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У Аф га ні стан Мі ха іл Рыж коў 
тра піў у 1983 го дзе. У злу чэн не 
ва ен на-па вет ра ных сіл і войск су-
праць па вет ра най аба ро ны, дзе 
ён слу жыў дзя жур ным па су вя-
зі пал ка, па сту піў за гад: ад пра-
віць ад на го ча ла ве ка на вай ну. 
І гэ тым «шчас ліў чы кам» па во лі 
лё су ака заў ся ён. Толь кі за мест 
абя ца най ка ман дзі роў кі «на го-
дзік», Мі ха іл Рыж коў за тры маў ся 
там на два.

Праў да, спе цы я ліс ты па су-
праць па вет ра най аба ро не ў 
Аф га ні ста не бы лі не па трэб ны. 
Афі цэ ру пра па на ва лі стаць або 
ка ман дзі рам гра на та мёт на-ку-
ля мёт на га ўзво да, або стар шы-
нёй тан ка вай ро ты. І ён, да лё кі 
ад уся го гэ та га, уз на ча ліў ад ну з 
тан ка вых рот 185-га пал ка 108-й 
ды ві зіі.

— Тан ка ні ко лі на свае во чы 
не ба чыў, — пры зна ец ца Мі ха іл 
Пят ро віч. — За тры дні на ву чыў-
ся і ез дзіць, і стра ляць, і ка ман-
да ваць.

У пер шы ж дзень яго пры-
ез ду па ча ла ся стра ля ні на. Тут 
жа — і пер шыя па ра не ныя. «Са-
мі бай цоў пе ра вяз ва лі, — ус па-
мі нае во ін-ін тэр на цы я на ліст. — 
На тан ка вы ба таль ён — уся го 
адзін фель чар. З та кой коль-
кас цю па ра не ных ён спра віц ца 
не мог».

Вай скоў цы 13-га апор на-
га пунк та, дзе слу жыў Мі ха іл 
Рыж коў, ахоў ва лі ка ло ны, якія 
ру ха лі ся па да ро зе: са вец кія, 
аф ган скія і аў сотр скія (Аўт. — 
са вец ка-аф ган ская ка ло на, што 
за бяс печ ва ла мяс цо вае на сель-
ніц тва пра дук та мі хар ча ван ня). 
Ахоў ва лі і пры ват ныя ма шы ны. 

Ка лі, на прык лад, аф ган ская з'яз-
джа ла з да ро гі, яны па він ны бы лі 
яе зні шчыць.

Пер шым яго ра нен нем бы ло 
аско лач нае — у на гу. Пас ля той 
су тыч кі з во ра гам афі цэ ра ўзна-
га ро дзі лі ме да лём «За ад ва гу». 
Толь кі най больш за пом ніў ся ін-
шы эпі зод.

— Гэ та бы ла мая пер шая за-
са да, — рас каз вае аф га нец. — 
Упер шы ню з та кім су тык нуў ся: 
пад час служ бы ў вой сках су-
праць па вет ра най аба ро ны стра-
ля лі два ра зы ў год. І вось мы 
з ма ё рам Ача рат ню ком ся дзім у 
той за са дзе, мя не ка ло ціць. Ве-
даю, што не ба ю ся, але ад праз-
мер на га ад рэ на лі ну ні чо га з са-
бой зра біць не ма гу. І тут ма ёр 
мне дае па гля дзець праз нач ны 
пры цэл, і я ба чу, што паў сюль — 
вод бліс кі ад ця пель цаў. Па ра цыі 
па ве да мі лі: ідзе гру па «душ ма-
наў». Ад кры лі агонь. Як толь кі 
на ціс нуў на ку рок, увесь страх 
ку дысь ці знік...

Ад ной чы са вец кія раз вед чы кі 
да нес лі, што су праць іх ідзе гру па 
Аго ша ры на. У яго бы ло 420 бай-
цоў, а на шых сал дат — 63 па спі-
се. «У асноў ным, ва ро жыя гру пы 

бы лі па 10 — 40 ча ла век, — пра-
цяг вае афі цэр за па су. — Кож ны 
свае мэ ты пра сле да ваў. Бы ва ла, 
ся дзіш ноч чу, рап там за гу чыць 
ме га фон, і чу еш: «ду хі» па між са-
бой пе ра га вор ва юц ца. А по тым 
па між імі па чы на ец ца пе ра стрэл-
ка. Ад ны, на прык лад, вя дуць ка-
ра ван са сва ім гру зам, а ін шыя 
хо чуць яго ад біць. Мы вы клі ка ем 
сваю ар ты ле рыю, су па ко ім».

