
НА ГЕА ПА ЛI ТЫЧ НЫМ 
РАЗ ЛО МЕ 
Ў НЕ СПА КОЙ НЫ ЧАС

Не вы пад ко ва ме на вi та з геа-

па лi тыч на га фо ну, на якiм ад бы-

ва ец ца Па слан не, па чаў кi раў нiк 

дзяр жа вы. Ён зга даў не толь кi гла-

баль ную эпi дэ мiю но ва га вi ру са, 

якая за бра ла сот нi ты сяч жыц цяў 

па ўсёй пла не це, але i па дзен не 

цэн на наф ту, гла баль ны эка на-

мiч ны кры зiс, су свет ную хва лю 

пра тэс таў i ўзбро е ных кан флiк-

таў, но вае вы пра ба ван не на тры-

ва ласць для Еў ра пей ска га са ю за. 

Усе гэ тыя па дзеi, на дум ку Аляк-

санд ра Лукашэн кi, да юць пад ста ву 

за явiць аб без аль тэр на тыў най ро лi 

моц най дзяр жа вы ў жыц цi на цыi.

«Каб зра зу мець, што ад бы ваец-

ца з на мi, трэ ба ра зу мець, што 

ад бы ва ец ца ва кол нас, — ска заў 

ён. — Свет гла ба лi зу ец ца, сту пень 

уза е ма за леж нас цi па мiж дзяр жа-

ва мi ня ўхiль на рас це. Агуль на су-

свет ныя вы клi кi i па гро зы за кра-

на юць аб са лют на ўсе дзяр жа вы 

све ту без вы клю чэн ня. У тым 

лi ку i нас. На ват ка лi прыро да 

iх узнiкнен ня i пры чы ны за ра дзi лi-

ся за ты ся чы кi ла мет раў ад на шых 

бе ла рус кiх ме жаў».

Бе ла русь, якая зна хо дзiц ца ў 

са мым цэнт ры Еў ро пы, — паў на-

вар тас ны ўдзель нiк усiх асноў ных 

мiж на род ных пра цэ саў. Тры ва лы мi 

ганд лё ва-эка на мiч ны мi нi ця мi яна 

звя за на з усi мi рэ гi ё на мi све ту. Ме-

на вi та та му сён няш нюю сi ту а цыю 

да во дзiц ца раз гля даць у кан тэкс це 

мiж на род ных ад но сiн.

«Для нас вi да воч на, што свет 

ста но вiц ца ўсё больш не ста бiль-

ны i не прад ка заль ны. На коль кi — 

нiхто сён ня прад ка заць не змо жа. 

Прын цы по выя су пя рэч нас цi па мiж 

дзяр жа ва мi i бло ка мi, на за па ша-

ныя за апош нiя дзе ся цi год дзi, 

пера хо дзяць у вост рую кан флiкт-

ную ста дыю. За апош нi час кан-

чат ко ва нi ад на з най важ ней шых 

мiж на род ных праб лем не бы ла 

вы ра ша на. Пан дэ мiя ага лi ла ўсе 

сiс тэм ныя праб ле мы. Гэ тая тэ ма 

фак тыч на ста ла пры крыц цём для 

бес цы ры мон най рэа лi за цыi асноў-

ны мi су свет ны мi гуль ца мi сва iх 

знеш не па лi тыч ных i ганд лё ва-эка-

на мiч ных ам бi цый. Пры чым ме та-

да мi роз ны мi, не грэ бу юць нi чым, 

вы гэ та на зi ра е це», — ад зна чыў 

бе ла рус кi лi дар.

Па яго сло вах, жорст кае су-

праць ста ян не па ўсiх фран тах раз-

гар ну ла ся па мiж най буй ней шы мi 

эка но мi ка мi све ту — ЗША, якiя 

на пра ця гу апош нiх дзе ся цi год дзяў 

фак тыч на з'яў ля лi ся ад на асоб ным 

су свет ным лi да рам, i Кi та ем, якi 

ўвар ваў ся ў су свет ную элi ту i вы-

сту пае за рэ аль ную шмат па ляр-

насць. Уба ку ад гэ тых пра цэ саў 

не за ста лi ся Ра сiя i Еў ра пей скi 

са юз, якiя так са ма прэ тэн ду юць 

на га лоў ныя ро лi.

