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У лёт най кніж цы Сяр гея Па цке-

ві ча — 970 га дзін на лё ту. За да чы 

цвёр да струк ту ра ва ны па датах, 

ме ся цах і га дах.

— Ад ра зу му шу за зна чыць: пра 

тое, што ад бы ва ец ца ў Аф га ні ста-

не, ве да лі зболь ша га на ўзроў ні 

па га ло сак. Ка лі я раз пры ехаў 

да до му ў Асі по віц кі ра ён на ад па-

чы нак, то баць ка па ве да міў, што 

пры еха лі ха ваць двух ма ё раў. Ка-

лі яшчэ ву чыў ся ў Кі раў скім ва ен-

ным авія цый на-тэх ніч ным ву чы лі-

шчы, то ў ад на курс ні ка бар та вым 

тэх ні кам у Аф га ні ста не слу жыў 

бацька.

Да 1984 го да я два га ды слу-

жыў бар та вым тэх ні кам у Паў ноч-

най гру пе. Наш полк дыс ла ка ваў ся 

ў поль скім го ра дзе Лег ні ца. Там я 

стаў ма ла дым баць кам. І вось у 

ад но з ма іх дзя жур стваў нам аб-

вяс ці лі, што ад ну эс кад рыл лю з 

дзвюх ад праў ля юць у Аф га ні стан. 

Не бы ло ні я кіх па пя рэд ніх ад бо раў 

ці ча гось ці яшчэ — прос та кож ны 

дру гі му сіў вый сці са строю.

«У кам бі не зо не 
заўж ды ля жаў 
піс та лет»

— Спа чат ку нас ад пра ві лі ва 

ўзбек скі го рад Ка ган. Па чы на ла ся 

ле та, і мер ка ва ла ся, што за гэ ты 

час мы зболь ша га адап ту ем ся да 

вель мі вы со кіх тэм пе ра тур. І вось 

16 чэр ве ня 1984 го да транс парт-

ны са ма лёт Іл-76 пе ра во зіць нас у 

аф ган скі Баг рам на авія ба зу. Зна-

хо дзіц ца яна пры клад на за 50 кі ла-

мет раў на поў нач ад Ка бу ла. Клі-

мат, вя до ма, на наш не па доб ны 

ні кроп лі. Ад нос на ра та ва ла толь кі 

тое, што авія ба за зна хо дзі ла ся на 

вы шы ні пры клад на 1500 мет раў 

над уз роў нем мо ра, і та му там бы-

ло кры ху ха лад ней.

На ша эс кад рыл ля му сі ла за бяс-

печ ваць ра бо ту двух пад раз дзя-

лен няў, якія вы кон ва лі апе ра цыі ў 

Пандж шэр скай цяс ні не. Полк ба-

за ваў ся ў па сёл ку Ру ха, а ба таль-

ён — у па сёл ку Ана ва. На се ле ныя 

пунк ты на гад ва лі па фор ме куб кі 

па ся род не пад ступ ных скал. Цяс ні-

на зна хо дзіц ца на паў ноч ным ус хо-

дзе Аф га ні ста на блі зу мя жы з Па-

кі ста нам. Гэ та быў вель мі зруч ны 

транс парт ны ка лі дор, праз які на 

вярб лю дах іш лі ўзбра ен ні і боепры-

па сы з Па кі ста на, а за ад но — мес-

цам, дзе бы лі ар га ні за ва ны ву чэб-

на-трэ ні ро вач ныя ба зы. До ступ да 

гэ тай цяс ні ны вель мі моц на аб ме-

жа ва ны — ту ды вя дзе ўся го толь-

кі ад на да ро га. Пад кант роль па-

ля вых ка ман дзі раў яна пе рай шла 

яшчэ ў 1979 го дзе.

