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 ۸۲/۴/۸۱۰۴          حفیظ هللا خالد

 سفر نامۀ دوشنبه

 )بخش اول( 

چندی قبل در راه بازگشت از وطن برای مدتی درشهر دوشنبه  توقف و با توجه به مشترکات دینی ، زبانی و 
اینکه طی دو دهه اخیرهردو کشور تقریبا مراحل مشابه تحوالت سیاسی و  و نیزبعلت مردمان ما تاریخی بین

سال از  ۸۲که  اجتماعی را پشت سر گذاشته در جریان اقامت خویش سعی نموده نگاهی مقایسوی به اینکشور
انداخته وضعیت  سیاسی واجتماعی آنرا با اوضاع  کنونی کشورخویش به مقایسه گرفته   استقالل آن میگذرد

در این گزارش که بشکل سفرنامه  داده،رامش و ثبات در آنکشور گردیده مورد ارزیابی قرار آملی را که  سبب عوا
تهیه گردیده همچنان در مورد چگونگی نفوذ فرهنگی ایران در آنکشور و اختالف تاجکستان با ازبکستان بر سر 

 شخصی این گذارش که برداشت گنجانیده شده. منابع آبی که باعث تیره گی روابط بین دو کشور گردیده نیز مطالبی
 .. قسمت خدمت خواننده گان عزیز تقدیم میگردد دونگارنده را ازوضعیت آنکشور انعکاس داده در 

   civil warیا "   جنگ داخلی عیسویدر دهه نود تاجکستان نیزمانند کشور ما   طوریکه هموطنان ما اطالع دارند 
 اند  ما به آن جنگهای تنظیمی برسر قدرت  نام نهاده ومردمگهای شهروندی شهرت دارد به جن آنکشوررا که در 

برعکس وطن جنگ زده ما طرف های درگیردرجنگ سرانجام به گفتگو و صلح پشت سرگذاشته ولی در تاجکستان 
 تاتارها، زاقها،اعم از ازبکها، ق آنساکنین  بودهدرحرکت  و امروز آنکشور با گام های متین به جلو رو آورده  

تاجکها و روسی تباران که در نتیجه سیاست روسی ساختن زمامداران کرملین در زمان شوروی سابق به آنجا کوچ 
داده شده  بحیث شهروندان مساوی الحقوق در فضای صلح  وهمزیستی در کنار هم زندگی داشته ولی بدبختانه 

 .؟قت به این مصیبت  نقطه پایان گذاشته خواهد شددر آتش جنگ  سوخته معلوم نیست چه و همکشورما هنوز
 

 : عزیمت از کابل
برای پرواز  خود راتا  رساندهبه میدان هوائی بین المللی کابل  بود که خود رابجه بعد از ظهر ۸حوالی ساعت  

هوائی کام ایر که معموال بروزهای چهارشنبه به تاجکستان صورت میگیرد آماده شرکت  ( ۱۰۰RQ) شماره 
دروازه امنیتی که درآخرین آن کمربند و پاپوشها را نیزدور نموده  چندیننمایم، با رسیدن به ساحه میدان وعبور از

نشسته بودند ملحق  وازانتظارپر مسافرین  که در آنجا به سایرسرانجام خود را به سالون پرواز ها رسانیده با 
، مسافرین دوشنبه در این پرواز شامل طیف وسیعی ازمردم بوده ازاعضای تیم سپورتی کشورکه برای  مگردید

به دوشنبه اعزام  جهت اشتغالمسابقات دوستانه به آنجا سفرمی نمودند تا تعدادی کارگر جوان که بوسیله شرکتی 
 .یمکه همه بیصبرانه منتظر اعالن پرواز بود رکابلدموسسات بین المللی  انکارمندو میگردید ،

تیلفون  هایصدای پیهم زنگ ،در آنروز سالون ترانزیت بعلت قطع برق بحالت نیمه تاریک درآمده بودتصادفا    
بگوش میرسید، انتظار ما  سالوناز هر گوشه و کنار ..هستیمپرواز..هنوز هم منتظرپیهم موبائل و صحبت های 

بطرف طیاره در حرکت شدیم ،همینکه از پلکان  همه  خاتمه یافته از طریق بلندگوی سالون با اعالن پروازباالخره 
به اصطالح فرست و بزنس کالس به چهره های جدیدی که  طیاره قدم گذاشته  بدو طرفسالون  داخلو بطیاره باال

در بین این افراد مامورین عالیرتبه  ،مواجه شده بودندمیدان به آنجا آمده  (وی آی پی) معلوم بود مستقیما از طریق 
 . نیز بچشم میخورد یل ولسی جرگهوک وچنددولتی 

 لیو درآمد بین المللی کابل بصوب دوشنبه به پرواز هوائی طیاره ما از میدانبود که ساعت چهار و سی خالصه    
از گلو فرو نرفته بود که بانگ رسیدن به   دبو پذیرائی نموده در داخل طیاره  هنوزچپسی که مهمانداران با آن ازما

