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— Прый шла сю ды з вы дат ным на стро ем, — ка жа яшчэ 
ад на жы хар ка Па ка лю біч Ва лян ці на Іва наў на. — Пад ня ла-
ся сён ня і ду маю: трэ ба хут чэй пра га ла са ваць, а то, мо жа, 
по тым спра вы якія па гас па дар цы за цяг нуць. Я за тое, каб 
у све це быў мір. Усё ас тат няе ў нас ёсць. Шчы ра ду маю, 
што жы вём мы доб ра.

Стар шы ня ўчаст ко вай вы бар чай ка мі сіі Лю боў СІВУХА 
рас каз вае, што на ўчаст ку № 23 Го мель скай сель скай 

вы бар чай акру гі № 37 упер шы ню бу дуць гала са ваць 
17 юна коў і дзяў чат, якім ня даў на споў ні ла ся 18 га доў.

Да рэ чы, у пер шы дзень да тэр мі но ва га га ла са ван ня 
па вы ба рах Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь на ўчаст ку 
№ 18, раз ме шча ным у ся рэд няй шко ле № 22 Го ме ля, пра-
вя лі ак цыю «Упер шы ню га ла су ю чы».

— Я лі чу, вель мі важ на ўзяць удзел у та кой знач най для 
ўсёй кра і ны па дзеі, — па дзя лі ла ся мер ка ван нем сту дэнт ка 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та фі зіч най куль ту ры 
На стас ся За друц кая. — У на ступ ныя пяць га доў хо чац ца 
ба чыць на шу Бе ла русь мір най, чыс тай і, вя до ма ж, квітнею-
чай.

Між тым у пер шы дзень да тэр мі но ва га га ла са ван ня на 
ўчас так для га ла са ван ня № 23 Цэнт раль на га ра ё на Го-
ме ля, раз ме шча ны на ба зе Го мель ска га га рад ско га цэнт-
ра ка рэк цый на-раз ві валь на га на ву чан ня і рэ абі лі та цыі, на 
пра ця гу пер шай га дзі ны прый шло больш за дзесяць вы-
бар шчы каў.

На прык лад, га мяль чан ка Ган на Ба бе ны ша ва ад зна-
чы ла, што га ла суе за спа кой нае, доб рае і нар маль нае 
жыц цё, каб у бу ду чы ні яно ста ла яшчэ леп шым. А Але на 

Ду да ра ва па ве да мі ла, што яе вы бар — курс на ста біль-
насць і роск віт.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, фо та аў та ра.

Прад стаў ні кі пар ла мен та і дзяр жаў ныя слу жа-

чыя пра цяг ва юць дзя ліц ца сва і мі ўра жан ня мі 

ад Па слан ня Прэ зі дэн та бе ла рус ка му на ро ду і 

На цы я наль на му схо ду.

Лі лія АНА НІЧ, на мес нік 

стар шы ні Па ста ян най ка-

мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

па пра вах ча ла ве ка, на цы-

я наль ных ад но сі нах і срод-

ках ма са вай ін фар ма цыі, 
ад зна чае, што Па слан не лё-
са вы зна чаль нае для на ша га 
на ро да, бо сён ня мы ўвай шлі 

ў за вяр шаль ную фа зу вы бар чай кам па ніі, і пе рад кож-
ным гра ма дзя ні нам ста іць важ ны вы бар.

«Прэ зі дэнт эма цы я наль на, глы бо ка, як сын свай-
го на ро да, звяр нуў ся да нас, бе ла ру саў, з вель мі 
важ ны мі сло ва мі. Мы шмат зра бі лі для на шай кра і-
ны за 25 га доў тва рэн ня ў ня прос тых эка на міч ных, 
геа па лі тыч ных умо вах, умо вах санк цый. Сён ня свет 
зна хо дзіц ца на вель мі глы бо кім раз ло ме, і ад та го, 
які вы бар зро бяць бе ла ру сы (на ка рысць ста біль нас-
ці, да лей ша га эва лю цый на га раз віц ця), мы змо жам 
утры маць на шу кра і ну ці па плы вём па во лі бу шу ю чых 
хваль», — да да ла яна.

