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* * *
Пад час ад крыц ця но ва га мос та на пя рэ дад ні Дня Каст рыч-

ніц кай рэ ва лю цыі кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў сваё мер ка ван не 

на конт гэ та га свя та.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што гэ та свя та мі ру. Ён рас тлу ма чыў, што 

ў той час на тэ ры то рыі на шай дзяр жа вы іш ла Пер шая су свет ная 

вай на, якая раз бу ра ла эка но мі ку. І вай на ста ла пер шай пры чы най 

Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі. «І га лоў ны ўрок, які мы па він ны атры-

маць з на шай гіс то рыі 1917 го да, — мір, мір і яшчэ раз мір. Та му 

што вай на пры вя дзе да цяж кіх уз ру шэн няў. Та ды гэ та пры вя ло 

да раз ва лу кра і ны», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на га даў пра За ход нюю Бе ла русь, якая ў вы ні ку пас-

ля ва ен на га пе ра дзе лу да 1939 го да ады шла Поль шчы.

Дру гі ўрок так са ма вы ні кае з пры чын рэ ва лю цыі — гэ та пра вы 

ча ла ве ка. «Вось дзе са праў ды бы лі па ру ша ны пра вы ча ла ве ка. 

І га лоў нае — пра ва на жыц цё. Лю дзі іш лі не зра зу ме ла на якую 

вай ну і гі ну лі. Пра ва ча ла ве ка на жыц цё бы ло па ру ша на. Як і пра-

ва на пра цу: лю дзі не ме лі ра бо ты. Лю дзі не ме лі ка вал ка хле ба, 

як яны маг лі жыць і пра кар міць ся бе і свае сем'і? Аб якім пра ве 

на ме ды цын скае аб слу гоў ван не мож на бы ло га ва рыць та ды, 

аб якім пра ве на аду ка цыю маг чы ма бы ло га ва рыць?» — за даў 

ры та рыч нае пы тан не Прэ зі дэнт і да даў, што дру гой пры чы най 

рэ ва лю цыі ста ла раз ру ха. І га лоў ны ўрок з гэ та га — у та кіх умо-

вах га вор ка пра пра вы ча ла ве ка не ідзе.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што зра зу мець і аца ніць тыя 

па дзеі да во лі скла да на. Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што за бы ваць 

нель га ні доб рае, ні дрэн нае. «Ні ко лі не кі дай це ка мя ні ў сваю 

гіс то рыю», — рэ зю ма ваў кі раў нік дзяр жа вы.

* * *
Мяс цо выя жы ха ры но вым мос там за да во ле ныя. Мі ка лай Пят-

ру шын рас ка заў, што гэ ты год быў да во лі цяж кі з-за ад сут нас ці 

нар маль най су вя зі па між бе ра га мі. «А ця пер усе, хто пра цуе ў 

Ту ра ве, а жы ве ў Жыт ка ві чах, могуць спа кой на да брац ца да пра-

цы і вяр нуц ца да до му да сва іх сем' яў».

Люд мі ла Са сед ка ва, га лоў ны ін жы нер пра ек та рэ кан струк цыі 

мос та це раз Пры пяць, ад зна чае, што бы ло да во лі скла да на ўзвес ці 

та кі якас ны мост у ка рот кія тэр мі ны. Але ў збу да ван ні яна ўпэў не-

на: пас ля вы пра ба ван няў мост мо жа вы тры маць на груз кі на ват 

боль шыя, чым па тра буе гэ та да ро га. Да та го ж, ка лі яго на леж ным 

чы нам да гля даць, ён абя цае пра ста яць не менш за сто га доў.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Пра гэ та Аляк сандр Лу ка шэн-

ка за явіў на су стрэ чы з гру-

пай аме ры кан скіх ана лі ты каў, 

якія зна хо дзі лі ся з ві зі там 

у Мін ску.

«Гэ тая су стрэ ча важ ная не толь-

кі для бе ла рус ка-аме ры кан скіх ад-

но сін, але і для ўся го еў ра пей ска га 

рэ гі ё на ў цэ лым», — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт. Па вод ле яго слоў, у 

ця пе раш ні час ва ен на-па лі тыч ная 

сі ту а цыя ва Ус ход няй Еў ро пе за-

ста ец ца вель мі ня прос тай — і, на 

жаль, са ста но ві шча, якое скла-

ла ся, ня ма ві да воч на га вый сця. 

