Ұлы дала ұлықталды...
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ағымдағы
жылы ұлт тіліне, түркітану мен жалпы қазақ болмысына қатысты
көптеген мәнді де өзекті іс-шаралар (конференция, семинар,
дөңгелек үстелдер) өткізді. Бұл жиындар ерекше форматта өткізіліп
келеді. Нақты айсақ, мұнда мінбеге шыққан адам баяндамасын
оқып қана қоймайды, ондағы ой-тұжырымдар, ұсыныстар
талқыланады, пікірталасқа түседі және жиын барысы әңгімелесу,
сұхбат түрінде өткізіледі. Сондықтан жиыннан шыққан әр адам
өзінше ой қорытады және рухани азық алып қайтады.
Осындай мәнді басқосудың бірі 25 желтоқсанда Достық
үйінде өтті. Дөңгелек үстел атауы – «Ұлы даланың жеті қыры:
прототүркіден қазақ тіліне дейін». Бұл отырысты Тіл білімі
институты Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы, Түркітану
академиясымен бірлесіп өткізді. Жиынға отандық, шетелдік
ғалымдар, қоғам қайраткерлері мен жалпы тіл жанашырлары
қатысты.
Дөңгелек үстел өткізудегі негізгі мақсат – Елбасы
мақаласындағы Ұлы даланың тарихына, салт-дәстүріне, өнері мен
фольклорына, музыкасына, ұлы есімдеріне, киносы мен
телевизиясына қатысты, сондай-ақ тарихи сананы жаңғыртуға
арналған ұстаным-тұжырымдарды насихаттау, түркілер тарихына
жаңа көзқарас қалыптастыру, қазақ түркологиясының жаңа міндетмақсаттарын нақтылау, жоғары органдар тапсырмаларын орындау.
Жиналысты Тіл білімі институтының директоры Қажыбек
Ерден Задаұлы жүргізіп отырды.
Алғашқы сөзді ақын, қоғам қайраткері Олжас Сүлейменов
алды. Оның баяндамасының атауы – «Ежелгі дәуір туралы ойлар.
Сөз анатомиясы». Ақын дүние жүзінде тіл, мәдениет алмасулары
үздіксіз жүріп тұрғанын, қазіргі жергілікті аумақта бұрын басқа да
өркениет, өзге елдер де тұрғанын сөз етті. Сондықтан да өзінің
ізденіс барысында түркі тілінің элементтерін дүние жүзінің
көптеген елдері тілінен кездестіргенін айтты. Мысалы, ежелгі
латын тілінде қазіргі түркі тіліндегі аула, ауыз, ауыр сөздері сол
түркі тілдеріндегі мағынасымен сәйкес келеді екен. Тіпті сонау
Мысыр (Египет) елінің мифологиясындағы өсімдік құдайының
атауы «Оссириус» болып шықты. Бұл сөздің түптөркіні сонда
түркінің өс, өсір, өсіріс, өсімдік сөздерінен шыққан деген болжам

айтылды. Әрине, мұның бәрі дәлелдеуді қажет етеді. «Көне шумер,
семит, қытай жазбаларында түркілерге қатысты орасан мол мұра,
мәліметтер жетерлік. Оны зерттеу келер ұрпақтың еншісінде. Біз
сондай дереккөздерді зерттеуге шын құлшынысы бар мамандарды
даярлауымыз қажет. Соларды жарыққа шығарып, өзіміздің кім
екенімізді дәлелдей отырып танытуымыз қажет», – деді ақын. Ол
өзінің «Мың бір сөз этимологиясы» атты кітабы дайын тұрғаны,
шығармашылық жаңалықтары туралы да ортаға салды. «Жылқыны
алғаш қолға үйретіп, оған ертоқым ойлап тауып, сан түрлі қару
жасап, Еуропаны шарлаған көшпенділер кезінде сол даму
сатысында біраз қалып қойды, әлемдік өркениет көшінен сәл
кешеуілдеп қалды, енді сол бос кеңістікті жылдам толтырып, ұлы
көшіне ілесе білейік, ұлт келбетін көрсетейік», – деді қоғам
қайраткері. Ол өзінің уақытының тығыздығына қарамай, жиынның
соңына дейін отырды.
Келесі сөзді модератор Ерден Задаұлы өзі алды. Оның
баяндамасы – «Қазіргі замандағы Олжастану міндеттері».
Ғалымның пікірінше, Ұлы даланың ерекшелігін оның ұлы
перзенттері арқылы да көрсетуге болады. Сондықтан да
зерттеулерде тұлғатануға да ерекше мән берілгені дұрыс. Олжас
Омарұлының шығармаларын болашақта зерттеу де өзекті мәселе
болмақ. Ерекең болашақта Олжас аға басқаратын орталықпен
бірлесін әр сала мамандарын жинап, жастарға елдің жалпы
болмысының әртүрлі салалары туралы зерттеу тақырыптарын
беруді де ұсынды, жан-жақты біліммен қаруланған мамандар
даярлау ісін де ұмыт қалдырмады. Модератор жиынды мәнді де
қызықты етіп жүргізуге күш салды. Арасында Олжас Сүлейменов
шығармасына, әсіресе «АЗиЯ», «Адамға табын жер енді»
өлеңдеріне, тіпті әлемдік түркітануға байланысты маңызды да
мағыналы мағлұматтар, қызықты оқиғалар айтып, жұртты еш
жалықтырмай, жетелеп отырды.
Содан кейін ретімен сөз алған Әдебиет және өнер
институтының директоры Кенжехан Матыжанов: «Біз әлемдік
өркениеттің бір бөлшегіміз, ал біздің оған қосқан үлесіміз орасан
мол әрі ерекше, сондықтан біз де сол өркениеттің беделді де белді
мүшесі бола аламыз», – деді. Ол да Олжас аға шығармашылығына
байланысты қызықты естеліктер айтты.
Кейінгі сөз алған ғалымдардың ойлары да ел мен жер
тарихын, тілі мен өнерін, әдебиетін насихаттау сарынында өрбіді.

