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25 студзеня 2022 г.

«БЯСПЕКА НАШАЙ ДЗЯРЖАВЫ
ПАЧЫНАЕЦЦА З ГРАНІЦ»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Пра тое, што мінулы год для айчынных пагранічнікаў быў складаным, доб ра ве дае Прэ зі дэнт і
заўважае: леташнюю сітуацыю на
граніцы яшчэ прыйдзецца сур'ёзна
прааналізаваць.
«Па маіх адчуваннях (а яны мяне рэдка падманваюць) я павінен
сказаць, што ўпершыню за чвэрць
стагоддзя, колькі працую Прэзідэнтам, пагранічныя войскі былі
на вастрыі і ўпершыню былі правераны ў сапраўднай мужчынскай
рабоце. Яны не падвялі», — падзякаваў Прэзідэнт пагранічнікам і іх
кіраўніку.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што абаронцы граніц заўсёды
гатовы былі падняцца «па трывозе» — кожную хвіліну сітуацыя
магла змяніцца.
Як вядома, і кіраўнік краіны гэтага ніколі не хаваў, да пагранічнікаў у яго асаблівае стаўленне. Сам
калісьці служыў на граніцы, таму
ўсе асаблівасці іх службы ведае
на ўласным вопыце. Менавіта ён,
вопыт, і сённяшняя баявая дысцыпліна салдат дае падставы казаць: «Нашы пагранічнікі ў поўнай
баявой гатоўнасці. Так было, так
ёсць і так будзе заўсёды. Малайцы, хлопцы. Пры ўсіх цяжкасцях,
што абрынуліся на іх у мінулым годзе, яны з гэтымі праблемамі справіліся. Зразумела, бяспека нашай
дзяржавы пачынаецца з граніц.
У рамках гэтых граніц забяспечваецца наш суверэнітэт. І асноўны ўнёсак у забеспячэнне суверэнітэту ў
мірны перыяд, дзейсныя мерапрыемствы і работа забяспечваецца
пагранічнымі войскамі».
Наплыў бежанцаў, канцэнтрацыя замежных войскаў уздоўж
заходніх і паўднёвых граніц —
айчынным пагранічнікам прыйшлося стаць больш пільнымі і разам
з разведкай сачыць за тым, што
адбываецца.
Заўважылі яны і тое, што на
поўдні Украіна рыхтуецца «абараняцца ад мігрантаў» і пачала
спецаперацыю «Палессе» побач
з нашымі граніцамі. У процівагу

неабходна прымаць пэўныя меры і Беларусі. Таму Аляксандр
Лукашэнка папрасіў Анатоля Лапо
выказаць сваё меркаванне на гэту тэму і прапанаваць далейшыя
дзеянні на ўкраінскім напрамку.
Пагрозу бачаць некаторыя замежныя палітыкі і ў сумесных вучэннях Саюзнай дзяржавы, якія
хутка маюць адбыцца. Трактуюць
іх па-свойму і апаненты беларускай улады.
«Многія вялікія рашэнні ўжо
былі прыняты. Тым не менш абстаноўка ўвесь час ускладняецца.
Пераводзяць стрэлкі на нашы сумесныя вучэнні з Расійскай Федэрацыяй. Я ніколі не апускаўся
да такога ўзроўню, каб палемізіраваць са сваімі супраціўнікамі.
Сёння, атрымаўшы агляд (размова
ідзе пра агляд інфармацыйных рэсурсаў. — «Зв.»), я са здзіўленнем
прачытаў, што ў нас адбылася акупацыя Беларусі. Я як Галоўнакамандуючы неяк не заўважыў. Можа, вы мяне не праінфармавалі,
што ў нас ажыццёўлена акупацыя
Беларусі? — звярнуўся Прэзідэнт
з жартаўлівым пытаннем да суразмоўцы і працытаваў яму словы з
агляду: «Уведзены войскі, працэс
увядзення расійскіх войскаў на
нашу тэрыторыю працягваецца,
павінны прыехаць сюды 200 цягнікоў па 50 вагонаў. Гэта ў сярэднім
будзе 80—100 тысяч жывой сілы,
плюс уся тэхніка. Прапісаны ўвесь
план акупацыі. Зянон Пазняк».
Кіраўнік краіны звярнуўся да
асобы, словы якой ён працытаваў, — Зянона Пазняка. Аляксандр
Лукашэнка назваў дзеяча антыподам яго палітыкі і заважыў, што
добра ведае Зянона Пазняка. «Чалавек недурны, разумее ўсё. Яны
ўсе, збеглыя нашы, вельмі далёкія
ад яго ў плане разумення», — зрабіў акцэнт Прэзідэнт.
Ён абвяргае выказванні апанентаў тэзісам, што ў 200 цягніках не
можа змясціцца ні заяўленая колькасць вайскоўцаў, ні тэхнікі.
«Дзвесце чыгуначных саставаў такога не змесцяць. Гэта элементарна палічыць, нават калі ты
не ведаеш, што такое армія і не

