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Абай шығармаларын жастарға ұғындыру, терең ойлы лирикасына сүйсіндіру – 
ұстаздың парызы. Өмірде кездесетін сұрауларға Абайды оқып, жауап алуға болады, 
туындаған мəселелердің шешімін табуды да үйретеді десек асылық емес. Жас ұрпаққа 
Абай шығармашылығы оқытып қана қоймай, философиясын насихаттау арқылы 
«рухани тазаруға» болады. «Адамзаттың бəрін сүйетін» жан өзге адамдардың тілі мен 
ділін мансұқтамайды, қарап отырсақ, жер бетіндегі ұлтаралық қақтығыстар, бірін-бірі 
алдау - арбау сол жандардың адами құндылықтарға  зəру екендігін көрсетеді.  

«Ұлттық код, ұлттық мəдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды». 
Түркілердің тағы бір ерекшелігі – олар ағылшындар мен голландтықтар жəне испан 
конкистадорлары сияқты өздері жаулап алған жердегі халықтарды жаппай қырып-
жойып, геноцид жасаған жоқ. Себебі, түркілер алдымен үлкенді сыйлап, аруаққа тағзым 
еткен жəне зұлымдық дегенді білмейтін табиғат діні Тəңірге табынса, соңынан адамды 
ұлты мен нəсіліне бөлмей, барлығын ағайын деп қарайтын [3].  

Професор Мекемтас Мырзахметтің айтуынша, адамгершілік пен пен ізгілік ілімі 
қазақ жерінде қалыптасқан, ғалым осы «ұлттық кодты» қазақтың бойындағы асыл 
қасиеттер - ізгілік, адамгершілік, рақым екенін көрсеткен. «Бір жылдығын ойлаған бидай 
егеді, он жылдығын ойлаған тал егеді, мың жылдығын ойлаған ізгілік егеді» деген 
халқымыз отбасында жас ұрпақ пен аға буын арасында, жақын, ағайын-туыс қарым-
қатынасы арасындағы асыл қасиеттердің маңызын түсінген. Осы қағиданы бала бойына 
сіңіруден жалықпаған дана халқымыздың көрегендігі, міне , осында жатыр.  

Шынында, халқымыз бір үзім нанды бөліп жеп, ешқашан адам баласын 
жатсынбаған, бөтенсінбеген. «Абай жолы» романында жатақтардың асыл азаматы 
Базаралы ауылдағы жоқшылыққа қармай, кедей орыс переселендері Афанасий, Дарья, 
Феклаларды туған бауырындай қарсы алып, туғандарының ауызынан жырып, жалғыз 
марқасын сойып, қонақ еткені осыған дəлел. «Қазақ осы: Қарасың ба, қоңырсың ба, 
ақсың ба,– жатырқауды білмейтін» деген өлең жолдары халқымыздың бойындағы асыл 
қасиеттерді айғақтайды. Қадір Мырзалиевтің «Қазақтарды шетелдік қонақтарға 
таныстыру» деген өлеңі «ұлттық код» не деген сұрақтың толық жауабы іспеттес. Бұл 
ұғымға қазағымыздың кең пейілділігі, дарқан мінезі, өнерді бағалап қастерлеуі, 
ұрпағымыздың бойында ізгі қасиеттер қалыптастыратын салт- дəстүрі - бəрі сыйып тұр.  

Біздің əдебиетіміз бен мəдениетіміз, салт – дəстүріміз бен өнеріміз - рухани 
жаңғырудың сарқылмас қайнары. Жастар сол қайнар бұлақтан тəлім алып, өзіне қажет 
рухани азықты таба білсе, өмір бой ізденімпаз, бəсекеге қабілетті тұлға болып 
қалыптасады. Ал ондай тұлға алдамшы мансап пен байлыққа қызықпай, өмірде өз орнын 
таба білері анық.  
 

 
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ЖƏНЕ ЛАТЫН ƏЛІПБИІНЕ КӨШУ –  
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Аннотация 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында қазіргі қазақ қоғамының алдына айрықша маңызды мəселелерді 
қойды. Соның ішінде қазақ тілінің 2025 жылы латын қарпіне көшірілуі игі қадам. Мұндай қадам 
отандық ғылымның жаңа көкжиектерін ашады, жаһандық ғылыми өлшем базаларына тезірек 
кіруге мүмкіндік туғызады. Өйткені адамзаттың көп бөлігі құрылымы латын графикасына 
негізделген латын таңбасын қолданады. Бүгінде дүниежүзіндегі аса өзекті ақпараттар 
ағымының 70 пайызы латын графикасымен беріледі. Латын əліпбиіне көшу түркі тілдес елдерді 
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жақындастыратын маңызды шешім. Латын əліпбиіне ауыса отырып тіліміз халықаралық 
деңгейде зор мəртебеге ие болады.  

