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З’езд Партыі БНФ 
прызнаны неправамоцным

Міністэрства юстыцыі вынесла 
папярэджанне партыі.

Прычынай стаўся зварот у Мін’юст адна-
го з былых сяброў партыі (Уладзіміра Малея 
з Маларыты).

Малей знайшоў шэраг парушэнняў стату-
ту і заканадаўства падчас правядзення паза-
чарговага ХІІІ з’езду арганізацыі. Напрыклад, 
што дэлегаты не вылучаліся рэгіянальнымі 
суполкамі, а фактычна былі прызначаныя.

Міністэрства юстыцыі вырашыла, што пад-
час вылучэння дэлегатаў на з’езд быў пару-
шаны прынцып дэмакратызму. «Рэвізійная 
камісія Партыі БНФ справядліва прызнала 
неадпаведным статуту і заканадаўству РБ па-
радак вылучэння дэлегатаў з’езду», — адзна-
чаецца ў заяве Мін’юста.

Міністэрства юстыцыі прызнала з’езд 29 мая 
нелегітымным. На тым з’ездзе прымалася ра-
шэнне аб удзеле Партыі БНФ у прэзідэнцкіх 
выбарах. Кандыдатам ад партыі быў абраны Ры-
гор Кастусёў. Дарэчы, Кастусёў застаўся адзіным 
кандыдатам ад БНФ. Лявон Баршчэўскі больш 
не мае намеру балатавацца.

А сам Уладзімір Малей за парушэнне пар-
тыйнай дысцыпліны быў выключаны з шэрагаў 
арганізацыі падчас апошняга сойму.

ЗП

Сцісла

•Раманчуку будуць збіраць подпісы 2000 
чалавек. Такое рашэнне прыняла Палітрада 
АГП. Пастаўленая задача сабраць 120 тысяч 
подпісаў пры неабходных 100 тысячах. Гэта 
патрэбна з улікам таго, што частка подпісаў 
можа быць прызнаная несапраўднай.

•На афіцыйным канцэрце да 3 ліпеня кпілі з 
«Газпрома». Рэзідэнты беларускага «Камеды-
клаб» прысвяцілі свой выступ на канцэрце 
менавіта гэтай падзеі. «Нам ведь блинов, пирогов 
от соседей не нужно. Дружбой у нас называется 
просто труба», — спявалі беларускія гумарысты.

•ЗША застануцца адданымі духу дыялогу з 
Беларуссю, які прывядзе да супрацоўніцтва 
на карысць дзвюх краін. Пра гэта заявіў часовы 
павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл 
Скэнлан 1 ліпеня на прыёме ў гонар Дня 
незалежнасці ЗША. У той жа час, амерыканцы 
маюць пакінуць рэзідэнцыю ў Раўбічах, якая 
два гады пустуе, пасля адклікання паслоў 
дзвюх краін для кансультацый.

•Выбары ў снежні? Дэпутаты просяць 
Лукашэнку прызначыць правядзенне 
пазачарговай сесіі палаты прадстаўнікоў на 7 
верасня. Выбары парламентарамі будуць 
прызначаныя на снежань, студзень ці люты.

СГ, ЗП

Хросны бацька капітуляваў
Працяг са старонкі 1.

У адваротным выпадку не было 
б гэтай балбатні ў тэлевізары. Мыт-
ны кодэкс мы ратыфікавалі. Мы сён-
ня ў той жа сістэме каардынат, што і 
яны».

Адносна крытыкі з боку прэзідэнта 
Мядзведзева на свой адрас Аляк-
сандр Лукашэнка заявіў: «Відаць, 
загаварыўся чалавек, трэба супакоіцца 
і паглядзець на той свет, які вакол яго, 
і свет, у якім мы жывем».

Напярэдадні Аляксандр Лу-
кашэнка разаслаў лісты буйным 
расійскім бізнэсоўцам і камуністам, 
дзе тлумачыў сваю пазіцыю што 
да беларуска-расійскіх адносін. 
Мядзведзеў жа параіў Лукашэнку 
не займацца спамам.

«Не хвалюйцеся, іх справа гава-
рыць: ім бліноў хочацца, ім кілбасы хо-
чацца, масла, мусіць. Цяпер надышоў 
час гаварыць пра нейкія лісты. Гэта ж 
не падкідныя лісты — гэта адкрытыя 
простыя лісты. І я маю права як стар-
шыня найвышэйшай дзяржрады са-
юзнай дзяржавы, пра якую так марылі 

расійцы і беларусы, казаць тое, што я 
лічу патрэбным. Мы не забараня-
ем Мядзведзеву таксама казаць тое, 
што ён лічыць патрэбным. Ён і кажа, 
толькі гэта трэба рабіць прафесійна, 
з веданнем справы», — кажа на гэта 
А.Лукашэнка.