Та го ж Аго ша ры на ад ной чы 
па ра ні лі са вец кія тан кіс ты. Пас ля 
кож ную ра ні цу яго ва зі лі ў цяс ні-
ну Ба мі ян: па ле чаць і зноў на зад. 
Пра гэ та да ве да лі ся на шы вай-
скоў цы. Да па мог па ве дам ляль-
нік, ад на клас нік Аго ша ры на. 
«Пай шлі мы ў го ры, пад рых та-
ва лі за са ду, — га во рыць Мі ха іл 
Пят ро віч. — Ка лі б я ве даў, ку ды 
іду, не пай шоў бы! Пад ні ма лі ся 
па ву зень кай сця жын цы, што вя-
ла то ўле ва, то ўпра ва. Мне, як 
са ма му сме ла му, да лі ку ля мёт. 

У ма шы ну, у якой вез лі Аго ша-
ры на, мы не па цэ лі лі, але ін шы 
транс парт во ра га ўсё ж та кі раз-
бі лі».

У па мя ці во і на-ін тэр на цы я на-
ліс та яшчэ адзін эпі зод, яко му ён 
і сён ня не мо жа даць тлу ма чэн не. 
Праў да, да ба я вых дзе ян няў ён 
не ад но сіц ца.

— Ішоў 1984 год, ве ра сень 
быў ці каст рыч нік, — ус па мі нае 
Мі ха іл Рыж коў. — Кі ла мет ры за 
тры ад на ша га па ста па чы на лі ся 
го ры. Ноч. У га рах яна на ды хо-
дзіць ра на: і ў шэсць ра ні цы, і ў 
шэсць ве ча ра ад ноль ка ва цём на. 
І рап там у цяс ні не па між га ра мі 
з'яў ля ец ца яр кая бе лая пля ма. 
Яна ўвесь час раз рас та ла ся і, 
зда ва ла ся, за ня ла паў не ба. «Ду-
хі» па ча лі стра ляць з уся го ча го 
толь кі мож на. Нечакана пля ма 
знік ла, як быц цам лям пач ку вы-
клю чы лі. Што гэ та бы ла за з'я ва, 
мы так і не да ве да лі ся. Не маг-

лі па тлу ма чыць гэ та і мяс цо выя 
жы ха ры.

Да рэ чы, як га во рыць во ін-
ін тэр на цы я на ліст, з мяс цо вым 
на сель ніц твам у іх скла лі ся доб-
рыя ад но сі ны. Аф ган цы бес пе ра-
шкод на пры хо дзі лі апра цоў ваць 
свае па лі, якія раз мя шча лі ся не-
да лё ка ад ва ен на га па ста. Са-
вец кія сал да ты іх не ча па лі.

— Па лі бы лі вель мі да гле джа-
ны мі, за га родж ва лі іх двух мет ро-
вы мі пла та мі, — згад вае бы лы 
вай ско вец. — Там у асноў ным 
вы рошч ва лі ві на град, пша ні цу. 
Ура джай збі ра лі два ра зы на год. 
Шчы ра пры знац ца, іх нім ві на гра-

дам хар ча ва лі ся і мы. Ка лі па-
шчас ціць, то пе ра пад зе і ка ча лу 
(буль бы па-на ша му).

Вя до ма, па стаў ля лі яе вай-
скоў цам і з Са вец ка га Са ю за. 
Толь кі ка лі яна да іх «да яз джа-
ла», то ес ці яе бы ло амаль не-
маг чы ма: па куль буль бу вез лі 
па адзі най аф ган скай да ро зе 

Са ланг, вы шы ня якой — 4 ты ся-
чы кі ла мет раў, яна за мяр за ла і 
доў га не за хоў ва ла ся. А ле там, 
як рас каз вае афі цэр за па су, яны 
ні ко лі не ва ры лі су поў, бо і без 
та го бы ло вель мі го ра ча. Ча сам 
да хо дзі ла да 50 гра ду саў. «Тым 
не менш клі мат я пе ра но сіў вель-
мі доб ра. Мне ён род ным здаў ся. 
Мо жа, та му, што мы зна хо дзі лі ся 
на вы шы ні 1700 мет раў, — за ўва-
жае аф га нец. — А зі мой моц ны мі 
бы лі вят ры. Снег вы па даў пас ля 
Но ва га го да і ля жаў дзень-два 
ўся го».

Ка зар мы для сал дат і ся бе 
яны па бу да ва лі са мі. «З пал ка 

мы не атры ма лі на ват ір жа ва га 
цві ка, — ус па мі нае Мі ха іл Пят-
ро віч. — Бу даў ні чыя ма тэ ры я лы 
да бы ва лі на ту раль ным спо са-
бам».

