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Новосибирскінің (Новониколаевск) демократия- 
лык бағыттзғы орыс газеттеріне көптеген мака- 
лалар бастырды.

Новониколаевскіде В.Куйбышевтер шыға- 
ратын газетке де (большевик™ газет) ма
кала жазған. «Сибирская новь» газеті ре- 
дакциясында В.Куйбышевпен кездескен- 
де ол Имамға: «Біздің РСДРП-ге кір, 
оның идеясы патша өкіметіне, импе- 
рияға қарсы» дегенде, Имекең:
«Оның дурыс, біз империяның 
отаршылдық саясатына қарсы- f 
мыз. Бірак та біз, казақтар, 
өзіміз демократиялык партия 
кұрамыз» - дейді. Сонда (
Куйбышев: «Оларың да 
дұрыс екен, біз қолдай- 1 
мыз», - депті.

1917 жылы Ақпан 
революциясынан 
кейін Қазакстан- 
н ы ң

Мундай салмакты деректер әр түрлі ла- 
уазымы жоғары авторлардың зерттеу 

жазбаларынан, естеліктері мен баспа 
беттерінен және С .Сей- 

фуллиннің «Тар жол, 
тайғак кешу» кіта- 

_  . бынан да алынып 
^  отыр. Мысалы, 
7 ■; Сәкен өзінің

кітабында бы- 
лай деп жаза- 

ды: «Семейде 
о б л а с т н о й  
«Алаш» партия- 
сының комитеті 
ашылған хабарын 
жазып едік. «Са- 
р ы а р қ э н ы ң »  

соңғы нөмірін- 
де бүл

• 'гУ
жылдық

Алашорда қайраткерлерінің сапында есімі 
осы күнге дейін беймәлім болып келген ары- 
сымыз бар. Ол - Имам Әлімбеков. Бул ары- 
сымыз туралы казірге дейін табылған дерек
тер және жазылған мақалалар өте аз. Ол 
өзіміздің Қарағанды өңірінің тумасы. 1883 
жылы Қарқаралы уезі, Аксары болысы, Уақ 
қыстағында туған.

Имамның әкесі Әлімбек орта шаруа, өз 
елінде беделді, бір руға би болған адам. 
Кезінде ғулама ғалым Мәшһүр Жүсіп Көпейү- 
пынан сабак алған. Көзі ашык, хат танитын бо- 
лған. «Айкап», «Абай» журналдарын, «Дала 
уалаяты», «Қазак», «Сарыарка» газеттерін 
жаздырыл, окып отырған.

Имамның ата-тегіне келсек, ол - Арғын - 
Алтай тайпасының Саңай руынан. Саңайдан - 
Байболды (бірінші әйелінен) және Алдабер- 
ген (екінші әйелінен). Алдабергеннен - 
Қурманқүл, одан - Келдәулет. Келдәулет- 
тен - Малдыбай, одан - Жаныс. Жаныстан - 
Ермаған, одан - Бақтыбай. Бактыбайдан - 

ЩӘлімбек, одан - Имам. Ол әуелі ауыл молда- 
сы Сүлейменнен үш-төрт жыл оқып, арабша 
жазып үйренген. Сонан әкесі оны Қарқаралы- 
дағы казак-орыс мектебіне берген. Мектепті 
бітіргеннен кейін Семейдің мүғалімдік гимна- 
зиясына барып түскен. Гимназияда Әбікей 

ДСәтбайұльімен (академик Қаныш Сәтбаевтың 
ағасы) бірге окыған.

Одан кейін Омбы семинариясын бітіріп, 
дилломды мүғалім болып көп жыл Семейдің 
губерниялық халыкка білім беру бөлімінде 
инспектор және Семейдегі оку орындарында 
орыс тілі мен жағрапия пәндерінен сабак 

. береді. Семейде жұмыс істей жүріп казак- 
тык көонекті интеллигенция өкілдерімен таны- 
сады.' Солардың ыклалымен халыктың бола- 
шагы ушін саяси жумыстарға араласады.

