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Журналісцкае расследаванне

ЧАМУ Ў ЦЭНТРЫ СТАЛІЦЫ ПРАДАЕЦЦА «ОПІУМ»?

«Табе на іншы бок
рынку, шукай кіёск
з сухафруктамі»
Няўжо «бубкі» напраўду так адкрыта
прадаюцца? Іду на крыты Камароўскі
рынак і на першым жа гандлёвым пункце, дзе прадаюць засушаную садавіну і
арэшкі, пытаюся пра мак.
— 14 тысяч за кілаграм, — адказвае
прадавачка і насыпае мне паўкілаграма
харчовага маку, якім звычайна
пасыпаюць булачкі.
Натуральна, што з такога тавару наркотык не зварыш.
Наўпрост пытаюся ў мясцовых таксістаў пра пункты, куды
часта наведваюцца наркаманы.
— Табе на іншы бок «Камароўкі», шукай кіёск з сухафруктамі, — пагадзіўся распавесці
адзін з таксіс таў. — Нядаўна
завозіў туды аднаго «абдоўбанага», дык той не хацеў плаціць.

Напярэдадні Дня барацьбы з наркотыкамі кожнае радыё і кожны тэлеканал распавядае пра значныя поспехі ў барацьбе з незаконным абаротам
наркатычных сродкаў. Разам з тым, ніхто не адмаўляе, што аб'ёмы наркатрафіку растуць, а колькасць спажыўцоў павялічваецца. Адкуль?
«Звязда» правяла сваё журналісцкае расследаванне. Аказваецца, прама
ў цэнтры Мінска свабодна прадаецца рэчыва, якое па сваім уздзеянні
мацнейшае за гераін і метадон. Яшчэ адзін парадокс — пра гэта ведаюць многія чыноўнікі...
Па якой схеме дзейнічаюць мінскія наркакіёскі і каму гэта выгадна?

А гэта «бубкі», якія прадаюцца пад выглядам
харчовага маку, 120
тысяч за кілаграм. З
такога насення вырабляюць наркотык,
які ўздзейнічае на арганізм горш за гераін.

Гэта звычайны харчовы мак, 14 тысяч
за кілаграм. Такім
пасыпаюць булачкі.
Пачаў я сваіх хлопцаў
вы клі каць, дык су цішыўся. З таго кіёска мак
пакетамі выносяць.
— Я ж на наркамана не падобны.
Мне прададуць?
— Для іх важна адно — выгада. Прададуць...
Знаходжу той самы пункт з сухафруктамі, наўпрост прашу паўкіло «бубасаў»
і працягваю 60 тысяч беларускіх рублёў
(кілаграм каштуе 120 тысяч, тавар, вядома, не выстаўлены на вітрыну).
— Вось вам два пакецікі, тут 300 грамаў, тут 200. Вам ёсць куды пакласці?
— хутка і акуратна працягнула мне прадавачка два каляровыя поліэтыленавыя
скруткі.
Адышоўшы, гляджу на тавар. У каляровых пакетах ляжаць празрыстыя,
а ў іх — зусім іншы мак, з едкім пахам,
змяшаны з сапраўднай макавай саломай (наш ДАСТ, зацверджаны яшчэ ў
1976 годзе, дазваляе прымесі макавай
саломы). Проста неверагодна! Вочы не
хочуць гэтаму верыць.
Тавар нясу былому наркаспажыўцу з
васьмігадовым стажам Вадзіму Хвалько (прозвішча зменена ў мэтах бяспекі героя матэрыялу. — «Звязда»).
Сёння Вадзіму 28, калоцца ён пачаў
на першых курсах універсітэта. Калі
падціснулі гайкі з гераінам і метадонам,
перайшоў на «бубкі». Ледзь не загінуў,
пасля чаго з дапамогай сям'і здолеў
вылечыцца.
— О, гэта і ёсць «бубкі»! Самыя сапраўдныя, — пацвердзіў Вадзім.
— Ці можна сказаць, што я набыў

наркотык, не слабейшы за гераін ці
какаін?
— Па ўздзеянні гэта амаль тое ж
самае. Толькі «бубкі», можна легальна
купіць. І ніхто нічога не зробіць. Толькі
калі ты пачнеш іх дома «варыць», то
пагражае крымінальная адказнасць за
выраб. Але гэта нікога не спыняе... Як
пераўтварыць «бубкі» ў наркотык, напісана ў інтэрнэце. Уздзеянне цяжкае
— спачатку калы па ўсім целе, потым
адпускае, і эфект амаль такі ж, як ад
гераіну. Ломка такая ж: круціць ногі,
суставы, пачуццё трывогі, паніка. Вось
чаму «бубкі» сталі такімі папулярнымі. Аднойчы ў Мінск завезлі нейкія іншыя, французскія «бубасы»: насенне
маку, насычанае кадэінам. З выгляду
— звычайны харчовы мак, без дадаткаў макавай саломкі. Прыход быў такі
моцны, што адразу трое маіх знаёмых
загінулі, аднаго адкачалі — бацька на
40 хвілін раней прыйшоў з працы. Я
таксама здзіўляюся, як тады змог выЗнаходжу той самы пункт з сухафруктамі, наўпрост прашу паўкіло
«бубасаў» і працягваю 60 тысяч беларускіх рублёў.
— Вось вам два пакецікі, тут 300
грамаў, тут 200. Вам ёсць куды пакласці? — хутка і акуратна
працягнула мне прадавачка
два каляровыя поліэтыленавыя скруткі.
жыць. Калідоры ў бальні цах бы лі за стаўле ны
да дат ко вы мі кой ка мі,
«бубачнікаў» аднаго за
адным прывозілі з усяго горада. Дзіўлюся, як
пас ля та ко га да зва ляюць гэтым гандляваць?
«Буб кі» — адзі ны від
пра дук цыі ў Бе ла ру сі,
які за не каль кі га доў
па да ра жэў больш як у

Шапік, у якім журналісту «Звязды»
прапанавалі смяротнае насенне.