Пад час вай ны ў Аф га ні ста не 
Мі ха іл Рыж коў быў трой чы па-
ра не ны. Апош нім ра нен нем вай-
на для яго і за вяр шы ла ся. Але ў 

та го тра гіч на га дня бы ла пе рад-
гіс то рыя. Ад ной ра ні цай пе рад 
вы ез дам тан каў на свае па зі цыі 
рап там на да ро зе ад быў ся вы-
бух. На шы сал да ты се лі ў тан-
кі, пад' еха лі ту ды і ўба чы лі лю-
дзей, якія ра ба ва лі па да рва ны 
транс парт. Аб стра ля лі. По тым 
да ве да лі ся, што за бі лі кі раў ні ка 
не вя лі кай бан ды. «Душ ма ны» 
вы ра шы лі са вец кім сал да там 
ад помс ціць.

— 14 сту дзе ня 1985 го да я 
па ві нен быў ехаць у полк: ад вез-
ці хво рых, атры маць пра дук ты 
хар ча ван ня, — рас каз вае во-
ін-ін тэр на цы я на ліст. — Ма шы-
на дрэн на за во дзі ла ся, па куль 
яе рас штур ха лі. Пра еха лі ўся го 
мет раў 200 — і рап там вы бух. Я 
кі роў цу ма цаю, а яго ня ма. Ад-
чу ваю, што сам па ра не ны. Ба чу: 
ла ба вое шкло трэс ка ец ца, як у 
за па во ле най здым цы. Вы ка ціў ся 
з ка бі ны, на сту паю на но гі — ба-
ліць. А яшчэ не зра зу меў, што 
ні чо га не ба чу. З дву ма бай ца мі, 
якія вы жы лі, па ча лі ад стрэль вац-
ца. Рас плю шчу во ка і стра ляю, 
па куль кры вёй зноў не за лье.

На да па мо гу пад' еха лі тан кі. 
Сал да таў па кла лі на бра ню і ад-
вез лі ў полк. Апе ра цыю Мі ха і лу 
Рыж ко ву ра бі лі ў Ка бу ле. Рэ абі-
лі та цыю пра хо дзіў у Таш кен це. 
Там у яго не бы ло ні гро шай, 
ні да ку мен таў. Адзін ка пі тан 
да па мог ад пра віць да моў тэ ле-

гра му, у якой аф га нец па пра сіў 
род ных пры слаць яму гро шай. 
У Таш кент да Мі ха і ла Рыж ко-
ва пры еха ла жон ка. Ра зам з ім 
на ва ен на-транс парт ным са ма-
лё це да ля це ла да Куй бы ша ва. 
Там вай скоў ца ка мі са ва лі і ад-
пра ві лі на Ра дзі му. Ён вель мі 
пра сіў на чаль ні ка ме ды цын скай 
служ бы, каб на заў сё ды з ар міі 
не зваль ня лі, а ў да ку мен тах 
за пі са лі: «Год ны да стра я вой у 
ва ен ны час».

Толь кі ў ар міі Мі ха іл Рыж коў 
больш ні ко лі не слу жыў. Свой 
аба вя зак пе рад Ра дзі май ён 
ужо вы ка наў. І вы ка наў год на: 
праз паў го да пас ля вяр тан ня з 
Аф га ні ста на яму ўру чы лі ор дэн 
Чыр во най Зор кі. За га да на бы-
ло ад па чы ваць. Толь кі ся дзець 
склаў шы ру кі ён не мог. Па чаў 
зай мац ца гра мад скай пра цай.

Сён ня ён з'яў ля ец ца стар шы-
нёй аса цы я цыі ін ва лі даў вай ны ў 
Аф га ні ста не Фрун зен ска га ра ё-
на ста лі цы. Ла дзіць су стрэ чы во-
і наў-ін тэр на цы я на ліс таў, на якіх 
ус па мі на юць мі ну лае, аб мяр коў-
ва юць на дзён ныя праб ле мы. А 
заўт ра збя руц ца ра зам на Вост-
ра ве Слёз у Мін ску, каб уша на-
ваць па мяць тых, хто з вай ны так 
і не вяр нуў ся.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
Фо та з ар хі ва во і на-

інтэрнацы я на ліс та

�

«ВЕДАЮ, ШТО НЕ БАЮСЯ,
А МЯНЕ КАЛОЦІЦЬ»

Аф га ні стан: па мяць і больАф га ні стан: па мяць і боль  ��

Вы ка ціў ся з ка бі ны, 
на сту паю на но гі — ба ліць. 
А яшчэ не зра зу меў, 
што ні чо га не ба чу. З дву ма 
бай ца мі, якія вы жы лі, 
па ча лі ад стрэль вац ца. 
Рас плю шчу во ка і стра ляю, 
па куль кры вёй зноў 
не за лье.