служыў там ніколі. Гэта простая
школьная арыфметыка. Але справа не ў тым. Чаму я падкрэсліў гэта? Атрымліваючы інфармацыю
ад разведкі, КДБ, пагранічнікаў,
ваш аналіз, я думаю: дзе ж ты
быў, барацьбіт за суверэнітэт і незалежнасць у 20-м годзе, калі нас
вось-вось гатовы былі акупаваць?
Чаму тады не абараняў суверэнітэт і незалежнасць?» — сказаў
Прэзідэнт.
Ён звярнуўся да аўдыто рыі,
якая з сур'ёзнасцю ўспрыняла выказванні палітычных апанентаў наконт «акупацыі».
«Ніколі, пакуль я Прэзідэнт і вы
генерал, мы не дапусцім акупацыі
Беларусі. Гэтага не будзе ніколі ні
з якога боку — ні злева, ні справа,
ні з захаду, ні з усходу, поўначы
ці поўдня. Ніколі. Мы памром, але
гэтага не дапусцім. Не трэба спекуляваць на гэтай тэме», — заявіў
кіраўнік краіны.
Па яго словах, пра беларускарасійскія вучэнні было аб'яўлена
загадзя. Прэзідэнт нагадаў, што
мерапрыемства важнае, бо на
паўднёвай граніцы прыйдзецца
раз гар нуць цэ лы кан тын гент
беларускай арміі.
«Падобным палітыкам неабходна звярнуць увагу на канцэнтрацыю войск не толькі на граніцы
Латвіі, Літвы, Польшчы, але і Украіны. Не мы першыя пачалі звяртаць
увагу на нашу паўднёвую граніцу.
Украінцы пачалі сцягваць туды
войскі, не разумею, навошта», —
дадаў Аляксандр Лукашэнка.
Апошнія некалькі тыдняў у еўрапейскай прасторы ходзяць чуткі
аб ваяўнічых планах Расіі па ўварванні ва Украіну. Паніку наводзяць
еўрапейскія сродкі масавай інфармацыі, прадстаўляючы схемы і карты магчымай вайны, і міністэрствы
замежных спраў, якія рэкамендуюць сваім пасольскім работнікам
пакінуць Кіеў. Так, ЗША, Аўстралія
ўжо пачалі рыхтаваць ад'езд сваіх
дыпламатаў, за імі ўслед збіраюцца і брытанцы. Закранулі гэтыя непаразуменні і нашу краіну.
З пагражальнай пазіцыяй у адносінах да Беларусі выступіў Дзяр-

жаўны дэпартамент ЗША. Вось
што расказаў пра гэта Прэзідэнт.
«Прыехалі да нашых дыпламатаў у Нью-Ёрку і пагражаюць нам:
«Калі вы дазволіце Пуціну і Расіі,
дазволіце гэта і тое, то мы ўвядзём
санкцыі, калі вы вернеце ядзерную зброю ў Беларусь, будзе тое
і гэтае». Гэта ментарскі тон у адносінах да Беларусі», — дзеліцца
кіраўнік краіны.
У адказ ён звяртае ўвагу на
тое, што сказаў у Лунінцы падчас наведвання вайсковай часці,
а менавіта: нам не трэба ніякай
вайны.
«Але гэтыя ж амерыканцы рукамі палякаў, латышоў і самі асабіс та падштурхоўваюць нас да
такіх дзеянняў. Мы былі донарам
бяспекі ў рэгіёне, нас цанілі за гэта. Навошта вы нас у 20-м годзе
штурхаеце і робіце «агрэсарамі»?
А зараз нам пагражаюць. Нам ужо
горш не зробіш. Калі вы хочаце

нас увогуле паставіць на мяжу бездані, вы ведаеце, як мы будзем на
гэта адказваць», — паведамляе
Аляксандр Лукашэнка.
Ён па пя рэ дзіў стар шы ню
Дзяржпагранкамітэта, што з нагоды развіцця сітуацыі вакол краіны,
дзеянняў Вашынгтона сітуацыя на
граніцы, на жаль, лепшай за леташнюю не будзе і прыйдзецца
абараняцца.
«Мы гэта ўмеем рабіць і гэта
зробім. Я ў гэтым нават не сумняваюся. А тое, што нас тут пужаюць,
папракаюць, хай вернуцца да сваіх
дзе ян няў. На вош та Еўра пей скі
саюз згарнуў супрацоўніцтва па лініі
пытанняў граніцы? Яны ж згарнулі
гэта супрацоўніцтва. Не мы пайшлі
на эскалацыю», — нагадаў Аляксандр Лукашэнка.
Ён заслухаў прапановы Анатоля Лапо па абароне дзяржаўнай
граніцы ў бягучым годзе і прыняў
адмысловае рашэнне аб гэтым.