«Па лі ты кі, якія зна хо дзяц ца ў па-

ло не сва ёй ры то ры кі, не мо гуць 

да мо віц ца. Вай скоў цы, як заў сё ды, 

спа дзя юц ца на леп шае, але вы му-

ша ны рых та вац ца да гор ша га. І ў 

гэ ты ж час зу сім по бач, ва Украі-

не, гі нуць лю дзі, — ска заў Прэ зі-

дэнт. — Ваш ця пе раш ні ста тус і 

фар мат на шай су стрэ чы да зва ля-

юць ад кры та аб мер ка ваць га лоў-

ныя праб ле мы на ша га рэ гі ё на».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па зна чыў 

не каль кі клю ча вых тэ зі саў, на якіх 

вар та спы ніц ца. Бе ла рус кі лі дар 

на га даў, што Бе ла русь — гэ та ма-

ла дая су ве рэн ная дзяр жа ва, якая 

пра во дзіць са ма стой ную знеш нюю 

па лі ты ку і мае ўзва жа ную праг-

ма тыч ную па зі цыю па шы ро кім 

спект ры праб лем ных пы тан няў 

між на род най бяс пе кі.

«Ад наў ля ю чы нар маль ныя ад-

но сі ны з ЗША, пад трым лі ва ю чы 

доб ра су сед скія су вя зі з Еў ра пей-

скім са юзам, па шы ра ю чы парт нёр-

ства з НА ТА, Бе ла русь імк нец ца да 

вы бу доў ван ня раў на праў на га дыя-

ло гу з усі мі, — пад крэс ліў кі раў нік 

дзяр жа вы. — Мы вы сту па ем за 

па вы шэн не ад кры тас ці і раз віц цё 

ўза е ма ра зу мен ня ў рам ках ума ца-

ван ня рэ гі я наль най бяс пе кі».

Ён да даў, што Бе ла русь знач-

ную ўва гу ад дае праб лем ным пы-

тан ням з дзяр жа ва мі-су се дзя мі. 

Га вор ка ідзе як пра кра і ны — чле-

ны НА ТА, так і пра тыя, што не ўва-

хо дзяць у склад Аль ян су.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: на ша кра-

і на зна хо дзіц ца па між дву ма най-

буй ней шы мі цэнт ра мі сі лы. «Вам, 

як экс пер там не толь кі ў сфе ры 

знеш няй па лі ты кі, але і ў ва ен на-

па лі тыч ных пы тан нях, не трэ ба 

тлу ма чыць, чым мо жа па гра жаць 

нам лю бая ва ен ная кан фран та цыя 

па між За ха дам і Ус хо дам, — ска-

заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — На-

ша кра і на ка тэ га рыч на не за ці-

каў ле на ў кан флік тах — ні ў «га-

ра чых», ні ў «за ма ро жа ных». Ні ў 

су се дзяў, ні тым больш на сва ёй 

тэ ры то рыі».

На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, 

ва ен ная дакт ры на Бе ла ру сі мае 

вы ключ на аба рон чы ха рак тар. 

«Мной не раз ад зна ча ла ся, што 

з на ша га бо ку ні ко лі не бу дзе зы-

хо дзіць па гро за су се дзям», — да-

даў ён.

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што 

Бе ла русь зна хо дзіц ца ў ва ен ным 

са ю зе з Ра сі яй, у якой ад но сі ны з 

За ха дам ця пер, мяк ка ка жу чы, не 

са мыя леп шыя. Тым не менш на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі да гэ та га ча су 

ня ма ні я кіх баз ін шых дзяр жаў.

«Вель мі час та аб мяр коў ва ец-

ца праб ле ма ра сій скай ба зы на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Па слу хай це, 

на ду ма ная праб ле ма!» — пад крэс-

ліў ён.

