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Падару модар бояд соњиби хонаи худ бошанд, бо њам зиндагї
кунанд, љойи кори хуб дошта бошанд ва аз њама муњимаш бо
розигии тарафайн аз пайи ин кор шаванд.

Ваќте њамаи њуљљатњои зарурї омода
шуданд, бар замми ваќту маблаѓи зиёд
сарф кардан, боз судя барои "хизмат"-и
худ аз онњо 700 доллар талаб кард
ПЕШНИЊОДИ ПРЕЗИДЕНТ БЕНАТИЉА АСТ?
"Гурўњи аз њама осебпазир ва ниёзманди кўмаку дастгирї кўдакони
ятим ва бесаробон мебошанд. Вобаста ба ин, пешнињод мегардад, ки
тарзи фарзандхондї содда карда
шуда, ба шахсоне, ки мехоњанд чунин кўдаконро ба фарзандї ќабул
намоянд, имконияти мусоид фароњам оварда шавад".
Иќтибоси мазкур аз паёми президенти Љумњурии Тољикистон дар
соли 2011 мебошад, ки давоми як
сол касе аз масъулин дар андешаи
амалї кардани ин пешнињод нест.
Вобаста ба ин муовини аввали
раиси Кумитаи кор бо занон ва оилаи
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон Њилолбї Ќурбонова изњор дошт,
ки дар мавриди осонтар кардани ин
роњ бо масъулин сўњбатњо низ доштанд. Вале масъулин бо сабаби он
ки дар сурати содда кардани ин низом кўдаконро ба дигар маќсад истифода мебаранд, дар ин самт кореро анљом надодаанд.
"Дар сўњбатњои ѓайрирасмие, ки
мо бо намояндагони Вазорати адлия
дар ин хусус доштем, онњо мегуфтанд, ки ин љо нозукињои дигар њастанд. Масалан, харидуфурўши ѓайримаќсадноки кўдаконро асос оварданд, ки агар фарзандхондї осон
шавад, боз ќонуншиканї зиёд мегардад",- гуфт Њ. Ќурбонова.
Дар њамин њол, Манзура Саломова, мудири бахши шањрии Комиссия оид ба њуќуќи кўдаки Маќомоти
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар шањри Душанбе мегўяд, ки
пас аз пешнињоди президент дар
љамъоварии њуљљатњои зарурї ба
оилањои фарзандхондгир кўмак мерасонанд. Тавре ў гуфт: "Мо ягон
касро манъ накардаем, ки ба шумо
кўдак намедињем. Нафаре нашудааст, ки аз назди мо норозї рафта
бошад. Лекин он оилањое, ки солњои
сол дар навбатанд, на он ќадар имконияти бафарзандхондгириро доранд ё ин ки чандон ба ин тайёр нестанд".
Дар њамин њол, агар дар дигар
кишварњо бар замми осон будани
низоми фарзандхондгирї, боз давлат ба ин оилањо кўмаку имтиёзњо
муќаррар карда бошад, дар Тољикистон баръакс аст. Масалан, дар Русия тибќи Ќонун оид ба чорањои иловагии кўмаки давлатї ба оилањое, ки
фарзандхонд гирифтаанд, аз соли
2007 кўмаки якваќтаинаи пулї дар
њаљми калон, бењтар кардани шароити маишии оилаи мазкур, табобат,
истироњат дар осоишгоњњо ва таълими кўдак кўмак расонида мешавад. Ва дар сурати аз як кўдак беш
гирифтан боз ёрдам зиёдтар шудан
мегирад.
Гулї Зардова, як зани эљодкор,
њамзамон раиси комиссияи бањисобгирї ва назорати Конфедератсияи
рўзноманигорони Тољикистон, ки дањ
кўдаки ятимро аз оилањои камбизоат ба фарзандї ќабул карда, ба воя
расонидааст, мегўяд, дар таълиму

Кўдакро аз модар наметавон људо кард, љавон ба лаззат аз хонавода људо мешавад,
пир аз људої безор аст.
Муњаммад ЊИЉОЗЇ

тарбияи фарзандонаш танњо худу
шавњараш сањмгузоранд:
- Ростї, чун дањ нафар фарзанде, ки ман ба воя расонидаам, танњо
барои хайру савобаш ба тарбияи худ
гирифтам, аз касе кўмакеро интизор
њам набудаму талаб њам накардам.