1905 жылғы Ресейдегі бірінші революция 
патша үкіметінің үрейін үшырды. Сондыктан 
ол саяси күқық пен бостандъіқтар саласында 

‘ кейбір жеңілдіктер жасауға мвжбүр болды. 
Атап айтқанда, 1905 жылдың 18 акпанында кан- 
дай дінді болса да үстауға, Ресей империясы- 
на қзрайтын халыктар өз кажеттіліктері тура
лы патшаның атына арыз-тілектер (петициялар) 
жазуына болатындығы туралы жарлык шык- 
ты.

Ш  Бүл мүмкіндікті казак зиялылары да пай- 
даланып, Ресейден Қазақстанға каптап келіп 
жаткан көшпенділерді токтату, саяси жүйені 
реформалау және т .б . қоғамдык-саяси 
мәселелерді көтереді. Сондықтан 1923 жылы 
А.Байтүрсыновтың 50 жылдык тойына арнап 
жазған макаласында М.Әуезов былай деген 
еді: «1905 жылы Қаркаральіда Акаңмен баска 
біраз окығандар бас қосып, кіндік хүкіметке 
қазак халкының атынан петиция (арыз-тілек) 

^Жіберген. Ол петициядағы аталған үлкен 
^сөздер: бірінші - жер мәселесі. Қазақтың 

жерін алуды токтатып, переселендерді 
жібермеуді сүраған. Екінші - қазак жүртына 
земство беруді сұраған. Үшінші - отаршылар- 
дың орыс кылмақ саясатынан күтылу үшін, ол 
күннің қүралы - барлык мұсылман жұртының
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көптеген елді мекендерінде қоғамдық-саяси 
үйымдар пайда болды. Мысалы, Омбы қаласын- 
да «Демократиялык окушы жастар кеңесі» мен 
«Бірлік» үйымы, Акмолада «Жас казак», 
Спасскіде «Жас жүрек», Меркеде «Қазак жас- 
тарының революциялық одағы», Семейде «Жа- 
нар», Қызылжарда «Талап».

Казак зиялылары злғашкысында Уакытша 
үкіметке, оны баскарушы кадет партиясына ай- 
тарлықтай сенім артты. Бірак ол сенім акталма- 
ды. Уакытша үкімет үлттық-мемлекеттік кұры- 
лыс, жер, дін сиякты негізгі сэяси-әлеуметтік 
мәселелерді түбегейлі шешпей, бүрынғы пэтшэ 
үкіметінің сэясэтын одан әрі жүргізді. Сондык
тан Ө.Бөкейханов бастаған казак зиялылары ка-

туралы мынадай макала басылды: «Алаш» парти- 
ясының Семейде уақытша областной комитеті 
ашылды. Комитетке кірген кісілер:

Әлімхан Ермекүлы, Ракымжан Мәрсекүлы, 
Имам Әлімбекүлы, Акметжан Қозыбағарұлы, 
Түрағүл Қүнанбаев, Қалел Ғаббасүлы, Сыдык 
Дүйсенбайүлы, Әлихан Бөкейханүлы, Мүстақым 
Малдыбайүлы, Данияр Молдабайүлы, Биахмет
С ә р с е н ү л ы , О ү л ар д ан  О асқа  үс д  б а с ы  б і р  к і с і  
кіруге орын калдырды... Комитеттің пред- 
седателі Қалел Ғаббасүлы, жолдас Акметжан 
Қозыбағарүлы, секретарь Сыдык Дүйсенбайү- 
лы, казынашысы Данияр Молдабайүлы, күрметті 
лредседателі Әлихан Бөкейханүлы»... деп, 
«Қазак» газеті «Сарыаркадан» көшіреді» (Сей-
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ғында Қаркаралының Бесоба, Милыбүлак, Ку 
(казіргі Егіндібүлак) ауылдарында жене Ақто- 
ғайға мектептер, баска да мәдени ошақтар 
ашылуына үйткы болады.

