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فندهأر

المدينةعن نبذة 

شبمن3ذدكل ينقدن فا0 سوئك الكي 

بقربناالمارة الشاحنات عدد فكان صخم، انفجار حدث النهر' إلى طؤيهنا في 
صناديقفى الجثث فيها التيكدّت \}طروقة تكن ولم بالجثثكرا• والحملة 
لائقة.المدينة إلى الثجهة والناحنات المارات 

الشرؤلةستارات من حشدا الحادثة، رح ممن نقترب ونحن أمامنا رأينا 
الشايمن قوارير أمام يقفون الشرطة من وأفراد القرية أهالي وكان والمتفرجثن• 

وعلبوبكوثا جورا المعتأة البلأستيكتة الباعة وصناديق أرصا، مرمتة الأخضر 
بزاق.أحمر بدم ملهلخة باتت والتي كمين' 

مقد؛ما ستعيد هدْ حراسهم وكال يجولون' الشرطة مجن يافعون أفراد وكان 
دمرها..قد وحشا لوأن كما مقدماتها تحطمت قد الدفع رباعية ستاران أرع هناك 

الحصانر؟على ليقفوا أصحابها حلعها مبعثرة وأحذية 

صوفمن بطانبات وركام مرمية وكوفيات ممزقة حماتر الماران أٌام ترى 
ممزوجاقاتما المهلروح الليمون لون وبات وأسلأءب. أدمغة وأنصاف ثياب وقطع 

يالدماء.

يضحكونالانفجار.. يبيل هنا يقفون كانوا الذين الناس أولثلث أشلاء إثها 
المبتورةالأرحل الكثيرمن هناك إن التشفى في عيان شهود قال معا• ثون ؤيتحن• 

عادية.واحدة ؤإصابة أحالها عن المفمولة 



طالبانمع حاني 

تنتنمشرقا يوما وكان قندهار في ٢ > ٠ ٨ مراير ثباط/  J١٧تارJخذلك حدث 
حان،الحكيم عبد بقتل الأنتحاري قام اليوم، ذلك في الغيوم.. من قليل سماءه 

الأرواح ٠٠١ئاترازهقت كما مهم، قبيلة ورحل الجيش، في معروف صابط وهو 
بنهر إلى توجه قد حان الحكيم عبد كان أفغانستان. على ثن هجوم أعنف في 

الأزرقك٠اللون الدائم بارتدائه يعرف الضابط وكان قتالكلأب. لثناهد حاف 
الأحرى.فوق الواحدة التقليل.ى، الأفغاني الزى من قطع ثلاث يرتدى أن تعود 

التيك١ذتأليكوزاى لقبيلة وصدمه للمدينة حاره حان الحكيم عبد مقتل شكل 
نقيب.الملأ قندهار، مجاهدي قادة أبرز أحد حمرت قد 

والفامنحيل،، أبناء بين الأحياء المجاهدين قادة أحد حان الحكيم عبد كان 
الأحوالسوء مدى على دليلا مقتله وكان أرغنداب. الأم قؤيته في للأمن الوحيد 

البلاد.حنوب فى 

تواجهفهي قبل من عليه كانت منا أحهلركثيزا قنيهار باتت صنتين، مرور بعد 
كافة،المنهلقة أنحاء في يوميا الأطلسي شمال حلف قوات تحدثها تفجيرات 

ادففيها يتفئى كما داحلها. في انتحاؤنة ء٠لتات الأحيان بعض في وتشهد 
وحشيةاغتيالأت وحملة والمحروقات، المأكولات أسعار في وارتفاع وقح 

متزايدة.

كصحراءاليوم باتت شوارعها ولكز الليلية• بحياتها قهل قندهار تعرف لم 
وصاربكثير. الأن مجن أكثر مساء المتجولين عدد كان شهرا  ١٨فمنن• ليلا• قاحلة 
أصواتعلى الليل منتصف في أمبوع كل يستيقفلون المدينة وسهل مكان 

الحكومنة.ت نشا العلى يس هجوم مبعثها صوامحثخ أو رشاشان 
غالبنةيرافق وهو الأفغاتة. الحكومة في السائدة القاعدة هو والفساد 

النهودربحب ١ ١ • إلى وصل ف- يكون أن المحتل من لكن أيدا• النهاتي القتلى عدد يرف لن )١( 
مرويس(.منشفي في ال-ولي الأحمر الصليب لجنة وأفراد والشرطة العيان 



المدينةعن نبذة نندهار: 

فاصغركلها. المنويان على الدولة ومو٠لفى قندهار سكان بين العلاقات 
الأحيانعن كثير في المقاولون ويس رثوة. تتطلب الفواتير كدغ المعاملات 

الخلافاتفيه ترتغ الذي الوقت في الأحانب، يمنحها التي الهبات صد حروبا 
والشخصنة.القبلته 

خصوصامزمن فمرض بها والاتجار المخدرات بزراعة المرتبط الفساد أما 
لإتلأفالوهمية هجماتها اللطات تثن حين أو الحشيشة، حصاد موسم في 

بالتجارغالتا المرتيطة الحكومية، الأمن أجهزة داخل إلى هدا يقودنا الحاصيل. 
الأمرهدا لكن الأفغاني. النظام أسس تقويض على يعملون الدين والمهربين 

المكانلمى الأمل وخيبات الحيرة وسب عليه متعارف أفغانتان حنوب فى 
٠ح^سمن ملا 

وعليكامنة. اعتبارها يمكن قنيهار مدينة في مناطق بضع إلا هناك ليس 
المدينةمكان امان• تكون وأن بامان تشعر أن بين الفرق بالك في تبقي أن 

أجزاءإلى قنيهار من الفر أما الحضرنة١ الناطق إلى هاب الن. من ممنوعون 
غربيس الريح الريس الهليق ويشهد بالمخاض فمحفوف البلد من أخرى 

رقاتقطع إلى بالإضافة طالبان تشنها وهجمات دوينات هران، إلى قندهار 
وهلمندر  ١٠قنيفي خهلرة عدة مناطق عبن المرح الهلريق ويمن فاد. وتفني 
البقاعلنقل تعدين مسائقين على العثور جدا الصعب من بات كما وفرح• 

الأوضاعتردى بسبب وذلك قنيهار عن كم  ١٣٦تبعد التي لاشكارغاْ إلى 
قتدهارمدينة من مواد نقل إن المقاولات شزكات إحدى صاحب وقال الأمنتة. 

لاهورمن نفسها المواد على حصل إن يدفعه ما أضعاف يكلفه لاشكارغاه إلى 
قتدهار.إلى ونقلها 

ومناطقزابول مئة فى ستمر بادجاْكابول قتدهار مدينة شرق من سافرن إن 
طالبانمقاتلو يهاجم ما فغالتا الخهلرتين. وورداك غازني مدينتي من أخرى 

طالبانويقوم المنارات يستهدفون القناصة أن كما اله1ريقب هاوا على مواكب 
بالحفرومليء جئ•؛ متفزر فهو الهلميق أما النقاط. بعض على تفتيس بعملتات 



طايان*ع حاني 

ويبدوالطؤيق. طول على المتمزقة والهجمات الماسمة، الموات جراء العميقة 
فتراتلقضاء آمن مكان أي للأجانب يعد ولم دمرت. قد جميعها الجسور أن 

القرى.إلى عشوائتة يرحلان القيام هو أمامهم الوحيد والخيار الزمن. من ُلؤيلة 
مستحيلةشه لها الخطهل العمل رحلات وتجعل الخزكة تعيق قد رحلان لكنها 

المناطىهذه يزورون الأجانب يكاد لا الواغ، في الل.ولتة. للمنظمات وخصوصا 
ماسة.أي في 

منهوية جهل في تكمن قندهار تواجهها التكب المشكلات أحهلر إحدى 
العامفي قنيهار ماّينة بين الكبير الفرق هو هذا سكانها. على حهلزا يشكل 

الخهلرمصير كان  ١٩٩٤عام ففي .  ١٩٩٤العام أوانل في ر ١٥قنيومدينة ٢ • • ٩ 
منوتختمي تظهر المحاطر أمت ، ٢ • • ٩ العام في لكن .  ١٠حد إلى معرومحا 

رؤورسوققغ اغتيال عملتان يواجهون هار قني سكان قيان تفسير. أي دون 
قتلوجرائم جويا وقصما اكاسمة، بالعبوات وهجمات انتحاؤية وتفجيرات 

علىالقتل مجن حائما لت »أنا القبائل: زعماء أحد يقول كان وكما بالملاح. 
يعكولا مناك تنال فوق مجنك النيل U- طالبان حركة كانت فإذا طالبان. يد 

والهجماتالأنتحارية التفجيرات من أحثي لكنني لقاومتها, شيء ياي القتام 
أيوفي مكان، أي في يحدث أن يمكن الذي والقتال الْلرق وقطاع العشوائية 
زمان"•

يحيكهاالتي المؤامرة بخموصر نفلريات العاديون قنيهار سكان يصدق 
المائعاتهن.ه بعض تبدو الأطلسي. شمال حلف ومنظمة الأجنبية القوات 
فوؤتةرسائل يتبادلون الناس راح مثلا، •٢، ٩• شباط/فبراير ففي اذجة، ّ

شمالحلف قوات لأن الحمولة، الهواتهل على الرد عدم إلى تدعو مخيفة 
فورهامن تقتلهم أن شأنها من التي الليزر أشعة من جديدا نوعا تختر الأطلمي 

الجوبفي عنها احيث التي الكالمات كانت وفعلا عليها. بالرذ قاموا إذا 
قليلة.كالمات 

الأميركيينأن إلى تشير غدرا، أكثر المؤامرة بخصوص نفلريات هناك أن كما 



المدينةعن نبذة ندمار: 

حنكةبتمويل يقومون أميركتن( تلقائيا الأحانب يعد أفغانتان حنوب )في 
أحرىنائعات وهناك القاعدة. تنظيم أفراد تسلح في دورا ويولون طالبان، 
اسهدفااللذين الاحيؤين بالاغتتالين قاموا من هم "الأمتركين" بأن تب منتشرة 

الناسيدعي طالبان.كما حركة لا قندهار، مجتمع مجن مزكثاراكخصات اثنين 
المعروفالقائد اغتيال سبقت التي ١^٥١١ت في الجو، في مروحتان رأوا أنهم 

صلة.بأي ذلك إلى تمث فلا الحقيقية القصة أما حان. اش، حبيب 
متلفزة،احياؤية نقاؤير فى أوههاهدن، الصحف فى الحدث هدا عن قرأت رنما 

الأجزاءعن الكثير جهلت رنما ولكن جندا• القصة من الجزء هذا تعرف وث 
الحادثة.سبقت التي 

حدثنة اله هن ففؤب • العالم أنحاء جمع ش والثوره التغيير عام  ١٩٦٨٢١۶كان 
ولايةفي بالرصاص لوئركثغ مارتن واردي لأي• ماي ومجزرة البت هجوم 

فيوحو الشوارع• إلى القرشيون نزل ه نفالعام من أيار/مايو' وفي تينيسي• 
وتم،الغربية، ألمانيا في ءاينهوفا — ربادر الأحمر" الجيش »حناح السنة هل.0 

١ ٩٦٨العام وفي إيرلدا. فمال في الجمهوري الإيرك.ي للجيش ٥ الجل-يل■ الولادة 
الثورةقيادة مجلس لرئيس كنائب العراق في اللهلة حين صدام تولى أينا، 

فىالفينيق" »ءماوية تنت ذلك عن وفضلا عسكري. انقلاب بعد وذلك العثية 
■فييتنام 

علىنفلرة وألمنا الوراء إلى التفتنا إذا الحنن يغمرنا أن حدا السهل من 
البلاد،أنحاء حميع إلى يتوافدون ياح الكان حين ويزيد، عاتا أربعين قبل ما 

»الحافالةسمى أوروبا من الأتية الرحلات إحدى وكانت هم. بأنفليتكشفوها 
إلىإيران من الحدود تعبر والشابات الشباب من مجموعات وكانت السحرية". 
وثنهقندهار. مدينة إلى جنوبا ئم من لتتوجه هران؛ في بدائه وتقف أفغانستان 

حينهافى قنل،هار وكانت أوبيشاور. كويتا من أفغانستان لزيارة حاءوا منن احرون 



طالبان•ع ني ما 

وتجاريصناعئ » باثها العينيان من دليل وصمها جميلة«راُ؛ »واحة 
ولاشكارغاْفدهار في يتجنعون وامذكأ أوروبا س الهيبيون وكان مزدهر«رآا. 

دفترفي المجتمع مظاهر بعض الياح أحد ويصف القرى. من أحرى وأماكن 
كلفيها يجد جلدية، بشرائهل مربوطة أوراق أو خة مت دفاتر »إدها قائلا؛ يومياته 

هؤلاءكل — وتاجر المخدرات على ومدمن المكرية الخد>ءة من وفاز ومغامر تائه 
متنناالشرق في ؤيجدون مجتمعاتهم في ينجموا لم الدين البيض الأشخاص 

أمحاطيرهم.ليكتبوا هادة فيها يجدون راليرقاناإ الشؤم إلى الماعين وكل — لهم 
وهي— المنطقة تلك يزور من أول وكانتا — المرق إلى المسامين سجلات هده 

المغامرة.تلك خوض في الراغبين لكل دليل 
ثقامكانت الي الوسيمة الحفلات ستن.كرون المحلتون المكان يزال لا 

والأجانبوالمحلتون والأوروبتون الأفغاننون إذكان المدينة. خارج القرى في 
المثوىاللحم ويأكلون والموسيقى، المعر لمنانشة عدة لأيام يجتمعون 
هذاحدوث تصور جدا المعب من بات عاما، أربعين بعد الأن لكن والمك• 

الأمر.

أفغانستانجنوب فى نموذحتة بلد0 هى صعيف الملأ رأس نهل مزانجياباد إن 
فيالأساسي الهر رافدي أحد على تقع وهي| العنب. زراعة في الثانية القرية وتعد 

للزراعة.صالحة ويأثها يالخصوبة اثمت.، لن.للث.، ثنيهار. 

حوالييكون أن الممترض من لكن الوقت. ذلك فى المكان عدد معرفة تصعب 
الحافظةر"اا.فى عانوا قي. بعبتيات والالتيتيات فترة خلال شخص ألف مثنى 

Van Dyk, ل ا(  983ر. tnsiJe Afghanistan (New York: Author's Choice Press). ( ر١

Dupree, N. (1977) اءرِ  Historical Guide To Afghanistan (Kabul: Afghan Tourist Organisation). ( ٢(

هراطن.ألف  ١٥٧حوالى حالتا بانجواى محكان د عل، يبغ ٠ تان فغان١ حكوهة حصاءات إ وفق ر٣( 



الدينةعن ندة قدعار: 

تزالولا الأسرة. لاحتياجات وفما صبطه فيتم اليومية' الحياة إيقاع أنا 
أفغانتان،في الرئيسة الراكزالإقلمية عن الخارجة المناطق في معدومة الكهرباء 

فيسما الأصغر ويكورها الأسرة نوة تنشغل كما الشص. صوء سوى صوء ولا 
الأسرلكن الأفغاني. الخثر مع يقدم أحضر شاي فهو الفعلور، أثا الدواجن. تربية 

وقت.كل في الكماليان بهذه تتمع لا صعيف اللام عيد الملأ كعاتلة الفقيرة 
الملابسغل في يمرق اليوم من باس لا جزث\ المنزلية الأعمال وتستغرق 

الهلعام؟ؤإعداد 

لكنمتعامين. ليسوا الدن خارج يكبرون الدين والرجال الفتيان معظم إل 
دينيةما-ارس إلى والداه أرسله ففد الخفل. سعيد صعيفكان اللام عبد الملأ 

فييشارك كان النزل أعمال أو بالدراسة مشغولا يكون لا ما وعتو وحكومته. 
أنهالتالية الصفحات في صعيف اللام عبد الملأ ويروى للأطفال. نشاطات 

العنبوكروم الأزقة في عمومه أبناء مع المكة في ى الخن. لعبة يلعب كان 
كسائرالاجتماعية البائتون حياة أحداث في يشارك وكان بمنزله. الحيطة 

فرصةفتشكل أيام؛ ثلاثة تتمز الزفاف حفلات كانت ما وغالتا الصبية. 
تساهماليومية.كا الخياة في السكان يواجهه الذي الملل وكسرطوق للاحتفال 
تبقالتي الأنام خلال الطعام إعداد في نفسها القبيلة أو القرية ش العائلات 

الموسيقا.تتخللها مماثلة احتفالات فى بالخنة أيديهن اء التوتزين الاحتفال. 
طابعذا الاحتفال كان إذا خصوصا، الأسرة، تحمنل ما-ى على يعتمد ذلك لكن 

دبّي،■
الملأعلى ذلك لينعكس الخنائنية. بالمراّيم يقوم من أول فكان والل،ه أما 

يدفنما وغالبا المحاسان. تلك من الكثير حضوره في صعيهن، اللام عبد 
منأوُتردلآياق بعدها من الفاتحة قراءة وتنم ف،، يتوهون الدي اليوم في الموتى 
ثخمثةالمتوفى كان إذا إلا الرابع' الثوم في وتنتهي القرية• مسجد في القرآن 

معروفة.

الشورىأو جيرغا في الأفغانية ات المومحصعيف اللام عبد الملأ عرف 



هدهفي الدينية العاتلأت الوقت ذلك في أدته الذي الصغير الدور من الرغم على 
الأحيانكثيرس في يرتل فكان U مئة في اللأ أنا القبلية. الاسئاؤية الهيئات 

كانتوقلما المافثة. في لمانا إلا تشارك لا عه القرآتة الايات ،ن بعضا
القبلية.مكانتها إلى ذلك عزي وربما الناقشات، في تشارك قوية دببية شخصية 

موصعهو القرية مسجد فان وثقافتها، الباثتون هوية من ملاهح جيرغا كانت ؤإذا 
ال.يتى.المعتقد 

ولطالمااليومتة الصلوات في المشاركة الوجوه أبرز أحد ضعيف الملأ والد كان 
مهنا.دوره وجعن ململته، عزز ما مختلفين؛ فرقاء بين وسيط لوز لودي استدعي 
مماثلة.في ودينيا ثقافثا الباشتون من الصاعدة الأجيال تربية وتندرج 

ماعاتبقع إليها الوصول ويتْللب وثقافة. مسافة المدينة عن زانجياباد نبعي. 
المدينةجدالأت من القرية هذه في الاجتماعية الحياة حلت وقد المنارة. في 

الأحداث.تلك كل فى حذوها العاصمة ت وحن. المياصتة. ومناوراتها 
وعشرينثماني  ١٩٦٤آذار/مارس شهر في الإدايية الإصلاحات فرزت 

سعالبلاد في جعل الذ.ي القديم بالتفلام تبدلة مرمتاوبة( ة جديل. مقاطعة 
تميزالمابق النفئام من الهدف كان ثانؤية. أحرى وصبنا أساسية مقاطعات 

المشكلاتمن وتلك البعيدة. الأقاليم على يهلرة اللفرض الحكومية المزكنية 
الإداريكانالتقسيم أن والواقع قيامها. منذ نان أفناندولة رافقت التي المزمنة 

نواتالتنئي وسوف والريمية• المدنية البلد، ثقافتي بين الاختلاف وجوه أحد 
الاختلافات.تلك القادمة العشرون 

نيةالوقيا القوات يحلن عندما عمره، من عشرة الحادية في ، صعيهنالملأ كان 
المدنإحدى I محانزاري في عانلته ع الوت ذللئ، في يقيم وكان نان. أفغان

الحكمصد القاومة ابتدأت قنيهار. مدينة غرب الواقعة الحجم الموسعلة 
تلاشت،أن لشن، ما مها  ٠١٩٧٩العام مهللع في عصابات كحرب، الشيوعي 



الديةعن سذء قدعار: 

منمؤلفة قوة اجتاحت حن الأول/دسمّر، شهركانون في الوفياتي الغزو أمام 
باتجاهالنزوح إلى الأفغان من هائالة أعدادا دفع ما أفغانتان، جندي ألف  ٨٥

قامالتي الإصلاحان في جليا الشيوعي الأيديولوجي التأثير ظهر وقد الباكستان. 
.١  ٩٦٤عام شاه ظاهر المالاك بها 

الشيوعيالتوجه ذات الأفغانية السياسية التيارات أحدن الحين! ذلك منذ 
العشرين.القرن ئمانينيات في الأفغانية السياسية الحالة ّيهلع ما بجدية، تعمل 
منيتجزأ لا جزءا كان أفغانستان في ني، لوقيا ا التأثير ع،- تما أن فيه شك لا ومما 

البلاد.امحاحت التي العالي، التأثير موجة 
الزراعية،التحتية البنية تهلوير إلى، الهادف هلمند، فع، الأميركي، لمشروع فا 

ليحافظواالكبرى،، اللعبة في الأميركيون واستغله ،  ١٩٤٥العام في، أطلؤر قد كان 
دودالرئيس انحاز ففد ذلك، من الرغم وعلؤط الموفيان. بمواجهة تقدمهم عر 
تانلأفغاننية لوقيا ا الساعيان بلغت »إذ ، ١  ٩٧٩العام بحلول الروس إلى، كليا 

فىالعسكري التدؤيب أفغانثا  ٣٧٢٥تلقى كما أبركي. دولار ملمار هأ,ا 
وتصبحالأفغانية؛ الملحة للقوات التقنية اللغة الروّثه لتغدو ني،؛ لوقيا ا الاتحاد 

الغياررآ،.بقطع لمدهم الموفيان ض اعتمادكامل حالة في، أفغانستان 
المعبيةعلى، الأيديولوجي• بمفهومها الشيوعية' تحمل( لم المقال،' في، 

العاممطلع مند صيمح، نطاقا عل5، مقاومة واجهتها ففد أفغانستان. في، المعللوبة 
عليرجذؤية إصلاحات تنفيذ إلى، الحكومة ّعت حيث البلاد، جنوب في،  ١٩٧٩

