
ЧЫРВОНАЕ СОНЦА КУНДУЗА 

 

Клопатаў у Аляксандра Адамовіча ў гэтыя дні хоць адбаўляй. Суткі – дзяжурства ў 

аддзеле. Яно рэдка спакойнае: цяпер каравул не толькі на пажары выязджае, а і снег 

чысціць, і да паводкі рыхтуецца. Нядаўна ж Адамовічы купілі ў кааператыве кватэру: 

трэба давесці да ладу, а фактычна, дабудаваць. Ды і так у сям'і спраў хапае: у яго ж з 

Аленай дачка і сын. Прывычна рупіцца па гаспадарцы, а рукі ў нейкі час запавольваюць 

ход. Колькі разоў у жыцці ён вось гэтак спыняўся і пракручваў адну і тую ж думку: «А ўсё 

ж Усявышні мяне збярог». 

Скрыжалі яго лёсу, напэўна, маюць на нябёсах свой «праект». Чаму, напрыклад, 

павестку прынеслі акурат на яго 18-гадовы дзень нараджэння? Каму яшчэ выпаў 

такі«падарунак» – Афган? Аб тым, што трапіць у элітныя войскі, мог меркаваць загадзя. 

Закончыў у родным Верхнядзвінску СШ № 2, а затым – Віцебскае вучылішча 

радыётэхнікі. Працаваў на тэлезаводзе, скакаў з парашутам на курсах ДТСААФ. Такіх 

хлопцаў – фізічна моцных, падрыхтаваных, ды «з галавой» пільна адследжвалі «армейскія 

купцы». 

Пасля спешных провадаў яго накіравалі на падрыхтоўку ў паветрана-дэсантныя 

войскі. 3 той часці, дзе меў шмат знаёмых і якая адразу ж трапіла на афганскую вайну, 

многія не выжылі. А яго перад адпраўкай адклікалі на 5 дзён, каб зняўся з камсамольскага 

ўліку. Вярнуўся – залічылі ўжо ў рады ваенна-паветраных сіл. Праўда, маршрут быў такім 

жа, як і ў сяброў: Масква–Ташкент–Кабул. Ён яшчэ на радзіме зразумеў, што чакае. Перад 

вачыма, як кадры хронікі, праплывала пахаванне загінуўшага ў Афганістане земляка 

Аляксея Савіцкага – хадзіў на яго, будучы старшакласнікам. Але маладосць непадуладна 

страху. 

У афганскай сталіцы яны адразу трапілі пад абстрэл. Першай думкай было: а ў нас 

жа няма яшчэ зброі, каб адбівацца. Гэта пасля ён прывыкне да страляніны – нязменнай 

какафоніі вайны. А тут здавалася, што «палююць» толькі на яго. Ан-24, на якім іх 

перакідвалі на баявы пост, зноў абстралялі – давялося вярнуцца ў Кабул. Толькі здругога 

заходу яны трапілі на ваенны аэрадром у Кундуз – месца яго службы, дзе давялося 

правесці 2 гады 2 месяцы і 4 дні. Ён так добра злічыў іх, бо кожны дзень быў цаной у 

жыццё. 

Аляксандра прызначылі ў роту аховы батальена забеспячэння. Яму належыла 

ахоўваць аэрадром у Кундузе. У параўнанні з іншымі лічыў сваю службу адносна 

бяспечнай. Усё ж не даводзілася ваяваць з «духамі» ў горных цяснінах. Але рызыка гібелі 

вісела пастаянна. Верталёты і самалёты ў Афгане – галоўныя сродкі зносін і баявых 



аперацый. На іх перавозілі дэсант, зброю, боепрыпасы, прадукты, дастаўлялі раненых. 

Аляксандр дакладна ведаў прызначэнне кожнай крылатай машыны: Мі-24 – штурмавікі, 

«васьмёркі» – для дэсанта, «шасцёркі» – пад тэхніку і зброю. Цямнеў самотнай постаццю 

на ўскрайку паласы «чорны цюльпан». 

Стратэгічна важны аб'ект – аэрадром з лётным палком – быў самай прыцягальнай 

кропкай для варожага агню. Сунуцца блізка душманы не рашаліся, а вось абстрэл вялі 

рэгулярна. «Мяне суправаджала ўдача», – успамінае Аляксандр. Інакш як растлумачыць, 

што ў час аднаго з абстрэлаў «няўтульна» адчуў сябе паміж двух верталётаў. Толькі 

адышоў убок, як на месцы, дзе толькі што і стаяў, разарваўся снарад. Збівалі верталёты і ў 

час вылетаў на заданні. Аднойчы ўпала машына з іх паветранай калоны. Небяспека ішла 

побач, калі ганялі верталёты цераз перавал, ляталі ў Пулі-Хумры і Тэрмез. Аднак бяда 

абмінула яго, службовыя заданні выконваў удала. Прывык да дурманячай спякоты, 

сухароў, небяспечнай кундузскай даліны з расплаўленым сонцам, грукату рухавікоў і 

выбуху снарадаў. 

Калі прыйшоў час «дэмбеля», быў ужо 1987 год. У абстаноўцы строгай сакрэтнасці 

пачаўся вывад савецкіх войскаў – да адпраўкі падрыхтавалі 5 палкоў. Ён яшчэ колькі 

тыдняў звыштэрмінова «загараў» у Афгане – ніяк не мог «пагрузіцца» ў самалёт. Затое 

зноў было цудоўнае супадзенне: дамоў прыбыў перад 8 Сакавіка – маме ў падарунак...  

Пасля службы Аляксандр Міхайлавіч Адамовіч працаваў у аграпрамтэхніцы, ДБУ-

4, з утварэннем аддзела пажарнай аховы прыйшоў сюды на службу. Яна зрадні ваеннай, а 

загартоўка ў «афганца» жалезная. Пэўны час быў намеснікам начальніка, а цяпер – 

начальнік каравула. Стварыў сям'ю. А падчас Дня памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў 

нязменна сустракаецца з баявымі сябрамі. Ім ёсць што ўспомніць. 15 гадоў мінула з той 

вайны, а да гэтай пары ў паветры лунаюць пытанні: «Чаму так было? Чаму паляглі пад 

чужым сонцам нашы хлопцы? Чаму менавіта нас лёс выбраў жыць?..». 
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