Жиырмасыншы жылдардың аяғында Қар- 
каралы каласындағы үлт зиялыларына таянған 
тыкыр, тергеу, тексеру әрекеттері Имам 
Әлімбековке де маза бермегенге ұксайды. 
Содан да болар ол Қаркаралыдағы қызметін 
тастап, Мағжан Жүмабаевтың шакыруымен 
Петропавлға көшіп барып, сондағы ауыл ша- 
руашылығы техникумына окытушы болып ор- 
наласады.

Осы түста Имекең қазактың үлы акыны 
Мағжан Жүмабаевпен етене жақсы танысып, 
рухтас, ниеттес күн кешеді. Акынның жауһар 
жырларынан өзінің әсершіл әсем жанына шуақ 
жинзйды. Имекең М.Жүмабаев сияқты тэби- 
ғатынан элдэспэн ақын, тамаша әдебиетшіден 
дәріс алады. Оның туған хэлкынэ адал кыз- 
мет етуге ұмтылып түрар жаркын тұлғасы- 
нан, іс-әрекетінен өнеге емеді.

Өкінішке орай, НКВД-нің курығы ұзын еді. 
И.Әлімбеков тоталитаризм кұрығына 1929 
жылы түскен. НКВД Имамды колға түсіру үшін 
әйтеуір бір желеуді ойлап тапкан. Сөйтіп ол 
Голощекинге кастандык жасауды ойластырғ- 
ан топка (ойдан киюластырған істің аркасын- 
да) бірге косакталып кете барған. Осы «кыл- 
мысты іс» бойынша 44 азамат түткындалыпты. 
Олардың ішінде А.Байтүрсынүлы, М.Жүма- 
байүлы, Ж.Аймауытүлы, М.Дулатұлы, т.б . 
азаматтар бар еді. 1929 жылы 16 тамызда олар 
Алматы түрмесінен Мәскеудің Бутырка абақ- 
тысына айдалды. 1930 жылы 4 сәуірде Біріккен 
саяси Бас баскармасының алкасы, 13 кісіні ату 
жазасына кесті. Осы жазаны алғандар арасын- 
да белгілі азаматтардан Ахмет, Міржақып, 
Жүсіпбек, Имамның есімін көреміз. Бірак 1931 
жылы 13 каңтарда жоғарыда аталған алка үкімі 
кейбір азаматтар үшін бүзылып, оларды 10 жыл 
мерзімге жер аударған.

Мағжан мен Имам Кольск жарты аралын- 
дағы «Медвежья гора» лагеріне айдалған. I 
Мағжанның әйелі Зылиха Имамның әйелі Қати- 
ланы ертіп алып, Москвада Қызыл Кресте 
істейтін жазушы М.Горькийдің әйелі - Пешко- 
ваның көмегімен 1935 жылы Мағжан мен Имам
ды айдаудан босаткыздырып алған.

Түрмеден босаған соң Имам Әлімбеков 
Павлодар қаласындағы ет-сүт техникумында 
сабак береді. Осы уакытта Каркаралы қайта- 
дан аймакка айналады. Аймақтык партия 
комитетінің бірінші хатшысы болып Имекеңнің 
семинариялык досы Әбдірахман Асылбеков 
сайланады. Ол Имамның Павлодарда екенін 
біліп, шакыртып алады.

Сонымен И.Әлімбеков еліне - Қарқэры- 
лға кайтып, бір кездері өзі ашкызған Бесоба 
мектебіне оқытушы болып орналасады. Қалғ- 
ан ғүмырын (бұл кезде 52 жаста)үстаздық
жолғә ар»іагаи И.Оліллбеков екі-?>к жып ҚЫ34/
мет етіп, 1937 жылы 17 наурызда мектептен 
«халық жауы» ретінде ұсталады.

