тадќиќоти журналистї
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Масъалаи сўйистифода аз мењнати кўдакон дар То9икистон
солњо боз ањли 9омеаро ба ташвиш овардааст. Њарчанд дар
ин маврид омори даќиќ ву9уд надорад, аммо Созмони
байналмилалии мењнат теъдоди ноболиѓони коргарро њудуди
170 њазор нафар мегўяд. Гуфта мешавад, ки 85 фоизи
кўдакони коргар ба мењнати и9борї дар бахши кишоварзї
9алб шуда, 3,4%онњо дар сохтмон, 3,7% дар ти9орат ва
7,4% дар саноат ба кор машѓуланд. Дар њар мавсим, чи
бањору тобистон ва чи тирамоњу зимистон барои ноболиѓи
то9ик кори "сиёњ"-е ёфт мешавад.

Фазлиддин
ХОЉАЕВ

Пахтачинї, аммо баъд аз дарс
Дар солњои баъди Lанги шањрвандии ТоLикистон, ноболиѓони "ќуттибадаст", яъне талбанда зиёд ба назар мерасиданд. Онњоро сари
чанд ќадам, дар канори роњу тангкўчањои хиёбонњо ва дохили бозорњо дидан мумкин буд.
Бо паси сар шудани нооромињо ва мўътадил
гардидани вазъи иLтимої, теъдоди ин тоифа
коњиш ёфт. Ќисмати зиёди ноболиѓони талбанда аз ин "шуѓл" даст кашиданд. Аммо барои насли наврас марњилаи дигар оѓоз шуд.
Марњилаи аробакашиву мошиншўї, селофанфурўшию испанддудкунї, пахтакориву пахтаѓундорї ва чандин кори вазнини дигар, ки
солњои охир низ идома дорад. Бахусус дар
манотиќи кишоварзии кишвар, аз Суѓд то Рашту Хатлон кори сањро бе мењнати кўдакон тасаввур намешавад. Ин њаќиќатест, ки њама
мебинанд, аммо кам касон вокуниши ќатъї
нишон медињанд. Яъне, ба Lуз вокуниши доирањои мањдуд ва њамон њам созмонњои Lудогона, ки дар мавриди њуќуќњои кўдакон бањс
меороянд, эътирози њамагонї ба вуLуд наомадааст.
22-юми ноябри соли 2012 семинаре тањти
унвони "ВАО ва њуќуќи кўдак" бо ташаббуси
Иттифоќи журналистони ТоLикистон ва Хазинаи кўдакони СММ (ЮНИСЕФ) дар шањри
Душанбе баргузор гардида буд. Дар ин чорабинї атрофи истифодаи мењнати кўдакон низ
бањс сурат гирифт ва намояндаи Донишгоњи
давлатии ХуLанд Дилбар Самадова гуфт :
" Мутаассифона , факти Lалби хонандагони
мактаб ба корњои Lамъиятї, бахусус пахтачинї вуLуд дорад. Чун ман худам зодаи дењаи
Ёва њастам, медонам, ки њамин чиз дар Lамоати дењот ба чашм мерасад. Ба воситаи мошинњои боркаши болокушода бачањоро баъди дарс ё дар рўзњои истироњат ба пахтачинї
мебаранд".
Аммо ба ќавли Мањмудхон Шоев, сухангўйи Вазорати маорифи Љумњурии ТоLикистон,
Lалби кўдакон ба пахта манъ аст: "Дар ин
маврид фармони махсуси вазорат њаст ва
супориши вазорат низ ба тамоми масъулони
њокимияти мањаллї равон шудааст, ки ноболиѓон ба пахта Lалб карда нашаванд. Дар он
нуќтањое, ки ин масъала вуLуд дорад, журналистон бояд хабар дињанд ва мо чора меандешем. Ба мудирони шўъбањои маориф низ
дастур дода мешавад, ки хонандагони мактабњо ба кори сањро Lалб нагарданд. Аммо берун аз Lараёни дарс кўдак њуќуќ дорад ва
метавонад рафта ба падару модари худ кўмак
расонад. Имрўз дигар колхозу совхоз нест.
Агар аз Lониби маќомоти иLроия шуда бошад,
ин нодуруст ва ќонунвайронкунї аст".
Роњбари Мактаби мустаќили рўзноманигории "ТоLикистон-асри XXI" Сафо Сафаров,
Lалби ноболиѓонро ба пахтачинї масъалаи
Lиддї ва нигаронкунанда арзёбї мекунад.
"Дар мисоли Ўзбекистон мегўям, он пахтае, кидар он Lой Lамъоварї мешавад, аз Lониби ширкатњои байналмилалии матоъистењсолкунанда мавриди тањрим ќарор гирифтааст.
Агар дар ТоLикистон њам чунин далелњо бошанд, ин хавф дорад. Аз сўи дигар, тибќи меъёрњои байналмилалї ва њам дохилї, аслан
Lоиз нест истисмори кўдак. Фарќ надорад, ки
мактаб аст ё њокимияти мањаллї, набояд дидаю дониста ноболиѓро барои Lамъоварии пахта сафарбар кунад. Фикр мекунам, ки ин амал
як гуна худсарї аст ва аз Lониби воситањои
ахбори омма бидуни истињола бояд инъикоси
худро дар расонањо ёбад",- афзуд ў.
Бе шубња, С. Сафаров зиёда аз 100 ширкати Lањониро дар назар дошт, ки бо далели
истифода шудани мењнати маLбурии кўдакон,
даст кашиданашонро аз харидории пахтаи
Ўзбекистон расман эълон карда буданд.
Коршиноси масоили иLтимої аз вилояти
Суѓд Оро Маъруфпур мегўяд, истифода аз
мењнати ноболиѓон дар вилоят вуLуд дорад:
"Бо бањонаи кўмак ба кишоварзон, хоса дар
вилояти Суѓд, Lалби мактабиён ба пахтачинї
расм шудааст. Ваќте шогирди мактаб пахта
мечинад, баъди Lамъоварии њосил устод на-
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замина ањамият додани калонсолон ба шароити зиндагию тањсили ноболиѓон воќеан муњиму бањсталаб аст. Рўзноманигор Сафват
Бурњонов чунин андеша дорад: "Фалсафаи
зиндагии мо муаммои тухму мурѓро мемонад: мурѓ аввал буд ё тухм? Як стереотипи
фалокат дар маѓзи миллати мо Lо шудааст,
ки намедонам аз куLо маншаъ мегирад. Фарзандро танњо ба хотири дар оянда дастёр
шудан таваллуд мекунем. Назода ўро ба хизматгорї мањкум мекунем. Дар фарњанги миллии мо ин чиз њаст? Дар дини мо њаст? Ба
дониши ман, на фарњангу на дини мо иLозат
намедињад, ки ба фарзанд Lабр кунем. Љабр
ба кўдак аз замони шўравї ба фарњанги мо
ворид шуд. Корњои сањроии мактаббачањо,

