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  الكاتب فً سطور
 
 
 
 .مصطفى حامد _ 

.       مدٌنة بلبٌس/  محافظة الشرلٌة1945من موالٌد مصر عام 
ـ   1969تخرج من جامعة األسكندرٌة كلٌة الهندسة عام    ـ    

ـ عمل فً الصحافة خالل فترة السبعٌنات ،فً عدد من الصحف األهلٌة فً  
.    أبو ظبً 

.  لبل التدخل السوفٌتً 1979ـ كتب عن الجهاد األفغانً وشارن فٌة منذ عام 
                         وعمل هنان مدٌراً لمكتب صحٌفة.  ألام مع أسرته فً باكستان 1985ـ فً 

        .1986اإلتحاد الظبٌانٌة حتً عام 
. م 2001 وحتً الحملة األمرٌكٌة عام 1993ـ ألام فً أفغانستان منذ عام 

ـ تعرف عن لرب علً عدد من الشخصٌات العربٌة الهامة التً عملت فً المضٌة األفغانٌة مثل 
      .الدكتورعبدهللا عزام وتمٌم العدنانً وأسامة بن الدن الذي ٌعتبره صدٌماً شخصٌاً له 

وتدور حول تجربة العرب فً الجهاد    األفغانً ، الذي . ـ له مجموعة من الكتب لم تنشر جمٌعها 
. عاصره منذ بداٌته وحتً نهاٌته 

ـ تعرف عن لرب علً حركة طالبان ، وأمٌرها المال دمحم عمر ، وربطته بهم 
.     عاللة طٌبة 

ـ من لندهار عمل مراسالً لمناة الجزٌرة المطرٌة لمدة عام ، إلً ما لبل الحرب  
   .  األمرٌكٌة علً أفغانستان 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3 

          الفــــــهرس
 4...........................  ـ   معسكر للتدرٌب فى جهادوال

 13...............(حكومة روالبندى )ـ   الحكومة المإلتة الثانٌة
   19 ...........................ةـ   توترات اللحظة التارٌخً

 21............. من كابول إلى جبلل آباد:  ـ  رحلة مع بن الدن 
 24.................................... ـ  العرب فى سمر خٌل 

 29.............. توزٌع لوات العرب  لبل معركة ذى الحجة_   
 30 (....................1989 ٌولٌو 5( ـ    معركة ذى الحجة

 40...................................أمٌر فى الخط األول  -
 58.......................ثم إعترض ..   نفذ :بو حفصأ -
 65........................................فوضى جهادٌة  -
 71.........................................إفتتاح الممبرة  -
 77.....معركة جبلل آباد ودور العرب فى الجهاد األفؽانى  -
 93........................................أجواء مضطربة -
 95.....................معركة جبلل آباد هل هى حاسمة ؟  -
 103....................آراء متباٌنة حول عرب أفؽانستان  -
 106................................رحلة  زواج و حرب  -
 117....................والخٌانة الكبرى .. الحمالة الكبرى  -

 120.....ماذا وراء التؽٌٌرات األخٌرة فى جهاز المخابرت الباكستنٌة
 إختطاؾ وإؼتٌال : بشاور تهتز  -

 126......وأبوحفص المصرى..       شهادات أسامة بن الدن 
 131........................التمهٌد الدولى للجرٌمة المركبة  -

 138.........الجهاد تحت مظلة دولٌة ..       فلسطٌن و أفؽانستان
 146....................................هموم لٌلة اإلؼتٌال      
 151............................................مذبحة فرخار  -
 ..خوست مسٌرة حذرة  -

 156...................               وتمدم رابع فى المطاع الؽربى
 161......ـ    حمانى ٌروى أسرار وتفاصٌل معارن ؼرب الوادى

 165.......................................ـ    اإلنمبلب المنتظر 
                                 167  ......................................1989ـ   وداعا ـ

  168..........................الممال األخٌر :  ملحك المماالت  -
: بٌن المطرلة السوفٌتٌة والسندات االمرٌكى -

.                       ماذا ٌحدث فً أفؽانستان؟
 191صالرابعة الحلمة    185 ص الثالثة     الحلمة176 صالثانٌة    الحلمة 169األولى الحلمة 
 214صالسادسة      الحلمة 200 صالخامسةالحلمة 

 فهرس الخرائط والصور                           
  24 ص...............................1989خرٌطة جبلل آباد معركة مارس* 
                        30ص ...... 1989 ٌولٌو5 /1409خرٌطة جبلل آباد معركة ذو الحجة * 
 160ص................................. خرٌطة معركة نادرشاة كوت * 
 163ص..........................................خرٌطة معركة دراجى* 

 
  11/8/1997 بدأ التسجٌل فى لندهار                                                                                                               

 



