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ПЕРАЖЫТАЕ – НЕЗАБЫТАЕ 
 

Дайте Родину, хоть в контрабанду, 

Привезите мне лист лопушиный, 

Зачеркните стеклянною банкой 

Самой жгучей, как юность, рябины. 

И если в грозу я не вынесу силу чужую 

И корни порву, как на гибельном дне – якоря, 

Пусть лопнет под кожей, почуяв тоску кочевую, 

Царапина Родины, вшитая в сердце – земля! 

 

Браток, мы ўжо у Саюзе! Няма яго, няма больш Афгана! Зразумеў? Ты зразумеў?! – 

надрыўна крычаў баец таварышу. – Давай забудзем!..» 

Было гэта пяць гадоў назад. Яны ішлі доўгімі калонамі да граніцы. І на мосце, запыленыя, 

задымленыя, плакалі, як умеюць плакаць толькі мужчыны: сурова і скупа, крыху прыжмурыўшы, 

быццам ад дыму, вочы. Саюз сустракаў іх сонцам, усмешкамі, кветкамі. 

Але кожны з іх і сёння нясе ў сабе свой Афганістан, як будзем несці яго і мы. Пакуль будзем 

жыць, пакуль будзем адчуваць яго боль, яго полымя. Мы не былі на гэтай вайне, але пра ўсё, што 

адбывалася на ёй, ведаем ад воінаў, якія там ваявалі, ад маці, страціўшых сыноў, ад удоў, якія і 

сёння чакаюць вяртання мужоў, а самі сталі падобнымі на іконы. Толькі сляпы мог гэтага не 

бачыць, толькі глухі – не пачуць, толькі робат – прайсці міма. 

I сёння Афганістан усё гэтак жа нясцерпна баліць у нашай душы, ад вялікай незагойнай 

раны. Гэта яшчя раз пацвердзіла нядаўняя сустрэча воінаў-афганцаў. 

ПА сённяшні дзень тая сустрэча перад вачыма. Жанчына стаіць на аўтобусным прыпынку – 

асунуўшыя шчокі, чорная хусцінка на плячах. Няўжо гэта Зінаіда Рыгораўна? Павярнулася, 

спазнала: «Коля вы?» I горка ўсхліпнула: «Няма майго Сашанькі». 

Няма Сашы? 

Мы часта з ім сустракаліся – вясёлы хлопец, улюбёны ў футбол і сваю сімпатычную маму. 

Аляксандр Валасач загінуў ў Афганістане ў 1984 годзе. Ён адзін з 14 тысяч нашых хлопцаў, 

паклаўшых сваё жыццё на чужой вайне. 15 тысяч вярнуліся інвалідамі. Вынік любой вайны, нават 

пераможнай, заўсёды страшны. А тут якая перамога? Сёння паўднёвыя рубяжы Радзімы, дзеля 

якой клалі галовы нашы салдаты, сталі самай гарачай кропкай у СНД. А геройская слава воінаў-

інтэрнацыяналістаў неяк рэзка паблекла пасля лютага 1989-га, калі вышлі войскі з Афганістана. 

Пяць гадоў прайшло з дня, як пакончылі мы з той вайной. Але ці пакончылі? Ох, як па-

рознаму склаліся мірныя лёсы хлопцаў-афганцаў. Хтосьці не вытрымаў – спіўся, хтосьці пайшоў у 

крымінальныя структуры. Але ў большасці з іх усё ж такі аказаўся запас трываласці дастатковы, 

каб пазбавіцца ад сіндрома агрэсіі. 

Вось учора заехалі ў госці сябры Юрый Малішэўскі і Віталь Гурко – воіны-афганцы. Вайна з 

імі крута абыйшлася – аднаго ледзь не пазбавіла зроку, у другога і сёння дае аб сабе ведаць 



моцная кантузія. Абое не зламаліся. Не толькі сябе паставілі ў прамым і пераносным сэнсе, але і 

іншым дапамаглі гэта зрабіць. Жыццё, на шчасце, бярэ сваё! 

Неаднаразова бываў дома ў Аляксандра Праскіна з Дубровак. Чытаў яго афганскія пісьмы да 

маці: «Мамачка, не хвалюйся! Служба ідзе нармальна. Хлопцы ў нас ўзводзе проста выдатныя, 

сапраўдныя сябры. Ахоўваем паўднёвыя рубяжы нашай краіны. Не хвалюйцеся! Я ж салдат, 

мама!» 

Так пісаў амаль штораз Аляксандр Праскін у пісьмах да маці. Не хацеў трывожыць яе, 

утойваў, што служыць у Афганістане. 

– Сэрца ў яе вельмі мяккае, чулае, – гэта ўжо сёння гаворыць былы воін-інтэрнацыяналіст. – 

Ды такое, пэўна, у кожнай маці. Не хацелася, каб яна плакала, начэй не спала… 

Вось яна вялікая, сыноўняя любоў. Такі падман не злачынства, ён святы, ён даравальны. Так 

ахоўвалі ад трывог і слёз сваіх маці і жонак салдаты Вялікай Айчыннай, так ахоўваюць іх сённяшнія 

воіны. 

