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Мож на бы ло б ска заць, што не вар-
та звяр таць ува гу на эк стра ва гант ныя 
за явы ад стаў ных па лі ты каў і што ў ка-
лі до рах ААН ёсць шмат роз ных «дак-
ла даў». Да рэ чы, у струк ту рах са мой 
ААН — упраў лен ні па нар ко ты ках і зла-
чын нас ці і Між на род ным ка мі тэ це па 
кант ро лі за нар ко ты ка мі — гэ ты дак-
лад вы клі каў толь кі абу рэн не. Але тут у 
дак лад чы ках не шэ ра го выя ад стаў ныя 
па лі ты кі, а лю дзі, якія ўва хо дзяць у су-
свет ную элі ту, у тым лі ку бы лы ген сак-
ра тар ААН Ко фі Анан, у мі ну лым ге не-
раль ны сак ра тар НА ТА Хаў ер Са ла на 
і ін шыя. Гэ тыя лю дзі ні ко лі не ка жуць 
неш та бес сэн соў нае, а заў сё ды ма юць 
пэў ныя мэ ты.

Не вы клю ча на, што гэ ты дэ марш — 
за мо ва паўд нё ва а ме ры кан скіх нар ка-
кар тэ ляў для атры ман ня яшчэ больш 
вя лі кіх пры быт каў. Ан ты нар ка тыч ная 
ба раць ба — адзін з тра ды цый ных эле-
мен таў знеш няй па лі ты кі ЗША ва ўза-
е ма ад но сі нах з ла ці на а ме ры кан скі мі 
кра і на мі. Ва шынг тон так вы ра шае свае 
праб ле мы, у тым лі ку за ме ну кі раў ні коў 
су сед ніх кра ін.

Част ко вая ле га лі за цыя нар ко ты каў 
і зні жэн не гра ду са ан ты нар ка тыч най 
ба раць бы мо гуць да па маг чы ЗША пе-
ра клю чыц ца на ін шыя праб ле мы. У 
пры ват нас ці, на вы вад вой скаў з Аф-
га ні ста на, дзе нар ко ты кі так са ма адзін 
з га лоў ных фак та раў па лі ты кі.

Са ма ж пра па но ва ле га лі за цыі лёг-
кіх нар ко ты каў — ама раль ная. На прык-
лад, пас ля ле га лі за цыі ма ры ху а ны ў Га-
лан дыі коль касць яе спа жыў цоў ад ра зу 
пад ско чы ла ў не каль кі ра зоў. «Лёг кія 
нар ко ты кі» — гэ та хут кі шлях да «цяж-
кіх». На ву коў цы Ка лум бій ска га ўні вер-
сі тэ та (ЗША) вы свет лі лі, што ўжы ван не 

ма ры ху а ны па вы шае шан цы пе ра хо ду 
на цяж кія нар ко ты кі для дзя цей у 85 ра-
зоў, для да рос лых — у 17.

Ра сій ская сі ту а цыя з нар ко ты ка мі 
ка та стра фіч ная. Сёння ў кра і не, па роз-
ных ацэн ках, да 8.500.000 спа жыў цоў 
нар ко ты каў. Пай сці на ле га лі за цыю 
ў лю бым вы гля дзе — гэ та вы клі каць 
ка лапс. Ра сіі па трэб на не ле га лі за цыя 
нар ко ты каў, а су ро вая кры мі наль ная 
ад каз насць за іх пра па ган ду і за клі кі 
да ле га лі за цыі.

Але ж са праў ды прый шоў час но вых 
па ды хо даў у ба раць бе з нар ка ма фі яй 
на між на род ным уз роў ні. Так, ві да воч-
на, што су свет ная су поль насць пра гля-
дзе ла маш таб праб ле мы аф ган ска га 
нар кат ра фі ку. Та му, на прык лад, вы-

пра цоў ка дзяр жа ва мі — чле на мі ШАС 
аб агуль не най па зі цыі, на кі ра ва най на 
ква лі фі ка цыю аф ган скай нар ка выт вор-
час ці як пра мой па гро зы між на род на му 
мі ру і бяс пе цы, ме ла б гіс та рыч нае зна-
чэн не. Та кая па зі цыя ўжо бы ла за яў-
ле на з бо ку АДКБ, што ста ла вы ні кам 
бе ла рус кай іні цы я ты вы. У рэ чы шчы 
гэ тых но вых па ды хо даў на пя рэ дад ні 
2015 го да мы пра па ну ем сі ла мі Ге на-
самб леі ўсклас ці на Эка на міч ны і Са-
цы яль ны Са вет ААН но вую функ цыю 
аль тэр на тыў на га фар сі ра ва на га раз-
віц ця Аф га ні ста на.

— Як па лі тыч ныя па дзеі ў Цэнт-
раль най Азіі (пас ля вы ха ду част кі 
вой скаў НА ТА з Аф га ні ста на) і Ла-
цін скай Аме ры цы (ця пе раш няя па-
лі тыч ная дэ ста бі лі за цыя Бра зі ліі, 
Чы лі) ада б'юц ца на стра тэ гіі нар ка-
ма фіі?

— Ёсць два гла баль ныя цэнт ры вы-
твор час ці нар ко ты каў у пра мыс ло вых 
маш та бах. Гэ та Ка лум бія, Пе ру, Ба лі вія 
і Аф га ні стан. Ка лі ў Паўд нё вай Аме-
ры цы ла ка лі за ва на вы твор часць 100% 
ка ка і ну ў све це, то ў Аф га ні ста не — 
90–95% усёй су свет най вы твор час ці 
ге ра і ну.

Аф ган ская нар ка выт вор часць — 
гэ та ге не ра тар уся го спект ру па гроз, 
сіс тэ маў тва раль ны фак тар ва ен на-па-
лі тыч най сі ту а цыі Еў ра зіі. Ана ліз па-
каз вае, што вы вад асноў най част кі за-
меж ных вой скаў з Аф га ні ста на і зняц це 
ў 2014 го дзе ад каз нас ці між на род най 
су поль нас ці за бяс пе ку ў гэ тай дзяр жа-
ве не ў ста не змя ніць ка та стра фіч ную 
сі ту а цыю з нар ка выт вор час цю.

