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БЕ ЛА РУС КІ 
ПО ГЛЯД 

НА БЯС ПЕ КУ
У ня дзе лю па чаў ся афі цый ны 

ві зіт мі ніст ра аба ро ны Анд рэя 

Раў ко ва ў Кі тай. На пра ця гу ча-

ты рох дзён там пра хо дзіць 9-ы 

Пе кін скі фо рум па пы тан нях 

бяс пе кі «Сян шань».

Пла ну ец ца, што кі раў нік аба рон-
на га ве дам ства вы сту піць з дак ла-
дам, тэ май яко га ста не бе ла рус кі 
по гляд на між на род ныя сіс тэ мы 
кант ро лю над уз бра ен ня мі і гла-
баль ную бяс пе ку.

Так са ма за пла на ва на су стрэ ча з 
мі ніст рам аба ро ны Кі тая Вэй Фэн хэ. 
Яна бу дзе пры све ча на пы тан ням 
між на род най і рэ гі я наль най бяс пе-
кі, а так са ма раз віц цю ста сун каў 
ве дам стваў дзвюх кра ін.

СЛУЖ БУ Ў АР МІІ 
ЗА ЛІ ЧАЦЬ 

У СТРА ХА ВЫ 
СТАЖ

Увя дзен ня гэ тай нор мы доў гі 

час да бі ва ла ся Мі ніс тэр ства 

аба ро ны. 

І вось на мі ну лых вы хад ных прэс-
служ ба ве дам ства па ве да мі ла, што 
ўрад пра пра ца ваў комп лекс мер, 
скі ра ва ных на па вы шэн не ста ту су 
юна коў, пры зва ных на тэр мі но вую 
ва ен ную служ бу. Гэ ты па кет ужо 
прад стаў ле ны Прэ зі дэн ту і быў ім 
ухва ле ны. Па яго да ру чэн ні па ча та 
пад рых тоў ка пра ек таў ад па вед ных 
пра ва вых ак таў па рэа лі за цыі пра-
па ноў. Част ка з іх, у тым лі ку і тыя, 
якія да ты чац ца стра ха во га ста жу, 
бу дзе ўне се на вель мі хут ка — да 
1 снеж ня.

Па ра лель на пра пра цоў ва ец ца 
яшчэ шэ раг мер, якія пра ду гледж-
ва юць іль го ты ва ен на слу жа чым 
тэр мі но вай служ бы ў сфе ры аду-
ка цыі, ахо вы зда роўя, жыл лё ва га 
за бес пя чэн ня.

На га да ем, су праць уклю чэн ня 
ча су тэр мі но вай служ бы ў стра ха-
вы стаж ра ней вы сту па лі Мі ніс тэр-
ства пра цы і са цы яль най аба ро ны, 
а так са ма Мі ніс тэр ства фі нан саў. 
Ін шыя за ці каў ле ныя дзяр жаў ныя 
ор га ны пры трым лі ва лі ся су праць-
лег ла га мер ка ван ня. У сваю чар-
гу, член Па ста ян най ка мі сіі па 

на цы я наль най бяс пе цы Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Ігар МАР ТЫ НАЎ ад зна чаў 
у ін тэр в'ю «Звяз дзе», што да кан ца 
го да кан сэн сус па гэ тым пы тан ні 
мяр ку ец ца знай сці.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

На пя рэ дад ні свя та на чаль нік су вя зі 

Уз бро е ных Сіл Алег МІ ШЧАН КА даў не вя лі кі 
бры фінг у не звы чай ным мес цы — ма біль ным 
пунк це кі ра ван ня, які ў гэ тыя дні быў дыс ла ка-
ва ны на тэ ры то рыі 86-й бры га ды су вя зі, што 
зна хо дзіц ца пад Мінск ам. Звы чай на гэ ты аб'-
ект за кры ты ад па боч ных асоб.

