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КАН КРЭТ НЫЯ РА ШЭН НІ
Та му што для та кой апе ра цыі не-

маў ля па він на ва жыць хоць бы два з 

па ло вай кі ла гра мы.

Яшчэ прык лад — не так даў но жан-

чы на, якая два ме ся цы зна хо дзі ла ся 

пас ля ава рыі ў ко ме, на ра дзі ла зда ро-

вае дзі ця. Ура чы вы ра та ва лі і ма му, і 

ма ло га. Са праў ды, та кія вы пад кі ўва-

хо дзяць у гіс то рыю ме ды цы ны.

Пра за тры ман ні ме ды каў
Ра зам з тым Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пра ка мен та ваў сі ту а цыю з за тры ман-

ня мі ў ме ды цын скай сфе ры: «Са джа-

лі і бу дзем са джаць за тое, што яны 

ро бяць».

Па вод ле яго слоў, за тры ма ныя — гэ-

та зла дзеі і ха бар ні кі, перш за ўсё, кі-

раў ні кі ўста ноў. Звы чай ныя хі рур гі што-

дня ра ту юць жыц ці, а за іх спі най па-

стаў ля юць ме ды цын скае аб ста ля ван не, 

ле кі з вя ліз ны мі на цэн ка мі, гро шы за 

якія трап ля юць у кі шэ ню кі раў ніц тва. 

«Та му не трэ ба па ку та ваць, што Лу ка-

шэн ка пе ра са джаў», — пад крэс ліў ён.

Кі раў нік дзяр жа вы сфар му ля ваў 

прос тую фор му лу: не кра дзі це ў лю-

дзей, дзяр жа вы, не бя ры це чу жо га. 

І ўсё бу дзе нар маль на — ча ла век бу-

дзе на во лі.

Ён на га даў пра сі ту а цыю, ка лі ў ад-

на го з за тры ма ных у га ра жы — за двай-

ной сцен кай — знай шлі склад ва лю ты. 

Па вод ле слоў бе ла рус ка га лі да ра, той 

ска заў, што яму па да ры лі — нех та з 

Ра сіі пры вёз, нех та з ЗША. «Гэ та га быць 

не па він на, не трэ ба на мя не за гэ та 

крыў дзіц ца. Да ра ван ня за гэ та не бу дзе 

ні ко му», — пад крэс ліў ён.

...У пра цяг тэ мы зда роўя Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што іні цы я ты ва 

«Зда ро выя га ра ды і па сёл кі» па він на 

пе ра рас ці ў маш таб ны дзяр жаў ны пра-

ект. Усе на се ле ныя пунк ты кра і ны, якія 

прэ тэн ду юць на зван не зда ро ва га го ра-

да ці па сёл ка, па він ны атры маць паў на-

вар тас нае зда роў ез бе ра галь нае ася-

род дзе. Без ку рэн ня і ал ка го лю, са спар-

тыў ны мі пля цоў ка мі, бяс печ ны мі ўмо ва-

мі жыц ця, чыс тай ва дой і па вет рам.

Спорт — 
гэ та на ша ідэа ло гія

«Зда роўе на цыі — гэ та кло пат не 

толь кі ме ды каў, але і кож на га з нас», — 

ак цэн та ваў бе ла рус кі лі дар.

Без фі зіч най ак тыў нас ці, за ня ткаў 

спор там не бу дзе зда ро вых дзя цей, 

зда ро вых лю дзей, зда ро вай на цыі ў 

цэ лым. Ува га дзяр жа вы да гэ тай тэ мы 

заў сё ды са мая піль ная.

«І перш за ўсё мы са мі па він ны па каз-

ваць прык лад зда ро ва га ла ду жыц ця, 

так са ма зна хо дзіць у сва ім гра фі ку час 

для за ня ткаў спор там. Пры сут ні чаць на 

спар тыў ных ме ра пры ем ствах. Спорт — 

гэ та на ша ідэа ло гія», — да даў ён.

Уз няц це Дзяр жаў на га сця га, вы ка-

нан не Дзяр жаў на га гім на ў го нар на-

шых спарт сме наў ума цоў ва юць аў та-

ры тэт Бе ла ру сі на між на род най арэ не, 

але га лоў нае, абу джа юць у сэр цах 

міль ё наў бе ла ру саў па чуц цё го на ру за 

Ра дзі му, упэў не ны кі раў нік дзяр жа вы.

Для раз віц ця спор ту ў на шай кра і не 

зроб ле на ўсё і на ват больш.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: не-

аб ход ныя да ру чэн ні па ра шэн ні кан-

крэт ных сіс тэм ных пы тан няў да дзе ны, 

пры яры тэ ты рас стаў ле ныя. Ад спарт-

сме наў па тра бу ец ца ад но — даць вы-

нік і не спа сы лац ца на тое, што ча гось-

ці не ха пае, та му што ра ней умо вы 

бы лі знач на гор шыя.

«І ў на шых дзя цей па він ны быць 

най леп шыя ўмо вы для за ня ткаў спор-

там. Спар тыў ныя шко лы да пер ша га 

лі пе ня трэ ба за бяс пе чыць не аб ход ным 

ін вен та ром і аб ста ля ван нем, пры чым 

на шай ай чын най вы твор час ці, мы ўсе 

гэ та ўме ем ра біць, — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Гэ та за да ча ўра ду, стар-

шы ням абл вы кан ка маў і Мінск ага гар-

вы кан ка ма. Ра зам не ся це пер са наль-

ную ад каз насць. Акра мя та го, яшчэ раз 

па-гас па дар ску па гля дзі це на школь-

ныя ста ды ё ны, спар тыў ныя два ро выя 

пля цоў кі і ве ла да рож кі».

