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Учо ра Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка аб мер ка ваў з ка ле га мі з 

Ка зах ста на і Мал до вы фар мат за пла-

на ва на га на 19 мая са мі ту ЕА ЭС у Мін-

ску. Бы лі за кра ну тыя і ін шыя важ ныя 

пы тан ні, у пер шую чар гу свят ка ван не 

Дня Пе ра мо гі 9 Мая.

Ра ні цай ад бы ла ся тэ ле фон ная раз мо ва 

з Прэ зі дэн там Ка зах ста на Ка сым-Жа мар-

там Та ка е вым па іні цы я ты ве ка зах стан ска га 

бо ку. Су раз моў цы па він ша ва лі адзін ад на го 

і брат нія на ро ды з 75-год дзем Вя лі кай Пе-

ра мо гі.

«МЫ ГОД НА ЯГО ПРА ВЯ ДЗЁМ»
З він ша ван ня з на ды хо дзя чым свя-

там рас па ча ла ся і раз мо ва Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі з Прэ зі дэн там Мал до вы Іга рам 

Да до нам па ві дэа су вя зі. Аляк сандр Лу ка-

шэн ка па ве да міў, што ні вод нае з за пла на-

ва ных у Бе ла ру сі да 75-год дзя Вя лі кай Пе ра-

мо гі ме ра пры ем стваў не ад ме не нае.

Пры гэ тым ула ды, па сло вах бе ла рус ка га 

лі да ра, пра сі лі ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най 

вай ны не на стой ваць на ўдзе ле ў па ра дзе. 

Па сло вах Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, кра і на ўдзя-

ляе вель мі сур' ёз ную ўва гу ве тэ ра нам Вя лі-

кай Ай чын най вай ны, якія за ста лі ся. Та му 

«яны да ру юць, што ўпер шы ню за 20 з ліш нім 

га доў не за да во ліц ца прось ба пры вез ці іх 

на па рад».

Га лоў ны ар гу мент на ка рысць пра вя-

дзен ня па ра да Пе ра мо гі, на дум ку Аляк-

санд ра Лу ка шэн кі, — бес прэ цэ дэнт ныя 

стра ты Бе ла ру сі ў Дру гой су свет най вай-

не. «У нас ня ма пад стаў ад мя ніць сён ня 

па рад Пе ра мо гі, — за явіў кі раў нік бе ла-

рус кай дзяр жа вы. — Але я ўпэў не ны, мы 

год на яго пра вя дзём, і цал кам упэў не ны, 

што гэ та ні як не паў плы вае на зда роўе 

на шых лю дзей».

«АБЯ ЦАЮ ПОЎ НУЮ БЯС ПЕ КУ»
Пра за пла на ва ны мін скі са міт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па ве да міў мал даў ска му ка ле гу 

на ступ нае: «Я сён ня раз маў ляў са спа да ром 

Та ка е вым — Прэ зі дэн там Ка зах ста на. Яны 

ця пер кан суль ту юц ца з Прэ зі дэн там Ра сіі. Я і 

вам ма гу ска заць, і яму ска заў — я ваш слу-

га: як вы ска жа це, так і бу дзе. Я ар га ні зоў-

ваю ме ра пры ем ства, га то вы 19 мая пры няць 

усіх вас. Абя цаю поў ную бяс пе ку».

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі да даў, што яму не 

над та па да ба ец ца фар мат ві дэа кан фе рэн-

цыі, бо ён лі чыць, што сур' ёз ныя пы тан ні 

трэ ба аб мяр коў ваць аса біс та. «Мяр кую, што 

пе ра шкод для пра вя дзен ня воч на гэ та га па-

ся джэн ня на са мым вы со кім уз роў ні сён ня 

ня ма. Але ўсё бу дзе за ле жаць ад вас, ад ма іх 

гас цей. Ка лі гэ та не маг чы ма, мы мо жам у 

рэш це рэшт пе ра нес ці гэ тае ме ра пры ем ства 

на не каль кі дзён, па куль сі ту а цыя не бу дзе 

пэў ная і спа кой ная».

Ігар Да дон па цвер дзіў, што з за да валь-

нен нем возь ме ўдзел у воч най су стрэ чы.

