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بعد أن أيت التدريب يف املعسكر غادرت متوجهاً إىل         
باكستان وبالتحديد إىل بيت الشهداء مـن حيـث أتيـت          
وكنت خالل طريق عوديت أراجع ذكريايت يف تلك األيـام          
اجلميلة واللحظات السعيدة اليت قضيتها يف املعسكر متأمالً        
يف تلك الذكريات حلظةً بلحظة ذلك احلماس أثناء الرمايـة          

ى األسلحة والتعب واإلرهاق أثناء التمارين الـصباحية        عل
 املظلمـة وتـسللنا يف      أليايلواملسريات الليلية واحلراسة يف     

الليل إىل املطبخ للبحث عن بقايا خبز أو طعام نـسد بـه             
هـي  ، جوعنا والعقوبات اليت تطبق أثناء خمالفات األنظمة        
عـاش  ذكريات ال يشعر باألنس ا إال من ذاق حالوا و         

وبعد الوصول إىل بيـشاور توجهـت إىل بيـت          ، أيامها  
 أنا واملهرب األفغاين الذي أوصلين وكان البيـت         ءالشهدا

كما تركته كثري الناس كثري احلركة ولكن تغريت الكثري من          
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 مث سلمت على اإلخوة     آخرينالوجوه فقد غادر أناس وجاء      
وحبثت عن مكان للنوم فلم أجد إال علـى سـطح املـرتل     

 بيومني والتجول يف    االستراحة املرتل بالشباب وبعد     متالءال
" و " شـرياز  " مثـل  بيشاورحمالت عصائر املاجنو ومطاعم     

 من أيـام اجلـوع      االنتقامكنوع من   " شيف"و  " العثمانية  
بعـدها بـدأت يف     ، والتقشف املفروض علينا يف املعسكر      

ب املوضوع الرئيسي الذي جاء يب إىل أفغانستان وهو الذها        
 أمكانيـة للبوسنة وسألت اإلخوة يف إدارة املـضافة عـن          

الذهاب للبوسنة فأخربوين أن الطريق للبوسنة مازال مغلـق         
وأن كثري من الشباب يف املـضافة يرغبـون يف الـذهاب            
للبوسنة ولكنهم ال جيدون طريقاً إىل ذلك وهم منذ أشـهر           

 وقد اتصلوا بأكثر من     شيءينتظرون فتح الطريق ومل حيصل      
كان لعلهم جيدون طريقاً من خالل أي دولة ولكـن دون           م

 بإحباط شديد فقد تعنيت وجئـت إىل        أصبتفائدة حلظتها   
هنا من أجل اإلعداد حىت أمتكن مـن الـذهاب للبوسـنة            
وصادف أن التقيت يف املضافة بشاب جاء من بالد احلرمني          
وآخر من اليمن منذ أيام قليلة وذكروا أن مجيـع الطـرق            
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جميئهم حىت يتدربوا إىل     البوسنة مغلقة وهو سبب      املؤدية إىل 
مل أعرف ما أعمل وقتها فما جئت مـن         ، أن يفتح الطريق    

أجله مل يتحقق ويف نفس الوقت مل أرغب يف العودة لبلـدي            
وأصبحت يف حرية وكنت أمسع وقتها من الـشباب عـن           

كستان وعن الوضع هناك وكيف أن املسلمني هنـاك         يطاج
ة والتهجري على يد الـروس وعمالئهـم        يعانون من اإلباد  

الشيوعيني ومسعت عن دور ااهدين هناك وعمليام وعن        
وجود ااهدين العرب يف طاجيكستان وصـادف وجـود         

 يرغبون يف الذهاب إىل هناك فبـدأت        اكانوبعض الشباب   
بالسؤال عن طاجيكستان أكثر حىت أعرف حقيقة الوضـع         

 بالذهاب إىل هناك كونه     باالقتناعهناك وكنت أشعر وقتها     
ال يوجد طريق إىل البوسنة وكنت تعرفت على أحد الشباب          

وأخربته نييت  من بالد احلرمني كان يستعد للذهاب إىل هناك         
ملرافقته إىل طاجيكستان فرحب بذلك وكان هذا األخ هـو          

فـذهبنا إىل   "ماجد العموشي رمحـه اهللا      "أبو مالك النجدي    
 يف منطقة بايب خارج بيشاور      مضافة القائد خطاب رمحه اهللا    

حـزب  "ورتبنا أمورنا حبيث حصلنا على أوراق تعريف من         
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وهو احلزب الذي يقاتل احلكومة وقتـها       "الطاجيكيالنهضة  
والغايـة مـن هـذه      ، "  نوري عبداهللا"ورئيس احلزب هو    

