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АБ НА ШЫМ ЖЫЦ ЦІ
«Абя цаю вам, што на той 

свет мя не з прэ зі дэнц ка га 

крэс ла не па ня суць, — ад-

ка заў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. — Дру гое: я вам абя цаю, 

што дзе ля сва іх дзя цей не 

бу ду тры маць ула ду і пе ра-

да ваць яе па спад чы не. Ня-

ма та ко га жа дан ня ў дзя цей, 

гэ та пер шае. Ні ў ад на го з 

іх, на ват у са ма га ма лод ша-

га, хоць да прэ зі дэнц тва яму 

20 га доў. Не пе ра жы вай це 

за гэ та. Ня ма ў мя не та кой 

мэ ты — па спад чы не пе ра-

даць ула ду».

На ша кра і на не пам пуе 

наф ту, у нас па са да Прэ зі-

дэн та — гэ та вель мі цяж кая 

па са да, за ўва жыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. «Не ка-

жу, што я па ку тую, гэ та маё, 

аса біс тае. Бы вае, па ку тую, 

бы вае, ра ду ю ся, але я ца ню 

тое, што мя не не ка лі аб ра лі 

пер шым Прэ зі дэн там Бе ла-

ру сі», — пры знаў ся кі раў нік 

дзяр жа вы.

З на го ды мер ка ван ня пра 

тое, што ін та рэ сам за ха ван ня 

ўла ды ад па вя дае ідэя аб' яд-

нан ня Бе ла ру сі і Ра сіі, ён ска-

заў: «Пуб ліч на вам за яў ляю: 

на тое, каб за гу біць кра і ну 

дзе ля аса біс тых ам бі цый, ні-

ко лі не пай ду. Гэ та зна чыць 

пе ра крэс ліць усё тое, што 

ра біў на пра ця гу двух дзя-

сят каў га доў. Та му трэ ба 

су па ко іц ца ў гэ тым пла не. 

Я не збі ра юся сваё па лі тыч-

нае жыц цё пра цяг ваць за 

кошт ней кіх па лі тыч ных вы-

кру та саў або кан фі гу ра цый. 

Або ажыц цяў ляць тран зіт ад 

ся бе да ся бе. Ні ў якім ра зе».

Усё бу дзе згод на з на-

шымі за ко намі, за пэў ніў 

Прэ зі дэнт. «Адзі нае, як мне 

за раз па да ец ца: я не зма гу 

не вы лу чыць сваю кан ды-

да ту ру на пост Прэ зі дэн та. 

Я за раз так ду маю. Мо жа ж 

змя ніц ца зда роўе, ін шае, і 

прый дзец ца па-ін ша му па-

сту піць. Але за раз, каб вы 

по тым мя не не аб ві на ва ці лі ў 

ба яз лі вас ці і не ска за лі, што 

я ў цяж кую хві лі ну збег, вы-

лу чу сваю кан ды да ту ру. Вы 

вы бі рай це лю бо га. Мо жа це 

за мя не не га ла са ваць, гэ та 
бу дзе нар маль на, але ка лі 
неш та аб ва ліц ца по тым... 
І ка лі вы мя не ў не чым па-
пра кня це, ска жу: «Вы маг лі 

за мя не пра га ла са ваць, але 

не пра га ла са ва лі». Я ха чу 

сам ся бе ў гэ тым пла не аба-

ра ніць».

У кра і не не аб ход на пры-

маць но вую Кан сты ту цыю, 

лі чыць кі раў нік дзяр жа вы.

«Я схіль ны сён ня да та-
го, што но вую Кан сты ту цыю 
нам сён ня прый дзец ца пры-
маць», — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт лі чыць, што 

не аб ход на ўзмац ніць ін шыя 

га лі ны ўла ды: вы ка наў чую 

і за ка на даў чую. Маг чы мы 

ней кія змя нен ні ў вы бар чай 

сіс тэ ме, але толь кі пас ля 

вель мі сур' ёз на га ана лі зу 

спе цы я ліс таў і вы ву чэн ня 

до све ду ін шых кра ін.

