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У кад ра вы чац вер Прэ зі дэнт Бе ла ру сі не 

толь кі ўзгад ніў пры зна чэн ні ў рэс пуб-

лі кан скія, мяс цо выя ор га ны ўла ды і на 

дып ла ма тыч ныя па са ды, але і вы ка заў ся 

на конт фэй каў у тэ ле грам-ка на лах.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзгад ніў пры зна чэн-

не Анд рэя Се ду ко ва стар шы нёй Кры чаў ска га 

рай вы кан ка ма. Аляк санд ра Га не ві ча і Анд рэя 

Мол ча на ён на зна чыў Над звы чай ны мі і Паў на-

моц ны мі Па сла мі ад па вед на ў Швей цар скую 

Кан фе дэ ра цыю і Ба лі ва ры ян скую Рэс пуб лі ку 

Ве не су э лу. Кан ды да ту ру Ільі Ла пу ця ўзгад ніў 

на па са ду Ге не раль на га кон су ла ў го ра дзе Даў-

гаў піл се (Лат вій ская Рэс пуб лі ка).

Так са ма па вы шэн не да па са ды пер ша га 

на мес ні ка мі ніст ра эка но мі кі атры маў Юрый 

Ча ба тар. Ан жа лі ка Ні кі ці на ста ла на мес ні кам 

мі ніст ра эка но мі кі. Мі ха іл Ла ба роў уз год не ны 

чле нам Брэсц ка га абл вы кан ка ма. На чаль ні кам 

дэ парт амен та эка но мі кі і га лі но вых пра грам 

Па ста ян на га ка мі тэ та Са юз най дзяр жа вы ста-

ла Свят ла на Іва но ва.

Звяр та ю чы ся да но ва пры зна ча ных, Прэ зі-

дэнт за ўва жыў, што яны са мі доб ра ве да юць, 

з чым да вя дзец ца су тык нуц ца пад час ра бо ты 

на па са дах.

Ка мен ту ю чы пры зна чэн ні, Прэ зі дэнт 

звяр нуў ува гу, што на гра мад ства «ідзе моц-

ны ціск, асаб лі ва ў ін тэр нэ це».

«Вы ж ба чы це, ва кол фэй кі, жу дас ныя фэй кі, 

якія мя не прос та здзіў ля юць. Мне да ла жы лі, 

ужо бы ло даў но, што ў ад на го з ма іх сы ноў у 

Швей ца рыі 840 міль ё наў до ла раў. Я ба чыў, мне 

па ка за лі. На кі руй це ту ды па дып ла ма тыч ных 

ка на лах ліст: хто хо ча за браць гэ тыя гро шы, 

няхай не ад клад на за бя рэ, — ска заў ён, ад зна-

чыў шы, што вя до мы тэ ле грам-ка нал на ват дру-

куе лжы выя да ку мен ты. — Та кія фэй кі бу дуць 

заў сё ды, і нам трэ ба гэ та мець на ўва зе, 

з гэ тым жыць і зма гац ца». Па сло вах кі раў ні ка 

кра і ны, лжы выя звест кі ідуць і з Ра сіі.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ўла ды «па він ны 

тлу ма чыць лю дзям, што ад бы ва ец ца». «Яны 

(апа не нты. — «Зв.») па тра бу юць ад нас сум-

лен ных вы ба раў і пе рад вы бар чай ба раць бы, а 

гэ та як на зы ва ец ца? Яны ж нас штур ха юць на 

не сум лен насць, як яны па вод зяць ся бе. Зра-

зу ме ла, што за імі ста яць ляль ка во ды. Яны і 

з ад на го, і з дру го га бо ку. Яны і ў Поль шчы 

жы вуць, і з Ра сіі пад кід ва юць. Мы пра гэ та пры 

су стрэ чы ў най блі жэй шы час з Прэ зі дэн там 

Пу ці ным па га во рым», — па ве да міў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

На яго дум ку, сі ту а цыя ўсклад ня ец ца і тым, 

што «ўжы ва юц ца са мыя су час ныя фаль шы выя 

тэх на ло гіі, ідзе ўмя шан не з-за мя жы ў на шы 

вы ба ры, унут ра ныя спра вы».

