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 ۱/۸/۴۱۱۲         حفیظ هللا خالد: نویسنده و ناشر

 (سومبخش ) نامۀ دوشنبهسفر

  :روابط تاجکستان و قرغزستان
 

و توضیح همسایه غربی آن یعنی ازبکستان مطالبی ارائه بافرنامه درباره روابط تاجکستان در بخش دوم س   
 "تاجکستان دوخته و تالش دارد ازاعمار بند برق چشم به منابع آبیما ههمسایدو گردید که ازبکستان مانند

هرهای وع و نیزموجودیت شوب تاجکستان جلوگیری نماید، این موضدر جن "وخش"باالی دریای  "روگون
است که بر روابط دو کشورهمسایه  سائلجمله مازبکستان ازقلمرودر تاجک گانباشند اکثریت با بخاراوسمرقند

 . سایه افگنده است
د که این روابط نیز با اکنون نظری به روابط تاجکستان باهمسایه دیگرآن یعنی قرغزستان نموده خواهیم دی   

اقلیت های اتنیکی درقلمرو یک دیگربلکه  موضوع نه منابع آبی ونه هم تنشهاهمراء بوده اما علت این  تنشهای
در آب  ۀکیلو متر اراضی تاجکستان در داخل قلمرو قرغزستان مانند جزیر ۹،،۷  به وسعت ۀموجودیت ساح

) این منطقه که بنام را عبور نمود، قلمرو قرغزستان  داخلربیست کیلو مت باید آن به ارتباط برای بوده که
 .انددرآن متوطن در صد قرغزها  ۹و ها فیصد تاجک ۷۹  ترکیب بانفوس  نفر هزار ۳۴یاد شده حدود (  وروخ

 
دوره ستالین بر میگردد، ستالین برای  "تفرقه بیانداز و حکومت کن"به سیاست  "وروخ " معضله اصلی ریشه  

یک جمهوری را از لحاظ اداری  اراضی درنفاق نگاه داشتهباشندگان جمهوریهای آنوقت شوروی را  اینکه
این اختالفات ارضی تا کنون درتعدادی از جمهوری های سابق اتحاد شوروی  و مربوط جمهوری دیگر نموده

منجر به زد وخورد های  بعضا و بمیراث ماندهقرغزستان، و تاجکستان ، ازبکستان اذربایجان، ارمنستان، مانند
ذربایجان بر سر آخونین نیز بین جمهوری های سابق شوروی گردیده است که مثال آن جنگ بین ارمنستان و 

  .بوددر اوائل دهه نود "باغ ه نگورنوقر "منطقه
با هم  مختلفچندین بار در سطوح ( وروخ ) طی سالهای اخیر تاجکستان و قرغزستان برای حل معضله ناحیه 

 "معضله حل، تاجکستان خواهان نتیجۀ ملموسی ببار نیاورده است تاکنون مذاکرات آنهاکره نموده ولی مذا
خواهان  در حالیکه قرغزستان بوده۱۷۴۹و  ۱۷۴۲نقشه سرحدی سالهای درنظرداشت با قرغزستان با  "وروخ

 .اختالف است  و فصل در حل۱۷۹۷و  ۱۷۹۸تطبیق نقشه سالهای 
بین نیرو های امنیتی و دریک مورد هنگام احداث سرک از طرف سرحدی خوردهای ودچندین بار ز تاکنون  

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

تنها  دیگردارند،هم هایدر قلمرو محاصره شدۀتاجکستان قرغزستان و ازبکستان هرکدام اراضی  هایکشور
سوخ )  ساحهکه بزرگترین آن  یرسدچهار منطقه مبه ازبکستان در خاک قرغزستان  شده تعداد مناطق محاصره

" منطقه محاصره شده کنین قلمرو قرغزستان است، سا یکیلو متر ۴۱ درعمقکیلو متر مربع  ۳۹۱با وسعت  ( 
 .تابیعت ازبکستان را دارند که همه بودهو  یک فیصد  قرغزها  ها فیصد  تاجک ۷۷" سوخ 

 
 :تجلیل از روز وحدت ملی 

 
جون بمثابه روز وحدت ملی در آنکشور تجلیل بعمل می آید این همان  ۴۹در تاجکستان همه ساله از روز      

که باعث قتل   برسر قدرت در جنگ داخلی تاجکستان بعد از پنج سال جنگ درگیرروزی است  که طرفهای 
با هم موافقتنامه صلح را در  سرانجام  هزار نفر از آن کشور گردید ۱۹۱هزاران انسان و مهاجرت بیش از 
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 در سالهای اخیر امضاء و به جنگ داخلی درکشورخویش پایان دادند، آنچه در این رابطه ۱۷۷۹جون سال  ۴۹
،  در تاجکستان بودهجمعی آنکشور در تحکیم وحدت ملی در آن کشور  ل تذکر است نقش کلیدی رسانه هایقاب

برخالف کشور ما که تعداد رسانه های جمعی در آن طی سالهای اخیر سمارق گونه رشد نموده  تعداد چینلهای 
ر تاجکستان همه نشرات در د برعکس کشور ما همچنانتلویزیونی و رادیوئی در آن کشور انگشت شمار بوده 

 .فعالیت دارندجهت تحکیم وحدت ملی در آنکشور 
سفینه ، بهارستان، جهان نما و شبکه ) چهار تلویزیون مهم آن کشور  نشرات نگارنده در جریان اقامت خویش

