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  مي�دی2014 تا 2001وقايع افغانستان از سال 

  )68بخش (

 
  نگاھی به احزاب بنياد گرای اس�می درآسيای ميانه

ِجنبش جدايی طلب ترکستان شرقی و ھمچنان،  يا" حزب اس�می ترکستان" فتند کهتحليلگران سياسی گ   ِحزب "ِِ
م ايجاد شد، تا آنجا که 1998که درسال " جمعه نمگانی" و " طاھريولداش"به رھبری " ِحرکت اس�می ازبکستان

. ِ حمايت امريکا خواھند بودِبرضد روسيه و حکومت ھای تابع آن برزمند و منافع غرب را تأمين نمايند، مورد توجه و
ِحزب حرکت اس�می ازبکستان" ولی نام  ِتغييرداده شد که علی رغم فرود و " حزب التحرير" م به 2001درسال " ِ

ِفراز زمانی، ھنوزھم به نفع گروه طالبان و القاعده درمنطقه و بخصوص درمناطق شمال افغانستان فعال ھستند ِ تنھا . ِ
ِ تحت نام اس�ميست ھای تاجکستان، ِحزب نھضت اس�می تاجيکستان " ِ م�محمد " ِکه مؤسس آن شخصی بنام " ِ

ِبوده و بعدا سيد عبدE نوری به رھبری آن رسيد، پس از زدو خورد ھای خونين سال ھای " رستموف ھندوستانی  ً

روی يک آتش بس به ِ، باKخره به پای ميزمذاکره نشستند و "امام علی رحمانوف" عليه حکومت ) م1991-1997(
ِتذکر اين نکته Kزم است که حزب نھضت اس�می تاجيکستان، پس ازانجام .  توافق رسيدند که تاکنون ادامه دارد ِ ِ ِ

ِمذاکرات و برقراری آتش بس با نيرو ھای دولتی، با پذيرش نظام سياسی سکوKر، دردولت تاجيکستان سھم گرفته  ِ
ِيری ازتندرويھای اس�می و نفوذ تروريسم درخاک آن کشور، درسال دولت تاجيکستان، درراستای جلوگ. است ِ2009 

ِمي�دی، يک سلسله قوانين سختگيرانه عليه عناصرمذھبی، فعاليتھای تنويری و تدريسی گروه ھای اس�مگرا وحتا،  ِ
رتوھمچو ِھرچند، دولت تاجيکستان، ميتواند در پ. ِعليه استفاده ازحجاب درمراکزآموزشی وغيره وضع نمود

ِقوانين ِسختگيرانه، دست به سرکوب مخالفان سياسی غيرمذھبی خويش نيز بزند، اما، گفته شده که آن کشورو ساير  ِ ِ
  :ممالکِ حوزۀ آسيای مرکزی ھنوزھم ازناحيۀ فعاليتھای سری وعلنی سازمانھای اس�می آتی احساس خطر ميکنند

                                                                                 حرکت اس�می ترکستان شرقی*

                                                                                     حرکت اس�می ازبکستان  *

  )افغانی و پاکستانی(گروه طالبان  *

                                                                                    اخوان المسلمين بين المللی *

                                                                          لشکر طيبه مستقر درخاِک پاکستان *

  )پيرو وھابيت عربستان سعودی(جماعت التبليغ  *

                                                                                        حرکت اس�می پاکستان *

  )تبليغات( ُسازمان مبلغ دينی  *

                                                                                       سازمان تاجيکستان آزاد *

  )پيرو وھابيسم عربستان سعودی(فرقه ی سلفيه  *

  ايای سازمان القاعده وسايرگروه ھای تروريستی فعال درخاک پاکستانبق  * 

                                                                                       جند الخليفت *

 جماعت انصار: *

 حزب التحرير *
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 لشکراس�می *

 القاعده *

  جامعۀ اص�حات اجتماعی *

 ظامی اتحاديۀ نيروھای مجاھدين قفقازشورای عالی ن *

  اخوان المسلمين *

 الخيريه *

 الحرمين *

  جماعت احيای ميراث جامعۀ اس�می *

 حزِب رستگاری *

ِگروه ھا و تشک�ت افراطی فوق الذکر، بخصوص ازسالھای تجاوزنظامی شوروی بخاک افغانستان وبربنياد  ِ ِِ
Kِت متحدۀ امريکا وعربستان سعودی، قدم به قدم درخاک روسيه ِبرنامه ريزی ھای جھان غرب به رھبری ايا