الريفيبالمجتمع فاصهلدمن، الأراصي،؛ تونيع صعيد وعليت الاجتماعير الخوك، 
جذريتغيير إحداث إلى، القراران هذ0 وسمح الخهلقة. في، اسا أسالقائم الزراعي، 

الزواجتقاليد فانتهكن، والمعيشية، الرسمية بأبعادها الأفغانيين،، حياة نذ1ام في، 
الإناث،تعليم أحهلر وبشكل، الذكور، وتعليم الأراصي، ملكية وحقرق، الحلية، 

الريفيةؤالمجتمعات عن البعدكله مبتعدة 

Malcy (2002): 2 .ا١(  )



طايانمح حاني 

١٩٧٨العام أواخر ترافي نظام أيحلها التي، القانونية التعديلات أصبحت 
العنيفالفع الشعب أقلق ما أكثر أن بيد الريفية. المجتمعات في للظلم رمزا 

ومالكحان من الأعيان احتفاء صور تزال ولا المحلية. السلطات مارمته الذي 
يقتادونهؤلاء الأحيازكان مجعثلم ففي فندهار. أهالي أذهان في ماثلة وملأ وسيد 

افّةكانت تلك الإعدام. أحكام م من فيهم لتقد أولى الجزكمرحلة إلى 
طويلا،يدم لم الذي تراثي' حليفة أمين' الله حفيفل عيد في خصوصا المتبعة 
كانالذي الملي. الظام القديم. الظام نعش في الأولى السامر فغرزت 

نندهار.فى التائير قديد 

تلكففي شعبي. احتجاج موجات البلاد ت شهي. ، ١٩٧٩العام أواّط في 
صغيرةبلدة مثّان، وهومن المحمي عبد يدعى الطاحيك' مجن مدرس لتل المرحلة 

شخص٥ ٠ > نحو فتحنك محمد؛ أخهلر الحاحي يدعى رحل تتله بانجواي، في 
الإقليميالسلطة مركز إلى وتوجهوا بيضاء، أعلاما حاملين المذ،كوره لبلدة اس 

فوقحلقت اللون بيضاء مغ طائرة أن عيان شهود ويروي للاحتجاج. 
وأطلقتالداخل، س خرجت التي الد.بابات توفرهم لم كما بقذائفها، وأمهلرتهم 

مباشرة.الجمع باتجاه النيران 
انتشرتالتالي، اليوم في حتفهم. لقوا قي. شخصا ثلاثين حوالي إن ويقال 

وتمكنالاس. من كثير على القبض وألقت المنطقة، في الحكومية القوات 
عشرينبعد وأنسوا الباكتان إلى النوم ذلك في الفرار من قروي مئة من أكثر 
صعيرةقواعد عن انطلاقا أساصى بشكل تعمل الحكومة صد مسلحة حركه يوما 

نصفويعد قندهارء مدينة جنوب الواقعة الصحراوية المنطقة ريجيسهتان فى 

منالجمح فخرج قندهار مدينه الأولى المدرعة الروسية القافلة دخلت عام 
إلىبأيديهم يلوحون كانوا الأطفال لكن الشعب. فى الزعب ودب مجنارلهم، 

دباباتهم.فوق الموفيات الجنود 
النارإطلاق استراتيجيه فيه اثيحت تجول، حظر لاحق ونيا ش قرصن وقد 

عاماوشهد ليلا• العاشرة يعد الشوارع في يقسط من كل على القتل بهدف 



المدينةعن ندة قدعار: 

عداللأ وشكل . jbTUlإلى الأفغان ر هائلة أعداد تدثق  ١٩٧٩
المقلةالأجواء جزا، اكازحض؛ هؤلاء س ^ا الكترة. وعائك ضعيف، اللام 

بالوشتان.معكرات إلى امتدادا أفغانتان جنوب يشهدها التي والخزايده 
الأحداثبدأت حيث سنوات، عشر دام لصراع بداية الأحداث هده لتمى 
سياساتهامن كجزء حارجثة، أءلرازا لتمؤيل حاصعة بعد فيما وأصبحت عفؤية؛ 

الجهاد.بدأ وقد الواسعة. وحهلهلها الخارجية 

وهذاالثماسيان. فترة فى الوفيات صد الحرب بأهمية القول في مبالغة من  ١٠
وغيرهم؛السلطة وأصحاب المبلتة والتحالفات الداحلية السياسة على ينهلبق الأمر 

إلىالغموص، بعض يكتنفها وظل اليوم تجلت التي الختوءلكلها' هده وتعود 
نظرفى أمامية أهمية الجهاد اكتب الدور الصعيد على لكن الحقبة. تلك 

لمي«.لعا ا لجهاد ا » فكرة وكيلك ني( لوقيا ا د روالانحا المحية الولايات 
وعداواتونحالفات قوية صداقات الحرب ولدن بحت، محلية نفلر وجهة ومن 

فيقاتلوا الدين المجاهدين من الكثير يزال لا هدا• يومنا حتى قائمة تزال لا 
مناراح عقيم في الأن هو الشباب فجيل أحياء، الطرق طول وعلى القرى 
أفادوقد السابع. أو السادس عقدهم في هم صنا الأكبر والمشاركون العمر؛ 
ساعدنهمالتي الشبكات أن عن قفلا عاقوها؛ التي الخبرة *ن الناجون أولئك 

ماكثيزا حقيقة وهده ناسهلة. تزال لا الميز مر على الصراعان تخطي على 
الأجانب.عنها يغفل 

الملأحياة مسار في الثمانيتيان حلال الجهاد حالة توثز أن البديهي من 
١٩٨٣عام يعد لم لو فهو الجد*يدة. الألفية بداية ومع التسعينيات مند صعيف 

طالبانحركة في انخرط لما دراسته، إكمال احتار أنه ولو ليقاتل، هار ص إر 
أنلموسف إثه عدة. نوان لغوانتانامو فى للجن تعزض وّ الشكل، بهيا 

جنوبتاؤيخ عن معلومات إر الماصي القرن من الأخيرة الثلاثة العقود تفتقر 



طالبانمع حباتي 

والشكاتالتحالفات نتناول التي بالإنكلثنية المدونة فالمراجع أفغاستان. 
الدراساتفخ في تغ فهي وجدت؛ ؤإن قليالة؛ الثمانسات في الجهادية والحركة 

العمومية.والتحاليل 

كافية.ليس لكنها معلومات مميز البافتوراا بلغة المدونة المراجع تشكل 
ظلفي كما التعينيات، مرحلة في الغرباء تدحل دون حالت اللغة فهم فصعوبة 
معرفةالكتاب، هدا مجن الأساسي الهدف أن إلى الإشارة وتجدر الحالبة. الحرب 

فىأفغانتان جنوب المجاهدين صفوف صمن ءلالان انخرط كيف نتعزف أن 
الحين.ذلك منن. الاسم بهيا عرفوا حيث الثمانينيات؛ 

المتعارففمن أمره. من حيرة في القارئ توقع معلومةكهن،ْ أن في شك لا 
تاريخإلى الفلر لكن . ١٩٩٤عام الباكتان من انهللقت، طالبان حركة أن عليه 

الملأمحيرة في سنرى وكما نوات. بذلك قبل بدأت المكة أن يثبت المنطقة 
١٠بب بالمجاهل.ين، محائر عن مبعده بقيت طالبان مجموعات فان صعيف، 

كانفترة في والزهل. بالقوة تتم قوانين واتباعها عادات ممارساتها عن عرف 
موقففى الفلرة هن>ْ نرى التحزر. من مجنيدا ينشدون الاحرون المحاربون فيها 

المليالمهان كحزب ليبرالية، الأكثر المكان لواء تحن، المنضوين المجاها،ين 
هؤلاءرأى فقد رباني. يرأسها التي الإسلامية الجامعة أو غايلأنى، بئر يرأسه الذي 

الشرعيةلهلة الأنها على ظهرت حين في التشد،د، في مبالغة طالبان وحدات أن 
وخدماتمنهجي قضاتي لنظام وأسمنه الإسلامية، الشريعة بحسس، الوحيدة 
الجنوب.فى المجموعات كل على عممتها وماطة، 

الثمانيتيات،مجهللع في يتل طالبانء قفاة أول كان الباري عبد المولوي 
فياليوم حتى يتردد يزال لا اّم وهو صاحبا، بامحاناي المولوي فخلفه 

منهاالبيهلة القضايا، مختلف في المحاكم ه هن. فملت، ورهبة• باحترام ةنداهار 
قمةهي لطة بوتمتعح، القتل، بجرانم وانتهاء التافهة بالرقان بدءا والكبيرة، 

بالبقتام كا (  ١٩٨٦) Do Kandahar Atalaanالمثال محيل ض ميزكمنان طام محي كتب، ( )١ 
(. ١٩٨٦) Do Kaiiduhar Cherikcumالمتهورة القمص •يلة 

٢.



الدسةعن ندة ندعار: 

الفعلي؛طالمان حكم قبل أفخاسان حنوب في الدينيون العلماء إليه توصل ما 
الفصائلأعداد تزال ولا الحرب. حلال الجهاد فتاوى زمن بالطح تثني ن

وفياليوم. حتى حاد نقاش موصع الجهادية، الجبهات إلى بالإضافة وقوتها، 
الأفرقاءمختلف حجوم تحديل- سيبقى الموثوقة، المعلومات مصائر غياب ظل 

الاكاص.أ>افىغابم 
الكبرى.فنا.هار منهلقة في مجهما دورا أدت طالبان أن أحياء ظلوا مى يجمع 

نهررافدي بين الواقع الخصب المثلث في ومجموعات متة  ١٠أحهلوطا نشرت وقد 
المجاهدينمجموعات أظهرت المهلاءل> نهاية في بانجواى• إقليم في أرغنداب 

)حيثالباكستان ففي البلاد. من الأحرى الناطق تشهده لم بينها، مجا في تعاوثا 
الأحزابأقام بين الشرمة الزاعات دارت والممتلكان(، الأموال يورع كانت 

فيالتنسيق وعلى وحدتها على حافظت قد الجنوب جبهات أن حنن في نفسها، 
لفصائلهم،الكامل بالولاء يا.يتون اليوم إلى المجاهدين بعض يزال ولا بينها• ما 

فهمه.يصعب بشكل 

جنوبني الحرب وحشتة وص ألا واحدة، نقهلة على الجمع يثمى 
كانتالحرب، أوقعتها التي والاجتماعية المثرية الخسائر أن كما أفغانستان، 

منحنقتا اللتان  ١٠٠الإعلامثة واكنملية المعلومات ره ني. ولعل ضخمة. حائر 
أفغانستانحارج أبحاثا يجرون الدين العلماء ذلك دفع وقد حدث.  ١٠هول 
أفغانستان«"في قبل من كتب في وقصاصات وثاثفتة أفلام على الاعتماد إلى 

ثدرألك وثائقي أو كابلأن لروبرن الل4« »حنود وكتاب دائك، فان لجيرى 
إلىكثيرة ذكريات يعيد وهو القد،محة«؛ أفغانستان حرب »الجهاد؛ ليند،،مي 

فيالوضع امحتمئ  ١٩٨٧عام أي المالية، المنة في » كايلان؛ روبرت يقول • البال 
بدايةح الأتي؛ الخارجية وزارة في الإعلام مكتب أقر فقد متدهورا. هار ف. 

مرحابها الحيطة والناطق أفغانستان جنوب عاصمة أمت الصيف فصل 
لأكبرحرب«.

أيلول/فى قندهار إلى إزفتيا صحيفة بمراسل وفياتتة الالموات أحضرت 



عجماني 

ماحقيقة نعيها تخبر الوقت ذلك فى بدأت قد القوات هذه وكانت ّبتمبر. 
كبير،لخراب »تتمض المدينة إن يقول المراسل هذا كب أفغانتان. فى يجري 
إلىالنزول قررت إن بحياتك أحد يابه لا وقد الوقت. محلوال نار إمحللاق وهناك 
سوىوالضن الحائي القرن فكب لقندهار يبذ ولم سلأح«. دون من الشارع 

اختبرهاوذل وحرمان صعب قتال وتخللها سوات، عثر دامت التي الحرب تجربة 
عنفضلا أحياء، ليبقوا أجروها عسيرة وحابات الباكتان، فى الأفغان اللاجئون 

الخنادق.فى نشأت التي الحميمة الصداقات 
»الجاهدينأن أرغنداب مجن المجاهدين صفوف فى معروف قاني ذكر وقد 

والحنينالرعب من يمنبج الأوقات تلك يتذكرون وهم محعثدين«، كانوا 
أ«.،مّعّدة حياتنا »كمكانت صعيف؛ الملام ءيا| الملأ ويقول الماصي. إلى 

قادةوبدء العدائية الأعمال ووقلف الوقياتى الجيس انسحاب مجن الرغم وعلى 
القمةنهاية يشكل لم ذلك فان الأفغانية، الحكومة من رثاوى بقبول الجاهدين 

حديل.ة.مرحلة بداية بل أفغانستان، جنوب لمكان 

والفخر،بارصى شعور المعب عم البلاد، من سوفياتى جندي احر انسحاب بعن. 
لإلحاقوتخطمل تجتمع فكانت القوات، أما قصيرة. لفترة النزاعات وتوثقت 
الفترةحن وأنا اشّ نجيب برئاسة كانت التي الميوعية بالحكومة الهنيمة 

حصدتهاالتكب الكاسب وتميز المال، وحني للراحة فرصة قنا.هار في الأنتقالتة 
الجماعات.بعض 

والميليشيأن،الأمن قوات دعموا قي. الأخيرة الأشهر في الوفيات وكان 
الرشيدوعبد »قهرمان« جبار ميليشيا حمقت أفغانستان. جنوب في محلهم ليحلوا 

نوركان ه، نفالوقت وفكب الجاهدين،• على مثيل له يبق لم انتصارا دوستم، 
صدالقتال عن الجاهدين جماعات يثنى الجديد، الوزراء رئيس علومي، الحق 

الأحوال.أحسن في وهمة هجمات ثن إلى ويوجههم للحكومة. التابعة القوات 
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الديةعن ندة ندعار: 

الت1رخعبر السلام مبادرات من \إكبر في القوي المحمر المال ظل ولكن 
فىكثب عن يشارك الذي أفغانتان حكومة مجوهلفى احد عتر وفد الأفغانى. 

»أردناقائلا؛ ، علما^١٢لإبطاء المعارصة روتمويل اليليشيات تمويل حهلة تنفيذ 
حققتموفياني«. جندي ألف  ١٥•رحيل خلفه الذي الفراغ يملأ من نجد أن 

وهذاعدة نوات لفاعلة الله نجيب حكومة فبقيت هدفها؛ لامتتراتيجيات ١ هذه 
بعضهم.يتوقعه لم ما 

إلىتهدف جتارقهرمان بقيادة العسكرية، شبه للقوات فاعده الحكومة فأنشأن 
المعارصون،الجاهدون وقرر فندهار. من مدعومتين وهران ني هالمدينتز إبقاء 

والحاجيحان، عارف على هجوم مس القاعدة، هذه إنشاء خبر سماعهم قور 
وقدالقادة. نخبة حميئا وهم خان؛ الله وحبيب وسركاتب، نقيب، والملأ بشار، 
مابواني.مقاطعة في صغيرة لحة معصابة وحول يعارصوا لن أنهم البعض يضر 

مصادفةبدأت الععالتة أن حتى بنجاحهم واثقين الجاهدون بدا الحقيقة في 
أيامتسعة يملكونها التي الوحيدة الدبابة استغرقت وقد تنسيق. أي دون ومن 

قهرمان،جبار بانتصار واحد يوم بعد الحرب انتهى حيث مايواند، إلى للوصول 
المجاهدين.قوات وهزيمة 

تحفيزاعدت أنها حتى فعالة العارصين الجاهدين تمويل عملية يدن وقد 
وتوافرتفرنسا. من والأحذية الباكتان من تتورد فالثي١بكانت الرفاهية. على 

قنواتعن قفلا الأراضي من الكثير شراء إلى ارعوا قطائلة؛ أموال القادة •ع 
المياْ.

أيديمن تفلت فثبا شبا البلاد راحت ، ١٩٩٢العام نيسان/أبريل وقي 
إلىالمدينة تسليم إلى تها،ف كلها الخهلهل وأصبحت الأفغانتة، الحكومة 

الملأؤيروي الصفقات؟ تلك كل من حصة أي لطالبان يكن ولم المجاهدش• 
بعضسوى لها يبق ولم قنيهار؛ مجد.ينة على اليطرة عن غفلت طالبان أن ضعيف 

البلدة.خارج الأراضي 
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طايان*ع حاني 

سنتحين لكن، هدوءا. أكثر حديا لهلة التاليم يشكل أن المتوقع من كان 
ماعلى ليستولوا الجميع هرع القادة، بعض إلى النامحلى تلك تسليم حول أخار 
لطيف،حاجي المعروف القائد ابن ثيراني، اغا غول فترأس به،. يحلمون كانوا 

منطقةعلى لألأى أمير وامحتولى العسكرية، القاعدة نقيب الملأ وتسلم الحكومة. 
العليمعبد والأستاذ الطار؛ على أحمد الحاجي واستولى العمل، وورش الأقمشة 

باغبولمنطقة على فاستولى مركاب، الحاجي أنا والجن. الشرطة مقز على 
غابن؛،كنها ا^؛٠^^ في الناصب وقبائلهم القادة تسلم أن فثعن. جرا. وهلم وميلو 

يبتعونالقادة وراح ونهب- وقتل سرقة من، مسموحا شيء ك)، وبات القوانتن• 
الكابلاتبيع أيما وتم العسكرية، المجون عود مشاه أحمي. فاشترى الأراضي. 
العامة.المعرفة فكان العفلمى، البح صفقة أما والمطارات. والصانع 

الأراضي.على والميهلرة الأموال مزكب عصيب شهر بعد يتلاشى الحلم بغ،أ 
منهمأي بمقدور يعل. ولم القادة. بين الأول التصادم حدين، الأوقات هده وفي 

مقزمن الحليم عثد الأستاذ إقماء تب العنم(، ظهور بداية وح زميله• يحتمل أن 
،١  ٩٩٣العام وبحلول ماربونا. مجن قرب المدينة غرب في قاعدته إلى الشرطة 
الرحالةهل.ه وفى المدنيين. من كبير عدد مقتل عن النصادمجات هذ.ه أسفرت 

موىيبغون لا القادة أن المعّتج عرف اندالثج، المدينة سكان وبحسّب، تحديدا، 
يقولوكما والأنظمة. القوانين غاب، أيضا الرحلة هده وفي نفوذهم* توسع 

مجنوكثير ضعيغس، الملأ وكان أتباعا. أو ملوكنا، الجميع بات المحليون؛ المكان 
ليدرسوايجتمعون وراحوا قراهم إلى عادوا قد الثمانينيات فترة في طالبان قادة 

المحافظات.في ؤيعلموا 
بهايقوم التيركأن والأنتهاكات التجاوزات عن العيان، شهود أحبار تستغرق لم 

تاثيريبد ولم القرى. سكان امع ملتبلغ ؤلويلأ' وقئا الدن، في الجاهدين قادة 
نحونجمرجال، فقدكان ؤ ١ ٩ ٩ ٤ العام وحلول ١ ٩ ٩ ٣ العام نهاية مجع إلا القصص هدْ 

المدينة-إلى >يقءم في وهم التفتيش، مراكز في أيما القرى سكان على يممن-ون 
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المدينةعن نذة قندهارت 

فيصعيف الملأ يفصل العدم. من بطالبان، اليوم تعرف التي الحركة، تخرج لم 
اللقاءاتاستمرت حث ، ١٩٩٤عام المجموعة لنشاة الأولى الأيام الكتاب هذا 

عنتختلف القصة وهذه بالتاسس. القرار اتخاذ قبل عدة لأشهر والمشاورات 
ضخمةدراسات التسعينيات في ظهرن فقد الإعلام. في المنثورة الشهيرة الرواية 

عرضتمنها قملة تقدمها، التي المعلومان نوعية حيث من تباين طالبان عن 
الأصولية>ا<،حول الكتب أحد وكان الأولى؛ الحركة أيام تطابق التي التفاصيل 

حولالإنكلينية المنشورات أول مالي، وليم لليروفور الحديثة المؤلفات من وهو 
المسألةعالجت التي القليلة الكتب من أيما وهو أفغانتان. في طاليان ظاهرة 
يدقه.

الجهادقياديي نيارة فتمت المحلية، المستويات على المحادثات انطلقت 

علىالاتفاق وحرى القائم. الوضع تصحيح كيفية في برأيهم وأحد السابقين، 
فيوالعدالة النظام فرض لتعيد حاصة مواصفات لها قوة تأسيس وجوب 

كانتالذي الوقت في القيادة، موضوع إلى الماقشات انتقلت ثم الخطقة. 
عمرالملأ على الاراء رمحت وقد قنيهار. حول منتشرة الملحة المجموعات 

الصمدعبد المولوي واختير للعمليات. اليومي الير عن مسوول أعلى كقائد 
للتنظيم.رشنا أو أميزا 

باتجاهقندهار غرب من النريع الهلريق فتح إلى البائرات أولى سعت 
طالبانفتونعت النجاحات؛ سبحة وكزت بالنجاح، الخهلوة وتكللت الدينة. 

تلكأحداث تفاصيل في ندخل لن حديل.ة. مقاطعات نحو الإقليم حدود خارج 
الفترة.تلك دارسي نفوس في الحماسة بث كفيلة ضعيهل الملأ فشهادة الأيام، 

بالإحمال.معروفة باتت الرحلة لتلك الميفة الخاوين فان الأحوال، جميع وفي 
فيتدرج، أكثر؛ مألوفة فهي ضعيف الملأ حياة من اللاحقة الراحل أما 
؛٢ ٠ . ٠ العام في الباكتان في سقينا تعيينه حتى طالبان حكومة في عدة منامجب 

 )١(London, Hurst  7،7//أ/ر،ء,William Maley (ed.), Fiindumenlalism Rehom? Afghanislan and the
.1998 oC.,،؛؟
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طالبانمع محاني 

أوالول/سمر؛من عشر الحائي امحداءات أعقب الذي الإعلامي ظهورْ توالي 
٢٠عام إدانته دون من ؤإطلاقه ٢ ٠ • ٢ عام غوانتانامو في سجنه  ٠٥.