Сөйтіп, Имам Әлімбеков атышулы «үш- 
тіктің» шешімімен «халық жауы», «контрре- 
волюциялық ұйымға қатысқаны» үшін, «Алаш 
орда партиясының үгітшісі әрі мүшесі» ретінде 
атчу «ячагына кесіледі. Bvn шығарылған үкім
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сөздер: бірінші - жер мәселесі. Қазақтың 
жерін алуды тоқтатып, переселендерді 
жібермеуді сүраған. Екінші - қазақ журтына 
земство беруді сүраған. Үшінші - отаршылар- 
дың орыс қылмақ саясатынан қутылу үшін, ол 
күннің қуралы - барлық мусылман журтының 
қосылуында, *азақ жұртын муфтиге қарату- 
ды сүраған. Петициядағы тілек қылған ірі мәсе- 
лелер - осы. Ол күндегі ой ойлаған қазақ ба- 
ласының дертті мәселелері осылар болған- 
ды^тан Ақаңдар бастаған іске қыр қазағының 
ішінде тілеулес кісілер көп шыққан, көпшіліктің 
оянуына себепші болған» (Байтурсынов А. Ақ 
жол. - Алматы, 1991, 19-шы бет).

Имам Әлімбеков саяси күрескерліктің ал- 
ғашқы сабағын осы Қарқаралыда А.Байтур- 
сыновтан алды. 1905 жылғы революциялық 
оқиға кезінде ол Қарқаралыдан шеруге қатыс- 
қандар қатарында болды. Қарқаралыдағы 
митингіде 14,5 мың адам қол қойған Россия 
Министрлер кеңесінің төрағасы С.Виттенің аты- 
на жолдаған петицияны Әлихан Бөкейханов, 
Ахмет Байтурсынов, Жақып Ақбаев, Имам 
Әлімбеков сияқты улттық-десмократиялық 
қа: W; зиялылары дайындағаны айдан анық.

.Кмам Әлімбековтің адам ретінде, азамат 
ретінде қалыптасуына ардагер Ахмет Байтур
сынов көп ықпал жасаған. XIX ғасырдың бас 
кезінде Орынбордан муғалімдік мектепті 
бітіріп келген Әлихан Бөкейхановтың шақыру- 
ымен Семейге Ахаң келіп, сабақ береді. Сол 
кездерде Имам Ахаңмен жақсы танысып, 
екеуі бір пәтерде турады. Кейін 1905 жылы 
Ахаң мен Имам Қарқаралыда жаңа қазақ 
оқулығы мен әліппесі арқылы оқитын қазақ 
мектебін ашады.

Ал 1907 жылы Ахаң да, Имекең де Се- 
мейде гимназияда сабақ берген кезінде, 
булар орыс қыздары Валентина мен Варва- 
раға үйленіп, той жасап, Семейдегі Ахмет 
мешітіне апарып неке қиғызады. Біреуі 
келіншегін Бәдриса деп, екіншісі Бәтима деп ат 
қойып, тілдерін квлимаға келтірген.

1908-1913 жылдары Имам Әлімбеков сол 
кездегі қазақ қоғамына ең бір қажет және 
кең шеңберде дамуға бет алған ағартушы- 
лық, демократтық қозғалысқа белсене ара- 
ласады. Ол орыс-қазақ мектелтерінде, семи- 
нарияларда педагог бола жүріп, қоғамдық 
әлеуметтік өмірге үңілді, айналаға білім-ғылым 
таратудың тиімді жолдарын қарастырды, 
қазақ тілі және әдебиетінің тарихымен, тео- 
риясымен шуғылданды, халықтың көркем сөз 
мурасын жинау, жуйелеу, зерттеу ісіне ара- 
ласты, баспасөзге мақалалар жазды, аудар- 
ма жасады.