Прэ зі дэнт зноў ад зна чыў, што 

бу дзе ў Бе ла ру сі ба за ці не — роз ні-

цы ня ма ні я кай. Ба за не раз мя шча-

ец ца ў на шай кра і не не та му, што 

Бе ла русь хо ча ка мусь ці па ка заць, 

што яна су ве рэн ная і не за леж ная, 

або ка мусь ці да га дзіць. «Мы яе не 

раз мя шча ем, та му што яна тут не 

па трэб на. Мы са мі па на шай за ду-

ме, па на шым ва ен ным аба рон чым 

пла не з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй за-

бяс пе чым тыя функ цыі, якія на нас 

ус кла дзе ны», — ска заў ён.

Больш за тое, да даў Прэ зі дэнт, 

бе ла рус кія вай скоў цы ў ста не 

больш эфек тыў на су праць ста яць, 

ка лі трэ ба, лю бой агрэ сіі і кан флік-

ту на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, па коль кі 

яны зна хо дзяц ца на сва ёй зям лі. 

Та му здоль ныя зра біць гэ та лепш, 

чым хто-не будзь.

«Ра зу ме ю чы, што на ша бяс пе-

ка на ўпрост за ле жыць ад сі ту а цыі 

ва кол нас, мы, вя до ма ж, ро бім 

на ма ган ні, каб ста бі лі за ваць рэ-

гі я наль ную аб ста ноў ку, а не «раз-

гой дваць» яе, не на пруж ваць. 

У ця пе раш ніх умо вах лю быя дзе ян ні, 

якія па ру ша юць да лі кат ны ста тус-

кво ў рэ гі ё не, то яць у са бе чар го вы 

ві ток эс ка ла цыі, які аба вяз ко ва за-

кра не і на шу кра і ну. Мы ўба ку ні ко лі 

не бу дзем, ка лі тут па ўста не ней кі 

кан флікт», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў: Бе ла русь — еў ра пей ская дзяр-

жа ва, якая за ці каў ле на ў моц най і 

адзі най Еў ро пе, у тры ва лым транс ат-

лан тыч ным парт нёр стве. «Мы ўпэў-

не ны, што ад згур та ва нас ці кра ін у 

рэ гі ё не і за ха ван ня ва ен на-па лі тыч-

най ро лі ЗША ў еў ра пей скіх спра вах 

за ле жыць бяс пе ка ўся го кан ты нен та. 

І тут мы не пе ра боль шва ем: без Аме-

ры кі мы, на жаль, не вы ра шым ні 

ад но пы тан не, у тым лі ку і ўкра ін скі 

кан флікт», — да даў ён.

«Раз ліч ваю, што ва шы ка мен-

та рыі да зво ляць нам ра за брац ца ў 

па ды хо дах за ход ня га све ту, перш 

за ўсё ЗША і НА ТА, да на шай краі-

ны і рэ гі ё на ў цэ лым, — ска заў Прэ-

зі дэнт. — Ка лі па вы ні ках су стрэ чы 

мы хоць кры ху на блі зім ся да леп-

ша га ра зу мен ня ад но ад на го, мож-

на бу дзе сме ла ска заць, што мы з 

ва мі вы ка на лі сваю мі сію».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка сён ня здзейс-
ніць ра бо чы ві зіт у Ка зах стан для ўдзе лу ў се сіі 
Са ве та ка лек тыў най бяс пе кі Ар га ні за цыі Да га во-
ра аб ка лек тыў най бяс пе цы, па ве да мі лі ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Пе ра га во ры лі да раў кра ін АДКБ прой дуць у вуз кім 

і па шы ра ным фар ма тах. На па рад ку дня — аб мер ка-

ван не ак ту аль ных праб лем між на род най і рэ гі я наль-

най бяс пе кі, тэ ма ты ка ўза е ма дзе ян ня на між на род най 

арэ не, а так са ма пы тан ні, якія да ты чац ца перс пек тыў-

най і бя гу чай дзей нас ці АДКБ, у тым лі ку кад ра выя, 

ар га ні за цый ныя і фі нан са выя ас пек ты. Па вы ні ках са-

мі ту пра ду гле джа на пад пі сан не шэ ра гу між на род ных 

да ку мен таў.

