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Наша пазіцыя

«СЛЯПАЯ ЛЮТАСЦЬ
АД АДСУТНАСЦІ
ВЫНІКУ»
Міністэрства замежных спраў выступіла з заявай у сувязі з прыняццем ЕС
чарговага пакета санкцый у адносінах
да Беларусі.
«Глыбіня абсурду як непасрэдна рашэння
Еўрапейскага саюза аб чарговых санкцыях
супраць суверэннай Беларусі, так і самога яго зместу ўжо з цяжкасцю паддаецца
разуменню, — гаворыцца ў дакуменце. —
Еўрачыноўнікі прыдумалі нейкую агрэсію з
боку мірнай Беларусі і, нягледзячы на разважлівасць, прадстаўленыя факты, пачатыя
тэхнічныя кансультацыі і дадатковыя меры
па стрымліванні нелегальнай міграцыі, якія
прымаюцца беларускім бокам, крывадушна
нанеслі санкцыйны ўдар».
У заяве адзначаецца: «У дэструктыўных
мэтах прадоўжана адкрытая дэманізацыя
нашай краіны — увесь цяжар адказнасці
ўскладаецца на Беларусь пры нахабным
ігнараванні сапраўдных прычын глабальнага міграцыйнага крызісу. Мэта ўсёй гэтай
палітыкі — эканамічна ўдушыць Беларусь,

максімальна ўскладніць і пагоршыць жыццё беларусаў. Высакамоўнае глупства,
якое гучыць з еўрапейскіх трыбун, у дадзеным выпадку не мае да рэальнасці ніякіх
адносін».
«Фармальна абапіраючыся на безадказныя мантры аб узмацненні націску, ЕС
па-ранейшаму застаецца глухім да зваротаў мільёнаў беларускіх працоўных, якія
патрабуюць адмены гэтых варварскіх і антыгуманных мер, — звярнулі ўвагу ў МЗС
Беларусі. — На гэтым шляху Еўрасаюзу
не важна, што пацерпяць дзясяткі тысяч
беларускіх грамадзян і членаў іх сем'яў,
еўрапейскія спажыўцы, пастаўшчыкі, бізнесмены і кампаніі. Такія «дробязі» для іх
нічога не значаць, калі хочацца пагуляць у
геапалітыку або задаволіць прагматычныя
дзелавыя інтарэсы пэўных еўрапейскіх колаў. Менавіта таму ў пакет уключаны беларускія прадпрыемствы, якія не маюць
ніякіх адносін да міграцыйнага крызісу. За
гэтым хаваецца жаданне пазбавіцца ад
канкурэнтаў».
«Відавочна, што гэты прэсінг будзе прадоўжаны ў сляпой лютасці ад адсутнасці
выніку. У гэтым выпадку вынік для еўрапалітыкаў — знішчэнне Беларусі як суверэннай, эканамічна паспяховай дзяржавы.
Беларусь не першы раз сутыкаецца з такімі
выклікамі з боку Захаду. Як і раней, бела-

ТЫМ ЧАСАМ
З заявай выступіла і беларускае Міністэрства інфармацыі ў сувязі з увядзеннем ЕС і
Вялікабрытаніяй персанальных санкцый да прадстаўнікоў беларускіх СМІ. У Мінінфарме
з абурэннем успрынялі гэтую навіну. «Прычым гэтым разам недапушчальная практыка
абмежавальных мер і ціску апроч кіраўнікоў дзяржаўных медыя была распаўсюджана
і на простых журналістаў. Тым самым еўрапейскія ўлады працягнулі і без таго дрэнна
хаваны курс на нівеліраванне агульнапрызнаных стандартаў журналістыкі і ўкараненне
цэнзуры», — гаворыцца ў заяве.
У міністэрстве дадалі, што ўвядзенне санкцый сведчыць аб двудушнай пазіцыі краін
ЕС і Вялікабрытаніі ў дачыненні да абвешчаных імі прынцыпаў свабоды слова і выказвання меркаванняў.

