
Пас ля вай ны ў Аф га ні ста не, на збо рах вай скоў цаў за па су 
ў Но ва ра сій ску.
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...Ба бу На сту даў но ўжо не па кі да ла 
тры во га, дай ма ла дня мі, а блі жэй да ве-
ча ра дык і на огул — за паў ня ла са бою 
ха ту, па чы на ла зда вац ца жы вой іс то тай: 
пад сту па ла да са ма га лож ка, на хі ля ла ся 
над ім, усім ця жа рам сва ім на валь ва ла на 
гру дзі. Ба бу ля та ды спе хам за паль ва ла 
свят ло, уста ва ла, па во лі тэ па ла ў за лу, дзе 
ста яў тэ ле фон. Най перш зды ма ла труб ку, 
каб упэў ніц ца, што ён пра цуе і са дзі ла ся 
ў крэс ла по бач.

Ка то ры год ужо яна ча ка ла зван ка — 
зван ка ад сы на; уяў ля ла, як па чуе яго го-
лас і што та ды ска жа. «Ён, ну вя до ма ж, 
спяр ша па ві та ец ца, — ду ма ла жан чы на 
(і чу ла го лас!), — по тым — спы тае, як я? 
Не, ад каз ваць не бу ду, — тут жа, ад ра зу 
ж, спы таю пра яго... Хай ска жа сваё «ўсё 
нар маль на», бо ён так заў сё ды ка заў... На-
ват ка лі дрэн на бы ло... Хай ён па абя цае, 
што хут ка пры е дзе»...

Ура жан не ад кож най «раз мо вы» з сы-
нам бы ло на столь кі моц ным, што ба бу ля 
ча сам і са праў ды ўдзяч на гла дзі ла тэ-
ле фон ную труб ку, спа кай не ла, кла ла ся 
спаць і на ват за сы на ла.

Але ж ку ды час цей на ад ва рот — яна 
за плюшч ва ла во чы, і та ды...

Па мяць па служ лі ва пе ра но сі ла яе ў ма-
лен ства, у мі ну лае. Вось яна — дзі ця яшчэ 
— з вян ком на льня ных ва ла сах, гу ляе па 
лу зе. І, зда ец ца, не ве цер — во дар там 
ка лы ша тра ву, а ўжо яна — пя шчот ная — 
шэп ча ёй, што шчас це бу дзе заў сё ды — 
бяз меж ным, як не ба, і яр кім, як сон ца.

Але вось з'яў ля юц ца хма ры. І луг — той 

са мы, на ват се на не звез лі — умо мант 
цям нее, яго за сці лае ўза рва най зям лёй... 
Страш ны гул над ім. І крык. І смерць, якая 
сып лец ца на га ло вы лю дзей з са ма лё таў. 
Але дзяў чын ка ве дае — па ра ту нак ад жа-
ху ёсць. Гэ та — ма ма...

Тая і са праў ды пры ціс кае ма лую да 
зям лі, за кры ва ючы ўлас ным це лам...

По тым, ка лі ва кол па ці шэе, дзяў чын ка 
ўба чыць, што на га ла ве ў ма ту лі так са ма... 
вя нок. Але ўжо не з ра мон каў — з не ча га 
не зна ё ма га, чыр во на га, што, сця ка ю чы, 
за пя ка ец ца і чар нее на зям лі.

А яшчэ яна па спее за ўва жыць, як па-
ту хае сон ца ў бяс кон ца род ных ва чах, як 
твар — ма мін, най мі лей шы ў све це — ро-
біц ца... не зна ё мым, а вус ны шэп чуць: «Не 
бой ся, да чуш ка, ідзі...»

І На ста іш ла. Іш ла за ся бе, за ма ці, 
рас стра ля ную з тых ня мец кіх са ма лё таў, 
за баць ку, што за гі нуў на фрон це, — ня-
лёг кая, ня роў ная да ро га бы ла ў круг лых 
сі рот! Яна вось змал ку пра ца ва ла — то 
до ма ў ба бу лі, то да яр кай на кал гас най 
фер ме. І пра ца тая да рэш ты за бі ра ла сі лу, 
за паў ня ла час.

Зніч ка шчас ця ўспых ну ла для яе паз-
ней, у 1959-м. Яна па ка ха ла — усім сва ім 
зба ле лым сэр цам і лёс па шка да ваў яе: 
доб ры, пра ца ві ты муж, дом, ча ка ная да-
чуш ка... Пер шы крык яе... Пер шы крок, 
сло ва... Сын, То лі чак — іх на шча дак, іх 
ма лень кае со ней ка... А га лоў нае — усе, 
дзя куй Бо гу, зда ро выя! Так што пра цуй-
це, баць ка ды ма ці, за раб ляй це гро шы, 
га дуй це дзе так са бе на ўце ху.

...У кло па тах га ды заў сё ды ля цяць не-
пры кмет на: дач ка вый шла за муж, з'е ха ла 
з му жам у Мур манск, сын скон чыў шко лу, 
па сту піў у тэх ні кум.

Ад туль яго і ў вой ска пры зва лі. Пра-
во дзі ны, ва ен ка мат... Сэр ца На сты ні бы 
ска мя не ла та ды ў прад чу ван ні бя ды.

І яна ў іх ха ту прый шла: сы нок іх, То леч-
ка, без вес так пра паў на аф ган скай вай не.

З гэ тым не маг чы ма бы ло змі рыц ца! 
Гэ та не маг чы ма бы ло пе ра жыць! Але ж 
гэ та па кі да ла баць кам над зею — іх хлоп-
чык жы вы, ён прос та па ней кіх пры чы-
нах не мо жа па даць ім вес тач ку, не мо жа 
пры ехаць — ця пер... Але ж по тым, тро хі 
паз ней, ён зро біць гэ та! Ён вер нец ца... А 
спяр ша — вя до ма ж — па зво ніць»...

Яны ча ка лі гэ та га зван ка — два ме ся цы 
ўдва іх. По тым і без та го не зда ро вае сэр ца 
баць кі на ве кі спы ні ла ся, бо змаг ло ся...

