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НАДЗЁННАЕ

23 лютага 2019 г.

У ДЗЕНЬ АБАРОНЦАЎ
ГАВОРЫМ ПРА МІР

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Пасля гэтага Прэзідэнт адправіўся на сустрэчу з курсантамі,
слухачамі і прафесарска-выкладчыцкім складам ВНУ.

Узровень
навучання —
высокі
Кіраўнік дзяржавы адзначыў,
што яму прыемна пабываць у гэтай
навучальнай установе, ён памятае
першыя дні яе стварэння. Паводле
яго слоў, важна паглядзець, чаго
ўдалося дасягнуць за гэтыя гады,
пазнаёміцца з курсантамі — нашым маладым пакаленнем ваеннаслужачых, тымі, каму ў найбліжэйшай будучыні належыць стаяць
на варце нацыянальнай бяспекі
дзяржавы.
Прэзідэнт падкрэсліў: для нашага народа мір і незалежнасць —
найвялікшыя каштоўнасці, выпаку таваныя многімі пакаленнямі.
«У год 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў мы зноў успамінаем подзвіг,
які здзейснілі слаўныя сыны і дочкі
Беларусі. Гэта яны абаранілі свабоду, незалежнасць Радзімы ў гады
Вялікай Айчыннай вайны, гэта яны
заклалі аснову сучаснай незалежнай дзяржавы», — падкрэсліў ён.
Сённяшняе пакаленне ваеннаслужачых годна працягвае традыцыі сваіх папярэднікаў. Курсантаў
і слухачоў Ваеннай акадэміі, якія
прысутнічалі на сустрэчы, кіраўнік
дзяржавы назваў элітай нашай нацыянальнай арміі, якая фарміруе
яе сучаснае аблічча. Аляксандр
Лукашэнка таксама звярнуў увагу, што і навучанне афіцэрскага
складу праводзіцца на высокім
узроўні.
Абавязковай умовай сучаснай
падрыхтоўкі з'яўляецца яе практычная накіраванасць, таму галоўнай
школай гэтай установы з'яўляюцца не столькі навучальныя класы,
колькі палігоны і войскі, упэўнены
Прэзідэнт.
Па шэрагу спецыяльнасцяў у
Акадэміі, як і ў многіх іншых ВНУ,
тэрміны навучання былі скарочаныя па настойлівым патрабаванні
кіраўніка дзяржавы. На падрыхтоўку любога спецыяліста варта адводзіць не больш часу, чым гэта
сапраўды трэба для авалодання
прафесіяй.
Беларускі лідар заклікаў накіроўваць намаганні прафесарскавыкладчыцкага складу на фармі-

раванне светапогляду курсантаў
і слу хачоў. Сучасныя вайскоўцы
павінны ўмець аналізаваць падзеі
ў свеце.

Не адступім ад
сваіх прынцыпаў
«Сёння мы бачым, што дзейнасць Паўночнаатлантычнага альянсу на Еўрапейскім кантыненце
значна актывізавалася. Пашырэнне ваенных блокаў, распрацоўка,
укараненне новых тэхналогій узброенага проціборства ўскладняюць сітуацыю паблізу нашых межаў», — сказаў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў: усім варта ведаць, што Беларусь не адступіць ад рэалізацыі
мірнай знешняй палітыкі. Наша
краіна і надалей будзе абараняць
свае інтарэсы, у тым ліку ў рамках
сумеснай абарончай дактрыны з
нашым стратэгічным партнёрам —
Расійскай Федэрацыяй.
Беларускі лідар дадаў: не значыць, што мы адмовімся ад узаемадзеяння з іншымі краінамі — у
тым ліку і ў ваенна-палітычным
сэнсе. Як суверэнная дзяржава
Беларусь гатовая да канструктыўнага дыялогу ў тым ліку і з НАТА на прынцыпах парытэтнасці і
празрыстасці. «Мы сябе не адгароджваем плотам ні ад каго, —
сказаў ён. — Але ў нас ёсць свае
інтарэсы, і гэтыя інтарэсы павінны
паважацца нашымі партнёрамі і
тымі, хто хоча з намі весці гэты
дыялог».
Кіраўнік дзяржавы звярнуўся да
будучых выпускнікоў Ваеннай акадэміі: яны павінны заўсёды быць
гатовыя да любога павароту падзей, быць высокапрафесійнымі
спецыяліс тамі, сапраўднымі патрыётамі Айчыны, абавязаны разумець сваё прызначэнне ў лёсе
дзяржавы.
Ён павіншаваў усіх з надыходзячым Днём абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Беларусі, падзякаваў
за мужнасць і самаадданасць, а
таксама пажадаў моцнага здароўя,
поспехаў у службе і шчасця.
У працяг сустрэчы Аляксандр
Лукашэнка запрасіў усіх да адкрытага дыялогу.

