 Афганістан: памяць і боль
26 гадоў таму адбылася значнай падзея ў жыцці былой
краіны — савецкія войскі былі выведзены з Афганістана.
І хоць ваенны канфлікт даўно скончыўся, доўгі час
ён працягвае існаваць у памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў.
Многія з іх і сёння не могуць забыць узброеныя атакі
«душманаў», асабістыя перажыванні, апошні подзвіг
баявых таварышаў...
У Афганістан Міхаіл Рыжкоў
трапіў у 1983 годзе. У злучэнне
ваенна-паветраных сіл і войск супрацьпаветранай абароны, дзе
ён служыў дзяжурным па сувязі палка, паступіў загад: адправіць аднаго чалавека на вайну.
І гэтым «шчасліўчыкам» па волі
лёсу аказаўся ён. Толькі замест
абяцанай камандзіроўкі «на годзік», Міхаіл Рыжкоў затрымаўся
там на два.
Праўда, спецыяліс ты па супраць па вет ра най аба ро не ў
Афганістане былі не патрэбны.
Афіцэру прапанавалі стаць або
камандзірам гранатамётна-кулямётнага ўзвода, або старшынёй танкавай роты. І ён, далёкі
ад усяго гэтага, узначаліў адну з
танкавых рот 185-га палка 108-й
дывізіі.
— Танка ніколі на свае вочы
не бачыў, — прызнаецца Міхаіл
Пятровіч. — За тры дні навучыўся і ездзіць, і страляць, і камандаваць.
У пер шы ж дзень яго прыезду пачалася страляніна. Тут
жа — і першыя параненыя. «Самі байцоў перавязвалі, — успамінае воін-інтэрнацыяналіст. —
На танкавы батальён — усяго
адзін фель чар. З та кой колькасцю параненых ён справіцца
не мог».
Вай скоў цы 13-га апор нага пунк та, дзе слу жыў Міхаіл
Рыжкоў, ахоўвалі калоны, якія
ру халіся па дарозе: савецкія,
афганскія і аўсотрскія (Аўт. —
савецка-афганская калона, што
забяспечвала мясцовае насельніцтва прадуктамі харчавання).
Ахоўвалі і прыватныя машыны.

Калі, напрыклад, афганская з'язджала з дарогі, яны павінны былі
яе знішчыць.
Першым яго раненнем было
асколачнае — у нагу. Пасля той
сутычкі з ворагам афіцэра ўзнагародзілі медалём «За адвагу».
Толькі найбольш запомніўся іншы эпізод.
— Гэта была мая першая засада, — расказвае афганец. —
Упершыню з такім су тыкнуўся:
падчас службы ў войсках супрацьпаветранай абароны стралялі два разы ў год. І вось мы
з маёрам Ачаратнюком сядзім у
той засадзе, мяне калоціць. Ведаю, што не баюся, але ад празмернага адрэналіну нічога з сабой зрабіць не магу. І тут маёр
мне дае паглядзець праз начны
прыцэл, і я бачу, што паўсюль —
водбліскі ад цяпельцаў. Па рацыі
паведамілі: ідзе група «душманаў». Адкрылі агонь. Як толькі
націснуў на курок, увесь страх
кудысьці знік...

Выкаціўся з кабіны,
наступаю на ногі — баліць.
А яшчэ не зразумеў,
што нічога не бачу. З двума
байцамі, якія выжылі,
пачалі адстрэльвацца.
Расплюшчу вока і страляю,
пакуль крывёй зноў
не залье.
Аднойчы савецкія разведчыкі
данеслі, што супраць іх ідзе група
Агошарына. У яго было 420 байцоў, а нашых салдат — 63 па спісе. «У асноўным, варожыя групы

