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АБ НАШЫМ ЖЫЦЦІ
«Абяцаю вам, што на той
свет мяне з прэзідэнцкага
крэсла не панясуць, — адказаў Аляксандр Лукашэнка. — Другое: я вам абяцаю,
што дзеля сваіх дзяцей не
буду трымаць уладу і перадаваць яе па спадчыне. Няма такога жадання ў дзяцей,
гэта першае. Ні ў аднаго з
іх, нават у самага малодшага, хоць да прэзідэнцтва яму
20 гадоў. Не перажывайце
за гэта. Няма ў мяне такой
мэты — па спадчыне перадаць уладу».
Наша краіна не пампуе
нафту, у нас пасада Прэзідэнта — гэта вельмі цяжкая
па са да, за ўва жыў Аляксандр Лукашэнка. «Не кажу, што я пакутую, гэта маё,
асабістае. Бывае, пакутую,
бывае, радуюся, але я цаню
тое, што мяне некалі абралі
першым Прэзідэнтам Беларусі», — прызнаўся кіраўнік
дзяржавы.
З нагоды меркавання пра
тое, што інтарэсам захавання
ўлады адпавядае ідэя аб'яднання Беларусі і Расіі, ён сказаў: «Публічна вам заяўляю:
на тое, каб загубіць краіну
дзеля асабістых амбіцый, ніколі не пайду. Гэта значыць
перакрэсліць усё тое, што
рабіў на працягу двух дзясяткаў гадоў. Таму трэба
супакоіцца ў гэтым плане.
Я не збіраюся сваё палітычнае жыццё працягваць за
кошт нейкіх палітычных выкрутасаў або канфігурацый.
Або ажыццяўляць транзіт ад
сябе да сябе. Ні ў якім разе».
Усё будзе згодна з нашымі за ко намі, за пэў ніў
Прэзідэнт. «Адзінае, як мне
зараз падаецца: я не змагу
не вылучыць сваю кандыдатуру на пост Прэзідэнта.
Я зараз так думаю. Можа ж
змяніцца здароўе, іншае, і
прыйдзецца па-іншаму паступіць. Але зараз, каб вы
потым мяне не абвінавацілі ў
баязлівасці і не сказалі, што
я ў цяжкую хвіліну збег, вылучу сваю кандыдатуру. Вы
выбірайце любога. Можаце
за мяне не галасаваць, гэта
будзе нармальна, але калі
нешта абваліцца потым...
І калі вы мяне ў нечым папракняце, скажу: «Вы маглі
за мяне прагаласаваць, але
не прагаласавалі». Я хачу
сам сябе ў гэтым плане абараніць».
У краіне неабходна прымаць новую Канстытуцыю,
лічыць кіраўнік дзяржавы.
«Я схільны сёння да таго, што новую Канстытуцыю
нам сёння прыйдзецца прымаць», — сказаў Аляксандр
Лукашэнка.
Прэ зі дэнт лі чыць, што
неабходна ўзмацніць іншыя
галіны ўлады: выканаўчую
і заканадаўчую. Магчымы
нейкія змяненні ў выбарчай
сіс тэме, але толькі пасля
вельмі сур'ёзнага аналізу
спецыяліс таў і вывучэння
досведу іншых краін.
«Я самы зацікаўлены ў
тым, каб Канстытуцыя адпавядала тым рэаліям, якія
складуцца ў нашай дзяржаве, — падкрэсліў Аляксандр
Лукашэнка. — Для любога
прэ зі дэн та, які вы ра шыў
скончыць сваю палітычную
кар'еру, — гэта самае важнае пы тан не. На тран зіт
улады я гляджу шырэй. Мне
важна, якая будзе потым

пасля мяне Беларусь, важна,
каб яна дасталася нашым
дзецям. Гэта вельмі цяжкае
і складанае пытанне».
Аднак у найбліжэйшыя
два гады, падчас парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў, ніякіх змяненняў не будзе.
«Вельмі важна зберагчы
стабільнасць у грамадстве
і паклапаціцца аб дабрабыце людзей, — дадаў Прэзідэнт. — Гэтыя пытанні будуць у прыярытэце і пасля
выбараў».

