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Латын әліпбиі- мемлекеттік тіл тірегі 

 

       Мемлекет мықты болса, оның еліде, болашағы да мығым. Ал мемлекеттің 

іргесінің мықтылығы оның рухани-мәдени және саяси- экономикалық дамуына 

тікелей байланысты.  

       2050 жылға дейінгі кезеңге арналған еліміздің даму стратегиясында елдің 

рухани-мәдени өркендеу мәселесі айрықша назарға алынған. « Қазақ тілі- деді 

Елбасы – біздің рухани негізіміз. Біздің міндетіміз – оны барлық салада белсенді 

пайдалана отырып дамыту. Біз ұрпақтарымызға бабалардан қалған, сандаған 

буынның тәжірибесінен өтіп, біздің де үйлесімді үлесімізбен толыға түсетін қазіргі 

қазақ тілін мұраға қалдыруға тиіспіз» Өте орынды ой салмақты айтылған сөз. Себебі 

мемлекеттік тіл- тәуелсіздіктің басты тірегі, ең негізгі өлшемі, рухани тамыры. 2050 

жылға дейінгі кезеңде қазақ тілін өркендету және оны толық мемлекеттік деңгейде 

орнықтыру мәселесі бүгінгі күн тәртібінде тұр. Бұл әрине, болашақта қолданылатын 

әліпбимен тікелей байланысты кең қанат жаятын аса маңызды және жауапты іс. 

        Тегінде, әліпби (алфавит)-дыбысты таңбалап жазу үшін ойлап шығарылғанын, 

ал жазу-ойдағыны қағазға түсірудің, сол әліпбиді тұтынған тілді көркейтудің, 

сақтаудың, оның қолданылу аясын нығайтудың амалы екенін әлем ғалымдары атап 

келе жатқаны бәрімізге мәлім. Сол себепті, әліпби мәселесін өркениетке 

жетудің,рухани-әлеуметтік дамудың жолы ретінде қарастырған орынды. 

       Тарихқа көз жүгіртсек, тәуелсіздігінен айрылып, Ресей империясының 

құрамына енген Қазақ елі бір әліпбиден екінші әліпбиге көшу тәжірибесін екі рет 

бастан өткерді.  1928  жылдан басталып, 1932 жылы толықтай араб графикасына 

негізделген төте жазудан- латынға, ал 1940 жылы кеңестік солақай саясаттың 

кесірінен латын жазуынан бүгінгі орыс ( кирилица) жазуына көшу дәуірін бастан 

кешті. Әрине Кеңес үкметінің бұл әрекетінің астарында үлкен саяси мақсат болған 

еді, ол түркі халықтарын түп-тамырынан айырып, рухани өзара байланысын үзіп 

одақ көлемінде ашық орыстандыру саясатын жүргізу еді. Әміршіл- әкімшіл кеңестік 

жүйе өз отарларын ұстап тұру коммунистік идеяны жамылып әкімшілік 

айлакерлікпен оңтайлы әдістер қолдана білді. Кеңестік одағы тараған соң, өз 

тәуелсіздіктерін алған соң кирилица жазуынан латын әліпбиіне көшкен Өзбекстан, 

Әзірбайжан,Түркіменстан т.б. елдердің іс-тәжірбиелеріне назар аударып, олардың 

әліпби ауыстыру үдерісіндегі жетістіктктері мен ол қылықтары жайлы мол 

тәжірибе-мәліметтер жиналды. Қазіргі таңда соларды пайдаланып, ендігі жерде бұл 

мәселені қайта-қайта талқыға салып, дабыра етудің қажеті жоқ, уақыт ұттырмай осы 

бастан сөзден іске кіріскен абзал. Жолдаудағы Елбас белгілеген мерзім ақылға 

қонымды. 2050 жылға дейін талай іс-шараларды атқарып, жаңа латын қаріпіне емін-

еркін көшуге юолады. Тағы бір атап айтатын жағдай, біздің өткен тарихымыздан 

қалған төл тәжірибеміз бар. Бұл қысқа да нұсқа, оңай да оңтайлы үйреншікті бағыт. 

