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У лі пе ні 1944 го да га зе та «Баль ша віц кая тры-

бу на», якую вы да ваў Ба ры саў скі гар кам і 

рай кам КП(б)Б, рас ка за ла сва ім чы та чам пра 

не звы чай ную па сыл ку. 18 лі пе ня га ра джа не 

знай шлі скі ну тае з са ма лё та доў гае па лат но з 

над пі сам «Пе ра даць гар ка му ВКП(б). Ба я вое 

пры ві тан не гра ма дзя нам Ба ры са ва ад лёт чы-

каў-ба ры саў цаў! М. До лін».

По бач у скрут ку з гэ тым ці то руч ні ком, ці то вы мпе-

лам быў зной дзе ны су пра ва джаль ны ліст: «Сён ня, 

18 лі пе ня 1944 го да, над ва шым го ра дам пра ля тае 

авія цый ная часць, якой за ўдзел у вы зва лен ні го ра-

да Ба ры са ва пры свое на най мен не «Ба ры саў скай». 

Мы ля цім да лей на за хад бам біць во ра га на яго тэ-

ры то рыі. За клі ка ем вас, да ра гія та ва ры шы, хут чэй 

ад наў ляй це свой го рад!»

А ў на ступ ным ну ма ры га зе та змяс ці ла ка лек тыў-

ныя ліс ты ў ад каз лёт чы кам. Ра бо чыя чы гун кі рас каз-

ва лі пра свае пос пе хі ў ад наў лен ні чы гу нач ных зно сін, 

а пра цоў ныя ка лек ты вы ўсіх прад пры ем стваў го ра да 

дзя ка ва лі вы зва лі це лям і бра лі на ся бе па вы ша ныя 

аба вя за цель ствы, каб хут чэй на ла дзіць мір нае жыц-

цё ў Ба ры са ве.

«Со ка лы на шы ба я выя! Ва ша сар дэч нае пісь мо, 

якое вы скі ну лі з са ма лё та, пра ля та ю чы над на шым 

сва бод ным го ра дам, пра чы та лі ты ся чы пра цоў ных 

Ба ры са ва. Яно ўспры ня та як сцяг вы зва лен ня, як 

ба я вы за клік да кан чат ко вай пе ра мо гі над под лы мі 

гіт ле раў скі мі за ня воль ні ка мі, да хут чэй шай ад бу до-

вы раз бу ра на га гіт ле раў ца мі го ра да. Ка рыс та ю чы ся 

шчас лі вым вы пад кам, мы пі шам вам ад каз, пі шам 

ад уся го сэр ца, ад усёй ду шы. ...На тхнё ныя вя лі кі мі 

пе ра мо га мі слаў най Чыр во най Ар міі і ва шым сар дэч-

ным пры ві тан нем і за клі ка мі, мы ўзя лі ся за ад бу до ву 

на ша га го ра да ўсі мі сі ла мі, друж на і ра шу ча. У го-

ра дзе пра цу юць ужо ўсе дзяр жаў ныя і гас па дар чыя 

ўста но вы. Ад бу да ва на ў ка рот кі тэр мін і пу шча на ў 

ход элект ра стан цыя ле са кам бі на та «Ка мін тэрн», пра-

цу юць ужо жас ця ны цэх за во да «Ме та ліст», швей ная, 

абут ко вая і ган чар ная май стэр ні, за вод га зі ра ва ных 

во даў. Кі піць ад бу доў чая ра бо та на ўсіх прад пры-

ем ствах го ра да...» Гэ ты до піс да ста ві лі ад ра са там, 

пад раз дзя лен ню До лі на па ля вой пош тай 49759.

Уся го дзве не вя лі кія ста рон кі га зет на га тэкс ту, 

а за імі — не толь кі част ка маш таб най на сту паль-

най апе ра цыі «Баг ра ці ён», але і гіс то рыя жа но ча га 

авія цый на га пал ка і лёт най шко лы «рас коў цаў». Пра 

пад ра бяз нас ці гэ тых па дзей і пра тое, кім бы лі До лін 

(на са мрэч До лі на) і Рас ко ва, ба ры саў ча не да ве да лі ся 

знач на паз ней, ка лі ад шу ка лі ад важ ных лёт чыц пал ка 

пі кі ру ю чых бам бар дзі роў шчы каў.

Лёт чы ца-штур ман Ма ры на Рас ко ва — ад на з пер-

шых жан чын, якая атры ма ла зван не Ге роя Са вец ка га 

Са ю за і да бі ла ся ў вяр хоў на га ка ман да ван ня да зво-

лу на фар мі ра ван не жа но чых ба я вых час цей — трох 

авія пал коў, у тым лі ку зна ка мі тых «нач ных ведзь маў». 

Рас ко ва пер шай з жан чын-лёт чыц 

здзейс ні ла бес пе ра са дач ны авія-

пе ра лёт Маск ва—Да лё кі Ус ход. 

За гі ну ла ў сту дзе ні 1943 го да.

