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Менавіта так
можна, без
перабольшання,
назваць фармат
дыялогу Прэзідэнта
нашай краіны
з журналістамі,
прадстаўнікамі
грамадзянскай
супольнасці
і экспертамі,
які доўжыўся ўчора
ў адміністрацыйным
будынку
на праспекце
Пераможцаў больш
за сем гадзін.
«Вялікая размова
з Прэзідэнтам»
сабрала больш
за дзвесце
ўдзельнікаў,
пытанні задаваліся
і ў жывым,
і ў інтэрактыўным
фармаце. Гаварылі
аб усім:
аб незалежнасці,
аб бяспецы,
аб палітыцы,
аб бізнесе,
аб зарплатах
і пенсіях, аб жыллі,
аб адукацыі,
аб мове, аб спорце,
аб музыцы,
аб жанчынах...
Здаецца, падчас
гутаркі не засталося
без увагі ніводнай
актуальнай тэмы.
Нашы
карэспандэнты
працавалі
непасрэдна на
месцы важнай падзеі
і падрыхтавалі для
чытачоў «Звязды»
падрабязную
справаздачу аб ёй.
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Аляксандр Лукашэнка павітаў прадстаўнікоў беларускіх і
замежных СМІ і экспертнай супольнасці і звярнуў увагу на тое,
што ў размове належыць даць
аб'ектыўную ацэнку ў адносінах
да самых гучных тэм, якія асабліва хвалююць грамадства. Паводле яго слоў, усё, што прагучыць у зале, стане асновай для
падрыхтоўкі важнай для краіны
падзеі — штогадовага Паслання
Прэзідэнта беларускаму народу
і парламенту.
Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што,
нягледзячы на моцнае развіццё
медыйнай прасторы, зараз адчуваецца дэфіцыт кантэнту, які карыстаўся б абсалютным даверам
аўдыторыі. Адна з прычын — так
званыя фэйкавыя навіны, лічыць
кіраўнік дзяржавы. «Яны імгненна распаўсюджваюцца, захопліваюць аўдыторыю, бударажаць
думкі. Потым, вядома, абвяргаюцца, але градус напружання ў
грамадстве не падае, — сказаў
ён. — І вы ведаеце, што там, дзе
размова ідзе пра вялікую палітыку, небяспека ад падобнага роду
інфармацыйных укідаў павялічваецца шматразова».
Роля фактару, які стрымлівае,
або процівагі тут дадзена аўтарытэтным выданням і журналістам, якія яшчэ выконваюць законы прафесійнай этыкі і нормы
маралі, паважаюць сваю аўдыторыю і імкнуцца ў сваёй рабоце
да дакладнасці і максімальнай
аб'ектыўнасці. Такіх, праўда, застаецца ўсё менш, але яны ў нас
ёсць, сказаў Прэзідэнт. «Вельмі
хацелася б, каб і СМІ, якія пазіцыянуюць сябе як незалежныя,
і эксперты, якія ацэньваюць падзеі і ствараюць пэўны фон іх успрымання, адчувалі мяжу дапушчальнага. Мяжу, за якой парушаецца раўнавага ў грамадстве.
Разумелі адказнасць за кожнае
сказанае слова. Таму што мір і
парадак у краіне не вартыя прафесійных амбіцый», — выказаў
сваю думку Аляксандр Лукашэнка, настройваючы прысутных
такім чынам на канструктыўны
дыялог.

Аб Саюзнай
дзяржаве
і незалежнасці
Ад каз ва ю чы на пы тан не ад
прадстаўніка радыёстанцыі «Говорит Москва», Прэзідэнт чарговы
раз падкрэсліў, што Беларусі і Расіі
наканавана быць разам. «Нават калі наш старэйшы брат, ну, не вельмі
такі-сякі і гэтак далей. Ну, братоў
жа не выбіраюць. І ў нас мора недахопаў. Мы таксама не заўсёды,
ведаеце, пушыс тыя і беленькія.
Таму гэта жыццё, да гэтага трэба
спакойна ставіцца, але мы павінны быць разам», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Фота БелТА.