بسته برای نشست طیاره در یشرا همه کمربند های خو، دوشنبه به اصطالح تاجکی ها سر داده شد، با شنیدن اعالن
، در حقیقت تمام مدت پرواز از کابل الی دوشنبه در حدود یک ساعت یعنی گی گرفتیم میدان هوائی دوشنبه آماده
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پول  یک ساعت پروازچرا بابت  ایر معلوم نیست شرکت محترم کامبود، پرواز کابل دوبی کمتراز نصف مدت 
دوبی اخذ میدارد ،یکی از مسافرین ادعا داشت که شرکت کام ایر با پرداخت رشوه کالن به مقامات  کابلبیشتر از

آریانا  به دوشنبه که   دولتی از پرواز طیارهودوشنبه را بدست آورده  -وزارت ترانسپورت انحصار پرواز کابل
میگویند شرکت هوائی کام ایر در سالهای باعث ایجاد رقابت و  پائین آمدن قیمت تکت میگردد جلوگیری نموده است،

اخیر به شرکت هوائی) نورچشمی ( شهرت یافته و علت آن نیز این است که شخص اول مملکت در مسافرتهای 
کام ایر استفاده نموده، شرکت کام ایر نیز از نزدیکی با ارگ و   خویش بعوض شرکت ملی آریانا از طیاره شرکت

وقت محلی مع الخیر به میدان ببهر حال طیاره ما ساعت شش عصر رکاب امیر بهره های فراوانی برده است ، 
 .فرود آمد . هوائی دوشنبه

 

  شهر دوشنبه:
مال متفاوت و یا بهتر است بگوئیم به یک تنها با یک ساعت پرواز از کابل بطرف شمال به محیط کا عجیب است که

از همه مهمتر اینکه به  ،، دوشنبه  شهری است سرسبز با جاده های فراخ  و تمیز وئمشمیدنیای دیگری مواجه 
مشکل میشود درویش وگداهی را در جاده های آن مشاهده نمود، برعکس کابل ما که در این اواخر به شهرگدا ها 

چون نبود کار،  گوناگونف خیل از زنان، مردان و اطفال معصوم که در اثر عوامل معروف گردیده و به هرطر
و یا هم شاید بطور حرفوی از صبح تا شام در جاده های کابل ، از دست دادن نان آوران خانواده ،ادامه جنگها

بعد هنگام  ، در روز های  وهیچ کسی هم نیست که در برابر آنها احساس مسئولیت نماید مصروف گداهی بوده
اعم از دختر وپسربا لباسهای پاک  درجاده های شهردوشنبه میدیدم اطفال و نوجوانان اینکشور وقتی صبح

به یاد هزاران طفل نوجوان محروم وطنم می  باحسرت بطرف مکاتب و موسسات تعلیمی خویش میروند ومنظم 
داهی، سپندگری و یا پاک کردن شیشه های افتادم که  همه روزه بعوض فراگیری تعلیم در جاده های کابل به گ

مدت اقامتم حتی به یک تمام در شاید قابل باور نباشد که موترمصروف بوده تا مایحتاج خانواده خویشرا فراهم نمایند،
باید احسنت گفت که برای  نونهاالن وطن خویش زمینه  همچو اولیای امور طفل گدا در شهر دوشنبه برنخوردم ، به

یا کار  به گداهی ویتیم صد ها طفل معصوم دربار امیرتری میه را فراهم نمایند نه اینکه در دو سه کیلوتعلیم و ترب
 ، بپردازد ،چیزی که همین حاال در وطن ما وجود دارد های شاقه

که با وصف  سطح مراقبت و احساس مسئولیت مسئولین تعلیم وتربیه در برابر کودکان در اینکشور درحدی بود
شاگردان مکاتب قبل از داخل شدن به محوطه مکتب مورد بازجوئی جسمی قرار  ۀهمآرام آنجا نسبتا شرایط 

به چنین چیزی می انتحاری در همه جا وجود دارد  تمیگرفت، آیا مسئولین معارف ما در شرایطی که امکان حمال
 اندیشند؟

که طرف دوشنبه ازین امر حکایت داشت  در شهر پارک میدانهای سپورتی و ساحات سبز ده ها موجودیت         
در دهه نود حد اقل این انصاف واحساس را داشتند که به ملکیت عامه  تاجکستانهای درگیردرجنگهای داخلی 

تعرض نه نموده برعکس جنگساالران  ما که هر جا  زمین ،پارک، میدان فوتبال و یا حتی سرک فراخی را دیدند 
در دوشنبه برایم از کشورهای اروپائی امریکا و حتی چاپان   سیاحنهمه  ، براستی وجود آآنراغصب نموده

غیرمنتظره بود،  در جریان اقامتم به گروپهای بزرگی از سیاحین کشور های مختلف مواجه گردیده که برای 
ت میشد استراحت و دیدن مناظر طبیعی تاجکستان به آنجا سفر نموده در بین این جهانگردان  خانواده های  هم یاف

