ЕСЕП партиясының
идеясын жалғастырушы
Социализмнің
кемелденген
шыңына
жетеміз деген коммунистік партия мен жеке
басқа
табынушылықты
ҚР
Президенті
Н.ӘНазарбаев "Өтіп бара жатқан ғасырдың
тоталитарлық жүйелеріндей жаппай бақылаудың жеті құрт жүйесін өткен заманның
ешқандай перғауыны да, қатыгез әміршісі
де жасай алмаған болар",- дейді.(1,249).
Тоталитарлық жүйе тұсында ұлттық сана,
дін мен діл, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік
түзілім,-адамзат қауымдастығының мораль
мен этникалық құндылықтары аяусыз ойрандалды. Осы сипаттағы әкімшіл-өміршіл жүйе
қысымына деген ұлт наразылығы елдік қасиеттерді басты орынға қойған саяси ұйым,
жекелеген тұлғалар қызметі арқылы көрініс
тапты. Сондықтан біздің осы мақаланы жазудағы негізгі мақсатымыз - Елін сүйген ерлер партиясының идеясын жалғастырған
ерлердің ерен еңбегін тарих беттерінде қалдыру
2005 жылдың 27 мамырында Қарағанды қаласының облыстық тарихи-өлкетану
музейінде ұйымдастырылған, "XX ғасыр басындағы тіл жанашырлары" саяси қуғынсүргін құрбандарын еске алу күніне арналған дөңгелек үстел басында А.Ержанова
Зейнолла Игілікұлының шығармашылығы"
тақырыбында сөз қозғап, оның әдеби қырына тоқталды. Ал, 2006 жылы Приозерск
қаласында Зейнолла Игілікұлына арналған
кеш ұйымдастырылып оған алғаш рет
жұбайы Рымкеш Нұртазина шақырылғанды.
Кеш қорытындысына қатысты "Заман" газетінде Б.Сагатованың "Өлгендерді күндемейік
ағайын..." мақаласы жарыққа шықты. Сондай-ақ. "Шет шұғыласы" және "Заман" газаттерінде арагідік мақалалар, естеліктер
мен өлеңдері жарияланып тұрады. 2007
жылы З.Игілікұлының туғанына 70 жылдық
мерекесіне орай жұбайы мен балалары, "Шет
шұғыласы" газетінің редакторы Қабылдаұлы, Серғазының тырысуымен "Еркіндіктің
жүрегімде бейнесі" кітабы жарық көрді Кітап;
естеліктер ғибратты ғұмыр ғақлиялары,
түрмеде туған өлеңдері - өмір өзегі, құжаттар мен суреттер, жарық көрмеген шығармалары мен аудармаларынан",- деген алты
бөлімнен тұрады. 2010 жылы Г.Бектасова
Түркістан газетінде "ЕСЕП-тің бір ері" сұхбатын басылып З. Игілікұлымен кездескен еді

жазылған. «Қарағанды облысының ҰМҚК бас
тығының орынбасары, подполковник Маханов, аға тергеуші, капитан Мұқанов, өкілетті,
тұлға лейтенант Рысқұлов, куәгерлердің
Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақсу-Аюлы
ауылының тұрғындары Сегізбаев Сағындық
және Менісов Нұржанның қатысуымен
3. Игіліков Шет ауданы, Ақсу-Аюлы ауылындағы үйін тінткен. Тінту кезінде 3. Игіліков
орыс тілін жетік меңгерген ағасы Арсбеков
Зейнел және ата-анаса болды. Ағасы мен ағаапасына үйдегі анти кеңестік көзқарастағы
материалдарды беруге шақырғанда, жоқ
деген жауап алдық. 4 бөлме мен дәліз
және ағашпен салынған үйлер тінтілді Тінту
барысында табылып, алынған далелдер
Қарағанды облысының ҮМҚК жеткізілетіндер мыналар. 1. Қолмен жазылған «Жолдастарға ашық хат», - деп басталып, «хат екі
күнде қайтарылсын»,-деп аяқталатын мәтін
оқушылар дәптеріне 4 бетке сызғыш арқылы күлгін сиямен түсірілген. 2. 3. Шашкин,
Тоқаш Бокин кітабы 1953 жылы шыққан.
