Қазақстанның халық қаһарманы,
Ұлы Отан соғысының ержүрек
батыры, әйгілі партизан-жазушы
Қасым Қайсеновтың туғанына
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«Қайсарлық пен қаhармандық,
Отанға деген сүйіспеншілік аса
қатыгез сұрапыл соғыста жеңіске
жол ашты»
Н.Назарбаев

Қаһарман: Естелік, арнау-толғау, ӛлең-жырлар/ Құраст.: Ғ.Қабышұлы,
К.Сегізбайұлы. - Алматы : Атамұра, 2007. - 296б.
Бұл кітапқа халқымыздың аты аңызға айналған қаһарман ұлы Қасым
Қайсенов туралы туған-туыстары,замандастары, қаламдас інілері мен
шәкірттерінің естеліктері,ӛлең-жырлары еніп отыр.

Қайсенов, Қасым. Естелiктер мен жазбалар / Қайсенов, Қасым. Алматы: Атамұра, 2002. - 304б.
Кiтапқа автордың соңғы жылдары жазылған кӛркем туындылары мен
естелiктерi топтастырылған.

Ұлы Отан соғысының ардагері, А. Фадеев атындағы Халықарлық сыйлықтың лауреаты,
партизан-жазушы, Қазақстанның Халық қаһарманы Қасым Қайсенов 1918 ж. 23 сәуірде Шығыс
Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Асубұлақ селосында дүниеге келген.
Қасым Қайсенов орта мектепті бітіргеннен соң 1934 жылы Ӛскемен қаласындағы Саяси-ағарту
техникумына түсіп, оны 1938 жылы бітіреді. 1939 жылы әскери мектепке түсіп, оны 1941 жылдың
күзінде бітіріп шығады. 1941 жылдың қараша айында Оңтүстік батыс майдан штабының қарамағына
жіберіледі. Сол жерден ол арнайы тапсырмамен Украина жеріне, жау тылына аттанады.

Қайсенов Қасым. Таңдамалы: Повестер мен әңгімелер. –
Алматы: ―Жазушы‖, 1987. - 528 бет.
Оқырман қауымға кеңінен танымал партизан жазушы Қасым
Қайсеновтың творчествосының басты ӛзегі — халықтар достығы. Ұлы
Отан соғысында совет халықтары мызғымас достықтың нәтижесінде
фашист жендеттерін жеңіп шығып, бас игізді деген ой Қайсенов
шығармаларының әр жолынан байқалып тұрады.
Автор бұл жинағына ―Жау тылында‖, ―Жас партизандар‖, ―Жау
тылындағы бала‖, ―Бейбіт күнгі кездесулер‖ атты таңдаулы шығармалары
топтастырылды. Онда майдангер жазушы қарапайым совет адамдарының
ерлік істерін нанымды да әсерлі баяндайды.

Кайсенов Касым. Избранное в 2-х томах. - Алматы: Изд. ―Толагай‖,
2008 г. Т.1.- 456 стр.
В 1 томе выходят давно полюбившиеся повести ―Страна моего детства‖,
―В тылу врага‖, ―Встречи после войны‖ и др.
Отличительная черта произведений, вошедших в сборник лучших
повестей – достоверность и документальность, живое восприятие событий их
участниками и очевидцами.

Кайсенов Касым. Избранное в 2-х томах.- Алматы: Изд. ―Толагай‖,
2008 г. Т.2.- 256 стр.
Во второй том вошли публицистические
статьи и воспоминания о
современниках известного писателя, ―Халық Қаһарманы‖ Касыма Кайсенова. А
также воспоминания о нем друзей, родных и близких.

Партизан соқпақтары. Алматы, «Жазушы», 1978.- 568 бет.
Кітапқа жазушының неміс фашистеріне қарсы күрескен қарапайым совет
адамдарының ержүреқ партизандарының ерлік әрекеттерін сипаттайтын ең тәуір
шығармалары енгізілді.
Қ. Қайсенов шығармаларының ерекшелігі — Ұлы Отан соғысының суреттері,
жау тылындағы партизандардың ӛжет кимылдары кӛзбен кӛріп, тікелей араласқан
куәгердің атынан баяндалады.

Кайсенов Касым.
Партизанские тропы: Документальная повесть и рассказы / 3 изд. Пер. с
каз.- Алма-Ата: Жазушы, 1985. - 360 с.
«Партизанские тропы» - сборник произведений писателя о партизанском
движении на Украине. Сам автор, Касым Кайсенов, командовал отрядом народных
мстителей в лесах Приднепровья, в Закарпатье. После войны Кайсенов пишет
книги о боевых действиях партизан, о встречах после войны с бывшими
участниками, об их судьбах.

Қасым Қайсенов. Переяслав партизандары.- Казақтың Мемлекеттік
Керкем Әдебиет баспасы Алматы — 1 95 6. – 117 б.
Автор бұл туындысын Ұлы Отан соғысы кезіндегі партизан құрамаларының
даңқты басшылары С.А. Ковпак, А.Ф. Федоров, А.В. Тканко, Е.Д. Ломако, В.А.
Бегма, И.А. Андреев және т.б. қарулас жолдастарына арнаған.

