
\.К ы р гы з
Туусущ www.kyrgyztuusu.kg E-mail: tuusu@mail.ru 2018-жылдын 23-февралы 

№14 (24211)

матовдун 90 жылдыгына карата

Себахаттин БАЛЖЫ:

«Айтматовдун чыгармалары 
адамзатка кулазык»

|гыз Айтматовдун адабий мурасы жалпы 
к дуйнесу, анын ичинде Кыргыз-Турк 
жас" университети учун даты абдан зор 
ниси бар. Анткени, улуу жазуучубуз 
у тируу кезинде университетке келип, 
1угушууларды еткеруп, студенттерге, 
шы жамаатка батасын берип турчу.

акында университетте Айтматов
дун мааракесине карата эл аралык 

ий семинар еткерулуп, иш-чара анын 
рмаларынын негизиндеги сурет, афи- 
ана китеп кергезмесунун ачылыш ы, 
тендер» фильминин керсетулушу менен 
олду. Салтанаттуу ачылышта Кыргыз-

Турк “Манас” университетинин ректору, про
фессор Себахаттин Балжы: «Ч.Айтматовдун 
чыгармалары дуйнедогу мыкты окумуштуу- 
лар тарабынан изилденип, 170тен ашык тил- 
ге которулду. Чьщ гыз атабыз Манас универ- 
ситетине келип, бизге акыл-наасатын айтып 
турчу. Мына бугунку куну Борбор Азияда Ма
нас ата менен Чьщгыз атанын атын татыктуу 
алып журген мыкты университеттердин ка- 
тарындабыз. Анын терец философиялуу чы
гармалары бутундей адамзатка руханий кул 
азык болууда. Айтматов баарынан дагы кун 
сайын адам болуу кыйын экендигин эскерт- 
кен улуу инсан болгон. Анын ар бир айткан 
сезу адамзатка жол керсетуп турат», -  деп 
белгиледи.

Жазуучу Султан Раев: «Чьщгыз Айтматов 
турк маданиятын, адабиятын бийик децгээлге 
алып чыккан инсан. Айтматовдун дуйнесун 
колубузга жер шаарындай эле салып аздек- 
теп, кекурегубуз менен жылытышыбыз керек. 
Азыркы дегуманизацияга айланган ааламда- 
шуу мезгилинде адамзат айтматовдук ойлорго 
муктаж болуп жатат», -  деген огон билдирди.

Маданият, маалымат жана туризм минис- 
тринин кецешчиси Тургунбай Алдакулов ми- 
нистрдин атынан салам жолдоп, 2018-жылы 
залкар жазуучу Ч ы нгы з Айтматовдун 90 
жылдыгы улуттук жана эл аралык децгээлде 
еткерулерун билдирсе, КУИ Анын академиги, 
профессор Абдылдажан Акматалиев: «Манас 
менен Айтматовду ажыратыш мумкун эмес,

алар бир бутун, бир руханий дуйне. Жазуу- 
чунун 90 жылдык мааракесин белгилее иши 
Кыргыз-Турк «Манас» университетинде старт 
алышы абдан кубанычтуу», -  деди. -  Учур- 
да адамдын кецулу китепке эмес, кебунч© 
телевизор, компьютерге бурулуп калды. Ал 
руханий байлыктын адамгерчилик касиети- 
нин боксерушуне ебелге тузууде. Батыштыи 
р асир и  тийип, китеп окубаган жаштардан 
мээримдуулук, кайрымдуулук алыстагандан 
алыстап бара жатат. Ч .Айтматовду кийинки 
муунга таанытуу жана чыгармаларын кецири 
^кайылтуу биздин милдетибиз” , -  дейт ал.

Айзат ТАЛАСБАЕВА, 
Кыргыз-Турк “Манас” университети

ырык К.ОСМОНОВ:

«Бадыкчыда бизнести 
калып муунтуп жатышат»

гзидент Сооронбай Жээнбеков 2018-жылдын 
[>евралындагы Коопсуздук кецешиннн 
мынында суйлеген сезунде бизнести негизсиз 
шеруунун айынынан айрым иштеп жаткан 
каналар жабылууга чейин барып жатканы 
фалуу абдан катуу айтты. Андан кийин да Башкы 
окурор И.Жолдубаеваны кабыл алып укук коргоо 
1на башка мамлекеттик органдардын'бизнести 
гизсиз текшеруу фактыларын жоюуну талап 
!лды. Президентши мындай чечкиндуу кадамдары 
ни да "Кыргыз Туусу" гезити аркылуу чыны менен 
|ундай керунуштер бар экендигин ачык айтып 
гууга дем берип отурат. Анткени андай иштерди 
башымаи еткеруп жатам. Эмесе сез кезеги менен 
пеун.

