
«ХАЛЫҚ ЖАУЫНЫҢ» БАЛАСЫ
Ел ім ізд ің  қайраткерлері, бір 

кезде А лаш орда партиясын . 
қүрып, Ресей империясынын 
казақ жерін отарлау саясаты 
на ңарсы күрескен Әлихан Бө- 
^ейханов, А хм ет Байтүрсынов- 
тармен п ікірлес, әрі досы бол
тан, солармен б ірге қызмет 
еткон қарқаралылық ж ерлесі- 
м із Имам Әлімбеков қақында 
кейінгі уақытта жазылып жүр. 
Ол турэлы  Г. Бүхарбаеваның 
«Орталық Қазақстан» газетін- 
де ж эне республикалық «Егг- 
мен Қазақстан» газет ін ің  16 
ш ілдедегі санында мақала жа- 
рық керген болатын. Енді 
әкесі үш ін ж эб ір  корген сол 
қайраткердің улы М ейрам 
Ә лімбеков туральі б ірер сөз 
айтпақпын. Мен Әлімбековтер- 
дің  туған жиені болғандықтар 
сол М ейраммен бір үйде тәр- 
бие алып, остім . Ол менен 
тсғы з жас үлкен болатын. Сол 
М екеңмен бул дүниемен қош- 
тасқанша сырлас болдым.

М ейрам Ә лімбеков 1905 ж и 
лы Қарқаралы уезі, Ақсары 
болысы, Уақтас ауылында дү- 
ниеге келген . Ж ас шағынан 
үлкен әкесі Ә л ім бек бидің 
және әж есі Гүлсім  бәйбішенің 
тәрбиесінде болды . Мейрам- 
иың атасы әуелі оны Қарқа- 
ралы қаласындеғы қазақ-орыс 
мектебіне сегіз ж асы нда, 1913 
жылы оқуға берген . Осы мек^ 
тептің торт класын бітіргеннен 
кейін Ә лім бек ақсақал сол 
кезде  С ем ейде губерниялық 
оқу бөлімінДе инспектор бо- 
лып қы змет істейтін  оның оз 
экес і Имамның қолына бер
ген. С ем ейдегі орыс гимназия- 
сына оқуға түскен. Бул 1917 
жылы болатын.

Гимназияда үш-тврт жыл 
оқыганнан кейін әкесі Имам: 
«Қарағым М ейрам, сен енді 
б ізд ің  саяси жолы мызға түспе. 
Заман озгер д і, қазіргі вкімет- 

ті басқаратын болыиевиктер 
партиясы б ізд ің  Алаш  партия- 
сының бағытын қате деп тап-

гы. Біз Әлихан, А хм ет бәр ім із 
соны мойындадық, енді саяси 
жумыспен айналыспауга уэд е  
б ер д ік . Сен енді жаңа өмір- 
де жаңаша өмір сүр . «Заман- 
ның түлкі болса тазы больіп 
шал» дегендей , қазіргі вм ір д ің  
бағытымен халқыңа адал ңыз- 
мет ет» деп тілек б ілд ір ед і. 
Бул 1922 жыл ед і. Осы жыл- 
дары С ем ей де  туратын Мей 
рам комсомолға мүше болып 
кір іп, сонан соң 1924 жылы 
О рынбор рабфагына оқуға тү- 
сед і. О сы нда ж ?р іп  коммунис- 
тік партияға мүше болады.
1926 жылы сол оқуды бітір іп  
Сем ейде губком комсомолын- 
да ңызмет істейд і. Бул қыз- 
меттен өрең дегенде суранып
1927 жылы Ленинград универ- 
ситетіне оқуғл түсед і. Оның 
бір курсын бітіргеннен кейін 
губком комсомолы оны оқу- 
дан шақырып альіп, Қарқара- 
лыға уезд ік  комсомол коми- 
тгт іне  хатшы етіп ж іберед і. 
М ейрам Қарқаралыда қызмет 
істеп ж үргенде өз ауылы Уақ- 
та^та, Бесобада комсомол ұйы- 
мын ашады.

