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 ۴۱1۲/11/1۴          حفیظ هللا خالد
 

 فرهنگی ایراننفوذ  از جلوگیری فقیت تاجکستان درختم جنگ داخلی ومو  
  

زبانی و دوشنبه توقف و با توجه به مشترکات دینی،  شهر وطن برای مدتی در چندی قبل در راه بازگشت از
مراحل مشابه تحوالت سیاسی و  ا  تأریخی بین مردمان ما و نیز بعلت اینکه طی دو دهۀ اخیر هر دو کشورتقریب

سال از  ۴۲اجتماعی را پشت سرگذاشته در جریان اقامت خویش سعی نموده نگاهی مقایسوی به این کشور که 
ش به مقایسه گرفته خوی اوضاع کنونی کشور استقالل آن میگذرد، انداخته، وضعیت سیاسی و اجتماعی آنرا با

سبب آرامش و ثبات در آن کشور گردیده، مورد ارزیابی قرار داده، دراین گزارش تحلیلی همچنان عواملی را که 
آن کشور در راه جلوگیری از نفوذ فرهنگی ایران و اختالف تاجکستان با ازبکستان بر سر منابع  موفقیتدر مورد 

 .آبی که باعث تیره گی روابط بین دو کشور گردیده نیز مطالبی گنجانیده شده است
 "Civil war" یا نود عیسوی جنگ داخلی ما در دهۀ طوریکه هموطنان ما اطالع دارند، تاجکستان نیز مانند کشور

 می نامند،جنگهای تنظیمی برسرقدرت  آنرارا که در آن کشور به "جنگهای شهروندی" شهرت دارد و در کشور ما 
سرانجام به گفتگو و صلح  داخلی ما طرف های درگیر در جنگ کشورپشت سر گذاشته ولی در تاجکستان برعکس 
حرکت بوده، ساکنین آن اعم از ازبکها، قزاقها، به جلو در  و استوار رو آورده و امروز آنکشور با گام های متین

سیاست روسی ساختن زمامداران کرملین در زمان شوروی سابق  ۀکه در نتیجآن تاتارها، تاجکها و روسی تباران 
وهمزیستی درکنار هم زندگی داشته، ولی  لحمساوی الحقوق در فضای ص هموطنبه آنجا کوچ داده شده بحیث 

 ؟خواهد شد دادههم در آتش جنگ سوخته معلوم نیست چه وقت به این مصیبت پایان  بدبختانه کشور ما هنوز
 

  :شهری بیدون گدا دوشنبه
 

کابل بطرف شمال به محیط کامال متفاوت و یا بهتر است بگوئیم به  از عجیب است که تنها با یک ساعت پرواز   
جاده های فراخ و تمیز، ازهمه مهمتر اینکه به دوشنبه شهری است سرسبز با  یک دنیای دیگری مواجه میشویم،

ی را درجاده های آن مشاهده نمود، برعکس کابل ما که در این اواخربه شهرگداها ئمشکل میشود درویش وگدا
معروف گردیده و به هرطرف خیل از زنان، مردان و اطفال گدا که در اثر عوامل گوناگون چون نبود کار، ادامه 

ازصبح تا شام درجاده های کابل مصروف  حرفوی نان آوران خانواده، ویا هم شاید بطورجنگها، از دست دادن 
ونیست که دربرابر آنها احساس مس ی بوده وهیچ کسی همیگدا ساعات اولیه صبح در شهر دوشنبه  در ،لیت نمایدو 

بطرف مکاتب و   که دیده میشوند نوجوانان بالباسهای پاک ومنظم در جاده ها و نیز گروپهای کوچک و بزرگ اطفال
را به یاد هزاران طفل محروم وطن خویش  بیدرنگ ما روان بوده دیدن همچو صحنه هاموسسات تعلیمی خویش 

 سپندگری و یا پاک کردن شیشه های موتر ی،یآورده که همه روزه بعوض فراگیری تعلیم درجاده های کابل به گدا
را فراهم نمایند، شاید به مشکل بتوان در شهر دوشنبه به طفل گدا برخورد، مصروف بوده تا مایحتاج خانواده خویش