ен Осмонов Кайрат енектеш терум  менен бирге 
2014-жылы Балыкчы шаарынан кирпич завод са- 

шгамын. Кийин езуме тиешелуу улушумду белуп алган- 
:ийин, кирпич чыгаруучу Ж Ч К  “Маке-Курулуш” ишка- 
н негиздегем. Учурда менин ишканамда 20 киши иштеп, 
i-булелерун багып келет. Жумушчу жамаатым менен 
'й-буледей ынтымак'гуубуз, колумдан келишинче алар- 
кандай кыйынчылык боло калса жардамдашып келем. 
ш  Балыкчы шаарында заманбап жабдуулар менен жаб- 
ан, жумушчулары туруктуу иштеген жана бардык шарты 
ирпич заводун енуктурсем деген тилегимбар. Анткени 
[кчы шаарынын келечеги кенен. Ошондой эле шаардын 
:акаларындагы айылдардан, райондордон кардарлар ке- 
щрпич алып турушат.
Айта кетуучу нерсе мен ишканамды 13.08. 2014-жылы 
1ган жерим боюнча (Чуй облусу, Сокулук району, Ком- 
яьская квчесу, уй №31, кв,5) Сокулук районунун Мамле- 
[к салык кызматынын каттоосунан етквргем. Салыкты 
жакка телешум керек эле. Бирок Балыкчы шаарынын 

к инспекциясынын мыйзамсыз кийлигишуусунен улам 
сезде ишканам иштебей токтоп турат.
>ул мындай болду. 2016-жылдын 19-майында Балыкчы 
дык Салык кызматынын башкармалыгынын инспекто- 
Зуйшембиева Ы сык-Кел облусунун ИИБинин катынын 
J/2933 30.04.2016) жана Балыкчы шаардык Салык кыз- 
нын башкармалыгынын буйругунун (№ 335/020) неги- 
; менин Ж Ч К  “Маке-Курулуш” ишканамды Салык мый- 
нын сакталышы боюнча, пландан тышкары текшерууге 
, ал боюнча А К Т  тузуп кетип калышат. Бул боюнча мен 
рее билбейм. Мага эч кандай эскертуу болгон эмес. 
\нан мен Балыкчы шаардык салык инпекциясына барып, 
шюмбиевага жолугуп, текшеруунун АКТнын кечурмесун 
i кылдым. Ал “Азыр беребиз, адегенде сен тушунук жа- 
»еришиц керек “ деди. Макул деп тушунук жазып бердим. 
ж текшеруунун жыйынтыгы  боюнча документтердин 
рмесун бербей койду. •
Эшону менен З.Дуйшембйеваный айынан К Р  Салык До- 
шин 147-беренесине ылайык, менин салык кызматынын 
вттерине даттануу меенетум етуп кетти. Мунун кёсепё- 
н кийинки соттук же прокуратуралык текшеруулер ме- 
! убагында сотко кайрылбагандыгым учун айыпТашып,
РН Н И  ПЯЙПЯМЯ Ч р ц м п б р й  KPITVV7ie.

Айтмакчы, бул маселе боюнча Балыкчы шаардык про
куратурам  кайрылганымда, прокурордун улук жардам- 
чысы Б.Ш аимбетов калыс токтомун чыгарган. Анда мын
дай деп айтылат (тиешелуу жеринен кыскача келтирейин): 
“Ишмердуулугу боюнча Сокулук районунун салык кызматына 
катталганына карабастан Балыкчы шаарынын салык кызмат- 
керлери ездерунун милдетинен аша чаап Балыкчы шаарынын 
салык кызматына тиешелуу болбогон “Маке-Курулуш” жооп- 
керчилиги чектелген коомун текшерип чечим кабыл алган. 
Кьшгыз Республикасынын салык кодексинин 104-беренесинин 
2-белугуне ылайык, керсетме салык телеечуге аны эсепке 
алган жердеги салык кызматынын органы тарабынан берилет 
же жиберилери керсетулген. Демек, Балыкчы шаарынын са
лык кызматынын башчысы жана кызматкерлери тарабынан 
аталган жоопкерчилиги чектелген коомуна №358/020 сандуу 
чечиминде салык кызматынын аталыш номери (012) Сокулук 
районунун салык кызматы деп ачыктан ачык керунуп тур- 
ганына карабастан мыйзамсыз жана кызматтык укуктары- 
нан аша чаап текшеруу йштерин жургузуп, “Маке-Курулуш” 
жоопкерчилиги чектелген коому езунун ишмердуулугунток- 
тотууга алып келген. Бул факт боюнча Кыргыз Республика
сынын К Ж К  305-беренесинин 1-белугунун 2-пункту жана 
304-1-беренесинин 1-белугунде керсетулген кылмыштын ку- 
рамы байка лгандыКтан ар тараптуу, толук жана объективдуу 
тергее амалдарын жургузуу учун кылмыш иши козголуусу 
зарыл” .

