
2 22 жніўня 2020 г.НАДЗЁННАЕ

Між на род ны век тарМіж на род ны век тар

«Рэс пуб лі ка Бе ла русь — 
ужо рэ аль насць»

Мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір МА КЕЙ звяр нуў ся 

да сва іх ка лег з кра ін Еў ра пей ска га са ю за ў су вя зі з іх шмат-

лі кі мі за ява мі ў да чы нен ні да на шай кра і ны.

«Вы вы дат на ве да е це мя не, ве да е це Бе ла русь і бела ру саў. За раз 
не XVІІІ ста год дзе, не 2010 і на ват не 2015 год. Рэс пуб лі ка Бе ла русь — 
ужо рэ аль насць. Рэ аль насць для Еў ро пы, рэ аль насць для Еў ра са ю за, 
рэ аль насць для кож най з ва шых кра ін. За клі каю жыць, кан так та ваць 
і ўза е ма дзей ні чаць з гэ тай рэ аль нас цю», — пе рад ае змест зва ро ту 
прэс-служ ба МЗС.

Ула дзі мір Ма кей ад зна чае, што па ды хо ды з еў ра пей скі мі парт нё ра-
мі су па да юць да лё ка не заў сё ды і не ва ўсім і пры пер шых сур' ёз ных 
вы пра ба ван нях для Бе ла ру сі яны ад ра зу за клі ка юць да санк цый. 
«Гэ тым па сут нас ці вы па цвяр джа е це ра цыю тых, хто не ве рыць у 
на шу су ве рэн ную здоль насць вы бу да ваць раў на праў ныя і вы гад ныя 
ўсім ба кам ад но сі ны з ва шы мі дзяр жа ва мі. Гэ та не пер шыя санк-
цыі ў на шай гіс то рыі. І на ша гіс то рыя на гэ тым не скон чыц ца. Мы іх 
прой дзем гэ так жа, як і па пя рэд нія. Вы нік іх дзе ян ня вам вя до мы. Усе 
ра зам мы дак лад на стра цім час. Стра цім рытм, які па трэб ны на шым 
кра і нам і гра мад ствам, тым больш у су час ным хут кім све це», — за-
явіў кі раў нік МЗС.

Ула дзі мір Ма кей кан ста та ваў, што ў нас ця пер скла да ная сі ту а цыя, 
і за даў ры та рыч нае пы тан не: але якая з ва шых кра ін не пра хо дзі ла 
ба лю чыя эта пы на цы я наль на га ста лен ня? «Дай це і нам яго прай сці. 
Лепш з ва шай да па мо гай, але без спроб пры му су з вы ка ры стан нем 
па лі тыч ных, фі нан са вых і ін шых ві да воч ных ры ча гоў. Пра шу да ра-
ваць, але мы не змо жам гэ та раз гля даць інакш, як ня доб ра зыч лі выя 
дзе ян ні, якія на но сяць шко ду су ве рэ ні тэ ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь, і не 
змо жам гэ та па кі даць без про ці дзе ян ня», — пад крэс ліў Ула дзі мір 
Ма кей.

Учо ра так са ма ад бы ла ся тэ ле фон ная раз мо ва мі ніст ра за меж ных 
спраў Бе ла ру сі з ра сій скім ка ле гам Сяр ге ем Лаў ро вым. Як пе рад ае 
прэс-служ ба бе ла рус ка га МЗС, кі раў ні кі знеш не па лі тыч ных ве дам-
стваў пад ра бяз на аб мя ня лі ся дум ка мі на конт раз віц ця пост вы бар чай 
сі ту а цыі ўнут ры Бе ла ру сі, а так са ма рэ ак цыі за ход ніх парт нё раў і 
ўза е ма дзе ян ня ў рам ках АБ СЕ.