Суб’ектыў

БЛІЦКРЫГ МІЛЕРА
ПРАВАЛІЎСЯ
Цяперашні расійска-беларускі газавы канфлікт нейк адразу апрануўся
ў мілітарысцкую лексіку і набыў абрысы «халоднай» вайны.
Катэгарычную заяву прэзідэнта Расійскай Федэрацыі ў час яго сустрэчы з кіраўніком «Газпрама» Аляксеем Мілерам аб
пяцідзённым тэрміне для поўнай аплаты за
пастаўлены газ адразу назвалі «ўльтыматумам Мядзведзева» Беларусі. А далейшае разгортванне канфлікту паміж «Газпрамам» і «Белтрансгазам» сталі называць
не інакш як чарговая «газавая вайна». А
на вайне як на вайне. І сапраўды, пачалася
яна раніцай 21 чэрвеня загадам старшыні
ААТ «Газпрам» Мілера скараціць на 15
працэнтаў планавыя пастаўкі газу Беларусі ва ўрачыста-суровай атмасферы. Тэлекамеры захавалі для гісторыі гэты момант
і потым па ўсіх федэральных тэлеканалах
прадэманстравалі настрой камандуючага
расійскай газавай манаполіяй змагацца да
перамогі. А рашучасці яму не пазычаць.
У аўторак ён падвоіў лічбу абмежавання
паставак да 30 працэнтаў, а ў сераду яшчэ
раз падвоіў — да 60 працэнтаў. Бліцкрыг,
адным словам.
Зразумела, яго ваяўнічы імпэт быў бы
значна мацнейшым (а як жа, газавы кран
на яго тэрыторыі), але, згодна з класікай
вядзення баявых дзеянняў, трэба ўлічваць
інтарэсы суседзяў-партнёраў па кантыненце, у гэтым выпадку заходніх спажыўцоў газу Расіі. А яны адразу схамянуліся
з першымі прыкметамі новай «газавай
вайны» Расіі з яе галоўным саюзнікам на
постсавецкай прасторы. Еўрапейцы, ды і
не толькі яны, не перастаюць здзіўляцца
перыпетыям гэтых газавых канфліктаў.
Глядзіце, ужо шмат гадоў існуе і Саюзны
Саўмін, і нават Вышэйшы дзяржаўны савет Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі,
якія рэгулярна ладзяць пасяджэнні, выдаюць пастановы і рашэнні, прымаюць
сумесны саюзны бюджэт, а разабрацца
з элементарнымі плацяжамі за пастаўкі
паліва чамусьці не атрымліваецца.
Што рабіць? Самы раз, здаецца, звярнуцца да трэцяга боку, каб той паставіў
кропкі над «і» ў бясконцых газавых спрэчках. Але гэта кампетэнцыя не Бруселя,
а таму за рашучым наступам Мюлера,
прабачце, Мілера, уважліва і з трывогай
сачылі ў Еўропе. Яе жыхары не так даўно ўзімку на сабе зведалі, чым мірным
людзям пагражаюць так званыя «спрэчкі
двух гаспадарчых суб'ектаў» Расіі і Беларусі. Праўда, урад першай хуценька
вуснамі яго старшыні Уладзіміра Пуціна
суцешыў збянтэжаных еўрапейцаў, маў-

20 разоў. Каштаваў 5 тысяч рублёў,
а сёння — па 120 тысяч за кіло. Тыя,
што не змаглі са скочыць з «бу бак»,
паміралі адзін за адным. Выратоўвала
тое, што наркаманы займаюцца дробнымі крадзяжамі і час та трапляюць у
месцы пазбаўлення волі. Толькі за гэты год загінула чацвёра бубачнікаў, з
якімі ў свой час я пачынаў калоцца.
Жыву ў мікрараёне Су харава, у маім
двары два вялікія дзевяціпавярховікі. І
ў кожным пад'ездзе мінімум па адным
наркамане. Чаму б і не, у адным Мінску шэраг пунк таў з «бубкамі». Такая
ж сітуацыя, кажуць, у іншых абласных
цэнтрах.

Ці вырашаць праблему
пастановы, накіраваныя
на барацьбу з «бубкамі»?

