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«МЫ ПАВІННЫ НЕ ПРОСТА ВЫСТАЯЦЬ —
МЫ ПАВІННЫ РАЗВІВАЦЦА, РУХАЦЦА НАПЕРАД»
«У нас рашучая пазіцыя»
Беларускі лідар заўважыў, што
заходнія апаненты паводзяць сябе непрыстойна і агідна і гэта відаць. Ён адзначыў, што, калі ў іх
не атрымалася імгненна задушыць
Беларусь у мінулым годзе, пачалося павольнае ўдушэнне. Паводле
яго слоў, гэта адбываецца ў агульным кантэксце барацьбы супраць
Расійскай Федэрацыі, супраць тых
сяброў, якія сёння вакол Беларусі і
Расіі. «У нас рашучая пазіцыя. Мы
павінны не проста выстаяць — мы
павінны развівацца як след, рухацца наперад, паказваючы ім, што
мы і без іх абыдземся. У нас для
гэтага ёсць усё. Я ўпэўнены, што
гэта агульная пазіцыя Дзяржаўнай
Думы і вас як кіраўніка», — заўважыў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка расказаў, што знаходзіцца ў пастаянным
кантакце з Прэзідэнтам Расіі. Прэзідэнты інфармуюць адзін аднаго
аб сітуацыі, плануюць дзеянні на
перспектыву. У планах таксама —
у канцы месяца зверыць карты і
вызначыць будучыню на наступны год. Беларускі лідар выказаў
спадзяванне, што да іх далучацца
і іншыя кіраўнікі дзяржаў постсавецкай прасторы.
«Вы не хвалюйцеся за Беларусь. Мы тут трымаемся. Як у Расіі
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

кажуць, «трымаюцца як Брэсцкая
крэпасць». Добры прыклад. Мы
ўжо не будзем Брэсцкай крэпасцю, асаджаць нас ніхто не будзе,
але калі людзі не разумеюць нас,
то паспрабуем ім растлумачыць,
што мы і робім», — канстатаваў
Аляксандр Лукашэнка.

«Галоўнае — займацца
змястоўнай працай»
Вячаслаў Валодзін пагадзіўся,
што Беларусь і Расія — аднадумцы, якія рухаюцца ў адным напрамку. «Улічваючы, што Дзяржаўная
Дума прайшла перыяд выбараў і
цяпер у рамках Саюзнага парламента мы будзем абіраць кіруючыя
органы, самае галоўнае — займацца змястоўнай працай, правільна
зверыць пазіцыі і яшчэ раз удакладніць прыярытэты. Калі гаворка
ідзе пра сяброўства, гэта вуліца з
двухбаковым рухам. І трэба абавязкова пры выпрацоўцы рашэння
і чуць, і ўлічваць пункты гледжання
іншага боку», — сказаў ён.

«Калі мы можам быць
вам карысныя, давайце
будзем дзяліцца»
Таксама ў кіраўніка дзяржавы
адбылася сустрэча з губернатарам
Астраханскай вобласці Расійскай
Федэрацыі Ігарам Бабушкіным.
Сустрэча прайшла ў межах візіту

дэлегацыі Астраханскай вобласці
ў Беларусь.
Кіраўнік дзяржавы акцэнтаваў
увагу, што супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з Астраханскай
вобласцю заснавана на падмурку
добрых беларуска-расійскіх адносін. «Апошнім часам гавораць,
што мы актывізаваліся, што Захад
нас да гэтага падштурхнуў. Нічога падобнага. Мы пачалі будаваць
нашы адносіны яшчэ ў 90-я гады,
калі падпісалі пагадненне аб саюзніцтве Беларусі і Расіі. Нават
яшчэ раней, калі на рэферэндум
было вынесена пытанне аб саюзе
Беларусі і Расіі. І людзі ў пераважнай большасці, 80 працэнтаў, падтрымалі наш саюз Беларусі і Расіі.
І вось так мы развіваліся, наколькі гэта магчыма, пераадольваючы
ўсе перашкоды», — расказаў ён.

