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ЖЫВІ І ПАМЯТАЙ 

Зусім нядаўна па Гарадоцкім раѐне праходзіла акцыя «Свет у 

XXI стагоддзі». Адзін з этапаў эстафеты – правядзенне ўрока 

мужнасці. Не абыйшла бокам  акцыя i школу № 2 г. Гарадка. 

Актыўны ўдзел у ѐй прынялі вучні 11 класа. Для правядзення ўрока 

вучні запрасілі ў школу маѐра запасу, былога зампатэха 

мотастралковага батальѐна Віктара Барысавіча Камышова. Ён наш 

зямляк і ўдзельнік жудаснай і нікому не патрэбнай вайны ў 

Афганістане. Да сустрэчы з былым салдатам вучні не ведалі, што 

такое сапраўдная мужнасць, гераізм, адвага. Але, слухаючы Віктара 

Барысавіча, проста немагчыма не ўявіць сабе гэты боль. 

15 лютага 2001 года споўнілася 12 год з тае пары, як савецкія войскі. былі выведзены з 

Афганістана. Гэтую дату можна лічыць апошняй, калі беларускія хлопцы афіцыйна прымалі ўдзел у 

войнах, якія праходзілі ўжо ў мірны час і далека за межамі Беларусі. Зараз існуе толькі адно 

пытанная "Як жывуць удзельнікі, ветэраны гэтых войнаў? Аб чым мараць?  Аб гэтым адбылася 

гутарка з В.Б. Камышовым. 

Афганістан – гэта вечны боль... Такі, як Чарнобыль і Вялікая Айчынная вайна. Віктар 

Барысавіч падзяліўся сваімі думкамі з вучнямі наконт гэтай вайны. He ўсім яна зразумела. Але 

былы салдат з болем кажа аб гэтым, што галоўная мэта яе – устанавіць у Афганістане таталітарны 

рэжым, як і ў Савецкім Саюзе. Па гэтай прычыне на тэрыторыю збіралі савецкія войскі. 

Калі Віктар Барысавіч прыехаў выконваць інтэрнацыянальны абавязак, яго вельмі ўразіла 

што адбывалася там. Першыя два тыдні маладога байца абуяў жах, а потым ѐн змяніўся на 

імкненне змагацца за сваіх хлопцаў. 3 болем і хваляваннем Віктар Барысавіч успамінаў сваю роту, 

дзе ўсе былі адзін аднаму братам. А ў цэлым – складалі вялікаю сям'ю. Менавіта на гэтай вайне яны 

адчувалі сябе сапраўднымі мужчынамі. Два жудаспых гады, цягнуліся цэлую вечнасць для 

салдата. Смерць за смерцю... Боль за болем... Немагчыма назіраць за тым, як гінуць маладыя 

хлопцы, твае сябры. 

За ўдзел у Афганскай вайне Віктар Барысавіч атрымаў Ордэн Чырвонай Зоркі, медаль «За 

заслугі». Дзякуючы размове з маѐрам запасу, змаглі лепш уявіць жудасць і боль. Таму моладзь 

павінна заўсѐды ганарыцца такімі землякамі, які В. Б. Камышоў. 
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