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Учо ра ў Па ла цы Не за леж нас ці ад бы-

ла ся су стрэ ча кі раў ні ка дзяр жа вы з 

ак ты вам кра і ны. Як за явіў Прэ зі дэнт, 

ён за пра сіў яго на су стрэ чу, каб азна ё-

міць з апе ра тыў най ана лі тыч най ін-

 фар ма цы яй, «якая дасць ад ка зы на 

са мыя вост рыя пы тан ні сён няш ня га 

дня і да па мо жа лепш са ры ен та вац ца 

ў па лі тыч най сі ту а цыі ўнут ры і ва кол 

Бе ла ру сі».

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што па-

этап ны раз бор па дзей у кра і не вы яў ляе са-

праўд ныя за ду мы і так ты ку знеш ніх на ват

не апа не нтаў Бе ла ру сі, а агрэ са раў. 

Прэзідэнт за явіў, што на пра ця гу апош ніх 

дзе ся ці га доў яны скру пу лёз на рых та ва лі-

ся да ця пе раш ня га ча су «Ч». «Каб ад ра-

зу зняць усе мас кі, на за вём гэ тых гуль цоў 

пай мен на. На ўзроў ні гла баль ных цэнт раў 

гэ та перш за ўсё Злу ча ныя Шта ты Аме ры-

кі, больш кан крэт на — іх сет ка фон даў па 

пад трым цы так зва най дэ ма кра тыі. На еў-

ра пей скім кан ты нен це ак тыў на дзей ні ча лі 

аме ры кан скія са тэ лі ты: Поль шча, Літ ва, Чэ-

хія і, на жаль, на ша Укра і на», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кож ная з гэ тых кра ін вы ка на ла сваю ро-

лю, пад крэс ліў ён. Чэ хія — з даў ніх ча соў у 

якас ці рэ сурс на га ха ба, Поль шча — спа чат-

ку як ін ку ба тар ме ды я ка на лаў («Бел сат», 

«Нех та» і ін шыя), а за тым як пля цоў ка для 

аль тэр на тыў ных ор га наў у вы гнан ні. «Літ-

ва, аб ра жа ная тэ май Бе лА Эс, — як та ран 

бе ла рус ка-еў ра пей скіх ад но сін. Укра і на, ня-

гле дзя чы на на шу ня змен ную яе пад трым ку 

(на прык лад, у пы тан нях тэ ры та ры яль най 

цэ лас нас ці ды і па ін шых), на су пе рак ду ху 

на шых уза е ма ад но сін ста ла фар пос там па-

лі тыч ных пра ва ка цый, — да даў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Та кім чы нам, мы вы раз на 

ба чым суб' ек таў гэ та га пра цэ су, іх пра ва-

ды роў і па ма га тых. Так ты ка ар га ні за та раў 

бу да ва ла ся па кла січ ным аме ры кан скім 

пад руч ні ку «ка ля ро вых рэ ва лю цый». Гэ та 

ўсім вя до мы Джын Шарп. Ця пер мы мо жам 

азір нуц ца на зад і дэ та лё ва ра за браць усе 

эта пы сцэ на рыя па зні шчэн ні на шай кра і ны, 

яко му мы, на шчас це, не да зво лі лі рэа лі за-

вац ца і не да зво лім».

«Бе ла рус кі сцэ на рый 2020 го да прад-

стаў ляе са бой сплаў з най больш эфек-

тыў ных «ка ля ро вых» тэх на ло гій дэ ста бі-

лі за цыі, якія атры ма лі апра ба цыю ў роз-

ных кра і нах. Ві да воч ная стаў ка на маш таб 

і пра цяг ласць пра тэс таў, вы мот ван не сіл і 

зня сі лен не рэ сур саў. Мы ве да ем, хто кі руе, 

хто ча го-не будзь хо ча ў Бе ла ру сі, і та му не 

рас слаб ля ем ся і га то выя ад ка заць на лю бы 

вы клік», — за ўва жыў кі раў нік дзяр жа вы.