АЛАФ, БУЗ ВА
Ё сияњрўзии кўдакони кишвар ва сўйистифода аз мењнати онњо
зди раиси хоLагї меравад, ки акнун бо ѓўзапоя њамчун њезум ба муаллимон кўмак кунад. Яъне муаллимон њавасманд њастанд, ки
барои таъмини сўзишворї-ѓўзапоя аз мењнати шогирдони ноболиѓ истифода баранд",иброз намуд њамсўњбати мо.
Мавсуф њамзамон иброз медорад, ки истифодаи зањмати ноболиѓон дар давраи
шўравї њам Lой дошт ва аз њаёти худ мисол
меорад: "Дар синфи 10-ум мехондам, ки муаллими физика мо - писаронро барои хошокдаравї ба заминаш даъват кард. Ман саркашї
кардам ва њангоми имтињон ин муаллим ба
донишам бањои паст гузошт. Њамин майлон
имрўз њам идома дорад. Муаллимон духтаронро ба тоза кардани хона, писаронро ба корњои сањроии худ Lалб мекунанд".

Ноболиѓ, хар ва ѓўзапоя
Эътирози коршиносони суѓдї дар њолест,
ки фаъолони Lомеа аз вазъи ногувори атфоли вилояти Хатлон бештар изњори ташвиш
мекунанд. Зеро дар ин минтаќа ноболиѓони
зиёд ба мењнат дар соњаи кишоварзї Lалб
шудаанду бо хару асп сарукор доранд.
Моњи охири тирамоњи гузашта буд, ки ноболиѓеро дар канори истгоњи таксињои шањри
Кўлоб бо њоли нигаронкунанда дидам. ў либосу пойафзоли нимдошт ба бар дошт ва ѓўзапоя савдо мекард. Даќиќтараш, 15-20 дарза
ѓўзапоя болои ароба гузошта, хари шалпарашро аз он рањо кардаву ба симчўбе баста буд.
Сўњбатамон бо ноболиѓ озодона доир гардид,
танњо ба шарте, ки ѓайр аз номаш дигар њеL як
пањлўи нозуки ба шахсияташ таъсиррасонро
дарL накунем. Ў номи худро Саймумин гуфт
ва ќисса кард, ки ѓўзапояњои пеши назар мањсули зањмати якмоњаи ањли оилаашон аст.
- Ман дар синфи 7 мехонам. Чун фарзанди калони хона њастам ва падарам дар Русия
аст, маLбурам ба модарам кўмак расонам.
Худо рањми моро хўрду њамин сол њамсояамон хоLагии дењќонї ташкил кард. Як моњ
ману модар ва хоњари 11-солаам дар замини
пахтаи ў, ки 4 гектар аст, пахтачинї кардем.
Њарчанд пул барои чидани пахта камбуд, аммо
ба шарти гирифтани ѓўзапояи 1 гектар замин
модарам розї шуд, ки кор кунем. Хулоса, пахтаро чидем ва акнун њар рўз як маротиба ба
хона ва як бор барои фурўш аз сањро ѓўзапоя
меорам,- гуфт Саймумин.
Ваќте дар бораи оќибати "савдо" ва таъсир ба дарсњояш пурсон шудем, китф дарњам
кашиду илова намуд: "Хайр, чї илоL!? МаLбурам то тоза шудани он 1 гектар замин аз
ѓўзапоя дарсро кам-кам "фиреб" кунам. Аввалњо, ваќте ягон рўз аз дарс ќафо мемондам,
муаллимон сарзаниш мекарданд. Вале ваќте
модарам дар наздашон гиряву зорї кард, дилашон сўхту њоло ањамият намедињанд. Хайр,
њамин корњо, ки тамом шуд, боз њар рўз ба
дарс рафтан мегирам".
Бояд зикр намуд, ки ин танњо як лањзаи ба
"савдои ѓайриоддї" машѓул шудани ноболиѓе
дар шањри Кўлоб буд. Шояд манзарањои зиёде ба ин монанд вуLуд дошта бошанд ва на
танњо дар самти савдо, зеро коршиносони
