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Ра бот ні кам дып ла ма тыч най служ бы 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Па ва жа ныя су пра цоў ні кі Мі ніс тэр ства 

за меж ных спраў, за меж ных уста ноў Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь, ве тэ ра ны дып ла ма тыч-

най служ бы!

Ста год дзе бе ла рус кай дып ла ма тыч най 

служ бы, па ча так якой быў па кла дзе ны ў 

сту дзе ні 1919 го да, — важ ная гіс та рыч ная 

вя ха для на шай кра і ны.

У гэ ты пе ры яд ад бы ло ся мност ва зна-

ка вых па дзей. Са мыя яр кія з іх — пад пі-

сан не ў 1945 го дзе Ста ту та ААН і ўва хо-

джан не Бе ла ру сі ў склад за сна валь ні каў 

Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый.

Раз віц цё на цы я наль най дып ла ма тыі 

не па рыў на звя за на са ста наў лен нем бе-

ла рус кай дзяр жаў нас ці, ра шэн нем за дач 

па за бес пя чэн ні раў на праў най ін тэ гра цыі 

на шай кра і ны ў су свет ную па лі тыч ную, 

эка на міч ную, на ву ко вую, куль тур ную і ін-

фар ма цый ную пра сто ру.

За га ды не за леж нас ці Рэс пуб лі ка Бе ла-

русь да маг ла ся пры кмет ных да сяг нен няў на 

су свет най арэ не: за ха ва ла і ўма ца ва ла тра-

ды цый ныя су вя зі, па шы ры ла ко ла за меж ных 

парт нё раў і са юз ні каў, ста ла ўдзель ні кам ін-

тэ гра цый ных пра ек таў, мно гіх аб' яд наль ных 

між на род ных іні цы я тыў, ад кры ла і асво і ла 

но выя перс пек тыў ныя рын кі, за рэ ка мен да-

ва ла ся бе як до нар рэ гі я наль най бяс пе кі.

У гэ тых да сяг нен нях — не ма лая за слу-

га дып ла ма таў. Сва ёй на пру жа най пра цай, 

вы со кім пра фе сі я на ліз мам і ад каз ным па-

ды хо дам да спра вы вы не раз па цвяр джа лі 

здоль насць эфек тыў на аба ра няць за кон-

ныя ін та рэ сы Бе ла ру сі, пра вы і сва бо ды 

яе гра ма дзя н за мя жой.

Пе ра ка на ны, што Мі ніс тэр ства за меж-

ных спраў і на да лей за ста нец ца на «пе ра-

да вой» ба раць бы за су ве рэ ні тэт і рэ аль-

ную не за леж насць, па вы шэн не ро лі на шай 

дзяр жа вы ў све це.

Він шую су пра цоў ні каў мі ніс тэр ства і за-

меж ных уста ноў Рэс пуб лі кі Бе ла русь са 

зна мя наль ным юбі ле ем. Асаб лі выя сло вы 

ўдзяч нас ці ад рас ую ве тэ ра нам дып ла ма-

тыч най служ бы, якія ўнес лі знач ны ўклад у 

раз віц цё бе ла рус кай дып ла ма тыі, з'яў ля ю-

чы ся пры кла дам слу жэн ня Ай чы не.

Жа даю вам моц на га зда роўя, шчас ця 

і пос пе хаў у ва шай дзей нас ці на ка рысць 

Ра дзі мы.

З па ва гай,

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Та кую за яву зра біў бе ла-

рус кі лі дар на су стрэ чы з 

ця пе раш нім і бы лы мі мі-

ніст ра мі за меж ных спраў 

на шай кра і ны.

