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Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру
КІРІСПЕ
Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. Мен
жыл басындағы халыққа Жолдауымда Қазақстанның
үшінші жаңғыруы басталғанын жарияладым.
Осылайша, біз қайта түлеудің айрықша
маңызды екі процесі – саяси реформа мен
экономикалық жаңғыруды қолға алдық.
Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі,
ол – әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу.
Аталған екі жаңғыру процесінің де нақты
мақсат-міндеттері,
басымдықтары
мен
оған
жеткізетін
жолдары
бар.
Мен
көздеген
жұмыстарымыздың бәрі дер уақытында және
барынша тиімді жүзеге асарына сенімдімін. Бірақ,
ойлағанымыз орындалу үшін мұның өзі жеткіліксіз.
Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден
озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс.
Бұл саяси және экономикалық жаңғыруларды
толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне айналады.
Рухани жаңғыру тек бүгін басталатын жұмыс
емес.
Біз Тәуелсіздік кезеңінде бұл бағытта бірнеше
ауқымды іс атқардық.
2004 жылы «Мәдени мұра» бағдарламасы
аясында Қазақстан аумағындағы тарихи-мәдени
ескерткіштер мен нысандарды жаңғырттық.
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2013 жылы «Халық – тарих толқынында»
бағдарламасы арқылы әлемнің ең белді архивтерінен
төл тарихымызға қатысты құжаттарды жүйелі түрде
жинап, зерттедік.
Енді осының бәрінен де ауқымды және іргелі
жұмыстарды бастағалы отырмыз.
Мен еліміз мықты, әрі жауапкершілігі жоғары
Біртұтас Ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам
басатынымыз және бұқаралық сананы қалай
өзгертетініміз туралы көзқарастарымды ортаға салуды
жөн көрдім.
І. ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ ҰЛТТЫҚ
САНА ТУРАЛЫ
Күллі жер жүзі біздің көз алдымызда өзгеруде.
Әлемде бағыты әлі бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең
басталды. Күн санап өзгеріп жатқан дүбірлі дүниеде
сана-сезіміміз бен дүниетанымымызға әбден сіңіп
қалған таптаурын қағидалардан арылмасақ, көш
басындағы елдермен тереземізді теңеп, иық түйістіру
мүмкін емес. Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға
алып, заман ағымына икемделу арқылы жаңа
дәуірдің жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек.
ХХ ғасырдағы батыстық жаңғыру үлгісінің
бүгінгі заманның болмысына сай келмеуінің сыры
неде? Меніңше, басты кемшілігі – олардың өздеріне
ғана тән қалыбы мен тәжірибесін басқа халықтар мен
өркениеттердің ерекшеліктерін ескермей, бәріне
жаппай еріксіз таңуында. Әжептәуір жаңғырған
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қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңінен
бастау алатын рухани коды болады.
Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты –
сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру
дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп-оңай.
Бірақ, ұлттық кодымды сақтаймын деп
бойыңдағы жақсы мен жаманның бәрін, яғни
болашаққа сенімді нығайтып, алға бастайтын
қасиеттерді де, кежегесі кері тартып тұратын, аяқтан
шалатын әдеттерді де ұлттық сананың аясында
сүрлеп қоюға болмайтыны айдан анық.
Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе
мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс.
Керісінше, замана сынынан сүрінбей өткен озық
дәстүрлерді
табысты
жаңғырудың
маңызды
алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер
жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала
алмаса, ол адасуға бастайды.
Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық
сананың түрлі полюстерін қиыннан қиыстырып,
жарастыра алатын құдіретімен маңызды.
Бұл – тарлан тарихтың, жасампаз бүгінгі күн
мен жарқын болашақтың көкжиектерін үйлесімді
сабақтастыратын ұлт жадының тұғырнамасы.
Мен халқымның тағылымы мол тарихы
мен ерте заманнан арқауы үзілмеген ұлттық салтдәстүрлерін алдағы өркендеудің берік діңі ете
отырып, әрбір қадамын нық басуын, болашаққа
сеніммен бет алуын қалаймын.
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Бұл ретте, тұтас қоғамның және әрбір
қазақстандықтың санасын жаңғыртудың бірнеше
бағытын атап өтер едім.
1. Бәсекелік қабілет
Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас
халықтың өзі бәсекелік қабілетін арттырса ғана
табысқа жетуге мүмкіндік алады.
Бәсекелік қабілет дегеніміз – ұлттың аймақтық
немесе жаһандық нарықта бағасы, я болмаса сапасы
жөнінен өзгелерден ұтымды дүние ұсына алуы. Бұл
материалдық өнім ғана емес, сонымен бірге, білім,
қызмет, зияткерлік өнім немесе сапалы еңбек
ресурстары болуы мүмкін.
Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи
байлығымен
емес,
адамдарының
бәсекелік
қабілетімен
айқындалады.
Сондықтан,
әрбір
қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға
лайықты қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы,
компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени
ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуына
сөзсіз қажетті алғышарттардың санатында.
Сол себепті, «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде
білім беру», «Мәдени және конфессияаралық
келісім» сияқты бағдарламалар – ұлтымызды, яғни
барша
қазақстандықтарды
ХХІ
ғасырдың
талаптарына даярлаудың қамы.
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2. Прагматизм
Қанымызға сіңген көптеген дағдылар мен
таптаурын болған қасаң қағидаларды өзгертпейінше,
біздің толыққанды жаңғыруымыз мүмкін емес.
Төл тарихымызға, бабаларымыздың өмір
салтына
бір
сәт
үңіліп
көрсек,
шынайы
прагматизмнің талай жарқын үлгілерін табуға
болады.
Халқымыз ғасырлар бойы туған жердің
табиғатын көздің қарашығындай сақтап, оның
байлығын үнемді, әрі орынды жұмсайтын теңдесі
жоқ экологиялық өмір салтын ұстанып келді.
Тек өткен ғасырдың ортасында, небәрі бірнеше
жыл ішінде миллиондаған гектар даламыз аяусыз
жыртылды. Бағзы замандардан бері ұрпақтан ұрпаққа
жалғасып келген ұлттық прагматизм санаулы жылда
адам танымастай өзгеріп, аста-төк ысырапшылдыққа
ұласты. Соның кесірінен, Жер-Ана жаратылғаннан
бері шөбінің басы тұлпарлардың тұяғымен ғана
тапталған даланың барлық құнары құрдымға кетті.
Түгін тартсаң майы шығатын мыңдаған гектар миялы
жерлеріміз экологиялық апат аймақтарына, Арал
теңізі аңқасы кепкен қу медиен шөлге айналды.
Осының бәрі – жерге аса немқұрайлы қараудың
ащы мысалы.
Біз жаңғыру жолында бабалардан мирас болып,
қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп
жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек.
Прагматизм – өзіңнің ұлттық және жеке
байлығыңды нақты білу, оны үнемді пайдаланып,
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соған сәйкес болашағыңды жоспарлай алу,
ысырапшылдық пен астамшылыққа, даңғойлық пен
кердеңдікке жол бермеу деген сөз. Қазіргі қоғамда
шынайы мәдениеттің белгісі – орынсыз сән-салтанат
емес. Керісінше, ұстамдылық, қанағатшылдық пен
қарапайымдылық, үнемшілдік пен орынды пайдалану
көргенділікті көрсетеді.
Нақты мақсатқа жетуге, білім алуға, саламатты
өмір салтын ұстануға, кәсіби тұрғыдан жетілуге
басымдық бере отырып, осы жолда әр нәрсені ұтымды
пайдалану – мінез-құлықтың прагматизмі деген осы.
Бұл – заманауи әлемдегі бірден-бір табысты
үлгі. Ұлт немесе жеке адам нақты бір межеге бет
түзеп, соған мақсатты түрде ұмтылмаса, ертең іске
аспақ түгілі, елді құрдымға бастайтын популистік
идеологиялар пайда болады.
Өкінішке қарай, тарихта тұтас ұлттардың
ешқашан орындалмайтын елес идеологияларға
шырмалып, ақыры су түбіне кеткені туралы
мысалдар аз емес. Өткен ғасырдың басты үш
идеологиясы – коммунизм, фашизм және либерализм
біздің көз алдымызда күйреді.
Бүгінде радикалды идеологиялар ғасыры
келмеске кетті. Енді айқын, түсінікті және болашаққа
жіті көз тіккен бағдарлар керек. Адамның да, тұтас
ұлттың да нақты мақсатқа жетуін көздейтін осындай
бағдарлар ғана дамудың көгіне темірқазық бола
алады. Ең бастысы, олар елдің мүмкіндіктері мен
шамашарқын мұқият ескеруге тиіс.