«МА ЕМ СВОЙ ШЛЯХ 
ПЕ РА АДО ЛЕН НЯ»

Су раз моў цы спы ні лі ся і на тэ ме ба раць бы 

з пан дэ мі яй СОVІD-19.

Прэ зі дэнт Мал до вы рас ка заў, што аб ме-

жа ван ні, ўве дзе ныя ў яго кра і не, на но сяць 

вель мі моц ны ўдар па эка но мі цы і со цы у ме, 

і, хут чэй за ўсё, не бу дуць пра цяг ну тыя пас-

ля 15 мая.

«Мы з та го шэ ра гу дзяр жаў, якія зма га-

юц ца з эпі дэ мі яй, кры ху вы бі ва ем ся, — за-

ўва жыў на гэ та Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Не 

ха чу стам ляць вас ліч ба мі, ска жу толь кі ад но 

(бе ла ру сам гэ та ка жу праз дзень): дай Бог, 

каб мы прай шлі гэ тую эпі дэ мію на тым 

уз роў ні і так, як сён ня склад ва ец ца ў нас 

сі ту а цыя!»

«Мы ўвесь во пыт вы ву чы лі за гэ тыя ме-

ся цы, па чы на ю чы ад Кі тай скай На род най 

Рэс пуб лі кі і за кан чва ю чы Злу ча ны мі Шта-

та мі Аме ры кі. І ма ем свае ме та ды і свой 

шлях пе ра адо лен ня гэ та га ня шчас ця», — 

ска заў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў: «Мы не на-

столь кі не ра зум ныя, каб ста на віц ца ў по-

зу і дэ ман стра ваць сваю «кру тасць». На 

зда роўі лю дзей гэ та га ні ко лі не зро біш. 

Вы мя не доб ра ве да е це: я на гэ та ні ко лі б 

не пай шоў. Прос та мы ар га ні за ва лі ся, уся 

кра і на, для та го, каб пе ра маг чы гэ тае ня-

шчас це».

«ГЭ ТА БУ ДЗЕ 
ДАК ЛАД НА ЛЕ ТАМ»

Сё лет ні год і для Бе ла ру сі, і для Мал до-

вы — элек та раль ны, у абедз вюх кра і нах 

прой дуць прэ зі дэнц кія вы ба ры.

«У нас ня ма пад стаў пе ра но сіць іх у Бе-

ла ру сі, ня ма маг чы мас ці па Кан сты ту цыі 

пе ра нес ці гэ тыя вы ба ры, — ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Та му мы пра вя дзём 

гэ тыя вы ба ры. У най блі жэй шы час з да-

тай вы зна чым ся. Але гэ та бу дзе дак лад-

на ле там, бо да лей за ка нец жніў ня мы не 

мо жам пра во дзіць па Кан сты ту цыі. Край ні 

тэр мін — ка нец жніў ня».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Ме ра пры ем ствы да Дня Пе ра-

мо гі і эпі дэ мі я ла гіч ную сі ту а-

цыю ў кра і не аб мер ка ва лі 3 мая 

на на ра дзе ў Прэ зі дэн та.

«МЫ НЕ МО ЖАМ 
АД МЯ НІЦЬ ПА РАД»

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў, што план ме ра пры ем стваў да 

Дня Пе ра мо гі быў прад стаў ле ны 

даў но. Пры гэ тым кі раў нік кра і ны 

пад крэс ліў глы бо кае ідэа ла гіч нае 

і эма цы я наль нае зна чэн не па ра да 

ў го нар 75-год дзя Пе ра мо гі: «Па-

ві нен ска заць, што мы не мо жам 

ад мя ніць па рад. Прос та не мо-

жам. Я доў га над гэ тым ду маў. 

Вя до ма, гэ та эма цы я наль ная, 

глы бо ка ідэа ла гіч ная рэч. Трэ ба 

пом ніць, што тыя лю дзі (удзель ні кі 

вай ны. — «Зв».) па мі ра лі, мо жа, 

і ад ві ру саў, ін шых хва роб. Але яны 

гэ та га не ад чу ва лі ча сам і пра гэ-

та не ду ма лі. І па мі ра лі яны дзе ля 

нас, як бы гэ та па фас на ні гу ча ла. 

