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Сё ле та Шчу чын пры ме «эс та-
фе ту» Дня бе ла рус ка га пісь-
мен ства. Аб тым, як да яго рых-
туецца горад і раён, расказаў 
стар шы ня Шчу чын ска га рай вы-
кан ка ма Сяр гей ЛО ЖАЧ НІК.

— Якія за ду мы ёсць у пад-
рых тоў цы да гэ та га свя та?
— Па-пер шае, сам го рад Шчу-

чын па ві нен ад па вя даць вы со ка-
му ста ту су ста лі цы бе ла рус ка га 
пісь мен ства. Рас пра ца ва ны цэ лы 
шэ раг ме ра пры ем стваў па пра вя-
дзен ні ра монт на-бу даў ні чых ра бот. 
Га лоў ная ўва га — уста но вам са цы-
яль най сфе ры. Мы пла ну ем за вяр-
шыць грун тоў ную рэ кан струк цыю 
біб лі я тэ кі імя Цёт кі, ад ра ман та ваць 
ра ён ны Дом куль ту ры. Ма юц ца пла-
ны па ка пі таль ным ра мон це га рад-
ско га ста ды ё на «Алімп» і кі на тэ ат-
ра «Бе ла русь».

Пра гра ма свя та яшчэ да пра цоў-
ва ец ца. Ужо ёсць не ка то рыя твор-
чыя за ду мы, але мы рас кры ваць іх 
па куль не бу дзем. Ма гу сцвяр джаць, 
што шчу чын цы па ста ра юц ца здзі-
віць удзель ні каў і гас цей свя та.

— Ці ўда ец ца ад наў ляць 
гіс та рыч ныя аб' ек ты, якія 
за ха ва лі ся на тэ ры то рыі 
ра ё на?

— Лі та раль на за не каль кі апош-
ніх га доў ад бы лі ся ад чу валь ныя зру-
хі ў пла не ад наў лен ня ар хі тэк тур ных 
пом ні каў. У пры ват нас ці ажыц цяў-
ля лі ся рэ стаў ра цый ныя ра бо ты на 
тэ ры то рыі бы лой ся дзі бы Іва ноў скіх 
у Га ла віч по лі. Спа дзя ём ся, што да 
ве рас ня сё лет ня га го да бу дзе скон-
ча на рэ стаў ра цыя ад на го з сім ва лаў 
Шчу чы на — бы ло га па ла ца кня зёў 
Друц кіх-Лю бец кіх.

Доў гі час за ста ваў ся ня вы зна ча-
ным лёс бы лой рэ зі дэн цыі кня зёў 
Свя та полк-Чац вяр цін скіх у га рад-
скім па сёл ку Жа лу док, якая зна хо-
дзі ла ся ў сум ным ста не. Але ле тась 
па ла ца ва-пар ка вы комп лекс пе рай-
шоў да но вых ула даль ні каў — сям'і 
з Ра сіі. Ця пе раш нія гас па да ры, на-
быў шы па лац на аў кцы ё не, пла ну-
юць пе ра тва рыць яго ў му зей на-
ту рыс тыч ны комп лекс, тым больш 
што яны ўжо ма юць до свед у па-
доб ным біз не се. Для ра ё на гэ та не 
толь кі но выя ін вес ты цыі, ра бо чыя 
мес цы, але і вы дат ны прык лад вы-
ка ры стан ня ма ё мас ці, утры ман не 
якой аб ця жар вае бюд жэт.

— Шмат ту рыс таў з Бе ла-
ру сі і за меж жа на вед ва юць 
вёс ку Ста рыя Ва сі ліш кі, 
дзе зна хо дзіц ца му зей му-
зы кан та Чэс ла ва Не ма на. 

Ці ёсць пла ны па яго да лей-
шай па пу ля ры за цыі?
— Увесь 2014 год пра хо дзіў 

