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2 июни соли 2012 

КӮМАКИ ИТТИҲОДИ АВРУПО БА ХОНАВОДАҲОИ 

ОСЕБДИДА ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
Боронҳои шадиди пайдарпай сабаби обхезӣ ва селҳои ҷадид дар Хатлони Шарқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гардиданд, ки ба минтақаҳои ноҳияи Мӯъминобод ва Кӯлоб зарари сахт оварданд ва боиси 

вайрон гардондани садҳо хонаводаҳо ва иқтисодиёти ин нохияҳо гардид.  

 

Ташкилоти байналхалқии Оксфам ба 175 хонаводаҳои аз ҳама 

зарардидаи деҳаҳои Мӯъминобод таҷҳизоти оилавии гигиенӣ 

таъмин кард. Ичунин Оксфам дар ҳамкорӣ бо Вазорати 

тандурустии ҶТ хлори дизинфексиониро ба Маркази санитарӣ- 

эпидемиологии деҳаҳои осебрасидаи Мӯъминобод ва Кӯлоб 

тақсим намуданд.    

 

Оксфам ният дорад, ки тақсимкунии таҷҳизоти гигиениро ба 325 

хоҷагиҳои иловагии зарардида ва осебрасида дар Кӯлоб ва дигар 

ноҳияҳои Хатлони Шарқӣ идома хоҳад дод. Бояд ёддовар шуд, ки 

ин захираҳо аз тарафи Дафтари Комиссияи Иттиходи Аврупо 

оиди кӯмаки башардӯстона ва ҳифзи шаҳрвандӣ дар чорчӯбаи 

лоиҳаи ДИПЕКО 6 маблаггузорӣ мешаванд. Чунин дастгирихо ба 

осебдидагон имкон медиҳад, то воситахои зиндагиашон, ки аз фочиаи бахори имсола осеб дида буд, аз 

нав бисозанд. 

 

Бисёрии шахсоне, ки дар тақсимкунии таҷҳизоти гигиенӣ дар деҳаи Ханотарошӣ н. Мӯъминобод ширкат 

варзиданд, мардон ва занони калонсол буданд, ҳол он ки ҷавонон то ҳанӯз машғули тоза кардани 

ҳавлиҳояшон аз порасангҳои сел буданд. Кӯдакони ин деҳа низ шоҳиди офатҳои табиӣ гаштанд. 

Имомҷон ва Ҳусейн 2 бачаи истиқоматкунандагони ин деҳа чунин тавзеҳ доданд: «Он рӯз мо субҳ барвақт 

аз хоб бедор шудем ва дидем, ки мардум ба ҳар сӯ медаванд ва ҳатто баъзе аз хонаҳои ҳамсоягонамон 

тамоман вайрону валангор гаштанд». 

 

Раиси ноҳияи  Мӯъминобод Зарипов ва муовини директори Оксфам БК дар Тоҷикистон Алибердиева ба 

мавзеъҳои осебдида ташриф оварданд. Алибердиева дар навбати худ изҳор дошт, ки пуштибонии худро 

дар дастрасии оби ошомиданӣ, некуаҳволӣ ва воҷаҳиши офатҳои табиӣ тавассути барномаҳои рушд ва 

кӯмаки башардӯстона идома хоҳад дод. Ҷонибон нуктаҳои назари худро оиди омодагии ноҳия ба посухи 

саривақтии офатхои табиӣ иброз карда, қайд намуданд, ки лоиҳаи нави ДИПЕКО 7 накшаҳои воқеиро 

пуштибонӣ хоҳад кард.  

 

Барои талаботи иловагӣ:  

Оксфам Тоҷикистон 

+992407015121 

dushanbe@oxfam.org.uk   

Тақсимкунии таҷҳизоти гигиенӣ, деҳаи 

Ханотарош, Мӯъминобод, Тоҷикистон 

Сурат Оксфам, 31 Май, 2012 



Оксфам             www.oxfam.org 

Иттиходияи байналмилалии Оксфам гурухи муассисахои гайридавлати аз Австралия, Белгия, Канада, Фаронса, Олмон, Гонг-Конг, 

Хиндустон, Ирлондиё, Чопон, Мексико, Холанд, Зиландияи Нав, Квебек, Испания, БК ва ИМА.      

 

            Шӯъбаи кӯмаки башардӯстонаи фонди Комиссияи Аврупо амалиётҳои дасгирии худро ба осебдидагони 

офати табиӣ ва муноқишаҳои берун аз Аврупо мерасонад. Кӯмак ба табақаҳои ниёзманди аҳолӣ, новобаста аз 

нажод, мансубияти этникӣ, дин, синну сол, миллат ва ақидаҳои сиёсӣ расонда мешавад. 


