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«ГАЛОЎНАЕ — АБАРАНІЦЬ
СВАЮ КРАІНУ І СВОЙ НАРОД,
НЕ ДАПУСЦІЦЬ СУТЫКНЕННЯЎ»

НАЙПЕРШ —
ЛЮДЗІ

Забеспячэнне бяспекі дзяржаўнай граніцы — найважнейшая праблема, якая абумоўлена ўзрослым патокам бежанцаў на тэ ры то рыю Бе ла ру сі,
сказаў Аляксандр Лукашэнка.
На граніцах суседзяў, перш за
ўсё Польшчы, знаходзяцца не
толькі пагранічнікі, — там нарошчваецца ўдарная групоўка
войскаў да 20 тысяч асабовага
складу з авіяцыяй і бронетэхнікай.
«Усё гэта робіцца пад выглядам абароны Еўрапейскага
саюза ад уварвання бежанцаў
з краін, якія разбамбіла і разрабавала заходняя кааліцыя
на чале са Злучанымі Штатамі
Амерыкі. Я толькі не разумею
(правільна адзначаюць сродкі
масавай інфармацыі), навошта
супраць бежанцаў самалёты,
верталёты і танкі?» — заўважае Прэзідэнт.
Яго ўражвае рэакцыя польскіх палітыкаў і чыноўнікаў Еўрапейскага саюза: замест пошуку
сумесна з беларускім бокам рашэнняў Еўрасаюз згортвае праекты трансгранічнага супрацоўніцтва і ўзаемадзеяння.
«Акрамя таго, пагражаюць
новым пакетам санкцый і будаў ніц твам аж пя ці мет ро вай
сцяны, падумваюць аб поўным
закрыцці граніц з Беларуссю.
Калі ласка, калі больш няма чым
займацца, мы не пярэчым», —
адзначае кіраўнік краіны.
Ён нагадаў, што раней на
нарадзе з урадам ставіў задачу
па забеспячэнні мігрантаў, якія
аказаліся на нашай тэрыторыі,
самым неабходным.
«Мы не закрываем рот журналістам. Любы прадстаўнік
прэсы, беларускай і замежнай, можа прыехаць і весці

рэпартаж з любога пункта дзяржаўнай граніцы. Нам зараз
галоўнае абараніць сваю краіну і свой народ, не дапусціць
сутыкненняў», — падкрэслівае
Аляксандр Лукашэнка.
Па яго словах, спробы дастаўкі зброі ў стыхійны мігранцкі
лагер ужо былі, як і правакацыі,
якія могуць прывесці да сілавога канфлікту. «Гэтага дапусціць
ні ў якім разе нельга. Нельга,
каб гэтая праблема стала развязваннем гарачага супрацьстаяння», — сказаў Аляксандр
Лукашэнка.

Дапусціць
эскалацыю не можам
Перад абмеркаваннем дакладаў Прэзідэнт расказаў прысутным на нарадзе пра кантакты па
мігранцкай праблеме з Еўрапейскім саюзам. Кіраўнік краіны
нагадаў, што міністр замежных
спраў Уладзімір Макей падтрымлівае сувязь з Жазэпам Барэлем, вярхоўным прадстаўніком
ЕС па замежных справах і палітыцы бяспекі. Да гэтага былі
перагаворы на ўзроўні іх намеснікаў. А пазаўчора Прэзідэнт
Беларусі асабіста правёў тэлефонную размову з канцлерам
Германіі Ангелай Меркель.
«Якія пытанні абмяркоўваліся? Першае — бежанцы, эскалацыя на дзяржаўнай граніцы. Мы прыйшлі да адзінага
меркавання, што эскалацыя
нікому не патрэбная — ні Еўрапейскаму саюзу, ні Беларусі. Дапусціць эскалацыі, як бы
камусьці гэтага ні хацелася, як
я казаў, амаль да гарачага сутыкнення, мы не можам», — адзначае Аляксандр Лукашэнка.
Паводле яго, Беларусь ніколі не імкнулася да такога, не
разгарнула на граніцы ніводнага ўзвода ваенных. Пры гэтым
кіраўнік дзяржавы падкрэсліў,
што планы супрацьдзеяння любой агрэсіі ёсць. Адпаведная