Тое, што тут ідзе вай на, я ўсвя-

до міў толь кі праз ме сяц пас ля та-

го, як пры быў у Баг рам. Авія ба-

за та ды тра пі ла пад страшэн ны 

нач ны аб стрэл. А да та го мы ўжо 

па спе лі пад рых та ваць тэх ні ку да 

вы ле ту — пад ве сі лі ўзбра ен не, за-

пра ві лі ба кі. Але ўзлёт нам не да-

зво лі лі. Аб стрэл вёў ся за паль ны мі 

мі на мі. Яны па фор ме на гад ва лі 

блі ны. Пло шча па ра жэн ня іх не 

вель мі вя лі кая. Але мі ны, які мі нас 

аб стрэль ва лі, бы ло не маг чы ма ні-

чым па ту шыць не каль кі га дзін. Усё 

роў на як грэ час кі агонь з ле та пі саў. 

І вось ад на мі на пра ля це ла як раз 

па між вер та лё таў. На фю зе ля жах 

за ста лі ся толь кі пыр скі. Мож на ска-

заць, што тут дзі ка па шан ца ва ла. 

Спра ва ў тым, што за ме сяц да на-

ша га пры быц ця авія ба зу так са ма 

аб стрэль ва лі. І та ды зга рэ лі ча ты-

ры са ма лё ты. Так са ма ад туль я вы-

нес адзін «су ве нір» — ку лю, якая 

шлёп ну ла ся мне прос та пад но гі.

Мы ве да лі, што ма джа хе ды лю-

та ка ту юць на шых сал дат. Та му ка-

лі я ад праў ляў ся на ба я вы вы лет, 

то ў кі шэ ні кам бі не зо на заўж ды ля-

жаў піс та лет. А ка лі пе ра соў ва лі ся 

па тэ ры то рыі ба зы на ват у кра му, 

то я на сіў з са бой гра на ту Ф-1. Па-

ля ва лі на на шых сал дат вель мі ак-

тыў на. Не сак рэт, што за кож на га 

за бі та га ім пла ці лі гро шы. У якас ці 

рэ ча ва га до ка зу пры маў ся на ват 

кам бі не зон.

ПЯТ НАЦ ЦАЦЬ

У вай не ў ДРА ўдзельнічалі 

ка ля 30 ты сяч гра ма дзян Бе ла-

ру сі, 771 з якіх за гі нуў, больш 

за паў та ры ты ся чы атры ма лі 

ра нен ні, у вы ні ку ба я вых дзе-

ян няў сот ні во і наў-«аф ган цаў» 

ста лі ін ва лі да мі. Сён ня во і ны-

«аф ган цы» — за ха валь ні кі 

па мя ці аб той кро ва пра літ най 

вай не, аб доб лес ці, подз ві гу, 

сла ве, аб за гі ну лых ба я вых 

сяб рах-та ва ры шах. 

Аф ган ская вай на лег ла на 

не акрэп лыя пле чы пры зыў-

ні коў — уча раш ніх са вец кіх 

школь ні каў. Бяз ву сыя хлап-

чу кі пра яві лі сябе вель мі 

год на, па ка заў шы муж ны мі 

во і на мі, здоль ны мі ад важ на 

зма гац ца, год на вы кон ваць 

во ін скі аба вя зак і ва ен ную 

пры ся гу. Сён ня мож на па-

роз на му ацэнь ваць па дзеі 

30-га до вай даў ні ны, але ні-

хто і ні ко лі не ўсу мніц ца ў 

доб лес ці і стой кас ці на шых 

ва ен на слу жа чых.

Вы вад на шых вой скаў з тэ-

ры то рыі Аф га ні ста на па чаў ся 

15 мая 1988 го да ў ад па вед-

нас ці з за клю ча ны мі Жэ неў-

скі мі да мо ва мі аб па лі тыч ным 

урэ гу ля ван ні ста но ві шча ва-

кол ДРА. СССР аба вя заў ся 

вы вес ці свой кан тын гент у 

дзе вя ці ме сяч ны тэр мін. Аб па-

ле ныя сон цам Аф га на, за гар-

та ва ныя ў ба ях з душ ма на мі, 

са вец кія во і ны па ча лі вяр тац-

ца на ра дзі му. Апе ра цы яй па 

вы вя дзен ні вой скаў кі ра ваў 

ка ман ду ю чы 40-й агуль на-

вай ско вай ар мі яй ге не рал-

лей тэ нант Ба рыс Гро маў. 

