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тадќиќоти журналистї

Тадќиќоти журналистї нишон дод, ки
дар рушди бозори фоњишањои ноболиѓ,
шахсони алоњида, гурўњњои махсус,
баъзе аз кормандони алоњидаи њифзи
њуќуќ ва тартибот, соњибони тарабхонањо, марказњои дилхушї, саунањо ва
ронандањои таксї манфиатдоранд.
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над, пушти панљара мешинад. Њангоми
сўњбат бо фоњишањои ноболиѓ маълум мешавад, ки онњоро зиёдтар нафароне истифода мекунанд, ки пулу шароити њамон
фоњишањои ноболиѓро таъмин кардан доранд",- афзуд Холдорбекова.
Њамчунин Холдорбекова дар идомаи
сўњбат ќайд кард, ки барои он духтарони
дастдошта дар љиноятњои ахлоќї, њуќуќвайронкунї ва танфуршї ин нињод тасмим дорад як Маркази духтарони душвортарбия
таъсис дињад.
"Чунки он духтароне, ки даст ба танфурўшї мезананд нисбати онњо ягон чора
андешида намешавад. Онњоро танњо ба
маркази таълимии "Чароѓи њидоят" мебаранд ва бо онњо корњои реабилитатсионї

иятї фаъолият мекунанд. Яке аз чунин ташкилотњои љамъиятї "Аврора" аст, ки соле
ќабл барномаи махсус барои духтарони
душвортарбия дошт. Роњбари ин созмон
Сабоњат Алимова аз он изњори нигаронї
кард, ки аксаран фоњишањои ноболиѓро баъзе вазифадорон ва одамони доро сарпарастї
мекунанд.
"Бояд гўям, ки дар шањри Душанбе фоњишагї чанд дараља дорад. Яъне фоњишањое њастанд, ки танњо дар мењмонхонањо
хизмат мерасонанд. Боз як гурўњи фоњишањо
танњо дар хонањои махсус кор мекунанд.
Ѓайр аз ин фоњишањо дар марказњои дилхушї ва тарабхонањои махсус мегарданд
ва боз фоњишањои кўчагї њам њастанд. Фоњишањои ноболиѓро низ дар њамаљо вохўр-

гузаронида мешавад. Барои онњо ягон намуди љазо пешбинї нашудааст, танњо пешгирикунии тарбиявї бо оилањояшон гузаронда мешавад",- илова кард њамсўњбати мо.
Як њамсўњбати дигарамон бо номи Гулноза (номи ќањрамон иваз шудааст,- муаллиф) соли таваллудашро 1998 гуфта, иброз намуд, ки ў низ давоми панљ моњ бо роњи
фиребу тањдид ба танфурўшї љалб шудааст. Њангоми сўњбат ў ба мо гуфт, ки аз болои он зане, ки гўё бакорати ўро фурўхтааст, дар шўъбаи корњои дохилии ноњияи
Шоњмансур аризаи шикоятї навиштааст.
Тавре, ки њамсўњбати мо наќл кард: "Он
зан дар мањаллаи "Восточный халма" хонаеро иљора гирифта буд. Њамроњаш панљ
моњ истодам. Њамон сањаре, ки хонааш
рафтам бегоњ ба одамњояш занг зад. Њамон
шаб одам омад. Бо мардњое, ки њамхоба
шудам мешиносам, аммо намедонам, ки
дар куљо кор мекунанд. Ба зўрї бо ман њамхоба шуданд, дар дохили сок араќ рехта
маро маст карданд. Дар давоми панљ моњ
њар шаб одам меомад ва ин зан њар шаб
шиносњояшро даъват мекарду аз онњо пул
мегирифт. Барои њар шаб чанд сум мегирифт, намедонам, чунки ман сумро намедидам, њамон зан худаш пула мегирифт".