ляў, газатранспартная сістэма Украіны
мае рэзервы транзіту газу і ў выпадку
форс-мажорных абставінаў ААТ «Газпрам» выкарыстае гэтыя магчымасці. У
Еўропе, здаецца, уздыхнулі з палёгкай.
Але нядоўга цешыўся Брусель. Патрабаванне першага намесніка прэм'ер-міністра Беларусі Уладзіміра Сямашкі аб
неадкладным пагашэнні «Газпрамам»
запазычанасці ў памеры 260 мільёнаў
долараў да 10 гадзін раніцы 24 чэрвеня,
якое не менш рашуча прагучала ў мінулую сераду таксама па тэлекамеры, адразу было названа «ўльтыматумам Мінска».
Заўважым, справядлівага патрабавання,
бо «Белтрансгаз» поўнасцю разлічыўся
з «Газпрамам». Хоць з-за неканструктыўных дзеянняў апошняга ўжо 23 чэрвеня Літва недаатрымала 40 працэнтаў
ад планавай пастаўкі газу. Яго недахоп
адчулі і спажыўцы ва Усходняй Германіі.
Камісар Еўрасаюза па энергетыцы Гюнтэр Этынгер быў вымушаны заявіць, што
істотнае скарачэнне паставак газу ў Літву — гэта не праблема адной дзяржавы,
пад ударам апынуўся ўвесь Еўрапейскі
саюз. Заходнеўрапейскія аналітыкі былі
аднадушныя ў меркаванні: гэту чарговую
«газавую вайну» выклікалі палітычныя
прычыны: спрэчныя пытанні па Мытным
саюзе і фарміраванні адзінай эканамічнай прасторы яго трох удзельнікаў.
Але ў «Газпраме» ўвечары ў сераду
сцвярджалі, што не бачылі ў вочы мінскія
187 мільёнаў долараў. Што гэта, наўмысная дэзынфармацыя праціўніка? Па словах Уладзіміра Сямашкі, кіраўнікі беларускага ўрада, у тым ліку і ён, неаднаразова
звярталіся ў «Газпрам» з прапановамі
вырашыць праблему ў канструктыўным
рэчышчы, скажам правесці ўзаемазалік.
Гэта значыць, што «Газпрам» пераводзіць
у Мінск 260 мільёнаў долараў за транзіт
газу, адтуль адразу паступаюць 187 мільёнаў долараў за раней пастаўлены газ. І такім чынам канфлікт быў бы вычарпаным.
Хоць бліцкрыг Мілера праваліўся, вуха трэба востра трымаць. На не партнёрскія адносіны Масквы да беларусаў
звярнулі ўвагу ва Украіне, дзе ўдосталь
«наеліся» перамоўным працэсам з непрадказальным «Газпрамам» і яго камандзірам Мілерам. На думку эксперта
па энергетычных пытаннях Багдана Сакалоўскага, гэтая «газавая вайна» мае
палітычныя прыкметы і па сваім змесце
падобна на газавы канфлікт з Украінай
і можа зацягнуцца да 2011 года — да
выбараў прэзідэнта Беларусі...
Леанід ЛАХМАНЕНКА.

Дыскусійная
трыбуна

У

рэдакцыю «Звязды» не раз са скаргамі звярталіся бацькі наркаспажыўцоў і звычайныя неабыякавыя
грамадзяне: «Прама на рынках прадаюць наркотыкі, страшнейшыя за гераін.
Чыноўнікі не рэагуюць. Напішыце!»
У такія эмацыянальныя заявы верылася з цяжкасцю.
На жаль, аказалася, што чытачы не
фантазіравалі.
— На простым слэнгу гэта называецца «бубкі» ці «бубасы». На беларускім наркарынку з'явіліся з 2003 года. На
першы позірк, яны выглядаюць, як звычайнае насенне маку, якім пасыпаюць
булачкі, — тлумачыць Аляксандр Шпакоўскі, каардынатар грамадскай ініцыятывы «Антымак». — Насамрэч насенне
прапітана алкоідамі опію. Зварыўшы гэту атруту, наркаспажывец атрымлівае
рэчыва, мацнейшае за гераін. Кілаграма
звычайна хапае на чатыры дозы.
Аляксандр Шпакоўскі працягнуў мне
паперы за подпісам аднаго з міліцэйскіх
начальнікаў. У дакументах быў падкрэслены абзац, які тычыўся опію, падрыхтаванага з такога «маку»: «Тэрмін жыцця яго спажывальнікаў, па некаторых
ацэнках, складае 1-2 гады, у той жа час
«жыццёвы рэсурс» гераінавага наркамана — каля 5 гадоў».
— У Міністэрстве ўнутраных спраў
нам патлумачылі, што пра ўсё ведаюць.
Але не могуць вырашыць праблему з-за перашкодаў з боку іншых чыноўнікаў. Тыя,
напрыклад, матывуюць,
што, маўляў, нель га
абы сці ся без ма ку ў
хар чо вай пра мыс ловасці і наадрэз адмаўля юц ца ад тэр міч най
апрацоўкі насення. А каб
вырашыць пытанне, санкцыю трэба атрымаць ад шэрагу
ведамстваў...
— Навошта камусьці пасутнасці
перашкаджаць міліцыі змагацца са
смерцю?
— Нехта зарабляе на «бубках» фантастычныя грошы. Магчыма, існуе нейкае макавае лобі. Верагодна, камусьці
выгадна, што пад выглядам маку прадаецца смяротнае насенне... Мяркую, праваахоўным органам вядома, хто стаіць
за гэтым бізнэсам. На «бубкі» перайшлі
амаль усе наркаманы, якія раней спажывалі гераін, метадон і гэтак далей. Чаму
б і не? «Бубкі» прадаюцца напаўлегальна. З-за даступнасці і беспакаранасці
заразу падхапілі тысячы і дзясяткі тысяч
маладых людзей. Прыцягнуць іх да крымінальнай адказнасці магчыма толькі
тады, калі «бубкі» пачынаюць «варыць»
у наркапрытоне. Колькі маладых людзей
з-за гэтага ўжо ляжыць у трунах. У часы
складанай дэмаграфічнай сітуацыі мы
страчваем маладое пакаленне, павышаецца злачыннасць...

У аўторак, 22 чэрвеня, прайшла прэсканферэнцыя з удзелам МУС, КДБ і Міністэрства аховы здароўя. За 45 хвілін
было расказана пра поспехі беларускіх
праваахоўных органаў у барацьбе з наркагандлярамі (а поспехі ёсць, і значныя).
Звычайная прэс-канферэнцыя — службовыя асобы прамаўлялі, журналісты
рупліва занатоўвалі інфармацыю. Самым гарачым момантам стала канцоўка
прэс-канферэнцыі. Рэпарцёр Першага
нацыянальнага тэлеканала заўважыў,
што быў на Камароўскім рынку і
высветліў, што там без праблемаў можна набыць наркатычныя сродкі, напрыклад, забароненыя курыцельныя сумесі з лінейкі
«спайс». Следам задаў
пытанне я, наконт «бубак» — ці бачаць праваахоўнікі праблему? Адказ
быў такім:
— Мы вялі доўгую эпапею з
гэтымі «бубкамі» і дабіліся свайго, —
за ўва жыў Аляк сандр ГАЎ РЫ ЛАЎ,
начальнік упраўлення па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі

Начальнік упраўлення па наркокантролі МУС Аляксандр Гаўрылаў
лічыць праблему абароту «бубак» актуальнай. І лічыць, што ў будучыні з
гэтым пытаннем «будзе прасцей».
МУС Беларусі. — 25 мая была падпісана пастанова Савета Міністраў № 779.
Продаж нерасфасаванага маку на вагу
быў забаронены. На ўпакоўцы павінна
быць пазначана, хто вытворца, дата
расфасоўкі, хто расфасоўшчык і гэтак
далей. Апроч гэтага Дзяржстандартам
перапрацаваны праект «Мак харчовы.
Тэхнічныя ўмовы». Гэтай пастановай

любыя іншародныя рэчывы ў маку будуць забаронены. Насенне маку, якое
называюць «бубкамі», якраз наўмысна змяшана з макавай саломкай, якая
і дае эфект. 26 ліпеня гэта пастанова
ўваходзіць у сілу. Думаю, з гэтым стане
прасцей.
— Якое пакаранне будзе чакаць
гандляра «бубкамі»?
— Калі экспертыза дасць заключэнне, што ў насенні маку ёсць саломка,
злачынца панясе крымінальную адказнасць...
Такія меры Міністэрства ўнутраных
спраў лічыць перамогай. Што ж, у пэўным сэнсе гэта так. Нахабныя наркагандляры прынамсі перастануць прадаваць
«бубкі», перамяшаныя з натуральнай
макавай саломкай. Але ці вырашыцца
праблема цалкам?
Вядома, не. Усё адно пад выглядам
харчовага маку будуць прадаваць такое
ж з выгляду насенне, насычанае алкоідамі опію.
Выгадны бізнэс будзе квітнець, а наркабароны будуць усміхацца, пералічваючы грошы, заробленыя на крыві тысячаў маладых людзей, якіх падманам
уцягнулі ў наркатычны палон...
Рыхтуючы гэты матэрыял, сустрэўся
з яшчэ адным былым наркаспажыўцом
Аляксандрам Сяргеевым (прозвішча
зменена ў мэтах бяспекі героя матэрыялу. — «Звязда»). Дзесяць гадоў ён знаходзіўся ў наркатычнай залежнасці. Ад
смерці выратавалі шматлікія судзімасці,
турэмныя зняволенні. Аляксандр адзін
з тых рэдкіх спажыўцоў, хто вылечыўся. Сёння (з часу выратавання мінула
два гады) ён займае кіруючую пасаду
на будаўнічым прадпрыемстве, збіраецца ажаніцца.
— Год таму быў на прыёме ў аднаго
высокага міліцэйскага начальніка, абмяркоўвалі праблему распаўсюджання
«бубак», — узгадвае Аляксандр. — Высветлілася, што гэты чалавек валодае
пытаннем да дробязяў. Пры нас ён паставіў тэлефон на гучную сувязь і сказаў, што набірае нейкай чыноўніцы з іншага ведамства. Павітаўся з ёй і сказаў:
«Ну што, ці будзем вырашаць пытанне
з макам?» А яна ў адказ з насмешкай:
«Я булачкі з макам люблю...» І кінула
трубку. На гэтым наш візіт да міліцыянера скончыўся, усе пытанні былі знятыя... Таму я спадзяюся, што страшная
праўда пра «бубкі» дойдзе да вярхоў, і
тады праблему пачнуць вырашаць. Але
ўсё адно ўдар па моладзі быў нанесены
агромністы. Гэта яшчэ аукнецца нам у
будучыні...
У наступным нумары «Звязды» мы
надрукуем споведзь наркаспажыўцоў,
якія змаглі вылечыцца, выкладзем на
старонках газеты іх жыццёвую праўду.
Таксама распавядзем пра поспехі, якіх
змаглі дасягнуць праваахоўныя органы
і журналісты ў барацьбе з наркатычнымі
курыцельнымі мікстамі лінейкі «спайс».
Пра гэту праблему ў мінулым годзе гучна заявіла менавіта газета «Звязда».
(Працяг
у наступным нумары...)
Яўген ВАЛОШЫН,
загадчык аддзела
журналісцкіх расследаванняў.

ПОГЛЯД ЗБОКУ
Мяне, чалавека, які вядзе здаровы лад жыцця, праблема наркаманіі раней
ніколі не закранала. Жыццёвыя факты, з якімі давялося сутыкнуцца, рыхтуючы
гэты матэрыял, шакіравалі.
Не магу зразумець, як асобныя чыноўнікі цягам не менш як сямі гадоў дапускалі гандаль смерцю? Няўжо матэрыяльныя даброты могуць перакрыць
злачынства, якое так доўга чыніцца?
Былыя наркаспажыўцы, якім удалося выпаўзці з таго свету, і бацькі тых, што
ўжо ляжаць на могілках, папрасілі: «Напішыце, каб вінаватых у гэтым бяспраўі,
гэтых аматараў булачак з макам знайшлі і пакаралі...»
Людзі, якія пацярпелі ад «бубасаў», упэўненыя — спыніць іх распаўсюджанне можа толькі тэрмічная апрацоўка ўсяго маку, увезенага ў Беларусь.
Гэта — адзіная гарантыя.

25 чэрвеня 2010 г.