تحکیم وحدت ملی در آن کشور یافتم، در روز های  راستایرا مشاهده و نود فیصد نشرات آنرا در ( اول 
نشرات تلویزیون های فوق را ترانه های میهنی،  ۀبخش قابل مالحظ "جون ۴۹"نزدیک به سالروز وحدت ملی

مصاحبه های اختصاصی در مورد اهمیت وحدت ملی و فلم های مستند از جنگهای داخلی آنکشور تشکیل 
 ،در تلویزیون ملی آنکشور بودهبا شاعری روسی تبار تاجک  ۀمصاحب اهداین قلم ش میداد،در یکی از روز ها

تاجکستان بزبان روسی شعری را در وصف وحدت ملی در می بالیدتابیعت تاجکی خویش  وی در حالیکه به
 .بخوانش گرفت، شعر متذکره همزمان به لسان تاجکی ترجمه میگردید

به  ک که در دوره سلطه شوروی سابق به وسیله زمامداران آنکشورکه روسی تباران تاج قابل یادآوری است   
سطح تحمل و همدیگر پذیری در جامعه  ولیآنجا کوچ داده شده و در جمله اشغالگران آنوقت بحساب می آیند، 

بحیث  تبعیض،بیدون  تاجک یا همان اشغالگران دیروزی اکنونتاجکستان درحدی است که روسی تباران 
 .زندگی دارند آرامشدر صلح و  همدیگرالحقوق در کنار  شهروندان مساوی

سخن  وتاثیر مثبت آن بر روان جامعه در تحکیم وحدت ملی  آنکشورنقش مثبت رسانه های جمعی  از وقتی    
و قلم بدستان  ویب سایتها فی تعدادی از چینلهای تلویزیونیبیاد نقش تخریب کننده ومن بمیان می آید بیدرنگ 

در ساعت مصروف پخش مطالب نفرت انگیز، نفاق افگن وضد وحدت ملی  ۴۲م که یافت می شخویکشور
جرگه و مشرانو جرگه  ولسی) رسمی پارلمان کشور  رسانه ها حتی از بکار بردن نام تعدادی ازهستند، جامعه 

می  "مجلس نمایندگان "یران آنرااباء ورزیده مانند پارلمان ا مسمی بودهرن قبل بدینسو به این نام نیم قازکه ( 
گانگرس امریکا  بطور مثال داشته، و ما نمی توانیمرا شخود خاص نامکشورامند، در حالیکه پارلمان ها ی هرن

 .را مجلس عیان که در انگلستان یاد میشود بنامیم چرا که هردو کشور انگلیسی زبان هستند
نه تنها در راه تحکیم مطبوعات  آزادی کشورر درعرصه د هایازدستاور رمتاسفانه طی سیزده سال اخی  

جامعه  تشنج بیشترتفرقه و  سبب آزادی مطبوعاتصورت نگرفت بلکه برعکس موثر استفادهکشور وحدت ملی
بطور مثال همین چند روز قبل یکی از ولسوالی های بازی گردیده، غیر ارادی بعضا بطور گردیده که این نقش

برای چند ساعت بدست مخالفین مسلح کشور قرار گرفت، تعدادی از ( چهارصده) غور بنام  دور دست والیت
که آنر به یک بزرگ جلوه داده  آنقدر یا خبر فوری( بریکنگ نیوز )تلویزیون های کشور این خبر را با  

حالت ترس و  نه تنها در بین مردم، غیر ارادی به گمان اغلب عملاین  رویداد مهم در سطح کشور مبدل،
تبلیغاتی  استفاده انجام این نوع اعمال هدف شان از را که مسلح مخالفین آرزویبلکه  هوحشت را بوجود آورد

 نمودبراورده  نیز بخوبی بوده
 

 :انتقادات مخالفین
نمائیم از طرف مخالفین آن صورت میگیرد نیز یادآوری مقامات آنکشورانتقاداتی که بر از  در اخیر الزم است 

 ۴۱ها طوالنی بودن دوره زمامداری امام علی رحمان رئیس جمهور کنونی آنکشور است که از یکی از انتقاد
را بعهده دارد،مخالفین وی ادعا دارند که انتخابات اخیر ریاست جمهوری تا کنون اداره امور ۱۷۷۴ل نوامبر سا

ار بر مسند قدرت باقی بماند از شفافیت الزم برخوردار آنکشور که سبب شد امام علی رحمان برای چهارمین ب
که نبوده، همچنان توظیف اعضای خانواده رئیس جمهور به پست های مهم کلیدی دولت انتقادی دیگری است 

آزاده رحمن دختررئیس جمهوری سمت  مناخصورت میگیرد، در حال حاضر وقتافوقتا از طرف مخالفین 
علی پسر رئیس جمهور رئیس گمرکات ، و جمال الدین داماد رئیس  معاون اول وزیر خارجه، رستم امام

جمهور بحیث معاون وزارت مالیه آنکشور توظیف بوده رئیس جمهور آنکشور که هفت دختر و دو پسر دارد 
 در پاسخ به این انتقادات اظهار داشته است که فرزندان او همه تحصیالت عالی داشته و از عهده وظایف محوله

 .رشده میتوانندبد بخوبی
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خواهان استقرار دولت اسالمی در تاجکستان هستند، تا  اختهت رژیماحزاب اسالمی نیز بر ماهیت سیکوالر 
کنون دولت هر گونه صدای مخالفت را خاموش و توانسته است صلح و آرامش را در کشور تامین نماید، اینکه 

 .که آینده خود به آن پاسخ خواهد داد این آرامش تا چه وقت ادامه خواهد یافت سوالی است
 

 پای
 

 


