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Прый сцi пра ца ваць у сро дак ма-

са вай iн фар ма цыi, але iмк нуц ца 

быць «вы шэй» за яго — усё роў на 

што хi рур гу на пер шай апе ра цыi 

аб ра зiц ца вы гля дам кры вi. На ша 

ра бо та — iн фар ма ваць. З на го ды 

жаль бы не ка то рых жур на лiс таў, 

якiя, зда ец ца, ста ра юц ца зра бiць 

з ся бе вяз няў сум лен ня i на гэ тай 

хва лi па вы сiць улас ны рэй тынг, 

ус пом нiў ся адзiн вы па дак.

Бы ла яшчэ бяс пё рым ка рэс пан дэн-
там, за тое з юнац кiм мак сi ма лiз мам. 
Трэ ба бы ло пад рых та ваць ма тэ ры ял 
пра па да ру нак го ра ду ад ня мец ка га 
па бра цi ма. I гор да за явi ла я рэ дак та-
ру: не пай ду, маў ляў, у мя не дзя ду ля з 
iмi ва я ваў. А рэ дак тар мне ад ка за ла: 
«Пой дзе це. I зро бi це доб ры ма тэ ры ял. 
Пра фе сiй на». I я пай шла. I зра бi ла. Бо 
тут вы бар прос ты, як у та го хi рур га.

Чы тач не му сiць ве даць, якой рэ лi гii 
ты тры ма еш ся, коль кi ты сён ня спаў i як 
ты аса бiс та ста вiш ся да свi нак на фер ме. 
Чы тач ча кае iн фар ма цыю. Урэш це, ка лi б 
з усiх тэ ле вi за раў чут на бы ла ад на хлус-
ня, — гля дач зра бiў бы свой вы бар, прос-
та на цiс нуў шы на кноп ку, цi не так? Але я 
не пра па лi ты ку. За ча пi ла, як той ка заў, 
ме на вi та пы тан не пра фе сi я на лiз му.

Праў ду ка жуць, сён ня са мая ўраз-
лi вая ка тэ го рыя на сель нiц тва ў све-
це — гэ та бе лы муж чы на-атэ iст з тра-
ды цый най ары ен та цы яй. Дык сён ня ў 
Бе ла ру сi жур на лiс ты дзяр жаў ных СМI 
(што са мо па са бе ўжо па ча ло гу чаць 
як аб ра за) ста лi гэ ты мi са мы мi бед ны мi 
бе лы мi муж чы на мi... I нi я кiх та бе льгот. 
У ад роз нен не, да рэ чы, ад тых, хто не 
спра вiў ся з гэ тым ця жа рам i зволь нiў-
ся, — iм спа чу ва юць, з iх ро бяць ге ро яў. 
Але да вай це пры зна ем: збег чы пра сцей 
за ўсё.

Мы не «ло вiм хай пу», не ро бiм укi даў, 
не пi шам фэй каў, абы на збi раць лай каў. 
Мы прос та пра цу ем — i а чац вёр тай 
ра нi цы, i а вось май ве ча ра, i на фер ме, 
i на за вод зе. У по лi, як той ка заў, а не 
дзесь цi, ча сам на ват за ме жа мi кра i ны. 
I нi ко му нi чо га не да каз ва ем. На са мрэч, 
i жа дан ня ня ма. Прос та крыўд на за ка-
лег, та му што ба чу, у якiх умо вах пра-
цу юць. З го на рам. «Ра бi, што па вi нен, 
i няхай будзе, што бу дзе» — гэ та пра 
сён няш нiх ка рэс пан дэн таў.

Так, у нас так са ма ёсць улас ная ацэн-
ка сi ту а цыi. На тое мы i homo sapiens, каб 
раз ва жаць i ра бiць вы ва ды. Але нель га 
прый сцi ў пра фе сiю i па тра ба ваць са-
бе асоб ных умоў толь кi та му, што та бе 
неш та не па да ба ец ца. Год на пры знаць, 
што не спра вiў ся, i сыс цi. Але па лi ваць 
бру дам тых, хто за стаў ся, — нiз ка.

