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27 мая 2022 г.

«Узровень ваенных пагроз
Беларусі на перспектыву
будзе нарастаць»

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Паводле яго, да пачатку ваеннай
аперацыі Расіі на Украіне беларускія
ваенныя зусім па-іншаму думалі пра
далейшыя шляхі мадэрнізацыі Узброеных Сіл. «Прайшло два месяцы
супрацьстаяння Украіны і Расіі. І мы
ўбачылі, што нам не трэба такую мадэрнізацыю праводзіць, як мы тады
замахнуліся, — вельмі дарагую і для
нашай краіны, нашых умоў непрымальную. Мы зразумелі, якая павінна быць у нас армія. Таму і пытанне
па карэкціроўцы...» — акцэнтаваў
кіраўнік краіны.
Прэзідэнт заявіў, што Злучаныя
Штаты і іх сатэліты працягваюць
рэалізацыю курса на абвастрэнне
адносін фак тычна з усім светам
(асабліва з Расіяй і Кітаем), нарошчваюць ваенную прысутнасць
паблізу граніц Беларусі як саюзніка Расіі, праводзяць маштабныя
вучэнні.
«Пад прыкрыццём абарончай тэматыкі гэтых манеўраў адпрацоўваюцца пытанні перакідання войскаў
з Амерыкі і Заходняй Еўропы, стварэння і прымянення груповак, — дадаў Аляксандр Лукашэнка. — Мы
бачым сапраўдныя мэты мерапрыемстваў, што праводзяць натаўцы.
Па сутнасці, гэта разведка і засваенне магчымага ў будучыні тэатра
ваенных дзеянняў».
Паводле Прэзідэнта, па задуме
Амерыкі Еўропа і НАТА ўступілі ў
глабальнае супрацьстаянне з Расіяй, а Беларусі ў гэтай барацьбе
прыйдзецца сутыкнуцца з беспрэцэдэнтным і працяглым эканамічным,
палітычным і ваенным ціскам.
«Некалькі гадоў таму я пра гэта
казаў. Наша бяда ў тым, што Гасподзь нас размясціў у цэнтры Еўразіі, Еў ра пей скага кан ты нен та.
І, што б тут ні адбывалася, заўсёды
на тэрыторыі Беларусі сутыкаюцца
асноўныя інтарэсы буйных ігракоў.
Так яно і адбываецца. Дзякуй богу,
пакуль без ваеннага супрацьстаяння», — падкрэсліў кіраўнік краіны.
«Пры гэтым ваенны ціск будзе
аказвацца праз Польшчу, Літву,
Латвію і дыслакаваныя там войскі
НАТА, а таксама за кошт падтрымання і эскалацыі баявых дзеянняў
ва Украіне», — заявіў Прэзідэнт Беларусі.
Паводле яго меркавання, новаму
фронту баявых дзеянняў ва Украіне
неабходна ўдзяліць увагу, а ваен-

ныя павінны праводзіць ратацыю,
каб абкатваць сваю падрыхтоўку.
«Гэта ўмова ваеннага часу. Пакуль
без вайны. Я адчуваю і атрымліваю
інфармацыю, што хлопцы вядуць
сябе там годна. І нам неабходна
адпрацоўваць планаванне ў гэтых
умовах. Калі, не дай бог, вайна, як
дзейнічаць мы будзем?!» — задаў
пытанне Прэзідэнт.
Ён адзначыў, што абстаноўка,
якая складваецца, як ніколі патрабуе ад войскаў быць гатовымі ў любую хвіліну даць адэкватны адказ
ваенным намерам у бок Беларусі.
З дакладам на тэму ўдакладнення кірункаў развіцця Узброеных Сіл
Беларусі выступіў міністр абароны
Віктар Хрэнін.
Таксама Прэзідэнт заявіў аб неабходнасці ўзмацняць інфармацыйнае проціборства.

«Работа па інфармацыйным проціборстве — у гэтым кірунку мы працуем.
Не скажу, што мы тут дабіліся вялікіх
поспехаў, але без інфармацыйнага забеспячэння той работы, якую мы, ваенныя, у краіне вядзём, сёння немагчыма.
Гэта не будучыня, гэта ўжо сучаснасць.
І мы недзе ўжо адсталі», — адзначыў
Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў,
што неабходна ўзмацняць работу
па напрамках інфармацыйнага проціборства, таму што ваенныя дзеянні ў сучасным свеце маюць комплексны характар. «Гэта і эканамічная вайна, і інфармацыйная вайна,
і гарачая вайна. Гэта значыць — гібрыдныя войны. Таму трэба развіваць усе напрамкі, як бы нам ні было складана», — абазначыў задачы
Прэзідэнт.
Марыя ДАДАЛКА.