  65 

 .فالوٌل له 
 لمد صدم الضٌوؾ فمشوا فى كل بشاور وكل الجبهات ٌسؤلون عن صحة ما لاله أبو حفص،

 .وضحألى التى كان نجمها اجاج منذ معارن ة خاصه وأنه لد حاز على شهرة وثك
 ن ٌؽضب أبو عبد هللا من ذلن المولأؼرب أل لكن ا، وهو فعبلً كذلن ،ولد ٌكون ذلن ؼرٌباً 

 .فؽانستان فمط أ ولٌس ، ساطعة  فى سماء العالم ة وٌعاتب أبو حفص علٌه رؼم أنها حمٌك
  وحتى آخر،لمد كان الدكتور عبد هللا عزام أشد حرصاً بكثٌر على نفى أو طمس تلن الحمابك 

 .م1989ؼتٌاله فى نهاٌة ذلن العام  إ فى بشاور لبل ة  له خطب
  :ن نجٌب على السإالأواآلن بعد كل تلن السنوات التى مضت فمد نستطٌع بشكل أٌسر 

 تباعأكانت سٌاسه كشؾ الحمابك للمسلمٌن حول ما ٌدور فى أفؽانستان أفضل، أم  هل
  سٌاسة الخداع معهم وتعمٌة الحمابك الواضحة عنهم؟

 واآلن إتضح كم كانت عوالبها وخٌمة على العرب واألفؽان  تبعنا سٌاسة الخداع والتعمٌةإلمد 
 .جمٌعاً بل على فرٌضة الجهاد نفسها

  معتدلٌنا، وأفؽانا عرب، األفؽانى"الجهاد" فى ة المادةوهل نجاوز الحمٌمه كثٌراً إذا للنا أن فا
  سمها ما شبت حرصاً ، لد تحروا الكذب أو تؽطٌه الحمابك أو تضلٌل المسلمٌن ، ومتشددٌن

 .ةعامز النفوذ أو ال، المال ، ةالشهر:وث ؼٌر الممدسثالمنهم على ال
  ولكن الخلط ، وؼٌر وعى عند البعض اآلخر ،وإن هذا الحرص كان عن وعى عند البعض 

 .ةلد حدث بٌن العمل الصالح واألعمال ؼٌر الصالح
*****************                                  

 فوضً جهادٌة                                      
                          

  وهو شاب. أبو زٌد التونسى رحمه هللا"بو العطاأ"نورد شهادة أخرى ألحد كوادر الماعدة وهو 
، ن بٌنناي لذا فإن أمثاله لٌسوا كثٌر،ب و منضبط ومنظمذ تونسى فى العشرٌنات من العمر، مه

. *  ولد تلمى تعلٌماً فنٌاً جٌداً 
 1419 جماد األول 16الموافك 7/9/98إستشهد صباح اإلثنٌن : أبو العطاء ، أو أبو زٌد التونسى          *

. وهو من لادة سٌاف  ضد مولع للعرب فى جبال مراد بٌن (مال تاج )              على أثر هجوم شنه رجال 
 . كم شمـال كابل25               على بعد حوالى 

  العرب هنان، وظهور ة جبلل آباد، حاله شرذمة من حالةبو عطاء فى فترة خاصأشارن 
 ستخبارات العربٌة إلالصراعات الحزبٌة الشخصٌة المطرٌة، وهى فترة تسللت فٌها أجهزة ا

  أو شرابها جاهزة، "ةمعسكرات جهادي"لى معسكرات العرب وبدأت فى إنشاء ،إ وؼٌرها 
 ."األمٌر" شراء أى نٌة ،فؽاأل اطرٌمة بمن فٌها  على ال

 . من العربةكان العمل العسكرى ٌزداد فشبلً، وسٌل المتلى الٌتولؾ، خاص
  معٌن جدد من شباب صؽار السن أهاجت مشاعرهوفمد إمتؤلت معسكراتهم دوماً بمتط

 الدولة االسبلمٌةو عن الشهداء والفتوحات ة الهادرةحادٌثها العاطفًأ وةمجبلت بشاور الملون
 .مر علٌهاآالتى هى لاب لوسٌن أو أدنى ولكن العالم كله ٌت

 عظم فى الشحن العاطفى مازال من نصٌب الدكتور عبد هللا عزام ومجلتهألوكان الدور ا
  ة، وضاعفت المنظمات األفؽانً"لهٌب المعركة"خرى مثل أتبعها بمطبوعات أ والتى "الجهاد"

 .                                          على نفس المنوال   ة السابرةمطبوعاتها العربً
  لمد كان عدد الشهداء العرب فى جبلل آباد فى تزاٌد مستمر، وكانت المعارن لد دخلت 
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 خبلق أل، بل اة فمط هى الضابعة، ولكن لٌست المسبولًةمنحنى عمٌماً ٌمترب من الجرٌم
 خفى الحمابك وواصل إستنفار الشباب أ (سبلمىإلا) فإعبلم بشاور .حساس بالمسبولٌةإلوا

