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Аляк сандр Лу ка шэн ка па ві-

таў прад стаў ні коў бе ла рус кіх і 

за меж ных СМІ і экс перт най су-

поль нас ці і звяр нуў ува гу на тое, 

што ў раз мо ве на ле жыць даць 

аб' ек тыў ную ацэн ку ў ад но сі нах 

да са мых гуч ных тэм, якія асаб-

лі ва хва лю юць гра мад ства. Па-

вод ле яго слоў, усё, што пра гу-

чыць у за ле, ста не ас но вай для 

пад рых тоў кі важ най для кра і ны 

па дзеі — што га до ва га Па слан ня 

Прэ зі дэн та бе ла рус ка му на ро ду 

і пар ла мен ту.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што, 

ня гле дзя чы на моц нае раз віц цё 

ме дый най пра сто ры, за раз ад чу-

ва ец ца дэ фі цыт кан тэн ту, які ка-

рыс таў ся б аб са лют ным да ве рам 

аў ды то рыі. Ад на з пры чын — так 

зва ныя фэй ка выя на ві ны, лі чыць 

кі раў нік дзяр жа вы. «Яны ім гнен-

на рас паў сюдж ва юц ца, за хоп лі-

ва юць аў ды то рыю, бу да ра жаць 

дум кі. По тым, вя до ма, аб вяр га-

юц ца, але гра дус на пру жан ня ў 

гра мад стве не па дае, — ска заў 

ён. — І вы ве да е це, што там, дзе 

раз мо ва ідзе пра вя лі кую па лі ты-

ку, не бяс пе ка ад па доб на га ро ду 

ін фар ма цый ных укі даў па вя ліч-

ва ец ца шмат ра зо ва».

Ро ля фак та ру, які стрым лі вае, 

або про ці ва гі тут да дзе на аў та-

ры тэт ным вы дан ням і жур на ліс-

там, якія яшчэ выконваюць за-

ко ны пра фе сій най эты кі і нор мы 

ма ра лі, па ва жа юць сваю аў ды то-

рыю і імк нуц ца ў сва ёй ра бо це 

да дак лад нас ці і мак сі маль най 

аб' ек тыў нас ці. Та кіх, праў да, за-

ста ец ца ўсё менш, але яны ў нас 

ёсць, ска заў Прэ зі дэнт. «Вель мі 

ха це ла ся б, каб і СМІ, якія па зі-

цы я ну юць ся бе як не за леж ныя, 

і экс пер ты, якія ацэнь ва юць па-

дзеі і ства ра юць пэў ны фон іх ус-

пры ман ня, ад чу ва лі мя жу да пу-

шчаль на га. Мя жу, за якой па ру-

ша ец ца раў на ва га ў гра мад стве. 

Ра зу ме лі ад каз насць за кож нае 

ска за нае сло ва. Та му што мір і 

па ра дак у кра і не не вар тыя пра-

фе сій ных ам бі цый», — вы ка заў 

сваю дум ку Аляк сандр Лу ка шэн-

ка, на строй ва ю чы пры сут ных 

та кім чы нам на кан струк тыў ны 

дыя лог.

Аб Са юз най 
дзяр жа ве 
і не за леж нас ці

Ад каз ва ю чы на пы тан не ад 

прад стаў ні ка ра дыё стан цыі «Го-

ворит Моск ва», Прэ зі дэнт чар го вы 

раз пад крэс ліў, што Бе ла ру сі і Ра сіі 

на ка на ва на быць ра зам. «На ват ка-

лі наш ста рэй шы брат, ну, не вель мі 

та кі-ся кі і гэ так да лей. Ну, бра тоў 

жа не вы бі ра юць. І ў нас мо ра не-

да хо паў. Мы так са ма не заў сё ды, 

ве да е це, пу шыс тыя і бе лень кія. 

Та му гэ та жыц цё, да гэ та га трэ ба 

спа кой на ста віц ца, але мы па він-

ны быць ра зам», — ад зна чыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Ён ві таў рост ува гі ра сій ска га 

кі раў ніц тва да лё су Са юз най дзяр-

жа вы: «На рэш це вы ўба чы лі са юз-

ны пра ект, на рэш це вы хва ля вац ца 

па ча лі і на рэш це вы за кла па ці лі ся 

Са юз най дзяр жа вай». Пры гэ тым 

Прэ зі дэнт вы ка заў здзіў лен не, ча му 

ў Ра сіі толь кі праз два дзе ся ці год дзі 

вяр ну лі ся да Да га во ра аб ства рэн ні 

Са юз най дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 

што да ку мент пра піс ваў пра вя дзен-

не рэ фе рэн ду му аб Кан сты ту цый-

ным ак це СД, які пра ду гледж ваў 

урэ гу ля ван не ўсіх пы тан няў — ад 

агуль най ва лю ты да ор га наў кі ра-

ван ня. Па вод ле яго слоў, у той час 

з да па мо гай Да га во ра аб СД мож-

на бы ло вы ра шыць мно гія пы тан ні. 

