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Ула дзі мір МА КЕЙ:

«У НАШАЙ КРАІНЕ 
РО БІЦ ЦА ШМАТ 

ДЛЯ ЗА ХА ВАН НЯ ПА МЯ ЦІ 
АБ АХ ВЯ РАХ ХА ЛА КОС ТУ»

У су час най Бе ла ру сі ро біц ца шмат для за ха ван ня 
па мя ці аб ах вя рах ха ла кос ту. Аб гэ тым за явіў учо ра 
мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір Ма кей, 
які пры няў удзел у мі тын гу ў па мяць 70-год дзя зні-
шчэн ня Мінск ага ге та, пе рад ае БЕЛ ТА.

«У су час най Бе ла ру сі ро біц ца шмат для та го, каб за-
ха ваць па мяць аб ах вя рах ха ла кос ту. Мы не да пус ка ем 
ні я кіх пра яў ан ты се мі тыз му, пад трым лі ва ем вы ву чэн не 
яў рэй скай куль ту ры і мо вы. Мы ста ра ем ся ад наў ляць 
знач ныя ў гіс то рыі яў рэй ска га на ро да пом ні кі», — ска заў 
Ула дзі мір Ма кей.

Кі раў нік знеш не па лі тыч на га ве дам ства на га даў, што 
Мін скае ге та бы ло ад ным з са мых вя лі кіх у Еў ро пе, у ім 
зна хо дзі ла ся ка ля 100 тыс. лю дзей. Ме на ві та тут фа-
шыс ты па ча лі рэа лі за цыю дакт ры ны па пла на мер ным 
зні шчэн ні яў рэй ска га на сель ніц тва. Для да лей шай лік-
ві да цыі сю ды да стаў ля лі ся вяз ні з Аў стрыі, Поль шчы і 
ін шых дзяр жаў.

Па вод ле слоў Ула дзі мі ра Ма кея, «Яма» — гэ та не 
толь кі пом нік тра ге дыі, але так са ма пом нік подз ві гу яў-
рэй ска га на ро да. Мно гія вяз ні ге та зма га лі ся за сваю 
сва бо ду. «Мы га на рым ся тым, што бе ла ру сы ўспры ня лі 
го ра яў рэй ска га на ро да як сваё ўлас нае. З ры зы кай для 
жыц ця яны ра та ва лі ад не мі ну чай гі бе лі ты ся чы яў рэ яў», 
— ад зна чыў кі раў нік МЗС Бе ла ру сі. Ён так са ма на га даў, 
што за пра яў ле ны ге ра ізм 711 бе ла ру саў уда сто е ны вы-
со ка га га на ро ва га зван ня «Пра вед нік на ро даў све ту». 
«Тая вай на ста ла агуль ным го рам і вы пра ба ван нем для 
на шых на ро даў, у ёй за гі нуў і кож ны трэ ці яў рэй, і кож ны 
трэ ці бе ла рус. На ша агуль ная па мяць — част ка ўні каль най 
гіс то рыі доб ра су сед скіх ад но сін па між на шы мі на ро да мі, 
бяс цэн ны ка пі тал, дзя ку ю чы яко му Бе ла русь бы ла, ёсць 
і бу дзе агуль ным до мам. У па мяць аб за гі ну лых ах вя рах 
фа шыз му сён ня мы па він ны про ці ста яць лю бым пра явам 
на цыз му і рэ лі гій най не цяр пі мас ці. Нель га да пус каць ска-
жэн ня праў ды аб най вя лік шай тра ге дыі мі ну ла га», — пад-
крэс ліў Ула дзі мір Ма кей.

У ад па вед нас ці з іў дзей скай тра ды цы яй кі раў нік бе-
ла рус ка га знеш не па лі тыч на га ве дам ства ўсклаў ка мень, 
да стаў ле ны з ва ко ліц Іе ру са лі ма, да ма ну мен та ў па мяць 
аб ах вя рах ге та.

Ды рэк тар бю ро па су вя зях з рус ка моў най яў рэй скай 
ды яс па рай пры кан цы ля рыі прэм' ер-мі ніст ра Із ра і ля На омі 
Бен-Амі ў сваю чар гу ад зна чы ла, што ў якой бы кра і не 
ні зна хо дзіў ся або жыў ча ла век, ён не па ві нен за бы ваць 
най вя лік шую тра ге дыю 20-га ста год дзя — ха ла кост.

Ме ра пры ем ствы да 70-год дзя зні шчэн ня Мінск ага ге-
та прай шлі ў бе ла рус кай ста лі цы 20-21 каст рыч ні ка. У 
пра гра ме — па мят ны ве чар і жа лоб ны мі тынг, пры ём у 
го нар бы лых вяз няў ге та і пра вед ні каў на ро даў све ту, 
круг лы стол па праб ле мах вы ву чэн ня і за ха ван ня па мя ці 
аб ха ла кос це, эк скур сія па яў рэй скіх мяс ці нах бе ла рус кай 
ста лі цы, ве чар да ку мен таль на га кі но і ін шыя ме ра пры-
ем ствы.

Па дзеі з 1 па 16 каст рыч-
ні ка ў Злу ча ных Шта тах 
ні ко га не па кі ну лі абы-

яка вым. Су праць ста ян не па між дэ ма-
кра та мі і рэс пуб лі кан ца мі ў Кан грэ се 
ў су вя зі з за цвяр джэн нем бюд жэ ту і 
па вы шэн нем мя жы дзяр жаў на га доў-
гу сур' ёз на па да рва ла да вер да здоль-
нас ці най буй ней шай эка но мі кі све ту 
ўнес ці свой уклад у пра цэс ад наў лен-
ня су свет най эка но мі кі пас ля кры зі су, 
які па чаў ся ў 2008 го дзе. А той факт, 
што праб ле ма не вы ра ша на, а толь кі 
ад кла дзе на на сту дзень—лю ты 2014 го-
да, не мо жа ні ко му да даць ап ты міз му. 
На га даю, што да пы тан ня за цвяр джэн-
ня бюд жэ ту ЗША па він ны вяр нуц ца не 
паз ней за 15 сту дзе ня 2014 го да, а лі міт 
на за па зы чан не па вы ша ны толь кі да 7 
лю та га 2014 го да.

