
  انوشه میرمرعشی 
چهل روز پیش ب�ود که عناص�ر تکفیری داعش، 
در منطقه دش�ت برچی ش�هر کاب�ل، 85 دختر 
دانش آموِز معصوم را، با حمل�ه انتحاری به خاک 
و خون کش�یدند! اتف�اق دردناکی ک�ه قلب همه 
آزادگان جهان را، ب�ه درد آورد و دوباره توجه ها 
را، به مسئله نبود امنیت در کشور افغانستان، به 
دلیل وجود حضور اشغالگران امریکایی و وحوش 
دست آموزشان یعنی »داعش« جلب کرد. به همین 
مناسبت و با گرامیداشت یاد دختران شهید مکتب 
سیدالش�هدا)ع(، در این مقال نگاه�ی به تاریخ 
اشغالگری در کش�ور افغانس�تان و مقابله مردم 
عزیز این کشور، با دشمنان اش�غالگر داشته ایم.

   
  »مردمان همسایه شرقی« در یک نگاه

»افغانس��تان « از ش��مال به کش��ور ترکمنس��تان، 
تاجیکستان و ازبکس��تان، از شرق و جنوب شرقی به 
کشور پاکس��تان، از شمال ش��رقی به چین و از غرب 
به ایران، محدود می ش��ود. پایتخت این کشور کابل 
است و ازجمله شهرهای مهم آن، می توان به قندهار، 
مزار شریف، هرات، میوند، خاش و جالل آباد، اشاره 
ک��رد)1(. مردمان این س��رزمین، از نژاد ه��ا و اقوام 
گوناگونی هستند. اقوامی چون »پشتون« ها- که خود 
از دو قبیله بزرگ ابدالی و قیلزایی تشکیل شده اند و 
به زبان پش��تو، که مخلوطی از زبان فارسی و هندی 
است، س��خن می گویند-، »هزاره« ها که در قسمت 
غربی افغانستان ساکن هس��تند، تاجیک ها که 27 
درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند و مانند 
هزاره ها، به فارسی َدری سخن می گویند. همچنین 
اقوام ازبک، ترکمان، قرقیز و... که در شمال افغانستان 
ساکن هستند و به زبان ترکی آسیای مرکزی صحبت 
می کنند)2(. 99 درصد مردم این کش��ور، مسلمان 
هس��تند که بیش از 70 درصد آنها، حنفی مذهب و 
حدود 30 درصد مس��لمانان آن را، شیعیان تشکیل 
می دهند. یک اقلیت بسیار محدود از سایر مذاهب، 
مثل هندو، بودایی و زرتشتی هم در افغانستان زندگی 

می کنند.)3(
  حماسه دختر قهرمان میوند 

کشور افغانستان از دیرباز، بخشی از خاک ایران بود. 
بعد از قتل نادرشاه افشار توسط عده ای از فرماندهان 
لشکرش در س��ال 1126ه�. شمس��ی، »احمدخان 
ابدالی« ]از خاندان سدوزایی[، که جزو سرداران نادر 
بود، مقدمات استقالل افغانستان را فراهم کرد و بعد از 
مدتی هم، اعالم استقالل کرد.)4( دولت ایران به هیچ 
وجه، این استقالل را به رس��میت نشناخت اما چند 
دهه بعد »دوست محمدخان باَرک زایی« با استفاده 