Каментарый у тэму
«Асноўныя намаганні ў ахове і забеспячэнні граніцы
будзем засяроджваць на ўкраінскім напрамку»
Анатоль ЛАПО, старшыня ДПК, заўважыў журналістам, што
2021 год быў асаблівы па сваёй напружанасці для пагранічнікаў —
ніколі каля нашых граніц не было такой канцэнтрацыі войскаў памежных дзяржаў: «Вазьміце польскі напрамак. Зараз на граніцы
стаіць 15 тысяч чалавек. На кожных 200 метрах па 7-8 чалавек плюс
палатка. Навошта яна? Напружанасць... Вазьміце правакацыі: абстрэл нашых пагранічных слупоў, знішчэнне на польскім напрамку
шчыткоў».
Галоўны пагранічнік краіны заўважыў, што любы пагранічны канфлікт пачынаецца з дробязяў. І Прэзідэнту ён далажыў, як не дапускаць перарастання дробязяў у поўнамаштабныя канфлікты.
«Сумежны бок нас да гэтага штурхае. Але мы, пагранічнікі, людзі
адэкватныя, памяркоўныя, заўсёды ацэньвалі абстаноўку. Адразу
скажу: бяспека нашай дзяржаўнай граніцы будзе забяспечана любым спосабам. Сілы і сродкі ў нас для гэтага ёсць», — падкрэсліў
старшыня ДПК.
Анатоль Лапо расказаў, што ніколі не чакалі такога абвастрэння
адносін з Украінай. І нават сёння для належнай аховы граніцы сумесных сродкаў дастаткова пры ўзаемавыгадным супрацоўніцтве.
«Дзесьці засяроджвалі намаганні мы, дзесьці — яны: мы граніцу
абаранялі сумесна. Але да іх прыйшлі іншыя гаспадары, інструктары
і паставілі іншыя задачы. Зразумела, абстаноўка змяняецца. Я Прэзідэнту далажыў, што сёлета асноўныя намаганні ў ахове і забеспячэнні
граніцы мы будзем засяроджваць на ўкраінскім напрамку і на асобных
напрамках, дзе, лічым, будуць пагрозы нашай бяспецы», — патлумачыў старшыня Дзяржпагранкамітэта.

ПРА КАРУПЦЫЮ, АПК І ГІСТАРЫЧНУЮ ПАМЯЦЬ

Учора таксама Прэзідэнт прыняў з дакладам Генеральнага пракурора Андрэя Шведа
Кіраўнік кантрольнага ведамства расказаў пра вынікі работы праваахоўнага блока за 2021 год. Асабліва ўвагу ў
дакладзе па просьбе Прэзідэнта Андрэй Швед звярнуў на крымінальныя
справы па экстрэмісцкай дзейнасці,
важнае месца ў размове ўдзялілі і тэматыцы генацыду беларусаў падчас
Вялікай Айчыннай вайны.
«Работа па генацыдзе — вельмі шырока
гэта асвятляецца. Знайшлася падтрымка
ў нашага народа. На якім этапе, на якім
узроўні мы знаходзімся? Тут, вядома, будзе пастаянная работа. Дзякуй Богу, што
старыя яшчэ жывыя, якія нам падказваюць, у якім кірунку працаваць і дзе шукаць
факты ў нашай зямлі. Раскопкі маштабныя
ідуць па Беларусі, — задаў кіраўнік краіны
яшчэ адну тэму размовы. — На якім мы
этапе знаходзімся? Калі прад'явім у поўным аб'ёме міжнароднай супольнасці твар
людзей, нашчадкі якіх сёння ходзяць вакол
Беларусі і разам са збеглымі ў Польшчы,
Літве і іншых краінах, у тым ліку і Украіне, спрабуюць пранікнуць на тэрыторыю
Беларусі, каб трапіць тут пад артыкул экстрэмісцкі?»
Прэзідэнт папрасіў Генпракурора звяртаць значную ўвагу на праблему карупцыі ў краіне. Раней, дзеліцца Аляксандр

