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 های بدخشان تاجیکستان مناسبات داخلی آن ها است گاه جنرهگگ

 

 نوشته: دکتور خوش نظر پامیرزاد

 

 ۲۹۳۲اسد  ۲۱

 

بهه نظــهـرمی رسـهـد کـهـه گــرهــهـگاه جنـهـگ  »خاوران مقالهه یهی از ملهح ممتهرح رزام مهامون زیهر  نهوان  وزینایت در س

بهه نشهر سهپرده شهده کهه در رابطهه بهه « اطم مرکـهـزی متمــهـرکز اسهتهــای شــورشــیان دربدخشــان تاجکســـتان درمنــ

 ها زادهجنجال های اخیر والیت بدخشان تاجیکستان مطرح شده است. وی تالش کرده به اثبات برساند که این جنجال 

طههرح ایجههاد کشههور مسههتقل اسههما یلی در مرزهههای سههرمدی دو بدخشههان مههی 

آن ایهن طهرح را از جانهم امریکها و  ریختهه از مهول ایهن وگباشد. او جسته و 

لههیم میدانههد و سهههی کههرده کههه اداره بنیههاد آماخههان را  امههل تطبیههم آن بههه گان

 اثبات برساند. 

اینکههه ممتههرح رزام مههامون موجههوه جنجههال هههای داخلههی تاجیکسههتان را مههی 

المثل مردح را در ذهن تهدا ی  ره بزند، نکته جالبی است. زیرا وامهیت آن این جرمگخواهد به ناح ایجاد کشور اسما یلی 

یری گ. ولی طرح آن از جانم یه  نویسهنده کهه نسهبت بهه موجهه«ده در کجا و درخت ها در کجا؟»ویند: گمی کند که می 

 یز می باشد.گمیرود؛ سوال بران از او اش در مبال موادث تومع ی  دید روشن

مسهههله ایجههاد کشههور اسههما یلی در مرزهههای دو بدخشههان تاجیکسههتان و ان انسههتان نخسههتین بههاری نیسههت کههه آمههای مههامون 

پیشکش می کند. این موجوه چندین بار از جانم برخی مقامات و انراد سیاسهی بهه میهث وسهیله جهربه زدن اسهما یلیان 

مهامون دالیلهی بهرای آن مهی تراشهد کهه دالیلهش سهخت  ایر این بهار آمهگرنته شده است. مگبدخشان در موامع مهینی بکار 

های شورشیان در بدخشهان تاجیکسهتان را گاه جنگرهگمنطم اراهه شده اند. او به بدنما، بیموازنه، بی ارتباط و نامتوازن 

ههح  در مناطم مرکزی تاجیکستان و ان انستان متمرکز می دانهد کهه ایهن نهوه برخهورد بهه مسههله خیلهی سهاده پنهداری و یها

تجاهل  ارف است؛ زیرا: جنجال در اثر کشته شدن  بداله نظرف رهیم امنیت والیهت بدخشهان تاجیکسهتان بهه ومهوه مهی 

روه تروریست نظرف را در مومهه شههر گپیوندد که مناسبات داخلی آن کشور را بازتام می نماید. به این صورت که ی  

یری مهاتلین موصهوف بهه آن شههر لشکرکشهی وسهیهی از جانهم گخاروغ به متل می رسانند و دولت تاجیکستان برای دسهت

ری اسهت؛ اینکهه: ایهن لشکرکشهی مبهل از گهویای مسههله دیگوزارت دناه آن کشور به راه می اندازد. این لشکرکشی خود 
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ه به ، به  نوان خلع سالح تهدادی از موماندانان و انراد وابستیری ماتلین و مشخص ساختن آن ها بپردازد گآنکه به دست

 آن ها مبادرت می ورزد. در این  ملیات سلسله وامهیت ها برمال می شوند که از اخبار رسانه ها انهکام یانته است. 

دولت آن کشور بود که مبلی یکستان که به متل رسیده؛ از جمله مخالفین ظرف رهیم امنیت والیت بدخشان تاج بدهللا ن -*

 و سپم به میث رهیم امنیهت والیهت بدخشهاناز پست های اسام مقرر شده در تفاهح مصالمه بر اسام سهمیه به یکی 

مین  ملیات موای مسلح آن کشور نخسهتین مربهانی را نهجهت اسهالمی تاجیکسهتان بهد از متل موصوف . توظیف می شود

در سهبز لی مممهد رجهایف رهبهر نهجهت اسهالمی د که مبال این نهجهت در مخالفهت بها دولهت مهرار داشهت. گردمتممل می 

 بدخشان تاجیکستان در روز اول  ملیات شهر خاروغ از خانه اش می برآید و الدرک می شهود کهه یه  روز بههد جسهد او

یری ماتلین رهیم امنیت ، رهبر نهجت اسالمی گاز میان آش ال پیدا می کنند. به این نکته دمت شود که به  وض دست را

 از بین برده می شود. 