Кі раў нік дзяр жа вы рас ка заў, што ня-

даў на на па ся джэн ні вы кан ка ма НАК 

даў да ру чэн не гу бер на та рам — пад-

няць і ўтрым лі ваць кан крэт ныя ка ман-

ды. Вы ка заў ся ён і з на го ды за роб каў у 

не ка то рых ві дах спор ту: вя до ма, за зар-

пла ту ў 300 руб лёў спор там ма ла хто 

бу дзе зай мац ца. Та кая сі ту а цыя на зі ра-

ла ся ў ганд бо ле — та ды ён да ру чыў, каб 

у спарт сме на, які гу ляе ў пер шын стве 

кра і ны, зар пла та бы ла не ні жэй шая за 

ся рэд нюю па Бе ла ру сі. Ас тат няе — 

за вы нік. Пры гэ тым Прэ зі дэнт пад крэс-

ліў: ён су праць «дзі кіх» за роб каў, як у 

ха кей ным «Ды на ма». Да рэ чы, бу ду чы-

ня гэ тай ка ман ды мо жа апы нуц ца пад 

пы тан нем у вы пад ку, ка лі яна пра цяг не 

так дрэн на вы сту паць.

Акра мя та го, лі та раль на па ра ме ся-

цаў ад дзя ляе нас ад маш таб най 

па дзеі — Дру гіх Еў ра пей скіх гуль няў. 

А во сен ню ад бу дзец ца лёг ка ат ле тыч ны 

матч Еў ро па — ЗША. «Гэ та эк за мен не 

толь кі для спарт сме наў, гэ та маг чы-

масць чар го вы раз па ка заць уся му све-

ту на шу пры го жую, ба га тую куль тур ны-

мі тра ды цы я мі Бе ла русь і па ка заць 

вы ні кі», — да даў бе ла рус кі лі дар.

Ту рыс тыч ны 
па тэн цы ял —
на мак сі мум

«У на шай на цы я наль най куль ту ры 

за клю ча ны ка ла саль ныя ду хоў ныя ба-

гац ці. Гэ та наш ма раль ны стры жань. 

Ён да па ма гае за ха ваць са ма быт-

насць. Сён ня, ка лі звон ку нам на вяз-

ва юц ца ней кія ася рэд не ныя каш тоў-

нас ці, якія на ра джа юць без гус тоў шчы-

ну, без ду хоў насць, гэ та для нас асаб-

лі ва важ на», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Па ка заць сваё ба гац це, за ха ваць свае 

ідэа лы, па чуц цё ўлас най год нас ці — 

зна чыць за ха ваць сі лу кра і ны, яе не за-

леж насць, упэў не ны ён. Па сло вах кі-

раў ні ка дзяр жа вы, мы па він ны зра біць 

усё для та го, каб збе раг чы і пры мно-

жыць на шу куль тур ную спад чы ну, вы-

ха ваць на ёй но выя па ка лен ні.

«Па гля дзі це, коль кі та лен таў да ла 

Бе ла русь уся му све ту. Бе ла русь, 

без умоў на, — кра і на та ле на ві тых лю-

дзей. Умо вы для рас крыц ця і рэа лі за цыі 

твор ча га па тэн цы я лу ў нас ство ра ны. 

Пра цу юць роз ныя фон ды і пра гра мы 

пад трым кі. Дзяр жа ва ўкла ла ня ма лыя 

срод кі ў рэ кан струк цыю аб' ек таў куль-

ту ры», — на га даў бе ла рус кі лі дар.

На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

наш на род вель мі ўспры маль ны да 

твор час ці, да мас тац тва, да ўся го пры-

го жа га. Між на род ныя фо ру мы, фес-

ты ва лі, кан цэр ты ў на шай кра і не заў-

сё ды пра хо дзяць з анш ла гам.

«Мі ніс тэр ству спор ту і ту рыз му трэ-

ба мак сі маль на вы ка рыс тоў ваць увесь 

іс ну ю чы ту рыс тыч ны па тэн цы ял кра і-

ны, — пад крэс ліў ён. — Так, усё ве да-

юць Бе ла веж скую пу шчу, Брэсц кую 

крэ пасць, са бо ры і му зеі По лац ка. 

А як жа Лід скі і Ко саў скі за мкі, пыш ная 

ар хі тэк ту ра Пін ска і мно гае ін шае?»

Прэ зі дэнт упэў не ны: гэ тыя аб' ек ты 

так са ма па він ны стаць част кай ту рыс-

тыч на га біз не су.

Ка му гэ та ня вы гад на?
Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува-

гу, што Бе ла русь сён ня ці ка вая не 

толь кі з пунк ту гле джан ня ту рыз му. 

Яна кам форт ная для жыц ця, бяс печ-

ная, утуль ная, пры го жая.

Але за хоў ваць на шу ўнут ра ную 

раў на ва гу, зна хо дзя чы ся на геа гра-

фіч ным скры жа ван ні Еў ро пы, на сты-

ку геа па лі тыч ных ін та рэ саў буй ных 

су свет ных дзяр жаў і са юзаў, вель мі 

ня прос та — і гэ та пры яры тэт ная за да-

ча бе ла рус кай дып ла ма тыі.

«Мы па мя та ем уро кі мі ну ла га. Ана-

лі зу ем ак ту аль нае між на род нае ста-

но ві шча. Сён ня яно аб' ек тыў на ўсклад-

ня ец ца. Та му ро бім усё, каб не апы-

нуц ца на васт рыі бло ка ва га су праць-

ста ян ня па між Ус хо дам і За ха дам і 

пе ра сце раг чы свет ад но ва га цы ві лі-

за цый на га раз ло му. У гэ тым за клю-

ча ец ца га лоў ная мэ та на шай знеш няй 

па лі ты кі, на шых мір ных іні цы я тыў па 

зблі жэн ні роз ных ін тэ гра цый ных фар-

ма таў, а па па вы шэн ні да ве ру і бяс пе-

кі», — ска заў Прэ зі дэнт.

Вя до ма, за Мінск ам за ма ца ваў ся 

ста тус нейт раль най пе ра моў най пля-

цоў кі для кан так таў па са мых цяж кіх 

пы тан нях між на род на га па рад ку дня. 

