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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. 

«МС».)

«Шмат ка му не па да-
ба ец ца са ма стой насць 
Бе ла ру сi. Нас раз гой два лi 
не год i не два, спра ба ва лi 
на зуб, ужы ва лi са мыя роз-
ныя ме то ды кi «ка ля ро вых 
рэ ва лю цый». Бе ла русь су-
тык ну ла ся не прос та з цiс-
кам — па сут нас цi, са спро-
ба мi знут ры па да рваць на-
ша гра мад ства», — ад зна-
чыў Ра ман Га лоў чан ка.

Па вод ле яго слоў, па-
куль асноў нае про цi бор-
ства iдзе ў iн фар ма цый най 
пра сто ры, якое па сту пе нi 
ўплы ву на гра мад ства ста-
ла чац вёр тым ба я вым ася-
род дзем ра зам з зям лёй, 
ва дой i па вет рам.

Кi раў нiк бе ла рус ка га 
ўра да лi чыць, што iдзе ма-
нi пу ля цыя ма са вай свя до-
мас цю, ства ра юц ца фэй-
ка выя па ве дам лен нi, якiя 
ўтрым лi ва юць ад кры тую 
хлус ню i пра ва ка цыю. «Ме-
на вi та з гэ та га па чы на юц ца 
са цы яль ныя ка та клiз мы ў 
су час нас цi. У вы нi ку па-
ку ту юць мiль ё ны лю дзей, 
мя ня ец ца па лi тыч ная кар та 
све ту, ад соў ва юц ца на дру-
гi план агуль на пры ня тыя 
нор мы ма ра лi, ма раль нас-
цi, агуль на ча ла ве чыя каш-
тоў нас цi», — пад крэс лiў Ра-
ман Га лоў чан ка.

На дум ку прэм' ер-мi нiст-
ра, пад iн фар ма цый ны прэ-
сiнг у пер шую чар гу трап ля-
юць ма ла дыя лю дзi.

«Шмат у чым ад нас 
за ле жыць, цi за сво яць 
яны тра ды цый ныя i ства-
раль ныя каш тоў нас цi, цi 
не здра дзяць па мя цi па-
ка лен няў i цi змо гуць пра-
вiль на ары ен та вац ца ў 
сва iм жыц цi. Бо ме на вi та iм 
мы па вiн ны пе ра даць на-
шы кра i ны, на шу Са юз ную 
дзяр жа ву, пе ра даць мiр, 
па ра дак i спа кой, тра ды-
цыi i iдэа лы, пры хiль насць 
да даб ра i спра вяд лi вас-
цi, па тры я тызм i брац кую 
друж бу па мiж бе ла ру са мi 
i ра сi я на мi. Гэ та фун да-
мен таль ныя каш тоў нас цi, 
на якiх грун ту ец ца на ша 
мi ну лае, су час насць i бу-
ду чы ня», — лi чыць Ра ман 
Га лоў чан ка.

Ён ад зна чыў, што фо рум 
рэ гi ё наў стаў эфек тыў най 
пля цоў кай для аб мер ка-
ван ня ак ту аль ных пы тан-
няў бе ла рус ка-ра сiй ска га 
су пра цоў нiц тва, вы пра-
цоў кi па ды хо даў да iх вы-
ра шэн ня, а так са ма ўма ца-
ван ня парт нёр скiх ад но сiн. 
«Ме на вi та тут вы яў ля ец ца 
га тоў насць да шы ро ка га 
ўзае ма дзе ян ня па ўсiх кi-
рун ках на ша га дыя ло гу», — 
ска заў Ра ман Га лоў чан ка.

Эс та фе та па мя цi
На мес нiк прэм' ер-

мi нiст ра Бе ла ру сi Iгар 
ПЕТ РЫ ШЭН КА пра цяг нуў 
дум ку кi раў нi ка бе ла рус-
ка га ўра да. «За хоў ва ю чы ў 
мо ла дзi па мяць аб вя лi кiм 
мi ну лым, мы за бяс печ ва ем 
вя лi кую бу ду чы ню на шых 
дзяр жаў, — за явiў ён. — 
Вя лi кая Пе ра мо га ста ла 
не ад' ем най част кай све-
та по гля ду двух на ро даў. 
У су вя зi з гэ тым не аб ход на 

да па маг чы мо ла дзi за ха-
ваць i пе ра даць на ступ ным 
па ка лен ням агуль ную гiс-
та рыч ную па мяць пра Вя лi-
кую Ай чын ную вай ну».