Та му трэ ба ста віць пы тан не не пра 
да лей шае стрым лі ван не тра фі ку нар ко-
ты каў, а пра кар ды наль нае — са праў ды 
рэ ва лю цый нае — зні жэн не нар ка выт-
вор час ці ў Аф га ні ста не як мі ні мум у 
10 ра зоў. Гэ та гіс та рыч ная за да ча кі-
раў ніц тва на шых кра ін і ўсёй су свет най 
су поль нас ці.

Пры чы на рос ту рын ку збы ту ка ка і ну 
ў Еў ро пе — гэ та пе ра раз мер ка ван не 
аб' ёмаў яго вы твор час ці ў Паўд нё-
вай Аме ры цы за апош нія пяць га доў. 
Што ад бы ло ся? У Ка лум біі з да па мо-
гай авія цыі ста лі больш ін тэн сіў на зні-
шчаць па лі кус тоў ко кі. Вы твор часць 
ко кі нар ка ма фія пе ра нес ла ў су сед нія 
кра і ны — Ба лі вію і Пе ру. Тра ды цый-
ных нар ка марш ру таў на поў нач з гэ-
тых кра ін у бок Мек сі кі, Ка на ды і ЗША 
па куль не бы ло. І тра фік пай шоў праз 
Бра зі лію і Ар ген ці ну. Там пе ра хоп лі ва-
юць і спа жы ва юць су мар на ка ля 30 з 
300 тон нар ко ты ку. 270 тон ідзе це раз 
Ат лан тыч ны акі ян, ва Ус ход нюю Аф-
ры ку. Ад туль ка ка ін на кі роў ва ец ца ў 
Еў ро пу. Ры нак збы ту там па вя лі чыў ся 
ў пяць ра зоў.

Што га до вы аба рот нар каг ро шай 
скла дае ка ля 800 міль яр даў до ла раў, 
што су па стаў на са сту пен ню ўплы ву 
на су свет ную эка но мі ку наф ты і га зу. 
Нар кат ра фік — до нар дэ фі цыт най лік-
від нас ці су свет най бан каў скай сіс тэ мы. 
Па сут нас ці, з'яў ля ец ца кры тыч на не аб-
ход ным, не ад' ем ным сег мен там усёй 
ця пе раш няй ма не тар най сіс тэ мы, што 
раз га няе гла баль ны фі нан са ва-эка на-
міч ны кры зіс. Апош ні, у сваю чар гу, 
вы сту пае свай го ро ду драй ве рам для 
фі нан са ва-эка на міч на га і са цы яль на га 
за ка зу на пра цяг нар ка выт вор час ці.

— Як вы ацэнь ва е це нар ка сі ту а-
цыю ў за ход няй част цы пост са вец-
кай пра сто ры, у тым лі ку ў Са юз най 
дзяр жа ве Бе ла ру сі і Ра сіі? Ці атры-
ма ла ся ў бе ла рус кіх і ра сій скіх пра-
ва ахоў ных ор га наў да маг чы ся да-

стат ко ва га ўзроў ню ўза е ма дзе ян ня 
ў ба раць бе з нар ка паг ро зай?

— Бе ла рус ка-лі тоў скі ўчас так мя-
жы буй ных тран зіт ных транс парт ных 
ма гіст ра ляў вы ка рыс тоў ва ец ца ар га-
ні за та ра мі між на род на га нар кат ра фі-
ку для па ста вак нар ка тыч ных срод каў 
і псі ха троп ных рэ чы ваў з кра ін ЕС у 
Ра сію, а так са ма з Цэнт раль най Азіі ў 
ЕС. У 2012 го дзе праз пунк ты про пус ку 
лі тоў ска га ўчаст ка спра ба ва лі за вез ці 
ў Бе ла русь як сін тэ тыч ныя псі ха троп-
ныя рэ чы вы, так і нар ко ты кі рас лін на га 

па хо джан ня. Па-ра ней ша му зла чын цы 
ро бяць спро бы ства рэн ня на тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі пад поль ных ла ба ра то рый 
па вы твор час ці нар ка тыч ных срод каў і 
псі ха троп ных рэ чы ваў. Пры чым іх коль-
касць што год па вя ліч ва ец ца.

Па гад нен не па між ФСКН Ра сіі і МУС 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб су пра цоў ніц тве 
ў ба раць бе з не за кон ным аба ро там 
нар ка тыч ных срод каў, псі ха троп ных 
рэ чы ваў і іх прэ кур со раў дзей ні ча юць 
з мая 2005 го да. За гэ ты час уза е ма-
дзе ян не ра сій скіх і бе ла рус кіх ка лег да-
сяг ну ла вель мі вы со ка га пра фе сій на га 
ўзроў ню.

Па між на шы мі служ ба мі на па ста-
ян най асно ве ажыц цяў ля ец ца ак тыў ны 
аб мен апе ра тыў най ін фар ма цы яй. Пра-
ва ахоў ныя ор га ны Бе ла ру сі — ак тыў ныя 
ўдзель ні кі спе цы яль ных ла каль ных ан-
ты нар ка тыч ных апе ра цый «Ка нал». Яны 
пра вод зяц ца на пад ста ве пры ня та га ў 
2008 г. ра шэн ня Са ве та ка лек тыў най 
бяс пе кі Да га во ра дзяр жаў — чле наў 
АДКБ. Пад час ад ной з апош ніх апе ра-
цый пра ца Апе ра тыў на га ўпраў лен ня 
Між на род на га ка ар ды на цый на га шта ба 
па кі раў ніц тве апе ра цы яй бы ла раз гор-
ну та на ба зе МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Дзя ку ю чы дак лад най і зла джа най 
ра бо це на цы я наль ных між ве да мас-
ных шта боў дзяр жаў — чле наў АДКБ, 
пра ва ахоў ных ор га наў дзяр жаў — на-
зі раль ні каў, вы со кай сту пе ні да ве ру 
па між удзель ні ка мі і іх ак тыў на га ўза е-
ма дзе ян ня з не за кон на га аба ро ту кан-
фіс ка ва на ка ля 3 тон нар ко ты каў — у 
тым лі ку 17 кі ла гра маў ге ра і ну, больш 
за 3 кі ла гра мы сін тэ тыч ных нар ко ты-
каў, адзін кі ла грам опію, амаль 2,8 то-
ны ма ры ху а ны, 2 кі ла гра мы га шы шу, 
111 гра маў ка ка і ну, 8 тон дзі ка рос ла га 
ма ку, а так са ма больш за 38 кі ла гра-
маў прэ кур со раў.

