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ПАМЯЦЬ ЧАСУ НЕПАДУЛАДНА 
 

 
 

Табу мінулых гадоў 
Могілкі ў Плігаўках – абеліск Міхаілу Хрыпачу. Могілкі ў Мажуйках – абеліск Мікалаю 

Ключонку. Восенню 1988 года Ушацкі раён з боллю праводзіў двух воінаў, загінуўшых у 

Афганістане. Яны лічыліся адзінымі ахвярамі Ушаччыны ў гэтай вайне. На жаль, аказаліся не 

адзінымі. 

Абеліск з верталётам на барэльефе з’явіўся на могілках за вёскай Дубінец намнога раней. 

Яшчэ ў лютым 1983 года. Тады яшчэ вучыўся ў школе Мікалай Ключонак. Але тады ўжо быў 

верталётчыкам Міхаіл Хрыпач. Яны, наогул, маглі ведаць адзін аднаго, а можа і ведалі. Бо 

Аляксандр Клачок прайшоў амаль што адзін і той жа шлях, перш чым атрымаў лейтынанцкія  

Але і цяпер, калі іх спаткала тая, што раўняе ўсе рангі і пасады, яны ўсе роўна 

размежаваны. Размежаваны адным словам, якое аб’ядноўвае многіх рабят, вярнуўшыхся адтуль – 

інтэрнацыяналіст. 

Так, ён служыў не ў Афганістане, а на мяжы з ім. Ён быў проста пагранічнікам, 

верталётчыкам, але тая мяжа, што раз’ядноўвала тады краіны, была вельмі трывожнай. 

«Ахоўваючы дзяржаўную граніцу – выконвалі спецзагады з заходам на афганскую 

тэрыторыю. Падобныя загады атрымліваў і ваш сын. За час службы на ваеннай граніцы ён 

здзейсніў 40 баявых вылетаў у Афганістан, з усімі пастаўленымі задачамі экіпаж, у складзе якога 

быў ваш сын справіўся… У той ракавы дзень экіпаж паспеў выканаць спецзагад і вярнуцца да 

месца часовай дыслакацыі на савецкую тэрыторыю. У гэты ж дзень экіпаж атрымаў загад вярнуцца 

на асноўную базу ў горадзе Мары па службовай неабходнасці. I пры пералёце па зададзенаму 

маршруту на тэрыторыі СССР адбылася катастрофа… Ваш сын загінуў пры выкананні службовых 

абавязкаў». 

Такую паперу даслалі бацькам Аляксандра – Васілю Аляксандравічу і Валянціне 

Аляксандраўне Клачкам. А я найшла сярод папер сына яшчэ і такую копію: «Камандзір экіпажа, 

капітан Валерый Санамбалавіч Базараў, 1953 года нараджэння, загінуў пры выкананні 

інтэрнацыянальнага доўга ў Афганістане». 



Капітан Базараў – гэта камандзір экіпажа, штурманам якога быў Аляксандр Клачок. Гэта 

ўжа самі бацькі знаходзілі адрасы хлопцаў, дзяліўшых з іх сынам апошнія хвіліны жыцця. Як вы 

змаглі заўважыць прычыны гібелі ў іх указаны розныя. 

Немагчыма, ляцеўшы ў адной машыне аднаму загінуць, выконваючы інтэрнацыянальны 

абавязак, а другому – службовы. Розны сэнс укладзены ў дакументы. Загінуць у баі, ці па нейкай 

тэхнічнай недарэчнасці – розніца вялікая. 

Блытаніна з паперамі каштуе цяпер бацькам Аляксандра многіх мытарстваў, пошукаў, 

перажыванняў. Ды і тыя паперы, што былі выдадзены пасля смерці Аляксандра, таксама вельмі 

супярэчлівыя. Ваенком Валерый Дзмітрыевіч Галаскокаў пацвердзіў, што Ушацкі ваенкамат 

атрымаў раней пасведчанне, у якім адзначалася аб выкананні інтэрнацыянальнага абавязку ў 

Афганістане. Згодна з гэтым пасведчаннем і ўстаноўлены бясплатны абеліск. А потым, пасля 

запытання ў Далёкаўсходнюю прыгранічную акругу, прыйшла і тая другая папера, згодна з якой 

сын не лічыцца інтэрнацыяналістам, а бацькі пазбаўлены адпаведных ільгот. 