З са слу жыў ца мі ў Аф га ні ста не (трэ ці зле ва).

26 га доў та му ад бы ла ся знач най па дзея ў жыц ці бы лой 
кра і ны — са вец кія вой скі бы лі вы ве дзе ны з Аф га ні ста на. 
І хоць ва ен ны кан флікт даў но скон чыў ся, доў гі час 
ён пра цяг вае іс на ваць у па мя ці во і наў-ін тэр на цы я налістаў. 
Мно гія з іх і сён ня не мо гуць за быць уз бро е ныя ата кі 
«душ ма наў», аса біс тыя пе ра жы ван ні, апош ні подз віг 
ба я вых та ва ры шаў...

Мі ха іл РЫЖ КОЎ.

З
А ўвесь пе ры яд вай ны праз Аф-
га ні стан прай шлі 620 ты сяч вай-
скоў цаў. У пры ват нас ці, больш 

за 30 ты сяч ура джэн цаў Бе ла ру сі, з 
якіх ка ля 800 не вяр ну лі ся да до му. 
Ва Уз бро е ных Сі лах Бе ла ру сі і сён ня 
пра цяг ва юць служ бу во і ны-ін тэр на-
цыя на ліс ты, у тым лі ку на стра тэ гіч на 
важ ных па са дах.

Адзін з іх — Алег Ва раб' ёў — прай-
шоў шлях ад ма лод ша га сяр жан та да 
на мес ні ка ка ман дзі ра ўзво да, ка ва-
ле ра ор дэ на Чыр во най Зор кі і двух 
ме да лёў «За ад ва гу». Служ ба пра хо-
дзі ла ў ва ен най час ці 781-240, асоб-
ным раз вед валь ным ба таль ё не, 2-й 
раз вед валь най ро це го ра да Баг рам. 
Да ро га на вай ну па ча ла ся з Уз бе кі-
ста на. У го ра дзе Тэр ме зе Алег Ва-
раб' ёў прай шоў курс ма ла до га бай ца, 
за тым на пра ця гу на ступ ных ча ты рох 
ме ся цаў бы лі пад рых тоў чыя кур сы ў 
Турк ме ніс та не па спе цы яль нас ці «ка-
ман дзір БМП» і, у рэш це рэшт, ён ра-
зам з ін шы мі ма ла ды мі бай ца мі ноч чу 
пры ля цеў у Ка бул.

На вай ну, па сло вах Але га Ва сіль е-
ві ча, ён ішоў з эн ту зі яз мам, без ду мак 
пра смерць: «Страш на ста но віц ца та-
ды, ка лі не ве да еш, хто і ад куль стра-
ляе». Ня дзіў на, бо ма ла дыя сал да ты, 
якім толь кі што споў ні ла ся 18 га доў, 
ні чо га і не маг лі ве даць пра са праўд-
ную вай ну.Тэм пе ра ту ра ў Аф га ні ста не 
ва га ец ца ад -25 зі мой да +50 ле там. 
Кра і на мае су ро вы клі мат, дзе за адзін 
дзень мож на па бы ваць у роз ных клі-
ма тыч ных зо нах. Ме на ві та ў та кіх 
жорст кіх умо вах і да во дзі ла ся ва я ваць 
ма ла дым са вец кім сал да там.

Аф га ні стан «цывільны», як ус па-
мі нае Алег Ва раб' ёў, гэ та вель мі вы-
раз ная бед насць, якая кант рас та ва ла 
з эк за тыч ным рэ лье фам і раз на стай-
нас цю ві на град ні каў і гра на та вых і 

грэц кіх дрэў, што рас лі паў сюль. Каб 
па лі ваць ві на град ні кі, ся ля не ста год-
дзя мі ка па лі студ ні-кя ры зы, якія ўтва-
ра юць пад зем ную сет ку ха доў роз на га 
ўзроў ню. Гэ ты мі су хі мі рэ чы шча мі ста-
лі ка рыс тац ца «душ ма ны», каб сха-
вац ца ці пад рых та ваць тэ ракт.

