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НАДЗЁННАЕ

1 снежня 2021 г.

«Я ПАВІНЕН ПРАДБАЧЫЦЬ,
ШТО АДБУДЗЕЦЦА, КАБ НЕ АТРЫМАЛАСЯ,
ЯК У 41-м ГОДЗЕ»
Прэзідэнт даў інтэрв'ю гендырэктару МІА «Россия сегодня» Дзмітрыю Кісялёву

Шэраг размоў Аляксандра
Лукашэнкі з прадстаўнікамі
замежных сродкаў масавай
ін фар ма цыі пра цяг ва ец ца.
Сустрэча з кіраўніком найбуйнейшага расійскага медыяхолдынга Дзмітрыем Кісялёвым — чацвёртае інтэрв'ю Прэзідэнта за месяц для небеларускіх медыя. Да гэтага кіраўнік краіны адказаў на пытанні
амерыканскай тэлекампаніі
CNN, брытанскай карпарацыі
BBC, расійскага часопіса «Национальная оборона».
Па звычайным парадку такіх
размоў іх поўны змест становіцца
вядомы аўдыторыі пасля публікацыі ў СМІ, якому давалася інтэрв'ю. Але некаторыя фрагменты з
размовы былі прадстаўлены для
апублікавання ўжо ўчора. Так, напрыклад, журналіст запытаў: калі
Германія адмовіцца ад прысутнасці ядзернай зброі на сваёй тэрыторыі, яе, верагодна, размесцяць
у Польшчы. Як тады павядзе сябе
Беларусь?
«Тады я прапаную Пуціну вярнуць ядзер ную зброю ў Бе ларусь», — сказаў Прэзідэнт.
«Якую ядзерную зброю?» —
удакладніў Дзмітрый Кісялёў.
«Мы да мо вім ся, якую. Тую
ядзерную зброю, якая будзе найбольш эфектыўная пры такім судакрананні. Мы на тэрыторыі Беларусі да гэтага гатовыя. Я, як руплівы
гаспадар, нічога не разбурыў. Усе
«хлявы» (для размяшчэння гэтай
зброі. — «Зв.») стаяць на месцы», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Таксама Аляксандр Лукашэнка расказаў пра планы рэагавання
на спробы стварыць канфлікт на
граніцы.
«Яны пачалі манеўры ў Польшчы, Латвіі, Літве і Украіне. Што
павінен я рабіць як галоўнакамандуючы: не ісці на правакацыі.
Але я павінен прадбачыць, што
адбудзецца, каб не атрымалася,
як у 41-м годзе», — сцвярджае
Прэзідэнт, прывёўшы ў прыклад
паводзіны кіраўніцтва СССР напярэдадні пачатку Вялікай Айчыннай
вайны.
«Таму я вымушаны мець планы і падраздзяленні беларускай
арміі, якія будуць рэагаваць на
любую спробу стварыць канфлікт
на граніцы Прыбалтыкі, Польшчы
і Украіны. На жаль, украінцы, як
звычайна, пабеглі наперадзе нават вой скаў НАТА», — да даў
кіраўнік краіны.
Адказваючы на пытанні Дзмітрыя Кісялёва, закрануў Прэзідэнт
і стаўленне Захаду да сітуацыі з
мігрантамі. Па яго словах, калі
еўрапейцы скасавалі дагавор аб
рэадмісіі, ён заявіў, што больш не
будзе абараняць іх граніцы.
«Яны скасавалі першымі і не хочуць абмяркоўваць зараз гэту тэму. Калі мы з Прэзідэнтам Пуціным
аб вытоках гаварылі, я яму сказаў,
адкуль усё пачалося — санкцыі.
Слу хай, на шыі накінулі пятлю,
заціскаюць і кажуць: «Абараняй
мяне!» Я шчыра ім заявіў у самым
пачатку: «Вы пайшлі на абвастрэнне адносін, абвінавачваеце нас
у гэтым самалёце (пасадка рэйса Ryanaіr. — «Зв.») і іншае, хоць
ніводнага факта няма. Вы пачалі