«Мы не ядзер ная дзяр жа ва, мы не мо жам 

узяць ядзер ную бо е га лоў ку, раз мах ваць і кры-

чаць пра гі пер гу ка вую зброю, што мы вам ад-

ка жам. Мы звы чай ная ся рэд не еў ра пей ская 

кра і на, мі ра люб ная, на кі ра ва ная на спа кой-

нае жыц цё, і па гра жаць у су вя зі з гэ тым мы 

не мо жам, — ска заў Прэ зі дэнт. — Ад клю чыць 

ін тэр нэт? Мож на, але ўжо праб ле ма тыч на: 

акра мя та го, што гэ та смет ні ца, гэ та і вя лі кае 

да сяг нен не ча ла вец тва».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

На па ся джэн ні дру гой се сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе-

ла ру сі пар ла мен та рыі па пра сі лі мі ніст ра 

вы ка заць мер ка ван не на конт не га ты ву, 

які лі ец ца за раз на МУС з на го ды за тры-

ман няў лю дзей пад час збо ру под пі саў 

іні цы я тыў ны мі гру па мі.

«Лю дзі, якія хо чуць зра біць ву ліч ную 

рэ ва лю цыю, ву ліч ныя пра тэс ты, вель мі 

доб ра ар га ні за ва ныя. Апош нія стры мы 

ра дыё «Сва бо да» 18-19-га за мя ні лі са-

бою стры мы Ці ха ноў ска га. У бя гу чым 

рад ку з ка мен та ры я мі яны са ма ар га-

ні зоў ва лі ся, ар га ні зоў ва лі ся з кімсь ці: 

«Змя шча ем ся ўпра ва... Змя шча ем ся 

ўле ва... Раз рыў лан цуж ка». Ужо аб' яві-

лі, што пі кет скон чыў ся і што мэ ты пі-

ке та па под пі сах ня ма, — але яны ж не 

сы хо дзяць. Зна чыць, дзей ні ча юць цал-

кам свя до ма, ра зу ме ю чы цу доў на, што 

вы най шлі і дэ ман стру юць но вую фор му 

ма са ва га ме ра пры ем ства», — да ла жыў 

дэ пу та там мі ністр.

Сут насць вя лі кай коль кас ці лю дзей ад 

яе знеш ня га вы гля ду (на тоўп ці лан цуг) не 

мя ня ец ца, пад крэс ліў Юрый Ка ра еў. Па 

яго сло вах, кі ру ец ца та кая вя лі кая коль-

касць праз тэ ле грам-ка на лы і стры мы.

«Гля дзець без да па мож на, як яны гэ та 

ро бяць, мы так са ма не збі ра лі ся, трэ ба 

не як рэ ага ваць... Дру гая не бяс пе ка, што 

яны сва ім зна хо джан нем у са мым ажыў-

ле ным цэнт ры пры цяг ва юць і ра зя вак, і 

спа чу валь ні каў, і тых, хто не раз бі ра ец-

ца. Лю бое ма са вае ме ра пры ем ства не-

бяс печ нае тым, што яно ў сваю ар бі ту 

ўцяг вае не да тыч ных. А ўдзель ні кі по тым 

па чы на юць кры чаць: «А я іш ла з кра мы», 

але ж мы па ві дэа ба чым, што ты не з 

кра мы іш ла, а ста ла ў гэ тую чар гу», — 

пад крэс ліў Юрый Ка ра еў.

На га даў ён і на шу ме лы вы па дак з ура-

чом-ан ко ла гам.

«Ні бы та ішоў з сяб ра мі, вы пад ко ва. 

На чаль нік прэс-служ бы МУС да ка за ла 

на ві дэа, што не ішоў ён вы пад ко ва, а 

ста яў у гэ тым лан цуж ку свя до ма. Але 

па коль кі ця пер мод на пры кры ва цца ўра-

ча мі: «Урач ле чыць, а вы яго, мі лі цы я-

не ры, сха пі лі», — на шы мі ідэа ла гіч ны мі 

апа не нта мі вы хоп лі ва юц ца ме на ві та та кія 

рэ чы», — рас тлу ма чыў кі раў нік МУС.

Рых ту ю чы ся да па дзей, мі ністр аса-

біс та да вёў на чаль ні кам упраў лен ня і 

ад дзе лаў унут ра ных спраў, а тыя су пра-

цоў ні кам, — не да ты кац ца да ма ла дых 

дзяў чат, ін ва лі даў.

«Ка лі мы вы ціс ка ем гэ ты лан цу жок, 

хто не сы хо дзіць, абы хо дзіць бо кам. 

