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Аў та прам Гер ма ніі 
пе ра стаў быць ру ха ві ком эка но мі кі кра і ны

Аў та ма біль ная пра мыс-

ло васць Гер ма ніі па цяр пе-

ла ад пан дэ міі ка ра на ві ру са 

мац ней за ін шыя сфе ры, 

мяр ку юць экс пер ты Ін сты ту-

та ня мец кай эка но мі кі (ІW). 

У вы ні ку аў та прам пе ра стаў 

быць вы зна чаль най для эка на міч на га рос ту кра і ны га лі ной. 

Аб гэ тым свед чаць вы ні кі да сле да ван ня ІW, якія пры во-
дзіць Handelsblatt. На па чат ку пан дэ міі іс тот на па цяр пе лі 
гла баль ныя лан цуж кі па ста вак у аў та ма біль най пра мыс-
ло вас ці. За тым га лі на су тык ну ла ся з рэз кім па дзен нем 
по пы ту, які ад наў ля ец ца вель мі ма руд на. «У вы ні ку аў та ма-
біль най ін дуст рыі ўпер шы ню за дзе ся ці год дзе прый дзец ца 
ажыц цяў ляць ад чу валь ныя ка рэк ці роў кі ў сфе ры пер са-
на лу», — ад зна ча юць экс пер ты. Хрыс ці ян ска-са цы яль ны 
са юз, які ўва хо дзіць у кі ру ю чую ка а лі цыю, за клі каў урад 

ака заць да дат ко вую да па мо гу аў та ма біль ным кам па ні ям 

і пад тры маць раз віц цё элект ра ма бі ляў у кра і не. Між тым 

канц лер ФРГ Ан ге ла Мер кель не лі чыць не аб ход ным па-

шы рэн не ўжо іс ну ю ча га па ке та фін да па мо гі.

Трое чы ноў ні каў вы лу чы лі кан ды да ту ры 
на па са ду прэм' е ра Япо ніі

Тры прэ тэн дэн ты на па са ду кі раў ні ка Лі бе раль на-дэ ма-

кра тыч най пар тыі (ЛДП) Япо ніі вы ста ві лі свае кан ды да ту ры 

з па чат кам афі цый най пе рад вы бар най кам па ніі ў пар тыі, 

пе рад ае агенц тва Assocіated Press (AP). У кан цы жніў ня 

лі дар ЛДП і прэм' ер-мі ністр Япо ніі Сін дзо Абэ аб вяс ціў аб 

на ме ры пай сці ў ад стаў ку з-за праб лем са зда роў ем. Ён 

пра цяг не кі ра ваць ура дам кра і ны да та го ча су, па куль не 

вы зна чыц ца яго пе ра ем нік. AP ад зна чае, што з ця пе раш ніх 

кан ды да таў най боль шы мі шан ца мі, як лі чыц ца, ва ло дае 

71-га до вы ге не раль ны сак ра тар ка бі не та мі ніст раў Япо ніі 

Ёсі хі дэ Су га. Два яго са пер ні кі — бы лы мі ністр аба ро ны 

і экс-мі ністр сель скай гас па дар кі Сі гэ ру Ісі ба, а так са ма 

экс-мі ністр за меж ных спраў і ця пе раш ні ад каз ны за па-

лі тыч ны курс ЛПД Фу міа Кі сі да. 14 ве рас ня чле ны ЛДП 

абя руць но ва га лі да ра, які ста не но вым прэм' е рам пас ля 

ад аб рэ ння яго кан ды да ту ры пар ла мен там.

