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Ска заць шчы ра, ехаць 
учо ра на МЗКТ у 
скла дзе прэ зі дэнц ка га 
пу ла бы ло кры ху 
тры вож на. Але, 
як вы свет лі ла ся, 
трэ ба менш чы таць 
тэ ле грам-ка на лаў... 
Быў толь кі адзін 
мо мант, ка лі, зда ва ла ся, 
са праў ды Прэ зі дэн ту 
(і, ад па вед на, бліз ка му 
ася род дзю) па гра жа ла 
фі зіч ная не бяс пе ка. 
У на тоўп ён пай шоў 
свя до ма — здо леў 
пе ра ла міць на строй 
на тоў пу, і да лей 
усё пай шло як у 
цы ві лі за ва ных лю дзей.

Па пры быц ці кі раў ні ку дзяр жа-

вы да ла жы лі, што за вод пра цуе 

ў штат ным рэ жы ме. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ў кра і-

не пра цу юць усе прад пры ем ствы, 

ня гле дзя чы на тое, што не ка то-

рыя «ба дзя юц ца» — іх ка ля сот ні 
ча ла век на кож ным буй ным за-
вод зе.

«Дрэн ны» Прэ зі дэнт тры маў 
лі шак лю дзей, каб на ву лі цу не 
вы кід ваць. Не хо чуць пра ца ваць, 
мы іх не пры му сім», — ад зна чыў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ра бо та ў лю дзей на МЗКТ ёсць, 

ка лек тыў ны да га вор вы кон ва ец-

ца. Ся рэд няя зар пла та — амаль 

паў та ры ты ся чы руб лёў. Прад-

пры ем ства ўтрым лі вае пер шае 

мес ца ў га лі не ма шы на бу доў лі. 

Ёсць пэў ныя не за да во ле ныя — 

тлу ма чыць ім ня ма ча го, упэў не ны 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Перс пек-

ты вы, зар пла та па він ны ка заць 

са мі за ся бе.

«Іх прос та трэ ба адзін раз па-

пя рэ дзіць: хто вый дзе за ва ро ты, 

на зад не вер нец ца. Гэ та ж аба-

рон нае прад пры ем ства. Што тут 

тлу ма чыць?» — ска заў ён.

У цэ ху за во да Прэ зі дэнт спяр-

ша па ды шоў да ка рэс пан дэн таў, 

каб яшчэ раз за пэў ніць у тым, што 

жур на ліс там і іх сем' ям бу дзе за-

бяс пе ча на ўсе агуль ная да па мо га 

і аба ро на.

«Яны атру ці лі лю дзей сац сет ка-

мі, і ў не ка то рых скла ла ся дум ка: 

усё, ула ды ня ма, ула да па ла... Ула-

да ні ко лі не пад зе. А з імі мы раз-

бя ром ся. Не дзе трэ ба па цяр пець, 

а не дзе прос та па трэб ны час», — 

звяр нуў ся да жур на ліс таў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Ён пад крэс ліў: сён ня не маг чыма 

га ран та ваць, што сі лы, якія пад-

цяг ва юц ца звон ку, не па гра жа юць 

кра і не. Па яго сло вах, Прэ зі дэнт 

Ра сіі Ула дзі мір Пу цін па га дзіў ся, 

што «за ва руш ка не здар ма».

АД ЛО ЗУН ГАЎ 
ДА КАН СТРУК ТЫ ВУ

На тэ ры то рыі за во да Прэ зі-

дэнта ча ка лі не га тыў на на стро е-

ныя ра бо чыя.

«Са мае страш нае ў жыц ці — гэ та 

здра да. Я не ха чу вас па пра кнуць, 

што вы ка мусь ці здра дзі лі, бо я доб-

ра ве даю, што ад бы ва ец ца», — ска-

заў Прэ зі дэнт і пра па на ваў ра бо чым 

азна ё міц ца з апе ра тыў най ін фар ма-

цы яй — за пі сам тэ ле фон най раз мо-

вы аб пад рых тоў цы ак цыі пра тэс ту.

«Ні ко лі вы ад мя не не да ча-

ка е це ся, каб я пад ціс кам неш та 

зра біў», — ад ка заў лю дзям Аляк-

сандр Лу ка шэн ка, якія пе ра рва лі 

яго сло ва мі «Сы ходзь!»