«Я са мы за ці каў ле ны ў 

тым, каб Кан сты ту цыя ад-

па вя да ла тым рэа лі ям, якія 

скла дуц ца ў на шай дзяр жа-

ве, — падкрэсліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Для лю бо га 

прэ зі дэн та, які вы ра шыў 

скон чыць сваю па лі тыч ную 

кар' е ру, — гэ та са мае важ-

нае пы тан не. На тран зіт 

ула ды я гля джу шы рэй. Мне 

важ на, якая бу дзе по тым 

пас ля мя не Бе ла русь, важ на, 

каб яна да ста ла ся на шым 

дзе цям. Гэ та вель мі цяж кае 

і скла да нае пы тан не».

Ад нак у най блі жэй шыя 

два га ды, пад час пар ла менц-

кіх і прэ зі дэнц кіх вы ба раў, ні-

я кіх змя нен няў не бу дзе.

«Вель мі важ на збе раг чы 

ста біль насць у гра мад стве 

і па кла па ціц ца аб даб ра бы-

це лю дзей, — да даў Прэ зі-

дэнт. — Гэ тыя пы тан ні бу-

дуць у пры яры тэ це і пас ля 

вы ба раў».

Аб «бліз кім» 
і «да лё кім» 
су пра цоў ніц тве

«Ка лі шчы ра, я вя лі кіх 

на дзей не ўскла даю ў пла не 

Еў ра зій ска га эка на міч на га 

са ю за, — адказаў на чарго-

вае пытанне Аляк сандр Лу-

ка шэн ка. — За над та шмат 

на сця ро жа нас ці і роз на га-

лос сяў. Больш за тое, эка-

на міч ны са юз па чы нае ўсё 

больш па лі ты за вац ца».

Прэ зі дэнт звяр нуў ува-

гу на ве лі зар ную коль касць 

вы клю чэн няў у ганд лё вых 

ад но сі нах і на не вы ка нан не 

ўлас на пры ня тых ра шэн няў 

у рам ках ЕА ЭС. Па вод ле яго 

слоў, ка лі ўно сяц ца ра зум-

ныя пра па но вы па вы ра шэн-

ні той ці ін шай праб ле мы, то 

ра шэн не «вы пус тош ва ец ца 

да та кой сту пе ні, што яно не 

мае ўжо ні я ка га зна чэн ня». 

«На ват сва бод нае пе ра мя-

шчэн не, ад сут насць ме жаў 

у эка но мі цы для та ва раў, 

ка пі та лаў, лю дзей і ін шае, 

кож ная кра і на спра буе абы-

сці і за бла ка ваць гэ ты рух. 

Та му ў нас уз ні ка юць праб-

ле мы», — упэў не ны Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Па сло вах кі раў ні ка дзяр-

жа вы, ёсць спрэч кі ў Ка зах-

ста на з Кыр гыз ста нам, якія 

да гэ та га ча су не зня тыя па 

шэ ра гу кі рун каў. У Бе ла ру сі 

з Ра сі яй так са ма шмат праб-

лем. Выключаныя шмат лі кія 

гру пы та ва раў з ганд лё вых 

рэ жы маў, асаб лі ва што да-

ты чыц ца наф ты і га зу, ра-

шэн ні бу дуць рас пра цоў вац-

ца да 2025 го да.

Ка лі ка заць пра стар-

шын ства Бе ла ру сі ў ЕА ЭС, 

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што 

асаб лі ва не раз ліч вае на 

ней кі пра рыў. Гэ та звя за на 

з тым, што лю быя ра шэн ні 

пры ма юц ца ў кан сэн су се, 

ад па зі цыі ад ной дзяр жа вы 

на ўрад ці неш та за ле жыць. 

Тэн дэн цыя, якая скла ла ся, 

не дае вя лі кіх на дзей.