Iгар Пет ры шэн ка пад-
ра бяз на кан крэ ты за ваў 
пра па но вы па ўдас ка на-
лен нi су мес най ра бо ты па 
па тры я тыч ным вы ха ван-
нi мо ла дзi. «Тэ ма Вя лi кай 
Ай чын най вай ны па вiн на 
за ха ваць най важ ней шае 
зна чэн не ў дзяр жаў най 
ма ла дзёж най па лi ты цы ў 
Бе ла ру сi i Ра сii. Не аб ход на 
пры няць за ха ды па ўдас-
ка на лен нi па да чы тэ мы 
Ве лi кай Ай чын най вай ны 
ў аду ка цый ным пра цэ се па 
на ступ ных на прам ках: ма-
дэр нi за цыя на ву чаль ных 
да па мож нi каў, шы ро кае 
ўка ра нен не iн тэр ак тыў-
ных тэх на ло гiй, уклю чэн не 
ў на ву чаль ныя пра гра мы 
i пла ны аба вяз ко ва га на-
вед ван ня зна ка вых па мят-
ных мяс цiн, звя за ных з па-
дзея мi Вя лi кай Ай чын най 
вай ны», — ска заў ён.

У пы тан нях удас ка на лен-
ня па тры я тыч на га вы ха ван ня 
мо ла дзi не аб ход на ў поў ным 
аб' ёме вы ка рыс таць па тэн-
цы ял Мiж на род най аса цы-
я цыi му зе яў Дру гой сусвет-
най вай ны i Мiж на род на га 
ка мi тэ та пры Му зеi Пе ра-
мо гi на Па клон най га ры, 
звяр нуў ува гу вi цэ-прэм' ер. 
Пры гэ тым най важ ней шым 
ас пек там дзей нас цi такіх 
аб' яд нан няў па вi нен стаць 
знеш нi век тар, за сна ва ны 
ў тым лi ку на ма ла дзёж най 
дып ла ма тыi.

«Не аб ход на пры няць 
да дат ко выя ме ры па на-
стой лi вым пра соў ван нi 
праў ды за мя жой. Доб-
рыя пры кла ды ў гэ тым на-
прам ку ёсць. Мы па вiн ны 
пра ца ваць не толь кi з ты-
мi кра i на мi, з якi мi ў нас 
уста ля ва лi ся сяб роў скiя i 
да вер ныя ад но сi ны (на-
прык лад, з Кi та ем), трэ ба 
ад кры ваць но выя да ля-
гля ды», — пад крэс лiў Iгар 
Пет ры шэн ка.

Так са ма ён звяр нуў ува-
гу на не аб ход насць ак ту а-
лi за цыi па ды хо даў му зе яў 
у ра бо це з ма ла дзёж най 
аў ды то ры яй. «З ёй трэ ба 
раз маў ляць на яе мо ве, 
але пры гэ тым не апус кац-
ца да ўзроў ню тан на га па-
пу лiз му i да но сiць тое, што 
трэ ба да нес цi. З да па мо гай 
су час ных дыс тан цый ных 
тэх на ло гiй мож на аха пiць 
вя лiз ную коль касць лю-
дзей ад Ула дзi вас то ка да 
Брэс та з мi нi маль ны мi вы-
дат ка мi», — ад зна чыў ён.

Больш ак тыў на, лi чыць 
Iгар Пет ры шэн ка, вар та вы-
ка рыс тоў ваць i па тэн цы ял 

па мят ных мяс цiн Бе ла ру сi 
i Ра сii: ма ла дое па ка лен не 
дзвюх кра iн па вiн на ак тыў на 
на вед ваць най больш важ-
ныя ме ма рыяль ныя комп-
лек сы (са мыя зна ка выя з 
iх мож на аб' яд наць у адзiн 
марш рут «Да ро гi вай ны»), 
но вы iм пульс не аб ход на 
на даць су мес най по шу ка-
вай пра цы на мес цах гi бе лi 
во i наў Чыр во най Ар мii i мiр-
ных жы ха роў.

