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РЫХ ТУ ЮЦ ЦА 
ЗМЕ НЫ

ў па гад нен не з Лат ві яй 
аб пры гра ніч ным ру ху

Пра гэ та па ве да міў пад час су стрэ чы з лат вій скі мі ка ле га мі 
Ві таль Бусь ко, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га схо ду па між на род ных спра вах. 
Уво гу ле ж, па сло вах пар ла мен та рыя, уз ро вень на шых з 
Лат ві яй эка на міч ных ад но сін за сна ва ны на доб рай да га-
вор на-пра ва вой ба зе.

— Мы на да ём вель мі вя лі кае зна чэн не гэ та му ві зі ту, та му што 
Лат вія заў сё ды бы ла для нас вель мі важ ным парт нё рам як у 
эка на міч най, так і ў па лі тыч най сфе рах, — ад зна чыў стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі па між на род ных спра вах.

Па яго сло вах, між пар ла менц кія ад но сі ны Бе ла ру сі і Лат віі 
раз ві ты вель мі доб ра.

— У нас па ста ян на пра цуе гру па сяб роў ства з пар ла мен там 
Лат віі, — па ве да міў ён. — На сён ня яна са мая шмат лі кая: ту ды 
ўва хо дзіць 19 дэ пу та таў.

Ві таль Бусь ко звяр нуў ува гу на той факт, што Лат вія заў сё ды 
зай ма ла стры ма ную па зі цыю, ка лі ў ад но сі нах да на шай кра і ны 
пры ма лі ся санк цыі.

— Асаб лі вую пад трым ку з бо ку Лат віі мы ад чу лі пад час яе 
стар шын ства ў Еў ра пей скім са ю зе, — пад крэс ліў ён. — Мы амаль 
па ды шлі да пад пі сан ня па гад нен ня аб спра шчэн ні ві за ва га рэ жы-
му для на шых гра ма дзян. Вя лі кае зна чэн не мы на да ём раз віц цю 
ад но сін з Пар ла менц кай кан фе рэн цы яй Бал тый ска га мо ра, ку ды 
ўва хо дзяць усе кра і ны пры бал тый ска га рэ гі ё на і чле нам якой 
з'яў ля ец ца Лтвія.

Ояр Кал ніньш, стар шы ня Ка мі тэ та па за меж ных спра вах 
Сей ма Лат вій скай Рэс пуб лі кі, упэў не ны: ня гле дзя чы на тое, 
што на шы па лі тыч ныя по гля ды і па ды хо ды мо гуць ад роз ні вац ца, 
у кра ін ёсць агуль ныя праб ле мы. Па сло вах лат вій ска га пар ла-
мен та рыя, гэ та гла баль ны рост тэ ра рыз му, міг ра цыя і ўзбро е ныя 
кан флік ты.

— Мы па він ны пра ца ваць ра зам над вы ра шэн нем гэ тых праб-
лем, та му што яны мо гуць за кра нуць на шых лю дзей, — упэў не ны 
Ояр Кал ніньш.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт Аляк-
сандр Лу ка шэн ка, вы сту па ю чы на 
між на род най кан фе рэн цыі «Па лі-
ты ка нейт ра лі тэ ту: між на род нае 
су пра цоў ніц тва ў імя мі ру, бяс пе кі 
і раз віц ця» ў Ашха ба дзе, пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Па вод ле слоў кі раў ні ка Бе ла ру сі, у су час-
ным све це ўзрас тае ро ля ма лых і ся рэд ніх 
дзяр жаў. «Іх уклад ва ўстой лі вае раз віц цё і 
захаванне мі ру і бяс пе кі ў сва іх рэ гі ё нах цяж ка 
пе ра аца ніць», — ска заў кі раў нік бе ла рус кай 
дзяр жа вы. «Та му вель мі важ на, што ме на ві та 
гэ тыя сло вы — мір, бяс пе ка, раз віц цё — з'яў ля-
юц ца дэ ві зам кан фе рэн цыі. Уда лы вы бар. Яны 
ж па він ны стаць і га лоў ны мі ма я ка мі на шых су-
мес ных дзе ян няў на бу ду чы ню», — пад крэс ліў 
бе ла рус кі лі дар. «Пе ра ка на ны, што гіс то рыя 
па за слу гах ацэ ніць іні цы я ты ву кі раў ніц тва 
Турк ме ні ста на ў пра вя дзен ні гэ та га ме ра пры-
ем ства, якое ста не важ ным укла дам у спра ву 
за бес пя чэн ня мі ру і ста біль нас ці на Зям лі», — 
ска заў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

