
Серед різних категорій чле-
нів ПМГУ, яким профком Дні-
провського металургійного за-
воду приділяє додаткову ува-
гу, є одна, для якої підступне 
вторгнення РФ в Україну стало 
особливо болісним пережи-
ванням. Це – ветерани-афган-
ці, люди, що вже бачили війну 
на власні очі і ніколи б не волі-
ли стати її свідками знов.

Але реальний світ рідко 
зважає на наші бажання. На 
жаль, рік тому навіжений су-
сід прийшов зі зброєю до нас 
додому. Все сталося зненаць-
ка, та воїни-афганці швидко 
прий няли рішення тримати 
стрій кожен у міру можливос-
тей. Дехто залишився працю-
вати, бо економічний фронт не 
менш важливий, ніж поле бою. Дехто добровільно пішов у військкомат та став до лав ЗСУ 
чи територіальної оборони. Дехто готувався підхопити знамена в побратимів згодом і 
тепер долучається до «Гвардії наступу».

Валерій Дейнега, начальник станції залізничного цеху ДМЗ, згадує, що 24 лютого 2022-го 
був у шпиталі в Пущі-Водиці. Зранку прокинувся від вибухів, спочатку подумав, що знов 
наснилася афганська війна. Та, на жаль, це був не сон, зовсім поруч йшли масові бомбар-
дування. Наступного дня довелося йти 18 км до вокзалу під звуки обстрілів. Чоловік роз-
повідає:

– Первинна організація ветеранів Афганістану на нашому підприємстві з’явилася у 1989 
році, і одразу ж почала тісно співпрацювати із профспілкою. Ми вдячні адміністрації і профко-
му ПМГУ заводу за їхнє ставлення. Кожного року вони дають нам можливість брати участь у 
міських меморіальних заходах до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав (навіть цьогоріч, попри 
всі труднощі, традицію не було 
порушено). Та й в інші дні ми 
відчуваємо їхню підтримку.

На ДМЗ нині залишилося 
небагато ветеранів-афганців, 
але це – особливі люди, прин-
ципові, міцні й активні. Вони 
знають ціну важливим речам: 
надійній руці товариша, вір-
ності слову, взаємодопомозі. 
Та, як ніхто, розуміють, що вій-
на – страшне лихо й бажають 
Україні скорішої Перемоги.
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