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Հայ օդաչուների մասնակցությունը Հայ օդաչուների մասնակցությունը Հայ օդաչուների մասնակցությունը Հայ օդաչուների մասնակցությունը     
խորհրդախորհրդախորհրդախորհրդա----ճապոնական պատերազմին ճապոնական պատերազմին ճապոնական պատերազմին ճապոնական պատերազմին     

Կոստանդյան ԼուսինեԿոստանդյան ԼուսինեԿոստանդյան ԼուսինեԿոստանդյան Լուսինե    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    Անդրբայկալյան ռազմաճակատ, 
ավիացա, դիվիզիա, Հեռավոր-Արևելյան զինվորական օկրուգ, 
ռազմաօդային ուժեր, մարտական շքանշան 

Խորհրդա-ճապոնական պատերազմի պատմությունը և այդ 
պատերազմին հայ ժողովրդի մասնակցությունը հայ պատմագի-
տության համեմատաբար քիչ ուսումնասիրված հիմնահարցերից է: 
Սույն հոդվածում նորահայտ արխիվային տվյալների հիման վրա 
ներկայացվում է 1945 թ. խորհրդա-ճապոնական պատերազմի 
Անդրբայկալյան ռազմաճակատի 12-րդ օդային բանակի հայ օդա-
չուների մարտական գործունեությունը: Խորհրդա-Ճապոնական 
պատերազմին հայ ժողովրդի մասնակցության հիմնահարցի 
ուսումնասիրությունը այսօր ավելի է արժևորվում և գործնական 
նշանակություն ստանում Հայաստանի Հանրապետության զինված 
ուժերի մարտական ուսուցման, պատրաստակամության բարձ-
րացման և երիտասարդ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաս-
տիարակության խնդիրների լուծման տեսանկյունից: Վերջին տա-
րիներին վեր հանված արխիվային արժեքավոր փաստերը գործ-
նականում նպաստում են Երկրորդ համաշխարհային պատերազ-
մին հայ ժողովրդի մասնակցության մասին ընդհանրացնող աշ-
խատություններ և ժողովածուներ ստեղծելու հնարավորությանը: 

Ելնելով Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը շուտափույթ 
ավարտելու, Հեռավոր–Արևելյան սահմանների անվտանգության 
ապահովման և Ասիայում ագրեսիայի օջախի վերացման անհրա-
ժեշտությունից՝ այն բանից հետո, երբ Ճապոնիան մերժեց կապի-
տուլյացիայի մասին հակաֆաշիստական բլոկի երկրների պահան-
ջը, Խորհրդային միությունը, հավատարիմ մնալով իր դաշնակցա-
յին պարտավորություններին, 1945թ. օգոստոսի 8-ին պատերազմ 
հայտարարեց Ճապոնիային: Հաջորդ օրը՝ օգոստոսի 9-ին, Կարմիր 
բանակի զորամասերն ու Խաղաղ-օվկիանոսյան ռազմական նա-
վատորմը մարտական գործողություններ սկսեցին Հեռավոր 
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Արևելքում: Սկսվեց Խորհրդա-ճապոնական պատերազմը: 
Խորհրդային Միության Գերագույն Գլխավոր հրամանատարության 
Զորակայանի 1945թ. հուլիսի 30-ի հրամանով ստեղծվեց Հեռավոր 
Արևելքում խորհրդային զորքերի գլխավոր հրամանատարություն՝ 
Խորհրդային Միության մարշալ, Խորհրդային միության հերոս Ա. 
Մ. Վասիլևսկու ղեկավարությամբ:1 Ռազմավարական այդ մարմնին 
էին ենթարկվում Հեռավոր Արևելքում գտնվող խորհրդային ցամա-
քային, օդային, գետային և ծովային բոլոր ուժերը՝ Անդրբայկալյան 
1-ին և 2-րդ Հեռավոր-Արևելյան ռազմաճակատները, Խաղաղ-
օվկիանոսյան նավատորմը, Ամուրյան գետային նավատորմը: 
Անդրբայկալյան ռազմաճակատը կազմավորվել էր 1941թ. սեպտեմ-
բերի 15-ին՝ Անդրբայկալյան զինվորական օկրուգի հիման վրա: 
1942 թ. օգոստոսին ռազմաճակատի ռազմաօդային ուժերի հիման 
վրա ձևավորվեց 12-րդ օդային բանակը: 1945թ. հուլիսին Անդրբայ-
կալյան ռազմաճակատի հրամանատար նշանակվեց Խորհրդային 
միության մարշալ  Ռ. Յա. Մալինովսկին, Ռազմական խորհրդի 
անդամ` գեներալ-լեյտենանտ Ա. Ն. Տևչենկոն, շտաբի պետ՝ բանա-
կի գեներալ Մ. Վ. Զախարովը: Ռազմաճակատը 1945թ. օգոստոսի 
8-ի դրությամբ իր շարքերում ուներ 648000 մարդ, 9668 հրանոթ ու 
ականանետ, 2359 տանկ և ինքնագնաց, 1324 ինքնաթիռ: Անդրբայ-
կալյան ռազմաճակատը պետական սահմանի երկարությամբ 
ձգվում էր ավելի քան 2300կմ2: 