Аннотация 
Идея перехода казахского языка на латинскую графику была озвучена Президентом 

Республики Казахстан Н.Назарбаевым еще в 2006 году на 12-й сессии Ассамблеи народов 
Казахстана, но особую актуальность она обрела после публикации в апреле 2017 года статьи 
главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В ней Лидер 
страны поставил ряд конкретных задач, нацеленных на духовное обновление нации. Переход 
казахского языка на латиницу откроет новые возможности для доступа к самым современным 
достижениям науки и техники.  

Аbstract 
The idea of transition the Kazakh language to the Latin graphic was announced by the President 

of the Republic of Kazakhstan N. Nazarbayev in 2006 at the 12th session of Kazakhstan People's 
Assembly,but it acquired particular relevance after the publication in April 2017 of the head of state’s 
article “Looking into the future: modernization of public consciousness”. 

The country's leader set a number of specific tasks aimed at the spiritual renewal of the nation.The 
transition of the Kazakh language to the Latin alphabet will open up new opportunities for access to the 
most modern achievements of science and technology. 
 

Кілт сөздер: мақала, латын əліпбиі, Жолдау, мемлекет, білім, болашақ, өзекті. 
Ключевые слова: статья, латинский алфавит, Послание, государство, образование, 

будущее, актуальный. 
Key word: article,latin alphabet, message, state, education, future, current. 

 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты халқымыз үшін стратегиялық маңызы зор бағдарламалық 
еңбегінде бірқатар маңызды міндеттерге, қазақ елінің болашағын кемелдендіруге 
қатысты өзекті мəселелерге баса назар аударылғаны мəлім. Мұнда ол басты мақсатымыз 
– əлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу үшін санамыз ісімізден озып жүруі, 
яғни ой-сана күнделікті өмір талабына сай рухани тұрғыда жаңғырып отыруы қажет 
екенін, бұл еліміздегі саяси жəне экономикалық жаңаруларды толықтырып қана қоймай, 
солардың өзегіне айналуы керектігін ерекше ескертті.  

Əрине, осынау бағдарламалық құжаттағы тарамдалып жіктелген өзекті 
міндеттердің қай-қайсысы да еліміз үшін аса маңызды екені айтпаса да белгілі. Алайда 
білім-ғылым саласының өкілі болғандықтан бізге ең алдыменосы мақаладағы білім 
мəселесіне арналған «Білімнің салтанат құруы» атты арнайы бөлімінің орны ерекше деп 
ойлаймыз. Өйткені мұнда Елбасы əр жылғы халыққа арнаған Жолдаулары мен басқа да 
еңбектерінде, сөйлеген сөздерінде айтылған ордалы ойларың жаңа қырынан дамытып, 
ел руханиятына байланысты тың ұсыныс-пікірлерін ортаға салады.  

Мақаланың алғашқы тарауларында айтылатын ұлттық, қоғамдық сананы жаңарту 
туралы мəселелер таяу жылдары атқарылатын нақтылы жобаларды жүзеге асыруды 
талап ететіні, осыған орай алдағы жылдарда қазақ тілін біртіндеп латын əліпбиіне көшіру 
мəселесін сөз етеді. Бұл жауапты іс-шара да оқу-білім ісімен тікелей байланыста 
орындалатыны еш дəлелдеуді қажет етпейді. Мұны яғни латын жазуына көшу жайын 
Елбасы сонау 2006 жылы Қазақстан халқы ассамблеясының мəжілісіне қатысып, 
сөйлеген сөзінде ресми түрде алғаш əңгіме еткен болатын. Сонда ол: «Латын əліпбиін 
қарайтын кез келді. Бұл мəселені кезінде кейінге қалдырған едік. Қалай болғанда да, 
латын əліпбиі бүгінде телекоммуникациялық салаларда басымдыққа ие болып отыр. 
Сондықтан да бұрынғы кеңестік елдердің көпшілігінің латын əліпбиіне көшуі де 
кездейсоқ емес. Мамандар осы мəселені зерттеп, нақты ұсыныстар жасауы тиіс» деген 
еді. Ал арада алты жыл өткен соң 2012 жылғы желтоқсан айында жарық көрген 
«Қазақстан-2050» стратегиясында Мемлекет басшысы бұл тақырыпқа қайта оралып, 
«2025 жылы Қазақстан латын əліпбиіне көшеді» деп нақтылап айтқаны жұртшылық 
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назарында. Президент Н.Ə.Назарбаев бұл мəселеге одан бері де бірнеше рет оралып, ел 
болашағы үшін өзекті мəселеге айрықша көңіл бөліп келеді.  

