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Биыл
2020
жылы
жалпы адамзат өзінің
тарихында
жазылған
қаһарлы соғыстағы Ұлы
Жеңістің
75
жылдық
мерекесін
тойлағалы
отыр.
Ғұмырымыздағы аса қуанышпен қарсы алатын
мерекелеріміздің бірі - Жеңіс күні. Жеңіс күні қанша
уақыт өтсе де, қилы өзгеріс болып жатса да,
ұрпаққа ең ыстық мейрам болып қала береді. 9
мамыр Жеңіс күні - әр адамды толқытатын ерекше,
аса қастерлі де айтулы күн.

Момы шұлы Б.
Шы ғармалар : 2
томды қ / Б.
Момы шұлы . Алматы :
Жазушы . - 1968
2-ші т. - 266 б.

Момы шұлы Б.
Ел басына күн туса... :
научное издание /
Момышұлы Б. - Алматы :
Қазақстан, 1970. - 319 б.

Момы ш-улы , Б.
Избранное : В 2 т. / Б.
Момы ш-улы . - АлмаАта : Жазушы . - 1978
Т.2 : Наша
семья.История одной
ночи.Рассказы . - 300
с.

Момы ш-улы Б.
Психология войны :
кн.-хроника / Б.
Момы ш-улы ; сост. М.
М. Мы рзахметов, ред.
П. А. Зуев, Т. В.
Терехова. - Алма-Ата :
Казахстан, 1990. - 240
с. : ил. - (Огненны е
годы ).

Еліміздің
тарихында,
жалпы
әлем
тарихында Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің
есімі өшпес ерліктерімен мәңгілікке жазылып
қалды. Жалпы тарих үшін бұл азғана уақыт
болса, адамзат өмірінде алатын орны
ерекше.
Қан
майдан,
сұрапыл
соғыс
жылдарында «Отан үшін отқа түс,
күймейсің» - деген ұранмен шайқасқан,
бүгінгі күні санаулы қалған ардагерлеріміздің
ерліктеріне бас иіп, құрмет көрсету бүгінгі
мен келер ұрпақтың өтелмес парызы.

Момы шұлы Б.
Шы ғармалар жинағы
: 2 томды қ . - Алматы
: Жазушы . - 2001
Т.1 : Қанмен жазылған
кітап.Ұшқан ұя. - 480б.
б. - (Мектеп
кітапханасы).

Момы шұлы Б.
Шы ғармалар
жинағы : 2 томды қ .
- Алматы : Жазушы .
- 2001
Т.2 :
Роман,әңгімелер. 381б. б. - (Мектеп
кітапханасы).

Момы шұлы Б.
Ұшқан ұя :
Повестер,әңгіме,нақылдар /
Момышұлы Б. - Алматы :
Атамұра, 2003. - 239б. б. (Атамұра кітапханасы).

Момы шұлы Б.
Ұшқан ұя. Курляндия
майданы : романдар /
Бауыржан Момышұлы.
- Алматы : Ан Арыс,
2010. - 319 б. - (Алтын
қалам).

Момы шұлы Б. Шы ғармалар
жинағы : қазақ халқы ны ң
қаhарман перзенті, әскери
жазушы Бауы ржан
Момы шұлы ны ң туғаны на 100
жы л: коптомды қ. - Алматы :
Өнер. - (Үркер).
1-ші т. : Ұшқан ұя. - 2008. - 248
б..

Момы шұлы Б. Шы ғармалар
жинағы : қазақ халқы ны ң
қаhарман перзенті, әскери
жазушы Бауы ржан
Момы шұлы ны ң туғаны на
100 жы л: коптомды қ . Алматы : Өнер. - (Үркер).
5-ші т. : Курляндия майданы. 2009. - 247 б.

Соңғы деректер бойынша Қазақстаннан
майданға аттанған 1 млн. 200 мың жауынгердің
600 мыңы соғыстан қайтып оралмады. Жалпы,
бұрынғы Кеңес Одағының 27 миллионға жуық
адамын жалмаған қанды қырғында елімізден
аттанған 500-ге жуық жауынгер 1934 жылы
бекітілген ең жоғарғы атақ Кеңес Одағының
Батыры атанған болатын, оның 103-нің ұлты
қазақ.