— Гэ ты пункт раз горт ва ец ца на пра ця гу 
не каль кіх хві лін у лю бой кроп цы, — рас каз вае 
Алег Мі шчан ка. — Мож на на ват ска заць, што 
мы ў са мым цэнт ры сіс тэ мы су вя зі Уз бро е ных 
Сіл. Усе пад на ча ле ныя струк ту ры зна хо дзяц ца 
на за кры тай ві дэа кан фе рэнц су вя зі па ста ян на, 
24 га дзі ны ў су ткі. Мы мо жам кант ра ля ваць 

ра бо ту ва ўсіх дыя па зо нах час тот з вы ва дам 
сю ды і пры не аб ход нас ці пры маць ра шэн ні. 
Важ ны мо мант — тое, што мы ўсё ба чым у 
рэ жы ме рэ аль на га ча су, у тым лі ку і дзя ку ю-
чы стан цы ям спа да рож ні ка вай су вя зі. Плынь 
ін фар ма цыі бу дзе да стаў ле на ў поў ным аб' ёме 
і за шыф ра ва на.

Да кан ца го да да нас пра цяг не па сту-
паць най ноў шая тэх ні ка — як для до след най 
эксплу а та цыі, так і ўзо ры, якія ўжо па сту пі лі 
на се рый ную вы твор часць і пры ня ты на ўзбра-
ен не. Акра мя прад пры ем стваў Дзяр жаў на га 
ва ен на-пра мыс ло ва га ка мі тэ та, свае рас пра-
цоў кі ак тыў на вя дзём і мы. Ство ра ны цэ хі па 
ра мон це і ма дэр ні за цыі срод каў су вя зі, ёсць 
улас нае кан струк тар скае бю ро, свае рас пра-
цоў шчы кі і вы ка наў цы. На буй ных ма неў рах 
мы ўжо вы ка рыс тоў ва лі гэ тыя срод кі, у тым 

лі ку і гэ ты пункт. І яны дэ ман стру юць сваю 
эфек тыў насць.

— Вой скі су вя зі па ста ян на раз ві ва юц ца, 
удас ка наль ва юц ца сіс тэ мы пе ра да чы, — ка-
жа ка ман дзір 86-й бры га ды су вя зі Сяр гей 

ШЧАР БА КОЎ. — Увесь час па сту па юць но выя 
ўзо ры тэх ні кі, што на клад вае да дат ко вую ад-
каз насць пры асвой ван ні і экс плу а та цыі. Але 
за апош нія 10 га доў яны не прос та зра бі лі 
крок на пе рад. Увесь парк су вя зі аб на віў ся, 
вой скі пе ра ўзбро і лі ся на су час ныя ліч ба выя 
срод кі су вя зі, не за леж на ад та го — ра дыё рэ-
лей ныя яны, пра вад ныя або ма юць да чы нен не 
да за сак рэч ван ня. На прык лад, ня су чая час та-
та на ад ной з ра дыё стан цый пе ра клю ча ец ца 
за се кун ду 200 ра зоў, і ні я кія срод кі ба раць бы 
эфек тыў на за пе лен га ваць і па да віць та кую 
пе ра да чу не ў ста не.

Вой скі су вя зі ад зна чы лі 100-я ўгод кі са дня ства рэн ня

ЗАЎЖ ДЫ 
НА ЛІ НІІ!

Пра фе сій нае свя та ад-

зна чы лі і вай скоў цы 

56-га пал ка су вя зі. Яны 

зла дзі лі Дзень ад чы не ных 

дзвя рэй, пад час яко га па-

каз ва лі ўсім ах вот ным ва-

ен ную тэх ні ку, му зей ную 

экс па зі цыю і час та ва лі 

смач най ка шай.

Пра ра дыё рэ лей ную стан-
цыю «Цыт рус» апа вя дае ка-

ман дзір уз во да ра дыё рэлей-

ных стан цый Ула дзі мір КУ-

ХА РАЎ.

— З яе да па мо гай мы мо-
жам пе ра да ваць ін фар ма цыю 
па ва ла кон на-ап тыч ным ка-
бе лі, ра дыё рэ лей ным ства-
ле. Транс ля ваць го лас, ві дэа, 
да ныя, у тым лі ку і з вы ка ры-
стан нем шы ро ка па лос на га до-
сту пу. Яна пра цуе ў не каль кіх 
дыя па зо нах. А экі паж скла дае 
ўся го пяць ча ла век.

— Ці скла да на на ву чыц ца на 

ёй пра ца ваць?