Ста ноў чы во пыт пра вя дзен ня ла-
каль ных ан ты нар ка тыч ных апе ра цый 
да каз вае эфек тыў насць між на род на га 
ін стру мен та ба раць бы з не за кон ным 
аба ро там нар ко ты каў і не аб ход насць 
пра ця гу ак тыў най дзей нас ці па раз віц-
ці ўза е ма вы гад на га ўза е ма дзе ян ня на 
суб рэ гі я наль ным уз роў ні.

— У Бе ла ру сі і Ра сіі рэа лі зу юц ца 
прын цы по ва роз ныя па ды хо ды да 
рэ абі лі та цыі нар ка за леж ных. Перш 
за ўсё, га вор ка ідзе пра стаў лен не да 
за мя шчаль най тэ ра піі. Ці не ўяў ляе 
та кое ад роз нен не па ды хо даў пе ра-
шко ды на шля ху да больш эфек тыў-
на га су пра цоў ніц тва?

— У нас ня ма пе ра шкод для эфек-
тыў на га су пра цоў ніц тва. Не аб ход на 
ад зна чыць, што ў 2012 го дзе ў Рэс-
пуб лі цы Бе ла русь быў пры ня ты За кон 
«Аб нар ка тыч ных срод ках, псі ха троп-

ных рэ чы вах, іх прэ кур со рах і ана ла-
гах», у якім, ана ла гіч на ад па вед на му 
на ша му фе дэ раль на му за ко ну, асоб-
ныя част кі пры све ча ны як не за кон-
на му аба ро ту нар ка тыч ных срод каў 
і псі ха троп ных рэ чы ваў, іх прэ кур со-
раў і ана ла гаў, так і пра фі лак ты цы іх 
спа жы ван ня. Пры чым вы лу ча юц ца 
асо бы, якія спа жы ва юць нар ка тыч-
ныя срод кі, псі ха троп ныя рэ чы вы, іх 
прэ кур со ры і ана ла гі, і асо бы, хво рыя 
на нар ка ма нію.

Што ты чыц ца за мя шчаль най тэ-
ра піі, то яна прак ты ку ец ца ў шэ ра гу 
кра ін бы ло га СССР. Нар ка ма ну пад 
на гля дам да юць ме та дон, па сту по ва 
па мян ша ю чы до зы, і, як сцвяр джа юць, 
за леж насць зні жа ец ца. Але ня ма клі-
ніч на па цвер джа ных да ных, што гэ та 
пры но сіць эфект. Ёсць зва рот ныя вы-
ні кі: ча ла век атрым лі вае за леж насць 
ме на ві та ад ме та до ну і не мо жа па зба-
віц ца ад яе.

Да пры кла ду, ва Укра і не, дзе прак-
ты ку юць за мя шчаль ную тэ ра пію, ця пер 
ка жуць, што страш най праб ле май стаў 
ме та дон. Спа чат ку лі чы лі, што ме та-
дон — па на цэя. Але по тым рэз ка пай-
шла ўга ру смя рот насць, а коль касць 
спа жыў цоў ста ла хут ка рас ці, ме та дон 
па чаў «кру ціц ца» на чор ным рын ку. За-
леж насць ад яго яшчэ больш моц ная, 
чым ад ге ра і ну. Каб зняць ге ра і на вую 
аб сты нен цыю, трэ ба 14 дзён, а ме та-
до на вую — 45 су так.

Ме та до на выя пра гра мы ўка ра ня юц-
ца за гран ты ад роз ных ня ўра да вых 
ар га ні за цый з-за мя жы. Та му зда ец ца, 
што ля чэн не бяс плат нае. Але ка лі лю-
дзі пры вы ка юць да гэ та га нар ко ты ку, 
па трэб ны ве лі зар ныя срод кі, каб за куп-
ляць яго для рас паў сюдж ван ня ся род 
на сель ніц тва.

Та му аба рот ме та до ну, як сін тэ-
тыч на га ле ка ва га прэ па ра та з гру пы 
апі о і даў, які ўжы ва ец ца як аналь ге-
тык пры ля чэн ні нар ка тыч най за леж-
нас ці, у Ра сіі ка тэ га рыч на за ба ро-
не ны.

Поў ную вер сію ін тэр в'ю чы тай це на 
сай це www.zvіаzdа.bу 

Пад рых та ваў Юрый ЦАРЫК.

На пы тан ні 
ка рэс пан дэн та 
«Звяз ды» ад каз вае 
кі раў нік цэнт ра 
ма ні то рын гу за 
нар ко ты ка мі 
і нар кас па жы ван нем 
Гро дзен ска га 
дзяр жаў на га 
ме ды цын ска га 
ўні вер сі тэ та, док тар 
ме ды цын скіх на вук, 
пра фе сар Ула дзі мір 
ЛЯ ЛЕ ВІЧ.

— Ула дзі мір Ва ляр' я на-
віч, як ажыц цяў ля ец ца ма-
ні то рынг за нар ка ла гіч най 
сі ту а цы яй у на шай кра і не?

— Гэ тая пра ца рас па ча ла-
ся 20 га доў та му, ка лі па за га-
дзе мі ніст ра ахо вы зда роўя ўсе нар ка ла гіч ныя ўста но вы 
аба вя за лі раз у квар тал да сы лаць нам ад па вед ную ін фар-
ма цыю. Мы рас пра ца ва лі рэ гіст ра цый ную фор му на зноў 
вы яў ле ных нар кас па жыў цоў, якія ста вяц ца на ўлік. І яшчэ 
ад ну фор му — на тых, ка го зні ма ем з улі ку па пры чы нах 
смер ці, вы ез ду за ме жы рэс пуб лі кі, па пад ан ня ў мес цы 
па збаў лен ня во лі, вы леч ван ня па ме ды цын скіх па ра мет-
рах. Зы хо дзя чы з гэ тых па то каў ін фар ма цыі, мы ства ры лі 
кам п'ю тар ны рэс пуб лі кан скі банк да ных нар кас па жыў цоў 
і аб наў ля ем яго да ця пе раш ня га ча су. Што год фар мі ру ем 
рэс пуб лі кан скую спра ва зда чу ў Ка мі тэт па кант ро лі за 
нар ко ты ка мі ААН, які раз мя шча ец ца ў Ве не. Цес на су-
пра цоў ні ча ем з ор га на мі па нар ка кант ро лі Мі ніс тэр ства 
ўнут ра ных спраў, з ка ле га мі ў Ра сіі, ва Укра і не і ін шых 
кра і нах, удзель ні ча ем у між на род ных пра ек тах.