У іншыя краіны —
з адкрытымі
намерамі...
Адказваючы на адно з пытанняў, Прэзідэнт выказаўся з нагоды
таемнай дыпламатыі. Паводле яго
слоў, гэтага Беларусь не робіць і

такую задачу не ставіць ні перад
ваеннымі аташэ, ні перад супрацоўнікамі пасольстваў. Сёння гэтыя людзі ў першую чаргу працуюць на гандлёва-эканамічныя адносіны дзяржаў.
Пры гэтым Прэзідэнт прызнаў: у
выпадку абвастрэння магчыма ўсё,
але ў мірны час айчынныя дыпламаты і ваенныя аташэ дакладна не
займаюцца падобнымі рэчамі.

...а ў нашай
краіне —
без дэстабілізацыі
Кіраўнік дзяржавы паў тарыў,
што трэба займацца эканомікай,
паколькі гэта аснова ўстойлівасці.
«Калі толькі мы дэстабілізуем
нашу краіну — яна камусьці дастанецца, мы зноў пойдзем пад бізун,
як у народзе кажуць», — падкрэсліў ён.
Акрамя таго, у Беларусі неабходна захаваць мір, спакой і стабільнасць, не адставаць у развіцці
ад сусветных дзяржаў, паколькі ў
гэтым выпадку стаць «чыёйсьці
правінцыяй» не атрымаецца.
На раз мо ве за кра нулі тэ му
сучаснай Ве несуэлы. Аляксандр
Лукашэнка расказаў, што Беларусь рас пра цоў ва ла для гэ тай
кра і ны план аба ро ны і да па магала развіваць эканоміку. Нягледзя чы на гэта, кі раўніцтвам Вене суэлы было да пушчана шмат
памылак, самая вялікая з іх, на
дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, заключаецца ў тым, што была ўпушчана эканоміка.
Натуральна, што размова зайшла і пра адносіны з Расіяй.
Чарговы раз беларускі лідар
падкрэсліў, што Расійская Федэрацыя — гэта наш асноўны саюзнік. «Мы заўсёды будзем разам,
колькі б мы ні лаяліся, ні спрачаліся», — дадаў ён.
Пры гэтым кіраўнік дзяржавы
расказаў, што некаторы час таму
ў дзвюх краін меліся складанасці ў
сферы ваеннай адукацыі, аднак у
выніку яны былі вырашаны.
Прэзідэнт назваў суверэнітэт і
незалежнасць нашай краіны самым вялікім дасягненнем, якое
мы сёння маем. Ён падкрэсліў, што
ніколі не пойдзе на тое, каб дапусціць развіццё падзей, пры якім незалежная Беларусь будзе ўключана ў склад іншай дзяржавы.
Таму беларускі лідар заклікаў
нават не слухаць і не чытаць нічога
па тэме магчымай страты суверэнітэту.

ПАРЛАМЕНТАРЫІ І ВАЙСКОЎЦЫ
У сакавіку Савет Рэспублікі і 120-я гвардзейская механізаваная
брыгада падпішуць план аб узаемадзеянні
З нагоды Дня абаронца Айчыны старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл МЯСНІКОВІЧ наведаў
120-ю гвардзейскую механізаваную брыгаду імя Вярхоўнага
Савета БССР, якая размяшчаецца ў сталічным мікрараёне
Уручча.
— Мы ў Нацыянальным сходзе, у
першую чаргу ў Савеце Рэспублікі,
прынялі рашэнне заключыць свайго
роду пагадненне з 120-й брыгадай.
Яна носіць ганаровае імя Вярхоўнага Савета БССР. Нацыянальны
сход, наш парламент, з'яўляецца яго
правапераемнікам. Мы зараз сумесна з Міністэрствам абароны, камандаваннем брыгады распрацоўваем
план узаемадзеяння, які дазволіць
глыбей унікаць заканадаўцам у тыя