Будан кейін оны Семейдің 
губком партиясы осында аш- 
ылған өлкелік  совет-партия 
м ектебіне директор етіп та- 
ғайындады . Осыңда қы змет іс- 
тей жүріп М ейрам Қарқара- 
лының, әсіресе , Ақсары болы- 
сыныц жастарын әр түрлі оқұ- 
ларға түс ір ед і. Солардың іш- 
інде Қатай Сембин, Уәлибек 
Қабжаиов, Сара Аюбаева, 
Ә беум үса Бақтыбаев және та
ры баскалары кейіннен аудан- 
дық, облыстық көлем дегі, тіп- 
ті министрлік қы зм еттерді ат- 
қарды . С ем ейде жүрген кезін- 
де ол Рауза ж ец гем ізге  үй- 
ленді. О дан 1930 жылы үлкен 
ұлы Болат Ә лімбеков туды. 
Қазір сол Болат Павлодарда 
қурылыс саласында басшы 
қы зметте істейді.

^удан кейін М ейрамды губ 
ком аудандық атқару комите-

тінің тврағасы втіп қызметке 
ж іберед і. Дәл осы кезде , яғ- 
ни, 1931 жыл*ы Қызылжар ка- 
ласы н да» қы змет істеп жүрген 
әкесі И мам дьН және Мағжан 
Ж умабаевты ГПУ ұстап, 
«Алаш» 1 партиясында болды 
деген сылтаумен 10 жылға 
соттап ж іберед і. Осы жағдай- 
ға байланысты бір белсенді 
Алаш та болған Имам Әлімбе- 
ковтің баласы деп арыз жа- 
зып ж іберед і. Сол ары^ бой- 
ынша М ейрам сегіз жылға 
сотталып кетті. Содан Ташкент 
қаласында айдауда ж үргенде 
тоғыз айльіқ бухгалтерлік  курс- 
ты б іт ір ед і. Терт жылдан кей- 
ін жумысьі қайта қаралып, 
бостандьіқ алды . Ол Ташкент- 
то ж үр генде озім  жеңгем 
Рауэаньі ертіп барғаным бар.

Таш кент лагерінен бостан- 
дық алғаннан кейін М екең Ал- 
матыға сол кезд егі наркомзем 
Сырғабековке жолы ғуға бара- 
ды. Ол бір кезде  Семей со
вет-партия м ектеб інде бірго 
сабақ берген ж олдасы  екен. 
Сырғабеков оған өзін ің нар- 
коматынан қы зм ет бер еді. Бі- 
рақ та М екеңді қанша үгітте- 
се де ол партияға қайтып кір- 
мейді. Содан соц Сырғабеков 
оны Павлодарда ашылған рес- 
публикалық ауыл шаруашы- 

і лық м ектебіне директорды ц 
орынбасарьі етіп ж іберед і. 
Бул 1935 жы л. Осы жылы ла- 
герьден босап келген әкесі 
Имаммен б ірге коп жылдардан 
соң экелі-балалы  болып б ір  

I үйде тұрады . Сол жылдары 
О м бы да рабфакта оқып жүр- 
ген мен жазғы  каникулды на- 
гаш ыларымның үйінде еткіз- 
д ім .

Кейін әкесін Қарқаралыда 
окружком хатшысы болып іс- 
теген А . Асылбеков шақырып 
әке ікеннен  кейін мектеп д и 
ректоры Бектасов деген  Мей- 
рамға «Халық жауьтның бала
сы» деп пәле жапқан соң жұ- 
мыстан шығып, Петропавл қа-

