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НО ВЫ ПАР ЛА МЕНТ АБРА НЫ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ві на ва тыя ў па доб ных па ру шэн нях бу дуць 

нес ці ад каз насць па за ко не. На пя рэ дад ні 

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў мі лі цыі і 

спец служ бам жорст ка спы няць дзе ян ні та-

ко га кштал ту. «Вы мя не ве да е це не пер шы 

год — я вель мі хут ка ма гу рас тлу ма чыць 

сі ту а цыю ў кра і не і за клі каць да ад ка зу па-

доб ных лю дзей. Як толь кі яны пя рой дуць 

чыр во ную ры су», — пе ра сця рог Прэ зі дэнт. 

Ён па ве да міў, што даў рас па ра джэн не мі лі-

цыі жорст ка па пя рэдж ваць вы пад кі па гроз 

і на па даў на ўдзель ні каў вы ба раў. «У чым 

яны (чле ны вы бар чых ка мі сій. — «Зв.») ві на-

ва ты? Яны ся дзяць, пра цу юць, іх па пра сі лі. 

Яны на ват гро шай за гэ та не атрым лі ва юць. 

А вы па чы на е це іх трэ ці ра ваць», — абу рыў ся 

лі дар кра і ны.

На га даў і аб га лоў ным: сё лет нія вы ба-

ры — рэ пе ты цыя пе рад асноў най па лі тыч най 

кам па ні яй на ступ на га го да. «Яны ма ца юць 

(на пло шчах, не дзе на вы бар чых участ ках), 

да вяць на на шых лю дзей — на стаў ні каў, ура-

чоў, ін жы не раў і ін шых, якія ся дзяць тут... 

У іх ма са праб лем. Іх па чы на юць «на зуб 

спра ба ваць». Па спра ба ва лі. Ба чаць, што 

не атры ма ец ца. Мы сваю кра і ну ні ко му не 

ад да дзім. Гэ та на ша кра і на, і мы яе і на шых 

лю дзей бу дзем аба ра няць, як на ле жыць па 

за ко не», — па абя цаў бе ла рус кі лі дар.

ВЫ БА РЫ ДЛЯ НА РО ДА
Жур на ліс ты на га да лі, што з 1996 го да 

бе ла рус кія вы ба ры не пры зна юц ца між на-

род ны мі ар га ні за цы я мі. Вя до ма, Прэ зі дэнт 

пе ра жы вае, як ус пры муць на шы вы ба ры і 

на За ха дзе, і на Ус хо дзе.

«Але я з гэ тай на го ды «па рыц ца» не пры-

вык. Я пе ра жы ваю за тое, каб на шы вы ба ры 

бы лі пра ве дзе ны згод на з на шы мі за ко на мі і 

Кан сты ту цы яй. Чар го вы раз ка жу: мы вы ба-

ры пра во дзім для сва ёй кра і ны, для свай го 

на ро да, каб бы ло лепш у нас. Пра во дзім так, 

як мы гэ та ра зу ме ем. Ка лі гра мад ству не 

па да ба ец ца, як гэ та Прэ зі дэнт ар га ні зоў вае, 

яго пе ра вы бе руць праз паў го да. І я па сі не-

лы мі паль ца мі за крэс ла тры мац ца не бу ду, 

ка лі вы ад мо ві це мне і ўла дзе ў цэ лым у да-

ве ры», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён пад крэс ліў, што ў Бе ла ру сі вель мі сур'-

ёз на ста вяц ца да рэ ка мен да цый між на род-

ных аб' яд нан няў. На га даў кі раў нік дзяр жа вы 

і пы тан не смя рот на га па ка ран ня, якое зноў 

пра гу ча ла пад час яго афі цый на га ві зі ту ў 

Аў стрыю і на конт яко га вы пра ца ва ны план, 

па якім ра бо та ідзе ў спа кой ным рэ жы ме, 

на га даў і маг чы мыя змя нен ні вы бар ча га за-

ка на даў ства.

