
 

 

                                                                «Бозгашт» 

Виталии 45 сола мегўяд: «Ӽайѐти ман аз ду давра 

иборат аст. Ќисмати аввали ӽайѐтам пур аз љушӯ 

хурӯш ва талош барои илму дониш касбу ӽунар ва 

ташкили ӽаѐти мустақилона буд. Таӽсили баъди 

мактабиамро дар омӯзишгоӽи касбї-техникии 

шаӽри Амвросиевкаи вилояти Донетски Љумӽурии 

Украина оғоз кардам. Сипас хизмати ӽарбиро дар 

дивизияи 201-ўми қушунӽои сарӽадї дар Љумњурии 

Тољикистон давом дода, соли 1993 хизматро хатм 

намудам. Баъди хизмат, азбаски шароити зиндагї 

душвор буд, ба хариду фурӯши чакка ва кабудиӽо 

оғоз кардам. Рӯз то рӯз савдо пурављ мешуд, 

даромади хуб ба даст меовардам. Кам-кам ѐру рафиқонам манро барои дилхушї ба 

нӯшидани маводӽои спиртї даъват мекарданд. Рӯзе дар як вохӯрї дўстонам ба ман 

пешниӽоди санљидани героинро карданд. Масъалае, ки маро ба ташвиш меовард ин 

гузаронидани сўзандору буд, чунки ман дар ӽайѐтам аз даврае, ки худамро 

мешиносам ягон маротиба сўзандору нагузаронидаам. Ба ман арзиши мавод 

аӽамияте надошт. Чунки ба қадри кифоя маблағ доштам, чунки метавонистам, 

якбора њамаи  лозимињои маводро харидорї кунам. Ӽамин тавр ӽам шуд. Баъд аз он, 

ки бори аввал мавод истифода кардам ва дидам, ки дигар бе ин мавод наметавонам, 

маводро харидорї кардан гирифтам. Шумораи рафиқонам дар як ӽафта тақрибан ба 

чил-панљоӽ расид. Барои болидахотирии дӯстонам қариб ӽар ӽафта мавод харидорї 

мекардам. Аз савдо даст кашида будам, маблағӽои доштаамро сарфи мавод кардам. 

Дигар барои харидории мавод пул намонд. Сафи дӯстонам кам шуд ва дар охир 

худам танӽо мондам.Ин буд ќисмати аввали ӽайѐти ман». 

 Виталий суханашро давом дода мегўяд: «Давраи хушиӽо гузашт, давраи азобу 

ранљу дард фаро расид. Ӽамон дӯстоне, ки бо ман мавод истифода мебурданд, аз ман 

рӯй гардонданд ва танӽо бо дарду сўзиши аъзои баданам мондам. Касе набуд, ки 

дастгириям кунад. Барои дарѐфти мавод маљбур шудам, ки даст ба дуздї занам. Соли 

1999 барои дуздї маро панљ сол аз озоди маӽрум карданд, вале хушбахтона авфи 

умумї эълон шуд ва маро аз толори суд озод карданд. Баъди се моӽ барои дуздї ба 

мӯӽлати панљ сол аз озодї маӽрум карданд. Ин дафъа бади се сол бо сабаби бемории 

сил аз муасисса озод шудам. Баъди ба озодї баромадан оиладор шудам ва бо 

ӽамроӽии оилаам ба Русия рафтам. Соли 2014 аз оилаам људо шудам ва аз Руссия 

депорт шудам. Аӽволи саломатиам рӯз ба рӯз бад мешуд. Рӯзе бо корманди саӽроии 

AFEW-Тољикистон дар ш.Бохтар вохӯрдам ва ӯ ба ман оиди табобати 

љойивазкунандаи ѐрирасон (ТЉЁ) маълумот дод. Лекин ӽамон вақтӽо ман барои ин 

табобат тайѐр набудам. Рӯзона ва баъзе вақтӽо шабона дар бозори Ӽољи Шариф кор 

карда, маблағи ѐфтаамро барои маводи героин сарф мекардам. Гарчанде, ки дар хона 

модари пирам касалманд хоб буд, ман танӽо дар фикри дарѐфти мавод будам. Зиѐда 

аз 10 кило вазни баданам кам шуда буд. Аввали моӽи июли соли 2018 бо корманди 

«Њплп бпшад ман хеле хушбахт аз пнам, ки 
бп дастгирии ташкилпти СФШЃ-Тпљикистпн 
ман дар оаёт оастам ва аз пн шпд 
мебпшам» - мегўяд Виталий 



AFEW-Тољикистон  вохӯрдам ва худам аз ӯ хоӽиш кардам, ки маро дастгирї кунад. 

Бо дастгирии ин ташкилот аз ташхисӽои тиббї гузаштам, маълум шуд, ки ман  

инчунин бо сирояти ВНМО низ гирифтор шудаам. Бо маслиӽатӽои кормандони 

Намояндагӣ ба барномаи ТЉЁ дохил шудам, ба гирифтани доруӽои зидди 

ретровирусї (ЗРВ) шурӯъ кардам. Бо маќсади расонидани ѐри ба шахсони ба 

њолатњои душвори зиндагї мисли ман гирифтор шуда,  ба аъзои Шўрои 

намояндагони гурўњњои осебпазири ањолии Намояндагии AFEW-Тољикистон дар 

вилояти Хатлон дохил шудам. Њоло бошад ман хеле хушбахт аз онам, ки бо 

дастгирии ташкилоти СФШЃ-Тољикистон ман дар њаѐт њастам ва аз он шод 

мебошам». 

          