«Мы, ма ла дыя не за леж ныя дзяр жа вы, не 
па тра бу ем ні чо га звыш на ту раль на га. Не аб ход-
на ад ра дзіць да вер у між на род ных спра вах, без 
яко га не маг чы ма ўза е ма вы гад нае су пра цоў-
ніц тва. А су пра цоў ніц тва — гэ та, най перш за 
ўсё, дыя лог, гэ та ўмен не пай сці на кам пра міс 
дзе ля агуль най ка рыс ці», — лі чыць бе ла рус кі 
лі дар. «Па гля дзі це, што ад бы ва ец ца сён ня на 
пла не це. Та кое ад чу ван не, што свет прос та 
звар' я цеў. Імк лі ва па мна жа ец ца коль касць рэ-
гі я наль ных кан флік таў, якія пра ва ку юць маш-
таб ныя міг ра цый ныя кры зі сы. Уз ні ка юць цэ лыя 
тэ ра рыс тыч ныя ква зі дзяр жа вы, што ня суць 
па гро зу для ўсёй су свет най су поль нас ці. На ват 
па спя хо вая Еў ро па сён ня не мо жа ад чу ваць 

ся бе ў бяс пе цы. Санк цый ныя, ін фар ма цый-
ныя вой ны да вод зяц ца да аб сур ду. Вя ду чыя 
су свет ныя іг ра кі прак ты ку юц ца ў ва яў ні чай 
ры то ры цы і браз ган ні збро яй», — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Ён да даў, што пры гэ тым аб са лют на не ўліч-
ва юц ца гіс та рыч ныя, куль тур ныя асаб лі вас ці 
як асоб ных дзяр жаў, так і цэ лых рэ гі ё наў. «Час 
зра зу мець, што ўсе мы, воб раз на ка жу чы, зна-
хо дзім ся ў ад ной лод цы. Спро бы ўлад ных лю-
дзей за бяс пе чыць улас ны даб ра быт за кошт 
ін шых кра ін і на ро даў вя дуць аба вяз ко ва ў 
ту пік, ад куль цяж ка вы бі рац ца», — за явіў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. «Сён ня ўсё за ле жыць ад 
усіх. І ка лі па лых не ў ад ной част цы све ту, то 
ім гнен на ад гук нец ца і ў ін шай», — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што мэ ты Бе-
ла ру сі і Турк ме ні ста на су гуч ныя. «У асно ве бе-
ла рус кай знеш няй па лі ты кі так са ма імк нен не 
да мі ру, раў на праў на га ўза е ма дзе ян ня з усі мі 
без вы клю чэн ня парт нё ра мі, уза ем ная па ва га. 
Па сут нас ці, на ша шмат век тар насць у знеш-
няй па лі ты цы бліз кая да турк мен ска га нейт ра-
лі тэ ту», — ска заў бе ла рус кі лі дар. Прэ зі дэнт 
пад крэс ліў, што Бе ла русь, як і Турк ме ні стан, 
вы сту пае за без умоў ны пры яры тэт па лі ты ка-
дып ла ма тыч ных ме та даў урэ гу ля ван ня лю бых 
між на род ных кан флік таў, у тым лі ку тых, што 
апош нім ча сам на зі ра юц ца ў рэ гі ё не. «На ша 
кра і на пры кла дае мак сі мум на ма ган няў для 
мір на га ўрэ гу ля ван ня гэ тых кан флік таў, і свед-
чан нем та го з'яў ля ец ца кан флікт ва Укра і не. 
Мінск сён ня стаў той ідэа льнай нейт раль най 
пля цоў кай, на якой мо гуць вы ра шац ца са мыя 
сур' ёз ныя пы тан ні. І ка лі ў да лей шым гэ та трэ-
ба мір ным дзяр жа вам, мы га то вы ады гры ваць 
сваю ро лю», — ак цэн та ваў ува гу Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