 Каментарый у тэму
Міністр абароны Віктар ХРЭНІН у размове з журналістамі адзначыў,
што карэкціроўка напрамкаў далейшага развіцця Узброеных Сіл адбываецца па сямі напрамках.
«Гэтыя напрамкі неабходна ўдакладніць, у тым ліку зыходзячы са спецыяльнай ваеннай аперацыі Расійскай Федэрацыі на тэрыторыі Украіны.
Мы па-іншаму сталі глядзець на формы і спосабы выкарыстання войскаў.
І неабходна, як сказаў кіраўнік краіны, каб мы, ваенныя, бачылі будучую
вайну. Мы спрагназавалі магчымыя рызыкі і пагрозы ў будучыні», — сказаў Віктар Хрэнін.
Па яго словах, у цэлым Прэзідэнт ухваліў работу ваенных, але падкрэсліў неабходнасць яшчэ раз усё ўдакладніць.
«Асноўным напрамкам будзе развіццё сіл спецыяльных аперацый,
сучасных сродкаў узбраення, змяненне форм і спосабаў вядзення ваенных дзеянняў. Менавіта так мы будзем удакладняць развіццё нашых
ваенных сіл», — сказаў міністр.
Ён дадаў, што ваенныя Беларусі глядзяць і за развіццём узброеных
сіл краін НАТА, якія таксама ўдасканальваюцца.
Міністр яшчэ раз нагадаў пазіцыю Беларусі ў адносінах да ваеннай
бяспекі: «Кажам на ўсіх міжнародных пляцоўках: «Мы нікому не пагражаем. Хочам жыць на сваёй зямлі, развівацца самі, быць самастойнымі і
незалежнымі. Зыходзячы з гэтага, нашы Узброеныя Сілы не з'яўляюцца
інструментам вядзення вайны. Гэта інструмент недапушчэння вайны».
Віктар Хрэнін расказаў пра сённяшнюю абстаноўку на граніцах краіны.
Асноўны хвалюючы момант — вучэнне НАТА «Абаронца Еўропы – 2022»,
пад выглядам якога, запэўніў суразмоўца, праходзіць яшчэ 21 іншае
вучэнне.
«Усе гэтыя вучэнні аб'яднаны адзінай задумай і планам. Колькасць
войскаў у разы ўзрасла ў рамках узмацнення ўсходняга фланга. У рамках
аперацый «Атлантычная рашучасць» узмоцнена перадавая прысутнасць.
Амаль 39 тысяч ваеннаслужачых краін НАТА зараз удзельнічаюць у
разнастайных аперацыях. Большасць з іх — ваеннаслужачыя ЗША», —
паведаміў міністр абароны.
Ён звярнуў увагу і на вялікую колькасць палётаў разведвальнай авіяцыі вакол нашай граніцы з тэрыторыі Прыбалтыкі і Польшчы з мэтай
падрыхтоўкі лётчыкаў.
«Нас гэта не можа не хваляваць. Мы за гэтым уважліва сочым, выпрацоўваем комплекс мер, каб не дапусціць пераходу такога напружання ў
гарачую фазу», — рэзюмаваў Віктар Хрэнін.