лі патлумачыць гэта і мясцовыя
жыхары.
Дарэчы, як гаворыць воінінтэрнацыяналіст, з мясцовым
насельніцтвам у іх склаліся добрыя адносіны. Афганцы бесперашкодна прыходзілі апрацоўваць
свае палі, якія размяшчаліся недалёка ад ваеннага паста. Савецкія салдаты іх не чапалі.
— Палі былі вельмі дагледжанымі, загароджвалі іх двухметровымі платамі, — згадвае былы
вайсковец. — Там у асноўным
вырошчвалі вінаград, пшаніцу.
Ураджай збіралі два разы на год.
Шчыра прызнацца, іхнім вінагра-

Саланг, вышыня якой — 4 тысячы кіламетраў, яна замярзала і
доўга не захоўвалася. А летам,
як расказвае афіцэр запасу, яны
ніколі не варылі супоў, бо і без
таго было вельмі горача. Часам
даходзіла да 50 градусаў. «Тым
не менш клімат я пераносіў вельмі добра. Мне ён родным здаўся.
Можа, таму, што мы знаходзіліся
на вышыні 1700 метраў, — заўважае афганец. — А зімой моцнымі
былі вятры. Снег выпадаў пасля
Новага года і ляжаў дзень-два
ўсяго».
Казармы для салдат і сябе
яны пабудавалі самі. «З палка

Міхаіл РЫЖКОЎ.

былі па 10 — 40 чалавек, — працягвае афіцэр запасу. — Кожны
свае мэты праследаваў. Бывала,
сядзіш ноччу, раптам загучыць
мегафон, і чуеш: «духі» паміж сабой перагаворваюцца. А потым
паміж імі пачынаецца перастрэлка. Адны, напрыклад, вядуць караван са сваім грузам, а іншыя
хочуць яго адбіць. Мы выклікаем
сваю артылерыю, супакоім».
Таго ж Агошарына аднойчы
паранілі савецкія танкісты. Пасля
кожную раніцу яго вазілі ў цясніну Баміян: палечаць і зноў назад.
Пра гэта даведаліся нашы вайскоўцы. Дапамог паведамляльнік, ад на клас нік Аго ша ры на.
«Пайшлі мы ў горы, падрыхтавалі засаду, — гаворыць Міхаіл
Пятровіч. — Калі б я ведаў, куды
іду, не пайшоў бы! Паднімаліся
па вузенькай сцяжынцы, што вяла то ўлева, то ўправа. Мне, як
самаму смеламу, далі кулямёт.

У машыну, у якой везлі Агошарына, мы не пацэлілі, але іншы
транспарт ворага ўсё ж такі разбілі».
У памяці воіна-інтэрнацыяналіста яшчэ адзін эпізод, якому ён
і сёння не можа даць тлумачэнне.
Праўда, да баявых дзеянняў ён
не адносіцца.
— Ішоў 1984 год, верасень
быў ці кастрычнік, — успамінае
Міхаіл Рыжкоў. — Кіламетры за
тры ад нашага паста пачыналіся
горы. Ноч. У гарах яна надыходзіць рана: і ў шэсць раніцы, і ў
шэсць вечара аднолькава цёмна.
І раптам у цясніне паміж гарамі
з'яўляецца яркая белая пляма.
Яна ўвесь час разрас талася і,
здавалася, заняла паўнеба. «Духі» пачалі страляць з усяго чаго
толькі можна. Нечакана пляма
знікла, як быццам лямпачку выключылі. Што гэта была за з'ява,
мы так і не даведаліся. Не маг-

З саслужыўцамі ў Афганістане (трэці злева).

дам харчаваліся і мы. Калі пашчасціць, то перападзе і качалу
(бульбы па-нашаму).
Вядома, пастаўлялі яе вайскоўцам і з Савецкага Саюза.
Толькі калі яна да іх «даязджала», то есці яе было амаль немагчыма: пакуль бульбу везлі
па адзінай афганскай дарозе