از حمایت اس��تعمارگران انگلیسی، توانست خاندان 
س��دوزایی را س��اقط کند و قدرت را به شکل کامل، 
در دس��ت بگیرد. در این دوره متأس��فانه انگلستان 
توانس��ت با برتری نظامی و دسیسه، ابتدا افغانستان 
را در دوره ناصرالدین ش��اه قاجار، از ایران جدا کند 
و س��پس این کش��ور را مس��تعمره خود کند)5( اما 
درست در این شرایط بود، که مردم مسلمان و غیور 
افغانستان، که نمی توانستند اش��غال خاک وطن را 
تحمل کنند، دست به قیام علیه اشغالگران انگلیسی 
زدند. قیامی که در آن اقوام گوناگون افغانستان، علیه 
استعمارگران انگلیسی به پا خاستند. در واقع مردم 
افغانستان در فاصله سال های 1240ش. تا 1260ش. 
در چهار قیام بزرگ ]و قیام ه��ای کوچک محلی[، با 
اشغالگران انگلیسی جنگیدند. اما شاید بتوان یکی از 
حماسی  ترین این قیام ها را، قیام مردم منطقه میوند و 

شهادت دختر قهرمان آن منطقه دانست.
بعد از ش��روع قیام م��ردم غیور منطق��ه میوند علیه 
اش��غالگران انگلیس��ی، جنگ با اس��تعمارگران در 
شرایط س��ختی ادامه داش��ت، زیرا نابرابری سالح و 
تجهیزات م��ردم میوند با ارتش تا بن دندان مس��لح 
انگلیس، زمینه را برای شکست قیام کنندگان فراهم 
کرده بود! آن وقت در آن شرایط دختر یکی از بزرگان 
میوند به نام »ماللی«- که در زمان قیام )سال 1259 
ه�. ش( تنها 19 سال داشت- وقتی دید پرچم علمدار 
سپاه مردم میوند به زمین افتاده و بسیاری از مردان 
قومشان شهید ش��ده اند، اس��لحه به دست گرفت و 
ش��روع به جنگ با س��ربازان ارتش انگلیس کرد، تا 
اینکه به دست اشغالگران انگلیسی به شهادت رسید. 
در افغانستان نام بسیاری از مدارس، بیمارستان ها و 

مؤسسات، ماللی است.)6(
مواجهه و مقاومت در برابر استعمار فرهنگی انگلیس 
بعد از این قیام ها، کشور استعمارگر انگلیس از اشغال 
کامل افغانستان و استعمار مس��تقیم آن ناامید شد، 
اما نقش��ه دوم��ش یعن��ی روی کار آوردن حکومت 
وابس��ته به خود را، در این کش��ور اجرای��ی کرد. در 
این دوره و بعد از کش��مکش های ف��راوان، باالخره 
»عبدالرحمان خان « بعد از غلبه بر رقبا، بر کرس��ی 
قدرت نشس��ت و با امضای معاهده با انگلیس��ی ها، 
توانس��ت خود را پادش��اه افغانس��تان بخواند. بعد از 
درگذش��ت او در س��ال 1280ش. در کابل، پسرش 
»حبیب اهلل خان « پادشاه ش��د. جالب است که او هم 
برای تثبیت قدرتش در س��ال 1284ش. قراردادی 
به نام »معاهده خال « با انگلیس��ی ها بست. او در 19 
سالی که پادش��اهی کرد، بس��یاری از منافع و منابع 
افغانس��تان را، در اختیار انگلیس��ی ها گذاش��ت اما 
کاری به عقاید دینی مردم نداش��ت. در سال 1302 