бірінші бетінде «Зейнолла., сөзімен, «Сай
лаубек, Раушан» сөзімен біткен. 3 қалта
қойын дәптері қара, сары және қоңыр беттерде әртүрлі жазылған жазбалар және
өлеңдер - барлығы 3 қойын дәптер. 4. Жасыл түсті қойын дәптер әр түрлі жазылған
жазбалар және өлеңдер 5. дермантинмен
қапталған жалпы дәптер А беті мем В бетінде түрлі мағынадағы қазақ тілінде өлеңдер жазылған 6 Оқушы дәптерлері әр
түрлі өлеңдер мен жазбалар - 19 дана. 7
04 дана әр түрлі өлеңдер мен жазбалар. 8
32 дана әр түрлі хаттар және конверттер
мекен-жайларымен». Тінту барысы үй қожасы жағынан ешқандай арыз немесе шағым
түскен жоқ. Тінту барысында 11-16 сағаттар арасында жүргізілді. Ағасы. 2 куәгер,
подполковник Маханов, капитан Мұқанов
лейтенант Рысқұловтар қолдарын қойған
Тінту хаттамасының көшірмесін алдым деп
Арсбеков қол қойған Тінту барысында алғандарын 01.03. 1963 жылы Қарағанды, облысы, Шет ауданы, Ақсу-Аюлы ауылының
Артель көшесі 22 үй тұрғыны азамат Арсбеков Зейнел Игілікұлына Қарағанды облысының ҰМҚК тергеу бөлімінің бастығы
Дәрменов тапсырады.
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ты басылып З. Игілікұлының қоғамдық қызметі баяндалады. Ұлты үшін жанқиярлық
ерлігі үшін, 2010 жылдың 17 қыркүйегінде
Ақсу-Аюлы кентіндегі М.Горький атындағы
мектеп-гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті кабинетіне Зейнолла Игілікұлының
есімін берді. Алайда танымал ақын, ұлтын
сүйген ұлтжанды азаматымыздың кеңес
саясатына қарсы жүргізген ерен ісі, тарихтан өз орнын таба алмай жүр.
Зейнолла Игілікұлы 1937 жылы 22
қаңтарда бұрынғы Сталин атындағы колхозда (қазіргі Шет ауданы, Кеншоқы совхозы)
Еңбекшілде дүниеге келген. Жастайынан зерек болып, мектепті бітірген. Әскери борышын
өтеуге аттанып лейтенант дәрежесімен елге
оралған [2,5]. 1960 жылдары Қарағанды педагогикалық институтына сырттай оқуға түсуі
ой-өрісін жетілдірді. 1960-1962 жылдары
«ЕСЕП» партиясы жанданып, жоғарғы оқу
орындарында кеңестік өкіметке қарсы үндеулер мен ұран-парақшалар шыға бастады.
Осы жылдардағы қарсылық туралы, мұрағат құжаты №12-іс айыптау қортындысының деректері қайраткер тұлғасының ерекше қасиеттеріне иландырады. Ұйымдастырушылары Зейнолла Игіліков пен Камел
Жүнісов. Олар 1961 жылдың қаңтарында
кездесіп, өздеріңің анти кеңестік ойларымен
бөліседі, олардың ішінде жүргізіліп отырған
саясатты, орыс коммунистерінің бел алуы,
қазақ тілі мен мәдениетінің жоғалуы және
т.б. 1961 жылдың наурызында өздерінің ойларын жазбаша түрде жоғарғы оқу орындарындағы
жастарға
жеткізуді
көздеген
1961 жылдың сәуір айының екінші жарты
сында Игіліков жазып, Жүнісов құптап «Жас
қазақ» атымен редакцияланған. 1961 жылдың 22 сәуірінде Шет аудандық тұтынушылар одағында хатшы Рымкеш Нұртазинамен жақындықтарын пайдалану арқылы
14 данамен жазу мәшенкесінде жоғары
дағы құжатты көбейткен. 1 мамырда 10
парақты
Ақшатау
кентіндегі
поштамен
Қазақстанның түрлі жоғарғы оқу орнындарына жіберген. Өздері тұратын Ақсу-Аюлыңы біліп қоймас үшін, із адастыру үшін жасаған. Бұл хаттармен Орал және Қызылорданың мұғалімдік институттарында, Алматының шаруашылық және Киров атындағы
Қазақ ұлттық институттарында жоғарғы
оқу орындарының студенттерінің көп бөлігі
танысқан. Бірақ 1962 жылдың 10 желтоқсанында Зейнолла Игіліковты, ал 1962 жылдың 17 желтоқсанында Кәмел Жүнісовты
тұтқындайды. Ма12-қылмыстық істің айыпталушылары 3. Игіліков және К. Жүнісов Қазақ
КСР Қылмыстық Кодексінің 56-бабының 1тармағы мен 58-бабы бойынша тағылған
айыпқа
байланысты
өздерінің
кінәләрін
толық мойындады. Айыптау қорытындысы
Қарағанды қаласында 8 наурыз 1963 жылы
дайындалды. Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің Қарағанды облыстық басқармасындағы тергеу бөлімінің аға.тергеушісі капитан
Мұқанов.
