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۲۷۶۰ جنوری سال  ۶۱: تاریخ                                                                     حفیظ هللا خالد               

(۳) ازوطن بازگشت درراه   

 آنکشورصلح وآرامش در اعادهتاجکستان درتجارب 

گزارش این  وفیتها نتوانستم آنرا ادامه دهمنشر ولی نسبت بعضی مصردر این پورتال سلسله گزارشهای را تحت نام در راه بازگشت ازوطن در دوقسمت قبل  چندی  –یادداشت 

      خالد  .گزارش جلب می نمایماین  یرخش اخبتوجه شما را به  روشنی انداخته شده استدر آوردن صلح و آرامش  تاجکستان بوده که بیشتر به تجارتگزارش قسمت سوم و آخر آن 

ال ،خود را در محیطی  کامأل متفاوت با قریب یک ساعت پروازازمیدان هوایی بین المللی کابل بطرف شمصرف    

یکی ازکشور های اروپائی هستید ،جاده های فراخ و تمیز برخالف شهر ید در وحله اول شاید تصورگردد درمی یاب

بدست قالئی هر کدام در تزده  حلقهموتردورزن و کابل که با توقف وسیله ای نقلیه درهرچراغ ترافیکی دها کودک 

 ولی  خبری نیست اهگدااینجا ازجاده های یشرا تهیه نمایند،درخو خانوادهمایحتاج بوده ته باآن وپیه آوردن چند ر

 

 از جاده های شهر دوشنبه یکی                                                                                                                                          

مصروف پاک کاری و درعوض میتوان در جاده ها و پارک های این شهردختران و زنان را از دورمشاهده نمود که  

 یکی ازجاده های باشند، در زار و اذیت عابرینآ شهرخود بوده بیدون آنکه نگران جاده ها و پارک های تمیزکردن

وقتی در مورد از دریور تکسی پرسیدم معلوم شد ید شاهده میگردجوانان نیکتائی پوش متعداد زیاد  "سامانی"موسوم به 

باید از نکتائی استفاده همه محصلین  ،آنها همه محصلین پوهنتون دولتی آنجا بوده و براساس مقررات اداری پوهنتون

به همین  شایدعجیب دیگراینکه مکلف به تراشیدن ریش خود بوده و یک چیزیمورد محصلین و جوانان ، البته درنمایند

کاری  اتبه ندرت میتوان در جاده های این شهرافراد ریشدار را مشاهده نمود بهر حال ما به این موضوع بود که  علت

موضوع ولی قبل ازینکه به ی مرکزی بوده عوامل صلح وآرامش دراین کشورآسیاله بررسی نداشته هدف ما دراین مقا

 .منیبدا چیزیاین کشوردرمورد گذشته دکی هم اصلی بپردازیم ،الزم است ان
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 شان اندتاجک مصروف پاک نمودن شهر زنان                                                                                                                                      

،در سال  تاجکستان یکی از جمهوریت های آسیائی میانه اتحاد شوروی سابق بود که با شکست امپراتوری شوروی    

های  استقالل خویشرا بدست آورد اما دیری نگذشته بود که مانند وطن جنگ زده ما به میدان جنگ بین گروه ۶۹۹۶

( جنگهای شهروندی )در بین مردم آنجا به ده و دراثراین جنگها که اکنون تبدیل گردی مختلف برای بدست گرفتن قدرت

مهاجرشدند ،این  تخار وکندز تعدادی نیز به والیات شمال افغانستانمعروف بوده هزاران نفر افراد ملکی کشته و 

متحد  که کشورما نیز بعد ازناکامی پالن پنج فقره ای صلح ملل  جریان داشتدر تاجکستان د زمانی جنگها در دهه نو

تبدیل  برای بدست آوردن چوکی وقدرت تنظیمیکابل به میدان بزکشی گروه های دستخوش هرج و مرج بوده شهر

های شیرین هزاران انسان بیگناه جان  این جنگهادر جریان  بود وطوریکه هموطنان عزیز ما اطالع دارند گردیده

کابل به ویرانه تبدیل گشت، در حقیقت هر دو کشور دردهه نود همزمان درگیرجنگهای داخلی خویشرا ازدست داده شهر

بیرون کشیده برای مردم خویش امکانانات  خونریزی ورطه جنگ و بوده با این تفاوت که تاجکستان توانست خود را از

فراهم ولی بدبختانه در کشورما هنوز هم شعله های این جنگ است  دولتهراصلی که وظیفه زندگی صلح آمیز را 

 .ویرانگر زبانه می کشد

و همچنان تشابهات کلتوری اینست که با وصف شرایط  تقریبأ مشابه بین دوکشور مطرح میگردداینجا پرسشی که در    

