
Вік тар Ці ха на віч быў бяз-

меж на ад да ны род най Бе-

ла ру сі і як во ін да апош ня га 

ды хан ня за стаў ся вер ны ва-

ен най пры ся зе. Па мяць пра 

муж на га афі цэ ра-тан кіс та 

на заў сё ды за ха ва ец ца ў сэр-

цах і ўдзяч най па мя ці яго ба-

я вых сяб роў і бу дзе слу жыць 

пры кла дам са ма ах вяр на га 

вы ка нан ня во ін ска га і ін тэр-

на цы я наль на га аба вяз ку».

У Бе ла ру сі свя та за хоў ва-

юць па мяць аб удзель ні ках 

аф ган скай вай ны: пры пад-

трым цы Прэ зі дэн та Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі па іні цы я ты ве гра-

мад скай ар га ні за цыі «Бе ла-

рус кі са юз ве тэ ра наў вай ны 

ў Аф га ні ста не», Рэс пуб лі кан-

скай аса цы я цыі чле наў сем' яў 

ва ен на слу жа чых, якія за гі ну-

лі ў Аф га ні ста не, «Па мяць і 

аба вя зак», ка мі тэ та сем' яў 

ва ен на слу жа чых, якія за гі ну лі 

ў Аф га ні ста не, у ра ё не Тра ец-

ка га прад мес ця 3 жніў ня 1996 

го да быў ад кры ты Ме ма ры-

яль ны комп лекс, цэнт рам 

яко га стаў пом нік «Сы нам 

Ай чы ны, якія за гі ну лі за яе 

ме жа мі». У хра ме-пом ні ку ў 

го нар Усіх Свя тых за кла дзе-

на кап су ла з зям лёй з Аф га-

ні ста на, па ра шэн ні Мінск ага 

га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 

част ка на бя рэж най ра кі Свіс-

лач ад вост ра ва Муж нас ці і 

Смут ку да гас ці ні цы «Бе ла-

русь» атры ма ла наз ву «На бя-

рэж ная во і наў-ін тэр на цы я на-

ліс таў». У мно гіх на ву чаль ных 

уста но вах, прад пры ем ствах 

кра і ны ство ра ны па коі і кут-

кі во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў, 

подз ві гу во і наў-«аф ган цаў» 

пры све ча ны пес ні, вер шы, 

кні гі, хра ні каль на-да ку мен-

таль ныя філь мы.

Во і нам-«аф ган цам» пры-

све ча на і асоб ная экс па зі цыя 

ў за ле «На шчад кі Вя лі кай Пе-

ра мо гі» Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га му зея гіс то рыі Вя лі-

кай Ай чын най вай ны. У ад ной 

з віт рын — фа та гра фіі во і-

наў-«аф ган цаў» Ге ро яў Са-

вец ка га Са ю за — на мес ні ка 

ка ман дзі ра са пёр на га ўзво да 

гвар дыі стар ша га сяр жан та 

Мі ка лая Чэ пі ка, ку ля мёт чы-

ка гвар дыі ра да во га Анд рэя 

Мель ні ка ва, ка ман дзі ра вер-

та лёт най эс кад рыл лі ма ё ра 

Ва сі ля Шчар ба ко ва. Бе раж лі-

ва за хоў ва юц ца ба я выя і юбі-

лей ныя ме да лі во і наў-ін тэр-

на цы я на ліс таў, пе ра да дзе-

ныя ў дар му зею стар шы нёй 

Са ве та Мін скай га рад ской 

ар га ні за цыі ве тэ ра наў вай-

ны ў Аф га ні ста не «Па мяць» 

пал коў ні кам у ад стаў цы Ула-

дзі мі рам Шо ка вым.

