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Але сён ня мы па ды шлi да но ва га, пе-
ра лом на га эта пу на шай гiс то рыi. Сён ня 
мы па вiн ны на ву чыц ца спраў ляц ца з 
но вы мi па гро за мi на шай не за леж нас цi i 
аба ра нiць наш су ве рэ нi тэт у но вым све-
це, якi iмк лi ва змя ня ец ца.

Умоў на гэ тыя па гро зы мы мо жам па-
дзя лiць на дзве част кi: аб' ек тыў ныя, якiя 
ад нас не за ле жаць, i суб' ек тыў ныя — 
за ся ро джа ныя ў нас са мiх. З ад на го бо-
ку, тыя, якiя пе рад вы зна ча ныя знеш нiм 
све там, на шай гiс то ры яй i геа гра фi яй, а 
з iн ша га бо ку, тыя, якiя за кла дзе ны ў нас 
са мiх, у на шых улас ных не да хо пах.

Для лю бой на цыi, як, зрэш ты, i для лю-
бо га асоб на га ча ла ве ка, заў сё ды важ на 
пра вiль на ра зу мець су ад но сi ны гэ тых рэ-
чаў. Нi ко лi нель га ха вац ца за так зва ны-
мi аб' ек тыў ны мi пры чы на мi, мас кi ру ю чы 
тым са мым улас ныя па мыл кi, кос насць i 
ля но ту. Але ад на ча со ва важ на ра зу мець 
i ме жы ўлас ных маг чы мас цяў, каб не бу-
да ваць па вет ра ныя за мкi i не за хап ляц ца 
пус тым пра жэк тар ствам.

Част ка аб' ек тыў ных па гроз на шай не-
за леж нас цi ля жыць на па верх нi.

Па-пер шае, гэ та дэ фi цыт пры род ных 
рэ сур саў i энер га нось бi таў.

Па-дру гое, кан ку рэн цыя на знеш нiх 
рын ках, якая па ста ян на ўзмац ня ец ца.

Па-трэ цяе, аб' ек тыў ная за леж насць 
Бе ла ру сi ад агуль на га ста ну су свет най 
эка но мi кi, якая так i не вы бра ла ся з за-
цяж но га кры зi су.

На ша кра i на па сту по ва ву чыц ца 
спраў ляц ца з гэ ты мi па гро за мi. Але мы 
ро бiм гэ та за над та па воль на, не па спя ва-
ю чы за знеш няй сi ту а цы яй, якая iмк лi ва 
змя ня ец ца.

Клю ча вым ра шэн нем тут 
па вiн на стаць па ско ра ная ды-
вер сi фi ка цыя на шай энер ге ты-
кi, ганд лю i эка но мi кi ў цэ лым. 
Трэ ба ады хо дзiць ад за леж-
нас цi ад ад на го вi ду энер гii, 
ад на го вi ду рын ку i ад на го па-
стаў шчы ка.

У энер ге ты цы мы не здар-
ма зра бi лi стаў ку на бу даў-
нiц тва атам най стан цыi. Гэ ты 
пра ект — пад му рак на шай 
энер га бяс пе кi. Але ра зам з 
iм ужо сён ня мы па вiн ны ак-
тыў на зай мац ца так зва най 
аль тэр на тыў най энер ге ты кай, 
якая вы ка рыс тоў вае тэр ма-
льныя во ды, сi лу вет ру, не-
вы чэрп ныя за па сы со неч на-
га цяп ла. На ву ко вы пра грэс 
iмк лi вы. Цал кам ве ра год на, 
што ме на вi та ў гэ тых сфе-
рах ча ла вец тва ў блi жэй шае 
дзе ся цi год дзе ажыц ця вiць гi-
ганц кi пра рыў. I Бе ла русь не 
па вiн на за стац ца ў ба ку ад 
гэ та га пра цэ су.

Гэ так жа са ма не аб ход на 
дзей нi чаць i ў за сва ен нi но вых 
рын каў. На шы кан так ты з кра i-
на мi Азii, Аф ры кi, Ла цiн скай Аме ры кi, якiя 
яшчэ ўчо ра зда ва лi ся эк за тыч ны мi, сён ня 
рэ аль на ўма цоў ва юць наш су ве рэ нi тэт.

Уз мац нен не жорст кас цi кан ку рэн цыi 
на тра ды цый ных рын ках — гэ та вi да воч-
ны вы клiк нам. I мы па вiн ны даць на яго 
двай ны ад каз — ад ста яць на шы ста рыя 
тра ды цый ныя рын кi i ра зам з тым лю бы мi 
спо са ба мi пра ры вац ца на но выя.

Трэ ба ра зу мець — су свет ны ры нак 
вель мi кап рыз ны. Цяж ка прад ка заць па-
во дзi ны спа жыў цоў, на якiя ад на ча со ва 
ха а тыч на ўздзей нi ча юць сот нi фак та раў. 
У гэ тых умо вах трэ ба ра бiць стаў ку на 
вы твор часць пра дук цыi, якая ў най мен-
шай сту пе нi схiль ная ўплы ву змен лi вай 
кан' юнк ту ры. Ка лiсь цi нас кры ты ка ва лi 
за стаў ку на сель скую гас па дар ку — маў-
ляў, гэ та прор ва, якая па глы не лю быя 
ўкла дан нi; лепш, маў ляў, за ку пiць усе 
пра дук ты за мя жой.

Сён ня мы ба чым, што сель ская гас па-
дар ка не прос та ста но вiц ца ад ной з асноў 
на ша га экс пар ту. Раз вi тая сель ская гас-
па дар ка — гэ та кра е ву голь ны ка мень 
на шай не за леж нас цi. Мы за бяс печ ва ем 
улас ную хар чо вую бяс пе ку. I ад на ча со ва 
вы раб ля ем та кi экс парт ны пра дукт, якi 
бу дзе заў сё ды за па тра ба ва ны ча ла вец-
твам. Та му што по пыт на аў та ма бi лi або 
тэ ле вi за ры мо жа то ўзрас таць, то па даць, 
i без iх у цяж кiя ча сы абы хо дзi лi ся, а ежа 
па трэб ная ча ла ве ку кож ны дзень. I та му 
по пыт на якас ны я пра дук ты хар ча ван ня, 
як на адзен не i жыл лё, бу дзе веч ным.

Па ва жа ныя та ва ры шы!
Усё тое, пра што толь кi што га ва ры ла-

ся — i ўзмац нен не жорст кас цi кан ку рэн-
цыi, i су свет ная фi нан са вая лi ха ман ка, 
i аб васт рэн не ба раць бы за рэ сур сы, — 
з'яў ля ец ца працягам важ на га су свет на-
га пра цэ су, iмя яко му — гла ба лi за цыя, 
ка ла саль на га пра цэ су пла не тар на га 
маш та бу.