— ААН на зы вае нар ка ма нію ад ной з га лоў ных па-
гроз іс на ван ня на цый, на роў ні з ядзер най вай ной і 
эка ла гіч най ка та стро фай …

— Рас паў сю джа насць нар ка ма ніі ў Бе ла ру сі, па вод ле 
на шых да ных, знач на ні жэй, чым, да пус цім, у Ра сіі і ва 
Укра і не. Але і ў нас на зі ра ец ца тэн дэн цыя да па сту по ва га 
і ня ўхіль на га рос ту. На прык лад, ка лі ў 2008 го дзе коль-
касць нар кас па жыў цоў скла да ла амаль 110 ча ла век на 
100 ты сяч на сель ніц тва, то ле тась — 138, а на па ча так 
гэ та га го да — ужо 155. У цэ лым па рэс пуб лі цы на нар-
ка ла гіч ным улі ку Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя на 1 лі пе-
ня гэ та га го да ста я ла 15196 спа жыў цоў псі ха ак тыў ных 
рэ чы ваў — пры рост за паў го да склаў 3,7%. Пры гэ тым 
афі цый ная ін фар ма цыя, як лі чаць мно гія спе цы я ліс ты ў 
роз ных кра і нах, — гэ та толь кі бач ная част ка ай сбер га. А 
коль кі нар ка за леж ных рэ аль на — не вя до ма, мож на толь кі 
зда гад вац ца. На гэ ты конт ёсць роз ныя ацэн кі. Пе ра ва-
жае мер ка ван не, што за рэ гіст ра ва ную коль касць трэ ба 
па мна жаць на 7–10.

— Якая струк ту ра, спо са бы спа жы ван ня нар ко ты-
каў і іх рас паў сю джа насць па рэ гі ё нах?

— Тра ды цый на ў нас пе ра ва жа юць спа жыў цы опі ум-
ных нар ко ты каў. На па ча так гэ та га го да коль касць опі ум-
ных нар ка ма наў скла да ла 69% ад усіх за рэ гіст ра ва ных. 
На дру гім мес цы па спа жы ван ні (16%) — ка на бі но і ды (ма-
ры ху а на, га шыш і інш.). Да лей ідуць ін га лян ты — рэ чы вы 
так сі ма ніч на га дзе ян ня (ка ля 7%) і ін шыя нар ко ты кі.

Асноў най асаб лі вас цю гэ та га го да з'яў ля ец ца іс тот нае 
па ве лі чэн не вы пад каў рэ гіст ра цыі на нар ка ла гіч ным улі ку 
спа жыў цоў ку рыль ных су ме сяў ты пу «спайс». Ка лі ле тась 
бы лі вы яў ле ны толь кі адзін ка выя вы пад кі ўжы ван ня спай-
су, то сё ле та нар ка ла гіч ны мі ўста но ва мі Мін ска, Го ме ля і 
Грод на за рэ гіст ра ва ны ўжо 82 спа жыў цы.

Нар ка тыч ны ры нак вель мі чуй на і, на жаль, ін шы раз з 
апя рэ джан нем афі цый ных ор га наў рэ агуе на гэ тыя «мод-
ныя», да ступ ныя па ца не нар каз мя шчаль ныя рэ чы вы. Мі-
ніс тэр ства ахо вы зда роўя прак тыч на што год апе ра тыў на 
па шы рае спіс нар ка тыч ных рэ чы ваў, якія з'яў ля юц ца за-
ба ро не ны мі для ўжы ван ня. Але праў да жыц ця та кая, што 
пад поль ныя нар кас па жыў цы пра цу юць да во лі эфек тыў на. 
І та му ўня сен не тых ці ін шых рэ чы ваў у спіс за ба ро не-
ных — гэ та кан ста та цыя та го, што яны ўжо больш-менш 
пра цяг лы час зна хо дзяц ца на нар ка ла гіч ным рын ку. Аб 
тых жа спай се, на сваі га доў 10 та му яшчэ ні хто не ве даў, 
а ця пер яны з'яў ля юц ца, і ўзні ка юць праб ле мы.

Ся род спо са баў ужы ван ня нар ка тыч ных рэ чы ваў, 
што вель мі тры вож на, пе ра ва жае ін' ек цый ны (на па ча-
так 2013 г. — 68%). Гэ та па гра жае най больш сур' ёз ны мі 
на ступ ства мі, па коль кі звя за на з пе ра да чай шэ ра гу за-
хвор ван няў, і ў пер шую чар гу — з ВІЧ-ін фі цы ра ван нем.

Ся род буй ных га ра доў най боль шы па каз чык рас паў-
сю джа нас ці нар ка ма ніі (на 100 ты сяч на сель ніц тва) ця-
пер ад зна ча ец ца ў Мін ску і Го ме лі. А ся род рай цэнт раў у 
трой цы «лі да раў» Са лі горск, Пінск і Свет ла горск. Да рэ чы, 

апош ні яшчэ 15 га доў та му быў у 
нас, умоў на ка жу чы, нар ка ла гіч най 
«ста лі цай» па коль кас ці спа жыў цоў 
псі ха ак тыў ных рэ чы ваў.

— А які сярэдні ўз рос т нар ка-
за леж ных?

— Уво гу ле нар ко ты кі най больш 
рас паў сю джа ны ў мо ла дзе вым ася-
род дзі. Тэн дэн цыі па рэз кім ама ла-
джэн ні нар кас па жыў цоў у нас не 
пра гледж ва ец ца. Але важ на мець 
адэ кват ныя пра гра мы, якія маг лі б 
функ цы я на ваць, па чы на ю чы са шко-
лы. Пэў ная ра бо та ў гэ тым кі рун ку 
вя дзец ца, ад нак яшчэ не вы зна ча-
ны змест та кіх пра грам, аб' ём па га-
дзі нах, уз рос та вы пе ры яд, з яко га 
трэ ба рас па чы наць пра фі лак тыч ную 
пра цу. Не вар та гі пер тра фі ра ваць гэ-
тую праб ле му, ад нак нель га яе і за-
моўч ваць. Трэ ба ўдум лі ва, да ход лі ва 

раз маў ляць з ма ла ды мі людзь мі, каб яны маг лі за няць ра-
зум ную, ак тыў ную па зі цыю ў да чы нен ні да нар ко ты каў.

