
                                                                   

 
 

AFEW-ТОЉИКИСТОН ДАСТАИ МУШОВИРОНИ БАРОБАРРО РУШД МЕДИЊАД  

Ба дигарон кўмак намуда ба худам кўмак мекунам! 
Соли 2018 AFEW-Тоҷикистон бо 
мақсади васеъ намудани иштироки 
намояндагони гурўњњои осебпазири 
ањолї аз љумла нашъамандони 
тазриќї оид ба пешкаш намудани 
хизматрасонињо ба ГОА, кӯмаки 
молиявӣ ва техникӣ ба панҷ 
ташкилотњои љамъиятии 
хизматрасон, ки дар соњаи ВНМО 
фаъолият мекунанд, расонид. 
Кумаки молиявї ва техникї барои 
барои таъсис ва дастгирӣ намудани 
дастаи машваратчиёни баробар аз 
љумла аз байни нашъамандони 
тазриќї ва наъамандони 
табобатшудаистода пешкаш карда 
шуд. Ин ҳикоя дар бораи 
таҷрибаи шахсии Осим, яке аз 

мушовирони баробари лоиҳаи «Коњиши норасої: тандурустї ва њуќуќњои гурўњњои 
осебпазири ањолї-2.0» мебошад.  

«Ман дар шањри Хуљанд таваллуд шуда калон шудам. Пас аз хатми мактаб ба 
Донишкада дохил шудам. Соли 2001 бо маќсади барои хонадоршавиам пул коркардан ман 
рухсати академї гирифта ба Москва ба кор рафтам. Љои кори хуб ёфта, ман ќарор 
кардам, ки то он, ки пули бисёр пайдо накунам ба Тољкистон баргашта намеравам» - бо 
ин суханон Осим наќли њикояи худро оѓоз намуд.  

Дар яке аз шабнишинињо ба вай героин пешниҳод карданд, вай дар аввал рад кард, аммо 
баъд аз кунљковї ва  барои нишон надодани сустиродагии худ ў героинро истеъмол кард. 
Баъд мисли дигарон, Осим ба таври мунтазам маводи нашъаро истифода мебарад. 

«Соли 2013 ман аз кор рухсатї гирифта ба Хуљанд баргаштам. Дар ин љо падару 
модарам дар бораи мушкилотам фањмида хостанд ба ман кўмак ррасонанд. Аммо ман 
кўмаки онњоро рад мекардам» - наќлашро давом дод Осим.  

Маводи нашъаро истифода бурда Осим дар бораи ба охир расидани муддати рухсатии 
худро фаромўш кард. Аз сабаби наомадан ба кор ўро аз кор холї карданд. Ба Русия 
баргашта, ў ба кори каммузд ва вазнин ба кор даромад. У истиодаи нашъаро давом медод. 
Дар љои кори нав дар бораи нашъакашии ў хабардор шуда ўро боз аз кор хориљ мекунанд. 
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Оси боз маљбур шуд, ки ба Хуљанд баргардад. Пас аз нимсол барои нигоњ доштани маводи 
мухаддир Осим мањкум карда шуд. Дар њамин ваќт ў соњиби фарзанди сеюм мешавад.   

«Дар муассисаи ислоњї ман ваќти зиёд доштам, то ин ки дар бораи хама чиз фикр кунам 
ва ба ќарор оям, ки дар оянда бо чї кор машѓул мешавам. Њангоме, ки ман љазо шудам, 
ман соњиби фарзанд шудам ва мехостам њар чї зуддтар фарзандамро бинам.  Ман дар 
ҳақиқат мехостам, ки пас аз озод шуданам њаёти худро таѓйир дињам, кӯдаконро калон 
кунам, шавњар ва падари хуб шавам. Ман мењоњам, ки фарзандонам калон шуда одамони 
хубу батарбия шаванд».    

Пас аз озод шудан, Осим бо шиносаш вохўрд, ки ў дар ташкилоти љамъиятии «Амали 
нек» дар њайси мушовири баробар кор мекард. Дар бораи хизматрасонињои ин 
ташкилот фањмида, Осим мунтаззам ба ташкилоти «Амали нек» меомад ва мизољи 
барномаи «Коњиши норасої» гардид ва аз хизматрасонињои лозимии лоиња истифода 
мебурд.   

«Бо ёрии кормандони иљтимоии ташкилот ман аз ташхиси тиббї гузаштам ва доир ба 
њолати саломатиам оиди беморињои гепатит ва ВНМО фањмидам. Хамон ваќт ман 
аввалин бор машварати мутахассиси урологро гирифтам. Чунин дастгиро њис намуда, 
ман ќарор кардам, ки нашъамандиро ќатъ мекунам. Ман дар якчанд омўзњо иштирок 
кардам, соњиби кор шудам, дар ду љой кор мекунам. Холо њамаи ваќти холиамро бо 
фарзандонам мегузаронам» - давом медињад Осим.  

Омўзиши заруриро гирифта, бо дастгирии роњбари ташкилот, Осим дар ќатори панљ 
мушовири баробари дигар дар ташкилот корро сар кард. Њоло ў ба дигар нашъамандон, ки 
барои кўмак ба ташкилоти љамъиятии «Амали нек» мурољиат мекунанд, ёрї мерасонад.  

         «Ман хеле хурсандам, ким ан дар назди оилаи худ мебошам. Айни њол ба дигарон 
кўмак расонида ман ба худам кўмак мерасонам» - дар охир мегўяд Осим. 

Маълумот: Ташкилоти љамъиятии «Амали нек» яке аз шарикони ташкилоти 
љамъиятии Љумњуриявии «AFEW-Тољикистон» мебошад, ки кори мушовирони 
баробарро дар лоињаи «Коњиши норасої: тандурустї ва њуќуќњои гурўњњои 
осебпазири ањолї-2.0», ки аз љониби Вазорати корњои хориљии Нидерлания 
маблаѓгузорї карда мешавад, љорї мекунад.   