Мы цэ нім і га на рым ся гэ тым, сён ня мы 

ро бім усё маг чы мае для та го, каб на 

бліз кую нам укра ін скую зям лю вяр ну-

лі ся мір і зго да, да даў кі раў нік дзяр-

жа вы. Гэ та нас хва люе ў тым лі ку та-

му, што ўсё ад бы ва ец ца зу сім по бач, 

ка ля на ша га па ро га.

«Пе ра адо лець іс ну ю чыя су пя рэч-

нас ці на пла не це, у тым лі ку на агуль-

най пра сто ры Еў ра-Ат лан ты кі, мож на 

толь кі па чаў шы шы ро кі стра тэ гіч ны 

дыя лог. Бу дзе гэ та на зы вац ца «Хель-

сін кі-2» ці не як інакш — не мае зна-

чэн ня. Га лоў нае, каб быў вы нік», — 

пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка зноў паў та-

рыў: нель га, каб гі ну лі лю дзі.

Ня гле дзя чы на тое, што ва Укра і не 

фак тыч на ідзе вай на, кі раў ні кі дзяр-

жаў не мо гуць са брац ца і аб мер ка-

ваць сі ту а цыю. Ча му? «Бо ка мусь ці 

гэ та ня вы гад на, ка му — вы са мі мо-

жа це зда га дац ца», — ска заў ён.

Па куль усё бя ду юць — і ў тых жа 

СМІ — трэ ба са брац ца і спы ніць гэ та, 

упэў не ны кі раў нік дзяр жа вы.

«Для нас жыц цё ва не аб ход на за ха-

ван не мір най, па спя хо вай Еў ро пы — на-

ша га агуль на га до ма. Да гэ та га сён ня і 

мы за клі ка ем усіх на шых парт нё раў, 

— пад крэс ліў Прэ зі дэнт. — На ўсхо дзе 

на шы на ма ган ні на кі ра ва ны на ак тыў ны 

ўдзел у ін тэ гра цый ных аб' яд нан нях на 

пост са вец кай пра сто ры. Мы ня змен на 

ру шым па ўзя тым 20 га доў та му кур се 

на ства рэн не Са юз най дзяр жа вы. У лі-

ку на шых пры яры тэ таў за ста ец ца су-

пра цоў ніц тва ў рам ках СНД».

Ён так са ма ад зна чыў, што Бе ла-

русь га то ва ады гры ваць больш знач-

ную ро лю ганд лё ва га ка на ла для 

шмат міль ён на га рын ку ЕА ЭС і кра ін 

СНД, а так са ма Еў ра са ю за. Ін тэ гра-

цыя дзе ля ін тэ гра цыі не важ ная, трэ ба 

да ся гаць мэт, якія да дуць ад чу валь ны 

вы нік. Па вод ле яго слоў, ЕА ЭС па ві-

нен стаць паў на вар тас ным эка на міч-

ным са юзам з роў ны мі ўмо ва мі для 

яго ўдзель ні каў. Ра шэн не гэ тай за да-

чы бу дзе пры яры тэ там стар шын ства 

Бе ла ру сі ў ар га ні за цыі ў 2020 го дзе.

Стаў ка 
на вы со ка да ход ныя 
та ва ры і па слу гі

«Мы не ва ло да ем вя лі кі мі за па са мі 

сы ра він ных рэ сур саў, та му тым больш 

па він ны ра біць стаў ку на экс парт вы-

со ка да ход ных та ва раў і па слуг. Але 

сён ня ма ла прос та вы ра біць доб ры 

та вар і знай сці ры нак збы ту. Су свет ны 

ган даль, на жаль, ста но віц ца за клад-

ні кам па лі тыч ных ма неў раў», — за-

клю чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Мі ну лы год Прэ зі дэнт на зваў го дам 

ганд лё вых вой наў. «І ў бя гу чым го дзе 

яны пра цяг ва юц ца. Гэ та не толь кі 

санк цый нае су праць ста ян не. Вы ка-

рыс тоў ва ец ца шы ро кі ар се нал не да-

пу шчаль ных мер — ціск, дыс кры мі на-

цыя, шан таж, за ба ро ны, — звяр нуў ён 

ува гу. — Не ка то рыя кра і ны ўвя лі ад-

на ба ко выя аб ме жа ван ні ў ганд лі на-

ват у да чы нен ні да сва іх най важ ней-

шых, най блі жэй шых знеш не эка на міч-

ных парт нё раў. У тым лі ку, як вы ве-

да е це, і ў ад но сі нах да Бе ла ру сі».

Па вод ле слоў Лу ка шэн кі, най важ-

ней шай за да чай для кра і ны за ста ец-

ца раз віц цё экс пар ту. «Пры гэ тым 

вы со кая до ля знеш не ганд лё ва га та-

ва ра аба ро ту не толь кі пры но сіць 

плён, але і фар мі руе ры зы ку за леж-

нас ці ад знеш няй кан' юнк ту ры», — 

за ўва жыў ён.

«Та му так важ на знай сці свае ні шы 

на су свет ным рын ку, вы раб ляць та ва-

ры і аказ ваць па слу гі, якія ма юць 

устой лі вы по пыт, вы со кую кан ку рэн-

та здоль насць, ста біль ную рэн та бель-

насць», — ска заў Лу ка шэн ка, да даў-

шы, што ўрад па ві нен пра па ноў ваць 

эфек тыў ныя, за па тра ба ва ныя ін стру-

мен ты пад трым кі экс пар ту.

НА ТА ка ля на шай мя жы
«Но вую рэ аль насць, мяк ка ка жу чы, 

не кам форт ную для ўсёй су свет най су-

поль нас ці, ства рае на пру жа насць па-

лі тыч на га дыя ло гу най буй ней шых 

су свет ных дзяр жаў — ЗША, Кі тая, 

част ко ва Ін дыі і Ра сіі», — ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

«Ла ма юц ца ме ха ніз мы гла баль на-

га стрым лі ван ня, а на мер ЗША вый сці 

з Да га во ра аб лік ві да цыі ра кет ся рэд-

няй і мен шай да лё кас ці па гра жае не-

прад ка заль ны мі на ступ ства мі», — 

звяр нуў ува гу кі раў нік дзяр жа вы.