اولیای امور آن کشور توانسته اند برای نونهاالن وطن خویش زمینه تعلیم و تربیه را فراهم نمایند برعکس کشور ما 
به گداهی یا کار همه روزه صد ها طفل معصوم ویتیم  نیزکه متاسفانه در دو سه کیلومتری ارگ ریاست جمهوری 

  .های شاقه مصروف هستند
که با وجود  استکشور درحدی  نآلیت مسئولین تعلیم وتربیه در برابر کودکان در و و  سطح مراقبت و احساس مس

مکاتب خویش مورد بازجوئی جسمی قرار  ۀشرایط نسبتا آرام آنجا همۀ شاگردان مکاتب قبل از داخل شدن به محوط
عارف ما در شرایطی که امکان حمالت انتحاری در همه جا وجود دارد به چنین چیزی تاکنون گرفته، آیا مسئولین م

 اندیشیده اند؟
 

 : تجلیل از روز وحدت ملی
 

کشور تجلیل بعمل می آید این همان  جون بمثابه روز وحدت ملی در آن ۴۲در تاجکستان همه ساله از روز      
برسر قدرت که  روئی مسلحانه رو یاجنگ داخلی تاجکستان بعد از پنج سال  در روزی است که طرفهای درگیر

امضاء و به جنگ داخلی  1۹۹۲جون سال  ۴۲با هم موافقتنامه صلح را در  گردید سرانجام هزاران انسان لباعث قت
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ای جمعی خویش پایان دادند، آنچه در این رابطه در سالهای اخیر قابل تذکر است نقش کلیدی رسانه ه کشور در
برخالف کشورما که تعداد رسانه های جمعی درآن طی  زیرابوده، تاجکستان  تحکیم وحدت ملی در در آنکشور

تعداد چینلهای تلویزیونی و رادیوئی در آن کشور انگشت شمار بوده همچنان  الهای اخیر سمارق گونه رشد نمودهس
 .ملی در آنکشور فعالیت دارندبرعکس کشور ما در تاجکستان همه نشرات درجهت تحکیم وحدت 

تلویزیون مهم آن کشور)سفینه ، بهارستان، جهان نما و شبکه اول( در راستای  نود فیصد نشرات چهار بیش از    
جون"  ۴۲بطور مثال در روز های نزدیک به سالروز وحدت ملی" ، فعالیت داشتهتحکیم وحدت ملی در آن کشور 

ترانه های میهنی، به تحکیم وحدت ملی در کشور اختصاص داده شده  نشرات تلویزیون های فوقبخش اعظم 
بطور دوامدار از مصاحبه های اختصاصی در مورد اهمیت وحدت ملی و فلم های مستند از جنگهای داخلی آنکشور 

شاهد مصاحبۀ با شاعری روسی تبار تاجک در  نگارنده،در یکی از روز ها  پخش گردیده کشور تلویزیون های آن
در حالیکه به تابیعت تاجکی خویش می بالید شعری را در  این شاعر روسی تبارتلویزیون ملی آنکشور بوده، 

 ، شعر متذکره همزمان به لسان تاجکی ترجمه میگردید،دگر ت  قراتاجکستان بزبان روسی  وصف وحدت ملی در
ره سلطه شوروی سابق به وسیله زمامداران آنکشور به آنجا کوچ داده شده و در جمله روسی تباران تاجک که در دو

اشغالگران آنوقت بحساب می آیند، ولی روحیه تحمل و همدیگر پذیری در جامعه تاجکستان درحدی است که روسی 
 هموطنیگر دمساوی الحقوق در کنار اتباعتباران یا همان اشغالگران دیروزی اکنون بیدون تبعیض، بحیث 

 .در صلح و آرامش زندگی دارند تاجکستان
مثبت آن بر روان جامعه سخن بمیان  ثیرتا   تحکیم وحدت ملی و در وقتی ازنقش مثبت رسانه های جمعی آنکشور    