«Сён ня мы вы хо дзім з та го ня прос та га 

пе ры я ду, які пе ра жы ва лі ка ля двух ме ся-

цаў. Га вор ка ідзе на ват не пра кра і ну, а пра 

Мінск і яшчэ два-тры га ра ды, дзе гру пы веч-

на не за да во ле ных спра ба ва лі па да рваць 

па лі тыч ную аб ста ноў ку і раз бу рыць на шу 

гра мад скую ста біль насць — га лоў ны брэнд 

на шай кра і ны. І па гэ тым на но сіў ся ўдар», — 

ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Ён ад зна чыў, што ўвесь гэ ты час ас тат-

няя кра і на жы ла і жы ве сва ім што дзён ным 

жыц цём: лю дзі вы рошч ва юць і пры бі ра юць 

з па лёў не бы ва лы ўра джай, ма дэр ні зу юц ца 

прад пры ем ствы, у боль шых аб' ёмах, чым 

у мі ну лым го дзе, бу ду юц ца да мы, шко лы 

і баль ні цы, рых ту ец ца да за пус ку атам ная 

стан цыя. «Мы не ста ім на мес цы, мы ўвесь 

час у ру ху, кра і на раз ві ва ец ца, па этап на 

рас це даб ра быт лю дзей. Не ра зу мею, якія

яшчэ па трэб ныя пе ра ме ны. Трэ ба прос-

та па ска ра цца», — за явіў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы лі чыць вель мі важ -

ным, што ў та кой скла да най сі ту а цыі ў

кі раў ні чай вер ты ка лі, у сі ла вым бло ку, 

у ак ты ве па тры я тыч ных аб' яд нан няў і пар-

 тый ні хто на ват не за ва гаў ся. «Я ўба чыў 

лю дзей у спра ве, зра зу меў, што мя не ўво-

гу ле ата ча юць устой лі выя і ад да ныя на шай 

Ай чы не лю дзі. Дзя куй тым, хто ся бе па во-

дзіў пры стой на і на дзей на», — ад зна чыў 

Прэ зі дэнт.

«Асноў ныя ўро кі мы вы нес лі. Мы ве да ем, 

дзе і з кім не да пра ца ва лі, у блі жэй шы час 

лік ві ду ем (ужо па ча лі гэ та ра біць) не да хо-

пы, якія вы яві лі ся. Да лу чай це ся да гэ та га. 

За кры ем праб ле мы на ўнут ры па лі тыч ным 

фрон це. Ужо сё ле та Бе ла русь па він на і 

вер нец ца да бяс печ на га пе ры я ду, які быў 

у нас заў сё ды ў Мін ску. Час ба ры кад і 

мі тын гаў за вяр шыў ся. Ця пер — наш час, 

не аб ход на пра цяг нуць ства рэн не, рух на пе-

рад праз ра зум ныя пе ра ме ны і рэ фор мы, 

пра якія мы га во рым», — пад крэс ліў бе ла-

рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 

«тра се» сён ня не толь кі ў Бе ла ру сі. Больш 

за 40 кра ін за апош нія га ды бы ло ахоп ле на 

ма са вы мі ак цы я мі пра тэс ту і рэ ва лю цы я мі. 

Ён пры вёў кан крэт ныя пры кла ды бес па рад-

каў, якія не спы ня юц ца ў Злу ча ных Шта тах, 

Фран цыі, Гер ма ніі, Бал га рыі, за хоў ва ец ца 

тур бу лент насць у Чар на го рыі, кі тай скім Ган-

кон гу, у Ра сіі. «Свет ужо дак лад на не бу дзе 

ра ней шым. Ні чо га но ва га, я вам пра гэ та 

ка заў: пан дэ мія прой дзе, дзе бу дзем мы? 

Свет не бу дзе тым, што быў да пан дэ міі. 