Сам па са бе гэ ты пра цэс да кан ца 
па куль не асэн са ва ны нi кiм. Ча ла вец тва 
яшчэ толь кi па чы нае па зна ваць i са лод-
кiя, i гор кiя пла ды гла ба лi за цыi. Яно толь-
кi па чы нае асвой вац ца ў но вым для ся бе 
све це, дзе iмк лi ва мя ня юц ца та кiя па няц-
цi, як не за леж насць кра i ны i су ве рэ нi тэт. 
Па няц цi, сэнс i змест якiх за ста ва лi ся ня-
змен ны мi на пра ця гу ста год дзяў.

Гла ба лi за цыя ня ўмоль на да лу чае кра-
i ны i на ро ды ў су свет ны вiр iн фар ма цыi, 
та ва раў i тэх на ло гiй, iдэй i рэ сур саў. Бу-
рац ца ганд лё выя бар' е ры, знi ка юць вi за-
выя пе ра шко ды, сцi ра юц ца куль тур ныя 
ад роз нен нi. Пе ра мяс цiц ца на край све ту 
мож на менш чым за су ткi, а аб мя няц ца 
iн фар ма цы яй з ча ла ве кам, якi зна хо дзiц-
ца там, мы мо жам за лi ча ныя се кун ды. 
Гла ба лi за цыя вы во дзiць пра цэс аб ме ну 
ве да мi i iдэ я мi на бес прэ цэ дэнт ны ўзро-
вень. Гэ та, у сваю чар гу, пад га няе на-
ву ко ва-тэх нiч ны пра грэс. Гла ба лi за цыя 
рэз ка ўзмац няе кан ку рэн цыю, з'яў ля-
ю чы ся ма гут ным ру ха вi ком су свет на га 
эка на мiч на га раз вiц ця. Гла ба лi за цыя дае 
но выя та ва ры i па слу гi сот ням мiль ё наў 
но вых спа жыў цоў, па вы ша ю чы якасць 
жыц ця ча ла вец тва.

Ра зам з тым яна ня се ў са бе шэ раг 
сха ва ных па гроз, част ку з якiх мы на ват 
не ўсве дам ля ем.

Бяс кон ца ўсклад ня ю чы ся, свет ста-
но вiц ца ўсё больш ураз лi вым. Ата ка тэ-
ра рыс таў у ад ным, толь кi ў ад ным го ра-
дзе мо жа па ста вiць пад па гро зу бяс пе-
ку цэ ла га рэ гi ё ну. Ад на дэ ман стра цыя 

здоль ная пад па лiць агонь гра ма дзян скай 
вай ны ва ўсёй кра i не, а по тым пе ра кi-
нуц ца на су се дзяў. Спе ку ля цыi не каль кiх 
ана нiм ных бiр жа вых трэй да раў здоль ныя 
абваліць эка но мi ку мно гiх дзяр жаў. На ват 
раз вi тых дзяр жаў.

Бу ду чы ня ж мо жа ака зац ца яшчэ 
больш змроч най. Ха кер скiя ата кi, здоль-
ныя па ра лi за ваць жыц цё цэ лых ме га по-
лi саў, ужо заўт ра мо гуць пе ра ка ча ваць з 
га лi вуд скiх фiль маў у рэ аль нае жыц цё. 
Вы во дзiць з ра бо ты гi ганц кiя прад пры ем-
ствы, па стук ва ю чы паль ца мi па кла вi я ту-
ры кам п'ю та ра за ты ся чы кi ла мет раў ад 
iх. Усё, што я толь кi што ска заў, у той цi 
iн шай сту пе нi мы ўжо на зi ра ем...

I адэ кват най аба ро ны ад гэ тых па гроз 
па куль ня ма нi ў асоб ных кра iн, нi ў ча ла-
вец тва ў цэ лым.

Усе гэ тыя рэ чы пра ма i не па срэд на 
ўплы ва юць на на шу не за леж насць. З 
кож ным днём мы ўсё больш ста но вiм ся 
за леж ны мi ад знеш нiх фак та раў, паў-
плы ваць на якiя мы ча сам прос та не ў 
ста не. Пры чым га вор ка iдзе не толь кi аб 
энер ге тыч най за леж нас цi. Муд ра ге лiс тыя 
бiр жа выя i бан каў скiя спе ку ля цыi ўплы-
ва юць на су свет ную эка но мi ку не менш, 
а то i больш, чым су ад но сi ны рэ аль ных 
вы твор чых сiл. Ад гэ тых сха ва ных фi-
нан са вых гуль няў за ле жаць кан' юнк ту ра 
рын каў, цэ ны на та ва ры, рух ка пi та лаў. I 
на ша ары ен та ва ная на экс парт эка но мi-
ка аказ ва ец ца не вя лi кай лод кай у гэ тым 
бур ным су свет ным акi я не.

Гэ так жа мы ака за ва ем ся ўцяг ну ты мi 
ў агуль ны iмк лi вы iн фар ма цый ны па ток. 
Ён не толь кi што се кунд на ўплы вае на 
на шы каш тоў нас цi i свя до масць. Iн фар-
ма цый ная цы вi лi за цы я  сфе ры ду хоў най 

i iн тэ ле кту аль най даў но пе ра мяс цi ла ся ў 
рэ аль ны свет. На пла не це сён ня за ста-
ло ся зу сiм ма ла рэ чаў, не за леж ных ад 
iн тэр нэ ту.

Усё — ад фi нан са вых пла ця жоў i бiр-
жа ва га ганд лю да энер ге тыч ных сiс тэм 
i кi ра ван ня транс пар там — так цi iнакш 
за вя за на на су свет ную сет ку. I чым да-
лей, тым больш бу дзе ўзмац няц ца гэ тая 
за леж насць.

А зна чыць, i бяс пе ка на шай кра i ны ва 
ўсiх рэ аль ных сфе рах бу дзе ўсё больш 
за ле жаць ад бяс пе кi ў вiр ту аль най сфе-
ры.

Но выя iн фар ма цый ныя тэх на ло гii, 
ка ла саль ная моц iн тэр нэ ту, што аб лы-
та ла сет кай усю пла не ту, ра зам з ня ба-
ча ны мi ра ней маг чы мас ця мi ўтой ва юць 
пра мыя па гро зы су ве рэ нi тэ ту не толь кi 
асоб ных дзяр жаў, але i кож най асо бы. 
Мы гэ та з ва мi ўжо пра хо дзi лi. Ня хай i 
«ў пер шым кла се па чат ко вай шко лы», 
але пра хо дзi лi.

Апош нiя гуч ныя вы крыц цi толь кi па-
цвер дзi лi тое, што экс пер там бы ло вя-
до ма даў но. З'яў ля ю чы ся за ка на даў цам 
мод у тэх на ло гi ях, Злу ча ныя Шта ты, 
аба пi ра ю чы ся на вя ду чыя хай тэк-кар-
па ра цыi, бу ду юць ня ба ча ную ў гiс то рыi 
ча ла вец тва сiс тэ му та таль на га на зi ран ня 
i кант ро лю.