«Трэ ба пе ра адо лець на гня тан не сі ту а цыі і 
знай сці маг чы масць зра біць для па чат ку ха ця 
б паў кро ку на су страч адзін ад на му, — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы. — І праб ле ма вы ра шыц ца. 
Ад но вяц ца тыя доб рыя, бліз кія ад но сі ны, якія бы лі 
па між гэ ты мі на ро да мі і дзяр жа ва мі і аба вяз ко ва 
бу дуць». Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на 
тое, што ў сён няш нім све це ўсе ўза е ма звя за ны.

«Ка лі мы да пус ці лі дзесь ці па мыл кі, трэ ба 
іх умець пры зна ваць і, як га ва рыў Прэ зі дэнт 
Уз бе кі ста на, пры знаў шы, знай сці ў са бе сі лы 
пай сці на ўступ кі і кам пра мі сы для та го, каб 
згла дзіць сі ту а цыю», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі. «Па мыл кі ў гэ тым бур ным све це не-
па збеж ны, і іх трэ ба не на гня таць, а вы ра шаць. 
Пра бач це, гэ та да ты чыц ца і апош ня га кан флік-
ту па між на шай Ра сі яй і дру жа люб най нам Тур-
цы яй», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Азі ра ю чы ся на мі ну лае, мож на ска заць, 
што з рас па дам Са вец ка га Са ю за ўсе пост са-
вец кія рэс пуб лі кі ў ад но ім гнен не апы ну лі ся на 
па кут лі вым раз да рож жы: ку ды і як іс ці да лей. 
У эка но мі цы па на ва ла раз ру ха, у па лі ты цы — 
ха ос і анар хія. На род га ла даў, жыў у бед нас ці. 
За дач, якія зва лі лі ся на нас, з ліш кам ха пі ла б 
на не каль кі па ка лен няў. На шы кра і ны су тык ну-
лі ся з шэ ра гам са праў ды эпа халь ных вы клі каў: 
не аб ход нас цю пра вя дзен ня най скла да ней шых 
эка на міч ных пе ра ўтва рэн няў, па бу до вы ўлас-
най дзяр жаў нас ці і за ма ца ван ня на між на-
род най арэ не», — лі чыць кі раў нік бе ла рус кай 
дзяр жа вы. «Трэ ба бы ло вы бі раць не прос та 
век тар раз віц ця, трэ ба бы ло вы зна чаць, па сут-
нас ці, свой лёс. І 20 га доў та му Турк ме ні стан 
пры няў, як ака за ла ся, лё са вы зна чаль нае для 
ся бе ра шэн не — стаць на шлях нейт ра лі тэ-
ту», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

Ён пад крэс ліў, што Бе ла русь з вя лі кай па-
ва гай па ста ві ла ся да гэ та га кро ку і не прос та 

пад тры ма ла спе цы яль ную рэ за лю цыю Ге не-
раль най Асамб леі ААН па гэ тым пы тан ні, але 
і ста ла са аў та рам гэ та га да ку мен та. Турк ме ні-
стан да мог ся ўра жаль ных пос пе хаў у бу даў ніц-
тве су ве рэн най і квіт не ю чай дзяр жа вы, кра і на 
сён ня раз ві ва ец ца ся мі міль ны мі кро ка мі, і мож-
на толь кі бе лай зайз драс цю па зайз дрос ціць 
гэ та му.