ўдушэнне Беларусі», — адзначыў
Аляксандр Лукашэнка.
Закрануўшы тэму бежанцаў на
граніцы, кіраўнік дзяржавы нагадаў, што калі гаварыў па тэлефоне
з в.а. канцлера Германіі Ангелай
Меркель, яна папрасіла яго заняцца рэпатрыяцыяй гэтых людзей.
«Я кажу: ведаеце, Ангела, такімі
жорсткімі словамі давайце не будзем нават гаварыць, — расказаў
Прэзідэнт. — Гэта значыць, хапай
адсюль і вывозь сілай. Я ёй адразу
сказаў, у канцы ўжо, двойчы паўтарыў: я буду старацца вырашыць
гэту праблему да Новага года, таму што яна нам не патрэбна. Людзі
боўтаюцца то ў Мінску, у Гродне і
іншае. Ведаеце, як рэагуе насельніцтва. Мы будзем прасіць гэтых
людзей, якія законна ў нас знаходзяцца па турыстычнай візе ў
гасцініцы і іншае, каб яны вярнуліся назад, таму што гуманітарнага
калідора не будзе».
Прэзідэнт адзначыў, што эвакуацыйныя рэйсы былі аплачаны
Іракам. Беларусь жа ўжо затраціла
на ўтрыманне бежанцаў, паводле
даных толькі тыднёвай даўнасці,
$12,5 млн. «Цяпер гэта будзе ў два
разы больш», — заявіў Аляксандр
Лукашэнка.
«Гэта значыць увесь догляд,
харчаванне, абаграванне, лячэнне...», — удак лад ніў Дзміт рый
Кісялёў.
«Аб са лют на», — па цвер дзіў
Прэзідэнт.
***
Пасля размовы Дзмітрый Кісялёў падзяліўся з беларускімі калегамі сваімі ўражаннямі ад сустрэ-

чы. Ён адзначыў шчырасць, прыхільнасць Аляксандра Лукашэнкі
да абмеркавання.
«Ён не лімітаваў мяне ў часе.
Мы размаўлялі каля дзвюх з паловай гадзін. Размова была напружаная. Яна складалася з пяці
блокаў, там была належная драматургія. У мяне ёсць адчуванне
добра зробленай работы, нашай
агульнай работы, бо інтэрв'ю — гэта заўсёды агульная работа», —
сказаў кіраўнік МІА «Россия сегодня».
Інтэрв'юер паведаміў, што Прэзідэнт паглыбляўся ў гісторыю, гаварыў пра будучыню, шмат было
навін пра асабіс тыя сустрэчы з
Уладзімірам Пуціным. Дзмітрый
Кісялёў адзначыў, што ішоў на рызыку і задаваў пытанні, якія маглі
выклікаць нейкае раздражненне
ў кіраўніка краіны, але Прэзідэнт
адказваў добразычліва.
«Гэта інтэрв'ю, як мне здаецца,
дае падставу для таго, каб глыбей
зразумець логіку дзеянняў Прэзідэнта і логіку беларускага народа,
калі ён падтрымлівае яго», — дадаў журналіст.
Па яго словах, гэта размова
стала для яго адкрыццём, бо раней
Дзмітрый Кісялёў ніколі не сустракаўся з Аляксандрам Лукашэнкам.
Як падкрэсліў журналіст, асабліва
ўразіла яго рашучасць Прэзідэнта
Беларусі, з якой ён гатовы адстойваць створаную ім дзяржаву, і бескампраміснасць, з якой ахоўвае
нацыянальныя інтарэсы.
Інтэрв'ю будзе апублікавана на
рэсурсе РІА «Новости» агенцтва
«Россия сегодня». Поўнасцю раз-

