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З на го ды Дня аба рон ца Ай чы-

ны стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі-

кі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ на ве даў 

120-ю гвар дзей скую ме ха ні за-

ва ную бры га ду імя Вяр хоў на га 

Са ве та БССР, якая раз мя шча-

ец ца ў ста ліч ным мік ра ра ё не 

Уруч ча.

— Мы ў На цы я наль ным схо дзе, у 

пер шую чар гу ў Са ве це Рэс пуб лі кі, 

пры ня лі ра шэн не за клю чыць свай го 

ро ду па гад нен не з 120-й бры га дай. 

Яна но сіць га на ро вае імя Вяр хоў-

на га Са ве та БССР. На цы я наль ны 

сход, наш пар ла мент, з'яў ля ец ца яго 

пра ва пе ра ем ні кам. Мы за раз су мес-

на з Мі ніс тэр ствам аба ро ны, ка ман-

да ван нем бры га ды рас пра цоў ва ем 

план уза е ма дзе ян ня, які да зво ліць 

глы бей уні каць за ка на даў цам у тыя 

пы тан ні, які мі жы вуць Уз бро е ныя сі-

лы, і без умоў на пад трым лі ваць, у тым 

лі ку ма раль на ма ла дых хлоп цаў, афі-

цэ раў, якія пры свя ці лі ся бе служ бе 

Ай чы не, — ска заў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Спі кер верх няй па ла ты пар ла мен-

та пры няў удзел у свя точ ным мі тын-

гу, ус клаў квет кі да ме ма ры яль на га 

комп лек су «Ге ро ям 120-й ды ві зіі».

У раз мо ве з жур на ліс та мі Мі хаіл 

Мяс ні ко віч па дзя ліў ся: на сва ім 

во пы це ве дае, што та кое тэр мі но-

вая во ін ская служ ба і што зна чыць 

«ха дзіць у бо тах». Спі кер Са ве та 

Рэс пуб лі кі слу жыў у тан ка вых вой-

сках — 76-м гвар дзей скім Ар шан-

скім ор дэ наў Су во ра ва і Ку ту за ва і 

Аляк санд ра Не ўска га пал ку Паў ноч-

най гру пы вой скаў, што раз мя шчаў-

ся ў Поль шчы.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Пас ля гэ та га Прэ зі дэнт ад пра-

віў ся на су стрэ чу з кур сан та мі, 

слу ха ча мі і пра фе сар ска-вы клад-

чыц кім скла дам ВНУ.

Уз ро вень 
на ву чан ня — 
вы со кі

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 

што яму пры ем на па бы ваць у гэ тай 

на ву чаль най уста но ве, ён па мя тае 

пер шыя дні яе ства рэн ня. Па вод ле 

яго слоў, важ на па гля дзець, ча го 

ўда ло ся да сяг нуць за гэ тыя га ды, 

па зна ё міц ца з кур сан та мі — на-

шым ма ла дым па ка лен нем ва ен-

на слу жа чых, ты мі, ка му ў най блі-

жэй шай бу ду чы ні на ле жыць ста яць 

на вар це на цы я наль най бяс пе кі 

дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: для на ша-

га на ро да мір і не за леж насць — 

най вя лік шыя каш тоў нас ці, вы па-

ку та ва ныя мно гі мі па ка лен ня мі. 

«У год 75-год дзя вы зва лен ня Бе ла-

ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп-

ні каў мы зноў ус па мі на ем подз віг, 

які здзейс ні лі слаў ныя сы ны і доч кі 

Бе ла ру сі. Гэ та яны аба ра ні лі сва бо-

ду, не за леж насць Ра дзі мы ў га ды 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, гэ та яны 

за кла лі асно ву су час най не за леж-

най дзяр жа вы», — пад крэс ліў ён.

Сённяшняе па ка лен не ва ен на-

слу жа чых год на пра цяг вае тра ды-

цыі сва іх па пя рэд ні каў. Кур сан таў 

і слу ха чоў Ва ен най ака дэ міі, якія 

пры сут ні ча лі на су стрэ чы, кі раў нік 

дзяр жа вы на зваў элі тай на шай на-

цы я наль най ар міі, якая фар мі руе 

яе су час нае аб ліч ча. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка так са ма звяр нуў ува-

гу, што і на ву чан не афі цэр ска га 

скла ду пра во дзіц ца на вы со кім 

уз роў ні.

Аба вяз ко вай умо вай су час най 

пад рых тоў кі з'яў ля ец ца яе прак тыч-

ная на кі ра ва насць, та му га лоў най 

шко лай гэ тай уста но вы з'яў ля юц-

ца не столь кі на ву чаль ныя кла сы, 

коль кі па лі го ны і вой скі, упэў не ны 

Прэ зі дэнт.