که با اطفال خورد سال خویش برای سپری نمودن رخصتی های تابستانی از المان و فرانسه به آنجا آمده بودند 
با فراهم آوری تسهیالت الزم برای جهانگردان خارجی از یکطرف زمینه  نیز ،ارگانهای جلب توریزم آنکشور

ملی خویشرا ارتقاء بخشیده ، نگارنده نیز در مدت  اشتغال را برای مردم خویش فراهم نموده و از جانب دیگرعواید
مقبره موالنا یعقوب  یکی هم اماکن که در جمله این، بعمل آوردهتاریخی آن شهربازدید  تعدادی اماکناقامتم از 

در  موالنا یعقوب چرخی طوریکه از نام وی پیداست چرخی بود که در حومه شرقی شهر دوشنبه قرار داشت، 
  .،پیروان و ارادتمندان زیادی در تاجکستان دارد که پیروان طریقت نقشبندیه بودهو ازجمله  شدهچرخ لوگر زاده 

که از سطح عالی کلتور و آشنائی با زندگی  خوب ساکنین دوشنبه الزم میدانم به بعضی از عاداتبحث  در اخیر این
مدتی پیاده روئ نموده که این  وقت برای صبح ،اشاره نمایم، نگارنده بر سبیل عادت شهری آنها حکایت داشت 

آنجا مصروف پاک  من میدیدم که زنان و مردانهنگام،  عادت را در جریان اقامتم در دوشنبه نیز ادامه داده، صبح
پیاده رو  ، برعکس وطن ما که همه منتظر شاروالی هستیم تابوده خویش ازلمن پیاده رو های مقابلو آبپاشی  کاری
که  عبور بخصوص در جاهایهنگام  همچنان بار ها مشاهده نموده که دریوران آنجانماید،  پاک ل ما راازمن های
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مراعت چیزی که در کشور ما به ندرت میداد ،به عابرین  و حق اولیت راتوقف   دهلیز پیاده رو وجود داشت
 .میگردد

 

 : نفوذ فرهنگی ایران
تهاجم که تاجکستان نیزازین  بنده این بودل اخیردر کشور ما تصور با توجه به نفوذ بی سابقه فرهنگی ایران طی سیزده سا

ه ایران در آنکشور مشاهده ن مذهبیشواهدی زیادی از نفوذ  هنگام اقامتم  ، ولی برخالف تصورنخواهد بودمان ادر فرهنگی
دت اقامتم من حتی یک ،بطور مثال زنان تاجک با همان حجاب رنگه عنعنوی خود شان در جاده ها دیده میشد، طی منموده 

ساکنین  ،معلومات بر اساسزن تاجکی را با حجاب سیا که عمدتا بعد از انقالب اسالمی ایران مروج شده مشاهده نه نموده، 
شانرا مانند کابل با  عاشورا و محرم را با همان شیوه عنعنوی خود تجلیل نموده بیدون اینکه  شهرمذهبی مانند  مراسم  آنکشور

 نمایند.سیاپوش وه تجلیل در جمهوری اسالمی ایران پیروی ازشی
در مورد اینکه چرا ایران نتوانسته با وصف تالشهای فراوان نفوذ  مذهبی وکلتوری خویشرا درآنکشور گسترش دهد عوامل   

روازه های متعددی وجود دارد ، از یکطرف  برخالف ارگ نشینان ما که در بدل خریطه های ایرو طی سیزده سال اخیر د
کشور را برای هرنوع نفوذ مذهبی ایران باز نگاه داشته، مقامات آنکشور نسبت فعالیت گروه های مذهبی در پاکستان و ایران 
در کشور شان حساس  بوده برای جلوگیری آن حتی محصلین تاجکی را که در مدارس پاکستان و نواحی سیستان و بلوچستان 

 ودند به کشور فرا خواند.ایران مصروف تحصیل علوم دینی ب
از جانب دیگر حفظ رسم الخط سیریلیک در تاجکستان نیزتا اندازه زیاد مانع نفوذ فرهنگی ایران در تاجکستان گردیده زیرا 
مقادیرعظیم کتاب و نشرات تبلیغاتی که  ایران همه ساله  کانتنربست جهت گسترش نفوذ کلتوری و مذهبی خویش به کشور ما 

دودیتی سرازیر میدارد در تاجکستان بعلت استفاده خط سیریلیک درآنکشور قابل استفاده نبوده،همچنان در بیدون هیچ مح
تاجکستان با توجه به اینکه همه چینلهای تلویزونی بوسیله دولت کنترول گردیده برخالف کشور ما که چینلهای معینی تلویزونی 

بوده ، در تاجکستان همچو امکانات برای ایران وجود ندارد، ازین ها شب و روز در پی گسترش نفوذ مذهبی و کلتوری ایران 
گذشته موجودیت هموطنان اهل تشیع  کشور ما،رفت وآمد ها و مهاجرت هزاران هموطن  در ایران بحیث مهاجرو باالخره 

 همجوار بودن دو کشور نیز نمی تواند در این امر بی تاثیر باشد..

 ..... نور بیا 
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