А яна, ма ці, усё спа дзя ва ла ся, усё ча-
ка ла... І яно ж не мар на: вось ён, зва нок! 
Пры кла ла да ву ха труб ку, ска за ла, як не-
ка лі ма ло му:

— То леч ка, ну дзе ж ты быў?! Ці зда ро-
вы ха ця?.. Я ве да ла, што ты аб за веш ся! 
Тэ ле фон даў но па ста ві лі. І ну мар асоб ны 
да лі. Адзін на чаль нік, праў да, не ха цеў, 
ка заў, што ты ўсё ад но не па зво ніш... Ды і 
ну ма ра ве даць не бу дзеш, а ты, бач, знай-
шоў!.. У нас ця пе ра ка ноч. А ў вас там 
што — дзень? От свет вя лі кі! Да лё ка ты... 
Зі мы ў вас там ня ма ша ка? Во па лёг ка 
якая — дроў цаў не трэ ба... Не, ты, сы нок, 
не хва люй ся — мне сель са вет пры вёз... І 
гро шы за ця бе пры но сяць. Я іх у су мач ку 

склад ваю, што ты па да рыў — па мя та еш? 
Вось вер неш ся, мы ўсё за іх спра вім — са-
мае най леп шае та бе! Не пя рэч, дзі цят ка, 
— мне ж яны не па трэб ны: пен сіі ха пае... 
Пры яз джай, То леч ка... За ма ры ла ся я ча-
каць! Што — не мо жаш? Ну та ды я са ма да 
ця бе... За раз... Пры ві тан не пры вя зу — ад 
Га лі. Шка да, што лёс раз лу чыў вас — ха-
ро шая ня вест ка бы ла б... За му жам яна, 
дзе так га дуе. Але ж за хо дзіць да мя не — 
дзень на ра джэн ня та бе спраў ля ем. Я рас-
ка жу... Не бой ся — да ро гу знай ду. А там, 
на мес цы, ты ж су стрэ неш мя не, доб ра?

Ба бу ля ха це ла ўстаць, па клас ці на мес-
ца труб ку, але не змаг ла...

Ра ні цай су се дзі яе так і знай шлі — у 
крэс ле, з тэ ле фо нам, але ўжо не жы вой.

— Му сіць, « хут кую» ха це ла вы клі каць, 
— мер ка ва лі яны, — і не па спе ла. Ад га ра-
ва ла, бед ная.

І ні хто па ду маць не мог, што ўсё як раз 
на ад ва рот — што ў тыя апош нія ім гнен ні 
свай го жыц ця яна бы ла ба га тая і са мая 
шчас лі вая, бо да ча ка ла ся ж сы на, тро хі 
па раз маў ля ла з ім!

На сціп лых па мін ках га ва ры лі шмат 
— ус па мі на лі га рот нае На сці на жыц цё. І 
шчы ра дзі ві лі ся:

— Бач ты, коль кі га доў не ба чыў ні хто, 
каб яна ўсміх ну ла ся, а ў тру не з усмеш-
кай бы ла...

Ві даць, та му, што бяс кон цым зор ным 
шля хам ужо іш ла да То леч кі, да сы на.

Аляк сей КРЫШ ТО ПЕН КА,
г. Сян но

�

Зда ва ла ся, толь кі на ла дзі ла-
ся жыц цё. Вы гна лі нем цаў, 
па бу да ва лі га ра ды і сё лы, 
пе ра жы лі боль стра ты. І зноў 
бя да — вай на ў Аф га ні ста-
не... Не аб мі ну ла яна і сям'ю 
Сіт нік. Толь кі і да гэ туль уся-
го па спы таць да вя ло ся. Та кі 
лёс вай скоў ца, ча ла ве ка, ад-
да на га Ра дзі ме.

Ва лян цін Сіт нік на ра дзіў ся ў 
вёс цы Но ві на Бя рэ зін ска га ра ё на. 
Ка ра ні вя дуць у вёс ку Сіт ні кі, што 
на Пу хаў шчы не. На Бя рэ зін шчы-
не аба сна ва лі ся дзя ку ю чы дзе ду, 
які ра зам з су се дзя мі яшчэ пад час 
ста лы пін скай рэ фор мы ку піў там 
зям лю. У сям'і па ра дак быў стро-
гі. Баць ка, бы лы пар ты зан і стар-
шы ня кал га са «Но вы сад», і ма ці 
дзя цей не пес ці лі, а з ма лен ства 
пры ву ча лі да спра вы.

Ма ла дым лей тэ нан там Ва лян-
цін Сіт нік апы нуў ся ў ста ра жыт ным 
го ра дзе Кан да лак ша Мур ман скай 
воб лас ці. Рас каз ва юць, што мі фіч-
ны на род гі пер ба рэ яў — ад туль.

— Ад туль і мая жон ка Ан та ні на 
Мі ка ла еў на, — усмі ха ю чы ся, ка жа 
Ва лян цін Ра ма на віч. — Вось ужо 
45 га доў ра зам! Там на ра дзі ла ся 
ста рэй шая да чуш ка, ма лод шая — 
у Ха ба раў ску.

На Да лё кім Ус хо дзе прай шло 
больш за 10 га доў іх ся мей на га 
жыц ця. Ха ба раўск, Пры мор скі 
край, Кам чат ка, Вя лі кі Усу рый скі 
вост раў... «Вост раў быў той тэ ры-
то ры яй Са вец ка га Са ю за, на якой 
у 1976 го дзе ства ры лі ўма ца ва ны 
ра ён, дзе мы і слу жы лі, — рас каз-
вае су раз моў ца. — Тут пра хо дзі-
ла мя жа з Кі та ем. Сі ту а цыя бы ла 
да стат ко ва на пру жа най. Ка лі мы 
там жы лі, а гэ та быў 1978 год, то 
бы ва ла, што пад на шы мі вок на мі 
пра хо дзі лі на ват кі тай скія ка раб лі. 
Мне як вай скоў цу бы ло ўсё зра-
зу ме ла, а вось сям'ю та кое «су-
сед ства» пу жа ла. Сён ня гэ тая 
спрэч ная тэ ры то рыя па дзе ле на 
па між Ра сі яй і Кі та ем».

У 1983 го дзе Сіт ні кі пры еха лі ў 
Слуцк. Зда ва ла ся, чор ная па ла са 
ні ко лі не скон чыц ца. У кра са ві ку 
1986 го да Ан та ні на Мі ка ла еў на 
моц на за хва рэ ла. А ў маі га ла ва 
сям'і апы нуў ся ў Чар но бы лі. Вяр-
нуў шы ся праз два ме ся цы, атры-
маў ін шую «пу цёў ку» — у Аф га-
ні стан. Быў на чаль ні кам ва ен най 
контр азвед кі 108-й мо та страл ко-
вай ды ві зіі, якая пра во дзі ла асноў-
ныя ба я выя дзе ян ні ў Аф га ні ста не і 
за бяс печ ва ла вар ту ка му ні ка цый у 
на се ле ных пунк тах Да шы, Са ланг, 
Ка бул, Джа ла ла бад — а гэ та ка ля 
400 кі ла мет раў. Ды ві зія — больш 
за 17 ты сяч сал дат і афі цэ раў. Не 
ўсе вяр ну лі ся да моў...