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Яғни, реализм мен прагматизм ғана таяу
онжылдықтардың ұраны болуға жарайды.
3. Ұлттық бірегейлікті сақтау
Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық
сананың кемелденуін білдіреді.
Оның екі қыры бар.
Біріншіден, ұлттық сана-сезімнің көкжиегін
кеңейту.
Екіншіден, ұлттық болмыстың өзегін сақтай
отырып, оның бірқатар сипаттарын өзгерту.
Қазір салтанат құрып тұрған жаңғыру
үлгілерінің қандай қатері болуы мүмкін?
Қатер жаңғыруды әркімнің ұлттық даму үлгісін
бәріне ортақ, әмбебап үлгіге алмастыру ретінде
қарастыруда болып отыр. Алайда, өмірдің өзі бұл
пайымның түбірімен қате екенін көрсетіп берді. Іс
жүзінде әрбір өңір мен әрбір мемлекет өзінің дербес
даму үлгісін қалыптастыруда.
Ұлттық
салт-дәстүрлеріміз,
тіліміз
бен
музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір
сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі
қалуға тиіс.
Абайдың даналығы, Әуезовтің ғұламалығы,
Жамбылдың жырлары мен Құрманғазының күйлері,
ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар үні – бұлар
біздің рухани мәдениетіміздің бір парасы ғана.
Сонымен бірге, жаңғыру ұғымының өзі
мейлінше көнерген, жаһандық әлеммен қабыспайтын
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кейбір дағдылар мен әдеттерден арылу дегенді
білдіреді.
Мысалы, жершілдікті алайық. Әрине, туған
жердің тарихын білген және оны мақтан еткен дұрыс.
Бірақ, одан да маңыздырақ мәселені – өзіңнің
біртұтас ұлы ұлттың перзенті екеніңді ұмытуға әсте
болмайды.
Біз әркім жеке басының қандай да бір іске
қосқан үлесі мен кәсіби біліктілігіне қарап
бағаланатын
меритократиялық
қоғам
құрып
жатырмыз. Бұл жүйе жең ұшынан жалғасқан
тамыртаныстықты көтермейді.
Осының
бәрін
егжей-тегжейлі
айтып
отырғандағы мақсатым – бойымыздағы жақсы мен
жаманды
санамалап,
теру
емес.
Мен
қазақстандықтардың ешқашан бұлжымайтын екі
ережені түсініп, байыбына барғанын қалаймын.
Біріншісі – ұлттық код, ұлттық мәдениет
сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды.
Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына
кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан бас
тарту керек.
4. Білімнің салтанат құруы
Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу
– біздің қанымызда бар қасиет.
Тәуелсіздік жылдарында қыруар жұмыс
жасалды. Біз он мыңдаған жасты әлемнің
маңдайалды
университеттерінде
оқытып,
дайындадық.
Бұл
жұмыс
өткен
ғасырдың
9

тоқсаныншы жылдарының басында қолға алынған
«Болашақ» бағдарламасынан басталды. Елімізде өте
жоғары деңгейдегі бірқатар университеттер ашылды,
зияткерлік мектептер жүйесі қалыптасты. Басқа да
көптеген іс тындырылды.
Дегенмен, білімнің салтанаты жалпыға ортақ
болуға тиіс. Оның айқын да, бұлтартпас себептері
бар. Технологиялық революцияның беталысына
қарасақ, таяу онжылдық уақытта қазіргі кәсіптердің
жартысы жойылып кетеді.
Экономиканың кәсіптік сипаты бұрынсоңды
ешбір дәуірде мұншама жедел өзгермеген.
Біз бүгінгі жаңа атаулы ертең-ақ ескіге
айналатын, жүрісі жылдам дәуірге аяқ бастық. Бұл
жағдайда кәсібін неғұрлым қиналмай, жеңіл
өзгертуге қабілетті, аса білімдар адамдар ғана
табысқа жетеді.
Осыны бек түсінгендіктен, біз білімге
бөлінетін бюджет шығыстарының үлесі жөнінен
әлемдегі ең алдыңғы қатарлы елдердің санатына
қосылып отырмыз.
Табысты болудың ең іргелі, басты факторы
білім екенін әркім терең түсінуі керек. Жастарымыз
басымдық беретін межелердің қатарында білім
әрдайым бірінші орында тұруы шарт. Себебі,
құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын
ұлт қана табысқа жетеді.
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5. Қазақстанның революциялық емес,
эволюциялық дамуы
Биыл Еуразия құрлығының ұлан-ғайыр
аумағын астаң-кестең еткен 1917 жылдың қазан
айындағы оқиғаға 100 жыл толады.
Күллі ХХ ғасыр революциялық сілкіністерге
толы болды. Бұл осы аумақтағы барша ұлттарға
мейлінше әсер етіп, бүкіл болмысын өзгертті.
Әрбір жұрт тарихтан өзінше тағылым алады,
бұл – әркімнің өз еркіндегі шаруа.
Біреуге өзіңнің көзқарасыңды еріксіз таңуға
ешқашан болмайды. Бізге тарих туралы өздерінің
субъективті пайымдарын тықпалауға да ешкімнің
қақысы жоқ.
Өткен ХХ ғасыр халқымыз үшін қасіретке
толы, зобалаң да зұлмат ғасыр болды.
Біріншіден, ұлттық дамудың көнеден жалғасып
келе жатқан өзімізге ғана тән жолы біржола
күйретіліп, қоғамдық құрылымның бізге жат үлгісі
еріксіз таңылды.
Екіншіден,
ұлтымызға
адам
айтқысыз
демографиялық соққы жасалды. Оның жарасы бір
ғасырдан бері әлі жазылмай келеді.
Үшіншіден, қазақтың тілі мен мәдениеті
құрдымға кете жаздады.
Төртіншіден, еліміздің көптеген өңірлері
экологиялық апат аймақтарына айналды.
Әрине, тарих тек ақтаңдақтардан тұрмайды.
ХХ ғасыр Қазақстанға бірқатар игіліктерін де
берді.
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Индустрияландыруды,
әлеуметтік
және
өндірістік инфрақұрылымдардың құрылуын, жаңа
интеллигенцияның қалыптасуын осыған жатқызуға
болады.
Бұл кезеңде елімізде белгілі бір жаңғыру
болды. Бірақ, бұл – ұлттың емес, аумақтың жаңғыруы
еді.
Біз тарихтың сабағын айқын түсінуіміз керек.
Революциялар дәуірі әлі біткен жоқ. Тек оның
формасы мен мазмұны түбегейлі өзгерді.
Біздің кешегі тарихымыз бұлтартпас бір
ақиқатқа – эволюциялық даму ғана ұлттың
өркендеуіне мүмкіндік беретініне көзімізді жеткізді.
Бұдан сабақ ала білмесек, тағы да тарихтың
темір қақпанына түсеміз. Ендеше, эволюциялық даму
қағидасы әрбір қазақстандықтың жеке басының
дербес бағдарына айналуға тиіс.
Бірақ, қоғамның эволюциялық дамуы қағида
ретінде мәңгі тұмшаланудың синонимі емес.
Сол себепті, тарихтың ащы сабағын түсініп
қана қоймай, өзіміз күнде көріп жүрген қазіргі
құбылыстардан ой түйіп, болашақтың беталысына
қарап, пайым жасай білу де айрықша маңызды.
Бүгінде революциялар өңін өзгертіп, ұлттық,
діни, мәдени, сепаратистік перде жамылды. Бірақ,
бәрі де, түптеп келгенде, қантөгіспен, экономикалық
күйреумен аяқталатынын көріп отырмыз.
Сондықтан, әлемдегі оқиғаларды ой елегінен
өткізіп, қорытынды жасау – қоғамның да, саяси
партиялар мен қозғалыстардың да, білім беру
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жүйесінің де ауқымды дүниетанымдық, рухани
жұмысының бір бөлігі.
6. Сананың ашықтығы
Көптеген проблема әлемнің қарқынды өзгеріп
жатқанына қарамастан, бұқаралық санасезімнің «от
басы, ошақ қасы» аясында қалуынан туындайды.
Бір қарағанда, жер жүзіндегі миллиардтан
астам адам өзінің туған тілімен қатар, кәсіби
байланыс құралы ретінде жапатармағай оқып жатқан
ағылшын тілін біздің де жаппай және жедел
үйренуіміз
керектігі
еш
дәлелдеуді
қажет
етпейтіндей.
