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Бе ла русь, па сло вах яе лі да ра, 

ужо па ча ла біць у на бат, за клі ка ю-

чы спы ніць су праць ста ян не. «Апош-

нім ча сам асаб лі ва мно га га во рым 

пра не аб ход насць дыя ло гу, ума ца-

ван не мер да ве ру і по шук кам пра-

мі саў. Але свет, на жаль, леп шым 

не ста но віц ца, — за ўва жыў Прэ зі-

дэнт. — Больш за тое, мы з'яў ля-

ем ся свед ка мі но ва га віт ка стра-

тэ гіч на га са пер ніц тва так зва ных 

«вя лі кіх дзяр жаў», «по лю саў сі лы». 

Ганд лё выя вой ны і санк цый нае су-

праць ста ян не на бі ра юць аба ро ты. 

Аб васт ра ец ца ба раць ба за энер-

га нось бі ты і сы ра він ныя рэ сур сы. 

Шмат лі кія ўзбро е ныя і за ма ро жа-

ныя кан флік ты на Бліз кім Ус хо дзе, 

у Азіі, Ла цін скай Аме ры цы і Еў ро пе 

не вы ра ша юц ца».

«Но вым, ра ней не вя до мым прэ-

цэ дэн там ста лі ата кі з да па мо гай 

бес пі лот ні каў на наф та выя аб' ек-

ты Са удаў скай Ара віі. Свет уба чыў 

но вую зброю, тан ную і да ступ ную, 

але здоль ную на нес ці не па праў ную 

шко ду не толь кі ад ной дзяр жа ве, 

але і пла не це ў цэ лым, — звяр нуў 

ува гу Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Цал кам ві да воч на, у спі се су час ных 

вы клі каў ча ла вец тву да мі ну юць па-

гро зы бяс пе цы».

Пры гэ тым шмат ба ко выя пля-

цоў кі, у тым лі ку ААН, АБ СЕ, ста-

но вяц ца мес цам вы свят лен ня ад-

но сін, а не вы ра шэн ня праб лем, 

за ўва жыў Прэ зі дэнт. Сіс тэ ма ва-

ен на-па лі тыч ных стрым лі ван няў і 

про ці ва гаў раз бу ра ец ца на ва чах, 

а між на род ныя ар га ні за цыі па куль 

не мо гуць спы ніць гэ ты пра цэс. 

«Маг чы ма, не жа да юць, а маг чы ма, 

тыя, хто да мі нуе ў гэ тых ар га ні за-

цы ях, за ці каў ле ныя ў гэ тым», — да-

пус ціў вы сту поў ца.

Нас не мо жа не хва ля ваць той 

факт, што гра дус не да ве ру і кан фран-

та цыі па між Ра сі яй і За ха дам да сяг-

нуў мя жы, ска заў бе ла рус кі лі дар.

«Пас ля ня даў ня га вы ха ду з Да-

га во ра аб лік ві да цыі ра кет ся рэд няй 

і мен шай да лё кас ці двух клю ча вых 

яго ўдзель ні каў пра цэс раз бу рэн ня 

ар хі тэк ту ры кант ро лю над уз бра ен-

ня мі фак тыч на вый шаў на фі ніш-

ную пра мую. Апош ні ру беж — Да га-

вор па стра тэ гіч ных на сту паль ных 

уз бра ен нях. Ка лі ба кі не да мо вяц ца 

аб яго пад аў жэн ні, уся го праз два 

га ды (у 2021 го дзе) свет апы нец ца 

ў сі ту а цыі, ка лі ад но сі ны ў сфе ры 

ядзер ных уз бра ен няў на огул не бу-

дуць ні чым рэ гу ля вац ца!» — па пя-

рэ дзіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ча ла вец тва ся мі міль ны мі кро ка-

мі ру ха ец ца да ры сы, за якой, на 

дум ку Прэ зі дэн та, — без дань. «На 

жаль, да во дзіц ца пры знаць, што ў 

вя лі кіх дзяр жаў ёсць пад ста вы ста-

віц ца ад но да ад на го з не да ве рам. 

