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Пра транзіт газу, зброю і бежанцаў
Новыя падрабязнасці інтэрв'ю Прэзідэнта

Інтэрв'ю Прэзідэнта Беларусі заўсёды разыходзяцца на цытаты і прыцягваюць увагу грамадства нашай краіны, і не толькі.
Размова з вядомым тэлевядучым, журналістам, кіраўніком МІА
«Россия сегодня» Дзмітрыем Кісялёвым адбылася ў аўторак. Да
вечару яе фрагменты, цытаты Аляксандра Лукашэнкі запаланілі
інфармацыйнае поле. А некаторыя заявы кіраўніка краіны нават
атрымалі адказы — напрыклад, запрашэнне наведаць Крым ад
яго кіраўніка Сяргея Аксёнава.
Адна з самых рэзанансных заяў Прэзідэнта Беларусі —пацверджанне намеру спыніць транзіт
энерганосьбітаў, калі Польшча
закрые мяжу.
«Калі мяне будуць «душыць»
палякі ці яшчэ нейкія там, я буду
глядзець на нейкія кантрак ты?
Кіньце вы, аб чым вы кажаце, —
заявіў кіраўнік дзяржавы. — Палякі вырашылі закрыць мяжу з Беларуссю — добра, зачыняйце. Мы не
вельмі часта ездзім у Еўрасаюз.
Нашы інтарэсы сёння ў Расіі, Кітаі
і на ўсходзе больш за ўсё. А калі я
зачыню, што будзе тады з гэтым
патокам, які ў асноўным у Расію,
Кітай ідзе праз нас?»
На яго думку, трапіць у Расію
і далей еўрапейскія тавары праз
Украіну не змогуць, не наладжаны
транзіт і праз краіны Прыбалты-

кі. «Толькі Беларусь. Таму, перш
чым рабіць з іх боку заявы, трэба
ўзяць свае курыныя мазгі ў рукі,
як у народзе кажуць, і падумаць,
што ты бразгаеш», — заўважыў
Аляксандр Лукашэнка.
«Чаму я стаў ворагам для Захаду: не таму, што я дыктатар і
ін шае. Та му што ўсе пля цоў кі,
на якіх стаялі «Таполі» (рухомыя
грунтавыя ракетныя комплексы
стра тэ гіч на га пры значэн ня. —
«Зв.»), акрамя адной, цалкам захаваныя і да гэтага часу гатовы
да выкарыстання. Вы ведаеце, як
Захад рэагуе на ядзерную зброю
і іншыя рэчы», — сказаў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка паведаміў, што ў Беларусі ў навучальным
цэнтры ўжо ёсць С-400. «Стварылі
цэнтр, навучаем. Расія паставіла

ВІНШАВАННЕ З СЭНСАМ
Прэзідэнт Беларусі ў тэлефоннай размове павіншаваў
першага Прэзідэнта Казахстана Нурсултана Назарбаева з 30-годдзем з дня абрання на вышэйшую дзяржаўную пасаду.
Як паведамляе прэс-служба кіраўніка краіны, абмеркавалі
Аляксандр Лукашэнка і Нурсултан
Назарбаеў і актуальны парадак
двухбаковых адносін. У 2021 годзе
адзначаецца станоўчая тэндэнцыя
да росту ўзаемнага тавараабароту,
які па выніках студзеня — верасня
наблізіўся да $800 млн, дадаўшы
амаль на траціну ў параўнанні з
аналагічным леташнім перыядам.

Чакаецца, што па выніках бягучага года двухбаковы тавараабарот
дасягне ўзроўню ў 1 млрд.
У цэнтры ўвагі падчас тэлефоннай размовы таксама была работа на тэрыторыі Казахстана сямі
буйных зборачных вытворчасцяў
беларускай тэхнікі і абсталявання: МТЗ, «Гомсельмаша», МАЗа,
«Баб руй скаг ра ма ша» і ін шых
машынабудаўнічых прадпрыемстваў.
У цэлым асабліва адзначана
неабходнасць далейшай інтэнсіфікацыі ўзаемадзеяння па ўсім
спектры супрацоўніцтва. Аляксандр Лу ка шэн ка і Нур сул тан
Назарбаеў абмеркавалі і графік
сустрэч, якія маюць адбыцца.