Што да пы тан ня на конт не спра-

вяд лі вых вы ба раў і пе ра вы ба раў, 

Прэ зі дэнт за явіў: «Мы пра вя лі вы-

ба ры. Па куль вы мя не не за б'е це, 

ін шых вы ба раў не бу дзе».

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр-

нуў ся і да тэ мы гвал ту на ву лі цах: 

«Па трэб на бы ла на го да, каб вы 

кры ча лі «Сы ходзь!» — доб рая на-

го да. Вы ве да е це, што я да ру чыў 

ра за брац ца з кож ным фак там». 

Па яго сло вах, па цяр пе лі тыя, хто 

на па даў на пра ва ахоў ні каў, пра-

ва ка ваў іх.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што 

МЗКТ — суб' ект эка на міч най 

дзей нас ці, але част ка су пра цоў-

ні каў пе рай шла ў па лі тыч ную 

плос касць.

«За пом ні це: там, у па лі ты цы, 

ку ды вы ры ну лі ся, не ра зу ме ю чы, 

ін шыя за ко ны. Каб по тым не бы ло 

ба лю ча ні мне, ні вам, ні на ро ду, 

ка лі мы стра цім дзяр жа ву», — па-

пя рэ дзіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Хоць вы кры кі з на тоў пу на ад-

рас кі раў ні ка дзяр жа вы бы лі агрэ-

сіў ныя, пас ля пра мо вы ён адзін 

вый шаў у гу шчу на ро ду, пе ра сця-

рог шы ад пра ва ка цый.

«Ка лі вы хо ча це за даць кі раў ні-

ку дзяр жа вы пы тан не, за да вай це 

яго. Але лю бы ваш крок у мой бок 

абер нец ца вам... Я не па гля джу, 

што вас тут груп ка гэ та ста іць, — 

вы не на та го на рва лі ся», — ска заў 

Прэ зі дэнт, пас ля ча го на тоўп кры-

ху сці шыў ся.

Ра бо чы Анд рэй звяр нуў ся да 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі з прось бай 

аб сум лен ных вы ба рах. Прэ зі дэнт 

пра па на ваў пра ве рыць да ку мен-

ты на лю бым вы бар чым участ ку. 

Але, усве дам ляе кі раў нік дзяр жа-

вы, сён ня гэ та ні ко му не па трэб на, 

бо па трэб ны но выя вы ба ры.

«Іх не бу дзе, та му што не бу дзе 

ні МЗКТ, ні МА За, ні Бе лА За — за 

паў го да мы зні шчым усё», — кан-

ста та ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Трэ ба ўсё за ха ваць», — па га-

дзіў ся Анд рэй.

Прэ зі дэнт вы ка заў дум ку, што 

ста но ві шча спрос ціц ца пас ля пры-

няц ця на рэ фе рэн ду ме но вай Кан-

сты ту цыі і пра вя дзен ня вы ба раў у 

ад па вед нас ці з ёй.

«Я згод ны», — ад ка заў ра бочы.

Ад вы крык ван ня ло зун гаў ра-

бо чыя па спра ба ва лі пе рай сці да 

кан струк ты ву. Лю дзі са мі па ча лі 

аб ры ваць ад но ад на го: «Ці шэй, 

не чут но! Дай це ўсім за пы тац ца!»

Ра бо чая На тал ля са слязь мі 

рас ка за ла, як яе дач ка вяр ну ла ся з 

кра мы з пе ра бі ты мі рэ бра мі. Жан-

чы на са ма пры зна ла, што баць коў-

скія па чуц ці ад ноль ка выя ў ма ці 

АМА Паў ца, і ў ма ці па цяр пе ла га. 

По тым па га дзі ла ся з Прэ зі дэн там, 

што ма са выя ак цыі па він ны пра-

хо дзіць у ад па вед нас ці з за ка на-

даў ствам.

«Сі ту а цыю не я ства рыў. Яе 

ства ры лі. Ча му АМА Паў цы апы-

ну лі ся на ву лі цах, што, ім так за-

ха це ла ся? Не. Іх вы ве лі ту ды — 

на вес ці па ра дак. Га лоў нае бы ло 

не даць раз рас тац ца гэ тым ача-

гам», — рас тлу ма чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

КВА ТЭ РА 
ПРАЗ ДВА ГА ДЫ

«Мя не вы на ка ле ні не па ста ві-

це. І не ра бі це, каб бы ло горш — 

перш за ўсё вам і ва шым сем' ям. 