Не дру жа люб ныя і на ват агрэ сіў ныя 

дзе ян ні ў мі ну лым ука ра ня юць уза-

ем ныя па да зрэн ні і асця ро гі на доў-

гія га ды на пе рад».

Вы ка рыс таць 
рэ сурс Бе ла ру сі

Ідэа льным ра шэн нем ак ту аль ных 

за дач Аляк сандр Лу ка шэн ка ба чыць 

вяр тан не да кан цэп цыі еў ра пей скай 

бяс пе кі, за сна ва най на су пра цоў-

ніцтве, да каш тоў нас цяў Хель сін-

ска га за ключ на га ак та і Па рыж скай 

хар тыі для но вай Еўро пы.

Бе ла рус кі лі дар упэў не ны: «Нам 

усім тэр мі но ва трэ ба моц ная гіс то-

рыя пос пе ху, якая пе ра ка нае на ват 

заў зя тых скеп ты каў і «яст ра баў». 

Ня гле дзя чы на глы бо кія су пя рэч-

нас ці і не да стат ко вае ра зу мен не, 

ін та рэ сы бяс пе кі ў Еў ро пе аб са лют-

на су мя шчаль ныя».

Прык лад та ко га пос пе ху мо-

жа пра дэ ман стра ваць Бе ла русь, 

якая за апош нія два дзе ся ці год дзі 

апы ну ла ся ва ўні каль най сі ту а цыі. 

«З ад на го бо ку, мы — ва ен на-па-

лі тыч ны са юз нік Ра сіі і ўдзель нік 

АДКБ. Ні ў ад ной дзяр жа вы ня ма 

та ко га ўзроў ню ад но сін з Маск вой, 

як у нас», — за явіў Лу ка шэн ка. 

У той жа час, як кажа кі раў ні к дзяр-

жа вы, Бе ла русь за клю чы ла між на-

род ныя да га во ры ў га лі не бяс пе кі і 

мер да ве ру з усі мі су се дзя мі, у тым 

лі ку з дзяр жа ва мі-чле на мі НА ТА.

«Мы га то выя на паў няць гэ тыя 

двух ба ко выя па гад нен ні но вым 

змес там, удас ка наль ваць іх. Сіг-

на лы, якія атрым лі ва ем ад на шых 

парт нё раў, ка жуць пра тое, што і 

яны га то выя да та ко га ўза е ма дзе-

ян ня. Гэ та ўні каль ны рэ сурс у ця пе-

раш няй сі ту а цыі. І мы ўсе аба вя за-

ныя ім ска рыс тац ца. Каб мы, еў ра-

пей цы, да ка за лі са мі са бе і ўся му 

све ту, што ар хі тэк ту ра еў ра пей скай 

бяс пе кі мо жа быць ад ноў ле на. Што 

мо жа быць ін шая ма дэль ста сун-

каў Ра сіі і НА ТА, Кі тая і ЗША і яе 

пра ек цыя на Еў ро пу. Не та кая, як 

апош нія пяць га доў», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён пад крэс ліў, што Бе ла русь 

шмат у чым фар мі руе гіс то рыю 

пос пе ху ў пы тан нях рэ гі я наль най 

бяс пе кі.

«Мы і да лей бу дзем пра цяг ваць 

гэ ты курс, як бы ка мусь ці ён ні быў 

не да спа до бы. Мы чу ем, ба чым, 

што нех та пад вяр гае су мнен ню, 

ка мусь ці шка да, што не ўсё Бе ла-

русь мо жа, а ма быць, і ні чо га не 

мо жа, а нех та прос та ўхмы ля ец ца: 

ды ну, ці ім вы ра шаць ней кія пы-

тан ні? Ша ноў нае спа дар ства, мы 

ні чо га не збі ра ем ся вы ра шаць за 

ка гось ці! Дай бо жа за ся бе вы ра-

шыць. Мы прос та вам пра па ну ем: 

да вай це збі рац ца ў гэ тым ці хім, 

спа кой ным — па куль што — мес цы, 

і бу дзем аб мяр коў ваць на шы праб-

ле мы», — звяр нуў ся да ўдзель ні каў 

фо ру ма кі раў нік дзяр жа вы.

