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Су стрэ ча ад бы ла ся на па лях Між на род-

най кан фе рэн цыі вы со ка га ўз роў ню, 

пры све ча най су праць дзе ян ню тэ ра рыз-

му, якая ця пер пра хо дзіць у Мін ску.

«У нас ужо скла ла ся доб рая тра ды цыя аб-

мяр коў ваць асноў ныя пы тан ні на ша га ўза е-

ма дзе ян ня ў Еў ро пе, я вель мі ўдзяч ны вам, 

АБ СЕ за ацэн ку на шай ро лі ў пла не бяс пе кі 

на кан ты нен це, — звяр нуў ся да су раз моў ні-

ка кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы. — Ра зам 

з Ар га ні за цы яй Аб' яд на ных На цый вы ар га-

ні за ва лі сур' ёз нае ме ра пры ем ства ў Мін ску. 

Мы гэ та вель мі цэ нім, удзяч ныя за тое, што 

між на род ныя ар га ні за цыі да вя ра юць Бе ла ру сі 

пра вя дзен не па доб ных фо ру маў».

Пры гэ тым і Бе ла русь, і ар га ні за та ры та кіх 

фо ру маў па він ны ра зу мець, што аб мер ка-

ван ні на вы со кім уз роў ні на дзён ных і вост-

рых праб лем да мно га га аба вяз ва юць. «Вы 

ба чы це, што мы ста ра ем ся ад па вя даць та му 

ўзроў ню да ве ру, які атрым лі ва ем ад між на-

род ных ар га ні за цый у пла не рэ гі я наль най 

бяс пе кі. Ха чу вас за пэў ніць, што Бе ла русь 

у гэ тым на прам ку бу дзе заў сё ды іс ці, і вы ў 

асо бе на шай кра і ны заў сё ды атры ма е це доб-
ра га парт нё ра, на яко га змо жа це аба пер ці ся 
для ўма ца ван ня мі ру і бяс пе кі», — па абя цаў 
Прэ зі дэнт.

То мас Грэ мін гер за ўва жыў, што гэ та ўжо 
чац вёр ты яго ві зіт у Мінск на пра ця гу го да з 

не вя лі кім. «Ха чу вы ка заць глы бо кую па дзя ку 

за ваш ак тыў ны ўдзел у спра ве са дзей ні чан ня 

мі ру і бяс пе цы, за ва ша ак тыў нае су пра цоў ніц-

тва з АБ СЕ, за пра вя дзен не шэ ра гу су стрэч 

кан такт ных груп, за пад тры ман не шэ ра гу іні-

цы я тыў, якія так са ма скі ра ва ныя на ўма ца ван-

не мі ру і бяс пе кі», — ска заў ён.

Ге не раль ны сак ра тар па дзя ка ваў так са ма 

за тое, што ў сва ім вы ступ лен ні на кан фе рэн-

цыі Аляк сандр Лу ка шэн ка зноў вы ка заў ся пра 

не аб ход насць пе ра гавор на га пра цэ су ў фар-

ма це Хель сін кі ІІ.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ПА ЗІ ЦЫЯ БЕ ЛА РУ СІ НЯ ЗМЕН НАЯ
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся з Ге не раль ным сак ра та ром АБ СЕ То ма сам Грэ мін ге рам

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

І гэ та, упэў не ны бе ла рус кі лі дар, — 

бес прэ цэ дэнт ны вы клік су час на му 

гра мад ству. Вы клік, што не адо ле-

юць па асоб ку на ват са мыя ма гут ныя 

дзяр жа вы, які мі б сі ла вым па тэн цы я-

лам і пе ра да вы мі рас пра цоў ка мі яны 

ні ва ло да лі.

«На ды шоў час усім кра і нам све ту 

аб' яд наць на ма ган ні ў сіс тэм най ба-

раць бе з тэ ра рыс та мі і іх па ма га ты мі, 

па чаць шы ро кі між на род ны дыя лог. 

Не аб ход насць у су мес най ка ар ды на-

цыі вы сіл каў, ду маю, ві да воч ная для 

ўсіх, перш за ўсё, пра фе сі я на лаў, пры-

сут ных у гэ тай за ле», — звяр нуў ся да 

ўдзель ні каў кан фе рэн цыі вы сту по вец. 