дан мумкин аст ва инчунин фоњишањои ноболиѓе њастанд, ки танњо, гурўњї кор мекунанд. Нархи хизматрасонии онњо гуногун аст
ва њар кадоми онњо ба худ "падар" ё "модар"- и махсус доранд, ки онњоро сарпарастї мекунанд. Ва ин гурўњ одамон аслан
бо маќомот алоќамандї доранд",- ќайд намуд Сабоњат Њалимова.
Сардори Ќабулгоњ-тањвилгоњи ноболиѓони шањри Душанбе Зокиров Л., аз он изњори таассуф кард, ки њамон духтарони душвортарбияе, ки ба маркази таълимии "Чароѓи њидоят" сафарбар карда мешаванд боз
аз онљо гурехта дар кўчањо ба танфурўшї
машѓул мешаванд. Ў чунин гуфт: "Барои ин
гурўњ духтарон бояд мактаби махсусе бошад, ки худсарона аз онљо баромада натавонанд, чунки рўз аз рўз сафи чунин духтарони ноболиѓ дар кишвар зиёд шуда истодааст. Мушкили ягонаи мо њоло намедонем,
ки духтарони душвортарбияро дар куљо љой
кунем. Дар 9 моњи соли 2012 дар Ќабулгоњ
- тањвилгоњи ноболиѓони шањри Душанбе 86
нафар духтари ноболиѓ ба ќайд гирифта
шудааст. Аз ин гурўњ як ќисм барои муайян
кардани шахсият ё барои гузаронидан ба
интернатњо мебошанд. Дар инљо он ноболиѓонеро, ки дар назар доред људо накардаем, аммо гуфта метавонам, ки 30 фоиз аз ин
теъдодро духтарони душвортарбия ташкил
медињанд. Яъне аз њамин 86 нафар метавонед 30 фоизашро ба њамон категорияи фоњишањои ноболиѓ дохил кунед".
Инчунин Зокиров дар идомаи сўњбат
ќайд кард, ки чанде ќабл аз љониби Вазорати корњои дохилї ба њукумати љумњурї оид
ба таъсис додани мактаби махсус барои
духтарони ноболиѓи душвортарбия мактубе ирсол гардид.
"Чунин духтарон натанњо дар шањри
Душанбе ва ноњияњои тобеи марказ њастанд,
балки аз дигар минтаќањо њам занг зада,
хабар медињанд, ки духтарони душвортарбия доранд, аммо азбаски мо ягон муассисаи махсус надорем, намедонем, онњоро дар
куљо љой кунем. Ягона марказе, ки мо духтарони ноболиѓро дар онљо љой медињем Маркази таълимии "Чароѓи њидоят" аст, ки
дар назди Кумитаи кор бо занон ва оилаи
назди њукумати Љумњурии Тољикистон фаъолият мекунад. Ин марказ аслан барои духтарњои озордида аст, яъне он духтароне, ки
дар хонавода тањти фишору зўроварї ќарор
мегиранд. Аммо барои духтарони душвортарбия ин марказ мувофиќат намекунад",илова намуд сардори ќабулгоњ.

"КРЫША"-И
Омор чї мегўяд?

Мафтуна (номи ќањрамон иваз шудааст,муаллиф), духтари 13-солае њангоми
сўњбат дар Ќабулгоњ-тањвилгоњи ноболиѓони шањри Душанбе гуфт, ки ўро зани 45-сола
давоми чанд муддат ба танфурўшї љалб
намудааст. Аз ќавли ин ноболиѓ, њоло парвандаи ў дар прокуратура мавриди тафтиши пешакї ќарор дорад. Ин духтари ноболиѓ баъди љанљолњои оилавї аз хона фирор
карда, ба доми "мамароза" афтида, мавриди истимори шањвонї ќарор гирифтааст.
Тавре ў наќл кард: "Дар хонаи як зане,
ки танфурўшї мекунад, ѓалтидам ва ў маро
дар хонааш мањкам карду мардакњоро оварда, маро маљбур мекард, ки бо онњо алоќаи
љинсї кунам. Аввал розї намешудам, ў
маро мезад ва маљбурї алоќаи љинсї мекардам".
Танњо пас аз огоњї ёфтани маќомоти
дахлдор нисбати ин "мамароза" парванда
боз шуда, суд ўро бо моддањои 132 ќисми 2
бандњои "б" ва "в", 36 ќисми 3 ва 141 ќисми
1, 166 ќисми 3 бандњои "б", "в" ва 239-и Кодекси љиноятии ЉТ гунањкор дониста, ба
мўњлати се сол аз озодї мањрум кард ва
нисбати он нафароне, ки бо духтари ноболиѓ алоќаи љинсї доштанд, љазои љаримавї
дар намудњои гуногун муќаррар намуд.
Тадќиќоти журналистии чандмоња нишон дод, ки дар њудуди кишвар ин њолати
ягона набуда, рўз то рўз сафи фоњишањои
ноболиѓ зиёд шуда, синну соли онњо нињоят поин рафта истодааст. Мувофиќи маълумоти расмї, теъдоди духтарони ноболиѓе, ки даст ба танфурўшї мезананд, то
моњи сентябри соли равон ба 64 нафар расидааст, аммо маълумотњои ѓайрирасмї