ШЧЫРАЯ РАЗМОВА
АБ НАШЫМ ЖЫЦЦІ

Ён вітаў рост увагі расійскага
кіраўніцтва да лёсу Саюзнай дзяржавы: «Нарэшце вы ўбачылі саюзны праект, нарэшце вы хвалявацца
пачалі і нарэшце вы заклапаціліся
Саюзнай дзяржавай». Пры гэтым
Прэзідэнт выказаў здзіўленне, чаму
ў Расіі толькі праз два дзесяцігоддзі
вярнуліся да Дагавора аб стварэнні
Саюзнай дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў,
што дакумент прапісваў правядзенне рэферэндуму аб Канстытуцыйным акце СД, які прадугледжваў
урэгуляванне ўсіх пытанняў — ад
агульнай валюты да органаў кіравання. Паводле яго слоў, у той час
з дапамогай Дагавора аб СД можна было вырашыць многія пытанні.
«І можа быць, мы ўжо сёння жылі б у нейкай форме нейкай дзяржавы. Ну, можа, не федэрацыі, а
канфедэрацыі, яшчэ нейкі саюз бы
прыдумалі. Можа, па прынцыпе Еўрапейскага саюза, валюта была б у
нас агульная і г. д. і да т. п.».
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў,
што Беларусь і Расія — не толькі
дзве родныя краіны, краіны завязаныя эканамічна. «Ведаеце, калі
я вызначаўся на досвітку нашай незалежнасці, з кім быць і як быць,
шмат у чым лёс нашай дзяржавы
і маю палітыку абумовіла тое, што
мы не толькі як людзі завязаныя
паміж сабой — мы родныя. Але
пад гэта ўвесь эканамічны базіс
быў падведзены. Наша эканоміка
была фінішнай высокатэхналагічнай вытворчасцю, і мы пералапачвалі надмерна вялікую колькасць
рэсурсаў, камплектуючых і іншае з
Расійскай Федэрацыі перш за ўсё.
Потым усё гэта ішло на экспарт.
У тым ліку і два нафтаперапрацоўчыя заводы, якія былі пабудаваны
менавіта для перапрацоўкі нафты
і распаўсюджвання гатовых наф-

тапрадуктаў на вельмі прэміяльны
еўрапейскі рынак. Мне трэба было
захаваць, аднавіць гэтыя заводы,
каб людзі працавалі, атрымлівалі
хоць нейкую заработную плату і
кармілі свае сем'і. Многія фактары мяне падштурхнулі да таго, каб
мы мелі вось такія цесныя саюзніцкія адносіны з нашай брацкай
Расіяй», — сказаў ён.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў,
што ў Беларусі ёсць два расійскія
ваенныя аб'екты. Расія нічога не
плаціць беларускаму боку за іх
размяшчэнне. Літаральна праз год
трэба заключаць новае пагадненне. «Мы з вас капейкі і надалей не
возьмем, нават калі вы падатковы
манеўр не адрэгулюеце, хай будуць
у вас гэтыя грошы, таму што гэта
агульная наша бяспека», — сказаў
Аляксандр Лукашэнка.
Пры гэтым кіраўнік дзяржавы
звярнуў увагу, што, калі абмяркоўваецца пытанне аб тым, каб
падставіць плячо Беларусі ў плане некаторых відаў узбраення, расійскі бок кажа, што гэта дорага і
немагчыма. «З намёкам — трэба
купіць. На што я публічна сказаў:
«Вы, што, хочаце, каб я купіў у вас
аўтамат Калашнікава, каб вас абараняць? Калі ў вас магчымасцяў
больш, падтрымайце зараз беларускую армію». У рэшце рэшт
прынялі рашэнне, будзем купляць,
што зробіш, я маю на ўвазе самалёты», — адзначыў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка, кажучы
пра беларуска-расійскую інтэграцыю, заклікаў вырашаць у першую чаргу такія надзённыя пытанні. «Нам нельга загубіць тое, што
добра. У нас хапае праціўнікаў,
а можа, нават ворагаў, — сказаў
ён. — Гэта патэтыка, напэўна, але
мы з вамі адказваем за славянскі
свет, славянскую цывілізацыю. І ка-

лі мы загубім гэта, нашым дзецям
будзе цяжка».
«Ніякіх замашак з боку, па меншай меры, Прэзідэнта Расіі, што
Беларусь трэба інкарпараваць ці
ўключыць у склад Расіі, я ні разу не
чуў, нават настрою такога не было.
Няма ніякіх намераў у велізарнай
краіны паглынуць Беларусь», —
сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт падкрэсліў, што за час,
які прайшоў пасля развалу Савецкага Саюза, вырасла пакаленне, якое
прывыкла жыць у незалежнай дзяржаве. Калі сёння вынесці пытанне
на рэферэндум у Беларусі аб аб'яднанні дзвюх дзяржаў і, як шмат хто ў
Расіі кажа, пра ўключэнне Беларусі
ў склад Расіі, 90 працэнтаў прагаласуюць супраць. «Вырасла новае
пакаленне, ды і старое зразумела,
што мы можам жыць і супрацоўнічаць зусім у іншай форме, як родныя,
блізкія. І беларусы сёння хочуць быць
разам з Расіяй, але жыць у сваёй
кватэры. Што ў гэтым дрэннага?» —
дадаў ён.
Кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць у тым, што расіяне, у сваю
чаргу, абсалютна не баяцца любых інтэграцыйных структур і «гатовыя хоць заўтра да аб'яднання».
«Я жартам кажу, вось давайце ў
склад Беларусі ўключым Расію.
Думаеце, што, калі б мы сур'ёзна паставілі гэтае пытанне, расіяне былі б супраць? Не. А чаго ім
баяцца?» — адзначыў Аляксандр
Лукашэнка. Ён дадаў, што расійскі бок, на жаль, не заўсёды гатовы прытрымлівацца прынцыпу
раўнапраўя ў пабудове саюзніцкіх
адносін.
Прэзідэнт Беларусі лічыць неабходным перш за ўсё наладзіць
больш эфек тыўную працу дзвюх
краін у рамках Саюзнай дзяржавы.
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