Ураджай сабралі, трэба толькі мір захаваць…
Учора Прэзідэнт наведаў сельгасаб'екты Слуцкага сыраробнага
камбіната. У працэсе рабочай паездкі гаварылі не толькі пра сабраны
ўраджай і пра цэны, але і пра палітычнае жыццё краіны.
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ж такі імі забяспечаць поўнасцю. «Не прыйдзецца завозіць яблыкі з Егіпта ці
Зімбабвэ? — запытаў Прэзідэнт. — Хай у чалавека будзе выбар. Мы ж не
забараняем егіпецкі яблык прадаваць, калі ласка, прадавайце. Але неабходна, каб
побач ляжаў свой добры яблык. Глядзіце, усю зіму кантроль за цэнамі будзе
сур'ёзны».
Прэзідэнт абурыўся, што некаторыя прадаўцы завозяць з Турцыі і Егіпта бульбу,
хоць хапае — прычым лепшай — сваей. Таксама ён паставіў задачу сачыць за
вытворчасцю цукру — салодкі прадукт можа дапамагчы паправіць экспартныя
паказчыкі, бо запыт на пастаўкі ўжо ёсць ад расіян.
Асаблівая ўвага падчас паездкі аддаецца кукурузе. Пакуль адносна цёплае і
ветранае надвор'е, яе трэба збіраць, сушыць і закладваць у «рукавы».
Міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Іван Крупко расказаў, што ўжо
нарыхтавалі 543 тысячы тон кукурузнага зерня, мяркуецца атрымаць яшчэ 830
тысяч тон. Лічбы адрозніваюцца ў меншы бок ад запланаваных, заўважыў
Аляксандр Лукашэнка. Але спрыяльнае надвор'е дазволша значна павялічыць
нарыхтоўкі сенажоў і сіласаў. Прэзідэнт загадаў губернатарам узяць на кантроль
якасць кармоў.
Таксама кіраўнік дзяржавы спытаў міністра, ці хопіць сабранага ўраджаю для
забеспячэння ўнутраных патрэб краіны. «Таго, што ў нас расце, і па пастаўленых
задачах хопіць», — адказаў Іван Крупко. «Галоўная задача, каб за кошт гэтага
ўтрымлівалі адпаведныя цэны да будучага ўраджаю», — зноў засяродзіў увагу на
цэнах кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнта пачаставалі прадукцыяй Слуцкага сыраробнага камбіната. Як
адзначыў яго дырэктар Дзяніс Васько, 70 % вырабаў ідзе на экспарт, большасць
— у Расію. У гэты перыяд года, дарэчы, на рынку і цэны, і попыт на сыры
павялічваюцца. Расказалі Прэзідэнту пра марожанае, якое робяць з сухіх сумесяў.

Такія сумесі пастаўляюць на экспарт. Беларускаму лідару падарылі сыры, якімі —
ён запэўніў — падзеліцца з чыноўнікамі.
На малочна-таварным комплексе «Ванькоўшчына» Прэзідэнт пацікавіўся ўмовамі,
створанымі для жывёлы. На ферме ўтрымліваюць каля 1000 кароў. Паказалі
Аляксандру Рыгоравічу рэканструяваныя цэхі, якія аднавілі за некалькі месяцаў.
«Калі ў вас так заўсёды, як сёння, то малайцы. Ведаю, што часам можа быць і
горш, але галоўнае, каб жывёле было цёпла і ўтульна. Добрая ферма», —
адзначыў Прэзідэнт.
Ён прызнаўся, што яму сорамна перад аграрыямі, што пакуль тыя працуюць,
жыхары Мінска «бадзяюцца» па вуліцах. «Мяне насцярожвае, што толькі дзесьці
такі душок (пратэсны. — “3в”.), пачынаюць пад'язджаць спецыялісты, баевікі з
усяго свету. Хтосьці ваюе ў Сірыі, ідзе на смерць дзеля грошай — прафесійныя
забойцы. I такія прыязджаюць справакаваць, узарваць абстаноўку. Мы за гэтым
сочым, з іншымі мы справімся. Трэба гэта зрабіць акуратна», — сказаў ён.
Перад адлётам Прэзідэнт адказаў на пытанні журналістаў, якія
датычыліся вынікаў чарговага сельскагаспадарчага сезона, сітуацыі з
«ковідам» у краіне і масавых мерапрыемстваў у сталіцы, запланаваных на
выхадныя.
КОЛЬКІ КРАІНА ЗАРОБІЦЬ НА ЭКСПАРЦЕ СЕЛЬГАСПРАДУКЦЫІ
Адказ на першае пытанне — пра стан аграпрамысловага комплексу напярэдадні
зімы — Аляксандр Лукашэнка пачаў з таго, што падкрэсліў: год быў вельмі добры.
