
Ад каз ва ю чы на за ўва гу на конт 

та го, што мы «па дро бя зях ва ю-

ем», ён ска заў: «На вош та ства-

раць праб ле му ў ся бе, ка лі ўвесь 

свет аб' яд наў ся су праць нас? Су-

праць Бе ла ру сі, пе рад усім, і адзі-

на га са юз ні ка Бе ла ру сі — ра сі ян. 

І ўсё гэ та лух та, што Лу ка шэн ка 

на За хад са браў ся. Ды ні ко му на 

За ха дзе Лу ка шэн ка не па трэб-

ны».

Пра санк цыі бе ла рус кі лі дар 

ада зваў ся, што яны на ват пры нес-

лі ка рысць, бо на ву чы лі тры мац ца: 

«Як ба чы це, мы не за гі ну лі. І ў тым 

лі ку, дзя ку ю чы вам».

Прэ зі дэнт пры вёў у прык лад 

ганд лё выя вой ны. Па яго сло вах, 

Трамп раз ва ру шыў гэ ты му раш нік 

і пе ра вяр нуў Су свет ную ганд лё вую 

ар га ні за цыю. Ён рас ка заў, як па-

жар та ваў Пу цін на конт праб лем у 

ганд лё вай ар га ні за цыі, ад зна чыў-

шы, што зноў Лу ка шэн ка вый граў. 

«Хто ў ЕА ЭС не член СГА? — за-

даў пы тан не Прэ зі дэнт. — Толь-

кі Бе ла русь». Кі раў нік дзяр жа вы 

пра цяг нуў, што Ра сія абя ца ла не 

ўсту паць у СГА. По тым ту ды да лу-

чыў ся і Ка зах стан, у ар га ні за цыі і 

Ар ме нія, і Кыр гыз стан. «Бе ла русь 

ужо на па ро зе ўступ лен ня, але трэ-

ба ра за брац ца, ку ды мы збі ра ем ся 

ўсту піць».

«Ва кол ха ос. Для нас гэ та шанц. 

Нам трэ ба за раз тут аб' яд нац ца, — 

за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.— 

Нам сваё шчас це шу каць тут».

Бе ла рус кі лі дар ска заў, што 

дроб ныя праб ле мы ў двух ба ко-

вых ад но сі нах не трэ ба ства раць. 

«Ну доб ра, вы не пра да дзі це нам 

пяць да дат ко вых міль яр даў ку боў 

га зу, — вы ка заў ся ён.— Ку ды вы 

дзе не це гэ ты пры род ны газ? А вы 

ж не за бы вай це, што мно гія ра до-

ві шчы наф ты і га зу асвой ва лі ся зу-

сім ня даў на бе ла ру са мі, ра сі я на мі 

і ўкра ін ца мі ра зам».

У ІН ТА РЭ САХ 
БЕ ЛА РУ САЎ І РА СІ ЯН

Чар го вая су стрэ ча з Ула дзі мі-

рам Пу ці ным пла ну ец ца 25 снеж-

ня. Аб гэ тым Прэ зі дэнт за явіў, ад-

каз ва ю чы на пы тан не жур на ліс та 

«Ком мер сан та» Ула дзі мі ра Са лаў-

ё ва. Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс-

ліў, што, ка лі нас хо чуць па дзя ліць 

на воб лас ці і «ўпіх нуць» у Ра сію, 

гэ та га не бу дзе ні ко лі. «І ка лі та-

кі мі ка тэ го ры я мі кі раў ніц тва Ра сіі 

мыс ліць — гэ та на шко ду са мой 

Ра сіі», — падкрэсліў Аляк сандр 

Лу кашэн ка, па ве да міў шы, што 

заў сё ды на зі рае за па гро за мі су-

ве рэ ні тэ ту дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка-

заў, што быў іні цы я та рам пад пі сан-

ня Да га во ра аб ства рэн ні Са юз най 

дзяр жа вы. Кра і ны пас ля доў на іш лі 

да больш вы со ка га ўзроў ню су пра-

цоў ніц тва і пра пі са лі там на ват тое, 

што на гад ва ла адзі ную кан сты ту-

цыю.

«По тым я стаў не жа да ным гос-

цем у Ра сіі. Вы па мя та е це гэ та? 

Па мя та е це. А ча му? А ча му вы 

не пай шлі на маю пра па но ву аб 

пры няц ці кан сты ту цый на га ак та. 