Яшчэ га доў дзе сяць па доб на га раз-
вiц ця, i ў звы чай на га ча ла ве ка, у якiм бы 
кут ку пла не ты ён нi зна хо дзiў ся, ужо не 
за ста нец ца пры ват на га жыц ця.

Кож ны яго рух, кож ны яго ўчы нак, кож-
ная яго пры хiль насць бу дзе фiк са вац ца 
ўсё пра нi каль най элект ро нi кай. Яшчэ 
ўчо ра гэ та зда ва ла ся фан тас ты кай. Але 
сён ня мы ба чым, што ўжо заўт ра гэ та 
мо жа стаць явай.

Мя не час та кры ты ка ва лi за тое, што я 
ча сам на зы ваў Злу ча ныя Шта ты су час-
най дык та ту рай. Мне нi ко лi не ха це ла ся 
па крыў дзiць цi аб ра зiць гэ тую вя лi кую 
кра i ну. Але хi ба спро бы та таль на га са-
чэн ня ў су свет ным маш та бе не з'яў ля-
юц ца дак лад най пры кме тай дык та тар-
скiх i та та лi тар ных за ма шак? I не толь кi 
з бо ку Злу ча ных Шта таў, як мы ба чым у 
апош нi час.

Мы ў Бе ла ру сi не iмк нём ся кант ра ля-
ваць пры ват нае жыц цё гра ма дзян. Гэ та 
не да пу шчаль на! Больш за тое, не да ты-
каль насць пры ват на га жыц ця, аба ро на 
аса бiс тай пра сто ры ча ла ве ка бы лi, ёсць 
i бу дуць фун да мен таль ны мi прын цы па-
мi на шай па лi ты кi. Мы не мо жам гэ та га 
да пус цiць i з бо ку iн шых дзяр жаў. На ват 
iм пе рый. У гэ тым пра яў ля ец ца на ша пры-
хiль насць са праўд ным дэ ма кра тыч ным 
прын цы пам i, га лоў нае, на ша па ва га да 
асо бы ча ла ве ка.

Бе ла русь у са друж нас цi з iн шы мi кра-
i на мi, на шы мi сяб ра мi i са юз нi ка мi, па-
вiн на на ву чыц ца су праць ста яць спро бам 
за сна ваць су свет ную элект рон ную дык-
та ту ру. На шы сет кi, ба зы да  ных, ка на-
лы ка му нi ка цый, дзяр жаў ныя сак рэ ты, а 
так са ма пры ват нае жыц цё на шых гра ма-
дзян па вiн ны быць на дзей на аба ро не ны 
ад лю бо га за меж на га за ма ху.

Мы вы дат на ра зу ме ем, што ў су час-
ных умо вах пра гэ та ляг чэй ска заць, чым 
зра бiць. Але iн ша га вый сця ў нас ня ма 
— пла не та ўжо ўсту пi ла ў эпо ху не аб' яў-
ле ных кi бер вой наў. I прай граць тут мы 
не ма ем пра ва.

Вя до ма, у адзi ноч ку мы не здоль ныя 
су праць ста яць гла баль ным тэх на ло гi ям. 

Та му ў гэ тай сфе ры мы па вiн ны рэз ка 
на рас цiць су пра цоў нiц тва з на шы мi са юз-
нi ка мi. I перш за ўсё з Кi тай скай На род-
най Рэс пуб лi кай, кра i най, якая здо ле ла 
ства рыць эфек тыў ную сiс тэ му аба ро ны 
на цы я наль на й кi берп рас то ры. Ду маю, у 
блi жэй шы час мне ўдас ца сур' ёз на аб-
мер ка ваць гэ тую праб ле му з кi раў нi ком 
Кi тая.

Ска жу пра ма — ся род усiх но вых вы-
клi каў i па гроз iн фар ма цый ная бяс пе ка ў 
са мым шы ро кiм сэн се гэ та га сло ва з'яў-
ля ец ца га лоў най. Гэ та не азна чае, што 
мы жа да ем ад га ра дзiц ца ад уся го све ту 
цi ней кiм чы нам аб ме жа ваць за кон ныя 
сва бо ды на шых гра ма дзян у iн тэр нэ це. 
У нас ужо кож ны пя ты ча ла век «ся дзiць» 
у гэ тай па ву цi не.

На ад ва рот. На мi аб ве шча ны стра тэ-
гiч ны курс на па ско ра ную iн фар ма ты за-
цыю кра i ны. У блi жэй шы час мы рэз ка 
пры ба вiм тут аба ро ты. Тэх на ла гiч нае 
ад ста ван не ў iн фар ма цый най сфе ры 
— гэ та так са ма вель мi сур' ёз ны вы клiк 
не за леж нас цi. Мы не толь кi не па вiн ны 
да пус цiць ад ста ван ня, але ў блi жэй шыя 
га ды па спра бу ем зра бiць Бе ла русь як мi-
нi мум рэ гi я наль ным лi да рам у раз вiц цi 
лiч ба вай эка но мi кi i iн фар ма ты за цыi ўсiх 
ба коў жыц ця.

Ме на вi та ў гэ тай сфе ры ў блi жэй шыя 
га ды бу дзе пра хо дзiць, ка лi мож на так 
вы ка зац ца, адзiн з га лоў ных фран тоў 
ба раць бы за на шу не за леж насць. I ме-
на вi та на шай здоль нас цю вы ра шаць гэ-
тыя за да чы бу дзе вы зна чац ца да лей шае 
за ха ван не рэ аль най не за леж нас цi на шай 
кра i ны.

Я ўсё гэ та, па ва жа ныя сяб ры, ска заў, 
мо жа быць, упер шы ню i так прос та, та му 

што я як Прэ зi дэнт па вi нен вам ска заць 
тое, што нас ча кае заўт ра. Усё доб рае 
мы пры вык лi ба чыць. Яно i так прый дзе 
i за бу дзец ца. А вось тое не бяс печ нае, 
што сён ня сха ва на, i тое, што вi даць ня-
мно гiм, пра гэ та я вы му ша ны i па вi нен 
праў ду ска заць. Пры тым я ха чу, каб мя-
не гра мад ства зра зу ме ла. I пас ля май-
го вы ступ лен ня, як звы чай на бы вае, на 
асоб ных сай тах i ў апа зi цый ных срод ках 
ма са вай iн фар ма цыi, асаб лi ва ў не ка то-
рых на шых су се дзяў, па чы на юць ту заць, 
маў ляў, Лу ка шэн ка ка гось цi за па лох-
вае, ад ча го-не будзь хо ча ад га ра дзiц ца. 
Якраз не. Я не за па лох ваю, я па пя рэдж-
ваю гра мад ства. Я сваё гра мад ства, за 
якое ад каз ваю, сва iх бе ла ру саў пра гэ та 
па пя рэдж ваю. I мы нi ад ча го не ад га-
родж ва ем ся i не бу дзем ад га родж вац ца. 
Та му што толь кi сла бы бу дзе ха вац ца, 
бег чы за ву гал i па гля даць. Гiс то рыя су-
час нас цi гэ та га ўжо не да пус кае. Я ка жу 
гэ та та му, што мы, бу ду чы ўцяг ну ты мi, 
не бу дзем ха вац ца ад гэ тых пра цэ саў. 
Мы бу дзем ву чыц ца зма гац ца ў гэ тым 
вi ры, каб за стац ца не за леж ны мi. Вось 
увесь сэнс ска за на га. I я не ха чу сён ня 
за бя гаць на пе рад i ка заць пра тое, што 
мы не ча му на ву чы лi ся.