26 чэрвеня — Міжнародны дзень барацьбы
з наркатычнымі сродкамі

«ДУРМАН» МЯНЯЕЦЦА
Праваахоўнікі і ўрачы спрабуюць прыстасоўвацца
да наступстваў, звязаных з рэгулярным
з'яўленнем новых наркотыкаў
Спецыялісты кажуць, што росквіт
наркаімперыі абумоўлены сквапнасцю адных і наяўнасцю «лішніх» грошай у другіх. Наркаманія і звязаная
з ёю злачыннасць праніклі амаль ва
ўсе краіны свету. Наркабізнэс быў і
застаецца адным з самых даходных,
а ўжыванне наркотыкаў — адным з
самых згубных заняткаў.
За 5 месяцаў гэтага года Міністэрства
ўнутраных спраў выявіла каля 2 тысяч
злачынстваў у згаданай галіне. З незаконнага абароту канфіскавана каля 60 кг
наркатычных сродкаў і каля 30 кг псіхатропных рэчываў. Спынілі сваё існаванне
75 наркапрытонаў.
— У Беларусі рэалізуецца Дзяржаўная
праграма комплексных мераў па супрацьдзеянні наркаманіі, незаконным абароце
наркотыкаў і звязаных з імі злачынстваў
на 2009—2012 гады, — кажа начальнік
упраўлення па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі Міністэрства
ўнутраных спраў Аляксандр ГАЎРЫЛАЎ.
У Рэспубліканскі пералік наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і
прэкурсораў, якія падлягаюць дзяржаўнаму кантролю ў Рэспубліцы Беларусь,
рэгулярна ўносяцца змяненні. Сёлетняя
практыка ўжо дадала каля 30 сінтэтычных канабіноідаў. Яшчэ шэраг сінтэтычных канабіноідаў і хімічных прэкурсораў,
якія прымяняюцца для вырабу сінтэтычных наркотыкаў, быў выяўлены ў нашай
краіне ў апошнія два месяцы.
Асноўная маса наркотыкаў паступае ў
Беларусь з Нідэрландаў, Польшчы, Прыбалтыкі, Расійскай Федэрацыі, Украіны.
Акрамя таго, з Усходу ў краіны Еўрасаюза
па нашай тэрыторыі ідзе транзіт гераіну
і расійскіх прэкурсораў, а ў адваротным
кірунку — марыхуаны, гашышу, амфетаміну і МДМА. Перыядычна пачаў канфіскоўвацца метадон у выглядзе крышталёў. У асяродку збытчыкаў гэты наркотык
распаўсюджаны пад назвай «лёд». Ён не
мае прымесяў і таму шматразова разбаўляецца.
Колькасць каналаў паставак пастаянна павялічваецца. Калі ў 2006 годзе было
выяўлена 16 каналаў, то ў 2008-м — 32,
2009-м — 43, а за 5 месяцаў гэтага года
— ужо 23. Выяўленне падобных маршрутаў стала магчымым дзякуючы цеснаму
супрацоўніцтву з праваахоўнымі органамі
Еўропы і Азіі.
Калі ў 2005 годзе была спынена дзейнасць дзвюх падпольных наркалабараторый, то летась — васьмі. Ужо сёлета
выяўлена 3 лабараторыі па вырабе псіхатропных рэчываў і 15 памяшканняў, спецыяльна прыстасаваных для вырошчвання наркотыкаў расліннага паходжання.
Тэхналогіі вырабу большасці наркотыкаў па-ранейшаму можна адшукаць у
інтэрнэце. У віртуальных крамах можна
замовіць неабходныя для вытворчасці прэкурсоры і абсталяванне, насенне
наркатычных раслін для вырошчвання.
У маі ў Рэчыцкім раёне была ліквідавана
лабараторыя па вытворчасці амфетаміну. Яе гаспадары — расіянін і беларус
— разжыліся для гэтай мэты заводскім
лабараторным абсталяваннем. Былі ў
лабараторыі і неабходныя прэкурсоры, і
хімічныя рэактывы, а таксама каля 30 кг
сінтэзаванага амфетаміну, 980 таблетак
з утрыманнем псіхатропных рэчываў, 44
грамы гашышу.

Паводле слоў намесніка начальніка аддзела галоўнага ўпраўлення па
барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Камітэта дзяржаўнай
бяспекі Андрэя АНІСІМАВА, сітуацыя з
ростам распаўсюджанасці псіхатропных
рэчываў узмацняецца тым, што ў моладзевым асяроддзі кантрабанда і збыт
наркотыкаў лічацца хуткім і даступным
спосабам узбагачэння. Аднак моладзь не
ўлічвае, што суровае пакаранне за такія
злачынствы «не адпавядае тым магчымым матэрыяльным выгодам, якія яны
спрабуюць атрымаць».
— Праблема ўжывання наркотыкаў не
павінна адасабляцца ад праблемы ўжывання іншых псіхатропных рэчываў, — кажа галоўны нарколаг Міністэрства аховы здароўя Аляксей АЛЯКСАНДРАЎ.
— Праблема нярэдка пачынаецца з курэння і ўжывання піва ва ўзросце 16—20
гадоў. Менавіта таму наша двухдзённая
традыцыйная акцыя «Беларусь супраць
наркотыкаў і алкаголю» павінна данесці
простую інфармацыю: чым больш познім
будзе ўжыванне алкаголю, чым меншымі
будуць дозы, тым ніжэйшым будзе шанц
уцягнуцца ў наркотыкі... Недапушчальнай можна назваць рэкламу ў інтэрнэце курыльных сумесяў або сінтэтычных
канабіноідаў. Мінздароўя заўсёды будзе
і супраць рэкламы алкаголю. Днямі міністэрства чарговы раз выказала сваю
пазіцыю адносна неабходнасці перасоўвання на больш позні час рэкламы піва і
слабаалкагольных напояў на тэлебачанні.
Спадзяёмся, грамадства падтрымае нас
у гэтым...
Паводле слоў спадара Аляксандрава,
вельмі небяспечнымі можна лічыць новыя
наркотыкі, паколькі адсутнічае дакладная
інфармацыя адносна іх магчымага ўрону для нервовай сістэмы. Тым не менш,
тыя рэдкія выпадкі складаных псіхічных
расстройстваў, якія развіліся ў маладых
беларусаў пасля ўжывання навінак, сведчаць пра тое, што рэклама ў інтэрнэце
аб «лёгкасці» апошніх — абсалютная
хлусня.
Больш жорсткімі сталі сёлета падыходы ў дачыненні да абароту некаторых
легальных лекавых сродкаў, з якіх маладыя людзі вырабляюць наркатычныя
сродкі, у тым ліку амфетамінавыя. Цяпер
у Беларусі немагчыма купіць без рэцэпта сродкі з утрыманнем кадэіну, а таксама псіхатропныя лекавыя сродкі, з якіх
можна атрымаць амфетамінападобныя
злучэнні. Такая мера абумоўлена выяўленнем выпадкаў залежнасці ад падобных прэпаратаў.
У маі на базе РНПЦ псіхічнага здароўя
адкрылася самае буйное, на 50 ложкаў,
рэабілітацыйнае аддзяленне для ўсіх залежных, у тым ліку і для залежных ад
наркатычных рэчываў. Падобныя аддзяленні адчыніліся ўжо ва ўсіх абласцях.
Разам з метадам псіхалагічнага і псіхасацыяльнага ўздзеяння ў Беларусі цяпер
выкарыс тоўваецца і медыкаментозная
тэрапія-падтрымка. Цэнтры такой тэрапіі
былі адчынены на працягу года ў Светлагорску і Мінскай вобласці. Лячэнне там
праводзіцца згодна з міжнароднымі стандартамі. Папярэднія вынікі паказваюць,
што згаданыя метады дазваляюць хвораму аднавіць нармальнае жыццё пры ўмове поўнага адмаўлення ад нелегальных
наркотыкаў.
Святлана БАРЫСЕНКА.