Учо ра, на пя рэ дад ні 100-год-

дзя бе ла рус кай дып ла ма тыч най 

служ бы, Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пры няў у Па ла цы Не за леж нас ці 

мі ніст раў за меж ных спраў, якія 

ў роз ны час уз на чаль ва лі МЗС 

Рэс пуб лі кі Беларусь. Сва і мі 

дум ка мі на конт шля хоў раз віц-

ця знеш няй па лі ты кі па дзя лі лі ся 

Пётр Краў чан ка (уз на чаль ваў 

знеш не па лі тыч нае ве дам ства 

ў 1991—1994), Ула дзі мір Сянь-

ко (1994—1997), Іван Ан та но-

віч (1997—1998), Урал Ла ты паў 

(1998—2000), Мі ха іл Хвас тоў 

(2000—2003), Сяр гей Мар ты наў 

(2003—2012) і, вя до ма, ця пе-

раш ні мі ністр Ула дзі мір Ма кей. 

На су стрэ чы ўдзель ні кі аб мер-

ка ва лі ро лю і мес ца Бе ла ру сі ў 

су свет най су поль нас ці, а так са-

ма тое, ку ды ру ха ец ца на ша кра-

і на. Не абы шло ся без раз мо вы 

аб ад но сі нах кра і ны з асоб ны мі 

дзяр жа ва мі ў пры ват нас ці.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна-

чыў, што са праў ды ра ды гэ тай 

су стрэ чы, і да даў, што та кое 

ме ра пры ем ства маг ло б стаць 

доб рай тра ды цы яй. Ён на га даў, 

што гэ тая су стрэ ча пра хо дзіць 

на пя рэ дад ні 100-год дзя бе ла-

рус кай дып ла ма тыч най служ бы, 

што з'яў ля ец ца «пры знан нем ва-

шых за слуг».

«Вы — лю дзі да свед ча ныя, і 

збо ку вы на зі ра е це ўсе пра цэ сы, 

збо ку, ка жуць, лепш ві даць. Гэ та 

са праў ды так: ка лі зна хо дзіш ся ў 

гэ тым кат ле, не заў сё ды за ўва-

жа еш ню ан сы, дэ та лі», — ска-

заў ён.

Наш ад каз 
на пра ва ка цыі

Прэ зі дэнт на га даў пры сут-

ным, што апош нім ча сам яго і 

мі ніст ра за меж ных спраў аб ві на-

вач ва юць ні бы та не ў тым кур се, 

які Бе ла русь пра во дзіць у знеш-

няй па лі ты цы. Па вод ле яго слоў, 

з ад на го бо ку, ма ец ца мер ка ван-

не, што на ша кра і на — за ліш не 

пра за ход няя, з дру го га бо ку, нас 

кры ты ку юць за за ліш нюю пры-

хіль насць да Ра сіі.

«Што мя не тры во жыць. Спра-

ва не ў ма неў рах пад атко вых — 

пе ра жы вём мы іх. Мне не зу сім 

зра зу ме лая — я ду маю, мне 

да вя дзец ца за даць пы тан не кі-

раў ніц тву Ра сіі — та кая ата ка 

на Бе ла русь у СМІ, — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — На сця-

рож вае тое, што яны спра бу юць 

нас су тык нуць з ра сі я на мі».

Бе ла рус кі лі дар пры вёў у 

прык лад на ві ну з ін тэр нэ ту — 

кан флікт у мет ро, які быў пад-

не се ны ў та кім клю чы, быц цам 

у Бе ла ру сі здзяйс ня юц ца на-

пад кі на рус кіх. Ён да даў, што 

ка лі пра чы таў гэ та, то да ру чыў 

не ад клад на ра за брац ца ў сі ту а -

цыі. Ака за ла ся, што ра сі ян там 

не бы ло, гэ та быў кан флікт двух 

бе ла ру саў, які быў хут ка зня-

ты на ві дэа і скі ну ты ў ін тэр нэт. 

І пры чым тут рус кі на род?

«Нас не ўдас ца су тык нуць — 

бе ла ру саў з ра сі я на мі, — пад-

крэс ліў Прэ зі дэнт. — Не толь кі з 

рус кі мі, на огул з ра сі я на мі. Гэ та 

не той шлях, каб у Ра сіі ка мусь ці 

атры маць ды ві дэн ды ад гэ та га. 