Անդրբայկալյան ռազմաճակատի հաջողությունները զգալի 
չափով պայմանավորված էին 12-րդ օդային բանակի ռազմական 
գործողություններով, որոնք ղեկավարում էր հայ ժողովրդի արժա-
նավոր զավակ, ավիացիայի մարշալ Սերգեյ Ալեքսանդրի Խուդյա-
կովը՝ Արմենակ Արտեմի Խանփերյանցը: Հայրենական մեծ պատե-
րազմում մարտական հարուստ փորձ ձեռք բերած մարշալը Ճա-
պոնիայի դեմ մղված մարտական գործողությունների ընթացքում 
իրեն դրսևորեց որպես օպերատիվ-մարտավարական բարձր գի-
տելիքների տեր զորապետ: Նրա մշակված բոլոր գործողություն-

                                                                 
1  Советская Военная Энциклопедия, т. 7, М., 1979. с. 78. 
2 История Второй мировой войны 1939-1945, т. 2, М., 1979. с. 194-195. 
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ները բանակի զորամիավորումները կատարեցին հաջողությամբ: 
12-րդ օդային բանակը համարվում էր Հեռավոր–Արևելյան մար-
տական գործողությունների թատերաբեմում մարտնչող ամենա-
հզոր և խոշոր միավորումը, որն իր կազմում ուներ 13 ավիացիոն 
դիվիզիա: Զորամիավորումը, սկսած օգոստոսի 9-ից, գործուն մաս-
նակցություն ունեցավ Խինգան-Մուկդենյան մարտական գործո-
ղությանը, որի նպատակն էր աջակցել Անդրբայկալյան ռազմաճա-
կատի ցամաքային զորքերին՝ ջախջախելու Մանջուրիան զավթած 
ճապոնական Կվանտունյան միլիոնանոց բանակը: Բանակի 
ավիացիոն դիվիզիաները գործողության ընթացքում օդից զգալի 
օգնություն էին ցույց տալիս ռազմաճակատի 19-րդ, 36-րդ, 53-րդ 
համազորային և 6-րդ գվարդիական տանկային բանակներին, 
խորհրդա-մոնղոլական հեծյալ-մեքենայացված զորախմբին՝ 
հաջողությամբ կատարելու մարտական առաջադրանքները: 12-րդ 
օդային բանակի հիմնական ուժերը գործում էին Սոլունյան և 
Խայլարյան ուղղություններով՝ զանվածային հարվածներ հասցնել 
Սոլուն, Խայլար, Ուչագոու, Սիկոու, Նյուֆինտայ և այլ քաղաքների 
օդանավակայաններին և երկաթուղային կայարաններին:3 

Ռազմական գործողությունների ընթացքում 12-րդ օդային բա-
նակն իրագործեց ավելի քան 5000 ինքնաթիռային թռիչք: Հատկա-
պես մեծ աշխատանք կատարվեց 6-րդ գվարդիական տանկային 
զորամասերին վառելանյութ և այլ անհրաժեշտ բեռներ հասցնելու 
ուղղությամբ: Մարտական գործողությունների ընթացքում լայ-
նորեն կիրառվեց մոտոհրաձգային զորամասերի ինքնաթիռներով 
դեսանտներ իջեցնելը հակառակորդի օդանավակայաններում: 
Դրանով ավիացիոն միավորումներն առաջին անգամ կատարում 
էին հարձակման ժամանակ առաջապահ ջոկատների պարտակա-
նությունները: Դա նորություն էր խորհրդային ավիացիայի մար-
տական գործողությունների մեջ, և դրա առաջին կիրառողներից էր 
ավիացիայի մարշալ Խուդյակով-Խամփերյանցը: Նրա մշակած 
պլանի համաձայն՝ օգոստոսի 19-ին բանակի զորամասերը հաջո-
ղությամբ դեսանտ իջեցրին Ցիցիկարի, Չանչունի և Մուկդենի օդա-