  فتزداد الدماء المهدرة وٌكثر عدد الشهداء فتزداد، مثل جبلل آبادةلى جبهات فاشلإودفعهم 
 !!. التبرعات والمتطوعٌن 

 . الفساد والفشل والتضلٌل: عمادهاة منظمة لجرٌمةكانت حماً سولاً رابج
، جرامٌة أٌضاً إل وربما ا، الدامٌة ةعتبر دوماً إن إخفاء الحمابك هو أم الجرابم، فهذه الحلكألذا 

 . ما كان لها أن تستمر هكذا ببل تضلٌل الشباب المسلم وتعمٌته
 لىإلمد امتؤلت جبهة جبلل آباد تحدٌداً بعدد ضخم عن الشباب المخلص والمتحمس المتشوق 

فؽانستان فؤعطى ذلن زخماً هاببلً للتواجد الأرض أ واللحاق بمن سبمه من شهداء عرب على ةالشهاد
  فؽان تمرٌباً عن المتال الحمٌمى بإستثناء عملٌات تراشك مدفعىألعربى، فى ولت تولؾ فٌه ا

  ألن،سرله الؽنابم  مجردل فى هجمات ٌكون العرب طلٌعتها ةأو المشارن. بؤوامر باكستانٌة
 . وإذا طلبوا فنادراً ما ٌحصلون على شًء، العرب عادة الٌطالبون بنصٌبهم منها 

  فى جبلل آباد لتموٌةةستحوذت على نصٌبها من الجماعات العربًإفؽانٌة فمد ألما المٌادات اأ
  ودول الخلٌج، وكان سٌاؾة مركزها السٌاسى وإلستمطاب تبرعات العرب فى السعودي

 .سبك فى ذلن المجال كعادتهأل هو ا
فؽان مثل سٌاؾ وبعض الأ ةستبعاد أن هنان تواطإاً حدث بٌن المخابرات الباكستانٌة ولادإوال ٌمكن 

كبر لدر ممكن من العرب فى جبهات المتال، ولد ظهرت لرائألادة المٌدانٌٌن فى جبلل آباد لتصفٌه 
 بو العطاء من أن هجوماً أعلى سبٌل المثال ما ذكره .تفاقإلن كثٌرة على وجود مثل ذلن ا

 نهمإ، ولكن حٌن التنفٌذ وجد العرب ةكبٌراً تم التخطٌط له وشاركت فٌه مجموعات عربً
 حد، والنتٌجة معروفهأهداؾ المحددة لهم بٌنما لم ٌتمدم معهم ألحتلوا اأ الذٌن تمدموا وون الوحٌد

 . وهى  أنهار من دماء األبرٌاء العرب
.  ضربا من الببلهة(ةالمإامر)ولد تكرر ذلن بصورة متواترة تجعل تؽافل موضوع 

 .خبلص والشجاعة والفدابٌةإل فى اة، وؼاي"الببلهة" فى ة بالفعل كانت الضحٌة العربٌة ؼاي
 فؽان ٌضرب بهم المثل فى الشجاعةأل إستثناء فمد كان هنان لادة مٌدانٌٌن من اةولكل لاعد

 .مثال مهندس محمود، وساز نور، وخالد وخمٌنى و آخرٌن وؼٌرهمأخبلص، من إل وا
" ؼنابم" 1991باد عندما جاءت فى عامآ فى جبلل ة لمة المهزل"أبو العطاء"كما عاصر 

 من" الجهادٌة" جاءت مكافؤة على المساعدة ةسلحة وذخابر عرالًأ حرب الخلٌج من 
 ة العرب رحتل جزيإمرٌكى الذى دمر العراق وأل منظمات بشاور، لموات التحالؾ ا

 .مرٌكىألفوذ ا ولكن من أى نفوذ آخر سوى الن الكوٌت"وحرر "
 سلحة ضباط باكستانٌونألخرى حٌن صاحب تلن اأكانت فضٌحة سٌاسٌة رافمتها فضٌحة 

. رواح األفؽان والعربأتسبب فى المزٌد من الخسابر فى و ة بلػ تدخلهم حد الولاح
 أبا العطاء"، ولد كان "نسحب الباكستانٌون مرة أخرى ومعهم ؼنابم حرب الخلٌج إ ثم 

.  واحداً من الشهود
. 1990، وهى العملٌة التى شاركنى فٌها فى خوست فى عام "عملٌة المطار"ٌضاً أوٌذكر 