Асаб лі ва бы ло гор ка, ка лі гі ну лі 
сяб ры, зна ё мыя, зем ля кі. У па мя ці 
во і на-ін тэр на цы я на ліс та вось які 
вы па дак.

— З ка ман дзі рам раз вед-
валь на га ба таль ё на 108-й ды ві-
зіі Аляк санд рам Пла ці цы ным мы 
су стрэ лі ся ў на се ле ным пунк це 
Гуль ба хар, — ус па мі нае ён. — 
Здаў ся вель мі доб рым ча ла ве-
кам. Раз га ва ры лі ся. Ака за ла ся, 
што ён з Мін ска. Як раз збі раў ся 
да ха ты. Да мо ві лі ся, што су стрэ-
нем ся ўжо на ра дзі ме. Ён на ват на 
вя сел ле мя не за пра сіў. На гэ тым 
і раз ві та лі ся. Пра ехаў шы дзесь-
ці кі ла мет раў 40, па су вя зі чу ем, 
што ў Гуль ба ха ры аб стрэл: ёсць 
«двух со тыя» і «трох со тыя» (за бі-
тыя і па ра не ныя). Пры быў шы ў 
пункт па ста ян най дыс ла ка цыі, да-
ве даў ся, што Пла ці цын за гі нуў.

Служ ба ў да ле чы ні ад ра дзі мы 
звя ла Ва лян ці на Сіт ні ка яшчэ з ад-
ным ча ла ве кам. Вік тар Пят ро віч 
Ду бы нін, ге не рал ар міі, Ге рой Ра-

сіі, у Аф га ні ста не ка ман да ваў 40-й 
ар мі яй. Ча ла век быў сур' ёз ны, заў-
сё ды тры маў сваё сло ва. Пас ля 
вай ны ка ман да ваў 7-й тан ка вай 
ар мі яй у Ба ры са ве, Паў ноч най 
Гру пай вой скаў у Поль шчы. У па-
чат ку 1990-х — дэ пу тат Вяр хоў на-
га Са ве та Бе ла ру сі. «Гэ та дру гі ча-
ла век, які слу жыў не ка лі ў Слуц ку 
і стаў на чаль ні кам Ге не раль на га 
шта ба Ра сіі. Пер шым быў Жу каў. 
Яшчэ ра ней Ду бы нін слу жыў лей-
тэ нан там у Пя чах. І мне вель мі ра-
дас на, што ў той жа ка зар ме слу-
жыць за раз мой унук», — да дае 
Ва лян цін Ра ма на віч.

Як лі чыць во ін-ін тэр на цы я на-
ліст, у вой ску сён ня ство ра ны ўсе 
ўмо вы — толь кі слу жы. Праў да, 
так бы ло заў сё ды, коль кі ся бе па-
мя тае. На ват у Аф га ні ста не.

— Хар ча ван не вай скоў цаў бы-
ло на ла джа на да стат ко ва доб ра, 
— пры зна ец ца ён. — Смач на ці не 
— ін шае пы тан не. Вя до ма, амаль 
усё кан сер ва ва нае. На ват буль бу 
елі су хую ці ма ры на ва ную, якую 
пры во зі лі ў трох літ ро вых сло і ках. 
Па ла са вац ца больш смач ным да-
зва ля ла са ма мяс цо васць: у лю-
дзей куп ля лі ві на град, ра зы нкі, 
апель сі ны, гра на ты.

У свой час са вец кія сал да ты 
да па ма га лі мяс цо ва му на сель ніц-
тву. У ды ві зі ях бы лі ство ра ны спе-
цы яль ныя агі тат ра ды, якія ез дзі лі 
па вёс ках і за бяс печ ва лі лю дзей 
пра дук та мі і адзен нем. «Ня гле дзя-
чы на ўсю сваю бед насць, жы ха-
ры бы лі вель мі доб ры мі, — да дае 
Ва лян цін Ра ма на віч. — Ад ной чы 
адзін паў адзе ты, у ней кіх дра ных 
лап цях муж чы на пы та ец ца ў мя-
не: «Ка ман дор, што та бе па да-
рыць?» На яго гля дзіш і ду ма еш: 
ка лі ты апош ні раз еў?»

Асаб лі ва пом ніц ца вай скоў цу 
апель сі на вы гай пад Джа ла ла ба-
дам. Толь кі пла ды там ні хто не 
збі раў. Гай гэ ты пра зва лі са лаў і-
ным. І не та му, што спя ва лі са лаўі: 
там свіс та лі ку лі, аб стрэ лы амаль 
не кан ча лі ся.

Ус клад ня лі аб ста ноў ку і ўмо-
вы на двор'я. Бы ва ла, што ноч чу 
ў Баг ра ме 7 гра ду саў ма ро зу, а 
ўдзень — 20 цяп ла. А ў Джа ла ла-
ба дзе, на прык лад, з кра са ві ка па 
каст рыч нік спё ка да хо дзі ла да 70 
гра ду саў! І віль гот насць вя лі кая. 
Вось і вы тры май. «Піць уво гу ле 
бы ло нель га: адзін глы ток зро біш 
— спы ніц ца по тым не маг чы ма, — 
удак лад няе пал коў нік. — Сма гу 
на та ля лі ўжо ў ка зар мах. Та ды за 
раз мог вы піць па ло ву вя лі ка га 
сал дац ка га чай ні ка».

Шмат ча го бы ло. Уся го і не зга-
да еш. Не ўсё на той мо мант бы ло 
зра зу ме ла. На прык лад, час тыя 
зем ля тру сы, ха рак тэр ныя для гэ-
тай мяс цо вас ці, пад час вай ны не 
ад чу ва лі ся. «Я іх не за ўва жаў: гэ та 
бы ла та кая дро бязь у па раў на нні 
са што дзён ны мі аб стрэ ла мі!»

Да моў Ва лян цін Сіт нік вяр-
нуў ся ў снеж ні 1988 го да. Сур' ёз-
на за хва рэў і на са мым вы ва дзе 
войск быў эва ку я ва ны. Тая ноч, ка-

лі ад бы ла ся доў га ча ка ная су стрэ ча 
з род ны мі, не за бу дзец ца ні ко лі.