Акра мя та го, вi цэ-
прэм'ер пад крэс лiў вя лi кую 
важ насць су стрэч з ве тэ ра-
на мi. «Зно сi ны з iмi — най-
каш тоў ней шая кры нi ца iн-
фар ма цыi для мо ла дзi. Гэ ту 
iн фар ма цыю трэ ба за фiк-
са ваць i пе ра даць. Толь кi 
так за ста нец ца не па рыў ная 
су вязь па ка лен няў. За хоў-
ва ю чы ў мо ла дзi па мяць аб 
вя лi кiм мi ну лым, мы за бяс-
печ ва ем вя лi кую бу ду чы ню 
на шых дзяр жаў», — рэ зю-
ма ваў Iгар Пет ры шэн ка.

Час аба ра няц ца
На тэ ме праў ды i пост-

праў ды спы нiў ся ў сва iм 
вы ступ лен нi i мi нiстр iн-
фар ма цыi Бе ла ру сi Iгар 
ЛУЦ КI.

«Праў да сён ня з'яў-
ля ец ца вель мi важ ным i 
за па тра ба ва ным iн фар-
ма цый ным пра дук там, 
якi пра соў ваць на рын ку 
ма са вай iн фар ма цыi ста-
но вiц ца ўсё больш скла да-
на. За апош нi час мы ста лi 
свед ка мi не ад на ра зо вых 
iн фар ма цый ных на па даў 
на на шы кра i ны. I апош нiя 
па дзеi ў Бе ла ру сi — най-
больш яск ра вы прык лад 
та го, на коль кi ма гут ныя i 
раз бу раль ныя па сва iх на-
ступ ствах для гра мад ства 
яны мо гуць быць. Ска жу 
га лоў нае: праў да ў вель-
мi цяж кой су тыч цы з пост-
праў дай вы ста я ла i пе ра-
ма гае. Тым не менш мы 
па вiн ны вы раз на ўсве дам-
ляць, што гэ ты бе ла рус кi 
кейс, ство ра ны на шы мi 
знеш нi мi i ўнут ра ны мi ня-
доб ра зыч лiў ца мi, ёсць не 
што iн шае, як свай го ро ду 
про ба пя ра ў да чы нен нi да 
Ра сii, аб кат ка но вай ма дэ лi 
iн фар ма цый най вай ны», — 
ска заў ён.

Мi нiстр ад зна чыў, што 
не аб ход на з усёй сур' ёз-
нас цю па ды сцi да пы тан-
ня за бес пя чэн ня агуль най 
iн фар ма цый най бяс пе кi ў 
ме ды яс фе ры — iн фар ма-
цый най бяс пе кi Са юз най 
дзяр жа вы. Ён пад крэс лiў, 
што прый шоў час не мiр на 
бу да ваць, а ра шу ча аба ра-
няц ца i контр ата ка ваць.

«Мы га то выя аб мяр коў-
ваць пы тан нi фар мi ра ван-

ня по ля агуль най бяс пе кi ў 
сфе ры ма са вай iн фар ма-
цыi, перш за ўсё ў кан тэкс-
це ад люст ра ван ня знеш няй 
iн фар ма цый най агрэ сii i 
ме дый най пад трым кi адзiн 
ад на го. У нас ёсць агуль-
ныя каш тоў нас цi, агуль нае 
ба чан не бу ду чы нi, ве лi зар-
ны куль тур на-гiс та рыч ны 
пласт. Усё гэ та мы аба вя-
за ны аба ра нiць, — за явiў 
Iгар Луц кi. — Да вай це раз-
бу раль най пост праў дзе 
эфек тыў на су праць пас та-
вiм на шу агуль ную ства-
раль ную праў ду».

Яшчэ адзiн 
вы нiк — 
па глыб лен не 
да ве ру

Па сло вах стар шы нi Са-
ве та Фе дэ ра цыi Фе дэ-
раль на га Схо ду Ра сii Ва-
лян цi ны МАЦ ВI ЕНКI, Фо-
рум рэ гi ё наў Ра сii i Бела ру сi 
тры ва ла ўвай шоў у жыц цё 
дзвюх кра iн. «На на шых 
пля цоў ках, як нi дзе, заў-
сё ды ад чу ва ла ся, на коль кi 
глы бо кая, на ту раль ная i, 
што важ на, аб са лют на ўза-
ем ная па трэ ба адзiн у ад-
ным на шых на ро даў».