یری و خلع سالح چهار موماندان مبلی مخهالف دولهت ههر یه  طالهم ایهاح بیکهف، امهاح گدست موای مسلح تاجیکستان در -*

یری ماتلین رهیم امنیت امداح می کند که در گبه بهانه دستار مسلح شایف و انراد وابسته به آن ها گنظر، مممد بامر و یاد

ر گهبه ایهن همهه جنجهال بهرای چهی بهود و ار ماتل مشخص می بود جرورت گار مسلح شایف به متل می رسد. اگمدح اول یاد

ان های کشفی و امنیتی بود که در تثبیت آن باید امداح می کرد. پم موجوه روشن است که گماتل مشخص نبود وظیفه ار

سخنی در داخل نیروهای مسلح تاجیکستان وجود دارد این مسهله داخلهی آن هها مهی باشهد کهه شهاید ههح دولهت خواسهت بهه 

 بزند. کجای این موجوه به مرکز ان انستان ارتباط دارد که آمای مامون خواسته آن را برجسته بسازد؟ی  تیر دو ناخته 

ذشته دو دهه مبل تاجیکستان نظر بیاندازیح؛ موادث دلخراشی میان منهاطم مختلهف تاجیکسهتان بهه ومهوه پیوسهته گر به گا

 ۰۵۵۵صهرف در شههر دوشهنبه در مهدود   ۲۳۳۹ و ۲۳۳۱های داخلی در این کشهور بیهداد کردنهد. در سهالهای گجنبود. 

پنجهزار نفر پامیری به صورت دسته جمهی از جانم طرنداران دولت به متهل رسهیدند. داسهتان ههای ایهن جنایهات خیلهی هها 

ردیهد. بهر نهوامیم تجهاوز گدلخراش اند که متی بهجا توان شنیدن آن نیز نخواهد بود. همه دار و ندار پهامیری هها چپهاول 

بههر اسههام ۲۳۳۰ردیههد. در سههال گبرجههد دولههت  گههها شههدت یانتنههد و بدخشههان جبهههه جنههگنههت کههه سههرانجاح جنرگصههورت 

ها خاتمه داده شد و دولت مخالفین را در صفوف مهوای سهرمدی خهویش پهذیرنت. در ایهن مهدت گری آماخان به جنگنجیمیا

رنههت کههه در ایههن مههدت گمهها نبایههد نادیههده مناسههبات نیمههابین دولههت تاجیکسههتان و مخههالفین مبلههی او در بدخشههان مسههنه بههود. ا

ر در این منطقه اثرانداز بود. ترانیه  مهواد مخهدر کهامال سهازمان یانتهه در ههر دو گمانیای مواد مخدر بیشتر از هرچیز دی

مرز وجود داشت و ابتکار  مهل را در ههر دو طهرف سهرمد مانیهای مهواد مخهدر در دسهت داشهت. لهذا متهل رههیم امنیهت و 

های شورشهیان گاه جنگرهگن را نباید دورتر از مناسبات داخلی تاجیکستان و مانیای مواد مخدر برد. پم جنجال مربوط آ

در بدخشان تاجیکستان در مناطم مرکزی ان انسهتان متمرکهز نبهوده بلکهه در مناسهبات داخلهی تاجیکسهتان نهفتهه اسهت کهه 

 باطل می سازد. را تصور ایجاد کشور اسما یلی 

آمای مامون ی  تملیل شا رانه از این مسهله بدست می دهد که ناامنی هها در مهرز تاجیکسهتان و ممهالت راکتهی پاکسهتان 

آنچههه در ایههن تملیههل مطمههع نظههر وی بههوده ، رابطههه ایههن دو مجههیه اسههت. در بههر ان انسههتان را دلیههل  لنههی مجههیه مههی دانههد. 
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د که میان این دو مجیه هیچ ارتباط منطقی وجود ندارد؛ زیرا: در ی این را درک می کنگاه به ساده گصورتی که هر ذهن آ

ممالت راکتی پاکستان بدون شه  و شهبهه طالبهان دسهت دارنهد و یها دسهت نظامیهان پاکسهتان در آن دخیهل خواههد بهود. در 

ان مبلهی مالی که در مجیه جنجال شهر خاروغ پهای دولهت تاجیکسهتان دخیهل بهوده کهه برجهد انهراد مسهلح مربهوط مومانهدان

