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…ЖЫЛІ, ЯК У ДРУЖНАЙ СЯМ’І 

 

– За ўвесь перыяд маѐй службы ў Афганістане наша эскадрьлля не згубіла ніводнага 

пілота, – расказвае Ю. В. Хадкевіч, маѐр запасу, работнік аховы райаграсервісу. – Праўда, пяць 

самалѐтаў былі збіты, ды лѐтчыкі паспявалі катапульціравацца. Майму сябру, капітану Аляксею 

Аляксандраву, парашут двойчы выратаваў жыццѐ. У другі раз, недалѐка ад Кабула, пасля 

прызямлення ѐн аказаўся пад мінамѐтным абстрэлам, але нашы самалѐты адсеклі душманаў 

агнѐм, а верталѐт-выратавальнік падабраў капітана. 

– Як вы трапілі у Афган? 

– Як i большасць маіх саслужыўцаў. У арміі загады не абмяркоўваюцца. 

– Чым запомнілася служба ў гэтай краіне? 

– Павышаным пачуццѐм адказнасці за лѐс авіяцыйнай тэхнікі і, у акнчатковым выніку, за 

жыццѐ тых, хто яе пілатуе. Я ж у той час быў намеснікам камандзіра эскадрыллі па інжынерна-

тэхнічнай службе. А гэта нялѐгкі хлеб. Яшчэ запомнілася невыносная гарачыня. Здараліся дні, калі 

палѐты праводзіліся толькі ў начны час – днѐм pyxaвікі пачыналі «барахліць» з-за перагрэву. 

– Дзе i як пачаўся вайсковы шлях? 

– Пасля заканчэння СШ № 2 г. Верхнядзвінска паступіў у Калініградскае ваеннае 

авіяцыйна-тэхнічнае вучылішча. Атрымаўшы дыплом i лейтэнантскія пагоны, я трапіў ў Эстонію. 

Затым – Германія, дзе асвоіў ужо трэці тып самалѐтаў. 

Давялося паслужыць i ў Pacii, дакладней, – у Забайкаллі. Вось там i атрымаў «афганскі» 

загад. Пасля гэтай замежнай камандзіроўкі зноў Забайкалле, i, нарэшце, Украіна. 

– Геаграфія службовых вандровак уражвае. Вам давялося мець справу з людзь.мі 

розных нацыянальнасцей. Ці  з yci.ui знаходзілі агульную мову? 

– За ўсе мае армейскія гады не было ніводнага канфлікту на нацыянальнай падставе. 

Рускія, беларусы, узбекі, латышы, эстонцы i літоўцы выконвалі адну справу i жьлі, як у дружнай 

сям’і. Гэта потым ужо, пры так званай перабудове, палітыкі пачалі высвятляць адносіны. 

I яшчэ хачу зазначьщь: калі ты жывеш у якой-небудзь краіне, будзь ласкавы – паважай 

звьпчаі, мову i культуру карэннага насельніцтва. Я i зараз магу на бытавым узроўні размаўляць з 

эстонцамі, а з украінцамі – тым больш. Толькі прыняць прысягу Украіне, калі пачаўся «парад 

незалежнасцей», я адмовіўся. Дарэчы, мая жонка эстонскую мову ведае лепш за мяне. 

– Вось i падстава спытаць пра жонку... 

– Усе гады Ніна Іванаўна цярпліва пераносіла цяжкасці качавога жыцця. Эканаміст па 

спецыяльнасці, бралася за любую работу. Калі мы здолелі набыць дом у Бялькоўшчыне, была 

вeльмi задаволена. I мы разам не можам нарадавацца сваѐй сядзібай. 

– Маеце на ўвазе i дзяцей? 

– З намі малодшы сын i дачка. Biктар працуе ў ахове, Ірына – студэнтка-завочніца. 

– А старэйшы сын? 

– Юрый скончыў Ленінградскае вышэйшае агульнавайсковае каманднае вучьлішча імя 

Кірава. Служыў на поўдні Pacii, камандаваў разведвальным узводам, затым ротай. Узнагароджаны 



ордэнам «За асабістую мужнасць». Яго таварышы расказвалі, што Юра вынес з гор параненага 

камандзіра, які неўзабаве стаў яго цесцем. 

Застаецца толькі дадаць, што сам Юрый Віктаравіч Хадкевіч – кавалер ордэна «За 

службу Радзіме ва Узброеных сілах СССР», мае i медаль «Ад удзячнага афганскага 

народа». Аб сваей службе успамінае з цеплынѐй i ніколі не шкадуе аб зробленым шмат 

гадоў назад выбары. 

М. Каткоў.— 

 