грэцкіх дрэў, што раслі паўсюль. Каб
паліваць вінаграднікі, сяляне стагоддзямі капалі студні-кярызы, якія ўтвараюць падземную сетку хадоў рознага
ўзроўню. Гэтымі сухімі рэчышчамі сталі карыстацца «душманы», каб схавацца ці падрыхтаваць тэракт.
На месцы салдат, зыходзячы з іх
навыкаў і ўменняў, размяркоўвалі па
батальёнах так званыя «купцы», гэта значыць камандзіры, якія адбіралі
вайскоўцаў у свае часці. Спартыўнае
мінулае, кемлівасць, навыкі рукапашнага бою, стралковай падрыхтоўкі і
ўсходніх адзінаборстваў, атрыманыя
падчас «вучэбкі» ў гарадах Сярэдняй
Азіі, прадвызначылі размеркаванне ў
разведбатальён.
ЭТАЙ раз вед кі бы ло атрыманне інфармацыі, знішчэнне
дробных бандфарміраванняў.
Разведка заўсёды лічылася элітным

ар мей скім пад раз дзя лен нем, якое
карыстаецца найбольшым аўтарытэтам. Усяго ў разведбатальёне горада
Баграм было каля 30 чалавек.
Раз вед чы кі ме лі пра ва пе расоў вац ца ма лы мі гру па мі па 7, 9,
мак сі мум 18 ча ла век, та му су адно сі ны сіл з во ра гам час та бы лі
адзін да пя ці. Пас ля ад ной з та кіх
апе ра цый, у 1982 го дзе, ка ман дзір
раз ве дат ра да Алег Ва раб' ёў быў
уз на га ро джа ны га на ро вым ор дэнам Чыр во най Зор кі за ўзор нае
вы ка нан не спе цы яль ных за дан няў
ка ман да ван ня. Мэ тай раз ведг ру пы
бы ло ўзяць гру поў ку ма джа хе даў*
з 45 ча ла век. Са вец кія сал да ты арга ні за ва лі за са ду, і на сві тан ні, ка лі
сталі падыходзіць маджахеды, ус тупі лі ў бой. Абод ва ба кі бы лі ўзбро ены «да зу боў», уклю ча ю чы гра на ты
і нажы. Разведгрупа паспяхова правя ла апе ра цыю і ўзя ла 12 адзі нак
тра фей най зброі. Баг рам скім баталь ё нам ка ман да ваў ле ген дар ны
ма ёр Ні ка ла еў. Яго сал да ты атрыма лі ў душ ма наў мя нуш кі «чор ныя
д'яб лы» або «нач ныя ваў кі» за тое,
што бы лі ня ўлоў ныя і вы хо дзі лі на
за дан не пе ра важ на ноч чу.
Ня рэд ка вая ваць прыхо дзі лася ў
розных стратэ гічна важных месцах
Аф га ні ста на, на прык лад, на зна камі тых цяс ні нах Пандж шэр і Су рубі. Абедз ве бы лі не пры ступ ныя з
пры чы ны геа гра фіч ных асаб лі васцяў і знаходзіліся пад узмоцненым
кант ролем «ду хаў». Панджшэр ская
цяс ні на вя до ма тым, што Ка бульская ўлада так і не ўмацава ла ся ў
гэ тым ра ё не, а за 9 га доў зна ходжан ня ў Аф га ні ста не са вец ка га
кан тын ген ту пра во дзі ла ся 12 аперацый па вы цяс нен ні атрадаў душма наў. Дзяржава не кантра ля ва ла

мы не атрымалі нават іржавага
цвіка, — успамінае Міхаіл Пятровіч. — Будаўнічыя матэрыялы
дабывалі натуральным спосабам».
Падчас вайны ў Афганістане
Міхаіл Рыжкоў быў тройчы паранены. Апошнім раненнем вайна для яго і завяршылася. Але ў

