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ПРАЙСЦІ ПРАЗ ПЕКЛА ВАЙНЫ 

Багатая Глыбоччына на людзей цікавых і творчых, неардынарных і мужных, здольных і 

працавітых. Георгій Аляксандравіч Чарапкоўскі – адзін з іх. Так сталася, што лёс не вельмі песціў 

яго, загартоўваючы на цяжкасці і выпрабаванні з маленства. Жывучы ў вёсцы, хлопчык лічыў сваім 

абавязкам быць памочнікам ва ўсіх справах бацькам. Пасля заканчэння школы скончыў Глыбоцкае 

вучылішча і быў накіраваны на работу ў гаспадарку. Хто ведае, можа сёння Георгій Чарапкоўскі 

быў бы адным з перадавікоў сельскагаспадарчай вытворчасці. Аднак хлопец загарэўся марай 

стаць лётчыкам. Той, хто добра ведаў яго, ніколькі не сумняваўся ў тым, што пастаўленай мэты ён 

даб'ецца. Стаўшы курсантам Саратаўскага вышэйшага ваеннага вучылішча, Георгій лішні раз 

даказаў сабе і блізкім, што яго выбар асэнсаваны. Вучобу ў вучылішчы згадвае з радасцю і 

цеплынёй. Маўляў, гэта быў час рамантыкі і юнацкага запалу, самастойнасці і набыцця жыццёвага 

вопыту. 

Размеркаванне ў Чырванасцяжную Беларускую ваенную акругу Георгій лічыў за шчасце. 

Тым больш, што тут ужо тры гады служыў яго дваюрадны брат Васіль. Асобны транспартна-баявы 

верталётны полк, куды быў залічаны Георгій Чарапкоўскі для праходжання службы, стаў адпраўной 

кропкай у яго баявой і палітычнай падрыхтоўцы. Хлопца паланіў прасцяг роднага неба. Што чакала 

наперадзе, ён ведаць не мог. 

1987 год увайшоў у жыццё нашага земляка асобнай старонкай. У складзе Кобрынскага 

асабовага транспартна-баявога верталётнага палка Георгія Чарапкоўскага накіравалі для 

выканання інтэрнацыянальнага абавязку ў Дэмакратную Рэспубліку Афганістан. 

Дваццацітрохгадовым юнаком Георгій трапіў у пекла афганскай вайны. Пасля праходжання 

праграмы «эстафета» на базе аэрадрома ў горадзе Каган, быў накіраваны ў гарнізон горада 

Кабула. Служыў у складзе асобнай эскадрыллі спецыяльнага назначэння, адкуль і зрабіў свой 

першы баявы вылет. За час выканання баявых задач, а гэта 630 ввлетаў, налёт склаў 420 гадзін. 

Афганістан Георгій Аляксандравіч пакінуў разам з вывадам з краіны савецкіх войск. За паспяховае 

выкананне пастаўленых задач узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі». 

Сёння Г. А. Чарапкоўскі – маёр запасу з багатым мінулым. Ёсць аб чым расказаць, чым 

падзяліцца з блізкімі людзь, з сябрамі. На складанасці лёсу не наракае. Больш таго, калі б 

давялося адгарнуць жыццёвы каляндар на гады назад, пайшоў бы тым самым шляхам, бо толькі 

дзякуючы яму, Георгій Аляксандравіч змог рэалізаваць сябе ў жыцці і зразумець сваё назначэнне 

на гэтай зямлі, як чалавека, як абаронцы, як мужчыны. 

Наш зямляк жыве далёка за межамі раёна, але ён заўсёды з любоўю цеплынёй успамінае 

сваю малую радзіму, якая дала яму пуцёўку ў вялікае жыццё. 
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