Га лоў ная ро ля ў гэ тай мі сіі на ле жыць 

Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый, да даў 

ён. А Бе ла русь удзель ні чае ва ўсіх 

асноў ных уні вер саль ных да мо вах, 

рас пра ца ва ных пад эгі дай ААН.

Зма гац ца трэ ба ра зам
У 2006 го дзе на ша кра і на вы сту-

пі ла за пры няц це Гла баль най контр-

тэ ра рыс тыч най стра тэ гіі — пер ша га 

да ку мен та, які вы зна чаў су свет ны 

па ды ход да ба раць бы з тэ ра рыз мам. 

Бе ла русь пра цяг вае пад трым лі ваць 

усе іні цы я ты вы ў рам ках ААН: ума-

цоў вае парт нёр скія су вя зі ў сфе ры 

ан ты тэ ро ру, удзель ні чае ў аб ме не 

спе цы я лі за ва най ін фар ма цы яй і пе-

ра да вым до све дам, фар мі ра ван ні 

сет кі ка ар ды на та раў па ба раць бе з 

тэ ра рыз мам.

Але па коль кі маш таб тэ ра рыс-

тыч най ак тыў нас ці сён ня па тра буе 

вы ха ду за рам кі ад ной ар га ні за цыі, 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пе ра ка на ны: 

адзі ны пра віль ны спо саб ма гут на і 

эфек тыў на про ці ста яць па гро зе — 

ства рэн не згур та ва на га ан ты тэ ра-

рыс тыч на га фрон ту сі ла мі ААН, АБ-

СЕ, Еў ра са ю за, АДКБ, СНД, ШАС і 

ін шых між на род ных ар га ні за цый.

Бе ла рус кі лі дар лі чыць так са ма, 

што ідэя аб' яд наць два рэ гі ё ны (АБ-

СЕ і АСЕ АН) пад эгі дай контр тэ ра-

рыс тыч най кан фе рэн цыі ў Мін ску 

ак ту аль ная і су час ная.

«У Бе ла ру сі, на шчас це, ня ма сіс-

тэм ных пры чын для эк стрэ місц кай 

дзей нас ці, за сна ва най на рэ лі гій най, 

эт ніч най ці са цы яль най не цяр пі мас-

ці», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка.

Ён ад зна чыў, што Бе ла русь дзя ку-

ю чы зна хо джан ню ў цэнт ры Еў ро пы 

слу жыць на дзей ным фар пос там у 

вы яў лен ні за меж ных тэ ра рыс таў-ба-

е ві коў у па са жыр скіх і міг ра цый ных 

плы нях. Гэ та му са дзей ні чае раз ві тая 

па гра ніч ная інф ра струк ту ра, шмат-

уз роў не вая сіс тэ ма за бес пя чэн ня 

бяс пе кі, па спя хо вы до свед су пра-

цоў ніц тва з кам пе тэнт ны мі ор га на мі 

ін шых дзяр жаў і про філь ны мі між на-

род ны мі ар га ні за цы я мі.

Для ўма ца ван ня на цы я наль най 

сіс тэ мы ма ні то рын гу гра мад скай 

бяс пе кі рэ зі дэн ты бе ла рус ка га Пар ка 

вы со кіх тэх на ло гій ства ры лі і пра соў-

ва юць на рын ку пе ра да выя пра грам-

ныя пра дук ты, у тым лі ку з вы ка ры-

стан нем штуч на га ін тэ ле кту.

Зо на ры зы кі — 
гла баль ная сет ка

Бе ла рус кі лі дар на зваў ін тэр нэт 

вя лі кай зо най ры зы кі. Па гро зы, якія 

фар мі ру юц ца ў кі берп рас то ры, ма-

юць транс на цы я наль ны і сха ва ны ха-

рак тар. Сы ход зла чын цаў у «цём ную 

сет ку» ро біць цяж кім кант роль. Тэ-

ра рыс ты ак тыў на вы ка рыс тоў ва юць 

са цы яль ныя сет кі для пра па ган ды і 

вяр боў кі но вых пры хіль ні каў, ліч ба-

выя тэх на ло гіі — для фі нан са ва га 

пад сіл коў ван ня. І гэ та яшчэ адзін 

вы клік для гла баль на га контр тэ ра-

рыс тыч на га фрон ту.

«Ства ры лі гэ ту «цац ку» вя лі кую 

і за раз не ве да ем, што з ёй ра біць. 