Але Бе ла русь па він на і вер нец ца да нар-

маль на га жыц ця, у тым лі ку ў го ра дзе-ге роі 

Мін ску», — паў та рыў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка

па ста віў за да чы па пад рых тоў цы да Усе-

 бе ла рус ка га на род на га схо ду. «Ад сіс тэм-

на га ру ху на пе рад мы не ад сту пім. Не за 

га ра мі но вая пя ці год ка, якая па він на стаць

для Бе ла ру сі пра рыў ной. У най блі жэй шыя 

га ды кра і на па він на ўвай сці ў шос ты тэх-

на ла гіч ны ўклад, што азна чае да лей шае 

эка на міч нае раз віц цё дзяр жа вы: улас-

ная энер ге ты ка, эка ла гіч ная і кан ку рэн-

та здоль ная вы твор часць, най вы шэй шая, 

на ўзроў ні су свет ных стан дар таў якасць 

бе ла рус кай пра дук цыі», — аба зна чыў кі-

раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што Усе-

бе ла рус кі на род ны сход на ме ча на пра вес ці 

ў снеж ні або сту дзе ні. «Гэ та вель мі важ ны 

ор ган, асаб лі вая фор ма на ро да ўлад дзя ў 

кра і не, якая та ды, у ся рэ дзі не 90-х, вы ра-

та ва ла кра і ну», — ска заў ён.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што ў свой час пра-

вёў пер шае та кое ме ра пры ем ства, фо рум 

на ро да, каб аба пер ці ся на лю дзей, звяр нуц-

ца да іх з за клі кам да па маг чы вы ра та ваць 

кра і ну. «Пад тры май це мя не — я зраб лю ўсё, 

каб бы ла кра і на. Я вы ка наў гэ тае абя цан не. 

Гэ та быў знач ны сход», — ад зна чыў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Га во ра чы аб ма ю чым ад быц ца Усе бе-

ла рус кім на род ным схо дзе, Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ска заў, што на ім трэ ба бу дзе 

аб мер ка ваць гра мад ска-па лі тыч ныя і эка на-

міч ныя пы тан ні, пла ны, вы зна чыць асноў ныя 

эта пы раз віц ця Бе ла ру сі на най блі жэй шыя 

пяць га доў. «І там мы па він ны на ма ля ваць 

план у тым лі ку і кан сты ту цый ных змен. І да 

гэ та га пра пра цу ем і па пар ты ях, і па ін шых 

пы тан нях, каб ужо ба чыць, на якім све це мы 

зна хо дзім ся. Та му пад рых тоў ка да Усе бе ла-

рус ка га схо ду — най важ ней шая па лі тыч-

ная за да ча най блі жэй шых дзён», — за явіў 

Прэ зі дэнт.

Ён да ру чыў кі раў ні кам Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та і ўра да, кі раў ні кам абл вы кан ка маў, 

Мін гар вы кан ка ма ўваж лі ва па ды сці да пы-

 тан ня абран ня дэ ле га таў. «Гэ та бу дзе агуль на -

на цы я наль ны дыя лог. Та му браць удзел 

у фо ру ме па він ны прад стаў ні кі ўсіх сла-

ёў гра мад ства, усіх са цы яль ных і пра фе-

сій ных груп, па тры я тыч ных аб' яд нан няў, 

дэ пу та ты ўсіх уз роў няў. Дэ ле га ты па він-

ны быць ад кож на га буй но га пра мыс ло ва га 

прад пры ем ства. Не толь кі кі раў ні кі, але і пра-

цоў ныя ад стан ка, якія прад стаў ля юць пра-

цоў ныя ка лек ты вы», — ска заў Прэ зі дэнт.

«З гра мад ствам трэ ба пра ца ваць больш

эфек тыў на, вы хо дзіць на но вы ўзро вень 

уза е ма дзе ян ня. Маг чы ма, на ба зе кан-

струк тыў ных ар га ні за цый вар та ства рыць 

мяс цо выя дыя ло га выя пля цоў кі. Трэ ба 

ства рыць», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа-

вы. Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што для 

шы ро ка га дыя ло гу важ на, каб да гэ та га на 

ўзроў ні аб лас цей да лу ча лі ся гу бер на та ры, 

а так са ма ўрад, вы шэй шыя служ бо выя асо-

бы, аж да Прэ зі дэн та. «Я аб са лют на пе ра-

ка на ны, і сам га то вы па чы наць гэ тую пра цу. 

