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Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին (1941—1945 թթ.) Խորհըր-
դային Միությունը՝ ԱՄՆ֊ի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և դաշնակից 
մյուս պետությունների հետ միասին համաշխարհային պատմական նշանա-
կություն ո ւսեցող հաղթանակ տարավ հիտլերյան Գերմանիայի և նրա գըլ-
խավորած ֆաշիստական խմբավորման երկր ների նկատմամբ, որի շնորհիվ 
ֆիզիկական բնսւշնշո ւմից ու ստրկացումից փրկվեցին Եվրոպայի և Ասիայի 
շատ երկրների ժողովարդներ, 

Այդ հաղթանակը կարևոր նշանակություն ունեցավ նաև հայ ժողովրդի 
՝*ամ ս,բ, բանի որ ֆաշ՛իստական Գերմանիայի դաշնակից Թուրքիան պատե-
րազմի հենց առաշին իսկ օրերից պլաններ Էր մշակում հարմար պահին 
Խորհրդային Հայաստան ներխուժելու և այնտեղ նոր ց եղա и սլանա թ յուն կազ-
մակերպելու համար, Թուրքիայի ֆաշիստամ ետ կառավարությունը 1941 թ. 
օգոստոսի 1 5 ֊ ի դրությամբ Խորհրդէս յին Հայաստանի սահմանների մոտ Էր 
կուտակեք իր 48 հետևակային դի՛վիզիաներից 2 6 ֊ ը , որոնք տեղաբաշխված 
Էին հիմնականս,մ՝ Վան — Երևան, Կարս — Լենինական և Աբդահան-Ախալցր-
խա֊Ախալքալակ ուղղություններով, 

