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ВЯРНУЦЦА ЖЫВЫМ З ВАЙНЫ 

 

Віктар Жабёнак нарадзіўся на міёршчыне. Пасля заканчэння школы вучыўся ў 

прафтэхвучылішчы. Да арміі працаваў трактарыстам у калгасе «Перамога». У сакавіку 1981 года 

настаў час выканаць абавязак перад Радзімай – вясковага хлопца прызвалі ў армію. Калі сваякі і 

сябры праводзілі Віктара на чыгуначны вакзал для адпраўкі на абласны зборны пункт, стала 

вядома, што ўсе прызыўнікі трапяць у Афганістан, дзе на той час другі год працягвалася 

«неаб’яўленая» вайна. Многім стала не па сабе ад такой навіны, але хлопцы трымаліся, не 

паказваючы хвалявання. I вось пад «Развітанне славянкі» Віктар Жабёнак адправіўся ў новае 

жыццё, якое прынесла шмат выпрабаванняў і загартавала як мужчыну. 

Партыя прызыўнікоў, у лік якіх уваходзіў і наш герой, трапіла ў 122-гі мотастралковы полк, 

месцам дыслакацыі якога была Мар’іна Горка. Распачаліся інтэнсіўныя заняткі па баявой, фізічнай 

і страявой падрыхтоўках. Праз два тыдні – прысяга. Маладыя людзі пакляліся ў вернасці Радаіме і 

паабяцалі, што будуць годна выконваць свае абавязкі.  

Падраздзяленне адразу адправілі на чыгуначны вакзал. Пагрузіўшы тэхніку, салдаты селі 

на цягнік, які павёз іх у бок афганскай мяжы. Дарога заняла тыдзень. Мотастралковы полк прыбыў 

ва Узбекістан. У горадзе Тэрмез знаходзіўся вучэбны цэнтр, дзе вялася падрыхтоўка маладога 

папаўнення, якое накіроўвалася ў Афган.  

20 чэрвеня падраздзяленне, у якім служыў Віктар, перасякло мяжу СССР з Афганістанам. 

Іх база знаходзілася ў 60 кіламетрах ад г. Хератона. У салдат і сяржантаў пачалася 

акліматызацыя, бо трапілі ў паўднёвую краіну, дзе летам звычайна бывае пад плюс 50 градусаў. 

У той час на мяжы будаваўся мост цераз Амудар’ю. Аб’ект павінен быў звязаць дзве 

краіны, якія ўсталёўвалі сяброўскія адносіны. За час службы Віктара мост быў здадзены ў 

эксплуатацыю. 

Полк ахоўваў газавыя заводы, на якіх працавалі савецкія спецыялісты. Віктар, у 

прыватнасці, трапіў ва ўзвод сувязі. Перад байцом стаяла задача ахоўваць радыёстанцыю, якая 

забяспечвала сувязь саветніку афганскай арміі – генерал-маёру Кузьміну. 

Першае паўгоддзе В. Жабёнак знаходзіўся ў горадзе Мазор-Шарыф. Ён суправаджаў 

перасоўную радыёстанцыю, генерала, выконваў яго даручэнні. Перад 20-гадовымі маладымі 

людзьмі ставіліся адказныя задачы, таму афіцэры ім поўнасцю давяралі. 

Другое паўгоддзе салдат правёў у Шабаргане, дзе займаўся аховай завода. 

Віктар у якасці вадзіцеля БТРа правяраў пасты. Рэгулярна ўдзельнічаў у суправаджэнні 

аўтамабільных калон. Падчас аднаго такога рэйду душманы атакавалі падраздзяленне – згарэлі 

сем БТРаў, загінулі байцы. Аднойчы вораг з гранатамёта трапіў у бронетранспарцёр, якім кіраваў 

Віктар. Снарад прабіў спецтранспарт наскрозь. У машыне знаходзіліся 12 байцоў, але ніхто не быў 

паранены. 

Разам з Віктарам Жабёнкам служылі хлопцы з Беларусі. З Міёр прызываліся 7 чалавек, 

трое трапілі ў названы полк. Былі байцы з Пастаў, Браслава. З усімі ўсталяваліся сяброўскія 

адносіны – вайна збліжае людзей. 



З мясцовым насельніцтвам таксама даводзілася мець стасункі – хадзілі ў горад, кішлакі. 

Афганцы добра ставіліся да савецкіх салцат і лічылі іх вызваліцелямі. Цывільныя грамадзяне ішлі ў 

апалчэнне для таго, каб навесці ў краіне парадак і жыць у міры, згодзе. 

12 мая 1983 года – гэты дзень надоўга застанецца ў памяці Віктара Жабёнка, бо ён 

звольніўся ў запас. Бог мілаваў міёрскага хлопца, і ён вярнуўся дамоў жывым – здаровым, у той 

час, як у Савецкі Саюз прыбывалі самалёты з «грузам 200» – целамі загінуўшых салдат. 

Зараз наш герой рэдка ўспамінае тую вайну – ён жыве мірным жыццём, працуе вадзіцелем 

у аддзяленні Дэпартамента аховы. Яго другая палова – Святлана – медсястрой у паліклініцы. 

Радуе поспехамі сын Віталій, які вучыцца ў чацвёртым класе. Ён захапляецца таэквандо, заняў 

першае месца ў конкурсе па замежных мовах. Нядаўна сын з бацькам пабывалі на «Лініі Сталіна». 

Увогуле, Віталік любіць падарожжы. Такім чынам, Віктар Жабёнак жыве клопатамі сям’і, цешыцца, 

што беларусы ўмацоўваюць сваю краіну пад мірным небам, а іх сыны не праходзяць 

выпрабаванне вайной. 

А. Барыла 

 