мањаллї ба вуLуд доштани корњои Lисмонии
дигар низ ишора мекунанд.

































Зиёии тоLик аз минтаќаи Кўлоб Зафар
Мирзоён мегўяд, ки кор гирифтан аз дастони
нозуки кўдакон дар корњои сангин, аз ночории
падару модар аст. Ба вижа падару модаре, ки
дар русто зиндагї доранд.
- Дар он Lо кўдак њам навбати пода дорад,
њам алафу гандум медаравад, аз кўњу теппа
њезум меорад, меваву пахта мечинад, хоњару бародарони хурдашро парасторї мекунад.
Инро њама медонанд. Дар замони пешин мо
низ дар корњои хонаву пахтачинї ночор шуѓл
меварзидем. Ин ошуфтагињо чандин омил
дорад, ки нахусташ бебизоатии бахши зиёди
мардум, зиёд будани ањли хонавода, мавLуд
набудани шароити кор барои занон ва њамчунон табиати шарќиёнаи тоLикон мебошад,гуфт З. Мирзоён.
Ба андешаи ў, бояд як Lунбише ба миён
овард, чун мардуми Кореяи Lанубии 30 сол
пеш, ки њамаро фидои омўзишу парвариши
фарзандон карда буданд.
Чун сухан атрофи омўзиш кушода шуд,
тасмим гирифтем ба масъулин муроLиат намоем. Мудири шўъбаи маорифи шањри Кўлоб
Пирмурод Сабуров дар сўњбат бо мо изњор
дошт , ки "агар ягон рўз баъди дарс барои
рўфтани дару дарвоза нагуфта бошем, дар
ваќти дарс пахтачинї раванду ягон Lойи дигар раванд, инхелї нагуфтаем. Пахтачинї
чанд сол боз барњам хўрда, Lони халќ дамидааст. Мо аз дарс ягон касро канор накардаем. Ман як моњ шуд кор карда истодаам. Агар
замин дошта бошанд, яъне оилавї сањм дошта бошанд, хайр, баъди дарс мераванд, бо
падару модар пахта мечинанд. Пахтаи худашон аст, мечинанд".
Андешањои мудири шўъбаи маориф дар
њоле садо медињанд, ки сардори идораи кишоварзии шањри Кўлоб Мирзоалї Њакимов низ
вуLуд доштани њолатњои истифода аз мењнати ноболиѓонро рад мекунад. Баъд аз зангзанињои тўлонї муяссар шуд, ки бо М.Њакимов
сўњбати кўтоње дошта бошем. Номбурда ба
суолњоямон бо чанд Lумла мухтасар посух
гуфт: "Ман чор сол сардори идораам, вале ин
хел корро надидаам. Мо мактаббачаро даъват намекунем, на барои пахтачинї ва на барои дигар корњои сањрої".
Дар њамин њол, коршиноси масоили иќтисодї
аз минтаќаи Кўлоб Давлатмурод Љумъаев мегўяд, ки масъалаи пахтачинї бояд тањти назорати
волидайни кўдакон њаллу фасл шавад.
- Агар онњо пофишорї намоянд ва ба маќомоти дахлдор муроLиат кунанд, касе наметавонад ноболиѓонро иLборан ба сањро барорад. Аз дигар тараф, дар бисёр маврид ноболиѓон ихтиёран, барои дарёфти маблаѓ ба пахтачинї мебароянд, зеро дар мавсими имсола
нархи чиниши пахта хело њам афзуда буд ва
бисёрињо даромади хуб њам гирифтанд. Хуллас, масъалаи мазкур бештар ба мо, калонсолон вобаста аст ва то вазъи иќтисодии кишвар бењ нагардаду дар дохили мамлакат
Lойњои корї бо маоши муносибу кофї барои
рўзгор муњайё нашавад, вазъ њамин хел боќї
хоњад монд,- иброз намуд ў

