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ЗАГАРТАВАНЫ Ў БАЯХ 

Вучоба ў Рыжскім авіяцыйным вучылішчы грамадзянскай авіяцыі для маладога хлопца з 

Віцебска Фёдара Яжэнькіна закончана. Разам з дыпломам і атрыманай спецыяльнасцю 

радыётэхніка па радыёлакацыі і радыёнавігацыі яму было прысвоена воінскае званне лейтэнант 

запасу. А праз паўтара гады работы ў Рыжскім аэрапорце малады спецыяліст быў прызваны на 

службу ў Ваенна-паветраныя сілы Прыбалтыйскай ваеннай акругі. 

На працягу сямі гадоў узвод радыёспецыялістаў пад камандаваннем Фёдара Яжэнькіна 

паспяхова забяспечваў сувязь экіпажаў самалётаў з зямлёй у час палётаў. 

Яшчэ пяць гадоў малады афіцэр праслужыў у цэнтры баявога ўпраўлення Ваенна-

паветранымі сіламі Прыбалтыйскай ваеннай акругі, дзе займаўся пытаннямі каардынацыі 

сумесных дзеянняў авіяцыі і сухапутных войск. 

Выконваючы загад камандавання, з чэрвеня 1982 года Яжэнькін прадоўжыў службу ў 

Афганістане. У складзе аператыўнай групы саракавой агульнавайсковай арміі лётаў ён на баявыя 

аперацыі па ліквідацыі бандфарміраванняў. 

Да зыходных пазіцый нашы воіны дабіраліся на бронетранспарцёрах, а затым прыступалі 

да выканання пастаўленай задачы. Пры неабходнасці падтрымкі баявой групы з паветра Фёдар 

Яжэнькін выклікаў да месца бою самалёты або верталёты, каардынаваў іх дзеянні. Не раз 

знаходзіўся побач са смерцю. Вось што ўспамінае ветэран пра тыя падзеі: 

– У час правядзення баявой аперацыі ў Пандшэфскай цясніне душманы збілі адзін наш 

верталёт. Другі, які знаходзіўся побач, прыкрываў лётчыкаў з паветра. Я атрымаў загад выляцець 

да збітага верталёта з радыёстанцыяй, але ў апошні момант наш камандзір палкоўнік Волкаў 

адмяніў гэты загад і паляцеў сам. 

У час палёту душманы падбілі гэты верталёт рэактыўным снарадам і ён згарэў на месцы 

падзення разам з усімі, хто быў на яго борце. Гэта была першая страта знаёмых, з якімі служыў 

побач. 

У ходзе выканання баявых заданняў здараліся розныя непрадбачаныя сітуацыі. У час 

адной з іх аператыўная група рухалася на бронетранспарцёрах па горнай дарозе. Надвор'е было 

цёплае, і воіны знаходзіліся на брані баявых машын. Наперадзе калоны рухаўся цягач, перад якім 

былі цяжкія каткі. Так правяралі наяўнасць мін на дарозе. Уся астатняя тэхніка павінна была 

рухацца па яго слядах, што выключала магчымасць падрыву. На адным з крутых паваротаў цягач 

зрабіў вялікую дугу, а бронетранспарцёр, які ішоў следам, зрэзаў вугал пры павароце і наехаў на 

міну. Разам з выбухам пачаўся абстрэл нашай калоны. 

Фёдар Іпалітавіч адразу выклікаў верталёты, якія ракетнымі залпамі прымусілі бандытаў 

назаўсёды супакоіцца. 

У адзінаццаці баявых аперацыях прымаў удзел Ф. Яжэнькін. За іх паспяховае правядзенне 

адважны беларус у маі 1983 года быў узнагароджаны ордэнам за службу Радзіме ва Узброеных 

Сілах III ступені. У гэтым жа годэе лётчык вярнуўся для далейшага праходжання службы ў Рыжскі 

цэнтр упраўлення паветраным рухам, дзе займаўся каардынацыяй узаемадзеяння палётаў 

ваеннай і грамадзянскай авіяцыі. 



1988 год прынёс новыя перамены ў службе Фёдара Яжэнькіна. У жніўні яго ў складзе 

авіяцыйнай эскадрыллі зноў накіравалі ў Афганістан на аэрадром горада Баграм. Уноў прыбыўшая 

паветраная часць замяніла эскадрыллю, у якой служыў лётчыкам наш зямляк, цяперашні 

старшыня раённай арганізацыі воінаў-інтэрнацыяналістаў Валерый Сафонаў. 

У той час землякі не ведалі адзін аднаго і толькі праз гады, пры сустрэчы ў Бешанковічах 

яны ўстанавілі гэты факт. 

На афганскім аэрадроме Фёдар Іпалітавіч забяспечваў сувязь самалётаў эскадрыллі ў час 

палётаў з камандаваннем. Нельга сказаць, што служба тут была спакойнай. Ваенныя камунікацыі 

нашых войск пастаянна абстрэльваліся душманамі з мінамётаў і стралковай зброі, часам на 

аэрадроме ўзрываліся рэактыўныя снарады. 

У час аднаго з такіх налётаў была пашкоджана лінія сувязі з камандным пунктам. Фёдар 

Яжэнькін атрымаў загад ухіліць абрыў лініі. Пад кулямі і разрывамі мін ён паспяхова справіўся з 

пастаўленай задачай, за што быў адзначаны ўрадавай узнагародай – медалём «За баявыя 

заслугі». 

15 лютага 1989 года, калі апошнія савецкія войскі пакінулі Афганістан, на свой аэрадром у 

Прыбалтыку вярнулася і эскадрылля, у якой служыў Фёдар Іпалітавіч Яжэнькін. 

Да 1992 года працягваў ветэран службу ў Рыжскім цэнтры ўпраўлення паветраным рухам. 

А калі звольніўся ў запас, пераехаў жыць на радзіму жонкі, у Астровенскі сельсавет. 

Маёр запасу Фёдар ІпалітавІч Яжэнькін – жаданы госць мясцовых школьнікаў. Ён часта 

выступае перад імі з успамінамі аб службе, праводзіць работу па ваенна-патрыятычнаму 

выхаванню, вучыць падрастаючае пакаленне аддана служыць Радзіме. 

Л. Акулёнак 
 