У ад на па лчан 24-га гвар-

дзей ска га Пра жска га тан ка ва-

га пал ка 5-й мо та страл ко вай 

ды ві зіі ста ла доб рай тра ды-

цы яй рэ гу ляр на су стра кац-

ца на пя рэ дад ні Дня тан кіс та, 

ус па мі наць су мес ную служ бу 

пры вы ка нан ні ін тэр на цы я-

наль на га аба вяз ку ў Аф га ні-

ста не. Адзін з ар га ні за та раў 

гэ тых хва лю ю чых і не за быў-

ных су стрэч з ба я вы мі па-

бра ці ма мі — удзель нік ба я-

вых дзе ян няў у ДРА з лі пе ня 

1981-га да мая 1983 го да, уз-

на га ро джа ны ор дэ на мі Чыр-

во най Зор кі і Зор кай ІІІ сту пе ні 

ДРА, ме да лём «Ад удзяч на га 

аф ган ска га на ро да», Га на-

ро вай гра ма тай Прэ зі ды у ма 

Вяр хоў на га Са ве та СССР 

гвар дыі пал коў нік у ад стаў-

цы Ге ор гій Ата ма наў. Ба я вы 

афі цэр з асаб лі вым хва ля ван-

нем ус па мі нае та ва ры шаў па 

служ бе і ба я вых та ва ры шаў.

Мі ка лай ШАЎ ЧЭН КА,

пад пал коў нік у ад стаў цы.

За се кун ду 
да ка та стро фы

Ба я вы вы лет мог доў жыц ца як 

не каль кі га дзін, так і 15—20 хві лін. 

Што мы толь кі не ва зі лі! На прык лад, 

тыя ж дро вы, каб бы ло чым са грэц-

ца, пра дук ты хар ча ван ня, ва ду... Кі-

да еш з вы шы ні ў не каль кі дзя сят каў 

мет раў ледзь не на ўгад. Скід ва лі 

бо еп ры па сы ў скры нях. За пом ні ла-

ся, як зні шча лі по ле, за са джа нае 

рас лі на мі, з якіх пас ля ма джа хе ды 

ра бі лі нар ка тыч ныя рэ чы вы. Двац-

цаць вер та лё таў му сі лі скі нуць па 

пяць бо чак, у кож най з якіх бы ло 

па дзвес це літ раў лёг ка ўзга раль най 

вад ка сці. За тым спе цы яль ны са ма-

лёт усё пад паль ваў з вы шы ні.

Так са ма за бі ра лі бай цоў пас ля 

апе ра цый. І, на жаль, без гру зу «200» 

так са ма не абы хо дзі ла ся. Ад ной чы 

мы вы ле це лі на по шу кі экі па жа збі-

та га са ма лё та Міг-24. Ка ман дзір 

ней кім цу дам па са дзіў кры ла тую 

ма шы ну, ды вось толь кі з экі па жа 

не вы жыў ні хто. Ма джа хе ды па ста-

ві лі рас цяж ку прос та на це ла...

А ад ной чы пад бі ты штур ма вік 

знік у га рах, і што ста ла ся з экі па-

жам — не вя до ма. Ды і ў дзень на-

ша га пры лё ту з ба я во га за дан ня не 

вяр ну ла ся на зад пяць вер та лё таў. 

Але што ад мет на: за на ступ ныя 

15 ме ся цаў, па куль я быў у Аф га-

ні ста не, не быў згуб ле ны ні вод ны 

экі паж. За тое пас ля нас — ад ра зу 

два. Вер та лё ты вы ле це лі па ды-

маць экі паж са збі та га зні шчаль ні-

ка. Ад на він так ры лая ма шы на се-

ла, дру гая за ста ла ся пры кры ваць 

у па вет ры. І як раз яе і збі лі...

На ва ла сок ад смер ці бы лі і мы. 

Ад ной чы за хо дзі лі для па сад кі на 

ўжо вя до мую нам пля цоў ку. Але 

там ста яў па шко джа ны вер та лёт. 

Мы па він ны бы лі зняць з яго не ка-

то рыя вуз лы. Да та го ж дзве ска лы 

сы хо дзі лі ся пад вуг лом, та му апус-

кац ца ўніз бы ло вель мі скла да на. 