Па жа ры ў Ка лі фор ніі аха пі лі 
рэ корд ныя пло шчы

Пло шча ляс ных па жа раў у аме ры кан скім шта це Ка лі-

фор нія па бі ла рэ корд 2018 го да і да сяг ну ла двух міль ё-

наў акраў (809 ты сяч гек та раў), па ве дам ляе Assocіated 

Press. Дэ парт амент ляс ной гас па дар кі і па жар най ахо вы 

шта та на сця рож вае той факт, што па доб ны па каз чык вы-

зна чыў ся на столь кі ра на. «Гэ та па ло хае, та му што ве-

ра сень і каст рыч нік гіс та рыч на з'яў ля юц ца на шы мі па-

жа ра не бяс печ ны мі ме ся ца мі», — за ўва жы ла агенц тву 

прад стаў нік дэ парт амен та Лін Тал ма чоф. Па чы на ю чы з 

15 жніў ня ў Ка лі фор ніі ад бы ло ся 900 ляс ных па жа раў. 

У вы ні ку ўзга ран няў за гі ну лі во сем ча ла век, раз бу ра на 

больш за 3,3 ты ся чы бу дын каў. Па жа ры па цяг ну лі за са бой 

ма са выя ад клю чэн ні элект ра энер гіі. Pacіfіc Gas & Electrіc 

па пя рэ дзі ла спа жыў цоў у Цэнт раль най і Паў ноч най Ка-

лі фор ніі, што элект рыч насць мо жа быць ад клю ча на з-за 

не бяс пе кі па жа раў. Акра мя та го, ляс ная служ ба ЗША за-

кры ла ў шта це во сем на цы я наль ных ля соў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ДОБ РА СУ СЕД СТВА 
Ў ЛІЧ БЕ

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 
Ула дзі мір Анд рэй чан ка 

вы сту піў на Ге на самб леі 
Між пар ла менц кай Асамб леі АСЕ АН

Ме ра пры ем ства, што пра хо дзіць 8—10 ве-

рас ня ў В'ет на ме, ар га ні за ва лі ў фар ма-

це ві дэа кан фе рэнц су вя зі. На пле нар ным 

па ся джэн ні спі кер ніж няй па ла ты пар ла-

мен та вы сту піў з ві дэа зва ро там на тэ му 

«Пар ла менц кая дып ла ма тыя дзе ля згур-

та ва най і адап тыў най су поль нас ці АСЕ-

АН», — пе рад ае прэс-служ ба Па ла ты прад-

стаў ні коў.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка ад зна чыў ро лю аб' яд-

нан ня ў па вы шэн ні пар ла менц кай дып ла ма тыі, 

зблі жэн ні з кра і на мі Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі на 

па лі тыч ным, эка на міч ным, са цы яль ным і ін шых 

на прам ках. Дыя лог ва ўмо вах ня ўхіль на га рос ту 

між на род ных праб лем, па яго сло вах, га ран-

туе ўстой лі вае раз віц цё су пра цоў ніц тва па між 

кра і на мі.

«На ша кра і на, як і дзяр жа вы АСЕ АН, пра соў-

вае ідэі су пра цоў ніц тва, ад кры тых і сум лен ных 

пе ра моў. Як і вы, мы пас ля доў на ажыц цяў ля ем 

не за леж ную знеш нюю па лі ты ку дзе ля мі ру і ста-

біль на га раз віц ця, шмат ба ко вас ці і ды вер сі фі-

ка цыі ад но сін», — ад зна чыў стар шы ня Па ла ты 

прад стаў ні коў.

На ша кра і на пад трым лі вае імк нен не дзяр-

жаў АСЕ АН за клю чыць па гад нен не аб зо не сва-

бод на га ганд лю з ЕА ЭС і га то ва са дзей ні чаць 

вы ра шэн ню гэ тай за да чы. Клю ча вы на пра мак 

уза е ма дзе ян ня Бе ла ру сі і АСЕ АН — аб мен 

най леп шы мі прак ты ка мі ў сфе ры ІT, пад крэс ліў 

стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў.

