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НАДЗЁННАЕ

30 лістапада 2021 г.

Парламенцкі дзённік
«Мы небагатая краіна,
але нам чужое багацце
Пытанні бяспекі —
і чужыя тэрыторыі не патрэбныя» харчовай і не толькі
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
«Як заяўляе міністр абароны Расіі,
дзясяткамі самалётаў здзяйсняецца
аблёт расійскіх граніц і трэніруецца
бомбакіданне. Прама было заяўлена,
што адпрацоўваецца ядзерны ўдар
па Расіі. Калі на сумежных тэрыторыях будуюцца ракадныя дарогі і масава
праводзяцца вучэнні з перакідваннем
дадатковых войскаў да нашай граніцы
(іх ужо дзясяткі тысяч), гэта не дарэмна. За гэтым нешта стаіць», — дадае
кіраўнік краіны.
Ён падзяліўся з ваеннымі сваімі
разважаннямі наконт гэтага. Паводле
Аляксандра Лукашэнкі, праціўнікі спрабуюць «пастроіць Расію» і вылучылі тэзіс, што яна нібыта рыхтуецца нападаць
на Украіну: «Пачынаюцца актыўныя рухі
вакол Расійскай Федэрацыі пад прыкрыццём таго, што яна збіраецца напасці на Украіну. У мяне такіх звестак аб
нападзенні няма. Калі б такія задумы
былі, то беларускія ваенныя, і я ў тым
ліку, пра гэта б ведаў».
Як дадаў Прэзідэнт, калі будзе зноў
развязана вайна на Данбасе ці на граніцы з Расіяй, Беларусь не застанецца
ўбаку і вядома, каго падтрымае.
«Яны гэта разумеюць. І Украіна пачала ўмацоўваць сваю паўночную граніцу.
Хоць для гэтага ніякіх фактаў, прычын
для ўзмацнення беларуска-ўкраінскай
граніцы сёння няма. Там абсалютная
цішыня. Нават спакайней, чым было раней», — канстатуе кіраўнік дзяржавы.

Порах трымаць сухім
Прэзідэнт разважае: краіны-суседкі
на Захадзе, верагодна, турбуюцца, што
плынь мігрантаў паменшылася — гэтых людзей яны выкарыстоўвалі для
вырашэння сваіх унутраных праблем і
напружання Беларусі.
«Яны выдатна разумеюць, што калі
Украіна паспрабуе развязаць канфлікт
з Расіяй, убаку Беларусь не застанецца. Таму беларускую армію неабходна
стрымліваць, напружваць на заходніх
граніцах — Латвія, Літва, Польшча і на
поўдні — узмацненне ўкраінскай граніцы. Паглядзіце, у найбліжэйшы час усё,
што я сказаў, будзе пацверджана», —
заяўляе Аляксандр Лукашэнка.
Раней ім была дадзена каманда кіраўнікам сілавога блока ні ў якім разе
не паддавацца на правакацыі і самім не
правакаваць канфлікты. Але ў той жа
час, дадае Прэзідэнт, міністру абароны
Віктару Хрэніну і Генштабу было даручана падрыхтаваць планы магчымага
адказу на агрэсію і супрацьпраўныя
дзеянні з парушэннямі граніцы Беларусі.
«Генштаб кожны раз павінен памятаць, па якіх кірунках гэтыя мярзотнікі
будуць дзейнічаць супраць нас і як мы
на гэта будзем рэагаваць», — акцэнтуе
кіраўнік краіны.

Ён нагадаў, што яго прасілі падтрымаць стварэнне сіл хуткага рэагавання,
якія будуць задзейнічаны на працягу
2-3 гадзін і дастаўлены ў любы пункт
Беларусі.
«Усё, на што мы былі здольныя і нават не здольныя ў фінансавых адносінах, мы для арміі імкнуліся зрабіць.
Таму мэта нашай сённяшняй нарады
ў гэтым цэнтры — магчымае рэагаванне Узброеных Сіл (то-бок не толькі
арміі, але і МУС, пагранічных войскаў,
Камітэта дзяржаўнай бяспекі) на магчымыя несяброўскія, агрэсіўныя крокі
ў напрамку Беларусі», — тлумачыць
Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт падсумаваў свае тэзісы:
мы не разгортваем свае воінскія падраздзяленні, але планы супрацьдзеяння
павінны быць нават на задуму варожых
узброеных сіл.