Бењуќуќтарин махлуќи зинда?
Масъалаи таъмин бо Lойи кор ва дар ин

даравгарии кўдакони ваќти Lанг, пахтачинии
замони осоишта ва ѓайра. Мо ба дараLае одат
кардем, ки ситам ба фарзанди худро норма
ќабул кардем. То дараLае, ки бе алаф хобидани буз мумкин несту гурўсна хобидани кўдак
мумкин. Кўдаки худро то таваллуд гирифтори ситам мекунем. Кї мегўяд, ки ба зани њомилаи худ ѓизои махсус тањия мекунад? Агар
зан њангоми њамл ѓизои даркорї нагирад, тифли ў низ ноќис мешавад. Фарзанди мо натиLаи
ѓизои зан аст дар ваќти њамл".
С. Бурњонов фарзандони тоLикро бењуќуќтарин мавLуди зинда дар дунё медонад ва
меафзояд: "Њангоми ѓизо аввал мењмон, баъд
калонсолон, он гоњ дар косаи шикаста, њар чї
монад, ба кўдакон. Барои санLиш, равед ба
дењот, бинед, ки пои зиёд кўдакон нимбарањна аст . Онњо низ хунук мехўранд. Шуморо
намедонам, вале ман пеши кўдакони ТоLикистон бахшиш мехоњам. Худованди бузург ба
онњо рањм кунад!".
Дар њоле, ки С.Бурњонов ноболиѓони тоLикро "бењуќуќтарин организми зинда" мехонад, муовини раиси ЊУСДТ ШокирLон Њакимов бо ишора ба вуLуд доштани заминањои
њуќуќї айбро дар иLро нашудани ќонун мебинад. Ў аз Lумла мегўяд: "Вобаста ба хусусиятњои кор Кодекси мењнат њадди синну солро
муќаррар намудааст. Инчунин, бо дарназардошти ќисми таркибии низоми њуќуќии ТоLикистон шудани санадњои њуќуќи байналмилалї ва шартномањои ба тасвиб расида, номгўи корњое, ки дар онњо бояд кўдакону наврасон истифода нашаванд, хеле зиёд аст. Аммо
вазъи ногувор ва мушкили иќтисодиро ба назар гирифта, корфармоён кўшиш менамоянд,
ки мењнати ноболиѓонро њамчун ќувваи кории
арзон истифода баранд. Дар ин хусус нозирони минтаќавии ВКД ва маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї низ медонанд, вале тадбирњои мушаххас намеандешанд".
Пас чаро њолати шикояти ноболиѓон ва ё
волидони онњо барои Lалб гардидани кўдакон ба мењнат мушоњида намешавад ? Ш.
Њакимов дар посух ба ин суол мегўяд, ки "сабаби муроLиат накардани ноболиѓон ё волидони онњо ба маќомоти дахлдори давлатї дар
он аст, ки дар баъзе оилањо мањз зањмати ноболиѓон манбаи ягонаи зиндагї мебошад".