руская дзяржава памацнее, пройдзе гэты
этап годна і абароніць адпаведны ўзровень
жыцця свайго насельніцтва», — гаворыцца ў заяве беларускага знешнепалітычнага
ведамства.
Згубнасць і бесперспектыўнасць санкцый даўно відавочны для ўсіх разважлівых
людзей, гэтак жа, як і іх негатыўнае ўздзеянне на абодва бакі. «Разам з тым выключна
ў якасці адказу намі, як і заяўлялася раней,
будуць прыняты жорсткія, асіметрычныя,
але адэкватныя меры», — адзначаецца ў
дакуменце.
«Чым далей будзе прадаў жацца гэты
працэс, тым больш відавочнай становіцца яго небяспека ўжо для стабільнасці і
бяспекі ўсяго нашага рэгіёна, — лічаць у
Міністэрстве замежных спраў Беларусі. —
І віна за ўсё ляжыць выключна на ініцыятары
санкцыйнай спіралі і агрэсіі — Еўрапейскім
саюзе».
«Мы ўсё яшчэ заклікаем еўрапейскіх палітыкаў адумацца», — гаворыцца ў заяве
МЗС.

НЕ КАШТОЎНАСЦІ,
А ПРАГА ЎЛАДЫ
Пазіцыю Беларусі па тым, што адбываецца вакол нашай краіны, выказаў і
міністр замежных спраў Уладзімір Макей, выступаючы на пасяджэнні СМЗС
АБСЕ ў Стакгольме.
«Нашы заходнія партнёры навучаюць
Беларусь сваёй «ідэальнай» версіі дэмакратыі, — сказаў міністр. — Аднак калі размова заходзіць аб іх уласных палітычных
або эканамічных інтарэсах, то аддаюць перавагу дэмакратыі іншай, «для дамашняга
карыстання».

Пры гэтым кіраўнік беларускага МЗС
звярнуў увагу: «Су седнія з Бе ларуссю
краіны толькі за апошнія два месяцы парушылі непасрэдна з дзясятак асноўных міжнародных дагавораў і канвенцый. Міжнароднай рэакцыі — нуль. Як гэта разумець?»
Ён таксама выказаў меркаванне: «Пара
прызнаць, як гэта нядаўна зрабіў прэзідэнт
Макрон, што штучнае і сляпое насаджэнне выдуманых стандартаў не садзейнічае
эвалюцыйнаму развіццю ні нацыі, ні дзяржавы, ні грамадства. Яно толькі адкідае
гэта развіццё далёка назад, разбурае суверэнітэт».
На прасторы АБСЕ палаюць войны — інфармацыйныя і гібрыдныя, заявіў Уладзімір
Макей. «Пад надуманай прычынай міграцыйнага крызісу на граніцы ЕС і Беларусі
імкліва нарошчваецца ваенны патэнцыял
НАТА. Для вайны з кім? — задаў пытанне
кіраўнік беларускага Міністэрства замежных спраў. — Вадамёты з пярцовым газам,
святлошумавыя гранаты, якія ляцяць з Захаду ў жанчын і дзяцей, цкаванне сабакамі,
збіванні да смерці. Гэта нармальна?»
Уладзімір Макей таксама звярнуў увагу:
«Будучае развіццё кантынента ўсё больш
вызначае логіка санкцыйнага процістаяння.
Пры гэтым яна хітра ўпакавана ў жудасныя
лжывыя фразы аб тым, што санкцыі нясуць
дабро простым людзям і ўмацоўваюць суверэнітэт дзяржавы. Нядаўна спадар Жазэп Барэль (вярхоўны прадстаўнік ЕС па замежных
справах і палітыцы бяспекі. — «Зв».) адкрыта
заявіў, што лічыць ЕС і ЗША ўладарамі свету.
Паводле яго слоў, трэба і далей дыктаваць
усім стандарты з адной галоўнай мэтай — не
страціць уладу ў гэтым стагоддзі».
«Гэта значыць, што больш не каштоўнасці, а прага ўлады ў аснове палітыкі Захаду.
Дзе ісціна? Хто носьбіт праўды?» — задаў
рытарычныя пытанні кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Беларусі.