ش. »امان اهلل خ��ان « فرزند س��وم حبیب اهلل خان، به 
جای پدر بر تخت پادشاهی افغانستان نشست. او که 
مدرنیزه کردن افغانستان خیلی برایش مهم بود، در 
سال 1303ش. سفری به اروپا کرد، که بعد از بازگشت 
از این سفر، به فکر اجرای سیاست برابری زن و مرد 
افتاد، که البته به دلیل سنتی بودن فضای فرهنگی 
کشور، موفق به اجرای این سیاست نشد. امان اهلل خان 
سه سال بعد از آن، س��فر مجددی به اروپا کرد و این 
بار پس از بازگشت به افغانستان، با جدیّت بیشتری 
به دنبال اجرای سیاست های مدرنیزاسیون افتاد. از 
جمله این سیاست ها، تأسیس  مدارس مشترک دختر 
و پس��ر و اجرای قانون رفع حجاب بود. به این شکل 
درست همزمان با اقدامات کمال مصطفی آتاتورک 
در ترکیه و رضاشاه در ایران، سیاست کشف حجاب 
در افغانس��تان هم اجرا ش��د. البته باید توجه داشت 
که با وجود تالش بسیار امثال امان اهلل خان، به دلیل 
محکم بودن پایه ه��ای اعتق��ادی و باورهای عمیق 
دینی، به غیر از بخش اندکی از زنان، بیش��تر بانوان 
افغان درس��ت مانند بانوان متدین ایران��ی در دوره 
کشف حجاب رضاخان، مقاومتی سخت و شدید را در 
برابر غربگرایان از خود نشان دادند. مقاومتی که حتی 
بعد از روی کار آمدن کمونیس��ت ها و حمایت آنها از 
بی حجابی و سختگیری نس��بت به زنان برقع پوش- 
چادر بانوان افغان- همچنان و به ش��کل جدی ادامه 

پیدا کرد.)7(
  افغانستان و سربازان اشغالگر شوروی 

چهار پادشاهی که بعد از امان اهلل خان در افغانستان 
حکومت کردند، تالش بس��یاری ب��رای غربی کردن 
مردمان دین ب��اور افغانس��تان کردند ام��ا موفقیت 
چندانی به دس��ت نیاوردند! تا اینکه باالخره آخرین 
آنها یعنی »محمد ظاهرش��اه«، ب��ا کودتای عده ای 
از افغان ه��ای کمونیس��ت به رهبری ژن��رال محمد 
داوودخان، در سال 1351ه�. ش از سلطنت برکنار 
شد. در آن سال ها استعمار ش��وروی با نفوذ در میان 
افسران ارتش کش��ورهای اس��المی و با تبلیغ َمرام 
کمونیس��تی در میان روش��نفکران این کش��ورها، 
زمینه را برای گس��ترش حیطه قدرت خود در سطح 
بین المللی، ایجاد می کرد. کودتاگران بعد از س��اقط 
کردن کامل خاندان سلطنتی، یعنی در سال 1352 
ش. اعالم جمهوری کردند. در این زمان نام رس��می 
کش��ور، به جمهوری دموکراتیک خلق افغانس��تان 
تغییر یافت.)8( جمهوری ای که تا 10 س��ال بعد از 
آن، کودتاهای بسیاری به خود دید و صحنه درگیری 
گروه های مختلفی از وابستگان به بلوک شرق- یعنی 
شوروی سابق- و البته مخالفان آنها شد. کودتا هایی 
که کشتار و هرج و مرج شدیدی را، برای مردم مظلوم 

ح�وادث تل�خ تروریس�تی و حمالت 
انتحاری اعضای داعشِ مورد حمایت 
امری�کا، از جمل�ه ش�هادت دختران 
دانش آموزان مکتب سیدالشهدا)ع(، 
نش�ان داد که گویا مبارزه سیاس�ی و 
دیپلماس�ی برای اخراج اش�غالگران 
امریکای�ی، کاف�ی نیس�ت و الزم 
اس�ت م�ردان مجاه�د افغانس�تانی، 
ب�رای مقابله با تروریس�ت ها و اخراج 
اش�غالگران، دوباره به می�دان بیایند
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نظری به مبارزات مردم افغانستان با اشغالگران
 به مناسبت چهلمین روز انفجار مکتب سیدالشهدای کابل

غریو فریاد مجاهدان افغان در تاریخ 
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پژوهشی جامع در باب 
زندگی و تکاپوی »شیخ اعظم«

اندر حاالت و مقامات 
»صاحب مکاسب«

  محمدرضا کائینی
»ت��راز سیاس��ت« 
عنوان یک��ی از آثار 
تاریخی پژوهش��ی 
مورخ خبیر، زنده یاد 
م  س��ال ال حجت ا

