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 سـخـن مـؤلـف

ا ـه ا دهـاست بـظار شمـتـديدار ديران ،گـرفـتـيددست ه د و بـرديـطف کـل شما خوانـنده عزيز کــه ،حاضرکتـاب 

ک ـوچـشور کــن کيادر  بـيـستـمده سـ یاــراهـماج اندـاهـش يا گانندـکن  شرکتاز تان کــه ـناس تـاجـيکسـرشـس ی هرهـچ

ا حروف ـب  ۱۰۰۱ال ـکــه در س "کان در قرن بـيـستـميـتاج: د سالـد رنگ صـص"کتـاب  یبر مبنا يـن کتـابا .دــان ودهـب

ست کــه با ی اـن کتـاب نويا ـفت کــهـتـوان گمـی ،طور کـلیـه ب .آماده شده است ،رديدهـگراگ  نشر ـپ شهر ريليک درک

به آن ـه در تـاجـيکستان کـ ی،ارسـف یفباـار با الـين بـاول بـرای شده و یسـويـازنـد بـمنـتادان ارجـت اسـدمـبت و خـحـم

 .ديـآمـی اب درـاز چ ،ودـش ـیفته مـنياکان گ یفباـال

ه ـتان و چـغانسـتان و افـکسيـتـاجـيکان چه در تاج یروزـت امــوشـسرن با توجـه بـهر ـين اثـنـيه چـشه تهـديـان

ا ـت، بـروز اسـه ديـب یاهـنگـک طـرف از ي ،دف آنـهو ته ـرفـگ ءشاـيه منـين و روسـا چـمنستان يـستان و ترکـدر ازبک

 ،ردم تـاجـيکـم یتماعـو اج یـار سياسـافک بـرتر ـيشـز بـمرکـت از طـرف ديـگر روزه وـام یاــه رانـحـب یـوئـشه جـري

رن ـق را در یدارـتـو حفظ دول یازـس تـه دولـربـجـر کــه تـاصـتان معـند و تـاجـيکسـرقـسم ،اراـدر بخ تــا  مدـم عــه آن

ش ــژوهـيک پ شـتر بـه عـنوان ـبـايـد بـيرـاث يـنانکـته قـابل ياد اوری اسـت کــه به  ـنيا.  از سر گـذرانـده انـدبـيـستـم 

 هـانـافکات موشـيقـقـتحنظر افکـند تا به عنوان يک سلسله  یـاهـشف یاـه چهـخـتاري یگردآور ی درشـو کوش یتـسيالـژورن

 یص عارـاز نواقيـن اثر ا آغـازينربه ـچون يک تجـهم شايـد ،يـنابـرناـب. تـاجـيکان تهـذشـخ گـرياـدر ت کیيـادمـاک و

ذشت ـکــه با گ ،الـدان حـت شاهـرواياست  کــه از آن جـملهم دارد ـه یـاصـخ یها یبرتر ،قصـن یاما در پهلو .دـباشـن

 .انـد بـه وديـعه گـذاشـتها ـم ـرایگان بـشاي ینجـون گـرا چ دوـخ یاـودهـاد بـي ولـی ،کـردهرا ترک  یـان فانـام جهيـا

تـاجـيکان  یيقـقـخ حـسان تاريـويـازنـين بـاز اول یـيک ،زاده قـالـقادر خـبدالـسوس است کــه عـغ و افـث دريـاعـب

  ،شر آنـش از نـيـکتـاب پ ی دهـارنـاور نگـتاد و مشـا، اسی يونسا بردی انم بورـو خ دهــه نـودهــم قرن بـيـستـماز ــدر آغ

  .تندـفــدرود گــپدنيا فانی را 

کي ـي ،انيـاويـدين کـال مـجـشيري و نـرج بيـاتادان ـرادروار اســتي  بـمدسـمک و هـا کـذارم کــه بــگ ـیر مـشک

. ودـش ـیسر مـان ميـانـي زبـارسـف ناورـهـم پـالـع اـدار تـاجـيکان تـاجـيکستان بــن دييا ،تانـغانسـاز اف یران  ديگريـااز 

ر ـراي هـهم بـل فـابـق یکـان و در سبـياکـباي نـفـتن کتـاب را به الـها مـه تنـکــه ن ،يـانـاويـتاد کـمت اسـدون زحـب

مق و ـه عتـوشــن نيار به ـارگـيحات کـوضـع و تـوقـه مـب یاـه الوهـا عـب و دـنا هردـک و تـلـخـيص ردانـرگـزبان ب  یارسـف

د و ــنا هودـامه بـرنــن بيادرـين روز در صـستـخـکــه از ن ،شيريـب يـرجا تادـت اسـقـدون مشـد و بــنا هتر دادـيشـت بــوسع

 .تـيوسـپ یمـوع نــه وقـز بــرگـد هــايـيز شـگــان دار دلـــن دييا ،ندـاشـب ـیف آن مـلـؤم مـار بلکــه هـراستـنها ويـه تـن

 

 زاد  وبيـام يـسل  

 ٦٠٠٢   سارـم

 راگـپ
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 ندهـردانـسخـن بـرگ

هـای بخـش تاجـيکی راديوی آزادی که به وسيله سليم  از بـرنامهاست ای  مجـموعه ،"تاجـيکـان در قـرن بـيستـم"

ی سوتاـنه يتاد دانشگاه مـری، اسـپرفسور ايرج بشيو توسط ليف أشده تاجـيک ت نگار و پژوهشگر شناخته زاد، روزنامه ايوب

. خش شده استـسال قـرن بـيستـم پآخرين در طی سی و يک بـرنامه، در  ايـن مجموعه. يـرايـش گـرديدهو امريکا اياالت متحـده

 ز باباو ( روسی)ليک يرکهـای از آن روزگار به حروف  عکس تعدادی ازسه سال بعد اين مجموعه با بـرخی اضافات و 

ی از هطور کل تصوير شفاـدر اين مجموعه ب. رديده استگشر ـتـپراگ چاپ و من شهر رويراستاری ايرج بشيری، د

 .ترسيم شده است صاحب استقالل تاجـيکسـتان تا پيدايشامارت بخارا از بـيستـم  قرنرويـدادهـای 

روف با ح نگار تاجـيک لبهار مرادی، روزنامهگـتاجـيکسـتان به وسيله " ۱۹۹۱ – ۲۰۰۱ سالـنامه"در پايان کتاب 

ميانه و ايران در قـرن بـيستـم توسط پرفسور ايرج بشيری به زبان  و گاهنامه رويـدادهـای تاريخی افغانستان، آسيای کريليک

يرد، يکی از گـ ترين رويـدادهـای تاريخی منطقه را در بـر می اين گاهنامه تاريخی که مهم. انگليسی ارائه گرديده است

 .هـای بـرجسته کتاب است ويژگی

نگاران نامدار تاجـيکسـتان هستند و  ها که عمدتا  پژوهشگران و تاريخ ندگان بحثـدر آغاز کتاب نام و وظيفه شرکت کن

 .همچـنين شاهدان عينی رويـدادها همراه با منابع استفاده شده، آورده شده است

ـيکسـتان بـر محور هـای کتاب بـراساس تاريخ تحـوالت سياسی و فرهنگی امارت بخارا و جمهوری تاج فصل

 .بـيستـم شاخص بوده است، تقسيم بندی گرديده است قرنی که در همان بـرهـه زمانی ئهـای مهم تاريخی و رويـدادهـاـدسن

، ايران و افغانستان بسيار تند و (تاجـيکسـتان)ميانه  بـيستـم در تاريخ معاصر آسيای قرنتحـوالت سياسی و فرهنگی 

هـای بزرگ مبدل  هـای قدرت ها و رقابت شـهـای داغ کشمک تا آنجائيکه اين کشورها بارها به کانون ثيرالجوانب بوده است،ـک

اما استبداد حاکم و عدم دسترسی . دـنا هدـهـای فروانی ش زبانان و از جمله تاجـيکـان متحمل زيان د و در اين ميان فارسیـنا هدـگردي

هـای بزرگ در منطقه همراه با  هـای قدرت ه از يکسو نيت و اهداف کشمکشمانع آن شده است ک به اسناد و مدارک عمدتا  

هـای تاريخی  ها و از سوی ديگر تحـوالت فکری ـ سياسی و اقـتصادی ـ اجـتماعی مردمان منطقه مورد پژوهش کارنامه حکومت

به  ای ازهـو نگاه ت" تاجـيکـان"صر م با شک، ترديد و تنـقيد به تاريخ معاأرو نگرشی تو از اين. گيرد قراربه ميزان وسيع 

 .است سودمنـدنهايت ضروری، مبـرم و  بی یبـيستـم کار قرنرويـدادهـای تاريخی 

و به ويژه بخـارای . . . ند، ـکارنامه و زمـانه  تاجـيکـان بخارا، سمرقند، خج "تاجـيکـان در قـرن بـيستـم"در کتاب 

اين امر بـراساس اسناد . م به دست بازنگری، بـررسی و کند و کاو قرارگرفته استبـيستـ قرندر ( جمهوری تاجـيکسـتان)شرقی 

اند و همچـنان آرشيوهـای شخصی، گـفتگو با پژوهشگران  هـای دولتی اتحاد شوروی سابق که اکنون باز شده سر به مهر بايگانی

اند، صورت  ن عينی رويدادها که هنوز زنده نندگان و شاهداکديدها و خاطرات شرکت  نامبـردار تاريخ تاجـيکسـتان و چشم

 .  هـای متفاوت روايت و تفسير شده است در بسياری از موارد رويـدادهـای تاريخی از ديدگاه. پذيرفته است

فاوت ـهـای مت ها و نگاه ، بـرداشتهافسيرـت ،اسناد ی هئـارا است که با بافت کتاب ترکيب جالبی از تاريخ کتبی و شفاهی

ف با رويـدادهـای ـلـؤی مئآشنا. دهد را با بيان ساده و شيوا بازتاب می اوضاع جمهوری دادهـای قـرن بـيستـم تاجـيکسـتاناز رويـ

نيده رويـدادها اثر را جذاب ـهـای اتحاد شوروی همراه با بيان ساده و بافت درهم ت بـيستـم منطقه و بهره بـرداری از بايگانی قرن

(ماوراءالنهر)ی به تاريخ تاجـيکـان فرارود ئبـرای آشنا خوان ساخته است و و خوش
1
 .مناسب است یدر قـرن بـيستـم اثر 

ميانه از جمله از  زبانان بنابـر داليل مختلف از تاريخ پرآشوب آسيای شوربختانه بايد گفت که بسياری از فارسی

در قـرن  علت آن در اين است که. گاهی ندارندآچندان بـيستـم  در قرنزبانان خود در در فرارود به ويژه  کارنامه و زمانه هم

                                                 
1
فرارود . دادنـد" فرارود" اين مناطق به جای  های راست آمودريا بر سرزمين ها بعد از اسـتيال برنامی اسـت کــه عرب ماوراءالنهر.  

  .اسـت کــه بـه نام آسـيای ميانه ياد می شـود ی منطقه ءامروز جز گرفت که زمين را در بر می بخشی از خراسان
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ميانه حاکم شدند و صفويان در ايران به مذهب شعيه رسميت بخشيدند و  مذهب در آسيای هـای جغتائی سنی شانزدهم ميالدی ترک

د و ـيانسست گرد را ميانه ل ملی و مذهبی بود، رابطه رسمی ايران و آسيایئثر از مساأهـای طـوالنی کـه مت در پی آن جنگ

شاه (  ۱۸۲۹)درنيمه اول قـرن نوزده .  درانی افتاد یها ی از خراسان حاکميت بدست پشتونئها در بخش( ۱۱۷۱)چندی بعد 

رفت  و در نيمه دوم قـرن نوزده ـها قرار گ يسـانگل ی الحمايه تـل تحـنت کابـا به قدرت رسيد و سلطـه انگليس ی وسيله  شجاع به

بدين ترتيب . ها درآمد الحمايه روس ها تسليم شد و امارت بخارا تحت دين منغيت، امير بخارا به روسمظفرال( ۱۸۶۸)

 .  دندـداشتند، تقسيم شـن یزبانان در قلمروهـای سياسی جداگانه که با هم چندان ارتباط فارسی

ها استعمار انگليس و  بوموين مرزدرونی ا انگيـز هـای نفاق بـر گروه عالوهاخير  قرنبه گواهی تاريخ  در سراسر دو 

زبانان نگه دارند، بلکه آن را در عمق و پهنا  د که نه تنها اين دوری را بين فارسیـنا هروس بنابـر منافع خويش پيوسته سعی کرد

رو  ايناز . دلی بين آنان گردند يشتر سازند، مرزهـای سياسی را در قلمرو فرهنگی و زبانی وارد کنند و مانع تفاهم و يکـب

ميانه به  گاهی ندارند که بـر زبان فارسی و فرهنگ تاجـيکـان در آسيایآزبانان  سوگمندانه بايد اذعان کرد که بسياری از فارسی

تبديل کردند و ( ليکيرک)زبان فارسی را به روسی  یها الفبا از جمله اينکه بلشويک .ويژه در اين صد سال اخير چه گذشته است

 را به پرداخت "متخلفين"را در بخارا در زادگاه زبان دری نه تنها منع کردند بلکه ( دری)گفتن به فارسی  ها سخن پان ترکيست

هـای  ها در سرزمينـآن ی خالف اراده" تبـرتقسيم" ی يوهـقا  تاجـيکـان را با شـفـو در فرجام هردو مت جريمه وادار نمودند

محروم ساختند و پايتخت . . . تاريخی، سياسی و فرهنگی شان بخارا، سمرقند،  و  ون تقسيم کردند، آنها را از مراکز مهمـگ اونـگ

دانند که  زبانان نمی بسياری از فارسی.  تعيـين نمودند" دوشنبه"را در روستای گمنام ( بخارای شرقی)تاجـيکسـتان امروزی 

نيکيتا ( روسيفيکاتسيه)سازی  ن و روسیهـای فرارود چه روزگار دشواری را در دوران استبداد و ترور استالي تاجـيک

ميانه فرهنگ و ادب، سنن  تاجـيکـان آسيای و رژنف رهبـران آنوقت اتحاد شوروی پشت سر گذاشتندبخروشچف و ليئونيد 

. ی در عرصه اقـتصادی، سياسی و فرهنگی دارندئها چه دستآوردهاـآن و ی پاسداری کردندئباستانی و زبان خويش را به چه بها

هـای  سياسی  و منافع مسکو بوده  گيری ثر از جهتأعمدتا  مت منتـشر کردهشناسی شوروی در اين زمينه  اما آنچه تاريخ . . .

 . تاريخ کارنامه و زمانه تاجـيکـان به بازنگری نياز دارد رو از ايـن. است

 .از کتاب را  بـرايم فرستادند محبت نمودند و يک نسخه "تاجـيکـان در قـرن بـيستـم"لف کتاب ؤزاد، م سليم ايوب

که من کتاب را خواندم، آن را جذاب و سرشار از نگرش تازه به رويـدادهـای تاريخی يافتم، حيِفم آمد که جمعيت وسيع  هنگامی

لفبای ا"رو تصميمم بـرآن شد که آن را به  از اين. آن را بخوانند دـتواننـليک، نيرکزبانان بنابـر عدم آشنائی با حروف  فارسی

هنگام . زبان ارائه کنم فارسی ی خواننده هی آن را بـ ردانم و با درنظرگرفتن حجـم کتاب فشردهگـيعنی فارسی بـر" نياگان

سازی کتاب نهايت سعی به کار رفته است که از يکسو محتوی اصل متن و حتی ساختارهـای  و خالصه ، بازنويسیبـرگردان

 ای فارسی زبانان قابل فهم باشد و در درک متن ب يگر متن و زبان آن بـرای گروه گستردهزبانی محفوظ باقی بماند و از سوی د

پرفسور . اضـافـه نمودمنويس  ی درپایئهـا ليهـل تکميئيشتر بـرخی از مساـمزيد بـرآن بـرای توضيح ب. شوندـمشکل روبـرو ن

ت تمام انجام دادند و ـکتاب را با دق یيراستارو، جمع بست هرفصل کتاب را نوشـتند، همچنين ايرج بشيری، محبت کردند

 .ندـتـوشـنيز بـر آن ن یيشگفتارـپ

 

تاری پخش شده است، سعی گرديده است که تا آنجا که در درک متن ـهای گف از آنجائيکه کتاب نخست به شکل بـرنامه

ز بخارائی، سمرقندی، کوالبی، خجندی و هـای آن اعم ا زبانان خللی وارد نکند، سبک گفتاری و گويش بـرای طيف وسيع فارسی

 .، حفظ شودباشند میهـای زبان فارسی  ی از گويشئبدخشی که مسلما  همه آنها جز
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"ـ بـرون مرزی آريـانـا" ی در فصلـنامه اءابتد "تاجـيکـان در قـرن بـيستـم"بـرگردان کتاب 
2
بهـاريه  ی از شماره 

همراه با تلخيص  اينک اين مجموعه .رم خوانندگان روبـرو شدگبا استقبال  و منتشر گرديد ۱۸۳۸زمستانی ی  تا شماره ۱۸۳۱

در يک  "گاهنامه رويدادهای مهم تاريخی امارت بخارا و تاجيکستان در قرن بيست"و " ۱۹۹۱ – ۲۰۰۱ سالـنامه"برگردان 

لف ـؤزاد، م از چاپ توسط سليم ايوببـرگردان قبل  متن اخير. گرامی قرار دارد ی مجلد به شکل کتاب در اختيار شما خواننده

 .کتاب خوانده شده و مقدمه بـر آن نگاشته اند

ميانه و  بـيستـم در آسيای قرنهـای آن در  ر تحول افکار سياسی و اجـتماعی تاجـيکـان با همه فراز و نشيبـدر اين اث

به باور من از يکسو در امر روشن ساختن  به صورت اجمال روايت و تفسير شده است که( تاجـيکسـتان)عمدتا  بخارای شرقی 

و سياسی ارتقاء هوشياری  کند و از سوی ديگر در امر ميانه، زندگی و مبارزه تاجـيکـان کمک می زوايای  تاريک تاريخ آسيای

تجربه  مد واقع خواهد شد وـران فرهنگ باستانی، سنن تاريخی و زبان فارسی از گزند روزگار ماگاهی ملی تاجـيکـان و پاسدآ

نده است و فردای هر ملتی بـر ـکه گذشته چراغ راه آيـمختصر اين. آينده نيز خواهد بود هرا ی کارنامه و زمانه آنها توشه

 .تاريخی آن ملت است ی هويت وبيانگر ريشه ی ديروزش استوار است و ديروز هر ملتی سازنده

امروز بـرای ملت تاجـيک دانستن "کيد دارد که أتشده تاجـيکسـتان  هـای شناخته از چهره یمحمد جان شکوری يک

هـای  نخست دوره. توان معين کرد هـای گذشته تاريخ می بست تجربه راه نو تاريخ را از جمع. . . تاريخ اهميت بزرگ دارد، 

."تا اينکه راه فردای خود را معين کنيم. . . بندی کنيم  تاريخ گذشته را جمع
 
 

 

هـای آريانای کهن،  شناسان مردمان اصلی و بومی سرزمينهـای باستان ها و پژوهش تاجـيکـان، بـراساس کاوش

خراسان کبير
3
رسد، در اين سرزمين  های قديم که به بـيش از شش هزار سال می از زمان تاجـيکـان. " و فرارود باستانی هستند 

".کنند زندگی می
4
يانه نشان م مطالعات ما در باب تاريخ آسيای: "هويسد کن شده روس می شناختهوالديمر بارتولد، خاورشناس  

" هد که مردم بومی آنجا آريائی بوده اندد می
5
قبل از  و هستند يانهم هـای آسيای ترين تمدن يکی از قـديمی ی دهـها نماين اجـيکـت"و  

اسان بزرگ و ماوراءالنهر ميانه، افغانستان، خر ها در مناطق آسيای تاجيک.. .کردند ظهور ترکان در اين ناحيه زندگی می

" سکونت داشته و دارند
6
 

هـای اصيل و بومی آريانای باستان، خراسان عهد اسالمی  يکی از قوم"هـای پرفسورعبداالحمد جاويد  بـر پايه پژوهش

."ها هستند و افغانستان امروزی تاجـيک
7
دن شوده شگـدر هنگام : "کيد دارد کهأميرمحمد صديق فرهنگ در همين راستا ت 

."دادند ها تشکيل می اين سرزمين را تاجـيکاز بخش بزرگ ساکنان  [اعراب] خراسان بدست مسلمانان
8
  

                                                 
2
های  تاريخی، فرهنگی، ادبی و اجتماعی که از طرف شورای فرهنگی افغانستان  است شامل پژوهش ای ، فصلنامه"آريانـا برون مرزی.  " 

 .شود وئـد به مديريت پروفسور رسول رهـين منتشر میس کشور در

3
از زمـره  مـروت که بلخ، هرات، نيشاپـور و مـراد خراسـان بزرگ و باسـتـان اسـ ،خراسان می رود ازاين نوشتـه هرجا سخن  در.  

های خـاوری ايـران امـروز، صحـرای ترکـمن تـا کنــارهای رود  ی، بخــشکـنونهــای افـغانستان  هـای بـزرگ آن بـود کــه خاک اسـتـان

 .گــرفت در بــر می راجـيحون 

4
، مؤلف ميرزا شکورزاده، "ها و فالت ايران تاجيکان، آريائی"کتاب از  ،"از تاريخ سياسی تاجيکان افغانستان"سعيد، زاده،  سعدی.   

 ۲۹۱، تهران، ص ۱۳۸۰

5
، مؤلف ميرزا شکورزاده، "ها و فالت ايران تاجيکان، آريائی"از کتاب " ميانه های آسيای در باره فرهنگ آريائی"بارتولد، والديمير، .  

 . ۱۷، تهران، ص ۱۳۸۰

6
، گردآورنده، ميرزا شکورزاده، "تاجيکان در مسير تاريخ"، از کتاب "و فرهنگ تاجيکی در آسيای ميانه قوم تاجيک"ميراحمدی، مريم، .  

 ۲۳۸، تهران، ص ۱۳۷۳

7
 ۴، ص ۱۳۷۹، "برون مرزی آريانا"شماره اول،  سال دوم، فصلنامه  ، "ها سخنی چند در باره تاجيک"جاويد، عبداالحمد، .  

8
 ۱۷ص  ۱.، ج۱۸۳۱ويرجينا،   ن در پنج قرن اخير،فرهنگ، ميرمحمد صديق، افغانستا.  
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هـای فکری و معنوی آنها در  باشند که گنجينه ی هستند و دارای تمدن و فرهنگ چندين هزار ساله میئـتاجـيکـان آريا

آريانای کهن به عنوان ميهن تاريخی تاجـيکـان خاستگاه . استگون نگارش يافته  اهـای گون ها و گويش مراحل مختلف به زبان

کتاب ) "تاـاوس"آئين زرتشت و همچنـين . آئين باستانی مهر يا ميترا که در هزاره دوم و سوم قبل از ميالد ظهور کرد، بوده است

 ل قبل از ميالد در همين ديارکه بـر محور سه اصل؛  پندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک استوار است، ششصد سا( زرتشتيان

هـای  هـای ميترا و زرتشت بلکه زادگاه اصلی اساطير و حماسه بوم نه تنها خاستگاه آئينوالبته اين مرز. شکل گرفته است (بلخ)

 .فاق افتاده استـدرهمين سرزمين ات "نامهـاهـش"اسا  رويـدادهـای ـباشد و اس فردوسی بزرگ نيز می ی"نامهـاهـش"

اه ـگ  رهـچنين در گـها و هم ها و تمدن زوبوم تاجـيکـان از پنج هزار سال به اينسو در شاهراه تردد خلقگستره مر

بها و ـها قرار داشته است و آنها در درازنای گستره تاريخ و فرهنگ، تمدن و هنر هرچه گران ی فرهنگئيزش و روياروـآم

آوردهـای ـبه گواهی تاريخ دست. دـنا هو زبانی شان را نيز پاسداری کردزمان هويت فرهنگی ـاند و هم انسانی بوده است، پذيرفته

ها پـيش مرزهـای ملی را در نورديده و در بستر فرهنگ پربار بشری جا باز  هـای علمی تاجـيکـان قـرن فرهنگی و کارنامه

تاجـيکـان . بها نيآفريده باشندهـای علمی و فرهنگی نيست که تاجـيکـان در آنها آثار گران يک از عرصه چـهي. کرده است

فرايند تاريخ تا  قاشی و معماری درـهـای تاريخی و علمی، در ادبيات و شعر، در ن پژوهش ی هـای ماندگار در حوزه کارنامه

 .اند روزگار ما آفريده

جم زنده ـع"که  م فردوسیـر فارسی، ابوالقاسـبدهللا رودکی  پدر شعـراسان بـرخاستند، ابوعـادی از خـبزرگواران زي

زبان علم رسانيد، رابعه شاهدخت بلخ و شاعر  ی هـای بخشيد و به درج سينا که فارسی دری را کماالت تازه ؛ ابوعلی"کرد

شمند توانا، حکيم ناصر خسرو بلخی شاعر و انديشمند ـآزادانديش، ابونصر فارابی فيلسوف بزرگ، ابوريحان بيرونی دان

ساالران شعر و دانش از جمله دقيقی   و شماری از کاروان ر و متفکر برجستهبلخی عارف، شاعالدين  ، موالنا جاللهمتا بی

در همين دوره شهرهـای بلخ، . ندـباش میبلخی، فرخی سيستانی و عنصری بلخی و سايرين همه و همه فرزندان خراسان بزرگ 

 .تاجـيکـان تبديل شد به مرکزهـای بزرگ سياسی و فرهنگی، علمی و ادبیو هرات سمرقند  ،بخارا

د، بلکه در جمع ارباب دولت و ـنا هردـعلم و ادبيات، فرهنگ و هنر خدمات تاريخی ک ی وزهـتاجـيکـان نه تنها در ح

بـرای حفظ  فرهنگ  هـاخلق تاجـيک از يکسو و پايداری آن ی انهـواهـخ آزدای ی بارزهـم. دـنا هدنموقش مهمی بازی ـسياست نيز ن

. م بسيار بـرازنده استـجـب به سرزمين عاعرااز سوی ديگر چه در جهان باستان و چه بعد از هجوم  تـاجيـکانو زبان پربار 

زات ملی و ميهنی در بـرابـر اقوام بيگانه به رتاجـيکـان از آغاز مبا"نويسد  الدين صديقی می همانطوريکه پرفسور جالل

".اند پيکارهـای فرهنگی و تاريخی شديدی دست يازيده
9
نخستين ارتشی که در داخل امپراتوری اسالم با ارتش منظم خالفت  

.عرب جنگيد و آنرا درهم شکست ارتش خراسانی ابومسلم بود
10
".اند و همراهان او تاجـيک بوده... ومسلم خراسانی ـاب" 

11
  

عصب و دشمنی هيچ قومی و ملتی ت به نسبتر نکشيدند و گـتاجـيکـان به گواهی تاريخ به هيچ خطه و کشوری لش

هوشيار و مدبـر مورد تجاوز و ظلم، تعصب و  انهـای ملی و مردمی و رهبـر حاکميتفـقدان اما خود بارها بنابـر . نشان ندادند

ها و شهرهـای  جلگه مردم تاجيک کـه از د و چه بساـنا ه، گام به گام در خراسان و فرارود سرکوب شدهتلفی قرار گرفت حق

 .ها رانده شدند ها و دره انشان به کوهست تاريخی

شود که بـرغم اينکه مردم سرفراز تاجـيک بـرای دادخواهی ملی، دفاع  هـای تاريخی ديده می در بسياری از اين بـرهه

بن، ـوانی و يا جـد، اما بنابـر ناتـنا هرزم و قربانی بود ی ادهـو آم ادهبوم، حفظ فرهنگ و زبان خويش به پا ايستواز مرز

آنها به خون نشسته  ی انهـخواهـد، حرکت دادخواهانه و آزاديه انـتـيکه به نام شان سخن گفئهـای آنها ديشی و يا معاملهان  مصلحت

                                                 
9
 ۲۳۲ ، تهران، ص۱۳۷۳، گردآورنده، ميرزا شکورزاده، "تاجيکان در مسير تاريخ" کتاب از، "تاجيکان"الدين،  صديقی، جالل.  

10
 ۲۵تولدی ديگر، ص  الدين، شفا، شجاع.  

11
 ، تهران، ص۱۳۷۳ورزاده، ـردآورنده، ميرزا شکـ، گ"اريخـير تـدر مس يکانـاجـت"کتـاب از  ،"معنای کلـمه تاجيک"عيـنی، صدرالدين، .  

۲۲ 
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!" پيشوايان"د که به نام ـنا هی بودئـترين دشمن تاجـيکـان در درازنای تاريخ آنها مخوفيکی از دهد که  تاريخ شهادت می. است

 . انـد هتـداشـآنها ن و فرهنگی یـيه ملـباوری به داع اما در واقعيت هيچ هآنها دم زد

آنها مردمان زحمتکش اند و . تاجـيکـان مردم رزم و بزم اند، شعر و موسيقی، شادی و پايکوبی نمک زندگی آنها است

انسان  ی، همبستگی و دلسوزی بهئـت و شکييايصميم. دارند ئیوالـد طـدر کشاورزی و باغداری، شکار و پرورش حيوانات ي

 عين حال درو  هـای قابل توجه تاجـيکـان است و آنها نسبت به هيچ قوم و فرهنگی تعصب و دشمنی ندارند يکی از ويژگی

دارند و آزادی و بـرابـری، عدالت و ـی نئـهيچ نوع گذشت و شکيبانيز  کشی بداد و حقـی و زورگوی، استئـجو بـرابـر بـرتری

 . ندـدان د همه میـرشو  ءساالری را به نفع بقا مردم

  کـنند، در روح و روان تاريخـی آنـها نـيروی سازنـدگـی و فرهنگ تاجـيکـان در شهـر و روستا کـار و زنـدگی می

سالح . ين شده استـفس و بلندهمتی عجـی، اعتماد به نئـيزه جوـی و بشردوستی، دوری از خشونت و ستئـجو  پروری، صلح

رمز پايداری تاجيکان دردرازای تاريخ استواری فرهنگ پربار و معنويت عالی . هنگ و هنر استمعنوی آنها خرد و دانش، فر

 .انسانی آنها است

و نـاصـر  نايیـس ،يقیـدق فـردوسی، رـشع انساالر  افـلهـه قـچنانک .ندـدان یـان مـبار آزاد زادگـود را از تـتاجـيکـان خ

 :گويند در مقام تفاخر میخوانند و  ود را از تبار آزدگان میـخ خسرو

  نــوشــتـند يــکــسر هــمه رايــگان  بــزرگــان بــا دانـــش آزادگـــــــان

  آزادگـان به جـان نفـروشـند جاه را  ام ازاده زادهـمن جاه دوست دارم، ک

 ايم زيرا که پاک نسبت و آزاد زاده  ـيمــر بـد کنند با ما، ما نيکويی کنگ

  نـگـفـتم کـه شـاپـور بـن اردشيـرم  فــرزنــد آزادگــانــممــن از پــاک 

، (ترجمه عربی آزادگان)در ادبيات دوره سامانی و بعد از آن هرجا که ذکر حر : "به سخن پرفسور عبداالحـمد جاويد

."اند شده مراد از کسانی بوده که از تبار تاجـيک بوده( دهقان)آزاده، آزادزادگان، دهکان 
12
  

از رشد و   مرحله اين جـيک در گذشته و ملت تاجـيک در حال حاضر راه دور و درازی را پيموده است تا بهخلق تا

اريخ اين ملت کهنسال و با فرهنگ با زبان و ادبيات غنی و ـت. "تکامل اجـتماعی، تاريخی، ملی و فرهنگی خود دست يافته است

پيشداديان، کيانيان، مادها، هخامنشيان، اشکانيان، کوشانيان، ساسانيان، هـای کهن از قبيل  گسترده در جهان باستان، با دولت

."پيوند ناگسستنی دارد... هـای بعد از اسالم چون طاهريان، صفاريان، سامانيان، غزنويان، غوريان،  تليان و دولتـيف
13
 

سی پهلوی نيز وجود داشته بسيار کهن است و قبل از حمله اعراب بـر خراسان در زبان فار ی تاجـيک، واژه ی واژه

گاران يونانی، نام تاجـيک در آغاز سال شماری ميالدی موجود بوده ـن  مطابق معلومات مورخان چينی و بعضی تاريخ. است

است
14
لفظ تاجـيک در آغاز استعمال به صورت تاژيک در آثار منظوم و منثور شماری از تاجيک شناسان، بر اين نظر اند که  . 

رفت و بعدها در اثر قلب حرف ژ به جيم، تاژيک مبدل به تاجـيک گرديد و اين کلمه به مرور زمان  ی به کار میجم هجرـپن قرن

 . جای تاژيک را در نوشتن و گفتن گرفت

از جمله او . را بارها به کار بـرده است" تاجـيک"و " تاژيک"صورت "  نامه هراتـاريخـت"لف ـؤهروی م  سيف

يد زنده نگذاريد و بـر تاجـيکـان اعتماد ئهرتاجـيک هروی را دستگير نما: "وشزد کردگـارثان خويش نويسد که چنگيز به و می

هنوز صفحات زمين از خون .... اند ليم جهان به دليری و کين خواستن وشبـروی و کمين خواستن بـر سر آمدهـنکنيد که در اق

 " ، خاصه تاژيکان هروی[...است]و معضالت کشاف و حالل  در مشکالت کارها... تاژيک " و يا ." تاجـيکـان گلگون است

                                                 
12

 ۷، ص ۱۳۷۹برون مرزی،  شماره اول،  سال دوم، فصلنامه آريانا ، "ها سخنی چند در باره تاجيک"جاويد، عبداالحمد، .  

13
 ۲۳۲ ، تهران، ص۱۳۷۳زا شکورزاده، ، گردآورنده، مير"تاجيکان در مسير تاريخ" کتاب از، "تاجيکان"الدين،  صديقی، جالل.  

14
، مؤلف ميرزا شکورزاده، "ها و فالت ايران تاجيکان ، آريائی"کتاب از  ،"از تاريخ سياسی تاجيکان افغانستان"، زاده، سعيد سعدی.  

 ۲۹۹، تهران، ص ۱۳۸۰
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لفظ تاجـيک . يد دارندـکأبه معنويت آئين زردشت ت" تاجـيک"شماری از دانشمندان بـر احتمال وابستگی پيدايش واژه  

يدند، آنها را تاجی پوش گرفته شده است، چونکه زردشتيان کاله تاج مانندی می" تاج"از " تاجـيک"خيلی قديمی بوده و به روايتی 

نام مردم و قوم شده است دا  ـوده و بعـتی بـزردش هـای اشاره به تاج کاله. تندـگف و يا تاجـيک می
15

در هر حالت در حوزه ادبيات . 

ه در ـچـنانـچ. زبان به کار رفته است است به مفهوم و معنای يک خلق فارسی" تاژيک"تر آن  واژه تاجـيک که صورت قديمی

ول ـتاجـيک به معنای غيرعرب، غيرترک و غيرمغ "نفيسیفرهنـگ "و  "فرهنگ معين"، "عـاطـبـرهان ق"، "داـخـمه دهناـتـلغ"

زبانان اطالق شده  به تمام فارسی ا  هـای خراسان بوده و بعد نام يکی از قوم ءداـاجـيک ابتـت ی مان که واژهگده است و به اغلب ـآم

 .است

هـای ملی تاجـيکـان بعد  هـای طاهريان، صفاريان و سامانيان را به عنوان نخستين دولت نگاران دولت  شماری از تاريخ

د و ـنزيست طاهريان در اصل از اهل پوشنگ هرات بودند و در قـرن نهم ميالدی می. کنند از اسالم در خراسان معرفی می

خاندان سامان از بلخ بـرخاستند و بيش . ويت دادندصفاريان از سيستان بـرخاستند و زبان فارسی را در بـرابـر زبان عربی اول

و  ءخدمات سامانيان در امر احيا. از صد سال در خراسان حکومت کردند و رنسانس قـرن چهارم و پنجم قمری را پديد آوردند

ر اند که نگاران بـرين نظ  شماری از تاريخ. الشمس است رشد سنن، فرهنگ و ادب خراسانيان و رونق علم و صنعت اظهر من

فرهنگی و تشکل ملی آنها نقش جدی  یدر تحکيم درونما( پارسی)خلق تاجـيک در همين دوره تشکل يافته است و زبان دری 

 .داشته است

 ی هـای اساسی توسعه يکی ازعلت.  بسيار يافت ی و بخارا توسعه. . .  دولت سامانيان  بخارا را پايتخت خويش نمود 

.م از آنجا بودـابـريش ی ادهـور جـيان شرق و غرب و عببخارا مبادالت بازرگانی م
16  

قی، ـد سامانيان هنر موسيـدر عه

سامانيان زبان و ادب . يشرفت اجـتماعی و علمی بخارا استـدوره سامانيان اوج پ. شهرسازی و هنرهـای تزئينی ترقی کرده بود

پناه زبان و ادب فارسی بار ديگر قد بـرافراشت، بخارا،  ملت تاجـيک در. فارسی را دو باره زنده نمودند و تعميم بخشيدند

به مراکز بزرگ علم و ادب فارسی تبديل گرديدند، شاعران و دانشمندان نامور زيادی در اين دوره ظهور  و هرات بلخ ،سمرقند

".هـای بخارا قبل از حمله مغول در جهان مشهور بود کتابخانه"کردند و 
17 
  

چنگيز . بخارا بعد از دوازده روز مقاومت سقوط کرد گقمری به بخارا حمله کرد و ارهجری  ۳۱۳چنگيز خان در 

.اموال مردم بخارا را غارت کرد و مدافعان آنرا قتل عام نمود و شهر را به آتش کشيد
18
ليه استيال ـع براما مقاومت مردم بخارا  

 .ادامه يافتهمچـنان گران مغول 

ت در بخارا به قدرت رسيد و نيم قـرن بعد بخارا دستخوش اختالفات داخلی هجری قمری عشيره منغي ۱۱۱۱در سال 

ايران و در پی آن سست شدن روابط فرهنگی و تجارتی با تهران، کابل و کلکته  شيعیتشديد اختالفات مذهبی با حکمرانان . شد

ی و فساد اميران منطقه و دسايس انگليس هـای سياسی حاکم بـرمنطقه و مزيد بـرآن اختالفات درونی، بی کفايت همراه با کشمکش

در نتيجه . " را به حاشيه راند و در انزوای سياسی قرار داد یی سرانجام فرارود محاط به خشکئدريا یو روس و کشف راه هـا

سرنوشت اين .  . . .يان دور ماندندئ، به نسبت به جاهـای ديگر آسيا، از اثر نفوذ اروپايانهم تاجـيکـان فارسی زبان آسيای. . .  

وری روسيه تـهـای ارتش امپرا نوزدهم ستونقرن  ی فارسی زبان تنها هنگامی رو به دگرگونی گذاشت که در ميانه «رهـزيـج»

."ميانه گذاردند سر به رخنه در آسيای
19
 

                                                 
15

، تهران، ۱۳۸۰، مؤلف ميرزا شکورزاده، "نها و فالت ايرا تاجيکان ، آريائی"کتاب از " معنويت و احيای ملی"شکوری، محمدجان، . .  

 ۲۲۱ص 

16
 ۵۶، ص ۱۳۷۵تهران، . ۱دانشنامه جهان اسالم، ج .  

17
 ۱۰۹، ص ۱۳۶۱ها در افغانستان، کابل،  رحيمی، نيالب، سير کتابخانه.  

18
 ۳۶۶، ص ۱۳۷۵تهران، . ۲دانشنامه جهان اسالم، ج .  

19
  ۳۳۱، ص ۱۳۷۳نامه ايران، تهران،  اتابکی، تورج، ارج.  
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ی شکست روسيه در جنگ کريمه و جبـران آن از يکسو و جستجوی بازار بـرای فروش کاال و خريد مواد خام بـرا

خود  یميانه روی آورد و تعادلی در منافع استراتژيک صنايع روسيه از سوی ديگر باعث شد که روسيه به سمت خاور وآسيای

مظفرالدين منغيت امير بخارا بـرای حفظ تاج و تخت خويش با امضای . ايجاد کند و در نتيجه تهاجم روسيه به منطقه آغاز شد

روسيه با چيره شدن . الحمايه روسيه قرار گرفت اينده امپراتوری روس تسليم شد و تحتبه نم ۱۳۱۸سال قراردادی خفت بار در 

کردند و در صدد جستجوی راه و  ها نيز از جنوب فشار وارد می البته انگليس. شد  تـرنزديک يـابـر بخارا به مرزهـای هند بـريتان

ها در منطقه در  ا و انگليسـه روس ی مقابلهاز . يرندگـند بـهيعنی يشروی روسيه را به سوی مستعمره خود ـچاره بودند که جلو پ

.شود ياد می" بازی بزرگ"به نام  ۱۹۱۱قـرن نوزده تا انقالب اکتبـر 
 
 

هـای اجـتماعی، سياسی و فرهنگی زيادی همراه با  بـيستـم آسيا دستخوش تحـوالت جدی شد و جنبش قرندر آغاز 

ترکيسم جايگاهی  اسالميسم و پان هـای پان که در اين ميانه حرکت و نظريه گرديدميانه  ها و مفاهيم جديد وارد آسيای انديشه

 . ـندبـرجسته داشت

و ها درآمده بودند و به فرارود راه يافتند  افسران و سربازان ترک که در دوران جنگ جهانی اول به اسارات روس

ی ئاز قفقاز آمده بودند به مفهوم ملت و هويت ملی به خوبی آشنايکه در ترکيه عثمانی آموزش ديده بودند و يا ئيکجا با آنها

در راه اهداف  یبـرتری زبان فارسی را مانعکه آنها . ندـيافت تیترکيس هـای پان داشتند، فرارود را مکان خوبی بـرای پخش انديشه

 .به ميان آوردندی را ئچغتا یديدند، انديشه به کنار زدن زبان فارسی و جانشين کردن زبان ترک خود می

که در پيرامون  ـیوداثـبه اهميت هويت ملی پی نبـرده بودند و بی توجه به ح هنوز تاجـيکـان در آن اوضاع و احوال

 را ها ترکيست ند و پانـکيد داشتأدادند و بـر امت اسالمی بودن خود و ديگران ت گذشت به زندگی عادی خود ادامه می آنها می

و  اند افل بودند که ديگران از يکسو در پی به حاشيه راندن زبان فارسی و تاجـيکـانـا غـآنه. انستـندد یمخود  کيش مسلمانان هم

در حاليکه اکثريت مردم بخارا و سمرقند تاجـيک بودند، اما بنابـر دور بودن . باشند میاز سوی ديگر در صدد ملت سازی خود 

دان را ـهويت ملی، مي جـایامت اسالمی بـبـريد ـکأی از هويت ملی و تاهـگآو ضعف  ، سطح نازل هوشياری سياسیاز حاکميت

 .تاجيکان استامروز های نهايت آموزنده تاريخ برای جامعه  رسد که اين يکی از درس به نظر می .باختند

نستان روسيه به فرارود، سقوط امارت بخارا و فرار سيدعالم خان، امير بخارا به افغا ۱۹۱۱گسترش انقالب بلشويکی 

ها داد که اداره امور جمهوری را در دست گيرند  ترکيست و روی کار آمدن جمهوری سوسياليستی بخارا موقعـيت مناسبی به پان

هـای زبان  نخستين حرکت حکومت بخارا بستن مکتب. ها در عمل پياده کنند ماهرانه از بلشويک ی ادهـهـای خود را با استف و ايده

."ازبکستان کنونی بـر اساس بخارا تشکيل شدو  ... به عنوان زبان رسمی اعالم شد زبان ترکی" .فارسی بود
20
بعد از تشکيل  

 .هـای تاجـيکی به ازبکی ادامه يافت ازبکستان روند به حاشيه راندن زبان فارسی و تعويض شناسنامه

واکنش روشنفکران تاجـيک فشار و نفی موجوديت تاجـيکـان در فرارود و به حاشيه راندن زبان فارسی منجر به 

سرانجام جمهوری تاجـيکسـتان در . گـرفتنـديش ـيت هويت ملی خود به پـثبـيگير و سرسخت را بـرای تـپ ای گرديد و آنها مبارزه

در قلمرو بخارای شرقی در چهارچوب اتحاد شوروی بدون هيچ شهر  ۹۲۱۹ در  پی مبارزات پيگير و سرسخت خلق تاجـيک

هـای تاريخی که در  تشکيل تاجـيکسـتان از يکسو گامی به پيش بود اما از سوی ديگر از دست دادن سرزمين .بزرگی تشکيل شد

ها  ه تنها احساسات ملی تاجـيکـود که نـدادند، حرکتی ب يل میـها بودوباش داشتند و اکثريت ساکنان آن را تشک آن تاجـيکـان قـرن

 . گيری دولت ـ ملت در تاجـيکسـتان به جا گذاشت وند شکلير منفی بـر رـثأدار ساخت بلکه ت را جريحه

گروه . ملت سازی در دستور کار قرار گرفت ی هـلأسيس جمهوری تاجـيکسـتان مسـأبعد از مشخص شدن مرزها و ت

همه  تاجـيکسـتان در بنيادجمهوری نو  به تشـکيل آمدند تا سمرقند به دوشنبه می و گروه مردم و نخبگان تاجـيک از بخارا

. وری استآادـتقل ملت تاجـيک قابل يـهت ايجاد باور به هويت مسـدر ج  تاجـيک (ايليت)نخبگان نقش . ها کمک کنند عرصه

                                                 
20

، ۱۳۸۱، تهران،"جهان ايرانی و توران"، دانشگاه آکارا ـ امريکا، از کتاب "نمونه همزيستی ايران و توران در قرن بـيستـم"اديب، خالد، .  

 ۲۹۹ـ ۲۹۶ص  
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 اصدرالدين عينی و باب  .اريخ با اهميت استـت ی وزهـه در حـادبيات و فرهنگ و چ ی وزهـه در حـشکل دادن به هويت ملی چ

نمونه ادبيات »صدرالدين عينی کتاب . "را انجام دادند یـيک  کارهـای بلند و ماندگارجان غفوروف در روند ملت سازی تاج

او بـرای اينکه هويت قومی ...  تا نشان دهد که زبان تاجيکی دارای ادبيات هزار ساله است را با شتاب تهيه کرد «تاجـيک

عهد با انتساب   سی زيرا بيم داشت که شوونيسم رايج آنتاجـيکـان را اثبات کند ناچار زبان ايشان را هم تاجـيکی ناميد نه فار

."زبان تاجـيکـان به فارسی هويت مستقل اين مردم را انکار کند
21
جغرافيای  ی جان غفوروف تاريخ تاجـيکـان را در حوزها باب 

در  ای طی مصاحبه سيس تاجـيکسـتان درأغفوروف چهار دهه بعد از ت. يف کردـلأميانه و خراسان بزرگ ت آسيای ی ستردهـگ

پس از . مده بود، سخن از مليت تاجـيک گفتن کار دشواری بوداتا زمانی که هنوز جمهوری تاجـيکسـتان پديد ني: "تهران گفت

."هسته آهسته خود را تاجـيک اعالم کردندآسيس تاجـيکسـتان مردم أت
22
گيری و قوام ملت تاجـيک تا فروپاشی اتحاد  روند شکل 

عدم تطابق مرزهـای قومی و سرزمينی و از دست دادن مراکز تاريخی و تمدنی و ضعف . ای دشوار گذشتهـ شوروی از راه

 .کمک کرد یئگرا محل وبه رشد هـای محلی گرديد ی موجب تقويت نسبی هويتئها و وضعيت جغرافيا ناسيوناليسم ملی تاجـيک

غرب از طريق روسيه به تاجـيکسـتان راه فرهنگ "ير پذيرفته است، اساسا  ـثأتاجـيکسـتان از فرهنگ روس ت

."يافت
23
ر، ـتآهـای ت بخش است و امروز تاجـيکسـتان صاحب سالن هنرهـای مدرن الهام ی آوردهـای تاجـيکـان در حوزه دست 

 .باشد بـرداری می ، اپرا، رقص، سينما و ارکستر بزرگ سمفونيک و استديوهـای فيلمـهبال

باشد و تحـوالت  کی میکنـيو بنيادهـای مادی ـ ت اهـ هوزـها، م ها، کتابخانه ، دانشگاهکادمی علومآتاجـيکسـتان داری 

" بـرابـری"ی اين تحـوالت و شعارهـای  اما بـرغم همه. زياد اجـتماعی ـ اقـتصادی، سياسی ـ فرهنگی را پشت سر گذاشته است

 .اتحاد شوروی بودند تباران از جمله شهروندان درجه دوم تاجـيکـان مانند ساير غير روس

هـای دشوار و ناهموار،  گير و بلند، راه هـای بـرف هـای شاداب و عميق، کوه تاجـيکسـتان کشوری است با دره

ـوالت اجـتماعی و سياسی، رشد و ـها بـر تح هـفـی به عنوان يکی از مولئـچنين وضعيت جغرافيا. هـای پرآب و خروشانرود

بـرای درک تحـوالت تاجـيکسـتان بـررسی رو  از اين. ير جدی داشته استـثـأری ملت تاجـيک تگي انکشاف تاجـيکسـتان و شکل

 .وضعيت جغرافيای آن ضروری است

آغاز تحـوالت در . تفمستقل پا گر یبه عنوان کشور ۱۹۹۱جمهوری تاجـيکسـتان بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در 

در پايان سال ( پروسترويکا)فکران تاجـيک  با اعالم فضای باز سياسی  شنرو. ل فرهنگی آغاز شدئتاجـيکسـتان با طرح مسا

مطرح کردند که با  ملیبود بـر هويت  یيدـکأبه جای زبان روسی را که ت(  فارسی)له جايگزين ساختن زبان ملی أمس ۱۹۳۳

يکی از . ان فارسی رسميت دادقانون زبان به تصويب رسيد و به زب ۱۹۳۹ژوئيه  ۲۲در . استقبال گسترده مردم رو بـرو شد

ها  با خصلت و بار فرهنگی است  که بعدها بار سياسی اين سازمان یها سيس سازمانأهـای  تاجـيکسـتان در اين بـرهه ت ويژگی

 .شود سنگين می

حضور نيروهـای نظامی اتحاد شوروی سابق در دهه هشتاد در افغانستان صدها تاجـيک به لشگرکشی و در جريان  

زبانان خود را ديدند و با سرعت الفبای زبان  آنها در افغانستان هم. ن مترجم، مشاور و استاد دانشگاه به اين کشور آمدندعنوا

ايران به پيمانه افغانستان و فرا گرفتند، با ادبيات و شعر معاصر  را فارسی را آموختند، خواندن و نوشتن با الفبای فارسی

يشتر ـای سن ميانگين کمتر از سی سال و تحصيالت عالی به ويژه در حوزه علوم انسانی بودند و بآنها دار. ای آشنا شدند گسترده

هـای علمی  نامه بسياری از آنها به کارهـای سودمند پژوهشی و نوشتن پايان. با اهل قلم و فرهنگ، نظر و سياست در تماس بودند

 .تشار يافتندـاز اين آثار اقبال چاپ و ان یو خوشبختانه بخش به ويژه در حوزه شعر و ادبيات، تاريخ و فلکلور پرداختند

                                                 
21

 /http://www.vajehmagazine.com" واژه"، مجله ۱۳۸۴فروردين   ۵جامی، مهدی، شماره  .  

22
 ۱۳۵۲، تهران، بهمن "ندگان ادبیـآي"نامه  نژاد، هفته با سيروس علیغفوروف، بابا جان، مصاحبه . 
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 همانجا.  
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هـای زبان فارسی را  به اتحاد شوروی  هـای شعر، داستان، تاريخ و فرهنگ آنها در بـرگشت از افغانستان با خود کتاب

قش ـن. گير بوجود آورد شمکار و زندگی در افغانستان در زبان و انديشه، آگاهی ملی و سياسی آنها تحـوالت چ. آوردند سابق می

 .است مالحظهآنها در تحـوالت سياسی و فرهنگی تاجـيکسـتان در دهه نود قابل 

تاجيکستان در دهه نود بنابر عوامل داخلی و خارجی دستخوش بحران و جنگ داخلی شد، اما خوشبختانه اهل سياست 

جامعه تاجيکان از جنگ و خشونت، انتـقام . آن فايق آمدندو نخبگان تاجيکستان به ياری جامعه جهانی از طريق گفتمان ملی بر 

نظام  ها برغم همه فراز و نشيب. و نفرت منزجر است و بستر فرهنگی آن برای زايش و پرورش تروريسم و طالبيسم تنک است

کستان دارای حقوق باقی ماند که در آن همه باشندگان تاجي(" سيکولر)البـنياد  دنـيوی و حـقوق"سياسی تاجيکستان يک نظام 

کننده ثبات و امنيت تاجيکستان است و از سوی ديگر راه را برای ادامه روند تجدد  اين نظام از يکسو تضمين. باشند شهروندی می

 .گذارد و دموکراسی، آزادی بيان و انديشه باز می

ر با هويت تاجـيکی و به هـای منسجم روشنفک هگرو ، نهادها وادب فارسی  و نخبگان تاجـيک به امر تقويت زبان

نمادهـای فرهنگی و سياسی، گسترش زبان و فرهنگ . يد بـرنمادهـای فرهنگی و سياسی توجه جدی دارندـکأبازنگری تاريخ و ت

 .قش با اهميت داردـپربار فارسی در امر بسيج روان ملی  و تحکيم وحدت ملی ن

و  "نامهـشاه"زرگی از حکيم ابوالقاسم فردوسی، سراينده ب (سـنديـت)ی  مجسمهدر قلب دوشنبه پايتخت تاجـيکسـتان 

دهم ميالدی و بنيانگذار امپراتوری سامانی در  قـرنزبانان  زمين و اسماعيل سامانی پادشاه پارسی آفريدگار حماسه ملی ايران

ل سرخ گدر باغ زيبای  متصل با آن. به عنوان نمادهـای فرهنگی و سياسی تاجـيکـان بـرپاستزمين  و خراسانميانه  ی آسيا

اما . سنگ مرمر تراشيده شده است برزر تا مرز چين گسترده شده خـهـای دريای  کرانه زای از امپراتوری سامانی که ا نقشه

 .است ی شريفدوشنبه نيست بلکه بخارا پايتخت اين امپراتوری

کردن خود مختاری فردی انسان  جامعه تاجيکان برای تدوين چهارچوب منظم فکری و تقويت نظام ارزشی و پياده

، روند ملت سازی و حقوق شهروندی، پاسداری زبان و گرائی و بحران هويت ملی ، غلبه بر محلبنای جامعه ی سنگ به مثابه

. اجتماعی، همسوی با جامعه جهانی به يک گفتمان سازنده ملی نياز دارد –فرهنگ ملی، توسعه دموکراسی و رشد اقتصادی 

 . در اين گفتمان دکتورين ملی بيشتر است سالت و مسؤليت نخبگان و روشنفکران تاجيکمسلم است که ر

هـای  ای فرهنگی و تمدنی بلند، انديشه زمينه اين سطور ملت سرفراز تاجـيک از زمينه و پيش ی به باور نگارنده

در صورتيکه با هوشياری . ار استسازندگی و بشردوستانه و موقعيت ويژه در جغرافيای سياسی و اقـتصادی منطقه بـرخورد

تواند جايگاه شايسته و  جهانی زبان مشترک بيابد، می ی کند و با جامعهدرست امکانات استفاده  ی و مديريت مدبـرانه از همه

 .را در قـرن بيست و يکم به دست بيآورد ی، واقعی و مناسبی وارسته

 ق و نهادينه شدن دموکراسی،ـتحق. ندمدنی و باز آماده ا ی ا جامعه ،تاجـيکـان بـرای پذيرش دموکراسی و مدرنيسم

و پذيرفتن  مين حقوق شهروندیأمدنی و ت ی سترش جامعهگتحول و  ،جهانی و پذيرفتن تجدد ی همگام شدن با جامعه همسو و

ونت و زورگويی، و نژادپرستانه، رد خشگرايانه  های واپس مبارزه با گرايش. تاجـيکـان است ی به نفع جامعه تنوع فرهنگی

تداوم . ضامن ثبات و پـيشرفت جامعه است ها پرورش فرهنگ سياسی دموکراتيک، دوستی و زيست باهمی با همه اقوام و ملت

از مرکز تا قدرت هـای  ارگان ی ابی بودن همهـانتخ، تأکيد بر خـودمختاری و آزادی فرد و "البنياد عرفی و حقـوق"حاکميت 

و اين امر بسود  کند عدالت اجـتماعی را نهادينه میو  ، پلوراليسم، مدرنيسمها روند دموکراسی رداریمحالت، از واليات تا شه

 .همه است

عالوه بر تأکيد بر رشد اقتصادی، توسعه دموکراسی و آزادی فردی، تاجـيکـان مسلماً  ی در سرنوشت آتيه جامعه

ملی، تقويت خودآگاهی ملی و هوشياری سياسی، غلبه بـر  توجه به رشد زبان و ادب فارسی، پاسداری از نمادها و هويت

، حقوق شهروندی و برابری حقوق زن و سازی بـر روند ملت تکـيهو ( بزرگترين چالش در برابر جامعه تاجيکان)ی ئگرا لمح

مللی لا و زبان بيند يا یگرفـتن دانش معـاصر و يک ها و انـترنت، فـرا ها، کتابخـانه آموزش و دانشگاه ی ترش شبکهسـ، گمرد

 .قش اساسی دارندـن
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 ی سرنوشت تاريخی همه ی در بـرگيرندهاين نام بايد گفت که  "تاجـيکـان در قـرن بـيستـم" اما در باره نام کتاب

جمهوری )تاجـيکـان نيست، بلکه عمدتا  روايتی از کارنامه و زمانه  تاريخی تاجـيکـان درامارت بخارا و بويژه  بخارای شرقی 

مرزهـای  هدر حاليکه مکان بودوباش و جغرافيای گسترش ملت تاجـيک به هيچ وجه ب. در قـرن بيست است( تاجـيکسـتان

 . ها در سراسر خاور بودوباش دارند تاجـيک. تر از آن است جمهوری تاجـيکسـتان محـدود نبوده بلکه به مراتب فراخ

تاجـيکسـتان تاريخ خلق تاجـيک را در محدوده ماوراءالنهر و  مورخان". . . شناس تاجـيک  نظروف تاريخ به قول حق

سهم آنها در آفرينش فرهنگ . . . کنند  ها در افغانستان زندگی می در صد تاجـيک ۶۲در حاليکه . . . ميانه محدود ساختند  آسيای

."باشد مادی و معنوی خلق تاجـيک به مراتب از مردم تاجـيک ماوراءالنهر زيادتر می
24
 

هـای حاکم  در افغانستان بنابـر سياست" شناسی  تاجـيک"گفت که در حوزه قوم شناسی از جمله بايد ار دردمندانه بسي

، بلکه به تاريخ آنها نيز دستبرد زده شده صورت نگرفته است دانشگاهی و ميدانی ،پژوهشی ،کارهـای علمینه تنها شوينيستی 

کارنامه و زمانه تاجيکان و نگاه تازه به تاريخ آنهـا نهايت ضروری  ينانهـبـی واقعيخواهم تأکيد کنم که بررس در همينجا می. است

 .و خـيلی مبرم است و مسلما  نـقش بسيار جـدی در امر خودشناسی ملی، رونـد ملت سازی و نهادينه ساختن هويت ملی آنها دارد

منظر تاريخی به عنوان ملت زنده و پويا با ها بايد از  نگاری تاجـيک اين سطور، امر تاريخ ی دهـبه باور نگارن

چنين بنيادی را " تاجـيکـان"جان غفوروف در کتاب معروف  اباب. ثر از رويـدادهـای تاريخی انجام پذيردأمرزهـای سيال و مت

نه "  رگخراسان بز" ها از منظر تاريخی در قلمرو روايت تاريخی تاجـيک. ها اساس گذاشته است نگاری تاجـيک در امر تاريخ

در واقعيت تاريخ  پرفراز .  زنـد میپشت پا نيـز سازی شوروی  ملت عمليـات هتنها مفهوم نمادين تاريخی و فرهنگی دارد، بلکه ب

 .است" خراسان کبير"ی از تاريخ ئبخشهـا. . .  سمرقند،  و و نشيب بخارا

ردن جمهوری مستقل تاجـيکسـتان بـرای گران و نخبگان تاجـيک بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و سر بـرآو پژوهش

وان و کارهـای مهم و بلندی انجام دادند، متون و منابع اصلی اشکل دادن هويت ملی و نهادينه کردن آن، تالشهـای فربازيافت و 

ز آنها بدون ليف کردند که بسياری اأبه تاريخ انداختند و کتاب هـای زيادی را ت ای بسيار مهمی را به چاپ رساندند، نگاه تازه

 .در همين راستا است "تاجـيکـان در قـرن بـيستـم"ليف و انتشار کتاب أت.  شک جايگاه بلند علمی دارد

، پيوستگی و همسوئی آنها در حوزه انی در مورد تاجـيکـان و تاريخ آنئهـا با دريغ بايد گفت که هرچند پژوهش

گون و  اهـای گون هـای فروانی به زبان مقاالت و کتاب وانجام گرفته ... را، فرهنگی ايران، افغانستان و تاجـيکسـتان، سمرقند، بخا

ی   اما تا کنون در باره هـای زيادی بـرگزار گرديده، از جمله به زبان فارسی نوشته و چاپ شده است، سيمنارها و گردهمآئی

هـای علمی قرار نگرفته است و جای  مورد پژوهشچـندان باش آنها در کليت آن وتاجـيکـان و جغرافيای بود ی هـکارنامه و زمان

اميد بـرآنست که .  جغرافيای گسترش تاجـيکـان خالی است ی دانشگاهی در بـاره ی هـای همه جانبه و پژوهش های علمی بـررسی

ها  تاجـيک هـای تاريخی پر شود و کار نسل جديد از پژوهشگران و دانشمندان جای خالی چنين پژوهش در آينده به همت و پشت

 .دنـيرـدر مسير تاريخ در جغرافيای بزرگ فرهنگی با مرزهـای سيال مورد مطالعه و پژوهش همه جانبه علمی قرار گ

رزاق  محترمدوست ياری از از ويـرايـش نـقادانه و دلـسوزانه پرفـسور ايرج بشيری،  يابد که اگر اين سخـن پايان نمی

تشويق همه  ومحبت و از " ۱۰۰۰تا  ۱۹۰۰از سال ؛ رويـدادهـای مهم تـاريخـی نامهگاه"ن متن انگليسی نجرابی در برگردا

 .ياران عزيز بر برگردان کتاب، ياد نکنم

 .و تکيه روی کلمات  از برگرداننده است هــا تايپ کتاب، توسط برگرداننده صورت گرفته است و همچنين تکميلـيه

 

 کاويانی. ن
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 مقدمه ويـراسـتار

اصل و نـصب تـاجيـکان به ايـرانـيان و قبل از . ـيکستان کشوری است کوهستانی با مناظر دلکـش و مردمی دلير و تواناتاج

بنابراين جای تعجب نيـست اگر تـاجيـکان نيز مانند ايـرانـيان پارس . رسـد آن به طوايف آريائی و عاقبت به اقوام هند و اروپائی مـی

شکانی و ساسانی را در زمره پادشاهان خود بدانـند و بزرگان ادب و علوم قرون ابتدائی اسالم مثـل نژاد پادشاهان هخامنشی، ا

 .نـژاد به همان اندازه دوست بدارند و بستايـند که ايـرانـيان پارس سينا را رودکی، فردوسی، فارابی، و ابن

تـاجيـکان )دی باعث جـدائـی تدريجی ايـرانـيان شرقی ميـانـه در قرون دهم تا سيزدهم ميال ورود ترکان و مغـوالن به آسيـای

ولی با وجود اين جـدائـی، که شرح آن خواهد آمد، زبـان شيرين فـارسـی . گرديد( اهالی امروز ايران)از ايـرانـيان غربی ( امروزی

داد، پايه تداوم و اساس  ر میبعنوان مظهر هويت ايرانی از ميان نرفت و برعکس مذهب که پيوسته شيعـه را در مقابل سنی قرا

در حقيـقت امروز تاجيکی نيـست که با اشعار سعدی و حافظ آشنائی نداشته باشد و شعرای . تمدن و فرهـنگ و ادب ايرانی گرديد

 .دـدانـخش زندگی خود نـام بـسرا را اله پارسی

ولی در قرن . ايز جغرافيائی يا ناحيوی بيش نبودتا اواخر قرن نوزدهم ميالدی تمايز بين تـاجيـکان و ايـرانـيان تنها يک تم

مثال  . گوناگون زندگی و خـودشـناسی هر يک رنگی مخصوص بخود گـرفـتهـای  ها به ايدئولوژی بيستم، در اثر گرايش اين گروه

غربيان، شالوده آداب و با اروپـائـيان و بطور کلی  نـژاد در خالل قرن بيستم ، در اثر مراوده و معاشرت فراوان ايـرانـيان پارس

، افکاری که در تحت نفـوذ آن تمدن ايرانی کـرد شد و افکار جـديـدی در فرهـنگ ايران رخنه می تر می رسوم آنهـا هر روز سست

ها به ايران بعد از جنـگ جهانی دوم اين بازتاب حالت صعودی  پس از ورود امريکائی. رفت تا بازتابی غربی به خود بگيرد می

، بلکه آورد به لرزه در را نه تنها ريشه و اساس فرهـنگ باستانی کشور ۱۹۷۰دهه هـای  بخود گـرفـت بطوری که در سالسريعی 

دينی و ملی بخود  ای جنبه ۱۹۷۹اين خودشناسی که در سال  .ای مواجه گـردانـيد سابقه اهالی مملکت را با خودشناسی عميق و بی

 .و شرق گرديد هـای غرب ران از سياستو دوری گزينی اي گـرفـت منجر به انقالب اسالمی ايران

آنهـا ابتداء با شدت بسوی . به همـين ترتيب بعد از جنـگ جهانی اول، زندگی تـاجيـکان نيز مسير جـديـدی بخود گـرفـت

بر   با شوروی  ميـانـه یآسيـا هـای در گير و دار تقالهـای ممتد ترک ۱۹۲۰  اتحاد شوروی سوسياليستی کشانيده شدند و سپس در دهه

توانستـند زبـان و فرهـنگ و هويت ايرانی  سر قدرت، استقالليت قومی خود را از دست دادند و تنها در تحت شرايط بسيار سنگينی

اين حوادث را . ذشتهگی است که در طی اين زمان بر تـاجيـکان ـآيد شرح حوادث آنچه در اين مختصر می. خود را محفوظ نگهدارند

بکالم ديگر اين گفتار خـوانـنده را با جوانب مختلف زندگی  .اند ا تـاريـخ به ثبت رسانيده، يا ديگران مشاهده نموده و خبر دادهي

تـاجيـکان آشنا خواهد کرد و در عين حال نظريات گوناگونی را در باره چگونگی پيدايش آنهـا، منشاء کلمه تاجيک و مکان بود و 

الزم به تذکر است که منظور نويسنده اين مقدمه، همچنين منظور مؤلف کتاب و برگرداننده آن . واهد نمودباش تـاجيـکان مطرح خ

تفکيک صحيح از باطل نيـست بلکه منظور نگه داشتن آئينه صيقل يافته ايست بر رخدادها تا تـاجيـکان چنان که هستند به جهانيان 

 .شناسانده شوند

بطور اعم از يک مبداء تـاريـخی  ميـانـه ان بطور اخص و تـاريـخ ايران، افغانستان و آسيـایتـاريـخ قديم ايران و تاجـيکست

سبب جـدائـی قبـايـل مختلف ايرانی . نامير سرشار شده استسرچشمه گـرفـته و در طی اعصار از مواهب همان فرهـنگ يگانه و 

گنجد، ولی بطور  که شرح کامل آنهـا در اين مختصر نمی بوده یتلفهـای دور، و گاه نه چندان دور، عوامل مخ از يکـديگر در گذشته

در قرن هفتم . را در بر داشته به اختصار سخن گفت نـژاد که مليت تاجيک و ايـرانـيان پارس واحدی ی توان از گذشته مثال می

شين ـن اعراب باديـههـای شرق آسيا و  رکيم تظ، امپراتوری بزرگ ايران مانند سدی عميـانـه ميالدی، قبل از ورود اسالم به آسيـای

هـای صدر اسالم  اين حال تا زمانی که عرب. کرد يلوی در ناحيه جلوگيری میساخت و از قلع و قمع قب رب را از يکديگر جدا میـغ

ه اعراب  و سقوط پس از حمل. ، ادامه يافتايران را بهم نزدند یژيکياين توازن مهم تـاريـخی را از بين نبردند و موقعيت استرات

امپراتوری ساسانی راه ورود قبـايـل عرب از جانب غرب و قبـايـل مغول و ترک از جانب شرق به ايران و به آنچه امروز بنام 
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گرائی  گسترش داشت دستخوش قوم ترانهـشناسيم باز شد و هويت ايرانی که پيش از خروج اسالم از چين تا دريای مدي ميانه می خاور

 .طلبی و سودجوئی اقوام غير ايرانی شد درتو انگيزه ق

را ترک کردند و ايران  ميـانـه در قرن دهم ميالدی اعراب که نتوانستند در مقابل اتراک تاب مقاومت بياورند تدريجا  آسيـای

ود و در نتيجه امپراتوری سامانی دولتی قوی ولی نوبنـياد ب. نددحمالت پی در پی ترکان غزنوی تنها گذار سامانی را در مقابل

از آن پس ترکان غزنوی و سلجوقی نواحی حاصلخيز . نتوانست در مقابل قوای غزنويان تاب مقاومت بياورد و مضمحل گرديد

چندی نگذشت که قبـايـل مختلف . رودهـای سيحون و جيحون را بتصرف خود درآوردند ، مخصوصا  نواحی اطرافميـانـه آسيـای

ها پيش در  از جمله اين قبـايـل قبـيلـه ترکمن بود که از مدت. و در نواحی مختلف آن سکنی گزيدند ندوردرو آ ميـانـه ترک به آسيـای

نواحی سغد، سمرقند، )هـای جيحون و تجن و هيرمند در افغانستان کنونی سکنی گزيده و رابطه بين ايـرانـيان شرق رود ننواحی بي

با مرور زمان، در ميان ايـرانـيان سغد . را بکلی مختل و منقطع گـردانـيده بود(  غدادپارس تا ب)و ايـرانـيان غرب  ( بخارا تا کابل

ها  آنهـا در مقابل کلمه تازيک که ترک. ساختند هويتی جديد بوجود آمد از خود متمايز می" تازيک"که ترکان کافر آنهـا را بنام 

ـا ايـرانـيانی نبودند که در تحت لوای سامان خدا هويت ايرانی را از مگر آنه. کـردند، هويت تاجيک را بخود نسبت دادند استعمال می

زير سلطه عرب خارج کرده و تاج و تخت ايران را در بخارا مستقر نموده بودند؟  اين هويت جديد و کاهش مدام روابط قومی 

و ايـرانـيان غرب ( تـاجيـکان)انـيان شرق پس از اين جـدائـی رابطه بين ايـر. تـاجيـکان را از ايـرانـيان ديگر کامال  جدا ساخت

 .تدريجا  تنزل يافت تا آنجا که اين هويت در اواسط سده بيستم تقريبا  در اذهان مردم عادی گم شده بود( ها پارسی)

يروی در آن زمان ايـرانـيان با پ. در قرن شانزدهم ميالدی بر اين ابعاد جغرافيائی و نژادی يک بعد دينی نيز افزوده گرديد

اين عمل آنهـا را هم از مسلمانان عثمانی و هم از . از فرامين شاه اسماعيل صفوی مذهب شيعـه را مذهب رسمی خود قرار دادند

در اين . خواندند متمايز نمود رسيده و خود را ازبک می (دشت قبچاق)روسيه کنونی  از جنوبتازه که اکثرا   ميـانـه مسلمانان آسيـای

در تاجـيکستان آن روزگار کم  که تعداد شان  ليهيکردند و اسماع ان، بغير از آنهـا که در شيعی بودن پافشاری میجو دينی تـاجيـک

بايد تأکيد کرد که . نبود، تـاجيـکان به مذهب سنی حنفی خود باليدند و روابط خود را با ايران شيعـه مذهب بازهم کمتر کردند

ر و شد و به کابل و قندها نبودند بلکه مأوای آنهـا از سمرقند و بخارا در شمال شروع می تـاجيـکان در اين زمان تنها در ورارود

 .گرديد هرات در جنوب ختم می

بريتانيا و روسيه  هـای بازی اين بار در اثر دسيسه. ی جمعيتی ناحيه يک بار ديگر عوض شد نوزدهم نقشهقرن  در اواخر

جداگانه تقسيم شدند و در دو طرف رودخانه پنج که آن را مورتيمر دوراند بعنوان سرحد بين به دو دسته ( تـاجيـکان)ايـرانـيان شرق 

بريتانيا دولت افغانستان را به رسميت شناخت، تيره  ۱۹۱۹سپس وقتی در سال . دو تيره اين طايفه قرار داده بود، مستقر گرديدند

از آن پس تـاجيـکان که بوسيله ستم ترکان از ايـرانـيان جدا شده . جنوبی اين طايفه جزءاليتجزای کشور نوبنياد افغانستان گرديد

 .اروپـائـيان از همديگر جدا شدند هـای  بازی ديگر در اثر دسيسه بار  بودند باز يک

ير باشند، و سير تـاريـخ شاهد اين يگانگی آنهـا با سا يرانی و مسلمان میها ا شود، گرچه تاجيک همانطوريکه مالحظه می

سابقه  البته اين نوع تغيير در جهان چندان بی. انـيان است، در طی اعصار بصورت ملتی جداگانه رشد کرده و استقالل يافته اندايـر

ايـرانـيان، يونانيان و هنديان همه در اصل هند و اروپائی هستند ولی گذشت ايام آنهـا را چنان از هم جدا نموده که کمتر . هم نيـست

هـای  جنـگ. گاه آنهـا را کامال  در مقابل يکديگر به ستيز واداشته است  از آن مهمتر سير تـاريـخ. ـا آگاهی داردکسی به يگانگی آنه

 .طوالنی بين ايـرانـيان باستان و يونانيان و روميان مدرک گويای اين مدعا است

آنچه امروز . ام تاجيک وجود داشتی قرن بيستم هنوز کشوری به اسم تاجـيکستان وجود نداشت، ولی مردمی به ن در عرفه

شد و  ی امارت بخارا محسوب میاليتجزا يکی از اجزاء" بخارای شرقی"شناسيم در آن روزگار تحت عنوان  ما بنام تاجـيکستان می

 امرای برجسته امارت را تزار روس از .گرديد الحمايه امپراتوری روسيه اداره می ه منغيت تحترنژاد عشي توسط ساالران ترک

از قبيل خدمت نظام، اخذ ماليات و اجر و زجر رعايا تحت نظارت  کرد و امور اداری ميان سران مختلف عشاير ترک معين می

 .گـرفـت آنهـا انجام می
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بغير از خويشاوندان امير و علمای دين که امير در پيشبرد . زندگی در بخارای اميری بسيار دشوار و گاه جانکاه بود

مردم بخارا حتی بر مال و جان خود حاکم . ناپذير بود ه آنهـا احتياج داشت، زندگی برای ديگران سخت و تحملهـای خود ب برنامه

. گـرفـتند نبودند و اموال و امالک و حتی اطفالشان دائم در تحت بررسی دقيق قوشبيگی، جاسوسان او و عجوزگان امير قرار می

ی از دستگاه رؤسای قوم و يا از گشتند و پس از مدت زمان پيشکش امير می رعايا اجبارا   ان زيبایکروی و دختر پسران خوش

عالوه بر اين در بخارای اميران از علوم و فنون و هنر بمعنی واقعی آنهـا  .آوردند هـای نزديک امير سر در می هـای پيشخدمت خانه

شدند مورد توبيخ سخت قرار  ها وارد می جرگه خبری نبود و کسانی مثل احمد دانش که بنا به حس کنجکاوی ذاتی خود به چنين

 .گرديدند و در طی مدت کوتاهی اخراج و نابود می گـرفـتند می

ها به بخارا  ترسيدند که تعليم و تربيت جـديـدی که تاتارها و روس ی قرن بيستم از اين می اميران و علمای بخارا در عرفه

امير از خود . ی پوسيده حکومت اسالمی آنهـا را از بيخ متزلزل سازد توانست شالوده کردند بر پايه اسالم استوار نبود و می وارد می

رعايا بايد بی پرسش فرامين "و " شاه سايه خداست"بر مبنای هـای نو به حکومتی که  لمان و نوآموزان مکتبعپرسيد که آيا م می

دانستند که دست دودمان  هم امير و هم علمای بخارا می ندگذاشت وقعی خواهند گذاشت يا نه؟ اگر وقعی نمی" امير را اجراء کنند

از اين رو امير نسبت به تمام کسانی که با علوم جديد و با فرهـنگ روسيه سر  .گرديد منغيت برای ابد از تاج و تخت بخارا کوتاه می

 .ساخت کرد و در فرصت مناسب آنهـا را نابود می و کار داشتند سوءظن شديد پيدا می

لی در بخارای شرقی در اوائل قرن بيستم بوسيله تاتارها که از چندی پيش به تعليم و تربيت مردم خود پرداخته بودند جنبش م

چندی نگذشت که تاتارها جهت توسعه دادن دامنه فعاليت فرهـنگی خود تـاجيـکان را نيز در جرگه افکار و اعمال خود . آغاز شد

تـاجيـکان پس از فراگـرفـتن اصول ابتدائی تعليم و تربيت نوين . نو به آنهـا ياری رساندندوارد ساختند و در بوجود آوردن مدارس 

جدال بين امير و . شاگردان زبده خود را به خارج فرستادند و امور فرهـنگی و اجتماعی خود را بقدر قابل معتنی به وسعت دادند

گشتند  ای که از خارج بر می کرده اجتماعی و سياسی جوانان تحصيل هـای پيشروان تعليم و تربيت بخارا وقتی شروع شد که خواسته

از آن . آسمان تفاوتپيـدا کرد با امکاناتی که امير، علما و اکثريت مردم بخارا حاضر بودند در اختيار آنهـا قرار دهند از زمين تا

ناميدند و  می" جـديـدی"معارف بودند و خود را يک عده خواهان تغييرات در . گذشته اين جوانان هنوز بر اميال خود مسلط نبودند

ورود . ناميدند می" جوان بخارائيان"ی ديگر خواهان تغيير رژيم و سرنگون کردن سلطنت دودمان منغيت بودند و خود را  عده

خارا را به در عرصه تعليم و تربيت و سياست بخارا اوضاع ساده امارت را مرکب و خود ب"  جوان بخارائيان"ها و " جـديـدی"

اين اعمال و افکار نا آشنا عرصه را بر امير و علمای بخارا . ميدان تبادل افکار و نفوذ فرهـنگ و سياست بيگانه مبدل گـردانـيد

 .تنگ کرد و آنهـا را برای پيدا کردن راه حلی جهت اين مشکل به دست و پا انداخت

ديد ولی عاقبت به اين نتيجه رسيد که تنها راه  ها می اين حرکت امير در ابتداء نجات خود را در يکی و بعد در ديگری از

آخر امارت خود به هـای  طلبان می باشد، لذا در سال بين علمای بخارا و اصالح نجات وی در بوجود آوردن يک برخورد قاطعانه

ی اين عمل ميسر نشد و علما نتوانستند از ول .بخارائيان را از ميان بردارند ها و جوان علمای بخارا ياری رسانيد تا آنهـا جـديـدی

برعکس جور وستم امير و علما بر جوانان راه را برای لشگـر بلشويک به  .کن سازند عهده نوآوران برآيند و نسل آنهـا را ريشه

بودند نجات  پس از ورود به بخارا جوانانی را که هنوز قربانی اعمال زشت امير و علما نشده اين لشگر. بخارای شريف باز کرد

و چندی بعد، جمهوری  را بوجود آوردندبخارا ها جمهوری شوروی  داد و چندی نگذشت که همـين جوانان تحت فرمان بلشويک

 .ازبکستان و در بطن آن، سرزمين مستقل تاجـيکستان تأسيس شد

، مخصوصا  در دولت روس خر جنـگ جهانی اول با تزار بر سر اجحافات آهـای  از سال ميـانـه اهالی مسلمان آسيـای

و باعث کشت و کشتار  دامن گـرفـت ۱۹۱۶ها در سال  اين درگيری. داشتند هائی خصوص فرستادن جوانان به پشت جبهه در گيری

ی تزار را ادامه دادند و با مسلمانان از در جنـگ  ها بعد از در دست گـرفـتن امور ناحيه همان رويه بلشويک. بسياری گرديد

با تزار روس بود کم کم به نام  جنـگ  ميـانـه اين جنـگ و جدال که دنباله جنـگ و جدال مسلمانان آسيـای. آمدندمسلحانه در

 هـای خواستند طنطنه ها مسلمانانی بودند که می باسماچی. ادامه پيدا کرد ۱۹۲۳ – ۱۹۲۲هـای  گری مشهور گرديد و تا سال باسماچی

دولت شوروی که نفع خود را در . و خارجيان را از تصاحب اموال و امالک خود باز دارندملی و رسوم نياکان خود را حفظ کنند 
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ساخت و  ، سرکوب میها ، مانند تزار تـاجيـکان را توسط حاميان قابل اعتماد خود، يعنی ازبکديد تصاحب ذخائر گوناگون منطقه می

 .سپرد د میها و حاکمان پرقدرت خو زمام امور ناحيه را به دست پرقدرت ژنرال

نه  گری بسياری از قوای شوروی از ناحيه خارج شد ولی خروج آنهـا از خاک بخارای شرقی پس از پايان جنـگ باسماچی

سردمداران . تری روبرو ساخت ی بسيار مشکل ئلهگونه بهبودی بوجود نياورد بلکه آنهـا را با مس تنها در زندگی تـاجيـکان هيچ

گری در غضب بودند اقوام ازبک را در تعدياتشان نسبت به مال  هـای باسماچی ی جنـگ ن در بحبوحهشوروی که از درشتی تـاجيـکا

هـای جسمی و روحی  و جان تـاجيـکان آزاد گذاشتند و ازبکان با رؤيای تأسيس ترکستان بزرگ تـاجيـکان را تحت شکنجه

راه اول . کردند ی آسوده بايد يکی از دو راه را انتخاب میبطوری که تـاجيـکان برای حصول فراغت و زندگ. باری قرار دادند رقت

هايشان به مشاغل و مدارس  اين کار راه را برای ورود خودشان و خانواده. نوشتند می" ازبک"شـان خود را  اين بود که در مدارک

ه، که تدريجا  بصورت شهر راه دوم اين بود که از سمرقند و بخارا کوچ کرده به ده کوچک دوشنب. کرد ازبکستان هموار می

درد . ساختند کردند و به جای سمرقند و بخارا دوشنبه را مرکز فرهـنگی، سياسی و اجتماعی خود می آمد کوچ می آباد در می استالين

همـين تحميل اجباری هويت ازبک از يک طرف و کوچ اجباری به نواحی  ی مرهم ناپذير تـاجيـکان از آن ايام  تا امروز زاده

 .هستان از طرف ديگر استکو

آنهـا را مطيع دولت شوروی ( ها ازبک) هـای ناحيه وقتی لنين و استالين از جدال با باسماچيان فارغ شدند و با کمک ترک

نتيجه مطالعات آنهـا اين طور نشان داد که . ترکيسم پرداختند ی پان ها و حل مسأله بمطالعه قدرت روز افزون ترک ،ساختند

رشد صعودی عظيمی داشته و تدريجا  برای خود بصورت يک اتحاد بزرگ و نيرومند  در دامن دولت سوسياليستیترکيسم  پان

ترکيسم بزودی خواهد توانست در مقابل سوسياليسم قدعلم کند و از  از آن گذشته، آنهـا به اين نتيجه رسيدند که پان. درآمده است

قانون  ۱۹۲۴و  ۱۹۲۳هـای  بنابراين در طی سال. پيشرفت آن جلوگيری نمايدسوسياليسم بکاهد و يا اصال  از  پيشرفت جهانی

هـای متعدد و ارعاب اهالی ملت يک پارچه مسلمان  تقسيمات مرزی را در امور سياسی ناحيه وارد گـردانـيدند و با کمک کميسيون

اره امور به فرماندهان شناخته شده سوسياليستی و و آنهـا را جهت  اد و اکثرا  ترک ترکستان را به چند جمهوری نسبتا  کوچک تقسيم

به شوروی کمک کرده  گری هـای باسماچی که در جنـگ یئها اين فرماندهان نسبت به ملت. رؤسای سرسپرده  قبيلوی تحويل دادند

. رفتار می نمودندتفاوتی و کار شکنی  رحمی، بی  هـای شکست خورده با بی بودند با مهربانی و دلبازی و با دستياران باسماچی

 شد حتی اجازه داده نمی و حال آنکه به تـاجيـکان نددرت شدقگونه درد سری صاحب دولت و  بطور مثال ترکمنان آن روز بدون هيچ

 .تا در آن جلسات مرزبندی که مربوط به خودشان بود شرکت کنند

کان بطور اخص به اين معنی نبود که آنهـا تاجـيکستان اعم و تـاجيـ ربطو ميـانـه آسيـای ها نسبت به اهالی تـفاوتی شوروی بـی

خيز آسيا از  برعکس در دهه اول حکومت شوروی تاجـيکستان مانند ساير مناطق حاصلخيز و معدن. را به دست فراموشی سپردند

آنهـا پس . ن شروع شددر حقيـقت مطالعات آنهـا از خود تـاجيـکا. تمام جوانب مورد مطالعه دقيق دانشمندان شوروی قرار گـرفـت

سمرقند و  دادند تا در شهرهـای شدند اجازه می از شناسائی کليه مردم تاجيک به کسانی که حاضر به تغيير هويت تاجيکی خود می

کردند که از قوانين ازبکستان اطاعت  پس از آن که آنهـا قبول می. ند بمانندامد بخارا که اکنون جزء جمهوری ازبکستان بحساب می

بسياری از اين اشخاص در دوران حکومت . توانستند از مواهب زندگی سوسياليستی جمهوری برخوردار گردند هند کرد میخوا

ولی حاضر به قبول سوسياليسم و  شدند کسانی که حاضر به تغيير هويت تاجيکی خود نمی. شوروی  صاحب مال و جاه گرديدند

هـای اکثرا  اروپائی در  شدند تا در تحت نظارت شوروی ستان کنونی فرستاده میآشنائی با زبـان و فرهـنگ روس بودند به تاجـيک

وخش و قرقان تپه فرستاده زارهـای جديداالحداث  گروه بسياری از اين تـاجيـکان به پنبه. ها بکار مشغول گردند مزارع و کارخانه

گرديدند و اما مال و امالک  ی نسبتا  مرفهی میافراد اين گروه نيز تحت سرپرستی حکومت سوسياليستی صاحب زندگ. شدند می

شان نيز  شد و خود شدند از آنهـا گـرفـته می کسانی که حاضر به ترک اسالم، قبول سوسياليسم و يادگيری زبـان و فرهـنگ روس نمی

و  هـای قراتگين بلند کوه ارتفاعاتها اجبارا  در  اين خانواده. شدند تپه بود رانده می که اکثرا  در وخـش و قرقـان شان  یاز مقر زندگ

مهمترين اين اختالفات اين بود که آنهـا نسبت . کرد شان با زندگی تـاجيـکان ديگر فرق کلی پيدا می گزيدند و زندگی درواز سکنی می

تجمالت و تجدد  ماندند و از کار برد هرگونه وفـادار می( وهابی)به کليه آداب و رسوم و بطور کلی شريعت اسالمی خود بطور اشد 
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خدائی  دينی و بی تآتر و زندگی بیسينما و  ،هـای رقص و آواز ورزيدند و حال آنکه ساير تـاجيـکان تدريجا  بسوی دسته احتراز می

 .خوردند علمی متداول سوق می

قيق بقلم د ها و معادن تاجـيکستان را نيز بطور ها، کوه ها زمين عالوه بر کنکاش اجتماعی که بحث آن رفت، شوروی

سپس به موقع خود کارفرمايان زبده از مسکو به تاجـيکستان . گرديد ی مطالعات آنهـا به مسکو ارسال می گـرفـتند و نتيجه می

خوراک ) ی اغذيه هـای تهيه سبک و بکار انداختن کارخانه ايع، وارد کردن صن(پخته)شدند تا در برپا کردن مزارع پنبه  فرستاده می

ی دوم  در نتيجه در دهه. آن به تـاجيـکان شوروی سروری کنند و سطح زندگی ملت شوروی تاجيک را بلند نمايند و مانند (واری 

توان گفت که از  رسيد و می سده بيست و بعد از آن تاجـيکستان شوروی در ظاهر امر همچون يک جمهوری تمام عيار بنظر می

جائی جـمهـوری از نظر سيـاسـی، اقتـصادی  ولی در باطن مردم ته. ردک بعضی لحاظ بصورت کشوری پيشرو و اروپائی جلوه می

