
ПИРЯХ - САРЧАШМАИ ТАЪМИНИ ОБИ НӮШОКӢ БА 

АҲОЛИИ САЙЁРА 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мудати 32-соли Истиқлолияти давлатӣ 

дар самти таъмини шароити зиндагонии арзандаи сокинони кишвар, боло 

бурдани сатҳи некуаҳволии мардум, таъмини рушду устувори соҳаҳои 

ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ, эҳёи арзишҳои миллӣ ба комёбиҳои бузург 

мушарраф гаштааст. Дар ин ҷода яке аз дастовардҳои даврони Истиқлол 

ин эътирофи ташаббусҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба масоили об дар 

сатҳи байналмилалӣ мебошад. 

Санаи 22-юми марти соли 2021 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар мулоқоти якуми Панели сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об 

ва иқлим, ки дар сиғаи видеоконференсия баргузор гардид, иштирок ва 

оид ба масъалаҳои об ва иқлим суханронӣ намуданд. Чорабинӣ таҳти 

раёсати Дабири кулли Созмони байналмилалии обуҳавошиносӣ Петери 

Таалас сурат гирифта, дар он Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Президенти Маҷористон Янош Адер, Раиси 

СММ-Об, Президенти Хазинаи байналмилалии рушди кишоварзӣ 

(IFAD) Гилберт Ҳунгбо, сарони ҳукуматҳои як қатор кишварҳо, инчунин 

коршиносони байналмилалӣ иштирок карданд. Президенти мамлакат 

сабаби асосии тағйирёбии иқлимро дар обшавии босуръати пиряхҳо дар 

натиҷаи гармшавии глобалӣ маънидод карданд. Таъкид гардид, ки 

мутаассифона, имрӯзҳо мо босуръат об шудани яхро дар Арктика, 

Антарктида ва Гренландия мушоҳида менамоем. Ҳамчунин, тағйироти 

ҷиддӣ дар пиряхҳои воқеъ дар хушкӣ низ ба амал омада истодаанд. 

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба вазъи имрӯзаи 

пиряхҳои Тоҷикистон андешаронӣ карда, таъкид доштанд, ки вазъи ба ин 

монанд дар пиряхҳои Помир низ ба вуҷуд омада истодааст. Обшавии 

бузургтарин пиряхи воқеъ дар хушкӣ – пиряхи Федченко дар Тоҷикистон, 



ки зиёда аз 75 километр дарозӣ дорад, намунаи возеҳи ин гуфтаҳо 

мебошад. Пажуҳишҳо нишон медиҳанд, ки фақат дар тӯли 70-80 соли охир 

пиряхи Федченко зиёда аз як километр ақиб рафта, майдони он то 44 

километри мураббаъ кам шудааст. Зиёда аз ин, ҳаҷми он 15 километри 

мукааб ихтисор гардида, суръати миёнаи ақибравии нӯги (забони) пирях 

дар як сол 16 метрро ташкил медиҳад. 

Сарвари давлат пиряхҳоро захираи асосии оби соф арзёбӣ карда, 

изҳор доштанд, ки обшавии босуръати онҳо дар баробари зиёдшавии 

истеъмоли об, ки бо афзоиши аҳолӣ ва рушди иқтисодӣ вобастагӣ дорад, 

метавонад ба оқибатҳои бағоят манфӣ оварда расонад. 

Президенти мамлакат таъкид доштанд, ки обшавии пиряхҳои 

Арктика ва Антарктида боиси баландшавии сатҳи уқёнуси ҷаҳонӣ 

гардидааст ва ин омил, дар навбати худ метавонад ба ҳаёт ва накӯаҳволии 

садҳо миллион сокинони Замин, хусусан дар кишварҳои хурди 

ҷазиранишин ва минтақаҳои наздисоҳилии онҳо, таҳдид ба бор орад. 

Дар ин робита Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод 

карданд, ки соли 2025-ум Соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон 

гардида, санаи Рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо муайян карда шавад. 

Пешниҳоди дигари ҷониби Тоҷикистон таъсис додани Бунёди махсуси 

байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аст. 

Боиси хушнуди аст, ки 14 декабри соли 2022, Маҷмааи Умумии 

Созмони Милали Муттаҳид зимни иҷлосияи 77-уми худ қатъномаи «Соли 

2025 – Соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо»-ро, ки аз ҷониби Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешбарӣ шуда буд, бо иттифоқи оро қабул кард. Он яке аз 

қатъномаҳои нодир ба ҳисоб меравад, зеро дар он ҳам эълони Рӯзи 

байналмилалӣ ва ҳам Соли байналмилалӣ дарҷ гардидааст. Иқдоми 

навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 



Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо пуштибонии 153 

кишвари узви СММ пазируфта шуд. 

Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид ташаббуси панҷуми 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи об якдилона бо қабули қатъномаи 

махсуси худ тасдиқ намуд.  

Тибқи ин қатънома, аввалан, соли 2025 ҳамчун Соли 

байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон карда шуд.  

Дуввум ин, ки аз оғози соли 2025 минбаъд ҳар сол рӯзи 21 март 

ҳамчун Рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо таҷлил карда мешавад.  

Инчунин, мутобиқи ин қатънома Созмони Милали Муттаҳид 

таҳти ҳамоҳангии Дабири кулли ин созмон Фонди трастии мақсаднок, 

яъне Хазинаи байналмилалии мақсадноки эътимодро ҷиҳати ҳифзи 

пиряхҳо таъсис медиҳад.  

Чорум, соли 2025 дар шаҳри Душанбе Конфронси байналмилалии 

сатҳи баланд оид ба масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад. 

Қатъномаи мазкур аҳамияти пиряхҳоро ҳамчун ҷузъи таркибии 

даври гидрологӣ ва таъсири ҷиддии обшавии босуръати онҳоро ба иқлим, 

муҳити зист, саломатии инсон ва рушди устувор зикр намудааст. Инчунин 

дар ин санад таъкид шудааст, ки таъсири гармшавии глобалӣ боиси 

коҳиши густурдаи креосфера шудааст, ки дар натиҷа устуворӣ дар 

минтақаҳои баландкӯҳҳо кам шуда, миқдору мавсими маҷрои об ва 

захираҳои обро дар ҳавзаҳои дарёҳои барфу пиряхдор тағйир додааст.  

Ин омил ба паст шудани маҳсулоти маҳаллии кишоварзӣ, афзоиш 

ёфтани норасоии об ва баланд шудани сатҳи миёнаи баҳрӣ таъсир 

расонида истодааст. Теъдоди зиёди ҳаммуаллифони қатъномаи мазкур 

бори дигар аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми он барои ҳалли чолишҳои ҷаҳонӣ эътимод 

дорад. 

Қурбонализода Ф  



Н.и.ҳ, муаллими калони кафедраи ҳуқуқи нақлиёт ва ҳукуқи 

истифодаи сарватҳои табиии факултети ҳукуқшиносии ДМТ, номзади 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ 

Муминзода О.С. 

Ассисенти кафедраи ҳуқуқи нақлиёт ва ҳукуқи истифодаи 

сарватҳои табиии факултети ҳукуқшиносии ДМТ, номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ 

 