Акцэнты

«Усе рашэнні павінны быць
на карысць нашых краін
і народаў»
Старшыня Савета Рэспублікі сустрэлася з Дзяржаўным сак ра та ром Са юзнай дзяржавы Дзмітрыем
МЕЗЕНЦАВЫМ.
Старшыня Савета Рэспублікі
падзякавала Дзяржсакратару Саюзнай дзяржавы за работу, якая
была праведзена пры падрыхтоўцы да Вышэйшага дзяржсавета і
інтэграцыйных дакументаў:
— Работа па збліжэнні нашых
краін праведзена вялізная, — перакананая Наталля Качанава. Яна
акцэнтавала ўвагу на тым, што цяпер бакі павінны зверыць падыходы ў рэалізацыі 28 інтэграцыйных
саюзных праграм. — Мы разумеем, што на парламентарыяў ускладваецца асаблівая адказнасць
за распрацоўку законапраектаў.
Спікер верхняй палаты беларускага парламента паведаміла,
што ў хуткім часе па ініцыятыве
яе расійскай калегі Валянціны
Мацвіенкі плануецца абмеркаванне ўзаемадзеяння.
— Мы павінны самым сур'ёзным чынам падключыцца да гэтых пытанняў. Таму мы зробім
усё магчымае, што залежыць ад
нас, каб праграмы (Саюзнай ін-

тэграцыі. — Аўт.) былі рэалізаваныя, — падкрэсліла Наталля
Качанава.
Яна адзначыла, што супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі заўсёды працягвалася ў духу адзінства і ўзаемнай падтрымкі:
— Што асабліва важна, калі ў
свеце адбываюцца незразумелыя
падзеі ў адносінах да Беларусі і
Расіі. Вядома, мы павінны быць
разам, каб усе рашэнні, што прымаюцца, былі на карысць нашых
краін і нашых народаў, — упэўненая Старшыня Савета Рэспублікі.
На сустрэчы таксама была
пад крэс ле на знач насць міжпарламенцкага супрацоўніцтва,
узаемадзеяння ў рамках Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і
Расіі, маладзёжных парламенцкіх
структур. Акцэнт бакоў быў зроблены на неабходнасці ўмацавання міжрэгіянальнага ўзаемадзеяння.
Акрамя таго, асаблівая ўвага
падчас сустрэчы была аддадзена
рэалізацыі рэкамендацый і прапаноў, замацаваных у выніковым
дакуменце VІІІ Форуму рэгіёнаў
Беларусі і Расіі.
Вольга АНУФРЫЕВА.

ў гэты цэнтр С-400. Мы павінны
яго бачыць, вывучаць. Ужо ідзе вучоба, трэніроўкі і гэтак далей», —
заявіў кіраўнік дзяржавы.
Адказваючы на ўдакладняючае пытанне, ён заявіў, што гэта
не нейкая навучальная мадэль, а
менавіта баяздольная тэхніка.
Гаворачы аб украінскай арміі,
Прэзідэнт адзначыў, што яна цяпер
«мякка кажучы, вельмі нацыяналістычная, калі не сказаць больш».
«Там ужо некаторыя падраздзяленні, часці і кіраўнікі даходзяць да
фашызму. Я гэта бачу. Можа быць,
больш, чым нехта іншы, паколькі
гэта побач, пад бокам», — заявіў
беларускі лідар.
Кіраўнік дзяржавы таксама расказаў, чаму не ўдалося размясціць
беларускіх пагранічнікаў на граніцы Украіны і Расіі. Паводле слоў
Аляксандра Лукашэнкі, у разгар
вайны на Данбасе ён абмяркоўваў
гэтае пытанне з расійскім Прэзідэнтам. І тады Уладзімір Пуцін адзначыў нейтралітэт беларускага боку і
падтрымаў прапанову. «Але Украіна выступіла супраць. Гэта значыць, любыя нармальныя ініцыя-

тывы яны тарпедуюць», — звярнуў
увагу кіраўнік дзяржавы.
Гаворачы аб падзеях 2014 года, беларускі лідар адзначыў, што
ўкраінскія ваенныя самі прапанавалі расійскім калегам выратаваць
Крым ад уварвання НАТА, і аб гэтым далажылі Уладзіміру Пуціну.
Аляксандр Лукашэнка расказаў
таксама, як Прэзідэнт Расіі прапаноўваў экс-кіраўніку Украіны Пятру Парашэнку аднавіць Данбас...
«Парашэнка ў рэшце рэшт пагадзіўся. Але на працягу месяца ён
пачаў усё рабіць наадварот. Чаму?
Таму што хлопец знаходзіўся пад
знешнім кіраваннем», — адзначыў
Прэзідэнт.
Закранаючы тэму бежанцаў на
беларуска-польскай граніцы, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што
сярод арганізатараў іх дастаўкі былі расіяне, уключаючы чачэнцаў.
«Гэтыя людзі (бежанцы. — «Зв.»)
наймаюць прыватнікаў, 350 кіламетраў — 300, і яны на мяжы пад
Брэс там і Гроднам. Прыватныя
кампаніі, потым таксі, аў тобусы
наймаюць... Але тут працавалі
праваднікі з Расіі, і «дзякуй» чачэнцам», — сказаў ён.