" Худатон медонед- ку…"
Эътирози Ш.Њакимов оид ба нокифоягии
лоињаву барномањои созмонњои байналмилалї ва набудани назорати давлатї дар њоле
ба гўш мерасад, ки се сол боз дар доираи
Барномаи мубориза ба муќобили Lалби наврасону кўдакон ба мењнати иLборї дар ТоLикистон мониторингњо гузаронида мешаванд.
Ба иттилои њамоњангсози Созмони байналмилалии муњоLират, ин созмон дар доираи барномаи мазкур њамзамон силсилаи семинарњои
омўзиширо барои кормандони ВАО, њуќуќшиносону дигар коршиносони тоLик доир менамояд. Сино Алиев мегўяд, ки њангоми гузаронидани санLишу пурсишњо, бо далелњои Lалб
гардидани ноболиѓон ба пахтачинї дучор
шуда, дар ин самт чорањои лозимаро андешидаанд.
Сардори шўъбаи назорати шуѓли ањолии
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Хадамоти давлатии назорат дар соњаи мењнат Мањмадтолиб Миралиев мегўяд, ки хадамоти номбурда солњои 2011-2012 якLоя бо
Созмони байналмилалии муњоLират дар заминњои пахтаи њам вилояти Хатлон ва њам
дар вилояти Суѓд рейд-санLишњо гузаронидаанд. "Албатта, буданд њолатњое, ки хонандагон ба пахтачинї Lалб гардида буданд.
Вале оё мо нишон дода метавонем, ки њамин
хонанда ба пахтачинї Lалб гардидааст, ё бо
ихтиёри худ баромадааст? Лекин ваќте ба замини пахта меравию мебинї, ки 2-3 омўзгор
бо 2-3 гурўњ мактаббача, дар дасташон рўйхати
талабањои синфи 7, 8, 9 истодаанд, мефањмї,
ки аллакай њамин кор ба воситаи Lалбкунист.

роити хатарноку зарарнок кор накардан. Дигар ин ки, ваќте кўдаки 14-солаи мактабхон
мехоњад кор кунад, бояд розигии хаттии падару модараш бошад. Њамзамон , дар ин
њолат корфармо бояд аз ў маълумотномаи
тиббї талаб намояд".
Ба андешаи ин мутахассис, мушкили дигар масъалаи риоя нашудани давомнокии кори
ноболиѓон аст: "Тибќи моддаи 67-и Кодекси
мењнат, кормандони аз синни 15 то 16-сола
дар як рўз набояд аз 2,5 соат зиёд ва аз 16 то
18-сола дар як рўз набояд аз 3,5 соат зиёд кор
кунанд. Лекин, ваќте талабаи мактаби миёна
аз соати 8-и сањар то соати 5-и бегоњ дар замин пахта мечинад, кї ба ин Lавобгар аст?

ба мењнати иLборї дар бахши кишварзї Lалб
шудаанд, 3,4 фоизи онњо дар сохтмон, 3,7
фоиз дар тиLорат ва 7,4 фоиз дар саноат ба
кор машѓуланд.
- Дар ТоLикистон шумораи кўдаконе , ки
ба кор Lалб шудаанд, њар сол меафзояд. Ба
ин чанд далел мусоидат кардааст. Бештари
ваќт мо ќашшоќиро сабаби аслии кори кўдакон мегўем, аммо сатњи ќашшоќї дар ТоLикистон сол то сол поин мешавад. Њоло 40 дарсади мардум поин аз хати фаќр зиндагї доранд. Ба њамин далел, фикр мекунам, ки на
њамеша ќашшоќї сабаби кори кўдакон аст,мегўяд њамоњангсози СБМ дар ТоLикистон
Муњайё Хосабекова.