Еуропалық Одақтың 400 миллионнан астам
тұрғыны ана тілдері – неміс, француз, испан, итальян
немесе басқа да тілдерді сыйламай ма? Әлде 100
миллиондаған қытай мен индонезиялықтар, малайлар
ағылшын тілін еріккеннен үйреніп жатыр ма?
Бұл – бәзбіреулердің әншейін қалауы емес,
жаһандық әлемге еркін кірігіп, жұмыс істеудің басты
шарты.
Бірақ, мәселе бұған да тіреліп тұрған жоқ.
Сананың ашықтығы зерденің үш ерекшелігін
білдіреді.
Біріншіден, ол дүйім дүниеде, Жер шарының
өзіңе қатысты аумағында және өз еліңнің
айналасында не болып жатқанын түсінуге мүмкіндік
береді.
Екіншіден, ол жаңа технологияның ағыны
алып келетін өзгерістердің бәріне дайын болу деген
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сөз. Таяудағы он жылда біздің өмір салтымыз:
жұмыс, тұрмыс, демалыс, баспана, адами қатынас
тәсілдері, қысқасы, барлығы түбегейлі өзгереді. Біз
бұған да дайын болуымыз керек.
Үшіншіден, бұл – өзгелердің тәжірибесін алып,
ең озық жетістіктерін бойға сіңіру мүмкіндігі.
Азиядағы екі ұлы держава – Жапония мен Қытайдың
бүгінгі келбеті – осы мүмкіндіктерді тиімді
пайдаланудың нағыз үлгісі.
«Өзімдікі ғана таңсық, өзгенікі – қаңсық» деп
кері тартпай, ашық болу, басқалардың ең озық
жетістіктерін қабылдай білу, бұл – табыстың кілті,
әрі ашық зерденің басты көрсеткіштерінің бірі.
Егер қазақстандықтар жер жүзіне үйден
шықпай, терезеден телміріп отырып баға беретін
болса, әлемде, құрлықта, тіпті іргедегі елдерде
қандай дауыл соғып жатқанын көре алмайды.
Көкжиектің арғы жағында не болып жатқанын да
біле алмайды. Тіпті, бірқатар ұстанымдарымызды
түбегейлі қайта қарауға мәжбүрлейтін сыртқы
ықпалдардың байыбына барып, түсіне де алмай қалады.
ІІ. ТАЯУ ЖЫЛДАРДАҒЫ МІНДЕТТЕР
Қоғамдық сана жаңғырудың негізгі қағидаларын
қалыптастыруды ғана емес, сонымен бірге, біздің заман
сынағына лайықты төтеп беруімізге қажетті нақты
жобаларды жүзеге асыруымызды да талап етеді.
Осыған байланысты, мен алдағы жылдарда
мықтап қолға алу қажет болатын бірнеше жобаны
ұсынамын.
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Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп латын
әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз
бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең
түсініп, байыппен қарап келеміз және оған кірісуге
Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық.
Қазақ тілінің әліпбиі тым тереңнен тамыр
тартатынын білесіздер. VI-VII ғасырлар – ерте орта
ғасыр кезеңі. Бұл уақытта Еуразия құрлығында
ғылымға «Орхон-Енисей жазулары» деген атаумен
танылған көне түркілердің руникалық жазуы пайда
болып, қолданылды.
Бұл адамзат тарихындағы ең көне әліпбилердің
бірі ретінде белгілі.
V-XV ғасырларда түркі тілі Еуразия
құрлығының аса ауқымды бөлігінде ұлтаралық
қатынас тілі болды.
Мәселен, Алтын Орданың бүкіл ресми
құжаттары мен халықаралық хат-хабарлары негізінен
ортағасырлық түркі тілінде жазылып келді.
Халқымыз Ислам дінін қабылдаған соң
руникалық жазулар біртіндеп ысырылып, араб тілі
мен араб әліпбиі тарала бастады.
Х ғасырдан ХХ ғасырға дейін, 900 жыл бойы
Қазақстан аумағында араб әліпбиі қолданылды.
1929 жылғы 7 тамызда КСРО Орталық Атқару
Комитеті мен КСРО Халық Комиссарлары Кеңесінің
Президиумы латындандырылған жаңа әліпби –
«Біртұтас түркі алфавитін» енгізу туралы қаулы
қабылдады.
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Латын әліпбиінің негізінде жасалған жазу
үлгісі 1929 жылдан 1940 жылға дейін қолданылып,
кейін кириллицаға ауыстырылды.
1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ жазуын
латындандырылған әліпбиден орыс графикасы
негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру туралы» заң
қабылданды.
Осылайша, қазақ тілінің әліпбиін өзгерту
тарихы негізінен нақты саяси себептермен
айқындалып келді.
Мен
2012
жылғы
желтоқсан
айында
жария еткен «Қазақстан-2050» Стратегиясында
«2025 жылдан бастап латын әліпбиіне көшуге
кірісуіміз керектігін» мәлімдедім.
Бұл – сол кезден барлық салаларда біз латын
қарпіне көшуді бастаймыз деген сөз.
Яғни, 2025 жылға қарай іс қағаздарын,
мерзімді баспасөзді, оқулықтарды, бәрін де латын
әліпбиімен басып шығара бастауға тиіспіз.
Ол кезең де таяп қалды, сондықтан біз уақыт
ұттырмай, бұл жұмысты осы бастан қолға алуымыз
керек. Біз осынау ауқымды жұмысты бастауға
қажетті дайындық жұмыстарына қазірден кірісеміз.
Үкімет қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің нақты
кестесін жасауы керек.
Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл
қазіргі
заманғы
технологиялық
ортаның,
коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасырдағы
ғылыми және білім беру процесінің ерекшеліктеріне
байланысты.
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Мектеп қабырғасында балаларымыз ағылшын
тілін оқып, латын әріптерін онсыз да үйреніп жатыр.
Сондықтан, жас буын үшін ешқандай қиындық,
кедергілер болмақ емес.
2017 жылдың аяғына дейін ғалымдардың
көмегімен, барша қоғам өкілдерімен ақылдаса
отырып, қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай
стандартты нұсқасын қабылдау керек. 2018 жылдан
бастап жаңа әліпбиді үйрететін мамандарды және
орта мектептерге арналған оқулықтарды дайындауға
кірісуіміз қажет.
Алдағы 2 жылда ұйымдастыру және
әдістемелік жұмыстар жүргізілуге тиіс.
Әрине, жаңа әліпбиге бейімделу кезеңінде
белгілі бір уақыт кириллица алфавиті де қолданыла
тұрады.
Екіншіден, қоғамдық және гуманитарлық
ғылымдар бойынша «Жаңа гуманитарлық білім.
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасын қолға
аламыз.
Оның мәні мынада:
1. Біз тарих, саясаттану, әлеуметтану,
философия,
психология,
мәдениеттану
және
филология ғылымдары бойынша студенттерге
толыққанды білім беруге қажетті барлық жағдайды
жасауға тиіспіз. Гуманитарлық зиялы қауым өкілдері
еліміздің жоғары оқу орындарындағы гуманитарлық
кафедраларды қайта қалпына келтіру арқылы
мемлекеттің қолдауына ие болады. Бізге инженерлер
мен дәрігерлер ғана емес, қазіргі заманды және
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болашақты терең түсіне алатын білімді адамдар да
ауадай қажет.
2. Біз алдағы бірнеше жылда гуманитарлық
білімнің барлық бағыттары бойынша әлемдегі ең
жақсы 100 оқулықты әртүрлі тілдерден қазақ тіліне
аударып, жастарға дүние жүзіндегі таңдаулы
үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік жасаймыз.
2018-2019 оқу жылының өзінде студенттерді осы
оқулықтармен оқыта бастауға тиіспіз.
3. Ол үшін қазіргі аудармамен айналысатын
құрылымдар негізінде мемлекеттік емес Ұлттық
аударма бюросын құру керек. Ол Үкіметтің
тапсырысы бойынша 2017 жылдың жазынан тиісті
жұмыстарға кірісе бергені жөн.
Бұл бағдарлама арқылы неге қол жеткіземіз?
Ең алдымен, жүз мыңдаған студентке жаңа
сапалық деңгейде білім бере бастаймыз.
Бұл – білім саласындағы жаһандық бәсекеге
неғұрлым бейімделген мамандарды даярлау деген
сөз.
