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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله لي، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئکنه له رالي

  

ه                              غوث جانباز: ترجمه     ٠١-١١-٢٠١٠  ني
 

  در تاجکستان طالبها وجود ندارند
 )ويکتوريا پانفيلووا: نويسنده(

 
  .يرفت که اپوزيسيون مسلح اسالمگرا در کشورش وجود داردذجمهور تاجکستان امام علی رحمان پرئيس 

 أ او هکذ."ن نميباشدتهديدی برای امنيت تاجکستاافغانستان : "  علی رحمن حين کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفتامام
در : "روشن ساخت و ه مسلح را از خاک افغانستان به تاجکستان نيز تکذيب نمودخبر دخول چند صد جنگجوی

ر جمهوريت های اتحاد ئزدوخورد های که در شرق تاجکستان اتفاق افتاده اند، عمدتأ اهالی تاجکستان و اتباع سا
  ." سهيم بوده اندشوروی سابق 

تاجکستان قوای مسلح اين کشور عمليات خاص نظامی را عليۀ جنگجويان مسلح که در تنگی  رشت در ناحيۀ
حکومت تاجکستان مسووليت بی ثباتی را در شرق اين جمهوريت به دوش . دن جا گرفته اند به پيش ميبر"کمرآب"

ی داخلی در تاجکستان به اشخاص نامبرده در جريان جنگ ها. می اندازد مال عبداهللا و علی بيدکیان محلی انقوماند
 مال عبداهللا )١٩٩٧سال (در تاجکستان  صلح پس از استقرار. ميجنگيدند "اپوزيسيون متحد تاجکستان " طرفداری از

 به قلمرو ٢٠٠٢ پيوستند و از طريق همين جنبش در سال "جنبش اسالمی ازبکستان"و علی بيدکی هردو به صفوف 
طی عمليات بهار . برگشتند) تاجکستان( به وطن آبائی شان ان مجددأگ نامبرد٢٠٠٩ در ماه می .افغانستان راه يافتند

اما طی سال . سال پار قوت های نظامی تاجکستان توانستند قسمتی از دسته های مسلح اين دو شخص را از بين ببرند
ال عبداهللا و علی بيدکی، گفته ميشود که دوشادوش افراد م. دوباره سربلند کردندآنها ی دسته های مسلح مربوط به جار

مأمورين حکومت تاجکستان بارها .  ميجنگند با آنهاآمده اند که از افغانستان "جنبش اسالمی ازبکستان"جنگجويان 
  به کشورشان"جنبش اسالمی ازبکستان"انستان گروپ های کوچک جنگجويان خاطر نشان ساخته اند که از قلمرو افغ

 به نشر ،"طالبان" به منبع اش در صفوف ء نيز با اتکاNewsweekدی قبل مجلۀ خبر مشابه را چن. رخنه مينمايند
از " جنبش اسالمی ازبکستان " جنگجوی١۵٠که در اخير سال گذشته در حدود خبر ميداد مجلۀ مذکور . رسانيده بود

 "قد هرگونه اساسفا" امام علی رحمن حين اقامتش در کابل خبر مذکور را. افغانستان به تاجکستان منتقل شده اند
 های اخبار. تن خبر ميدهند۴٠٠ جنگجو ياد ميکنند، ديگران از  ١۵٠ بعضی از ژورناليستها از رقم: "فتاو گ. خواند

 رحمن اطمينان داد که ."دنقد هرگونه اساس ميباشااز اين قبيل همه مبالغات رسانه های گروهی خارجی بوده و ف
حفاظت ميشود و عبور چنين يک  به مراتب بهترتر از سال های گذشته سرحد ميان افغانستان و تاجکستان اکنون

  . گروپ بزرگ جنگجويان نميتواند دور از انظار بماند
  از سوی ديگر برخی از صاحبنظران و تحليلگران مسائل سياسی به اين باور اند که اظهارات اخير رئيس جمهور 

به طور مثال تحليلگر ارشد انستيتوت .  بوده استافغان از رهبری "توصيف و تمجيد ديپلوماتيک"  بيشتررحمن
رحمن کوشش کرد تا : " در اينباره چنين ابراز نظر ميکندآندری گروزين" کشورهای مستقل و مشترک المنافع"

گفته های امام علی رحمن .  دور کند،کنترول ضعيف از واليات شمالی کشورشبه خاطر اتهامات وارده بر کرزی را 
معتقد است که مهاجرت های  آندری گروزين ."امأل سياسی تلقی شوند که با واقعيات موجوده مطابقت ندارندميتوانند ک