Сён ня ўжо вi да воч на, хто ча го вар ты.
Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

У лi ку вы со кiх за меж ных гас-

цей, якiя так са ма пры бы лi на 

па рад, — прэ зi дэн ты Ка зах-

ста на, Кыр гыз ста на, Мал-

до вы, Сер бii, Та джы кi ста на, 

Уз бе кi ста на, прад стаў нi кi вы-

шэй шых ор га наў ула ды не ка-

то рых iн шых дзяр жаў, па слы 

кра iн — са юз нi каў СССР па 

ан ты гiт ле раў скай ка а лi цыi. 

Бы лi за про ша ны так са ма 

кi раў нi кi не ка то рых мiж на род-

 ных ар га нi за цый, у тым лi ку 

стар шы ня ка ле гii Еў ра зiй скай 

эка на мiч най ка мi сii Мi ха iл Мяс-

нi ко вiч i ге не раль ны сак ра -

тар АДКБ Ста нi слаў Зась.

Акра мя ра сiй скiх ва ен ных у па-
ра дзе пры ня лi ўдзел прад стаў нi кi 
13 дзяр жаў, у тым лi ку па брус чат-
цы Крас най пло шчы пра мар шы ра-
ва ла гру па сця га нос цаў звод най 
ро ты га на ро вай вар ты Мi нiс тэр-
ства аба ро ны Бе ла ру сi ў скла дзе 
60 ча ла век.

Бе ла рус кiя ва ен ныя пра нес лi 
Дзяр жаў ны сцяг Рэс пуб лi кi Бе ла русь, 

ба я выя сця гi пар ты зан ска га 
атра да iмя Жа лез ня ка, а так-
са ма злу чэн няў, якiя пры ма лi 
ўдзел у вы зва лен нi Бе ла ру сi ад 
ня мец ка-фа шысц кiх за хоп нi каў. 
Сця гi гэ тых жа злу чэн няў бы лi 
пра не се ны па Крас най пло шчы 
пад час гiс та рыч на га па ра да Пе-
ра мож цаў, якi ад быў ся 24 чэр-
ве ня 1945 го да ў го нар пе ра мо гi 
СССР над Гер ма нi яй у Вя лi кай 
Ай чын най вай не.

У Ра сii па рад з на го ды 75-год-
дзя Пе ра мо гi сё ле та быў пе ра не-
се ны з 9 мая з-за пан дэ мii ка ра на-
вi ру са. Прэ зi дэнт РФ вы браў да ту 
24 чэр ве ня, бо ме на вi та ў гэ-
ты дзень у 1945 го дзе ад быў ся 
гiс та рыч ны па рад Пе ра мож цаў. 
Па ана ло гii ця пе раш няя ўра чыс-
тасць бы ла на зва на па ра дам Пе-
ра мо гi.

Пас ля па ра да Прэ зi дэнт Бе ла-
 ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка ў Маск-
ве ўсклаў квет кi да Ма гi лы Не вя-
до ма га сал да та ка ля Крам лёў скай 
сця ны. Ва ўра чыс тай цы ры мо нii 
пры ня лi ўдзел Прэ зi дэнт Ра сii — 

Ула дзi мiр Пу цiн i кi раў нi кi iн шых 
дзяр жаў, якiя пры бы лi ў ра сiй скую 
ста лi цу на ўра чыс тас цi ў го нар 75-
год дзя Пе ра мо гi ў Вя лi кай Ай чын-
най вай не. Яны ўша на ва лi мi ну тай 
маў чан ня па мяць за гi ну лых у га ды 
вай ны.

Ма гi ла Не вя до ма га сал да та 
зна хо дзiц ца ў Аляк санд раў скiм са-
дзе ка ля сцен Крам ля. Комп лекс 
уклю чае над ма гiль ную плi ту, на 
якой уста ноў ле на брон за вая кам-
па зi цыя — сал дац кая кас ка i лаў-
ро вая га лi на, якiя ля жаць на сця гу. 
У цэнт ры — нi ша з над пi сам «Iмя 
тваё не вя до ма, подз вiг твой бес-
смя рот ны» з брон за вай зор кай, 
у ся рэ дзi не якой га рыць Веч ны агонь. 
Справа ад ма гi лы размяшчаецца 
гранітная алея з блокамі, на якіх на-
не се ны наз вы га ра доў-ге ро яў, уклю-
ча ю чы Мiнск, а так са ма Брэсц кай 
крэ пас цi, i вы ява ме да ля «За ла тая 
Зор ка». У бло ках закладзены кап су-
лы з зям лёй га ра доў-ге ро яў.

