
 

Ман орзу дорам, ки зиндагиамро аз нав оѓоз намоям  

Шарипов Талабшои 41 сола  дар зиндагї ба бисёр душворињо дучор шуд.  Азбаски  дар оила 
фарзанди калонї ба њисоб мерафт аз 15 солагї ба кор машѓул 
шуд, то ки оилаи худро бихўронад. Дар 20 солагї ба 
мардикорї ба ш. Санк-Петербург рафта, дар давоми 2 сол   бо 
њар гуна кор машѓул мешавад. Њамон ваќт ў ба гурўње, ки бо 
дуздї машѓул буданд, њамроњ шуд ва маводи анашаро якумин 
маротиба истеъмол кард. Баъди як сол ўро депортатсия 
карданд ва дар Тољикистон ў истифодаи маводњои нашъаро 
давом дода, баътар героинро ба тарзи тазриќї истифода 

бурд. Барои дарёфт намудани  мавод ба дуздї даст мезад. Рўз 
аз рўз зиндагї бадтар шуда, дар байни нозирони минтаќавии 
ВКД ва оила мушкилотњои зиёде пайдо шуданд. Мушкилотњо 
оиди ваъзи саломатї низ пайдо шуданд.  Дар раги вариди 
ќадкашак, ки ба он љо бисёр сўзан мезад, зардоб пайдо шуд ва 
ў дигар роњ гашта наметавонист. Дарди сўзиши буѓумњо оиди 

вобастагї ба мавод сар шуданд.  

«Модари бечораам аз азоби ман бардош накарда ба љўстуљуи героин баромад. Аз 
нашъамандони тазриќї хоњиш мекард, ки  сўзандору ва филтрњоро барои ман дињанд» - 
сухани худро давом дод Талабшо.  

Дар он љо модарам нохост шиносамро вомехўрад, ки  бо ў ман маводи мухадир  истифода 
мебурдам.  Шиносам ба модарам дар бораи ташкилоте, ки ба нашъамандон кўмак мерасонад 
ва дар бораи барномаи табобати љойивазкунандаи ёрирасон (ТЉЁ) наќл мекунад.  

«Худи њамон рўз модарам ба ташкилот рафта, дар бораи њамаи хизматрасонињои ташкилоти 
СФШЃ-Тољикистон оиди мизољон бохабар шуда, аз ман нопурсида, маро дар мошин савор 
карда, маљбуран ба ташкилот овард. Дар ташкилот манро бо як мењри калон пешвоз 
гирифтанд, дар вохўри бо духтур дар бораи хизматрасонињо оиди бењтар намудани 
мушкилотњои иљтимої ва њуќуќии нашъамандон бохабар шудам. Якумин бор дар њайётам бо 
одамони хубу мефањмидагї вохўрдам.  Ман њиссиёт пайдо 
кардам, ки дар бораи саломатии ман ташвиш кашида 
истодаанд ва худи њамон рўз корманди иљтимої Шодї маро 
барои супоридани ташхисњо оиди ќабули ТЉЁ  сафарбарї 
намуд. Дар раванди супоридани ташхисњо маълум шуд, ки 
ман гирифтори гепатити С ва бемории сил њастам» -давом дод 
саргузашташро Талабшо.  Дар ташрифњои ояндааш ба 
ташкилот Талабшо гирифтани машваратњои духтурро давом 
дод.   

Бо дастгирии СФШЃ-Тољикистон Талабшо аз якчанд 
ташхисњо гузашта, мизољи барномаи ТЉЁ шуд, табобати 
бемории силро оѓоз намуда, маводњои профилактикї мегирад 
(рифола, любрикантњо, маводњои иттилоотї).  

«Барои иштирок дар барномаи ТЉЁ ташкилот ба ман 
пардохти роњпулиро кўмак мерасонад. Ман дар омўзишњои кўтоњмуддат оиди њуќуќњои 
нашъамандон иштирок кардам. Ман фањмидам, ки ояндаи ман дар пеш аст. Дар айни њол 
доруњои ДОТС ва ТЉЁ ќабул мекунам.  Ман орзуи  зиндагии навро  оѓоз намудан ва дасти 
ёрї дароз кардан ба нафарони ранги худамро дорам» - суханашро ба охир расонд  Талабшо.    
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