мову, як расказаў Дзмітрый Кісялёў, па дамоўленасці пакажуць на
канале «Россия 24». Фрагмент інтэрв'ю пакажуць у найбліжэйшым
выпуску «Вестей недели» на канале «Россия». Але і гэта не ўсе
рэсурсы, якія будуць асвятляць
размову.
«Інтэрв'ю будзе размешчана на
РІА «Новости». Гэта самы папулярны інфармацыйны рэсурс у рускім
інтэрнэце. У нас больш за шэсць
мільёнаў заходаў у дзень. «Россия
сегодня» працуе на 32 мовах. Тобок гэта інтэрв'ю пойдзе на 32 мовах. Плюс мы чэмпіёны па рабоце
ў сацыяльных сетках. У нас каля
10 мільёнаў падпісчыкаў. У нас
ёсць радыё «Спутник» — самая
цытаваная радыёстанцыя Расіі.
На ўсіх нашых рэсурсах будзе выкарыстана гэта інтэрв'ю. Увогуле,
мала не падасца», — падсумаваў
Дзмітрый Кісялёў.
Міжнароднае інфармацыйнае
агенцтва «Россия сегодня» асвятляе за мяжой падзеі палітычнага,
грамадскага жыцця ў Расіі і падзеі
ў свеце. Медыяхолдынг уключае ў
сябе радыё, навінавыя стужкі, інфармацыйныя парталы, мультымедыйныя прэс-цэнтры, вытворчасць
і распаўсюджванне фотакантэнту,
інфаграфікі, інфармпляцоўкі ў сацыяльных сетках і вытворчасць
кантэнту для мабільных праграм.
Штодня «Россия сегодня» выпускае каля пяці тысяч інфармацыйных матэрыялаў. Карэспандэнцкая сетка медыя налічвае дзясяткі
журналістаў у Расіі і звыш 100 па
ўсім свеце.
Марыя ДАДАЛКА.

Акцэнты

Наталля КАЧАНАВА:

«Наш абавязак — захаваць суверэнную
і незалежную Беларусь, мір і спакой у нашай краіне»
Спікер верхняй палаты парламента на
чарговай сесіі Савета Рэспублікі заклікала сенатараў даносіць праўду на
ўсіх магчымых пляцоўках.
Наталля Качанава акцэнтавала ўвагу,
што сітуацыя, якая разгортваецца вакол Беларусі, не можа не хваляваць, бо на краіну
працягваецца масіраваны гібрыдны ціск.
Спікер падкрэсліла: метады атакі становяцца ўсё больш цынічныя і антыгуманныя,
выходзяць за межы здаровага сэнсу і чалавечай маралі:
— Спачатку нашу дзяржаўнасць паспрабавалі знішчыць бліцкрыгам, калі не атрымалася — пачалі душыць санкцыямі, — нагадала Наталля Качанава і працягнула, што
ў адрас Беларусі, беларускіх улад і беларускага народа не спыняецца плынь фальшу і
хлусні. — Нашым прадстаўнікам ствараюцца ўсялякія перашкоды ў давядзенні свету
праўды: блакіруецца ўдзел у міжнародных
мерапрыемствах, а еўрапейскім журналістам забараняецца мець зносіны з намі.
Яна акцэнтавала, што заходнія «лялечнікі» апусціліся да выкарыстання ў якасці
гібрыднай зброі ні ў чым не вінаватых людзей:
— Неймаверна, што ў ХХІ стагоддзі бежанцаў не толькі выштурхваюць да нас сілай, ужываюць супраць іх слёзатачывы газ,
святлошумавыя гранаты, ядахімікаты, але і
не грэбуюць у прамым сэнсе падкідваннем
іх мёртвых змардаваных цел на беларускую
тэрыторыю, — абураецца Старшыня Савета
Рэспублікі.
Яна перакананая: заходнія палітыкі баяцца паказаць свайму народу праўду — «дэмакратыя», што дзесяцігоддзямі навязвалася,

не спраўляецца з надзённымі праблемамі,
няхай гэта пандэмія або прыток мігрантаў.
Уласныя слабасці і памылкі яны спрабуюць
закамуфліраваць пад нібыта больш значныя
праблемы іншых краін і народаў.
Спікер адзначае, што міграцыйная сітуацыя на беларуска-польскай граніцы паказала: чалавечае жыццё для заходніх дэмакратаў нічога не значыць.
— Ім не шкада ні цяжарных жанчын, ні
дзяцей, ні старых, якія, паддаўшыся на іх жа
абяцанні, адправіліся ў Еўрасаюз па лепшае
жыццё, а цяпер ужо трэці тыдзень вымушаныя знаходзіцца ў поўнай нявызначанасці, — падкрэсліла яна.
Спікер верхняй палаты парламента адзначыла, што, на шчасце гэтых людзей, у
якасці транзітнай тэрыторыі яны выбралі
менавіта Беларусь:
— Для нас, беларусаў, няма чужога болю — і мы не пакінулі бежанцаў у бядзе.
Усе дзяржаўныя органы, грамадскія арганізацыі і проста грамадзяне адгукнуліся і
дапамагаюць бежанцам, — кажа Наталля
Качанава.
Яна нагадала, што ў ліку першых, хто
прапанаваў сваю дапамогу і аказаў садзей-