На мес цы сал дат, зы хо дзя чы з іх 
на вы каў і ўмен няў, раз мяр коў ва лі па 
ба таль ё нах так зва ныя «куп цы», гэ-
та зна чыць ка ман дзі ры, якія ад бі ра лі 
вай скоў цаў у свае час ці. Спар тыў нае 
мі ну лае, кем лі васць, на вы кі ру ка паш-
на га бою, страл ко вай пад рых тоў кі і 
ўсход ніх адзі на бор стваў, атры ма ныя 
пад час «ву чэб кі» ў га ра дах Ся рэд няй 
Азіі, прад вы зна чы лі раз мер ка ван не ў 
раз вед ба таль ён.

М
Э ТАЙ раз вед кі бы ло атры-
ман не ін фар ма цыі, зні шчэн не 
дроб ных банд фар міра ван няў. 

Раз вед ка заў сё ды лі чы ла ся эліт ным 

ар мей скім пад раз дзя лен нем, якое 
ка рыс та ец ца най боль шым аў та ры тэ-
там. Уся го ў раз вед ба таль ё не го ра да 
Баг рам бы ло ка ля 30 ча ла век.

Раз вед чы кі ме лі пра ва пе ра-
соў вац ца ма лы мі гру па мі па 7, 9, 
мак сі мум 18 ча ла век, та му су ад-
но 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 дэ-
нам 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 ар-
га ні за ва лі за са ду, і на сві тан ні, ка лі 
ста лі па ды хо дзіць ма джа хе ды, ус ту-
пі лі ў бой. Абод ва ба кі бы лі ўзбро е-
ны «да зу боў», уклю ча ю чы гра на ты 
і на жы. Раз ведг ру па па спя хо ва пра-
вя ла апе ра цыю і ўзя ла 12 адзі нак 
тра фей най зброі. Баг рам скім ба-
таль ё нам ка ман да ваў ле ген дар ны 
ма ёр Ні ка ла еў. Яго сал да ты атры-
ма 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 ва я ваць пры хо дзі ла ся ў 
роз ных стра тэ гіч на важ ных мес цах 
Аф га ні ста на, на прык лад, на зна ка-
мі тых цяс ні нах Пандж шэр і Су ру-
бі. Абедз ве бы лі не пры ступ ныя з 
пры чы ны геа гра фіч ных асаб лі вас-
цяў і знаходзіліся пад узмоцненым 
кант ро лем «ду хаў». Пандж шэр ская 
цяс ні на вя до ма тым, што Ка буль-
ская ўла да так і не ўма ца ва ла ся ў 
гэ тым ра ё не, а за 9 га доў зна хо-
джан ня ў Аф га ні ста не са вец ка га 
кан тын ген ту пра во дзі ла ся 12 апе-
ра цый па вы цяс нен ні атра даў душ-
ма наў. Дзяр жа ва не кант ра ля ва ла 

зда бы чу нар ко ты каў і ал ма заў, які мі 
банд фар міра ван ні рас плач ва лі ся за 
па стаў кі ўзбра ен ня. Пры гэ тым ма-
джа хе ды атрым лі ва лі пад ма ца ван-
не з су сед ня га Па кі ста на, мя жа з 
якім не бы ла пе ра кры тая. Са вец кія 
сал да ты не каль кі ра зоў спра ба ва лі 
«ўзяць» цяс ні ну Пандж шэр. І вось 
пад час ад ной з та кіх апе ра цый «ду-
хі» бы лі на рэш це пе ра мо жа ны. Уся-
го ў апе ра цыі пры ма ла ўдзел ка ля 
12 ты сяч са вец кіх ва ен на слу жа чых 
роз ных ро даў вой скаў, яна пра хо дзі-
ла ад на ча со ва на тэ ры то рыі 120 км 
цяс ні ны.

Д
ЗЕ яшчэ мож на на ву чыц ца ша-
на ваць жыц цё так, як на вай-
не, дзе сал да ты кож ны дзень 

аказ ва лі ся на мя жы жыц ця і смер ці. У 
цяс ні не Су ру бі гру па са вец кіх бай цоў 
пад ка ман да ван нем Але га Ва раб' ё ва 
тра пі ла ў акру жэн не ма джа хе даў. За 
жыц цё прый шло ся зма гац ца, на во сем 
ча ла век за ста ва ла ся не каль кі па тро-
наў... Ка ар ды на ты мес ца зна хо джан ня 
пе ра даць бы ло не маг чы ма, а са вец-
кую пя хо ту, якая вый шла на пад мо гу, 
ма джа хе ды не пад пус ка лі. Ка лі бай цы 
зра зу ме лі, што шан цы на вы ра та ван не 
мі зэр ныя, раз ві та лі ся адзін з ад ным. 