  ومن الذٌن عملوا .ستشهاده بلؽم فى جبلل آبادإبا تمٌم الذى ذكر حادث أ كان معنا أٌضاً 
.  صخرى وشفٌكةستشهدوا فى تلن المنطكإمعنا فى خوست و
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 :با عطاء عن ذكرٌاته فى تلن الفترةأٌمول 
".  بشهرٌن عزام عبد هللا.د"نحٌاز ولبل ممتل إلتواجدت فى جبلل آباد بعد ا

. مٌر ألوعبد الخالك كان اD. C للتعلٌم على مدفع (سرخ رود)لى إذهبت فً البداٌة 
  معBMأبو صالح الٌمنى كان مسبول العرب فى سرخ رود ، ولكنه وضعنى على راجمة 

  وكان المسبولةعلٌها مهمتنا فمط الرماي"شٌخ مصرى "على  كانوا ٌعملون عملٌات.بو تمٌمأ 
 .كم4،2 ة كنا نرمى من مساؾ،رحمه هللا، هو من جماعة خالص هو كومندان خومٌنى 

 للؽاٌة إستمرت العملٌة على شًةالمجاهدون لم ٌستطٌعوا التمدم على العدو الذى وضع رشاشات كثٌؾ
 .خ مصرى ٌومٌن ثم تولفت

  هاون وكانةلفترة لصٌرة ثم لتل خمٌنى بمذٌؾ(2فارم ـ )  فى"الفتح"لى مركز إثم ذهبت 
 سبوع من وصولى أ هو ٌحرن المنطمه فهدأت بعد ممتله، وكان ذلن بعد مرور ألل من 

 (.2فارم )
  العدو التى"سطاتوب"كان المجاهدون لد لاموا بعملٌة على أحد  (2فارم ـ )لى إفى ٌوم وصولى 

 . تكشؾ ظهر جبل لبا
 ا وجود ذلن ــستطبلعنإ ٌصاب بمذابؾ الهاون بدله كشؾ "لبا"كان مركزنا الخلفى من 

  التى كانت تكشؾ موالعنا، بعد ةستدلوا على تلن البوسطإالمركز فمرروا مهاجمته، وفعبلً 
 (.2 ـخٌبر)سموها أ التى ة الجدٌدةشتران فى حراسة تلن البوسطإلذلن بٌومٌن فكلفونى با

 وصلنا بعد المؽرب كان ظبلماً، ضعنا فوق الجبل النرى شٌباً، ولم تلبث أن إشتؽل المصؾ علٌنا 
 . والشلكات120بالهاون 

 مارة إل تولٌت أنا ا.مٌر الجدٌدأل أصابت اةسفل، نزلت لذٌؾأللى اإمٌر المولع ذهب أفى الصباح 
 . كان النهار هادباً سوى من رماٌات العدو علٌنا.وأنا ال أعلم شىء عن المولع

 . فى ثمر خٌل مع خط إمداده"لبا" للمجاهدٌن لكونه ٌكشؾ ةكان المولع مهم بالنسب
 المٌسرةة  من جهةكانت مجموعة لنا ذاهب، ةكتشفناها صدؾإ تسلل علٌنا لٌبلً ةثم حصلت محاول

 . لوضع ألؽام فكشفنا تسلل العدو علٌنا فردناهم بالرماٌات
 .ة بعد ساعتٌن من المٌمنةثم كرروا المحاول

  فى لصؾ شدٌد4 وجرحا من2 لكونه خطٌر جداً ولتل( 2خٌبر) سحب العرب من ةلرر اإلخو
 .كنا ببل خنادقو 
 . نواجه المصؾ والهجماتةفؽان لهم موالع فى الخلؾ وتركونا فى الممدمألا

  (3 ـخٌبر)ة علىـان عملًـهن: مرة ثانٌة ولالوا لنا نالى تورخم للراحة لمده ٌومٌن ثم دخلإذهبنا 
 . وجزء من الطرٌك الصاعد علٌه"لبا"وهى تكشؾ 

. ات تصحٌحٌةــن نرمى رمايأتفمنا على إ كانت العملٌة ؼٌر منظمة ،BMوضعونى على راجمه 
 ذا الراصد ٌطلب مواصلةإذن بذلن وإ صباحاً بدأنا الرماٌة ولكن العملٌة بدأت وكنا لم نؤخذ 9 فى 

 . نحن ال نعلم ما ٌحدث،وحسب طلب الراصد ولى ما لبل المؽربإالرماٌة فعلنا ذلن 
 والذى حدث هو أن مجموعة ذهبت مع كومندان خالد ومع عبد المجٌد مسبول العرب، وأبووابل

 ان فى الخلؾــفػألخوة المولع، وكان اإلإلتحم ا،فؽان والعرب أل التونسى وكان ٌنسك بٌن ا
 .مامأللى اإ والعرب 