«Любая вобласць —
гэта нашы людзі»
Прэ зі дэнт кан ста та ваў, што
бе ла рус кі бок да па можа сваім партнёрам усім, чым зможа.
Асабліва гэта датычыцца сельскагаспадарчай галіны. «Любая
вобласць — для нас гэта нашы людзі. Мы ніколі не дзяліліся. Можам
чымсьці дапамагчы ў сельскай
гаспадарцы — калі ласка. Апошняе зерне аддамо, каб у вас было
добра. Можаце вы нам бахчавымі культурамі дапамагчы, параіць
або падказаць — будзем вельмі

ўдзячныя. Тым больш што зараз
гэтым займаемся. Мы разумеем,
што прадукты харчавання сёння
ў цане ва ўсім свеце. А харчаванне — гэта трактары, аў тамабілі,
сельскагаспадарчая тэхніка. Якое
будзе без гэтага харчаванне? Не
можа быць. Калі мы можам быць
вам карысныя, давайце дзяліцца», — сказаў ён.
Таксама беларускі лідар бачыць перспектывы ў будаўніцтве
жылля, яго пераабсталяванні. На
яго думку, для гэтага можна эфектыўна выкарыстоўваць беларускія
прадпрыемствы. У прыватнасці,
напрыклад, «Магілёўліфтмаш».
«Ліфты не могуць служыць вечна, іх трэба замяняць. У нас захавалася прадпрыемства, вельмі
моцнае. Развілі яго, нават часам
не паспяваем ажыццяўляць гэтыя
заказы па ліфтах. У нас ніколі не
было праблем з расіянамі. Калі мы
абяцалі паставіць аб'ёмы — прыедзем, усё зробім», — расказаў
кіраўнік дзяржавы. Па яго словах,
такім жа чынам можа будавацца
супрацоўніцтва ў будаўніцтве дарог, прамысловасці і іншых сферах.
«Усё, што скажаце і на што
здольныя, мы гатовы дапамагаць,
рабіць. Спадзяюся, што з вашага
боку такое ж стаўленне будзе і да
нас. Вядучыя міністры тут прысутнічаюць, гаварыце адкрыта, шчыра, будзем вырашаць», — заявіў
Прэзідэнт.

Ад сельскай гаспадаркі
да навукі
Па словах Ігара Бабушкіна, прыярытэт у супрацоўніцтве — тавараабмен у сферы сельгаспрадукцыі. «Нам удаецца падтрымліваць
званне «ўсерасійскага агарода».
У нас у вёсцы атрымала шырокае
распаўсюджванне сельскагаспадарчая тэхніка, якую вы вырабляеце. І, безумоўна, мы звязваем поспехі ў сельскай гаспадарцы менавіта з пастаўкамі і выкарыстаннем
гэтай тэхнікі», — заявіў ён.
Ігар Бабушкін расказаў, што
ў Астрахані плануецца адкрыць
гандлёва-сэрвісны цэнтр Мінскага трактарнага завода. «Для нас
гэта таксама вельмі важная акалічнасць, якая можа прывесці да
яшчэ большага пашырэння ўзаемаадносін», — дадаў ён. Губернатар падкрэсліў, што для рэгіёна
вялікае значэнне мае гуманітарнае
супрацоўніцтва. Астраханскія навучальныя ўстановы актыўна працуюць разам з беларускімі.
Тавараабарот Беларусі з Астраханскай вобласцю за студзень — верасень гэтага года склаў $23,1 млн,
што амаль на 29 працэнтаў больш,
чым за аналагічны перыяд 2020 года. Экспарт айчынных тавараў
склаўся на ўзроўні $4,7 млн. З Астраханскай вобласці за студзень —
верасень гэтага года імпартавана
прадукцыі на $18,4 млн.
Валерыя СЦЯЦКО.

«ГЭТА БЫЛО НАЙВАЖНЕЙШАЕ Ў МАІМ ЖЫЦЦІ РАШЭННЕ»
Працягваем публікацыю фрагментаў
інтэрв'ю Прэзідэнта Беларусі
Аляксандра Лукашэнкі генеральнаму
дырэктару агенцтва «Россия
сегодня» Дзмітрыю Кісялёву,
цікавасць да якога ў сусветнай
медыяпрасторы не зніжаецца.

Пра ўзмацненне граніцы
з Украінай
Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на
няпростую сітуацыю на граніцы з Украінай.
На ваенных вучэннях, да якіх прыцягнута
10 тысяч вайскоўцаў, як заяўлена, адпрацоўваюцца пытанні барацьбы з нелегальнай
міграцыяй. Але, як дадае кіраўнік краіны,
мяркуючы па манеўрах, мэты вучэння зусім
іншыя. Таму Прэзідэнт не адмаўляе, што
на гэтым напрамку магчыма нарошчванне
колькасці Узброеных Сіл. «У нас цяпер
65 тысяч, напэўна, 70 будзем мець у сувязі з
тым, што нам прыкрываць поўдзень трэба», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.
Як расказаў Прэзідэнт, у найбліжэйшы
час Беларусь і Расія правядуць ваенныя
вучэнні на беларуска-ўкраінскай граніцы.
Яны будуць складацца з двух этапаў. Першы пачнецца ў найбліжэйшыя пару месяцаў.