Сабралі ўжо 8,5 мільёна тон збожжавых, да гэтага можна будзе дадаць яшчэ 1,3
мільёна тон кукурузнага зерня і 800 тысяч тон рапсу.«Кукуруза крыху нас падвяла, таму што год быў складаны для росту кукурузы. Але
мы ніколі такі ўраджай збожжавых не атрымлівалі. Ну і травяністых кармоў, каб
скаціну накарміць, — сіласу, сенажу, сена значна больш, чым у мінулым годзе.
Таму год вельмі добры, нягледзячы на тое, што ён высакосны, палітычны,
«ковідны» год», — сказаў Прэзідэнт, запэўніўшы, што краіна будзе не толькі
адзета і накормлена, але і на экспарт прадасць мільярдаў на пяць-шэсць
сельгаспрадукцыі.
НОВЫЯ СЭНСЫ ДЛЯ ІНВЕСТЫЦЫЙНАГА ЦЫКЛА
«Трэба ўкладваць грошы ў будаўніцтва новых прадпрыемстваў. Найперш —
высокатэхналагічных, бо будаваць старое бескарысна. На рынку не зможам
канкурыраваць і прадаваць прадукцыю, таму неабходна інвеставаць у будаўніцтва
новага», — сказаў Аляксандр Лукашэнка, адказваючы на пытанне пра
інвестыцыйныя перспектывы на будучую пяцігодку.
Адно з новых прадпрыемстваў — камбінат па паглыбленай перапрацоўцы
цэлюлозы. «Мы будзем ісці глыбей, і на гэтым добра заробім. I мы гэта ўмеем
рабіць, таму будзем будаваць новыя прадпрыемствы, і на вёсцы, і на
прамысловасці з разлікам на кампетэнцыі нашых людзей», — заявіў Прэзідэнт.
Паводле яго слоў, асвойваюць беларусы і новыя для сябе тэхналогіі — ствараюць
штучный спадарожнікі для космасу, 7 лістапада мяркуецца адкрыццё АЭС.

«Сэнс гэтага інвестыцыйнага цыклу ў тым, каб пабудаваць новыя тэхналапчныя
прадпрыемствы і мадэрнізаваць старыя, паглыбляючы вытворчасць», —
патлумачыў Прэзідэнт.
Ён звярнуў увагу, што ў краіне правільна зрабілі, не спыніўшы прамысловасць і
АПК падчас пандэміі. «Аграрыі кажуць, 10-15 працэнтаў на складах толькі запасаў,
усё са свістам ідзе на экспарт»,— рэзюмаваў кіраўнік краіны.
3 КАРАНАВІРУСАМ ПРЫЙДЗЕЦЦА ЖЫЦЬ
Сярод пытанняў журналістаў — зноў «ковід», рост якога фіксуецца ў свеце.
Прэзідэнт расказаў, што сам перанёс яго на нагах і вельмі стараўся вылечыцца да
свайго выступления з пасланнем. Вопыт, якім ён хоча падзяліцца пасля
выздараўлення, — галоўнае, не дапусціць «псіхозу». Ён прызнаўся, што ведаў:
большасць насельніцтва ў яго метады барацьбы з пандэміяй не паверыла.
«Я сумленна гэта прызнаю. Страшна было, але я разумеў, што ўся хвароба — у
галаве. Фізічна мы перанясём раны, траўмы і іншае. Але калі ты пачынаеш
паддавацца псіхозу — усё, — заўважыў Прэзідэнт. — «Ковід» стаў самай
страшнай хваробай. Людзі ўжо забыліся пра анкалогію і думалі пра гэты вірус.
Гэта няправільна, я гэта адчуваў. Гэта мая інтуіцыя, вопыт. I спрабаваў вам гэта ў
галаву ўкласці і дастукацца да вас. Вы мне не паверылі. Але цяпер вы
пераканаліся, што я меў рацыю».
Ён нагадаў свой жорсткі выраз, які паўтараў шмат разоў у тыя часы: «Што будзем
жраць?» Па яго словах, калі б мы закрылі краіну, то прапусцілі б гэты ўраджайны
год.
Прэзідэнт выказаў думку, што з каранавірусам чалавецтву прыйдзецца жыць, як з
грыпам ці ВРЗ.
«Будзе вакцына, правакцынуем людзей. Вось Пуцін мне прапанаваў расійскую
вакцыну. Я адразу ўзяў 100 доз, у іх саміх не хапае. Пачалі з Галоўчанкі (прэм'ерміністр. — «Зв»„). Ён ужо прышчэплены і ў яго з'явіліся антыцелы. Прышчапіў
«імем рэвалюцыі» ўсіх сілавікоў», — расказаў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка дадаў, што шмат людзей хварэе бессімптомна і іх вельмі
цяжка адсачыць. А да статыстычных даных трэба ставіцца скептычна яшчэ па
адной прычыне: «У нас 650 чалавек за суткі з'яўляецца плюсавых. Я думаю, вялікі
рост атрымаўся. Адкрываю даныя, гляджу — мы за суткі праводзім 26 тысяч
тэстаў, а вясной праводзілі 10-11 тысяч. А зараз 26 тысяч, канечне, калі больш
тэсціруем, больш выяўляем. То-бок пакуль сітуацыя ў нас кантралюемая», —
растлумачыў кіраўнік дзяржавы.