والمس��لمین استاد 
عل��ی ابوالحس��نی 
)من��ذر( اس��ت، که 
مؤسس��ه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران، 
آن را نشر داده اس��ت. اهمیت این اثر در آن است 
که در ورای مکانت واالی علمی شیخ اعظم، زمانه 
و تدبیرهای وی را مد نظر داده و ش��واهد تاریخی 
موج��ود در این باره را، به اهل نظر عرضه داش��ته 
است. سبک زنده یاد ابوالحس��نی در نگارش این 
اثر بسان دیگر آثار او، موش��کافانه و نکته سنجانه 
است و اطالعات را با دقت و تیزبینی، به خواننده 
عرضه می دارد و کمتر جای ابهام و نقطه تاریکی را، 
باقی می گذارد. از جمله نکاتی که از دیرباز درباره 
شیخ اعظم مطرح ش��ده، منظر وی در باب والیت 
فقیه است، که عده ای آن را دستاویز تحلیل های 
نادرس��ت خویش، درباره این موضوع ساخته اند. 
مؤلف فقید در بخشی از این اثر، به گونه ای بایسته 
به این امر پرداخته و دیدگاه های خویش را در این 
فقره، عرضه داشته است. ناشر در دیباچه خویش 
بر این اثر گران، در باب ض��رورت پرداخت به این 
دس��ت موضوعات، ممیزات این اث��ر و موضوعات 

مورد بررسی در آن، چنین آورده است: 
»تا به حال بیشتر آنچه راجع به شیخ اعظم فقاهت، 
آیت اهلل حاج شیخ مرتضی انصاری )1214-1284 
ق( شنیده ایم، وجاهت کم نظیر ایشان در عرفان، 
اخالق، کالم، فق��ه و افاضات علمی بوده اس��ت. 
ایش��ان در 15 س��ال پایانی عمر خویش، سرآمد 
علمای ش��یعه و زعی��م بی همتای جهان تش��یع 
محسوب  می شدند و مقبولیت و مشروعیتشان در 

بین عوام و علما، زبانزد بوده است. با این تفاسیر، 
شیخ انصاری بی شک یکی از دانشمندان شناخته 
شده تاریخ هستند اما وجهه و بینش متعالی شیخ 
مرتض��ی در عرصه سیاس��ت و مدیری��ت جامعه 
اس��المی، کاماًل ناش��ناخته باقی مانده و مؤلف با 
دغدغه بررس��ی و واکاوی این وجوه ناش��ناخته و 
همچنین توجه دادن اهل علم به کاردانی، بصیرت 
و وجاهت کم نظیر سیاس��ی- مدیریتی ایشان در 
تاریخ تشیع، دست به نگارش این کتاب ارزشمند 
زده و جدا از موضوع متفاوت و پرداخته نشده آن، 
این اث��ر از آن رو که در ن��گارش 274 صفحه آن، 
از 272 رفرن��س معتبر مطالعاتی نام برده ش��ده، 
حقیقتاً از لحاظ مستند بودن در نوع خود کم نظیر 
است.  کتاب در ش��ش بخش و ده ها فصل تنظیم 
یافته است. بخش ششم با عنوان  »ضمائم«، ارائه 
مجموع��ه مق��االت و مباحث پراکنده ای اس��ت 
در بصی��رت سیاس��ی ش��یخ انص��اری و برخورد 
هوشمندانه ایش��ان با پدیده هایی چون استعمار، 
اس��تبداد و سایر بحران های سیاس��ی و اعتقادی 

زمانه خویش. 
 بخ��ش اول و دوم کت��اب، به تعریف از ش��رایط 
و اس��لوب صحیح مدیری��ت در جامعه اس��المی 
می پردازد و علل شایستگی شیخ برای زعامت بر 
جهان تشیع را، بر اس��اس شواهد تاریخی بررسی 