Ён на га даў, што на ша кра і на 

пры кла дае мак сі мум на ма ган няў 

і мае на мер гэ так жа дзей ні чаць і 

на да лей. З мо ман ту атры ман ня не-

за леж нас ці і су ве рэ ні тэ ту яна ўжо 

больш за чвэрць ста год дзя вы сту-

пае до на рам ста біль нас ці, чыс тым 

па стаў шчы ком і еў ра пей скай, і між-

на род най бяс пе кі. Та му гіс то рыя 

пос пе ху Бе ла ру сі як на дзей на га 

парт нё ра, які ка рыс та ец ца да ве рам 

і Ус хо ду, і За ха ду, маг ла б стаць 

ад ка зам на пы тан не, ці маг чы ма 

зра біць Ус ход нюю Еў ро пу транс гра-

ніч ным по ясам ста біль нас ці і кан-

струк тыў на га ўза е ма дзе ян ня.

Еў ро па без ра кет
У якас ці пер ша га кро ку ў рэа лі-

за цыі гэ тай ам бі цый най мі сіі афі-

цый ны Мінск аб' явіў, што, ня гле дзя-

чы на раз бу рэн не Да га во ра аб ра-

ке тах ся рэд няй і мен шай да лё кас ці, 

Бе ла русь, якая бы ла паў на праў ным 

удзель ні кам, пра цяг не яго вы кон-

ваць, ка лі не бу дзе ад па вед ных 

знеш ніх па гроз для на шай кра і ны.

«Маг чы ма, усё ж та кі вар та са-

брац ца і аб мер ка ваць гэ ту, ба дай, 

са мую ак ту аль ную на ця пе раш ні 

мо мант праб ле му. Ка лі жа да е це, 

у Мін ску. Не хо ча це — да вай це ў 

ней кім ін шым мес цы. Тым больш 

што Бе ла русь ужо вы сту пі ла з пра-

па но вай пры няць шмат ба ко вую 

па лі тыч ную дэк ла ра цыю ад каз ных 

кра ін аб не раз мя шчэн ні ра кет ся-

рэд няй і мен шай да лё кас ці ў Еў ро-

пе. Га то вы на ват іні цы я ваць, узяць 

на ся бе рас пра цоў ку тэкс ту гэ та га 

да ку мен та», — пра па на ваў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Та кая дэк ла ра цыя не з'яў ля ец-

ца раў на знач най за ме най Да га-

во ра. Але яна маг ла б да па маг чы 

ў за паў нен ні пра ва во га ва ку у му ў 

рэ гу ля ван ні гэ та га сег мен та ўзбра-

ен ня. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі спа дзя-

ец ца, што та кі да ку мент атры мае 

пад трым ку мно гіх дзяр жаў і ста не 

прак тыч ным унёс кам у рэа лі за цыю 

на шай іні цы я ты вы аб за пус ку між-

на род на га дыя ло гу па бяс пе цы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў 

упэў не насць, што сён ня но вую гіс-

то рыю пос пе ху еў ра пей скай бяс пе кі 

трэ ба збі раць лі та раль на па кру пін-

ках. Ма лыя і ся рэд нія дзяр жа вы, та кія 

як Бе ла русь, мо гуць зра біць рэ аль ны 

ўнё сак у ад ра джэн не «ду ху Хель сін-

кі» на еў ра пей скай пра сто ры. Рэа лі-

за цыя та ко га па ды хо ду вы гад на ўсім 

клю ча вым су свет ным гуль цам — і 

Ра сіі, і ЕС, і ЗША, і Кі таю.