«Нас не мо жа не тур ба ваць уз мац-

нен не ва ен ных сіл НА ТА і ЗША ў су-

сед ніх дзяр жа вах. Гэ та рэа ліі, якія 

па тра бу юць ума ца ван ня Уз бро е ных 

Сіл Бе ла ру сі, пры няц ця мер для за-

бес пя чэн ня на шай бяс пе кі», — ад зна-

чыў бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт рас ка заў, што Бе ла русь, 

удас ка наль ва ю чы аба ра на здоль-

насць, на коль кі маг чы ма раз ві вае 

ўза е ма дзе ян не ў фар ма це АДКБ, 

пры мае ўдзел у ма неў рах, па вы шае 

эфек тыў насць рэ гі я наль най гру поў кі 

вой скаў. Су мес на з Ра сі яй кра і на 

рых ту ец ца да пра вя дзен ня ву чэн няў 

«Шчыт Са ю за — 2019».

Па гро зы — 
у ін фар ма цый най 
пра сто ры

Ка му ні ка цый ныя тэх на ло гіі ў Бе ла-

ру сі раз ві ва юц ца ак тыў на — 

у 2018 го дзе па гэ тым па каз чы ку кра-

і на за ня ла 38-е мес ца з амаль 200 

дзяр жаў. Ра зам з тым тэх на ла гіч насць 

ад кры вае і но выя маг чы мас ці для зла-

чын на га ўмя шан ня, не санк цы я на ва-

на га атры ман ня і вы ка ры стан ня да-

ных, у тым лі ку аса біс тых. «Ле тась 

коль касць вы яў ле ных кі берз ла чын-

стваў вы рас ла ў 1,5 ра за», — звяр нуў 

ува гу Прэ зі дэнт.

Ад каз ныя век та ры дзяр жаў най па-

лі ты кі па зна ча ны ў ня даў на пры ня тай 

Кан цэп цыі ін фар ма цый най бяс пе кі. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў, што па-

трэб ны кан крэт ныя кро кі па яе рэа лі-

за цыі. Гэ та за да ча для Дзяр жаў на га 

сак ра та ры я та Са ве та бяс пе кі і ад па-

вед ных мі ніс тэр стваў і ве дам стваў.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма за кра-

нуў пы тан ні ба раць бы са зла чын нас цю 

і пра ва па ру шэн ня мі.

«У цэ лым гра мад скі па ра дак і спа-

кой гра ма дзян у кра і не за бяс печ ва юц-

ца на на леж ным уз роў ні дзя ку ю чы 

на шай мі лі цыі, Ка мі тэ ту дзяр жаў най 

бяс пе кі і ін шым. Пра ва ахоў ныя ор га ны 

тры ма юць сі ту а цыю пад кант ро лем. 

Коль касць асаб лі ва цяж кіх зла чын-

стваў за апош нія чатыры га ды змен-

шы ла ся амаль на чвэрць. У лю бой 

част цы Бе ла ру сі лю дзі мо гуць спа кой-

на жыць і пра ца ваць, не асце ра га ю-

чы ся за ўлас ную бяс пе ку», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Но выя 
ан ты ка руп цый ныя ме ры

«Па ма ім да ру чэн ні ле тась пра ве-

дзе ны па ся джэн ні абл вы кан ка маў па 

пы тан ні про ці дзе ян ня ка руп цыі. Мы ўсіх 

па пя рэ дзі лі зні зу да вер ху. Вы пра ца ва-

ны кан крэт ныя пра па но вы па па вы-

шэн ні ад каз нас ці за сі ту а цыю ў гэ тай 

сфе ры на ўсіх уз роў нях кі ра ван ня. Ге-

не раль най пра ку ра ту ры, якую я не 

вель мі ба чу ў ба раць бе з ка руп цы яй, — 

пад рых та ваць комп лекс мер па лік ві-

да цыі пры чын і ўмоў, якія па ра джа юць 

ка руп цыю», — да ру чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што бе ла-

рус кае за ка на даў ства аб ба раць бе з 

ка руп цы яй з'яў ля ец ца ад ным з са мых 

су ро вых у пла не санк цый, якія ўжы ва-

юц ца да па ру шаль ні каў. Ра бо та па 

су праць дзе ян ні ка руп цый ным пра-

явам вя дзец ца на сіс тэм най асно ве, а 

яе вы ні кі мак сі маль на ад кры тыя.

«Але, як па каз вае прак ты ка, ня гле-

дзя чы на най сур' ёз нейшыя ме ры ад-

каз нас ці, па куль яшчэ не да ўсіх дай-

шла прос тая іс ці на аб ка тэ га рыч най 

не да пу шчаль нас ці ха бар ніц тва і каз-

нак рад ства. Пры гэ тым маш таб вы яў-

ле ных зла чын ных схем не мо жа не 

на сця рож ваць і па тра буе ад нас пры-

няц ця да дат ко вых мер ба раць бы з 

па доб ны мі дзе ян ня мі», — за ўва жыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы яшчэ раз пад-

крэс ліў, што важ ная якас ная пра фі-

лак тыч ная ра бо та, асаб лі ва ў тых 

сфе рах, дзе ка руп цый ныя ры зы кі най-

больш вы со кія. Гэ та га лоў ная за да ча 

не толь кі для пра ва ахоў ні каў, але і для 

кі раў ні коў ва ўсіх га лі нах эка но мі кі.

Акра мя та го, Прэ зі дэнт лі чыць, што 

ёсць не аб ход насць сфар мі ра ваць у 

лю дзей не цяр пі мае стаў лен не да ка-

руп цыі ва ўсіх яе фор мах і пра явах, 

больш ак тыў на ўклю чаць у дзей насць 

шы ро кія плас ты на сель ніц тва.

