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 سال سپری شد ۹۵از تاسیس یابی والیت مختار کوهستان بدخشان 
 

 نوشته: شاه نوروز افضل شاه یف،  خاروغ

 

 برگردانده: سرور شاه ارکان

 ۲۰۲۰جنوری  ۲

 بدخشننانرخ داده بننودت  ننا ایننن هننتن  م ننی  نناری  نننوین  ۱۹۲۵جنننوری سننا   ۲ایننن واه نن   

واه یننات ایننادی ن ننام  و 

سیاس  ب م  آمده بودنند و 

اگننر برننور هو نناه ت ایننت 

نمنننننایی  ب ننننند اا ان نننننن   

پننامیر  ۱۹۱۷اه ننوبر سننا  

چننون تنندود م مننوری بنن  

تینننننات ورینننننت  ر انننننن   

روسننننی  شننننام   امپرا ننننور

  :asiaplustj.infoPhoto credit                          بودت 

https://www.fergananews.com/news/23383
https://asiaplustj.info/ru/news/life/person/20140623/komu-vygodno-chtoby-gornyi-badakhshan-perestal-razvivatsya
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رسنیدت سنردار  نو    ۱۹۱۸روسی  باشد  ب  پنامیر   نر ب نار  ۱۹۱۷خبر ان    اه وبر سا  

رتدی روسی  در خاروغ  ما ییف با بیش ر هیئت ا سران و سربااان ما  و امنوا   نو   را س

 با خود گر     اا رریق سرتد ا غانس ان ب  هندوس ان م  گذرندت

همننان سننا  بننا اشنن را  جوانننان خنناروغ  و سننرتد بانننان ان نن   روسننی  در  ننو   سننرتدی 

  اا رهبرینت  نو   سنرتدی خناروغ   سنمخاروغ همی   ان  ب   اسیس داده م  شودت  و ن  ه

روسنی  ممن  من  هنردت ممن  داران بخنارا را باشنند بنا پناد شناه  همانا اا روی دس ور هنای 

 اس فاده اا این موهع  لی و  ارت مردی را دو چند نمودندت 

مسلح گش     و   سرتدی خناروغ  ۱۹۲۰ ابس ان سا   در ب  این سب  گروه جوانان خاروغ

را ردندت امما  داران بخنا را اا اینن جنا بینرون من  هننند و همی ن  ننو ان  بن  را اشغا  م  ه

 اسیس م  دهندت ب  و یف  سردار  و   ا سری روس وار وهار را  هن  در اسنارت سنربااان 

 ا غان بود  آااد نموده    ین م  هردندت

 ن  اجرائین  ب  م هد مسن ت ی نمنودن تاهمینت ننو در پنامیر بنرای آوردن همی ن  ن نام  و همی

مرهنننایا تاتیتر  رهسننن ان  هننن  ب ننند اا سنننرنبون هنننردن امنننارت بخنننارا  اسنننیس داده شننند  

 نمایندگان خود را م   رس ندت

سیاسن  را روان -بنا سنپارک  تاتیت  رهسن ان بن  پنامیر سن  گانن  ن نام  ۱۹۲۱ یَر ماه سنا  

یَچن دیناهوف  ت نو  تسنین بنایف و شن یرین شناه شناه م  هنندت سن  گانن  منذهور در تینات  َنر 

 همی   ان  ب  ریتان پامیر را  اسیس م  هنندت - یمور او ین ساخ ار تاهمیت متل 

اساس دس ور  تاتیت  رهس ان در پامیران خابات شورا های متلن   بر  ۱۹۲۲درماه م  سا  

ئنیس رانیده م  شوندت اا ن یج  ان خابات انجمن ی ی شورا های پنامیر برگناار من  گنرددت رذگ

 ر هفت   یسبو ریتان پامیر شیرین شاه شاه  یمور ان خا  م  شودتا 

  و منندن  و  رهنبنن  پننامیر را بنن  انابننت یننایدر ایننن میننان  خهوهننیت هننای خننا  جغرا 

بنن  م هنند سننرمت بخشننیدن اه هننادی و منندن  آن بنن  منشنن   رین شنناه  شنناه  یمننورشننیگر  نن   

  تاتیت  رهس ان مائد در پامیر  اسیس دادن تدود ملتیده ماموری پیشن اد من ور م  نمایدت 

ریتنان پنامیر  ۱۹۲۳اگسنت  ۱۵و در ریاست  تاتیت  رهس ان این پیشن اد را م  نو  دانسن   

هندت آن همچون واتند ملتینده مناموری در ارامنت بن  واسنر  را ب  وریت پامیر  بدی  م  د

 ت ومت جم وری  رهس ان شام  م  شودت

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1017110018687728&id=371160743282662&__tn__=K-R
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 -ل " وض یت در پنامیر"ئرئیس  تاتیت  رهس ان مس شیرین شاه  شاه  یموردر اساس پیشن اد 

را متاهم  نموده  در ناد همی   ان  ب  پامیر منش   ش ب  ماموری   ممنوم  م نارف خلنق  

 واتد هاری جدا م  نمایدت ۱۰۰ر  ش ی  داده   ГПУین و آ   اداره سیاس  دو   اما ی   ام

همیساری مرهای  تاتیت ا تاد شوروی مائد ب  م رر نمودن تندود  اجی سن ان   ۱۹۲۴سا  

مائند بن   اسنیس ورینت  شیرین شاه  شاه  یمنورل  پامیر  درخواست هر   ئهنبای متاهم  مس

     "در باره بن  ورینت مخ نار بدخشنان هنوه   بندی   بندی  دادن مخ ار پامیر را ب  انابت گر

 هرار ب   هوی  رسیدت ۱۹۲۵جنوری سا   ۲وریت ماموری پامیر" اا 

در راه اجننرای ایننن هننرار در متنن ت هنبننره نمایننندگان خل نن  برگنناار گردیننده  بننا اشنن را  

ای ورینت خنود در خناروغ هنبنره ی نی شنورا هن ۱۹۲۵ننومبر سنا   ۱۲وهی ن ان خنا  شنده 

مخ ار بدخشان هنوه  دمنوت هنرده من  شنودت هنبنره در بناره دیبنر مسنئل  هنای تینا   م نی 

ننومبر بنا  ۱۶اه هادی  اج منام   و مندن  ورینت ننو  اسنیس مسنئل   شن یل  را دینده برآمندت 

هننرار هنبننره بنن  جننای همی نن  ان  بیننون همی نن  اجرائینن  شننورای وریننت مخ ننار بدخشننان هننوه  

 شدت  اسیس داده

پلینوی ی ی همی   اجرئی  هیف هللا مبدهللا یف را  ه  هب  رئیس همی   ان  بینون ورینت پنامیر 

 ر یسبو بود  رئیس همی   اجرائی  وریت مخ ار بدخشان هوه  ان خا  نمودتا 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1004825839916146&id=371160743282662&__tn__=K-R
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