و گروه های مختلف قومی بوده چگونه تاجکستان شابه که هردوکشور متشکل ازاقوام زبانی و دینی و بافت اجتماعی م

آرامش ورکشورما بعد ازچندین دهه از صلح حالیکه دآن کشورگردیده دره تأ مین صلح، و ثبات اجتماعی درموفق ب

که  وضعیت ناامن کشور ما تا حدی  نتیجه موقعیت جغرافیاوی کشور، در بین  نیستی خبری نیست، البته در این شک

بین المللی و جنگ های  موجودیت نیرو هایما جستجونموده بوده ،بربادی کشورهمسایه طماع که آرامی خویشرا در دو

ء همسایه ها باید تذکر داد که روابط مورد نیات سواین امر فراموش کرد، ولی درمنطقه را نیز نباید درنیابتی در

متشنج بوده وحتی ( راغون )طی ده سال گذشته بخاطر احداث نیروگاه   نیز تاجکستان با همسایه بزرگ آن ازبکستان

باری تا سرحد مقابله نظامی پیش رفت معهذآ این کشور توانست علی الرغم همه دشواری ها ،ثبات و آرامش را در 

شهری که  بدینسو در فضای صلح و آرامش زیسته، برعکس کابل ۶۹۹۰ردم تاجکستان از سال ، م بازگرداندآنکشور

 دراین کشور که بعلت داشتن برق وافر شهر دوشنبهیده  در جاده های هر لحظه ممکن قربانی یک حمله انتحاری گرد

گونه اینکه چ،تا نصف های شب ګشت وګذار نمود وتشویشی میتوان  تمام شب چراغان بوده بیدون هیچ ګونه هراس 

مسلمأ صلح ،برای شهروندانش فضای صلح و امنیت را فراهم نموده دست یافته به این موفقیت  این کشور توانسته است

که منجر به صلح و امنیت در این  انجام گردیده یبلکه یک سلسله اقدامات آرامش در آنجا خودبخود بوجود نیامدهو 

  :معلومات ارائه میگردداقدامات این درمورد برخی از  است ، اینک کشور گردیده 
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 از مکاتب در شهر دوشنبهیکی                                                                                                                                 

ذهبی بود به تاجکستان در سالهای اخیر تمام جوانان خویشرا که در مدارس پاکستان و ایران مصروف  آموزش م  - ۶

خانواده های تاجک خواست تا فرزندان خویشرا دوباره به مدارس دینی آن دو کشورنفرستند، دلیلی ازاند وکشور فرا خو

مدارس تندروی و شستشوی مغزی جوانان در آموزشاین اقدام خویش ارائه نموده  ت اینکشور برایرا که مقاما

 .پاکستان و ایران نموده است

گی کمیته امداد امام شهرهای آن همچنان نمایندو سایردوشنبه اکنون مراکز فرهنگی ایران را درمقامات تاجکستان ت - ۲

آنکشور تعطیل نمود، دلیل که مقامات تاجک برای مسدود نمودن این مراکز ارائه داشته این بود که عناصر درخمینی را

صدد  تاجکستان را تسلیح نموده بلکه دردولت مخالفین ران تحت پوشس این مراکز نه تنها و گروه های درداخل ای

 . گسترش نفوذ فرهنگی خویش در تاجکستان بوده اند

کانات دولتی امهمه تسهیالت وکستان ازادانه گشت وگذارنموده ازبرخالف کشورما که مخالفین مسلح آن در پا  - ۳

کشور های دیگرتحمل نه نموده  به  آن شدیدأ  تاجکستان موجودیت گروه های مخالف دولت را در استفاده نمودهآنکشور

در خارج  که رهبر حزب نهضت اسالمی تاجکستان  عکس العمل نشان داده چنانچه بخاطر دعوت محی الدی کبیری

ایرانی برای اشتراک در کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی در تهران دعوت شده بود شارژدافیرجمهوری توسط مقامات

سپرد ، مقامات  ویآنکشور را به لحن ااعتراض شدیداحضار ودوشنبه را به وزارت خارجه آنکشوراسالمی ایران در

تسلیم  و ( انترپول ) تاجک همچنان لست مخالفین آنکشور را به جرم فعالیت های تندروانه  مذهبی به پولیس بین المللی 

در میدان هوائی  2113درسال «   جان افعبدالملک عبدهللا»تقاضای استرداد آنرا به آن کشور نموده که در نتیجه 

در دوبی و  2114و  2113در سالهای «  24گروه »، رهبر پیشین «عمرعلی قوت اف»اوکراین  « باریسپال»

مالدیو به درخواست تاجکستان بوسیله « کیشینیاو»در فرودگاه  2112در ماه آگست سال « صابر ولی اف»استانبول، 

ت متحده بعلت تالش های نهاد های  بین المللی حقوق بشر،کشورهای اوکراین ، اماراانترپول دستگیر ولی در اخیر 