ин теъдодро зиёдтар мегўянд. Барои муайян кардани нархи фоњишаи ноболиѓ дар
њудуди Душанбе як занги телефонї кифоя
аст, ки ба ќавли ин табаќаи одамон "сардори фирма тамоми намуди хизматрасонињоро барои муштариён пешнињод менамояд". Њангоми гузаронидани тадќиќот ба
чанде аз "сардорони фирмањо" сўњбат кардем. Як "мамароза", ки ба ќавли худаш дар
мањаллаи 33 чунин "фирма" дошт, духтари 14-соларо бо нархи 200 доллар пешнињод карда буд ва њатто суратњояшро бароварда нишон дод.

Фоњишањои ноболиѓ мардонро
ба мањбас мебаранд
Мувофиќи маълумоти Хадамоти пешгирии њуќуќвайронкунї байни ноболиѓон ва
љавонони ВКД, то моњи сентябри соли 2012
дар њудуди Тољикистон 64 фоњишаи ноболиѓ ба ќайд гирифта шудааст. Муовини сардори ин хадамот Зебунисо Холдорбекова
зимни сўњбат ќайд кард, ки синну соли фоњишањои ноболиѓ аз таваллуди 1997-98
шурўъ шуда, баъзан соли таваллуди 1999
њам дар байни онњо пайдо мешавад: "Њатто
њастанд њамин гуна фоњишањои ноболиѓ, ки
се чор мардро ба мањбас бурдаанд. Аз болояшон шикоят менависанду нисбати он
мардњо парванда боз мешавад ва чунин
њолатњо зиёд ба ќайд гирифта шудааст. Ин
гурўњ фоњишањои ноболиѓ аз њамон ноболиѓ буданашон истифода мекунанд. Ба
њамин восита аз њисоби мардњо пул кор
мекунанд ва кадоме, ки пул дода натаво-
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Тибќи иттилои маркази матбуотии ВКД
дар давоми нўњ моњи соли 2012 дар Љумњурии Тољикистон 494 љиноятњои вобаста ба
ахлоќ ба ќайд гирифта шудааст, ки назар ба
њамин давраи соли гузашта 72 љиноят зиёдтар аст. Соли 2012 тибќи моддаи 139 Кодекси љиноятии ЉТ (њаракати зўроварии
дорои хусусияти шањвонї) 40 адад, соли
2011 - 38 адад, бо моддаи 239 (ташкил ва
нигањдории фоњишахона, даллагї ё занљалобї) 133-адад, соли 2011-81, бо моддаи
238-и њамин кодекс (ба фоњишагї љалб намудан) 2-адад, соли гузашта 0 ба ќайд гирифта шудааст. Инчунин дар 9 моњи соли
2012, дар 28 амалиёти муштарак 281 нафар
занону духтарони фоњиша муайян гардида,
нисбати 42 нафар шањрванд протоколњои
маъмурї тартиб дода шудааст.
Аммо як мусоњиби мо, ки чанд сол боз
дар Душанбе танфурушї мекунад гуфт,
баъзе аз кормандони маќомот бо фоњишањо
бевосита кор мекунанд: "Њатто маќомоти
махсусе њастанд, ки онњоро назорат мекунанд ва ман њатто медонам нуќтањоеро, ки
онњо дар якљоягї кор мекунанд. Дар кўчањои
Душанбе, махсусан дар наздикии беморхонаи "Ќараболо" духтарони махсусе мешинанд, ки мањз ба њамин кор машѓуланд", иброз намуд њамсўњбати мо.
Дар љараёни гузаронидани тадќиќоти
журналистї бо бисёре аз кормандон ва роњбарони сохторњои ќудратї њамсўњбат шудем. Дар ваќти сўњбат баъзе далелњоро
ошкоро мегуфтанд, аммо барои истифода
кардани фактњо дар ВАО иљозат намедоданд ва таъкид мекарданд, ки ин гуна маълумотњо пўшида њастанд.
Давоми чанд сол аст, ки дар Тољикистон оид ба њуќуќи кўдак ташкилотњои љамъ-