Клю ча вое пы тан не — 
Дан бас

Прэ зі дэнт не аб мі нуў у сва ім 

вы ступ лен ні сі ту а цыю на ўсхо дзе 

Укра і ны. Па вод ле яго слоў, рэ гі ён 

не мо жа вы брац ца з баг ны са цы-

яль на га, эка на міч на га і гу ма ні-

тар на га ха о су. Клю ча вое пы тан не 

бяс пе кі ў Еў ро пе — вы ра шэн не кан-

флік ту ў Дан ба се, упэў не ны ён.

«Гэ тая праб ле ма — свай го ро-

ду лак му са вая па пер ка для еў-

ра пей скай су поль нас ці. Укра ін скі 

кан флікт па тра буе ад нас яго вы-

ра шэн ня. Ка лі мы яго вы ра шым — 

зна чыць, мы на неш та здоль ныя. 

Ка лі не, то бу дзем збі рац ца і раз-

маў ляць не ў Мін ску, дык у Маск ве. 

Не ў Маск ве, дык у Па ры жы, Бер лі-

не і яшчэ дзесь ці, але тол ку бу дзе 

ма ла», — упэў не ны Прэ зі дэнт.

Ён на га даў, што не каль кі дзён 

та му вяр нуў ся з Жы то мі ра, дзе пра-

хо дзіў чар го вы бе ла рус ка-ўкра ін скі 

Фо рум рэ гі ё наў, які меў эка на міч-

ны фар мат. Але і там не абы шло ся 

без па лі ты кі. Ад бы ла ся грун тоў ная 

раз мо ва па шы ро кім ко ле тэм з 

Прэ зі дэн там Ула дзі мі рам Зя лен-

скім. Бе ла рус кі лі дар яго на зваў 

са праўд ным па тры ё там сва ёй ра-

дзі мы, свя до мым па лі ты кам, га то-

вым да скла да ных ра шэн няў для 

да сяг нен ня мі ру.

«У Бе ла ру сі ра ды, што ў пра цэ-

се вы ра шэн ня кан флік ту з'яў ля ец-

ца пра грэс — ажыц цёў ле ны аб мен 

за тры ма ны мі асо ба мі, у Мін ску на 

па ся джэн ні Трох ба ко вай кан такт-

най гру пы так са ма на ме ціў ся ней-

кі рух. Але ка лі нех та ду мае, што 

пас ля пры няц ця ра шэн няў у Мін ску 

(а там прос та яшчэ раз бы лі кан-

крэ ты за ва ны Мін скія па гад нен ні 

«нар манд скай чац вёр кі») лёд кра-

нуў ся, то не. Ён не кра нуў ся і не 

кра нец ца, ка лі мы не пад штурх нём 

пра цэс», — кан ста та ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Так ад бы ва ец ца, та му што но-

ва га Прэ зі дэн та Укра і ны па кі ну лі 

сам-на сам з праб ле ма мі, лі чыць 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён за клі каў 

па гля дзець на па дзеі, што ця пер 

ад бы ва юц ца ў Кі е ве. «Там пэў ныя 

сі лы вы ка рыс тоў ва юць сі ту а цыю, 

каб уво гу ле пры ціс нуць но вую 

ўла ду і но ва га прэ зі дэн та. І Еў ро па 

маў чыць. Але ж вай на не толь кі ва 

Укра і не, яна ва кол нас, у на шым 

до ме. І вы ра шаць гэ ту праб ле му 

нам».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не ны: 

без удзе лу ЗША кан флікт ва Укра і-

не ўрэ гу ля ваць не атры ма ец ца.

«Трэ ба не толь кі спы ніць вай ну, 

трэ ба ад на віць Дан бас», — за явіў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён паў та-

рыў, што Бе ла русь не рвец ца ў па-

срэд ні кі ці мі ра твор цы: «Ні ко лі мы 

так не ста ві лі пы тан не. Мы га то-

выя як бліз кія і род ныя лю дзі, ка лі 

Укра і на і Ра сія да мо вяц ца, сыг раць 

тую ро лю, якая імі бу дзе вы зна ча-

на нам».