Год гістарычнай памяці

ЗАХАВАЦЬ
ДЛЯ НАШЧАДКАЎ
Да пачатку новага навучальнага года
ў кожнай мінскай школе будзе створаны музей
Такую задачу перад сферай адукацыі сталіцы падчас пасяджэння аб правядзенні мерапрыемстваў у
межах Года гістарычнай
памяці паставіў старшыня Мінгарвыканкама Уладзімір КУХАРАЎ. Акрамя
таго, па прапанове кіраўніка горада шырокая патрыятычная работа будзе
разгорнута і ў дашкольных
установах адукацыі.
Падчас пасяджэння абмеркавалі не толькі тое, што будзе
ажыццёўлена ўладамі сталіцы ў
межах Года гістарычнай памяці,
але акцэнтавалі ўвагу і на ўжо
рэалізаваных праектах. З пачатку года на тэрыторыі Мінска быў
праведзены шэраг мерапрыемстваў, накіраваных на ўмацаванне адзінства беларускага
народа і беларускай дзяржаўнасці, а таксама на захаванне
гістарычнай праўды і памяці аб
гераічным подзвігу беларускага
народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Акрамя традыцыйных, ініцыяваны і шэраг новых гарадскіх
праектаў, у тым ліку звязаных
з увекавечваннем памяці ахвяр
генацыду беларускага народа ў
гады ваеннага ліхалецця.
— Гіс тарычная памяць —
адна з фундаментальных асноў
беларускага грамадства, — адзначыла начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай
работы і па справах моладзі
Мінгарвыканкама Вольга ЧАМАДАНАВА. — Менавіта таму
ў сучасных умовах яна знайшла
сваё адлюстраванне ў тым ліку
ў абноўленай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Аб'яўлены ўказам Прэзідэнта Год гістарычнай
памяці — этап, які падкрэслівае
актуальнасць таго, што і грамадства, і дзяржава павінны выступіць адзіным фронтам у абароне
сваёй гісторыі, традыцый, культуры, свайго права самастойна
вызначаць шлях развіцця.
Па словах Вольгі Чамаданавай, сёння мы часцей павінны гаварыць аб героях, якія абаранялі
і вызвалялі горад Мінск ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У найбліжэйшы час аб гэтых людзях
будзе расказвацца ў гарадскім
транспарце сталіцы, а білборды з

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Прэзідэнт Сербіі: Еўрасаюз страчвае
папулярнасць
Краіны, якія жадаюць увайсці ў склад Еўрапейскага
саюза, не адчуваюць павагі з боку Бруселя. У сувязі з
гэтым сама ідэя далучэння да ЕС становіцца ўсё менш папулярнай. Аб гэтым заявіў сербскі лідар Аляксандр Вучыч
у час эканамічнага форуму, які праходзіць гэтымі днямі ў
швейцарскім Давосе, паведамляе ТАСС.
Паводле слоў Аляксандра Вучыча, зацікаўленасць у далучэнні да ЕС знізілася, у прыватнасці, у Сербіі і Паўночнай
Македоніі. Прэзідэнт адзначыў, што трэба задумацца над
прычынамі такой сітуацыі. На яго думку, краіны павінны
адчуваць, што іх інтарэсы паважаюць у Бруселі, тады яны
будуць хацець далучыцца да Еўрасаюза.
Сербскі лідар таксама заявіў, што яго краіна ўдзячная
за эканамічную дапамогу з боку ЕС. Аднак нельга ўзамен
пастаянна штосьці патрабаваць ад Бялграда, прызнанне
гэта Косава або ўвядзенне санкцый у адносінах да Масквы. «Спакойна, людзі, у нас свая дзяржава, свае інтарэсы», — сказаў Аляксандр Вучыч. Ён таксама папракнуў
Еўропу ў крывадушнасці, паколькі калісьці заходнія краіны
аднялі ў Сербіі Косава, а цяпер змагаюцца за тэрытарыяльную цэласнасць Украіны.

МЗС РФ: ЗША спрабуюць выкарыстаць
«расійскую пагрозу» ў Афрыцы
для ўмацавання пазіцый НАТА
Пра гэта заявіў намеснік кіраўніка Мініс тэрства замежных спраў Расіі Аляксандр Грушко, перадае РІА «Навіны».
Раней кіраўнікі мінабароны Іспаніі і Вялікабрытаніі заявілі, што пашырэнне ўплыву Расійскай Федэрацыі на
афрыканскім кантыненце — гэта трывожная пагроза бяспецы Паўночнаатлантычнага альянсу разам з сітуацыяй ва
Украіне, і блок павінен вырашыць дадзеную праблему.
На думку Грушко, такія заявы сведчаць аб тым, што
Вашынгтон спрабуе надаць НАТА функцыі «сусветнага
жандара» далёка за межамі першапачатковай зоны адказнасці. Дыпламат адзначыў, што ЗША хочуць найперш
выкарыстоўваць ваенны блок для стрымлівання Кітая.
Датычна Афрыкі прадстаўнік МЗС нагадаў аб наступствах дзеянняў НАТА ў Іраку, Лівіі, Сірыі. «У выніку інтэрвенцый краін НАТА і эксперыментаў у сферы сацыяльна-палітычнай інжынерыі, у тым ліку ваеннымі сродкамі,
гіганцкія прасторы пазбавіліся ўсякай дзяржаўнасці, ператварыліся ў прыстанішча і рассаднік тэрарызму», — сказаў
Грушко.