Гістарычныя постаці і суверэнітэт Беларусі

Знакавая падзея ў жыцці беларус- грудку — у 1253 годзе каранаваўся першы князь Літве). Паўстанне ён разглядаў не як самамэту,
кага народа і маім асабістым адбылася ВКЛ МІНДОЎГ, што пацвярджаецца летапісам. а толькі як адзіна магчымы і таму непазбежны ў
27 ліпеня 1990 года, калі мы, дэпутаты Не так даўно споўнілася 750 гадоў з таго часу, тагачасных умовах сродак дасягнення свабоды і
Вярхоўнага Савета БССР 12-га склікан- але гэты юбілей для беларусаў, на жаль, прайшоў незалежнасці Беларусі.
ня, прынялі Дэкларацыю аб Дзяржаўным незаўважаным. А між тым, каранацыя Міндоўга,
Галоўная ідэя Каліноўскага заключалася ў тым,
суверэнітэце Рэспублікі Беларусь. Гэты дакумент, стварэнне асобнай каталіцкай дыяцэзіі рымскай каб аб'яднаць сялянскі антыпамешчыцкі рух з налічу, стаў важным крокам у станаўленні Беларусі як курыі, першага біскупства, умацавалі становішча цыянальна-вызваленчым. Саюзніка ў барацьбе
незалежнай краіны, у адраджэнні тысячагадовай беларуска-літоўскай дзяржавы і зацвердзілі тады супраць самадзяржаўя ён бачыў таксама ў перадзяржаўнасці, стварыў важныя ўмовы для сама- яе самастойнасць сярод еўрапейскіх краін.
давых сілах рускага народа. Якраз напярэдадні
стойнага развіцця нашай Бацькаўшчыны.
За сваю гісторыю Беларусь мела нямала вы- паўстання Каліноўскі на поўны голас выказаў сваё
Але ў мяне ўсё часцей узнікаюць пытанні: чаму датнейшых дзяржаўных лідараў. Сярод іх мы пра- цвёрдае перакананне: «Народ маскоўскі скаланабеларусам, якія маюць тысячагадовую гісторыю вамерна ганарымся Вялікім князем Вітаўтам, гет- ецца ад нашай векавой крыўды. Ён свабодным
ўтварэння сваёй дзяржаўнасці (хіба ж не паўна- манам Канстанцінам Астрожскім, канцлерам ВКЛ братам нашым, а не прыгнятальнікам быць жадае
вартаснай дзяржавай было Полацкае княства, што Львом Сапегам, нацыянальным героем Кастусём і адказнасць перад нашчадкамі за нашу жалезную
ўзнікла 1000 гадоў таму?), на працягу ўсёй сваёй Каліноўскім і інш.
няволю рашуча ўскладае на гатовы пасці царызм».
гісторыі ну ніяк не ўдавалася ўтрымаць сваю самаКнязь ВІТАЎТ (1350 — 27.10.1430), князь ВКЛ Гэтая фармулёўка і сёння ўражвае сваёй бездакорстойнасць? Ды і цяпер, калі афіцыйна абвешчаны (1392—1430). Прыхільнік цэнтралізаванай бела- най узважанасцю і высакародствам. Вуснамі Кассуверэнітэт, яе зноў трэба адстойваць... Чаму бе- руска-літоўскай дзяржавы. У 1382—1392 гг. узна- туся гаварыла нібыта сама абрабаваная і пакрыўларусы, якія далі свету шмат славутых імёнаў, не чальваў барацьбу беларуска-літоўскіх феадалаў джаная Беларусь. Гаварыла годна і патрабавальна.
ў стане адстаяць беларушчыну — сваю ўнікальную супраць Ягайлы за самастойнасць Вялікага Княст- Менавіта народныя ўяўленні пра справядлівасць
адметнасць перад усім светам, сваю родную мову ва Літоўскага, войскі ў Грунвальдскай бітве 1410 сталіся для яго галоўным крытэрыем у ацэнцы ўсіх
— душу народа?
года. Перамога ў ёй дала магчымасць захаваць сацыяльна-палітычных з'яў.
На маю думку, галоўная прычына ў тым,
Нашай адроджанай незалежнай дзяржашто мы не ведаем і таму не шануем сваіх
ве ўжо нямала гадоў, а дасюль у яе сталіцы
«Неабавязкова быць гісторыкам, каб ведаць горадзе Мінску няма помніка нашаму нацызнакамітых асобаў. А без гэтага немагчыма выхаванне патрыётаў і грамадзян, існа- гісторыю. Трэба быць грамадзянінам гэтай кра- янальнаму герою Кастусю Каліноўскаму, яго
ванне нацыі і захаванне самой дзяржавы. іны, чалавекам гэтай зямлі».
паплечнікам, які сведчыў бы пра змаганне
Выключна важнай для беларускага грамадАнатоль БУТЭВІЧ. беларусаў за сваю самастойнасць.
ства з'яўляецца аб'ектыўная ацэнка гістаНезразумела і тое, чаму замоўчваецца
рычных падзей мінулага, а самае галоўнае
інфармацыя пра нацыянальна-вызваленчае
— удзельнікаў і кіраўнікоў тых падзей.
ВКЛ, дасягнуць найбольшай магутнасці.
паўстанне 1863—1864 гадоў, чаго мы баімся? КаУ нашай гісторыі ёсць шмат старонак, якімі мы
Канстанцін АСТРОЖСКІ паходзіў з тураў- му сорамна за гэта? Не помсцяць жа беларусы ні
можам правамерна ганарыцца перад усім светам, скіх і пінскіх князёў (1460?—1530), военачальнік французам, ні немцам, ні палякам, ні тым жа рускім
хачу нагадаць пра некаторыя самыя важныя, на і дзяржаўны дзеяч ВКЛ. Гетман найвышэйшы (з за тое, што іх продкі прыходзілі на нашу зямлю з