— У Ра сіі гу ча лі пра па но вы ўвес ці аба вяз ко вае тэс-
ці ра ван не школь ні каў на нар ка за леж насць …

— Са праў ды, та кую пра па но ву вы ка заў га лоў ны нар-
ко лаг Ра сій скай Фе дэ ра цыі Яў ген Брун, які, да рэ чы, быў у 
Грод не на ад ной з кан фе рэн цый. На гэ та я па куль не ма гу 
даць ад на знач ны ад каз. Па-пер шае, сіс тэ мы тэс ці ра ван-
ня па тра бу юць пэў ных, і не ма лых, ма тэ ры яль ных за трат. 
Па-дру гое, уз ні кае юры дыч ны ас пект пы тан ня: пры му сіць 
быц цам бы нель га, ды і ці па трэб ны да звол баць коў?

Але пы тан не тэс ці ра ван ня школь ні каў на нар ка за леж-
насць (мо жа, не ўсіх) па він на пра пра цоў вац ца. Не аб ход на 
ці ка віц ца ад па вед ным во пы там у ін шых кра і нах, і, маг чы-
ма, адап та ваць яго да на шых рэа лій.

— Як вя до ма, іс нуе так зва ная за мя шчаль ная тэ ра-
пія, ка лі нар ка за леж ныя пе ра вод зяц ца з больш цяж кіх 
на менш не бяс печ ныя па на ступ ствах для зда роўя 
нар ко ты кі. І ра зам з тым — сі ла выя ме ры па ўзмац нен-
ні ба раць бы з нар кас па жы ван нем. Дзе ў гэ тай сфе ры 
ра зум ны ба ланс?

— Тут не каль кі ас пек таў. Пер шы звя за ны з тым, што 
нар ко ты кі — гэ та за ба ро не ны суб страт, які нель га афі-
цый на пе ра во зіць і рас паў сюдж ваць. Та му пра ца роз ных 
ве дам стваў, і ў пер шую чар гу пра ва ахоў ных ор га наў, у 
гэ тым кі рун ку па він на пра во дзіц ца ня ўхіль на. Гэ та да ты-
чыц ца і ба раць бы з не ле галь ны мі ка на ла мі па ста вак нар-
ко ты каў у Бе ла русь з-за мя жы, 
тран зіт ных пе ра во зак, і про-
ці дзе ян ня нар ка выт вор час ці 
ўнут ры рэс пуб лі кі, і кант ро лю 
за аба ро там нар ка тыч ных рэ-
чы ваў, што вы ка рыс тоў ва юц-
ца ў ме ды цын скай прак ты цы. 
Ні я кіх па слаб лен няў тут быць 
не па він на, у тым лі ку і па ме-
рах кры мі наль най ад каз нас ці. 
Да рэ чы, не каль кі га доў та му 
на шым за ка на даў ствам быў 
па вя лі ча ны тэр мін па ка ран ня 
за рас паў сюдж ван не нар ко-
ты каў.

Што ж да ты чыц ца ля чэн-
ня нар ка ма ніі, то гэ тая спра-
ва вель мі скла да ная, не ад на-
знач ная. Эфек тыў насць ме-
ды цын скай да па мо гі не толь кі 
ў нас, але і за мя жой да лё кая 
ад жа да най. Час цей за ўсё ля-
чэн не аб мя жоў ва ец ца ку пі ра-
ван нем вост рых пра яў (на мо ве нар ка ма наў — «лом кі»), 
а вось да лей шая ра бо та з гэ ты мі па цы ен та мі — праб ле-
ма. Як пра ві ла, пас ля ча со вай нар ма лі за цыі ста ну яны 
ад маў ля юц ца ад да лей шай рэ абі лі та цыі ў ста цы я на-
ры і па гэ тай пры чы не вы піс ва юц ца з рэ ка мен да цы яй 
пра доў жыць ля чыц ца ў ам бу ла тор ных умо вах. Ад нак 
та кое ля чэн не пра хо дзіць не вя лі кая част ка лю дзей з 
за леж нас цю.

Адзін з ме та даў да па мо гі та кім асо бам — гэ та так 
зва ная за мя шчаль ная тэ ра пія, якая ця пер пры мя ня ец ца 
ў шэ ра гу кра ін. Ад па вед ная «ме та до на вая пра гра ма» ў 
апош нія га ды пра цуе і ў шэ ра гу рэ гі ё наў Бе ла ру сі. Сэнс 
за клю ча ец ца ў тым, каб вы вес ці нар кас па жыў цоў з пад-
поль на га рын ку нар ко ты каў, пе ра вёў шы іх на ўжы ван не 
ме та до ну ў спе цы я лі за ва ных ка бі не тах нар ка ла гіч ных 
уста ноў пад на гля дам ура ча. На жаль, не ўсе па цы ен ты 
вы кон ва юць па тра ба ван ні гэ тай пра гра мы, але ра бо та ў 
гэ тым кі рун ку па він на пра цяг вац ца.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
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Пал коў нік Юрый Мар ке віч 
уз на чаль вае ўпраў лен не па 
нар ка кант ро лі і су праць дзе-
ян ні ганд лю людзь мі УУС 
Го мель ска га абл вы кан ка-
ма і як ні хто ін шы ра зу мее, 
што та кое нар ка ма нія і як з 
ёй зма гац ца. Ён доб ра ве дае 
пра ўсё, што ад бы ва ла ся ў 
Свет ла гор ску ў 90-я га ды мі-
ну ла га ста год дзя.

