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САЛДАТ МІХАІЛ ХАДАКОЎ 

 

Ён  увайшоў ў рэдакцыю і падалося: гэта нейкі ўчарашні вучань. Дужа ўжо малы ростам, ды і 

выгляд малажавы. А адкуль яму, учарашняму салдату Міхаілу Хадакову, быць старым? 

Нарадзіўся і вырас ѐн на Лѐзненшчыне, 24 гадкі, як лѐду. 

–  Прасілі зайсці ў рэдакцыю, – неяк сарамліва азваўся юнак. Прызнацца, я не адразу пазнаў 

у ім аднаго з тых, каму нядаўна ў Гарадку на цэнтральнай плошчы імя У. I. Леніна ва ўрачыстай 

абстаноўцы, у прысутнасці прадстаўнікоў райкома партыі і райкома камсамола, афіцэры 

ваенкамата уручылі медаль «Воіну-інтэрнацыяналісту ад удзячнага афганскага народа». Памятаю, 

як па-ваеннаму дакладна выйшаў Міхаіл са строю, накіраваўся да афіцэраў. Белы картуз  

падкрэсліваў яго вясковае паходжанне. Ззаду, у страі, стаялі намнога дужэйшыя і больш высокага 

росту хлопцы. А маю ўвагу прыцягнуў  менавіта ѐн. 

– Няўжо Міхаіл Хадакоў быў на вайне? – прамільгнула думка, і тут жа голас афіцэра перабіў яе: 

«...Узнагароджваецца медалѐм». 

Звычайная біяграфія маладых людзей яго пакалення. Маці – сельская працаўніца, даярка 

саўгаса «Вішн»” Лѐзненскага раѐна. Цяпер ужо на пенсіі. Сястра Ала. Бацькі няма – кінуў сям'ю, калі 

Міхаіл быў маленькім. Вучыўся ў Бабінавіцкай школе, затым пайшоў набываць прафесію трактарыста ў 

Дубровенскае СПТВ-25. Туды ездзілі хлопцы з яго вѐскі. Падгаварылі Міхаіла – падумаў, усѐ ж весялей 

будзе разам з землякамі. Хутка закончыў вучылішча, стаў працаваць у роднай гаспадарцы на 

трактары. Падаспела павестка з ваенкамата– аказалася, не служыць. Прапанавалі вучыцца на 

шафѐра на абласнмх курсах ДТСААФ ад ваенкамата. Згадзіўся з радасцю, паехаў у Віцебск. Там 

вучылі што трэба – стаў ганяць па гарадскіх вуліцах не горш за бывалых шафѐраў-прафесіяналаў. 

Асвоіў ваджэнне поўнапрывадных аўтамашын. Асабліва звяртаў увагу на добрае вывучэнне 

матэрыяльнай часткі, бо ведаў: у арміі памочнікау будзе мала, будуць камандзіры і падначаленыя. 

Перад арміяй паспеў папрацаваць на   камбайне. Якраз урадзіла ў саўгасе жыта. Прызначылі 

памочнікам да аднаго вопытнага механізатара. Аднойчы пасля пыльнай і цяжкай змены дома 

чакала павестка: «з´явіцца. Мець пры сабе»… 

Маці заплакала ў голас: 

– Сынок ты мой, ты ж яшчэ маленькі, як ты будзеш без мяне... 

Провады справілі па-вясковаму звычаю – звалі ўсіх. Са спіртным тады было лягчэй, 

прызываўся ў 1984 годзе. Зразумела, пад плотам не валяліся, але і цвярозымі не былі. Так весела 

і паехаў на зборны пункт у Віцебск. 

Армейскае жыццѐ ідзе па нейкіх сваіх, дакладна вызначаных правілах. А што яны існуюць, 

Міша ведаў да арміі, а вось адчуў на сабе толькі пасля таго, як папаў з Віцебска у Сярэднеазіяцкую 

ваенную акругу, у Ташкент. 

Успомнім той час. У Афганістане ў 1984 годзе амерыкансксія «Сцінгеры» прашывалі 

наскрозь нашы самалѐты і верталѐты. Вайна расшырала свае граніцы. Яна ставілася ўсѐ больш 

крывапралітнай. Да 1985 года заставалася яшчэ доўгіх 12 месяцаў. У друку мільгалі кароткія 

паведамленні ТАСС,   з якіх нельга было што-небудзь толкам зразумець. 

Але Міша кожнай часцінкай сваѐй душы, як кажуць, сваѐй скурай адчуваў яе гарачае 

дыханнне. На ваенны аэрадром раз-пораз садзіліся цяжкія транспартныя самалѐты, і ім трапнае 

імя далі воіны-афганцы «Чорны цюльпан». Два месяцы каранціну праляцелі як два дні. Выконвалі 



ўсѐ, што загадвалі камандзіры. Аднойчы днѐм па часці пранѐсся слых – на Афганістан! 