Ма рыя До лі на — гвар дыі ка пі-

тан, на мес нік ка ман дзі ра эс кад-

рыл лі, ад на з са мых па зна ва е мых 

ге ра інь Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

Ге рой Са вец ка га Са ю за, ула даль-

ні ца мност ва ба я вых уз на га род, 

лёт чы ца, якая на пі кі ру ю чым бам-

бар дзі роў шчы ку Пе-2 здзейс ні ла 

72 ба я выя вы ле ты, скі ну ла 45 тон 

бом баў і ў шасці па вет ра ных ба ях 

збі ла тры ня мец кія зні шчаль ні кі. 

Гэ та яна ў чэр ве ні 1944-га ўза-

рва ла эша лон з бо еп ры па са мі 

на стан цыі Ор ша, на нес ла шэ-

раг уда раў па вой ску пра ціў ні ка 

ў вёс цы Зем бін, пад трым лі ва ла 

з па вет ра фар сі ра ван не Бя рэ зі ны 

са вец кі мі вой ска мі, якія вы зва ля-

лі Ба ры саў. На рэш це, гэ та як раз 

яе под піс ста іць на «па вет ра ным 

пісь ме» ба ры саў ча нам. Хоць за 

тую са ма воль ную па сыл ку, дзе ля якой лёт чы ца зні зі-

ла ся да ры зы коў най вы шы ні, До лі на по тым атры ма ла 

вы мо ву ад на чаль ства...

У 1974 го дзе, на пя рэ дад ні 30-год дзя вы зва лен ня 

Ба ры са ва і Мін ска, у мяс цо вай ся рэд няй шко ле № 17 

вы ра шы лі ства рыць му зей ба я вой сла вы 125-га гвар-

дзей ска га Ба ры саў ска га бам бар дзі ро вач на га авія пал-

ка. Збі ра ю чы ін фар ма цыю, пер шы ды рэк тар шко лы 

Іван Ер ма ло віч і кі раў нік га рад ско га края знаў ча га му зея 

Жан на Гі рэ віч звяр ну лі ся ў Мас коў скі са вет ве тэ ра наў 

з прось бай да па маг чы знай сці ўдзель ні каў вы зва лен ня 

Ба ры са ва. Уя ві це са бе — знай шлі, за вя за лі пе ра піс ку, 

а по тым і су стрэ лі ся аса біс та і па сяб ра ва лі.

На ад крыц цё школь на га му зея пры еха ла 10 аў то-

бу саў з гас ця мі — прад стаў ні ка мі ўсіх во ін скіх злу-

чэн няў, якія пры ма лі ўдзел у вы зва лен ні Ба ры са ва. 

Лёт чыц, да ве даў шы ся, што з усіх кве так ім най больш 

да спа до бы ра мон кі, су стра ка лі лі та раль на ра мон ка-

вым по лем бу ке таў, уся ву лі ца бы ла поў ная кве так, 

а ўсе мяс цо выя жы ха ры вы сы па лі з хат і за пра ша лі 

ге ро яў да ся бе ў гос ці.

З та го ча су, да рэ чы, з'я ві ла ся тра ды цыя — кож-

ныя 5, 10 га доў су стра кац ца ў свя точ ныя дні на ба-

ры саў скай зям лі (хоць, ка неш не, з пры чы ны ўзрос ту 

і ста ну зда роўя з кож ным ра зам удзель ні каў гэ тых 

су стрэч усё ме ней — у 2009 го дзе змаг лі пры ехаць 

толь кі двое).

У 1998 го дзе му зей рэ кан стру я ва лі, а экс па зі цыю 

пе ра афор мі лі на ноў улас ны мі сі ла мі, не па тра ціў шы ні 

ка пей кі бюд жэт ных гро шай. На ват цэнт раль ныя віт ры-

ны на стаў ні кі змай стра ва лі са мі са школь ных шы баў.