Хўрондаву пўшонда, њамаашонро
соњибмаълумоту оиладор кардам, гуфт ў.
"КЎДАК КАРТОШКА НЕСТ!"
Ќањрамони мо - Марљона (ном
иваз шудааст - муаллиф) аз бефарзандї бо азобњое ду тифлро баъди
таваллуд бо шавњараш ба фарзандї
ќабул карданд. Тавре ў наќл мекунад: "Ќабл аз он ки ману шавњарам
ба ин хулоса омадем, хеле фикр кардем. Аслан тасмими ин кор хеле душвор аст. Ба њама душворињо нигоњ
накарда, мо тифлони дилхоњамонро
гирифтем. Ба ман як дўстам хабар
дод, ки дар таваллудхонаи раќами
2-и пойтахт як духтар дугоник таваллуд карда, аз онњо расман даст ка-

Фарзандхондї:
Мењри харида ё тиљорати миёнаравњо?
шидааст. Хурсанд шудам ва бо шавњарам зуд тасмим гирифта, ба таваллудхона мурољиат кардем".
Ваќте зану шавњар ба таваллудхона мераванд, ба онњо мегўянд, ки
тифлаконро аллакай ба хонаи атфоли №1-и шањри Душанбе додаанд.
Чун он љо рафтанд, зану шавњар боварї доштанд, ки масъулин ин кори
онњоро бо хушнудї ќабул мекунанд.
Аммо чун директор маќсадашонро
мефањмад, чунин љавоб медињад:
"Кўдак картошка нест, ки бозор рафта, онро бихаред! Шумо хеле даводав мекунед, ки њуљљатњоятонро
омода кунед ва њоло маълум нест,
ки ба шумо кўдак медињанд ё не!"
ФАРЗАНДХОНДИИ РАСМЇ
Президенти кишвар дар паёми
зикргардидааш њамчунин бо итминон гуфта буд, ки дар кишвар шањрвандони баномус хеле зиёданд ва
мехоњанд ин амали хайрро анљом
дода, кўдакони ятиму бепарасторро
мисли фарзандонашон ба камол расонанд.
Абдуќаюм Шарипов, мутахассиси маќомоти васоят ва парастории
назди Шўъбаи маорифи ноњияи Фирдавсї гуфт: "Соли равон 4 нафар ба
мо мурољиат карда, њама тифл гирифтанд. Соли гузашта дар ноњияи
Фирдавсї таќрибан 6-7 нафар ба
фарзандї ќабул шудааст. Аммо аз
таваллудхона, ятимхона ва ё ягон
хешутабор гирифтанашон махфї
аст. Мо дар њуљљатгузорї намегўем,
ки аз куљо гирифтааст".
Тибќи маълумоти расмии Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди
Њукумати Тољикистон, дар семоњаи
аввали соли 2012 шумораи фарзандхондшудагон дар љумњурї 157 нафарро ташкил дод, ки нисбат ба
њамин давраи соли 2011, 8 адад зиёд
аст.

Ба гуфти муовини аввали раиси
Кумита, дар ин роњ, воќеан, мушкилот зиёд аст. Ў бо эњтимолият гуфт,
одамоне њастанд, ки 3-4 сол навбат
мепоянд. Ба ќавли ў, барои директорони ятимхонањо низ хуб аст, ки кўдакон дар муњити оила бошанд. Аммо
аз сабаби он ки љараёни ин кор мушкил аст, баъзе одамон то ними роњ
мераванд, солњо интизор мешаванд,
баъд ќафо мегарданд.
Дар њамин њол, мудири бахши
Комиссия оид ба њуќуќи кўдаки њукумати шањри Душанбе Манзура Саломова дар ин маврид гуфт: "Дар
навбат ба он сабаб меистанд, ки њар
рўз модари тољик кўдакашро намепартояд. Ин хел њолатњое, ки аз кўдак
даст кашанд, кам мешавад, барои
њамин солњо дар навбат меистанд.
Аз њазор модар як модари бевиљдон
пайдо мешавад, ки аз тифли худ даст
кашад. Аз сабаби он ки хоњишмандони фарзандхондгир зиёд аст ва
бисёрињо танњо тифли навзод мехоњанд, бинобар ин навбат зиёд мешавад".