می آید بیدرنگ بیاد نقش تخریب کننده ومنفی تعدادی از چینلهای تلویزیونی ویب سایتها و یک عده قلم بدستان 
می افتیم که شب و روز مصروف پخش مطالب نفرت انگیز، نفاق افگن وضد وحدت ملی در جامعه ما  کشورخویش

تعدادی ازرسانه های مزدور برای خشنودی باداران خویش حتی از بکار بردن نام رسمی پارلمان  بطور مثال ،بوده
وده اباء ورزیده مانند پارلمان کشور)ولسی جرگه و مشرانو جرگه( که ازنیم قرن قبل بدینسو به این اسم مسمی ب

ایران آنرا" مجلس نمایندگان" خطاب می نمایند، در حالیکه پارلمان هرکشورنام خودش را داشته، و ما نمی توانیم 
بطور مثال گانگرس امریکا را مجلس عیان ویا الرد ها که در انگلستان به قوه مقننه اطالق میگردد بنامیم چرا که 

دستاورد های کشور درعرصه آزادی مطبوعات  ان هستند.متاسفانه طی سیزده سال اخیر ازهردو کشورانگلیسی زب
نه تنها در راه تحکیم وحدت ملی کشوراستفاده نشد بلکه برعکس عده از چینلهای تلویزیونی با سوء استفاده از آزادی 

 .مطبوعات سبب تفرقه و تشنج بیشتردر جامعه گردیده
 

 : ایراننفوذ فرهنگی مقابله با 
 

ازین  گردد که تاجکستان نیزمی ما تصور در کشور با توجه به نفوذ بی سابقه فرهنگی ایران طی سیزده سال اخیر    
 امان نخواهد بود، ولی برخالف تصور درآنجا شواهدی زیادی از نفوذ مذهبی ایران درآن کشور تهاجم فرهنگی در

حجاب رنگه عنعنوی خود شان درجاده ها دیده میشوند، بندرت  بمشاهده نمی رسد ،بطور مثال زنان تاجک با همان
در جاده های دوشنبه مشاهده نمود،  از انقالب اسالمی ایران مروج شدهبعد  میتوان زن تاجکی را با حجاب سیا که عمدتا  

د تجلیل نموده برعالوه ساکنین تاجکستان تاکنون مراسم مذهبی خویشرا مانند عاشورا و محرم با همان شیوه عنعنوی خو
 .جمهوری اسالمی ایران سیاپوش نمایند را مانند کابل با پیروی ازشیوه تجلیل در شان بیدون اینکه شهر

در مورد اینکه چرا ایران نتوانسته با وصف تالشهای فراوان نفوذ مذهبی وکلتوری خویشرا درآنکشورگسترش     
ما که دربدل خریطه های مملوازایرو طی سیزده سال دهد عوامل متعددی وجود دارد، از یکطرف برخالف کشور 

اخیر دروازه های کشور بروی نفوذ مذهبی وفرهنگی ایران بکلی باز نگاه داشته شد، مقامات تاجکستان نسبت به 
حساس بوده برای جلوگیری آن حتی محصلین تاجکی را که در مناطق  نفوذ فرهنگی ایران درکشورشان نهایت

 .یران و همچنان مدارس مذهبی پاکستان مصروف تحصیل علوم دینی بودند به کشور فرا خواندسیستان و بلوچستان ا
درتاجکستان نیزتا اندازه زیاد مانع نفوذ فرهنگی ایران درتاجکستان  (سیریلیک) از جانب دیگر حفظ رسم الخط    

نفوذ کلتوری و مذهبی خویش به  گردیده زیرا مقادیرعظیم کتاب و نشرات تبلیغاتی که ایران همه ساله جهت گسترش
کشورما بیدون هیچگونه محدودیتی ارسال میدارد در تاجکستان بعلت استفاده خط سیریلیک درآن کشور قابل استفاده 

همچنان در تاجکستان با توجه به اینکه همه چینلهای تلویزونی بوسیله دولت کنترول گردیده برخالف کشورما  نبوده،
زونی شب و روز در پی گسترش نفوذ مذهبی و کلتوری ایران بوده ، در تاجکستان همچو که چینلهای معینی تلوی