Оған қоса, жаңа мамандар ашықтық,
прагматизм мен бәсекелік қабілет сияқты сананы
жаңғыртудың
негізгі
қағидаларын
қоғамда
орнықтыратын басты күшке айналады. Осылайша,
болашақтың
негізі
білім
ордаларының
аудиторияларында қаланады.
Біздің әлеуметтік және гуманитарлық біліміміз
ұзақ жылдар бойы бір ғана ілімнің аясында шектеліп,
дүниеге бір ғана көзқараспен қарауға мәжбүр
болдық. Әлемнің үздік 100 оқулығының қазақ тілінде
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шығуы 5-6 жылдан кейін-ақ жемісін бере бастайды.
Сол себепті, уақыт ұттырмай, ең заманауи, таңдаулы
үлгілерді алып, олардың қазақ тіліндегі аудармасын
жасауымыз керек.
Бұл – мемлекеттің міндеті.
Үкімет мұны аудармашы мамандармен
қамтамасыз ету, авторлық құқық, оқу-әдістемелік
бағдарламалар мен профессорлық-оқытушылық
құрамды белгілеу сияқты жайттарды ескере отырып,
кешенді түрде шешуі керек.
Үшіншіден, Қазақ «Туған жерге туыңды тік»
деп бекер айтпаған.
Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, өскен
ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни туған жеріңе деген
сүйіспеншіліктен басталады.
Сол себепті, мен «Туған жер» бағдарламасын
қолға алуды ұсынамын. Оның ауқымы ізінше оп-оңай
кеңейіп, «Туған елге» ұласады.
Мәселен, «Ауылым – әнім» атты әнді
айтқанда, «Туған жерін сүйе алмаған, сүйе алар ма
туған елін» деп шырқайтын едік қой. Бажайлап
қарасақ, бұл – мағынасы өте терең сөздер.
Бағдарлама неге «Туған жер» деп аталады?
Адам баласы – шексіз зерденің ғана емес, ғажайып
сезімнің иесі. Туған жер – әркімнің шыр етіп жерге
түскен, бауырында еңбектеп, қаз басқан қасиетті
мекені, талай жанның өмір-бақи тұратын өлкесі. Оны
қайда жүрсе де жүрегінің түбінде әлдилеп өтпейтін
жан баласы болмайды.
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Туған жерге, оның мәдениеті мен салтдәстүрлеріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу –
шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі.
Бұл кез келген халықты әншейін біріге салған
қауым емес, шын мәніндегі ұлт ететін мәденигенетикалық кодының негізі.
Біздің бабаларымыз ғасырлар бойы ұшқан
құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы тозатын
ұлан-ғайыр аумақты ғана қорғаған жоқ.
Олар ұлттың болашағын, келер ұрпағын, бізді
қорғады. Сан тараптан сұқтанған жат жұртқа
Атамекеннің қарыс қадамын да бермей, ұрпағына
мирас етті.
Туған жерге деген сүйіспеншілік нені білдіреді,
жалпы, бағдарламаның мәні неде?
Бірінші, бұл білім беру саласында ауқымды
өлкетану жұмыстарын жүргізуді, экологияны
жақсартуға және елді мекендерді абаттандыруға баса
мән
беруді,
жергілікті
деңгейдегі
тарихи
ескерткіштер мен мәдени нысандарды қалпына
келтіруді көздейді.
Патриотизмнің ең жақсы үлгісі орта мектепте
туған жердің тарихын оқудан көрініс тапса игі.
Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы
мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының
төркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер
бар. Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая
болған, есімдері ел есінде сақталған біртуар
перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуге
тиіс.
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Екінші, басқа аймақтарға көшіп кетсе де туған
жерлерін ұмытпай, оған қамқорлық жасағысы келген
кәсіпкерлерді, шенеуніктерді, зиялы қауым өкілдері
мен жастарды ұйымдастырып, қолдау керек. Бұл –
қалыпты және шынайы патриоттық сезім, ол әркімде
болуы мүмкін. Оған тыйым салмай, керісінше,
ынталандыру керек.
Үшінші, жергілікті билік «Туған жер»
бағдарламасын жинақылықпен және жүйелілікпен
қолға алуға тиіс.
Бұл жұмысты өз бетімен жіберуге болмайды,
мұқият ойластырып, халыққа дұрыс түсіндіру қажет.
Туған жеріне көмек жасаған жандарды
қолдапқұрметтеудің түрлі жолдарын табу керек.
Бұл жерде де көп жұмыс бар.
Осы арқылы қалаларды көгалдандыруға,
мектептерді компьютерлендіруге, жергілікті жоғары
оқу орындарына демеушілік жасауға, музейлер мен
галереялар қорын байыта түсуге болады.
Қысқаша айтқанда, «Туған жер» бағдарламасы
жалпыұлттық патриотизмнің нағыз өзегіне айналады.
Туған жерге деген сүйіспеншілік Туған елге –
Қазақстанға деген патриоттық сезімге ұласады.
Төртіншіден, жергілікті нысандар мен елді
мекендерге
бағытталған
«Туған
жер»
бағдарламасынан бөлек, біз халықтың санасына одан
да маңыздырақ – жалпыұлттық қасиетті орындар
ұғымын сіңіруіміз керек.
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Ол үшін «Қазақстаның қасиетті рухани
құндылықтары» немесе «Қазақстанның киелі
жерлерінің географиясы» жобасы керек.
Әрбір халықтың, әрбір өркениеттің баршаға ортақ
қасиетті жерлері болады, оны сол халықтың әрбір
азаматы біледі.
Бұл – рухани дәстүрдің басты негіздерінің бірі.
Біз – ұлан-ғайыр жері мен аса бай рухани
тарихы бар елміз. Ұлы Даланың көз жеткізгісіз
кең-байтақ аумағы тарихта түрлі рөл атқарған. Бірақ,
осынау рухани географиялық белдеуді мекен еткен
халықтың тонның ішкі бауындай байланысы
ешқашан үзілмеген.
Біз тарихымызда осынау көркем, рухани,
қастерлі жерлеріміздің біртұтас желісін бұрынсоңды
жасаған емеспіз.
Мәселе еліміздегі ескерткіштерді, ғимараттар
мен көне қалаларды қалпына келтіруде тұрған жоқ.
Идеяның түпкі төркіні Ұлытау төріндегі
жәдігерлер кешенін, Қожа Ахмет Ясауи мавзолейін,
Тараздың ежелгі ескерткіштерін, Бекет ата кесенесін,
Алтайдағы көне қорымдар мен Жетісудың киелі
мекендерін және басқа да жерлерді өзара
сабақтастыра отырып, ұлт жадында біртұтас кешен
ретінде орнықтыруды меңзейді.
Мұның бәрі тұтаса келгенде халқымыздың
ұлттық бірегейлігінің мызғымас негізін құрайды.
Біз жат идеологиялардың әсері туралы
айтқанда, олардың артында басқа халықтардың
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белгілі бір құндылықтары мен мәдени символдары
тұрғанын есте ұстауымыз керек.
Тиісінше,
оларға
өзіміздің
ұлттық
құндылықтарымыз арқылы ғана төтеп бере аламыз.
Қазақстанның қасиетті жерлерінің мәденигеографиялық белдеуі – неше ғасыр өтсе де бізді кез
келген рухани жұтаңдықтан сақтап, аман алып
шығатын символдық қалқанымыз әрі ұлттық
мақтанышымыздың қайнар бұлағы.
Ол – ұлттық бірегейлік негіздерінің басты
элементтерінің бірі. Сондықтан, мыңжылдық
тарихымызда біз алғаш рет осындай ауқымды
жобаны жасап, жүзеге асыруға тиіспіз.
Биыл Үкімет жұртшылықпен ақылдаса
отырып, жобаны әзірлеуі керек. Онда үш мәселе
қамтылғаны жөн. Нақтырақ айтқанда:
Аталған «Мәдени-географиялық белдеудің»
рөлі мен оған енетін орындар туралы әрбір
қазақстандық білуі үшін оқу-ағарту дайын-дығын
жүргізу қажет.
БАҚ осыдан туындайтын ұлттық ақпараттық
жобалармен жүйелі түрде, мықтап айналысуы керек.
Ішкі
және
сыртқы
мәдени
туризм
халқымыздың осы қастерлі мұраларына сүйенуге
тиіс. Мәдени маңыздылығы тұрғысынан біздің
Түркістан немесе Алтай – ұлттық немесе құрлықтық
қана емес, жаһандық ауқымдағы құндылықтар.
Бесіншіден, заманауи әлемдегі бәсекелік
қабілет – мәдениеттің де бәсекелік қабілеті деген сөз.
