
АҔА ДОЙДУНУ 
КӨМҮСКЭЭЧЧИЛЭР



1933с. Германияҕа былааһы фашистар
ылбыттара. Тойонноро Адольф Гитлер –
нацист партиятын салайааччыта. «Аан
дойдуну баһылыырга» - Гитлер сыала.



1939 сыл, балаҕан ыйын 1 
күнүгэр Германия Польшаҕа 
сэриинэн саба түспүтэ, икки

хоноот Франция уонна Англия  
Германияҕа сэриини

биллэрбиттэрэ. 
Иккис Аан дойду Сэриитэ

саҕаламмыта



1941 сыл.Бэс ыйын 22 күнэ. 3 
чаас 15 мүнүүтэ…

Фашистскай Германия  ССРС 
кыраныыссатын кэһэн сэриинэн

саба түспүтэ. Сэбиэскэй норуокка
Улуу Аҕа дойду сэриитэ

саҕаламмыта.



Сэбиэскэй куорат тулатыгар түүннэри- кунустэри
артиллеристар дьуһуурунайдыыллар. Маннык

буолааччы… Түүн. Куорат утуйа сытар. Арай өстөөх 
утуйбат. Куораты буомбалаары хараҥа халлааҥҥа 

көтөн тахсаллар.



Биһиги артиллеристарбыт сэргэхтэр, өстөөх самолеттарын мотуорун
тыаһын истээт куоракка биллэрэллэр. Тута куорат уулуссаларыгар, 
дьиэлэригэр араадьыйанан «Граждане, воздушная тревога!» диэн

сэрэтэллэр. Ону кытта тэҥҥэ  алларааттан прожектордар тыгаллар, ити
зенитчиктэргэ өстөөх ханна баарын көрөргө көмөлөһөллөр. «Огонь» –

ити аата прожектордар сыалы көрдөрдүлэр, зенитчиктэр өстөөх 
самолетун сууллардылар.



Сороҕор маннык бирикээс
кэлээччи: суолга биир да 

фашист атаҕа үктэниэ 
суохтаах. Бу олус наадалаах

суол: сэрии сэбин
тиэйэллэр, походнай

куухуналар аһы илдьэллэр, 
бааһырбыттары тыылга
илдьэллэр… Бирикээс

ылбыт соҕотох пушкалаах 4 
артиллерист өстөөҕү 
көрсөргө бэлэм. Биир

снарядтары аҕалан биэрэр, 
иккис орудиены иитэр, үһүс 
кыҥыыр, онтон хамандыыр

барытын хамаандалыыр.



Сэбиэскэй армияҕа улахан
тыраахтардар эрэ сыҕарытар 
пушкалара бааллар. Олор 30 

километрдаах сиргэ баар сыалы
табыахтара. 

Онтон бу чэпчэки кыра пушка, 4 
киһи көҥүл эргитэр- урбатар. Төһө 

да 4-дүө эрэ буоллаллар
фашистары чаҕытар гына

ытыалыыллар. Өстөөх буулдьата
биир артиллериһы тапта. Геройдуу

өлбүт табаарыһын оннугар
хамандыыр бэйэтэ кыҥыыр. Өр дуу

өтөр дуу буолан баран 
биһиэннэригэр көмө эбии

пушкалар кэлбиттэрэ, инньэ гынан
өстөөҕү наадалаах суолтан

чугуппуттара.



Сапердар барыны
бары сатыыр

дьоннор: суол
оҥоруута, муоста

тутуута, тимир суолу
тоҕо тэптэрии, өстөөх 

миинэлээбит
хонуутун

ыраастааһын – бу
барыта сапер хорсун, 

ыарахан үлэтэ.



Улахан муостаны миинэлээн проволокалаан баран ыраах баран
сыыр кэннигэр сыталлар. Проволока биир түмүгэ миинэҕэ, биирэ

электрическэй массыынаҕа сапер илиитигэр.  Кэтэһэн чаас
сыталлар, иккис, үһүс чаас ааһар. Фашистар таанкалара, 

грузовиктар: бүтүн колонна дьэ иһэр. Бастакы массыына муостаны
туоруурун саҕана массыынкатын тутааҕын төлө эрийэрин кытта

муоста дэлби тэбиллэр.