                                                                 
3  Освобождение городов, М., 1985, с. 56-60. 
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նավակայաններում, նպաստեցին չինական այդ քաղաքները ճա-
պոնական զավթիչներից ազատագրելու գործին: Oգոստոսի   22-ին 
ազատագրվեց նաև Պորտ Արտուր նավահանգիստը, որը ճապո-
նացիները վերածել էին դիմադրության հզոր հենակետի: Խինգան-
Մուկդենյան մարտական գործողության ընթացքում 12-րդ օդային 
բանակի հմուտ ղեկավարման և այդ ընթացքում օպերատիվ–
ռազմավարական բարձր ունակություններ դրսևորելու համար 
ավիացիայի մարշալ Արմենակ Խամփերյանցը պարգևատրվեց 
Սուվորովի 1-ին աստիճանի շքանշանով: Մինչ այդ զորահրամա-
նատարի կուրծքը զարդարում էին Կուտուզովի 1-ին աստիճանի, 
Սուվորովի 2-րդ աստիճանի, Կարմիր Աստղի շքանշաններն ու 
բազմաթիվ մեդալներ:4 Բարձր գնահատելով Խորհրդա-ճապոնա-
կան պատերազմում մարշալ Խանփերյանցի մարտական ծառայու-
թյունները՝ նրա անունը նշվեց խորհրդային այն զորավարների 
շարքում, որոնք մեծ ներդրում էին կատարել միլիտարիստական 
Ճապոնիայի դեմ տարած հաղթանակի գործում: Պատերազմի 
ավարտից անմիջապես հետո ավիացիայի մարշալ Խուդյակով-
Խանփերյանցը նշանակվեց Հեռավոր-Արևելյան զինվորական 
օկրուգի ռազմաօդային ուժերի պետ: Սակայն անհիմն զրպար-
տանքի հետևանքով նա 1945թ. դեկտեմբերի 14-ին ձերբակալվում է 
և հինգ տարի բանտում պահվելուց հետո 1950թ. ապրիլի 18-ին 
գնդակահարվում ԽՍՀՄ ներքին գործերի և անվտանգության 
նախարար Լ.Պ Բերիայի ցուցումով: 1954թ. օգոստոսի 18-ին 
ավիացիայի մարշալ Խուդյակով-Խանփերյանցը հետմահու արդա-
րացվում է, նրա վրայից վերցվում են անգլիական հետախուզու-
թյան լրտես լինելու կեղծ մեղադրանքները, որոնք ներկայացվել 
էին քննչական մարմինների կողմից ֆիզիկական տանջանքներ 
կիրառելու հետևանքով5: 

Խուդյակով-Խանփերյանցի 12-րդ օդային բանակի շարքերում 
Խորհրդա-ճապոնական պատերազմին մասնակցեցին շուրջ 300 

                                                                 
4  ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ ՀՄՊՊԿԱ Ֆ.293 գգ.1-2: 
5 Ա. Մանուկյան, Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում 1920-

1953 թթ., Ե., 1999, էջ182-183: 
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հայորդիներ, որոնց մեծ մասը պարգևատրվեց մարտական շքան-
շաններով ու մեդալներով: Նրանց թվում էր 30-րդ մերձահար 
ռմբակոծիչ ավիադիվիզիայի 456-րդ ռմբակոծիչ ավիաէսկադրի-
լիայի հրամանատար, ավագ լեյտենանտ Իվան Զուրաբի Իսահակ-
յանը՝ Դոնի Ռոստովի Բատայսկ քաղաքից: Գնդի հրամանատար 
մայոր Նիկիտինի վկայությամբ «Ավիաէսկադրիլիայի անձնա-
կազմը պատրաստ է կատարելու ցանկացած մարտական առաջա-
դրանք և էսկադրիլյան կատարեց 9 մարտական թռիչք: Շնորհիվ իր 
կազմակեպչական լավ աշխատանքի՝ ավիաէսկադրիլյան ամբողջ 
տարվա ընթացքում ուսումնամարտական պատրաստության բնա-
գավառում մշտապես առաջին տեղն է գրավել գնդում: Աշխատան-
քում եռանդուն է և համառ: Թռիչքային տեխնիկային տիրապետում 
է գերազանց, կատարել է 450 ժամ ընդհանուր տևողությամբ բարե-
հաջող թռիչքներ, որոնցից 90 ժամը՝ գիշերային պայմաններում: 
Ճապոնական զավթիչների ջախջախման մարտերում ավիաէս-
կադրիլյայի անձնակազմը առաջադրված խնդիրը կատարեց հաջո-
ղությամբ և առանց կորուստների: Հետևություն, արժանի է 
պարգևատրելու Հայրենական պատերազմի առաջին աստիճանի 
շքանշանով:    12-րդ օդային բանակի հրամանատար, ավիացիայի 
մարշալ Արմենակ Խանփերյանցի 1945թ. օգոստոսի 27-ի թիվ 2 
հրամանով ավագ լեյտենանտ Իվան Իսահակյանը պարգևատրվեց 
Հայրենական պատերազմի 2-րդ աստիճանի շքանշանով»:6 

Ավիացիայի մարշալ Ա. Խանփերյանցի 1945թ. օգոստոսի 27-ի 
թիվ 5 հրամանով Ալեքսանդր Նևսկու շքանշանով պարգևատրվեց 
նույն բանակի 54-րդ ռմբակոծիչ ավիադիվիզիայի հրամանատարի 
քաղաքական գծով տեղակալ, գվարդիայի փոխգնդապետ 
Խաչատուր Սերգեյի Պետրոսյանցը: Նրա և գնդի հրամանատար, 
գվարդիայի փոխգնդապետ Աֆոնինի ղեկավարությամբ Մանջուրա-
կան գործողության ընթացքում գնդի առաջադրանքները գերազանց 
կատարելու և այդ ընթացքում ցուցաբերած արիության ու 
տոկունության համար, արժանի է պարգևատրվելու Ալեքսանդր 