КЎДАКИ ГУРУСНА
Хадамот дар ин њолат бо роњбарони хоLагињо
оид ба иLрои талаботи ќонунгузорї сўњбат
мекунад, ки оё бо онњо (ноболиѓон) шартномаи мењнатї бастаанд ё не? Ваќте ба њамон
ду-се омўзгор мегўї, ки "шуморо кї овард,
худатон омадед?", мегўянд, ки "ака, аку ягонLо нагўву мо аз пеши худамон ба инLо намеоем-ку!". Маќсад ки моро директор гуфт, талабањоро мебареду дар фалон замин пахта
мечинед. Ваќте ба директори мактаб муроLиат мекунї, ки "дар фалон замини пахта ду-се
омўзгор бо њамин ќадар гурўњ пахта чида истодаанд, кї сафарбар кардааст онњоро!?",
мегўяд, ки "ака, худатон медонед-ку, моро аз
куLо гап мезананд". Маќсад, эшонро аз шўъбаи
маорифи ноњия, ё аз маќомоти иLроияи њокимияти мањаллї гуфтанд, ки талабањоро бареду пахтаро чинед, то наќша иLро шавад. Чунин њолатњо аз Lониби хадамот ошкор шуданд",- иброз дошт мавсуф.
Њамсўњбатамон бо ишора ба чорањои
ќонунї андешидан нисбати корфармоёне, ки
аз мењнати кўдакон истифода мебаранд, чунин мегўяд: "Ваќте мо дар вилоятњои Суѓду
Хатлон оид ба Lалб гардидани мењнати кўдакон рейд гузаронидем, дар 13 њолат нисбати
роњбарони хоLагињои дењќонї чора андешида
шуд. Њангоми пурсиш муайян гардид, ки дар
хоLагињои дењќоние, ки мактаббачањо ба пахтачинї Lалб шуда буданд, талаботи Кодекси
мењнат аз Lониби корфармо риоя нагардидааст. Яъне бо талабањо шартномаи мењнатї
баста нашудааст . Барои њамин, аз Lониби
Хадамоти давлатии назорат дар соњаи мењнат дар асоси Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї нисбати њар кадом роњбари хоLагї ба
маблаѓи 800 сомонї Lаримаи маъмурї таъин
карда шуд".
Вале ба андешаи ў, тадбиќ кардани Lаримаи маъмурї роњи њалли мушкилї набуда,
бояд маќомоти иLроияти њокимияти мањаллии
њар як шањру ноњия нисбати ин масъала чорањои зарурї андешанд.

Агар корфармо аз моњияти ќонун огоњї дошта
бошад, талабаро аз сањар то бегоњ ба пахтачинї сафарбар намекунад".
Устоди факултаи њуќуќшиносии ДМТ, профессор Таќдиршо Шарипов низ мењнати маLбуриро яке аз масъалањои мубрами рўз мењисобад.
- Масъалаи манъи мењнати маLбурї сараввал аз Сарќонуни кишвар бармеояд,- мегўяд ў, - Lумњурии ТоLикистон аз миёни зиёда
аз 190 конвенсияе, ки Созмони байналмилалии мењнат ќабул кардааст, баъзеро ба тасвиб расонидааст. Мавриди зикр аст, ки дар ин
самт Конвенсия "Дар бораи њуќуќњои кўдак"
низ чандин сол боз амал мекунад. Конвенсияи мазкур дар банди якуми моддаи 32 муќаррар кардааст, ки "давлатњои ширкаткунанда њуќуќи кўдакро барои њимоя аз истисмори
иќтисодї, аз иLрои њар коре, ки барои саломатии ў хатар дорад ё садди роњи тањсилот мешавад ё ба саломатии ў, инкишофи Lисмонї,
аќлонї, маънавї, ахлоќї ва иLтимоиаш зарар
мерасонад, эътироф мекунанд".
Воќеан, Созмони байналмилалии мењнат (СБМ) дар самти омўзиши мењнати кўдакону ноболиѓон бо истифода аз талаботи
чунин конвенсияњо ва дигар ќонунгузорињои
миллї, фаъолият мекунад. Таври маълум,
айни замон ин созмон дар якLоягї бо Агентии омори ТоLикистон тадќиќотеро бар асоси Барномаи "Тадќиќоти мењнати кўдакон ва
ташкили механизми маълумотњо оид ба
мењнати кўдакон дар ТоLикистон" амалї карда истодааст . Ин барнома 12 моњ идома
меёбад ва гузаронидани тадќиќоти интихобиро дар хонаводањо дар њамаи минтаќањои
ТоLикистон дар бар мегирад, ки барои дарёфти маълумоти боварибахш дар бораи
нишондињандањои асосии фаъолияти кўдакони аз синни 5 то 17-сола, давомоти ба мактаб рафтани онњо, кор дар оила ва берун аз
он, инчунин дар бораи сабабњои пањншавии
мењнати кўдакон дар ТоLикистон имконият
фароњам меорад.
Имрўзњо оид ба шумораи кўдаконе, ки дар
ТоLикистон ба кор Lалб шудаанд, омори даќиќ
вуLуд надорад, аммо Созмони байналмилалии мењнат теъдоди онњоро њудуди 170 њазор
мегўяд. Ба иттилои намояндагони созмони
мазкур, 85 фоизи кўдаконе, ки кор мекунанд,

