
РЭ ГІ Ё НЫ 
ВЫ РА ТА ВА ЛІ СА ЮЗ

«Мы даў но пла на ва лі гэ тую су-

стрэ чу, — звяр нуў ся Прэ зі дэнт да 

гас цей з Ра сіі. — Шчы ра ка жу чы, 

рых та ва лі ся пад вес ці вы ні кі бе ла-

рус ка-ра сій ска га ўза е ма дзе ян ня. 

Але, на жаль, пы тан ні па куль за-

ста лі ся. І ў най блі жэй шы час мы 

з ма ім ра сій скім ка ле гам па ста ра-

ем ся іх вы ра шыць. Та кім чы нам 

ін фар ма цый ныя на го ды вам яшчэ 

за бяс пе чым».

Ад нак і без гэ та га на за па сі-

ла ся да стат ко ва тэм, якія за слу-

гоў ва юць ува гі, ад зна чыў кі раў нік 

дзяр жа вы. Ён на ступ ным чы нам 

аха рак та ры за ваў гла баль ны ка н-

тэкст ча су, на які пры па ла сё-

лет няя су стрэ ча: но вы ві ток гон-

кі ўзбра ен няў, ганд лё выя вой ны, 

рост эк стрэ міз му, стра та ду хоў най 

ары ен та цыі. На ўзда гон па дзе ям 

чут кі, до мыс лы, фэй кі тра ды цый на 

за паў ня юць ме дый ную пра сто ру, 

ус клад ня юць ус пры ман не рэ ча іс-

нас ці. «Вы ра зу ме е це, што гэ тыя 

фак та ры так са ма ўплы ва юць на 

ўнут ра нае жыц цё на ша га са ю за, 

на тэмп на ша га стра тэ гіч на га су-

пра цоў ніц тва. Мяр кую, што ў вас 

са бра ла ся шмат пы тан няў, якія па-

тра бу юць ад сыл кі да пер ша кры-

ні цы. Мне, на ту раль на, ёсць што 

ска заць вам, а праз вас — чы та-

чам і гле да чам», — кан ста та ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён вы ка заў спа дзя ван не, што 

ўдзел у гу тар цы экс пер таў да зво-

ліць больш дэ та лё ва аб мер ка-

ваць усе са мыя ак ту аль ныя тэ мы 

сён няш ня га дня. «Да та го ж чым 

больш бу дзе кан струк тыў ных пра-

фе сій ных і аса біс тых кан так таў, 

тым больш эфек тыў ны мі бу дуць 

ад но сі ны па між дзяр жа ва мі», — 

пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Кі раў нік дзяр жа вы чар го вы раз 

пад крэс ліў, што за ло гам па спя хо-

ва га парт нёр ства Бе ла ру сі і Ра сіі 

з'яў ля ец ца ме на ві та між рэ гі я наль-

нае су пра цоў ніц тва: «Я ўво гу ле ў 

за слу гу між рэ гі я наль на му су пра-

цоў ніц тву і гу бер на та рам Ра сій-

скай Фе дэ ра цыі стаў лю за ха ван не 

на ша га са ю за. Не бы ло б іх — не 

бы ло б і гэ та га са ю за, бо ў на шых 

ад но сі нах па мен шай ме ры двой чы 

быў та кі пе ры яд, ка лі мы ста я лі на 

мя жы раз ры ву. І гэ та ад бы ва ла ся 

на ўзроў ні цэнт раў: фе дэ раль ных 

улад і ўлад Бе ла ру сі. І та ды рэ гі-

ё ны вы ра та ва лі наш 

са юз».
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Гіс то рыя дзяр жаў нас ці скла да ец ца са зна ка вых дат і па дзей. 

І ка лі за зір нуць за ку лі сы мі ну ла га, мож на ўба чыць: тое, 

што на пер шы по гляд па да ец ца прос тым і зра зу ме лым 

на аван сцэ не, на са мрэч бы ло на ро джа на дзя ку ю чы ня стом най 

пра цы і ве ры ў сваю ідэю тых, хто вы ра шыў іс ці да кан ца. 