Арина! Арина! Я- Сорока! 
Арина , отвечайте! –

фашистар иһиттэхтэринэ 
даҕаны тугу да 

өйдөөбөтүннэр диэн
итинник дьиибэ ааттары

ылынан байыаннай
телефонистар кэпсэтэллэр. 

Эмискэ сибээс быстан
хаалар. Иэдээн, провод 

ханна быстыбытын хайаан
да булан абырахтыахха

наада. Катушкалаах
проводтарын сүкпүтүнэн 
хаар устун, өстөөх уотун

аннынан сыыла турдулар. 



Биир связист өлөрдүү табыллан аара хаалар, провод 
ханан быстыбыта хайаан да булуллуохтаах. Соҕотох 

хаалбыт радист сыылан иһэр, эмискэ өстөөх 
буулдьата сискэ түһэрэр, бааһырдар даҕаны 
көрдөөбүтүн уураппакка булла. Ол эрээри

абырахтыыр сэниэ тиийбэккэ провод икки быстыбыт
утахтарын тииһинэн холбуу хам ытыраат сиргэ умса

түһэр. Сибээс баар!



«Подвиг связиста» диэн ааттаах ааптара
биллибэт хартыына



Атаакаҕа киирэн иһэн саллаат буулдьаҕа табыллан охтон

түстэ. Доҕотторо иннилэрин хоту бара турдулар.  Саллаат
соҕотоҕун сэрии хонуутугар сытар уонна саныы: «Өлөр 

күнүм кэллэ быһыылаах.» Өйүн сүтэрэн ылбыт, арай ким
эрэ кинини оргууй тыытарыттан өйдөнөн кэлэр. Көрбүтэ 

кыһыл кириэстээх суумкалаах сиэстэрэ кыыс сыылан
кэлбит эбит. 



Кынаттарыгар хара кириэстээх фашист 
бомбардировщига биһиги 

халлааммытыгар көтөн кэллэ. Киниэхэ
утары кыра, түргэн сэбиэскэй

истребитель көттө. Самолеттар
пулеметунан ытыалаһаллар. Эмискэ
биһиги самолеппут пулемета «ах» 

барда . Фашист летчига үөрэр: «Дьэ
билигин ханна барыаххыный, кэһэтиэм 
мин эйигин,»- дии саныыр. Сэбиэскэй

летчик буулдьата бүппүтүгэр хорсуннук
тарааҥҥа утары барда. Биинтэтинэн

өстөөх самолетун кутуругун быһа көтөн 
ааста. Быстыбыт самолет сиргэ

куугунаан тиийэн бэйэтин
буомбаларыгар эстэн хаалла. Онтон

биһиги летчикпыт бааһырдар, самолета 
кыратык алдьаннар даҕаны бэйэтин

аэродромугар тиийбитэ.  



Фашист хас биирдии миэтэрэ сир иһин 
кырыктаахтык киирсэр. Окуопалары
хаһан саһар, блиндажтары оҥостор, 

улахан таастарынан суоллары бүөлүүр, 
тула өттүн хатыылаах боробулуоханан
мэһэйдэри оҥорор. Пушка, пулемет 
бөҕөтүн аҕалан кыргыһарга бэлэм. 

Кыргыһыы саҕаламмытын биллэрэн
биһиги артиллеристарбыт пушканан

ытыалаатылар. Кинилэр
чуумпурааттарын сэбиэскэй таанкалар

өстөөххө утары ыстаннылар.  Тугу да 
тулуппакка таанкалар үрдүнэн тоҕута 

үктээн, алдьатан ааһаллар. Халыҥ 
ыстаал броня иһигэр олорор танкистар

пушкаттан уонна пулеметтан
ытыалыыллар.  