 ۱۹۹۰و اجـتماعـی بسيار عقب افتاده و ضعيف بودند و اين عقب افتادگی و ضعف تا زمان فروپاشی دولت شوروی در ابتدای دهه 

 .وان گرديداو کشت و کشتار فر دانيم، باعث هرج و مرج نه تنها ادامه يافت بلکه افزونی گـرفـت و عاقبت، همچنان که می

" هجوم"مثال  جاری کردن . هـای شوروی به حال تـاجيـکان ناسازگار نبودند ی برنامه با اين وجود بايد اذعان کرد که همه

کـن شد و  سوادی بطور کلی از تاجـيکستان ريشـه در پی اجرای برنامه سرتاسری هجوم بی. شوروی بود ای يکی از عمليات پايه

مزرعه )ها تشکيل کلخوز  ای شوروی يکی ديگر از عمليات پايه. دن و نوشتن برای عامه تاجيک عملی الزم و عادی گرديدخوان

هـای بزرگ و  بود که امور کشاورزی جمهوری را از چنگال خانواده( مزرعه عمومی دولتی)و ساوخوز ( عمومی غير دولتی

اين عمل نيز با گذشت زمان باعث بهبودی زندگی بسياری از مردم، . داد قرارمی بـغل و دولت ثروتمند گـرفـته در دست زارعين کـم

در حقيـقت . ميـانـه دسترسی به آب و زمين و وسايل کشاورزی نداشتند گرديد ها به آسيـای بخصوص کسانی که قبل از آمدن شوروی

 .جيـکان را کامال  عوض کردتقسيم اراضی و همگانی کردن آب و وسايل کشاورزی روند زندگی بسياری از تـا

از سران کشوری و لشگری اتحاد جماهير  شماری در دوران جنـگ جهانی دوم، پس از آن که ترور استالين تعداد بی

ی  بدين ترتيب استالين از همه. ها گرديد شوروی را از بين برده بود، اتحاد مجبور به درخواست کمک از همگی جـمهـوری

زيستند و سروران صناعت بودند و چه از آنهـا که به کوهستان رفته با ساير تـاجيـکان  که در شهرها می تـاجيـکان، چه از آنهـا

وی دستور داد . مراوده و معاشرت خود را قطع کرده بودند، خواست تا در امر حراست کشور شريک گردند و به او کمک رسانند

خوزهـای جنوب سهم گذاشته بودند به جبهه فرستاده شوند و وظايف آنهـا در تـاجيـکان شوروی که در بنياد و آبادانی کلخوزها و ساو

اين حکم مورد قبول کامل تـاجيـکان قراتگين و درواز قرار . وخش و قرقان تپه به تـاجيـکان قراتگينی و دروازی واگذار گردد

حاال همـين حکم به تـاجيـکان . بودند ها در حق آنان روا داشته گـرفـت چون آن درست همان حکمی بود که در بدو امر روس

عالوه . ها تالفی تمام اعمال غيرانسانی آنهـا را نسبت بخود بگيرند ها و شمالی داد تا از شوروی قراتگين و درواز اين فرصت را می

دخالتی نداشته گونه  ها، هيچ روس صوصها، بخ ها با رؤيای تشکيل يک حکومت اسالمی که در امور آن شوروی بر اين، آنهـا سال

ها با  ها و دروازی بکالم ديگر قراتگينی. توانستند به اين رؤيا جامه عمل بـپوشانـند طبق اين حکم میباشند بسر برده بودند و حاال 

ای معين و تصميمی آهنين از ارتفاعات جنوب به وخش و قرقان تپه آمدند تا در پيروی از منويات رؤسای قوم خود تاجـيکستان  نقشه

شان فورا  تمام ادارات و مراکز  هـای پدری بدين واسطه پس از استقرار در خانه. هـای کمونيـست پس بگيرند از شوروی را

 .هـای حساس در کلخوزها و ساوخوزهـای جنوب مستقر ساختند فرماندهی ناحيه را از خود کردند و خويشاوندان خود را در پست

هـای  هـای سابق کار خود در جنوب برگشتند، تاجيک مله تـاجيـکان شمال، به محلها، از ج پس از پايان جنـگ، وقتی شوروی

شوروی و . شان جلوگيری کردند ها و بطور کلی از سروری آنهـا در مشاغل سابق قراتگينی و دروازی از ورود آنهـا به کارخانه

ته بودند به قانون اساسی تاجـيکستان رو آوردند و ها پيش پای شان گذاش ها و دروازی که قراتگينی ای تـاجيـکان برای حل مسئله

آنهـا را دو باره از وخش و قرقان تپه بيرون و  ۱۹۱۰ سعی نمودند با به محکمه کشيدن تـاجيـکان قراتگين و درواز، مانند دهه

را باطل خواندند بلکه در  ها نه تنها از قبول قانون شوروی سر باز زدند و آن ها و دروازی ولی قراتگينی. رهسپار کوهستان سازند

جالب اينجاست که آنهـا حتی به اين هم اکتفا نکرده خواهان تشکيل يک حکومت اسالمی و . مقابل به شريعت اسالم التجا نمودند

ای شد  باال گـرفـتن اين درگيری شالوده. تدوين يک قانون اساسی نوين بر مبنای اصول شريعت اسالمی در تاجـيکستان گرديدند
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بصورت  ۱۹۹۰ اين کشمکش در دهه. هـای تاجـيکستان دار بين مسلمانان و کمونيـست هـای دامنه يک سلسله نزاع و کشمکش برای

داخلی، يا به کالم ديگر يک جنـگ برادرکش درآمد که نه تنها قرقان تپه و کوالب بلکه دوشنبه و خجـند را  انمانسوزخيک جنـگ 

 .نيز در بر گـرفـت

در طی اين بيست سال . رفتند س فراموش ناشدنی به حساب میبهـای  هـای پنجاه و شصت سال کان دههبرای اکثر تـاجيـ

وخش که شامل چندين دستگاه هيدروالکتريک و  هـای پيشين خود را در برپا کردن مجتمع تـاجيـکان از يکسو حاصل زحمات سال

کردند و از سوی ديگر گرايش روزافزون همکاران و هم  میواری و تصفيه پنبه بود جمع  ازی و خوراک س کارخانه آلومينيوم

شان شده بود، دو   ها زحمت نصيب در عين اين رفاه و آسايش که در نتيجه سال. نمودند ميهنان خود را به اسالم وهابی مشاهده می

ديگری ادغام جـمهـوری تاجـيکستان  يکی امکان افتادن تاجـيکستان در دست مسلمانان افراطی و. کرد چيز آنهـا را به آينده بدبين می

توانستند سمرقند و بخارا را پس بگيرند بلکه دوشنبه را نيز از دست  در اين صورت آنهـا نه تنها نمی. در جـمهـوری ازبکستان بود

 .دادند می

عوض کرد  آغاز شد، در دوران خروشچف، بافـت اصلی فرهـنگ تاجيک را کامال   ۱۹۱۸اين دوره که با مرگ استالين در 

الزم به تذکر . نگه داشتدر مقابل يکديگر  ها را مسلمان وها  و تـاجيـکان را تدريجا  در دو صف مخالف قرار داد، يعنی کمونيـست

هـای  هـای وی در راه بازگرداندن آنهـا به دوران بردگی سال هـای نيکيتا خروشچف در قبال مسلمانان و کوشش گيری است که سخت

ها مخصوصا  در نابسامان ساختن  گيری اين سخت. اثر نبود چون و چرا از قوانين خشک شوروی بی تابعيت بی پيش از جنـگ و

در حقيـقت، پيش از اين وقايع . را در برداشت یآل کمونيسم نتايج ناگوار مفکوره مسلمانان جوان و دلسرد نمودن آنهـا نسبت به ايده

هـای شصت و هفتاد اين نسل جوان  ولی در سال. دادند اسالم از خود کمترين دلبندی نشان می ميـانـه تنها سالمندان نسبت به در آسيـای

واری و پوشاک پر بود و افراد جامعه  خوراک ها از  خورد و با وجود اينکه مغازه بود که با سرعت بجانب اسالم وهابی سوق می

رد و با وجود اينکه شهر دوشنبه به حد زيبائی خود رسيده بود، ک همه صاحب کار بودند و وسايل تفريح همگانی را دولت فراهم می

پر زرق و برق بود که از درونش بوی خون به مشام  ای کرد به کالم ديگر، تاجـيکستان آن زمان جامعه نارضايتی آنان فروکش نمی

ه و در اواسط سده جان دو باره که در اوائل قرن بين کمونيسم و اسالم شروع شد ای داد که عداوت کهنه رسيد و هشدار می می

بر عکس همان عداوت کهنه در دهه . بينی کرده بودند از بين رفتنی نبود ناسان شوروی پيشـش گـرفـته بود، برعکس آنچه جامعه 

المی انقالب اس .ها بود و نه به نفع اهالی مسلمان جـمهـوری اما ثمری که نه به نفع کمونيـست. رفت که مثمر ثمر گردد هفتاد می

که در ابتدای آن تـاجيـکان نيز سهم گـرفـتند، اوضاع جـمهـوری را کامال   افغانستاندر و درگيری شوروی  ۱۹۱۹ايران در سال 

 .متالطم ساخت

واقعه قابل ذکر ديگر بوجود آمدن يک سلسله روابط فرهـنگی اسالمی است که بين تـاجيـکان شمال افغانستان و تـاجيـکان 

در اثر اين روابط معلمين و شاگردان طرفين بدون توجه به مرز سيـاسـی به رد و بدل . تاجـيکستان بوقوع پيوستجنوب جـمهـوری 

اين حرکت . سطح اين روابط با گذشت زمان باال گـرفـت و عاقبت به حرکت اسالمی تاجـيکستان منجر گرديد. مواد دينی پرداختند

گردانندگان اين حرکت کسانی بودند که . ساختار شوروی به ساختار اسالمی گرديدخواهان تعويض اساسنامه قانونی جـمهـوری از 

به هـای خارج، مخصوصا  در مصر و اردن تحصيل کرده و طالب جای گزين نمودن اصول شريعت اسالمی وهابی  در دانشگاه

 .مفکوره شوروی سوسياليستی بودندجای 

 ميـانـه در شوروی و انعکاس آن در آسيـای( بازسازی و شفافيت)اچف طنين اصالحات ميخائيل گرب ۱۹۳۰ در نيمه دوم دهه

ی خود  و به وسيله آن قوانين از حقوق از دست رفته دنتـاجيـکان اسالمی را بيشتر بر آن داشت که قوانين دموکراسی را از خود کن

ها و  ه در احزاب سيـاسـی وارد شدند و با شورویبنابراين، جوانان تاجيک دسته دست. دفاع نمايند و به اميال و آروزهـای خود برسند

طولی نکشيد که . هـا به مباحثه و مجادله پرداختند ناهـای کار و خياب پرستان تاجيک در مجلس شورا و بيرون از آن در محل شوروی

را با دولت شوروی  مردم سراسر جـمهـوری به هدف آزاد ساختن کشور مشاغل خود را رها کرده به پايتخت آمدند تا تکليف خود

از سوی ديگر دولت طرفداران سوسياليسم را مسلح کرده و در صفی . تاجـيکستان يکسره نموده و در صف اسالميون قرار گيرند
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را در  ۱۹۹۰دهه جا عاقبت به جنـگ داخلی و برادرکش جنوب تبديل شد که بيشتر  اين لشگرکشی بی. در مقابل اسالميون قرار داد

 .فروکش کرد، اما خاکستر آن هنوز پراخگر و قابل اشـتعال است ۱۹۹۱چه شعله آن در سال بر گـرفـت و گر

اشکال کار در . عبور تاجـيکستان از نهاد شوروی سوسياليستی به جهان دموکراسی با اقتـصاد آزاد به آسانی انجام نگـرفـت

که در مسکو جمع شده بود در آن شهر و  ای ند سالهاين بود که اوال  در هنگام فروپاشی اتحاد شوروی تمام ثروت هفتاد و چ

، بخصوص تاجـيکستان، از آن ميـانـه هـای آسيـای در حقيـقت جـمهـوری. هـای اروپائی شوروی باقی ماند هـای جـمهـوری پايتخت

و کارگران اتحاد را به  ثانيا  با از ميان برداشته شدن اقتـصاد شوروی که مواد، کارخانجات. بهره ماندند ثروت انبوه کامال بی

هـای  ساخت ضرر بسيار بزرگی به ساخت اجـتماعـی و روند زندگی شهروندان جـمهـوری آهنگ می پيوست و با هم هم يکديگر می

و برای آذوقه و ساير  صدور پنبه بود ميـانـه آسيـایهـای  دانيم مسئوليت جـمهـوری چون، همانطور که می. خورد ميـانـه آسيـای

بنابراين از بين رفتن اتحاد شوروی نه تنها آنهـا را بدون بازار . به ساير کشورهـای اتحاد متکی بودند ها ج زندگی جـمهـوریمايحتا

ثالثا  اختالفات ايدئولوژيکی مسکو و مسلمانان شوروی در . برای فروش پنبه شان بلکه بدون آذوقه و ساير لوازم زندگی گذاشت

از اين رو . دار تبديل نمود د برای تاجـيکستان اين جـمهـوری کوچک را به يک ميدان منازعات دامنهی جدي ا خصوص تقبل اساسنامه

زندگی سيـاسـی، اقتـصادی و اجـتماعـی  ميـانـه هـای آسيـای پس از حصول استقالليت تاجـيکستان نتوانست مانند ساير جـمهـوری

 .خود را در مدت کوتاهی جهان شمول سازد

شمار تـاجيـکان با پشت کار مخصوص خود از همان اوائل استقالل دست به کار شدند و  هـای بی سختیولی با وجود 

آنهـا ابتداء پست رئيس جـمهـوری را که بواسطه مسائل سيـاسـی مخصوص . اشکاالت را يکی پس از ديگری از پيش پا برداشتند

ساسی جـمهـوری را بررسی نموده شورای عالی حزب کمونيـست را سپس قانون ا. تاجـيکستان ملغی شده بود، از نو احياء نمودند

عاقبت، با ايده بوجود آوردن توازن بين قوا، پارلمان را دو اتاقه نموده سعی کردند اعضای آن را از . به صورت پارلمان درآوردند

د، در سطوح مختلف جـمهـوری اثز رون رچه با کندی به پيش میگها  اين کوشش. ميان اکثريت ساکنان جـمهـوری انتخاب نمايند

 .کرده و تغييرات بسيار ژرف و مثبتی به اوضاع داده اند

هـای حساس و  ام تاجـيکستان را در وحله يکی از مواهب تکرار ناپذير زندگی من در پانزده سال گذشته اين بوده که توانسته

طرفانه مشاهده نمايم و برخورد مردم آن جـمهـوری را در  مهم زندگی سيـاسـی، اجـتماعـی و اقتـصاديش از نزديک و با ديدی بی

به تاجـيکستان  ۱۹۹۰وقتی برای اولين بار در سال . گذرد مطالعه و ارزيابی کنم فشان میامقابل تغييرات سريعی که در اطر

همه مشغول کار بودند،  مردم. شوروی وارد شدم آنجا را کشوری زيبا و سرزنده يافتم که تمام مايحتاج زندگی در آن فراهم بود

اگرچه در آن . بود ها پر از کاالهـای ساخت شوروی همه مملو از مواد خوراکی و فروشگاه هـای دولتی و بازارهـای عمومی مغازه

فردی، اجـتماعـی و سيـاسـی وجود نداشت، ولی تمام گفت وشنود جوانان تاجيک در گرد بازسازی،  هـای اجتماع اثری از آزادی

امکانات اين فضای باز مرا بر آن داشت که برای مطالعه افکار تـاجيـکان به دوشنبه . زد فهمی چرخ می خودشناسی و هم شفافيت،

 .برگردم و مدتی در شهر زيبای دوشنبه بمانم و چگونگی گذر اين خلق را به دموکراسی ثبت گردانم

اصال  اثری از . کامال  غير مترقبه روبرو شدم ای منظرهبرای اقامت يک ساله به تاجـيکستان برگشتم با  ۱۹۹۱وقتی در سال 

هـا، از فرودگاه تا هتل تاجـيکستان، کسی بجز افراد نظامی  در طول و عرض خيابان. آن زندگی قبلی که ديده بودم بچشم نمی خورد

ترسند از  رخ داده و مردم می در هتل گفتند که يکی دو روز پيش در اين ناحيه شهر قتل عام. و جوانان عبوس اسلحه بدست نديدم

اوضاع تا شش هفت ماه به همـين منوال بود تا عاقبت تدريجا  امنيت به شهر برگردانده شد و دشمنی . هايشان پا بيرون بگذارند خانه

 .تفاوتی نسبت به يکديگر تبديل گرديد دوست و همکار بودند به يک نوع بی ۱۹۹۰مردمی که در 

چنان وخيم ماند اما گمان اين که عاقبت صلح جای جنـگ را خواهد گـرفـت به مردم  اوضاع هم ۱۹۹۳و  ۱۹۹۱هـای  در سال

به قرقان تپه، دنقره، کوالب و کافرنهان سفرکردم و اثرهـای خانمانسوز جنـگ داخلی را بچشم خود  ۱۹۹۳در سال  .داد دلگرمی می

ها از بدو کار در نواحی وخش و  طول جنـگ تمام آنچه شورویدر . آور بود زندگی در جنوب بس اسفناک و رقـت. مشاهده نمودم

شده ها، مدارس و ادارات دولتی منطقه با خاک يکسان  زارها، کارخانه زارها، پنبه کشت تمام ،بين ساخته بودندـيجـقرقان تپه با عرق 

 .بود
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زندگی به تاجـيکستان آمدم  ۱۰۰۱و  ۱۰۰۰هـای  وقتی در سال. چرخد گويند جهان هميشه بر يک مدار نمی خوشبختانه می

حاال تـاجيـکان سرور خود بودند و برای حل و فصل . تدريجا  به سطح رفاه زمان سوسياليستی برگشته بود، اما با يک تفاوت فاحش

 .گـرفـتند امور دولتی و شخصی خود از کسی بجز سران ملت تاجيک دستور نمی

هـای اميران منغيت، قشون  ـخ سده بيستم تـاجيـکان است که با جفا کاریآنچه در باال گذشت شرح مختصری در باره تـاري

و شفافيت ميخائيل  یهـای خروشچف و بازساز گيری شود، با ترور استالين و سخت سرخ شوروی و عشاير ازبک شروع می

شود،  همانطور که مشاهده می. درسـ ن مـیاپايه مانوف بحعلی ر يابد و با سرداری دولت و رياست جـمهـوری امام گرباچف ادامه می

اگر بخواهم آنچه را که مشاهده کرده ام در يکی دو جمله . اين تـاريـخی است پر تالطم و مملو از خود گـذشـتگی و دليری و کاردانی

گی خالصه کنم حاصل تجربه ام اين خواهد بود که در طول قرن بيستم و در خالل حوداث ناگوار آن ملت تاجيک خود را از برد

هـای مختلف علمی، ادبی و هنری جهان ظاهر گرديد و  اعصار نجات داد و در اواخر سده پـا بـپای ساير ملل جهان در ساحه

هـای نوين مزين شد و بازتابی تازه گـرفـت و پسران و دختران تاجيک بجای  فرهـنگ تاجيک ديگر با زيور علم. خودنمائی نمود

از اين گذشته، جهانيان از طريق سازمان . هـای معتبر جهان باز کردند ا به مدارس و دانشگاهاميران راه خود ر گجفا کشی در ار

هـای اصالحی آنهـا و در بلند داشتن نيت پاک تاجيک از بذل  ملل متحد از صميم قلب به ياری تـاجيـکان شتافتند و در پيشبرد برنامه

 .گر شود  گذشته نياکانشان روشن و تابناک جلوه باشد که آينده تـاجيـکان چون .مال و جان دريغ نکردند

 

 پرفسور ايرج بشيری

 دانشگاه مينه سوتا

 اياالت متحده امريکا
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 :هـا اشـتراک کنندگـان بحـث

 به ترتـيـب الفبـا

 ابراهيم عثمان، استاد دانشگاه تاجـيکستان و عضو پارلمان

 ساله ۳۹الدين صالحی، سابق آموزگار مکتب در سمرقند،  احسام

 زاد، استاد دانشگاه پنسيلوانيا، اياالت متحده امريکا اکبر تورسان

 کادمی علوم ازبکستانآيوف، کارمند علمی  الکساندر جمعه

 جان غفوروف اناتولی گريـبنيف، سابق دستيار بابا

 زاد، نويسنده تاجيکـه اوران کو

 ايرج بشيری، استاد دانشگاه مينه سوتا، اياالت متحده امريکا

 "معارف و مدنيت"ی نسا بردی يوا، سابق سردبير بور

 هللا عبدالرزاقـوف، هنرپيشه تآتـر و سينمای تاجـيک حبيب

 حقنـظر نظروف، کارمند علمی آکـادمی علوم تاجـيکستان 

 حيات نعمت، شاعر و رئيس جامعه فرهنگی شهر سمرقند

 "آموزگار"نامه  دارا دوست، کارمند هفتـه

 نگار تاجـيک ه و روزنامهدادا جان رجبی، نويسند

 دوران عاشوروف، سابق مدير شعـبه ک م ح ک تاجـيکستان

  شناسی آکـادمی علوم تاجـيکستان شناس از پژوهشگاه تاريخ و مردم دولت خواجه داودی، تاريخ

 رحيم ماسوف، آکادميسين آکـادمی علوم تاجـيکستان

 رستم شکوروف، استاد دانشگاه لومونوسوف مسکـو

 کارمند علمی آکـادمی علوم تاجـيکستانزاده،  دیرسول هـا

 وف، کارمند علمی آکـادمی علوم تاجـيکستان رقيب عبدالحی

 شوکت نيازی، معاون رئيس اتحاديه نويسندگان روسيه

 صفيه حکميوا، آکادميسين آکـادمی طبی اتحاد شوروی

 عثمان ايشانزاده، کارمند علمی آکـادمی علوم تاجـيکستان

 ف، استاد دانشگاه خجندعثمان غفارو

 غفار حيدروف، استاد دانشگاه دولتی خجند 

 شناس تاجـيک ولی صمد، ادبيات

 "پـيوند"المللی  کمال عينی، رئيس سازمان بين

 ـ فرانسه" کورير انـترنشنل"گيسوی جهـانگيری، پژوهشگر و کارمند روزنامه 

 گلچهره ميرشکر، همسر شاعر معروف ميرسعيد ميرشکر

 شکوری، آکادميسين آکـادمی علوم تاجـيکستانمحمد جان 
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 ساز زيدهللا شهيدی مرحبا شهيدی، همسر آهنگ

 وف، استاد دانشگاه خـاروقي مساعد شيرغازی

 "انـترنيوز"مسرور عبدهللا، پژوهشگر تاجـيک، کارمند 

 معروف رجبی، کارمند آکـادمی علوم تاجـيکستان

 امير بخـارا( ويژه پزشک)الديـنوا، دختر طبـيب خاص  منيره غياث

 ميرزا شکور زاده، اديب، پژوهشگر و ناشر تاجـيک

 ، دبير پـيشين کميته مرکزی حزب کمونيست تاجـيکستان بايوف الچه. ت ، فرزندابايوف موجوده الچه

 نظام نورجانوف، کارمند علمی آکـادمی علوم تاجـيکستان

 نماز حاتم، کارمند علمی آکـادمی علوم تاجـيکستان

 شناس و کارمند علمی آکـادمی علوم روسيه مير گينيس، تاريخوالدي

 يوسف يعقوبی، کارمند علمی آکـادمی علوم تاجـيکستان

 ...و ديگران 

 

 نخبرنگارا

 به ترتيب سهـم آنهـا در آماده ساختن مواد برای کتاب

 زاد  ميرزا نبی خالق

 الهـام جماليـن

 آدش استاد

 مقصود حسين

 سياف ميزروب

 ی ا فرغانهمير اسرار 

 جمال ه ميرزا جالل شا

 

 :هـای از گذشته صدا

 :هـا و صداهـای تاريخی فراوانی استفاده شـده است از جمله از متـن"  تاجـيکستان در قـرن بيستـم"در برنامه 

 اتوخان لطيفی

 بايوف تورسون الچه

  يوف رحمان نبی

 رحيم هـاشم

 دولت عثمان

 شادمان يوسف

 يوف صفرعلی کنجه

 ين عينیصدرالد
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 طاهر عبدالجبار

 بايوف عبدهللا رحيم

 ابوالقاسم الهوتی

 يوف هللا خواجه فيض

 قدرالدين اسالنوف

 محمود واحد

 ميخائيل کالنـين

 ميربابا ميررحيم

 ميرزا تورسونزاده 

 واالديمير لنـين

 يوسف استاليـن

 و ديگران
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 فصل اول

 

 ميانه را اشغال کرد روسيه آسيای

 

با ايـن حـال، اوضاع و احـوال جهـان . نه قـرن بيسـتم آبسـتن تغـيـيرات و تحـوالت جـدی بـودجهـان در آسـتا

 .دـرديـگ بخش تـرسيم می بـرغم بحـرانی بـودن آن، امـيد

در آغاز قرن بيستم از تأسيس نمايندگی امپراتوری روسيه در بخارا چهار سال گذشته بود و امارت بخارا 

ميانه و تقرب به مرزهای  ها سرگرم تحکيم مواضع خويش در آسيای روس.  يه درآمده بودالحمايه روس عمال  تحت

بازی "ميانه که به نام  رقابت بين امپراتوری بريتانيا و روسيه در آسيای. امپراتوری انگليس در هنـدوستان بودند

اصال  ". . . ـک، اين امر زاد، مورخ تـاجيبه قول اکبر تورسون. کرد معروف است، شدت بيشتر کسب می" بزرگ

تـاجيـکان محروم از حاکميت سياسی . های ژئـوپولتيک بريتانيا و روسيه اقـدامی بـود برای به مـوازانه آوردن منفعت

گون را نيز  های گونا گون، بلکه تمدن های گونا را ضرورت تاريخی پيش آمد، که حضور در ترکيب نه فقط دولت

."تجربه کنند
 

ازجـمله خـوارزم،  ميانه گرانه خـويش به سمت جـنوب و اشغـال شهـرهـای آسيای ـرکت اشغالهـا بـه ح روس

مـيانه بـه نـوعـی از مستعـمرات روسيه  هـای آسـيای ادامـه دادنـد و دولـت. . .  قـوقـند، خـيوه، تاشکـند، خـجـند، مـرو 

های گـوناگـون  هـائی بـودند که مليت دولت" . . . ک، اينها بـه عـقيده مسرورعــبدهللا، پـژوهشگر تـاجيـ.  تبـديل شـدند

کردند و مفهوم ملت را متحد می
25
گفتند ما  می. . . فهمـيم، در آن دوره وجود نداشت،  با آن معنائی که امروز ما می 

 ." ملت بخارائی هستيم

نسبی برخوردار بود، اما ها از يک آرامش و ثبات  امارت بخارا با وجود اينکه در آستانه لشگـرکشی روس

کفايتی شان   ها عالوه بر بی اين رژيم. برد ماندگی و انزوا به سر می ميانه در نهايت عقب مانند ساير مناطق آسيای

 . ديگر در اختالف و دعوا، جنگ و جدل بودند پيوسته با هم

خيوه، مرو، تاشکند و  کفايتی و کشمکش بين آنها شهرهای ماندگی، بی ها، با استفاده از همين عقب روس

های  خجـند را اشغال کردند و مرزبانان روسيه با اشغـال و الحـاق بدخشان تـاجيـکستان امروزی به سرزمين

 .امپراتوری پترکبـير، عمال  در نزديـکی با مرز هنـد بريتانيای کبير خـيمه زدند
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 اما. د گرديدوارميانه  از جمله آسيای منطقهقرن بيستم در ادبيات سياسی  غازدر آويت قومی ـويت ملی و هـه و دولت، م ملتـمفاهي: ملت.  

تـاجيـکان  .است نبودهاز دقت الزم برخوردار  به مفهوم برگردان اروپائی آن، ميانه  آسيایگيری اين واژه ها در قلمرو ادبيات سياسی  کاربه 

عثمانی  تحصيل  و ترکيه در روسيه ميانه که عمدتا   اين نخبگان آسيای. خواندند بخارا خود را بخارائی و يا ملت بخارا و يا امت مسلمان می

ميانه به مفهوم  ها با حضور خويش در منطقه از جمله در بخارا اين مفاهيم را در سرزمين های کثيرالمله آسيای روس چنين کرده بودند و هم

 .ک. ن. آوردند و گسترش دادندی آن ئاروپا
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ی که روسيه در اروپا داشت، پيوند ميانه با مشکالت بسياری از پژوهشگران حرکت روسيه را به سوی آسيای

موجب شد که روسيه برای ايجاد فشار به  ۱۸۵۶از جمله شکست روسيه در جنگ معروف کريمه در سال . دهنـد می

در همين رابـطه پرفسورايـرج . انگليس خود را به مرزهای هنـد بريتانيا نزديک کند تا از انگليس امتياز به دست آورد

ها در اين ناحيه  ها با آمـدن انگليس آمـدن روس"سـوتای امريکا براين عـقـيده است که   اه منـيهبشـيری، استـاد دانشگ

." بستگی بسياری دارد
 

در اين رابطه، نويسنده شهير . زد های اروپائی و آسيائی دست و پا می از طرف ديگر روسيه در ميان انديشه

خوار وغالم  ما در اروپا مفت. ا آسيا شايد يک نجات اصلی باشددر تقدير آينده م: "نويسد روس فيدر داستايوسکی می

فقط .  . . در اروپا ما تـاتـار هستيم، ليک در آسيا ما اروپائی خواهيم شد . هستيم، اما در آسيا جناب خواهيم بود

." ضرور است که حرکت شروع شود
 

ر رقابت در بازارهای اروپائی شکست گام برداشته بود و کاالهای آن د داری روسيه که در راه رشد سرمايه

کامی شکست در جنگ کـريمه، بازارهای جـديـدی را برای فروش  خواست مزيد بر جـبران تـلخ خـورده بود، می

. ميانه برای آنها بهترين جا بود رو آسيای از اين. کاالهای روسی و منبع مواد خام برای صنايع روسيه جستجو کند

کفايت منطقه را  های ناتوان و بی ميانه، دولت ت فوق در راه پـيشروی به سمت آسيایها بادر نظرداشت نکا روس

 .شکست دادند و شهرهای آن  را يکی پس از ديگری اشغال کردند

به قول ." کردند اصالحات مملکت خود را طلب می"هـا  دانشمـندان بخارا قبل از اشغـال بخارا بـوسيله روس

جمله احمد دانش زاده از پـرفـسور رسول هادی
26
 
 

ها و يک نهاد مشورتی را برای اميران  پيش از همه تشکيل وزارت
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ت در بخـارا  در نيـمه دوم قرن نـوزده ، متفـکربـزرگ و انديشـه پـرداز بـرجـسـته اصالحا(۱۸۹۷ - ۱۸۲۷) احـمد دانـش . 

در بخارا زاده شد و آموزش ابتدائی  سنتی را در همانجا فرا گرفت و بعدا  به مطالعه  رياضيات، علوم طبيعی،  ۱۸۲۷او در . بـاشد می

 . وی در نقاشی و خوشنويسی استعداد داشت. نجوم و فلسفه اسالمی پرداخت و به خدمت دربار درآمد

های کشور خويش آگاه بود و از سوی ديگر جريان تحوالت کشورهای شرق و غرب  از يکسو به واقعيت "احمد کله"معروف به  احمد دانش

نقش روشنگرانه او در عرصه اصالحات و از جمله اصالح نظام معارف در قرن نوزده و اوائل قرن .  بويژه روسيه را مطالعه کرده بود

ترين آثار قرن نوزده در  نوشته شده يکی از برجسته ۱۸۷۶احمد دانش که در سال " نـوادرالـوقـايع"کتاب . بيست در بخارا برجسته است

 .ميانه نـقـش با اهميت داشته است ميانه است که در تحول فکری و سياسی تجـددخـواهان آسيای آسيای

را به دست آورده و " نـوادرالـوقايع"نش بنام صدر ضيا يک نسخه کتاب احمد مخدوم دا ۱۸۹۹در سال : "نويسد که محمد جان شکوری می

رونويس آن را به شاعر جوان و خوشنويس مشهورعبدالواحد منظم سپرده و با دستخط مؤلف مقايسه نمودن رونويس را به عينی و حيرت 

بعد از آنکه اين سه . منع بودرا پنهانی انجام دادند، زيرا مطالعه اثرهای احمد مخدوم ( سفارش)منظم، عينی و حيرت سپارش . فرموده بود

محمد جان ." )روی داد و به فعاليت روشنگری و تجدد قدم گذاشتند" انقالب فکری"آشنا شدند، در آنها " نوادرالوقايع"جوان با مفاهيم 

 ( ۸. ، ص۱۳۸۰شکوری بخارائی، صدر بخارا، تهران، 

تأليف کرده " رساله يا مختصراز تاريخ سلطنت خاندان منغيتيه"ه نام هـای اخير اثری با ارزش تاريخی ب احمد دانش در تاريخ سياسی سده

 .چاپ شده است( شهر دوشنبه)آباد  در استالين ۱۹۶۰است که به سعی، اهتمام و تصحيح عبدالغنی ميرزايف در 

اما او پذيرفتن آن مقـام را به  .نمايد برای احمد دانش منصب بلندی را در خانات بخارا پيشنهاد می ۱۸۷۴امير مظفرالدين، امير بخارا در 

 .کند شرط اجرای اصالحات از جانب امير در کشور موکول می

وی اين رساله را به . شمارد نگارد اصالحات مورد نظرش را بر می می" رساله در نظم تمدن و تعاون"ی بلندی که با نام  احمد دانش در مقاله

در نتيجه احمد دانش از خدمت دولت دست کشيد و کناره . حی احمد دانش را رد کردامير پيشنهادهای اصال. امير مظفرالدين پيشکش کرد

پـرفـسور تـورج اتـابکی، سفر احمد دانش . )در گذشت ۱۸۹۷اش را در انزوا گذارند و در  احمد دانش بيست و دو سال باقی مانده زندگی. گرفت

 .ک .ن( ۴۲۳. ، تهران، ص۱۳۷۷به سنت پترزبورگ، ارج نامه ايرج، 



 

30 

 

دارالمشوره تعيين کند و به آن رئيس . . . سلطان را گريز نبود، : ". . . نـويسد احمد دانش می. کرد بخـارا پيشنهاد می

. گيرد کند و مزد می ور است، کار میامير مثل هرکس يک مزد. امير نبايد حاکم مطلق باشد. . . قوی منصوب گرداند

". . .
 
 

های درونی  کفايتی همراه با کشمکش رکود و بی. گونه اصالحات راه نـدادنـد اما مقامات امارت بخارا به هيچ

 . ها فراهم کرد های منطقه زمينه مساعدی را برای غلبه روس های پی در پی ميان خانيگری و جنگ

های کثيرالملله  گرائی در سرزمين موجب گسترش بيماری مليت ها با حضور خويش در منطقه روس

ترکيست روشنفـکران پان: بـه قـول دانشمـند غـربی روبـرت بـاومـن. ميانه گـرديـدنـد آسيای
27
اسالميست و پان 

28
 

ست به های خود يافتند و با استفاده از وضع به وجود آمده د ميانه را منطقه مهمی برای پخش و گسترش عقيده آسيای

 .بـاربود عملياتی زدند که پيآمد آن برای منطقه فاجعـه
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قـرن نوزده به ای پايانی ـه در دهـه شان در چين تـين ایـه های دريای سـياه تا کوه ايده گرد آوردن همه ترکان جهان از کرانه : ترکيسم پان .  

 .ترکيه تبديل شدهای  صورت يک انديشه سياسی شکل گرفت و از قرن بيست به يکی از محورهای سياست حکومت

نی در نيمه دوم قرن نوزدهم که تحت تأثير ناسيوناليسم غربی قرار گرفته بودند، نخستين محفل ناسيوناليستی را در گروهی از روشنفکران عثما

آنها بر اين عقيده بودند که ناسيوناليسم خواهد توانست روحی تازه در کالـبد جامعه ترک بـدمـد و معضالت آن . امپراتوری عثمانی تشکيل دادند

در آورند و  ترکيسم اسالميسم را در خدمت پان پانتا نخست کوشيدند آنها در گام د، ـدنـمعروف ش" های جوان ترک"به نام اين گروه . را حل کند

پرداز و  که نظريه " اتحـاد و تـرقـی"کميته مرکزی حزب . ميانه مستقر سازند حاکميت ترکان را در قلمرو کشورهای اسالمی از جمله آسيای

برنامه رواج زبان ترکی را در سراسر امپراتوری عثمانی مطرح کرد و آن را شرط الزم برای تثبيـت  ۱۹۱۱در  م بودرکيسـت مجری سياست پان

 .دانست ها  ی ديگر ملت  حاکميت ترکان و استحاله

راتوری عف امپقرار داشت، اما در دوران ض خالفت اسالمیای در خدمت  به عنوان وسيله اسالميسم در امپراتوری عثمانی ايدئولوژی پان

ترکيسم به عنوان انديشه اتحاد سياسی و جغرافيائی ترکان سراسر جهان پررنگ  رنگ باخت و پان ندک اندکااسالميسم  مذکور، ايدئولوژی پان

يشتر از پيشينه و در اين راستا ب پرداختند  های سياسی به تالش زبان کی اقوام و ملل تر ها در مسير يکی شمردن تاريخ و گذشته ترکيست پان.  شد

 .تمدن اسالمیاز گرفتند تا  قومی الهام 

نی اهبرد دولت عثمرا و" های جوان ترک"ترکيسم در خالل جنگ جهانی اول به سياست عملی  بسياری از صاحبنـظران بر اين نظرند که پان

فروپاشی اتحاد شوروی .  کيه حضور داشته استای تر ای نيافت، اما پيوسته در حاشيه رويگرد منطقه گاه وجه گسترده اگرچه هيچ .تبديل شد

 .برای حضور فعال آنها در اختيار شان قرار داد فتاد سال سقوط دولت ترکان جوانـی را بعد از هئهای طال فرصت

تاجيکستان و  با در نظرداشت اينکه کشورهائی مانند روسيه، چين، ايران، بلغارستان، يونان، ها ترکيست پان نظران، به نظر بسياری از صاحب

ترکيستی را در مورد تماميت ارضی خويش نوعی اقدام دشمنانه تلقی  و حرکت پان ترکيسم حساس هستند افغانستان در رابطه به ايدئولوژی پان

از جمله  آنها در مرحله نخست بر ايجاد و گسترش روابط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیرو  از اين .کنند کنند، با احتياط و تدريجی عمل می می

راديوئی های  ها، شبکه سيس مکاتب، دانشگاهأ، تآنهاهای آموزشی و تاريخی مورد نظر  ترويج فرهنگ، زبان و سيستم سياسی ترکيه، چاپ کتاب

ا آن کشوره زبان های تحصيلی برای دانشجويان ترک چنين دادن بورس هنری، تاريخی و سياسی مورد نظر و هم های و تلويزيونی و پخش برنامه

  .های نفوذ تلقی می شود برای آنها بستن قراردادهای اقتصادی و بازرگانی به عنوان يکی از اهرم. کنند برای آموزش در ترکيه، تأکيد می

پان ترکيسم به عنوان انديشه گرد آوردن همه اقوام پراکنده ترک تحت حکومت واحد پيش از آغاز جنگ جهانی اول شکل گرفت و در جريان 

اين نيرو برای يک پارچه کردن بافت قومی ترکيه و طرد اقوام ديگر . و راهـبرد دولت عثـمانی تبديل شد" تـرکان جـوان"است عملی جنگ به سي

  .ک. ن. در پی داشت( ۱۹۱۵)و يا ترک نمودن آنها دست به اقداماتی زد که تصفيه نژادی صدها هزار ارامنه را 

28
مه دوم قرن نوزدهم به منظور وحدت سياسی و فرهنگی دنيای اسالم زير پرچم اسالم در مخالفت با جريانی بود که در ني: اسالميسم پان.   

های قرن  چنين در سياست امپراتوری عثمانی از ميانه هم. پرداز برجسته اين حرکت بود الدين، انديشه سيد جمال. استعمار غرب براه افتاد

ن عثمانی به عنوان خليفه مسلمانان وظيفه حراست از دين را بعهده داشت و اين امر در قانون سلطا. کند سم برجستگی پيدا میاسالمي پان نوزده

 .برجا ماند اسالميسم پا بازهم سياست پان  ۱۹۲۴بعد از لغو خالفت اسالمی بوسيله مصطفی کمال  در . ثبت شده بود ۱۸۷۶اساسی عثمانی 
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پـرفـسور ايـرج بشـيری بـر اين عقـيده است که شکست اميـر مظفـر به وسيله لشـگر روس حـاکـميت اميران 

تحت ( داخلی و خارجی)اوال ، بخارا از نقطه نظرسياسی : "گـويد او می. منغيت را از سه جهت مورد تهـديـد قرار داد

ثانيا ، از نظر فرهنگی نظام جديدی در سرتـاسر قـلمرو امير تحـميل شد و امـير مجبور به . نظارت روسيه قرار گرفت

بازسازی اجتماعی و تغيـيرات در قوانين گرديد و ثالثا ، از ديدگاه اقـتصادی  بخارا به يک منطقه زراعـتی برای 

بـانی ناظران ترکی روسيه به کشت پنبه، غله و پرورش حيوانات  يدهروسيه تبديل گرديد که در آن تـاجيـکان تحت د

جنگ به ( غرامت)پرداختند و حاصل کار خود را توسط همان ناظران برای پرداخت تاوان  می( داری دام)

ها سعی کردند که زندگی فئـودالی را ريشـه کن کنـند و به جـای آن نهـال  روس. . . فرستادند پترزبورگ می سن

اما . چـون يک پـديـده بورژوازی پـرورش دهنـد گرائی هم ملت ی داری را غـرس نمايـند و آن را به وسيله ايـهسرم

 " .ها بلکه تاجيکان برداختند متأسفانه، بعد از برپا شدن حکومت شوروی، تاوان اين اشتباه بزرگ را نه روس
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 فصل دوم

 

 ها پروران و جديدی ظهور معارف

 

ی شـئون زندگی  ميانه و ريشه گرفتـن آنها در ايـن سرزمين بـر همه ها به آسيای يافـتن روسبدون شک راه 

ها آغاز  ها و مردمان محل در همه عرصه منطقه تأثير گذاشت و متـقابال  تأثير پذيرفت و بـدين ترتيب آمـيزش روس

به نحـويکه از يکـسو آنـها را بـا جـديـدتريـن ميانـه را متحـول ساخـت  روسـيه ساختـارهـای زنـدگـی جامعه آسيـای. شد

گون  های گونا ها و جنبش آوردهای فنـی و علمی اروپا آشنا ساخت و از سوی ديگر ظهور و رشد جريان دست

ميانه را با حيات سياسی خود گره زد و بدين ترتيب حرکت خاور به سوی باختر  اجتماعی، سياسی و فرهنگی آسيای

 .از گرديدميانه آغ در آسيای

اش را که اداره کردن بخارا از نام امير بخارا بود، پنهان  مقصد و نيت اصلی" حکومت پادشاهی روسيه"

دانستند، اکنون در سايه پادشاه روس پناه گرفته  امير بخارا که رعيتـش او را سايه خدا در روی زمين می. کرد نمی

 های خـود چون و چرای امير بخارا از اوامر سرکرده  اعت بیها به اط به قول مورخ تـاجيـک، نماز حاتم روس. بود

وی به لشگر روس . کرد چون وچرا در وقـتـش اجراء می ها را بی ی سفارش  دادند وامير بخارا همه بهای بلندی می

 . نمود تکيه زده بود و از آنهـا برای سرکوب مخالفـان و جـنبش ناراضيان خود استفاده می

کرد و مردم عليه امير و دستگاه او  گری بيداد می خارا ظلم و استبداد، رشوه و چپاولدر قلمرو امارت ب

و يک سال بعد قيام مردم کوالب را به کمک  ۱۹۱۳حصار در  ی امير شورش مردمی را در ناحيه. شوريدند می

 .تها بشکل پراکنده ادامه ياف ها مقاومت نظاميان روس سرکوب خونين کرد، اما برغم اين سرکوب

را رسما  به امـپراتـوری روسيه ملحـق ساخـتند وعمال  بـا هنـد " بـدخشان کوهی" ۱۹۰۵هـا در  روس

آمدهای ايـن رقـابت در  يکی از پی. مرز شـدنـد و رقابـت بـين روسـيه و بريـتانيا تشـديـد گـرديد بريتانيائی هـم

 .باشد ين سرزمين میميانه تقسيم تـاجيـکان بدون دخالت اراده شان در چند آسيای

بخارائيان ها و جـوان پروران و بعـدا  جـديدی در چـنين اوضاع و احـوال در ابـتداء معـارف
29
در جـهت  

 .اصالح جامعه افـکار و عقايدی را مطرح کردند

                                                 
29

اسی ـ اجتماعی ميان نيروهای ارتجاعی، متعصب و سنت گرا از يکسو و نيروهای در اوائل سده بيستم مبارزه سي:  جوان بخارائيان.  

روشنفکر جـوان هوادار اصالحات از سوی ديگر در ماوراءالنهر شدت کسب کرد که در نتيجه نيروی جديدی در بخارا پديد آمد که در اوائـل 

ثبت " جوان بخارائيان"تأثير جريان ترکان جوان قرار گرفت و به نام ها به تدريج در تحت  حرکت جديدی. "شد ناميده می" ها جديدی"به نام 

 .ک. ن(. ۵۳. ، ص۱۹۹۷تـاجيـکان ماوراءالنهر، خالق زاده، دوشنبه، ." )شد 

هائی مانند  با انتشار نشريه" جوان بخارائيان"سهم با اهميتی داشته است و البته هم زمان " ها جديدی"مطبوعات شرق در امر تشکل نهضت 

واکنش شديد ماليان متعصب و " جوان بخارائيان"نوگرائی . به پخش و ترويج افکار خود همت گماشتند. . ، "بخارای شريف"، "سمرقند"
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و هـا  هـا، قـديمی جـديــدی: "کنـد مـی دیـبن پـرفـسور ايـرج بشـيری نيـروهـای آن دوران را چـنيـن صـنف 

 های خواستند اسالم را به صورت نو دربياورند و در عرصه تعليم و تربيت از شيوه ها می جديدی. بخارائيان جوان

های اسالمی را آن  خواستند ارزش ها برعکس می قـديمی.  جديد استفاده کنند و آزادی بيشتر بـه زنان داده شود

خـواستند در  بخارائيان می جـوان. باشند، به مدرسه نروند طوريکه بود حفظ بکنند، چنانچه دختران بايد حجاب داشته

امور مملکت دخالت کـنند و امير سيد عالم خان
30
 ."را ساقط کـنند و نظام جمهوری را برپا دارند 

مـيانه را به يـک حــرکت عـمومـی  هـای جـديد سـياسی در آسـيای اکـثر پـژوهشگران ظهـور جـنبش

در ايـن رابـطه معـروف رجـبی، دانشمند تـاجيـک بـر اين عقـيده است که .  دهنـد وند مـیطلـبانه جهـانی پـي اصالح

ی شرق  های فرهنگی و سياسی غرب ارتباط دارد، منتـها اين نهضت بر زمينه ها به نهضت روی صحنه آمدن جديدی

خود رسيده بود، در امارت که اين جريان در ترکـيه، مصر و ايران به اوج رشد  هنگامی. تطابق و انکشاف يافت

منتشر شد، در  ۱۸۳۷مثال  نخستين روزنامه در ايران در . داشت ی خود را برمـی های کـودکـانه بخارا نخستين گام

"بـخـارای شريف"حاليکه نخستين روزنامه به نام 
31 

ها و  البته نقش روزنامه. در بخارا منتشر گرديد ۱۹۱۲در  

.در امر انکشاف اين جريان بسيار برجسته استها در تمام کشورهای خاور  مجله
 

                                                                                                                                                         
دست به قتل عام هزارها روشنفکر  ۱۹۱۸ـ  ۱۹۱۷امير عالم خان را در پی داشت و آنها نمايندگان اين جريان را کافر دانستند و در سال 

بخشی از نيروهای . را در پی داشت" جوان بخارائيان"اين سرکوب خونين پراکندگی و فروپاشی سازمان . کمتر نظير دارد زدند که در تاريخ

ترکيسم پيـوستند و تجددگرايان و تجددگرائی آنها به بوته فراموشی  اسالميسم و پان به بلشويسم و بخشی هم به پان" جوان بخارائيان"جنبش 

 .ک. ن. سپرده شد

30
کيلومتری شمال شهر  ۱۵به افغانستان پناهنـده شد و ابتداء در قلعه مراد بيک در  ۱۹۲۰در سال : (۱۹۴۴ - ۱۸۸۰) مير عالم خانا .  

روبيه کابلی ماهانه  ۱۲۰۰۰کيلو متری جنوب شهر کابل جابجا شد؛ از طرف دولت افغانستان   ۱۰به ( هللا فتح)کابل و بعدا  در قلعه فتو 

 . در کابل در گذشت و در همانجا دفن گرديد  ۱۹۴۴او در . شد ه میبرايش حقوق پرداخت

تاريخ "و رهبری صوری آنها خاطرات خود را به نام " باسماچيان"های پناهنـدگی در افغانستان عالوه بر ارتباط با  امير بخارا در سال

 .در پـيشاور منتـشر شده است ۱۹۹۰ال نشر کرده که با کوشش و اهتمام محمد اکبر عشيق کابلی در س" المـلل بخارا حـزن

ای  نثر نوشته او آميزه.  فت، خاطرات خود را به زبان فارسی نوشته استگ امير که از عشيره منغيت بود و به زبان ترکی چغتائی سخن می

ای امـير بگذريم، مطالعه آن از ه ها و خود ستـائی گـوئی هـا، الف و گزافـه اگر از لفـاظی. باشد از گويش فارسی زبانان کابل و بخارا می

 .ک. ن. های مختلف جالب است جنبه

در شهر  ۱۹۱۲مارس  ۱۱باشد که در  ميانه می تـاجيـکی در آسيای -، نخستين روزنامه به زبان فارسی "بخارای شريف" روزنامه. 31

اری به زبان فارسی از طرف بخارائيان است، نگ که اولين تجربه روزنامه" بخارای شريف"روزنامه . تاريخی بخارا آغاز به انتشار کرد

گردد که  از البالی صفحات روزنامه به روشنی معلوم می. نمايد نگاری را مراعات می بسياری از مشخصات و اصول شناخته شده روزنامه

جوانان بخارا و در يک جمله اشد و هدف آن آگاه ساختن مردم، بيدار ساختن ب های تجددخواهان بخارائی می روزنامه ناشر افکار و انديشه

مردان غرق در فساد و عياشی به مصلحت انديشی و  اما امير بخارا و ديگر دولت. اصالح نظام  بوده نه براندازی حاکميت خودکامه امير

ژانويه  ۲در شماره  ۱۵۳ساختند و سرانجام آن را پس از نشر   اصالح طلبی روزنامه گوش فرا ندادند و عرصه را بر گردانندگان آن تنگ

بخارای "از توقيف روزنامه  .با تقاضای نمايندگی روسيه تزاری و به فرمان عالم خان، امير بخارا برای هميشه تعطيل کردند ۱۹۱۳

ارائه شده بود، در امور امروزی ما  گذرد اما شگفتا که هنوز بسياری از مسائـلی که در صفحات آن روزنامه نزديک به يک قرن می" شريف

 .ک. ن. استمطرح 
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ها و نشرياتی که در ديگر ممالک  برغم اينکه در بخارا خواندن روزنامه ممنوع و حتی کفر بود، روزنامه

يافتند و دست به  به تدريج در بخارا راه می" ترجمان"، "المتين حبل"، "چهره نما"، "پرورش"شدند چون  چاپ می

.گشتند دست می
32 

پروران اند که در آغاز قرن بيستم ظهور  ها مربوط به نسل دوم معارف قيده مسرور عبدهللا جديدیبه ع

 . زيستند پروران در آخر قرن نوزده مثل احمد دانش و ديگران می کردند، در حاليکه نسل اول معارف

عبدالروف فطرت
33

، صدر ضيا
34

، محمود خواجه بهبودی
35

جزء ، عبدالوحيد منظم و نصرهللا بکتاش 

 .های ترکيه و روسيه بودند دهرک ها بيشتر تحصيل جديدی. شوند ها شناخته می های برجسته جـديِـدی چهره

                                                 
ها، تغييرات و تحوالت  ميانه در دو دهه اول قرن بيستم مسلما  متأثر از جريانات و جنبش آسيای طـلبانه جنبش تجـددخـواهی و اصـالح .  32

که در  طلبانه انتشارات و نظريات اصالح. سياسی و اجتماعی روسيه، ايران، قفقاز، افغانستان، شبه قاره هنـد و ترکيه عثمانی بوده است

. گرديد، در اواخر قرن نوزدهم راه خود را به سوی ماوراءالنهر وترکستان باز کردند کشورهای فوق به ويژه به زبان فارسی منتشر می

" مالنصرالدين"، "ترجمان"، "شورا"، "وقت"، "نـما  چهره"، "االخبار سراج"، "المتين حبل"، "قانون"، "اختر"هائی مانند  روزنامه

رسيد و در امر بيداری و تشکل بخارائيان جوان نقش  ميانه می طلب آسيای روشنفکر و اصالح های به دست گروه. . .  ،"تقيمصراط مس"و 

 .ک. ن .کرد با اهميتی بازی می

. ، فرزند عبدالرحيم صراف تـاجيـک  بخارائی در مدرسه ميرعرب به زبان فارسی آموزش ديد(۱۹۳۸ – ۱۸۸۶) عبدالروف فطرت .  33

هائی که تحوالت ترکيه در چشم گروهی از  جهت ادامه تحصيل در استانبول بود، سال ۱۹۱۴تا  ۱۹۰۹ها از  ترين سال در پرآشوبوی 

فطرت متأثر از چنين فضای متحول به نشر آثار خود به . رفت ميانه الگوئی برای تجدد و پيشرفت به شمار می روشنفکران آن زمان آسيای

 .زبان فارسی پرداخت

ترکيسم  دار پان سابقه پرداز ها بود که يوسف آقچورا، اين انديشه ای گرديد که برنامه آن شامل تاريخ ترک وارد مدرسه ۱۹۱۴در سال  فطرت

او بعد از انقالب بخارا درسمت . ترکيسم شد و هويت ازبکی را برگزيد او سرانجام شيفته تحوالت ترکيه و مجذوب پان. کرد آن را تدريس می

به اتهام  ۱۹۳۸فطرت، در . ترکيستی چغتائی پيوست چنين به جمعيت ادبی پان ش و معاون نخست وزير بخارا خدمت کرد و هموزير آموز

 .ک. ن. ترکيسم اعدام شد پان

وی در اوائل قرن بيست در بخارا فعاليت . پرور زمان خود بود های برجسته معارف ، يکی از چهره(۱۹۳۲ - ۱۸۶۷) صدر ضيا .  34

 .دبی داشت و در امر رشد ادبيات فارسی و پخش افکار اجتماعی در بخارا نقش مهمی بازی کردعلمی و ا

القضات بخارا تعيـين شد تا فرمان اصالحات را  به سمت قاضی ۱۹۱۷مارس  ۲۹در بخارا چشم به دنيا گشود و در  ۱۸۶۷صدر ضيا در

در صدد اجرای اصالحات اساسی نيست، بلکه نيت او پيگرد اصالح به قول محمد جان شکوری او به زودی پی برد که امير . اجراء کند

صدر ضيا چند بار برکنار و زندانی شد و . را به او نشان داد( نخست وزير)او عينی را آگاه ساخت و نامه مخفی قوشبيکی . باشد طلبان می

 .در زندان درگذشت ۱۹۳۲آوريل  ۲۴سرانجام در 

. صفحه يادداشت کرده است ۵۰۰های زمانه خويش را به قلم خود در  صدر ضيا رويدادها و کارنامه، نام اثری است که در آن "روزنامه"

های  ديدگاهها و هر چند که در باره يادداشتـ. اقبال چاپ يافته است( ۲۰۰۱)اين اثر به همت فرزندش محمد جان شکوری بخارائی در تهران 

اساس جمهوريت را به مملکت . . . امان هللا خان "نامد و يا اينکه  می" ر مهربان افغانپد"صدر ضيا در مورد اميرعبدالرحمن خان که او را 

.ک. ن. در امر شناخت رويدادهای آن روزگار بخارا اثری با ارزش است" روزنامه"توان موافقت کرد، اما  نمی"  خود اجراء کردنی شد

  

او بيست سال داشت . و آموزش اوليه را از پدر و عمـش فراگرفته استدر سمرقند زاده شده ( ۱۹۱۹ -۱۸۷۴) خواجه محمد بهبودی.   35

او در اين سفر از استانبول و قاهره ديدن کرد و . او توانست به خارج سفر کند رو خانواده او زندگی مرفه داشت از اين. که پدرش درگذشت

اين سفر نقطه  .های فرهنگی به گفتگو نشست ان جنبشز نزديک ديد و با رهبررف را در امپراتوری عثمانی و مصر ااهای مع پـيشرفت

بهبودی . نوشت و از مدافعان معارف به شيوه جديد گرديد مقاله می" ترجمان"چرخش در زندگی سياسی او بود و بعد از برگشت در نشريه 

های اسالمی از سراسر جهان موجود  ابفروشی که در آن کت يک کتاب ۱۹۱۳وی در . باشد ميانه می نويسان آسيای از زمره نخستين نمايشنامه
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ی خاورشناسان و حربيان  های چندين ساله پژوهـش  ميانه در زمينـه سياست امپـراتوری روسـيه در آسيای

 .ريزی شده بود روس پی( نظاميان)

وسيله امير بخارا به درون   فاق افتاد که زمينه دعوت ارتش روس را بهای ات در بخارا حادثه ۱۹۱۰در سال 

ی آن بنابر  اميران منغيت و عشيره: شود نمازحاتم، مورخ تـاجيـک واقعه را چنين يادآور می. شهر بخارا فراهم ساخت

نه ( نخست وزير)گی کردند که در مقام قوشبي رو سعی می شمار بودن، پايگاهی مستحکم در جامعه نداشتند از اين کم

آن . مذهب را تعييـن کنند تا مقام امارت در خطر نيافتد مذهب بخارا که اکثريت بودند، بلکه شعيه از افراد بومی سنی

ای به اين مراسم  گويا مال بچه. تشيع مراسم سوگواری عاشورا را برگذار کرده بودند های ديگر اهل سال نيز مانند سال

در شهر آوازه . تشـيع قرار گرفته بود پاسخ به اين عمل مورد ضرب و شتم از طرف اهل پوزخند زده بود و او در

همسايه، همسايه را . . . رسانند و شهر در گرداب خونين کشتار فرو رفت  ها را به قتل می ها سنی پخش شد که شعيه

امير برای توقف خون ريزی به . . .   داد مذهب با تبر و کارد مورد حمله قرار می مذهب بود و چه شعيه چه سنی

ها در آنـجا  و برای سال. . . سربازان روس وارد شهر شدند و به نزاع پايان دادند . . . حکومت روس مراجعه کرد 

روسيه  ی کرده او که تحصيل. چندی  بعد از اين واقعه اميرسيد عالم خان بر تخت امارت بخارا تکيه زد. باقی ماندند

 .داد در بخارا آگاهی داشت  و به اجرای  برخی اصالحات تمايل نشان می" خارائيانب جوان"بود از حضور 

اين بود، که گفت انعام، احسان و پيشکش را که قبال  برای اش  نشينی يکی از اصالحات اميردر آغاز تخت

کرد، يک مجلس  يک سال مردم بخارا را از پرداخت ماليات معاف. . . کند  آوردند، قبول نه می اميران بخارا می

در همين اوضاع و احوال . دار تعيـين کرد شورا تشکيل داد و برای تنظيم حساب و کتاب امور دولتی يک خزانه

 . . .ماشين چاپ به بخارا آورد تا اينکه مردم بتـوانـند روزنامه انتشار بدهنـد و از اتفـاقات بخـارا آگاه شوند

ها داشت و اين امر بيش از سه  نگاهی به جديدی امير در آغاز نيماما مسرور عـبدهللا، بر اين نظر است که 

طلب را نابود و از اجرای تحوالت جلوگيری  او و دربار منغيته اصالحات را لغو، نيروهای اصالح. ماه طول نکشيد

 .کردند

. رديدـگ بـدون شـک منـافـع حـاصله از تغـيـيرات فـرهنـگی در بخـارا نصـيب دولـت روسـيه تـزاری مـی

اگـر : "کند بخارا را به اين طريق خالصه می یئجـا پـرفـسور ايـرج بشـيری نـفوذ فرهنگ روس بر فرهنگ مردم تـه

، ولی اين ری به حکومت بخارا وارد ساخته بودـناپـذي ، سياسی و اقتصادی روسيه ضررهای جـبرانریگچـه تسلط لش

 .خواست به معارف امارت بخارا برساند قابل مقايسه نبود ی که روسيه میئها با زيان وجـه چـيها به خسارت

از سطح دولتيـان خواهد  کنـانی روشنفکران تـاجيـک از همان ابتدای ورود روسيه به ناحيـه فهـميدنـد که جريان روسی

اجيـکان همچنـين آگـاه بودند که رواج فرهنـگ پيـشرفته روس در ميان تـ. گذشت و در ميان عوام رواج خواهـد يافت

برای رهائی از اين ماجرا آنها از يـکطرف به جوانان . کهن فرهنگ غنی آنها خواهد گرديد های باعث تبـاهی ريـشه

البـته . گرم بودندرسيد دل به بخارا می ربـاز غ هی مثبتـی کئکرده خود و از طرف ديگر به موج نوگرا تحصيل

مسلک و ملت وارد های مسلمان بجنگـند، لـذا آنها از طريق  با دولتبطور علنی  ندـستخـوا نمی هـوج به هيـچ هـا  روس

آنـها اينـطور حساب . از يـکسو سنی و شعيـه را بجان هم انـداختند و از سوی ديگر ترک و تـاجيـک را. معرکه گشتنـد

 ."اهد گرديدـالم در ناحـيه خوهای اس ی حکومت امـيری باعث تزلزل پـايهاـه کردند که لرزان کردن پـايه می

                                                                                                                                                         
و در سمرقند ازپشتيبانی تعداد زيادی  ها باقی ماند ميانه تا زمان انقالب به عنوان يکی از محترم ترين جديدی بهبودی در آسيای. بود، باز کرد

 .ک. ن. برخوردار بود
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 فصل سوم

 

 سرمايه  رقابت

 ميانه وضع اقتصادی در آسيای

 

داران روس  سرمايـه. ها گـرديـد مـيانه محـرک اصلی بسياری از دگـرگـونـی ورود سرمـايه روس به آسيـای

يه معطوف های جديد روس يافتـند، توجه خود را به مستعمره کاالی خود تنگ می ی کـه بازار روسيه را برای عرضه

داشتند و به زودی با پشـتيبانی حکـومت پادشاهی روسيه امور بازرگانی، توليد کاال، تفحص و استخراج نفت، گاز و 

 .کردند ميانه به دست خود گرفتـند و پيوسته از مسکو تقاضای امتيازات بيشتر را نيز می مواد معدنی را در آسيای

به بخارا و يک  ۱۸۸۷ر منطقه آغاز کردند و آن را تا سال د ۱۸۸۰ها ساختمان راه آهن را در سال  روس

در ابتداء . را تکميل کردند( مرزافغانستان)خط آهن بين بخارا و ترمز  ۱۹۱۴سال بعد به سمرقند رساندند و در سال 

ز داران روس ني هدف ازساختمان خط آهن عمدتا  اهداف نظامی بود، اما به زودی در خدمت منافع اقتصادی سرمايه

 .تمديد خط آهن درامر تحوالت اقتصادی و اجتماعی وتغيير ذهنيت مردم منطقه تأثير زيادی داشت. قرار گرفت

ميانه به ملکيت  قراری را صادر کرد که طبق آن زمين در آسيای ۱۹۰۵دسامبر  ۱۹دومای روسيه در 

داران محلی و از سوی ديگر با  هدف از مصادره زمين از يکسو تضعيف زمين. گرفت دولت پادشاهی روسيه تعلق می

های مصادره شده در بين مهاجران روسی بوجود آوردن زمينه برای اسکان آنها و افزايش تأثير شان  توزيع زمين

.درمنطقه بود
 

چندی بعد پترزبورگ فرمان جديدی را صادر کرد که طبق آن تعيـين و تقررنمايندگان بومی را در 

و در گذشته به دانستـند  و البته تنها آنهائی استـثناء بودند که زبان روسی را خوب میساختارهای اداری منع قرار داد 

 . حکومت روس صداقت نشان داده بودند

های مهاجر تأسيس کردند و بعدا  کودکان  روسی را ابتداء برای فـرزندان روس( مدارس) های ها مکتب روس

ها  اما روس. خواند کودک بخارائی درس می ۷۰۰۰در حدود  مکتب۱۲۶در  ۱۹۰۴در سال . بخارائی را نيز پذيرفتند

 .ها بودند، معطوف داشتند که شاگردانـشان صرفا  روس  هائی بعدا  توجه خود را بيشتر به مکتب

های بخارا  ها و بعدا  به يهودی ها و خارجی اين مؤسسات در آغاز به روس. مؤسسات تجارتی افزايش يافت

 .به مردم بومی حق اجازه تأسيس مؤسسات تجارتی داده شد ۱۸۹۰تعلق داشت، فقط در سال 

های  های بورژوازی ملی، تأسيس مکتب بسياری از پژوهشگران تاريخ منطقه براين عقيده اند که ايجاد هسته

 .شود شمرده می" ها جديدی"جديد و راهيابی روزنامه و نشريات در قلمرو امارت بخارا بخشی از عوامل ظهور 
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(اسماعيل غصپرانکسی)اتاراسماعيل ت
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پياده نمود که عالوه  ها ها اصول جديد را در مکتب با حمايت روس 

تحت تأثير . گرديد و اين جريان در بخارا پيروان زيادی پيدا کرد بر تدريس علوم دينی علوم دنـيوی نيز تدريس می

به قول . دا شد و به سرعت نيرو گرفتهوي" ها جديدی"گرائی در ميان  اسماعيل تاتار به تدريج روحيه گرايش ترک

اسالميزم که  ترکيسم و برخی به پان هـا تحت تأثـير اسماعيل تاتار به پان پـرفـسور ايـرج بشـيری برخی از جـديدی

.بيشتر مال افغانستان بود، پـيوستنـد
 

د ابراز ها بو ها، يهودها و ارمنی از اينکه ثروت، تجارت و قدرت در دست روس" بخارائيان جوان"

از طرف ديگر افزايش . دانستند کردند و تربيت نسل جديد صاحب کار را يکی از وظايف خود می نارضايتی می

در هر صورت . آورد داران تـاجيـک نارضايتی و افزايش فشار حکومت پادشاهی روس را به ميان می سرمايه

ها تعيين  را روس( پنـبه)مثـال  نرخ پخـته . دندداران روس در بخارا از امتـيازات فراوانی برخـوردار بـو سرمايه

کشی  بهره. ها نظام مالی بخارا تغيـير يافت و با اهداف اقتصادی روسيه همسو ساخته شد زير فشار روس. کردند می

 . روسيه از مردم بخارا در جريان جنگ جهانی اول به اوج خود رسيد

( پشت)گاه  ها را در عقب ها و ترکمن ها، ازبک کفرمان سفربری تـاجيـ ۱۹۱۶ژوئن  ۲۵نيکالی دوم در 

اين . شد هزار نفر به جبهه جنگ در روسيه انتـقال داده می ۴۰۰ميانه  بايد از مجموعه آسيای. جبهه جنگ صادر کرد

نشين فرغانه، نمنـگان، خجند، تاشکند  های تـاجيـک هزار تـاجيـک در ناحيه ۲۰۰خبر شومی به خانه  ی فرمان بمثابه

 .سمرقند غم و اندوه آوردو 

دسـت بـه شـورش زدند و بـرغـم اينکه  ۱۹۱۶مردم خجـند به رسم اعـتراض عليه فرمان سفربری در سال 

اين جنبش سرکوب شد و به خون نشست اما در زمان کوتاه درمناطق ديگر با شمول روسيه بازتاب يافت و در امر 

  .مساعدت کرد ۱۹۱۷ظهور حالت انقالبی سال 

که عمدتا  در ميان سرآمدگان اهل سواد تشکل يافته بود و " ها جديدی"ا  در جريان اين رويدادها جنبش ضمن

ترکيسم برجستگی پيدا کرد و بار سياسی  آنها بيشتر در خارج و به ويژه در ترکيه تحصيل کرده بودند، روحيه پان

 .روشنگری به حوزه سياستـمداری گذر کردندجنبش نسبت به بار فرهنگی آن بتدريج سنگينی کرد و آنها از حوزه 

ه ـبت بـقه نسـطـردم منـمل مــالع و عـکس يانهـم پـرفـسور ايـرج بشـيری اقـدامات روسـيه در آسـيای

دولت روسيه تزاری  ۱۹۱۴و  ۱۸۷۰های  در بين سال: " گويد او می. کند طور خالصه میـا را اينـه روس هـای دیـتع

های تجارتی  از آن جمله يـکی توليد راه .ميانه به چند رشته عمليات دست زد زندگی مردم آسيایبرای تغيـيردادن روند 

در اثر اين  .زبان به نواحی حاصـلخيـز آسيای ميانه بود قانان روسـهای بزرگ ده بهتـر و ديگری کوچ دادن دسته

اقتصاديات ناحيه را در دست  بورژواارهای ـاتـا و تـه تغيـيرات ساخت زندگی مرسومی ناحـيه پـاش خورد و روس

ساکنان ناحيـه که در مقابل قدرت نظامی روسيه تاب مقاومت نداشـتند تـا بحبـوحـه جنگ جهانی اول با . خود گرفتـند

برای پيشبرد جنگ به کمک آنها احتياج پيدا کرد آنها از يک طرف از  تـزار  آنگاه وقتی. ها با مدارا رفتار کردند روس

در پی باعث شکست امپراتوری،   های پی ه او خودداری کردند و از طرف ديگر با پربـا کردن شورشمساعدت ب

                                                 
36

نگار در پاريس و  اروپائی داشت و به عنوان روزنامه، از تاتارهای کريمه بود و تحصيالت (۱۹۱۴ – ۱۸۵۱) اسماعيل غصپرانکسی .  

او کوشيد زبان . پيشگام بود" جديد"او در راه اندازی مداراس .  را منتشر کرد" ترجمان"نشريه  ۱۸۸۳وی در سال . کرد استانبول کار می

 .ک. ن. ندنک معرفی می ترکيسم گذار پان شماری از پژوهشگران او را بنيان. ترکی عثمانی را جانشين زبان فارسی کنـد
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روسيـه تغيـير چندانی بوجود نيـاورد و  فادـهاهـا در چگونگی  با اين حال اين درگيـری. سقوط و انحالل آن گرديدند

  ".به پيش برده شدروی گرچه تحت نام اتحاد شوهـا همچنـان با نيـروی فروان  های روس نقشه
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 فصل چهارم

 

 ها و دگرانديشان سرکوب جديدی

 

اميرعالم خان نظمی را که بعد از به تخـت نشستن خـود در دربار ملغی ساخـته بـود، دو باره احـياء کرد، 

البته . اره جاری شدخواستند منصب باال تر به دست بياورند، دو ب يعنی اخـذ تحفه از ثروتمندان و انعام از آنهائيکه می

رفت، تنها  ها به شمار می دوشيزه زيبا و نازپرورده مردم از بهترين تحفه. دزديدند ی اينها را از مردم می  آنها همه

.داد برخی از اين معصومان را امير به شبستان خود برای يک شب راه می
 

در چنين اوضاع و احوالی صدرالدين عينی
37
ته بود، عضويت سازمان که شخصيت او تازه تشکل ياف 

"تربيه اطفال"
38
 .شوروی منفی ارزيابی گرديده است نگاران را پذيرفت که اين امر از ديد تاريخ 

                                                 
جلد و به  ۱۳شود که آثارش در  گذاران ادبيات و فرهنگ تـاجيـکستان محسوب می ، از زمره بنيان(۱۹۵۴ - ۱۸۷۸) صدرالدين عينی .  37

العه مط. عينی در بخارا زاده شد و هنگام آموزش در مدارس بخارا زندگی سختی را پشت سر گذاشت. چندين زبان دنيا به نشر رسيده است

در روحيه و انديشه او تحولی شگرف بوجود آورد و نگرش او را نسبت " چهره نما"و " المتين حبل"های  احمد دانش، روزنامه "نوادرالوقايع"

ای از روشنفکران بخارائی از اصالح نظام آموزشی  پيوست و همراه با عده" گرايان تجدد"او به . به ارکان سياسی امارت بخارا تغيير داد

 ۷۵به وسيله حکومت بخارا بازداشت و محکوم به  ۱۹۱۷عينی در سال . ـتيبانی کرد و مورد آزار و پيگرد دستگاه امير بخارا قرار گرفتپش

 .شد و زندانی گرديد( ضربه شالق)دره 

کوتاه و بلند و  های استاندرسی، سرودن شعر، نوشتن مقاله و د های صدرالدين عينی با تأسيس مکتب جديد و تدريس به متد نو، تألـيف کتاب

 .کردند خطاب می" استاد"های بلندی برداشت و به همين دليل او را  ايراد خطابه در راه بيداری و خودآگاهی ملی تـاجيـکان گام

را "  ها يادداشت" و " مرگ سود خوار"، "آدينه"، "غالمان"، "جالدان بخارا"صدرالدين عينی آثار زيادی را به ميراث گذاشته است که 

 . ترين آثار منثور او محسوب کرد توان جزء برجسته می

شاهد مدعای " تاريخ انقالب بخارا"و " تاريخ اميران منغيت"های  رساله. های زمانه آگاه بود عينی از تاريخ و فرهنگ ملت تـاجيـک و دانش

شناختند، مورد انتقاد قرار داده  ستان را به رسميت نمیها را که وجود تـاجيـکان و جمهوری تـاجيـک ترکيست او دعاوی برخی از پان. ماست

کند  در مسکو چاپ شده است، اثبات می ۱۹۲۶صفحه در سمرقند تأليف و در  ۹۲۴که در "  نمونه ادبيات تـاجيـک"است و درکتاب معروف 

شاعر  ۲۲۰در اين کتاب  . استانی هستنداين سرزمين اند و صاحب فرهنگ غنی، ادبياتی کهن و تاريخ ب( بومی)که تـاجيـکان مردمان اصلی 

  .اند  گرديده زبان با نمونه کالم آنها معرفی  فارسی

با حروف فارسی در دوشنبه در  ۱۹۸۶در " شعله انقالب"مجموعه مقاالت و اشعار او با نام . سرود زد و شعر می عينی در مطبوعات قلم می

ها  رود که در برگيرنده نکته از زمره شاهکارهای استاد عينی به شمار می( ۱۹۵۴ا ت ۱۹۵۰" )ها يادداشت. "صفحه منتشر گرديده است ۴۴۵

 . باشد هائی از مراحل مختلف زندگی او و حيات اجتماعی تـاجيـکان در روزگار نويسنده می و گوشه

 .ک. ن. زندگی را بدرود گفت ۱۹۵۴صدرالدين عينی در 
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پرور و هم جديدی و هم  غفارعاشوروف، دانشمند تـاجيـک براين عقيده است که صدرالدين عينی هم معارف

اتحاد شوروی صدرالدين عينی را عضو مردان  ولی دولت. خواهی در بخارا بود کننده فعال حرکت آزادی شرکت

 .دادند دانستند و از اين ناحيه او را هميشه زير فشار قرار می جريان ناسيوناليستی بورژوازی می

ها رهبران يک جريان پـيشگام بورژوازی و در پی تغيـيرات و  اکثر مورخان براين نظرند که جديدی

مردم خجـند مـوضع بيطرفی  ۱۹۱۶خـوردار بـودند و هنگـام شورش آنـها از حمايت روسـيه بر. اصالحات بودند

آنها در حاليکه در جريان جنگ جهانی اول از ترکيه پشتيبانی . اتخاذ کردند و دو رويه بودن خود را به نمايش گذاشتند

ودند در نتيجه ميانه بيطرفی اتخاذ کردند و حتی با آن مخالفت نم های ضد روسی در آسيای کردند اما در زمان حرکت

کردند که در نتيجه  ها فکر نمی جديدی. خودی ناراضيان که فاقد رهبری سياسی بود، شکست خورد های خودبه جنبش

 .آيد شود و در امارت تغيـيرات زيادی بوجود می نظام پادشاهی در روسيه ساقط می ۱۹۱۷انقالب 

وف، هدف اين بود که در مکتب و مدرسه به گفته غفار عاشور. ها مسأله معارف بود مسأله محوری جديدی

گفتـند بدون اين علوم پيشرفت جامعه ممکن  آنها می. علم تاريخ، جغرافيا، رياضيات و علوم طبيـعی تدريس شود

آنها سفرهائی به . دانستند های اسالمی را در سطح نازل معرفت شهروندان آن می ماندگی دولت نوگرايان عقب. نيست

مانده  ی مقايسه کشور خود با جهان خارج امارت بخارا را در سطح عقب دادند و در نتيجه خارج کشور انجام می

پايتخت جمهوری )که در تفليس " نصرالدين"در اين راستا مجله . پرداختند يافتند و به انتقاد از وضع موجود می می

 .خواننده زيادی پيدا کردشد و خصلت انتقادی داشت، در امارت  به زبان فارسی منتشر می( گرجستان کنونی

الدين وف، عبدالروف فطرت  اما صدرالدين عينی براين عقيده است که سلسله مقاالت تحليلی عبدالقادر محی

و ميرزا سراج حکيم
39
 . افکار نوگرايان نقش ژرف داشت يابی در امر شکل 

                                                                                                                                                         
که  وقتی. های اصول جديده  تشکيل شد به منظور تـأسـيس و گسترش مکتب ۱۹۱۰سال  يک جمعيت مخفی بود که در ،"تر بيه اطفال" .  38

به . های پنهانی بازکرد و جوانان را برای آموزش به کشورهای ديگر فرستاد مکتب" تربيه اطفال"ها را بست، جمعيت  امير بخارا اين مکتب

 .ران به عهده گرفته بودندگواهی صدرالدين عينی تأمينات مادی جمعيت را چند تن از روشنفک

 .ک. ن. گذاری شده است پايه" تربيه اطفال"نيز به ابتکار جمعيت " بخارای شريف"محمد جان شکوری بر اين باور است که روزنامه 
 های روسی، زبان( فارسی)در يک خانواده بازرگان تاجيک در شهر بخارا زاده شد و عالوه بر زبان مادری : ميرزا سراج حکيم .  39

او چندی مشغول تجارت پنبه بود و بعدا  برای توسعه امور تجارت پنبه از طريق شمال بخارا به  روسيه و . انگليسی، عربی را فرا گرفت

اروپا سفر کرد و بسياری از کشورهای اروپائی را از نزديک ديد و آنچه را که او در اروپا ديد و موجب حيرت و اعجاب  او گرديد همان را 

 .خود بازگـو کرد" سفرنامه"ت شيرين  و بی هيچ پيرايه در به عبارا

ها در ايران که با  بندد و سال اما اين بار رخت سفر به ايران و افغانستان می. رود گردد و باز به سفر می ميرزا بعد از چندی به بخارا بر می 

ـ  ۱۹۰۱)يک سال در زمان اميرعبدالرحمن خان  ميرزا سراج حکيم. شود دوره نهضت مشروطيت مصادف است، مشغول امور طبابت می

"  تحف اهل بخارا"های خود را در کتاب  ديدها و برداشت ميرزا چشم. گردد و خاطرات خود را ثبت می کند در افغانستان زندانی می( ۱۸۲۴

صفحه با خط نستعليق خطاطی   ۳۴۴هجری قمری در  ۱۳۳۰اين اثر که در واقعيت سفرنامه  ميرزا سراج حکيم است  در  .کند بازگو می

ی نويسنده از نهضت مشروطيت ايران و کارنامه ها ها و داوری برغم اينکه با همه برداشت .رددگ شده  و در مطبعه کاگـان بخارا چاپ می

عا  خـواندنی و با توان موافق بود و به نظر نگارنده اين سطور برخی از آنها سطحی است اما در کليت خود اثر واق اميرعبدالرحمن خان  نمی

های اميرعبدالرحمن خان و شيوه صدور حکم و انواع مجازات هـای  لطف است و مأخذ با ارزشی در باره ساختار اداره استبدای و زندان

 .باشد می...( گوش بريدن، چشم کشيدن، )او

تهران مجددا  با حروفی چاپی انتشار يافته خورشيدی توسط انتشارات بوعلی در  ۱۳۶۹اين کتاب به کوششی دکتر محمد اسديان در پائيز 

 .ک. ن. ی شيرين بخارائی است از فارسی متعارف در ايرا ن و کابل با لهجـه ی ا آمـيزه"  سفرنامه"نثر حاکم بر . است
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ی بود نه انقالب اجتماعی ـ هدف آنها انقالب فرهنگ. ها سرنگونی نظام نبود، بلکه اصالح آن بود نيت جديدی

در . پترزبورگ اولی در بخارا و دومی در سن: ها را به حوزه سياست کشانيد اما وقوع دو رويداد جديدی. سياسی

را بستند و فعاالن نهضت را پراکـنده ساختند و در " های اصول جديد مکتب"بخارا براساس فرمان اميرعالم خان 

 .ها را به حوزه سياست کشانيد وقوع اين دو رويداد جديدی. اتفاق افتاد ۱۹۱۷پترزبورک انقالب فوريه  سن

در اين دوره انقالبيون روس به ويژه در ميان جمعيت بزرگی از مهاجران روسی که اصال   از امير بخارا 

 .گير بود ها چشم در اين عرصه فعاليت انقالبيـون سوسياليست و بلشويک. بردند، فعال بودند حساب نمی

اما از آنجائيکه . توانست باور کند که در پترزبورگ پادشاهی نيکالی دوم ساقط شده است ر بخارا نمیامي

نمايندگان روسيه از . نمايندگان روسيه در بخارا اين تغيـيرات را تأيـيد کردند، امير مجبور به پذيرفتن آن حقيقت شد

برنامه عمل امير . های مردم را قبول کند رخی خواستامير تقاضا کردند که برای فرو نشاندن نارضايتی در بخارا ب

 .در اين راستا به کمک نمايندگان روسيه تنظيم گرديد

صدر ضيا را قاضی امارت بخارا . امير در اين رابطه دست به گماردن برخی از افراد به مقامات باال زد

.کرد ول اساسی نظام خللی وارد نمیالبته فرمان اصالحات به اص. تعيين کرد تا فرمان اصالحات را اجراء کند
 

طی مجالس و محافل " بخارائيان جوان"که  وقتی. اما امير اجرای اصالحات اعالم شده را جدی نگرفت

نمودند نه تنها امير به آن لبيک نه گفت بلکه جانب مخالفان برنامه  اجرای اصالحات اعالم شده را تقاضا می

 .اصالحات را نيز گرفت

برغم . های بخارا ريختـند به کوچه" زنده باد امير، پاينده باد اصالحات"نخستين بار با شعار  بخارائيان برای

پيـمائی به طرفداری از امير امارت اسالمی بود و برگزارکنندگان آن بر اهميت و ضرورت نوگرائی تاکيد   اينکه راه

.نستنددا کردند اما بخش بزرگ مردم نوگرائی را ضد امارت و ضد اسالم می می
 

در برابر اين گردهمائـی به دعوت و سازماندهی نزديکان امير در ميدان ديگر بخارا مخالفان اصالحات 

اميرعالم خان بدون ترديد جانب مخالفان اصالحات را گرفت و بدين ". هـا مرگ برجـديدی"دادند  گرد آمده و شعار می

 .آغاز شدترتيب قتل عام نوگرايان به دستور امير در سراسر بخارا 

هـا در برابر ارگ بخارا به  مالها و مالبچـه ۱۹۱۷نهم آوريل سال : "گويد استاد محمد جان شکوری می

دين مورد ضرب و  ها و شخص بی پرور بود، بنام قاضی جديدی صدر ضيا هجوم بردند و او را که شخصی معارف

. . . ل در سر و لباسش عالمتی از نوگرائی داشت سربازان امير در کوچه و بازار هرکسی را که الاق. شتم قرار دادند

 ."بردند و هزاران  نفر به قـتل رسانيده شدند بستند و به کشتارگاه می دست و پا می

در اين ميانه فيدرف کالسوف، رئيس حکومت بلشويکی ترکستان روس به بخارا حمله کرد ولی شکست 

مست گرديد و ترور خونين مخالفان حکومت خود را شدت اميربخارا از اين پيروزی سر. خورد و عقب نشينی کرد

هائيکه زنده  جديدی. بخشيد و آنهائيکه از کشتارهای پـيشين جان به سالمت برده بودند، گروه، گروه نابود گرديدند

ا تبديل مانده بودند، تحت پيگرد قرار گرفتند و بدين ترتيب مناسبات آنها با امير برهم خورد و امير به دشمن خونين آنه

 .گرديد

او . کند پـرفـسور ايـرج بشـيری رفتار امير عالم خان نسبت به اليه جوان بخارا را اينطور خالصه می

در بخارای . بخارای احمد دانش جای خود را به بخارای صدرالدين عينی داده بود ۱۹۱۸در عرفه سال : "گويد می

دينی ديگر قابل قـبول نبود و جای خود را به افکـار  ديمیهای ق صدرالدين عينی روند کوردلـی فرهنگی و طنـطـنه

جـوان "ها و  "جـديـدی"هـای  نام اد که بـيدا شده بودنـدر اجتماع پ ای ای تازهـه عالوه بر ايـن چهره. داده بود ای تـازه
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و گروه اگـرچـه در ولـی اين د. کردند جامعه بخارا را به يک جامعه نو و پيشرو تبديل کنند کوشش می" بخـارائيـان

حصول اين نوسازی با هم از زمين تا آسمان تفاوت  یصـدا بودند در چگونگ عـقيده و هم اصل نوسازی بخارا هم

 .داشتند

هـا بر اين عقيده بودند که بخارا به اميـر احتـيـاج دارد و اين اميـر است که بايد به ترتيبی وضع  جديدی

ئيان برعکس عقيده داشتند که اميـر و علمای اسالم سد راه اصالحـات هستنـد و جوان بخارا. معارف را بهبودی بخـشد

 .بايد از ميان برداشته شوند

سيله آن قـدرت هردو را خنـثی گشـت تا به و اميـرعالم خان از هردو گروه در هراس بود و دنبـال راهـی می

طـلبان پيـروزی  آنگاه وقتی کـه اصالح. افقت کردبنـابراين با اصل نوسازی که مورد توجـه هردو گروه بود، مو. کند

در زد و خوردی که بين  .طـلبان انداخـت ان اصالحـمای ديـن و پيـروان آنها را بجـگرفتنـد وی عل شن میـخود را ج

وز در مسکو پيـر ها اگـر بلشويک. بخارائيـان کشته شدند هـا و جوان تن از جـديـدی ۴۰۰۰ هـا اتفاق افتـاد اين گروه

 ."افـزود نشده بودند اين قدم نـامردانـه اميـرعالم خان چنـدين سال به طول حاکميت او در بخـارا می
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 فصل پنجم

 

 اتحاد راه نجات

 

های اطرافيان خود  طلبان خشنود بود و شادبـاش اميرعالم خان بـرغم اينکه از سرکوب نـوگرايان و اصالح

آورد اما رويـدادهای روسيه و موج اخير آن که به طرف بخارا در  به حساب می را به عنوان نشانه پشتيبانی رعايا

ها نه تنها نپذيرفته بود بلکه با قتل  امير که اتحاد سياسی را باجديدی. حال خزيدن بود، موجب تشويش خاطر او بود

امير . کرد قوی را جستجو می ها را به دشمن خونين خود تبديل کرده بود، اکنون هم پيمانان جديد و عام آنها، جديدی

راه تأسيس و تحکيم راوبط با بريتانيا را در پيش گرفت و همزمان سعی کرد که تماس و راوبط خويش را با مخالفان 

اما موج جديد به بخارا . حکومت بلشويکی و بقايای حکومت کرنسکی و ارتش پادشاهی گسترش دهد و تحکيم کند

مردم را به "  آزادی، برابری، حکومت کارگران و دهـقانان"يون روس با شعار انقالب. شد نزديک و نزديکـتر می

شد به همان اندازه  هرقـدر احساس خطر از شمال زياد تر می. کردند های ستمگر شان دعـوت می مـبارزه علـيه دولت

 .يافتـند قربانيان جالدان امير افزونی می

شهادت دو نفر کافی بود که شخصی : "نويسد می" تـاجيـکان تاريخ سياسی"زاده، مؤلف کتاب  عبدالقادر خالق

صدرالدين عينی را هم هفتاد و پنج . محکوم کنند( شالق)را جديدی نامند و به مرگ و يا هفتاد و پنج ضربه دره 

حکم هفتاد و پنج ضربه شالق که در حق صدرالدين عينی از طرف امير و قوشبيکی صادر . . . ضربه شالق زدند 