Дак лад ней, ве да ем, на ват вель мі 

доб ра ве да ем, але не жа да ем ра біць 

тое, што мы ра зу ме ем і што трэ ба 

ра біць. І яшчэ. Ства ра ю чы та кую 

«цац ку», мы па він ны ра зу мець, што 

ка лі яна з ад на го бо ку ня се да бро 

для ча ла вец тва (а ін тэр нэт — гэ та з 

ад на го бо ку да бро), зна чыць, трэ ба 

па ду маць і аб тым, а што мо жа быць 

тут дрэн на га?» — ад зна чыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

У якас ці пры кла ду Аляк сандр Лу-

ка шэн ка на зваў «Да ркнэт» — «цём-

ную сет ку». Ён пры знаў ся, што сам 

да гэ туль ні чо га пра тое не ве даў, але, 

на прык лад, сён няш нія дзе ці та кое 

ўжо ве да юць.

«Ця пер асоб ныя кра і ны све ту 

аза да ча ныя праб ле май за бес пя чэн-

ня «сва бо ды ін тэр нэ ту». Сва бо ды... 

Але што ма ец ца на ўва зе пад гэ тым 

тэр мі нам? Дзе мя жа па між сва бо дай 

зно сін ці са ма вы яў лен ня і бес кант-

роль ны мі ці бяс кар ны мі па во дзі на мі 

ў су свет най ліч ба вай пра сто ры?» — 

за даў пы тан не бе ла рус кі лі дар.

Ён пад крэс ліў, што ў Бе ла ру сі, як 

су ве рэн най кра і ны, ёсць улас нае мер-

ка ван не на тэ мы ма раль ных, этыч ных 

і пра ва вых ме жаў сва бо ды ін тэр нэ ту. 

«Я так сва бод на ка жу пра пы тан ні ін-

тэр нэ ту, та му што ні хто з вас мя не 

не па пра кне ў тым, што мы хоць бы ў 

не чым аб мя жоў ва ем ін тэр нэт у Бе ла-

ру сі, — за ўва жыў Лу ка шэн ка. — Хоць 

трэ ба бы ло б, але мы яшчэ не ве да ем, 

як гэ та зра біць так, каб цы ві лі за ва нае 

гра мад ства зноў не пад верг ла нас 

санк цы ям. Та му мы па куль не ча па-

ем ін тэр нэт. Час цер піць. Па гля дзі це 

на ін шыя кра і ны: як яны раз бі ра юц ца 

з ін тэр нэ там. Гэ та яшчэ ад на праб ле-

ма пра воў ча ла ве ка».

Па гэ тым пы тан ні па зі цыя Бе ла-

ру сі вы кла дзе на ў пры ня тай ня даў на 

на цы я наль най Кан цэп цыі ін фар ма-

цый най бяс пе кі.

Але і ў гэ тай тэ ме, пад крэс ліў бе-

ла рус кі лі дар, без рас пра цоў кі агуль-

ных пра ві лаў, якія пры зна юць усе 

ўдзель ні кі між на род най су поль нас ці, 

не маг чы ма да сяг нуць жа да ных вы ні-

каў па аба ро не гра ма дзян.

«Я быў бы ра ды, ка лі б сён ня з 

Мін ска мы за пус ці лі «хва лю ліч ба-

вай бяс пе кі», пры зва ную ўма ца ваць 

су вя зі па між кра і на мі, па вы сіць эфек-

тыў насць су мес на га про ці дзе ян ня 

тэ ра рыс тыч ным і ін шым па гро зам у 

кі берп рас то ры», — ад зна чыў Прэ зі-

дэнт Бе ла ру сі.

По бач з на шы мі ме жа мі
У кан тэкс це тэ мы кан фе рэн цыі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка за кра нуў не-

бяс пе ку, якую на ра джае лю бы кан-

флікт, у тым лі ку і ў су сед няй з Бе-

ла рус сю, і бліз кай ёй Укра і не. «Усе 

па ку ту ем з-за кан флік ту ва Укра і не. 

Вя лі кая праб ле ма для мя не ў аса-

біс тым пла не як кі раў ні ка дзяр жа вы-

су се да — Укра і на. Ка лі па чаў ся гэ ты 

кан флікт, адзін вы со ка па стаў ле ны 

чы ноў нік па ці ка віў ся мер ка ван нем 

Бе ла ру сі», — ус пом ніў бе ла рус кі лі-

дар.