Г І С Т А Р Ы Ч Н АЯ Д А В ЕД К А

по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры
в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко (2 очередь строительства).
Жилой дом № 18 по генплану», опубликованной в газете «Звязда» № 6 от 14.01.2015
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального
строительства Запад», доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений и дополнений в проектную декларацию «Застройка жилых
кварталов с объектами социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова –
ул. Семашко (2 очередь строительства). Жилой
дом № 18 по генплану», опубликованную в газете
«Звязда» № 6 от 14.01.2015
Дополнительно для привлечения дольщиков
к строительству по договорам создания объектов долевого строительства для юридических
лиц и граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются 67 квартир, в том числе:
- 12 (двенадцать) однокомнатных квартир общей площадью от 45,36 до 45,76 кв.м на 1, 9, 12,
13, 15, 21 и 24 этажах стоимостью за 1 (один) кв.м
общей площади в размере, эквивалентном 1 400
долларов США;
- 8 (восемь) двухкомнатных квартир общей площадью от 51,4 до 56,1 кв.м на 1, 9, 13, 18, 21-23 и 25
этажах стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади
в размере, эквивалентном 1 400 долларов;
- 6 (шесть) двухкомнатных квартир общей
площадью от 68,46 до 68,66 кв.м на 9, 13, 15,
18, 23 и 25 этажах стоимостью за 1 (один) кв.м
общей площади в размере, эквивалентном 1 350
долларов США;
- 8 (восемь) двухкомнатных квартир общей площадью от 70,72 до 71,12 кв.м на 9, 10, 12, 15, 18,
21, 22 и 25 этажах стоимостью за 1 (один) кв.м

общей площади в размере, эквивалентном 1 350
долларов США;
- 11 (одиннадцать) двухкомнатных квартир общей площадью от 75,46 до 75,66 кв.м на 8-15, 21,
22 и 25 этажах стоимостью за 1 (один) кв.м общей
площади в размере, эквивалентном 1 350 долларов США;
- 21 (двадцать одна) трехкомнатная квартира
общей площадью от 93,5 до 93,8 кв.м на 2, 6, 1219, 21 и 22 этажах стоимостью за 1 (один) кв.м
общей площади в размере, эквивалентном 1 300
долларов США;
- 1 (одна) четырехкомнатная квартира общей
площадью 95,69 кв.м на 1 этаже стоимостью за
1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 1 300 долларов США.
Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30% стоимости объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня
регистрации договора создания объекта долевого
строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся
сумма – до конца строительства в соответствии
с графиком платежей, являющимся приложением
к договору.
При единовременной оплате всей суммы по
договору создания объекта долевого строительства в течение 30 (тридцати) календарных дней
со дня регистрации договора в Мингорисполкоме
стоимость 1 кв.м общей площади уменьшается на
сумму, эквивалентную 50 долларам США.
Стоимость 1 кв.м общей площади фиксируется
в долларовом США эквиваленте и остается неизменной в долларовом США эквиваленте до окон-
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У 1950—1980-х гадах вайскоўцы з былых рэспублік СССР прымалі ўдзел у баявых дзеяннях на тэрыторыі 18 дзяржаў. Афганская
грамадзянская вайна доўжылася з 25 снежня 1979 па 15 лютага
1989 года і скончылася поўным вывадам савецкіх войскаў з тэрыторыі Афганістана. Варта адзначыць, што на афганскай зямлі і
зараз працягваюцца ўзброеныя лакальныя канфлікты з прычыны
таго, што злачынная групоўка радыкальна настроеных маджахедаў не была звязаная палажэннямі Жэнеўскіх пагадненняў.
Многія задаюцца пытаннем мэтазгоднасці афганскай вайны.
Гэтая вайна была першай буйной антытэрарыстычнай вайной
найноўшай гісторыі. Тут патрэбна гістарычная даведка. Афганскае
насельніцтва да 1978 года было на 90% непісьменным, а племянны
ўклад нагадваў Сярэднявечча. Нядзіўна, што тут панаваў палітычны хаос. Гэта была вайна суніцкіх маджахедаў, прыхільнікаў
радыкальнай ісламскай ідэалогіі («Ісламскі саюз маджахедаў Афганістана», або Пешаварская сямёрка), супраць Народна-дэмакратычнай партыі Афганістана, якая прыйшла да ўлады ў 1978 годзе.
Новае кіраўніцтва краіны спрабавала правесці рэформы, што дазволілі б пераадолець адставанне Афганістана, у гэтым жа годзе
пачалася грамадзянская вайна. У 1979 годзе прагучала ўслед першая просьба афганскага кіраўніцтва аб прамым савецкім ваенным
умяшанні (усяго такіх просьбаў было каля 20). СССР паспрабаваў
прадухіліць з'яўленне арыентаванай на Амерыку дзяржавы каля
сваіх межаў. Гэта і паслужыла прычынай уводу абмежаванага
кантынгенту савецкіх войскаў у краіну.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
чания действия договора. Стоимость 1 кв.м общей
площади квартир указана без учета выполнения
внутренних отделочных работ.
Оплата производится в белорусских рублях по
курсу Национального банка Республики Беларусь
на дату оплаты.
Для заключения договоров необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым
будет заключаться договор.
Документы для заключения договоров будут
приниматься с 19.02.2015. Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего количеству
продекларированных квартир.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения договора и не
сообщил об уважительных причинах своей неявки,
его заявление на участие в долевом строительстве
утрачивает силу и застройщик оставляет за собой
право заключить договор на заявленную квартиру
с другим претендентом.
Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опубликования новой проектной декларации, которая отменяет действие
настоящей.
Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе работ по строительству
жилого дома можно получить по адресу: г. Минск,
ул. Короля, 20, каб. 2, тел. (017)200-06-85, (044)
795-44-44.
Сайт компании: www.uks-m.by.

