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Экс клю зiўЭкс клю зiў  

— Анд рэй Аляк се е вiч, бе ла рус кая ар мiя i га зе-

та «Звяз да» — амаль ра вес нi кi: свой ве ка вы юбi-

лей гра мад ска-па лi тыч нае вы дан не ад зна чы ла ў 

жнiў нi. У да чы нен нi да Уз бро е ных Сiл, што ста iць 

за гэ тай пры го жай лiч бай, якой вы мя ра ец ца не 

ад на эпо ха?

— Гэ та сур' ёз ная да та асэн са ва на га гiс та рыч-
на га пе ры я ду. Ство ра ная ў 1918 го дзе Ра бо ча-Ся-
лян ская Чыр во ная Ар мiя ў тых вель мi скла да ных, 
маг чы ма, жорст кiх, умо вах па чат ку XX ста год дзя 
па вя лi кiм ра хун ку аба ра нi ла i за ха ва ла бе ла ру саў. 
У 1939 го дзе яна ж уз' яд на ла Бе ла русь у адзi-
ную дзяр жа ву. А ка лi па ча ла ся «ха лод ная вай на», 
i бы лыя са юз нi кi ста лi га лоў ны мi во ра га мi, яе пе ра-
ем нi ца, Са вец кая Ар мiя, вы тры ма ла па-
ры тэт i не да пус цi ла ядзер най вай ны.

Мi нiстр аба ро ны — 
пра скла да ны шлях 
да ге не раль скiх па го наў, 
перс пек ты вы раз вiц ця 
бе ла рус кай ар мii 
i мiр нае не ба 
над га ла вой

Па ва жа ныя во і ны 

і ве тэ ра ны Уз бро е ных Сіл!

Да ра гія су ай чын ні кі!

Ад усёй ду шы він шую вас 
з Днём аба рон цаў Ай чы ны і 
100-год дзем Уз бро е ных Сіл 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Гэ та свя та ўва саб ляе ге-
ра іч ныя подз ві гі на шых су ай-
чын ні каў і пе ра ем насць най-
леп шых тра ды цый слу жэн ня 
сва ёй кра і не.

Мы га на рым ся муж нас цю 
бе ла рус ка га на ро да, пра яў-
ле най у ба раць бе з ня мец ка-
фа шысц кі мі за хоп ні ка мі, бе-
раж лі ва за хоў ва ем па мяць аб 
за гі ну лых. З удзяч нас цю ўспа-
мі на ем доб лесць ва ен на слу-
жа чых да ва ен на га пе ры я ду, 
фран та ві коў, сал дат і афі цэ раў 
Чыр ва на сцяж най Бе ла рус кай 
ва ен най акру гі, якая ста ла ас-
но вай Уз бро е ных Сіл на шай 
су ве рэн най дзяр жа вы.

Сён ня ў кра і не ство ра на пра-
фе сій ная, доб ра асна шча ная 
ар мія, якая здоль на не толь кі га-
ран та ваць бяс пе ку Бе ла ру сі ад 
знеш ня га агрэ са ра, але і з'яў-
ля ец ца ўнут ра ным стрыж нем 
дзяр жаў нас ці. Ты ся чы юна коў 
прай шлі за гар тоў ку ва Уз бро е-
ных Сі лах і з удзяч нас цю ўспа-
мі на юць свае ар мей скія га ды.

Су час нае па ка лен не аба-
рон цаў Ай чы ны з го на рам вы-
кон вае свой во ін скі аба вя зак, 
дэ ман струе вы со кую зла джа-
насць і ба я вое май стэр ства.

Пе ра ка на ны, што ў на шай 
кра і не Уз бро е ныя Сі лы заў сё-
ды бу дуць на дзей ным га ран-
там аба ро ны мі ру, ста біль нас ці 
і бяс пе кі.

Жа даю ўсім шчас ця, даб-
ра бы ту, пос пе хаў у служ бе на 
ка рысць род най Бе ла ру сі!

Прэзідэнт 

Рэспублікі Беларусь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

У гэ та скла да на па ве рыць, але гэ та 

так! На шы дзяў ча ты — На дзея Скар-

дзі на, Іры на Крыў ко, Дзі на ра Алім бе-

ка ва і Да р'я До мра ча ва ста лі алім пій-

скі мі чэм пі ён ка мі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзна га ро дзіў 
спарт сме нак ор дэ на мі «За аса біс тую муж-
насць». Акра мя та го, Над зеі Скар дзі не, 
Іры не Крыў ко, Дзі на ры Алім бе ка вай пры-
свое на га на ро вае зван не «За слу жа ны май-
стар спор ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Так са ма 
Прэ зі дэнт па він ша ваў бія тла ніс так з за ва я-
ван нем алім пій ска га «зо ла та».