حياة.سيرة ص محما أكثر قندهار لتاينخ قراءة بمثابة صعيف الملأ حياة ولوج بمد 
التيالعميقة التغييرات يغطي الماصية الأربعين الأعوام مدى على حياته فامتداد 
إليهوصل ما لفهم صروئيا التاؤيخي الإًيار على الامحللاع وبمد المنهلقة. شهيتها 

فىوبنشره، فيها. نشأ لكونه قندهار، أحداث فى باررا دووا أدى أنه ذلك 
يصحالفترة، تلك تاؤخ في دئق الذي الإنكلينية باللغة الأول الكتاب فندهار، 

الجنوبي.الأفغاني الإنسان نموذخ ضعيف الملأ 
الملأترعرع فندهار< في المتوهرة المتتوعق الحياة خيارات من الرغم على 

الاجتياحبعد الساكتان إلى عاتلته مع لجا ؤيف. كابن وثب الأقاليم، في صعيف 
وتابعالثمانينيات. في الأمامية الخهلوط في شاب كمجاها وحارب الوقياني. 

عرفتالتي الحركة في حدمكموظف كما الوقياتر، رحل بعد الدينية تنشمته 
الأميركيةالقوات أيدي على للجن تعزض التسعينيات. في طالبان باسم لاحما 

ؤيهللفيلكبول. اليوم يعيش غوانتانامو. وأهمها احرها كان عي.ة، معتقلات في 
ضعيفالملأ يظهر الشكل، بهيا وكاتب■ ووسيط إعلامي' الناماتك٠علق فى 

أفغانستان.أصابت التي، الأحداث معفلم على كشاهد 
صفةعلى حافظ الأحداث، هغ.ْ فى فاعلا دونا فيه أدى الذي الوقت وفى 
فيهايشعر مرة كل ش الأقاليم إلى المدينة من الانسحاب على القادر المراقب 
المراقب،ذك شهادة هو الكتاب هذا الدائرة. اللعبة عن الابتعاد إلى بالحاجة 

الذيالوقت في هذ.ا، يومنا في أصعب يبدو اللعبة في الانخراط عدم أن رغم 
الخبرةذوي أوصاط في حصوصا الخارجية الجهات مع الاصهلفاف فيه يشتد 

ممثليأن الكتاب، من الأخيرة الصفحات فى صعيف الملأ يروي والمعرفة. 



Uuxi  المدينةعن نبذة

رغمتعاونه وكسب مساعدته نيل إلى الثوم حتى يسعون يزالون لا السابقين سجانيه 
وشأنه.بتركه الصريحة حللباته 

يزدادالدي الزري الوضع مد من ؤيراقب محيكابول، النوم مش هو 
الجنودمن حلبية دفعة ميب عت-ا محتمل مدينته. حل،ود خالف القرى فى نفاقنا 

فيتنتشر استعدادا. أنمهم بتحصين المكان فبدأ محند.هار؛ إلى الأٌّيركيتن 
ويجمعحثا«٠ تزال لا كث إن ميتا، غرار»سأراك على عبارات اكعب أوساط 

الحال.بهلمعة بقا ممحسومة اب/أغسهلس انتخابات نتائج أن على المواطنون 
نتيجتهافي تتحكم مهزلة، إلى ستتحول والأنتخابات مجددا؛ سيفوز فكرزاي 

غامض.مستقبل نحو مسيرها متتاع وقنيهار المزورة؛ الأصوات الأف مئات 
حملةتقديم إلى الجلويدة أوباما ؤإدارة واصنْلن عمدت الأخيرة، الأشهر ومحي 

عدةمحاولات وحرت مضامينها. اختالمت؛ أفغانستان جنوب أحل مجن مثروعان 
اّتشاريةمجالس إنشاء أحدهم يقترح المحالتة؛ للمشكلات قبلية حلول لإيجاد 
ق،الحرا في الصحوة مجلس غرار على قبلية، ميليهتهيات إنث،اء خر ا ويقترح كبرى. 

وجهاتلناقشة الناّب هوالمكان المكان هدا يكون لن العراق. أبناء أوحركة 
ليكونالكتاب هدا يسعى بل بها، يكتنفها الدى والالتباس وخصائصها النفلرمخه 

١الجهود هد٥ أّاّه على تقوم مقياسا 
داخلللحياة ومتمنزة شخصية روية يقدم كتاب إذا، طالبان«ه مع »حياني 

طالبان،ولحزكة وأفكارهم، اكين رجال ولتمور باثتون، في القرى مجتمعات 
الوقتفي هو النزاع مجن عاما لثلأيين المرد هدا مريرة. بحرب ايتليت، ونمولة 

جنوبفى المنطقة ط0 قضية تصنيف يحاول شخص لكل تحدير حكاية ه نف
تبسيطها.أو أفغانستان 

دذدكسمهنفان ضك ألكس 
٦٠تموزايويو هنده\ز،  ٠٩
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التكأتبينسكر كلمة 

اعدتهممقدموا الذين نشكرجمع ونحن سوات• أرع الكتاب هدا إنجاز استغرق 
منكبير عدد إلى بالإضافة أفغانستان. خارج من وخ-راء وصحافسن علماء من 

أفغانتان.جنوب أحرى ومناطق ر وقني٥١ مزكابول الأفغان وزملائنا أصدقائنا 
تزاللا فالحرب ؛ ^٥٠١على الإتيان يمكننا لا الأصدقاء هزلا، من كثيرون 

للخملر.محعزصة حياتهم تكون وقد أفغانتان، في مزة ت م
عملهملساعات نسيمي وعتامن رحماني ومروايس ستاسكناي نشكرحميد 

ملاحقةعلى اعدتنا ولمالإنجليزية، إلى الباثتو لغة من وترجمتهم المهلولة، 
ضعيف.الملأ ،ع التي المقابلات 

(Globe and Mail)سميث وغرايم ماكان دويسك شكر في نرغب كما 
ونشكرنميرة. مهل وضمن سنة، ظروف في الموص تدقيق على لعملهما 
إنجازفي ساهموا الدين نشاط، وبئ،-حان بترسون وأنا ويزفلد ولينا غانلي كاشن 

وقدوالمعلومات. الأحداث من الكثير من التحمق يتهللب فذلك الكتاب. هذا 
وحوشيحية( المالعلوم في رمشرمحا بيترسن سكوت التهناق ٥^١١ في ساعدنا 
فيكيغ جامعة )من ليفن أناتول والأستاذ رشيد ونعيم ( Registan.nct)قوست 
أناتولللأستاذ وسكرحاص المجال. هل.ا في الخبراء جمع إلى بالإضافة لدن(، 

هرت•في دوير بمايكل >فنا الذي 
ناثانجوانا ع العشاء على الاراء نتشارك أن فيكابول الحفل حالفنا وقد 

العامة(الوطنية الإذاعة رمن نيلن مارهادى وضيا الدولية( الأزمة مجموجة رمن 
الأحمر(.للملبب الدولية اللجنة رمن باري وحيكا سكارث، ورينثأأارد 
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التكاتبينملاحظات 

ممذم\سا\ذىاب؟
موادجمعنا وتدفقه. طالبان« مع حياني » كتاب ترجمة على نمل نحن فيما 

عانها.التؤب التاريختة والأحداث نان أفغانوبجنوب صعيف بالملأ متعلقة كثيرة 
تكثيلفعلى عملنا العام القارئ بمنناول الكتاب هدا لوصع مجنا محاولة وفي 

الموص.فى المعلومات 

التقلباتعن كثيرة معلومان يملك لا لمن مقلما أو صعتا الأمر يكون ولن 
ذلكوالإيديولوجتات؛ والعملة والديانة والقبائل أفغانستان في العهدة الثامنة 

الشخصيات،يقم الذي السرد في الشخصيات صفحة إلى يعود أن بإمكانه أن 
الكتاب.فى ورودها بحب كلها 

تصورمن القارئ يتمكن كى الكتاب ^.١ فى الخراظ بعض وضعنا كما 
جنوبالواقعة الأماكن وحصوصا النص، فى الموصوفة والأماكن المسافات 
والمنطقة.نان لأفغانعامة حريهلة الكتاب أول في وأدرجتا أفغانستان. 
فيجرت التي التاييخثة الأحداث لبعض وصف الكتاب هن.ا يتخلل 

يرغبمن لكل ويقول المعلمة٠ أو أفغانستان لتارخ مادة يصلح لا لكنه أفغانستان 
صفحةينفلرإلى أن ضعيف الملأ حياة في تجري التيكانت الأحداث معرفة في 

الملأحياة في الأحداث أض ففيها الكتاب. احر في للأ'حداث الزمني الترتيب، 
أفغانستان.تاؤيخ في مهنة أحرى أحا-اث إلى بالإضافة صعيمخ، 

هدافي الموصوفة الأحداث بعض حلفثة على يعللع أن يود من لكل ويقول 
أحرى"•لقراءات »اءتراحات صفحات ينفلرإلى أن الكتاب، 



jlJU»عع محاني 

ومصايدهالكتاب وءني 
وكان. ٢ ٠ ٠ ٦ العام إلى صمف الملأ هع الكتاب هذا على العمل فكرة تعود 

وسمرسه أجريناها مقابلات إليه فأصمتا الباشتونتة مكتوبا الأصلي النص 
الموادكل حول بحويا أحريت١ كما ذكرها. التي بالأحداث علاقة لها ثخصنات 

الكتاب.فى المذكورة الأح،واث بجبر المعلقة المكتوبة 
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الشخمماتفأئمة 

كابود
أوصله(، ١٩٨٦-  ١٩٧٩)أفغانستان دولة رئيس ٍلاجيكي، كارال: بابراك 

المكري.الغزو أيام في الحكم إلى الوفيات 
العامحلال الجمهورية رئاسة منصب تبوأ شيوعي باشتونى أمين؛ الله حفيظ 

مكانه.اسلة تولى الذي با'براككارمال لاحقا يخاله أن قل ،  ١٩٧٩
— ١٩٥٣)الوزراء مجلي ترأس شام، الملك ميب باثتونى، حان؛ داود 

»سور«انقلاب بعد ( ١٩٧٨- ١٩٧٣) للج.٠.هورية رئينا وأصح ( ١٩٦٣
المكري.

تسلمبالقاهرة(، الأزهر في )درس باثتوني إسلامي علامة مجيئي؛ الله صبغة 
ءالعلما »حمعتة المعروف المياسي الحزب وأنس ٠ ١ ٩ ٩ ٢ م عا مؤقتا الرئاسة 

الأفغانية.المياسة في دوز ل، يزال ولا المحمدية«، 
مننسبي استقرار مرحلة في حكم (٠  ١٩٧٣.  ١٩٣٣)ياشوني ملك ظاهرشاْ: 
٢١ . • ٧ تموز/يوإيو في توفى أفغانستان. تارح 

الاتحادحزب ومزص ياشوني إسلامي علامة سياق؛ الرسول الرب عبد 
المثاّةفي ومزننا بارزا دونا يزدي اليوم حتى يزال لا المياسي. الإسلامي 
الأفغانية؛

نهايةفي والصناعات المناجم وزارة تولى ياشوني، صاحب: حان أحمل المولوي 
تيادته.تحت صعيف الملأ حدم ءلال7اذا• عهد 
(٥٧٧٠حكم سنوات في الخارجية القرون ولير متوكل؛ أحمد وكيل المولوي 

معروف.محلل شاعر ووالده قندهار من يتحدر الأخيرة. 
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طايانحاني.ع 

بعدالحكم تولى (، ١٩٩٢—  ١٩٨٦)ن أنغانظ دولة رئيس باشتونى، الله؛ تجتب 
الدوليةللقوات مكنى مجمم فى نجز ولكنه البلاد، من الوفيات خروج 

١٩٧٨)افغانتان دولة ورئيس فتوعى قائد الولادة. ياشتونى تراقي؛ محمد نور 
أمين.الله حفيفل سلفه إعدام بعل الحكم تولى ا،  ١٩٧٩ —

\ذغ\ساىحزب 

حنوبالثمانينيات فى البارنين المجاهدين قادة أحد الحليم؛ عبد أستاذ 
الدينالقلة من وهو الداخلية السياسة فى دوره أداء النوم يتابع أفغاستان. 

مجموعته.من أحياء ظلوا 
بابتزازسجله يحفل حد،ا المعة محيئ المجاهدين مجموعات فى قائد بارو؛ 

فىشفا طالبان أعدمه التسعينيات. مهللع في ؤإرهابهم هار قني في المكان 
المدينة.على سيهلرتهم من الأول الثوم 

فيتلاه وما الئمانيتيات في الجهاد حلال قندهار في بارز قائد أحمد؛ حاجي 
١ينة المل. من أحزاءكثيرة على ّيهلر حيد المعينيات، 

،التماساتفي( باررا لوزا أدى قندهار. في نورزاى قبثلة في( من شخ يثار؛ حاجي 
بتهمةادين التهيتيات. أواّهل الناشئ طالبان حكم ودعم والتعينيات، 

٢٠ • • ٨ عام المتحدة الولايات في المخدرات تهريب 
التيالموات في أسكيزاى قبيلة وشخ الثمانينيات في مجاهد حان؛ كرم حاجي 

تلت.

الجهاد،حركة فى الفوذ عالي قائدا صب قند.هار. اسد بمرق لطيف؛ حاجي 
حاكم٠ شيرزاي غا ا عول والي، هو  ٠١٩٨٩عام تسميمه قبل ٠ قبيلة وشخ 

الحالي٠نانغارهار 
فيالجهاد حلال أفغانتان جنوب في بارز قائل. أحوندزاده؛ الله حاففل 

الثمانيتيات.

طالبان.حكم ّقوءل منا- أفغاستان دولة رئيس حامدكرزاى؛ 
التمانيتيات.في لم معممت ح الحكومية الضفة إلى انتقل مجاه،- باران؛ شاه 
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الثخصاتقاتمة 

ليبثاللصوص يحرسه سهار في تفتيش حاجز أقام التسعسنيات مهلير في 
القالوب.في الرعب 

مهللعالاصعلرابات فترة في تفتيش حاجز بنصبه اثتهر وقاتل. مجرم صالح؛ 
١التعنياين، 

إقليمفي بالحيوية المفعمة والشخصيات النافذة القيادات من حان: الحكيم عبد 
ثباط/فبرايرفى اغتياله وحتى التمانينيات فى الجهادية الحنكان مند سهار 
.Y- 'U

ّأفغانستان جنوب الثمانينيات في الجهاد قادة من مهم قائد الغفاراحوندزادْ: عبد 
• ١٩٩٤عام هلمند احتلال حاولوا عندما طالبان قاوم 

ظاهرالملك عودة دعم ألتكوزاي- قبيلة في المن شيوخ أحد واصفي: الله عزيز 
الحياة.قيد يزال لا المنفى. من شاْ 

،lia  الثمانينيات،في البارنين القندهارييز٠ الجهاد قياد.ات من مركاتب: محمد
علىواجبر • ١٩٩٤عام طالبان حارب الإسلامي، للحزب مابق رئيس 

المدينة.في له التابعة التفتيش ونقاؤل مراكزه مجن الانسحاب 
منيتحدر نلغام، في ومقيم الثمانينيان حلال الجهاد في قائد الرازق؛ عبد القائد 

مار.، ciإقليم في أرغتان 
كابولسقوط بعد ١  ٩٩٦عام قتل قندهار، من الجهاد في بارز قاتل برجان: الملأ 

فيأيدىطالن.
وبوحشينت،،الفائقة بشجاعته تميز واحدة، اق بطالبانى قائد احوند: الله ياي الملأ 

الدولية.الأمن قوات أيدي على ٢ • أيار/ءايوم\• فى ثتل أيما. 
عامفتل التسعينيات. أواحر قائد إلى الثمائيتيات في مجاهد من ستار: الملأ 

قندهار.مطار على الهجوم حلال ، ٢ • • ٥ أو ٢ • • ٤ 
اجتماعاتأكبر من واحدا ترأس هلمند. من يتحدر احوند: الرووف عبد الملأ 

جنوبتحمي مجموعة تكوين لمناقشة  ١٩٩٤عام بداياتها في طالبان 
.٢ • ٠ ١ العام في عليه القبض مند غوانتانامو في مجمحتجز وهو أفغانستان. 

لاحقاعين الثمانينيات. فى للمجاهدين معروف قائد احوند: الله عبيد الملأ 
الباكتان.في معتقل أنه ويعتقد حيا، يزال لا للدفاع. ونيرا 
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طال1نمع حياتي 

الثماسات.أواخر ولتل الجهاد حركة صنوف فى حارب محمد؛ فدى الملأ 
كلاهماوكانا الاسم، هذا يحملان قندهار ني شخصان ت حسن محمد الملأ 

بينهماالتمييز يمكن كثاليان٠ حكم تحت ت التسعينيا أواحر في عليها حاكئين 
الثمانينيات.فى ساقه ففد أحدهما بان 

ناتتاكان الثمانينيات. حلال قندهار فى لالمحاهدين قائد رباني؛ محمد الملأ 
•٢ • ٠ ١ سان/أبريل في وفاته حتى طايان لزعيم 

فىالجهاد حلال طالبان حركة فى كبير نفوذ ذو قائد احوند: صادق محمد الملأ 
محتجزاالحين ذلك منذ يزال ولا ، ٢ • • ١ عام عليه القبض القي الثم١ذينيات. 

غوانانامو.فى 

طالبانومحائد الثمانينيات فترة الجهاد حركة فى يارز قائد احوندت عمر محمد الملأ 
منما مكان في متوار وهو حيا٠ يزال لا آنه يعتقد  ٠١٩٩٤عام نشأتها عند 

الباكتان.

طالبانحهلوط على حارب الثمانينيات. في الجهاد معارك في نائي مرحان: الملأ 
الثمابيات.أواخر وتتل الأu٠ية. 

عدةقاد انينيات. الثفترة الجهاد حركة في مجتقد>م قائد احوندزاده: الله معز الملأ 
التعينيات.أواسط فى وفاته حتى بنفوذه احتفظ لهنالبان. أمامية حطوط 

أداءفى استمر أفغانستان، حنوب فى الجاهدين القادة أكبر أحد نقيب: الملأ 
٠٢••الأول/أكتوبرم\ تشن فى وفاته حتى الأفغانية المياسة فى بارز دور 

أيديعلى زراى صحراء في ١  ٩٦٢عام قتل صحيف، الملأ أعمام أحد نظام: الملأ 
الظامئة.القوات 

اشتهرفندهار، من ومجاهد عمر، الملأ من مفئب صديق ُحما-آحوند: نك الملأ 
لباشمول،المجاور الهلميق من صيق مجال صمن والقتال الدفاع في بنجاحه 

الثمانينيات.أواخر في وفاته حتى 
س.لونيزا عين أوروزغان' من أصله للمجاهدين، قائد ترابي،؛ الدين، نور الملأ 

اليوم.حتى حثا يزال لا التسعينيات. أواخر في، 
صبخيان،االملأ خال خان؛ موسى 
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الثخماتقاتمة 

فيالمحاكم لترأسه عرف نفوذ، ذو طالباني قاصي صاحب: باماناى المولوي 
عامالحكم توليهم بعد للطالبان كموني أيما برز منيهار. في الثماذينيات 

عدة.لأشهر صعيهل لملأ اع 
أواخرفي الشتوعتتن دعم ساتجسأر• ش ملم دين رجل محمد: ناز المولوي 

ارانه.بسبب لاحقا للاغتيال وتعزض بعينيات، ال

لقنيهار.سابق شيوعي وحاكم الأفغانية، الحكومة في عفو علومي: الحق نور 
فيمركرا يثغل يزال ولا التسعينيات، بداية الجنوب في علومي حكم 

الأفغانية.الحكومة 

\ذغ\س\ىئم\ق 

الثمانينيات.فى للمجاهدين مهما قائدا بانثير.كان بأسد لمب معود: فاه أحمد 
حتىالتسعينيات في طالبان صد حارب كما للبلاد، الشرقي النعال في خدم 

.٢ • ٠ ١ أيالول/سبتمبر ٩ في اغتيال، 
لاحماتولى الثمانينيات، حلال بغلان فى الإسلامي الحزب قاني يغلأنى: بشير 

نفها.القاطعة في طالبان قياده 
نكثأفغانستان. شمال قياده في دوصتم بحد الثاني الرحل يعن. مالك: الجنرال 

خلالقواته فهاجمتهم زارانج' ممر عبورهم بتتأمثن لطالبان قطعه بوعد 
.١  ٩٩٨عام محيهله وفي الممر، عبورهم 

أفغانستان.شمال في الأشداء الطاحيك المحاربين من سالانجي: البصير عبد 
كقائدمركزه من طرد زارانج• في طالبان حوصر عندما  ١٩٨٨عام تورط 
^Yعام كابول شرطة  'T ، داخلأثيرت الأراضي، على استيلاء ففيحة إثر

•البرلمان 

إلىجبهة مجن المتكرر لانتقال، المعة، ّيئ أوزبكي قائد دوّتم: الرشيد عبد 
سوقيانيةميليشيا أكبر تزّءم والمعيتيات• الثمانينيات في النزاع حلال أخرى 

الجاهدينصفوف إلى ينتقل أن قبل التسعينيات، ومهلغ الثمانيتيان في 
المياسةفي بارزا دونا يودي اليوم حتى يزال لا حكومتهم. في مركزا ليحتل 

البلاد.شمال فى زكابؤركما الأفغانية، 
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طايانمع حاني 

فيالجهاد >ركة في حارب الإسلامي. الحزب زعيم حكمتار؛ اللبن قلب 
التيالسعودية — الأ«مركة المساعدات هن الأسد حصة ونال الئمانينيات، 

وفيات.الصد الأفغانية المعارصة لتغاJية الأميركية المخابرات استخدمتها 
الأمينكيةالإدارة بين الحادثات فى انخراؤله عن ويحكى حثا، يزال لا 

وحكومةكرزاى•

\ىذ\س\قعرب 

حزبفي انخرمحل تان. أفغانغرب في الجاهدين القادة أهم حان؛ إّّماًُل 
الأف*اذيةكوزيرالمياسة فى دورا يودى اليوم حتى يزال ولا الإسلام' جمعية 
للطاقة.