«Вы імк ня це ся да та го, каб мір і спа кой па-
на ва лі не толь кі ў Турк ме ні ста не, але і ва ўсім 
рэ гі ё не. І як вы нік — ты ся чы бе жан цаў з кан-
флікт ных ра ё наў у свой час знай шлі дом і пры-
ста ні шча на ўдзяч най турк мен скай зям лі», — 
ска заў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. «Вы ні да ко га не 
жа да е це да лу чац ца. Але пры гэ тым ні ко му 
не хо ча це пе ра шка джаць жыць. Вы жа да е це 
жыць у мі ры і спа коі на сва ёй зям лі і бу да ваць 
шчас це для свай го на ро да. Вы не ства ра е це 
ні я кіх праб лем для сва іх су се дзяў», — ад зна-
чыў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на тую 
вя лі кую са цы яль ную пад трым ку, якая іс нуе ў 
Турк ме ні ста не, ума цоў ва ю чы ве ру лю дзей ва 
ўлас ную бу ду чы ню і бу ду чы ню род най дзяр-
жа вы. «Вось гэ та і ёсць фак тыч на той ідэ ал 
раз віц ця дзяр жа вы, да яко га мы ўсе па він ны 
імк нуц ца. Гэ та і ёсць за бес пя чэн не са праўд-
ных, а не эфе мер ных пра воў ча ла ве ка, аб якіх 
так лю бяць сён ня па раз ва жаць не ка то рыя на-
шы парт нё ры», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт Бе ла-
ру сі. Ён ад зна чыў, што ва ўнут ра най па лі ты цы 
Бе ла русь так са ма накіравана на ства рэн не 
эфек тыў най на цы я наль най эка но мі кі, год ных 
умоў жыц ця для сва іх гра ма дзян, эва лю цый-
ныя пе ра ўтва рэн ні пры за ха ван ні са цы яль най 
ад каз нас ці дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў на род 
Турк ме ні ста на і яго Прэ зі дэн та з 20-год дзем 
нейт ра лі тэ ту гэ тай кра і ны.

МІР, БЯС ПЕ КА, РАЗ ВІЦ ЦЁ
Між на род нае су пра цоў ніц тва мо жа быць эфек тыў ным і ўза е ма вы гад ным 

толь кі на асно ве гэ тых прын цы паў
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ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА 
РЭС ПУБ ЛІ КІ НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

17 снеж ня 2015 го да ў 10.00 у за ле па ся джэн няў Са ве та 
Рэс пуб лі кі (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца па ся джэн не 
дзя ся тай се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня.

РЫ БАЛ КА 
ПА ЦА НЕ ЖЫЦ ЦЯ

Для двух хо цім скіх ры ба коў той 
дзень у пра мым сэн се сло ва стаў 
дру гім днём на ра джэн ня. Ня гле-
дзя чы на тое, што лё ду на рэч ках 
амаль ня ма, гэ та не пе ра шко дзі-
ла сяб рам па чаць се зон зі мо вай 
ры бал кі.

Вы пра ба ваць свой лёс яны ад пра-
ві лі ся на Баг да наў скае ва да схо ві шча 
ка ля вёс кі Ела вец-2. На ад лег лас ці 
100 мет раў ад бе ра га кво лы лёд трэс-
нуў, і ры ба кі апы ну лі ся ў ва дзе. Са ма-
стой на вы брац ца муж чы ны не маг лі і, 
ха па ю чы ся за не тры ва лы лёд, кры ча лі 
аб да па мо зе. Ка лі б не пра яз джаў мі-
ма ка ман дзір ад дзя лен ня па жар на-
га ава рый на-вы ра та валь на га па ста 
вёс кі Ба та е ва Ула дзі мір МЯШ КОЎ, 
гэ тая аван ту ра маг ла б скон чыц ца для 
та ва ры шаў вель мі сум на. Ён вы клі каў 
на да па мо гу ка лег-ра та валь ні каў, якія 
пры да па мо зе спе цы яль най дош кі вы-
цяг ну лі не ба рак з ле дзя ной паст кі. З 
ды яг на зам «агуль нае пе ра аха ла джэн-
не» яны бы лі шпі та лі за ва ны.

