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ХАЛОДНЫЯ ЗОРКІ АФГАНА 
15 лютага – Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. Дзесяць год таму ў гэты дзень 

савецкія войскі былі выведзены з Афганістана. Гавораць, час лечыць. Але хіба можна забыць 

перажытае, змірыцца са стратамі, якія нанесла тая неаб'яўленая вайна. На далёкай афганскай 

зямлі ў саставе абмежаванага кантынгенту ваявалі каля 30 тысяч беларусаў, 877 з іх вярнуліся 

дадому рэйсамі «чорнага цюльпана». Глыбачаніну Міхаілу Стоціку пашанцавала. Бацькі 

дачакаліся яго жывым і здаровым. 

Не спалася. Ціхенька, каб не разбудзіць хлопцаў, Міша выйшаў з барака. Стаяла душная 

бязветраная ноч. Усё нібыта спала, але ў паветры віталі трывога і неспакой. Начное неба, 

усыпанае зоркамі, было чужым і халодным. Углядаючыся ў начную бездань, Міхаіл задумаўся аб 

сваім, запаветным. I раптам неба разрэзаў след падаючай зоркі. «Божухна, толькі б вярнуцца 

дамоў», – адзінае жаданне, з якім пастаянна жыў, пранеслася ў галаве. I ён вярнуўся, жывым і 

здаровым. Але толькі праз год, зведаўшы жахі вайны, якую пазней прызнаюць бессэнсоўнай і 

нікому непатрэбнай. 

Міхаіл Стоцік служыў у Барысаве. У Афганістан напрасіўся сам. 

– Быў у нашай часці прапаршчык, які ў час лакальнага канфлікту ў Егіпце ахоўваў там 

Суанскую плаціну. Вы б толькі чулі, як цікава ён расказваў аб сваёй службе. Вось я і ўзгарэўся, – на 

маё нямое здзіўленне адказвае Міхаіл. 

Яны пакідалі Беларусь у лістападзе. Маразы ўжо скавалі зямлю, снег ухутаў яе бялюткім 

пакрывалам. Хлопцы ўдыхалі на поўныя грудзі марознае, свежае паветра, жартавалі, кпілі адзін з 

аднаго. Мо і самотна было ў каго на душы, але віду не падавалі. Пра смерць не думалі. Ехалі ў 

Афганістан з упэўненасцю ў сваёй праваце, ехалі вызваліцелямі. 

Перавал Саланг астудзіў гарачыя галовы савецкіх салдат. Па звілістай аўтамабільнай 

дарозе тэхніка марудна падымалася ўгору. Горны перавал, ахутаны воблакамі, палохаў 

непрыступнасцю і суровасцю. Вадзіцелі «бэтээраў», не прывучаныя да горных серпанцінавых 

дарог, ледзь вытрымлівалі напружанне. 

Тады яны яшчэ не ведалі, што гэта толькі пачатак. Наперадзе іх чакалі хваробы, 

пастаяннае пачуццё голаду, смерць сяброў... Салдаты лічылі дні, якія заставаліся да дэмбелю, 

уставалі і клаліся спаць з адной думкай: «Хутчэй бы дадому». А душманы, зашыўшыся ў горныя 

цясніны, падпільноўвалі на кожным кроку. Ужо ішоў трэці год афганскай вайны, а канца яе не было 

відаць. На змену тым, хто ўцалеў, уратаваўся ад шалёнай кулі і, нарэшце, вярнуўся дамоў, 

прыбывала папаўненне. 

– Мы выконвалі інтэрнацыянальны абавязак і ганарыліся тым, – гаворыць Міхаіл. – Толькі 

праз многа год я зразумеў, кім мы былі ў той краіне. 

А тады яны не заглыбляліся ў палітыку, не разважалі на тэму: «Каму патрэбна гэтая 

неаб'яўленая вайна?». Яны рабілі тое, што ад іх патрабавалі, і лічылі сябе сапраўднымі мужчынамі. 

У Афганістане Міхаіл служыў год – больш 300 бясконцых дзён і начэй. I ўвесь гэты час у 

кішэні гімнасцёркі хаваў крыжык, той, што дала маці, выпраўляючы ў войска. 



– Нас часта абшуквалі. Не ведаю, што шукалі, – узгадвае Міхаіл. – Аднойчы малады 

лейтэнант знайшоў у мяне крыжык. Дастаў. Доўга разглядваў, а потым падазваў старшага 

лейтэнанта і кажа: «Глядзі, што я знайшоў». Мне здалося, што ў мяке вынулі душу. Стала страшна. 

