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Яшчэ з са вец ка га ча су бы ло за ве дзе на пад во дзіць вы-
ні кі пя ці га до вай пра цы, бу да ваць пла ны на на ступ ную 
пя ці год ку. Пра цяг ва ю чы тра ды цыі сва іх па пя рэд ні каў, 
удзель ні кі ІX з'ез да гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі 
са юз ве тэ ра наў вай ны ў Аф га ні ста не», які не ўза ба ве 
ад бу дзец ца ў Мін ску, рас ка жуць аб зроб ле ным у мі ну-
лым паў дзе ся ці год дзі, аб мяр ку юць на дзён ныя пы тан ні 
і вы зна чац ца з кі рун ка мі да лей шай дзей нас ці.

На што бу дзе ак цэн та ва на ўва га ўдзель ні каў з'ез да, а 
так са ма якія пы тан ні ўво гу ле хва лю юць во і наў-ін тэр на цы я-
на ліс таў, рас ка заў стар шы ня Бе ла рус ка га са ю за ве тэ ра-
наў вай ны ў Аф га ні ста не ге не рал-ма ёр за па су Ва ле рый 
ГАЙ ДУ КЕ ВІЧ.

— Яшчэ на мі ну лым з'ез дзе мы вы зна чы лі ся з дзвю ма 
асноў ны мі за да ча мі, якія не за леж на ад ча су бу дуць для нас 
пры яры тэт ны мі, — рас каз вае кі раў нік ве тэ ран скай ар га ні за-
цыі. — Па-пер шае, гэ та ўдзел ве тэ ра наў вай ны ў Аф га ні ста не 
ў па тры я тыч ным вы ха ван ні на сель ніц тва. Мы ра зу ме ем, што 
ве тэ ра ны Вя лі кай Ай чын най па сту по ва сы хо дзяць з жыц ця, 
і хто, як не мы, па ві нен пры няць гэ тую эс та фе ту? Дру гая 
важ ная за да ча — да па мо га тым во і нам-ін тэр на цы я на ліс там, 
ка му яна па трэб на перш за ўсё. У нас да стат ко вая коль касць 
лю дзей, якія знай шлі сваё мес ца ў жыц ці. Але ёсць і ін шыя, 
ка му з роз ных пры чын па шан ца ва ла кры ху менш.

У той жа час Ва ле рый Гай ду ке віч доб ра ра зу мее, што на ша 
кра і на — не Са вец кі Са юз, які меў да стат ко ва вя лі кія рэ сур сы, 
та му да па маг чы ўсім на ўрад ці маг чы ма. «З кож най праб ле май 
трэ ба раз бі рац ца ад рас на, — лі чыць стар шы ня Бе ла рус ка га са-
ю за ве тэ ра наў вай ны ў Аф га ні ста не. — На прык лад, ся род нас 
ёсць ін ва лі ды трэ цяй гру пы, якія тра пі лі ў Аф га ні стан сал да та мі 
тэр мі но вай служ бы. Па аб' ек тыў ных пры чы нах, пра цоў на га ста-
жу ў іх ня ма. У вы ні ку яны атрым лі ва юць мі зэр ныя пен сіі».

Ёсць уво гу ле па ра дак саль ныя сі ту а цыі. У пры ват нас ці, 
вяр нуў ся ча ла век з Аф га ні ста на, яму да ва лі дру гую гру пу 
ін ва лід нас ці. Ён ад мо віў ся, бо на пен сію па ін ва лід нас ці пра-
жыць скла да на, а сям'ю кар міць трэ ба. Да лі трэ цюю гру пу, і 
ён пай шоў пра ца ваць. Ця пер ча ла век збі ра ец ца на пен сію, і 
каб яна бы ла больш-менш пры стой най, доб ра бы ло б вяр нуць 
дру гую гру пу. Але ча мусь ці вяр таць ад маў ля юц ца. Ру ка ж за 
гэ ты час у яго не вы рас ла...