«Қазақ» газеті бетінде қазақ халқының 
қоғамдық және мәдени мүдде-қажеттіктерін 
батыл сөз еткен материалдар жиі басыла бас- 
тады. И.Әлімбеков сол газетке Семейден 
турақты түрде мақала жазып турды. Соны- 
мен қатар Ахаңның тапсыруымен патшаның 
отаршылдық саясатына, всіресе келімсектер 
көптеп келіп, коныстана бастауына қарсы бо- 
лып, Петербургтың, Омбының,

үкіметке, оны басқарушы кадет партиясына ай- 
тарлықтай сенім артты. Бірақ ол сенім ақталма- 
ды. Уақытша үкімет үлттық-мемлекеттік қуры- 
лыс, жер, дін сияқты негізгі саяси-әлеуметтік 
мвселелерді түбегейлі шешпей, бурынғы патша 
үкіметінің саясатын одан әрі жүргізді. Сондық- 
тан Ә.Бөкейханов бастаған қазақ зиялылары ка
дет партиясынан қол үзіп, өз жерінің улттық- 
саяси Алаш партиясын уйымдастыруға кірісті.

Алаш партиясын қүру үшін жалпықазақтық 
съезд шақыру керек еді. Мундай шешім 1917 
жылғы сәуір айында Торғайда өткен облыстық 
қазақ съезінде қабылданды.

Бул съезге үш жүзден астам адам қатысқан. 
Оған Ақмола, Семей, Сырдария облыстарынан, 
Бөкей ордасынан өкілдер келген. Оны «Қазақ» 
газетінің редакторы Ахмет Байтурсынов ашып, 
оған қатысушыларды қуттықтай келіп, патша 
өкіметі қулап, уақытша үкімет дәуіріндегі қазақ 
жеріндегі саяси ахуал мен алда турған міндет- 
терге шолу жасады. Президиумға Ахмет Байту
рсынов, I мемлекеттік думаның мүшесі Алпыс- 
бай Қалменов, Уәлитхан Танашев, Сейдіқазым 
Қадырбаев, Омар Алмасов, Шафхат Бекмүха- 
медов сайланды. Съезд қараған 14 мәселенің 
бірі жалпы қазақтық және жалпы мусылмандық 
съезд өткізу туралы болды. Онда қазақ халқ- 
ын біріктіру, Алаш партиясын, Алашорда 
мемлекетін қурудың бағдарламаларын қаоыл- 
дау туралы қаулы қабылданды да, осыларды 
жүзеге асыру үшін уйымдастыру бюросы 
қурылды. Сол сегіз адамнан туратын бюроның 
мүшесі болып Имам Әлімбеков сайланды.

Бірінші бүкілқазақтық съезд 1917 жылғы 21- 
26 шілдеде Орынбор қаласында өтті. Съезде 
қазақтың саяси партиясы болуы керектігі баса 
айтылды. Оған «Алаш» деген ат берілді.

Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтурсынов си- 
яқты қазақтың улттық-демократиялық интелли- 
генциясының көсемдері басқарған Алаш партия- 
сының қүрамына әуел бастан-ақ қазақтың ғылы- 
ми және шығармашылык, зиялыларының белгілі 
өкілдері - И.Әлімбеков, М.Жумабаев, М.Ду- 
латов, М.Тынышбаев, Ә.Ермеков, Ғ.Қарашев, 
С. Торайғыров, Х.Ғаббасов, т.б. кірді.

1917 жылдың желтоқсанында «Алаш» парти- 
ясының Семей облыстық комитеті қурылды. 
Оның мүшелері болып Әлихан Бөкейханов, 
Әлімхан Ермеков, Рақымжан Мәрсеков, Имам 
Әлімбеков, Ахметжан Қозыбағаров, Турағул 
Қунанбаев, Сыдық Дүйсенбаев, Мустақым Мал- 
дыбаев, Данияр Молдабаев, Биахмет Сврсеков 
сайланды. Комитет төрағасы Халел Ғаббасов, 
қурметті төрағасы болып Әлихан Бөкейханов 
бірауыздан сайланған.

«Казақстан коммунисі» журналының 1981 жы- 
лғы 8-ші санында «Алаш» азаматтары, олар 
кімдер?» деген тақырыппен «Алаш» қозғалысы- 
на қатысушылардың тізімі берілген. Сонда 
«...Әлімбеков Имам - «Алаштың» Семей об- 
лыстық уйымы төрағасының орынбасары.

