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Рабочаму друкарні былому воіну-інтэрнацыяналісту В. Вараб'ёву ўручана баявая 

ўзнагарода. 

«Прымаю прысягу і ўрачыста клянуся». З гэтымі радкамі воінскай прысягі, што 

абпальваюць сэрца кожнага чалавека, радкамі абавязку і гонару, маладыя воіны ўступаюць у 

суровую школу жыцця, у рады Узброеных Сіл Савецкага Саюза. 

Вымавіў іх, а потым з годнасцю пранёс праз усю службу ў Афганістане і наш зямляк Віктар 

Вараб'ёў. 
Незадоўга да заканчэння службы Віктар быў прадстаўлены да ўзнагароды медалём «За 

баявыя заслугі», але так атрымалася, што ўзнагароджанне адбылося голькі праз... паўтара года. 

Радасна сустрэў гэтую павіну калектыў, дзе працуе Віктар, і вось 10 снежня ў ленінскім 

пакоі друкарні імя Ф. Скарыны адбыўся ўрачысты сход з нагоды ўручэння былому салдату баявой 

узнагароды. 

Адкрыла сход дырэктар друкарні Н. А. Гупалава. Далей слова ўзяў прадстаўнік ваенкамата 

У. Я. Чывярдэнка. 
– Ад імя Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР дазвольце мне ўручыць узнагароду былому 

воіну-інтэрнацыяналісту Вараб'ёву Віктару Уладзіміравічу і пажадаць яму шчасця, моцнага 

здароўя, поспехаў у працы. 

Непадробнае хваляванне чулася ў прамове намесніка старшыні прафкома друкарні М. А. 

Грынёва: «Таварышы, кожны з нас ведае, якой цяжнай платай дастаецца абарона красавіцкай 

рэвалюцыі ў Афганістане. I мы ганарымся, што і член нашага калектыву мужна вытрымаў гэтае 

суровае выпрабаванне. 

Узнагароджанне, віншаванні. На ўсё гэта 15 хвілін. А што за імі? 
Учарашнія школьнікі, «пэтэвушнікі», слесары і пекары, – нехта мусіць і настаўнікаў крыўдзіў 

сваімі адзнакамі, на некага бацькі бурчэлі. Маўляў, не тая цяпер моладзь. А сталі яны воінамі-

інтэрнацыяналістамі, і ўсё непатрэбнае шалупінне паабсыпалася. I мала хто ведае, што 

прыйшлося вытрымаць гэтым хлопцам. Гады службы ў Афганістане сталі для іх вельмі важным 

этапам у жыцці, этапам цяжкіх выпрабаранняў, які назаўсёды застанецца ў памяці. 

А вось як мы абыходзімся з гэтай памяццю? Ці заўсёды разумеем гэтых маладых людзей? 

ЦІ заўсёды дастаткова ўважлівыя да іх? Прабачце, але часам адносіны патрабуюць лепшага. 



Расказваць пра службу Віктар рашуча адмовіўся. На другія пытанні адказваў коратка, суха: 

«Так», «Не». Гэтая рыса ўласціва кожнаму з прайшоўшых афганскую школу – не любяць і не 

хочуць хлопцы гаварыць пра смерць, пра вайну. Аднак яны праз гзта прайшлі. 

– Віктар, – папытаў я, – а што з ильготамі як удзельніка вайны? 
– А, – махнуў ён  рукой, – вось пра жылплошчу запытаўся, а толку... 

В. Вараб'ёў расказаў, што быў у гарвыканкоме, але там адказалі, што яму патрэбна 

спачатку выпісацца з месца жыхарства (Віктар жыве ў в. Багатырскае з бацькамі, малодшым 

братам і сястрой) і толькі недзе праз тры гады паставяць на чаргу. а пасля – «чакайце»... 
Біяграфія Віктара амаль не адрозніваецца ад многіх яго пагодкаў: вучыўся ў школе, пайшоў 

працаваць у друкарню, служыў у арміі, вярнуўся на старое месца. Ён просты савецкі чалавек, які 

жыве згодна з сумленнем, памятае пра абавязак і годнасць без сярэдзін і недамовак. 

Пра заслугі Віктара можна сказаць у двух словах: выкаканне абавязку. Калі паўней – 

інтэрнацыянальнага абавязку. 

На вуліцы ціха ішоў снег. Паветра напоўнілася свежасцю, лёгкасцю. А там напэўна, і цяпер 

гарачыня, – падумаў я. Мы развіталіся. I тут Віктар, нібы ўспомніўшы нешта важнае, затрымаў 

мяне. 
– Пачакайце, хачу сказаць вялікі дзякуй сваім бацькам, настаўнікам за ўсё, што далі мне, а 

таксама хачу пажадаць усім палачанам шчасця, міру, кахання і сяброўства. 

Я пайшоў. 

Віктар застаўся стаяць, моцна сціскаючы ў руцэ ўзнагароду. 
А. Лышко, фота К. Жарнасека 

 