Танфурўшї:
фиреб ё хоњиши ноболиѓон
Аммо масъулини Кумитаи кор бо занон
ва оилаи назди њукумати ЉТ ин мушкилотро дигаргуна шарњ медињад. Алимова Марњабо, муовини раиси кумита дар сўњбат ба
мо гуфт: "Чунин духтарњоро бештар мо аз
њамон рейдњои муштараке, ки њамроњи ВКД,
намояндањои прокуратура, намояндаи маќомотњои иљроияи мањаллї гузаронда мешаванд, пайдо мекунем. Он фоњишахонањое, ки ВКД ошкор мекунад, аксаран аз
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њамон љойњо фоњишањои ноболиѓро пайдо
мекунанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки
аксари чунин духтарон аз оилањои носолим
ва аз тањсил дур њастанд. Аз сўњбат бо духтарони ноболиѓе, ки даст ба танфурўшї мезананд, маълум мешавад, ки бештари онњоро бо роњи фиреб ба ин кор љалб мекунанд.
Кўдаки ноболиѓ бори аввал ба ин роњ бо хоњиши худаш намеравад, яъне ё бо пул харидаанд, ё бо либосу хўрока онњоро ба дом
афтондаанд", - иброз намуд Марњабо Алимова ва бори дигар таъкид кард, ки кўдак
худаш ба роњи танфурўшї намеравад, балки ўро шахси калонсол роњбарї мекунад.
Тадќиќоти журналистї нишон дод, ки
дар рушд кардани бозори фоњишањои ноболиѓ, шахсони алоњида, гурўњњои махсус,
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фоњишаро дастгир мекунед то боло шинос
пайдо мекунад".
Нуктаи дигаре, ки њамсўњбати мо зикр
кард, њамкории фоњишањо бо ронандањои
таксї аст: "Фоњишањо боз бо ронандањои
таксї њамкорї мекунанд. Ѓайр аз ин саунањо њам барои фоњишањо тамоми шароитњоро муњайё кардаанд, машруботи спиртї
пешнињод мекунанд ва агар ягон кас њам
биёяд онњоро мањкам мекунанду њар гуна
бањона пеш меоранд. Чунки одамњое, ки
њамроњи фоњиша сауна мераванд ду-се
маротиба пули зиёдтар мегиранд. Илова бар
ин, ваќте тибќи наќша бояд рейд гузаронида шавад, баъзе кормандони орган ба фоњишањо хабар медињанд, ки "њамин шаб
рейд мешавад". Ё тариќи телефон хабар

ва худи фоњишањо маълум гардид, ки њаќќи
хизматрасонии онњое, ки нав ба ин кор сар
кардаанд аз 50 то 70 сомонї аст. Аммо
онњое, ки алаккай таљриба пайдо намудаанд, нархи як ё ду соат аз 100 сомонї то 100
ё 200 доллар мешавад. Агар алаккай фоњишаи номї бошад, нархаш аз 50 доллар боло
аст. Инчунин як гурўњи "фоњишањое, ки то
300 доллар арзиш доранд, либоспўшї ва
хизматрасониашон аз дигарон фарќ мекунад.
Як "мамароза", ки дар ин роњ зиёда аз
бист сол таљрибаи корї дорад, гуфт фоњишањоро нафарони махсус "крыша"-гї мекунанд. Ў дар идомаи сўњбаташ чунин ќайд
кард: "Кормандони боло ва "мамароза"-њо,
инчунин даллањои мард њастанд, ки худи
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дод: "Дар мавриди љавоб нагардондан ба
дархости Маркази тадќиќоти журналисї аз
тарафи Шўрои адлияи ЉТ оиди маълумоти оморї дар бораи парвандањои љиноятии танфурўшї дар солњои 2011-2012 дар
асоси он ки ин маълумотњо ба рўйхати
сирри давлатї ворид шудаанд, куллан
нодуруст мебошад. Чунки маълумот дар
барои ин гуна љиноят ва умуман ягон љиноят ба сирри давлатї ворид шуда наметавонад. Ин гуна љиноятњо ба руйхате, ки
"Ќонун дар бораи сирри давлатї" муайян
кардааст, умуман ворид нашудаанд. Дар
ваќти мурољиат намудан ба Шўрои адлия
ин нињод бояд љавоб бигўяд ва барои гирифтани ин гуна маълумот пешнињод намудааст, ки ба Агентии омор мурољитат