Ся род но вых па гроз ёсць i яшчэ ад на, 
не менш важ ная. Гла ба лi за цыя стан дар-
ты зуе не толь кi вы твор час цi i тэх на ло гii. 
Яна вi да воч ным чы нам раз мы вае ра ней-
шыя ду хоў ныя каш тоў нас цi, на якiх грун-
та ва ла ся ча ла ве чая цы вi лi за цыя, знi шчае 
са ма быт насць асоб ных кра iн i на ро даў. I 
вель мi хут ка тых, хто не хо ча i не ўмее 
гэ та му су праць ста яць.

З кож ным го дам свет на на шых ва чах 
ста но вiц ца ўсё больш яр кiм i энер гiч ным. 
Але ад на ча со ва гэ ты ж свет ста но вiц ца 
ўсё больш сум ным i ад на стай ным.

Ку ды б вы нi пры еха лi, зной дзе це ад-
ны i тыя ж сет кi крам, рэ ста ра наў, гас цi-
нiц. На ву лi цах вы ўба чы це ад ны i тыя ж 
мар кi ма шын. Вы ўба чы це лю дзей, якiя 
апра ну ты ў воп рат ку ад ных i тых жа брэн-
даў i якiя ўткну лi ся ў план шэт нi кi ад ных i 
тых жа фiр маў.

Стан дар ты за цыя вы твор час цi i спа-
жы ван ня, жорст ка кi ру е мая мо да, уцяг ну-
тасць сот няў мiль ё наў лю дзей у адзi ную 
iн фар ма цый ную сет ку па воль на, але дак-
лад на за бi ва юць раз на стай насць ча ла ве-
чай цы вi лi за цыi.

I ў гэ тых умо вах асаб лi ва важ на за ха-
ваць на шы тра ды цыi, на шу куль тур ную i 
мен таль ную са ма быт насць, не пе ра тва-
рыц ца ў «агуль на ча ла ве каў» без iмені, 
ро ду i пле ме нi. Вось та му мы ў апош нi 
час, хай са бе не вя лi кiя, хай ма лень кiя, 
мы ўсё больш пра во дзiм роз на га ро ду 
ме ра пры ем ствы на зям лi: фес ты ва лi, 
кон кур сы для дзя цей i да рос лых, та ле-
на вi тых лю дзей. Для та го, каб за ха ваць 
тое, што да нас на пра цоў ва ла ся на шы мi 
па пя рэд нi ка мi ста год дзя мi.

Усе мы па вiн ны зра зу мець: не за леж-
насць — гэ та ў тым лi ку пра ва ад стой ваць 
ўлас ныя ма раль ныя каш тоў нас цi, пра ва 
жыць па сум лен нi ў ад па вед нас цi з на ту-
раль ны мi за ко на мi пры ро ды i ча ла ве чай 
ма ра лi.

Дыс ку сii ва кол так зва ных ад на по лых 
шлю баў, якiя ня даў на ўспых ну лi з но вай 
сi лай у ста рой Еў ро пе, не з'яў ля юц ца 
прос та непрыемным пры ват ным эпi зо-
дам. Гэ та тра гiч ны знак агуль на га ду хоў-
на га кры зi су i асляп лен ня за ход ня га све-
ту. Гэ та так са ма свед чан не аслаб лен ня ў 

iм унут ра най во лi. I спра ва тут не толь кi 
ў пра сла ву тых ад на по лых шлю бах. Пра-
ма на на шых ва чах ад бы ва ец ца ад мо ва 
ад ба за вых, тра ды цый ных каш тоў нас цяў 
еў ра пей скай цы вi лi за цыi. Руй ну ец ца iн-
сты тут сям'i як на ту раль на га са ю за па мiж 
муж чы нам i жан чы най, асве ча на га са мой 
пры ро дай.

Ад на ча со ва гра мад ства спа жы ван ня 
за га няе ча ла ве ка ў за мкнё нае ко ла бес-
пе ра пын най па го нi за но вы мi пра дук та мi 
i тэх нiч ны мi на вiн ка мi, якiя бяс кон ца мя-
ня юц ца, на чыс та па збаў ля ю чы яго жыц цё 
спа кою i ду шэў най раў на ва гi.

Ня дзiў на, што ўсё гэ та на ра джае ў 
мно гiх ад чу ван не пра тэс ту. Еў ра пей ская 
мо ладзь па чы нае шу каць выйсце з за-
душ лi ва га све ту спа жы валь нiц тва i, на 
жаль, усё час цей зна хо дзiць яго ў ра ды-
каль ных ву чэн нях.

Кры зiс на цы я наль най, ча ла ве чай iдэн-
тыч нас цi, аб якiм яшчэ ўчо ра ка за лi толь кi 
на ву коў цы-фу ту ро ла гi, на на шых ва чах 
ста но вiц ца сум най рэ аль нас цю. Хто ска-
заў, што ча ла вец тва за стра ха ва на ад 
рэ грэ су i заў сё ды бу дзе ру хац ца толь кi 
на пе рад i на верх?

Гiс то рыя ве дае шмат тра гiч ных пры-
кла даў, ка лi гi ну лi блiс ку чыя цы вi лi за цыi, 
са сту па ю чы мес ца дзi ка му вар вар ству. 
Мно гiя з iх, за не се ныя пяс ком ча су, не 
па кi ну лi на шчад кам амаль нi чо га.

Iн шыя ж як быц цам за сы на лi на доў гi 
час, апус ка ю чы кра i ны i на ро ды ў цём-
ныя ста год дзi. Гiс та рыч ная па мяць Еў-
ро пы па вiн на за хоў ваць гэ тыя ўспа мi ны. 
Унi каль ны грэ ка-рым скi свет паў не пад 
уда ра мi вар ва раў — ён паў, стра цiў шы 
ўнут ра ную сi лу i стра цiў шы ду хоў ныя 
ары ен цi ры.

