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 БАРНОМАИ ПАСТ КАРАДАНИ ЗАРАР БА ОДАМОН ДАР ПАЙДО НАМУДАНИ 

БОВАРЇ БА ХУД КЎМАК МЕКУНАД. 
 

Сарфи назар аз синну соли ҷавонаш, Гулрухсори 
бисту сесола дар ҳаёт бисёр душворӣ кашид. Ўро 
падари ўгай тарбия мекард, аммо Гулрухсор инро дар 
синфи нўњумиаш фањмид.  
"Вақте, ки ман фаҳмидам, ки падарам ба ман падари 
њаќиќї нест, ман ӯро дигар њамчун падар ќабул 
накардам. Ман ваќти холигии худро бо дугонањоям 
ва дӯстони онњо сарф мекардам. Пас аз мактаб, 
дӯстони дугонањоям моро ба мошинҳои худ савор 
мекарданд, мо хурсандӣ мекардем, мо худро калонсол 
ҳис мекардем. Ман ба хона дер меомадагї шудам. 
Хамон сол, ваќте, ки дар синфи нӯҳ мехондам, манро 
шиноси дугонаам таљовуз кард. Модарам ҳеҷ чизро 

намедонист. Баъдтар ман фаҳмид, ки ҳомиладор 
шудаам. Ба воњима афтода ман ба он љавон занг задам 

ва дар бораи њомиладориам нақл кардам. Модарам гуфтугўи маро шунид» - таърихашро наќл мекунад 
Гулрухсор.   
          То ин, ки ин њодиса ошкор нашавад, модараш Гулрухсорро, ки духтарчаи 15-сола буд, пинҳонї ба 
бевамард ба занї медињад. Бо вуҷуди пинњонї будани тўй, рӯзи дигар, баъди тӯй, раиси кумитаи 
маҳалла, раиси ноҳиявии кумитаи занон ва оила ва сардори мактаб ба хонаи домод омада, Гулрухсорро 
ба хонаи падару модараш бармегардонанд, зеро ӯ ҳанӯз ноболиѓ буд. Ўро маҷбур карданд, ки ба мактаб 
рафта тањсилашро давом дињад, модарашро бошад ба ҷазои маъмурӣ кашида љарима намуданд. 
           "Ман боз ба мактаб рафтам, вале рафтори ман дигар нашуд. Ман дар хотир дорам чї тавр ба 
ман бори аввал героинро барои чашидан доданд. Пас барои харидани героин, ман аз модарам пул 
медуздидам. Ҳар бор ман бештар ва бештар дуздӣ мекардам. Ин то он даме давом кард, ки як рўз 
хешовандони модарам манро бо ресмон баста маро хуб лату кўб карданд, то ин ки ман истеъмоли 
героинро бас кунам. Ман ба онҳо ваъда додам, ки минбаъд дастамро ба героин намезанам. Як ҳафта 
ман аз сабаби доѓи кабуд пайдо кардани тану рўям ба кўча барома наметавонистам.  Дар ҳамин ҳол, 
дарди бадан, ки аз вобастагии героин пайдо шуда буд, маро ором намегузошт. Ман аз хона гурехтам ... " 
хикояи худро идома дод Гулрухсор. 
Аз ваќте, ки Гулрухсор аз хона гурехт, ў дигар ба онљо барнагашт. Вай мактабро партофта, дар шаҳри 
Бохтар як хонаеро ба иҷора гирифт. Дар шаҳр ӯ дугонаи нав пайдо кард, ки ў барои Гулрухсор героин 
меёфт. Барои пардохти хона ва героин Гулрухсор ба пешкаш намудани хизматрасониҳои ҷинсӣ сар кард. 
 
"Баъзан ман бо мардон танҳо барои як дона сигор хобу хез мекардам…" - мегӯяд Гулрухсор. 
 
«Як бегоњ, дар ҳолати дардмандї, ман дар кўчањои шаҳр мегаштам, то ин ки ягон мизоҷро ёфта барои 
як воя героин кор кунам. Тасодуфан ман бо як шиноси деринаам вохўрдам, ки бо ў дар ваќташ якљоя 
героин истифода мебурдем. Вай ба ман дар бораи ташкилоте, ки ба истифодабарандагони маводи 
тазриќї кӯмак мекунад, наќл кард. Ў ҳамчунин дар бораи барномаи ТЉЁ ба ман наќл кард ва пешниҳод 
кард, ки ман ба он ҷо равам. Аз маслиҳати дугонаам истофода бурда, рӯзи дигар ба он ташкилот 
рафтам. Манро бо самимият ва мењрубонї пешвоз гирифта бо ман сўхбат карданд. Он шахс Шодї 
Ҳакимов, корманди иҷтимоии AFEW-Тоҷикистон буд. Баъд аз сӯҳбат бо ӯ, ман фаҳмидам, ки методон 
ин наҷоти ман аст. Онҳо ба ман кӯмак карданд, ки аз муоинаи духтурон гузашта њамаи  ташхисњои 
лозимиро барои ворид шудан ба барномаи ТЉЁ ройгон гузарам.  Ҳоло ҳаёти ман хеле бењтар шуд. Ман 
хеле хурсандам, ки чунин ташкилотҳо мављуд ҳастанд, ки ба мисли ман одамон ғамхорӣ мекунанд. Бо 
шарофати AFEW-Тоҷикистон, ман дар барномаи ТЉЁ иштирок намуда курсҳои касбомўзиро анҷом 
додам, дар соҳаи дўзандагї диплом гирифтам. Ман аъзои Шўрои намояндагони гурўњњои осебпазири 
ањолї шудам. Инчунин ман дар тренинг оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои гурўњњои осебпазири ањолї иштирок 
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намудам. Ман фаҳмидам, ки ҳоло ҳама чиз дар пеш аст. Ман орзу дорам, ки хонам, кор кунам ва соњиби 
оилаву фарзанд шавам, аммо барои ба орзуњоям ноил шудан ман бояд, ки бо худам хеле зиёд кор барам» - 
мегӯяд Гулрухсор. 
 
Маълумот: Дар соли 2018, бо дастгирии AFEW-Тоҷикистон 1309 нашъамандони тазриќї дар вилояти 
Хатлон бо хизматрасонињои пешгирикунанда ва иҷтимоию ҳуқуқї фаро гирифта шуданд. 9 нашъаманди 
тазриќї ба барномаи ТЉЁ ворид шуданд, 8 ҳодисањои нави ВНМО дарёфт карда шуданд ва 5 ҳодисахои 
ВНМО такроран тасдиқ карда шуданд. Ҳамаи 13 нашъаманди тазриї табобати зиддиретровирусиро 
ќабул карда ба табобат пайравї доранд.  

   

 