«Спа дзя вац ца трэ ба 

толь кі на ся бе, — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Бу-

дзе доб ра з на шы мі са юз ні-

ка мі — бу дзе ле пей і ў нас». 

Але ў на шай кра і ны не та кі 

вя лі кі рэ сурс для гэ та га, як, 

на прык лад, у Аме ры кі, Кі тая 

ці Ра сіі. Усё роў на на дзея на 

ся бе, а ўсё, што атры ма ец ца 

з са юз ні ка мі, — да да так.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна-

чыў, што на су стрэ чы ў Со чы 

з Прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі-

мі рам Пу ці ным пад атко вы 

ма неўр за кра наў ся «толь кі ў 

кан тэкс це, ка лі аб мяр коў ва лі 

пы тан ні, што мы ні ў якім ра-

зе не па він ны сён ня ра біць, 

та му што гэ та па ру шыць ба-

ланс на шых ад но сін. «Ка лі 

мы пе ра ліч ва лі гэ тыя пы тан-

ні, у нас бы ло поў нае ра зу-

мен не, — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Я ска заў, што, 

ка лі ў Ра сіі ёсць ней кія праб-

ле мы, скла да нас ці з гра шо-

вы мі срод ка мі, — доб ра, та-

ды мы не ста вім пы тан не аб 

пад ат ко вым ма неў ры, ка лі 

гэ та цяж ка для Ра сіі».

Прэ зі дэнт на га даў, што 

пад атко вы ма неўр у наф та вай 

га лі не ў Ра сіі абы дзец ца для 

Бе ла ру сі ў гэ тым го дзе пры-

клад на ў 400 млн до ла раў.

«Пры ВУП боль шым за 

50 міль яр даў до ла раў мы як-

не будзь гэ та пе ра жы вём, — 

лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. — Ка лі мы да маў ля лі ся 

аб Еў ра зій скім эка на міч ным 

са ю зе, тым больш аб пра-

су ну тай ін тэ гра цыі ў рам ках 

Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі, мы не 

пра сі лі тан ныя газ і наф ту, і 

га вор кі та ды не іш ло пра гэ-

та. Але мы да мо ві лі ся, што 

на шы лю дзі і на шы прад пры-

ем ствы бу дуць пра ца ваць у 

роў ных умо вах, — гэ та кра-

е ву голь ны ка мень на шых 

па гад нен няў і да моў ле нас-

цяў, на ін шае мы б на ват не 

пай шлі».

Так са ма Прэ зі дэнт за кра-

нуў тэ му су пра цоў ніц тва Бе-

ла ру сі і Азер бай джа на. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 

што кан так ты па між кра і на мі 

бу ду юц ца ў мно гім на аса-

біс тых сяб роў скіх ад но сі нах. 

Што да ты чыц ца эка но мі кі, 

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што 

наф ту, на жаль, за куп ляць 

мы не мо жам. Але рэ аль ны 

сек тар эка но мі кі да па ма-

га ем раз ві ваць. Па коль кі ў 

ча сы Са вец ка га Са ю за эка-

но мі ка рэс пуб лі кі тры ма ла ся 

на сы ра ві не, то пас ля рас-

па ду гэ та ста ла праб ле май. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас-

тлу ма чыў, што бы лы кі раў-

нік дзяр жа вы Азер бай джа-

на ўзяў кі ру нак на ства рэн не 

рэ аль на га сек та ра эка но мі-

кі і звяр нуў ся да Бе ла ру сі. 

«У нас іс ну юць тэх на ло гіі, 

якія мы га то выя пе ра даць 

сва ім сяб рам, ства ра ем ра-

зам су мес ныя прад пры ем-

ствы. Што да ты чыц ца ўза-

е ма ад но сін па між людзь мі, 

яны склад ва юц ца як па між 

бра та мі. Гэ та ўзор ад но сін 

му суль ман скай і хрыс ці ян-

скай дзяр жаў», — запэўніў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ка рэс пан дэнт кі тай ска га 

цэнт раль на га тэ ле ба чан ня 

спы та ла Прэ зі дэн та Бе ла-

ру сі пра перс пек ты вы кі тай-

ска-бе ла рус ка га су пра цоў-

ніц тва.