Дэ пу тат пад крэс лі ла, што Прэ зі дэнт пра па ноў вае 
рэ аль ную пра гра му, грун ту ю чы ся на тым, ча го да сяг-
ну лі ў эка но мі цы і са цы яль най сфе ры.

«Я згод на з Прэ зі дэн там, што сён ня ў роз ных кут-
ках све ту, асаб лі ва на пост са вец кай пра сто ры, на нас 
гля дзяць з на дзе яй і пы тан нем: ці вы тры ма юць бе ла-
ру сы, ці ўста яць пад на ціс кам сцэ на ры яў «ка ля ро вых» 
рэ ва лю цый, якія «на ма ля ва ны» не ў нас, але ўсю іх 
ма гут насць (тэх на ла гіч ную, фі нан са вую) мы ўжо на 
са бе ад чу ва ем?» — кан ста туе яна.

Па сло вах Лі ліі Ана ніч, аса біс та для яе важ на, каб 
кра і на і да лей за ста ва ла ся мес цам, дзе ўтуль на жыць 
кож най сям'і, іс ну юць спра вяд лі васць, бяс пе ка, вы со кі 
за пыт на раз віц цё. Ім па ну юць ёй і сло вы кі раў ні ка краі-
ны, звер ну тыя да мо ла дзі, і тое, што бу дзе ўдзя ляц ца 
ўва га раз віц цю рэ гі ё наў — кож ная част ка Бе ла ру сі 
за слу гоў вае ўтуль на га жыц ця.

«Важ ны за клік і па сыл Прэ зі дэн та за ду мац ца, што ў 
кож на га з нас у ру ках вы бар лё су не толь кі сва ёй сям'і, 
до ма, але і сва ёй Ай чы ны. Бе ла русь заў сё ды ўме ла 
кан цэнт ра вац ца на га лоў ным і важ ным. Я ўпэў не на, 
што бе ла ру сы зро бяць пра віль ны, лё са вы зна чаль ны 
вы бар», — рэ зю ма ва ла Лі дзія Ана ніч.

Ле а нід БРЫЧ, стар шы ня 

Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў па эка на міч-

най па лі ты цы, рас ка заў, што 
ра зу мее сло вы, ска за ныя 
Прэ зі дэн там на конт рос ту 
эка но мі кі ў бу ду чым, — для 
гэ та га ёсць маг чы мас ці.

«Для та го каб на ша эка но мі ка пры рас та ла, нам не-
аб ход на не толь кі за ха ваць экс пар та а ры ен та ва насць, 
але каб рын кі яшчэ і па вя ліч ва лі ся. Прагнозы ўра джаю 
на гэ ты год па каз ва юць, што мы да стат ко ва ся бе 
за бяс печ ва ем хар ча ван нем і ма ем маг чы масць яго 
пе ра пра ца ваць для да баў ле най вар тас ці, ад пра віць 
на экс парт», — пра цяг вае пар ла мен та рый.

У гэ тым Ле а нід Брыч ба чыць маг чы масць атры маць 
да дат ко вы ва ла вы ўнут ра ны пра дукт.

«На ша ка мі сія да тыч ная да рас пра цоў кі пра грам 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця кра і ны на най блі-
жэй шыя га ды. Зы хо дзя чы з той сі ту а цыі, якая скла-
ла ся ва ўмо вах пан дэ міі і су свет на га кры зі су, я аб са-
лют на пад трым лі ваю па зі цыю, што ў нас не ўво дзі лі ся 
ка ран цін ныя ме ры. У су вя зі з гэ тым на ша эка но мі ка не 
ўпа ла вель мі моц на, толь кі на 1,7 пра цэн та. У кан цы 

го да мы мяр ку ем вый сці на ле таш нія па ра мет ры», — 
упэў не ны стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі.

