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Пра лі чыць 
на га ды на пе рад

Прэ зі дэнт па дзя ляе агуль на-

гра мад скае ра зу мен не, што за лог 

па спя хо ва га раз віц ця краі ны — 

гэ та перш за ўсё па лі тыч ная ста-

біль насць і зла джа ная ра бо та ўсіх 

га лін ула ды: пар ла мен та, ура да і 

су доў.

На яго дум ку, но вы пар ла мент 

па ві нен стаць «цэнт рам пра грэ-

сіў най за ка нат вор час ці». У рэа-

лі за цыі гэ тай мэ ты ён да ру чыў 

кі ра вац ца дву ма га лоў ны мі пра-

ві ла мі. Па-пер шае, пар ла мен та-

ры ям не аб ход на па мя таць, што 

пры ня тыя па праў кі і за ко ны перш 

за ўсё му сяць ад люст роў ваць рэ-

аль ныя па трэ бы гра ма дзян.

«Трэ ба гля дзець на жыц цё і ра-

біць усё, каб жыц цё бы ло леп шым. 

А для гэ та га трэ ба іс ці праз за-

кон», — да даў Прэ зі дэнт.

Па-дру гое, на ступ ствы лю бых 

змя нен няў у за ка на даў стве му-

сяць быць пра ана лі за ва ны і пра-

лі ча ныя на не каль кі га доў на пе-

рад, каб лю дзі ра зу ме лі, ку ды ідзе 

кра і на.

«У най блі жэй шы час усім вам 

трэ ба бу дзе ра зам вы ра шаць най-

важ ней шыя і ак ту аль ныя пы тан-

ні, якія хва лю юць гра мад ства, а 

зна чыць, з'яў ля юц ца пры яры тэт-

ны мі мэ та мі на шай дзяр жаў най 

па лі ты кі», — аба зна чыў за да чы 

Прэ зі дэнт.

Но ва му пар ла мен ту Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па ста віў за да чу за ха-

ваць пе ра ем насць эка на міч на га 

кур су, пры гэ тым за бяс пе чыць 

устой лі вае раз віц цё су ве рэн най 

бе ла рус кай дзяр жа вы, ды на мі ку 

рос ту эка но мі кі і даб ра бы ту гра-

ма дзян.

Прэ зі дэнт па пя рэ дзіў: бу дзе 

вель мі ня лёг ка. І не та му, што ў 

нас ма дэль ня пра віль ная ці мо ва 

ў кра і не не тая, а та му, што Бе ла-

русь ста ла не ка то рым «кост кай 

у гор ле».

«Вель мі ўжо ка мусь ці кар ціць, 

ба чы це: без рэ сур саў, без вя лі кіх 

за па саў яны не як жы вуць. І мы 

му сім ра зум на прай сці гэ ты скла-

да ны пе ры яд, тым больш што вы 

ба чы це тур бу лент насць між на род-

ных ад но сін... І з імі трэ ба мець 

спра ву, бу да ваць ад но сі ны. Да та-

го ж абя ца юць 12-га до вы пе ры яд 

эка на міч на га кры зі су, крый бо жа. 

Ужо коль кі іх пе ра жы лі», — аба-

зна чыў сі ту а цыю лі дар Бе ла ру сі.

Тэр мін паў на моц тваў но вых 

пар ла мен та ры яў прый шоў ся на 

ня прос ты пе ры яд, папярэдзіў 

Аляксандр Лу ка шэн ка.

«Ба раць ба вя ду чых геа па-

лі тыч ных сіл за сфе ры ўплы ву, 

жорст кае ла бі ра ван не кра і на мі 

сва ёй эка на міч най вы га ды, ганд-

лё выя вой ны і бар' е ры — рэ аль-

насць, якая аб' ек тыў на ўсклад няе 

нам жыц цё. Гэ та з ад на го бо ку. 

З дру го га — з'яў ля ец ца ру ха ві ком 

пра грэ су, пры му шае нас шу каць 

но выя рэ зер вы эка на міч на га рос-

ту, ства раць эка на міч ную сіс тэ му, 

якая мі ні маль на за ле жыць ад рын-

ку вуг ле ва да род най сы ра ві ны і ін-

шых кан' юнк тур ных та ва раў. Гэ та 

мы, да рэ чы, па ча лі ра біць — па чы-

на ю чы з Пар ка вы со кіх тэх на ло гій 

і па ін шых кі рун ках», — рас тлу ма-

чыў Прэ зі дэнт.

