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Алайда, онымен әйел зорлау-
ға қатысты қылмыстың түрлері 
тізгінін тартып, азаяр емес. Әйел 
зорлауға қатысты қылмыстардың 
статистикалық көрсеткіштеріне көз 
салсаң, жаның түршігеді. Құзырлы 
органдардың таратқан мәлімет-
теріне сенсек, соңғы үш жылдың 
бедерінде ғана сегіз мыңға жуық 
әйел әлімжеттіктің құрбандығына 
ұшырап, абыройсыздыққа душар 
болған. Өзінің сипаты мен қауіптілігі 
жағынан әйел зорлау қай елде бол-
сын, ауыр қылмыс деп саналады. 
Ислам дінінің өзі оны кешірілмейтін 
ауыр күнәлардың қатарына қосып 
қойған. Осыдан-ақ әйел зорлауға 

ар-намысы тапталған әйелдер мен 
бойжеткендер өзіне жасалған зор-
лық-зомбылықты мүмкіндігі болға-
нынша тіс жарып, жария етпеуге 
тырысады. Олар өздеріне қарсы 
жасалған қылмысты ашық жария-
лап, құқық қорғау органдарына 
жүгіне бермейді. Зорлықтың ащы 
шындығы мен құпиясын қылмыс 
жасалған бөлменің төрт қабырға-
сы мен барлық сұмдықты басынан 
кешкен жаны жаралы жәбірленуші 
ғана ішіне бүгіп қалады. Қажет де-
сеңіз, жаратылысынан жаны нәзік 
әйел заты өзгеден көрген қияна-
тын дүниеден өткенінше өзгеге тіс 
жармай, жан азабымен жалғыз өзі 
арпалысып өтеді. Әдетте, ондай 
адамның психикасы бұзылып, ер 
адамдарға деген жеккөрушілік 
сезімі пайда болады. Бұл зор-
лық-зомбылықтың зардабы өмір 
бойына ұмытылмайды деген сөз.

қатысты қылмыстар зардабының 
қаншалықты екендігін байқау қиын 
емес. Соған қарамастан қу нәпсінің 
құлына айналғандар «жазаларды 
ізгілендіру саясатының шарапатын» 
пайдаланып, өзгенің обал-сауабы 
түгілі, заңның да қаһарынан сес-
кенбейтін болып алды. 

Жұрт жазаның қаһарынан қай-
мығып, сескенетін болса, еліміз-
де 2015 жылы әйелдерге қарсы 
3637, 2016 жылы 2535, ал өткен 
жылдың басында ғана 1857 қыл-
мыс тіркелмеген болар еді. Десе 
де, төбе шашыңды тік тұрғызатын 
осы деректердің өзінің ақиқат-
тығы күмән тудырады. Көптеген 
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7. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми хабары 

Алматы        2018 жылғы 27 қараша

Коллекциялық монеталарды айналысқа 
шығару туралы 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Рес-
публикасының № 2155 Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  2018 жылғы 28 
қарашада номиналы 5 000 және 500 теңгелік күмістен, номиналы 200 және 100 теңгелік мельхиор 
қоспасынан «Көшпенділердің ғибадат жануарлары – тотемдері» монеталар сериясынан «Көкбөрі» 
коллекциялық монеталарын айналысқа шығарады.

 Номиналы 5 000 және 500 теңгелік «Көкбөрі» монеталарының сипаттамасы:
Монеталар алтындату технологиясын қолдана отырып күмістен жасалған және гауһар қондыр-

масы бар.
Монеталардың бет және сырт жақтарындағы бейнелері бірдей. Монеталардың бет жағында 

(аверсінде) ұлттық ою-өрнектің қоршауында соғылған жылы, номиналы, Қазақстан теңге сарайының 
тауар белгісі және монета дайындалған металды, оның сынамын және массасын білдіретін жазба 
орналасқан. Монетаны айналдыра «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» 
деген жазба бар.