Аб мер ка ва лі мі ніст ры і пы тан ні ад наў лен ня бес пе ра шкод на га пе-
ра ся чэн ня су мес най гра ні цы, за кры тай у су вя зі з пан дэ мі яй. Сяр гей 
Лаў роў ра шу ча асу дзіў спро бы вон ка ва га ўмя шан ня ва ўнут ра ныя 
спра вы бе ла рус кай дзяр жа вы і вы ка заў цвёр дую пад трым ку ўма ца-
ван ню су ве рэ ні тэ ту і не за леж нас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Пры быў шы на прад пры ем ства, 
як пе рад ае прэс-служ ба Прэ зі дэн та, 
кі раў нік дзяр жа вы ў пер шую чар гу 
па ці ка віў ся коль кас цю су пра цоў ні-
каў і ці ёсць ся род ка лек ты ву ах-
вот ныя бас та ваць. Ся род ча ты рох 
ты сяч ра бот ні каў пра тэс ту ю чых ня-
ма. Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, та кія 
аг ра хол дын гі па він ны быць ла ка-
ма ты ва мі ў сель скай гас па дар цы, 
бо яны пад цяг ва юць ін шыя, больш 
дроб ныя і сла быя гас па дар кі.

Пад час дак ла даў раз мо ва перш 
за ўсё пай шла пра ўбо рач ную кам-
па нію. Мі ністр сель скай гас па дар кі і 
хар ча ван ня Іван Круп ко па ве да міў, 
што ў кра і не ўбра ны 91 % пло шчаў, 
ура джай збож жа ўжо да сяг нуў 
амаль 7,5 міль ё на тон. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу, што ця-
пер важ на свое ча со ва па чаць па-
сяў ную кам па нію.

У цэ хах прад пры ем ства ён 
азнаё міў ся з вы твор чы мі пра цэ са мі 
і су стрэў ся з ра бот ні ка мі аг ра кам-
бі на та, пра дэ гус та ваў роз ныя ві ды 
мяс ной пра дук цыі.

«У свой час ва шы на чаль ні кі 
вель мі пра сі лі пэў най пад трым кі 
і да па мо гі, асаб лі ва да дат ко вых 
зя мель ных рэ сур саў, каб мож на 
бы ло вы рошч ваць да стат ко вую 
коль касць кар моў. Ра шэн ні бы лі 
пры ня ты. Я ўжо гля джу, вы за мах-
ну лі ся на па ло ву воб лас ці, а заўт ра 
ўсю кра і ну ма на па лі зу е це, — ад зна-
чыў Прэ зі дэнт. — За апош нія га ды 
вы і па зар пла це пры рас лі, сён ня 
вы раб ля е це ве лі зар ную коль касць 
пра дук цыі. Але са мае га лоў нае, 
што ва ша пра дук цыя ка рыс та ец ца 
по пы там».

Прэ зі дэнт су стрэў ся і з пра цаў-
ні ка мі аг ра кам бі на та. Ён зноў на-
га даў, што кра і ну не трэ ба бу рыць 
і «гэ та мы да зво ліць не мо жам, бо 
ве да ем, ча го яна нам каш та ва ла».

Кі раў нік дзяр жа вы да даў, што сі-
ту а цыя ў кра і не вель мі па лі ты за ва-
ная, але не ка та стра фіч ная. «У Мін-
ску, яшчэ не дзе, ка мусь ці не па да-
ба ец ца. Гэ та на ту раль на. Але гэ та 
не па він на вас хва ля ваць, гэ та мая 
праб ле ма, якую я па ві нен вы ра-
шаць, і мы яе вы ра ша ем. І, па вер це, 
у най блі жэй шыя дні вы ра шым», — 
за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт вы ка заў свае дум кі 
ад нос на па дзей у Бе ла ру сі, а так-
са ма пра ро лю ў гэ тых пра цэ сах 
ін шых кра ін. «Нам рых та ва лі гэ-
тую вось за ва руш ку. І Ра сія ба я-
ла ся нас стра ціць. За хад нас не як 
пад цяг нуць вы ра шыў, вя до ма ж, 
як мы ба чым ця пер, су праць Ра сіі. 
Ця пер яны хо чуць уста ля ваць гэ ты 

балтачар на мор скі ка лі дор, са ні тар-
ны кар дон — тры бал тый скія рэс-
пуб лі кі, мы і Укра і на. Мы тут ад но 
звя но за ста лі ся», — ска заў ён.