— Коль кі ра дас ці та ды бы ло, 
коль кі слёз! — ус па мі нае Ан та ні-
на Мі ка ла еў на. — Мы бы лі до ма 
з ма лод шай дач кой, ста рэй шая 
пас ля за кан чэн ня мед ву чы лі шча 
ўжо пра ца ва ла ў Мін ску. Па куль 
муж зна хо дзіў ся ў Аф га ні ста не, я 
ўвесь час пла ка ла, га ва рыць нар-
маль на не маг ла. Дзе ці спа кай ней 
гэ та ўсё пе ра но сі лі. Ха ця, хут чэй 
за ўсё, ра бі лі вы гляд: пе ра жы ван-
ні тры ма лі ў са бе.

За тым па ча ло ся спа кой нае 
жыц цё. Праў да, са сном зра бі ла-
ся неш та не тое. «У Аф га ні ста не 
мог спа кой на спаць пад гу кі куль 
і сна ра даў, а до ма ў аб са лют най 
ці шы ні яны мне чу лі ся», — га во-
рыць бы лы аф га нец.

Служ ба пал коў ні ка пра цяг ва-
ла ся ў Ба ры са ве, за тым — у Паў-
ноч най Гру пе вой скаў у Поль шчы. 
Усё жыц цё Ва лян ці на Ра ма на ві-
ча ўспры ма юць як вай скоў ца. А 
між ін шым, пас ля зваль нен ня з 
ар міі ён быў юрыс там у Слуц кім 
гар вы кан ка ме, за тым — пер шым 
на мес ні кам стар шы ні гар вы кан-
ка ма. Пас ля ён — стар шы ня гар-
вы кан ка ма ў За слаўі, на чаль нік 
га лоў на га ўпраў лен ня кант ро лю 
па Мін ску ў Ка мі тэ це дзярж кант-
ро лю, на чаль нік упраў лен ня ар-
га ні за цый на-кад ра вай ра бо ты ў 
Мін скім гар вы кан ка ме, па моч нік 
ген ды рэк та ра прад пры ем ства 
«Мінск буд». 51 год бес пе ра пын-
на га пра цоў на га ста жу!

І сён ня, ужо на за слу жа ным ад-
па чын ку, ра бо та да кан ца яго не 
ад пус кае: на гра мад скіх па чат ках 
дзе ліц ца сва і мі рас пра цоў ка мі. 
Шмат чы тае. Не за бы вае су стра-
кац ца з ба я вы мі та ва ры ша мі.

— Са слу жыў цы — лю дзі, якія 
на заў сё ды, і іх па зба віц ца нель га, 
— пе ра ка на ны Ва лян цін Сіт нік. — 
Каб са брац ца ра зам, не па трэб ны 
пэў ныя да ты. Ня даў на быў у Маск-
ве: ха цеў су стрэц ца са сва ім юнац-
твам, а су стрэў ся з та кі мі ж ста ры-
мі, як і я. Толь кі гэ та не важ на. Тым, 
з кім прай шоў вай ну, ні чо га тлу ма-
чыць не трэ ба. Кож ны з іх ве дае, 
ча го ты вар ты: ці га во раць з та бой, 
ці на ват не ві та юц ца. А са мае га-
лоў нае — ця бе ўспры ма юць не та-
кім, якім та бе хо чац ца зда вац ца, а 
та кім, які ты ёсць на са мой спра ве, 
якім ты быў у кры тыч най сі ту а цыі. І 
гэ та да ра го га каш туе.

На пры кан цы раз мо вы Ва лян-
цін Ра ма на віч да дае:

— На мой по гляд, аб са лют на 
ня пра віль на тое, што сён ня нас 
на зы ва юць во і на мі-ін тэр на цы я на-
ліс та мі. Нам ме ха ніч на пры сво і лі 
гэ тае зван не, зы хо дзя чы з па дзей 
30-х га доў у Іс па ніі. У Аф га ні ста не 
ж Са вец кі Са юз вы сту паў су праць 
ін тэр на цы я на ла кра ін, якія ста ві лі 
за мэ ту прый сці праз гэ тую вай ну 
на тэ ры то рыю СССР. А мы не бы-
лі ін тэр на цы я на ліс та мі, а з'яў ля лі-
ся ўдзель ні ка мі ба я вых дзе ян няў, 
аба ра ня лі сваю кра і ну.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Юрый Ба цян, сён ня 
ды рэк тар дэ парт амен та 
ад мі ніст ра цый на га кі ра ван ня 
— па моч нік ге не раль на га 
ды рэк та ра бан ка 
«Маск ва—Мінск», тра піў 
у Аф га ні стан 18-га до вым 
хлоп цам. Пас ля пра хо джан ня 
кур са ма ла до га бай ца ва 
Уз бе кі ста не вай ско вую 
на ву ку юна ку з Ор шы 
да вя ло ся спа сці гаць у 
рэ аль ных умо вах. Пра тое, 
як гэ та бы ло, — з пер шых 
вус наў...

Ра ней, ка лі хло пец не слу-
жыў у ар міі, з ім не ха це лі су-
стра кац ца дзяў ча ты. Я ж га на-
рыў ся, што мне да ве ры лі пра-
хо дзіць служ бу ў Аф га ні ста не. 
Паз ней у Ашха ба дзе пі саў за яву 
на імя мі ніст ра аба ро ны, каб за-
стац ца там паў тор на. Не атры-
ма ла ся.

Мы пры ля це лі ў Кун дуз на 
вер та лё це. Асоб ная ро та су вя зі 
ва ен на-па вет ра ных сіл. У кож на-
га бы ла свая функ цыя. У мае за-
да чы не ўва хо дзі ла ўдзель ні чаць 
у ба я вых дзе ян нях: я быў на чаль-
ні кам ра дыё стан цыі. Толь кі гэ та 
бы ло ўсё ўмоў на. На вай не, як на 
вай не. Сён ня — су вя зіст, заўт ра 
— авія на вод чык, пас ля заўт ра — 
ку ля мёт чык...

Маг чы ма, я ва я ваў на чу жой 
зям лі. Але я ва я ваў за сваю кра-
і ну. І не маю пад стаў лі чыць, што 
бы ло па-ін ша му. Ка лі б не мы, 
то ту ды б увай шлі ін шыя. Яшчэ 
мір нае на сель ніц тва Аф га ні ста на 
ка за ла, што, ка лі б прый шлі аме-
ры кан цы, яны б не бы лі тут столь-
кі, коль кі мы. Сён няш ні прык лад 
гэ та да каз вае.