حان.اّهاعيل شقيق أنورث محمد 

\د\كت\ى

٢٠الباكتان رئيس مشنق; برويز  ٠ ١١  —Y' *A .) انفلأببعد الحكم تسلم
^١١٩٩٩٢٠١.

الباك>تان.فى الأمينكية المغارة فى المياّية الموون مؤولة ئادي؛ بولا 
إ... ١ — ٢ ٠ ٠ ر١ الباكتانية المخابرات وكالة مدير ناب جيلاني؛ الجنرال 
٢٠—  ١٩٩٩١الباكنانية المخابرات وكالة مدير أحمد: محمود الجنرال  ٠١.)
٢٠بتمبر أيلول/١ّ ١ يوم واثنهلن في كان  حاجتماعات في وشارك ، ٠١

العالية؟التجارة ومزكز البنتاغون على الهجمات بعد الأءينكية اللهلات 
(.٢٠ ٠٢-  ١٩٩٩١الباكستاني الخارجية ونير المثار: عبد 

الباكستانية.الخارجية وزارة فى الأسيؤية الشؤون مكتب مدير حان؛ عنيز 
٢٠—  ١٩٩٨١الباكتان رئيس طرارث رفيق محمد  ٠١.)
(.٠٢٠ ٢ -  ١٩٩٩١الباكستاني وؤيراكاخلية حيدر: اكين معين 

منذالباكتان فى لهنالبان كسفير صعيف الملأ حلف حفانى: محمد ستد المولوي 
لضلوءا<والباكانية الأفغانية المحكومتين من مهللوب اليوم هو  ٠٠٢ ٠ ٠ العام 

الأجنبية.والقوات المرطة صد هجمات فى 
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الشخصاتقائمة 

رقنيها إلى عودته نبل الياكستان في صعيف الملأ مرثد القادرت عيد المولوي 
ثانية.عرة للقتال 

وهيالإسلامي، الانقلاب حركة أنس إسلامي علامة محمديي؛ نبي المولوي 
صفوففى الموين من بها باس لا بة نأعضاؤه نكل سيامي حزب 

.١٩٩٤عام طالبان 
(•٢ ' ٠ ١ — ١  ٩٩٨)الثاكتان في الأمينكي الغير ميلأم؛ وليم 

الأميريالمتحده اودوباوازلايات 
'T)الأميركية ة المتحد الولايات رنتس • بوش حورج  'Y  —٢٠ ٠٨.)

للأممالعام للامين الشخصي الممثل إسباني، دبلوماسي ٠ فاندلثل فرانسيساك 
تانأفغانإلى الخاصة المتحدة الأمم بعثة ورنين أفغانستان■ في المتحا-ة 

—٢ ٠ ' )٢ الأوروبي للاتحاد حاصا ممثلا أيصا عمل 'ا(. ،،ا— •٢ •)•
٢٠ ٠٨.)

.( ٢ • ما« —  ١٩٩١)/التحي.ة الأمم عام أمجين أنان: كوفي 

امحياازمهق

— ١٩٩٠)كازاحسنان دولة رئيس زاربايبق: سلهنان نور 

١دمديةايلداق 

شرقحنوب فترة قضى العالم. في الإرهاب راعتم، سعودي' لادن؛ بن أسامة 
قبلفالودان، السعودية، إلى عاد ئم الثمانينيات، في الجهاد حلال أفغاننان 

هجماتلعدة حهلقل حيث ،  ١٩٩٦عام أفغانستان فجنوب شرق إلى يرجع أن 
٠. ٠١١٢ ٠ ١ أيالول/بتمبر ١ ١ بهجوم توجها الأمينكية، المصالح صد إرهابية 

غواسالتامو

أحيهمع بعدها كتب ،  ١٢• •٤ —  ٠١٢ ٠ ١ فترة في اعتقل باكستاني بدر؛ الزمان بدر 
البحر•م •جئمان، ورمي ■ ٢ • ١ ١ عام نرب عه في ئل )*( 
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طالبانحاني.ع 

الجونفى أنه يعتقد ٠ ورة« المك غوانتأنامو »أغلال اعتقاله مدكرات 
غواظانو.إلى وأعد ^١ اعثقل ففد أحوه أما حالثا. \ؤ\ص- 

٢٠العام مذ غوانتانامو لمعتقل الأعلى القائد ميلر: د. حوفري الجنرال  يربط. ٠٢
ذا;/ا في بالعراق غؤيب أبو سجن بفضيحة ء للمجنا الحنة معاملته الكثيرون 

.٢٠ ٠٤مارس 

٢٠العامن" غوانتانامو في ي صعود سجين شاكر؛ الشخ  ٠ الرئيصممثل كان . ١٢
.٢ ٠ ٠ ٥ عام السجن إيارة مع مفاوصاتهم في الطعام عن المضربين للسجناء 

اليوم؛حتى الامحقال رهن يزال لا 
.٢( ٠ ٠ ٦ - ٢ ٠ ٠ ره ضانتانا٠و لمعممل الأطى القائد بومغارنر: م الكولونيل 

حكومةأيام الا.فاع، ونير ونائب أوروزغان مهاطة في مقيم فضل؛ محمل• الملأ 
٢٠عام اعتقل الأخيرة. ء؛ااوان  الاعقال.رهن يزال ولا  ٠١



تمهد

المتحدةالولايات حرب على مضى قد يكون المهلور، هده كتابة تاؤيخ حتى 
محدودةالتنقلمم لهذا معرفتنا تزال ولا الزمن• من عفد حوالي ءلاليان صد وحلفائها 

للرئيسأعده الذي التقسم في ماكريستال متانالي الأمنكي الجنرال يصف حدا. 
٢٠حزيران/يونيوفي أوباما  ويضيفأفكار« »حرب بانه أفغانستان في النزاع  ٠٩

التيالشعارات بعض وبخلاف الإدراك«راا. الأفعال فيها تسبق »بيئة أفغانستان أن 
التعليممن البنات حرمان وهي! الإّلأمي«، »كالتطزف معروفة أحبارها باتت 

الدمويةالت٠ؤد وحالة للامينكيين، لادن بن أسامة سليم ورفض العمل، من والسوة 
.بتهلبيقها تقوم وكيف أفكارها من بتنة على قلةكانت فان 1 أفغانستان في المتصاعدة 

واقععلى بالاحللاع مهتم شخص، بكل يجلءر أحرى، باب ولأّالمبب، لهذا 
ةا•ئ، بمودرات،. الكتاب هذا قراءة أفغانستان، فى والدولة الأ٠مركة الجهود 
صعيفالملام عبل، الملأ لنا يعرض والمجاعين، الموهوبين الكتاب هل،ا مجحزري 

طالبانحركة فيه نشأت الن،ى العالم عن لمحة افتخار أو نوم أي من حال بأسلوب 
الملهلةإلى وصعودها الوفيات، صد الجهادية الحنكة بوتقة صمن تأسيسها مجند 
وحكمهاالوفياتي، الانسحاب تلا الن،ي الفوضوي الدموي الصراع مرحلة في 

المحرومةطفولته من حاصرا ضعيف الملأ كان وسقوطها. متوات لخص 
فيإدانة دون وسجنه إن، إن المي شاشة على ظهوره حتى نائية مئة في ودراسته 

فيركابول.اليوم وحياته غوانتانامو، 

الموضرع:٠ ٢ • • ٩ حزيران/يوسو  ٢٦ضر الدفاع وزارة •منغة، ءّر سمحة الأول، كومزاف ضم ( )١ 
المساعدة،الدولة الأمن لقوات الرسي الكتب، أفناستان، في الأسزكة القوات أولى تقتم 

http;//www.washington post.com/بوت. واشنملن ٠ ٢ < • ٩ أيالول/ّتر ٢ ١ أفغانتان، كابول، 
wp-dyiv'content/article/2_9/09/21/AR200909211



طانانمع حناني 

هذاحلال من جلثا يفلهر وكما كابول• في بلام اليوم صعيف الملأ يعيش 
قدما أو للأ-ضن، يروق قد بما دائما ينطق ولا اللسان، فصح فهو الكتاب، 

فيالإسلامية أفغاستان لإمارة سفيرا عيذ حين ، ٢ • ' ١ العام مذ ٌاءه. يودون 
صعيفالملأ اسم يقترحون الدوليون ء الخبرا ينفلثا لا ٠ اليوم وحتى الياكستان 
حتىالحركة بتامسر ساهم الدي هو المعتدلة، طالبان حركة قيادة في للمساعا،ة 

الخاصة،مجالمه في معيق الملأ وو32نل إليها٠ عمر محمد الملأ انقمام قبل 
طالبانحركة يم تقفكرة »إن يقول؛ حث هذه، يم التقمحاولات كتابه، في كما 
فيالملطات طلبت ولما وطائس«. عقيم مخهلط لهي؛ وءتثد،دين، معتدلين إلى؛ 

ؤإلىالقاعدة إلى انتماته على؛ تدل إفادة توقيع ضعيف الملأ إلى؛ غوانتانامو 
لإطلاقكشرط بالجماعتين تربطه التي؛ العلاقات جمع بقطع وتعيده طالبان، 
حتىزض وموف طاليان *ن أزال ولا طايان من »كنت قائلا: رفض مراحه، 
سمحواالتصريح^ لهن،ا ونتيجة القاسةإ«. إلى يوتا أنتم لم لكنى 'حهم؛ النهاية 

المشاركة»بعدم ويتعهد اءتق١له، على ويعترض براءته، فيها يعلن إفادة بتوقيع له 
أحرى،«.ءسكرية بأعمال أو لأمينكا، معا؛ نشاط بأي 

صعيفيفعله قد عنا اول الت،إلى القناء بعض التصريحات هده دفعت ربما 

فنواتأن يد،ءي الملأ أن ورغم حديد. من الململة زمام تنموا لو فيما وأترابه' 
ورغمعلناا، بن،لاك صزحوا أنفسهم روطالبان ممهلوعة طالبان وبين بينه التواصل 

متثرباكان بالمقابل فانه دائم، بشكل للمراقبة يخفع حيث فيكابول يقيم أنه 
الخيوطكثف في كبيرة أهمية كلامه يمنح مجا وهدا نشأته. مجنل. التنفليم روح 

عدة؛أماكن في للامال مخيبا التكرر صعيف صمت القراء سيجد والدلائل. 
وبصورةواحدة، مرة ويشر التعليم. من الفتيات حرمان قرار إلى يتهلرق لا فهو 

طالبانسيعلر يوم << الحكومية الدوائر في يعملن نوة وحول عدم ءءإلى عرفية، 
القاعدةأعضاء أحد أو لادن بن أسامة التقى أنه نهائيا يذكر لا وهو هران• على 

شاهدعندما بكى أنه بالنابل يكتب غوانتانامو. في؛ معا ّجتهم نل، الاحترين 
أيلول/سبتمبر،١ ١ أحداث فى، يحترقان التوأمين البرحين صور التلفاز علؤر 
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تعهد

تحديدعن يمتنع لكنه اليوم«. حدث ما ئمن غاليا »سندفح قائلا؛ حينها وفكر 
جهازهاوخصوصا الياكتانية، للدولة صعيف الملأ يكن المعتدي. مسؤولية 

بيداحتقار. من الاحرين طاليان لأعداء كنه ما تفوق مثاعركراهية الامتخباراض، 
بع1البان.الباكستانية المخابرات تلاعت تلميغأكف إلا يروى لا أنه 

التيالأسئلة تلك هي أسئلتنا، على بها يرد التي الأجوبة مجن الأهم لكن 
وادمكة،هو منه أتى الذ.ى المكان عن بنفسه، عتها ؤيجيب الملأ يهلرحها 

فيللرجال، الشخصية السمات وعن نحوه، البلاد أحد إلى سعيا الدي والمكان 
الملأبصفات التنفليم في من جمع يتمثع لم أصبحوا. وكيف كيمكانوا • الحركة 
لموبرأيه ين؛ الموسأحد هو بالمعتدل. وصفه يرفض أنه رغم نضمها' صعيف 

الجوصة•مبادئه من أي على يوما يساوم 
هيذللئ،. فعلت أنها ولو تحديه، أو الغرب لمحاربة طالبان حركة يوص لم 
منقلة سوى يعرفه لا مكان فندهار، من حر ا مكان فى مختلفة، لأهل،اف أيشثح، 

الملأقصة بدأت هتا من المصئحة. بعرباتهم المنهلقة تلك في مروا ممن الأجانب 
صعيلف.

روينر• بارنت 

نوِمدضجامعة ١ذدوفي، ادءاو0 
آداذه3الآداءالعزءح٠اهم زدذاده موظف يدين 0 ؛ائت 

الا،سوكة.ئ' اوالخ\وحثه وزاره موقف عن د\لض<رووه ولاتم الشخصيه، 
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مقدمة

لأرصيأكنه الذي الحب وصف عن الكلمات تعجز ولادتي. مكان قنيهار؛ 
حينلها• حثي يضاهي الأرض سهلح فوق آخر مكان لأي شعور من وما وبيتي• 

تستطعقصور لا أملاك، لا روحى. نمو الهلسمة، وتكويناتها حبالها إلى أنظر 
أتتمتى يمنحني، أن الهدير الله إلى أصلي قلبي. في مكانها على الاستحواذ 

طالبان.مدافن في وأصدقائي إحوتي الأبهلال، بجانب أن'ادفن ساعتي، 
أرضعلى هجومها المتحدة الولايات باشرت حين ، ٢ ٠ • ١ العام أواخر في 

الغزاة،من كثير قبلها فعل حاناآ؛،كما ومجرويس باباراء شا0 أحمد أرض الثجعان، 
قنيهار.إلى عدت والدمار، النار زارعين 

ماليعلم أحد يكن ولم الناس؛ وجوه على باد.ية الكآبة كانت وصلت حين 
الاجتياحذكرى الصورة أعادت الحرب. أمراء عودة من التخوف كان الأتي. 

يتماشىالناس بعض الوقتكان هدا في الأذهان. إلى عاما ثلاثين منن، الوقياني 
له.المتقبل يحمل ما ويجهل الأميركية، العلبول يقاع إع 

الحيطة.والمنطقة لقنيهار العنيف الجوي الهمسف وقع على أرصي ودعت 
مجدد.االعودة من أتمكن أن قبل محيهلول الوقت أن نفى قرارة فى وعلمت 

المكان،فعل كل.لك الماء، نحو المدينة من صعدا الأموي الدخان هرب إليها. 
الرحمة.العديمة الأمينكية القنابل وابل س وأولادهم أنفسهم إنفاذ محاولين 

بلادشرق إلى الهند س امدث سلكئ وحكن مرات. غي ( ١٧٧٢.  ١٧٢٢)بابا ئاْ أحد ولد )١( 
ظرس•

علىبعد فا ااا-وراض قضى وقد القاتل• ثورة نال• الز.ي هوتاكي سلالة مؤنس هو حان *وص )٢( 
قك.
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طالبانحباتي.ع 

العامنهاية في رجعت قدهار. لأرى أعود أن قبل محوات محت انطوت 
٢٠ مهل١رإله ل ا ما الهّوءل أثناء ورأيت كابول. من أريانا طائرة متن على  ٠٧

الأحنسة،بالقوات نعج نحل حالية داخل بالاحتجاز أشبه الوصع كان قدهار. 
والياتهمدباباتهم هع أميركيين1 لجنود حمراء بوجوه اصطدمت نظرن وحيثما 

ذلككل وسهل في ومنثآتهم. وحنادقهم وطائراتهم, ومروحاتهم المصفحة، 
الأميركيون،يه رمانى الدى الموحالة الأسوار دى الجن تمنين على قادرا كنت 
كانواالذي الوقت في كميب عاملوني بي. والتنكيل إذلالي على عملوا حنث 

الغرباء.هم فيه 
بالحزنأشعرني كما بثعة، ذكرياتكثيرة داحالى فى أيقغل قدهارهدا مشهد 

تبدونان أفغانتعد لم احر. بلد في أنني أحسست الوقت ذلك في وباليأس. 
عنه•ضية أرض في اله؛وط■ على أجر جربح كطائر كنت كبيتي؛ 

رافقوني.الدين الاجين الركاب حال حالي والذهول، بالرعب أصب 
سلوكعلى الأفغان أحبر حرب. جبهة إلى وتحول بالكامل، قدهار تغيرمهنار 

قدهار.خميق — بولداكر١ا محين إلى مباشرة ال٠هلار من تقودهم واحدة خميق 
تحركاتهم•فيَكل للتدفق مراقة أبراج الأمركثون وأقام 

بالفضولأشعر كنت قدهار. نحو وتوجهنا المهنار من حكومية لسيارة أقلتنى 
غوانتاناموفي الأمينكتون المحققون أخبرني عليها. العلارئة التغييرات لاكتشاف 

علىبقي قد شيء كل أن الواقع في لكن للبي،<. مث-ابهة »أصبحت المدينة أن 
مالكناها.التي المعبدة الطريق باسثتاء حاله، 

مذلاهرمن كمهلهر الحديثة، الأبنية من قليل عدد ارتفع قدهار، في 
واصحةمؤشرات أي دون من نموا, أكثر المدينة بدن الخاصة. الاستثمارات 

العلرقانتعبيد تم الخارجية. المساعدات أو الخكومية المشروعات تائير على 
فيللماضن الأمامي الملك هو الطريق إن الياكتان. مع الحدود على بولداك صبين محر )١( 

الباكتان.إلى جاراتهم 
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زرتهاالتي^ — والاذجواى داني أرغنداب، بولداك، سن — أقاليم إلى المودية 
أنالسكان بعض ويعتقد ذكرت. ما التغييرات تتعد لم لكن فندهار. من انهللاقا 

منبدلك فيتمكنون الخاص؛ لأمنهم الطرقات تعبيد إلى يلجاون كانوا الأميركيين 
المزروعةللقنابل التعرض ويتمادون ممكن' وقت بامرع الأمامية الجبهات بلوغ 
فوقالمرحلة؛ هده خلال القندهاؤيين من الكثير عانى \}0لروق, جانبي على 

الدينالأميركيين إلى ندهت، الهبات أموال وكانت البطالة. واتعن، صافت، العمل 
الخارجية»الماعدان معهم, المتعاملين الأفغان ؤإلى الخاصة، لغاياتهم أنفقوها 

الأفغان.حال ان يهى العبارة هده تقتلنا«، 
الحاكموبين بينه المقارنة وحاولوا شيرزاىرأُ• غا ا غول عن الناس تحدث 

حاكمائيرزايكان أن على أجمعوا وقد احرينّ وحكام حالدرآ، اش، أمحي الجديد 
وبخصالالمومحيقية للحفلأت بحبه ف عرؤنأثه من لرغم ١ فعلى هار* لقنا صالحا 
السياسيينمختلف احتفظ حين ففي للشعب• جيدة باعمال أتى فقد سيئة، أحرى 

إعادةمشروعات في الأقل، على الوارد، نصف هو استثمر لأنفسهم، بالأموال 
الحكم؟يغادر لرويتبم، بالأسف القنيهانيون فعر لن.لالئ، الأعمار. 
الجنودإحقاق من يشتكون وكانوا قنيهار. أهالي يقلق الأمني الشأن بقى 
القواتوقامت، المدينة. في والرقان الجرائم فتفشت، الأمن. فرض في الأجانب، 
ليلا.النوم من المكان فحرمجت النازل؛ بتفتيش الأجنبية 
انتشرتقندهار. هزت القصابين أحد منزل فى حادثة وقعت، الثالثة، القاطعة فى 

١عن الرواية الناس وتناقل المدينةكلها، فى الصع،مة موجة  يخبرالقصاب. أبنائ، ن ١ 
أمحزنهم.س الجمع فقفز منزكا، بوابة بتفجير الأجانب، >>قام قاتلا: الأطفال أحد 

لطيف،الحاحي المجأهل،ين، القادة أشهر أبناء أحد وهو قندهار من أصلا شترناي آغا غول تحذر ( ١ ر 
أوائلفي قندهار على حاكما كان لقد قناسهار«. »أمد _ وعرف وقد قندهار فى الثمانينيات فى 

٢٠العام من حكم فىكابولكما الله تجتب حكم سقوط بعذ وذلك اكسعينيات  ٢٠إلى  ٠١ بعد ٠٣
طالبان.سقوط 

منوحكم ٢ • ■ 0 إلى  ٢٠٠١العام من المحاففلة هد0 وحكم غازني من أصلا يتحذر حالي الله أسد ( )٢ 
٢٠العام من قندهار إم  ٢٠ب/أغطس ا إلى  ٠٥ ٠٨.
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طالبانمع حماتي 

الياحة١لبكرIلى أحونا وحرج إلهي«! »يا يصرحان، وأحذا سناI الأكبر أحواى أفاق 
على٠تشرين هناك، كانوا الأمنكيين الجنود أن يدرك يكن لم الأمر. ما لينظر 

ثمئا،يالوه لم أحدنا. حروج ينتقلرون بالمنزل، محيطة أحرى مواقع وفي المطح 
واخترقتعليه، المار أطلقوا شيء• في متوزطا كان إن يعرفوا أن حتى يحاولوا لم 

رحمة«.دون ومن بساطة بكل النار أطلقوا جده. رصاصاتهم 
ه.نفالمصير ولقي الميران؛ سماع بعد الباحة، إلى أيصا الماني الابن حرج 

الأطفال.مع الداخل في يزلن لا المسوم النزل.كانت إلى الأميركيون يحل عندها 
الباحة،في بها ورموا النزل أغراض فأخذوا البرية؛ كالحيوانات الجنود تصنف 

سوىسيئا يجدوا ولم النزل في زاوية كل وفتشوا العلب حطموا الأقفال، خلعوا 
المزلية.والأدوات الملابس 
كانواالذين وأطفالهم' زوجاتهم أعين تحت الباحة، في أرصا الرحال طرح 
عننعجز الحكومة حتى مساعدتهم، أحد باستطاعة يكن لم حوما• يرتعدون 
الشفقة.عديمي الأميركيين الجنود قبضة من انتشالهم 

»هيالهم قالوا الدار. أهالي إلى بتعانيهم الجنود توجّ بالمغادرة، هموا حين 
فيسح حديثا القتلى الرحال حث وكانت، مثكلة«. من ما ؤ الوم إلى عودوا 

منهم.قليلة أمتار بعد على دمائها، 
أولئككان اللأإنسانية. الأجنبية القوات تصنفان من بمرارة الماس اشتكى 

قتلعلى طالبان مقاتلو أقدم كلما ٠نيين الا-على عصبهم جام يصبون الجنود 
أوماطفى يوم يعد يوما نجاههم الكراهية مسّاعر بتماعد أشعر وكنّت.، بعضهم. 
المكان.