                                                                 
6  ՌԴՊՆԿԱ, ֆ. 33, ց. 687572, գ. 407, թ. 120: 
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Նևսկու շքանշանով:7    Խիզախ օդաչու հրամանատարը մինչ այդ 
աչքի էր ընկել Խորհրդա-ֆիննական և Հայրենական պատերազմնե-
րում, պարգևատրվել հայրենական պատերազմի 1-ին և 2-րդ աստի-
ճանի, Կարմիր աստղի շքանշաններով, «Մարտական ծառայու-
թյունների համար մեդալով»: Ուշադրության է արժանի այն փաստը, 
որ հայրենական պատերազմի առաջին ամիսներին, 53-րդ հեռա-
հար գործողության ավիագունդը, որի կոմիսարն էր Խ. Պետրոս-
յանցը, մասնակցել էր Բեռլինի ռմբակոծմանը, ապա Մոսկվայի 
պաշտպանությանը:8 

12-րդ օդային բանակում խիզախ օդաչուի համբավ ուներ 7-րդ 
գվարդիական ռմբակոծիչ ավիագնդի օդաչու, կրտսեր լեյտենանտ 
Սուրեն Բաղդասարի Բաղդասարյանը, որը մարտական առաջա-
դրանքները գերազանց կատարելու և այդ ընթացքում ցուցաբերած 
քաջության համար մարշալ Խուդյակովի 1945թ. սեպտեմբերի      
17-ին թիվ 33 հրամանով պարգևատրվեց Հայրենական պատերազ-
մի 2-րդ աստիճանի շքանշանով:9 Նման պարգևի արժանացավ 
նաև 12-րդ օդային բանակի քաղբաժնի հրահանգիչ, մայոր Կոնս-
տանտին Գրիգորի Պետրոսովը: Գործողությունների ընթացքում 
նա մշտապես գտնվում էր գործող զորամասերում և մեծ օգնություն 
ցույց տալիս գնդերի հրամանատարների քաղաքական գծով 
տեղակալներին՝ մարտական պայմաններում կազմակերպելու 
անձնակազմի հետ տարվող կուսակցական-քաղաքական աշխա-
տանքը, նպաստում մարտական առաջադրանքների կատարմանը: 
Բանակի քաղբաժնի պետ, գնդապետ Չերենենիի վկայությամբ՝ 
մայոր «Պետրոսովը եռանդուն, աշխատունակ քաղաշխատող է, 
գործնական հեղինակություն է վայելում հրամանատարների ու 
ենթակաների շրջանում, մշտապես հոգ է տանում քաղաշխա-
տողների գաղափարախոսական մակարդակի բարձրացման 
ուղղությամբ, քաղաքականապես գրագետ, կարգապահ և հայրե-
նիքին նվիրված սպա է: Արժանի է պատգևատրման՝ Հայրենական 

                                                                 
7 ՌԴ ՊՆԿԱ, ֆ. 12-րդ օդային բանակի, ց. 6150, գ. 31, թ.163: 
8  ՌԴ ՊՆԿԱ, ֆ. 12-րդ օդային բանակի, ց. 6150, գ. 31, թ.163:   
9 Նույն  տեղում, թ. 14, ֆ. 33, ց. 686196, գ. 7804, թ. 156: 
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պատերազմի 2-րդ աստիճանի շքանշանով»:10 
Բանակի հրամանատարի 1945թ. սեպտեմբերի 3-ի թիվ 28 

հրամանով Կարմիր աստղի շքանշանով պարգևատրվեց 246-րդ 
կործանիչ ավիադիվիզիայի 356-րդ կործանիչ ավիագնդի շտուր-
ման, կապիտան Լևոն Միխայիլի Սարգսյանը (Թբիլիսիից): Մինչ 
այդ խիզախ օդաչուն Հայրենական մեծ պատերազմում իրագործել 
էր 186 մարտական թռիչք, ունեցել 47 օդային մարտ, որոնց ընթաց-
քում խփել ֆաշիստական 13 ինքնաթիռ, պարգևատրվել Կարմիր 
դրոշի (1942թ.) և Ալեքսանդր Նևսկու (1944թ.) շքանշաններով: 

Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթական ավարտից հետո 
փորձված օդաչուն նշանակում ստացավ Հեռավոր Արևելքում՝ 
որպես կործանիչ գնդի շտուրման: Շնորհիվ նրա կազմակերպչա-
կան ունակությունների և թռիչքային հարուստ փորձի, կարճ ժա-
մանակամիջոցում գնդի շտուրմանական աշխատանքը կազմա-
կերպվեց այնպես, որ Խորհրդա-ճապոնական պատերազմում օդա-
չուները Մեծ Խինգանի լեռնաշղթայի և Մանջուրական տափաս-
տանների վրայով թռչելիս ապակողմնորոշման որևէ դեպք չու-
նեցան: Կապիտան Լևոն Սարգսյանը Չինաստանի երկնակամա-
րում անձամբ իրագործեց 14 մարտական թռիչք և ոչնչացրեց ճա-
պոնական մեկ ինքնաթիռ: Այդ բացառիկ ծառայության և մարտա-
կան առաջադրանքները օրինակելի կերպով կատարելու համար 
գնդի հրամանատար, մայոր Կոռնիլովը խիզախ օդաչուին ներկա-
յացրեց Կարմիր աստղի շքանշանով պարգևատրման:  

Նման պարգևի արժանացավ նաև 860-րդ ռմբակոծիչ ավիա-
գնդի ռմբակոծիչ օդանավի օդային հրաձիգ, եֆրեյտոր Զավեն Ավե-
տիսի Կևորկովը, որը կատարեց մարտական 19 թռիչք: Նրա համա-
գնդեցի, օդային հրաձիգ, ավագ Միքայել Սիմոնի Սավադովը 
պարգևատրվեց Հայրենական պատերազմի 2-րդ աստիճանի շքա-
նշանով: Հակառակորդի կենդանի ուժի և տեխնիկայի կուտակում-
ները ռմբակոծելու ժամանակ օդային հրաձիգները իրենց անձնա-
կազմերին հուսալիորեն պաշտպանում էին օդում հազվադեպ 
երևացող ճապոնական կործանիչների հարվածներից, արժանի 

                                                                 
10 Նույն տեղում, ֆ. 33, ց. 687572, գ. 1715, թ. 289: 
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հակահարված տալիս նրան: Օդային մարտերի հմուտ վարպետ-
ներ էին 356-րդ կործանիչ ավիագնդի օդաչու, կրտսեր լեյտենանտ 
Արշակ Աստվածատուրի Փեշքերյանը և 70-րդ կործանիչ ավիա-
գնդի օդաչու, կրտսեր լեյտենանտ Նիկոլայ Հակոբի Արզուման-
յանը, որոնցից առաջինը արժանացավ «Արիության համար», իսկ 
երկրորդը՝ «Մարտական ծառայությունների համար» մեդալների: 
Նրանք հատկապես աչքի ընկան ճապոնական Կվանտունյան 
բանակի Խայլարյան խմբավորման շրջապատման և գերեվարման 
գործողության, Խայլար քաղաքի ազատագրման ժամանակ: Ման-
ջուրական գործողության ընթացքում 120 մարտական թռիչք կա-
տարեցին 30-րդ ռմբակոծիչ ավիադիվիզիայի օդաչուները: Շնոր-
հիվ դիվիզիայի շտաբի պետի տեղակալ, օպերատիվ հետախու-
զական բաժնի պետ, փոխգնդապետ Սերգեյ Դավթի Միքայելյանի 
հատուկ աշխատանքի, բոլոր թռիչքներն էլ իրագործվեցին հա-
ջողությամբ: Բանակի հրամանատարը 1945թ. սեպտեմբերի 30-ի 
թիվ 076 հրամանով փոխգնդապետ Ս.Դ. Միքայելյանին պարգևա-
տրվեց «Մարտական ծառայությունների համար» մեդալով: 

 1945թ. սեպտեմբերի 29-ին 12-րդ օդային բանակի հրամանա-
տարի թիվ 083 հրամանով նման պարգևի արժանացավ նաև 
Կարմիր բանակի ռազմաօդային ուժերի օդաչուների պատրաստ-
ման Վոզնեսենսկի ավիացիոն ավիագնդի դպրոցի ավիագնդի 
պետ, ավագ լեյտենանտ Եվգենի Ենոքի Ավագյանը: Նա «ԻԼ-2» 
գրոհիչ ինքնաթիռի վրա թռչել էր սովորեցրել տասնյակ օդաչու-
ների, որոնք Մանջուրական գործողության օրերին պատվով դուրս 
եկան ճապոնական զավթիչների դեմ մղված մարտերում: Բանակի 
հրամանատարի հրամանով Կարմիր աստղի շքանշանով 
պարգևատրված հայորդիներից էին՝ 135-րդ շարժական վերանո-
րոգման բազայի պետ, ավիատեխնիկական ծառայության կապի-
տան Հակոբ Գևորգի Հակոբյանը, 847-րդ կործանիչ ավիագնդի 
հրամանատարի շահագործման գծով տեղակալ, ավագ ինժեներ, 
կապիտան Ալեքսանդր Գրիգորի Ղազարովը, 47-րդ ավիացիոն բա-
զավորման շրջանի հակահետախուզության բաժնի պետի տեղա-
կալ, կապիտան Վարդան Հայկի Աղասյանը, 162-րդ առանձին 
ավտոտրանսպորտային գումարտակի ավտովարորդ, եֆրեյտոր 
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Վարդան Միքայելի Ամիրխանյանը, 197-րդ առանձին ավտո-
տրանսպորտային գումարտակի ավտոդասակի հրամանատարի 
օգնական, ավագ սերժանտ Նիկոլայ Մարտիրոսի Միսկարյանը և 
ուրիշներ: «Մարտական ծառայությունների համար» մեդալով 
պարգևատրվեցին 593-րդ օդանավակայանին սպասարկման գու-
մարտակի 591-րդ օդանավակայանային տեխնիկական վաշտի 
հրամանատարի օգնական, ավագ Գրիգոր Ավետիսի Դերձակյանը, 
888-րդ ավիացիոն սպասարկման գումարտակի ավագ բժիշկ, 
բժշկական ծառայության կապիտան Աղասի Կապուտանի Ավագ-
յանը, 48-րդ օդանավակայանային բազավորման շրջանի    89-րդ 
օդանավակայանային տեխնիկան:11 