«Не бы ло пы тан ня, з якім 

бы я звяр нуў ся да кі раў-

ніцт ва Кі тая і яно не бы ло б 

вы ра ша на», — так ад ка заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён 

рас ка заў, як пас ля праб лем 

з па стаў ка мі бе ла рус кай 

пра дук цыі ў Ра сію кі тай скі 

лі дар з за да валь нен нем 

па га дзіў ся ад крыць свой 

ры нак для бе ла ру саў. Ме-

на ві та гэ та да зво лі ла нам 

пры блі зіц ца да фор му лы 

«30-30-30», ка лі па тра ці не 

экс парт ных па то каў пры хо-

дзіц ца на Ра сію, ЕС і да лё-

кія рын кі.

Дру гі на пра мак — па бу до-

ва кі тай ца мі пад кі тай скія ж 

до сыць тан ныя крэ ды ты на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі элект ра-

стан цый, прад пры ем стваў, 

пра вя дзен не ма дэр ні за цыі.

«Вы прос та на дзей ны 

парт нёр, які заў сё ды, па лю-

бым пы тан ні пад стаў ляе нам 

пля чо, — звяр нуў ся да прад-

стаў ні коў КНР Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — З кі тай скай 

спе цы фі кай. Вы не кры чы-

це, не шу мі це, я вам за гэ та 

ўдзяч ны. Не ўказ ва е це. Мы 

гэ так жа бу дзем ад но сіц ца 

да ва шай кра і ны. Тут у вас 

сяб ры. Я гэ та ска заў у пер-

шы год свай го прэ зі дэнц тва, 

ка лі на ве даў Кі тай».

Пры гэ тым сяб роў скія ад-

но сі ны з Кі та ем у Бе ла ру сі 

ўтва ры лі ся не ад ра зу, яны 

вы бу доў ва лі ся на пра ця гу 20 

га доў. «Кі тай ні ко лі не спя-

ша ец ца. (Гіс то ры кі гэ та ве-

да юць.) І яны вы зна чы лі, што 

Бе ла ру сі мож на да вя раць, з 

Бе ла рус сю мож на пра ца-

ваць», — ска заў бе ла рус кі 

лі дар.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, 

што ён атры маў за пра шэн-

не Стар шы ні КНР пры няць 

удзел у фо ру ме «Адзін по-

яс і адзін шлях» у кра са ві-

ку гэ та га го да і даў на яго 

ста ноў чы ад каз. «Мы пры е-

дзем на яго, а по тым, ужо ў 

чэр ве ні, су стрэ нем ся ў Біш-

ке ку, на се сіі Шан хай скай 

ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва. 

У нас да стат ко ва шчыль ны 

гра фік. Больш за тое, пры-

ад крыю сак рэт: Сі Цзінь пін 

пра па на ваў мне су стрэц ца ў 

Пе кі не акра мя гэ та га».

Як рас тлу ма чыў кі раў нік 

дзяр жа вы, па пя рэд не маг-

чы масць та кой двух ба ко вай 

су стрэ чы пра пра цоў ва ла ся 

на са ка вік, але гэ тыя пла ны 

змя ні лі ся ў су вя зі з тым, што 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры-

е дзе ў Кі тай на кра са віц кі 

фо рум.

«На гэ тым эта пе, у су вя зі 

з но вы мі ўмо ва мі, сі туа цы яй і 

ва кол Бе ла ру сі, і ў асаб лі вас-

ці ва кол Кі тай скай На род най 

Рэс пуб лі кі, у нас ёсць край-

няя не аб ход насць су стрэц-

ца і па га ва рыць пра тое, як 

у гэ тых умо вах мы бу дзем 

су пра цоў ні чаць», — за явіў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на-

га даў, што Стар шы ня КНР 

Сі Цзінь пін на зваў ін дуст ры-

яль ны парк «Вя лі кі ка мень» 

жам чу жы най у пра ек це Вя-

лі ка га шаў ко ва га шля ху. 