Кыһын. Хаар түһэ турар. Фашистар хорҕойон олорор сирдэрин
кэтэҕэр кистээн, сэрэнэн сэбиэскэй самолеттар көтөн кэлэллэр. 

Самолеттарга буомбалар буолбакка маҥан халааттаах, 
хайыһардаах саллааттар олороллор.  Туһааннаах сиргэ кэлээт

самолеттар ааннара аһыллар уонна хаары кытта тэҥҥэ муус маҥан 
парашюттар сир диэки талбааран түһэллэр. Сири булаат хас

биирдии саллаат хайыһарын кэтэ охсон, пулеметун, аптамаатын
бэлэмнэнэ охсон кыргыһыыны саҕалыыллар.



Муораттан 33  бухатыыр тахсан
кэлэллэрин туһунан остуоруйа
баар. Онтон бу сэрии кэмигэр

муора кытыытыгар турар улахан
порт куорат иһин кыргыһыыга 
буолбута. Фашистар куораты

ылан туох баар суоллары, тимир
суолу бас билэн олороллоро. 
Муораттан куттал суоһаабат.

Биэрэккэ хараабыллар тиксэр
кыахтара суох, барча курдук

сытар улахан таастар ханнык да 
хараабылы да, онноҕор кыра

лодкалары чугаһаппаттар.



Ыраах муораҕа сэбиэскэй хараабыл
кэлбитэ. Хараабылтан дьоннордоох
шлюпкалар түспүттэрэ. Миинэлэри
быыстарынан шлюпкалар сымсатык

усталлар, биири да таарыйбаттар. 
Онтон кытыыга таастар быыстарыгар

сэрииһиттэр ууга ыстанан
кэбиһэллэр. Гранаталарын, 

автоматтарын, бэл пулеметтарын
үөһээ туталлар, сиигирбэтин диэн. 
Фашистар десант түспүтүн билэн

ытыалаан куһуйаллар, ону ол
диэбэккэ биэрэккэ бииртэн биир

тахсан иһэллэр. 
Хааннаах кыргыһыы бэриэччиттэрэ

сэбиэскэй самолеттар өстөөх 
окуопаларын үрдүнэн буомбалары

быраҕан ааһаллар. Муораттан
тахсыбыт саллааттар атаакаҕа 

киирэллэр.





Иккиэ буолан, соҕотохтуу сылдьан саһан сэриилэһээччилэр 
– снайпердар. Кинилэр хас күн аайы өй, албас, кыраҕы 
харах, бэргэн туттуу чулуу холобурдарын көрдөрөллөр.
Кыайыыга бэйэлэрин сүҥкэн кылааттарын киллэрэллэр. 



Хас биирдии кыргыһыыны генераллар штабка олорон былаанныыллар: барытын
чааһынан, мүнүүтэнэн тэҥнииллэр. Дьэ уонна Москваҕа главнокомандующайга
биллэрэллэр. Онтон дьэ радистар кистэлэҥ кэпсэтиилэрэ саҕаланар, полкалар

аайы кистэлэҥ суруктаах илдьиттэр ыытыллаллар. 



Артиллеристарга кистэлэҥ 
бирикээс: оруобуна 3 чааска хас

биирдии орудиеттан ытарга.
Летчиктарга кистэлэҥ бирикээс: 

этиллибит чааска, мүнүүтэҕэ 
өстөөх окуопаларын үрдүгэр 

буомба ардаҕын кутарга.
Танкистарга: мотуордары

бэрэбиэркэлииргэ, этиллибит
кэмҥэ бэлэм буоларга.
Кавалеристарга: аттары

киэһээттэн үчүгэйдик аһатарга.
Быраастарга уонна сиэстэрэлэргэ

эмтэрин, биинтэлэрин
толорунарга.

Повардарга : саллааттары тото-
хана аһатарга.





Пехота атаакаҕа киирэр: 
этиҥ ньирилиирин курдук

кутталлаахтык «Ураа» 
хаһыылара дуорайар. 

Пехотата суох кыайыы суох. 
Самолеттар буомбаларын
быраҕаттаат төннөллөр.
Таанкалар суолу тэлэн

биэрэллэр уонна
туорууллар. 

