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15 лютого - День ушанування учасників бойових дій на території інших держав

ВІДЛУННЯ АФГАНСЬКИХ ГІР
     Афганістан закарбувався в
пам'яті людей, котрі пережили
страхіття тих кровопролить, бачили
усе на власні очі, втрачали там зем-
ляків та побратимів.
-   Щороку цього дня ми
збираємося біля пам'ятника
загиблим воїнам-афганцям
Хотинщини, аби віддати останню
шану їхній мужності та відвазі, -
розповідає ветеран-афганець
Віктор Без-верхній. — Адже вони
не шкодували свої життя, аби
врятувати життя товаришам.
     Ушанувати пам'ять воїнів-
інтернаціоналістів того дня
прийшли до пам'ятника, що у
місцевому парку, голова
райдержадміністрації Юрій Юзва,
голова районної ради Дмитро
Руденко, представники колективів
підприємств та установ райцентру,
школярі місцевих навчальних за-
кладів, студенти.
-  Нині - 22-а річниця виведення
військ з Афганістану, а ваша
пам'ять досі зберігає спогади про ті
жахливі події. Вони озиваються
болем утрат бойових побратимів,
незагоєних ран і хвороб, гірких сліз
батьків, удів та дітей, — зазначив

Юрій Юзва. — Хотинщина
ніколи не забуде своїх славних
синів, котрі віддали життя в ім'я
священної присяги на вірність
Батьківщині. Ми докладаємо

чимало зусиль, аби ветерани
відчули себе шанованими у
суспільстві людьми, а родини
загиблих були оточені
щоденною турботою влади.
— Час непідвладний викреслити
з нашої пам'яті героїчні подвиги,
приклади мужності, вірності
військовому обов'язку, які
продемонстрували тисячі воїнів-
інтернаціоналістів, — сказав
Дмитро Руденко. — Ви витри-
мали випробування і не
зчерствіли душею. Молодь може
пишатися вами і бути гідними

спадкоємцями військової честі
та бойової слави України.
- Інтернаціоналізм - це в першу
чергу допомога: як економічна,
так і військова. І ми її надавали:
будували школи, дороги,
будинки.

Багато славних українських си-
нів, допомагаючи афганському
народу, загинули. А нині, коли
спогади про ту війну ще
залишаються свіжими,
з'являються бажаючі спотворити
тогочасні реалії. Не потрібно
перекручувати факти та вносити
свої інтерпретації того, чого не
пережили і не бачили  на  власні
очі, — акцентував голова
районної організації Української
спілки ветеранів Афганістану

Сергій Трайчук. - Сподіваюся, що
майбутні покоління взнаватимуть
про війну тільки з книг та фільмів. І
ніколи не відчують її жахіть.
     Зі словами шани виступили
голова міської ветеранської
організації Володимир Самофалов,
начальники відділу освіти
Олександр Плаксивий, відділу
культури та туризму
райдержадміністрації Юрій Марко,
студент Хотинського технікуму
ПДАТУ Богдан Танасійчук.
З нагоди чергової річниці
виведення радянських військ з
Афганістану чимало ветеранів-
інтернаціоналістів нагороджені
почесними грамотами.
     Після хвилини мовчання мітинг
завершився покладанням квітів до
пам'ятника. Настоятель міського
Свято-Миколаївського храму отець
Василь та священик Свято-
Покровської церкви отець Роман
відслужили поминальну панахиду.

Альберт МІТАСОВ,
прес-секретар районної організації

Української спілки ветеранів
Афганістану.