ФОЊИШАИ НОБОЛИЃ КИСТ?
Фоњишањои ноболиѓ ѓайр аз танфурўшї "шантаж" њам мекунанд…

баъзе аз кормандони њифзи њуќуќ ва тартибот, ќисме аз соњибони тарабхонањо ва марказњои дилхушї, ронандањои таксї ва соњибони саунањо манфиатдоранд.
Њамсўњбати дигари мо, ки солњои зиёд
дар вазорати корњои дохилї кор кардааст
(ба хотири таъмини амнияташ номи ў зикр
намешавад, - муаллиф), ба суоли "чї гуна
фоњишањои ноболиѓ "крыша" пайдо мекунанд?", чунин посух дод: "Худи њамон мамарозањо пеш фоњиша буданд ва чун борњо
ба дасти кормандони маќомот афтодаанд,
онњоро хуб мешиносанд. Мутаассифона
баъзе аз кормандон худашон мутањњам
шудаанд. Ваќте ки њангоми рейдњо мамарозањоро дастгир мекунанд, дуюмї дар навбати духтарњояшро пешнињод менамоянд
ва баъзе аз байни фоњишањо ягонтаашро
интихоб мекунанду боќимондањоро љавоб
медињанд. Худи мамарозањо байни худашон боз як роњбар доранд. Ваќте дар рейдњо ба даст меафтанд, он мамароза њам
дар прокуратура одам дорад ва њам дар
милитсия. Баъзан ваќт њангоми рейдњо як

мекунанд, ки имшаб "ба кор" набароянд ва
фоњишаву даллањо барои ин маълумот ба
"бачањо" доля медињанд. Агар бачањои
шўъбаи корњои дохилии Фирдавсї бароянд,
фоњишањо ба кўчањои Сино мегузаранд ва
кормандони њифзи тартибот њаќ надоранд,
ки ба онњо дахолат кунанд, чунки онњо аллакай дар њудуди дигар ноњия њастанд. Ваќте ки рейд тамом шуд, боз фоњишањо ба
њамон љойи пештараашон мегузаранд".
Аз сўњбат бо фоњишањо маълум шуд, ки
дар бозори фоњишањо њоло дар љойи аввал
харидорони афѓон, баъд эронињо ва нињоят
"тољикони нав" меистанд, ки онњо њам ба
фоњишањо пули хуб медињанд. Афѓонњо ѓайр
аз он ки пул медињанд, боз фоњишањоро
бозор мебаранд, сару по мехаранд, хўрокворї мехаранд, њатто як ќисмаш мошин њам
мехаридааст. Гурўњи дигар тибќи гуфтањо
ин фоњишањоро ба занї њам мегирифтаанд,
чунки барои онњо шањрвандии Тољикистон
лозим буда, бо ин роњ дар кишвар имкони
хариди хона ва мошинро ба даст меовардаанд.
Мурод (номи шартї,- муаллиф) ки њамчун ронандаи
таксї шабона дар кўчањои
марказї кор мекунад, борњо
бо чунин фоњишањо рў ба рў
шудааст. Њангоми сўњбат аз
ин њолатњо ёдовар шуд: "Чанд
рўз пештар ду духтари љавон
давида назди истгоњ омаданд. Ба ман гуфтанд, ки ака
мошина њай кунед. Яке аз духтарон гуфт, ки ман раќосаи
номї, мара њолї одел баранд
њама мешиносанд ва ман
шарманда мешавам".
Њамчунин дар идомаи
сўњбаташ Мурод гуфт, ки: "То
соатњои 4-и субњ ќади кўча
духтарњои сабукпо пур аст.
Њастанд баъзе ронандањои
таксї, ки бевосита ба њамин
кор машѓуланд. Њамин гурўњи
ронандањо њам мард меёбанд
ва њам зан, яъне онњо бо фоњишањо њамкорї мекунанд.
Дар њар як нуќтаи таксињо
шояд як ё ду чунин ронанда
бошад. Мардњо занг зада њар
намуд духтар пурсанд, ронандањо ёфта медињанд ва ба
ѓайр аз таксипулї боз пули
иловагї мегиранд. Худи фоњишањо натанњо бо ронандањои таксї, балки бо маќомоти гуногун њам алоќа доранд. Онњо баъзан барои њисоботњои худашон њамин гуна
фоњишањоро мегўянд, ки ягон
хабар дињанд ва њамон духтарњо худашон хабар медињанду онњо омада меќапанд".

