
Тоҷикистон - кишвари сайёҳӣ 

      Табиати кӯҳҳои Тоҷикистон аксаран гуногун ва зебо мебошад. То ба 

имрӯз, сайёҳоне, ки барояшон муяссар гардид то ба дараҳои амиқи кӯҳҳо бо 

наҳрҳои нооромаш расанд, баҳра аз шиносоӣ бо табиати нодири Кӯҳистон, 

Қаротегин, Дарвоз, Помир ва мардуми меҳнатдӯсти онҷо мебаранд. Одамон 

дар ин ҷо ҳар як порчаи заминро ба кор бурда, аз он майдони заминҳои 

ҳосилхез ва ё боғи шукуфон месозанд, каналҳои обӣ дар нишебиҳои кӯҳ 

мегузаронанд, ба эҷоди фарҳанги мардумии бисёрҷониба машғуланд, ки дар 

меъморӣ, фолклор, адабиёт, санъат, мусиқӣ ва ҳаёташон изҳорот мегардад. 

Ҳар сол шумораи сайёҳон аз бисёр кишварҳое, ки мехоҳанд бо табиат ва 

мардуми Тоҷикистон шинос шаванд, афзоиш меёбад. 

      Дар ҷумҳурӣ аксари ёдгориҳои беназири геологӣ мавҷуданд. Ин кони 

намаки Хоҷа Муъмин дар Хатлон (масоҳаташ - 50 км
2
, баландӣ - 1334 м), ки 

қариб пурра аз намаксанг ва гаҷ иборат аст. Ин “найзаҳои сӯзони Суғдиёна» - 

як оташангишти зеризаминии назди деҳаи Равот, ки идома аз якчанд 

миллион сол месӯзад. Ин Гармчашма (ҷануби Хоруғ дар баландии 2325 м) бо 

силсилаи дурахши сафедии травертинҳо, “Санги лола” – чини ногуфтании 

кӯҳи Наврӯз (қаторкӯҳи Вахш), марвориди кабуди Помир – кӯли чуқуртарин 

Сарез, ки соли 1911, дар натиҷаи афтиши ду миллиард метри мукааб шахпора 

ба водии дарёи Мурғоб, ба вуҷуд омад. Бениҳоят машҳур, аҳамияти барҷаста 

ва миқёси калон дорад ҷамъшудаи боқимондаҳои плиотсен-плейстотсени 

ҳайвоноти ширхур дар Қуруқсой, ки дар ин ҷо беш аз ду миллион сол пеш 

зиндагонӣ мекарданд. 

      Табиати Тоҷикистон бо фарогирии шадидаш ва мавҷудияти лавҳаҳои 

беназире ишора мегардад. Дар ин ҷо, гармии субтропикии водиҳо ва хунукии 

арктикии кӯҳистон вомехӯранд. Кӯҳҳои Тоҷикистон бо андоза, сахтӣ ва 

гуногуниашон диққатҷалбкунанда мебошанд. Аз ин рӯ, ниятмандии 

мухлисони сафарҳои кӯҳӣ барои кашф намудани «сарзамини кӯҳистон» дар 

кишвари мо ошкоро мебошад. 

      Помир яке аз баландтарин системаи кӯҳии сайёра мебошад, ки дар он 

силсилакӯҳҳои Қарақорум, Куэн-Лун ва Ҳиндукуш вомехӯранд. Он 

ҳамчунин номи “Боми ҷаҳон”-ро низ дорад. Минтақаи асосии қаторкӯҳи 

Помир ин силсилакӯҳи Академияи илмҳо бо баландтарин нуқтаи ҷумҳурӣ – 

қуллаи Исмоили Сомонӣ (7495 м, собиқ қуллаи Коммунизм) мебошад. Дар 

шарқ аз қаторкӯҳ калонтарин пиряхи кӯҳӣ дар сайёра - Федченко ҷойгир 

мебошад. Аз он ба шарқ ва ғарб чунин пиряхҳои калон равона мешаванд: 

Абдукагор, Кашолаяк, Грумм-Грҷимайло, Танимас ва дигарон; минтақаҳои 

бузурги қаторкӯҳҳои Помир яхбаста мебошанд. Ҳамаи ин объектҳои кӯҳӣ – 

пиряхҳо, қуллаҳо, водиҳо, дарёҳо - барои бисёре аз сайёҳон, сайёҳатчиён ва 

алпинистҳо хеле ҷолиб ҳастанд. Ҳамчунин комили ёдоварӣ ҳастанд кӯлхои 



Помир: Сарез, Яшилкӯл, Зоркӯл, Рангкӯл, Қарокӯл, Турумтайкӯл, Зарошкӯл, 

Зардив, ки бенихоят зебоманзар буда, сайёҳонро ҷалб мекунанд. 