Зні зу», — за явіў кі раў нік дзяр жа вы.

Ён да даў, што ў та кіх ме ра пры ем ствах 

аба вяз ко ва па він ны браць удзел і па лі ты кі, 

у тым лі ку дэ пу та ты. «Вы па він ны быць 

га лоў ным ма то рам гэ та га дыя ло гу», — ад-

зна чыў Прэ зі дэнт.

«Сён ня на ды шоў час на даць но вы ім-

пульс гра мад ска-па лі тыч на му жыц цю. Важ-

на сфар мі ра ваць адзі нае ба чан не та го, якой 

у перс пек ты ве па він на быць на ша кра і на, яе 

дзяр жаў ны лад. Гэ та Кан сты ту цыя, — ска-

заў бе ла рус кі лі дар. — Мы вы ба ры пра вя лі, 

вы нік атры ма лі. На гэ тым кроп ка. На пэў-

на, хо піць бу да ра жыць гра мад ства. На-

ступ ныя прэ зі дэнц кія вы ба ры — па Кан-

сты ту цыі. Як вы зна чым ся, так і бу дзе».

Па сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кі, у но-

вай Кан сты ту цыі вар та пра пі саць аб ме жа-

ван ні і про ці ва гі, ба ланс ула ды. Усе ад па вед-

ныя на ва цыі па він ны быць аб мер ка ва ны на 

Усе бе ла рус кім на род ным схо дзе. «Пра ект 

но вай Кан сты ту цыі ўжо, на пэў на, трэ ці. Над 

ім пра цу юць. Не ду май це, што прос тая пра-

ца. І вось гэ ты пер ша па чат ко вы ва ры янт — 

пра ект — бу дзе ўне се ны на аб мер ка ван-

не ўсіх га лін ула ды», — ад зна чыў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Ка лі пра цэс аб мер ка ван ня за вер шыц-

ца, кан чат ко вы пра ект но вай Кан сты ту цыі 

бу дзе вы не се ны на рэ фе рэн дум. Па вод ле 

слоў кі раў ні ка дзяр жа вы, да та го як бу дзе 

пры ня тая но вая Кан сты ту цыя, трэ ба вяр-

нуц ца да пар тый най сіс тэ мы, прай сці ся па 

за ко не аб па лі тыч ных пар ты ях. «Да вай це 

спа кой на зай мац ца гэ тай пра цай. Вя лі кая 

спра ва не ро біц ца спе хам, яна па він на вы-

спець, — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Ра ней мы не зай ма лі ся сур' ёз на пар тый ным 

бу даў ніц твам. Не бы ло за пы ту на пар тыі».

Кі раў нік дзяр жа вы кан ста та ваў, што су-

час нае гра мад ства струк ту ру ец ца, і яно 

па він на мець свае па лі тыч ныя ар га ні за-

цыі, уклю ча ю чы пар тыі.

«Ужо даў но ідзе пра ца над но вым за ко-

нам (аб па лі тыч ных пар ты ях), але па трэ бен 

вы нік», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

«Не аб ход на ўдас ка наль ваць на ша вы-

бар чае за ка на даў ства, — пе ра ка на ны кі раў-

нік дзяр жа вы. — На прэ зі дэнц кіх вы ба рах, 

на пар ла менц кіх вы ба рах, якія прай шлі ў 

мі ну лым го дзе, вы яў ле ны цэ лы шэ раг не-

 сты ко вак, роз ных шчы лін, які мі ка рыс та юц -

ца ня доб ра сум лен ныя кан ды да ты і іх 

да ве ра ныя асо бы».

