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• Прад стаў ні кі Бе ла-

рус ка га са ю за ве тэ ра-

наў вай ны ў Аф га ні ста не 

ўда сто е ны дзяржаўных 

узна га род.

• «Ма га тэкс» рас пра цуе 
ўні фор му для ВПС Зам біі.

• Сям'я са Жло бі на 

зля пі ла сне га ві ка вы шы-

нёй 9 м 15 см.

• Па мёр на род ны ар-
тыст Ра сіі спя вак Сяр гей 

За ха раў.

КОРАТКА
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ЦЫРУЛЬНЯ 
Ў ВЁСЦЫ!

МАХЛЯРСТВА 
З БАНКАЎСКІМІ 
КАРТКАМІ

СТАР. 2

Сам-на самСам-на сам

ТРОЙ ЧЫ ВЫ ЖЫЦЬ
Лі чы це, вы ле чыц ца ад ра ку нель га? Іры на ЖЫ ХАР трой чы 

па бы ва ла на мя жы, пе ра жыў шы не каль кі апе ра цый, а ра-

зам з імі апра мень ван ні, хі мі я тэ ра піі і ін шыя ня прос тыя 

спо са бы ля чэн ня. Прый шоў шы праз тое, пра што мно гія 

ба яц ца на ват ду маць, яна дзе ліц ца сва ім во пы там з ін шы-

мі хво ры мі, а пяць га доў та му ства ры ла Цэнтр пад трым кі 

ан ка па цы ен таў «У імя жыц ця». Як хва ро ба мя няе нас, на-

вош та пас ля па спя хо ва га ля чэн ня пе ра гля даць свой лад 

жыц ця і пры якіх умо вах страш ны ды яг наз — не пры га вор, 

мы рас пы та лі жан чы ну.

— Іры на, што вы ад чу ва лі, ка лі да вед ва лі ся пра рак?

— Па коль кі ў ма ім жыц ці за апош нія 25 га доў гэ та зда ра ла ся 
трой чы, то кож ны раз па во дзі ны бы лі вель мі роз ны мі. Ды яг наз рак 
слін най за ло зы мне па ста ві лі ў 1994 го дзе, ка лі мне бы ло 27. Спа-
чат ку по бач з ву хам з'я ві ла ся пры пух ласць. На той час я пра ца ва ла 
ў прэ стыж най анг ла моў най шко ле ў Мін ску, бы ла, на пэў на, са мым 
ма ла дым за ву чам па вы ха ваў чай ра бо це, па сту пі ла ў ас пі ран ту ру, 
збі ра ла ся за муж за свай го ма ла до га ча ла ве ка. У мя не бы лі вя лі кія 
пла ны, і гэ та пры пух ласць бы ла на апош нім мес цы. На ват ка лі яна 
па ча ла рас ці, я бы ла ўпэў не на, што ўсё прой дзе. Вяс ной яна ста ла 
ві да воч най не толь кі мне, але і на ва коль ным. Мая ка ле га, на стаў ні-
ца ма тэ ма ты кі, ска за ла: вы не ра зу ме е це, з чым гу ля е це. Але я бы-
ла яшчэ і клас ным кі раў ні ком, мой клас — пер шы вы пуск, бо шко ла 
но вая. Я ду ма ла пра эк за мен па хі міі (я вы кла да ла гэ ты прад мет), 
пра тое, як зла дзіць вы пуск ны ве чар... Але сха дзі ла да ўра ча. Ён 
узяў ад ну бія псію, по тым дру гую, трэ цюю. І ка лі я чар го вы раз 
прый шла, ска заў, што на ма ім мес цы ён бы так лёг ка 
да гэ та га не ад но сіў ся. Але мя не ні чо га не ўстры во жы ла.

На што звяр та юць ува гу пры куп лі ква тэ ры, ці іс тот на сё ле та па да-

ра жэе жыл лё і на коль кі тан ней абы дуц ца апарт амен ты ў пры га ра-

дзе? Пра тэн дэн цыі на рын ку не ру хо мас ці рас каз ва юць 

экс пер ты.

Во і нам-ін тэр на цы я на ліс там, 

ве тэ ра нам вай ны 

ў Аф га ні ста не

Па ва жа ныя та ва ры шы!

Сён ня Бе ла русь ад зна чае 
Дзень па мя ці во і наў-ін тэр на-
цы я на ліс таў.

Трыц цаць га доў та му за-
вяр шы ла ся апе ра цыя аб ме-
жа ва на га кан тын ген ту са-
вец кіх вой скаў у Аф га ні ста-
не. За ты ся чы кі ла мет раў ад 
ра дзі мы на шы во і ны, прая-
віў шы ге ра іч ную стой касць, 
муж насць і са ма ад да насць, 
пер шы мі кі ну лі вы клік між на-
род на му тэ ра рыз му, на доў-
гія га ды спы ніў шы яго рас-
паў сю джан не па ўсёй зям лі.

Тая вай на пры нес ла го ра ў 
мно гія бе ла рус кія сем'і, аба-
рваў шы жыц ці і ска ле чыў шы 
лё сы ты сяч на шых су ай чын-
ні каў. Мы ні ко лі не за бу дзем 
пра подз віг ва ен на слу жа чых, 
якія сум лен на вы ка на лі свой 
во ін скі аба вя зак і на веч на 
зда бы лі сла ву.

За раз, ва ўмо вах гла баль-
най не ста біль нас ці, як ні ко лі 
важ на пом ніць пра каш тоў-
насць мі ру і спа кою на пла не-
це. Во і ны-ін тэр на цы я на ліс-
ты — гэ та на дзей ная апо ра 
бе ла рус кай дзяр жаў нас ці 
і па тры я тыч ных сіл кра і ны. 
Ва шы муж насць і вер насць 
аба вяз ку — год ны прык лад 
для су час най мо ла дзі.

Жа даю вам, ва шым род-
ным і бліз кім моц на га зда-
роўя, шчас ця і даб ра бы ту.

Прэ зі дэнт 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляксандр ЛУ КА ШЭН КА.

Па мяць сэр ца
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Сён ня трыц ца ты раз мы ад зна ча ем Дзень вы ва ду 
кан тын ген ту са вец кіх вой скаў з Аф га ні ста на. 
На ме ма ры яль ным «Вост ра ве слёз» прой дзе тра-
ды цый ны мі тынг-рэ кві ем і су стрэ ча ад на па лчан-
афганцаў. 

А ўчо ра ў мін скім хра ме-пом ні ку Усіх Свя тых 
маліліся за спа чын за гі ну лых, якія ад да лі сваё ма-
ла дое жыц цё ў да лё кай кра і не, за зда роўе во і наў, 
якім па шчас ці ла вяр нуц ца на Ра дзі му, удо ваў і ма-
ці, якія стра ці лі сва іх род ных. Ся род пры сут ных на 

на ба жэн стве быў і ве тэ ран аф ган скай вай ны Па вел 
ШАЦЬ КО, стар шы ня Са ве та во і наў-аф ган цаў Мас-
коў ска га ра ё на ста лі цы.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Больш здым каў гля дзі це на сай це zvіazda.by