«Пра па ну юць нам зме ша ную ці пра пар-

цы я наль ную сіс тэ му, каб уво гу ле ады сці ад 

на ро да на вы ба рах. Я ўпэў не ны, што ма жа-

ры тар ная сіс тэ ма ся бе не зжы ла. Мно гія ад 

пра пар цы я наль най ужо вяр ну лі ся да зме-

ша най, заўт ра — да ма жа ры тар най. І ка лі 

па ста віць пе рад на ро дам гэ тае пы тан не, ён 

пад тры мае гэ ты пункт гле джан ня», — лі чыць 

Прэ зі дэнт.

Ён вы ка заўся ка тэ га рыч на «су праць» 

штуч на га ства рэн ня па лі тыч ных пар тый. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не ны, што пар-

тыі па він ны фар мі ра вац ца са мі, на мес цы, 

за слу жыў шы да вер на ро да.

Што да ін вес та раў, якія ні бы та не за хо чуць 

пра ца ваць пры «не ле гі тым ным» пар ла мен-

це, ліч бы ка жуць са мі за ся бе. Сё ле та больш 

за сем міль яр даў знеш ніх ін вес ты цый ужо 

атры ма на. А да кан ца го да, па сло вах Аляк-

санд ра Лу ка шэн кі, бу дзе больш за во сем. 

«Ін вес та ру па трэб ны клі мат — нар маль ны 

ін вес ты цый ны клі мат. У Аў стрыі я гэ та ад чуў. 

Я ім пра па на ваў, як ка лісь ці аме ры кан цам: 

ка лі ба і це ся, да вай це мы ва шы пра ек ты 

пад вя дзём пад аў стрый скае за ка на даў ства. 

Я маю пра ва пад пі саць указ, дэ крэт і даць 

ім по ле дзей нас ці, як Аў стрыя. Ка лісь ці аме-

ры кан цы ска за лі: не-не-не, толь кі не аме ры-

кан скія за ко ны! Дак лад на так і аў стрый цы 

ка жуць: па ва шых за ко нах», — па ве да міў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён ад зна чыў, што ці ка вы па трэб ны пра-

ект дзяр жа ва заў сё ды пад тры мае, і пры вёў 

у прык лад «Вя лі кі ка мень», Парк вы со кіх 

тэх на ло гій.

КАМ ПРА МІС ДЛЯ ІН ТЭ ГРА ЦЫІ
Пад час раз мо вы з Прэ зі дэн там жур на ліс-

ты вы ка за лі хва ля ван не пэў най част кі на-

сель ніц тва з на го ды па глыб лен ня ін тэ гра цыі 

з Ра сі яй.

«Ні вод ны да ку мент не бу дзе за цвер джа-

ны і пад пі са ны, ка лі ён су пя рэ чыць Кан-

сты ту цыі і фун да мен таль ным прын цы пам 

жыц ця на ша га гра мад ства. А са мы га лоў ны 

прын цып — гэ та су ве рэ ні тэт і не за леж насць 

на шай дзяр жа вы. Не трэ ба ні я кай кан спі ра-

ло гіі, тут усё ад кры та», — аба зна чыў па ды-

хо ды Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У Бе ла ру сі вы пра ца ва ная па зі цыя: ка лі не 

бу дуць вы ра ша ны прын цы по выя пы тан ні — 

па па стаў ках вуг ле ва да ро даў, па ад крыц ці 

рын каў для бе ла рус кіх та ва раў, зняц ці бар'-

е раў — ні я кія да рож ныя кар ты не мо гуць 

быць пад пі са ныя.

У знеш нім ганд лі на ша кра і на пра цуе 

з пра фі цы там, а дэ фі цыт ганд лю з Ра сі яй 

скла дае амаль дзе вяць міль яр даў до ла раў 

што год. Гэ тыя гро шы трэ ба за ра біць на ра-

сій скім рын ку, дзе ўзве дзе ныя бар' е ры, а 

да во дзіц ца браць гро шы з пры быт ку. Так, 

у Бе ла ру сі з Ра сі яй не бу дзе «ганд лё вых 

вой наў», як у Кі тая і ЗША. Але ста но ві шча 

не нар маль нае, пры знаў Прэ зі дэнт.