Олардың кейбірінің пікірінше, біз бұрынғы Алтын Орданың да
тікелей мұрагері саналамыз. Ал Алтын Орданың Еуропа мен
Азияның дамуына, өркендеуіне қосқан үлесі ерекше. Алтын Орда
тұсында Ұлы Жібек жолында қызу сауда дамыды. Сауда дамуы
гүлденген қалалардың, елді мекендердің пайда болуына ықпал етті.
Ол мекендерде мәдениет, отырықшылық өмір салты қалыптасып,
дамыды. Ол әрине, көршілес мемлекеттерге де зор ықпалын тигізді.
Жиынның қорытынды сөзін халықаралық «Қазақ тілі»
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қорытындылады. Ол: «Елбасының былтырғы болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру», биылғы «Ұлы даланың жеті қыры» атты
мақаласы да дер кезінде жазылған, ұлт болмысын түгендеуге
арналған мақала, – мен оны «Ұлы дала жыры» деп атадым, өйткені
мақала басынан аяғына дейін қазақтың маржан сөздерімен теріліп
жазылған екен», – деді. Академик ағамыз президенттің бұл
мақаласы бәрімізге шабыт беретінінің, тіпті бұдан былай ұлт
мәселесін зерттеуге, оның болмыс-бітімін таныстыруға даңғыл жол
ашатынын, соған бір рұқсат-жолдама, бастау іспеттес болғанын сөз
етті. Жиын соңында қарар қабылданды.
Сонымен, Ұлы дала – бұрынғы сақ, ғұн, Ежелгі Дешті
Қыпшақ, Тұран елі, Алтын Орда, –бүгінгі Мәңгілік ел – Қазақ елі,
Қазақстан тағы да бір ұлықталды. Мұндай басқасулар әр адамның
бойында патриоттық сезімін оятып, көкейіне елге, жерге деген
мақтанышын ұялатары белгілі.
Өткенін білмеген елдің болашағы – бұлыңғыр. Бұрынғыны
зерттеп-зерделемей кемел келешекке нық қадам басу мүмкін емес.
Бүгінгі өтпелі, яғни рухани жаңғыру, жаңа латыннегізді ұлттық
әліпбиге көшу кезеңінде өткенді де еске түсіріп, бар жоғымызды
түгендеп алуымыз, кем-кетігімізді толтырып, барымызды,
артықшылығымызды айқын насихаттауымыз да өті заңды деп
білемін.
Ерден Задаұлы бастаған институт ұжымының алға қойған
жасампаз, өршіл бастама-жоспарлары баршылық. Басшылық
тарапынан институттың, ондағы ғалымдардың құқықтық
мәртебесін арттыру, ұжым жұмысы бағытын нарық жолына
сәйкестендіру ісі қолға алынауда. Ал институттың басты мақсаты
елді, әсіресе келер ұрпақты сауаттылыққа жетелейтін, әлемдік
өркениет көшінен қалдырмайтын жаңа, жетілдірілген, әріптерді
дәл таңбалайтын, жазу мен көзкөрімге ыңғайлы латыннегізді жаңа

ұлттық әліпби мен соның негізінде бас-аяғы тап-тұйнақтай,
теңдессіз емле-ережесін қабылдауға атсалысу болып табылады. Бұл
жолда да ғылыми мекеме басты рөл атқаратыны, оны абыроймен
өтеп шығарына сенім мол. Өйткені бүгінде оны ғылымды
ұйымдастырудың білгір де білікті хас шебері, әлемдік жалпы
өркениеттен, ғылым-білімнің әр саласынан жан-жақты хабары бар
басшы – Қажыбек Ерден Задаұлы басқарып отыр. Жаңа жылда
ұжым еңбегі еселеніп, алар асулары көп болғай! Ұлттың негізгі
тірегі – тіл үшін күресте мерейлері үстем, жұмыстарының жемісті
болғанын шын жүректен тілеймін!
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