Да рэ чы, у 1986—1987 га дах 

ён у Грод не ка ман да ваў 28-й 

агуль на вай ско вай ар мі яй 

Чыр ва на сцяж най Бе ла рус-

кай ва ен най акру гі.

15 лю та га 1989-га са вец кія 

вой скі бы лі цал кам вы ве дзе-

ны з ДРА. Мно гія во і ны-«аф-

ган цы» пад час ба я вых дзе ян-

няў па ка за лі ўзо ры ад да на сці 

Ай чы не, муж нас ці, ге ра із му, 

доб лес ці і вер нас ці ва ен най 

пры ся зе. У іх лі ку — ка ман-

дзір ба таль ё на 126-га гвар-

дзей ска га тан ка ва га пал ка 

3-й гвар дзей скай тан ка вай 

ды ві зіі гвар дыі маёр Вік тар 

Ма цу ле віч. Ён на ра дзіў ся 

24 мая 1947 го да ў По лац ку. 

У 1961 го дзе скон чыў сем 

кла саў ся рэд няй шко лы, у 

1966-м — сель ска гас па дар-

чы тэх ні кум. Га ра доц кім рай-

ва ен ка ма там быў пры зва ны 

ў ра ды Уз бро е ных Сіл СССР. 

З 1969 го да пра ца ваў на 

прад пры ем ствах аб лспа жыў-

са ю за ў Ві цеб ску. У 1972-м 

Ві цеб скім гар ва ен ка ма там 

паў тор на пры зва ны ў ра ды 

Уз бро е ных Сіл, на кі ра ва ны 

для пра хо джан ня служ бы ў 

во ін скую часць на па са ду ка-

ман дзі ра тан ка ва га ўзво да. У 

1973 го дзе скон чыў экс тэр нам 

Уль я наў скае вы шэй шае тан-

ка вае ка манд нае ву чы лі шча, 

у 1980 го дзе — Вы шэй шыя 

афі цэр скія кур сы «Вы страл». 

Служ бу пра хо дзіў у тан ка вых 

пад раз дзя лен нях і час цях 

Чыр ва на сцяж най Бе ла рус-

кай ва ен най акру гі». Спе цы-

я ліст 1-га кла са, ён, як той 

ка заў, на ра дзіў ся з «ва ен най 

кос тач кай», лі та раль на днём 

і ноч чу зна хо дзіў ся з пад на ча-

ле ны мі сал да та мі і афі цэ ра-

мі ў пар ку ба я вых ма шын, на 

тан ка дро ме, у на ву чаль ных 

кла сах, на трэ на жо рах. Для 

аса бо ва га скла ду ён быў са-

праў ды як баць ка род ны. На 

па ля вых за ня тках ву чыў пад-

на ча ле ных трап на стра ляць, 

па-май стэр ску ва дзіць танк, 

уме ла ары ен та вац ца ў скла-

да най так тыч най аб ста ноў-

цы. Кам бат стаў на ва та рам 

спа бор ніц тва ся род тан ка вых 

экі па жаў на прыз вы ха ван ца 

пал ка Ге роя Са вец ка га Са-

ю за ка ман дзі ра тан ка лей тэ-

нан та Ула дзі мі ра Кра е ва, які 

пра сла віў ся пры вы зва лен ні 

Ві цеб скай воб лас ці.