رفت وآمد ها و مهاجرت  امکانات برای ایران وجود ندارد، ازین ها گذشته موجودیت هموطنان اهل تشیع کشور ما،
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ثیر ر این امر بی تا  هزاران هموطن ما در ایران بحیث مهاجرو باالخره همجوار بودن دو کشور نیز نمی تواند د
 ..باشد
طوریکه تذکر یافت ازجمله موانع نفوذ فرهنگی ایران در تاجکستان یکی هم حفظ خط سیریلنک درتاجکستان     

است که مقامات ایرانی ازآن بمثابه )سد سکندر( در راه نفوذ مذهبی و فرهنگی شان درتاجکستان نامبرده وبرای 
براه اندازی  دوشنبه طی سالهای اخیر با تدویر کورسها و نگی سفارت ایران دربخش فره بازدارنده ازین مانع عبور

تبلیغات تالش زیادی بخرچ داد تا مقامات تاجکستان را وادار به انصراف از خط سیریلنک در آنکشور نماید زیرا 
های مقامات ایرانی ولی تا کنون تالش درحال حاضر کتب و مواد تبلیغاتی ایران درتاجکستان قابل استفاده نبوده،

ثریت این رسم الخط در جلوگیری از نفوذ فرهنگی ، و مقامات تاجکستان با توجه به مو  ر نیاوردهنتیجۀ مطلوبی ببا
 .ایران در آن کشور در نظر ندارند خط سیریلنک را به خط عربی یا فارسی تعویض نمایند

ان برای گسترش نفوذ فرهنگی و دینی ایران در در این ارتباط یکی ازمقامات ایرانی در ویبالگ ایران تاجکست
 : برمیدارد یایران مقامات تاجکستان راه های مختلفی را به مسئولین آن کشور پیشنهاد نموده که پرده از نیات پنهانی

 

 اقتباس از ویبالک ایران تاجکستان
 

 فعالیت های فرهنگی
 

 :ثیر فراوان به نظر می رسد، پیشنهاد می شوددارای تا  جهت رشد فرهنگی و گرایش مردم به تشیع موارد ذیل که 
 ;گسترش آموزش خط فارسی که می تواند کلید بهره برداری از کتب فارسی باشد (1
 ;تاسیس و توسعه مدارس خارج از کشور (۴
 ;مین اساتید طلبه با پوشش خاص جهت تدریس در مدارس مذکورتا   (۲
 ;با سفارتاعزام مبلغ به صورت آزاد و بدون ارتباط مستقیم  (4
جذب تعدادی از افراد عالقمند جهت آموزش در مرکز جهانی علوم اسالمی و جامعة الزهرا علیها السالم  (5

 ;که بسیار از طرف مردم تاجیکستان مورد استقبال می باشد
ارسال نوارهای ویدئویی و کاست از مباحث علماء ایران که به صورت روان مطالب دینی را مطرح کرده  (6

 ;اند
 ;کتاب های دینی کودکان و نوجوانانتامین  (۲

 

 پیشنهادات اقتصادی
 

دالر می باشد، ایران می تواند با فعالیت  0۱با توجه به فقر فوق العاده مردم که به طور متوسط درآمد ماهیانه آنان
ال، در های اقتصادی از سویی منبع درآمدی برای کارهای فرهنگی داشته باشد و از سویی دیگر با ایجاد زمینه اشتغ

 .جهت جذب و هدایت افراد کوشش کند
 

برای سرمایه گذاری های اقتصادی بودجه چندان زیادی مورد نیاز نیست; به عنوان نمونه یکی از بازرگانان ایرانی 
میلیون تومان خریداری کرده که می تواند با  ۴۱۱دالر یعنی حدود  ۴5۱۱۱هکتار زمین حاصلخیز را به مبلغ  6۱۱

 ()اندرالین از نگارنده است .اهداف خود را دنبال کندده زیادی، اشتغال برای ع
 .همچنین ایران می تواند با پشتیبانی از بازرگانان مؤمن با کمترین هزینه، فعالیت های چشمگیری داشته باشد

