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АФГАНЦЫ 

 

Сустрэцца і пагутарыць з былымі воінамі-інтэрнацыяналістамі Ігарам Сніцарэнкам і 

Дзмітрыем Сіманковічам мне параілі ў райкоме камсамола. Зрэшты, субяседнікамі маімі 

маглі быць і Антон Ждановіч, і Багдан Тумаш, і Аляксандр Шынкевіч... Усім ім ѐсць што 

сказаць. 

I ўсѐ ж Ігар Сніцарэнка, калі размова зачалася аб тым, чым розніца ягонае 

самапачуванне ў ваенным і мірным жыцці, нечакана змоўк і прапанаваў паслухаць 

магнітафонную касету з запісам песні А. Розенбаума «Караван». 

 

Карэспандэнт: 

– Ігар, чаму ж усѐ-такі Розенбаум? 

I. Сніцарэнка: 

– Лепш за яго, відаць, не скажаш. Там – усѐ проста: друг ѐсць друг, вораг – вораг. Я 

вадзіцелем «бэтээра» быў, і тут не толькі за сябе ты ў адказе, за іншых таксама. Страх? Быў, 

вядома. Бясстрашных людзей я, прызнацца, не сустракаў. Але ж страх не за сябе, страх ад 

усведамлення: як успрымуць, калі з табой штосьці здарыцца, жахлівую вестку дома? А смерць 

побач хадзіла: на пасту запалкай чырканеш, і з «зялѐнкі» адразу аўтаматная чарга, і кулі скроні 

апаляць. «Зялѐнка» – гэта зялѐная, найбольш урадлівая зона, якую душманы пастаянна пад 

кантролем трымаюць. Калоны праз яе правесці – бяда цэлая. Проста з пылу, узнятага «бэтээрам», 

які прайшоў раней, паяўляецца «дух» і – з гранатамѐта… 

I падалі на зямлю, і крывѐй сцякалі. Не вельмі хачу я пра ўсѐ гэта ўспамінаць, перажыць 

такое трэба. Перапакутаваць. Ужо загад аб звальненні, аб вяртанні дадому быў падпісаны, а тут – 

аперацыя. Вырашылі на заставе: прымем удзел у баі апошні раз. Двое «вярнуліся» на заставу 

мѐртвымі... 

Д. Сіманковіч: 

– Кулямѐтчыкам быў. ПК ведаеце? Дык вось аднойчы атрымалі мы баявое заданне: прабіцца 

да акружанай у гарах заставы, падтрымаць нашых боепрыпасамі, прадуктамі харчавання. Шлях 

угору цяжкі, гарачыня страшэнная, пот з цябе цурком цячэ. I не проста ідзѐм у калоне, а 

прабіваемся. Верталѐты над намі, месца для пасадкі выбіраюць. I іх жа прыкрыць трэба. Выбілі 

«духаў», дапалі да сваіх. А вярталіся назад — на засаду натрапілі. 

I тут загад пачуў? 

– Сіманковіч, бяры з сабой людзей і вынось раненых. 

Нас агнѐм прыкрывалі, а мы выносілі раненых, забітых. 

Карэспандэнт: 

– На мяжы фізічных і душэўных сіл? 

I. Сніцарэнка: 

— На мяжы. Звычайны ранец аўтаматчыка, ведаеце, колькі важыць? А калі яшчэ нясеш 

боекамплект сябра, які зусім з сіл выбіўся... 



Карэспандэнт: 

– Мне здавалася, што ў Афганістан траплялі толькі вынослівыя, дужыя, спартыўныя хлопцы. 

Д. Сіманковіч: 

– Нават самаму выносліваму цяжка было, не жартачкі гэта: тры дні без вады ў 

шасцідзесяціградусную спѐку. Не вытрымлівалі, страчвалі свядомасць. Выпадак такі ў нас быў: ці 

то ад слабай сілы волі, ці то ад голаду і смагі адзін салдат на самазабойства пайшоў: кінуў сабе 

пад ногі гранату; а ўсе ланцужком ішлі, і асколкі паранілі многіх. 

І. Сніцарэнка: 

– Не ўсѐ, што бачыў на свае вочы, можна было растлумачыць. Калі быў у правінцыіі 

Файзабад, то пачуў пра Расула, кіраўніка адной з банд. Расул гэты зусім як Рошчын з «Блукання па 

пакутах»: то да нас пераходзіў, то зноў нібыта супраць нас быў. Пуштуны самі варагавалі між 

сабой: той – за народную армію, гэты – душманам памагаў. I Расул, па нацыянальнасці ѐн узбек, 

кідаўся то ў адзін бок, то ў другі. А ўрэшце прыбіўся ўсѐ ж да нас і такую аперацыю супраць 

душманаў правѐў, што аб гэтым нават «Правда» пісала. 

