Ілияс Есенберлинге 100 жыл

Дала тарихының дауылпазы
Биыл 2015 жылы ¥лы Отан соғысына қатысқан майдангер,
қазақ
совет
қаламгерлерінің
ішінде
алғашқылардың бірі болып тарихи романдар жазып,
әлемге танымал болған жазушы, драматург, ақын, сценарист Ілияс Есенберлиннің туылғанына 100 жыл толып
отыр. Бұл айтулы дата биылғы жылы жоғары деңгейде
аталып өтетін саяси-қоғамдық маңызы бар мерекелер ¥лы Ж еңістің 70 жылдығы және Қазақ хандығының 550
жылдығына тұспа-тұс келіп отыр. Осыған байланысты
«Бір ел бір кітап» республикалық акциясын
¥йымдастыру комитетінің шешімімен жыл кітабы ретінде,
яғни 2015 жылы бүкіл ел болып оқуға Ілияс
Есенберлиннің «Көшпенділер» романы таңдап алынды.
«Көшпенділер» трилогиясында бес ғасырлық оқиға,
яғни, ХУ-Х\Х ғасыр аралығындағы Қазақ хандығы өмір
сүрген кезең суреттеледі.
Трилогия: «Алмас қылыш», «Жанталас», «Қаһар» деген
бөлімдерден тұрады.
«Алмас қылыш» романында XV -X V I ғасырларда Қазақ
хандығының құрылуы, Әбілқайыр, Жәнібек, Керей
хандардың тақ үшін таласы, қазақ руларының бірлесу
идеясы суреттеледі.
«Жанталас» романында XVI(—XVI11 ғасырлардағы
Қазақстанның шетел басқыншыларымен күресі және
Әбілқайыр ханның Қазақстанның Батыс бөлігімен Ресей
патшалығы қол астына кіруі сипатталады. Қалмақ
хандығының қазақ еліне опасыздық шапқыншылығы,
Алакөл маңайында, Ордабасы өңірінде болған қырғын
ұрыстар, Ресей патшалығының қол астына кірген
Әбілқайырдың түпкі армандарының жеке басындағы
түңілістері туралы жазылған.
«Қаһар» романында XVIII ғасырда Абылай хан бастаған
қазақ халқының қалмақ басқыншыларын біржолата

талқан етуі, Абылайдың қазақ елін дербес Қазақ
хандығына біріктіру әрекеттері және Абылай хан мен
оның батырларының ел тәуелсіздігі үшін күрестегі ерлік,
даналық істері баяндалады. Абылай ханның қазақ елін біріктіру жолындағы жанталас күйзелістері суреттеледі.
І.Есенберлин тарихи оқиғаларды жазба әдебиеттің

қажетіне жарата білген ұлы қаламгер. Елбасымыз: «Осы
туынды арқылы аса көрнекті жазушының шығармаларын
қастерлеушілер мен бағалаушыларға, біздің тарихымызды қымбат көретін барша жұртшылыққа бұл
шығармаға жаңаша - ежелден азаттыққа ұмтылып, ұлттық
тәуелсіздік үшін ерлікпен күрескен қазақхалқыныңжүзеге
асқан арманы тұрғысынан қарауға мүмкіндік беріледі.

Бүгінгі күні бұл трилогияны қайта-қайта оқи отырып, біз
керемет қырағылықпен ата-бабаларымыз - Әбілқайыр,
Абылай, Кенесары хандарымыз, Наурызбай, Қобыланды
батырларымыз, Төле би, Асан қайғы, Бұқар жырау
даналарымыздың егемендігіміз үшін жасаған үлкен
еңбектерін түсіне аламыз. Бұл адамдар және олардың серіктестіктері мен ізбасарлары өз елін шексіз сүйді, оның
болашағына сенді, осынау көкейкесті мұратқа жету үшін
аянбай күш-қайрат жұмсады. Ендігі жерде жастар бұл
шығармадан рухани мықтылықтың, адамгершілік пен
отаншылдықтың үлгісі мен тағылымына мөлдір бұлақтан
су ішкендей қана алады. Ал енді аға ұрпаққа келетін
болсақ, кітапты қайталап оқып шыққаннан кейін олар
өздері осыдан біраз ғана бұрын байыбына бара алмастай
көрінген көкейкесті сұрақтардың көпшілігіне жауап таба
алады. Олардың ең бастысы, жеке және ортақ мүдделері
үйлесім тауып біріккен халық, өзін түлетіп өсірген жерге
адал берілген халық тауды қопарып тастауға, ең қиын
мәселелерді шешуге қабілетті екендігін түйсінуде болса
керек» деп тарихи туындыны аса жоғары бағалаған.
Ілияс Есенберлин өз өмірінде артқыға жетерлік мол
қазынажазып қалдырды. Осы мол мұраларды пайдалана
отырып, аудандық орталық кітапхана қызметкерлері
аталмыш акция аясында 17 тамыз күні «Барлығымыз
Ілияс Есенберлинді оқимыз!» атты мәдени шара өткізді.
ІІІараға байланысты кітап көрмесі ұйымдастырылды.
І.Есенберлиннің шығармашылығы мен өмірі туралы
әдебиеттерге шолу жасалып, буклеттер таратылды.
Шараға қатысқан тұрғындармен жазушының тарихи туындылары талқыланды
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