Та ды Бе ла русь пра па на ва ла план 

кан крэт ных дзе ян няў з га ран ты я мі і з 

асноў най на груз кай на Бе ла русь. Прэ-

зі дэнт сум лен на па пя рэ дзіў: у вы пад ку 

не пры няц ця пла на бу дзе вы му ша ны 

лі чыць, што Еў ро па не хо ча, каб кан-

флікт вы ра шыў ся. «Ча му не спы ні лі 

кан флікт да гэ туль — пяць га доў амаль 

прай шло? Та му што гэ та ка мусь ці трэ-

ба», — лі чыць бе ла рус кі лі дар.

Ён за клі каў шчы ра па га ва рыць на 

гэ тую тэ му, па мя та ю чы пра ад кры-

тую, шчы рую, сум лен ную па лі ты ку 

Мін ска. Прэ зі дэнт рас ка заў, што ў 

па чат ку гэ тай тра гіч най гіс то рыі ўнут-

ры Бе ла ру сі яго мно гія па пра ка лі: на-

вош та ўла зіць у чу жы кан флікт.

«Я ад ка заў: па-пер шае, гэ та род-

ныя лю дзі, нас су тык ну лі там іл ба-

мі, а па-дру гое, гэ та по бач з на мі. 

І што мы атры ма лі? Ча го я ба яў ся: 

вя ліз ны пры ток міг ран таў... Пер шы 

год 150 ты сяч пры бы ло да нас, — 

па ве да міў Прэ зі дэнт. — Еў ра пей цы 

дзве ты ся чы міг ран таў не мо гуць па-

дзя ліць. У дэ ма кра тыч най Еў ро пе ў 

мо ры боў та юц ца дзе ці, ста рыя, якія 

бя гуць ад праб лем, іх ні хто не хо ча

пры маць. Дзве ты ся чы. А да нас 

150 ты сяч хлы ну ла. Не чу жых для нас лю -

дзей. І лі та раль на праз не каль кі дзён 

я пад пі саў указ аб да ван ні ім роў ных 

маг чы мас цяў у Бе ла ру сі: па жыл лі, 

па аду ка цыі, па ўлад ка ван ні дзя цей 

у сад кі, па пра ца ўлад ка ван ні да рос-

лых. Нам страш на бы ло пры маць гэ-

тыя 150 ты сяч, для на шай Бе ла ру сі 

з на шы мі праб ле ма мі. Вы ду ма е це, 

нам нех та да па мог? Не. Ды мы і не 

пра сі лі гэ тай да па мо гі».

Але са мае страш нае, што ад бы-

ло ся по тым, і за раз пра цяг ва ец ца, 

да даў кі раў нік дзяр жа вы. «Мы вы му-

ша ныя бы лі са сва і мі бра та мі, бліз-

кі мі людзь мі цал кам за крыць ме жы. 

За крыць мя жу на глу ха, яшчэ больш, 

чым з Паў ноч на ат лан тыч ным бло-

кам, які для нас заў сё ды, з даў ніх 

ча соў быц цам бы зда ваў ся во ра гам 

ну мар адзін. А сён ня са сва ім сяб рам 

за кры лі мя жу на глу ха. Ча му? Хлы ну-

ла плынь зброі. А там, дзе зброя ў ру-

ках у звы чай ных лю дзей, у лю дзей, 

як вы ка жа це, на цы я на ліс тыч на на-

стро е ных, ча кай тэ ра рыз му. І спа-

кой ная Бе ла русь, не дай бог, мо жа 

па жы наць гэ тыя пла ды і атры маць 

тое, для ча го ў нас ня ма быц цам бы 

пад стаў», — з го рыч чу ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Не толь кі тэ ра рызм
Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 

ува гу, што про ці дзе ян не тэ ра рыз му — 

вы ключ на важ нае, але не адзі нае

звя но ў лан цу гу ўсе агуль ных на ма-

ган няў па за бес пя чэн ні між на род най 

бяс пе кі. Сён ня мы з'яў ля ем ся свед ка-

мі дэ гра да цыі сіс тэм ных асноў гэ тай 

між на род най бяс пе кі, якія ства ра лі ся 

з ся рэ дзі ны мі ну ла га ста год дзя, ска-

заў ён. Ад ной з пры чын гэ та га пра-

цэ су ста ла раз бу рэн не да ве ру па між 

кра і на мі.