 (گرفته شده از ویبالک ایران تاجکستان)
ایران به کشور های همسایه چه اهداف پنهانی از مطالب فوق برمی آید که درعقب کمکهای فرهنگی و اقتصادی     

سال اخیر کمکهای اقتصادی و اعطای هزاران کتب دینی  1۲دیگری نهفته است بناء تردیدی وجود ندارد که طی 
گسترش نفوذ به منظور نیز تحت نام مساعدتهای فرهنگی و علمی آنکشور به موسسات تعلیمات عالی کشور ما

 . بوده استمذهبی و فرهنگی در کشور ما 

 : مناسبات تاجکستان و ازبکستان
روابط تاجکستان و ازبکستان ازهمان بدو استقالل آنکشور با مشکالت همراه بوده وعلت آنهم اینبوده که     

شهرهای بخارا و سمرقند که اکثریت مردم آن بزبان تاجکی صحبت مینمایند در زمان سرحد بندی جمهوری های 
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این دو شهر بعد از استقالل تاجکستان  ن گذشته به جمهوری ازبکستان تعلق گرفت،سابق شوروی دردهه سی قر
 .همچنان جزۀ قلمرو ازبکستان باقی ماند

بعلت همین اختالفات ارضی بین دو کشور، ازبکستان یگانه کشوری بود که موافقتنامه صلح تاجکستان را که در     
رسید و باعث  ءآن کشور به امضا (1۹۹۲-1۹۹۴در مسکو بین جناحهای درگیر درجنگ داخلی )  1۹۹۲جون  ۴۲

گردید امضاء نه نموده ، قابل تذکر است که این موافقتنامه بوسیله همسایگان  ختم جنگ داخلی پنجساله درآن کشور
موافقتنامه همه گروه های  روسیه و سازمان ملل در همان وقت مورد صحه قرار گرفت، به موجب این تاجکستان،

درگیر درجنگ داخلی تاجکستان از جنگ دست کشیده به صلح رو آوردند، احصائیه ها نشان میدهد که در جنگهای 
هزار تن دیگر آواره شده که تعدادی  1۵۱داخلی تاجکستان بیش از پنجاه هزار نفرجان های خود را از دست داده، 

 . ما نیزدر آن وقت سرازیر گردیده بودازین آوارگان به والیات شمالی کشور
ادامه کار اعمار بند برق آبی "راغون" باالی دریای "وخش" در جنوب تاجکستان روابط دو کشور را بیشتر از     

ترین بند برق آبی جهان بشماررفته  در نوع خود بلند متر ارتفاع ۲۲۵پیش به وخامت کشانید، بند برق راغون که با 
آغاز ولی با ازبین رفتن  1۹۲۰میگا وات( برق تولید نماید، کارساختمانی این بند ابتدا در سال  ۲۰۱۱قادر است )

یکبار دیگر امور ساختمانی  1۹۹۲اتحاد شوروی کارهای آن بحالت تعلیق درآمد، بعد از استقالل تاجکستان در سال 
سالهای اخیرهر باری تاجکستان  آن ازسرگرفته شه ولی جنگهای داخلی تاجکستان مانع ادامه کار گردید،در

امورساختمانی این پروژه را آغاز نموده با مخالفت شدید ازبکستان مواجه گردیده زیرا آنکشور نگران است با 
 دریای وخشجنوب که با آب  در تکمیل شدن این بندعظیم،کشتزارهای پنبه و چندین فابریکه تکه بافی آنکشور

 .فعالیت دارند متضرر گردند
از لحاظ ترانزیت بحدی زیادی به کشور ازبکستان وابسته  قعیت جغرافیاوی تاجکستان باعث شده که اینکشورمو    

باشد، و ازبکستان نیزمانند دو همسایه ما )پاکستان و ایران( طی چند سال اخیر با ایجاد موانع ترازیتی برای 
ازبکستان مخالفت شانرا با پروژه بند برق مقامات  ،این کشور را تحت فشار اقتصادی قرار داده استتاجکستان 

راغون پنهان نه نموده تا جایکه حتی از بروز جنگ بین دو کشور در صورت اعماراین بند برق سخن گفته اند، 
ولی  می نمود جلوگیری نمود، سال گذشته ازبکستان ازانتقال تجهیزات بند برق راغون که از قلمرو آنکشورعبور