األوراق حىت نستخدمها أثناء عبورنا يف مناطق القتال بـني          
د ترتيب أمورنا انطلقنا باجتـاه      وبع، األحزاب يف أفغانستان    
 طاجيكستان واملـثري يف هـذه       باجتاهأفغانستان حىت نعربها    

السفرة أا أخذت من وقتنا مخسة وعشرون يوماً وهـذا مل           
  .يكن يف احلسبان 

حيث يوجد مقـربة    " طورخم"دخلنا أفغانستان من منطقة     
 الشهداء العرب الذين قتلوا يف أفغانستان يف اجلهاد األفغاين        

" جـالل آبـاد   "بعدها توجهنا إىل    مع الروس والشيوعيني    
 الصيت اليت ارتوى ثراها بدماء الكـثري مـن          ذائعةاملدينة  

ااهدين العرب وهي من املدن الكبرية داخل أفغانـستان         
وكانت حينها حتت سيطرت احلـزب اإلسـالمي بقيـادة          
حكمتيار والسبب يف ذلك كون سكاا من العرق البشتوين         

أثناء عبورنـا   ، يار كونه بشتوين العرق     توالون حلكم وهم م 
داخل املدينة لفت انتباهي مدى بساطة احلياة فيها ومـدى          
الفقر الظاهر على الناس هناك ورأيت ما فاجأين هناك حيث          
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وهـم  " الـسيخية "رأيت بعض األفغان ممن يعتنقون الديانة       
مميزون بطريقة لبسهم لعمـائمهم و للحـاهم وشـوارم          

لة فاستغربت لوجودهم وعلمت أم يعيشون هنـاك        الطوي
مث توجهنا إىل كابل حيث بقينا لعدة أيام        ، منذ سنني طويلة    

وهو يف وسط املدينـة   " وزير أكرب خان  "فيها وسكنا يف حي     
تقريباً وهو حي يف مقرات اهليئات اإلغاثية الدولة وفيه عدد          

ـ  من سفارات الدول األجنبية فكنا خنرج أحياناً         رتل مـن امل
لشراء ما حنتاج من أكل وأحياناً رد اإلطالع علـى مـا            

وحقيقة مل أستطع استيعاب ما رأيته يف كابل تلـك          ، حولنا  
املدينة اليت خسر ااهدون األفغان مليون ونصف شـهيد         

وما رأيته مل يكن هو مـا       ، حىت حيرروها من يد الشيوعيني      
فقد كانـت   تتوقعه من نتائج بعد سنوات طويلة من اجلهاد         

املدينة يف حالة فوضى من الفساد األخالقي الرهيب فقـد           
كانت بيوت الدعارة يف كل مكان والنساء متربجات بكثرة         

واملوسيقى تـصدح يف      يرتيف الشوارع ويلبسن القصري واجل    
منافسةً األذان للصالة وانتشار اللواط يف كابل         كل مكان 

هـذا   وكل واالغتصاببشكل مرعب والسرقات واخلطف   
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كان حتت علم ومسع وبصر احلاكم رئيس احلكومة وقتـها          
برهان الدين رباين  الذي عندما ذهـب إليـه   \وهو اخلائن  

اإلخوة بعد ما رأوا احلال املزرية يف كابل وحتدثوا معه عـن            
انتشار بيوت الدعارة بشكل علين وأن عليه أن يغلقها فرد          

كل هـذه   لو أغلقنا هذه البيوت فمن أين ستأ      (عليهم وقال   
جبل "بعد قضاء عدة أيام توجهنا مشاالً ويف منطقة         ، ) النساء

تعطلت بنا السيارة بسبب كثرة احلمـل عليهـا         " السراج
فاضطررنا للنوم لساعات يف املقاهي القدمية املتواجدة هناك        
حىت الصبح وكانت ليلة باردة جداً ويف الصباح مل نـستطع           

 على ظهر إحدى    إصالح السيارة فاضطررنا إلكمال الطريق    
الشاحنات وظللنا ننتقل من شاحنة إىل أخرى كلما وصـلنا         

وعربنا مدينة رين وخنجـان     إىل آخر حمطة لتلك الشاحنة      
وقد استغرقنا عدة أيام كنا ننام      " قندز"حىت وصلنا إىل مدينة     

فيها إما يف املقاهي أو على األرض أو على ظهر الـشاحنة            
ز توجهنـا ملـضافة     وبعد الوصول لقند  ، حسب الظروف   