Онтон пехота хас биирдии
дьиэттэн, хас мас кэнниттэн, 
оннооҕор сир анныттан хас
биирдии өстөөҕү ситиэҕэ, 
булуоҕа уонна ситиһиэҕэ.





Сэбиэскэй саллаат хорсун. Ийэ дойдутун
туһугар соҕотоҕун таанкаҕа утары киириэ.



Биир бииргэ ыстыыгынан киирсиэҕэ.



Аптамаатын харыстыа, күрдьэҕинэн 
да киирсиэ.



Хас биирдии
кыргыһыы –
үрдүк үөрүү, 

Улахан
Кыайыыга

кынаттыыр.







Кыһын буоллун сайын буоллун, бытархан
тымныыга, өҥүрүк куйааска, хайалаах

сирдэринэн, истиэбинэн, бадарааны, кутаны 
кэспитинэн, тоҥуу хаарга сыыллыбытынан

сэбиэскэй саллаат өстөөҕү үлтүрүтэр. 



Сэбиэскэй саллаат суос сатыы Европаны
барытын босхолоон немецкэй

фашистары бэйэлэрин дойдуларыгар
Германияҕа, Берлин куоракка тиийэн

Улуу Кыайыыны ситиспитэ.



Гитлер Москва уулуссаларынан 1941 с. кыайыылаахтык
парадтыыр санаалааҕа. Гитлеровецтар кырдьык

хаампыттара, ол эрээри 1944 сыл бэс ыйын 17 күнүгэр. 
Сталин бирикээһинэн 60 000 билиэн бэриммит немецтэри

хаамтарбыттара.  Кэннилэриттэн уу ыһар массыыналар
табыллыбатах талабырдьыттар атахтарын кирдээх суолун

сууйтара испиттэрэ.



