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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ 
ПСИХИКАЛЫҚ 
САУЫҚТЫРУ 
ОРТАЛЫҒЫНЫҢ 
МӘЛІМЕТІНШЕ 
ПСИХИКАЛЫҚ 
АУРУҒА 
ШАЛДЫҚҚАН 
АЛМАТЫ-
ЛЫҚТАРДЫҢ 
САНЫ ЖЫЛ САЙЫН 
АРТЫП КЕЛЕДІ. 
МӘСЕЛЕН, БҮГІНГІ 
КҮНІ ОРТАЛЫҚТА 
ЕСЕПТЕ ТҰРҒАН 
НАУҚАСТАРДЫҢ 
САНЫ 10 
МЫҢНАН АСЫП, 
ӨТКЕН ЖЫЛМЕН 
САЛЫСТЫР ҒАНДА 
15 ПАЙЫЗҒА 
ӨСКЕН. 

Газетке жазылып, бағалы сыйлық алудың шарты төмендегідей:
-

Расында, қателескен адамды 
кеудесінен итермей, жаңа өмір 
бастауына мүмкіндік туғызу әр 
мемлекеттің міндеті. Алажіпті ат-
тағанның бәрін түрмеге тоғыту елге 
де абырой бермейді. Соны ескер-
гендіктен болар, тұжырымдамада: 
«Бас бостандығынан айыру орын-
дарынан босатылған азаматтарды 
толыққанды қоғам мүшесі ретінде 
әлеуметке қосу аясындағы тұтас 
мемлекеттік саясатты қамтамасыз 
етуге бағытталған жүйелі шаралар 
қажет. Жалпы алғанда қылмыстық 

жазаларды атқару жүйесін жал-
пыға бірдей халықаралық стан-
дарттарға одан әрі жақындата беру 
керек» деген меже белгіленген 
еді. Заңнамаларға елеулі өзгеріс 
енгізіп, пробация институтының 
жандануына осы тапсырмалар не-
гіз болған-ды.

Қазақстанда қанша қамшыла-
саң да қыстан зорға шыққан кө-
терем аттай алға басқан аяғы кері 
кетіп, шатқаяқтап тұратын заңдар 
көп. Олардың басым көпшілігі әу 
баста елдегі ұлттық ерекшелігіміз 
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бен әлеуметтік жағдайымызды, 
ішкі қаржылық мүмкіншілігімізді 
есепке алмастан төрт құбыласы тү-
гел мемлекеттерден көшіріп алып, 
асығыс-үсігіс қабылданғандықтан 
тетіктері қозғалысқа енбей, мал-
тығып жататын «өлі» дүниелер. 

Осыдан бірнеше жыл бұрын 
халық қалаулылары «Темекі ше-
гушіліктің алдын алу туралы» жоба-
сын бір ауыздан мақұлдап, тұсауын 
кесті. Халыққа қажетті-ақ заң еді, 
амал нешік, ғұмыры қысқа болды, 
қозғалысқа енбей жатып, шаң 
қауып айдалада қалып қойды. Бұл 
жердегі бар кілтипан қолданысқа 
енген заңның талаптарын қай ор-
ган бақылап, жүзеге асырады деген 
негізді сауалдың басы ашылмай 
қалғандығында еді. 
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