Цi ка васць да па глыб-
лен ня су пра цоў нiц тва 

з бо ку ра сiй скiх i бе ла рус-
кiх рэ гi ё наў ста бiль на вя-
лi кая, ад зна чы ла ра сiй скi 
па лi тык. Пра вя дзен не фо-
ру маў акра мя эка на мiч на-
га эфек ту дае яшчэ эфект 
куль тур ны, гу ма нi тар ны, 
па лi тыч ны, ска за ла яна.

«Яго не вы ка жаш у лiч-
бах, але ён вi да воч ны i важ-
кi. Я маю на ўва зе па глыб-
лен не ўза е ма ра зу мен ня i 
да ве ру па мiж на шы мi на-
ро да мi, уза ем нае ду хоў нае 
ўзба га чэн не, на ладж ван не 
сяб роў скiх су вя зяў i кан так-
таў па мiж людзь мi. Ба чу ў 
гэ тым бяс спрэч нае свед-
чан не та го, што са юз на шых 
дзяр жаў, су пра цоў нiц тва 
на шых кра iн, сяб роў ства 
на шых на ро даў аба пi ра юц-
ца на тры ва лую асно ву», — 
да да ла се на тар.

Праб ле мы ў эка на мiч-
ным су пра цоў нiц тве Бе ла-
ру сi i Ра сii ёсць, але яны пе-
ра адоль ныя, пад крэс лi ла 
спi кер. «Пра гэ та ка жа той 
факт, што Ра сiя за ста ец ца 
клю ча вым iн вес ты цый ным 
i ганд лё вым парт нё рам Бе-
ла ру сi. На ша па зi цыя ня-

змен ная: мы за да лей шае 
па глыб лен не эка на мiч-
на га су пра цоў нiц тва на-
шых кра iн, удас ка на лен не 
яго ме ха нiз маў на асно ве 
прын цы паў раў на праўя, 
уза ем най вы га ды, па ва-
гi iн та рэ саў адзiн ад на го. 
Тым больш што та кi до свед 
у на шых кра iн на за па ша-
ны вя лiз ны, у тым лi ку на 
ўзроў нi мiж рэ гi я наль ных 
су вя зяў», — пад крэс лi ла 
пар ла мен та рый.

Ся род доб рых пры-
кла даў ка а пе ра цыi прад-
прыем стваў Ва лян цi на 
Мац вi ен ка на зва ла пра ек-
ты ў хi мiч най, ма шы на бу-
даў нi чай, энер ге тыч най, 
транс парт най га лi нах, 
у аг ра пра мыс ло вым комп-
лек се. Так са ма, па вод ле 
яе слоў, за апош нiя га ды 
пры ня ты сур' ёз ныя кро-
кi па якас ным па шы рэн нi 
на ву ко ва га i аду ка цый на-
га су пра цоў нiц тва, ма ла-
дзёж на га ўза е ма дзе ян ня.

Па тэн цы ял Са юз най 
дзяр жа вы да лё ка не вы-
чар па ны, ад зна чы ла кi-
раў нiк Са ве та Фе дэ ра цыi. 
«Упэў не на, ра зам мы зной-
дзем ра шэн нi, iн стру мен ты 
як ма га больш поў най яго 
рэа лi за цыi на ка рысць на-
ро даў Ра сii i Бе ла ру сi», — 
рэ зю ма ва ла спi кер.

Га лоў нае — 
не ад стаць

Дзяр жаў ны сак ра тар 
Са юз най дзяр жа вы Ры-
гор РА ПО ТА звяр нуў ува гу 
на тое, што леп шая да нi на 
па мя цi на шым баць кам i 
дзя дам, якiя пе ра маг лi ў 
Вя лi кай Ай чын най вай-
не, — за бес пя чэн не мiр на га 
i дэ ма кра тыч на га раз вiц ця 
брац кiх на ро даў Бе ла ру сi 
i Ра сii, ума ца ван не друж-
бы, па вы шэн не даб ра бы ту 
i ўзроў ню жыц ця.