«У Бе ла ру сі ўжо ёсць кан крэт ныя пос пе хі ў 

ства рэн ні спры яль ных умоў для ра бо ты крып та-

плат форм і зва ро ту крып та ва лют, вы ка ры стан ня 

штуч на га ін тэ ле кту і блок чэйн-тэх на ло гій для 

раз віц ця ліч ба вай эка но мі кі», — да даў ён.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка на га даў пра іні цы я ты-

ву Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў да чы нен ні да фар мі ра-

ван ня «по яса ліч ба ва га доб ра су сед ства» — за-

клю чэн ня па гад нен няў аб за бес пя чэн ні між на-

род най ін фар ма цый най бяс пе кі, якія ба зі ру юц ца 

на прын цы пах ліч ба ва га су ве рэ ні тэ ту і нейт ра-

лі тэ ту, а так са ма ўза ем на га не ўмя шан ня кра ін 

у ін фар ма цый ныя рэ сур сы.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка за клі каў усе пар ла-

мен ты пад тры маць гэ тую і ін шыя мір ныя іні цы-

я ты вы.

Да вед ка. Між пар ла менц кая Асамб лея АСЕ-

АН ство ра на ў 1977 го дзе. Яе на ра ды пра вод зяц-

ца што год і ўклю ча юць шы ро кае ко ла па лі тыч-

ных, эка на міч ных і са цы яль ных пы тан няў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Як па ве дам ляе прэс-служ-

ба Прэ зі дэн та, «Аляк сандр 

Лу ка шэн ка тра ды цый на пад-

ра бяз на і ад кры та ад ка заў на 

шмат лі кія пы тан ні». Па ды ма лі-

ся тэ мы гра мад ска-па лі тыч най 

аб ста ноў кі ў Бе ла ру сі, знеш ня-

га ўмя шан ня ў спра вы кра і ны, 

перс пек тыў раз віц ця ад но сін з 

Ра сі яй. Прэ зі дэнт рас ка заў жур-

на ліс там, як вя дзец ца ра бо та 

па аб наў лен ні Кан сты ту цыі, 

ад ка заў на пы тан не пра маг чы-

масць да тэр мі но вых вы ба раў, 

рас крыў пад ра бяз нас ці за тры-

ман ня прад стаў ні коў пры ват най 

ва ен най кам па ніі Ваг не ра.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка ў ін тэр в'ю 

пра ка мен та ваў зда рэн не на 

бе ла рус ка-ўкра ін скай мя жы з 

удзе лам Ма рыі Ка лес ні ка вай.

«Пад ра бяз ней я, на пэў на, не 

ма гу рас ка заць у сі лу та го, што 

мне толь кі што да ла жы лі. Яна і 

двое яе сяб роў (не тое кі роў цаў, 

не тое бліз кіх, не тое да лё кіх) 

сён ня збег лі ва Укра і ну. У іх усё 

бы ло аформ ле на за га дзя. Яны 

прад' яві лі паш пар ты на на шым 

участ ку — па меж ні кі і мыт ні кі 

пра пус ці лі іх», — цы туе кі раў-

ні ка дзяр жа вы Бел ТА.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, 

што ад бе ла рус ка га пунк та про-

пус ку да ўкра ін ска га пры клад-

на во сем кі ла мет раў. На сва ёй 

част цы тэ ры то рыі Бе ла русь 

уз мац ні ла ахо ву дзяр жаў най 

мя жы. «На ту раль на, іх спы ні лі. 

Яны на сва ім аў та ма бі лі па га-

зах, яе — ці то вы кі ну лі з ма шы-

ны на ха ду... На шы па меж ні кі, 

на ту раль на, яе за тры ма лі, як 

мае быць, — ад зна чыў кі раў нік 

дзяр жа вы. — А гэ тыя (спа да-

рож ні кі Ма рыі Ка лес ні ка вай) — 

праз мя жу, праз пост укра ін скі. 

Укра ін цы, на коль кі я за раз ін-

фар ма ва ны, іх за тры ма лі. Мы 

з імі вя дзем перагаворы, каб 

яны нам іх вяр ну лі».