для ама та раў твор час ці Чэс ла ва 
Не ма на пад зна кам юбі лей най да-
ты — 75-год дзя з дня на ра джэн ня 
твор цы, яко га лі чаць са май яск ра-
вай поль скай му зыч най зор кай ХХ 
ста год дзя. З 2010 го да ў сціп лай 
драў ля най ха ці не, дзе з'я віў ся на 
свет Чэс лаў, ад кры ты клуб-му зей. 
За час іс на ван ня гэ тай уста но вы 
яе на ве да лі ка ля 8 ты сяч ча ла век, 
а вёс ка Ста рыя Ва сі ліш кі пе ра тва-
ры ла ся ў са праўд ную ту рыс тыч ную 
Ме ку. Зра зу ме ла, што не вы ка рыс-
таць та кі па тэн цы ял для нас бу дзе 
прос та не да ра валь ным. Та му мы 
вя дзём ак тыў ны по шук ін вес та раў 
для рэ кан струк цыі клу ба-му зея і 
пе ра тва рэн ня яго ў су час ны муль-
ты про філь ны цэнтр, які змо жа спа-
лу чыць і ры сы тра ды цый на га му-
зея, і функ цыі твор чай май стэр ні, 
і су час на га ту рыс тыч на га аб' ек та 
з раз га лі на ва най інф ра струк ту рай. 
Як адзін з ва ры ян таў рэа лі за цыі да-
дзе ных за дум раз гля да ец ца ўдзел 
у су мес ным пра ек це па пра гра ме 
транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва, 
тым больш што ма ец ца за ці каў ле-
насць парт нё раў з Поль шчы.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Сён ня больш за 40 пра цэн таў 
афі цый ных зва ро таў у дзяр-
жаў ныя струк ту ры бе ла ру сы 
на кі роў ва юць праз ін тэр нэт. 
Пра тое, як іх пра віль на па да-
ваць, дэ пу та ты ка за лі на трэ цім 
па ся джэн ні пра цоў най гру пы па 
раз гля дзе за ко на пра ек та «Аб 
уня сен ні змен і да паў нен няў у 
За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб 
зва ро тах гра ма дзян».

«За ко на пра ект ні ў якім ра зе не 
пра ду гледж вае ад ме ну элект рон най 
фор мы па да чы зва ро таў гра ма дзян. 
Хут чэй, пра па ноў ва ец ца ўпа рад ка-
ваць іх раз гляд», — па тлу ма чы ла 
Ак са на НЯ ХАЙ ЧЫК, на мес нік 
стар шы ні па ста ян най ка мі сіі Па ла-
ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі па пра вах ча ла-
ве ка, на цы я наль ных ад но сі нах і 
срод ках ма са вай ін фар ма цыі.

Згод на з су час ным за ка на даў-
ствам, зва ро ты праз гла баль ную 
сет ку мож на ад сы лаць і па элект рон-
най по шце, і праз спе цы яль ную руб-
ры ку на сай тах дзяр жаў ных ор га наў. 
Але пер шы спо саб вы клі кае шмат 
праб лем. «Зда ра ла ся так, што лю-
дзі рэ гіст ра ва лі ся пад не іс ну ю чым 
ад ра сам. Ці, на прык лад, зва рот на-
кі роў ваў ся ад імя ча ла ве ка, які пра 
яго ні ко лі не чуў. І ка му та ды ад сы-
лаць ад каз?», — за дае ры та рыч нае 
пы тан не Ак са на Ня хай чык.

Для та го, каб та кія праб ле мы ўзні-
ка лі ра дзей, пар ла мен та рыі пра па на-
ва лі шэ раг да пра цо вак да за ко на пра-
ек та. На тыя зва ро ты, што да сы ла-
юц ца праз спе цы яль ную руб ры ку на 
сай тах дзяр жаў ных ор га наў, ад ка зы 
па він ны бу дуць з'яў ляц ца аба вяз ко-
ва. Там жа, на сай це, мож на бу дзе па-
зна ё міц ца больш пад ра бяз на з кам-
пе тэн цы яй струк ту ры і зра зу мець, ці 

па ад ра се за яў нік про сіць да па мо гі. 
Зва ро ты, якія пры хо дзяць на ад рас 
элект рон най пош ты, раз гля да юц ца 
па ра шэн ні кі раў ні ка дзярж ор га на.

Пра ак ту аль насць элект рон ных 
зва ро таў свед чыць тое, што пад час 
да пра цоў кі пра ек та за ко на да дру-
го га чы тан ня ў пар ла мент па сту пі ла 
больш за 40 пра па ноў, у тым лі ку 
з дзвюх па ста ян ных ка мі сій Па ла-
ты прад стаў ні коў, ад асоб ных дэ-
пу та таў і гра ма дзян, пры чым ка ля 
30 пра цэн таў з іх па сту пі лі ме на ві та 
ад гра ма дзян.