Вы ве да е це, якія там па трэб ныя 

ды ві дэн ды. Не атры ма ец ца».

«Ня ўжо ка мусь ці ў Ра сіі Укра і -

ны не ха пае? Ня ўжо трэ ба аба-

 вяз ко ва вось ства рыць праб ле му 

на роў ным мес цы? Ня ма ў вас 

маг чы мас ці кам пен са ваць нам 

гэ тыя стра ты ад пад атко ва га ма-

 неў ру — ну і Гас подзь з ва мі. Мы ж 

у вас не ад бі ра ем та вар», —

за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, 

што на гад ваў Ула дзі мі ру Пу ці ну 

аб тым, хто бу рыў наф та выя і 

га за выя свід ра ві ны на тэ ры то-

рыі Ра сіі ў са вец кія ча сы. Ён так-

са ма пад крэс ліў: мы не про сім 

гро шай, мы ў ста не іх за ра біць. 

Кі раў нік дзяр жа вы за клі каў не 

ба яц ца кан ку рэн цыі на агуль ным 

рын ку і не ста віць пал кі ў ко лы.

Вы браць 
леп шыя ўмо вы 
для роў на сці

Так са ма Прэ зі дэнт на га даў, 

што пры пад пі сан ні ўсіх да га-

во раў Бе ла русь па тра ба ва ла 

роў ных умоў для суб' ек таў гас-

па да ран ня і для лю дзей. «Дзе 

яны (умо вы. — «Зв.») за раз?» — 

па ці ка віў ся ён. — Са юз — ка лі 

лас ка, аб' яд нан не — ка лі лас ка, 

але толь кі гэ та па він ны лю дзі вы-

ра шыць, а не мы. Мы не ад маў-

ля ем ся ні ад ад на го тэ зі са».

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр-

нуў ува гу, што ка лі хтось ці яму 

па чы нае га ва рыць пра аб' яд нан-

не, то, на прык лад, за кра на юць 

тэ му агуль най ва лю ты. «Мы не 

су праць, але гэ та па він на быць 

агуль ная ва лю та, а не ва лю та 

Цэнт ра бан ка Ра сіі. Гэ та па ві нен 

быць эмі сій ны цэнтр — і ня важ-

на, дзе ён раз мя шча ец ца; у Ка-

за ні або ў Маск ве, Сма лен ску 

або Мін ску. Гэ та па ві нен быць 

эмі сій ны цэнтр, ство ра ны на роў-

ных умо вах. Ка лі вы пры во дзі це 

прык лад ЕС — доб ра, на прын-

цы пах ЕС, але каб умо вы бы лі 

роў ныя і па ды хо ды», — зноў пад-

крэс ліў ён.

Так са ма Ра сія хо ча ўні фі ка-

ваць пад атко вую і мыт ную па лі-

ты ку — бе ла рус кі лі дар па га дзіў-

ся, ад нак гэ та па він на быць зроб-

ле на на най леп шых умо вах. Гэ та 

зна чыць, ка лі ў Бе ла ру сі сіс тэ ма 

леп шая — за асно ву браць яе, у 

ра сі ян леп шая — бя ром яе. Але 

гэ та не па він на быць зроб ле на 

па прын цы пе «мы вя лі кія — вы 

ма лыя, ра бі це так, як у нас».

Ча му гэ та ўсё ад бы ва ец ца? 

На гэ тае пы тан не Прэ зі дэнт даў 

ад каз. «Ні я кіх тут між дзяр жаў ных 

і між на род ных ад но сін ня ма. Усё 

ў пры ват нас цях, усё ў асо бах, усё 

ў тым, што ка мусь ці не па да ба ец-

 ца курс, які Бе ла русь пра во дзіць, — 

на ват не знеш не па лі тыч ны, 

а тая эка но мі ка, якую мы бу ду-

ем, той са цы яль ны ўклад, які мы 

ства ра ем на прын цы пах, перш за 

ўсё, спра вяд лі вас ці», — лі чыць 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён пе ра ка на ны: з-за гэ та га 

і па чы на юц ца на пад кі на на шу 

кра і ну. «Як мы па він ны на гэ та 

рэ ага ваць? Спа кой на і мэ та на-

кі ра ва на. Мы па він ны аба ра ніць 

свой су ве рэ ні тэт і не за леж насць. 