Ру кі за спі ну, та ва ры шы мі лі цы я не ры, 

ні ко га не ха паць. Пер шы раз мы прос-

та па пя рэдж ва ем і пра рэ джва ем. Мя не 

зра зу ме лі і так і дзей ні ча лі. Але 19-га 

лан цу жок згар нуў ся, тыя, хто ха цеў, ста-

лі за на шым лан цуж ком у но вую чар гу, 

на ры ва лі ся спе цы яль на... Дру гі раз і трэ-

ці іх па пя рэ дзі лі — яны не ра зы хо дзяц-

ца. Як ка жуць, дзя цей, ста рых, жан чын 

і або зы не ча паць — толь кі тых, хто хо-

ча про ці дзей ні чаць, хто ідзе грудзь мі на 

АМА Паў цаў. Так і вы кон ва ла ся», — за-

пэў ніў мі ністр.

Ён пад крэс ліў, што ў кож на га мі лі цыя -

не ра з атра да асо ба га пры зна чэн ня па-

він ны быць вы бі раль насць, гу ман насць і 

ро зум. Ха паць ін ва лі даў нель га, пад крэс-

ліў Юрый Ка ра еў, за вы пад кі за тры ман ня 

та кіх асоб па про сяць пра ба чэн ня.

«Ду маю, хто ў гэ ты лан цу жок ста на віў-

ся, гэ та ўсё раз ліч ва лі... Мы прос та па він-

ны быць больш вы тры ма ны мі ў дзя сят кі 

ра зоў, та му што нас аб ві на ва ціць лёг ка. 

ДА Іш нік, які пры ла жыў ся да га ла вы за-

тры ма на га, што ша лё на су пра ціў ляў ся, 

ім гнен на па раў на ны з па лі цэй скім, які 

Флой да пры ду шыў. АМА Па вец пе ра сту-

пае праз ба бу лю, што ляг ла пе рад ім, а 

з усіх шмат лі кіх фо та здым каў вы да ец ца 

той, дзе яго на га за не се ная... Гэ та ін фар-

ма цый ная, ідэа ла гіч ная ба раць ба», — за-

клю чыў мі ністр. Ён лі чыць не аб ход ным 

па вя лі чыць коль касць груп да ку мен та-

ван ня ў па доб ных мес цах.

Юрый Ка ра еў рас ка заў аб па тра ба-

ван нях вы пус ціць «па літ вяз няў» і па гро-

зах вы бу ху ў ад ва рот ным вы пад ку, якія 

атрым лі ва юць ор га ны ахо вы пра ва па рад-

ку. МУС га то вы да та кіх ак цый, якія раз-

лі ча ны на эс ка ла цыю кан флік ту.

«Мы па він ны ад каз ваць адэ кват на і 

вы свеч ваць на шы ме ры — аба рон ныя, 

ня жорст кія, не са дыс цкія, не ка таў скія. 

Кан струк тыў ныя», — упэў не ны мі ністр.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«Мы звы чай ная ся рэд не еў ра пей ская кра і на, 
мі ра люб ная, на кі ра ва ная на спа кой нае жыц цё»

Аляк сандр ГА НЕ ВІЧ, Над звы чай ны і 
Паў на моц ны Па сол Бе ла ру сі ў Швей цар-
скай Кан фе дэ ра цыі: «Мы бу дем вы ка рыс-

тоў ваць ство ра ную аса цы я цыю сяб роў ства 

Бе ла ру сі і Швей ца рыі, між пар ла менц кую 

гру пу сяб роў ства і ство ра ны ў гэ тым рэ гі ё-

не ін сты тут га на ро вых кон су лаў. Без умоў на, 

кі раў нік кра і ны па ста віў за да чы і па раз віц ці 

ганд лё ва-эка на міч ных ад но сін. У нас апош нія 

тры га ды ідзе ста біль ны рост та ва ра аба ро ту, 

ле тась рост быў 136 пра цэн таў і та ва ра аба-

рот да сяг нуў 258 міль ё наў до ла раў».

Анд рэй МОЛ ЧАН, Над звы чай ны і Паў-
на моц ны Па сол Бе ла ру сі ў Ба лі ва ры ян-
скай Рэс пуб лі цы Ве не су э ла: «Ве не су э ла 

сён ня з'яў ля ец ца ці ка вым кей сам з пунк ту 

гле джан ня дып ла ма тыі, па лі ты кі і геа па лі-

ты кі. Ве не су э ла — адзін з най буй ней шых 

пунк таў апо ры на да лё кай ду зе для Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь. За апош нія 12 га доў мы 

там ства ры лі ка ла саль ны плац дарм для 

пра соў ван ня эка на міч ных, па лі тыч ных і 

гу ма ні тар ных ін та рэ саў Бе ла ру сі на ла ці-

на а ме ры кан скім кан ты нен це. Кі раў нік краі -

ны пад крэс ліў, што Ве не су э ла за ста ец ца 

бліз кім, стра тэ гіч ным парт нё рам Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь і нам трэ ба ўваж лі ва пра ана лі-

за ваць сі ту а цыю, якая там склад ва ец ца, 

і вы пра ца ваць мак сі маль на эфек тыў ныя і 

ўза е ма вы гад ныя фор мы ра бо ты».