Лё са вы зна чаль ныя 
тэ мы

Лі дар Бе ла ру сі пад крэс ліў: ім-

гнен на га, уні вер саль на га рэ цэп ту 

нар ма лі за цыі сі ту а цыі ў све це і 

Еўро пе ня ма. Але ёсць уні вер саль-

ны ін стру мент, зна чэн не яко га не-

маг чы ма пе ра аца ніць, — гэ та дыя-

лог, дзя ку ю чы яко му мож на ады сці 

ад краю без да ні гла баль на га кан-

флік ту, дзе не бу дзе пе ра мож цаў.

«Усё больш ві да воч ная не аб ход-

насць пра вя дзен ня ў най блі жэй шыя 

га ды між на род на га са мі ту ў рам ках 

«но ва га пра цэ су Хель сін кі», — пад 

эгі дай АБ СЕ, а маг чы ма, пад эгі дай 

ААН. Трэ ба пры няць да ку мент стра-

тэ гіч на га ха рак та ру па ўма ца ван ні 

між на род най бяс пе кі ў Еў ра ат лан-

ты цы, і ў больш шы ро кім маш та бе. 

Сён ня не маг чы ма вы ра шаць гэ тыя 

пы тан ні без та ко га цяж ка ва га ві ка, 

як Кі тай ская На род ная Рэс пуб лі ка. 

Важ на ўліч ваць так са ма мер ка ван не 

і ін шых кра ін, чый уплыў у све це сён-

ня рас це», — сцвяр джае Прэ зі дэнт.

Бе ла русь га то ва пра соў ваць 

ідэю «Хель сін кі-2», дыя лог Еў ра-

саю за і ЕА ЭС, АДКБ і НА ТА, спа лу-

чэн не з кі тай скім пра ек там «Адзін 

по яс, адзін шлях», з ШАС і АСЕ АН, 

ства рэн не «по яса ліч ба ва га доб ра-

су сед ства».

«Бу дзем пад трым лі ваць усе кан-

струк тыў ныя ідэі, на кі ра ва ныя на 

пе ра адо лен не раз дзя ляль ных лі-

ній, за ха ван не мі ру», — ак цэн та ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён асаб лі ва спа дзя ец ца на ана-

лі тыч ныя дыс ку сіі пля цоў кі «Мінск-

ага дыя ло гу». Экс пер ты (у ад роз-

нен не ад па лі ты каў) не аб ме жа ва-

ныя ў сва іх мер ка ван нях і мо гуць 

да зво ліць са бе ска заць усё, што 

лі чаць па трэб ным, па зна чыць лю-

быя не стан дарт ныя ідэі, пра па на-

ваць ра шэн ні, якія ця пер па трэб ныя 

між на род най су поль нас ці.

* * *
На се сіі вы со ка га ўзроў ню свае 

дум кі на конт праб ле мы бяс пе кі 

ў рэ гі ё не вы ка за лі экс пер ты, ся-

род якіх быў прэ зі дэнт Гру зіі ў 

2013—2018 га дах Ге ор гій Марг-

ве лаш ві лі. Ён ад зна чыў, што для 

вы пра цоў кі ад ка зу на но выя вы клі кі 

не аб ход на вы ра шыць ста рыя праб-

ле мы.

Прэ зі дэнт Хар ва тыі ў 2000—

2010 га дах Сця пан Ме січ ба чыць 

бу ду чы ню ў су пра цоў ніц тве, рэа лі-

за цыі но вых агуль ных мэт.