Ця пер шмат ча го пі шуць пра 
тую вай ну. Толь кі ста віць ся бе на 
мес ца ка ман дар ма ці па лі ты ка я 
не ха цеў і не ха чу. У кож на га бы-
ла свая вай на.

У мя не ня ма ні вод най ба я-
вой уз на га ро ды. Толь кі кож ны 
раз, ка лі я су стра ка ю ся са сва ёй 
ро тай, хлоп цы ў мя не пы та юц ца: 
«Дзе яны?» На пэў на, іх но сіць 
нех та ін шы... Ды не гэ та га лоў-
нае! І як бы хто не рас каз ваў пра 
свае ба я выя подз ві гі, усю праў ду 
ве да юць толь кі хлоп цы, з які мі ты 

быў ра зам. А ка лі я іх ба чу, то мне 
не со рам на.

Ад ной чы мы вы пі лі ўсю ва ду 
з ка ло дзе жа. І толь кі по тым уба-
чы лі, што там — ту шы за бі тых 
жы вёл. Мы ра зу ме лі, што ін ша га 
вый сця ня ма, і ка лі ка ло дзеж на-
поў ніц ца ва дой, мы зноў бу дзем 
яе піць.

За кон чы лі ся раз пра дук-
ты хар ча ван ня. Пай шлі пра сіць 

да ка ман дзі ра дэ сант ні каў, якія 
толь кі пры бы лі. А ён нам і ка жа: 
«Ча му вы без зброі?» А нас 11 
ча ла век, ду ма ем, ка лі на па дуць, 
то на ўрад ці ўра ту ем ся. Не на-
па лі.

Не ка то ры час мы жы лі ў 
Бай скім са дзе. Якія там бы лі ві-
на град ні кі! А вось з пра дук та мі 

хар ча ван ня бы ло так са бе. Мы 
маг лі пра даць га зу мяс цо вым 
жы ха рам, каб ку піць што-не будзь 
з ежы. Ля та лі на Аму дар'ю стра-
ляць дзі коў і ка зуль. Па ру ша ю чы 
гэ тым усе пра ві лы, кар мі лі гар-
ні зон. Ад ной чы дэ сант ні кі пе рад 
сва ім зваль нен нем па да ры лі нам 
коз лі ка Бор ку. Мы яго на ву чы лі 
ес ці не да кур кі, каб пра сцей бы-
ло тэ ры то рыю пры бі раць. По тым 

для не да кур каў ра бі лі на ват спе-
цы яль ныя скры ні.

Пер шы раз па спра ба ваў пі-
ва ў Аф га ні ста не. Там упер шы ню 
ўба чыў і ко ка-ко лу. Цы га рэ та мі 
ва ўсю ганд ля ва лі. Мы тра пі лі 
ў ін шы свет. І там, дзе, зда ва-
ла ся, па на ваў фе а да лізм, уся го 
ха па ла.

Да па ма га лі мяс цо ва му на-
сель ніц тву. Яны ме лі па трэ бу ў 
пра цоў най сі ле. Мы без уся ля кіх 
слоў бра лі ў ру кі рыд лёў кі. У вы ні-
ку вяр та лі ся з гар бу за мі, ды ня мі, 
але без рыд лё вак.

За ўсе два га ды на вай не 
ў ка зар ме я пра жыў, маг чы ма, 
толь кі ме сяц. Жы лі ў ра дыё стан-
цы ях, па лат ках ці на «кроп ках» 
(у асоб ных ма лень кіх гар ні зо нах, 
ство ра ных у па ля вых умо вах). 
Ста ві лі пры ўва хо дзе двух вар-
та вых. За сце ра галь ні кі ў іх аў-
та ма тах бы лі заў сё ды зня ты. А ў 
нас, у сваю чар гу, зброя ля жа ла 
пад мат ра ца мі, «гля дзе ла» яна ў 
бок дзвя рэй.

Страх прый шоў паз ней. Ужо 
блі жэй да дэ ма бі лі за цыі. Ад ра зу 
ні чо га не ра зу ме лі. Страх ёсць 
у кож на га, га лоў нае — яго пе-
ра маг чы.

Са мым страш ным днём у 
ма ім жыц ці бы ло 10 жніў ня 1982 
го да. Та кая бой ня па ча ла ся! Я, 
як і ін шыя, па бег вы ра тоў ваць 
хлоп цаў. Ад нак так за вяз лі, што 
са міх по тым ледзь вы ра та ва лі. 
Пас ля гэ та га я, на пэў на, ра зу-
мею, што та кое смерць. Ты ля-
жыш, уткнуў шы ся ў гэ тую гразь, 
і пад аб стрэ ла мі пе рад та бой ус-
плы ва юць воб ра зы ма ці, баць кі і 
бра та. І ду ма еш: «Бо жа, ка лі ты 
ёсць, па ма жы». Па мог...

Я адзін з апош ніх са сва ёй 
ро ты дэ ма бі лі за ваў ся. З та ва ры-
ша мі пры еха лі на цяг ні ку ў Маск-
ву, на Бе ла рус кі вак зал. Пас ля 
быў ін шы цяг нік — да Ор шы. 

Ка лі ўжо ве ча рам па ды хо дзіў да 
баць коў скай ха ты, на ган ку ста-
яў брат, ку рыў. Уба чыў шы мя не, 
па чаў гру каць у вок ны. На су страч 
вы бег лі баць кі. Не пе ра даць та го 
па чуц ця, ка лі ўсве дам ля еш, што 
ця бе ча ка юць.

Са мым каш тоў ным на вай-
не бы ло тое, што як хто ду маў, 
так і ка заў. Не трэ ба бы ло неш та 
ўтой ваць. Ця пер гэ та га вель мі не 
ха пае. У мя не час та бы ва юць мо-
ман ты, ка лі я па чы наю пе ра гляд-
ваць кі на стуж кі пра Аф га ні стан. 
На ва роч ва юц ца слё зы.

У свой час я пра чы таў усе 
спра вы тых, хто пра паў на вай не 
без вес так. І вось што я ха чу ска-
заць: не ка то рых з іх трэ ба знай-
сці. Мож на па-роз на му ка заць: 
ма ла дыя, спа ло ха лі ся. Я ўсё ра-
зу мею, але не тое, ка лі ча ла век 
пе рай шоў на чу жы бок і яшчэ здаў 
сва іх. Ад ной чы ноч чу ў на шым 
гар ні зо не без пры чы ны ўспых нуў 
па жар. Па ту шы лі. Удзень пе ра-
нес лі па лат кі, а ўве ча ры мі на мёт-
ны аб стрэл быў на тым мес цы, 
дзе яны да гэ туль ста я лі. Бы ло яс-
на, што тут па ста ра ла ся мяс цо вае 
на сель ніц тва. А бы лі вы пад кі, ка лі 
і свае... І гэ та га я ні ко лі не да ра ваў 
і да ра ваць не ма гу.