 لتحموا حتى ٌشجعوا إ عرب، 3و أ 2 بو عامر الفلسطٌنى ومعهأحتى لبل المؽرب بملٌل، 
 فؽان وهو ٌحمل صندوق ذخٌرة فطلب منه ألحد األى خندق ومعهم إاآلخرٌن وتمدموا من خندق 
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 لؽامأفؽانى دخل فى حمل أللكن ا.فؽانى رفض ولال إنه ؼنم الصندوقألالعرب ذخابر لكن ا
 . وبترت ساله

لؽام وكان مأنسحاب، فدخلوا فى حمل إلفؽان بعد المؽرب تاركٌن العرب وحاول العرب األنسحب اإ
 لؽام، فتولفوا فى مكانهم أنهم فى حمل إلى إنتهوا إ .صٌب بطلمه فى رأسهأعهم زمٌل جرٌح لهم 

. الظبلم الدامس م حتى نزلــبو وابل الذى طلب منهم الثبات فى موالعهأتصلوا السلكٌاً مع إو
 التى هى خالٌة، ولكن الةسفل البوسطأتصال وكانوا إلنمطع اإتصال دابم معنا، وفجؤة إ وكانوا على 

 .لؽامألعاد إحتبللها لٌبلً، وصار العرب محاصرٌن بٌن العدو وحمل اأعدو 
 وةـخإللى اإاز وصعد ـده فانوس جـل فى يـتصل العرب مع كومندان خالد الذى حمإ

ً أل اه فحملة كبٌرةنفجر فٌه لؽم ولتله، وكان ذلن مصٌبإ المحاصرٌن، ؾ  فؽان وعادوا جمٌعا
 .به، تاركٌن العرب المحاصرٌن فى مكانهم

 . صؽٌرة فى للبهةخ لٌبى أصٌب بشظًأولتل مع كومندان خالد 
 جتهاد للخروج من الحمل،إلحاولوا ا،ن كان معهم عبد المجٌد الجزابرى وخوة المحاصرإلا

 العودة " صدٌك"ثنان من الحمل، بمى عبد المجٌد وطلب من إل، فخرج ا"صدٌك الٌمنى"وسار معه 
 .خوة واحد واحدإلخراج اأو

 جرٌح،1 لتلى،3ن فؤصبح هنان يثنإل مع شباب بنجبلدشى إنفجر فٌهما لؽم لتل ا"صدٌك"عند عودة 
 .، و بابس، والمعنوٌات متدهورة جداً   الجو بارد

 . لرب أذنه فترن المٌادة لعبد المجٌدةصابته طلكأصلى كان عبد الخالك الذى ألمسبول العرب ا
أوفى الصباح ونحن جانب الراجمة، إتصلت مع عبد الخالك وجاءت سٌارة وطلب منى عبد الخالك 

ً  12 شخص إلحضار المحاصرٌن وكان عددهم حوالى16ذهب مع أن   تركوا الذٌن  شخصا
 وادث الفاجعة، ومولؾـالحة من السبلح والجعب فى معنوٌات محطم المتلى والجرحى وحتً

 .فؽانستانأفؽان منهم، ولرر بعضهم مؽادرة أل ا
  فإكتشفنا العدو ورمى،، وال أبو تمٌم الذى كان معىةصعدنا الجبل وكنت ال أعرؾ المنطك

 . علٌنا فؤخذنا سواتر، وتحركنا من طرٌمٌن مختلفٌن
 خوة العرب متدنٌة جداً، لدرجة كنت أطلب من أحدهم أن ٌنزل فمالإلكان المبلحظ أن لٌالة ا

 .لال ال أستطٌع  ال أستطٌع فملت له أصعد
  وسحبنا المصاب وكان"بو عبد هللا الٌمنىأ . د"رسلوا لنا مدداً على دفعتٌن وصعد معناألمد 

ً أ 6 ٌحمله ة فى رأسه وحملناه فى نمالة به طلك  .شخاص، حملوه فى العاشرة صباحا
 مٌن ألى مكان إعلى سحبناهم ألالبنجبلدٌشٌون حملوا صاحبهم وؼادروا، تبمى لتٌلٌن فى ا

 .عٌاءإلحد لادر علً العمل من اأولم ٌكن 
 .رض ولرب العدوألن ذلن مستحٌل لطبٌعة اأن ندفن المتلى حٌث نحن للنا أالمٌادة طلبت 

  ولالوا نحن فى نصؾ الجبل ولم نستطٌعواتصلإفى الرابعة عصراً الذٌن حملوا الجرحى 
 . حمل الجرٌح

 .ة لدى اإلخوةلى إرسال ناس آخرٌن للمساعدة وظهر بجبلء ضعؾ اللٌاقإضطرت المٌادة إؾ
 .لى مولع الفتحإفراد والسبلح وتوجهنا ألخلٌنا المولع من اأ لٌبلً 9فى الساعة 