Мно гія ім ёны не бу дуць за пі са ны ў ле та пі сы гіс то рыі, па мяць 

пра іх зро біц ца пы лам, які прос та раз ве ец ца па вет ры. Ад нак 

са праўд ныя год ныя спра вы пе ра жы ва юць сва іх ства раль ні каў, 

на заў сё ды неш та мя ня юць у леп шы бок у на шым све це. 

«Але веч на тва ім за ста нец ца толь кі тое, што ты ад даў», — 

так ка заў наш кла сік Ула дзі мір Ка рат ке віч. Дык да вай це 

на коль кі ім гнен няў спы нім ся, азір нём ся на сто га доў на зад 

і па на зі ра ем, як утва ра ла ся на ша дзяр жаў насць 

у ня прос ты час пе ра лом на га па чат ку XX ста год дзя.

«СКА ЗА ЛІ СВЕ ТУ, 
ШТО ЁСЦЬ БЕ ЛА РУ СЫ»
Пра ня прос тыя шля хі ўма ца ван ня дзяр жаў нас ці 
100 га доў та муФо
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ГЭ ТА ча тыр нац ца тая па лі ку па доб ная су стрэ ча 

кі раў ні ка на шай кра і ны з ра сій скі мі рэ гі я наль ны мі 

жур на ліс та мі, якая па тра ды цыі за вяр шы ла прэс-тур 

па Бе ла ру сі. Сё ле та ў ванд роў цы ўдзель ні ча лі 

ка рэс па дэн ты і кі раў ні кі 77 срод каў ма са вай 

ін фар ма цыі з 44 рэ гі ё наў Ра сіі.

Упер шы ню ў та кім фар ма це ка му ні ка цый з кі раў ні ком 

бе ла рус кай дзяр жа вы ўдзель ні ча лі ра сій скія 

экс пер ты і па лі то ла гі, а так са ма прад стаў ні кі 

фе дэ раль ных СМІ. Су куп ны ты раж дру ка ва ных 

вы дан няў, прад стаў ні кі якіх учо ра са бра лі ся ў Па ла цы 

Не за леж нас ці ў Мін ску, — больш як 4,6 міль ё на 

эк зэмп ля раў, па тэн цый ная тэ ле ра дыё аў ды торыя — 

звыш 695 міль ё наў ча ла век, на вед валь насць сай таў 

ін фар ма генц тваў і ін тэр нэт-пар та лаў — больш як 

6,2 міль ё на ў су ткі, ін тэр нэт-аў ды то рыя бло гаў — 

2,7 міль ё на ча ла век.

Раз мо ва доў жы ла ся ча ты ры га дзі ны і як заў сё ды 

прай шла ў ад кры тай, шчы рай і сар дэч най 

ат мас фе ры. Да рэ чы, пе рад тым як даць сло ва 

су раз моў ні кам, Аляк сандр Лу ка шэн ка па пра сіў 

раз гля даць су стрэ чу ме на ві та як сум лен ны 

і ад кры ты аб мен дум ка мі. «Я вель мі раз ліч ваю, 

што вы як са праўд ныя лі да ры мер ка ван няў 

па дзе лі це ся сва і мі по гля да мі на перс пек ты вы 

і праб лем ныя пунк ты на шай ін тэ гра цыі», — ска заў ён.
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ШЧЫ РАЯ РАЗ МО ВА 
ПА СУТ НАС ЦІ

На су стрэ чы з прад стаў ні ка мі ра сій скай ме ды яп рас то ры і экс перт най су поль нас ці 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ка заў на ак ту аль ныя пы тан ні двух ба ко вых ад но сін

Круг лы столКруг лы стол

СЯБРОЎ СЯБРОЎ 
У НОВЫМ У НОВЫМ 
ГОДЗЕ ГОДЗЕ 
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