طلبان ادامه داشت و يکی از اين  کشتار اصالح." ود، مساوی با مرگ بود ولی عينی از آن جان به سالمت بردشده ب

در شهر  ۱۹۱۸جالد امير بخارا درسوم آوريل : "آورد های تکان دهنـده رامحمد جان شکوری چنين به ياد می صحنه

گـان صدرضيا و غـفـورجان مخدوم  د دربرابر ديـدسبز عبدالـوکيل برادرزاده صدر ضيا را که جـديـدی و نوداماد بو

."برادرش با جمع ديگری از روشنفکران سر بريد
 

در گروه مهتران صدرالدين . ها به دو گروه مهتران و کهتران تقسيم شدند در اثر رويدادهای اين دوره جديدی

يف و  هللا خواجه فطرت، فيض عينی، عبدالواحد منظم، احمدجان احمدی و ديگران و در گروه کهتران عبدالروف

دومی نه   های سياسی تا حدودی کناره گيری کردند، در حاليکه گروه نخست از فعاليت  گروه. ديگران حضور داشتند

 .تر کردند، بلکه کامال  به جانب سياست کشانيده شدند های خويش را تند تنها فعاليت
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آنها در آنجا . به ترکستان روسيه پناه برند ها جديدیها موجب گرديد که  واقعه کالسوف، پيگرد و قتل جديدی

ها ها، بلشويک ها حزب، گروه و اتحاديه اعم از منشويک های ده با فعاليت
40

آشنا شدند و به . . . گرايان روس،  ، مليت

بی پيدا های انقال چی بـودند، به تـدريـج عقـيده پرور و اصالحـات گفته محـمدجـان شکوری آنهـا که تا ديروز معارف

ترکيسم گرويدند و خود را به حاکميت بلشويکی پيوند  آنها به پان. کردنـد و خواستند در بخارا انقالب اجتماعی کنند

ها را به سوی خود جلب  ها تالش داشتند تا جديدی بلشويک. زدند و با کمک آنها خواستند در بخارا انقالب برپا کنند

گفتند که  آنها می. ری يعنی سمت انقالبيون سوسياليست روس گرايش داشتندها به سمت و سوی ديگ کنند اما جديدی

که آنها به لنين  اما وقتی. به آنها توجه بيشتری دارد" انقالبيون سوسياليست" های مردم بخارا اصال  دهقان اند و برنامه

اليت سياسی پيروان بخارائی سؤقصد کردند و در پی آن حاکميت شوروی انقالبيون سوسياليست را قلع و قمع کرد، فع

 .آنها نيز قطع گرديد

بخارائيان انقالب سوسياليستی گرد آمدند و  نفر از اعضاء حزب جوان ۸۶در تاشکند  ۱۹۱۸سپتامبر  ۲۵در 

يف در اوائل  هللا خواجه يان تحت رهبری فيضئابخار گروه ديگری از جوان. حزب کمونيست بخارا را تأسيس کردند

در اين . هدف هر دو حزب براندازی نظام امارت بخارا بود. ارائيان انقالبی را تشکيل دادندبخ حزب جوان ۱۹۲۰

ها و تاتارهای روسيه و ترکستان، دانستن زبان روسی  های نوجوانان بخارا روابط تنگاتنگ آن ها با ترک گيری تصميم

به کمونيستی کار مشکلی نبود زيرا آنها  برای آنها گذر از انديشه اسالمی. گرائی آنها نقش مهمی داشته است و غرب

از سوی ديگر . استقالليت ملی را می ديدند" ها حق تعيين سرنوشت ملت"در مفهوم مليت و قوم و نظريه بلشويکی 

ها طرفدار نوگرائی بودند و با علوم جديده که از اروپا از  جديدی. ها نيزگروه مطلوبی بود ها جديدی برای بلشويک

خواستند کشور شان پيشرفت کند، بسياری بودند  ها که می در بين جديدی. رد گرديده بود مخالف نبودندطريق روسيه وا

ها  ها بر اين شعار استوار بود که تمام ملت کردند چونکه تبليغات بلشويک ها با رغبت مناسبات ايجاد می که با بلشويک

حاکميت خود را در بخارا مستحکم کردند، روشنفکران را ها  فقط بعد از آنکه بلشويک. ها دارای حقوق برابرند و دين

.ها بيرون آمده بودند، راندند که از درون مکتب جديدی
 

را به عنوان همايش " ملت"و " وطن"زاد براين باور است که برای نخستين بار فطرت مفهوم  اکبر تورسون

ن قرار گرفت و اما گرويدن يک بخش مهم بخارائيا بينی نهضت جوان مردم به کار برد و همين مفهوم اساس جهان

وی سه عامل . ترکيسيم موجب تنزل اين جنبش گرديد و شماری از روشنفکران از آن فاصله گرفتند ها به پان جديدی

اول اينکه اکثر : "کند ها ذکر می ترکيسيم درنهضت جـديدی زيرين را به عنوان علـل تاريخـی قوت گرفـتن پان

. . . ترکيه، تاتارستان و آذربايجان تحصيل کرده بودند و تحت تأثير نشريات آنها قرار داشتند روشنفکران تـاجيـک در

های مسلمان روسيه در  دوم اينکه در ميان خلق. ها مانند عهد خلفای عرب حتی نام و نسب شان را تغيير دادند بعضی

از همسايگان ديوار به ديوار ترکان عثمانی  زبان بويژه تاتارهای کريمه و حوزه رود ولگا که همان زمان مردم ترک 

                                                 
پی خوش اختالفات جدی شد و در  دست ۱۹۰۳حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه در جريان کنگره دوم   :بلشويک و منشويک.   40

روسی که به معنای اکثريت است، گرفته شده است که "  بلشنستويه"بلشويک از کلمه . منشعب گرديد( بلشويک و منشويک)آن به دو جناح 

شد، در پی انقالب  چهره شاخص آن والديمير لنين بود که بعد از اين به نام حزب کارگر سوسيال دموکرات روسيه بلشويک ناميده می

نام حزب را ( ۱۹۵۲)ناميده شد و کنگره نوزدهم ( قوس)تغيير کرد و به نام حزب کمونيست با قيد بلشويک در پرانتز  نام حزب ۱۹۱۷اکتبر

منشويک از .  ها ناميده شدند به نام منشويک( ۱۹۰۳)ها در کنگره دوم  جناح مخالف بلشويک.به حزب کمونيست اتحادشوروی تبديل نمود

منشويسم . های برجسته منشويسم پلخانف، اکسلرود و مارتف بودند چهره. ی اقليت است، گرفته شده استکه به معنا" مينشستويه"کلمه روسی 

 .ک. ن. های اروپائی  نزديک بودند های مارکسيستی سوسيال دموکرات جريان مارکسيستی بود که بيشتر به گروه
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ميانه گرديد و در خور مردم  ترکيستی وارد آسيای به ابتکار آنهاست که آثار پان. بودند رو به بيداری سياسی نهادند

ميانه به وطن  بومی داده شد و سوم اينکه نقش افسران اسير ترک که بعد از پايان جنگ جهانی دوم از طريق آسيای

 ."گشت داده شده بودند، برجسته استشان بر

مسرور عبدهللا بر اين عقيده است که سران نوگرايان تقريبا  همگی از لحاظ ملت تـاجيـک بودند ولی تحت 

ای بر اين عقيده اند که آنها خودشناسی ملی نداشتند و برخی ديگر براين  عده. گرائی قرار گرفتند تأثير روحيه ترک

مثال  در همان آغاز قرن بيستم در ايران هم چند دانشگاه به . ها بودند موافق به مذهب عثمانی های باورند که آنها سنی

. مـذهب مـذهب بودند و ايران شعيه  ها سنی زيرا جديدی. رفتند نمی ها شيوه اروپا وجود داشت، اما مردم به اين دانشگاه

ترکيسم  به نظر من غير از پان. رفتـند ب و حنفی بودند میمذه های ترکيه که مدرسين آنها سنی بنابراين آنها به دانشگاه

داد و از جمله تـاجيـکان را نيز فرا  تورانيسم هم وجود داشت که مفهوم وسيع تری را افاده می در اين جريان پان

 .گرفت چونکه نام قديمی سرزمين ما توران بود می

گرائی مردم  تان تـاجيـکستان ظهور ترکزاده از پژوهشگاه تاريخ فرهنگس از طرف ديگر عثمان ايشان

ها  همراه با روس. داند خواهانه در برابر اشغال اين سرزمين از طرف روسيه می ميانه را يک نوع واکنش وطن آسيای

زبانان خود را يافتند و مزيد  مذهبان و هم ميانه آمدند و آنها در اين جا هم ها و باشقيرها نيز به آسيای مردمانی از تاتار

دادند که با  ميانه ترجيح می مردمان آسيای. داد بر آن حس مشترک ضد روسی آنها را در يک صف مشترک قرار می

 .های مقيم روسيه آشنا شوند های اروپا از طريق ترک نوآوری

ها را کامال  يک  به نظر پژوهشگران تـاجيـک مانند معروف رجبی و مسرور عبدهللا نبايد حرکت جديدی

ها گروه وارد اين جريان شدند و آنها را  گرديد، ده می ريزی که اين حرکت پی چون وقتی. کيستی ناميدتر حرکت پان

را " حب الوطن و اصالحات"سراج حکيم در اين ميان . داد روحيه و حس انتـقادی از وضعيت کشور با هم پيوند می

ترکيه عثمانی " جوان ترکان"ترکيسم  ها، پان سالويانيسم روس نبايد فراموش کرد که روياروی پان. سازد برجسته می

ميانه به وسيله روسيه ناراضی بودند، به ترکيه  های آسيای ميانه بازتاب داشت و آنهائيکه از اشغال سرزمين در آسيای

 .دادند گرايش نشان می

چنين شرح  ميانه گرديد ترکيسم در آسيای گی پان هائيکه موجب چيره زاد در باره يکی از علت اکبر تورسون

با تـاجيـکان ماوراءالنهر سست گرديد و در پی آن مرز سياسی   در آغاز قرن شانزدهم روابط ايران صفوی: "دهد می

گرائی  ساز گسترش ايـدئـولوژی ترک به مرز مذهبی شعيه و سنی تبديل گرديد وعدم حضور ايران در منطقه، زمينه

 ."از جمله در محيط تـاجيـکان گرديد

های برجسته نوگرايان و بعدا  از سازماندهنـدگان برجسته نظام شوروی در  وف که يکی از چهره نالدي محی 

های بخارا، که دوره تربيت و انکشاف فکری ابتدائی خود را در  نوشت که ما جديدی ۱۹۲۸ميانه بود، در سال  آسيای

ترکيسم  مان تحت تأثير کالن مفکوره پانگرفيتم، در يک زميانه  ترکيسم در آسيای اسالميسم و پان دوره فکری پان

ترک تعلق دارند و هر يکی را ( تيره)هـائيکه به ايرق  ها، قيرقيزها وغيره ملت گفتند ازبک ها می ترکيست پان. بوديم

تـاجيـک زبانان بخارا هم در اصل ترک هستند و در زير . شمارند، در حقيقت يک ملت اند امروز ملت مستقل می

.و مدنيت ايران زبان و ملت خود را گم کردندتأثير ادبيات 
  

و پيوند آنهـا با بلشويسـم در اقدامات " ها ترکيسم جديدی پـان"براين نظرند که نگاران  برخی از تاريـخ

ميانه تبارز کرده است و گر نه در گذشته مثال  در آثار خطی  ها در آسيای های ملی بلشويک مشخص و مرز بندی
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"بخارای شريف"مله درروزنامه آنها، از ج( کتبی)
 
خورد، بلکه  ترکيسم به چشم نمی از پان یا نشانه" آينه"ويا مجله  

"تـاجيـکی"تالش آنها برای ارتقاء و رشد زبان 
41
 .به مشاهده می رسد 

ها و جوان بخارائيـان سهيـم  ها را در چگونگی سرانجام کار جـديـدی پـرفـسور ايـرج بشـيری بلشويک

ها و جوان بخارائيان  اقـدامات اميرعالم خان باعث شکست و مرگ بسياری از جديدی: "گـويـد ايـنطور می او. داند می

ها آنوقت جوانانی را که در  بلشويک. ها خالی ماند شد و با قـتل آن جـوانـان معصوم صحنه سياست برای بلشويک

د کوچ دادند و در ادارات و مؤسسات خود بکار ، سمرقند و تاشکنگردی بودند به کاگان بخارا تحـت شکنجه و يا پی

کردند که همکاری آنها با  ترکيست بودند و چـنين حساب می ها پان اکـثر اين جوانان قبل از کار با بلشويک. گرفـتند

ها  خواسـتند با بلشويک عالوه بر اين، اگر نمی. سازد ترکيستی آنها خـللی وارد نمی به پيشبرد کار پان ها بلشويک

الم خان و علمای بخارا قرار ـم اميرعـر پرچـنند و در زيـمايت کـاسالميسم ح مکاری کنند مجبور بودند يا از پانه

 .ميـهنان خود شرکت جويند مـگيرند و يا با روسيه همکاری کنند و در استثمار بيشتر ه

ودند دنبال کسانی که تازه پايه يک حکومت نوزاد سوسياليستی را ريخـته ب ها از جانب ديگر بلشويک

. جـائی در تماس باشند و قوانين و رسوم جامعه جديد سوسياليستی را به آنها بياموزند که بتوانند با مردم ته تندـگش مـی

ترکيستی در ترکستان بزرگ زنده بودند اين  هـا و جوان بخـارائـيانی که با اميد تشکيل يک حکومت مستقل پان جديدی

ی  ی اجرا شده از نقشهها برای اين جوانان  ی آخرين بلشويک نقشه .هـا برداشتند شويکاشکال را از پيش پای بل

هـا قادر  ترکيست ها در نظر داشتند با اين جوانان تا زمانی که قدرت پان بلشويک. اميرعالم خان چيزی کم نداشت

ها باعـث تهـديـد سوسياليـسم  ترکيست بمقابله با بلشويسم نيست مدارا کنند و هرگاه افکار ضد سوسياليستی پان

 ."البته تاريخ گواه است که همين طور هم شد. آنها را از ميان بردارند شت فورا  ـشمول گ جهان
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وجه تفاوتی در آنها از نقطه نظر ريشه و منشاء نيست، بلکه  ه هيجهای يک زبان واحـدنـد و ب گويش تـاجيـکی، دری و فارسی ایـه  زبان .  

ها  های چغتائی و در ايران صفوی که در قرن شانزدهم  در بخارا ترک وقتی. ها است که نتيجه سرنوشت تاريخی متفاوت است تفاوت در لهجه

دهار قدرت به دست عشاير پشتون افتاد و به تعقيب آن بخشی ميانه سست شد و همزمان در قن حاکم شدند و در پی آن رابطه بين ايران و آسيای

ها مشترکا  سعی کردند که زبان  ها و روس ها اشغال گرديد، انگليس ميانه توسط روس ها و آسيای های خراسان به وسيله انگليس از سرزمين

زبانان بطور عمده در سه کشور که با هم  سیاز روی اين نقشه فار. فارسی را که يکی از محورهای يگانگی خراسان بود،  تضعيف کنند

های مختلف در يک زبان واحد شد و از سوی ديگر زبان فارسی در اين  از يکسو اين امر موجب گويش. چندان ارتباط نداشتند، تقسيم شدند

های به ظاهر علمی  ی کردند  با شيوهها بر پايه اهداف استعماری با سؤ استفاده از اين وضعيت سع روس. کشورها سير کامال  متفاوتی را پيمود

ميانه تلـقين کنند و بقبوالنند  و در باطن سياسی از يک زبان واحد  سه زبان مختلف را سرهم بندی کنند و تالش کردند که بر تـاجيـکان آسيای

ها در هنـد  انگليس. ای دارد تفاوت ريشه است،( افغانستان)که زبان آنـها تـاجيـکی است و با زبا ن فارسی و يا دری که زبان ايران و خراسان 

بريتانـيائی عرصه را بر زبان فارسی تنگ ساختند و سرانجام زبان فارسی را  که بيش از هشت قرن زبان رسمی هنـد بود طی فرمانی 

زبان فارسی، نام زبان  در افغانستان رژيم محمد ظاهر شاه در راستای تالش به حاشيه راندن و به انزوا کشيدن. اعالم داشتند" موقوف"

در حاليکه فارسی، دری و  . افغانستان به همين نام  ثبت کرد ۱۹۶۴فارسی را در امور رسمی به دری عوض کرد و آن را در قانون اساسی 

سی دارد و به به هرحال چند اسم بودن زبان واحد فارسی بار سيا. تـاجيـکی با هم هيچ تفاوتی در مبانی دستوری و ذخيره اصلی لغوی ندارند

 .ک. ن. هيچـوجـه به نفع نيست
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 فصل ششم

 

 تأسيس حزب کمونيست بخارا

 

سلويانی و  های پان به جريان( تـاجيـکان)ميانه  زبان آسيای آيد که چرا مردم فارسی پس اين پرسش به ميان می

ها برای مردم بومی به عنوان نيروی غاصب،  ايرانيسم نپـيوستـند؟ دليل و سبب اين امر اين بود که روس ا پاني

ميانه و  اختالف مذهبی بين مردمان آسيای. رسيدند، بلکه مورد تنفر بودند اشغالگر و بيگانه نه تنها جالب به نظر نمی

قرن شانزدهم شروع گرديـده بود، نـيز راه را برای گـرايش به ايران يعنی اختالفات اهل تسنن و تشيع که از آغاز 

 .سمت ايرانيت بسته بود

ها برای نگهداری  مسلمان. . . اسالميسم است ترکيسم به قول پرفسور ايـرج بشـيری خودش زاده پان اما پان

را در اصالحات در چهار کردند که اين راه  استقالل خويش و پيشرفت در جستجوی راه و چاره بودند، آنها  فکر می

اسالميسم  گـون تشکيل يافـته است و چـطور شد که پان اما دنـيای اسالم از جريانات گـونا. چوب اسالم خواهنـد يافت

ترکيسم خالی کرد؟ شايد مخالفان اصالحات به امر پـيشرفت وبيداری مسلمانان  ميانه جای خود را برای پان در آسيای

 دادند؟در چهارچوب اسالم راه ن

ها ازقديم با تمدن اروپا آشنا بودند و مقدار زيادی از رسوم و فنون  دهد که ترک ايـرج بشـيری چنين ادامه می

ميانه به ترکيه نگاه کردند، در سيمای  که تاتارها و يا مردمان آسيای بـنابراين وقتی. ها را از خود کرده بودند اروپائی

از آنجائيکه . در پی استفاده از آن برآمدندرو از اين. ن خود شان فرق داشتآن يک مدل نو را ديدند، که با سرزمي

اما . ها خود شان هم فکر کردند که يک اتحاد نو بوجود آورند دولت عثمانی ديگر آن قدرت قبلی را نداشت، ترک

 پرسش اساسی اين بود که اين اتحاد ترکی باشد و يا اسالمی؟ 

ترکيستی نبود، بلکه  ايدئـولوژی ترکيه عثمانی پان: "دهد ن ادامه میمسرور عبدهللا اين موضوع را چني

از سال . به قدرت رسيد ۱۹۱۱در . . . بود که " اتحاد وترقی"ترکيسم ايدئـولوژی و مرام حزب  پان. اسالمی بود پان

های معرفتی  هکردند و به برنام روشنفکران بخارائی، مثال  عبدالروف فطرت، در ترکيه تحصيل می ۱۹۱۴تا  ۱۹۰۹

."در اين دوره بود که سيستم تعليم و تربيت در ترکيه دگرگون شد. ترکان توجه زيادی داشتند جوان
 

کنيد، حتی در همان  های عبدالروف فطرت نگاه می که به آثار روشنفکران بخارائی و از جمله نوشته اما وقتی

خورد بلکه بحث  ترکيسم به چشم نمی ای از پان شانههـائيکه در ترکيه نوشته و چاپ کرده است، به طور کل ن کتاب

نگاه فطرت در آن . روی ضرورت اصالحات حياتی در امارت بخارا و به طور کل کشورهای اسالمی متمرکز است

 .ترين دولت اسالمی است ترين و پـيشرفته ترکيسم بلکه به عنوان قوی ی مبداء پان دوران به ترکيه نه بمثابه
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مثال  يکی . ترکيستی را پذيرفته بودند ها از آغاز نظريات پان ش کرد که برخی از سران جديدیاما نبايد فرامو

آن روزهای پر ازسرور حيات من، آن زمان تاريخی که، : "ها نوشت که ها حاجی امين در آن سال از سران جديدی

."گردد ن بر نمیکردند، اکنو مملکت را فرزندان حقيقی و با جسارت من، چنگيز و تيمور اداره می
 

تـاجيـکان خود شان هرچند ايرانی و زبانـشان فارسی : " نوشت ۱۹۱۳در سال " شورا"روزنامه نوگرای 

باشد و با دشمنی سخت خود با شعيه نام شان برجسته شده است، سيمای شان منظم و  است، اما مذهبـشان سنی می

." باشند می....کار  و در کار ماهر، اما آدمان فريبهای شان در زيبائی مشهور، خود شان با غيرت  متناسب، زن
 

ميانه انکار  ها بطور کل موجوديت ملتی به نام تـاجيـک را در آسيای ها و هم کمونيست بعدها هم جديدی

ها ميانه به قول مسرور عبدهللا  با افکار و سياست بلشويک اما برجسته شدن مسأله ملی و مفهوم ملت در آسيای. کردند
 

 .نطقه پيوند دارددر م

ترکيسم گرديد زيرا طرح مسأله ملی  ميانه موجب تقويت پان ها در ابتداء حاکميت در آسيای سياست بلشويک

ترکيسم زمينه و شرايط مساعدی را بوجود آورد،  و اصالحات از طرف آنها برای پان" حق تعيين سرنوشت ملل"و 

اسالم اند و به طرح مسأله " امت"گرفت زيرا د راسالم همه مردم  ها در تقابل قرار اسالميزم با اين طرح برعکس پان

 .و يا حقوق آنها امکان تبارز وجود نداشت" ملت، قوميت"

های با نفوذ و قدرتمند بخارا بر حوداث تأثير منفی  البته در دائره کوچکتر، رقابت و دشمنی ميان خانواده

های تجارتی بود  کرد، بگونه مثال براساس رقابت يت بازی میها نقش با اهم گذاشت و در رقم زدن سرنوشت ملت می

. الدين از جهت تعلق ملی از هم جدا شدند که پسران دو تاجر با نفوذ تـاجيـک بخارائی عبيدهللا خواجه و ميرزا محی

.ناميد" ازبک"هللا خود را  گفت و فيض" تـاجيـک"عبدالقادر خود را 
 
کميته انقالبی  يف رهبر هللا خواجه بعدها که فيض 

گرائی بورژوازی  کـه او را به اتهام ملت وف را تحت فشار نگهداشت و تا زمانـی الدين بخارا تعيين شد، عبدالقادر محی

 .به دادگاه کشانيد از پای ننـشست

هـا و  حزب کـمونيست بـخـارا بطور عـمده براساس جـديـدی: "غـفـار عاشـوروف، بـر ايـن عقـيده است کـه

های ديگر  ترکيستی موجوديت ملت های پان بخارائيان بنياد گذاشته شده بود که آنها قبال  زير فشار و پذيرش انديشه جوان

کردند و آنهائی را که انديشه مخالف داشتند، بيش از همه عبدالقادر  بخارا را رد می( بومی)از جمله ساکنان اصلی 

 ."کردند گرائی بورژوازی متهم می لوژی بلشويکی به مليت س ايدئـوالدينوف را با استفاده از وضع جديد بر اسا محی

اول، عکس پادشاه را از ديوارها . حاکميت در ترکستان سه بار رنگ عوض کرد ۱۹۱۷در اواخر سال 

يک هفته نگذشته بود که . پذيرند پترزبورگ را نمی پائين کشيدند، بعد باز آويختند و گفتند، به هيچـوجه تغيـيرات سن

های  مان افراد خود را نماينده حاکميت موقت کـرنسکی اعالن کردند و جملگی چند روز بعد فرمان دادند که غنچهه

ها  اين همه ظاهر کار بود ولی در واقعيت در بخارا آن طوريکه رهبر بلشويک. سرخ بلشويکی به سر سينه زنند

لکه بی حاکميتی و يا چند حاکميتی بود که اين امر گفت که مشکل روسيه حاکميت دوگانه است نه، ب والديميرلنين می

ها در به دست  ها نسبت به همه گروه در اين ميان بلشويک. ميانه را در مجموع دچار هرج و مرج ساخته بود آسيای

قدرت را در دست "کردند که  پترزبورگ تلگرام دريافت می گرفتن قدرت فعال و مصمم بودند و پيوسته از سن

 ." بگيريد

ها گرد  ها، دسته گون جامعه در گروه چنين اوضاع و احوالی هرج و مرج و بی حاکميتی قشرهای گونا در

 .ای ازسفره قدرت دسترسی يابند ميآمدند تا از يکسو امنيت خود را تأمـين کنند و از سوی ديگر شايد به گوشه
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که به قول مورخ  ها تأسيس يافته بود يک گروه سوسيال دموکرات ۱۹۱۶در خجند بعد از شورش 

غفورحيدر عمدتا  اعضاء آنهـا جوان و فاقد آمادگی سياسی بودند و مزيد برآن تعداد آنها اندک بود و بر اوضاع 

وف که براساس  های خجند فردی بود به نام جوره ذکريا يکی از اعضاء گروه سوسيال دموکرات.  تأثيرچندانی نداشتند

اصال  مردم . )جبهه در دوره جنگ جهانی دوم به اوکرائين فرستاده شده بودفرمان نيکالی دوم برای خدمت به پشت 

وف در اوکرائين تنها نبود، همراِه او از روسيه و  جوره ذکريا.( خجند عليه همين فرمان دست به شورش زده بودند

ين بود که آنها نه نمايندگان نکته جالب و قابل توجه در ا. ها نفربا عقايد سياسی به خجند و تاشکند برگشتند اوکرائين ده

های  اين اتحاديه يکی از گروه. های کارگری روس بودند ها بلکه از اعضای فعال اتحاديه مردمان بومی يعنی تـاجيـک

 های هـا و ديگر مليت ها، لهستانی هـا، اوکرائينی ميانه عمدتا  از روس های سياسی در آسيای ساير گروه. بلشويکی بود

 .ها بودند های کشمکش اين گروه گر صحنه بدين ترتيب مردم محل نظاره. يافته بود غير بومی تشکيل

شامل ساختن : "برجستگی داشت  ها راجع به باشندگان اصلی محل چند نکته در اعالميه مشترک اين گروه

ی با حاکميت اين اهال  باشد، زيرامناسبات مسلمانان به ساختارهای عالی حکومت انقالبی کشور غير قابل قبول می

های صنفی پرولتری  در بين مردم محلی سازمان. شوروی و نمايندگان سربازان، کارگران و دهقانان نا معلوم است

 ." وجود ندارد

. سرزمين خويش کنار زده شدند  ميانه از شرکت در اداره های آسيای بدين ترتيب تـاجيـکان و ساير ملت

مـثال  . هـای بلـشويکی نـفوذ بـيشتر داشتـند ر واقعـيت نسبت به سازماند" غير پرولتری ملی"های  مسلما  سازمان

در فرغانه " شورای علما"در قوقند، " اتحاد دهقانان"در سمـرقـند، " اتـفاق"در تاشکند، جمـعيت " شورای اسالميه"

خارا و ترکستان را های مهاجر ب تأسيس يافت که بخـشی ازجديدی" توران"در همين دوره  سازمانی به نام . وغيره

های کمونيست در ترکيب  اشتراک جديدی. را برگزيد" تشـکيالت فـدراليـستی ـ ترک"بعدا  اين سازمان نام . گرد آورد

برغم وجود اشتراک در برخی مسائل ايدئـولوژيک  ها ها و جديدی کرد که بلشويک اين سازمان اين عقيده را تقويت می

 . ساس شرکت کردندی دو رقيب در يک بازی ح بمثابه

در افغانستان رويداد بسيار  ۱۹۱۹کند، در سال  نظروف تأکيد می نظر حق اما در اين ميان بطوريکه حق

افغانستان استقالل و آزادی خود را در مبارزه عليه دولت . مهمی به وقوع پيوست که بر حوداث بخارا تأثير گذاشت

ره مشروطه خواهان بود در رأس دولت جديد قرار گرفت و راه هللا که از زم اميرامان. بريتانيا به دست آورد

هللا  دولت اميرامان. کننده بود های دور و نزديک در جستجوی حمايت  او در وجود دولت. اصالحات را در پيش گرفت

چنان در پی گسترش  ديد در صدد تأسيس رابطه برآمد و هم که در سيمای روسيه بلشويکی رقيب بريتانيا را می

افغانستان و بخارا با هم . اسبات با امارت بخارا که در نتيجه تبدالت روسيه استقالليت بيشتر به دست آورده بود، شدمن

هاشم شايق، شاعر معروف به سمت سفير بخارا در کابل و محمد ولی خان بدخشی که از ياران . سفير مبادله کردند

اين نزديکی . به سمت سفير افغانستان در بخارا تعيـين گرديد هللا و منسوب به ملت تـاجيـک بود،  نزديک اميرامان

 ."انداخت البته روسيه را به تشـويش می

های بعدی مبحـثی است  ميانه و به ويژه بخارا در سال تأثير گذاری رويدادهای افغانستان بر جريانات آسيای

 .های آينده مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در فصل

. کنـد ميـانه را اينـطـور تصوير می ایـاسالميسم در ساختار اجتماع آسي شـيری کار برد پانپـرفـسور ايـرج ب

آور غرب  امـهای سرس رن نوزده ملت مسلمان به يکبـاره از خواب غفلت بيدار شد و پيشرفتقخر اوادر : "گويـد او می

اين مشاهـدات مسلمانان را بخـود . کرد های مختـلف تکـنولـوژی، سيـاسی و اجتماعی از نزديک مشاهده را در ساحه



 

50 

 

از جمله کسانی . افتادگی واداشت ای جـهت جلوگـيری از عـواقـب وخـيم ايـن عقب آورد و آنهـا را بفکر يافـتن را چاره

 دينلا جمال که ايمان داشتند که جهان اسالم خواهد توانست آداب و رسوم خود را از دستبرد غرب مصون دارد سيد

ی توليدات غرب را پشت  قيده داشت که با همکاری و پشت کار مسلمانان جهان خواهنـد توانست در ساحهاو ع. بود

البته برای حصول اين امـر مهم مسلمانان بايـستی از نظر فکری يک دل و يک جان متحد شوند و . سر خود بگذارند

 .های زبانی ـ نژادی و ناحيوی نگردند دور تفرقه

توانست بخوبی دوای درد مسلمانان باشد ولی مشکل در اين بود که  می دينلا جمال شکی نيست تـئوری سيد

اسالميسم  هـا پان جديدی. کرد؟ جواب اين سئوال البته منفی بود اسالميسم را همينـطور درک می آيا جهان اسالم هم پان

ن بخارائيان آن را وسيله سياسی ديدند و حـال آن که جوا هـا می را پايه خوبی برای تجديد معارف و نوسازی مکتب

ها، همان طور که گفته شد، از آن برای شکست سوسياليسم  ترکيست شناختند و پان خوبی برای طرد اميران منغيت می

 .کردند استقبال می

را در  ميانه ها که به تمام اين امور آگاهی کامل داشتند از اين آشفتگی استفاده نموده جوانان آسيای بلشويک

جهان  ها و جوان بخارائيان برضد سوسياليسم شاعه افکار سوسياليستی خود به کار گرفتند و تا زمانی که جديدیراه ا

 ".دندنمو کردند آز آنها پشتيبانی هم می شمول اقدامی نمی
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 فصل هفتم

 

 شکست امارت

 به بخارا و اشغال آن ها حمله بلشويک

 

های بخارا،   است که برای نخستين بار در تاريخ، کوچه در بايگانی سينمای روسيه نوار فيلمی موجود

ی  اهميت ديگر اين فيلم در آن است که چـند دقيـقه. سمرقند و تاشکند را در آغاز قرن بيستم فيلم برداری کرده است

کميت در حا: "گويد گـويـنده نـوار در آغـاز صحـبت می. آغـاز حمله ارتـش سرخ  به بخـارا را نيز ثبـت کرده است

ها و اس ارها از نظر تعداد در اکثريت  در تاشکند پايتخت ترکستان تأسيس يافته بود، منشويک ۱۹۱۷شوروی که در 

 ۱۹۱۹در اثر شورش مردم در ژانويه . در تاشکند برخورد مردم نسبت به حکومت جديد شديدا  خصمانه است. بودند

ها را در  ها بر دنيکن و کلچاک موقعيت بلشويک سرخاما پيروزی . نزديک بود که اين حکومت جديد ساقط گردد

 ."ترکستان نيرومند ساخت و موضع حکومت شوروی را تحکيم بخشيد

ها ها، در آذربايجان مساواتی در اين دوره حکومت را در گرجستان منشويک
42
و در ارمنستان داشناکيان 

43
 

ومی حق حضور و مشارکت خويش را در اين بود که مردم ب ۱۹۱۹های شورش  يکی از سبب. ردندک رهـبری می

ها از ترس اعتراض و شورش مردم در آن وقت به اعالن انتخابات مجبور  بلشويک. ديدند حاکميت پايمال شده می

اين . نزديک به نود درصد آراء را به دست آوردند" شورای اسالمی"شدند و در اين اتنخـابات نامـزدهـای سازمان 

ميانه بازنگری کنند و راه استفاده از زور و  ها در سياست و برخورد خود در آسيای يکواقعه موجب آن شد که بلشو

                                                 
42

مالی، نظامی و  يس حزب مساوات که مورد حمايتـسأت. سيس گرديدأدر شهر باکو ت ۱۹۱۱در سال  حزب مساوات:  مساواتی ها .  

" ترکيسم پان"و " امت" جانشين "ملت"قاز گرديد و واژه ـهای قف عثمانی بود، باعث تمرکز فعاليت ناسيوناليستجوان ترکان سياسی رژيم 

های ترک متحد شدند که هدف شان متحد کردن  حزب مساوات با حزب فدراليست ۱۹۱۷در سال . گرديد" پان اسالميزم" اصطالح جايگزين

رک دولتی تشکيل دادند و آن را در سايه حمايت لشکريان ت ۱۹۱۸مه  ۲۸در اين راستا آنها در . زبانان در سايه قدرت دولت ترکيه بود ترک

 .ک. ن .ها به زير کشيده شد توسط بلشويک  ۱۹۲۰وريل سال آ ۲۸در  "ها مساواتی"حکومت . دردنک در باکو مستقر

در گرجستان برگزار  ۱۸۹۲نخستين کنگره آن  در  ،تشکيل شد ۱۸۹۰در ی يک حزب ناسيوناليستی  حزب داشناک، بمثابه :داشناک.   43

تا  ۱۹۱۸حزب داشناک ازمه . هدف خود را ايجاد کشور مستقل ارمنستان اعالم داشتشد، برنامه و اساسنامه حزب را پذيرفت و 

حاکميت " حاکميت داشناک به زير کشيده شد و به جای آن  ۱۹۲۲در نوامبر . در رأس جمهوری ارمنستان قرار گرفت ۱۹۲۰نوامبر

ن ادامه يافت و در پی فروپاشی شوروی بار ديگر در حزب داشناک در خارج از ارمنستا  در ارمنستان مستقر گرديد اما فعاليت" شوروی

بورژوازی با  –، به عنوان يک حزب ناسيوناليستی نگاری شوروی حزب داشناک، از ديد تاريخ. سرزمين ارمنستان حضور يافته است

  .ک. ن. خصلت ضد انقالبی ارزيابی شده است
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ميانه به  از همين جاست که  ترس و هراس از شورش و قيام در آسيای. فشار را برای پيشبرد اهداف خود پيش گيرند

 .يابد درد ديرينه حاکميت شوروی تبديل می

ين شب و روز استفاده از زور را در سرکوب مخالفان حاکميت واالديميرلنين، رهبرحکومت شوروی در هم

ترور  وی به تقويت و گسترش کتله"، "بی رحم و قاطع باشيد: "کند ها توصيه می شوروی طی تلگرامهائی به بلشويک

 . . .چند تلگرام ديگر ." از طريق تشويق و قدردانی کمک کنيد

شعار فرونزه . فرمانده جبهه ترکستان به تاشکند فرستاد ميخائيل فرونزه را به سمت ۱۹۱۹لنين در نوامبر 

 ." مقصد ما اشغال قلمرو نيست، مقصد نابود ساختن حريف است"اين بود که 

: چند سال بعد يکی از شـاگردان فـرونزه، بوديانين، فـرمانده گارد سوارکاران شوروی چنـين نـوشت

او از نوجوانی خود را فدای مبارزه انقالبی کرد، راه دشوار .  . .ميخائيل واسيليويچ فرونزه انسان غيرعادی بود "

اراده توانای اين انقالبی معروف را نتوانست نه حبس، نه تبعيد و نه دو بار حکم . سر گذاشت  مبارزه مخفی را پشت

ارا حمله فرونزه بعد از تحکيم حاکميت بلشويکی در تاشکند و سمرقند شخصا  تصميم گرفت که به بخ." اعدم بشکند

نيروهای ارتش سرخ در نقاط مهم بخارا و بيـش از همه در مرز سمر قند و  ۱۹۲۰به قول نماز حاتم از تابستان . کند

 .بخارا جابجا شدند

برغم اينکه دفتر سياسی حزب در ماه مه . يـک مسأله عادی نبود" مسأله بخارا"برای حاکميت شوروی، 

را تصويب کرده " ارا و برپا نمودن نظام جمهوری دموکرات در قلمرو آنبرهم زدن ساختار کهنه بخ"مسأله  ۱۹۲۰

برخی طرفدار حمله . ها را به دو گروه مخالف تقسيم کرده بود های اجرای اين تصميم، بلشويک ها و شيوه بود، اما راه

در بروز  مستقيم و آشکارای ارتش سرخ به بخارا بودند و برخی ديگر طرفدار کمک به نيروهای درون امارت

 .انقالب

تر داشتند و از سوی ديگر  از يکسو نيروهای تندرو و جنگ طلب در تحت فرماندهی فرونزه دست باال

کردند، که  بخارائيان و حزب کمونيست بخارا که هـر دو در تاشکند مرکز داشتند، نيز پيشنهاد می های جوان راديکال

پروران ديروزی بخارا که اکنون  ه محمد جان شکوری، معارفبه عقيد. به زور ارتش سرخ حل گردد" مسأله بخارا"

راه انقالب بلشويکی را پيش گرفته بودند، سرانجام حکومت شوروی را راضی ساختند که ارتش سرخ را به بخارا 

 .بفرستد، امير را سرنگون کند و حکومت به دست آنها درآيد

طـلبان چندان نيروی جدی و عملی در امارت  الحاص: " اما پـرفـسور ايـرج بشـيری بر اين عقيده است که

قدرت . ها همه زمام امور منطقه را در دست گرفتند ها به منطقه آمدند، با کمک ترک که روس وقتی. بخارا نبودند

."هـا هـمين رويـه را قبـول کـرده و ادامـه دادنـد بلشويک. ها اجراء می شد ها بود و بوسيله ترک اصلی در دست روس
 

مسأله را در مسکو لنين، ترتسکی وزير . لفت با نقشه فرونزه در مسکو تا پايان عمليات ادامه يافتمخا

 .کردند جنگ، چيچـيرين وزير خارجه و گـئورکی صفروف دوست نزديک لنين و ديگران بررسی می

 شود که فرستد و يادآور می به اعضای دفتر سياسی تلگرام محرمانه می ۱۹۲۰ژوئن  ۴ترتسکی در 

کند که تبدالت شوروی در اين  معلومات رسيده از بخارا، ايران و افغانستان و ديگر ممالک شرقی داللت بر اين می

يـورش "دهد که  او هـشدار می. تـوانـد بزرگـترين مشکالت را ايجـاد کـند کشورها در مرحـله حاضر برای ما مـی

 ."شوروی به سوی خاور برابر جنگ در باختر خطرناک است

ها بدين  بلشويک. اين نامه ترتسکی چند روز پـيش از مذاکره روسيه شوروی و بريتانيا در لندن منتشر شد

ها و  ها پيام بدهنـد که در عوض خود داری از هجوم به بخارا لغو تحريم خواستند آشکارا برای انگليس وسيله می
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فت و شنود لندن نتيجه دلخواه را به دست ها از گ وقتيکه بلشويک. شکستن محاصره اقتصادی را انتظار دارند

نقشه .  های آن نياوردند، برنامه هجوم به بخارا از سر گرفته شد، اما ابتداء نه به شهر بخارا بلکه به يکی از واليت

هجوم به بخارا که در آن موقعيت و تاريخ هجوم قطعات ارتش سرخ و اشغال نقاط مهم بخارا معين گرديده بود، در 

بعدها مسکو از نقشه فرونزه فاصله گرفت و آن را تالش و . به امضاء فرونزه صادر شد ۱۹۲۰نجم اوت بيست و پ

نقشه فرونزه عبارت از اين بود که در يک روز گرم تابستانی مردم بخارا که از . تشبث شخصی فرونزه دانست

ها  بيک" زنده باد انقالب"بر و داس با شعار هـا و ظلم اميرعالم خان جان بر لب رسيده اند، با تير و تفنگ، ت عدالتی بی

های ترکستان مدد  مردم از بلشويک. گردند العمل ارتش امير مواجه می کنند و با عکس و سران قدرت را سرنگون می

دانست که چنين نيروی انقالبی در داخل بخارا وجود ندارد، از اين رو يک گروه از  اما فرونزه می. خواهنـد می

را " انقالب چار جوی"ری امير و ديگر ماجراجويان را گرد آورد و آنها را مسلح ساخت تا عمليات سربازان فرا

اين نقشه بعدها در . اما در عمل عمليات جنگی در بخارا بوسيله نيروهای ارتش سرخ پيش برده شد. انجام دهنـد

ايگانی روسيه بخوبی ديده می شود که در هـمين نوار ب. ثبت گرديد" انقالب بخارا"های درسی شوروی به نام  کتاب

ديوارهای بخارا : گويد که گوينده نوار می. چگونه هجوم به بخارا با استفاده از توپخانه و نيروی هوائی آغاز می گردد

 .های توپخانه حفظ کنـند شهر بخارا را از گلولهند ـرسيد نتوانست با وجود بلندی آنها که به ده مترمی

شهر بخارا . سه روز يازده هواپيمای فرونزه شهر بخارا را بمباران کردند: "ويد کهگ محمدجان شکوری می

شهر را آتش . . . های شديد دوازده هزار گـلوله به داخل شهر پرتاب شد  در جريان جنگ. . . شهر بزرگی بود 

های زياد  خون... رديدنزديک به نصف شهر تخريب گ. . . سوزی فراگرفته بود، يادگارهای نادر تاريخی نابود شدند

 . . ."ها رفتند  مردم به بيرون شهر برآمدند و به قشالق. ريخت

در سه روز جنگ بخارا ششصد نفر از سربازان ارتش : ". . . نويسد که واالديمير کنيس، مورخ روس می

م، غارت و شايد به همين سبب بود که ارتش سرخ پس از ورود به شهر دست به قتل عا. سرخ کشته و زخمی شدند

دو ايشلون . . . های آهنين را شکستند  گاو صندوق. های ريگستان غارت شدند ی زيرخانه همه. . . سوزاندن بخارا زد

در دوم دسامبر در شهر سبز . های الماس به تاشکند فرستاده شد شمش طال مزين به دانه ۳۹سيم و زر و جواهرات و 

بنام غژدوان بيست عرابه کاروان اميرعالم به  یا مچـنين در محلهصندوق نقره و طال غنيمت گرفته شد و ه ۱۵۰

دستبرد نه تنها از سوی سربازان بلکه از طرف . دست سرباران ارتش سرخ افتاد و مورد دستبرد قرار گرفت

ا ميخائيل فرونزه نيز هنگام بازديد از قصر امير چند شمشير و تپانچه طال را ب. پذيِرفت فرماندهان نيز صورت می

 . . . .خود برد

آماده گرديد  ۱۹۲۱ی جنائی غارت خزينه اميرعالم خان از جانب تريبيونال عالی انقالبی روسيه در  پرونده

تشکيالت کميته مرکزی ( دفتـر)و قرار براين شد که فرونزه شخصا  دراين زمينه توضيح بدهد ولی تحت فشار بيروی 

 .نه مبهم باقی ماندادامه بازرسی مسأله منع گرديد و سرنوشت خزي

کند که  ی مسکو در بخارای آن وقت گـئورکی صفروف، در گزارش به واالديمير لنين اعتراف می فرستاده

اين . کند مانندی صورت گرفته است ولی سبب اساسی آن را ناتوانی انقالبيون محلی قلمداد می در بخارا غارتگری بی

سه هفته قبل از ورود نيروهای ارتش سرخ به بخارا به تشبث کوبيشف انقالبيون محلی کی بودند؟  به قول نماز حاتم
 
 

ی انقالبی و  و فرونزه حاکميت آينده بخارا سرهم بندی شده بود که در آن حمدی ابوسعيدوف به سمت رئيس کميته

ئيکه اما از آنجا. يف به سمت رئيس حکومت يعنی رئيس شورای نظامی در نظر گرفته شده بودند هللا خواجه فيض
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يوف بعهده  هللا خواجه ابوسعيدوف با بمبـاران شهر تا حدودی مخالف بود، کنار گذاشته شد وهر دو پست را فيض

 .گرفت و بدين ترتيب حاکميت بخارا تشکيل گرديد و بخارا جمهوری خلق شوروی اعالن گرديد

حکومت جمهوری  زیـري پـرفـسور ايـرج بشـيری ورود لشـگر شـوروی به بخارا، شکست امارت و پـايـه

تـعيـين سرنـوشت امـارت بخـارا نه در دسـت : "گويـد او اينـطـور می. کنـد بـست می سـوسياليستی بخـارا را جـمع

ها به بخارا  ها پس از شکست دادن منشويک بلشويک. ها و جوان بخارائيان اميرعالم خان بود و نه در دست جديدی

مـيانه  عالم خان که از ترغيب بريتانيا برای مداخله جدی در قلمرو آسيای .ندـگرفت وارد شدند و زمام امور را در دست

ژنرال . دلسرد شده بود بخارا را ترک نمود و راه کوهستان را در پيش گرفـتـه به حصار و عاقبت به افـغانستان رفت

 .تاشکند انتقال دادميخـائيل فـرونزه با مـشورت والرين کوبيشـف اموال امير را مصادره نمود و به 

آنها تصميم گرفتند که زمام اصلی امور در دست خودشان باشد و : سياست آينده شوروی در بخارا اين بود

بنابراين . که اليق و حاضر به مساعدت بودند، بسپارند ها و جوان بخارائيان تنها امور روزانه دفتری را به جديدی

ولت سامانيان انقالب بخارا استقالليت بخارا را دو باره به بخارا گويند که پس از اضمحالل د برخالف آنچه می

در دست ستاد فرماندهی در مسکو ( سياسی، اجتماعی و اقتصادی)قدرت اصلی . بازگردانيد، اين استقالل واقعی نبود

، جوان کرد و در اين بين حاميان وی قشون سرخ يف همچون سردار گماشته مسکو رفتار می هللا خواجه بود و فيض

هائی بودند که از ناچاری به خدمت در حکومت جديد  ها و جديدی ترکيست محمدوف و پان مانندبخارائيان کمونيست 

 ."تن در داده بودند
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 فصل هشتم

 

 تأسيس جمهوری بخارا

 

اندکی بعد از فرار اميرسيدعالم خان به بخارای شرقی،  ۱۹۲۰يف در يازدهم سپتامبر  هللا خواجه فيض

يف نخست به  هللا خواجه فيض. بخارائيان و پيوستن خود را به حزب کمونيست بخارا اعالم داشت الل حزب جوانانح

. عضويت کميته مرکزی حزب پذيرفته شد و سه هفته بعد به سمت رئيس حاکميت نو بخارا تعيين گرديد

 .انقالبی بخارا اعالن شد عضو حزب کمونيست بخارا بود، رئيس کميته ۱۹۱۸وف که از  الدين عبدالقادرمحی

وف، فرزندان دو ميليونر معروف بخارا که هميشه با هم رقابت بازرگانی و مالی و  الدين يف و محی خواجه

کرد که تعـداد بيشتری از  هرکدام آنها بنوبه خويش تالش می. چشمی داشتند، مؤسسين حاکميت نو بخارا شدند حتی هم

های ديروز بخارا  اکثريت اعضای حاکميت را جديدی. های حاکميت نصب کـند طرفداران و اقارب خود را در کرسی

 .دادند از روسيه تشکيل می  های تاتار فرستاده و بخشی از آن را نظامی

های سرخ  های چهار گل خود غنچه طاقی  بخارائيان در گوشه. بر فراز کاخ امير پرچم سرخ برافراشته شد

های روسيه  روزنامه. رسيد ائيکه هنوز بوی خون و باروت از آن به مشام میه کوچه. آمدند ها زدند و به کوچه

 .را تبريک گفتند" انقالب مردمی و دموکراتيک بخارا"شوروی پيروزی 

ناميدن اشتباه است، " انقالب"وف براين عقيده است که رويدادهای بخارا را  اما پـرفـسور رقيب عبدالحی

به قول عبدهللا غفوروف اکثريت مردم از . ز طرف نيروی بيرونی واژگون شدچونکه رژيم امارت بخارا به زور ا

که در  وقتی. گـر بودند رويدادها تصوير روشن و عميق نداشتند و در تحوالت انقالبی اشتراک نداشتند و بيشتر نظـاره

راه با امير نمی توانند هجوم آغاز گرديد و امير با نزديکان خود گريخت، جمهـورمردم فهميدند که هم ۱۹۲۰سپتامبر 

بخشی از آنهائيکه در امارت امير منصب داشتند با امير رفتند ولی . پراکندگی سياسی همه جا را فراگرفت. بروند

 . . . اکثريت مردم بومی باقی ماندند و به مرور زمان پی به ماهيت حاکميت شوروی بردند 

يم امارت بخارا نتيجه مداخله نظامی روسيه دهد که واژگونی رژ های شوروی نشان می اسناد بايگانی

نظران اين امر ماهيتا   به نظر شماری از صاحب. شوروی بود که تحت شعار انقالب جهانی فرودستان صورت گرفت

اما کوبـيشـف . شد های تبليغاتی پوشانيده می ادامه همان سياست حکومت پادشاهی روسيه بود که با شعارها و اعالميه

نگاران شوروی مدعی اند که اردوی سرخ بنابر دعوت مردم و انقالبيون بخارا  ين و بسياری از تاريخی لن فرستاده

 .وارد امارت شد
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قدرت زياد "روسيه برای فتح بخارا نيروی بزرگی جمع آوری کرده بود در حاليکه به قول غفار عاشوروف 

." بخارا قدرت غلبه بر ارتش شوروی را نداشت امير. . . هم الزم نبود، چونکه خود امارت از درون پوسيده بود 

 . پاشيد پـرفـسور ايـرج بشـيری نيز براين نظر است، که امارت بخارا ناگزير از هم می

ها به قدرت رسيده بود از آغاز با شک و ترديد مواجه بود و قتل،  حکومت جديد بخارا که به کمک بلشويک

گون در درون حاکميت مشکالت  های گونا اختالفات و رقابت گروه. نظمی ادامه داشت سر وسامانی و بی غارت، بی

خزانه امير و صدها دکان و .  های جنگ وجود نداشت سرمايه الزم برای بازسازی خرابی. کرد جديدی را ايجاد می

 .فروشگاه غارت شده بودند

ه واژگونی امارت بخارا دولت خواجه داودی، مورخ تـاجيـک بر اين عقيده است که اين مسأله حقيقت دارد ک

اما اين حادثه ماهيتا  اهميت انقالبی داشت، چونکه بعد از . نتيجه انقالب نبود بلکه بوسيله ارتش سرخ صورت پذيرفت

شود که با ساختارهای  ميانه آغاز می اين رويداد يک صفحه جديدی در زندگی سياسی و اجتماعی مردمان آسيای

گونی امارت بخارا به وسيله خود مردم محل چه از طريق انقالب و يا چه از اما چرا واژ. خورد شوروی گره می

. هـای ديگر صورت نگرفت؟  سبب آن اين بود که در بخارا شرايط برای چنين تغيـيرات انقالبی بوجود نيآمده بود راه

برای تغييرات زمان الزم ها و ساير نيروهای تحول طلب بوجود آمده بودند، اما برای ايجاد شرايط  برغم اينکه جديدی

هرچند که واژگونی رژيم امارت به وسيله ارتش سرخ هم اجراء شده باشد حادثه مثبت است، چونکه نظام امارت . بود

مانده و ماهيتا  مربوط به عصر ميانه بود و از ميان برداشتن آن حتی به واسطه ارتش سرخ حادثه  بخارا بسيار عقب

يابد، خواه ناخواه  که تغيـيراتی به وسيله نيروی بيرونی تحقق می وقتیجا تأکيد کنم  خواهم همين اما می. مثبت بود

يابد و زمينه را برای انکشاف فرهنگی ملی تا حدودی  تأثيرات فرهنگی و سياسی همان ملت در منطقه گسترش می

 .سازد محدود می

ديدند که مخالفان حاکميت  می به نظر نظام نورجانوف مردم بخارا از نظر روانی در تشويش بودند چون

بطور کل . . . های دينی درس خوانده بودند مورد پيگرد و تبعيد قرار می گرفتند  شوروی و آنهائيکه در مدرسه

کند که آنها  نورجانوف از پدر خود و ديگران چنين نقل می. بود( ناآرامی) وضعيت شهر چندان خوب نبود، ناتينجی 

کشتند و  ن امير کار خوب شد، چونکه جالدن اميرمردم را در محله عام در ميدان شهر میبا سرنگون شد: گفتند که می

ها  ترتيبی که نظام جديد بوجود آمد اين بی در خاطرم است وقتی. . .  کردند،  يا از مناره مسجد به بيرون پرتاب می

ن تحوالت را استقبال کردند و به کردند، به فکرم که مردم بطور کل اي برهم خورد و از اين بابت مردم شادی می

 .خوبی قبول نمودند

گويد که در ابتداء بخارا به عنوان يک کشور مستقل عرض وجود کرد اما چون حزب  نماز حاتم می

ها تشکيل شده بود، روز به روز  کمونيست بخارا در تابعيت حزب کمونيست روسيه بود و حکومت هم از کمونيست

اين روند برای بسياری از سروران بخارا چندان خوش آيند نبود و از جمله . ود گرديدفعاليت مستقالنه بخارا محد

ای مستقل باشد و سياست اقتصادی مطابق شرايط بخارا را  خواست دولت بخارا تا اندازه وف می الدين عبدالقادر محی

.در پيش گيرد
 

داشت همان نقاطی پذيرفته شود که  کرد و سعی براين های ترازو نگاه می يف به پله هللا خواجه اما فيض

.برای حکومت روسيه شوروی قابل قبول باشد
 

رهبری دولت روسيه شوروی نه تنها امور بخارا را در دست گرفت بلکه نظم درونی و ساختاری حزب 

هللا  ها باقی مانده است که مسکو از فيض در بايگانی شوروی سندی از آن سال. کرد کمونيست بخارا را نيز معين می
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وف نه تنها مورد انتقاد قرار گرفته بلکه دستور داده شده که از بوجود  الدين يف پشتيبانی نموده و عبدالقادرمحی خواجه

 .وف جلوگيری شود الدين آمدن گروهی به دور محی

وف در  الدين خواهی محی وف از آزادی الدين جان شکوری چنين مناسباتی بين مسکو و محی به عقيده محمد

وف که خود از رهبران انقالب بخارا بود زمانی گفت اکنون که  الدين محی. ها سرچشمه گرفته است بر فشار روسبرا

ما التماس کرده بوديم که بيآيند انقالب کنند، انقالب . . . انقالب غلبه کرده، ارتش سرخ بايد از بخارا بيرون شود 

اما فرونزه، . زيِم، بدين خاطر ارتش سرخ بيرون شودسا سازيم، ارتش ملی می اکنون خود ما پليس می. کرديم

 .کوبـيشـف و ديگران گفتند نه ما هنوز اين جا الزم هستيم

بخارائيان در دور نخست تحوالت تأثير خويش را در امور بخارا و ساير  ها و جوان برغم اينکه جديدی

س جمهوری بخارا از دايره بازی خارج ساخته ميانه بجا گذاشتـند ولی در دور بعدی بعد از تأسي کشورهای نو آسيای

های تند منطقه آماده نبودند، بدين  در همين رابطه پـرفـسور ايـرج بشـيری بر اين نظراست که آنها به دگرگونی. شدند

آنها يک گروه نا استوار و فاقد برنامه دقيق برای پـيشبرد اصالحات در . خاطر نتوانستند در صحنه سياسی باقی بمانند

شدند و در روستا از موجوديت  ها پشتيبانی می آنها از جانب ترکيه عثمانی و روس. عرصه اقتصادی و اجتماعی بودند

خواستند که سيستم تعليم و تربيت نو بوجود آورند و بقيه همه خوب خواهد  آنها می. . . آنها چندان آگاهی وجود نداشت 

بسيار قوی تعليم و تربيت وارد اين جا شد، اين همان چيزی بود که  که از طرف شوروی يک سيستم اما وقتی. . .  شد 

ها با اميرعالم خان رفتند و با شوروی جنگيدند و ديگران با شوروی  برخی از جديدی. . . ها می خواستند  جديدی

دا کردند خواستند، بهترش را پي ها در عرصه معارف می آنچه که جديدی. همکار شدند و دراين سيستم هضم گرديدند

 .ولی البته اين آنچه که از نظر ملی و استقالل می خواستند نبود

در تاريخ تـاجيـکان پايان چه و آغاز  ۱۹۲۰زاد در برابر اين پرسش که رويدادهای سپتامبر  اکبر تورسون

از يکسو . اندم ساز بود که شمشير دو دم را می چه بود؟ چنين پاسخ می دهد که انقالب بلشويکی يک امر و عمل تاريخ

عرض وجود " شوروی سوسياليستی"ما تـاجيـکان از ظلم و اسارت هزار ساله اجنبی آزاد شديم و به عنوان يک ملت 

ها که  ی سالله ترک و مغول، از جمله منغيت امر رهائی تـاجيـکان از يوغ اسارت چندين قرنه. کرديم و به پيش رفتيم

فـروش و  خوار، مالهای شريعت های نادان و رشوه هيان غدار، قاضیبه قول صدرالدين عينی حاکمان جاهل، سپا

مانند ديگر " تـاجيـکستان سرخ"ليکن از سوی ديگر. حاکم برجان و مال مردم بودند، خدمت بزرگ انقالب روس است

. . . داختند های اجتماعی پر ها با اختيار کامل به آزمون صاحبی تبديل شد که در آن بلشويک ها به ميـدان بی جمـهوری

برنامه نوسازی در يک جامعه سنتی با زور و تهديد، قتل و تبعيد به منصه اجرا گذاشته شد و در روح و روان 

 . . .ها خاطرات ناگواری را به جا گذاشت  انسان

بـست  ها و بريتانيا در ناحيه را جمع پـرفـسور ايـرج بشـيری سياست اميرعالم خان و رقابت بين روس

ر شوروی را به گن لشاها و جوان بخارائيـ آيد که آيا جـديـدی گـاه اين سئوال پيش می: "گويد او اينـطور می. کند می

وظيـفه انسانی خـود دانسته به  غيـتمنبخارا دعوت کردند يا دولت شوروی نجات مردم بخارا را از چنگ اميران 

. ميـانه اين سئوال اصـال  مطرح نبـود روزه آسيایبخارا هجوم آورد؟ حقيقت اينـست که در سطوح بلـند سياست آنـ

سرزمين بخارای شرقی سرزمينی بود زرخيـز هم از نظر کشاورزی و دامداری و هم از حيث منابع زيرزمينی و 

رقابت بين روسيه و بريتانيا بر سر دسـترسی به اين منابع بود و اميرعالم خان از اين دو خواسته . موازين صناعـتی

 .کـرد وازن سياسی ساخته و از آن برای حفظ منابع بخارا و حکومت خود استفـاده میيک نوع ت



 

58 

 

روسيه تزاری پاش خورد و بريتانيا تصميم گرفت . های آخر جنگ جهانی اول اين توازن بهم خورد در سال

ها  که کرنسکی مدتاين تصميم همان چيزی بود . رفته رفته قشون خود را نه تنها از ناحيه بلکه از هنـد بيرون بکشد

 .کشيـد انتظار عملی شدن آن را می

 شناسان، مربيان، مهنـدسان، بمحض فرارسيدعالم خان کادرهای مختلف شوروی که شامل جامعه

مطالعه منابع آن پرداختند و پی در پی چگونگی ه شد به بخارای شرقی هجوم آوردند و ب می شناسان و ديگران زمين

 " .ارا بلکه به ستاد فرماندهی مسکو ارسال داشتندکار خود را نه به مرکز بخ
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 فصل نهم

 

 کی بودند؟ ناباسماچي

 

به دارالسلطنه  ۱۹۲۱خان آخرين امير بخارا با گروهی از نزديکان خويش صبحگاه هفدهم مه سال  سيدعالم

.گزيد داران امير افغانستان او را استقبال کردند و در قلعه مراد بيک مسکن رکاب. کابل رسيد
 

اميرعالم خان نه تنها امارت و خزينه خويش را در بخارا از دست داد بلکه سرمايه چند ميليونی او که در 

 .شد، دارائـی جمهوری خلق شوروی بخارا اعالم گرديد بانک روسيه نگهداری می

هللا مخثوم و  بای، فيض در بخارای شرقی ايشان سلطان، دولتمـند. ها شروع شد در بخارا مقاومت با بلشويک

ابراهيم بيگ لقی
44
"باسماچيان"ها به نام  نيروی جنگی گرد آوردند که بعدا  اين گروه 

45
امير برکنار  .معروف شدند 

                                                 
مرد ". . . و به قول جمشيد شعله که او را از نزديک بارها ديده است در حصار زاده شده  ۱۸۸۰به گمان اغلب در  ابراهيم بيگ، .  44

بعد از ." توانست ابراهيم بيک در طفلی بسيار کم سواد داشت که حتی قرآن خوانده نمی. بود. . . زبان  کند. . اندام،  قد چهارشانه، فربه ميانه

ها و حمايت از امير فراری بخارا، شهرت  بخارا در مقابله با بلشويک وی پس از انقالب. گيرد مرگ پدر رهبری قبيله لقی به او تعلق می

 .يابد می

براساس روايت شاهدان عينی در شمال افغانستان حضور ابراهيم بيک و گروه او موجب بی امنيتی گرديده بود و مردم محل از آزار، 

از روشنفکران شمال افغانستان و از زمره شاهدان عينی حوداث  جـمشـيد شعله که خود. بداخالقی، رهزنی و غارت آنها به ستوه آمده بودند

به همت دکتر جمراد جمشيد،   ۲۰۰۰صفحه در سال   ۵۱۳که در "  جهاد ملت بخارا و حوداث لقی در شمال هنـدوکش"بوده است در کتاب 

". . . و گروه او بيان می کند و از او به ابراهيم بيگ " های کاروائی"های خويش را در مورد  پسرشان چاپ شده است به تفصيل چشم ديد

او مدعی است که . کند که قدرت دور انديشی نداشت، ياد می(  ۹۲. ص. . ." )سواد  مفکوره و بی حيث مرد صاحب نام و نشان و اما بی

." به حکومت تسليم شد  . . .ابراهيم بيک به پاردريا فرار کرد و  ۱۳۱۰سال ( فروردين)حمل  ۱۲در "براساس پا درميانی  پسر عمـش 

 .ک. ن. ها اعدام شد ابراهيم بيک بعدا   توسط بلشويک( ۳۹۲. ص)

45
در باره بافت فرهنگی و ها  ، اما نظريات و برداشتباشد باسماچی واژه ترکی است و در لغت به معنی رهزن و ياغی می: باسماچيان.  

بر اقتصاد منطقه و پشتيبانی  ها ری شوروی بيشتر بر تأثـير مخرب باسماچینگا تاريح. سياسی، علل ظهور و زوال آنها بسيار متفاوت است

 .دانند ترکيسم می اسالميسم و پان آنها را نمودی ازپان نظران بريتانيا از آنها تأکيد دارد در حاليکه شماری از صاحب

شدند، در پائيز همان سال شکست جدی را متحمل و بروز اختالفات در صفوف آنها ضعيف ( ۱۹۲۲تابستان )باسماچيان در پی قتل انورپاشا 

 .در برابر ارتش سرخ مغلوب گرديدند ۱۹۲۳شدند و در 

 حرکت باسماچيان که در زير پرچم اسالم و آزادی به راه افتاده بود و در ترکيب رهبری آن عمدتا  زمينداران بزرگ و طرفداران امير بخارا

مورد  برای انکشاف منطقه نداشت و ای که هيچ برنامه بود و خرابکارانه مانده ائـی، عقبنقش اساسی داشتند، در واقعيت يک حرکت روست

 .ک. ن. ها قرار نگرفت استقبال شهرنشين
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های قدرتمند دنيا به  دهد و دولت های ضد بلشويکی ترکستان را تکان می شده امارت بخارا بر اين باور بود که شورش

 .گران کمک خـواهنـد کرد شورش

آميز حاکمان نو که  های سياست اشتباه حـاتم، بـر اين نظر است که حرکت مقاومت اساسا  بر زمينه نمـاز

های زيست مردم، دين و آئين آنها استوار بود، شکل  مبتنی بر زورگوئی و برخورد تحقيرآميز نسبت به سنن و شيوه

 .گرفت می

زندگی کرده است و صاحب چندين اثر در  های زيادی در تـاجيـکستان کار و والديمير ميدويدوف که سال

گری در درون خود کال  حرکت يک دست  نويسد که حرکت به اصطالح باسمچی باشد، می رابطه به باسماچيان می

اما اين حرکت در آغاز مقاومتی بود که . از نيروهای نظامی امارت تا رهزنان در ترکيب آن قرار داشتند. نبود

اين يک نوع جنگ بين دولتين بود، ولی به . . . در پشتيبانی از امير براه انداخته بودند حاکمان و ثروتمـندان محلی 

 . . .های چريکی و پراکـنده  شيوه

هـا برای  چيان از هم تفاوت داشت، باسماچی بخارائيان با حرکت باسما ها و جوان اما نحوه برخورد روس

نيروئی بودند که حـضور آنها امـکان مقابله بيشتر را  برای بخارائيان  هـا دشمن قاتـل و امـا برای جـوان روس

چيان را  البته تاريخ نگاری شوروی حرکت باسما. کرد ها فراهم می ها در برابر فشار روس اسالميست ها و پان جديدی

 .چی يعنی جانی، غارتگر، رهزن، دزد و مانند اينها کند، باسما تنها به رنگ سياه ترسيم می

ها غارتگر وتبهـکار بودند بلکه در ميان آنها  ن شکوری براين نظر است که نه همه باسماچیاما محمد جا

ی زمينداران بزرگ در اين حـرکت  اشتراک گسترده. . . . خواه فراوان بودند خواه و آزادی طلب، عدالت های حق انسان

ها از ترس اينکه  فئـودال. کرد ه طـلب میهای مسلح و تأميـنات آنها سرماي کامال  محسوس است زيرا که تشکـيل دسته

 .کردند رود، در اين حرکت مبلغ گذاری می در نتيجه استقرار حاکميت شوروی سرمايه آنها از دستشـان می

فرستادند و از آنها  چيان همکاری داشتند و برای آنها سالح و مهمات می رهبران تاشکند و بخارا با باسما

 .نائـل گرديد ای آوردهای قابل مالحظه ها به دست دوره است که حرکت باسماچی در همين. کردند پشتيبانی می

بای در  علی. ظهور نمود" بای علی"سخن به نام  در چنين اوضاع و احوال در بخارای شرقی فردی آتشين

ی همان اندکی بعد تر افشاء گرديد که و" بای علی"نام و چهره حقيقی . جيبـش اعتبارنامه به امضاء لنين داشت

انورپاشا
46
وزير جنگ اسبق دولت ترکيه بود که اکنون برای نجات مرکز اسالم يعنی بخارای شريف بعد از ديدار با  

 .واالديميرلنين به منطقه آمده است

                                                 
46

را با " ترکان جوان"با جمعی گروه ناسيوناليستی  ۱۹۰۶در استانبول زاده شد و در  ۱۸۸۱نوامبر  ۲۳در ، (۱۹۲۲- ۱۸۸۱) انورپاشا.  

و  ۱۹۰۸، در رويداد (۱۹۱۸-۱۹۰۸" )اتحاد و ترقی"رهبران جمعيت  يکی از او به عنوان . زرگ ترک بنياد گذاشترؤيای تأسيس دولت ب

وی يکی از . وزير حرب تعيـين شد و دولت عثمانی را وارد جنگ جهانی اول کرد ۱۹۱۴انور پاشا در . کرد  شرکت ۱۹۱۳تبدالت دولتی 

 .اسالميستی بود و در اين راستا به همکاری با آلمان تأکيد داشت و پان یتترکيس مجريان سياست پان پردازان و انديشه

با يک زير دريائی آلمانی به آلمان فرار "  اتحاد و ترقی"انورپاشا بعد از شکست ترکيه در جنگ جهانی اول با هفت نفر از رهبران جمعيت 

از جمله لنين ديدار  ها او به مسکو رفت و با رهبران بلشويک. طی فرمانی بوسيله دولت مصطفی کمال از ارتش اخراج شد ۱۹۱۹کرد و در 

به بخارا آمد و در پی تحقق رؤيای تشکيل دولت بزرگ ترک  با  ۱۹۲۱در کنگره ملل شرق در باکو اشتراک کرد، در  ۱۹۲۰کرد، بعدا  در 

و سرانجام در زد و خوردهای نزديک روستای ا. گرای منطقه زبان مشترک يافت و در اين راستا بر باسماچـيان تکيه زد نيروهای ترک

نظران  شماری از صاحب. جـسدش را به ترکيه انتقال دادند ۱۹۶۶کشته شد و بعدها در  ۱۹۲۲در چهار اوت ( کوالب)دريا در بلجوان  آب

همراه با دو تن از رهبران  چنين به روايت شماری از پژوهشگران، انورپاشا هم .دانند انورپاشا را مسئول شکست و تجزيه دولت عثمانی می

 کشی ارامنه برنامه نسلطراح زمام امور را در دست داشتند، " اتحاد و ترقی"که زير نام کميته پاشا  پاشا و جمال طلعت" ترکان جوان"اصلی 
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ميانه و  زاده، لنين راضی شد که انورپاشا به ترکستان بيايـد و تمام مردم آسيای به قول عبدالقادر خالق

ی شورای کميساری روسيه را با خود  نماينده ی وی از مسکو اعتبارنامه ويژه. . . انگليس بشوراند افغانستان را عليه

های پراکنده مقاومت را گرد آورد و يک ارتش منظم بيست هزار  انورپاشا توانست در طی مدتی کوتاه گروه. داشت

دادند،  نسبت به انورپاشا خوشبينی نشان میاکثر سران مقاومت يا باسماچيان بغير از ابراهيم بيک . نفری تأسيس کند

 .ديد و از احترام سيدعالم خان نسبت به او رشک می برد ولی ابراهيم بيک در سيمای انورپاشا رقيب خود را می

بعد از شکست در . ها خدمت کرد وی تامدت زيادی برای عثمانی. اما انور پاشا يک شخصيت پيچيده بود

ميانه آمد تا به  انجام داده بود، از آنجا فرار کرد و بعد از گفتگو با لنين به آسيایها  هائيکه برای عثمانی جنگ

خواست  های منطقه به باسماچيان پيوست و می ولی بعد ازآشنايی با وضع بخارا و گفتگو با ترک. ها کمک کند شوروی

 . با مـتِد کالسيک با شمشير در برابر توپ بجنگد

حرکت باسماچيان يک حرکت پراکـنده . گرديد" مقاومت"يد نفاق در حرکت اما ظهور انورپاشا موجب تشد

انورپاشا ارتش خود را . شد های ملی در داخل آن آرام آرام برجسته می گون بود و تفاوت های گونا و متشکل از مليت

صلی را در اما در تمام ارتش نقش ا. ها تقسيم کرد ها و ازبک بر اساس عالئم ملی به دو بخش يعنی تـاجيـک

ها و حتی  داد که موجب نا رضايتی تـاجيـک  سوق و اداره نيروها به دست افسران ترک چنين گيری وهم تصميم

 .های ترک تـبار گرديد لقی

های اشغالگر و احياء بخارای مستقل با  که برنامه مبارزه با روس زاده براين عقيده است وقتی عبدالقادر خالق

از اين  ها تعويض گرديد، پراکـندگی حرکت مقاومت و دلسردی برخی از گروه. . . ی ترک  برنامه تشکيل دولت يگانه

 .حرکت فزونی يافت

. . ميانه نيرو گرفت و تحت تأثـير عوامل مختلف گرائی در ميان ساکنان آسيای مليت ی در همين دوره روحيه

بات دو جانبه در قرارداد ميان روسيه و بخارا اين مناس. تحکيم يافت و مناسبات آينده بخارا و روسيه را رقم زد. 

 .داد که مسائل درونی بخارا را حل کند اين قرارداد به روسيه اجازه می. تسجيل گرديد

. والرين کوبيشف، فرستاده لنين توانسته بود حکومت بخارا را به پذيرش مفاد اصلی قرارداد قانع سازد

که  وقتی: ها بعد در روز مراسم تدفين کوبيشف، چنين گفت  ان سالاکمال اکرموف، دبير اول حزب کمونيست ازبکست

های قوی  گروه. گری فرا گرفته بود کوبيشف همراه رفيق فرونزه به ترکستان آمد، ترکستان را حرکت باسماچی

لنين  های در چنين شرايط پيچيده و دشوار پيش بردن مبارزه در راه غايه. . . استعماری و سلطنت طلب وجود داشتند 

 .و استالين، در راه تحکيم حاکميت ديکتاتوری پرولتاريا کاری بسيار سنگين بود

او عين سخنان را . يف رئيس حکومت جمهوری تـاجيـکستان سخنرانی کردبا در همين مراسم عبدهللا رحيم

ميانه را از روند  سيایهای شوروی آ خواستند منطقه می. . .  در باره امارت بخارا تکرار کرد و افزود که باسماچيان 

 .ی سوسياليسم جدا کنند يگانه

                                                                                                                                                         
ا بر تاريخ معاصر به روايت پرفسور تورج اتابکی اين فاجعه سايه سياه خود ر. بود که در حدود يک ميليون کشته در پی داشت ۱۹۱۵در 

جمهوری ترکيه، از جمله  بسياری از رهبران. گره خورده است مسألهای به اين  ترکيه افکنده است و آينده سياسی اين کشور به گونه

بول آن مصطفی کمال اتاترک، که خود از برکشيدگان گروه ترکان جوان بودند و در دو دهه پايانی امپراتوری حکومت را در استانگذار  بنيان

وی برای . تعيين گرديدهللا  به افغانستان آمد و به عنوان مشاور اميرامان ۱۹۲۰پـاشا در  جمال. در دست داشتند، نتوانستند به آن پاسخ گـويـند

 .ک. ن .ها نيز در ارتباط بود مساعی فراوان بخرج داد و با باسماچی "اتحاد و ترقی"های حزب  پيشبرد انديشه
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نمود و آن را از هدف اصلی آن دور گرائی در منطقه بر حرکت مقاومت تأثـير وارد میقوت گرفتن ترک

های بزرگی صفوف باسماچيان را ترک گفتند و اگر باقی هم ماندند، فقط اهـداف خود ساخت و به همين علت گروه می

پيوست و حرکت  های باسماچيان زد و خـوردهـای خـونـين به وقـوع میاکـثرا  در ميـان گـروه. کردندرا تعقـيب می

 . يـافـت های پراکنده و غارتگر تبديل میمقاومت تـدريجا  به گـروه

هرشب : آوردی بخارا زندگی مردم عادی را در آن اوضاع و احوال چنين به ياد مینظام نورجانوف، زاده

کردند و  می( معين)آنها در روز اين يا آن خانه را نشانی . کردند ه کالن باسماچيان، دزدان به شهر حمله میيک گرو

که پدرم از  نصف شب وقتی. ما هجوم آوردند( حياط)به حويلی  ۱۹۳۱در سال . بردند شب به همان خانه هجوم می

. . . و به حويلی درآمدند و دروازه را محکم کردند ها را شنيدند گشتند، از دور صدای سم اسب همسايه بر می ی خانه

يک گروه کالن چهل يا پنجاه نفری سواره به کوچه ما درآمده و دروازه حويلی ما را کوفتند، کسی نگشود، سپس 

خالصه اينکه کار شان سر نگرفت و با . چنکـگ را به ديوار بلند ما پرتافتند ولی ديوار بلند بود، چنکـگ بند نشد

آنها رفتند و بعد از نيم ساعت صدای تير و تفنـگ را از دور شنيديم و بعدا  . يعنی رفتيم" بورديک: "ترکی گفتندزبان 

اند و سر  خانه فالن کس را غارت کرده شنيديم که باسماچيان هر روز می. گفتند حويلی کس ديگری را غارت کردند

 . اند فالن کس را بريده

در بخارا ممنوع ( فارسی)اتفاق افتاد اين بود که استفاده از زبان تـاجيـکی واقعه مهم ديگری که در بخارا 

ترکيسم شروع  های پان به عقيده مسرور عبدهللا، پژوهشگر تـاجيـک با اتخاذ اين قرار اجرای عملی ايده. اعالن شد

ت جمهوری خلق که وزير معارف حکوم وقتی ترکيست عبدالروف فطرت بحيث روشنفکر تـاجيـک، اما پان .گرديد

اين امر از . برای تـاجيـکی حرف زدن جريمه تعيين کرد. بخارا شد، استفاده زبان تـاجيـکی را در بخارا منع کرد

 .داد آنها خبر می های و ايده  گرايان در امر تطبيق برنامه کوشش ترک

ف به حاکميت ي هللا خواجه آنهـائيکه به سروری فيض: "دهد محمد جان شکوری وضع را چنين شرح می

زبان . ها ترکی کردند های اشدی بودند و اولين کاری که کردند، زبان تعليمی را در مکتب ترکيست رسيدند، پان

زبان رسمی در حاکميت بخارا ترکی عثمانی بود، بعد ترکی ازبکی  ۱۹۲۲تا سال . . .  تـاجيـکی را منع کردند 

 ."جاری شد

وف، شخـصی سـوم بنـام عبداله  الـدين يف وعـبدالقـادر محـی اجـههللا خـو در ايـن دوره در کـنار فيـض

او که از خجند و تـاجيـک بود، رسما  . نمايد ها، ظهور می ها دوست نزديک خانواده اوليانف بايف، رهبر خجندی رحيم

 . کرد پشتيبانی می ترکيسم ها نبود ولی از پان نويسد و برغم اينکه از زمره جديدی خود را ازبک می

. مرکزی اجرائيه ترکستان انتخاب شد ی با توصيه لنين رئيس کميته ۱۹۲۰رحيم بايف بيست وچهار ساله در 

او . دهم حزب کمونيست عضو شورای کميساری امور ملی برگزيده شد که رئيسـش استالين بود ی سال بعد در کنگره

. . . مدتی هم رئيس حزب کمونيست بخارا انتخاب گرديد
 

مداران تـاجيـک در رأس قدرت ترکستان و بخارا وضع تـاجيـکان را نه بهتر بلکه بدتر  دن سياستاما زياد ش

ساخت و به قول رحيم ماسوف گويا با زياد شدن هر رهبر جديد تـاجيـک، بدبينی حکومت بخارا و ترکستان نسبت به 

 .يافت ها چند مرتبه افزايش می تـاجيـک

خـتالفات در ميان اين رهـبران و تـأثـير آن بر سرنـوشت تاريخـی پـرفـسور ايـرج بشـيری در مورد ا

بودند، اختالفاتی وجود داشت که  اـه ها و اداره در ميان خود تـاجيـکان، که در کميته: "گويد تـاجيـکان چنين می

در نتيجه در . گذاشت که آنها همچـون تـاجيـک عمل کنند آمد که نـمی توانستند حل کنند و يا مشکالتی پيش می نمی
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بسياری از اسناد نام تـاجيـکان عمدا  حذف می گـرديد، ولی کسی نبود که صدای اعتراض برای اصالح مسأله بلند 

گرائی آنها را واميداشت که از منافع ملی  های حفظ مناصب بلند، ترس و هراس از متهم شدن به مليت مصلحت. کند

  ."خود چشم پوشی کنند

گرائی،  ها و باسماچيان، شروع حاکميت ترک الی مسکو برغم ادامه جنگ بلشويکدر چنين اوضاع و احو

مسکو . گرفت اختالف روسيه و بخارا در رابطه با خود مختاری بخارا، برای تقسيم کردن منطقه آمادگی می

يل که مسکو در اين امر عجله داشت شايد به اين دلـ. خواست در اينجا چند کشور جداگانه ملی تأسيس يابد می

اما . حکومت بخارا نيرومند شـود و يا اينکه از جنوب حرکت جدی مخالفان به سمت بخارا شروع گـردد خواست نمی

نـد که ا اميرسيدعالم خان از کابل به طرفداران خود در بخارا نامه نوشته بود که انگليس، ايران و افغانستان وعده داده

گ، بيست هزار ميل سالح و سی ضرب توپ و چند فروند هواپيما، بخارا صدهزار پوند استرلين جويانبرای جنگ

 .مواد خوراکی و لباس خواهنـد فرستاد

بسـت  در نتيجه همکاری با باسماچيان نصيب تـاجيـکان گرديد جمع کهرا ی ئهـا پـرفـسور ايـرج بشـيری زيان

دولت نوبنيـاد شوروی در بخارا بطور اسالميـسم و  پس از فروپاشی امارت بخارا مرز بين پان: " گـويد کرده می

شـمول بود که به منظور بسيج افکار پيشرو در تمـام   اسالميسم حرکتی مرکب و جهـان پان. واضح معلوم گرديـد

باسماچيان جزء کوچکی از اين جنبش بودند و شامل . های علمی پشتيبان داشت کشورهای اسالمی و در کليـه ساحـه

هـدف آنـها اين بود که با دستيـاری رؤسای قبايل خود ملک و اموالی را . شـدنـد ميـانه می ایساکنان معمولی دهات آسي

از پيـشرفت قشون سرخ و  خـواستند حـال میهـا بزور از آنـها گرفته بودند پس بگيـرند و در عيـن  که شوروی

 .ازين مسکو مغايرت داشتگسـترش فرهنگ شوروی در نـاحيه جلوگيری کنـند، که ايـن البته کامال  با مو

تـپه و حصار  هـا دهکده کوچک دوشنبه واقع در چهار راه قراتگين، کوالب، قرغان مرکز عمليـات باسماچی

رياسـت قوای آنـها را مدتی امير معـزول عالم خان و بعد انـور پاشـا که خود را جانشين خليـفه مسلمين . شادمان بود

 .ـندتـکرد بعـهده داش قلـمداد می

دولت شوروی با مساعدت سردمداران حکومت بخارا و قشون سرخ حرکت  ۱۹۲۰های  در طی سال

جان خود  ۱۹۲۲انورپاشا در . ها را شکست داد و رؤسای قبايل را وادار به اطاعت از قوانين شوروی نمود باسماچی

 .را در بلجوان از دست داد

اجيـکان را فراموش نکردند و تا حدود امکان های تـ ها ضديت ها شوروی پس از فروپاشی حرکت باسماچی

مثال  با وجود اينکه نواحـی کم جمعيتی مثل ترکمنستان در رديف جمهوری قرار . از کمک به آنها خود داری کردند

 ."دادند کردند اجازه شرکت نمی ی که سرنوشت آنـها را تعيـين میئهـا گرفتند، به تـاجيـکان حتی در کميته
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 فصل دهم

 

 ميانه طرح مرزبندی ملی آسيای

 

پس از . نزديک به يک سال  هرج ومرج حکمـفرما بود ۱۹۲۲تا ژوئن  ۱۹۲۱در بخارای شرقی از اوت 

ی قلمرو بخارای شرقی  اشغال دوشنبه توسط انورپاشا براساس قرار فرماندهی جبهه ترکستان ارتش سرخ از همه

اضر نبود که از اوامر انورپاشا اطاعت کند بلکه او را بيگانه وجه نه تنها ح ابراهيم بيک به هيچ. خارج گرديد

بين اين دو همراه با   کشمکش. خواند و اختالفات بين آنها شدت گرفت و موجب زد و خوردهای جديد گرديد می

 .ی شکست هر دو را فراهم کرد برجسته شدن اختالفات قومی سرانجام زمينه

ها، دفتر سياسی حزب کمونيست  شد و بر اساس اسناد بايگانی میتـر  اوضاع و احوال در بخارا پيچـيده

های  های سال های شوروی جنگ سالنامه. مارس پنج بار وضعيت بخارا را بررسی کرد ۱۸فوريه و  ۲۷بلشويکی بين 

ی، شکل نهايت تند مبارزه اقتصاد"نامند که به گفته لنين  می" جنگ شهروندی"ام بخارا و ترکستان را  بيستم و سی

 . باشد می" اجتماعی و طبقاتی

ارتش سرخ حمله را به  ۱۹۲۲ها نيروی بزرگی را از سراسر روسيه جمع آوری کردند و در اوت  بلشويک

انورپاشا با لشگـر خود   ۱۹۲۲در چهارم اوت . های شديد بود اين دوره در برگيرنده جنگ. . بخارای شرقی آغاز کرد

از . سال به ترکيه باز گردانيده شد ۷۴سرخ افتاد و کشته شد وجسد او بعد از ی خاولينگ در محاصره ارتش  در دره

."اش گناه ابراهيم بيک بود همه: "شود انورپاشا تنها نام و چند نامه باقی مانده که يکی از آنها با اين جمله آغاز می
 

و افغـانستان به اتفـاق او بعـد از چـند حمـله از قلمر. آميزی داشت ابـراهيـم بيک نيز سرنـوشت فاجعـه

همراهانش در ميان رود پنج گير ماند و از ساحل راست سربازان سرخ و ازساحل چپ سربازان افغانستان بر آنها 

 .ابراهيم بيک اسير ارتش سرخ گرديد و بعدا  تيرباران شد. دندآتش گـشو

ترکيستی  حرکت پان محمد جان شکوری مرگ انورپاشا را شکست روانی حکومت بخارا و آغاز فروپاشی

ها آزاد شدند و  های روس بودند توسط حکومت بلشويک افزايد که چند گروه افسران ترک که اسير نظامی داند و می می

اما آنها در سمرقند و بخارا ماندند و وظيفه پيشبرد معارف و . ميانه به وطن خود برگردند می بايست از طريق آسيای

های اين  زبان درسی در مکتب. کرد ا اکثرا  از آنها برای اجرای مقاصد خود استفاده میانورپاش. پليس را بدوش گرفتند

های خود  دانستند، مجبور بودند درس افسران زبان ترکی عثمانی بود و حتی آموزگاران تـاجيـک که اين زبان را نمی

افسران ترک از سمرقند و  ۱۹۲۲فقط بعد از شکست انورپاشا در بخارای شرقی در . را به ترکی عثمانی پيش برند

 .ها به زبان ازبکی تعويض شد بخارا رانده شدند وآموزش در مکتب
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ميانه  ها درهم شکسته شد و آسيای با زور توسط بلشويک ۱۹۳۲ـ ۱۹۳۱حرکت باسماچيان در   آخرين تالش

 .دوره جديدی را در تاريخ خود آغاز کرد

حکومت " تصفيه"گری مسأله  از سرکوب باسماچی روسيه بعد( بلشويک)کميته مرکزی حزب کمونيست 

يف معاون رئيس شورای نظارت خلق، عبدالروف فطرت ناظر  عطا خواجه ۱۹۲۳در ژوئن . بخارا را آغاز کرد

يف ناظر مالی، مختارسيد جانوف ناظر کارهای داخلی به  زاده رئيس کميساری نظارت، ستار خواجه معارف، يعقوب

وف به سمت  عبدهللا عبدالرحيم. رکيست و هـمدستان باسماچيان از وظايف خود برکنار شدندت گرايان پان عنوان مليت

 .دبير کميته مرکزی حزب کمونيست بخارا تعيـين گرديد

 ی اما مسکو به منظور جلوگيری از استقالل طلبی بخارا و بطور کامل وابسته ساختن منطقه به روسيه نقشه

ها را سرهم بندی  های جداگانه و بعد از آن پارچه ترکستان، بخارا و خيوه به پارچهتقسيم . ديگری را آماده کرده بود

ميانه  تقسيمات ملی مرزها در آسيای"به نظر عبدهللا غفوروف . های جداگانه کردن و بر اساس آن تأسيس جمهوری

. ميانه عميقا  ريشه داونده بود ترکيسم در ابتدای قرن بيستم در آسيای برای دولت شوروی به اين سبب مهم بود، که پان

ميانه بخشی از دولت شوروی باشد از ابتداء مرزبندی ملی را  خواست که آسيای از آنجائيکه دولت جوان شوروی می

 ."تـرکيسم گذاشت در مقابل پان

ترکيسم به اتحاد زبانی و فرهنگی جمعی ترکان باور  پـرفـسورايـرج بشـيری نيز برهمين عقيده است که پان