каманда дадзена міністру абароны і іншым генералам сілавых
структур.
Другое пытанне, якое абмяркоўвалі падчас тэлефоннай размовы з нямецкім палітыкам, —
прыток бежанцаў. Прэзідэнт адзначае, што погляды па гэтай
тэме ў ЕС і Беларусі розныя.
«Яны вельмі азадачаны прытокам бежанцаў у Беларусь. Але
яны абсалютна не ведаюць, што
не мы іх сюды клічам. І не ведаюць, што каля 5 тысяч на сёння
(два дня таму было 4681) чалавек мы за восень вярнулі назад.
То-бок мы не збіраем па ўсім
свеце бежанцаў і не прывозім у Беларусь, як Польшча
праінфармавала Еўрапейскі
саюз. Тых, хто законна прыязджае ў Беларусь, тут прымаем. У каго хоць маленькае парушэнне закона — у самалёт і
назад», — расказаў Аляксандр
Лукашэнка.
Асноўная праблема, дадаў
Прэ зі дэнт, на аб мер ка ван ні
якой ён асабліва настойваў у
перагаворах з Меркель, — лагер бежанцаў з 2100 чалавек
на пагранпераходзе «Брузгі».
Скла да насць, па вод ле слоў
Прэзідэнта, у наступным: калі
палітыкі не выратуюць гэтых людзей, і Беларусь, і ЕС «будуць
бітыя».
«З гэтымі людзьмі неабходна тэрмінова нешта вырашаць.
У сувязі з гэтым я ўнёс прапанову ў цэлым па развязцы сітуацыі. Не буду яе зараз канкрэтызаваць. Мы дамовіліся з Меркель, што мы не будзем пакуль
пра гэта казаць канкрэтна. Яна
папрасіла час, каб абмеркаваць
гэту прапанову з Еўрапейскім
саюзам», — паведаміў кіраўнік
краіны.
Яшчэ адно пытанне — даступнасць гуманітарнай дапамогі для
бежанцаў. Як расказаў Прэзідэнт,
Польшча ўвяла ў зман Еўрасаюз,
што Беларусь блакіруе пастаўкі.
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У размове з чыноўнікамі
Аляксандр Лукашэнка
засяродзіў увагу
на небяспечнасці
мігранцкага крызісу
для Беларусі і расказаў
пра сутнасць размовы
з канцлерам Германіі
Ангелай Меркель, якая
адбылася напярэдадні
вечарам. Па яго словах,
суразмоўцы прыйшлі
да адзінага меркавання,
што эскалацыя канфлікту
на граніцы не патрэбная
ні Еўрапейскаму саюзу,
ні Беларусі. Аляксандр
Лукашэнка агучыў
нямецкаму палітыку
сваю прапанову па
развязцы сітуацыі. Ангела
Меркель папрасіла час,
каб абмеркаваць яе
з Еўрапейскім саюзам.

Фота БелТА.

Прэзідэнт правёў нараду па сітуацыі на граніцы

Учора ў календары значыўся Міжнародны
дзень талерантнасці. Дата 16 лістапада была
названая такім днём на самым высокім узроўні — на Генеральнай Асамблеі структуры ААН
ЮНЕСКА. Менавіта ўчора больш чым калі варта
было памятаць аб «павазе, прыняцці і правільным разуменні багатай разнастайнасці культур
нашага свету», аб тым, што «людзі, якія адрозніваюцца па знешнім выглядзе, становішчы, мове,
паводзінах і каштоўнасцях, маюць права жыць у
міры і захоўваць сваю індывідуальнасць»...
Аб тым, як разумеюць талерантнасць у Польшчы, учора было відаць вельмі добра. На непадобных на іх колерам вачэй і скуры жанчын
і дзяцей узброеныя людзі распылялі газ і лілі
падфарбаваную хіміяй ваду з вадамётаў...