اسما یلی کهه مربهوط کشهور   ملیات را به راه انداخته که نه دولت تاجیکستان به طالبان ارتباط دارد و نه هح انراد مسلح

ر در منهاطم مهرزی بدخشهان ان انسههتان کهه ولسهوالی ههای اسههما یلی نشهین مهی باشههند، گههتاجیکسهتان هسهتند. از جانهم دی

مهی توانهد کهه متهی نمهی توانهد نمجهیه بهوده اطی جانبین نه نقهط دلیهل  لنهی مجور طالبان ملموم نیست. پم این بی ارتب

 باشد.  هح دلیل پنهان و پوشیده مجیه

لیم از چندین سال به ایهن گآمای مامون از مول ممترح پدراح وکیل مردح بدخشان در شورای ملی می آورد که امریکا و ان

ایی از بدخشهان ان انسهتان و تاجیکسهتان و یه  بخهش از خهاک ت و چترال پاکستان بخش هگلگسو تالش دارند که منطقه 

ویا مادثه بدخشان تاجیکستان موید آن باشد. هرچنهد ایهن گمول تکیه کرده که چین را ی  کشور جدید بسازند. وی بر این 

مهای پهدراح نقل مول مابل باور نیست؛ زیرا آمای مامون آن را به طور شفاهی نقل کرده و مسهتند نسهاخته اسهت. ههح چنهان آ

ذشهته و هنهوز ههح کهه بها تاسهف جریهان دارد ؛ گاهی کامل دارد و آنچهه بهر سهر ایهن جوامهع گاز جامهه اسما یلی بدخشان آ

طرح دور از وامهیت بوده نقط دسیسهه جهد اسهما یلیان این چنین و یزه یی هح وجود ندارد گکه هیچ چنین انوامف هستند 

 می باشد. 

 دسهت ههایمای مامون از ممترمه نوزیه کونی وکیل مردح بدخشان نقل مول می کند کهه در بدخشهان آری گراف دیگدر پارا

د. این وامهیت شونابریشح د مانع ساختن راه ند که می خواهنبرخی از ملقه های سیاسی داخلی و خارجی وجود دار گبزر

ویها گبرداشت آمای مامون این دسهت هها  ر کجای این نقل مول تصور آمای مامون را مصدام می بخشد؟ بهگمسلح است؛ م

ادارات آماخان باشند؛ نخست اینکه : آیا هدف ممترمه نوزیه کونی از یادآوری این دست ها ادارات آماخان انهد؛ انشهاهللا هللا 

ر اینکه: آماخان یکی از مامیان باالفهل این پروژه می باشند کهه در مهرنهی آن گخودش آن را واجح خواهد ساخت. دو دی

ر کار کرده اند. تا کنون اداره کلتوری آماخان به ده هها بهار هنرمنهدان گسطح جهانی به شکل  ملی بیشتر از هرکم دیدر 

ایهن  گراه ابریشح بهه کشهورهای مهاره اروپها و امریکها مهرنهی نمهوده و نرهنه گنراملتی از جمله کشور ما را از ناح نرهن

 ذاشته است. گبه نمایش مردمان را به جوامع بین المللی به صورت پرکتی  

نمایهههد. ایهههن خبهههر از آدرم   راه ابریشهههح نهاالنهههه کهههار می گهمچنهههین در کشهههور مههها اداره کلتهههوری آماخهههان در زمینهههه نرهنههه

http://www.hazarapeople.com :جشهنواره راه ابریشهح کهه از پهنجح مهاه »این سخن را تاییهد مهی دارد کهه آمهده اسهت

جاری در بامیان به همت برنامهه اکوتهوریزح بامیهان بها کمه  تخنیکهی بنیهاد انکشهانی اماخهان و کمه  مهالی کشهور دوسهت 

بانه روز و بههدون ومفههه و نیوزیلنههد و بههه مههدیریت امیههر نههوالدی مسههکول برنامههه اکوتههوریزح و تههیح کههاری اش، تیمههی کههه شهه

 .« اشقانه برنامه را به پیش برده است
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ی، گهمابل ذکر است که ادارات آماخان ممثهل جامههه مهدنی انهد کهه در زمینهه ههای امتصهادی، اجتمها ی، نرهنر گاز جانم دی

در ملقهه ههای خدمات تهلیح و تربیه، خدمات صمی کار می کنند که با مسایل سیاسی سروکاری ندارند. پم دست هایی که 

 سیاسی کار می کنند به ادارات آماخان ارتباطی ندارند. 