Ёсць i больш све жыя пры-
кла ды. Дэ ка дэн ства i ду хоў ная 
ня ўпэў не насць бур жу аз най 
Еў ро пы па чат ку XX ста год дзя 
вы клi ка лi да жыц ця пры вiд на-
цыз му. Да гэ та га ча су мно гiя 
дзi вяц ца, як кра i на Шы ле ра, 
Гё тэ, Ге ге ля маг ла на ра дзiць 
Гiт ле ра i Гiм ле ра?

Пры чын мож на знай сцi 
ты ся чы, але га лоў ная ад на 
— ад мо ва гра мад ства ад тра-
ды цый най ма ра лi за бi вае яго i 
вы пус кае на во лю са мыя цём-
ныя iн стынк ты, якiя ха ва юц ца 
ў ча ла ве чай ду шы.

Тое ж па гра жае i су час най 
цы вi лi за цыi, ка лi яна i да лей 
бу дзе iс цi па шля ху ад мо вы 
ад ча ла ве чай пры ро ды, каб 
да га дзiць су праць пры род ным 
скрыў лен ням.

Па ва жа ныя та ва ры шы!
Шмат хто з нас пры вык 

да звы чай на га по гля ду на 
рэ чы: каб за бяс пе чыць не за-
леж насць кра i ны, да стат ко ва 
фi зiч на кант ра ля ваць яе тэ-
ры то рыю i мець моц ную ма тэ-
ры яль ную асно ву ў вы гля дзе 
эка но мi кi, якая пра цуе, i нар-

маль ную ар мiю — сiс тэ му бяс пе кi на шай 
дзяр жа вы. Гэ та фун да мен таль на. Гэ та 
кла сi ка — усё гэ та аб са лют на спра вяд-
лi ва. Але но вы час да даў но выя па тра-
ба ван нi. I ка лi мы не пе ра асэн су ем но выя 
вы клi кi i па гро зы, то ры зы ку ем стра цiць 
не за леж насць не та му, што нас фi зiч на 
за ня во ляць, а та му, што нас за ва ю юць 
тэх на ла гiч на i iдэа ла гiч на, ду хоў на.

Тыя дзяр жа вы, якiя здо ле юць вы ста-
яць на гэ тых фран тах, збе ра гуць ся бе. 
Але той, хто прай грае, за хоў ва ю чы знеш-
нiя ат ры бу ты не за леж нас цi, бу дзе асу-
джа ны жыць па чу жой указ цы i згод на з 
чу жой во ляй.

Мы па вiн ны яс на ра зу мець: не за леж-
насць кра i ны — кло пат кож на га з нас.

Ка лi мы хо чам жыць на сва ёй зям лi, 
сва iм ро зу мам i пра цай, па сва iх за ко нах i 
тра ды цы ях, ка лi мы хо чам быць адзi ны мi 
гас па да ра мi на зям лi Бе ла ру сi, жыць у 
мi ры, спа коi i даб ра бы це, то ўсе i кож ны 
па вiн ны зра зу мець: кло пат кра i ны, збе-
ра жэн не яе не за леж нас цi — гэ та на ша 
агуль ная спра ва.

I на ват ка лi дзяр жа ва на пруж вае ўсе 
свае сi лы, а на род за ста ец ца па сiў ным i 
абы яка вым, то спра ва гэ та асу джа на.

Бе ла рус кая дзяр жа ва шмат зра бi-
ла для та го, каб аба ра нiць сва iх гра ма-
дзян.

Мы не да зво лi лi кi нуць гра мад ства ў 
без дань дзi ка га рын ку ўз ору лi хiх дзе-
вя нос тых.

Не ма ю чы пры род ных рэ сур саў, мы 
па бу да ва лi са цы яль ную эка но мi ку, дзе на 
пер шым мес цы ста iць кло пат пра ча ла-
ве ка, пра тое, каб ён заў сё ды меў пра цу, 
да ступ ную ме ды цы ну i аду ка цыю, жыў 
у мi ры, бяс пе цы, каб быў аба ро не ны ў 
ста рас цi.

Мы па ста ян на аказ ва ем i бу дзем аказ-
ваць жорст кi, ка ла саль ны цiск на дзярж-
апа рат, на чы ноў нi каў, пры му ша ю чы іх 
слу жыць лю дзям, не браць чу жо га, вес цi 
сцiп лы лад жыц ця.

Усе гэ тыя рэ чы вы свеч ва юц ца яшчэ 
больш яр ка пры па раў на ннi сi ту а цыi ў нас 
i ў мно гiх iн шых кра i нах.

Клю ча вую ро лю ва ўсiм гэ тым ады гра-
лi не сты хiя воль на га рын ку, не за меж ныя 
эка на мiч ныя ма дэ лi, а ма ла дая бе ла рус-
кая дзяр жа ва.

Але моц ная дзяр жа ва мае i свой ад-
ва рот ны бок. Яна за ка лых вае, яна рас-
слаб ляе на цыю.

Трэ ба гля дзець праў дзе ў во чы. Усё 
шы рэй рас паў сюдж ва юц ца ў нас ля но та 
i ўтры ман ства, усё час цей мож на па чуць 
сло вы: «А на вош та мне са мо му неш та 
ра бiць? Вось ёсць дзяр жа ва — хай яна 
пра мя не i кла по цiц ца».

Вось тут i кры юц ца суб' ек тыў ныя па-
гро зы на шай не за леж нас цi, пра якiя га-
ва ры ла ся ў па чат ку вы ступ лен ня.

Гэ та на шы кос насць i ля но та, не вуц тва 
i хам ства, ад сут насць па рад ку i дыс цып-
лi ны, раз гiль дзяй ства, п'ян ства, нар ка ма-
нiя, на пля ва цель скае стаў лен не да пра цы 
i мно гае iн шае.

Да вай це па гля дзiм праў дзе ў во чы.
Ча му на шы та ва ры з цяж кас цю кан-

ку ры ру юць на знеш нiх рын ках? Не толь-
кi з пры чы ны так зва най не спры яль най 
кан' юнк ту ры. Ёсць i цал кам суб' ек тыў ныя 
пры чы ны — та му што час та мы пра цу ем 
дрэн на. П'ян ства на пра цоў ных мес цах 
да кан ца так i не зжы лi. Тэх на ло гii не 
вы кон ва юц ца ча сам, на ра бо це мно гiя 
не на пруж ва юц ца, доб ра сум лен насць 

ста но вiц ца рэд кас цю. I гэ та ты чыц ца не 
толь кi вы твор час цi. Па гля дзi це на наш 
сэр вiс. Пра даў цы ў кра мах, афi цы ян ты 
ў ка вярнях, аў та сле са ры ў май стэр нях 
час та ха мяць, жуль нi ча юць, пад ман ва-
юць сва iх клi ен таў — тых, хто пла цiць iм 
свае гро шы.

