
Кумаки ЧХАТ ба ниѐзмандон бо дастгирии Маркази “King Salman Humanitarian Aid & Relief 
Centre”-и Арабистони Сауди  

 
Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон  (ҶҲАТ) бо дастгирии Маркази хайриявии «Кинг 

Салмон»-и Арабистони Саудӣ ба аҳолии ниѐзманди Тоҷикистон  кумак  расонид.  Ба  иттилои 
масъулини ҶҲАТ, намояндагони марказ тасмим гирифтаанд, ки ба зиѐда аз 1500 оилаи 
ниѐзманди Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон (ВМКБ) ва водии Рашт, ки таќрибан 7 500 
нафарро ташкил медиҳанд, кумаки худро расонанд. Фадҳ Осаймин-намояндаи Маркази 
хайриявии «Кинг Салман ҳуманитариан ейд енд релиф сентр»-и Арабистони Саудӣ дар робита 
ба ин иттилоъ  дод, ки кумаки аввалини онҳо  ба мардуми аз офати табиӣ зарардидаи вилояти 
Бадахшон фавран равона хоҳад шуд. 
       Кумаки аввалини ташкилоти мазкур ба ВМКБ дар таърихи 28.12.2015 аз ин маводњо иборат 
буд:   

 3 391 дона кӯрпаи гарм; 
 200 печкаи махсус  барои гармидињї; 
 20 тонна ангишт;  
 216 бастаи хӯрокворӣ, аз ҷумла ба ҳар як оила 5 кг шакар, 5 кг биринҷ, 3 кг лубиѐ, 3 кг 

марҷумак, 3 кг макарон, 2 кг намак; 
 432 халта орд (21 600 кг) 
 1080 литр равѓани растанї (216 ќуттї, њар кадом бо андозаи 5 л.) 

 
Кумаки мазкур барои 3 моҳ нигаронида шудааст. 
 
        Баҳодури Қурбониѐн, котиби генералии ҶҲАТ иброз дошт, ки ташрифи намояндагони 
маркази хайриявии «Кинг Салман ҳуманитариан ейд енд релиф сентр»-и Арабистони Саудӣ ба 
Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаи яке аз гуфтушунидҳои Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон бо 
Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Арабистони Саудӣ мебошад. Номбурда гуфт марҳилаи аввалини 
кумаки башардӯстонаи маркази хайриявии «Кинг Салман ҳуманитариан ейд енд релиф сентр»-и 
Арабистони Саудӣ ба зарардидагони вилояти Бадахшон рўзи 28 декабр равона шудаанд. 
«Ҳамзамон аз тарафи маркази хайриявии «Кинг Салман ҳуманитариан ейд енд релиф сентр»-и 
Арабистони Саудӣ тасмим гирифта шудааст, ки марҳилаи дуюми кумакҳои башардӯстона ба 
оилаҳои аз обхезӣ зарардида дар фасли тобистон, ки баъзе ноҳияҳои вилояти Бадахшон ва 
ноҳияи Раштро фаро гирифта буд, тавассути ҶҲАТ расонида шавад»,-иттилоъ дод Баҳодур 
Қурбониѐн.  
 

  
       

  
 



 
  
        

Кўмаки дуввуми ин ташкилоти хайриявї дар таърихи 30.12.2015 ба оилањои дар фасли 
тобистон аз сел зарардидаи дењањои Бедак ва Њалќарфи љамоати дењоти Навдии ноњияи Рашт 
сурат гирифт. Ин кумаки башардўстона аз маводњои хурока ва ѓайрихурока барои 60-оила 
иборат буда, худи њамон рўз бо иштироки намояндагони ташкилоти мазкур, муовини аввали 
Раиси ноњия, муовини Ситоди њолатњои фавќулоддаи Љумњурї, Ситоди ЊФ ва МГ-и минтаќа ва 
ноњия, раиси љамоати дењоти Навдї ба оилањои зарардида аз љониби ихтиѐриѐни бахши ЉЊАТ 
дар ноњияи Рашт таќсим карда шуд.   

Ин маводњо  иборат буд:  
 

„ 300 дона кӯрпаи гарм; 
„ 60 адад печкаи махсус барои гармидињї; 
„ 3,600 тонна ангишт;  
„ 60 бастаи хӯрокворӣ, аз ҷумла ба ҳар як оила 5 кг шакар, 5 кг биринҷ, 3 кг лубиѐ, 3 кг 
марҷумак, 3 кг макарон, 2 кг намак; 
„ 60 халта орд (3000 кг); 
„ 300 литр равѓани растанї (60 ќуттї, њар кадом бо андозаи 5 л.) 

