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Пры чы ны, па якіх жан чы ны пе ра ры ва юць 
ця жар насць, доб ра вя до мыя, у іх ёсць звы-
чай на са цы яль ны і эма цы я наль ны бок. Клі-
ніч ны псі хо лаг, вы клад чы ца Ін сты ту та Юн га 
(Швей ца рыя) Эва Па ціс Зоя лі чыць: во пыт 
пе ра ры ван ня ця жар нас ці рас кры вае ў жан-
чы не яе са праўд нае «Я».

Аборт вы бі ра юць жан чы ны, цу доў на ін фар ма-
ва ныя аб срод ках кант ра цэп цыі. Гэ та ў пэў ным 
сэн се свед чыць аб тым, што ра зам з пры чы на-
мі ёсць мэ та, якой (час цей не свя до ма) жан чы на 
мае на мер да сяг нуць. Аборт мо жа азна чаць, што 
ма ла дая жан чы на жа да ла пе ра ка нац ца ў сва ёй 
здоль нас ці за ця жа раць. Ад нак на вош та па трэб на 
та кая жорст кая пра вер ка прак ты кай? Спа да ры-
ня Эва Зоя мяр куе, што гэ та вы нік ад сут нас ці 
ў су час ным гра мад стве аб ра даў «па свя чэн ня» 
ма ла дых жан чын (якія іс на ва лі ў ан тыч нас ці і ся-
рэд ня веч чы). На ра цы я наль ным уз роў ні жан чы на 
ве дае, што мо жа на ра дзіць. Але ёй не аб ход на 
ця лес нае, фі зі я ла гіч нае пе ра жы ван не. У вы ні ку 
ця жар нас ці і абор ту жан чы на атрым лі вае кан чат-
ко вы ад каз: «Я ма гу за ця жа раць і на ра дзіць».

Ма ла дыя жан чы ны час та ця жа раць пе рад за-
кан чэн нем ВНУ і аба ро най дып ло ма, ка лі пе рад 
імі вост ра паў стае вы бар — за ха ваць ця жар насць 
і стаць ма ці або зра біць аборт і за няц ца кар' е рай. 
Пагаджаючыся аборт, яны вы бі ра юць ра бо ту і 
твор чы шлях. Пры нам сі, на пэў ным эта пе жыц ця.

Аборт — гэ та яшчэ і маг чы масць пе ра жыць 
мак сі маль на дра ма тыч ную сі ту а цыю, каб змя ніц-

ца. Мно гім не аб ход на пад верг нуць ся бе ба лю ча-
му вы пра ба ван ню, каб ад чуць ся бе да рос лы мі. 
На ўрад ці іс нуе больш моц ны сро дак «вый сці 
з дзя цін ства», чым за біць у са бе дзі ця. Мно гія 
жан чы ны, з які мі да вя ло ся пра ца ваць Эве, ка за лі, 
што ў вы ні ку раз ві та лі ся з дзі ця чым уяў лен нем 
аб тым, што ў іх з'я віц ца но вая ляль ка. Гэ та быў 
адзі ны спо саб ад мо віц ца ад та кой ін фан тыль най 
фан та зіі. Але га лоў нае, што аборт паў плы ваў на 
све та по гляд жан чын і стаў лен не да све ту: на пер-
шы план вый шлі тыя склад ні кі асо бы, якія ра ней 
бы лі сха ва ны мі.

Дык ча му ж сён ня, ка лі і ро ды до сыць бяс-
печ ныя, і кант ра цэп ты вы да ступ ныя, і ма ці не 
пе ра ры ва юць кар' е ру на ват пас ля на ра джэн ня 
не каль кіх дзя цей, абор ты ўсё ж до сыць час тыя? 
Та му што жан чы не не аб ход на як мі ні мум два 
«та ін ствы». Поў нае «па свя чэн не» — ро ды — пе-
ра тва рае жан чы ну ў ма ці, а аборт як част ко вае 
«па свя чэн не» да зва ляе ёй увай сці ў но вае жыц цё, 
стаць са бой. Бо ўсё гэ та вель мі страш на — ад-
хі ліць каш тоў нас ці, улас ці выя гра мад ству, і вы-
явіць сва ім учын кам па гар ду да ўсіх ма ці. Тых, 
хто ад ва жыў ся на аборт, і сён ня асу джа юць, іх 
пры гня тае па чуц цё ві ны. І ўсё ж та кі жан чы на 
ка жа «так» са мой са бе.

Гэ тая лек цыя бы ла пра чы та на на між на род най 
кан фе рэн цыі Мас коў скай аса цы я цыі ана лі тыч най 
псі ха ло гіі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

НА ВОШ ТА ЖАН ЧЫ НЫ ТАК РО БЯЦЬ?