Соғыс кезінде бұл атаққа 100 қазақ ие болса,
соғыс аяқталғаннан кейінгі жылдары нақты
айтқанда, 1946 жылы Құдайберген Сұрағанов,
1965 жылы генерал Сабыр Рахымов, ал 1990
жылы Бауыржан Момышұлы алды. Екі мәрте
Кеңес Одағының Батыры атағын Талғат
Бигелдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей
Луганский, ал Шымкентте орналасқан Чугуев
әскери авиация училищесі түлегі И.Н.Кожедуб үш
мәрте Кеңес Одағының Батыры атағын иеленді.
Шығыстан шыққан қос жұлдыз пулеметші Мәншүк
Мәметова мен мерген Әлия Молдағұловалар да
осы жоғары атаққа лайықты деп танылды.
Сонымен қатар 142 қазақстандық Даңқ орденінің
толық иегері атанса, Кеңес Одағының орден,
медальдарымен марапатталған қазақстандықтар
саны - 96638 адам.

Момы шұлы Б. Шы ғармалар жинағы : қазақ халқы ны ң
қаhарман перзенті, әскери жазушы Бауы ржан
Момы шұлы ны ң туғаны на 100 жы л: коптомды қ . - Алматы
: Өнер. - (Үркер).
10-шы т. 2-ші кітап : Айтылмаған ақиқат. - 2009. - 262 б.

Момы шұлы Б. Шы ғармалар жинағы : қазақ
халқы ны ң қаhарман перзенті, әскери жазушы
Бауы ржан Момы шұлы ны ң туғаны на 100 жы л:
коптомды қ / Б. Момы шұлы . - Алматы : Өнер. (Үркер). - ISBN 978-601-209-038-3
6-шы т. : Музей апа. - 2009. - 246 б.

Момы шұлы Б.
Шы ғармалар жинағы :
қазақ халқы ны ң қаhарман
перзенті, әскери жазушы
Бауы ржан
Момы шұлы ны ң туғаны на
100 жы л: коптомды қ . Алматы : Өнер. - (Үркер).
12-ші т. : Генерал
Панфилов. - 2009. - 286 б.

Момы шұлы Б. Шы ғармалар
жинағы : қазақ халқы ны ң
қаhарман перзенті, әскери
жазушы Бауы ржан
Момы шұлы ны ң туғаны на
100 жы л: коптомды қ. Алматы : Өнер. - (Үркер).
14-ші т. : Соғыс қателікті
кешірмейді. - 2009. - 304 б.

Момы шұлы Б.
Шы ғармалар жинағы :
қазақ халқы ны ң қаhарман
перзенті, әскери жазушы
Бауы ржан Момы шұлы ны ң
туғаны на 100 жы л:
коптомды қ. - Алматы :
Өнер. - (Үркер).
15-ші т. : Шындығын
айтқанда. - 2009. - 338 б.

Момы шұлы Б. Шы ғармалар
жинағы : қазақ халқы ны ң
қаhарман перзенті, әскери
жазушы Бауы ржан
Момы шұлы ны ң туғаны на
100 жы л: коптомды қ . Алматы : Өнер. - (Үркер).
16-шы т. : Қанмен жазылған
кітап. - 2010. - 271 б..

Момы шұлы Б. Шы ғармалар жинағы : қазақ
халқы ны ң қаhарман перзенті, әскери жазушы
Бауы ржан Момы шұлы ны ң туғаны на 100 жы л:
коптомды қ / Б. Момы шұлы . - Алматы : Өнер. (Үркер).
24-ші т. : Алыстан сәлем жолдаймын. 5-ші кітап. 2010. - 206 б.

Момы шұлы Б. Шы ғармалар жинағы : қазақ
халқы ны ң қаhарман перзенті, әскери жазушы
Бауы ржан Момы шұлы ны ң туғаны на 100 жы л:
коптомды қ / Б. Момы шұлы . - Алматы : Өнер. (Үркер).
26-шы т. : Шежіре. - 2010. - 199 б

Момы шұлы Б. Шы ғармалар
жинағы : қазақ халқы ны ң
қаhарман перзенті, әскери
жазушы Бауы ржан
Момы шұлы ны ң туғаны на 100
жы л: коптомды қ . - Алматы :
Өнер. - (Үркер)
28-ші т. : Бек А. Арпалыс. 2-ші
кітап / А. Бек. - 2010. - 279 б.