А 5 ліпеня пра стварэнне Мытна-
га саюза было заяўлена афіцыйна 
на саміце ў Астане. Скасавання 
мытаў на нафтапрадукты беларусы 
не дачакаліся. Віцэ-прэм’ер Андрэй 
Кабякоў сцвярджае, што мыты бу-
дуць знятыя пасля таго, як Беларусь 
падпіша ўвесь пакет дакументаў па 
стварэнні адзінай эканамічнай пра-
сторы. Зрэшты, гэта адбудзецца на 
святога ніколі.

Падобна на тое, што Лукашэнку 
хутка зламалі. Збоку гэта выглядае 
сапраўднай капітуляцыяй. Ніводнай 
саступкі не ўдалося выбіць. Нават 
нізкія мыты на ўвоз аўтамабіляў за-
хаваюцца толькі на год, як і меркава-
лася раней.

Апазіцыйныя палітыкі лічаць 
падпісанне Мытнага саюза сур’ёзнай 
паразай. «Тактычна ў Мытным саю-

зе могуць быць некаторыя перавагі. 
Але стратэгічна гэта наша параза. 
Мытны саюз будзе перашкодай у 
інтэграцыі Беларусі ў Еўрапейскі са-
юз», — лічыць лідэр Руху «За Свабо-
ду» Аляксандр Мілінкевіч.

«Зрэшты, некалі мы думалі, што не 
зможам выйсці з дамовы аб саюзнай 
дзяржаве. Але яна аказалася звычай-
най бурбалкай. Так адбываецца з усім, 
што робіцца няшчыра», — працягвае 
А.Мілінкевіч.

«Так званы Мытны саюз Беларусі, 
Расіі і Казахстана — гэта «магільная 
яма», эканамічная пастка, падрыхта-
ваная гэбоўскай Расіяй для задушэн-
ня Беларусі, бо эканамічнай патрэбы 
ў гэтакім саюзе няма», — мяркуе лідэр 
КХП-БНФ Зянон Пазняк.

Не застаўся Мытны саюз і па-
за ўвагай замежжа. Выданне The 
New York Times лічыць, што ў 
кароткатэрміновай перспектыве 
расійская сельская гаспадарка можа 
пацярпець ад канкурэнцыі з белару-
скай, а расійскія сталеліцейныя заво-
ды — ад канкурэнцыі з казахскімі. Але 
ў даўжэйшай перспектыве адкрытасць 

Браніслаў Камароўскі — бацька пяцёх дзяцей і ветэран антысавецкага 
падполля.

Камароўскі перамог
Новы прэзідэнт Польшчы 

пра афіцыйны Мінск: «Размаўляць 
можна нават з д’яблам».

4 ліпеня ў Польшчы адбыўся другі тур 
датэрміновых прэзідэнцкіх выбараў.

У яго выйшлі Браніслаў Камароўскі 
(«Грамадзянская платформа») і былы 
прэм’ер-міністр Яраслаў Качынскі («Пра-
ва і справядлівасць»).

Паводле афіцыйных вынікаў выбарчай 
камісіі, перамог маршалак Сейму Браніслаў 
Камароўскі. Ён набраў 53%. За Яраслава Ка-
чынскага галасы аддалі 47% выбарцаў. Яўка 
склала крыху больш за 50%. Далёка не тыя 
90%, якія абвяшчае ў Беларусі Лідзія Яр-
мошына.

Браніслаў Камароўскі ў сям'і — бацька пя-
цёх дзяцей, а ў палітыцы — ветэран антыса-
вецкага падполля і памяркоўны кансерва-
тар. Ягоны род паходзіць з «Крэсаў», таму 
ён мае пэўны сантымент да Беларусі.

Качынскі больш кансерватыўны ў пы-
таннях маралі, больш жорсткі ў бараць-
бе з карупцыяй і савецкай спадчынай і 
больш схільны да дзяржаўнага ўмяшання 
ў эканоміку.

Камароўскі рэпрэзентуе партыю, якая 
адстойвае інтарэсы прыватнага бізнэсу. 
Посткамуністы, аднак, таксама схіляліся да 
падтрымкі ягонай кандыдатуры. У пытаннях 
замежнай палітыкі Качынскі арыентаваўся 
на незалежніцтва пры захаванні цеснага пар-
тнёрства з ЗША, Камароўскі — на цясней-
шую еўраінтэграцыю.