25 га доў прай шло з дня вы ва ду 
са вец кіх вой скаў з Аф га ні ста на. 
І дзень па мя ці во і наў-ін тэр на цы-
я на ліс таў для бе ла ру саў асаб лі ва 
важ ны. Больш за 770 на шых хлоп-
цаў не вяр ну лі ся да до му.

Па тра ды цыі 15 лю та га ўдзель ні кі аф ган-
скай вай ны, іх жон кі, дзе ці і ўну кі са бра лі ся 
на мін скім вост ра ве Муж нас ці і Cмутку, каб 
уша на ваць па мяць за гі ну лых вай скоў цаў, 
ус клас ці квет кі да пом ні ка во і нам-ін тэр на-
цы я на ліс там.

На дзея БУ ЖАН, фо та аў та ра.

АФ ГАНІСТАН БА ЛІЦЬ У НА ШЫХ ДУ ШАХАФ ГАНІСТАН БА ЛІЦЬ У НА ШЫХ ДУ ШАХ
На ін тэр нэт-ві дэа бры фін гу «На ву ко ва-
тэх ніч ныя пра гра мы Са юз най дзяр жа вы: 
рэ зуль та ты і перс пек ты вы рэа лі за цыі», 
ар га ні за ва ным На цы я наль ным прэс-цэнт-
рам, Пётр ВІ ЦЯЗЬ, ака дэ мік На цы я наль най 
ака дэ міі на вук, пад крэс ліў, што Бе ла ру сі 
па трэб ны тыя на прам кі на ву ко вых да сле-
да ван няў, у якіх за ці каў ле ны ры нак.

Ака дэ мія на вук су пра цоў ні ча ла з ра сій скі-
мі ка ле га мі з пер шых дзён ства рэн ня Са юз най 
дзяр жа вы. Яна праодзіць су мес ныя да сле да ван ні 
больш чым з 70 на ву ко вы мі цэнт ра мі све ту, тым 
не менш, іль ві ная до ля ўсіх пра грам вы кон ва ец ца 
ме на ві та з Ра сі яй.

Па сло вах ака дэ мі ка, са юз ныя пра гра мы рэа лі-
зу юц ца перш за ўсё ў тых сфе рах, якія най больш 
за па тра ба ва ны ў абедз вюх кра і нах. Асаб лі вую 
ро лю іг ра юць пра ек ты ў кас міч най сфе ры. Вы-
ні кам ад ной з са юз ных пра грам стаў бе ла рус кі 
спа да рож нік, які ця пер па спя хо ва вы ка рыс тоў-
ва ец ца для роз ных да сле да ван няў. Так, са юз ная 
пра гра ма «Не тры», якая рэа лі зу ец ца пры да па-
мо зе здым каў, атры ма ных з кас міч на га апа ра та, 
да па ма гае раз вед ваць ка рыс ныя вы кап ні. «Сён ня 
мы цу доў на ра зу ме ем, што пры род ныя рэ сур сы 
ска ра ча юц ца, і, каб пад трым лі ваць аб' ёмы вы-
твор час ці, не аб ход на з най мен шы мі стра та мі шу-

каць но выя кры ні цы», — ад зна чыў на ву ко вец.
Ака дэ мік звяр нуў асаб лі вую ўва гу на той 

факт, што на ву ко выя да сле да ван ні ў кас міч най 
сфе ры ма юць пры клад ны ха рак тар. Да моў ле-
нас ці ёсць з Мі ніс тэр ствам сель скай гас па дар кі 
(здым кі з кос ма су да юць маг чы масць аца ніць 
пло шчу ля соў, вы зна чыць маш та бы вы сеч кі ле-
су), з Мі ніс тэр ствам сель скай гас па дар кі (ана ліз 
сель ска гас па дар чых угод дзяў), Мі ніс тэр ствам па 
над звы чай ных сі ту а цы ях (ацэн ка маш та бу сты хій-
ных бед стваў). Пётр Ві цязь ад зна чыў, што якасць 
атры ма ных фо та здым каў да во лі вы со кая — да-
зва ляе апа зна ваць аб' ек ты на па верх ні Зям лі 
па ме рам менш чым два мет ры.

На пра ця гу 2014 го да бу дзе рэа лі за вана 
10 пра грам Са юз най дзяр жа вы, якія ты чац ца па-
гра ніч най бяс пе кі, мік ра сіс тэм най тэх ні кі, рас пра-
цоў кі сіс тэ мы стан дар ты за цыі кас міч най тэх ні кі, 
аба ро ны агуль ных ін фар ма цый ных рэ сур саў Бе-
ла ру сі і Ра сіі на асно ве вы со кіх тэх на ло гій, за бес-
пя чэн ня хар чо вай бяс пе кі (пра ца над вы вя дзен нем 
якас ных сар тоў буль бы і та пі нам бу ра), пе ра адо-
лен ня на ступ стваў чар но быль скай ка та стро фы.