«Келісемін»
Мемлекеттік
қауіпсіздік комитеті Қарағанды облыстық
басқармасының бастығы полковник Забабуров».- қысқаша нұсқасы осындай. Жеке қордағы материалдардан, ұсталғаннан кейінгі
4 күннен кейін, яғни 1962 жылы 14 желтоқсонда Ақсу-Аюлы ауылында үйіне тінту
жүргізілгендігі туралы хаттамада былай деп
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наурызда ашық түрде Қазақ КСР атымен,
Қарағанды облыстық соты құрамындаӨкілеттілікі басқарушы жолдас Станбеков,
өкілетті тұлғалар: Итбаев. Степин, хатшы
Саяпин, жолдас Тиришин прокурордың
және Тойшыбеков адвокаттың қатысуымен
үкім шығарып, бұйырады: К, Жүнісов және
З.Игіліков Қазақ КСР Қылмыстық Кодексінің
56-бабыньің 1-тармағы мен 58-бабы
бойынша 3 жылға бас бостандығынан
айырылады. Еңбек пен түзеу лагерінде
күшейтілген тәртіпге Игіліков Зейнолла.
жалпы тәртіпте Жүнісов Кәмел болуы тиіс.
Өкіл. Стамбеков. Қатысушы; тұлғалар:
Итбаев, Степин.
Потьма еңбеклен түзеу лагерінің, №11
лагерлік бөлімшесінің шығару турасындағы
№027791 анықтамасында 1965 жылы 10
желтоқсанда
босатылады.
Анықтамада
жеке
суреті,
қандай
статьямен
сотталғандығы айтылады.
Анықтама
артында Қарағанды станциясына дейінгі
билет, 6 күнге ауқаттануға, 115.46 рубль
ақша жеке берілген. Анықтама жеже куәлік
алуға берілгендігі айтылған. Бөлімшенің
қаржы бастығы мен өзі қол қойған ҚР Бас
Прокуратурасы 07.05.1993
жылғы №13/
396-93 бұйрығымен Жезқазған облысы,
Шет ауданы, Ақсу-Аюлы ауылы Нұртазина
Р. Зейнолла Игілікұлының құқығы қалпына
келтіру анықтамасын алады.(4)
1966-1988 жылдарыаралығында 9
жерде жұмыс
орнын ауыстырып,
оның
зардабы бар жоғы 51 жасында 11 шілдеде
дүниеден озуына түрткі болды. Жұмысына
байланысты
бір
мысал,
аудан
орталығындағы Ы. Алтынсарин атындағы
мектепте
мұғалім
болып
жүргенде,
Кеншоқы кеңшарындағы мектепке қазақ
тілі мен әдебиетінің мұғалімі ретінде
мажбүрлі түрде айдалады. Бұл, халық
жауы» атағының артынан қалмағандығын
көрсетеді және
өмір бойы
қалмай өтеді.
Қайсар
азамат,
мойымай
Қарағанды
мемлекеттік
педагогика
институтындағы
үзіліп қалған оқуын қайта жалғап жоғары
білім
алып
шығады.(2,147)
Еркіндікке,
бостандыққа,
тәуелсіздікке
жетерімізге
жүрегімен
сеніп
өткен
батыр
бабаларымыздың
аңсаған
ойы,
тарихи
сабақтастық
арқылы,
санадан
санаға
берілген ұлттық рухымыздың өшпеуіне өз
заманында
үлестерін
қосқан
Зейнолла
Игілікұлы елін сүйген ерлер партиясының
идеясын
жастарға
аманат
ретінде
тапсырып
кетті.
Кеңестік
идеология
қысымының аяусыз теперішін өткере жүріп,
азаттық жолында арпалысып өткен алып
ердің өнегелі өмірі және қайраткерлік
қызметі отаншыл ұрпақ тәлім тәрбиесінің
басты
өзегі
болуы
керек.
Сондықтан
Зейнолла Игілікұлының танымдылық ғұмыры
жан жақты зерттелуі қажет деп білесіз.
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