Аляк сандр Лу ка шэн ка да-

даў, што пад стаў не вы пус каць 

Ма рыю Ка лес ні ка ву і гра ма-

дзян, якія яе су пра ва джа лі, з 

кра і ны ў асноў ным пунк це про-

пус ку не бы ло: усе не аб ход ныя 

да ку мен ты ў кам па ніі бы лі ў 

па рад ку. Ад нак яны здзейс ні лі 

спро бу пра рвац ца праз да дат-

ко вы пост, а зна чыць, па ру шы лі 

па ра дак пе ра ся чэн ня дзяр жаў-

най мя жы.

«Я ка жу: а ча му ва Укра і ну, 

не ў Літ ву, не ў Поль шчу, як 

яны звы чай на едуць? Ка жуць, 

там хто-не будзь са сва я коў. 

Не сцвяр джаю, — да даў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Та му я не 

ўсё яшчэ ве даю. Бу дзем раз бі-

рац ца, што ад бы ло ся».

Прэ зі дэнт па пя рэ дзіў су-

раз моў цаў, што на да лей шыя 

па дзеі ў Ра сіі ў знач най сту-

пе ні бу дзе ўплы ваць тое, як 

вы ра шыц ца пас ля вы бар ная 

сі ту а цыя ў Бе ла ру сі. Ён звяр-

нуў ува гу на ро лю ін тэр нэ ту і 

Tеlеgrаm-ка на лаў у су час ным 

гра мад стве і іх час та не га тыў-

ны ўплыў на аў ды то рыю. Ра зам 

з тым спо са бы су праць ста яць 

та ко му ўздзе ян ню па куль прак-

тыч на ад сут ні ча юць.

«У вас ёсць маг чы масць 

бла ка ваць Tеlеgrаm-ка на лы? 

Ні ў ко га ня ма, на ват у тых, хто 

ўсё гэ та па ву цін не пры ду маў, — 

аме ры кан цы. Вы ж ба чы це, што 

там ро біц ца. І Tеlеgrаm-ка на лы 

там вы кон ва юць вя ду чую ро-

лю, — ад зна чыў Аляк сандр Лу-

ка шэн ка. — Гэ та яны за ду ма-

лі, яны гэ та па чы на лі, і пры тым 

даў но. Не Ра сія, не Бе ла русь 

гэ та за ду ма ла — гэ та яны заў-

сё ды гэ тым зай ма лі ся і атры ма-

лі. Гас подзь з імі. А мы па жы-

на ем пла ды ўся го гэ та га. На ват 

ка лі ін тэр нэт сён ня пры браць, 

Tеlеgrаm-ка на лы гэ тыя з Поль-

шчы пра ца ваць бу дуць».

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі-

чыць, што Ра сія так са ма мо жа 

су тык нуц ца з праб ле май не га-

тыў на га ўплы ву на гра мад ства 

з бо ку Tеlеgrаm-ка на лаў. «Усё 

гэ та гла ба лі за ва на і ін тэр на-

цы я на лі за ва на. Ка лі вы ду мае -

це, што ба га тая Ра сія з гэ тым 

спра віц ца, па мы ля е це ся. Я раз-

маў ляў з мно гі мі прэ зі дэн та мі, 

са сва ім ста рэй шым сяб рам 

(ста рэй шым бра там, як я яго 

на зы ваю) Пу ці ным, я яго па пя-

рэ дзіў: гэ та му су праць ста яць 

нель га», — упэў не ны бе ла рус кі 

лі дар. — Та му вы не рас слаб-

ляй це ся. У вас так са ма хут ка 

пэў ныя па лі тыч ныя па дзеі. А 

мо жа быць і на роў ным мес цы. 

Ве да е це, мы да ча го прый шлі 

ра зам з ра сій скім іс тэб ліш мен-

там і кі раў ніц твам? Ка лі сён ня 

Бе ла русь аб ры нец ца, на ступ-

най бу дзе Ра сія».