Ра ней пра цоў ная гру па па за ко-
на пра ек це аб мер ка ва ла паў тор ныя 
зва ро ты гра ма дзян і асаб лі вас ці 
пра вя дзен ня аса біс та га пры ёму.

Пра ект за ко на ў дру гім чы тан ні 
пла ну ец ца пад рых та ваць да вяс но-
вай се сіі Па ла ты прад стаў ні коў.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ
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З ПА ВА ГАЙ ДА СПАД ЧЫ НЫ 

Па тра ды цыі на пя рэ дад ні Дня аба рон цаў Ай чы ны і 
Уз бро е ных Сіл ад бы ла ся цы ры мо нія ўзна га родж-
ван ня пе ра мож цаў і ўдзель ні каў што га до ва га твор-
ча га кон кур су на леп шае асвят лен не ў СМІ пы тан няў 
бу даў ніц тва і раз віц ця Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь, па тры я тыч на га вы ха ван ня на сель ніц тва.

Лаў рэ а та мі твор ча га кон кур су ста лі і мы. Вы да вец кі 
дом «Звяз да» ад зна ча ны дып ло мам пер шай сту пе ні 
ў на мі на цыі «Цес нае і плён нае су пра цоў ніц тва» (за 
ак тыў ны ўдзел твор ча га ка лек ты ву дру ка ва на га СМІ 
ў асвят лен ні ме ра пры ем стваў бу даў ніц тва і раз віц ця 
Уз бро е ных Сіл, а так са ма пы тан няў па тры я тыч на га 
вы ха ван ня на сель ніц тва кра і ны). Спе цы яль на му ка рэс-
пан дэн ту га зе ты Ве ра ні цы Ка ню це (на фота) уру чы лі 

дып лом пер шай сту пе ні ў на мі на цыі «Аў тар скі по гляд» 
(за цыкл пуб лі ка цый у дру ка ва ных СМІ пра жыц цё і 
дзей насць ор га наў ва ен на га кі ра ван ня, злу чэн няў і во-
ін скіх час цей Уз бро е ных Сіл, вай ско вых на ву чаль ных 
уста ноў і ар га ні за цый Мі ніс тэр ства аба ро ны).

— Пад вя дзен не вы ні каў кон кур су пра хо дзіць у год 
70-год дзя Пе ра мо гі са вец ка га на ро да ў Вя лі кай Ай чын-
най вай не, — за зна чыў мі ністр аба ро ны ге не рал-ма ёр 
Анд рэй РАЎ КОЎ. — Ме на ві та та му ў тэ ма ты цы на ша га 
кон кур су пры сут ні ча юць два ўза е ма звя за ныя кан цэп-
ту аль ныя па няц ці: ва ен нае бу даў ніц тва і па тры я тыч нае 
вы ха ван не.

Па сло вах стар шы ні жу ры, па моч ні ка мі ніст ра 
аба ро ны па ідэа ла гіч най ра бо це ва Уз бро е ных 
Сі лах — на чаль ні ка Га лоў на га ўпраў лен ня ідэа-
ла гіч най ра бо ты Мі ніс тэр ства аба ро ны Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь ге не ра л-ма ё ра Аляк сандра ГУ РЫ, гэ тым 
ра зам для ўдзе лу ў твор чым кон кур се бы ло па да дзе-
на 96 за явак ад СМІ Бе ла ру сі, што на 15% больш, 
чым у па пя рэд ніх кон курс ных пе ры я дах. Пры чым былі 
прадстаўлены ўсе рэ гі ё ны кра і ны.

— Мы свя та ша ну ем тра ды цыі на шых баць коў, бу-
ду ем на шу су ве рэн ную Бе ла русь, аба пі ра ю чы ся на па-
мяць аб мі ну лым і ства ра ю чы мір ны сён няш ні дзень.— 
пад крэс лі ла мі ністр ін фар ма цыі Лі лія АНА НІЧ. — 
Сён ня як ні ко лі за па тра ба ва на сум лен ная і ад каз ная 
жур на ліс ты ка. Ме на ві та гэ тыя кры тэ рыі з'яў ля юц ца 
ас но ва твор ны мі і га лоў ны мі пры асвят лен ні і та кой 
важ най тэ мы, як пы тан ні бу даў ніц тва Уз бро е ных Сіл 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь і па тры я тыз му.

