
Тема війни викликає у людей, яким 
випало на долю тяжке випробуван-
ня побачити її на власні очі, болючі 
спогади та неприємні відчуття. 
Багато хто воліє забути, стерти з 
пам’яті ті жахіття, які він пережив, 
які закарбувалися глибоко у серці. 
Вони приходять до них у снах, 
нагадуючи про себе уривками з 
пережитого, тінями вбитих рідних і 
близьких. Нагадують шрамами від 
ран, понівеченими тілами та зболе-
ними душами. 

На жаль, сьогодні війна уві-
рвалась і в наше донедавна мирне 
життя. Вона забирає душі молодих 
патріотів, які гинуть, захищаючи 
свою країну від тих, спільно із ким у 
далекому 1945-му наші діди здобули 
перемогу і кого ми завжди рахували 
братами. Саме у 70-і роки з колись 
братським народом пліч-о-пліч наші 
хлопці воювали в Афгані, а сьогодні 
вони опинилися по різні боки бари-
кад. Але одні стоять на захисті своєї 
землі, а інші прийшли на цю землю 
їх убивати. Та історія неодноразово 
підтверджує, що на чужій землі ще 
ніхто війну не виграв. І доказом цьо-
го є Велика Вітчизняна війна та ві-
йна в Афганістані. 

Якщо ветеранів Другої світової 
вже майже не залишилось у живих, 
то воїни-афганці дають про себе 
знати проявом бойового духу. Саме 
вони рвалися у перші дні війни в 
Україні на передову. Та їх чомусь не 
пускали. Як поділився зі мною один 
афганець: «Коли ми з хлопцями при-
йшли у військкомат і попросилися 
воювати, нам сказали, що ми там 
за два дні порядки наведемо. І від-
мовили. Не знаю, кому вигідно, щоб 
хлопці молоді, без досвіду гинули? 
Але ми зрозуміли, що нас бояться». 

15 лютого виповнилося 26 років 
із дня виведення радянських військ 
з Афганістану. Багато хлопців, тоді 
ще 18-літніх юнаків, повернулося 
додому в цинкових трунах. Чимало 
потрапило у полон, також велика 

кількість зостались інвалідами. Ті, 
хто вижив, сьогодні неохоче роз-
повідають про військові дії у чужій 
країні. Хіба що, як вони самі зізна-
ються, згадують Афган у колі бо-
йових товаришів за чарчиною. Тоді 
якось легше обговорювати цю тему. 

Валерій Бояринов — один із тих, 
хто пройшов усі кола війни на чужій 
території. І, на щастя, повернувся 
живим та неушкодженим. Розпові-
даючи про Афганістан, пригадує не 
тільки бойові завдання, на які до-
водилося ходити з товаришами, а й 
курйозні випадки, які, попри війну, 
все ж таки траплялися. А ще він роз-
криває деякі речі, що були реаль-
ністю, але про які відкрито ніхто не 
розповідає. 

— До війська мене призвали у 
1984 році. Навчання проходив у Аш-
хабаді, — ділиться спогадами Вале-
рій. — На той час в Афганістані вже 
йшла війна. Ми до останнього не 
знали, куди потрапимо. Та коли по-
бачили офіцера, який зайшов до нас 
без бушлата, а тоді ще було холодно, 
зрозуміли, що нас пошлють в Аф-
ган. Тоді 99% солдатів відправляли у 
«гарячу точку». Й ось транспортний 
літак Ту-154 приземлився у Кандага-
рі. Батькам спочатку не говорив про 
місце служби, щоб не хвилювалися. 
Наше містечко розміщувалось за 
50 км від Пакистану. Довкола була 
пустеля. Але з настанням весни си-
пучі піски вкривалися килимами з 
тюльпанів. Це була така краса, яку 
ніде не можна було побачити. Дивля-
чись на розмаїття квітів, важко було 
уявити, що зовсім поруч іде війна. 