маю думку, гістарычныя постаці, якія павінны быць 1497), кашталян віленскі, ваявода трокскі (з 1522), мячом? Было крывавае задушэнне паўстання пад
прыкладам для цяперашніх грамадзян Беларусі.
член Рады княства. Узначальваў паспяховыя па- кіраўніцтвам Каліноўскага. Гэтыя і іншыя гістарычПершым сярод славу тых асобаў храналагіч- ходы на крымскіх татар, перамог больш як у 60 ныя факты вядомыя ўсяму свету, занесеныя ў аналы гісторыі, апісаныя самімі расійскімі гісторыкамі,
на стаіць Усяслаў ЧАРАДЗЕЙ (1029—1101). Гэта бітвах. Актыўны абаронца праваслаўя.
8 верасня 1514 года адбылася Аршанская бітва. якіх не даводзіцца падазраваць у нейкіх асаблівых
князь, пры якім Полацкая зямля, бадай, упершыню
гучна заявіла пра сябе як пра самастойную дзяр- У жніўні 1514 года пасля ўзяцця Смаленска 80-ты- прыхільнасцях да Беларусі ці ў русафобіі. Дарэчы,
жаву з росквітам мастацтва, адукацыі, дойлідства, сячнае рускае коннае войска рушыла на Оршу і у падтрымку паўстанцаў актыўна выступаў А.І. Герз паступовым (і, што вельмі важна, мірным) прыхо- Друцк. 30-тысячнае войска ВКЛ узначальваў гет- цэн, камітэт рускіх афіцэраў у Польшчы.
дам у штодзённы побыт народа хрысціянства. Пра ман К.І. Астрожскі. Пасля працяглай бітвы ён навёў
...Найбольш вядомы ўсяму свету наш славуты
князя Усяслава хадзілі розныя чуткі, складаліся маскоўскую конніцу на схаваныя гарматы, агнём асветнік і першадрукар Францыск СКАРЫНА,
быліны. Менавіта яму прысвяціў выдатныя па сваёй якіх конніца была змецена. Умелым манеўрам ён якому не так даўно адкрыты помнік у Мінску. Гэты
мастацкай вартасці радкі знакаміты аўтар «Слова па частках разбіў праціўніка, нанёс яму страты помнік упрыгожыў нашу сталіцу, надаў старажытпра паход Ігараў». Менавіта ён пабудаваў першы каля 40 тысяч забітымі.
нае аблічча гораду.
сімвал беларускай дзяржаўнасці (самастойнасці)
Леў САПЕГА (4.4.1557—7.7.1633), дзяржаўны
Але набліжаецца 150 гадоў, як нарадзіўся Яўхім
— Сафійскі сабор.
дзеяч ВКЛ, канцлер. Адстойваў суверэнітэт княст- Фёдаравіч КАРСКІ — вялікі вучоны-энцыклапеПасля Полацка другім па значэнні ў тыя часы ва ў складзе Рэчы Паспалітай, выступаў супраць дыст, адзін з тых славутых дзеячаў, якіх даў наш
лічыўся старажытны Мінск і значную ролю яму на- раздачы палякам зямельных уладанняў і пасад, уз- народ славянскай культуры. Ён адзіны з беларусаў
даваў Усяслаў Чарадзей. Гэта незвычайная для начальваў соймавую камісію па стварэнні Статута быў уганараваны званнем Акадэміка Пецярбурггісторыі постаць. Таму ўсёй душой падтрымліваю Вялікага княства Літоўскага 1588 г., фінансаваў яго скай Акадэміі навук у галіне філалогіі. Рэктар Варпрапанову аб адкрыцці яму ў сталіцы годнага пом- выданне ў віленскай друкарні Мамонічаў.
шаўскага, прафесар Пецярбургскага ўніверсітэтаў,
ніка і веру, што гэта абавязкова збудзецца.
Знакаміты польскі гісторык культуры і права, правадзейны член інстытута беларускай культуры,
Першы князь ВКЛ...
В. Мацяёўскі пра гэты дакумент пісаў, што ён з'яў- Чэшскай акадэміі навук, уладальнік прэмій і медаБяда ў тым, што мы гісторыі сваёй не ведалі. ляецца вялікім помнікам заканадаўства сваёй эпо- лёў Ламаносава, Бацюшкава, Ахматава... Яўхім
Карскі — старшыня слоўнікавай камісіі і камісіі па
Памяць пра Вялікае Княства Літоўскае была за- хі, «такім, якога тагачасная Еўропа не мела»...
крэслена надоўга. Аднак, як справядліва пісаў Якуб
Кожнае пакаленне беларусаў наноў адкры- адкрыцці ў Мінску Беларускага дзяржаўнага ўніКолас: «На свеце тайн такіх няма, што засталіся вае высакародны вобраз свайго любімага на- версітэта, аўтар звыш 700 навуковых прац.
Цягам 37 гадоў ён ствараў унікальную манаб не раскрыты». І цяпер ужо вядома, што Бела- цыянальнага героя Кастуся КАЛІНОЎСКАГА
русь з'яўляецца галоўнай пераемніцай ВКЛ, што (1838—1864). Ён першы абгрунтаваў праграму графію «Беларусы» ў трох тамах і першым прыЯНА аб'ядноўвала ранейшыя асобныя княствы- барацьбы за палітычнае і духоўнае вызваленне знаў, што «беларуская гаворка павінна лічыцца
землі: Навагрудскую, Полацкую, Турава-Пінскую беларускага народа і спрабаваў рэалізаваць свае самастойнай: сукупнасць яе характэрных рыс не
і іншыя. Менавіта ў першай сталіцы ВКЛ — Нава- ідэі стварэння дэмакратычнага ладу (у Беларусі і паўтараецца ні ў адной славянскай мове».