Пётр Ві цязь так са ма вы ка заў спа дзя ван ні, што 
ў бу ду чы ні з'я вяц ца су мес ныя пра ек ты ў га лі не 
бія- і на на тэх на ло гій, а так са ма ме ды цы не.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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Пра ек ты з су се дзя міПра ек ты з су се дзя мі  ��

СПА ДА РОЖ НІК... ДЛЯ ГАС ПА ДАР КІ

Па звест ках Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най аба-
ро ны, на ка нец 2012 го да ў 
кра і не амаль 800 ты сяч пра-
цоў ных мес цаў ме лі шкод-
ныя ўмо вы — гэ та амаль 
трэ цяя част ка ад усіх.

За 2013 год па леп ша ны ўмо-
вы больш чым на 55 ты ся чах ра-
бо чых мес цаў, у ад па вед насць з 
гі гі е ніч ны мі нор ма мі пры ве дзе-
на 27 ты сяч. Ле тась пра ве дзе-
на 539 экс пер тыз умоў пра цы, 
па вы ні ках якіх най маль ні кам 
вы да дзе на 77 прад пі сан няў па 
лік ві да цыі па ру шэн няў за ка на-
даў ства. Са мае рас паў сю джа-
нае па ру шэн не — за вы шэн не 
ад знак у па раў на нні з фак тыч-
ным ста нам умоў пра цы для 
за ха ван ня кам пен са цый, якія 
ра ней пра да стаў ля лі ся ра бот ні-
кам. 3 11 ра бот ні камі ад ноў ле ны 

за кон ныя пра вы на пра да стаў-
лен не га ран тый і кам пен са цый 
за пра цу са шкод ны мі ці не бяс-
печ ны мі ўмо ва мі.

Тым не менш ле тась на 
вы твор час ці ў кра і не за гі ну ла 
168 ча ла век (у 2012 го дзе — 
169), сум нае «лі дар ства» — у 
Мін скай, Ві цеб скай, Гро дзен-
скай аб лас цях. Ад нак час та 
вы пад кі траў ма тыз му і гі бе лі 
на пра цоў ным мес цы аб умоў-
ле ны не толь кі па ру шэн нем 
нар ма ты ваў ар га ні за цыі пра-
цы. Бяс пе ка за ле жыць і ад са-
міх ра бот ні каў. У пры ват нас ці, 
ак ту аль ным за ста ец ца праб-
ле ма ўжы ван ня спірт ных на-
по яў і зна хо джан не на пра цы 
ў не цвя ро зым ста не. На дум ку 
на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра 
Бе ла ру сі Ана то ля ТО ЗІ КА, 
стаў лен не най маль ні каў да 
ра бот ні каў, якія п'ян ству юць 

на вы твор час ці, па він на быць 
больш стро гае.

«З якім за пі сам у пра цоў най 
кніж цы зваль ня юц ца ра бот ні кі, 
за ўва жа ныя ў п'ян стве на ра-
бо чым мес цы? Ча му яны дрэй-
фу юць з прад пры ем ства на 
прад пры ем ства? У пра цоў най 
кніж цы па ві нен быць ад па вед-
ны за піс, каб най маль нік ве даў, 
ка го ён пры мае на ра бо ту», — 
лі чыць ві цэ-прэм' ер.

Па вод ле яго слоў, у кра і не 
ство ра на да стат ко вая нар ма-
тыў ная пра ва вая ба за для та го, 
каб за бяс пе чыць эле мен тар ны 
па ра дак на ра бо чых мес цах. 
«Рас хля ба насць ня се сур' ёз ную 
па гро зу эфек тыў нас ці ра бо ты 
эка но мі кі», — за ўва жыў Ана-
толь То зік.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК
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БЯС ПЕ КА НА РА БО ЦЕ — 
СПРА ВА НЕ ТОЛЬ КІ НАЙ МАЛЬ НІ КА...

Бе ла рус кае гра мад скае аб' яд нан не «Ад па-
чы нак у вёс цы» ў рам ках пра ек та USAІD/
ПРА АН «Мяс цо вае прад пры маль ніц тва і 
эка на міч нае раз віц цё» пра во дзіць ін фар-
ма цый на-аду ка цый ную кам па нію «Прос тыя 
рэ чы», каб па пу ля ры за ваць аг ра эка ту рызм 
як біз нес і ад па чы нак.

