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ДАРОГАМІ ВАЙНЫ І МІРУ 

 

Гэта не павучальная гісторыя, якая апавядае аб гераізме, храбрасці, подзвігу 

чалавека. Гэта пераказ адной са старонак вялікай кнігі жыцця. Жыцця, апаленага гарачым 

афганскім сонцам, абмытага салёным потам, напоўненага смуткам па родных і блізкіх, па 

Радзіме... 

Аляксей Васільевіч Чэкед нарадзіўся ў расійскім пасѐлку Стары Крывец Бранскай вобласці. 

Там скончыў школу, вучыўся ў Новазыбкаўскім тэхнічным вучылішчы. Яго, як і многіх іншых 

маладых хлопцаў, прызвалі ў армію. 

– Мы не ведалі, дзе будзем служыць, – гаворыць Аляксей Васільевіч. – Ваенны камісар 

запэўніваў, што наша каманда размеркавана ў мотастралковыя войскі, якія базіруюцца на 

тэрыторыі Савецкага Саюза. 

Каманда 10 «А» з Новазыбкаўскага ваенкамата праз месяц была дастаўлена ў вучэбны 

цэнтр Кушка, які знаходзіўся ў Туркменістане ў некалькіх кіламетрах ад афганскай мяжы. Тут на 

працягу двух месяцаў навабранцы спасцігалі суровыя ўрокі ў школе жыцця, загартоўваючы 

характар і цела. Удалечыні ад дома яны давалі клятву на вернасць Радзіме. А наперадзе іх чакалі 

баявыя выхады, трывогі, бяссонныя ночы... 

Па размеркаванні Аляксей Васільевіч трапіў служыць у танкавы батальѐн – у месца пад 

назвай «Цѐплы стан», самую паўднѐвуго кропку Афганістана. 

– Афганістан сустрэў спякотным сонцам і пясчанымі бурамі, якія падымаў моцны вецер, – 

працягвае Аляксей Васільевіч. – Здавалася, ты трапіў на іншую планету: усюды жоўты гарачы 

пясок і ніводнай травінкі. 

На цэлых два гады аглушаючыя гукі вайны сталі для Аляксея Васільевіча нормай жыцця. 

Небяспека падпільноўвала салдат не толькі ў час баявых выхадаў, яна была ўсюды... 

– Аднойчы нам загадалі зняць з баявых пазіцый танкі, якія знаходзіліся на схілах гор, – 

успамінае ветэран. – Ужо добра сцямнела, калі мы дабраліся да патрэбнага месца. Раптам дзесьці 

высока ў небе раздаўся пранізлівы свіст, а за ім – страшэнны выбух. Наш атрад нарваўся на 

засаду душманаў. Мінны абстрэл быў такі часты, што ў гэтай неразбярысе не ведалі, куды кінуцца і 

куды страляць. Шчасце, што на дапамогу падаспелі «МІГі-21», якія знішчылі засаду душманаў. Як 

потым высветлілася, афганская армія гэтае бандфарміраванне на працягу месяца не магла 

знішчыць, а нашы «мігары» «накрылі» іх за адзін вечар. 

Пасля дэмабілізацыі Аляксей Васільевіч вярнуўся дамоў і ўладкаваўся на работу ў 

ваенізаваную пажарную ахову, дзе адслужыў два гады. 

– Там, як і ў арміі, у мяне былі начныя выезды, вучэнні, – успамінае Аляксей Васільевіч. – 

Служба ў гэтым падраздзяленні дапамагла мне паступова настроіцца на мірны лад жыцця. Ніколі 

не забываю і аб саслужыўцах. Спачатку падтрымліваў з імі сувязь, а пасля развалу Савецкага 

Саюза ўсѐ неяк рэзка абарвалася. Пісаў пісьмы ў Казахстан, ва Украіну, але адказу не атрымаў. 

Цяпер Аляксей Васільевіч жыве ў Глыбокім, куды пераехаў са сваей сям'ѐй у 1990 годзе. 

Мае дачку і сына. Працуе ў Глыбоцкіх электрычных сетках у службе эксплуатацыі, рамонту 



будынкаў і збудаванняў. Жыве і працуе, як ўсе, але калі-нікалі ѐн успамінае армейскую форму-

пясчанку, выпаленую сонцам мясцовасць і баявых сяброў, якія навечна засталіся маладымі. 

Андрэй ПАНКРАТ 