. . . ترکيسم  های پان باعث تشويش لنين گرديد و لنين در پاسخ به کوشش. . . ترکيسم   و صعود سريع پان. . . داشت 

 .دولتی را پيشنهاد کرد -سيستم مرزبندی 

اگر از . . . خانم گيسوی جهانگيری براين باور است که مسکو با ايجاد حس ملی و بعدا  تقسيمات جغرافيائی 

اسالميزم را درهم شکست اما از سوی ديگر سياست مترقی شوروی را در مناسبات با  ترکيسم و پان يکسو خطر پان

 . . . کرد های غير روس نمايندگی  مليت

ترکستان را آماده ( نقشه)به اعضای کميته مرکزی سفارش داد که خريطه  ۱۹۲۰لنين حتی در تابستان 

 . را مطالعه نموده و يک برنامه ويژه را در اين زمينه پـيشنهاد کنند ميانه سازند و شرايط تقسيمات ملی ـ مرزی آسيای

های پارچه شده  گفتند که هدف اساسی آنها اين است که خلق ميانه می مؤلفين برنامه مرزبندی ملی در آسيای

 ۱۱را و در صد در بخا ۲۲در صد ازبک در ترکستان،  ۶۶به قول آنها . را در دائره قلمروهای معين ملی جمع کنند

درصد در خيوه به سر  ۳۰درصد در بخارا و  ۲۷درصد در ترکستان،  ۴۳ها  ترکمن. کنند در صد درخيوه زندگی می

اما در اسناد بعدی نام . درصد در جمهوری بخارا زندگی می کنند ۵۲درصد در ترکستان  و ۴۳تـاجيـکان .  برند می

" شـرق انقالبی ـ رولوسيون وستوک"ی  آن در مجله  ولیبه شکل ا ۱۹۳۴سند مذکوردر . ملت تـاجيـک حذف گرديد

 .بندی مرزی ده سال گذشته بود منتشر شد که ديگر از تقسيم

 ميانه زد؟ دست به چنين تقسيمات مرزی در آسيای ۱۹۲۴چرا مسکو در 

 وف، مورخ تـاجيـک براين عقيده است که در گذشته اوضاع و احوال نظامی ـ سياسی منطقه رقيب عبدالحی

خواست که بتواند به اجرای مقاصد سياسی آن  بندی فرصت می مساعد نبود و مسکو برای تنظيم و آماده ساختن تقسيم

مسائل ملی  تـواند بندی ملی ـ دولتی به جهانـيان نشان بدهد که می خواست با تقسيم چنان مسکو می هم. مساعدت رساند

 .کند را حل 

های جداگانه و خودمختار به طور  ميانه به جمهوری سيمات آسياینخستين بار انديشه تق ۱۹۲۴در فوريه 

رسمی در کنگره دوازدهم شورای ترکستان تذکر داده شد و در آخر همان ماه در پلنوم کميته مرکزی حزب کمونيست 
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يف رئيس شورای ناظران دراين زمينه گفت، بر اساس  هللا خواجه فيض. جمهوری بخارا اين مسأله نيز بررسی شد

ميانه، ترکستان و بخارا جمهوری ازبکستان و در چهارچوپ آن واليت مختار تـاجيـکستان،  حدود دو جمهوری آسيای

يف بار  هللا خواجه فيض. ها تشکيل کرده شوند جمهوری ترکمنستان و قرقيزستان و در چهارچوپ آن مختاريت قزاق

و از جمله گفت که طبق اين برنامه سمرقند بايد  سخنرانی کرد و نقشه جديد را شرح داد ۱۹۲۴دوم در دهم مارس 

هيچ يک از اعضای پلنوم حزب کمونيست بخارا در برابر اين نقشه . . . . پايتخت جمهوری ازبکستان قرار داده شود

 . واکنش نشان نداد

مرزی  –کميسيون تقسيم بندی ملی  ۱۹۲۴مارس  ۲۳پلنوم کميته مرکزی حزب کمونيست ترکستان در 

اما هيچ يکی از . ميانه تأسيس کرد های آسيای ها و مليت يانه را با ترکيب نه نفر به نمايندگی از همه قومم آسيای

بحث روی سرنوشت تـاجيـکان يک بخش . ميانه نـناميدند اعضای کميسيون خود را رسماً نماينده تـاجيـکان آسيای

حاليکه رئيس کميسيون مرکزی فرزند پدر و مادر  اين هم در. داد ناچيز گفتگوها احتماالً يک درصد را تشکيل می

ها  بايف چنين تصوری را به ميان نمی آورد که در کميسيون نماينده تـاجيـک حضورعبدهللا رحيم.  تـاجيـک بود

بايف، تـاجيـک بود اما در اسناد رسمی خود را ازبک نوشته بود و او  آور اين بود که رحيم اما حيرت. شرکت ندارند

به قول . ها کميسيون مخصوص خود را داشت ميانه غير از تـاجيـک هرملت آسيای.  نمود را رهبری می ها ازبک

شويم که به خاطر منافع خاص خود،  می  ها در زمينه ها و بلشويک ترکيست ايشان زاده ما شاهد همکاری مشترک پان

 .از سرنوشت يک ملت در گذشتند

روم ساختن تـاجيـکان از بخارا، سمرقند و ساير مرکزهای مهم بندی ملی ـ مرزی برپايه مح چنين تقسيم

فرهنگی و سياسی شان صورت پذيرفت و اين مسأله اساسا  در خدمت هدف نهائی تشکيل ترکستان بزرگ قرار 

کند که بسياری از پيشوايان اقوام  تأکـيد می"  تاريخ سياسی تـاجيـکان"زاده مؤلف کتاب  عبدالقادر خالق. گرفت

ها در منطقه در انديشه بودند، مقاومت را در برابر  ميانه در همان دوره از حضور نيروی قوی و بيگانه روس آسيای

آنها حس . بندی مرزی تحت تأثـير همين انديشه و فضا پياده گرديد ديدند و تقسيم گرائی می اين نيرو در يگانگی ترک

. گرائی را در منطقه از بين ببرد امکان اتحاد ترکخواهد با تشکيل چند جمهوری جداگانه  کردند که مسکو می

گرائی اين شد که بايد با وجود تقسيمات خواست دولت آينده يگانه ترک را در شکل يکی از  العمل ترک عکس

 . . . .های کالن شايد ازبکستان حفظ کنند  جمهوری

بندی  از تأسيس کميسيون تقسيمدر چنين اوضاع و احوال مردی بنام نصرهللا مخثوم ازکوهسار وادی فرغانه 

ها  های تـاجيـک سازد که چرا در ترکيب کميسيون نماينده کند، اما اين پرسش او را مشوش می مرزها آگاهی کسب می

کند؟  او بعد از مشورت با بزرگان روستای  ها بحث نمی شامل نيستند؟ چرا اين کميسيون در مورد سرنوشت تـاجيـک

بعد از ديدار با کميسيون به نام دبير کل آن وقت حزب کمونيست شوروی يوسف استالين نامه آيد و  خود به تاشکند می

نمايد که  کند و درخواست می نويسد و در باره تـاجيـکان بخارای شرقی، سمرقند، بخارا و خجند معلومات ارائه می می

 .سرنوشت تـاجيـکان عادالنه بررسی شود

گذاشت، اما در مسکو  بندی مرزی تأثـير می گرائی به روند تقسيم شه ترکبه هرحال در ترکستان و بخارا اندي

 کردند؟ به اين مسأله چگونه نگاه می

ميانه در وضع دشوار و ناگوار به  بندی ملی ـ مرزی در آسيای زاد بر اين عقيده است که تقسيم اکبرتورسون

ميانه زمانی شروع  ی به مرزبندی خود سرانه آسيایمسؤليت زدگان بلشويکی و پيروان محلی آنها با بی شتاب. عمل آمد
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هنوز دقيقاً تثبيت . . . گون بررسی نشده بود  های گونا کردند که اصول جدا سازی مردمان دارای زبان و سنت

 . . .  نگرديده بود که تقسيمات مرزی براساس فرهنگ و قوميت صورت گيرد و يا بر پايه خاک وسوابق تاريخی

اصل ملی درهمان شکلی که هنگام مرزبندی : " شده شوروی در همان زمان نوشت ناختهبارتولد مورخ ش

به وقوع پيوست، در رابطه با تاريخ قرن نوزدهم اروپای غربی بررسی شده است  ۱۹۲۴ميانه در  ملی ـ دولتی آسيای

 ." های تاريخی مردمان محلی بيگانه است و با سنت

ميانه نشان بدهد،  سکونت اقوام را در آسيای های مختلف دقيق محلبرغم اينکه نقشه اتنوگرافی که بطور 

نقشه سياسی لنين و استالين در زمينه مرزبندی . . . وجود نداشت و مسائل بطور دقيق و علمی بررسی نشده بود، 

 .ميانه با شتاب و عجله اجراء شد آسيای

وی سوسياليستی، مخصوصا  در ابتدای ی سرد بين تـاجيـکان و دولت شور پـرفـسور ايـرج بشـيری رابطه

های قبلی تـاجيـکان به آنها مانند يک  ها همکاری بـعد از شکست حرکت باسماچی: "گويد او می. کند کار را ترسيم می

عالمت نحس بر چهره ملت تـاجيـک ماند و آنها را در ارکان مهم کشوری و دولتی شوروی  مانند مردمانی خرابکار 

در نتيجه، تـاجيـکان ترکستان و بخارا از دريافت استقالليت که شامل خود مختاری، کنترل  .فی کردو ضد انقالبی معر

حتی اختيار امور ابتدائی زندگی مثل امنيت شغلی و . اجتماعات، اقتصاديات و زبان و سياست بود محروم گرديدند

ويت تـاجيـکی خود را جهت بدست آوردن تربيت اطفال از اکثرآنها گرفته شد و روزی رسيد که آنها مجبور شدند ه

 .معاش با هويت ازبک عوض کنند يا از بخارا کوچ کرده راهی کوهستان گردند

کردند و حاضر به  يشمانی میـگـرفتند و آنها که اظهار پ در کوهستان نيز بار ديگر مورد پرسش قرار می

های پائين بکار گرفته  در رديف تـناعصو  شدند در ساحه کشاورزی گـيری زبان روسی و اصول کمونيستی می ياد

 .شدند دادند به نواحی قراتگين و درواز فرستاده می آنها که سرسختی نشان می. شدند می

هـا را  هايشان به باسماچی تـاجيـکان جزای کمک۱۹۲۰های  بهترين مدرک برای اثبات اينکه در سال

. بـندی دعوت نکردند و نظر آنها را نپـرسيدند ل تقسيمئوی مسها ديدند اين است که هيچ يک از آنها را به کميته می

ميـانه در آن جو سياسی چه با تبر بود و چه با تيغ تيز به تـاجيـکان بخاطر  بنـدی آسيای بکالم ديگر، تقسيم

 ".ی تقسيمات آن زمان دولت شوروی بود اين نص قانون نانوشته. رسيد هـايشـان با باسماچيان سهمی نمی همکاری
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 فصل يازدهم

 

 ميانه آغاز مرزبندی ملی در آسيای

  

 های  خود ها و نامه در پی واژگونی امارت بخارا، والديمير لنين رئيس حکومت انقالبی روسيه در سخنرانی 

نماز حاتم، مورخ . ميانه را دست کم در سه جمهوری ترکمنی، ازبکی و قرقيزی مطرح کرده بود مسـألـه تقسيم آسيای

ها در  بلشويکهدف ":  گويد که می ،های لنين که در چندين پژوهشگاه چاپ شده است بر رؤيت يکی از نامه تاجيک

مطابق برنامه  ای چنين جامعه برپا کردن ه سوسياليستی بود و برایاعمار جامع از جمله در بخارا ميانه آسيای

ء گذاشتن حق تعيين سرنوشت و دادن حق حل مسـألـه ملی يعنی به اجـرا. بلشويکی حل مسـألـه ملی ضرور بود

بعد از اين به  براين امر تـأکيـد دارد که ترکستان ۱۹۲۰نامه لنين در سال . تـأسيس دولت مستقل برای هرملت

 ."تقسيم شود يزستانقهای ترکمنستان، ازبکستان و قر جمهوری

ا ز . ندـبيـهای خود را در عمل ب ينیب خواست که تحقق انديشه و پيش پرداز انقالبی میلنين به عنوان نظريه  

در برأساس حق تعيين سرنوشت، ملت بايست که  در اينجا می. بود مناسبیآزمايشگاه برای او ميانه  اين لحاظ آسيای

و سپس امر جدا شدن پرولتاريا از بورژوازی در درون ملت  و هم حضور و  های جداگانه بوجود آيد وجود جمهوری

روياروئی و مبارزه دو طبقه و دو مدنيت در دورن يک ملت يکی از . رون يک ملت ثابت شودتدوام دو فرهنگ در د

 .رفت اساسی حکومت شوروی به شمار می ارکان

ماهيت حکومت شوروی اينست که "...  :گويد مسـألـه ملی می اهای خود در رابطه ب لنين در يکی از سخنرانی 

دارها بود، اکنون برای  و سرمايه (ها بای)قدرت در دست متملکين  کليشين در اين و يا آن شـهای پ اگر در دوره

 ."داری بودند رمايهدر زير ستم س کنند که قبال   ی اداره میئها ای آن کشور را صنف بار در شکل گسترده نخستين

بث شـوجه ت ميانه به هيچ های ملی در آسيای پرفسور ايرج بشيری براين عقيده است که مسـألـه مرزبندی 

ميانه که به رياست  آسيایهای مرزبندی  ساختار کميته: " او تـأکيـد دارد که. ئيان نبودابخار های محلی و جوان کمونيست

گذاشتند و  قومی، زبانی و فرهنگی منطقه وقعی نمی شدند، به عاليق گرا اداره می ها و تاجيکان ترک و عضويت ازبک

 ."کردند مسکو را اجـراء می توراتتنها دس

نوشته بود که " ترکستانسکيه پرودا"در روزنامه  ۱۹۲۴کومت بخارا در سال يف، رئيس ح هللا خواجه فيض 

مسـألـه ملی را بطور عادالنه  يزی و تشکيل واليات خود مختار تاجيکقهای ازبکی، ترکمنی و قر تـأسيس جمهوری

 .حل خواهد کرد

کمونيست بخارا در  شکل قرار حزبدر يف  خواجه به سخن عبدهللا غفورف، چندی نگذشته بود که انديشه 

های ازبکستان و  برأساس اين قرار حزبی قلمرو جمهوری شوروی خلق بخارا به جمهوری. شر شدـمنت ۱۹۲۴فوريه 

در مناطق نه تنها ها  در حاليکه تاجيک. بدين ترتيب منافع ملی تاجيکان ناديده گرفته شد .ترکمنستان تقسيم شد

 .دادند را تشکيل میکردند، بلکه اکثريت مردم بخارا  می کوهستانی زندگی
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ترکيب و بافت ملی مردم  بخارا چنين  ی بخارا در باره ی نظام نورجانف، دانشمند نامور تاجيک و زاده 

اما ملت آنها بيشتر به نام بخارائی ياد . زدند مردم بخارا تاجيک بودند و به زبان فصيح تاجيکی حرف می": گويد می

شايد بدليل اينکه . ناميدند یی مئها را بخارا گفتند ولی تاجيک ها را ترکمن می ها را ازبک، ترکمن ازبک. شد می

 ".رفتند تاجيکان بخارائی اصيل، يعنی مردمان بومی به شمار می

ميانه  های ملی در آسيای مرزبندی ی های زيادی در باره که پژوهش" تبر تقسيم"رحيم ماسوف، نويسنده کتاب 

تاجيکان که عضو اين  یکميـسيون در فکر تشکيل جمهوری تاجيکستان نبود و حت: "دارد بر اين نظر است که

ازبکستان متحد ی منطقه در جمهوری  خواستند که همه کردند و آنها می نمی کميـسيون بودند ازچنين انديشه پشتيبانی

 ."تاجيکان عضو در کميـسيون مقصرند. ساخته شوند

با حفظ  رو از اين. بايف بود نويس قرار مرزبندی ملی عبدهللا رحيم يم ماسوف، تهيه کننده پيشبه عقيده رح 

چون عبدهللا  اند، اما بندی سهيم گيری چنين تقسيم ها نيز در شکل ها در آن سال مداران تاجيک اينکه کارشناسان و سياست

 .برجسته است رهبری کميـسيون مسـائـل ملی را بعهده داشت، نقش او بايف رحيم

که حس بلند ملی داشت و از منافع  در يک خانواده سرشناس در خجند ۱۸۹۸بايف در سال  عبدهللا رحيم 

بايف که در  اما برای رحيم. کرد،چشم به دنيا گشود ها و حکومت پادشاهی روسيه حمايت می ها در برابر ترک تاجيک

ست آورده بود، تعلقيت و حس ملی چندان با اهميت نبود و بيست و يک سالگی در حکومت بلشويکی مقام بلندی را بد

 .شد ربان منافع گروهی و يا همان لحظه میق اکثرا  

در ساختارهای  ترکيسم پان"... ها  يف، پژوهشگر تاجيک براين عقيده است که در آن سال     رقيب عبدهللا

عبدهللا . يگانه و بزرگ ترک بوددولت يک  نساختگرايان  سياسی حکومت نوين موقعيت نيرومند داشت و برنامه ترک

بنابراين منافع ملی ملت خود و خلق خود . های بلندتر دست يابد خواست در برابر پشتيبانی از آنها به مقام بايف می  رحيم

، اما وقتی که در تاشکند زير فشار نويسد شود، او ملت خود را ترک می وقتی که مسـألـه ملی مطرح می. را فروخت

 "نامد گيرد، خود را ازبک می ها قرار می بکاز

کميـسيون  بايف را در گيری رحيم بسياری از مورخان تاجيک از جمله نماز حاتم و عثمان غفوروف موضع 

 .دانند همان دوره میمطرح سوادی و فريفته شدن به جريان  ناشی از کم ۱۹۲۴سال 

معترف بود که در کارزار ( بعد از ده سال) ۱۹۳۴در بايف  عبدهللا رحيم: شود که عثمان غفوروف يادآور می 

ها با او تا زمانی همکاری کردند که به او نياز  ترکيست اما پان. اشتباه کرده است های ملی بيگانه پرستی و مرزبندی

 .ه رفتبهانه تحصيل به روسي به ها تاشکند را ترک کرد و بايف زير فشار ازبک رحيم. و بعدا  او را رانده اند داشتند

سوادی  گاهی داشت شايد بنابر کمآبايف دوست خانواده لنين بود و از امور دولتی  رحيمها بر اين عقيده اند که  اما بعضی

 .تجربگی با سرنوشت ملت خود بازی کرده باشد و بی

 ميانه آسيای های سياسی بايف و ديگر چهره گويند که رحيم شريف و رستم شکوروف، پژوهشگران تاجيک می 

روسيه بلشويکی در همان . آن دروان مجبور به اجـراءی نقشه روسيه بلشويکی بودند و راه ديگری جز اين راه نداشتند

انقالب  را مايهن به عنصر ترکی در منطقه تکيه زد و آ "روسيه پادشاهی"های  مرحله تاريخی بر پايه تجربه

 .گيرد به انورپاشا از همين ديد بلشويکی منـشاء میشمرد و اعتماد لنين  می سوسياليستی در خاور زمين مسلمان

بايف بستگی نداشت و در اشتباهات او تنها  از سوی ديگر مسـألـه سرنوشت مرزبندی ملی تنها به رحيم 

نماز حاتم تـأکيـد دارد که  . باز دارند هون را از کژراهيتوانستند کميس ها نفر ديگر نيز بودند که می مسئول نيست بلکه ده

های شناخته  انسان راايف در جمهوری خلقی بخ هللا خواجه جمهوری خود مختار ترکستان و فيض بايف در بدهللا رحيمع
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شايد آنها مسـألـه ملی . کردند و خود را ازبک قلمداد می کردند هر دوی اينها تاجيک بودن خود را انکار می. شده بودند

در هر صورت نظر وعمل آنها ضربه مدهشی . کردند انه عمل میگاهاست که آکردند و يا ممکن  را درست درک نمی

 .بر ملت تاجيک وارد کرد

های کميـسيون مرزبندی  عبدهللا غفاروف جريان نشست. است ها و نظريات در اين مسـألـه گـونـاگـون ديدگاه 

بعد از برگزاری پلنوم مارس ی بندی مل ، به عنوان رئيس کميـسيون تقسيمبايف عبدهللا رحيم: "کند ملی را چنين بيان می

پنجم آوريل همان سال در مسکو از نام کميـسيون گزارش داد و  کميته مرکزی حزب کمونيست بخارا در ۱۹۲۴

 ."روسيه حمايت شد( بلشويک)گزارش آن از جانب کميته مرکزی حزب کمونيست 

ميانه حزب کمونيست  آسيایجلسه دفتر سياسی کميته مرکزی  ۱۹۲۴در پی گزارش باال، در چهارم ژوئـن  

دهد که  سندهای نهائی اين نشست نشان می. کردبه کار بندی مرزهای ملی آغاز  و به بررسی مسـألـه تقسيم  برگزار شد

نفر قزاق، يک نفر روس، يک نفر اوکـرائيـنی، يک نفر ليتوانی و  ۵نفر ازبک،  ۴ترکيب زيرين از جمله مسـألـه را 

در حاليکه . در اين جلسه گويا رسما  از تاجيکان کسی شرکت نکرده بود  .حل وفصل کردندبررسی و  يک نفر قيرقيز

خود را ازبک  ولیيف هر دو تاجيک بودند  هللا خواجه بايف و رئيس حکومت بخارا فيض رئيس کميـسيون، عبدهللا رحيم

 .ناميدند می

اول " . دهد ماسوف چنين پاسخ میکادميک رحيم آها چه بود؟ به اين پرسش  معيارهای تـأسيس جمهوری 

برگزيده  یداشت و نام جمهوری از نام ملت باش می و در حدود جغرافيائی بـيشتر از يک ميليون انسان بود بايست می

و با يکی از  داشت اين حدود بايد يک مرکز سياسی، صنعتی و فرهنگی می .داشت می شد که در آن حدود اکثريت می

ها  در حاليکه در شهرها اسـاسا  تاجيک. بحث بر سر همين مرکزهای فرهنگی بود. بود میهای خارجی همسايه  دولت

ی را ئها اين امر در تهيه نقشه دشواری. ها بودوباش داشتند زبان های ترک کردند اما در اطراف آن قبيله گی میزند

 ."وردآ یبوجود م

ی طوالنی در باره ضرورت تـأسيس پس از گفتگوهاکه  وقتی ۱۹۲۴در همين جلسه چهارم ژوئـن سال  

خواستند، ختم کار جلسه را اعالم دارند، عثمان خان ايشان  جمهوری ازبکستان، ترکمنستان و قرقيزستان می

تاجيک تشکيل نشده  فرعی  اشتراک ندارند؟ چرا کميـسيون ها سئوال کرد که چرا در کار کميسيون تاجيکيف،  خواجه

س مجلس آن روز گفت که ما در اولين جلسه خود سه کميـسيون فرعی تـأسيس رئي بايف و گوی رحيم است؟ سخن

 .در جلسه سمرقند با اکثريت کالن حل شده است افزايد که اين موضوع ها، حامد خان می نماينده ازبک. کرديم

هللا اگر عبد .پردازيم گويد مسـألـه روشن است و به بررسی مسـألـه ديگر می زدگی می رئيس جلسه با شتاب 

گيری تـأثـير  خواستند مسـألـه تاجيکان را جدی مطرح کنند و برنتايج تصميم يف می هللا خواجه بايف و فيض رحيم

ها  اما آنها نه تنها سکوت کردند بلکه به آنهائيکه مسـألـه تاجيک. ندـرا در اختيار داشت و فرصتی بگذارند، چنين امکانی

 .هنوز برخی از مسـائـل در پرده ابهام باقی مانده است. شدند ور می ، حملهندکرد را مطرح می

ترکستانی بودن ارحجيت : "خانم گيـسو جهانگيری، پژوهشگر خودشناسی تاجيکان بر اين باور است که 

های همان دوره را از جمله  ها و مجله شما اگر روزنامه. بسيار قوی بود انزبان داشت و مزيد برآن فشار از طرف ترک

برای . در اين باره بحث بوده است ا  بينيد که مرتب را نگاه کنيد، می" آواز تاجيک کم بغل"و " آموزگار"، "شنرهبر دا"

ثابت  ۱۹۲۴خيلی جالب است که بخشی از مـؤلـفان در سال . مثال آيا اهالی خجند تاجيک اند و يا نه؟ دعوا بود

و يا هشتاد در صد جمعيت ناحيه .  ط يک در صد ازبکاند و فق در صد اهالی خجند بلی تاجيک ۹۶کردند که مثـال   می

 ."زيرا که مسـألـه تاجيک و حضور آنها زير سئوال رفته بود. اوراتپه تاجيک اند
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ميانه، تشکيل يک واليت خودمختار برای تاجيکان  بندی ملی مرزها در آسيای به روايت اسناد کميسيون تقسيم 

های ديگر اعالم شده بود و  نشين ملکيت جمهوری های قديمی تاجيکدر کميـسيون مذکور بررسی شده بود و شهر

های  های اساسی بـيشتر دربين کميـسيون بحث. موضوع منصوبيت بخارا و سمرقند به تاجيکان گاه گاه مطرح شده بود

 .ها در باره منصوبيت تاشکند جريان داشته ها و قزاق فرعی ازبک

رابطه با مسـألـه بخارا و سمرقند به بهانه اينکه در اطراف اين  در: "گويد آکـادميـسين رحيم ماسوف می 

گاه اقتصادی خود در روستا  کردند و با استفاده از تز لنين که شهرها بايد با تکيه تبار زندگی می های ترک شهرها قبيله

گرد و نواحی آن را اسـاسا   اما در مورد تاشکند که اهالی. ندادند ها رابطه نزديک داشته باشد، اين مراکز را به تاجيک

ها تقاضا داشتند که با همان اساس و  قيرقيزها و قزاق. دادند به تز لنين تکيه نزدند ها تشکيل می قيرقيزها و قزاق

کنندگان اين تقاضا را  اما تقسيم. ای که مسـألـه بخارا و سمرقند حل شده است، بايد تاشکند نيز برای آنها داده شود شيوه

 ."نپذيرفتند

تيمور به استالين و کميته مرکزی حزب کمونيست  شاه شاه های اعتراضی نصرهللا مخثوم و شيرين در پی نامه 

روسيه جنب و جوش جديدی در کميـسيون مرزبندی ملی بوجود ميآيد و نه تنها تاجيکان بلکه طرفداران آنها از ميان 

 .افتـند ميانه به حرکت می های آسيای ساير مليت

بندی ملی ـ مرزی آماده شده  اليحه تقسيم ۱۹۲۴در ششم سپتامبر : "گويد غفوروف، مورخ تاجيک می عبدهللا 

نصرهللا . بود که برأساس آن جمهوری مختار تاجيکستان عمـدتـا  به مناطق کوهستانی بخارای شرقی محدود شده بود

اض بر عليه آن بلند کرد و تـأکيـد نمود که اليحه مخثوم از دوشنبه به تاشکند سفر کرده و با اليحه آشنا شد و فرياد اعتر

در پی اين . ی را که مملو از نارضايتی بود، برای يوسف استالين فرستادا او نامه. ها است مخالف منافع ملی تاجيک

. بندی کرد های منفی اليحه مرزبندی ملی را جمع ها تـأسيس شد و اين کميـسيون پيآمد نامه کميـسيون فرعی تاجيک

يف و چناراماموف در اين عرصه نقش  با بارزه برای منافع ملی تاجيکان وارد مرحله جديدی شد و عبدالرحيم حاجیم

 ."فعالی بازی کردند

بندی مرزهای ملی برای جمهوری خود مختار تاجيکستان مناطقی را معين کرده بودند که  کميـسيون تقسيم 

ها، بخارا و  مراکز قديمی مدنيت تاجيک. ای وجود داشت  و نه کارخانه فاقد راه آهن و جاده بود و در آنجاها نه شهری

چنين تقسيمات غيرعادالنه مرزبندی ملی به سخن شيرغازيف، مورخ . سمرقند را از قلمرو تاجيکستان جدا ساختند

راماموف، تيمور، صدرالدين عينی، چنا شاه شاه وف، شيرين تاجيک فرزندان خلق تاجيک را از جمله نصرهللا مخثوم

ی جدی را در دفاع از منافع ملی تاجيکان پيش بردند  آنها مبارزه. وف و ديگران را نگران ساخت الدين عبدالقادر محی

 .بندی مرزها اعالم داشتند به يوسف استالين نوشتند و نارضايتی خود را از تقسيم ای و از جمله نامه

دانستند که شاه تيمور در نامه خود به استالين  ۱۹۸۹تاجيکان  بعد از گذشت نزديک به هفت دهه، در سال  

ادبيات "نامه  های مخفی شوروی برای نخستين بار در هفته تيمور پس از باز شدن بايگانی نامه شاه. چه نوشته بوده است

 .شاه منتشر شد علی نگار تاجيک قربان با اهتمام روزنامه" و صنعت

لنسکی عضو کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه از در مسکو چيچرين، وزير خارجه روسيه و زي 

بايف و عبدالقـادر   تـيمور، چناراماموف، عـبدالرحيم حاجی شاه شـاه ها و پـيشنهادات نصـرهللا مخثوم، شــيريـن تالش

ه ميانه آماد چيچرين در همين دوره طرح ديگری در رابطه به تقسيمات مرزی در آسيای. وف پشتيبانی کردند الدين محی

وقت حکومت شوروی تاجيکستان به عنوان  به سخن آکـادميـسين رحيم ماسوف در طرح چيچرين، وزير آن. ساخت
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. جمهوری اتحاد شوروی و ازبکستان به عنوان جمهوری مختار در چهارچوپ جمهوری تاجيکستان پيشنهاد شده بود

 .نقشه چيچرين اطالعات دقيقی در دست نيستها در رابطه با برنامه و  اما در باره موضع و ديدگاه رهبری بلشويک

کتاب خود  ۱۹در صفحه  ۱۹۲۱رزمان نزديک لنين در سال  گيورگی صفروف يکی از دوستان و هم 

ترين ساکنان ترکستان بوده و در وادی  نوشته بود که تاجيکان از قديمی" انقالب استعماری و تجربه ترکستان"

اما نقشه و . کردند زندگی می... وقند، نمنگان و قسما  در انديجان، فرغانه زرافشان، واليت سمرقند، نواحی خجند، ق

بسياری از پژوهشگران بر اين عقيده اند که . ميانه اين معلومات را ناديده گرفت بندی مرزها در آسيای شيوه تقسيم

تی خود پايبند بودند تا  و عقيدهای سياسی  ها چه در زمان زنده بودن لنين و چه بعد از مرگ او اسـاسا  به هدف بلشويک

 .تـأميـن عدالت و حقيقت تاريخی

لنين در نظر داشت که تاجيکان را که به زبان و فرهنگ ايران و دين : "گويد پرفسور ايرج بشيری می 

او با يک سنگ دو دشمن را زد و در ابـتـداء به . اسالم گرايش داشتند، از بدست آوردن هرگونه قدرت بياندازد

های مستقل داد و سپس آنها را در راه مالک شدن بر مرکزهای فرهنگی و علمی  ن ترک وعده جمهوریسرورا

دريا به جان هم  دريا وسرخان تاجيکان، مانند بخارا، سمرقند، خجند و تاشکند و ذخاير زير زمينی آنها در قشقـه

جوان جلوگيری کرد و هم از نيروی اسالم  ها به منابع و مراکز جديد شوروی به اين ترتيب هم از هجوم ترک. انداخت

 ."کرد، کاسته گردانيد که از جنوب اتحاد شوروی را تهديد می

های دسـتـنويس لنين و همـچـنين فرمان و خالصه گزارش  به روايتی در حاشيه طرح چيچرين ياداشت 

در اختيار پژوهشگران قرار  ماسوف هنوز اين سند اما به سخن آکـادميـسين رحيم. کميـسيون مرزبندی وجود دارد

اين طرح در حدود صد صفحه بوده و در آن . شود نگرفته است و در بايگانی ويژه روسيه مخفی نگهداری می

ضرورت تـأسيس جمهوری شوروی تاجيکستان و در چهارچوپ آن دادن خودمختاری برای ازبکستان ثابت شده 

های زيادی در تاريخ  از جمله آکـادميـسين بارتولد که پژوهشهای اين طرح به کمک دانشمندان روس  اکثر بخش. است

 .ميانه دارد، تهيه شده است آسيای

کردند و از تـأسيس يک  ميانه با شک و ترديد نگاه می گرايی آسيای ها در صداقت سران ترک بلشويک 

بر اين " تاريخ سياسی تاجيکان"زاده، نويسنده کتاب  اما عبدالقادر خالق. جمهوری قوی مانند ازبکستان نگران بودند

از . ها از تشکيل ازبکستان بزرگ مشوش شدند خواستند نقشه تقسيمات را تغيير بدهند نظر است که وقتی که بلشويک

دريا به  بندی تهيه شد که برأساس آن چهار واليت سمرقند، بخارا، خجند و سرخان رو طرح اصالحی تقسيم اين

ها نه کمک به مردم تاجيک بود، بلکه آنها از تـأسيس يک  مقصد اساسی بلشويک البته. گرفت تاجيکستان تعلق می

بهر صورت تنها واليت خجند به تاجيکستان تعلق . جمهوری قوی که پيش از انتظار آنها نيرومند بود، به هرأس افتادند

 .گرفت و در نتيجه جمهوری جداگانه تاجيکستان شوروی تـأسيس يافت

رای درک بهـتر سياست شوروی نسبت به عاليق اسالمی بخـارا به تاريخ نفوذ اسالم و پرفسور ايرج بشيری ب

ه افکار ـعاداد و بخـارا باعث اشـدر زمان سامانيان رابطه بين بغ: "گويد او می. کند برخورد آن با شوروی نگاه می

ميـانـه وارد  از همين شاهراه به آسيای تعـليمات امام ابوحنـيفه. اسالمی در منطـقه بود ولوژيکیـدئـواالی فرهنگی و اي

توانست باعث نـابودی اين سرچـشمه  دستيابی شوروی به بخـارا می. شد و در طی اعصار در قـلوب مردم جای گرفت

 .هويت مسلمانان منطـقه گردد

دست  هـا هم با اين کار شوروی. هـا بود يک راه حـصول اين هدف قرار دادن بخـارا در تحت قـيموميت ازبک

نجبا و علمای تـاجـيک و ايرانی را از اداره امور منطـقه بـريـدند و هم از توانائـی مسلمانان در بوجود آوردن 
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به اين ترتيب سمرقـند و بخـارا تنها . های ضد انقالبی برعليه سيستم نو بنياد شوروی سوسياليستی کاستند نقشه

آيند و ما نبايد به هيچ وجه بستـن مساجد و  ه بحساب میهای مشهود اعمال ضد اسالمی شوروی در منطـق شاخص

ها را  های ممتد شوروی مدارس، تبعيـد سران قوم و علما، بيکار ساختن زبـان تـاجـيکی، تغيـير مداوم الفباء و کوشش

 ."فرهنگی منطـقه از ياد ببريم -برای متالشی ساختن سيستم قومی 
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 فصل دوازدهم

 

 دولت بدون پايتخت

 مسـألـه بـخارا و سمرقـند

 

مخفی شوروری بارها بازنگری و بازنويسی  های با باز شدن مهر و موم بايگانی ۱۹۲۴رويدادهای سال 

زاده پس از رؤيت يکی از اين  عثمان ايشان. مانند های رسمی تغيير ناپذير باقی می اسناد، قرارها و نامه. خواهد شد

نام استالين و زاتوک  ای به نامه ۱۹۲۴اوت سال در هشتم : "کند اسناد چنين روايت می
 

به مسکو فرستاده شد که در آن 

ميانه گزارش  از اجـرای قرار دفتر سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه در باره تقسيمات ملی ـ مرزی آسيای

 ۱۹۲۴اکتبر  ۲۷ا در بعد از صحه گذاری مقامات مسکو بر اين گزارش، مسـألـه تقسيمات رسمی مرزه. داده شده بود

تاجيکان برأساس اين تقسيمات از شهرهای قديمی خود چون بخارا، سمرقند، مرو، ترمز، قرشی، . به پايان رسيد

خلقی که در طول تاريخ صدها . دريا، فرغانه، شهر سبز و غيره محروم شدند های سرخان قوقند، انديجان و وادی

 ."که آن را به عنوان پايتخت خود اعالن کند شهر آباد کرده بود، اکنون يک شهر هم نداشت

رهبری اتحاد شوروی درک کرده بود که در تقسيم ميراث امارت بخارا، خانيگری خيوه و ترکستان ميان 

به همين سبب ميخائيل ايوانيويچ کالنين در . بندی عادالنه صورت نگرفته است ميانه تقسيم های آسيای ها و قوم مليت

بليغاتی به منظور جلب پشتيبانی مردم بومی از اين تقسيمات، شخصا  به سمرقند، بخارا، انديجان، چهارچوپ کمپائـين ت

ها  وی از حزبی. های جديدا  تـأسيس شده سوسياليستی سفر کرد مرو، فرغانه و ديگر شهرها و روستاهای جمهوری

کالنين . رضايتی و اعتراض مردم شوندطلب کرد که مردم را به پذيرش اين تقسيمات تشويق کنند و مانع هر گونه نا

ً  اتحاد  رد که توجه اساسی مردم را  به امر ساختمان جمهوریک در مالقات با مردم تالش می های جديدالتأسيس و کال 

 .شوروی جلب کند

: ميانه به سه دليل زيرين صورت گرفته است سفر کالينين نخستين رئيس جمهور روسيه شوروی به آسيای

مدت نارضايتی تاجيکان از تقسيمات مرزی و باقی ماندن بخارا و سمرقند در چهارچوپ ازبکستان به  اول ـ در اين

های فرغانه مخالفت و اعتراض قطعی خويش را  در مورد پيوستن به  اوج خود رسيده بود؛ دوم ـ سران کمونيست

ها از اينکه تاشکند به ازبکستان  قزاق جمهوری ازبکستان ابراز داشتند و فرغانه را خودمختار اعالم کردند؛ و سوم ـ

 .تعلق گرفته بود، ناراضی بودند

بادام  که کالنين بوسيله قطار به فرغانه سفر کرد، مردم منطقه کان کند وقتی زاداه روايت می عبدالقادر خالق

 .بادام به تاجيکستان تعلق گيرد جلو او را گرفتند و از وی خواستند که منطقه کان

در همان وقت " تايمز لندن"روزنامه . ميانه تفسير و تعبيرهای متفاوت را در پی داشت آسيایبندی  تقسيم 

تهران هدف اصلی " مهر ميز. "بندی تهديد به کشورهای همسايه و اشغال بعدی آنها ست نوشت که مقصد اصلی تقسيم
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ترکيستی و از جمله ذکی  های پان گروه .داند ها می ميانه از طرف روس تقسيمات را اداره بهتر منطقه کثيرالمله آسيای

 .ها ارزيابی کرد های منطقه توسط روس ميانه را نابودی ترک بندی آسيای طوغان نيت تقسيم

بندی پا برجا بماند و  خواست نارضايتی داخلی از مرزبندی و اختالفات احتمالی پيرامون تقسيم مسکو نمی

ها و قيرقيزها وعده داده شد که  بهمين منظور به قزاق. ار بگيردمورد استفاده و بهره برداری نيروهای خارجی قر

برأساس . گونه ظلم ملی عليه آنها اجازه داده نـخواهد شد مرکزهای ملی آنها در تاشکند تشکيل خـواهد شد و به هيچ

قرار حزب کمونيست شوروی واليت خجند از حدود جمهوری ازبکستان خارج گرديد  و جزء قلمرو جمهوری 

در همين راستا به قول ارون کوهزاد، شورای . زمان تاجيکستان يک جمهوری مستقل اعالم گرديد جيکستان شد و همتا

ميانه به امـضاء کالنين قرار صادر  وزيران روسيه شوروی به خاطر کاهش اختالفات در مسـألـه مرزبندی در آسيای

اجيکستان گردد و سمرقند تا پايان جنگهای باسماچيان دريا جزء قلمرو ت بايست که واليت سرخان کرد که طبق آن می

 .در سرزمين تاجيکستان موقتا  در قلمرو ازبکستان باقی بماند و با آرام شدن وضع به تاجيکستان بازگردانيده شود

اين قرار خصلت ظاهرا  سياسی داشت، زيرا ازبکستان ادعا "زاده براين باور است که  اما عبدالقادر خالق

چونکه شرط . اگر سرخان دريا از حدود آن خارج شود، ديگر نخواهد توانست جمهوری مستقلی باشدداشت که 

واليت سرخان دريا با مرکزش ترمز سرحد . های خارجی بودند جمهوری مستقل بودن داشتن سرحد با يکی از دولت

 ."باشد ازبکستان با افغنستان می

. ميانه خاموش ساخت بحث ها را پيرامون تقسيم بندی آسيای ی ی رهبری او همه آغاز حاکميت استالين و شيوه

جالب اينکه چندی بعد همه کسانيکه چه در گذشته حق طلبی کرده بودند و چه بعدا  به اين بحث دامن زدند و همـچـنين 

 مليت چی بورژوازی، دشمن خلق و"بندی مرزها از خط مسکو پيروی کردند به عنوان  آنهائيکه در زمينه تقسيم

 .يا اعدام شدند يا به قتل رسيدند و يا در اردوگاه های استالينی جان سپردند" جاسوس خارجی

ی آنهائی بود که در امر مرزبندی سهم داشتند، ولی  به سخن ايرج بشيری فرجام نقشه مسکو نابود ساختن همه

 .بعدا  از عمل خويش پـيشمان شده بودند

ای قائل  ميانه اهميت ويژه جيکان در مورد مسـألـه مرزبندی آسيایاستالين در مورد اعتراض و نارضايتی تا

جان غفوروف يکی از رهبران تاجيکستان وعده کرده بود که مسـألـه سمرقند و بخارا را  او برأساس اسناد به بابا. بود

رزها را اسـاسا  به بندی م استالين اشتباه تقسيم. دست کم با سپردن خود مختاری فرهنگی به اين شهرها حل خواهد کرد

به سخن مورخ عثمان جان غفاروف، استالين در گفتگوی طوالنی با بـابـا . داده است بايف نسبت می فعاليت عبداله رحيم

بايف مسبب  يادآور شده بود که عبدهللا رحيم ۱۹۴۸جوالی  ۲۳جان غفوروف در حاليکه ژدانف نيز اشتراک داشت در 

منتشر شده است، ادعای فوق  ۱۹۹۰صورت جلسه مذکور که در سال . ميانه بود آسيایبندی  اساسی اشتباهات در تقسيم

 .را تصديق می کند

مليت گرائی "مداران تاجيک درآغاز سال دهه سوم متهم به  بايف، زمانيکه گروهی از سياست رحيم

 ۱۹۳۳در پلنوم دسامبر  يف او رقيب عبدالحی ی به گفته. گردد شوند، از مسکو به تاجيکستان بر می می" بورژوازی

کند و به منظور دستيابی به مقام رهبری، مليت خود  می" سياه"وف و سايرين را  الدين نصرهللا مخثوم، عبدالقادر محی

 . توانست مدعی مقام رهبری تاجيکستان شود کند، زيرا او تنها با اين شيوه و راه می معرفی می" تاجيک"را 

بايف  دبير اول کميته مرکزی حزب کمونيست تاجيکستان وعبدالرحيم حاجیدر همين پلنوم نصرهللا مخثوم  

شوند و عبدهللا رحيم بايف بنابر توصيه مسکو به عنوان نخست وزير  های شان برکنار می رئيس حکومت از مقام

در انجمن  در پلنوم حزب و بعدا  ( شدنش  سه سال قبل از تيرباران) ۱۹۳۴او در ژانويه . گردد تاجيکستان تعيين می
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گرائی قرار گرفته بوده و به  بندی مرزی تحت تـأثـير ترک نويسندگان تاجيکستان اعتراف کرد که واقعا  درهنگام تقسيم

 .خواست خود را نزد ملت تاجيک تبرئه کند او اکنون می. بروز اشتباهاتی راه داده است

و تحت پيگرد قرار گرفتن آنها زير  فشار چندين ساله بر تاجيکان، بی دولتی و بی سروری ديرينه آنها

خانم گيسو جهانگيری براين . شعار مبارزه با دين اسالم، مال و مدرسه ، از نظر روانی بر آنها بی تـأثـير نبوده است

 ..."در آن دوره يک نوع حس خود کم بينی در تاجيکان وجود داشت "عقيده است که 

هائی که تاجيکان را با فاجعه مواجه  ر همين فشار و نابرابریتـيمو شاه شاه ای تاريخی از شـيريـن در نامه

ها و قيرقيزها به زبان مادری شان مکتب و نشريات  ها، ترکمن برای ازبک :نويسد وی می. ساخته بود، ثبت شده است

خارا وجود داشت، تاجيکان نه تنها از اين همه حقوق محروم بودند بلکه زير شعار اينکه زبان شان، زبان امير ب

او می افزايد که آيا ممکن است که زبان روسی را به بهانه اينکه زبان نيکال، . گرفتند بوده است مورد تحقير قرار می

 ی بورژوازی منع کرد؟ پادشاه روس بوده به عنوان باقی مانده

 ها در آموزش دقيق مرزبندی ملی، گی رهبری بلشويک حوصله زاد براين نظر است که بی اکبر تورسون

های  ای تاريخی مسـألـه مرزبندی غفلت رهبران ملت تاجيک در لحظهگرائی کمونيستان نو ظهور و  تـأثـير بزرگ ترک

 .ها رقم زد ملی را به زيان تاجيک

شود که نمايندگان  جالل اکرامی، نويسنده معروف تاجيک ياد آور می. وقت مفهوم دينی داشت آن" ملت"کلمه 

ملت شما چيست؟ شما ازبک هستيد و يا وچه می گشتند و از مردم می پرسيدند که حکومت همان وقت کوچه به ک

شعيه  ها گفتند چون به نظر آنها ايرانی مذهب بخارا خويش را ايرانی نمی البته مردم سنی. ايرانی؟ دقت کنيد نه تاجيک

 .ازبکی توزيع شد( هتذکر)های  با استفاده از همين شيوه بين مردم تاجيک بخارا شناسنامه. مذهب بودند 

خودشناسی ملی تاجيکان به سبب پابندی قوی آنها به نويسنده تاجيک، اورون کوهزاد براين عقيده است که 

دين اسالم و مذهب تسنن تشکل نيافته بود و حاکميت دين در امارت بخارا هم چون ايدئولوژی حاکم موجب غفلت 

آنها خود . ر بين تاجيکان سبب ناکامی آنها در تقسيمات مرزی شدی ملی و دولتی د عدم تشکل انديشه. زدگی آنها شد

کنند و در پی تـأسيس  دانستند و تا آگاه شدند که ديگران چه کار می را نه ملت تاجيک، بلکه امت اسالم می

 .های ملی خود هستند، زمان از دست رفته بود جمهوری

تاجيک  (ايليت)ادی بلکه از طرف نخـبگـان روشن است که مسـألـه خود شناسی ملی نه از جانب مردم ع

اما پرسش اين است که چرا سربرآوردگان فرهنگ و ادبيات سياسی تاجيک دانش، هنر و خرد . شد انتظار برده می

تـرين نکته در يافتن سر نخ معما  زاد اين پرسش را مهم گرايان گذاشته بودند؟  اکبر تورسون خود را در خدمت ترک

اما گيسوی جهانگيری . گويد ها سخن می وقت تاجيک رهبران آن" خيانت ملی"و " ها جنايت بلشويک"از  او. . . داند می

های عينی را در همان برهه تاريخ  در اين زمينه موافق نيست، شرايط زمان و عامل" خيانت"با به کار برد واژه 

ترکيسم  ها در آن زمان پروردگان مکتب پان کدهد و بر اين باور است که بسياری از ايليت و رهبران تاجي اعتبار می

 .بودند و حس ملی ملت خود شان در آنها رشد نکرده بود

کنند و از  دانستند که چه کار می ها می پرفسور ايرج بشيری براين عقيده است که آنها برأساس اسناد کميته

دانستند که خيانت  است که برغم اينکه می اما پرسش هنوز بی پاسخ اين. رو رفتار آنها را می توان خيانت ناميد اين

 کنند، آنها تا چه اندازه مجبور بودند که خيانت کنند؟ می

او . گيرد های ملی در زندگی بعدی تاجيکان راچنين به بررسی می آکادميسين رحيم ماسوف تـأثـير مرزبندی

ی عمـدتـاً در شهر تشکل می يابند، با با درنظر داشت اين که تمام رويدادهای سياسی، اقتصادی و فرهنگ: "گويد می
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جدا شدن سمرقند و بخارا، ما نه تنها از تاريخ گذشته محروم شديم، بلکه عموماً همه روندهای رشد ملی تاجيکان با 

بودند، مسلماً روند  اگر مرکزهای تاريخی ما، يعنی بخارا و سمرقند در ملکيت ما می. دشواری و بی ثباتی مواجه شد

اين مرکزها . افتاد اصالً اتفاق نمی( جنگ داخلی)های نود  شد و فاجعه سال جيکان زنده نگاه داشته میرشد ملی تا

در حاليکه ما به يک روستای عقب مانده رانده . توانستند هم چون عامل اصلی به امر وحدت ملی خدمت کنند می

 ."شديم و پايتخت ما يکی از شهرهای دوران شوروی است

محروم ماندن تاجيکان از مرکزهای سياسی و مدنی خود نه تنها سبب براين عقيده اند که اکثر پژوهشگران 

اين واقعه را گيسوی .  اصلی تـأخيـر تشکل ملی آنها شده است بلکه پـراکندگـی بعدی آنها را نيز در پی داشته

های زيادی  وجب سرودن مرثيهخواند که ديرتر به درد ملی تاجيکان تبديل يافته و م می" نامردی تاريخ"جهانگيری 

در تاجيکستان شاعری نيست که دست کم يک بار در شعر خود اشاره سوگوارانه به سمرقند و بخارا و از . شده است

زبان مايه شگفتی بود که چرا اين مرکزهای تاريخی در  برای کشورهای فارسی. دست رفتن آنها نکرده باشد

اما مقامات ازبکستان اين طرز برخورد با مسـألـه را هميشه مداخله به . ندچهارچوب جمهوری تاجيکستان قرار نگرفتـ

 .امور دورنی کشور خود می دانند و انگيزه های آن را عداوت ملی به حساب ميآورد

کميته مرکزی حـزب کمونيـست ازبکـستان بارها تـأکيـد کرده است که  وقت شرف رشيـدوف دبــير اول آن

. باشد های منطقه می ها و آرزوهای خلق ميانه عملی شد، تحقق خواسته در آسيای ۱۹۲۴اکتبر  بندی مرزی که در تقسيم

سمرقند و بخارا را از دست داده ايم، به  نشين در حاليکه برای تاجيکان اين پرسش که چرا ما شهرهای تاريخی تاجيک

 .بدل گرديده است پاسخ سئـوالی جاودانه و بی

: گويد او می. کند ـند را در ساختار حـکومت تـاجـيکستان شـوروی بررسی میپرفسور ايرج بشيری رل خـج 

اول آن که در اين سال تـاجـيکان نواحی سرخان . ـز اهميت استاز دو نظر در تاريخ تـاجـيکستان حائ ۱۹۲۹سال "

ظاهرا  اين الحاق . لحق شددوم اينکه ناحيه خـجـند به تـاجـيکستان م. دريا و قشـقـه دريا را برای هميشه از دست دادند

ولی اين . برای اين بود که جمعيت جمهوری به يک ميليون برسد تا بتواند يک جمهوری تمام عيار سوسياليستی گردد

خواستند از خـجـند بـعـنوان يک مرکز سياسی که دور از  ها می شوروی. علت اصلی برقراری اين امر نبود

علت ديگر اين بود که آنها به جنوب تنها بـعـنوان يک مرکـز . اده کنندهـای نـاحـيوی جنوب باشد، استف کشمکش

قرار دادن امور سياسی در شمال به . صناعتی –کردند ولی به شمال همچـون يک مرکز اقتصادی  زراعتی نگاه می

طور کامل کرد تا حساب و کتاب امور ماليه حاصله از مجـتمع وخـش و معادن انزاب و چيکالفسک را ب آنها کمک می

 ."کنترل کنند
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 فصل سيزدهم

 

 زبان مادری و الـفبـای التين

 صدرالدين عينی و خودشناسی تاجيکان

  

دسامبر  ۴. ميانه تصويب کرد بـندی مرزهای ملی را در آسيای برنامه تقسيـم ۱۹۲۴اکتبر  ۲۷مسکو در 

روز تـأسيس جمهوری  ۱۹۲۵مارس  ۱۵ی انقالبی تاجيکستان خود مختار و  به عنوان روز تـأسيس کميته ۱۹۲۴

نخستين جشن تـأسيس جمهوری در دهکده دوشنبه برگزار شد و بدون ماجـراء پايان  ۱۹۲۶مارس  ۲۵در . اعالم شد

واقعه چنين بود که مجلس جشن يک . تيمور به استالين نيز بازتاب يافته بود اين واقعه در نامه معروف شاه. نيافت

با زبان ازبکی افتتاح شد و اين امر موجب بلند شدن سروصدای نارضايتی و مخالفت از سالگی جمهوری تاجيکستان 

. دانستند، تقاضا داشتند که مجلس با زبان تاجيکی پيش برده شود حضار عالوه براينکه اکثرا  ازبکی نمی. تاالر  گرديد

 .اکثرا  برسم اعتراض جلسه را ترک کردند

جنگ در بخارای شرقی، کمبود متخصصان برخاسته از ملت تاجيک را ای بود که تاشکند ادامه  اين دوره

در اين ميان . کرد اعتنايی نسبت به تشکيل نهادهای دولتی تاجيکستان خود مختار ارائه می بهانه برای توجيه بی

ند از اين ها براين باور بودند که زبان اصلی تاجيکان ازبکی است، اما آنها زبانشان را فراموش کرده ا ترکيست پان

زبان  اصلی شان يعنی "رو برخی ازسران جمهوری ازبکستان کوشش خود را در جهت برگرداندن تاجيک ها به 

گرائی در  که خجند در قلمرو ازبکستان بود تـأثـير ترک وقتی: " گويد زاده می عبدالقادر خالق. دادند ادامه می" ترکی

ی  حکومت نو تعليم را در همه. ردم محلی را بوجود آوردآن خيلی افزايش يافت و اين مسـألـه نارضايتی م

 ."های خجند به زبان ازبکی کرد مکتب

مکتب تاجيکی وجود  ۳۱در تمام منطقه تنها  ۱۹۲۱های خانم گيسوی جهانگيری در سال  براساس پژوهش

سبت به مکتب تاجيکی اين است که در آن زمان ن  واقعيت. هزار نفر تاجيک بود ۸۰۰آموزگار برای  ۶۰داشت و تنها 

کردند که کودکان زبان ازبکی  آموزگاران گريه می. کردند همه بايد ازبکی صحبت می. مخالفت شديد به عمل ميآمد

 .دانند آنها تاجيکی می. فهمند نمی

برخی اعضای آن به دهکده دوشنبه آمدند ولی بخش . حکومت تازه تـأسيس تاجيکستان مکان معينی نداشت

ی تاجيکستان خود مختار در اين يا آن وزارت  وزيران تاجيک نماينده. تاشکند و بخارا باقی ماندند اساسی آنها در

 .تـرين مسـائـل تاجيکستان هنوز در دست تاشکند بود سررشته عمـده. ازبکستان دفتر موقتی داشتند

های ساخت  رتریخواست که با رشد گسترده تاجيکستان ب گويد که هرچند مسکو می زاده می عثمان ايشان

هائی را  پول. کرد نظام شوروی را برای کشورهای شرقی به نمايش بگذارد اما تاشکند در اين زمينه موانع ايجاد می
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کرد  رساند و عمـدتـا  در نواحی ازبکستان مصرف می داد به تاجيکستان نمی که مسکو برای تاجيکستان اختصاص می

 . کرد که اهميت تاجيکستان را به تاشکند بفهماند مسکو کوشش می. رساند بخش ناچيزی از آن بود و اگر می

در بين ديگر رويدادهای : " نوشت که ۱۹۲۵در سرمقاله شماره مورخ هفتم ماه مه " پراودا"روزنامه 

دهد يکی هم تشکيل جمهوری خود  ی شوروی را در خاور نمايش می خواهانه تاريخی که سياست ملی و آزدی

در حاليکه . المللی دارد باشد که اهميت بزرگ بين مرز کشورهای افغانستان و هندوستان می مختارتاجيکستان در

های غنی خاور يعنی  ميانه بوده، مدنيت قديم دارند و به يکی از زبان ترين آسيای های قديم ها يکی از خلق تاجيک

نشين هندوستان  های مسلمان تان و واليتکنند، که با اين زبان غير از تاجيکان مردم ايران، افغانس فارسی گفتگو می

المللی بايد از زيربنا در خرابه زاری ساخته  اما شوربختانه اين جمهوری مهم بين." گويند بريتانيائی نيز سخن می

 .شود 

شد و از  های فـئودالی ناميده می مانده و باقی" زبان امير بخارا"بحث در باره زبان تاجيکی که به عنوان 

کردند که زبان تاجيکی  سران تاشکند تبليغ می. رفت د پيگرد بود، يکی از مسـائـل داغ روز به شمار میاين رو مور

اما . با معيارهای دوره نوين سوسياليستی مطابقت ندارد و کهنه شده است و تاجيکان بايد از اين زبان بگذرند

های  ای رشد و شکوفائی زبانهای جمهوری خلق شوروی بخارا و جمهوری خود مختار ترکستان بر حکومت

 .ازبکی، ترکمنی و قيرقيزی زمينه و امکانات مساعد را فراهم آورده بودند

ها آگاه تر از تاجيکان  جانب ديگر مسـألـه جالب است، که ديگر ملت خانم گيسوی جهانگيری می گويد که

های  قيرقيزی را به سطح زبان های ازبکی و کميته مرکزی ترکستان زبان ۱۹۱۸بودند، برای مثال حتی در سال 

 .های اداری پذيرفـتـند های ازبکی، قيرقيز و ترکمنی را به عنوان زبان دولتی ارتقاء دادند و چند سال بعد زبان

. های منطقه نقش اساسی داشته باشد اما گمان بر اين است که اينجا گـونـاگـونی سطح بيداری ملت

ت روسيه بودند و نمی توانستند، از پيش خود چنين قرارهای مهمی را به های جديد منطقه کامال  تحت نظار حکومت

 .تصويب برسانند

های عمومی خود زبان ازبکی را به کار  االصل ازبکستان برغم اينکه در سخنرانی رهبران تاجيک

 .های نو روسی آگنده بود های تاجيکی و کلمه بردند، اما گفتارشان ماالمال از واژه می

اما روزنامه . ميانه بود کند که او مخالف تحميل زبان روسی در آسيای ايف از لنين راويت میب عبدالرحيم

در وادی خاموشان  ۱۹۲۴تا  ۱۹۱۷نوشته بود که ما تاجيکان از سال ( ۱۹۲۴اوت )در شماره اول " آواز تاجيک"

مطبوعات تاجيک رو به پيشرفت قرار داشتيم، يعنی در قبرستان و تنها به پاس تـأسيس جمهوری تاجيکستان مکتب و 

 .نهاد

رهبری تاجيکستان اسـاسا  از اشخاصی ترکيب يافته بود که شب و روز مساعی  ۱۹۳۰تا  ۱۹۲۴از سال 

يف رئيس  هللا  هللا مخثوم لطف نصرت: اينها عبارت بودند از. دادند جدی در راه ساختمان دولت تاجيکستان به خرج می

تيمور معاون او و همـچـنين چنار اماموف دبير حزب کمونيست تاجيکستان،  شاه شاه ـنکميته اجـرائيه جمهوری، شـيري

بسته و قوی و  اينها يک دسته هم .يف با الدينوف رئيس شورای کميسارهای خلق و عبدالرحيم حاجی عبدالقادر محی

ی روی کار نيآمده ا پيوسته در تاريخ تاجيکستان تا کنون چنين تيم کاری و بهم .های ورزيده و دلسوز بودند انسان

در . توانستد وظايف پيچيده دولت را حل وفصل کنند گمان براين است که آنها بدون پشتيبانی همديگر نمی. است

ريزی دقيق آنها واليت خود مختار تاجيکستان به جمهوری خود مختار و بعداً به جمهوری  کوشش و برنامه ی نتيجه

 .مستقل تاجيکستان تبديل گرديد
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در . به  تاجيکستان به عنوان رقيب نگاه می کرد... جمهوری ازبکستان : "گويد که زاده می بدالقادر خالقع

که  آورد به سران و وزيران تاجيکستان فشار وارد می. کرد برابر رسيدن سرمايه و کاال به تاجيکستان موانع ايجاد می

ن فشارها نتيجه برعکس داد، زيرا بهترين نيروها ی اما اي. از تالش برای ساختمان دولت تاجيکستان دست بکشند

رهبريت سياسی در پيوند نزديک با نمايندگان برجسته ادبيات . سياسی آن دوران را در راه نجات متحد و مصمم کرد

 .کرد و فرهنگ که در رأس آن صدرالدين عينی بود، عمل می

نمونه "ملت تاجيک  تألـيف و انتشار يکی از نخستين کارهای جدی عينی در جهت دفاع از حق زبان و 

ها در  پان ترکيست:  گويد که ، پژوهشگر تاجيک در اين زمينه چنين میاف عبدالحی محمد امين. بود "ادبيات تاجيک

نمونه ادبيات "اما  چاپ شدن کتاب . . . کردند ميانه موجوديت يک ملت بزرگ را به نام تاجيک انکار می آسيای

 .ها را در عرصه انکار ملت تاجيک باطل ساخت و چهره حقيقی آنها را افشاء ساخت کيستتر نظريه پان" تاجيک

آثار نثر و نظم کالسيک نويسندگان و شاعران تاجيک، از آدم الشعرا رودکی تا ضفرخان جوهری شناسنامه هستی 

در انتظار کتاب و  اما سرنوشت تلخی. داد آن گواهی می ی تاريخی زبان و فرهنگ ملت تاجيک بود که برپيشينه

نمونه "کتاب  ۱۹۳۰با پـيشنهاد نيکوالی بوخارين يکی از سران حکومت بلشويکی روسيه در سال . مـؤلـف آن بود

ی حزب کمونيست ازبکستان  جلسه ويژه. به عنوان کتاب مضر ممنوع اعالم گرديد و مصادره شد "ادبيات تاجيک

 .ر ضد عينی تحريک نمودتألـيف و انتشار آن را محکوم کرد و مسکو را ب

را که هزار سال پيش سروده شده بود، " بوی جوی موليان آيد همی "صدرالدين عينی شعر مشهور رودکی 

ها عينی را متهم ساختند که عينی اين شعر را  ترکيست پان. نامه رودکی در آغاز کتاب آورده بود همراه با زندگی

سروده و زير نام رودکی منتشر کرده است و قصدش دعوت سيدعالم  خودش در حق سيدعالم خان آخـريـن امير بخارا

 :های ها اين مسـألـه را در مسکو تبليغ کردند و مصرع ترکيست پان. خان به برگشت به بخارا است

  "ماه سوی آسمان آيد همی مير ماه است، بخارا آسمان" 

اما روشن است که هدف اصلی عينی نبود بلکه . را به روسی به نوعی ترجمه کردند که عينی زير ضربه قرار گيرد

به . کرد تاريخی ملت تاجيک و زبان آن را اثبات می ی عينی بود که هستی و پيشينه "نمونه ادبيات تاجيک"کتاب 

. تا زمانی که کتاب سوزانده شد، کتاب رسالت تاريخی خود را به خوبی انجام داده بود اف قول عبدالحی محمد امين

ديگر . ها سمت و سوی ديگری يافتند که حقيقت تاريخی ملت تاجيک و زبان آن به اثبات رسيد، بحث قتیبدين ترتيب و

 .سخن بر سر انکار ملت تاجيک و زبان آن نه، بلکه در باره اصالح و پيشبرد زبان، مکتب و مطبوعات به ميان آمد

و يکسال بعد  "شعله انقالب"له و مج" آواز تاجيک"نخستين شماره روزنامه  ۱۹۲۴در اين راستا در سال 

. نام گرفت، به چاپ رسيدند" رهبر دانش"که ديرتر   "دانش ـ بينيش"و مجله  "بيداری تاجيک"از آن روزنامه 

ی زبان  ها و معارف نظم جديدی را در عرصه انتشار مطبوعات و بکاربست زبان در اداره دولت، اصالح مکتب

دستور )های صرف و نحو  يکی تعيين معيار و قاعده. ر اهل قلم قرار گرفتدو مسـألـه در دستور کا. کرد طلب می

اما پرسش اساسی اين بود که آيا زبان ادبی فارسی . و دومی نزديک ساختن زبان نوشتار به زبان گفتار( زبان

اخته شود؟ های زنده تاجيکی  جديدا  س امروزه معيار و اساس قرار گيرد و يا زبان ادبی  بر زمينه يکی از لهجه

زدگی همان دوران روحيه ايـدئـولوژيـکی  ها جريان يافت بنابر سياست هائيکه در همين رأستا در روزنامه بحث

در چنين اوضاع و احوال حضور افراد جسوری مانند عينی نياز بود، که از اصالت زبان دفاع . بلشويکی کسب کرد

 .کنند
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هائی قرار داده شود که از تـأثـير  ادبی بر اساس گويشها اين بود که معيارهای زبان  نتيجه اين بحث

های قديمه سمرقند و بخارا و نواحی کوالب، درواز،  های ترکی نسبتا  مصون مانده باشند و در پيوند با گويش زبان

 .قراتگـين، رشد کنند

اری های عينی در راه اصالح و پاسد رحيم هاشم از وضع زبان تاجيکی در آن دوره و ضرورت کوشش

کند که در پی تـأسيس نظام و ساختارهای جديد در کشور مفاهيم جديد بوجود ميآمد که بايد زبان  زبان چنين روايت می

. های معادل آن را در زبان جستجو کرد و يا جديدا  ساخت ضرورت بود که برای مفاهيم جديد واژه. پرداخت به آن می

شده زبان بيرون  شده و نانوشته  های نوشته  های قانون و از دايرهپذيرفت که از يکس اين کار بايد طوری صورت می

اگر در چنين وضع . های جديد باشد گوی نيازمندی نشود و به استواری زبان صدمه نرساند و از سوی ديگر پاسخ

 .پـيمود شخصيتی دانشمند، دلسوز و دوستدار زبان مانند استاد عينی نمی بود، زبان ادبی راه خطا می

داند  عينی مبارزه در راه پاسداری زبان تاجيکی را عامل بيداری ملی و هستی زبان را بقای ملت می کمال

انگيزی داشته است، اما چون سپر  و براين عقيده است که زبان تاجيکی در طی هزار سال سرنوشت دشوار و حزن

 .نابود می شديم دانستيم کي هستم؟ ما اگر اين زبان نبود ما نمی. ملت ما را حفظ کرده است

نشريات دولتی تاجيکستان تـأسيس شد و سردبير آن ابوالقاسم الهوتی ۱۹۲۵در سال 
47
شاعر نامدار و  

کمبود کادرهای . کرد عينی به عنوان دبير در اين تشکيل نقش با اهميتی را ايفاء می. دوست عينی برگزيده گرديد

 .ار بودورزيده و تربيت آنها  يکی از مشکالت جدی اين عرصه ک

بسته  "نمونه ادبيات تاجيک"هنوز پرونده . عينی با خصايلی که داشت هميشه در محراق خطر قرار داشت

های او در راه اصالح و منزه نگهداشتن زبان چهره او را  نشده بود که مبارزه در راه دفاع از زبان تاجيکی و کوشش

 "نمونه ادبيات تاجيک"دشمنان . کرد پرست توجيه می انیپرست و حتی اير گرا، کهنه ها به عنوان ملت برای بلشويک

 .بودند تا از او  و کتابش انتقام بگيرند ای در پی بهانه

های زيادی مواجه گرديد، اما هرگز روح توانا و ديد روشن خود  استاد عينی در طول عمر خود با دشواری

 .را از دست نداد و به يکی از چهره های اصلی اين دوره مبدل شد

زبـان شيرين فارسی در طول : "گويد پرفسور ايرج بشيری تاريخـچـه زبـان فارسی را از نظر گـذارنده می

بار اول، بعد از استـيالی اسکندر مقـدونی، زبـان و فرهنـگ . عمر دراز خود سه بار مورد حمله شديد قرار گرفته

اشکانيان . در زبـان و فرهنگ يونانی ادغام شود رفت که ايرانی تا صد سال در تحت لوای فرهنگ يونانی ماند و می

                                                 
47

 یاهل شعر و ادب و مرد کهکشاورز ساده در خانه يک  غرب ايران در شهر کرمانشاه در(  ۱۹٩۱ – ۱۳۳۱)تی ابوالقاسم الهو.   

خـواهان  مشـروطهبش ـدر جن الهوتی. زدشورش دست به بداد ـو در گيالن عليه است آموزش علم ديددر تهران او . ، زاده شدخواه بودي آزاد

به بغداد، پايتخت عراق،  او .نمود به اعدام محکوم او راحکومت وقت  ،انقالب مشروطهشکست با  شرکت کرد و( ۱۹۱۱ –۱۹۰٩)ايران 

 ايران را ترک بار ديگرهای زيادی  ال ناکامیبدنه هجرت کرد و بعد از چهار سال به وطن برگشت و باز دست به مبارزه زد، تا اين که باز  ب

. بدون اجازه دولت ايران به کرمانشاه بازگشت ۱۹۲۱ در بودوباش در ترکيه سه سال الهوتي پس از. کرد و اينبار به استانبول در ترکيه رفت

باز هم شورش . باز دست به قيام آزاديخواهی زدو  را در زادگاه خود منتشر کرد "يستونـب"روزنامه  ،در دو سال آغاز جنگ جهاني اول او

 .پناهنده شد  به اتحاد شوروی سابق بار اين او با شکست روبرو شد و الهوتی

های پر مسئوليتی را در  به تاجيکستان آمد و وظيفه ٩۱۹۲سال در . شهرهای نخجوان، تفليس و مسکو زندگی کرد در  کوتاهی وی زمانی

بر  تاجيکستان، کميته مرکزی حزب کمونيست، اتحاديه نويسندگان و مطبوعات (آموزش و پرورش )انتشارات مختلف، در وزارت معارف 

الهوتی در امر دفاع و پااليش زبان فارسی در تاجيکستان خدمات . نوشت میو مقاله  سرود می و هميشه قلم در دستش بود، شعرا. گرفتدوش 

 .ک. ن. باشد های محبوب می ای را انجام داده است و در ميان تاجيکان از چهره شايسته
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بار دوم، حمله . با تجـديد گرايش به زردشت و بازگشت به اصول دين کهن خود فرهنگ ايرانی را مستـقل ساختند

ولی بزرگمردانی چون . اعراب در قرن هفـتم ميالدی، ايرانيان را تا دو قرن از موهـبت زبـان خود محروم ساخت

منوچهری و فردوسی بار ديگر به زبـان فارسی جان عطا کردند و با وجود انحالل حکومت  رودکی، فرخی،

يست آنها، اين زبـان در دربارهای ـترک سامانيان و جدا شدن تـاجـيکی از فارسی تا پـيدايش بلشويکان و دستـياران پان

هـای  ترکيست بار سوم پان. گرفت فاده قرار میـون زبـان درباری و رسمی مورد استـسالطين و امرای مغول همچ

کوشيدند که بطور کلی روی زبـان فارسی ـ تـاجـيکی خط بطالن بکشند ولی چون گذشته جوان مردان  ميـانـه آسيای

هـا را  ترکيست هـای مداوم پان دلسوزی چون صدرالدين عينی و ابوالقاسم الهوتی به آنها اجازه دخالت ندادند و کوشش

 ."ثـمر ساختند بی
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 فصل چهاردهم

 

 گذار به الـفبـای التين

 بعد از التين الـفبـای کريليک

  

کرد و برای اصالح  ها دفاع می ترکيست های پان در هنگامی که استاد عينی از زبان تاجيکی در برابر حمله

های  از سنت، در مسکو طرح و برنامه جديدی که هدف آن در گام نخست گسست برد و پاکيـزگی آن مبارزه پيش می

های آنها  ها و فرهنگ سياست پشتيبانی مسکو از ملت. باستانی و فرهنگ کهن و بعدا  زدودن آنها بود، آماده می گرديد

انديشه تـأسيس يک دولت بزرگ و عمومی براساس . تا آنجا اعتبار داشت که در راستای روند يکسان سازی باشد

های فرهنگی، دينی و زبانی مانعی  به نظر آنها تفاوت. شده بود ها تبديل فکری حزبی ی به مشغله" خلق شوروی"

 .سان و گسترش شيوه يک نواخت ادارات دولتی های هم بودند در برابر تـأسيس جمهوری

شناس تاجيک براين عقيده است که هرچند انديشه گذار به الـفبـای التين تحت  عبدالستار ميرزايف، زبان

های شوروی به ميان آمد اما اين امر به زودی توجه مسکو  زبان ينه زبان در ساحه ترکتـأثـير اصالحات ترکيه در زم

 .کردند که الـفبـای التين را برای زبان روسی نيز بپذيرند ها فکر می را نيز جلب کرد تا آن حدی که روس

د و گويا اين امر به ای در اين دوره وجود داشت که بايد تمام مردم شوروی الـفبـای واحدی داشته باشن نظريه 

 .ها حتی برای بررسی گذار خط زبان روسی به التين کميسيونی تشکيل دادند روس. کند ها کمک می نزديکی جمهوری

الدين صالح، پژوهشگر تاجيک  شمس. در تاجيکستان پذيرفتن الـفبـای التين تصويب شد ۱۹۲۱در سال  

توان مردم را  کردند که با اين شيوه می ان محلی بود و آنها فکر میبراين عقيده است که تبديل الـفبـاء آرزوی روشنفکر

اما کمال عينی براين نظر . البته اين آرزوی آنها با خواست مسکو همسو و يکسان بود. هر چه زودتر باسواد ساخت

کند  او تـأکيـد می. است که تغيير الـفبـاء کار روشنفکران محلی نبود، بلکه امری بود که از باال بر تاجيکان تحميل شد

خواهانه از  چون انديشه ترقی تبديل الـفبـای عربی به التين هم. الـفبـای التين برما تحميل شد ۱۹۲۹در سال " :که

شناس و از جمله  های قفقاز آغاز يافت و حتی در ايران نيز طرفداران زيادی پيدا کرد اما دانشمندان ايران ترک

 ..."يچ الـفبـائی مناسب تر از الـفبـای حاضر برای زبان فارسی نيستدانشمندان اروپائی گفتند که ه

محمد جان شکوری براين نظر است که بعد از انقالب مسـألـه تبديل الـفبـاء به يک موضوع مهم روز تبديل  

گذار به زبان قفقاز و آسيا مرکزی نيز خواهان  های ترک چون که ترکيه به الـفبـای التين گذار کرد خلق. شده بود

ها  الـفبـای التين شدند و بعدها در ميان تاجيکان نيز اين ايده طرفدارانی پيدا کرد اما با يک تفاوت که در ميان تاجيک

نوشت که تاجيکان تاريخ قديم دارند و  ای وقت دانشمندی مقاله در آن. مخالفان تبديل الـفبـاء هم بسيار زياد بود
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اند بيش از هزار سال عمر دارند و همه آنها را به الـفبـای التين برگردانيدن  شده هائيکه به زبان فارسی نوشته کتاب

وقت روشن گرديد که استاد عينی، منظم، حمدی و افرادی مانندی آنها از مخالفان تبديل الـفبـای  همان. ممکن نيست

 .اند فارسی به التين بوده

اجيکستان هرچند در حدود جغرافيای ازبکستان بود، الخط التين را پذيرفت اما ت ازبکستان خيلی زود رسم 

روشنفکران تاجيک که تازه امکان يافته بودند که به زبان ملی . انداخت گيـری را در اين زمينه به تـأخيـر می تصميم

زمان مبارزه برای  هم. شمردند خويش مطبوعات و مکتب را به راه اندازند، عاقبت تبديل الـفبـاء را مثبت نمی

اين شايد . ادگذاری جمهوری مستقل تاجيکستان، يعنی خارج شدن از چهارچوب و نظارت ازبکستان ادامه داشتبني

 .سياسی و فرهنگی تاجيک وارد انقالب شده بودند( ايليت)نخستين بار بود که نخبگان 

نشين لنين را به ملت در اين ميانه در افغانستان، همسايه تاجيکستان، رويدادی اتفاق افتاد که توجه استالين جا 

تشکيل جمهوری خود : "گويد نظر نظروف چنين می در اين زمينه حق. تاجيک و سرنوشت تاريخی آن جلب کرد

ها منبع الهام مردم افغانستان در مبارزه ضد  طلبی و برابری بلشويک مختار تاجيکستان وکال  تبليغات و شعارهای حق

طلب و  هللا برغم اينکه شخص پيشگام، اصالح اميرامان. فشار قبايل بود اين دوره اوج. ستم ملی و اجتماعی نيز شد

مردمان تاجيک، هزاره و . ها دست نکشيده بود آگاهی بود اما در رابطه با مسـألـه ملی از انديشه زورگوئی پشتون

 .ش آمدندهای اشراف و سران عشائر پشتون به جنب ديگر اقوام افغانستان بر عليه ظلم و بيدادگری خانواده

. ... های تاجيکستان را در نظر بگيرد ها مسکو را وادار ساخت که نارضايتی و درخواست اين جنبش 

خواست  مسکو می. کردند و ازبکستان با آن بطور قطع مخالف بود تاجيکان بازگرداندن بخارا و سمرقند را طلب می

وری مستقل داشتن يک ميليون جمعيت ضروری بود تاجيکستان را به جمهوری مستقل تبديل کند اما برای تشکيل جمه

نشين  های تاجيک با در نظرداشت استان. هزار نفر بود ۸۵۰و حال آن که نفوس جمهوری خود مختار تاجيکستان فقط 

تاجيکستان مناطقی از . به جمهوری خود مختار تاجيکستان بـپـيوندد ها ازبکستان راه حل اين بود که يکی از اين استان

دستی کرد و استان خجند را به  ازبکستان پيش. کرد را طلب می... دريا، نمنگان، سمرقند، بخارا، خجند، سرخانقبيل 

 .گيری کند تاجيکستان داد تا از طرح سپردن استان بخارا و سمرقند به تاجيکستان پيش

 ۱۹۲۹تـبر اک ۱۶استان خجند شامل حدود جغرافيائی تاجيکستان شد و مسکو در  ۱۹۲۹سپتامبر  ۴در  

در دهکده دوشنبه . تـأسيس جمهوری شوروی سوسياليستی تاجيکستان را در چهارچوب اتحاد شوروی اعالم داشت

 .اعالم  تـأسيس جمهوری با استقبال پرشور و گرم مردم مواجه شد

انقالب ناميده  تبديل الـفبـاء. ميانه ادامه داد های آسيای در عين زمان مسکو روند تبديل الـفبـاء را در جمهوری 

 .های کمونيسم تبديل يافته بود آل شد و به معياری برای آزمايش صداقت اين و يا آن ملت به ايده می

آمده است که خدمات مخصوص همان  ۱۹۲۸کند که در يکی از سندهای سال  محمد جان شکوری روايت می 

ير الـفبـاء مخالف اند و تـأثـير آنها در ميان مردم به مسکو نوشته است که در تاجيکستان موسپيدها با تغيـ ای وقت نامه

ديگری به مسکو فرستاده شده است که  ای بعد از چندی نامه. رو مردم مخالف الـفبـای التين اند از اين. خيلی زياد است

مسکو فشار . را راضی ساختيم و اکنون تبديل الـفبـاء امکان پذير است" موسپيدان"در آن تذکر داده شده است که 

ناميده اند و روشن بود که  می" ها جديدی"برای تبديل الـفبـاء پيوسته افزايش می يافت و الـفبـای فارسی را ميراث 

 .ها مترادف با واژه دشمن بود اصطالح جديدی

. اتفاق افتاد ای کند که در آخـريـن نشست کميته الـفبـاء چنين واقعه کمال عينی در اين زمينه چنين روايت می 

کنگره  ۱۹۲۲ها در سال  گويد که ترک کند و می در جلسه سخنرانی می" موسپيدان"استاد الهوتی با مشورت قبلی با 
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ما . زبان را برگزار کردند و در همان جا بعد از بررسی مسـألـه تصميم گرفتند که به الـفبـای التين بگذرند ملل ترک

 .ريم، همه بگذريم  و اگر نگذريم، هيچ کدام نگذريمزبانان را دعوت کنيم، اگر بگذ هم يک کنگره فارسی

ستای تشويق پذيرفتن اکند که در ايران همان وقت چند جزوه در ر کمال عينی از صدرالدين عينی روايت می 

خواستـيد به ايران  دادند و گفتـند که شما می" موسپيدان"را آوردند به  ها همان جزوه. الـفبـای التين منتشر شده بود

زبان هستيد، حق نداريد در کنار  شما هم که فارسی. گذرد ها ايران هم به زبان التين می ه کنيد؟ براساس اين جزوهتکي

 .بمانيد

چندی بعد در نشستی که زيرفشار مسکو و در فضای ارعاب تشکيل گرديده بود، الـفبـای التين بر جمهوری  

مثـال  استاد . خالفان آن تا آخر به الـفبـای فارسی صادق مانده اندالخط التين م برغم پذيرفتن رسم. تاجيکستان تحميل شد

 .الخط التين برگردانده شد الخط فارسی نوشتند و بعدا  به رسم ی آثار خود را به رسم عينی و شاگردان او همه

ده استاد شکوری براين عقيده است که الـفبـای التين خصوصيات صوتی زبانی تاجيکی را کامال  انعکاس دا

بهر حال اجـرای قرار گذار به الـفبـای التين با تبليغات عليه الـفبـای فارسی و منع کردن استفاده از . توانست می

 . همراه بود" کهنه"الخط  رسم

اما تنها با گذشت زمان . به روايت کمال عينی الـفبـای جديد هم مورد استقبال قرار گرفت و هم مورد تنـقيد

هرکسی که سالها درس خوانده بود اما . ای بزرگ بود بر فرهنگ و تاريخ ه الـفبـای التين ضربهدريافتـند که گذار ب

گذار کرد، آنهـائـيکه  ( روسی)شد و بعدا  که الـفبـای زبان به کريليک  سواد شمرده می دانست بی الخط التين نمی رسم

 .شدند واد شمرده میس دانستند، بی الخط روسی نمی دانستند ولی رسم الخط التين می رسم

پرفسور ايرج بشيری روابط بين زبـان، نژاد و سياست را در سطوح باال بررسی و تغيـيرات حاصله از آنها را 

شناسائی فردی و : "گويد او می. کند در بافت اجتماعی منطـقه بطور عام و در تـاجـيکستان بطور اخص مطالعه می

های خودشناسی و نوشتار و سيله گسترش آن  ـان بيان کننده ارزشزب. گردد اجتماعی بر اساس محور نژادی می

برد زبـان گفتاری و  بيمورد نيست که جوامع بشری اکثر انرژی خود را صرف حراست و پـيش. ارزشهاست

 .کنـند نوشتاری خود می

ند و با هر را عمدا  مورد حمالت متناوب قرار داد ميـانـه سياستمداران شوروی زبـان و فرهنگ مردم آسيای

( به بعد ۱۹۴۰)و چه از التين به کريليک  (۱۹۴۰ – ۱۹۳۰)حمله، چه از زبـان نوشتاری عربی اساس به التين 

سوق ( نه بيسوادی تعليم و تربـيتی که بحث آن رفت) را مرتب بسوی بـيسوادی فرهنگی  ميـانـه های آسيای ملت

های معتبر مصر، سوريه، ايران و ترکيه  ا بود که در کتابخانهدر کتب آنه ميـانـه دانش مسلمانان آسيای. دادنـد می

شک  شد و اين عمل بی عدم دسترسی به اين منابع منجر به کمبود جر و بحث در متون و معانی می. شدند نگهداری می

ريف با آن همه شاثر نبود، همانطوری که به کنجی انداختن بخـارای  در سست ساختن روحيه اسالمی منطـقه بی

کرد، جلوگيری از ترويج زبـان فارسی با الفبـای  جـد و مدارس عظيم وجه ظاهری اسالم را خدشه دار کرده و میمسا

 .زد لک میهای م عربی اساس به فرهنگ کهن تـاجـيکـان ضربه

شده شوروی شمول بود و به   های محتلف به التين و کريليک يک سياست حساب تعويض حروف اصلی زبـان

جايگزين کردن مفکوره  ر از آنـت زين نمودن ابدی زبـان روسی بـعـنوان زبـان اتحاد شوروی و مهـممنظور جايگ

گـير زبـانشان شد  تـاجـيکان در اين فاجعه که دو بار دامن. روسی بـعـنوان تنها مفکوره مورد قبول پـيش بينی شده بود

 ."تنها نبودند
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 فصل پانزدهم

 

 عصر الهوتی

 وسياليستیتشکيل مدنيت س

  

ی وزارت معارف جمهوری خود مختار تاجيکستان  معاون سی و هشت ساله ۱۹۲۵در سرد باد تيرماه سال 

زمان مدير نشريات جديدالتـأسيس دولتی تاجيکستان سوار بر عرابه پربار از شهرک ترمز به سوی دهکده  و هم

به جز آفاق دشت بيکران چيزی ديگری به چشم  راه پرالی و دلگير کننده بود و در دو سو. دوشنبه  حرکت می کرد

های خورد  جعبه.  کرد خورد و هر لحظه خطر حمله و غارت باسماچيان سرنشينان عرابه و کاالی آن را تهديد می نمی

خوردند و در جاهای دشوار  و بزرگ حروف و تجهيزات چاپـخانه که بر عرابه بار بود در فراز و نشيب راه تکان می

ها را باالی سرخود گرفته تا جای مصون انتقال  و جعبهآمدند  غر اندام و همراهانـش از عرابه پائين میراه مردی ال

نام . خواند کرد و اشعار خود را می در جاهای هموار راه اين مرد همراهانـش را تشويق به خواندن سرود می. دادند می

های  ها ماشين الهوتی براين عرابه. بود الهوتیمرد  اين شخص برای هر باشنده جمهوری تاجيکستان آشنا بود، اين

گفت ما با اين  الهوتی می. چاپ، حروف، رنک و ساير وسائل نخستين چاپخانه تاجيکستان را به دهکده دوشنبه رساند

 .کنيم های درسی برای کودکان و روزنامه و مجله به زبان فارسی  چاپ می چاپخانه شعر و داستان، کتاب

الهوتی شعر . نامند می" دوره الهوتی"نويسان تاجيک اين دوره را  پژوهشگران و تاريخبسيِاری از 

برای اولين تـآتـر تاجيک . گشايد های تاجيکی را می نخستين مکتب. کند گويد، کتاب، روزنامه و مجله منتشر می می

آثار عينی را به . کند دعوت می آواز خوانان و هنرمندان تاجيک را به دوشنبه. نويسد ها را می نخستين نمايشنامه

 .سازد الهوتی يک دنيای نو می. کند ها و جهانيان معرفی می روس

است که تاجيکستان کوچک به ساختن بناهای بزرگ کمر بسته بود، ساختمان دولت،  ای اين دوره

وتی تنها نبود، در  البته اله. رزميد الهوتی با جثه نحيف در هر سه جبهه می. اقتصاد و مدنيت جديد سوسياليستی

 .کنارش صدها همرزم او قرار داشتند

چون شاعر انقالبی از ايران به آذربايجان و از آنجا به  ی تاجيک الهوتی هم به سخن عبدالرزاق، هنر پيشه

کرد و روی صحنه  های شکسپير و ديگران را ترجمه می او در دوشنبه نمايشنامه. مسکو و از مسکو به تاجيکستان آمد

گفت که  کرد و می سازان و هنرمندان را از شهرهای گـونـاگـون به تاجيکستان دعوت می او مطربان، آهنگ. ردميآو

دوران الهوتی دوره دشواری بود و رقابت شديد بين . يابد در اينجا فرهنگ و هنر تاجيک تولدی ديگری می

. بر بسياری از مسـائـل سايه افـکنـده بود تاجيکستان و ازبکستان بر سر ميراث تاريخی ـ فرهنگی بخارا و ترکستان
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اين کتابخانه امروز بـيش از سه ميليون نسخه کتاب دارد و . نخستين کتابخانه تـأسيس يافت ۱۹۲۳در شهر دوشنبه در 

 .در شهر دوشنبه اتحاديه نويسندگان تـأسيس يافت ۱۹۳۴در . به نام ابوالقاسم فردوسی ياد می شود

ها و دسائس پشتيبانی  را در برابر همه اتهام" نمونه ادبيات تاجيک"عينی و کتاب  ابوالقاسم الهوتی، شخص

 اف به سخن عبدالحی محمد امين. وی دانشمندان معروف روس را در حمايت از عينی و کتابـش به پا برخـيزاند. کرد