می کند.
  بخش س��وم ابعادی از زندگی متعالی، اسالمی، 
عرفان��ی و اخالقی ش��یخ انص��اری را، ب��ه نظاره 
می نشیند و منشور چند بعدی » سیاست و تدبیر « 

ایشان را، تحقیق و بررسی کرده است.  
در بخش چه��ارم و پنجم هم- که ش��اید دغدغه 
اصلی مؤلف از نگارش این کتاب بوده اس��ت- به 
مباحثی چون  اندیشه سیاسی و راهبرد عملی شیخ 
انصاری، نظریه والیت فقیه شیخ انصاری، تفسیر 
شیخ از همبستگی دین و سیاست در همه شئون، 
بینش عمیق منطبق بر زمان ایشان، تعامل ایشان 
با علما و نخب��گان و موارد دیگری از این دس��ت، 

اشاره خواهد شد«. 
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افغانس��تان به بار آورد.)9( البته در همان دوره و 
در اواس��ط س��ال 1357ش. با کودتا و با ریاست 
»حفیظ اهلل امین « بر س��ر کار آمد که گرایش��ی 
کمونیستی داشت و مورد حمایت مستقیم کشور 
شوروی بود.)10( به دلیل سیاست های ضددینی 
امین، مجاهدین افغانس��تان )شیعه و سنی( که 
خواس��تار برقراری احکام اسالمی در کشورشان 
بودند، با پیروزی انقالب اسالمی ایران، روحیه ای 
مضاعف پیدا کردند و تحرکات خود را در مبارزه 
با حکومت او، باال بردند. با پیوستن قبایل مختلف 
افغان در ش��رق این کش��ور به صف مجاهدین، 
حکومت امین که احساس خطر کرده بود، برای 
س��رکوب قیام مجاهدین، از ش��وروی تقاضای 
کمک کرد. به این صورت که دولت افغانس��تان 
در 25 فروردین 1358 ش. تقاضای اعزام 15 تا 
20 هلیکوپتر همراه با پرسنل مربوط به آن را، از 
کشور ش��وروی کرد و دولت شوروی هم طبعاً به 
تقاضای کمک دولت افغانستان، پاسخ مثبت داد و 
به این شکل، در دی ماه 1358 ش. کشور شوروی 
رسماً به شکل نظامی، وارد خاک افغانستان شد و 

این کشور را به اشغال خود درآورد.)11(
  مجاهدینی که با کمونیست ها جنگیدند

قبل از ورود رسمی ارتش سرخ به افغانستان، به 
دلیل رفتار خشن افسران و سیاستمداران رژیم 
کمونیس��تی با مخالفان به ویژه جامعه مذهبی، 
بیشتر مردم افغانستان که مقید و مذهبی بودند 
]و همچنان هستند[، با حاکمیت کمونیست ها 
مخالف بودند. اما در تاریخ 13 اردیبهشت 1358 
ه�.ش، علمای دینی افغانستان در شهر پیشاور 
پاکس��تان، فتوای جهاد علی��ه حکومت کابل را 
صادر کردند. به دنبال صدور این فتوا، قیام های 
مردمی بسیاری در جای جای افغانستان شکل 
گرفت. قیام هایی چون قیام م��ردم صوف، قیام 
مردم هرات- ک��ه پ��س از ورود و دخالت ارتش 
سرخ در س��رکوب این قیام، به شهادت 24 هزار 
نفر از مردم ای��ن منطقه منجر ش��د- قیام های 
عس��اگر و صاحب منصبان فرق��ه ننگرهار، قیام 
عمومی مردم کاب��ل و... از دیگ��ر قیام هایی بود 
که علیه کمونیست ها و اش��غالگران ارتش سرخ 
به وقوع پیوست. همچنین به دنبال شکل گیری 
قیام ه��ا و ورود م��ردم مذهبی ب��ه صحنه برای 
مقابله با کمونیست ها، گروه های مبارز مذهبی 
زیادی ش��کل گرفت. اولین حزب اسالمی مبارز 
در افغانس��تان، با ن��ام »جمعیت اس��المی« به 
رهبری »برهان الدین ربانی«، در س��ال 1339 
ش. شکل گرفت. او بعد ها در یک توطئه مشترک 
امریکایی و طالبانی، به شهادت رسید. وی استاد 
الهیات دانش��گاه کابل بود و این جمعیت را نیز، 
به وسیله تعدادی از دانشجویان و افراد معتقد و 
تحصیلکرده این دانشگاه تشکیل داده بود. مثاًل 
»احمد شاه مس��عود « در دوره دانشجویی اش، 
به این ح��زب پیوس��ت. همچنی��ن گروه های 
اس��المگرای دیگری بودند، که گرایش شدیدی 
به عربس��تان داش��تند. گروه هایی چون حزب 
اس��المی به رهبری حکمتیار، اتحاد اسالمی به 
رهبری عبدالرس��ول س��یاف و یا حزب حرکت 
انقالب اس��المی به رهب��ری بنی محمدی، که 
بیشتر اعضای حزبش، از میان طالب علوم دینی 
مدارس مذهبِی اردوگاه های آوارگان افغانستانی 