— 2014-ы аб' яў ле ны ў Бе ла ру сі Го дам гас цін-
нас ці. І дзе, як не ў на шай вёс цы, мож на ад чуць 
са праўд ную бе ла рус кую гас цін насць? Ме на ві та 
на прос тых і спрад веч ных каш тоў нас цях за сна ва-
ны аг ра эка ту рызм: фальк лор, ра мёст вы, аб ра ды, 
ежа і, вя до ма ж, ду шэў насць і гас цін насць на шых 
лю дзей. Перш за ўсё мы ха це лі б на га даць су ай-
чын ні кам, і не толь кі ім, што ў Бе ла ру сі, у на шай 
глы бін цы, мож на доб ра і ці ка ва ад па чы ваць. І, 
акра мя та го, ства раць тут свой біз нес. Гэ та цу доў-
ная тэ ма для са ма рэа лі за цыі і прад пры маль ніц тва 
(аг ра ся дзі бы, ка вяр ні, зя лё ныя марш ру ты, пра кат 
бай да рак і ве ла сі пе даў, ра мес ніц тва і г. д.), — ка-
жа стар шы ня праў лен ня аб' яд нан ня «Ад па чы-

нак у вёс цы» Ва ле рыя КЛІ ЦУ НО ВА.
У рам ках кам па ніі «Прос тыя рэ чы» ця пер 

рас пра цоў ва ец ца се рыя са цы яль ных пла ка таў, 
пры све ча ных роз ным ас пек там аг ра эка ту рыз му, 
якія бу дуць раз ме шча ны ў га ра дах на шай кра-
і ны. Пла ну ец ца ар га ні за цыя ва лан цёр скіх груп 
ся род сту дэн таў ВНУ і ка ле джаў для пра цы на 
аб' ек тах аг ра эка ту рыз му, «Лет ні ка ра мёст ваў», 
пра вя дзен не эка ла гіч ных ак цый з пры цяг нен нем 
дзя цей і мо ла дзі, кан фе рэн цыі «Твор чая ла ба-
ра то рыя зя лё на га ту рыз му». Так са ма прой дзе 
фес ты валь Organіc party («Зя лё нае свя та»), пры-
све ча ны тра ды цый най кух ні, якая за сна ва на на 
эка ла гіч ных пра дук тах, і пы тан ням ме недж мен ту, 
сер ты фі ка цыі аг ра ту рыс тыч ных аб' ек таў у гэ тай 
сфе ры.

Той, хто за ці ка віў ся кам па ні яй «Прос тыя рэ-
чы», мо жа па ве да міць пра гэ та па ад ра се іnfo@
ruralbelarus.by.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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«ПРОС ТЫЯ РЭ ЧЫ» ГАС ЦІН НАС ЦІ

25 га доў та му Мі ка лай Ка ла-
чоў вяр нуў ся да ха ты ў род-
ную вё сач ку пад Шкло вам, 
што на Ма гі лёў шчы не. На па-
мяць аб Аф га ні ста не ў це ле 
за ста лі ся аскол кі ад гра на ты, 
але ду ша спя ва ла: жы вы! Той 
апош ні дзень на чу жой зям-
лі ён па мя тае, зда ец ца, да 
апош няй хві лі ны. Як збі ра лі-
ся, як еха лі... «Гэ та бы ло 15 
лю та га пас ля абе ду, — удак-
лад няе Мі ка лай. — Мяс цо выя 
су пра ва джа лі нас са збро яй у 
ру ках. Ка за лі: «Вы — доб рыя, 
але ж вас мо гуць за біць». Не 
ве даю, на коль кі яны бы лі 
шчы ры мі ў сва іх сло вах, але 
ка ман дзі ры нас за га дзя па пя-
рэ дзі лі: маў ляў, ні я кіх фе ер-
вер каў і стрэ лаў».

...На су стрэ чу Мі ка лай прый-
шоў з вя ліз ным ар мей скім аль-
бо мам. Чор на-бе лыя здым кі, на 
жаль, кры ху вы цві лі. Але ўсё роў-
на, гле дзя чы на іх, ад чу ва еш цяж кі 
под ых аф ган скай вай ны.

Мі ка лай пры зваў ся на служ бу 
ў па меж ныя вой скі вяс ной 1987 
го да. «Ка сіць» ад ар міі ў яго на ват 
і ў дум ках не бы ло. Ад на вяс коў цы 
за смя я лі б, па ду ма лі б, што хво ры. Тым 
больш што ста рэй шы брат слу жыў у Гер-
ма ніі, і Мі ка лай яму вель мі зайз дрос ціў. 
Пра тое, што мо жа тра піць у Аф га ні стан, 
не ду ма ла ся. А вось ма ці, зда ец ца, неш та 
ад чу ва ла — пла ка ла, ка лі раз віт ва ла ся з 
сы нам. Ён яе су па кой ваў: «Не на вай ну ж 
іду». Быц цам бы на кар каў.

Служ бу прый шло ся нес ці на та джык-
ска-аф ган скай мя жы. Пас ля «ста жы роў-
кі» ў ву чэб на-ба я вым цэнт ры «Хал ка яр» 
(дзе на ва бран цам, акра мя ін шых асноў, 
да лі не каль кі «ўро каў» вя дзен ня аф ган-
ска га бою) спа чат ку слу жыў са пё рам у Ту-
лу ка не, а по тым вы кон ваў ба я выя за дан ні 
ў скла дзе дэ сант на-штур ма вой ма біль най 
гру пы. Яна «пры кры ва ла» гра ні цу і «пра-
ца ва ла» на тэ ры то рыі Аф га ні ста на.