ِوسراسرآسيای مرکزی، يکی پی ديگرايجادگرديد و درسالھای پسين، وھابيت عربستان سعودی که توأم با افراطيت،  ِ
يز ِرجعت گرايی، بيرحمی، کشتار، ضديت با علم و تمدن جديد و مخاصمت با حقوق زنان وارزشھای انسانی ميباشد، ن

                                                                              .برآنھا افزوده گشت

تأسيس گرديد، ولی بسيار زود از  سوی " حزب اKش" ِم حزب اس�می بنام  1990درقزاقستان نيزدرسال 
ِنظراعتقادات مذھبی و يا ايدئولوژيک به ِاين حزب و سايراحزاب ِمتذکره، از. ِدولت آن کشورغير قانونی اع�ن شد ِ

ِدر سينکيان چين، احزاب افراطی و گروه " ايغور" ِدرفلپين، جنبش " ِجبھۀ آزاديبخش اس�می مورو" نحوی ازانحا با  ِ
         .ًھای تروريستی اس�می درافغانستان، پاکستان، چچن، داغستان، قفقاز و تاتارستان و ک� در منطقه مرتبط ھستند

                                                                                         

ِرھبر " يمگانی" نام ُبرده شد، اين نکته را نيز بايد متذکر شويم که " طاھريلداش" و " جمعه نمگانی" حال که از 
ِحزب حرکت اس�می ازبکستان"  ِامارت اس�می گروه طالبان، درنتيجۀ يک ِم ودراخير 2001بود، ولی در سال " ِ

ِنيروھای تحت امرنمگانی ) افغانستان به قتل رسيد ِدرشمال" عبدالرشيد دوستم" ِبرخورد مسلحانه با نيروھای جنرال
ِدرآن سالھا، بخصوص در دھدادی و سيد آباد مزار شريف جابجا شده وبه سود گروه طالبان برضد نيرو ھای جنرال 

ِافراد تحت ِفرمان . جايش را گرفت" طاھرُيلداش" ِپس ازمرگ يمگانی، ) تم می جنگيدندعبدالرشيد دوس نيز " ُيلداش" ِ
رييس " کريموف" ِرژيم . با گروه طالبان و القاعده در يک صف عليه نيرو ھای خارجی و دولت افغانستان می جنگيدند

ِجمھورازبکستان، توانست درعين زمان، افراد حزب متذکره را س ِ رکوب نموده فعاليتھای ضد حکومتی آنھا را تضيف ِ
ِپس از سقوط ِامارت طالبان، با يکتعداد افراد ش به مناطق قبايلی درخاک پاکستان پناه ُبرده درآنجا " ُيلداش" ولی . نمايد ِِ

ًافراد تحت امر وی عمدتا ازبکھا، تاجيکھا و قرغزی بودند. ِبا ساير گروه ھای تروريستی يکجا شد ِ ِ زارش ھايی گ. ِ
ِطاھرُيلداش دراثر شليکِ طيارۀ بی پيلوت امريکايی در " م به نشر رسيدند مبنی بر اينکه 2009درماه اکتوبرسال  ِ

 مي�دی فعاليتھای اس�مگرايانه اش را درازبکستان 1990اين شخص که درسالھای . ِوزيرستان شمالی به قتل رسيد
ِپس از زد و خورد ھای مسلحانه با نيرو ھای دولتی وحصول پيروزی  ساله گی و 24ِآغاز نموده بود، يکبار درسن 

ِوی مصادف با اوج جنگھای  ِ◌"امارت" ِاع�ن . ِمنطقه ی نمگان ازبکستان اع�ن کرده بود" ِامير " مؤقت، خودش را
  .را سرکوب نمايدھنوز نتوانسته بود، آنھا " کريموف " مسلحانه در شھرھای انديجان، فرغانه، سمرقند و نمگان بود که 

 )ادامه دارد(

  