Ад ным з га лоў ных вый гры шаў ЗША на 
фо не Еў ра са ю за заў сё ды бы ла здоль насць 
хут ка рэ ага ваць на змя нен ні ў све це, па коль-
кі, у ад роз нен не ад ЕС, у Злу ча ных Шта тах 
ня ма не аб ход нас ці ўзгад няць па зі цыю 28 
дзяр жаў-чле наў з са май ня знач най пры чы-
ны. Апош нія га ды, асаб лі ва па дзеі гэ та га 
каст рыч ні ка, ста вяць пы тан не аб тым, што 
аме ры кан цы страч ва юць гэ ту здоль насць. А 

зна чыць, і ЗША, і ЕС страч ва юць кан ку рэн-
та здоль насць ва ўмо вах гла ба лі за цыі, дзе 
ад ной з важ ных ры саў пос пе ху з'яў ля ец ца 
пры няц це хут кіх і эфек тыў ных дзе ян няў ад-
ра зу пас ля ўсве дам лен ня змен, якія ад бы ва-
юц ца. Ме на ві та гэ та вы ка рыс тоў ва лі Кі тай, 
Сін га пур і Паўд нё вая Ка рэя, каб да біц ца тых 
га ла ва круж ных пос пе хаў, што бы лі імі да сяг-
ну ты ў апош нія дзе ся ці год дзі.

Да рэ чы, тое, што ад бы ло ся, пры му сі ла 
кі тай скія СМІ за клі каць не за ход нія дзяр жа вы 
да дэ аме ры ка ні за цыі. Пад ста вы? Раз па лі ты-
кі най буй ней шай эка но мі кі све ту па вод зяць 
ся бе так без ад каз на, зна чыць, і ўплыў ЗША 
на су свет ныя спра вы па ві нен па даць, ка лі мы 
імк нём ся па кон чыць з на ступ ства мі кры зі су, 
які вы бух нуў у 2008 го дзе, і не хо чам тра піць 
у чар го вы.

Ча му ж су праць ста ян не рэс пуб лі кан цаў і 
дэ ма кра таў да сяг ну ла та кой сі лы і ўвя ло ЗША 
ў кры зіс, які толь кі аме ры кан скай эка но мі цы 
каш та ваў, па вод ле пад лі каў эка на міс таў, 24 
міль яр ды до ла раў? Ці ёсць маг чы мас ці ва 
ўла даў ЗША вы пра віць ста но ві шча, або гэ та 
праб ле ма ста ла хра ніч най?

Ад ной з пры чын сі ту а цыі, якая скла ла ся, 
з'яў ля ец ца асаб лі васць аме ры кан скіх вы бар-
шчы каў. Пра га ла са ваў шы за прэ зі дэн та ад 
ад ной пар тыі, яны пас ля на вы ба рах у Кан-

грэс, як пра ві ла, га ла су юць за прад стаў ні коў 
ін шай пар тыі. У вы ні ку і атрым лі ва ец ца, што 
Прэ зі дэн ту цяж ка да мо віц ца з за ка на даў чай 
ула дай, што мы ця пер і на зі ра ем.

Ін шай пры чы най з'яў ля ец ца раз віц цё ў 
ЗША ма дэ лі так зва най «дэ ма кра тыі мен шас-
цяў». Яе асаб лі вас цю з'яў ля ец ца ак тыў нае 
ўза е ма дзе ян не роз ных мен шас цяў, у вы ні ку 
яко га яны аказ ва юц ца здоль ны мі на вя заць 
свае ін та рэ сы па сіў най боль шас ці. І дэ ма кра-
ты здо ле лі ўзна ча ліць гэ тыя мен шас ці, да-
ючы ім тое, што яны хо чуць. Ад сюль, да рэ чы, 
і змя нен ні ў сфе ры ле га лі за цыі ад на по лых 
шлю баў, зроб ле ныя пры ак тыў най пад трым-
цы Аба мы. Сён ня ад ной з груп мен шас цяў, 
якія вы ка рыс тоў ва юц ца дэ ма кра та мі, з'яў-
ля юц ца тыя не каль кі дзя сят каў міль ё наў 
аме ры кан цаў, якія не мо гуць са бе да зво ліць 
ка рыс тац ца ме ды цы най у ЗША з-за праз мер-
на да ра гіх ста вак на ме ды цын скія по лі сы. 
Здоль насць дэ ма кра таў вы ра шыць для іх 
гэ ту ня прос тую сі ту а цыю пры вя дзе да та го, 
што на на ступ ных прэ зі дэнц кіх вы ба рах у 
ЗША яны пра га ла су юць за кан ды да та ў прэ-
зі дэн ты ад дэ ма кра тыч най пар тыі.

Ка лі ж Аба ма са сва ёй за да чай не спра-
віц ца, яны мо гуць стаць элек та ра там рэс пуб-
лі кан цаў, ад помс ціў шы дэ ма кра там за пад-
ма ну тыя ча кан ні. Ме на ві та та му Аба ме так 

важ на пра вес ці ў бюд жэ це пункт аб рэ фор ме 
ме ды цы ны, які да зво ліць яму за ру чыц ца па-
ста ян най пад трым кай гэ тай гру пы элек та-
ра ту. Рэс пуб лі кан цы ж, цу доў на ра зу ме ю чы 
гэ та, лю бой ца ной імк нуц ца «тар пе да ваць» 
іс ну ю чы бюд жэт, інакш ім не ба чыць пе ра мо гі 
на на ступ ных прэ зі дэнц кіх вы ба рах.

