
Облыс әкімі Н.Әбдібеков 
мырзаның назарына! 

Жидебайдың жайлауына жолымыз түсті. Небір ұлы 
данышпанды дүниеге әкелген қасиетті мекен. Әсері 
ерекше. Алаштың алғаш астанасының көшелерін кезіп 
келе жатып бір ерекше дүниеге көзіміз түсті. Ұзақ сонар 
көше тұр. Әлихан Бөкейханов атындағы көше. Не деген 
ғажап дүние. Тұлғаға деген шексіз құрмет. 

Көре сала қолымыздағы бейнекамераға шырт еткізіп 
түсіріп алдық. «Бабаларыңа бұйырған көшені көріп бір 
марқайып қалдыңдар ма? - деп сұрады бірі. - Орталықтан 
орын бұйырмады, бірақ Қарағандыда есесі кетпеген шығар 
Әлиханның», - деді сөзін бізге қарата жалғастырып. Ұяттан 
кірерге жер таппадық, шыны керек. Не деуіміз керек еді? «Иә, 
есесі кеткен жоқ, бір мектептің атауын беріп қойғанбыз» дейміз 
бе? Масқара шығар... 

«Қарағандының ортасы орыстанған» дегенді жиі естіп 
жатамыз. Намысыңа тиіп, бір ашуланып аласың осындайда. 
Қорлық-ай! Ұлы даланың ортасына не көрінді? Олай емес, 
бәрі өз қалпында. Қазақпыз... 

Бір қызығы, Қарағандының қақ ортасынан Әлиханға арнап 
бір көшені қию мәселесі бұрын-соңды бірнеше мәрте көтерілген 
болатын. Қазақы БАҚ-тың бағы жанбады бірақ... Есесіне 
орыстілді тілшілерің от тілді, орақ ауызды болды. Алаш деп 
арындаған Әлихан бабамыз тұлғадан «террористке» айналып 
бір-ақ шықтьі. Не дерсіз бұған.. Өтірік болса, тілімізді кесіңіз, 
бірақ солардың дегені болды ғой... Айтпаса - сөздің атасы 
өледі, айтайын десең - арға сын. 

Таяу арада жер-су атауларына қатысты жарияланған 
мораторий өз күшін жойды. Тымағымызды көкке аттық. Алақан 
жайғандай болып Әлиханға көше сұрадық тағы... «Бәрі жақсы 
болады» деген-ді. Бірақ... 

Газетіміздің алдыңғы сандарының бірінде де көлдей 

мақала жарияладық осыған қатысты. Қазақта шыңы бұлт 
тіреген тұлғалар жетіп артылады, бірақ алтын Арқа төрінде 
Әлиханның көшесі тұруы - заңды дүние. Кіндік қаны тамған 
киелі мекен ғой... 

Таяуда «ұлт.kz» порталынан Ардақ Беркімбай деген жігіттің 
«Қалаға Әлихан Бөкейханның есімі берілсін» деген мақаласын 
оқып шықтым. Тағы сол топырағы киелі Шығыс даласының 
төрінен жеткен үндеу. Семей даласына қасірет әкелген 
ядролық қаруларды ойлап тапқан Курчатов есімі берілген 
қаланы Әлихан Бөкейхановқа ауыстырсын деп отыр. Не деген 
жанкештілік? Не деген ұлтжандылық?! 

Курчатов қаласы - Шығыс Қазақстан облысына қарасты 
қала. Семейдің солтүстік-батысында, 130 км қашықтықта 
орналасқан.Дәл осы қалаға Әлиханның есімі берілсін деп 
отыр. Ал бізде ше? Әлиханға арнап қала атауын сұратып 
көріңіз? Қала тұрмақ, аудан атауын бермей отыр. Неге? 

Құжаты көп пе? Әлде басқа ма? Салғырттығымыз шығар 
деп ойлаймын Әйтпесе қазіргі Сәтбаев қаласын «бұрын 
«Никольск» деп аталған» десе, кім сенеді? Қолға алсақ, білек 
сыбансақ, бітпейтін дүние емес... 

Р.5. Келер жыл Әлихан Бөкейханның туғанына тұп-тура 
150 жыл толмақ. Араға бір жыл салсаңыз, «Алашорда» 
партиясының құрылғанына 100 жыл толады. Дүркіреген той 
күтуде. Рухани азат ел үшін елеулі оқиға. Сонда жұрт, сөзсіз, 
Әлиханның туған ауылына барамыз дейді. Келген ел көшеден 
Әлиханды іздейді. Сонда ұяттың көкесін көретін сияқтымыз 
ғой. Екі жігіт қойған сұрақты ел болып қойса, не демекпіз? 

Құрметті қала басшылығы, алтыннан орда тігіп, күмістен 
қорған салсын деп отырған жоқпыз. Алаштың абадан тұлғасы 
Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхановтың есімін елегеніміз 
елдігіміз үшін таптырмас игі бастама болар еді. Мерейтойдан 
кешіксек - сөз жетім. Ұлы той қарсаңында ұлыларымызды 
ұлықтай жүрейік. «Жақсыдан үйрен», - деп еді хакім Абай. 

Абайдың елінен үлгі алайық тым болмағанда. Әйтпесе 
топыраққа сын,сүйекке таңба болады. 