І па ду май це, што ска жуць лю дзі. 

Мо жа, не ад ра зу, праз дзень, праз 

два пас ля гэ та га, — ска жуць, што 

спа ло ха лі ся».

Пры гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка 

па пя рэ дзіў ар га ні за та раў, што ка лі 

бу дзе пры ня та гэ тая пра па но ва, то 

«ні ко га цяг нуць на гэ та ме ра пры-

ем ства не трэ ба». «Не хо чуць лю-

дзі, ба яц ца, бе ра гуць зда роўе — 

мы гэ та зра зу ме ем. Да стат ко ва 

сён ня ах вот ных — ты ся чы і ты ся-

чы лю дзей хо чуць, каб гэ тае ме-

ра пры ем ства прай шло», — пад-

крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў, 

што ся род тых, хто хо ча на ве даць 

па рад, ёсць і ве тэ ра ны Уз бро е ных 

Сіл. «Удзель ні каў вай ны за ста ло ся 

зу сім ня шмат. Яны ра зу ме юць, і мы 

па він ны іх збе раг чы. Хоць яны і пер-

шыя за па тра ба ва лі, каб іх пры вез лі 

на гэ тае ме ра пры ем ства. Зра зу ме-

ла, што ім ужо за 90. Па ду ма ем, 

як з імі быць. Я пры трым лі ва ю ся 

сва ёй так ты кі — ста рых лю дзей 

трэ ба па бе раг чы. Мы ўсе ба чым, 

што гэ тыя ін фек цыі перш за ўсё 

чап ля юц ца за ста рых, хоць хва рэ-

юць і ма ла дыя. Та му ні ко га на гэ та 

ма са вае ме ра пры ем ства цяг нуць 

не трэ ба», — яшчэ раз пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт, вы ка заў шы ўпэў не насць, 

што па рад — не са мае не бяс печ нае 

з пунк ту гле джан ня эпі дэ мі ё ла гаў і 

ві ру со ла гаў ме ра пры ем ства. «Та му 

што яно бу дзе ар га ні за ва на як на-

ле жыць. Пра гэ та мы паз ней ска-

жам. Маг чы ма, і з тры бу ны гэ та га 

па ра да», — ска заў ён.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува-

гу, што ні ў мі ну лыя, ні ў на ступ-

ныя свя ты і вы хад ныя дні аб ме-

жа ван няў у кра і не не ўво дзі ла ся і 

лю дзі са мі вы ра ша лі, дзе ім быць. 

«І трэ ба ад зна чыць, мы гэ та 

за ўва жы лі, лю дзі вель мі аку рат-

на ста вяц ца да свай го зда роўя. 

Не як раз гру па ва лі ся. Не бы ло гэ-

та га збо ру лю дзей», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Я ВЕЛЬ МІ 
СУР' ЁЗ НА КАНТ РА ЛЮЮ 
ГЭ ТЫЯ ПРА ЦЭ СЫ»

Га во ра чы пра эпі дэ мі я ла гіч ную 

сі ту а цыю, якая склад ва ец ца, Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў важ-

насць звяр нуць ува гу на ля чэн не 

пнеў ма ній. «Ана лі зу ю чы ўсю сі ту а-

цыю, нам асаб лі вую ўва гу, што мы 

сён ня і ро бім, трэ ба звяр нуць на 

пнеў ма ніі. У нас на зі ра ец ца (ня хай 

на 40—50 ча ла век за чатыры ме ся-

цы) пры рост пнеў ма ній да ўзроў ню 

мі ну ла га го да. Так, гэ та прос та мі зэр 

пры на шай сіс тэ ме ахо вы зда роўя, 

але пнеў ма ніі кры ху пад рас лі. Ду-

маю, па го дзе сі ту а цыя вы раў ня ец ца 

і гэ так да лей. І мы ба чым, што га-

лоў нае для нас сён ня — ля чэн не 

лю дзей — пнеў ма ніі. Пра шу гэ та 

мець на ўва зе. Для мя не гэ тае пы-

тан не ну мар адзін. І я вель мі сур'-

ёз на кант ра люю дадзеныя пра-

цэ сы», — за явіў кі раў нік дзяр жа вы. 