Аляк сандр Лу ка шэн ка так-

са ма за явіў, што не да зво ліць 

раз бу рыць тое, што ства ра ла ся 

ў кра і не па ка лен ня мі лю дзей.

«Ка лі б у мя не ў кі шэ ні бы-

ло не каль кі міль яр даў, мо жа, 

я па сту піў бы, як Па ра шэн ка. 

На ўрад ці, вя до ма. Але я так 

ча сам ду маю. Але ка лі ў мя не 

гэ тых міль яр даў ня ма... Та му я 

не ба ю ся, — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Я на ват до ма ка-

жу: слу хай це, дзе ці, ну не сён-

ня — заўт ра. Хто ве дае, ка лі я 

пай ду да Яго, ка лі Ён мя не па-

клі ча (ка лі яны мя не спра бу юць 

утры маць ад не ча га). Не ка лі я 

сы ду, але я ім (апа не нтам) не 

да зво лю тое, што мы ства ра лі 

з людзь мі, з гэ ты мі па ка лен-

ня мі, раз бу рыць. Вось чым я 

жы ву».

«Ці крыўд на чыс та па-ча-

ла ве чы? Та му што ёсць лю дзі, 

якія не па мя та юць з-за ўзрос ту, 

а тыя, якія па мя та юць, не ша-

ну юць, як бы ло і як ста ла», — 

удак лад ніў адзін з жур на ліс-

таў.

«Вель мі крыўд на, — ад ка-

заў Прэ зі дэнт. — Вя до ма, для 

мя не гэ та вель мі крыўд на і тра-

гіч на, ка лі хо ча це. Але гэ та не 

зна чыць, што я апус ціў ру кі, 

та му што я па-фі ла соф ску на 

гэ та гля джу. Ка лісь ці Ён мя-

не ту ды па клі ча, але я па ві нен 

аба ра ніць тое, што ство ра на 

на шы мі ру ка мі, аба ра ніць тых 

лю дзей, якія гэ та ства ра лі, і 

вось гэ тых — пе ра важ ная боль-

шасць, якія за мя не пра га ла са-

ва лі, хоць ба чаць мя не кож ны 

дзень у «пра се», тэ ле ві за ры і 

ў «ха ла дзіль ні ку». Мо жа быць, 

не дзе і на да ку чы ла, але яны 

мя не пад тры ма лі. Гэ тым я за-

раз і жы ву».

У кі раў ні ка дзяр жа вы так-

са ма па ці ка ві лі ся, што пас ля 

ўсіх бя гу чых па дзей у Бе ла ру сі 

для яго ця пер са мае га лоў нае 

ў жыц ці.

«Ка лі шчы ра, я на ват не ве-

даю. Цяж ка ска заць. Мае дзе ці 

і дзе ці тых лю дзей, якія са мной 

по бач, — за явіў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Што мя не вель-

мі тры мае ў гэ тай сі ту а цыі (ды 

і вы, на пэў на, ве да е це): ка лі б 

ця пер па ва ліў ся Лу ка шэн ка, па-

ва лі ла ся б уся сіс тэ ма і сле дам 

па ка ці ла ся б і Бе ла русь. Я ду-

маю, што да лё ка ад ка ці ла ся б. 

Мо жа, нех та б пад ста віў сваё 

ма гут нае пля чо. Але ця пер бы-

ло б вель мі цяж ка. І вось гэ тыя 

хлоп цы-ама паў цы і ін шыя — 

тыя, хто са мной по бач, яны ў 

чым ві на ва тыя? А іх бу дуць рэ-

заць, іх бу дуць ір ваць».

Пас ля раз мо вы з Аляк санд-

рам Лу ка шэн кам гос ці па дзя лі-

лі ся сва і мі ўра жан ня мі з ка рэс-

пан дэн там Бел ТА. Ан тон Вяр-

ніц кі рас ка заў, што ад гу тар кі 

за ста лі ся ста ноў чыя ўра жан ні, 

пра гу ча ла шмат но вай ін фар-

ма цыі, якая не па ве дам ля ла ся 

ра ней.