Там дак лад на бы ло за пі са на, ка лі 

пры няць гэ тую кан сты ту цыю. І ў 

гэ тую кан сты ту цыю неш та бы ло б 

з да га во ра пе ра не се на, а неш та 

но вае бы ло б пры ня та», — па ве-

да міў бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што пра па-

ноў ваў яшчэ шмат, але парт нё ры 

на гэ та не пай шлі. «Та му што, ка лі 

мы за раз па ста вім на адзін уз ро-

вень Бе ла русь і Ра сію ў да га во ры, 

у нас Та тар стан і ін шыя рэс пуб лі кі 

за па тра бу юць, каб яны на гэ тым 

уз роў ні бы лі», — па ве да міў пры чы-

ну не су па дзен ня ін та рэ саў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

По тым кра і ны па ча лі зай мац ца 

ін шы мі пы тан ня мі ін тэ гра цыі — 

роў ны мі пра ва мі, ад мя ні лі ме жы. 

«Я больш ве даю, ча му спа ха пі лі ся 

пра гэ ты да га вор. Ка лі гэ та ў імя 

аб' яд нан ня на ро даў уста ла пы тан-

не, ка лі гэ та мэ та са праўд ная і тыя, 

хто па ды мае сён ня гэ тыя пы тан ні, 

му сі руе і на стой вае на іх, та ды да-

вай це аб мяр коў ваць», — пад крэс-

ліў Прэ зі дэнт, ка мен ту ю чы, ча му 

да га вор аб Са юз най дзяр жа ве 

вы клі каў шум і ці ка васць у жур-

на ліс таў.

«Ка лі раз ві ваць пра ект Са юз-

най дзяр жа вы, як мод на ка заць, 

гэ та трэ ба ра біць год на. Мо жа па-

фас на ска жу: толь кі ў ін та рэ сах 

бе ла ру саў і ра сі ян», — за пэў ніў 

Прэ зі дэнт. Ён пад крэс ліў, што 

аса біс тае ў гэ тым пы тан ні трэ ба 

па кі нуць.

ЗА ПРА ШЭН НЕ 
Ў ГРОЗ НЫ 
І ПЫ ТАН НЕ 
ПРА ЗБРОЮ

У раз мо ве з жур на ліс там з Чач ні 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ска заў, што 

мае доб рыя ад но сі ны з Рам за нам 

Ка ды ра вым, кі раў ні ком Ча чэн скай 

Рэс пуб лі кі, і ха цеў бы на ве даць 

Гроз ны. Так са ма Прэ зі дэнт ска заў, 

што мож на да мо віц ца яшчэ і пра 

на ступ ныя кро кі ў су пра цоў ніц тве. 

У пры ват нас ці ён вы лу чыў авеч-

ка га доў лю, якая ў гэ тым рэ гі ё не 

раз ві ва ец ца доб ра. Бе ла русь, якая 

так са ма пла нуе раз ві ваць гэ тую 

га лі ну, мо жа па гля дзець на во пыт 

парт нё раў.

Што да ганд лю збро яй, Прэ зі-

дэнт пад крэс ліў, што на ват з улі кам 

про да жу «Па ла нэ за» Бе ла русь не 

ўва хо дзіць у пер шую трой ку краін, 

якія пра да юць зброю Азер бай джа-

ну. Ар мя нам не вар та ба чыць у 

на шай кра і не апа не нта. Для Бе-

ла ру сі важ ныя доб рыя ад но сі ны 

з абедз вю ма дзяр жа ва мі. На конт 

На гор на га Ка ра ба ха ў Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі па зі цыя ад на: пы тан не 

не аб ход на вы ра шаць кі раў ні кам 

Ар ме ніі і Азер бай джа на ўдва іх, без 

знеш ня га ўплы ву.

ЯК РЭ АГА ВАЦЬ 
НА ФЭЙ КІ

Пер шы на мес нік га лоў на га рэ-

дак та ра га зе ты «Ве чер няя Моск-

ва» Аляк сей Бя лян чаў па ці ка віў ся, 

на коль кі вя лі кі па ток фэй ка вых на-

він у Бе ла ру сі. «Якая тут ды на мі ка 

і як вы рэ агу е це?» — спы таў жур-

на ліст. Па яго сло вах, згод на з дак-

ла дам аме ры кан скай са цы я ла гіч-

най кам па ніі, на па ча так 2018 го да 

сем з дзе ся ці гра ма дзян ЗША не 

да вя ра лі ін фар ма цыі з са цы яль-

ных се так, і ме на ві та там ба я лі ся 

не са праўд ных на він, а ўзро вень 

да ве ру да тра ды цый най жур на ліс-

ты кі ўзрос да 59 % ся род апы та-

ных. Бры тан скія са цы ё ла гі на зва лі 

на шы дні ча сам эпі дэ міі фэй ка вых 

на він: 75 % іх рэ спан дэн таў да вя-

ра юць на ві нам га зет і ча со пі саў, 

69 % — сай там тра ды цый ных СМІ, 

57 % — ін фар ма цыі круг ла су тач-

ных на ві на вых тэ ле ка на лаў. У той 

жа час 53 % да вя ра юць СМІ, якія 

ма юць толь кі элект рон ную вер-

сію, і толь кі 37 % — ін фар ма цыі 

са цы яль ных се так, да даў Аляк сей 

Бя лян чаў.