— Сён ня ў нас больш як 990 экс па на таў у асноў ным 

фон дзе і больш як 160 у да па мож ным — гэ та аса біс-

тыя рэ чы, фо та здым кі, кар ты і схе мы, да ку мен ты, ко піі 

га зет ных пуб лі ка цый і пе ра піс ка лёт чыц з род ны мі, 

не вя лі кія ві дэа ро лі кі, — пра во дзіць мі ні-эк скур сію кі-

раў нік і за ха валь ні ца му зея Та ма ра Хо лі на. — Вось, 

гля дзі це, па рад ны кас цюм і аса біс тая лёт ная кніж ка 

бы ло га пі ло та авія пал ка Ан та ні ны Ры го раў ны Бон-

да ра вай, у дзя воц тве Спі цы най, су кен ка лёт чы цы — 

ка ман дзі ра экі па жа Але ны Мі ро наў ны Ма лю ці най 

(Куль ко вай), план шэт-сум ка Аляк санд ры Ся мё наў ны 

Во цін ца вай. З 1956 го да, акра мя Дня Пе ра мо гі, бы лыя 

ад на па лчан кі су стра ка лі ся што год 2 мая ў Маск ве ка ля 

Вя лі ка га тэ ат ра. Мы тра пі лі на та кую су стрэ чу ўпер шы-

ню ў 1999 го дзе. А ў 2017-м па бы ва лі яшчэ на ад ным 

вель мі ці ка вым ме ра пры ем стве: у ра сій скай ста лі цы 

ўпер шы ню пра хо дзі ла між на род ная кан фе рэн цыя з 

на шчад ка мі лёт чыц усіх трох жа но чых авія цый ных 

пал коў, а так са ма з кі раў ні ка мі пры све ча ных лёт чы цам 

школь ных му зе яў Маск вы, ле нін град ска га Пуш кі на, 

Са ра та ва, ад не куль з Паў ноч на га Каў ка за. Як раз ба-

чы лі ся та ды са штур ма нам Га лі най Брок-Бяль цо вай, 

якой за раз 93 га ды, — на сён ня яна апош няя, хто за-

стаў ся жы вы з жан чын-пі ло таў бам бар дзі роў шчы каў. 

Спа дзя ю ся, яна ў доб рым зда роўі, і сё ле та атры ма ец-

ца зноў су стрэц ца.

Та ма ра Аляк санд раў на пры зна ец ца: ня гле дзя чы 

на тое, што па спе цы яль нас ці яна на стаў нік бія ло гіі, 

за шмат га доў да след чай пра цы, су стрэч і раз моў 

з ве тэ ра на мі на столь кі па глы бі ла ся ў тэ му Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, што ча сам за мя няе ка лег — вы-

клад чы каў гіс то рыі. «З кож най 

су стрэ чы, пас ля кож най раз мо вы 

мы пры во зі лі ней кія но выя дэ та лі 

і ўра жан ні, якія да паў ня юць кар-

ці ну ба я во га шля ху пал ка, і мы 

мо жам рас ка заць шмат ці ка ва га 

ўжо ця пе раш нім дзе цям. А іх, па-

вер це, «чап ляе» гэ та тэ ма і яны 

пры хо дзяць на эк скур сію не для 

га лач кі: дзе ці за да юць мност ва 

са мых роз ных пы тан няў, пі шуць 

по тым да след чыц кія ра бо ты, — 

за пэў ні вае кі раў нік му зея.

Яе во пыт па каз вае: са мыя ўра-

жаль ныя экс па на ты — зу сім не 

аскол кі сна ра даў ці фраг мен ты 

зброі, не лёт нае аб мун дзі ра ван-

не, не схе мы авія ўда раў, а звы-

чай ныя, аса біс тыя рэ чы. Вось, 

на прык лад, ліст, пе ра да дзе ны 

сяб роў ка мі лёт чы цы Лю бы Гу бі-

най, — яго на пі саў на пя рэ дад ні 

вы зва лен ня Се ва сто па ля іс пан скі 

лёт чык, з якім дзяў чы на па зна ё-

мі ла ся пад час ра бо ты ў Ба тай скім 

лёт ным ву чы лі шчы. Лёт чык за гі нуў, яшчэ не ве да ю чы, 

што ка ха ная так са ма не ўба чыць яго апош няе пры-

ві тан не — ліст прый шоў у полк пас ля смер ці Лю бы, 

але сло вы — прос тыя і ад на ча со ва пра ніз лі выя: «на-

ват мёрт вым я бу ду пра цяг ваць жыць і ка хаць... ка лі 

на ро дзіц ца сын, на за ві яго ма ім імем», — кра на юць 

да гэ туль. Пад час школь ных эк скур сій за ха валь ні ца 

му зея дае пра чы таць гэ ты ліст услых ка му-не будзь з 

хлоп цаў, і стар ша клас ні кі не мо гуць стры маць слёз.

Сціс кае гор ла і ў тых, хто да вед ва ец ца пра гі бель 

са мой Лю бы ўво сень 1943-га: пры пад лё це да Ор шы 

ў са ма лё та быў па шко джа ны ма тор, бам бар дзі роў-

шчык за стаў ся без пры крыц ця зні шчаль ні каў і стаў 

лёг кай зда бы чай для во ра га, а та му Лю ба як ка ман-

дзір звя на за га да ла экі па жу па кі нуць са ма лёт. Стра-

лок-ра дыст вы ска чыў з па ра шу там, а штур ман Ка ця 

Ба тух ці на за ча пі ла ся лям кай за ту рэль ку ля мё та. 

Ка ман дзір вяр ну ла ся, ір ва ну ла — і сяб роў ку са рва ла 

па вет ра най плын ню, а вось Лю бе для скач ка ўжо не 

ха пі ла вы шы ні, яна раз бі ла ся. Ка ця ры на Ба тух ці на 

прай шла да кан ца вай ны, слу жы ла ў лі тоў скім Па-

ня ве жы се, а по тым пе ра вя ла ся за му жам у Слуцк і 

на рэш це ў Ві цебск. Сын лёт чы цы, які жы ве ў Мін ску, 

пры знаў ся, што ўпер шы ню па чуў гэ ту гіс то рыю толь кі 

тры га ды та му ад су пра цоў ні каў му зея: «Атрым лі ва-

ец ца, мы на ра дзі лі ся і жы вём толь кі дзя ку ю чы подз-

ві гу ма мі на га ка ман дзі ра...»