Каментуючы абвінавачанні Захада аб нібыта выкарыстанні беларускімі ўладамі мігрантаў для
дасягнення палітычных мэт, Аляксандр Лукашэнка параіў заходнім
краінам «забраць гэты інструмент».
«Вось яны бачаць, што ў руках
Лукашэнкі нейкі інструмент... Палякі там, амерыканцы найперш і
гэтак далей. Але элементарна забраць з рук Лукашэнкі гэты інструмент — і ўсё пытанне вырашыцца.
Ну, лагічна? Чаму яны не забяруць
у мяне гэты інструмент? Адкрыйце
гуманітарны калідор», — падкрэсліў беларускі лідар.
Кіраўнік дзяржавы расказаў і
пра кантрабандную зброю, якую
з Украіны перакідвалі ў Беларусь
яшчэ і раней, пасля прэзідэнцкіх
выбараў. Цяпер жа, заявіў Аляксандр Лукашэнка, разлік быў на
тое, што бежанцы выкарыстаюць
зброю ў адказ на дзеянні польскіх
сілавікоў і гэта пакладзе пачатак
канфлікту на мяжы. «І малайцы
КДБ: яны выкрылі спробу перакінуць туды зброю, калі толькі гэта
задумвалася, і мы пачалі ахоўваць
гэты лагер», — расказаў кіраўнік
дзяржавы.

«У рабоце з моладдзю
трэба пазбаўляцца ад фармалізму»

Актуальна

Аб гэтым учора заявіў Ігар
СЕР ГЕ ЕН КА падчас па шыранага выязнога пасяджэння
калегіі Адміністрацыі Прэзідэнта па пытаннях рэалізацыі
маладзёжнай палітыкі, якое
адбылося на Мінскім аўтамабільным заводзе.
«Сёння ў нас 20 % насельніцтва — гэта маладыя людзі ва
ўзросце да 31 года, — адзначыў
кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта. — У нас выдатная моладзь.
У кожнага пакалення — свой час,
выклікі, праблемы, мода. Тым не
менш, тая пераемнасць пакаленняў, якая зарадзілася ў ваенныя і
пасляваенныя гады, працягваецца цяперашняй моладдзю. Можа
быць, толькі ў іншых формах. Самае галоўнае — скарэкціраваць
дзяржаўную маладзёжную палітыку як з улікам часу, так і пажаданняў моладзі. У нашай краіне нямала робіцца ў плане рэалізацыі
маладзёжнай палітыкі. І сёння мы
гэта ўбачылі на Мінскім аў тамабільным заводзе, дзе клапатліва
адносяцца да падрыхтоўкі спецыялістаў. Тут створаны ўмовы, каб
людзі маглі атрымліваць дастойны
заробак, рухацца далей, будаваць
жыллё, ствараць сем'і».
Пляцоўкай для выязнога пасяджэння Мінскі аўтамабільны завод
быў абраны невыпадкова — сёння
на прадпрыемстве працуе звыш
2500 супрацоўнікаў ва ўзросце
да 31 года (каля 16 % ад агульнай
колькасці аўтазавадчан). Маладыя
супрацоўнікі МАЗа, у сваю чаргу,
атрымалі ўнікальную магчымасць
за даць пы тан ні прад стаў ні кам
улады. Моладзь цікавіла, калі яны
змогуць паўдзельнічаць у будаўніцтве новага аўтобуснага завода, ці
могуць разлічваць на статус маладога спецыяліста тыя, хто атрымліваў адукацыю за ўласныя сродкі.
Хвалюе маладых супрацоўнікаў і
развіццё сацыяльнай інфраструктуры на тэрыторыі Заводскага раёна: тут большасць з іх не толькі
працуе, а і жыве.
Адказваючы на пытанне аўтазавадчан, ці атрымае каманда
«МАЗ-СПОРТаў та», якая трады-