Дар ќонунгузории Тољикистон
барои ба фарзандхондї ќабул намудан њуљљатњои зерин заруранд: 1.
Аризаи хоњишмандон, ки тавассути
суд тасдиќ шуда ё бевосита ба Маќомоти васоят ва парасторї ва
Шўъбаи маориф равона шудааст. 2.
Нусхаи њуљљатњои тасдиќкунандаи
шахс - шиноснома. 3. Хати аќди
никоњ. 4. Нусхаи њуљљатњои манзили
истиќоматї. 5. Маълумот дар бораи
вазъи саломатии волидон. 6. Маълумотнома аз Марказњои наркологї,
рўњї, беморињои сил ва пўст дар он
бора, ки шахсони ба фарзандї ќабул
мекарда дар рўйхати ин марказњо
нестанд. 7. Маълумотнома аз Маркази иттилоотии ВКД ЉТ дар он бора,
ки шахсон доѓи љиноятї надоранд. 8.
Маълумотнома оид ба даромади

молї ва дигар њуљљатњое, ки дар
ќонунгузорї пешбинї шудаанд.
Ин як номгўи кўтоњи њуљљатњои
лозимаи фарзандхондгирї буд, ки
барои мисол овардем. Дар умум, 16
намуди њуљљат лозим аст. Њамчунин,
дар Кодекси оилаи ЉТ дар боби 19 бо
11 модда, ки њар кадоме бандњои
худро дорад, тартибу низоми бешумор оварда шудааст. Аз љумла, пеш
аз кўдакеро ба фарзандї, ба оилае
додан намояндагони комиссияи
махсуси маќомоти васоят ва парасторї оилаи хоњишманди гирифтани фарзандро хуб меомўзанд. Падару модар бояд соњиби хонаи худ
бошанд, бо њам зиндагї кунанд, љойи
кори хуб дошта бошанд ва аз њама
муњимаш, бо розигии тарафайн аз
пайи ин кор шаванд.
Тавре Манзура Саломова дар ин
маврид гуфт: "Комиссияи мо, ки љумњуриявї аст, дар асоси њуљљатњои
зикршуда, ки оилаи фарзандхондгир
пешнињод мекунад, ќарори комиссияро медињем, баъдан ин оила ба суди
љои истиќоматаш мурољиат мекунад".
Пас аз ин суд ба Маќомоти васоят ва парастории ноњияи зисти
оилаи фарзандхондгир мактуб ирсол
мекунад, то вазъи оилаи мазкурро
санљида бароянд.
Тавре Абдуќаюм Шарипов гуфт:
"Иљозати маќомоти мазкур дар ду
њуљљат - санади манзилї ва хулосаи
маќомот мебошад, ки ба суд пешнињод мекунад. Њамчунин, намояндагони маќомот дар рафти суд низ
иштирок карда, хулосаи додаашонро таќвият медињанд. Дар рафти санљиш мо вазъияти рўњиву молии
оиларо аз њамсояњо низ пурсон мешавем. Сири дигари санљиши мо он
аст, ки мо ба касе намегўем, ки ин
оила фарзандхонд мегирад ва аз
њамсояњову атрофиён дар бораи он

оила маълумот мегирем. Зеро дар
њаёт модари асил нисбати фарзанди худ гоњо азобу шиканљаро раво
мебинад, њол он ки фарзандхонд
мегираду аз љињати рўњиву равонї
солим набошад, Худо медонад, чї
хел муносибат мекунад?!".
Ба гуфти масъулин, зинаи аввали њуљљатгузорї аз маќомоти васоят ва парасторї шурўъ шуда, дар
асоси хулосаи онњо суд иљозати
фарзандгириро медињад. Аммо ин љо
суоле ба миён меояд, ки чаро дар
Тољикистон роњи дурусти бафарзандхондї гирифтанро тарѓиб намекунанд?
Ба ќавли муовини аввали раиси
Кумитаи кор бо занон ва оилаи Тољикистон Њилолбї Ќурбонова, чун
оилањои тољик худ серфарзанд њастанд, њољати тарѓиби ин амал нест.