Дар боби корњои зараровар ва
имтиёзњои ноболиѓон
Сардори шўъбаи назорати шуѓли ањолии
Хадамоти давлатии назорат дар соњаи мењнат М.Миралиев бар ин назар аст, ки бахусус
дар мањалњо мардум аз ќонунњои амалкунанда огоњии комил надоранд: "Дар як семинаре,
ки дар шањри Кўлоб гузаронида шуд, њам директорони мактабњо ва њам намояндагони
ташкилотњои ѓайридавлатї гуфтанд, ки ноболиѓон бояд умуман ба мењнат Lалб карда нашаванд. Яъне онњо гуфтаниянд, ки ноболиѓон
умуман њуќуќ ба мењнат надоранд. Ман гуфтам, ки агар шумо аз моддаи 35-и Сарќонун
огоњї дошта бошед, гуфта шудааст, ки њар
кас њуќуќ ба мењнат дорад. Дар њамон модда
оварда шудааст, ки ноболиѓон ба корњои шабона ва зеризаминї Lалб карда намешаванд.
Мутобиќи моддаи 27-и Кодекси мењнат, "шањрванде, ки ба синни 15-солагї расидааст,
њуќуќ дорад бо корфармо шартномаи мењнатї
бандад" ва "шањрванде, ки дар мактаби миёна тањсил мекунад, аз синни 14-солагї њуќуќ
ба мењнатро дорад". Танњо њамин талаботи
ќонунгузорї бояд аз Lониби корфармо, ваќте
ноболиѓро ба кор ќабул мекунад, иLро шавад.
Зеро ноболиѓон нисбат ба болиѓон имтиёзњо
доранд. Масалан ваќти кўтоњи корї, дар ша-





















































































Коршиноси масоили иLтимої Оро Маъруфпур ба ин аќида розї буда, чунин изњор
медорад: "ТоLирон аз њаммоли калонсол истифода намекунанд, зеро мењнаташ ќиммат
аст. Ноболиѓон њамон кори вазнинро ба ними
арзиши мењнати калонсолон ба Lо меоранд.
Зањмати ноболиѓони пойтахт дар бозорњо тобистон ваќти меваю сабазавот чун њаммол авL
мегирад, аммо тирамоњу зимистон њам ноболиѓонро ба сифати фаррошу њаммол истифода мекунанд, хоса соњибони дўконњо. Худи
ноболиѓон њам дар суроѓи коранд ва маблаѓи
ба даст овардаашонро одатан барои бозии
компютер, диски филм, телефони мобилї ва
зиёфати духтараке сарф мекунанд".
Аммо њамсўњбати мо њамзамон аз мавLудияти њолатњои ба кори вазнин Lалб шудани шахсони воќеан камбизоат низ ёдовар мешавад: "Дар бозори "Корвон" хонандагони
синфњои 6-9 њамчун њаммол кор мекунанд,
чунки тоLирон аз мењнати эшон арзон истифода мебаранд. Наим ном ноболиѓро аз мањаллаи 46-уми пойтахт медонам, ки рўзе 710 сомонї аз њаммолї меёбад ва ба хоњари
донишLўяш МарLона медињад, то роњпулию
хўрокпулї кунад".
Сокини 13-солаи шањри Душанбе П.С.
панL сол боз дар хиёбонњои пойтахт ба мошиншўї машѓул аст. Дар њоле, ки падару модараш пиранду Lои кор надоранд, ў бори гарони зиндагиро бар дўши худ гирифтааст. Ин
навраси тоLик аз њаштсолагї ба даст сатилу
латта гирифта, ба кўча баромадааст . Њарчанд ў мактабхон аст, дар бисёр њолат барои
пул пайдо кардан ба дарс намеравад: "Падару модарам пир шудаанду маLбурам кор
кунам. Бо пуле, ки ба даст меорам, картошка, пиёз, равѓан ва дигар маводи заруриро
мехарам ва зиндагии оилаамонро пеш мебарам. Дар як рўз аз 20 то 40 сомонї маблаѓ ба
даст меорам".
СаидLаъфари 15-сола аз ноњияи Њисор
низ, ки дар бозори "Шоњмансур" ба борбардорї машѓул аст, аз камбизоат будани аксарияти ноболиѓони коргар дарак медињад. Ба
гуфтаи ў, ќисмати зиёди коргарони ноболиѓ аз
минтаќањои гуногуни кишвар дар пойтахт Lамъ
омадаанд: "Байни кўдакони коргар агар яктонимто аз худи пойтахт набошад, дигар њамаашон аз ќишлоќњоянд. Бисёртар аз Хуросон,
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Кўлобу Ќўрѓонтеппа, ноњияи Рўдакї ва аз тарафњои Регар коркунїмеоянд. Бечорањо њамаашон камбаѓаланд, ё падару модари маъюб
доранд, ё умуман падар надоранд. Ман хубтар, ки хонаамон наздик аст, аммо намедонам онњо шабашонро дар куLо рўз мекунанд.
Падари ман маъюб асту дар оила 9 нафарем.
Модарам савдо мекунад, аммо худаш танњо
наметавонад њамаи моро таъмин кунад. Барои њамин, бисёр ваќт як-ду дарс хонда, ба
шањр меояму касе ягон кори борфарорї ё борбардорї фармояд, иLро мекунам. Рўзњои якшанбе бошад, аз сањар худро дар ягон бозори
шањр мегирам. Дар як рўз то 30 сомонї ва
рўзњои якшанбе то 50-60 сомонї кор мекунам.
Аќаллан чизњои мактабиамро бо пули худам
мехарам".

