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«ТЫ ТОЛЬКІ, СЫНОК, ПІШЫ», – 

 

прасіла маці, праводзячы Леаніда на службу. А той, цвѐрда абяцаючы, ведаў, што гэта будзе адзінае 

супакаенне для дарагога чалавека, бо бачыў, як чакала яна вестачкі ад старэйшага сына, які служыў на 

Далѐкім Усходзе. За гонар лічыў прайсці вайсковую службу і Леанід. 

Будучы навучэнцам Полацкага палітэхнікума, дзе атрымліваў спецыяльнасць майстра халадзільна-

кампрэсарных машын і ўстановак, хлопец, можна сказаць, рабіў першыя крокі насустрач сваѐй будучыні. На 

зборах у абласным ДТСААФ ѐн асвойваў тэорыю і практыку скачкоў з парашутам – і ў прыпісным лісце 

з’явіўся запіс: «Падрыхтаваны па ваеннай спецыяльнасці парашутыст». 

– Усіх нас з каманды парашутыстаў разам і прызвалі ў армію. Выходзіць, рыхтавалі загадзя, – 

расказвае Леанід Фѐдаравіч Навумѐнак. – Нам сказалі, што службу будзем праходзіць у Андзіжане (горад ва 

Узбекістане). Колькі часу правялі ў Барысаве. Тут мы праходзілі чарговую медкамісію і на рукі атрымалі 

медыцынскія кніжкі, дзе стаяла пячатка з надпісам: «Па стане здароўя годны да службы ў Дэмакратычнай 

Рэспубліцы Афганістан». Такі запіс быў і ў майго земляка Вячаслава Галузы, з якім разам вучыліся ў 

тэхнікуме, разам былі на зборах па падрыхтоўцы парашутыстаў, разам прызываліся, разам трапілі ў 

«вучэбку», а затым і ў Кабул, адкуль нас накіравалі ў вайскавую часць. 

Паўгода Леанід правѐў у Фергане, дзе была вучэбная часць. Вось тут малады баец і зразумеў, 

наколькі няпростай і сур’ѐзнай будзе служба. 

Да дому часта, але ніводнага разу не паскардзіўся на цяжкасці: не хацеў, каб хваляваліся родныя. 

Лісты Леаніда не неслі ніякай канкрэтнай інфармацыі пра тое, як яму служыцца. Але маці была рада і таму, 

што сын проста піша, беражліва захоўвала кожнае пісьмо і перачытвала іх раз за разам. 

«Дорогие родные! С большим приветом и массой наилучших пожеланий спешит к вам моѐ 

очередное письмо. В первых строках своего небольшого письма хочу сообщить, что письмо я ваше получил, 

за которое большое спасибо. Немного о себе и о службе. Я жив, здоров, чего и вам желаю. Служу по-

прежнему на старом месте, особенных измененнй в моей службе не произошло. Служба продвигается 

нормально. Время летит незаметно. Обо мне не беспокойтесь. Берегите себя...» – адзін з лістоў, які дастала з 

пажоўклага канверта. А іх у сям’і Навумѐнкаў вялікі стос. Леанід удзячны маці за тое, што захавала лісты, 

якія праз гады вяртаюць яго ў маладосць. Кожнае з іх Леанід Фѐдаравіч можа цытаваць на памяць. 

– Служыў у сапѐрным батальѐне Віцебскай паветрана-дэсантнай дывізіі. Мой сябра, Славік Галуза, 

трапіў у сапѐрную роту. Падчас службы сустракаліся, але не часта, – расказвае субяседнік. – Увогуле, нас 

маглі прыкамандзіраваць да любой часці на суправаджэнне калоны. Страшна было знімаць першую міну... А 

потым гэта стала звыклай з’явай. 

Несумленна, рызыка была, і прычым, вялікая. Медаль «За адвагу», якой удастоены Леанід 

Навумѐнак. – заслужаная ўзнагарода. 

Леанід Навумѐнак Афганістан пакідаў апошнім бортам. Гэта быў люты 1989 года. Сення воін-

інтэрнацыяналіст часта згадвае службу. А гады тры назад з сябрамі-саслужыўцамі ездзіў у Гомель на 

сустрэчу. Было пра што ўспомніць, над чым жартаваць і каго памянуць. Не дарэмна ж гавораць, што памяць 

патрэбна не мѐртвым, памяць патрэбна жывым. 
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