«Алаш» партиясының орталық үні - 1918-1919 
жылдары шығып турған «Сарыарқа» газетінің 
редакторы, «Алаштың» атты вскерлер полкын 
жасақтаушылардың бірі» деп жазылған.

Сәрсенүлы, булардан басқа уез Оасы оір кісі j 
кіруге орын қалдырды... Комитеттің пред- 
седателі Қалел Ғаббасулы, жолдас Ақметжан 
Қозыбағарулы, секретарь Сыдық Дүйсенбайү- 
лы, қазынашысы Данияр Молдабайулы, қурметті 
председателі Әлихан Бөкейханулы»... деп, 
«Қазақ» газеті «Сарыарқадан» көшіреді» (Сей- 
фуллин С. «Тар жол, тайғақ кешу». - Алматы: 
Қазак,тың мемлекеттік көркем әдебиет баспа- 
сы, 1960, 93-94 беттер).

1918-1919 жылдары И.Әлімбековлен бірге 
«Сарыарқа» газетінде Мухтар Әуезов, Турағул 
Кунанбаев (Абайдың баласы), Мухтар Саматов 
қызмет етеді. М.Әуезов жазған «Қаракөз» пье- 
сасына Имекең осы газетте рецензия жариялай- 
ды. Сол жылдары Турағул Абайулы мен Имам 
Әлімбекұлы Семейде Алаш әскерін қуруға 
белсенді түрде қатысады, ол үшін қаражат жи- 
найды.

Өкінішке орай, Алаш партиясы өз мақсатына 
жете алмады. Азамат согысы жылдарында (1918- 
1920) жеңіске жеткен Кеңес өкіметі Алаш пен 
Алашорданы тарих сахнасынан кетірді. Кеңес 
өкіметі Алаш пен Алашорданы Қазақстанның 
қоғамдық-саяси өмірінен аластатуда алдау мен 
арбау әдістерін де, қару жумсап күштеу жолын 
да қолданды.

Осындай аласапыран кезеңіндегі Имам 
ағамыздың тағдыры туралы мынандай дерек- 
тер архив материалдарында сақталып қалған 
екен.

1920 жылы Семейге қызылдар келіп, Имам- 
ды түрмеге жапқанда жолдастары 
Новосибирскідегі Куйбышевке барған. Ол Се
мей ревкомына жеделхат жолдап, Имамды бо- 
саттырған. Одан екі жыл бүрын 1918 жылы Се
мейге колчакшылар келіп, Имамды түрмеге жап- 
қан. Бул жолы Ахаң өзі Омбыға барып Колчакқа 
жолығып, босатқызған.

1920 жылы қыста Торғай облысы жуттан мал- 
дары көп қырылып, жаман жүдеп қалады. Бул 
жайды Ахаң Семейде біліп, алаш азаматтары 
жиналып, Торғайға көмек беру керек деп Се
мей губаткомының қаулысын шығартып, 
Семейдің бас уезіне өкілдер жібереді. Сонда 
Имам Баянауыл уезіне барады. Одан Имам көп 
мал жинап, Қарқаралы елінде жүрген Ж.Айма- 
уытовқа тапсырған. Ал Аймауытов қыркүйек ай
ында он мыңдай жылқы, қара мал, қойларды 
Ұлытау арқылы Торғайға айдап келіп, жұтаған- 
дарға таратқан.

«Алашорда» үкіметі, «Алаш» қозғалысы та- 
ратылған соң И.Әлімбеков ағартушылық қыз- 
метке ден қояды. Қарқаралы уездік оқу 
бөлімінің бастығы, методист-инспектор, педтех- 
никум, гимназияларда оқытушы болып қызмет 
істейді.

1924 жылы Имекең бурынғы бәйбішесі Бәти- 
мамен айырылысады. Жопдастары Сәтбаев пен 
Сейітовтер оны Шорман ауылына ертіп апара- 
ды. Онда Сәдуақас Шормановпен кездеседі. 
Сәдауақас өзінің немере қарындасы Қатипа Зар- 
кешқызы Шормановамен Имамды қосып, олар- 
ды Қарқаралыға қайтарады.