У Мін ску, на жаль, ні вод ная з 
ву ліц не но сіць імя во і наў-ін тэр-
на цы я на ліс таў. Ка ля Тра ец ка-
га прад мес ця, на прык лад, ёсць 
вель мі доб ры ўчас так по бач з 
пом ні кам на Вост ра ве слёз. І ўжо 
ста ві ла ся пы тан не аб тым, каб 
пе рай ме на ваць яго ў На бя рэж-
ную во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў. 
Іні цы я ты ва не ка то рым прый шла-
ся не да спа до бы. А та кая ву лі ца 
па він на быць. І не но вая, дзесь ці 
на ўскра і не го ра да. Так му сіць 
на зы вац ца ад на з цэнт раль ных 
ву ліц бе ла рус кай ста лі цы!

Пад рых та ва ла 
Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

ПА ВО ЛІ ПАЛ КОЎ НІ ЧА ГА 
ПАЛЬ ЦА

Ма роз ны дзень. Ідзе пер шы год ма-
ёй лей тэ нанц кай служ бы на Да лё кім 
Ус хо дзе. На ша вай ско вая часць у па ня-
дзе лак ра ні цай, як за ве дзе на, вы строй-
ва ец ца на пля цы. На чаль нік шта ба з 
тры бу ны кры чыць:

— Усім лей тэ нан там пас ля раз во ду 
за стац ца і па стро іц ца ў ад ну ша рэн гу 
пе рад тры бу най.

За ста ём ся. Пал коў нік зла зіць з тры-
бу ны, ма руд на ру ха ец ца здоўж ша рэн-
гі, угля да ец ца. На рэш це па дае го лас:

—Ты, вось ты, а так са ма ты... І яшчэ 
ты..

Так ён «ты кае» не дзе ра зоў двац-
цаць. Пас ля ады хо дзіць на ся рэ дзі ну 
строю.

— Усе, ка го я не на зваў, сва бод ныя. 
Ка го на зваў — бя гом у клуб.

За хо дзім у сал дац кі клуб тан ка ва га 
пал ка, дзе лю ты хо лад і на ват сце ны 
па кры ты іне ем. Са дзім ся ў крэс лы, не 
зды ма ю чы шы ня лёў.

У за лу ўва хо дзіць ма ёр у аку ля рах 
(на чаль нік ад дзе ла кад раў шта ба ды ві-
зіі) і па чы нае нас пе ра піс ваць.

— Зна чыць, так, та ва ры шы лей тэ-
нан ты. У на ша га кан тын ген ту са вец-
кіх войск у Аф га ні ста не ця пер вя лі кія 
стра ты афі цэр ска га са ста ву. У апош ніх 
ба ях за бі та і па ра не на шмат ма ла дых 
афі цэ раў. Вам Ра дзі ма аказ вае да вер 
за мя ніць іх там, — рап тоў на па ве дам-
ляе на чаль нік шта ба.

Вя до ма, усе ў за ле су стра ка юць на ві ну 
на пру жа на. Яна, вель мі не спа дзя ва ная, 
кру та мя няе лё сы. Але ні хто не ад маў ля-

ец ца, на ват тыя, хто жа на ты. Нас пе ра-
піс ва юць, вя дуць па ка бі не тах, там по тым 
дзе ляць на дзве гру пы. Ад ну абя ца юць 
на кі ра ваць у Аф га ні стан тэр мі но ва, ад ра-
зу пас ля пра хо джан ня мед ка мі сіі, дру гая 
па ля ціць паз ней. Я тра піў у дру гую.

У на ступ ныя дні нас пе ра вод зяць з 
ды ві зіі ў го рад, каб зна хо дзі лі ся «пад 
ру кой» у шта ба ар міі і бы лі га то вы да 
ад праў кі ў лю бы мо мант. Ста вяць на 
роз ныя па са ды ў во ін скіх час цях. Лей-
тэ нан ты не су пя рэ чаць гэ тым но вым 
аб ста ві нам і з ра дас цю па кі да юць глу хі 
гар ні зон за тры кі ла мет ры да блі жэй-
ша га па сёл ка. А Усу рыйск — гэ та го-
рад. Тут кі на тэ ат ры, рэ ста ра ны, дыс ка-
тэ кі, ды і дзяў ча ты, зра зу ме ла.

Ля цяць дні за дня мі. Хтось ці з на-
шай пер шай пар тыі ўжо з'яз джае. Май-
му та ва ры шу Сяр гею ка жуць: маў ляў, 
вось-вось ад пра вім і ця бе, ча кай. Мы 
з ім ба чым ся амаль кож ны дзень, хоць 
раз мер ка ва ны ў роз ныя вай ско выя 
час ці. Ён зу сім знер ва ваў ся. Ча кан не 
яму да ец ца цяж ка.

— Да вай ве ча рам у рэ ста ран схо-
дзім, — пра па ноў вае мне ён ад ной чы.

Я та ды і па ду маць не мог, што тая 
су стрэ ча ста не апош няй.

У той дзень мя не па сы ла лі ў ка ман-
дзі роў ку на гра ні цу, і та му ад рэ ста ра-
на я быў вы му ша ны ад ка зац ца. А ка лі 
вяр нуў ся праз коль кі дзён, мя не ча каў 
пе ра па ло ха ны гас па дар ква тэ ры, дзе 
Сяр гей зды маў па кой. Маў ляў, пра-
паў жы лец: пай шоў та ды ў рэ ста ран і 
больш не вяр нуў ся.

Спя ша ем ся з ім на ква тэ ру. Усе 
рэ чы сяб ра, яго ва ен ная фор ма — на 
мес цы. Ні я кіх за пі сак ні дзе ня ма. Тэ ле-
фа ну ем на шым агуль ным зна ё мым — 
ні хто ні чо га не ве дае. Трэ ба звяр тац ца 
ў мі лі цыю і пі саць за яву аб знік нен ні 

афі цэ ра. Пад ста вы хва ля вац ца бы лі, 
бо пры мор скі Усу рыйск лі чыў ся та ды 
вель мі кры мі наль ным го ра дам.