در پاکستان، تشکیل شده بود.)12(
  نقش آفرینی امریکا در افغانس�تان برای 

مقابله با شوروی
با شروع جهاد افغان ها علیه استعمار شوروی در 
قالب »جنبش مجاهدین افغانستان «- که همان 
رزمندگان جهاد بودن��د- گروه هایی از آنها که به 
لحاظ عقیدتی قرابت فکری با عربستان داشتند، 
دو سازمان افراطی را با نام های »جماعه التکفیر« 
و »الهج��ره و جماع��ه المس��لمین « را، با کمک 
عده ای از مبلغان وهابی عرب تشکیل دادند. این 
دو سازمان به همراه »حزب اسالمی حکمتیار « 
و »حرکت انقالب اس��المی بنی محم��دی«، از 
گروه هایی بودند که گروه طالبان را در افغانستان 
تشکیل دادند. نخستین کمک پنهانی تسلیحاتی 
و نظامی امریکا به اسالمگراهای افراطی در سال 
1358 ش. و سپس به شکل علنی در سال 1365 
ش. و از طریق پاکس��تان انجام شد. کمک هایی 
که در س��ال های بعد هم ادامه پیدا کرد و پس از 
اخراج اشغالگران ارتش سرخ از افغانستان، برای 
مقابله با اسالمگراهای ضداستکبار غرب در این 
کشور، تداوم پیدا کرد.)13( البته گرچه طالبان 
از اکثریت گروه قومی پش��تون ب��ه وجود آمده 
اس��ت و حدود 40 درصد جمعیت افغانستان را 

تش��کیل می دهند ولی این به معن��ای حمایت 
صددرصدی پشتون ها، از تفکرات انحرافی القاعده 
نیس��ت. در واقع اکثریت اعضای طالبان کسانی 
بودند، که هرگز با کمونیست ها نجنگیده بودند، 
بلکه طلبه های دین��ی جوانی بودند که در صد ها 
مدرسه الهیات اسالمی وهابیون، در اردوگاه های 
آوارگان افغان در پاکس��تان، تفک��ر افراطی پیدا 
کرده بودن��د و رفتار ها و تفک��رات انحرافی آنها، 