"Мамароза"
ва "Папакактус"-њо
Аз сўњбат бо мамарозањо
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фоњишањо онњоро "папакактус" ном мебаранд".
Ба ќавли њамсўњбати мо "папакактус"њо дар ин бозор як мањалларо зери муњофизати худ мегиранд ва барои "амнияти"
фоњишањо аз ин њисоб маблаѓи бе дарди
миён ба даст меоранд.
"Њастанд нафароне, ки онњо муњофизи
кадом мансабдоранд, ё ронандаи кадом
нафари дигар ва дар ин бозор аслан касе
кадом мањалларо забт карда бошад, њамон
нуќтаро "крышагї" мекунад. Њар як мамароза ё папакактус аз 10 то 12 духтар дорад.
Ваќте духтарњо дар рейдњо меѓалтанд, онњоро мамароза халос мекунад, чунки ў дар
боло "крыша" дорад ва бе пушту паноњ ин
корро намекунад. Худи мамароза ба касе
доля медињад, ки ўро њимоя мекунад ва
барои њамин ў ин корро мекунад",- гуфт даллаи ботаљриба.

Шўрои адлия, омори
танфурўшї ва сирри давлатї
Барои шарњи бештари ин масъала ва
дуруст ё нодуруст будани гуфтањои боло,
мо борњо кўшиш кардем, ки бо масъулин ва
шахсони муттасаддї сўњбат кунем, аммо
мутаасифона ба кадом нињоде, ки мурољиат кардем, аз додани маълумоти расмї худдорї мекарданд ва роњ ба сўйи нињоди дигареро нишон медоданд. Ё мегуфтанд, ки
"фалон маќомот вазифадор аст чунин маълумотњоро ба шумо пешнињод намояд".
Њатто бо дархостњои расмие, ки ба Прокуратураи генералии ЉТ ва Шўрои адлияи ЉТ
дар мавриди омор ва теъдоди парвандањои
љиної, ки ноболиѓонро ба танфурўшї љалб
намудаанд, бо саволњои мушаххас мурољиат кардем, аммо љавобњои чандон сарењ
нагирифтем. Барои мисол љавоби Шўрои
адлияи Љумњурии Тољикистонро дар зер
мутолиа кунед:
"Ба раиси Маркази тадќиќоти журналистї, Ниёзов Х.А.
Ба дархости шумо аз 22 октябри соли
2012, (№2992-3/277М) иттилоъ медињем,
ки пешнињод намудани маълумотњои оморї
вобаста ба баррасии парвандањои љиноятии
танфурўшї дар давраи солњои 2011-2012
бинобар ба рўйхати номгўи маълумотњои
сирри давлатї дохил гардиданашон имконнопазир аст.
Шўрои адлияи ЉТ оид ба фаъолияти
судњо дар як сол ду маротиба, яъне солона
ва нимсола ба Агентии омори назди Президенти ЉТ њисобот месупорад. Аз ин лињоз,
Шумо метавонед дар бораи ин маълумотњо
ба агентии номбурда мурољиат намоед".
Муовини аввали Раиси Шўрои Адлияи
ЉТ Исњоќов Н.А."
Пас аз хондани љавоби Шўрои адлия
аввалин саволе, ки шумо пайдо мешавад,
ин аст, ки чаро Шўрои адлияи ЉТ маълумоти омориро дар мавриди ба танфурўшї љалб
намудани духтарони ноболиѓ сирри давлатї
унвон кард?
Барои посухи ин савол ба њуќуќшинос
Шўњрат Ќудратов мурољиат кардем ва
њуќуќшинос ин масъаларо чунин шарњ