 
Палёт, акрылены марай 

Аляксандр марыў лётаць з дзяцінства. Маці, можа прадчуваючы бяду, маліла застацца 

дома – працу заўсёды знайсці можна… Ён усе роўна не паслухаў – пайшоў і скончыў вучылішча. 

Вельмі радаваўся размеркаванню – трапіў у войскі Дзяржаўнай бяспекі Нават жартаваў з сябра, 

якому выпала перавозіць пошту. 

Далёкаўсходняя прыгранічная акруга хоць і была далёкай, але сустрэла цёпла. З год 

Аляксандр служыў ва Уладзівастоку, ажаніўся, атрымаў кватэру. Потым перавод у прыгранічны 

горад Мары Туркменскай ССР. На мяжы з Афганістанам. Чым занмаўся там? Выконваў загады, 

відаць, такія аб якіх паведамлялася ў той даведцы. Больш у тыя часы ён усё роўна не сказаў бы і 

не напісаў сваім родным. 

Той капітан, што суправаджаў труну ажно да Дубінца таксама не меў права нічога 

расказваць. Але, пашкадаваўшы, і прыадчыніў завесу, паведаміў бацьку пачутую версію: 

— Верталёт знайшлі на савецкай тэрыторыі, яны «цягнулі» падбітую машыну на родную 

зямлю, каб не трапіць у лапы душманаў. А пасадзіўшы гарэўшы верталёт, – стараліся выбрацца з 

яго. Адпаўзалі – хто мог. Такіх іх і знайшла група пошуку праз пяць гадзін – абпаленых, скалечаных, 

ужо мёртвых. 

Прыехаўшы за сынам у Мары бацькі, безумоўна, пачулі іншую гісторыю: недарэчны 

выпадак – загарэўся адзін з бакаў. 

Пахаванне Аляксандра, як і сяброў адбывалася двойчы. Першае – з аддачай павагі, з 

чатырма расчыненымі трунамі побач, з панурымі тварамі вайсковых таварышаў, з узнёслымі 

словамі аб выкананні доўгу. Бацькоў дзякавалі за добра выхаваных сыноў. 

Другое пахаванне было ўжо дома – у Дубінцы. З салдатамі і салютам. З прадстаўнікамі з 

ваенкамата. 

 

* * * 

У сакавіну 1983 Аляксандр павінен быў прыехаць да дому у адпачынак. Амаль адразу 

пасля камандзіроўкі, якая заканчвалася 24 лютага... 21 лютага ён загінуў. А тыднем раней у яго 

нарадзілася дачка, якую ён так і не пабачыў. 



Выдатнік пагранічных войск, атрымаўшы медаль «За отличие в охране государственной 

границы», не паспеў працягнуць ні спіса ўзнагарод, ні далейшага росту па выбранаму шляху. Бо ў 

дваццацічатырохгадовым узросце шлях старшага лейтэнанта абарваўся. 

А бацькам Аляксандра раяць збіраць паперы, знаходзіць пацверджанні, што сын быў там. 

Раяць дайсці да самога Міністра абароны. А да яго Валянціна Аляксандраўна ўжо пісала, дзякуючы 

гэтаму лісту і перавялі служыць пад Мінск малодшага сына, а вось па асноўнаму пытанню – 

цішыня. Відаць умоўныя межы не слабейшыя за сапраўдныя. 

Малодшы сын Клачкоў – Мікалай таксама звязаў жыццё з авіяцыяй. Цішком ад маці 

прайшоў медыцынскую камісію, скончыў Калінінградскае сярэдняе авіяцыйнае вучылішча. Ішоў на 

гэта свядома – відаць вырашыў працягваць шлях брата. 
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