Պ անթուր քի սաները գերմանացիների ղեկավարությամբ Խորհրղա յին 
Միությ ան դեմ Թուրքիային պատերազմի մեջ ներքաշելու միանգամայն 
կոնկրետ պլան Էին մշակել, նրանք նպատակ ունեին մասնատե/ ԽՍՀՄ֊ը և 
նրա մի շարք տարածքներ միացնել Թուրքիային։ 1941 Բ. հուլիսին яԲող֊ 
կուրթ» («Գորշ գայլ») հանդեսի 11-րդ համարում զետեղված Էր «Թուրքիղմր 
սպասում Էս վերնագրով մի հողված՝ ապագա «Մեծ Թուրքիայի» քարտե-
ղով, որի կազմի մեշ նշված Էին Անդրկովկասը և Մ իքին Ասիայի խորհրդա-
յին հանրապետությունները. Բնորոշ Է, որ և՚ հոդվածում, և' քարտեզում Հա-
յաստանը չի հիշվում։ Պ անթ ուր քի и տներ ը Թուրքիայի սահմ անները Կովկասի 
վրայով հասցնում Էին մինչև Ղրիմ, Վո/դա, Ուր ալ, Միքին Ասիա և Յակո ,-
տի ա։ 1941 թ. հոկտեմբերին, երբ արդեն ծավալվել Էին մարտերը Մոսկ-
վայի համար, Հիտլերր խորհրդա-գերմանական ռազմաճակատում գտնվող 
իր ռազմակայանում հանդիպում ունեցավ մի խումբ թուրք զինվորականների 
հետ, որոնղ ղւխավորոլմ Էր թո, ր ц գեներալ Էոքի/եթր։ Հանդիպման ժամա-
նակ Հիտ/երն իր ղաղափարակիցներին հավաստիացնում էր, որ «Ռուսաս-
տանի օրերը հաշվված են» և որ պետբ է շուտ ղործի անցնել։ Սակայն խո-
րամանկ թուրքերը չէին շտապում ԽՍՀՄ֊ի վրա հարձակվեի այ/ սպասում 
էին Մոսկվայի ճակատամարտի ավարտին։ Ինչպես հայտնի է, այդ ճակատա-
մարտում գերմանացիները առաշին անդամ խա յտաոակ պարտություն կրե-
ցին, որի հետևանքով ոչ միայն վերջնականապես տապալվեց «կայծակնա֊ 
էին» պատերազմի հիսղերյան պլանը, այլև պսակազերծ եղավ ֆաշիստական 
Գերմանիայի զորքերի անհ ա ղ թե/ի ո լթ յան առասպելր, Մոսկվայի մատույց-
ներում 1941 թ. դեկտեմբերին Կարմիր բանակի տարած հաղթանակր միա-
ժամանակ նպաստեց հտկահիտլերյան դաշինքի ամրապնդմանր, ինչպես նաև 
լուրշ նախազգուշացում հանդիսացավ ճապոնիայի և Թուրքիայի կառավա-
րող շրջանների համար՝ ժամանակավորապես ձեռնպահ մնալու ԽՍՀՄ֊ի վրա 
հար՛ձակվելու մտքից, Սակայն 1943 թ. ամռանը, երբ գերմանական զորքե-
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րին Հաջողվեց ռազմ ավարական Հաջողությունների Հասնել խո րՀ րդա-ւլերմ ա. 
նական ճակատի հարավ-արևե//ան և Հարավային ուղղություններում, ա նար֊ 
ղել շարժվել դեպի Աաալինգրագ և Կովկաս, թուրքական կառավարող շրշան֊ 
ներր նոր թափով շարունակեցին նախապատրաստական աշխատանքները՝ 
ԽոբՀրդայփն Լայասաան ներիաւժելո, նպատակով։ նրանք այս անսամ Հա-
յացքներր Հառել Լին Ս ս։ աքին որ աղին և անհամբեր սպասում Լին ճակատս։֊ 
մարտի ելքին, 1942 թ. Հոկտեմբերին արդեն փողոցային մարտեր Լին տեղի 
ունենում բուն Ս ա ալինղրա դո։ մ ։ Ս.յդ նայն ժամանակ գերմանական մի ղո-
բախումբ. մարս, եր էր սկսել Կււվկ ասում։ Հաջողության դեպքում Հարավից 
գերմանացիներին ս/եաք Լ միանայի), թուրքական 26 սպառազեն դիվիզիա-
ները, որոնք 1912 թ. նոյեմբերի կեսերին անցնելու Լին սահմանը։ Սակայն 
երբ հայտնի դարձան Ս տա/ի), դրա դո, մ կռվող դերմ տնական զորքերի ան-
հաջողությունները, Թուրքիան նորից սպասողական դիրք բռնեց։ Ինչպես 
հայտնի Է, 1942 թ. նոյեմբերի 1 9 ֊ ի ն խորհրդային զորքերը հակահարձակման 
անցա), Ս տալին դրադի շրջանում, շրջապատման օղակի մեջ վերցրեցին գեր-
մանական զորքերի ՅՅՕ֊Հաղարանոց խմբավորումը և մինչև 1943 թ. փետրր֊ 
վարի 2-ր /իո՚վին ջախջախեցին այն. Դա ստիպեց թուրքական կառավարո։-
թյանր ԽՍՀՄ հարավային սահմա):ներից ետ քաշե/ Հարձակման Համար պատ-
րաստ իր 26 ղիվիղի աներբ. Պատերազմի հաղթական ավարտի շրջանում, 
1945 թ. փետրվարին, եր ո արդեն վճռված Էր ֆաշ՛իստական Գերմանիայի 
բախտր, Թուրքիան խորհր/լանշական պատերազմ հայտարարեց իր նա/սկին 
դաշնակցին, 

Այսպիսով, շնորհիվ Հայրենական մեծ պատերազմում Խորհրդային Միու-
թյան տարած հաղթանակի, հայ ժողովուրդը վւրկվեց թուրքերի կողմից նա-
խապատրաստվո՛ղ մի նոր ցեղասպանությունից։ Ինչպես Մ ո ո կվայի և Ստա-
ւին ղրաղ յան ճակատամարտերում, այնպես Լ/ պատերազմում տարած վերջ-
նական Հաղթանակում իր արժանի ավսւնդը ներդրեց նաև Հայ ժողովուրդը։ 
ԽՍՀՄ 2,5 միլիոն հայերից բանակ զորակոչվեց ավեքի քան 500 ՜աղար Հայ, 
որից շո։րշ 300 հազարը ԽորՀրգա(են Հայաստանից։ Շուրջ 100 Հազար Հայ 
սլատերազմին մասնակցեց աշխարհի մնացած երկրներ ից, Այսպիսով, երկ-
րորդ Համաշխարհային և Հայրենական մեծ պատերազմ են մասնակցել Լ 
շուրջ 600 հազար հայ, որոնցից ավելի քան 200 հազարը ղո՞վել են մար-
տերու մ։ 