Але ўсё-та кі не як се лі. Толь кі ін жы-

нер вый шаў, каб аца ніць сі ту а цыю, 

як вер та лёт па чаў апус кац ца ўніз. 

Уя ві це са бе на шы па чуц ці! Пас ля 

вы свет лі ла ся, што вер та лёт сеў на-

са мрэч не на ка мен ную блі цоў ку, 

а на доб ра за мас кі ра ва ны блін даж. 

На шчас це, вер та лёт зна хо дзіў ся 

ва ўзлёт ным рэ жы ме, а та му ў ім 

ні чо га і не па шко дзі ла ся.

З аг ня вой пад трым кай так са ма 

бы лі скла да нас ці. Спе цы я лі за ва ных 

вер та лё таў — МІ-24 — не ха па ла. Та-

ды на шы Мі-8МТ пры кры ва лі адзін 

ад на го — ін ша га вый сця не за ста ва-

ла ся. Але якое там бы ло ўзбра ен не? 

Ку ля мё таў ха па ла на дзве-тры чар гі, 

бо яны моц на за бі ва лі ся пы лам пад-

час па сад кі. Та му «на шым усім» на 

вы па дак ад стрэль ван ня бы лі не кі ру-

е мыя рэ ак тыў ныя сна ра ды.

...Дзе ці на су стрэ чах у шко лах 

час та за да юць пы тан не: а ці не бы-

ло вам страш на? Ну а хто ў зда-

ро вым ро зу ме страч вае ін стынкт 

са ма за ха ван ня? Мя не, па мя таю, 

страх пра цяў, ка лі наш МІ-8 ад-

ной чы стра ціў кі ру е масць і прос-

та кру ціў ся на ад ным мес цы. Ужо 

рых та ва лі ся да та го, каб па кі даць 

вер та лёт. Але тут так са ма бы ла 

праб ле ма — па пра ві лах, ска каць 

мож на з вы шы ні не менш за сто 

мет раў ад уз роў ню зям лі і ад ра зу 

ж рас кры ваць па ра шут. Аль ты метр 

ап ты міз му не па каз ваў. Па куль ду-

ма лі, што мож на зра біць, ка ман-

дзі ру ўда ло ся пе ра ла міць «упар-

тасць» ма шы ны.

З авія ба зы вы хо дзіць ку дысь ці 

ў кіш ла кі або го рад нам ка тэ га-

рыч на за ба ра ня ла ся. Але ра зам з 

тым ве даю афі цэ ра, які пры ехаў у 

Аф га ні стан ха лас ты, а вяр нуў ся ў 

Бе ла русь жа на ты з ад ной воль на-

на ём най жан чы най.

...У Аф га ні ста не я пра быў 15 ме-

ся цаў. Ку лю, якую на сіў з са бой, 

я за хоў ваў увесь гэ ты час. Толь кі 

ка лі вяр та лі ся на зад, я яе вы кі нуў. 

Па ба яў ся вез ці праз мыт ню. Адзін 

мой са слу жы вец пры вёз ад туль 

жме ню зям лі. Яна і да гэ туль за-

хоў ва ец ца ў мяс цо вым школь ным 

му зеі.

Аф га ні стан доў га не ад пус каў 

Сяр гея Мі ка ла е ві ча. Яшчэ і ця пер 

яму па на чах сняц ца па дзеі той 

вай ны.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

16 лютага 2019 г. ПЛАЦДАРМ 5

«Я ВУ ЧЫЎ СЯ 
Ў САЛ ДАТ»

Пас ля та го як Мі ка лай 

Тур чак скон чыў Но ва сі бір-
скае ва ен нае па лі тыч нае 
ву чы лі шча, яго на кі ра ва-
лі слу жыць у Кі ра ва бад. 
У Аф га ні стан жа ён тра піў 
у ве рас ні 1984-га. Быў там 

амаль два га ды. Слу жыў у 

350-м дэ сант ным пал ку, які 

дыс ла ка ваў ся ў Ка бу ле.