пытанні, якімі жывуць Узброеныя сілы, і безумоўна падтрымліваць, у тым
ліку маральна маладых хлопцаў, афіцэраў, якія прысвяцілі сябе службе
Айчыне, — сказаў Міхаіл Мясніковіч.
Спікер верхняй палаты парламента прыняў удзел у святочным мітынгу, усклаў кветкі да мемарыяльнага
комплексу «Героям 120-й дывізіі».
У размове з журналістамі Міхаіл
Мяс ні ко віч па дзя ліўся: на сва ім
вопыце ведае, што такое тэрміновая воінская служба і што значыць
«хадзіць у ботах». Спікер Савета
Рэспублікі служыў у танкавых войсках — 76-м гвардзейскім Аршанскім ордэнаў Суворава і Кутузава і
Аляксандра Неўскага палку Паўночнай групы войскаў, што размяшчаўся ў Польшчы.
Марыя ДАДАЛКА.

Ведаць сваіх

Аб сітуацыі
з ДРСМД
Адзін з прысутных спытаўся ў
Аляксандра Лукашэнкі, як той ацэньвае канфлікт вакол Дагавора аб ліквідацыі ракет сярэдняй і меншай далёкасці і ці ёсць небяспека для Беларусі
ў кантэксце бягучай сітуацыі.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў,
што абмяркоўваў гэтае пытанне
з Уладзімірам Пуціным і верыць
расійскай пазіцыі аб тым, што парушэнняў з боку Расійскай Федэрацыі не было.
Пагроза для Беларусі? Прэзідэнт
ёміста адказаў, што гэта катастрофа. Ён расказаў, што існуе пазіцыя,
згодна з якой выхад ЗША з Дагавора накіраваны супраць Кітая, паколькі гэтая краіна ў Дагаворы не
ўдзельнічала, а адпаведнай зброяй валодае. Пры гэтым Злучаныя
Штаты хвалююцца не столькі за
сябе, колькі за ўласных саюзнікаў
у Ціхім акіяне, за свае базы.
Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў
занепакоенасць, што ЗША размесцяць свае ракеты ў Еўропе, а
ў такім выпадку Беларусі і Расіі
давядзецца думаць аб зваротным
кроку. А яшчэ горш — калі гэтыя
ракеты размесцяць ва Украіне.
Рэзюмуючы сказанае беларускім лідарам: ён катэгарычна супраць разрыву ДРСМД, а заява НАТА аб тым, што яны супраць ракет
у Еўропе, — толькі блеф, паколькі
ў выпадку рэальнай зацікаўленасці
можна было б дамовіцца з Кітаем.

Армія — гэта школа
Таксама на гэтай сустрэчы стала
вядома, што праблему набору ў армію разгледзяць на Савеце Бяспекі.
Такім чынам, вызначаць тыя хваробы, з-за якіх служыць у войску не
могуць, паглядзяць і па тэрмінах
службы, і па іншых кірунках.
На думку Прэзідэнта, ар мію
трэба прайсці практычна ўсім. Ён
таксама адзначыў, што неабходна праводзіць кароткатэрміновыя
прызывы ў грамадзянскіх ВНУ.
Яшчэ Прэзідэнт думае над вяртаннем у Беларусі чагосьці падобнага
да нарматываў комплексу ГПА.
Дарэчы, пра дзедаўшчыну — ад
гэтай з'явы, па яго ўласным прызнанні, у Прэзідэнта кроў закіпае
ў жылах. У войску павінна быць
дысцыпліна, парадак, але грубіянамі быць не трэба. У свой час
Аляксандр Лукашэнка сам змагаўся з жорсткай дзедаўшчынай, але ў
выніку ўсё вырашылася добра.
Адзін з курсантаў расказаў кіраў-

ніку дзяржавы, што для паляпшэння
прафесійнай падрыхтоўкі яму і яго
таварышам хацелася б мець асабісты камп'ютар і доступ да сеціва,
аднак сёння з-за ваеннай спецыфікі
гэта не заўсёды рэальна.
Прэзідэнт даручыў прапрацаваць гэтае пытанне, выслухаць аргументы за і супраць, каб у выніку
знайсці найлепшую форму, якая
задаволіць усе бакі.
Пункт гледжання беларускага
лідара: трэба даць магчымасць
працаваць з камп'ютарам, быць
у інтэрнэце, атрымліваць веды,
перапісвацца. Але спяшацца з рашэннем дакладна не трэба.

