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ЖОРСТКАЯ РАМАНТЫКА – ВЫЖЫЦЬ 
 

Ваенны камісар Шумілінскага раёна В. А. Бабін не любіць 

успамінаць пра Афганістан. «Нічога звышгераічнага там не 

было, – расказвае падпалкоўнік, – была звычайная ваенная 

работа».  

Пасля заканчэння Ленінградскага вышэйшага агульна-

вайскавога каманднага вучылішча 22-гадовы лейтэнант трапіў у 

Ленінградскую акругу, у знакамітую Каменку Выбаргскага раёна. 

Не мог спакойна служыць – хацелася рамантыкі. Напісаў рапарт 

камандаванню і ў хуткім часе яго посьбу задаволілі: гвардыі 

лейтэнанта В. А. Бабіна накіроўваюць у Афганістан для 

выканання інтэрнацыянальнага абавязку. 

I зараз перад яго вачыма стаяць афганскія горы, над якімі 

бязмежнае белае неба, дзе няма ні адной хмаркі – менавіта такім запомніў ён Афганістан на ўсё 

жыццё. 

Праз два тыдні В. А. Бабін прыняў «баявое хрышчэнне», калі суправаджаў калону з тэхнікай. 

I вось першы бой, першая кроў, першая смерць... «Усю рамантыку як рукой зияло, – расказвае 

Вячаслаў Аляксандравіч, – тут разумееш, што неацэнная каштоўнасць – жыццё».  Прыйшлося 

вучыцца ваяваць ва ўмовах гор, якія ўвесь час страляюць. 

Шэсць першых афганскіх месяцаў бацькі не ведалі, што іх сын выконвае інтэрнацыянальны 

абавязак у Афганістане. Лейтэнант адсылаў лісты да сябра ў Казахстан, адтуль яны ўжо траплялі 

на Беларусь. Толькі праз шэсць месяцаў «афганскай рамантыкі» змог Вячаслаў Аляксандравіч 

прызнацца бацькам, дзе служыць. «Добра памятаю адказ маці, – усміхаецца В. А. Бабін, – яна 

прасіла мяне ў лісце, каб я... не еў нямытыя фрукты. Добра, што яна і не падазравала пра 

жорсткую праўду Афганістана». 

У 1987 годзе за аперацыю «Поўдзень-87», у якой былі цалкам знішчаны бандыцкія 

фарміраванні ля Кандагара, В. А. Бабіна ўзнагародзілі медалём «За баявыя заслугі». 

У чэрвені 1988 года ў Кабуле прайшоў урачысты парад, прысвечаны вываду першай часткі 

савецкага кантынгенту з Афганістана. «Памятаю блакітныя каскі назіральнікаў з ААН, мноства 

заходніх журналістаў, – расказвае Вячаслаў Аляксандравіч, – і сам рад. А потым была хуткая, 

імклівая дарога на Радзіму...» 

А. Шэдзько 

 