Апош ні сум ны прык лад — спы нен-

не дзе ян ня Да га во ра аб лік ві да цыі 

ра кет ся рэд няй і мен шай да лё кас ці.

«І вы, на пэў на, ра зу ме е це, што 

праз не каль кі га доў мы пач нём зма-

гац ца су праць гэ та га страш на га зла, 

тра ціць гро шы, пра во дзіць кан фе-

рэн цыі. І тыя, хто сён ня ві на ва тыя 

ў па ру шэн ні гэ тых да га во раў, яны, 

маг чы ма, бу дуць іні цы я та ра мі гэ тых

кан фе рэн цый», — за ўва жыў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Дык ці не лепш за раз спы ніц ца, 

за даў ён ры та рыч нае пы тан не. Праб-

ле ма, якую на ра джае вы хад кра ін-

удзель ніц з на зва на га да га во ра, ужо 

праз па ру га доў за сло ніць праб ле му 

тэ ра рыз му, па пя рэ дзіў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. «Ка лі мы не спы нім ся, 

лі чы це, што мы зра бі лі пер шы крок 

да но вай вай ны. І дай бог, каб гэ та 

вай на хоць бы абы шла ся без ядзер-

най зброі», — па пя рэ дзіў ён.

Зноў бу да ваць да вер
Для ад наў лен ня да ве ру Бе ла русь 

пас ля доў на і на стой лі ва пра соў вае 

ідэю аб не аб ход нас ці ад наў лен ня 

шы ро ка га між на род на га дыя ло гу — 

як на рэ гі я наль ным, так і на гла баль-

ным уз роў ні. «Без усе агуль най га тоў-

нас ці да но ва га пе ра га вор на га пра-

цэ су, які б ста бі лі за ваў між на род ныя 

ад но сі ны, мы не мо жам га ран та ваць 

бяс пе ку ўсім сва ім кра і нам і на ро-

дам», — ак цэн та ваў кі раў нік дзяр-

жа вы.

Не аб ход ны по шук аб' яд наль на га 

па рад ку дня, но вых ідэй, якія па дзя-

ля юц ца шы ро кім ко лам дзяр жаў і 

між на род ных ар га ні за цый. Ад ной з 

іх, на дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

па він на стаць су праць дзе ян не раз-

мя шчэн ню ра кет ся рэд няй і мен шай 

да лё кас ці ў Еў ра пей скім рэ гі ё не.

Бе ла русь пра па ноў ва ла аб мер ка-

ваць праб ле му ў фар ма це пе ра моў-

на га пра цэ су Хель сін кі ІІ. «Мы пра па-

на ва лі не толь кі пуб ліч на. Я аса біс та 

пра па ноў ваў у за кры тым рэ жы ме 

ства рэн не пе ра гавор на га пра цэ су 

Хель сін кі ІІ. Ка заў: мы не прэ тэн-

ду ем на тое, каб быць іні цы я та рам. 

Ня хай До нальд Трамп, Ан ге ла Мер-

кель, Ула дзі мір Пу цін, Сі Цзінь пін і 

ін шыя вы сту пяць іні цы я та ра мі. Мо жа, 

іх па чу юць. По тым ска за лі пра гэ та 

ад кры та. І ве да е це, пра су ну тыя па лі-

ты кі Еў ро пы (не на зы ваю проз ві шчы) 

мне ска за лі: «Спа дар Прэ зі дэнт, трэ-

ба зняць гэ ту праб ле му», — рас ка заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт ка тэ га рыч на не згод ны 

з та кой па зі цы яй за моўч ван ня вост-

рых праб лем. Зна чыць, не ка му вы-

ра шэн не іх не па трэб на, а нех та не 

ве дае, што на гэ та ад ка заць, вы ка-

заў ён зда гад ку. «Але не толь кі яны 

вы ра ша юць лёс на на шай пла не це — 

гэ тыя вя лі кія, — спра вяд лі ва за ўва-

жыў кі раў нік Бе ла ру сі. — Ся рэд ніх і 

ма лых дзяр жаў больш, і яны ма юць 

свой го лас. Ка лі яны (вя лі кія) не хо-

чуць, да вай це мы бу дзем збі рац ца 

і га ва рыць пра гэ та, аб мяр коў ваць 

гэ тыя праб ле мы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў: 

«З гэ тай тры бу ны зноў паў та ру, што 

Бе ла русь з'яў ля ец ца паў на праў най 

удзель ні цай Да га во ра аб лік ві да цыі 

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

ці. Мы не вы хо дзі лі з яго, і не маем 

на ме ру вы раб ляць або раз мя шчаць 

та кія ра ке ты, ка лі яны не бу дуць па-

гра жаць на шай бяс пе цы. Па куль та-

кой сі ту а цыі ня ма, спа дзя ю ся, што 

не бу дзе».