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АҚШ-тың «қырғи-қабақ соғыс» кезіндегі табысының
қомақты бөлігі Голливудтың еншісінде.
Біз ХХІ ғасырдың жаһандық картасында
ешкімге ұқсамайтын, дербес орны бар ұлт боламыз
десек,
«Жаһандағы
заманауи
қазақстандық
мәдениет» жобасын іске асыруға тиіспіз.
Әлем бізді қара алтынмен немесе сыртқы
саясаттағы ірі бастамаларымызбен ғана емес, мәдени
жетістіктерімізбен де тануы керек.
Бұл жоба нені көздейді?
Бірінші, отандық мәдениет БҰҰ-ның алты тілі
– ағылшын, орыс, қытай, испан, араб және француз
тілдерінде сөйлеуі үшін мақсатты ұстаным болуы
шарт.
Екінші, ол бүгінгі қазақстандықтар жасаған
және жасап жатқан заманауи мәдениет болуға тиіс.
Үшінші, мәдени қазыналарымызды әлем
жұртшылығына
таныстырудың
мүлдем
жаңа
тәсілдерін ойластыру керек.
Мәдени өнімдеріміз тек кітап түрінде емес,
әртүрлі мультимедиалық тәсілдермен де шыққаны
абзал.
Төртінші, бұған ауқымды мемлекеттік қолдау
жасалуы қажет. Сыртқы істер, Мәдениет және спорт,
Ақпарат және коммуникациялар министрліктері
жүйелі түрде, қоян-қолтық жұмыс істеуі керек.
Бесінші, бұл жұмыста шығармашылық зиялы
қауым, оның ішінде Жазушылар одағы мен Ғылым
академиясы, университеттер мен қоғамдық ұйымдар
үлкен рөл атқаруға тиіс.
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Біз заманауи мәдениетіміздің қандай өкілдері
әлемдік аренаға жол тартуы керектігін анықтап
алуымыз керек.
Ұлттық мәдениетіміздің озық үлгілерін іріктеп
алғаннан кейін шетелдерде оларды таныстыру
рәсімдерін өткіземіз.
2017 жыл жер жүзіне мәдениет саласындағы
қай
жетістіктерімізді
көрсете
алатынымызды
айқындап алу тұрғысынан шешуші жыл болмақ.
Содан соң бірегей бағдарламаны 5-7 жылда
тыңғылықты жүзеге асырамыз.
Осылайша, мың жылдық тарихымызда төл
мәдениетіміз
тұңғыш
рет
әлемнің
барлық
құрлықтарына жол тартып, басты тілдерінде
сөйлейтін болады.
Алтыншыдан, ұлт мақтанышы біздің бұрынғы
өткен батыр бабаларымыз, данагөй билеріміз бен
жырауларымыз ғана болмауға тиіс.
Мен
бүгінгі
замандастарымыздың
жетістіктерінің тарихына да назар аударуды
ұсынамын.
Бұл идеяны «Қазақстандағы 100 жаңа есім»
жобасы арқылы іске асырған жөн.
Еліміздің Тәуелсіздік жылнамасы жазыла
бастағанына небәрі 25 жыл болды. Бұл – тарих
тұрғысынан қас қағым сәт десек те, еліміз үшін
ғасырға
бергісіз
кезең.
Әрине,
жасалған
жұмыстардың маңызы мен ауқымына ешбір күмән
жоқ.
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Дегенмен, осы қыруар істі атқарған, ел
дамуына зор үлес қосқан азаматтардың өздері мен
олардың табысқа жету тарихы әдетте құрғақ фактілер
мен цифрлардың тасасында қалып қояды. Шын
мәнінде, Қазақстанның әрбір жетістігінің артында
алуан түрлі тағдырлар тұр.
«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы –
Тәуелсіздік жылдарында табысқа жеткен, еліміздің
әр өңірінде тұратын түрлі жастағы, сан алуан этнос
өкілдерінің тарихы.
Жобада нақты адамдардың нақты тағдырлары
мен өмірбаяндары арқылы бүгінгі, заманауи
Қазақстанның келбеті көрініс табады.
Біз «Жаныңда жүр жақсы адам» деген сөздің
байыбына бара бермейміз. Шын мәнінде, Тәуелсіздік
дәуірінде өзінің еңбегімен, білімімен, өнерімен озып
шыққан қаншама замандастарымыз бар. Олардың
жүріп өткен жолдары – кез келген статистикадан
артық көрсеткіш.
Сондықтан, оларды телевизиялық деректі
туындылардың кейіпкеріне айналдыруымыз керек.
Жастар өмірге шынайы көзбен қарап, өз тағдырларына
өздері иелік ете алатын азаматтар болуы үшін оларға
үлгі ұсынуымыз керек.
Қазіргі медиамәдениетті суырыла сөйлейтін
«шешендер» емес, өмірдің өзінен алынған шынайы
оқиғалар қалыптастырады. Мұндай оқиғаларды
көрсету бұқаралық ақпарат құралдарының басты
нысанасына айналуға тиіс.
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жөн.

Бұл жоба үш мәселені шешуге бағытталғаны

1. Ақылымен, қолымен, дарынымен заманауи
Қазақстанды жасап жатқан нақты адамдарды қоғамға
таныту.
2. Оларға ақпараттық қолдау жасап, танымал
етудің жаңа мультимедиалық алаңын қалыптастыру.
3. «100 жаңа есім» жобасының өңірлік нұсқасын
жасау. Ел-жұрт ұлтымыздың алтын қорына енетін
тұлғаларды білуге тиіс.
ҚОРЫТЫНДЫ
Мемлекет пен ұлт құрыштан құйылып, қатып
қалған дүние емес, үнемі дамып отыратын тірі ағза
іспетті. Ол өмір сүру үшін заман ағымына саналы
түрде бейімделуге қабілетті болуы керек.
Жаңа жаһандық үрдістер ешкімнен сұрамай,
есік қақпастан бірден төрге озды. Сондықтан,
заманға
сәйкес
жаңғыру
міндеті
барлық
мемлекеттердің алдында тұр.
Сынаптай сырғыған уақыт ешкімді күтіп
тұрмайды, жаңғыру да тарихтың өзі сияқты жалғаса
беретін процесс.
Екі дәуір түйіскен өліара шақта Қазақстанға
түбегейлі жаңғыру және жаңа идеялар арқылы
болашағын баянды ете түсудің теңдессіз тарихи
мүмкіндігі беріліп отыр.
Мен барша қазақстандықтар, әсіресе, жас
ұрпақ жаңғыру жөніндегі осынау ұсыныстардың
маңызын терең түсінеді деп сенемін.
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Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс –
біздің дамуымыздың ең басты қағидасы. Өмір сүру
үшін өзгере білу керек. Оған көнбегендер тарихтың
шаңына көміліп қала береді.
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НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ
Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания
ВВЕДЕНИЕ
Казахстан вступил в новый исторический
период.
В этом году своим Посланием я объявил о
начале Третьей модернизации Казахстана.
Так мы дали старт двум важнейшим процессам
обновления – политической реформе и модернизации
экономики.
Цель известна – войти в тридцатку развитых
государств мира.
Оба модернизационных процесса имеют четкие
цели и задачи, приоритеты, методы их достижения.
Уверен, что все будет сделано в сроки и максимально
эффективно. Но этого недостаточно.
Я убежден: начатые нами масштабные
преобразования
должны
сопровождаться
опережающей
модернизацией
общественного
сознания. Она не просто дополнит политическую и
экономическую модернизацию - она выступит их
сердцевиной.
Надо отметить, что за годы Независимости
нами был принят и реализован ряд крупных
программ.
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С 2004 года была реализована программа
«Мәдени мұра», направленная на восстановление
историко-культурных памятников и объектов на
территории Казахстана.
В 2013 году мы приняли программу «Халық
тарих
толқынында»,
позволившую
нам
системно собрать и изучить документы из ведущих
мировых архивов, посвященные истории нашей
страны.
А сегодня мы должны приступить к более
масштабной и фундаментальной работе.
Поэтому я решил поделиться своим видением
того, как нам вместе сделать шаг навстречу
будущему, изменить общественное сознание, чтобы
стать единой Нацией сильных и ответственных
людей.
I. О НАЦИОНАЛЬНОМ СОЗНАНИИ
В XXI ВЕКЕ
На наших глазах мир начинает новый, во
многом неясный, исторический цикл. Занять место в
передовой группе, сохраняя прежнюю модель
сознания и мышления, невозможно. Поэтому важно
сконцентрироваться, изменить себя и через
адаптацию к меняющимся условиям взять лучшее из
того, что несет в себе новая эпоха.
