6

СУСЕДЗІ

23 чэрвеня 2022 г.

ВАРШАЎСКАЕ АБВАСТРЭННЕ
Чаму ўзрушыліся польскія ўлады?
Прэм'ер-міністр Польшчы Матэвуш Маравецкі выступіў з чарговымі ваяўнічымі рэплікамі. Кіраўнік польскага ўрада прыняў удзел у
адкрыцці пнеўматычнага спартыўнага ціра для школьнікаў горада
Мышкува ў Сілезскім ваяводстве, паведаміла eadaіly.com. Ён з'явіўся перад фотакамерамі з пнеўматычнай вінтоўкай нямецкай
вытворчасці «Вальтар» і зрабіў палітычную заяву. «Крэмль павінен
ведаць: калі Расія калі-небудзь задумае ўварвацца ў Польшчу, то ў
нас ёсць 40 мільёнаў палякаў, гатовых са зброяй у руках абараніць
сваю Радзіму», — заявіў кіраўнік польскага ўрада. Улічваючы, што
насельніцтва Польшчы на 2018 год складала 38,4 мільёна чалавек,
атрымліваецца, Маравецкі запісаў у Войска Польскае ўсіх без выключэння жыхароў краіны разам з дзецьмі, жанчынамі і старымі.
У якасці матывацыі ваяваць «да апошняга паляка» прэм'ер згадаў
фантомныя гістарычныя страхі. Пагадзіцеся, сітуацыя да болю
нагадвае сцэнарыі, апісаныя ў падручніках па псіхіятрыі. Чаму ж
так узрушыліся польскія ўлады, чым гэта пагражае?

АКТЫЎНАЯ ФАЗА
Характар і шчыльнасць навін
з Варшавы ў дачыненні да Кіева
сведчаць аб тым, што Польшча
ўступіла ў актыўную фазу асваення Украіны. Пра гэта гаворыцца ў
артыкуле расійскага палітолага, гісторыка Веранікі Крашаніннікавай,
апублікаваным на сайце агенцтва
РІА «Навіны». Стала вядома, што
са згоды Кіева палякі размяшчаюць
у сябе рэзервовы цэнтр апрацоўкі даных Дзяржаўнай падатковай
службы Украіны пад маркай «павышэння эфектыўнасці» ведамства.
Служба знешняй разведкі Расіі заявіла, што Польшча спрабуе атрымаць кантроль над значнымі дзяржфункцыямі і ўстановамі ва Украіне,
паведаміла ТАСС. Паводле звестак
расійскай разведкі, Варшава ў сваіх планах перайшла да канкрэтных
дзеянняў. У працэсе ўдзельнічае
не толькі польскі бок, але і кампаніі з ЗША, такія як Dell, ІBM і Cіsco.
«Інакш кажучы, Кіеў усвядомлена
адкрывае польска-амерыканскаму
тандэму доступ да звестак дзяржаўнай важнасці, уключаючы інфармацыю аб падаткаплацельшчыках і, як
вынік, рэальным фінансавым стане
Украіны», — заўважылі ў СЗР. Такімі дзеяннямі кіеўскія ўлады перадаюць суверэнітэт сваёй краіны ў
чужыя рукі, лічаць у Службе знешняй разведкі.
Да лей — больш. Прэ зі дэнт
Польшчы Анджэй Дуда ў інтэрв'ю
Bіld заявіў, што Варшава перадала Кіеву зброю на два мільярды долараў, у тым ліку больш за
240 танкаў, амаль 100 адзінак бронетэхнікі і зброі, боепрыпасы і ракеты. Пасля Польшча анансавала
найбуйнейшы кантракт: Украіна
атрымае ўзбраенняў на 470 мільёнаў долараў, часткова аплачаных
Еўрасаюзам, а грошы пойдуць на
далейшае развіццё польскага ваенна-прамысловага комплексу, паведаміў Матэвуш Маравецкі.
Праўда, пасля Дуда з горыччу
канстатаваў, што польскія рэзервы ўзбраенняў спустошаны з-за
актыўных паставак Кіеву. Па яго
словах, Польшча дагэтуль ніводнай краіне не пастаўляла ўзбраен ні ў та кім вя лі кім аб' ёме, у
якім цяпер адпраўляе ва Украіну,

паведаміла РІА «Навіны». У выніку
Варшава сутыкнулася з сітуацыяй,
калі яе ўласныя рэзервы вычарпаліся. Польскі лідар зазначыў,
што краіна можа закупіць новае
ўзбраенне, аднак гэта зойме нямала часу. Таму Варшава звярнулася
да сваіх саюзнікаў на Захадзе з
просьбай перадаць ёй былую ва
ўжыванні тэхніку.