ласьіна кошіп келіп , сондағы 
ет комбинатында товаровед 
болып істейді. Бул 1936 жы л. 
0с-„і кезде Алматыдан Қызыл- 
ж ардың үстім ен оның бір се- 
м ейлік ж олдасы  Кврпебаев 
деген  азамат Қарағандының 
қалалық атқару комитетіне 
тараға болып бара ж атады . 
Ол сонда барған соң Мекең- 
д і телеграм м а арқылы шақы- 
рып, кеш ір іп  алады . О сы нда 
қалалық атқару комитеті пре- 
зидиумына хатшы етіп қызмет- 
ке қойып, пәтер алып береді. 
Ьірақ та 1937 жылы Қарқара- 
лыда әкесі Имамды ГПУ қа- 
мауға алғаннан кейін Көрпе- 
баевтың озі «Ойбай, М ейрам 
сен енді жан сауғалап кетпе- 
сең, үсталасың» деген  соң 
М ейрам тез арада Семейде, 
одан Таш кентте б іраз қашқын 
болып - ж үр ед і. 1939 жылы 
Степняк қаласында муғалім  
болып істейтін ж ездесі Н ұр . 
ғазы  Твлепбергенов пен апа- 
сы Қышан Ә лімбекқызыныц 
қолына келед і. Соларға келіп 
тұрақтап, ауданды қ оқу ' бөлі- 
м інде бухгалтер болып қыз- 
мет істейді. Содан 1941 жылы 
соғыс басталып, әскерге алы- 
нады. Төрт жыл бойы Қиыр 
Ш ығыста болып Жапон соғы- 
сына қатысып, ж араланбаса 
да суық тиіп окпе ауруына 
шалдығып оралады . Қашып-пы- 
сып ж үргенде М екеңнің бу- 
рынғы әйелі Рауза басқа бір 
к іс іге  тұрм ысқа шығып кете- 
д і. Бірақ та ол оған ренж іген 
жоқ. «Ә зім  солай ақыл бер- 
гем» деп отыратын.

Соғыстан кейін М екең сау- 
да кәсіпорындарында товаро
вед болып ңызмет істед і. 1949 
жылы қазір  козі тір і Ақсия 
ж еңгем ізбен тұрм ыс кұрып, 
жаңа қаладан үш болмелі үй 
алып, 34 жыл екеуі б ірге тұр- 
ды. Павлодардағы үлы Болат 
пен үнем і араласып түратын. 
М екең зейнеткерлікке шықңан 
нан кейін де Қарқаралы ба-

лаларына институттарға оқуға 
түсуге  комектесіп , кейбіреуле- 
рін оз пәтерінде тұрғы зды . 
Оның үст ін е  ақысыз-пулсыз 
адвокаттық қы змет атқарды. 
Зейнетақысьін алмай жүрген 
талай адам дар сол кісін ің  ар- 
қасында зейнетақыларын >.*л- 
ды . Нақақ сотталғандарға ко- 
м ектесіп , жоғары орындарға 
арыз жазып беріп кобісін ің  
босауына себі тиді. Ө зі өте 
бауырмал, қалжыңқой адам 
ед і. Ол кісі қанша қашқын- 
дықта ж үр іп , соғыс зардабын 
көріп ауруға ұшырап келсе де 
халқына қы змет етті. Қанша 
адамға ықпал жасап, адал ең- 
бекке баулыды . Ө з ауылы мен 
таныстары арасында беделі 
үлкен ед і. Қостанайда түратын 
маған да бірнеш е рет келіп 
ақылын айтып кеткен . Соғыс- 
тан кейін бір келгенде «Екі 
ж ауы зды ң —  Гитлер мен Ста- 

-линнің екі партиясы —  ф а 
шизм мен коммунистердің  ар- 
қасында қанша халық забір  
корді» деген ед і. Ә кесі Имам- 
ның ақталатынына толық се- 
нетін . Қарағендыда Әлімхан 
Ермековке жолығып, жиі со
лем  беріп түратын. Үй іне ша- 
қырып дәм бердім  деп жүру- 
ші ед і. Сол кездегі одақтьіқ 
прокуратурйдан әкес і б ір  ла- 
герьде сырқаттан қайтыс бол
ды деген  қағаз алған соң бі- 
раз ақша жинап, ж ездесі Рақ- 
ман екеуі (м енің әкем ) апа- 
сының үйінде ас беріп , Ә лім  
Ш айқы қажыны шақырып құ- 
ран аудартыпты. Ө здер ін ің  ту- 
ған ж ері Қызы лтуда да қуран 
оқытыпты.

Қорыта айтқанда, бір кеэ- 
д ер д егі «халық жауының» 
баласы Мейрам Ә лім бековтің  
омірбаяны осындай. М екең 
1982 жылы 77 жасында мар- 
қум болып, ез ауылы «Бесоба» 
совхозьіның Қы зы лту болімше- 
сінде ж ерленді.

Мақат РАҢ М АН ҰЛЫ . >
Қ О С ТА Н А Й  қаласы.