Қайсенов, Қасым. Илько Витряк. Алматы, Қазақтың мемлекеттік кӛркем
әдебиет баспасы, 1955. – 91б.
Автор ӛзінің бұл еңбегін Ұлы Отан соғысының қиын-қыстау күндерінде жау
тылында қар тӛсеніп, мұз жастанған партизандар: Жұмағали Саин, Әди Шарипов,
Юсуп Наметов, Сатымбек Тӛлешев, Ғалым Омаров және Тоқтағали Жангельдиндерге
арнайды.

Қайсенов,Қасым. Жас партизандар / Қайсенов,Қасым. - Алматы:
Жалын, 1980. - 208б .
Бұл кітаптың авторы — Ұлы Отан соғысы жылдарында арнаулы
тапсырмамен жау тылына жіберіліп, онда партизан топтары мен құрамаларын
уйымдастыруға белсене қатысқан.
Оқырмандарға ұсынылып отырған жинағында жазушы Совет
партизандарының жау тылындағы ерлік істерін баяндайды. Кітапқа «Жау
тылындағы бала» және «Жау тылында» атты белгілі шығармалары да
енгізілген.

Жау тылында. „Жазушы" баспасы, Алматы - 1973.- 495 б.
Автор бұл еңбегін Ұлы Отан соғысының батырлары Талғат Бигельдинов пен
Сағадат Нұрмағамбетовке, Бауыржан Момышұлы мен Рахымжан Қошқарбаевқа,
қаһарман партизандар Әди Шәріпов пен Тоқтағали Жангельдинге, Сатымбек
Тӛлешев пен Жүсіп Нәметовтерге арнаған.

Қасым Қайсенов. Днепрде. Алматы, Қазақтың мемлекеттік кӛркем
әдебиет баспасы, 1963. – 83 б.
Қайсенов «Днепрде» атты кітабында Ұлы Отан соғысы кезінде Украина
жеріндегі партизандық ӛмірін, жау тылында жүріп, ӛз басынан кешкен
уақиғаларын, қиын-қыстау кездерін тамаша суреттейді.

Майдан жолдары. (Жинақ). Алматы: ―Қазақстан ― баспасы, 1965. – 220

бет.
1941-1945 жылғы Ұлы Отан соғысы жеңісінің жиырма жылдығына
арналған бұл жинаққа сұрапыл шайқастарда Отан үшін айқасқан қазақстандық
қаһармандардың естеліктері, олар туралы журналистердің жазған очерктері және
ӛлеңдер енгізілді.

Қасым Қайсенов. Жау тылындағы бала. Алматы, Қазақтың
мемлекеттік кӛркем әдебиет баспасы, 1960. – 133 б.
Партизан-жазушы бұл еңбегін Ұлы Отан соғысын бастарынан кешірген
ӛзінің украиндық майдандас кішкентай партизан достары – Василий Яковенко,
Илько Витряк, Жора Горовенко, Иван, Мария, Галя Гамандар мен Виктор
Абраменколарға арнаған.

Кайсенов Касым. Мальчик в тылу врага. Алма-Ата, Казахское
государственное издательство художественной литературы, 1961.- 112
стр.
Командир партизанского отряда, действовавшего в годы Отечественной
войны на территории Украины, Касым Кайсенов пишет свои книги о боевых
делах партизан в тылу фашистов. Это не художественное произведение, а
воспоминания очевидца.

Қайсенов, Қасым. Жау тылындағы бала: Алматы : Атамұра, 2003. - 208 б.
Кӛрнекті жазушы Қасым Қайсенов бұл кітабында Ұлы Отан соғысы
кезінде жау тылындағы партизандардың басқыншыларға қарсы жасаған зор
ерліктерін және ӛзінің ауылда ӛткен балалық шағын үлкен тебіреніспен суреттеп
жазған.

Қайсенов, Қасым. Ажал аузынан. Алматы: Қазақтың мемлекеттік кӛркем
әдебиет баспасы, 1959. – 125 б.
Қасым Қайсенов Ұлы Отан соғысының сұрапыл жылдарында жау тылында,
Украина жерінде басқыншыларға қарсы құрылған астыртын ұйымның жұмысына
қатысып, кейіннен партизандар қатарында болған. Сол бір қар тӛсеніп, мұз
жастанған ауыр күндерде талай оқиғаларды басынан кешірген.
Бұл кітапта партизан жазушының қойын дәптеріне жазып жүрген естеліктері
жарияланған.

