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Выступление Ц. Я. КІСЯЛЁВА—Старшыні Савета Міністраў 
Беларускай ССР,кіраўніка дэлегацыі БССР на V надзвычайнай 

спецыяльнай сесіі Генеральнай Асамблеі ААН 23 чэрвеня 1967 года

Пан старшыня!
Панове дэлегаты!
Ранінан 5 чэрвеня народы 

арабскіх краін сталі ахвяра.чі 
пера, ым на га ўзброемага напз- 
ду. Ізраіль па загадзя расгіра- 
цаванаму плану пачаў агрэсію 
сунраць суседніх арабскіх кра- 
ін .

У пыніку энергічных дзеян- 
няў сацыплістычных і іншых 
ніралюбівых лзяржаў, а такса- 
ма рашэнняў Савета Бяспекі 
ўдалося дабіцца спынення аг- 
ню. Аднак на Блізкім Усходзе 
захоўваецна напружаная абста- 
ноўка. Войскі агрэсара працяг- 
ваюйь акупіравань захопленыя 
тэрыторьіі Аб'яднанан Араб- 
скай Рэспублікі. Сірыі і Іарда- 
ніі, стварылі там абстаноўку 
самавольства і тэрору. Аванту- 
рыстычная палітыка ізраіль- 
скай ваеншчыньі, якая адмаў- 
ляенца пакінуць захопленыя ў 
суседніх дзяржаў землі, можа 
ў любы час гірывеспі да ўзнік- 
нення новага ваеннага канфлік- 
ту. Гэта абгрунтавана трыво- 
жынь усіх тых. каму дарагая 
справа міру. I не выпадкова ве- 
лізарная болыпасць дзяржаў— 
чденаў ААІІ хутка адгукнулася 
на прапанову Сапецкага Саюза 
аб склікапмі надзвычайнай спе- 
пыялі.пан сесіі Генеральнай 
Асамблеі ААІІ, перад якой 
стаійь задача асудзіць ізраіль- 
скага агрэсара, дабііша выпа
ду войск, ліквідацыі вынікаў 
агрэсіі і патрабаваць пакрыц- 
ня страт, нанесеных арабскім 
народам.

У ходзе прайшоўшых ужо

стаўнікі ЗША і Англіі высту- 
гіяць супраць агрэсіі. Крумкач 
крумкачу вока не выдзяўбе.

У тісторыі міжнйродных ад- 
носін яшчэ не зафіксаваны вы
падав, каб патуральнік агрэсіі 
асудзіў агрэсара. Ізраіль са 
свайго боку не асуджае агрэ- 
сію ЗША супрапь в’етнамскага 
народа, не натрабуе яе спынен
ня. Пе бачылі мы Ізраіль і ся- 
род тых краін, якія абаранялі 
правы народаў Конга, Даміні- 
канскай Рэспублікі або высту- 
палі за свабоду і пезалежнасйь 
усё яшчэ пакутуючых у кала- 
ніяльным рабстве народаў. У 
сваю чаргу. імперыялістычныя 
сілы аказваюнь дапамогу Ізра- 
ілю, выкарьгстоўваюць яго для 
правядзенпя сваёй неакаланія- 
лісцкай палітыкі на Влізкім 
Усходзе і ўмацавання сваіх па- 
зіцый v некаторых афрыканскіх 
краінах.

За кароткую гісторыю свайго 
існавашія Ізраіль неаднаразо- 
ва рабіў узброеныя напады на 
суседнія арабскін краіны. Ізра- 
ільскі ўрад, пад маркай клопа- 
таў аб іспаваіші сваёй дзяржа- 
вы, ператварыў яе ў пастаянна- 
га парушальніка міру і спакою 
на Блізкім Ус.ходзе. Здавала- 
ся б, што Ізраіль, як дзяржа- 
ва, створаная Арганізацыяй 
Аб’яднапых Нацый, павінен

рашэшіяў Генеральнай Асам- 
блеі ААН аб неўмяшанні ад- 
ных дзяржаў ва ўнутраныя 
справы іншых краін і народаў, 
за выкапанне йашых сумесных 
рашэнняў аб дэкаланізацыі. Не- 
абходна настойліва дабівацца 
пагадненняў аб нераспаўсю- 
джанні і забаропе ядзерпай 
зброі, аб усеагулышм і поў- 
ным раззбраенні.