Ён па ве да міў, што ся рэд не тэр-

мі но вае эка на міч нае раз віц цё на-

шай кра і ны бу дзе грун та вац ца на 

ча ты рох апо рах: ства рэн ні най леп-

шых умоў для пры цяг нен ня ін вес-

ты цый у на шу эка но мі ку («Праў да, 

ужо не ве даю, што мож на зра біць 

лепш», — за ўва жыў Прэ зі дэнт), 

па вы шэн ні пра дук цый нас ці пра цы 

за кошт сты му ля ван ня дзе ла вой 

ак тыў нас ці, па шы рэн ні знеш ня га 

ганд лю праз асва ен не но вых экс-

парт ных рын каў («А тут мы знач-

на не да пра цоў ва ем. Ві даць, му шу 

зноў у асно ву па клас ці экс парт. 

Бу дзе экс парт — бу дзе краі на», — 

пра ка мен та ваў ён) і кар ды наль ным 

змя нен ні сі ту а цыі ў дэ ма гра фіі. 

«Ка лі і мы і на да лей гэ так на ра-

джаць бу дзем, ша ноў ныя жан чы-

ны... Ве да е це, што бу дзе», — заў-

ва жыў кіраўнік дзяржавы.

Аба зна ча ныя Прэ зі дэн там ча-

ты ры век та ры — у асноў ным за-

да чы ўра да, але яны на ўпрост да-

ты чац ца і дэ пу та таў.

«Гэ тыя кі рун кі — ас но ва для 

рэа лі за цыі ва шых пер са наль ных 

пе рад вы бар ных абя цан няў вы-

бар шчы кам і жы ха рам рэ гі ё наў, 

якія вы прад стаў ля е це», — да даў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Даць не ры бу, 
а ву дач ку

Не аб ход на сфар мі ра ваць эфек-

тыў ную рэ гі я наль ную па лі ты ку і 

ўзмац ніць ро лю ор га наў мяс цо-

ва га кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня 

ў за бес пя чэн ні са цы яль на-эка-

на міч на га раз віц ця рэ гі ё наў. Гэ-

та па тра ба ван не ча су і пра ца 

пар ла мен та ры яў.

Прэ зі дэнт ча кае ад на род-

ных абран ні каў пра па ноў, што 

і як кан крэт на трэ ба зра біць 

на мес цах. «У свой час мы 

аб вяс ці лі Бе ла русь са цы яль-

най дзяр жа вай. Пад трым ка 

са цы яль на ўраз лі вых ка тэ го-

рый ёсць і бу дзе ад ным з век-

та раў на шай па лі ты кі. Ад нак 

уз ро вень раз віц ця на ша га 

гра мад ства і гра ма дзян скай 

ад каз нас ці бе ла ру саў да зва-

ляе мя няць ха рак тар та кой 

пад трым кі: па сту по ва пе ра хо-

дзіць ад па тэр на лісц кай ма дэ-

лі да пад трым лі ва ю чай, ка лі 

дзяр жа ва не прос та бя рэ на 

ся бе вы ра шэн не ўсіх праб лем 

ча ла ве ка, а ства рае та кія ўмо-

вы, каб ча ла век са ма стой на 

мог вы ра шаць свае праб ле мы. 

То-бок не ры бу, а ву дач ку ў ру-

кі», — па ве да міў Прэ зі дэнт.

Для та ко га пе ра хо ду ў Бе ла-

ру сі ство ра на эфек тыў ная пра ва-

вая ба за. За хоў ва ю чы най леп шае, 

што на пра ца ва на і пра ве ра на во-

пы там, пар ла мен ту трэ ба бу дзе 

да паў няць, удас ка наль ваць пра-

ва выя нор мы з улі кам су час ных 

па тра ба ван няў, да сяг нен няў і пе-

ра да во га між на род на га во пы ту.

Сям'я — 
у асно ве ўся го

Асаб лі вую ўва гу, на дум ку Прэ-

зі дэн та, трэ ба звяр нуць на тэ му 

дэ ма гра фіч най бяс пе кі. Ён ад-

зна чыў, што ў гэ тай сфе ры мы 

сён ня па жы на ем пла ды спа ду 

на ра джаль нас ці 90-х га доў, бо 

прад стаў ні кі ме на ві та гэ та га ма-

ла лі ка га па ка лен ня ста но вяц ца 

баць ка мі.

«Яшчэ ад но ад чу валь нае пы-

тан не — па гро за стра ты на шых 

тра ды цый ных каш тоў нас цяў, — 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. — Ва ўмо вах, ка лі свет імк лі ва 

раз ві ва ец ца, у ма ла до га па ка лен-

ня на пер шы план вы хо дзяць пы-

тан ні асо бас най са ма рэа лі за цыі 

на шко ду імк нен ню ства рыць 

сям'ю і пра цяг нуць род».