«Бе ла рус кая па лі ты ка ця пер 

у то пах ін фар ма цый ных агенц-

тваў па ўсім све це. Зра зу ме ла, 

што гэ тая тэ ма ці ка вая ў тым 

лі ку і для ра сі ян, — ска заў жур-

на ліст. — Раз мо ва з Прэ зі дэн-

там бы ла ад кры тая. Я, шчы ра 

ка жу чы, на ват не ча каў. Ду маў, 

што Аляк сандр Ры го ра віч усё-

та кі пач не ад нас што-не будзь 

ха ваць».

Ан тон Вяр ніц кі пры знаў ся, 

што да ін тэр в'ю прад стаў ні кі 

ра сій скіх СМІ па ста ра лі ся пад-

рых та вац ца грун тоў на, улі чыць 

усе ін фар ма цый ныя на го ды і 

тэ мы. «Мы пад рых та ва лі вост-

рыя пы тан ні. Ся дзе лі ўчо ра ўсе 

ра зам (ка на лы аб' яд на лі ся) і па-

спра ба ва лі вы во дзіць яго на гэ-

тыя пы тан ні. Але на не ка то рыя 

тэ мы ён вый шаў сам, на ват без 

пы тан няў», — рас ка заў ён.

«Нам ста ла больш зра зу-

ме ла, што ад бы ва ец ца ў ду шы 

ва ша га Прэ зі дэн та, — дадала 

Маргарыта Сіманьян. — Ён вы-

каз ваў ней кія вель мі аса біс тыя 

рэ чы».

Яна пад крэс лі ла, што для 

ра сій скіх жур на ліс таў бы ло 

вель мі важ на ме на ві та зра зу-

мець Аляк санд ра Лу ка шэн ку.

«Нам зда ец ца ві да воч ным, 

што вось гэ ты ўсплёск, дзя куй 

бо гу, не атры маў ся для Бе ла-

ру сі. З ад на го бо ку, «ка ля ро вай 

рэ ва лю цыі» не ад бы ло ся, хоць 

спра ва бы ла бліз кая да гэ та-

га. З ін ша га бо ку, гэ тая вось 

рап там за ві ра ваў шая ма са 

сыш ла ў та кое мля вае паў кі-

пен не. І гэ та ця пер нель га не 

ўліч ваць», — да да ла Мар га ры-

та Сі мань ян.

Лю бы пра тэст заў сё ды хто-

не будзь хо ча асяд лаць, і аба-

вяз ко ва ёсць за ці каў ле ныя ў ім 

асо бы, лічыць Ра ман Ба ба ян.

«Тое, што мы ста вім ся да Бе-

ла ру сі як да род най дзяр жа вы і 

да бе ла ру саў як да род ных лю-

дзей, гэ та не сак рэт. І тое, што 

сён ня ад бы ва ец ца ў Бе ла ру сі, 

не мо жа нас не тур ба ваць».

ШЧЫ РА ПРА ГА ЛОЎ НАЕ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

даў ін тэр в'ю вя ду чым ра сій скім СМІ
Ме ра пры ем ства пра хо дзі ла ў Мін ску ў Па ла цы 

Не за леж нас ці. Свае пы тан ні кі раў ні ку бе ла рус кай дзяр-

жа вы за да лі га лоў ны рэ дак тар між на род на га тэ ле ка-

на ла Russіa Today Мар га ры та Сі мань ян, ка рэс пан дэнт 

«Пер ша га ка на ла» Ан тон Вяр ніц кі, вя ду чы пра гра мы 

«Вест кі» на тэ ле ка на ле «Ра сія 1» Яў ген Раж коў, га лоў-

ны рэ дак тар ра дыё стан цыі «Га во рыць Маск ва» Ра ман 

Ба ба ян.