خطاب هناك فاستقبلونا اإلخوة واسترحنا أليام مث توجهنـا         
، إىل ختار وهناك استرحنا يف مضافة خطاب هنـاك أيـضاً            
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وختار مدينة ليست بالكبرية ويوجد ا مقر قيـادة حـزب           
النهضة الطاجيكي وهناك يقيم عبد اهللا نوري زعيم احلزب         

 أليام أخذنا سيارة خاصة وتوجهنـا مشـاالً    االستراحةوبعد  
وهي آخر حمطة ستكون لنـا داخـل        " تشياب" مدينة   باجتاه

 بعد الفجر وكان وصولنا إليهـا       باجتاههاأفغانستان وحتركنا   
طبعاً كما ذكرت سابقاً أخذت هـذه       ، قبل املغرب بقليل    

الرحلة من وقتنا مخسة وعشرون يوما مل نر خالهلا الطـرق           
سوى داخل مدينة جالل آباد أو كابل أما        " سفلتامل"املعبد  

باقي الطرق فكانت ترابية وكان تنقلنا يف منـاطق ترابيـه           
وأحياناً جبلية ونومنا حسب الظروف فأحيانا بيت وأحيانـاً         
مقهى وأحياناً العراء وكنا نضطر لتغيري الطريق إىل أطـول          
منه بسبب القتال بني الفصائل أو بسبب قطـاع الطـرق           

اً بسبب بعض القبائل الذين يضعون نقاط تفتيش على         وأحيان
  كان الـسائق   إنالطريق فمن ال يدفع هلم يرجعونه وأحياناً        

 بينها وبينهم خالف فريفض الذهاب مـن ذلـك          من قبيله 
" سـيطرة "الطريق جتنباً للقتل وأذكر أننا كنا يف كل نقطة           

يضطر السائق جلمع املال من الركاب ليدفع لنـتمكن مـن     
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بعد الوصـول إىل    ، ر فالسائق يرفض أن يدفع لوحده       العبو
تشياب استقبلنا اإلخوة بكل حفاوة وكان يف البيت عـدد          
من اإلخوة العرب واألتراك ممـن ينتظـرون للـذهاب إىل           
طاجيكستان والبعض اآلخر كانوا خرجوا من طاجيكستان       
لظروف خمتلفة وأخذنا أمـري املـضافة إىل مكـان نومنـا            

بارة عن خيام حيث أن املضافة مكونـه        واستراحتنا وهي ع  
 للمقاتلني مث بقينا عـدة      ماخليامن غرفتني لإلدارة وعدد من      

أيام نستريح فيها وأيضاً لنجهز أنفسنا للمرحلة األخرية من         
السفر إىل طاجيكستان وهي السفر مشياً على األقدام ملـدة          
ثالثة أيام حىت نصل لنهر جيحون حيث مقر القائد خطاب          

 اخللفي يف الضفة املقابلة يف اجلانب الطاجيكي ألن         رمحه اهللا 
ر جيحون هو الفاصل بني طاجيكستان وأفغانستان يف تلك         
املنطقة ولفت انتباهي أثناء وجودي يف تشياب مستـشفى         
يعترب متطور مقارنة باحلالة يف بلدة صـغرية وفقـرية مثـل            

 وقد أقام هذا املستشفى القائد خطاب رمحه اهللا من        تشياب  
أجل عالج الشباب اجلرحى الذين يصابون أثناء القتـال يف          
طاجيكستان ويستلزم عالجهم عناية طبية وهو ما ال ميكـن          
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توفره يف جبهة القتال ويف نفس الوقت فتح بـاب العـالج        
جماناً ألهايل بلدة تشياب من رجال ونساء وأطفال وهذا ما          
 جعل خطاب حمبوباً من أهل البلدة مجيعاً وسـهل مـسألة          
وجود العرب واملقاتلني الطاجيك يف البلدة ذهاباً وإياباً دون         

  .مشاكل كوم غرباء 
ركنا بعد صـالة     حت يف اليوم املقرر للسفر جتاه طاجيكستان     

مـا  على  الفجر وكان عددنا من العشرة إىل اخلمسة عشر         
أذكر وكل واحد منا حيمل حقيبته على ظهره وفوقها كيس          

حلمـل خمـازن    (م حيمل اجلعبـة      املاء وبعضه  ومطارهالنوم  
والرشاش أما أنا فلم أكن أملك سـالح سـوى          ) الرصاص

بدأنا املسري وأنا يف    ، سكني اشتريتها من باكستان للضرورة      
غاية احلماس مع حماولة عدم التذكر أن أمامنا ثالثة أيام من           
املشي حىت نصل ويف الطريق جبل نضطر لصعوده وبدأنا يف          