— Ве да е це, з пер шай су стрэ чы з лёт чы ца мі (а ім 

та ды бы ло, як за раз мне, га доў па 60) ура зі ла іх няя 

шчы расць і сціп ласць, ад сут насць гэт ка га ге ра іч на га 

па фа су, — рас каз вае за ха валь ні ца му зея. — Пы та ем-

ся: ня ўжо не страш на бы ло? Ка неш не, ад каз ва юць, 

ба я лі ся, яшчэ як. Але ка лі ты на ба я вым за дан ні і ад-

чу ва еш ад каз насць за жыц ці ін шых са вец кіх лю дзей, 

страх ады хо дзіць... Ма быць, з-за гэ тай не ве ра год най 

ад каз нас ці Ле на Ма лю ці на, якую ў біт ве за Дзвінск 

ра ні ла ў жы вот, ча ты ры ра зы страч ва ла пры том-

насць, але не па кі ну ла са ма лёт і па спя хо ва па са дзі ла 

яго. Пры гэ тым свой учы нак яна не раз гля да ла як 

ге ра іч ны, із ноў рва ла ся на фронт. Яна па мер ла, не 

да жыў шы ўся го два га ды да 100-га до ва га юбі лею, 

але да апош ніх дзён за хоў ва ла яс ны ро зум і моц-

ны дух і яшчэ па спе ла зля таць у ЗША на су стрэ чу 

з аме ры кан скі мі жан чы на мі-пі ло та мі, удзель ні ца мі 

між на род на га са ю за «Авія тры са». Ад чу ва ю чы іх не-

ве ра год нае жыц ця люб ства, унут ра ную ча ла веч насць, 

я са ма пе ра гле дзе ла мно гія рэ чы ў жыц ці. Ну, ска-

жы це, як мож на скар дзіц ца на ўзрост ці зда роўе, 

ка лі 90-га до вая лёт чы ца, як ма ла дзень кая, ле зе на 

дра бін кі, каб да стаць ней кія ці ка выя фо та здым кі, і 

толь кі ад мах ва ец ца: «Ды не трэ ба мне да па мо гі, я 

са ма з усім спраў ля ю ся!»

...Лі пень 1944-га. Уся го дзве ма лень кія ста рон кі 

га зет на га тэкс ту. Ба чы це, як мно га змяс ці ла ся між 

рад коў?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Ба ры саў — Мінск.

ПАС ЛЯ «ТЫГ РАЎ»
Шмат кан фе сій ная Шры-Лан-

ка (ко ліш ні Цэй лон) ад но сіц ца 

да лі ку най больш рэ лі гій ных 

дзяр жаў све ту. На жаль, ад ным 

з на ступ стваў гэ та га стаў вы со кі 

ўзро вень эк стрэ міз му. На «цу да-

вост ра ве» ін ду іс ты здзяйс ня юць 

тэ рак ты «ў іс лам скім сты лі», 

му суль ма не вод зяць сяб роў-

ства з хрыс ці я на мі, ра ту ю чы ся 

ад па гро маў, ад зна чае vz.ru, а 

га лоў ны мі пра па вед ні ка мі не-

цяр пі мас ці лі чац ца бу дый скія 

ма на хі.

Шры лан кій скія ін ду іс ты — 

гэ та ў боль шас ці сва ёй та мі лы. 

На род, які не ка лі стра ціў сваю 

дзяр жаў насць і ця пер пра жы вае 

ў асноў ным у ін дый скім шта це 

Та міл над. Улас на, у Ін дыі та мі-

лаў ў 20 ра зоў больш, чым на 

Шры-Лан цы. На дзяр жа ве-вост-

ра ве іх пе ра сле да ва лі. Ад ка зам 

на гэ тую дыс кры мі на цыю ста ла 

з'яў лен не «Тыг раў вы зва лен ня 

Та міл-Іла ма» (ТВТІ) — ва е ні-

за ва най ар га ні за цыі з улас най 

ар ты ле ры яй, СПА, лёг ка ма тор-

ным фло там і на ват тан ка мі. На 

пра ця гу 25 га доў яны кант ра ля-

ва лі поў нач вост ра ва, аб вяс ціў-

шы там Та міл-Ілам — ты по вую 

не пры зна ную дзяр жа ву, па бу-

да ва ную на ідэ ях ра ды каль-

на га на цы я на ліз му, за ўва жае 

vz.ru. Та міл-Ілам пе ра жыў тры 

вай ны, на зва ныя ілам скі мі, але 

чац вёр тая ста ла для яго апош-

няй. Дзе сяць га доў та му ў вы-

ні ку спец апе ра цыі ба е ві кі ТВТІ 

па тра пі лі ў акру жэн не ўра да вых 

сіл, шмат га до вы лі дар Та міл-Іла-

ма Ве лу пі лаі Пра бха ка ран быў 

за стрэ ле ны пры спро бе пра-

ры ву, пас ля ча го боль шасць 

«тыг раў» скла лі зброю, хоць 

асоб ныя дроб ныя гру поў кі ўсё 

яшчэ пра цяг ва юць пар ты за ніць 

у лан кій скіх джунг лях.