На ступ най праб ле май, якая ўзмац няе ня-
здоль насць да мо віц ца, з'яў ля ец ца яў нае су пя-
рэ чан не па між тэм па мі рос ту ВУП ЗША з 2000 
го да па 2013-ы і рос там са цы яль ных рас хо даў. 
За на зва ны пе ры яд аба рон ныя рас хо ды ў бюд-
жэ це пад во і лі ся — з 309 міль яр даў до ла раў у 
2000 го дзе да 607,2 міль яр да ў 2013. Вы дат кі 
на са цы яль нае за бес пя чэн не ўзрас лі з 402,13 
міль яр да да 811,8 міль яр да. Вы дат кі на ме ды-
цын скія пра гра мы ўзрас лі з 330,6 міль яр да да 
859,36 міль яр да. Вы дат кі на фе дэ раль ныя пен-
сіі ўзрас лі з 87,39 міль яр да да 228,73 міль яр да 
до ла раў. У той жа час за гэ ты пе ры яд эка но-
мі ка ЗША ўзрас ла не ў два або два з па ло вай 
ра зы, як на зва ныя вы шэй вы дат кі бюд жэ ту, а 
толь кі на 60 з не чым пра цэн таў. Гэ та не мо жа 
не тры во жыць рэс пуб лі кан цаў. Аба ма ў па го-
ні за лю боўю элек та ра ту яў на пе ра на пру жыў 
аме ры кан скую эка но мі ку, якая ў вы ні ку і б'е 
рэ кор ды па на рошч ван ні дзярж доў гу.

Уліч ва ю чы гэ тыя ню ан сы, мож на сме ла 
прад ка заць, што лёг ка дэ ма кра ты і рэс пуб-

лі кан цы не да мо вяц ца. На ко не як на ступ-
ныя прэ зі дэнц кія вы ба ры, так і вы жы ван не 
аме ры кан скай эка но мі кі пад ціс кам доў гу, 
які рас це хут кі мі тэм па мі з-за праз мер ных 
са цы яль ных вы дат каў. Та кім чы нам, ча ка-
ем чар го вых кры зі саў. Якія са праў ды бу дуць 

са дзей ні чаць дэ аме ры ка ні за цыі све ту з-за 
стра ты прэ сты жу ЗША і рос ту праб лем у кі-
ра ван ні кра і най.

Сяр гей КІ ЗІ МА, 
док тар па лі тыч ных на вук
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У све цеУ све це  ��

ПА ЛІ ТЫЧ НАЯ СІС ТЭ МА ЗША Ў КРЫ ЗІ СЕ?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Акра мя та го, па між на ро да мі СНД ня ма 

не пе ра адоль ных псі ха ла гіч ных бар' е раў. 
«Не здар ма на ша ін тэ гра цый нае ўтва рэн не 
на зы ва ец ца Са друж нас цю: усіх яе чле наў 
аб' яд ноў вае агуль ная гіс то рыя, адзі ныя 
стан дар ты аду ка цыі, ба га тая са вец кая 
куль ту ра і вя лі кая рус кая мо ва», — ска-
заў Прэ зі дэнт. «Ад ра зу аб моў лю ся: я не 
прэ тэн дую на ве дан не аб са лют най іс ці ны. 
Вя до мы рус кі кла сік муд ра за ўва жыў ка-
лісь ці: вя лі кае ба чыц ца на ад лег лас ці. Цал-
кам маг чы ма, па він на прай сці яшчэ ня ма ла 
ча су, каб і звы чай ныя лю дзі, і па лі ты кі, і 
гіс то ры кі да лі дак лад ныя і спра вяд лі выя 
ацэн кі Са друж нас ці», — ад зна чыў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Ад каз ва ю чы на пы тан не, коль кі мо жа 
за няць пра цэс вы бу доў ван ня та го ўзроў ню 
ўза е ма дзе ян ня, які, на прык лад, іс нуе за-
раз у Еў ра пей скім са ю зе, Прэ зі дэнт ска заў: 
«Ка лі бу дзем іс ці та кі мі тэм па мі, то яшчэ 
шмат ча су зой ме». Пе ра да ваць част ку 
су ве рэ ні тэ ту ў ін тэ гра цый ныя аб' яд нан ні, 
па вод ле яго мер ка ван ня, маг чы ма толь кі 
ў ін та рэ сах на ро даў кра ін-удзель ніц. Аляк-
сандр Лу ка шэн ка на га даў, што ў АЭП 
ство ра ны над на цы я наль ны ор ган — 
Еў ра зій ская эка на міч ная ка мі сія, якая 
на дзе ле на пэў ны мі паў на моц тва мі. 
«Гэ та зна чыць, мы ўжо па дзя лі лі ся 
сва ім су ве рэ ні тэ там. Што да Бе ла ру сі, 
Ка зах ста на і Ра сіі — у гэ тым аб са лют-
на ня ма ні я кіх праб лем. Толь кі трэ ба 
ра зу мець, якую до лю су ве рэ ні тэ ту і ў 
імя ча го мы па він ны пе ра даць у над-
на цы я наль ныя ор га ны», — ска заў бе-
ла рус кі лі дар. «Так, мы не за леж ная 
су ве рэн ная дзяр жа ва, але, ка лі мы 
ча гось ці хо чам і ба чым ца ну гэ та га, 
мы на гэ та пой дзем. Мы так са ма шмат 
ду ма лі, ва га лі ся, як і Ра сія, і Ка зах стан, 
але мы ба чы лі са лід ную ка рысць ад 
гэ та га — эка на міч ную, фі нан са вую», 
— ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

«Ка лі гэ та бу дзе звы чай ная «трас-
кат ня» пра бу ду чы ню Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за і пад гэ та (не зра-
зу ме ла, пад што) зноў трэ ба бу дзе 
пе ра да ваць су ве рэ ні тэт, бе ла ру сы на 
гэ та не пой дуць. Упэў не ны, што, тым 
больш, Ка зах стан і Ра сія на гэ та не пой-
дуць», — за явіў бе ла рус кі лі дар. «Та му 
су ве рэ ні тэт у да дзе ным вы пад ку ў нас 
не іко на, на якую трэ ба ма ліц ца. Су-
ве рэ ні тэт — вель мі важ ная рэч, але мы ім 
бу дзем рас па ра джац ца ў ін та рэ сах на шых 
на ро даў і бу дзем ра біць кро кі толь кі та ды, 
ка лі мы бу дзем ад чу ваць, што дэ ле га ван не 
част кі на ша га су ве рэ ні тэ ту бу дзе на ка рысць 
на шым на ро дам», — рэ зю ма ваў кі раў нік 
дзяр жа вы.