Болҕойон истибиккит
иһин махтанабын!
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	Сапердар барыны бары сатыыр дьоннор: суол оҥоруута, муоста тутуута, тимир суолу тоҕо тэптэрии, өстөөх миинэлээбит хонуутун ыраастааһын – бу барыта сапер хорсун, ыарахан  үлэтэ.
	Улахан муостаны миинэлээн проволокалаан баран ыраах баран  сыыр кэннигэр сыталлар. Проволока биир түмүгэ миинэҕэ, биирэ электрическэй массыынаҕа сапер илиитигэр.  Кэтэһэн чаас сыталлар, иккис, үһүс чаас ааһар. Фашистар таанкалара, грузовиктар: бүтүн колонна дьэ иһэр. Бастакы массыына муостаны туоруурун саҕана массыынкатын тутааҕын төлө эрийэрин кытта муоста дэлби тэбиллэр.
	Арина! Арина! Я- Сорока! Арина , отвечайте! – фашистар иһиттэхтэринэ даҕаны тугу да өйдөөбөтүннэр диэн итинник дьиибэ ааттары ылынан байыаннай телефонистар кэпсэтэллэр. Эмискэ сибээс быстан хаалар. Иэдээн, провод ханна быстыбытын хайаан да булан абырахтыахха наада. Катушкалаах проводтарын сүкпүтүнэн хаар устун, өстөөх уотун аннынан сыыла турдулар. 
	Биир связист өлөрдүү табыллан аара хаалар, провод ханан быстыбыта хайаан да булуллуохтаах. Соҕотох хаалбыт радист сыылан иһэр, эмискэ өстөөх буулдьата сискэ түһэрэр, бааһырдар даҕаны көрдөөбүтүн уураппакка булла. Ол эрээри абырахтыыр сэниэ тиийбэккэ провод икки быстыбыт утахтарын тииһинэн холбуу хам ытыраат сиргэ умса түһэр. Сибээс баар!
	«Подвиг связиста» диэн ааттаах ааптара биллибэт хартыына
	Атаакаҕа киирэн иһэн саллаат буулдьаҕа табыллан охтон түстэ. Доҕотторо иннилэрин хоту бара турдулар.  Саллаат соҕотоҕун сэрии хонуутугар сытар уонна саныы: «Өлөр күнүм кэллэ быһыылаах.» Өйүн сүтэрэн ылбыт, арай ким эрэ кинини оргууй тыытарыттан өйдөнөн кэлэр. Көрбүтэ кыһыл кириэстээх суумкалаах сиэстэрэ кыыс сыылан кэлбит эбит. 
	Кынаттарыгар хара кириэстээх фашист бомбардировщига  биһиги халлааммытыгар көтөн кэллэ. Киниэхэ утары кыра, түргэн сэбиэскэй истребитель көттө. Самолеттар пулеметунан ытыалаһаллар. Эмискэ биһиги самолеппут пулемета «ах» барда . Фашист летчига үөрэр: «Дьэ билигин ханна барыаххыный, кэһэтиэм мин эйигин,»- дии саныыр. Сэбиэскэй летчик буулдьата бүппүтүгэр хорсуннук тарааҥҥа утары барда. Биинтэтинэн өстөөх самолетун кутуругун быһа көтөн ааста. Быстыбыт самолет сиргэ куугунаан тиийэн бэйэтин буомбаларыгар эстэн хаалла. Онтон биһиги летчикпыт бааһырдар, самолета кыратык алдьаннар даҕаны бэйэтин аэродромугар тиийбитэ.  
	Фашист хас биирдии  миэтэрэ сир иһин кырыктаахтык киирсэр. Окуопалары хаһан саһар, блиндажтары оҥостор, улахан таастарынан суоллары бүөлүүр, тула өттүн хатыылаах боробулуоханан мэһэйдэри оҥорор.  Пушка, пулемет бөҕөтүн аҕалан кыргыһарга бэлэм. �Кыргыһыы саҕаламмытын биллэрэн биһиги артиллеристарбыт пушканан ытыалаатылар. Кинилэр чуумпурааттарын сэбиэскэй таанкалар өстөөххө утары ыстаннылар.  Тугу да тулуппакка таанкалар үрдүнэн тоҕута үктээн, алдьатан ааһаллар. Халыҥ ыстаал броня иһигэр олорор танкистар пушкаттан уонна пулеметтан ытыалыыллар.  
	Кыһын. Хаар түһэ турар. Фашистар хорҕойон олорор сирдэрин кэтэҕэр кистээн, сэрэнэн сэбиэскэй самолеттар көтөн кэлэллэр. Самолеттарга буомбалар буолбакка маҥан халааттаах, хайыһардаах саллааттар олороллор.  Туһааннаах сиргэ кэлээт самолеттар ааннара аһыллар уонна хаары кытта тэҥҥэ муус маҥан парашюттар сир диэки талбааран түһэллэр. Сири булаат хас биирдии саллаат хайыһарын кэтэ охсон, пулеметун, аптамаатын бэлэмнэнэ охсон кыргыһыыны саҕалыыллар. 