ده است که مقامات تاجکستان از اعماراین بند که آنرا برای کمبود انرژی در کشورخویش این همه فشارها سبب نش
ضروری میپندارند صرف نظر نمایند، اکنون اعمار بند برق راغون درتاجکستان به یک مسأله ملی مبدل گردیده 

انرژی را شعار  است، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان درمبارزات انتخاباتی خویش استقالل درتامین
اصلی مبارزات انتخاباتی اش قرار داده و اعمار بند برق "راغون" را از اولویت های خویش دانست ، مقامات آن 

تا برای کمک به پروژه بند برق راغون یک ماهه معاش شانرا مساعدت  ه انداز مامورین دولتی خواست حتیکشور
ملیون دالربالغ میگردد درحالیکه  1۲۱ در حدود آن کشور کارمندان دولتی یند، البته مجموع معاشات یک ماههنما

برای احداث بند برق راغون به سه ملیارد دالرمنابع مالی ضرورت است که تاجکستان تا کنون نتوانسته آنرا بدست 
 .آورد

را مسئول به تعویق تاجکستان خواهان اعماراین بند بوده ازبکستان وصف مشکالت در تأمین منابع مالی  با    
انداختن کاراعمار این پروژه میدانند مقامات تاجکستان اظهار میدارند که ازبکستان به آبهای آن کشورچشم دوخته 

 ،ش استفاده نمایدیآبهای خو خود نتواند از مشتعل نماید تا این کشور آن کشور در ومیخواهد جنگ داخلی را مجددا  
که همسایه های ما بخصوص پاکستان نه  ین تفاوتاین اهدافی را دنبال نموده با های ما نیز چنهمسایه که  تصادفا  

، و مردم بیگناه انتحاری و تروریستان اطفال، زنانبطور رایگان استفاده مینماید بلکه با اعزام  تنها ازآبهای کشور ما 
  .بقتل میرساندما را نیز 

 

نامید تا جنگ علیه نظامیان زمین ما  رمنابع آبی سرجنگ بر ساست  را بهترجنگ جاری در کشور ما لذا    
مانند تاجکستان با داشتن کوه های سربفلک بزرگترین منابع آبی را درمنطقه دارد و  ما نیز کشور زیرا خارجی

سعی دارد  و بقول مقامات تاجکستان همانگونه که ازبکستان در راه اعمار بند برق راغون سنگ اندازی نموده
در آنکشور مشتعل نماید دقیقا پاکستان و ایران نیز با ادامه آتش جنگ و برادرکشی  ا  جنگ داخلی را مجدد

درکشورما نمی خواهند ما از آب دریا های خروشان وطن خویش بهره گیریم، لذا این جنگ فرسایشی در 
 .کشورجنگ بخاطر منابع آبی کشور بوده نه چیزی دیگر
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 :تان و قرغزستانروابط تاجکس
 

ع آبی تاجکستان با همسایه شمالی آن قرغزستان نیز با تنشهای همراء بوده اما علت این تنشها نه مناب روابط    
اراضی تاجکستان در داخل قلمرو قرغزستان مانند جزیرۀ  کیلو متر ۹۰،۲ بلکه موجودیت ساحۀ به وسعت

مترداخل قلمرو قرغزستان را عبور نمود، این منطقه که بنام درآب بوده که برای ارتباط به آن باید بیست کیلو 
 .در صد قرغزها درآن متوطن اند ۵فیصد تاجکها و  ۹۵ هزار نفر نفوس با ترکیب ۲۴یاد شده حدود  وروخ()
ریشه اصلی معضله "وروخ" به سیاست "تفرقه بیانداز و حکومت کن" دوره ستالین بر میگردد، ستالین برای   

نفاق نگاه داشته اراضی یک جمهوری را از لحاظ اداری  گان جمهوریهای آنوقت شوروی را دراینکه باشند
تعدادی از جمهوری های سابق اتحاد شوروی  مربوط جمهوری دیگر نموده و این اختالفات ارضی تا کنون در