Па сло вах Аляк санд ра Лукашэнкі, 
не вы пад ко ва, ка лі пры та кой сі ту-
а цыі ў на шай кра і не по бач па ча лі 
ляз гаць гу се ні ца мі, пе ра мя шчаць 
тан кі. Ён кан ста та ваў, што ка мусь ці 
ў Бе ла ру сі за пла ці лі, ка мусь ці за ду-
ры лі га ла ву, і па ча ла ся на ступ ная 
ва ла кі та. «А за мя жой у гэ ты час ву-
чэн ні пра вод зяць. Што гэ та та кое? 
Гэ та рых ту юць пры не аб ход нас ці 
ўвар ван не», — упэў не ны кі раў нік 
дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што за га-
дзя ба чыў за ду мы сва іх апа не нтаў 

і тых, хто за імі ста іць. На яго дум-
ку на эмо цы ях пра ско чыць не ўда-
ло ся, і ён іх усіх рас ку сіў за га дзя. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка па ве да міў: 
спа чат ку па тра ба ва лі пе ра лі ку га-
ла соў, але хут ка ад мо ві лі ся ад гэ-
тай ідэі і ста лі па тра ба ваць но вых 
вы ба раў. «Ка жуць, пой дзем на но-
выя вы ба ры. Вы ра зу ме е це, што та-
кое яшчэ паў го да зай мац ца гэ ты мі 
спра ва мі? Пе ра вяр нуць усё ўверх 
дном, на ват ра бо чым не ка то рым 
маз гі за пуд ры лі», — за явіў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Ён па дзя ліў ся сва і мі пла на мі — 
па ля цець на Гро дзен шчы ну ін спек-
та ваць вай скоў цаў, якіх пе ра кі нуць 
на за ход ні на пра мак. «Та му што яны 
па ста ві лі мэ ту перш за ўсё гэ тую тэ-
ры то рыю ад сек чы — гро дзен скую. 
Ужо поль скія сця гі вы ве сі лі ня даў-
на, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — За раз 
Ай чы на ў не бяс пе цы. Мы не мо жам 
жар та ваць. Тым больш гэ та не сла-
быя вой скі — НА ТА. Та му я па пя-
рэ дзіў Прэ зі дэн та Ра сіі аб сі ту а цыі, 
якая склад ва ец ца ў Бе ла ру сі. У нас 
поў нае па ра зу мен не, у нас ёсць да-
мо ва ад па вед на ў рам ках АДКБ і 
Са юз най дзяр жа вы».

Та кім чы нам, кан ста та ваў ён, 
у сі ту а цыі, якая скла ла ся, ёсць як 
знеш ні, так і ўнут ра ны фак та ры. 
«У той жа час я ха чу за ха ваць мір і 
спа кой для тых, хто хо ча пра ца ваць. 
Я не ха чу ўвес ці кра і ну, цал кам яе 
пе ра вес ці на ва ен нае ста но ві шча. 
Гэ та не нар маль на. Я ха чу, каб 
спа кой на жы лі, як гэ та бы ло заў-
сё ды», — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Пры гэ тым лі да раў за ход ніх 
краін кі раў нік дзяр жа вы за клі каў 
перш за ўсё звяр нуць ува гу на сі-
ту а цыю ў сва іх дзяр жа вах. «Ча му 

яны закла па ці лі ся Бе ла рус сю — 
гэ та зруч ны вы па дак ад вес ці ўва-
гу ад сва іх праб лем. Мы гэ та ба-
чым», — за явіў ён.

Па сло вах Аляк санд ра Лукашэнкі, 
пра па но ва раз гле дзець бе ла рус кае 
пы тан не на пля цоў цы АБ СЕ ста не 
маг чы мас цю на вя заць за ход ня му 
бо ку сваю іні цы я ты ву. Ён за явіў, 
што су праць Бе ла ру сі дзей ні ча юць 
не каль кі «ўра даў у вы гнан ні»: прэ-
тэн дэн та на па са ду кі раў ні ка дзяр-
жа вы Ва ле рыя Цап ка лы, які ро біць 
за явы з Вар ша вы, Свят ла ны Ці ха-
ноў скай, што ў Літ ве.

«Яна нар маль ная жан чы на, лю-
біць сва іх дзя цей. Але яе кі ну лі на 
па пя лі шча, і яна сён ня топ чац ца па 
гэ тых га ла веш ках. Яе за блы та лі, 
агар ну ла Мі ніс тэр ства за меж ных 
спраў Літ вы, спец служ бы, яна ўжо 
па ча ла ра біць за явы. Вось яшчэ 
адзін цэнтр. Я прос та не ха чу пе ра-
ліч ваць — яны ад Аме ры кі да Вар-
ша вы», — ска заў Прэ зі дэнт.