Па шэ ра гу спе цы яль нас цяў у 

Ака дэ міі, як і ў мно гіх ін шых ВНУ, 

тэр мі ны на ву чан ня бы лі ска ро ча-

ныя па на стой лі вым па тра ба ван ні 

кі раў ні ка дзяр жа вы. На пад рых тоў-

ку лю бо га спе цы я ліс та вар та ад-

во дзіць не больш ча су, чым гэ та 

са праў ды трэ ба для ава ло дан ня 

пра фе сі яй.

Бе ла рус кі лі дар за клі каў на кі-

роў ваць на ма ган ні пра фе сар ска-

вы клад чыц ка га скла ду на фар мі-

ра ван не све та по гля ду кур сан таў 

і слу ха чоў. Су час ныя вай скоў цы 

па він ны ўмець ана лі за ваць па дзеі 

ў све це.

Не ад сту пім ад 
сва іх прын цы паў

«Сён ня мы ба чым, што дзей-

насць Паў ноч на ат лан тыч на га аль-

ян су на Еў ра пей скім кан ты нен це 

знач на ак ты ві за ва ла ся. Па шы рэн-

не ва ен ных бло каў, рас пра цоў ка, 

ука ра нен не но вых тэх на ло гій уз-

бро е на га про ці бор ства ўсклад ня-

юць сі ту а цыю па блі зу на шых ме-

жаў», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў: усім вар та ве даць, што Бе ла-

русь не ад сту піць ад рэа лі за цыі 

мір най знеш няй па лі ты кі. На ша 

кра і на і на да лей бу дзе аба ра няць 

свае ін та рэ сы, у тым лі ку ў рам ках 

су мес най аба рон чай дакт ры ны з 

на шым стра тэ гіч ным парт нё рам — 

Ра сій скай Фе дэ ра цы яй.

Бе ла рус кі лі дар да даў: не зна-

чыць, што мы ад мо вім ся ад уза е-

ма дзе ян ня з ін шы мі кра і на мі — у 

тым лі ку і ў ва ен на-па лі тыч ным 

сэн се. Як су ве рэн ная дзяр жа ва 

Бе ла русь га то вая да кан струк тыў-

на га дыя ло гу ў тым лі ку і з НА-

ТА на прын цы пах па ры тэт нас ці і 

праз рыс тас ці. «Мы ся бе не ад га-

родж ва ем пло там ні ад ка го, — 

ска заў ён. — Але ў нас ёсць свае 

ін та рэ сы, і гэ тыя ін та рэ сы па він ны 

па ва жац ца на шы мі парт нё ра мі і 

ты мі, хто хо ча з на мі вес ці гэ ты 

дыя лог».

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ся да 

бу ду чых вы пуск ні коў Ва ен най ака-

дэ міі: яны па він ны заў сё ды быць 

га то выя да лю бо га па ва ро ту па-

дзей, быць вы со ка пра фе сій ны мі 

спе цы я ліс та мі, са праўд ны мі па-

тры ё та мі Ай чы ны, аба вя за ны ра-

зу мець сваё пры зна чэн не ў лё се 

дзяр жа вы.

Ён па він ша ваў усіх з на ды хо дзя-

чым Днём аба рон цаў Ай чы ны і Уз-

бро е ных Сіл Бе ла ру сі, па дзя ка ваў 

за муж насць і са ма ад да насць, а 

так са ма па жа даў моц на га зда роўя, 

пос пе хаў у служ бе і шчас ця.

У пра цяг су стрэ чы Аляк сандр 

Лу ка шэн ка за пра сіў усіх да ад кры-

та га дыя ло гу.

У ін шыя кра і ны — 
з ад кры ты мі 
на ме ра мі...

Ад каз ва ю чы на ад но з пы тан-

няў, Прэ зі дэнт вы ка заў ся з на го ды 

та ем най дып ла ма тыі. Па вод ле яго 

слоў, гэ та га Бе ла русь не ро біць і 

та кую за да чу не ста віць ні пе рад 

ва ен ны мі ата шэ, ні пе рад су пра-

цоў ні ка мі па соль стваў. Сён ня гэ-

тыя лю дзі ў пер шую чар гу пра цу-

юць на ганд лё ва-эка на міч ныя ад-

но сі ны дзяр жаў.