Вы жы лі тыя,
ка го па са дзі лі

«Го рад без бу ду чы ні» — так 
на зы ва лі Свет ла горск у СМІ — 
праз дзе ся ці год дзе стаў рэ аль-
ным пры кла дам, мо жа, і не аб са-
лют най, але ж пе ра мо гі даб ра над 
злом. І за слу га ў гэ тым не толь кі 
пра ва ахоў ні каў, лі чыць Юрый 
Сяр ге е віч:

— Ма са вая нар ка ма нія ў Свет-
ла гор ску па ча ла ся пас ля та го, як у 
кан цы 80-х у го рад вяр ну лі ся два 
мяс цо выя жы ха ры, якіх у Ле нін-
гра дзе вы клю чы лі з ін сты ту та за 
ўжы ван не нар ко ты каў. А ўжо ў па-
чат ку 90-х усё на сель ніц тва Свет-
ла гор ска на свае во чы па ба чы ла 
не бяс пе ку нар ка ма ніі. Лі та раль на 
ў кож на га быў ці то су сед-нар ка-
ман, ці то сва як-нар ка ман, ці то 
зна ё мы-нар ка ман… Ма ла дыя па-
мі ра лі ад пе ра да зі роў кі. Лю дзі гні лі, 
бо вы ка рыс тоў ва лі не стэ рыль ныя 
шпры цы. Ста лі рас паў сюдж вац-
ца ге па тыт і СНІД. Дзе сяць га доў 
спат рэ бі ла ся, каб узяць сі ту а цыю 
пад кант роль. З нар ка ма ні яй усе 
ста лі зма гац ца ад кры та: пра ва-
ахоў ні кі, ула ды, уста но вы аду ка-
цыі, ахо вы зда роўя, СМІ… А са мае 
га лоў нае — лю дзі тэ ле фа на ва лі 
ў мі лі цыю што дзень па 10–15 ра-
зоў з па ве дам лен ня мі аб тым, дзе 
са бра лі ся нар ка ма ны, дзе вы раб-
ля юць нар ко ты кі… Мі лі цыя ад ра зу 
ж рэ ага ва ла. За зла чын ствы, звя-

за ныя з нар ко ты ка мі, арыш тоў ва-
лі, утрым лі ва лі пад вар тай, а суд 
па збаў ляў во лі… Трэ ба бы ло збіць 
хва лю, іза ля ваць нар ка ма наў ад 
гра мад ства і ад на ча со ва не да пус-
ціць пры то ку мо ла дзі. Між ін шым, 
по тым мно гія ка за лі: «Дзя куй, што 
вы мя не та ды па са дзі лі ў тур му, 
бо толь кі там я змог асэн са ваць 
сваю праб ле му і па чаць з ёю зма-
гац ца».

Ся род мо ла дзі Свет ла гор ска ў 
той час іс на ва ла пэў ная мо да на 
ўжы ван не нар ко ты каў. На ват тыя, 
хто не зве даў за ба ро не на га зел-
ля, пе рай ма лі не ка то рыя звыч кі 
нар ка ма наў. На прык лад, на дыс-
ка тэ ку ўсе пры хо дзі лі з бу тэль кай 
ва ды пад па хай. Нар ка ма ны — каб 
на та ляць сма гу, ін шыя — каб не 
вы дзя ляц ца.

Пра віль на бы ло зроб ле на, лі-
чыць Юрый Сяр ге е віч, што не за-
той ва лі, не за моўч ва лі іс на ван не 
гэ тай праб ле мы. Мо жа, та му за-
раз у Свет ла гор ску коль касць 
нар ка ма наў, якія ста яць на ўлі-
ку, на блі жа ец ца да рэ аль най — у 
ін шых га ра дах іх знач на больш, 
чым вы яў ле ных афі цый на. Ця пер 
апе ра тыў ная аб ста ноў ка ў вя лі кім 
пра мыс ло вым цэнт ры на поў на-

чы Го мель шчы ны прак тыч на не 
ад роз ні ва ец ца ад ін шых буй ных 
рэ гі ё наў воб лас ці.

Што не за ба ро не на — 
тое да зво ле на?

Пра ва ахоў ні каў вель мі хва люе, 
што апош нім ча сам на бі ра юць па-
пу ляр насць ку рыль ныя су ме сі — 
так зва ны «спайс». Праб ле ма ў 
тым, што спайс ак тыў на рэ кла му-
юць, бо па куль ён не тра піў у спіс 
за ба ро не ных рэ чы ваў.

— Ку рыль ныя су ме сі сён ня 
прак тыч на вы цес ні лі ўсе ін шыя 
нар ко ты кі, — ад зна чае Юрый 
Мар ке віч. — Част ка так зва на га 
«спай су» па стаў ля ец ца ў кра і ну 
ле галь на. Мы не мо жам пры цяг-
нуць да кры мі наль най ад каз нас ці 
за дзе ян ні з ім. Што год спі сы за-
ба ро не ных рэ чы ваў да паў ня юц ца 
но вы мі наз ва мі, і што год з'яў ля-
юц ца но выя ві ды псі ха троп ных 
рэ чы ваў. Ка лі ў по ле на шай ўва гі 

трап ля юць лю дзі, якія рас паў-
сюдж ва юць зел ле, мы пра во дзім 
стан дарт ныя апе ра тыў на-вы шу-
ко выя ме ра пры ем ствы. За трым-
лі ва ем гра ма дзя ні на, пра во дзім 
экс пер ты зу рэ чы ва, і час та яна 
свед чыць, што рэ чы ва афі цый на 
не з'яў ля ец ца нар ко ты кам. Мы ж 
мо жам пры цяг нуць да ад каз нас ці 
толь кі за тое, што за ба ро не на. І 
та ды пра ва ахоў ныя ор га ны іні цы і-
ру юць да сле да ван не гэ та га но ва-
га рэ чы ва, каб ва ўста ноў ле ным 
па рад ку яно бы ло ўне се на ў ад-

па вед ныя спі сы. Пра цэ ду ра зай-
мае 3–4 ме ся цы, на пра ця гу якіх 
нар ко тык сва бод на гу ляе па кра-
і не. Між тым, уз дзе ян не ад спа-
жы ван ня спай су — сін тэ тыч най 
ма ры ху а ны — у шмат ра зоў пе ра-
ўзы хо дзіць уз дзе ян не звы чай най 
ма ры ху а ны. Але ж мо ладзь заў-
сё ды хо ча па спра ба ваць неш та 
но вае, тым больш афі цый на не 
за ба ро не нае.