В армії я був водієм-міномет-
ником. Пригадую, як одного разу 
їхали на плановий виїзд. Додам, що 
вони були планові та позапланові. 
І коли хтось із хлопців лишався у 
частині на чергуванні, не повірите, 
жалкували, що не їдуть із нами. Я 
мав їхати однією машиною, а по-
їхав іншою. І уявіть картину: переді 
мною їде автомобіль, а за мить лу-
нає вибух, піднімається стовп піску 
і щось злітає вверх та падає донизу. 
За кілька секунд, в очікуванні най-
страшнішого, ми стаємо свідками 
майже сюжетних кадрів. Машина, 
на якій їхали солдати, підірвалася 
на міні. Одне колесо від вибухової 
хвилі відірвало й підкинуло вгору, 
а разом із ним, точніше на ньому, 
злетів і один із солдатів. Слава Богу, 
він не тільки вижив, а й залишився 
неушкодженим. Тільки піску наїв-
ся. Інший боєць виліз на тент авто-
мобіля та ліг під гранатометом. І під 
час вибуху його підкинуло разом зі 
зброєю і гепнуло на пісок. Коли ми 
підійшли до нього, він не міг зрозу-
міти, що сталося. Та, на щастя, він та 
інші бойові товариші не постражда-
ли. А ось іншим побратимам не по-
везло так, як цим. П’ятеро хлопців, 
із яких четверо солдатів та один офі-
цер, підірвалися на міні та загинули. 
Лейтенант усього два тижні як приї-
хав на війну, а вдома на нього чекала 
вагітна дружина. На війні ми нікого 
не кидали. Діставали з поля бою по-
ранених та мертвих, витягували з 
полону. Місцеві жителі ставилися до 
нас добре. Ми ділилися з ними сух-
пайками, дітям роздавали цукерки. 

Одного разу в мене поцілив 
снайпер. Пам’ятаю, тоді якраз ішов 
бій недалеко, поблизу розривалися 
«Гради», чутно звуки вибухів, а за 
кілька метрів біля машини голиться 
наш командир. Я перебігаю з однієї 
палатки до іншої — і тут чую дивний 
звук. Лише опинившись у безпечно-
му місці, побачив, що у бронежилет 
потрапила куля. 

Сьогодні важко сприймати той 
факт, що війна іде на твоїй землі. А 
ще більше вражає, що воювати до-
водиться з тими, з ким колись ділив 
кусень хліба та кого витягував із 
поля бою. Дуже болить те, що гинуть 
молоді хлопці. І багато з них не має 
бойового досвіду та психологічно не 
готові вбивати. Ми, афганці, знаємо, 
що таке війна, не на словах. Спосте-
рігаючи за бойовими діями на Дон-
басі по телебаченню, порівнюю їх 
із Афганістаном. І пригадую, як ми 
їздили на танку без усіляких укрі-
плень, які сьогодні виготовляють і 
приварюють до техніки. Люк завжди 
був відкритий. У такому разі вибу-
ховою хвилею танкіста викидало з 
машини, що і рятувало йому життя. 

Після повернення з Афгану був 
упевнений, що війна більше ніколи 
не повториться у моєму житті. Але 
помилився. Нині знов переживаю 
її. Поки що на мирній території. Та 
якщо прийде повістка — піду вою-
вати. Принаймні ця війна для мене 
буде священною. Бо воюватиму за 
свою землю. Та сподіваюсь, що по-
літики врешті-решт домовляться і в 
Україні запанує мир. 

Жанна МАРКОВСЬКА 
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Студенти будуть вирішувати, 
за яким сценарієм розвиватись 
Україні 
Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
«Студентська республіка» з 27 лютого до 2 березня 
2015 року буде проводити проект «VII Зимова 
Студреспубліка» на тему «Прихід до влади політичних 
суб’єктів нового типу з метою радикальної модернізації 
України». Під час проекту в умовах інтелектуального 
змагання будуть розглянуті різні альтернативні сценарії 
розвитку України найближчими роками. 

Президент підписав указ 
про терміни призовів 
українців у 2015 році 
У 2015 році призови на строкову військову 
службу відбудуться у квітні–травні й у жовтні–
листопаді. На строкову службу призвуть 
громадян чоловічої статі, яким до дня 
відправлення у військові частини виповнилося 
20 років, та старших осіб, які не досягли 
27-річного віку та не мають права на звільнення 
або відстрочку від призову. 

Запрошуємо на заняття 
освітнього проекту обласної 
служби зайнятості «Зимова 

агрошкола», які проводяться 
у співпраці 

з Волинським обласним 
учбовим центром АПК: 

20 лютого у Володимир-
Волинському міськрайонному 
центрі зайнятості 
(м. Володимир-Волинський, 
вул. Устилузька, 17): 
9.00 — «Основи садівництва», 
11.00 — «Особливості розведення 
домашньої птиці». 
Телефон для додаткової інформації 
— (0332) 72-54-37 (відділ організації 
профорієнтації обласного центру 
зайнятості). 