ФАРЗАНДХОНДЇ - 700 ДОЛЛАР?
Ќањрамони мо - Марљона, дар
идомаи сўњбат аз муносибати директори хонаи кўдакон низ наќл кард, ки
пас аз сўњбати "расмї" ў гуфтааст,
«агар модари тифлонро пайдо кунанд, шояд корашон осонтар шавад».
Зан њам аз паси пайдо кардани модари тифлон мегардад.
"Барои пайдо кардани модари
тифлон чї азобњое накашидам ва
табиист, ки маблаѓи каме њам сарф
накардам. Пайдо кардани ному насаб ва суроѓаи аслии ў хеле мушкил
буд, чунки дар таваллудхона ў бо
ному насаби дигар номнавис шудааст. Ахиран, мо њам суроѓаи ўро пайдо кардем. Вале бо вуљуди ин ќадар
даводавњо шавњарам мегуфт, ки
шояд аз ин кор даст кашем. Аммо
ман баръакс бо њамин азобњо ба
тифлон мењри бештар пайдо мекардам ва ба њама мегуфтам, ки онњо
фарзандони мананд, онњо бояд бо
ман бошанд".
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Ќањрамони мо, Марљона як оилаеро мисол овард, ки баъди азобњои ўро
дидан, аз нияти фарзандхондгирї даст кашидааст. Зеро онњо мисли Марљонаву шавњараш шиноси прокурор ё адвокат надоштаанд.

Аммо ваќте Mарљона модари
тифлонро пайдо карда, њамроњ ба
кўдакистон меоянду модари тифлон
хоњиши гирифтани фарзандони худро мекунад, роњбари кўдакистон боз
њам ба ин зид мебарояд. Чун њадафи зан устувор буд, аз њар роњу воситае, ки медонист ба кор бурда,
ахиран як шиноси прокурорашонро
восита карданд. Шиноси прокурор ба
роњбари кўдакистон занг зада "хоњиш" кард, ки тифлони гуфтаашонро
ба онњо дињанд. Ваќте њамаи
њуљљатњои зарурї омода шуданд,
бар замми ваќту маблаѓи зиёд сарф
кардан, ба гуфти Марљона, боз судяи ноњия барои "хизмат"-и худ аз
онњо 700 доллар талаб мекунад.
"Ростї, барои ман, ки ба ин тифлон мењри беандоза пайдо карда будам, њар ќадар маблаѓе, ки мегуфтанд розї мешудам ва шавњарам
њам дар њамин кор бо ман розї буд",ќайд кард Марљона.
ОМОРИ ФУРЎШИ
КЎДАКОН АЗ ВКД
Њамин роњи пурпечутоби фарзандходї аст, ки бештари мардум бо
роњи ѓайриќонунї аз хешутабор,
шиносњо ва ё аз таваллудхонањо
тифлро ѓайриќонунї мегиранд. Албатта, ба гуфти њамсўњбатонамон,
ба ин кор кормандони таваллудхонањо ва ё миёнаравњо даст мезананд.
Тавре Гулї Зардова, ки худ шоњиди чунин амалњо буд, наќл кард:
"Зане аз мањаллаи 63-юми пойтахт,
корманди тиб ба фурўши тифлони
навзод машѓул буд. Чунки бо роњи
ќонунї фарзандхондгирї намешавад. Навбатпої мўњлати дарозро талаб мекунад. Мардум ба њамин зан
рўй меоварданд. Зан њамшираи шафќат буд, дар хонааш занњои њомиларо таваллуд кунонда, кўдакњоро
200 - 300 долларї мефурўхт. Баъдан ин кори зан ошкор шуда, ўро ба
мањбас кашиданд".
Дар њамин њол, тибќи иттилои
вазорати корњои дохилаи кишвар,
дар 4 моњи соли 2012 дар љумњурї
10 љинояти хариду фурўши кўдакон
ба ќайд гирифта шудааст, ки нисбати њамин давраи соли гузашта 7
њолат камтар будааст.
"Омўзиш ва рафти тањлили љинояти хариду фурўши ноболиѓон нишон медињад, ки асосан ин ќабил
љиноят аз тарафи занони муљаррад
ва модарони танњо зиндагидошта, бо
маќсади рўйпуш кардани њолатњои
њомиладорї ва тифлони ѓайриникоњї
таваллуд кардаашон содир мешавад", - изњор доштанд дар ВКД.