це прэм'ер-міністра Польшчы Матэуша
Маравецкага ў Вялікабрытанію.
«Вось паглядзіце, на працягу года-двух яны хочуць з падачы Амерыкі
разбурыць Еўрапейскі саюз. Амерыканцам не патрэбны партнёры, што
могуць стаць роўнымі з імі. Як толькі еўрапейцы ўвялі сваю валюту (еўра), а гэта пагражае долару, так пачаліся праблемы ў Еўраатлантычным
блоку», — звярнуў увагу Аляксандр
Лукашэнка.
Ён сцвярджае, што невыпадкова Вялікабрытанія выйшла з ЕС, а зараз такая стаўка робіцца на Польшчу.
«З іх ужо нехта пачынае заяўляць:
закончацца датацыі з Еўрасаюза ў мільярды еўра, нам Еўрасаюз не патрэбны.
Таму ўсё робіцца для разбурэння Еўрапейскага саюза», — мяркуе кіраўнік
краіны.

«Следчыя разбяруцца»

Адэкватны адказ

Аляксандр Лу ка шэн ка на га даў:
даўно заяўляў, што супраць Беларусі
разгорнута гібрыдная вайна па ўсіх кірунках, дайшлі нават да гарачага супрацьстаяння.
«Мы не ведаем, што яны нам падкінуць. Ці маглі мы прадказаць, што ў нас
узнікне нейкі міграцыйны крызіс? Мы ж
пра гэта нават не думалі, але ён узнік
і падаграваецца пастаянна», — кажа
Прэзідэнт.
Ён заяўляе, што ў гэтым міграцыйным крызісе дайшло да забойства людзей. Так, пазаўчора, кажа Аляксандр
Лукашэнка, падкінулі труп на беларускую граніцу, учора ноччу знойдзены
яшчэ адзін. «Той жа почырк. У спальны
мяшок змяшчаюць мёртвага ці паўмёртвага чалавека і выкідваюць. Пагранічнікі знаходзяць ужо без дыхання. Учора
знайшлі траіх чалавек на хутары пагранічнікі. Калі знайшлі труп, убачылі тры
мяшкі спальныя. Пачалі пошук. Генерал
Лапо (Анатоль, старшыня ДПК. — «Зв.»)
мне далажыў, што знайшлі абмарожаных», — расказвае Прэзідэнт.
Бежанцы размясціліся ў закінутым
доме, яны ўжо не маглі ісці. «Паўзлі.
Некалькі соцень мет раў пра паўзлі,
знайшлі хату. Напэўна, ужо і мясцовыя
жыхары дапамаглі, печку распалілі, —
адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Яшчэ
адна ноч, і трэба было б ампутаваць
ногі, калі б жывых знайшлі. Гэта на літоўскай граніцы».
Па яго словах, забойства людзей і
выкідванне целаў на нашу граніцу становіцца акцыяй. «Што за гэтым стаіць?
Я думаю, следчыя разбяруцца», — дадае Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт заяўляе, што ў такой абстаноўцы неабходна абараніць краіну.
«Я не драматызую падзеі, але ваенных папярэджваю. На любы магчымы
іх рух у нас павінен быць адэкватны
адказ. Вось ваша задача. І папярэджваю: не дай бог, калі ў вас будзе нейкі
фармалізм», — падкрэслівае кіраўнік
краіны.
Ён адзначае, што ваенныя павінны дак лад на ра зу мець, як будуць
дзейнічаць у надзвычайным выпадку. Прэм'ер-міністр Раман Галоўчанка атрымаў ад Прэзідэнта даручэнне
выкарыстаць любую магчымасць для
падтрымання арміі.
«Я запрасіў сюды міністра ўнутраных спраў, кіраўніка нашай пагранічнай службы, старшыню камітэта. Вы
павінны разумець: мы людзі ваенныя.
Не дай бог, нешта здарыцца — мы бяром зброю ў рукі. Павінен вам сказаць,
што ў сістэме ўнутраных спраў падрыхтаваных хлопцаў не менш, чым у арміі», — заяўляе Аляксандр Лукашэнка.
Папрасіў ён не забываць і пра войскі
тэрытарыяльнай абароны, якія з'яўляюцца годным рэзервам.
Аляксандр Лукашэнка паставіў задачу далажыць, як будуць рэагаваць на
вучэнні ва Украіне пад назвай «Палессе». Але падкрэсліў: «Мы не бразгаем
зброяй. Мы разумеем, што такое вайна.
Многія з нас перажылі нягоды пасляваенных гадоў, калі галодныя, раздзетыя з зямлянак не маглі вылезці. Цяпер
жывём прымальна. Мы не хочам ніякіх
войнаў. Мы небагатая краіна, але нам
чужое багацце і чужыя тэрыторыі не патрэбныя. Дай бог асвоіць гэтую зямлю».
Але, калі да нас прыйдуць са зброяй,
беларусам ёсць чым адказаць.
Пасля кіраўніка краіны слова ўзяў
міністр абароны Віктар Хрэнін. Як ён
далажыў, ведамства пастаянна праводзіць ацэнку ваенна-палітычнай абстаноўкі вакол Беларусі і шукае аптымальныя варыянты ўзмацнення бяспекі
краіны.
«Вынікі ацэнкі паказваюць, што меры, якія прымаюць краіны Захаду па
мілітарызацыі рэгіёна, вядуць да істотнага змянення балансу сіл. Паблізу граніц нашай краіны нарошчваецца
наступальны патэнцыял узброеных сіл
краін-членаў блока НАТА. Разгортваюцца новыя ваенныя фарміраванні, закупляюцца сучасныя прыклады ўзбраення.
У Польшчы фарміруецца 18-я механізаваная дывізія і брыгады тэрытарыяльнай абароны. Частка з іх — паблізу
нашай дзяржаўнай граніцы», — пералічвае міністр.
Асаблівую заклапочанасць ваенных
выклікае закупка сумежнымі краінамі танкаў «Абрамс», ЗРК «Пэтрыёт»,
РСЗА «Хімарс», баявых самалётаў
Ф-35, аснашчаных крылатымі ракетамі.
Марыя ДАДАЛКА.