وصلنا إىل قمتـه يف       صباحاً و  دسةالسا الساعةصعوده يف   
الساعة الثانية ظهر فجميـع الـشباب كـانوا نـشيطني           
ومعنويام مرتفعه فاتفقنا أن نـستعجل يف املـشي قـدر           
املستطاع حىت خنتصر الوقت وأذكر أنين واجهتين مـشكلة         
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نقطع حذائي من املقدمة فهو     إأثناء جميئي من باكستان حيث      
 الكـبري يف  إصـبعي  وبدأ  كنت أستخدمه يف املعسكر   الذي

الظهور من األمام شيئاً فشيئاً ومل يكن لدي املال الكايف حىت           
أرفه نفسي بشراء حذاء جديد فاملال الذي لـدي كنـت           

 ملصاريف السفر والتنقل والضرورة وكنت على        كان أحفظه
 الذين معـي باملوضـوع      اإلخوة من أن أخرب أحد      استحياء

ما حصل يف هذه املـسرية      وتركت األمر هللا يفعل ما يشاء و      
أن أصابع قدمي خرجت كلها من مقدمة حذائي الرياضـي          
وبدأت تعيقين يف املشي فاضطررت خللع حذائي واملـشي          

قدمي بدأت تتأذى احلذاء وأثناء مـشينا        حافياً ألن أصابع  
الحظ أحد اإلخوة أنين أسري حافياً فسألين عن الـسبب ومل           

ة فغضب مين وقـال     يكن أمامي حل سوى أن أخربه باحلقيق      
 جديـداً   حذاءاً مث أخرج يل     كبأخويل ملاذا مل ختربين ألست      

كان معه ليعطيين إياه فرفضت ألنه قد فـات األوان علـى            
لبسه فأصابع قدمي اليت كانت يف احلـذاء قـد امـتألت            
بالتقرحات ولو لبست أي حذاء قبل أن جتف فسوف تكون          

 حالـة  دأن تزيكارثة على قدمي فآثرت أن أسري حافياً على        
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وبعد صالة العشاء كنا    ، أصابعي سوًء فأمامي مشوار طويل      
قد وصلنا إىل إحدى القرى فبتنا فيها إىل قبل الفجر بقليـل            
مث بعد الفجر واصلنا سرينا وطوال فترة طريقنا كنا نشتري          
طعامنا الذي حنتاجه من القرى اليت جندها يف طريقنا وهـو           

 فهو املتوفر وأيضاً ليس لدينا      عبارة عن اخلبز والتوت افف    
الوقت للبحث عن طعام أفضل فنحن يف سباق مع الوقـت           
حىت نصل يف أقصر مدة ممكنه وحقيقة مل يكن لدينا شـيء            
مهم جيعلنا نستعجل يف سرينا ولكننا دخلنا يف حالة حتـدي           
مع الطريق ومع أنفسنا وكان يدعمنا يف ذلك روح الشباب          

ة طاجيكستان فقد كانـت يل      وحب املغامرة والتشوق لرؤي   
ولبعض الذين معي أول جبهة جهادية فكان محاسنا وشوقنا         

وقد يستغرب الـبعض مـن عـدم        ، يدفعنا دائماً لألمام    
استخدامنا للدواب من خيول وبغال ومحري يف تنقلنا بدالً من          
السري على األقدام كل هذه املسافة وصراحة اإلجابة مل أكن          

وصـويل إىل    لكن بعد مرور األيام و    أعرفها يف بداية األمر و    
وهي أن اإلخوة يف طاجيكستان كانت      عرفتها  طاجيكستان  
بسبب الطبيعة اجلغرافية للمنطقة كوا جبلية      حيام صعبة   
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وعدم إمكانية توفر طعام جيد دائماً ومثل هذه األجـواء ال           
يصرب عليها إال الرجال فأراد اإلخوة تعويد الشباب اجلـدد          

لبعد عن الترف حىت يستطيعوا التعايش مـع        على الشدة وا  
الوضع يف طاجيكتسان وأقوهلا بكل صـراحة أن ركـوب          
دابة يف مثل تلك الظروف اليت عشناها يف طاجيكتسان هو          

وكمـا قـال    ترف حبت ومما ال يليق بااهد الصبور املثابر         
إن الترف هو عدو اجلهـاد      " الشيخ عبداهللا عزام رمحه اهللا      

 ظهر اليوم الثاين لسرينا تـراءى لنـا ـر           وبعد، " األول  
وبعـد قليـل   جيحون واقترب الوصول لإلخوة شيئاً فشيئاً  

  .وصلنا حبمد اهللا إىل ضفة النهر املقابلة لطاجيكستان 
 وللحديث بقية 

  
  
  

 