Հայ ռազմիկն երր աչքի են ընկել ոչ միայն պատերազմին մ ասնակցելու 
բարձր ակտիվությամբ ու թվաքս/նակով, սւյ/և մարտերում ցուցաբերած խի-
ղս, իւութ յամ բ, հրամանատարական Բ"[ՈՐ կազմերում ո՚նեցած իրենց տե-
սակարար մեծ կշռով. Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին միայն 
Կարմ/ր բանակի շարքերում ծառա/ել Է 60 հայ գեներալ, իսկ հաղթանակից 
Հետո պատերազմի մասնակից հայ սպաներից 64-ին ևս շնորհվեք Է դեներա-
ւի կոչում։ Հայ զորավարներից Ի. Ք. Բաղրամ/անին շնորհվեք Է Խորհրդային 
Միության մարշալի, Ի. Ц. Իսակովին՝ ԽորՀրղա (ին Միության նավատոյմհ 
ծովակալի, Հ, Խ. Րաբաջսւնյանին՝ Զրահատանկային զորքերի ղքխավոր մար-
շալի, Ս. Ա. Խուզ յակ։,վին (Ա, Ա. Խանփերյանց)՝ ավիադիա յի մարշալի, 
Ս. ՝ Р . Ագանով ին՝ ինժեներական զորքերի մարշալի (1980 թ.) կոչում։ Պա-
տերազմի տարիներին Հայ դինվո րա կանն երի ց մեկը եղեք Է ռազմաճակատի, 
3-լ1 բանակի, 6 ֊ ր ՝ կորպուսի, 22-ր՝ դիվիզիայի, 25-ր՝ բրիգադի Հրա-
մանատարներ: ԽՍՀՄ ։զաշապանու թ յան նախարարության կադրերի ղքխա-
վոր վարչության պտրգևատրման բաժնի 1947 թ. նոյեմբերի 1-ի տվյալնե-
րով Հայրենական մե՛ծ պատերազմի տարիներին շքանշաններով ո, մարտա-
կան մեդալներով են պարգևատրվել. Հայեր՝ 66802, վրացիներ՝ 49106. ադրր֊ 
բեջանդիներ՝ 36180 մարգ: Մեր հաշվումներով ընդհանուր առմամբ Խորհրր-
ղտյին Միության հերոսի կոչման են արժանացել 10S Հայ, որիր է ֊ ր ՝ 1939 — 
1910 թթ. Խորհրդա-ֆիննական, 100-ր՝ Հայրենական մեծ պա ՛ո եր ա զմ ի, 4 ֊ ը ՝ 
՛ետպատերազմյան խաղաղ շրջանում կատարած սիւրանքնհոի Համար, Խոր-
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՛բրդային Միության մարշաI Ի. Ք. Բաղրամյանը և լեզենդար օդա/ու, դվար֊ 
Ոիայի փ 

ոխդնդապետ հ. Գ. Ստեփան յան)։ այդ բարձր կոչմանն արժանացեք 
'•ն կրկնակի; Պատերադմի տարիներին 13 հայորդի արժանացել է Սոցիա֊ 
ւԻ Ատ ական աշխատանքի Հերոսի կոչման, ինժեներ ա տեխնիկ ակ ան ծաոա֊ 
յոլթյան զեներայ֊գնդապետ, ավի ակոնս արոլկտ որ Ա. Ի. Մ իկո յանին այդ 
բարձր կոչումը շնորհվի, է կրկնակի, Պատերազմի տարիներին կատարած 
սխրանքների համար 27 հայ ռազմիկներ պարդևատրվե/ են Փառքի 3-րդ, 
2-րդ և 1-ին աստիճանի շքանշաններով, 