Тавре сомонаи ВКД хабар медињад, дар натиљаи гузаронидани чорањои фаврї-љустуљўї аз љониби кормандони ШКД-и шањри Вањдат њолати
хариду фурўши тифли навзод ошкор
шудааст. Духтараке, соли таваллудаш
1993, бешавњар рўзи 9 марти соли
2012 дар таваллудхонаи №1 шањри
Душанбе писар таваллуд карда, аз
сабаби бешавњар буданаш кўдакро ба
фарзандхондї ба зане медињад.
"Аммо зан кўдакро ба маблаѓи
3.000 рубли русї ба шањрванди дигар, соли таваллудаш 1949, нафаќахўр, мефурўшад", - омадааст дар
сомонаи ВКД.
Ингуна мисолњои рўшан бештар
дар таваллудхонањо зиёданд. Вале
кам њолатњое мешавад, ки кормандони умури дохила онро ошкор карда бошанд. Аз тарафи дигар мањз
низоми ќонунии фарзандхондї водор мекунад, ки одамони дар њасрати фарзанд ин роњро интихоб кунанд.
НАВБАТПОЇ ВА "БЕНАВБАТ" ГИРИФТАНИ ФАРЗАНДХОНД
Яке аз печидагињои фарзандхонї ин навбатпої аст, ки шумораи

зиёди хоњишмандон чандин сол дар
назди хонаи кўдакон интизоранд.
Тавре як корманди Хонаи кўдакони
№1-и шањри Душанбе гуфт: "Ин љо
навбат барои фарзандхондї зиёд
аст. Аз мо фарзандхонд бисёр мегиранд. Дар ин љо 130 кўдаки аз 5 рўза то 6-7- сола ќарор доранд. Аммо
њама масъалањои фарзандхондиро
аз љињати њуќуќї њал карда, баъдан,
назди мо меоянд", - гуфт њамсўњбати мо дар сўњбати кўтоњ, ки аз зикри
ном ва шарњи бештар худдорї кард.
Аммо Гулї Зардова изњор медорад, ки чун мардум ба ятимхонањо
он ќадар эътимод надоранд, барои
њамин бо нозирони минтаќавї, момодояњо ва раисони мањаллањо маслињат мекунанд, то дар сурати тифлони навзоди партофта шударо пайдо кардан ва ё оилањои камбизоате,
ки аз ўњдаи тарбияи кўдак намебароянд ба оилањои бефарзанд дињанд.
Дар њамин маврид Гулї Зардова аз воќеањои шоњид будааш мисол овард: "Духтаре ѓайриќонунї
њомиладор мешавад, ё ин ки занњое,
ки аз камбизоатї имкони тарбияи
кўдакашонро надоранд, хоњиш мекунанд, ки ягон одами бефарзандро
ёбеду ягон сўм дода дастама "сафед" кунад ва кўдакро гирад".
Аммо ин гуна ашхос аз он бехабаранд, ки чунин амали онњо
љиноят мањсуб меёбад. Вале Манзура Саломова дар масъалаи
њуљљатгузории фарзандхондгирї иброз медорад, ки баъзан њамагї 15
рўз, баъзан то як моњ ваќт талаб
мекунад. Баъди ќарори суд ва роњхати комиссия оилаи фарзандхондгир метавонад ба хонаи кўдакон
рафта, тифли интихобшударо гирад.
Њамчунин, ба гуфтаи вай, пеш
аз он, ки кўдакро ба фарзандї гиранд, аввал, оиларо бо кўдак шинос
мекунанд. Инро худи намояндаи комиссия ташкил менамояд. Сармутахассиси комиссия роњхат медињад, ки рафта кўдакро бинанд, агар
маъќул донанд, баъд метавонанд гиранд.
Дар њамин њол ў гуфт: "Кашолёбии њуљљатгузорї баъзан аз суд вобаста аст, баъзеаш то се моњ, баъзеаш аз ин зиёдтар кашол медињад".
Дар масъалаи ному насаб додан
ба ин гуна кўдакони ба ќавле "ѓайриќонунї" фарзанхондгиршуда Гулї
Зардова бо боварї гуфт, ки ному
насаб додан ва шањодатномаи таваллуд гирифтан хеле осон аст.