нічанне, быў Савет Рэспублікі. Па даручэнні
кіраўніка дзяржавы сенатары ажыццяўляюць агульнае каардынаванне гуманітарнай
місіяй на граніцы. Асаблівая ўвага — цяжарным жанчынам і дзецям.
Трэба сказаць, што з самага першага
дня ўтварэння стыхійнага лагера і да сённяшняга старшыня Пастаяннай камісіі па
адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным
развіцці Віктар Лісковіч знаходзіцца на граніцы для рэалізацыі даручэння на месцы.
Многія сенатары таксама непасрэдна далучаныя да вырашэння дадзенага пытання.
Наталля Качанава нагадала, што Прэзідыум Савета Рэспублікі адразу ж звярнуўся
да міжнароднай супольнасці з заклікам не
заставацца абыякавымі і прыкласці намаганні для ўрэгулявання сітуацыі ў канструктыўным ключы.
Са свайго боку, пярвічная арганізацыя
Беларускага саюза жанчын верхняй палаты
парламента правяла круглы стол з удзелам
прадстаўніц «пярвічак» краіны, дзе таксама
быў прыняты зварот.
Акрамя таго, у рамках мерапрыемстваў
Міжпарламенцкай асамблеі дзяржаў —
удзельніц СНД сенатары выступілі з заявай
аб міграцыйнай сітуацыі на беларуска-польскай граніцы, дзе прагучаў заклік да краін —
удзельніц Садружнасці аб'яднаць намаганні
ў супрацьстаянні гэтаму выкліку.
Спікер верхняй палаты парламента акцэнтавала ўвагу на тым, што дэлегацыя
Германіі ініцыіравала ўключэнне ў праект
Парадку дня 143-й Асамблеі Міжпарламенцкага саюза ў Мадрыдзе надзвычайнага
пункта на тэму «Спыненне гандлю людзьмі,
спыненне парушэнняў правоў чалавека і ра-

бота ў напрамку да свабодных і сумленных
выбараў у Беларусі».
Наталля Качанава паведаміла прысутным, што Савет Рэспублікі распачаў усе
магчымыя меры па недапушчэнні разгляду
такога пытання ў ходзе Асамблеі, і падзякавала намесніку Старшыні Савета Федэрацыі, каардынатару геапалітычнай групы
«Еўразія» Канстанціну Касачову за падтрымку Беларусі і крокі па супрацьдзеянні
прыняцця рэзалюцыі.
Таксама сенатары звярнуліся да старшыні Міжпарламенцкага саюза з патрабаваннем распачаць дзейсныя і неадкладныя
меры па недапушчэнні ўключэння гэтага
пункта ў Парадак дня і сумесна з Міністэрствам замежных спраў пераканалі дружалюбныя Беларусі дзяржавы падтрымаць
нашу краіну.
— Мы не можам маўчаць! Наша галоўная
зброя ў гэтым вар'яцтве — наша праўда.
І мы павінны даносіць яе свету, — пераканана Наталля Качанава. Яна заклікала
ўсіх і надалей займаць актыўную і адказную
пазіцыю. — Выступайце ў сродках масавай
інфармацыі — рэспубліканскіх і мясцовых,
сустракайцеся з працоўнымі калектывамі і
насельніцтвам па месцы жыхарства.
Спікер нацэльвае сенатараў даносіць
праўду ў ходзе працоўнай і грамадскай
дзейнасці — на форумах, канферэнцыях,
круглых сталах, дыялогавых пляцоўках:
— Выкарыстоўвайце і шукайце для гэтай
дзейнасці любую магчымасць! Наш абавязак — захаваць суверэнную і незалежную
Беларусь, мір і спакой у нашай краіне, —
падкрэсліла яна.
Вольга АНУФРЫЕВА, фота БелТА.

