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Учо ра на на ра дзе 

з чле на мi Са ве та бяс-

пе кi Прэ зi дэнт Бе ла ру сi 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

даў ад на знач ную ацэн-

ку ство ра на му апа зi цы-

яй ка ар ды на цый на му 

са ве ту, на зваў шы гэ та 

спро бай за хо пу ўла ды 

з усi мi вы нi ка ю чы мi на-

ступ ства мi.

Кi раў нiк дзяр жа вы вы ка-

заў ся аб сi ту а цыi, якая склад-

ва ец ца ўнут ры кра i ны.

«Но вы эле мент — гэ та 

спро ба за спа ко iць ула ду i 

асаб лi ва сi ла выя струк ту ры: 

«Мы мiр ныя, мы доб рыя, ра-

зу ме е це, мы ўжо не хо чам 

су праць ста ян ня». Гэ та так 

i не так. Гэ та шыр ма. Ка лi 

за зiр нуць за яе, вы ба чы це, 

што ад бы ва ец ца», — за явiў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён ад зна чыў, што ў кра i не 

ства ры лi ней кi апа зi цый ны 

штаб для пе ра да чы ўла ды.

«Яны нам пад кiд ва юць 

iн шы бок. I па тра бу юць нi 

мно га нi ма ла — пе ра даць 

iм ула ду. Зна чыць, мы гэ та 

рас цэнь ва ем ад на знач на: 

гэ та спро ба за хо пу ўла ды 

з усi мi вы нi ка ю чы мi на ступ-

ства мi», — пад крэс лiў бе ла-

рус кi лi дар.

«Та му я ха чу па пя рэ дзiць 

тых, хто ўвай шоў у гэ ты 

штаб, што мы бу дзем пры-

маць адэ кват ныя ме ры. Але 

вы ключ на па Кан сты ту цыi i 

за ко не. У нас да стат ко ва 

гэ тых мер, каб асту дзiць 

не ка то рыя га ра чыя га ло-

вы», — па пя рэ дзiў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Кi раў нiк дзяр жа вы вы ка-

заў ся i ў да чы нен нi да скла-

ду апа зi цый нага савета: «З 

бы лых «пры ка рыт нi каў», як 

яны iх на зы ва юць. Там бы-

лыя, па крыў джа ныя, якiя ка-

лiсь цi пра хо дзi лi ва ўла дзе, 

i ад кры та ад вя за ныя на цыс-

ты. Па гля дзi це гэ ты спiс».

КРЫ ТЫ КА 
ПА ПУНК ТАХ

На на ра дзе Аляк сандр Лу-

ка шэн ка рас кры ты ка ваў пра-

гра му апа зi цый на га шта ба, 

у якой пе ра лi ча ныя пер ша -

чар го выя ме ры да 2021 

го да i доў га тэр мi но выя — 

да 2030 го да.

Кi раў нiк дзяр жа вы да-

ру чыў ва ўра дзе i Ад мi нiст-

ра цыi Прэ зi дэн та на кож ны 

пункт пад рых та ваць iн фар-

ма цыю аб на ступ ствах для 

кра i ны, ка лi гэ та бу дзе рэа-

лi за ва на. «Урад пад рых туе 

ўсе ма тэ ры я лы, i мы по тым 

на ро ду да ло жым на ступ-

ствы кож на га кро ку», — ска-

заў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

так са ма аса бiс та вы ка заў-

ся ў да чы нен нi да пунк таў 

пра гра мы.

«На прык лад, вы хад з 

Са юз най дзяр жа вы, Еў ра-

зiй ска га са ю за, Мыт на га са-

ю за (праў да, не пiсь мен ныя, 

та ко га ўжо ня ма — у нас Еў-

ра зiй скi са юз ужо ство ра ны 

ў раз вiц цё Мыт на га са ю за), 

iн шых iн тэ гра цый ных утва-

рэн няў, дзе да мi нуе Ра сiя. 

Па вi нен ска заць, што нi ў 

ад ной той струк ту ры Ра сiя 

не да мi нуе. Трэ ба чы таць 

ста тут ныя да ку мен ты. Там 

пы тан нi пры ма юц ца кан-

сэн су сам, i кож ная кра i на 

мае адзiн го лас», — ска заў 

кi раў нiк дзяр жа вы.

Так са ма апа зi цыя пра па-

нуе ўвес цi пагранічны i мыт-

ны кант роль на мя жы з Ра сi-

яй. «Гэ та зна чыць, уста лёў-

ва ец ца бе ла рус ка-ра сiй ская 

мя жа з усi мi вы нi ка ю чы мi 

на ступ ства мi», — ад зна чыў 

Прэ зi дэнт.