— Да лю дзей, якія ва я ва лі не па сва ёй во лі, пры чым атры-
ма лі ба я выя ра нен ні, па трэб на пра явіць больш кло па ту, — 

пе ра ка на ны Ва ле рый Ула дзі мі ра віч. — Сён ня з са цы яль ных 
га ран тый лю дзям, якія вы кон ва лі ба я выя за да чы, за ста лі ся 
толь кі пры баў ка да пен сіі і бяс плат ны пра езд у гра мад скім 
транс пар це. Па вя лі кім ра хун ку, на ін шыя рэ чы мы і не прэ-
тэн ду ем. Больш за ўсё нас хва люе пы тан не ін ва лі даў. Вя до-
ма ж, праб ле мы са зда роў ем ёсць у мно гіх аф ган цаў. Удзел 
у ба я вых дзе ян нях ні ко лі не пра хо дзіць бяс след на. За біць 
ча ла ве ка — не так прос та. Не кож ны мо жа гэ та пе ра жыць 
псі ха ла гіч на. Лю дзей, якія праз гэ та прай шлі, трэ ба вяр таць 
да жыц ця. Аме ры кан цы ў свой час ства ры лі рэ абі лі та цый ны 
цэнтр, праз які ўдзель ні кі ба я вых дзе ян няў пра хо дзяць ра зам з 
сем' я мі. У нас, у Са вец кім Са ю зе, та ко га не бы ло. Ра сія прый-
шла да гэ та га пас ля дру гой ча чэн скай вай ны. Але перш шмат 
хлоп цаў спі ло ся: пры еха лі да до му і ста лі ні ко му не па трэб ныя. 
Вы ста яў той, хто быў больш вы нос лі вым.

Сён ня ў гра мад скім аб' яд нан ні на ліч ва ец ца кры ху больш 
чым 13,5 ты ся чы ча ла век. Уся го ў Бе ла ру сі пра жы вае ка ля 
24 ты сяч ве тэ ра наў вай ны ў Аф га ні ста не. А ка лі ўлі чыць тых, 
хто вы кон ваў ін тэр на цы я наль ны доўг на тэ ры то рыі ін шых 
дзяр жаў, дык і та го больш. Са ма му ма ла до му аф ган цу сён-
ня — 46 га доў. Мно гія ве тэ ра ны той вай ны пай шлі з жыц ця 
ўжо ў мір ны час.

Во і ны-ін тэр на цы я на ліс ты ак тыў на ўдзель ні ча юць у гра-
мад скім жыц ці кра і ны. У мно гім дзя ку ю чы ім у боль шас ці 
ра ён ных цэнт раў ста яць па мят ныя зна кі, пры све ча ныя за гі-

ну лым у Аф га ні ста не. У рэ гі ё нах дзей ні ча юць па тры я тыч ныя 
кла сы, му зей ныя па коі, клу бы па ін та рэ сах. Ство ра на се рыя 
парт рэ таў удзель ні каў аф ган скай вай ны: тых, якія, вы кон ва-
ю чы ін тэр на цы я наль ны доўг, за гі ну лі, і тых, ка му па шчас ці ла 
вяр нуц ца на Ра дзі му. Сва ім ба я вым во пы там во і ны-ін тэр на-
цы я на ліс ты сён ня дзе ляц ца са школь ні ка мі і кур сан та мі.

— Вя до ма, ця пер ін шыя фор мы вя дзен ня вай ны, тым не 
менш пад рых тоў ка з улі кам мі ну лых па дзей так са ма мае 
пра ва на іс на ван не, — лі чыць стар шы ня Бе ла рус ка га са ю за 
ве тэ ра наў вай ны ў Аф га ні ста не. — Я не раз доб рым сло вам 
ус па мі наў сва іх ка ман дзі раў па ра зан скім ву чы лі шчы, якія 
мя не шмат ча му на ву чы лі. Мо жа, та му і жы вы за стаў ся (Ва-
ле рый Ула дзі мі ра віч з'яў ля ец ца ўдзель ні кам ба я вых дзе ян няў 
у Аф га ні ста не. — Аўт.). Ва ен ная на ву ка ня прос тая. Чым ад-
роз ні ва ец ца кі раў нік у па го нах ад свай го ка ле гі па цы віль-
ным жыц ці? Апош ні пры няў ра шэн не, заўт ра зра зу меў, што 
па мы ліў ся, у вы ні ку зра біў не ка то рыя ка рэк ці роў кі. У баі так 
не бы вае: ка лі ты па мы ліў ся, то нех та за гі нуў.