ربطی به قومیتشان نداشت)14(.
 تش�کیل دولت موقت و تصوی�ب قانون 

اساسی
با وجود اینکه طالبان توانسته بود کابل، شرق و 
جنوب شرقی افغانستان را به تصرف خود درآورد 
اما نیروهای مجاهد تحت رهبری »احمد ش��اه 
مس��عود «-معروف به شیر پنج ش��یر- هیچ گاه 
اجازه ندادند که پای طالبان به منطقه پنج ش��یر 
و کوهستان سالنگ برسد! به هر حال رزمندگان 
مجاه��د، همچن��ان در صحنه باق��ی ماندند و با 
ایثار بس��یار توانستند بعد از س��ال ها جهاد علیه 
طالبان، آنها را عقب رانده و ش��رایط را به سمت 
نابودی طالبان پیش ببرند، که قاعدتاً این مسئله 
خوشایند امریکایی ها و حامیان القاعده نبود. به 
همین دلیل مأمورانی با نام القاع��ده، اما با پول، 
سالح و نقشه سازمان »سیا«! تنها دو روز مانده به 
11 سپتامبر 2001 )1380ش.( عده ای در قالب 
خبرن��گار، مصاحبه ای با رهب��ر مجاهدان افغان 
ترتیب دادند، تا با به شهادت رس��اندن او، راه را 
برای اشغال کامل افغانستان به دست امریکایی ها 
و هم دس��تانش و غارت منابع این کشور توسط 
آنها باز کنند، اشغالی به بهانه حمالت مشکوک 
به برج های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک.

)15( به این ش��کل در تاریخ 16 مهر 1380 ش. 
حمله رسمی هوایی ارتش امریکا و انگلستان به 
افغانستان آغاز شد. حمله ای که بعد از یک ماه و 
نیم، در نهایت به فرار نیروه��ای طالبان از کابل 
و سقوط کامل حکومت ایش��ان انجامید. به این 
ترتی��ب »برهان الدین ربانی« به ش��کل موقت، 
سکان دولت را در کابل به دس��ت گرفت. بعد از 
آن البته، مجلس لویی جرگه اضطراری در تاریخ 
21 خرداد 1381 ش. و لویی جرگه قانون اساسی 
در تاریخ 23 آذر 1383 ش. با حضور نمایندگان 
قبایل و اقوام افغان، تش��کیل ش��د.)16( قانوس 
اساسی نوشته شد، اما متأسفانه بعد از آن، حضور 
اش��غالگران امریکایی در افغانستان تثبیت شد. 
اتفاق نامبارکی که ت��ا امروز ادام��ه دارد و البته 
مبارزه سیاس��ی و مدنی مردم افغانس��تان هم، 
برای اخراج آنها ادام��ه دارد. اگر چه حوادث تلخ 
تروریس��تی و حمالت انتح��اری اعضای داعِش 
مورد حمایت امریکا، از جمله ش��هادت دختران 
دانش آم��وزان مکتب سیدالش��هدا)ع(، نش��ان 
داد که گویا مبارزه سیاس��ی و دیپلماس��ی برای 
اخراج اش��غالگران امریکایی، کافی نیست و الزم 
اس��ت مردان مجاهد افغانس��تانی برای مقابله با 
تروریست ها و اخراج اشغالگران، دوباره به میدان 
بیایند. آینده افغانس��تان را، همچنان مقاومت و 
مبارزه مردم افغانستان رقم خواهد زد، امری که 
تاریخچه این کشور- که در این مقال به بخشی از 

آن اشارت رفت- شاهدی بر این مدعاست.
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قبل از ورود رس�می ارتش س�رخ 
ب�ه افغانس�تان، ب�ه دلی�ل رفتار 
خشن افس�ران و سیاس�تمداران 
رژی�م کمونیس�تی ب�ا مخالفان به 
ویژه جامعه مذهبی، بیش�تر مردم 
افغانستان که مقید و مذهبی بودند 
و همچنان هس�تند، ب�ا حاکمیت 
کمونیست ها مخالف بودند. اما در 
تاری�خ 13 اردیبهش�ت 1358ه� 
ش، علم�ای دینی افغانس�تان در 
ش�هر پیش�اور پاکس�تان، فتوای 
جهاد علی�ه حکومت کابل را صادر 
کردن�د. به دنبال ص�دور این فتوا، 
قیام های مردمی بسیاری در جای 
ج�ای افغانس�تان ش�کل گرف�ت