Ілья ЛА ПУЦЬ, Ге не раль ны кон сул 
Бе ла ру сі ў го ра дзе Даў гаў піл се (Лат-
вій ская Рэс пуб лі ка): «Лат вія як кра і на 

Еў ра са ю за мае для нас асаб лі вае зна чэн-

не. З'яў ля ю чы ся кра і най ЕС, яна — яск ра-

вы прык лад та го, як маг чы ма сяб ра ваць 

з Бе ла рус сю. У нас вель мі моц ныя су вя зі 

ва ўсіх сфе рах — эка но мі цы, па лі ты цы, 

куль ту ры, але ўсё гэ та бу ду ец ца на бліз-

кіх ад но сі нах па між на шы мі людзь мі, якія 

жы вуць у тым рэ гі ё не. Гэ та адзі ная кра і-

на, з якой у нас дзей ні чае па гад нен не аб 

бяз ві за вых па езд ках для пры гра ніч на га 

на сель ніц тва. Прэ зі дэнт па ста віў за да чу 

пад трым лі ваць на шых гра ма дзян, якіх там 

жы ве знач ная коль касць».

Стар шы ня Кры чаў ска га рай вы кан-
ка ма Анд рэй СЕ ДУ КОЎ рас ка заў, што ў 

гэ тай част цы паўд нё ва-ўсход ня га рэ гі ё на 

ра бо та бу дзе на кі ра ва на на пры цяг нен не 

ін вес та раў, ства рэн не ўмоў для раз віц ця 

сель скай гас па дар кі.

«Бу дзем зай мац ца ад наў лен нем і 

бу даў ніц твам да рог, якія гэ та га бу дуць 

па тра ба ваць, бу дзем да гля даць аб' ек ты 

інф ра струк ту ры, са цы яль ныя аб' ек ты, 

якія не аб ход на ўклю чаць у пра гра му на 

пя ці год ку на пе рад. Яны бу дуць фі нан-

са вац ца з аб лас но га бюд жэ ту», — ска-

заў ён.

 Ка мен та рый у тэ му
Пра за да чы па раз віц ці двух ба ко вых ад но сін 

рас ка за лі жур на ліс там 
прад стаў ні кі дып ла ма тыч на га кор пу са

«ДЗЕЙ НІ ЧА ЮЦЬ 
ЦАЛ КАМ СВЯ ДО МА»

Мі ністр унут ра ных спраў пра ка мен та ваў на пад кі на сваё ве дам ства

Юрый КА РА ЕЎ:

С т а р  ш ы  н я 

Па ла ты прад-

стаў ні коў На-

цы я наль на га 

схо ду Ула дзі-

мір АНД РЭЙ-

ЧАН КА ўпэў не-

ны, што сі ту а-

цыю, якая ад бы-

ва ец ца ў кра і не 

ў пе рад вы бар ны 

пе ры яд, спра-

шчаць нель га:

— Трэ ба вы дат на ра зу мець, што ва ўсіх 

гэ тых дзе ян няў ёсць за каз чы кі і ёсць вы ка-

наў цы. Ёсць мэ ты, якія яны ста вяць. Не ўсім 

па да ба ец ца тая па лі ты ка, якая пра во дзіц ца ў 

Бе ла ру сі, Прэ зі дэн там Бе ла ру сі. І вы ве да е це, 

ка му гэ та не па да ба ец ца. Ёсць бан кі, праз якія 

ідзе пра пам поў ка гро шай, каб пад трым лі ваць 

тыя не га тыў ныя пра цэ сы, якія сён ня ідуць у 

Бе ла ру сі.

Та му за да ча і пра ва ахоў ных ор га наў, і дэ-

пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў ад на знач ная — 

вы ка нан не Кан сты ту цыі, за ка на даў ства. Вя до-

ма, нам трэ ба больш су стра кац ца з людзь мі, 

га ва рыць з імі. Мы пра во дзім су стрэ чы ў рэ-

гі ё нах, з ак ты вам. Гэ тыя су стрэ чы ўжо пра ве-

дзе ны ў Ма гі лёў скай, Брэсц кай, Гро дзен скай, 

сён ня (26-га) — у Мін скай, по тым у Мін ску і, 

на рэш це, у Ві цеб скай.