Праз пэў ны час атрым лі ва ем ад каз. 
Я хоць і не на ві чок у ва ен ных па рад ках, 
але быў здзіў ле ны да глы бі ні ду шы. 
Аказ ва ец ца, Сяр гея ў Аф га ні стан за-
бра лі ў той ве чар як раз з рэ ста ра на. 
Ча му та кая не ча ка ная спеш насць — не 
ска за лі. На ват за ехаць на ква тэ ру пе-
ра апра нуц ца ці з сяб ра мі раз ві тац ца не 
да зво лі лі. Як быў (у курт цы, сві та ры і 
джын сах) — па са дзі лі на дзя жур ную 
ма шы ну, ад вез лі на аэ ра дром, дзе ча-
каў са ма лёт. Ту ды яшчэ коль кі на шых 
лей тэ нан таў спеш на пры вез лі. Зда ец-
ца, на ват у со рак пер шым го дзе так 
хут ка ма бі лі за цыя не пра во дзі ла ся.

На пе ра сыл цы ў Таш кен це Сяр гею 
да вя ло ся фор му куп ляць, каб бы ло ў 
чым на вай ну ехаць. Доб ра, што гро-
шай ха пі ла. Пра гэ та ён мне по тым на-
пі саў з гор кім сме хам.

Пра слу жыў Сяр гей там цэ лы год 
ка ман дзі рам уз во да. Пя хо та бы ла, як 
звы чай на, на пя рэд нім краі. Сяр гей не 
жа ліў ся, цяр пеў. Вель мі ма рыў пра вод-
пуск. Каб пры ехаць на Да лё кі Ус ход, 
па ба чыц ца, рэ чы за браць, ды раз ві-
тац ца па-афі цэр ску з ба я вы мі сяб ра мі, 
як гэ та за ве дзе на. На огул, пла ны на 
жыц цё ў яго бы лі гран ды ёз ныя. Ён быў 
хло пец вель мі ўпар ты. За год у афі цэр-
скім ін тэр на це са ма стой на анг лій скую 
мо ву на ват вы ву чыў, філь мы на кі на-
ка ме ру зды маць на ву чыў ся.

...За ты дзень да ад' ез ду з Аф га ні-
ста на ў ад па чы нак ён быў з пад на ча-
ле ны мі ў ка ра ву ле. Ка лі раз во зіў на 
бро не транс пар цё ры вар та вых па па-
стах, зда ры ла ся бя да: іх БТР на ехаў на 
мі ну. Вы бух быў та кой сі лы, што ў жы-
вых не за ста ло ся ні ко га. Цяж ка бы ло 

на ват апа знаць хлоп цаў, каб па ха ваць 
па-люд ску.

Рэ чы Сяр гея мы ад пра ві лі яго ма ме. 
Ён га да ваў ся без баць кі і быў яе адзі-
ным сы нам і на дзе яй.

ЯК НА ВАЙ НЕ
Ішоў, зда ец ца, 1985 год — шос ты год 

аф ган скай вай ны. У ад ной з ды ві зій пя тай 
агуль на вай ско вай ар міі, якая дыс ла цы-
ру ец ца ў Пры мор скім краі, фар мі ру юць 
ба таль ён, каб па слаць у Аф га ні стан — 
гру зы ва зіць і ахоў ваць. Ка ман дзі роў ка 
раз лі ча на на год. Ад ах вот ных тра піць ту-
ды ад бою ня ма. Хоць і не бяс печ ны шлях 
ча кае, але рвуц ца ма ла дыя хлоп цы да 
гроз най ра ман ты кі. Ка лі не бя руць, не ка-
то рыя на ват пла чуць, як дзе ці.

Праз год ба таль ён вяр та ец ца на зад. 
Еду яго су стра каць. Ба чу пра пы ле ныя 
«Камазы», якія год та му бы лі зу сім но-
выя, а вяр ну лі ся да рэ за ныя ўшчэнт. У 
ку за вах на ват дзір кі ад куль за ўва жаю: 
у рэй сах зда ра ла ся ўся ля кае. У сал дат 
і афі цэ раў з'я ві лі ся ба я выя ор дэ ны і 
ме да лі. Не каль кі ча ла век там за гі ну ла. 
Усё як на вай не.

Гу та ру з дву ма сал да та мі. Адзін за-
хоп ле на па чаў апа вя даць пра па дзеі яко-
гась ці дня, а ся бар яго та ды рап тоў на 
стра ціў сваю кра са моў насць і за моўк.

— Ты што, не пом ніш той дзень? — 
на ся дае на яго пер шы.

— Не пом ню.
— Мы ж та ды як раз на шлаг ба у ме 

ста я лі, дзя жу ры лі, ма шы ны іх пра вя-
ра лі. Жоў ты аў то бус та ды як раз пра-
яз джаў, па мя та еш?

— Ні чо га не пом ню.
— Дык та ды, мо жа, і дзе да з та го 

аў то бу са не пом ніш? З вя лі кім ску ра-
ным ка шаль ком.

— Не, не пом ню я ні я ка га дзе да, 
— сал дат апа слі ва ка са ву рыц ца на 
мя не.

— Ты ж гэ та га дзе да вы клі каў з 
аў то бу са, убок ад вёў. А ка ша лёк той 
пас ля ў ця бе ака заў ся. Да рэ чы, я і вы-
стра лы чуў у тым ба ку, ку ды ты яго 
ва дзіў.

Твар сал да та ро біц ца зу сім бе лым. 
Ён спа ло ха на гля дзіць на мя не і не ча-
ка на кі да ец ца прэч. Та ды рап тоў на за-
маўк ае і пер шы сал дат. Ён толь кі ця пер 
зра зу меў, што на га ва рыў.

Я доў га пом ніў твар та го сал да та. 
Зу сім хлап чук, зу сім дзі ця яшчэ. Ка лі 
жы вы, то ця пер яму ўжо пад пяць дзя-
сят га доў. Ка лі і рас каз вае дзе цям ці 
ўну кам пра свой удзел у той вай не, пра 
та го аф ган ска га дзе да з жоў та га аў то-
бу са, на ўрад ці хоць сло ва ска жа.