خورد های  به زد و منجر و تاجکستان بمیراث مانده و بعضا   مانند ارمنستان، اذربایجان، ازبکستان، قرغزستان
است که مثال آن جنگ بین ارمنستان و آذربایجان بر سر  خونین نیزبین جمهوری های سابق شوروی گردیده

 .منطقه"نگورنوقره باغ"در اوائل دهه نود بود
طی سالهای اخیر تاجکستان و قرغزستان برای حل معضله ناحیه )وروخ( چندین بار در سطوح مختلف با هم    

وده ولی مذاکرات آنها تاکنون نتیجۀ ملموسی ببار نیاورده است، تاجکستان خواهان حل معضله"وروخ" با مذاکره نم
بوده در حالیکه قرغزستان خواهان تطبیق نقشه 1۹۴۲و  1۹۴۲قرغزستان با درنظرداشت نقشه سرحدی سالهای 

 . در حل و فصل اختالف است1۹۵۹و  1۹۵0سالهای 
سرحدی بین نیرو های امنیتی و دریک مورد هنگام احداث سرک از طرف  تاکنون چندین بار زدوخوردهای

قرغزستان بین باشندگان محل صورت گرفته است که این زد وخورد ها بعضا با تلفات نیزهمراه بوده است، باید 
تاجکستان بوسیله قرغزستان نبوده در وادی فرغانه کشورهای وروخ" تنها ساحه محاصره شده متذکر شد که"

دارند، تنها تعداد مناطق  کستان قرغزستان و ازبکستان هرکدام اراضی محاصره شدۀ در قلمروهای همدیگرتاج
 ۲۵۱ ( با وسعتمحاصره شده ازبکستان در خاک قرغزستان به چهار منطقه میرسد که بزرگترین آن ساحه )سوخ

 فیصد ۹۹صره شده "سوخ" کیلو متری قلمرو قرغزستان است، ساکنین منطقه محا ۴۱کیلو متر مربع درعمق 
 .قرغزها بوده که همه تابیعت ازبکستان را دارند یک فیصد تاجک ها و

 :انتقادات گروه های مخالف
در اخیر الزم است از انتقاداتی که بر مقامات تاجکستان از طرف مخالفین آن صورت میگیرد نیز یادآوری نمائیم 

تا  1۹۹۴نوامبر سال  ۴۱یس جمهور کنونی آن کشور است که از یکی از انتقاد ها طوالنی بودن دورۀ زمامداری رئ
را بعهده دارد، مخالفین وی ادعا دارند که آخرین انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که آن کشور کنون ادارۀ امور 

نان سبب شد امام علی رحمان برای چهارمین بار بر مسند قدرت باقی بماند، از شفافیت الزم برخوردار نبوده، همچ
از طرف  ا  فوقت ا  دولت، انتقادی دیگری است که وقت توظیف اعضای خانوادۀ رئیس جمهور به پست های مهم کلیدی

مخالفین صورت میگیرد، در حال حاضر خانم آزاده رحمن دختر رئیس جمهوری سمت معاون اول وزیر خارجه، 
داماد رئیس جمهور بحیث معاون وزارت ، و جمال الدین پسر رئیس جمهور بصفت رئیس گمرکاترستم امام علی 

مالیه آن کشور توظیف بوده، رئیس جمهور آن کشور که هفت دختر و دو پسر دارد در پاسخ به این انتقادات 
اظهارداشته است که فرزندان او همه تحصیالت عالی در داخل و خارج داشته، از عهده وظایف محولۀ خویش 

 .بخوبی بدرشده میتوانند
ه های اسالمی نیز بر ماهیت سیکوالر رژیم تاخته خواهان استقرار دولت اسالمی در تاجکستان احزاب و گرو

هستند، تا کنون دولت هرگونه صدای مخالفت را خاموش و توانسته است صلح و آرامش را در کشور تأمین نماید، 
 .سخ خواهد داداینکه این آرامش تا چه وقت ادامه خواهد یافت سؤالی است که آینده خود به آن پا

 والسالم
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