«Ка лі ты ўсту па еш у ней кае аб' яд нан не, 

раз ліч ва еш, што з кож ным ме ся цам, з кож-

ным го дам бу дзе лепш. Але не горш, чым 

да гэ туль. А нам што год пад соў ва юць но выя 

ўмо вы. І ў вы ні ку мы па ста ян на ў эка но мі-

цы неш та губ ля ем, губ ля ем і губ ля ем. Ка му 

па трэб ны та кі са юз?» — за даў ры та рыч нае 

пы тан не кі раў нік дзяр жа вы.

У АГУЛЬ НЫМ НЕ БЕ
На пы тан не, ці га то вая Бе ла русь на зваць 

дак лад ныя ліч бы па кош це ўзбра ен ня і аба-

ро ны Ра сіі, Прэ зі дэнт ад зна чыў: «У аба рон-

ным склад ні ку са мыя вя лі кія тра ты — агуль-

ная сіс тэ ма ПВА. Ад Чор на га мо ра да Бал ты-

кі мы ба чым усё, і ў Ра сіі на гэ тым на прам ку 

ні чо га ня ма».

Ка лісь ці Аляк сандр Лу ка шэн ка за да во ліў 

прось бу Ра сіі аб су мес най сіс тэ ме про ці па-

вет ра най аба ро ны. «Мы ў іх гро шай не пра-

сі лі. Але ка лі яны па ча лі вы стаў ляць ра хун кі 

на пры род ны газ і ін шую сы ра ві ну, пра вя лі 

пад атко вы ма неўр і ка жуць, што мы на хлеб-

ні кі... Доб ра, да вай це бу дзем лі чыць, пла ціць 

ад но ад на му. Ка лі яны хо чуць. Я лі чу — гэ та 

не наш шлях. Мы род ныя, мы бліз кія, бе ла-

ру сы і ра сі я не, нам ня ма ча го дзя ліць», — 

упэў не ны бе ла рус кі лі дар.

Да рэ чы, не каль кі га доў та му ра сій скі бок 

з гэ ты мі ліч ба мі азна ё мі лі — атры ма ла ся, 

што ні хто ні ко му не ві нен. А за раз сі ту а цыя 

зноў аб васт ры ла ся. Пры гэ тым, пе ра ка на ны 

кі раў нік Бе ла ру сі, на шы ва ен ныя бу дуць аба-

ра няць і Ра сію, та му ка лі ўзбра ен не і атры-

ма юць ці да рам, ці ў арэн ду, ра сі я не гэ та 

зра зу ме юць.

Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў, што ні адзін ра сі я нін не мо жа па скар-

дзіц ца, што ў Бе ла ру сі яго па крыў дзі лі, як і 

бе ла ру сы — на ра сі ян.

ВЫ БІ РА Ю ЧЫ СТА БІЛЬ НАСЦЬ
У дзень вы ба раў, зра зу ме ла, не абы шло-

ся і без пы тан няў пра да лей шыя па лі тыч-

ныя на ме ры са мо га Аляк санд ра Лу ка шэн кі. 

У пры ват нас ці, ці ка ві лі ся жур на ліс ты аж 

2025 го дам. За гад ваць так да лё ка Прэ зі-

дэнт не стаў.

«Я ад ка заў на гэ тае пы тан не даў но. Ка лі 

лю дзі мя не не пад тры ма юць на ней кіх вы-

ба рах — я на іх не па крыў джу ся. Слу хай це, 

я ўжо па пра ца ваў доб рую коль касць га доў. 