Яъне, аз ягон таваллудхона як
њуљљат мегиранд, ки дар фалон рўзу
соат њамин зан таваллуд кардааст,
дар асоси он ба Раёсати сабти асноди њолати шањрвандї рафта, шањодатнома мегиранд.
"Ингуна шањодатномаро дилхоњ
духтур ба ивази 100 - 150 сомонї
мефурўшад",- гуфт њамсўњбати мо.
БАЪДИ ТАШВИШЊО - БЕТАРАФЇ
Дар Тољикистон дар ин самт
њама ўњдадорињо ба дўши маќомоти васоят ва парастории њокимияти
шањру ноњияњо гузошта шудааст.
Аммо баъди душворињои зиёдро
пушти сар кардану кўдак гирифтан,
ин маќомот дигар боре намепурсад,
ки кўдаки ба фарзандї гирифташуда чї рўзу рўзгоре дорад.
Мисоли рўшани ин, фарзандони
гирифтаи Марљона аст, ки мегўяд,
аз чизе танќисї надоранд, аммо ў
шахсан аз он дар њайрат аст, ки барои чї то ба фарзандї ќабул кардани тифлонаш масъулин онњоро ин
ќадар сарсону саргардон карданду
баъди гирифтани кўдакон боре њам
аз ањволи онњо хабар намегиранд.
Ў гуфт, ки: "Ман дар мавриди
кўмакпулии давлат ва ё ягон имтиёз
чизе гуфтанї нестам, аммо чунин
хунукназарии масъулин нисбат ба

тифлони ба фарзандї ќабулшуда
маро дар њайрат мегузорад. Мисол,
фарзандони ман 1,7 сола шуданд,
аммо аз ягон маќомот боре њам ба
хабаргирии онњо наомадаанд".
Ин њам дар њолест, ки ќабл аз
гирифтани кўдак масъулин худро
чунон вонамуд мекунанд, ки гўё воќеан, таќдири кўдак барои онњо хеле
муњим аст. Дар дигар давлатњо барои нафароне, ки тифли ятимро ба
тарбияи худ мегиранд ё ба фарзандї
ќабул мекунанд, на танњо як ќатор
имтиёзњову аз љониби давлат маблаѓи хубе људо мешавад, балки таќдири кўдакро бетараф намегузоранд.
Аммо дар Тољикистон чї?
Ба ќавли масъулин, ваќте оилае
кўдакеро ба фарзандї мегиранд, дигар мумкин набудааст назорати таълиму тарбия ва ањволи он кўдак. Зеро
ин аллакай сири хонаводагї мешаваду назорату дахолати онњо метавонад ин "асрор"-ро ошкор кунад.
Рањбари маќомоти васоят ва
парастории назди Шўъбаи маорифи
ноњияи Фирдавсии шањри Душанбе
Абдуќаюм Шарипов дар ин маврид
гуфт: "Баъди ба фарзандхондї ќабул
кардан. агар дар мавриди поймол
шудани њуќуќи кўдакон дарак ёбем,
ба кўмаки ў мешитобем. Аммо сари
њар чанд ваќт мо барои назорат назди кўдаки фарзандхоншуда намеравем. Зеро суд њукми волидайнхондии ўро баровардааст, вай дигар
њамчун фарзанд аст барои онњо.
Дигар мумкин нест, ки маќомот тарбияву нигоњубини кўдакро назорат
барад. Зеро агар кўдак фањмад, ки
фарзандхонд аст, аз лињози равониву рўњї азоб мекашад".
Ба ќавли Абдуќаюм Шарипов,
Маќомоти васоят ва парасторї танњо онњоеро назорат мекунад, ки
масалан, падару модараш фавтида
асту бо ќарори ин маќомот яке аз
хешовандони наздику боваринок
васї ё парастор таъин шуда бошад.
Дар ин њолат њар се моњ маълумотнома пешнињод мекунад.
Аммо дар ќонунгузории Тољикистон омадааст: Комиссияи махсуси
Маќомоти васоят ва парасторї то ба
сини балоѓат, яъне 16 - солагї расидани тифл зисту зиндагонии он оилаеро, ки тифлро ба фарзандї гирифтааст, зери назорати ќатъии хеш
ќарор медињанд. Хоњишмандон ба
шўъбаи маорифи њар як шањру
ноњия мурољиат намуда, дар навбати ин сохтор бояд истанд.