Пры гэ тым Прэ зі дэнт пры знаў: у 

вы пад ку аб васт рэн ня маг чы ма ўсё, 

але ў мір ны час ай чын ныя дып ла-

ма ты і ва ен ныя ата шэ дак лад на не 

зай ма юц ца па доб ны мі рэ ча мі.

...а ў на шай 
кра і не — 
без дэ ста бі лі за цыі

Кі раў нік дзяр жа вы паў та рыў, 

што трэ ба зай мац ца эка но мі кай, 

па коль кі гэ та ас но ва ўстойлівасці.

«Ка лі толь кі мы дэ ста бі лі зу ем 

на шу кра і ну — яна ка мусь ці да ста-

нец ца, мы зноў пой дзем пад бі зун, 

як у на ро дзе ка жуць», — пад крэс-

ліў ён.

Акра мя та го, у Бе ла ру сі не аб-

ход на за ха ваць мір, спа кой і ста-

біль насць, не ад ста ваць у раз віц ці 

ад су свет ных дзяр жаў, па коль кі ў 

гэ тым вы пад ку стаць «чы ёй сьці 

пра він цы яй» не атры ма ец ца.

На раз мо ве за кра ну лі тэ му 

су час най Ве не су э лы. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка рас ка заў, што Бе ла-

русь рас пра цоў ва ла для гэ тай 

кра і ны план аба ро ны і да па ма-

га ла раз ві ваць эка но мі ку. Ня гле-

дзя чы на гэ та, кі раў ніц твам Ве-

не су э лы бы ло да пу шча на шмат 

па мы лак, са мая вя лі кая з іх, на 

дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, за-

клю ча ец ца ў тым, што бы ла ўпу-

шча на эка но мі ка.

На ту раль на, што раз мо ва зай-

шла і пра ад но сі ны з Ра сі яй.

Чар го вы раз бе ла рус кі лі дар 

пад крэс ліў, што Ра сій ская Фе дэ-

ра цыя — гэ та наш асноў ны са юз-

нік. «Мы заў сё ды бу дзем ра зам, 

коль кі б мы ні ла я лі ся, ні спра ча лі-

ся», — да даў ён.

Пры гэ тым кі раў нік дзяр жа вы 

рас ка заў, што не ка то ры час та му 

ў дзвюх кра ін ме лі ся скла да нас ці ў 

сфе ры ва ен най аду ка цыі, ад нак у 

вы ні ку яны бы лі вы ра ша ны.

Прэ зі дэнт на зваў су ве рэ ні тэт і 

не за леж насць на шай кра і ны са-

мым вя лі кім да сяг нен нем, якое 

мы сён ня ма ем. Ён пад крэс ліў, што 

ні ко лі не пой дзе на тое, каб да пус-

ціць раз віц цё па дзей, пры якім не-

за леж ная Бе ла русь бу дзе ўклю ча-

на ў склад ін шай дзяр жа вы.

Та му бе ла рус кі лі дар за клі каў 

на ват не слу хаць і не чы таць ні чо га 

па тэ ме маг чы май стра ты су ве рэ-

ні тэ ту.

Аб сі ту а цыі 
з ДРСМД

Адзін з пры сут ных спы таў ся ў 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі, як той ацэнь-

вае кан флікт ва кол Да га во ра аб лік ві-

да цыі ра кет ся рэд няй і мен шай да лё-

кас ці і ці ёсць не бяс пе ка для Бе ла ру сі 

ў кан тэкс це бя гу чай сі ту а цыі.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 

што аб мяр коў ваў гэ тае пы тан не 

з Ула дзі мі рам Пу ці ным і ве рыць 

ра сій скай па зі цыі аб тым, што па-

ру шэн няў з бо ку Ра сій скай Фе дэ-

ра цыі не бы ло.

Па гро за для Бе ла ру сі? Прэзідэнт 

ёміс та ад ка заў, што гэ та ка та стро-

фа. Ён рас ка заў, што іс нуе па зі цыя, 

згод на з якой вы хад ЗША з Да га-

во ра на кі ра ва ны су праць Кі тая, па-

коль кі гэ тая кра і на ў Да га во ры не 

ўдзель ні ча ла, а ад па вед най збро-

яй ва ло дае. Пры гэ тым Злу ча ныя 

Шта ты хва лю юц ца не столь кі за 

ся бе, коль кі за ўлас ных са юз ні каў 

у Ці хім акі я не, за свае ба зы.

Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў 

за не па ко е насць, што ЗША раз-

мес цяць свае ра ке ты ў Еў ро пе, а 

ў та кім вы пад ку Бе ла ру сі і Ра сіі 

да вя дзец ца ду маць аб зва рот ным 

кро ку. А яшчэ горш — ка лі гэ тыя 

ра ке ты раз мес цяць ва Укра і не.