Қайсенов Қ.
Жау тылында : Соғыстан
кейінгі кездесулер /
Қайсенов Қ. - 2-ші бас. Алматы : Жазушы, 1973. 496 б. б. : портр.,сур.

Казахстан в годы
Великой
Отечественной
войны 1941—1945.
В ряды Красной Армии было призвано 1 млн 200 тыс. чел. в
дополнение к 178 тысячам служивших в армии СССР. Воины
Казахстана принимали участие во всех сражениях. В начале войны
в числе защитников Брестской крепости были сотни
казахстанцев. Героическое сопротивление врагу оказал 1073-й
стрелковый полк под командованием Бауыржана Момышулы. В
обороне
Москвы
проявили
героизм
политработники
Панфиловской дивизии П. Б. Вихрев, М. Габдуллин, автоматчик Т.
Тохтаров. Начиная с 6 сентября 1941 года казахстанские военные
соединения принимали активное участие в обороне Ленинграда.
Летом 1942 года казахстанцы вошли в прифронтовую зону
Сталинградской битвы. В Курской битве и на других фронтах
сражались казахстанские соединения и части.

Комиссары на линии огня,1941-1945.В небе :
художественная лит-ра / ред.Костюковского Б.А.,
сост.Тархановский В.А. - М. : Политиздат, 1985. - 335
с. : ил.

Великая Отечественная.1941-1945 : Фотоальбом /
В. И. Чуйков, В. С. Рябов. - 3-е изд., доп. - М. :
Планета, 1985. - 391 с. : ил.

Герои и подвиги /
сост. А.М. Кучеров. - М.
: Воениздат. - 1986
Кн.8. - 280 с. : ил. - (За
нашу Советскую
Родину!)

Гракина Э. И.
Ученые - фронту,19411945 : научное
издание / Гракина Э.И.
- М. : Наука, 1989. 253 c. : табл. - (Борьба
народов против
фашизма и агрессии)

Воины-казахстанцы внесли свой вклад в
освободительную миссию Советской Армии.
Они штурмовали Берлин, участвовали в
водружении Знамени Победы над рейхстагом.
В
числе
боевых
соединений
были
сформированные в республике дивизии: 72-я
гвардейская Красноградская, 73-я СталинградскоДунайская, 27-я гвардейская Новобугская, 150-я
Идрицкая
Берлинская,
314-я
Кингисеппская
стрелковая и др.
За
героизм,
проявленный
на
фронтах
Великой
Отечественной войны, боевыми орденами и медалями СССР были
награждены сотни тысяч воинов из Казахстана, в том числе 96 638
казахов. 497 человек (в том числе 98 казахов) удостоены звания
Героя Советского Союза. Среди них казахские девушки —
пулемётчица М. Маметова, снайпер А. Молдагулова. Казахстанские
лётчики Т. Я. Бегельдинов, Л. И. Беда, И. Ф. Павлов, С. Д. Луганский
дважды стали Героями Советского Союза.

Говорят погибшие герои :
Предсмертные письма
сов.борцов против немецкофашистских захватчиков
(1941-1945 гг.) /
ред.Кондратьев В.А. - 9-е
изд.,доп. - М. : Политиздат,
1990. - 461 c. : ил. (19411945)

Герои-интернационалисты
: Кн.для уч-ся ср.кл. / сост.Тян
В.В. - М. : Просвещение,
1991. - 143 с.

Соғы с және жеңіс :
Өлеңдер,әңгімелер,поэма
лар,повестер;Ересек
балалар үшін /
құраст.Омарұлы Қ. Алматы : Балауса, 1995. 591б. б.

Іңірбайұлы Е.
Он сегізде от кешкендер :
научное издание / Е.
Іңірбайұлы. - Алматы : Үш
Қиян, 2002. - 178 б. : сур.

Қайсенов, Қ.
Жау тылындағы бала :
Повестер мен әңгімелер.
- Алматы : Атамұра, 2003.
- 207б. б. - (Атамұра
кітапханасы).

Нұршайы қов Ә.
Әскери күнделік / Ә.
Нұршайы қов. Алматы : Өнер. - 2010.
- (Жеңіс)
1-ші кітап. - 2010. - 560
б. : сур.