«По пыт на спра вяд лі васць у на-

шым гра мад стве заў сё ды быў вы со кі, 

і сён ня ён не стаў ні жэй шы. Я ўжо пры-

во дзіў у прык лад Ра сію, Укра і ну, су-

сед нія, за ход нія дзяр жа вы, ды і ін шыя, 

дзе на сця гах тых, хто вы сту пае на 

дэ ман стра цы ях, на пі са на ад но сло ва — 

«спра вяд лі васць». Нас Гас подзь 

штурх нуў на гэ тую сцеж ку ба раць бы 

за спра вяд лі васць з пер шых дзён май-

го прэ зі дэнц тва. Як ба чы це, гэ ты тэ зіс 

сён ня за па тра ба ва ны як ні ко лі», — рэ-

зю ма ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пра па но вы за крыць 
ін тэр нэт — лух та

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на на рас-

та ю чы знеш ні і ўнут ра ны ме ды я ціск. 

На яго дум ку, сі ту а цыя даў но па тра буе 

пры няц ця ра шу чых мер па ўма ца ван-

ні ін фар ма цый най бяс пе кі кра і ны.

У пер шую чар гу гэ та да ты чыц ца 

ін тэр нэ ту — асноў най кры ні цы ін фар-

ма цыі для боль шас ці лю дзей, і асаб-

лі ва не па ко іць ма са вае рас паў сюдж-

ван не там ад кры та лжы вай і пра ва ка-

цый най ін фар ма цыі. Ра зам з тым кі-

раў нік дзяр жа вы су праць пра па ноў 

за крыць ін тэр нэт.

«Да мя не пры хо дзяць роз ныя лю дзі 

з пра па но ва мі на кшталт «за крыць» 

ін тэр нэт, пра па ну юць ней кі асоб ны ін-

тэр нэт ства рыць — гэ та ўсё лух та», 

— пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

За мест «за крыц ця» кі раў нік дзяр-

жа вы за клі каў чы ноў ні каў лепш пра-

ца ваць у ін тэр нэ це. «Вы там яшчэ не 

бы лі і не пра ца ва лі, а ўжо пра па ну е це 

ўсё за крыць, усіх за ду шыць, усіх вы кі-

нуць», — ска заў ён. За мест гэ та га кі-

раў нік дзяр жа вы па ра іў звяр нуць ува гу 

на роз на га кштал ту ста рон кі, у тым 

лі ку ў са цы яль ных сет ках. «Тут і су се дзі 

нам «да па ма га юць», і тыя, хто ў Бе ла-

русь пры ехаў пра ца ваць. Вось тым трэ-

ба спа чат ку маз гі ўпра віць. Пры ехаў у 

кра і ну — пра цуй як трэ ба, —

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Зма-

га ем ся не з ты мі, з кім трэ ба зма гац ца, 

і не ты мі ме та да мі».

Прый шоў у шко лу — 
ад пра цуй як мае быць

Бе ла рус кі лі дар яшчэ раз пад крэс-

ліў не мэ та згод насць увя дзен ня ў шко-

лах па сад на мес ні ка ды рэк та ра па 

бяс пе цы, ахоў ні каў або да дат ко вых 

ста вак школь ных псі хо ла гаў. «Мы ўвя-

дзём гэ тых на чаль ні каў па бяс пе цы, 

яны бу дуць атрым лі ваць гро шы — не-

вя до ма ад куль, ад на стаў ні каў мы іх 

возь мем? А ўсе ас тат нія бу дуць ад хі-

ле ныя ад гэ тай ра бо ты. І ён адзін за-

бяс пе чыць у шко ле бяс пе ку? — спы-

таў кі раў нік дзяр жа вы. — Гэ та на ша 

бяз лад дзе, на ша не дыс цып лі на ва-

насць і рас хля ба насць у шко ле — вось 

што пры во дзіць да гэ та га. І не трэ ба 

па жар ту шыць бен зі нам».

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што кож ны 

пе да гог па ві нен быць ад на ча со ва і псі-

хо ла гам, і ідэ о ла гам. У су вя зі з гэ тым 

ён за па тра ба ваў, каб у шко лах на стаў-

ні кі і кі раў ні кі больш якас на вы кон ва лі 

свае аба вяз кі. «Якія яшчэ мо ла дзі па-

трэб ныя псі хо ла гі, ка лі там пер шы псі-

хо лаг — ды рэк тар, два, а дзесь ці і тры 

на мес ні кі ды рэк та ра, дзе клас ныя кі-

раў ні кі — псі хо ла гі. Вы што, у шко ле 

не ву чы лі ся, у рэш це рэшт? Якія на-

чаль ні кі па бяс пе цы? Прый шоў у шко-

лу — ад пра цуй як мае быць», — ска-

заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кая ар мія — 
су час ная

«Бе ла рус кая ар мія ад па вя дае ўсім 

су час ным па тра ба ван ням, за да чам 

дзяр жаў най па лі ты кі, здоль ная су-

праць ста яць лю бым па гро зам», — 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ў 

кра і не пра цяг ва юць раз ві ваць улас ную 

вы твор часць спе цы я лі за ва най і ба я вой 

тэх ні кі. Ся род да сяг нен няў ай чын на га 

ВПК — рэ ак тыў ная сіс тэ ма зал па ва га 

агню, но вы зе ніт на-ра кет ны комп лекс 

ся рэд няй да лё кас ці, срод кі ба раць бы 

з бес пі лот ні ка мі, якія ка рыс та юц ца по-

пы там у вой сках шмат лі кіх кра ін све ту. 

На ста дыі за вяр шэн ня — ра бо ты па 

ства рэн ні су праць тан ка вых ра кет ных 

комп лек саў. Ужо па ча лі ся вы пра ба ван-

ні ўдар ных бес пі лот ных авія цый ных 

комп лек саў, у вой скі па стаў ля юц ца ай-

чын ныя лёг ка бра ні ра ва ныя аў та ма бі лі 

для сіл хут ка га рэ ага ван ня.