Խիզախ օդաչու-հրամանատարը մինչ այդ աչքի էր ընկել 
Խորհրդա-ֆիննական և Հայրենական մեծ պատերազմներում, 
պարգևատրվել Հայրենական մեծ պատերազմի 1-ին և 2-րդ աստի-
ճանի, Կարմիր աստղի շքանշաններով, «Մարտական ծառայու-
թյունների համար» մեդալով և այլն: Ուշադրության է արժանի այն 
փաստը, որ Հայրենական մեծ պատերազմի առաջին տարիներին, 
53-րդ հեռահար գործողության ավիագունդը, որի կոմիսարն էր 
Խաչատուր Պետրոսյանցը, մասնակցել էր Բեռլինի ռմբակոծմանը, 
ապա Մոսկվայի պաշտպանությանը: Հետաքրքիր է, որ այն ժամա-
նակ նա մարտնչել է Արևմտյան ռազմաճակատի 1-ին օդային 
բանակի կազմում, որի հրամանատարը Սերգեյ Խուդյակովն էր 
(Արմենակ Խանփերյանցը): Այնուհետև խիզախ օդաչուն աչքի էր 
ընկել հեռահար գործողության ավիացիայի, ապա 18-րդ օդային 
բանակի շարքերում:12 

12-րդ օդային բանակում խիզախ օդաչուի համբավ ուներ 7-րդ 
գվարդիական ռմբակոծիչ ավիագնդի օդաչու, կրտսեր լեյտենանտ 
Սուրեն Բաղդասարի Բաղդասարյանը, որը մարտական առաջա-
դրանքները գերազանց կատարելու և այդ ընթացքում ցուցաբերած 

                                                                 
11 ՌԴՊՆԿԱ, 12-րդ օդային բանակի, ֆ. 33, ց. 687572, գ. 262, թ. 81: 
12 ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ ՀՄՊՊԿԱ, ֆ. 230, գ. 1, թթ. 1-5: «Երեկոյան Երևան»,        

19 հունվարի, 1989: А.В. Казарян, Война,  люди. судьбы. Кн. 2., Ер., 1977,    
с. 265-271. 



 
– 153 – 

քաջության համար մարշալ Խուդյակովի 1945թ. սեպտեմբերի      
17-ին թիվ 33 հրամանով պարգևատրվեց Հայրենական պատե-
րազմի 2-րդ աստիճանի շքանշանով:13 Նման պարգևի արժանա-
ցավ նաև 12-րդ օդային բանակի քաղբաժնի հրահանգիչ, մայոր 
Կոնստանտին Գրիգորի Պետրոսովը: Բանակի քաղբաժնի պետ, 
գնդապետ Չերենենիի վկայությամբ «մայոր Պետրոսովը եռանդուն, 
աշխատունակ քաղաշխատող է, գործնական հեղինակություն է 
վայելում հրամանատարների ու ենթակաների շրջանում, մշտա-
պես հոգ է տանում քաղաշխատողների գաղափարախոսական 
մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ, քաղաքականապես 
գրագետ, կարգապահ և հայրենիքին նվիրված սպա է: Արժանի է 
պատգևատրման՝ Հայրենական պատերազմի 2-րդ աստիճանի 
շքանշանով»:14 

Բանակի հրամանատարի 1945թ. սեպտեմբերի 3-ի թիվ 28 
հրամանով Կարմիր աստղի շքանշանով պարգևատրվեց 246-րդ 
կործանիչ ավիադիվիզիայի 356-րդ կործանիչ ավիագնդի շտուր-
ման, կապիտան Լևոն Միխայիլի Սարգսյանը (Թբիլիսիից): Մինչ 
այդ խիզախ օդաչուն Հայրենական մեծ պատերազմում իրագործել 
էր 186 մարտական թռիչք, ունեցել 47 օդային մարտ, որոնց ընթաց-
քում խփել ֆաշիստական 13 ինքնաթիռ, պարգևատրվել Կարմիր 
դրոշի (1942թ.) և Ալեքսանդր Նևսկու (1944թ.) շքանշաններով: 