Мыт ны са юз: з Ар ме ні яй 
па куль ня ма яснасці

Ар ме нія па куль не мо жа ўсту піць у гэ-
тае ін тэ гра цый нае аб' яд нан не (лі та раль на 
заўт ра-пас ля заўт ра), а толь кі вы ка наў шы 
ўсе не аб ход ныя пра цэ ду ры аб да лу чэн-
ні, за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Вель мі 
шмат ня пэў нас ці ў гэ тым пра цэ се, горш 
за ўсё, ка лі тут бу дзе не ка то рая па спеш-
насць, — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. — Вы 
ве да е це, што Укра і на, Мал до ва і Ар ме нія 
ма юць на мер пад пі саць па гад нен не з ЕС 
аб аса цы я цыі. Я не ана лі за ваў пра ек ты па-
гад нен няў Ар ме ніі і Мал до вы, але з Ра сі яй 
мы доб ра пра ана лі за ва лі пра ек ты да ку-
мен таў з Укра і най. Ка лі гэ та бу дуць та кія 
да ку мен ты, та ды зра зу ме ла, на коль кі глы-
бо ка і да лё ка га то выя іс ці на шы парт нё ры 
— мал да ва не і ар мя не — у гэ тым кі рун ку. 
Я ўжо вы каз ваў ся на гэ тую тэ му і вель мі 
ра ды, што праз не ка то ры час Мядз ве дзеў, 
су стра ка ю чы ся з укра ін ца мі, лі та раль на 
сло ва ў сло ва паў та рыў тое, што ска заў 
я. Мы не ба чым ні я ка га стра ху ў тым, што 
Укра і на вя дзе дыя лог з ЕС».

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы пад крэс-
ліў, што, ка лі па чуў пра тое, што Ар ме нія 
не су праць да лу чыц ца да Мыт на га са ю за, 
ён аб мер ка ваў гэ тую тэ му з кі раў ніц твам 
Ра сіі. А так са ма за да ваў пы тан не Прэ зі дэн-
ту Ар ме ніі ў Со чы аб тым, як яны збі ра юц-
ца пад піс ваць па гад нен не аб ус туп лен ні ў 
Мыт ны са юз. «Я за ўва жыў, што гэ та на ват 
не пер шы крок, а гэ та — паў кро ку, па коль кі 
ня ма яснасці ў гэ тым пы тан ні», — ад зна-
чыў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. Кі раў нік дзяр жа вы 
пад крэс ліў, што, на яго дум ку, «на сён няш-
ні дзень га вор ка ідзе пра ней кія паў кро ку 
Ар ме ніі, толь кі з ад ной мэ тай — каб яна 
бы ла з на мі». Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што 
гэ та яго пункт гле джан ня і гэ тае пы тан не 
яшчэ пад ля гае аб мер ка ван ню. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка так са ма ад зна чыў, што тут бе-
ла ру сы з ра сі я на мі пры трым лі ва юц ца ад-
ной па зі цыі, што ўсе ра зам па він ны сес ці 
і аб мер ка ваць, як Ар ме нія ба чыць сваю 

бу ду чы ню — Мыт ны са юз, АЭП і з дру го га 
бо ку — Еў ра са юз. Усё гэ та трэ ба бу дзе 
раз гле дзець у Мін ску. «Ар ме нія па він на 
прай сці шлях да лу чэн ня. Гэ так жа, як, на-
прык лад, да СГА да лу ча юц ца праз пэў-
ны пра ме жак ча су», — за ўва жыў кі раў нік 
дзяр жа вы.

Ня ма ні я ка га стра ху ў тым, 
што Укра і на вя дзе дыя лог з ЕС

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі за явіў, што не ба-
чыць ні чо га страш на га ў пра вя дзен ні пе-
ра моў Укра і ны з ЕС. Праў да, лі чыць ён, 
пад пі сан не па гад нен ня з ЕС не па він на 
за крыць шлях для ўступ лен ня Укра і ны ў 
бу ду чы Еў ра зій скі эка на міч ны са юз. «Мы 
не ба чым ні я ка га стра ху ў тым, што Укра-
і на вя дзе дыя лог з ЕС. Больш за тое, у 
нас ня ма пад стаў за ба ра ніць ёй пад піс-
ваць ней кія да мо вы, — пад крэс ліў кі раў нік 
дзяр жа вы. — Зра зу ме ла на ша па зі цыя з 
ЕС, яны на дух нас не пе ра но сяць. Але 
та кія пе ра мо вы, на ват больш глы бо кія, вя-
дзе Ра сія з ЕС — па ад ме не віз, аб зо не 
сва бод на га ганд лю. Хто ж на гэ тым фо не 
мо жа за ба ра ніць та кой гі ганц кай кра і не, 

як Укра і на, вес ці гэ ты дыя лог і пад піс ваць 
ней кія па гад нен ні». Як лі чыць Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, пы тан не ў тым, каб гэ тае па-
гад нен не не за чы ні ла шлях для ўступ лен ня 
Укра і ны ў бу ду чы Еў ра зій скі эка на міч ны 
са юз, ця пер Мыт ны са юз. «Але ка лі яны 
пад пі шуць та кое па гад нен не і яно бу дзе ня-
вы гад на эка на міч на і фі нан са ва нам і РФ, 
то мы, вя до ма, не пой дзем на гэ та. Гэ та 
на ша агуль ная па зі цыя, яна бы ла за яў ле на 
ў тым лі ку прэм' ер-мі ніст рам Ра сіі на ад-
па вед ных пе ра мо вах з укра ін скім бо кам», 
— пад крэс ліў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Мыт ны са юз: 
без аб ме жа ван няў