«Журботная і ў той жа час гераічная дата ўвайшла ў наша
жыццё не так даўно, — гаворыцца ў звароце. — Больш як
чвэрць стагоддзя таму савецкія войскі пакінулі Афганістан,
на тэрыторыі якога амаль дзесяць гадоў афіцэры і салдаты
праяўлялі стойкасць і мужнасць, застаючыся вернымі баявой
прысязе, воінскаму абавязку. Гэта вайна, як і многія іншыя баявыя аперацыі ў «гарачых кропках» планеты, прынесла шмат
гора ў беларускія сем'і. Сёння мы падзяляем боль бацькоў і
маці, удоў і дзяцей, чые родныя не вярнуліся з зон лакальных
канфліктаў».
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што нашы суайчыннікі самааддана змагаліся з міжнародным тэрарызмам, працягвалі
баявыя традыцыі ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны і навечна
здабылі сваю славу. «Беларусь заўсёды будзе аддаваць даніну
павагі пакаленню воінаў-інтэрнацыяналістаў», — падкрэсліў
Прэзідэнт.
Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

таго трагічнага дня была перадгісторыя. Адной раніцай перад
выездам танкаў на свае пазіцыі
раптам на дарозе адбыўся выбух. Нашы салдаты селі ў танкі, пад'ехалі туды і ўбачылі людзей, якія рабавалі падарваны
транспарт. Абстралялі. Потым
даведаліся, што забілі кіраўніка
невялікай банды. «Душманы»
вырашылі савецкім салдатам
адпомсціць.
— 14 студзеня 1985 года я
павінен быў ехаць у полк: адвезці хворых, атрымаць прадукты
харчавання, — расказвае воін-інтэрнацыяналіст. — Машына дрэнна заводзілася, пакуль
яе расштурхалі. Праехалі ўсяго
метраў 200 — і раптам выбух. Я
кіроўцу мацаю, а яго няма. Адчуваю, што сам паранены. Бачу:
лабавое шкло трэскаецца, як у
запаволенай здымцы. Выкаціўся
з кабіны, наступаю на ногі — баліць. А яшчэ не зразумеў, што
нічога не бачу. З двума байцамі,
якія выжылі, пачалі адстрэльвацца. Расплюшчу вока і страляю,
пакуль крывёй зноў не залье.
На дапамогу пад'ехалі танкі.
Салдатаў паклалі на браню і адвезлі ў полк. Аперацыю Міхаілу
Рыжкову рабілі ў Кабуле. Рэабілітацыю праходзіў у Ташкенце.
Там у яго не было ні грошай,
ні да ку мен таў. Адзін ка пі тан
дапамог адправіць дамоў тэле-