«Але га лоў нае ў ва ен най ар га ні за -

цыі — гэ та лю дзі. Мір і бяс пе ку Бе ла ру сі 

за бяс печ ва юць аду ка ва ныя, вы со ка пра-

фе сій ныя, вер ныя аба вяз ку вай скоў цы. 

За да ча Мі на ба ро ны — па вы шаць прэ-

стыж ва ен най служ бы, ства раць сіс тэ му 

пе ра ваг для ма ла дых лю дзей, якія прай-

шлі вай ско вую шко лу, вы хоў ваць па тры-

ё таў, заў сё ды га то вых стаць на аба ро ну 

ін та рэ саў на шай Ай чы ны», — за клю чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пра Кан сты ту цыю 
ў ця пе раш нім вы гля дзе

«Пе ра ка на ны, што ўзва жа ная і пра-

ду ма ная ра бо та экс перт най су поль-

нас ці пры вя дзе да ства рэн ня аб ноў-

ле на га за ко на, які ад па вя дае ін та рэ-

сам на шай кра і ны і на шых гра ма дзян 

на су час ным эта пе», — за явіў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 

па кі нуць Кан сты ту цыю ў ця пе раш нім вы-

гля дзе свай му пе ра ем ні ку ён не ха цеў 

бы: «Мы прай шлі той этап, ка лі нам па-

трэб на бы ла моц ная ўла да — вось та кая, 

як у нас ёсць. Трэ ба не ўла дай дзя ліц ца. 

Ула да не па дзель ная. Трэ ба на гру жаць 

улад ны мі паў на моц тва мі ін шыя струк ту-

ры і га лі ны ўла ды. Каб за эка но мі ку, на-

прык лад, ад каз ваў урад ра зам з пар ла-

мен там. На цы я наль ны банк не па ві нен 

быць уба ку. Кант роль бу дзе ажыц цяў-

ляц ца па роз ных кі рун ках — у нас ужо 

ва ры ян ты ад пра ца ва ны — той жа Ка мі-

тэт дзярж кант ро лю, ін шыя мі ніс тэр ствы 

і ве дам ствы».

«Што да ты чыц ца бу ду ча га кі раў ні-

ка дзяр жа вы, ён па ві нен быць са праў-

ды кі раў ні ком дзяр жа вы, ён не па ві нен 

так шмат ма тац ца па па лях і фер мах. 

Я ня даў на па пра кнуў урад: слу хай це, 

лю дзі не ба чаць вас там, на фер мах, 

на па лях», — па дзя ліў ся мер ка ван нем 

Прэ зі дэнт.

«Але гэ та не зна чыць, што мы бу-

дзем прад пры маць ней кую спро бу 

ства рыць та кую сіс тэ му, што Лу ка шэн-

ка быц цам сы шоў і не сы шоў. Гэ та га ў 

кра і не не бу дзе. Я вам дак лад на абя-

цаю», — за явіў бе ла рус кі лі дар.

«Я ду маю пра бу ду чы ню сва ёй кра-

і ны, а не пра сваё аса біс тую ўла ду. 

Слу хай це, я ўжо наў ла да рыў. Пе ра-

стань це пра гэ та пі саць. Тыя, хто так 

ду мае, — не кам пе тэнт ныя лю дзі», — 

лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пар ла менц кія вы ба ры 
ў 2019-м...

«Сё ле та ад бу дуц ца вы ба ры ў Па-

ла ту прад стаў ні коў і Са вет Рэс пуб лі кі. 

Яны ста нуць эк за ме нам не толь кі для 

кан ды да таў у дэ пу та ты і ўсёй вер ты-

ка лі ўла ды, але і для кож на га вы бар-

шчы ка», — за явіў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 

што да та па куль не вы зна ча на, але 

ка лі гэ та пры маль на па за ко не, то вы-

ба ры мож на бы ло б пры мер ка ваць да 

Дня Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі. «Ёсць 

доб рае свя та 7 ліс та па да — вы хад ны 

дзень. Па-мой му, пры маль на. Да вай-

це бу дзем да гэ тай да ты бліз ка ары-

ен та вац ца без уся ля кіх ідэа ла гіч ных 

па сы лаў», — ска заў Прэ зі дэнт.

Ён пад крэс ліў, што ў роз ных лю-

дзей мо гуць быць роз ныя по гля ды на 

па дзеі Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі, але 

гэ та бы ло ў гіс то рыі, і ад маў ляц ца ад 

гэ та га нель га. Больш за тое, гэ та 

свай го ро ду ўрок, што мо жа ад быц ца, 

ка лі кра і на ўцяг ну тая ў вой ны і да ве-

дзе ная да га ле чы. «Гэ та на род пе ра-

вяр нуў кра і ну. Ён не за ха цеў жыць у 

гэ тай сіс тэ ме. Гэ та для нас урок. 

І яшчэ шмат лю дзей, якія ад зна ча юць 

гэ тае свя та, жы вуць ім. Гас подзь з імі, 

ча му мы па він ны быць су праць. Та му 

ка лі гэ та пры маль на, да вай це ары ен-

та вац ца на гэ тую да ту. Я абя цаю вам, 

што ў най блі жэй шы час па за ко не бу-

дзе пры ня та ад па вед нае ра шэн не», —

за явіў бе ла рус кі лі дар.