— На жаль, гэ та не адзі ны вы па-
дак, ка лі ры ба кі ры зы ку юць сва ім 
жыц цём, — ад зна чы ла стар шы ін-
спек тар Цэнт ра пра па ган ды і ўза е-
ма дзе ян ня з гра мад скас цю Ма гі лёў-
ска га аб лас но га ўпраў лен ня МНС 
Воль га НЕ ХА РО ШЫХ. — Таў шчы ня 
лё ду на тым жа Баг да наў скім ва да-
схо ві шчы бы ла ўся го 3-4 сан ты мет ры. 
Пры раз бу рэн ні та кі лёд рас сы па ец ца 
на дроб ныя ка вал кі, вы брац ца з ва ды 
са ма стой на амаль немаг чы ма. Але, 
ня гле дзя чы на ўсе на шы па пя рэ джан-
ні, зна хо дзяц ца лю дзі, якія ры зы ку-
юць. Хо цім скім ры ба кам па шчас ці ла, 
але для ка гось ці та кая ры бал ка мо жа 
стаць апош няй. На сця рож вае так са-

ма, што ці ка васць да не бяс печ на га 
вод на га па крыц ця пра яў ля юць дзе ці. 
Баць кам трэ ба па мя та ць, што ад ной 
на шай пра па ган ды не да стат ко ва, каб 
збе раг чы жыц цё іх дзі ця ці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

ПЕН СІ Я НЕР 
«ВА РО ЧАЎ» 

МІЛЬ ЯР ДА МІ
Апе ра тыў ні ка мі ўпраў лен ня 
па ба раць бе з эка на міч ны мі 
зла чын ства мі ГУ УС Мін гар-
вы кан ка ма быў за тры ма ны 
мін ча нін, які ажыц цяў ляў 
ва лют на-аб мен ныя апе ра-
цыі, не ма ю чы спе цы яль-
на га да зво лу і без ад па вед-
най рэ гіст ра цыі. За апош нія 
не каль кі га доў «ва лют чык» 
не за кон на на быў за меж най 
ва лю ты на су му, не мен шую 
за 109,6 міль яр да бе ла рус кіх 
руб лёў у эк ві ва лен це. З яе 

толь кі за два ме ся цы бя гу ча га 
го да «аба рот» склаў без ма ло га 
35 міль яр даў руб лёў.

57-га до вы пен сі я нер быў за тры ма-
ны апе ра тыў ні ка мі пас ля чар го ва га 
на быц ця ва лю ты. Пад час аса біс та га 
агля ду ў яго бы ло кан фіс ка ва на больш 
за 40 ты сяч до ла раў ЗША. Бы ло ўста-
ноў ле на, што за тры ма ны не ад на ра-
зо ва на бы ваў за меж ную ва лю ту на 
бяз вы плат най асно ве ў бан ках ста лі-
цы ў ін та рэ сах роз ных ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў, якія ганд лю юць на 
рын ку «Экс па бел» у Мін ску.

Вар та ад зна чыць, што ў мі ну лым го-
дзе за ажыц цяў лен не не за кон най прад-
пры маль ніц кай дзей нас ці, звя за най з 
пра вя дзен нем ва лют на-аб мен ных апе-
ра цый, у да чы нен ні да муж чы ны ўжо 
рас па чы на ла ся кры мі наль ная спра ва, 
ад нак яго вы зва лі лі ад кры мі наль най 
ад каз нас ці па ам ніс тыі, а кры мі наль-
ную спра ву спы ні лі. Ня гле дзя чы на 
зна хо джан не ў ста ту се па да зра ва на га, 
«ва лют чык» пра цяг ваў сіс тэ ма тыч на 
на бы ваць у бан каў скіх уста но вах на 
свой паш парт буй ныя су мы за меж най 
ва лю ты. Пры гэ тым ён ні дзе афі цый на 
не пра ца ваў і не меў кры ніц да хо даў, 
су ад нос ных з су ма мі на бы тай ва лю ты. 
Муж чы на да апош ня га спа дзя ваў ся, 
што за ста нец ца бес па ка ра ным. За раз 
яму па гра жае па збаў лен не во лі тэр-
мі нам да трох га доў з кан фіс ка цы яй 
прад ме та зла чын ства.

