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1 желтоқсан – Тұңғыш Президент күні. 
Бұл күн – республика жұртшылығын 
Елбасының жанына топтастыратын 

тағы бір бүкілхалықтық мереке. Еліміз 
тәуелсіздік алған күннен басталған 

президенттік институт барлық 
қиыншылықты еңсеруге жол ашып қана 

қоймай, экономикасы қарқынды дамыған 
мемлекетке айналуға мүмкіндік берді. 
Бұл күннің шығу төркініне шолу жасар 

болсақ, 2011 жылдың 10 желтоқсаны күні 
ҚР Парламенті Сенаты депутаттарының 

бастамасымен «Қазақстан 
Республикасындағы мерекелер туралы» 

ҚР Заңына толықтыру енгізу туралы» 
ҚР Заңы қабылданды. Бұл заң 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Күнін белгілеген еді. 

      Жалпы, Тәуелсіз Қазақстанның дүниеге 
келуінің ұлы шежіресі бірқатар тарихи 

кезеңдерден тұрады. Олар: 1990 жылдың 
сәуірінде Н.Назарбаевты Республика 
Президенті лауазымына тағайындау, 

1990 жылдың қазанында  Қазақстанның 
тәуелсіздігі туралы Декларация, 1991 
жылдың тамызында  Семей ядролық 
сынақ полигонының жабылуы және 

республикалық егемен алтын-валюта 
қорын құру, 1991 жылдың желтоқсанында  

алғашқы бүкілхалықтық президенттік 
сайлау, біздің мемлекетіміздің жаңа 

атауы туралы шешім қабылдау, 16 
желтоқсанда  «Қазақстанның мемлекеттік 

тәуелсіздігі туралы» Конституциялық 
заңды қабылдау, 1993 жылдың 15 

қарашасында өзіміздің ұлттық валютаны 
және қаржы жүйесін енгізу.

ҚҰБЫЛМАЛЫ 
ВИРУС

Биыл жылдың басы жайсыз басталды. 
Әлемді әбігерге салған COVID-19 
пандемиясынан халықтың күйбең 

тіршілігі тұралап қалды. Жағдай 
ушықпас үшін үйде болғанның 
әсерінен ел экономикасының 

бәсеңдегіні байқалды. Өзгелердей 
емес, коронадағдарыс салқынына 

төтеп бере алған өңіріміздің 
экономикасы сәл баяулағанымен 
бірқатар салаларда оң динамика 
байқалады. Экономиканы қолдау 

үшін дер шағында қабылданған 
дағдарысқа қарсы бастамалар да 
осы орайда өзіндік рөл атқарғаны 

сөзсіз. Мұны аймақ басшысы 
Гүлшара Әбдіқалықованың Президент 

жанындағы орталық коммуникациялар 
қызметі алаңында өткен баспасөз 
конференциясында осы жылдың 
9 айындағы облыстың әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштері жайында 
айтқан сөзінен аңғардық.
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РАУАН мен КҮНСҰЛУ – 
«ДАРЫН» СЫЙЛЫҒЫНЫҢ 

ИЕГЕРІ

NEWS

САЛА ДАМУЫНДА СЕРПІН БАР
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Игі істер уақыты

MEN BAQYTTY 
ANAMYN
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Жалпы үш түрлі жолмен тарайтын бұл аурудың пайда болуының 
екі себебі бар. Біріншісі, бастапқыда ауру шимпанзелерде пайда 
болған. Ал екіншісі, африкалық маймылдан шыққан деген болжам 

бар. Ғалымдардың пікірінше, адам індетті 1931 жылы тіпті одан бұрын 
жұқтырған. Ал сол уақытта кейбір тайпа шимпанзелерді жеумен күн 
көргендіктен ауруды жұқтырған. Бастапқыда вирусты жұқтырғандар 

ауруды жеңіп шыққан. Бірақ уақыт өте келе вирус қатты күшейіп, 
мутацияға ұшыраған. Инфекцияны жұқтырған алғашқы адам — Миссури 

штатының тұрғыны Роберт Рейфорд есімді жасөспірім. Ол 1969 жылы 
СПИД-тен қайтыс болады. Дәрігерлер науқасты шақырту бойынша 

жыныстық қызмет көрсеткен деп есептейді. Кейбір деректерде СПИД 
екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Еуропада пайда болған деген де 

болжам бар. Ол кезде иммундық жүйесі әлсіреген адамдарға ғана әсер 
ететін ауру балалардың өмірін жалмай бастады. Осындай ұқсас індет 

түрін жұқтыру науқас СПИД-пен ауырған дегенді білдіреді. Ал Голландия 
зерттеушісі бұл індет Балтықтың порт қаласы Данцигтан басталып, 

Еуропаның бүкіл аумағына таралған деп санайды. Ауру шприцті қайта 
пайдалану салдарынан таралған. Себебі сол кезде көпшілігі бір рет 

қолданылған инені бірнеше рет пайдалуды әдет қылған. Бір қызығы, ол 
кезде балалардың тек үштен бірі ғана аурудан қайтыс болды. Яғни сол 
уақытта олар жұқтырған вирус бүгінгі күндегі өлімге әкеп соғатын ауру 

түріне айналып үлгермеген.
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ИНФЕКЦИЯ қайдан тараған?
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БІЗДІҢ МӨЛДІР ӘЛЕМ
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ШЫНЫ ЗАУЫТЫ
ҚАШАН ІСКЕ ҚОСЫЛАДЫ?

АБАЙДЫҢ 
ФИЛОСОФИЯЛЫҚ 

МҰРАСЫ

ӨҢІРДЕ НӘТИЖЕЛІ 
ЕҢБЕК БАР

ÑÛÐ ÁÎÉÛ – 
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ÑÛÐ ÁÀËÓÀÍÄÀÐÛ 
ÁÀÁÛÍÄÀ

ДАЛА ҚАСҚЫРЛАРЫН 
ҚАНДАЙ ӨЗГЕРІСТЕР 

КҮТІП ТҰР?

ÃÎËÎÂÊÈÍ ØÀÐØÛ 
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ЖЫЛЫ КИІМДІ ҚАЛАЙ ТАҢДАЙМЫЗ?
ЖЫЛЫ КИІМДІ ҚАЛАЙ ТАҢДАЙМЫЗ?

Күн суытты, 
жылы киініп 

жүру маусымы 
басталды. Трендтен 
шыққан киімдерді 

бір бұрышқа 
жиыстырып, 

сәндегі үлгілерді 
үйлестіріп, 

талғамыңызды 
таныта аласыз. 
Олай болса, біз 

ұсынған үлгіні 
көріңіз.


