Тағзым

ЕЛІМ ДЕП СОҚҚАН ЖҮРЕГІ
Қып-қысқа ғұмыр, озар да
тозар,
Қалатын мәңгі есімің болар.
Бір ғана іс бар құзырың
жүрер,
Қалдырсаң жақсы ат,
ұрпағың
білер,деп Жүсіп Баласағұн жырлағандай, Нұраның топырағында
туып, халқы үшін еңбек сіңірген
абзал азаматтарымыз көптеп
саналады. Азаттық, теңдік жолында тер төгіп, жанын қиған
бабаларымыздың ерлік істерін
жалғастырған
ұрпақтарының
есімі ұмытылмақ емес.Осын-

ауыл ақсақалдары Ө.Жуасбаев,
Ш.Әлғожин, М.Балтин, Б.Әбітаев, жақын көршісі А.Сүлейменовтер Зекеңнің өмір жолдарынан естеліктер айтып, өмірі
ұрпаққа үлгі өнеге екенін тілге
тиек етті. Кезінде ЕСЕП партиясын кұруға қатысқаны үшін саяси айыпталып, тағдыр тауқыметін-бірге көрген ақын ағаның
досы, жазушы Кәмел Жүністегіне сөз берілді. Өз сөзінде сол
бір ауыр жылдарда бастан
өткерген
қиыншылықтарын
айта келіп, ұлы мақсат жолын-

дай асылдарымыздың бірі, саналы ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнаған азамат, ақын Зейнолла Игілікұлы. Еліміздің тәуелсіздігі жолында күрескен,
азаттықты,
бостандықты,
еркіндікті аңсаған, сол үшін
қуғын-сүргін көрген, қайсар,
еңсесін биік ұстаған ұлтжанды
ақынды есте қалдыру мақсатында жақында аудан орталығындағы М. Горький атындағы
мектеп-гимназияның қазақтілі
мен әдебиеті дәрісханасына
ақын ағаның есімін беру салта-натты шарасы болып өтті.
Кешті ашқан қазақ тілі мен
әдебиеті пәнінің мұғалімі Айдана Тәженова кешке жиналған
қауымға азаттықты аңсаған
1960-62 жылдары ЕСЕП (елін
сүйген ерлер партиясы) партиясын құруға атсалысқан Зейнолла Игілікұлы жайында қысқаша мағлұмат беріп өтті. Іс шарада алғаш болып сөз алған
мектеп директоры Қ.Биғожин
елінің азаттығы үшін күрескен,
қылыштың жүзінде жүрсе де
өзінің қажырлы қалпынан тан бай жұмыс атқарғаны жайында
тебірене
айтып,
дәрісхана
ішіндегі
тақтаның
ашылу
рәсімін жасады.
Халқы үшін қабырғасы қайысқан Зейнолла ақынның есімін
ұлықтау мақсатында сөз алған
аудандық, мәслихаттың аппарат жетекшісі А.Сәдуақасов,

да туған елі мен жерінің болашағы жолында аянбай атқарған істерін көпшілікке тебірене
жеткізді.
Сондай-ақ, ақын ағамыз
өзінің бойындағы бар ағалық
мейірімін, білімін, тәжірибесін
шәкірттеріне арнағаны белгілі.
Осы орайда аяулы ұстазын тебірене еске алып сөз сөйлеген
шәкірті Қ.Мұстафин ол кісінің
сүйіп тыңдайтын «Ыңғай төкпе»
күйін көпшілікке орындап берді.
Жақсыдан ғибрат ала бергеннің ісі оңға басады дегендей
Зейнолла Игілікұлы жайында
туған атасы Мәжит ақсақал сөз
алып, ұрпақ есінде мәңгі қалар
ардақты азаматтың есімін есте
қалдыру мақсатында жақсы іс
жасап отырған мектеп ұжымына алғысын білдіріп, игі тілегін
жеткізді. Шараға арнайы қатысқан аудандық, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімінің бас
маманы Г.Махмутова Зекеңнің
асыл қасиеттері әлі де жаңғыра
беретінін, ешқашанда ұмытылмайтынын айтып, мектепте
ашылған дәрісханаға аударма
сөздіктердің үш кітабын тарту
етті. Дәрісханада «Еркіндіктің
жүрегімде бейнесі» атты қабырға газеттері мен шығармалар
жинағы
қойылған
арнайы
бұрышты мектеп директорының
орынбасары Б.Түсіпханова келген қонақтарға таныстырып,
шараның мәнді де мағыналы
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өтуіне
атсалысса,
мектеп
мұғалімі Г.Ермекбаева Зейнолла ағаның өмір жолынан
топтастырылған
бейне
көріністі көпшілікке ұсынды.
Кеште мектеп ұстазы Бибігүл
Түсіпова «Наз қоңыр» әнін тамылжыта шырқаса, мектеп
оқушысы Қуаныш Советов
ақынның
«Уа,дуние»
әнін
көпшілікке орындап берді.
Солақай саясаттың қиын
кезеңін
бастан
өткерген
ағаның сол кезде жарық көрген
шығармалары баспаға ұсынылмай қалғаны белгілі. Көзі
тірісінде қаламынан туған отты
жырларын, ой толғамдарын
әдемі тілмен суреттей білген
мектептің
озат
оқушысы
Ағыбай Боранбайдың талантына жиналған қауым ризашылық білдірді.
«Туған ел-тұғырың, туған
тіл-қадірің»
демекші,
елін,
жерін қадірлей білген ақынның
өлеңдерін 7 сынып оқушылары көпшілікке мәнерлеп оқып
берді.
Елінің келешегі үшін қандай
қиындықты бастан кешіруге
әзір болған, елі үшін қиындықты кешіп те көрген ақын жанды
асыл азаматтың артында қалдырған мәнді шығармаларының жас жеткіншектер үшін
маңызы аса зор. Өз достарының арасында «тірі архив» аталуы да тектен-тек емес. Соғыс
және еңбек ардагері, ауыл
ақсақалы Қасымбек Жұматұлының «Аманат» атты жыр жинағындағы Арнауын мектеп
оқушылары Тоғжан мен Елдос
мәнерлеп оқып берді. Шара
соңында жыр кешін бастаған
Абылайдың:
Бәрі де аға, ел жұртыңның
есінде,
Азат ойың өлең болып
есілген.
Есіміңді есте мәңгі
сақтаймыз,
Жырларыңды жаттап ұрпақ
өсуде,деп аяқтауы да тегіннен тегін
емес.
Тәуелсіздік үшін күресіп,
елінің азаттығын ойлап, елін
жерін жан-тәнімен сүйе білген
Зейнолла
Игілікұлын
еске
алуға арналған кештің соңында ұрпақтары, туған-туыстары
құран бағыштап, ас берді.
Қамшының сабындай қысқа
ғұмырында туған халқының,
ауылдастарының
жүрегінен
орын
алған
Зейнолланың
жұбайы Рымкеш Нұртазақызы
сөз алып, азаматтың көзін
көрген жерлестеріне, мәні зор
шара ұйымдастырып отырған
мектеп ұжымына ыстық ілтипат білдіріп, алғыс айтты.
С.ЖОСАЛБАЙ.