Վերջին պարգևը ստանալուց հետո խիզախ օդաչուն կատարեց 
ևս 16 թռիչք, որոնց ընթացքում խփեց գերմանական 3 ինքնաթիռ: 
Պատերազմի վերջում նա թռչում էր «Յակ-1» և «Յակ-9» կործանիչ 
ինքնաթիռներով, ուներ թռիչքային գերազանց տեխնիկա: Իր 
հարուստ մարտական փորձը նա սիրով հաղորդում էր երիտա-
սարդ օդաչուներին: Նրանցից 30-ին կապիտան Սարգսյանը սովո-
րեցրեց նորագույն տիպի կործանիչ-ինքնաթիռներով թռչելու տեխ-
նիկան: Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթական ավարտից 
հետո փորձված օդաչուն նշանակում ստացավ Հեռավոր Արևել-
քում՝ որպես կործանիչ գնդի շտուրման: Շնորհիվ նրա կազմա-

                                                                 
13 ՌԴ ՊՆԿԱ, ֆ. 12-րդ օդային բանակի, ց. 6150, գ. 31, թ. 163: 
14 Նույն տեղում, ֆ. 33, ց. 687572, գ. 1715, թ. 289: 
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կերպչական ունակությունների և թռիչքային հարուստ փորձի՝ 
կարճ ժամանակամիջոցում գնդի շտուրմանական աշխատանքը 
կազմակերպվեց այնպես, որ Խորհրդա-ճապոնական պատերազ-
մում օդաչուները Մեծ Խինգանի լեռնաշղթայի և Մանջուրական 
տափաստանների վրայով թռչելիս ապակողմնորոշման որևէ դեպք 
չունեցան: Կապիտան Լևոն Սարգսյանը Չինաստանի երկնակա-
մարում անձամբ իրագործեց 14 մարտական թռիչք և ոչնչացրեց 
ճապոնական մեկ ինքնաթիռ: Այդ բացառիկ ծառայության և մար-
տական առաջադրանքները օրինակելի կերպով կատարելու 
համար գնդի հրամանատար, մայոր Կոռնիլովը խիզախ օդաչուին 
ներկայացրեց Կարմիր աստղի շքանշանով պարգևատրման:  

Նման պարգևի արժանացավ նաև 860-րդ ռմբակոծիչ ավիա-
գնդի ռմբակոծիչ օդանավի օդային հրաձիգ, եֆրեյտոր Զավեն 
Ավետիսի Կևորկովը, որը կատարեց մարտական 19 թռիչք: Նրա 
համագնդեցի, օդային հրաձիգ, ավագ Միքայել Սիմոնի Սավադովը 
պարգևատրվեց Հայրենական պատերազմի 2-րդ աստիճանի 
շքանշանով: Հակառակորդի կենդանի ուժի և տեխնիկայի կուտա-
կումները ռմբակոծելու ժամանակ օդային հրաձիգները իրենց 
անձնակազմներին հուսալիորեն պաշտպանում էին օդում հազվա-
դեպ երևացող ճապոնական կործանիչների հարվածներից, 
արժանի հակահարված տալիս նրան: Օդային մարտերի հմուտ 
վարպետներ էին 356-րդ կործանիչ ավիագնդի օդաչու, կրտսեր 
լեյտենանտ Արշակ Աստվածատուրի Փեշքերյանը և 70-րդ կործա-
նիչ ավիագնդի օդաչու, կրտսեր լեյտենանտ Նիկոլայ Հակոբի 
Արզումանյանը, որոնցից առաջինը արժանացավ «Արիության 
համար», իսկ երկրորդը՝ «Մարտական ծառայությունների համար» 
մեդալների: Նրանք հատկապես աչքի ընկան ճապոնական Կվան-
տունյան բանակի Խայլարյան խմբավորման շրջապատման և 
գերեվարման գործողության, Խայլար քաղաքի ազատագրման ժա-
մանակ: Մանջուրական գործողության ընթացքում 120 մարտական 
թռիչք կատարեցին 30-րդ ռմբակոծիչ ավիադիվիզիայի օդաչու-
ները: Շնորհիվ դիվիզիայի շտաբի պետի տեղակալ, օպերատիվ 
հետախուզական բաժնի պետ, փոխգնդապետ Սերգեյ Դավթի Մի-
քայելյանի հատուկ աշխատանքի՝ բոլոր թռիչքներն էլ իրագործ-
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վեցին հաջողությամբ: Բանակի հրամանատարը իր 1945թ. 
սեպտեմբերի 30-ի թիվ 076 հրամանով փոխգնդապետ Ս.Դ. 
Միքայելյանին պարգևատրեց  «Մարտական ծառայությունների 
համար» մեդալով: Հայ օդաչուները 12-րդ օդային բանակի կազմում 
իրենց ներդրումն ունեցան ճապոնիայի դեմ Խորհրդային 
Միության տարած հաղթանակում: 

