
                                                  

      
Ман мехоҳам зиндагонӣ кунам! 

  AFEW-Тоҷикистон дар густариши иштироки нашъамандони тазриќї дар пешкаш 
намудани хизматрасонии машварати  баробар ва дастгирии иљтимої мусоидат 
менамояд.   

Ин ќисса дар бораи Мавзуна, мизољи 
барномаи «Коњиши норасої: 
тандурустї ва њуќуќњои гурўњњои 
осебпазири ањолї-2.0» мебошад - 
ќисса дар бораи зане, ки таҷрибаи 
дарозмуддати истифодаи героин, 
таҷрибаи тағйирот, хоҳиши бузурги 
зиндагӣ ва хоњиши кӯмак намудан ба 
дигар наашъамандони тазриқӣ дорад, 
мебошад. 

 «Ҳангоми кӯдакї, ман ва бародаронам 
аз озмоишҳои душвори зиндагонї 
гузаштем.  Падарамон њамеша маводи 
нашъа истиффоада мебурд, 
модарамон бошад фарош буд. Азбаски 
маоши модарам кам буд ва пули 
коркардаи ў барои мо кифоя набуд, 
модарам маҷбур шуд барои пул кор 
кунї ба Россия равад. Пас аз муддате 
аз рафтани модарам падарам ба 
зиндон афтод. Ман дар миёни чор 
бародарону хоҳарон фарзандани 
калонї будам ва ман барои тарбияи хоњарону бародаронам љавобгар шудам", - ќиссаашро 
наќл мекунад Мавзуна. 

Дар он вақт Мавзуна дар синфи нӯҳ таҳсил мекард. Онҳо барои хўрок пул надоштанд, 
модарашон дер-дер пул мефиристод. Бо сабаби зарурат, Мавзуна мактабро бас кард ва қарор 
кард, ки љойи кор ёфта кор кунад ва хоҳарону бародаронашро  нигоњубин кунад. 

"Аз сабаби он, ки ман 15-сола будам, ҳеҷ кас манро ба кор ќабул намекард. Ман роҳи дигаре 
наёфта роҳи осонтарро интихоб кардам - фурӯши героин. Ба бародару хоњаронам нигоњубин 
кардан ва боз кор карда барои хўрокаву либос пул овардан ба ман хеле душвор буд. Барои 
фаромӯш кардани мушкилот ва каме истироҳат кардан, ман хостам героинро худам чашида 
бинам. Ҳамин тавр, ман ба ин кор гирифтор шуда будам. Истифодаи гераин ва вобастагї ба 
он ба фурӯш он имконият намедод, ман нашъаро бештар ва бештар истифода мебурдам. 

Дар акс: Мавзуна, собиќ мизољи барнома, дар айни њол машваратчии 
баробари лоиња, ш. Хуљанд, 3 майи соли 2018г.         
Аксбардор: Давлятова З.  
 



Азбаски ман барои нашъа пул намедодам, онҳо ба ман дигар нашъаро барои фурӯш 
надоданд. Ва он гоҳ ман ба танфурушї шурўъ кардам, то ин, ки ба худ як вояи нашъаро 
барои истифода харида тавонам". 

Аз соли 2011 Мавзуна дар барномаи табобати ҷойивазкунандаи ёрирасон, ки дар шаҳри 
Хуҷанд кушода шуда буд, иштирок мекард. Дар вохӯрии навбатӣ бо духтур, ӯ дар бораи 
ташкилоти ҷамъиятии «Амали нек», ки ба нашъамандон дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва 
хуқуқӣ кӯмак мерасонад, маълумот гирифт. 

 "Ба “Амали нек» омада ман бори аввал дар тӯли солҳои зиёд бо одамони хуб ва раҳмдил 
вохӯрдам. Ман ғамхорӣ ва дастгириро нисбати худам ҳис кардам. А ин пеш бо ман ин хел 
ҳодиса  ҳеҷ гоҳ рӯй надода буд. Ман ҳатто аз волидайни худам эҳсосот ва ғамхориро ҳис 
намекардам "- мегӯяд Мавзуна. 

Дар ин ҷо, дар "Амали нек", Мавзуна ташхиси ВНМОро гузашта дар бораи статуси мусбии 
ВНМОи худ фаҳмид.  Вай 
машваратҳои зарурии 
мутахассиси сироятшиносро 
гирифта  аз ташхисҳои 
лозимӣ гузашт ва табобати 
зидди реторовирусиро оғоз 
намуд.  

"Ман ҳар рӯз, бе монеа ба 
сайти ТҶЁ ташриф меорам 
ва қабули ТЗРро идома 
медиҳам. Ман медонам, ки ин 
барои ман ва саломатии ман 
зарур аст", - мегӯяд 
Maвзуна. 

Дар оғози соли 2018, 
ташкилоти ҷамъиятии 
«Амали нек» татбиқи ташаббуси нави AFEW-Тоҷикистонро, ки барои васеъ намудани 
иштироки нашъамандон дар пешниҳоди хизматрасонии машваратчиёни баробар мусоидат 
мекунад, шурӯъ намуд. Аз сабабе, ки  Мавзуна иштирокчии фаъоли лоиҳа мебошад ва ба 
табобати зиддиретровирусӣ пайравии баланд дорад, ва инчунин дар соҳаи нашъамандӣ ва 
ВНМО  донишу малакаи хуб дорад, ба ӯ пешниҳод намуданд, ки дар ТҶ “Амали нек” ҳамчун 
машваратчии баробар кор кунад.  

Барои он, ки Мавзуна ҳамчун машваратчии баробар дар сатҳи баланд кор кунад, дастгирии 
ҳамаҷониба дошта бошад ва худаш ба зӯроварии эмотсионалӣ дучор нашавад, ӯ мунтазам 
дар тренинг ва омӯзишҳои AFEW-Тоҷикистон ва шарикони ӯ иштирок мекунанд. 

"Ҳоло ман 15 нафар мизоҷони барнома дорам, ки барояшон доир ба ВНМО, муҳимияти 
гузаштани ташхиси ВНМО ва ҳаёт бо ВНМО маълумот медиҳам. Ман мехоҳам зиндагӣ 

На фото: Мавзуна проходит тренинг по социальному сопровождению в МОО «Амали 
нек», г. Худжанд, 2 мая 2018 г.  
Автор фотографии: Давлятова З.  



кунам! Ва бо ин фикр ман ба дигарон кӯмак мекунам!” бо чунин суханон  Мавзуна ҳикояи 
худро ба охир мерасонад. 

Маълумотнома: Лоиҳаи «Коҳиши норасоӣ: тандурустӣ ва ҳуқуқҳои гурӯҳҳои осебпазири 
аҳолӣ-2.0», аз ҷониби AFEW-Тоҷикистон бо дастгирии молиявии Вазорати корҳои хориҷии 
Нидерландия амалӣ мешавад. Ташкилоти ҷамъиятии «Амали нек» яке аз 
зермаблағгирандагони  лоиҳа мебошад, ки барои нашъамандони тазриқӣ дар шаҳри Хуҷанди 
вилояти Суғд дастгирии иҷтимоӣ ва пешгирии ВНМОро пешкаш менамояд.  

 