У свой час да па дзей у Аф га ні ста не бы ло не ад на знач нае 
стаў лен не. Удзель ні кі ба я вых дзе ян няў пад вяр га лі ся кры ты цы: 
маў ляў, не зра зу ме ла, што яны там ро бяць. «Маг чы ма, мож на 
бы ло так ка заць аб кі раў ні ках, якія па пер шым ча се пры ма лі 
не зу сім адэ кват ныя ра шэн ні, — га во рыць во ін-ін тэр на цы я на-
ліст. — Але я, як і мно гія ін шыя, вы кон ваў за гад. Мя не пад ня лі 
па тры во зе і ад пра ві лі. Не ка то рыя ду ма лі, што ў Аф га ні стан 
едуць ад па чыць і чымсь ці пры ба рах ліц ца. Ця пер да юц ца ін-
шыя ацэн кі тых па дзей, ка жуць пра тое, што ў Аф га ні ста не 
мы ўпер шы ню су тык ну лі ся з тэ ра рыз мам. Трэ ба ра зу мець і 
яшчэ ад ну важ ную дэ таль: на тым ба ку ва я ва лі пра фе сі я на лы, 
у нас жа — у асноў ным сал да ты тэр мі но вай служ бы. Тым не 
менш спраў ля лі ся. Ця пер са мі аф ган цы ка жуць пра тое, што 
мы не толь кі ва я ва лі, а і бу да ва лі, аказ ва лі ме ды цын скую 
да па мо гу, па стаў ля лі хар ча ван не...»

— З за кан чэн ня вай ны ў Аф га ні ста не ўжо прай шло больш 
як 28 га доў, але свет спа кай ней шым не стаў, — ад зна чае 
Ва ле рый Гай ду ке віч. — Са мае жах лі вае, што по бач з на-
шы мі ме жа мі ідзе вай на (як бы яе не на зы ва лі), дзе гі нуць і 
ста но вяц ца ка ле ка мі ма ла дыя лю дзі. Та му сён ня на ша за да-
ча — з'яд нац ца яшчэ больш, каб не пай сці па шля ху на шых 
су се дзяў, не паў та рыць тра ге дый, з які мі ў свой час су тык ну-
лі ся мы і на шы прод кі.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kanyuta@zvіazda.by
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Бе ла рус кае гра мад скае 
аб' яд нан не ве тэ ра наў — ад на 

з най буй ней шых, вя ду чых 
і аў та ры тэт ных гра мад скіх 

ар га ні за цый кра і ны — 
не ўза ба ве ад зна чыць сваё 

30-год дзе. У яго шэ ра гах — 
ка ля 2,6 міль ё на ча ла век 

(амаль чвэрць на сель ніц тва 
Бе ла ру сі!). З іх кры ху больш 

чым 10 ты сяч — ве тэ ра ны 
Вя лі кай Ай чын най.

Чым жы вуць сён ня ўдзель ні кі са-
май жу дас най вай ны ў гіс то рыі ча-
ла вец тва, якія праб ле мы хва лю юць 
ве тэ ра наў на шай кра і ны, рас ка заў 
стар шы ня Бе ла рус ка га гра мад ска-
га аб' яд нан ня ве тэ ра наў ге не рал-
ма ёр за па су Іван ГАР ДЗЕЙ ЧЫК.

— З кож ным го дам удзель ні-
каў біт вы пад Маск вой, па дзей 
пад Ста лін гра дам і на Кур скай ду-
зе, вы зва лен ня Бе ла ру сі, ін шых 
кра ін ад ня мец ка-фа шысц кіх за-
хоп ні каў, а так са ма штур му Бер-
лі на ста но віц ца ўсё менш... Коль кі 
га доў сён ня са ма му ма лод ша му з 
па ка лен ня пе ра мож цаў?

— На жаль, ве тэ ра ны Вя лі кай 
Ай чын най вай ны сы хо дзяць... Сён-
ня са ма му ма ла до му ўдзель ні ку тых 
па дзей — 92 га ды. Уя ві це са бе гэ-
тых лю дзей, якія ры зы ка ва лі сва імі 
жыц цямі дзе ля та го, каб мы жы лі 
пад мір ным не бам і яс ным сон цам. 
Ак тыў ных ся род іх — адзін кі.

Але не зу сім пра віль на бы ло б 
ка заць, што ве тэ ран скія шэ ра гі ра-
дзе юць. Аб' яд нан не па паў ня ец ца 
за кошт ве тэ ра наў пра цы, сі ла вых 
струк тур. Да сяг нуў шы пен сій на га 
ўзрос ту, яны ўлі ва юц ца ў на шы 
шэ ра гі і ак тыў на пры ма юць удзел у 
жыц ці ар га ні за цыі. У пер шую чар гу, 
зай ма юц ца вы ха ван нем пад рас та-

ю ча га па ка лен ня. Ся род нас шмат 
лю дзей, з якіх вар та браць прык лад: 
два Ге роі Са вец ка га Са ю за, Ге роі 
Са цы я ліс тыч най Пра цы, ка ва ле ры 
ор дэ на Пра цоў най Сла вы... Лю дзі, 
якія сва ёй са ма ад да най пра цай 
ад наў ля лі га ра ды і вёс кі з по пе лу 
і ру ін, так са ма за слу жы лі, каб да іх 
ставіліся як да са праўд ных па тры ё-
таў на шай дзяр жа вы.

