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ЁН ІШОЎ НАПЕРАДЗЕ 
 

Зінаіда Рыгораўна Валасач, якая жыве ў г. Новалукомлі, адна з тых маці, якія не дачакаліся 

сваіх сыноў з Афганістана. Простая, сціплая, душэўная жанчына. Яна не магла без слёз (а хто б 

змог на яе месцы?) расказваць пра свайго сына, які загінуў 31 мая 1984 года, выконваючы свой 

інтэрнацыянальны абавязак. 

Што можа быць цяжэй для бацькоў перажываць сваіх дзяцей! Нічым невымераная боль маці, 

якая страціла маладога сына ў наш мірны час...Нават не ведаю, з чым можна параўнаць яе 

пачуцці! Вельмі няўдачная справа распытваць яе пра Аляксандра, але ж трэба. Трэба, каб ведалі 

землякі пра свайго героя, пра простага вясковага хлопца і мужнага воіна, кавалера ордэна 

Чырвонай Зоркі і медалёў «За баявыя заслугі», «Воіну-інтэрнацыяналісту ад удзячнага афганскага 

народа» Аляксандра Іванавіча Валасача. 

Пяць гадоў прайшло з таго часу. як Аляксандр падарваўся на душманскай міне. Пройдуць 

многія гады, пакуль высахнуць матчыны слёзы. Аднак ніколі не загоіцца рана на сэрцы. 

– Саша з дзяцінства быў такім пяшчотным, добразычлівым, – расказвала Зінаіда 

Рыгораўна. – А якім памочнікам рос! Зусім яшчэ маленькім быў, а ўжо стараўся мне і бацьку хоць 

чым-небудзь дапамагчы. Ён ні хвіліны не мог сядзедь без справы. 

Такім Аляксандр назаўседы застанецца ў памяці маці. 

Зінаіда Рыгораўна, час ад часу змахваючы з вачэй слязіну, год за годам успамінае жыццё 

сына. 

Калі закончыў Стаўбцоўскую васьмігодку, паступіў у Новалукомльскае СПТВ-83 на 

спецыяльнасць слесар-мантажнік. Вучыўся добра. А ў верасні 1982 года быў прызваны на службу ў 

Савецкую Армію. 

Часта ляцелі лісты ад салдата ў родную хату, да маці і бацькі. Пісьмы, прасякнутыя 

сыноўняй цеплынёй, любоўю. Кожны раз маці радавалася любой вестачцы ад сына. 

Аднойчы Аляксандр прыслаў ліст, ад якога стала маці неспакойна на душы. «Трапіў служыць 

за мяжу, невыносная спёка, навокал горы». Пра цяжкасці – ні слова. Так, гэта быў Афганістан. 

Сяржант Аляксандр Валасач быў намеснікам камандзіра ўзвода. 

НА БАЯВЫХ машынах яны ездзілі на адкрытай брані. Язда на адкрытай брані – гэта не 

ліхацтва і не піжонства. Гэта шанц салдата. Калі БМП напорыцца на міну, што ў краіне жорсткай 

міннай вайны частая справа, то ты можаш уцалець, зляцеўшы на зямлю. Гэта ведалі ўсе, і ездзілі 

на брані. 

Так яны дабіраліся ў той спякотны дзень да кішлакоў, у якіх, згодна даных разведчыкаў, было 

шмат добра ўзброеных душманаў. Самага рознага ўзбраення, у тым ліку і рэактыўных установак. Іх 

батальён спецыяльяльнага прызначэння атрымаў загад ліквідаваць гняздо «духаў». Дзве роты, у іх 

ліку і сяржант Аляксандр Валасач, выехалі на баявое заданне. Заданне, з якога ты можаш 

вярнуцца, а можаш і не вярнуцца. 



Над блізкімі гарамі ззяла сонца. Іх баявыя машыны абмінулі карпусы старых будынкаў 

Жындагара. Затым – нізкія глінабітныя руіны ў баку ад дарогі. Затым – апошнія адзінокія духаны. 

Неўзабаве пачалася шэрая роўная даліна. I амаль адразу аказаліся ў гарах – гарах вайны. 

Небяспека была паўсюднай. Адусюль з-за скал можна было ў любое імгненне чакаць 

выстралаў. Аўтамат быў напагатове. I ў любое імгненне салдат быў гатовы уступіць у бой. Гэта іх 

гатоўнасць тут, у Афганістане, была ўжо не часовым, а пастаянным станам. 

«Ты абавязаны. Вось сэнс і ўмовы майго новага вайсковага жыцця, – пісаў ён пазней у сваім 

лісце. – Ты абавязаны. Гэта тое, што ўчора здалося б яшчэ гучнымі словамі, а сёння, калі ў руках 

аўтамат, а побач вораг, – змест усяго твайго жыцця». 

Яны рана сталелі «афганцы», учарашнія школьнікі, навучэнцы ПТВ, кінутыя ў такую баявую 

абстаноўку, якая іншым разам нагадвала абстаноўку Вялікай Айчыннай, а часам была такой жа 

незразумелай. 

Яны рана сталелі, гэтыя хлопцы, а ў многіх з іх на скронях з'яўлялася ранняя сівізна. 

Што вынес з таго бою з душманамі сяржант Аляксандр Валасач! Як у яго многіх таварышаў, 

напэўна, першае пачуццё было – недаўменне. Недаўменне ад таго, што ў ясны сонечны дзень 

вымушаны былі гінуць людзі. У тым ліку і яго сябры, вясёлыя, жыццярадасныя хлопцы, якіх дома 

так чакалі маці. I ўжо пасля з'явілася нянавісць. Яна кідала Аляксандра ў самае пекла. Тады куля 

не кранула адважнага воіна. За тую аперацыю Аляксандр быў удастоены медаля «За баявыя 

заслугі». Адным гняздом «духаў» стала менш... 

Не адзін яшчэ раз трапіла душманская куля ў Аляксандра Валасача. А яны ж часта, як 

пчолы, гудзелі над галавой, здаецца, так і імкнуліся зваліць на зямлю салдата. Доўга, як кажуць, 

шанцавала. Але... У той дзень баявая група таксама рухалалася на выкананне небяспечнай 

задачы. Пеша прасоўвалася па незнаёмай мясцовасці. Раптам раздаўся выбух, – група выйшла на 

міннае поле. Памочнік камандзіра ўзвода сяржант Аляксандр Валасач, – а ён ішоў наперадзе, – 

упаў. Выбухам адарвала адну нагу, пакалечыла другую. Яго паспелі даставіць у шпіталь, паспелі 

зрабіць аперацыю, аднак выратаваць не ўдалося... 
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