Əліпби таңдау ұлт тарихының өзегі болатын  тарихи шешім. Өткенге зер салсақ, 
қазақ өзінің дамуында бірнеше жазу мен əліпбиді игерді. Тек ХХ ғасырдың алғашқы 
жартысындағы «Араб графикалы қазақ əліпбиі», «Кирилл графикалы қазақ əліпбиі» жазу 
реформалары сөзіміздің дəлелі.  

Қазіргі инновациялық қоғам қарекеті мамандыққа деген инновациялық көзқарасты, 
əлемдік стандартқа сай болуды əрі болашақта латын əліпбиіне көшуді талап етіп отыр. 
Латын əліпбиі реформасы қазақ тілінің халықаралық ақпараттық кеңістікке кірігуінің 
тиімді жолы боларына үміт мол. Себебі, латын əліпбиі əлемдегі ең танымал , ең көп 
қолданылатын жазулардың бірі болып саналады. Мəселен, əлемнің 100-ден аса 
мемлекеті латын əліпбиін қолданса, жаһандағы өзекті ақпараттардың 70 пайызы осы 
əліпбимен беріледі екен. 

Тарихқа жүгінсек, 1912 жылы Ахмет Байтұрсынов араб əліпбиіне негізделген қазақ 
жазуына алғаш реформа жасап, қазақ тілінің басқа түркі тілдерінен даралығын анықтап, 
ұлттың өзіне тəн дыбыстық иүнін танытатын  таңбаларды əліпбиге енгізген. Қазақ жазуы 
тарихында «жаңа емле» (төте жазу) деп аталған бұл əліпби 1913 жылдан бастап 
қолданылды. 1929 жылы қоғамдағы саяси – əлеуметтік өзгерістердің салдарынан Кеңес 
үкіметі құрамындағы түркі халықтары латын əліпбиіне көшірілді. Халел Досмұхамедов 
мемлекет қайраткері ретінде қазақ тіліне үйлестіріп латын əліпбиін жасады. Ал 1940 
жылы, сол кездегі Кеңес одағы халықтары үшін біртекті əліпби қолданысқа енгізілді. 
Орыс тілінде жоқ қазақ тілі дыбыстарының таңбалары кирилл таңбаларына 
ұқсастырылып, к, г, о, н əріптерінің сұлбасына сызық түсіру арқылы қ, ғ, ө, ң қазақ 
əріптері қосылды. Осылайша 42 əрпі бар қазақ əліпбиі жасалып, қазіргі таңда бұл ең көп 
əріптен тұратын əліпби болып саналады. Кирилл əліпбиіне негізделген бұл əліпби ұзақ 
жылдар жадымызда жатталғанымен, əлемдік аренаға шыққан мемлекетіміздің төл 
əліпбиі болуы керектігін заман талабы айқындап отыр.  

Əлемдік тəжірибеге үңілсек, латын əліпбиін көптеген мемлекеттер «экономикалық 
тұрақсыздық», «тоқырау», «өтпелі» кезеңдерінде қабылдағанын көреміз. Қазақстан 
өзінің «өтпелі» кезеңінде бұдан да батыл, саяси жігерлі  шешімдер қабылдағаны белгілі. 
Əрине жаңа іске сыншы табылады. Мемлекетіміз өз астанасын ауыстырғанда, бұған да 
күмəнмен қараушылар табылғаны есте. Алайда, алынбайтын қамал, аспайтын асу 
болмайтынын уақыт дəлелдеді. Сондықтан, еліміздің «рухани жаңғыруының» негізі 
болып табылатын латын əліпбиі реформасын халық арасында кеңінен талқылау, 
түсіндіру, қолдау шараларына атсалысу біздің міндетіміз. 

Елбасының жыл сайынғы Жолдаулары мен бағдарламалық мақалалары өзара іштей 
сабақтасып, Қазақ елінің мемлекет ретінде өркендеуінің басым бағыттарын үнемі 
белгілеп отырады. Бұл орайда біз Жолдауда айтылған мəселелерді оның «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласымен сабақтастырып, дамуымыздың 
жаңа мүмкіндіктері мен жаңа көкжиектерін барлағанымыз жөн.  