На Шры-Лан цы тэ ра рызм 

аса цы ю ец ца ме на ві та з ТВТІ, 

дак лад ней, з пад раз дзя лен нем 

«Чор ныя тыг ры». На іх сум лен ні 

сот ні тэ рак таў, уклю ча ю чы за-

бой ства прэ зі дэн та Шры-Лан кі 

Ра на сінг хе Прэ ма да са і прэм' ер-

мі ніст ра Ін дыі Ра джы ва Ган дзі 

(Дэ лі фак тыч на пад тры маў вай-

ну Ка лом ба з ТВТІ, та му Ган дзі 

раз гля даў ся гру поў кай як здрад-

нік). Так са ма вар та ад зна чыць 

ата ку на го рад Ану рад ха пу ра ў 

1985-м, пры якой за гі ну ла 146 

ча ла век, у асноў ным — пры ха-

джа не бу дый ска га хра ма.

Тэ ра рыс тыч ны «по чырк» ТВТІ 

быў над звы чай па доб ны на той, 

які аса цы ю ец ца ў нас з іс лам-

скім эк стрэ міз мам. Да тэ рак таў 

ак тыў на пры цяг ва лі смя рот ні каў, 

смя рот ніц і на ват дзя цей. Больш 

за тое, вы на ход ства так зва на га 

по яса ша хі да пры піс ва юць ме-

на ві та «тыг рам». У той жа час 

му суль ма не бы лі афі цый най мі-

шэн ню ТВТІ на роў ні з бу дыс та мі. 

Да ця пе раш ня га мо ман ту част-

ка мя чэ цяў і бу дый скіх хра маў 

на поў на чы па спе лі ад на віць. А 

ў сту дзе ні 2015 го да прэ зі дэн-

там Шры-Лан кі стаў кан ды дат 

ад аб' яд на най апа зі цыі Май тры-

па ла Сі ры се на — па лі тык, які 

скон чыў мас коў скі Лі тінс ты тут 

імя Гор ка га і вы сту пае за мір нае 

су іс на ван не, раў на праўе, за ха-

ван не пра воў ча ла ве ка, сва бо ду 

сло ва і не цяр пі масць да эк стрэ-

міз му. Лі чыц ца, што кан флікт па-

між ін ду іс та мі і цэнт раль ным ура-

дам вы чар па ны, але па вы ні ках 

вай ны знач ная част ка та мі лаў 

эміг ра ва лі, і ця пер ін ду ізм толь кі 

трэ цяя па коль кас ці пры хіль ні каў 

рэ лі гія на Шры-Лан цы.

СІН ГА ЛЫ І ЛА РА КА ЛА
Амаль тры чвэр ці на сель ніц-

тва Шры-Лан кі — сін га лы, у пе-

ра важ най боль шас ці — бу дыс ты 

шко лы Тхе ра ва да, най ста рэй-

шай з ця пер іс ну ю чых. Аба пі ра-

ец ца яна на Па лій скі ка нон — 

звод свя тых тэкс таў, якія, па 

вер сіі вер ні каў, на ле жаць Бу ду, 

а на дум ку да след чы каў, з'яў-

ля юц ца іх на ступ най рэ дак ту-

рай. Кан сер ва тызм лан кій скіх 

бу дыс таў — ад на з пры чын іх 

не пры мі ры ма га стаў лен ня да та-

мі лаў. Са мі ма на хі рэд ка ўдзель-

ні ча лі ў на па дах на ін ду іс таў, але 

пра па ган да ва лі іх і апраўд ва лі. 

Ця пер, ка лі «тыг ры» раз гром-

ле ныя, шэ раг кан сер ва тыў ных 

бу дый скіх ма на хаў ба чаць па-

гро зу «тра ды цый на му ўкла ду» з 

бо ку му суль ман скай аб шчы ны, 

якая па вя ліч ва ец ца. Хрыс ці ян-

ская аб шчы на ім так са ма рэз-

ка не па да ба ец ца, але асноў ны 

ак цэнт зроб ле ны ўсё ж та кі на 

іс ла ме. Па дзе яй, якая вы клі ка-

ла вы бух ны рост не цяр пі мас ці, 

мож на лі чыць зні шчэн не та лі ба-

мі ты ся ча га до вых ста туй Бу ды ў 

Аф га ні ста не ў 2001 го дзе.