У ЖОРСТКІЯ ЛАПЫ
У першыя дні чэрвеня пасол
ЗША ў Польшчы Марк Бжэзінскі
анансаваў будаўніцтва больш за
сотні ваенных аб'ектаў у найбліжэй шыя дзе сяць га доў. Гэ тую

Дуду ў прынцыповым пытанні: «Мы родныя. І паміж намі
не павінна быць граніц ці бар'ераў. Украінскі і польскі народы ментальна межы даўно не
падзяляюць». Ён заявіў гэта
22 мая разам з навіной аб
тым, што МЗС Украіны распрацоўвае закон, які надасць
палякам асаблівы статус і дазволіць займаць дзяржаўныя пасады. А незвычайна цёплыя абдымкі
Зяленскага і Дуды ў парламенце
толькі пацвярджаюць адсутнасць
імкненняў да суверэнітэту», —
лічыць Вераніка Крашаніннікава.
Чарговыя заявы прэзідэнта Польшчы Анджэя Дуды зусім недвухсэнсоўна сведчаць аб намеры Варшавы вярнуць сабе «ўсходнія крэсы» і
захапіць заходнюю частку Украіны.
Пра гэта ў сваім тэлеграм-канале
напісаў былы дэпутат Вярхоўнай рады ад партыі «Апазіцыйная платформа — за жыццё» (АПЗЖ) Ілья
Ківа. «Польшча актыўна працягвае
падрыхтоўку да захопу Заходняй
Украіны», — канстатаваў Ківа.

ВЕРНЫ ВАСАЛ
Ак тыў на ства ра юц ца ўмовы для імклі вай мі літарызацыі
грамадства. Жыхары Польшчы

выказаў польскі актывіст Марчын
Міколаек. Па словах Міколаека,
польскія ўлады мараць, каб Львоў
вярнулі Польшчы: «Яны лічаць
гэты ўкраінскі горад спрадвечна польскай тэрыторыяй. Улады
Польшчы будуць толькі рады, калі
«крэсы ўсходнія» вернуцца да іх».
Ён таксама адзначыў, што Польшча лічыць сябе імперыяй, а па
факце гэта маленькая краіна, якая
зараз нічога не вырашае і выконвае загады ЗША».
Варшава як верны васал Вашынг тона паказвае, што з'яўляецца галоўнай апорай Злучаных
Штатаў у Еўропе і спрабуе ўзяць
рэванш за няўдачы ў мінулых стагоддзях, заявіў у інтэрв'ю РІА «Навіны» намеснік старшыні Савета
бяспекі Расіі Дзмітрый Мядзведзеў. Ён дадаў, што цяперашнія
польскія эліты прадстаўлены партыяй PіS, якая праводзіць на працягу апошніх дзесяці гадоў «курс
праамерыканскі і абсалютна адмарожаны русафобскі».

ГРОНКІ ГНЕВУ

заяву амерыканскі дыпламат зрабіў разам з міністрам абароны
Польшчы Марыушам Блашчаком
(на той час кіраўнік абароннага ведамства, а цяпер віцэ-прэм'ер, які
змяніў на гэтай пасадзе Яраслава
Качыньскага) пры закладцы першага каменя для будаўніцтва склада ўзбраення ў Павідзе, дзе размешчана баявая батальённая група
ЗША, — і гэты склад толькі першы
з васьмі. Склады, натуральна, будуць запоўнены ўзбраеннямі. Такая канкрэтыка накладваецца на
афіцыйныя заявы геастратэгічнага
характару: у пачатку мая прэзідэнт
Дуда абяцаў, што паміж Польшчай
і Украінай не будзе граніц і яны будуць «адбудоўваць сумесна агульнае шчасце і агульную сілу».
«Польскі і ўкраінскі нацыяналізмы ў гісторыі рэгулярна сыходзіліся ў крывавых схватках — няўжо
Зяленскі на гэты раз добраахвотна вядзе краіну ў жорсткія польскія лапы? Бо Зяленскі паўтараў