«У рам ках Са юз най 
дзяр жа вы ўда ло ся да маг-
чы ся та го, што бе ла ру сы 
ў Ра сii i ра сi я не ў Бе ла ру сi 
ад чу ва юць ся бе, як у сва-
ёй кра i не, — як гэ та бы ло 
мно гiя ста год дзi. Гра ма-
дзя не на шых кра iн у Са-
юз най дзяр жа ве ка рыс-
та юц ца роў ны мi пра ва мi, 
са цы яль ны мi га ран ты я мi, 
сва бо дай пе ра мя шчэн ня, 
пра ца ўлад ка ван ня, роў-
ным до сту пам да ме ды-
цын скiх i аду ка цый ных па-
слуг. Не трэ ба афарм ляць 
да звол на пра цу, уза ем на 

пры зна ец ца пра цоў ны 
стаж для атры ман ня пен сii 
i вы слу гi га доў, — пе ра лi-
чыў ён. — Тыя, хто ве дае 
пра гэ та, ка рыс та юц ца 
да сяг ну тым як са мо са-
бой зра зу ме лым, на ват не 
ўсве дам ля ю чы, што гэ та 
не ман на ня бес ная, а вы-
нiк са юз на га бу даў нiц тва. 
Мы фар мi ру ем у Бе ла ру сi i 
Ра сii адзi ную эка на мiч ную, 
на ву ко ва-тэх нiч ную i пра-
ва вую пра сто ру, аб'яд на-
ную транс парт ную сiс тэ му, 
адзi ны па лiў на-энер ге тыч-
ны ры нак, агуль ную аду-
ка цый ную, куль тур ную i 
iн фар ма цый ную пра сто-
ру, ажыц цяў ля ем ка ар ды-
на цыю i ўза е ма дзе ян не ў 
сфе рах знеш няй i мiг ра-
цый най па лi ты кi, iмк нем-
ся пра во дзiць уз год не ную 
мак ра эка на мiч ную i пра-
мыс ло вую па лi ты ку».

Са юз ная дзяр жа ва па-
вiн на быць на цэ ле на ў 
бу ду чы ню, пад крэс лiў Ры-
гор Ра по та. «Мы жы вём 
у све це, якi iмк лi ва змя-
ня ец ца, транс фар му ец ца 
па лi тыч ная рас ста ноў ка 
сiл, уз нi ка юць но выя тэх-
на ла гiч ныя ўкла ды. Га-
вор ка iдзе ўжо пра пя тую 
тэх на ла гiч ную рэ ва лю цыю, 
тэх на ло гii 5G, паў сюд ную 
лiч ба вi за цыю, штуч ны iн-

тэ лект. Ад та го, на коль кi 
эфек тыў на мы ў Бе ла ру сi i 
Ра сii, у Са юз най дзяр жа ве 
ад рэ агу ем на гэ тыя пра-
цэ сы, не вы пад зем з iх, 
не апы нем ся ў ро лi кра iн, 
якiя да га ня юць, бу дзе за-
ле жаць на ша бу ду чы ня, цi 
ака жац ца са юз ны пра ект 
год ны па мя цi на шых баць-
коў i дзя доў, год ны Вя лi-
кай Пе ра мо гi, — ад зна чыў 
ён. — У нас ёсць для гэ та га 
ўсё не аб ход нае. Ёсць во ля 
бе ла ру саў i ра сi ян да яд-
нан ня, ма тэ рыяль на-тэх-
нiч ная ба за, на за па ша ны 
во пыт су мес най пра цы».

Пра ек та мi, якiя аб' яд-
ноў ва юць ства раль ныя 
на ма ган нi дзвюх дзяр жаў, 
мо гуць, на дум ку дзярж-
сак ра та ра, стаць бу даў нiц-
тва вы са кас ко рас най чы-
гу нач най ма гiст ра лi, якая 
злу чы ла б Санкт-Пе цяр-
бург, Мiнск i Еў ро пу, аў та-
ма гiст раль «Ме ры ды ян», 
за сва ен не Арк ты кi, ад ме на 
роў мiн гу ў ма бiль най су вя-
зi Ра сii i Бе ла ру сi.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
Фота Яна ХВЕДЧЫНА.

ПЛЁН НА СУ ПЕ РАК АБ СТА ВI НАМПЛЁН НА СУ ПЕ РАК АБ СТА ВI НАМ