Аляк сандр Лу ка шэн ка спа дзя ец ца, што 
з 1 сту дзе ня 2014 го да ў Мыт ным са ю зе бу-
дуць зня тыя ўсе кан фіс ка цыі і аб ме жа ван-
ні. «Ка лі да мо ві лі ся, дык да вай це ства раць 
рэ аль ную адзі ную эка но мі ку і зды мем гэ-
тыя вы клю чэн ні», — пад крэс ліў бе ла рус кі 
кі раў нік. «Ска жам, за ха це лі ка за хі пра пам-
поў ваць наф ту ў Бе ла русь па агуль ных тру-
бах — ад ноль ка вы до ступ. Хо ча Ка зах стан 
па стаў ляць сваю пра дук цыю ў Бе ла русь, 
Еў ро пу праз чы гун кі Ка зах ста на, Ра сіі, Бе-
ла ру сі — ад ноль ка выя ўмо вы. А ця пер у 
нас ку ча вы клю чэн няў. Вы гэ та вы дат на 
ра зу ме е це», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

«Так, для Ра сіі важ ныя наф та, пры род-
ны газ: асаб лі выя рэ жы мы, кан фіс ка цыі. 
Але ча го Ра сіі ба яц ца Бе ла ру сі? Мы што, 
за ду шым вас, з'я дзім? У нас 5-7% эка но-
мі кі ад ра сій скай», — ска заў кі раў нік дзяр-
жа вы. Ус пом ніў шы раз мо ву з прэ зі дэн та мі 
Ка зах ста на і Ра сіі, Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пры вёў вы каз ван не Ула дзі мі ра Пу ці на: 
«Так, да Ра сіі ёсць пы тан ні, і мы іх зды-
мем з 1 сту дзе ня».

Бе ла рус кі лі дар лі чыць, што роў ныя — 
гэ та зна чыць роў ныя па ўсіх на прам ках. 
Між тым, па вод ле яго слоў, сён ня ў СМІ 
му сі ру ец ца тэ ма, быц цам бы з 1 сту дзе ня 
2014 го да гэ та зняц ця аб ме жа ван няў не 
бу дзе. «Ка лі гэ та так, то не зра зу ме ла», 
— ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Па вод ле 
яго слоў, гэ та пы тан не вель мі сур' ёз нае: 
«Дзесь ці нех та са сту пае, дзесь ці неш та 
губ ляе. Але на ват ка лі гэ та ад бі ла ся б па-
лі тыч на на Ра сіі, Ка зах ста не ці Бе ла ру сі, 
то гэ та не бы ло б так ба лю ча, як ця пер, 
па коль кі бы ла б яснасць для лю дзей». Прэ-

зі дэнт лі чыць, што зняц це аб ме жа ван няў 
у Мыт ным са ю зе не смя рот на для Ра сіі. 
Ён рас тлу ма чыў: «Усё ад но ра зам мы ад 
аб' ёмаў атры ма ем больш. Асаб лі ва ра сі-
я не».

Рас па вя да ю чы аб сва ёй ня даў няй су-
стрэ чы з Прэ зі дэн там Ка зах ста на, Аляк-
сандр Лу ка шэн ка так са ма пад крэс ліў, што 
«не бы ло ні я кіх ан ты ра сій скіх пе ра моў, 
змоў, аб са лют на ні я кіх за кры тых тэм не 
бы ло, ды і быць не маг ло».

ЕЭС і Еў ра пей скі са юз 
бу дуць парт нё ра мі

Бе ла русь, Ра сія і Ка зах стан ства ры лі 
Мыт ны са юз і сён ня ўшчыль ную на блі зі лі ся 
да но ва га эта пу ін тэ гра цыі — ства рэн ня Еў-
ра зій ска га эка на міч на га са ю за. «З улі кам 
імк нен ня шэ ра гу ін шых кра ін да ўдзе лу ў 
гэ тым пра ек це на шах мат най дош цы геа-
па лі ты кі ў са мы блі жэй шы час Еў ра зій скі 
эка на міч ны са юз і Еў ра пей скі са юз ста нуць 
пры клад на роў на вя лі кі мі парт нё ра мі. Іх ін-
та рэ сы трэ ба бу дзе зба лан са ваць. Гэ та і 
ёсць жы вы прык лад та го, што ідэя ін тэ-
гра цыі ін тэ гра цый аб са лют на рэ аль ная», 

— пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.
Аляк сандр Лу ка шэн ка пе ра ка на ны, 

што пе ра мо вы з адзі най Еў ро пай з бо ку 
ін тэ гра цый на га аб' яд нан ня бу дуць больш 
эфек тыў ны мі: «Ка лі мы бу дзем вес ці пе-
ра мо вы з адзі най Еў ро пай (да пры кла ду) 
ра зам, гэ та дасць знач на боль шы эфект, 
чым се па рат ныя пе ра мо вы асоб ных кра ін 
— удзель ніц СНД, якія час та пра хо дзяць 
на зне ва жаль ных для іх умо вах. Бо ра зам 
мы — сі ла, з якой бу дуць лі чыц ца».