«Стар шы ні Кан сты ту цый на га су да су мес-

на з Цэнт рвы бар ка мам усе гэ тыя пы тан ні 

трэ ба пад няць і пра пра ца ваць. Па гля дзі це, 

маг чы ма, па трэб ныя на ва цыі, ней кія тэх-

ніч ныя ра шэн ні. Га лоў нае, каб не на шко ду 

спра ве», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра цяг нуў: «Па ду-

май це аб па вы шэн ні ста ту су чле наў вы бар-

чых ка мі сій усіх уз роў няў. Яны вы кон ва юць 

дзяр жаў ную за да чу, і дзяр жа ва па він на на-

дзей на аба ра ніць іх ад пра ва ка та раў і ін-

шых агрэ сіў ных лю дзей. Гэ та прын цы по вае 

пы тан не».

Пры гэ тым кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 

што ўжо ця пер трэ ба па чы наць пад рых тоў ку 

да вы ба раў дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў, 

па коль кі яны пер шыя ў чар го вым вы бар-

чым цык ле.

«Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн та пра шу ў блі-

жэй шы час унес ці пра па но вы па ар га ні за-

цыі эфек тыў най сіс тэ мы ідэа ла гіч най ра бо-

ты», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

Па вод ле яго слоў, свае ўро кі па він на вы-

нес ці і Мі ніс тэр ства аду ка цыі. «Пра пра цуй це 

пра па но вы па ар га ні за цыі вы ха ваў чай ра бо-

ты ва ўста но вах аду ка цыі ўсіх ты паў, — да-

ру чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Ка лі не аб-

ход на, пра ду май це пы тан ні са ма кі ра ван ня 

ў ВНУ, але ў ме жах ра зум на га».

Прэ зі дэнт на га даў, што срод кі ма са вай 

ін фар ма цыі па він ны быць пра вад ні ка мі 

дзяр жаў най ідэа ло гіі, а жур на ліс ты — 

са май дзяр жаў най ка тэ го ры яй спе цы я-

 ліс таў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што, ма-

быць, ёсць сэнс ад пра ца ваць з гра мад ствам 

даў но на спе лыя пы тан ні рэ фар ма ван ня мяс-

цо ва га са ма кі ра ван ня. «Прый шла па ра іх 

раз гле дзець. Як мі ні мум гэ тыя ор га ны па він-

ны больш ак тыў на ўдзель ні чаць у вы ра шэн-

ні ўзні ка ю чых пы тан няў і праб лем на мес цах 

і пра яў ляць іні цы я ты ву», — лі чыць ён.

Пры гэ тым Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу: «Ка-

лі мы вы ву чым пра па но вы ад гра мад скас ці, 

раз бя ром ся з пар тый ным за ка на даў ствам, 

усёй пар тый най сіс тэ май, да пра цу ем вы-

бар чае за ка на даў ства, та ды мы ўсе гэ тыя 

мо ман ты бу дзем «за шы ваць» з кан сты ту-

цый най рэ фор май. Але не на ад ва рот».

«Вя до ма, гэ та да лё ка не ўсе за да чы, якія 

нам трэ ба бу дзе вы ра шаць», — пад крэс ліў 

кі раў нік дзяр жа вы.

На су стрэ чы з па лі тыч ным ак ты вам кра і -

ны бе ла рус кі лі дар вы ка заў упэў не насць,

што ра зам мы вер нем у Бе ла русь спа кой ны 

рытм жыц ця.

«Шмат бу дзе пра цы», — па пя рэ дзіў 

кі раў нік дзяр жа вы. — Я ўжо ка заў, што сіс-

 тэ ма тры ма ец ца на ад да ных сва ёй кра і не 

лю дзях. Апош нія ме ся цы па ка за лі, што та кіх 

лю дзей боль шасць».

«ЧАС БА РЫ КАД І МІ ТЫН ГАЎ 
ЗА ВЯР ШЫЎ СЯ»

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў пра апра ба ва ную на Бе ла ру сі 
но вую ге не ра цыю «ка ля ро вых» тэх на ло гій
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