برفقةأتجه حيزكتح.، مشابهة عدة مشاهد على عيان شاهد أكون أن لير قيض 
بالقريب،العودة، طؤيق فى حديثا. المعبدة الخميق لمعاينة أرغتان قنيهاريأخرإلى 

بداإنذار. أي دون من اله1ريق حانب إلى، المركبات جميع توقفن، شوراندام، من 
اله1ريوإ.حانت، إلى المنارة مرافقى قاد الأخرى. المنارات رك\ب وجوم علير القلؤر 
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مهدمة

ء

يعبرونحين للاجاب. موكب إنه شيء، »لأ ضاحكا أجاب يجرى، عما سألته ولما 
وعلياكحانثا. وتتويف ^^٠ ٥١١لهم شح أن المارات على يتوجب قنيهار، باتجاه 

•غضبهم" عليك فتجر ؤإلأ عنهم' وجهك تحول أن أينا 
نيرانهاوتطالق تخرب، الدبابات ناهدت حين ننتظر، بارة الفي نزال لا كنا 

البارات.وتميب الاتجاهات كل في تنهل الملتهبة الشظايا كان الجو• في 
الماصوجوه في يصرخون وأخذوا الهلؤيق، محلول على نحونا بندناتهم الجنود وجه 

وأحسستثنيهار، في يعبر موكبا فيها أساس التي الأولى المرة كالحيوانات.كانت 
فاجاب؛الموء؟ بهن.ا دائنا نير الأمور هل صديقي سالت والخوف• بالغرابة 

أئثاءضحايا ينعل الأحيان، من وفيركتير يوميا، نعانيه ما هذا جيدا• "اليومكان 
يجدرلا الشكل• بهذا يتصرفون الأجانب أرى أن أزعجني المدينة"• في مرورهم 

والحميرالبشر لهم: كعدو شيء كل إلى ينفلرون هم أصلا• هنا يكونوا أن بهم 
سفكسوى شيئا يفعلون ولا شيء، مزكل يخافون والنازل. والصخور والأشجار 

الحكومة.وتجاه تجاههم الحقي مشاعر واستثاره الناس وقتل الدماء 
ثقانهم؟سيعلول قندهار;كم محكان خصوصا أفغانستان، شعب على قلق أنا 
مرسماعلى يوص بشكل يدور القتال كان القروية• الأقاليم في بكشر أّوأ والحالة 
معروف،ناشين، ميا ٠ كوت والى شاه خاكرز، مايواند، يانجواى، • ريعة القنيهار 

خاضعةالناطق تلك تكن لم دامازرأ؛• مناطق وبعض دانا.، شوباراك، أرغتان، 
موعدعلى يوميا كئا الأقاليم• مراكز باستثناء الأجنبية القوان أو الحكومة يطره ل

والقتلى.الءمار من ومنيي وتفجيران، اشتباكات عع 
مروانفي القيمين أحل• أخبرني الل-نيينا من سقطوا الن،ين الضحايا معظم 

اللاجئينمن قافلة بقصف أميركية طاران قامت حين العيا-، عشية جرى ما 
الهجومأمحنعل ساعة غضون في رجيستان. نحو متجهين البلل.ة، يغادرون الذين 

الجثث،لأنتشال التالي اليوم في ذهبنا »حين وطفل. امرأة منتي على ينيل ما 

قندمار,محأغظة فى مناطق كلها ( )١ 

٤٩



معحاني 

بالعيد،امالهم تبعثون العيد«. لاحتفالأت تحضت\ بالحنة ملونة الأيدي وحدنا 
الصحراء.رمل فوق أشلأنهم مع 

بينالفجوة ائسعت الموت. من والزيا٠ القتل من المزيد يوميا' الأمر تكرر 
القواتبه تقوم الذي الُشواني القصف جراء تزال، ولا والحكومة، الشعب 

الهيئاتومائر الحاكم الواحلنون اتهم واحر. هدف بين تمييز دون من الأجنبية 
جهتهم،من الأجانب، أما الأجانب. بها يقوم التي المجازر عن بالتغاصي الرسمية 

يتحركونلأنهم الناس يقتلون المدنيين. بين الخسائر ثان من التقليل إلى عوا ق
منبذ.لاك الخونة المخبرون يقوم الأحيان بعض وفي مغلوؤلة. معلومات على بناء 

مقابلالأموال ويتقاضون للاميزكيين، الخاطئة المعلومات يعملون المال. أجل 
شيئا،يثنون لا ولكنهم الأعمار؛ بمشروعات للقيام التمويل على يحصلون ذلك. 

مشروعاتهم.في الوحيائلف على الحصول مجال للناس يفسحون ولا 
الحكومةبموافقة فندهار إلى عدت أنني رغم طالبان، *ع مشكلة أي أواجه لم 

أدركتلكنني مجددا. للقائي بالغة حماسه رفاقي أبدى فقد بالعكس، المركزية. 
فيها.أقمت التي، البلدة في، لمضيفي، مصدرإزعاج إلى تحول قد وجودي أن سريعا 

بينهم-وجودى جراء حانهم على بالخوف قعروا لقد 
كانت'مسكرية؛ لعملة أو للقصف يتعزصوا لن أنهم ليضمن أحد يكن لم 
وأحيائاشخصثا، بسببي الضغمل وتيرة تتصاعد أحيانا المحاك. علير دوما حياتهم 
الموضوع،عن المن سألتكثار ءند.ما الأمور. إليها لت ا الّي، الحالة بب بأحرى 

ياسين.كانوا الجمع لكن رحيم،؛• »الله بهكان أجابوا  ١٠جل، 
يحملثاب مع قنيهار مطار إلى عدن أيام، شمانية امتمزن رحلة بعد 

المطاررآ(.١لوصول!لى من تمكض، الأمنتةر١'، للمساعدة الدولية القوة تعريف بطاقة 
فىالأمن مجلس يقودها الأطلسي شمال حلف منظمة بعثة هى الأمنتة«: للمساعدة الا-ولتة »القوة ( ١١

٢٠الأول/ديمءر كانون ٢ ٠ قرار بموجب المتحدْ الأمم  ٠١.
فاصطرالمطار؛ إلى الوصول منعت افغانتان وحكومة الدولتة الأمن قوات أن إلى الملاحنلة تجدز ا )٢ 

فيالعاملين باحد الاثصال أو المهنار، لبلوغ الدولة باص ركوب قندهارإلى من القادمون الماخرون 
لإدحالهم.المهثار 



مقدمه

منمادقتكثيزا الهائية، المحطة حتى وصولأ الطار مدحل إلى عبوري لدى 
إلىوصلت ولما الممتيس. نقاط عبر الأقدام على سيرا ؤلريفهم يشمون المسامين 

واحرولأحوالي، عن بعضهم سال علي• الحية لإلقاء *نهم الكبر قدم الحطة، 
الأرض.على وجلت »الباتو«را؛ الصوفي قالي بطن اللام. إلقاء فقط أرادوا 
يكنلم للامثرمحن• يردق لن ذلك أن أعلم وكنت حولي' المسافرون تجنع 

جويبن•رحلين ش ركاب وهم حولي* المتحلفن السامين إبعاد بامتهناعتي 
الأمثركتتن•كم جمع يخيم أن من قلقا لكنيكت الجوى• وءليرانك١م أرياذا 

وظهرالحطة، أيسر النساك حلف الأمزكسن الجنود هامات رأين دقانق بعد 
الجمعاسدار الاتجاهين. من بنا فاحاطوا بتدقياتهم؛ مع المملح على آخرون 
الأميركيوناقترب وهكداكان. بالمغادرْ. إليهم فأثرت يحدث ماذا ليروا حولي 

يتحادثون.وبدأوا أمتار بعد على وتوقفوا متى 
ننيه"رجل هو بالفعل صالح. رجل إن، هو.. »إنه يقولت أحدهم سمعت 

المطح.على المتمركزون الجنود احتفى كذلك مغادؤين، واستداروا 
لملكتنا الفلهر، بعل- الواحل-ة تمام في الaلائرة تقلع أن المفترض من كان 

الا-رجأحرى.كان ساعة نصف الل-احل في انتنلريا ئم السادسة. قبل إليها نمع،- 
التاخثر'عن دقائق خص يعتن،ركل الهليارأن وحرص الأميركية. بالدبابات مغلما 

بالمغادرة.الإذن الدولية الأمن قوات أعشتا أن إلى 

فينابعث الذي لله الحمي. أجمعين. والملائكة كله الكون يصلى له لله، الحمع- 
خلائقهعلى أنعم الا،ى لله الحمد وjظ٠هلأ الكون خلق الذي لله الحمد الحياة. 

وأمرهمأنبيائه، بوامعلة البشر هدى الل.ي لله الحمد والإدراك. والهلعام بالحياة، 
الأفغازكجزءالكشرمن يرديه محتلمة( مواد من دكث الأيام طْ في رمو الصوف من شال الباتو )١( 

الصمنمل في أنا ودانتة، سكة الواد تكون ما غالتا الشا، فمل حلال التقلدية. ملأبهم من 
وغالتأالعللق الهواء غي عله يجلون فالأفنان الباتولك-ذتت استخدام يم لا أئ،. إلا الباتوأرى. مكون 

يرتلونه،الذي نفه الثاتو عر اليوب الصلوات يوت.ون ما 

٥١



طالّانمع حماتي 

وأساعه،بيته وأهل وأعوانه وءالىTله عليه واللام الصلاة محنيا، حبيبه يجلوا أن 
القيامة.يوم وحتى الأن من 

لأنهاوفهمه، إدراكه نستملح منا أهمنة أكثر الكون هذا في الحياة أرى 
علىنح التي الحياة هي أحياء. البقاء على القدرة ومنحتنا العدم، من أوحدتنا 
بوامهلةالاهتداء على القدرة البشر الله أعملي الحياة حلال ومن حمالها. الأرض 
أنبيائه.على أنزلها التي امتب 

دقيقةكل ليه. بحياتهم يدينون والبئر لالبشريةّ الهلبيعية الثه هبة هي الحياة 
انإنحياة انتزاع يتهلع أحد لا الذهب. من أغلى وتيمنها محسوبة، حياتنا مجن 

حتتعاملون حياتكمكما ح وتعاملوا الأمر، هذا إلى حندا تنتهوا ثمن• باي ر' خا 
مستقيم.صراط في السيربها على واحرصوا تملكونه، شيء أغلى 

أوبوش، حياة فليست الأرصن٠ ٥ هذ على شخصن كل حياة قيمة نشاوى 
أوالفلواهريأسامة حياة من أهم ونيروحر، أو ملك، أو قائد، أي أو بلير، أو أوبامجا، 

العالم.هذا في إنسان، أو امرأة، أو تلفل، أي أو عمر' الملأ أو 
وعليهوحيه. سبب دون من آخر ان إنأي دماء يماك أن الإنسان على يحرم 

أهميةيفهم أن أيصا وعليه حياته. لوكانت كما االبشر حياة قيمة يدرك أن 
وحيوانه.وأحا0 وأباه وأمه أخته لوكانوا كما وحيوان، وأخ وأب وأم أخت حياْكل 
أخيه؛أو ميبه حياة يحترم وأن بشؤية حياة يقدركل أن إنسان كل على وأ-منا' 

الدنيافى إنسان، لكل السؤال هذا أوجه وصون. تقدير بكل حديرة هن.ْ الله هبة 
تستخدملماذا الآ"مين؟ حياة من أغلى أبنائك وحياة حياتك تعتبر لماذا والأخرة: 

الثمينة؟بمصيرحياة وتلاعب حياتك لحماية المتاحة الوصائل كل 

حمايةبهدف بوش، الرئيس بات ' ٩/١١اءتا.اءات تلت التي المرحلة ني 
فىلينلهر فقط، قصيرة لفترات، يهبهل ما ونادرا الجو' فى يعيش الخاصة، حياته 
الأبيض.البيت، داخل واقية سترة يرتدي وكان مجهم' آخر حدث أو صحافي مؤتمر 

كماواس؟ من قتل كم أفغانستان؟ في بحياتهم بوش تلاعب إنسانا كم ولكن••• 
ساب؛يمكن لا حقانق هده والقرى؟ البنون من دمر 

٥٢



برفقةوقف الأبوكة، الأنتخابأت أوباما الرئيس ربح عندما مماثلة، به1ردةة 
الزجاجألواح وكانت التنصسب، حطة ليلقى الكابيتول مبنى في وابنته زوجته 

الكثيرأرواح يزهق سوف القائم، الغزو ظل في الأن وهو تحميه. للرصاص المضاد 
عنيزةهي كما علينا عنيزة أطفالنا حياة أن اعلم أوباماإ الرئيس أيها يا الأفغان. من 

طفلتيك!حياة عليك 

هن،هأكتب ذلك أجل من بوش. الوغد حياة وأيصا عليك، غالية حياتك 
مهمة.أيصا هي الآحرين حياة أن البشر يفهم لكي المذكرات' 

الكتاب؛هدا حلال من أحمقها أن أتمنى أسهامئة أمور أربعة 
ملكاإنسازاحر، أي حياة من أهم ليت حياته أن يمهم أن فرد ءلىكل أولا: 

أمحوي.أم أبيفى امرأة أم رجلا عجوزا، أم ثابا متسولا، أم كان 
وجبوشرفه' وأرضه ه نفعن الدفاع حق يملك أنه يحب من كل ثانثا؛ 

بالحقوقيحفلون الأرقى، من أحرى أماكن في بشرا، هناك أن أينا يدرك أن عليه 
وشرفهم.وأرضهم حياتهم' عن للدفاع نفسها 

ونعوالوأنهم حيرا يفعلون الأفغانية' الحضارة عن يعيدون هم من كل ثالثا: 
لها•وفهمهم لها معرفتهم 

للفللم.يتعرفون وكم الأفغان، وضع هومحيئ كم يدرك أن العالم على رابعا: 
أكبر.ولطف برقة معهم ويتعاملوا ينفلروا أن البشر وعلى 

الحديث.تاؤيخه من متعددة مراحل وعشت الأفغاني، المجتمع من جزء أنا 
التيالعقود كل من والميتة الجميلة الدميات بنقل الحق ولدي لي. مألوف هو 

يتعلمأن وامل وحيرتها غنية حياة عشت لقد حادثته. شخص كل من عشتها، 
للأجيالفائدة مصدر الكتاب هذ>ا من الله جعل حيرتي. من ويتفيلأون الاحرون 

والقادمة.الحالية 

٢٠اذار/مارس كابول، ضعيف، الملام عبد الملأ  ٠٩

٥٣
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المنزلفي موت 

ملكثاْرأأا، ظاهر كان . ١٩٦٨عام زانجيابادرا؛ في صغيرة بلدة في وليث 
يموكان العرش، على يزال لا .  ١٩٧٣-  ١٩٣٣الفترة في حكم الذي ابشتون 

الجامعات،إلى الطلاب دفق عيده في واستقرار. سلام المرحلة تلك في البلاد 
بعد؛حليا البلاد مصير يكن لم البلاد. أحاء مختلف إلى الأجانب وتقاطرالمتاح 

راصتا.والشعب حازما الحكم كان 
مننوات قبل لقندهار الغربي الإقليم (، باتجواي١٣إلى عائكي انتقلت 

القبلتةالزاعات بعض وقعت قنل.هار. من ثحد|ر لا أصلا فنحن ولادتي، 
قدئربين الوسْل في الواقعة حلداك)،(. الأم ستي في الأراضي نلكية حول 

منطقةفي زانجياباد ض؛ نهرها• ترب العرائس، تنكاثق بانجواي. محافظة في قرية أك-ر ثاني )١( 
الحي؛بد ر٠لوراj، ملة، شخ رم )ألتكرزاتما( مال ■*،j، زانج؛اباد في المعروفة الأوجه من حصة. 

دءرلأj،•رأثكتزاي( شابرزاى والمطجب، )نورذاي( 
إيطالياإلى ّافز وحين . ١٩٧٣الخام حثي  ١٩٣٣الخام من نان أساتعالي .دقا شاْظاهر كان )٢( 

وأصحنادرشا،،. أسا،. من حتا نقي تن وم I ١ ٩ ١ ٤ عام وف ت. باولأ الحكم ت ابن تنم لاا،الأج، 
فيفيكابول توفى والاستقرار. السلام يعتها فترة إذكات بحنين مالكه ويذكر أبته. مقتل بعد ملكا 

.؛آّضز/يولحولأ.

والخرب،الشرف، من الجبال تحيطها قندهار. في الخضراء المساحان، إحدتم، هى بانجواي محافظة )٣( 
حدا؟خصبة ارض وعي 

تُنرونمكانها وكان، شام• زهير عيد فى الناس من قلة مكنها زابول• محافظة فى صغيرة مئة )٤( 
أليكوزاى.أو غيلزاى وطراقي النوحي، ماثل ُز، أصلا 

٥٧



طالبانمع حياتي 

بقتلنظام، الملأ اعمامي! أحد امهم الاشتباكات. في العشرات وقضى وكابول، 
الهربإلا منه كان فما عليه، للقبنص قواتها الحكومة وحزكّتا شخصا، عشر منة 

والاخباء.

تمنكبالثأر. مطالثا الشرف يهب القبلي، النظام داخل الدماء تفك عندما 
القبليالقتال وكان نظام، الملأ عن تفض فالمكو٠ةكانت عائاكي؛ الخوف 
منالنزوح العائلة، ومحائر إخوته من اثنين "ع والدي، فقرر بالمزيد. ويعد مستمؤا 

حيثزانجياباد، في العيش إلى والانتقال الدماء، لخقن زابولءا' فير الأم ميتنا 
النور.أبصرت 

تحزكتمأّاونا. حادثا  ١٩٦٢الخام في نظام الملأ على القبض إلقاء كان 
متورطونخرون وا هو يختبثون، كانوا بينما الليل في باثجاههم الخكومية القوات 

نظامالملأ أما البعض. هرب نهاري. صحراء من صغيرة بلدة في الواحهات، في 
النار.لإطلاق تبادل في رفاقه، من أربعة أو ثلاثة ْع فعتل 

منكثيرة أرواحا الأفغانيين بين المتبادل والخداء القبلية المواجهات زهقت 
اكلزايرأآ؛اقبيلة فير أيصا ولدنا وأنا فوالدي قبيلة، رحل هو باشتوني الأفغان.كل 

عبروشرقا الجنوب، حتى نزولا كابول شرق شمال من الباشتون منطقة تمتد 
هويتكتحدد كثيرة أشياء متنوعة. لقبائل موطن وهى ، لباكتانيةرُأا ا الخدود 

تحددكلها هده فيه. ولدت الذي والمكان إثنيتك، قبيلتك، نبك، كافغاني؛ 
هاجرواالدين الباشتون الخقيقة هذ.ْ ني ربما منك. جزءا وتصبح أنت، من 
لكنأخرى. دول أو الباكتان أو نان أفغانفي الكبرى المدن باتجاه القدم منذ 

يستطعولن وعايلتهم وعشرتهم بفلتهم ترزبْل الحقيقية هويتهم 
أفغانئا.تكون أن معنى فعلا يدركوا أن حاولوا، مهما الأجانب 

أنثاتأن إلى ندهار من جزءا قبل مى ولكنت . ١٩٦٤ارس آذار/>في زابوو محافظة انثنت )١( 
جديدتمحافظات  ١٩٦٤عام الإصلاحات 

غلزاي.هوتاكي وهي أكبر مجموعأ من حزء وعاتلته صعيف الملأ قبيلة إن قبيلة* كل تقم )٢( 
وشمالها.أفغانستان وسهل في الياشتون من أقلية هناك أن إلى الانتباه لم1ا يجدر )٣( 
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المجساتفي العادة جري على نفسها العائلة من ووالدتي والدي ينحدر 
فىالثالث والولد الثاني الصى أنا وسن.كنت صثن لأبى أنجّتأنى القروية. 
زانجتاباد،فى لفرة أقمنا ظولى. عن الكير أذكر لا كالأضن. وأنا، الأسرة. 
هناك.أقمنا الوقت من أذكرباكحديدكم لا ولكني 
منمتأكدا لت لكنني الئه، توقاها حين المن ض تلعنت قد أمي تكن لم 

حينانمر من ازلثة أو الثانية في ْلفلأ أزال لا كنت عنها. شنا أذم لا ذلك. 
الوحيدةالذكرى ووفاتها. أمي عن لاحما الكبرى أختي أخبرتني ذلك. حدث 

بينحملنا إلينا، أتى والدي. صورة كانت الحقبة، تلك عن ذهني في رسخت التي 
حدثقد باق، واثق لكنني مستحيلا، يبدو ذلك أن رغم بصمت. وبكى ذراعب،، 

أمي.وفاة يوم 
كانبالصراخ. أو بالضرب يوما لنا يتعزض لم حنوئا، رحلا واكي كان 

العالية.وأحلاق، بكرم،؛، وعرف الكريم، القران راسمة ك حياتبم، كزس دينيا، عالما 
ليصيروالتقذ.م الإسلام طريق وتعلم العريقة، الدينية الدارس دخول س تمكن 
أبي.إلى حدي قدمها التي الكبيرة التضحيات بفضل لئ،، ورحلا مرموقا عالما 
أعرفلكنني موتها، يعد ني واك عن كبرا نتكلم لم • معنا ه نفالأمر فعل وهو 
فسمحتكثيرة، قيمة التعليم تولي عائلة في نشأن متعلمة، امرأة كانت أنها 

الأبوانمحعى ذلك. على شجعتهم بل والنثة، الكريم القران بدراسمة لأولادها 
اهن، على كبرى أهمية يعلقان كانا لأنهما لتعليمنأ الوسائل أفضل توفير إلى 

١تحديدا ١لموضوع 
بتافاعتت خان؛ مومى أء٠اءي، أحا- مع لعيش انتقلنا واكتي، وفاة بعد 

ستمكنا وقلما الانشغال، وكازكثير محلتة، مدرسة فى معلما أبى كان زوحتي،. 
حيدة.ء٠يكانت منزل في الحياة إن القول يمكنني ذلك، كل رغم رويته. 
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دامم

ارسابم

مابوانيذم'ي

مماءد"عد»ى

ياثس

يندمارمدينة 
Iداضراى 

باتجواي
٠زا|ماماد 

نارتايا

٠ّزتان 

قتوهارمديتة غرب ق ادحافْلات 

عمى،منزل وسمقتاى ووالدي أنا غادرت الممر، من الثانية بلغت عندما 
فىالمنزل ترك قد اش، رحْا، أحي كان مشانءال نمى أحرى بلدة إلى وانتقلتا 
الدراسة.لتابعة باشمولأ( إلى وانتقل حنها. 