ТОЕ, ШТО НАС ЗВЯЗВАЕ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Пагадзіцеся, не цікава ўвесь
час чытаць толькі ў тэлефоне, часам хочацца ўзяць у рукі часопіс
або газету, удыхнуць пах паперы
і друкарскай фарбы, пашамацець
старонкамі. І потым, аддзяленне
сувязі — для многіх проста магчымасць пагутарыць. Асабліва для
пажылых.
Асіповіцкі ўчастак паштовай сувязі — гэта 25 стацыянарных паштовых аддзяленняў (з іх толькі сем
гарадскія, астатнія — сельскія) і
два перасоўныя аддзяленні паштовай сувязі плюс бізнес-пошта.
Працы ў паштальёнаў дастаткова
і ў эпоху інтэрнэту, распавядае начальнік участка Надзея БАГАЧОВА.
Яна кажа, што сёння адна з
самых запатрабаваных паслуг і
сярод юрыдычных асоб, і сярод
фізічных (то-бок звычайных карыстальнікаў) — паскораная пошта EMS: сёння на заўтра ці сёння
на сёння.
— Шматлікім фірмам, кампаніям
і ўстановам трэба тэрмінова адправіць дакументы або таварныя ўкладанні. А для людзей гэтая паслуга зручная, калі, напрыклад, вам
неабходна адправіць падарунак
да дня нараджэння каму-небудзь
з родных, якія жывуць далёка: яго
даставяць на наступны дзень раніцай або ў вызначаны час. Праграма
«паскораная пошта EMS» працуе
не толькі па Беларусі, але і па ўсім
свеце. У многіх дзеці жывуць за межамі краіны, і часам пошта — адзіная магчымасць нешта перадаць ці
атрымаць ад іх.

НАВОШТА ПАДПІСВАЦЬ
ПАШТОЎКІ?
З самага адкрыцця ў аддзяленні паштовай сувязі Асіповічы-5

шматлюдна. Людзі прыходзяць і
пакласці грошы на тэлефон, і камунальныя паслугі аплаціць, і пенсію атрымаць.
— У дзень праз наша аддзяленне праходзіць мінімум трыста
чалавек, — кажа Ларыса Аляксандраўна. — І лісты пішуць, і паштоўкі
падпісваюць: па Беларусі, на Расію і далёкае замежжа. Калі людзі прывыклі віншаваць блізкіх з
днём нараджэння, Новым годам,
юбілеем паштоўкай — яны будуць
гэта рабіць, як бы ні змяняўся свет.
І сапраўды прыемна яе атрымаць.
Электронную паштоўку вам даслалі ў месенджар — яна згубілася,
і вы на яе забыліся. А папяровая
паштоўка — гэта нешта матэрыяльнае. Падпісаная ад рукі, яна
захоўвае цяпло душы адпраўніка.
І таму яе хочацца захаваць на доўгую памяць.
Паштоўкі на стойцы — на ўсе
выпадкі жыцця. Ёсць і аўтарскія,
ручной работы.
— Попытам карыс таюцца «З
днём вяселля», «З юбілеем», з
прафесійнымі святамі і канверты
для грошай — часцей за ўсё таксама з вясельнай тэматыкай.

ЧАС ПІСАЦЬ
ДЗЕДУ МАРОЗУ
Дарэчы, у паштовых аддзяленнях ужо з'явілася скрыначка для
лістоў Дзеду Марозу.
— Прымаем заяўкі і на падарункі, і на лісты ад Дзеда Мароза, — распавядае Ларыса Аляксандраўна.
Заявак на лісты ад зімовага чараўніка і на падарункі ад яго ўжо
досыць шмат. Штогод іх у аддзяленні бывае каля двухсот, а ў гэтым годзе, хутчэй за ўсё, будзе
больш.
— З 27 снежня пачнём дастаўляць іх нашым маленькім кліентам
на дом, — кажа яна.