Прэ зі дэнт зра біў ак цэнт: сям'я 

па він на стаць ары ен ці рам усёй 

са цы яль на-эка на міч най па лі ты кі. 

«Што б мы ні ра бі лі — бу да ва лі 

жыл лё, доб ра ўпа рад коў ва лі на шы 

га ра ды, раз ві ва лі аду ка цыю, ме-

ды цы ну, спорт, — у якас ці га лоў-

на га спа жыў ца да брот і па слуг мы 

па він ны ба чыць дзя цей, сям'ю», — 

па тлу ма чыў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва-

жыў, што сён ня ад бы ва юц ца дзіў-

ныя ме та мар фо зы з па ка лен ня мі 

баць коў і дзя цей. Яны ча сам па-

мя ня лі ся ро ля мі.

«Ка лі ра ней мы ў вёс ках, ма-

лых га ра дах, ды і ў га ра дах вя-

лі кіх пра ца ва лі (а не пра ца ва-

лі — нас баць кі пры му ша лі, вя лі 

за ру ку), то сён ня, на жаль, усё 

ад бы ва ец ца на ад ва рот. На шы 

ма ла дыя баць кі — на га за на гу, 

на ка на пу (ран ей з га зе тай, ця пер 

га зет ужо не чы та ем), ты ка юць у 

гэ тыя план шэ ты, ча сам гля дзяць 

у «скры ню», я маю на ўва зе тэ-

ле ві зар... І бы вае, ка лі ад кры ваю 

спар тыў ныя аб' ек ты пры шко лах 

(а мы ця пер бу ду ем шко лу і комп-

лекс спар тыў ны), я пра шу, каб 

дзе ці цяг ну лі тых ля ні вых баць-

коў на гэ тыя спар тыў ныя аб' ек ты. 

І гэ та не толь кі знеш няе па тра-

ба ван не. Я ўчо ра пра тое ка заў 

у Мін скім абл вы кан ка ме: лю дзі 

менш хва рэць бу дуць. Менш у ап-

тэ кі бу дуць ста яць чэр гі і па тра ба-

ваць, каб тан ней шыя бы лі ле кі. На 

жаль, так пе ра ва роч ва ец ца свет 

на ват у дро бя зях», — па дзя ліў ся 

раз ва жан ня мі Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы ка заў пар-

ла мен та ры ям пра тое, што мы 

здо ле ем за ха ваць на шу са ма ідэн-

тыч насць, за ха ваць бе ла рус кую 

на цыю, ка лі сям'я з дзець мі бу дзе 

па стаў ле на ў асно ву ўсёй па лі ты кі 

дзяр жа вы.

«За ко ны, а так са ма дзей насць 

і аса біс ты прык лад лю дзей, якія 

сён ня з'яў ля юц ца лі да ра мі ду-

мак, — прад стаў ні коў ула ды, на-

ву ко вай і твор чай ін тэ лі ген цыі, — 

па він ны пра ца ваць на вы ра шэн не 

ўсіх жыц цё ва важ ных пы тан няў. 

Мы па він ны вес ці за са бой гра-

мад ства па ўсіх кі рун ках. Ад спор-

ту да эка но мі кі», — за клі каў ён.

Пра па но вы 
па Кан сты ту цыі — 
пер са наль на

Прэ зі дэнт да ру чыў пар ла мен-

та ры ям сё ма га склі кан ня да лу-

чыц ца да ра бо ты над пра ек та мі, 

якія зна хо дзяц ца ў плос кас ці гла-

баль ных па лі тыч ных ра шэн няў. На 

дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, пы тан-

няў, якія трэ ба ра зам вы ра шаць 

на ўзроў ні Асноў на га За ко на, на-

збі раў ся ўжо шэ раг.

«Ві даць, но ва му скла ду пар ла-

мен та трэ ба бу дзе ар га ні за ваць 

і да лу чыц ца да ра бо ты па ўдас-

ка на лен ні Кан сты ту цыі. За пыт 

у гра мад стве на гэ та ёсць. Мы 

му сім усё рас тлу ма чыць лю дзям 

і пра па на ваць свае ва ры ян ты. Гэ-

та як раз той вы па дак, ка лі мож-

на пра явіць ся бе і ўзяць удзел у 

лё са вы зна чаль ным для на шай 

дзяр жа ве пра ек це», — пад крэс-

ліў Прэ зі дэнт.