Я добра ведаў Расула. 3 ягонымі байцамі нават у футбол гуляў. 

Карэспандэнт: 

– Футбол у гарах Афганістана? 

I. Сніцарэнка: 

– I валейбол. I скажу Вам: прайгравалі мы Расулу. I здорава прай гравалі. I хай не здзіўляе 

Вас гэты футбол, рэдка такая радасць выпадала. 

Карэспандэнт: 

– Але ж вестачкі з дому, лісты ад сяброў, каханых, бацькоў доўжылі рэдкую радасць. 

I. Сніцарэнка: 

– Яшчэ як! Знясілены, ад смагі звар'яцелы вяртаешся на заставу, а там ліст, а ў ім мірныя 

хатнія навіны. 

Д. Сіманковіч: 

– I не толькі. З паўгода сябра мне пісаў. I ў адным пісьме расказаў пра вечарынку ў раѐнным 

Доме культуры. Адзін малойчык на танцы прыйшоў у майцы, на якой была намалявана фашысцкая 

свастыка. Я нават сам не ўяўляў, што так забаліць, зашчыміць сэрца; у нашым ціхім Глыбокім і 

такое. Пазней, як з Афганістана вярнуўся, мне паказалі таго малойчыка. Вывеў я яго на вуліцу, 

разгаварыліся. А ѐн і пачаў мне, што жыць нецікава, што справядлівасці няма. Эх думаю, на дзянѐк 

адзіны цябе б пад кулі – зацікавіўся б жыццѐм! 

Карэспандэнт: 

– А «Дзеркаўшчынская гісторыя», вытокі яе? 

Д. Сіманковіч: 

Ведаеце, не быў бы я ў Афганістане, не так балюча ўспрыняў бы яе. А так, рука б не 

здрыганулася... 

I. Сніцарэнка: 

– Пачакай. Дзіма. Тут падумаць трэба. Ці варта адразу рубіць з пляча? Калі чэсна, то мне 

шкада гэтых хлопцаў, што не знайшлі яны сябе ў жыцці, а мы ім не дапамаглі. Я табе такую 

гісторыю раскажу. На заставе па тэлевізары мы перадачу «Погляд» глядзелі. у ѐй гаворка ішла пра 

«панкаў». I маѐр адзін не вытрымаў. «Няўжо, – кажа, – я такім быў?» I вочы далонямі закрыў. 



Многія з нас у школьныя гады прайшлі праз пакланенне падманным ідэалам. 

Карэспандэнт: 

– Згодзен, Ігар. І усѐ ж, пакланяючыся такім ідэалам, падлетак столькі зла можа натварыць, 

што багата год міне, пакуль ѐн адновіць сваѐ добрае імя. 

І чаму б вам, воінам-інтэрнацыяналістам, не дапамагчы яму разабрацца ў ідэалах і 

лжэідэалах? 

I. Сніцарэнка: 

– Ёсць у нас клуб воінаў-інтэрнацыяналістаў. Толькі гэта папяровы клуб. Мяняць нешта 

трэба. I задумкі ў нас ѐсць, але гаварыць пра іх яшчэ ранавата. 

Карэспандэнт: 

– Што ж яшчэ турбуе і хвалюе? 

I. Сніцарэнка: 

– Ужо я дамоў збіраўся з Афганістана. Папаўненне малодшых прыйшло. I гавару напарніку 

свайму, з якім каля бронетранспарцѐра корпаўся: «Прынясі ключ на дванаццаць». А ѐн мне цэлую 

звязку ключоў прыносіць: выбірай сам, маўляў. А яму ж каля тэхнікі хадзіць. 

Д. Сіманковіч: 

– I такія ѐсць прызыўнікі, што на перакладзіне аніводнага разу падцягнуцца не могуць. 

Карэсландэнт: 

– Вось табе, Дзіма, як кандыдату ў майстры спорту па барацьбе, і распачаць бы ў сваѐй 

Запрудскай васьмігодцы фізкультурна-спартыўны рух. 

Д. Сіманковіч: 

– У школьнай майстэрні адзін пакойчык вызваліўся. У ім я і зрабіў прасцейшыя спартыўныя 

снарады для агульных фізічных практыкаванняў, для заняткаў у секцыі атлетычнай гімнастыкі. 

Я падтрымліваю думку Ігара аб актывізацыі работы клуба воінаў-інтэрнацыяналістаў. 

Збірацца раз у год у святочнай абстаноўцы – недаравальна мала. Трэба самім ісці да 

«металістаў», «рокераў». 

І. Сніцарэнка: 

Мяркую, што ўсе афганцы згодзяцца з намі. 
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