павінны ведаць, як абыходзіцца
са зброяй. Такое меркаванне ў
эфіры «Радыё Польшча» выказаў
Ма ры уш Бла шчак, па ве да мі ла
ТАСС. «Я не сумняваюся, што як
мага больш людзей павінны быць
навучаныя, павінны ўмець карыстацца зброяй», — заявіў Блашчак.
Цяпер у Польшчы разглядаецца
новы законапраект, што спросціць
атрыманне дазволаў на валоданне
зброяй для палякаў, якія дасягнулі
паўналецця і не маюць праблем з
законам. Каментуючы дадзеную
ініцыятыву, Блашчак адзначыў,
што ў Польшчы ў цэлым трэба
больш шырока навучаць людзей
валоданню зброяй. Гэта можна
зрабіць пры навучанні рэзервістаў,
а таксама ў школах пры вывучэнні
асноў ваеннай падрыхтоўкі.
У агульным «хоры» гучаць і
ўвогуле шакавальныя заявы. Заходнія ўрады павінны забяспечыць Кіеў ядзерным узбраеннем
для ўмацавання абаронных магчымасцяў краіны, лічыць колішні
міністр замежных спраў Польшчы
Радаслаў Сікорскі, які зараз з'яўляецца дэпутатам Еўрапарламента. Спікер расійскай Дзярждумы
Вячаслаў Валодзін рэкамендаваў
польскаму палітыку абследавацца ў псіхіятра. «Ён не думае пра
будучыню ні Украіны, ні Польшчы.
У выпадку рэалізацыі яго прапаноў гэтых краін не стане, зрэшты,
як і Еўропы. Яму неабходна здаць
мандат і сядзець дома пад наглядам», — напісаў Вячаслаў Валодзін у Telegram.
Польскія палітыкі не маюць сваіх поглядаў у пытаннях міжнароднай палітыкі. Такое меркаванне ў
эфіры тэлеканала «Беларусь 1»

Унутраная сітуацыя ў краіне
абвастраецца. У Польшчы наспяваюць сацыяльныя пратэсты нечуванай сілы з-за краху эканомікі і
росту сацыяльнай няроўнасці, заўва жыў ка лум ніст аў та ры тэт нага выдання Myśl Polska Лукаш
Ястржэмбскі. Спачатку ўрад тлумачыў крах эканомікі і бюджэтаў
хатніх гаспадарак пандэміяй каранавіруса, пасля — правядзеннем Расіяй спецыяльнай ваеннай
аперацыі ва Украіне. Аднак апошнім часам палякаў усё цяжэй пераканаць у тым, што ў іх праблемах вінаваты «Пуцін, Трамп або
Папа Рымскі», падкрэслівае эксперт. Народ Польшчы ўсё менш
упэўнены, што ўрад краіны ведае,
што робіць. «Страх перад вайной
змяняецца страхам перад дарагоўляй і галечай, — адзначыў Лукаш
Ястржэмбскі. — Заканчваюцца
зберажэнні і нервы. Усё гучней
кажуць аб абмежаванні энергазабеспячэння і дэфіцыце на харчовым рынку».
Калумніст Myśl Polska адзначыў,
што свядомасць палякаў «спее».
Закрываюцца прадпрыемствы горнай і металургічнай прамысловасці, банкруцяцца сямейныя бізнесы.
Над простымі грамадзянамі навісла

перспектыва масавых звальненняў з-за страты працы. Многія з
іх задыхаюцца ў крэдытах. Палякі ўсё больш недаверліва глядзяць на ўрад, справядліва мяркуючы, што яны не могуць нічога
прапанаваць, акрамя лозунгаў.
У грамадстве з-за незадаволенасці адбываецца радыкалізацыя. Людзі ўсё больш рэзка выказваюцца ў сваіх ацэнках. Іх ужо не
заблытаць заклікамі да паказнога
патрыятызму.