	 Муораттан 33  бухатыыр тахсан кэлэллэрин туһунан остуоруйа баар. Онтон бу сэрии кэмигэр муора кытыытыгар турар улахан порт куорат иһин кыргыһыыга буолбута. Фашистар куораты ылан туох баар суоллары, тимир суолу бас билэн олороллоро. Муораттан куттал суоһаабат. Биэрэккэ хараабыллар тиксэр кыахтара суох, барча курдук сытар улахан таастар ханнык да хараабылы да, онноҕор кыра лодкалары чугаһаппаттар.
	Ыраах муораҕа сэбиэскэй хараабыл кэлбитэ. Хараабылтан дьоннордоох шлюпкалар түспүттэрэ.  Миинэлэри быыстарынан шлюпкалар сымсатык усталлар, биири да таарыйбаттар. Онтон кытыыга таастар быыстарыгар сэрииһиттэр ууга ыстанан кэбиһэллэр. Гранаталарын, автоматтарын, бэл пулеметтарын үөһээ туталлар, сиигирбэтин диэн. Фашистар десант түспүтүн билэн ытыалаан куһуйаллар, ону ол диэбэккэ биэрэккэ бииртэн биир тахсан иһэллэр. �Хааннаах кыргыһыы бэриэччиттэрэ сэбиэскэй самолеттар өстөөх окуопаларын үрдүнэн буомбалары быраҕан ааһаллар. Муораттан тахсыбыт саллааттар атаакаҕа киирэллэр.
	Слайд номер 20
	Иккиэ буолан, соҕотохтуу сылдьан саһан сэриилэһээччилэр – снайпердар. Кинилэр хас күн аайы өй, албас, кыраҕы харах, бэргэн туттуу чулуу холобурдарын көрдөрөллөр. Кыайыыга бэйэлэрин сүҥкэн кылааттарын киллэрэллэр. 
	Хас биирдии кыргыһыыны генераллар штабка олорон былаанныыллар: барытын чааһынан, мүнүүтэнэн тэҥнииллэр. Дьэ уонна Москваҕа главнокомандующайга биллэрэллэр. Онтон дьэ радистар кистэлэҥ кэпсэтиилэрэ саҕаланар, полкалар аайы кистэлэҥ суруктаах илдьиттэр ыытыллаллар. 
	Артиллеристарга кистэлэҥ бирикээс: оруобуна 3 чааска хас биирдии орудиеттан ытарга.�Летчиктарга кистэлэҥ бирикээс: этиллибит чааска, мүнүүтэҕэ өстөөх окуопаларын үрдүгэр буомба ардаҕын кутарга.�Танкистарга: мотуордары бэрэбиэркэлииргэ, этиллибит кэмҥэ бэлэм буоларга.�Кавалеристарга: аттары киэһээттэн үчүгэйдик аһатарга.�Быраастарга уонна сиэстэрэлэргэ эмтэрин, биинтэлэрин толорунарга.�Повардарга : саллааттары тото- хана аһатарга.
	Слайд номер 24
	Пехота атаакаҕа киирэр: этиҥ ньирилиирин курдук кутталлаахтык «Ураа» хаһыылара дуорайар. Пехотата суох кыайыы суох. �Самолеттар буомбаларын быраҕаттаат төннөллөр. Таанкалар суолу тэлэн биэрэллэр уонна туорууллар. �Онтон пехота хас биирдии дьиэттэн, хас мас кэнниттэн, оннооҕор сир анныттан хас биирдии өстөөҕү ситиэҕэ, булуоҕа уонна ситиһиэҕэ.
	Слайд номер 26
	Сэбиэскэй саллаат хорсун. Ийэ дойдутун туһугар соҕотоҕун таанкаҕа утары киириэ.
	Биир бииргэ ыстыыгынан киирсиэҕэ.
	Аптамаатын харыстыа, күрдьэҕинэн да киирсиэ.
	Хас биирдии кыргыһыы – үрдүк үөрүү, Улахан Кыайыыга кынаттыыр.
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Кыһын буоллун сайын буоллун, бытархан тымныыга, өҥүрүк куйааска, хайалаах сирдэринэн, истиэбинэн, бадарааны, кутаны кэспитинэн, тоҥуу хаарга сыыллыбытынан сэбиэскэй саллаат өстөөҕү үлтүрүтэр. 
	Сэбиэскэй саллаат суос сатыы Европаны барытын босхолоон немецкэй фашистары бэйэлэрин дойдуларыгар Германияҕа, Берлин куоракка тиийэн Улуу Кыайыыны ситиспитэ.
	Гитлер Москва уулуссаларынан 1941 с. кыайыылаахтык парадтыыр санаалааҕа. Гитлеровецтар кырдьык хаампыттара, ол эрээри 1944 сыл бэс ыйын 17 күнүгэр. Сталин бирикээһинэн 60 000 билиэн бэриммит немецтэри хаамтарбыттара.  Кэннилэриттэн  уу ыһар массыыналар табыллыбатах талабырдьыттар атахтарын кирдээх суолун сууйтара испиттэрэ.
	Болҕойон истибиккит иһин махтанабын!