Службу Аляксандра можна, як водзіцца, вымяраць месяцамі, днямі, а можна – кіламетрамі, 

жорсткімі баямі, баямі часта зусім нечаканымі, вымушанымі. I нярэдка – стратамі таварышаў. 

На вайне, як на вайне. Яе законы суровыя, тут рознае можа здарыцца. Але вось такое не 

часта. У час перадыслакацыі на аэрадроме ў Кандыгары Аляксандр Праскін сустрэў свайго 

земляка, такога ж хлопца з родных Дубровак. Хіба можна перадаць словамі радасць той сустрэчы 

двух сяброў дзяцінства, двух герояў Афгана, узнагароджаных медалямі «За баявыя заслугі». 

Зовут в Афганской стороне 

Нас непривычно, – «шурави», 

А в наших снах как облака 

Летят-курлычат журавли. 

Сидим за дружеским столом, 

Когда кончается работа, 

И екнет сердце у друзей, 

Когда опаздывает кто-то. 

На дарогах Афганістана Юрый Карзінкін пераадолеў не адну сотню кіламетра роўнага не 

знойдзеш. То даводзіцца на мяжы сіл узбірацца ўгару, то скотвацца ўніз, не шкадуючы тармазоў, то 

ныраць у цемру ўшчэлля. I паўсюль магла аказацца міна, падкладзеная душманамі, з-за кожнага 

выступа скалы або дувала мог прагучаць выстрал. Не адзін тыдзень праляжаў Юрый у шпіталі 

пасля цяжкага ранення. I зноў стаў у строй, праявіў надзвычайную мужнасць і адвагу, аб гэтым 

сведчаць высокія баявыя ўзнагароды. 

Нямала гаворыцца і аб усенародным абавязку перад воінамі-інтэрнацыяналістамі. Чулыя 

адносіны да сябе патрабуюцца інвалідам, усім удзельнікам афганснай вайны. 

Найбольш важным з усіх клопатаў аб абаронцах з'яўляецца клопат аб тых, хто атрымаў у 

баях раненні і кантузіі. Вось чаму заслугоўваюць вялікай увагі прапановы саміх афганцаў да 

мясцовых улад: «Забяспечыць дыспансерызацыю воінаў-інтэрнацыяналістаў, накіраваўшы іх на 

кансультацыі ў спецыялізаваныя медыцынскія і санаторна-курортныя ўстановы, асаблівую ўвагу 

звярнуць на групы спінальных хворых, перанесшых чарапнамазгавыя траўмы і інфекцыйныя 

захворванні. Дазволіць бясплатны праезд воінам-інтэрнацыяналістам, накіраваўшы на лячэнне ў 

цэнтры аднаўляльнай тэрапіі, прадаставіць бацькам воінаў-інтэрнацыяналістаў, якім востра 



патрабуецца лячэнне, права на атрыманне бясплатных пуцёвак у цэнтры аднаўляльнай тэрапіі, 

санаторна-курортныя ўстановы». 

Байцы з Афгаіністана жывуць па сваіх маральных мерках. Вярнуўшыся адтуль, яны 

трымаюцца адзін аднаго, таму што атмасфера суровага воінскага брацтва несумяшчальная з 

несумленнасцю, грамадскай глухатой, кар'ерызмам, рватцтвам, з якімі даводзіцца сустракацца 

тварам да твару ў мірным жыцці. 

Чаму ж мы і па сённяшні дзень не папрасілі іх саміх расказаць аб тым, што такое для іх 

Радзіма, у чым яны бачылі і бачаць свой абавязак перад ёй. Запэўніваю вас, што малады чалавек, 

які да службы ў Афганістане не адрываўся ад навушнікаў, слухаючы надрыўную музыку, там стаў 

іншым. I можа ўрэшце мы прыслухаемся да таго, аб чым спявалі і спяваюць афганцы. Іх песні 

выйшлі разам з імі з бою і вярнуліся на Радзіму. Яны расказваюць аб самым сакравенным, 

закранаючы жывыя струны душы. Яны спяваюць аб сабе, аб эпізодах вайны, аб несправядлівасці, 

якая зачастую іх акружае, у іх чуюцца разважанні аб сэнсе жыцця. 

И вот опять летим мы на задание 

Режут небо кромки лопостей. 

А внизу земля Афганистана 

Разлеглась в квадратиках полей. 

И кому судьба какая выпадет 

Предсказать пока что не берись. 

Нам не всем ракетой красной высветят 

Право на посадку и на жизнь. 

А хіба не заные душа ў чалавека ад такой песні: 

Я тоскую по родной стране. 

По ее рассветам и закатам. 

На афганской, выжженой земле 

Спят тревожно русские солдаты. 

…Так что ты кукушка, погоди, 

Мне дарить чужую долю чью-то. 

У солдата вечность впереди, 

Ты ее со старостью не путай. 

Iснуе абавязак грамадзяніна перад краінай, перад грамадствам, але ёсць яшчэ і абавязак 

дзяржавы перад чалавекам. Героі-афганцы таму ўправе ўсё ж такі на ўвагу, чуласць і дапамогу 

акружаючых. 

М. МАЦЕЎСКІ 

 