За ба ро ны і ві зы не вы ра шаць 
міг ра цый ную праб ле му

«Ка лі вы хо ча це вель мі прос та ад ным 
уда рам вы ра шыць праб ле му міг ра цыі, вы 
тра пі це ў та кую паст ку, што за ста ня це ся 
ад ны, а ва кол вас бу дуць кра і ны, лю дзі ў 
якіх бу дуць на вас гля дзець не так, як трэ-
ба, — ска заў Прэ зі дэнт. — Міг ра цый ную 
праб ле му трэ ба вы ра шаць не з та го, што 
за ба ра ніць, вы даць ві зы і г.д. І яна не бу дзе 
ў Ра сіі так вы ра шац ца. Я ўпэў не ны: ра-
зум ных лю дзей у Ра сіі да стат ко ва, каб яе 
па чы наць вы ра шаць так, як трэ ба — зні зу, 
ства ра ю чы ўмо вы і ста вя чы пад кант роль 
усе пра цэ сы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
пас ля па дзей у мас коў скім Бі ру лё ве ва кол 
гэ тай праб ле мы ёсць шмат эмо цый. Пры 
гэ тым кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу, 
што ў гэ тай сфе ры вель мі вы со кі ўзро-
вень ка рум па ва нас ці, чым ка рыс та юц ца 
кры мі наль ныя кла ны. «Дык да вай це гэ та 
вы ра шым. Вы ства ры це та кі па ра дак, каб 
па доб ныя па ру шэн ні не да пус ка лі ся», — 
да даў Прэ зі дэнт.

Што ты чыц ца здзейс не на га ў Бі ру лё-
ве зла чын ства, Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад крэс ліў, што та ко га нель га да ра ваць, 
але па ды ход па ві нен быць ад ноль ка вы да 
ўсіх, як да мяс цо ва га на сель ніц тва, так і 
да іміг ран таў. «Па він на быць уз ва жа ная, 
ра зум ная па лі ты ка, вы бу да ва ная зні зу», 
— упэў не ны бе ла рус кі лі дар.

«Урал ка лій» дэм пін гуе...
«Мне аб са лют на ўсё роў на, чым зай ма-

ец ца «Урал ка лій», за вы клю чэн нем ад на го, 
каб яны пра во дзі лі нар маль ную па лі ты ку 
на рын ку ка лій ных угна ен няў. Яны ж шко-
дзяць не толь кі нам, — ад зна чыў бе ла рус кі 
лі дар. — Мя не адзі нае хва люе, да яко га ча-
су яны бу дуць дэм пін га ваць і гэ тым са мым 

гу біць улас ную вы твор часць ка лій ных угна-
ен няў у Ра сіі». «Па чы на ец ца дэм пінг ва ўсіх 
сег мен тах ка лій на га рын ку. Ка лі сён ня мы 
да маў ля ем ся пра даць ка лій ныя ўгна ен ні за 
$400, то лі та раль на сле дам пры яз джа юць 
прад стаў ні кі «Урал ка лія» (гэ та ўжо бы ло 
за фік са ва на ў мно гіх мес цах) і пра па ну-
юць за $320-350», — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы пры гэ тым пад крэс-
ліў, што бе ла рус кая кам па нія здоль ная вы-
тры маць та кі дэм пінг і для гэ та га ёсць не аб-
ход ныя ры ча гі. «На вош та вы («Урал ка лій». 
— За ўва га БЕЛ ТА) у стра ту пра цу е це? Каб 
за ха піць рын кі? Не атры ма ец ца! — за явіў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Мы, вя до ма, не га-
лос на мо жам да мо віц ца з усі мі кам па ні я мі, 
якія пра цу юць на рын ку, і вы не спра ві це ся 
з агуль ным рын кам. Гэ та кла сі ка — усе па-
він ны пра ца ваць на тое, каб атры маць вя лі кі 
кошт, а зна чыць, — вя лі кі пры бы так».

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ад-
наў лен не парт нёр ства і про даж праз ад-
на го трэй да ра бы лі б вы гад ныя абод вум 
ба кам і знач на па вы сі лі б ца ну на ка лій ныя 
ўгна ен ні. «Та му мы не су праць, ка лі лас ка, 

га то выя хоць заўт ра вяр нуц ца, але 
на тых прын цы по вых да моў ле нас цях, 
якія бы лі да сяг ну тыя, каб гэ та бы ло 
праз рыс та і сум лен на. Мы не хо чам 
ні я кіх ад ка таў, ле вых схем», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт пе ра ка на ны, што кры-
зіс у ка лій най сфе ры быў ство ра ны 
штуч на з мэ тай за ра біць гро шы на па-
дзен ні і рос це ка ці ро вак ак цый. «Вось 
та кія не па жа да ныя для нас кам пань-
ё ны. Та му мы га то выя да аб' яд нан ня, 
ка лі гэ та га хо ча ра сій скі бок, — за явіў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Да вай це 
да маў ляц ца, да вай це бу дзем пра ца-
ваць ра зам. Я і на шы ка лій шчы кі ха-
це лі б ба чыць з ва ша га бо ку ў якас ці 
кам пань ё наў лю дзей, якія за ці каў ле-
ны ў вы твор час ці і праз рыс тым про-
да жы ка лій ных угна ен няў».

У гэ тай су вя зі Аляк сандр Лу ка-
шэн ка за явіў аб сва ёй за ці каў ле нас-
ці ў тым, каб кант роль ны па кет ак цый 
«Урал ка лія» на быў Мі ха іл Гу ца ры еў. 
Прэ зі дэнт ад зна чыў, што гэ тае пы тан-
не ён аса біс та з Мі ха і лам Гу ца ры е-
вым не аб мяр коў ваў. «Ён у нас бу дуе 
руд нік, бу дзе вы раб ляць 1,5 млн тон 
сва іх угна ен няў, — ска заў кі раў нік 

дзяр жа вы. — Ён бы быў уман ці ра ва ны ў 
гэ тую сіс тэ му, ра біў бы свае ўгна ен ні як 
пры ват нік. Нам бы ло б вель мі вы гад на. Ён 
ні ку ды б не пад зеў ся ад БКК».

У Аляк санд ра Лу ка шэн кі па ці ка ві лі ся, 
ці пры яз джа лі да яго па тэн цый ныя прэ тэн-
дэн ты на кант роль ны па кет ак цый «Урал-
ка лія» — Мі ха іл Про ха раў, Ула дзі мір Ко ган, 
Мі ха іл Гу ца ры еў.