ШЛЯ ХАМ ЭВА ЛЮ ЦЫІ
«Па слан не мя не ўра зі ла, 

гэ та бы ло эма цы я наль на 
на сы ча на. Ве да е це, ура-
чы су ты ка юц ца ў раз мо ве 
з па цы ен та мі і іх сва я ка мі 
з тым, што лю дзі ўспры ма-
юць рэ чы, якія ма юць, як 
неш та зра зу ме лае. Ну па-

ду ма еш, бяс плат ная ахо ва зда роўя, аду ка цыя, па-
ду ма еш, мож на спа кой на ве ча рам вый сці на ву лі-
цу — так і па він на быць. Але, па гля дзеў шы на свет, 
ты ра зу ме еш, што так не ўсю ды. Лю дзі, ша нуй це тое, 
што ёсць. Толь кі аба пі ра ю чы ся дзвю ма на га мі на 
пад му рак, мож на ру хац ца ў бу ду чы ню. Эва лю цый ны 
шлях раз віц ця заў сё ды больш эфек тыў ны і пры но сіць 
менш страт», — упэў не ны мі ністр ахо вы зда роўя 

Уладзімір КА РАНІК.

Так са ма ён пад крэс ліў, што ме ды цы не ў кра і не 
заў сё ды ўдзя ля ла ся піль ная ўва га: па бу да ва лі шмат 
но вых уста ноў, за ха ва лі і раз ві лі са ні тар ную служ бу, 
ін фек цый ныя ста цы я на ры. Та кі па ды ход да ахо вы зда-
роўя да зво ліў Бе ла ру сі вы браць свой шлях у ба раць бе 
з ка ра на ві ру сам.

«Нам не да вя ло ся ра біць страш ны вы бар: ка го 
ра та ваць — лю дзей або эка но мі ку. Кож ны зай маў ся 
сва ёй спра вай. Са праў ды бы лі ней кія праб ле мы, гэта 
ні для ко га не сак рэт. На гэ тыя праб ле мы звяр нуў 
ува гу і Прэ зі дэнт. З яго пад трым кай, я ду маю, бу дзем 
больш апе ра тыў на вы праў ляць тое, што вы яві ла пан-
дэ мія, і зро бім на шу сіс тэ му ахо вы зда роўя кам пакт-
най, сучас най, з вы со кім ма бі лі за цый ным па тэн цы я-
лам», — ска заў Ула дзі мір Ка ра нік.

БЕЗ УМЯ ШАН НЯЎ 
НЕ АБЫ ХО ДЗІ ЛА СЯ

У па цвяр джэн не тэ мы «ка-
ля ро вых» рэ ва лю цый, якая 
пра гу ча ла ў Па слан ні Прэ зі-
дэн та бе ла рус ка му на ро ду і 
На цы я наль на му схо ду, дзяр-

жаў ны сак ра тар Са вета 

бяс пе кі Анд рэй РАЎ КОЎ 
ад зна чыў, што па чы на ю чы 

з 1994 го да ні вод ная знач ная вы бар чая кам па нія ў 
Бе ла ру сі не абы хо дзі ла ся без знеш ня га ўмя шан ня.

«Най ноў шая гіс то рыя на шай кра і ны па мя тае як 
мі ні мум шэсць спроб «ка ля ро вых» рэ ва лю цый, — 
на пі саў на сва ёй ста рон цы ў Facebook Анд рэй Раў-
коў. — Гэтыя спро бы ро бяц ца пры да па мо зе вон-
ка ва не па лі ты за ва ных струк тур і ў ця пе раш ні час. 
Па доб ныя пра цэ сы пра цяг ва юц ца, хоць ча сам у больш 
удас ка на ле ных, ня рэд ка за ка муф ля ва ных фор мах. 
Ад на з іх, так зва ная транс фар ма цыя, пра ду гледж вае 
кар ды наль нае дэ ман ці ра ван не су ве рэ ні тэ ту Бе ла ру сі 
праз змя нен не гра мад скай свя до мас ці, каш тоў нас най 
ба зы на сель ніц тва і дыс крэ ды та цыю ор га наў дзяр-
жаў на га кі ра ван ня. А асноў ны мі драй ве ра мі ў гэ тым 
па він ны быць вон ка ва не па лі ты за ва ныя струк ту ры, 
не дзяр жаў ныя СМІ, бло гас фе ра і са цы яль ныя сет кі. 
Вя до ма, су час нае жыц цё не маг чы мае без гэ тых ат ры-
бу таў, ад нак іх вы ка ры стан не ме на ві та для ма са ва га 
пра мы ван ня маз гоў пе ра тва ры ла ся ў вы ра шаль ны 
фак тар кан флік таў і са цы яль ных уз ру шэн няў XXІ ста-
год дзя. Вы ра жу ся воб раз на — нас ужо рых ту юць да 
апе ра цыі, але нар коз яшчэ не на ды шоў. Нель га на 
гэ та пад да вац ца».