— Ба я вое хры шчэн не ад бы ло ся пад час 
пер ша га вы ле ту, — ус па мі нае Мі ка лай. — 
Толь кі зра бі лі пры вал, як рап там неш та 
пра свіс та ла над га ла вой і грым нуў вы бух. 
Ста ра слу жа чыя ўсё зра зу ме лі, а мы, пту-
ша ня ты жаў та ро тыя, на па ло ха лі ся. Бро-
не ка мі зэ лек не бы ло — чым не жы вая 
мі шэнь для во ра га? Ка лен кі трэс лі ся ад 
стра ху па-са праўд на му.

Апе ра цыі за два га ды служ бы бы лі 
роз ныя: ад ны доў жы лі ся не каль кі га дзін, 
ін шыя вы му ша лі ме ся ца мі жыць у ако пах. 
Душ ма ны ве да лі сваю тэ ры то рыю як таб-

лі цу мно жан ня, і зма гац ца з імі бы ло цяж-
ка. «Ад ной чы ўдзель ні ча лі ў за хо пе двух 
бан ды таў, — ка жа Мі ка лай. — Яны бы лі 
лі та раль на пе рад на мі і рап там знік лі, як 
пад зям лю пра ва лі лі ся».

Зда ра ла ся, што і свае па мыл кі да пус-
ка лі. Быў вы па дак, ка лі дэ сант «вы кі ну лі» 
не ту ды. Але гэ та ста ла зра зу ме ла, ка лі 
вер та лёт ужо пад ня ўся ў па вет ра. Прый-
шло ся ра біць не вель мі бліз кі пе ра ход. Ды 
яшчэ з за плеч ні кам, які ва жыць не менш 
за 40 кі ла гра маў. І гэ та пры тым, што ўнут-
ры толь кі са мае не аб ход нае — зброя, бо е -
п ры па сы, аса біс тыя рэ чы. Доб ра, што 
са вец кія БТРы су стрэ лі на шля ху. Ну як 
тут сва іх не пад кі нуць? Мі ка лай так са-
ма пад сеў на адзін і, не здар ма ж ка жуць, 
што свет цес ны, — ака заў ся по бач з ад-
на груп ні кам па ву чы лі шчы, якое скон чыў 
да ар міі.

Да па ход ных умо ў сал да ту не пры вы-
каць. Але ба дай ме сяц жыць на мо гіл ках 
— не кож ны вы тры мае. «Спа лі ў скле пе, 
пад зям лёй, — дзе ліц ца жах лі вы мі пад-
ра бяз нас ця мі су раз моў ца.— Трун я не 
ба чыў, але спа чат ку бы ло не пры ем на. 
По тым не як пры вык. На ват каш ма ры не 
сні лі ся».

Да клі ма ту так са ма пры хо дзі ла ся 
пры ста соў вац ца. Зі мой бы ло зол ка, ве-
цер пра бі раў да са мых кас цей. Але яшчэ 
больш вы мот ва ла спё ка. Быў вы па дак, 
ка лі ад цеп ла во га ўда ру па мёр сал дат. 

А та кое, ка лі на ва бран цы ў спя ко ту 
страч ва лі пры том насць, зда ра ла ся не 
раз.

Ча сам і без ежы за ста ва лі ся. Ад ной-
чы пра ві зія скон чы ла ся, а вер та лё ты не 
пры ля та лі: душ ма ны не да ва лі ім сес ці. 
Пры хо дзі ла ся па ля ваць на мяс цо вых 
рэп ты лій. А іх там бы ло шмат. За ха-
ваў ся зды мак, дзе сал да ты тры ма юць 
у ру ках змяю. У сма жа ным вы гля дзе 
яна не чым на гад вае ры бу. А яшчэ да-
вя ло ся па каш та ваць ча ра па ха вы суп. 
Ён, ка жуць, на ама та ра, але з га ла ду хі 
ча го толь кі не з'я сі! Вось толь кі аф ган-
скі рыс прый шоў ся не да спа до бы. На 
від ён звы чай ны, але, ка лі па чы на еш 
ва рыць, пах ад яго, мяк ка ка жу чы, не 
вель мі пры ем ны.

Мяс цо выя жы ха ры, якія пры яз на 
ста ві лі ся да са вец кіх мі ра твор цаў, аб-
мень ва лі ся з імі пра дук та мі, звяр та лі ся 
па да па мо гу да іх фель чар кі. Хоць гэ-
тая «друж ба» афі цый на за ба ра ня ла ся, 
стасункі бы лі да во лі цес ны мі. У Мі ка-
лая на ват за ха ва ла ся не каль кі фо та-
здым каў з «су се дзя мі».