 .از استرداد آنها به دوشنبه خودداری ورزید ترکیه و مالدیوعربی ، 

نموده در  باوصف فضای صلح و آرامش در آنکشورمسئولین امنیتی تاجکستان اقدامات احتیاطی را جدأ مراعت - ۴

آن محالت بازجوئی فزیکی گردیده، همچنان  داخل شدن به، افراد قبل ازمحالت تجمع مردمومکاتب، دفاتردولتی 

 .وسایط نقلیه را بررسی می نمایندمنظمآ امنیتی در جاده های آنکشور مسئولین 
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آنرا مقامات تاجکستان دسترسی به رسانه های اجتماعی از قبیل تویتر، فیس بوک وغیره را محدود نموده ، و دلیل  -۵

حفظ ثبات اجتماعی در کشور وجلوگیری از هرج و مرج  در جامعه وانمود نموده، در تاجکستان برعکس کشور ما که 

رسانه های کشور رای ، و روزنامه ها اظهار دارد بهرکس هرچه میخواهد میتواند از طریق رسانه ، تلویوزیون، رادیو

 .حدود و خطوط سرخ ترسیم گردیده است

ا در رسانه های کشور ما خبر های مبنی بر اینکه آی اس آی  پاکستان با استفاده از چندین هزار اکونت در این روز ه

تحریک آمیز و نفرت آور را در فیس  نشراتدامن میزند وقتی این همه ما  درفیس بوک تشنجات قومی را در کشور

زدن برتشنجات قومی بیشتر  دامنبوک در  بوک مشاهده نمائیم نقش تخریب کننده رسانه های اجتماعی و منجمله فیس

 .روشن میگردد

نان رنگارنگ و شعارهای گوناگون حتی کوه های آن از تصاویر قهرمال که تمام جاده ها، چهارراه ها وبرعکس کاب -۱

ر منفی بجا گذاشته در جاده های شهردوشنبه بجز تصاویتی برسیما و زیبائی شهرنیز تاثیرگردیده، و این وضع حمملو

    .رئیس جمهور آنکشور که آنهم درعمارات دولتی بچشم میخورد هیچ  تصویر دیگری مشاهده نمی شود

که موافقتنامه صلح بین گروه های متخاصم در جنگهای داخلی آنکشور به امضا رسیده همه ساله  ۶۹۹۰از سال  - ۰

حکیم وحدت ملی در آنکشور  با مراسم جون  رخصتی عمومی در آن کشور بوده  و از این روز بحیث روز ت ۲۰روز

همه رسانه های اینکشور نشرات شانرا به اهمیت وحدت ملی در آن کشور ص تجلیل بعمل می آید، در این روزخا

درآنکشورتأکید بر وحدت ملی  خویشمقاالت، اشعار واثار هنری نشرنویسندگان،هنرمندان تاجک ،با   متمرکز نموده

 .ورزند می

شانرا تاجکستان و نین آن، کشورو غیره بوده همه ساکه متشکل از اقوام تاجک، ازبک، قرغیز،روس در تاجکستان ک

تاجک آن مخالفت  آنکشور و یا هویتشور تصور این امر که کسی با نام خود را شهروندان تاجک خوانده ، در اینک

 . تحمل نه نمودهآنکشور لطمه وارد نماید وحدت ملی به که عملی را یچ شته و دولت هنماید وجود ندا

و آرامش در ن صلح وامنیت درآن آنکشور که باعث گردیده نظم اینبود بخشی از اقدامات دولت تاجکستان برای تأمی  

د در موراقدامات آنکشورچند برخی ازهرآنکشور زندګی نمایند،رامش درآو مردم در فضای صلح أمین وت آن کشور

أ مورد انتقاد شدیدو سازمانهای حقوق بشرآزادی بیان و مناسک دینی از طرف نهاد های بین المللی های محدودیت 

امروز  مسائل دیگرترجیح دادهبر ضرورت صلح و امنیت را در آنکشور بهر حال مقامات اینکشورقرار گرقته ولی 

یه به مکتب جهت فراګیری تعلیم وترب ان شانراهای تاجک صبح کودکخانواده درآنکشوروقتی  تصلح و امنی بعلت

 ،ا قربانی کدام حمله انتحاری ګردداختطاف گردیده و یشان در راه  ند که طفلنیست نگران آن شان تمیفرستد الی بازگش

و ما نیز م رنجدیده و جنګ زده کشتاجکستان پیشرفت های مزید آرزو نموده امید است مرد برادردم حالیکه برای مردر

 . باشندشان کشورفضای صلح و آرامش در کبوتربا اقدامات شجاعانه دولتمردان خویش بزودی شاهد 

 موالسال                                                                       