Ма рыя ДА ДА ЛКА і па вод ле Бел ТА.

КАБ БЫЎ МІР. УСЁ АС ТАТ НЯЕ ЁСЦЬКАБ БЫЎ МІР. УСЁ АС ТАТ НЯЕ ЁСЦЬ

НЕ ПРОС ТА 
СУ СЕ ДЗІ

Уча раш ні дзень Прэ зі дэн та Бе ла ру сі быў пры све ча ны ўкра-

ін скай тэ ма ты цы: ад бы лі ся тэ ле фон ная раз мо ва з ка ле гам 

Ула дзі мі рам Зя лен скім і амаль трох га дзін нае ін тэр в'ю жур на-

ліс ту і за сна валь ні ку гра мад ска-па лі тыч на га ін тэр нэт-вы дан ня 

«ГОР ДОН» (Gordonua.com) Дзміт рыю Гар до ну.

Лі да ры дзвюх кра ін аб мер ка ва лі раз віц цё двух ба ко вых ад но сін, 
пад рых тоў ку пра вя дзен ня гэ тай во сен ню ў Грод не ІІІ Фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Укра і ны, па ве да мі лі ў прэс-служ бе Прэ зі дэн та Бе ла ру сі. 
Ад зна ча на не аб ход насць пры клас ці мак сі мум на ма ган няў для та го, 
каб гэ тае ме ра пры ем ства да ло знач ныя прак тыч ныя вы ні кі, па слу-
жы ла ак ты ві за цыі су пра цоў ніц тва.

Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка і Ула дзі мір Зя лен скі раз маў ля лі 
пра эпі дэ мі я ла гіч ную сі ту а цыю ў кра і нах, ме ры па ба раць бе з рас-
паў сюдж ван нем ка ра на ві ру са, аб мя ня лі ся на за па ша ным у гэ тым 
пла не во пы там.

Аб мяр коў ва лі ся так са ма пы тан ні ўзмац нен ня па гра ніч на га кант-
ро лю на бе ла рус ка-ўкра ін скай гра ні цы і ак ты ві за цыі ўза е ма дзе ян ня 
па між па гра ніч ны мі ве дам ства мі.

Ула дзі мір Зя лен скі за кра нуў пы тан не аб за тры ма ных у Бе ла ру сі 
ба е ві ках. Ён па ве да міў, што яны ўдзель ні ча лі ў ба я вых дзе ян нях на 
Дан ба се і ўкра ін ская пра ку ра ту ра вя дзе рас сле да ван не па ад па вед-
ных фак тах. Аляк сандр Лу ка шэн ка, у сваю чар гу, ад зна чыў, што пра-
ва ахоў ныя ор га ны бу дуць су пра цоў ні чаць па гэ тым пы тан ні ў рам ках 
пад пі са ных з Ра сі яй і Укра і най між на род ных па гад нен няў.

*  *  *
Не ка то рыя з гэ тых тэм гу ча лі і пад час ін тэр в'ю ўкра ін ска му жур-

на ліс ту Дзміт рыю Гар до ну. Акра мя та го, раз мо ва іш ла пра ўза е ма ад-
но сі ны з бы лы мі і дзе ю чы мі кі раў ні ка мі дзяр жаў, знеш нюю па лі ты ку 
на шай кра і ны, вы ба ры і аса біс тае жыц цё Прэ зі дэн та Бе ла ру сі.