В чем был, на мой взгляд, главный недостаток
западных
моделей
модернизации
XX
века
применительно к реалиям нашего времени? В том,
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что они переносили свой уникальный опыт на все
народы и цивилизации без учёта их особенностей.
Даже
в
значительной
степени
модернизированные общества содержат в себе коды
культуры, истоки которых уходят в прошлое.
Первое условие модернизации нового типа –
это сохранение своей культуры, собственного
национального кода. Без этого модернизация
превратится в пустой звук.
Но это не значит консервацию всего в
национальном самосознании – и того, что дает нам
уверенность в будущем, и того, что ведет нас назад.
Новая модернизация не должна, как прежде,
высокомерно смотреть на исторический опыт и
традиции. Наоборот, она должна сделать лучшие
традиции предпосылкой, важным условием успеха
модернизации.
Без опоры на национально-культурные корни
модернизация повиснет в воздухе. Я же хочу, чтобы
она твердо стояла на земле. А это значит, что история
и национальные традиции должны быть обязательно
учтены.
Это платформа, соединяющая горизонты
прошлого, настоящего и будущего народа.
Убежден: важнейшая миссия
духовной
модернизации заключается и в примирении
различных полюсов национального сознания.
Я бы выделил несколько направлений
модернизации сознания как общества в целом, так и
каждого казахстанца.
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1. Конкурентоспособность
Сегодня не только отдельный человек, но и
нация в целом имеет шанс на успех, только развивая
свою конкурентоспособность.
Это означает прежде всего способность нации
предложить что-либо выигрышное по цене и качеству
на региональных и глобальных рынках. И это не только
материальный продукт, но и знания, услуги,
интеллектуальные продукты, наконец, качество
трудового ресурса.
Особенность завтрашнего дня в том, что
именно конкурентоспособность человека, а не
наличие
минеральных
ресурсов,
становится
фактором успеха нации.
Поэтому любому казахстанцу, как и нации в
целом, необходимо обладать набором качеств,
достойных XXI века. И среди безусловных
предпосылок этого выступают такие факторы, как
компьютерная грамотность, знание иностранных
языков, культурная открытость.
Поэтому и программа «Цифровой Казахстан»,
и программа трехъязычия, и программа культурного
и конфессионального согласия – это часть
подготовки нации (всех казахстанцев) к жизни в XXI
веке. Это часть нашей конкурентоспособности.
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2. Прагматизм
Модернизация невозможна без изменения ряда
привычек и стереотипов. В нашей истории есть
много примеров подлинного прагматизма.
На протяжении столетий наши предки
сохранили уникальный экологически правильный
уклад жизни, сохраняя среду обитания, ресурсы
земли, очень прагматично и экономно расходуя ее
ресурсы.
И только за несколько лет в середине прошлого
века нерациональное использование ресурсов
привело к исчезновению Аральского моря,
превращению тысяч гектаров плодородных земель в
зоны экологического бедствия. И это пример крайне
непрагматичного отношения к окружающей среде.
Так прежний национальный прагматизм обратился в
расточительность.
На пути модернизации нам стоит вспомнить
навыки предков. Прагматизм означает точное знание
своих национальных и личных ресурсов, их
экономное расходование, умение планировать свое
будущее.
Прагматизм
есть
противоположность
расточительности, кичливости, жизни напоказ.
Культура современного общества – это культура
умеренности, культура достатка, а не роскоши, это
культура рациональности.
Умение жить рационально, с акцентом на
достижение реальных целей, с акцентом на
образование,
здоровый
образ
жизни
и
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профессиональный успех – это и есть прагматизм в
поведении.
И это единственно успешная модель в
современном мире. Когда же нация и индивид не
ориентированы
на
конкретные
практические
достижения, тогда и появляются несбыточные,
популистские идеологии, ведущие к катастрофе.
К сожалению, история дает нам немало
примеров,
когда
целые
нации,
ведомые
несбыточными идеологиями, терпели поражение. Мы
видели крах трех главных идеологий прошлого века
– коммунизма, фашизма и либерализма.
Век радикальных идеологий прошел. Нужны
ясные, понятные и устремленные в будущее
установки. Такой установкой может быть ориентация
на достижение конкретных целей с расчетом своих
возможностей и пределов как человеком, так и
нацией в целом. Реализм и прагматизм – вот лозунг
ближайших десятилетий.
3. Сохранение национальной идентичности
Само
понятие
духовной
модернизации
предполагает изменения в национальном сознании.
Здесь есть два момента.
Во-первых,
это
изменение
в
рамках
национального сознания.
Во-вторых, это сохранение внутреннего ядра
национального «Я» при изменении некоторых его
черт.
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В чем опасность господствующих сегодня
моделей модернизации? В том, что модернизация
рассматривается как переход от национальной
модели развития к некой единой, универсальной. Но
жизнь неизменно доказывает, что это ошибка! На
практике разные регионы и страны выработали свои
модели.
Наши национальные традиции и обычаи, язык
и музыка, литература и свадебные обряды, – одним
словом, национальный дух, должны вечно оставаться
с нами.
Мудрость
Абая,
перо
Ауэзова,
проникновенные строки Джамбула, волшебные звуки
Курмангазы, вечный зов аруаха – это только часть
нашей духовной культуры.
Но модернизация состоит и в том, что ряд
архаических и не вписывающихся в глобальный мир
привычек и пристрастий нужно оставить в прошлом.
Это касается и такой особенности нашего
сознания, как региональное разделение единой
нации. Знать и гордиться историей своего края – дело
нужное и полезное. Вот только забывать о гораздо
большем – о принадлежности к единой и великой
нации – нельзя.
Мы строим меритократическое общество, где
каждый должен оцениваться по личному вкладу и по
личным профессиональным качествам. Такая система
не терпит кумовства. Это форма развития карьеры в
отсталых обществах.
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Задача не в том, чтобы заниматься
перечислением положительного и отрицательного в
накопленном опыте. Задача в том, чтобы понять два
непреложных правила.
Первое. Никакая модернизация не может иметь
место без сохранения национальной культуры.
Второе. Чтобы двигаться вперед, нужно
отказаться от тех элементов прошлого, которые не
дают развиваться нации.
4. Культ знания
Стремление к образованию всегда было
характерно для нашего народа.
Многое было сделано за годы Независимости.
Мы
подготовили
десятки
тысяч
молодых
специалистов в лучших университетах мира. Начало,
как известно, было положено программой «Болашак»
еще в начале 90-х годов прошлого века. Мы создали
ряд университетов очень высокого уровня, систему
интеллектуальных школ и многое другое.
Но культ образования должен быть всеобщим.
И тому есть жесткая и ясная причина.
Технологическая революция ведет к тому, что в
ближайшие десятилетия половина существующих
профессий исчезнет. Такой скорости изменения
профессионального облика экономики не знала ни
одна эпоха.
И мы вступили в эту эпоху. В таких условиях
успешно жить сможет только высокообразованный
человек, который может относительно легко менять
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профессию именно благодаря высокому уровню
образования.
Поэтому Казахстан сегодня в числе самых
передовых стран мира по доле бюджетных расходов
на образование.
Каждый казахстанец должен понимать, что
образование - самый фундаментальный фактор
успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи
образование должно стоять первым номером.
Если в системе ценностей образованность
станет главной ценностью, то нацию ждет успех.
5. Эволюционное, а не революционное
развитие Казахстана
В этом году исполнится 100 лет со дня тех
радикальных перемен на огромной части Евразии,
что произошли в октябре 1917 года. Весь ХХ век
прошел под знаком революционных потрясений.
Каждый народ извлекает свои уроки из
истории. Это его право, и нельзя навязывать другим
свою точку зрения. Но также никто не вправе
навязывать нам свое субъективное видение истории.
А уроки ХХ века для нашего народа во многом
трагические.
Во-первых, был сломан естественный путь
национального развития и навязаны чуждые формы
общественного устройства.
Во-вторых,
нанесен
страшный
демографический удар по нации. Удар, который
сказался на протяжении целого столетия.
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В-третьих, едва не были утрачены казахский
язык и культура.
В-четвертых,
территория
Казахстана
превратилась во многих регионах в территорию
экологического бедствия.
Конечно, в истории не бывает только черного и
белого цвета. XX век принес немало позитивного
Казахстану.
Это индустриализация, создание социальной и
производственной инфра-структуры, формирование
новой интеллигенции.