Қ. Қайсенов. Сол бір жылдарда. «Жазушы» баспасы, Алматы—1975.- 112
бет.
Жазушы Қ. Қайсеновтьің «Сол бір жылдарда: атты кітабына «Балдай тәтті
балалық шак,», «Майдан әңгімелері», «Ӛскен жерге оралу», «Кейбір әсерлер» деген
шыгармалары енгізілген. Алғашқысында қырқыншы жылдардағы ауыл ӛмірі
суреттелсе, екінші шығармада жау тылындағы партизандардың ерлігі сӛз болады.
Кейінгі шығармаларында партизанның туған жерге қайтып оралған соң қандай
қызмет атқарғаны, жауынгер достарымен қалай кездескені туралы айтылады.

Қазақстандық партизандар. Құрастырған Қ. Қайсенов. Алматы:
Қазақтың мемлекеттік кӛркем әдебиет баспасы, 1960. – 307 б.
Совет партизандары жау тылында асқан тамаша ерліктер кӛрсетті. Аңызға
айналған ержүрек қаһармандармен бірге Қазақстандық партизандар да тар жол
тайғақ кешуден ӛтті.
Аталған жинақта Ә. Шәріпов, Ж. Саин, Тоқтағали
Жангельдин және .т.б. жайында жазылған.

Кайсенов Касым. Народные мстители. Алма-Ата, «Жалын», 1978. - 364 с.
1941 год. Война. Казахский юноша Касым Кайсенов, ему было тогда 22 года,
- со специальным заданием заброшен в тыл врага.
Командовал партизанским отрядом в Приднепровье, в Закарпатье.
После войны Кайсенов пишет книги о боевых действиях партизан,
свидетелем и участником которых был он сам и его друзья. «Юные партизаны»,
«Партизаны Переяслава», «Из когтей смерти», «Мальчик в тылу врага» - так
называются книги Кайсенова.
«Народные мстители» - сборник лучших произведений писателя о
партизанском движении на Украине.

Кайсенов Касым. Из когтей смерти. Алма-Ата, Казахское
государственное издательство художественной литературы, 1960. - 119 с.
В этой книге автор рассказывает о наиболее ярких эпизодах тяжелой
партизанской войны и тем отдает дань восхищения и уважения мужеству своих
друзей — украинских партизан.

Кӛлбаев,Тілеу. Ӛшпес даңқ: Қазақтың 100-ші және 101-ші атқыштар
бригадалары / Кӛлбаев,Тілеу. - Алматы: Азия Арна, 2013. - 480б.
Тарих
ғылымдарының
докторы,
профессор,Қазақстан
Республикасы
Гуманитарлық ғылымдар академиясының академигі Тілеу Кӛлбаевтың "Ӛшпес даңқ"
кітабында Ұлы Отан соғысы кезінде Алматыда жасақталған 100-ші,Ақтӛбеде
жасақталған 101-ші қазақтың ұлттық атқыштар бригадаларының ӛмір-тіршілігі, Отан
қорғауға қалай дайындалғаннан бастап,отты жылдар кезіндегі жорық жолдары мен
жекелеген жауынгерлер ерлігі сӛз етіледі. Кітапта 980 майдангердің қай жерде қаза
тауып,қай жерде жерленгені және олардың туған-туысқандары жайлы мәлімет берілген.

Ӛшпес даңқ: Алматы : Жазушы, 1985. – 362 б.
Совет халқының Ұлы Отан соғысындағы ұлы Жеңiсiнiң 40 жылдығына
арналған әңгiмелер, очерктер мен естелiктер.

Қаупынбайұлы,Тӛлен. Бауыржан батырға барғанда : Эсселер,очерктер,
әңгiмелер / Қаупынбайұлы,Тӛлен. - Алматы : "Тоғанай Т", 2000. – 218 б.
Жазушы бұл жинағында қазақ халқының ержүрек батырлары Б.Момышұлы,
Т.Бигелдинов және атақты партизан Қ.Қайсеновтың Ұлы Отан соғысы кезінде
кӛрсеткен ерлiктерiн баяндайды.

Әлімбаев М. Хас батыр Қасым Қайсенов.- Алматы: Қаз ССР «БІЛІМ»
қоғамы, 1981.-40 бет.
Қ. Қайсенов соғыс басталғаннан 1944 жылға дейін украин партизандарының
қатарында соғысты, үлкен отрядтардың командирі болады. Бірнеше үкімет
наградаларының иесі, белгілі жазушы.
Автор Қ. Қайсеновтың ӛмірі мен жазушылық қызметін жатық тілмен баяндайды.

Қазақ жауынгері Ұлы Отан соғысы майданында: Тарихиқұжаттық зерттеу. - Алматы : Ӛнер, 2010. - 640 б.
Жинақта қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысына қосқан үлесі
жайында ӛзекті зерттеулер мен тарихи-құжаттық материалдар жинақталып,
соғыс тарихының ақтаңдақтарына және соғыс жылдарындағы халықтың
ауыр тұрмысына шынайы баға беріледі.

Жақсыбаев А. Қайтпас Қайсар. Роман-эссе.-Астана: "Фолиант", 2002. - 304 б.

Қасым Қайсенов туралы естеліктер

Қасым Қайсенов туралы ӛлең-жырлар