На га да ем, у Бе ла ру сi ва ен-
ны па рад у азна ме на ван не 75-й 
га да вi ны Вя лi кай Пе ра мо гi пра вя лi 

9 мая. У iм удзель нi ча ла ка ля 
3 тысяч ва ен на слу жа чых i звыш 
150 адзi нак тэх нi кi, у не бе над 
Мiнск ам пра ля це лi 36 са ма лё таў 
i вер та лё таў. «Гэ та свя та для нас 
свя шчэн нае. Тра ге дыя бе ла рус-
ка га на ро да, якi вы нес на пля чах 
ты та нiч ны груз страт i раз бу рэн няў 
са май бяз лi тас най вай ны XX ста-
год дзя, не па раў наль ная нi з якi мi 
цяж кас ця мi сён няш ня га дня», — 
пад крэс лiў на ва ен ным па ра дзе ў 
Мінску Прэ зi дэнт Бе ла ру сi.

На пя рэ дад нi вi зi ту ў Маск ву кi-
раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы пры-
няў удзел у се рыi па мят ных ме ра-
пры ем стваў. 20 чэр ве ня Аляк санд р 

Лу ка шэн ка ад крыў ме ма ры яль ны 
комп лекс па мя цi спа ле ных вё сак 
Ма гi лёў скай воб лас цi, якi раз ме-
шча ны ў вёс цы Бор кi Кi раў ска га 
ра ё на. На на ступ ны дзень Прэ зi-
дэнт на ве даў Свет ла гор скi ра ён, 
дзе ад бы ла ся цы ры мо нiя ад крыц-
ця ме ма ры яль на га комп лек су 
«Ала» на мес цы спа ле най у га ды 
вай ны на цыс та мi вёс кi. У дзень 
па чат ку Вя лi кай Ай чын най вай ны, 
22 чэр ве ня, кi раў нiк дзяр жа вы зра-
бiў па езд ку ў Брэст. Аляк сандр Лу-
ка шэн ка на ве даў Брэсц кую крэ-
пасць, дзе па тра ды цыi прайшло 
па мят нае ме ра пры ем ства.

Па вод ле Бел ТА.

«СТРА ЦIЦЬ 
СТА БIЛЬ НАСЦЬ — 
ВЕЛЬ МI НЕ БЯС ПЕЧ НА»

Аб спро бах па зба вiць бе ла ру саў бяс пе-
кi i мi ру раз ва жае на мес нiк стар шы нi 
Па ста ян най ка мi сii Па ла ты прад стаў-
нi коў па на цы я наль най бяс пе цы Iгар 
ЛАЎ РЫ НЕН КА:

— Як ча ла век ва ен ны, як ге не рал i як 
ва ен на слу жа чы, якi пры маў удзел у ба я-
вых дзе ян нях на тэ ры то рыi Аф га нi ста на, 
ха чу ска заць, што най боль шая каш тоў-
насць — гэ та ча ла ве чае жыц цё. Ад па-
вед на, най больш важ ная за да ча дзяр-

жа вы — гэ та гарантаваць бяс пе ку знеш нюю i ўнут ра ную. I 
вель мi важ на не да пус цiць ней кiх па гроз унут ры кра i ны. На ша 
дзяр жа ва з гэ тым спраў ля ец ца — як на знеш нiх ру бя жах, так 
і ва ўнут ра най па лi ты цы.