Го ра ма ка вае
Ёсць і ін шая праб ле ма, на вы-

ра шэн не якой скла да на іс тот на 
паў плы ваць. Раз мо ва пра на-
сен не ма ку. Ка лі 20 га доў та му 
эк страк цый ны опій га та ваў ся з 
ма ка вай са лом кі, сён ня ама та ры 
на ву чы лі ся вы раб ляць яго і з на-
сен ня не ачы шча на га ма ку. Пры 
гэ тым афі цый на та кі мак — не ў 
спі се за ба ро не ных рэ чы ваў. І гэ та 
пра бел у за ка на даў стве, які, спа-
дзя ец ца Юрый Сяр ге е віч, хут ка 
бу дзе лік ві да ва ны:

— Мы ж мо жам дзей ні чаць 
толь кі ў ме жах за ко на. За трым-
лі ва ем рас паў сюдж валь ні ка на-
сен ня ма ку, але ж пры цяг ва ем 
яго толь кі да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці за не за кон ную прад-
пры маль ніц кую дзей насць. Ён 
пла ціць у пад атко вай ін спек цыі 
штраф і… уз ні мае ца ну на мак, 
каб па крыць свае рас хо ды. Мі-
ніс тэр ства ўнут ра ных спраў пад-
рых та ва ла пра ект па кант ро лі за 
рэа лі за цы яй на сен ня ма ку. Я лі-
чу, што дзяр жа ва па він на ўзяць 
пад поў ны кант роль гэ тую рэа лі-
за цыю. Бо сі ту а цыя, якая іс нуе, 
на но сіць шко ду ў тым лі ку імі джу 
ўла ды: звы чай ны гра ма дзя нін лі-
чыць, што мі лі цыя не пра цуе.

Сён ня на сен не не ачы шча на га 
ма ку афі цый на за во зіц ца на тэ ры-
то рыю Бе ла ру сі з Укра і ны, Чэ хіі… 
Між тым, за раз ца на за 1 кг у Го-
ме лі да хо дзіць да Br1 млн. Ме-
на ві та та му пра даў цы ма ку ні ко лі 

прос та так не ад мо вяц ца ад сва ёй 
дзей нас ці, ве да ю чы, што вя лі кай 
ад каз нас ці не па ня суць.

Хі мі кі і ба та ні кі
Ка на лы, па якіх пры хо дзіць 

да нас атру та, так са ма па ста ян-
на ад соч ва юц ца. Спай сы нар ка-
с па жыў цы за маў ля юць час цей 
за ўсё праз ін тэр нэт — з Кі тая. 
Ма ры ху а на, якая яшчэ 5–8 га доў 
та му за во зі ла ся з Ся рэд няй Азіі 
або Га лан дыі, за раз вы спя вае да 
не аб ход най кан ды цыі і ў нас — 
бо іс тот на змя ні лі ся клі ма тыч ныя 
ўмо вы. Да рэ чы, сё ле та на Го-

мель шчы не бы ло зні шча на больш 
за 55 тон гэ тай дзі ка рос лай нар-
ка сы ра ві ны. Ад на ча со ва мі лі цы я-
не ры па-ра ней ша му су ты ка юц ца 
з «ба та ні ка мі», якія, ня гле дзя чы 
на за ба ро ны, вы рошч ва юць ка-
ноп лі — ці на ага ро дах, ці до ма. 
Сё ле та да ад мі ніст ра цый най ад-
каз нас ці за не за кон нае вы рошч-
ван не нар каз мя шчаль ных рас лін 
на Го мель шчы не быў пры цяг ну ты 
201 ча ла век.

— Ге ра і ну ста ла менш, — ад-
зна чае Юрый Мар ке віч. — Ён вы-
раб ля ец ца ў Аф га ні ста не і праз 
тэ ры то рыю Ра сіі трап ляе да нас. 
Два ка на лы па ступ лен ня ам фе та-
мі ну з Санкт-Пе цяр бур га сё ле та 
на мі бы лі пе ра кры ты. На тэ ры то-
рыі Го мель шчы ны ў гэ тым го дзе 
вы яў ле ны і зні шча ны 3 нар ка ла-
ба ра то рыі. Ка лі вы ду ма е це, што 

іх тры ма лі ней кія спе цы я ліс ты ў 
га лі не хі міі, — па мы ля е це ся. Сён-
ня ў ін тэр нэ це мож на знай сці і рэ-
цэп ты, і ад рас, дзе мож на ку піць 
кам па не нты, і ад па вед нае аб ста-
ля ван не…

Сё ле та ў ма ла на се ле най вёс-
цы ад на го з чар но быль скіх ра ё-
наў мі лі цы я не ры знай шлі больш 
за 10 кі ла гра маў ма ры ху а ны, якая 
за хоў ва ла ся ў трох мяш ках. Мяш-
кі — у скры нях, а скры ні — у ямі-
не, вы ры тай у ад ры не і за сы па-
най се нам. Рас лін ная атру та, якой 
ха пі ла б на 40 ты сяч доз, бы ла 
кан фіс ка ва на. Гэ та ста ла маг чы-
мым пас ля за тры ман ня не каль кіх 
збыт чы каў у Го ме лі.

Ува га: дзе ці!
— Ха ця маё пад раз дзя лен не 

апе ра тыў нае (мы вы яў ля ем зла-
чын ствы, збыт чы каў, пе ра кры ва-
ем ка на лы, дзей насць пад поль-
ных нар ка ла ба ра то рый), але ж 
на ша ра бо та не бу дзе дас ка на лай 
без ад па вед най пра фі лак ты кі, — 
лі чыць Юрый Мар ке віч. — Та му 
мы пад рых та ва лі ме та дыч ныя рэ-
ка мен да цыі «Баць кам аб нар ка-
ма ніі: як аба ра ніць дзя цей». Зня лі 
ві дэа філь мы аб па ла ма ных лё сах 
лю дзей. Ка лі ра ней нар ко ты кі бы-
лі праб ле май не ста біль ных сем'-
яў, за раз гэ та не так. Толь кі адзін 
прык лад. За ме сяц, па куль баць кі 
ад па чы ва лі, сын спус то шыў ква-
тэ ру. Вы свет лі ла ся, што за гэ ты 
не пра цяг лы час пад лет ку да лі 
па спра ба ваць нар ко тык, а по тым 
рас тлу ма чы лі, што ён каш туе гро-
шай. У яго вель мі хут ка сфар мі-
ра ва ла ся за леж насць, і ён пра даў 
усё, толь кі каб атры маць зел ле. 
Баць кі ўпэў не ны, што дзя цей трэ-
ба на кар міць, апра нуць — і ўсё. 
А што ў дзі ця ці ў га ла ве, у ду шы і 
сэр цы — ні ко га не хва люе. Дзе ці, 
якія на ле жаць са мі са бе, трап ля-
юць у гру пу ры зы кі. Сён няш няе 
гра мад ства спа жы ван ня спры яе 

та му, каб у ча ла ве ка па ста ян на 
ўзні ка ла жа дан не па спра ба ваць 
неш та но вае. На пы тан не: «А ча-
го яшчэ я ў жыц ці не спра ба ваў?» 
у не ка то рых ад каз адзін: «Толь кі 
нар ко ты кі». Па трэб на, каб лю дзі 
ме лі не толь кі ма тэ ры яль ныя каш-
тоў нас ці.

