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Шарифбек Сафаров (аз чап) 54 сол дорад. Ӯ 
устоди варзиш оид ба гӯштини миллӣ, шаш карат 
чемпиони Тоҷикистон, номзад ба устоди варзиш оид 
ба дзюдо мебошад. Солҳои зиёд ӯ ҳамчун тренер 
фаъолият мекард. Вазъи душвори иқтисодии 
кишвар, нооромиҳои солҳои ҷанги шаҳрвандӣ 
(солҳои 1992-1997) ва ҷараёни шаддиди воридшавии 
маводи мухаддир аз кишвари ҳамсоя - Афғонистон 
сабаби он градид, ки аксари ҷавонмардон, аз ҷумла 
Шарифбек, ба истеъмоли героин даст заданд.  

 

"Ним килограмм афюнро бар ивази як ҷуфт пойафзоли (калуш) резинӣ медоданд”, - ба хотир 
меорад Ш.Сафаров.  

Дар соли 2014, Шарифбек бо корманди иҷтимоии “СПИД Фонд Шарқу Ғарб – 
Тоҷикистон” (СФШҒ) шинос шуд. Шарифбек ҳама намуди ташхисҳои вобаста ба ВНМО-
ро гузашта, дар муассисаи зидди бемории сил низ аз тафтиш гузашт ва ба ӯ иштирок дар 
барномаи табобати зиддиретровирусиро пешниҳод карданд. 
Бо шарофати табобати ҷойивазкунанда ва дастгирии кормандони иҷтимоӣ, Сафаров ба кори 
дӯстдоштаи худ баргашт. Имрӯз ӯ тақрибан 70 наврасро тамрин медиҳад ва аз давлат музди 
меҳнат мегирад. Вояи методонро тадриҷан паст карда истодааст. Сарфи назар аз он, ки Шарифбек 
дорои дипломи мактаби варзишӣ аст, боз мехоҳад дипломи донишгоҳи педагогиро соҳиб шавад. 

 
Ҳамроҳи дӯсти худ Бобохуҷа Бадридинов (аз чап), ки ҳамчунин муштарии барномаи метадон 
мебошад, тез-тез ба идораи СФШҒ барои иштирок дар вохӯриҳои гурӯҳӣ бо истеъмолкунандагон 
фаъол ташриф оварда, дар бораи манфиати табобати ҷойивазкунанда ва таҷрибаи шахсӣ аз ҳаёти 
худ оид ба тағйироти мусбат сӯҳбат мекунанд. 
 
"Метадон дар ҳақиқат ба мо наҷот бахшид. Мо акнун метавонем кор карда, аҳли оилаамонро бо 
хӯрок таъмин намоем. Дигар барои ҷустуҷӯи маводи мухаддир зарурат нест ва, бинобар ин, хатар 
ба саломатӣ ва мушкилот бо қонун дигар вуҷуд надоранд." 
 
Фаъолияти асосии СФШҒ дар вилояти Хатлон аз дастгирии иҷтимоии гурӯҳҳои осебпазир, 
пешгирии бемориҳои сироятӣ дар маҳбасхонаҳо, дастгирии одамони гирифтори ВНМО ҷиҳати 
дастрасӣ ба табобат ва пайравӣ намудани он, инчунин баланд бардоштани сатҳи огоҳии 
кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба масъалаҳои вобаста ба ВНМО иборат аст. Дар соли 
2015, ба шарофати кӯшишҳои СФШҒ, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои 
гузаронидани машварати ихтиёрии то-тестӣ ва ташхиси фаврии ВНМО дар идораҳои 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ иҷозат дод. 
 

 
 