«Сло вам, тра се ўсю пла не ту. 

Пры тым што Япо нiя, Ка рэя, Бра-

зi лiя, Iн дыя, араб скi свет i шэ раг iн-

шых вя ду чых эка но мiк свай го сло-

ва яшчэ не ска за лi. Па куль не ска-

за лi. Увесь свет па гру зiў ся ў ха ос 

ганд лё вых вой наў, на цы я наль на га 

пра тэк цы я нiз му, па лi тыч на га i iн-

фар ма цый на га су праць ста ян ня. 

Iн тэ гра цый ныя струк ту ры пе ра жы-

ва юць сiс тэм ны кры зiс. Не ка то рыя 

ўво гу ле раз ва лi лi ся i iс ну юць толь кi 

на па пе ры. Най ма гут ней шым iн ды-

ка та рам гэ та га пра цэ су ў ЕС стаў 

«брэк сiт», а так са ма аб васт рэн не 

ўнут ры са ю за су пя рэч нас цяў па-

мiж ста рой i но вай Еў ро пай», — 

звяр нуў ува гу бе ла рус кi лi дар.

Ён за не па ко е ны рос там на пру-

жа нас цi ў ва ен най сфе ры, якая 

спа ра джае но вы вi ток гон кi ўзбра-

ен няў:

«Больш за тра цi ну дзяр жаў све-

ту ўцяг ну тыя ва ўзбро е ныя кан-

флiк ты непасрэдна цi ўскос на. За-

дум ва ю чы ся над гэ тым, ра зу ме еш, 

што на ша пла не та па сту по ва, але 

ўпэў не на скоч ва ец ца да без да нi. 

Зда ец ца, што да стат ко ва за па-

лiць прос тую за пал ку — i пла не та 

вы бух не. I са мае жу дас нае, што 

мiж на род на-пра ва выя i шмат ба ко-

выя па лi тыч ныя iн стру мен ты ўрэ-

гу ля ван ня, якi мi мы так га на ры лi ся 

ў пе ры яд «ха лод най вай ны», фак-

тыч на ста лi анах ра нiз мам i нi кiм 

не ўлiч ва юц ца. Су свет ныя кi ру-

ю чыя элi ты вы пра ца ваць но выя, 

на жаль, ака за лi ся не ў ста не».

Прэ зi дэнт ад зна чыў, што ра зум-

ныя па лi ты кi на ўвесь го лас ка жуць 

аб вост рым дэ фi цы це паў на вар-

тас на га дыя ло гу ў мiж на род ных 

ад но сi нах. Але iх не чу юць. У гэ-

тых умо вах ганд лё выя кан флiк-

ты пе ра ця ка юць у па лi тыч ную i 

ва ен ную плос касці, ста но вяц ца 

фак та рам раз вiц ця ўнут ра най 

дэ ста бi лi за цыi асоб ных дзяр жаў: 

ЗША ўсту пi лi ў пе ры яд па ста ян най 

пра тэст най тур бу лент нас цi, у Кi таi 

ўспых нуў Ган конг, по бач Тай вань 

стаў ак тыў на пе ра ўзброй вац ца, 

аб васт ры лi ся су пя рэч нас цi ў рэ-

гi ё не Паўд нё ва-Кi тай ска га мо ра, 

дзе скан цэнт ра ва ны ве лi зар ныя 

за па сы наф ты i га зу.

«Па лых ну ла на iн дый ска-кi тай-

скай мя жы. Каб аба ра нiць ся бе, 

Кi тай вы му ша ны ак ты вi за ваць 

ва ен нае бу даў нiц тва. За iск ры ла 

на мя жы па мiж Iн ды яй i Па кi ста-

нам — кра i на мi з ядзер най збро яй. 