از دانشمندان و ام عينی بار دگر هدف هجوم قرار گرفت اما با مساعی الهوتی شماری  در آخر سالهای سی

 .انـد اند و از آن دفاع کرده خاورشناسان، اهل ادب و فرهنگ روس به حمايت عينی و کتابـش برخاسته

های ديروزی  يکی جديدی :ساختمان سياسی و فرهنگی دولت نو پای تاجيکستان از دو جبهه تهديد می شد

ناپذير بودند و  های اصالح ترکيست اطن پانکه در ظاهر امر به کمونيستهای امروز تغيير کرده بودند ولی در ب

در جريان . دادند و محورهای شوروی ادامه می ها ماهرانه مبارزه عليه فرهنگ و زبان تاجيک را با استفاده از مقام

نشريات دولتی ازبکستان برای جمهوری خود مختار تاجيکستان که در چهارچوب آن قرار داشت،  ۱۹۲۵تمام سال 

جلد کتاب به  ۱۸جلد کتاب به زبان ازبکی و  ۲۶۸تاب به زبان تاجيکی چاپ کردند و در حاليکه جلد ک ۴مجموعا  

در . نمودند کردند و موانع ايجاد می های تاجيکی مخالفت می مقامات رسمی ازبکستان با تـأسيس مکتب. زبان روسی

 .شد تدريس می دانست و نه شاگرد، دروس به زبان ازبکی هائيکه نه معلم زبان ازبکی می صنف

عبدالروف فطرت که اکنون . خواستند آثار موسيقی تاجيکان را منتـشر کنند در اين دوره دانشمندان مسکو می

. های ازبکی عوض کرد های تاجيکی آثار تاريخی موسيقی را به متن با امور موسيقی سرو کار داشت، متن

. يف اين يک معما بود شناس مسکوی پال برای موسيقی: گويد يف چنين می شناس معاصر ازبک الکساندر جمعه تاريخ

. ها را پيدا کرد پاليف شخصا  به بخارا آمد و متن. ها او را قانع نساخت های اصلی نيستند؟ پاسخ او پرسيد که چرا متن

بان ها به ز ها مطمئن شد که بخش بزرگی از متن الخط فارسی را بخواند، بعد از خواندن متن توانست رسم او که می

 .های ازبکی عوض شده است فارسی تاجيکی بوده که با متن

عامل دومی که بر امر بنياد گذاری جمهوری جديد دشواری ايجاد می کرد، پـراکندگـی تاجيکان و از جمله 

ها هنوز در  های اساسی سياست، علم، فرهنگ و هنر تاجيک چهره. های تازه تـأسيس شوروی بود در جمهوری

 .کرد زندگی می...  دريا،  ، فرغانه و سرخانبخارا و سمرقند

های جديد به اسم  در اين دوره مناسبات ميان قدرت سياسی و اهل فرهنگ خوب است و نام برخی نهاد

که نخستين تـآتـر تاجيکستان را به نام الهوتی گذاشتند، استاد  وقتی. شد های فرهنگی و هنری نيز گذاشته می چهره

گذاری نخستين تـآتـر تاجيکستان به نام  الهوتی به مناسبتی نام. کرد در مسکو کار و زندگی میهنوز زنده بود ، اما  

 .خودش پيام صوتی از مسکو به دوشنبه با متن زيرين فرستاد

 !هنرمندان ماهر تـآتـر! دوستان عزيز"

نه خرسند های شما صميما از پيشرفت. های اخير از شما دورم اما دلم و روحم با شماست اگرچه سال

 .از دل و جان سالمتی و خوشبختی شما را خواهانم. شوم می

 !زنده باشيد شما

 !زنده باشد تمام خلق نجيب هنردوست و ادبيات دوست تاجيک

 با سالم و احترام

 "الهوتی شما
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در درون قدرت . حس غالب اين بود که چنين مناسبات بين قدرت و فرهنگ زمانی زيادی دوام نخواهد آورد

 .ها سايه سهمگين افـکنـده بود ترس و اندوه بر همه اين شادی. خورد هائی از رقابت خونين به چشم می هنشان

خواست او بر  سيمون کيروف يکی از رهبران حزب کمونيست، فردی که لنين می ۱۹۳۴در اول دسامبر 

همگينی شد که با نام اين ترور سرآغاز ترور بزرگ و و حشت س. صدر حزب قرار گيرد، بطور مرموزی ترور شد

 .استالين گره خورده است

او . کند در جوامع مسلمان شوروی را بررسی می( به معنی هنر) پرفسور ايرج بشيری رل نشريات و صنعـت 

رود برداشت  محافل ادبی و هنری و مانند آنها میاکثر اوقات، هنگامی که سخن از چاپ کتب و تشکيل : " گويد می

خواستند به چاپ برسانند در  آنچه را میتوانستند  ی مثل ابوالقاسم الهوتی و صدرالدين عينی میکلی اين است که کسان

سرودند که دولت آنروز شوروی  نوشتند و اشعاری می هم عينی فقط چيزهائی میصورتی که هم الهوتی و 

. يدايـش جامعه پـيشرو شورویاثـر فنا ناپذير عينی تصويری است از زندگی فـئودالی قبل از پ« غالمان». پسنديد می

. تصوير شده نسبت به جامعه شوروی کمبودهای داشت« مرگ سود خوار»که در  ای شک آن زندگی و زندگی بی

کرد؟  قوق انسانی خود محروم نمیحاشخاص را از  يـازد؟ آ ولی آيا زندگی نوبنياد شوروی خودش غنجی به دل می

های از دست  دادند ولی از آزادی نشان می را با دو تصوير متضاد روی سکه کهای الهوتی و عينی فقط ي نوشته

 .زدند رفته فردی و اجتماعی دم نمی

چرا به . که چرا سازندگان ساختار اجتماعی شوروی اين قدر به ترويج هنر پرداختند ها اما جواب اين سئـوال

با ساز و آواز  خواستند چيست؟ آيا آنها میکردند  های علمی و البرتوار مدام محافل ساز و آواز برپا می جای مکتب

يشان فاصله ـنوهای مع بين مردم و ارزش خواستند  خستگی را از تن و جان کارگران بيمزد در بياورند، يا می

ولی به محض فروپاشی دولت . ها تا زمانی که دولت شوروی برپا بود جواب درستی نداشتند بگذارند؟ اين سئـوال

سيـنا، البـيرونی و الفارابی همان هوش و ذکاوت را دارا  فرزندان امروزه ابن. تندـرا يافهای خود  شوروی جواب

آيـا برپا ساخـتن مراکز علمی و باز نمودن البرتوار برای چـنين جوانانی . شان دارا بودندـباشند که اجداد شريف می

 "فاتحه خواندن شوروی بر جسد ذخائر خام و رايگان منطـقه نبود؟
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 صل شانزدهمف

 

 ميانه آسيای بنـدی جديد اجتماعی در  طبقـه

 کارگران، دهقانان و روشنفکران

 

يل با ـومبـات. ر شدـاهـظ ۱۹۲۶ه در ـر دوشنبـو در شه ۱۹۲۴ميانه در  بيل در آسيایـومـخستين اتـن

ست ـن دوره وزارت جديد پميـدر ه. ودـشان ربـا را از دستـام نان آنهـت و سرانجـرار گرفـکشان در رقابت ق هـرابع

گی در ـجن یماـواپيـخستين هـن. ردـوض کـن عـماشي ارسانی ب هنامـوزه ـتـأسيس يافت که اسب، خر و شتر را در ح

نبه ـاز دوش مسافربری یواپيماـن هـاولي( ۱۹۲۹)گام بمـباران آن شهر ديده شده بود و نه سال بعد ـهن ۱۹۲۰ارا در ـبخ

در . تادـرکت افـته شده بود، به حـديدا  ساخــ دوشنبه که ج زـن ترمـطار در راه آهـخستين قـن. ردـرواز کـارا پـبه بخ

 .زدگی روستائيان  گرديد فتـب شگـها موج و در روستاـور راديـين دوره  ظهـمـه

د ز وارـو را نيـن های رسمراه و و  اـه لکه ايدهـتی بـآوردهای صنع ا دستـود نه تنهـديد با خـزندگی ج 

دگی و ـرای درک بهتر از زنـشد که ب شنهاد میپـيساالن  بزرگستا به ادر اين ر ،کرد يکان میـين تاجـسرزم

 .وزندـآمـتن را بيـوشـدن و نـوانـهای سواد آموزی شوند، خ تبـکـم واردديد ـج ارهایتـساخ

فـت و يا هشـت سال داشتم و ـه" :يآوردـاد مـن  بيـنيـا را چـناس تاجيک آن روزهـيات شـادب ،ازیـشوکت ني 

مله ـاز ج. تندـوخـآم تن میـوشـدن و نـوانـشدند و خ سوادی شامل می و بیـهای مح ساالن در مکتب ديدم که کهن می

فر يک ـزارها نـر برای هـاين ام. وختـوشتن آمـواندن و نـت، خـها رف اب به اين مکتبـجـع حـعد از رفـادرم بـم

 ".جا استـعرفت باشد، پيشرفت، آزادی و استقالل آنـا سواد و مـرا هرکجـود، زيـثبت بـديد و مـربه جـتج

مانده  قبـهای ع هـند به منطقـجـه و خپـبادام، اورات ند، کانـوققـارا، تاشکند، ـند، بخـکر از سمرقـا روشنفـصده 

حل ـسواد م سواد و کم به مردم بیوزی تـأسيس کنند و ـهای سواد آم جا مکتبـارای شرقی فرستاده شدند که تا در آنـبخ

 .ندوزـوشتن بيآمـواندن و نـخ

دهللا ـنی عبـبدهللا و غـکند که برادران رشيد ع ياد می مردمیرکت ـيک از يک حـمان، دانشمند تاجـابراهيم عث 

ها  تاـه روسردند که بـوت کـيک دعـتاجو روشنفکـران ويسندگان ـی ن هـاز هم ۱۹۲۰ا در سال ـآنه": ودندـشروع کرده ب

در طی ... شدند " وادی وخـش"ازم ـصد عـمين مقـرادران به هـود بـخ. گيرندـم بـارف سهـسترش معـر گـته در امـرف

دام ـنين اقـا نفـس چـوار است، امـاه دشـی دو مـتن اين عدد در طـته با سواد ساخـالب. تندـل نفر را سواد آموخـدو ماه چه

 ".داد ی میـواهـامعه گـکنار ج وشه وگه ـدر هم ـتو تربيليم ـاز گسترش تعـاز درک ني
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ه نو بايد ـامعـار انسان جـزير شع  زب بلشويکـود که حـدنی بـالب مـناصر انقـی از عـوزی يکـد سواد آمـرون 

دو بار  ديل شدن الـفبـای زبان تاجيکی که در طی  ده سالـيان تبـاما در اين م. ته بودـرفت باشد، به راه انداخـبا مع

 .دآموزی وارد کردای جدی بر روند سو ا صورت پذيرفت، ضربه

ستای اها در ر ه بلشويکـدر قدم نخست با برنام يا فرهنگی رند که انقالب مدنیـاران بر اين نظـگـن خـتاري 

م ها از سه عنصر يعنی صنعتی کردن، کليکتيويز ه بلشويکـبرنام. داشت یـبستگ" انسان نو"رورش ـيه و پـترب

 .انقالب فرهنگی عنصر مهمی در اين برنامه بود. کشاورزی در روستا و انقالب فرهنگی تشکيل يافته بود

شد که هنوز همه ماهيت و مفهوم حاکميت شوروی را درک  اوضاع و احوالی پياده می اين برنامه در 

ر از جانب ـدو نف ياکند که يک  يت میوف سابق رئيس دادگاه عالی تاجيکستان در اين زمينه چنين روا  همدم. کردند نمی

کردند  ا نگاه میـردند و مردم به آنهـک الم میـميت شوروی را اعـو آنها حاک ندشد ديد به روستا فرستاده میـميت جـاکـح

حاکميت شوروی درک  و مفهوم های آنها چيز زيادی در باره ماهيت مردم از حرف. فشردند و دست همديگر را می

ند، مردم به ـتسهای از قماش ديگر برمسند قدرت نش داران از زمين محروم شدند و انسان که زمين یا وقتکردند، ام نمی

بندی صورت پذيرفت و مردم  در صف مخالف و يا موفق  صف ،مسـألـه دگرگونی و ماهيت حاکميت جديد متوجه شدند

 .حاکميت جديد قرار گرفتند

گفتند که  ها می بلشويک": گويد ها در بخارای شرقی می های بلشويک زاده در باره تازه کاری عبدالقادر خالق 

ب ماندند و بعد از ـها بی صاح انهـارخـا بود ولی کـار زيبـاين شع. مـدهي ران میـم به کارگـيريـگ ا را میـه انهـارخـما ک

ها  بلی کارخانهبا ديدن اين وضع حکومت شوروی تصميم گرفت که از صاحبان ق. مدتی تاراج و يا خراب شدند

اين سياست نو اقتصادی که معروف به . های خود را دو باره صاحب شوند و توليد کنند درخواست کند که کارخانه

ون ملکيت ـچ در تاجيکستان وسيله اساسی توليد زمين بود که هم. بود در مدت يکسال نتايج مثبت به بار آورد "نپ"

داران گرفته به  ها را از زمين ها گفتند که ما زمين بلشويک.  يز نبودداخله در آن جاـشد م قی میـدس تلـقشخصی م

ملکيت  قدسيتمصادره زمين و تقسيم مجدد آن . کند دهيم، يعنی به کسی که واقعا  باالی زمين کار می دهقانان می

 ".يدا شدپـو ملکيت همگانی  را درهم شکستخصوصی 

. نقش اساسی را بازی کرد" زمين به دهقانان"يان به سوی حاکميت شوروی شعار ئدر جلب روستا 

ساس فورمول چهار يک کاری و يا پنج يک کاری اداران بر ينـرای زمـان بـقانـی را که دهئها ينـها نخست زم بلشويک

کردند يعنی از هر چهار و يا پنج حصه از حاصل زمين يک حصه آن برای دهقان که در آن عرق جبين  کار می

ها  ی اين زمين ها همه اما ديری نگذشت که بلشويک. د، مصادره کردند و بين دهقانان تقسيم کردندش ريخت داده می می

در روستا تشکيل شد، کشاورزان  (ویـيکلکت) مجتمعی های سی اقتصاد که در سال یوقت. را ملکيت دولت اعالم داشتند

 .ران دولت تبديل يافتندبه چهار يک کا دهقانان اعضای آن اعالن شدند و بدين ترتيب در واقعيت

شدند، تاجيکان  تاجيکان در اين دوره به سه گروه تقسيم می" :ايرج بشيری بر اين نظر است کهپرفسور  

خواستند وضع انسان  در پی تـأسيس جامعه نو بودند، می گروه نخست. شوروی، روشنفکران و تاجيکان ضد شوروی

واستند ثروت شوروی را ـخ ، که مینديک طبقه مخصوص بود روشنفکرانگروه دومی . و جامعه را بهبود بخشند

تاجيکان شوروی همگام شدند و قلم  ااز اين رو آنها ب. دنيت ملت خودشان به کار برندـنگی و مـبرای پيشبرد امور فره

تاجيکان ضد شوروی بودند که از همان آغاز که با جمعيت شوروی  گروه سومی. خود را در خدمت آنها گذاشتند

خود را به  های در آنجا مدرسه. خود را از اين جمعيت کنار کشيدند و به جاهای دور دست رفتند آنها ری نداشتند،کا

 ".های اسالمی را حفظ نمودند ، برقرار کردند و سنتخواستند میشکلی که 
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 ارکنگوشه و رشد ملل  در امرها  گذاری بلشويک نگارهای غربی، اگر از يکسو سرمايه به قول تاريخ 

روندهای  در واپسين تحليل امپراتوری روس پهلوی مثبت تحوالت باشد، از سوی ديگر پيشبرد اهداف ايـدئـولوژيـک

ی بودند که ئهای آزادی، برابری و استقالل، شعارهای زيبا شعار. های داخلی مواجه ساخت بحران ازندگی جامعه را ب

عملی اين شعارها با خون و آتش، فشار و ارعاب همراه بود و ولی تطبيق  ندکرد ها جلب می مردم را به سوی بلشويک

 .ا به فراموشی سپرده  شدـه ژهابه زودی مفهوم اوليه اين و

در .  ها تقسيم کرد ها جامعه تاجيک را به گروه زاد براين نظر است که سياست بلشويک اکبر تورسون 

قول ندانستند و ـعـبودند که حاکميت شوروی را از آغاز می ئگروه اول آنها. تاجيکستان نوبنياد سه گروه ايجاد گرديد

گروه دوم به سياست پيوست ولی . نو اجتماعی و يا ترک وطن ارهایآنها دو راه را انتخاب کردند، مبارزه با ساخت

شعارها ل نظر و سواد بودند و ـگروه سوم اه. انواده و محله حفظ کنندـال  در خـهای پيشين فرهنگی را اق کوشيد که سنت

استاد . های وطن شان شرکت ورزند سازی صادقانه باور کردند، خواستند در جريان دگرگون را های بلشويکی و برنامه

 .صدرالدين عينی از پيشکسوتان اين گروه بود

يشرفت را به امر صوری تبديل ـکرد و هر پ ولوژی کمونيستی بر هر تشبث جامعه سنگينی میئـبار ايد 

داد،  نيک مانند شعارهای بلشويکی شور و شوق و درخشش اولی خود را از دست میکهای علم و ت نوگرائی. کرد می

ديگر ديدن هواپيما، شنيدن راديو و تماشای سينما . کردند شدند و مردم به آن عادت می به امر عادی روزمره تبديل می

جلب مردم . جديد جامعه کار آسانی نبود اما عادت کردن مردم به  مقررات و نظم. شد و تلويزيون موجب شگفتی نمی

ها در اين رأستا از روشنفکران استفاده  بلشويک. به پذيرفتن و عادت کردن به شيوه و نظم جديد کار دشواری بود

 " .هنر خود را در خدمت سياست گذاشته بودند"ايرج بشيری پرفسور کردند، از آنهـائـيکه به گفته  می

مثـال  تاريخ گذشتگان . نوشتند که بسيار جالب است مطالبیار گذشته گـباره روزدر آن دوره روشنفکران در  

در مورد . که بوسيله صدرالدين عينی نوشته شده ، بيشتر مذمت اميران منغيت است و در حقيقت اين نوشته خوب است

رستگاری،  ،ستیالهوتی در اشعار خود روح وطندو. ستهه در دوره اميران منغيت گذشت مذمت تاريخ نيز ـآنچ

 .داد بازتاب می ،که تاجيکان به آن ارج می گذاشتندی ديگر را سخاوت، مهمانداری و چيزها

زاد بر اين عقيده است که افرادی چون استاد عينی صادقانه به شعارهای بلشويکی باور داشتند  اکبر تورسون 

صدرالدين عينی زاده و . رود ينده به پيش میآن عقيده داشتند که جامعه به يگانه راه درست بسوی آ هر بـخآو تا 

بردند که انقالبيون کمونيست وارث و ادامه دهنده  پرورده محيط شرقی بود و با يک خوشباوری خاورانه گمان می

ميان افکار  یها شباهتدادند که  جهوده نيست که آنها خيلی سعی و تالش به خريـب. بشردوستی هم خاور و هم باختر اند

های حزب کمونيست  لآ دهـآنها سعی داشتند تا  به اثبات برسانند که اي. يست و روحانيون اسالم را دريابندحزب کمون

 .ستههای سنتی مردمان مسلمان نيز  بخش جدا ناپذير افکار و آرمان

ای  که بار  ويانهـجـاو اشعار رزم. ورزد قلم است در اين مبارزه شرکت می شابوالقاسم الهوتی که سالح

 .سرايد ن ايـدئـولوژيـکی و طبقاتی دارد، میروش

ها از جمله  در اين برنامه. گرديد يکستان میـه تاجـد وارد جامعـديـهای ج های نوسياسی به وسيله برنامه مفهوم

و کم نور نشان داده شود و  گجديد کم رنارهای ساختو های نظام  هدف اين هم بود که گذشته در برابر برتری

 .های نو را درخشش بخشد ته جلوهشهای گذ گی تيره
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اين فيلم زمانی روی نوار ثبت  .روی پرده سينما آمد، "يرندـم که اميران می یوقت"نخستين فيلم تاجيکی  با نام 

فيلم اين بود که  و پيام اما مفهوم. کرد امير امارت بخارا زنده بود و در کابل زندگی می آخـريـنشد که اميرعالم خان، 

 .نظام امير ديگر مرده استو  ارهاساخت

ايـدئـولوژيـک  م چنين بارـود، برغــتمی بـا حـه رانهــا و تــه صـتی در رقـو حـای نـه هومـاده مفـبازتاب و اف

ها  تهـميت نو در اين رشـاکـح. راندندذـگ را از سر می ای قهـساب ات  رشد بیـطبوعـيات و مـا، ادبـص، سينمـموسيقی، رق

هنرمندان و اديبان همراه با پذيرش سفارش حزب در اين . برد ی ويژه خود را پيش می نمود و برنامه یگذاری م سرمايه

بنياد گذاری مطبوعات تاجيک بدون . قلبی خود را نيز تحقق می بخشيدند و تمنـيات ها عرصه مطالبات و آرزومندی

 .رسيد مل شدند، غير ممکن به نظر میکه در سمرقند و بخارا متح یها پس از شکست مک و پيشتيبانی بلشويکـک

که تالش  از وقتی گردد ادآور میـنين يـچ" يکـات تاجـطبوعـخ مـتاري"ان ـی از مـؤلـفـان يکـم عثمـابراهي

در جمهوری خود . ميانه آغاز شد، مسـألـه تـأسيس مطبوعات به حزب و حکومت وابسته بود برای تقسيمات آسيای

اين . نام داشت  "عيد تاجيک"شار يافت که شماره اول آن ـانت" داری تاجيکـبي"به نام  ای نامهوزمختار تاجيکستان ر

منتشر " تاجيکستان سرخ"د ـديـبه نام ج ۱۹۲۹ه يافت و در سال ـادام ۱۹۲۸تا سال  " يکـداری تاجـبي"ريه به نام ـنش

زاده و ديرتر ابوالقاسم  لی اسماعيليف، نخستين پرفسور تاجيک بود و بعدا  ع ر آن عباس علیدبينخستين سر. گرديد

شيروانی . يافت روزنامه اسـاسا  به نيروی ايرانيان مهاجر مقيم تاجيکستان انتشار می. روزنامه بودند دبيرالهوتی سر

تمامی امور مطبوعات : نويسد که های روزنامه می حزب کمونيست تاجيکستان دريکی از شمارهکميته مرکزی منشی 

 آن به نمايش گذاشتن هدفپيام و . پذيرد در شهر دوشنبه صورت میتن مقاالت تا امور چاپ اعم از نوشتاجيک 

"  آواز تاجيک"در شهر دوشنبه روزنامه " بيداری تاجيک"زمان با انتشار  هم. است ی فرهنگ تاجيک خصلت مستقالنه

" آواز تاجيک"تين سردبير نخس. برد پيش میرا يافت که بخش ديگری از مطبوعات تاجيک  در سمرقند انتشار می

نقش با اهميت تاريخی را در امر اتحاد و بيداری روشنفکران تاجيک بازی کرده " آواز تاجيک. "احمد خان قربی بود

 .است

. دادند ای را تشکيل می ی داشتند و روشنفکران گروه جداگانها در حاکميت جديد کارگر و دهقان جايگاه ويژه

 .و ظن بود ، ترديدوشنفکران همراه با شکنگاه حاکميت جديد نسبت به ر

ها اين بود  يکی از سبب. آمد چندان خوشش نمیعبدالقادر خالق زاده براين عقيده است که لنين از روشنفکران 

روشنفکران،  یلنين از آزادی عقالن. تر بود ينئـح دانش و خرد او از روشنفکران مشهور آن دوره روس پاـکه سط

را طرح کردند که هدف آن  یاز اين رو لنين و استالين برنامه جديد. ران بودگسيد و ناهر شان می ها و نظريات برنامه

در اين  ها بلشويک. های حزبی انديشه و عمل کنند، بود بوجود آوردن روشنفکران جديدی که در چهارچوپ برنامه

 .تعريف جديد از اليه روشنفکر و ترکيب آن پيش کشيدند راستا 

اما با . کارگر، دهقان و روشنفکر. امعه تاجيک به سه گروه و يا سه صنف جدا شدندبدين ترتيب ج

زاد حکومت  به عقيده اکبر تورسون.  ان ادامه يافتکـو ديگر کماـروشنفکران مناسبات ويژه حاکميت شوروی به نح

ره مفهوم روشنفکر را مردان بلشويک داي ملی چندان باور نداشت و دولتروشنفکران ی  شوروی به نسل خود پرورده

روشنفکری، فعاالن حزبی، کارمندان دولت، افسران و جمله کارگران  در چهار چوپ مفهوم جديد. رسما  وسيع ساختند

، "روشنفکران زحمتکش"، "روشنفکران شوروی"زودند و نام آن را ـکه معلومات شان از صنف ده باال تر بود، را اف

ه صنف اجتماعی کارمندان دولت  واژه روشنفکر نوشته شدبرای همه اسناد  در.  گذاشتند"  روشنفکران ايجادگر"

از گروهی روشنفکران طلب . اين امر فقط بازی با اصطالحات  نبود بلکه در عقب آن نيت سياسی خوابيده بود. است
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آن به زبان های رسمی وقتی نام حزب و رهبری  در جلسه. سخن شان حمد و ثنا به حزب کمونيست باشد سرشد که  می

زدند و در غير آن دگرانديشی سياسی  خاستند و کف می می شد، مفهوم شده بود که بايد حضار از جای بر آورده می

ه چرا آغاز؟ هنوز ترور بزرگ استالين آغاز ن. بود  اين آغاز جاگزينی ترس وبيم در قلب و روان انسان. شد شمرده می

 .شده بود

پيدا شدند که در ميان مردم به  ،کميته امنيت ملی شوروی بود سمبولکه های سياه  در شهر دوشنبه ماشين

کران ـران و روشنفـاز رهب هیروـها گ ها اين ماشين بعد. رت يافتـبرشوم، شهـآور خ امـی پيـيعن" زاغ سياه"

 .الينی انتقال دادندـيکستان را به زندان استـتاج

گرديد،  ا وارد قلمرو زبان میـآس يلـد سـديـام جـظـو ن ارهاتـراه با ساخـمـه هـيگانه کـديد و بـای جـه واژه

 رد کهـمک کـينی ما را کـاد عـگويد که است رحيم هاشم می.  قرار داده بود یاسـفکران تاجيک را در وضع حسـروشن

ديد در ـم جاهيـهر روز مف. گردد در قلمرو زبان پاسخ بگوئيم ه از ساخت نو ناشی میـديد کـای جـيازهـونه به نـگـچ

د برای ـرديد و بايـگ ه میـامعـی وارد جـاعـصادی، سياسی و اجتمـيرات اقتـغيـنو و ت ارهایه برقرار شدن ساختـنتيج

های نوشته و  های جديد افاده کرد که از دايره ها و ترکيب اين مفاهيم را طوری بايد با واژه. ا واژه های جديد ساختـآنه

 .کرد سازی را برای مفاهيم جديد تجربه می سازی و يا معادل جامعه تاجيک واژه  .شونده نانوشته زبان خارج ن

پرفسور ايرج بشيری ساختار حکومتی شوروی را بررسی کرده بافت منـطـقوی، نـاحـيوی و قشالقی آن را 

بود به مرکز شد و آنچه مربوط به تـاجـيکستان  همه تصميمات مهم در مسکو گرفته می: "گويد او می. دهد توضيح می

نواحی . آينددر ءداشت تا در نواحی به اجرا تاشکند امور منـطـقوی را به خـجـند ارسال می. گرديد تاشکند فرستاده می

 .بودند( ساوخوز)و دولتی ( کلخوز)های مردمی  مسئـول راهبری مجتمع

مثال  يک قشالق به امور . هر مجتمع مشتمل بر چند قشالق بود که هر يک به انجام کارهای معينی مشغول بودند

قشالق بعدی يک قشالق گله داری بود که به . ، جو و کندم سر و کار داشت(پنبه)زراعتی مشغول بود و تنها با پخـته 

کرد و قشالق ديگر يک قشالق صناعتی بود که به امور ميکانيزه  امور حيوانی مثل شير، گوشت و پوست رسيدگی می

 .رسيد ها با تراکـتور و کاميون و اينطور چيزها میهـا و تجهـيز آن کردن قشالق

. کردند ها دخالتی نداشتـند و از اوامر سروران خود اطاعت می ها شخصا  در امور مجتمع افراد اين قشالق

خـجـند قسط خود را اضافه . شد هـا جمع شده به خـجـند فرستاده می ها و منطـقه ها، ناحـيه حاصل کار آنها توسط مجـتمع

سرپرستی کل سيستم مسئـوليت مسکو بود که از طريق  .فرستاد تا به مسکو فرستاده شود ده همه را به تاشکند میکر

مثال  اتحاديه . هـا بود کرد و رابط بين اصناف و قشالق های مختلف به امور کارگران و اصناف رسيدگی می اتحاديه

ا بر رهـا  تفريحی قشالق جـتوانست کليه حوائ بود که می سـازان، تـآتر و ساز و آواز دارای تشکيالت وسيعی فيلـم

جـات و غيره دست داشت و اتحاديه بافندگان و  همچـنين اتحاديه نويسندگان که در امور نوشتن کتاب، روزنامه. آورد

از  شد، ای که از دستمزد افراد قشالق حاصل و در مسکو جمع می بخشی از بودجه. چيان و ديگران فلزکاران و معدن

هـا  هـا صرف رونق دادن به امور قشالق اديهحگشت و از طريق ات مسکو توسط تاشکند و خجـند به جنوب برمی

 ."گـرديـد می
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 فصل هفدهم

 

 حکومت يوسف استالين و گسترش پيگرد

  

جلسه گره در ـای کنـاعض. زار شدـدهم حزب کمونيست شوروی برگـگره هفـکن ۱۹۳۴ويه ـخر ژانآدر 

سيمون کيروف عضو دفتر سياسی، . ی مخفی انتخاب کردندأاعضای کميته مرکزی جديد حزب را با ری خود پايان

مجموعا  بر ضد نامزدی سيمون . گراد بيشترين آراء را بدست آوردندبير کميته مرکزی و دبير اول حزب در لني

 ۲۸۹بر ضد نامزدی يوسف استالين ی مخالف داده شده بود در حاليکه  أر ۴کيروف برای عضويت در کميته مرکزی 

عوض شد و بر  تعداد رأیبه دستور استالين . گاه نشدندآاما اعضای کنگره و کشور از اين نتايج . ی داده بودندأنفر ر

خواست که جايگاه و  يوسف استالين می. ی مخالف عليه نامزدی استالين اعالم گرديدأر ۳اساس اين تقـلب جملگی 

اما محبوبيت و برتری درخشان کيروف خواب را . ين را در جامعه نوبنياد شوروی به دست بيآورداعتبار واالديمير لن

 (کريدور) هرواکيروف در ر۱۹۳۴گره حزب در اول دسامبر ـاه بعد از پايان کنـنه م. بر استالين حرام ساخته بود

  .ترور شد  "صوصـدمات مخـخ"ند ـشد، توسط کارم پاسداری می بطور جدی ولنی که ـل کار خود، در کاخ سمـمح

 اودگنريخ يوگبطور مرموز درگذشت و استالين معاون او  "خدمات مخفی شوروی"رهبر  از آن چند روز بعد 

و  رقيب وزارت کشوـان از اين به بعد رياست تعـاين ارگ. ين کردـتعي "خدمات مخفی شوروی"را  در رأس مـؤسسه 

 .کرد میهای مرزبانی شوروی را نيز رهبری  نيرو

 زاتهام در آغا. آنها صادر گرديد گرزمان لنين زندانی و حکم مر آغاز شد و صدها نفر از هم" ترور بزرگ" 

ع کشورهای ـبعد تر ضدحزبی و سپس خدمت کردن به مناف یغيرحزبی، اندکهای  و گرايشبرأساس داشتن تمايل 

گرائی  ليه شوروی و ملیـاهانه برعـگآاری ـدعای خرابکها برپايه ا ها پروندهـبعد از اين. شد گانه سرهم بندی میـبي

 .گرديد تنظيم می زیبورژوا

مرو اتحاد ـشد، دنباله آن در تمام قل ها در مسکو آغاز می سازی برای هر يکی از اين جريان  دهـکه پرون یوقت 

ن، کاسروف و ساير زينوف، کامنوف، بوخاري هـای پرونده. گرفت گرديد و مورد پيگرد قرار می شوروی کشف می

ميانه  های آسيای وریـزب کمونيست اتحاد شوروی به دنبال خود صدها نفر از رهبران حزبی و دولتی جمهحرهبران 

 .کشيد گاه  را به زندان و قتل

او در . اراده استالين بود گـانندـنک ی يکی از بازيگران اصلی و اجـراءکويشنس هل شوروی اندرکدادستان  

بوخارين و ريکوف به واسطه : " رئيس پيشين سازمان امنيت دولتی شوروی چنين گفت اودگنريخ يوگجريان دادگاه 

ای روی  آنها مثل پشه. کردند های جاسوسی چند کشور در ارتباط بودند و به آنها خدمت می سازمان اشرکای خود ب
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ه خودش اينجا اعتراف و اقرار نموده وی نه تنها آنها را طوری ک. های آلمان و لهستان نشسته بودند مربای جاسوس

 ."برد کرد، بلکه بواسطه آنها فعاليت جاسوسی را پيش می است، پشتيبانی می

های شوروی شرانگويچ رهبر بيلوروسيه را بعنوان عضو گروه  بوخارين دادستان دادگاهدر جريان  

ويچ به نوبه خود رهبران شرانگ. پی تدارک شورش ضد شوروی بود، متهم کرددر که "  ضدحزبی بوخارين"

يف و اکراموف به نوبه خود  خواجه. اهگار معرفعی کردندـاکمال اکراموف را کن و يف هللا خواجه ضـازبکستان في

وف را سياه کردند و آنها را عضو  الدين وف و عبدالقادر محی تيمور، نصرهللا مخثوم شاهشاه  رهبران تاجيکستان شـيريـن

 .ناميدند زیيان بورژواگرا گروه بوخارين و ملی

عبدهللا غفاروف مدير بخش تاريخ معاصر تاجيکستان در پژوهشگاه تاريخ و مردم شناسی فرهنگستان علوم  

ساس اها بر خر دهه بيستم در جمهوریآسياست کادری دولت شوروی از زمان برقراری آن تا : "به اين نظر است که

ام پيشبرد اين سياست مسکو  های دهه سی اما از ابـتـدای سال. ی بوددولت تجلب هرچه بيشتر کارشناسان ملی به ادار

بود که مبادا  بابترانی مسکو از اين گن. های آن با شک و ترديد برخورد کرد آمد ران ساخت و نسبت به پیگرا ن

گرائی  ، به طرف استقالليت ملی که مسکو آن را بنام ملتگيرندها سياست مرکز گريزی را پيش  رهبران جمهوری

ی وسبب پـراکندگـی و تجزيه اتحاد شور شآمد پيدا کنند که پی آن چيزی را ميلگرايش و کرد،  ياد می زیبورژوا

 .نوبنياد گردد

در همين : "نويسد می" ترور بزرگ"نکويست در کتاب خود اپژوهشگر اين دوره تاريخ شوروی رابرت ک 

يزستان به قتل رسيد و قهای برجسته قير يکی از چهره ۱۹۳۷امبر سپت ۱۲در . ميانه را فراگرفت یدوره ترور تمام آسيا

يز تصميم جدی اتخاذ قزمان از مسکو صدا بلند شد که نسبت به تمام اعضای کميته مرکزی حزب کمونيست قير هم

گرائی  ها به ملت از رهبران ديگر جمهور یدو منشی کميته مرکزی حزب کمونيست تاجيکستان و گروه. شود

 ."متهم شدندبودن ها  و جاسوس خارجیبورژوازی 

صدها خانواده بنام کوالک، . با وسعت کمتر وجود داشت نيز ۱۹۳۷البته ترور و زندان قبل از سالهای  

الدين صالحی دليل زندانی شدن خود را چنين  احسام. زندانی شدند تبعيد و اچيانسرکردگان مذهبی و دستياران باسم

ها کهنه و به الـفبـای  کتاب. ما ههای ممنوع در خانه نگه داشت متهم کردند که کتاب من را ۱۹۲۷سال : "دهد شرح می

 ."خلق را دشنام داده باشم رهبره کردند که گويا من اضاف همـچـنين آنها. عربی بودند

آتش تر و خشک سوزی ترور دولتی زمانی گسترش بيشتر يافت که ميکويان رئيس حکومت شوروی در  

اين اشاره بود که ." هريک شهروند اتحاد شوروی کارمند کميته امنيت کشور است: "الم داشت کهاع ۱۹۳۷دسامبر 

ی رسيد که پدر و مادر در نزد فرزند ئکار به جا. بايد هرکس پی کسی ديگری جاسوسی کند و در باره او گزارش بدهد

 .بگويندچيزی  توانستند خود نمی

نويسنده تاجيک  ،داده جان رجبی. بيست وهشت عضو داشت ۱۹۳۷دگان تاجيکستان در سال ناتحاديه نويس 

آميز نوشتند و کميته امنيت را  های تهمت چينی کرده، مقاله بر ضد چهارده نفر ديگر سخن آنهـاچهارده نفر : "گويد می

اتحاديه  ی از اعضایا آمد اين تحريکات زندانی شدن عده یپ. ان خود تحريک و تشويق کردندکمسل به زندانی ساختن هم

 ".بودنويسندگان 

ندان ـگسترش ترور در تاجيکستان اين بود که آرزوم عواملعبدهللا غفاروف براين باور است که يکی از 

از افراد سياست مرکز  شماری. گرفتند ب و کرسی از اين جريان به سود اجـرای مقاصد شخصی خود بهره میـمنص

از جانبی ديگر هيچ کس از . کردند ای خود و اشغال مقام آنها استفاده میرقب ميان برداشتنرا ناجوانمردانه در جهت از 
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برای غرق شدن کسی در . ند که از موج ترور رهائی خواهند يافتـجمهوری تا افراد عادی تضمين اين را نداشت رهبر

 .ات يک دروغ کافی بودـضی اوقـرين حرف و حتی بعـب کمتاردگاين 

متهم امر افراد برای بسياری از مردم در  پيشينهدر اين ميان   گويد که ف میو الدين الحـار ابرار صـآموزگ

من مجبور بودم که از هرنوع تشبث سياسی دوری گزينم و اين . نقش مهمی داشت" دشمن خلق"عنوان ه شدن آنها ب

 .بودند" دشمن خلق" و يا " کوالک" هايم  مسـألـه را بياد داشته باشم که نزديکی

. ترور استالين بود و زاده شاعر يکی از قربانيان ارعاب ار تاجيک سميع آدينهـنگ امهـقادر روزنـبه قول عبدال

زاده دو  شد، سميع آدينه اگر کسی وارد منزل ما می. ودتوانست خارج ش ها از زير فشار ترس و تشويش نمی او سال

 .زد رفت، حرف نمی نمی ماند تا آن شخص بيگانه بيرون گذاشت و خاموش می ش را به دهان میـدست

نامدار امارت  يونبار نخست به جرم اينکه پدرش يکی از روحان. آزاد شد وزاده دو بار زندانی  سميع آدينه

 .بار دوم به اتهام اينکه بر ضد حاکميت شوروی شعر گفته است. بخارا بود و به افغانستان فرار کرده بود

ورد شک و ظن قرار ـغانستان يکی از مسـائـلی بود که مـاز اف ان تاجيکـگ هپناهند ردانيدنی برای برگـمساع

هور تاجيکستان وارد ـمـوف نخستين رئيس ج ثومـخـه نصرهللا مـه بـود  کـی بئها امـکی از اتهـاين مسـألـه ي. تـرفـگ می

 . اعدام شد" چی بورژوازی مليت"نوان ـعـوف ب خثومـم. ده بودـگردي

که  یگان تاجيک وقت شوروی گفت که پناهنده وف به رهبران آن نصرهللا مخثوم هک گويد يف می رقيب عبدهللا 

تالش کرد که آنها بايد اند و ه در نزديک مرز تاجيکستان در افغانستان اقامت دارند، دشمن نيستند، آنها فريب خورد

 .ها حفظ کرد ين تالشظن خود را نسبت به چن عين حال شک ودر  مسکو به چنين مساعی توافق کرد، اما. برگردند

الدينوف،  وف، عبدالقادرمحی در دوره متهم شدن رهبران جمهوری تاجيکستان از جمله نصرهللا مخثوم

ی مساعدی برای عبدهللا رحيم بايف  ف و ديگران زمينهوبايف و چنارامام يمور، عبدالرحيم خواجهـت شاه شاه شـيريـن

او بعد از . که خود را برای اشغال مقام اول تاجيکستان مطرح کندميانه فراهم شد  های ملی آسيای طراح مرزبندی

 .ال کردـکستان کرسی اول تاجيکستان را اشغـروف سياسی تاجيـهای مع هرهـاين چ شدن تيرباران

ف بار ديگر ملت خود را عوض کرد و اين بار تاجيک نوشت تا ـف رحيم بايـي  يب عبدهللاـی رق فتهـبه گ

ماشين ترور استالين رفت و تيرباران  چرخام زير  های سی خر سالآو رهبر کشور شد، اما در ا. سرور جمهوری شود

رهبری  اها نفر ديگر را به جرم ارتباط داشتن ب بايف سرآغازی شد که ده محکوم و تيربارن شدن عبدهللا رحيم. شد

 .شانندکجمهوری به گرداب خونين ب

نويسد  می ،ی تاجيک ودی است از نويسندگان ترور شدهـکه يادب" آسمان خميده"جان رجبی مـؤلـف کتاب   داده

بايف محکوم شده هستند و به جالل اکرام  عبدهللا را به آن متهم کردند که همنيشين عبدهللا رحيم عبدهللا و رشيد غنی": که

 ".نيشين رحيم هاشم هستی، يعنی دشمن خلق و جاسوس خارجی گفتند تو هم

ً  در ا. خزيد کرد، می ينی که در سمرقند زندگی میموج ترور بسوی استاد ع بکستان زندگی زعينی جسما 

او مانند ساير روشنفکران تاجيک که در بخارا . با جمهوری جوان تاجيکستان بود اوکرد در حاليکه روح و روان  می

ازبکستان بيگانه چون افراد مشکوک و برای  همبرای مسکو آنها . داشت یکردند، وضع دشوار و سمرقند زندگی می

که به دوشنبه کوچيده بودند  و در امر ساختمان دولت ملی تاجيکان  تاجيک روشنفکران ی ازگروه. مورد پيگرد بودند

کردند، بنابر نارضايتی شان از مرزبندی ملی در چشم حاکميت  وفائی ادبيات و هنر خدمت میکيشبرد علم، شـو پ

 .استالين سيمای دشمن را گرفته بودند
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 توانست حمايت بکند سختی میکردند، به  ی را که در قلمرو خودش زندگی میئا حکومت تاجيکستان آنهاام

که حمله بر عينی آغاز شد، مطبوعات تاجيکستان با اين  یوقت. کردند زندگی میی را که در ازبکستان ئآنها به چه رسد

ا در ـان روزهـمـدر ه :يآوردـنين بياد مـوار را چـای دشـی آن روزهـتاد عينـرزند اسـکمال عينی ف. ندحمله همنوا شد

کرده  ابوددر ادبيات حزبی در زبان تاجيکی ن بارهای زيان ماندهزبا" عنوان با  ای مقاله" تاجيکستان سرخ"ه ـشريـن

ا در است، زير  له شد که چرا عينی را وصل کننده گذشته و امروز ما نوشتهـزاده حم غـ، منتشر شد ودر آن به ال"شوند

و به جای " البـانق"کلمه " رولوسيه"وض ـکلمه نامفهوم وجود دارد، وی بع ۸۰۰های عينی  يکی از کتاب

 ءيابد که بايد خرابکاری دشمن را افشا گيری پايان می ه با اين نتيجهـمقال. ويسدـن می" مهوريتـج"کلمه " ليکبوـريپ"

 .رسانيد ءکرد و به جزا

تقاضا شد  ی آنها های تاشکند، سمرقند و دوشنبه به جريان افتاد و در همه هـامزمان در روزن حمله بر عينی هم

شکار شد، الهوتی او را به کمک آکه برنامه بازداشت عينی  یوقت. ستان سمرقند زدوده شودگکه نام عينی از ميدان ري

ک هفته از عزيمت استاد، بعد از ي. ان مسکو به سوچی در کنار دريای سياه برد و دوماه در آنجا نگه داشتـاديب

خانه را بازرسی کردند، ولی عينی نبود اما  "خدمات مخصوص"شامگاه ماشين سياه نزد دروازه ما ايستاد و کارمندان 

فته بخاطر ديدار با نزديکان ـد بود و برای يک هـزاقستان تبعيـود که در قـمراه شاعر ودود محمـمن را ه (عم) ایـاکـک

بود، مانع نشر مقاله بر ضد عينی در آن "  ودااپر"وقت کارمند روزنامه  الهوتی آن. ی ساختندخويش آمده بود، زندان

 دينترين   ون يک مهاجر سياسی تحت خطر پيگرد قرار داشت، ولی حمايت از عينی را بزرگـچ مـالهوتی خود ه. شد

 .دانست دوستی و انسانی خود می

رحيم هاشم بياد ميآورد که . دادند و برخی را زندانی کردند در دوشنبه شاگردان عينی را مورد پيگرد قرار

های قديمی که از مردم مصادره شده بود، گرم کرده  و حمام آن با سوزندان کتاب" اورتبه"سه ماه زمستان محبس 

 .شد می

نگار و پژوهشگر  يف روزنامه شاه قربان علم. ی در تاجيکستان از موج ترور در امان نماندا هيچ منطقه

ها زندانی ساختند که  نفر را به اتهام جاسوسی برای انگليس ۱۳۱های پيگرد از بدخشان کوچک  گويد که در سال می

 .داد يک درصد مردم منطقه را تشکيل می اين

ها رهبری تاجيکستان را بعهده داشت يادآور  که در آن سال" اجيکانـت"بـابـا جان غفورف مـؤلـف کتاب 

را بيريا رئيس کميته  نقشهاين . هزار نفر را  زندانی و تبعيد کند ۱۲۰کرد که  نبه طلب میشود که مسکو از دوش می

 .امنيت دولتی شوروی به دوشنبه فرستاده بود

غفوروف با رئيس کميته امنيت دولتی تاجيکستان به مسکو سفر کرده و در ديدار با يوسف استالين غيرعملی 

اگر در ": گفت که ه اواو را با دشنام و ناسزا از اتاق کار خود بيرون کرد و ب بودن اين برنامه را مطرح کرد، استالين

چون خطر  د،که در مسکو نمان گرفتغفوروف تصميم ." کنم زد، اول تو را تيرباران می تاجيکستان شورش سر

 .شود عازم دوشنبه میگويد و  مسکو را ترک میرو با عجله  ، از اينداشتوجود او بازداشت 

نويسد که در دوره پيگرد استالين بر نخـبگـان  می" تاريخ سياسی تاجيکان" کتاب مـؤلـف ،زاده ادر خالقعبدالق

جدی وارد شد و چند نفری که از مصبيت جان به سالمت بردند در فضای ترس و بيم  ای سياسی و ادبی تاجيک ضربه

 .های بسيار جدی را متحمل شدند ينی زيانناحيه ترور استال زبدين ترتيب روشنفکران تاجيک ا. بردند سر میه ب

های علمی، دينی، ادبی و  زاد براين نظر است که اگر در دهه اول حکومت شوروی دستنويس نواکبر تورس

، بودند پيگردو دهندگان هدف حمله  مدنيت گذشته، اديبان و درس معنوی، در دهه سوم پايه زندگی زاندندهنری را سو
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، آتش خانمانسوز جان به سالمت بردندتالين ـاس وج ترورـاز آنهـائـيکه از م یگروه  .ور شدندتر ، اخراج ویزندانآنها 

 .به کام خود فرو بردآنها را جنگ آلمان و شوروی 

کشت و کشتار : "گويد او می. کند ميـانـه بررسی می پرفسور ايرج بشيری ترور استالين را در سطح آسيای

رتاسر اتحاد جماهير شوروی صورت گرفت بستگی تام به شخصيت و اراده استالين که در زمان استالين در س يعیـفج

سريع اتحاد ريختـه بود کوچکـترين خـلـلی وارد  برد هـائی که برای پـيش خواست به هيچ وجه به نقشه داشت که نمی

مهوری را به نحو از اين رو، اعمال استالين اعمالی شوروی شمول بودند که در عين حال هر شخص و يا ج. گردد

های ابتدائی انقالب، دولت شوروی با دو  ، در سالميـانـه در آسيای. دادند ظن قرار می مخصوص مورد سوء

ترکيسم بود که در صورت اشتباه کوچکی از جانب  يکی ايده پان. ايـدئـولوژی قوی جنگيـد و آنها را بسختی شکست داد

استالين . هـا آرام گرفته بود بود که با تبعيد کوالک اسالميسم ـدئـولوژی پانايلنـين شوروی را نابود کرده بود و ديگری 

 گـرائی و بورژوازی تر اينکه ملت  م هـا کافی نبوده و مهـ که ده سال برای از بين بردن اين ايده دانست به خوبی می

اشکال بزرگ استالين در اين . ندخورد اسالميسم قديم آب می ترکيسم و پان های پان های دهه سی از همان سرچشمه سال

آنها اکنون به مناصب بزرگ در . هايش همان کسان ده سال پـيش بودند با يک فرق بود که دشمنان پـيشرفت نقشه

برای . کردند شوروی تکيه زده و خود را از گزند حوداث کامال  به دور حس می های مسلمان نشين مسکو و جمهوری

بل فرهنگ روسی بدون چون و چرا برای ـشامل يادگيـری زبـان روسی برای همه و تقهای خود که  پـيش برد برنامه

 های سابقشان ع کسانی بود که در پروندهيتمام ملت شوروی بود، استالين تنها يک راه داشت و آن از ميان برداشتن جم

های مسلمان  ر نشينان آن روز جمهوریوجود دارد و البته اينها اکثرا  صد اسالميسم و پان ترکيسم اثری از مراوده با پان

 ."استالين همه را يکی يکی يا دسته دسته از بين برد. اتحاد شوروی بودند
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 سرنوشت اديبان و آموزگاران تاجيک

 

از  یسربسته که در آن کاالهای ضروری گذاشته شده بود، قرار داشت و هربار که ماشين یبار در دهليز کوله

بار  پوشيد و اين کوله يف با سرعت لباس می خواجه  موسی زد، عطا می کسی در ايستاد و يا کرد و می ر میوچه عبوک

 باز سلول تاريک و. کنند مان می برد که او را دو باره بازداشت و زندانی میگرفت و  داشت و نزد در می میبررا 

موسی رانی گدلهره و نبدين ترتيب . يدـ، باز تبعيـبریهای س های طوالنی و دلگيرکننده دشت سرد زندان، باز راه

 .چندين ماه بعد از آزاد شدن او ادامه داشتيف تا  خواجه

. تـافـي یـم" مناسب"های  انهـهـويش بـيان خـربانـته بود و برای قـرفـراگـمه جا را فـين هـتالـرور اسـوج تـم

پدر بزرگش ايرانی بوده است متهم به جاسوسی برای ايران که ـی اين رحيم هاشم را به بهانه" :گويد که می جان  داده

او را به چهار سال زندان محکوم  رو و از اين ريب کردهـکردند و ادعا نمودند که پل ناحيه قرشی را در سمرقند تخ

 ".دندکر

ب ساز معروف تاجيک بياد ميآورد که پدرش را متهم کردند که مکت ضياهللا شهيدی، آهنگ خانم مرحبا همسر

 .در زندان درگذشتبازداشت او بعد از يک سال . کهنه را خوانده و سواد عربی دارد

يکان که از قلمرو ازبکستان از فشار ـگاه تاجـوع پناهـود به يک نـک بودن خـم کوچـياد دوشنبه برغـنوبن شهر

باسودان و نخـبگـان بخارا به  از یی نظام نور جانف بخش به گفته. کردند، تبديل شده بود پيگردهای استالينی فرار می

ا در تـآتـر، ـآنه. ها زياد بود ام خيلی های سی شهر دوشنبه آمدند و شماری بخارائيان در دوشنبه در نخستين سال

جا فرهنگ،  ه در آرزوی آن بودند که در همينـا همـآنه. کردند ها کار می وزشگاهـها و آم ها، مکتب ها، مجله امهـروزن

 .ندـنکتاجيکان را پی اف اقتصاد و آبادی

ميانه  راجع به آسيای" ترور بزرگ"پژوهشگر همين دوره تاريخ شوروی در کتاب ، ستينکواروبرت ک

 گآن با مر ی های بيستم آغاز شده بود و شکل گسترده نويسد که در واقعيت ترور بلشويکی در اين منطقه از سال می

 .ن رسيدهای پنجاهم به پايا يوسف استالين در نيمه سال

به  ۱۹۳۷های بيستم شروع شد و در سال  بخارا در سال گويد که ترور در انف دانشمند تاجيک میـنظام نورج

تند و ديگران تدريجا  به اين شهر ـازمردم بومی  بخارا اين شهر را ترک گف یدر طی پانزده سال بسيار. اوج خود رسيد

 .دندـو تاجيکستان به دنيا آميک در بيرون از قلمرـزاران فرزند تاجـه. کوچيدند

نويسد  می" و ناموس گنن"باشد، در کتاب  ول میـيف که زاده يک تبعيدی تاجيک در ستروپ الدين خواجه یـمح

در سال . عنوان مدرس انتخاب شده توسط شماری از علمای خجند ب ۱۹۰۹که پدر من بعد از ختم تحصيل در سال 

 .داو را به قفقاز شمالی تبعيد کردن ۱۹۳۰
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روشنفکران و . يافت ی بود که دوشنبه تدريجا  به مرکز جديد فرهنگی و سياسی تاجيکان تبديل میا اين دوره

ا ـبرخی از آنه. دادند ه میـاب به کار خود ادامـتاجيک از جاهای ديگر به دوشنبه آمدند و برغم فشار وارع نخـبگـان

کشور اين  انبرـدانستند و اميدوار بودند که ره کومت میـن حـيانه و پائـوح ميـارمندان سطـها را اشتباهی ک گردـپي

 .الح خواهند کردـطا را اصـخ

نويسد که من در استروپول زاده شدم و هرچند که زمانی تبعيد پدرم تکميل شده بود،  يف می الدين خواجه محی

امکان بازگشت به تاجيکستان  ۱۹۴۶تنها در سال . اما با آغاز جنگ جهانی دوم برای ما اجازه برگشت به وطن ندادند

 .را يافتيم

ی از آنها ـاخت و برخـر سـها دشوارت دیـاز برای تبعيـقـفـله در قـمـا و از جـج مهـع را در هـاز جنگ وضـآغ

جان رجبی   قول نويسنده دادهه ب. کنند " سفيد"ن ـونيـرا در ميدان نبرد خ  ودـند تا خـلبانه به ميدان جنگ رفتـوطاد

 ی سالگی به شهرت رسيده بود و آينده ۲۵از چنين افراد حکيم کريم، نويسنده جوان و با استعداد بود که در سن يکی 

 .تلر کشته شديـهارتش در جبهه جنگ با  ولی داشت یدرخشان

و  ، بيمان هر زندانی، هر تبعيدی و هر محکوم شده به اعدام  ترسکزخم خونين ترور استالين در دل کود

. راند از مکتب و جامعه می" بچه دشمن خلق"حاکميت شوروی کودکان آنها را زير عنوان . اد کرده بوددلهره ايج

نجات يافت، در فکر اين شد  گی از چنگال مرئکه پدرش با کمک الهوتی و دوستان مسکو یگويد وقت کمال عينی می

اش که کمتر مورد توجه  رتر از خانهاو فرزندان خود را به مکتب روسی دو. که چگونه فرزندان خود را حفظ کند

 .قرار می گرفت، فرستاد

را " چهبدشمن "واژه  تحقيرج ـی درد و رنـودکـاز دوران ک ی،دـدهللا شهيـاجيک زيـور تـساز مشه گـهنآ

ند که پدرت بای، ـبرای او گفت. پذيرفتـگويد که زيدهللا  را هيچ مکتب سمرقند ن همسر او بانو مرحبا می. چشيده است

ند اينجا خوب است ـگفت. خويش و تبار شهيدی او را به مکتب موسيقی شامل ساختند. فراری و دشمن خلق بوده است

 .هنگسازان تاجيکستان گرديدآاز تصادف روزگار زيدهللا سرآمد . شناسد کسی ترا نمی

 کم و بيش  یسياسی، فرهنگی و اقتصادی و بازرگان نخـبگـانترور استالين بصورت کل خلق تاجيک را از 

ی بود که به هويت ملی تاجيکان ا پس از باختن مرکزهای  تاريخی بخارا و سمرقند اين دومين ضربه. محروم ساخت

 .وارد گرديد

حاال هم همان ": دهد اين فاجعه را چنين شرح می پوشيده و نا پوشيدهزاده يکی از پيآمدهای  عبدالقادر خالق

عجين  اطاعت به زور، حتی به زورآوران ناعادل، در خون مردم ما. ما استترس و واهمه، روحيه غالمی در مردم 

 ."است شده

های پايانی دهه چهل جای خالی روشنفکران  از سال. کند گيری می يجهـنين نتـرا چ بحثزاد اين  نورتورسـاکب

. روی بودندآنها روشنفکران شو ی ازبخش بزرگ ند کهاصيل و پاسدار فرهنگ وسنت را روشنفکران ملی گرفت

کنند، کار  م سياه میسلوژی کمونيئوگان ايد يکه امروز نسل اول روشنفکران شوروی تاجيک را بمثابه گماشتهئآنها

 .اين نوع برخورد نه مبنای حقيقت دارد و نه عدالت. دهند شايسته و بايسته را انجام نمی

قان ـبراثر پيگرد، خف. الين در جای ديگر استدنی استـالب مـآمد انقـترين پيآميز  اجعهـزاد ف نواور تورسـبه ب

 مانند .گرفتی قلب زخمی اين نسل واهمه و ترس اجتماعی جادماغ، روح و و سرکوب خونين استالين در ذهن و 

 .شود های پيکان در استخوان موجب يک عمر درد و رنج می پارچه جايگزينی
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را به ياد آورد و علل کاربرد ترور در پرفسور ايرج بشيری زندگی پردرد تـاجـيکان در طی اعصار 

تـاجـيکان بخـارای شرقی ابتداء از ايرانيان پارس نژاد جدا " :گويد او می. کند های مختلف اجتماع را بررسی می اليه

 در قرون اخير تـاجـيکان افغانستان. تن در دادند ميـانـه ها تنها به ساخت تمدنی ديگر در آسيای کرده شدند و سپس قرن

تـاجـيکان سمرقتند و بخـارا جدا کرده شدند و تـاجـيکان شمال اجبارا  در مساجد، مدارس و گذرهای شمال به داشتن  از

اما اين دلـخوشی نيز ديری نپائيد و استالين آنها را از سمرقـند و بخـارا راند و در . سمرقـند و بخـارا دلـخوش کردند

دانست که جدا کردن تـاجـيکان از سمرقـند و بخـارا مثل جدا  بخوبی میاستالين . دهکده کوچک دوشنبه جايگزين کرد

آنها از آخرين مرکز تمدن ديرينه آنهاست و تمام اجتماع شان را داغدار خواهد کرد و اين داغداری در سطوح  کردن

ی در هر طبقه ران اصلاواست بداند سوگوخ او می .گرفتخواهد نياد مورد سوگواری قرار ـالب مختلف اجـتماع جديد

 .تنها با اين شناسائی ممکن بود آنها را از اجتماع شوروی جدا کرد. کدامند

در سطح باالی اجتماع کسانی بودند که از کردار گذشته خود و فروختن هويت ملی تـاجـيکی خود پشيمان 

اشخاص ديگر جائی در معلوم است که پس از شناخته شدن اين . طاهای گذشته را جبران کنندخخواستند  بودند و می

آوردند  تـر کسانی بودند که آمال و افکار و احساسات دسته اول را به روی کاغذ می اليه پائين. جامعه استالينی نداشتـند

اليه سوم کسانی . زاده و اکرامی و ديگران قابل اعتماد نبودند آنان نيز، مانند الغ. داشتند و در اذهان مردم زنده نگه می

جاسوسان استالين . کردند جامعه را از درون عوض کنند می  های روشنفکران باوری داشتند و سعی نوشته بودند که به

 های در پايان کسانی بودند که خانه و زندگی خود را در ناحيه. دادند ند و جزاء میـشناخت اين قشر را نيز خوب می

با . کـاری واداشته شده بودند تپـه به پخته غاناز دست داده و در حصار و کوالب و قر بـادام اشت، اسفره و کان

شد که  گيـر تمام کسانی می بطور کلی ترور استالينی دامن. شد که با ديگران ناراضيان اين قشر هم همان رفتاری می

 ."کـردند و دامنه افکارشان با افکار استالين مغايرت داشت فکر می
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 دوم تاجيکستان در دوره جنگ جهانی

  

در شهر مسکو برگزار   ۱۹۴۱های هنری و ادبی تاجيک در سال  آورد ی دست شنواره ده روزهـنخستين ج

های  اين بود که توجه خارجی ته سعی مسکو برـالب. های شوروی آن دوره يافت ی در روزنامها شد و بازتاب گسترده

طنين هنرنمائی هنرمندان تاجيک فضای  .دکنهای اتحادشوروی جلب  آوردهای جمهوری به دست را مقيم مسکو

اشای هنرنمائی هنرمندان تاجيک آمده ـرهبر کشور شوراها شخصا  به تم ،استالين. آلود مسکو را پرکرده بود رابـطضا

 .کرد ی رهبران سطح عالی شوروی را در کنسرت تـأميـن می بود و اين حالت حضور همه

آشيان "سران خورد سالش ترانه پف و ـي  شريف جوره کهروی صحنه بزرگ تـآتـر مسکو هنرمند تاجيک ا

های دسته جمعی هنرمندان  اما نقطه اوج کنسرت رقص وترانه. زده ساخت را سرودند که بينندگان را شگفت" بلبل

ندگان مواجه ـنظير بين استقبال بی اکنسرت ب.  سرودند دند و میيرقص تاجيک بود که ششصد هنرمند روی صحنه می

 .دويد شک میادر چشمان بينندگان از غايت شوق گرديد و 

نگريستند، موجب حيرت و  بينی می ديد کم اهنر تـآتـر تاجيکستان که بينندگان مسکو نخست به آن ب

. برای اکثريت آنها اين واقعه مانند کشف يک پديده جديد بود. ها گرديد مسکو و خارجیشهروندان زدگی  شگفت

نمايش تـآتـر تاجيک در سطح بلند بود و در عين زمان تشکيل تـآتـر ": گويد وف می دارزاقهللا عب هنرپيشه تاجيک حبيب

هشتصد هنرمند و اديب از ( ۱۹۴۱)در نخستين دهه ادبيات و هنر تاجيک در مسکو . داد ويژه ملی را نشان می

اله به نام عينی و صدها هنرمند تاجيکستان در آن دوره تـآتـر الهوتی، تـآتـر اوپرا، ب. تاجيکستان شرکت کرده بودند

 ".های مسکو آموزش ديده و کار کرده بودند گذاران تـآتـر در استديو ی از اساسا عده. داشت

يوسف استالين شب ديگرش به نمايش . ها شد هـگامه صفحه اول روزنامـکه آوازه تـآتـر تاجيک هن یوقت

استالين نقش او را . کرد وف بازی می اين نمايشنامه محمدجان قاسمنقش اساسی را در . آمد (تاجيکان اتـلـلوی) "لوـلـاتـ"

 .پسنديد و او صاحب نام و نشان هنرمند خلقی شوروی شد

با درنظرداشت . غفوروف در چنين دوره دشوار منشی اول کميته مرکزی حزب کمونيست تاجيکستان بود

تا تعيين شدن . کستان اين يک دوره نسبتا  معتدل بوديها به اوج خود رسيده بود، برای تاج اينکه ترور در همه جمهوری

مسکو پنج بار رهبری تاجيکستان عوض شد و هر مرتبه از  پی در پیهای  غفوروف در زمان کوتاه در نتيجه فشار

سياسی  نخـبگـانجای خالی شده تا بودند و  آوردند که يک دو سه سال در قدرت می بيرون برای تاجيکستان رهبری می

 .تاجيکستان پر کنند را در

 که نويسد ی ديگر يعنی مسـائـل اقتصادی اين دوره چنين میا پژوهشگر شوروی در باره رشته ،کرمولوف

سال در نواحی  در بين دو. شد يشبرد برنامه اقتصادی با سرمايه بزرگ مسکو عملی میـبهبود وضع اقتصادی وپ
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گرد و خط برق  صدها کيلومتر راه ماشين. وع به فعاليت کرددانه شر کوهستانی تاجيکستان هشت کارخانه صنعت پنبه

در دو سال پيش از جنگ جهانی دوم . ب تکميل شدای ورز ساختمان نيروگاه برق ـ آبی در منطقه. فن ساخته شدـو تل

 .توليد صنعتی در تاجيکستان سی در صد افزايش يافت

در . ـن، بيلوروس و غيره به تاجيکستان رسيدند، اوکـرائييهروساز در همين دوره موج بی پايان مهاجـران 

توانست تاجيکان را در آن با  که مسکو نمیی ا هـاما يگانه رشت. ندهای گـونـاگـون بود ميان آنها متخصصان عرصه

شوروی را به نمايش بگذرد، فرهنگ  ارهایديگران عوض کند و برعکس بسود آن بود که به واسطه آن برتری ساخت

گرفت و تـأثـير هنر و  های هنری و فرهنگی تنها در چهارچوب عقايد سوسياليستی صورت می بته فعاليتال. و هنر بود

اه ـگ دـونـی زيدهللا شهيدی موسيقی جديد تاجيک در پي به گفته .خورد وشه هم به چشم میگروسی در اين  گفرهن

 .ی و تاجيکی پا به عرصه گذاشتئموسيقی اروپا

ها و  به رخ کشيدن موفقيت برایشد  یآويز و ادبی تاجيک در مسکو دستهنری  ی هجشنواره ده روز

 ان مرکزی حزب کمونيستگار "وداارـپ"در اين دوره بود که  روزنامه . های جمهوری جوان تاجيکستان آورد دست

 ."به هيچ کس پنهان نيست، که تاجيکان تاريخ قديم دارند": شوروی از نام يوسف استالين نوشت کهاتحاد 

و  در مسکو و تاجيکستان چنين تذکرات. ی چنين نگفته و نه نوشته استوستالين در حق هيچ قوم ديگر شورا

نی ـيـب عـرستم شکوروف و شريف شکوروف پژوهشگران تاجيک بر اين نظرند که اين پديده از واق. رسم شد تـأکيـدات

ان ـگفتند که با شکوف مشاوران استالين برای او می .شد ی تبليغاتی مسکو ناشی می استالين نه بلکه از سياست و برنامه

های خاور را بسوی خود  زبانان ايران، افغانستان و ديگر کشور توان فارسی کردن فرهنگ و اقتصاد تاجيکان می

شده  اين باورند که يکی از علل مناسبات ويژه استالين با بـابـا جان غفوروف از همين امر ناشی می بسياری بر. کشانيد

 خواست برگرداندن سمرقند و بخارا را به تاجيکان حل و غفوروف با درک و استفاده از چنين موقعيتی، می. است

جان غفوروف در حاليکه ژدانف نيز حاضر است، خطاب  ا باب ۱۹۴۸ژانويه سال   ۲۳گرام  برأساس استين. فصل کند

ميانه را در حد افراط  ؛ يکی اينکه تاريخ ترکان آسيایشناسی دو نقطه نظر است در علم تاريخ: "گويد که به استالين می

ميانه آريائی  های سابق آسيای اندازند و نظر ديگر اين است که خلق زمينه سروصدا براه می اين برند و در باال می

ستی را بندند که گويا من نظر نژادپر ی بر من اتهام میا از همين جاست که عده. ما جانب نقطه نظر دوم هستيم. بودند

 ."دانم معـقـول می

 از او  های خويش با استالين غفورف در پايان يکی از ديدار": گويد که نيازی ادبيات شناس تاجيک می شوکت

ی بخارا و سمرقند را حل کند؟ استالين بعد از يک سکوت پاسخ داده بود  تواند که مسـألـه پرسيده بود که آيا مسکو می

و های بحث طلب را گفت و گو  ار کردن نظم دست بکار شويم، پس از آن همه مسـألـهکه بايد نخست همه برای برقر

 ".خواهيم کردحل 

های غفوروف و سايرين که برپايه نارضايتی تاجيکان در پايان  به عقيده بسياری از کارشناسان انديشه

ها به تـأخيـر افتاد  ی آن انديشههای ملی شکل گرفته بود، با شروع جنگ جهانی دوم بررس ام از مرزبندی های سی سال

های ناشی از جنگ و بيماری استالين  آن بود که مسـألـه راه حل خود را بيابد که دشواری و بعد از پايان جنگ اميد بر

 .بار ديگر مسـألـه را به تعويق انداخت

ير مناطق اتحاد انند سامـتلری به اتحادشوروی، در تاجيکستان کوچک و نوبنياد يـبا آغاز حمله آلمان ه

عنوان شعار مرکزی ه ب" همه چيز برای غلبه ؛همه چيز برای جبهه"اده اعالن شد و شعار ـالع وقـشوروی وضع ف

ون ـی ديگری بود که بر همه شئا های خونين استالين  شروع جنگ و شعار فوق ضربه بعد از پيگرد. يش کشيده شدـپ
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عبدالملک بهاری نويسنده . های دشوار خاطرات اندوهگين را بجا گذاشت آن روز.  آوردها وارد  زندگی جامعه و انسان

ارترين ـب مـرين و غـت صيل سختـهای تح سال. ند بودمـجـهر خـده آموزگاری شکگويد که من دانشجوی دانش تاجيک می

وند اها خويش ده بزرگم مانند برادر. های روانی کمرم را خم کرده بود های مادی و فشار دشواری. دوره زندگی من بود

های ما در محل ديگر، در مساجد،  درس. دندکردانشگاه ما را به بيمارستان نظامی تبديل . م در جبهه بودندـانکو نزدي

 .خوابی رنج می برديم از گرسنگی و بی. شد موزگاران ما برگزار میآدر خانه 

از  که گويد چنين می ،مده استآ ادوران عاشوروف سردبير مجله تاجيکستان که يکسال قبل از جنگ به دني

کرد و ما از برکت  مادرم آموزگار بود و دولت برای ما اندک کمک می. دوران کودکی تنها گرسنگی را بياد دارم

بعد از آن آذوقه که بيشتر پيدا شد، . شد مواد خوراکی کم پيدا می ۱۹۵۰از آغاز جنگ تا سال . همان کمک زنده مانديم

های جنگ تنها کارمندان دولت و حوزه هنر و ادبيات اين امتياز را  در سال. آن را خريداری کنند مردم پول نداشتند که

 .داشتند که جلب آنها به خدمت زير پرچم به تـأخيـر افتد

های  ودکستانـک. يدندـوچکـميانه در جريان جنگ  ها هزار نفر به آسيای های اروپائی اتحاد شوروی ده از بخش

بسياری از . سرپرست از روسيه، اوکـرائيـن و بلوروس نداشتند کستان جای برای کودکان بیازبکستان و تاجي

ول عبدالملک بهاری در ميان اين ـبه ق. ا را در پناه خود گرفتندـبودند، آنه" سيرفرزند"برغم اينکه خود  ها خانواده

 .دادند های ما درس می نها در دانشکدهدانشمندان برجسته نيز شامل بودند که برخی از آ اران وـهاجـران آموزگـم

های فرهنگی  های صنعتی به ازبکستان ونهاد های اروپائی کارخانه بنابر وضع دشوار ناشی از جنگ در بخش

نهاد موسفيلم در امر پيشرفت هنر سينما . تقال يافتندـبه تاجيکستان ان" موسفيلم" وی سينمايیـديوو هنری از جمله است

وغيره از جانب " فرزند تاجيکستان" ، "های پامير بچه"های  در اين دوره فيلم. ـير بسيار عميق داشتدر تاجيکستان تـأث

 .شد ساختههای مشهور روس  کارگردان

ی بيريا، رئيس ـبه رهبری الوزنت. ريزی شد در جريان جنگ يک رشته بسيار مهم صنايع در تاجيکستان پی

م ويـنارودر کارخانه آن برای نخستين بار ا. اعمار گرديد" لوفاچک"ی شوروی درخجند شهر مخفی ا ی هسته برنامه

های بسته شوروی بود و برای نخستين  شهر ءاين شهر جز. اتمی شوروی توليد گرديد ببمثابه خميرمايه نخستين بم

حدود سی های چهلم در آن شهر در  در حاليکه از نيمه سال. يت يافتؤروی نقشه تاجيکستان ر رب  ۱۹۸۵بار در سال 

 .کردند شوروی زندگی و کار می شده های شناخته زيکدانيهزار نفر از جمله ف

تلری و پيروزی اتحاد شوروی روشن بود و همه در انتظار اعالم يـشکست آلمان ه ۱۹۴۵در ماه آوريل 

انه به همديگر ـند وشادمـتـار ريخزوچه و باکمردم در ، که خبر پيروزی بر فاشيسم پخش شد یوقت. بودند" غلبه"روز 

ی که عزيزان شان از جبهه برنگشته و قربانی جنگ شده بودند، ئها اما در خانه. کردند وبی میکگفتند و پاي تبريک می

 . فرياد گريه و ناله بلند بود

زار از ـهصـدتاجيک را قهرمان شوروی و  ۳۸ ،ام خويش فروبردکـميليون انسان را به  ۲۵جنگ که جان 

زده  روستاهای قحطی دراما آمار شوروی در مورد شمار قربانيان جنگ . لول گردانيدـعـتان را مروندان تاجيکسـشه

 .ردک سکوت می

ی  فرهنگ و هنر تاجيکستان برای بار دوم در مسکو برگزار  جشنواره ده روزه ۱۹۴۷بعد از جنگ در سال 

 رهای جنگ ب نخستين ديدار را نداشت و بدبختیشادابـيت ولی . محور نمايش بود" نونـيلی ومجـل" ی هشد و اين بار بال

 .ها سايه سنگين افـکنـده بود روی همه شادمانی
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او . کند پرفسور ايرج بشيری به تـاجـيکستان و افغانستان از ديد استالين و همکاران او در کرملين  نگاه می

وچکی مثل تـاجـيکستان نبايد وقت د که امور جمهوری کرک اگر چه استالين در ظاهر اينطور وانمود می: "گويد می

از  یا در حقـيقت تـاجـيکستان حلـقه .اش دور نبودند از مخيلهافغانستان  و در واقع تـاجـيکستان ،شريفش را بگيرد

اتحاد شوروی را با مسلمانان هند و اندونزی از يک طرف و با ايران و بالد  لقه افغانستان افتادهحير بود که در ـزنج

الزم بود که کرملين استراتژی مخصوص برای اين هردو حلقه  بنابراين. ساخت ديگر مربوط میعرب از طرف 

به دستور استالين چندين   ۱۹۴۰های  بنابرين در سال. داشته باشد و آن استراتژی بايد به نفع سوسياليسم پـيشرو باشد

ری وارد کردند و تـاجـيکان را در سطوح کـنی در جمهو اکـپ کارخانه پارچه بافی، کنسروسازی، سمنت سازی و پنـبه

از طرف ديگر اتحاد . ها به کار گرفتـند تا رفع مايحتياج اتحاد از نظر غذا و لباس تأمين باشد پائين اين کارخانه

دوره )شوروی مناسبات سياسی، اقتصادی و فرهنگی را با افغانستان توسعه داد و به عالوه در دهه پنجاه ميالدی 

ها و  ها، راه فرودگاه ،ها تعداد کارخانه ها در همين سال. همکاری نظامی نيز گسترش يافت( حمد دادودنخست وزيری م

در ها  اتحاد شوروی در پی گسترش نفوذ خود در همه عرصه. ها توسط اتحاد شوروی در افغانستان ساخته شدسد

   ."روشن گرديد کامال  اخير  های که نيات آن در دهـه بودافغانستان 
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 فصل بيستم

 

 تاجيکستان بعد از جنگ

 

 اجـرای هر پاسخ در.  تـلری گردش چرخ زندگی را در تاجيکستان از حرکت بازداشتيجنگ با آلمان ه

اين امر برهمه شئون زندگی سايه افـکنـده بود و حتی زمان برگزاری جشن عروسی . جنگ تمام شود ،برنامه يکی بود

 .پايان جنگ موکول کرد هشکر جشن عروسی خود را بميرشاعر ميرسعيد .  ثر از اين مسـألـه بودأنيز مت

حس غرور و افتخار . پايان جنگ و پيروزی در آن برای مردم شوروی غرور و روح بلند به ارمغان آورد

 .ساخت ها پنهان می ها و اشتباهات را از چشم ها  نابسامانی از کشور شورا

دوران عاشوروف احساسات . يدندـبال میخود ه گ و بهبود زندگی  بمردم در تاجيکستان از پيروزی در جن

تر  روز به روز زندگی خوب. کرديم ما آن وقت خود را خوشبخت حس می": کند خويش را از آن دوران چنين بيان می

 ".شد و گواراتر می

شوروی نيز نه تنها از پيروزی در جنگ، بلکه از بعضی قرارهای حکومت زندگی بهبود بختی و  خوشحس 

 گسال مر ۱۹۵۳تا  ۱۹۵۰از . کرد رفت بلکه بطرف پائين حرکت می نرخ و نوا نه تنها باال نمی. گرفت منـشاء می

شدند و از اين بابت مردم خوشحال  استالين هر سال در اول ماه مـارس نرخ مواد خوراکه و لباس چند درصد ارزان می

 .کشيدند بودند و در اول مـارس انتظار آن را میها عادت کرده  اهش نرخکمردم به . گرديدند می

ی ا ژهـط ويـراب عا  ـآيا واق. گرفته استه اما مسـألـه رابطه استالين و تاجيکان هرگز مورد پژوهش جدی قرار ن

ود؟ آيا استالين رهبر شوروی به تاريخ کهن و ادبيات پربار تاجيکان توجه داشت؟ چرا استالين پيوسته از ـان بـدر مي

 ؟ کرد بانی میـوروف پشتيـابـا جان غفبـ

ساس عقيده برخی از تاريخ شناسان در رابطه تاجيکستان با رهبريت آن دوره شوروی سه مسـألـه ابر

. زبان بودن تاجيکان با مردم افغانستان و ايران اول برنامه سياسی کرملين در مناسبات  با خاور و هم :مطرح بود

تاجيکان از جمله سياست مداران آنها در مسـألـه بخارا  و سمرقند و رقابت با دوم تداوم نارضايتی و اعتراض 

 .جان غفوروف اوقت تاجيکستان باب آننظير رهبر  سوم شخصيت کم. تاشکند

و روی آن حساب  گذاشت میهای غفوروف خيلی احترام  جان غفوروف، استالين به عقيده ابه قول دستيار باب

ترس  و اعتبار خود انسان مهربان، متواضع و در طرح عقيده و نظر خود جسور و بیغفوروف برغم مقام . کرد می

در مجموع . غفوروف بادرنظرداشت خطر تاجائيکه توانست مردم خود را از پيگرد و ترور استالين نجات داد. بود

 .داشت اعدام  رامحکوم به  های شوروی تاجيکستان کمترين قربانی اعم از زندانی و تبعيدی و جمهوری
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قدرت، ايجاد و گسترش ارعاب و سر نيزه  رفت بر ها از آن زياد سخن می محبوبيت استالين که در آن سال

های قرن  ترين شعار آزادی، عدالت و برابری بزرگترين و جالب. ق غايه بلشويکی، استوار بودـترس بر محور تحق

 .بين ساخته بود ندان، ارعاب و ترس خوشها برغم ترور و ز بيست بود، مردم را نسبت به حاکميت بلشويک

خبر . قی شدـعنوان يک فاجعه شخصی تله استالين برای تاجيکان ب گاز همين جاست که روز اعالم مر

ار يکی گنويسنده تاجيک عبدالملک بهاری که آن وقت خبرن. ندکـاستالين بر روح و روان جامعه سايه سنگين اف گمر

ه ما در شخص که بود، چونـفرو رفت هتمام شهر در غم و اندو که گويد اين طور می ،دوشنبه بود شهر های از روزنامه

ات چنين انسان فس افتاديم که با واما بسيار در هر. خور مردم را می ديديم استالين رهبر حزب، رهبر دولت و غم

 شود؟ سرنوشت حال و آينده مملکت چه می  یبزرگ

استالين . زمينه نبود ی غيرعادی و بی وبيت استالين يک پديدهپرفسور ايرج بشيری بر اين است، که محب

ين زندگی نه ابنابر. کند و چه کار بايد بکند دانست کارش چيست؟ چه کار می روندی را بوجود آورده بود که هرکس می

 .آنقدر خوب، ولی ساده و پيشرو بود

مسـألـه کيش شخصيت استالين  (۱۹۵۶)ب کمونيست شوروی زچف در کنگره بيستم حشتا خرويکه نيک یوقت

متن  که گويد عبدالملک بهاری می. بوجود آمد و بحراننش ـتمردم  افکارو و عواقب آن را مطرح کرد، در جامعه 

چف در کنگره بيستم حزب کمونيست در آغاز در دسترس همه قرار نگرفت، فقط در تشکيالت حزبی شسخنرانی خرو

مسکو زمان  هم.  ی پخش گرديدهبه تدريج در ميان مردم بطور شفا ها بعد . نداشتندخواندند و مردم از آن خبر  آن را می

که اين  نمودندردند و گمان کحزب و مردم در ابـتـداء به خطوط اساسی آن شک . هم تصميم گرفت که آن را منتشر کند

ان نيز اتفاق افتاده است واهای فر اما مرحله به مرحله روشن شد که اشتباهات و خطا. تهمت و نتيجه خصومت است

از روشنفکران که به ناحق قربانی . آوردند بياد میرا  ۱۹۳۷دردناک و مدهش  رويدادهایويژه ه ها ب وبسياری

تند که باالخره اين يک دولت بزرگ است، کاری بزرگ ـگف اما بعضی ديگرها می. کردند ، ياد میهای ناروا شدند اتهام

. ها خرسند ها ناراضی بودند و بعضی بعضیکوتاه سخن اينکه  . ست باشدتوان کند و اين کار بدون نقص نمی می

 .متفاوت و حتی متضاد داشت های و بازتاب تـأثـيرات شـچفنرانی خروـسخ

های آن در آن  آمد يش شخصيت استالين و پيک اد ازـچف در انتقشگويد که نطق خرو دوران عاشوروف می

چف را منفی شی او نظر مثبت داشتند، نطق خرو يکه به استالين و دورهئآنها .دوره بازتاب خوبی در جامعه نيافت

با رويکار آمدن خروشچف تغييرات کادری در همه  .از جمله خود من هم بسيار عصبانی بودمو  ارزشيابی کردند

 .ها بوجود آمد سطوح رهبری جمهوری

هبری حزب کمونيست در تاجيکستان جان غفوروف را سه سال بعد از درگذشت استالين از وظيفه ر اباب

ته ساختن سص مبدل شده بود، بازنشـميانه به يک چهره شاخ وروف برای تمام آسيایـاما از آنجائيکه غف. برکنار کردند

رئيس پژوهشگاه  سمتوار بود، از اين رو او را به ـدش برای مسکو اوتظار قرار دادن ـو يا در حالت ان او

هرچند غفورف به  .و تا پايان عمر خود در آن سمت باقی ماند ندبرگزيدحاد شوروی علوم ات آکادمیخاورشناسی 

روزش در  کرد و در فعاليت هر در تاجيکستان بود و در هر ماه به دوشنبه سفر می اووچيد اما روان و روح کمسکو 

 .مسکو منافع تاجيکستان را در نظرداشت

. ی مخالفان و دگرانديشان را نابود کند که همه شدموفق نهای حاکميت استالينی و بعد از آن  مسکو در سال

ما در باره : آورد های جوانان چنين بياد می های دگرانديشی را در دايره دوران عاشورف پديدار شدن نخستين نمونه
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 ها و روايت جديد در نتيجه بحث. کرديم های روستائی وغيره بحث می ، جنبش روشنفکری، مال۱۹۳۷های سال  واقعه

 .گيری رسيدند که اشتباهات جدی اتفاق افتاده است به اين نتيجه گرفت اکثرا   که صورت می

نگ سبب ـهای ج پرفسور ايرج بشيری براين نظر است که احتياجات حاکميت شوروی به نيروی غنوده سال

نظام مانان که از لـگ دولت شوروی به مسـهای جن به نظرم تا سال. الت درونی آن گرديدـيک اندازه بازتر شدن ح

جنگ دولت را مجبور کرد که به آنها . داد که در اداره دولت سهم بگيرند کردند، راه نمی بانی نمیيکمونيستی پشت

 .مراجعه کند و آنها را به قدرت راه بدهند

ی ئره مملکت رخنه کردند و جاادر امور اد ،وارد کار شدند ،ها آمدند مسلمانان از نواحی دوردست به شهر

های بعد از جنگ آنها به خرابکاری ضد شوروی پرداختند و گرچه اين خرابکاری  در سال. نمودندرای خود باز ب

حاکميت شوروی برضد همان شمار خيلی . ماند گرفت اما از ديد سران حاکميت شوروی دور نمی پنهانی صورت می

 ی شديد زد و تجربه بيش از سی سالا نها ضربهپنجاهم عکس العمل نشان داد و بر آ های گرا در سال کم فعاالن اسالم

های  گرايان در برخی از نواحی تاجيکستان دست به شورش ويژه اينکه اسالمه ب. بلشويکی بهدر نرفته بود حاکميت

 و گران شورش. ی برای سرکوب شان دادوی به دست حکومت شورا خورد ضد حکومتی زدند و اين خود بهانه

 .خواهنـد آوردتلر از غرب و آنها از شرق مسکو را از پا در يـاور بودند که هسابق بر اين ب چياناسماب

ميـانـه را با دوران بعد از جنگ مقايسه  پرفسور ايرج بشيری دوران پـيش از جنگ جهانی دوم در آسيای

م را از صميم قلب قبل از جنگ اکثر جوانانی که به سوسياليسم گرويده بودند پـيشرفت سوسياليس" " گويد او می. کند می

باشد  کردند که جنگ آخرين مانع قبل از حصول کامل سوسياليسم می خواهان بودند و در زمان جنگ اين طور فکر می

از اين رو آنها تمام کوشش . ای که مارکس وعده داده فراهم خواهد شد و پس از پيروزی همان زندگی راحت و آسوده

اما متأسفانه آن زندگی مرفه و آرامی که . بردند تا عاقبت فتح محرز شد می خود را در راه بدست آوردن پيروزی بکار

تنها کسانی که از . آنها در خيالشان پروارنده بودند ميسر نگشت بلکه سختی زندگی بـيش از پـيش گريبانشان را گرفت

دادند تا  جمع ترجيح می ند و منافع شخصی خود را بر منافعـگذاشت دايره تساوی حقـوق کمونيستی پا به بيرون می

 .گرديدند ای صاحب مال و جاه و جالل می اندازه

پس از جنگ مخصوصا  بعد از مرگ استالين و افشای فجايع زمان او، نسل جوان شوروی کمتر به استواری 

 جوانان. گرفت گـری سران دولت را ناديده نمی حکومت و پايداری رژيم شوروی اطمينان داشت و مخصوصا  دو روئی

به کالم ديگر، قصرهای . پيموده بودند اکنون آنها را به بن بست رسانيده بود هايشان دريافته بودند که راهی که پدر

های هيدروالکتريک و بازارهای مملو از کاال ديگر جای کمبود روابط انسانی در  های عظيم، دستگاه زرين، موزه

رايش جوانان، گرچه پنهانی، به اصول دينی که از جامعه طرد گرفت و گ ها را نمی های زراعتی و در کارخانه مجتمع

يافت و در جامعه يک پارچه شوروی ميان کسانی که طالب مال و جاه بودند و کسانی  شده بود روز به روز افزايش می

 ."انداخت گشتـند تفرقه می که در پی معنويات می
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 فصل بيست و يکم

 

 دهزا رزا تورسونـا و ميـآسيا، افريق

 

سالگی در شهر  ۷۶سن  در ۱۹۵۴ژوئـن  ۱۵صدرالدين عينی، يکی از بنيادگذاران ادبيات نوين تاجيک در 

ند، حتی ها شرکت ک جشن و ها توانست در نشست خر بيمار بود و نمیآهای  او در سال. دوشنبه از دنيا درگذشت

د عينی برگزار شده بود، او به  شرکت نشست که به مناسبت سالروز تول آخـريـندر . دشجشن سالروز تولد خودر

گذاری  او در اين پيام از محبت و قدردانی حزب، حکومت و خلق سپاس. با صدای خود فرستاد یپيام همايشکنندگان 

. نمودباشد، تـأکيـد  شمول شوروی می ذير ادبيات جهانـناپ داـکند و روی اين امر که ادبيات شوروی تاجيک بخش ج می

که ادبيات شوروی تاجيک را در کنار  طلب کردشناسان تاجيکستان شوروی  ن، شاعران و ادبياتاو از نويسندگا

 .دهند ءقاـطلبد، ارت ادبيات اتحاد شوروی در حدی که حزب، حکومت و مرحله گذار از سوسياليزم به کمونيزم می

وفائی به پيش کنی و شاستاد عينی صادقانه باور داشت که جامعه شوروی بسوی کمونيزم، جامعه رفاه همگا

اين باور سرشار از صداقت ": گويد که زاد می نواکبرتورس. رود و وظيفه ادبيات به تصوير کشيدن اين روند است می

های او و نسل بعدی روشنفکران تاجيک به عادالنه و عاقالنه بودن نظام شوروی   صدرالدين عينی و هم نسل. بود

و از جمله نسل خودم به اين امر صادقانه باور داشتيم که دولت شوروی در رديف  مردماکثريت . صميمانه باور داشتند

 ".شد ی جامعه آينده پنداشته می م مترقی نمونهسساير دولت های جهان بهترين است، تا جائيکه سوسيالي

ن در آن زمان دبير اول کميته مرکزی حزب کمونيست تاجيکستان بود و در مرأسم تدفي ،جان غفوروف ا باب

او می دانست که . ديد بـابـا جان غفوروف در سيمای عينی نماينده برجسته ادبيات تاجيک را می. عينی شرکت داشت

ها را با تاريخ و  ی ملت او درک می کرد که نظام شوروی همه. ندارد ینظام شوروی با روشنفکران چندان ميانه خوب

ی  گذاشت و دهها روشنفکر را از همه نفکران ارج میاو به روش. کند زبان شان در يک کليت بزرگ مستحيل می

ستا از اوی در همين ر. شان شرايط کار و زندگی فراهم ساختيميانه در شهر نوبنياد دوشنبه گردآورد و برا آسيای

کادمی علوم تاجيکستان آنخستين رئيس  سمتو چندی بعد عينی به  بيايـدعينی دعوت کرد که از سمرقند به دوشنبه 

ار گرا نوشت که گرانسنگ و ماند "تاريخ خلق تاجيک"غفوروف بعد از برکناری از مقام اول تاجيکستان . ه شدبرگزيد

جان غفوروف بر افکار ملی و سياسی روشنفکران و نخـبگـان تاجيک بسيار گسترده و عميق ا تـأثـيرات باب. است

 . است

عنوان دبير اول کميته مرکزی حزب ه ناری او بردان غفوروف بود، بعد از برکگاولچـه بـايـف که يکی از شا

او از آغاز کار امور ساختمانی و صنعتی کردن کشور را در مرکز توجه و کار . کمونيست تاجيکستان انتخاب شد

کرد و پيوسته با مقامات  های تاجيکستان دفاع می ستا با جسارت از منافع و خواستهاوی در اين ر.  خويش قرار داد

های  مشهور مانند نيروگاه برقی  بسياری از بناها  و کارخانه  .کشمکش بود تاجيکستان در مسائلل مسکو درجهت ح
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به مساعی و . . .  قوم، فرودگاه دوشنبه،  اريبافی ق( قالی)، مجتمع قالين گرآبی نورک، کـارخـانـه آلـوميـنيـوم در ري

ميانه در  ندهی نيروهای مرزبانی شوروی در آسيایکه بنای بزرگی برای ستاد فرما یتـوق.  رهبری اوساخته شدند

نيک تاجيکستان کت يتوت پلیتـدوشنبه ساخته شد با مساعی او در اختيار دولت تاجيکستان قرار گرفت و در آن انس

 . و رشد آنها توجه جدی داشت تکرد و در امر تربي جو میتاو افراد با استعداد را جس.  تـأسيس گرديد

به . ، جامعه تاجيک را بيشتر باز کرد و آزادی نسبی فکر و انديشه را بوجود آوردسياست نرمش خروشچف

و در اين  ندگذار بود ند در تاجيکستان نيز اثرـگرفت ی که از مسکو سرچشمه میئها ايرج بشيری روند عقيده پرفسور

خواستند از اين فرصت  گانبرخی از نويسند. ی در جهت دگرانديشی در جامعه تاجيک صورت گرفتئها ستا کوششار

، از ندهای استالين شده بود رصت کوتاه بود و هنوز خاطرات سرنوشت تلخ آنهائيکه قربانی پيگردفاستفاده کنند اما اين 

اما از . کم جرئتی همراه بود صدائی با نويسندگان مسکو در تاجيکستان ضعيف و با از اين رو هم. ياد نرفته بود

گذاری شده بود، پرونده کيش شخصيت استالين به تاجيکان زود تر  بنام استالين آباد نام نجائيکه پايتخت تاجيکستانآ

ر استالين از کهای بزرگ خيابانی نيمه پي معرفی گرديد و پايتخت دو باره به نام سابق خود دوشنبه برگشت، عکس

 .ها برداشته شد و تنها مارکس، انگلس و لنين باقی ماندند خيابان

نين فرهنگی ـبود و گسترش چ" ملی و مضمونا  سوسياليستی ً   شکال  "دوره به سخن معروف فرهنگ در اين 

نگاران،  و سالم در اتحاديه نويسندگان، روزنامه به نظر حزب نيروهای ايجادگر. خط حزب و حاکميت شوروی بود

از روشنفکران در چنين  یگروهآمد  جمع. های گوناگون گردآمده بودند ها و انجمن و نهاد... سازان،  هنگآهنرمندان، 

های زيادی  های حزب شباهت ها با ساختار ساختار اين نهاد. ساخت تر می آنها را آسان ها به عقيده برخی نظارت بر نهاد

 .داشتند

با درايت غفوروف و اولچـه بـايـف اين نهادها در امر پرورش و پيش کشيدن نسل جديد از نويسندگان و 

زاده در رأس اتحاديه نويسندگان تاجيکستان ميرزا تورسون. کردند ءثری را ايفاؤهنرمندان تاجيک نقش م
48

، شاعر 

شنا بود و در برخی از آنها از آ یهای آسيا و افريقا نام زاده در بسياری از کشور نام تورسون.  نامدار قرار داشت

های فرهنگی شوروی را در آسيا بعهده  تأزاده بسياری اوقات رهبری هي ميرزا تورسون. اعتبار بلندی برخوردار بود

ی ئهای آسيا ميانه در کشور های آسيای داشت و اين امر با سياست شوروی که برخ کشيدن روشنفکران جمهوری می

هايش به هندوستان که  او بعد از يکی از سفر. ی داشتئهمسو عنصر با اهميت در سياست خارجی و تبليغاتی آن بود،

، "قصه سياح هند"، "من از شرق آزادم"های منظوم  رار داشت، داستانـدبی  شوروی قدر رأس هيات فرهنگی و ا

های ديگر آسيا را  ها و کشور های ملت های زيادی نوشت که در آن سرنوشت تاريخی و دشواری و شعر" رينيجان ش"

                                                 
48

در   ۱۹۱۱اودر  . بودتاجيکستان در آور فرهنگی  نامهای  شاعر معاصر تاجيک و يکی از چهره ،(۱۹۷۷-۱۹۱۱) زاده ميرزا تورسون.  