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Сусветная харчовая праграма ААН заклікала
мільярдэраў ахвяраваць больш за $6 млрд
на барацьбу з голадам
Сусветная харчовая праграма
ААН прадставіла план па барацьбе з голадам, у якім прадэманстравала, як інвестыцыі ў памеры
$6,6 млрд могуць выратаваць
42 млн чалавек у 43 краінах.
У кастрычніку Дэвід Бізлі заклікаў мільярдэраў, такіх як Ілан Маск
і заснавальнік карпарацыі Amazon Джэф Безас, укласці $6 млрд
у барацьбу з голадам. У адказ на гэта Ілан Маск у запісе ў Twіtter
дапусціў, што зможа ахвяраваць арганізацыі гэтую суму, калі будзе
ведаць, на якія канкрэтна мэты яна пойдзе. Пры гэтым ён падкрэсліў, што справаздачнасць павінна весціся ў адкрытых крыніцах, каб
людзі бачылі, якім менавіта чынам размяркоўваюцца сродкі.
«Гэты харчовы крызіс з'яўляецца беспрэцэдэнтным, але яго можна пазбегнуць. Ілан Маск, вы прасілі аб канкрэтным плане і поўнай
празрыстасці. Вось ён. Мы гатовы размаўляць з вамі і ўсімі тымі,
хто сур'ёзна настроены на выратаванне жыццяў. Для прадухілення
голаду ў 2022 годзе патрабуецца $6,6 млрд», — напісаў Дэвід Бізлі
ў Twіtter, прымацаваўшы спасылку на падрыхтаваны ВПП план.
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Вярхоўная выбарчая камісія
Лівіі адмовілася дапусціць да
ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах
сына Муамара Кадафі Сейф
аль-Іслама Кадафі і адхіліла
яго заяўку, паведамляе РІА
«Навіны».

У выбаркаме спаслаліся на «расхістванне стабільнасці» і ўказалі, што адхілілі кандыдатуру сына былога дыктатара. Раней
стала вядома, што сын былога лівійскага лідара захацеў узначаліць краіну. Дакумент ён прадставіў у рэгіянальную выбарчую
камісію ў горадзе Себха на поўдні Лівіі.
Сейф аль-Іслам Кадафі нарадзіўся ў 1972 годзе. Вучыўся ў
Швейцарыі і Вялікабрытаніі, дзе скончыў Лонданскую школу эканомікі і палітычных навук. У гады кіравання бацькі ён займаўся
сувязямі Лівіі з заходнімі краінамі. Пасля звяржэння Муамара
Кадафі кароткі час узначальваў супраціўленне, аднак у канцы
2011 года быў захоплены і паўстаў перад судом. У 2017 годзе быў
вызвалены дзякуючы абвешчанай урадам Лівіі амністыі.

Экс-кіраўнік МУС Украіны Авакаў:
у Зяленскага на выбарах выйграе хто заўгодна
Прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага на будучых
выбарах змогуць абыграць любыя кандыдаты. Такое меркаванне выказаў экс-кіраўнік МУС Украіны Арсен Авакаў
у інтэрв'ю «Украинской правде».
«Каму заўгодна хопіць сіл выйграць у Зяленскага. На яго полі
з'явіўся экс-спікер Рады Дзмітрый Разумкоў. Цяпер яны яго выганяць з парламента — і ён атрымае яшчэ 5 %. Потым з'явіцца,
напрыклад, Дзмітрый Гардон ці доктар Камароўскі. Гэта таксама
на тым жа полі», — патлумачыў сваю пазіцыю Авакаў.
У гэтым жа інтэрв'ю былы кіраўнік украінскага МУС адзначыў,
што ў Зяленскага фарміруецца антырэйтынг, які «непазбежны»
ў любога, хто кіруе Украінай у бягучай сітуацыі. Прэзідэнт, на яго
думку, «трапіў у вар'яцкую пастку» і становіцца аўтарытарным
з-за знікнення «балансу» ў выніку атрымання «манабольшасці» на
парламенцкіх выбарах. Пры гэтым, падкрэсліў Авакаў, прэзідэнт
фактычна «траціць рэйтынг» на «інтрыгі, а не на стварэнне».
Улетку гэтага года Авакаў пакінуў пасаду міністра ўнутраных
спраў Украіны, як ён сам указаў, з-за таго, што не хацеў прымаць
удзел у «некаторых рэчах, з якімі не згодны».