«Калі шчыра, я вялікіх
надзей не ўскладаю ў плане
Еўразійскага эканамічнага
саюза, — адказаў на чарговае пытанне Аляксандр Лукашэнка. — Занадта шмат
насцярожанасці і рознагалоссяў. Больш за тое, эканамічны саюз пачынае ўсё
больш палітызавацца».
Прэзідэнт звярнуў увагу на велізарную колькасць
выключэнняў у гандлёвых
адносінах і на невыкананне

дзе добра з нашымі саюзнікамі — будзе лепей і ў нас».
Але ў нашай краіны не такі
вялікі рэсурс для гэтага, як,
напрыклад, у Амерыкі, Кітая
ці Расіі. Усё роўна надзея на
сябе, а ўсё, што атрымаецца
з саюзнікамі, — дадатак.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што на сустрэчы ў Сочы
з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным падатковы
манеўр закранаўся «толькі ў
кантэксце, калі абмяркоўвалі
пытанні, што мы ні ў якім разе не павінны сёння рабіць,
таму што гэта парушыць баланс нашых адносін. «Калі
мы пералічвалі гэтыя пытанні, у нас было поўнае разуменне, — сказаў Аляксандр
Лукашэнка. — Я сказаў, што,
калі ў Расіі ёсць нейкія праблемы, складанасці з грашовымі сродкамі, — добра, тады мы не ставім пытанне аб
падатковым манеўры, калі
гэта цяжка для Расіі».
Прэзідэнт нагадаў, што
падатковы манеўр у нафтавай
галіне ў Расіі абыдзецца для
Беларусі ў гэтым годзе прыкладна ў 400 млн долараў.

якія мы гатовыя перадаць
сваім сябрам, ствараем разам сумесныя прадпрыемствы. Што датычыцца ўзаемаадносін паміж людзьмі,
яны складваюцца як паміж
братамі. Гэта ўзор адносін
мусульманскай і хрысціянскай дзяржаў», — запэўніў
Аляксандр Лукашэнка.
Карэспандэнт кітайскага
цэнтральнага тэлебачання
спытала Прэзідэнта Беларусі пра перспектывы кітайска-беларускага супрацоўніцтва.
«Не было пытання, з якім
бы я звяр нуўся да кі раўніцтва Кітая і яно не было б
вырашана», — так адказаў
Аляксандр Лукашэнка. Ён
расказаў, як пасля праблем
з па стаў ка мі бе ла рус кай
прадукцыі ў Расію кітайскі
лі дар з за да валь нен нем
па га дзіў ся ад крыць свой
рынак для беларусаў. Менавіта гэта дазволіла нам
пры блі зіц ца да фор мулы
«30-30-30», калі па траціне
экспартных патокаў прыходзіцца на Расію, ЕС і далёкія рынкі.

ўласна прынятых рашэнняў
у рамках ЕАЭС. Паводле яго
слоў, калі ўносяцца разумныя прапановы па вырашэнні той ці іншай праблемы, то
рашэнне «выпустошваецца
да такой ступені, што яно не
мае ўжо ніякага значэння».
«Нават свабоднае перамяшчэнне, адсутнасць межаў
у эканоміцы для тавараў,
капіталаў, людзей і іншае,
кожная краіна спрабуе абысці і заблакаваць гэты рух.
Таму ў нас узнікаюць праблемы», — упэўнены Аляксандр Лукашэнка.
Па словах кіраўніка дзяржавы, ёсць спрэчкі ў Казахстана з Кыргызстанам, якія
да гэтага часу не знятыя па
шэрагу кірункаў. У Беларусі
з Расіяй таксама шмат праблем. Выключаныя шматлікія
групы тавараў з гандлёвых
рэжымаў, асабліва што датычыцца нафты і газу, рашэнні будуць распрацоўвацца да 2025 года.
Ка лі ка заць пра старшынства Беларусі ў ЕАЭС,
Прэ зі дэнт ад значыў, што
асабліва не разлічвае на
нейкі прарыў. Гэта звязана
з тым, што любыя рашэнні
прымаюцца ў кансэнсусе,
ад пазіцыі адной дзяржавы
наўрад ці нешта залежыць.
Тэндэнцыя, якая склалася,
не дае вялікіх надзей.
«Спа дзя вац ца трэ ба
толькі на сябе, — падкрэсліў
Аляксандр Лукашэнка. — Бу-

«Пры ВУП большым за
50 мільярдаў долараў мы якнебудзь гэта перажывём, —
лічыць Аляксандр Лукашэнка. — Калі мы дамаўляліся
аб Еўразійскім эканамічным
саюзе, тым больш аб прасунутай інтэграцыі ў рамках
Саюза Беларусі і Расіі, мы не
прасілі танныя газ і нафту, і
гаворкі тады не ішло пра гэта. Але мы дамовіліся, што
нашы людзі і нашы прадпрыемствы будуць працаваць у
роўных умовах, — гэта краевугольны камень нашых
пагадненняў і дамоўленасцяў, на іншае мы б нават не
пайшлі».
Таксама Прэзідэнт закрануў тэму супрацоўніцтва Беларусі і Азербайджана. Аляксандр Лукашэнка адзначыў,
што кантакты паміж краінамі
будуюцца ў многім на асабістых сяброўскіх адносінах.
Што датычыцца эканомікі,
Прэзідэнт звярнуў увагу, што
нафту, на жаль, закупляць
мы не можам. Але рэальны
сек тар эка но мі кі да па магаем развіваць. Паколькі ў
часы Савецкага Саюза эканоміка рэспублікі трымалася
на сыравіне, то пасля распаду гэта стала праблемай.
Аляксандр Лукашэнка растлумачыў, што былы кіраўнік дзяржавы Азербайджана ўзяў кірунак на стварэнне
рэальнага сектара эканомікі і звярнуўся да Беларусі.
«У нас існуюць тэхналогіі,