Гэ та вы ду май це: вы лу чац ца мне на гэ тых 

вы ба рах ці не. Ка лі вы цэ ні це ста біль насць, 

гэ ту рэ ча іс насць, раз віц цё на шай дзяр жа вы, 

су ве рэ ні тэт, не за леж насць — па лі ты ку, якая 

ёсць, — вы са мі му сіце прый сці і ска заць: 

ка лі зда ро вы, ба ла ці руй ся, ка лі лас ка», — 

ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Ён па ве да міў, што на най блі жэй шых вы-

ба рах сваю кан ды да ту ру пра па нуе, але тры-

мац ца за крэс ла не бу дзе. «Па вер це, гэ та не 

зу сім мяк кае крэс ла. Вось вы ад па чы ва е це, 

а я ўжо не каль кі су так не сплю, каб бы ло ўсё 

ці ха, спа кой на (пра вы ба ры. — «Зв.»). Гэ та 

для мя не пе ра жы ван не. Та му не ду май це, 

што ў нас прэ зі дэнц кая ўла да — гэ та ца-

ра ван не, як не ка то рыя на ву лі цах кры чаць. 

Нех та па спра буе пас ля мя не — ну вы дак-

лад на ўба чы це, як бу дзе пра ца ваць но вы 

прэ зі дэнт», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка.

За пы та лі жур на ліс ты і пра да ту са міх прэ-

зі дэнц кіх вы ба раў у 2020 го дзе. «Апош ні тэр-

мін — ка нец жніў ня», — ад ка заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

«Ле та — усе ў вод пус ках», — за ўва жы лі 

ка рэс пан дэн ты. Але Прэ зі дэнт рас тлу ма чыў 

сваю па зі цыю. Па-пер шае, трэ ба пад вес ці 

вы ні кі гэ тай вы бар чай кам па ніі. Па-дру гое, 

хто са праў ды хо ча паў дзель ні чаць у га ла са-

ван ні, пры е дзе ці пе ра ня се па да рож жа.

«Зі мой — бу дзе не ра зум на пас ля гэ тых 

вы ба раў ад ра зу на зна чыць чар го выя. І апа-

зі цыя нас пач не дзяўб сці», — пра цяг нуў 

кі раў нік кра і ны.

Ён звяр нуў ува гу, што звы чай на пас ля 

кам па ніі ідзе спад па лі тыч най ак тыў нас ці і 

апа зі цыя бу дзе да но вых вы ба раў не га то ва 

«і ска жа, што Лу ка шэн ка нас вы веў са строю 

і пра во дзіць гэ тыя вы ба ры для ся бе».

По тым, па вод ле слоў Прэ зі дэн та, у апа-

зі цыі пой дзе пад' ём, але пе ра сця рог яе ад 

«вя сен ня га аб васт рэн ня». Пра вя дзём па сяў-

ную, ад зна чым 75-год дзе Пе ра мо гі, Дзень 

Не за леж нас ці. Пе ры яд, які за ста нец ца да 

ўбор кі ўра джаю, маг чы ма ад вес ці пад вы-

бар чую кам па нію.

Але Прэ зі дэнт пры знаў ся, што яшчэ не 

зай маў ся гэ тым пы тан нем: «Я па куль так 

ду маю, а то бу дзе це мя не по тым па пра каць, 

што я па абя цаў. Я прос та раз ва жаю. Але вы 

не спя шай це ся ў вод пуск», — па пя рэ дзіў ён 

жур на ліс таў.

НЕ ІДЭА ЛЬНЫ, АЛЕ ДОБ РЫ
Бы ла маг чы масць і ў ка рэс пан дэн та «Звяз-

ды» за даць пы тан не Прэ зі дэн ту. Дзень вы ба-

раў у пар ла мент су паў са свя там пра цаў ні коў 

сель скай гас па дар кі. Як Аляк сандр Лу ка шэн-

ка ацэнь вае вы ні кі іх пра цы сё ле та і якія рэ-

зер вы для рос ту гэ тай га лі ны ён ба чыць?

«Год быў доб ры. Не ідэа льны, доб ры», — 

ска заў лі дар кра і ны. Ён пад крэс ліў, што на-

ват за раз ра бо та на па лях не скон ча на. 

Для за дзе лу на бу ду чы ўра джай трэ ба пе-

ра араць гле бу, каб не ра біць гэ та га ўвес ну. 