ДЗЕД ДУДЫ
ЎВАХОДЗІЎ
ВА ЎКРАІНСКІ
КАРНЫ БАТАЛЬЁН
Бесчалавечная ідэалогія польскіх улад мае адпаведныя карані. Напрыклад, стала вядома, што
Генпракуратура Беларусі вывучае
дзейнасць дзеда польскага прэзідэнта Анджэя Дуды, які ўваходзіў
ва ўкраінскі карны батальён, што
дзейнічаў у перыяд Вялікай Айчыннай вайны на беларускай тэрыторыі. Аб гэтым заявіў генеральны
пракурор Андрэй Швед на пленарным пасяджэнні міжнароднай
парламенцкай канферэнцыі «Гістарычная памяць: Вялікая Перамога, здабытая адзінствам» у Авальнай зале, паведаміла БелТА.
Паводле яго слоў, у многіх карных аперацыях бралі ўдзел латышскія і ўкраінскія паліцэйскія батальёны, якія адрозніваліся асаблівай
жорсткасцю. «Імёны некаторых жывых злачынцаў нам вядомыя, і яны,
карыстаючыся абаронай замежных
дзяржаў, хаваюцца на іх тэрыторыі.
Нягледзячы на гэта, мы будзем дабівацца іх прыцягнення да крымінальнай адказнасці. Цяпер мы маем інфармацыю аб месцах знаходжання
не менш чым 400 такіх асоб».
Падчас расследавання крымінальнай справы Генпракуратура
накіравала 60 просьбаў аб аказанні прававой дапамогі ў дачыненні
да гэтых асоб у 18 дзяржаў, у тым
ліку аб допытах і вытворчасці іншых следчых дзеянняў і іншых краінах», — заўважыў генпракурор.
«Цяпер мы актыўна дакументуем
дзейнасць дзеда польскага прэзідэнта Анджэя Дуды, які ўваходзіў у склад украінскага карнага
батальёна, вызначыўся асаблівай
жорсткасцю ў першую чаргу на
тэрыторыі Мінскай і Віцебскай абласцей. І тэза аб генетычнай сувязі
нацысцкіх злачынцаў і іх нашчадкаў пацвярджаецца бясспрэчнымі
доказамі і фактамі», — адзначыў
Андрэй Швед. Пагадзіцеся, дакладны дыягназ.
Пётр ДУНЬКО.

Даслоўна
«НЕЛЬГА ДАПУСЦІЦЬ,
КАБ НАС ПАЛЯКІ АКРУЖЫЛІ»
Давядзецца адпаведным чынам рэагаваць на жаданне Польшчы
атрымаць Заходнюю Украіну. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр
Лукашэнка заявіў падчас размовы з работнікамі ААТ «Белшына».
«Кіруюць англічане, амерыканцы праз палякаў у многім. Тыя ўсюды хочуць пастарацца і быць каля нагі гаспадара, і нешта ад гэтага
атрымаць», — звярнуў увагу беларускі лідар. Кіраўнік дзяржавы заўважыў, што ў Польшчы ўжо мараць аб Заходняй Украіне: «Тут нам
давядзецца рэагаваць. Таму што мы не можам дапусціць, каб нас
наогул палякі акружылі. Гэта небяспечны варыянт. І я некалі сказаў:
яшчэ ўкраінцы нас папросяць з расіянамі, каб мы ім дапамаглі захаваць цэласнасць. Каб не адсеклі».
Паводле слоў Прэзідэнта, гэта стала магчымым дзякуючы таму,
што за спінай Польшчы стаяць амерыканцы, якія фінансуюць, даюць
узбраенне, перакідваюць узброеныя сілы. «Мы гэта бачым. Таму мне
даводзіцца і на захадзе трымаць узброеныя сілы напагатове, і на
поўдні. Дзесяць падраздзяленняў выстраіў уздоўж граніцы за спінай
у пагранічнікаў, каб не ўлезлі ў Беларусь. А такія думкі былі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