Зразумела, што пад «гаворкаю» ён разумеў
мову. На тыя часы гэта была сенсацыйная заява, у чым была вялікая мужнасць аў тара. Сваёй
працай «Беларусы» ён адзін здзейсніў тое, што
пад сілу толькі маштабнай навукова-даследчай
установе з вялікім штатам навукоўцаў-гіс торыкаў, этнографаў, фалькларыстаў, мовазнаўцаў,
археолагаў, дыялектолагаў, картографаў. Гэтая
ягоная праца, якую называюць «энцыклапедыяй
беларусазнаўства», з'яўляецца вышэйшым дасягненнем еўрапейскай славістыкі канца ХІХ — пачатку ХХ стагоддзя.
Сапраўдная любоў да Радзімы асабліва абвострана выяўляецца ў цяжкія для яе хвіліны, калі любіць азначае ахвяраваць сабою. Па сваёй
значнасці Яўхім Карскі, на мой погляд, стаіць у
шэрагу такіх знакамітых імёнаў нашай гісторыі,
як Ефрасіння ПОЛАЦКАЯ, Кірыла ТУРАЎСКІ,
Мікола ГУСОЎСКІ і Францыск Скарына. Апошнім
чатыром у скверы БДУ ужо стаяць помнікі, якія
дапамагаюць беларусам усвядоміць сябе народам. У гэтым унікальным месцы, на маю думку,
не хапае помніка Яўхіму Карскаму — карыфею
беларусазнаўства, бліскучаму і непараўнальнаму
ні з кім даследчыку.
...Настаў час вызначыцца ў сваіх адносінах да ключавых фігур, гістарычных постацей
Бацькаўшчыны. Перакананы, што гісторыя рухаецца ў кірунку да справядлівасці, роўнасці
і свабоды, гуманізацыі і дэмакратызацыі грамадскіх стасункаў. Такі лёс сучаснай цывілізацыі. Таму можна смела сцвярджаць, што слынныя імёны папярэднікаў не знікнуць у акіяне
вечнасці. Для таго, каб гэтага не здарылася,
неабходна стварыць пантэон нацыянальнай
славы Беларусі. Бо ведаць сваіх герояў павінен
кожны народ. Гэта падштурхоўвае звярнуцца
да гісторыі сваёй краіны, зразумець, што гэтая
краіна была і сёння яна з'яўляецца суверэннай
дзяржавай.
Стварэнне пантэона дапаможа падняць патрыятычны дух народа, паказаць самім сабе і ўсяму
свету мінулае і сапраўднае Беларусі.
Гэта вельмі ак туальна сёння, гэта надасць
гіс тарычнасці нашай дзяржаўнасці. Гэта будзе
сведчаннем таму, што ёсць у нас свае князі, ёсць
нацыянальныя героі, славутыя военачальнікі і дзяржаўныя дзеячы, асветнікі і навукоўцы. А значыць
ёсць у нас свая гісторыя, свая цудоўная спадчына,
якой трэба ганарыцца.
Кожная дзяржава, кожны народ маюць права
самі вызначаць сваіх лідараў і сваіх герояў. І нашы суседзі павінны разумець, што ў Беларусі свае
героі і свае лідары. Для Беларусі ўнутраныя інтарэсы патрабуюць таго, каб быць больш незалежнай
дзяржавай, падтрымліваць партнёрскія адносіны і
з Усходам, і з Захадам.
Стварэнне пантэона нацыянальнай славы Беларусі, славутых постацей Беларусі неабходна для
адзінства нацыі, непарыўнасці гісторыі, трывалай
сувязі пакаленняў.
...У кожнага свой погляд на праблему, свая думка наконт той ці іншай падзеі, той ці іншай асобы і
яе ролі ў гісторыі краіны. Я хацеў выказаць свае.
Міхась ЖЭБРАК.