— Я та ды быў у зван ні 

стар ша га лей тэ нан та. І пер-

шае, што я зра біў, пай шоў у 

сал дац кую лаз ню, каб уба-

чыць тых, з кім прый дзец ца 

ра зам ва я ваць. Здзі віў ся, 

ка лі ўба чыў ху дзень кіх хлоп-

цаў, на ват дэ мбе ляў. Па ду-

маў: як жа яны ў го ры па ле-

зуць? І па мы ліў ся. У га рах 

гэ тыя «дох лыя», на пер шы 

по гляд, хлоп цы бы лі ця га ві-

тыя. Мне аж пер шы час бы-

ло со рам на, што я — чэм пі-

ён па пе ра адо лен ні па ла сы 

пе ра шкод час ці, у якой слу-

жыў, — не мог не тое што 

ўгнац ца за імі, а і на огул 

вы ды хаў ся, — пры зна ец ца 

Мі ка лай Ры го ра віч.

Бы лы афі цэр не ўтой-

вае, што спа чат ку ву чыў-

ся ў ста ра слу жа чых. На-

прык лад, пра сіў па ка заць, 

як ума ца ван не з ка мя нёў 

пра віль на вы клад ваць. 

Праз не каль кі дзён, на-

ву чыў шы ся, пры му шаў іх 

пе ра раб ляць ня пра віль на 

скла дзе нае. Крыў дзі лі ся, 

але ж па мыл ка мо жа каш-

та ваць жыц ця. І бай цы гэ та 

ра зу ме лі.

А стар шы на ро ты Алег 

Ган цоў пад каз ваў, як ары-

ен та вац ца па кар це.

— Я ж пры вык да кар таў, 

дзе на ма ля ва на шмат зе ля-

ні ны, а ў Аф га ні ста не — го-

ры, пус ты ні. Ад па вед на на 

кар це ўсё ка рыч не вае. Вось 

і па пра сіў Але га ву чыць мя-

не. Ён, між ін шым, і ця пер 

слу жыць у ра сій скай ар міі, 

у спец на зе, — тлу ма чыць 

пад пал коў нік.

ЗА ХО ДЗІЦЬ 
НА ЖА НО ЧУЮ 
ПА ЛО ВУ — ТА БУ

Мой су раз моў нік ска заў, 

што, ба дай, са мае страш нае 

на вай не, — 

ка лі  г і  нуць 

ад на па лча не, 

тым больш 

пад на ча ле ныя. 

Як ка ман дзір, 

заў сё ды ві ніў 

у та кіх вы пад-

ках ся бе. Ці ўсё зра біў, каб 

тра ге дыі не ад бы ло ся? Та-

кое пы тан не ўзні ка ла са мо 

са бой.

Мяс цо вае на сель ніц тва, 

па яго сло вах, да са вец кіх 

сал дат і афі цэ раў ста ві ла ся 

ча сам, мож на так ска заць, 

не ва ро жа. Прос та трэ ба ве-

даць, ча го нель га ра біць.

— На прык лад, за хо дзіць 

на жа но чую па ло ву до ма. 

Чу жым муж чы нам гэ та та бу! 

І быў вы па дак, ка лі мы з гор 

спус ці лі ся, ха це лі па мыц ца, 

пры вес ці ся бе ў па ра дак. 

Па пра сі лі ста ро га, каб па-

ка заў нам, дзе ка ло дзеж у 

два ры. Па абя ца лі, што мы 

не бу дзем па ру шаць за ко ны 

ша ры я ту. Ён не ад мо віў, — 

рас каз вае пад пал коў нік.

Але праз коль кі ча су, 

па ды хо дзя чы да гэ та га ж 

пад вор ка, за мест пры ві тан-

ня ва ен ныя па чу лі стрэ лы. 