7 снеж ня 1981 го да Вік тар 

Ма цу ле віч быў на кі ра ва ны ў 

ДРА. У не зна ё мы і да лё кі Аф-

га ні стан ён ля цеў з су пя рэч-

лі вы мі па чуц ця мі, з тры во гай 

у ду шы: што ча кае яго там, у 

чу жых га рах, на гэ тай не вя-

до май вай не? На вай не, пра 

якую та ды ма ла што бы ло 

вя до ма, хоць ба я выя дзе ян ні 

ўжо іш лі не каль кі га доў. Свой 

3-ці тан ка вы ба таль ён 24-га 

гвар дзей ска га Пра жска-

га тан ка ва га пал ка Вік тар 

Ма цу ле віч пры няў у ра ё не 

Шын дан да пра він цыі Ге рат. 

Кам бат, які ўдых нуў азі яц кую 

спё ку, спаз наў сма гу ў рас-

па ле ных га рах, не мі ла сэр нае 

аф ган скае сон ца, з пер шых 

жа дзён зна хо джан ня ў Аф-

га не на доў га за пом ніў выц-

цё сна ра даў і спе вы куль, 

скры гат аскол каў аб ска лы і 

бра ню, вы ра та валь ны ро кат 

вер та лё таў над га ла вой.

6 мая 1982 го да ў пра він-

цыі Гіль менд, ка ля на се ле на-

га пунк та Гі рышк, душ ма ны 

за ха пі лі элект ра стан цыю і ад-

клю чы лі ад элект рыч нас ці ба-

воў на пе ра пра цоў чую фаб ры-

ку. Па сту піў за гад да па маг чы 

мяс цо ва му на сель ніц тву вы-

біць во ра га з за хоп ле на га аб'-

ек та. На вы ка нан не апе ра цыі 

па сла лі ўзмоц не нае пад раз-

дзя лен не 3-га тан ка ва га ба-

таль ё на пад ка ман да ван нем 

гвар дыі ма ё ра Ма цу ле ві ча. 

Бой ішоў ка ля ча ты рох га дзін. 

У гэ ты час пад раз дзя лен не 

бы ло аб стра ля на душ ма на мі 

з гра на та мё таў і мі на мё таў. 

Вік тар Ма цу ле віч атры маў 

цяж кае ра нен не і быў ад-

праў ле ны ў ва ен ны шпі таль 

Ка бу ла. У эфі ры сал да ты-ра-

дыс ты пе рад алі ад кры тым 

тэкс там ка рот кае па ве дам-

лен не: «Кам бат-3 цяж ка па-

ра не ны!» Праз не ка то ры час 

во раг быў зні шча ны — так 

во і ны ад помс ці лі за ра нен не 

свай го лю бі ма га ка ман дзі ра. 

На жаль, тыя ра ны ака за лі ся 

смя рот ны мі — ва ен ныя ме-

ды кі бы лі бяс сіль ныя...

Вік тар Ма цу ле віч па мёр ад 

атры ма на га ра нен ня. Па ха ва-

лі кам ба та з во ін скі мі ўша на-

ван ня мі ў Ві цеб ску, на ра дзі ме 

ад важ на га афі цэ ра-тан кіс та. 

За муж насць і ге ра ізм афі цэр-

«аф га нец» па смя рот на ўзна-

га ро джа ны ор дэ нам Чыр во-

най Зор кі і ме да лём «Во і ну-ін-

тэр на цыя на ліс ту ад удзяч на га 

аф ган ска га на ро да».

За ха ваў ся ліст ка ман дзі-

ра час ці гвар дыі пад пал коў-

ні ка Фа і ка Фай зу лі на і яго 

на мес ні ка ка ман дзі ра пал ка 

гвар дыі ма ё ра Ге ор гія Ата-

ма на ва, на кі ра ва нае ў па-

сё лак Ба роў ка Ле пель ска га 

ра ё на Ві цеб скай воб лас ці 

Ве не цыі Ры го раў не Ма цу ле-

віч — уда ве кам ба та. У ім, у 

пры ват нас ці, га во рыц ца: «За 

час пра хо джан ня служ бы ў 

час ці Вік тар Ці ха на віч ка рыс-

таў ся за слу жа ным аў та ры-

тэ там у ка ман да ван ня, лю-

боўю і па ва гай у та ва ры шаў 

па служ бе і пад на ча ле ных. 