Հայրենական մեծ պատերազմին մասնակցե/ են հայկական 76-ոդ (հե-
տագայ,,,մ՝ 51-րդ գվարդիական), 89-րդ, 261֊րդ, 390-րդ, 4 0 8 ֊ ր դ և 409-րդ, 
Խորհրդային Հայաստանի տարածքում կազմ ավորվաօ կամ հանրապետության 
մարդկային ո, նյո, թական միջոցների հաշվին համալրված՝ 61 ֊ ր դ , 136-րդ 
(13-րդ գվարդիական), 138-րդ (70-րդ ՚գվարդիական), 151-րդ, 236-րդ, 
320-րդ ե 406-րդ հրաձգային դիվիզիաները, Հայկական փառապանծ 89 ֊ ր դ 
Թամանյան եռակի շքանշանակիր հրաձգային դիվիզիան գեներալ-մայոր 
''• Օաֆարյ անի հր ամ ան ա տա րւււ ft յա մ ր Կարմիր բանակ h միակ ազգային 
գորամիավ որու մն էր, որ 1945 թ. ապրիւի վերջերին և մա/իսի սկզբն երին 
հաղթականորեն մտավ Բեպին, 

Ֆաշիզմի գեյ տաբած հաղթանակում իրենէ) արժանի ավանդն են ներ֊ 
գրել նաև հայ պ ա ր տի զանն երր, Միայն Ուկրաինա յում և Ր ե լոռու и ի ա յո, մ 
մարտնչել են ավելի բան 2000, Ղրիմում և Հ,ո,սիսային Կովկասում՝ 500, 
Մերձբ ալթիկայում, Լենին գրադի էլ Կա/ինինի մարզերում՝ 200 հայ պարտի֊ 
զանն եր. Ո, կբաինա յո, մ Կովպակի պարտիզանական միավորման կազմում 
մարտնչեք Է «Հաղթանակи ջ ո կա ար՝ Սերդեյ Հարու թյուն յանցի, գեներալ նաոլ-
մովի միավորման կազմում՝ 250 հո ։: ո լ у բաղկացած Անաստառ Միկոյանի 
անվան ջոկատը՝ Արամայիս Հովսեփյանի, Ֆրանսիայոլմ 1200 խորհրդային 
աս գմ ա դե րին եր ի ց կազմված հա (կական պարտիզանական առաջին գունդը՝ 
Ալեքսանդր Ղազար յանի, Հունաստանում 1000 հայ ռազմագերիներից կազ. 
մըված «Ազատությունս ջոկատը՝ Բարկեն Նեըսիսյտնի գլխավորությամբ ե 
այլն: 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ֆաշիզմի դեմ տարած հաղ֊ 
թանսւկում իրենց ծանրակշիռ ավանդը ներգրեցին նաև սփյւսոքահայերր. 
Պատերազմի տարիներին նրանց ճնշող մեծամասնությունը կողմնորոշվեզ 
դեպի Մայր Հայրենիքը ե համախմբվեց ազգային ճակատի կազմակերպու-
թյունների մեջ՝ իր նյութական ու բարոյական օգնությունը ցուցաբերելով 
մարտնչող Հայրենիքին, Ս փ յուռքա հա յե րի հանզանակսՀծ միջոցներով րս-
տեղծվեդին (г Ս ա սուն ց ի Գավիթս, իրանահա յերի գումարներով՝ «Գեներալ Բազ֊ 
բամյան» տանկային շարաս (ուները: Հազարավոր սփ յոլռքահ այեր ֆաշիզմի 
դեմ մարտնչել են նաև զենքը ձեռքն երին՝ արիությամբ կատարելով իրենց 
քաղաքացիական պսրաքը այն երկրների բանակների կազմում, որտեղ 
ապաստան Էին գտեք 1915 թ. Մեծ Եղեռնից հետո. Միայն ԱՄՆ-ի բանակում 
մարտնչեք են շուրջ 2(> հազար հայեր, Ֆրանսիայի և Մեծ Րրիտ անի այի .բա-
նակներում կային ավելի քան 30 հազար հայեր, ոոոնք զորակոչվել Էին 
Եգիպտոսից, Սիրիայից, Լիբանանից և այլ երհրներիգ: Ամերիկյան բանակի 
գեներալներ դարձան Ջորջ Մ արաիկյանը ե Հայկ Շ ե բերջյանը, սիրիական 
բանակի գեներալI, կոչման արժանացավ Արամ Կ ար ա մ անոլկյան ը: Իր ան-
մար սխրանքով Ֆրանսիայո,մ հռչակվեր Միսաք Մանուշյանը, որը Հետմա-
հու արժանացավ Գիմ աորոէթ յան շարժման հերոսի կոչման, հանուն Ֆրան-
սիայի ազատության իրենց l՛-անքո զոհեցին Լոլիզտ (Լառ) և Արվւիար Առ֊ 
Iանյանները։ Ավելի բան 300 հայորդիներ ընկան Հունաստանի պարտիզա-
նական կռիվներում: Բազմաթիվ հայեր ակտիվ մ ա սնակցոէթ յո,ն ունեցան 
Բալղարիայի, Հարավ սյավի այի, Լեհաստանի, Իտալիայի, Հո/անզ^այի դի-
մադրական-պ ար տի ղան ակ ան պայքարին ե իրենց լսրժ ան h ավանդը բերե-
րին ֆաշիստական ստրկական լծից այդ երկրների ազատագրմանը; 
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Ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի գործում իր արժանի ավանդը ներ-
դրեյյ նաև Խորհրդա յին Հայաստանի աշխ ա տ ավորո։ թ յոլն ր, որի հերոսական 
ջանքերի շնորհիվ պատերազմի տարիներին հանրապետությունում շահա-
գործման հանձնվեց 30 նոր արդյունաբերական ձեռնարկություն, յոլրայյվեյյ 
300 նոր արտադրատեսակների ար տադբո։ թ յունրւ Հանրապետությու՛նը վե-
րածվեց Կարմիր բոնւ.կի մարտական զինանոցի, որտեղից՝ «Ամեն ինչ ռազ-
մաճակատի համար, ամեն ինչ հաղթանակի համարս նշանաբանով ամեն օր 
տասնյակ գնացբակաղմերով ռազմաճակատ էին ուղարկվում մարդկային 
համարումներ, դենք, զինամթերք, սնունդ, հանդերձանք և այ/նւ 