    
    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. История Второй мировой войны 1939-1945, т. 2, с. 194-195. 
2. Ա. Ս. Մանուկյան, Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաս-
տանում 1920- 1953 թթ., Ե., 1999, էջ 182-183: 

3. ՌԴՊՆԿԱ, ֆ. 33, ց. 687572, գ. 407, թ. 120: 
4. ՌԴ ՊՆԿԱ, ֆ. 12-րդ օդային բանակի, ց. 6150, գ. 31, թ. 163: 
5. ՌԴՊՆԿԱ, 12-րդ օդային բանակի, ֆ. 33, ց. 687572, գ. 262, թ. 81: 
6. ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ ՀՄՊՊԿԱ , ֆ. 230, գ. 1, թթ 1-5: «Երեկոյան 
Երևան» 19 հունվարի, 1989: 

7.  А.В. Казарян. Война, люди, судьбы. Кн. 2., Ер., 1977, с. 265-271. 
8. Советская Военная Энциклопедия, т. 7, М., 1979, с. 78.  
9. Освобождение городов, М., 1985, с. 56-60. 

10.  ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ ՀՄՊՊԿԱ Ֆ.293 գգ. 1-2: «Երեկոյան Երևան», 
1989, 19 հունվարի: 
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Участие армянских Участие армянских Участие армянских Участие армянских летчиков в летчиков в летчиков в летчиков в ССССоветскооветскооветскооветско----японской войнеяпонской войнеяпонской войнеяпонской войне    
    

Костандян ЛусинеКостандян ЛусинеКостандян ЛусинеКостандян Лусине    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключивые слова:Ключивые слова:Ключивые слова:Ключивые слова: Советско-японская война, Забайкальский фронт, 
авиация, дивизия, Дальневосточный военный округ, военно-воздушные 
силы, военный орден 

Исследование истории Второй мировой войны является одной из 
основных задач историознания. Неотъемлемой частью этой войны 
является Советско-японская война (08.09-09.02 1945г.), которая стала 
конечным этапом Второй мировой войны. После победы на дальне-
восточной границе не только был разрушен один из центров агрессии, но и 
СССР были возвращены территории, которые были взяты японцами у 
России.  

Во Второй отечественной войне участвовали около 600 тысяч солдат, 
30 тысяч из которых, после окончания Мировой войны приняли участие в 
Советско-японской войне, тем самым внесли свою лепту в дело разру-
шения квантунской армии. В 1941 г. усилиями воздушно-десантных сил 
Забайкальского фронта была сформирована 12-ая воздушная армия, 
действиями которой руководил маршал авиации Арменак Хамперянц.  

Авиационные девизии армии участвовали в Хингано-Мукденовских 
боевых операциях, нанесли массовые удары по аэропортам и железно-
дорожным станциям городов Солун, Хайлар, Нюфинта, спустили десант-
ников в важные местоположения врагов. 

В рядах 21-ой воздушной армии в Советско-японской войне 
участвовали около 300 армян, большинство из которых были награждены 
орденами и медалями. 
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Participation of Armenian Pilots in the SovietParticipation of Armenian Pilots in the SovietParticipation of Armenian Pilots in the SovietParticipation of Armenian Pilots in the Soviet----Japanese WarJapanese WarJapanese WarJapanese War    
    

Kostandyan LusineKostandyan LusineKostandyan LusineKostandyan Lusine    
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: the Trans-baykal front, aviation, division, the Far East military 
district, airforce, military insignia 

The study of the Second World War (2WW) is one of the main tasks of 
historical research. The Soviet-Japanese war of 1945 (08.09-09.02) is the 
concluding component of the 2WW. As a result of the victory in this war, not 
only was an aggression hotspot in the USSR’s Far East frontier liquidated, but 
also the territories, that were conquered from Russia by Japan during the    
1904-05 Russian-Japanese war, were returned to the USSR. About 600,000 
soldiers participated in the 2WW, of whom 30,000, after the patriotic war, 
participated in the Soviet-Japanese war, leaving their impact on the destruction 
of the Kwantung army. Upon the capabilities of the Trans-baykalia Front, 
developed in 1941, the 12th airforce was formed, whose operations were led by 
an aviation marshal, Armenak Khanperyants, also known as Sergey 
Khudyakoff. The aviation divisions of the army took part in the Khingan-
Mugdain military action, delivered massive strikes upon the airbases and 
railroad stations of the cities of Solun, Khaylar, Newfintay, deployed 
paratroopers to the key strategic locations of the opponent. These advances 
were new to the military operations of the Soviet aviation and A. Khanperyants 
was one of the leading masterminds behind them. After the war, Khanperyants 
was appointed as the head of the Airforce of the Far Eastern military district. 
During the Soviet-Japanese war, in the ranks of the 12th Airforce, about 300 
Armenian soldiers participated, most of whom were awarded by military 
insignia and medals. 
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