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 1۱/۱1/2۱1۲          فریدون آژند
 

 های تروریستان در افغانستان است یا در پاکستان؟ پایگاه
 

المللی از دیروز به این سو بازداشت عامل حمله تروریستی شب سال نو در کلوپ رینای استانبول را های بین رسانه
اند. مسوولین  یگر شد در صدر اخبار خود قرار دادهها تن د که باعث کشته شدن نزدیک به چهل نفر و زخمی شدن ده

دهند. از جمله  ها می ای را به خورد رسانهامنیتی ترکیه نیز برای گرم کردن تنور این واقعه هر چند ساعت خبر تازه
ان های افغانستامروز به نقل از والی استانبول آمد که عبدالقدیر ماشاریپف تروریست ازبکستانی در یکی از شهر

هایی را  مشخص نکرده است که این فرد در افغانستان چی آموزش یپایه ترک، حت آموزش دیده است. این مقام بلند
نگ و ها در کجا و توسط کدام گروه صورت گرفته است. ابهام در مورد این خبر به دلیل گ   دیده است و این آموزش

زد افکار عمومی در سطح جهانی شده است. بناً باید مقداری های مختلف ن گیری ذهنیت نامفهوم بودن آن باعث شکل
 .با احتیاط به واشکافی این خبر پرداخت

 

 ً تابعیت ازبکستانی ماشاریپف نخستین انگشت را به سوی جنبش اسالمی  مسلما
میالدی و برای  ۰۱ازبکستان که توسط جمعه نمنگانی و طاهر یولداش در دهه 

ط های مربو رود. این گروه از حلقه د شد نشانه میمبارزه با دولت ازبکستان ایجا
به القاعده بودند که پس از کشته شدن جمعه نمنگانی و طاهر یولداش رهبر بعدی 

مجاهد عثمان غازی نام دارد، بیعت خود را به ابوبکر بغدادی  این گروه که ظاهراً 
س ن پو گروه داعش اعالن کرده است. گروه تروریستی جنبش اسالمی ازبکستا

جا روابط  از سقوط طالبان در مناطق وزیرستان شمالی مسکن گرفتند و در آن
خشی از این شود ب ید و گفته میئخوبی با قبایل منطقه برقرار کردند. ولی این روابط به هر دلیل ممکن به تیرگی گرا

 که میان گروه منصور داد ه و پس از آنطالبان آمد قومندانالله  ها به زابل افغانستان با حمایت مال منصور داد ازبک
الله و افرادش الله و مال منصور رهبر طالبان تنش به وجود آمد و طالبان هوادار مال منصور رهبر طالبان، منصور داد

رار جامانده از آنان به پاکستان ف های ساکن زابل را نیز کشتند و فقط تعدادی زن و کودک به را قتل عام کردند، ازبک
 .کردند و تعدادی نیز توسط امنیت ملی کشور بازداشت شدند

 

های جنبش اسالمی ازبکستان در داخل خاک افغانستان پایگاه چندانی ندارند و به دلیل این  از آن زمان به بعد ازبک
جنبش  این شان نماند. بخشی از افراد که بعداً به سوی داعش کشیده شدند در داخل افغانستان نیز مجال فعالیت برای

 .اند تعدادی از آنان در یمن هم دیده شده ی. حتجنگندبه سوریه رفته و در آن جا می
 

های مربوط به جنبش اسالمی ازبکستان از طریق ترکیه خود را به سوریه رسانده و  شود بخشی از ازبک گفته می
د رس . با توجه به این شواهد و اسناد بعید به نظر میجنگند های مخالف دیگر می در کنار داعش علیه دولت و گروه

د. ها در افغانستان آموزش دیده باش که عبدالقدیر ماشاریپف عامل حمله تروریستی کلوپ رینای استانبول به تازگی
ال مشود که دیگر پایگاهی از جنبش اسالمی ازبکستان در داخل خاک افغانستان وجود ندارد و احت زیرا چندین سال می

  .این که این فرد توسط گروه طالبان آموزش دیده باشد بعید است
 

در صورتی که اعتراف ماشاریپف در مورد آموزش یافتن درست باشد، این احتمال وجود دارد که وی در مناطق 
وی  شود آموزش یافته باشد و ها پذیرایی می افغانستان با پاکستان، جایی که هنوز از این گروه نزدیک به خط فرضی

توان در نظر داشت و آن این که ماشاریپف در میان  را می مٔسله. تنها یک خاک افغانستان عنوان کرده باشد آن را
هواداران داعش که در شرق افغانستان تا حدی فعال هستند حضور داشته باشد. با این که این گروه توسط دولت 

ند. ولی هنوز گزارشی مبنی بر این که افراد ا افغانستان به شدت سرکوب و برخی از اعضای آن نیز بازداشت شده
 هایی وجود دارد که در شمال کشور نیز گروهک ازبکستانی در میان شان بوده باشد به نشر نرسیده است. هر چند ادعا

ید شده را در این رابطه وجود ندارد. این که ئند، ولی هنوز گزارش تا اهای کوچکی به نام داعش سر برآورده
. توان مطرح کردها در افغانستان مورد آموزش قرار گرفته باشد را هم به عنوان یک احتمال می ذشتهماشاریپف در گ
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توان به های عامل حمله شب سال نو استانبول نمی ولی به دلیل عدم موجودیت اطالعات بیشتر در مورد اعتراف
 .قطعیت گفت که این تروریست در افغانستان آموزش یافته است

های تروریستی قبلی به هواداران  چون حمله های بعدی این حمله را هم م وجود دارد که ترکیه در روزاین احتمال ه
تر در مورد ماشاریپف ارایه نشده، نباید به طور قطع  الله گولن ارتباط دهد. ولی تا زمانی که اطالعات دقیقفتح

 آموزش وی در افغانستان را پذیرفت.
 

 پایان
 صبح۱تشکر از سایت وزین با 

mailto:maqalat@afghan-german.de

