
СЛУЖЫМ АЙЧЫНЕ! 

 

Нядаўна наш зямляк, жыхар вёскі Мыкава Аляксандр Сяргеевіч Скавародка быў 

ганаровым госцем расійскага консульства ў Мінску. Ва ўрачыстай абстаноўцы яму, як 

удзельніку вайны ў Афганістане, уручаны медаль "За баявыя заслугі". Усяго такія 

ўзнагароды атрымалі 50 былых воінаў-афганцаў з Беларусі. 

Бытуе меркаванне, што ваенную службу выбіраюць толькі сапраўдныя мужчыны. І гэта, 

бясспрэчна, так. Без вытрымкі, мужнасці, адвагі, якія ўласцівы лепшым прадстаўнікам моцнага 

полу, воіна не адбудзецца. Менавіта арыентуючыся на гэтыя якасці, шукаў сваё месца ў жыцці 

Аляксандр Скавародка. Ды і як інакш: у яго родзе толькі выдатныя воіны. Бацька прайшоў 

франтамі Вялікай Айчыннай – сын змалку засвоіў яго навуку вернасці Айчыне. 

У Даўгаўпілскім вышэйшым інжынерным вучылішчы супрацьпаветранай абароны, 

якое закончыў у 1978 годзе, Аляксандр атрымаў спецыяльнасць тэхніка эксплуатацыі 

самалётаў. Спецыяльнасць надзвычай складаную і адказную: ад яго прафесійнага 

майстэрства залежыла спраўнасць авіятэхнікі, а значыць, жыццё людзей. 

А калі працаваць трэба ў ваенных умовах, пад пагрозай пастаяннай небяспекі? Тут 

ужо без мужчынскай доблесці – ніяк. Аляксандр Скавародка доўгі час працаваў у гэтых 

самых асобых умовах. Год адслужыў у Афганістане, рыхтуючы самалёты да баявых 

вылетаў. Аб тым, наколькі напружаным і суровым быў гэты час, гавораць факты. У дзень 

тэхнікі рыхтавалі да 60–70 вылетаў. За час службы Аляксандра 7 цяжкіх самалётаў палка 

не вярнуліся на базу. Загінула чацвёра яго баявых таварышаў... 

Пасля Афгану старшы лейтэнант Аляксандр Скавародка служыў у Туркменіі. Там 

таксама быў пастаянны стан павышанай баявой гатоўнасці. Самалёты ў любую хвіліну 

маглі быць накіраваны на афганскую тэрыторыю. 

Ды вось незадача: і ў час службы ў Афганістане, і ў Туркменіі Аляксандра двойчы 

прадстаўлялі да баявых узнагарод. Але ён іх так і не атрымаў. Грымнула перабудова, 

развалілася вялікая дзяржава, і воінскія заслугі афганцаў сталі, быццам бы, нічыйнымі. 

Але час усё ставіць на свае месцы. Сёння многія зразумелі: не было "чужой вайны" – былі 

нашы доблесныя воіны, якія сумленна і дастойна выконвалі свой абавязак. Веліч і 

трагічнасць гэтага подзвігу не можа быць забыта. Згодна Указа Прэзідэнта Расіі воіны-

афганцы з Беларусі атрымалі заслужаныя ўзнагароды. 

Цяпер на парадным кіцелі маёра ў запасе Аляксандра Скавародкі яшчэ адна адзнака 

воінскай доблесці. А мужчынскую эстафету роду працягвае ўжо яго старэйшы сын. 

                        С. Аляксандрава 

Дзвiнская праўда (Верхнядзвiнск). — 2002. — 6 снеж. — С. 3. 