«Кра і не па трэ бны дзейс ны, ак тыў-

ны, моц ны пар ла мент, у якім па він на 

быць прад стаў ле на мо ладзь, ве тэ ра-

нам па він на быць да дзе на маг чы-

масць па зма гац ца. І не трэ ба ба яц ца 

вы лу чаць свае кан ды да ту ры, зма гац-

ца ад пар тый, ар га ні за цый. Гэ та і ёсць 

пе рад вы бар чая кам па нія, гэ та і ёсць 

вы ба ры, — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. — 

Але толь кі без глуп стваў, без за бо ру 

кры ві, без дэ ба таў на ста ды ё нах і ін-

ша га. Ідзі це да лю дзей. Там асноў ны 

фронт па лі тыч най ба раць бы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка асаб лі ва пад-

крэс ліў ро лю бу ду ча га скла ду пар ла мен-

та: «Нам па трэб ны вель мі та ле на ві ты 

пар ла мент. Та му што ён ста не эпі цэнт-

рам вы пра цоў кі Асноў на га За ко на ра зам 

з Прэ зі дэн там. Нам — бу ду чым пар ла-

мен та ры ям і мне — на ка на ва на па ста-

віць кан чат ко вую кроп ку ў аб ноў ле най 

Кан сты ту цыі на шай кра і ны».

Бе ла рус кі лі дар упэў не ны, што пар-

ла мен та рыі, як ні хто ін шы, па він ны тон-

ка ад чу ваць на строі гра мад ства, ве даць 

па трэ бы вы бар шчы каў і рэ ага ваць на 

іх, пра ца ваць на адзі ную мэ ту — па бу-

до ва дзяр жа вы для на ро да.

«У Бе ла ру сі — на род ная ўла да. 

Яна жы ве рэ аль ны мі кло па та мі лю-

дзей, а не аса біс ты мі эка на міч ны мі 

ін та рэ са мі і ам бі цы я мі па лі ты каў. У 

Аваль най за ле па ві нен вес ці ся кан-

струк тыў ны дыя лог з ты мі, хто не за-

леж на ад па лі тыч ных по гля даў, мер-

ка ван няў або па зі цый ста іць на вар це 

ін та рэ саў на ро да і ба чыць на шу кра і ну 

сва бод най, мі ра лю бі вай, мір най і моц-

най», — рэ зю ма ваў бе ла рус кі лі дар.

...і прэ зі дэнц кія ў 2020 
го дзе

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што 

па лі тыч на ак тыў ную част ку гра мад-

ства хва люе пы тан не ма ю чых ад быц-

ца вы бар чых кам па ній: «Не ве даю, 

ча му рап там гэ та ста ла ней кай тэ май 

для спрэ чак. У нас ёсць за кон, Кан-

сты ту цыя. Вы вы дат на ра зу ме е це, 

што я не бу ду тут кру ціць-вяр цець і 

шу каць якую-не будзь вы га ду для за-

ха ван ня ўла ды. Не ка то рыя так зва ныя 

па лі ты кі пра па ну юць пра вес ці вы ба ры 

Прэ зі дэн та сё ле та, спа сы ла юц ца на 

ста біль ную эка на міч ную сі ту а цыю, 

больш-менш спры яль ныя ўмо вы».

«Зноў паў та ру: не бу дзем пад ладж-

вац ца пад якія-не будзь вы гад ныя фак-

та ры, ары ен та вац ца на ней кі зруч ны 

мо мант. Прэ зі дэнц кія вы ба ры па він ны 

ад быц ца ў 2020 го дзе. У 2020 го дзе яны 

і прой дуць, што б ні зда ры ла ся ў на шай 

кра і не. Мы не бу дзем гу ляць з на ро дам, 

ла дзіць па лі тыч ныя гуль ні пад ней кую 

ад ну фі гу ру. Прэ зі дэнц кія вы ба ры прой-

дуць у стро гай ад па вед нас ці з за ко нам 

ва ўста ноў ле ныя Кан сты ту цы яй тэр мі-

ны», — за явіў кі раў нік дзяр жа вы.

Бе ла русь ад бы ла ся 
як не за леж ная дзяр жа ва

На пры кан цы пра мо вы Аляк сандр 

Лу ка шэн ка за ўва жыў: «За ха ваць су-

ве рэ ні тэт, мір, спа кой нае ства раль нае 

жыц цё на сва ёй зям лі — наш свя ты 

аба вя зак. Каб вы ка наць гэ тую па до-

ра ную нам лё сам гіс та рыч ную мі сію, 

мы па він ны кан чат ко ва ўсвя до міць 

сваё на цы я наль нае адзін ства».

Ён пад крэс ліў, што ме на ві та ра зам 

гра ма дзя не ства ра юць су час ную гіс-

то рыю бе ла рус ка га на ро да і ў год 

25-год дзя Кан сты ту цыі мо гуць з упэў-

не нас цю кан ста та ваць — Бе ла русь як 

не за леж ная дзяр жа ва ад бы ла ся.

«Пры трым лі ва ю чы ся роз ных рэ лі-

 гій — мы адзі ныя ў ве ры; га во ра чы на 

дзвюх дзяр жаў ных мо вах — мы ад на 

на цыя; аба пі ра ю чы ся на до свед мі ну ла-

га — ра зам ства ра ем і бу дзем ства раць 

бу ду чы ню. Мы — на род су ве рэн най Бе-

ла ру сі, моц най і квіт не ю чай кра і ны, мі-

ра лю бі вай і ад кры тай уся му све ту!» — 

за клю чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Дзміт рый СУ ГА НЯ ЕЎ.
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Пас ля Па слан ня пар ла мен та рыі ме лі маг чы-

масць не па срэд на за даць свае пы тан ні кі раў-

ні ку дзяр жа вы.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў па аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы Ігар 

МАР ЗА ЛЮК пра па на ваў раз гле дзець пы тан не аб 

уста ля ван ні 5 чэр ве ня свя та — Дня бе ла рус кай дзяр-

жаў нас ці. «У гэ ты дзень вер ні кі ад зна ча юць дзень 

па мя ці Еф ра сін ні По лац кай. А По лацк — гэ та не 

толь кі ка лыс ка бе ла рус кай дзяр жаў нас ці, але і ма лая 

ра дзі ма ўсіх бе ла ру саў, усёй на цыі, го рад, «дзе па-

чы на ец ца кра і на», — ар гу мен та ваў дэ пу тат.