Пра выбары-2020
«Я ўжо гатовы быў, каб людзі абралі
свайго новага чалавека. Можна было не ісці
на гэтыя выбары, але я паступіў, прабач за
нясціпласць, геніяльна. Да выбараў публічна
я сказаў: ведаеце, я не магу не ісці на гэтыя
выбары. Калі раптам нешта здарыцца (вайна, перавернуць краіну і іншае), і я не пайшоў
на іх, і пасля выбараў гэта адбудзецца, вы ж
мяне абвінаваціце, што я ўцёк, я баязлівец. Слухай, я як у ваду глядзеў», — сказаў
Аляксандр Лукашэнка.
Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, ён у
той сітуацыі вырашыў балатавацца «не таму, што вялікі, а таму, што абараняў сваю
справу». «Я сваё абараняў, я ўсё гэта вылепіў сваімі рукамі. Правільна, няправільна,
тут можна практыкавацца як заўгодна, але
я гэта стварыў, і я абараняў як сваё, — ад-

значыў ён. — І вось гэта ўжо прайшло, я ў
вузкім коле (потым шырокім) казаў: гэта
было найважнейшае ў маім жыцці рашэнне,
што я балатаваўся на гэтых выбарах».
«Добра, што я пайшоў на гэтыя выбары.
Прабач мне за нясціпласць, гэта выратавала Беларусь. Не таму, што я дыктатар», —
дадаў Прэзідэнт.
Кіраўнік дзяржавы ў інтэрв'ю таксама
растлумачыў, чаму не аб'яўляе аб далейшых планах у палітыцы. «Я планую, але пра
гэта не гавару па той жа прычыне, чаму не
гаворыць Пуцін. Калі я скажу, што я заўтра
не буду Прэзідэнтам, мы можам уявіць, што
адбудзецца», — сказаў ён.

Аб прызнанні-непрызнанні
і выбарах у Польшчы
Кіраўніку дзяржавы было зададзена
пытанне, ці звярталася да яго в.а. канцлера Германіі падчас нядаўніх тэлефонных
размоў са словамі «пан Прэзідэнт». «Гэта
значыць усе гэтыя размовы пра прызнанне-непрызнанне — усё пустое? Момант ісціны», — заўважыў інтэрв'юер.
«Я нікому не паказваў стэнаграму, гэта ж
дыпламатычны... Я яе называў канцлерам,
яна мяне — Прэзідэнтам. Усё гэта пустое,
абсалютна, гэта дурное нават: вось, Прэзідэнтам яго прызнаюць, не прызнаюць. Слухайце, ды мне ўсё роўна, кім яны там мяне
лічаць. Я ж Прэзідэнт Беларусі», — падкрэсліў беларускі лідар. «Слухайце, мяне ў Расіі,
Кітаі, Індыі, Турцыі, постсавецкая прастора
прызналі Прэзідэнтам і павіншавалі. Мне
вось так дастаткова гэтага для таго, каб
мая краіна была ўсім неабходным забяспечана», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.
У інтэрв'ю Дзмітрыю Кісялёву Прэзідэнт
сказаў, што прэзідэнцкія выбары ў Польшчы, якія прайшлі летась, былі сфальсіфікаваны, і Прэзідэнт Анджэй Дуда насамрэч
не набраў паловы галасоў.
«Вы ж ведаеце, як перамог Дуда? Ён не
набраў 50 працэнтаў галасоў, яму накруцілі», — сказаў беларускі лідар. Адказваючы
на пытанне, ці сфальсіфікаваны былі там
выбары, Аляксандр Лукашэнка сказаў: «Абсалютна».