Ана тілімізді түрлеген реформаттар-тілтанушы, ұлтымыздың рухани көсемі аталған 

Ахмет Байтұрсынұлы,1927 жылы, әліпби ауыстыру кезеңде мұны тайға таңба 

басқандай етіп айтып кеткен болатын. 



       Қазіргі жаңарған қоғам мүшелерінің- Қазақстан азаматтарының ұлт болашағын 

ойлаған негізгі бөлігі латын әліпбиіне көшуді қазіргі рухани жаңғырудың негіздеп 

біледі. Бұл іс-шара әлемнің инновациялық-технологиялық жетістіктеріне ілесудің 

төте жолы, дүниежүзілік өркениет игіліктеріне қосылудың, еуразиялық кеңестік 

әлеміне енудің және түбі бір түрік халықтарының мәдени бірігуінің бірден-бір 

қолайлы тектігі деп білеміз. 

        Латын әліпбиіне 26 әріп бойынша көмек, қазақтың таза ұлттық қалпын сақтап 

қалумен қатар, мынандай игі жетістіктерге жетеміз. 

1) Қазақ тілінің басты үш дыбыстық заңы, атап айтқанда, буын үндестік заңы, 

дыбыс үндестік заңы, ерін үндестік заңы бұзылудан сақталады; 

2) Акцент пайда болып,дұрыс интонация нығая бастайды;    

3) Кірме лексика, терминдер сөздер үндестік заңына бағынады,  мәселен: стартер-

сартер; 

4) Бірінші класстан бастап балалардың басын ауыртып келе жатқан, емлетануда 

қиындық туғызып жүрген, қазақ сөздерінде ешқашан дыбысталмайтын және 

болмайтын басы артық  

16-әріптен құтыламыз!  

     42 әріптің орнына 26-әріп 

5) Сөйлеу мәдениеті дамып, орфоэпиялық нормалар орфографиялық нормаларды 

ығыстыра бастайды,соның негізінде зияткерлік ұлт негізі қалыптаса бастайды. 

6) Ең басты жетістіктің бірі, латын әліпбиін пайдалану әлемдік ақпараттық 

кеңестікке шығуды, компьютерлер мен телекоммуникация құралдарын 

қолдануды жеңілдетеді, яғни ғаламтор жүйесін халқымыз ана тілімізді 

меңгеруге жол ашады: қазақ тілінің 26 төл дыбысына компьютер 

түйметақтасындағы 26 латын әрпі толық жетіп жатыр. 

7) Басқа елдерде тұратын қандастарымыз өз тілінде ақпарат алу мүмкіндігіне ие 

болады! 

8) Түркі тектес халықтарынан, мәдени-ақпарат алмасу процесі жеңілдеп өзара 

ынтымақтастық беки түседі. 

9) Сонымен бірге мектептен оқушыларына әдістемелік тұрғыдан жеңілдік болады. 

Өздеріңіз ойлаңыздар,42 әріптің жазу- сызуын оңай ма, әлде 26 әріпті жазып 

үйрену оңай ма? 

Орыс тілінің өзіне тән 33 әліпбиі мен емле-ережесіне сүйенген «Букварьді» 

орыс мектептері қанша уақытта бітіреді, ал қазақ тілінің өзіне тән емес 42 әріп 

пен емле-ережесіне негізделген «Әліппені» қазақ сыныбы қанша оқиды. Жалпы 

әлемдік елдермен бәсекеге түсуде елімізге керек басты қарудың бірі- латын 

әліпбиіне негізделген қазақ жазуы болса керек. Әлемдегі басқа ұлттармен 

бәсекеге түсуде қазақ ұлтына қажетті нәрсе жалпы зиялылық пен әлемдік 

деңгейдегі білім. Ал бұған бастайтын қадам уақыт оздырмай латын әліпбиіне 

көшу деп есептейміз!  