«Трэ цяе — за ба ро на 

про да жу ра сiй скiм кам па-

нi ям аб' ек таў бе ла рус кай 

iнф ра струк ту ры. Ра сiй скiм! 

Паў стае пы тан не: а якiм 

мож на? На ту раль на, за-

ход нiм. Мая i на ша па зi цыя 

ад на знач ная: мы нi ко му 

нi чо га не збi ра ем ся пра-

да ваць. Так, як бы ло да 

гэ та га ча су», — пад крэс лiў 

бе ла рус кi лi дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

вы ка заў ся так са ма ад нос на 

пунк та аб вы зва лен нi СМI ад 

кант ро лю з бо ку дзяр жа вы. 

«То-бок сён ня кант роль дзяр-

жа вы — гэ та дрэн на, не мо-

жа быць. А вось ней кi ка ар-

 ды на цый ны са вет з ней кiх 

шар ла та наў бу дзе ство ра-

ны, вось яны бу дуць кант-

ра ля ваць СМI. Ну, так бы ло 

ва Укра i не i iн шых кра i нах, 

вы гэ та ве да е це», — ска заў 

Прэ зi дэнт.

Акра мя та го, апа зi цыя 

пра па нуе за бяс пе чыць 

транс ля цыю ў Бе ла ру сi тэ-

ле ка на лаў Лат вii, Лiт вы, 

Поль шчы i Укра i ны.

«Яны бу дуць вя шчаць 

нам. I за ба ро ну транс ля цыi 

ў Бе ла ру сi ра сiй скiх тэ ле-

ка на лаў. Без ка мен та ры-

яў», — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

У вай ско вай сфе ры пра-

па ну юць вы хад з АДКБ, 

за крыц цё на тэ ры то рыi Бе-

ла ру сi ра сiй скiх вай ско вых 

баз — вуз ла су вя зi ў Вi-

лей цы i ра дыё ла ка цый най 

стан цыi пад Ба ра на вi ча мi. 

Пры гэ тым на на ра дзе бы-

ло ад зна ча на, што ад па вед-

ныя аб' ек ты на ват не ма юць 

ста ту су баз.

«Я не ра зу мею, а чым 

па гра жа юць нам вай ско-

выя ба зы? Гэ та на ват не ба-

я выя пад раз дзя лен нi. Там — 

90 пра цэн таў — пра цу юць 

на шы лю дзi, атрым лi ва-

юць ад па вед ную за ра бот-

ную пла ту, — ска заў кi раў-

нiк дзяр жа вы. — Вы хад з 

АДКБ... Трэ ба ра зу мець, 

не бяс пе ка ў тым, што ў нас 

са вец кая, ра сiй ская зброя. 

Ка лi мы вый дзем з АДКБ, 

ды пры та кой ан ты ра сiй скай 

лi нii, у нас гэ тая зброя пе ра-

тво рыц ца ў хлам на пра ця гу 

ад на го го да».

«Гэ та зброя, са вец ка-

ра сiй ская, усё будзе знi-

шча на. Па стан дар тах НА ТА 

па трэб ныя бу дуць ве лi зар-

ныя гро шы для пе ра ўзбра ен-

 ня ар мii. Ду ма юць, што 

да дуць на таў цы. Нi хто нi-

чо га не дасць! Кара чыц ца 

бу дуць са мi», — за ўва жыў 

кi раў нiк дзяр жа вы.

«Да лей: раз вiц цё, пры-

тым шы ро кае, па гра нiч най 

iнф ра струк ту ры на за ха дзе 

з Еў ра са ю зам. Пры гэ тым, 

як вы чу лi, за кры ва ем мя-

жу з Ра сi яй. На ступ ствы 

ня цяж ка прад ба чыць. Ка лi 

мы сён ня ганд лю ем з Ра-

сi яй, што бу дзе заўт ра, вы 

ве да е це», — звяр нуў ува гу 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

МОЎ НЫ 
АД КАЗ

Прэ зi дэнт вы ка заў ся i на-

конт увя дзен ня «паў зу чай 

за ба ро ны» ў Бе ла ру сi рус-

кай мо вы.

«У ад кры тую не ка жуць, 

але паў зу чая за ба ро на рус-

кай мо вы. Уво дзiц ца па няц-

це кры мi наль най ад каз нас цi 

за аб ра зу бе ла рус кай мо вы. 