Мы не су праць ра сі ян, не су праць 

па ля каў, лі тоў цаў. Мы хо чам 

быць у лю бым са ю зе, але мы хо-

 чам жыць ва ўлас най ква тэ ры. 

У нас гэ тая ква тэ ра ёсць», — 

пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

Бе ла рус кі лі дар чар го вы раз 

звяр нуў ува гу, што су се дзяў, якія б 

яны ні бы лі, не вы бі ра юць. І Бе-

 ла русь га то ва з усі мі бу да ваць 

доб рыя, цёп лыя, уза е ма вы гад-

ныя ад но сі ны — на ват з Літ вой, 

якая па лі ты зуе лю бое пы тан не.

«Як бы ў нас ні склад ва лі ся 

ад но сі ны з Ра сі яй, мы ні ко лі не 

да зво лім, каб у нас у Бе ла ру сі, на 

гэ тай свя той зям лі, дрэн на ста-

ві лі ся да ра сі ян. І ка лі ка мусь ці 

там хо чац ца су тык нуць нас — не 

атры ма ец ца. Мы ве да ем, як на 

гэ та рэ ага ваць», — рэ зю ма ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле яго слоў, сён ня не 

толь кі з да па мо гай тэ ле ба чан ня, 

але і ін тэр нэ ту мож на да нес ці да 

рус ка га ча ла ве ка пункт гле джан-

ня Бе ла ру сі. Прэ зі дэнт ад зна чыў, 

што сён ня ў кі раў ніц тве Ра сіі не-

ка то рыя асо бы за ня лі па зі цыю 

ціс ку — на ват на кі раў ні ка ра сій-

скай дзяр жа вы. Тым не менш па 

су стрэ чах з Ула дзі мі рам Пу ці ным 

бе ла рус кі лі дар вы раз на ўба чыў 

яго на мер: ні ў якім ра зе не раз-

ры ваць ад но сі ны. Гэ та вель мі ня-

вы гад на, гэ та бу дзе страт на для 

абод вух ба коў.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў 

ува гу, што сён ня ра сій скія срод-

кі ма са вай ін фар ма цыі мо гуць

сфаль сі фі ка ваць ін фар ма цыю — 

у гэ тым за клю ча ец ца не бяс-

 пе ка. Пры гэ тым ён па пя рэ дзіў: 

ка лі ж бу дуць фак ты агрэ сіі ў Бе-

ла ру сі ў ад но сі нах да ра сі ян, то 

рэ ак цыя бу дзе вель мі жорст кая. 

Пра ва ахоў ныя ор га ны атры ма лі 

ўка зан не спы няць та кія рэ чы і 

раз бі рац ца.

Укра ін скае пы тан не 
ад маў ля юц ца 
вы ра шаць

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што 

за га ды не за леж нас ці кра і на да-

маг ла ся пры кмет ных пос пе хаў 

на між на род най арэ не, стаў шы 

ўдзель ні кам мно гіх ін тэ гра цый-

ных пра ек таў. Па шы ра на ко ла 

за меж ных парт нё раў і са юз ні каў. 

Ад кры ты перс пек тыў ныя рын кі — 

па хут ка сці не зу сім так, як ха це-

ла ся б, але тым не менш.

Бе ла рус кая дып ла ма тыя вый-

шла на якас на но вы ўзро вень. На 

мін скай пе ра гаворнай пля цоў цы 

аб мяр коў ва юц ца вель мі скла да-

ныя рэ гі я наль ныя і гла баль ныя 

праб ле мы. Пры гэ тым бе ла рус кі 

лі дар за клі каў не ак цэн та ваць 

ува гу на мес цы пра вя дзен ня пе-

 ра гавораў, па коль кі зда ры ла ся 

«бя да ў на шых род ных лю дзей». 