Определенная модернизация произошла. Но
это была модернизация территории, а не нации.
Мы должны ясно понимать уроки истории.
Эпоха революций не прошла. Они сильно
изменились по форме и содержанию. Но вся наша
недавняя история говорит прямо и недвусмысленно:
только эволюционное развитие дает нации шанс на
процветание. В противном случае мы снова попадем
в исторический капкан.
Эволюционное
развитие
как
принцип
идеологии должно быть одним из ориентиров и на
личностном, индивидуальном уровне для каждого
казахстанца.
Конечно, эволюционное развитие общества как
принцип не означает вечной консервации, но важно
понять не только уроки истории, но и примеры
современности и сигналы будущего.
Характер революций изменился. Они обретают
отчетливую
национальную,
религиозную,
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культурную или сепаратистскую окраску. Но в
подавляющем большинстве случаев все кончается
насилием и экономическим крахом.
Поэтому серьезное переосмысление того, что
происходит в мире, – это часть огромной
мировоззренческой,
идеологической
работы,
которую должны провести и общество в целом, и
политические партии и движения, и система
образования.
6. Открытость сознания
Многие проблемы возникают из-за того, что
большой, глобальный мир стремительно меняется, а
массовое сознание остается в «домашних рамках».
Казалось
бы,
что
доказывать
необходимость массового
и
форсированного
обучения английскому языку, когда по всему миру
более миллиарда человек изучают его наряду с
родным как язык профессиональной коммуникации?
Неужели более 400 миллионов граждан
Европейского союза не уважают свой родной
немецкий, французский, испанский, итальянский
или другой язык? Неужели сотни миллионов
китайцев, индонезийцев или малайцев просто так
изучают английский?
Это не чье-то субъективное желание, это
условие для работы в глобальном мире.
Но вопрос не только в этой частности.
Открытость сознания означает по крайней мере три
особенности сознания.
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Во-первых, понимание того, что творится в
большом мире, что происходит вокруг твоей страны,
что происходит в твоей части планеты.
Во-вторых, открытость сознания – это
готовность к переменам, которые несет новый
технологический уклад. Он изменит в ближайшие 10
лет огромные пласты нашей жизни – работу, быт,
отдых, жилище, способы человеческого общения.
Нужно быть готовым к этому.
В-третьих, способность перенимать чужой
опыт, учиться у других. Две великие азиатские
державы, Япония и Китай – классическое
воплощение этих способностей.
Открытость и восприимчивость к лучшим
достижениям, а не заведомое отталкивание всего «не
своего» – вот залог успеха и один из показателей
открытого сознания.
Почему столь важно открытое сознание в
будущем мире?
Если казахстанцы будут судить о мире из окон
своих домов, то можно и не увидеть, какие бури
надвигаются в мире, на материке или в соседних
странах. Можно не увидеть леса за деревьями, можно
не понять даже внешних пружин, которые
заставляют нас иногда серьезно менять подходы.
II. ПОВЕСТКА ДНЯ НА БЛИЖАЙШИЕ
ГОДЫ
Общественное сознание требует не только
выработки принципов модернизации, но и
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конкретных проектов, которые могли бы позволить
ответить на вызовы времени без утраты великой
силы традиции.
Я вижу несколько конкретных проектов,
которые можно развернуть в ближайшие годы.
Во-первых, необходимо начать работу для
поэтапного перехода казахского языка на латиницу.
Мы очень бережно и тактично подошли к этому
вопросу. Здесь нужна спокойная поэтапность. И мы
готовились к этому с осторожностью все годы
Независимости.
История графики казахского языка имеет
глубокие корни.
В VI–VII веках, в ранние средние века, на
территории Евразии зародилось и действовало
древнетюркское руническое письмо, известное в
науке как орхоно-енисейское письмо.
В VI–VII веках возникла древнетюркская
письменность – один из древнейших типов
буквенного письма человечества.
С V по XV век тюркский язык был языком
межнационального общения на большей части
Евразии.
Например, в Золотой Орде официальные
документы и международная переписка велись в
основном на тюркском языке.
Начиная с X по XX век, почти 900 лет, на
территории Казахстана применялась арабская
графика.
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Отход
от
рунической
письменности,
распространение арабского языка и арабской
графики начались после принятия ислама.
7 августа 1929 года Президиумом ЦИК СССР и
СНК СССР было принято постановление о введении
нового латинизированного алфавита «Единый
тюркский алфавит».
Латинизированный
алфавит
официально
использовался с 1929 по 1940 год, после чего был
заменен кириллицей.
13 ноября 1940 года был принят Закон «О
переводе
казахской
письменности
с
латинизированной на новый алфавит на основе
русской графики».
Таким образом, история изменения алфавита
казахского языка определялась в основном
конкретными политическими причинами.
В декабре 2012 года в своем ежегодном
Послании народу Казахстана «Казахстан-2050» я
сказал: «Нам необходимо с 2025 года приступить к
переводу нашего алфавита на латиницу».
Это означает, что с этого времени мы должны
во всех сферах начать переход на латинский алфавит.
То есть к 2025 году делопроизводство,
периодические издания, учебники и все остальное мы
начинаем издавать на латинице.
А сейчас приступим к подготовке начала
перехода на латинский алфавит.
Переход на латиницу также имеет свою
глубокую историческую логику. Это и особенности
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современной технологической среды, и особенности
коммуникаций в современном мире, и особенности
научно-образовательного процесса в XXI веке.
Поэтому 2025 год не за горами, и
Правительству нужно иметь четкий график перехода
казахского языка на латиницу.
В наших школах все дети изучают английский
язык. Это – латиница. То есть для молодежи не будет
проблем.
Полагаю, что до конца 2017 года необходимо с
помощью ученых и широкой общественности
принять единый стандартный вариант казахского
алфавита в новой графике. С 2018 года начать
подготовку кадров для преподавания нового
алфавита и подготовку учебников для средней
школы.
В ближайшие 2 года провести необходимую
организационную и методическую работу.
Конечно, в период адаптации определенное
время будет работать и кириллица.
Во-вторых, это проект «Новое гуманитарное
знание. 100 новых учебников на казахском языке» по
общественным и гуманитарным наукам.
Суть его состоит в следующем:
1. Мы должны
создать
условия
для
полноценного образования студентов по истории,
политологии, социологии, философии, психологии,
культурологии, филологии. Наша гуманитарная
интеллигенция
должна
быть
поддержана
государством путем восстановления гуманитарных
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кафедр в вузах страны. Нам нужны не просто
инженеры и медики, но и люди, хорошо понимающие
современность и будущее.
2. Нам нужно перевести в ближайшие годы 100
лучших учебников мира с разных языков по всем
направлениям гуманитарного знания на казахский
язык и дать возможность нашей молодежи учиться
по лучшим мировым образцам. Уже в 2018/2019
учебном году мы должны начать обучать наших
студентов по этим учебникам.
3. Для этих целей на базе уже существующих
переводческих
структур
нужно
создать
негосударственное Национальное бюро переводов,
которое бы по заказу Правительства начало эту
работу уже летом 2017 года.
Чего мы добьемся этой программой?
Это прежде всего качественно другой уровень
подготовки сотен тысяч наших студентов.
Далее, это подготовка кадров, адаптированных
к глобальной конкуренции в сфере знания.
Наконец, это те люди, которые и станут
главными проводниками принципов модернизации
сознания
–
открытости,
прагматизма,
конкурентоспособности.
Будущее
творится
в
учебных аудиториях.
Наше социальное и гуманитарное знание
долгие годы было законсервировано в рамках одного
учения и в рамках одного взгляда на мир. Выход на
казахском языке 100 лучших учебников мира даст
эффект уже через 5–6 лет. Нужно брать все самое
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современное и иметь переводы на государственный
казахский язык. И это задача государства.
Правительству необходимо проработать этот
вопрос и решить его с учетом переводческих кадров,
авторских прав, учебно-методических программ,
профессорско-преподавательского состава и т. д.
В-третьих, патриотизм начинается с любви к
своей земле, к своему аулу, городу, региону, с любви
к малой родине. Поэтому я предлагаю программу
«Туған жер», которая легко перейдет в более
широкую установку – «Туған ел».
«Туған жерін сүйе алмаған сүйе алар ма туған
елін?» или «С чего начинается Родина?».
В этих
произведениях есть большой смысл.
Почему малая родина? Человек – существо не
только рациональное, но и эмоциональное. Малая
родина – это место, где ты родился и вырос, а порой
и прожил всю жизнь.