Ця пер яд ром ра ды каль на-

га бу дый ска га на цы я на ліз му 

з'яў ля ец ца ар га ні за цыя «Бо ду 

ба ла се на» («Ар мія бу дый скай 

сі лы»), яе най больш вя до мым 

прад стаў ні ком — ма нах Га ла-

го да а тэ Гна на са ра, які вы сту пае 

за поў ную за ба ро ну Ка ра на на 

тэ ры то рыі Шры-Лан кі. Іх ідэа ло-

гія — не пры ман не лю бой рэ лі гіі 

на Шры-Лан цы, за вы клю чэн-

нем, зра зу ме ла, бу дыз му. Ар-

га ні за цыя пад трым лі вае цес ныя 

су вя зі з М'ян май, дзе так са ма 

рас паў сю джа на шко ла Тхе ра ва-

да, а ма на хі з'яў ля юц ца ад ны мі 

з най больш па ва жа ных чле наў 

гра мад ства. Тэ рор су праць му-

суль ман-ра хін джа шмат у чым 

на іх сум лен ні. Не на ўпрост 

(удзел ма на хаў у па гро мах — 

вель мі рэд кае вы клю чэн не), 

але ўскос на — праз за клі кі, для 

якіх ак тыў на вы ка рыс тоў ва юць 

са цы яль ныя сет кі. Му суль ман 

час та аб ві на вач ва юць ні мно га 

ні ма ла ў су свет най змо ве, мэ та 

якой — вы ка ра нен не бу дыз му.

Най буй ней шая се рыя ан-

ты му суль ман скіх па гро маў на 

Шры-Лан цы ад бы ла ся ў 2014-м. 

Ле тась па дзеі паў та ры лі ся ў не-

каль кі мен шым маш та бе. За гі ну-

лі шэсць ча ла век, але коль касць 

бе жан цаў пе ра вы шае дзе сяць 

ты сяч, а коль касць спа ле ных 

мя чэ цяў, да моў і кра маў, якія 

на ле жаць му суль ма нам, ідзе 

на сот ні. Той жа лёс на пат каў 

і не каль кі хрыс ці ян скіх хра маў. 

Ужо та ды ана лі ты кі асце ра га-

лі ся, што між на род ны іс лам скі 

тэ ра рызм ра на ці поз на звер не 

сваю ўва гу на Шры-Лан ку і пач-

не помс ціць. На вя лі кі жаль, за-

ўва жае vz.ru, яны ме лі ра цыю.

Іс лам вы зна юць, па вод-

ле роз ных кры ніц, пры клад на 

8—12 пра цэн таў на сель ніц-

тва кра і ны. У асноў ным — гэ-

та міг ран ты з ін шых дзяр жаў, 

у пер шую чар гу з Ма лай зіі, 

але на вост ра ве ёсць эт ніч ная 

мен шасць з му суль ман скай ве-

рай — цэй лон скія маў ры або 

ла ра ка ла (ад мет на, сло вы ла-

ра ка ла і му суль ма нін ня рэд ка 

ўспры ма юц ца лан кій ца мі як сі-

но ні мы). Част ко ва яны га во раць 

на та міль скай, част ко ва — на 

сін галь скай мо вах. Пры гэ тым 

ма юць улас ныя тра ды цыі, раз-

беж ныя з тра ды цый ным іс ла-

мам: на прык лад, род ла ра ка ла 

вя дзец ца па жа но чай лі ніі, а да 

тра ды цый ных за ня ткаў ад но сіц-

ца ліх вяр ства.

У лан кій скай гіс то рыі рэ лі гій-

на га эк стрэ міз му і вай ны ўсіх з 

усі мі ла ра ка ла, як пра ві ла, ад-

во дзі ла ся ро ля ах вяр та мі лаў і 

ра ды каль на на стро е ных бу дый-

скіх ма на хаў. Са мі маў ры не 

пра яў ля лі асаб лі вай ці ка вас ці 

да тэ ра рыс тыч най дзей нас ці, 

але ві да воч на, што на ві ны пра 

га нен ні на іх тра пі лі ў зо ну ўва гі 

транс на цы я наль ных іс ла місц кіх 

гру по вак. На Шры-Лан цы бы ло 

ство ра на ўлас нае пад раз дзя-

лен не «Іс лам скай дзяр жа вы», 

аб лік ві да цыі ад на го з лі да раў 

яко га афі цый ны Ка лом ба аб вяс-

ціў у па чат ку гэ та га го да.

КАН КРЭТ НАЯ ПА ГРО ЗА
Вя до ма, ця пе раш няя сі ту а цыя 

на вост ра ве да лё кая ад ста біль-

най. Па апош ніх звест ках, тэ ра-

рыс ты рых та ва лі дру гую се рыю 

на па даў — ужо на па ха ван ні ах-

вяр вы бу хаў. Пра гэ та па ве да міў 

тэ ле ка нал СNN. У кра і не па доў-

жы лі ка мен данц кую га дзі ну. На 

Шры-Лан цы па нуе ат мас фе ра 

тры во гі, ад зна чае vеstі.ru. Па лі-

цыя не па спя вае ад каз ваць на 

зван кі аб па да зро ных суб' ек тах 

і без гас па дар ных прад ме тах. 