Слу хай це, а ў нас што, фак-

ты та кiя бы лi ка лiсь цi, што 

мы аб ра жа лi сваю род ную 

мо ву? Нi ко лi гэ та га не бы-

ло», — пад крэс лiў кi раў нiк 

дзяр жа вы.

Што да моў най тэ мы, то 

апа зi цыя так са ма пра па нуе 

пе ра вес цi на бе ла рус кую 

мо ву ар мiю, а да 2030 го-

да ўвес цi аду ка цыю на бе-

ла рус кай мо ве ад дзi ця чых 

сад коў да ўнi вер сi тэ таў.

«Мы вы зна чы лi ся з ва мi, 

мы прай шлi i пе ра вяр ну лi 

гэ тую ста рон ку. Мы вы зна-

чы лi ся, як бу дзем дзей нi-

чаць у пла не бе ла рус кай i 

рус кай моў. У нас яны дзяр-

жаў ныя, — ад зна чыў Прэ зi-

дэнт. — Мы да мо вi лi ся, што 

не бу дзем пе да лi ра ваць 

гэ тую тэ му. Раз маў ляй-

це на лю бой мо ве. У нас 

i анг лiй ская не за ба ро не на, 

нi я кая. Iдзi кi тай скую, анг-

лiй скую вы ву чай. Не, трэ-

ба ўз няць гэ тую праб ле му 

моў ную!»

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

звяр нуў ува гу, што ў шэ ра-

гу кра iн, у тым лi ку еў ра пей-

скiх, ёсць па не каль кi дзяр-

жаў ных моў.

«Аў стрыя на огул вы ка-

рыс тоў вае ня мец кую мо ву. 

I нi чо га, жы вуць нар маль-

на», — за ўва жыў ён.

Яшчэ адзiн пункт апа-

зi цый най пра гра мы — ад-

наў лен не Бе ла рус кай аў та-
ке фаль най пра ва слаў най 
царк вы ў су праць ва гу Бе-
ла рус ка му Эк зар ха ту Мас-
коў ска га Па тры яр ха ту.

«Мы заў сё ды га на ры-
лi ся, што ў нас мiж кан фе-
сiй ны мiр, што нi хто нi ко му 
не пе ра шка джае. Нi пра-
ва слаў ных, нi ка то лi каў. 
Му суль ма не ў нас за да во-

ле ныя жы вуць, iу дзеi i гэ так 

да лей. Мы за раз аку нём ся 
ў вай ну, ба раць бу мiж кан-
фе сiй ную, i на гэ тай гле бе, 

i мiж на цы я наль най. I атры-

ма ец ца, што тое, чым мы 

заў сё ды га на ры лi ся, бу дзе 

ад хi ле на i згань ба ва на», — 

пад крэс лiў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

ТАМ, 
ДЗЕ НАС 
НЯ МА

На рэш це, га вор ка ў апа-

зi цый най пра гра ме iдзе аб 

па да чы за яў на членства ў 

Еў ра са ю зе i НА ТА. На конт 

гэ та га кi раў нiк дзяр жа вы 

за ўва жыў, што ва Укра i не 

«дэ ма кра тыю ўста ля ва лi 

ўжо, на пэў на, ка ля 10 га доў 

та му», але нi хто iх нi ў НА ТА, 

нi ў ЕС не пры няў. «Больш 

за тое, нi хто нi ко га там не 

ча кае. Iх, а нас тым больш. 

Мы прос та гэ тым са мым знi-

шчым сваю кра i ну», — упэў-

не ны бе ла рус кi лi дар.

Ён звяр нуў ува гу, што ня-

даў на ў аме ры кан скiх СМI 

з'я вi ла ся тэ о рыя аб са ю зе 

трох мор'я: «Бал ты ка, Чор-

нае мо ра, Ад ры я ты ка. Ра сii 

там ня ма, Сер бii там ня ма, 

Бе ла русь ёсць. Нас ужо 

ту ды ўклю чы лi».

«Яшчэ раз пад крэс лi ваю: 

у най блi жэй шы час мы пра-

ана лi зу ем гэ тыя пы тан нi i 

да ло жым на ро ду аб на ступ-

ствах па доб ных дзе ян няў. 

Але вы сён ня ба чы це, на-

коль кi ска ар ды на ва на тое, 

што яны спра бу юць нам 

пад кi нуць унут ры кра i ны. 

Пе ра вы ба ры, ха ос i гэ так 

да лей, за бас тоў кi на прад-

пры ем ствах. Па ча лi ду шыць 

сем'i дзярж слу жа чых, ва ен-

ных, мi лi цыi, СМI. Мы ўсё 

гэ та ба чым», — рэ зю ма ваў 

Прэ зi дэнт.