18 березня 
розпочнеться 
демобілізація 

Запрошуємо до участі у семінарах-тренінгах, які проводитимуть 
кваліфіковані спеціалісти–партнери служби зайнятості: 

20 лютого у Рожищенському районному центрі зайнятості
(м. Рожище, вул. Кондратюка, 3): 
-10.00 год. «В режимі очікування. Як підтримати себе і свою родину в воєнний 
час»; 
-12.00 год. «Формування навиків самодопомоги та самореалізації в умовах 
підвищеної соціальної напруги». 

24 лютого у Ратнівському районному центрі зайнятості 
(смт Ратне, вул. Набережна, 6): 
- 12.00 год. «Нові виклики сьогодення та успішна самореалізація в умовах 
соціальних криз»; 
- 14.00 год. «В режимі очікування. Як підтримати себе і свою родину в воєнний 
час» 

25 лютого у Горохівському районному центрі зайнятості 
(м. Горохів, вул. Шевченка, 46): 
- 10.00 год. «Як започаткувати власну справу у сфері лозоплетіння»; 
- 12.00 год. «Жіночий бізнес: від ідей до реалізації». 

25 лютого у Камінь-Каширському районному центрі зайнятості
(м. Камінь-Каширський, пл. Незалежності, 8): 
- 12.00 год. «Особливості працевлаштування молоді на перше робоче місце»; 
- 14.00 год. «Європейський підхід до організації агробізнесу». 

На пункті пропуску «Ягодин» змінено весь 
кадровий склад 

Демобілізація військових, які 
відслужили майже рік, зі 

Збройних сил почнеться з 18 бе-
резня. Про це повідомив заступ-
ник начальника Департамен-
ту інформаційних технологій 
Міністерства оборони України 
Сергій Галушко. 

«З 18 березня почнеться про-
цес демобілізації. Підходи такі: 
людина має перебувати в строю 
рік мінус 10 днів із дня прибут-
тя у військовий комісаріат для 
проходження служби за мобілі-
зацією», — цитує слова Галушко 
«Еспресо.TV». 

Таким чином, пояснюють 
у Міноборони, якщо 20 квітня 
людина прибула до військового 
комісаріату для відправки у вій-
ська, то 10 квітня вже має бути 
звільнена в запас за демобіліза-
цією. 

Державна прикордонна служба 
України змінила весь кадровий 

склад пункту пропуску «Ягодин». 
Про це на засіданні антикоруп-
ційного комітету Верховної Ради 

заявив перший заступник голови 
Держприкордонслужби України 
Василь Серватюк. «Керівництво 
нашого Західного округу повністю 
замінено. Пункт пропуску «Яго-
дин», аж до молодшого персоналу, 
також замінено. Там закінчила ро-
боту наша робоча група», — роз-
повів Серватюк. 

Крім того, розпочата перевірка 
роботи прикордонників на пунк-
ті пропуску в Мукачевому. «Ми 
продовжуємо співпрацю зі СБУ 
в цьому питанні... Триває робота 
щодо Чернівців, а саме так званої 
«тютюнової епопеї». Ми думаємо, 
що тут буде повністю припинено 
контрабанду тютюнових виробів», 
— зазначив Серватюк. 

«Навесні пустеля вкривалася килимом 
із тюльпанів, а десь поруч ішла війна» 

Проти судді 
Ковтуненка 
відкрили 
дисциплінарну 
справу 

Про це стало відомо з відпо-
віді Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України, яка на-
дійшла на адресу «Самооборони 
Волині». Нагадаємо, волинська 
«Самооборона» зверталася до 
Вищої ради юстиції України із 
заявою про недобросовісну по-
ведінку судді Ковтуненка, який 
судив чотирьох із шести активіс-
тів Євромайдану. 

Згідно з рішенням Вищої ква-
ліфікаційної комісії від 10 люто-
го 2015 року проти Ковтуненка 
відкрита дисциплінарна справа. 
Розглянувши скарги «Самообо-
рони Волині» на Віталія Ковту-
ненка, комісія дійшла висновку, 
що викладені у зверненні об-
ставини можуть свідчити про 
існування у діях судді Ковтунен-
ка В. В. ознак дисциплінарно-
го проступку, наслідком якого 
може бути притягнення до дис-
циплінарної відповідальності. 

Валерій Бояринов

Болючі спогади воїна-афганця Валерія Бояринова
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