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ПРЫГАДВАЦЬ БАЛЮЧА, ЗАБЫЦЬ – НЕЛЬГА 
 

Ганаровае права адкрыць памятны знак воінам, якія прымалі ўдзел у міжнародных 

канфліктах, было прадстаўлена старшыні раённага Савета дэпутатаў А. В. Пашковіч і старшыням 

абласной і раённай арганізацый грамадскага аб’яднання  «Беларуски саюз ветэранаў вайны ў 

Афганістане» В. А. Мацкевічу і А. В. Рудкоўскаму. «Ідэя стварэння такіх помнікаў і памятных знакаў 

належыць самім воінам-інтэрнацыяналістам і знайшла сваю падтрымку ў органаў улады. Гэта 

даніна памяці і павагі тым людзям, якія рызыкавалі сваім жыццём, абараняючы званне рускага 

салдата і гонар сваёй краіны за яе межамі, – сказала на адкрыцці Алена Васільеўна. – Народ мае 

будучыню, толькі калі не забывае свайго мінулага, шануе сваіх героеў». 

Ціхі і цёплы, як само жыццё. Прыгожы, з жоўтай лістотай пад нагамі, як і належыць восені. 

21 верасня. У гэты мірны дзень ва Ушачах зноў прыгадвалі вайну. Чужую, далёкую, да канца 

незразумелую многім, толькі не ім, дзеля каго, здавалася, увесь гарпасёлак сабраўся ў скверы ля 

помніка загінуўшым воінам і партызанам на адкрыццё памятнага знака. Даўно не збіралася разам і 

так многа воінаў-інтэрнацыяналістаў. Афганцаў, як прывыклі называць іх усе мы з-за той далёкай 

краіны, што для вельмі многіх ушачан стала да болю блізкай. 

У адзін з такіх жа цёплых восеньскіх дзён у сярэдзіне 80-х мы з ушацкамі сяброўкамі шукалі 

ў Мінску ваенны шпіталь. Дайшла вестка, што туды ў цяжкім стане з Афганістана пераправілі 

нашага аднакласніка. Сапёру Андрэю Смыку пашчасціла. Ён выжыў, хоць забыць пра службу не 

зможа ніколі. Хацеў бы, ды аб гэтым штодня нагадваюць пратэзы… 

Такім жа восеньскім днём размаўлялі з жонкай Міхаіла Хрыпача ў Полацку. Яна, 

прыгадваючы мірнае жыццё ў Адэсе. У кроў раздзірала рукі, а ў маленькім ложку першыя крокі 

рабіла немаўля, як дзве кроплі вады падобнае на бацьку. Сёння студэнцы Дар’і Хрыпач 24 гады. 

Амаль такім жа днём 1 кастрычніка не стала Мікалая Ключонка. Аднаго з трох загінуўшых 

на той вайне ўшачан. Аднаго з 700 невярнуўшыхся беларусаў. Трыццаць тысяч нашых хлопцаў, у 

тым ліку больш 100 ураджэнцаў Ушацкага раёна, прайшлі праз вайну, якая цягнулася больш 9 

гадоў. Сёння на ўліку ва Ушацкім ваенным камісарыяце знаходзіцца 37 ветэранаў вайны ў 

Афганістане, 30 працуе на 17 прадпрыемствах і арганізыцыях нашага раёна.  

Не ў кожным раённым цэнтры пакуль ёсць помнікі «афганцам». Аднак іх усе больш, вось і 

ва Ушачах гранітная памятная дошка з’явілася на бронетранспарцёры, перададзеным ушачанам 

адной з воінскіх часцей.  

Калі падчас урачыстасці школьнікі чыталі лісты дадому незнаёмага юнака, была 

пераканана, што гэта ліст Мікалая Ключонка, якія ён дасылаў родным у Мажуйкі. Настолькі  яны 

былі падобныя. Бо кожны з іх хацеў вярнуцца, дапамагчы бацькам, будаваў мірныя планы. Мікалай 

вырас на зямлі і хацеў на ёй працаваць, застацца ў сваім калгасе. Так казала яго маці, Ганна 

Тарасаўна. Яна плакала пад ажыўшыя словы з чужых лістоў, плакала. Абдымаючы памятны знак, 

які па праве лічыць помнікам свайму сыну. 

Много мінула год, здаецца, даўно прыйшло ўсведамленне гора. Прытупіўся боль у 

матчыным сэрцы. Каб было лягчэй, яны пачалі сябраваць Валянціна Аляксандраўна Клачок і 



Марыя Платонаўна Хрыпач, ніколі не бачыўшы адна адну, гадзінамі размаўлялі па тэлефоне, а 

потым нават і прыязджалі на госці. Яднаў не толькі боль, але і адчуванні. Што сыны жывыя трапілі 

ў палон, хутка вернуцца, бо ніхто не бачыў іх мёртвымі. Усіх трох «афганцаў» – верталётчыкаў 

капітана Хрыпача, лейтэнанта Хрыпача і радавога Ключонка –дадому вярталі ў закрытых   

«цюльпанах». Вось и жыла надзея. 

Цяпер жыве памяць. Яна ў душах усяго пакалення гераічных сыноў неваяваўшых бацькоў, 

іх родных, тых малых хлапчукоў, што прышлі паглядзець на адкрыццё помніка. Яны, воіны-

інтэрнацыяналісты. Пераймаюць эстафету ад ветэранаў Вялікай Айчыннай у патрыятычным 

выхавані маладзі. Яны – жывы прыклад воінскага доўгу для новых пакаленняў абаронцаў айчыны. 

І, канечне, надзейная падтрымка адзін аднаму. У сваім выступленні сястра капітана М. Хрыпача 

Маргарыта Паўлаўна Кірпічонак дзякавала хлопцам як за памяць, так і за дапамогу, якую 

прапаноўвалі. 

Усё мерапрыемства прайшло надзвычай пранікнёна і, нягледзячы на вялікую колькасць 

ушачан, па-сямейнаму цёпла. Памятны знак асвяціў благачынны Ушацкага раёна айцец Вячаслаў, 

быў прачытаны малебен. І вельмі сімвалічна, што адкрыццё адбылося ў вялікае рэлігійнае свята – 

дзень нараджэння Прасвятой Багародзіцы, якой за сваіх дзяцей моліцца кожная маці. 

Пасля ўрачыстага адкрыцця памятнага знака адбылася грамадска-культурная акцыя  

«Беларусь у маім сэрцы». Рэспубліканская акцыя пад такой назвай прайшла напярэдадні выбараў 

ва ўсіх гарадах Беларусі. У нашым райцэнтрымы сумесна арганізавалі раённы аддзел культуры, 

раённая арганізацыя грамадскага аб’яднання  «Беларая русь» и райкам БРСМ. Мноства музычных 

нумароў, патрыятычных и лірычных, прапанавалі ўвазе шматлікіх слухачоў, якія сабраліся ў скверы 

насупраць РДК, удзельнікі творчых калектываў Ушаччыны. 

В. Караленка 
 

  

 