«Усё робіцца
для разбурэння
Еўрапейскага саюза»
Прэзідэнт абмеркаваў з ваеннымі і
лёс ЕС. Ён акцэнтаваў увагу на візі-

• Каментарый у тэму
Ужо ў размове з журналістамі міністр абароны Віктар ХРЭНІН паведаміў,
што прыярытэтнымі кірункамі ў нацыянальнай абароне з'яўляюцца комплексная
падрыхтоўка войскаў сумесна з Расіяй да адбіцця пагроз, мерапрыемства на
сярэднетэрміновую перспектыву па прыкрыцці паўднёвага напрамку, удасканаленне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны Беларусі
і Расіі.
Па словах міністра, у будучым годзе маштабныя вучэнні не адбудуцца, але ў
планах — трэніроўкі па прыкрыцці паўднёвых граніц з Расійскай Федэрацыі.
Віктар Хрэнін адзначыў, што прыцягванне суседнімі краінамі сіл тэрытарыяльнай абароны вядзе да павышэння ваеннай актыўнасці.
«Мы не плануем у сённяшніх умовах прыцягваць нашу тэрытарыяльную
абарону, бо ёсць дакладныя задачы, для чаго яны ў нас прызначаныя і ў якім
выпадку будуць прымяняцца. Але яны ў нас ёсць: зладжаныя, укамплектаваныя і забяспечаныя, у гэтым можаце не сумнявацца», — канстатаваў кіраўнік
ваеннага ведамства.
Ён адзначыў, што гэтым часам ваенныя ніякіх дадатковых мерапрыемстваў па прывядзенні ў найвышэйшую ступень гатоўнасці Узброеных Сіл не
праводзяць.
«Але на любыя неадэкватныя дзеянні мы робім план, які закладваем на
выпадак неабходнасці», — сказаў Віктар Хрэнін.