2019 сель ска гас па дар чы год вы даў ся леп шы, 

чым па пя рэд ні. Але... прый шло ся Прэ зі дэн ту 

пры маць і жорст кія ра шэн ні: «На прык лад, ні ку-

ды не вар ты та кі па дзеж жы вё лы, ма лад ня ку, 

80 ты сяч га лоў. Гэ та ж не да пу шчаль на. Хай 

гэ та і не вя лі кія гро шы, ка лі пе ра вес ці ў мя са, 

але і не ма лыя. Яны для нас не за ліш нія».

Шмат зроб ле на для ад наў лен ня і па бу-

до вы ба зы сель скай гас па дар кі, фер маў, 

ма шын ных два роў, збож жа то каў, да рог. За-

да ча да сяг нуць збо ру збож жа вых ра зам з 

рап сам звыш 9 міль ё наў тон кры ху не вы ка-

на на, да цяг ну лі толь кі да дзевяці. Не га тыў на 

паў плы ва ла за су ха, але ўра дзі ла ку ку ру за.

«Дай бог, каб і бу ду чы год быў не гор шы. 

Бу дзе леп шы, спра цу ем і лепш. Вось пра-

да дзім на 5 міль яр даў сель ска гас па дар чай 

пра дук цыі. За пыт на на шу пра дук цыю рас-

це. Ка лі Ра сія на ра віц ца: бу дзем, не бу дзем 

куп ляць, — ну ка лі лас ка. Мы пад 200 % 

па ста ві лі на кі тай скі ры нак. У Эмі ра тах я 

быў, яны за ці ка ві лі ся і ін вес ту юць у на шу 

сель скую гас па дар ку», — акрэс ліў век та ры 

экс пар ту Прэ зі дэнт.

Ён па дзя ка ваў ся ля нам, па пра сіў іх да-

цяр пець і год на скон чыць гэ ты пра цоў ны год, 

пе рай сці да зі моў кі жы вё лы.

У най блі жэй шы час Прэ зі дэнт зой мец ца 

пы тан ня мі гас па дар кі ў Ві цеб скай воб лас ці, 

якую ён на зваў кры тыч най зо най зем ля роб-

ства. «Ка лі я па чы наю ду маць аб вы ра шэн ні 

пы тан няў сель скай гас па дар кі заўт ра, цяж ка 

ста но віц ца. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі — гэ та не 

цар, які ся дзіць і спа чы вае на лаў рах. Да во-

дзіц ца зай мац ца шмат лі кі мі пы тан ня мі: ад 

вы ба раў, за якія вы мя не дзяў ба е це мно гія, 

да та го ж, як вас на кар міць», — пад крэс ліў 

лі дар кра і ны.

ПЫ ТАН НЕ: З КІМ БЕ ЛА РУСЬ — 
НЕ СТА ІЦЬ

Жур на ліст чэш скіх СМІ за пы таў, з кім за-

раз, у пе ры яд па цяп лен ня ад но сін з За ха-

дам, пра сцей зна хо дзіць агуль ную мо ву: з 

аме ры кан ца мі ці ра сі я на мі?

Прэ зі дэнт пры знаў ся, што з ра сі я на мі 

пра сцей вес ці пе ра гаворы: раз маў ля ем на 

ад ной мо ве, ду ма ем і раз ва жа ем ад ноль-

ка ва, і з імі заў сё ды бы ло кам форт на. «Мы 

з імі сяб ры. Ка неш не ж, мы роз ныя кра і ны. 

І тут іх трэ ба ра зу мець. У нас ёсць свае мэ-

ты, свае за да чы, — па ве да міў кі раў нік краі-

ны. — У нас ма са гэ тых пы тан няў. І шмат 

па він ны бы лі ра шыць даў но, але не вы ра шы-

лі. На прык лад, па га зе мы ў лі пе ні па він ны 

бы лі ра шыць праб ле му. Гэ та бы ло пры ня та 

на мі, дву ма прэ зі дэн та мі. Але не ра шы лі. Па-

коль кі іх мно га, гэ тых пы тан няў, за ста ец ца 

ўра жан не, што ў нас на пру жан не з Ра сі яй 

ша лё нае. Але гэ та на пру жан не ха рак тэр на 

толь кі брац кім, сяб роў скім кра і нам».

