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«Я ПРЫСЯГАЎ ТОЛЬКІ АДЗІН РАЗ» 

 

15 лютага мы адзначылі чарговую гадавіну вываду савецкіх войскаў з Афганістана. Дарэчы, 

у нашай рзспубліцы гэты дзень носіць назву «Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў». 

Столькі гадоў прайшло, але ў сэрцах нашых «афганцаў», як мы ix прывыклі іх называць, тая 

неаб'яўленая вайна засталася назаўсѐды. Напэўна, далѐка не ўсе ведаюць, што толькі ў нашым 

раѐне налічваецца 64 воiн ы-«афганцы». 

Жывымі адтуль вярнулліся не ўсе, чацвѐра нашых хлопцаў аддалі свае жыцці за Радзіму (я 

не баюся гэтых высокіх слоў) i пахаваны на роднай зямлі. Аб гэтым гаварыць цяжка, але было б 

недаравальным злачынствам i грэхам, калі б мы забыліся на ix імѐны. Успомніце нашых дарагіх 

хлопцаў i памяніце горкай чаркай: Mixaіл Шэўчанка (Росіца), Аляксей Савіцкі (Бялькоўшчына), 

Сямѐн Улашэвіч (Боркавічы), Пѐтр Яроменак (Чапаеўскі).  

Вечная ім памяць. 

*   *   * 

Юрыя Хадкевіча, ураджэнца нашага горада, выпускніка СШ № 2 1967 года, афіцэра запасу 

я шукаў даволі доўга. Нарэшце дзверы мне адчыніў высокі сімпатычны хлопец. Не, гэга быў не той 

чалавек, у пошуках якога я абышоў паўгорада. Гэта быў яго старэйшы сын, таксама Юрый. Taкi 

маладзенькі на выгляд, ѐн прайшоў i пабачыў такое, што многім з нас i не снілася. Але аб гэтым 

крыху ніжэй. 

Юрый   Хадкевіч-старэйшы скончыў Калінінградскае ваеннае авіятэхнічнае вучылішча.. 

15-я паветраная армія – першае месца службы. Пяць гадоў у Эстоніі, пяць – у Групе 

савецкіх войскаў у Германіі. У гэты час ужо на поўную моц працавала крывавая мясарубка ў 

Афганістане, а яны ўсѐй эскадрылляй пicалі рапарты з просьбай накіраваць ix туды. Чаму? «Хацелі 

праверыць сябе, даведацца, на што мы здольныя». Як бы там не было, але гэта словы 

сапраўднага мужчыны. 

Лѐс распарадзіўся інакш. Юрыя чакала далѐкая Забайкальская ваенная акруга, горад 

Борзя Чыцінскай вобласці. Зімой – да 45 градусаў марозу, летам – прыкладна такая ж 

тэмпература, толыкі з адваротным знакам. Нічога, трымаліся, на тое i ваенныя людзі. 

У 1985 годзе паступіў загад падрыхтаваць эскадрыллю для вядзення баявых дзеянняў у 

гарах. Усе разумелi, што гэта азначае. 15 красавіка наступнага года яны прызямліліся ў афганскім 

горадзе Баграм, дзе была буйная база ваенна-паветраных сіл. 

Першае уражанне – ашаломленасць. Моцны вецер, пыл, аглушальна равуць самалѐты, 

якія ідуць на чарговую штурмоўку пазіцый душманаў. Потым прывыклі. Непадалѐк 

дыслацыраваліся землякі – дэсантнікі са славутай Biue6скай дывізіі. I таксама непадалѐк – 

знакамітая «зялѐнка», на   штурм   якой   пастаянна лѐталі нашы веталѐты МІ-24. 

Аднойчы база падверглася масіраванаму абстрэлу з мінамѐтаў i рэактыўнымі снарадамі. 

На шчасце, ахвяр не было, у далейшым жа выпадкі абстрэлу былі адзінкавымі i не такімі моцнымі. 



Дарэчы, у ix зскадрыллі было 18 лѐтчыкаў. Вярнуліся на Радзіму ўсе 18 (!) – рэдкі выпадак. 

Хаця некаторых збівалі, адзін хлопец быў збіты нават два разы. Аднак усе паспявалі 

катапультавацца, i дапамога прыходзіла своечасова. 

Ці прыходзілі калі-небудзь думкі, сумненні: што мы робім у гэтай чужой нам краіне, навошта 

мы тут, навошта ўвогуле гэта вайна? Так, чаго там утойваць, прапагандысцкая машына ўжо давала 

збоі, ды i людзі, якія там ваявалі, бачылі ўсѐ ўласнымі вачыма, а не на экране тэлевізара. 

Бывала i такое, што прыязджалі з Ташкента ці самой Масквы высокія ваенныя чыны. 

Пакруціцца такі дзеяч у штабе ў Кабуле тыдзень-другі, атрымае вялікія грошы, а то i ордэн 

невядома за што i «зробіць ручкай». А ў гэты час сапраўдныя воіны клалі свае галовы ў варожых 

страляючых гарах. 

Але ўсяму прыходзіць канец. Зноў Борзя, дзе чакала сям'я, потым служба ў Адэскай 

ваеннай акрузе, пасля звальнення ў запас – вяртанне ў родны Верхнядзвінск. Аб кватэры марыць 

не прыходзілася, даводзілася наймаць за долары. 

…Юрый Віктаравіч паказвае мне свій парадны кіцель – сапраўдны «іканастас». Самая 

каштоўная ўзнагарода – ордэн «За службу Радзіме ва Узброеных Сілах» III ступені. 

А побач сядзіць малодшы, той самы малады хлопец, які адчыніў мне дзверы. 

Старшы лейтэнант Расійскай арміі (званне прысвоена датэрмінова), камандзір 

разведроты – а гэта вам не ў штабе, даруйце за грубасць, розных сакратарак ды машыністак па 

п'янцы ціскаць, тым больш, калі мець на ўвазе, што яго рота знаходзіцца ў Дагестане, удзельнік 

баявых дзеянняў у Чачні і славутага бою ў дагестанскім горадзе Буйнакску, калі невядомыя ( у нас 

чамусьці бандыты i тэрарысты амаль заўсѐды невядомыя) палілі рускія танкі, кавалер ордэна «За 

acaбістую мужнасць» i медаля «За адвагу». 

Як было б добра, каб нашы хлопцы проста спалі, без усякіх успамінаў аб вайне, баях і 

крыві. Але... Але, як сказаў бацька маладога афіцэра: «Я прымаў прысягу толькі адзін раз». 

Ёсць прысяга, ѐсць загад. Дарэчы, акрамя cтарэйшага сына ў сям’і Юрыя Віктаравіча яшчэ 

двое дзяцей. Сярэдні сын збіраецца паступаць у Беларускую ваенную акадэмію. І (маленькая 

сямейная тайна) дачка-сямікласніца таксама хоча быць ваеннай. 

У. Філімонаў 