— Іван Ар ка дзе віч, 30 га доў та-
му аб' яд нан не бы ло ство ра на ў 
пер шую чар гу з мэ тай аба ра ніць 
пра вы ве тэ ра наў, а ка лі трэ ба, то 
да па маг чы ім і руб лём...

— Асаб лі вая ўва га ў гэ тым пла не 
ўдзя ля ец ца адзі но кім лю дзям. Да па-
ма га ем вы ра шаць пы тан ні па іх ля-
чэн ні, на зі мо вы пе ры яд за бяс печ ва-
ем пры тул кам у спе цы яль ных цэнт-
рах. Больш за ўсё ўзні кае пы тан няў 
жыц цё вых. Уво сень, асаб лі ва гэ та 
ак ту аль на для сель скай мяс цо вас ці, 

прад стаў ні кі мяс цо вай ула ды кант-
ра лю юць пад рых тоў ку ве тэ ра наў да 
зі мы. Ідуць да іх ра зам з су пра цоў ні-
ка мі Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 
сі ту а цы ях, якія пра вя ра юць спраў-
насць пе чы, стан пра вод кі. Дзя ку-
ю чы гэ тым ме ра пры ем ствам ся род 
на шых шэ ра гаў усё менш ста но-
віц ца па га рэль цаў. Толь кі га лоў нае 
для ве тэ ра на — знак ува гі. Ча сам 
ён звяр та ец ца да ця бе быц цам бы 
з праб ле май. Ты з ча ла ве кам па га-
ва рыў, у вы ні ку ро біш вы сно ву, што 
ні я кай праб ле мы і не бы ло. Аказ ва-
ец ца, ве тэ ра ну не аб ход на, каб яго 
прос та нех та вы слу хаў.

— Вы шмат ез дзі це па кра і не 
і на свае во чы ба чы це, як пра-
цу юць ве тэ ран скія ар га ні за цыі ў 
рэ гі ё нах. Што хва люе ве тэ ра наў 
на мес цах?

— Не так даў но быў у Кры ча ве 
і ска жу, што мац ней шай ра ён най 
ве тэ ран скай ар га ні за цыі, на пэў-
на, па куль ня ма: кож ны ча ла век 
на ўлі ку, вель мі ак тыў ныя лі да ры, 
якія тры ма юц ца адзін за ад на го. 
А праб ле мы ўсю ды ад ноль ка выя. 
Асаб лі ва ў адзі но кіх ве тэ ра наў. Чым 
мо жам, тым і да па ма га ем. У сель-
скай мяс цо вас ці гэ та ад бы ва ец ца 
больш ад рас на. Вы дат на пра цу юць 
ва лан цё ры, не за ста юц ца ў ба ку і пі-
я не ры, мо ладзь БРСМ — яны лі чаць 
за го нар да па маг чы ве тэ ра нам. 
На вод зяць па ра дак у пад соб най 
гас па дар цы, у са дзе, пры бі ра юць 
у ха це, хо дзяць па пра дук ты, ка лі 
не аб ход на, пры ня суць ва ды, дроў... 
Сён ня гэ та той кло пат, які па трэб ны 
ве тэ ра нам. Хоць мно гім не трэ ба і 
гэ та га. Паў та ру ся, лю дзям да ра жэй 
тое, што ча ла век прый шоў і па га-
ва рыў з імі.

А які го нар удзель ні кі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны ад чу ва юць, ка лі 

на іх ха це з'яў ля ец ца таб ліч ка «Тут 
жы ве ве тэ ран». У вёс цы гэ та ўво-
гу ле маш таб ная па дзея! У свой час 
гэ та бы ло ўпу шча на. І да рэм на. Ка лі 
яшчэ ў сель скай мяс цо вас ці адзін 
ад на го ве дае, то ў га ра дах вар та і 
на га даць не ка то рым су се дзям, што 
по бач з ім жы ве ве тэ ран Вя лі кай 
Ай чын най вай ны.

— Пом ню, як удзель ні кі тых па-
дзей рас каз ва лі нам, школь ні кам, 
пра вай ну. Дзя ку ю чы су час ным 
тэх на ло гі ям у пад лет каў ста ла 
больш маг чы мас цяў па зна ё міц-
ца са сва ёй гіс то ры яй...