Ні ка МАЙ СКАЯ
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Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

Быць пачутым праз сеціва 
Дэ пу та ты аб мер ка ва лі, як раз гля даць элект рон ныя зва ро ты

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

РАД КІ І ЭФІ РЫ ПА ТРЫ Я ТЫЗ МУ 
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Вой ны ўжо не аб' яў ля юц ца, а па чаў-
шы ся, ідуць не па звык лым шаб ло не. 
Во пыт су час ных ва ен ных кан флік таў 
па каз вае, што па спя хо вая дзяр жа ва за 
лі ча ныя ме ся цы і на ват дні мо жа пе ра-
тва рыц ца ў арэ ну бяз лі тас на га ўзбро-
е на га зма ган ня, стаць ах вя рай за меж-
най ін тэр вен цыі, апус ціц ца ў вір ха о су, 
гу ма ні тар най ка та стро фы і гра ма дзян-
скай вай ны», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува-
гу на тое, што ра зам з ад кры тым ва-
ен ным ува рван нем асаб лі вае мес ца ў 
ін стру мен та рыі ўлад ных лю дзей за ня лі 
«ка ля ро выя» рэ ва лю цыі. «У іх асно-
ве ля жыць глы бо кая транс фар ма цыя 
свя до мас ці лю дзей. Па сут нас ці, яе 
раз бу рэн не, пад ме на фун да мен таль-
ных каш тоў нас цяў іх су ра га та мі і па-
мыл ко вы мі ідэ я мі, сэн са мі», — лі чыць 
бе ла рус кі лі дар.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што 
су праць Бе ла ру сі пры мя ня юц ца эка-
на міч ныя санк цыі і дыс кры мі на цый ныя 
за ха ды па лі тыч на га ха рак та ру. На яго 
дум ку, гэ тыя і ін шыя знеш нія фак та ры 
не га тыў на ўплы ва юць на стан на цы я-
наль най бяс пе кі.

Пры гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн-
ка пад крэс ліў, што на ват у та кіх ня-
прос тых знеш ніх умо вах Бе ла русь не 
ад сту піць ад рэа лі за цыі мі ра лю бі вай 
знеш няй па лі ты кі, бу дзе і на да лей аба-
ра няць свае ін та рэ сы.

«Вя до ма, мы ха це лі б і ў да лей шым 
аба пі рац ца на моц брац кай Ра сіі пры 
на ту раль ным улі ку на шых ін та рэ саў у 
сфе ры су ве рэ ні тэ ту і не за леж нас ці Бе-
ла ру сі», — ска заў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што 
Бе ла русь так са ма раз гля дае су пра цоў-
ніц тва ў рам ках Ар га ні за цыі Да га во ра 
аб ка лек тыў най бяс пе цы як га рант бяс-
пе кі кра і ны і за бес пя чэн ня ста біль нас ці 
на Еў ра зій скім кан ты нен це.

Ад нак, па вод ле слоў Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі, гэ та не зна чыць, што Бе ла-
русь ад маў ля ец ца ад дыя ло гу з ін шы мі 
кра і на мі і ва ен на-па лі тыч ны мі ар га ні за-
цы я мі, у пры ват нас ці, НА ТА, на прын-
цы пах па ры тэт нас ці і праз рыс тас ці.

Пра сі ту а цыю ў Бе ла ру сі 
«Мы, ка лі трэ ба, па він ны ўмець 

аба ра ніць не за леж насць, су ве рэ ні тэт 
на шай кра і ны, але ні ко лі не бу дзем 
увяз вац ца ў не ра зум ныя, бяз глуз дыя 
су праць ста ян ні з кім бы там ні бы ло. 
Мы бу дзем пра во дзіць ра зум ную, стры-
ма ную па лі ты ку: нам чу жо га не трэ ба, 
свай го ні ко му не ад да дзім. Гэ та сут-
насць на шай па лі ты кі. І ка лі трэ ба за 
гэ та па мер ці, мы бу дзем па мі раць за 
гэ та», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка кан ста та ваў, 
што ва ўмо вах ня прос та га між на род на-
га ста но ві шча і іс ну ю чых эка на міч ных 
цяж кас цей унут ры па лі тыч ная сі ту а-
цыя ў Бе ла ру сі за ста ец ца ста біль най. 
У той жа час, па вод ле яго слоў, гэ та 
не зна чыць, што мож на са бе да зво-
ліць рас сла біц ца. «Ні хто не мо жа сён-
ня ду маць, што ўсё доб ра, што вось 
мы тут вя лі кія мі ра твор цы, па ся рэд ні кі, 
і за гэ та нам хтось ці бу дзе пла ціць і 
ў нас бу дзе мір і спа кой на да лей. Не 
пад ман вай це ся. Яшчэ раз пад крэс лі-
ваю: ні хто нам спа кой на га жыц ця не 
га ран туе. Мы бу дзем ра біць усё, каб 
гэ тае жыц цё бы ло спа кой ным, але мы 
па він ны мець бая здоль ную ар мію, ды 
і ўсе Уз бро е ныя Сі лы», — пад крэс ліў 
кі раў нік дзяр жа вы.