Па яго сло вах, ён упэў не ны: ка-
лі кра і на ўзды біц ца і аб ры нец ца — 
не бу дзе ра бо ты і спа го няць з яго: 
«І пля ваць я ха цеў на ўсе гэ тыя па-
са ды, але я ся джу і ду маю: а што 
бу дзе з ва мі, ка лі яны прый дуць і 
пач нуць усё гэ та дзя ліць? Вас за-
бя руць з тры бу ха мі. І вы мя не бу-
дзе це пра клі наць заў сё ды: «Мы 
ця бе вы бра лі, ча му ты не аба ра ніў 
нас?» Вось што мя не больш за ўсё 
тур буе».

«Свя та мес ца пус та не бы-
вае», — так Прэ зі дэнт пра ка мен-
та ваў пры езд у Бел тэ ле ра дыё кам-
па нію жур на ліс таў з Ра сіі. Пы тан не 
з пры цяг нен нем ра сій скіх су пра-
цоў ні каў паў ста ла пас ля та го, як 
не ка то рыя з тэ ле кам па ніі па ча лі 
мі тын га ваць.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што пра сіў 
не ціс нуць на лю дзей у пра цоў ных 
ка лек ты вах. «Хтось ці за ха цеў — 
ідзі це, ні ко га не трэ ба тры маць. 
Што тол ку, што ты яго сён ня ўтры-
маў, уга ва рыў, а ён усё роў на бу-
дзе ку кіш у кі шэ ні на сіць. Хо чаш 
сы хо дзіць — сы ходзь. Я ра бо чым у 
ад кры тую пра гэ та ска заў», — ад-
зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт так са ма вы ка заў ся 
пра сі ту а цыю ва кол Ку па лаў ска га 
тэ ат ра. «Ця пер яны спра бу юць на-
пі саць ней кія за явы. А я ду маю: яны 
ха це лі сва бо ды, у іх ло зунг быў — 
«Сва бо да. Ры нак». Я ім за раз дам 
(і даў ужо) поў ную сва бо ду. Ёсць 
ка лек тыў, за яў ляй це ў Аме ры ку, 
што пры ве зя це ту ды спек такль, 
едзь це ту ды і стаў це спек такль. Вам 
за пла цяць до лар — па дзя лі це, за-
пла цяць ты ся чу до ла раў — ты ся чу 
па дзя лі це. Не пры муць вас — ну, 
гэ та ж ры нак», — вы ка заў ся кі раў-
нік дзяр жа вы.

«Я ха чу за ха ваць мір 
і спа кой для тых, 

хто хо ча пра ца ваць»
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

па бы ваў на аг ра кам бі на це «Дзяр жын скі» ў Мін скай воб лас ці
Аг ра кам бі нат «Дзяр жын скі» — адзін з па спя хо вых комп лек саў 

Мін скай воб лас ці. За сем ме ся цаў гэ та га го да тэмп рос ту ва ла вай 

пра дук цыі сель скай гас па дар кі на прад пры ем стве да ана ла гіч на-

га пе ры я ду мі ну ла га го да склаў 104,8 %. Экс парт аг ра кам бі на та 

пе ра сяг нуў 20 міль ё наў до ла раў. Ця пер бу ду юц ца тры ма лоч на-

та вар ныя фер мы, не каль кі птуш ка га доў чых аб' ек таў, птуш ні кі, 

вы твор часць па га доў лі і пе ра пра цоў цы мя са ін дыч кі.

Пе рад на вед ван нем прад-
пры ем ства Прэ зі дэнт су стрэў-
ся з кі раў ні ка мі пра ва ахоў ных 
струк тур, аб мер ка ваў з імі пы-
тан ні пад тры ман ня пра ва па рад-
ку ўнут ры кра і ны і рэ ага ван ня на 
знеш нія па гро зы. «Яны кож ны 
дзень з ра ні цы да но чы дзя жу-
раць, каб за ха ваць мір і спа кой. 
І я ўба чыў, што хлоп цы сваю 
кра і ну ні ко му не збі ра юц ца ад-
да ваць», — за явіў кі раў нік дзяр-
жа вы ўжо на аг ра кам бі на це.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

«Не аб ход на аб' ек тыў на і без эмо цый 
ра за брац ца ў тым, 

што ад бы ва ец ца сён ня ў Бе ла ру сі»
З та кім зва ро там да кі раў ні коў пар ла мен таў дзяр жаў — чле наў 

Еў ра пей ска га са ю за звяр ну лі ся стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 

На тал ля КА ЧА НА ВА і стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў Ула дзі-

мір АНД РЭЙ ЧАН КА.