Я доў гi час пра ца ваў не ў Бе ла ру сi, у тым лi ку ў Ра сii, 
бы ваў у мно гiх кра i нах у слу жбовых ка ман дзi роў ках. Бе-
ла русь заў сё ды па зi цы я на ва ла ся як бяс печ ная дзяр жа ва, 
дзяр жа ва, у якой з за да валь нен нем пры ма лi ту рыс таў з 
уся го све ту, дзе дзе цi, жан чы ны мо гуць гу ляць у лю бы час 
су так i не ба яц ца за сваё жыц цё. Дзя цей не аба вяз ко ва 
па ста ян на су пра ва джаць па го ра дзе — яны са мi мо гуць 
пе ра мя шчац ца, та му што ор га ны ахо вы пра ва па рад ку вы-
кон ва юць сваю функ цыю.

Стра цiць гэ ту ста бiль насць вель мi не бяс печ на.
За пi са ла Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«ДА НОСЬ ЦЕ СВАЮ 
ПА ЗI ЦЫЮ КУЛЬ ТУР НА 
I АР ГУ МЕН ТА ВА НА»

Люд мi ла КА НА НО ВIЧ, стар шы ня 
Па ста ян най ка мi сii Па ла ты прад стаў нi-
коў па пра цы i са цы яль ных пы тан нях:

— Мая па зi цыя як дэ пу та та — усе пра-
цэ сы, звя за ныя з вы ба ра мi, па вiн ны дак-
лад на рэ гу ля вац ца вы бар чым за ка на даў-
ствам, што i ад бы ва ец ца ў на шай кра i не. 
Кож ны ча ла век, без умоў на, мае пра ва на 
сваю дум ку, бо яна аба пi ра ец ца на пэў-
ны жыц цё вы во пыт. Але, на мой по гляд, 
па зi цыя гра ма дзя нi на у пер шую чар гу па-

вiн на зы хо дзiць з ана лi зу рэ ча iс нас цi: та го, што мы ма ем, та го 
шля ху, якi прай шла на ша кра i на. Са праў ды, у на шай гiс то рыi 
бы ло роз нае, але сён ня мы жы вём у мiр най, пры го жай кра i не, 
якая раз вi ва ец ца i мае ба гаж да сяг нен няў.

Так са ма мне вель мi б ха це ла ся, каб кож ны вы бар шчык 
вы каз ваў сваю па зi цыю цы вi лi за ва на, iн тэ лi гент на, у рам ках 
за ка на даў ства, не апус каў ся да аб раз i га неб ных дзе ян няў 
на ад рас тых, хто ду мае iнакш. Мы бе ла ру сы — лю дзi та ле-
рант ныя, у на шым мен та лi тэ це вы каз вац ца ка рэкт на, пiсь-
мен на, па ва жа ю чы чу жую дум ку. Маг чы масць вы зна чыць 
сваю па зi цыю бы ла апош нiм ча сам за бяс пе ча на пi ке та мi па 
збо ры под пi саў. I я так са ма пры ня ла ўдзел у збо ры под пi-
саў, ад даў шы свой го лас за прэ тэн дэн та ў кан ды да ты. Мой 
за клiк да бе ла ру саў — да нось це сваю па зi цыю куль тур на i 
ар гу мен та ва на.

За пi са ла Марыя ДАДАЛКА.

У ГО НАР ПЕ РА МО ГI
ПРЭ ЗI ДЭНТ БЕ ЛА РУ СI АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА ЎЧО РА ПРЫ СУТ НI ЧАЎ 

У МАСК ВЕ НА ВА ЕН НЫМ ПА РА ДЗЕ, ПРЫ СВЕ ЧА НЫМ 75-ГОД ДЗЮ ПЕ РА МО ГI 
Ў ВЯ ЛI КАЙ АЙ ЧЫН НАЙ ВАЙ НЕ.

Трыбуна дэ пу та таТрыбуна дэ пу та та
Фо

та
 Б
ел
ТА

.