«Рас паў сюдж валь ні каў фэй каў 

ха пае не толь кі ў ін тэр нэце, — па-

га дзіў ся Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Я больш спа кой на рэ агую на фэй кі 

ў ін тэр нэ це, чым ка лі гэ та з'яў ля ец-

ца ў са лід ным вы дан ні, якое мож на 

па тры маць у ру ках. Мо жа, я над та 

кан сер ва тыў ны, я са вец кі ча ла век, 

та му ў мя не та кія ад но сі ны да кніг 

і га зет. Я ін тэр нэ там рэд ка ка рыс-

та ю ся, ка лі шчы ра».

На ўрад ці мож на знай сці ві на-

ва та га, ка лі ней кі бруд з'яў ля ец-

ца ў су свет ным се ці ве, вы ка заў 

су мнен ні кі раў нік дзяр жа вы. Каб 

рас тлу ма чыць сваю рэ ак цыю на 

гэ та, ён зга даў даў нюю па ра ду 

ко ліш ня га Прэ зі дэн та Ра сіі Ба ры-

са Ель цы на не звяр таць ува гу на 

глуп ства і пад ман у СМІ.

«З ця гам ча су я стаў больш 

спа кой на рэ ага ваць на ней кія 

фэй кі, тым больш ёсць та кія, што 

пры но сяць ка рысць. Ча сам та кое 

глуп ства вы хо дзіць, што я ка жу 

прэс-сак ра та ру: трэ ба на ро ду рас-

ка заць, гэ та бу дзе на ка рысць, — 

пры знаў ся Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. — А га лоў нае для мя не — па-

гля дзець, ка му гэ та трэ ба».

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі за клі каў 

жур на ліс таў, у тым лі ку аў та раў 

і рас паў сюдж валь ні каў фэй ка вых 

на він, да пра мой і ад кры тай раз мо-

вы. Акра мя та го, ён ад зна чыў, што 

да вер да тра ды цый ных СМІ рас це, 

і ра зам з тым пры знаў вель мі важ-

ную ро лю ін тэр нэ ту.

ПРА «ВАЙ НУ 
З ПОМ НІ КА МІ» 
І ЧЫС ЦІ НЮ 
НА ВУ ЛІ ЦАХ

Прад стаў нік ін фар ма цый на га 

агенц тва «Ветеранские вести» па-

пра сіў да па маг чы ве тэ ра ну ад ной з 

бры гад, якая ва я ва ла на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі, ура джэн цы Ма гі лёў скай 

воб лас ці Ле а ка дзіі Коў тун, якая 

за раз за ста ла ся без на леж на га 

жыл ля ў Ду шан бэ. Прэ зі дэнт абя-

цаў, што рэ ак цыя на гэ та бу дзе, на 

пра ця гу тыд ня з ёю звя жуц ца.

Га во ра чы пра на шу агуль ную 

па мяць, кі раў нік дзяр жа вы рас-

кры ты ка ваў «вай ну з пом ні ка мі», 

якая мае быць, на прык лад, у Поль-

шчы. Ён пад крэс ліў, што ў Бе ла-

ру сі за ха ва ны ста рыя наз вы ву ліц 

і пом ні кі.

Гэ та маг чы ма па ба чыць і па 

ра ё нах ста лі цы: Пар ты зан скі, 

Мас коў скі... «Трэ ба шмат ба ко ва 

ацэнь ваць гэ та і не зно сіць пом-

ні кі. Хай яны ста яць. На шы ўну-

кі, праў ну кі прый дуць і спы та юць, 

хто быў та кі. Хоць у ін тэр нэ це ці 

дзе па гля дзяць пра гэ та га ча ла-

ве ка», — лі чыць Прэ зі дэнт. У Бе-

ла ру сі кож ны пом нік да гля да юць, 

у тым лі ку школь ні кі.

Аляк сандр Лук шэн ка так са ма 

да даў, што, ка лі чы тае пра тое, 

што Мінск чыс ты го рад, ве дае, як 

праб ле ма смец ця вы ра ша ец ца. 