Ад нак праз не ка то ры час уда ло ся за-
біць ад на го з ма джа хе даў і гру па атры-
ма ла до ступ да па тро наў во ра га. Бой 
за жыц цё ад на віў ся, сал да там ста лі 
зра зу ме лыя ка ар ды на ты іх мес ца зна-
хо джан ня, пра што яны па ве да мі лі кі-
раў ніц тву ў штаб. У вы ні ку гру па раз-
вед чы каў бы ла вы ра та ва на, але сал-
да там, каб сха вац ца ад ма джа хе даў, 
да вя ло ся ны раць у гор ную ра ку.

Не ўза ба ве пра Ва раб' ё ва ўсе па-
ча лі га ва рыць, як пра вы дат на га раз-
вед чы ка: ён на ву чыў ся з вы ключ най 
дак лад нас цю вы зна чаць мес ца зна хо-
джан не во ра га і яго коль касць. Не раз 
ва дзіў пад на ча ле ных да раз мя шчэн ня 
душ ма наў, і, ка лі па тра ба ва лі аб ста ві-
ны, уме ла вы во дзіў іх з-пад агню.

Вай на на заў сё ды за ста нец ца ў сэр-
цах тых, хто слу жыў у Аф га ні ста не. Па-
роз на му ска лі ся лё сы са слу жыў цаў: 
на жаль, не заў сё ды яны ста на ві лі ся 
шчас лі вы мі. «Да гэ та га ча су за ста ло ся 
за ліш не на сця ро жа нае стаў лен не да 
лю дзей, што ідуць зза ду ця бе, — пры-
зна ец ца Алег Ва сіль е віч. — Заў сё ды 
спі най ад чу ваю по гля ды».

Жорст касць, якую пра яў ля лі ма джа-
хе ды на ват у ад но сі нах да ўлас ных бай-
цоў, не маг ла не здзіў ляць. Не ка жу чы 
ўжо пра сіс тэ му ўзна га ро джан няў тых, 
хто пры ня се асоб ныя част кі це ла са-
вец кіх сал дат як тра фей у па цвер джан-
не зні шчэн ня пра ціў ні каў. «Ду хаў», за-
па до зра ных у дэ зер цір стве, са джа лі 
ў кіш лак на лан цуг з двух тыд нё вым 
за па сам пай ка і збро яй. Так смя рот нік 
не мог па збег нуць сва ёй до лі і су стра-
каў ся з са вец кі мі сал да та мі тва рам 
да тва ру. Яму за ста ва ла ся зні шчыць 
сва іх пра ціў ні каў або за гі нуць са мо му. 
У вы пад ку, ка лі смя рот нік за ста ваў ся 
жы вы, яму да зва ля лі вяр тац ца да ма-
джа хе даў, але, зра зу ме ла, та кія вы-
пад кі бы лі рэд кі мі.

Бы ва ла, мяс цо вае на сель ніц тва са-
мо су пра цоў ні ча ла з са вец кі мі сал да-
та мі. Та кіх лю дзей на зы ва лі «ін фар ма-
та ра мі»: яны ве да лі мяс цо выя па рад кі і 
па тэн цый ныя мес цы хо ва нак ма джа хе-
даў. Ін фар ма та раў, пе ра ка наў шы ся ў 
іх пры хіль нас ці да афі цый най ідэа ло гіі 
Ка бу ла, апра на лі ў мас кі ро вач ную фор-
му і да зва ля лі вес ці гру пу раз вед чы каў 
да мес цаў хо ван кі ма джа хе даў — каб 
атры маць не аб ход ную ін фар ма цыю ад 
кі раў ні ка бан ды.

А
ЛЕГ Ва раб' ёў атры маў зваль-
нен не з Аф га ні ста на 18 кра са-
ві ка 1983 го да ўжо стар шы ной 

ка муз во да. За паў та ра го да аф ган-
скай служ бы ў ро це, дзе ва я ваў Алег 
Ва сіль е віч, з 45 ча ла век за гі ну лі дзе-
вяць. Адзін з ка ман дзі раў ро ты ў Аф-
га ні ста не казаў: «Лю дзі гі нуць у пер-
шыя тры ме ся цы служ бы і ў апош нія: 
спа чат ку та му, што ні чо га не ве да юць, 
а ў кан цы та му, што мяр ку юць, што 
ве да юць усё».