Вы гэ та ад чу е це праз ты дзень, ка-

лі зро бі це бяз лад дзе на прад пры-

ем стве», — за клі каў Прэ зі дэнт.

Ён ад каз ваў на ўсе пы тан ні, 

у тым лі ку і та кія, якія ме лі на мэ це 

спра ва ка ваць на не га тыў. По тым 

лю дзі звяр ну лі ся да на дзён на га: 

шмат дзет ны баць ка скар дзіў ся, 

што жы ве ў ква тэ ры це шчы, але 

вель мі хо ча ўлас ную.

«Да кан ца го да чар га для 

шмат дзет ных не пе ра вы сіць 

го да», — удак лад ніў шы тэр мін у 

стар шы ні Мінск ага гар вы кан ка ма 

Ана то ля Сі ва ка, пра ін фар ма ваў 

муж чы ну Прэ зі дэнт.

«Мы хо чам, каб ула да на ле жа-

ла на ро ду, а на род учо ра (у ня-

дзе лю. — «Зв.») вый шаў і па ка заў 

сваё мер ка ван не», — звяр нуў ся да 

кі раў ні ка дзяр жа вы дру гі ра бо чы.

«Вы ні кі гэ тых вы ба раў мы пе ра-

гля даць не бу дзем, та му што гэ та 

па тра ба ван не не вас на ват, не гэ-

тых ра бо чых. Гэ тыя па тра ба ван ні 

ад туль ужо скі ну лі. Заўт ра ж вас 

па ста вяць яшчэ ў лан цуг з Віль-

ню са да Кі е ва, каб пра дэ ман стра-

ваць, што трэ ба ства рыць «са-

ні тар ны кар дон» па між Ра сі яй 

і За ха дам — лі чы, су праць Ра сіі. 

Вы хо ча це, каб Ра сія ад рэ ага ва ла 

яшчэ? А я не ха чу», — рэ зю ма ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Транс ля цыя пра мо вы Прэ зі дэн-

та бы ла на ла джа на на МТЗ, МАЗ, 

«Ін тэ грал», за вод імя Каз ло ва ў 

Мін ску і шэсць буй ных прад пры-

ем стваў па кра і не: «Бел ка лій», 

«Бел шы на», Бе лАЗ, БМЗ, «Наф-

тан» і «Па лі мір».

Пас ля раз мо вы Прэ зі дэнт не ча-

ка на на ват для су пра ва джа ю чых 

асоб змя ніў марш рут і на ве даў не-

каль кіх цэ хаў МЗКТ і цэх аў то бус-

на га за во да ААТ «МАЗ».

РА БО ЧЫХ — 
НА ВУ ЛІ ЦУ?

На га лоў ным кан ве е ры Мінскага 

за во да ко ла вых ця га чоў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка па зна ё міў ся з 

су пра цоў ні цай Та ма рай, па клі каў 

па ды сці блі жэй хлоп цаў-ра бо чых. 

Адзін з іх, Юрый, па ці ка віў ся пад-

трым кай шмат дзет ных сем' яў, аб 

чым Прэ зі дэнт рас ка заў кры ху ра-

ней.

«Бас ту юць — ідзі це бас туй це. 

Але не цкуй це лю дзей, якія хо-

чуць пра ца ваць. Я не ду маю, што 

баць ку трох дзя цей трэ ба неш та 

ін шае», — за ўва жыў кі раў нік дзяр-

жа вы. Ён па пя рэ дзіў аб не бяс пе цы 

пры ва ты за цыі буй ных прад пры ем-

стваў кштал ту Мінск ага за во да: 

з 4500 ра бо чых па біз нес-пла не 

за ста ло ся б 2500.

«А дзве ты ся чы — на ву лі цы? 

Вось што бу дзе з ін вес та ра мі. Яны 

з за да валь нен нем возь муць, Ра-

сія возь ме, та му што вы ро бі це 

тое, што ім вель мі па трэб на для 

стрым лі ван ня ядзер ных сіл», — 

пе ра сця рог Прэ зі дэнт.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

З ЭКА НО МІ КІ — 
У ПА ЛІ ТЫ КУ

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 
на ве даў Мін скі за вод ко ла вых ця га чоў і па гу та рыў з ра бо чы мі
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