Ад нак кі раў нік дзяр жа вы 

ад зна чыў, што гэ та мо жа на-

шко дзіць на шай эка но мі цы, 

ка лі па кі нуць без кант ро лю: 

«Та му што там бес прэ цэ-

дэнт ныя льго ты для ін вес-

та раў. Ка лі яны пач нуць вы-

раб ляць трак та ры на кшталт 

МТЗ, вя до ма ж, дзе ж наш 

трак тар бу дзе з імі кан ку ры-

ра ваць?» — за пы таў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт падкрэсліў, 

што там не па він ны быць 

прад пры ем ствы, якія бу-

дуць ства раць не зда ро вую 

кан ку рэн цыю ай чын ным. 

А ка лі яны і бу дуць іс на ваць, 

то пра дук цыя бу дзе іс ці не 

на наш ры нак. Ад нак па куль 

што ства ра юц ца су мес ныя 

прад пры ем ствы. Да та го ж 

у ін дуст ры яль ным пар ку мо-

гуць бу да ваць свае прад-

пры ем ствы і ін шыя кра-

і ны, а не толь кі Бе ла русь і 

Кі тай, да даў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Пра Укра і ну
З удзе лам ЗША пе ра-

гаворы па Укра і не пой дуць 

на пе рад ся мі міль ны мі кро-

ка мі, за явіў Прэ зі дэнт. Ён 

на га даў, што Бе ла русь з'яў-

ля ец ца доб рай пля цоў кай 

для вы ра шэн ня не да моў-

ле нас цяў па між су се дзя мі, 

і та кая на ша па зі цыя мо жа 

быць вы гад най для абод вух 

ба коў.

Ён пад крэс ліў, што Бе ла-

русь га то ва пры не аб ход нас-

ці больш ак тыў на ўдзель ні-

чаць у пе ра га во рах. «Я не 

цярп лю па ся рэд ніц тва і на-

вяз ван ня. Вы ска жы це, што 

трэ ба, а мы бу дзем ра біць, 

каб мя не не аб ві на ва ці лі ў 

тым, што я мі ра твор цам рву-

ся ту ды. Вы ве да е це маю 

па зі цыю, мы зро бім мак сі-

мум», — за явіў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

жорст ка вы ка заў ся пра маг-

чы мае раз мя шчэн не ра кет 

ся рэд няй і мен шай да лё-

кас ці ва Укра і не. «Ка лі ва 

Укра і не бу дуць раз ме шча-

ны та кія ра ке ты — гэ та ка-

та стро фа, — ска заў ён. — 

Трэ ба ра зу мець: ра сі я не не 

мо гуць да пус ціць, каб гэ тыя 

ра ке ты бы лі там раз ме шча-

ны. Мы з ра сі я на мі аб са-

лют на бу дзем са лі дар ныя. 

Та му ні ў якім ра зе нель га 

ра біць у гэ тым кі рун ку кро кі 

Укра і не».

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі не 

пер шы раз вы каз вае за не-

па ко е насць маг чы мым раз-

мя шчэн нем у Еў ро пе ра кет 

ма лой і ся рэд няй да лё кас ці. 

Як кі раў нік дзяр жа вы, ён у 

пер шую чар гу тры во жыц ца 

ў гэ тай су вя зі за Бе ла русь: 

«І не ха це ла ся б, каб у ста-

рой ма тух не-Еў ро пе за га-

рэ ла ся ней кая, не дай бог, 

ядзер ная ка та стро фа».

Пры ад ка зе на ад но з 

пы тан няў кі раў нік дзяр жа вы 

за кра нуў і тэ му прэ зі дэнц кіх 

вы ба раў у су сед няй кра і не. 

