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АФГАНІСТАН АДСТУПАЕ ЗА ГАРЫЗОНТ 

 

Па ваенным прызыве ѐн трапіў у інжынерныя войскі ў далѐкі расійскі Волжск. 

Узрост і юнацкі рамантызм, якія кіпяцілі кроў, прывялі ў Афганістан. Заяву аб накіраванні 

туды напісаў па ўласным жаданні. Разам з лепшым сябрам Мікалаем стаў удзельнікам і 

сведкам тых незабыўных падзей. 

У сям'і Анісіма Анісімавіча Валынца з Зябак падрастала сямѐра дзяцей: тры сыны і чатыры 

дачкі. Сяргей нарадзіўся ў шэсцьдзесят чацвѐртым. Скончыў Зябкаўскую васьмігодку, дыплом аб 

сярэдняй адукацыі атрымаў у Псуеўскай школе. Вясковае дзяцінства вадзіла хлопчыка па грыбы і 

ягады, на рыбу і ў поле, дарыла напоўненыя свежымі колерамі ранкі, стракатыя кветкамі дні і 

змораныя ад спякоты вечары. 

Юнацтва навучыла яго хадзіць за плугам, касіць, майстраваць. У свае семнаццаць Сяргей 

ведаў, што не прападзе, бо меў працавітыя рукі, жаданне зарабляць і мару – недарэмна пражыць 

на зямлі. 

Адразу пасля школы слясарыў у саўгасе імя Дзяржынскага. У 1982 годзе прызвалі ў армію. 

Службу лічыў ганаровым абавязкам. Не аднойчы бачыў, як старэйшыя хлопцы, 

дэмабілізаваўшыся, у вайсковай форме, хадзілі на вечарынах, ловячы поўныя захаплення 

дзявочыя погляды. I самому карцела так пакрасавацца, таму ў армію пайшоў з ахвотай. У Волжеку 

пасябраваў з расіянінам Мікалаем. Калі ў ваенных планах і загадах з'явіўся Афганістан, разам 

падалі заявы аб пераводзе і разам адправіліся ў далѐкую дарогу. 

 

 

 

Афган сустрэў млоснай спякотай, варожасцю, чужымі традыцыямі і мовай, армейскім 

братэрствам. Там, у салдацкім страі, на перадавой ці ў час перадышкі, усе былі роўныя: і 

стараслужачыя, і толькі што прызваныя. Паважалі адзін аднаго, выручалі, падтрымлівалі, 

падбадзервалі, а афіцэр быў і бацькам, і камандзірам. Яму верылі, яго слухалі і паважалі. 



Восем месяцаў Сяргей адслужыў у паветрана-дэсантных войсках у пасѐлку Хазраці-

Султан, а затым трапіў у Джалалабад. На вайне, як на вайне, усяго хапіла: і бяссонных начэй, і 

паветраных атак, і начных перадыслакацый, і наступленняў. Прыйшлося бачыць смерць 

таварышаў, змагацца з бяссоннем, адганяць страх – не без гэтага. 

Апошнія месяцы службы быў сапѐрам. Дэмабілізаваўся ў 1987-ым. 

Шляхоў у белым свеце было шмат – выбірай любы, але Сяргея прыцягвала бацькава поле, 

з якога пачыналася яго самастойнае жыццѐ, і родная вѐска, што з дзяцінства выхавала пашану да 

мазаля. 

Воін-афганец стаў механізатарам. Працаваў, пакуль не захварэў. На шчасце, праз пяць год 

зноў змог працаваць. Уладкаваўся ў Псуеўскае, затым у Прошкаўскае лясніцтва. Але хвароба, нібы 

выпрабоўваючы на трываласць, ішла следам. Трэці месяц лячэння даў вынік. 

Наша жыццѐ, як пасудзіна, кожны напаўняе яго, чым можа: справамі, дасягненнямі, марамі, 

спадзяваннямі... Адзін задавальняецца тым, што мае, другому ўвесь час нечага не хапае. 

– Мне не хапае здароўя, – кажа Сяргей Анісімавіч,— а так усѐ маю: працу, добры заробак, 

які дазваляе жыць годна. Думаем з пляменнікам трактар купіць... Вѐску люблю. Дадушы яна мне. 

Тут усе свае, як на далоні. У мяне адзін брат у Віцебску жыве. Паеду да яго ў госці, дзень-другі 

пабуду і дамоў хачу, як дзіця малое. Бацька, браты-сѐстры тут, у суседстве. Калі бульбу садзім ці 

выбіраем – шасцѐра ў баразну як станем – работа гарыць. Разам на святы збяромся: і цесна, і 

весела... 

3 кожным пражытым днѐм Афганістан адсупае за гарызонт, але ѐн жыве ў памяці салдат, 

працавітых і міралюбівых хлопцаў, такіх, як Сяргей Валынец; жыве і выкрышталізоўвае простую 

мудрасць: няма нічога даражэй за жыццѐ без вайны. 
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