Лукашэнка, яму асабіста даводзілася займацца гэтай праблемай.
«Безумоўна, я нікуды не сыду ад кантролю за гэтымі працэсамі, але хацеў бы, каб
вы сур'ёзную ўвагу звярнулі на барацьбу з
карупцыйнымі праявамі ў нашым грамадстве», — дадаў Прэзідэнт.
Яшчэ адно пытанне на парадку сустрэчы — АПК, у якім, па звестках кіраўніка краіны, занадта праблем, перадусім з падзяжом
жывёлы.
«Як ідуць справы? Як працуюць пракуроры на месцах для спынення падобнай практыкі?» — запытаўся ў завяршэнне Аляксандр Лукашэнка.
Генпракурор Андрэй ШВЕД паведаміў,
што колькасць зарэгістраваных злачынстваў
у мінулым годзе знізілася на 8 % — у тым
ліку злачынствы супраць асобы: забойствы,
згвалтаванні (менш на 5 %). На 7 % менш
людзей пакутавалі ад рук зладзеяў. Таксама суразмоўца расказаў кіраўніку краіны
па выяўленне наркапагрозы, выкараненне
карупцыі, навядзенне парадку ў АПК, абарону правоў непаўналетніх.
«Прыняты меры па навядзенні парадку
з дзіцячым харчаваннем у школах, па забеспячэнні мер бяспекі дзяцей, выключэнні
фактаў траўматызму. Нагадаю, што ў нас
была сур'ёзная праблема з работай атракцыёнаў. Не было мінімальных мер бяспекі,

дзеці не толькі траўміраваліся, былі і факты
гібелі», — звярнуў увагу Андрэй Швед.
Па яго словах, у мінулым годзе завершана расследаванне асноўных спраў па экстрэмісцкіх артыкулах, звязаных са спробай
дзяржперавароту.
Усяго судамі разгледжана каля 1200 крымінальных спраў, па якіх асуджана больш
чым 1600 чалавек.
Па даручэнні кіраўніка краіны Генпракуратура падрыхтуе нараду, якая запланавана на
будучы месяц, па рабоце сілавога блока. На
ёй плануецца выступленне Генпракурора па
праблемных пытаннях і справаздачы ўсіх сілавых ведамстваў па недахопах, выяўленых
пракуратурай у паўсядзённай дзейнасці.
«Гэта новы фармат. Ён накіраваны на
тое, каб аператыўна з улікам вынікаў наглядчыцкай дзейнасці пракурораў абмеркаваць недахопы і прыняць меры па іх выдаленні, у першую чаргу ў рабоце праваахоўнага блока», — падкрэсліў Андрэй Швед.
Асобнай тэмай на дакладзе стала расследаванне спраў аб генацыдзе насельніцтва ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Андрэй
Швед заўважыў, што Беларусь — адзіная
краіна на постсавецкай прасторы, якая
праводзіць паўнацэннае расследаванне
такіх фактаў. Ужо дапытана 12,5 тысячы
чалавек, агледжана 300 месцаў масавых
пахаванняў. У будучыя гады плануецца

даследаваць яшчэ некалькі соцень раней не
вядомых месцаў масавага знішчэння мірных
грамадзян.
Па словах Генпракурора, маштабы трагедыі 1940-х яшчэ належыць ацаніць.
«Я абазначу, што афіцыйная лічба нявінна забітых і замучаных людзей у Трасцянцы
больш як 200 тысяч. Сёння мы маем дакументы і сведчанні, што ў Трасцянцы было
знішчана не менш за 546 тысяч чалавек.
Выяўляюцца новыя факты, і размова ідзе,
што ўжо колькасць знішчаных мірных грамадзян на тэрыторыі БССР складае каля
трох мільёнаў чалавек. Гэта лічба будзе
ўдакладняцца. Маштабы таго, што было
ў нашай краіне ў гады Вялікай Айчыннай
вайны, яшчэ належыць сур'ёзна асэнсаваць», — мяркуе Андрэй Швед.
Ён дадаў, што Прэзідэнт краіны падтрымаў ідэю правесці сёлета міжнародную
канферэнцыю па пытаннях генацыду насельніцтва БССР у гады ВАВ. Аляксандру
Лукашэнку перададзены праект інфармацыйна-даведачных матэрыялаў аб злачынствах, што былі здзейснены акупантамі і
калабарантамі ў 1940-я гады. Калі ён будзе
ўхвалены кіраўніком краіны, гэтыя звесткі
вышлюць генпракурорам 180 краін свету.
Матэрыялы падрыхтавала
Марыя ДАДАЛКА.