Дзень прайшоў нармальна, у напружаным чаканні. Вечарам тэрмінова, па трывозе, часць 

паднялі на ногі. Камандзір зачытаў загад, строем накіраваліся ў самалѐт. Магутныя маторы раўлі, 

набіраючы моц. Звонка скрыпелі тармазы, утрымліваючы самалѐт з апошніх сіл на зямлі. Нарэшце 

лѐтчыкі вырашылі – пара. I самалѐт з кожнай секундай, набіраючы разгон, ірвануўся ў неба. Ляцелі 

на вялікай вышыні. На душы было трывожна. Унізе ў сіняй смузе нябачнымі станавіліся пікі высокіх 

гор, далѐкія кішлакі. Камандзіры падабралі такі час, каб самалѐт даставіў салдат і афіцэраў перад 

самым заходам сонца ў Кабул. Пляцоўка аэрадрома ў сталіцы ДРА выбрана такім чынам, што ў 

гэты час пры заходзе на пасадку з выключанымі бартавымі агнямі маджахедам цяжка вызначыць 

месца знаходжання самалѐта і трапна папасці «Сцінгерам». 

Служыў у Кабуле. Праз два месяцы, калі стараслужачыя вярнуліся ў Саюз, дастаўся ЗІЛ-131. 

Міхаіл Хадакоў выконваў празаічную работу – вазіў з Хайратона ў Кабул харчовыя прыпасы. 

Хадзілі калонамі. Бачыў неаднойчы смерць перад сабой. У адным з рэйсаў яму пашанцавала: 

ідучы перад ім бронетранспарцѐр наскочыў на міну, а яго машына засталася цэлай. Былі выпадкі, 

калі з суседніх гор ляцелі кулі ў бок калоны. Прыгінаўся ніжэй, але не скідваў нагу з педалі 

акселерата. Без малой цені пахвальбы ѐн апавядае пра сваю службу. 

Звычайны салдат, звычайная біяграфія… 

З арміі вярнуўся ў 1986 годэе. Яму  здорава пашанцавала. Не ранены, не забіты. 

Дэмабілізаваўся ў снежні, а ў сакавіку жаніўся. Знайшоў сваю любімую, яе завуць Зоя. Дзяўчына толькі 

закончыла Віцебскае медыцынскае вучылішча. Цяпер гадуе сына Дзяніса. Яму год і 8 месяцаў. 

Далей пачынаецца не вельмі прыемная частка расказа аб салдаце Міхаіле Хадакове. За час 

журналісцкай работы многа даводзілася сустракацца з людзьмі і бачыць усялякіх ветэранаў:   Вялікай 

Айчыннай вайны, тых, хто быў у В'етнаме, Егіпце, Сірыі, іншых краінах, ветэранамі   афганскай вайны. 

Розныя гэта былі людзі – адны сціплыя, другія ўзахлѐб расказвалі пра свае подзвігі. Асобныя як бы 

незнарок дзынкалі навешанымі медалямі: глядзі, маўляў, – абы за што іх не даюць! Міхаіл не з тых 

людзей. Сказаць, што ѐн сціплы – нічогане сказаць. Ён, як мне здалося, яшчэ і сарамлівы. Воінам-

афганцам савецкім урадам устаноўлены некаторыя ільготы, у тым ліку і па атрыманню жылля. А ѐн 

цягаецца ў Гарадку па кватэрах, жыве бех прапіскі. Дзе ѐн знойдзе ў гарадку такую кватэру, каб прапісалі 

адразу трох чалавек? У міліцыі гвавораць – не хапае метраў. Дзе яго метры, паложаныя па закону? 

Не, М. Хадакоў звяртаўся да свайго начальніка – механіка аўтабазы РПС С. П. Шкуратава. 

Той адказаў: 

– Няма ў нас кватэр, і не спадзявайся! 

Пайшоў у гарвыканком да В. А. Бараноўскага. Паставілі на льготную чаргу, аж 133. Хоць і не 

вельмі добра вучыўся Міша ў школе, але ўсѐ ж здолеў падлічыць – стаяць яму ў гэтай чарзе пакуль 

не стане дзедам. А больш нікуды ѐн не звяртаўся. Жонка, мядсястра па спецыяльнасці, ніяк не 

можа ўладкавацца ў Гарадку на працу. Няма месца. 

Не верыцца, што М. А. Хадакову нельга на першых парах знайсці хаця б месца ў адным са 

шматлікіх інтэрнатаў гарадка. А потым ужо і вырашыць кватэрную праблему. 

Дык хто ж дапаможа воіну-афганцу ў Гарадку? 

Л. Кажамякін 

 


