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ГЛЯДЗЕЛА СМЕРЦІ Ў ТВАР 

 

Сярод ветэранаў-афганцаў, запрошаных на 

спартыўнае мерапрыемства, прысвечанае памяці 

Ігара Салаўѐва, была і Наталля Багінская. 

Звярнуўся з просьбай, каб напісаць пра афганку. 

Жанчына пагадзілася, толькі папярэдзіла, што ў 

баявых аперацыях удзел не прымала. І тым не 

менш, цікава было даведацца, чым займаліся 

жанчыны ў Афганістане. 

– У першую чаргу, Наталля 

Уладзіміраўна, некалькі слоў са сваѐй біяграфіі.  

– Па нацыянальнасці я руская, родам з 

горада Кастрама. Закончыла тэхнікум, вывучылася на тэхнолага грамадскага харчавання. 

– А якім чынам трапілі на вайну? 

– Было гэта ў 1983 годзе, працавала ў Кастрамскім абласным ваенкамаце. На 

субяседванне да сябе запрасіў ваенком і сказаў, што паступіў запыт на адпраўку ў Афганістан з 

нашага ваенкамата жанчыны, інспектара па ўліку кадраў. Мая кадыдатура на такую пасаду 

падыходзіла. Ваенком дадаў, што гэта не загад, а прапанова. Я адразу дала згоду. У Афганістане 

праслужыла два гады. 

– Чым непасрэдна займаліся? 

– Самалѐтам нас, першых чатырох жанчын, даставілі ў Кабул. Спачатку жылі ў палатках, 

потым пабудавалі спецыяльныя модулі. 

Я займалася афармленнем дакументаў па ўліку ваеннаслужачых, на прыбыццѐ і адпраўку 

розных грузаў. Самым цяжкім было афармленне груза пад кодавай назвай № 200. 

– А што гэта за груз? 

– Рыхтавалі адпраўку цынкавых трунаў з загінуўшымі салдатамі і афіцэрамі на іх радзіму. 

– Асабіста вам даводзілася адпраўляць сваіх знаѐмых у такіх трунах? 

– Аб гэтым вельмі цяжка ўспамінаць. 3 першага дня прыбыцця ў Кабул са мной служылі 

Таня Калчанава з Казахстана і Таня Урублеўская з Украіны. 27 кастрычніка 1984 года яны згарэлі ў 

самалѐце над Кабулам. Самалѐт быў абстраляны і прама ў нас на вачах разваліўся на кавалкі. 

Нам удалося знайсці толькі нязначныя астанкі дзяўчат. Напярэдадні Таня Урублеўская ездзіла ў 

водпуск і адправіла сына ў першы клас. 

Яшчэ з намі служыла Галя з горада Ліда Гродзенскай вобласці. Яна развешвала бялізну 

каля модуля, яе застрэліў снайпер.  

Давялося адпраўляць у цынкавай труне яшчэ адну сяброўку Веру. Яна служыла 

медсястрой у Кабульскім інфекцыйным шпіталі. Памерла ад захворвання на тыф. Дарэчы, я 

таксама перенесла тую цяжкую хваробу, але выжыла. 



Я бачыў, з якім душэўным болем даюцца ўспаміны пра афганскую вайну. Так, ѐй не 

давялося непасрэдна прымаць удзел у баявых дзеяннях, але яна кожны дзень, кожную гадзіну 

глядзела смерці ў вочы. Аб чым сведчыць і расказ аб загінуўшых яе сяброўках. 

– Афганістан краіна горная, са спякотным кліматам. Як пераносілі такія ўмовы маладыя 

жанчыны? 

– Хапала ўсяго. Выратоўвала маладосць. Праўда, вытрымлівалі далека не ўсе. Некаторых 

жанчын адпраўлялі назад праз два-тры месяцы. 

– Мне даводзілася чуць, што жанчыны былі пастаяннымі донарамі. 

– Гэта сапраўды так. Былі выпадкі, калі нас паднімалі ўначы, садзілі на БМП і адвозілі ў 

часовыя палявыя шпіталі, дзе і давапі кроў для нашых параненых салдат. Да нас часта прыязджалі 

ўрачы з Кабульскага шпіталя. Здавалі кроў прама на сваіх працоўных месцах. 

Цяпер Наталля Уладзіміраўна жыве ў Лепелі, працуе поварам у рэабілітацыйнам цэнтры 

«Жамчужына». Сын Дзмітрый вучыцца ў Мінскім універсітэце фізічнай культуры.  

Мікалай КРЫВЕЦ 

На здымку: сучасны здымак былой афганкі 

Фота аўтара 

 