— Мі ні маль ныя ве ды, ка неш не, 
па жа да ны. Але са ма стан цыя, ня-
гле дзя чы на ўсе свае «на ва ро ты», 
да стат ко ва прос тая. З аса біс та-
га во пы ту ска жу, што за не каль кі 
тыд няў на ву чыць сал да та мож на 
цал кам упэў не на. А да лей усё за-
ле жыць ад яго.

— На коль кі ра бо та су вя зіс та 

ад роз ні ва ец ца ад та го, што мы 

ба чым у ста рым кі но?

— Па да бен ства за ха ва ла ся 
хі ба толь кі ў тым, што сал дат ся-
дзіць у на вуш ні ках. Цяпер ана ла-
га вая сіс тэ ма пе ра да чы ін фар ма-
цыі сыш ла ў мі ну лае, мы пра цу ем 
з «ліч бай». Ад па вед на, за раз апе-
ра тар ка рыс та ец ца кам п'ю та рам. 
Ра зам з тым мы мо жам вы ка наць і 
ста рую ка му та цыю пры да па мо зе 
пра ва доў, але не аб ход нас ці ў гэ-
тым усё ме ней. Ды і на огул, ана-
ла га выя ра дыё стан цыі вы ма га лі 

боль ша га аб' ёму ра бо ты, а вось 
маг чы мас цяў бы ло ме ней. На-
прык лад, пра тое, каб ра дыё стан-
цыя пра ца ва ла ў сот нях ка на лаў 
су вя зі, мы ра ней маг лі толь кі ма-
рыць. Ця пер жа гэ та рэ аль насць. 
Не ка жу чы ўжо аб тым, што мы 
мо жам спа кой на транс ля ваць за-
шыф ра ва ныя да ныя. Ліч ба вы код 
скла дзе ны так, што ўзла маць яго 
амаль не маг чы ма. Для «чу жых» 
слу ха чоў у эфі ры бу дуць іс ці толь-
кі пе ра шко ды. Акра мя та го, гэ тую 
апа рат ную мы мо жам раз гар нуць 
за паў га дзі ны. На ста ры ана ла га-
вы ва ры янт па тра ба ва ла ся ка ля 
дзвюх га дзін.

Стар шы ме ха нік Ста ні слаў 
ГУ НІЧ, які аб слу гоў вае ін шую ра-
дыё рэ лей ную стан цыю, — кант-
ракт нік. Ён быў пры зва ны ў вой-
ска ў 2016 го дзе на 18 ме ся цаў. 
Хоць да гэ та га ні я ка га да чы нен-
ня да су вя зі не меў, але та ям ні ца 
ра дыё эфі ру спа ку сі ла яго пра цяг-
ваць служ бу ўжо ў ста ту се пра фе-
сій на га вай скоў ца.

— Ска жам так, з ну ля мне бы ло 
скла да на ўсё асвой ваць. Па куль 

вы ву чыў усе асаб лі вас ці, прай шло 
не каль кі ме ся цаў. Але тэ а рэ тыч-
ныя за ня ткі пад ма цоў ва лі ся прак-
ты кай на па лі го нах пад час па ля-
вых вы ха даў, і та му я па сту по ва 
ўцяг нуў ся ў гэ ты рытм. За паў та ра 
го да вы ву чыў ра дыё стан цыю да 
дро бя зяў. Мне па шан ца ва ла, што 
не да вя ло ся пе ра вуч вац ца са ста-
ро га ана ла га ва га аб ста ля ван ня 
на су час нае ліч ба вае. І ка лі вам 
нех та ска жа, што су вя зіс ты толь-
кі і ро бяць, што пе ра да юць у эфір 
«мар зян ку» і змот ва юць ка бель у 
бух ту, — не вер це. На ша ра бо та 
на шмат ці ка вей шая. На прык лад, 
пад час па ра да я ка ар ды на ваў 
пра лёт авія цыі...

Сто га доў раз віц ця вой скаў су-
вя зі — гэ та перш за ўсё гіс то рыя. 
Пры 56-м пал ку сфар мі ра ва ны 
спе цы яль ны му зей. Пра яго най-
больш ці ка выя экс па на ты рас каз-
вае стар шы ра дыё тэ ле гра фіст 

Лю боў ПА ПО ВА (на фота).