 تفمنا على برنامجإ و.ى نشاطأخوة فى الجبهة الٌمارسون إلتكلمت مع عبد الخالك على أن ا
 .مامٌةأللى الموالع اإ " الفتح"لى إ "تورخم" تدرٌبى من 

 سلحة،حتى موالع الهاون أل واةخوة على اللٌاقإللى تورخم لتدرٌب اإبدأنا البرنامج وعدت 
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 .ةهرولون للرٌاضيكانوا 
 لمو ،جبلل آباد كانت حتى ذلن الولت، بها جماعة واحدة تشرؾ علٌها هى جماعة أبو عبد هللا 

 ".لاعدة" ٌكونوا كلهم 
  عملها ة، التى لم ٌكن ٌرضى الكثٌرون عن طرٌكةكثر المشرفٌن هم من الماعدأوإن كان 

 ستٌاءهم كانت مٌزانٌة الطعامإبسبب برنامج التدرٌب الذى ألزمهم به عبد الخالك، فؤثار 
 . )!(كثرألشخص على امبه  نصؾ ملٌون روبٌة شهرٌاً مع أن العدد كان فمط 

  كان اللحم ٌومٌاً لكن عبد الخالك جعل .بو عنتر ٌسجل مطالب المراكز وٌوزعهاأ كان
 اب التىـسبأل، وكان ذلن من ا"دارةإلا"اللحم ٌوم بعد ٌوم، وجعل توزٌع الطعام عن طرٌك 

 .ةنفصال وعمل مراكز منفردإللى اإت الكثٌرٌن ـ دع
     " عزام عبد هللا.د" الوضع هادئ جداً بعد لتل خالد وفى نفس الولت لتل ظل شهر ةلمد

 .ا كومندان خمٌنىم ولبله
 . المصؾ ٌمتل شخص ما من العربةحباط فى المنطمة وهدأت، وٌوماً بعد ٌوم نتٌجإلساد ا

 .فؽانأل عبد الخالك، لم ٌكن مستعد ألن ٌشن عملٌات بشكل منفرد بدون تنسٌك مع ا
 . موجودا"أسامة "بو عبدهللاأولم ٌكن 

 مٌر وعبد الخالك ألعندما وصلت جبلل آباد كان هو او "خوانىإ "بو ٌاسر العرالى أ كان #
 .مساعداً له

  ٌحاولون السٌطرة على لٌادة المسلمونخوانإلمارة، حٌث كان اإلكان هنان صراع على ا
 . جبلل آباد،كانوا ٌعملون مع أبو عبد هللا سابماً بدون مطامح لكن بعد مؽادرته بدأ التطلعات

عطاء اإلً بشاور للعبلج فوضع خلفا له عبد المجٌد الذى ركز على التدرٌب وإ ؼادر عبد الخالك #
 بوٌاسر  أإستمرت إمارته شهر ونصؾ وجاء أمر من بشاور بؤن ٌمسن.لدورات لئلخوة 

 .بو حفص وأبو عبٌده وحتى ولتها كان العرب جماعة واحدة أمر من طرؾ ألمارة،واإل ا
  وبدأ لتنشٌط العمل العسكرى،وعملوا( 1990عام)وصل أبو ٌاسر بعد رمضان مع بداٌة الصٌؾ 

 . عدة عملٌات فى تورؼار وجهه لبا
 .دارته للوضعإسلوب إكان هنان خبلؾ على أبو ٌاسر و

 لى خوست، وبعد شهرٌن تمرٌباً بدأت عملٌة مطارإثناء خرجت من جبلل آباد وعدت ألفى تلن ا
 (.90المطار ) خوست 

 . بعد تركى جبلل آباد توالها أمراء كثٌرون مثل أبو صالح ثم عبد الخالك#
 . ظهرت تنظٌمات جبلل آباد،1990واخر عام أ ، ةبعد عملٌة المطار بشهرٌن ثبلث

 نفسهم، إبن الخطاب كان ٌعمل منفرداً أ  بدأوا تجمٌع "بو عبد هللاأجماعة "ى المسمون جاجلدماء 
 من  وٌحاول تجمٌع الشباب لعمل مركز كان ٌتحرن من مركز الفتح وٌجمع شباب الجزٌرة

لٌصبح لابدا  عمل خطاب مع المجاهدٌن الطاجٌن ثم توجه إلى الشٌشان}. المراكز وفتح مركزاً لهم بمٌادته
 .  {كان بشكل ما، مشروعا منافسا ألسامة بن الدن. للمجاهدٌن العرب هنان حتى تمكن الروس من لتله بالسم 

  . لبعض العمل العسكرى"تورخم" فى ة فى ذلن الولت كان عندى مشروع فتح ورش#
 (.2ـفارم )فتتح عبد المجٌد لنفسه مركزاً فى أتحرن بٌن بشاور وجبلل آباد فى تلن الفترة أوكنت 