 
 

Инчунин, дар таърихи 31.12.2015 кўмаки хайриявии навбатї ба ВМКБ ба сомон расид, 
ки он аз ин маводњо иборат буд:  
 
„ 1858 дона кӯрпаи гарм; 
„ 340 адад печкаи махсус  барои гармидињї; 
„ 66, 400 тонна ангишт;  
„ 550 бастаи хӯрокворӣ, аз ҷумла ба ҳар як оила 5 кг шакар, 5 кг биринҷ, 3 кг лубиѐ, 3 кг 
марҷумак, 3 кг макарон, 2 кг намак; 
„ 1100 халта орд (55 000 кг); 
„ 6,875 тонна равѓани растанї (1375 ќуттї, њар кадом бо андозаи 5 л.) 
 
Таќсимоти ин кўмак алакай аз љониби ихтиѐриѐни бахши ЉЊАТ дар ВМКБ дар њамбастагї бо 
њокимиятњои мањали ин минтаќа амалї гардид. 

 

  
 
Њамчунин, дар таърихи 07.01.2016 кўмаки хайриявии навбатї бо 4 камаз ба ВМКБ ба 

сомон расид, ки он аз ин маводњо иборат буд:  



 
„ 650 дона кӯрпаи гарм; 
„ 200 адад печкаи махсус  барои гармидињї; 
„ 400 дона ќубури дудбаро (труба) барои печкањо; 
„ 222 бастаи хӯрокворӣ; 
„ 444 халта орд (22 200 кг); 
„ 1110 литр равѓани растанї (222 ќуттї, њар кадом бо андозаи 5 л.) 
 

 
 
Тибќи гуфтушунид байни ЉЊАТ ва ташкилоти мазкур бурда расонидани кумакњои боќимонда 
ба мардуми зарардидаи ВМКБ дар рўзњои наздик аз љониби Љамъияти Миллии Њилоли Ањмари 
Тољикистон идома дода мешавад. Руйхати бањрагирандагон аз љониби њукуматњои мањал 
пешнињод гардида, таќсимоти ѐрї аз љониби ЉЊАТ дар њамдастї ба њокимиятњои мањал ба 
сомон расонида мешавад.  

Ќайд кардан љоиз аст, ки Маркази мазкур дар доираи Тафоњумномаи ба имзо расида бо 
ЉЊАТ тасмим гирифтааст, ки њамкории башардўстонаро дар муддати дарозмуддат ба роњ 
монад.  

Ёдовар мешавем, ки бо маќсади кўмак ва густариши њамкорињои мутаќобилан судманд 
бо ЉЊАТ рўзи 24 декабри соли 2015 бо сафари корї намояндагони маркази хайриявии “King 
Salman humanitarian aid & relief centre”-и Арабистони Саудї ба Љумњурии Тољикистон ташриф 
оварданд.  

ЉХАТ дар доираи њамкорињои байналмилалии худ бо дигар шарикони ватаниву хориљї 
вобаста ба расонидани кўмаки башардўстона ба ањолии ниѐзманди кишвар ва ба мардуми 
осебдида аз  заминларзаи 7 декабри соли равон, ки дар натиљаи он ќариб 800 хољагї дар 
ноњияњои Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон зарар дидаанд, гуфтушунидњо доир намуд. 
Ташрифи маркази хайриявии “King Salman humanitarian aid & relief centre”-и Арабистони Саудї 
ба Љумњурии Тољикистон натиљаи яке аз ин гуфтушунидњои ЉЊАТ бо Љамъияти Њилоли 
Ањмари Арабистони Саудї ба шумор меравад.  

Ќайд кардан љоиз аст, Маркази хайриявии “King Salman humanitarian aid & relief centre”-
и Арабистони Саудї 13/05/2015 бо ташаббуси алоњазрат шоњи Арабистони Саудї љињати 
расондани иќдоми хайриявї ба ниѐзмандон ва шахсони аз њолатњои фавкулодда зарардида 
таъсис дода шудааст. Маќсади асосии фаъолияти ин Марказ, пеш аз њама расонидани кўмаки 

байналмилалї ва густариши фаъолияти башардӯстона мебошад. Дар ин марказ фаъолият 
тавассути як гурӯҳи барномаҳои тарҳрезишуда ҳамчун як љомеаи ҷаҳонї, ки метавонанд бањри 
иљрои њадафњо ва нақши муҳими марказ бо пиѐда сохтани барномањои Шоҳигарии Арабистони 

Саудӣ (KSA) барои расонидани кўмаки байналмилалї ва фаъолияти башардӯстона ба ҷомеањои 
осебдида ва барои дастгирию раванди зиндагии осоиштаи мардуми ниѐзманди саѐра равона 
гардидааст. Мақсади дигари ин марказ ин муттаҳид сохтани фаъолияти кўмаки берунї ва 

ҳамоҳангсозӣ байни тамоми кўмаккунандагони дахлдор (њам давлатӣ ва њам ғайридавлатӣ) ва 
истифодабарии оќилонаи он ба љомеањои ниѐзманд мебошад. 
 
Барои маълумоти бештар дар бораи фаъолиятҳо мо тамос бигиред: 

Нодир Аминзода масъули иттилооти ЉЊАТ 

Тел: +992 917 33 68 15, E-mail: naminzod@yahoo.com, www.redcrescent.tj  
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