Монеталардың сырт жағында (реверсінде) гауһар қондырмасы бар қасқырдың басының нату-
ралистік және трафареттік бейнесі бар композиция және «Көкбөрі» деген жазба орналасқан. Моне-
таны айналдыра сақтардың жануарлар стилінде дайындалған қасқырдың сұлбасы бар жалпақ жиек 
бейнеленген.

Номиналы 200 және 100 теңгелік «Көкбөрі» монеталарының сипаттамасы:
Монеталар мельхиор қоспасынан дайындалған. Номиналы 200 теңгелік монетада алтындату 

технологиясы қолданылған.
Монеталардың бет жағында (аверсінде) ұлттық ою-өрнектің қоршауында соғылған жылы, но-

миналы, Қазақстан теңге сарайының тауар белгісі орналасқан. Монетаны айналдыра «ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» деген жазба бар.

Монеталардың сырт жағында (реверсінде) қасқырдың басының натуралистік және трафареттік 
бейнесі бар композиция және «Көкбөрі» деген жазба орналасқан. Монетаны айналдыра сақтардың 
жануарлар стилінде орындалған қасқырдың сұлбасы бар жалпақ жиек бейнеленген.

Номиналы 5 000 теңгелік монеталар 925 сынамды күмістен жасалған, массасы – 25 oz (777,5 
гр.), диаметрі – 100 мм, диаметрі 2 мм болатын бір гауһартас орнатылған,  дайындау сапасы – 
«proof», таралымы – 200 дана;

Номиналы 500 теңгелік монеталар 925 сынамды күмістен жасалған, массасы – 31,1 гр., диа-
метрі – 38,61 мм, диаметрі 1 мм болатын бір гауһартас орнатылған,  дайындау сапасы – «proof», 
таралымы – 3 000 дана;

Номиналы 200 теңгелік монеталар мельхиор қоспасынан жасалған, массасы – 15 гр., диаметрі 
– 33 мм, дайындау сапасы – «рrооf-like», таралымы – 3 000 дана;

Номиналы 100 теңгелік монеталар мельхиор қоспасынан жасалған, массасы – 11,17 гр., диаме-
трі – 31 мм, дайындау сапасы – «brilliant uncirculated», таралымы – 30 000 дана.

Номиналы 5 000, 500, 200 және 100 теңгелік коллекциялық монеталар Қазақстан Республикасы-
ның бүкіл аумағында көрсетілген құнымен төлемнің барлық түрлері бойынша, сондай-ақ банк шот-
тарына есептеу үшін және аударым жасау үшін қабылдануға міндетті, Қазақстан Республикасының 
барлық банктерінде шектеусіз ұсақталады және айырбасталады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми хабарға түсіндірмесі
Көкбөрі (көк қасқыры) – ежелгі түріктердің нанымында басты тотемдік жануарлардың бірі. 

Рух-баба, рух-қорғаушы, бүкіл әлемді басқаратын тәңір. Көшпенді халықтың наным-сенімінде 
қасқыр көк аспанмен байланысты барынша маңызды нышандардың бірі болып есептелді.

Коллекциялық монеталарды «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге сарайы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны дайындаған.

Монеталар коллекциялық құны бойынша сатуға арналған.
Күміс монеталар кәдесыйлық ораумен шығарылады және Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Банкінің мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі нөмірлік сапа сертификатымен жабдықталған.
«Proof-like» дайындау сапасы бар мельхиор қоспасынан дайындалған монеталар кәдесыйлық 

ораумен шығарылады.
 «Brilliant uncirculated» дайындау сапасы бар мельхиор қоспасынан дайындалған монеталар ар-

найы полиграфиялық ораумен шығарылады.
Коллекциялық монеталарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің барлық аумақтық филиал-

дарында, сондай-ақ www.nationalbank.kz сайтындағы Интернет - дүкен арқылы сатып алуға болады. 
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