— А гэ та душ ма ны, — па каз вае ён 
фо та, дзе ста яць за гор ну тыя ў на кід кі 
лю дзі з він тоў ка мі. — З лі ку так зва ных 
«доб рых». Маг лі на ват па пя рэ дзіць, ка-
лі нам па гра жа ла не бяс пе ка.
На ста рон ках сал дац ка га аль бо ма 

шмат ці ка вых фо та. Вось гра ма та Прэ-
зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та СССР, дзе 
Мі ка лаю дзя ку юць за муж насць пры вы ка-
нан ні ін тэр на цы я наль на га доў гу. «Бу дзем 
спа дзя вац ца, што мы яго вы ка на лі, — ка-
жа Мі ка лай. — Адзін зна ё мы бра ві ра ваў: 
«Па ду ма еш, Аф ган! Я ту ды з за да валь-
нен нем па ехаў бы». А вось я не ха цеў бы 
ту ды вяр нуц ца. Ра ней жар та ва лі: пра тры-
май ся там 2 дні — і атры ма еш па свед чан-
не, што слу жыў у Аф га не.»

Вы пад каў, ка лі ў сал да та не вы трым лі-
ва лі нер вы, так са ма ха па ла. Мі ка лай уз-
га даў, як адзін «дзед» стаў здзе ка вац ца 
з ма ла до га, пры му шаў паўз ці. А той сха-
піў зброю, на цэ ліў на яго і ска ман да ваў: 
«Сам паў зі!» На хлоп ца страш на бы ло 
гля дзець: збя леў увесь, за трос ся. На пру-
жа насць бы ла ўжо ад са мой служ бы, а тут 
яшчэ гэ ты «дзед».

Вай на ёсць вай на, і вяр та юц ца з яе, на 
жаль, не ўсе. Ад ной чы вер та лёт, з яко га 
хві лі ну та му вы са дзі лася ба я вая гру па, 
збі лі тут жа на ва чах. Яшчэ быў вы па дак, 
ка лі ся бар атры маў аско лач нае ра нен не, 
але па да ро зе да шпі та ля па мёр. Мі ка-
лаю па шчас ці ла: гра на та ра за рва ла ся 
не да лё ка ад яго, ба лю ча се ка ну ла па це-
ле аскол ка мі, кан ту зі ла. Яго і яшчэ ча ты-
рох па ра не ных на вер та лё це да ста ві лі ў 
шпі таль Ду шан бэ. А вы жы лі толь кі ён ды 

яшчэ адзін хло пец.
— Вось мае сяб ры, якія не вяр ну лі ся 

да до му, — па каз вае Мі ка лай фо та здым кі 
26-га до вай даў нас ці, з якіх гля дзяць сім-
па тыч ныя ма ла дыя тва ры. — Гэ та — Алег 
Чу мак. Ра зам ля чы лі ся ў шпі та лі ў Ду-
шан бэ. Ка лі да ве даў ся, што яго не ста ла, 
не мог па ве рыць. Аско лак тра піў яму ў 
пе ра нос се, а по тым пе ра мяс ціў ся ў мозг... 
Пас ля гэ та га ўсіх нас па ча лі пра вя раць, 
га ло вы «свя ціць». Дзе ра ней бы лі? А вось 
гэ та — пра пар шчык Ка ва лен ка, так са-
ма за гі нуў ад раз ры ву гра на ты. У тым жа 
баі. Твар раз нес ла так, што жах лі ва бы ло 
гля дзець.

Пас ля ра нен ня Мі ка лаю да лі 10 дзён 
ка ман дзі роў кі ў якас ці за ах воч ван ня. До-
ма пра яго служ бу ў Аф га ні ста не яшчэ не 
ве да лі, ха ця ён ужо год там ва я ваў. Мо жа, 
гэ та так і за ста ло ся б сак рэ там, ка лі б ён 
не пра га ва рыў ся стры еч на му бра ту. Той 
па дзя ліў ся з баць кам, а баць ка з сяст рой 
— ма ці сал да та. У жан чы ны іс тэ ры ка па-
ча ла ся, не ха це ла ад пус каць сы на. Ледзь 
су па ко і лі.

Ёсць у ар мей скім аль бо ме чор ная 
ста рон ка, ку ды ўпі са ны проз ві шчы за гі-
ну лых пад час служ бы ў час ці з 1981-га 
па 1988 год. У спі се больш за 40 ча ла-
век. Але гэ та не ўсе, як кажа Мі ка лай. 
Ка лі па чаў ся вы вад вой скаў, сал да ты 
ўста ля ва лі ў го нар за гі ну лых та ва ры шаў 
не вя лі кі пом нік.