يدرسمحلوال لساعات يعمل وكان القرية* مسجد في الملأ والدي أصح 
وحيدينالليالي نقضي كنا ما غالثا لكنتا القرية؛ نوة بتا فاهتمت ويعلم؛ حلالها 

والحقولالبساتين فى الذماب عواء إلى ننمت الصغير. الهليتى بيتنا نى حانقين 

ماومرعان بعد. القرية إلى وصلت، قد المياه أو الكهرباء تكن لم المجاورة• 
منمجموعات فتجوب أسود، كستار الأرصن ليعهلي الماء، في الفللأم يحمل 

المنازل.حارج الرمية الهلعام بقايا على ونتناض تنح الضيقة، الأزقة الكلاب 
سكنلم الح_ن ذك غي بانجواي. محافظة في يم ١^ نهرآرغدابغ فرعن بين مثان نية :قع )١( 

٠٢٥ فكان نطقة المنازل، عدد أما أفراد. ١ ٠ إلى ٥ من منها كل تتأثم، عائلة عشرة اتنتي، ّوى فتها 
رالأتكزاى.التي الأّاّتتازكافا والقيان منزلا. 

عاشتامت،. الوفيا ضمل الحرب؛ حلال كثيرة ت عا صرا ثهاويت، ويل بانجواي. محافنلة في باشعول م إ  ٢١
وأثكيزاى.وألتكوزاي الككر فكانت الأuب المائل  uiعائلة  ٠٣٠ • إلى ٢ ٠ ٠ ٠ حوالي فيها 



المنزلني 'رش 

وشقيقتيحالت المزل، عن غائثا يزال لا والدي لكن اللالي' إحدى في 
نحسهاعواء كل ومع القرية. جانب أتلراف عند تعوي والدناب المنزل، باحة في 

ونصغىبالأخر أحدنا يمك الخوف، من فنرتعد ؛ متذن\ من فأكثر أكثر نقترب 
المزلباب بمخالها تخدش الدتاب بان إحساسنا درحة إلى الظلام، رهبة إلى 

بالصراخ،صوتنا علا المنخفض. الجدارالطني حول أحرى إلى زاوية مجن ونتنقل 
تل.اء._اوأحيت واحتضنتنا، منزلها، إلى قادتنا الجارات. إحدى إلينا فهرعت 
تلكفي تدعنا لم والأميرات. والأمراء الملوك حكايات تخبرنا وهي قعرنا' 
والدا.عاد أن إلى الاJالة٠ 

الوفياتتتالت وفاتها. سبب أجهل زلت ولا مثان، في المغرى أحني ماتت 
المطقة،اجتاحت جفاف موجة بعد وآآما؟ا،  ١٩٧١العامين بين البلدة فى 

فقدالأقوىر١ا، المجاعة أما الزراعية. لحاصيلهما عدة عانلأت بخسارة تئت 
إلىالكثيرون واصملر جوعا. الألأف فمات وشمالها، أفغانستان وسهل اجتاحت 

وابثت،،.زوجتي، لفقد والدي قلب انفْلر والمياه. القوت عن بحثا قراهم، مغادرة 
صغير.مسجد في إماما والدي غدا حيث رانغريزان' إلى بعدها انتقلنا 

أبسطإلى تفتقر مجثان؟ من أصغر صغيرة، بلدة تزال ولا راذغريزانر'أا لكنت 
الكهربائيةالولدان وحتى والكهرباء، المياه وئيكة العند.ة لكلطرق مات الخد 

العلين.مجن بجيران مدعمة متلاصقة. منازل بقعة إلا هى وما الخاصة. 

منمحيعلها، وفي البلدة، داحل القاحلة المامحلق في والحقول الحياتي تستفيد 

العشب.الفلاحون أكل »إن العن: ذلك في قال الرواية وزارة ني مزولأ' ا'ن بارى ،ايكل أفاد ( )١ 
(.Barry, 1974: 182)ذلك« تعودوا لقد وحوش، هم حهلر. با'ٌر لس فهدا 

تتةتحكمها منزلا.  ٢٣٠قرابة وفتها قنيهار ولاية فى مايواتي محافغلة فى صغيرة مئة ر١نغريزان رآ( 
فىالإسلامي الاثحاد حارب الذي غا ا محمد فائز رانميران• فى المعروفة الأوجه دس محمدزاي 

الثماجهاد 
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فيالجبال من متل3فة صغيرة حداول تعديها وحزانات شبكة من مؤلف ري نظام 
المؤرخونوأشار الرئيسين• المحمولين والعنب ارمان وشكل والشرق. الشمال 
عالمئا.تجزهما إلى ارمش القرون في العرب 

الشيوعيينوصول قبل شاه، ظاهر عه،- من الأخيرة الأيام في هناك إلى انتقلتا 
فدنرتالبلاد؛ اباحت التي المراطت موجة إلى وانحدارأسشتان الحكم إلى 

ئاحالة.صحراء إلى والحدائق الحقول وحولت اري، وشبكات الخزانات 

لمعاتلتي وضع فان لما، موعالما معلما رجلا والدىكان أن من ارغم على 
الخاصةحالتي وكانت الأخرى. اريفية العائلات من أي ونحع عن ليختلف يكن 
الفقر،من عانينا لقد بالمعوبة. الحياة اسمت اخر. صبى أي بحالة أشب،، أيصا هى 

الجماعةهداية عن مؤولا القروة،كان لكمام وهو، اليومي. قوتنا لثوقزلنا أبي وجاهد 
وكمالسجل.. في اليوم في مران خمس لكملة، الملأة فروض فاقام وتعاليمها. 

صباحا.الملمون يوليها التي الصلاة وهى الفجر، صلاة لتأدية الفجر مجند غادرنا 
معاالفملور نتناول ماعات.  Jajالنزل إلى يعود والل-ي لكن الأيام، أغلب 

الأطفالوككل الصباح. فترة طوال لنل،رس المج،.، إلى وأختي أنا ونرافقه، 
نعودالفلهيرة وعند والكتابة. القراءة لتعلم »القاءال.ة«راا كتاب استخدمنا الأفغان، 

ارسجالأؤإلى معا نرجع أن قبل قيلولة، والدي يأخذ ثم الغداء. لتناول الخزل إلى 
مجيئابالإواج الأمل يفقئ لم لكنه عئا؛ العمر من أبي بلغ ارقت، ذلك في 

لكممتكون وميبا قليلا! »اصبروا لما يقول أن تعود جل.ياّ. من بأم نغم يجعلنا 
ثاية•ارواج على يقدم لم لكنه إخوةآخرون"• وربما أخرى، أم 

عنأبي فيها ينشغل التي الأوقات وفي دروسنا. نتابع الفلهر بعد فترة في كنا 
وكتابةبقراءة التقليل،ي الديني المهج يبدأ لأمدته أحل. عنه الهمّة يودي تعاليمنا، 

والاياتالنصوص وحففل أعمق دراسة إلى ينتقل تم الأولى. الرحلة في يهلة ب
الجملوبعض الربتغ الأبجدية إلى مدخل ءاى يحتوى ال-ين• طلاب تخدمه يأساسز كتاب )١( 

أييتم ألا يجدر الباشتو. لغة إلى بعد فا يرجم الأبتد،ائتة. الحاسة العياثات وبعض الإسلامية، 
صلة.باي لادن بن أسامة إلى يمغ لا فالكتاب القاعدة. وتنفليم حينها فى الكتاب اسم بين لغط 

٦٢



المنزلفي *وث 

وبعضالباثتورآ؛ أبجدية مبادئ تلمك الوقن،، ذلك في قلب. ظهر عن الأساسية 
الكتب.من الحاب 
ولاالمناصبة الشتوية الملابس لدينا تتوافر لم مشان. على فارسا الشتاء يمز 
كزءئْ اسخا>ت الباردة. الأشهر في المغيرة غرفتا لتيفئة الكافي الحطب 

قربعاجزا جلت أني درجة إلى قاسيا البرد كان للتدفئة، وقودا الدرّئة كتبي 
أطرافها.تود ئم تمز تلتوى، والمفحات تحترق، كتبي أراقب التة.د، الجمر 

لمشورت،طلتا البعا.ة القرى من الناس قصده معرومحا. إماما والدي كان 
ؤإياهملتولي المنزل، إلى والممومين بالمرضى جاء منة من وكم وساعدته. 

التعاؤيال.لهم يكتب أو الكنيم، القرآن من ثورا يقرأون منا' يملون معينة؛ طقوسا 
الهلب.يعجز حب يعمل' الإيمان كان الأيام' تلك في 

ماديمبلغ أي يتقاضى أن والدي يقل لم مدحوكا تواضع من الرغم وعلى 
بعضلدس الحيلة تعيهم لم الناس لكن قبولها• عن ترمح الركاة حتى الناس' من 

مالعلعا أوعية داخل أو الأغعلية، أو الوصائاس تحت إياءاعه أو جيبه، في صنا المال 
نفتسإليه، تهرع الضيوف، مغادرة لدى أو والدي رجوع لد،ى مساء، الفارغة.كل 

نجدكنا الأحيان، معفلم في المنزل. في فراش وكل وسادة كل نقلب جيوبه، 
رووّنا.فوق بالنقود ملوحين الوالد حول بالدوران فنبدأ الروبيات' بعض 

محم.دلكن بالأقارب، مليثة فعائلتنا أولادهم مع نيارتتا عن أعمامي يتوان لم 
ساعاتس أنفقنا وكم أعمارنا. لتقارب قلبي؛ إلى الأقرب هما الباري وعبد أملام 
الماءجدول قرب أو بالمنزل، المحيهلة الشوارع في حارجا أو الباحة في ننم_ا 

حكمناممالكنا. لحماية أعداءنا وأبا٠نا ضاؤية، معارك في جيوشنا قدنا المغير. 
علىوفاوضنا المرور، ضريثة ففرضنا والوزراء، الملوك يفعل كما أراضينا فى 

العالم.أنحاء مختلف في الأطفال يفعله ما هدا أن أعتقد والهدنات؟ الاتفاقيات 
افغاسأنفي معظم بها يتحدث أفغانستان، في الرسمتشن اللغتتن من الّاثتوواحدة أبجدية إ ١ ر 

منرحلا أن لدرحة أحرى. إلى منطقة مجن مختلفة لهجات هناك الياكّتان. في الحدود وخارج 
الشرقي.الجنوب في حرست من رحل مع محادثة مجتابعة في صعوبة يجد قد الجنوب في قندهار 
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أتخيللم الألعاب. يظك أفكر حين بأسى، وأبتسم عاما، أربعين بعد اليوم' أنفلر 
ميغدوالترابية، متان أزقة وفي الرمان ئجيرات ظلال في التهربج هذا أن قط 

بلادنافنجد لتكنحنا، متعود تختالناها التي المعارك وأن سنوات، يعد واقعا 
الحلم.من نصحو حين خراتا 

حنثاينقلب لنيارتنا، القادم أعمامي أحد استقبال عتي، نكسا، الذي المح كل 
بالمضيأبي لنا يمح أو والبقاء، الإقامة يهليلوا أن رجوناهم وكم رحيلهم. وقت 

ينفعلم ذلك لكز وبكاونا؛ وصراحتا ركلناها، التي والأبواب الأرض تشهد معهم• 
اطلأثا.

مجنأبكر الليل' منتصف استيقظ رانميزان. في والدي نومي ' ١  ٩٧٥يف صض 
إلىأصغي مكاني، وراوحت استيقفلت الليل، صلاة وقت حان وعندما العتاد. 
كانالتي الكلمات كل فهم من أتمكن لم المقمرة. الليلة تلك في يصلي، والدي 
وجهه•فوق تنهم الدموع رأيت أنثي إلا بها' يتلمظ 

المشرقوالمستقبل الأمان، يمنحنا أن اك، سائلا أبناءه، نحن لتا' يملى كان 
الموصوعفي أفكر لم لكنني قبل. من هكذا يصلي أسمعه لم الوفيرة. والصحة 

المسجد.في الفجر صلاة ليصلي الباكر الصباح في المزل والدي وغادر حيتها. 
حيزكانعينيه في حلية الدموع وظهرت عليه. باديا الألم كان رمع' عندما 
بالخوف.شعرت وغادرالغرفة. أدارظهره بل ثقة، ببنت ينبس لم لكنه يتغلرإليتا. 

الجيران.وتستدعي تخرج أن إليها طلب وشقيقتي. أنا ناداني حتى ماعة تمض ولم 
مبللووجهه سريرْ، في الممدد والدي إلى نظرت يحيين،. الذي ما نفهم نكن لم 

جندا،نعرفهما كنا حر' ا رحل ع نة ماصأة الجيران' قدم بالألم. ومثقل بالدموع 
أولادهما.مع لعبتا فهلاّ 

منيتلوآية أحذ ذلك' ؤإئر المعصم. عند نبضه لجس أبي إلى الرجل توجه 
الض؛فة؛يامين سورة 
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؛. ثبما إم ثآ ثصقن سء محق ؤءاقثيم ئدمإ ما محبمفتث ألمُئنح ني عس قا إؤ 

منأيصا المرأة حرجت تليل، بعد الغرفة. بمغادرة إلينا وأوعز إلينا التفت 
رأّسناداعبت وشقيقتي. إلينا' توجهت حين ناحبا وجهها كان والدي' غرفة 

ذهولنا.ومط أرصا ووقعت عاليها، أغمى لحفلة وفى بالبكاء. وانفجرت 
أبى!»أ؛ى؛ ناديناه بالحادثة. لتخبره والدي غرفة إلى فركفتا المشهد' هالتا 

أنفاكتثفتا إليه نفلرنا يجب. لم أبي لكن بالعنة«اا؛ب حل ما وانفلر سريثا' تعال 
العادةجرت كما اللون، بيضاء قماش بقهلعة رأمه إلى الأسفل فكه ند فئ الجار 

يكنلم لكن أبيأ«• "أبي،أ مجددا صرحنا الشخص. يموت عندما يفعلوا أن 
قليلة.لحفنات مذ توفي لقد الهامدة. والدي جثة محوي المير فوق أمامنا 

أرصا؛ونتمزغ ونصرخ، لمكي، أحدنا لكننا الغرفة، من إحراجنا الرجل حاول 
عمةولا عم لا لواسامتا، هناك أقرباثنا من أحه• يكن لم هوأيضا. يبكي فهلفق 

العمر.من المابعة في وأنا والدي، توفي كنا. وحيدين الكبير. شفيفكب حتى ولا 
إلىأخرى ا،رأة فاصطحبتنا والماءرأ(؛ بالرجال النزل غض لح،ظات، خلال 
بحنانوعامجلتتا بلطف، إلينا وتحدثت الفرية' أهالي ضوضاء من بعيدا *نزلها 

قريثا«.ميتعافي لكنه الشيء، بعض مريض هو حيا، يزال لا ء>والدكم 
محلتامن الحلوى بعض أخرجت بالصبر. نتحلى وأن نبكي، ألا إلينا محللبت 

بها.روعنا تهدئ أن وحاولت ملابسها. 

وخاليوثارثاخا، باشمول في يقيمون الأقرباء وبعض مشان' فى شقيقي كان 
جميعافهم والدي• بوفاة اليومأجهلكيف؛٣؛^*مهم حتى أزال ولا زانجياباد. في 
أوبكلت..ءة« والأقربا، ث الأكم الأصا-فا، إلى بمار غات.ا المملدا. الأساب اكناص في )١( 

»>عم«.

الممكنفن لذ'وك قرابة، صلة ببعص بعضهم الناس من كثيرا تربط القرى* في التقليدية الثقافة غي )٢( 
أنحاءني التحرك وماث؛ ررحالأ الس لكبار ؤيحق اجتماعيا. يختانملوا أن والنساء الرحاو من لكل 

المنزو.

ت

٦٥



ناحلالمنزل. إلى وشقيقتي عدت العصر. صلاة موعد قل راذغريزان إلى وصلوا 
عنوأعمامي وأنساني شقيقي يغفل ولم بالأقرباء. ازدحمت الخي الغرفة زاوية في 

نني.لعالنا والتقود، الحلوى مقدمين حر. ا إلى وقت من علينا الإؤللألة 
١٠١١شارشاحافي منزله إلى باء الأنحد أ نا أحذ الثلهر، بعد من متأحر وقت في 

الدافنفي الثرى واروه الصباح. ذلك والدي فيها أناهد التي الأحيرة المرة كاث 
منزلفي الجنازة مرامم نتن الحياة. فارقوا احؤين أقرباء حاب إلى النهر' قرب 
وأناشقيقتي أما يرومه. متابعة إلى أحي وعاد بيته، إلى كل عاد نم الأقرباء. أحد 

شارشاحا.فى يبنا نمنزل فى وحدنا فبقينا 

الجدإلى وأذهب الصياح في أمتيقظ كنت ونمق. لعام ميبنا منزل في أقمنا 
والماعزبالخراف اهتممت.، النزل. فى ة اعد للمالغلهر بعا~ وأعود راسمة. للا.| 

اسعلكنه صتما، النزل كان الحيوانات. وأؤلعمت الحنليرة ونظمت، والأبقار، 
أخرى.غرفة في بالأ، أنوب عنى. مع غرفة في نمته للجمع. 
فبعدمبكرة. ّن في الأقرباء لأحد يزوجها أن ثضقتي أبي وعد وفاته' قبل 

منالفتاة لتتمكن وقنت،، باسرع الزواج مراسم تتم أن العريس عائلة ارتأت الوفاة، 
وأحتالميس• منزل في بالرس الجمع احتفل زوجها• منزل إلى الانتقال 

*>،المتقي، الوجد ، الشخص,هي، شقيقتي، أن ذلك وبكيتكزا. بالحزن يومها 
جانبه.إلى والدتم،كبرت بامرئ' حما يهتم الذي عائلتي 

وحيدأنني شعرت أقيم• جث قري؛ي، منزل إلى عدنا الحفل، انتهاء بعد 
أيما.الدراسة وعن والثّراب، الطعام عن امتنعت، لي. يحدث قل مما وحانمحؤ 

معروفةمنطقة ليست أنها كا بانجواي. محافظة في وتقع منزلا ٣ ٠ حوالي فيها صغيرة مئة ثارشاخا ( ١ ر 
رياليحان حميد مير حكيم السة* هذه في المعروفة الوحو0 ومن محمدزاى• مبتلة رجال ويكنها 
قّيالةا.رشخ أغا غفور والحاحي غفور( الحاجي روالد حان عدالله وصردار حقيقات( محمود 

شارثاحا.في أكرم ومحمد أسلم ومجحمي. اش وعتيد اش حببب أنباته *ع صعيف بقي )٢( 

٦٦



المنزلفي رئ 

فميالمقل. في ينتفرني ما أو أفعل. ما أدري أكن لم الأشياء. معنى وفقئت 
للعيشيمطمني أن إليه أتونل لنيارتي' الله رحمه شقيقي يجيء مةكال كل 

أسطعلم الأقرباء. مع ويقيم دراسته يتابع يزال لا فهو بالرفض. ويواحهني معه، 
الأشياء.تلك فهم س آنذاك 

أذكرلا دراستي. إكمال بغية ■حالي' ُع لأقيم اذّقالي نبل الوقت بعض مضى 
صربنيأو وجهي* في يدْ رغ مرة من كم صارم• رجل وحالي عندهم. أقمت كم 

برعايتي.ومهتنة القلب محليبة كانت عكسه، فعلى زوجته، أما مؤخرتي. على بالعصا 
يدرسصف فى وسجلت  ٠١٧محانجيهافى محالثة مل.رّة فى درامحنى أكملت 

عاطفةلي يكن وهو مثال؛ في والدي يد على لرص الذي الله، نعمة الملأ فيه 
فيكبير، علامة وهو محمدر""؛ نياز المولوىر'آ، وحول أيصا وصودف خاصة. 