Там горы, реки, рассказы и мифы об их
возникновении, имена людей, оставшихся в памяти
народа. Можно продолжить перечисление. Все это
важно.
Особое отношение к родной земле, ее
культуре, обычаям, традициям – это важнейшая
черта патриотизма. Это основа того культурногенетического кода, который любую нацию делает
нацией, а не собранием индивидов.
На протяжении столетий наши предки
защищали конкретные места и районы, сохранив для
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нас миллионы квадратных километров благодатной
земли. Они сохранили будущее.
Что означает на практике любовь к малой
родине, что означает программа «Туған жер»?
Первое: необходимо организовать серьезную
краеведческую работу в сфере образования, экологии
и благоустройства, изучение региональной истории,
восстановление культурно-исторических памятников
и культурных объектов местного масштаба.
Например, лучшая форма патриотизма – это
изучение истории родного края в средних школах.
Второе:
это
содействие
бизнесменам,
чиновникам, представителям интеллигенции и
молодежи, которые, переехав в другие регионы
страны, хотели бы поддержать свою малую родину.
Это нормальное и патриотическое желание, и его
нужно поддерживать, а не запрещать.
Третье: местным властям нужно системно и
организованно подойти к программе «Туған жер».
Нельзя пускать эту работу на самотек, потому
что она требует взвешенности и правильности в
понимании.
Мы должны найти разные формы поддержки и
социального уважения, которые помогут малой
родине, включая механизм спонсорской помощи.
Здесь огромное поле для работы.
Мы можем быстро озеленить наши города,
значительно помочь компьютеризации школ,
поддержать региональные вузы, художественные
фонды местных музеев и галерей и т. д.
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Кратко говоря, программа «Туған жер» станет
одним
из
настоящих
оснований
нашего
общенационального патриотизма.
От малой родины начинается любовь к
большой родине – своей родной стране
(к Казахстану).
В-четвертых, наряду с проектом «Туған жер»,
который направлен на местные, локальные объекты и
поселения, нам необходимо укрепить в сознании
народа и другое – общенациональные святыни.
Нам нужен проект «Духовные святыни
Казахстана», или, как говорят ученые, «Сакральная
география Казахстана».
У каждого народа, у каждой цивилизации есть
святые места, которые носят общенациональный
характер, которые известны каждому представителю
этого народа.
Это одно из оснований духовной традиции.
Для Казахстана это особенно важно. Мы – огромная
по территории страна с богатой духовной историей.
Иногда наши размеры играли разную роль в истории.
Но никогда в народе не прерывалась связь в этом
духовном географическом поясе.
Однако при этом за всю историю мы не
создали единое поле, единую цепочку этих важных с
точки зрения культуры и духовного наследия святых
мест.
Вопрос даже не в реставрации памятников,
зданий, сооружений.
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Вопрос в том, чтобы увязать в национальном
сознании воедино комплекс памятников вокруг
Улытау и мавзолея Кожа Ахмета Яссауи, древние
памятники Тараза и захоронения Бекет-Ата, древние
комплексы Восточного Казахстана и сакральные
места Семиречья, и многие другие места. Все они
образуют каркас нашей национальной идентичности.
Когда сегодня говорят о воздействии чуждых
идеологических влияний, мы не должны забывать,
что за ними стоят определенные ценности,
определенные культурные символы других народов.
А им может противостоять только собственная
национальная символика.
Культурно-географический
пояс
святынь
Казахстана – это и есть такая символическая защита
и источник гордости, который незримо несет нас
через века.
Это один из элементов каркаса национальной
идентичности, поэтому впервые за тысячелетнюю
историю мы должны разработать и осуществить
такой проект.
В течение года Правительству в диалоге с
общественностью нужно разработать этот проект и
увязать в нем три элемента:
1. Нужна образовательная подготовка каждого
казахстанца по роли и месту этого «Культурногеографического пояса».
2. Наши СМИ должны серьезно и системно
заняться
национальными
информационными
проектами в этой связи.
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3. Внутренний и внешний культурный туризм
должен опираться на это символическое наследие
народа. По своему культурному значению тот же
Туркестан или Алтай имеют не просто национальное
или континентальное значение, – это глобальные
величины.
В-пятых,
конкурентоспособность
в
современном
мире
и
конкурентоспособность
культур. Огромная часть успеха США в эпоху
«холодной войны» – это успехи Голливуда. Если мы
хотим быть нацией со своим неповторимым местом
на глобальной карте XXI века, то мы должны
реализовать еще один проект – «Современная
казахстанская культура в глобальном мире».
Речь идет о том, чтобы мир узнал нас не только
по ресурсам нефти и крупным внешнеполитическим
инициативам, но и по нашим культурным
достижениям.
О чем должна пойти речь в этом проекте?
Первое – нужен целевой подход, чтобы
отечественная культура зазвучала на шести языках
ООН: английском, русском, китайском, испанском,
арабском, французском.
Второе – это должна быть именно современная
культура, та, что создана и создается нашими
современниками.
Третье – это должна быть абсолютно
современная по форме подачи материала методика.
Например, это не просто книги, но весь набор
мультимедийного сопровождения.
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Четвертое
–
должна
быть
серьезная
государственная поддержка. В частности, системная
работа
Министерства
иностранных
дел,
Министерства культуры и спорта, Министерства
информации и коммуникаций.
Пятое – огромная роль всей нашей творческой
интеллигенции, в том числе Союза писателей и
Академии наук, университетов и общественных
организаций.
Что из нашей современной культуры должно
продвигаться в мире?
Это очень серьезная и трудоемкая работа,
которая включает не только отбор лучших
произведений национальной культуры, но и
презентацию их за рубежом.
Это и огромная переводческая работа, и
специальные
методы
продвижения
наших
культурных достижений – книг, пьес, скульптур,
картин, музыкальных произведений, научных
открытий и т. д.
Все это конструктивная и благородная задача.
Полагаю, что 2017 год должен стать решающим: мы
должны четко определиться, что хотим показать
миру в сфере культуры. А реализовать эту
уникальную программу можно за 5–7 лет.
Впервые за тысячелетнюю историю наша
культура зазвучит на всех континентах и на всех
главных языках мира.
В-шестых, я предлагаю направить внимание
общества на современность, на историю наших
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современников. Это можно реализовать в проекте
«100 новых лиц Казахстана».
История Независимости – это всего лишь
четверть века. Но какая! Исторический масштаб
свершений не вызывает сомнений. Однако часто за
рядом цифр и фактов не видно живых человеческих
судеб. Разных, ярких, драматических и счастливых.
Проект «100 новых лиц Казахстана» – это
история 100 конкретных людей из разных регионов,
разных возрастов и национальностей, которые
добились успеха за эти стремительные годы.
Это должны быть конкретные истории
конкретных людей, это облик современного
Казахстана. Рядом с нами столько выдающихся
современников,
которых
породила
эпоха
Независимости. Их рассказ о жизни убедительнее
любой статистики. Мы должны сделать их героями
нашей телевизионной документалистики. Мы
должны сделать их образцом для подражания, для
трезвого и объективного взгляда на жизнь.
Современная медиакультура строится не на
«говорящих головах», а на создании подлинных
историй жизни. Вот создание таких подлинных
историй
и
должно
стать
предметом
профессиональной работы наших средств массовой
коммуникации.
Этот проект нужно ориентировать на решение
трех задач:
1. Показать обществу реальное лицо тех, кто
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своим умом, руками и талантом творит современный
Казахстан.
2. Создать новую мультимедийную площадку
информационной поддержки и популяризации наших
выдающихся современников.
3. Создать не только общенациональные, но и
региональные проекты «100 новых лиц». Мы должны
знать тех, кто составляет золотой фонд нации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Государство и нация – не статичная
конструкция, а живой развивающийся организм.
Чтобы жить, нужно обладать способностью к
осмысленной адаптации.
Новая глобальная реальность пришла без стука
и разрешения ко всем – именно поэтому задачи
модернизации стоят сегодня практически перед
всеми странами.
Время не останавливается, а значит,
модернизация,
как
и
сама
история,
–
продолжающийся процесс.
На новом разломе эпох у Казахстана есть
уникальный исторический шанс через обновление и
новые идеи самим построить свое лучшее будущее.
Я уверен: казахстанцы, особенно молодое
поколение, понимают важность предложения нашей
модернизации.
В новой реальности внутреннее стремление к
обновлению – это ключевой принцип нашего
развития. Чтобы выжить, надо измениться. Тот, кто
не сделает этого, будет занесен тяжелым песком
истории.
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