Па вод ле яго слоў, тут га лоў нае на-

ват не коль касць вы яў ле ных лю дзей, 

у якіх ды яг нас та ва лі ка ра на ві рус, а 

ме на ві та сі ту а цыя па пнеў ма ні ях.

Па вод ле слоў кі раў ні ка дзяр-

жа вы, вы ра ша ны ўсе не аб ход ныя 

пы тан ні, не толь кі звя за ныя з бяс-

пе кай ура чоў у баль ні цах, але і на 

ін шых уз роў нях. «Усе пы тан ні для 

та го, каб ля чыць лю дзей, вы ра-

ша ны. Сён ня ўжо срод кі ахо вы мы 

экс пар ту ем. Ска жу шчы ра: і лю дзі 

ма лай цы. Яны гэ ту мас ку не на дзя-

ва юць дзе прыйдзецца. У гра мад-

скіх мес цах не дзе, у краму ідуць... 

Спа чат ку ры ну лі ся ў ап тэ кі, ску пі лі 

дэ фі цыт. Ця пер гэ та га дэ фі цы ту 

ня ма. Мы экс пар ту ем гэ тыя мас-

кі, — ска заў Прэ зі дэнт. — Дзя куй 

кі тай цам, Сі Цзінь пі ну дзя куй, ад-

гук нуў ся на маю прось бу. Пры слаў 

нам адзін ста нок, ця пер дру гі — для 

ма сак, рэ спі ра та раў. У нас бу дуць 

цэ лыя фаб ры кі дзя ку ю чы гэ тай 

да па мо зе». «Лекаў, як мне мі ністр 

дак лад вае і не толь кі, у нас ха пае. 

Пры тым для ля чэн ня са мы мі су час-

ны мі но вы мі спо са ба мі», — за явіў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, пад крэс-

ліў шы, што ўра чы ў Бе ла ру сі ўжо 

атры ма лі не аб ход ны во пыт ля чэн-

ня тых, хто за хва рэў, і на ву чы лі ся 

пра віль на дзей ні чаць у ця пе раш ніх 

умо вах.

«На сён няш ні дзень уда ец ца 

стрым лі ваць за хва раль насць у 

цэ лым. Што да ты чыц ца ін фек-

цый ных за хвор ван няў, то мы 

ідзём дак лад на ў тым пра гно зе, 

які быў два ме ся цы та му да ло-

жа ны мне Мі ніс тэр ствам ахо вы 

зда роўя і спе цы я ліс та мі, якія 

зай ма юц ца не па срэд на ін фек-

цый ны мі за хвор ван ня мі», — зая-

віў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, 

што пас ля пан дэ міі ўжо мож на бу-

дзе з улі кам атры ма на га во пы ту 

па га ва рыць з на ро дам асоб на, як 

трэ ба жыць, якія ўро кі спа сціг нуць 

і якія вы сно вы зра біць. «Аб са лют-

на пад трым лі ваю мер ка ван не спе-

цы я ліс таў, што з гэ ты мі бе да мі, 

роз ны мі ві ру са мі нам да вя дзец-

ца жыць. Іх бу дзе ў бу ду чым не 

менш. Та му што мы на хаб на ста-

вім ся да на ва коль на га ася род-

дзя, да пры ро ды і на ват ад но да 

ад на го. І гэ та бя да, і на ват вось 

гэ ты псі хоз, які раз гар нуў ся, ін-

фа дэ мія, як мы на зы ва ем, част-

ко ва пой дзе на ка рысць лю дзям 

у тым пла не, што пры му сіць нас 

па ду маць, як жыць да лей», — 

упэў не ны кі раў нік дзяр жа вы.

У цэ лым ён пад крэс ліў, што ні я-

кай ка та стро фы ня ма, але па куль 

нель га рас слаб ляц ца. «Нам трэ ба 

на пру жа на вы тры маць да па чат-

ку ле та. Ду маю, што з бо жай да па-

мо гай мы не як спра вім ся, — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Гу бер на-

та ры на гэ та на цэ ле ны. У іх па сяў-

ная кам па нія — праб ле ма ну мар 

два. Га лоў ная праб ле ма — да па-

маг чы ўра чам, Мі ніс тэр ству ахо вы 

зда роўя ў гэ тай ра бо це». Прэ зі дэнт 

так са ма за клі каў пад тры маць ура-

чоў.

