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Жерлесіміз Жаннұр 
Ниязбекова Қытайдың 

«Үздік жыл студенті» 
атанды. Бұл – қытайлық 
студенттер арасындағы 

жоғары деңгейдегі марапат. 
Қытайда осы марапатқа 
ие болған тұңғыш қазақ 
Жаннұрды табысымен 

құттықтаудың сәті түсті.

АР-НАМЫС – СЕНІҢ 
ӨМІР БОЙҒЫ АБЫРОЙЫҢ
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Бұл зерттеу маған 

зор шабыт сыйлады

Барлық мамандық 
атаулының өз ұстазы бар

Құдайға 
соғыс 
ашқан ел
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НАУРЫЗ НАҚЫШТАРЫ

2%: ЖҰМЫС САПАСЫН 

ЕКІ ЕСЕ ЖАҚСАРТТЫ МА?
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БҰЛ ЗЕРТТЕУ 
МАҒАН ЗОР 

ШАБЫТ СЫЙЛАДЫ
Көктемнің шуақты аптасында «Құтадғу білік» еңбегінің жаңа аудармасы жарыққа шықты» 

деген сүйінші хабар жетті бізге. Қарахандар дәуірінде жазылған құнды жәдігерді PhD докторы 
Бекарыс Нұриман аударған. Еңбектің атауы – «Құтты билік: «Құтадғу біліктен» таңдамалы 
бәйіттер». Аударма кітаптың мазмұны, осыған дейінгі еңбектерден ерекшелігі турасында толы-
ғырақ білу үшін автормен емен-жарқын әңгімелестік. 
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Республикалық қоғамдық-
әлеуметтік, ғылыми-көпшілік 

«Ұстаз мәртебесі» газеті 
2011 жылдың 18 наурызынан 
бастап жарық көріп келеді. 
Биыл жарық көргеніне – 10 

жыл. Он жылдық белесті 
абыроймен аттаған 

басылымның өз ұстанымы, өз 
айтары, өз бағыты бар.
Тәжірибелі журналист 

Нұрлан Көбегенұлының 
бастамасымен жарыққа 

шыққан газет мерзімді 
басылымдар нарығында 
өз орнын қалыптастырды. 
Қазірде үш тілде ақпарат 

тарататын жеке сайты, 
әлеуметтік желілерде 

парақшасы бар. 
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АЙТҚАНЫНАН ҚАЙТПАУ – 
ТАБАНДЫЛЫҚ ПА, ҚЫРСЫҚТЫҚ ПА?



66TANYM

2021
Шығыс күнтізбесі бойынша Сиыр жылына 
аяқ бастық. Жаңа жыл мен арайлап атқан 

әрбір таңнан бақыт, байлық күтетін халықпыз. 
Жаңалық атаулыдан жақсылық күтетін сол 

дәстүрмен назарларыңызға жаңа жылға 
арналған жұлдыз-жорамалды ұсынамыз.
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Ауа райының күрт өзгеруі, 
жауынның жаууы, найзағайдың 
жарқылы сынды табиғи құбылыстың 
қалай пайда болатынын адамзат 
ертеден-ақ зерттеп, болжаған. 
Ал ата-бабамыз көшпелі халық 
болғандықтан, ауа райын құстар 
мен ауған бұлттың, жүгірген аңның, 
аққан судың, төрт түлік малдың 
қозғалысына қарап  білген. Мысалы, 
күн қызыл шапаққа оранып 
батса, ертесіне ыстық болады, ай 
қораланса, қыс қатты болады. Үркер 
суға түссе, күн жауынды болады 
деп дөп басып айтып отырған. Бір 
таңқаларлығы, бұл болжамдар қанша 
ғасыр өтсе де өзектілігін жоймады.

Болжаммен шектелгісі келмеген 
Еуропа бұл саланы тыңғылықты 
зерттеуге XVII ғасырда кірісті. 
Мәселен, Италия ғалымы Г.Галилей 
мен Э.Торричелли алғашқы 
метеорологиялық аспапқа жататын 
барометр мен термометрді 
құрастырып, метеорологияның 
дамуына ықпал етті. Кейіннен желдің 
жылдамдығын, жауын-шашынның 
мөлшерін, ауаның ылғалдылығын 
анықтайтын құрылғылар шыға 
бастады. Бұлардың барлығы  сала 
дамуының алғашқы сатысы еді. 
Кейіннен ауа-райын болжауға 
арналған құралдар саны артып, жер-
жерде арнайы мамандар даярланып, 
станциялар құрыла бастады. 

МЕТЕОРОЛОГИЯ: 
БОЛЖАМ БА, 

ӘЛДЕ ҒАЙЫП ПА?
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ҚҰДАЙҒА 
СОҒЫС 

АШҚАН ЕЛ

«Араб тілінде «әулие» (уәлилер) – «уәли» 
сөзі нің көпше түрі. Ислам діні тұрғысынан 
«уәли» – Алланың досы, яғни сүйген құлы 

деген мағынаны білдіреді. 
Ахун – мұсылмандық діни лауазым, 

сонымен қатар тәрбиеші, ұстаз 
мағынасына ие. ХVIII ғасырдың екінші 
жартысынан бастап қазақ даласында 

қолданылған бұл діни лауазым 
Бұхара шәрифтің медреселерінде 
ислам ғұламаларының ең жоғарғы 

дәрежелерінің бірі болған. 
Ишан деп әдетте сопылық мектептің 

жетекші өкілдерін айтқан. Қазақ 
арасында үлкен құрмет пен беделге 

ие болған ишандардың дәрежесі 
әулиелерге жақын болған. Осы орайда 

ерекше қасиетімен Сыр өңіріне аты 
мәшһүр болған әулие, ишандардың 

таңғажайып оқиғаларын оқырман 
назарына ұсынып отырмыз.

*     *     *

*     *     *

АЙҚОЖА ИШАННЫҢ КЕРЕМЕТІ
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МЕН АЛДАРМЫН, АЛДАРМЫН! 

          * *
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ТАЭКВАНДОНЫҢ ПАЙДА БОЛУ 
ТАРИХЫН БІЛЕМІЗ БЕ? 

РЕЙТИНГТЕ 
АЛҒА ЖЫЛЖЫДЫД
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