З Аф га ні ста на Мі ка лай пры вёз да до му 
па ра шут. Але як і дзе яго стра ціў, на ват і 
не па мя тае. Шка да вель мі. Там бы лі па-
зна ча ны ад ра сы сяб роў і кроп кі ба я вых 
апе ра цый. Быў яшчэ пра бі ты ку ляй ме та-
ліч ны ма га зін ад він тоў кі — гэ ты ка ва лак 
ме та лу вы ра та ваў яму жыц цё, пры крыў 
гру дзі. Аль бом і той кры ху па тра паў у дзя-
цін стве ста рэй шы сын — ця гаў яго ўсю ды, 
на ват спаў з ім.

Мі ка лай — ап ты міст. Ён смя ец ца і жар-
туе, быц цам тыя жа хі не з ім ад бы ва лі ся. 
Быц цам два ба я выя ме да лі, адзін з якіх 
— «За ад ва гу», а дру гі — «За ад зна ку 
ў ахо ве дзяр жаў най мя жы СССР», яму 
прос та так да лі ся.

...15 лю та га ён заў сё ды хо дзіць на 
су стрэ чу з ба я вы мі сяб ра мі. Гэ та свя тое. 
Ус па мі на юць, як ма ры лі, што, ка лі вер-
нуц ца, на рэш це вы спяц ца і ку пяць ад ра-
зу не каль кі ма ра зіль ні каў, каб рас чы ніць 
іх і зла віць кайф ад хо ла ду: аф ган ская 
спё ка ўсіх да ста ла. Але до ма пра ўсё 
гэ та хут ка за бы ла ся. Свае сце ны, вя-
до мая спра ва, доб ра ле чаць зра не ную 
вай ною ду шу... Ця пер Мі ка лай жы ве ў 
род най Ка ма роў цы ра зам з жон кай і 
дву ма сы на мі. І лі чыць ся бе шчас лі вым 
ча ла ве кам.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра.

500 дзён вайны
Аб тым, што сын ва юе ў «га ра чай» кроп цы, ма ці да ве да ла ся толь кі праз год яго служ бы

БА ТЭ па спя хо ва згу ляў 
з «Зе ні там», ганд боль-
нае «Ды на ма» не пра бі-
ла ся ў плэй-оф Лі гі чэм-
пі ё наў, а бас кет боль ныя 
«Цмо кі» па цяр пе лі яшчэ 
ад но па ра жэн не ў Адзі-
най лі зе ВТБ. «Звяз да» 
ўзгад вае 4 асноў ныя для 
Бе ла ру сі спар тыў ныя 
па дзеі, якія ад бы лі ся 
гэ ты мі дня мі за ме жа мі 
алім пій ска га Со чы.

1. Мін скае «Ды на ма» пра-
вя ло апош ні ў гэ тым се зо-
не хат ні матч ганд боль най 
Лі гі чэм пі ё наў (на фота). 
На жаль, па ра да ваць ба-
лель шчы каў пе ра мо гай у 
па да печ ных Бо ры са Дэ ні ча 
не атры ма ла ся. За лі ча ныя 
се кун ды да фі наль най сі-
рэ ны бе ла ру сы пе ра ма га лі 
ма ке дон скі «Ме та лург» у адзін 
мяч, ад нак бал кан цы па спя хо-
ва вы ка на лі 7-мет ро вы штраф-

ны кі док і зра бі лі лік ні чый ным 
— 23:23. 23 лю та га «Ды на ма» 
пра вя дзе свой за ключ ны матч 
у Лі зе чэм пі ё наў. Яго са пер-

ні к — швей цар скі «Ва кер». 
Праў да, ужо дак лад на вя-
до ма, што ў плэй-оф мін ча-
не не тра пяць. Шчас лі вую 
чац вёр ку з гру пы «С» скла-
лі іс пан ская «Бар се ло на», 
фран цуз скі ПСЖ, ма ке дон-
скія ка ман ды «Вар дар» і 
«Ме та лург».

2. Бас кет боль ны клуб 
«Цмо кі» так са ма не здо леў 
па ра да ваць сва іх гле да чоў 
пе ра мо гай. Пад зводамі 
«Мінск-Арэ ны» ста ліч ні кі 
ўсту пі лі ўкра ін ска му «Азоў-
ма шу» 98:102. Апош нюю 
пе ра мо гу ў Адзі най лі зе ВТБ 
бе ла ру сы атры ма лі аж но ў 
ліс та па дзе, ка лі на хат нім 
пар ке це пе рай гра лі ка зах-
скую «Аста ну»...