Да рэ чы, іні цы я та рам су стрэ чы ў 

Мін ску па Укра і не бы ла канц лер 

Ан ге ла Мер кель, а пра па но ву 

пе ра даў Ула дзі мір Пу цін на пе-

 рагаворах у Со чы.

«Мя не тур буе тое, што ад бы-

ва ец ца там, і тое, што ўжо ўплы-

вае на нас», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Сур' ёз ныя асця ро гі 

вы клі кае пры ток зброі праз мя-

жу, пра што Прэ зі дэнт га ва рыў 

не ад ной чы. Ён зноў ус пом ніў пра 

больш чым сот ню ты сяч бе жан-

цаў з Укра і ны, якія атры ма лі роў-

ныя пра вы з бе ла ру са мі. Бу дзе 

дрэн на, ка лі гэ ты кан флікт за-

цяг нец ца, упэў не ны Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са-

ма рас па вёў, што апош нім ча сам 

Бе ла русь аб ві на вач ва юць у тым, 

што ні бы та мы за праў ля ем укра ін-

 скія тан кі ды зель ным па лі вам. 

Ён да ру чыў ра за брац ца ў сі ту а-

цыі, на што бы ло да ло жа на, што 

па лі ва там ра сій скае. Пры гэ тым 

аб' ёмы па ста вак бен зі ну і ды зе-

ля толь кі на рошч ва юц ца.

Бе ла рус кі лі дар зноў за явіў, 

што ўкра ін скі кан флікт — гэ та 

па да ру нак для За ха ду.

Ня даў на на Мюн хен скай кан-

фе рэн цыі аме ры кан цы ска за лі: 

мы хо чам мі ру ва Укра і не, хо чам, 

каб у Еў ро пе быў па ра дак. Наш 

Прэ зі дэнт пра па на ваў са брац ца 

ў рам ках АБ СЕ, аб мер ка ваць 

праб ле му. У ад каз пра гу ча ла 

«не». «У кож на га свае мэ ты, — 

кан ста та ваў ён. — Да вай це вый-

дзем на ней кія Хель сін кі-2, ка лі 

на тое пай шло».

Пры гэ тым з Еў ро пы па сту па-

юць ад на знач ныя на мё кі: ця пер 

гэ та га ра біць не трэ ба, зна чыць, 

ім гэ та і не трэ ба. Не аб ход на ту-

шыць гэ ты па жар, па коль кі да лей 

бу дзе горш, але па куль ра шэн няў 

ня ма. «Усе хо чуць па грэць ру кі 

на Укра і не. І вось гэ ты па жар, які 

там па лае і не вя до ма чым скон-

чыц ца, не па ві нен пе ра кі нуц ца на 

Бе ла русь. Та му нам трэ ба ты ся чу 

ра зоў быць больш асця рож ны-

мі, больш аку рат ны мі і ні ў якім 

ра зе не да пус ціць унут ра най дэ-

ста бі лі за цыі ў кра і не. Па доб на на 

тое, што пе ра важ ная боль шасць 

на ша га на сель ніц тва і на ват пе-

ра важ ная боль шасць на шай так 

зва най апа зі цыі ра зу ме юць, што 

гэ та мо жа скон чыц ца вель мі 

дрэн на», — ска заў Лу ка шэн ка.