«НЕ БЛАТ НЫ» БЛІ НАЎ
У час ці ідуць афі цэр скія збо ры. На 

ад ным з за ня ткаў па па лі тыч най пад-
рых тоў цы вы клад чык чы тае ар ты кул з 
«Лі та ра тур най га зе ты». Та ды ўжо ішоў 
час пе ра бу до вы. Пра на шых сал дат у 
Аф га ні ста не па ча лі пі саць смя лей. І як-
раз у «лі та ра тур цы» быў ар ты кул на 
«аф ган скую» тэ му. Мас ці ты мас коў скі 
жур на ліст пі саў, і не без пад стаў, што 
коль кі быў сам у Аф га ні ста не, ні ра-
зу не су стра каў у са вец кіх вай ско вых 
час цях сы ноў вя лі кіх на чаль ні каў. Не 
трап ля лі ча мусь ці на вай ну та кія. Мак-
сі мум — дзе ці ра ён ных на чаль ні каў. І 
то рэд ка-рэд ка.

— Лух та! — рап там ка тэ га рыч-
на за яў ляе ка пі тан (зда ец ца, Блі наў 
бы ло яго проз ві шча, у пал ку ён быў 
вель мі не пры кмет ны, хоць і з Аф га-
ні ста на пры ехаў слу жыць, ды яшчэ і 

з ор дэ нам). Па ды ма ец ца на тры бу ну 
і нер во ва кры чыць нам, што баць ка ў 
яго — ге не рал-лей тэ нант у Маск ве на 
вя лі кай па са дзе, але вось ён усё роў на 
ў Аф га ні стан на вай ну тра піў.

Мы аня ме лі. І не па да зра ва лі та ко-
га. А пас ля ўсё ж па ча лі больш піль-
на збі раць звест кі пра са слу жыў ца. І 
ака за ла ся — што са праў ды баць ка ў 
«аф ган ца» Блі на ва ге не рал на сур' ёз-
най па са дзе ў вы со кім шта бе.

Па ча лі па ва жаць мы яго та ды кры-
ху. Але не на доў га.

Пыт лі выя хлоп цы ў нас слу жы лі. 
Не па ле на ва лі ся і да лей рас пыт ваць 
сяб роў пра аф ган скую эпа пею Блі на-
ва. І поў ная кар ці на бы ла ўста ноў ле-
на. Га зет най тэ ме яна амаль што і не 
пя рэ чы ла.

Пас ля за кан чэн ня ва ен на га ву чы лі-
шча пе рад Блі на вым дзя ку ю чы баць ку 
быў жыц цё вы вы бар. Ён, зра зу ме ла, 
вы браў служ бу ў Гер ма ніі. Еў ра пей ская 
кра і на, дзе на ла джа ны быт, двай ны за-
ро бак. Та ды афі цэ рам, якія слу жы лі 
за мя жой, пла ці лі дзве зар пла ты: ад ну 
на ра дзі ме кла лі «на кніж ку», а дру-
гую — атрым лі ва лі гра шы ма мяс цо вай 
кра і ны.

Не ўлі чыў толь кі Блі наў, што Гру-
па са вец кіх войск у Гер ма ніі — гэ та 
не толь кі даб ра быт, але і вель мі на-
пру жа ная служ ба. А ён яшчэ тра піў у 
ды ві зію, што ста я ла на са мой мя жы 
з За ход няй Гер ма ні яй. Круг ла су тач-
ная ба я вая га тоў насць, па ста ян ныя 
ву чэб ныя тры во гі, ад каз насць. Раз 
ён пра штра фіў ся, дру гі раз не спра-
віў ся. А скі дак асаб лі вых яму не ра-
бі лі, бо ў пал ку бы ло шмат афі цэ раў, 
чые баць кі так са ма доб рыя «шыш кі». 
Ні хто Блі на ву не па ту раў. І вы ра шыў 

ён пе ра вес ці ся ку ды-небудзь з гэ тай 
Гер ма ніі. А ку ды? Не ўця чэш ад сюль, 
у спа кой ны гар ні зон не пе ра вя дзеш-
ся: у Гру пу войск за мя жу афі цэ раў 
на пяць га доў па сы ла лі. Хі ба толь кі 
на вай ну ў Аф га ні стан бы ло мож на. 
На ват з Гер ма ніі. Ла маў ён га ла ву, 
ва гаў ся. І пе рад ад каз ны мі ву чэн ня мі 
асме ліў ся, на пі саў ра парт з прось бай 
на кі ра ваць яго ў Аф га ні стан. Баць ку 
пра свой крок ні чо га па ве дам ляць не 
стаў. Вы со ка па стаў ле ны ге не рал аб 
усім да ве даў ся, толь кі ка лі сын пры няў 
уз вод на но вым мес цы служ бы. Гром 
і ма лан кі аб ры ну лі ся і на ра ней шае, і 
на но вае ка ман да ван не сы на. Вяр тац-
ца з Аф га ні ста на, аб чым па тра ба ваў 
баць ка, Блі наў на ад рэз ад мо віў ся. Але 
ба я вы ўзвод кі нуў. Во ляю баць кі да лей 
яго ча ка ла ў тым Аф га ні ста не ці хая 
сы тая служ ба ў глы бо кім ты ле дзесь ці 
на скла дах, дзе за ўсе два га ды ні ад на 
ку ля не ціўк ну ла. І ба я вы ор дэн пе рад 
вяр тан нем на Ра дзі му.

Вай на ў Аф га ні ста не для на шых вай-
скоў цаў скон чы ла ся даў но. Але ра ны яе 
ба ляць. 28 832 ура джэн цы Бе ла ру сі бы-
лі там, 723 ча ла ве кі за гі ну лі, 12 на шых 
зем ля коў пра па лі без вес так. Мо жа, з 
тых 12 ні ко га і ня ма ў жы вых, а мо жа, 
хто дзе і ўца леў... У Ра сіі і ва Укра і-
не, я ве даю, спра бу юць вес ці по шу кі 
сва іх сал дат, якія пра па лі без вес так. 
Шу ка юць сва і мі сі ла мі, пры цяг ва юць 
на да па мо гу ўплы во выя між на род ныя 
ар га ні за цыі. І зна хо дзяць. У Бе ла ру сі 
маг чы мас ці, зра зу ме ла, больш сціп лыя. 
Але я на огул ні дзе не чуў, каб хтось ці ў 
нас спра ба ваў да ве дац ца праў ду пра 
лё сы тых два нац ца ці. А ў род ных ха тах 
гэ тых хлоп цаў ча ка юць і ця пер...

Ві кен цій КЛЮЧ НІК.

ЗА РУБ КІ НА ЎСЁ ЖЫЦ ЦЁ

Ста рон ка з бія гра фііСта рон ка з бія гра фіі  ��

«ПУ ЦЁЎ КА» Ў АФ ГА НІ СТАН
Ан та ні на Мі ка ла еў на і Ва лян цін Ра ма на віч СІТ НІ КІ.
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