За тры ма лі та го ж аф ган ца, 

па ча лі пы тац ца, ча му так 

атры ма ла ся. Той ска заў, 

што пас ля іх у дом ува рва-

лі ся са вец кія раз вед чы кі. 

І па во дзі лі ся бе па-хам ску, 

у тую ж «жа но чую» ўвар ва-

лі ся. А там, да рэ чы, ня рэд ка 

ха ва лі ся душ ма ны.

За доб ра сум лен ную 

служ бу і подз ві гі ў Аф га ні-

ста не Мі ка лай Ры го ра віч 

быў уз на га ро джа ны ор дэ-

нам Чыр во най Зор кі, ор дэ-

нам «За служ бу ва Уз бро е-

ных сі лах СССР ІІІ сту пе ні» 

і ме да лём «За ба я выя за-

слу гі».

ШЧАС ЛІ ВАЯ 
«СЕТ КА»

Мі ка лай Тур чак зволь ніў-

ся ў за пас ужо ў 1995 го дзе ў 

Бе ла ру сі. Але на ва ен най ні ве 

шчы ра ваць не кі нуў. Ка лі пра-

ца ваў у бе ла рус кай гра мад-

скай ар га ні за цыі ве тэ ра наў 

вай ны ў Аф га ні ста не, то быў 

ад ным з ар га ні за та раў фес ты-

ва лю «аф ган скай» пес ні. Ён 

пра хо дзіць у ві цеб скім Лет-

нім ам фі тэ ат ры. Апош нія не-

каль кі га доў зай ма ец ца пра-

вя дзен нем фэс ту «Сэр цам 

да тыч ныя» ў го ра дзе Холм 

На ўга род скай воб лас ці. Пла-

нуе, што гэ ты пра ект стане 

традыцыяй і ў Бе ла ру сі.

Мі ка лай Ры го ра віч шчас-

лі вы ў аса біс тым жыц ці. Гіс-

то рыя зна ём ства — са мая 

што ні на ёсць су час ная. Яго 

жон ка Анас та сія жы ла ў Да-

не цкай воб лас ці ва Укра і не. 

Па зна ё мі лі ся на ад ным з 

сай таў. Яны пе ра піс ва лі ся, 

пас ля зва ні лі ад но ад на му. 

Шчы ра ўсё пра ся бе рас ка-

заў, што ўда вец, што ква тэ-

ры ня ма. За тым ён па ехаў 

да сяст ры ў гос ці. Анас та сія 

як раз жы ла не па да лёк. Мі-

ка лай яе ра зам з дач кой і 

сы нам і пры вёз у Ві цебск.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Фо та з аса біс та га ар хі ва 

Мі ка лая ТУР ЧА КА.

З авія ба зы вы хо дзіць ку дысь ці ў кіш ла кі або го рад 
нам ка тэ га рыч на за ба ра ня ла ся. Але ра зам з тым ве даю 
афі цэ ра, які пры ехаў у Аф га ні стан ха лас ты, а вяр нуў-
ся ў Бе ла русь жа на ты з ад ной воль на на ём най жан-
чынай.

Го ры пад пал коў ні ка 
Тур ча ка

СЭР ЦАМ

МЕ СЯ ЦАЎ У БАГ РА МЕ

Віктар МАЦУЛЕВІЧ.

Фо
та

 af
ga

n.r
u

Пад пал коў нік за па су Мі ка лай ТУР ЧАК — адзін з тых, хто пад час служ-

бы ў 103-й асоб най гвар дзей скай па вет ра на-дэ сант най бры га дзе ва я-

ваў у Аф га ні ста не. Ся род са слу жыў цаў Мі ка лая Тур ча ка — вя до мыя 

лю дзі. Гэ та пер шы прэ зі дэнт Ін гу шэ ціі Рус лан Аушаў і ар га ні за тар 

гур та «Бла кіт ныя бе рэ ты», які вы кон вае пес ні на аф ган скую тэ ма-

ты ку, Алег Ган цоў.