НА ЗА ХОД НIХ 
РУ БЯ ЖАХ

Кi раў нiк Бе ла ру сi так са ма 

па цвер дзiў за кла по ча насць 

сi ту а цы яй, якая склад ва ец-

ца ўздоўж за ход нiх ме жаў 

кра i ны. Для тра ды цый на га 

аб мер ка ван ня сi ту а цыi, якая 

склад ва ец ца на сён няш нi 

дзень у Бе ла ру сi, ён i са браў 

на ра ду.

«Не толь кi ўнут ры на шай 

кра i ны, але i за яе ме жа мi. 

Асаб лi ва на на шых ме жах 

(сi ту а цыя. — «Зв.»). Вы па-

мя та е це, у цэнт ры стра тэ-

гiч на га кi ра ван ня мы ўжо 

за кра на лi гэ та пы тан не, я 

пра гэ та ка заў. Не ка то рыя 

ся род на шых гра ма дзян 

рас ца нi лi гэ та як на гня тан-

не аб ста ноў кi. Маў ляў, нi-

чо га па доб на га на за ход нiх 

ме жах на шай кра i ны ня ма. 

Але ду маю, што (уча раш нi 

ве чар, асаб лi ва ноч) вы пе-

ра ка на лi ся ў тым, што тут 

не на гня тан не аб ста ноў кi, 

а бы ла дак лад ная i пра-

вiль ная рэ ак цыя. Трэ ба бы-

ло ра ней нам гэ та ўлiч ваць 

i мець на ўва зе», — за явiў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«З'я вi лi ся за явы прад-

стаў нi коў за ход нiх дзяр жаў, 

у тым лi ку i кi раў нi коў не ка-

то рых дзяр жаў, якiя на огул 

не ве да юць, дзе Бе ла русь 

зна хо дзiц ца, i не ве да юць, 

што тут ад бы ва ец ца. Але 

тым не менш ро бяць гэ тыя 

за явы», — рас тлу ма чыў бе-

ла рус кi лi дар.

«Пры тым гэ тыя за явы 

свед чаць аб тым, што, ка лi 

мы ў Мi на ба ро ны аб мяр коў-

ва лi гэ тае пы тан не, Прэ зi-

дэнт меў ра цыю. I дзя куй 

бо гу, што мы ад рэ ага ва лi 

на гэ та i раз гар ну лi ба я выя 

пад раз дзя лен нi на ша га 

вой ска на за ход нiх ру бя-

жах на шай мя жы, пры вя лi 

iх у поў ную ба я вую га тоў-

насць. Мi нiстр аба ро ны мне 

да ла жыў, што ўсё гэ та вы-

ка на на, i ад па вед ныя час цi 

сён ня га то выя да вы ка нан ня 

сва iх аба вяз каў, — ска заў 

Прэ зi дэнт. — Яшчэ раз пад-

крэс лю: вель мi шка да, што 

асоб ныя пад раз дзя лен нi, 

асаб лi ва сiл спе цы яль ных 

апе ра цый, нам да вя ло ся за-

дзей нi чаць для на вя дзен ня 

па рад ку ўнут ры кра i ны. Ну, 

та кая пэў ная част ка на ша-

га на сель нiц тва. Яна не тое 

што не ра зу мее, яна ро бiць 

гэ та спе цы яль на».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ад зна чыў, што, як ка жуць 

ва ен ныя, знеш няя кам па-

не нта вы му шае ўлiч ваць 

ста но вi шча i дзей нi чаць ад-

па вед ным чы нам.

«Гэ та зна чыць, сён ня не 

толь кi ўнут ры, але i звон ку 

ў нас з'яў ля юц ца праб ле мы. 

I тое, што гэ та аб са лют на 

ска ар ды на ва ныя дзе ян нi, 

мы ўжо ба чым у ад кры тую. 

Але гэ та яшчэ на ват не 

пiк. Па дзеi бу дуць раз вi-

вац ца ад па вед ным чы нам, 

але мы ра зу ме ем, у якiм 

кi рун ку», — да даў кi раў нiк 

дзяр жа вы.

Па вод ле Бел ТА.

«ПАДЗЕІ БУДУЦЬ РАЗВІВАЦЦА 
АДПАВЕДНЫМ ЧЫНАМ, 

АЛЕ МЫ РАЗУМЕЕМ, У ЯКІМ КІРУНКУ»
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