Усе гэ тыя бы та выя рэ чы скла да юц ца ў 
агуль ную кар цi ну, i ў вы нi ку атрым лi ва ем 
— на шы ра бот нi кi вы раб ля юць пра дук цыi 
ў ра зы менш, чым аме ры кан цы, i больш 
нiз кай якас цi, чым нем цы. I пры гэ тым не 
на пруж ва юц ца, як тыя ж кi тай цы, ка рэй-
цы або япон цы.

Вя до ма, так нель га ка заць аб усiх на-
шых лю дзях. У нас сот нi ты сяч вель мi 
доб ра сум лен ных i пра ца вi тых лю дзей, на 
якiх кра i на тры ма ец ца. Але по бач з iмi 
яшчэ шмат п'я нiц i гуль та ёў, якiя ўя вi лi, 
што дзяр жа ва мо жа i па вiн на зра бiць за 
iх аб са лют на ўсё. Больш за тое, яны пе-
ра шка джа юць пра ца ваць, уплы ва ю чы на 
тых, хто хо ча пра ца ваць.

Гэ тыя на строi за хоп лi ва юць на ват так 
зва ных пры хiль нi каў сва бод на га рын ку. 
Па цеш на на зi раць, як ад ны i тыя ж лю дзi 
ў тэ о рыi вы сту па юць за поў ную лi бе ра лi-
за цыю за ўсё i ўся го, за сы ход дзяр жа вы 
з усiх сфер, але ледзь дзесь цi з'яў ля ец ца 
праб ле ма, як тыя ж са мыя лю дзi па чы-
на юць стаг наць: а дзе ж дзяр жа ва, ча му 
не пра цу юць чы ноў нi кi i да лей у тым жа 
ду ху.

Iмк нен не заў сё ды спа дзя вац ца на 
дзяр жа ву, па тра ба ваць ад яе вы ра шэн-
ня ўсiх пы тан няў i ўскла даць на яе ад каз-
насць лi та раль на за ўсё, што ад бы ва ец ца 
ва кол, рас паў сю джа на ва ўсiх плас тах 
гра мад ства.

Наш мен та лi тэт тут прос ты — дзяр жа-
ва па вiн на зра бiць усё: i вы пла цiць пен-
сiю, i даць пра цу, i пра вес цi газ, i па бу да-
ваць да ро гу, i раз бiць квет нiк, i вы ха ваць 
кi ну тых дзя цей, i вы ле чыць ал ка го лi ка.

Ска жу ад ра зу i пра ма: ду маць, што 
дзяр жа ва па вiн на ра бiць усё i за ўсiх, 
— не бяс печ ная па мыл ка. Ска жу больш 
жорст ка — гэ та пра мы шлях да дэ гра да-
цыi на цыi, да за стою i за ня па ду.

У кож ным гра ма дзя нi не па вiн на жыць 
па чуц цё ад каз нас цi i па тры я тыз му. Ад-
каз нас цi перш за ўсё за сваю дзяр жа ву, 
за сваю зям лю, якая ўжо нам з ва мi — ця-
пе раш ня му па ка лен ню — не на ле жыць. 
Яна дзе цям на шым i ўну кам на ле жыць.

Уклад у аба ро ну не за леж нас цi Бе ла-
ру сi, у за бес пя чэн не яе бяс пе кi мо жа i 
па вi нен зра бiць кож ны.

Са ма ад да на я пра ца се ля нi на на хлеб-
най нi ве — гэ та ўклад у хар чо вую бяс-
пе ку.

Твор чы по шук на ву коў ца — гэ та ўклад 
у iн тэ ле кту аль ную бяс пе ку.

Укла дан не ўлас ных срод каў прад пры-
маль нi ка ў ства рэн не вы твор час цi ў род-
най кра i не — гэ та ўклад у эка на мiч ную 
бяс пе ку.

I на ват звы чай нае эка ном нае стаў лен-
не да элект рыч нас цi ва ўлас ным до ме 
— гэ та так са ма ўклад у энер ге тыч ную 
бяс пе ку кра i ны.

Усё гэ та i ёсць збе ра жэн не на шай 
не за леж нас цi. З та кiх, на пер шы по гляд 
не вя лi кiх, але што дзён ных учын каў, з 
агуль ных не абы яка вых ад но сi наў да лё-
су Ай чы ны i скла да ец ца сi ла на цыi, якую 
ў гэ тым вы пад ку не здоль ныя зла маць 
лю быя знеш нiя аб ста вi ны i па гро зы.

Мы толь кi та ды мо жам быць аб са лют-
на спа кой ныя за лёс не за леж най Бе ла-
ру сi, ка лi кож ны яе гра ма дзя нiн бу дзе 
ста вiць пы тан не так: што я зра бiў для 
кра i ны, а не што кра i на па вiн на зра бiць 
для мя не?

Па куль жа мы вель мi час та чу ем дру-
гую част ку пы тан ня i вель мi рэд ка — пер-
шую.

Гэ та зу сiм не зна чыць, што па чуц цё 
па тры я тыз му згас ла ў гру дзях на шых 
лю дзей. Не бяс пе ка гур туе нас, рас кры-
вае леп шыя якас цi. I та ды аказ ва ец ца, 
што па тры я тызм вы шэй, чыс цей i ў кан-
чат ко вым ра хун ку мац ней дро бяз на га 
эга iз му.

Быць мо жа, сён ня ка мусь цi зда ец ца, 
што ня ма нi чо га важ ней за аса бiс тае 
шчас це i даб ра бы та. I яны ста яць не вы-
мер на вы шэй, чым iн та рэ сы Ра дзi мы. 
Гэ та аб ман.

У адзi ноч ку ча ла век вель мi без аба-
рон ны ў гэ тым све це. I ка лi пры хо дзiць 
не бяс пе ка, вы ста яць мож на толь кi ра зам. 
У жыц цi кож най на цыi бы вае дра ма тыч ны 
час вы ба ру, ка лi го нар ста но вiц ца вы шэй 
за жыц цё.

«Я не ма гу абя цаць вам нi чо га, акра мя 
цяж кай пра цы, по ту, кры вi i слёз», — ка-
заў Уiн стан Чэр чыль у фа таль ную хвi лi ну, 
ка лi на цысц кая ва ен ная ма шы на, кру ша-
чы Еў ро пу, рых та ва ла ся да фi наль на га 
кiд ку на Бры тан скiя аст ра вы.

I вог нен ным ле там со рак пер ша га, 
ка лi на шы ар мii ад сту па лi i трап ля лi ў 
акру жэн не, ка лi ста льныя змеi вер мах та 
ня стрым на рас паў за лi ся па на шай зям лi, 
ка лi, зда ец ца, ка на ла апош няя на дзея, 
пра гу ча лi га лоў ныя сло вы той вай ны, 
сло вы, якiя ста лi свя ты мi. Сло вы, якiя 
мы паў та ра ем увесь час: «На ша спра ва 
спра вяд лi вая. Во раг бу дзе раз бi ты. Пе-
ра мо га бу дзе за на мi».