РАЎ НА ПРАЎ НЫ ДЫЯ ЛОГ З УСІ МІ
Бе ла русь не раз мя шчае ра сій скую ва ен ную ба зу, бо яна тут не па трэб на

Дзі ця чы са док № 113 

«Ва сі лёк» стаў цу доў-

ным па да рун кам для 

жы ха роў мік ра ра ё на. Ён 

раз лі ча ны на ад на ча со-

вае зна хо джан не ка ля 

200 хлоп чы каў і дзяў ча-

так. На сель ніц тва Бі ле-

ва боль шае, чым у ра зам 

узя тых не каль кіх рай-

цэнт рах воб лас ці, — ка ля 

40  ты сяч  ча  ла  век . 

А ўста ноў аду ка цыі тут 

не ха пае: з но вых — тры 

сад кі і ад на ся рэд няя 

шко ла.

Мяс цо вая ўла да мае на мер вы-

пра віць сі ту а цыю. Для гэ та га ўжо 

ро бяц ца кан крэт ныя кро кі.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў-

ні коў На цы я наль на га схо ду Бе-

ла ру сі Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА 

ад зна чыў, што ад крыц цё но вай уста-

но вы аду ка цыі — знач ная па дзея не 

толь кі для го ра да, але і ў цэ лым для 

рэс пуб лі кі.

— Уні каль ны шмат функ цы я наль-

ны са док. Лі чу, што дзе ці тут атры-

ма юць доб рае вы ха ван не і аду ка-

цыю. А са мае га лоў нае — бу дуць 

зда ро выя, — ад зна чыў ён.

З пры ем най па дзе яй па він ша ваў 

жы ха роў мік ра ра ё на гу бер на тар 

Віцебшчыны Мі ка лай ШАРС НЁЎ. 

Па вод ле слоў стар шы ні абл вы кан-

ка ма, Бі ле ва ак тыў на пра цяг ва юць 

за бу доў ваць жыл лём. Тут што год 

па вя ліч ва ец ца коль касць дзят вы: 

ад 900 да 1000 хлоп чы каў і дзяў-

ча так. У сад ках на сён няшні дзень 

ма юць па трэ бу ка ля 2000 дзя цей, 

ка ля 1,5 ты ся чы з іх баць кі во зяць 

ва ўста но вы да школь най аду ка цыі, 

якія зна хо дзяц ца па-за Бі ле вам. 

І ка неш не, бу дзе ра біц ца ўсё маг-

чы мае, каб кар ды наль на змя ніць 

сі ту а цыю: на прык лад,бу даў ніц тва 

чар го ва га дзі ця ча га сад ка пла ну-

юць рас па чаць ужо ў на-

ступ ным го дзе.

Гу бер на тар так са ма па ве-

да міў, што бу дзе да бу да ва на 

яшчэ ад на шко ла, якую ёсць 

на мер здаць пад ключ праз 

год. І вы ка заў упэў не насць 

у тым, што, ка лі па ра лель-

на бу дуць ство ра ны пар кі, 

скве ры, Бі ле ва ста не ад ной 

з са мых пры ваб ных час так 

Ві цеб ска.

Са док мож на на зваць ад-

ным з най леп шых у кра і не. 

Тут ёсць трэ на жор ная, спар-

тыў ная за лы, ба сейн, сэн сар-

ны па кой. Пра ду гле джа на ўсё не аб-

ход нае, каб сюды пры во дзі лі дзя цей 

з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз-

віц ця. На тэ ры то рыі ёсць пля цоў кі 

для та го, каб дзя цей на ву чыць пра-

віль на па во дзіць ся бе на да ро гах, 

у вы пад ку над звы чай ных сі ту а цый. 

Тут утуль на і ці ка ва як унут ры, так 

і звон ку.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ві зіт у Ка зах стан

«ВА СІ ЛЁК» ДЛЯ 200 МА ЛЫХ
Спі ке ры абедз вюх па лат бе ла рус ка га пар ла мен та ў пе рад свя точ ны 

час так са ма на ве да лі рэ гі ё ны. Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га схо ду Бе ла русі Мі ха іл Мяс ні ко віч па бы ваў у Ма гі лё ве, 

дзе па зна ё міў ся з іна ва цый най вы твор час цю ЗТАА «Омск Кар бон 

Ма гі лёў». На прад пры ем стве спі ке ру верх няй па ла ты пар ла мен та 

пра дэ ман стра ва лі до след ны ўзор атры ма на га тут тэх ніч на га 

вуг ля ро ду (пад ра бяз ней аб гэ тым чы тай це ў заўт раш нім ну ма ры 

«МС»).

А стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 

Ула дзі мір Анд рэй чан ка пры няў удзел у цы ры мо ніі ад крыц ця 

дзі ця ча га сад ка «Ва сі лёк», што з'я віў ся ў ві цеб скім мік ра ра ё не Бі ле ва.

Ка мен та рыі ў тэ му
Экс перт Цэнт ра па ана лі зе еў ра пей скай па лі-

ты кі, ге не рал-лей тэ нант у ад стаў цы Бен ХО ДЖЭС 

на пы тан не аб тым, як зняць на пру жа насць па між 

Ус хо дам і За ха дам, ска заў, што яго вель мі ўра зіў 

уз ро вень ад кры тас ці і праз рыс тас ці, га тоў насць бе-

ла рус ка га кі раў ніц тва іс ці на кан такт. Па вод ле яго 

слоў, гэ та адзін са спо са баў урэ гу ля ван ня сі ту а цыі 

на сён няш ні дзень.

Экс пер та так са ма ўра зіў па тэн цы ял і здоль насць 

Бе ла ру сі вы сту паць га ран там ста біль нас ці ў рэ гі ё-

не. Ён на га даў, што Бе ла русь мя жуе з кра і на мі — 

удзель ні ца мі НА ТА, а так са ма з Ра сі яй і Укра і най, і 

ка лі ўсе гэ тыя гуль цы бу дуць упэў не ныя ў бе ла рус-

кай знеш няй па лі ты цы, то гэ та знач ным чы нам мо жа 

па спры яць зні жэн ню на пру жа нас ці.

Бен Хо джэс па цвер дзіў, што роск віт і даб ра быт 

ЗША на ўпрост за ле жаць ад эка на міч най і па лі тыч най 

ста біль нас ці ў еў ра пей скім рэ гі ё не ў тым лі ку. Ён на-

га даў, што ў пе ра га во рах па вы ра шэн ні ўкра ін ска га 

пы тан ня аме ры кан скі бок пры маў удзел, што свед-

чыць аб за ці каў ле нас ці ў ста біль нас ці ў рэ гі ё не.

На дум ку прэ зі дэн та Джэй мстаў нска га фон ду 

Гле на ХО ВАР ДА, ад но сі ны Бе ла ру сі і ЗША на сён-

няш ні дзень вы хо дзяць на но вы ўзро вень, ста но вяц-

ца больш моц ны мі, цёп лы мі, на поў не ны мі вя лі кім 

да ве рам. Гэ та му спры я юць апош нія ві зі ты, што да-

юць маг чы мас ці для су стрэ чы з кі раў ніц твам кра і-

ны. Ён да даў, што су стрэ ча з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі 

пе ра сяг ну ла ўсе яго ча кан ні, а кож ны ві зіт у на шу 

кра і ну — гэ та па мят ная і ра дас ная па дзея.

Стар шы ды рэк тар Цэнт ра дып ла ма тыі і гла баль-

ных ад но сін імя Джо Бай дэ на Майкл КАР ПЕН ТЭР 

вы ка заў над зею, што нар ма лі за цыя ад но сін Бе ла-

ру сі і ЗША прой дзе вель мі хут кі мі тэм па мі. На яго 

дум ку, ад сут насць па слоў у дзвюх кра і нах — гэ та 

стра тэ гіч ная па мыл ка, якую не аб ход на вы ра шаць як 

ма га хут чэй. Акра мя та го, Майкл Кар пен тэр ад зна-

чыў, што ЗША на ўпрост за ці каў ле ны ў цэ лас нас ці і 

са ма стой нас ці Бе ла ру сі і бы ло б не мэ та згод на пры-

му шаць яе ра біць вы бар па між Ус хо дам і За ха дам.

Фо
 та

 Б
ел
ТА

.