«Аддай, – злосна загадаў старлей. – Гэта яму маці дала». Я ўдзячна паглядзеў свайму 

выратавальніку ў вочы. Мы зразумелі адзін аднаго. 

У лістах да бацькоў Міша пісаў, што ў яго ўсё добра, жартаваў, стараўся нічым не выдаць 

свой душэўны стан, ніводнага разу не ўпомніў, што служыць у «гарачай» кропцы. Аднак маці 

сэрцам чула, што яе Міша, яе адзіны сыночак, ходзіць побач са смерцю. Маліла Бога, каб 

уратаваў, засцярог ад благога. Гасподзь пачуў яе малітвы. Наперадзе было яшчэ 6 гадоў вайны, а 

ён, адслужыўшы тэрміновую, прыехаў дадому. 

– Вярнуўся? – ледзь стрымліваючы слёзы, прыпала маці да схуднелых грудзей сына. – 

Дзякуй Богу, што ты не быў там, – і змоўкла, не закончыўшы. 

Бацька і сын зразумелі, што мела яна на ўвазе. 

– Мама, я быў там. Не хацеў цябе хваляваць, таму і не пісаў. 

– Сынок, – зайшлася ў слязах маці. 

– Не плач, не трэба. Усё ўжо ў мінулым.  

Яму так думалася. Але прайшло ўжо 16 гадоў, а афганская вайна жыве ў сэрцы, святло 

халодных зорак Афгана і праз гады студзіць кроў. Баявыя аперацыи, аблавы, засады, смерць 

сяброў, палонныя «духі», афганскія кішлакі... Пра вайну Міхаіл расказвае рэдка. Аднак усё стаіць 

перад вачыма, нібы толькі ўчора вырваўся з таго аду. I хоць лічыць Афганістан школай для 

сапраўдных мужчын, не дапускае думкі, каб на такіх уроках вучыліся сённяшнія нашы салдаты. 

Час лечыць. Спакойная дамашняя абстаноўка, мілыя сэрцу глыбоцкія мясціны хутка 

вярнулі Міхаіла да нармальнага жыцця. Яшчэ можна было пагуляць, адпачыць, а ён засумаваў па 

рабоце. Дырэктар саўгаса «Прагрэс» афганца прыняў з радасцю: свой, мясцовы, бацькі – 

працавітыя людзі. Міхаілу далі трактар. Не новы. Падрамантаваў і некалькі гадоў спраўна працаваў 

на ім. Маладога механізатара цанілі ў саўгасе. Ён выбіраўся дэпутатам абласнога і раённага 

Саветаў, быў пастаянным удзельнікамі злётаў перадавікоў, месяц працаваў на заводзе 

«Россельмаш» і вывучаў новую тэхніку. Шмат дзе пабываў па турыстычных пуцёўках, многа 

пабачыў. 

У саўгасе «Прагрэс» я адчуваў сябе гаспадаром. А калі нашу гаспадарку далучылі да саўгаса 

«Азярцы», мы на нейкі час трапілі ў пасынкі, – з боллю расказвае МІхаіл. – Тады якраз пачало 

зараджацца прадпрымальніцтва. Я звольніўся з саўгаса і ўладкаваўся ў будаўнічы кааператыў. 

А неўзабаве яму прадставілася магчымасць вярнуцца да любімай справы. На арэну пачалі 

выходзіць фермеры. Цяпер ён зноў працуе на зямлі. Мае 2 гектары. Кажа, малавата. Ёсць 

неабходная тэхніка, і мог бы апрацаваць больш. Як весці фермерскую гаспадарку вучыўся ў 

Германіі. Ажыццявіць неўзабаве і яшчэ адну мару – закончыць будаваць уласны дом. 

У многіх афганцаў не склалася жыццё. Калі 900 беларускіх воінаў-інтарнацыяналістаў сталі 

інвалідамі, звыш 250 памерлі ад ран і хвароб пасля вайны, многія закончылі жыццё самагубствам ад 

беззыходнасці і нервовых стрэсаў. У Міхаіла Стоціка ўсё добра: ёсць любімая работа, сям'я, планы на 

будучае. А Афганістан – гэта яго памяць, непадуладная часу, яго юнацтва, апаленае вайной. 
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