ДАСТКАШЇ АЗ
ФАРЗАНДХОНДГИРЇ
Президент Эмомалї Рањмон дар
паёми соли гузаштааш зикр карда
буд, ки дар кишвар 84 мактаб-интернат фаъолият менамояд, ки нисбат
ба замони то истиќлолият 43 адад
зиёд гардида, шумораи хонандагонашон ба 8300 нафар мерасад. Аз
ин теъдод 2000 нафарашонро духтарон ташкил медињанд.
Равоншиносон мегўянд, ки муњити оила барои тарбияи кўдак аз
њама хона-интернатњо муфидтар
аст. Аз ин рў, агар пешнињоди соле
ќабли президентро масъулин ќабул
кунанду низоми фарзандхондиро
сабуктар намоянд, пас, дар ятимхонањо ин ќадар тифлон бе мењри модариву падарї калон намешаванд.
Ќањрамони мо, Марљона як оилаеро мисол овард, ки баъди азобњои
ўро дидан, аз нияти фарзандхондгирї даст кашидааст. Зеро онњо мисли Марљонаву шавњараш шиноси
прокурор ё адвокат надоштаанд.
Саида ЌУРБОНОВА
(Мавод дар доираи лоињаи
SCOOP, ки ба тадќиќоти журналистї машѓул аст, омода ва
нашр шудааст).

«Камера дар њољатхона
њуќуќвайронкунї аст»
Посух ба маќолаи «Усули нави «ѓорат»-и мардум дар
Фурудгоњи байналмилалии Душанбе» - и Парвини Хайруллоњ («Нигоњ», № 12 (288), аз 13 июни соли 2012)
Роњбарияти ЉСК «Фурудгоњи байналмилалии Душанбе» маќолаи «Усули нави «ѓорат»-и мардум дар Фурудгоњи байналмилалии Душанбе», муаллиф Парвини Хайруллоњ, ки 8-уми июни соли
2012 сайти интернетии «TojNews» (http://tojnews.org/taj) ва баъдан, њафтаномаи «Нигоњ» № 12 (288) аз 13 июни соли 2012 интишор дод, мавриди санљиш ќарор дод.
Ба гуфти муаллиф, корманди гумруки фурудгоњ аз мусофири
хатсайри Душанбе-Алмаато-Москва њавопаймои раќами 137 Бахтиёр Бекмуродов бо бањонаи надоштани шиносномаи хориљї 200
сомонї талаб кардааст. Ба надорам гуфтани Бахтиёр эътибор
надода, ўро ба њољатхона дароварда, 100 сомониро мегирад. Мусофир ба хабарнигори сомонаи мазкур тариќи телефон хабар
додааст.
Аз рўи масъалаи мазкур мутассадиёни Хадамоти гумрук, назорати сарњад, хадамоти амнияти авиатсионї ва Маркази матбуоти
фурудгоњ санљиш гузарониданд.
Дар рафти тафтиш маълум гардид: Мусофир Бекмуродов Бахтиёр дар таърихи 08.06.2012 бо рейси ТС-132 дар хатсайри Душанбе-Алмаато парвоз кардааст. Намояндаи ширкати њавопаймоии «Эйр Астана» Галим Байдавлетов парвоз намудани мусофирро тасдиќ намуда, иброз дошт, ки Б. Бахтиёр мусофири транзитї буда, нияти тариќи Алмаато ба Москва парвоз кардан дошт.
Раќами рейсе, ки Бахтиёр Б. парвоз намудааст 137 набуда, 132
ва хатсайр Душанбе-Алмаато-Москва набуда, Душанбе-Алмаато
буд. Яъне раќами рейс ва хатсайр дар маќола ѓалат нишон дода
шудааст.