У нас кож ны ла пік ста лі цы за ма-

ца ва ны ці за прад пры ем ствам, ці 

за шко лай. «І гэ та ў мя не на кант-

ро лі», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. 

Та му і Мінск пад трым лі ва ец ца ў 

на леж ным ста не.

ТРЭБА ЎМЕЦЬ 
СЛУХАЦЬ ЛЮДЗЕЙ

Прэ зі дэн та Бе ла ру сі чар го вы 

раз спы та лі на конт смя рот на га 

па ка ран ня. Ён зноў ад ка заў, што 

гэ та са мыя цяж кія да ку мен ты, 

якія яму да во дзіц ца пад піс ваць. 

Кі раў нік дзяр жа вы заў сё ды про-

сіць азна ё міц ца з ма тэ ры я ла мі 

кры мі наль най спра вы. Кад ры, 

дзе ліц ца Аляк сандр Лу ка шэн ка, 

звы чай на жу дас ныя. За ўвесь час 

бы ло толь кі два ча ла ве кі, якіх ён 

па мі ла ваў.

Ён ад зна чыў, што не ка то рыя 

прад стаў ні кі За ха ду лі чаць, ні бы та 

пы тан не смя рот на га па ка ран ня не 

па він на вы но сіц ца на рэ фе рэн дум. 

«Яны пры вык лі га ва рыць, што гэ та 

пы тан не не для на ро да. А я лі чу — 

для на ро да. Ну, як бы я ні лі чыў, у 

нас прай шоў рэ фе рэн дум», — рэ-

зю ма ваў Прэ зі дэнт.

У Бе ла ру сі ад быў ся рэ фе рэн-

дум, на якім боль шасць гра ма дзян 

вы ка за ла ся су праць ад ме ны смя-

рот на га па ка ран ня. «У нас прай шоў 

рэ фе рэн дум. Ад мя ніць смя рот нае 

па ка ран не не ма гу», — па ста віў 

кроп ку Аляк сандр Лу кашэн ка.

Прад стаў нік га зе ты «Новгород-

ские ведомости» рас ка заў, што 

пад час прэс-ту ра ра сій скія жур на-

ліс ты на ве да лі Парк вы со кіх тэх-

на ло гій, і за пы таў, як Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ацэнь вае пра рыў ныя 

кро кі кра і ны ў ІТ.

Прэ зі дэнт рас тлу ма чыў, што 

пры клад на 15 га доў та му пад пі саў 

указ аб ПВТ. Іш лі ад жыц ця: за ка-

зы з-за мя жы па сту па лі для на шых 

пра гра міс таў, та му не аб ход на бы-

ло даць ім мес ца і ства рыць умо вы 

для ра бо ты.

За ко ны, якія ста лі пра рыў ны-

мі, пад рых та ва лі, і яны тра пі лі ў 

цэль. «Я прос та пад тры маў гэ тую 

тэн дэн цыю, як усю ды ў нас, — пад-

крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Усё ідзе ад лю дзей. Трэ ба прос та 

ўмець слу хаць».

Ад нак пры гэ тым ён да даў, што 

ча ла ве ка ка ля стан ка ні хто не за-

ме ніць. ІТ мо жа да па маг чы, але 

за мя ніць — не.

«УТЫ ЛІ ЗА ВАЦЬ 
БЯЗ ДО МНЫХ 
ЖЫ ВЁЛ — 
ГЭ ТА БЯЗ ЛАД ДЗЕ»

Жур на ліст ка пар та ла storm24.

medіa Рэс пуб лі кі Са ха за да ла пы-

тан не пра аба ро ну жы вёл, гэ ту 

тэ му яна па чы на ла яшчэ два га-

ды та му на па пя рэд няй су стрэ чы 

Прэ зі дэн та з ра сій скі мі жур на ліс-

та мі. На жаль, за раз сі ту а цыі і ў 

Ра сіі, і ў Бе ла ру сі па доб ныя, бо 

іс нуе прак ты ка «ўсы па лак», ку ды 

са ба кі і ка ты трап ля юць, як той 

ка заў, з бі ле там у адзін ка нец. Ці 

збі ра ец ца Бе ла русь вы ра шаць пы-

тан не без на гляд ных жы вёл больш 

гу ман ным спо са бам?

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя-

ка ваў за тое, што пад ня лі гэ та 

пы тан не. У Прэ зі дэн та, да рэ чы, 

жы ве тры ка ты і два са ба кі. «У мя-

не да жы вёл уво гу ле тра пят кія 

ад но сі ны. Ма быць, больш, чым у 

вас», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. 