Ад кры ты 
да мер ка ван ня 
кож на га

Што да ты чыц ца МЗС, то кі-

раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу, 

што аў та ры тэт і ро лю мі ніс тэр-

 ства па ста ян на пад трым лі ва юць — 

уста ля ва лі Дзень дып ла ма-

 тыч на га ра бот ні ка, увя лі ге раль-

дыч ныя сім ва лы. Акра мя та го, 

па-за Бе ла рус сю ці ка вяц ца мер-

ка ван нем на ша га Мі ніс тэр ства 

за меж ных спраў, за пра ша юць 

на кан фе рэн цыі. На дум ку бе-

ла рус ка га лі да ра, гэ та свед чыць 

аб тым, што Бе ла русь па чы нае 

ады гры ваць усё боль шую ро лю 

на між на род най арэ не. «Та му ў 

гэ тай сі ту а цыі мя няць знеш не па-

лі тыч ны курс я пад стаў не ба чу. 

Мо жа быць, вы ба чы це ней кія 

ню ан сы, якіх я не ве даю. Мо жа, 

пры чы ны ней кія ёсць для та го, 

каб дзе-не будзь што-не будзь ка-

рэк ці ра ваць. Я ча каю ад вас, каб 

вы гэ та сён ня вы ка за лі», — да-

даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён за пра сіў усіх пры сут ных да 

гу тар кі, каб ад ка заць на пы тан ні, 

як дзей ні чаць да лей і вы бу доў-

ваць зба лан са ва ную знеш нюю 

па лі ты ку.

Мі ністр за меж ных спраў Бе-

ла ру сі Ула дзі мір Ма кей пад крэс-

ліў, што Аляк сандр Лу ка шэн ка 

рэ гу ляр на ці ка віц ца мер ка ван-

нем па пя рэд ні каў мі ніст ра ад нос-

на тых ці ін шых кро каў на шай 

кра і ны. Па вод ле яго слоў, гэ та 

зна ка вая су стрэ ча з пунк ту гле-

джан ня пе ра ем нас ці.

«Вель мі важ на ўліч ваць тое, 

што бы ло на пра ца ва на, і аба пі-

рац ца на тое, што на пра ца ва на 

па пя рэд ні ка мі», — ска заў ён.

Ула дзі слаў ЛУКАШЭВІЧ.

МЫ ПА ВІН НЫ АБА РА НІЦЬ 
СВОЙ СУ ВЕ РЭ НІ ТЭТ І НЕ ЗА ЛЕЖ НАСЦЬ

Бе ла русь га то ва бу да ваць цёп лыя ад но сі ны з усі мі су се дзя мі, 
але жа дае жыць «ва ўлас най ква тэ ры»

Усё, што вы ха це лі 
спы таць 

пра жыл лё вае 
за ка на даў ства

Якія пад во хі мо гуць ча каць пры 

куп лі ква тэ ры ў рас тэр мі ноў ку? 

Ці пад ля гае па дат ка аб кла дан ню 

па до ра ная ква тэ ра? Ці мож на 

аспрэ чыць да га вор да рэ ння? Як 

па дзя ліць аса бо выя ра хун кі? Пры 

якіх умо вах мож на вы се ліць улас-

ні ка з ква тэ ры?

Гэ тыя і ін шыя пы тан ні вы змо жа це 

за даць на пра мой тэ ле фон най лі ніі гас-

цям на шай рэ дак цыі — ад ва ка там спе-

цы я лі за ва най юры дыч най кан суль-

та цыі № 3 па пра ва вым за бес пя чэн ні 

здзе лак з не ру хо мас цю Мін скай га-

рад ской ка ле гіі ад ва ка таў Свят ла не 

КАС ЦЕ ВІЧ і Сня жа не БА ХО РЫ НАЙ.

Пра мая лі нія прой дзе 23 сту дзе-

ня з 11 да 13 га дзін. Наш тэ ле фон 

8 (017) 287-18-71.

Па пя рэд нія пы тан ні мо жа це за-

да ваць 21 і 22 сту дзе ня па тэ ле фо-
не 8 (017) 287-18-29 у пра цоў ны час. 

Або мо жа це да слаць пы тан ні (з па-

зна кай «Пра мая лі нія») на элект рон-

ны ад рас іnfo@zvіazda.by ці па по шце: 

вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, 220013, 

г. Мінск. 

ПРА МАЯ ЛІ НІЯ