Агарчи дар оѓози маќола муаллиф аз номи љабрдида бо боварї изњор доштааст, ки корманди гумрук аз ў 100 сомонї ситонидааст, аммо дар охири маќола љабрдида иброз доштааст, ки намедонад пулситон аз кадом нињод буд. Дар маќола омадааст: - «Њарчанд маълум аст, ки дар Фурудгоњи байналмилалии пойтахти кишвар чандин нињодњои ќудратї фаъолият мекунанд ва Бахтиёр, мутаасифона, чандон рўшан накард, ки нафари ришваситон даќиќан намояндаи кадом нињод аст…»
Чунин изњор намудани њодиса моро водор намуд, ки санљиши
пурра гузаронида сабтњои видеоии Фурудгоњро, ки ба рейси Душанбе-Алмаато мансуб буд, гаштаю баргашта аз назар гузаронем.
Рафти наворбинї нишон дод, ки дар њамон соате, ки ќайди
чиптаи њовопаймо ва назорати махсус ба рейси Душанбе-Алмаато
идома дошт, нафарони зиёде аз мусофирон ва кормандон ба хољатхона даромада баромадаанд. Аммо муайян карда нашуд, ки
кадомеро барои пулситонї ба њољатхона даровардааст, дар дохил бошад, камера насб нашудааст, зеро гузоштани камера дар
дохили њољатхона як навъ њуќуќвайронкунї ба њисоб меравад.
Сардори назорати сарњадии Фурудгоњи Душанбе подполковник Шералї Назиров дар љараёни њодиса иброз дошт, ки њарчанд
дар маќола оид ба хизматчиёни назорати сарњадї сухан намеравад, бо вуљуд, бо њайати шахсї бобати пешгирии њодисањои нанговар сўњбат гузаронида шуд.
Аз сўњбат бо сармуњаррири сайти интернетии «TojNews» Сафаргул Олимї раќами телефонњои Бахтиёрро дастрас намудем
ва кўшишњои чандинкаратаи мо барои пайдо кардани ў бенатиља
анљом ёфт. Раќамњои москвагии 904-08-44-66 ё 205-168-44-66 мутаалиќ ба Бахтиёр Б. љавоб намедињанд.
Маќсади пайдо намудани Бахтиёр Б. он буд, ки нафари пулситонро сифат кунад ва шояд, аз рўи ранги либос, шаклу шамоилаш
мо хулосаи зарурї барорем.
Мутаассифона, камањамиятї, надонистани бо кадом роњу усул
њимоя намудани њуќуќњои худ ва билохира, бељуръатии мусофир
ба он оварда мерасонад, ки ќоидашиканињо дар Фурудгоњ фаъолияти худро идома медињанд ва норўшан мемонанд.
Дар толорњои Фурудгоњ, хоса, дар толори љамъшавии мусофирон
дафтари арзу шикоят, сандуќи арзу шикоят, тахтаи иттилоотї бо навиштаљоти рўйхати раќами телефонњои роњбарияти аввали тамоми
маќомоти ќудратии Фурудгоњ ва «Телефонњои боварї» мављуд аст.
Чаро Бахтиёр аз ин миќдор имконоти мављуда истифода накарда,
хомўш 100 сомонии худро ба тамаъљўй додааст, муаммост.
Шояд аксари хонандагон гўянд, дар фурудгоњи Душанбе њамин
ањвол буд ва идома дорад, лекин бо боварї гуфта метавонем, ки
пайи ислоњи кор тамоми воситаю имконият истифода мешавад,
аммо барои пурра решакан намудани тамаъљуйї ва ришваситонию дигар њуќуќвайронкунињо кўмаки мусофир низ зарур аст.
Маълум кардем, ки Бахтиёр Б. барои табобат ба Москва рафтааст ва бовар дорем, ки бармегардад ва дармеёбад, ки мурољиати ў бенатиља намондааст.
Барои дидани чорањои фаврї ва барњам додани њама гуна њолатњои коррупсионї, ќоидавайронкунї ва наќзи њуќуќњои мусофирон
ба маќомоти назоратии дар Фурудгоњ фаъолиятдошта-хадамоти
гумрук ва назорати сарњади Фурудгоњ мактуб равон карда шуд.
Роњбарияти фурудгоњи байналмилалии Душанбе дар оянда низ
омода аст ба мурољиати мусофирон таваљўњ кунад ва барои барњам додани њамагуна њолатњои њуќуќвайронкунї чорањои ќатъї бинад.
Бо эњтиром
А. ИБРОЊИМОВ, муовини директори генералї