Ка ман дзір ба таль ё на вы зна-

чаў ся вы со кі мі ма раль на-па-

лі тыч нымі якас ця мі: сціп лас-

цю, спа гад лі вас цю, вы со кай 

па тра ба валь нас цю да ся бе 

і на ва коль ных, прын цы по-

вас цю. Яму бы лі ўлас ці выя 

муж насць і ад ва га, вы со кае 

пра фе сій нае май стэр ства 

афі цэ ра-тан кіс та, умен не ма-

бі лі за ваць пад на ча ле ных на 

вы ка нан не ба я вой за да чы, 

га ра чым сло вам і аса біс тым 

пры кла дам па вес ці за са бой 

та ва ры шаў па служ бе.

ДА КРА НУЦ ЦА
С

ПОЎ НІ ЛА СЯ 30 га доў з дня вы ва ду з Аф га-

ні ста на Аб ме жа ва на га кан тын ген ту са вец кіх 

вой скаў. Амаль дзесяць га доў вя ла ся бяз лі-

тас ная вай на ў гэ тай да лё кай кра і не. Вай на, 

якая апяк ла лёс цэ ла га па ка лен ня мно гіх рэс пуб лік. 

Аф га ні стан — не толь кі на ша тра гіч ная і ге ра іч ная 

гіс то рыя, але і на ша не за гой ная ра на, гор кі боль, глы-

бо кая па ва га да тых, хто прай шоў праз вы пра ба ван ні 

з го на рам са праўд на га во і на-па тры ё та.

Р
ОЎНА тры дзесяцігоддзі таму апош нія са вец кія сал да ты 

пе рай шлі мост це раз ра ку Пяндж, па кі нуў шы тэ ры то рыю 

Аф га ні ста на. Сён ня мы не ста вім за мэту даць ацэн ку 

дзе ян ням та га час ных кі раў ні коў, якія ад ным рос чыр кам пя ра 

кі ну лі ў пек ла дзя сят кі ты сяч ма ла дых хлоп цаў. 

Па кі нем гэ та на суд гіс то рыі і гіс то ры каў. 

Але пра тое, што там бы ло, ве даць трэ ба. Аб пе ра жы тым 

у Аф га ні ста не рас каз вае адзін з не па срэд ных удзель ні каў 

па дзей — пад пал коў нік у ад стаў цы Сяр гей ПА ЦКЕ ВІЧ, 

які слу жыў бар та вым тэх ні кам на транс парт ным ба я вым 

вер та лё це МІ-8МТ.

Віктар Мацулевіч на агнявым рубяжы.

Па мяць во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў, якія за гі ну лі ў час ба я вых дзе ян няў на тэ ры то рыі Аф га ні ста на, 
уша на ва лі 15 лю та га ў Мін ску на вост ра ве Муж нас ці і Смут ку. У 30-ю га да ві ну вы ва ду са вец кіх вой скаў 
з Аф га ні ста на ва ўра чыс тай цы ры мо ніі ўскла дан ня вян коў, кве так і па мят ным мі тын гу пры ня лі ўдзел 
прад стаў ні кі дзяр жаў ных ор га наў, гра мад скіх і ве тэ ран скіх ар га ні за цый, ва ен на слу жа чыя, кур сан ты 
ва ен ных на ву чаль ных уста ноў, а так са ма ве тэ ра ны аф ган скай вай ны, ма ці і ўдо вы за гі ну лых во і наў.

На здым ку: мі ністр аба ро ны Анд рэй РАЎ КОЎ.

Фо
 та

 Б
ел
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.