      Ҳар як водии калони дарёи Помир на танҳо бо зебоии манзараҳои нодир, 

балки бо усулҳои махсуси зиндагонии мардуми маҳаллӣ, ки дар забон, 

фолклор ва ҳаёти ҳаррӯза низ аён мегардад, фарқ мекунад. Ин хусусиятҳо 

бештар ҷолиб барои дӯстдорони туризми этнографӣ мебошанд. 

      Манотиқи баландкӯҳи кишвар ҷолиб барои дӯстдорони сафарҳои кӯҳӣ. 

Яке аз ин минтақаҳо Кӯҳистон аст - системаи кӯҳии маҷмӯи мураккаби 

Ҳисор, Зарафшон ва Туркистон, водии дарёҳои тезрав ва пиряхҳову 

тармаҳое, ки ба онҳо ҷорӣ мешаванд. Кӯҳҳои Фон дар ин минтақа – ҷойи 

дустдоштаи фароғатӣ ва ҳамчунин бароиш ба баландиҳои зебои ин қитъа 

(Чимтарға, Энергия, Ғанзаи хурд ва калон) барои шумораи зиёди сайёҳон ва 

алпинистҳо мебошад. Бо ҷангалҳои зебоманзари коҷ, кӯлҳои сершумор 

(Искандаркӯл, Куликалон, Ало, Aлоудин ва диг.), пиряхҳо ва наҳрҳои 

босуръат, кӯҳҳои Фон ҳамчун маркази кӯҳнавардӣ ва алпинизм эътироф 

шудааст. 

      Барои мухлисони сафарҳои экстремалӣ, бароиш ба қуллаҳои беш аз 6000 

м, Помир заминаи кӯҳии дар ҳақиқат беназир мебошад, ки дар он ҳар як 

сайёҳатчӣ ё гурӯҳи сайёҳони кӯҳӣ метавонанд бо хости худ аз маҷмӯи пурраи 

монеаъҳои табиии мураккаб, бо тамоми шаклу намудаш, гузариш намоянд. 

Дар ин ҷо нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳи Зоолой бо пиряхҳои Дзержинск, 

Сауқдараи хурд ва калон, Октябрӣ, Уйсу бо қуллаҳои баландашон, ки асосии 

он Абӯ Али Ибни Сино (7134 м, собиқ қуллаи Ленин) мебошад, вуҷуд 

доранд.  

      Бо андешаи моҳирона ба ташкилот ва гузаронидани сафарҳои кӯҳӣ дар 

минтақаҳои гуногуни мамлакат бо риояи тамоми тадбирҳои экологӣ, даромад 

аз ҳамаи намуди сайёҳӣ (сайёҳии кӯҳӣ, варзишӣ, илмӣ ва дигарон) метавонад 

натанҳо буҷети давлатиро пур кунад, балки ба зиёд намудани хароҷоти 

тадбирҳои экологӣ дар ноҳияҳои кишвар, ки ба ин зарурият доранд, оварда 

расонад. 

      Сафар ба минтақаҳои кӯҳии кишвар, шиносоӣ бо табиати нодири кӯҳҳо, 

дарёҳои пурсуръат, кӯлҳои кабуд, қуллаҳои осмонрас, пиряхҳои бузург ва 

муҳимтар аз ҳама, ҳаёт ва меҳнати мардуми Тоҷикистон таассуроти нотакрор 

ва пойдор дар бисёре аз мусофирон мегузорад, ки онҳо ба як навъ “бемории 

кӯҳ” гирифтор мегарданд, онҳо “бемор”-и кӯҳҳои Тоҷикистон мешаванд. Ва 

албатта барои ҳамин аз саросари ҷаҳон - сайёҳон, алпинистон ва бисёри 

дигарон, такрор ба такрор ба кишвари офтобии мо меоянд, то бори дигар аз 

табиати нодири Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳра баранд. 