граму, у якой афганец папрасіў
родных прыслаць яму грошай.
У Ташкент да Міха і ла Рыж кова прыехала жонка. Разам з ім
на ваенна-транспартным самалёце даляцела да Куйбышава.
Там вайскоўца камісавалі і адпра ві лі на Ра дзі му. Ён вель мі
прасіў начальніка медыцынскай
службы, каб назаўсёды з арміі
не зваль ня лі, а ў да ку мен тах
запісалі: «Годны да страявой у
ваенны час».
Толькі ў арміі Міхаіл Рыжкоў
больш ніколі не слу жыў. Свой
аба вя зак пе рад Ра дзі май ён
ужо выканаў. І выканаў годна:
праз паўгода пасля вяртання з
Афганістана яму ўручылі ордэн
Чырвонай Зоркі. Загадана было адпачываць. Толькі сядзець
склаўшы рукі ён не мог. Пачаў
займацца грамадскай працай.
Сёння ён з'яўляецца старшынёй асацыяцыі інвалідаў вайны ў
Афганістане Фрунзенскага раёна сталіцы. Ладзіць сустрэчы воінаў-інтэрнацыяналістаў, на якіх
успамінаюць мінулае, абмяркоўваюць надзённыя праблемы. А
заўтра збяруцца разам на Востраве Слёз у Мінску, каб ушанаваць памяць тых, хто з вайны так
і не вярнуўся.
Вераніка КАНЮТА.
Фота з архіва воінаінтэрнацыяналіста



Разведка ў «Афгане»
заўсёды лічылася
элітным армейскім падраздзяленнем

ЗЕ яшчэ можна навучыцца шанаваць жыццё так, як на вайне, дзе салдаты кожны дзень
аказваліся на мяжы жыцця і смерці. У
цясніне Сурубі група савецкіх байцоў
пад камандаваннем Алега Вараб'ёва
трапіла ў акружэнне маджахедаў. За
жыццё прыйшлося змагацца, на восем
чалавек заставалася некалькі патронаў... Каардынаты месцазнаходжання
перадаць было немагчыма, а савецкую пяхоту, якая выйшла на падмогу,
маджахеды не падпускалі. Калі байцы
зразумелі, што шанцы на выратаванне
мізэрныя, развіталіся адзін з адным.

здабычу наркотыкаў і алмазаў, якімі
бандфарміраванні расплачваліся за
па стаўкі ўзбраення. Пры гэтым маджа хеды атрымлівалі падмаца ванне з су сед ня га Па кі ста на, мя жа з
якім не была пе ракры тая. Савецкія
салдаты не каль кі ра зоў спра ба валі
«ўзяць» цяс ні ну Пандж шэр. І вось
пад час ад ной з такіх апе рацый «духі» былі нарэшце пераможаны. Усяго ў апе ра цыі пры мала ўдзел каля
12 тысяч савецкіх ва енна слу жачых
розных родаў войскаў, яна праходзіла адначасова на тэ ры торыі 120 км
цяс ніны.

Аднак праз некаторы час удалося забіць аднаго з маджахедаў і група атрымала доступ да патронаў ворага. Бой
за жыццё аднавіўся, салдатам сталі
зразумелыя каардынаты іх месцазнаходжання, пра што яны паведамілі кіраўніцтву ў штаб. У выніку група разведчыкаў была выратавана, але салдатам, каб схавацца ад маджахедаў,
давялося ныраць у горную раку.
Неўзабаве пра Вараб'ёва ўсе пачалі гаварыць, як пра выдатнага разведчыка: ён навучыўся з выключнай
дакладнасцю вызначаць месцазнаходжанне ворага і яго колькасць. Не раз
вадзіў падначаленых да размяшчэння
душманаў, і, калі патрабавалі абставіны, умела выводзіў іх з-пад агню.
Вайна назаўсёды застанецца ў сэрцах тых, хто служыў у Афганістане. Парознаму скаліся лёсы саслужыўцаў:
на жаль, не заўсёды яны станавіліся
шчаслівымі. «Да гэтага часу засталося
залішне насцярожанае стаўленне да
людзей, што ідуць ззаду цябе, — прызнаецца Алег Васільевіч. — Заўсёды
спінай адчуваю погляды».
Жорсткасць, якую праяўлялі маджахеды нават у адносінах да ўласных байцоў, не магла не здзіўляць. Не кажучы
ўжо пра сістэму ўзнагароджанняў тых,
хто прынясе асобныя часткі цела савецкіх салдат як трафей у пацверджанне знішчэння праціўнікаў. «Духаў», западозраных у дэзерцірстве, саджалі
ў кішлак на ланцуг з двухтыднёвым
запасам пайка і зброяй. Так смяротнік
не мог пазбегнуць сваёй долі і сустракаўся з савецкімі салдатамі тварам
да твару. Яму заставалася знішчыць
сваіх праціўнікаў або загінуць самому.
У выпадку, калі смяротнік заставаўся
жывы, яму дазвалялі вяртацца да маджахедаў, але, зразумела, такія выпадкі былі рэдкімі.