که این منابع غرض آلود بهوده و اد ها آمای مامون بنا به اد ای خودش بر منابع غیر رسمی و غیر مستند تکیه می نماید 

چ مهرزی تاجیکسهتان، می کنند که امریکا کشور مستقلی برای پیروان نرمهه مهذهبی اسهما یلیه در سلسهله ههای پهیچ در پهی

وی گفت بنیاد موسوم به بنیاد آغا خان، رهبرببی  لملللرف قب رس لسرلاهیلیه هربوی  هرای  ان انستان و پاکستان تشکیل میدهد.

 منبر  غیرب رسرلفلسرنناد برب . د  سرا  لخیرب لامرام دلد  لسرت بزرگ آموزشف، تقویت ظبقیت و بازسازی دری  منراق  رل در

ا  و گرا  آگو تحلیل ظبقیت یک دیدلی  اوع ببرسف لز مسایل  که معی  مف کندرل ب گچنی  قبح خود ظبقیت یک تحلیل ببلی

زیبل آن چه به حقیقرت مرف هیواردد دلشرن  معلومرار و لر رام د یر  لسرت کره یرک مفسرب یرا تحلیل د ی  رل افف مف کند؛ زیبل: 

مفت هسنند. آ ای مامون لیماد کشور لسلاهیلف رل بب لساس قعامیرت  پ هایشگهله آن محق  ایازمند آن مف باشد، در غیب 

محنلل مف دلاد. یک اکنه  ابل یادآوری لست که در اوشنه موصوف صربف لز قعامیرت هرای بنیراد آ اخران لدلر  بنیاد آ اخان 

  لادلخنره لسرت. در د  که هبوی  های آموزشف، تقویت ظبقیت و بازسازی رل در مناق  مبزی دو بدخشان بره رلشیادآوری 

صورتف که در لی  منراق  شربکه لاکشراقف آ اخران کرار و قعامیرت دلرد کره بنیراد آ اخران یکرف لز لدلر  هرای آن مرف باشرد کره 

لدلرلر بی  لملللف هسنند که در بیشنبی   سلت های جهان در تطبیر  هربوی  هرای هرام لملنفعره کرار مرف کننرد. بربه و  لیر  

نسل ملف آ اخان ایز وجود دلرد که منکف بب ایبوهای دلخلف کشور لسرت کره کرار هرای دلوقلبااره در کشور ما لدلر  کشبکه 

ف و هنبی، ل نصادی، ورزشرف و ظبقیرت سرازی جامعره لسرلاهیلف گو لقنخاری رل ببلی تعلیم و تببیه، خدمار صحف، قبهن

یربد گبا لسنفاد  لز ایبوی جامعه لسلاهیلف تنظیم مف الایند. لی  کار و قعامیت ها ببلی لهلار یک جامعه مداف صرورر مرف 

بدخشران ایرز که اه تنها ببلی لسلاهیلیان در مناق  مربزی بدخشران کرار مرف کننرد، بلکره در چنردی  ومسرولمف هرای مبکرزی 

 ابل تذکب لست که لی  لدلرلر در مول   حساس و لضطبلری خدماتف شایااف به لامرام رسرااید  و هربوی  هرای قعامیت دلراد. 

وبیرار مبکرزی ایرز کرار مرف ثلببخشف رل ایز به بهب  ببدلری سرربد  لارد. هر و  برب وبیرت بدخشران لیر  لدلرلر در ببخرف 

لز  رو  منبر  غیبرسرلف قعامیرت لدلرلر آ اخران در منراق  مربزی دو بدخشران بره لیمراد هس چه جای تعمب لست که الایند. 

ب چنی  باشد، هس تصور لیماد کشور لسلاهیلف بربلی وبیرار مبکرزی ایرز مطربح خولهرد شرد کره گبدد. لگکشور جدید تعبیب 

   هد بود.  ببد چنی  اخولهد بود و قبح لیماد کشور مسنقل لسلاهیلف یک تصور غبض آمود بیش اخول

وید و می آورد کهه ایهن نکتهه روشهن نیسهت کهه گآمای مامون در پایان نوشته خود از بیخبری هدف ایجاد چنین کشور می 

اگر آمهای مهامون دمهت نرماینهد در خواهنهد یانهت کهه آن چهه کهه وامهیهت هدف از تشکیل چنین کشوری چه می تواند باشد؟ 

م این سوال مطرح می گردد که چه هدنی در مبال چنین مجمونی وجهود دارد ندارد، چطور می تواند هدف داشته باشد؟ پ

 که آمای مامون به آن مصروف شده است؟ 

 با تقدیح امتراح                                                                                                                         

      رزاد            دکتور خوش نظر پامی