لي،المدرسية والكتب، الملابس بشراء فاهتم بوالدي؛ يعرف وكان المدرسة، 
دراستي.متابعة س لأتمكن 
،٠٤تراقيرلنورمحمد الخملقة في البارنين المويد.ين من نياز محملء المولوي كان 

فيانشفاق إثر النور أبصرت التي ٠ الشيوعية حلق جبهة في مهيمنة شحصهية وهو 
فياللعلة إلى تراقي وصل حنن الستينيان. أواخر الديمقراءلىرٌا الشعب حزب 

بقندهأر.هران يمل الذي السريع الطريق ■ملي ّانجيار تقع )١( 
لعلماءالعلا<< »انمرا>ءات يعادل ما وتلهوا الدينتة( المد،رّة في تخزجوا للذين يمنح لفب »مرلوي« ٢ رلإ 

الإ-لأم-

عائلتهأما الثيوعية. أين، وفد صانجيار. في عاص الدينية، الرموز أحد محو محمد نيان المولوي إ  ٣١
أدردزغان-من أصلا فتتحدر 

الأفغانيالديمقراحلي الشعب حزب قيادة تولى عازني• في ( ١  ٩٧٩— ١ ٩  ١٧١تراقي محمد نور ولد ( ٤١
حكموقم خلق. حزب هوونص . ١  ٩٧٨نان/أبريل في الشرعي الانقلاب في الللة تولى الذي 

.١٩٧٩أكتوبر الأول/ تثرين في إءدا.ه إلى الحزب داخل الزاعات حتى!ئت 
ياحلتةنزاعات أدت .  ١٩٦٠٥عام تآثس ماركسي أفغاني حزب الأفغاني الديمقرامحلي  ١٠٠٣٠٠^حزب ( ٥١

منفصل.بثكل العمل وبارشام حلق حزب بدا ١  ٩٦٧العام وبحلول داخلي. م انما إلى الحزب في 
نتان/ابريلفي »—اور« انقلاب في اللعلة على الافغاني الديمقراحلي اكب حزب استولى 
١٩٧٨.



jUU»مع حٍاتي 

إلىالأمر يه وصل حتى للشيومن، مواليا محمد نيان أصخ ،  ١٩٧٨العام ربح 
بيدالأرض. على له ومبعوثا المهدي الإمام اعدى مأحد ترافىكان بان التمريح 

إلىمعفلمهم غادر تراقى• مؤيدي صفوف إلى انضم أن يعد تركوه تلاميده معظم أن 
أنا!أما المنهلقة. من مجختالفة أماكن في احمين بمولوين حرون ا والتحق الباكتان، 

الدروسفيه لأتاح قندمار، مدينة فى علماني معهد إلى أذهب أن أقرباتى ارتأى ففد 
المدرسة.فى الدينية دراستى جانب إلى العادية 

الأبتدائتةالدرّة ودخلت الأخيرة، ارواح المهن، امتحاناين، في نجحت، 
تروىوالياء ممتالثة البيادر كانت، ت يالحياة المدينة صجت قنا..هار. فى نة ل

بعدالقا-م كرة لب، )بدأنا الهلانرة الكرة بلعب الناس ولع وأذكر كلها. المدينة 
تغيرلفل محمد. نيان المولوتما لرزية مانجيار إلى يوم ذات رجعت حلويلة(■ فترة 

ّألتي:ثم الشاي؛ واحتسينا معا نا جللتاراقي. دعمه وازداد صاح_ؤراا المولوي 
بعد؟«.أم حللتأ مت، قي. هل ابني،' ُُيا 

استصلاحقانون مشروع ففن.م ّريعا، تاراقي تحزلئ، الانقلاب، بعد 
الجمعبإمكان وكان الئعب• على حديد من الأراصك، يوزغ أن أراد للأراصي،اأا• 

الأراصير"ا؛.من Y ألم، ٢ • إلى الفرد حصة تصل وقد حللتا. يقدموا أن 
أنإلينا وطلب قنا-هار، في الشروع هن.ا عن حدينا أن الله نعمة للملأ سبق 

مهنةمراكز ينغلون والذين والمعاسن. الص لكار ستخدم الاحترام. على يدل لمب »صاحب« )١( 
الحكومة.ني 

الزواعي.الإصلاح حدد  ١٩٧٨الأزل/دسر كانون ٢ بتاريخ ٨ رقم أو»الفتومح،« الفرمان )٢( 
مجزكنيةحانب إلى النظام. لدعم ميلا أكثر يكونون المغار.مزارعين»الفلأحين« الأن الفكرة كانت 

الأراضيمن مختالفة فنان سع الفتوتم، ثحدد الشيوعية. التالية من عموما أكثر زراعي إصلاح 
مأكتاراتئة من أكثر الواحدة الخانلة نيلت، لا نماعدا الأن من أي الوعية(؟ فرق )ينملها 

ادإُمز،■العمال لصالح الأول، بالدرجة تونيع إعادة وّيجرتم، الأءل5،■ الفئة ُز، الأراصي، ُن 
شي،الخادين. الأفذان اّتالة في أملأ  ٢٩٨١فيآذار/مارص الزراعيت الإصلاح ألغىكار.ال 

وجهاءوتممن القوميات، سياصة رّئة. دين رحال مجوعة »إنثّاء ننتا التي، الاخرتم، ناصات ال
(.Dononsoro, 2005:ا ر97ميليثيات،، ؤإنثاء 

مكتار.• ٢, أو مرع متر ٢ • ■ ■ اوي يالجريب )٣( 



المنزلني موش 

نقاومأن وعلينا الأرض؛ احن أن الإسلام عاوات من ليس قائلا: الحذر، نتوحى 
الأراضيهدْ أن أحرى مراجع أوصننا ذي١زإ ءءمولوي أجبته• لذ"ا الثراء• مغريات 

آخذأن لي فكيف حطينة. يعد لغيرنا ما ناحذ وأن لأنخاص ملك هي 
الأرض؟«.هذْ 

أحذعن يتواو نمن الأخيرة. والفرصة الأخيرة الحصة إثها بني' "يا فاجابني• 
كنتلأنني باعدني، أن وتعهن• الأبل•"• إلى أرض دون من يقلن الأن، حصته 
الملكالخهلوة! هذه على تقدم أن تردد أي دون من »ءليك بإصرار؛ لي ونال يافعا، 

فىوغادرت الليل، في هناك مكثت تنفيذه«ؤ عليتا شيئا فزر فان الحاكم. هو 
خونانما الله نعمة الملأ معلمي غادر نيان. المولوي أودع أن دون من الباكر' الصباح 

ففدكانتقتدهار. في أعرفهم الذين من أحد يبى لم الباكتان. إلى الطلاب وبب 
منالمعلمة الثريحة عمدت وقد والملأ. والملك والخان المني ثلاحق الخكومة 

أصحابيسجن الشيوعيين نمح إلى الحافظات، في يقطتون الذين المواطنين 
الاخرون.واختفى الكثيرون فتجن القيادة؛ هم يتسلموا كي المحلتين، الملطة 

بقيادةالخكم، مجقاليي. الميوعيون تلم ، ١٩٧٨عام العمر، مجن العاشرة بلوغي 
وسياساتلأفكار يمهدون راحوا انقلاب. حدوث بعن. أييزرا؛ الله وحفيظ تراقي 

علىكان أجروه إصلاح قاول جد.اب سؤيعق الإصلاحات مرحلة وبدت شيوعية؛ 
قدالقتال كان حينها وفى بهاؤ إقناعي محمد نيان المولوي حاول التي الأراضي 

طالبان.يلاحقون وكانوا معروفين' قادة على البض حاولوا المنْلقة. عم 
الواقعفي . ١٩٩٤عام أنشثت طالبان حركة أن مفاده خاطئ مفهوم هناك 

ولطالخ^،. ٠١١١الدارس يرتادون الذين الطلاب على تدل »طالبان« كلمة إن 

تراثيمد بور أطاخ للخارجتت. ونيزا ونمن باغمان، في ١(  ٩٧٩-  ١٩٢٩)أمن اش حمظ ولد )١( 
ممولهمن ٤ مها مضل التي السنة في ديبر لأول/ ١ كانون غي محتل ولكنه ، ١٩٧٩مستمّر أيالول/ في 

بهاشدل الومات. 



طايانمع حاني 

فيإدخالها حاولت الحكومة ولكن الساسة؛ ائل المطاليان حركة تمادت 
حتىأو الأراصي، استصلاح مسألة في المثاركة على حقت عندما السياسة، 
الحكومة،مؤيدي باّتهداف طاليان حركة بدأت لدلك أحرى. امور تهديدها 

أكنولم أدرس، الوقت ذلك في كنت ^^١٠٠ متر والمولوي ناز، المولوي فقتل 
الأمور،هده عن يتحدثون الناس سست لكنني حولي. من يحدث ما ني أهتم 

عنزمن»الكفر«.

حلق.مجحاهدي من المؤلفة الحديدة الحكومة يدعم السوفياتي الاثحاد كان 
بينتدور الأحاديث وبدأن حوار. وحسن وتعاون صداقة عقد الهلرفان وئع وقل، 

الناسروراح حواسيسرر. وحول حول المهاثعات ارعن، وتعني. أولاد وبين الكبار 
رحمة.بلا المعارصة الحكومة وقمعن، أثر. أي دون من يختمون 
وأمينتراقى لكن الحكومة. قوات ضذ مالحة حمالة المجاهدبون جرئ كما 

مدينةجنوب راحسنان صحراء فى المجاهدين حصون ليلن، حربثة طائران أرسلا 
نسععكنا نشأت. حيث، والنهر، الخضراء بانجواي حقول أيم،ا وهاجموا قندهار 

إلىيهاجرون الألأف راح ينتشر. والقتال يوم، كل تحلق وهي الهنائرات هدير 
الحدودية،الثاكنان مناطق من ردهم ينهلمون المجاهدون وكان ؤإيران• الباكتان 

حارقة.بقوى حاربوا الشيوعيين لأن صعبة لالح٠الة الأولى الأيام كانت فيما 
بضعبعل. على يختينون المجاهدون حيث ا، محانزا^١٢إلى وأختي انتقلنج 
واجهأحرى• إلى منة من ينتقل القتال راح فيما المدينة، غرب من كيلومترات 

لتيمالأولى الللة قمح، ُقتل الشرب• أند يند نادي■ مة في عاش ليي• دم حاتم مر المولري )١( 
(.١٩٧٩الأزل/دسر كانون  ٢٧الحكم)كارئ)، 

■٣■ ■ حوالي، الحتن، ذلك ي، ّكنها هميةكثرن همح، ثنيهاد• مدينة غرب يمول نرب ّازاري تبع )٢( 
ملةم، القومح، الرجل خان، اث- حيب ّاماري قمح، المعروم، الكال، وس ض■ •٥ • • إلى 

٢٠نمون/يوليو في يتل والذي أليزاي  حنرإر الجهاد فترة في بالمكان تعج القرية هذه كانت . ٠٨
إنالهجوم بعدم الوقيات ع ائفاتتة المنطقة قادة أبرم وتد نفه(• المنزل عائلتان تثاركت أن 
عنالمم، في الروص ّانزاري مكان الاحتان بض ساعد كما بمهاجمتهم• المجاهدين ينم لم 

أليزاي.نملة القرية هذه حكمت الألغام. 



المنزلفي عرن 

والعصاباتالقرى فلحوا تراقى رحال أنا المجاهدين• الجديدة الحكومة مؤيدو 
لبان?11 وأفراد المجاهدون وكان المحلتة. الأسواق مجن يبتاعونها بامالحة الصغيرة 

يتمزالفتال كان حياثا، وأ القرية. وسهل يعبرون وهم لهم سمب كمانن في يقعون 
والممجيراتالأمالحة رثقات إلى أسع فراني في أمهر كنت الأيل. طوال 

لقدالشكلية. تراقي وحكومة كابول ندحلان على الباثتون وانتفض والقنابل. 
حرب.حالة الجنوب عاص 

أقربانكباجتحكو زانجثاباد• فكب عنكب ابن مرل إلى العودة علذ أن ثعرش 
الباكتأن.إلى الجبال عبر فر للوتهيأوا أفغانستان؛ في يقيمون يزالون لا الدين 

فقزرناالجنوب؛ عبر قريثا القتال يمتد وقد يوم؛ كل موءا يزداد الوصغ إن قالوا 
وامتدالمجاهدين. صفوف إلى أعمامي من اثنان انقم وقت. باصرع الغادرة 

غمرحتى مقاطعة، إلى مقاطعة ومن صفة، إلى صفة محن الدماءكنهر ومناك الراع 
أفغانتازكفها.





٢

المخنمات

الباكستانإلى المها-مين عدد ازداد ، ١  ٩٧٨نسان/أبريل فى الوفيات انقلاب بعد 
نجؤيدبهدف الياكتان، إلى الأفغان اليامثين بعض لجا أحرى.كما ودول ثإيران 
الشعبرفضن وقد الباكتانتة. السالهلات من بدعم الأفغانتة الحكومة صد حملة 

إلىبالإضافة فيها. والمشاركة الآ-حرين أراصى حجر شرع الذي ٨ رمم المّوم 
روبية•٣ • • بقيمة زواج مهر ويفرض الناء' تعليم على ينص الذي ٧ رقم المرسوم 

اللاجوزرا؛اصتقز ٠ المحئمات ومن لائقين غير المرسومين ين هل، الشعب واعتبر 
الأحزابوأصدرت تان. باوثوفي الاكستان حدود على مخيمان في الأفغان 

أنحاءفي بالتنهل لهم تمح لأعضائها هؤيات بعد، فيما تْلورت التي السياسية، 
غدتبل والتجارة، الأعمال ةهلاع في مشكلة أي المكان يواج، لم البلاد. 

والياسي.الاقتصادي الصعيدين على عنية اللاحمين، بب بالباكتان، 
الحكومية،غير والمنهلمات المتحدة كالأمم الإنانية، النفلمان عجلت 

فيالأفيثر بل ؛؛ ۶٠دور المتحدة للولايات وكان الباكتان. في لها مكاتب بفتح 
كابولفي الميوعي النفلام دعم الن-ي الوقياني، الاتحاد وأصبح اللعبة. تلك 
يخرالأحمر الجيش  ١٠١٧حين لكن الباكمتان. من قريبا يه، منافهزيمة محا بهي• 

الغربرفض فحين ؤ واهتمامجهم الغرب دعم انخفض أفغاستان، في مواس، 
معمشكلاتنا وازدادت ثاّسا. اللاحئين إزاء الباكتان موقف أمي المساعدة. 

لاجئ.ط.لاين حوار اللأي خارج الأفغان اللاجين س بلغ المتات أواتل في )١( 
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أوعدة، مناطق مغادرة على اللاحثين بعض أحبر وقد أباد• إسلام في الحكومة 
لهمبثويا لهنوا قاحلة، مناطق إلى رحلوا إنهم بل أفغانتان، إلى الرجوع على 

حديد.من 

الأم.همأذمبإنىابىانوضكبلدنا
فيغادرنا ومخيفة. صعبة الرحلة كانت وكم به، شعرنا الد«ي والجوع القارس ارد 

الموجةفبدأت أفخاسان. جنوب في القتال احتدم حين ،  ١٩٧٩الثانيمينايركانون 
الوقت،ذلك وض ثقل• مبنرا الوصع يكن ولم البلاد؛ يغادر اللاحئتن من الأولى 

إلىأعمامي من اثنان وانضم الأراضي' استصلاح قرار ث على سهئ مؤ قد كان 
ليلازانجياباد غادرنا أفغانستان. في البقاء استحالة لنا جليا وأصبح الجاهد«ينا 

منبعصا وصبنا الباكستان. إلى جنوبا متوجهين ستاران سع من مؤلف موكب في 
ؤخ،بصحراء الرحلة حلال مررنا حقاتبنا. في شح لم أبي كب لكن مقتتياتتا، 

الأولى.للمنة الحدود وأقطع بلادي أغائر وكنت تامان. سري إلى وصولا 
إنارةدون من ليلا نتنقل رحنا لذا مخاطرة. ار فى فر والالتجول أمي 

إلىنمل وحين الريعة. العلريق عن يعيدا ببهل، يتحزك موكبنا منارتنا. ممابح 
أماكنفي كلها ركنها أو بمحاذاتها، ونمشي الستارات من نترجل الجبال، سفوح 

الغبارممزات وباتت معا. أربعة الواحدة تقل نائية دراجات على ونتاع مجحد،دة، 
أفغانستانبين عملتان شهدت ا2لالا التي الطرقات نعبر ونحن تفيق 

أنام.ستة رحلتنا استغرقت وقد والباكتان. 
حينؤثامجانءا؛، حارج ُّختم فيه أنشئ فقد الحدود مجن الأحر الجانب أما 

مكانعدد كان الوقت ذلك في بالوثستان. محاففلة في وشر قنا-هاركثيزا تثب مدينة شامان )١( 
يتتونالسكان من •"ا؛/ و أثكيزاى قبيلة إلى ينتمون السكان من •U؛/ وكان الق ١ • • يبلغ شامان 

قليلاعددأ هناك أن والدليل اليوم( )حتى مزمنة المياه امدادايت، مثّاكل وكانت، نورزاي، قبيلة إلى 
القرىمن كثير بها يتحنط ئندهارم مثل كّتت,ا محعتدلة* جبلية منطقة هي المدينة. في الحداتق من 

وشامجان»القديمة« شامان إلى المدينة الناس يمنم . المدينة نحواحي أنحاء حمع في المتناثرة 
هدهفي تمش^ أصرة ألفا تزال لا وربما عنر التامع المرن إلى ُُالقديمة*ء ثاعان وتمد *ءالجديدة**• 

المدينة.
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إلىلجأوا الذين الأفغان ملاين من حلوال ولمنين اواكستاسة الحكومة تستفيد 
يتوجهواأن ينبغى الذي المكان حول للاحئين أكثر ارفايات توفير تم وقد بلائها. 

بضعوبقينا البا'م' الصباح في وصلنا أحرى. مختمات إلى انتقالهم حول أو إليه 
متلاصقينوقفنا أحرى. عائلات ح الحافلة ستقل أن قبل ٠ المخثم فى ماعات 

إليها.وصلنا وحين إلىكويتا. ءلريقنا فى ونحن الحافلة، مؤخرة فى كالماشية 
اللاحئينمن هائلة موجة ستواجه أنها الباكتان أدركت نوشكى. إلى بنا ذهبوا 

قدأقرباونأ فيها.كان لمتقزوا مجحن.دةكنوئكى أماكن لهم عثنت كذلك الأفغان. 
لخيمهم.المجاورة الخيم فى للاقامة فانتقلنا أيام؛ بقعة منذ المخنم إلى وصلوا 

إدارةتحت يقع أنه من الرغم أّعلى ءن.ة أجراء إلى الجا.يد المحتم منم 
لهم،قادة وانتخبوا الخاصة؛ اداراتهم لهم اللاجئيزكانك فان الباكستانية الحكومة 

يحاففلونالقادة هؤلاء وكان الأةا.ءيةا أساس على وعينوا عمي. اين بينهم من 
باسمنا.الباكستانية اللطان <ع ووتحد.ثون التخللم. على 

مؤسساتوأب2لات الإقامة؛ أساسيان افتقدنا المخيم، إلى وصلتا عندما 
ولاّايمة الياْكانت إمدادات فلا الاحتياجات تلك تلبية فى بالمقابل الحأكومة 

حاصرة.كانت والعبايات الصحية الخدمات 

وسهدرووستا فوق تطع الخارقة والمص الصحراء وسط في المخيم يقع 
خيامناأمت حتى محتمل، لا أوقات فى جد؟ا مرتفعة حرارة درجة الهلقس 

لامستها.حين احترقت قد الأيادي بعص أن درجة إلى كالأفران، 
محملةحنات فا تحضز الخكومة وكانت تقنين؛ م الياهخفم، 

منالمياه جلب إلى فنضعلز يوما. تكفي تكن لم ولكنها للشرب؛ صالخة بمياه 
تعزضتوقد ثقافتنا. عن تختلف فهي البلوش، جماعة ثقافة أما مجاورة. قرى 

اللاجئونوراح وتونعه. المخيم إنشاء بعن. ءد.ة ضغوط إلى بالأفغان علاؤتهم 
غضبأثار ما والخعلب، المياه عن يحنا النهلقة يجوبون 'عا.دهم، تزايه. ين الن. 

