
  

  )١(قضيــة أفغانستــان

  األستاذ الدكتور محّمد حافظ الشريدة
  

كيلو متـر مـع   ) ٢٠٠٠(بلد إسالمي يقع في وسط آسيا، له حدود طويلة تبلغ  أفغانستان
السوفياتي من الشمال، وتحّدها تركسـتان  هوريات في التركستان الغربية، التابعة لالتحاد الجم

شـمير وجـامو والباكسـتان مـن     التابعة للصين في أقصى الشمال الشرقي، وإقليم كالشرقية 
ركز دائـرة قـارة   وموقعها هذا جعلها م. الجنوب، وإيران من الغرب والباكستان من الشرق،

  .آسيا، باإلضافة لخصوبة أرضها وكثرة أنهارها
  

وقد عرفت أفغانستان في التاريخ . العربية البشتو، والفارسية، ومن ثّم: ويتكلم سكانها لغة
وقـد دخلهـا   . مليون مسلم) ٢٠(: وعدد سكانها). أي أرض الشمس(مي باسم خراسان اإلسال

، بقيادة األحنف بن )ةهرا(رضي اهللا عنه يوم فتح المسلمون أول مدنها  اإلسالم في زمن عمر
  .قيس رضي اهللا عنه

  
  :في أفغانستان الشيوعية

م الذي وضع نواة ١٩٥٢د خان عام تولى رئاسة الوزراء داو) شاه محمود خان(في عهد 
  .وحزب برشام التابعان لموسكوة، فظهر حزب خلق األحزاب الشيوعي

  
الملك فخلعه، وشاركه في ذلـك  م انقّض رئيس الوزراء على ابن عمه ١٩٧٣وفي عام 

) خلق وبرشام(لشيوعّيين ثم دّب الخالف بينه وبين الحزبين ا. خل والخارجالشيوعييون في الدا
  ).محمد نور تراقي(اللذين اتّحدا تحت زعامة 

  
د ثالثة أشهر وفي ّمد داود، وبعانقالب دموي على مح م نجح تراقي في١٩٧٨وفي عام 

وتم إقصـاء  . السوفياتي االنقالب الشيوعي الرابع بدعم عسكري من االتحادم وقع ١٩٧٩عام 
أكثر من مائـة   لّه بابراك كارمل، وتزايدت قوات روسيا حتى وصلتحفيظ اهللا أمين ليحّل مح

في جهاد الكفر الحاكم في كابول، والمدعوم ان استمرارهم ألف جندي، فأعلن المجاهدون األفغ
  !من الكفر في موسكو

                                                           
         حاضـر العـالم اإلسـالمي لجريشـة     ، و٤٥٣-٢/٤٣١أنظر حاضـر العـالم اإلسـالمي للمصـري     ) ١(

  .ورسالة لبّيك أفغانستان ،١٤٢-١١٧ص



  

  
ولم يجد شعب أفغانستان المسلم منطقاً مع الشيوعي غير السالح، واعتصم أكثر من مائة 

وقّدم الشعب األفغاني في هذه . ية متعددةلف مجاهد في الجبال، تحت منظّمات وقيادات إسالمأ
من % ٦٠وتّم تدمير !!! ن الجئوأكثر من خمسة مالييالمحنة أكثر من مليون ونصف شهيد، 

  !الًالقرى تدميراً كام
  

ألفغانسـتان، وال يـزال جهـاد     لقد انقضى أكثر من عشر سنوات على الغزو الشيوعي
م، بعد ١٩٨٩ورة عام انسحبت القوات الروسية مذمومة مدح: وأخيراً. الاألفغان مضرب األمث

مـن  % ٨٥من ويحكم المجاهدون اليوم أكثر . من الجنود ين ألفأن انضّم إليهم أكثر من تسع
لواقع أن يوّحدوا صفوفهم وينسوا خالفاتهم، لمقابلة ا وبقي على المجاهدين. أراضي أفغانستان

  !الجديد، وخاّصة بعد انهيار الشيوعية في االتحاد السوفياتي نفسه
  

له أكبر األثر فـي الجهـاد   حمه اهللا كان أّن اإلمام عبد اهللا عزام ر: ومن الجدير بالذكر
  .، وأكبر األثر في توحيد قيادات المجاهديناألفغاني
  
  

  
 