З'яў ля юц ца па ве дам лен ні аб 

кант ра ля ва ных вы бу хах: спец-

служ бы спра бу юць во ка мгнен на 

рэ ага ваць на па гро зы. Ча сам — 

не без ка рыс ці. У пры га ра дзе 

Ка лом ба зні шчы лі ўзрыў чат ку, 

а ў са мім го ра дзе, ка ля кі на тэ ат-

ра — ма та цыкл, які быў па кі ну ты 

без на гля ду.

«Ця пер ёсць вя лі кая ня вы-

зна ча насць, та му што смя рот ні кі 

мо гуць зна хо дзіц ца дзе за ўгод-

на — ся род нас. Але я ве ру, што 

сі ла ві кі змо гуць узяць сі ту а цыю 

пад кант роль», — за явіў мэр Ка-

лом ба Ро зі Се на на яке. Ула ды 

не спя ша юц ца су па ко іць лю дзей 

па ве дам лен ня мі аб тым, што 

не бяс пе ка мі ну ла: па звест ках 

раз вед кі, на тэ ры то рыі вост ра-

ва да гэ туль мо гуць зна хо дзіц ца 

тэ ра рыс тыч ныя гру пы, га то выя 

да на па даў.

Пра ры ву ў рас сле да ван ні 

ня ма, за ўва жае vеstі.ru. Хі ба 

што — дэ та лі, якія толь кі да да-

юць пы тан няў. Па ін фар ма цыі 

мі на ба ро ны і МУС Шры-Лан кі, 

ар га ні за та ры се рыі вы бу хаў — 

лю дзі аду ка ва ныя і ня бед ныя. 

Не ка то рыя — на ву ча лі ся за мя-

жой. «Мы ве да ем, што адзін з 

ба е ві коў пра хо дзіў на ву чан не ў 

Вя лі ка бры та ніі, за тым — у ма-

гіст ра ту ры ў Аў стра ліі, а вяр нуў-

ся ў Шры-Лан ку», — ад зна чыў 

мі ністр аба ро ны Шры-Лан кі Ру-

ва Ві джэ вар дэ на. «Па звест ках 

кры мі наль на га вы шу ку, да вы-

бу хаў да тыч ныя 9 тэ ра рыс таў-

смя рот ні каў. Пры чым, ся род іх 

ёсць ад на жан чы на», — да даў 

прад стаў нік па лі цыі Шры Лан кі 

Ру вэн Гу на се ка ра.

Злу ча нае Ка ра леў ства, як 

мяр ку юць спец служ бы, маг ло 

стаць ад праў ной кроп кай у ра-

ды ка лі за цыі бу ду ча га тэ ра рыс та. 

А аў стра лій скі след, ні бы та, мо-

жа па каз ваць на су вязь з ня даў-

ні мі тэ рак та мі ў мя чэ цях Но вай 

Зе лан дыі, бо бой ню рас па чаў 

ме на ві та аў стра лі ец. Зрэш ты, у 

са мой Но вай Зе лан дыі лі чыць 

вы бу хі на Шры-Лан цы помс тай 

за рас стрэл му суль ман у Край-

стчэр чы не спя ша юц ца. «Я ба чы-

ла гэ тыя спра ва зда чы. Але мы не 

атрым лі ва лі якіх-не будзь па цвяр-

джэн няў та го, што бы ло ска за на 

ўла да мі Шры Лан кі. Я ра зу мею, 

што яны зна хо дзяц ца на па чат ко-

вым эта пе рас сле да ван ня, але ў 

ця пе раш ні мо мант мы не ба чым 

ні я кай су вя зі», — за яві ла прэм'-

ер-мі ністр Но вай Зе лан дыі Джа-

сін да Ар дэрн.

Каб да даць сты му лаў у по шу ку 

вы ка наў цаў, прэ зі дэнт Шры-Лан кі 

іні цы я ваў чыст ку свай го ата чэн-

ня: у ад стаў ку ад пра вяц ца сак-

ра тар мі на ба ро ны і кі раў нік на-

цы я наль най па лі цыі, пас ля та го, 

як вы свет лі ла ся, што, як мі ні мум, 

трое чы ноў ні каў са ма га вы со ка га 

ўзроў ню ве да лі аб на па дах, якія 

рых ту юц ца, і на ўмыс на ўтой ва лі 

гэ тую ін фар ма цыю. «Без умоў на, 

гэ та про мах спец служ баў і ўра-

да, і мы па він ны ўзяць на ся бе 

ад каз насць за гэ та, па коль кі, ка лі 

б звест кі раз вед кі па тра пі лі ў па-

трэб ныя ру кі, мож на бы ло б па-

збег нуць тра ге дыі. Або, пры нам-

сі, мі ні мі за ваць шко ду», — за явіў 

мі ністр аба ро ны Шры-Лан кі Ру ва 

Ві джэ вар дэ на.