У па слан ні ад зна ча на, што 9 жніў ня ў Бе ла ру сі ад бы лі ся прэ зі дэнц-
кія вы ба ры. Па іх вы ні ках Прэ зі дэн там Бе ла ру сі абра ны Аляк сандр 
Лука шэн ка. Вы ба ры прай шлі ў ад па вед нас ці з Кан сты ту цы яй і за ко-
на мі Бе ла ру сі. Аб са лют ная боль шасць гра ма дзян пад тры ма ла дзе ю чы 
курс на бу даў ніц тва моц най не за леж най дзяр жа вы, клю ча вым пры-
яры тэ там яко га з'яў ля ец ца ча ла век, яго даб ра быт і бяс пе ка.

Спі ке ры па лат бе ла рус ка га пар ла мен та пад крэс лі лі не пры маль-
насць та го, як хут ка шэ раг еў ра ат лан тыч ных чы ноў ні каў зра бі лі па-
лі тыч ныя за явы і вы сно вы, асоб ныя з якіх мя жу юць з умя шан нем ва 
ўнут ра ныя спра вы Бе ла ру сі, што не да пу шчаль на і су пя рэ чыць агуль-
на пры зна ным прын цы пам і нор мам між на род на га пра ва.

Стар шы ні па лат пар ла мен та Бе ла ру сі за клі ка юць ка лег з Еў расаюза 
са дзей ні чаць фар мі ра ван ню аб' ек тыў най, пра фе сій на вы ве ра най і ад-
каз най па зі цыі на конт сі ту а цыі ў Бе ла ру сі.

«Вы сту па ем су праць лю бых спроб 
дэ ста бі лі за цыі»

Са вет Пар ла менц ка га Схо ду 

Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі вы сту-

піў з за явай па вы ні ках пра вя-

дзен ня вы ба раў Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь 9 жніўня 

2020 го да. Яе тэкст раз ме-

шча ны на афі цый ных сай тах 

пар ла мен таў дзвюх кра ін.

«Вы ба ры бы лі пра ве дзе ны ў 
ад па вед нас ці з Кан сты ту цы яй і 
Вы бар чым ко дэк сам Бе ла ру сі. 
Яны бы лі ад кры тыя, кан ку рэнт-
ныя і за бяс пе чы лі сва бод нае во-
ле вы яў лен не гра ма дзян Бе ла ру-
сі», — ска за на ў да ку мен це.

Са юз ныя пар ла мен та рыі ад-
зна чы лі, што за хо дам вы бар чай 
кам па ніі на зі ра ла знач ная коль-
касць між на род ных на зі раль ні каў, 
у тым лі ку ад Пар ла менц кага Схо-
ду Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі і Між пар-
ла менц кай Асамб леі СНД. Пры 
гэ тым фак таў, якія ста ві лі пад 
су мнен не ле гі тым насць вы ба раў 

Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бела русь, 
не вы яў ле на.

Аў та ры зва ро ту за клі ка лі ўсе 
кра і ны па ва жаць су ве рэн ны вы-
бар бе ла рус ка га на ро да.

«Лі чым, што штуч нае на гня-
тан не сі ту а цыі ва кол вы ні каў 
га ла са ван ня су пя рэ чыць лі та-
ры і ду ху між на род на га пра ва. 
За яў ля ем аб не да пу шчаль нас ці 
ўмя шан ня ва ўнут ра ныя спра вы 
дзяр жа вы і вы сту па ем су праць 
лю бых спроб дэ ста бі лі за цыі гра-
мад ска-па лі тыч най аб ста ноў кі ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь, — ска за-
на да лей у за яве. — Усе пы тан ні 
па він ны вы ра шац ца кан струк тыў-
на, у рам ках дзе ю ча га пра ва во га 
по ля. Упэў не ныя, што бе ла рус кі 
на род у гэ ты ад каз ны мо мант 
пра явіць муд расць, за ха вае мір 
і ста біль насць у імя пра цві тан ня 
сва ёй Ра дзі мы».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.