Быць вай скоў цам — гэ та больш 
чым пра фе сія або пе ры яд жыц ця. 
Ча ла век, які ад ной чы стаў на аба ро-
ну мір ных гра ма дзян, усё жыц цё, як 
пра ві ла, імк нец ца апраў даць ака за ны 
яму да вер. Сён ня мой любімы тата, а 
«па сумяшчальніцтве» ма ёр за па су, 
на мес нік ды рэк та ра ўпраў лен ня бу-
даў ні ча га трэс та №7 ка жа, што не ба-
чыў ін шых аль тэр на тыў у пра фе сій най 
дзей нас ці, акра мя пра цы ў ор га нах 
унут ра ных спраў, якія ад каз ва юць за 
бяс пе ку дзяр жа вы і яе гра ма дзян.

Але ся ВА РАБ' Ё ВА.

*Сло ва «ма джа хед» араб ска га па хо-
джан ня («му джа хід»), лі та раль на азна чае 
«зма гар за ве ру», ад на ча со ва з'яў ля ю чы ся 
най мен нем удзель ні ка джы ха ду або паў-
стан ца. Са вец кая Ар мія і аф ган скія ўла-
ды на зы ва лі іх «душ ма на мі» або «ду ха мі» 
(што азна чае ў пе ра кла дзе «во раг»).

Разведка ў «Афгане» 
заўсёды лічылася 

элітным армейскім падраздзяленнем

ГІС ТА РЫЧ НАЯ ДА ВЕД КА
У 1950—1980-х га дах вай скоў цы з бы лых рэс пуб лік СССР пры-

ма лі ўдзел у ба я вых дзе ян нях на тэ ры то рыі 18 дзяр жаў. Аф ган ская 
гра ма дзян ская вай на доў жы ла ся з 25 снеж ня 1979 па 15 лю та га 
1989 го да і скон чы ла ся поў ным вы ва дам са вец кіх вой скаў з тэ-
ры то рыі Аф га ні ста на. Вар та ад зна чыць, што на аф ган скай зям лі і 
за раз пра цяг ва юц ца ўзбро е ныя ла каль ныя кан флік ты з пры чы ны 
та го, што зла чын ная гру поў ка ра ды каль на на стро е ных ма джа хе-
даў не бы ла звя за ная па ла жэн ня мі Жэ неў скіх па гад нен няў.

Мно гія за да юц ца пы тан нем мэ та згод нас ці аф ган скай вай ны. 
Гэ тая вай на бы ла пер шай буй ной ан ты тэ ра рыс тыч най вай ной 
най ноў шай гіс то рыі. Тут па трэб на гіс та рыч ная да вед ка. Аф ган скае 
на сель ніц тва да 1978 го да бы ло на 90% не пісь мен ным, а пле мян ны 
ўклад на гад ваў Ся рэд ня веч ча. Ня дзіў на, што тут па на ваў па лі-
тыч ны ха ос. Гэ та бы ла вай на су ніц кіх ма джа хе даў, пры хіль ні каў 
ра ды каль най іс лам скай ідэа ло гіі («Іс лам скі са юз ма джа хе даў Аф-
га ні ста на», або Пе ша вар ская ся мёр ка), су праць На род на-дэ ма кра-
тыч най пар тыі Аф га ні ста на, якая прый шла да ўла ды ў 1978 го дзе. 
Но вае кі раў ніц тва кра і ны спра ба ва ла пра вес ці рэ фор мы, што да-
зво лі лі б пе ра адо лець ад ста ван не Аф га ні ста на, у гэ тым жа го дзе 
па ча ла ся гра ма дзян ская вай на. У 1979 го дзе пра гу ча ла ўслед пер-
шая прось ба аф ган ска га кі раў ніц тва аб пра мым са вец кім ва ен ным 
умя шан ні (уся го та кіх прось баў бы ло ка ля 20). СССР па спра ба ваў 
пра ду хі ліць з'яў лен не ары ен та ва най на Аме ры ку дзяр жа вы ка ля 
сва іх ме жаў. Гэ та і па слу жы ла пры чы най уво ду аб ме жа ва на га 
кан тын ген ту са вец кіх вой скаў у кра і ну.

ВЕРНЫЯ БАЯВОЙ ПРЫСЯЗЕ
Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка 
звяр нуў ся да во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў, ве тэ ра наў вай ны 
ў Аф га ні ста не з на го ды Дня па мя ці, які ад зна ча ец ца 
15 лю та га.