— На прык лад, ува гі за слу гоў-
вае дру кар ская ма шын ка 1933 
го да. Яна вы пу шча на ў Гер ма ніі 

кан цэр нам Rheіnmetall. Але да 
пад пі сан ня Вер саль скага мір нага 
дагавора гэ ты кан цэрн вы раб ляў 
зброю. Умо вы пе ра мір'я за ба-
ра ні лі яму гэ та ра біць, і за во ды 

пе ра клю чы лі ся на вы пуск дру-
кар скіх ма шы нак. З пры хо дам 
да ўла ды Гіт ле ра вы твор часць 
прад ме таў гра ма дзян ска га по-
бы ту бы ла згор ну та, і з кан-
ве е ра зноў па ча ла сы хо дзіць 
зброя. Да нас жа гэ тая ма шын-
ка тра пі ла ў лі ку рэ па ра цый.

Яшчэ адзін ці ка вы экс па нат 
з ва ен ных ча соў — аме ры кан-
скі па ля вы тэ ле фон. У СССР 
ён па стаў ляў ся па ленд-лі зе. 
Зруч насць гэ та га тэ ле фо на ў 
тым, што на кор пус на не се на 
яго элект рыч ная схе ма. Але... 
па чы імсь ці не да гля дзе пер шыя 
пар тыі тэ ле фо на па стаў ля лі ся 
так, як і вы пус ка лі ся, — са схе-
май на анг лій скай мо ве. Зда-
ва ла ся б, і што ў гэ тым та ко га, 
але... у да ва ен ны час у са вец кіх 
шко лах ма са ва вы ву ча ла ся як-
раз-та кі ня мец кая мо ва. І су вя-

зіс там пра ца ваць з анг ла моў ным 
ва ры ян там бы ло вель мі ня зруч на.

Экс па на ты трап ля юць у му зей 
роз ны мі шля ха мі. Сёе-тое пе-
радаец ца ў якас ці спі са най тэх ні кі. 
Але і ва ен ныя по шу ка ві кі так са ма 
зна хо дзяць вель мі ці ка выя рэ чы.

— Вось два пра ва ды, — пра цяг-
вае Лю боў Па по ва. — Іх знай шлі 
пад час ад ной з экс пе ды цый. Ба чы-
це, яны ад роз ні ва юц ца іза ля цы яй? 
Той, які вы гля дае як но вы, — гэ та 
дрот ня мец кай вы твор час ці. Сак-
рэт прос ты: яшчэ ў тыя га ды ў 
якас ці іза ля та ры нем цы вы ка рыс-
тоў ва лі плас тык. А вось у СССР 
та кой тэх на ло гіі 80 га доў та му не 
бы ло, і да во дзі ла ся ка рыс тац ца 
бры зен там, які па даў га веч нас ці 
іс тот на са сту пае плас ты ку. Усё гэ-
та, ад па вед на, уплы ва ла на якасць 
пад клю чэн ня. Вось тым і тлу ма-
чыц ца тое, ча му на шы су вя зіс ты 
пад час вай ны час та па ля ва лі на 
ка туш кі з ня мец кім про ва дам.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

БЕЗ ка ар ды на цыі дзей нас ці вой скаў 

ня ма агуль на га вы ні ку. «Звя заць» 

жа іх у адзі ны «ар га нізм» мо жа толь кі 

якас ная ра бо та ва ен ных су вя зіс таў. 

А гэ та за ле жыць ад мно гіх фак та раў, 

ся род якіх — на дзей насць тэх ні кі і 

ад каз насць аса бо ва га скла ду. За сто 

га доў вой скі су вя зі прай шлі вя лі кі 

шлях. На ват і не ве рыц ца, гле дзя чы 

на су час ную ма гут ную тэх ні ку, што 

ка лісь ці ўсё па чы на ла ся з ад бі ван ня 

кро пак і пра цяж ні каў з да па мо гай 

прос цень ка га апа ра та Мор зе.

«Ін струк цыя да тэ ле фо наў бы ла спа чат ку 
на анг лій скай мо ве»

Фо
та

 Б
ел
ТА

.
Фо

та
 Б
ел
ТА

.