Аб воінскім званні,
якасцях Прэзідэнта,
адносінах да кнігі
і хакея
Падчас сустрэчы стала вядома,
што беларускі лідар мае званне
падпалкоўніка.
Ён таксама выказаўся з нагоды таго, якімі якасцямі павінен
валодаць кіраўнік дзяржавы. Сярод іх — вопыт, адукацыя і самае
га лоў нае — Прэ зі дэнт па ві нен
думаць, паколькі ў сучасным свеце трэба вельмі хутка рэагаваць.
Яшчэ кіраўнік такога ўзроўню павінен умець прымаць рашэнні.
Аляксандр Лукашэнка таксама расказаў, што ў маладосці ён
чытаў вельмі шмат кніг, асабліва
любіў ваенна-гістарычную літаратуру. Ён дадаў, што кнігі дапамаглі
сфарміраваць яго лад мыслення,
таму ён да гэтага часу ставіцца да
іх з трапятаннем.
На адкрытай гутарцы гаварылі
пра спорт, у тым ліку і пра айчынных хакеістаў.
Па зі цыя кі раў ні ка кра і ны ў
кантэксце пройгрышаў сталічнага «Дынама» радыкальная: выйгралі — разлік па дамоўленасці,
прайгралі — зарплата ў пяцьсот
долараў.
Яшчэ ў рамках спартыўнага
парадку дня абмеркавалі выступленне беларускай дружыны ў рамках ралі-рэйду «Дакар». Прэзідэнт
упэўнены, што ў найбліжэйшыя гады ўзровень каманды стане на парадак вышэйшы.
Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што айчынныя каманды могуць
з'явіцца і ў іншых аўтаспаборніцтвах, але для гэтага павінны з'явіцца людзі, якія будуць не проста
патрабаваць грошы на ўдзел, але
і займаць высокія месцы.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

Памяць — жывая

Агенцтва тэлевізійных навін працягвае праект
«Беларусь помніць», прысвечаны 75-годдзю
вызвалення нашай краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гэта серыя відэаролікаў,
якія нагадваюць сучасным беларусам пра
вядомых і невядомых удзельнікаў Вялікай
Айчыннай вайны — тых, хто сваім гераізмам,
а часта і цаной уласнага жыцця адстаяў для
нашчадкаў мір...
Адметнасць гэтага праекта ў тым, што яго аўтары праз гістарычную рэканструкцыю, праз старыя
фотаздымкі, узнагароды, лісты з фронту, нібыта кавалкі мазаікі, паказваюць успаміны асобных сем'яў — з якіх, у рэшце рэшт, складваецца маштабнае
пано нашай агульнай памяці пра страшныя падзеі
больш чым 70-гадовай даўніны. «У гэтым і была задумка, — згаджаецца куратар праекта, загадчык
аддзела крэатыўнага планавання АТН Руслан
ТУРКОЎ, — паколькі жывых сведак і ўдзельнікаў
бітваў Вялікай Айчыннай застаецца ўсё менш, расказаць пра гэтых герояў з дапамогай іх дзяцей, уну-

каў і праўнукаў, якія разам з прафесійнымі акцёрамі
ўзялі ўдзел у здымках і дапамаглі аднавіць пэўныя
падзеі. Мы звярнуліся па дапамогу ў ветэранскую
арганізацыю, дзе нам падказалі большасць герояў.
Таксама пастараліся прадставіць розныя роды войскаў, каб гэтыя ролікі былі цікавыя і разварушылі
памяць як мага большай колькасці людзей».
З восені мінулага года ў эфір ужо выйшла 5 ролікаў.
Сярод герояў — удзельнік знакамітай бітвы на Курскай
дузе танкіст Аляксандр Фень, зусім юная сястра міласэрнасці Зінаіда Корж, ваенурач Аляксандр Ключароў,
выпрабавальнік сакрэтнай зброі «кацюша» Аляксей
Разанаў, разведчык Мікалай Абядняк, які ў складзе
штурмавой групы двое сутак трымаў плацдарм для
наступлення асноўных сіл... На чарзе — шостая серыя, для падрыхтоўкі якой здымачнай групе давялося
пабываць на ваенным аэрадроме ў Лідзе і аэрадроме
ў Баравой, а ўспамінамі пра легендарнага лётчыка
Леаніда Бяду падзяліўся яго сын, таксама Леанід.
Усяго ж у праекце будзе 10 ролікаў-успамінаў.
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