ПА ВА ЖА ЕШ ІН ШЫХ — 
ПА ВА ЖА ЕШ СЯ БЕ!
Пад та кой наз вай ста ліч ная 
Дзяр жаў та інс пек цыя пра вя дзе 
18 снеж ня Адзі ны дзень бяс пе кі 
да рож на га ру ху. Усе ме ра пры-
ем ствы ў гэ ты дзень бу дуць скі-
ра ва ныя на па вы шэн не куль ту-
ры ва джэн ня і ўза ем най па ва гі 
ўдзель ні каў да рож на га ру ху.

— Яшчэ ў 2011 го дзе да рож ная 
мі лі цыя аб вяс ці ла аб па чат ку рэа-
лі за цыі пра гра мы «Уза е ма ра зу мен-
не», ад нак, на жаль, у мно гіх вы пад-
ках да сяг нуць яго па між кі роў ца мі 
транс парт ных срод каў і пе ша хо да мі 
не ўда ло ся, — га во рыць стар шы ін-
спек тар па агі та цыі і пра па ган дзе 
АДАІ Пар ты зан ска га РУ УС г. Мін ска 
Тац ця на Спа да ба е ва. — Толь кі сё-
ле та на ста ліч ных да ро гах ад бы лі ся 
263 на ез ды на пе ша хо даў (44 пра-
цэн ты ад агуль най коль кас ці ДТЗ), 
у якіх за гі ну лі 20 ча ла век. Пры чым, 
у 65 пра цэн тах вы пад каў бы лі ві на-
ва ты кі роў цы. 103 па доб ныя ДТЗ 
ад бы лі ся з пры чы ны па ру шэн няў 
Пра ві лаў да рож на га ру ху пе ша хо-
да мі. Ад нак тут вар та ад зна чыць, 
што ста тыс ты ка да рож ных ава рый 
з удзе лам пе ша хо даў не па гар ша-
ец ца, а, на ад ва рот: з кож ным го дам 
коль касць па доб ных ДТЗ і за гі ну лых 
у іх па мян ша ец ца. Так, у 2011 го дзе 
ў Мін ску бы ло за рэ гіст ра ва на 527 
на ез даў на пе ша хо даў, у якіх за гі ну лі 
40 ча ла век.

Ад нак на тэ ры то рыі ста лі цы па-
ра ней ша му ад бы ва юц ца да рож ныя 
ава рыі. І, як пра ві ла, іх пры чы на ча-
сам не ў ня ве дан ні ўдзель ні ка мі да-
рож на га ру ху ўста ноў ле ных нор маў, 
а ва ўза ем най не па ва зе і ня на віс ці... 
На пе ша ход ным пе ра хо дзе, які рэ гу-
лю ец ца, пры ўклю чэн ні да зволь на га 
сіг на лу свят ла фо ра кі роў ца па ві нен 
даць маг чы масць пе ша хо дам за вяр-
шыць пе ра ход. Ад нак бы вае, што, 
як толь кі за га ра ец ца зя лё нае свят-
ло, аў та ма бі лі тут жа зры ва юц ца з 
мес ца. А пе ша хо ды час та пе ра боль-
шва юць свае пра вы і іг на ру юць аба-
вяз кі, мяр ку ю чы, што на пе ша ход-
ным пе ра хо дзе яны не да ты каль ныя. 
Боль шасць кі да ец ца на не рэ гу лю е-
мы пе ра ход, на ват не зір нуў шы па 
ба ках...

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by