Пра во дзім та кія су стрэ чы і ў буй ных га ра-

дах. У пры ват нас ці, я ўжо су стрэў ся з ак ты вам 

і з апа зі цы яй у По лац ку, На ва по лац ку. Пад рых-

та ва насць дэ пу та таў і ма тэ ры я лы, якія ў нас 

ёсць, да зва ля юць даць аб' ек тыў ную ацэн ку 

пра цэ сам, якія ад бы ва юц ца.

Мы на зна чы лі вы ба ры, дэ пу та ты Па ла ты 

прад стаў ні коў, і мы му сім зра біць усё, каб яны 

пра хо дзі лі ў пра ва вым рэ чы шчы.

Алег ДЗЯ ЧЭН-

КА, пра рэк тар па 

ву чэб най ра бо-

це Ма гі лёў ска га 

ўні вер сі тэ та імя 

Ку ля шо ва, член 

Са ве та Рэс пуб-

лі кі ад Ма гі лёў-

скай воб лас ці:

— Ня ма боль-

шай каш тоў нас-

ці, чым су ве рэн-

ная і не за леж ная 

Бе ла русь. Больш за два ста год дзі мы іш лі 

да не за леж нас ці. Уся кае бы ло на тым шля-

ху — гіс то ры кі доб ра ве да юць пра гэ та. Але ў 

скла да ных эка на міч ных і па лі тыч ных умо вах 

наш на род па бу да ваў дзяр жа ву. Пад крэс-

лю — на цы я наль ную дзяр жа ву. Дзяр жа ву 

бе ла рус ка га на ро да. Дзяр жа ву, у якой воль-

на ся бе ад чу ва юць прад стаў ні кі больш чым 

100 эт ніч ных і на цы я наль ных су поль нас цяў. 

У нас дзве дзяр жаў ныя мо вы (у 1920-х бы-

ло ча ты ры). І сён ня ад кож на га з нас за ле-

жыць, за ха ва ем мы су ве рэ ні тэт — вя лі кую 

каш тоў насць бе ла рус кай на цыі — ці не. Та-

му не трэ ба бе ла ру сам ска каць пад дуд кі 

за меж ных кан суль тан таў і гля дзець на тое, 

што гэ тыя дзядзь кі там па ду ма юць пра на шы 

ўнут ра ныя па лі тыч ныя спра вы. У нас ёсць 

свая дзяр жа ва, кра і на для жыц ця, і мы са мі 

вы ра шым, як да лей раз ві ваць на шу эка но-

мі ку, па лі ты ку і гра мад ства.

В а  с і  л і  с а 

М А Р  З А  Л Ю К , 

чэм пі ён ка Еў ра-

пей скіх гуль няў 

2015 і 2019 га-

доў, шмат ра зо-

вы пры зёр чэм-

пі я на таў све ту і 

Еў ро пы па воль-

най ба раць бе:

— Я ў прын-

цы пе ста ра юся 

аб стра га вац ца 

ад па лі ты кі, лі-

чу, што не вар та 

вы каз ваць мер-

ка ван не на конт сва іх пе ра ваг у гэ тай сфе ры 

пуб ліч на. Яго я аб са лют на дак лад на вы ка жу 

9 жніў ня, ка лі прый ду на вы ба ры. Як, на пэў-

на, і кож ны нар маль ны за ко на па слух мя ны 

гра ма дзя нін. Але пра тое, што ад бы ва ец-

ца за раз у ін тэр нэт-пра сто ры, не ска заць 

нель га. Здзіў ляе і вы клі кае не па ра зу мен не 

тое, што спарт сме ны, якія вы каз ва юц ца за 

ця пе раш нюю ўла ду і доб ра ад гу ка юц ца пра 

на шу кра і ну, атрым лі ва юць у ад каз столь кі 

хай пу, не га ты ву ў свой ад рас. Але ка лі мы 

хо чам дэ ма кра тыі, ка лі пра яе га во рым, то 

кож ны мо жа вы каз ваць сваё мер ка ван не, 

а не пад строй вац ца пад чы ёс ці, ці не так? 

Вель мі крыўд на і сум на на зі раць, як лю дзі 

крыў дзяць ад но ад на го ця пер на фо ру мах і 

ў ка мен та ры ях.

Мер ка ван ніМер ка ван ні

МЫ СА МІ ВЫ РА ШЫМ, ЯК ЖЫЦЬ ДА ЛЕЙ