Прэ зі дэнт вы ка заў упэў не насць, 

што су мес ныя дзе ян ні па за ха ван ні 

да сяг нен няў Да га во ра аб ра ке тах ся-

рэд няй і мен шай да лё кас ці на на шым 

кан ты нен це ста лі б важ ным кро кам 

ў гла баль ным дыя ло гу па ад наў лен ні 

да ве ру.

«Вель мі ба га тыя кра і ны ка жуць: 

у нас шмат гро шай, та му ў гон цы 

ўзбра ен няў мы вый гра ем. Па вяр-

хоў ныя, не ра зум ныя за явы. Сён ня 

тэх на ло гіі на столь кі раз ві тыя, што 

не аба вяз ко ва ў гон цы ўзбра ен няў 

быць пер шым, не аба вяз ко ва не ка-

га да гнаць, пе ра гнаць. Сён ня на ват 

кра і на з ся рэд нім да стат кам мо жа 

вы ра біць та кую зброю, што тым, хто 

жа дае быць лі да рам, ма ла не па да-

сца. Мно гія пра цэ сы па тра бу юць пе-

ра асэн са ван ня перш за ўсё з на ша га 

бо ку», — ска заў на пры кан цы Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі да даў, што ўсё 

ска за нае ім — вы нік вя ліз на га па лі-

тыч на га во пы ту, які ён на за па сіў за 

25 га доў прэ зі дэнц тва. «Я як ча ла-

век і як кі раў нік дзяр жа вы за клі каю 

вас за ду мац ца над прын цы по вы мі 

пы тан ня мі, якія пра гу ча лі ў ма ім вы-

ступ лен ні», — пад су ма ваў ён.

***
На се сіі ад крыц ця Між на род най 

кан фе рэн цыі на мес нік Ге не раль на га 

сак ра та ра ААН, кі раў нік Контр тэ ра-

рыс тыч на га ўпраў лен ня ААН Ула дзі-

мір Ва ран коў пе ра даў удзель ні кам 

па жа дан ні плён най ра бо ты і пос пе-

хаў ад Ге не раль на га сак ра та ра Ан-

то ніу Гу тэ ры ша. На мес нік ген се ка 

па ве да міў, што ра шэн ні чац вёр тай, 

мін скай кан фе рэн цыі бу дуць вы ка-

ры ста ныя пры пад рых тоў цы дру гой 

кан фе рэн цыі вы со ка га ўзроў ню кі-

раў ні коў контр тэ ра рыс тыч ных уста-

ноў дзяр жаў — чле наў ААН, якая 

ад бу дзец ца ў Нью-Ёр ку ў чэр ве ні 

на ступ на га го да.

Ге не раль ны сак ра тар АБ СЕ То-

мас Грэ мін гер ад зна чыў, што нель-

га аб мя жоў ваць ува гу толь кі тэ май 

зла мыс на га вы ка ры стан ня су час ных 

тэх на ло гій тэ ра рыс тыч ны мі ар га ні-

за цы я мі, — трэ ба на ву чыц ца са мім 

вы ка рыс тоў ваць іх больш ак тыў на.

Стар шы ня Вы ка наў ча га ка мі тэ та — 

Вы ка наў чы сак ра тар СНД Сяр гей 

Ле бе дзеў у сваю чар гу пад крэс ліў 

асо бую ро лю Бе ла ру сі як дзяр жа вы, 

якая вы сту пае за мір нае ра шэн не 

між на род ных кан флік таў і дае зруч-

ную пля цоў ку для пе ра га во раў і між-

на род ных фо ру маў.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА,

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

МЫ МО ЖАМ ПА КЛАС ЦІ МЫ МО ЖАМ ПА КЛАС ЦІ 
КА НЕЦ ТЭ РА РЫЗ МУКА НЕЦ ТЭ РА РЫЗ МУ
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