Бывала, мясцовае насельніцтва само супрацоўнічала з савецкімі салдатамі. Такіх людзей называлі «інфарматарамі»: яны ведалі мясцовыя парадкі і
патэнцыйныя месцы хованак маджахедаў. Інфарматараў, пераканаўшыся ў
іх прыхільнасці да афіцыйнай ідэалогіі
Кабула, апраналі ў маскіровачную форму і дазвалялі весці групу разведчыкаў
да месцаў хованкі маджахедаў — каб
атрымаць неабходную інфармацыю ад
кіраўніка банды.
ЛЕГ Вараб'ёў атрымаў звальненне з Афганістана 18 красавіка 1983 года ўжо старшыной
камузвода. За паў тара года афганскай службы ў роце, дзе ваяваў Алег
Васільевіч, з 45 чалавек загінулі дзевяць. Адзін з камандзіраў роты ў Афганістане казаў: «Людзі гінуць у першыя тры месяцы службы і ў апошнія:
спачатку таму, што нічога не ведаюць,
а ў канцы таму, што мяркуюць, што
ведаюць усё».
Быць вайскоўцам — гэта больш
чым прафесія або перыяд жыцця.
Чалавек, які аднойчы стаў на абарону мірных грамадзян, усё жыццё, як
правіла, імкнецца апраўдаць аказаны
яму давер. Сёння мой любімы тата, а
«па сумяшчальніцтве» маёр запасу,
намеснік дырэктара ўпраўлення будаўнічага трэста №7 кажа, што не бачыў іншых альтэрнатыў у прафесійнай
дзейнасці, акрамя працы ў органах
унутраных спраў, якія адказваюць за
бяспеку дзяржавы і яе грамадзян.
Алеся ВАРАБ'ЁВА.
*Слова «маджахед» арабскага пахо-

А

джання («муджахід»), літаральна азначае
«змагар за веру», адначасова з'яўляючыся
найменнем удзельніка джыхаду або паўстанца. Савецкая Армія і афганскія ўлады называлі іх «душманамі» або «духамі»
(што азначае ў перакладзе «вораг»).

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
Наименование
продавца
(балансодержателя)

ОАО «Тепличный
комбинат «Берестье»

Номер
лота

З

М

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка
звярнуўся да воінаў-інтэрнацыяналістаў, ветэранаў вайны
ў Афганістане з нагоды Дня памяці, які адзначаецца
15 лютага.

«ВЕДАЮ, ШТО НЕ БАЮСЯ,
А МЯНЕ КАЛОЦІЦЬ»