Рэ зю му ю чы ска за нае бе ла рус-

кім лі да рам: ён ка тэ га рыч на су-

праць раз ры ву ДРСМД, а за ява НА-

ТА аб тым, што яны су праць ра кет 

у Еў ро пе, — толь кі блеф, па коль кі 

ў вы пад ку рэ аль най за ці каў ле нас ці 

мож на бы ло б да мо віц ца з Кі та ем.

Ар мія — гэ та шко ла
Так са ма на гэ тай су стрэ чы ста ла 

вя до ма, што праб ле му на бо ру ў ар-

мію раз гле дзяць на Са ве це Бяс пе кі.

Та кім чы нам, вы зна чаць тыя хва-

ро бы, з-за якіх слу жыць у вой ску не 

мо гуць, па гля дзяць і па тэр мі нах 

служ бы, і па ін шых кі рун ках.

На дум ку Прэ зі дэн та, ар мію 

трэ ба прай сці прак тыч на ўсім. Ён 

так са ма ад зна чыў, што не аб ход-

на пра во дзіць ка рот ка тэр мі но выя 

пры зы вы ў гра ма дзян скіх ВНУ. 

Яшчэ Прэ зі дэнт ду мае над вяр тан-

нем у Бе ла ру сі ча гось ці па доб на га 

да нар ма ты ваў комп лек су ГПА.

Да рэ чы, пра дзе даў шчы ну — ад 

гэ тай з'я вы, па яго ўлас ным пры-

знан ні, у Прэ зі дэн та кроў за кі пае 

ў жы лах. У вой ску па він на быць 

дыс цып лі на, па ра дак, але гру бі-

я на мі быць не трэ ба. У свой час 

Аляк сандр Лу ка шэн ка сам зма гаў-

ся з жорст кай дзе даў шчы най, але ў 

вы ні ку ўсё вы ра шы ла ся доб ра.

Адзін з кур сан таў рас ка заў кі раў-

ні ку дзяр жа вы, што для па ляп шэн ня 

пра фе сій най пад рых тоў кі яму і яго 

та ва ры шам ха це ла ся б мець аса-

біс ты кам п'ю тар і до ступ да се ці ва, 

ад нак сён ня з-за ва ен най спе цы фі кі 

гэ та не заў сё ды рэ аль на.

Прэ зі дэнт да ру чыў пра пра ца-

ваць гэ тае пы тан не, вы слу хаць ар-

гу мен ты за і су праць, каб у вы ні ку 

знай сці най леп шую фор му, якая 

за да во ліць усе ба кі.

Пункт гле джан ня бе ла рус ка га 

лі да ра: трэ ба даць маг чы масць 

пра ца ваць з кам п'ю та рам, быць 

у ін тэр нэ це, атрым лі ваць ве ды, 

пе ра піс вац ца. Але спя шац ца з ра-

шэн нем дак лад на не трэ ба.

Аб во ін скім зван ні, 
якас цях Прэ зі дэн та, 
ад но сі нах да кні гі 
і ха кея

Пад час су стрэ чы ста ла вя до ма, 

што бе ла рус кі лі дар мае зван не 

пад пал коў ні ка.

Ён так са ма вы ка заў ся з на го-

ды та го, які мі якас ця мі па ві нен 

ва ло даць кі раў нік дзяр жа вы. Ся-

род іх — во пыт, аду ка цыя і са мае 

га лоў нае — Прэ зі дэнт па ві нен 

ду маць, па коль кі ў су час ным све-

це трэ ба вель мі хут ка рэ ага ваць. 

Яшчэ кі раў нік та ко га ўзроў ню па ві-

нен умець пры маць ра шэн ні.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са-

ма рас ка заў, што ў ма ла до сці ён 

чы таў вель мі шмат кніг, асаб лі ва 

лю біў ва ен на-гіс та рыч ную лі та ра-

ту ру. Ён да даў, што кні гі да па маг лі 

сфар мі ра ваць яго лад мыс лен ня, 

та му ён да гэ та га ча су ста віц ца да 

іх з тра пя тан нем.

На ад кры тай гу тар цы га ва ры лі 

пра спорт, у тым лі ку і пра ай чын-

ных ха ке іс таў.

Па зі цыя кі раў ні ка кра і ны ў 

кан тэкс це прой гры шаў ста ліч на-

га «Ды на ма» ра ды каль ная: вый-

гра лі — раз лік па да моў ле нас ці, 

прай гра лі — зар пла та ў пяць сот 

до ла раў.