«І мо жа быць, мы ўжо сён ня жы-

лі б у ней кай фор ме ней кай дзяр-

жа вы. Ну, мо жа, не фе дэ ра цыі, а 

кан фе дэ ра цыі, яшчэ ней кі са юз бы 

пры ду ма лі. Мо жа, па прын цы пе Еў-

ра пей ска га са ю за, ва лю та бы ла б у 

нас агуль ная і г. д. і да т. п.».

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, 

што Бе ла русь і Ра сія — не толь кі 

дзве род ныя кра і ны, кра і ны за вя-

за ныя эка на міч на. «Ве да е це, ка лі 

я вы зна чаў ся на до світ ку на шай не-

за леж нас ці, з кім быць і як быць, 

шмат у чым лёс на шай дзяр жа вы 

і маю па лі ты ку аб умо ві ла тое, што 

мы не толь кі як лю дзі за вя за ныя 

па між са бой — мы род ныя. Але 

пад гэ та ўвесь эка на міч ны ба зіс 

быў пад ве дзе ны. На ша эка но мі ка 

бы ла фі ніш най вы со ка тэх на ла гіч-

най вы твор час цю, і мы пе ра ла пач-

ва лі над мер на вя лі кую коль касць 

рэ сур саў, кам плек ту ю чых і ін шае з 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі перш за ўсё. 

По тым усё гэ та іш ло на экс парт. 

У тым лі ку і два наф та пе ра пра цоў-

чыя за во ды, якія бы лі па бу да ва ны 

ме на ві та для пе ра пра цоў кі наф ты 

і рас паў сюдж ван ня га то вых наф-

та пра дук таў на вель мі прэ мі яль ны 

еў ра пей скі ры нак. Мне трэ ба бы ло 

за ха ваць, ад на віць гэ тыя за во ды, 

каб лю дзі пра ца ва лі, атрым лі ва лі 

хоць ней кую за ра бот ную пла ту і 

кар мі лі свае сем'і. Мно гія фак та-

ры мя не пад штурх ну лі да та го, каб 

мы ме лі вось та кія цес ныя са юз-

ніц кія ад но сі ны з на шай брац кай 

Ра сі яй», — ска заў ён.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 

што ў Бе ла ру сі ёсць два ра сій скія 

ва ен ныя аб' ек ты. Ра сія ні чо га не 

пла ціць бе ла рус ка му бо ку за іх 

раз мя шчэн не. Лі та раль на праз год 

трэ ба за клю чаць но вае па гад нен-

не. «Мы з вас ка пей кі і на да лей не 

возь мем, на ват ка лі вы пад атко вы 

ма неўр не ад рэ гу лю е це, хай бу дуць 

у вас гэ тыя гро шы, та му што гэ та 

агуль ная на ша бяс пе ка», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пры гэ тым кі раў нік дзяр жа вы 

звяр нуў ува гу, што, ка лі аб мяр-

коў ва ец ца пы тан не аб тым, каб 

пад ста віць пля чо Бе ла ру сі ў пла-

не не ка то рых ві даў уз бра ен ня, ра-

сій скі бок ка жа, што гэ та до ра га і 

не маг чы ма. «З на мё кам — трэ ба 

ку піць. На што я пуб ліч на ска заў: 

«Вы, што, хо ча це, каб я ку піў у вас 

аў та мат Ка лаш ні ка ва, каб вас аба-

ра няць? Ка лі ў вас маг чы мас цяў 

больш, пад тры май це за раз бе-

ла рус кую ар мію». У рэш це рэшт 

пры ня лі ра шэн не, бу дзем куп ляць, 

што зро біш, я маю на ўва зе са ма лё-

ты», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка, ка жу чы 

пра бе ла рус ка-ра сій скую ін тэ гра-

цыю, за клі каў вы ра шаць у пер-

шую чар гу та кія на дзён ныя пы тан-

ні. «Нам нель га за гу біць тое, што 

доб ра. У нас ха пае пра ціў ні каў, 

а мо жа, на ват во ра гаў, — ска заў 

ён. — Гэ та па тэ ты ка, на пэў на, але 

мы з ва мі ад каз ва ем за сла вян скі 

свет, сла вян скую цы ві лі за цыю. І ка-

лі мы за гу бім гэ та, на шым дзе цям 

бу дзе цяж ка».