Հայրենական մեծ պատերազմը մեր գաբի խոշոր իրադարձություններից 
մեկն էր։ եթե չջախջախվեր հիա/երյան ֆաշիգմր, ապա շատ ժողովուրդներ 
կոչնչացվեին կամ կստրկագվեին։ Մեծ հաղթանակը, իսկապես, ունեցավ 
համաշխարհային պատմական նշանակություն։ 
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Р е з ю м е 

В годы Великой Отечественной войны Советский Союз вместе со своими союз-
никами одержал победу над фашистской Германией и се сателлитами. Эта победа 
имела всемирно-историческое значение, так как от фашистского п о р а б о щ л ш я и фи-
зического истребления спасла народы мира. 3 i a победа имела важное значение и 
ал», армянского народа, так как гитлеровские фашисты и нх союзники пантюркисты 
угрожали существованию армянского народа. 

Свою достойную лепту в историческую победу над фашизмом внес и армян-
ский народ; около 600 тысяч армян участвовало в войне, более 200 тыся ч из них 
погибли на фронте. 104 армянина стали Героями Советского Союза . 

В блестящей плеяде советских полководцев, вместе с И. X. Баграмяном, достой-
ное м е с т заняли Адмирал флота Советского Союза, Герой Советского Союза И. С 
Исаков, маршал авиации С. А. Худяков (А. А. Ханферянц) , Главный маршал бро-
нетанковых войск, Герой Советского Союза А. X. Б а б а д ж а н я н . В годы войны были 
организованы 6 армянских национальных дивизий. В историческую победу внес "i 
свой вклад также армяне-партизаны, труженики тыла и зарубежные армяне. 