цыйна прадстаўляе нашу краіну на
спаборніцтвах «Дакар-2022», статус нацыянальнай, Ігар Сергеенка
паабяцаў узяць гэта на кантроль.
«На прадпрыемстве закладзены
грунтоўныя традыцыі, развіваецца аў тамабільны спорт ужо дзясяткі гадоў, — заўважыў кіраўнік
Адміністрацыі Прэзідэнта. — Сёння хлопцы адстойваюць не толькі
гонар прадпрыемства, а і нашай
краіны. Наша каманда можа лічыцца нацыянальнай, ёсць пэўныя
крытэрыі. Патрэбна гэтае пытанне
вывучыць».
Па словах Ігара Сергеенкі, у
рабоце з моладдзю трэба сыходзіць ад фармалізму, размаўляць
з імі на іх мове. «І калі кажуць, што
«мы ўпусцілі моладзь», я з гэтым
абсалютна не згодзен, — перакананы ён. — Сёння больш увагі
трэба ўдзяліць выхаванню грамадзянскай, актыўнай патрыятычнай
пазіцыі. Напярэдадні праводзіліся
сацыялагічныя даследаванні. Мы
бачым, што тэма абароны дзяржавы, службы ў арміі сёння крыху вастрэйшая, чым гэта было 20
гадоў таму. Не сакрэт, што многія маладыя людзі з'язджаюць на
вучобу ў тую ж Польшчу, Расію.
Гэтая тэма таксама патрабуе вырашэння. Не ў плане забарон, а
ў плане павышэння ўзроўню адукацыйнага працэсу, прывабнасці застацца непасрэдна ў нашай
краіне».
І ў такім кантэксце Мінскі аўтамабільны завод таксама паказальны. На прадпрыемстве актыўна рэалізоўваюцца праграмы па
прыцягненні і падтрымцы маладых
кадраў. Акрамя таго, МАЗам заключаны дагаворы з больш чым
20 установамі адукацыі нашай
краіны аб узаемадзеянні і супрацоўніцтве па падрыхтоўцы кадраў,
правядзенні і праходжанні практыкі. Рэгулярна тут павышаюць свой
прафесійны ўзровень і сталыя супрацоўнікі.
Падчас пасяджэння былі абмеркаваныя найбольш вострыя праблемы маладзёжнай палітыкі, якія
стаяць перад грамадствам. Канкрэтныя прапановы ў хуткім часе
будуць рэалізаваныя.

«Беларусь на сабе адчувае ўсе
рызыкі і пагрозы, якія нясуць сёння
глабальныя працэсы, — падкрэсліў намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Ігар ЛУЦКІ. —
У свеце разгарнулася жорсткая
канкурэнцыя за чалавечыя рэсурсы, тэхналогіі і каштоўнасці. Лічбавая трансфармацыя, спажыванне,
індывідуалізм, масавая культура
і інфармацыйнае грамадства выпрабоўваюць на трываласць беларускую мадэль грамадскага развіцця, фактычна ламаючы генны
код беларускага грамадства, для
яко га ўлас ці выя тра ды цый ныя
каш тоў нас ці, доб ра зыч лі васць,
працавітасць і імкненне да справядлівага размеркавання даброт.
Адсюль і будучыня нашай краіны
залежыць ад таго, наколькі мы
зможам умацаваць інтэлектуальны, сацыяльны, духоўны патэнцыялы моладзі, нашага грамадства.
Па сутнасці, ужо сёння мы павінны
ў прамым сэнсе слова змагацца за
нашу моладзь, за тое, каб маладыя людзі заставаліся на Радзіме
і свядома працавалі на агульную
карысць беларускай дзяржавы і
грамадства».
Ігар Луцкі закрануў і тэму патрыятызму ў маладзёжным асяродку. «Пачуццё гонару за краіну
адчувае каля 40 % старшакласнікаў, патрыётамі сябе лічыць трэцяя частка маладых людзей, —
акцэнтаваў ён увагу. — І гэта пры
тым, што суверэнітэт і незалежнасць у нашай краіне з'яўляюцца
важнымі каштоўнасцямі. Сярод
моладзі, на наш погляд, пераважаюць спажывецкія адносіны да
дзяржавы. Асноўны запыт моладзі — стварэнне ўмоў для паспяховага жыцця, хуткай кар'еры і
самарэалізацыі. Многія ставяць
асабістыя інтарэсы вышэй за інтарэсы грамадства, а тэрміновую
службу ўспрымаюць як страчаны
час. Фіксуецца невысокая цікавасць да мінулага краіны, а таксама тэндэнцыя да яго абясколервання, выпустошвання сэнсаў. Калі мэтанакіравана не працаваць з
моладдзю ў плане патрыятычнага
выхавання, упусцім сітуацыю».
Вераніка КАНЮТА.