Дум кi ўго ласДум кi ўго лас Бу дзем пра фе сi я на ла мi,
аль бо Ча му не ка то рыя ка ле гi спра бу юць у чу жой баж нi цы свеч кi па праў ляць

Блiз кая ўла даБлiз кая ўла да

За праб ле май кан крэт на га 
ча ла ве ка трэ ба ба чыць 
сi ту а цыю ў цэ лым

Пра гэ та за явi ла на мес нiк кi раў нi ка 
Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та Воль га ЧУП РЫС 

пад час аса бiс та га пры ёму ў Пiн ску
«Гэ та вель мi важ на — вы ра-

шыць праб ле му кож на га ча-

ла ве ка. Але ка лi мы ба чым 

зва ро ты i ана лi зу ем iх у су-

куп нас цi, то па вiн ны ра бiць 

вы сно вы пра тое, якiя ёсць 

не да пра цоў кi ў сiс тэ ме ў цэ-

лым, якiя ёсць рэ сур сы для 

та го, каб па леп шыць сi ту а-

 цыю. На ша ра бо та, у тым лi-

ку Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн-

та i ўсёй сiс тэ мы дзяр жаў-

ных ор га наў, па вiн на быць 

на цэ ле на на перс пек тыў нае 

раз вiц цё. Не да стат ко ва пра ана лi за ваць толь кi 

кан крэт ны зва рот. Трэ ба пра ана лi за ваць у цэ лым 

усё, што ад бы ва ец ца ў тым цi iн шым кi рун ку, 

зра бiць ад па вед ныя вы сно вы i, зы хо дзя чы з гэ-

та га, вы бу да ваць да лей шую ра бо ту», — ска за ла 

Воль га Чуп рыс.

Па пя рэд не на пры ём за пi са лi ся 10 ча ла век. Боль-
шасць пы тан няў да ты чы ла ся юры дыч най тэ ма ты кi — 
ад но сiн у га лi не пра ва, дзей нас цi пра ва ахоў ных ор га-
наў, су до вай сiс тэ мы. Гэ та не ста ла не ча ка нас цю для 
Воль гi Чуп рыс. За апош нi час коль касць зва ро таў у 
Ад мi нiст ра цыю Прэ зi дэн та з Пiн ска га рэ гi ё на ў цэ лым 
знi зi ла ся. Ра зам з тым па вя лi чы ла ся коль касць зва-
ро таў па пра ва ахоў най сфе ры, ра бо це су до вых ор га-
наў, вы ка нан нi вы не се ных су до вых ра шэн няў. «Гэ та 
зна чыць на прош ва ец ца вы сно ва: ка лi ёсць та кi зрэз, 
па вя лiч ва ец ца коль касць зва ро таў па гэ тых кi рун ках, 
ад па вед на, трэ ба на тое рэ ага ваць. Вя до ма, мы не па кi-
нем без ува гi зга да ныя пы тан нi», — ад зна чы ла на мес нiк 
кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та.

Яна звяр ну ла ўва гу на тое, што ў цэ лым мя ня ец ца ха-
рак тар пы тан няў, з якi мi лю дзi звяр та юц ца на аса бiс тыя 
пры ёмы. На прык лад, ра ней час цей за ўсё га вор ка iш ла 
аб праб ле мах у жыл лё ва-ка му наль най гас па дар цы. Ця-
пер коль касць та кiх зва ро таў знач на змен шы ла ся. «Што 
свед чыць аб тым, што сiс тэ ма па ча ла пра ца ваць у гэ тым 
кi рун ку. Зна чыць скар гi гра ма дзян да лi штур шок да та го, 
каб бы лi па ляп шэн нi ў гэ тай сфе ры. Мне зда ец ца, лю дзi 
па чы на юць да вя раць та му, што мы ро бiм. Бо яны ўба чы лi: 
адзiн раз вы ра шы лi, дру гi, трэ цi, по тым сiс тэм на па пра ца-
ва лi, па леп шы лi кi ру нак», — пад крэс лi ла Воль га Чуп рыс.

Пад час сва ёй па езд кi ў рэ гi ён яна так са ма на ве да-
ла Па лес кi дзяр жаў ны ўнi вер сi тэт, дзе азна ё мi ла ся з 
пра ек та мi, над якi мi пра цуе iн жы нi рын га вы цэнтр ВНУ, 
су стрэ ла ся з пра фе сар ска-вы клад чыц кiм са ста вам.

Па вод ле Бел ТА.