Другі напрамак — пабудова кітайцамі пад кітайскія ж
досыць танныя крэдыты на
тэрыторыі Беларусі электрастанцый, прадпрыемстваў,
правядзенне мадэрнізацыі.
«Вы прос та на дзей ны
партнёр, які заўсёды, па любым пытанні падстаўляе нам
плячо, — звярнуўся да прадстаў ні коў КНР Аляксандр
Лукашэнка. — З кітайскай
спецыфікай. Вы не крычыце, не шуміце, я вам за гэта
ўдзячны. Не ўказваеце. Мы
гэтак жа будзем адносіцца
да вашай краіны. Тут у вас
сябры. Я гэта сказаў у першы год свайго прэзідэнцтва,
калі наведаў Кітай».
Пры гэтым сяброўскія адносіны з Кітаем у Беларусі
ўтварыліся не адразу, яны
выбудоўваліся на працягу 20
гадоў. «Кітай ніколі не спяшаецца. (Гісторыкі гэта ведаюць.) І яны вызначылі, што
Беларусі можна давяраць, з
Бе ла рус сю мож на пра цаваць», — сказаў беларускі
лідар.
Прэ зі дэнт ад зна чыў,
што ён атрымаў запрашэнне Старшыні КНР прыняць
удзел у форуме «Адзін пояс і адзін шлях» у красавіку гэтага года і даў на яго
станоўчы адказ. «Мы прыедзем на яго, а потым, ужо ў
чэрвені, сустрэнемся ў Бішкеку, на сесіі Шанхайскай
арганізацыі супрацоўніцтва.
У нас дастаткова шчыльны

Аб «блізкім»
і «далёкім»
супрацоўніцтве

графік. Больш за тое, прыадкрыю сакрэт: Сі Цзіньпін
прапанаваў мне сустрэцца ў
Пекіне акрамя гэтага».
Як растлумачыў кіраўнік
дзяржавы, папярэдне магчымасць такой двухбаковай
сустрэчы прапрацоўвалася
на сакавік, але гэтыя планы
змяніліся ў сувязі з тым, што
Аляксандр Лукашэнка прыедзе ў Кітай на красавіцкі
форум.
«На гэтым этапе, у сувязі
з новымі ўмовамі, сітуацыяй і
вакол Беларусі, і ў асаблівасці вакол Кітайскай Народнай
Рэспублікі, у нас ёсць крайняя неабходнасць сустрэцца і пагаварыць пра тое, як
у гэтых умовах мы будзем
супрацоўнічаць», — заявіў
кіраўнік дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што Старшыня КНР
Сі Цзіньпін назваў індустрыяльны парк «Вялікі камень»
жамчужынай у праекце Вялі ка га шаў ко ва га шля ху.
Ад нак кі раў нік дзяр жа вы
адзначыў, што гэта можа нашкодзіць нашай эканоміцы,
калі пакінуць без кантролю:
«Таму што там беспрэцэдэнтныя льготы для інвестараў. Калі яны пачнуць вырабляць трактары накшталт
МТЗ, вядома ж, дзе ж наш
трактар будзе з імі канкурыраваць?» — запытаў кіраўнік
дзяржавы.
Прэ зі дэнт падкрэсліў,
што там не павінны быць
прад пры ем ствы, якія будуць ствараць нездаровую
кан ку рэн цыю ай чын ным.
А калі яны і будуць існаваць,
то прадукцыя будзе ісці не
на наш рынак. Аднак пакуль
што ствараюцца сумесныя
прадпрыемствы. Да таго ж
у індустрыяльным парку могуць будаваць свае прадпры ем ствы і ін шыя краіны, а не толькі Беларусь і
Кі тай, да даў Аляк сандр
Лукашэнка.