Кіраўнік дзяржавы канстатаваў, што ў
Польшчы зараз магутная апазіцыя. «Цяпер Дональд Туск туды патрапіў, у «Грамадзянскую платформу». Гэта ПіС — «Права
і Справядлівасць»... Ва ўладзе гэты Качыньскі, які выжыў з розуму, і Маравецкі,
Дуда — тройца гэтая. Калі апазіцыя паднялася пасля выбараў, некалькі тысяч галасоў — менш за працэнт — афіцыйна яму
далі, каб яго прызнаць пераможцам», —
сказаў ён.
Паводле слоў Прэзідэнта Беларусі, калі
апазіцыя выйшла на вуліцы, «амерыканцы
тупнулі: стоп, няхай пабудуць, наступныя
вы». «Польшча знаходзіцца пад знешнім
кіраваннем яшчэ больш моцным, чым Украіна, толькі яны не «пыляць», яны робяць гэта
ціха, спакойна. Таму там большая частка
грамадства не хоча бойкі з Беларуссю. Яны
ад нас нічога дрэннага не бачылі. Яны абразуміліся сёння, ачунялі, і яны бачаць, што
адбываецца і хто ў гэтым вінаваты», — адзначыў беларускі лідар.
«З прыходам Туска, а гэта моцны палітык, яны там грымнуцца, — упэўнены кіраўнік дзяржавы. — Там ёсць з кім размаўляць,
там будзе з кім размаўляць, палякі няпросты
народ — яны прымусяць любога палітыка
рабіць тое, што ім выгадна».

Пра апазіцыю
У інтэрв'ю Прэзідэнт расказаў, што апазіцыя рыхтуе новыя пратэсты ў Беларусі.
«Нядаўна я атрымаў праграму, жудасная,
дзікая, з майго пункту гледжання, яўна разлічаная на фінансаванне. Яны разумеюць,
што, калі нехта выйдзе, яны выйдуць для
таго, каб іх прафінансавалі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Паводле яго слоў, раней Захад разлічваў
на дапамогу беларускай апазіцыі ў звяржэнні ўлады і фінансаваў яе. «Гэта спачатку
так было, калі яны збеглі туды. Яны думалі:
зараз створым урад, Лукашэнку прыбяром,
іх пасадзім. Гэта ўжо было ў момант пасля выбараў. Яны спадзяваліся. Цяпер не
спадзяюцца. Цяпер ім трэба захаваць твар.
Таму яны іх трымаюць», — сказаў ён Дзмітрыю Кісялёву.

Прэзідэнт адзначыў, што цяпер за мяжой
ёсць тры цэнтры апазіцыі. «А паміж імі яшчэ
струк туркі. Жыць хочацца, есці хочацца.
А проста так на Захадзе ніхто не дасць:
грошы заканчваюцца. І ў іх пачалася бойка», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.

Пра абнаўленне Канстытуцыі
Размаўляючы з журналістам, Аляксандр
Лукашэнка расказаў, што праект абноўленай Канстытуцыі Беларусі будзе апублікаваны да Новага года, а рэферэндум па ёй
плануецца правесці ў 20-х чыслах лютага,
калі не адбудзецца нейкай надзвычайнай
сітуацыі.
«Цяпер мы яе апублікуем, каля месяца. Я думаю, што тыдні два. А ў лютым у
20-х прыкладна чыслах (яшчэ падумаем,
як нам зручней і па законе, па цяпер дзеючай Канстытуцыі ёсць тэрміны ўнясення на
рэферэндум) Канстытуцыя будзе ўнесена
мною на рэферэндум», — сказаў кіраўнік
краіны.
Адказваючы на ўдакладняльнае пытанне,
ці адбудзецца рэферэндум у лютым, Аляксандр Лукашэнка сказаў: «Калі не пачнецца
вайна, не дай бог».
Прэзідэнт растлумачыў, што пасля прыняцця змяненняў у Канстытуцыю ў Беларусі
адбудуцца новыя выбары ўсіх органаў улады. «І парламента, і прэзідэнцкія, і дэлегатаў
Усебеларускага сходу, — адзначыў кіраўнік краіны. — Нам да прэзідэнцкіх выбараў
прыкладна тры-чатыры гады. Яны могуць
максімум адбыцца ў тэрмін. Але, магчыма,
будуць і датэрміновыя выбары».
Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка не змог
адказаць на пытанне, ці стане ён удзельнічаць у наступных выбарах. Паводле яго
слоў, гэта будзе залежаць найперш ад сітуацыі ў краіне.
Адказваючы на пытанне, як бы ён хацеў
увайсці ў гісторыю, Прэзідэнт заявіў, што
не думаў аб гэтым. «Шчыра, я табе клянуся! Я аб гэтым не думаю, таму што не збіраюся адыходзіць ад той вялікай палітыкі,
якая сёння ў нас з табой перад вачыма. На
жаль, цяжкія часы», — сказаў Аляксандр
Лукашэнка. Паводле яго слоў, ён хоча быць
«стваральнікам гэтай дзяржавы».