У адпаведнасці са Статутам 
А АН галоўная адказнасиь за 
захаванне і падтрыманне міру 
ляжыпь на вялікіх дзяржавах. 
Але нават самая маленькая 
дзяржава .можа ўнесці істотны 
уклад-у выкапанне тых прын- 
йыпаў і мэт. я к і я абвешчаны ў 
Статуце ААН: гіазбавіць буду- 
чыя пакалепні ад бедстваў ваіі- 
ны, якая двончы ў нашим жыц- 
ці принесла чалапецтву невы- 
казнае гора; нраяўляць цярпі- 
масиь і жыиь разам, у міры 
адзін з адным, як добрыя сусе- 
дзі; аб’ядпапь нашы сілы для 
падтрымання міжнароднага мі- 
ру і бяспекі; вырашаць свае 
міжнародныя смрэчкі мірнымі 
сродка.мі.

Аднак імперыялістычныя ко
лы пэўных дзяржаў адкрыт^ 
парушаюць прыішыпы Статута 
ААН, спрабуюць затрымаць 
найыянальнае развіцйё народаў 
па шляху прагрэсу. Мы назіра-

тоўнага вераломнага нападу, 
ізраільскія войскі захапілі тэ- 
рыторыю, на якой жыве паў- 
тара мільёна арабаў і якая 
амаль у чатыры разы перавы- 
шае плошчу ізраільскай дзяр- 
жавы. У Тэль-Авіве цяпер ужо 
не клапоцяцца аб тым. каб 
утойваць свае намеры. Калі ў 
першыя дні агрэсіі ізраільскія 
кіраўнікі, і.чкнучыся ашукаць 
сусветнтю грамадскую дум
ку, гаварылі аб адсутнасці ў 
іх тэрытарыялыіых дамагаішяў, 
то аяпер пра гэтыя сцвярджэн- 
ні яны забылі. Так, міністр аба- 
роны Ізраі.пя заявіў, што яго 
краіна ніколі не пойдзе з Га
зы і заходняга бсрага ракі 
Іардан. У Тэль-Авіве ідуць 
толькі спрэчкі, ні трэба далу- 
чаць дз Ізраіля усе захопленыя 
землі або толькі частку іх.

Ізраільскі ўрад спешна ства- 
рыў міністэрскі камітэт для 
ўрэгулявання пытанняў, звяза- 
ных з кіраваннем раёнамі ААР, 
Іарданіі і Сірыі, захопленымі 
ізраільскай арміяй. Тэты факт 
проста гаворыць аб нежаданні 
ізраільскіх улад пакійуць гэтыя 
равны, аб іх імкнепні гаспада- 
рыць там паводле свайго мер- 
кавання.

У друку падрабязна паведам- 
лялася аб планах Ізраілл па 
эксплуатацыі нафтавых меспа-

васць, калі працягваюппа аку- 
пацыя і бясчыпствы з боку Із- 
раіля, ня.ма нічога разумнага ў 
такім «урэгулявашіі», нкое эас- 
паьака на парушэнні мІжКірОД- 
нага права. Статута і прыішы- 
паў, на якіх груптуецца ААН.

Праект рэзалюцыі, унесены 
дэлегацыяй ЗША, сведчынь аб 
імкнеіші павесці Генеральную 
Асамблею ў бок ад галоўнай і 
першараднай мзты, што стаіць 
перад ён. Тэты праект ззмест 
асуджэння агрэсіі Ізраіля і 
патрабавання ліквідацыі яе 
вынікаў, па сутнасці справы 
заахвочвае агрэсара дыктавааь 
свае ўмовы з пазіныі сілы.

Такі падыход да вырашэння 
разглядаемага намі пытання нс 
выпадкова выклікаў справядлі- 
вае абурэнне многіх дэлегацый, 
што ўдзельнічаюнь у рабоне 
сесіі. На саман справе, абмер- 
кавашіе пытання аб агрэсіі Із- 
раіля супраць арабскіх краін 
яшчэ ў Савеце Бяспекі паказа- 
ла, што спробы американская 
дэлеганыі звязаць пытамне аб 
вывадзе войск Ізраіля з захоп- 
леных ім тэрыторый 'з мейкімі 
іішшмі ўмовамі, з так званым 
агульным урэгуляваннем і да 
т п. з’яўляліся зусім відпвоч- 
ным манеўрам. які павінен быў 
дапамагчы агрэсару эамацанац- 
ца на акупіраваных ім тэрьіто- 
рыях, дабіцца перанаг. 1 гэта па- 
нверджаяа і тым. што ЗША v 
Савеце Бяспекі і на гэтай сесіі 
адмаўляюцца падтрымапь пра
панову аб безагаворачпым вы
валяв войск агрэсара за лініі 
перамір’я.

З поўным тэкстам дакумента можна азнаёміцца ў бібліятэцы