احتمال اينکه کميت اين مهاجرت ها به صدها . جنگجويان به شمال افغانستان و از آنجا به خاک تاجکستان وجود دارد
  ."نفر برسد شايد کم باشد، ولی ده ها نفر مسلح به هردو طرف سرحد عبور و مرور مينمايند

:  در اين رابطه ميگويد،دانيال کيسلوف ،و تحليلگر مسائل آسيای مرکزی "فرغانه رو"   مدير مسوول سايت انترنيتی 
 توجه مرا قسمتی ديگری از .تا به سخنان امام علی رحمن باور دارم، Newsweek ئی من بيشتر به منبع مجلۀ امريکا"

رحمن اعتراف کرد که در جمهوريتش اپوزيسيون مسلح و اسالمگرأ . اظهارات امام علی رحمن به خود جلب نمود
ها رئيس جمهور تاجک. ود نشان ميدهد که مبارزۀ طوالنی با اسالمگرايان به نفع رحمن خواهد بارقرا اين .فعاليت دارد

تهديد . کوشش خواهد کرد تا توجه همکاران بين المللی خويشرا در راستای مبارزه با اسالمگرايان معطوف بدارد
بهتر است  شخصيت وی   به مراتب برای باال بردن موقف و تبليغ ،داخلی که از اپوزيسيون اسالمی متوجه اوست

  ."ايهکدام تهديدی از افغانستان همس نسبت به
به راه انداخته " مذهبی بودن بی حد وحصر"حاکمان تاجکستان در اين اواخر کمپاين گستردۀ را عليه  از سوی ديگر، 

 تا محصلينی که در است ؛ فيصله به عمل آمدهاستفاده کنندحجاب  از عامه انظارزنها ديگر اجازه ندارند در. اند
به کشور  تحصيالت دينی فرستاده شده اند، بايد دوباره برایستان ت متحدۀ عربی، ايران و پاکاکشورهای همچون امار
رستاخيز اسالمی "؛ به رئيس حزب ميشوند  مسدود راجستر ناشده در سراسر جمهوريت جدابرگردانيده شوند؛ مس

در دفتر مرکزی اين حزب مسدود  را "صالون نماز گذاری"هدايت داده شده است تا محی الدين کبيری " تاجکستان



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

اعالن حادثه را  اينحکومت تا هنوز علت  وق گرديد  حزب فقط چندی پيش طعمۀ حري اينعمارت افزون برآن. ايدنم
پوليس کسانی را که ريشهای .  دارند نيز در اين جا آرام نيستند که ريش های دراز و نامرتبیاشخاص. ننموده است

  .در به ماموريت پوليس ميب با خود"تثبيت هويت"دراز دارند برای 
  در قلمرو تاجکستان اتباع اتحاد شوروی سابق ميجنگند، "امام علی رحمان حين اقامتش در کابل اظهار داشت که 

 در اگر با تأسف بايد بگويم که هر گاه. کشته شده اند و يا هم به اسارت درآمده اند رشت ای از اينها در منطقۀ عده
با صراحت بگويم که در  طرف افغانستان اشاره ميکنند؛ ميخواهم کدام جای چيزی اتفاق می افتد، همه بالفاصله به

 در اين ميان گفته شده است که ."مسلحی که در شرق تاجکستان ميجنگند، اتباع افغانستان وجود ندارند زمرۀ اشخاص
کو است در را که باشندۀ ايالت مس پاسپورت يکی از اينها چنانچه ديده شده اند اتباع روسيه  اين جنگجوياندر ميان

 اوضاع یتا ناظرين به اين عقيده اند که روسيه و ازبکستان نبايد در بی ثب اما.تلويزيون تاجکستان به نمايش گذاشتند
  .شورشها ميتوانند دامنگير خود آنها گردندزيرا تاجکستان ذينفع باشند، 

ستان را بايد در خرابی وضع  که علل بی ثباتی های کنونی در تاجکاند صاحبنظران در اين ميان به اين باور
  . اقتصادی مردم اين جمهوريت جستجو کرد-اجتماعی

  ختم
   
  
  "نی زاويسيمايا گازيته"روزنامۀ : منبع 

  ٢٠١٠ اکتوبر ٢٨: تأريخ نشر
 Талибов в Таджикистане нет: عنوان مضمون به زبان روسی

 