Пра сут насць сва ёй па лі ты кі — як унут ра най, так і знеш няй — 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ска заў на ступ нае: «Ка лі гэ та да ты чыц ца краі-
ны, ка лі я ба чу, што гэ та не спра вяд лі ва, для мя не гэ та не пры маль на. 
Спра вяд лі васць — гэ та ас но ва та го, што я спра бую ра біць, або пра-
вя дзен ня лю бой па лі ты кі. У асно ве — спра вяд лі васць».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ак цэн та ваў ува гу на тым, што за ко ны — 
гэта доб ра, але ў іх ча сам усё не пра пі шаш. «Спра вяд лі васць — гэ та 
га лоў нае. Ка лі я ба чу, што спра бу юць на хі ліць ма іх лю дзей, мой на-
род, Бе ла русь — гэ та ўсё», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар

По тым Дзміт рый Гар дон па дзя ліў ся ўра жан ня мі з бе ла рус кі мі 
ка ле га мі. Ён ска заў, што атры ма ла ся ча ла ве чае ін тэр в'ю — аб са-
лют на не фар маль ная, шчы рая гу тар ка пра лё сы Бе ла ру сі, Укра і ны 
і ўво гу ле ча ла вец тва.

«І мне зда ло ся, што раз мо ва над звы чай ці ка вая, пры ця галь ная. 
Я ўба чыў жы во га ча ла ве ка пе рад са бой, з якім вель мі ці ка ва раз маў-
ляць. Ча ла ве ка, які за стаў мно гіх сла ву тых су свет ных лі да раў, вёў з 
імі пе ра га во ры, раз маў ляў з імі, быў свед кам шмат лі кіх геа па лі тыч ных 
па дзей і мае свой по гляд на шэ раг пы тан няў су час нас ці», — ска заў 
жур на ліст.

Аў тар скі стыль Дзміт рыя Гар до на — пра ва ку ю чыя, вост рыя пы-
тан ні. Сваю так ты ку ён апра ба ваў і на Аляк санд ру Лу ка шэн ку. Бе-
ла рус кія жур на ліс ты па ці ка ві лі ся, на коль кі гэ та ўда ло ся.

«Ла кі ро вач ныя» раз мо вы — гэ та не мая гіс то рыя. Мне ці ка вая 
шчы рая гу тар ка з ча ла ве кам. Я зра біў больш за ты ся чу ві дэа раз моў 
з людзь мі, якія ста лі сім ва ла мі ча су і сім ва ла мі эпо хі, — па лі ты ка мі, 
ар тыс та мі, кас ма на ўта мі і гэ так да лей. Мне бы ла ці ка вая раз мо ва 
во чы ў во чы, і я вель мі рад, што так ад бы ло ся. Я за да во ле ны вы ні-
кам», — ад зна чыў Дзміт рый Гар дон.

Ён лі чыць: «Тое, што ад бы ва ец ца ў Бе ла ру сі, вель мі важ на для 
Укра і ны». «Укра і на зна хо дзіц ца ў тым ста не, ка лі ў нас ня ма да гэ туль 
тэ ры та ры яль най цэ лас нас ці, яна не ад ноў ле на», — ка жа жур на ліст. 
Па сло вах Дзміт рыя Гар до на, Прэ зі дэнт Бе ла ру сі «вель мі шчы ра, 
пас ля доў на» ад каз ваў на пы тан ні — «я б ска заў, сен са цый на ад каз-
ваў, та му што та ко га ад яго я яшчэ не чуў».

«Гэ та мас та донт, — ска заў пра су бя сед ні ка жур на ліст. — Гэ та 
ча ла век, які 26 га доў кі руе дзяр жа вай у цэнт ры Еў ро пы. Ня ма ні вод-
на га ча ла ве ка сён ня ў Еў ро пе, хто кі ра ваў бы дзяр жа вай больш за 
яго. Гэ та ўжо кра са моў на ка жа пра тое, што гэ та па лі тык су свет на га 
маш та бу».

Тэ ле вер сію ін тэр в'ю мож на бу дзе ўба чыць на бе ла рус кім тэ ле-
ба чан ні.

Па звест ках Укра ін скай ін тэр нэт-аса цы я цыі, пра ект «ГОР ДОН» 
ува хо дзіць у топ-15 на ві на вых СМІ Укра і ны. Акра мя та го, агуль ная 
коль касць пад піс чы каў YouTube-ка на лаў яго за сна валь ні ка («Дмитрий 
Гор дон», «В гос тях у Дмитрия Гор до на») пе ра вы шае 2,2 міль ё на.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА, Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Мер ка ван ніМер ка ван ні
«Бе ла русь заў сё ды 

ўме ла кан цэнт ра вац ца 
на га лоў ным і важ ным»
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