Па ла ю чыя ача гi не ста бiль нас цi мы 

зноў на зi ра ем у Паў ноч най Аф ры-

цы, на Блiз кiм Ус хо дзе. На гня та юц-

ца страс цi ў да чы нен нi да Iра на, 

Ве не су э лы, Сi рыi, iн шых кра iн, 

якiя да зва ля юць са бе не за леж ную 

свабо да лю бi вую па лi ты ку», — на-

га даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён упэў не ны, што i на пост са-

вец кай пра сто ры дзе ся цi год дзя мi 

не вы ра ша ец ца ма са за ста рэ лых 

кан флiк таў: Пры дняст роўе, каў-

каз скi клу бок су пя рэч нас цяў, ар-

мя на-азер бай джан скi кан флiкт. 

Да iх да да ла ся Укра i на.

«I вось на гэ тым геа па лi тыч ным 

раз ло ме сён ня зна хо дзiц ца Бе ла-

русь — адзi нае спа кой нае звя но ў 

цэнт ры Еў ра зii, якое жы ве сва iм 

ро зу мам. Та му мы сён ня на раз-

рыў!» — пад крэс лiў Прэ зi дэнт.

«НАШ АД КАЗ 
УСIМ ВЯ ДО МЫ»

«I Ра сiя ба iц ца нас стра цiць — 

бо акра мя нас у яе не за ста ло ся 

па-са праўд на му блiз кiх са юз нi каў. 

I За хад апош нiм ча сам стаў пра яў-

ляць да нас усё больш прад мет ную 

цi ка васць. Ды i Кi тай сур' ёз на раз-

лiч вае на нас. Наш ад каз усiм вя-

до мы: Бе ла русь не сяб руе з кiмсь цi 

су праць ка гось цi», — заявiў Прэ-

зi дэнт.

Ён пад крэс лiў, што на ша кра i-

на вы сту пае за шмат век тар насць, 

пас ля доў ную i прад ка заль ную 

знеш нюю па лi ты ку. Пры гэ тым 

Ра сiя заў сё ды «бы ла, ёсць i бу дзе 

на шым най блi жэй шым са юз нi кам, 

хто б нi быў ва ўла дзе ў Бе ла русi 

цi Ра сii», па цвер дзiў 

Лука шэн ка.
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Прэ зi дэнт Бе ла ру сi 
звяр нуў ся з Па слан нем 
да бе ла рус ка га на ро да 
i На цы я наль на га схо ду

«Мы сёння моцна трымаем 
у руках сваю будучыню. 

Будучыню незалежнай Беларусі»
Сё ле та што га до вы зва рот 
кi раў нi ка дзяр жа вы — яго яшчэ 
на зы ва юць кан сты ту цый ным, 
бо ён пра пi са ны ў Асноў ным 
За ко не Бе ла ру сi — ад быў ся 
ў не звы чай ным мес цы 
i ў не звы чай ны час. Але і сам 
2020 год — ад мет ны: за га дзя 
мы, бе ла ру сы, ве да лi толь кi, 
што ён элек та раль ны, 
а ўсё ас тат няе ста ла нечаканым 
вы пра ба ван нем, i не толь кi 
для нас. Ме на вi та су свет ная 
пан дэ мiя i ня вы зна ча насць 
яе на ступ стваў не да зво лi лi 
кi раў нi ку дзяр жа вы звяр нуц ца 
да на ро да i На цы я наль на га схо ду 
ў кра са вi ку, як пла на ва ла ся 
ра ней. У выніку гэ та ад бы ло ся 
за не каль кi дзён да вы ба раў, 
i не ў Аваль най за ле До ма ўра да, 
а ў Па ла цы Рэс пуб лi кi. У вя лi кай 
за ле па ла ца па слан не Прэ зi дэн та 
слу ха лi больш за 2,5 ты ся чы 
ча ла век: акра мя дэ пу та таў 
Па ла ты прад стаў нi коў i чле наў 
Са ве та Рэс пуб лi кi, вы шэй шыя 
служ бо выя асо бы, чле ны ўра да, 
кi раў нi кi ор га наў дзяр жаў на га 
кi ра ван ня, най буй ней шых 
прад пры ем стваў, прад стаў нi кi 
дып кор пу са.

Фота БелТА.
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