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Сценарій «Чужа війна їм досі сниться»
15 травня відповідно до Женевської угоди почався перший етап виводу військ із
Афганістану, останній закінчився 15 лютого.

Війна в Афганістані забрала тисячі життів солдатів, які віддано служили ідеалам
зрадлившох їх Батьківщини – приблизно таким формулюванням оцінюють сучасні
політики і історики події більше , як тридцятирічної давності. Але й донині не минає біль
від утрати рідних та близьких людей, які віддали своє життя на чужій землі.
Слово
надається___________________________________________________________________
_
Слово
надається___________________________________________________________________
__
Слово
надається___________________________________________________________________
_____
Що ми нині знаємо про афганську війну? Що це був збройний конфлікт на території
Демократичної республіки Афганістан за участю Радянського Союзу.
Ви нинішнє молоде покоління мабуть і гадки не маєте, чому це наші співвітчизники
воювали на території цієї далекої країни. А ще кілька десятків років тому кожна родина,
що випроводжала сина служити у Радянську Армію, з острахом думала: «Тільки б в
Афганістан не потрапив.» То ж, коли було прийнято рішення про виведення військ з
Афганістану, з полегшенням зітхнули мільйони.
Муз номер
«Рідня» вик.
Через горнило афганської війни пройшло більше 160 000 українців. Близько трьох тисяч
навіки залишились в в палаючих гірських перевалах чужої землі. Багато потрапили у
полон, а хтось до цих пір у списках безвісти зниклих.
А ще залишились вічні рядки поезії поета-героя, що загинув в Афганістані і псевдонім,
якого став символічною назвою воїнів-афганців Аіста (Ол. Стовби)
Пробач мені ,
Милая мамо!
Я птахом –
Лелекою білим!
Вернусь…
Муз. Номер «Роксолана»
Ми чуємо, що Афганістан – це наше минуле, для одних - героїчне, для інших – трагічне.
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Ні, Афганістан став нашjю долею. Трагічний і героїчний, він ввійшов в наше життя і
залишиться назавжди!
Залишились
На чорному граніті
Нев’янучі троянди
Свіча тремтлива
І сльоза –
Тяжка й сумна.
По кругу фляга
Ми повинні пам’ятати!
І найгіркіший вип’ємо
До дна!
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