— Сён ня трэ ба больш га ва рыць 
на ўсіх уз роў нях пра вай ну, лю бую 
вай ну, якая пры нес ла шмат го ра. 
Час цей ка заць пра сал дат Вя лі кай 
Ай чын най, якія ца ной свай го жыц ця 
пе ра маг лі фа шызм. Праў дзі вую гіс-
то рыю па він ны ве даць усе — дзе ля 
та го, каб у нас бы ла свет лая бу ду-
чы ня. Ды і ні я кі кам п'ю тар не за-
ме ніць жы вой гу тар кі. Та му па куль 
больш-менш да зва ляе зда роўе, ве-
тэ ра ны су стра ка юц ца са школь ні ка-
мі і сту дэн та мі. Пры чым іх ні хто не 
пры му шае іс ці ў шко лы, уні вер сі тэ-
ты, пра цоў ныя ка лек ты вы. Але яны 
ідуць і ня суць са мыя доб рыя зер ні 
дзе ля та го, каб на ша мо ладзь убі-
ра ла, як губ ка, усё са мае леп шае, 
што звя за на з сум лен нас цю і пры-
стой нас цю. Сён ня ня ма та ко га хлоп-
чы ка, які б з зайз драс цю не гля дзеў 
на ве тэ ра на, уве ша на га ор дэ на мі 

і ме да ля мі. А ка лі ён яшчэ па чы-
нае га ва рыць і рас каз ваць аб тых 
вы пра ба ван нях, якія пе ра нёс, ні хто 
не за ста ец ца абы яка вым. Ці ка лі 
дзеці вай ны рас па вя даюць пад лет-
кам, як яны ў іх уз рос це ха дзілі за 
ка нём і се ялі хлеб. Су час ныя дзе ці 
на ват уя віць не мо гуць, што та кое 
мо жа быць.

— Як уза е ма дзей ні ча е це з ве-
тэ ран скі мі ар га ні за цы я мі ін шых 
кра ін?

— У нас пад пі са ны па гад нен ні 
аб су пра цоў ніц тве з ве тэ ран скі-
мі ар га ні за цы я мі Ра сіі, Укра і ны і 
Мал до вы. Мы час та аб мень ва ем ся 
з ка ле га мі мер ка ван ня мі, да па ма-
га ем у по шу ку за гі ну лых род ных, 
якія па ха ва ны на бе ла рус кай зям лі. 
Лі да ры ве тэ ран ска га ру ху Укра і ны 
па-доб ра му зайз дрос цяць нам. А ў 
пер шую чар гу та му, што ў нас мір на 
і спа кой на. На вед ва ю чы па ха ван ні 
ча соў Вя лі кай Ай чын най вай ны, яны 
ўра жа ны тым, у якім ста не ў Бе ла-
ру сі зна хо дзяц ца пом ні кі і ма гі лы. У 
не ка то рых на шых су се дзяў, на ад ва-
рот, зні шча юць гіс та рыч ную па мяць 
цэ ла га на ро да. Асаб лі ва па ку ту юць 
у гэ тым пла не пры бал тый скія кра-
і ны. Час та да во дзіц ца чуць, што ні 
ў ад ной кра і не бы ло га Са вец ка га 
Са ю за ня ма та ко га тра пят ко га стаў-
лен ня да ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын-
най, як у Бе ла ру сі. Аса біс та я на ват 
уя віць не ма гу, ка лі сы дзе апош ні 
ўдзель нік тых па дзей... Але ві да воч-
на, што год ны мі пра даў жаль ні ка мі 
іх слаў ных ба я вых тра ды цый сён ня 
з'яў ля юц ца во і ны-аф ган цы. Гэ та лю-
дзі, якія не па чут ках ве да юць, што 
та кое вай на, а так са ма мір і спа кой 
у дзяр жа ве.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
kanyuta@zvіazda.by
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Ка лі сло ва да ра жэй шае за гро шы
ГА ЛОЎ НЫМ ДЛЯ ВЕ ТЭ РА НАЎ З'ЯЎ ЛЯ ЕЦ ЦА ЗНАК УВА ГІ ТЫХ, ХТО ПО БАЧ
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«Час та да во дзіц ца чуць, 
што ні ў ад ной кра і не бы ло га 
Са вец ка га Са ю за ня ма 
та ко га тра пят ко га стаў лен ня 
да ве тэ ра наў Вя лі кай 
Ай чын най, як у Бе ла ру сі».
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Ва ле рый ГАЙ ДУ КЕ ВІЧ:
«У Аф га ні ста не мы ўпер шы ню 
су тык ну лі ся з тэ ра рыз мам»
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