НЕБЯСПЕЧНАЕ ПАЛЯВАННЕ
«НАЧНЫХ ВАЎКОЎ»
А ўвесь перыяд вайны праз Афганістан прайшлі 620 тысяч вайскоўцаў. У прыватнасці, больш
за 30 тысяч ураджэнцаў Беларусі, з
якіх каля 800 не вярнуліся дадому.
Ва Узброеных Сілах Беларусі і сёння
працягваюць службу воіны-інтэрнацыяналісты, у тым ліку на стратэгічна
важных пасадах.
Адзін з іх — Алег Вараб'ёў — прайшоў шлях ад малодшага сяржанта да
намесніка камандзіра ўзвода, кавалера ордэна Чырвонай Зоркі і двух
медалёў «За адвагу». Служба праходзіла ў ваеннай часці 781-240, асобным разведвальным батальёне, 2-й
разведвальнай роце горада Баграм.
Дарога на вайну пачалася з Узбекістана. У горадзе Тэрмезе Алег Вараб'ёў прайшоў курс маладога байца,
затым на працягу наступных чатырох
месяцаў былі падрыхтоўчыя курсы ў
Туркменістане па спецыяльнасці «камандзір БМП» і, у рэшце рэшт, ён разам з іншымі маладымі байцамі ноччу
прыляцеў у Кабул.
На вайну, па словах Алега Васільевіча, ён ішоў з энтузіязмам, без думак
пра смерць: «Страшна становіцца тады, калі не ведаеш, хто і адкуль страляе». Нядзіўна, бо маладыя салдаты,
якім толькі што споўнілася 18 гадоў,
нічога і не маглі ведаць пра сапраўдную вайну.Тэмпература ў Афганістане
вагаецца ад -25 зімой да +50 летам.
Краіна мае суровы клімат, дзе за адзін
дзень можна пабываць у розных кліматычных зонах. Менавіта ў такіх
жорсткіх умовах і даводзілася ваяваць
маладым савецкім салдатам.
Афганістан «цывільны», як успамінае Алег Вараб'ёў, гэта вельмі выразная беднасць, якая кантраставала
з экзатычным рэльефам і разнастайнасцю вінаграднікаў і гранатавых і

ВЕРНЫЯ БАЯВОЙ ПРЫСЯЗЕ

14 лютага 2015 г.

Наименование объекта торгов,
краткие характеристики

Местонахождение

Изолированное помещение
(инв. № 100/D-100481) – торговое помещение, общ. пл.
288,8 м2, с навесом и асфальтобетонным покрытием, общ.
г. Брест,
пл. 67 м 2, расположенное
1
ул. Карбышева,
на земельном участке пл.
37-25
0,0536 га, с кадастровым номером 140100000001008816,
предоставленном в общее
долевое пользование (доля
в праве 1549/12500)

Условия
продажи

без условий

4

ДАТЫ

Обременения

Начальная
цена продажи,
бел. руб.
без учета НДС

Задаток,
бел. руб.

договор
аренды сроком
действия
1 717 634 000 171 763 400
до 21 января
2019 года

Дата
Последний день
проведения подачи заявления
для участия
аукционных
в торгах
торгов, время

20 марта
2015 г.
в 11.00

19 марта
2015 г.

Организатор торгов

РУП «Жилкоммунтехника» Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление

Срок заключения договора купли-продажи

В течение 20-и рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Условия оплаты

В соответствии с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с для перечисления задатка

р/с 3012105618108 руб. РБ в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк»
по г. Минску, код 153001369 УНП 102353509

Место проведения аукционных торгов: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о
правах и обязанностях с Филиалом «Центр «Белтехинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет
организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего
государственную регистрацию юридического лица;
представителю юридического лица – доверенность
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
4. Юридическим лицам – нерезидентам Респу-

блики Беларусь – легализованные в установленном
порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны (выписка должна
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до
даты подачи заявления на участие в аукционе);
представителю юридического лица – доверенность
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; представителю индивидуального предпринимателя – доверенность (документ,
подтверждающий полномочия должностного
лица).
6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ, под-

тверждающий полномочия должностного лица)
и документ, удостоверяющий личность данного
представителя.
7. При подаче документов на участие в аукционе
физические лица, представители физических и
юридических лиц, предъявляют паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.
* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20% от продажной
цены объекта, стоимость затрат на организацию и
проведение аукционных торгов Поверенному.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб.
329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Контактные телефоны организатора аукционных торгов: 8-(0162)-23-92-59, 21-88-81.