وی . آموزشگاه آموزگاری تاجيکستان را به پايان رساند و در روزنامه جوانان تاجيکستان مشغول به کار گرديد ۱۹۲۷حصار زاده شد و در  

در . ا پايان عمر در همين سمت باقی ماندبه سمت رئيس آن برگزيده شد و ت ۱۹۴۶عضو کانون نويسندگان تاجيکستان شد و در  ۱۹۳۴در 

به سمت رئيس کميته همبستگی شوروی با آسيا و افريقا  ۱۹۵۷در سال . به عنوان عضو آکادمی علوم تاجيکستان انتخاب گرديد ۱۹۵۱

جوائز زاده  ورسونميرزا ت. وی قهرمان کار سوسياليستی انتخاب شد. وروی را داشتعالی اتحاد ش عضويت شورایها او  سال. برگزيده شد

 .زياد ادبی را از داخل و بيرون اتحاد شوروی نصيب خود کرده است

 .او فردی محبوب در ميان تاجيکان بود و هست .درگذشت ۱۹۷۷زاده در  ميرزا تورسون

  

. 
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او در منظومه . کشيد وير میکند اما ناگفته حقيقت تلخ تاريخ و زندگانی تاجيکان و تاجيکستان را نيز به تص بيان می

وستان بخشيده است و در آن از استعمار و مستعمره، از اينکه مردمان مظلوم در چنگال اسارت دکه به هن" گنگرود "

نه تنها قصه تلخ هند را بازگو  کند ، ياد میدـنا هو استقالل خويش را از دست داد اند ههای بزرگ قرار گرفت کشور

 .کند ستقيم داستان مردم و سرزمين خود را نيز بيان میکند، بلکه بطور غيرم می

دانست،  پرورده خود می زاده و چند تن ديگر که مسکو آنها را دست غفوروف، اولچـه بـايـف و تورسون

.  کرد مسکو فرق می و دستورات آنها در برخی جهات با برنامه و دستور کار برنامه. عشق به مسکو نداشتند

ساخت و  ، سد و نيروگاه میءو بنا کارخانهنوشت، اولچـه بـايـف شهر و ده،  ان میغفوروف تاريخ تاجيک

 .کرد می تنويسندگان و شاعران جوان تاجيک را با روح و روان ملی تربي هزاد تورسون

نقش بسيار مهمی را بازی کرده  تگويد که در سرأسر تاريخ شوروی تعليم و تربي پرفسور ايرج بشيری می

سواد يافت  ای نزديک خط و نوشتاری نداشتند، اشخاص بی يکه در گذشتهئهای شوروی آنها در کشور است، بطوريکه

کرد و  بازی می یبزرگ ، نقشهای کمونيستیـلآ دهـدانستن زبان روسی در رسيدن به اي. شد شد و يا کم يافت می نمی

ای نبود، چون  ولی انجام اين عمل کار ساده .ند که اين زبان را تنها زبان رسمی شوروی سازندـکمونيستان در نظرداشت

ای زندگی سوسياليستی پرورش انسان  برای ادامه. کردند يرات بزرگ را قبول نمیيـهای گـونـاگـون تغ قوميت

 . . . ات بودبسوسياليستی از واج

ساس نظر ابر. ن شده بودـروشنفکران بعد از کارگران و دهـقـانان معي هها جايگا در سياست و برنامه بلشويک

م ـ سزاد مارکسي نوبه قول اکبرتورس. امعه استجترين صنف  م طبقه پرولتاريا پيشگامسم و لنينيسبنيادگذاران مارکسي

ثبيت کند از اين رو برپايه اصل ـت یهای اجتماعی جايگاه مناسب بندی م برای روشنفکران در چهارچوب طبقهسلينيني

 بعنوان يک آنها روشنفکران را نه. شد ی در فاز کمونيستی برطرف میکمونيستی بايد فرق بين کار فکری و جسم

 .شـناخـتـندقشر اجتماعی می  بعنوان يک طبقه بلکه

: گويد او می. کند پرفسور ايرج بشيری رابطه بين کمونيسم و اسالم در جامعه تـاجـيکان را بررسی می

ه بود در زمان خروشچف غاز شدآ ميـانـه يسم به آسيایها و مسلمانان که از اوئل ورود کمون بندی بين کمونيست صف"

که در دوران جنگ جهانی دوم با هم همکاری کرده  ها و مسلمانان بحـد تکامل خود رسيد و در تـاجـيکستان کمونيست

هائی را که  يکی از دالئل بارز اين جدائی اين بود که خروشچف آزادی. بودند در اين وقت از همديگر جدا گرديدند

ستالين در اثر نيازهای جبهه به مسلمانان داده بود موقوف ساخت و قوانين ضد مذهبی شديدی در اجتماع مسلمانان ا

 .جاری ساخت

تـاجـيکان . شد جامعه تـاجـيک بنابر روند تاريخ و زمان به دو دسته افراطی کمونيست و مسلمان تقسيم می

قدرتی که از مال و جانشان در مقابل . کردند جی نگاه میکمونيست به مسکو و سوسياليسم به عنوان يک قدرت نا

تـاجـيکان مسلمان اکثرا  سنی . تر بود، امنيت آنها بـيشتر بود هرچه اين دولت قوی. کرد ها دفاع می اجحافات ازبک

. دهند مذاهب هستند که به هيچ گونه افراط در اعمال راه نمی ترينگير حنبلی و پيرو مذهب وهابی، يکی از سخت

گناه  ها بنابرين اين ساز، آواز، رقص و ساير هنرهائی که شالوده فرهنگ شوروی بر آنها پياده شده از ديد وهابی

 .رفت محض به حساب می

در زمان خروشچف آنها در . ها جرأت اظهار عقيده نداشتند در دوران طوالنی حکومت استالين اين گروه

اين زد و خوردها در ظاهر بر سر مشاغل . نفی به زد و خورد پرداختندمقابل هم قرار گرفتند و در دروان رخوت برژ
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ای پر  گشت و به آينده های کمونيستی و اسالمی قديم بر می و مدارس بود ولی در باطن به همان نبرد کهنه بين گرايش

 ."ای که ميخائيل گرباچف با خود به ارمغان آورد نمود، آينده طالطم و نا آرام اشاره می
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 صل بيست و دومف

 

 فرجام نا بهنگام رهبر اصالحات

 

تکنيک در  های اولچـه بـايـف، دبير اول کميته مرکزی حـزب کمونيست تاجـيکستان، انستيتوت پلی در اثر کوشش

تلويزيون تاجيک در . شهر دوشنبه تـأسيس شد و برنامه ساختمان پنج نيروگاه برق آبی در تاجـيکستان به تصويب رسيد

 .فعاليت خود را آغاز کرد ۱۹٩۹نوامبر 

های اتحاد شوروی  خواستند، از يکسو وطن خود را در ميان جمهوری رهبران تاجـيکستان با رهنمائی مسکو می

به عنوان کشور پـيشرفته در جهان معرفی کنند و از سوی ديگر نيت اين بود که اين پيشرفت اقتصادی در چهارچوب 

رهبران تاجـيکستان و اتحاد شوروی نسبت به . قتصاد مستقل از اتحاد شوروی نيانجامدمعينی محدود بماند و به ايجاد ا

خواستند، تاجـيکستان به نمادی پروپاگاندی سوسياليسم  زبان توجه ويژه داشتند و در اين راستا آنها می کشورهای فارسی

در اين چهار چوب . وان کشور جدا از آنمترقی برای آنها مبدل شود، اما اين نماد در چهارچوب اتحاد شوروی نه به عن

 .شد های تورسون اولچـه بـايـف در مسکو پذيرفته می بسياری از درخواست

.  حاکم بود گويد که در آن دوران فضای بالندگی و اميد به پيشرفت در سرتاسر تاجـيکستان دوران عاشوروف می

  های اولچـه بـايـف تالش. م به رهبران خود باور داشتندکردند و مرد رهبران کشور با روحيه فداکاری و تواضع کار می

بازتاب دهنده رقابت با  ،گرفت صورت می های بـابـا جان غفوروف تکه با مشوردر امر شگوفائی تاجـيکستان 

رهبران تاجـيکستان از آغاز تـأسيس جمهوری خود مختار در برابر فشارهای ازبکستان مقاومت . ازبکستان نيز بود

 .و به مداخله و نفوذ آن راه ندادندکردند 

اين . دن سمرقند و بخارا را مطرح کردـيرهبر تاجـيکستان بود که مسـألـه بازگردان آخـريـن اولچـه بـايـف

موضوع زمانی مورد بحث قرار داده شد که نيکيتا خروشچـف کريمه را از چهار چوب روسيه خارج کرد و به 

ها موضوع سمرقند  موجب دلگرمی بـابـا جان غفوروف و اولچـه بـايـف گرديد وآن ای هچنين نمون. اوکـرائيـن تحفه نمود

اما مناسبات غفوروف و خروشچـف چندان گرم نبود، عـالوه برآن . و بخارا را با نيکيـتا خروشچـف مطرح نمودند

اير رهبران جمهوری قرار س و حسد ی تاجـيکستان مورد رشکئوفاکهای او برای ش تالش که دانست نمی اولچـه بـايـف

 .دـان هريزی کرد برکناری او را پی آنها گرفته و

ه استشارهپس از پنج سال رهبری تاجـيکستان ب اولچـه بـايـف
ء
اضافه نويسی توليد پنبه با سروصدا  اتهام مسکو به 

وجب رشد صنعتی  و باال که م های مستقالنه اولچـه بـايـف گويد که کوشش عثمان غفاروف در اين باره می. برکنار شد

آنها سعی کردند نظر رهبران مسکو را . رفتن اعتبار تاجـيکستان شده بود، چندان به مذاق رهبران ازبکستان موافق نبود

مسکو در همين اوضاع و احوال ايوان کاوال را به عنوان نماينده خود در مقام . نسبت به رهبر تاجـيکستان تغـيير بدهند

برغم اينکه ايوان کـاوال به وظيفه ديگری . پذيرفتـرا ن او کزی به دوشنبه فرستاد، اما اولچـه بـايـفدبير دوم کميته مر
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گـماشته شد، اما پشـتيـبانان او در مسکو ايـن شکست را فـرامـوش نکردند، سـعی نـمودند با تـقرر ايـوان کـاوال در 

 .از رهبری تاجـيکستان بود آن کنار زدن اولچـه بـايـف ترين راه تاجـيکستان جسارت به او را جبران کنند و ممکن

تعيين ايوان کاوال به مقام دبير دوم کميته مرکزی حـزب در تاجـيکستان در چهارچوب استراتـژی عمومی 

سياست عمومی کادری اتحاد شوروی، در پی مرگ استالين و روی کار آمدن خروشچف . گرفت شوروی صورت می

در امتياز نماينده ملت شده  مفهوممقام دوم  ،ها ها از سطح حکومت مرکزی تا  واحد ناحيه هوریاين بود که در تمام جم

سبب و انگيزه اين سياست را توضيح نداده است اما در ميان مردم شايع  علنا   البته حـزب هيـچـگاه .گرفت قرار می روس

شد که مقام دوم چشم و  ها گفته می در بين حـزبی. ها می باشد ها حق روس ها در جمهوری بود که مقام دوم در تمام پست

برای تحت نظر داشته باشد و از بايد وش مسکو است که همه چيز را از جمله کار و زندگی شخص اول جمهوری را گ

 .اردذدر جريان بگ رويدادهای غير منتظره مسکو را قبال  گيری از  پيش

ر است که در مقام دوم حـزب از ملت روس تعيين شود، ما گفت اگر قرا ،مسکو فرستاده اولچـه بـايـف ضمن رد

اما مسکو اين استدالل  .دارد می  شناسد و هم آن را دوست در تاجـيکستان چنين روسی را داريم که هم تاجـيکستان را می

رکزی حـزب جای او رسول جباروف را به عنوان دبير اول کميته م  را نه پذيرفت و اولچـه بـايـف را کنار گذاشت و به

 .کمونيست تاجـيکستان گماشت

 های لنين در در پی روی کار آمدن نيکيتا خروشچـف و برهم خوردن کيش شخصيت استالين، بازگشت به توصيه

مزيد بر اين حاال برای مسکو رهبرانی مورد نياز بود که بدون چون و چرا . مسـألـه ملی صورت گرفت رابطه با

آنها بايد نه تنها برای شکوفائی جمهوری خود، بلکه برای ساختن کمونيسم در اتحاد  .های مسکو را بـپذيرند دستور

 .شوروی مبارزه کنـند

حـزب دبير اول  به سمتمسکو  توصيه نابربرا ف رسولو  پلنوم کميته مرکزی حـزب کمونيست تاجـيکستان جبار

دوره رکود تاجـيکستان آغاز  .پذيرفت حـزب ومبا خرسندی ايوان کـاوال را به عنوان دبير د جبار رسولـوف،. برگزيد

نمود و سخن  رسولـوف سخنرانی میجای   کرد و به ای که ايوان کـاوال در مسکو از تاجـيکستان نمايندگی می شد، دوره

 .يدـچرب می دالئـل رسولـوف براو 

ـيکان گرفتند و چرا آن ها شهرهای سمرقـند و بخـارا را از تـاج پرفسور ايرج بشيری علت اين که چرا شوروی

ی سوسياليستی بـيش ساختار جماهير شورو: "گويد او می. کند ها سپردند مطالعه می دو مرکز کهن فرهنگی را به ازبک

از اين جهت در مواقعی که . استوار بود تا بر پايه زبـانی، منـطـقوی و يا نژادی های ايدئولوژيکی از هرچه بر پايه

کردند، رهبران شوروی بدون  درنک  تصادم می موازين زبـانی، منـطـقوی و يا نژادیهای سوسياليستی با  ارزش

هرگاه مسئله سمرقـند و بخـارا . کردند موازين زبـانی، منـطـقوی و يا نژادی را قربانی گسترش ايدئولوژی کمونيستی می

. های آغازين انقالب حل شده بود ن سالاين مسئله در هما ها که برای شوروی شود را از اين ديد مطالعه کنيم معلوم می

های تاريخی و فرهنگی آنها  اکثر کسانی که آرزوی بازگشت اين شهرها و ارزش ۱۹۳۰های  عالوه بر اين در طی سال

بايف عمدا   حاال چرا بابا جان غفوروف و تورسون اولچه. ندند ترور شده از ميان برداشته شده بودندارپرو را در سر می

. اند کامال  معلوم نيست تغيـير ناپذير سياست آنروزه شوروی وقعی نگذاشته خواهان بازگشت اين شهرها شده به اين اصل

وردهای تـاجـيکان عوضی گرفته آ های شوروی جهت آبادانی دوشنبه را با دست بايف، کمک شايد آنها، مخصوصا  اولچه

آوردی  ها از خود دست يک از جمهوری ز شوروی هيچدانيم که در جو سياسی و اجتماعی آن رو ما بخوبی می. بودند

 ."کرد آوردهای آنها هرچه بود همان بود که مسکو به آنها عطا می نداشتـند وبطور کلی دست
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 فصل بيست و سوم

 

 تربيت انسان نوين شوروی

 

انی، چشم از های مسکو، در يک روز بار در يکی از بيمارستان ۱۹٩۱ابوالقاسم الهوتی، در شانزدهم مارس 

الهوتی، مهاجر ايرانی، زاده کرمانشاه، انسانی که با خرد و قلم خود منـشاء خدمات بزرگ در تاجـيکستان . جهان پوشيد

هايش به پيشواز  خاستد و با چکامه هايش از خواب برمی داشتـند و با ترانه نوبنياد گرديده بود و او را در آنجا دوست می

ها بعد  بانوی پرستاری که آنشب در کنار بالين الهوتی نشسته بود، سال. به خيل رفـتگان پيوسترفتند، در تنهائی  شام می

پی  در آور به يک زبان که برای زن پرستار ناآشنا ونافهم بود پی شب را چنين نقل کرد که بيمار در سکرات مرگ  آن

تنها اين زن بود که از واپسين . او را بفهمد گفت و کسی نبود که واپسين سخنان مرد ميرنده را بشنود و وصيت سخن می

کشيد، چيز ديگری احساس  سخنان او به جز آهنگ و نرمی زبان همراه با دردی جانکاه که مسافر بيمار بر دوش می

 .ريخت های واپسين شاعر اشک می زن پرستار همراه با کلمه. کرد نمی

انتظار کشيدند که مسکو در اين زمينه چه موضعی های تاجـيکستان با گرفتن خبر درگذشت الهوتی،  روزنامه

ی ابوالقاسم الهوتی امـضاء گذاشتـند، آنها خبر را منـتشر  کند، بعد از آنکه رهبران در مسکو در زير سوگنامه اتخاذ می

 .ها از ترک اجباری تاجيکستان ودل پراندوه الهوتی ياد کردند روزنامه. کردند

مردان  داران تاجـيکستان ترک اجباری دانشمندان و ايجادگران که برای دولت ها زير فشار حکومت در آن زمانه

کردند، در  اکثر آنهائی که تاجـيکستان را اجبارا  ترک می. چندان قابل قبول نبود به يک روند دائمی تبديل شده بود دوشنبه

 .شدند ازبکستان صاحب مقام و خانه می

ستوديوی سينمای تاجـيکستان خدماتی ارزنده کرده بود، از تاجـيکستان از جمله کامل يارمحمدوف که در تـأسيس ا

ريزی کرد و با استفاده از امکانات و شرايط  او در ازبکستان جذب شد و سينمای ازبکستان را در تاشکند پی. رانده شد

برنگشت، زيرا نتوانست  وی به تاجـيکستان. ها فيلم جديد را تهيه ديد و جايزه و مکافات زيادی بدست آورد مساعد، ده

 .ها بعد استوديوی سينمای ازبکستان به نام او گذاشته شد سال. اعتنايی و خصومت سران حکومت را فراموش کند بی

الدين  همـچـنين مختار اشرفی آهنگ ساز معروف تاجيک، معروف خواجه بهادروف آواز خوان ورزيده، قطب

ای و امور اقتصادی آکـادمـی علوم، قلمرو  از دانشمندان فيزيک هسته شناس شناخته شده و گروهی وف اديب الدين محی

 .تاجـيکستان را ترک گفتند و به ازبکستان رفتند

گيرد که  داران قرار می تاشکند در انتظار بود که باز کدام شخصيت کاردان در تاجـيکستان زير فشار حکومت

کرد که تاجـيکستان را  شخاص شناخته شده آشکارا پيشنهاد میتاشکند به برخی از ا. تاشکند از او دعوت به عمل آورد

 .نمود ترک کنند و برای آنها شرايط بهتر کار و زندگی را پيشنهاد می
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بـابـا جان غفوروف و تورسون اولچـه بـايـف . کند ها اسـاسا  به دوره جبار رسولـوف مطابقت می اين واقعه

. در حاليکه جبار رسولـوف مسکو را در تاجـيکستان نمايندگی می نمود کردند تاجـيکستان را در مسکو نمايندگی می

اکنون خط سياسی فعاليت رهبری جمهوری نه از تاجـيکستان بسوی مسکو، بلکه از مسکو به سوی تاجـيکستان کشيده 

 .شده بود

بـابـا جان  های يکی از خصلت: "گويد عبدهللا غفوروف از پژوهشگاه تاريخ آکـادمـی علوم تاجـيکستان می

در هر ... اما جبار رسولـوف... غفوروف که به اولچـه بـايـف انتقال يافته بود، استقالل در کارهای داخلی جمهوری بود

او شخصا  نظر مستـقلی نداشت و خود را به عنوان اجـراء کننده خوب قانع . بود عمل در انتظار دستور از مرکز می

 ."انست بيش از بيست سال رهبر تاجـيکستان باشداز همين جاست که او تو. ساخته بود

حيات سياسی کشور به چنان مجرای معينی افتاده بود، که حرکت قطار در راه آهن را به خاطر ميآورد، اما 

 .هائی نيز بودند که بدون تشبث محلی و مردمی با بحران مواجه بودند بخش

اين . برنامه جديد حـزب را به تصويب رسانيد ۱۹٦۱کنگره بيست و دوم حـزب کمونيست شوروی در ماه اکتبر 

اما به سخن رستم شکوروف، . کرد ريزی می ای کمونيستی و تربيت انسان نوين را طرح برنامه ساختمان تهداب جامعه

 .در عمل به عنوان يک شعار پرسر و صدا باقی ماند" تربيت انسان نوين"استاد دانشگاه لومونوسف مسکو برنامه 

بطور طبيعی سرکوب کردن . ـوف کمونيست سرسپرده مسکو، در پی اجـرای دستور مسکو بودجبار رسول

اما ازبکستان در چنين اوضاع و احوال از يکسو . های حکومتـش بود مستقل تاجـيکستان يکی از رکن های شخصيت

کرد و  بهترين  وف استفاده میميانه در مسکو نمايندگی کند و ازسوی ديگر از اشتباهات رسولـ کرد که از آسيای تالش می

 .کشيد متخصصان را از تاجيکستان به سوی ازبکستان می

. مسـألـه سمرقند و بخارا نه تنها فراموش شده بود، بلکه ديگر کسی حق نداشت اين موضوع را به زبان بيآورد

 .های ترک متخصصان از تاجـيکستان بود همين مسـألـه هم يکی از عوامل و انگيزه

سياست  ترين وزنه ای در اتحاد شوروی سابق تبديل شده بود که سنگين تان در اين دوره به آن منقطهتاجـيکس

ی کمتری داشت، در  های ساحل بالتيک مداخله مسکو در امور داخلی جمهوری. گرديد کمونيستی بر آن وارد می

ميانه از جمله تاجـيکستان را با تمام  ایهای آسي اما مسکو جمهوری. ارمنستان و گرجستان اين مداخله اندکی بيشتر بود

در ارمنستان و گرجستان ساختار سنتی جامعه دگرگونی زياد نديد، الـفبـای ملی عوض نشد، . کرد نيرو رهبری می

در آذربايجان و . تغييرات اساسی در آنجاها بر نظام معارف و حذف تعليمات دينی از برنامه مکتب متمرکز شده بود

 . بار الـفبـای زبان عوض شد و چند بار سربرآوردگان فرهنگ  نابود شدند ميانه دو آسيای

. های قفقاز و ازبکستان خصوصيات دوگانه داشت در همين دوره رسولـوف، سياست کمونيستی رهبران جمهوری

کردند و  یخواستند، رفتار م شدند، ولی در عمل آن طوريکه می آنها به اجـرای دستورات مسکو در ظاهر امر متعهد می

توانست کسانی را  رو تاشکند می  از اين. ساختند می" بی ضرر"حتی در جائيکه ضروری بود، سران مسکو را با رشوه 

در حاليکه تاجيکان ناراضی، . شدند، با آسانی بپذيرد و برای شان شرايط کار فراهم کند که در دوشنبه نااستوار ناميده می

سازی در تاجـيکستان به اوج خود  روند روسی. شدند کشور هزاران روس دعوت میکردند، به  تاجـيکستان را ترک می

 .رسيده بود

سازی تاجـيکستان از آخر سال پنجاه تا  اينجا چند عامل به روسی: "گويد نگار تاجيک می عبدهللا غفوروف، تاريخ

ردمان اروپائی شوروی به های جنگ جهانی دوم، بخشی از م در سال. های هشتادم مساعدت کردند ابـتـدای سال

ها را از جبهه به  های ويژه موجود بود، که زخمی های جنگ بيمارستان در تاجـيکستان در سال. ميانه کوچانده شدند آسيای
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ها بود، اينها بعد از جنگ در تاجـيکستان باقی  زبان های روسی های کـتله در نوع خود اين کوچيدن. فرستادند اينجا می

 ۱۹٦۰تا  ۱۹٩٦برنامه گسترش صنايع سنگين را مطرح کرد و دراين رابطه از سال   ينکه جمهوریديگر ا. ماندند

ای برای اين و  هائی بطور کتله های مرکزی، گروه از طرف وزارت. زبان به تاجيکستان آمدند هزار روسی ۱٩۳مجموعا  

ند که به دعوت حکومت تاجـيکستان به بخشی از آنها متخصصان نادری بود. شدند يا آن کارخانه صنعتی فرستاده می

 ." آمـدنـد اينجا می

های سرد و پر برف  ها طعبيت قلمرو تاجـيکستان را نسبت به دشت زبان افزايد يک بخش روسی غفوروف می

پسنديدند و با استفاده از آزادی انتخاب محل زيست در سراسر شوروی، تاجـيکستان را به عنوان وطن دوم  سيبری می

نواز، توجه خاص ساختارهای حـزبی و دولتی  البته، عالوه بر طعبـيت دلنـشين و مردم مهمان. کردند تخاب میخويش ان

 .تاجـيکستان نسبت به آنها نقش مهمی داشت

اين حالت . های جديد روسی شد کارخانه ی استخدام پرسونل درهمه های در اين دوره به فرمان مسکو، زبان شعبه

ی عبدهللا غفوروف روند ديگر اين بود که برای متخصصان محلی  به گفته. کارگزاری تبديل کرد زبان روسی را به زبان

اما نه تنها زبان، بلکه عموما  . های بلند دولتی آسان تر بود دانستند، بدست آوردن منصب که زبان روسی را خوب می

خواست زود و آسان به منصب  کس میاز اين رو هر. گرايش افراد محلی به فرهنگ و مدنيت روس نقش مهمی داشت

 .ترين راه نمايش صداقت نيز بود و اين آسان گزيد بلند دولتی دسترسی پيدا کند، همسر روس بر می

گرديد و جلسات که در آن  بدين ترتيب تدريجا  زبان اسناد کارگذاری عوض شد و اسناد به زبان روسی تهيه می

 .شد روسی پـيش برده می داشت، به زبان يک نفر غير تاجيک حضور می

هائی را  فيلم.  گذاشت برتری پيدا کردن زبان روسی در قلمرو صنعتی و دولتی  بر حوزه فرهنگی نيز تـأثـير می

فردوسی در تاجـيکستان به " شاهنامه"های  اکنون آدم. کرد، از آن پس به زبان روسی بود توليد می" تاجيک فيلم"که 

 . زدند روسی حرف می

ها، در فضای تسلط زبان روسی، محمد وحيد روی صحنه آمد و با هنرش دفاع از زبان تاجيکی را  سالدر همين 

را " عشق زندگی"را با تکيه بر رباعيات عمر خيام و ديرتر " گفتگو با خود"ی  نمايشنامه ۱۹٦۱وی در سال . آغاز کرد

تـآتـر ابولقاسم الهوتی با زبان فارسی روی صحنه های تـآتـری در  اين نمايش. بر پايه غزليات حافظ شيرازی تهيه کرد

 .آمدند و به جنبش پشتيبانی از فرهنگ، هنر و زبان ملی در تاجـيکستان تبديل شـدنـد

در : "گويد او می. گذارند را از نظر می۱۹۶۰های  های تـاجـيکستان در سال پرفسور ايرج بشيری پـيشرفت

های مسکو از  روند اول شامل اقـتصاد و ثمره پشتيبانی. ان موجود بودسه روند مشخص در تـاجـيکست ۱۹۶۰های  سال

اين ثمرات که اکنون تحت نام جبار رسولوف  به مردم . شد بايف می های بابا جان غفوروف و تورسون اولچه کوشش

ای خودکار و ه برد کار مهندسان و کشاورزان، ساختن ماشين هت پـيشجگرديدند توسعه صنايع سبک و خودکار  ارائه می

همچنين . نمود هکتار زمين به بخش زراعتی کشور اضافه می ۱۳۶۱۵گرفت و  می بکار بستن سيستم بريگاد را در بر

ولی . حصار شروع به کار نمودند وزيلرسازی پامير و هيد های هيدروالکتريکی وخش، يخچال ها کارخانه در همين سال

های تريکوتاژ اتحاد شوروی بود که  ات تريکوتاژ تـاجـيک به مجتمع کامبيناتفه گرديدن کامبينااض رـت از همه اينها مهـم

 .اتفاق افتاد ۱۹۶۶در سال 

. روند دوم ترويج زبـان و فرهنگ روس بود که برای اجرای آن جبار رسولوف را به دوشنبه فرستاده بودند

 از گيری کند و بجای آنها کسانی را کهکرد تا از اشتغال تـاجـيکان در کارهای اساسی و حساس جلو رسولوف سعی می

در اثر اين روند بسياری از تـاجـيکانی که در . های اروپائی بودند شاغل سازد دانش روسی برخوردار و از کنده شوروی
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برد کارهای صناعتی و هنری خود، راه ازبکستان را در  در نداده بودند، جهت پـيش شدن  تن به ازبک ۱۹۲۰های  سال

 .کرد د و حکومت ازبکستان از آنها به خوبی پذيرائی میپـيش گرفتن

اين روند در . روند سوم حاکی از يک نوع بيزاری و بيگانگی نسبت به سيستم شوروی در جامعه تـاجـيکان بود

خواستند کاردانی  گرفت که می فکران و کسانی را نـيز در بر می اصل بوسيله وهابيان شروع شده بود ولی اکـنون روشن

 ."سرمايه شوروی را جهت پـيش برد اهداف ملی و ترويج فرهنگ تـاجـيک بکار برندو 
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 فصل بيست و چهارم

 

 سازی اعتراض جوانان به روسی

 

کمسومولسکايا "ای به قلم محمدهللا خالوف، رئيس پارلمان تاجـيکستان در روزنامه با نفوذ  مقاله ۱۹٦۹در آوريل 

سواد و جاهل  تاجيکان تا پيروزی انقالب اکتبر سراسر بی: " در آن از جمله آمده بوددر مسکو منتشر شد که " پـراودا

. اعتراضات فراوانی در اين زمينه صورت گرفت. بازتاب اين مقاله بين خلق تاجيک و به ويژه جوانان بد بود." بودند

زاده  لموف و استاد ميرزا تورسوندوست تاجيک با رهنمائی و کمک عاشور عا  يک دسته از جوانان بيدار، آگاه و ملت

 .نزد خالوف رفتند و اعتراض کردند

آور بود که مردم هميشه نزد او برای گرفتن  زده شد و برای او تعجب محمدهللا خالوف از اعتراض آنها شگفت

عتراض داشتند کردند ولی حاال نه يک نفر بلکه گروهی آمده بودنـد و به مقاله ا آپارتمان، ماشين و يا منصب مراجعه می

ايد که تاجيکان تا پيروزی انقالب  چرا شما نوشته: پرسيدند آنها می. و چيزهای بـيهوده را مورد سئوال قرار می دادنـد

 سواد بودند؟ اکتبر بی

اما آنها . دشوار بود ها برای کارمندان حـزبی بعد از دوران غفوروف و اولچـه بـايـف درک سبب چنـين اعتراض

 .نـدا گران پـيدا شده گران و شورش کردند که در جامعه شوروی اعتراض ا درک میاين حقـيقت ر

جوانان در موضع دفاع از تاريخ . گفتگوی تند و تيز جوانان با محمدهللا خالوف نزديک به چهار ساعت طول کشيد

های دولتی سخن  در اداره کردند و از تنگ شدن دايره استفاده از زبان تاجيکی و افتخارات گذشته تاجيکان پافشاری می

خالوف در برابر اعتراض جوانان که . کردند ترين مسـائـل را که تا آنروز طرح آن تابو بود، مطرح می و نازک گفتند می

سواد بودند، گفت که اين بخش مقاله را دستيار  ايـد که خلق تاجيک تا پيروزی انقالب اکتبر سراسر بی چرا نوشـته

وی وعده داد که به مسـائـل مطروحه رسيدگی خواهد . او نتوانسته است به عمق مسـألـه نگاه کنداش نوشته است و  روسی

ی آنها که  اين عکس سبب آن شد که همه. در پايان گفتگو اين جوانان ناراضی با خالوف عکس يادگاری گرفتند. کرد

محمد واحد، اليق شيرعلی، : ارت بودند ازاينها عب. بيست وشش نفر بودند، توسط سازمان امنيت شوروی، شناسائی شوند

زاده،  يـف، برهان غنی، مرادهللا شيرعلی شاه محبت شـاه رحيم قباديانی، مستان شيرعلی، غايب صفرزاده، کوهزاد، مذهب

عد آنها از اين به ب. هللا، حسن محمدی ولی صمد و ديگران هللا فيض فاتيـح عبدهللا، مهمان بخـتی، شاه مظفر يادگار، حبيب

 .شد و چند نفر از آنها بطور مرموز به قتل رسيدند شامل فهرست سياه سازمان امنيت شدند و از ارتـقاء آنها جلوگيری می

های ميانه  نگار عبدهللا غفوروف حکومت بطور رسمی ساعت آموزش زبان روسی را در مکتب به سخن تاريخ

يکی آهسته آهسته به حاشيه رانده شد و در عمل به زبان زياد نمود و حوزه زبان تاجيکی را تنگ ساخت  و زبان تاج

های عالی آموزش به زبان روسی  ها و مکتب ی دانشکده غير از دانشکده ادبيات و تاريخ در همه  به. خانگی تبديل گرديد

ی  نکته. دشدن های درسی روسی ترجمه می های درسی اسـاسا  به زبان روسی بودند و يا  از کتاب کتاب. شد پيش برده می
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هشتادم اکثر افرادی که در رهبری تاجـيکستان بودند زبان مادری خود را بدرستی  های جالب اينکه  در ابـتـدای سال

 .ندـدانست نمی

در ظاهر . ميانه شوروی اين قاعده رواج داشت که پست دوم حـزبی و دولتی روس باشد های آسيای در جمهوری

فشار بر دين و . بود شد ولی در عمل فرد با صالحيت شخص دوم  برگزيده میامر نفر اول جمهوری از افراد محل 

 .های ايوان کـاوال، دبير دوم کميته مرکزی حـزب کمونيست تاجـيکستان افزايش يافت مراسم مذهبی با کوشش

 بـابـا جان غفوروف در مسکو انتشار يافت و مورد اعتراض  ازبکستان قرار "تاجيکان"کتاب  ۱۹۱۱در سال 

را " تاجيکان"وف کتاب  آکـادميـسين نعمان نعمت. مسـائـل محوری و اساسی کتاب قبال  نيز انتشار يافته بود. گرفت

تاريخ خلق "کتاب  ۱۹٩۱بـابـا جان غفوروف در سال  . داند بست چندين اثر پـيشين بـابـا جان غفوروف می جمع

گفتـنش ممکن بود، نوشت و در سال بعدش آن را با تصحيح  را منتشر کرد که در آن همه نکاتی که در آن وقت "تاجيک

اين . بعدا  اين کتاب سه بار و هر بار با اضافات جديد منتشر شد. های ديگر به زبان روسی در مسکو چاپ کرد  و عالوه

 .های جديد علمی کتابی اساسی شد در روشنی بازيافت" تـاجيکان"کتاب برای نوشتن کتاب 

بـابـا جان غفوروف در خود شناسی مردم تاجيک " تاجيکان"کتاب بر اين نظر است که دکتر يوسف يعقوبی 

آوردهای علمی، ادبی و هنری تاجيکان معلومات کافی  خواننده در آن از تاريخ گذشته، دست. سهم مهمی داشته است

ت و توجه مردم دنيا را به خلق ای داش آهنگ، معنا و مفهوم ويژه" تاجيکان"گذاری کتاب به نام  م نفس نا. کند پيدا می

 .تاجيک همچـون يک ملت جلب کرد

های بـابـا جان غفوروف در راه زنده کردن ميراث غنی تاريخی تاجيکان و  آخـريـن کوشش" تاجيکان"کتاب 

برغم همه فشارها، کتاب . تقويت بيداری و خود آگاهی ملی آنها و کاهش فشار شديد مسکو بر تاجـيکستان بود

 .صدرالدين عينی مواجه نشد "نمونه ادبيات تاجيک"به سرنوشت کتاب  "نتاجيکا"

. های آسيا و افريقا را گشود ی همبستگی خلق پيش از چاپ اين کتاب، غفوروف در دوشنبه نخسين کنفرانس کميته

انجمن را های آسيا و افريقا را تـأسيس کرد و با توصيه غفوروف رياست اين  ی همبستگی خلق  اين کنفرانس کميته

 .زاده به دوش گرفت تورسون ميرزا

زاده درگذشت و مرأسم دفن او نيروی خوابيده ملی تاجيکان را به  ميرزا تورسون ۱۹۱۱بيست و چهارم سپتامبر 

های شهر ريخـتند و در خيابان نزد تـآتـر به نام استاد عينی که مرأسم  ها هزار نفر به ميدان آن روز ده. نمايش گذاشت

 . گريستند شد، جمع آمدند و  ر آنجا برگزار میوداعيه د

العمل مليون و وهابيان تـاجـيکستان را در مقابل روسی کنانی اجتماع تجزيه و  پرفسور ايرج بشيری عکس

آنها پس از پائين آورده شدن زبـان . مليون تـاجـيکستان سير فعاليت بودند ۱۹۷۰در دهه : " گويد او می. کند تحليل می

عالی آن زمان محمدهللا خالف باعث رکود  اطالعانه جبار رسولوف و رئيس شورای ترسيدند که اقدامات بی میتـاجـيکی 

تشويش آنها در اين خصوص دانشمندان تـاجـيک را از اقصی نقاط جمهوری به . ددرزبـان و افول فرهنگ تـاجـيک گ

 .ا سازندهای خود آشن دوشنبه آورد تا با تظاهرات مدام دولت را به خواسته

ها صورت  هايش در قشالق دانيم يک حرکت مخفی بود که قسمت عمده فعاليت حرکت وهابيه همان طور که می

مال  ۱۹۷۶اين حرکت نير تدريجا  به ترويج دين اسالم در سطوح مختلف اجتماع افزود تا جائيکه در سال  .گرفت می

حزب نهضت اسالمی را در سطح اتحاد شوروی  ۱۹۷۸محمد نوری علنا  بر ضد حکومت شوروی قيام کرد و در 

 .برقرار ساخت
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های ضد ملی و ضد اسالمی و جلوگيری  پايان بخشيدن به برنامه: ای دارای دو هدف بودند پايه های اين حرکت

 .از جمله اهداف ديگر آنها برگردانيدن اعياد و رسوم ايرانی و اسالمی به منطـقه بود. خدائی علمی از باز شدن خانه بی

در پايان اين دهه، سران دولت شوروی از بيم آن که مبادا خمينی انقالب خود را از ايران به افغانستان بکشاند، 

 ."قشون شوروی را به افغانستان وارد کردند
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 فصل بيست و پنجم

 

 آزادی در چهارچوپ کمونيسم

 

ليئونيد ايليچ برژنف، دبير کل کميته . کردمجتمع اول نيروگاه برق آبی نارک به کار آغاز  ۱۹۱۱پانزدهم نوامبر 

مرکزی حـزب کمونيست اتحاد شوروی در اين ارتباط به عنوان نارکيان پيام فرستاد و نارک قله عالی پيشرفت صنعتی 

های  ترين سد انبار نارک که سيصد متر ارتفاع دارد، يکی از بلند سربند آب. های هفتادم اعالم گرديد تاجـيکستان سال

 .ناميده شدجهان 

بسيار پيچيده بود، زيرا  ای اين وظيفه" :سرمهندس ساختمان نيروگاه نارک در روز آغاز کار ايستگاه چنين گفت

درجه  ۹ساختن سربندی با بلندی سيصد متر در منطقه زلزله خيز که در برابر . نظير آن جای ديگر ساخته نشده است

 ."نيک آبی وجود نداشتريشتر تاب بياورد، در تجربه جهانی ساختمان تک

در پی آن مجتمع صنعتی در تاجـيکستان بنياد . نيروگاه نارک برای تاجـيکستان اهميت اقتصادی و اجتماعی داشت

همچنين يک کارخانه الکتروشيمی که . آلـوميـنيـوم دارای کيفيت باال توليد کرد ۱۹۱۱اين مجتمع در سال . گذاشته شد

های ديگر که همه آنها از انرژی برقی  کرد، ساخته شد و يک رشته کـارخـانـه میهای حوزه کشاورزی را رفع  نياز

های عمومی اتحاد شوروی بود و قرار بود که  ساختمان نيروگاه نارک يکی از برنامه. شدند نيروگاه نارک تـأميـن می

 .براساس همين برنامه نيروگاه راغون نيز در تاجيکستان ساخته شود

آمو را روی دست گرفت و هزاران جوان به اين منظور  –نيـد برژنف، ساختمان خط بايکال ليـئو ۱۹۱٩در سال 

ساختند و  را می" کلونی بام"جوانان تاجـيکستانی ايستگاه راه آهن . از سراسر اتحاد شوروی به سيبری فرستاده شدند

ا، سرود آدرس من، نه کوچه و نه خانه، ه در آن سال.  ساختند جوانان روسی و اوکـرائيـنی در تاجـيکستان نيروگاه می

 .آدرس من اتحاد شوروی، به سرود جوانان تبديل شده بود

جبار رسولـوف، دبير اول کميته مرکزی حـزب کمونيست تاجـيکستان از تريـبون کنگره حـزب، پيشرفت صنعتی 

ها،  مهندسان، تکنيسين خلق تاجيک اولين: "او گفت. آوردهای حـزب اعالم داشت تاجـيکستان را يکی از دست

نـد، ا ماندگی هزار ساله کمک کرده شناسان، پزشکان و دانشمندان روس، که تاجـيکستان را در برطرف کردن پس زمين

 ..."دهد  کند و به آن بهای بلندی می فراموش نمی

داری نزديک به صد کارخانه کوچک و بزرگ و ميانه صنعتی به بهره بر  ۱۹۳۰تا  ۱۹۱٦های  در بين سال

های روسيه،  ها و همـچـنين برای کار در آنها کارگر و مهندس از جمهوری اما برای ساختمان اين کارخانه. سپرده شدند

يافت  و در  شدند و درنتيجه ترکيب غير تاجيکی جامعه افزايش می ها دعوت می اوکـرائيـن، بيالروسيه و ديگر جمهوری

ها معلومات  زبان ی عبدهللا غفوروف، چون اين روسی به گفته. ساختند را می شهرها تاجيکان کمتر از پنجاه در صد نفوس
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های  اين وضع مردم محل را در دايره شغل. گرفتند و تخصص عصری داشتند، وظايف اساسی اقتصادی را بدست می

 .داشتند ها در امر پـيشرفت اقتصاد تاجـيکستان نقش مهم زبان اما به صورت عمومی روسی. ساخت دوم محدود می

. اين وضع جديد و سياست ويژه حـزب کمونيست، زبان تاجيکی را به روستاهای دوردست و کنج خانه راند

گرفت در همين  شد و گاه شکل تمسخرآميزی بخود می های جغرافيائی تاجيکستان اکنون ديگر بشکل روسی تلفظ می نام

" تاجـيکستان سويتی"روزنامه اساسی جمهوری بنام  در ۱۹٦۳ی انتـقادای در فوريه  رابطه غايب صفرزاده، مقاله

بعد از انتشار اين مقاله، به سخن ميرزا شکورزاده مصبيتی نبود که از جانب ايوان کـاوال دبير دوم کميته . نوشت

وف، سردبير روزنامه و هم غايب صفرزاده، نويسنده مقاله از  هم عاشور حليم. مرکزی حزب بر اهل روزنامه نازل نشد

 .ر برکنار شدندکا

برغم اين ضربه، روند انتقادی و . اين آغاز درگيری رهبری حـزب با مطبوعات بود که تدريجا  گسترده شد

به ميدان آمد و برغم شرايط نامساعد، مسـائـل جدی را مطرح " معـارف و مدنـيت"دگرانديشی ادامه يافت و  روزنامه 

 .کرد

: کشد وضع آن دوره را چنين به تصوير می" معارف و مدنيت"نامه روز اندرکاران اورون کوهزاد يکی از دست

داشت که در آن  ای در آن زمان تشکيالتی بود به نام کلوفليت رساله. کرد مطبوعات زير فشار و نظارت سخت کار می"

ار سطر به سطر ها را قبل از انتش معين شده بود، چه را گفـتن ممکن است و چه را نه؟  کارمندان اين تشکيالت روزنامه

 .يافتند چاپ و انتشار می ها حق بعد از امـضای آنها روزنامه... خوانده 

جالب اين بود که در آن دوران . داشت یاپوزيسيونخصلت " معارف و مدنيت"در چنين شرايط فعاليت روزنامه 

ت اما وقتی که در باره گرف ، کسی ايراد نمیکرد خورد و مسـألـه مشخصی را مطرح نمی اگر نوشته به کسی بر نمی

مثـال  : "افزايد او می. يافت شد، آن مقاله اجازه چاپ نمی ای انـتقاد می شخص و يا پديده معين با فاکت و دليل در نوشته

رو هيچ روزنامه کلمه  از اين. ی نوروز، برای صدر نشينان حـزب ناراحت کننده بود يادآوری از جشن ممنوع شده

وقتی ما شماره عيدانه . کردند د، در بهترين حالت آن را به نام مستعار عيد بهار منتشر میکر را چاپ نمی" نوروز"

پی  در از يکسو اداره باال به تک و دو افتاد، از کميته مرکزی و وزارت پی. نوروز را منتشر کرديم، گويا قيامت شد

 ...."کردند زنامه را جستجو میايد؟ از سوی ديگر هزاران خواننده، رو زدند که شما چه کار کرده زنگ می

های کميته  در يکی از پلنوم: "گويد وقت کميته مرکزی در اين باره می آن های عبادت رحيموا، يکی از منشی

مرکزی مسـألـه مدنيت روستاها مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد که نوروز به عنوان جشن عموم مردم برگزار 

گفتند که اين جشن يک جشن مذهبی است و برگزاری آن ضروری  ف بودند و میها با اين امر مخال اما بعضی. شود

 ."آنها بر منشی دوم کميته مرکزی ايوان کـاوال فشار آوردند و جلو برگزاری نوروز را گرفتـند. نيست

نوروز . پـذيرفت های تفکر و عقيدتی آن بيرون بود، نمی حـزب کمونيست انديشه و حرکتی را که از دايره

 .توانست بر خود شناسی ملی مردم تـأثـير بگذارد ملی تاجيکان بود و می ی ارترين نشانهآشک

بعضی از رؤسای  باجرئت نوروز را يکجا با روز هشتم . گرفـتند های خود جشن می اما نوروز را مردم در خانه

آهسته . کرد وروزی منتشر میشماره ويژه ن" معارف و مدنيت"اما روزنامه . گرفتند مـارس، روز جهانی زنان جشن می

 .آهسته برگزاری جشن نوروز گسترده شد و سرانجام به تجليل رسمی آن به عنوان جشن ملی، اجازه داده شد

های نو طلوع باله، ملکه صابروا  و موسيقی شاد  ی اوج درخشيدن ستاره توان همـچـنين دوره اين روزگاران را می

. کردند مقدسه را زمزمه می" چکيدن گيرد کرهـچ"ها  کان خورد سال در کوچهحتی کود. وا ناميد جوانان مقدسه نبی

گرائی و دگرانديشی ميآمد و از وی  های تاجيکی مقدسه چندان خوشايند رهبران نبود، زيرا که از آنها بوی ملی ترانه
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فرهنگ ملی تاجيکان  که بخشی از" شش مقام"اما مقدسه برعکس به . تقاضا داشتند که به زبان روسی ترانه بخواند

  .است، روی آورد و سعی کرد که آن را به سبک نو و معاصر بسرايـد

گذشت "گويد که جمعه آدينه داستانی به نام  او می. کند را بيان می ای ميرزا شکورزاده در باره آن دوران خاطره

را پيش از انتشار کتاب خواست و از کميته مرکزی، او . نوشت و قهرمان منفی داستان او منشی ناحيه حـزبی بود" ايام

 .او پرسيد چه کسی به او اجازه داده است که به چنين کاری دست بزند؟ کتاب از چاپ باز ماند

احتياج و . های مبارزه حـزب کمونيست عليه دگرانديشان، برکنار کردن آنها از کار بود ها و شيوه يکی از راه

مرکزهای "تـرين آنها در  ناپـذير تر حرکت کنند و آشتی ساخت که نرم ور میمعيشت روزمره زندگی بعضی از آنها را مجب

 .شدند عمال  زندانی می" های روانی بيماری

پذيرفت و برايـشان امکان و  ها را می ها و مجله گان از ساير روزنامه شـد  رانـده" معارف و مدنـيت"اما روزنامه 

را چاپ ... از جمله شعرهای گلرخسار، شيرعلی اليق، بازار صابر، ساخت و شعرهای آنها را  شرايط کار فراهم می

 .کرد می

گويد که رهبری حـزب بر  اما عبادت رحيموا، دبير همان وقت کميته مرکزی حـزب کمونيست تاجـيکستان می

زيادی به کميته مرکزی عرض و شکايت " معارف و مدنيت"آورد و در رابطه با روزنامه  ها هرگز فشار نمی روزنامه

، تهديد نکرديم و يا اينکه در زمينه .رسيد، اما يکبار هم سردبير و يا اعضای هيأت تحريريه آن را دعوت نکرديم می

 .قراری صادر نشده است

های  اهها و ديدگ پاسخ گويد و انديشه" معارف و مدنيت"ی ديگر داشت که به روزنامه  ها رسانه حـزب کمونيست ده

تلويزيون سراسری اتحاد شوروی گفت که تاجيکان  های سور هالل کريموف در يکی از برنامهپـرفـ. خود را طرح کند

به پاسخ آن مقاله " معارف و مدنيت. "همه کارها را بعد از انقالب اکتبر از صفر شروع کردند، حتی نوشتن الـفبـاء را

 .دعای فوق را رد نمودرا  با امـضاء گروهی از استادان دانشگاه، چاپ کرد و ا" تاريخ گواه است"

معارف و "سردبير روزنامه  ياوا نسا بيردی گويد که سياست رسمی به خانم بوری پـرفـسور ابراهيم عثمان می

داد که مطالبی جدی را انـتشار بدهد، زيرا که سياست دولت شوروی رسما  درمقابله با آزادانديشی  امکان می" مدنيت

اما از آنجائيکه دولت شوروی . کردند که آنچه برای آنها پسند نيست، انتشار نيابد داران سعی می نبود، گرچه، که حکومت

دعوای آزادانديشی داشت و در بين روشنفکران که به عقيده خود باور و احترام داشـتند، اين ذهنـيت  را بوجود آورده بود 

های خود  نی بود که برای تطبيق عقيدهز" معارف و مدنيت"سردبير روزنامه . که حـزب مخالف با آزادی انديشه نيست

کرد آنچه که در اسناد رسمی حـزبی و دولتی آمده است، حقيقت است و  اين زنی بود که فکر می. داد جسارت نشان می

های  آمد بلکه زمينه را برای انتشار نوشته شخصيت او از همين رو در گفتن سخن خود نه تنها کوتاه نمی. بايد اجـراء شود

ای از  های انتشار چنين مقاالت در مطبوعات اين بود که عده يکی از سبب. ساخت همان دوران فراهم میبرجسته 

کردند و آگاه بودند که در اين  های شوروی رسما  اعالم کرده بود، استفاده می روشنفکران و دانشمندان از آنچه که قانون

 .استفاده امکان ضرر وجود دارد

عالوه بر تالش در جهت آزادانديشی به امر " معارف و مدنيت"است که روزنامه اورون کوهزاد بر اين نظر 

 الفظی زبان روسی ها، زبان تاجيکی به زبان ترجمه تحت در اين سال. پـيرايش و پااليش زبان نيز توجه جدی داشت

شد و بعدا  توسط مترجم  به  ها به زبان روسی نوشته می ها و رساله ها، کتاب زيرا تمامی اسناد، مقاله. تبديل شده بود

آمده بودند که  گـروهی جمع" معارف و مدنيت"اما در اداره روزنامه . شد الفـظی به زبان تاجيکی ترجمه می ای تحت شيوه

اين امر برای آنهائيکه به ترجمه عادت داشـتند چندان خوشايند نبود و . نوشتند ها را به زبان شيوا و ساده تاجيکی می مقاله
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صالبت زبان را نگـاران  در حاليکه روزنامـه. کردند متهم می" پرستی ايران"گرديد و آنها روزنامه را به  معلوم می بيگانه

 .کردند پاسداری می

او . کند را بررسی می ميـانـه پرفسور ايرج بشيری علل وجـود سانسور در اجتماع شوروی، مخصوصا  در آسيای

در زمان اميران مردم حتی حق  ميـانـه در آسيای .ای حکومت اين مناطق بودهجزـاليت سانسور هميشه جزء: "گويد می

 یهای بخصوص چيزهائی بود که حق نداشتند بنويسند و کتاب. های بخصوصی را نداشتند صحبت کردن در باره موضوع

ور از بين رفت بعد از فروپاشی حکومت بخـارا برای مدت کوتاهی سانس .بود که حق نداشتند در خانه شان نگهدارند

ها زمام امور را در دست  ولی به محض اينکه شوروی .توانست بگويد و يا بنويسد خواست می وهرکس هر چيز را می

از نظر  ميـانـه دليل شدت در اين بود که مردم آسيای .گرفتند رژيم سانسور باز با شدت بـيشتری وارد اجتماع گرديد

شد  ی قبولی سوسياليسم را نداشتند و اگر افکار و اعمال آنها سانسور نمیاقتصادی، اجتماعی و ايدئولوژيکی آمادگ

ها در  اشتباه شوروی. خوردند درنگ قوانين سوسياليستی را کنار گذاشته به جانب رسوم و عادات قبلی خود سوق می بی

شان دور نگه دارند، بوسيله سانسور يکی دو نسل از سرچشمه معنويات ها را کردند اگر مسلمان اين بود که فکر می

البته به چشم خود ديديم که اين برداشت . های بعد بدون هيچ اجبار و يا سانسور به قوانين شوروی دلبند خواهند گرديد نسل

ها در زير پوشش اختفا ماندند ولی مليون،  ای ذکر شده در باال وهابيان تا مدت از بين دو حرکت پايه. بسيار غلطی بود

ره جريان اهای خود در ب آنها برای اشاعه افکار و انديشه. از مدنظر مسکو دور نماندند فکران بخصوص روشن

بعدها معلوم شد که حتی اين نشريه هم نه برای آگاهی مردم از . داشتند" علم و هنر"کنانی تنها يک نشريه به نام  روسی

 ."يافته اوضاع بلکه برای آگاهی دولت از هويت مليون انتشار می
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 یسوسياليسم مترق

 

های هشتاد در برابر نام ايوان کـاوال که عمال  رهبر جمهوری بود، سه  های شصت تا ابـتـدای سال ی سال در نيمه

زاده، غفارميرزا و جمعه  ساتيم الغ. داشتند، متبارز شد نام برجسته که در امر استواری فرهنگ ملی تاجيکان گام برمی

های خود در امر نگهداری هويت ملی تاجيکان سهم فعال داشتند، اما آنچه برای  فراد ديگری نيز با کارنامهالبته ا. آدينه

 .افتاد، باز کرد مدهشی که دراطراف آنها اتفاق می های اين سه نفر اتفاق افتاد، چشم هزاران نفر ديگر را به واقعيت

کرد و منشی کميته کمسومول دانشگاه نيز  سکو تحصيل میزاده که در دانشگاه م زاده، فرزند ساتيم الغ عزيز الغ

فشار بر پدر او در . برنگشت و در آنجا تقاضای پناهندگی سياسی کرد ۱۹٦۹بود، بعد از سفر به بريتانيا در سال 

در گردد و يا پدر  زاده يا برمی مداران منتـظر بودند که عزيز الغ سياست. تاجـيکستان  به دستور مسکو افزايش يافت

دستور داده شد  ها بعد از اين به روزنامه. زاده فرزند خود را محکوم نکرد اما الغ. کند مطبوعات فرزند خود را مذمت می

ها از نام کشاورزان، کارگران، دانشجويان،  در حاليکه روزنامه. زاده را چاپ نکنند های الغ که حتی يک سطر از نوشته

 .کردند های محکوم کننده منتشر می نامه... 

پناهنده شدن فرزند يک نويسنده مشهور جمهوری، مسـألـه شد و در پلنوم کميته مرکزی : "گويد عبادت رحيموا می

اما او استوار بود و آثارش در ميان مردم . زاده از کميته مرکزی و حـزب اخراج شد الغ ساتيم . مورد بررسی قرار گرفت

 ."و وطندوستی تربيت کرد باقی ماند و هزاران جوان را با روحيه محبت

ی مرکزی در پلنوم خود مسـألـه را بررسی کند، اتحاديه نويسندگان مسـألـه را در سازمان  اما پيش از آنکه کميته

اخراج او از حـزب و . حـزبی خويش بررسی کرد و از کميته مرکزی تقاضا کرد که او را از حـزب اخراج کنند

هوری پخش شد و مردم ديدند که تمام خدمات او به ادبيات نزد حـزب کمونيست به شدنش در تمام قلمرو جم نشين  گوشه

 .هيچ گرفته شد، اين امر موجب اعتراض مردم شده بود

ی وی کميته امنيت دستگاه  کند و در خانه کرد که کسی او را تعقيب می غفارميرزا لب فرو بسته بود و گمان می

 .کنند رد میثبت صدا نصب کرده است و بر او فشار وا

غفار ميرزا که زندگی  های يکی از داستان: "صاحب تبروف، ادبيات شناس آن روزها را چنين به خاطر ميآورد

های چهل و پنجاه خلق تاجيک را به تصوير کشيده بود، در اتحاديه نويسندگان بررسی و محکوم شد و رهبری آن  سال

 ."کرد دوران او را به چشم تحقير نگاه می

غفار ميرزا، ساخت زندگی مردم را به . بيند های عصيانگرانه نويسنده می بر مشکلی اصلی را در انديشهيوسف اک

ها  حـزبی. های شاريده و شمال زده ترسيم کرد وی نخستين کسی بود که داستان دختر دهقانی را با گونه. کشيد تصوير می

شد و هر  هرچند اشعار غفار ميرزا به ندرت چاپ می.. .تواند اين گونه باشد ناراضی شدند که مگر دوشيزه شوروی می
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زاده و غفار  های ساتيم الغ نوشته" معارف و مدنيت"روزنامه . شد های زيادی می ی  نو او موجب بحث شعر و نوشته

 .کرد ميرزا را چاپ می

رفت و ديگر در گ نام می" ضد حـزبی"گفت  اورون کوهزاد به اين نظر است که در آن دوران هرکه حقيقت را می

شدند، ديگر آنها را هيچ جا  می اخراج " ضد حـزبی"وقتی که آنها از حـزب به نام . شد مطبوعات از او چيزی چاپ نمی

 .گرفتند به کار نمی

در همين دوره دگرانديشی در موسيقی نيز راه يافت و ظفرناظم، سيد همرايف، طالب شهيدی، فيروز بهار، فتاح 

 .های کهن تاجيک را زنده کردند يف سنت الهآدينه و خيرهللا عبد

سکته قلبی کرد و " گذشت ايام"جمعه آدينه تحت فشار شديد آن دوره و به ويژه بعد از منع انتشار و پخش رومان 

بار منتشر کرده بود، آن  را برای نخستين" گذشت ايام"که رومان " صدای شرق"عبيد رجب، سردبير مجله . درگذشت

ی من در باره اينکه چرا اين اثر چاپ شد، در کميته مرکزی مورد بررسی قرار نه  نامه: " ياد ميآوردروزها را چنين ب

 ."تنها اعالم شد که عبيد رجب بخاطراينکه چنين اثری را منتشر کرده بود، از کار برکنار شد. گرفت

ميدند و چندين سال بعد رومان را يکی از اثرهای با ارزش ادبيات تاجيک نا" گذشت ايام"ادبيات شناسان، رومان 

 .مذکور جايزه دولتی رودکی را نصيب خودش کرد، اما ديگر نويسنده آن زنده نبود

بود که تفاوت  بار گويد که برای نسل او شايد نخستين عالی تاجيکستان می غايب نظر پاليف سابق رئيس شورای

گويد که کزلوف منشی دوم کميته مرکزی حزب  او می. کرد های روس و تاجيک مشاهده می وظيفه را ميان حـزبی

کمونيست اتحاد شوروی که از مسکو آمده بود در پلنوم کميته مرکزی حزب کمونيست تاجيکستان گفت که قرار برکناری 

يک عـضو پلـنوم برخاست و گـفت ايـنکه مـا . سه رهـبر جمهـوری در باال قـبول شده است و ما بايد آن را تأيـيد کنيم

اش  که در حق  اما پـيترابونسوف را به خاطر خدمات. کنيم، من سخن ندارم بـايـف و دادخدايف را سبکدوش می اولچـه

کنيم که روس است و  اما کزلف فورا  گفت ما او را برای آن از حـزب اخراج می. تاجـيکستان کرده است باقی بگذاريم

 .ـنجا رساندهکرد و اين گناه اوست که ما را به اي بايست نظارت می می

چی بودند تا ما را کنترول  های دوم که از روسيه ميآمدند، نظارت اين سخنان روشن حامل اين پيام بود که منشی

 .در حاليکه ما تا آن روز نگاه ديگری به مسـألـه داشتيم... کنند

سوسياليسم مترقی  قانون اساسی جديد اتحاد شوروی پذيرفته شد و آن را برنامه ساختمان ۱۹۱۱در هفتم اکتبر 

چند ماه قبل ليونيد برژنف گفته بود که ساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروی به پايان رسيده است و اکنون . ناميدند

 .بايست سوسياليسم مترقی ساخته شود می

پرفسور ايرج بشيری علل اضمحالل اتحاد تـاجـيکان را در اجحافات رؤسای غير تـاجـيک حزب جستحو 

 هتشکيل شده بود را ۱۹۲۹پس از پنجاه سال اتفاق، جامعه مستقلی در سال  ۱۹۷۰در اوخر دهه : "گويد و میا. کند می

های افراطی و  های کمونيست تر شد و در اثر درگيری های بعد اوضاع از آن هم وخـيم سقوط را در پـيش گرفت و در سال

 .رفت که جمهوری کامال  از هم متالشی گردد وهابيان می

طور که قبال  گـفته شد، قبل از روسی کنانی اکثر تـاجـيکان به دلخواه خودشان به سوسياليسم گرويده و با  همان

. کردند در آن زمان آنها حتی برای باال بردن سطح فرهنگ روس کمک هم می. فرهنگ روس آشنائی حاصل کرده بودند

نست فرهنگ تـاجـيکی خود را ترقی دهند و در سطح آرزوی آنها اين بود که پس از حصول کمونيسم، آنها خواهند توا

های افراطی به  کمونيست. ولی روسی کنانی اجباری نظر آنها را نسبت به آينده و حزب عوض کرد. جهانی بشناسانند
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زاده، جمعه آدينه و غفار ميرزا بخاطر  مثال  ساتم الوغ. دادند مسکان متين خود گشته و آنها را شکنجه می دنبال هم

 .هايشان مورد توبيخ سخت قرار گرفتند اليتفع

جدا کـرد و با وجود روی  های افراطی های متين را از کمونيست های بعد کمونيست اين اختالف عقيده در سال

ها بصورت احزاب جداگانه درآمدند  های هشتاد اين حرکت در سال. کار آمدن حرکت وهابی در مقابل يکديگر قرار داد

ها  جدا شدن تدريجی گروه. کرد های نود در تـاجـيکستان قريب هفده حزب مختلف خودنمائی می ی سالبطوريکه در ابتدا

و قوت گرفتن وهابيان گرديد تا جائيکه عاقبت برای شش ماه وهابيان  وریهاز يکديگر باعث سست شدن تار و پود جم

 ."د به ارمغان آوردندهای بسياری با خو حکومت تـاجـيکستان را از آن خود کردند و نابسامانی
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 آغاز باز سازی

  

ليـئونيـد .  به تاجـيکستان سپرده شد ۱۹۱۱پرچم سرخ سيار کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی درسال 

ی  مهاين جايزه پاداش کارنا: وقت دولت اتحاد شوروی در سخنرانی شادباشانه به همين مناسبت گفت که برژنف، رهبر آن

 .تاجيکان در امر آبياری وادی وخـش و ساختمان مجتمع صنعتی در جنوب تاجـيکستان است

جبار رسولـوف، دبير اول حـزب کمونيست تاجـيکستان جايزه را پذيرفت و تـأکيـد کرد که تاجـيکستان به سوی 

 .آوردهای بزرگـتری گام خواهد برداشت دست

های ديگر واقعا  برجسته و  زی، صنعت، علم و فرهنگ و عرصهآوردهای تاجـيکستان در رشته کشاور دست

شد و در مدتی کوتاه بازخريد آنها انجام  گـيری سپرده می  های جديد صنعتی پيوسته به بهـره کارخانه. گير بودند چشم

زار تن تن نقره، چهارصد ه( دوصد)در تاجـيکستان ساالنه چهارتن طال، دويست . يافت و سود به بار ميآوردند می

 . شد و توليد پنبه به يک ميليون تن در سال رسيده بود آلـوميـنيـوم توليد می

زاد، دانشمند تاجيک بر اين عقيده است که راه تاريخی در دوران کمونيسم، راهی بود پر از پـيچ  اما اکبر تورسون

ن را هنوز کسی به ترازوی تاريخ های شوروی براساس تلفات سنگين بدست ميآمد که آ کاميابی. و خم و بس گران خرج

 .ارزش معنوی دستآوردهای آن دوره در سطح نازلی بود. نگذاشته و بطور دقيق نسجيده است

در . های ملی ادامه داشت سازی و تضعيف فرهنگ و سنت های صنعتی، روند روسی به موازات گسترش ساختمان

های اروپائی تبليغ و تشويق  زدواج جوانان با نمايندگان ملت، يعنی ا"انترناسيوناليستی"های  اين دوره تشکيل خانواده

شدند و تعدادی از  هزاران نفر از جوانان تاجيک به آموزشگاه های روسيه، اوکـرائيـن و بالروسيه فرستاده می. شد می

 .شدند گشتند و همانجا ماندنی می آنها بعد از پايان تحصيل برنمی

گرفت و شاعران نوپرداز روی صحنه  ملی قوام می انگيخته خود شناسیدر چنين اوضاع و احوالی جنبش خود 

نظر، غايب صفرزاده، شاه مظفر يادگاری و ديگران در  اشعار اليق شيرعلی، بازار صابر، گلرخسار، گل. آمدند می

 .ملی تاجيکان نقش بزرگی داشتند های ملی و بيداری خودشناسی بازتاب دردها و آرمان

انديشه مرکزی شعر اين بود که زبان تاجيکی . بازار صابر چاپ شد" زبان مادری"قالبی شعران ۱۹۱۳در سال 

 .ستملت ما مايه هستی اين زبان و اکنون بودههای تاريخی  ها و دشواری ناجی ملت تاجيک از بدبختی

در ( دنصحبت کر)نگار تاجيک تـأکيـد دارد که در آن روزها به زبان تاجيکی گپ زدن  شادی سعيد، روزنامه

ميانه دربيروی کميته  کارنامه اکبر شيروف، مدير مکتب. را بياد ميآورد ای آمدها عادت و رسم نبود و او خاطره جمع

او سخنـش را به زبان تاجيکی آغاز کرد اما کـاوال جلو سخـنش را گرفت و گفت تو در بيروی . شد مرکزی بررسی می

زنی؟ اکبر شيروف اعضای بيرو و شخص جبار رسولـوف  رف نمیزنی، چرا به زبان روسی ح کميته مرکزی گپ می
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را مخاطب قرار داد و گفت که از چه وقت در تاجـيکستان به زبان تاجيکی حرف زدن منع شده است؟ اما اعضای بيرو 

 .گفـتند، منع نشده است، اما برای اينکه همه سخنان تو را بفهمند، بهتر است به زبان روسی حرف بزنی

در : "دهد ها مهمان تاجـيکستان بود، اوضاع را چنين شرح می دا، آواز خوان افغانستان که در آن سالظاهر هوي

آباد سابق کردم، برايم  جريان ديدارهائی که من از مرکزهای فرهنگی و صنعتی تاجـيکستان در شهرهای دوشنبه و لنين

بافی، خود صنعت  ( قالی)های ابريشم و قالين  کـارخـانـهداشتن ايستگاه قطار راه آهن، . نمود آور می بسياری چيزها تعجب

من با ارکستر گلشن . نمود های موسيقی هنرآفرينی می ارکستر سمفونی که با نوت. اينها برايم بسيار دلچسب بود... پخته، 

مد، نظارت بر هنر آ اما آنچه به اين منظره درست نمی. و آنسامبل زيبا برنامه اجـراء کردم و اين هم بسيار دلچسب بود

 ...."بود

شنيدند  صدای هواپيماهای نظامی اتحاد شوروی سابق را می ٣۹٧۹دسامبر  ٦٢و  ٦٥مردم تاجـيکستان شب 

اما اين تاريخ، روز پياده شدن . دادند کردند و نيروی نظامی به افغانستان انتقال می که از فضای جمهوری عبور می

نيروها خيلی پيش از اين روز وارد افغانستان شده بودند و در حمله . ان نبودنيروهای نظامی شوروی به خاک افغانست

 .هللا امين شرکت داشتند به قصر حفيظ

دوماه قبل از لشگرکشی شوروی به افغانستان من در آنجا بودم و در "گويد که  يک افسر سابق اتحاد شوروی می

هائی از نيروهای هوائی و مشاوران نظامی  در آنجا گروه عالوه بر افسران و سربازان. آنجا ارتش شوروی موجود بود

 ."ارتش شوروی در بگرام در شمال کابل شهرک نظامی برپا کرده بود... در افغانستان بودند

نگار تاجيک دو بار در افغانستان بود، يکبار پيش از لشگرکشی شوروی و  يف، نويسنده و روزنامه بختيار مرتضی

احترام مردم افغانستان در همان وقت نسبت به : "دهد تفاوت ميان دو سفر خود را چنين شرح میاو .  باردوم بعد از آن

که بار دوم من در اين کشور  متخصصان اتحادشوروی و کال  به مردم شوروی نهايت صميمانه و برادرانه بود، اما وقتی

 ."را کمتر احساس کردممـأمـوريت داشتم، از طرف مردم عادی افغانستان چنين صميميت و مهربانی 

جوان تاجيک به افغانستان چه به عنوان مترجم و يا سرباز فرستاده شدند و آنها برای  ها های جنگ هزار طی سال

 .ها و فرهنگ خود، از سرنوشت و وضع تاجيکان در افغانستان آگاهی يابند بار اين امکان را يافتند که از سنت نخستين

های کامل ديوان مولوی،  نفر بودند، از افغانستان چمدان چمدان کتاب و نسخهتاجيک که چند هزار   مترجمان

ها آنها  در اين سال.  حافظ، سعدی، خيام، بيدل، شاهنامه فردوسی و فرهنگ زبان فارسی با خود به تاجـيکستان ميآوردند

و تفاسير آن نيز به " رآن شريفقـ"های  ها بود که نسخه همـچـنين در همين سال. با شعر معاصر ايران نيز آشنا شدند

 .ميزان زيادی وارد تاجـيکستان شد

کند که کتاب و مجله  شاه ميرکانف، ديپلمات تاجيک و کنسول اتحاد شوروی در شهر مزارشريف تـأکيـد می صولت

ه داشت و پرسيد گمرک ترمز مرا نگ: "گويد او می. شد ترين کاالهائی بود که از افغانستان وارد تاجـيکستان می از گرانبها

گشودم و ديد . اش را باز کنيد گفت يکی. هر سه چمدان پر از کتاب بود. که در اين سه چمدان من چه دارم؟ گفتم کتاب

.  گفتم سومی را باز کنم، گفت نه و پرسيد اهل کجائی؟ گفتم تاجـيکستان. کتاب است و دومی را نيز گشودم که کتاب بود

گفتم ثروت . آوری آوردند و تو کتاب می فروشند و پول بدست می م مال ميآورند و میگفت چرا اينطور می کنيد؟ مرد

 ."اينجاست

ايفکينی دينيـموف کار . نخستين اعتراض عليه حضور نيروهای شوروی در افغانستان از تاجـيکستان آغاز شد

های جنگ را  آنجا به خوبی صحنه برد و از های نزديک مرز با افغانستان پيش می شناسی را در بلندی حفرياتی باستان

رو يادداشتی انـتقادی نوشتم و آن را  از اين. گويد که در برگشت به اين نتيجه رسيدم که نبايد خاموش ماند او می. ديد می
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برای مردم پخش " گـوم"پنج صد نسخه کپی کردم و از طبقه سوم بزرگـترين فروشگاه مسکو به نام  –در حدود چهارصد

 .د از اين واقعه شش سال زندانی گرديد و به بيمارستان روانی فرستاده شداو بع. کردم

طرح اصالحات اقتصادی و سياسی و از جمله  ۱۹۳٩وقت اتحاد شوروی در آوريل  ، رهبر آنل گرباچفئميخاي

خروج نيروهای نظامی شوروی را از افغانستان مطرح کرد و چندی بعد نيروهای نظامی اتحاد شوروی  جمهوری 

 .فغانستان را براساس موافـقـتنامه ژنو ترک گفتندا

را در جامعه تـاجـيکان مورد دقت ( گالسنوست)و شفافيت ( پروسترويکا)پرفسور ايرج بشيری رل بازسازی 

های  های کمونيست به علت رفتار سختی که کمونيست تنها تـاجـيک نگ با افغانستانجقبل از : " گويد او می. دهد قرار می

اما . اعم از تـاجـيک و يا اروپائی، در حق روشنفکران تـاجـيک روا داشته بودند از سوسياليسم دلسرد شده يودند افراطی،

های تـاجـيک مخصوصآ   کمونيست. های ديگر نيز تدريجا  به مخالفت با اعمال شوروی برخاستند در پايان جنگ کمونيست

تـاجـيک را بدون دريغ و در اولين برخورد به افغانستان فرستاده و ها جوانان  چرا شوروی که دکردن اظهار نارضايتی می

 .اند به کشتن داده

ورود دموکراسی . در اين که حزب کمونيست تـاجـيکستان در حال انحالل بود شکی نبود ۱۹۸۰در ابتدای دهه 

ن در آن وقت دموکراسی نيز برای تـاجـيکا. راند به روسيه و به ساير جماهير شوروی به سرعت اين انحالل را پـيش می

رفت که راه  ولی حاال همين دموکراسی می. ها از آن بدگوئی کرده بودند چيزی مثل اسالم بود که سران شوروی سال

 .نجات آنها گردد

های نژادی،  اصالحات گرباچف تـاجـيکان را وارد جهانی ساخت که آنها در آن، برای اولين بار، آزادی

به کالم ديگر اصالحات گرباچف جامعه تـاجـيک را خيلی بـيشتر . لوژيکی بطور ساده هويدا بودزبـانی، سياسی و ايدئو

های  احزاب بـيشماری با برنامه ۱۹۹۴ – ۱۹۹۳های  در سال. از آنچه در گذشته گروه بندی شده بود گروه بندی کرد

د حزب کمونيست که قبال  در يک خو. نمودند مختلف نـاحـيوی، نژادی، سياسی و ايدئولوژيکی ادعای راهبری می

 .، متين، اسالمی، آزاديخواه و غيره تقسيم شده بودتندروهای  پارچگی آن هيچ شکی وجود نداشت اکنون به گروه

آن گاه در . های ملی و مذهبی نيز شامل انشعابات متعدد شده مسيرهای اصلی خود را از دست داده بودند حرکت

يوف و دولت خدا نظروف  بايستی بين رحمان نبی جمهوری شروع شد و تـاجـيکان میثبات انتخابات رئيس  اين جو بی

يوف بهمه فهمانيد که برای نجات از چنکال کمونيسم تنها يک  انتخاب نبی. کردند میانـتخاب يکی را به رياست جمهوری 

 ."وو با پشـتيـبانان داخلی و خارجی ا يوف یراه وجود داشت و آن راه مبارزه بود با نب
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 مقام دولتی زبان تاجيکی

زمين لرزه شديدی مردم شهر دوشنبه را از خواب بيدار کرد و زمين  ۱۹۳۹صبحدم بيست وهشتم ژانـويـه سال 

ی پروستريکا  انگيز در دوره اين فاجعه غم. دهکده شراره را که در حومه پايتخت واقع شده بود، در کام خود فرو برد

 .ها بازتاب گسترده يافت و مردم به ژرفای فاجعه پی بردند و آن را فاجعه ملی خواندند در روزنامه( زیبازسا)

کشاورزی  کردند، تک  و بازسازی از دردهای خود صحبت می( شفافيت)تاجيکان با استفاده از مرحله گالسنوست 

 ... های ملی، احيای زبان ملی و خط نياکان و نتشدن پنبه، مرگ و مير مادران و کودکان، درد سمرقند و بخارا، احيای س

خانم صوفيه حکميوا، عضو آکـادمـی علوم . ساخت مرگ ومير مادران و کودکان در تاجـيکستان رقم بلندی را می

گويد که مرگ و مير کودکان  او می. اتحاد شوروی مسـألـه تنظيم خانواده و حفظ سالمتی مادران و کودکان را مطرح کرد

. داند او علت اساسی آن را در فاصله کم زمانی بين دو تولد می. ـيکستان جای اول را در کل اتحاد شوروی داشتدر تاج

گذاشتند و بدين ترتيب آنها از  در صد زنان يکسال فاصله از يک تولد فرزند تا تولد فرزند ديگر می ٩۸برپايه آمار، 

کرد  برنامه جديد تقاضا می. زدند گر به سالمتی مادران نيز لطمه میآوردند و از سوی دي يکسو کودکان ناسالم به دنيا می

 .فاصله بين دوتولد، حداقل سه سال باشد

اعتنائی حـزب کمونيست تاجـيکستان نسبت به امر بهداشت و تنظيم  طرح چنين مسـائـلی، مفهوم شده انتقاد بر بی

کردند که مقصد اين پـيشنهاد کاهش  ل داشت زيرا آنها فکر میاما اين پشنهاد اعتراض جوانان را نيز در قبا. خانواده بود

 .اما آکـادميـسين حکيموا تـأکيـد داشت که افزايش کودکان بيمار و ناقص به زيان خانواده و کشور است. نفوس است

ئی هـای سانسور رها گرفتند و هرچه بيشتر از دايره های گروهی مسکو الهام می مطبوعات تاجـيکستان از رسانه

چنين فرآيند واکنش شديد حـزب . کردند جستند و هرچه بيشتر مطلب و مسـائـل را که تا ديروز تابو بود، منتشر می می

حـزب کمونيست تاجيکستان طرح مسـألـه ميراث فرهنگی، آزادی وجدان، . کمونيست تاجـيکستان را در قبال داشت

گرائی  را ظهور ملت...  شناسی ملی،  ـفبـای نياکان، دعوت به خودمناسبات با دين و دينـداران، احيای زبان و آموزش ال

 .ناميد

های اجتماعی و سياسی که با بازسازی  رهبری حـزب کمونيست تاجـيکستان نتوانست که در برابر دگرگونی

ی طلب های معين يافت و گروه های اجتماعی گسترش می جنبش .چـف آغاز يافته بود، موضع درست بگيرد ابميخائيل گر

از مسکو به دوشنبه . کرد، تعديل شود کردند که ماده ششم قانون اساسی که رهبری حـزب را در جامعه تـثبيت می می

طرح مسـائـل جديد پيوسته . رسيد دستورهای تازه هم ازسوی طرفداران اصالحات و هم از سوی مخالفان اصالحات می

تاجـيکستان بيگانه و  های سـائـل جديد برای بسياری از کمونيستيافت، اما طرح اين م در جامعه افزايش و گسترش می

طرح مسـألـه مظلوميت تاريخی بخارا و سمرقند و حقوق تاجيکان در آنجا، از ديد رهبری تاجـيکستان به . آور بود تشويش
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اغ کوهی در برابر معنای اعالم نزاع با ازبکستان بود و بويژه اينکه جنگ ارمنستان و آذربايجان بر سر موضوع قره ب

آنها پشتيبانی از مقام دولتی برای زبان تاجيکی و احيای خط نياکان در تاجـيکستان را به معنای . گان آنها قرار داشت ديده 

 پنداشتند گرائی می مخالفت با مسکو و باز کردن راه برای مليت

خستين گـردهمـائـی دانشجويان بود که ميدان مرکزی شهر دوشنبه به نام لنين، شاهد ن ۱۹۳۹بيست و چهارم فوريه 

 .از مقامات دولتی خواستار برسميت شناختن زبان تاجيکی بودند

روشنفکران و : "کـند عالی تاجـيکـستان از آن روزها چـنين يـاد می غايـب نظر پاليف، رئيس پـيشين شورای

موضوع را در بيروی . ی تقاضا داشتنددانشجويان مسـألـه به رسميت شناختن زبان تاجيکی را به عنوان زبان دولت

بيرو کميـسيون را در اين رابطه تـأسيس و من را در رأس آن . کميته مرکزی حـزب کمونيست بررسی کرديم( دفتر)

 ."عالی بررسی کرديم تعيـين کرد و باری موضوع را در شورای

فت، گروه اول عمـدتـا  موافق های زيادی در مطبوعات تاجيک زبان و روسی زبان صورت گر در اين باره بحث

های خود را  گيری کميـسيون نتيجه. بودند ای دولتی شدن زبان تاجيکی بودند و گروه دوم در اصل مخالف چنين مسـألـه

قانون زبان را به تصويب رساند  ٣۹٩۹ژوئـن سال  ٦٦پارلمان تاجيکستان درجلسه  .تدوين کرد و به پارلمان ارائه داد

 .ها پذيرفت برای زبان تاجيکی تثبيت کرد و زبان روسی را به عنوان وسيله معاشرت بين ملتو مقام دولتی را 

حس عمومی مردم اين بود که زبان روسی : گويد شايف، سردبير پيشين روزنامه جمهوريت می شاه محبت مذهب

کسب مقام دولتی برای زبان  جايگاه زبان تاجيکی را در جامعه اشغال و آن را منزوی کرده است، از اين رو تالش برای

 . و رشد شعور سياسی تاجيکان تاجيکی در واپسين تحليل حرکت مهمی بود در جهت بيداری آگاهی ملی

شاعر گلرخسار، . قانون زبان و مسـألـه خط و يکی دو مسـألـه ديگر نماد تحکيم وحدت مردم را به نمايش گذاشت

های مبارزه برای مقام دولتی برای زبان فارسی تاجيکی و يا تاجيکی  من در آن روز: "کند از آن روزها چنين ياد می

