
ПЕШВОИ МИЛЛАТ ВА ҲИФЗИ ЭКОЛОГИЯИ САЙЁРА 

22 марти соли равон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

дар шаҳри Ню-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Конфронси 

Созмони Милали Муттаҳид оид ба шарҳи фарогири миёнамуҳлати 

ҳадафҳои Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, 

солҳои 2018-2028” иштирок ва суханронӣ намуданд. 

Дар конфронс Подшоҳи Нидерланд, Сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои 

Ботсвана, Боливия, Ироқ, Словения, Либерия, Раиси Шурои Босния ва 

Ҳерсеговина, Тувалу, Намибия, муовинони сарвазирони Барбадос, Куба, 

Конго, Монтенегро, Эфиопия, Ветнам, ҳайатҳои расмии кишварҳои узви 

СММ, аз ҷумла 110 ҳайат бо роҳбарии вазирон, инчунин роҳбарон ва 

намояндагони зиёда аз 100 созмони минтақавию байналмилалӣ бо 

шумули Президенти Бонки ҷаҳонӣ, иштирок карданд. 

Мавриди тазаккур аст, ки Конфронси мазкур ҳамоиши таърихӣ ба 

шумор меравад, чунки он баъд аз Конфронси якуми СММ оид ба 

масъалаҳои об дар соли 1977 дар Аргентина бори дуввум доир мегардад. 

Барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ боиси ифтихор ва хушнудӣ аст, ки 

Қатъномаи Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 

солҳои 2018-2028» маҳз бо ташаббуси бево¬ситаи давлати Тоҷикистон ва 

Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифтабуд. 

Тоҷикистон тайи зиёда аз ду даҳсола масъалаҳои марбут ба обро дар 

рӯзномаи ҷаҳонии рушд пеш мебарад. Бо ибтикори ҷониби Тоҷикистон 

Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои об нуҳ 

қатънома қабул намудааст ва татбиқи онҳо барои расидан ба ҳадафҳои 

глобалии ҳамоҳангшуда дар соҳаи об заминаи сазовор мегузоранд. 

Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба вазъи 

мураккабу печидаи ҷаҳони имрӯза, мушкилоти марбут ба об, тағйирёбии 

иқлим, таъсири офатҳои табиӣ ба иқтисодиёту амнияти кишварҳо, 



иқдомҳои Тоҷикистон дар самти рушди “иқтисоди сабз” ва тавлиди 

“энергияи сабз” андешаронӣ карда, таъкид доштанд, ки имрӯз захираҳои 

об зери таъсири амиқи таҳдиду хатарҳои гуногун қарор доранд, ки ба 

тамоми соҳаҳои ҳаёти мардум, бахусус ба амнияти озуқаворӣ, тавлиди 

“нерӯи сабз” ва пойдории табиат бетаъсир намемонад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки мо 

ба талошҳои ҳамгироёна дар ҳалли масъалаҳои обу иқлим дар доираи 

Созмони Милали Муттаҳид, аз ҷумла зимни татбиқи Соли 

байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, ки бо ташаббуси Тоҷикистон моҳи 

декабри соли гузашта аз ҷониби Маҷмаи Умумии Созмони Милал эълон 

гардид, идома хоҳем бахшид. 

Дар ин замина, соли 2025 Тоҷикистон Конфронси байналмилалии 

сатҳи баландро дар мавзӯи ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе баргузор 

намояд. 

Зимни суханронӣ дар Конфронси об Сарвари давлат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон оид ба аҳамияту афзалияти таҳия ва қабули як қатор 

санаду барномаҳо, аз қабили Стратегияи миллии Тоҷикистон дар соҳаи 

об ва Барномаи миллии ҳадафнок андешаҳои ҷолиб баён доштанд, ки 

талошҳои дастҷамъона ва уҳдадориву амалҳои нави кишварҳо ва 

созмонҳои байналмилалӣ дар доираи Конфронси оби Созмони Милали 

Муттаҳид ва татбиқи натиҷаҳои он самараи дилхоҳ хоҳанд дод. 

Пешниҳод карда шуд, ки ҷиҳати иҷрои амалу уҳдадориҳо дар самти 

ҳалли мушкилоти марбут ба об, бахусус татбиқи “Рӯзномаи амали об” 

Раванди оби Душанбе ҳамчун платформаи пайгирӣ васеъ истифода карда 

шавад. 

Бояд тазаккур дод, ки Президенти кишвар дар ҳама ҳамоишу 

Конференсияҳои сатҳи ҷаҳонӣ баҳри беҳбуд бахшидани вазъи ҷойдошта, 

ки миллионҳо нафар аз беоби ранҷ мекашанд, пайваста сайъ мекунанд. 

Суханрониҳои пурмуҳтаво ва пешниҳодоти мақбул ва арзишманду 



судбахши ин чеҳраи сиёсиро ҷаҳониён мунтазам эътироф менамоянд ва ба 

он арҷ мегузоранд. 

Каримзода А.И.,  

профессор 

 