Гiс то рыя да ка за ла: пе ра ма гае той, хто 
га то вы iс цi да кан ца i ах вя ра ваць ўсiм.

Тыя, хто па ды ма ўся ў ата ку, не ду ма-
лi нi пра ўзна га ро ды, нi пра сла ву. I нi ў 
ад на го з iх не ўзнi ка ла су мнен ня, нi хто 
з iх не за даў са бе пы тан не: а мо жа, мая 
ах вя ра мар ная?

Яны прос та ве да лi — ня ма нi чо га ў 
жыц цi да ра жэй Ра дзi мы. I ве ры лi — мар-
ных ах вяр у iмя Ай чы ны не бы вае.

Тыя, хто за гi ну лi, не ўба чы лi су стрэ чы 
на Эль бе, сця гу над рэйх ста гам i Па ра ду 
Пе ра мо гi. Ад да ючы сваё жыц цё, яны па-
кi да лi нам сваю ве ру.

Пе ра ка на ны, што гэ тая ве ра, гэ тая 
га тоў насць склас цi га ла ву за Ай чы ну i 
сён ня жы вая ў на шай на цыi.

Дык бу дзем жа вар тыя свя той па мя цi 
прод каў, iх га ра чай ве ры i iх бес смя рот на-
га подз вi гу. Мы аба вяз ко ва па вiн ны збе-
раг чы на шу род ную Бе ла русь i зра бiць яе 
яшчэ ба га цей шай i больш пры го жай!

З на ды хо дзя чым свя там вас, да ра гiя 
сяб ры!

З Днём Не за леж нас цi!
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пас ля пра вер кi ра бот усiх удзель нi каў ЦТ вы свет лi ла ся, што зроб-
ле ны пра гноз спраў дзiў ся на ват з за лiш кам. Так, пас ля зда чы эк за-
ме ну па ма тэ ма ты цы за бор там ака за лi ся 32,7% яго ўдзель нi каў, якiя 
не змо гуць за явiць свае сер ты фi ка ты ў пры ём ныя ка мi сii ВНУ. А на 
ЦТ па фi зi цы менш як 15 ба лаў на бра лi 37% абi ту ры ен таў з 35 763 
удзель нi каў. З ну лём ба лаў на фi нiш прый шлi 111 удзель нi каў ЦТ па 
ма тэ ма ты цы i 66 удзель нi каў ЦТ па фi зi цы. За тое ме на вi та на фi зi цы i 
ма тэ ма ты цы бы ла за рэ гiст ра ва на рэ корд ная коль касць 100-баль ных 
вы нi каў: мак сi мум на бра лi на ЦТ па ма тэ ма ты цы аж 146 ча ла век i 
46 ча ла век — па фi зi цы.

А на пя рэ дад нi ста лi вя до мыя вы нi кi ўдзель нi каў цэнт ра лi за ва на га 
тэс цi ра ван ня па бiя ло гii. Мак сi маль ны вы нiк (100 ба лаў) атры ма лi 
ўся го ча ты ры абi ту ры ен ты. Яшчэ ча ты ры — на бра лi нуль ба лаў. Не 
пе ра адо ле лi но вы ўста ноў ле ны па рог у 15 ба лаў 4,7% абi ту ры ен-
таў. Та кiм чы нам бiя ло гiю абi ту ры ен ты зда лi лепш, на прык лад, чым 
рус кую мо ву. На га да ем, што пас ля тэс цi ра ван ня па рус кай мо ве 
«ад се я лi ся» 8 пра цэн таў яго ўдзель нi каў.

Кры ху дзiў на вы гля да юць на фо не ма тэ ма ты кi i фi зi кi вы нi кi тэс-
цi ра ван ня па гу ма нi тар ных дыс цып лi нах, дзе абi ту ры ен ты не мо гуць 
па хва лiц ца та кой вя лi кай коль кас цю ста баль ных сер ты фi ка таў. Так, 
на ЦТ па гра ма да знаў стве да 100 ба лаў да цяг ну лi ся ўся го 7 ча ла век, 
а на ЦТ па гiс то рыi Бе ла ру сi —9. Па рог у 20 ба лаў на гра ма да знаў-
стве не пе ра адо ле лi 6,9% удзель нi каў, а з гiс то ры яй Бе ла ру сi не 
спра вi лi ся 13,68% удзель нi каў эк за ме ну.

— Усе за дан нi, пра па на ва ныя ўдзель нi кам цэнт ра лi за ва на га тэс цi-
ра ван ня, бы лi рас пра ца ва ны ў стро гай ад па вед нас цi з па тра ба ван ня-
мi школь най пра гра мы i пра гра мы ўступ ных iс пы таў, — пад крэс лi вае 
ды рэк тар Рэс пуб лi кан ска га iн сты ту та кант ро лю ве даў Мi ка лай Фясь-
коў. — Тэс ты па ма тэ ма ты цы i фi зi цы змя шча лi за дан нi пя цi ўзроў-
няў скла да нас цi, якiя бы лi пад сi лу абi ту ры ен там з са мым роз ным 
уз роў нем пад рых тоў кi. Гэ та зна чыць, што на ват лю бы «вы пад ко вы» 
ча ла век, якi раз лiч ваў на тэс цi ра ван нi прос та на ўда чу, мог без праб-
лем ад шу каць за дан не, якое мож на бы ло б вы ка наць.

Вi даць па ўсiм, не ка то рым ВНУ сё ле та бу дзе да во лi праб ле ма тыч-
на ўкам плек та вац ца. Асаб лi ва скла да на бу дзе за поў нiць «плат ныя» 
мес цы. Усiх, ка му не па шан ца ва ла на тэс цi ра ван нi i хто не змог на-
браць мi нi маль ны бал, якi да зва ляе ўдзель нi чаць у кон курс ным ад-
бо ры ў ВНУ, ча ка юць ся рэд нiя спе цы яль ныя i пра фе сiй на-тэх нiч ныя 
на ву чаль ныя ўста но вы. Да сло ва, мiж на род ная прак ты ка свед чыць, 
што пра гра му вы шэй шай шко лы здоль ныя за свой ваць толь кi пры-
клад на 40% вы пуск нi коў школ.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

...ВЫ БЫЎ КОЖ НЫ ТРЭ ЦI

ЧЭ КА ВАЯ ПРЫ ВА ТЫ ЗА ЦЫЯ 
ПАД АЎ ЖА ЕЦ ЦА

ЯШЧЭ НА ТРЫ ГА ДЫ
Ра шэн не аб гэ тым бы ло пры ня та па ста но вай Са ве та Мi нiст раў 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь № 111.