ميهنان خود ديدم و هيـچـگاه در صد سال اخير ملت تاجيک به اين شکل با هم  از وحدت در چشمان هم ای فارسی جرقه

 ."متحد و پيوسته نبودند، که در آن روزها بودند

قانون زبان موجب ترک مردم روسی زبان و به ويژه  رهبری تاجـيکستان تشويش و نگرانی داشت که پذيرش

 .متخصصان از تاجيکستان خواهد شد و بدين ترتيب پايگاه اصلی حـزب و حيات اقتصادی کشور ضربه خواهد ديد

. يافت در چنين اوضاع و احوالی، تـأثـير حـزب کمونيست روز به روز کاهش و فضای مخالفت با آن گسترش می

شدند، در هراس و تشويش  ها ياد می که به نام وهابی" جوانان مسلمان"ه و مسکو از ظهور جنبش سران حـزب در دوشنب

 .بودند

به جنبش زيرزمينی اسالمی ضربه اساسی  ای طی عمليات گسترده ۱۹۳٦کميته امنيت دولتی شوروی در سال 

 .کرد اتهام را رد حـزب نهضت اسالمی اين . ساخت وارد کرد و آن را به دريافت کمک از خارج متهم 

های گـونـاگـون، تاجيکان و روسی زبانان، شهرنشينان و  ها و خط جامعه تاجـيکستان در آن روزها به گروه

های سنتی و انترناسيونال، طرفداران اصالحات و بازسازی و مخـالفان آن  ها، خانواده ها و ضدحـزبی روستائيان، حـزبی

هـای مختلف توسط  برای گفتگو نمايندگان خط" رو به رو"الی، محـفلی به نام در چنين اوضاع و احو. تقسيم شده بود

در اين . شد ترين مشکالت کشور بررسی می های آن، اساسی گروهی از نخـبگـان تاجـيکستان تشکيل يافت و در نشست

تين جنبش سياسی های پرشور که تا چهار صد نفر گرد ميآمدند، انديشه تـأسيس سازمان مردمی رستاخيز، نخس نشست

 .ريزی شد شهروندان تاجـيکستان در دوره بازسازی، پی
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نامه سازمان را تدوين و  نويس برنامه و آئين پيش"  رو به رو"طاهر عبدالجبار، عضو فعال و سخنگوی محفل 

درک او بعدها در باره هدف و شيوه عمل رستاخيز گفت که سازمان مردمی رستاخيز در ابـتـداء با . ارائـه کرد

های خيلی مهم آن روز جامعه تاجـيکستان به ميدان آمد و هدف خود را در گام اول تالش برای استقالل  مسـألـه

 .های شوروی در آن دوره خاص بود ی جمهوری تاجـيکستان تعيين کرد و اين مسـألـه برای همه

او  .کند جـيکان بررسی میرا بر اجتماع تـا ۱۹۸۹پرفسور ايرج بشيری رل زبـان و اثـرات قانون زبـان 

ان جـعهای جمهوری، ر های شوروی، مخصوصا  روس قوميت و زبـان تـاجـيک بر قوميت ملت ۱۹۹۰دردهه : "گويد می

اما متأسفانه اين استقـالل . ها دو باره خود را مستقل و سرور امور خويش حس کرد داده شد و جامعه تـاجـيک پس از قرن

های آنها در آغاز تحول آشکار نبودند ولی  ی و مخصوصا  اقتصادی وخيمی داشت که چهرهنتايج ايدئولوژيکی، اجتماع

 .آور و جبران ناپذيری به جامعه وارد ساختـند بزودی ضررهای حزن

اتحاد شوروی در هنگام ديدن تدارکات برای رقابت با دنيای غرب به ساختار قومی کارگرانی که عمر خود را 

گذاشت و بـيشتر توجهش صرف بهبودی وضع کارفرمايان،  کردند وقعی نمی آن فدا میدر راه بزرگداشت اهداف 

ايم،  مثال  در تـاجـيکستان، همان طور که بارها ديده. شد های اتحاد می اروپائی اجرای برنامه مورينأمتخصصان و م

يکانی که زبـان روسی را وهابيان بطور کلی از اجتماع سوسياليستی طرد و به کوهستان گسيل داده شدند و تـاجـ

. دانستند به انجام مشاغل بسيار پستی وادار گرديدند و روشنفکران تـاجـيک در يک نوع اختناق فکری کشنده ماندند نمی

کردند غير تـاجـيک بودند و هريک برای مدتی  اکثرا  رؤسا، مهندسين، عامالن و مخترعينی که در تـاجـيکستان کار می

 .دعوت شده بودند معين به تـاجـيکستان

های اروپائی شوروی يا از  تقريبا  تمام ساکنان تـاجـيکستان که از جمهوری ۱۹۸۹بعد از گذشت قانون زبـان 

روسيه برای کار به تـاجـيکستان آمده و ماندگار شده بودند، از ترس از دست دادن مال و جان خود به کشورهای اصلی 

شان که تـاجـيکستان را از قرون وسطی به قرن بيستم رسانده بود را نيز با خود خود برگشتند و دانش، بينش و تجربـياتـ

خالئی که در اثر خروج اين کادرهای با تجربه در اقـتصاديات تـاجـيکستان بوجود آمد جمهوری را در ورطه . بردند

 ."وری کامال  مضمحل گرددرفت که جمه های مالی جهانی نرسيده بود بيم آن می اقتصادی مهلکی قرار داد که اگر کمک
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 فصل بيست و نهم

 

 فروپاشی اتحاد شوروی و استقالل تاجـيکستان

 

ها اتحاديه سياسی و  ده ۱۹۳۹و سازمان مردمی رستـاخيـر در سال " رو به رو"در پی تـأسيس محفل سياسی  

در " آشکارا"در اوراتـپه، " توحـد"در نارک، " درفـش کاويان. "اجتماعی در مناطق گـونـاگـون کشور ظهور کردند

آنها بازسازی، توسعه اقتصادی و . در خاولينگ وغيره تشکيل شدند" باختر"آباد،  درشهر لنين" احيای خجند"کوالب، 

 .ای خود قرار دادند اجتماعی کشور، گسترش دموکرأسی، احيای فرهنگ ملی و سنن دينی را هدف برنامه

در شهر بخارا تـأسيس شدند و با تـأکيـد " آفتاب سغديان"شهرسمرقند و  در" سمرقند"جمعيت  ۱۹۳۹در همان سال 

کند، تـأسيس، گسترش مکتب، معارف و  بر اينکه در قلمرو ازبکستان نزديک به چهار ميليون تاجيک زندگی می

 .مطبوعات تاجيک را پايه کار خود قرار دادند

ها توسط  و خيابان ها کوچه. ی اعتراضی برگزار شددر ميدان مرکزی شهر دوشنبه نمايش ۱۹۹۰در يازدهم فوريه 

اين . شد ها و سربازان بسته شده بود و ميان نمايندگان تظاهرکنندگان و حکومت گفت و شنود پيش برده می زرهپوش

گرفت و سازمان مردمی  شد که کشور برای نخستين انتخابات نسبتا  آزاد پارلمانی آمادگی می نمايش زمانی برگزار می

در همين زمان شايعه پخش شد که گويا پناهندگان ارمنی . شکنی مقامات محلی اعتراض داشت اخيز نسبت به قانونرست

ها عليه  برای گسترش اعتراض ای ند، که اين امر نيز انگيزها وارد شهر دوشنبه شده و دفعتا  صاحب خانه و کاشانه گرديده

 . حکومت شد

بوری کريموف، دولت . هره نوين را در صحنه سياسی تاجـيکستان پديد آوردماه فوريه سه چ های ها و واقعه جريان

 . زاده خداينظروف و حاجی اکبر توره جان

ها در دوشنبه  عالی اتحاد شوروی با شنيدن اخبار ناآرامی دولت خداينظروف رئيس سينماگران و عضو شورای

زاده، قاضی مسلمانان تاجـيکستان بنابر  ر توره جانحاجی اکب. سفر خود را در آلمان قطع کرد و به تاجـيکستان آمد

. کنندگان حضور يافته و اجتماعات شوريده را آرام ساخت های اعتراض تقاضای رهبری کشور بارها در گـردهمـائـی

ريزی تاجـيکستان به عنوان رهبر کميته موقت مردمی نقش  بوری کريموف معاون شورای وزيران و رئيس کميته برنامه

 . کندگـان و رهبری کشور ايفاء کرد ی را ميان اعتراضميانج

وف، منشی اول حزب کمونيست تاجيکستان از  گويد که در نيمه روز سيزدهم فوريه قهار محکم بوری کريموف می

من ساعت شش عصر در برابر آنها صحبت . گـان برآمده و سخنرانی کنم من خواهش کرد که در برابر اعتراض کند



 

136 

 

من براساس تقاضای . عضو تـأسيس يافت ۱۱ان همان روز يک نهادی به نام کميته مردمی متشکل از کردم و در پاي

 .وف رهبری اين کميته را بعهده گرفتم کنندگان و موافقت محکم تظاهر

عالی و  وف منشی اول کميته مرکزی حـزب کمونيست، غايب نظر پاليف رئيس شورای سرانجام قهار محکم

فردای آن پلنوم غيرنوبتی کميته . کنندگان استعـفاء دادند س شورای وزيران در زير فشار اعتراضهللا حياوف رئي عزت

مرکزی حـزب کمونيست تاجيکستان برگزار شد، بوری کريموف و همـچـنين نور تبروف وزير فرهنگ را متهم به 

 .دست شدن با مخـالفان کرد و آنها را از حـزب اخراج نمود خرابکاری و هم

نفر زخمی شدند و تا هنوز روشن نشده است که   ۱۱۱بيست و شش نفر کشته و  ۱۹۹۰يدادهای ماه فوريه در رو

ها و  چه کسی مسئول حوداث خونين ماه فوريه است؟ در اين زمينه ديدگاه. فرمان تيراندازی از جانب چه کسی بوده است

و هم  ۱۹۹۰های اعتراضی فوريه سال  بهر صورت واکنش جامعه هم به نمايش. مختلف وجود داردهای  داوری

 .تيراندازی  به سوی آنها، شديدا  منفی بود

گردی شمار زيادی از  العاده و قيود شب ها و اعالم شرايط فوق تحت تـأثـير چنين فضا و تشديد تبليغات حـزبی

ا داشتـند تا مطبوعات مسکو که جانب حکومت ر. نامزدهای سازمان رستاخيز و روشنفکران مستقل، شکست خورند

 .داد افزايش می را اعتراض روشنفکران نوين تاجـيکستان را ادامه دادند و اين امر یها حمله به نيروها مدت

ماه از آن جهت برای ما ناگوار  وقت آکـادمـی علوم تاجـيکستان گفته بود که فاجعه بهمن شادمان يوسف، کارمند آن

نمايش گذاشت و فضا و تصويری را بوجود آورد که مردم از تاجـيکستان بود، که مطبوعات، خلق ما را بطور منفی به 

 .هراس داشتند

های  تشبث. اعتمادی را ايجاد کرد رويدادهای فوريه فاصله ميان حکومت و مردم را بـيشتر ساخت و روحيه بی

اصالحات اقتصادی،  وف مبنی بر تقسيم زمين برای ساختن منازل شخصی و کمک مالی دولت به آنها، آغاز  قهارمحکم

اعالن تعطيل روزهای عيدهای مذهبی و ملی، کوشش برای آموزش زبان تاجيکی و غيره مساعی او نتوانست کارا افـتد 

از اين رو او با انـتخابات مستقيم رياست جمهوری مخـالفت کرد و به . چون رهبر خيرخواه کشور تثـبـيت کند و او را هم

يف، منشی سابق کميته مرکزی حـزب  وف در برابر او رحمان نبی مخـالفان محکم. ردگيری در پارلمان اکتفا ک رأی

وف  رأی بدست آورد و بدين ترتيب محکم ۱۸۱وف  رأی و محکم ۳۹يف  نبی. کمونيست تاجـيکستان را کانديد کردند

 . نخستين رئيس جمهور تاجـيکستان برگزيده شد

. کرات تاجـيکستان به رسم اعتراض دست به اعتصاب غذا زددر همان روزها، شادمان يوسف مـؤسس حـزب دمو

 .اين اعتصاب در نوع خود در تاريخ معاصر سياسی تاجـيکستان، نخستين اعتصاب بود

از طرف  ۱۹۹۱های فروان در بيست و يکم ژوئـن سال  حـزب دموکرات و سازمان رستاخيز ملی، پس از تالش

در نهم ژوئـن همان سال، نخستين کنگره حـزب نهضت اسالمی اتحاد . وزارت دادگستری تاجـيکستان رسما  ثبت شد

 .جماهيرشوروی در استراخان شوروی برگزار شد که حـزب نهضت اسالمی تاجيکستان نيز جزء آن بود

چـف در استراحتگاه کريمه،  ، بازداشت رئيس جمهور گربا۱۹۹۱برای کودتای دولتی در مسکو در اوت  کوشش

در حاليکه . العاده همه و همه با سکوت و رضايت رهبری تاجـيکستان مواجه گرديد ی وضع فوقاعالم کميته دولت

شدند،  های مستقل آماده می نيروهای امنيتی برای بازداشت سران حـزب دموکرات و سازمان مردمی رستاخيز و روزنامه

 .العاده شکست خورد و اوضاع عوض شد کميته دولتی وضع فوق

ـيکستان دربيست و چهارم اوت نمايشی برگزار کرد و در آن طلب نمود که فعاليت حـزب حـزب دموکرات تاج

 .نـد به دادگاه کشانيده شوندا کمونيست در تاجـيکستان منع شود و آنهائيکه از تبدالت در مسکو طرفداری کرده
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اجـيکستان برپا شد و گـردهمـائـی در ميدان مرکزی شهر روبروی پارلمان ت ۱۹۹۱ام اوت  در بيست و نهم و سی

وف رئيس جمهور، قدرالدين اسالنوف رئيس شورايعالی و  طرفدران تبدالت اخير را محکوم کردند و استعـفاء قهار محکم

گان از استعفاء اسالنوف و  وف استعفاء داد و اعتراض کند قهار محکم. هللا احياوف نخست وزير را تقاضا نمودند عزت

 .احياوف دست کشيدند

از نمايندگان تاجـيکستان به سروری قدرالدين اسالنوف در آخرين نشست نمايندگان مردم اتحاد شوروی  سی نفر

پرسی ماه  بايست در باره سرنوشت اتحاد شوروی  که اکثريت مردم در همه اين نشست می. در مسکو اشتراک کردند

 . گرفت ازحفظ آن پشتيبانی کرده بودند، تصميم می ۱۹۹۱مارس 

 .تاجـيکستان را به عنوان کشور مستقل اعالن کرد  ٣۹۹٣ی تاجيکستان به تاريخ نهم سپتامبر عال شوراي

او . کند پرفسور ايرج بشيری نقش سياست نـاحـيوی اتحاد جماهير شوروی در تـاجـيکستان را ترسيم می

ومی در تـاجـيکستان به حساب های مهم اختالف ق را معموال  بـعـنوان يکی از دليل جنوبی –تقسيمات شمالی : " گويد می

و رويهمرفته رهبران بهـتر حس  تر  البته شکی نيز نيست که مردم شمال همواره خود را تحصيل کرده. آورند می

را محض به همين واسطه مرکز اداری جمهوری قرار ( خـجـند)آباد  لنين۱۹۲۹سردمداران شوروی در سال  . کردند می

 .ديگر جاهای جمهوری گسترده شد و قانون کلی جمهوری گرديد هنجا بفيست کمونيسم از آـانمدادند و 

تنها قهار محکموف . در زمان گرباچف حزب کمونيست از هم پاشيد و هر گروه از آن به جمع ديگری پيوست

يوف بر اين عقيده بودند که حزب کمونيست شمال در قدرت سابق خود باقی خواهد ماند و جمهوری را از  و رحمان نبی

در جنوب که مردم در ساختارهای سياسی و رسوم دولت داری تجربه کمتری داشتند . سامانی نجات خواهد بخشيد بی

خود را از زير تحميالت شمال و مسکو بيرون بکشند  طوری شده دانستند که بايد هر آنها تنها می. بود اوضاع پيچـيده تـر

بـيش از هفده حزب يک دولت ائتالفی چندين حزبی با سرداری عاقبت پس از يک سال جستجو و تکاپو و تشکيل . و بس

حزب نهضت اسالمی و . های شناخته شده در سطح شوروی تشکيل دادند غير رسمی دولت خدانظروف، يک از بدخشانی

 .رفتند تالف به حساب میـده ائنهای تصميم گير حزب دموکرات جناح

تر نمود چون اين انـتخابات نه تنها تعيـين  کستان را مرکب مشکالت تـاجـي ۱۹۹۱در انتخابات  يوف موقعيت نبی

کننده رئيس جمهور بلکه شاخص برتری قومی، نـاحـيوی و ايدئولوژيکی شمال بر جنوب نيز بود و البته اين برای 

 ."ها به هيچ وجه قابل قبول نبود جنوبی
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 ام فصل سی

 

 کشمکش حزب اسالمی و کمونيست بر سر قدرت

 

 ها کمونيست. افـتـتاح شد ٣۹۹٣ست و دوم حـزب کمونيست تاجـيکستان صبح روز بيست ويکم سپتامبر کنگره بي

در پاسخ به اين نشست، . از ثبت حـزب نهضت اسالمی و اقدام قدرالدين اسالنف مبنی بر ترک حـزب، ناراضی بودند

در شام همان روز فرمان قدرالدين . دگـردهمـائـی از طرف مخالفان حـزب کمونيست در ميدان مرکزی شهر برگزار ش

عالی تاجـيکستان، مبنی بر منع فعاليت حـزب کمونيست و  اسالنوف، سرپرست رياست جمهوری و رئيس شورای

 .های آن خوانده شد مصادره ملکيت

ست باي گويد بعـد از اينکه فرمان خوانده شد، گـردهمـائـی می گوی اين گـردهمـائـی می ميربابا ميررحيم، سخن

اما به تحريک چند نـفر از فعاالن اين گـردهمـائـی مسـألـه پايـئن آوردن مجسمه لنين در ميدان آزادی . شد پراکـنده می

 .ای دراين زمينه طرح نشده بود گويم که قبال  هيچ برنامه من با قاطعيت می. طرح شد

در ميدان آزادی هزاران نفر جديدا   گرد . ها شد العمل جدی کمونيست شکستن پيکره لنين بهانه مناسبی برای عکس

گـردهمـائـی ميدان آزادی بعدها به نام گـردهمـائـی . داشتند آمدند، خشم و غضب خود را از شکستن مجسمه لنين ابراز 

وهاب واحدوف به نمايندگی از حزب کمونيست در گـردهمـائـی سخنرانی مختصری .  ها شهرت کسب کرد کمونيست

البته . اسالنوف و اکراموف را مطرح نمود و قرارها را عليه حـزب کمونيست غيرقانونی دانستکرد و استعـفاء 

گـردهمـائـی ميدان آزادی اين امکان را داشت که جريان آن مستقيما  توسط راديو تاجـيکستان در سراسر جمهوری پخش 

 . گرديد

ن اسالنوف را برکنار کرد، در شهر دوشنبه عالی قدرالدي تحت فشار گـردهمـائـی ميدان آزادی سرانجام شورای

يف را به عنوان رئيس  العاده اعالم نمود، فعاليت حزب نهضت اسالمی را منع کرد و رحمان نبی وضعيت فوق

 .عالی تاجـيکستان برگزيد شورای

طرفداران حـزب نهضت اسالمی، حـزب دموکرات و سازمان رستاخيز در دفاع از اسالنوف و اکراموف در 

ها همان روز پراکـنده شد اما گـردهمـائـی مخـالفان آنها  گـردهمـائـی کمونيست. بر بنای کميته اجـرائيه شهر گرد آمدندبرا

 .تا پانزده روز ديگر ادامه يافت... ( حزب نهضت اسالمی، سازمان رستاخيز، )

اچف، به خاطر برابری در گری فرستادگان ميخائيل گرب در نتيجه ميانجی ۱۹۹۱يف درچهارم اکتبر  رحمان نبی

 .العاده ملغی شد عالی کنار رفت، منع فعاليت حـزب نهضت اسالمی رفع گرديد و وضع فوق انتخابات از مقام شورای

ها  يف در ناحيه رحمان نبی. در جريان مبارزه انتخاباتی رياست جمهوری روياروئی بين هشت نامزد شدت گرفت 

کرد و سخنرانی او برای آنها قابل فهم بود، يعنی اينکه اگر او پيروز شود،  ديدار می اسـاسا  با کارمندان حـزبی و دولتی
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کرد که برای  اما خداينظروف از مفاهيم صحبت می. تغيـيری پيش نخواهد آمد و همه در مقامات خود باقی خواهند ماند

يد اقـتصاد را از چنگال سياست و با: " گفت خـدايـنظروف از جمله می. اکثر مردم ناآشنا و غيرقابل تصور بودند

ريزی  شکنی در سطح مقامات باالی حاکميت معنای خون قانون... های نو قبول کنيم  بايد قانون... لوژی آزاد کرد   ايدئـو

 ."را دارد های پائينی در اليه

دزدی و  که مردم آن را به (های تعاونی شرکت)های نو اقتصادی مانند کوپراتيف  خداينـظروف از ساختار

مسابقه "های مشهور شوروی و آشنا مانند  يف از مفهوم نمود، در حاليکه نبی کردند، پشتيبانی می خوری متهم می مفت

کرد که در پندار و  و چيزهائی صحبت می" باال بردن درآمدها و کاهش مصارف" ؛ "برنامه پنج ساله"؛ "سوسياليستی

 .مان شوروی نقش بسته بودحافظه مردم به عنوان عالمت ثبات و آرامی  ز

در صد آراء  بر  ٩۳يف با کسب  انتخابات رياست جمهوری برگزار شد و نبی ۱۹۹۱بيست وچهارم نوامبر سال 

روسيه جوان دموکرات از نامزدی . در صد آراء را بدست آورده بود، پيروز شد ۸۰رقيب سياسی خود خداينظروف که 

 .دهنده بود های تاجيک، خبر تکان ألـه برای دموکراتيف کمونيست حمايت کرد و درک اين مسـ نبی

هلل  سيد عبدا. جريان ونتايج انتخابات نشان داد که جدائی بين دو بخش مردم تاجيکستان تا چه حدی فراخ است

که يک بخش اهالی از جمله حـزب اسالمی از دولت خداينظروف، : گويد نوری، يکی از بنيادگذاران نهضت اسالمی می

 .کردند يف پشتيبانی می ها بودند، از رحمان نبی کردند و بخش ديگر که کمونيست ها طرفداری می موکراتنامزد د

يف در نخستين جلسه پارلمان بعد از انتخابات رياست جمهوری به  يف، رئيس ستاد انتخاباتی نبی صفرعلی کنجـه

الدين اسالنوف، رئيس سابق پارلمان آن  امه يافت و قدرها اد اما بعد از انتخابات ناآرامی. عنوان رئيس پارلمان انتخاب شد

 .داند ی اختالفات می يف را سرچشمه همـه دهد و نبی های رئيس جديد مجلس ارتباط می را به نتيجه سياست

ای را به نمايش گذاشت که به ادعای مخالفان دولت، حکايت از  تلويزيون تاجيکستان صحنه ۱۹۹۱در مارس 

کرد و اين امر با  وف، وزير داخله تاجيکستان زاده بدخشان می يف با محمد اياز نوجوان کنجـه ی مناسبات خصمانـه

آنها در ميدان شهيدان شهر دوشنبه گرد آمدند و دست به اعتراض . اعتراض گروهی از جوانان بدخشان مواجه گرديد

وف، بلکه با يک رشته  در پشتيبانی از نوجوانهای مخالف دولت به آن پيوستند نه  و جنبش  اما بعدها ساير احـزاب. زدند

 .يف رئيس پارلمان وغيره های سياسی از جمله اصالح قانون اساسی و قانون انتخابات، استعفای کنجـه خواست

برای بررسی . يف نه استعـفاء داد و نه از نوجوانوف عذر خواست برغم فشار گـردهمـائـی ميدان شهيدان، کنجـه

يژه حکومت تـأسيس يافت، ولی اين کميـسيون نتوانست نـتيجه تـفـتـيش خود را سر وقت منتشرکند و واقعه، کميـسيون و

هللا حياوف، نخست وزير و رئيس کميـسيون ويژه بعدا  تعيين پنج روز برای بررسی چنين  عزت. جامعه را آرام نمايد

اما رئيس جمهور در مسـألـه سکوت . کار نيست مسـألـه نازک و غيرعادی را اشتباه دانست و تـأکيـد کرد که شتاب در

 . کنندگان ميدان شهيدان از او تقاضای انحالل پارلمان را کردند کند و اعتراض می

: دولت عثمانف، معاون حـزب نهضت اسالمی پيام گـردهمـائـی ميدان شهيدان را برای پارلمان خواند و گفت که

های  روز خواسته نيم ۱۱، ساعت ۱۹۹۱ر تا فردا، بيست و يکم آوريل کنيم که اگ بار ديگر شما را آگـاه می"... 

گناهی بريزد، مسئووليت بدوش  اگر خون بی. العمل دست خواهند زد گـردهمـائـی کنندگان اجـراء نگردد، مردم به عکس

 ."يف خواهد بود عالی صفرعلی کنجـه شما و رئيس شورای

دربيست ويک آوريل گروهی از نمايندگان پارلمان را گروگان جوانان ميدان شهيدان دست به خشونت زدند و 

يف، رئيس جمهور او را به  يف بعد از اين واقعه استعـفاء داد و در بيست ودوم آوريل رحمان نبی صفرعلی کنجـه. گرفتند

 . رياست کميته امنيت دولتی تاجـيکستان تعيـين کرد
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يف مخـالفت نمودند و استعفای حاجی  د و با استعفای کنجـهبيست وسوم آوريل در شهر کوالب اجتماعی برگزار ش

. زاده، قاضی مسلمانان و مقصود اکراموف، شهردار دوشنبه و ديگر سران اپوزيسيون را تقاضا کردند اکبر توره جان

کنندگان ميدان مرکزی کوالب به شهر  کردند، اعتراض روز ديگرش در حاليکه اهل ميدان شهيدان محل را ترک می

 .وف استقبال کرد هللا دوست  وشنبه آمدند و آنها را در ميدان آزادی معاون رئيس جمهور، نذرد

به . کردند ی قرارهای اخير را طلب می اعتبار اعالن کردن همه عالی بی کنندگان درميدان آزادی از شورای تجمع

يدان شهيدان دو باره در خيابان رو به روی در اين ميانه اهل م. رسيد که پارلمان برای چنين اقدامی آماده بود نظر می

طلبانه در  ديگر بود، روحيه و فضای جنگ  شعارهای هر دو ميدان شديدا  خالف هم. قصر رياست جمهوری خيمه زدند

 .آنها در يک سطح بود

رو يک گروه از جوانان ميدان  از اين. رويا روئی دو ميدان موجب تشويش و اضطراب اکثريت مردم  شده بود

ی  اما به گفته. ها را به اتحاد دعوت کردند آزادی در فاصله بين هر دو ميدان قرار گرفتـند، در آنجا خيمه زدند و طرف

های لفظی، لت و کوب  گيری، حمله های اغواگر در هردو ميدان به گروگان وف، کارشناس سياسی گروه نورعلی دولت

ها منفجر کردند و چند نفر زخمی  ند، نارنجکی را در يکی از ميدانشد هائی که از بيرون اداره می گروه.... پرداختند

با تأسف رويدادهای خونين به وقوع  .کرد ريزی نزديک می بوی خون به مشام هر دوميدان رسيد و آنها را به خون. شدند

 .را از بين برد  پيوست و احتمال هر گونه سازش

يف  نو تـأسيس دفاع تاجـيکستان، رئيس جمهور، رحمان نبیبراساس پـيشنهاد جنرال فرخ نيازوف، رئيس کميته 

قبـضه سالح اتومات  ۱۱۰۰واحـد نـظامی ويژه از جـوانان مـيدان آزادی را تـأسيس کرد و بين آنها  ۱۹۹۱در اول مه 

قبضه سالح در بين  ٩٩۰يک روز بعد از آن، جنرال بهرام رحمانف، فرمانده گـارد رياست جمهوری . تقسيم کرد

 .کـنندگان ميدان شهيدان تقسيم کرد ـمعتج

در پنجم ماه مه ميان طرفداران ميدان شهيدان و آزادی تيراندازی صورت گرفت و چند نفر کشته و زخمی به جا 

و يکی از " صدای مردم"زاده، عضو مجلس و سردبير روزنامه  همان روز در صحن پارلمان مراد شيرعلی. گذاشت

روسيه مستقر در تاجـيکستان  ۱۰۱در اين ميانه ماشين باربری مربوط فرقه . قتل رسيد های روشنفکر تاجيک به چهره

خواست سالح توزيع کند اما بنابر تصميم سران ميدان شهيدان  گويا ره گم کرده و به ميدان شهيدان رسيده بود و می

 .دوباره به قرارگاه خود فرستاده شد

هائی  ی بيرونی و مسلح شدن انسان گی سياسی، مداخلـه تجربه روئی، بیهای اختالفات و رويا  بدين ترتيب بر زمينه

 .های گـونـاگـون داشتند، تاجـيکستان به ورطه خونين وارد شد که ديدگاه

بمحض : " گويد او می. کند را تجزيه و تحليل می ۱۹۹۰های آغازين دهه  پرفسور ايرج بشيری حوادث سال

های حکومت وی  يسيون قوای خود را متشکل ساخته و به ويران نمودن پايهوف در انتخابات، اپوزـي موفقيت نبی

حزب اجتماعی  –يوف بلکه ساختار سياسی  در حقـيقت اپوزيسيون در نظر داشت نه تنها حکومت نبی. پرداخت

ومی و های نـاحـيوی، ق برای حصول اين هدف به ترويج نزاع. کمونيست در تـاجـيکستان را بطور کلی از هم فروپاشد

در دوشنبه اپوزيسيون تمام قدرت سياسی خود را . پرداخت( دهات)ها  ها و قشالق مردمان شهرک بيندر ايدئولوژيکی 

 .عالی تـاجـيکستان نمود يف، رئيس آن وقت شورای صرف از کار برکنار کردن صفرعلی کنجه

مزکری حزب کمونيست به تظاهر اپوزيسيون حاميان خود را از شهرها و دهات آورده در ميدان جلوی سازمان 

 های حاکم برای نجات خود حاميان خود را در ميدان آزادی جمع نموده برعليه طرفداران اپوزيسيون کمونيست. واداشت

يوف به استعفای  با وجود افزايش روزانه افراد به صف تظاهرکنندگان و امکان خونريزی زياد، نبی. به تظاهر پرداخـتند
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عالوه براين، برای اين که بتواند . و درخواست تجديد قانون اساسی جمهوری را نيز رد کرديف رضا نداد  کنجه

اپوزيسيون را از دوشنبه بيرون کند، عده زيادی از جوانان ميدان آزادی را مسلح ساخت و تدريحا  جنگ را از درون 

يف ستون اصلی  کنجه. و کوالب کشيدو مزارع جنوب جمهوری، يعنی به قرقان تپه  عالی و از دوشنبه به کوچه شورای

يف دارای ثبات بـيشتر  يوف را قانع ساخت که دولت او بدون کنجه ولی عاقبت اپوزيسيون نبی. يوف بود حکومت نبی

يف به استعفاء رفت و اکبرشاه اسکندروف از جانب  در نتيجه کنجه. يوف اين سناريو را قبول کرد نبی. خواهد گرديد

يوف را از  آنگاه اپوزيسيون، با کمک اسکندروف، تدريجا  دست نبی. عالی تـاجـيکستان گرديد ایرئيس شور اپوزيسيون

نقطه عطفی بر قدرت مطلق حزب کمونيست در  وفيـ امور مهم رياست جمهوری کوتاه کرد و نهايت با خلع نبی

 ."تـاجـيکستان نهاد
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 سخن آخر مـؤلـف

 

 تاجيکان در آستانه قرن بيست و يکم

 

اجيکان آغار قرن بيست را با زندگی و کار درقلمرو چند دولت از جمله امارت بخارا، خانگيری قوقند، ترکستان ت

روس و افغانستان با ميراث پراکـنده افکار سياسی و اجتماعی پـيشنيان خود، با شرکت درجه دوم در حيات سياسی اين 

 .ای فرهنگی استقبال کردندها، با اقتصادی ناتوان اما با ثروتی سرشار از غن دولت

های سياسی و  با فعاليت ۱۹تاجيکان در نيمه دوم قرن   احمد دانش، نويسنده، متفکر بزرگ و چهره برجسته

پروری را اساس گذاشت که هدف آن اصالحات سياسی در  سنگ خود جنبش معارف اجتماعی و آفرينيش آثار گران

 .امارت بخارا بود

های اصالحی احمد دانش از طرف حاکميت آن دوران، پيروانـش را  پرورانه  و طرح پذيرفته نشدن افکار معارف

 .آمد، کرد ميانه می ای که از قلمرو ترکيه و روسيه به سوی آسيای طلبانه های اصالح نيازمند به الهام گرفتن از انديشه

ر امارت بخارا، نيرو ها  د روسيه، جنبش جديدی ۱۹۰۱ – ۱۹۰٩دموکراتيک  –تحت تـأثـير انقالب بورژوا 

الحمايه آن قرار گرفته بود، با دستور و پشتيبانی امپراتوری  امارت بخارا که بعد از شکست در برابر روسيه تحت. گرفت

پترزبورگ  کرده سن اميرسيدعالم خان، تحصيل. های نو سياسی برآمد روسيه در صدد ايجاد رابطه و کارکردن با جريان

. ها دست به اصالحات زد جديد های و عقيدهها  ت امارت بخارا نشست و با استفاده از طرحبه تخ ۱۹۱۱روسيه در سال 

 . ها زد دست به قتل عام جديدی ۱۹۱۰اما امير اين اصالحات را در نيمه راه قطع کرد و در سال 

ای روس، حـزب ه ها و به ويژه جناح انقالبی آن به ترکستان روسيه فرار کردند و در آنجا با کمک بلشويک جديدی

بخارا از طرف ارتش سرخ اشغال شد و اميرعالم خان  ۱۹۱۰در دوم سپتامبر سال . کمونيست بخارا را تـأسيس نمودنـد

 .به بخارای شرقی و سپس به افغانستان فرار کرد

اندن طلبانه و برگرد ام قرن بيست در قلمرو امروز تاجـيکستان جنگ استقالل ی سی تا نيمه ۱۹۱۰از دسامبر سال 

 .تحت فرماندهی انورپاشا بود ۱۹۱۱امير برتخت امارات بخارا بر ضد ارتش سرخ ادامه يافت که اوج آن در سال 

بندی ملی  ی را در باره تقسيما  مصوبه ۱۹۱٩ژوئـن سال  ۱۱روسيه در ( بلشويک)کميته مرکزی حـزب کمونسيت 

های  کميـسيون پس از بحث. همين مسـألـه تـأسيس کرد ميانه تصويب کرد و کميـسيونی را در رابطه با مرزهای آسيای

ضرورت تـأسيس يک واحد ملی مستقل برای تاجيکان  ۱۹۱٩پايان سال  ميانه در زيادی در باره مرزبندی ملی در آسيای

 .را رد کرد وتشکيل جمهوری خودمختار تاجـيکستان را در چهارچوب جمهوری ازبکستان تصويب نمود

صدرالدين عينی که از يکسو " نمونه ادبيات تاجيک"شد، کتاب  يت ملی تاجيکان انکار میدر همين دوره که هو

کرد که تاجيکان از قديمی ترين مردمان بومی  بيانگر تاريخ و ادبيات غنی و کهن تاجيکان بود و از سوی ديگر اثبات می
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ميته مرکزی حـزب کمونيست روسيه ممنوع اين اثر اندکی بعد از انتشار از طرف ک. منتشر شد ،باشـند میميانه  آسيای

 . اعالن گرديد، از فروش بازماند و آتـش زده شد

. تـأسيس جمهوری خود مختارتاجـيکستان در چهارچوب جمهوری ازبکستان اعالم شد ۱۹۱٩در پانزدهم مارس 

وری تاجـيکستان ملحق بادام پس از شورش مردم آن از ازبکستان جدا و به جمه منطقه کان ۱۹۱۹در چهاردهم سپتامبر 

العاده شورای جمهوری خود مختار تاجـيکستان، اعالميه تـأسيس جمهوری  شد و در پانزدهم اکتبر، انجمن فوق

 .در همين سال نخستين تـآتـر تاجيک در شهر دوشنبه بنياد گذاشته شد.  تاجـيکستان را به تصويب رسانيد

ی طرفدار امير بخـارا و يکی از سران باسماچيان از افغانستان ابراهيم بيگ، فرمانده نيروها ۱۹۸۱در ماه مارس 

به تاجـيکستان حمله کرد و در بيست وسوم ژوئـن همان سال اين گروه توسط نيروهای ارتش سرخ و با کمک دولت 

 .افغانستان تارومار شد

ه به تشکيل کلخوزها و در تاجـيکستان اجـراء نشد بلک" زمين به دهقانان"روند اصالحات بلشويکی زمين، يعنی 

 .بعدتر سفـخوزها شروع کردند

های عادی در دوره ترور  مداران، روشنفکران، روحانيون و انسان صدها نفر از سياست ۱۹۸۱ – ۸۳های  در سال

وقت تاجـيکستان با استفاده از روابط شخصی  بـابـا جان غفوروف، رهبر آن . استالينی زندانی، تبعيد و تيرباران شدند

 .تا حدی توانست جلو گستردگی ترور استالينی را در تاجـيکستان بگيرد خود

جشن ده روز فرهنگی و  ۱۹٩۱در سال . نخستين انتخابات پارلمانی تاجـيکستان برگزار شد ۱۹۸۳يازده آوريل 

 .هنری تاجـيکستان در مسکو برگزار گرديد

 ۱۹٩۱در سال . تصادی در تاجـيکستان متوقف شدها برنامه اق با شروع هجوم آلمان به سرزمين اتحاد شوروی، ده

 . آکـادمـی علوم تاجـيکستان تشکيل شد و صدرالدين عينی به عنوان نخستين رئيس آن برگزيده شد

بـابـا جان غـفوروف، رهبر تاجـيکستان به عنوان رئيس پژوهشگاه خاور شناسی اتحاد شوروی  ۱۹٩٦در سال 

ه عنوان دبير اول کميته مرکزی حـزب کمونيست تاجـيکستان انتخاب گرديد و بعد تعيين شد وتورسون اولچـه بـايـف، ب

 .ش برکنار شدا از مقام ۱۹٦۱از پنج سال کار در 

اين دوره با توليد يک ميليون تن پنبه . رهبری تاجـيکستان را بعهده داشت ۱۹۳۱تا  ۱۹٦۱جبار رسولـوف از سال 

 .شود و فشار شديد بر روشنفکران مشخص می

گيری مبارزه قدرت، برکنار شد و قهار  يف در رأس حـزب قرار داشت و با اوج رحمان نبی ۱۹۳٩تا  ۱۹۳۱از 

. وقت اتحاد شوروی استقبال کرد چـف، رهبر آن او از بازسازی و علنيت ميخائيل گربا. جای او برگـزيده شد وف به محکم

 .وف با مردم تيره شد روابط محکم ای، و کشته و زخمی شدن عده ۱۹۹۰اما با رويدادهای فوريه 

. های وسيع مردم را با هم متحد ساخت اعالم بازسازی، مسـألـه احياء و نگهداری خط و زبان تاجيکی گروه

 .زبان تاجيکی را به عنوان زبان دولتی به رسميت شناخت ۱۹۳۹پارلمان تاجـيکستان در سال 

تـأسيس " حـزب دموکرات تاجـيکستان"و " ی رستاخيزسازمان مردم"؛ "رو به رو"محفل سياسی  ۱۹۹۰در سال 

که حـزب اسالمی تاجـيکستان جزء آن بود، در استراخان " کنگره حـزب نهضت اسالمی اتحاد شوروی"نخستين . شدند

 .اما رهبری تاجـيکستان از ثبت حـزب نهضت اسالمی اباء ورزيد. شوروی برگزار شد

هام پشتيبانی از تبدالت هيجـدهم و بيستم اوت همان سال در مسکو و به ات ۱۹۹۱ام اوت  وف در سی قهار محکم

. های حـزب کمونيست تاجـيکستان، از مقامـش برکنار شد فشار نيروهای جديد سياسی تاجـيکستان و مصادره ملکيت

ـزب قدرالدين اسالنوف، رهبر جديد تاجـيکستان از عضويت حـزب کمونيست استعـفاء داد و فرمان منع فعاليت ح
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او پس از شکستن پيکره لنين در دوشنبه و زير فشار هواخواهان حـزب کمونيست برکنار شد و . کمونيست را صادر کرد

 .عالی و سرپرست رياست جمهوری انتخاب شد يف به عنوان رئيس شورای رحمان نبی

چـف از مقام خود  يل گرباگری فرستادگان ميخائ های اعتراضی مخـالفان او و ميانجی يف بعد از نمايش رحمان نبی

در صد رأی در برابر  ٩۳کنار رفت و در نخستين انتخابات رياست جمهوری شرکت کرد و با بدست آوردن 

 .در صد رأی را بدست آورده بود، به عنوان نخستين رئيس جمهور تاجيکستان انتخاب شد ۸۰خداينظروف که  دولت

 ۱۹۹۱مارس  ۱٩وف، وزير داخله تاجـيکستان، در  پس از نمايش تلويزيونی محکمه محمد اياز نوجوان

عالی تاجـيکستان  يف، رئيس شورای گـردهمـائـی از سوی طرفداران او در ميدان شهيدان بر عليه صفرعلی کنجـه

 .يف پايان يافت گيری نمايندگان پارلمان توسط  مخالفان دولت و استعفای کنجـه برگزار شد که با گروگان

يف در ميدان آزادی گردآمدند و از پارلمان لغو همه قرارهای  طرفداران کنجـه ۱۹۹۱وريل در بيست و چهارم آ

" لـعل بدخشان"روز بعد آن طرفداران حـزب نهضت اسالمی، حـزب دموکرات، سازمان رستاخيز و . خواستند اخير را 

ی و جنگ را در تاجيکستان سبب ريز روياروئی دو ميدان و مسلح شدن آنها، آغاز خون. در ميدان شهيدان گرد آمدند

 .گرديد

را مبنی بر تـأسيس حکومت مصالحه ملی  ای يف با مخـالفان دولت سازشنامه رئيس جمهور نبی ۱۹۹۱در هفتم مه 

مخـالفان نيروهای . بس دست داد، اما از بين رفت در نتيجه گفت و شنود طرفين چندين بار امکان آتش. امـضاء کرد

 .نامند عامل اصلی  در تشديد جنگ و بحران در تاجيکستان میروسيه و ازبکستان را 

يف را از مقام رياست جمهور  عالی تاجـيکستان استعـفاء نبی در خجند اجالس شورای ۱۹۹۱در آخر نوامبر 

 هللا جانف را عالی و عبدالملک عبد پذيرفت و امامعلی رحمانف، رئيس کميته اجـرائـيه کوالب را به عنوان رئيس شورای

 .وزير تاجـيکستان اعالم کرد به عنوان نخست

جنگ در منطقه شرق و مرزی تاجـيکستان و افغانستان ادامه يافت و برای يک مدت کوتاه اپوزيسيون دولت، 

های  قتل. هواپيماهای ازبکستان ناحيه قراتگين را بمـباران کردند. ناحيه غرم را به عنوان جمهوری اسالمی اعالن کردند

 .های حقوق بشر محکوم نمودند و زندانی ساختن طرفداران اپوزيسيون را سازمان بدون محکمه

مخـالفان خواستار مذاکره با روسيه بودند و در ابـتـداء از . در مسکو گفت و شنود طرفين آغاز شد ۱۹۹٩در سال 

در نشست . مـضاء رسيددر نشست دور دوم در تهران سازشنامه موقت به ا. ورزيدند گفتگو با رهبری دوشنبه اباء می

 .بس تشکيل شد و مبادله اسيران به عمل آمد آباد کميـسيون نظارت برآتش اسالم

ديدار امامعلی رحمانف، رئيس . آوردهای اندک داشتند دست ۱۹۹٦و  ۱۹۹٩دور نوبتی گفت و شنودها در سال 

 .مديگر را فراهم ساختجمهور با سيدعبدهللا نوری رهبر حـزب نهضت اسالمی زمينه نزديک شدن مواضع ه

در مسکو سازشنامه عمومی استقرار صلح به امـضاء رسيد و در سپتامبر همان  ۱۹۹۱در بيست و هفتم ژوئـن 

در سازشنامه صلح برای اپوزيسيون سی . ملی  تـأسيس شد سال  سران اپوزيسيون از خارج بازگشتند و کميـسيون آشتی

 .بينی شده بود افراد مسلح آنها با نيروهای دولتی پيشدرصد سهم در ساختارهای دولتی  و پيوستن 

ملی همه پرسی در کشور در ششم سپتامبر برگزارشد و تعديالتی در قانون اساسی  براساس پيشنهاد کميـسيون آشتی

بوجود آمد و از جمله زمان دوره رياست جمهوری از پنج سال به هفت سال باال برده شد و پارلمان دو اتاقه تـأسيس 

برای هفت سال به عنوان رئيس جمهور انتخاب  ۱۹۹۹امامعلی رحمانوف، در نتيجه انتخابات  ششم نوامبر سال . رديدگ

 .شد
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جشن هزار و صد سالگی سلسله سامانيان، همچون بنيادگذاران نخستين دولت تاجيکان بعد از اسالم در تيرماه 

اجيکان در ازبکستان هويت ملی خود را از دست دادند در طی قرن بيستم بخشی ازت. در شهردوشنبه برگزار شد ۱۹۹۹

های قومی تاجيکان  جمعی و تصفيه کشتار دستهبيست  قرنهای ملی مواجه بودند و در پايان  و در افغانستان با نا برابری

نان و کيان چين تاجيکان همراه مسلما در واليت سين. گرا و بنيادگرای اسالمی طالبان صورت گرفت از طرف امارت قوم

طلبانه زير فشار حکومت مرکزی قرار دارند و آنها امکان آموزش به زبان مادری و دسترسی به  های جدا جنبش

 .مطبوعات ملی را ندارند

های شهروندی و وضع بد اقتصادی، صدها هزار از جوانان تاجيک را مجبور به ترک وطن و  پيآمد جنگ

در تاجـيکستان . ا در غربت قرن بيست و يک را پـيشواز گرفتندروسيه کرده است و آنه  جستجوی کار در سرزمين

حضور . رود اصالحات اقتصادی و سياسی، روند گسترش صلح و ثبات برغم مشکالت اما گام به گام به پيش می

 .برد نيروهای روسيه در تاجـيکستان استقالليت آن را زير سئوال می

يکم با شروع عمليات نظامی اياالت متحده امريکا در  جمهوری تاجـيکستان، در نخستين سال قرن بيست و

های خود را در اختيار  پيمان واشنگتن در مبارزه بر ضد تروريسم تبديل يافت، حريم هوائی و فرودگاه افغانستان به هم

  .المللی ضد تروريسم قرار داد نـيروهای نظامی اياالت متحده امريکا و ائتالف بين

 

 پايان
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  ٣۹۹٣سال 

اين در اوضاع  و احوالی بود . عالی تـاجـيکستان در نهم سپتامـبر استـقالل جمهوری تـاجـيکستان را اعالن کرد شورای

 .داده بود ءام اوت استعـفا پارلمان و تظاهرات سیکه کشور رئيس جمهور نداشت و نخستين رئيس جمهور تـاجـيکستان زير فشار 

اما قدرالدين اسالنوف در بيست و سوم . را خواندميه استقالل درالدين اسالنوف اعالقعالی تـاجـيکستان  رئيس شورای از اينـرو

ميدان مرکزی شهر  کشيدن مجسمه لنين از سپتامـبر، يک روز بعد از اعالن منع فعاليت حزب کمونيست تـاجـيکستان و به زير

دبير اول سابق  ،وفيـ  رحمان نبی. برکنار شـدعالی  رياست شورایهـا از مقام  دوشنبه زير فشار پارلمان و گردهمايی کمونيست

عالی تـاجـيکستان انـتخاب شــد، امـا او نيز زيـر فشـار  رئيس شورایکميته مرکزی حزب کمونيست تـاجـيکستان به عنوان 

ضـد کـمونيـستی و درخـواسـت ميخائـيل گـورباچــف، رئيـس جـمهور اتحاد شوروی به عنوان يکی از نامزدهای  تظـاهرکـنندگان

يـوف در انتخـابات بيست و چهـارم نوامبر رياست   رحمان نبی. انتخـاباتی رياست جمهوری از مقام رئيس مجلس کنار رفت

 . دجمهوری بر رقيب اساسی خود دولت خدايـنظروف پيروز آم

 

 ٣۹۹٦سال 

هـای  در ماه. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دوم مارس جمهوری تـاجـيکستان را به عضويت آن سازمان پذيرفت

مارس و آوريل در ميدان شهيدان و آزادی در مرکز دوشنبه، از طرف مخالفان و طرفداران حکومت تـاجـيکستان 

 . ريزی و جنگ شهروندی گـرديـد ونخ در فرجام باعثبه عمل آمد، که  هـائی گردهمائی

، اما داد ءاستعـفا مخالفان حکومت زير فشار مسلحانه ، رئيس جمهور تـاجـيکستان در هفتم سپتامـبريوف رحمان نبی 

نمايندگان سازمان ملل  در نوزدهم سپتامـبر با سران نيروهـای سياسی تـاجـيکستان گفت و . زد و خوردهـا کماکان ادامه يافت

يوف، رئيس سابق مجلس و رستم  در بيست وچهـارم اکتبر جبهه خلق تـاجـيکستان تحت رهبری صفرعلی کنجه.  کردندشنود 

در نوزدهم نوامبر جلسه .  نشينی مجبور شـدند عبدالرحيم به شهر دوشنبه حمله کردند، يک روز بعد با تـلفات زيادی به عقب

عالی  رئيس شورای را به عنوان علی رحمانوف يوف را پذيرفت و امام  ن نبیرحما یاستعـفا برگزار شـد، ی در خجندلعا شورای

  .کرد و او را سردار دولت اعالن نمودتـاجـيکستان انتخاب 

 

  ٣۹۹١سال 

هواپيماهـای . کافرنهـان، رامت، غرم و مناطق شرقی تـاجـيکستان ادامه يافتهـای  در ناحيه  در ماه ژانويه جنگ

المنافع بنابر درخواست تـاجـيکستان در شهر  هـای جامعه مشترک سران دولت. مناطق را بمباران کردند نظامی روستاهـای اين

. ی فرستادن نيروهـای پاسدار صلح به تـاجـيکستان به امضاء رسانيـدند قرارهـائی را در باره( پايتخت بالروسيه)منسک 

نبه تـأسيس يافت و آقای عصمت کيتونی به عنوان نخستين نمايندگی دائمی سازمان ملل متحد در اول فوريه در شهر دوش

هللا سعيدف،  در همين ماه سنگک صفروف، يکی از فرماندهـان برجسته حکومت و فيض. ی آن وارد تـاجـيکستان شـد فرستاده

 ی تـاجـيکستان معاهدهدر بيست و پنجم مه ميان روسيه و . شتندکـديگر را وزارت داخله تـاجـيکستان همـ ی فرماندهی بريگاد ويژه

بيستـم ژوئن دادگاه عالی تـاجـيکستان فعاليت چهـار حزب مخالف و شماری از . دوستی، همکاری و کمک متـقابل امضاء شـد

در سيزدهم مخالف دولت  هـای گروه. هـا عضو اين احزاب بازداشت، زندانی و يا کشته شـدند نشريات را ممنوع اعالن کرد و ده

ايفگينی . حمله کردند، که در نـتيجه آن بيست وپنج نظامی روس کشته شـد  انان روسيه در تـاجـيکستان مسلحانهژوئيه بر مرزب

پريماکوف، رئيس خدمات کشف خارجی فدرال روسيه با رهبران نهضت اسالمی تـاجـيکستان درآخر ماه ژوئيه در تهران 
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شورای امنيت سازمان ملل متحد و رهبری روسيه در ماه اوت . مالقات کرد و ضرورت تحقـق صلح را با آنهـا درميان گذاشت

 . از حکومت تـاجـيکستان تقاضا کردند که گفت و شنود را  با مخالفان آغاز نمايد

 

    ٣۹۹۹سال 

در .  نخستين دور گفتـگوی صلح تـاجـيکان تحت سرپرستی سازمان ملل متحد در پنجم آوريل در مسکو برگزار شـد

ورای عالی تـاجـيکستان  پست رياست جمهور را در تـاجـيکستان احياء کرد و تاريخ  انتخـابات رياست جمهوری بيستـم ژوئيه ش

تاريخ انتخـابات  از بيست و پنجم سپتامـبر به ششم نوامبر به عقب انداخته . اپوزيسيون انتخـابات را تحريم کرد. را معيـن ساخت 

حاجی اکبر توره  وعالی  اول رئيس شورای رهبری عبدالمجيد دوستف، معاون تحکومت تح  شـد، در اين ميانه بين هيئت

در . عهدنامه تبادله اسيران به امضاء رسيد آباد و در اسالم بس معاون اول گروه اپوزيسيون در تهران سازشنامه آتش زاده، جان

به دست علی رحمانوف با  شم نوامبر امامدر ش .آباد تـشکيل شـد در نشست اسالمبس  ون مشترک نظارت آتشيکميساول نوامبر 

زمان با  و هم رئيس جمهور تـاجـيکستان انتخاب شـد به عنوان در مقابل عبدالملک عبدهللا جانوف ءدر صد آرا شصت آوردن

 .اسيران ميان حکومت و اپوزيسيون به عمل آمد ی در خـاروق مبادله. انتخـابات قانون اساسی جديد نيز پذيرفته شـد

 

 ٣۹۹۱سال 

در همين . در دهم ماه مه روبل تـاجـيکی  وارد بازار شـد. عالی تـاجـيکستان برگزار شـد در ماه نوامبر انتخابات مجلس

، نذرهللا دوستوف، معاون وزير حمل (کشور)ماه تعدادی از اعضای هيئت رهبری حکومت از جمله يعقوب سليموف، وزيرداخله 

در هفدهم و نوزدهم ماه مه در کابل با .  نوان مخالفان روند صلح از حکومت اخراج شـدندی ديگری به ع و عده( ترابری)و نقل 

با سيد  علی رحمانوف، رئيس جمهور تـاجـيکستان مالقات امامرئيس دولت اسالمی افغانستان  ،الدين ربانی گری برهـان ميانجی

هفدهم اوت در نشست نوبتی در تهران اصول اساسی رسيدن  عبدهللا نوری، رهبر اتحـاديه اپـوزيسيون تـاجـيک برگزار شـد و در

به دوشنبه و  جهـان در بيست و سوم ماه مه برای نخستين باران رهبر اسماعيلي چهـارم، آقاخان. به صلح و تفاهم ملی معين گرديد

 .آغاز يافته بود ۱۹۹۸هـای او به مردم بدخشان تـاجـيکستان از سال  البته کمک .خـاروق سفر کرد

 

  ٣۹۹۱سال 

تپه برخورد مسلحانه به عمل آمد، در نتيجه آن محمود  در بيستـم ژانويه بين دو جزتام ارتش تـاجـيکستان در قورغان

زمان عباد بايمتوف، شهردار  يوف، فرماندهی بريگارد اول وزارت دفاع کنترل شهر را به دست گرفت و هم خدای بردی

غال کرد و هر دو دوشنبه را تهديد کردند و در دوم فوريه تا پانزده کيلومتری شهر دوشنبه زاده کارخانه آلومينيوم را اش تورسون

  يوف را اجراء کرد و محمد سـعيد عبـيدهللا علی رحمانوف، رئيس جمهور يکی از تقاضاهـای خدای بردی امام. پيشروی کردند

سازشنامه تـاجـيکستان  اجتـماعیهـای  ياسی و سازمانـس هـای در ماه مارس حزب. يوف، معـاون اول نخـست وزيـر استعـفاء داد

در سيزدهم مه در منطقه اوراتپه نمايش اعتراضی به زد وخورد . ـنداپوزيسيون تـاجـيک پذيرفت بدون اشتراک تفاهم عمومی را

درماه دسامبر در . ه يافتانجاميد که در اثر آن پنج نفر کشته شـدند اما نمايش اعتراضی در خجند چندين روز بدون برخورد ادام

 . علی رحمانوف، رئيس جمهور و عبدهللا نوری، رهبر اپوزيسيون عهدنامه  تفاهم را به امضاء رساندند افغاسنتان امام

 

  ٣۹۹٧سال 

در بيست وهفتم ژوئن در مسکو از . جان به سالمت بردقصد  وءسام آوريل در خجـند از  درسیعلی رحمانوف  م اما

عفو "مجلس عالی در اول اوت قرار . مـلی امضاء گـرديـد  نوری سازشـنامه عـمومی صـلح و تفـاهم جانب رحمانوف و
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به کار آغاز ون مصالحه ملی در شهر دوشنبه يماه کميس در همين .تصويب کردرا " هـای سياسی و نظامی کنندگان برخورد  شرکت

تذکره ) هـای درهمين ماه شناسنامه. فغانستان به پايان خود رسيددر ماه سپتامـبر روند بازگشت پناهندگان تـاجـيک از ا. کرد

يوف بار ديگر دست به حمله زد و در شهر دوشنبه  در ماه ژوئن خدای بردی. جديد در جمهوری توزيع گـرديـد( تابعيت

ابق مسلح در دوم دسامبر در دوشنبه رضوان سدريوف، رهبر گروه س. طرفداران يعقوب سليموف هدف آتش قرار گرفتند

ی  در پانزدهم دسامبر هواپيمای مسافربری تـاجـيک در شهر شارجه امارت عرب سقوط کرد و همه. اپوزيسيون ترور شـد

 .کشته شـدندسرنشينان آن 

 

  ٣۹۹٩سال 

تـاجـيکستان  دموکرات مردمی علی رحمانوف، رئيس جمهور تـاجـيکستان به عنوان رئيس حزب در هيجده فوريه امام

صادر کردند که  یا فيصلهتـاجـيکستان  کننده به کمکهـای  در بيستم ماه مه در پاريس گروه مشورتی دولت و سازمان. ـدانتخاب ش

دره چهـار  در بيستـم ژوئيه در ناحيه طويل .به تـاجـيکستان پرداخته خواهد شـد سه سال در طیميليون دالر  ۱۱۱ براساس آن

هـای يوتوکا اکينو، ريچارد شيفچيک، عادلفا شربيکو و چورچان محرموف کشته  ان به نامکارمند سازمان ملل متحد در تـاجـيکست

نيروهـای حکومت و اتحاديه . برد مسلحانه آباد هجوم لنين( استان)به واليت يوف  در چهـارم نوامبر محمود خدای بردی. شـدند

 .اپوزيسيون مشترکا  عمل کردند و او را شکست دادند

 

  ٣۹۹۹سال 

در سوم اوت رهبران مخالفين رسما  نيروهـای مسلح . کوالب و قلعه خم افتتاح شـد( بزرگراه)اه فوريه شاهراه در م

تـاجـيکستان يکهزار و . هـای دولتی تـاجـيکستان تعيين شـدند خود را ملغی اعالم کردند و بيست و دو عضو اپوزيسيون به پست

 به مواضع آنهـا ان و ازبکستان در پی حمله طرفدران جمعه نمنگانیيزستققر. جشن گرفت را  صد سالگی دولت سامانی

هواپيماهـای . در قلمرواش و نداشتن کنترل بر مناطق شرقی آن متهم ساختند هـا تـاجـيکستان را در رابطه به پناه گرفتن اين گروه

 . جنگی ازبکستان قلمرو تـاجـيکستان را بمباران کردند

پرسی دوره رياست  در نتيجه همه. شـد گذاشتهپرسی  همه به در قانون اساسیديالت در بيست و ششم سپتامـبر تع

در ششم . جمهوری از پنج سال به هفت سال بلند برده شـد، پارلمان دو اتاقه تـأسيس شـد و احزاب مذهبی اجازه حضور يافتند

تـاجـيکستان انتخاب  وم به عنوان رئيس جمهورعلی رحمانوف برای بار د م نوامبر انتخابات رياست جمهوری برگزار شـد و اما

در آخرين لحظه نامزدی دولت عثمان نماينده اپوزيسيون و . کميسيون مرکزی انتخـابات سه نامزد الترنتيف را ثبت نکرد.  شـد

 .در انتخـابات را رد کرد شرکتشـد، ولی خود او  وزير اقتصاد ثبت

 

 ٦٠٠٠سال 

اجـيکستان در بيست و هفتم فوريه برگزار شـد و در آن حزب مردمی دموکرات انتخـابات مجلس سفلی پارلمان تـ

هـا  نظامیکاهش خودسری  آن  در نوزدهم مارس در دوشنبه عملياتی ويژه که هدف .گير دست يافت تـاجـيکستان به پيروزی چشم

در ماه مه و ژوئن در . قطع کرددر بيست وششم مارس کميسيون مصالحه ملی فعاليت خويش را  .، آغازگـرديـد،درشهر بود

برگزار " یگهاشان ی گانهپنجـ"در پنجم ژوئيه در دوشنبه مالقات رهبران . غرم و دربند برخوردهـای مسلحانه رخ داد های ناحيه

مکرر حرکت اسالمی ازبکستان بر ناحيه بادکندی هـای  در پی حمله. در آن شرکت کرد نخستين باربرای ازبکستان و شـد 

ام اکتبر پول ملی  در سی.  به عنوان پناهگاه اين نيروهـا متهم کرد را تـاجـيکستان ديگرار دريا ازبکستان ب تان و سرخانقرقيزس
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در جريان  گذاری  در نتيجه اين مين. کردگذاری  در ماه نوامبر ازبکستان مرز خود را  با تـاجـيکستان مين. سامانی به بازار آمد

 .شـدندمعلول و معيوب هـا نفر  و ده جان خود را از دست دادندشهروند تـاجـيکستان  يک سال  بيـشـتر از پنجاه

 

 

  ٦٠٠٣سال 

مطرح شـد و رسما  اعالن کرد که  المللی برنامه کاهش فقر و اصالحات ساختار اداری با توصيه و کمک بنياد بين

افزايش قاچاق مواد مخدر به مشکل روز تـاجـيکستان  .برند فقر شـديد به سر می شرايطهـا در  هشتاد و چهـار در صد خانواده

کننده به تـاجـيکستان در توکيو وعده کمک  و کشورهـای کمک هـا در ماه مه در سومين نشست نمايندگان سازمان. تبديل يافت

وف و منصور  گينهـای مسلح رحمان سن برعليه گروهعمليات نظامی در همين ماه   .ميليون دالر به تـاجـيکستان داده شـد ۷۸۰

هـای ماه اوت بر اساس فرمان دولت نوزده هزار  در ميانه .پايان رسيد ههـا ب آغاز شـد و با تارومار کردن اين گروهمعقولوف 

 . زندانی  به مناسبت سالگرد استقالل تـاجـيکستان آزاد شـدند

مشاور دولتی رئيس جمهور در امور  ژوئيههفدهم در وف ،  در يازدهم آوريل معاون اول وزارت داخله حبيب سنگين

افراد  توسط شانهاي منزل جلوهشتم سپتامـبر وزير فرهنگ تـاجـيکستان عبدالرحيم رحيموف در  در المللی کريم يولداش  و بين

، هزاد ، از جمله مرادهللا شيرعلی۱۰۰۱ – ۱۹۹۱اين دوره  ختگاناب آنهـا به فهرست طويل قربانيان و جان .شـدند ترورناشناس 

، زاده هللا شريف محمد عاصمی، اتوخان لطيفی، بشير اسحاقی، منهـاج غالموف، محی الدين عالمپور، سيف رحيم زاد، مفتی فتح

 .رودکی زارندی و صدهـا نفر نخبگان و روشنفکران نامور و گمنام  تـاجـيک، افزوده شـدند

 

 پايان         
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 تـاجـيکان در قـرن بيستـم

 

 يـدادهـای مهم تـاريخـیگاهنامه رو

٦٠٠٠تا  ٣۹٠٠از سال   

 

 

 

 دکتر ايرج بشيری

 

 استاد دانشگاه مينه سوتا

 ميـانـه مطالعات آسيای

 اياالت متحده امريکا
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هـا داده بود، کار استخراج معادن  به روس ۱۳۹۱امتيازی که اميرعالم خان در سال  ی در نتيجه ۱۹۰۰

 .طال آغاز شـد

 .هـا و روشنفکران تـشکيل شـد ی توده نقالبی سوسياليستی با پشتيـبانی گستردهدر روسيه حزب ا ۱۹۰۱

 .ژاپـن روسيه را در جنگ روسو ـ ژاپـن شکست داد ۱۹۰۷

نارضايتی دهقانان و کارگران و درخواست آنهـا برای مشارکت  ی نخستين انقالب روسيه در نتيجه ۱۹۰۱

اينکه مقامات روسيه پادشاهی توانستـند انقالب را برغم . بيـشـتر در امور دولتی به وقوع پيوست

 .انقالب را خاموش سازند ور شـدن سرکوب کنند، اما نـتوانستـند علل شعله

 .روسيه جلسه کرد( دوما)نخستين پارلمان دموکراتيک  ۱۹۰۳

 هـای دوگانه حاکميت به عنوان ستونترکيسم را  اسالميسم و پان پان ،هـای جوان انقالب ترک ۱۹۰۳

دو ستون گذاران آن  بنيادپاشا نه تنهـا  پاشا و جمال انورپاشا، طلعت. کرد ريزی پیعثمانی در ترکيه 

ی، قفقاز، ترانس ناتولآ مشتمل برکه  "توران بزرگ"ايجاد ايده بلکه از  شدند حاکميت قلمداد می

رغم مراقـبت جاسوسان ترک ب .دندرک شد نيز با شدت پشتيـبانی می ميـانـه می کاسپيا و آسيای

اسالميسم را  يسم و پانـترک منطقه و بخـارا وارد شـدند و افکـار پان به هـا هـا و بخـارائی روس

 .ردندک پخش و تکـثير

اين . تـأسيس شـد" مرکز مأمـوريت بخـارا به منظور ترويج دانش قابل استفاده در بين عامه"  ۱۹۰۹

زمينه تردد جاسوسان ترک را  کرد پشتيـبانی می هـا عثمانی" حزب اتحاد و ترقی"مرکز که آنـرا 

 .ساخت به آسيای مرکزی آسان می

 .هـای جوان تـأسيس شـد در بخـارا جنبش بخـارائی ۱۹۰۹

و  ميـانـه به منـظور تـأمين رابـطه ميان اسـتانـبول و آسيای" انجمن شاگردان"هـائی مانـند  انجـمن ۱۹۱۰

 .شکيل شـدطقه تـصدور ناسيوناليسم ترکی در من

کند، اما  ءاسالميسم را احيا که پان به خرج دادهـای زيادی  تالش(  ۱۹۱۰ـ  ۱۹۱۰)اميرعالم خان  ۱۹۱۰

 .ناکام شـد

 .تـسنن منجر به ورود نيزوهـای روسی به امارت بخـارا شـد تـشيع و اهل مناقشات بين اهل ۱۹۱۰

بادام بخاطر افزايش  ارگران نفت در منطقه کانک. ميـانـه رسيد هـای روسيه به آسيای امواج ناآرامی ۱۹۱۰

 .دستمزد و تـقليل ساعت کار اعتراض کردند و موفق شـدند

 .پـن، نخست وزير قدرتمـند روسيه کشته شـد ستولی ۱۹۱۱

 .بار منـتشر شـد برای نخستين" بخـارای شريف"روزنامه  ۱۹۱۱

ميـانـه را  که آسيای" حلقه جاسوسی"وديت يک يکی از مأمورين روسی مسئول امور داخلی، موج ۱۹۱۱ژوئن  ۱۱

منورقاری عبدالرشيدوف، مدير متـد مکتب جديد به . کند کرد، تأيـيد می با استانبول وصل می

 . کرد خدمت می" سيستم مخابراتی"عنوان آمر عملياتی برای 

در دوران جنگ هـا، روسيه را به ويژه  اسالميست هـا و پان ترکيست هـا از جمله پان ناسيوناليست

هـا،  کردند که روستائی آنهـا کوشش می. شمردند جهـانی اول به عنوان دشمن درجه يک خود می

ی آنهـا بنابر هـا را به طرفداری از خود ترغيب کنـند، اما  تالش ميانه دهقانان و کارگران آسيای

 .داليل نامعلومی ناکام گـرديد
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. م عنعـنوی تربيتی بخـارا تغيـيراتی بوجود آمددر سيست ۱۹۱۳تا  ۱۹۱۸هـای  ميان سال ۱۹۱۸

کردند و اصالحات عمومی را در  هـای جوان از اين تغيـيرات پشتيـبانی می هـا و بخـارائی جـديـدی

 .تعليم و تربيت خواهـان بودند ی هـای جامعه بخـارا  به ويژه در حوزه تمام بخش

داد يک ميليون آن به مصرف  خـارا را تشکيل میطالئی که دارائی امير ب" صوم"از سی ميليون  ۱۹۱۸

سربازان و محافظـين، يکصدهزار آن به مصرف مأمورين امير و يک ميليون صوم به مصرف 

رسيد، عجب ايـنجاست که حتی  تحايف قيمتی و يک صدهزار صوم به مصرف امور متفرقه می

 .رسيد میيک صوم هم در امور تعلـيم و تربـيت و خدمات بهداشتی به مصرف ن

مردم در کوالب در مخالفت با تقاضای مأمورين امير برای احضار سرباز جهت اعزام به جبهه  ۱۹۱۷

 .خط آهن ترمز ـ بخـارا تکميل شـد. روسيه شورش کردند

. شـد ۱۹۱۱رومانف در نوامبر  ی شامل شـدن روسيه در جنگ جهـانی اول منجر به سقوط سلسله ۱۹۱۷

 .وقت قدرت را به دست گرفتدر پی سقوط سلطنت دولت م

 .ميـانـه تقريبا  سه بار نسبت به پيش از جنگ باال رفت بهـای مواد اوليه در آسيای ۱۹۱۱

هـا بود تا  هـا در برابر نيروهـای ضد شاهنشاهی بيـشـتر به طرفداری روس موقف جـديـدی ۱۹۱۳

هـا  در حقيـقت جـديـدی. گـذاشت یهـا و اين مسألـه دو گانگی سـياسی آنهـا را به نمايـش م بخـارائی

 .منطقه را کامال  تغيـير بدهند ی در انتظار انقالب روسيه بودند تا چهره

هـا برای اعزام چهـارصد هزار سرباز برای جبهه جنگ سبب شورش مردم در  تقاضای روس ۱۹۱۳

همچنين اعزام . خجـند شـد و اين شورش بعدا  به فرغانه، نمنگان، تاشکند و سمرقند گسترش يافت

 .ميـانـه گرديد سرباز به جبهه موجب کمبود نيروی کار و قحطی در آسيای

 .جنيد خان خيوه را به تصرف درآورد ۱۹۱۳

دستور داد تا با ميانه  ساله در آسيای ۷۷الی  ۱۹نيکالی دوم، امپراتور روسيه به مردهـای سن  ۱۹۱۳ژوئن  ۱۱

 .تش روسيه همکاری کنندهـای الزم در پشت جبهه با ار کمک ی ارائه

بدين منظور . کند کميسر پليس خجند بخاطر پخش و تشريح فرمان با بزرگان شهر مالقات می ۱۹۱۳ژوئيه  ۸

 .شوند هزار نفر در مسجد شيخ جمع می يک

کنند و با مقاومت مردم مواجه  ی اعـزام افراد به جبهه را آغاز می مأمورين روس در خجند مرحله ۱۹۱۳ژوئيه  ۷

ای از مأمورين را  خواهند و عده زنند و لغو فرمان را می مردم دست به شورش می. گردند می

 .يابد شورش مردم خجند به تاشکند و مناطق ديگر گسترش می. کشند می

 .فرستد الکاشـين نيروی بيـشـتر نظامی به خجند می ۱۹۱۳ژوئيه  ۱

کـند و برای حضار ضرورت  ز نزديک ارزيابی میرود و شخصا  وضع را ا الکاشـين به خجند می ۱۹۱۳ژوئيه  ۱۱

 .کند ژوئن را تشريح می ۱۱صدور فرمان 

او همچنين تشويش مردم خجند که کاوفمن به . دهد الکاشـين وضع خطرناک خجند را گزارش می ۱۹۱۳ژوئيه  ۱۱

حضار ميـانـه برای پنجاه سال آينده به جبهه ا کس از مردان آسيای آنهـا وعده داده بود که هيچ

 .دهد نخواهند شد را نيز در گزارش خود بازتاب می

هـا برغم رد آن از طرف امير بخـارا استـقبال  مهـاجران روس در بخـارا از انقالب بلشويک ۱۹۱۱

دهد که شماری از  هـا حکومت را طوری تـشکيل می امير بخـارا با مشورت روس. کنند می

 .اء يکی از اين افراد استهـا در کابينه شامل شوند؛ صدر ضي جـديـدی
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با هم يانه ـم دو نيروی عمده سياسی بخاطر قدرت در آسيای ۱۹۱۰و  ۱۹۱۱هـای  در بين سال ۱۹۱۱

يکی جمهوری شوروی سوسياليستی ترکستان است که از طرف تاشکند حمايت . کنند رقابت می

 .باشد گردد و ديگری حکومت خود مختار در مرکز خوقند می می

حکمروانی  ی ميـانـه کوشيدند تا خود را از سلطه مسلمانان آسيای ۱۹۱۷و  ۱۹۱۱های  بين سال ۱۹۱۱

هـا گرفته بودند، حکومت  هـا که حاکميت را از روس هـا آزاد سازند، اما شوروی روس

ترتيب دادند و آنهـا ميـانـه را دو باره  آسيای ی خود را مجددا  تـأسيس کردند و نقشه ی گرانه استيال

 .مسکو ساختند ی از نظر فرهنگی، ايدئولوژيکی و اقتصادی وابسته ۱۹۸۳سال  را در

الب قهـای رهبران ان به نام ميـانـه شهرهـای آسيای هـای تعدادی از نام ۱۹۱۰الی  ۱۹۱۱از آغاز  ۱۹۱۱

 .به ويژه لنين و استالين تعويض شـد

 .شوروی گـرديـد انقالب در پتروگراد منتج به سقوط تزار و تـأسيس  ۱۹۱۱فوريه  ۱۱

ساکنان روسی بخـارا همراه با کارگران خط آهن بخـارا، مرکز اداری شهر را اشغال کردند و   ۱۹۱۱مارس  ۳

 .مأمورين حکومت موقت را برکنار ساختند

هـای داخل روسيه را تا سرحد جدائی از روسيه و تـشکيل دولت مستقل تأيـيد  لنين حق همه مليت  ۱۹۱۱آوريل 

 .کند می

" بـاشـيم مـردمان می ی ما طـرفدار اتـحاد بـرادرانـه هـمه"لـنين مـبنی بر اينـکه  ی اعـالميه  ۱۹۱۱وريل آ

 .دهد که دوران حکمرانی آنهـا کوتاه است هـای بخـارا و خيوه را هشـدار می خان

شکرگذاری  دارد که موجب اميرعالم خان برخی از اصالحات آينده در بخارا را اعالم می ۱۹۱۱آوريل  ۱

 .کند ترين آنهـا را محاکمه می گردد و امير متعاقـبا  برجسته هـا می جـديـدی

آنهـا تصميم . در تاشکند برگزار شـد( نماينده ۷۱۰با اشتراک )مسلمانان منطقه  ی نخستين کنگره ۱۹۱۱آوريل  ۱۳

 .جانبه تعيـين کنند ميـانـه را يک هـا نبايد سرنوشت آسيای گرفتند که روس

گرفت، از امپراتوری  اميرعالم خان استقالل بخـارا را که تـاجـيکستان کنونی را نيز در بر می ۱۹۱۱آوريل  ۱۰

 .کند روسيه طلب می

مرکز شوروی مسلمانان ترکستان به عنوان يک ارگان . مسلمانان در تاشکند خاتمه يافت ی کنگره  ۱۹۱۱آوريل  ۱۸ 

خـواجه بهـبودی . و م( ۱۹۷۱ – ۱۳۹۰)ـوگـايف آغلی مصـطفی چ. اجـرائی دائـمی تـأسيـس شــد

 .و همچنين عبيدهللا خواجه و اسداله خواجه اين مرکز را رهبری کردند( ۱۹۱۹- ۱۳۱۷)

 .گيرند کارگران، بازگشت کارگران پشت جبهه را جشن می ی ساکنين خجند با تـشکيل اتحاديه  ۱۹۱۱مه  ۱۱

ر ضرورت انحالل تـأسيسات روحانيون و بورژوازی و ترويج دومين اجالس ملی در تاشکند ب  ۱۹۱۱ژوئن 

 .کند آگاهی پرولتاريا درميان مسلمانان تأکيد می

هـا در هـفتمين کنگره حزب سوسيال دموکرات روسيه تدوين  هـا در رابطه با مليت سياست بلشويک ۱۹۱۱آوريل 

 .دهد ز روسيه میاين سياست حق تعيين سرنوشت مسلمانان را تا سرحد جدائی ا. گرديـد

اين کنگره سمرقند، فرغانه، سيردريا و  .گردد برگزار می ميـانـه مسلمانان آسيای ی دومين کنگره ۱۹۱۱سپتامـبر  ۸

ترانس کسپـيا را به عنوان جمهوری فدرال ترکستان در چهـارچوپ روسيه به رسميت 

شت و زرع  انواع اين کنگره همچنين کشت انحصاری پنبه را رد می کند و برک. شناسد می

 .کند مختلف نباتات تأکيد می

اجرائی سربازان و کارگران شوروی را برکنار ساخته و مأمورين محلی  های هـا کميته راديکال  ۱۹۱۱ سپتامـبر ۱۱

شورای اسالمی و . گيرند کنند و قدرت نظامی را بدست می حکومت موقت را بازداشت می

 .يابد ين شوروی است، انتقال میجماعت علما به خـوقند که مرکز مخالفـ
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طلبان رهبری  هـا را برای تصرف قدرت از سلطنت گردد و کودتای بلشويک لنين از تبعيد بر می ۱۹۱۱ اکتبر ۱۱

 .کند می

توانند  هـا اعالم داشتـند که تمام ملل داخل روسيه حق جدا شـدن را دارند و مسلمانان می بلشويک ۱۹۱۱ نوامبر ۱۱

 .پيش ببرند عقايد خود را به

ميـانـه در خوقند، حکومت موقت اسالمی خود مختار ترکستان  چهـارمين کنگره مسلمانان آسيای ۱۹۱۱ نوامبر ۱۱

 .را تـأسيس کرد

حراست از "بهبودی يکی از رهبران حکومت خوقند اعالم کرد که هدف از خود مختاری خوقند  ۱۹۱۱ دسامبر ۱۱

 .است" زمين، ثروت و مذهب

ان چهـار سال گذشته يک نوع تجارت يک جانبه با روسيه صورت گرفت که در طی آن در جري ۱۹۱۳

شـد ولی فقط مقدار بسيار کمی حبوبات از  اموال زيادی از ترکستان به روسيه فرستاده می

 .رسيد روسيه به ترکستان می

. شود یور م هـا شعله جنگ داخلی بين سفيدهـا و حکومت سرخ ۱۹۱۰ـ  ۱۹۱۳هـای  بين سال ۱۹۱۳

 .رسانند هـای اروپائی و اياالت متحده امريکا و کانادا به ارتش سفـيدهـا ياری می قدرت

را برای انکشاف ( سيردريا)و جيحون ( آمودريا)شوروی طی فرمانی استفاده از آب سيحون  ۱۹۱۳

 .سازد کشاورزی به ويژه پنبه مشخص می

 .دهند و انتقال میسکهـا پايتحت خود را از پتروگراد به م بلشويک ۱۹۱۳

هـای شخصی و ايجاد کنترل بر  ملکيتسازی  را به منظور ملی" کمونيسم جنگی"هـا،  کمونيست ۱۹۱۳

 .متوقف شـد ۱۹۱۱بسيار پر آسيب بود و در  ای اين برنامه. کنند اقتصاد مرکزی معرفی می

مالکان آن سلب ز و زمين و آب را ا اشغال کردندهـا خوقند را  بين فوريه و مارس بلشويک ۱۹۱۳

هـا و  اين آغاز مناقشات بين بلشويک. نمودند و آنرا در زير مراقبت سوفنارکم قرار دادند

 .هـا و جنگ داخلی گـرديـد سماچیاهـا در منطقه بود که منجر به شورش ب فيودال

 .ارتش سرخ خوقند را با خاک يکسان ساخت  ۱۹۱۳فوريه  ۱۱

قند منحل گـرديـد و ارتش آن متالشی شـد و بعضی از افراد آن به حکومت خود مختار خو ۱۹۱۳فوريه  ۱۰

 .هـا پيوستند باسماچی

 .قرقيزستان به عنوان جزئی از جمهوری شوروی سوسياليستی شامل روسيه فدرالی شـد ۱۹۱۳آوريل  ۸۰

ستان شورای منطقه ترکستان، جمهوری خود مختار شوروی سوسياليستی ترک ی پنجمين کنگره ۱۹۱۳آوريل  ۸۰

 .را در داخل چهـارچوپ فدراسيون روسيه تـأسيس کرد

 .خيوه به تصرف شوروی درآمد ۱۹۱۹

 .داافت هـا  بخـارا بدست شوروی  ۱۹۱۰

و ربودن دخترهـا عمل غيرقانونی ( قيمت عروس)دو زن داری، کليم و يا پرداخت شيربهـا  ۱۹۱۰

 .رددگ اعالم می

 . کند جمهوری دموکراتيک  در بخـارا را تصويب می دفتر سياسی حزب کمونيست تـأسيس  ۱۹۱۰مه 

هـا به انقالب  بيـند و آنرا به عنوان کمک شوروی نظامی به بخارا تدارک می ی فرونزه برای حمله  ۱۹۱۰اوت  ۱

 .کند بخـارا معرفی می

 .برد م میند ناکن هائی که حمله را رهبری می فرونزه دستور حمله به بخارا را امضاء و ژنرال ۱۹۱۰اوت  ۸

اين امر واکنشی بود در برابر . پيوندند جوانان بخـارائی و حزب کمونيست به اين نيروهـا می ۱۹۱۰اوت  ۷

 .امير برمردمماليات سنگين  و گرانهبهـای سرکو عملکرد و سياست
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 .کنند جوانان بخـارائی و حزب کمونيست بخـارا در چارجو با هم مالقات می ۱۹۱۰اوت  ۱۳

 . گردد تصرف چارجو، شهر سبز و به تعقيب آن کرمينه عملی می ۱۹۱۰اوت  ۱۸

 .کند ارتش سرخ به بخـارا حمله می  ۱۹۱۰اوت  ۸۰

 .رددگ يف حکومت جديد بخـارا تـشکيل می هللا خواجه به رهبری فيض  ۱۹۱۰سپتامـبر 

هـا از  رانی خانمحک پی آند و در نکن نيروهـای شوروی به رهبری فرونزه بخـارا را تصرف می ۱۹۱۰سپتامـبر 

 .شود پايان داده می منغيت ی عشيره ی رود و به حکومت سلسله بين می

 .کند ارتش سرخ برای سه روز بخـارا را غارت و چپاول می  ۱۹۱۰سپتامـبر  ۱۱

 .اميرهـا در بخارا جمهوری شوروی بخـارا تـأسيس شـد ی در پی پايان حکمرائی چهـار قـرنه ۱۹۱۰اکتبر  ۳تا  ۱

. گردد به رهبری جوانان بخـارا و حزب کمونيست بخـارا جمهوری مردم بخـارا تـأسيس می  ۱۹۱۰اکتبر  ۳

 .گردد به عنوان رئيس و بعدا  نخست وزير تعيين می( ۱۹۸۳ – ۱۳۹۳)يف  هللا خواجه فيض

ز هـا تبار روستای دوشنبه به عنوان مرکز مبارزه بين ارتش سرخ و شورشيان اسالمی باسماچی ۱۹۱۱

 .کند می

 .گيرد هـا را به عهده می جنبش باسماچي فرماندهیآيد و  می ميـانـه انورپاشا به آسيای ۱۹۱۱

 .کند غارت و چپاول بخـارا غور می ی دادگاه عالی انقالبی در باره ۱۹۱۱

 ۱۹۱۱و ژوئن  ۱۹۱۱ارتش سرخ بين اوت . کند هرج و مرج بر بخـارای شرقی حکمرانی می ۱۹۱۱

خروج ارتش سرخ عرصه را برای مبارزه بين انورپاشا و . گردد رقی خارج میاز بخـارای ش

 .شود میهـا  گذارد و باعث تضعيف حرکت باسماچی میباز بيک  ابراهيم

آنهـا و  هـا را همراه با فرماندهان روس ی يف تعدادی از افسران ترک تحت اداره عثمان خواجه ۱۹۱۱اوت  ۱۱

فرماندهان و محافظين سرحدی روسيه را بازداشت و به  و بعضی ل روسيه در دوشنبهونسک

 .سپارد هـا می باسماچی

کمک  اـه رسد تا به شوروی آباد و مرو به بخـارا می از راه عشق( ۱۹۱۱ – ۱۳۳۱)انورپاشا  ۱۹۱۱اکتبر 

 .کند

 .کند هـا بخـارا را ترک می انورپاشا بخاطر پيوستن به باسماچی  ۱۹۱۱نوامبر 

 .رود ضعـيف به سوی دوشـنبه به پيش می های قديمی ورپاشا با دوهزار سرباز مسلح با اسلـحهانـ ۱۹۱۱ژانويه 

 .نمايـد انورپاشا دوشنبه را تصرف و کافرنهـان را مرکز فرمانـفرمائی خود تعيين می  ۱۹۱۱فوريه  ۱۷

 .کند انورپاشا پـيشنهـاد صلح شوروی را رد می   ۱۹۱۱آوريل 

 .کند يک نيروی واحد تنظيم می بصورتهـا را  باسماچی گون وهـای گوناانورپاشا نير ۱۹۱۱ژوئيه 

کند و انورپاشا  می همحاصر او رادريا انورپاشا و سربازان  ارتش سرخ در نزديکی روستای آب ۱۹۱۱اوت  ۷

 .شود کشته می

را پيش ( هترکستان، بخـارا و خيو)وحدت اداری سه جمهوری  ميـانـه شورای اقتصادی آسيای ۱۹۱۸مارس 

 .دهد هـا را هشـدار می کند و بلشويک بينی می

  .برای نخستين بار به زبان فارسی چاپ شـدند" شعله انقالب"و " آواز تـاجـيک" ۱۹۱۷

تـيمور،  اهـشاه ش ، شيرين  هللا لطف  تـاجـيکستان از طرف نصرهللا مخثوم ۱۹۸۰تا  ۱۹۱۷از  ۱۹۱۷

 .گـرديـد میرهبری بايف  بدالرحيم حاجیالدينوف و ع چنارامانوف، عبدالقـدير محی

 .لنين وفات می کند   ۱۹۱۷ژانويه  ۱۰

ازبکستان و   گيرد قلمرو جمهوری بخـارا را به دو جمهوری حزب کمونيست بخـارا تصميم می  ۱۹۱۷فوريه 

 .ترکمنستان تقسيم کند
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هـا از ورود به کميته  شتن تـاجـيکدليل دور نگهدا بـبـيند رود تا وف به تاشکند می نصرهللا مخثوم ۱۹۱۷آوريل 

 .شود تـقسيمات قلمرو چيست و چرا از تأثـير و نفوذ آنها بر کميته جلوگيری می

 .رددگ جمهوری شوروی سوسياليستی بخـارا جايگزين جمهوری مردمی بخـارا می ۱۹۱۷سپتامـبر 

سوسياليستی  جمهوری شوروی سوسياليستی خود مختار تـاجـيک در جمهوری شوروی ۱۹۱۷اکتبر 

 .ازبکستان تـأسيس شـد

 .برای اولين بار چاپ شـدند" بـينش/ دانش"، "بيداری تـاجـيک" های نشريه ۱۹۱۱

شود و به منظور چاپ  ابوالقاسم الهوتی به عنوان رئيس کنگره ادبيات تـاجـيکستان تعيين می  ۱۹۱۱

 .وردآ می ای به تـاجـيکستان  از ترمز چاپخانه های درسی اخبار و کتاب

در جمهوری خود مختار تـاجـيکستان که در چهـارچوب جمهوری ازبکستان تشکيل شده بود  ۱۹۱۱

کتاب به زبان  ۱۳۳در حاليکه در همين سال . تنهـا چهـار کتاب به زبان تـاجـيکی  چاپ شـد

 .ازبکی چاپ گـرديـد

 .ديـدجمهوری خود مختار شوروی سوسياليستی تـاجـيک تـأسيس گـر  ۱۹۱۱مارس  ۱۱

 . کميته برای تطابق دادن زبان تـاجـيکی با حروف التـين در جريان پنج سال تـأسيس گـرديـد  ۱۹۱۱