Прын цы по вае па тра ба ван не 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі: мэ тай 

мер ка ва ных змя нен няў па він-

на быць удас ка на лен не сіс тэ мы 

кі ра ван ня. Пра грэ сіў ны су свет-

ны во пыт Бе ла русь пе ра лам ляе 

праз на цы я наль ныя каш тоў нас ці 

і тра ды цыі, праз уклад гра мад-

ства.

«Усе зме ны вы па він ны раз-

гля даць вы ключ на з дзяр жаў най 

па зі цыі, у ін та рэ сах лю дзей, якія 

жы вуць на гэ тай зям лі. Усе пра-

па но вы бу дуць мець толь кі пер са-

наль ны ха рак тар, нель га ха вац ца 

за ка лек тыў нае мер ка ван не, у 

тым лі ку пар ла мен та», — упэў не-

ны лі дар кра і ны.

«Пер са наль ная ад каз насць — 

най вя лік шае да бро і ру ха вік лю бо-

га пра цэ са. Пар ла мент кры ху ад-

роз ні ва ец ца ад гэ та га. Але вель мі 

ха це ла ся б, каб кі раў ніц тва і дэ пу-

та ты час цей га ла са ва лі пай мен на. 

У нас гэ та бы ло заў сё ды — па най-

важ ней шых пы тан нях пай мен нае 

га ла са ван не. Ця пер ба чым, хто 

за што га ла са ваў: хто раз валь ваў 

кра і ну, хто не», — пра ка мен та ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Фэй кі 
ў геа па лі ты цы

Аляк сандр Лу ка шэн ка зра біў 

ак цэнт: прос тых ра шэн няў ні ў 

па лі тыч най, ні ў эка на міч най або 

са цы яль най сфе ры не бу дзе. Да 

та го ж усё шмат у чым за ле жыць 

ад уз роў ню дып ла ма тыч ных уза е-

ма ад но сін з на шы мі стра тэ гіч ны мі 

парт нё ра мі і су свет ны мі лі да ра-

мі, ад коль кас ці і якас ці дзе ла вых 

кан так таў па ўсім све це.

Кі раў нік кра і ны ад зна чыў, што 

Бе ла русь дак лад на вы зна чы ла 

сваю знеш нюю па лі ты ку: з су се-

дзя мі жыць па-сяб роў ску, не раз-

бу раць су вя зі з тра ды цый ны мі са-

юз ні ка мі — рэс пуб лі ка мі бы ло га 

Са вец ка га Са ю за, пра ца ваць з 

тэх на ла гіч на раз ві ты мі дзяр жа-

ва мі, та му на ша кра і на су пра цоў-

ні чае з Еў ро пай.

«Мы не мо жам не мець доб-

рых ад но сін са Злу ча ны мі Шта та-

мі Аме ры кі, ка лі яны хо чуць, та му 

што гэ та ім пе рыя. Мы не мо жам 

мець дрэн ных ад но сін (і нам па-

шчас ці ла ў гэ тым пла не) з но вай 

ім пе ры яй, якая ад ра дзі ла ся, — 

Кі тай скай На род най Рэс пуб лі-

кай, — звяр нуў ува гу Прэ зі дэнт 

і да даў: — Але на ша ўмо ва адзі-

ная — мы су ве рэн ная і не за леж-

ная дзяр жа ва».

Ён на га даў, што Бе ла русь не 

ма лень кі ка ва ла чак зям лі — яна 

па тэ ры то рыі ўва хо дзіць у двац-

цат ку са мых буй ных у Еў ро пе. 

Праб ле ма на шай дзяр жа вы — не-

вя лі кае на сель ніц тва, та му «мы 

па він ны пад во іц ца». Па сло вах 

кі раў ні ка дзяр жа вы, у нас ня ма 

ні я кіх знач ных праб лем, акра мя 

эка но мі кі.

«Ка лі мы бу дзем цярп лі ва, спа-

кой на ру хац ца на пе рад, раз ві ва-

ю чы сваю эка но мі ку, нам ні я кія 

знеш нія па гро зы не страш ныя. 

Мае ра цыю Мар за люк (дэ пу тат. — 

«Зв».), вы каз ван ні яко га я толь кі 

што пра чы таў. Ні я кіх знеш ніх па-

гроз, не трэ ба на пруж ваць, што 

пас ля Укра і ны — мы, што Ра сія 

су праць нас пач не вай ну, што 

За хад на нас бу дзе на сту паць. 

Для та го і мы ёсць, каб на нас ні-

хто не на сту паў. Усё гэ та фэй кі 

ні ко му не па трэб ныя», — вы ка заў 

дум ку Прэ зі дэнт.