Учора ў Авальнай зале Дома ўрада прайшло сумеснае пасяджэнне Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі. Галоўнай яго тэмай было развіццё
і павышэнне эфек тыўнасці аграпрамысловага
комплексу, але былі закранутыя і іншыя важныя
для парламента і краіны ў цэлым пытанні.
У прыватнасці, гаворачы аб прыняцці рэспубліканскага бюджэту на наступны год, Старшыня Палаты
прадстаўнікоў Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА адзначыў,
што парламентарыі павінны быць гатовыя прыняць яго
аператыўна пасля разгляду дакумента ў кіраўніка дзяржавы.
Не абышоў спікер ніжняй палаты парламента ў сваім
выступленні і іншыя надзённыя тэмы. Парламентарыям
неабходна аператыўна рэагаваць на ўсе недружалюбныя выпады супраць краіны, адзначыў ён: «Неабходна
пастаянна сачыць за сітуацыяй на граніцы, даводзіць да
міжнароднай супольнасці інфармацыю аб сапраўдным
стане спраў». «Асаблівую занепакоенасць выклікае тое,
што развязаная супраць беларускага народа інфармацыйная вайна паступова набывае формы ваеннага
процістаяння. Пад выглядам штучна створанага звонку
міграцыйнага крызісу адбываецца нарошчванне войскаў НАТА каля нашых заходніх граніц. Пры гэтым краіны, якія заўсёды на словах выступалі за дэмакратыю і
правы чалавека, сёння, не раздумваючы, прымяняюць
сілу і зброю супраць мірных грамадзян, цяжарных жанчын, дзяцей і старых. Вось такое разуменне дэмакратыі
яны ўсяляк стараюцца навязаць і нам», — адзначыў
спікер.
Што датычыцца асноўнай тэмы сумеснага пасяджэння, дакладчыкам выступіў віцэ-прэм'ер, які адказвае
ва ўрадзе за сферу АПК, Аляксандр СУБОЦІН. Паводле яго слоў, у сельскай гаспадарцы па большасці паказчыкаў прагнозы бягучага года вышэйшыя за
сярэднія па пяцігодцы. «Так, валавы збор збожжавых
і зернебабовых у вазе пасля дапрацоўкі ў сярэднім за
пяць гадоў у сельскагаспадарчых і фермерскіх арганізацыях склаў 7332 тысячы тон, у 2021 годзе мы атрымалі
7460 тысяч тон, або 102 працэнты да сярэдняга за пяць
гадоў. У тым ліку вытворчасць рапсу ў бягучым годзе
склала 720 тысяч тон, або 138 працэнтаў да сярэдняга
за пяцігодку», — адзначыў ён. У параўнанні з мінулым
годам павялічылася вытворчасць малака, больш сабрана кукурузы на зерне і цукровых буракоў. «За 10 месяцаў бягучага года пры існуючых сыравінных рэсурсах
у цэлым па краіне тэмп росту вытворчасці прадуктаў
харчавання і напояў склаў 101,8 працэнта да такога ж
перыяду 2020 года», — дадаў Аляксандр Субоцін.
У рэйтынгу глабальнай харчовай бяспекі Беларусь
у 2020 годзе заняла 23-е месца ў свеце са 113 краін,
пры гэтым у 2019 годзе займала 36-ю пазіцыю. Высока
ацэнена наяўнасць нацыянальных праграм і развіццё нарматыўна-прававых дакументаў у галіне якасці
і бяспекі прадуктаў харчавання (26-я пазіцыя ў свеце
і 18-я ў Еўропе).
«Для задавальнення патрэб унутранага рынку пераважна за кошт уласных рэсурсаў склаўся дастатковы
ўзровень вытворчасці па такіх таварных пазіцыях, як
малако (256 працэнтаў ад унутраных патрэб), цукар
(больш за 176 працэнтаў), алей (больш за 232 працэнты), мяса (каля 135 працэнтаў), яйкі (126 працэнтаў),
збожжа (107,5 працэнта), бульба і агародніна (больш за
100 працэнтаў). Недастатковы ўзровень самазабеспячэння традыцыйна адзначаецца па рыбе (12 працэнтаў),
фруктах і ягадах (67 працэнтаў)», — праінфармаваў
віцэ-прэм'ер.
Па шэрагу відаў сельскагаспадарчай прадукцыі і
прадуктаў харчавання ў Беларусі ў разліку на аднаго
чалавека вытворчасць у некалькі разоў большая, чым
у дзяржавах — членах ЕАЭС. У 2020 годзе ў краіне на
душу насельніцтва было атрымана амаль 600 кг бульбы
і 828 кг малака (больш чым у Расіі і Арменіі).
«Але чым больш інтэнсіўна ідзе развіццё галіны, тым
вастрэй адчуваецца неабходнасць удасканалення адносін у сельскагаспадарчай вытворчасці, фарміравання
новых эфектыўных метадаў і мадэляў развіцця», —
рэзюмаваў Аляксандр Субоцін.
Таксама віцэ-прэм'ер адзначаў, што прадпрыемствы
АПК правялі каласальную працу па дыверсіфікацыі экспартных паставак. Геаграфія экспарту харчовых тавараў
і сельскагаспадарчай сыравіны — 104 краіны свету.
У размове з журналістамі пасля пасяджэння Алякасандр Субоцін закрануў і тэму санкцый. «Як паказвае
практыка, усё ж харчаванне і медыцына ніколі не падпадалі пад санкцыі. Думаю, усё ж застаецца розум такія
рэчы не чапаць», — сказаў ён, пры гэтым адзначыўшы:
«Свет не замыкаецца на адным Захадзе. Ёсць Усход,
ісламскі свет, Кітай. Ёсць нашы браты ў Расіі, іншыя
краіны СНД, а таксама Афрыка, Паўднёвая Амерыка.
Мы ў любым выпадку ідзём на ўсе рынкі, а гандляваць
будзем там, дзе выгадна».
Паводле БелТА.