Эми баарын айтып отурбайын. Ошону менен Балыкчы 
шаардык прокуратурам  тарабынан Кы ргы з Республика
сынын К Ж К  305-беренесинин 1-белугунун 2-пункту жана 
304-1-беренесинин Ьб е лугу  боюнЗа иш козголгон. Бирок 
Ы сы к-Кел облустук прокуратурам кылмыш ишин негизсиз 
жаап койду. Менин адвокатым Асанов Нуралы Ы сы к-Кел 
облустук прокуратурасынын мындай чечими негизсиз экен- 
дигц женунде'КырЬыз РеспубликаСьгнын Башкы прокурору 
И.Жолдубаевага:кайрк1лган'.Учурда кандай. жОоп болот кутуп 
жатабыз. • ,У ( 1

' Буга менин адвоКать!М Мындай деген жуйесун кел^йрууДе: 
“2й18-жылдый ТЗ-январыггда Ы сы к-Кел  облустук проку-' 
ратураСы ишке маани бербестей; салык кызматкерлерин

жоопко тартпаш учун, козгол1'он кылмыш ишин негизсиз жок- 
ко чыгарган. Эгерде Балыкчы шаардык салык кызматынын 
кызматкерлеринин мыйзамдуу текшерууге укугу бар болсо, 
эмне учун “Маке-Курулуш” Ж Ч К  мыйзамдуу турде каттоого 
алышпайт. Каттоого алса аларга салык тушпей калат беле? 
Ж ен гана салыютелеечу катары эсепке алып коюшкан. А н т
кени, Салык кодексинин талабы боюнча “М аке-Курулуш ” 
Ж Ч К  сатылган ар бир товардан салык телеген (Сатык салыгы, 
киреше салыгы,щайдадан салык), ал эми теленген салыктар 
мамлекеттин эсебине эмне себептен туш кен эмес же каттоо- 
до турган Сокулук райондук салык кызматына эмне себептен 
тушпей калган? Аларды Балыкчы шаардык салык кызматы 
кандай пайдаланды деген суроолорду тактабаш учун гана жа- 
салган аракет болууда” , -  деп негиздейт.

Ошондой эле менин адвокатым Н.Асанов: “Кы ргы з Рес- 
публикасынын Салык кодексинин 104-беренесиие ылайык 
“Маке-Курулуш” Ж ЧКны н жетекчиси К.Осмоновго текшеруу 
женунде Салык кызматы тарабынан билдирилген эмес. К Р  
Салык кодексинин 105-беренесинин талабына ылайык “Маке- 
Курулуш” Ж Ч Кны н жетекчиси К.Осмонов текшеруу учурун- 
да катышкан эмес жана ага билдирилген эмес. Салык кы з
матынын Балыкчы шаардык Башкармасынын инспектору 
З.Дуйшембиева “Маке-Курулуш” Ж Ч Кна эч кандай тиешеси 
жок кагаздардын негизинде А К Т  тузген. Ошону менен менен 
Балыкчы шаардык салык кызматы кабыл алынган чечимди 
ез убагында бербестен, жетекчи Осмоновго алдоо жолу ме
нен тушунук жаздырып алышып, даттанууга болгон 30 кундук 
меенетту атайЫдап еткерушкен”, -  деп далилдейт.

Акырындабул иш боюнча инспектор З.Дуйшембиевага 
“сегуш” берилгёни менен иш андан ары жылган жок. Ошен- 
тип Балыкчы шаардык салык кызматы 24.05.2016 жылдагы 
(358/020) чечиминин туп нускасынын кечурмесун атайылап 
созуп бербей коюшкандыктан, менин андагы керсетулген не
гизсиз маселелер боюнча даттанууга мумкунчулугум болбой, 
ишканам токтоп турууга аргасыз болууда.

Жогорку башыман еткен окуялардан улам, айрым мам
лекеттик кызматтар жер-жерлердеги бизнесмендерди ар 
кандай жолдор менен муунтуп жатышкандыктарын айткым 
келди. М интип отурсак бизнес эч качан бутуна тура албайт!

Эгерде Президентибиз Сооронбай Жээнбеков бизнес
ти колдоо жана коргоо тууралуу ез убагында айтып чыкпа- 
ганда, мен бул маселени айтарымды Кудай билмек. Жабы- 
луу аяк жабылуу боюнча калмак. Анткени мен инспектор 
З.Дуйшембиеванын асмандан алый жазып, баш аягы 2300000 
сомду мойнума илип койгонуна кошула албайм. ТаЛаша турган 
жерлерим бар. Антейин, десем Салык текшеруусунун АКТнын 
кечурмесун убагында колума бербей, ал боюнча даттануу 
укугумдан ажырап отурам. Себеби, Салык мыйзамы боюн
ча даттануу меенету етуп кетсе андагы келтирилген факты- 
ларга макулмун дегендикти бидирет. Алар мунун атайылап 
жасашты. Ушундан улам айтарым, деги биздин мамлекетке 
мендей бизнесмендердйн арыз-мунуц укчу кимдир бирее 
же мамлекеттик мекеме табылар бекен?! А л  эми БалыкчыДа 
болсо бизнести кантип мууц.туп жатышканынын башыман 
ёткергенум кеп^гу нерсени айтьш турбайбы .. .

Кайрат ОСМОНОВ, 
У ' ; , Балыкчыдагы ЖЧК “Маке-Курулуш”
' кирпич чыгаруучу заводунун

( я )  директору
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