Ён рас ка заў і вы па дак з улас на га 

жыц ця, ка лі прый шло ся ўсы піць 

яго са мую лю бі мую аў чар ку пас ля 

ін суль ту. «Але по тым мне рас ка-

за лі, як па ку ту юць жы вё лы, ка лі 

іх усып ля юць. У мя не пас ля гэ та га 

за гі ну ла два са ба кі ад ста рас ці. 

Яны па мі ра лі са мі. Яны па мі ра лі, 

я сам па ку та ваў, гле дзя чы на іх, 

бо са ба ка — гэ та ж тваё дзі ця, 

гэ та член тва ёй сям'і», — ска заў 

Прэ зі дэнт.

«Але ёсць ін шыя вы пад кі, ка лі 

нар маль ныя зда ро выя жы вё лы, 

але яны кі ну тыя. Іх усып ля юць, 

уты лі зу юць. Гэ та бяз лад дзе. Але 

бяз лад дзе на ша з ва мі. Я, як вяс-

ко вы ча ла век, ве даю, ад куль з'яў-

ля юц ца бяз до мныя кош кі і бяз до-

мныя са ба кі. Гэ та ад нас. Гэ та мы 

іх вы кід ва ем на ву лі цу», — пад-

крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка па абя цаў ра за-

брац ца з гэ тай праб ле май у Мін-

ску, а так са ма на га даў пра пісь мо 

Бры жыт Бар до на гэ тую ж тэ му і 

да даў, што рых туе для яе ад каз. 

Гэ та вель мі важ ная тэ ма, ска заў 

кі раў нік дзяр жа вы.

УБА ЧЫЦЬ ГА ЛОЎ НАЕ
На су стрэ чы так са ма бы лі за-

кра ну тыя пы тан ні за пус каў но вых 

мі ра твор чых пра цэ саў, уша на ван-

ня па мя ці са вец ка га дзяр жаў на га 

дзея ча Анд рэя Гра мы кі, па вы шэн-

ня ро лі экс пер таў у фар му ля ван ні 

агуль ных па зі цый, фі ла соф ска га 

ба чан ня ідэа льнай бу ду чы ні Бе ла-

ру сі і ін шыя.

На пры кан цы раз мо вы Аляк-

сандр Лу ка шэн ка ска заў: «Я не 

збі ра ю ся ра біць ней кае за клю-

чэн не. Са мае га лоў нае за клю-

чэн не — гэ та ваш на строй. Ка лі я 

да сту каў ся да вас, да кож на га, па-

чы на ю чы ад Ноў га ра да, Ула дзі мі-

ра, за кан чва ю чы «Ка мер сан там», 

і вы зра зу ме лі мя не. Ацэнь вай це 

як хо ча це — гэ та ва ша спра ва, 

гэ та ў сі лу ва ша га ста но ві шча, 

аду ка цыі, за леж нас ці ад не ка га 

або не за леж нас ці. Я вель мі ра ды, 

што вы пры еха лі. Кпі наў ха пае на 

гэ ту тэ му: вось там, пры еха лі та-

кія-ся кія... Нар маль ныя пры еха лі 

ра сі я не, якія жы вуць на мес цы, у 

глы бін цы, і якія ве да юць жыц цё. 

Та му для мя не су стрэ ча з ва мі — 

маг чы масць ад чуць і маю Ра сію. 

Я па вас ацэнь ваю, якая сі ту а цыя 

ў Ра сіі, і доб ра, што за пра сі лі ву чо-

ных, экс пер таў. Маг чы ма, я не ўсім 

спа да баў ся, але май це на ўва зе: 

усё гэ та бы ло экс пром там. І зра-

бі це скід ку на тое, што я ча ла век 

эма цы я наль ны і за ліш не, маг чы-

ма, шчы ры, маг чы ма не дзе ка гось-

ці за ча піў, па крыў дзіў. Не гэ та га-

лоў нае. Да вай це бу дзем гля дзець 

у ко рань, бу дзем ба чыць га лоў нае. 

Я вель мі ха чу, каб з на шай амаль 

ча ты рох га дзін най гу тар кі мы атры-

ма лі сут насць, якая на блі зіць нас: 

ча чэн цаў, ін гу шоў, ка бар дзін цаў, 

рус кіх, яў рэ яў, па ля каў, бе ла ру саў, 

укра ін цаў. Не трэ ба ва я ваць. Доб-

ра, ка лі мы сяб ру ем і ка лі ў нас усё 

нар маль на».

Надзея АНІСОВІЧ, 

Марыя ДАДАЛКА, 

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.
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