Стра тэ гіч ныя 
парт нё ры і бра ты

Сён ня піль ная ўва га пры ка ва-

на да бе ла рус ка-ра сій скіх ад но сін. 

Ці ка васць да іх раз віц ця вы хо дзіць 

да лё ка за ме жы са міх дзяр жаў. 

Та му Прэ зі дэнт рас клаў «па па лі-

цах» усе пы тан ні бе ла рус ка-ра сій-

скіх ад но сін — та кія як наф та, газ, 

аб' яд нан не, кан ку рэн цыя, сель-

ская гас па дар ка, крэ ды ты. Гэ тыя 

тэ мы ўжо шмат ча су на вус нах і 

прос тых гра ма дзян, і ана лі-

ты каў, і па лі ты каў.

«Ска жу га лоў нае. Ра сій-

ская Фе дэ ра цыя — наш стра-

тэ гіч ны парт нёр, і там жы вуць 

на шы бра ты. Гэ та парт нёр у 

эка на міч най, па лі тыч най і 

ва ен най сфе рах. Бе ла рус ка-

ра сій скае доб ра су сед ства 

пра ве ра на ча сам, — кан ста-

та ваў бе ла рус кі лі дар. — На-

ват у кі раў ніц тве Ра сіі лю дзі 

роз ныя. Ка мусь ці хо чац ца 

так, ка мусь ці гэ так. Хтось ці 

ў сі лу сва іх аса біс тых ін та рэ-

саў па чы нае неш та за круч-

ваць, пад круч ваць. І я гэ та 

ба чу. І я кант ра люю пра цэс. 

І ра шэн не кан чат ко вае мы бу-

дзем пры маць удва іх, згод на 

з іх і на шай Кан сты ту цы я мі».

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што 

пар ла мен та рыі мі ну ла га склі-

кан ня сла ба ад стой ва лі свае 

ін та рэ сы ў су пра цоў ніц тве з Ра сій-

скай Фе дэ ра цы яй і сла ба тлу ма-

чы лі парт нё рам, што нам нель га 

быць па роз ныя ба кі ба ры кад і што 

ў іх ня ма больш та кіх са юз ні каў, 

як Бе ла русь. «Трэ ба ак тыў на ў гэ-

тым кі рун ку пра ца ваць і ўсё больш 

і больш ра сі ян да лу чаць да гэ та-

га пра цэ су, каб быў чу ваць го лас 

не толь кі Прэ зі дэн та, але і на шых 

пар ла мен та ры яў. Та ды і ўра ду дзя-

вац ца не бу дзе ку ды», — удак лад-

ніў Аляк сандр Лу ка шэн ка і шчы ра 

пры знаў ся, што на шы ад но сі ны 

раз ві ва юц ца па-роз на му.

А ме на ві та: мы мо жам дзесь-

ці спра чац ца, не дзе па га джац ца 

ад но з ад ным, але ў кан чат ко вым 

вы ні ку мы заў сё ды бы лі і за стаём-

ся са юз ні ка мі. І Бе ла русь у гэ тым 

дыя ло гу на стро е на на кан струк-

тыў нае ўза е ма дзе ян не, але га-

лоў ная ўмо ва — раў на праў ныя 

ад но сі ны.

Прэ зі дэнт па ве да міў: ра ней 

час та ў вы со кіх ра сій скіх ка бі не-

тах чуў, што трэ ба ўсё склас ці і па-

дзя ліць па па лам па між Бе ла рус сю 

і Ра сі яй. «Нам ні чо га ўво гу ле не 

трэ ба ад Ра сіі, а толь кі каб бы лі 

вы ка на ны тыя на шы да моў ле нас-

ці па ду ху, па лі та ры, якія мы з імі 

за клю чы лі. Ка лі гэ та са юз — гэ та 

са юз на раў на праў най асно ве. Ка-

лі ас но ва лю бо га са ю за — не раў-

на праўе, та кі са юз асу джа ны на 

раз вал, зні шчэн не», — кан ста та-

ваў лі дар кра і ны.

Ён за пэў ніў, што з бе ла ру са мі 

больш ні хто не бу дзе раз маў ляць 

з па зі цыі анек сіі ці зня во лен ня, мы 

не да зво лім гэ та га зра біць.

(Заканчэнне на 4-й стар.)

СУМНЕННЮ НЕ ПАДЛЯГАЕ

Фо
та

 Я
ўг
ен
а П

ЯС
ЕЦ

КА
ГА

.