«Беларусь — гэта вельмі цяжкая прабле-
ма, бо спрабавалі адну палітыку — прынесла 
яна невялікія вынікі, другую — таксама няз-
начныя. Патрэбны сінтэз абодвух метадаў, 
але ні ў якім разе нельга прымаць рашэнні, 
якія могуць стварыць уражанне, што цвёр-
дая пазіцыя беларускага боку ацэньваецца 
палякамі як эфектыўная форма ўціску», 
— казаў Качынскі перад выбарамі. Такса-
ма ён прапаноўваў гаварыць пра Беларусь 
з Дзмітрыем Мядзведзевым.

Камароўскі рашуча з гэтым не пагадзіўся. 
«Але такой палітычнай ідэі яшчэ не было! 
Каб з Масквою размаўляць пра Беларусь! Я 
катэгарычна супраць! Гэта абсалютна супя-
рэчыць польскім нацыянальным інтарэсам 
і не прынята ў міжнароднай палітыцы. Гэ-
та тое самае, як бы беларусы пра польскія 
справы з Расіяй размаўлялі або з Берлінам. 
Гедройц у труне пераварочваецца, а мар-
шал Юзаф Пілсудскі выцягвае шаблю і ру-
шыць на бальшавіка. Як можна пра справы 
Беларусі, Літвы, Украіны хацець размаўляць 

з Масквой? Гэта адмаўленне польскай 
незалежніцкай палітыкі, польскай усход-
няй палітыкі. Я не згодны. Польшча мае 
ўсё большы ўплыў на ўсходнюю палітыку 
Еўрасаюза і павінна рабіць так, каб Еўропа 
мацнейшым голасам прамаўляла ў кантак-
тах з прэзідэнтам Лукашэнкам. Польшча 
павінна падтрымліваць не толькі польскія 

недзяржаўныя арганізацыі ў Беларусі, але 
і іншыя, бо з іх складаецца дэмакратычнае 
грамадства».

Відавочна, што Камароўскі будзе 
размаўляць з афіцыйным Мінскам. Ён лічыць, 
што «размаўляць можна нават з д’яблам». Гэта 
будзе дыялог саступак з абодвух бакоў. 

ЗП

Валеры Казакоў: Трэба ісці ў Гаагу, 
а не вякаць на тэлеканалах
Валеры Казакоў з’яўляецца адным з 
найбольш уплывовых беларусаў у Расіі. 
Ён чыноўнік, які працуе ў Адміністрацыі 
прэзідэнта Расіі, памочнік паўнамоцнага 
прадстаўніка прэзідэнта Расіі ў Сібірскай 
федэральнай акрузе. Сп.Казакоў згадзіўся 
адказаць на некалькі пытанняў адносна 
бягучых беларуска-расійскіх дачыненняў.
«Наша Ніва»: Глядзелі «Хроснага 
бацьку» па НТВ? Якое ўражанне?
ВК: Дык нічога новага гэтым фільмам не 
сказалі.
«НН»: Дык афіцыйнаму Мінску не 
крыўдзіцца за гэта на Расію?
ВК: Навошта? Каб там была праўда, а 
то... Калі ёсць канкрэтныя доказы ў справе 
зніклых, то трэба ісці ў Гаагу, а не вякаць 
на тэлеканалах. На жаль, зніклі людзі, але 
патрэбнае дасканальнае расследаванне 
справаў. Дрэнна, канечне, што Дзіму 
[Завадскага — «НН»] не знайшлі... Фільм 
брудны не толькі для лідэра Беларусі, але 

і для Мядзведзева.
«НН»: Чаму?
ВК: Бо калі тэлеканал можа абразіць 
аднаго прэзідэнта, то можа і іншага. Уявіце, 
што падобны сюжэт з’явіўся пра Абаму 
ці некага іншага. Гэта недапушчальна. 
Палітыка — гэта вялікая гульня. Магчыма, 
як казаў адзін амерыканскі палітолаг, 
шахматная, але яна мусіць весціся па 
канкрэтных правілах.
«НН»: А нейкі працяг гэтая 
інфармацыйная атака на Лукашэнку 
будзе мець?
ВК: Думаю, не. І расійскае кіраўніцтва, 
калі спатрэбіцца, скажа, што не бачыла 
гэты фільм, нічога пра яго не чула. А НТВ 
— прыватны тэлеканал, які належыць 
«Газпрому».
«НН»: Дык які Ваш прагноз?
ВК: Я думаю, што ўсё ўляжацца цягам 
некалькіх тыдняў. І гэтая «паганка» 
забудзецца. Мудрасць беларускага і 
расійскага кіраўніцтва — яна ж не такая 
павярхоўная, як многім хацелася б.

на канкурэнцыю дазволіць Расіі паз-
быцца сваёй залежнасці ад экспарту 
прыродных рэсурсаў і ўзмацніць ролю 

Масквы як рэгіянальнага фінансавага 
і бізнэсовага цэнтру.

Зміцер Панкавец