На гэ тым фо не най буй ней-

шыя ту ра пе ра та ры шэ ра гу кра ін 

ад мо ві лі ся ад про да жу пу цё вак 

на Шры-Лан ку. Ся род апош ніх 

па ве дам лен няў — ін фар ма цыя 

аб тым, што із ра іль скія ўла-

ды па пя рэ дзі лі су гра ма дзян 

пра па гро зу но вых тэ рак таў і 

за клі ка лі іх па кі нуць вост раў. 

Рэ ка мен да цыі Контр тэ ра рыс-

тыч на га шта ба пры Са ве це 

на цы я наль най бяс пе кі з'я ві лі ся 

ў раз гар іў дзей ска га свя та Пе-

сах, які сот ні ты сяч із ра іль цян 

тра ды цый на пра вод зяць у за-

меж ных па езд ках. «У рэ чы шчы 

ўсклад нен ня ста но ві шча ў сфе-

ры бяс пе кі і асця ро гі та го, што 

па дзеі не за вер ша ныя і мо гуць 

паў та рыц ца ў най блі жэй шай бу-

ду чы ні, мы за клі ка ем із ра іль цян 

ус тры мац ца ад па ез дак у гэ тую 

кра і ну, а тых, хто там зна хо дзіц-

ца, — як ма га хут чэй яе па кі-

нуць, па мен шай ме ры да та го 

ча су, па куль сі ту а цыя не ста бі-

лі зу ец ца», — ад зна ча ец ца ў па-

ве дам лен ні. Контр тэ ра рыс тыч-

ны штаб пры сво іў Шры-Лан цы 

дру гі ўзро вень тэ ра рыс тыч най 

не бяс пе кі, які азна чае «вы со-

кую і кан крэт ную па гро зу».

«Усе апош нія тэ рак ты да юць 

нам зра зу мець, што бяс печ-

ных мес цаў на Зям лі за ста ло-

ся ма ла. Нель га вы клю чаць, 

што па доб нае мо жа ад быц ца 

на Маль ды вах, у Сін га пу ры ці ў 

Ма лай зіі, — ад зна чы ла vеstі.ru 

са вет нік ды рэк та ра Ра сій ска га 

ін сты ту та стра тэ гіч ных да сле-

да ван няў Але на Су по ні на. — 

Пры клад на паў та ра го да та му, 

услед за ін цы дэн там у фі лі пін-

скім го ра дзе Ма ра ві, які за ха пі лі 

тэ ра рыс ты ІД, экс пер ты за га ва-

ры лі пра па гро зу пе ра тва рэн ня 

ўсёй Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі ў 

но вы аплот між на род на га тэ ра-

рыз му». Ад нак, па сло вах ана-

лі ты ка, тэ рак ты на Шры-Лан цы 

не свед чаць аб пе ра мя шчэн ні 

ача га між на род на га тэ ра рыз му 

з Сі рыі і Іра ка ў Паўд нё ва-Ус-

ход нюю Азію, а хут чэй свед чаць 

пра пла на мер нае раз рас тан не 

гла баль най праб ле мы.

За хар БУ РАК.

Дня мі Шры-Лан ка між во лі ста ла на са мрэч асноў най бо-

ле вай кроп кай све ту. Ста лі ца аст раў ной дзяр жа вы ў мі-

ну лую ня дзе лю пе ра тва ры ла ся ў са праўд нае кры ва вае 

пек ла. У Ка лом ба прак тыч на ад на ча со ва ў роз ных мес цах 

пра гры ме лі во сем вы бу хаў. Тры — у хра мах пад час ве лі-

код ных служ баў, яшчэ тры — у да ра гіх га тэ лях. Так са ма 

вы бух ну ла ка ля ста ліч на га заа пар ка і ў ра ё не Дэ ма та го да. 

За гі ну ла больш чым 250 ча ла век, ка ля паў ты ся чы атры ма лі 

ра нен ні роз най сту пе ні цяж кас ці. Ад каз насць за тэ рак ты 

ўзя ла на ся бе гру поў ка «Іс лам ская дзяр жа ва». У іх па ве-

дам лен ні ўка за на, што мэ тай тэ ра рыс таў бы лі хрыс ці я не 

і гра ма дзя не кра ін, якія ўва хо дзяць у ка а лі цыю па ба раць бе 

з «Іс лам скай дзяр жа вай». Ча му вы бух ну ла Шры-Лан ка?

Пра чы таў — пе ра дай дру го му: Пра чы таў — пе ра дай дру го му: су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да» і На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сісу мес ны пра ект га зе ты «Звяз да» і На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі

Па сля дах ад ной пуб лі ка цыі

Ча му вы бух ну ла Шры-Лан ка?
К@нтынентыК@нтыненты

КРЫ ВА ВЫ КРА СА ВІК КА ЛОМ БА