намоед, ки ин њам ѓайриќонунї аст. Мувофиќи "Ќонун дар бораи ВАО" њар як маќомоти ваколатдор бояд ба мактуби расмї
љавоб гардонад, аммо Шўрои адлия ваколатњое, ки ба ў дахл дорад ба зиммаи дигар маќомот партофтааст".
Њамчунин љавоби Прокуратураи генералии ЉТ:
"Прокуратураи генералии ЉТ мурољиати Шуморо дар хусуси пешнињод намудани
маълумотњо оид ба парвандањои љиноятї
вобаста ба љалби ноболиѓон ба танфурўшї
мавриди баррасї ќарор дод.
Ба маълумоти Шумо расонида мешавад,
ки ќайди ягонаи љиноятњо дар Сармаркази
иттилоотї-тањлилии ВКД ЉТ ба амал бароварда мешавад.
Љинояти љалби одамон барои истисмор
бо маќсади шањвонї тибќи Ќонуни ЉТ "Дар
бораи мубориза ба муќобили хариду фурўши одамон" љинояти ба хариду фурўши одамон алоќаманд мансуб шуда, бањисобгирии
чунин љиноятњо дар шўъбаи мубориза ба
муќобили хариду фурўши одамони РМЗЉМ
ВКД Љумњурии Тољикистон амалї карда
мешавад.
Дар як ваќт ба маълумоти Шумо расонида мешавад, ки тибќи моддаи 17 Ќонуни
ЉТ "Дар бораи мубориза ба муќобили хариду фурўши одамон" пањн кардани иттилоот
дар бораи љабрдидагони хариду фурўши
одамон ва љиноятњои ба он алоќаманд манъ
мебошад.
Муовини аввали Прокурори генералии
ЉТ Муњаммадиев А.С.".
Шарњи њуќуќшинос: "Дар њаќиќат баррасї
ва тафтишоти ин гуна парвандањо ба ваколати ВКД медарояд. Аз тарафи прокуратура танњо тасдиќ намудани айб ва дуруст
оѓоз намудани парвандаи љиноятї мебошад,
аммо ин гуна омор њам бояд дар прокуратура мављуд бошад, валекин омори пурра дар
ВКД аст. Барои њамин барои гирифтани ин
гуна маълумот ба ВКД мурољиат кардан
дуруст мебошад".
Њангоми гузарондани тадќиќоти журналистї маълум гардид, ки маќомотњои ќудратї кўшиш мекунанд, тамоми маълумоти
оморї оиди фоњишањои ноболиѓро пинњон
нигоњ доранд. Њатто ваќте бо далелњои мушаххас ба масъулон мурољиат кардам,
онњо инкор мекарданд, ки дар маќомоти мо
оиди ба танфурўшї љалб кардани духтарони ноболиѓ ягон парванда вуљуд надорад. Ё чунин њолатњо ба ќайд гирифта нашудааст. Њатто ваќте ки далелњоро пеш
меовардем, муносибаташонро зуд таѓйир
медоданд, ё ягон бањонаи дигар пеш меоварданд. Аммо њанўз њам саволњои зиёде
њастанд, ки бояд барои онњо посух гардонанд. Чаро як маќомот маълумоти омориро дар мавриди ба танфурўшї љалб намудани фоњишањои ноболиѓ сирри давлатї
мегўяду маќомоти дигар маълумоти пўшида унвон мекунад?
Гулафшон СОЌИЕВА
Мавод дар доираи лоињаи SCOOP,
ки ба тадќиќоти журналистї машѓул
аст, тањияи ва нашр шудааст.