 مراءأل حول اة ومنمسمةوضاع مضطربألمٌراً فى ولتها على جبلل آباد واأٌوب أ كان أبو #
 ، وتم ةبو أٌوب أصبحت المحاور رسمًأ وبوصول ،"ةلاعد" عز الدٌن ،"خوانإ"بو ٌاسر أ ما بٌن 
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 . الخ..عبد المجٌدلخرى ألخطاب و" ةسري" . مجموعاتاالسراي"تشكٌل نظام السراٌا 
ة  فحصلت صراعات ومشادات رهٌب.مٌر وبرنامج وتدرٌب وتموٌل خاصأكل واحده لها 

 .تهاماتإ وتجرٌح و
 .مراء بعض السراٌا سٌبٌن جداً أسوأ فترة مظلمة فى تارٌخ جبلل آباد، كان أكانت 

ة عمل بها حاول أبو ٌاسر ضمها معه لكن أبو حفص جعلها مستملأ التى ة جزبٌة الورش#
 .ة تابعة للماعد

 لٌهإخوة فى الماعدة فذهب إلسلوب عمل اأ وؼٌر راض عن ،عبد المجٌد كان فى الماعدة 
 نها ؼٌر مجاهدة وال تهتمإخوة ضد الماعدة وإلفكار اأخوة الماعدة، وهنان حول إكثر أ

نتابج اإلنتخابات  عبد المجٌد عاد إلى ببلده الجزابر لٌشارن فى العمل المسلح ضد الحكومة التى ألؽت}.فرادأل با
 .{ التى فازت فٌها جبهة اإلنماذ،ولد لتل هنان

 ى، مسن العملجاج من جماعة الجهاد وكانت لد بترت رجله فى "عثمان الصؽٌر" االخ #
  ةفؽانستان، وأن المضًأحسست أن له توجه بعدم العمل فى أ العسكرى داخل الماعدة، 

 .ننا هنا نتدرب ونستعد للعمل فى ببلدناأفؽانٌة خاسرة وألا
 . أبداً وال أدرى كٌؾ كانت تسٌرةمور كانت ؼٌر مرتبألختصاراً اإ

 مورأضطربت إ ولما كان أمٌراً للعرب  ،نجنٌر محمود إلفؽان واأل أبو أٌوب طول ولته مع ا#
 وتحصٌل على  فكان لكل سرٌة برنامج عسكرىلسراٌا العرب وزادت مشاكلهم الداخلٌة بٌن ا

  وبدل التنسٌك، الجماعات ، بٌن السراٌا ةكانت الحساسٌة شدٌد. تموٌل خاص من الجزٌرة
 .ة خاصة مستملة جماعةصبحت كل سريأ 

  من العمل ومسكت BMبو عبد الرحمن أ أول عودة أبو عبد هللا من السعودٌة، صرفوا #
 . بشاورة محله ورش

 ؼلمنا أخرٌن فى تورخم ثم ألنا بشاور تركت اأ ولما عدت "ةالورش"كنا ثبلثة فى تورخم 
 . والذهاب من ولت آلخر للعمل بها،بمابها محلهاإورشه تورخم مع 

 .خبار التسٌب الحادث هنانألى إستمع أن ظللت إتصال المباشر مع جبلل آباد، وإلثم فمدت ا
  : رحمه هللا" أبو تمٌم"ستشهادإ ةلص

فى فترة حاول العرب تنشٌط العمل العسكرى فى جبلل آباد خاصة بعد وصول الؽنابم من العراق، 
 . كثٌرةDC، مدافع ةشاحنات ضخمة وبٌكبات وذخٌرة وأسلحة ومدرعات مجنزر

 .ولألكان الباكستانٌن بؤنفسهم موجودٌن على تلن المدافع فى الخط ا
 لتحام للسٌطرة إ سرٌة عبد المجٌد كان لدٌها مهمة .فؽان وعربأبدأت عملٌات مشتركة 

 ."2ـخٌبر " أسفل 11على الفرله 
  فى أول ٌوم دخلوا من". كارتى كاس"كانت الخطة هى الدخول من وادى عبر جبال 

  مع ةصعد على تب. ٌر المكىببو الزأ، فى نفس الٌوم لتل ة من ممر الفرقةلى ممربإ الوادى 
 .ةنسحب الناس ثم توفى بعد فترإ فبترت رجله ؾة كانت ملؽم82مدفع 

 فؽانى وعادوا الٌومأخوة العرب التى عبرت كارت كاس كان زعٌمها شخص إلمجموعة ا
 صابه لؽم، لمد بث العدو ألؽامه فى اللٌل فى أفؽان أل التالى من نفس الطرٌك ولكن أحد ا