«Бе ла ру сы — мір ныя лю дзі. Не вы-
пад ко ва пра гэ та га во рыц ца ў пер шым 
жа рад ку на ша га Дзяр жаў на га гім на. 
Ад нак, гле дзя чы на па дзеі, што ад бы-
ва юц ца ў кра і нах бліз ка га і да лё ка га 
за меж жа, да рэ чы ўзга даць пра піс ную 
іс ці ну аб не аб ход нас ці тры маць по рах 
су хім», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Асаб лі вую ўва гу Аляк сандр Лу ка-
шэн ка звяр нуў на ста біль ную ра бо ту 
эка но мі кі. «Лю быя ўзру шэн ні тут — гэ-
та вы клі кі і па гро зы для на цы я наль най 
бяс пе кі, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — Бу дзе 
ў нас нар маль на ў эка но мі цы — ні я кія 
ўзру шэн ні нам не страш ныя». Ён пад-
крэс ліў, што ў кра і не пры ня ты ўсе не аб-
ход ныя ра шэн ні, у тым лі ку кад ра выя, 
каб эка но мі ка маг ла функ цы я на ваць.

«Як бы цяж ка гэ та нам ні да ва ла-
ся, Бе ла русь ні на ёту не ад сту піць ад 
вы ка нан ня сва іх са цы яль ных аба вя-
за цель стваў. Больш за тое, сё ле та мы 
па ча лі рэа лі за цыю шэ ра гу ам бі цый ных 
пра ек таў, на кі ра ва ных на са цы яль ную 

пад трым ку сем' яў і за бес пя чэн не дэ ма-
гра фіч най бяс пе кі», — да даў кі раў нік 
дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу, 
што важ ныя гра мад ска-па лі тыч ныя пра-
цэ сы ў Бе ла ру сі тра ды цый на су пра ва-
джа юц ца ак ты ві за цы яй спроб і «пя тай 
ка ло ны», і яе за меж ных апе ку ноў раз ла-
дзіць гра мад ска-па лі тыч ную сі ту а цыю ў 
кра і не. «Мы гэ та ўсё пра хо дзі лі. У нас 
ёсць дзейс ныя ін стру мен ты адэ кват на га 
рэ ага ван ня. Але вы ключ на ў пра ва вым 
по лі. І ўсе па він ны ра зу мець: мы ні з кім 
гу ляц ца не бу дзем і ў нас не за ржа вее, 
ка лі ка мусь ці за хо чац ца яко га-не будзь 
тут май да на або яшчэ ча го-не будзь гор-
ша га», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Пра ма дэр ні за цыю ар міі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка па ве да міў, 

што цал кам пад тры маў пра па но вы мі-
ніст ра аба ро ны аб на прам ках ма дэр-
ні за цыі ар міі, Уз бро е ных Сіл, ва ен най 
тэх ні кі, за куп ках но вых уз бра ен няў. 
«Мы аба вяз ко ва зной дзем тыя срод-
кі, якія за прош вае Мі ніс тэр ства аба-
ро ны. І ка лі мы ажыц ця вім тое, што 
на ме ці лі (а план да 2020 го да) то мы 
да 2035–2040-х га доў бу дзем мець 
доб рую ар мію, на якую не трэ ба бу дзе 
тра ціць та кія срод кі, якія мы тра цім сён-
ня», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