Ця пер тэр мiн аба ра чэн ня iмян ных пры ва ты за цый ных чэ каў «Ма ё-
масць» пра цяг ну ты да 30 чэр ве ня 2016 го да. Аб мен пры ва ты за цый-
ных чэ каў ажыц цяў ля ец ца толь кi праз ад дзя лен нi Бе ла рус бан ка па 
мес цы жы хар ства, дзе ад кры ты спе цы яль ныя чэ ка выя ра хун кi на 
гра ма дзян. Сён ня ў кож ным ад дзя лен нi Бе ла рус бан ка iс нуе пе ра-
лiк ад кры тых ак цы я нер ных та ва рыст ваў, ак цыi якiх пра па ну юц ца 
для аб ме ну. За раз на чэ кi ма ё масць мож на аб мя няць ак цыi больш 
як 40 ак цы я нер ных та ва рыст ваў з до ляй дзяр жа вы. На га даю, што 
вы да ча чэ каў «Ма ё масць» стар та ва ла ў на шай кра i не ў кра са вi ку 
1994 го да.

Па вод ле iн фар ма цыi Дзярж кам ма ё мас цi, у гэ тым го дзе аб мен 
чэ каў на ак цыi прад пры ем стваў ак ты вi за ваў ся. Толь кi сё ле та на 
ак цыi бы ло аб ме не на ка ля 600 ты сяч пры ва ты за цый ных чэ каў «Ма-
ё масць». Звы чай на за год аб мень ва ец ца не больш як 500 ты сяч 
та кiх чэ каў. Та кая ак ты вi за цыя на сель нiц тва з чэ ка мi тлу ма чыц ца 
ажыў лен нем на рын ку каш тоў ных па пер. На Бе ла рус кай ва лют-
на-фон да вай бiр жы з'я вi ла ся больш па куп нi коў ак цый ай чын ных 
прад пры ем стваў.

Ця пер у на шай кра i не на ру ках гра ма дзян за ста ец ца яшчэ ка ля 
170 мiль ё наў чэ каў «Ма ё масць», якiя мож на аб мя няць на ак цыi ак-
цы я нер ных та ва рыст ваў.

Ка лi дзяр жа ва вы ра шыць за вяр шыць чэ ка вую пры ва ты за цыю, то 
за ка на даў ствам пра ду гле джа на кам пен са цыя на сель нiц тву за ня вы-
ка ры ста ныя чэ кi «Ма ё масць». Па доб ная кам пен са цыя пра ду гледж-
вае вы куп у на сель нiц тва гэ тых чэ каў па на мi наль ным кош це.

Тут ад ра зу за ўва жу, што для пра вя дзен ня та ко га вы ку пу ў дзяр-
жа вы па вiн на быць да стат ко ва сва бод ных фi нан са вых срод каў. 
Сён ня пы тан не аб пра вя дзен нi та кой буй на маш таб най ак цыi на ват 
не аб мяр коў ва ец ца.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЛА ОС — ВАЖ НЫ ПАРТ НЁР 
У ПАЎД НЁ ВА-УС ХОД НЯЙ АЗII

Бе ла русь га то ва па шы раць су пра цоў нiц тва з Ла о сам у роз ных 
сфе рах, за явiў Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка на пе ра га-
во рах з Прэ зi дэн там Ла ос кай На род на-Дэ ма кра тыч най Рэс-
пуб лi кi Цю ма лi Сай ня со нам, па ве да мi лi БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лi да ра.

Як ад зна чыў кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы, ва ўмо вах ця пе раш-
няй гла ба лi за цыi ў све це ўжо не пры ня та га ва рыць аб геа гра фiч най 
ад да ле нас цi тых цi iн шых кра iн. Прэ зi дэнт Бе ла ру сi кан ста та ваў, 
што та ва ра аба рот па мiж кра i на мi зу сiм не вя лi кi, а та му не аб ход-
на ак ты вi за ваць су пра цоў нiц тва ва ўсiх сфе рах. «Для гэ та га ёсць 
сур' ёз ная ас но ва. З бо ку бе ла ру саў аб са лют на ня ма нi я кiх прад-
узя тас цяў ад нос на ла ос ка га на ро да. У нас вель мi цёп лыя па чуц цi 
ад нос на ва шай кра i ны. На гэ тай асно ве трэ ба вы бу доў ваць ганд-
лё ва-эка на мiч нае су пра цоў нiц тва», — ска заў кi раў нiк бе ла рус кай 
дзяр жа вы.

Акра мя та го, Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў доб рыя перс пек ты-
вы раз вiц ця ўза е ма дзе ян ня ў га лi не на ву кi i аду ка цыi, ва ен на-тэх-
нiч на га су пра цоў нiц тва i па iн шых на прам ках, якiя цi ка вяць ла ос кую 
дзяр жа ву i гра мад ства. Пры мя няль на да рэа лi за цыi су мес ных пра ек-
таў аб мяр коў ва ла ся i раз вiц цё су пра цоў нiц тва ў гу ма нi тар най сфе ры. 
Па вы нi ках пе ра га во раў кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы пад крэс лiў, 
што Бе ла русь на стро е на на рэ зуль та тыў нае су пра цоў нiц тва з Ла-
о сам: «Мы за явi лi аб тым, што раз гля да ем Ла ос у якас цi важ на га 
парт нё ра ў рэ гi ё не Паўд нё ва-Ус ход няй Азii i на стро е ны на са мае 
кан струк тыў нае i рэ зуль та тыў нае су пра цоў нiц тва з гэ тай кра i най. 
У нас ёсць што пра па на ваць адзiн ад на му», — ска заў Прэ зi дэнт 
Бе ла ру сi.

У сваю чар гу Цю ма лi Сай ня сон пад крэс лiў, што ў Ла о се Бе-
ла русь лi чаць блiз кiм сяб рам. Ён ад зна чыў эка на мiч нае раз вiц-
цё Бе ла ру сi i рост даб ра бы ту на ро да, вы ка заў шы ўпэў не насць у 
доб рых перс пек ты вах раз вiц ця су пра цоў нiц тва. «У нас ад бы ла ся 
грун тоў ная раз мо ва i аб мен дум ка мi. Су стрэ ча пра хо дзi ла ў дру-
жа люб най ат мас фе ры i да ла доб рыя вы нi кi. У бу ду чым мы па вiн-
ны па шы рыць су пра цоў нiц тва па мiж на шы мi кра i на мi», — ска заў 
Цю ма лi Сай ня сон. Цю ма лi Сай ня сон так са ма за пра сiў Аляк санд ра 
Лу ка шэн ку зра бiць афi цый ны вi зiт у Ла ос. Па вы нi ках пе ра га во раў 
ба кi пад пi са лi па кет да ку мен таў аб раз вiц цi ўза е ма дзе ян ня ў роз-
ных сфе рах.

«БЕЛАРУСЬ ЗА ПЕРЫЯД СУВЕРЭНІТЭТУ НАВУЧЫЛАСЯ
СПРАЎЛЯЦЦА З ПАГРОЗАМІ СВАЁЙ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ»
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