Имам Әлімбеков 1924-1928 жылдар аралы-

жолға арнаған И.ӘлімЬеков ею-вқ жыл ;
мет етіп, 1937 жылы 17 наурызда мекісгітен 
«халық жауы» ретінде усталады.

Сөйтіп, Имам Әлімбеков атышулы «үш- 
тіктің» шешімімен «халық жауы», «контрре- 
волюциялық уйымға қатысқаны» үшін, «Алаш 
орда партиясының үгітшісі әрі мүшесі» ретінде 
ату жазасына кесіледі. Бул шығарылған үкім 
1937 жылдың 17 қыркүйек күні жүзеге асыры- 
лады.

Имамнан екі ул тарайды. Олардың 
өздерінің және балаларының аты-жөндері 
төмендегідей:
1) Имам - одан кейін Имамағзам, Ақжелке; іі
2) Ақжелкеден - Мейрам, Оркен;
3) Мейрманнан - Марат, Болат, Дана;
4) Оркеннен - Орал, Асқар.

Имекеңнің жары Қатипа және балалары 
тағдыр тауқыметінің темірдей тезіне түсіп, 
өзектен тепкен тасыр қылықтың, қиянатшыл 
тірліктің тәлкегіне төтеп берді.

С ө з түйіні 
Ата-бабалары м ы з «біреудің көз жа- 

сына калма» деп бекер айтпаған. Л .Ф ей
ербах: «Адам КҰР сүлдесім ен ем ес, ру- 
хымен адам саналады» деген екен. Да- 
нышпанның о сы  айтқаны  т ір і ж ұ р ге н  
ад ам д ар д ы ң  б ә р ін ің  бойы нан табы ла  
б ер м ей д і. О сы  Ә л екең , Ахаң, Имекең  
сияқты адамдарды, олардың істерін жа- 
мандап мақала, кітап жазғандар, «ғылы- 
ми» диссертация қоргағандар да болды, 
бірақ  солары  өм ір ім ізде еш бір  кәд еге  
асқан ж ок, тек сол адамдардың қулқын- 
дарының пайдасына ғана жарады. Солар-  
дың «еңбектері» мен аттарын бұл күнде 
ешкім ауызға алмайды.

Заман кейік аз күннің ішінде өзгеріп, 
ж ариялы лы қ, д ем о кр ати я , ә л е у м е тт ік  
әд іл ет қайта орнап, Сталин тусы ндағы , 
одан кейінгі сталиншілердің халыққа б е р 
ген зөбірінің, қылмыстарының беті ашы- 
лып, сол кездерде нахақ күйген, халқына 
адал қызмет еткен ардагерлерім із ақта 
лып, жоғымыз табылғандай, кеміміз тол- 
ғандай болып барш а халық қуанып қал- 
ды. Алқалы топ осы Қарағанды өңірінде 
туған , қ азақ ты ң  Ә лихан , А х м ет , М ір- 
ж ақы п, Ж ү с іп б е к , М ағж ан , Ә л ім х ан , 
М устафа Ш оқай сияқты алыптармен бір 
жол, бір тілек, бір мақсат, бір ниетте бола 
білген Имам Ә лімбеков сияқты асыл аза- 
матын ум ьітпайды . С е ң  св г іл д і. Тарих 
ақ таң д ағы н д ай  көп кө ң іл ін ен  к ө м ес-  
кіленіп келген Имамдай аяулы азаматы- 
ның артта қалған әдеби, педагогикалық  
ең б е к те р ін е  етен е  а р ал аса р  уақы т та 
алые ем ес. Тек ол журіп өткен жол, ж а
зып қалдырган еңбектер  ізіне тусер  та- 
гылымды іс-әр екет керек.

Решит КАРЕНОВ, 
Хапьіқаралық ақпараттану анадеми- 

ясының академигі, экономика гылым- 
дарының докторы, проф ессор.