«Сён ня ў вы ра шэн ні праб лем 

мы па він ны аба пі рац ца на до свед, 

які ўжо ма ем, і ад на ча со ва вы пра-

цоў ваць но вы ін стру мен та рый», — 

вы ка за ла ўпэў не насць кі раў нік 

пра гра мы «Гла баль ная Еў ро па» 

Цэнт ра Вуд ра Віль са на, экс-вяр-

хоў ны прад стаў нік Еў ра пей ска-

га са ю за па знеш няй па лі ты цы 

і па лі ты цы бяс пе кі і пер шы ві цэ-

прад стаў нік Еў ра пей скай ка мі сіі 

ба ра не са Кэт рын Эш тан (Вя лі ка-

бры та нія).

Стар шы ня Ча со вай ка мі сіі 

па ін фар ма цый най па лі ты цы і 

ўзаема дзе ян ні са СМІ Са ве та 

Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га схо ду 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі Аляк сей 

Пуш коў пе ра ка на ны: для за ха-

ван ня ад на го з са мых пры го жых 

кан ты нен таў у све це трэ ба кры ху 

менш на стой ваць на па лі ты цы з 

па зі цыі сі лы.

Стар шы на ву ко вы су пра цоў-

нік Ат лан тыч на га са ве та, экс-на-

мес нік Ге не раль на га сак ра та ра 

НА ТА Аляк сандр Верш боў (ЗША) 

пад крэс ліў: каб ру хац ца на пе рад 

у вы ра шэн ні праб лем, не аб ход на 

пры трым лі вац ца прын цы пу су ве-

рэ ні тэ ту дзяр жаў, вяр шэн ства між-

на род на га пра ва.

Так ці інакш, усе ўдзель ні кі Фо-

ру му «Еў ра пей ская бяс пе ка: ады сці 

ад краю без да ні» вы ка за лі ўпэў не-

насць, што ады сці ад гэ та га краю 

мож на толь кі, воб раз на ка жу чы, 

узяў шы ся за ру кі. Гэ та ў ін та рэ сах 

кож на га без вы клю чэн ня на ро да 

Еў ро пы.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, 

Вар ва ра МА РО ЗА ВА, 

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
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На су стрэ чы пад час між на род най кан фе рэн-

цыі «Еў ра пей ская бяс пе ка: ады сці ад краю 

без да ні» аб мер ка ва ны не ка то рыя гіс та рыч-

ныя мо ман ты раз віц ця кра ін Бал кан ска га паў-

вост ра ва, пы тан ні, звя за ныя ў цэ лым з ума ца-

ван нем між на род най і рэ гі я наль най бяс пе кі. 

Сця пан Ме січ зга даў пра не ка то рыя гіс та рыч-

ныя мо ман ты і ро лю та га час най Юга сла віі ў 

су свет най па лі ты цы.

Экс-прэ зі дэнт Хар ва тыі ўдзель ні чаў у ра бо це між-

на род най кан фе рэн цыі ў Мін ску і ў сва ім вы ступ-

лен ні за кра нуў важ ныя тэ мы бяс пе кі і про ці дзе ян ня 

ак ту аль ным вы клі кам і па гро зам.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка ваў Сця па ну Ме-

сі чу за пры езд у Мінск.

«Для нас гэ та вель мі важ на. З ва ша га вы ступ лен-

ня я яшчэ лепш пра вас да ве даў ся. Кар ды наль на па-

леп шы ла ся мер ка ван не пра тых лю дзей, што жы лі ў 

не ка лі вель мі моц най кра і не, якой мы зайз дрос ці лі, 

у якой мы ву чы лі ся», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Як пад крэс ліў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі, Юга сла вія ў 

свой час бы ла ма гут най дзяр жа вай, на пэў на, та-

му — не па жа да най не ка то рым улад ным лю дзям.

«Гэ та маё цвёр дае пе ра ка нан не. І вось я сён ня, 

слу ха ю чы ва ша вы ступ лен не, не мог па зба віц ца 

гэ тай дум кі», — ска заў ён.

Па вод ле Бел ТА.

АДЫ СЦІ АД БЕЗ ДА НІ

Мінск зблі жае на ро ды
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі су стрэў ся з экс-прэ зі дэн там Хар ва тыі Сця па нам Ме сі чам

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