ПРА ШТО СВЕД ЧАЦЬ 
ЛІЧ БЫ

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў, што ў Бе ла ру сі за ня та ўся го 

10 % апа ра таў ШВЛ ад тых, што 

ёсць у на яў нас ці. «Я гля джу кож ныя 

су ткі ін фар ма цыю. Сён ня атры маў. 

Так са ма 9 % у нас ад тэс ці ра ва ных 

(вы яў ле на вы пад каў за хвор ван ня 

на СОVІD-19 ад коль кас ці зроб ле-

ных тэс таў. — «Зв.»). Па пнеў ма ніі, 

што я вель мі кант ра люю, за ня та 

ўся го 10 % ад на яў ных апа ра таў. 

У нас сён ня на ШВЛ кры ху больш 

за 200 ча ла век. А апа ра таў ШВЛ — 

2,5 ты ся чы плюс паў та ры ты ся чы 

нар коз на-ды халь ных, ка лі гэ та па-

трэб на бу дзе», — ска заў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Ён так са ма за явіў, што ад агуль-

най коль кас ці пнеў ма ній толь кі ў 

30 % ды яг нас та ва ны СОVІD-19. 

«Гэ та так са ма вель мі доб ры па каз-

чык. Та му я сён ня прэ тэн зій ні да 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, ні да 

га лоў ных ура чоў баль ніц не прад'-

яў ляю. Мы дак лад на вы пра ца ва лі 

сіс тэ мы ля чэн ня ін фі цы ра ва ных 

лю дзей», — ад зна чыў бе ла рус кі 

лі дар.

Прэ зі дэнт рас ка заў, што яму на-

пя рэ дад ні пе рад алі ста тыс тыч ныя 

звест кі з пад ра бяз ным ана лі зам. 

«За чатыры ме ся цы агуль ная 

смя рот насць у кра і не змен шы ла-

ся на 1,5 %. Ка лі кож ны квар тал бу-

дзем утрым лі ваць 1,5—2 %, то мы 

на 7-8 % змян ша ем смя рот насць. 

Гэ та вель мі доб ры па каз чык на 

фо не та го, што ў не ка то рых дзяр-

жаў смя рот насць увесь час рас це. 

У нас ды на мі ка ўніз ужо не каль кі га-

доў», — за явіў кі раў нік дзяр жа вы.

Як бы ло ад зна ча на на на ра дзе, 

па ста не на 2 мая за фік са ва на 

97 вы пад каў смер ці па цы ен таў з 

СОVІD-19. Пры гэ тым за мі ну лы пе-

ры яд го да ад хва роб сіс тэ мы кро-

ва зва ро ту па мер ла амаль 25 ты сяч 

ча ла век, ад ан ка ло гіі — пры клад на 

6,4 ты ся чы. «Але што мя не ўра-

зі ла — ад атру чэн ня ал ка го лем 

па мер лі 482 ча ла ве кі. Са ма за бой-

стваў — 470. Ужо амаль  ты ся ча 

ча ла век за гі ну ла ад ал ка го лю і 

са ма за бой стваў. На па жа рах за-

гі ну лі 218 ча ла век. На да ро гах за 

ча ты ры ме ся цы ў ава ры ях за гі ну-

ла 163 ча ла ве кі. Па та ну ла 89 ча-

ла век — амаль столь кі, коль кі 

ад роз ных хва роб, ус клад не ных 

СОVІD-19», — пры вёў ста тыс ты ку 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Але са мае га лоў нае, што коль-

касць за гі ну лых зні жа ец ца квар тал 

да квар та ла мі ну ла га го да, кра са-

вік да кра са ві ка мі ну ла га го да і гэ-

так да лей», — ад зна чыў бе ла рус кі 

лі дар.

Па вод ле па ве дам лен няў 

прэс-служ бы Прэ зі дэн та.

«Мы ар га ні за ва лі ся, уся кра і на, для та го, 
каб пе ра маг чы гэ тае ня шчас це»

«Усе пы тан ні для та го, 
каб ля чыць лю дзей, вы ра ша ны»
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