партрэтамі абаронцаў і вызваліцеляў Мінска з'явяцца на ключавых гарадскіх магістралях, у тым
ліку на мінскай кальцавой аўтамабільнай дарозе. Акрамя таго,
працягнецца работа па прысваенні імён удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, Герояў Савецкага
Саюза, вядомых і знакамітых
землякоў установам адукацыі і
вуліцам горада. Будуць ажыццяўляцца турыстычныя маршруты
па аб'ектах воінскай славы, гістарычных месцах.
Як расказала старшыня
камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама Наталля ПРАСКУРАВА, у бягучым годзе, аб'яўленым Годам гістарычнай памяці,
у сістэме сталічнай адукацыі
перафарматавалі падыходы да
выхаваўчага працэсу. «Сёння
ў сістэме адукацыі Мінска —
18 маштабных круглагадовых
гра ма дзян ска-па тры я тыч ных
акцый, якія прадугледжваюць
падрыхтоўку і правядзенне на
працягу навучальнага года звыш
650 мерапрыемстваў, — заўважыла старшыня камітэта. — Вядзецца актыўная работа па стварэнні на базе школьных музеяў
пляцовак, прысвечаных генацыду беларускага народа ў гады
Вялікай Айчыннай вайны».
Да канца года з'явяцца ваеннапатрыятычныя клубы ў тых раёнах Мінска, дзе іх пакуль няма.
Распрацаваны новыя экскурсійныя маршруты ваенна-патрыятычнай накіраванасці. Аб мерапрыемствах у сферы культуры,
прымеркаваных да Года гістарычнай памяці, расказаў начальнік упраўлення культуры Мінгарвыканкама Віталь БРЭЛЬ.
У прыватнасці, 3 ліпеня, у Дзень
Незалежнасці, у гонар загінулых
у гады Вялікай Айчыннай вайны
ў цэнтры Мінска — на тэрыторыі
парку Перамогі — будзе адкрыты памятны знак «Жывая памяць
удзячных пакаленняў». У найбліжэйшы час у сталіцы з'явяцца і
мемарыяльныя дошкі ўдзельнікам ваенных падзей, а таксама
вядомым грамадзянам пасляваеннага часу. Ужо рэалізоўваецца шэраг выставачных праектаў і
культурных праграм, накіраваных
на захаванне памяці аб падзеях
Вялікай Айчыннай вайны.
Вераніка КАНЮТА.

Прадказана знікненне смартфонаў у будучыні
Топ-менеджары Nokіa прадказалі з'яўленне сетак 6G
да 2030 года, паведамляе тэлеканал CNBC.
Выступаючы на Сусветным эканамічным форуме ў Давосе, генеральны дырэктар Nokіa Пека Лундмарк заявіў,
што сеткі шостага пакалення з'явяцца на камерцыйным
рынку да 2030 года. Таксама прадпрымальнік заўважыў,
што ў недалёкай будучыні смартфон «перастане быць
самым распаўсюджаным інтэрфейсам».
Лунд марк вы казаў здагадку, што да
канца дзесяцігоддзя
ча ла вец тва пач не
адмаўляцца ад звычайных тэлефонаў на
карысць больш зручнейшых і сучасных прылад. Да іх кіраўнік Nokіa аднёс разумныя акуляры і іншыя дэвайсы, якія карыстальнікі будуць
насіць на твары. «Многія з гэтых рэчаў будуць убудаваны
непасрэдна ў нашы целы», — заявіў Лундмарк. Таксама
топ-менеджар карпарацыі прадказаў, што да 2030 года
з'явіцца тэхналогія стварэння лічбавых двайнікоў, што запатрабуе «велізарных вылічальных рэсурсаў».
Выступаючы на той жа сесіі, фінансавы дырэктар Google
Рут Парат заявіла, што тэхналогіі дапоўненай рэальнасці
дазволяць вырашыць мноства бытавых праблем.