«Я Про ха ра ва і Ко га на на огул не ве-
даю, на ват не ўяў ляю, чым яны зай ма юц ца. 
Ве даю Гу ца ры е ва, але мы з ім праб ле му 
куп лі не аб мяр коў ва лі. У агуль ных ры сах». 
Прэ зі дэнт рас ка заў, што на яго пы тан не 
Мі ха і лу Гу ца ры е ву, ча му ён не хо ча на быць 
кант роль ны па кет ак цый гэ та га прад пры-
ем ства, той ад ка заў, што па ду мае. «По-
тым чую, што ён ні бы та ўдзель ні чае. Пры 
су стрэ чы, вя до ма, я за дам яму пы тан не», 
— ска заў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма рас па-
вёў, што, ка лі ён аб мяр коў ваў гэ тую праб-
ле му з Прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам Пу-
ці ным, уба чыў, што «і для яго, на пэў на, 
гэ тая праб ле ма іс нуе». «Я яму ка жу: ча го 
пе ра жы ва еш? Ня хай, у край нім вы пад ку, 
дзяр жа ва вы ку піць гэ ты ак тыў, і я га ран-
тую, што мы на пра ця гу двух-трох га доў 
ад но вім усё, што бы ло, па цэ нах. Стра ху 
ні я ка га ня ма, ка лі на гэ тым эта пе ак тыў 
бу дзе ў дзяр жа вы. Усё роў на яна по тым 
пра дасць да ра жэй», — ска заў Прэ зі дэнт.

Што ж да ты чыць лё су Ула дзі сла ва Баў-
мгерт не ра, які быў арыш та ва ны ў кан цы 
жніў ня бе ла рус кі мі пра ва ахоў ны мі ор га-
на мі, то Прэ зі дэнт не вы клю чае, што ён 
мо жа быць пе ра да дзе ны Ра сіі пас ля кам-
пен са цыі на не се на га ўро ну. «Хо ча це рас-
сле да ваць гэ тую праб ле му — за бі рай це 
і рас сле дуй це», — ска заў Аляк сандр Лу -
кашэн ка, звяр та ю чы ся да ра сій ска га бо-
ку. Ён на га даў, што Бе ла русь пе рад ала 
19 та моў ма тэ ры я лаў. «Не ўсё там прос та. 
Праз швей цар скую кам па нію пра да ва лі 
ка лій ныя ўгна ен ні, ца ну ад ну ўказ ва лі, да-
пус цім, $350, пра да ва лі па $400, а роз ні цу 
дзя лі лі. Не каль кі эпі зо даў бы ло та кіх. Тут 
ужо не вы кру ціш ся», — ска заў Прэ зі дэнт, 
да даў шы, што та кім чы нам бы ло пе ра ква-
лі фі ка ва на аб ві на вач ван не на кра дзеж. 
«Нам лепш са мім хут чэй за крыць гэ тую 
тэ му, ра за брац ца і па ка раць ві на ва тых», 
— лі чыць бе ла рус кі лі дар.

«Я не кры ва жэр ны. Я не да та го, што 
мы па він ны іх па са дзіць. Па куль мы не на-

бра лі боль ша га ўро ну, хай кам пен суе гэ ты. 
Кам пен суе яго — мы ўжо бу дзем не як кру-
ціц ца, каб лю бі ма га ва мі і ра сій скім на ро-
дам Баўм герт не ра пе ра даць», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кая до ля МТС 
мо жа быць пра да дзе на 
толь кі за вы гад ную ца ну

«Вы га то выя заўт ра на быць — мы вам 
пра да дзім МТС, я не су праць — ка лі лас-
ка», — за явіў бе ла рус кі лі дар.

Рэ агу ю чы на ка мен та рый, што на зва ная 
ца на ў $1 млрд за над та вы со кая, кі раў нік 
дзяр жа вы ска заў: «Ня ма ў эка но мі цы і фі-
нан сах та ко га па няц ця — тан на ці до ра га. 
Гэ та пра цэс, ка лі лю дзі са дзяц ца і да маў-
ля юц ца». Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 
што пра цэс про да жу і вы зна чэн ня ца ны 
мож на вы ра біць і з да па мо гай ад кры тых 
тар гоў. «На ад кры тых тар гах вы ўба чы лі 
кошт у $500 млн, і ду ма лі б, пра да ваць ці 
не. Я не пра даў бы, я ча каў бы па вы шэн ня 
рын ку. А ка лі б быў не міль ярд, — кошт, 
які быў вы зна ча ны ка лісь ці пры вы со кім 
рын ку, а $900 млн, я на сён ня пра даў бы», 
— пры вёў прык лад кі раў нік дзяр жа вы.

Ад каз ва ю чы на ад но з пы тан няў, Аляк-
сандр Лу ка шэн ка зга даў аб пра па но вах 
па аб' яд нан ні МА За і Ка МА За. Па вод ле 
яго слоў, вы ні кам па доб най пры ва ты за цыі 
па він ны быць ін вес ты цыі, па ве лі чэн не вы-
твор час ці, пры ўня сен не но вых тэх на ло гій і 
па шы рэн не рын каў збы ту. Ад нак у вы пад ку 
з Ка МА Зам ні чо га гэ та га не га ран ту ец ца.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ра сій скім парт-
нё рам на пер ша па чат ко вым эта пе пра па-
ноў ва ла ся ства рыць су мес ную кам па нію і 
на пра ця гу не каль кіх га доў ра зам пра ца-
ваць без аб ме ну ўлас нас цю, каб мож на 
бы ло ўба чыць рэ аль ную вы га ду. «Ня даў на 
чы таю: хтось ці там за явіў (гэ та нор ма ў Ра-
сіі — укі нуць ін фар ма цыю ад імя ней ка га 
кі раў ніц тва, кам па ніі ці яшчэ ка гось ці): нам 
не ці ка вы па доб ны пра ект без ак цый. Ну 
не ці ка вы, доб ра, па цер пім», — ад зна чыў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што 
пры пры ва ты за цыі знач ных для Бе ла ру сі 
ак ты ваў, яго под піс як Прэ зі дэн та ста віц ца 
апош нім. А да гэ та га ра шэн не аб мэ та згод-
нас ці пра цэ су прад пры ма ец ца па лан цуж ку 
пра цоў ным ка лек ты вам кан крэт на га прад-
пры ем ства, мяс цо вай ула дай, на ўзроў ні 
мі ніс тэр ства і ўра да.