Пра Украіну
З удзе лам ЗША пе рагаворы па Украіне пойдуць
наперад сямімільнымі крокамі, заявіў Прэзідэнт. Ён
нагадаў, што Беларусь з'яўляецца добрай пляцоўкай
для вы ра шэн ня не да моўленасцяў паміж суседзямі,
і такая наша пазіцыя можа
быць выгаднай для абодвух
бакоў.
Ён падкрэсліў, што Беларусь гатова пры неабходнасці больш актыўна ўдзельнічаць у перагаворах. «Я не
цярплю пасярэдніцтва і навязвання. Вы скажыце, што
трэба, а мы будзем рабіць,
каб мяне не абвінавацілі ў
тым, што я міратворцам рвуся туды. Вы ведаеце маю
пазіцыю, мы зробім максімум», — заявіў Прэзідэнт.
Аляк сандр Лу ка шэн ка
жорстка выказаўся пра магчымае размяшчэнне ракет
ся рэд няй і мен шай да лёкасці ва Украіне. «Калі ва
Украіне будуць размешчаны такія ракеты — гэта катастрофа, — сказаў ён. —
Трэба разумець: расіяне не
могуць дапусціць, каб гэтыя
ракеты былі там размешчаны. Мы з ра сі я на мі аб салютна будзем салідарныя.
Таму ні ў якім разе нельга
рабіць у гэтым кірунку крокі
Украіне».
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Прэ зі дэнт Бе ла ру сі не
першы раз выказвае занепакоенасць магчымым размяшчэннем у Еўропе ракет
малой і сярэдняй далёкасці.
Як кіраўнік дзяржавы, ён у
першую чаргу трывожыцца
ў гэтай сувязі за Беларусь:
«І не хацелася б, каб у старой матухне-Еўропе загарэлася нейкая, не дай бог,
ядзерная катастрофа».
Пры адказе на адно з
пытанняў кіраўнік дзяржавы
закрануў і тэму прэзідэнцкіх
выбараў у суседняй краіне.
«Прэзідэнтам будзе Парашэнка. Ён выйдзе ў другі
тур. Можа быць, з Зяленскім,
можа, яшчэ з кімсьці, — выказаў Аляксандр Лукашэнка
свой прагноз. — І той, хто
прагаласаваў за Зяленскага, напэўна, за яго ж і прагаласуе зноў. А тыя, хто за
іншых, — аддадуць галасы
Парашэнку. Я кажу не абсалютна дакладна. Але думаю,
пралічваючы ўсе варыянты,
што Пётр Аляксеевіч гэтую
пасаду захавае».
Пры гэтым Прэзідэнт Беларусі прызнаўся, што не
надта паглыбляўся ў пытанні выбараў ва Украіне, але
заўсёды адчувае трывогу
за тое, што адбываецца ў
краіне-суседцы. «Я не хачу,
каб Украіну хтосьці выкарыстаў як разменную манету, каб яна была пляцоўкай
розыгрышу вялікіх дзяржаў.
Украінцы гэтага не заслугоўваюць», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Ён чарговы раз прызнаўся ў цёплых пачуццях, павазе да ўкраінцаў. «Я там шмат
разоў бываў, у тым ліку ў Заходняй Украіне, — адзначыў
Аляксандр Лукашэнка. — У
мяне няма такога меркавання, што «западэнцы», як іх
там часта называюць, — гэта нейкія дрэнныя людзі. У
мяне няма такога меркавання. Гэта выдатныя людзі,
працаўнікі. Нам трэба ў іх вучыцца працаваць». Кіраўнік
дзяржавы таксама падкрэсліў, што любыя трывожныя
падзеі ва Украіне прыкметна
ўплываюць і на Беларусь.
«У свой час, калі лінуў паток, мы прынялі, па даных
міграцыйных службаў, больш
за 150 тысяч украінцаў. Указам Прэзідэнта ім дадзены
роўныя правы з беларусамі.
Хтосьці вярнуўся, калі стала
больш спакойна. Да гэтага
часу шмат людзей працаўладкаваны і працуюць тут,
некаторыя ўжо жыллё сабе
набылі. Мы ім дапамагалі, як
маглі. Таму любая сітуацыя
ва Украіне нас вельмі турбуе. І мяне асабіста», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Ка рэс пан дэнт «Ком сомольской правды» запытаў,
ці настаў час Беларусі выказаць сваю пазіцыю па Крыме. Аляксандр Лукашэнка
адказаў, што не можа быць
марыянеткай і, падпісаўшы
адзін да ку мент (раз мо ва
ідзе пра Будапешцкі мемарандум), цяпер казаць па-іншаму. Аднак звярнуў увагу,
што, магчыма, неабходна
было і падтрымаць Расію.
«Колькі ўкраінцаў загінулі,
абараняючы Крым? Ніводнага. Колькі прагучала стрэлаў
падчас так званага захопу
Крыма? Ніводнага. Вось вам
і адказ».
(Заканчэнне на 4-й стар.)