У ня прос тых су час ных умо вах рэа лі-
за цыя ме ра пры ем стваў па да лей шым 
па вы шэн ні аба ра на здоль нас ці кра і ны 
на бы вае асаб лі вую знач насць. «Мож на 
ад зна чыць, што дзей насць у гэ тай сфе-
ры Мі на ба ро ны ў цэ лым за слу гоў вае 
ста ноў чай ацэн кі», — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы. «На ват на шы ня доб ра зыч-
ліў цы пры зна юць — бе ла рус кая ар мія 
за ста ец ца ад ной з са мых бая здоль ных 
у рэ гі ё не Ус ход няй Еў ро пы і Азіі. Тым 
не менш спа чы ваць на лаў рах не трэ-
ба. Як па ка за ла пра ве дзе ная ле тась 
пра вер ка Уз бро е ных Сіл, не да хо паў 
у вой сках яшчэ ня ма ла. Ад па вед ныя 
ра шэн ні бы лі мной пры ня ты. Ця пер 
ідзе ра бо та па нейт ра лі за цыі гэ тых 
не да хо паў і ро біц ца ўсё, каб та ко га ў 
бу ду чы ні не бы ло», — пад крэс ліў бе-
ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма ад-
зна чыў, што Мі ніс тэр ствам аба ро ны 
пад рых та ва ны важ ны да ку мент ва ен-
на га пла на ван ня дзяр жа вы — План 
аба ро ны Бе ла ру сі. «Сло вам, зроб ле на 
ня ма ла, зру хі па зі тыў ныя ёсць», — рэ-
зю ма ваў Прэ зі дэнт, за явіў шы аб на ме-
ры ў да лей шым пра ін спек та ваць уз-
ро вень фі зіч най і ба я вой пад рых тоў кі 
афі цэ раў Уз бро е ных Сіл. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка так са ма за па тра ба ваў рэ-
гу ляр на пра во дзіць за ня ткі і збо ры з 
рэ зер вам вой скаў тэ ры та ры яль най 
аба ро ны. Ва ен най на ву цы і аду ка-
цыі, на дум ку Прэ зі дэн та, не аб ход на 
за ся ро дзіць на ма ган ні на вы зна чэн-
ні і прак тыч ным за сва ен ні най больш 
мэ та згод ных і ап ты маль ных ме та-
даў пад тры ман ня ба я вой га тоў нас ці. 
А так са ма пра пра цоў цы і ўка ра нен ні 
су час ных спо са баў вя дзен ня ва ен ных 
дзе ян няў, асаб лі ва ва ўмо вах гіб рыд-
ных вой наў.

Звяр та ю чы ся да ка манд на га скла-
ду Уз бро е ных Сіл, Прэ зі дэнт асаб лі ва 
пад крэс ліў яго ад каз насць у пра цэ се 
ўдас ка на лен ня ме ха ніз му за бес пя чэн-
ня ва ен най бяс пе кі. «Нам трэ ба і да лей 
уваж лі ва вы ву чаць ва ры ян ты сі ла во га 
рэ ага ван ня на су час ныя па гро зы. Вы-
ву ча ю чы во пыт ба раць бы і кан флік таў, 
у тым лі ку ўкра ін ска га, мы па він ны ба-
чыць, якая нам па трэб на ар мія, і не ад-
клад на рэ ага ваць на та кія рэ чы», — за-
явіў бе ла рус кі лі дар.

Пры гэ тым Прэ зі дэнт пад крэс ліў, 
што ўзро вень са цы яль най аба ро не нас-
ці ва ен на слу жа чых і чле наў іх сем' яў у 
Бе ла ру сі бу дзе за ха ва ны, ня гле дзя чы 
на іс ну ю чыя эка на міч ныя цяж кас ці. Ён 
за ўва жыў, што па боль шас ці па зі цый 
ва ен на слу жа чыя ма тэ ры яль на за бяс-
печ ва юц ца не горш і на ват лепш за 
ін шых ра бот ні каў бюд жэт най сфе ры.

На су стрэ чы мі ністр аба ро ны Анд-
рэй Раў коў па да рыў кі раў ні ку дзяр жа-
вы аў та мат Ка лаш ні ка ва ў спе цы яль-
ным фу та ра ле. «Вы па він ны ве даць: у 
не аб ду ма ныя, не па трэб ныя для кра і ны 
аван ту ры я вас ні ко лі не ўцяг ну. Але 
ка лі да вя дзец ца аба ра няць сваю зям-
лю і ста яць пля чо ў пля чо, вы мо жа це 
быць упэў не ны, што мя не вы там уба-
чы це ў пер шых ра дах», — пад крэс ліў 
бе ла рус кі лі дар.

Па вод ле БЕЛ ТА.

ЧУ ЖО ГА НАМ НЕ ТРЭ БА,
СВАЙ ГО НЕ АД ДА ДЗІМ 

Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  ��


