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التي طارت أجزاؤها، لقد رأيت بعيني هاتين خمسمائة إلى ألف آلية مدمرة على جانبي 
الطريق بعد أن نظف الوادي مرتين، حرب عالمية، وشباب وهللا تستحي أن تنظر في 

  وجوههم، رجولة وعزة وإباء ولكن لسان كل واحد منهم يقول :

  كل بلدةوحيد من الخالن في 

  إذا عظم المقصود قّل المساعد

  على قدر أهل العزم تأتي العزائم

  وتأتي على قدر الكرام المكارم

  ويعظم في عين الصغير صغيرها

  ويصغر في عين العظيم العظائم

شباب، وهللا مسعود هذا قالوا لي : ما رأيك في مسعود وفي حكمتيار ؟ قلت لهم : ما 
اء وما إلى ذلك، ومسعود مرتبط بالفرنسيين وبالغرب، قلت لهم ؟ قالوا: حكمتيار سفاك دم

لهم : وهللا عبد هللا عزام أقل من أن يحكم على حكمتيار ومسعود !! أنتم تريدون ما أحسه 
في أعماقي، أنا أشعر بالشرف العظيم عندما يسمح لي مسعود أو حكمتيار أن أجلس 

ه من التاريخ، تعالوا انظروا ماذا بجانبهم، ألنهم صنعوا التاريخ، وأنا كتبت ما صنعو
  فعلوا في داخل أفغانستان (وإنما يعرف الفضل ألهل الفضل ذووه).

عندما ترى المعاقل التي كانوا يعيشون فيها في قمم الجبال تعجب، هل يستطيع بشر أن 
يعيش فيها ؟! ستة أشهر متتالية والطائرات تخرج يوميا من (ترمذ) أي : االتحاد 

ن (بجرام) من (خواجه رواش) يعني مطار كابل، من بغالن (كالجي) السوفياتي م
تقصف نجشير، ستة أشهر، عندما كانت الطائرات تمر فوق (بروان) و(كابيسا) أهل 
بروان وكابيسا يبكون على أهل بنجشير، ستة أشهر وهم يحملون ال يستطيعون أن يقروا 

ال  - وعاء–ه في طنجرة في أي مكان، يحملون كيس اللوبيا على ظهورهم ويضعون
يجدون إال ما يسلقوا به اللوبيا ويأكلونها مسلوقة فقط، وهم ماذا يفعلون؟ معارك 
الكوماندوز مستمرة، يطلعون فوق الجبل ينزل عليهم الكوماندوز، تدور المعركة، ينزلون 
أسفل الوادي تنزل عليهم فرق الكوماندوز، ثم يتحركون إلى الجبل اآلخر، الكوماندوز 

الحقهم، هكذا، في قمم الجبال الثلوج تكسو المنطقة، ال يجدون وال طير وال إنسان وال ت
  حيوان إال الكوماندوز والمجاهدون، ومع ذلك كل واحد منهم يردد :

  أأطرح المجد عن كتفي وأطلبه

  وأترك الغيث في غمدي وأنتجع

  والمشرفية ال زالت مشرفة

  دواء كل كريم أو هي الوجع

 - هللا أعلم–يت قلت أين عايشين هؤالء، سنتين ثالث بين الثلوج في غرف وهللا لما رأ
اإلنس ال يأتيها، طبعا ال يمكن أن يأتيها، الجن ممكن يمر من تلك المنطقة، وهللا قطاع 
الطرق يخافون من تلك المناطق، هكذا قابعون وروسيا تبحث عنهم، أين هم؟ أين هم؟ 

في غرفة وهللا تعجبت كيف هذا يعيش فيها  وتحصل اإلنزاالت عليهم، ومرة مسعود
سنتين، ليس معقول إنسان عادي يستطيع أن يعيش في هذا العيش سنتين، والروس 