Яшчэ ў рам ках спар тыў на га 

па рад ку дня аб мер ка ва лі вы ступ-

лен не бе ла рус кай дру жы ны ў рам-

ках ра лі-рэй ду «Да кар». Прэ зі дэнт 

упэў не ны, што ў най блі жэй шыя га-

ды ўзро вень ка ман ды ста не на па-

ра дак вы шэй шы.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува-

гу, што ай чын ныя ка ман ды мо гуць 

з'я віц ца і ў ін шых аў та спа бор ніц-

твах, але для гэ та га па він ны з'я-

віц ца лю дзі, якія бу дуць не прос та 

па тра ба ваць гро шы на ўдзел, але 

і зай маць вы со кія мес цы.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

У ДЗЕНЬ АБА РОН ЦАЎ 
ГА ВО РЫМ ПРА МІР

ПАР ЛА МЕН ТА РЫІ І ВАЙ СКОЎ ЦЫ
У са ка ві ку Са вет Рэс пуб лі кі і 120-я гвар дзей ская ме ха ні за ва ная 

бры га да падпішуць план аб уза е ма дзе ян ні
Агенц тва тэ ле ві зій ных на він пра цяг вае пра ект 

«Бе ла русь пом ніць», пры све ча ны 75-год дзю 

вы зва лен ня на шай кра і ны ад ня мец ка-фа-

шысц кіх за хоп ні каў. Гэ та се рыя ві дэа ро лі каў, 

якія на гад ва юць су час ным бе ла ру сам пра 

вя до мых і не вя до мых удзель ні каў Вя лі кай 

Ай чын най вай ны — тых, хто сва ім ге ра із мам, 

а час та і ца ной улас на га жыц ця ад ста яў для 

на шчад каў мір...

Ад мет насць гэ та га пра ек та ў тым, што яго аў та-

ры праз гіс та рыч ную рэ кан струк цыю, праз ста рыя 

фо та здым кі, уз на га ро ды, ліс ты з фрон ту, ні бы та ка-

вал кі ма за і кі, па каз ва юць ус па мі ны асоб ных сем'-

яў — з якіх, у рэш це рэшт, склад ва ец ца маш таб нае 

па но на шай агуль най па мя ці пра страш ныя па дзеі 

больш чым 70-га до вай даў ні ны. «У гэ тым і бы ла за-

дум ка, — зга джа ец ца ку ра тар пра ек та, за гад чык 

ад дзе ла крэ а тыў на га пла на ван ня АТН Рус лан 

ТУР КОЎ, — па коль кі жы вых све дак і ўдзель ні каў 

біт ваў Вя лі кай Ай чын най за ста ец ца ўсё менш, рас-

ка заць пра гэ тых ге ро яў з да па мо гай іх дзя цей, уну-

каў і праў ну каў, якія ра зам з пра фе сій ны мі ак цё ра мі 

ўзя лі ўдзел у здым ках і да па маг лі ад на віць пэў ныя 

па дзеі. Мы звяр ну лі ся па да па мо гу ў ве тэ ран скую 

ар га ні за цыю, дзе нам пад ка за лі боль шасць ге ро яў. 

Так са ма па ста ра лі ся прад ста віць роз ныя ро ды вой-

скаў, каб гэ тыя ро лі кі бы лі ці ка выя і раз ва ру шы лі 

па мяць як ма га боль шай коль кас ці лю дзей».

З во се ні мі ну ла га го да ў эфір ужо вый шла 5 ро лі каў. 

Ся род герояў — удзель нік зна ка мі тай біт вы на Кур скай 

ду зе тан кіст Аляк сандр Фень, зу сім юная сяст ра мі ла-

сэр нас ці Зі на і да Корж, ва е ну рач Аляк сандр Клю ча роў, 

вы пра ба валь нік сак рэт най зброі «ка цю ша» Аляк сей 

Ра за наў, раз вед чык Мі ка лай Абяд няк, які ў скла дзе 

штур ма вой гру пы двое су так тры маў плац дарм для 

на ступ лен ня асноў ных сіл... На чар зе — шос тая се-

рыя, для пад рых тоў кі якой зды мач най гру пе да вя ло ся 

па бы ваць на ва ен ным аэ ра дро ме ў Лі дзе і аэ ра дро ме 

ў Ба ра вой, а ўспа мі на мі пра ле ген дар на га лёт чы ка 

Ле а ні да Бя ду па дзя ліў ся яго сын, так са ма Ле а нід. 

Уся го ж у пра ек це бу дзе 10 ро лі каў-ус па мі наў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Ве даць сва іхВе даць сва іх Па мяць — жы вая