«Пра да ючы ўлас насць, ство ра ную на ро-
дам, я па ві нен яе пра да ваць на ват больш 
аку рат на, чым сваю. Та кая мая па зі цыя, і 
я з яе бу ду зы хо дзіць», — рэ зю ма ваў бе-
ла рус кі лі дар.

«Мы бу ду ем най перш 
са цы яль ную дзяр жа ву»

Бе ла рус кі кі раў нік пе ра ка на ны, што 
лю бая дзяр жа ва па він на, перш за ўсё, 
ша на ваць свой на род. «Дзяр жа ва — для 
на ро да. У нас гэ та ўсю ды на пі са на, гэ та 
наш ло зунг, — пад крэс ліў Аляк сандр Лу-
ка шэн ка. — Дзяр жа ва па він на пра ца ваць 
у ін та рэ сах на ро да. Ад сюль — са цы яль ная 
дзяр жа ва, але не са цы я ліс тыч ная».

Га лоў нае, што ад роз ні вае Бе ла русь ад 
са цы я ліс тыч ных дзяр жаў, гэ та ад сут насць 
пла на вас ці. Без умоў на, на ша кра і на не ад-
мо ві ла ся ад пла на ван ня ў цэ лым. Так, кож ная 
дзяр жа ва за цвяр джае бюд жэт — фі нан са вы 
план. У Ра сіі, на прык лад, бюд жэт пры ма юць 
на тры га ды на пе рад. У Бе ла ру сі за цвяр джа-
юць га да вы бюд жэт, а так са ма асноў ныя 12 
па каз чы каў са цы яль на-эка на міч на га раз віц-
ця. «Але гэ та не тое пла на ван не, якое бы ло ў 
Са вец кім Са ю зе», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

У лі ку асноў ных ад роз нен няў кі раў нік 
дзяр жа вы так са ма на зваў на яў насць кан-
ку рэн цыі. «Тое, што я пры маю ў рын ка вых 
ад но сі нах без уся ля кай аль тэр на ты вы, пя рэ-
чан няў, — гэ та кан ку рэн цыя. Ка лі ёсць сум-
лен ная кан ку рэн цыя, не бу дзе за стою ў гра-
мад стве, эка но мі цы», — лі чыць Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. На яго дум ку, дзяр жа ва па він на 
ства рыць та кія ўмо вы, каб ча ла век мог пра-
явіць свае най леп шыя якас ці, і гэ та заў сё ды 
бу дзе на ка рысць лю бой дзяр жа ве. Та му ў 
Бе ла ру сі для тых, хто хо ча па чаць зай мац ца 
біз не сам, дзей ні чае за яў ны прын цып. У рэй-
тын гу Су свет на га бан ка па вя дзен ні біз не су 
Бе ла русь апя рэдж вае кра і ны СНД.

Акра мя та го, ад са цы я ліс тыч ных кра ін 
Бе ла русь ад роз ні вае іс на ван не пры ват най 
улас нас ці. «Пры ват най улас нас ці быць. 
Ства рай яе, але ад на ўмо ва — сум лен-
на і праз рыс та», — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Ра зам з тым Бе ла русь за ха ва ла мно га 
па зі тыў на га, што ўлас ці ва са цы я ліс тыч ным 
кра і нам, на прык лад бяс плат ную аду ка цыю, 
ахо ву зда роўя.

Паводле матэрыялаў БЕЛТА.

ЕЎ РА ЗІЙ СКІ ЭКА НА МІЧ НЫ СА ЮЗ І ЕЎ РА СА ЮЗ 
СТА НУЦЬ РОЎ НА ВЯ ЛІ КІ МІ ПАРТ НЁ РА МІ

20 каст рыч нi ка 2013 г. на 62-м го дзе пай шоў рап-
тоў на з жыц ця на мес нiк ды рэк та ра ААТ «Бел ган-
даль буд» КIР ПIЧ Ге надзь Ула дзi мi ра вiч. Ка лек тыў 
ра бот нi каў ААТ «Бел ган даль буд» вы каз вае глы бо кiя 
спа чу ван нi род ным i блiз кiм па мер ла га i смут куе 
ра зам з iмi.

Футбол. Чэмпіянат свету-2014Футбол. Чэмпіянат свету-2014  ��

УКРА I НА ЗГУ ЛЯЕ 
З ФРАН ЦУ ЗА МI

У швей цар скiм Цю ры ху ад бы ло ся 
лё са ван не сты ка вых мат чаў 

еў ра пей ска га ква лi фi ка цый на га 
раў нда чэм пi я на ту све ту па фут бо ле, 

якi ў на ступ ным го дзе пры ме Бра зi лiя.

У вы нi ку «ла та рэi» збор ная Укра i ны за пу цёў ку на 
пла не тар нае пер шын ство па зма га ец ца з фран цу за мi, 
Пар ту га лiя згу ляе са Шве цы яй, Грэ цыя з Ру мы нi яй, а 
Хар ва тыя — з Iс лан ды яй, ка ман дай, якая ста ла для мно-
гiх ад крыц цём ад бо рач на га тур нi ру. Су стрэ чы ад бу дуц ца 
15 i 19 лiс та па да.

На га да ем, што збор ная Бе ла ру сi ў ква лi фi ка цый ных 
спа бор нiц твах за ня ла 5-е, апош няе мес ца ў гру пе «I».

Фота БЕЛТА.
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