Ра ней быў ак ту аль ны тэ зіс: За хад ці 

Ус ход? Цяпер пы тан не зня та. Ён па ве да міў, 

што ЗША ні ко лі ні чо га не па тра ба ва лі ад 

яго. Пры су стрэ чах з аме ры кан скі мі чы ноў-

ні ка мі раз мо ва па чы на ец ца з та го, што яны 

за пэў ні ва юць: не ста вім пы тан не — з кім 

Бе ла русь, з на мі або Ра сі яй.

Аца ні лі яны ро лю на шай кра і ны як цэнт-

ра Еў ро пы. Бе ла рус кую ар мію Паў ноч на-

атлан тыч ны аль янс ха рак та ры зуе як са мую 

ма біль ную, дыс цып лі на ва ную, бая здоль ную 

ў СНД. Ра сія пе ра ўзы хо дзіць нас толь кі па 

аб' ёмах і на яў нас ці ядзер най зброі.

«З на шай тэ ры то рыі па гроз ні ко лі не бу-

дзе. Толь кі адэ кват ныя, сі мет рыч ныя ад ка-

зы. Ка лі да лё ка зой дуць, і асі мет рыч ныя 

ад ка зы на іх дзе ян ні, — за пэў ніў Прэ зі дэнт і 

ад зна чыў: — Ра сіі не трэ ба хва ля вац ца, што 

аме ры кан цы нас за ха пі лі ў кле шчы і па цяг-

ну лі на За хад».

«З Лу ка шэн кам Бе ла русь ні хто на За хад 

не па цяг не. Я ве даю сваю ро лю, сваё мес ца, 

ве даю, як мя не, і нас у цэ лым, там ацэнь ва-

юць. Але я не ма гу да зво ліць, каб мы бы лі 

зад нім два ром ні ў Еў ро пы, ні ва Ус хо ду», — 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У Бе ла ру сі ня ма та кіх цес ных да моў ле-

нас цяў з НА ТА, як у Ра сіі. Ня ма, на жаль, па 

сло вах Прэ зі дэн та, у нас і па гад нен ня з ЕС, 

якое мае Ра сія. Та му, ка лі ва ўсход няй су сед-

кі ўзні ка юць пы тан ні, што Бе ла русь ру ха ец ца 

на За хад, — мы толь кі ідзём па яе сля дах.

Па яго сло вах, на біз нес-фо рум у Ве-

не не ча ка на прый шло ка ля 1500 ча ла век. 

«Я, ка лі зай шоў, па ду маў: ня ўжо прый шлі, 

каб уба чыць апош ня га дык та та ра, аў та ры-

тар ную ўла ду ў Еў ро пе. Не, ім ці ка ва бы ло. 

Я ім ад ка заў ад ра зу на га лоў нае пы тан не: іх 

ін вес ты цыі бу дуць аба ро не ны поў нас цю», — 

па ве да міў Прэ зі дэнт.

Аў стрый цы і біз нес ме ны з ін шых кра ін па-

він ны пра ца ваць у на шай кра і не, як на сва ёй 

ра дзі ме, — шчы ра, праз рыс та, па ва жа ю чы 

дзяр жа ву і на род.

Па сло вах Прэ зі дэн та, ка лі ЕС і ЗША не 

пры зна юць гэ тыя вы ба ры, ён бу дзе вель мі 

рас ча ра ва ны ў іх ан га жа ва нас ці, але гэ та 

іх вы бар.

Да вы бар чай кам па ніі кі раў нік кра і ны ве-

даў ра шэн не за ход ніх парт нё раў па вы ба рах, 

але ця пер не ўпэў не ны: яны яго вы пра цоў ва-

юць, на зі ра юць — і гэ та ўжо пра грэс.
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