«Жур бот ная і ў той жа час ге ра іч ная да та ўвай шла ў на ша 
жыц цё не так даў но, — га во рыц ца ў зва ро це. — Больш як 
чвэрць ста год дзя та му са вец кія вой скі па кі ну лі Аф га ні стан, 
на тэ ры то рыі яко га амаль дзе сяць га доў афі цэ ры і сал да ты 
пра яў ля лі стой касць і муж насць, за ста ю чы ся вер ны мі ба я вой 
пры ся зе, во ін ска му аба вяз ку. Гэ та вай на, як і мно гія ін шыя ба-
я выя апе ра цыі ў «га ра чых кроп ках» пла не ты, пры нес ла шмат 
го ра ў бе ла рус кія сем'і. Сён ня мы па дзя ля ем боль баць коў і 
ма ці, удоў і дзя цей, чые род ныя не вяр ну лі ся з зон ла каль ных 
кан флік таў».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што на шы су ай чын ні кі са-
ма ад да на зма га лі ся з між на род ным тэ ра рыз мам, пра цяг ва лі 
ба я выя тра ды цыі ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най вай ны і на веч на 
зда бы лі сваю сла ву. «Бе ла русь заў сё ды бу дзе ад да ваць да ні ну 
па ва гі па ка лен ню во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў», — пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт.

Прэс-служ ба Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

НЕ БЯС ПЕЧ НАЕ ПА ЛЯ ВАН НЕ 
«НАЧ НЫХ ВАЎ КОЎ»

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
Наименование 

продавца
(балансодержателя) Н
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р

 
л
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т
а Наименование объекта торгов, 

краткие характеристики
Местонахождение

Условия 
прода-

жи
Обременения

Начальная 
цена продажи, 

бел. руб. 
без учета НДС

Задаток, 
бел. руб.

Дата 
проведения 
аукционных 

торгов, время

Последний день 
подачи заявления 

для участия 
в торгах

ОАО «Тепличный 
комбинат «Берестье»

1

Изолированное помещение 
(инв. № 100/D-100481) – тор-
говое помещение, общ. пл. 
288,8 м2, с навесом и асфаль-
тобетонным покрытием, общ. 
пл. 67 м2, расположенное 
на земельном участке пл. 
0,0536 га, с кадастровым но-
мером 140100000001008816, 
предоставленном в общее 
долевое пользование (доля 
в праве 1549/12500)

г. Брест, 
ул. Карбышева, 

37-25

б
е
з
 у

с
л

о
в
и

й договор 
аренды сроком 

действия 
до 21 января 

2019 года

1 717 634 000 171 763 400
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 предо-
ставить:

1. Заявление на участие в аукционе по уста-
новленной форме и подписанное соглашение о 
правах и обязанностях с Филиалом «Центр «Бел-
техинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного по-
ручения о внесении задатка на расчетный счет 
организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республи-
ки Беларусь – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица; 
представителю юридического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица). 

4. Юридическим лицам – нерезидентам Респу-

блики Беларусь – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выпи-
ску 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 долж-
ностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – ко-
пию документа, подтверждающего государствен-
ную регистрацию; представителю индивидуаль-
ного предпринимателя – доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного 
лица). 

6. Физическим лицам – представителю фи-
зического 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, опла-
чивает продавцу НДС в размере 20% от продажной 
цены объекта, стоимость затрат на организацию и 
проведение аукционных торгов Поверенному.

Заявления на участие в аукционе принима-
ются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 
329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Контактные телефоны организатора аукци-
онных торгов: 8-(0162)-23-92-59, 21-88-81.

Застройщик – коммунальное унитарное до-
чернее предприятие «Управление капитального 
строительства Запад», доводит до сведения заин-
тересованных лиц о внесении изменений и допол-
нений в проектную декларацию «Застройка жилых 
кварталов с объектами социальной инфраструкту-
ры 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 объек-
тов долевого строительства для юридических 
лиц и граждан, не состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, пред-
лагаются 67 квартир, в том числе:

- 12 (двенадцать) однокомнатных квартир об-
щей 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 пло-
щадью 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 пло-
щадью 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 об-
щей 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 долла-
ров США;

- 21 (двадцать одна) трехкомнатная квартира 
общей площадью от 93,5 до 93,8 кв.м на 2, 6, 12-
19, 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, эквива-
лентном 1 300 долларов США.

Условия оплаты – первоначальный взнос в раз-
мере 30% стоимости объекта долевого строитель-
ства 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 строитель-
ства 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 неиз-
менной в долларовом США эквиваленте до окон-

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 осу-
ществляется до момента набора необходимого ко-
личества заявлений, соответствующего количеству 
продекларированных квартир.

Если гражданин либо иной претендент на уча-
стие в долевом строительстве в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента регистрации его за-
явления 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 декла-
рации – до момента опубликования новой про-
ектной декларации, которая отменяет действие 
настоящей.

Более подробные сведения об объекте доле-
вого 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.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
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