هويت تاجيکی خود را  ها تترکيس کند که او در اثر فشار پان الدينوف اعتراف می عبدالقادر محی ۱۹۱۳

 .پايمال کرده است

 اتمخابردستگاه ند و همچنين خط آهن، راديو و ک نخستين هواپيما از دوشنبه به بخـارا پرواز می ۱۹۱۹

 .شود تـاجـيکستان ديده میسيم در  بی

يابد که در نتيجه نفـوس تـاجـيکستان به يک ميليون افزايش  خجند به تـاجـيکستان الحاق می ۱۹۱۹سپتامـبر  ۷

سيس ابد و به عـنوان جمهوری مستـقل در قلمرو اتحاد جـماهـيرشوروی سوسياليـستی تـأي می

 .شود گردد و روستای دوشنبه به عنوان پايتخت جمهوری تعيين می می

 رایکند و آنرا ب تأليف صدرالدين عينی را مصادره می" نمونه ادبيات تـاجـيک"بوخارين  ۱۹۸۰

 .شمارد کتابی مضر می مفکوره سوسياليستی

د صنعتی و زراعتی پذيرد و جمهوری وارد اقتصا در تـاجـيکستان اصالحات بنيادی صورت می ۱۹۸۰

در حزب  .شود مفکوره مردم نيز از شکل روستائی به شکل شهری متحول می. گردد پيشرفته می

 .دهد روی می( ۱۹۸۱ـ  ۱۹۸۱)سازی  کمونيست اين جمهوری نوبنياد پاک

 در تـاجـيکستان توليد و به نمايش گذاشته" ميرند که اميران می وقتی"نخستين فيلم سينمايی به نام  ۱۹۸۱

 .شود می

 .شود بيک، باسماچی کشته می ابراهيم    ۱۹۸۱

مرکزی تعيين  ی با برکنار شـدن اشخاص با نفوذ از دستگاه بخـارا، رودزوک که از طرف کميته ۱۹۸۸ژوئن  ۱۸

 .شـده بود، اصالحات را آغاز کرد

 .اتحاديه نويسندگان تـاجـيک تـأسيس شـد   ۱۹۸۷

 .کوم شـدنصرهللا مخثوم به اعدام مح   ۱۹۸۱

هشت عضوی نويسندگان تـاجـيکستان به دو گروه چهـارده نفری که در آن هر  اتحاديه بيست و  ۱۹۸۱

 .تقسيم شد نوشت میديگر  گروهبه ضرر گروه 

کشاورزی و صنايع تـاجـيکستان در خدمت جبهه  ی تمام حوزه ۱۹۷۱ – ۱۹۸۹هـای  در بين سال ۱۹۸۹

اندرکاران ادبيات از خدمت زير پرچم  هنرمندان و دستکارمندان حکومت، . و پيروزی آن بود

ها  در اتحاد شوروی مردمان اروپائی به ويژه کودکان، تـأسيسات و همچنين کارخانه. معاف بودند
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تـاجـيکستان به موسفـيلم دسترسی پيدا کرد که . يافت انـتقال می و صنايع سنگين از غرب به شرق

ازبکستان به عنوان مرکز توليد هواپيما عرض اندام . ی استـرزشا هـای با دستآورد آن توليد فـيلم

در همين دوره است که شهر مخفی چکالوف در نزديکی خجند اعمار گرديـد که تصفيه . کرد

ساکنان آن بهترين دانشمندان اتحاد شوروی  هزار در ميان سی. برد اورانـيوم را به پيش می

 ۱۹۳۱شهر چکالوف تا سال . شـد بمب اتمی استفاده میاز اورانيوم در توليد . کردند زندگی می

 .شود اتحاد شوروی ديده نمی های در نقشه

 .گرفت ميـانـه جای الفبای التين را در آسيای( روسی)در جريان چند سال الفبای کريليک  ۱۹۸۹

 په بخشی از سنن و رسوم اسالمی را حفظـت ورغانق ش وخـدره، غرم، و مناطقی مثـلی طويل ۱۹۷۰

به   ۱۹۹۰هـای  اين مناطق حتی در سال. هـای خود را تـأسيس کردند وهـابـيان مکتب. کردند

 .کردند عنوان مراکز داغ مقاومت اسالمی عرض وجود می

ميـانـه برای جبهه و جلوگيری از  آسيایهـا به منظور کمک بيـشـتر  در اين دوره کمونيست

خانه، شماری زياد مکتب،  ۱۸۸۰۰۰به تعداد . دادنداجازه هـا را  وی برخی آزادی اعتراضات کتله

به عوض . اما دسترسی به علوم محدود ماند. شـد توزيعمراکز بهداشت و محالت تفريحی اعمار و 

بيـشـتری اعمار کنند و  ایـه هـا را برای آيـنده تربيت کنند، ترجيح دادند کارخـانه اينکه تـاجـيک

 .وردندبـيشـتر کارهـای سطح پائين پديد آ

اثر شکسپـير را طوری که تهيه ديده بودند " اتـللو" هـا برای ده روز در مسکو نمايشنامه تـاجـيک ۱۹۷۱

هـای مقيم مسکو قرار گرفت و  چنين خارجیبه نمايش گذاشتـند و مورد توجه استالين و هم

 .العمل مثبت استالين بود هـای مسکو مملو از عکس روزنامه

قبل از . به عنوان نخستين دبير تـاجـيک حزب در تـاجـيکستان برگزيده شـد بابا جان غفوروف ۱۹۷۳

 .کردند غفوروف  دبيران روسی تـاجـيکستان را از بيرون رهبری می

لـيلی و "نمايـش . دومين جشنواره ده روزه فرهنگ و هنر تـاجـيک در مسکو برگـزار شـد ۱۹۷۱

 .تقبال قرار نگرفتمورد اس "اتـللو" ی نمايشنامه به پايه" مجنون

شـد و  به معادن، نفت، نساجی، مواد غذايی و تعميراتی اولويت داده می ۱۹۱۰هـای  در اوائل سال ۱۹۱۰

تصفـيه پنبه،  های بخاطر جذب سربازان به کار کارخانه .رديدگ به بهبود زندگی مردم هم توجه می

هـای  هـای باطالقی به زمين چندين سد و مراکز توليد برق اعمار شـد و توجه به تبديل زمين

 .و زيربنای کشاورزی گرديد زراعتی

آکادمی علوم تـاجـيکستان تـأسيس شـد و صدرالدين عينی به عنوان نخستين رئيس آن برگزيده  ۱۹۱۰

 .گرديد

از سال . الدينوف به عنوان دبير اول حزب کمونيست شوروی تعيين شـد نورالدين اکرامويچ محی ۱۹۱۸

 .شـدند هـا تعيين می ر تمام مقامات بلند روسبه بعد د ۱۹۸۹

عينی، مؤسس . درگذشتنويس و پژوهشگر ادبی تـاجـيک  ، رومان۱۳۱۳متولد عينی  الدينصدر ۱۹۱۷ژوئيه  ۱۱

هـای بخـارا آموزش ديده و تدريس  ادبيات تـاجـيک شوروی در بخـارا زاده شـده و در مکتب

ديار هـای مذهبی، قانون و حکومت آن  ارا و مکتبهـای زيادی در مورد بخـ نوشته. کرده است

سازی  روند شورویی  ترين کتابی است که در باره ی او با ارزش"هـا يادداشت"کتاب . دارد

 .ميـانـه نوشته شـده است آسيای
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او که به عنوان شاعر . در بيمارستانی در مسکو درگذشت( ۱۳۳۱متولد )ابوالقاسم الهوتی  ۱۹۱۱مارس  ۱۳

از ايران فرار  ۱۹۱۱يابد در کرمانـشاه ايران زاده شـده است و در سال  شهرت می تـاجـيک

 .هـا در امر احياء و رشـد ادب و زبان فارسی ياری رساند کرده به تـاجـيکستان آمد و به تـاجـيک

 .کند تلويزيون تـاجـيک آغاز به فعاليت می   ۱۹۱۹

صنايع خفيفه . رددگ يست تـاجـيکستان تعيـين میجبار رسولوف به عنوان دبـير اول حزب کمون ۱۹۳۰

و به توسعه سيستم  يابد گسترش می سازی صنعت ماشين. يابد وخـش پائين توسعه و انکشاف می

توليد ماشين آالت، برق و مواد غذايی باعث توسعه امور  .رددگ آبياری و کشاورزی توجه می

ی  کارخانه .بخشـد دم تـاجـيک را بهبود میی اين مسائل زندگی مر طبعا  همه. بازرگانی گـرديـد

از  ای هـای برجسته پامير و هـايدروزال حصار نمونه سازی يخچال  ی برق آبی وخش، کارخانه

شامل شـدن صنعت بافندگی  اين دوره آورد تـرين دسـت اما عمده. ـدنباش شکوهمندی اين دوره می

 .باشـد می( ۱۹۳۱)ر شوروی سوسياليستی شبکه توليدات بافندگی اتحاد جماهيدر هـا  تـاجـيک

جبار . رددگـ ر میناـرستی برکـپ بايف در مـيان مـوجی از اتهـامات فساد و ملت تـورسـون اولچـه ۱۹۳۰

کاوال که تعيين او به عنوان دبير دوم حزب . رددگ رسولوف به عنوان دبير اول حزب تعيين می

 .دـآي ی حتی از  رسولوف هم بهتر از آب در میبايف رد شـده بود، از نظر رهبر از طرف اولچه

، غفور زاده وغـلويم اـاتـنی سـم تـاجـيک يعـصيت مهـه شخـس ۱۹۳۰ی ـال ۱۹۳۱هـای  بيـن سال ۱۹۳۱

و توسط کاوال که از  کنند می اندامعرض   ميرزا و جمعه آدينه در دفاع از هويت ملی تـاجـيک

 .دنگير ذيت قرار میقدرت زيادی برخوردار بود، مورد آزار و ا

 .کند حکومت تـاجـيک بقايای جسد انورپاشا را به ترکيه تسليم می ۱۹۳۳

تـاجـيکستان بخاطر اعمار و به کار افتادن کامپلکس وخش در جنوب تـاجـيکستان پرچم سرخ  ۱۹۱۱

تـاجـيکستان ساالنه چهـار تن . مرکزی حزب کمونيست تـاجـيکستان را به دست ميآورد ی کمـيته

 .کند يون تن پنبه توليد میم و يک ميلويـنميوآلهزار تن  صدال، دويست تن نقره، پانـط

زاده که  تورسون .کند شاعر تـاجـيک شوروی وفات می ،(۱۹۱۱متولد )زاده  ميرزا تورسون ۱۹۱۱سپتامـبر  ۱۷

ه فريدل اتحاد شوروی را آائهـای جاويدانی او تحت تأثير استاد عينی و الهوتی که بهترين مارش

 .گويد المللی و به ويژه هند سخن می بودند، بود اما برعکس آنهـا او در باره مسائل بين

به جبهه فرستاده هـا  در مراحل اول لشگرکشی شوروی به افغانستان شمار زيادی از تـاجـيک ۱۹۳۰

 .شدنـد

که مصمم بود که يف  رحمان نبی. رسولوف دبير اول حزب کمونيست تـاجـيکستان درگذشت ۱۹۳۱آوريل  ۱

، به عنوان شـد، متوقف سازد هـا تبليغ می هـا وغرمی هـای اسالمی را که توسط پاميری حرکت

 .دبير اول حزب انتخاب گرديد

او چندی بعد موضوع خروج  .دارد بازسازی و شفافـيت را اعالم می ی گورباچـف برنامه ۱۹۳۷آوريل 

 .کشد نيروهـای شوروی از افغانستان را پـيش می

خواهد که تا به بيست ونهمين کنگره  از طرفداران خود می( ۱۹۷۱متولد )سيدعبدهللا نوری  ۱۹۳۱

. ديم کنندنی بر تـأسيس يک جمهوری اسالمی تقـای مبت حزب کمونيست اتحاد شوروی تقاضانامه

اين تکنسين که دارای تحصيالت خصوصی بود بعدهـا به عنوان رهبر نهضت اسالمی در 

 .رددگ زندانی می و کند عرض وجود می ۱۹۹۰هـای  سال

 .بخاطر اغـتشاش ضد روسی در دوشنبه، تـاجـيکستان در انتظار روزهـای دشوار است ۱۹۳۱ژانويه 
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و  رددگ ميخائيل گورباچـف به عنوان دبير اول حزب کمونيست اتحاد شوروی اتنخاب می ۱۹۳۱مارس 

ه تنهـا بر آينده اتحاد شوروی بلکه بر آينده دارد که ن بازسازی و شفافيت را اعالم می ی برنامه

 .گذارد ير میـثأجهـان ت

حزب کمونيـست اتحاد شوروی سياست بازسازی و شـفافـيت را  ی بيست و هفتمين کنگره ۱۹۳۳

 .تصويب کرد

تـا کی آب از "ابا ميررحيم تحت عنوان يز ميربـبرانگ جنجال ی مقاله" کمسومول تـاجـيکستان" ۱۹۳۱

 .را منـتشر کرد "رود درز يخ می

اگر چه سقوط اتحاد شوروی هنوز اتفاق نيفـتاده ولی مبارزه برای پر کردن خالء قدرت بين سه  ۱۹۳۳

حکومت کمونيستی، اسالم شوروی و نيروهـای دموکراتيک تحت رهبری . نيرو در جريان است

ر سر کرسی قاضی کالن زاده ب زاده که خود با حيدر شريف مسلمانان افراطی مانند اکبر توره جان

گـرديـده است از يکطرف  التحصيل زاده که از دانشگاه اسالمی اردن فارغ توره جان. کند رقابت می

سياستمدار زيرک، دموکرات و قابل افتخار تـاجـيکستان است و از جانب ديگر يک رهبر 

يک  ۱۹۹۰ای هـ او در مذاکرات صلح سال. شود ه میدوهـابی شمر یلب جنبش بنيادگراـط جـاه

 تحصيلـال از مکـتب عـلوم دينـی بخـارا فارغ( ۱۹۷۳متولد )زاده  شريف. يت مهم بودـشخص

خواست مسجد خود را از قاضيات  او که امام خطيب مسجد کوالب بود می. گـرديـده است

 (۱۹۹۱). تـاجـيکستان جدا سازد اما موفق نگـرديـد

شاه  از محتوای نامه شيرين شوروی ی هر و موم شدههـای م هـا بعد از دسترسی به بايگانی تـاجـيک ۱۹۳۹

 .کنند يمور به استالين آگاهی کسب میـت شاه

هـای ملی خود را  قانون زبان را تدوين و تصويب کردند و زبان ميـانـه هـای آسيای جمهوری ۱۹۳۹ژانويه 

ن کشور و روسی ساختند و زبان روسی را  به عنوان زبان مشترک در درو جايگزين زبان

 .فظ کردندالمللی ح زبان امور بين

برای نخـستين بار امکان . دهد شهر دوشنـبه تکان می  ی لرزه روستای شراره را در حومه زمـين ۱۹۳۹ژانويه  ۱۳

 .اين ثمره بازسازی و شفافـيت است. بحث باز در باره مصايب و کمبودهـا ميسر شـده است

که بعدهـا ميدان )ميدان لنين سابقه در  انان تـاجـيک در يک گردهمائی بیفوريه جو ۸۰و  ۱۱بين  ۱۹۳۹فوريه  ۱۱

آنهـا بعدهـا . حمايت خود را از رسمی شـدن زبان تـاجـيکی اعالم داشتـند( آزادی نام گرفت

 .خواهـان استقالل سياسی و اقتصادی از اتحاد شوروی شـدند

بان تـاجـيکی را به عنوان زبان دولتی به رسميت شورای عالی اتحاد شوروی شخصيت حقوقی ز ۱۹۳۹ژوئيه  ۱۱

 .شناخت

به دست آوردن استقالل، : اهداف آن عبارت بود از. سازمان مردمی رستاخيز رسما  ثبت شـد ۱۹۳۹سپتامـبر 

احيای تدريجی الفبای زبان فارسی، تـأسيس حکومت و پارلمان دموکراتيک ، تضمين 

اقتصادی و فرهنگی، اقتصاد آزاد با روابط با  ، پيشرفت امورهـای فردی و عمومی آزادی

. کشورهـای ديگر، حق مالکيت فردی، اصالحات ارضی و خصوصی سازی وسائل توليد

 .مخالفان تـاجـيک بود ی هـای جبهه سازمان رستاخيز يکی از بخش

دی زبان و اهداف اين حزب غير مذهبی شامل آزا. حزب دموکرات تـاجـيکستان تـأسيس گـرديـد ۱۹۹۰ژانويه 

مذهب، دستيابی کامل به استقالليت اقتصادی، سياسی و فرهنگی، انحالل حزب کمونيست، 

ن، فرانسه، ژاپـجنوبی،  ی رهسازی، ايجاد روابط اقتصادی با ک اصالحات ارضی و خصوصی

 .داد مخالفان تـاجـيک را تـشکيل می ی حزب دموکرات يکی از اجزای اتحاديه. و ايران بود آلمان
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هللا  و عزت( رئيس شورای عالی تـاجـيکستان)نظر پاليف  ، غايب(دبير اول)قهـار محکموف  ۱۹۹۰يه فور

اما روز بعد آنهـا با سياه کردن بوری کريموف و نور . دادند ءفاـتعسا( نخست وزير)حيايف ا

 .تبروف رهبری خود را دو باره احياء کردند

منجـر بـه تلفات  هـا يستـو کمون اسالمی هـای  خورد بين گروهفوريه نخـستين بر ۱۱الی  ۱۱از  ۱۹۹۰فوريه  ۱۱

هـا در  ای شد برای قرار دادن تـاجـيک هـا در تـاجـيکستان بهـانه شايعات اسکان ارمنی. جانی شـد

 .مقابل مقامات کمونيستی

ای در  در جلسه .جلوگيری بعمل آمدعالی  از اشتراک کانديدهـای مخالفان در انتخـابات شورای ۱۹۹۰فوريه  ۱۱

ی به رياست أر ۱۸۱عالی، محکموف با بدست آوردن  پشت درهـای بسته انتخـابات شورای

رأی جای دوم را  ۳۹يـف با بدست آوردن   نبی .انتخاب شـد مجلس شورای عالی تاجيکستان

 .بدست آورد

 .عالم گرديدحزب نهضت اسالمی تـأسيس شـد و از طرف حکومت تـاجـيک فورا  مـمنوع ا  ۱۹۹۰ژوئن 

در درۀ فرغانه مـنازعـه بين ساکنان ازبک و قرقيز شهر اوش بر سر حکومت محلی به يک نوع  ۱۹۹۰ژوئن  ۸

 .تبديل شـد انقالب کوچک

در خـاروق موافـقـتنامه بـين جمهوری و رهبران منطقوی، حکومت و رهبران احزاب، رهبران  ۱۹۹۰ ژوئيه ۱۳

 هيات رئيسه فرمان صادر کرد. شـد ءی سازی وضع امضاهـای مسلح بخاطر عاد مذهبی و گروه

. کند  شود، خريداری به کار برده می ی را که بخاطر محافظت شخصیئهـا که حکومت سالح

 .برای اين منظور بودجه تخصيص داده شـد

عليه ميخائيل گورباچـف  هـای سرسخت در اتحاد شوروی تالش برای کودتا توسط کمونيست  ۱۹۹۰اوت  ۱۹

 .ام ساخته شـدناک

تان، تـاجـيکستان، ـيزسقـستان، قرـهـای قزاق در پی فـروپاشی اتحاد شوری در تابـستان جمهوری ۱۹۹۱

 .کنند ل میازبکستان و ترکمنستان اعالم استقال

نيز جزء آن بود،  زاده که توره جان بیههـای مذ رئيس جمهور محکموف با گروهی از شخصيت ۱۹۹۱ژانوايه 

و در مورد دو روز مذهبی که بايد تعطيل عمومی اعالم شود و اين که حيوانات  کند ديدار می

 .رسند مطابق قوانين اسالمی ذبح شوند به توافق می

ی آينده  مرکزی حزب کمونيست تـاجـيکستان و حزب دموکرات به منظور بحث در باره ی کميته ۱۹۹۱فوريه  ۱۳

خواهند در  هـا می کمونيست. دهند قرار میرفراندم را مورد مذاکره  ی اتحاد شوروی مسألـه

اين اتحاديه به  موازين سياسی و اقتصادیاتحاديه باقی بمانند اما حزب دموکرات به دليل اينکه 

 .کند خوداری می رفراندماز اشتراک در  ،حد کافی روشن نيست

. کند اده شـدت کسب میز مسلمانان و افراطيون يعنی حيدر شريف ی مبارزه بين جريان عمده ۱۹۹۱آوريل  ۱۱

ی ـابـوه ی زاده بر توره جانـه اکـکند ک میقاضا ـيب مسجد کوالب تـزاده خط حـيدر شريف

 .کند استعـفاء

؛ خدمات اجتماعی و خدمات هـای تجارتی کوچک ی شرکتساز خصوصی ی حکومت برنامه ۱۹۹۱مه  ۱۱

 دنشو تجارت خصوصی میمربوط به وزارت  ی تعداد سيـصد مؤسسه .کند روزمره را آغاز می

 .يردگـ و از فعاليت مؤسسات خصوصی حمايت دولتی صورت می

 .کند حزب رستاخيز اسالمی اتحاد شوروی در استراخان اتحاد شوروی جلسه می   ۱۹۹۱ژوئن   ۹
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کند که يکی از اهداف اين  تـأسيس آکادمی کشاورزی صادر می ی محکموف فرمانی در باره  ۱۹۹۱ژوئيه ۱۱

ه دادن به سياست هـای تحميلی زراعتی مسکو از جمله کشت پنبه وفرستادن آن به تمکادمی خاآ

 .روسيه است

عليه شود و موضع حکومت در کودتا  گردهمائی در برابر پارلمان تـاجـيک برگزار می  ۱۹۹۱اوت  ۱۹

. شود استعفا بدهند از محکموف، پاليف و احيايوف تقاضا می .شود محکوم میگورباچـف 

اسالنوف تا . دهند دهد واما پاليف و احيايوف به کار خود ادامه می استعـفاء می محکموف

 .شود انتخـابات بعدی به عنوان سرپرست رياست جمهوری تعيين می

، یزبانان را اعم از ايران حزب در نظر دارد تمام فارسی. شود حزب آريانای بزرگ تـأسيس می ۱۹۹۱سپتامـبر 

 .ازدتـاجـيک متحد سيا افغان و 

کند و قدرالدين  اوت استعفاء می ۱۹رئيس جمهور محکموف به علت حمايت آشکار از کودتای  ۱۹۹۱سپتامـبر  ۱

اسالنوف حزب کمونيست را . رددگ ين میـجمهور تعي ـسنوان سرپرست رئيـاسالنوف به ع

 .سازد تعليق و دارائی آنـرا منجمد می

 .دارد ا اعالم میتـاجـيکستان استقالل خود ر   ۱۹۹۱سپتامـبر  ۹

 شود مجسمه لنين پائين آورده می در پی اعالم غير قانونی بودن حزب کمونيست توسط اسالنوف ۱۹۹۱سپتامـبر  ۱۰

 :تقاضا دارد کهعالی  حزب کمونيست از شورای .زنند ی میئهـا دست به گردهما کمونيست و

 .اسالنوف برکنار شود ۱

 .حکومت نظامی اعالم گـردد ۱

 .زب اسالمی منع گرددفعاليت ح ۸

يوف را به عنوان رئيس انتخاب کرد و در همين جلسه نورهللا  عالی رحمان نبی شورای

 .کند موف شهردار دوشنبه اقدام میاکرامقصود يوف به بازداشت  عبيدهللا

گردهمائی مخالفان که در ميدان شهيدان  يابد اما هـا در همان روز پايان می گردهمائی کمونيست

 .يابد پانزده شبانه روز ديگر ادامه میبود تا 

 گيرد می يـف نبیشود و جای اسالنوف را  لنين پائين آورده می ی سپتامـبر مجسمه ۱۸و  ۱۱بين  ۱۹۹۱سپتامـبر  ۱۱

 .بخشـد و حزب کمونيست را تحکيم می

محمد جان  و مالالدين  اکتبر در جنوب تـاجـيکستان ايشان سيد اشرف، ايشان قيام ۱۳تا  ۷از  ۱۹۹۱اکتبر  ۷

قافرنوف در ضديت با آموزگاران سخن گفته و آنهـا را کافر شمرده و از خواندن جنازه 

 .آموزگاران کشته شـده اباء می ورزد

حزب نهضت اسالمی در  دهد تا اسم اجازه می گری نمايندگان گورباچـف در اثر ميانجیيوف  نبی ۱۹۹۱اکتبر  ۱۷

 .دفاتر ثبت گردد

 .دـده رفع ممنوعيت احزاب مذهبی رأی می عالی تـاجـيکستان به طرفداری شورای   ۱۹۹۱اکتبر  ۱۱

اهداف اين حزب . ، علنا  تـأسيس شـدکرد مخفی فعاليت می ۱۹۱۱حزب نهضت اسالمی که از سال  ۱۹۹۱اکتبر  ۱۳

شامل ايجاد سيستم اجتماعی ـ سياسی متکی بر توحيد، ايجاد پارلمان بر اساس اصول اسالمی، 

اف تعليم و تربيت اسالمی، آشنائی مردم به عقايد اسالمی و احيای روحانيت و آزادی انکش

 .ساخت اين حزب ستون فقرات اپوزيسيون را می. باشـد اقتصادی و سياسی می

در صد آراء  ۱۳ست آوردن يوف با بد رحمان نبی. نخستين انتخـابات در جمهوری انجام گـرديـد ۱۹۹۱نوامبر  ۱۷

نتايج . ر صد آرای دولت خداينظروف به عنوان رئيس جمهور انتخاب شـدد ۸۰در برابر 
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هـا و نارضايتی مردمان غرم و پامير  آبادی ينـهـا و لن انتخـابات موجب خـشنودی کمونيست

 .عالی تـاجـيکستان انتخاب شـد يوف به عنوان رهبر شورای صفرعلی کنجه. گـرديـد

 .خشان تـشکيل جمهور خود مختار بدخشان را اعالم داشتـندشورای نمايندگان مردم بد  ۱۹۹۱دسامبر 

 .اتحاد شوروی به پانزده جمهوری مستقل تقسيم شـد  ۱۹۹۱دسامپر 

يوف رئيس قبلی حزب کمونيست و رئيس جمهور فعلی فرمان ممنوعيت حزب  رحمان نبی ۱۹۹۱دسامبر  ۱۱

 .کمونيست را فسخ کرد

 .چـف  به انحالل اتحاد شوروی انجاميداستعفای ميخائيل گوربا  ۱۹۹۱دسامبر  ۱۱

 .تباران از جمهوری خارج شـدند تعداد زيادی از روس ۱۹۹۸ – ۱۹۹۱هـای  بين سال ۱۹۹۱

در جريان شش سال کار او به عنوان نخست . احيايوف، نخست وزير تـاجـيکستان استعـفاء داد ۱۹۹۱ژانويه  ۷

 .ن به مقدار زياد تنزل کردوزير وضع اقتصادی و تعليم و تربيت در تـاجـيکستا

مارس دادستان کل تـاجـيکستان، نورهللا عبيدهللا يوف به اتهـام فساد مقصود  ۱۱بين ا تا  ۱۹۹۱ا مارس 

هواخوهـان  سازد و به تقاضای اکراموف، شهردار دوشنبه و طرفدار دموکراسی را زندانی می

 .آغاز می شود او برای آزادی او توجه نمی کند وتظاهرات پنجاه و يک روزه

انوف پـيشنهـاد ـج وزيرانی را که از طرف نخست وزير عبدالملک عـبدهللاعالی اکثريت  شورای  ۱۹۹۱مارس  ۱

عالی و سرپرست رياست  ين اکبرشاه اسکندروف رئيس قبلی شورایـشـده بودند، پذيرفت اما تعي

وف بعدهـا به عنوان اسکندر. را به عنوان رئيس کميته دولتی روابط خارجی رد کردجمهوری 

 .شود نخستين سفـير تـاجـيکستان در ترکمنستان تعيـين می

 .قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقيزستان عضويت سازمان ملل متحد را کسب کردند ۱۹۹۱مارس  ۱

آن عالی تـاجـيکستان از طريق تلويزيون پخش شـد و در  شورای ی هيأت رئيسه ی جريانات جلسه ۱۹۹۱مارس  ۱۱

يوف به اختالس متهم شـد و  از طرف کنجه( پاميری)محمد اياز نوجوانوف وزير کشور 

 .نوجوانوف استعـفاء داد

واليتی  سيصد نفر از جوانان پاميری در برابر کميته مرکزی جمع شـدند و به خاطر اهـانت به هم ۱۹۹۱مارس  ۱۳

به آنهـا پـيوستـند و  روز بعد حزب نهضت اسالمی و حزب دموکرات. شان اعتراض کردند

هـای جـديدی را مـطرح کـردند از جمله آزادی  يوف، خـواسته عالوه بر تقاضای استعفای کـنجه

قوانـين غيردموکراتيک که فعاليت  ی مقـصود اکراموف، تـدوين قانون اساسی جديد و لغو همه

 .ساخت هـا را محدود می روزنامه

 .يکا در دوشنبه افتـتاح شـدسفارت اياالت متحده امر  ۱۹۹۱مارس  ۱۱

 .شرکت کنندگان گردهمائی ميدان شهيدان يک گروه اعضای پارلمان را گروگان گرفتند ۱۹۹۱آوريل  ۱۱

. شود يوف پذيرفته می استعفای کنجه. کند علی رحمانوف بر ضد اپوزيسيون سخنرانی می امام ۱۹۹۱آوريل  ۱۱

چنين کند و هم اجـيکستان شروع به کار میعالی تـ اکبرشاه اسکندروف به عنوان رئيس شورای

عالی انتخاب  شورای ی زاده و ديگر اعضای اپوزيسيون به عضويت هيأت رئيسه توره جان

 .هـا گـرديـد هـا، مؤسسات و کوالبی اين مسألـه موجب خشم رهبران کمونيست. شوند می

و اشترک کنندگان خواهـان استعفای يوف مخالفت کرد  گردهمائی در کوالب با استعفای کنجه ۱۹۹۱آوريل  ۱۸

زاده و سنگک صفروف به شهر  به ابتکار شريف هـا فردای آن کوالبی. زاده شـدند توره جان

يوف را به عنوان  يوف کنجه نبی .کنند يوف را طلب می آيند و برقراری مجدد کنجه دوشنبه می

 .کند امنيت دولتی تـاجـيکستان تعيـين می ی رئيس کميته
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. گيرد هـای شهر را بدست می اپوزيسيون استوديوی تلويزيون را اشغال و کنترل تمام دروازه ۱۹۹۱ل آوري ۱۹

 .دهند ی امنيت دولتی و وزارت کشور با اپوزيسيون همدردی نشان می کميته

يوف  رحمان نبی. کند ملی را برای تـاجـيکستان صادر می ی يوف دستور تـشکيل جبهه رحمان نبی ۱۹۹۱مه  ۱

يک ميدان سومی خود را . دهد احد ويژه نظامی را از ميان جوانان ميدان آزادی تـشکيل میيک و

 .دهند رودکی قرار می ی در بين دوگروه در جاده

 .پيوند ميل تفنگ از گارد به اپوزيسيون می ۷۱۰ژنرال بهرام رحمانوف با  ۱۹۹۱مه  ۱

جنگ در حومه شهر دوشنبه آغاز . شود می مرادهللا شيرعلی عضو پارلمان تـاجـيکستان ترور ۱۹۹۱مه  ۱

 .گردد می

رسد،  مه بعد از آنکه موافـقـتنامه برای تـأسيس حکومت ائتالفی به امضاء می ۱۰تا  ۱از تاريخ   ۱۹۹۱مه  ۱

اسکندروف . شوند عالی برکنار می يوف و معاون رئيس جمهور دوستوف از طرف شورای کنجه

هـای  کمونيست. شود می تـشکيلچهـارده نفری  ی ک کميتهردد و يگ يوف تعيين می به عوض کنجه

 .کنند يوف و عبدهللا جانوف دوشنبه را ترک می يوف، عبيدهللا شناخته شـده از جمله کنجه

 (حکومت مشروطه) خواهـان در جريان اقداماتی که توسط اپوزيسيون پيروزمند عليه مشروطه

 .دنردگ نفر ناپديد می ۱۰۷نفر زخمی و  ۱۸۸نفر کشته و  ۱۰۳شود در شهر دوشنبه  می ءاجرا

برای دفاع از کوالب جبهه مردمی تـأسيس می . شود تـپه کشانيده می جنگ از دوشنبه به قرغان ۱۹۹۱مه  ۱۷

 .گردد

مزارع دولتی را در ناحيه وخش و ت و خلوب ساـهـا را مغ کمونيست در جنوباپوزيسيون  ۱۹۹۱ژوئن  ۱

 .دهـا نفر کشته شـدکيروف تخريب و غارت نمود و ص

هـای مخالف از تسليم  ، زيرا گروهگردد خـاروق  ناکام می ی اوت موافـقـتنامه ۱۳الی  ۱۷از  ۱۹۹۱اوت  ۱۷

 .به دست ميآورندورزند و در عوض سالح بيـشـتر از افغانستان  کردن سالح خود اباء می

اش توسط افراد ناشناس ترور  ه با رانندهدادستان کل تـاجـيکستان همرايوف،  نورهللا عبيدهللا ۱۹۹۱اوت  ۱۷

روند و  حمله کنندگان که توسط ماشين دادستان فرار کرده بودند به دفتر دادستانی می .شود می

رشوه ستانی عليه اکراموف فسخ شود و اين امر دخالت اپوزيسيون  ی که پرونده کنند میتقاضا 

 .دهد نشان میدر ترور دادستان را 

اش با ساير شهرهای تاجيکستان قطع شـده و با  تـپه که رابطه سپتامـبر در قرغان ۱۱تا  ۱بين  ۱۹۹۱سپتامـبر  ۱

کنند شهر را ترک  آنهـائيکه تالش می. رددگ کمبود نان، آب و گاز مواجه است، وحشت حاکم می

 به اورگوت محله وارد توانـند برای سه روز نيروهـای اپوزيسيون نمی. شوند یکنند، سر بريده م

وانان آن ـنفر از ج ۱۰۰کنند و  ذخاير هفـتاد ساله آنرا غارت می ی ولی بعد از آنکه کليه شوند 

روسی دستور داخل شـدن ۱۰۱( ديويزيون)يوف از قـرارگـاه خود در لشگر  نبی .وندـش شته میـک

 .دهد تـپه و دوشنبه را می به قورغان

 .کنند يوف را مجبور به استعـفاء می دوشنبه به زور تفنگ نبینيروهـای اپوزيسيون در فرودگاه   ۱۹۹۱سپتامـبر  ۱

دولت خداينـظروف به عنوان مشاور . شود اسکندروف به عنوان رئيس جمهور موقت تعيـين می

 .ددگر او تعيـين می

 .نخستين سالگرد استقالل جشن گرفته ميشود   ۱۹۹۱سپتامـبر  ۹

با سران حزب دموکرات تـاجـيکستان، حزب نهضت اسالمی،  نمايندگان سازمان ملل متحد  ۱۹۹۱سپتامـبر  ۱۹

در . کنـند هـا در دوشنبه مالقات و به کوالب سفر می حزب مردمی رستاخيز و نمايندگان اقليت
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و دولت خداينظروف ( ژورناليست)اوتوخان لطيفی  همراهیهـای حکومت به  عين زمان نماينده

 .نمايند تا اوضاع را بررسی کنند یم رپه سفـت به نارک و قرغان( ميانجی صلح)

جانوف را در کوالب  سپتامـبر سربازان روسی اسکندروف را نجات داده و عبدهللا ۱۳و  ۱۳بين   ۱۹۹۱سپتامـبر  ۱۳

 .شوند په داخل میـت روف و سعيدوف به قرغانصفگيرند و  گروگان می

کشته شـدن مردان شان و حضور رو به فزونی  تـپه، کافرنهـان و دوشنبه به زنان در قورغان  ۱۹۹۱سپتامـبر  ۸۰

هـای  يوف اخراج شخصيت در کوالب نيروهـای طرفدار نبی .ندنک هـا اعتراض می روس

ف رئيس راديو و ا ميررحيماپوزيسيون، دولت عثمان معاون نخست وزير، ميربابا  ی برجسته

 چنين تقاضاآنهـا هم. ندطلب امنيت ملی را می ی وف معاون رئيس کميته تلويزيون و دولت امين

 .شودکنند توره جان زاده برکنار می

کند وهمه  يوف بر ريگر حمله می کنجه. گردد اکتبر وضع دوشنبه بدتر می ۱۷الی  ۳از تاريخ  ۱۹۹۱اکتبر  ۳

شاهراه دوشنبه ـ کوالب تحت حفاظت سربازان روس قرار . برد سالح و مهمات آنرا با خود می

مهـاجرين در کوالب و  پذيرشردد و مراکز برای گ جنگ شـديد می در فرغانه. شود داده می

 .ندنک رتبه دولت دوشنبه را ترک می کارمندان عالی. گردد دوشنبه تـأسيس می

کنند  سوی دوشنبه حرکت میه يوف و رستم عبدالرحيم ب اکتبر صفرعلی کنجه ۱۱و  ۱۷به تاريخ  ۱۹۹۱اکتبر  ۱۷

کوشند تا مرکز راديو و تلويزيون را  مايند و مین و قصر رياست جمهوری را تصرف می

کنند و  نفر مسلح بدخشانی شهر دوشنبه را محاصره می ۳۰۰. تصرف کنند اما موفق نمی شوند

يوف واسکندروف و  مذاکرات بين کنجه .سازند می تر يوف تنگ حلقه را بر نيروهـای کنجه

دهد که اگر اسکندروف برای  میيوف وعده  شود که کنجهنمايندگان روسيه به اين منجر مي

ين کند او نيروهـای خود را از دوشنبه خارج ـتعيتاريخی عالی  شورای ی برگزاری جلسه

 .سازد می

 .راند آباد می اکتبر سنگک صفروف نيروهـای مخالف را از کلخوز ۱۱و  ۱۳بين   ۱۹۹۱اکتبر  ۱۳

 .کنند وضع تـاجـيکستان صحبت می ی باره در طی جلسه در مسکور د ميـانـه رهبران آسيای ۱۹۹۱نوامبر  ۷

 اعالنعالی تـاجـيکستان در خجند  نوامبر را برای برگزاری جلسه شورای ۱۳اسکندروف تاريخ  ۱۹۹۱نوامبر  ۹

  .کند می

اسکندروف و اعضای حکومت ائتالفی . دوشنبه در محافظت نيروهـای روسيه قرار دارد ۱۹۹۱نوامبر  ۱۰

 .کنند استعـفاء می

عالی تـاجـيکستان در خجند برگزار  ، شانزدهمين اجالس شوراینوامبر ۱۱الی  ۱۳ در بين ۱۹۹۱امبر نو ۱۳

علی رحمانوف به عنوان رئيس  امام. پذيرد يوف و اسکندروف را می و استعفای نبی شود یم

رحمانوف . شوند خست وزير انتخاب میعالی و عبدالملک عبدهللا جانوف به عنوان ن شورای

از دانشـگاه دولتـی تـاجـيکـستان در رشـته اقـتصاد  ۱۹۳۱در سـال ( کوالبمـتولد )

از مکتب عالی  ۱۹۱۱در سال ( خجند ۱۹۷۹متولد )عبدهللا جانوف . شـده است التحصيل فارغ

 .وزير کشاورزی تـاجـيکستان گشته است ۱۹۱۳الـتحصيل شـده و در سال  آديسه فارغ

برای بدست آوردن  پزی دوشنبه نان ی نفر در برابر کارخانه ۱۱۰۰۰ا ت ۱۰۰۰۰روزانه بين  ۱۹۹۱نوامبر  ۱۷

 . کمبود نان و نفت موجب تشويش حکومت شـد. يک قرص نان تجمع می کردند

خلی شرکت داشتند، موافـقـتنامه آتش بس را امضاء هـای محلی که در جنگ دا فرماندهان و گروه ۱۹۹۱نوامبر  ۱۱

 .کنند می
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نيروهـای حصار به . گيرد روسيه شهر دوشنبه را زير کنترل می ۱۰۱دسامبر لشگر  ۳ا ت ۱از  ۱۹۹۱دسامبر  ۱

کنند و مخالفين را شکست  حمايت روسيه و ازبکستان بر مخالفين در شهر دوشنبه حمله می

 . عقب می نشينـند درۀ رامتآباد، کافرنهـان و  مخالفين به جانب فيض. دهـند می

عالی منظور  يت داشتند از طرف شورایرهـای کوالبی اکث ه در آن کمونيستحکومت جديد ک  ۱۹۹۱دسامبر  ۷

 .تـپه را به نام ختالن اعالم داشت عالی يکجا شـدن کوالب و قورغان شورای. شـد

کنند شهر دوشنبه را از دست آشوبگران اسالمی خارج  هـای نظامی کمونيست کوشش می گروه ۱۹۹۱دسامبر  ۱

 . شود شش نفر کشته می. دشون سازند، اما موفق نمی

. يابد هـا ادامه می هـا و اسالميست دسامبر جنگ بين نيروهـای طرفدار کمونيست ۳و  ۱به تاريخ   ۱۹۹۱دسامبر  ۱

هـا در کنار رود آمو در مرز با افغانستان  پناهنده تـاجـيک در تعدادی از اردوگاه ۳۰۰۰۰حدود 

برای  هـای صليب سرخ و تالش هستند ئیی و داروائذهـا فاقد مواد غ اين اردوگاه .شوند جمع می

 .هـای زياد مواجه است جنگ با دشواری ی رساندن مواد به آنها بواسطه ادامه

 .کنندخواهد که شهر دوشنبه را ترک  های اسالمی می روسيه از جنگـنده  ۱۹۹۱دسامبر  ۱

دسامبر به رهبری يعقوب سليموف  ۱۸ الی ۱۱نيروهـای طرفدار حکومت جديد تـاجـيکستان از  ۱۹۹۱دسامبر  ۹

خارج و تصرف نيروهـای اسالمی  دستکنند و شهر را از  به جانب شهر دوشنبه حرکت می

آيند و انتـشارات اپوزيسـيون را  عالی و نخست وزير جديد به دوشنبه می رئيس شورای. نمايـند می

مذاکرات بين حکومت و . دکنن سازند و بر ضد رهبران آنهـا جريان جنائی را آغاز می متوقف می

يابد و هدف اين است که اپوزيسيون سالح خود را به حکومت  فرماندهان اپوزيسيون ادامه می

مهـاجر در مرز  ۱۱۰۰۰در حدود . کند می ینشين اپوزيسيون به کافرنهـان عقب. تسليم کند

 .افغانستان انتظار عـبور به خاک افغانستان را دارند

حکومت تـاجـيک نظر خود . شود له وسيع حکومت بر ضد اپوزيسيون در کافرنهـان آغاز میحم ۱۹۹۱دسامبر  ۱۳

نخستين اقدام عبارت از انحصار دولت بر صدور پنبه و . دارد را در بازسازی اقتصاد اعالم می

 .آلومينيوم است

 .شود کافرنهـان به مرکز جنگ بين حکومت و شورشيان اسالمی تبديل می  ۱۹۹۱دسامبر  ۱۳

شورشيان اسالمی در پی سقوط کافرنهـان به دست حکومت تـاجـيکستان به سوی پامير فرار  ۱۹۹۱دسامبر  ۱۱

 .کنند می

ماميت ارضی ـکند تا ت قاضا میـوهی تکشان ـمانوف از طريق تلويزيون از بدخـعلی رح امـام ۱۹۹۱دسامبر  ۱۸

 .تـاجـيکستان را تخريب نکند

دهد  بر نظامی طرفدار حکومت از طريق تلويزيون به اپوزيسيون هشـدار میسنگک صفروف ره ۱۹۹۱دسامبر  ۱۱

ژانويه  ۷رحمانوف تاريخ تسليم دادن سالح را تا  .هـای خود را به حکومت تسليم کنند که سالح

 .کند تمديد می

. کنند ر میکند و هزارهـا تـاجـيک به افغانستان فرا پنج را تصرف می ی حکومت تـاجـيک ناحيه ۱۹۹۱دسامبر  ۸۰

در افغانستان پناهنده  ۱۰۰۰۰۰جا شـده در تـاجـيکستان و بيش از  نفر بی ۳۰۰۰۰۰در مجموعه 

 .شـدند

 .در دوشنبه اعالم شـد( قيود)حالت اضطرار و حکومت نظامی    ۱۹۹۸ژانويه  ۱

. شود م گمارده میزاده در آن مقا هللا شريف مفتی فتح. رددگ مفـتييات تـاجـيکستان تـأسيس می ۱۹۹۸فوريه  ۱۱

در عين زمان مقامات در جستجوی توره جان . زاده تعهد می کند که از سياست دور بماند شريف

 .است۱۹۹۱هـای  زاده اند که متهم به برخوردهـای جنايتکارانه در جريان جنگ
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بسياری و در منطقه غرم  گيرند نيروهـای حکومتی دره رامت را از دست نيروهـای مخالف می ۱۹۹۸مارس  ۳

 .يابد اسلحه ادامه می  در بدخشان مذاکره با مخالفان برای تسليم. از محالت را به دست ميآورند

 .شوند علی سعيدوف در قورغان تپه کشته می سنگک صفروف و فيض  ۱۹۹۸مارس  ۸۰

 .نويس تـاجـيک بعد از عينی درگذشت ، بزرگترين قصه(۱۹۰۹متولد )جالل اکرامی   ۱۹۹۸ا آوريل 

پارلمان جديد تـاجـيکستان با اکثريت بزرگ آراء صفرعلی رجبوف، قانون دان را به عنوان  ۱۹۹۱ريل آو ۳

 .سخنگوی پارلمان انتخاب کرد

هـا بـا رحـمانـوف مـالقـات کـرد و  شـهزاده کـريـم آغـا خـان، رهـبر روحـانی اسمـاعيلـيه  ۱۹۹۱مه  ۱۸

 .فی دراز مدت را امضاء کردانکشا ی مبنی بر يک برنامه یا موافـقـتنامه

رحمانوف، رئيس جمهور تـاجـيکستان و عبدهللا نوری، رهبر اپوزيسيون در تهران موافـقت  ۱۹۹۱ژانويه  ۱۱

 .هـای داخلی خاتمه داده شود که به خصومت کنند می

به  امير ظهوروف به عوض يعقوب سليموف که به ايجاد موانع در برابر روند صلح متهم است ۱۹۹۱اوت  ۱۱

 .عنوان وزير کشور تعيين شـد

علی رحمانوف به مقام مفتی کالن  بعد از به قدرت رسيدن امامکه  ساله ۱۸زاده  هللا شريف فتح ۱۹۹۳ژانويه  ۱۱

 .به قتل رسيدش ا اش يکجا با خانواده تعيين شـده بود، در منزل

تـپه در جنوب يورش  نبه و قورغانجنگ ساالران قبلی بر شهرهـای تورسون زاده در غرب دوش ۱۹۹۳ژانويه  ۱۳

زاده کارخانه آلوميـنيوم را متصرف شـد و  عبادت بای ماتوف، شهردار سابق تورسـون. بردند

هر دو تقاضای . تـپه بدست گرفت محمود خدابرديف کنترل مراکز حکومتی را در قورغان

 .استعفای حکومت را کردند

کنند و بر رحمانوف  کيلومتری شهر دوشنبه پـيشروی می ۱۱خدای برديوف و بای ماتوف تا  ۱۹۹۳فوريه  ۱

رحمانوف در جمع جنگجويان طرفدار خود در .  کنند تا حکومت را برکنار سازد فشار وارد می

خواند و  هـای دشمنان تـاجـيکستان می استاديوم دوشنبه فرماندهان اغتـشاشـيون را دست نشانده

 .را از روی نقشه جهـان محو کنند گويد که آنها قصد دارند تـاجـيکستان می

ند و يحيـی عظـيموف را به عـنوان نخـست وزير تعيـين کـ رحـمانوف کابـينه را ترميـم می ۱۹۹۳فوريه  ۷

 .نمايد می

 .کند که اپوزيسيون هفتاد در صد جمهوری را در کنترل دارد عبدهللا نوری ادعا می  ۱۹۹۳فوريه  ۱۱

اپوزيسيون دليل عدم اشتراک خود را . کند ن شرکت اپوزيسيون آغاز به کار میپارلمان جديد بدو ۱۹۹۳مارس  ۱۱

 .آورد ناتوانی دولت برای تضمين امنيت خود می

 .شود خدای برديوف فرمانده اغـتشاشيون به عنوان معاون گارد رياست جمهوری تعيين می  ۱۹۹۳مارس  ۱۸

 .زاده مفتی تعيين شـد هللا نعمت واجه اماندر يک انتخـابات به شيوه اتحاد شوروی خ  ۱۹۹۳مارس  ۱۹

دره  حکومت تـاجـيکستان و اپوزيسيون در نشست در ترکمنستان با آتش بس در ناحيه طويل ۱۹۹۳ژوئيه  ۱۱

 .موافقت کردند

نفر  ۷۱و  يابد اپديمی تب زرد بنابر تخريب سيستم آبياری به ويژه در روستاهـا گسترش می ۱۹۹۳ژوئيه  ۱۱

 .داردتلفات در پی 

تـاجـيک  ی جامعه ی عاصمی عضو برجسته. ترور شـد( ۱۹۱۰متولد )آکادميسين محمد عاصمی  ۱۹۹۳ژوئيه  ۱۹

گيری او در  سهم. در سطوح مختلف به حزب کمونيست و حکومت تـاجـيک خدمت کرده است

گی هـای پايانی زند او در سال. فرهنگ تـاجـيک شامل تحقـيق در فلسفه، فيزيک و رياضيات بود

نيز به نام  ای هدف اين انجمن که نشريه. را بعهده گرفتآن یانجمن پيوند را تـأسيس کرد و رهبر
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زبانان با  داد، بوجود آوردن همبستگی جهـانی فارسی به خط پارسی انتشار می" پيوند"

 .هـا بود تـاجـيک

ين و ـه، چـران، روسيـه ايکند ک ناطـق نوری در ايـران محـور منـطقوی را پـيشنهـاد می ۱۹۹۱آوريل  ۱۳

 .گيرد را در بر می ميـانـه کشورهـای تازه به استقالل رسيده آسيای

کنند که در  می ءمه رحمانوف و نوری چندين موافـقـتنامه را در بشکيک امضا ۱۱و  ۱۳در  ۱۹۹۱مه  ۱۳

هـا در  در صد کرسی ۱۰چـنين برنامه سپردن هـا و هم عفو عمومی و تبادل زندانی ی برگيرنـده

 ۱۰۰همچنين آنهـا موافقت کردند که  .باشـد وزيسيون میپمرکزی انتخـابات به جبهه ا کميسيون

نفر از اعضای اپوزيسيون اجازه دارند که بخاطر محافظت نمايندگان شان در کميسيون 

 .انتخـابات به دوشنبه بيآيند

زيسيون تـاجـيک در تهران ادامه مه مذاکرات صلح بين حکومت و اپو ۱۳و  ۱۱بين تاريخ  ۱۹۹۱مه  ۱۱

اصالحات سياسی موافقت کردند که شا مل برسميت شناختن احزاب سياسی  ی آنهـا در باره. يافت

 .نيز بود

نکات اساسی آن عالوه بر خاتمه دادن رسمی به . موافـقـتنامه صلح در مسکو امضاء شـد ۱۹۹۱ژوئن  ۱۱

 :مناقشات پنج ساله عبارت بود از

سيون و پناهندگان به تـاجـيکستان؛ به رسميت شناخته شـدن احزاب سياسی برگشت اپوزي

در صد  ۸۰ ختصاصاپوزيسيون؛ ادغام نيـروهـای مسلح اپوزيسيون در ارتش ملی؛ ا

و تـأسيس کميسيون سی و شش نفری آشتی ملی با هـای حکومت به جبهه اپوزيسيون  کرسی

 .شرکت متساوی حکومت و اپوزيسيون

ندگان اپوزيسيون ايملی در مسکو جلسه کرد تا رئيس آنرا از ميان نم اعضای کميسيون آشتی ۱۹۹۱ژوئيه  ۸

 .ومعاون آنرا از ميان نمايندگان حکومت انتخاب کنند

 .پذيرد زاده پست معاون اول نخست وزيری را می اکبر توره جان  ۱۹۹۱اکتبر  ۱۱

 .دگاهی شـدن لغو می کندعضو را از دا ۳پارلمان تـاجـيک مصونيت   ۱۹۹۱دسامبر  ۱۸

دليل آن عدم . شود متحد اپوزيسيون از جبهه خارج می ی جبهه  سيد عبدهللا نوری، رئيس کميسيون ۱۹۹۳ژانويه  ۱۱

هـا برای اپوزيسيون، تعلل در عفو رسمی  در صد کرسی ۸۰موفـقيت حکومت برای واگذاری 

بودند و ناکامی حکومت در متحد که در جريان جنگ پنج ساله زندانی شـده اعضای جبهه 

 .باشد برگشت دادن جنگجويان از افغانستان می

هـا  در صد پست ۸۰. هـا به جبهه متحد موافقت حاصل شـد در مورد سپردن تعدادی از وزارت ۱۹۹۳فوريه  ۱۱

 .بود مرکاتگ ی های اقتصاد، کار و استخدام و رياست کميته شامل وزارت که ديدگرتفويض 

 .کند هـای جديد رد می زاده و دولت عثمان را به پست لمان تـاجـيک تعيـين توره جانپار  ۱۹۹۳مه  ۱۱

پارلمان تـاجـيک احزابی را که کمک پولی يا ايدئولوژيکی از طرف کشورهـای خارجی به  ۱۹۹۳مه  ۱۸

 .دادممنوع قرار  دست ميآورند،

 .کردديه أهـای مسلکی ت شت و انجمندالر به منظور تـأسيس مراکز بهدا ۱۰۰۰۰بانک جهـانی  ۱۹۹۳مه  ۱۱

مسلح را از داشتن ريش که ميان جنگجويان جبهه رايج بود، منع  هـای رحمانوف اعضای گروه ۱۹۹۳ژوئيه  ۱۱

 .سازد می

همه دهد که  هشدار می ای دسامبر در بيانيه ۸۱متحد تـاجـيک بتاريخ  ی ستاد رهبری قبلی جبهه ۱۹۹۹ژانويه  ۷

بدون در نظرداشت خدمات قبلی آنان کنند  تـاجـيکستان مخالفت می ح درروند صلآنهائيکه با 

 .مجازات خواهند شـد
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هـای اول نوامبر دست داشت، صادر  عبدالملک عبدهللا جانوف که در شورش حکم بازداشت ۱۹۹۹ژانويه  ۷

 .گردد می

سالح و فهرست دهد که  یمتحد تـاجـيک دستور م ی ملی تـاجـيکستان به جبهه کميسيون آشتی ۱۹۹۹ژانويه  ۷

 .مهمات خود را ترتيب دهد

علی رحمانوف  نخستين ديدار رؤسای جمهور تـاجـيکستان و ازبکستان بعد از آنکه امام ۱۹۹۹ژانويه  ۱۱

ی جريان  در بارهبرگزار شـد و در آن  کرد، طلبان تـاجـيک ازبکستان را متهم به جا دادن جدائی

 .مجدد گاز به توافق رسيدند

را نسبت به ناکامی شان در ( کشور)شورای امنيت، مقامات تـاجـيکستان و وزارت داخله   ۱۹۹۹انويه ژ ۱۷

علی رحمانوف کشور  امام .توبيخ کرد رسما   آباد در لنين ۱۹۹۳جلوگيری از اغتـشاش نوامبر 

هـای نوامبر به رهبری محمود خدای  همسايه ازبکستان را بخاطر دخالت مستقيم در ناآرامی

 .جانوف متهم ساخت يوف و عبدالملک عبدهللا دیبر

حکومت آلمان کمپيوتر و . شود روزانه يک تن مواد مخدر از افغانستان به تـاجـيکستان قاچاق می ۱۹۹۹ژانويه  ۱۳

ساير وسايل برای مبارزه بر ضد مواد مخدر را به قيمت چندين هزار دالر به تـاجـيکستان اهداء 

 .کرد

گرفته روگان گرا بخاطر پول  چند نفرکه  ساالر روشن غفوروف و پنج نفر از گروه اوجنگ  ۱۹۹۹ژانويه  ۱۱

کند  بيان میآباد  نتايج تحقيـقات ابتدائی در مورد ناآرامی هـای نوامبر لنين. بودند، زندانی شـدند

 .شود هـم در آينده نزديک آغاز میمتاشرار از نفر  ۱۳۱ ی هکماکه مح

هـای معاون  ی هشت کانديد ديگر برای پست در بارهملی  د تـاجـيک و کميسيون آشتیجبهه متح ۱۹۹۹ژانويه  ۱۳

 .کنند می ت، خارجه و امنيت موافق(کشور) هـای داخله اول وزارت

کند که شليک گلوله از جانب او منجر به  سپتامـبر اعتراف می ۱۱روشن غفوروف در تاريخ   ۱۹۹۹ژانويه  ۱۱

 .نفر ديگر شـد ۱۱ک اوتوخان لطيفی و کشته شـدن شخصيت مهم تـاجـي

رحمانوف روسيه را به عنوان يگانه همکار و ضامن ثبات و امنيت در تـاجـيکستان اعالم  ۱۹۹۹فوريه  ۳

 . داشت

به عنوان سال مبارزه عليه تروريسم و جنايات تنظيم شـده به ويژه در رابطه با  ۱۹۹۹سال  ۱۹۹۹فوريه  ۹

 .ـدتجارت مواد مخدر اعالم گـردي

ملی پـيشنهـاد تـأسيس پارلمان را مطرح کرد و وظيفه گرفت که تعديالت و  کميسيون آشتی ۱۹۹۹فوريه  ۱۱

تغيـيرات را در قانون اساسی پـيشنهـاد کند تا راه برای انتخاب پارلمان و رياست جمهوری 

 . فراهم گردد

مسائل  ی هـای منظم در باره فرانسيشبرد کنـدر مورد پ ستانهـای روسيه و تـاجـيک مفتی ۱۹۹۹فوريه  ۱۳

 .روحانيت، افتتاح مدارس و مساجد و ديدارهـای منظم به توافق رسيدند

نفر در افغانسـتان مشغول آموختن عمـليات خـرابکارانه  ۷۰۰رحـمانوف هشـدار داد که   ۱۹۹۹فوريه  ۱۷

 .باشند می

را در خجند و قرا تگين اعالم کرد و هـشـدار  شورای امنيت سازمان ملل متحد افتـتاح دو دفتر ۱۹۹۹فوريه  ۱۳

 .داد که عدم اعتماد بين حکومت و جبهه متحد پيامدهـای وخيم خواهد داشت

رحمانوف فرمان ادغام کامل نيروهـای جنگی اپوزيسيون در ارتش ملی را صادر کرد و  ۱۹۹۹مارس  ۸

 .همچنين دستور داد که آنها مورد عفو قرار گيرند
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داد که آن اعضای جبهه متحد تـاجـيک که شرايط ادغام را با ارتش ملی تکيمل رحمانوف دستور  ۱۹۹۹مارس  ۱۳

 .کردند، مسلح شوند و به واحدهـای جديد انتقال يابـند

هـای حکومتی  به پست ۱۹۹۱متحد مطابق شرايط موافـقـتنامه سال  ی پنج عضو ديگر جبهه ۱۹۹۹مارس  ۱۳

 .شـدندتعيين 

وق بشر ـحق ی گذاری و کميته يوف، رهــبر حزب سوسياليست، رئيس قـانون لـی کـنجهصفرع ۱۹۹۹مارس  ۸۱

 .شود در جلوی منـزلـش توسط تفنگداران ناشناس ترور می لمانرپا

چهـار حزب مخالف در تـاجـيکستان يعنی حزب وحدت مردمی تـاجـيکستان، تـاجـيکستان آزاد،  ۱۹۹۹آوريل  ۳

ب بخاطر صلح سراسری در تـاجـيکستان هشـدار زکستان وحخواه مردم تـاجـي حزب جمهوری

 .دهند که کشتارعام منطقوی و قومی رحمانوف منتج به يک جنگ جديد خواهد شـد می

فر از ـن ۹۰۰معا  ـيرد و جـگ غـرم را از سـر می ی سـازمان ملل عمـليات خـود در منـطقه ۱۹۹۹آوريل  ۱۱

 .بنـدی شدند  گروهمی جنگجويان تـاجـيک در سه واحد موقتی نظا

اپـوزيسـيون جـبهه متـحد تـاجـيک را بــه اتهـام ايه ـپ رحـمانـوف پنـج نـفر از کارمـندان بلـند  ۱۹۹۹آوريل  ۱۸

 .برکنار ساختاز کارآوری ماليات  انگاری و عدم موفـقيت در جمع سهل

فران اگمرکات، ترانزيت اموال و مس هـا در ساحه همکاری ی مقامات تـاجـيک و ازبک در باره  ۱۹۹۹آوريل  ۱۷

 .دنل مرزی و انتقال گاز طبيعی مذاکره کردئـو مسا

غرم را بعهده  ی تـاجـيک امنيت ناظرين سازمان ملل در منطقه ی سيدعبدهللا نوری رئيس جبهه ۱۹۹۹آوريل  ۱۱

 .گرفت

هـای حکومتی در  اجـيک در پستمتحد تـ ی نفر از نمايندگان اپوزيسيون جبهه ۱۸با وجود اينکه  ۱۹۹۹آوريل  ۱۸

 .پيشرفتی نداشته است ا چندانهـ هند، اين مسألـه در محله امرکز تعيين شـد

اپوزيسيون رحمانوف را بخاطر اباء ورزيدن از تأييد تعديالت در قانون اساسی که از طرف  ۱۹۹۹آوريل  ۲۷

 .ملی پـيشنهـاد شـده، انتقاد کرد کميسيون آشتی

اروپا در رابطه روند صلح و اباء ورزيدن رحمانوف از تأييد تعديالت قانون اساسی  ی ديهاتحا ۱۹۹۹آوريل  ۲۸

 .ملی پـيشنهـاد شـده بود، ابراز تشويش کرد که از جانب کميسيون آشتی

پليس را در شرق  رآوريل يک گروه مسلح اپوزيسيون شش افس ۲۸و  ۲۷هـای  در شب ۱۹۹۹آوريل  ۲۹

ندگان برای رهـا ساختن افسران خواهان رهائی پنج نفر که متهم به ربايـ. تـاجـيکستان ربودند

 .ندـباشد، هست قتل می ۰۱جنايت که مشتمل بر ۸۰انجام  

صـلح را در د ـتوان می( کوالرس)نياد ـالب رحمانوف گفـت تنهـا يک حکومت عـرفی و حـقوق ۱۹۹۹آوريل  ۳۰

 .تـاجـيکستان تضمين کند

عنان  يابد، کوفی مه پايان می ۱۵ن سازمان ملل متحد در تـاجـيکستان به تاريخ چون وظيفه ناظري ۱۹۹۹مه  ۱۱

عنان يادآور می شود که تطبـيق موافـقتـتـنامه . کند تمديد آنرا برای شش ماه ديگر پـيشنهـاد می

 .گی پيدا کرده است بين حکومت و اپوزيسيون پيچيدهدر اثر عدم وجود اعتماد کامل  ۱۹۹۱

ايندگان حکومت تنهـا با رفع اتهـامات جاری بر اعضای اپوزيسيون و رهـائی جنگجويان آنهـا نم ۱۹۹۹مه  ۱۴

 .دنذيـرـپ را نمیتقاضاهـای ديگر لی کنند و  موافقت می

را با خلع  ۱۹۹۱طلبد تا تطبيق برنامه صلح  شورای امنيت سازمان ملل از مقامات تـاجـيک می ۱۹۹۹مه  ۱۷

 پرسی گفتمان سياسی و بوجود آوردن شرايط الزم برای انجام همهسالح جنگجويان، تـأسيس يک 

 .دنشو می نفر از جنگجويان اپوزيسيون آزاد  ۵۵۰۰. برای انتخـابات پارلمان سرعت بخشـد
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با سرعت انجام گيرد و راه را برای  قانون اساسینوشتن اضافات بر تا کوشد  رحمانوف می ۱۹۹۹مه  ۱۹

تاريخ  ۱۹۹۹انـتخـابات رياست جمهوری به تاريخ ششم نوامبر . ندانتخـابات پارلمانی هموار ک

 .رددگ ختم دوره کار رحمانوف، برگزار می

تان، ـزاقسـران، قـان، ايـغانستان، آذربايجـاف)هـای اقتصادی  اعـضای سـازمان همکاری ۱۹۹۹مه  ۲۴

 عهـتوس هينـزمدر ( ستانـنستان و ازبکـيه، ترکمـيزستان، پاکستان، تـاجـيکستان، ترکرقق

 .هـای منطقوی و انکشاف شبکه صدور گاز و نفت وارد بحث شد همکاری

حکومت به تقاضاهـای آنهـا در زمينه افزايش سهم جبهه در زمانی که گويد تا  جبهه متحد می ۱۹۹۹مه  ۲۵

نپردازد، آنها از اشتراک  ۱۹۹۱مطابق معاهده  ها دستگاه دولت در مرکز و محلههـای  پست

هـا و  نين در بانکآنـها همچـ. خـودداری خواهـند کـردملی  ر در کميـسيون آشــتیبيـشـت

 .خواهند در صد سهم می ۳۰هـا نيز  خانه سفارت

و آنرا رد  خواند حکومت تـاجـيکستان شرايط پـيشنهـادی اپوزيسيون را غير قابل قبول می ۱۹۹۹مه  ۲۶

 .کند می

رحمانوف و سران  کند که ان ملل در تـاجـيکستان پـيشنهـاد مینماينده ويژه دبير کل سازم  ۱۹۹۹مه  ۲۷

روسيه و ايران به عنوان . تقاضای اپوزيسيون صحبت کنند ی اپوزيسيون با هم ديدار و در باره

 .کنند نده از اين پـيشنهـاد حمايت میـنک تضمين

 کند اهـای آنهـا موافقت میرحمانوف در مورد ديدار با رهبران اپوزيسيون برای بررسی تقاض ۱۹۹۹ژوئن  ۲

چين در اعمار يک . کنند هـای دوجانبه مذاکره می همکاری ی تـاجـيکستان و چين در باره ۱۹۹۹ژوئن  ۷

 .کند گذاری می کارخانه بافندگی و يک کارخانه برای تهيه سيگار در تـاجـيکستان سرمايه

ايط تجديد همکاری را با حکومت بر اساس کند تا شر جبهه متحد يک گروه کاری را تـأسيس می ۱۹۹۹ژوئن  ۸

 .مطالعه کند ۱۹۹۱موافـقـتنامه 

هـای کاری حکومت و جبهه متحد برای يافتن يک راه حل قابل قبول برای  مذاکرات بين گروه ۱۹۹۹ژوئن  ۱۶

 .هر دو طرف ناکام شـد

باشد،  روسيه در دوشنبه می موافـقـتنامه مسکو و دوشنبه را که شامل بر حفظ پايگاه اپوزيسيون ۱۹۹۹ژوئن  ۱۷

 .رد کرد

تحکيم  راخود هـای اقتصادی  کردند تا همکاری تموافق ميـانـه روسای جمهور اتحاديه آسيای ۱۹۹۹ژوئن  ۱۷

بخشيده، در تـشکيل اقتصاد مشترک آسيای اقدامات عملی نموده و در اتحاديه مذکور برای 

 .گرجستان و ترکيه وضع مشاهداتی را بدهند

جاه ـذاری پنـگ نـخست وزيران قزاقـستان، قرقيزسـتان، تـاجـيکستان و ترکمنـستان سـرمايه ۱۹۹۹ ژوئن ۱۸

آنهـا همـچـنين موافـقت کـردنـد کـه . ردندـظور کـروژه منـو پنج پ ترا در بيس دالريون ـلـمي

 .سازند همآهنگهـای برق خود را با هم ديگر  فعاليت شبکه

 .کردين ـهـای حکومتی تعي ر نفر از نامزدان اپوزيسيون را در پسترحمانوف چهـا  ۱۹۹۹ژوئن  ۲۲

حکومت و اپوزيسيون تـاجـيکستان را  ی درخواست کرد کهئهـای آسيا اسالم کريموف از دولت ۱۹۹۹ژوئن  ۲۵

خواهند در  او تالش بعضی از اشخاص و نيروهـا را که می. به همکاری بيـشـتر تشويق کنند

 .می تـأسيس کنند، بر ضد منافع منطقه قلمداد کردتـاجـيکستان دولت اسال

و طبق تقاضای جبهه متحد تعديالتی را در  ۱۹۹۱رحمانوف در چهـارچوب موافـقـتنامه صلح  ۱۹۹۹ژوئن  ۲۹

اما رحمانوف تقاضای جبهه متحد را در مورد حذف ماده اول قانون . قانون اساسی منظور کرد

 .شمارد، رد کرد لت غير مذهبی میاساسی که دولت تـاجـيکستان را يک دو
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روبل  ۱۴۰۰بانک ملی تـاجـيکستان نرخ مبادله دالر را ثابت ساخته و نرخ يک دالر را به  ۱۹۹۹ژوئيه  ۱۵

 .تـاجـيکی تعيين کرد

درصد مردم تـاجـيکستان از انـتخاب دو باره رحمانوف در انتخـابات رياست  ۷۰بيش از  ۱۹۹۹ ژوئيه ۲۲

 .کنند پشتيـبانی می ۱۹۹۹جمهوری نوامبر 

هردو کشور معاهده را امضاء . هـای خود را با پنبه تأديه کند طلبد که وام می دوشنبهاز  اوکرائين ۱۹۹۹ ژوئيه ۲۹

 .تن پنبه به کيف تأديه کند ۷۰۰۰ميليون دالر را با  ۶۰کردند که تـاجـيکستان بخشی از قرضه 

ادغام آنهـا در ارتش تـاجـيک و يا در نيروهـای  روند خلع سالح جنگجويان اپوزيسيون و ۱۹۹۹اوت  ۴

اين کار اپوزيسيون را از يک نيروی نظامی به نيروی سياسی . وزارت کشور تکميل گرديد

 .تبديل کرد

تـاجـيکستان با اعزام نيروهـای سرحدی قدرت نگهبانان مرزی روسی را که در مرز  ۱۹۹۹اوت  ۵

 .شـدخب تحکيم می تـاجـيکستان و افغانستان متمرکز هستند،

اين تنها نصف هدف تعيـين . تن پنبه بدست بياورد ۸۳۰۰۰۰تـاجـيکستان ممکن است که تنهـا  ۱۹۹۹اوت  ۹

 .شـده در نقشه جمهوری است

صورت گرفته  ۱۹۹۱دادگاه عالی تـاجـيکستان ممنوعيت بر احزاب اپوزيسيون را که در سال  ۱۹۹۹اوت  ۱۱

 .بود، لغو کرد

ی عنان، دبير کل سازمان ملل لغو قرار ممنوعيت احزاب اپوزيسيون را از طرف دادگاه کوف ۱۹۹۹اوت  ۱۳

 .دانست ۱۹۹۱عالی تـاجـيکستان گام مهمی در راه تطبـيق موافـقـتنامه صلح 

ی دو جـانبه اقـتصادی بحـث نـموده و  چـند معاهـده ی در باره ينـزم جيانگرحـمانوف و  ۱۹۹۹اوت  ۱۳

 موردگذاری مجدد بخشی از سرحد که  آنها همچنين در مورد عالمت. ء کردندموافـقـتنامه امضا

ی از بدخشان ئهـا اما در مورد ادعای ارضی چـين بر قسمت. کردند ءامضا ، قراردادمنازعه بود

 .ی منطقه خود مختار تـاجـيکستان به موافقت نرسيدندوهک

تحت اداره جمعه نمنگانی در  هـای رکب از ازبکم ای جنگندهـه مقامات قرقيز گفتند که گروه ۱۹۹۹اوت  ۱۳

 .ندنالمی ايجاد کسيک دولت اآباد  نظر دارند در دره فرغانه، انديجان، نمنگان و لنـين

متحد را اعالم  ی بعد از آنکه دادگاه عالی تـاجـيک رفع ممنوعيت و قـيودات بر احزاب جبهه ۱۹۹۹اوت  ۱۹

 .خود را اعالن نمودکرد، اپوزيسيون انحالل واحدهـای مسلح 

کنـند تا نقاط عبوری بين مرزهـای شانرا مسدود  رؤسای جمهور قرقيز وتـاجـيک موافقت می ۱۹۹۹اوت  ۱۳

 .سازند

سه ميليون تـاجـيک . به عنوان روز انتخـابات رياست جمهوری تعيين گـرديد ۱۹۹۹نوامبر  ۳ ۱۹۹۹سپتامـبر  ۸

 .دهی هستـند واجد شرايط رأی

در باره دو تعديل پـيشنهـادی بر قانون اساسی يعنی تمديد زمان کار رئيس جمهور به  هـا تـاجـيک ۱۹۹۹سپتامـبر  ۱۳

 .دهند هفت سال و ايجاد پارلمان  دو اتاقه رأی می

حزب اپوزيسيون اسالمی که در سابق غير قانونی شناخته شـده بود، دولت عثمانوف را در  ۱۹۹۹سپتامـبر  ۱۹

 .کند رياست جمهوری کانديد میبرابر رحمانوف برای 

ی عمومی سازمان ملل متحد طالب  رحمانوف که از طرفدران جمع شش و دو است در جلسه ۱۹۹۹اکتبر  ۱

 .دادن جنگ افغانستان شـد پايانهـای سياسی برای  راه

مناطق شرقی تـاجـيکستان و جنوب قرقيزستان به منظور اخراج ناراضيان ازبک توسط  ۱۹۹۹اکتبر  ۸

 . گردد ناشناس بمباران می هـای پيماهوا
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 .دهد وزير خارجه طالبان به تـاجـيکستان در رابطه تدارک سالح به احمدشاه مسعود اخطار می ۱۹۹۹اکتبر  ۷

 .وزارت خارجه ازبکستان بمباران مناطق تـاجـيکستان را انکار کرد ۱۹۹۹اکتبر  ۷

تقاضا  ازبکستان هـای تـاجـيکستان را تقبيح نموده روستاعبدهللا نوری، رهبر جبهه متحد بمباران  ۱۹۹۹اکتبر  ۳

 .متوقف سازددفاع  هـای بی روستاکرد تا حمالت خود را بر اين 

ی امنيت  رحمانوف در برگشت از اياالت متحده امريکا، در مسکو با والديمير پوتين در باره ۱۹۹۹اکتبر  ۳

 .کرد گفتگوهـای نظامی  منطقوی و همکاری

روستاهـای تـاجـيک به ازبکستان  پی در وزارت خارجه تـاجـيک رسما  نسبت به بمباران پی ۱۹۹۹اکتبر  ۱۰

 .اعتراض کرد

و ( پالتفرم تهران -حزب دموکرات)کواتو  ، سلطان (حزب نهضت اسالمی)دولت عثمان  ۱۹۹۹اکتبر  ۱۱

به  مبرنوا ۳ تا انتخـابات رياست جمهوریتقاضا کردند ( حزب عدالت)الدين تورايف  سيف

گيری در  اگر مديرهـای نواحی در مراکز رأید که نکن آنها هر سه تهديد می. تعويق انداخته شود

 .امور انتخابات  مداخله کنند، آنها انتخـابات را بکلی تحريم خواهند کرد

به  الدين تورايف کميسيون مرکزی انتخـابات از ثبت نام دولت عثمانوف، سلطان کواتو و سيف ۱۹۹۹اکتبر  ۱۱

امضاء الزم برای نامزدی رياست جمهوری را بدست نياوره اند، امتناع  ۱۷۱۰۰۰اين دليل که 

 .ورزيد

ملی به عنوان اعتراض  آشتی کميسيونرا در  اپوزيسيون تـاجـيک تعليق اشتراک نمايندگانـش ۱۹۹۹اکتبر  ۱۳

 .ی مقامات در انجام تقاضای آنهـا اعالم کردئبخاطر عدم توانا

رئيس اداره سازمان امنيت و همکاری اروپا در تـاجـيکستان و اعضای سازمان امنيت و  ۱۹۹۹اکتبر  ۱۹

متحـد تـاجـيک در دوشنبه از سيد عبدهللا نوری رئيس  ی همکاری اروپا درمالقات با جبهه

متحد تـاجـيک در رابطه به تعليق اشتراک  ی ی تصميم جبهه اپوزيسيون تقاضا کردند تا در باره

 .غور کند ملی مجددا   کميسيون آشتیدر کار 

دادگاه عالی تـاجـيکستان در زير فشار اياالت متحده امريکا به يکی از سه کانديدان اپوزيسيون  ۱۹۹۹اکتبر  ۱۱

 . دهد تا در انتخـابات اشتراک کند اجازه می

اشی از فيصله رحمانوف و عبدهللا نوری برای مدت هشت ساعت باهم به منظور رفع تشنج ن ۱۹۹۹نوامبر  ۱

با هم مالقات ملی  اپوزيسيون تـاجـيک برای به تعلـيق در آوردن اشتراک در کميسيون آشتی

 .کنند می

نوامبر رياست  ۳انتخـابات  ی سازمان امنيت و همکاری اروپا هيأتی را به غرض مشاهده ۱۹۹۹نوامبر  ۷

و  سياسی هـای احزاب ليتقـيودات بر کانديدهـا و فعا. جمهوری تـاجـيکستان اعزام نمی کند

اما دولت . با معيارهـای سازمان امنيت و همکاری اروپا موافق نيستنين روند انتخـابات هـمچـ

 .ماند عثمان وزير اقتصاد  و امور اقتصاد خارجی  در اين رقابت باقی می

 رجهت کاهش کس يکدهد که به اقتصاد تـاجـ می  به تاجيکستان وعدهالمللی  صندوق وجهی بين ۱۹۹۹نوامبر  ۷

 .کمک بيشتری خواهد کردديات آن تأبودجه و تحکيم ميزان 

به عنوان رئيس جمهورانتخاب (  در صد  ۹۳)ميليون رأی  ۱‚۳رحمانوف با بدست آوردن   ۱۹۹۹نوامبر  ۳

ناظرين روس و کشورهـای مستقل مشترک گفتـند که آنهـا در انتخابات تخلفی مشاهده . گرديد

 .نکردند

او گفت که . کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل کار ناظرين ملل متحد را برای شش ماه تمديد کرد ۱۹۹۹ر نوامب ۳

 .ديگر تمديد نخواهد شـد( ۱۰۰۰فوريه )وظيفه ناظرين بعد از انتخـابات پارلمانی 
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نی وارد قـانون و اجـرای انـتخـابات پـارلمـا سـنوي مشترک موظف برای تهيه پـيش ی کمـيته ۱۹۹۹نوامبر  ۹

 .گفتگو شد

 ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱هـيجده نفر از طرفدران اپوزيسيون که بخاطر نقش شان در جنگ داخلی  ۱۹۹۹نوامبر  ۱۰

 .زندانی شـده بودند، از زندان آزاد شـدند

نوامبر رياست  ۳زاده معاون اول نخست وزير انتخـابات انجام شـده  حاجی اکبر توره جان

 .اندجمهوری را آزاد و دموکراتيک خو

پـيشنهـاد کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل برای تمديد مدت کار ناظران سازمان ملل برای شش  ۱۹۹۹نوامبر  ۱۱

 .ماه ديگر در تـاجـيکستان منظور شـد

در محـفل برگـزاری مذکور . رحمـانوف برای دور دوم به عنوان رئيس جـمهور سوگـند ياد کرد ۱۹۹۹نوامبر  ۱۳

ايران، افغانستان، اوکرائين و کارمندان  ی جمهور روسيه، وزرای خارجه والديمير پوتين رئيس

 .رتبه چـين، هنـد و ازبکستان اشتراک کردند عالی

 .ندانستآن هـای  اتحاديه اروپا انتخـابات تـاجـيکستان را موافق به اصو ل دموکراسی و ارزش  ۱۹۹۹نوامبر  ۱۱ –۱۳

شنهـاد کرد که سازمان امنيت و همکاری اروپا و سازمان ملل با هم رحمانوف در استانبول پـي ۱۹۹۹نوامبر  ۱۳

 .گری کنند مشترکا  بين احزاب دخيل در جنگ در افغانستان ميانجی

ی چندين  در راه حل اختالفات در باره ملی نمايندگان حکومت و اپوزيسيون و کميسيون آشتی ۱۹۹۹نوامبر ۱۱

 .ديک تر شـدندقانون انتخـابات به هم نز ی مسوده ی ماده

ملی نـتوانستـند اختالفات راجع به تعداد  نمايندگان حکومت و اپوزيسيون در کميسيون آشتی ۱۹۹۹دسامبر  ۱

 .نمايندگان در هر اتاق پارلمان جديد را حل کنند

حزب . را رسما  ثبت کرد( پالتـفرم آلماتا)حزب دمـوکرات ( دادگـستری)وزارت عـدليه  ۱۹۹۹دسامبر  ۸

بعدا  . ممنوع شـده بود ۱۹۹۸ثبت شـده بود و فعاليت آن در ژوئن  ۱۹۹۱در سپـتامـبر  دموکرات

جناحی که از اپوزيسيون فاصله گرفت يعنی حزب .  اين حزب به دو شاخه منشعب شـد

وزارت دادگستری ممنوعيت فعاليت . ثبت شـد ۱۹۹۱در ( پالتفرم تهران)دموکرات تـاجـيکستان 

 .ان را لغو کردحزب دموکرات تـاجـيکست

اتوبک امير بيکوف، رهبر جنبش لعل بدخشان با ذکر اختالفات حزب خود را از جبهه  ۱۹۹۹دسامبر   ۹

 .اپوزيسيون خارج ساخت

دانان تـاجـيک قانون انتخـابات پارلمانی را که حکومت و اپوزيسيون روی آن موافقت  قانون ۱۹۹۹دسامبر  ۱۰

 .نموده بودند، تـأييد کردند

سال  ۱۱اکيلوف که . گردد اکيل اکيلوف از طرف رحمانوف به عنوان نخست وزير تعيـين می ۱۹۹۹مبر دسا ۱۰

الی  ۱۹۱۳باشـد او از سال  ساختمانی مسکو می( انستـيتوت) التحصيالن انجمن دارد از فارغ

به عنوان وزير ساختمان  ۱۹۹۸در . ه عنوان فعالين حزب کمونيست کار کردب ۱۹۹۱سال 

به اين طرف به عنوان  ۱۹۹۳به عنوان معاون و از ژوئن  ۱۹۹۳الی  ۱۹۹۷از . تعيين شـد

 .آباد اجرای وظيفه نمود معاون استاندار استان لنين

رحمانوف، در پی تعيين اکيل اکيلوف به عنوان نخست وزير جديد تـاجـيکستان پنج نفر از جـمله  ۱۹۹۹دسامبر  ۱۱

زاده و ذاکر وزيروف  تنهـا حاجـی اکبـر تـوره جـان. نفر معـاونان صدارات را تعويـض کرد ۱

 .در وظايف شان باقی ماندد

در تهران سيد عبدهللا نوری، رهبر اپوزيسيون تـاجـيک و خاتمی، رئيس جمهور ايران در باره  ۱۹۹۹دسامبر  ۸۰

و برای انتخـابات پارلمانی آينده و روابط د  تحوالت سياسی در تـاجـيکستان همراه با آمادگی
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آنهـا تأکيد کردند که مناقشه در . مذاکره کردندميانه  جانبه اقتصادی و وضع سياسی در آسيای

نيروهـای سياسی افغانستان حل  ی آميز و با اشتراک همه هـای مسالمت افغانستان بايد از راه

 .گردد

 

 پايان           
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 ۱۸۱۱تهران،  ،(هـا و بيانيه هـا سخنرانی ی مجموعه)آن سوی سياست .  نوری، سيدعبدهللا

  ۱۹۷۰الهور،  سرگذشت خونين سمرقند و بخـارا،.  هـاشمی، اعظم

  ۱۹۹۴دوشـنبه،  ،(پيرامون اتنوگونيز)تاجـيکان   شاه، شاه، يوسف يعقوب

  ۱۹۶۴، دوشـنبه، عرفان، هـای معرفت در چهل سال پرشرف از بيسوادی سراسری بسوی قله.  يوسف بيکوف، پ

 ۱۹۹۶خجند،  از تاريخ مستجاه،  .يوسفی، چوره

 

 بدون مؤلف

  ۱۹۱۱، دوشـنبه تاجـيکستان در طی بيست و پنج سال

 /روسی/ ۱۹۷۶شکند، مجموعه اسناد، تا ،(۲۲۲۲ـ  ۲۲۲۲)تاريخ جمهوری  خلق بخارا شوروی 

 ۱۹۷۷دوشـنبه،  ،(۲۲۲۲ـ  ۲۲۲۲)حزب کمونيست تاجـيکستان در ارقام به مناسبت پنجاه سالگی 

  ۱۹۷۱دوشـنبه  ،(مجموعه اسناد)در باره تاريخ ساختمان شوروی در تاجـيکستان 

 ۱۹۱۱آباد، نشريات دولتی تاجـيکستان،  استالين مواد در رابطه به تاريخ خلق تاجـيک،
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 نابع به زبان روسیم

  ۲۰۰۱بشکيک،  ،(۲۲۲۲ـ  ۲۲۲۲)جايگاه مرزبندی ملی در وادی فرغانه .  ارسالن، کويچـيف

 ۱۹۶۴مسکـو،  ،(۲۲۲۲ـ  ۲۲۲۲)، گذار به سوسياليسم ۲تاريخ خلق تاجـيک، جلد . ا. اناتـونينکو، ب

 ۱۹۸۳دوشـنبه، معارف،  تاريخ جمهوری شوروی سوسياليستی تاجـيکستان،. ____ 

 ۱۹۴۹مسکـو،  سياح در بخـارا،. آ. بورنس

 ۱۹۲۵تاشکند، ، شرح تاريخ  تاجـيک ،بارتولد، وسيلی والديميرويـچ

  ۱۹۳۸انتشارات ايکمه، پاريس،  مسلمانی در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی،. بينيگسين ا

  ۱۸۹۱، سنت پيتربورک، بخارا .ت. پوسلفسکی، پ

  ۱۹۶۸مسکـو،  ،(۲۲۲۲ـ ۲۲۲۲)خاطرات . جيکستاندم تا سپـيده.  س. توپلينسکی، م

ميانه  در مجله آسيای ("نگاه از درون به تراژدی تاجيکستان. )شناسانه يک برخورد فرهنگ انسان". زاد، اکبر تورسان

۳ (۹) ،۱۹۷۹ 

 ۱۹۹۱، مسکـو، درک تاريخ . ژ. توی نبی، ا

 ۱۹۹۰ المللی آموزش مناسبات بين ، مسکـو، مرکزجنبش مردمی در تاجـيکستان.  گ. چـيچـيرينه، ن

  ۱۹۶۵، مسکـو، ميانه با روسيه الحاق آسيای.  ا. خالفين، ن

 ۱۹۸۴، لينگراد،  ۲۷کليات، جلد آسيا برای ما چه مفهوم دارد؟.   م.داستايوفسکی، ف

  ۱۹۹۶مسکـو  ،(شهر فئودالی و اهالی آن) ۲۲اوئل قرن  ۲۲بخارای قرن  .  ا. سوخروا، او

  ۱۹۸۴، مسکـو، اسالم و جامعه.  س. سيد بايف، ت

  ۱۹۹۶مسکو،  ،(روان تجربه تاريخ) ميانه  آسيای. ، شکوروف، ر.شکوروف، ش

  ۱۹۲۱مسکـو،  ،(تجربه ترکمنستان) انقالب استعماری . صفروف، گ

  ۱۹۵۲مسکـو،  تاريخ خلق تاجـيک،.  غ. غفوروف، ب

  ۱۹۷۲مسکـو، ، تاجـيکان تاريخ قديمترين، قديم و ميانه.  ــــــ 

 ۱۹۷۰، مسکـو، نگاهی به راه گذشته. ن. قاری ـ نيازوف، ت

 ۱۹۸۴، مسکـو، ميانه در سياست خارجی روسيه قفقاز و آسيای. س. کينيـپـينه، ن

  ۱۹۹۵، دوشـنبه، تاريخ  با  مهر اشد محرم: تاجـيک. ماسوف، رحيم

 ۱۹۹۹، (۵) ۴و قفقاز،  ميانه مجله آسيایدر  "ميانه آسيای های اسالم و سياست در دولت". ماله شنکو، ا

دوشـنبه،  داری، غلبه بر مسائل مذهبی در شرايط گذار به سوسياليسم بدون طی مرحله سرمايه. م. مدژديدوف، پ

۱۹۷۳  

،  ...محيط زيست، جامعه و سنن. تـشنجات منطقوی بر زمينه بحران اقتصادی ـ اجتماعی: تاجـيکستان. نيازی، عزيز

 ۱۹۹۷مسکـو، 

 ،(تحقق سياست لنينی در تاجـيکستان در دوره ساختمان سوسياليسم)سياست ملی لنينی درعمل . ی. ويشنفسکی، ا

  ۱۹۸۲دوشـنبه، 
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