العداواتفنئأت لهم؛ تهديدا يشكل المخيم تونع أن يشعرون الذين البلوش 
منوأربعة لاجئان ثتل حيث دامية، معارك إلى وتحوك والأفغان، البلوئس بين 
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وتطويقبالمخم، الإحاطة إلى الباكسنتانتة الحكومة دفع ما المحالين. المكان 
ومخارجه.مداحاله جمع 

أنواعده واللاجئين، اللوش بين وسيطا تكون أن الحكومة حاولت كما 
منالمياه كانت الحظ، ولوء ولكن الياه. من كافية كمنات للمختم توثر 

يزاللا الذي المحتم، في الوصع وراح شربها. نمملع ولم جد.ا، تئة الالوعنة 
تحديديصعب وكان للازمة• حلول إيجاد نستطع ولم يوم؛ بعل يوئا يوء مهلوقا، 
مني•يرفقون، البالوشكانوا أن أعض• فانا العداوات. تلك لكل الرئيسي الميب 
إذإذ الأمر آحر في انتصروا لكنهم منهلقتهم. في المحتم هاوا إنشاء فكرة الم،ء، 

كيلومتراتتبعد جديدة، منعلقة إلى اللاجئين ونقلت، المخنم، أغلقن، الحكومة 
•عدة 

ساعاتبقع وقد'امهلنا الليل. منتهم، في المحتم الحكومة ساحتان ّءصتإ 
وأماكنصحراء، عن عبارة وهو ثيرخازآغا، إلى نقلنا يتب أن قل أغراضنا، لحزم 

ديية.شخصات فيها فن تل، 

جديدا.مختما كا يهنئ الباكتاننة اللهلات كاننؤ فيما يومين هناك بقينا 

الرمالفي ووجدت أمحيح، وقتي معغلم قضيت فقل• حيدا؛ آغا حان شثر ألكر 
فيالجد«يل« المحتم إلى انتقلنا الثالث،، اليوم وفي روبيات• العشر فثة من قعلعة 

بانجيباىر١،•

ّوىنجل، لم كويتا، غرب كيلومترا  ٧٥ييعد الذي المكان إلى وصلنا حين 
طريقنهاية عند الناحنة توعفن، حين تغرب، بعءأت قع• الثمس كان البرنة. 
التالنة،الأيام في لكن تنر. بما أمورا تذبرا الأولى، الللة في ضنقة. ترابنة 

صغيرةأكواخ وبناء والأوساخ، الأعشاب ؤإزالة الأشجار، بقطع الجمع انشغل 

المنطقةهذه في الأمّاسية الخمسة والمختمات الأفغان. اللاجثين مجيء تبل بانجتباي مختم ثني )١( 
جنغل■دبانمحاي وجنغل وسارانان ّرخب هي 



المحتمات

v'ارغسنان ماردف

سكسثن
بولداكسبين  ناuن

امانتءى 

كوينا

شؤراباك
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نلتم

باكستانق ١^^٢٧ مخيمات 

علىتقز نأن وحاولظ أحضرناها، التي الخام ضبنا الخثب. من ومجد 
مورغاي،مش من مصنوعا مباحا المؤقتة أكواخنا حول بتيتا كما وجه• أقفل 

كطقسحارا، والطمس حافة التربة كانت الثائكة. الشجيرات من نوع ومحو 
والخناكبالأفاعي وأوكار العقارب أعشاش الكان ملأت وقد نوشكي. منطقة 

أوعناكب أربع نرى الكيروسين قناديل لثلأ خيمتنا في أصانا كلما وكنا الذئبية• 
٠نحونا تزحف خمنا 

الاضاد؛إلى اخطررنا لدا الماْ. تتوافر لم الأولى، القالثلة لأنام اش 
الماء،ثخ ولثذة والعلب. الدلاء في معنا أحضرناه الذي القليل فاستخدمنا 

بضعةتبعد بثر أقرب وكانت الحبملأة. قبل للتيمم التراب استخدام إلى اصعلررنا 
الخاء.دلاء لتعبئة الأولاد، بقية ح الكبار، بي بعث ولكم الخختم. عن كيلومترات 
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والدلاءالظهر. صلاة وفت والعودة اللاجئين مخيم من صاح الأنهللأقكل تعودنا 
التعب.هدنا وقد إلا المخيم نبغ نكاد فلا جدا؛ ثقيلة 

وأبناءأحوالنا أقرباونا. وجميعهم المختم في معا نعيش عانلة، عشرة حس كنا 
الجدداللاجئون وامتمر ' بنيا٥ الدي المجد في جماعة نصلي غد،ونا أعمام 

يتوئف.لن تيممهم أن لما بدا حتى بقدومهم، المختم وتونع يوميا• بالمجيء 
يقممخيم إلى اللاجثين من مات لمع مخيم من بنجاب تحولت ما وسرعان 

أفغاسةماوينة المختم وبات موهتا. مجدا عشر اش عن فضلا الألأف، مئات 
الاكستاننة.الّالطات اللاجئين عدد أربك وقد قاحلة. أراض ومهل 

وعيدانالشاي، الصابون، كالهلحين، الأماسثة الحاجات توافرت وفيما 
بقدرمتوافرا الماء يكن لم الجميع، على وورعت المجملف والحليب الكيريت 
منالرغم وعلى المخيم• عن بعيدة والايار محدود الشاحنات د فعل، إله، الحاجة 

الماءبمن الجميع حاجة تلبية عن تماما عجزنا قد فإننا حميزا امجتلك قد بعضنا أن 
وجدنا' أخثرا المخيم• أنحاء كل في الماء عن بيأس باحثين بالحفر الناس فبدأ 

فابتهجالبرق؛ سرعة المختم أهالي بين الخبر انتثر مترا•  ٣١عمق على مياها 
إلىاحتجنا التهاني. والأقرباء الأصدقاء فتبادل حل، قاّلأ العيد وكان الجميع، 

سحبالناس استطاع ما سرعان لكن التدفق. ضبهل أءم.ال من للانتهاء أيام بضعة 
الأبار.من ، ٧١

كانونفي الروسي الاجتياح أخبار على يعللعوننا المحتم إلى القادمون كان 
كابول.العاصمة خارج ثاتعة الثوران حينها في أضحت  ٠١٩٧٩الأول/يناير 

مدينةإلى امتدت ثم البلاد؛ شرق شمال الواقعة كنر في أولا الثورات تلك وبدأن 
وبدأتالوفيان. ضد فيها الناص نطاهر ففد قنل،هار، أنا البلاد. غرب فى هران، 

لمالروس فان باللمنة، اثمت أنها ورغم بانجواى. مدينة في المظاهرات تلك 
بحلولوالقنابل. النار عليهم وأحللقوا المتذلاهرين، ففزقوا علننة، معارضة يتمحمالوا 
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يقومونJحيثلكما ن رجسنا صحراء محي يتصsزون المجاهدون كان الوقت، ذلك 
نهارا.قواعدهم إلى ويسحّون ليلا، العسكرية بانميات 
إعطاءناتعزدوا الذين الملالي من الكثير برز المخيم، في اللاجثين ض ومن 

الإماممدرسة حازرا، محمد شير أنشأ بعد، وفيما يوميا• مرتين المسجد في يرونا 
وتضمنتبناية، فى المدرمة وأقيمت ومؤسسها. مديرها هو وكان حنيفة، أبى 

المدرسة.نالك في دروسهم المحتم أولاد بعض ناح العاشر. اكف حتى صفوها 
المادس.اكف فى قبولي أثره على قرروا لحول، امتحان لى أجرى ففد أنا أما 

كانتالمدرسة أن إلا العالم؛ لتلمي المدرسة إلى يوم كل النءهاب تعودنا 
صباحا،المادسة الماعة في يوم كل تيقفل نأن عليتا لل.اكان الختم. عن بعيدة 

قاعةفي نجتمع كنا الظهر، بعد فترة وفي إليها• للوصول ماعة ة لن• نمشي وأن 
وكانتالدينية. الدروس بتلقيننا المكلف صاحب حنيفة، المولوي مع صغيرة 

واحدوأنا الدرّة، هده إلى تد>هب المخيم من أطفال سبعة مجن مؤلفة مجموعة 
ولاوالمابع. المادس صمي في نجحن، حتى الدرّة في جاهدا عملت منهم• 
هداوكان الماع، لكف النهائية الامتحانات في نقطة  ٤٨٠نلن، أثني أذكر زلت 

عنثتالثامن، الخف وفي جميعهم• الخف طلاب بين الأعلى هو الجموع 
الا.رّة؟فى قضيتي، الن-ى الوقت وأسعدني بالدراسة. استمتعت للصف. مؤولا 

وأحثوتعليماتهم' نصانحهم فاثبث بهم؛ ونرزش عملي عن أساتذتي رمحي 
الروس.حاربت عندما حتى ذاك،، التعلم حب يفارقني لم الخف• في التصرف 

موسوانووكانن، المدرسة. نبلغ حثي المغيرة القرى من الكثير نقطع أن عليتا كان 
مختلفمن طفلا ثلاثون إلينا ينقم ومنها طريقنا؛ في تصادفنا التي القرى أكبر 

الحزبفي محائدا كان تالوكان. مئة من أصلا وتحنر أشكتراي فتلة من هو حان محمد شر ( )١ 
فيمرئحا كان للتونيع، إصافتة أمحالحة وتلفوا الإسلامي ماهاز بحزب بعد فيما والتحق الإسلامي 

فنلةمحا في لتعليم ا ونير هدين لجا ا م نظا في ن وكا . ٢ ٠ ٠ ٥ م عا ن نتا أفغا في نتة لرلما ا ت با نتخا لا ا 
مار.قد 
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الصفمؤول كان الاحلفال هؤلاء أحد المدرسة. إلى معنا ويتابعون الأعمار 
الأولاد،هؤلاء ح نتفق لم ٠ عشرة المائعة أو عشرة المادّة يبغ ثاب وهو التامحح، 

فيآخر. على شتيمة الأطفال أحد يطلق حين ونتعارك؛ نتناحر الدوام على كنا بل 
موثوانوبانتظارنا،أطفال رأينا المخيم، إلى عودتنأ طميق على ونحن الأيام' أحد 
عليهاوصعكتبنا تعودنا صغيرة أحثاب، بحوزتنا كان مجا كل للعراك. يتأهبون وهم 

العدنية؛والملأسل العمى يحملون فكانوا القرية صبيان أنا الكتابة. وقت 
صروريا،يكن وهوأمرلم بعصا؛ يحمس بعضهم وبد'أ نابية إشارات نحونا وصوبوا 

واحد.إلى صبيان أربعة بنسبة عددا، يْوقوذنا أنهم بالّفلرإلى 
اتفقتاكما ونممد. نثبت أن على واتفقتا رفاقي، عع تكلمت منهم• اءترب-ا 

تعلمناب. الوقت في الأولاد باقي رفاقي يهاجم فيما أكرهم، أهاجم أن على 
عليكصعق، موقع فى تكون عتدمأ الأولى. القربة من خصومنا نهزم أن عليتا أن 
كانما كل يومها، لديك. المتوهرة الومحائل كل ونستخدم حتدا نفك تحضر أن 

اقتربتاأن وما قوة من لدينا مجا بكل موشوانو صبيان بعض ضرب هو فعله عليتا 
أنؤإخبارهم معهم التكلم فحاولتا نابية' بالفاظ ونعتنا بشتمنا بدأوا حتى نحوهم، 
دونمن الخشب لوح رفعك مني، ميبا الصبيان أكر أصبح وعندما إثم• الشتيمة 

فانهلرحقوة؛ مجن أوتيت ما بكل رأس*،، على الحاد بهلرفها وصربته مناقشة، أو إنذار 
بدأانهلرح، وحين ينزف. الجرح وبدأ رأسه في كثر بجرح غربتي نسبت أرصا 

قتلتيإ،<.لقد قتلني! »لقد قائلا: بالصراخ 
يتراجعوالم رفاقي أن عشي زاوية من ورأيت إل• الأقرب الصبي إلي التفت 

رفاقيمن أي يصب لم هميتهم• إلى عائدين فروا الدين الخصوم هاجموا بل 
الحراك.مشاهد بعض تمثيل وأعدنا الحماس غاية فى ونحن ؤلريقتا تابعتا بأذى. 
أنليثكوا موشوانو زعماء أتى ما سرعان لكن المعركة. عن الرفاق كل أخبرنا 

المتثني.ادخل صربته الذي الصبي وأن بجروح' أصيبوا الصبيان من سبعة 
المدرسة،ارتياد من منعنا قانتا وأنهوه، الخلاف قفوا الزعماء أن من الرغم وعلى 

المحتم.مسجد في الدينية تربيتنا فتابعتا ذلك. يعد اكين دروس حضور أو 



المحتمات

منأتوا من على قسما احتوى عدة• أمام إلى ى نجيبا با مخيم مم دلالثا، يعد 
»غزنى«مقاطعة من أفخاص على احتوى الثاني المم أن حين في مدهار. 

عنتتند الاكستانتة الحكومة كانت حينها، وهكذا... البلاد، شرقى حنوب فى 
إلىمنه1الةين ين المجاس روية باستهلاءتي كان المحتم. على للإشراف مفوصا 

بينمنوات أرع مند مستمر قتال وهو جرحاهم. مع عانيين أو للقتال، أفغانتان 
منالروس، أيدي بين كالنمة كانت التي الأفغانية، والحكومة الوفياتي الاتحاد 

أحرى•حهة س والمجاسين جهة 

أقرباءعاتلة كل وفقدت يعودوا. لم الحدود، وعبروا المحتم نزكوا ممن كثير 
حطوطإر أقربائي من كثير وانضم بلدهم• عن دفاعا يقاتلون وهم استشهدوا لها 

الجهادحول الملأوات حهلب تمحورن الماحي، فى ا. الأما٠^١١ الجاهدين 
أنكما الأم• بلدنا وحول الجنة، وحول لم، مكل على الواجب القدسرآا، 

ا،ر٤ »ستاحل« حزب إلى انتب الأهأّأا عبيد يدعى الولوي المخيم من واحدا 
أحرىومجموعات بأحزاب مجعفلمهم وارتبط الجاهدين، من كبيزا عددا وقاد 

فيوآخرون طالبان، صفوف في الجهاد إلى الأشخاص بعض وانفم أينا. 
للغاية،ّهلة >>الكبري،، سهار محي المعركة ساحة كانت المواجهات. جرت حيث الأمامية الخهلوط ( ١ ر 

انمغيرةالحاربين مجموعات بين متن الذي اكفليم أصاس الأمامية الخهلوط محي الذين وكان 
المتنوعة.

قبلالباكتان محي عانلاتهم لرؤية م من ويعودون ما لفترة الأمجامتة الخلوط إلى الجامدون يذهب )٢( 
ي.كرزا لحكومة مجعارصة جماعات هذْ أيامنا غي عينه النظام يستحرم أمحغانتان. إلى العودة 

وسمعتهالونت ذلك محي معرومحا كان الإسلامي• حكمتتار حزب مع حارب نلغام• من معروف ض محا رم( 
مانزاري.إلى شارثاخا من المنطقة وفي هامالاجات محي حارب حنة. كانت 

إسلاميعالم مر باغمان. من غيلزاي خاروتي باثتوني وهو -(. ١٩٤٦)سباق الرسرو الرب ب )٤( 
أفغانتانلحرتة الأفغاني الإسلام الاتحاد الخاص. الماسي حزبه أسس الأزهر)مر( محي تعنم 

المانحينمع جدا وثيق بشكل مرتبطا حزبه كان بطلاقة• العربية ؤيتحدث i  ١٩٨١عام بيثاور محي 
القادةمن الكثير دمحح ما التمويلI من نسمةكبيرة حزبه تلقى لذلك ونتيجة الثمانينثات، حلال العرب 

أجلمن وذلك »الأدحاد« ف صنا حزب إلى إليه ينتمون نوا الذيك١ الخزب يجن للانتقال الجنوب محي 
الافغانية.المياسة في دورا يلعب سياق يزال لا الإمدادات. من الزيد على الخصول 

٨١



نيا  ٧٠ُع حاش 

فيالمعروفين الجاهدين أحد  ١١زاد٠رثاه الملأ وكان أحرى. فمائل صفوف 
شاهقاري مع الجهاد في فارك أن بعد الجبهة، على لاحما استشهد وقد قريتنا؛ 
نالغام.في احوذا.ر"آ؛ صادق محمد الملأ جبهة في نشط الدي زاد0رآا 

فيحميعا رغبنا فقد للمثاركة، تحنست الوقت، ذلك في الشباب وكمعظم 
نرىحين أصدقائي سمر ذلك عن أت،حلنث كنت ما وغالثا الروس. صد القتال 

منوطني أحرر وأن الله، تجاه واجكا أنمذ أن أردت يغادرون• المجاهدين 
ويالقابلللرحيل، اللازم المال أملك لم أتي إلا المالحدين. الموفيات الجود 

لمولكنهم الجهاد بفكرة أمنوا لقد بالرحيل. اتن.تي وأّأقربائي لي يمح لم 
الدراسةعلى بالتنكيز عني ابن ومحني أبنائهم. أحد لفقدان ين تعن. ميكونوا 
ستؤمنستفيدك، الد.راسة »إن لى• قال لاحقا؛ للجهاد ندهب أن على حاليا، 

ادحارمن وتمكنت المستطاع. قدر اّل بتوفير حيتها بدأت تقبلا«. ملك 
عشرة،ة الخامفى كنن، أسهر؟ ثلاثة مدى على باكتانية روبيةر؛ا مئة حوالي 

أصدقائي.أو أقربائي من أخوأيا أن دون من أفغانستان إلى غادرت حنن 
الجهاد.ْع رحلتي حيتها بدأت 

أثنا،نلغام في ثتل صعيف. الملأ والد صديق وكان أغا؛ غول محمد الحاحي ابن هو زاده شاه الملأ ا زا 
الحرب.

يعيثءبيزال ولا شجاعا، مقاتلا لكونه جنية سمعة له وكان أشكتزاي، قبيلة من نائم شاه قاري كان )٢( 
فىقدuرالوم.

لاحقاانتقل ولكنه المكة حزب ْع البداية في قاتل أثكيزاي( ميلة رمن خوني ا صادق محمد الملأ )٣( 
مئةحوالي لديه كان الأسلحة. من كسرة كميات الحزب تلقى عندما »الأدحاد« مناف حزب إلى 
الملأوالد صديق كان أرركان(، رإقليم كوت شن من أصلا يتحير معه• يقاتلون المجاهملين من 

٢٠العام وفي صعياف•  ٠ صادقمحمد الملأ على قبض معه، قاتل الذي طاليان نظام سقوط بعد ١ 
صعبفالملأ فيه كان لدي ا الوقت نفس في هناك وكان غوانتانامجو. حليج سجن إلى واقتيد احوند 
الحياة.قيد على ومازال لاحق وقت في عنه أفرج ولكن 

الطبخنيت من كلغ ١ ٠ أو الطحين من كيغ ١ ٠ ٠ نية باكنا روبية ١ ٠ ٠ ب تشتري ئد الحين، ذلك في ( )٤ 
ْااةا
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الجهاد

ومةأرنديها، التي نابي سوى أملك أكن لم بالاءس' سامان إلى ذمت حين 
حداواصحة الممرات وكان 4  ١٩٨٣صيف في ذلك حدث حسي. في روبية 
إلىانضممت ؤإيابا. ذهابا وافغانتأن المخيمات بين الجاهدون ينتقل لكي 

علمونيالدين الأساتدة أحد هناك صادفت قتدهار. نحو مئجهة صغيرة مجموعة 
طرقعمر كثيزا مشينا الحدود. لعبور فاصهلحبتي ؛ اغا سلام واسمه الدينية، التربية 

دحلنأبالضبط متى أعرف لم لدا مرصمة الحدود تكن لم الليل• محللأم فير ال-هريب 
بلغناحتى 4 راحيتان صحراء عبر مشينا - ا سعيد كنت كم أنكر لكنني نستان أفغا 

أيامثلاثة وبعد وتانجي. والي بنائب لتمر الجمال، امتهلينا وهناك، . ناكا بولأك 
العنب.وكروم القمح حقول حبنا الخصب، باشمول وادي إلى وصلنا وليلتينر' 

المجاهدونوكان سنوات. ثلاث الجهاد بدء على مر قد كان الوقت، ذلك بحلول 
بشكلالوفيات يقاتلون وراحوا هار. قني أحياء في القتال ساحات حد،دوا قل، 

إرآحر•حذ من ■ظن دائم 
اعتمد، بهما تميزنا اللتين للمحهلقة ومعرفتتا التحزك سهولة على اءتمد،نا وفيما 

ذلكفي أنهم بعد فيما علمت الجوي• والدعم الملاح قوة على ة بشن• الروّس 
القتالفى طريقتتا مواحهة على حصيم،ا مدربة افتةراا إء،قوى استقدموا الوقت 
فرق.أي أحدت قد ذلك إزكان أكيد.ا ت للكنني 

روب.خاصة قوات )١( 
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jUU>؛مع حياتي 

إليهفانص«.منا شمول، ا فى جبهة يقود الرارقر١ا عبد القاني أن حينها معت سم 
أنأدركت ما سرعان لكنني جيد. ورجل قوى قائد أئه ظننت البداية، في ورجاله. 

الثهرينُحوالي الرازق عبد ْع بقيت وممتلكاته. أرصه حماية كان الأول همه 
أعنتيالوقت باقي وقضيت رجاله• وُع ٌعه ءسكرنة عماليات حلالهما نميت 

كماكنابوعئا. أّأسلحتنا تنظيف تعودنا المجاهدين. باقي وشؤون الخاصة بشؤونه 
وتعلمتالرازق، عبد هع الجهاد إلى تعزفت أنتي ورغم أحيايا• الرماية على نتمرن 

لقدحاب.  ١٠سرعان أملى فان الرصاص نيران تحت والتصرف الأسلحة، استعمال 
عاديةمهمات لا5حرين أودى نفى وجدت لكنني لالجهاد؛ أفغاننان إلى أتيت 

يكنلم ذلك، عن قفلا الرازق. عبد لترك حان قد الوقت أن حيتها علمت ومملة. 
السلاح.مهارات عدا أمر أي أتعلم لم لأئتي وقلقت أستاذا، رجاله من أي 

اخوني؛صادق محمد الملأ بقيادة »نلغام«ُآا في يقاتلون طالبان أن علمت 
وكانالمنهلقة، تلك يكنون أقرباء لي لأن إليهم' الانضمام من حشيت لكثني 

بمكاني.عائلتي منهم واحد أبلخ وربما صديق• محمد الملأ ع يقاتل بعضهم 
حنكةوباتت »الآاكتان«. في المختم إلى سترجعني أنها في عندئد، شك، ولا 

الاحترام.لها يكنون المجاهدين بقية وكان الناس؛ غالبية حدث حينها طالبان 
الصيحة.لهللب أو حلاقاتهم، لحل طاليان محاكم استشارة تعود بعضهم أن حتى 
تعليميجانب على يتهلوى بل فحسب، قتالا نفلرنا في ليس الجهاد أن ذلك 

العدالة.إحقاق لوات، ويحمل 

التحقثم الم5ة حزب عع الدء في حارب انن.اك. عمره من الثلاثتن في الرازق عبد المائي• كان )١( 
رجلاوكان مقاتلا •D معه حارب لمناف. الإسلامي الاثحاد بحزب الكثيرون، فعل كما بعد، فتما 

المجاسين.صفوف ني محترما 

فيالأكبر وكاكار ند والألزاي قبائل كانت انمب. بزراعة مغبرة■ همية دمي نلغام• اص )٢( 
مناذكتير ساك كان وءلالقان، سانجيزار في كبيرة مراكز وبين أرغداب نهر جانب إلى المعلمة. 

الحاجيتشمل: نلغام من المعروفة الوجوه موقعها. ببؤ ينالغام منعلقة في العاملين المجاها-ين 
قبيلة)من آحونل- الحكيم عبد الملأ جهادي؛ قائد وهو جتلأني( مع فاتل نببلة• رب- أغا حبي 

شيوخأحد وهو الجامعة( حزب في الرباني مع فاتل ألزاي ملة رمن حان والي لثام نودزاي(' 
الوقت.ذلا؛، في المنطقة في المعروفة التبائل 
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