3. Пад час трэ ні ро вач ных 
збо раў у Тур цыі ба ры саў-
скі БА ТЭ пра вёў та ва рыс-

кі матч з пі цер скім «Зе ні там». 
На фо не «зор на га» са пер ні ка 
ба ры саў ча не вы гля да лі да во лі 

ўпэў не на і за вяр шы лі матч ну-
ля вой ні чы ёй. Да рэ чы, ці ка выя 
фут боль ныя на ві ны пры хо дзяць 
не толь кі з ту рэц ка га бе ра га, 
але і з Бе ла ру сі. Фут боль ны 
клуб «Пар ты зан», які вы сту пае 
ў дру гой лі зе, у чар го вы раз 
здзі віў гра мад скасць. На га да-
ем, што ле тась яго ўзна ча ліў ня-
мец кі спе цы я ліст Карл Аль він 
Штры гель, а лі та раль на на днях 
га лоў ным трэ не рам са ма быт-
най ка ман ды стаў Анд рэй Лаў-
рык, бы лы аба рон ца фут ба ліст 
збор най Бе ла ру сі.

4. У аб ноў ле ным рэй тын гу 
жа но чай тэ ніс най аса цы я цыі 
Вік то рыя Аза ран ка зна хо дзіц-
ца на чац вёр тым рад ку. Пас ля 
тур ні ру ў ка тар скай До се бе-
ла рус ку ў спі се абы шла кі та-
ян ка Лі На і па ляч ка Агнеш ка 
Рад вань ска. На пер шым мес цы 
— Се рэ на Уіль ямс.

Та рас ШЧЫ РЫ
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АЗА РАН КА ПЕ РА СКО ЧЫ ЛА НА 4-Ы РА ДОК

Сё ле та ляс га сы кра і ны 
пла ну юць ства рыць амаль 
22 ты ся чы гек та раў но вых 
ля соў. Для гэ та га спат рэ-
біц ца ка ля 140 міль ё наў 
штук стан дарт ных се ян цаў 
і са джан цаў.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі, 
не аб ход ным па са дач ным ма тэ-
ры я лам усе ляс га сы за бяс пе ча ны 
цал кам і на ват з за па сам. Сён ня ў 
на яў нас ці ёсць 302 міль ё ны штук 

роз на га па са дач на га ма тэ ры я лу, 
у тым лі ку 282,3 міль ё на штук 
се ян цаў і 19,7 міль ё на штук са-
джан цаў. Уся го — звыш 280 ві даў 
і фор маў драў нін ных рас лін.

Вы са джвац ца ў асноў ным 
бу дуць хва ё выя па ро ды дрэў — 
са сна і ел ка, а так са ма ча рэ шча-
ты дуб. Акра мя та го, пла ну ец ца 
па сад ка еў ра пей скай ліс тоў ні цы, 
звы чай на га ясе ня, бя ро зы, лі пы і 
ін шых па род. Част ка па са дач на га 
ма тэ ры я лу, што за ста нец ца, пой-
дзе на экс парт, ней кую коль касць 

вы ка рыс та юць у га да валь ні ках 
для да рошч ван ня — каб у да лей-
шым мець буй на мер ны па са дач-
ны ма тэ ры ял.

Сё лет няй вяс ной бу дзе ство ра-
на так са ма 26,5 гек та ра ле са на-
сен ных план та цый і 305 гек та раў 
план та цый хут ка рос лых драў нін-
на-хмыз ня ко вых па род для за бес-
пя чэн ня па ліў най драў ні най цеп ла-
энер ге тыч ных уста но вак, якія пра-
цу юць на мяс цо вых ві дах па лі ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЛЯ СЫ ДЛЯ БУ ДУ ЧЫХ ПА КА ЛЕН НЯЎ

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��

Пес на пен ні 
«Ка лож ска га 
бла га вес та»

Больш за 30 цар коў ных і 
свец кіх ка лек ты ваў з Бе ла ру сі, 
Ра сіі, Укра і ны, Ар ме ніі, Поль шчы 
і Ру мы ніі вы сту паюць у Грод не 
на XІІІ між на род ным фес ты ва лі 
пра ва слаў ных пес на пен няў «Ка-
лож скі бла га вест».

Праходзяць прэ зен та цыі 
 вы стаў «На шы хра мы» і «Пра-
ва слаў ная Сер бія ва ча мі бе ла ру-
саў», «Вя лі кі цу да тво рац», ве чар 
ду хоў най паэ зіі і аў тар скай пес ні, 
а так са ма пра гляд і аб мер ка ван не 
філь маў «Іко на» і «Вя лі кі пост». У 
рам ках фес ты ва лю прэ зен туецца 
кні га Ла ры сы Гус та вай «Цар коў-
ныя спе вы. Бе ла рус кая пеў чая 
куль ту ра пра ва слаў най тра ды-
цыі». Фес ты валь ныя кан цэр ты 
(бі ле ты пра да юц ца ў гро дзен скіх 
цэрк вах) і кон курс ныя вы ступ лен-
ні (іх на вед ван не бяс плат нае) рас-
пач нуц ца 19 лю та га. 

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

Фота БЕЛТА.