  لؽمةحضار المصاب، كان ٌثبر الطرٌك بالسٌخ فضربإلبو تمٌم أمس، دخل ألطرٌك ا
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 .ةصابته كبٌرإ وكانت 
 .نسحبواإكمال الهجوم ؾإلم ٌستطٌع المجاهدٌن 
 المجاهدٌن   فؤخبرهم فلؽموا الطرٌك وسمعت أنةفؽانى كان عمٌبلً للحكومألسمعت أن الكومنان ا

 .لتلوه فٌما بعد
ة ستمرت ثبلثه أٌام والؽرٌب أن المدفعٌة التى جاء بها الباكستانٌٌن كانت صامتإ هذه العملٌات #

  أن الجٌششعرت كل مدفع بجانبه باكستانى الٌعمل شٌباً،DC تماماً، مدافع كثٌره جداً نوع 
  كان هنان ممر لٌادةة ولحكومة المإلتل ممر  كان ألن لرب تورخم ، الباكستانى ٌتدرب

 . باكستانٌةلٌادةبه ة  ملٌم مخندق50ط عٌار / محاط بمدافع م
 . لم تشارن فى أى عملةكذلن المصفحات المجنزر

 .ةستسلمت المدٌنإ تجمد الوضع هكذا حتى بدأ مشروع تورؼار الذى ظل ٌتؤخر حتى #
  فكانت العملٌات،لى لرب الطرٌك العام وهو مالم ٌكن موجوداً لببلً إكانت طرلاً لد شمت 

  ة كانت الخطة الهجومٌة على بعض بوسطات فى الطرٌك وكان هنان لري.ة ستكون سهل
  من هنان تتحرن ة، وكان العدو ٌتمركز بها للحراسة، وٌترن المافل"طرق كابل"لى الٌسار إ

 .ة وكان من المتولع أن تكون ناجح،ن ٌحتلوا المرٌة تلنأ، فمرر الجمٌع ة شاحنةشاحن
 سبوعٌن ثم ماطل تدرٌجٌاً وطلب إ فى العملٌة وطلب مهلة ة سٌاؾ كان لد وعد بالمشارن

 رض ولال البد أن تمؤل دٌزل لبل العملٌاتألدخال دٌزل، ووضع خزان بترول فى اإلمهلة 
 بو عنتر ٌعمل فى ملبه فى رحبلت مستمرة أ وظل (!!لترمابة ألؾ  ) وكانت سعة الخزان 

 .عبر الحدود بواسطة تانكر بترول
         (بو العطاء أ الشهٌد ةنتهت شهادإ )                        

  ***************                                
 إفتتاح الممـبرة                                  

 فما أن تشكلت حكومة . الضجة التى رافمت معارن جبلل  آباد كانت كافٌة ألثارة الرٌبة      
  فى ، المحلى  وعبلم الدولىإلصبح اأشتعلت جبلل آباد، بشكل هستٌرى، وإ حتى (روالبندى)

  الهم لهم إال جبلل آباد، التى على وشن السموط وكابل(ةالجهادي) ومجبلت بشاور ،باكتسان 
 . التى تنتظر دورها

لى جبهة جبلل آباد، وكنت أإمر عن ذلن الحد بل دفعت منظمات بشاور بآالؾ الرجال أللم ٌتولؾ ا
 تورخم"لى إ وهى تمع فى بداٌة الطرٌك الذاهب ،سكن فى بشاور فى منطمة حٌاة آباد أٌامها 

 من  شاهد الشاحنات الضخمة وهى تجمع الرجالأة عبر ممر خٌبر التارٌخً فكنت ي الحدود"
 الصؽٌرة تضخ  فوق السٌاراتةفؽان، بٌنما مكبرات الصوت المحمولألمخٌمات المهاجرٌن ا

 .، على هٌبة أناشٌد أو خطب وهتافاتة من الحماسٌات الصاخبة كمٌات هابل
 سعاؾ تصرخ إل بدأت سٌارات ا حتىٌامأرحلت عشرات الشاحنات صوب الجبهة، وماهى إال 

 رض بؤلصىألوتولول لادمة من تورخم وفى جوفها جثث وإشبلء وجرحى ممزلون، وهى تنهب ا
 . ما ٌمكنها من سرعة ولد أصٌبت بعض السٌارات بشظاٌا وثموب

 الً ونهاراً،ــسعاؾ والمصابٌن فى سٌل مستمر لًإللم أر فى حٌاتى كل تلن الكمٌة من سٌارات ا
 . المستشفٌات فى بشاورت متؤلإ حتً

 .صاباتإلسباب اأولٌس هنان بالطبع أٌه إحصابٌات عن المتلى والمصابٌن، وال عن 
 رسلتها موسكو لحكومةأكانوا ٌمولون للصحؾ أنها صوارٌخ سكود، والطابرات الجدٌدة، التى 