Праг на за ваць штось ці пе рад гэ тай гон-
кай бы ло не маг чы ма, два тыд ні ў Пхёнч ха не 
па ка за лі, што бія тлон ная тра са там вель мі 
не прад ка заль ная, да та го ж ве цер і ма роз 
мо гуць унес ці ка рэк ты вы ў гон ку ў лю бы мо-
мант. Пе рад стар та выя кад ры — на шы спарт-
смен кі і трэ не ры ўпэў не на і спа кой на рых ту-
юц ца да па чат ку, але, зда ец ца, гэ ты спа кой 
толь кі вон ка вы. Бо пе рад на стаў ні ка мі алім-
пій скай збор най з ліс та па да ста я ла пы тан не: 
хто па бя жыць трэ ці этап у на шай эс та фет най 
чац вёр цы на Алім пій скіх гуль нях? Ча сам зда-
ва ла ся, што стар ты на эта пах Куб ка све ту так 
і не да дуць ад ка зу. І вось... у се ра ду, трэ нер скі 
штаб аб вя шчае сваё ра шэн не: на тра су вый-
дзе ма ла дая Дзі на ра Алім бе ка ва. Паз ней трэ-
нер жа но чай збор най Аль фрэд Эдэр ска жа: 
«Гэ та бы ло цяж кае ра шэн не». Цяж кае, але, 
як па каз вае вы нік, пра віль нае.

Наш ста біль ны і шмат га до вы стар цёр 
На дзея Скар дзі на па ча ла гон ку ў скла да-
ных умо вах на двор'я, на цэнтр бія тло на ў 
Аль пен зіі аб ры нуў ся снег, ве цер ста на віў ся 
ўсё больш не прад ка заль ным, та му бе ла рус-
ка не ста ла з пер шых хві лін вы ры вац ца ў 
лі да ры, пры гэ тым і не ад пус ка ю чы іх да лё-
ка. «Лёж ку» На дзея ад стра ля ла чыс та, да-
пус ці ла дзве па мыл кі на стой цы, але хут ка 
вы пра ві ла іх да дат ко вы мі па тро на мі.

Іры на Крыў ко ад пра ві ла ся на дыс тан цыю 
на 10-й па зі цыі, са сту па ю чы лі да рам ка ля 
46 се кун даў. Ма ла дой бія тла ніст цы скла да на 
бы ло кан ку ры ра ваць з са пер ні ца мі на дыс-
тан цыі па хут ка сці, але за тое яна да пус ці ла 
толь кі адзін про мах на двух за хо дах на аг ня вы 
ру беж. У той час, па куль са пер ні цы ча ка лі, ка лі 
прой дзе па рыў вет ру, ру ка Іры ны не за ва га-
ла ся і па леп шы ла па зі цыю сва ёй ка ман ды, 
вы веў шы Бе ла русь у пя цёр ку най леп шых.

Зда ва ла ся б, трэ ці этап па ві нен быў стаць 
са мым хва лю ю чым, бо для Дзі на ры Алім бе-
ка вай гэ та алім пій скі дэ бют. Але спарт смен-
ка здо ле ла скан цэнт ра вац ца на столь кі, што 
ні на двор'е, ні зна ка мі тыя са пер ні цы не змаг-
лі пе ра шко дзіць яе па хо ду да алім пій ска га 
ме да ля. Дзі на ра вы ка рыс та ла на стрэль бі-
шчы тры да дат ко выя па тро ны і да во лі ра зум-
на раз мер ка ва ла сі лы па дыс тан цыі. З шос-
та га аг ня во га ру бя жа яна пай шла пер шай, 
пе рад ала эс та фе ту чац вёр тай, 
але не прай гра ла шмат ча су.
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Як уда ец ца за хоў ваць ва ен-

ны нейт ра лi тэт, а так са ма 

якiм ба чыц ца да лей шае бу-

даў нiц тва i раз вiц цё ар мii, 

на пя рэ дад нi Дня аба рон-

цаў Ай чы ны i Уз бро е ных 

Сiл Рэс пуб лi кi Бе ла русь 

ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 

рас ка заў мi нiстр аба ро ны 

ге не рал-лей тэ нант Анд рэй 

РАЎ КОЎ.

Анд рэй РАЎ КОЎ:

«Я НЕ МА РЫЎ
 БЫЦЬ ГЕ НЕ РА ЛАМ»

СТАР. 4

ЗА ЛА ТЫЯ ЗА ЛА ТЫЯ 
НА ШЫ НА ШЫ 

ДЗЯЎ ЧА ТЫ!ДЗЯЎ ЧА ТЫ!

Жа но чая збор ная 
вый гра ла алім пій скую 
эс та фе ту па бія тло не 

ў Пхёнч ха не

СТАР. 3

НА ВАР ЦЕ НА ВАР ЦЕ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫХ НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫХ 

ІН ТА РЭ САЎІН ТА РЭ САЎ
Са знач ным юбі ле ем — ста год дзем 

Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі і Днём аба рон цаў 

Ай чы ны па він ша ваў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі, 

Га лоў на ка ман ду ю чы Уз бро е ны мі Сі ла мі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка на ўра чыс тым 

па ся джэн ні, пры све ча ным гэ тай слаў най да це. 

Ён ад зна чыў, што 23 лю та га — 

гэ та свя та, якое за ста ец ца ад ным з са мых 

па ва жа ных у на ро дзе. 

І з ім він шу юць як ве тэ ра наў, што за ста юц ца 

пры кла дам муж нас ці, так і хлап чу коў — 

бу ду чых аба рон цаў. СТАР. 2
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