Да кры мі наль най ад каз нас-
ці па лі ніі нар ка кант ро лю сё ле та 
пры цяг ну та ка ля 300 ча ла век. З 
іх 23 — на ву чэн цы ся рэд ніх і сту-
дэн ты вы шэй шых на ву чаль ных 
уста ноў і 13 — не паў на лет нія. Між 
тым, пра ве дзе ныя ся род мо ла дзі 
да сле да ван ні свед чаць аб тым, 
што больш за 40% пра нар ко ты кі 
да ве да лі ся са СМІ — як пра неш та 
ста ноў чае. 3% спа жы ва лі іх ха ця б 
раз у жыц ці. Юрый Сяр ге е віч упэў-
не ны: ка лі ў ва ша га сы на ці дач кі 
з'я віў ся ся бар-нар ка ман, трэ ба 
лю бым чы нам аба ра ніць дзі ця ад 
ста сун каў з ім. Бо нар ка ман у пэў-
ны мо мант аба вяз ко ва пра па нуе 
нар ко тык сяб ру:

— Я за тое, каб аб ме жа ваць 
пры сут насць на ват на мё каў на 
ўжы ван не нар ко ты каў. Ча сам на 
рэ кла ме ча гось ці бяс шкод на га ў 
кут ку на ма ля ва на га лін ка ка ноп-
ляў. Рас паў сю джа ны ка пя лю шы-
кі з вы явай ліс та ка ноп ляў. Гэ та 
ж уто е ная рэ кла ма нар ко ты каў. 
Не аб ход ны за кон пра за ба ро ну 
на ват та кой ус кос най рэ кла мы 
смя рот най атру ты.

Ме та дон —
не вы ра та ван не
У Свет ла гор ску не каль кі га доў 

пра цуе так зва ная за мя няль ная 
«ме та до на вая пра гра ма». Сут-
насць яе ў ле галь ным пра да стаў-
лен ні нар ко ты ку тым, хто па ку туе 
на нар ка за леж насць. На ба зе нар-
ка ла гіч на га дыс пан се ра ад кры ты 
ка бі нет, дзе афі цый на за рэ гіст ра-
ва ныя нар ка ма ны атрым лі ва юць 
сваю што дзён ную «до зу». Гэ та вы-

му ша ная ме ра, лі чаць не ка то рыя 
спе цы я ліс ты, якая, ад нак, да зва-
ляе тры маць сі ту а цыю з ужы ван-
нем нар ко ты каў заў зя ты мі пры хіль-
ні ка мі гэ та га зел ля пад не ка то рым 
кант ро лем. Та кім чы нам нар ка ман 
вы клю ча ец ца з кры мі наль на га ася-
род дзя, не шу кае пры год для ся бе і 
не ства рае для сва я коў са цы яль на-
га на пру жан ня. Тым не менш Юрый 
Мар ке віч лі чыць, што ме та до на вая 
пра гра ма з'яў ля ец ца толь кі ле га лі-
за цы яй нар ка ма ніі:

— Маг чы ма, ад та кой пра гра-
мы ёсць ней кія плю сы, але ж, на 
мой по гляд, мі ну саў больш. Адзін 
нар ка ман афі цый на атрым лі вае 
сваю «до зу», а ін шы, не за рэ гіст-
ра ва ны, бу дзе за тры ма ны з нар ко-
ты кам і пры цяг ну ты да ад каз нас-
ці. Да та го ж не кож ны нар ка ман 
спа жы вае нар ко тык што дзень, 
а ў гэ тай ле галь най сі ту а цыі ён 
аба вяз ко ва прый дзе. Вель мі су-
мніў на, што пас ля спа жы ван ня 
ме та до ну мно гія з іх улад ку юц ца 
на пра цу… Пы тан няў больш, чым 
ад ка заў. Я лі чу, што па він на быць 
сіс тэ ма пра фі лак ты кі, пра ва вое 
ўздзе ян не, ля чэн не і рэ абі лі та-
цыя. Ёсць пры кла ды, ка лі бы лыя 
нар ка ма ны свя до ма ад маў ля лі ся 
ад ужы ван ня зел ля. Ня дрэн ныя 
вы ні кі ў рэ абі лі та цый ных цэнт раў, 
якія пра цу юць з нар ка ма на мі на тэ-
ры то рыі Го мель шчы ны. У іх час цей 
за ўсё бы лыя нар ка ма ны да па ма-
га юць нар ка за леж ным. На сва ім 
пры кла дзе пад каз ва юць, як мож-
на па зба віц ца ад за леж нас ці. За 
год-паў та ра пры моц ным жа дан ні 
лю дзей атрым лі ва ец ца ад цяг нуць 
ад нар ко ты каў…

Сён ня га лоў ная за да ча — не 
да пус ціць, каб нар ко ты кі зноў 
ста лі мод ны мі, бо та кая «мо да» 
заў сё ды зной дзе сва іх ах вяр. З 
праб ле май спраў ляц ца мож на, 
але ж толь кі ўсім ра зам.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
Фо та аў та ра.

«ЛЮДЗІ ГНІЛІ, БО КАРЫСТАЛІСЯ НЕСТЭРЫЛЬНЫМІ ШПРЫЦАМІ»

ГЕАПАЛІТЫКА...
ЗАЛЕЖНАСЦІ

Ся род мо ла дзі 
Свет ла гор ска іс на ва ла 
пэў ная мо да на ўжы ван не 
нар ко ты каў. На ват тыя, 
хто не зве даў за ба ро не на га 
зел ля, пе рай ма лі 
не ка то рыя звыч кі 
нар ка ма наў.

Уз дзе ян не ад спа жы ван ня 
спай су — сін тэ тыч най 
ма ры ху а ны — у шмат ра зоў 
пе ра ўзы хо дзіць уз дзе ян не 
звы чай най ма ры ху а ны. 
Але ж мо ладзь заў сё ды хо ча 
па спра ба ваць неш та но вае, 
тым больш афі цый на 
не за ба ро не нае.

ПА ГРО ЗА ЗА СТА ЕЦ ЦА
МІНСК І ГОМЕЛЬ ЛІДЗІРУЮЦЬ ПА КОЛЬКАСЦІ НАРКАМАНАЎ
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