Дзеці (і пенсіянеры, але пра
іх — пазней), напэўна, — самыя
ўдзячныя кліенты пошты. Дзятва
ўжо ацаніла, што цацкі тут недарагія.
— І гэта якасныя і бяспечныя
цацкі ад розных вытворцаў, —
распавядае мама трохгадовага
Стаса.
Яна прый шла ў ад дзя лен не
атрымліваць тавары з «Аліэкспрэс». Кажа, па іншых падставах
на пошту не ходзіць: навіны чытае
ў тэлефоне, плацяжы здзяйсняе
анлайн. А вось яе бацькі бываюць у гэ тым паш то вым ад дзяленні некалькі разоў на месяц:
і па свежую газетку прыходзяць,
і камуналку аплачваць. Начальнік
асіповіцкага ўчастка паштовай сувязі расказвае, што калі раней па
пасылкі «Аліэкспрэс» прыходзіла
ў асноўным моладзь, то сёння і
пен сі я не ры за сво і лі шо пінг анлайн.
Аддзяленне размешчана каля
чыгуначнага вакзала, але нямала
тут і пастаянных кліентаў — з многімі наведвальнікамі супрацоўнікі
вітаюцца як з добрымі знаёмымі.
— Пош та ў не вя лі кім го радзе — адзін з цэнтраў гарадскога
жыцця. Мы ведаем практычна ўсіх
у Асіповічах. Сярод нашых кліентаў — каля 300 прадпрыемстваў і
юрыдычных асоб, якія працуюць у
горадзе, — кажа Надзея Васільеўна. — Напрыклад, ёсць у нашым
горадзе заўзяты філатэліст, які
абменьваецца маркамі з калекцыянерамі па ўсім свеце. Мы спецыяльна для яго заказваем маркі,
якія яму патрэбны.
Акрамя таго, аддзяленне сувязі N 5 г. Асіповічы абслугоўвае
больш за 1000 пенсіянераў горада
і навакольных населеных пунктаў.
Калі ўлічыць, што працуе тут пяць
паштальёнаў, то на кожнага прыпадае каля 200 бабуль і дзядуль.

У сельскіх населеных пунктах паштальён, як і дзесяцігоддзі таму, —
жаданы госць і веснік добрых навін.

Прак тычна кожнага пенсіянера
паштальёны ведаюць па імені і
імені па бацьку.

ПАШТАЛЬЁН ПРЫНОСІЦЬ
РАДАСЦЬ
Ка рэс пан дэн цыя на ўчас так
паштовай сувязі прыходзіць ноччу, яе разбіраюць і ўжо раніцай адпраўляюць па маршрутах. Пасылкі
да трох кілаграмаў дастаўляюцца
ходам паштальёна, ад трох да пяцідзесяці — аўтатранспартам.
— Мы абслугоўваем 150 населеных пунктаў, — адзначае Надзея
Васільеўна. — Вязём і прадукты
харчавання, бо пажылым далекавата часам ісці да цэнтральнай
сядзібы. Усё свежае, недарагое і ў
вялікім асартыменце. З улікам пандэміі нашы паштальёны дастаўляюць пажылым тавары паўсядзённага попыту, каб яны менш хадзілі па
крамах: прамысловыя тавары, прадукты харчавання. А яшчэ нашы
бабулечкі вельмі любяць шакалад.
Калі прыязджаюць унукі-праўнукі,
у бабулі заўсёды ёсць запас цукерак. І паштальёнаў нашых любяць,
ведаюць па імёнах і заўжды чакаюць. Калі падыходзіць час пенсіі,
тэлефануюць на пошту: «Ну, калі

ўжо Наташачка прыйдзе?» — усміхаецца суразмоўца.
Паштальён у невялікім горадзе,
а тым больш на вёсцы — гэта ж не
толькі пошта і пенсія. Сёння паштовы
работнік з дапамогай дадатка «Мабільны паштальён» прыме плацяжы
па картцы, дапаможа аплаціць камунальныя паслугі праз АРІП і пакласці
грошы на тэлефон, аформіць падпіску (калі пенсіянер любіць нейкае
выданне, то ён звычайна звычак не
мяняе — застаецца верны яму, кажуць паштальёны). Ды і проста пагутарыць, выслухае, параіць.
Сярэдні ўзрост супрацоўнікаў
пошты ў Асіповічах — 30 гадоў,
расказвае суразмоўца. Хоць ёсць
і тыя, хто прапрацаваў у гэтай сферы чвэрць стагоддзя. І справа не
толькі ў тым, што ў невялікім гарадку, калі казаць аб занятасці,
няшмат варыянтаў.
— Прывыкаеш да гэтай працы,
да сваіх пастаянных кліентаў, якія
чакаюць паштальёна як носьбіта
нечага добрага. Што галоўнае для
паштовага работніка? Ды проста
любіць сваю працу! — кажа Ларыса Гранач. — Я люблю яе за шырокае кола зносін і за тую радасць,
якую мы прыносім людзям.
Дзіяна РОНІНА.