«Ні я кіх за ма шак з бо ку, па мен-

шай ме ры, Прэ зі дэн та Ра сіі, што 

Бе ла русь трэ ба ін кар па ра ваць ці 

ўклю чыць у склад Ра сіі, я ні ра зу не 

чуў, на ват на строю та ко га не бы ло. 

Ня ма ні я кіх на ме раў у ве лі зар най 

кра і ны па глы нуць Бе ла русь», — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што за час, 

які прай шоў пас ля раз ва лу Са вец ка-

га Са ю за, вы рас ла па ка лен не, якое 

пры вык ла жыць у не за леж най дзяр-

жа ве. Ка лі сён ня вы нес ці пы тан не 

на рэ фе рэн дум у Бе ла ру сі аб аб' яд-

нан ні дзвюх дзяр жаў і, як шмат хто ў 

Ра сіі ка жа, пра ўклю чэн не Бе ла ру сі 

ў склад Ра сіі, 90 пра цэн таў пра га-

ла су юць су праць. «Вы рас ла но вае 

па ка лен не, ды і ста рое зра зу ме ла, 

што мы мо жам жыць і су пра цоў ні-

чаць зу сім у ін шай фор ме, як род ныя, 

бліз кія. І бе ла ру сы сён ня хо чуць быць 

ра зам з Ра сі яй, але жыць у сва ёй 

ква тэ ры. Што ў гэ тым дрэн на га?» — 

дадаў ён.

Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў упэў-

не насць у тым, што ра сі я не, у сваю 

чар гу, аб са лют на не ба яц ца лю-

бых ін тэ гра цый ных струк тур і «га-

то выя хоць заўт ра да аб' яд нан ня». 

«Я жар там ка жу, вось да вай це ў 

склад Бе ла ру сі ўклю чым Ра сію. 

Ду ма е це, што, ка лі б мы сур' ёз-

на па ста ві лі гэ тае пы тан не, ра сі-

я не бы лі б су праць? Не. А ча го ім 

ба яц ца?» — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Ён да даў, што ра сій-

скі бок, на жаль, не заў сё ды га-

то вы пры трым лі вац ца прын цы пу 

раў на праўя ў па бу до ве са юз ніц кіх 

ад но сін.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі лі чыць не-

аб ход ным перш за ўсё на ла дзіць 

больш эфек тыў ную пра цу дзвюх 

кра ін у рам ках Са-

юз най дзяр жа вы.

Ме на ві та так 
мож на, без 
пе ра боль шан ня, 
на зваць фар мат 
дыя ло гу Прэ зі дэн та 
на шай кра і ны 
з жур на ліс та мі, 
прад стаў ні ка мі 
гра ма дзян скай 
су поль нас ці 
і экс пер та мі, 
які доў жыў ся ўчо ра 
ў ад мі ніст ра цый ным 
бу дын ку 
на пра спек це 
Пе ра мож цаў больш 
за сем га дзін. 
«Вя лі кая раз мо ва 
з Прэ зі дэн там» 
са бра ла больш 
за дзвес це 
ўдзель ні каў, 
пы тан ні за да ва лі ся 
і ў жы вым, 
і ў ін тэр ак тыў ным 
фар ма це. Га ва ры лі 
аб усім: 
аб не за леж нас ці, 
аб бяс пе цы, 
аб па лі ты цы, 
аб біз не се, 
аб зар пла тах 
і пен сі ях, аб жыл лі, 
аб аду ка цыі, 
аб мо ве, аб спор це, 
аб му зы цы, 
аб жан чы нах... 
Зда ец ца, пад час 
гу тар кі не за ста ло ся 
без ува гі ні вод най 
ак ту аль най тэ мы.

На шы 
ка рэс пан дэн ты 
пра ца ва лі 
не па срэд на на 
мес цы важ най па дзеі 
і пад рых та ва лі для 
чы та чоў «Звяз ды» 
пад ра бяз ную 
спра ва зда чу аб ёй.

ШЧЫ РАЯ РАЗ МО ВА 
АБ НА ШЫМ ЖЫЦ ЦІ
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