Па яго інфармацыі, на ШВЛ усяго ў краіне зараз знаходзіцца да 190 чалавек з
цяжкім працяканнем хваробы.
Прэзідэнт прызнаўся, што з-за пандэміі ён не надаў належнай увагі сваей
перадвыбарнай кампаніі.
«Мне не было калі займацца перадвыбарнай кампаніяй, і можна сказаць, што я яе
праваліў, бо быў заняты «ковідам», лячэннем хворых. Таму хтосьці і скарыстаўся
тым, што я па-наплявацельску да гэтага ставіўся — кампанія пройдзе.
Недаацаніліся мы ў гэтым плане», — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

НЕЛЬГА РЫЗЫКАВАЦЬ ЛЮДЗЬМІ
Прэзідэнт расказаў журналістам, як успрымае мітынг у сваю падтрымку, які быў
анансаваны ў гэту нядзелю. «Мая пазіцыя адмоўная. Але я вельмі ўдзячны і
прафсаюзам, і маладзёжным арганізацыям, і асабліва ветэранам».
Як паведаміў кіраўнік краіны, з усіх раёнаў Беларусі для ўдзелу ў мітынгу ў Мінску
ў выхадныя было заяўлена 300 тысяч чалавек, што значна больш, чым можа
прыняць сталіца.
«Вось Машэрава—Казлова, уяўляеце, плошча Перамогі з усімі завулкамі, далей
Кастрычніцкая плошча, Адміністрацыя Прэзідэнта з усімі завулкамі будуць
запоўнены. Далей плошча Незалежнасці, праспект Пераможцаў з усімі прылеглымі
вуліцамі. Там размесціцца каля 100 тысяч, ну 110 тысяч, калі вельмі шчыльна. Мы
думалі размеркаваць іх на тры пляцоўкі. Ну 50 тысяч размяркуем, але 300—250
тысяч? Гэта ад ГУМа да Стэлы ўсё будзе занята», — сказаў Прэзідэнт. Паводле
слоў Прэзідэнта, людзі едуць падтрымаць «Бацьку», а яго (ён планаваў выступіць
на Кастрычніцкай плошчы) убачыць толькі невялікая колькасць прысутных.
Ён упэўнены, што такую масу людзей сталіца «не пераварыць». «Гэта будзе
калапс. Мы поўнасцю паралізуем Мінск», —дадаў ён, але адзначыў, што праблема
не толькі ў гэтым.
«Але галоўнае — мы не забяспечым бяспеку людзей. Мяне насцярожвае
інфармацыя — адзін выбух у натоўпе, і людзей пачнуць ціснуць, як на Нямізе, —
падкрэсліў кіраўнік краіны. — Ды і «пратэстуны» па вуліцы ходзяць. Мы што,
міліцыю зараз забяром для забеспячэння бяспекі? А хто будзе кантраляваць
астатнюю частку?»
На такое рашэнне Прэзідэнта паўплываў і рост колькасці хворых на «ковід». «Таму
маё меркаванне на сёння — нельга нам збіраць народ. Пераб'ёмся, чаго нам
прыпадабняцца да іх, — сказаў Прэзідэнт. — Я вельмі ўдзячны грамадскім
аб'яднанням, прафсаюзам, што яны не спалохаліся прапанаваць гэту ініцыятыву,
але за 3-4 дні (пакуль гэта ўсё разварочвалася) я прыходжу да высновы, што нам
нельга рызыкаваць людзьмі».
Ён выказаўся наконт ультиматума, які аб'явілі пратэстоўцы. «Яны нам аб'явілі
ультиматум. Людзі выходзьце, зачыняйце заводы. Ну зачыняйце. У нас жа і сярод
журналістаў некаторыя хайпанулі, а сёння ўжо просяцца назад. Не, сказаў, будуць
працаваць тыя, хто працаваў у гэты час. Так будзе і на заводах. Няўжо яны не
ведаюць і не разумеюць, што з нас спрабуюць зрабіць рабоў?» — папярэдзіў
Прэзідэнт.
Па яго словах, хваля мітынгаў ад людзей у падтрымку дзеючай улады пайшла
пасля апошняй нядзелі, калі адбылася радыкалізацыя пратэсту. Ён нагадаў, што
беларусы на постсавецкай прасторы лічацца «непалоханымі», бо нас мінулі
ваенныя перавароты падчас станаўлення незалежнасці.
«Хочацца, каб быў спакой і мір. Увесь Мінск устрапянуўся, зразумеў, што мы
можам страціць. Гэта добра, што мы без вайны гэта зразумел!», — падкрэсліў
Аляксандр Лукашэнка.
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