Роњи њал њаст!
Дар њамин њол, Lомеашиноси тоLик БобоLони Шафеъ аз мењнату зањмати муддавоми
ноболиѓони тоLик изњори ташвиш мекунад: "Аз
гузаштаи начандон дур то ба имрўз мо шоњиди истифодаи зањамоти бачањои синни хурди
мактабї дар корњои сањро будему имрўз њам
њастем. Аммо имрўзи ТоLикистон шояд дањшатноктар аз дирўз бошад. Дар кўчаву бозор
садњо тифлакони синни мактабиро дидан мум-

ккин аст, ки ба Lои рафтан ба мактабу савод
омўхтан, машѓули корњои аробакашиву мошиншўї мешаванд, то барои хонаводаи бенавои худ луќмаи нон пайдо кунанд".
Ба андешаи номбурда, имрўз ягон нињод
њаќе њам надорад ин тифлонро аз ин гуна зањматњо боздорад, чун воќеияти зиндагии кишвар аст, ки бачањо аз њамин синну сол бори
машаќќати рўзгорро мекашанд.
- Дар хонаводањое, ки бештар аз 6 хўранда доранд, баъзан як бачаи мактабхон василаи рўзгузаронии онњо мешавад. Яъне, дар
бештар њолатњо мењнати онњо сўистифода
намешавад, балки онњо маLбуранд кор кунанд, то бародарону хоњаракони худро аќаллан хўронда тавонанд. Њолатњои зиёде иттифоќ меафтад, ки падар ба Русия меравад
ва муддатњо наметавонад пул фиристад ва
ё кор пайдо намекунад. Дар ин њолат мањз
њамин бачањоянд, ки оиларо саробон мешаванд. Ба андешаи ман, мењнати тифлон дар
ТоLикистон зарурати иLтимоист, зеро агар
онњо набошанд, бахши азим аз гурўснагї азият мекашанд. Ягон сохтори давлатї наметавонад онњоро аз ин роњ боздорад,- иброз медорад Б. Шафеъ.
Изњори таассуфи ин коршинос дар
њолест, ки ба ќавли њамоњангсози Созмони
байналмилалии муњоLират дар ТоLикистон
Сино Алиев, роњи њал вуLуд дорад. С. Алиев низ бар ин назар аст, ки ба шўъбањои маорифи мањалњо ва ё маќомоти иLроияи њокимияти мањаллї шикоят бурдан дар бораи ба
мењнат Lалб шудани ноболиѓон бефоида аст,
чун онњо Lонибњои манфиатдор ба њисоб мераванд. Ў мегўяд, ки бењтараш шањрвандон
дар чунин њолатњо ба Хадамоти давлатии
назорат дар соњаи мењнат муроLиат кунанд,
зеро ин нињод Lиддан барои њалли ќазияњо
талош меварзад.
Воќеан, хеле муфиду мусбат аст ин пешнињод ва бояд њарчи зудтар ба таври густурда амалї гардад, то ноболиѓони тоLик њамвора зери бори кору аз мактаб канор намонанд.
Зеро, инак бањор њам фаро расид ва корњои
дигари сањрої дар пеш аст…
Мавод бо дастгирии SCOOP,
ки ба тадќиќоти журналистї машѓул аст,
тањия ва нашр шудааст.