«Прэ зі дэн там бу дзе Па ра-

шэн ка. Ён вый дзе ў дру гі 

тур. Мо жа быць, з Зя лен скім, 

мо жа, яшчэ з кімсь ці, — вы-

ка заў Аляк сандр Лу ка шэн ка 

свой пра гноз. — І той, хто 

пра га ла са ваў за Зя лен ска-

га, на пэў на, за яго ж і пра-

га ла суе зноў. А тыя, хто за 

ін шых, — ад да дуць га ла сы 

Па ра шэн ку. Я ка жу не аб са-

лют на дак лад на. Але ду маю, 

пра ліч ва ю чы ўсе ва ры ян ты, 

што Пётр Аляк се е віч гэ тую 

па са ду за ха вае».

Пры гэ тым Прэ зі дэнт Бе-

ла ру сі пры знаў ся, што не 

над та па глыб ляў ся ў пы тан-

ні вы ба раў ва Укра і не, але 

заў сё ды ад чу вае тры во гу 

за тое, што ад бы ва ец ца ў 

кра і не-су сед цы. «Я не ха чу, 

каб Укра і ну хтось ці вы ка-

рыс таў як раз мен ную ма не-

ту, каб яна бы ла пля цоў кай 

ро зыг ры шу вя лі кіх дзяр жаў. 

Укра ін цы гэ та га не за слу гоў-

ва юць», — пад крэс ліў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Ён чар го вы раз пры знаў-

ся ў цёп лых па чуц цях, па ва-

зе да ўкра ін цаў. «Я там шмат 

ра зоў бы ваў, у тым лі ку ў За-

ход няй Укра і не, — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — У 

мя не ня ма та ко га мер ка ван-

ня, што «за па дэн цы», як іх 

там час та на зы ва юць, — гэ-

та ней кія дрэн ныя лю дзі. У 

мя не ня ма та ко га мер ка-

ван ня. Гэ та вы дат ныя лю дзі, 

пра цаў ні кі. Нам трэ ба ў іх ву-

чыц ца пра ца ваць». Кі раў нік 

дзяр жа вы так са ма пад крэс-

ліў, што лю быя тры вож ныя 

па дзеі ва Укра і не пры кмет на 

ўплы ва юць і на Бе ла русь.

«У свой час, ка лі лі нуў па-

ток, мы пры ня лі, па да ных 

міг ра цый ных служ баў, больш 

за 150 ты сяч укра ін цаў. Ука-

зам Прэ зі дэн та ім да дзе ны 

роў ныя пра вы з бе ла ру са мі. 

Хтось ці вяр нуў ся, ка лі ста ла 

больш спа кой на. Да гэ та га 

ча су шмат лю дзей пра ца-

ўлад ка ва ны і пра цу юць тут, 

не ка то рыя ўжо жыл лё са бе 

на бы лі. Мы ім да па ма га лі, як 

маг лі. Та му лю бая сі ту а цыя 

ва Укра і не нас вель мі тур-

буе. І мя не аса біс та», — ска-

заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ка рэс пан дэнт «Ком со-

моль ской пра вды» за пы таў, 

ці на стаў час Бе ла ру сі вы ка-

заць сваю па зі цыю па Кры-
ме. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ад ка заў, што не мо жа быць 

ма ры я нет кай і, пад пі саў шы 

адзін да ку мент (раз мо ва 

ідзе пра Бу да пешц кі ме ма-

ран дум), ця пер ка заць па-ін-

ша му. Ад нак звяр нуў ува гу, 

што, маг чы ма, не аб ход на 

бы ло і пад тры маць Ра сію. 

«Коль кі ўкра ін цаў за гі ну лі, 

аба ра ня ю чы Крым? Ні вод на-

га. Коль кі пра гу ча ла стрэ лаў 

пад час так зва на га за хо пу 

Кры ма? Ні вод на га. Вось вам 

і ад каз». 

(Заканчэнне на 4-й стар.)