Прэ зі дэнт па га дзіў ся, што По лацк, як Кі еў і Ноў-

га рад, — ка лыс ка сла вян скіх на ро даў, і пра па но ва 

дэ пу та та ці ка вая. «Да вай це ра зам па ду ма ем над 

гэ тым, — пра па на ваў ён. — Пы тан не вель мі ак ту аль-

нае і ці ка вае з пунк ту по гля ду та го, каб па ка заць 

све ту, што на шы зем лі бе ла рус кія най ста ра жыт ней-

шыя, і дзяр жаў насць да нас пры хо дзі ла шмат 

ра зоў. І мы ства ра лі дзяр жаў ныя нар ма тыў-

на-пра ва выя ак ты ў гэ тым рэ гі ё не пер шы мі, 

і кні гі дру ка ва лі, і ге роі ў нас ёсць са праўд ныя 

бе ла рус кія. Гэ та пра віль на. Трэнд та кі іс нуе. 

Гэ ты крэн на шай па лі ты кі вер ны, не ў па прок 

ка мусь ці, мы гэ та бу дзем ра біць і ў гэ тым 

пла не па ду ма ем над ва шым пы тан нем».

Га лі на МЕЛЬ НІ КА ВА, член Па ста ян най 

ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па за ка на даў-

стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве, звяр ну ла 

ўва гу, што рэа лі за цыя Ука заў ад 6 сту дзе ня 

2012 го да № 13 аб ака зан ні дзяр жаў най пад-

трым кі пры бу даў ніц тве або на быц ці жыл лё-

вых па мяш кан няў і ад 4 лі пе ня 2017 го да 

№ 240 на куп лю жыл ля ў сель скай мяс цо вас-

ці мае ад ва рот ны бок: шмат дзет ныя сем'і з 

сель скай мяс цо вас ці пе ра яз джа юць у го рад, 

каб па леп шыць свае жыл лё выя ўмо вы.

«Мо жа, нам па мя няць кі ру нак да па мо гі і зра біць 

так, каб га ра джа не па еха лі ў вёс ку ў ка тэ джы, якія 

мы там бу ду ем?» — спы та ла яна. Парламентарый 

так са ма на га да ла пра да мы ў сель скай мяс цо вас ці, 

якія шмат дзет ныя сем'і маг лі б на быць га то вы мі для 

пра жы ван ня і са мі іх рэ кан стру я ваць.

Кі раў нік дзяр жа вы па га дзіў ся, што тэ ма за кра ну та 

вель мі важ ная. «Кры тэ рый адзін: мы не прос та па він-

ны да па ма гаць на быць жыл лё ў вёс цы, мы па він ны 

перш за ўсё да па маг чы ча ла ве ку, які га то вы там жыць 

і пра ца ваць. І зро бім гэ та праз сель скія Са ве ты, праз 

ка а пе ра ты вы, ска жу пра ма — пры вя заў шы ча ла ве ка 

да зям лі. Нам трэ ба гэ та пра ана лі за ваць. Ка лі мы 

вы пра цу ем ме ха нізм, то там, на мес цы вы зна чац ца. 

Ча ла век жа дае ку піць дом, які пус туе? Да вай це да-

па мо жам. Ад ра ман та ваць? Па бу да ваць? Доб ра. Але 

для гэ та га мы па він ны ў кан крэт най вёс цы пад кант-

ро лем дзяр жа вы па бу да ваць ты па выя да мы і пра па-

на ваць, каб ве даць, якая ца на. Ча су для гэ та га ма ла. 

Уво сень мы па він ны ба чыць гэ тыя да мы. Ад рэ стаў ра-

ва ны дом, па бу да ва ны дом, ча ты рох ква тэр ны... Вель-

мі важ ная праб ле ма. Да мо ві лі ся».

Член Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні-

коў па аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы Але на 

АНІ СІМ на га да ла пра 100-год дзе з дня ўтва рэн ня 

БССР. Гэ та знач ная па дзея. Ад нак, як ад зна чы ла 

дэ пу тат, у ста лі цы ня ма пом ні ка пер шым дзея чам 

БССР Зміт ру Жы лу но ві чу (Ціш ку Гарт на му), Аляк-

санд ру Чар вя ко ву, Усе ва ла ду Іг на тоў ска му: «Мо жа, 

вар та звяр нуць ува гу на гэ тае пы тан не і даць да ру-

чэн ні па ўста ля ван ні ім пом ні каў?»

«Вы ве да е це маё стаў лен не, — пра ка мен та ваў 

Прэ зі дэнт. — Я су праць та го, каб пом ні кі раз бу ра лі 

(та му ка ля До ма ўра да і за хоў ва ец ца пом нік Ле ні ну, 

на прык лад). Але я пра ціў нік і ўзвя дзен ня но вых. Та-

му, вы пра віль на пры кме ці лі, апош нім ча сам не ства-

ра лі пом ні каў, ка лі толь кі кі раў ні кі за меж ных 

кра ін пра сі лі. І я іх пра шу — на прык лад, ва 

Уз бе кі ста не ня даў на ад кры лі пом нік на ша му 

пісь мен ні ку. Не бу ду пад трым лі ваць іні цы я-

ты вы па ўзвя дзен ні пом ні каў унут ры кра і ны, 

хоць, на пэў на, ка мусь ці трэ ба. Ёсць чым зай-

мац ца, акра мя гэ та га».

Стар шы ня па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў па жыл лё вай па лі ты цы і бу-

даў ніц тве Юрый ДА РА ГА КУ ПЕЦ на га даў, 

як у 2006 го дзе Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-

тры маў гра ма дзян пры га зі фі ка цыі маг чы мас-

цю льгот на га крэ ды та ван ня. Хут ка бу дзе за-

пу шча на Бе ла рус кая АЭС. У су вя зі з гэ тым 

лю дзей, асаб лі ва ся лян, хва люе, ці маг чы ма 

ака заць та кую да па мо гу на сель ніц тву пры 

элект ры фі ка цыі жы ло га фон ду на па трэ бы 

ацяп лен ня і га ра ча га во да за бес пя чэн ня.
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