Як кантраст — ды нават не кантраст, а проста
праява чалавечнасці ці, калі хочаце, той самай
талерантнасці — даручэнне, якое даў кіраўніцтву
Гродзенскай вобласці Прэзідэнт. Арганізаваць
начлег для жанчын і дзяцей, якія знаходзяцца на
граніцы. Для іх падрыхтавалі лагістычны цэнтр,
што знаходзіцца непадалёк. Сяргей Новікаў,
намеснік старшыні Дзяржпагранкамітэта, ужо
непасрэдна на месцы запэўніў, што ў падрыхтаваным памяшканні можна пагрэцца, паесці і
адпачыць. «Бежанцы — найперш людзі. А для
людзей неабходна ствараць прымальныя ўмовы
для іх размяшчэння», — сказаў ён такія зразумелыя ўсім беларусам словы.
А зня сі ле ныя лю дзі не ха це лі сы хо дзіць
ад граніцы, хоць у лагістычным цэнтры маглі

змясціцца ўсе. Як расказаў журналістам памочнік Прэзідэнта — інспек тар па Гродзенскай вобласці Юрый Караеў, многіх з іх давялося проста ўгаворваць пайсці на ноч у цяпло,
пакінуць граніцу. «Яны былі поўныя рашучасці
знаходзіцца там. Мы патлумачылі ім, прасілі:
заканчвайце мучаць сябе, хоць ноч правядзіце ў цяпле».
Да лагістычнага цэнтра пад'ехалі ваенныя
палявыя кухні, каб як мінімум раз у суткі пакарміць людзей гарачым. Каля лагістычнага цэнтра ўстанавілі біятуалеты, паставілі палатку для
абагравання, прывезлі генератар — каб было
цёпла і светла...
А хіба можна інакш? Калі мы яшчэ хочам
звацца людзьмі...

Здароўе
КОРАТКА

• У Мінскай вобласці
плануюць узвесці 17 малочнатаварных ферм у
2022 годзе.
• У Магілёве аддзяленні
аблбальніцы і шпіталя інвалідаў вайны прымаюць пацыентаў па профілі.
• У Беларусі «прапампавалі» мабільны 4G-інтэрнэт у 44 населеных
пунктах.
• Ozon і «Белпошта»
пла ну юць па шы рыць супрацоўніцтва.
• У Мінску зімой абсталююць 14 лыжных трас і
25 лядовых каткоў.
• У Брэсце высадзяць
больш за 30 тысяч цюльпанаў.
• У Мін ску на вул.
Кальварыйскай за раніцу
16 ліс та па да ад бы ло ся
больш як 10 ДТЗ.
• У па за кон курс най
пра гра ме «Ліс та па да»
па ка жуць да ку мен тальны фільм Олівера Стоўна
«Qazaq. Гісторыя залатога
чалавека».

«КАМБУСТЫЯЛОГІЯ ПАТРАБУЕ
ТРАПЯТКОГА СТАЎЛЕННЯ ДА ПАЦЫЕНТА,
ДА КОЖНАГА САНТЫМЕТРА ЯГО СКУРЫ»
За ходам лячэння Ромы Кагадоўскага, 12-гадовага хлопчыка, які вынес з
ахопленага полымем дома на руках
свайго двухгадовага брата, некалькі
месяцаў сачыла амаль уся краіна. Менавіта тады многія беларусы даведаліся аб існаванні Рэспубліканскага апёкавага цэнтра і пачулі пра такіх урачоў,
як камбустыёлагі. Падрабязней пра
дзейнасць камбустыялагічнай службы
Беларусі, унікальнасць сваёй прафесіі
(у краіне толькі 50 такіх спецыялістаў)
і мару айчынных камбустыёлагаў расказаў дэкан хірургічнага факультэта
Беларускай медыцынскай акадэміі
паслядыпломнай адукацыі (БелМАПА), галоўны пазаштатны камбустыёлаг Міністэрства аховы здароўя,
кіраўнік Рэспубліканскага апёкавага
цэнтра, кандыдат медыцынскіх навук
Аляксей ЧАСНОЙЦЬ.
— Нямногія ведаюць пра такую галіну медыцыны, як камбустыялогія. Раскажыце, чым
займаюцца ўрачы-камбустыёлагі?
— Вы маеце рацыю, як самастойная спецыяльнасць камбустыялогія — навука аб лячэнні апёкаў — нарадзілася ў маштабах хірургіі зусім нядаўна. Падставай для гэтага сталі
наступствы атамных бамбардзіровак Хірасімы і Нагасакі ў жніўні 1945 года.
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