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында ұлтымызды 
сақтау мен өркендету үшін, біздің ойымызша, Елбасы екі үлкен дəуірлік мəселені 
көтерген десек, біріншісі – төл дəстүріміздің өміршең тұстарын заманауи сұраныстармен 
сабақтастыру, екіншісі – бүкіл адамзат баласына ортақ жаһандану үдерісінің өзіміз үшін 
тиімді тұстарын игеру. Əлбетте біз ең алдымен төл дəстүріміздің өміршең тұстары 
дегенде, бар дəстүрімізді, жалпы мəдениетімізді, тұтас ұлтымызды сақтаушы ана 
тілімізді айтамыз. Жаңа жаһандану заманында тіліміздің ұлтты сақтайтын қоғамдық һəм 
рухани құралы ретіндегі барлық алғышарттары мен мүмкіндіктері бар. Біріншіден, оның 
сөздік қорынан, бейнелілігінен, стилистикалық мүмкіндіктерінен құралған үлкен əлеуеті 
бар. Екіншіден, қазақ тілінде сөйлеушілердің саны сан миллиондап саналады, айталық 
қазір əлемде 16 миллионға жуық қазақ бар десек, соның кем дегенде 11-11,5 миллионы 
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өзінің ана тілін біледі. Яғни бұл тілді қажет ететіндердің саны қазіргі ғаламдық 
өлшеммен алғанда жоғары. Үшіншіден, қазақ тілі – Конституция бойынша мемлекеттік 
тіл. Бұларға қосымша қазақ тілі қоғамның барлық саласында қолданылады, яғни білім 
мен ғылымның, қоғамдық қатынастың, бизнес пен биліктің тілі. Осындай мүмкіндігі зор 
тілді сол қоғамның барлық саласында жетекші тілге айналдыру мəселесі тұр. Бұл реттен 
келгенде, тіліміз өз елінде əлі де осындай жетекші функцияға айналды деп айта алмасақ 
керек.  

Рухани жаңғырудың өзегі – қоғамдық сананы жаңа сапаға көтеру десек, онда тілдің 
осындай үлкен мақсатты шешетін əлеуетін назардан тыс қалдырмауға болмайды. Тіл – 
тек қарым-қатынас құралы болса, онда өркениетті əлемде оған онша мəн де, мақсат та 
үстемелемес еді. Тіл тек қатынастық құралдан да жоғары құбылыс. 

Қорыта келсек, «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасының іс-
шараларын жүзеге асыру жұмысы оқу-біліммен, ғылыммен тығыз байланыста 
атқарылатын жүйелі үдеріс. Мұны күнделікті өмір тəжірибесі көрсетіп келеді.  

Елбасы Н.Назарбаев айтпақшы: «Сынаптай сырғыған уақыт ешкімді күтіп 
тұрмайды, жаңғыру да тарихтың өзі сияқты жалғаса беретін процесс... Екі дəуір түйіскен 
өліара шақта Қазақстанға түбегейлі жаңғыру жəне жаңа идеялар арқылы болашағын 
баянды ете түсудің теңдессіз тарихи мүмкіндігі беріліп отыр».  

Олай болса, біздің ендігі жердегі мақсатымыз – осы мүмкіндікті пайдаланып қалу 
болмағы лəзім дейміз.  

Тоқсан ауыз тобықтайтүйіні, Елбасының латын əліпбиіне көшу бастамасын 
Қазақстан модернизациясының кезеңінен бастайтын бағыт деп тануға əбден болады. 
Əмбебап халықаралық латын əліпбиін қолдану батысшыл бағыттық белгісі емес. 
Керісінше, латындырылған саясатында Қазақстанның əлемдік ақпараттық жəне білім 
кеңістігінен енген, дүниежүзілік қауымдастықтың мүшесі ретіндегі дамуының басым 
бағыты жатыр. 
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Аннотация 

Қазір дүние күн санап өзгеруде. Дүние өзгерген сайын біз де өзімізді өзгертуіміз керек. 
«Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға алып, заман ағымына икемделу арқылы жаңа дəуірдің 
жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек», - деген болатын Елбасы Н.Ə. Назарбаев 
үстіміздегі жылы жарияланған «Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар» тақырыбындағы 
мақаласында. «Егер жаңғыру елдің ұлттық – рухани тамырынан нəр ала алмаса, ол адасуға 
бастайды», - деп көшбасшымыз дөп басып айтты. 
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