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 ونصلي على رسوله الكريم، ثم أما بعد؛ هنحمد

خيباار" ب كلياا  ماا  "و "أورگاازا "و ""كاار  الزيااارا ال ااي  مهااا ب ااا تلااى و يااا  فيمااا يلااي ر رياار عاا 

. وال ي بدأ  في الياو  الرابام ما   ا ر ىماا ى -حفظ م هللا-عبد المهان" ومجلس الشورى "المال / المسؤول العا 

 هـ وان  ت به اية اليو  الرابم عشر م  الش ر نفسه.1429اني لعا  الث

 بد م  عرض أهداف الزيارا وهي:و بل أن أ رع في ال  رير،  

 معرفة الطريق معرفة ىيدا. -

 تيجا  محطا  في الطريق. -

، وحااث م أو رلمااس ماادى اساا عدا هم  ساا  بالها فااي ماام  ااا ا الج ااا  فااي هاا ه ا ماااك  تنشاااا الاارواب  -

 .-سر، أو مراكز ردريب، أو اس  بال أفرا سواا أ  -ط  م مها

 ال عرف على المهط ة وىغرافي  ا. -

 : "ك ر  ":أو ا 

الطريااق تلااى "كاار " ماا  "مياار علااي": ماا  سااو" "مياار علااي" تلااى "بلهاا   خياال"  خاار ن طااة فااي  -1 

 " مالي".

يسا غر" نحاو سااع ي  ما  سلكها الطريق العا ، وههاك طريق خلفي م  ى ة يمي  ال اهب، عبر الوا    

 "مير علي" تلى "بله   خيل".

 "زراميال": ن طة رف يش مف وحة، ول ا طريق خلفي ع  يميه ا. -1

 "ررخو با ": ن طة رف يش مف وحة، ول ا طريق خلفي ع  يميه ا. -2

 "بوبا ": ن طة رف يش مف وحة، ول ا طريق خلفي ع  يميه ا. -3

 خلفي ع  يميه ا."سبي  وا ": ن طة رف يش مف وحة، ول ا طريق  -4

 ىل ى ة اليسار."َ وا": ن طة رف يش مف وحة، ول ا طريق خلفي بالر   -5

 "كابل خيل":  رية. -6

 "    خيل": ن طة رف يش مف وحة، ول ا طريق خلفي ى ة اليمي . -7

، وسااايررب في اااا بيوراااا كمحطاااة أولاااى "1"الشخصاااية أولاااى  : وفي اااا " ))محطاااة "بلهااا   خيااال -8

 لالس راحة. 

"ر ل" المهط ة الحكومية وأول مديهاة فاي "كوهاا "، و لا   ةفي رعدي "1خصية "الشم   ويس فا 

 "1"الشخصاية ف هااك طرياق خلفاي ما   رياة  . وأماا فاي أو اا  ال قاييق،خالل الف را المف وحة حالياا 

يل اا  حااول المديهااة وال لعااة، ويعااو  للطريااق الرساامي ويل  ااي ماام ر اااطم سااكة ال طااار ماام الطريااق 

طريق يماي  الا اهب، ومدراه سااع ان. أماا فاي الحاا   الشاديدا ال قاييق، فا ن ههااك اإلسفل ي. وه ا ال

ساااعا ، يصاال تلااى  ريااة  4-3ماا  ى ااة اليسااار ماا  مهط ااة اساام ا "ساابي  راال"، مدرااه ماا   طري اااا 

 في أول "كر ". "2شخصية ال"

 "ر ل": مديهة في الطريق، ل ا الطريق الخلفي السال   كره. -9

 ا سكة الحديد."رحمة  اه":  رية رمر ب  -10

 "سرور خيل":  رية. -11

 "رور سم ":  رية. -12

  ااقق، يادخل السااقر  3" و به": ضاحية كبيرا على الجسر، وم   اخل "سو"  و به" وبعد نحو  -13

ى "رااارور "، وهااي  ريااة لليسااار، ثاام ياارري  ااارع فرعااي لليمااي  تلااى "زرگاار "، ومساا  يم تلاا

 ، وسيرري  كرها."2"الشخصية 

أول  رياااة فاااي و ياااة "كااار "، "، وهاااي 2"الشخصاااية ة  : وفي اااا نيااا"راااارور " ))محطاااة ثا -14

رصااوير فااي الشااري  ا ول عهااد الهاازول ماا  الساايارا، يلاابس عمامااة سااو اا،  "2"للشخصااية و

أب"، و لا  لل عارف علاى وى اه. ور ام ىوالاه: -وي حدث مم  خص يجلاس فاي داهدو" "البيا 

هزا بحوزره. وهاو ماررب  ب اا ا وأنصاار  . و د أبدى اس عدا ه لالس  بال، ولديه بيو  ىا1الر م )

،  لدياه مجموعاة "3"الشخصاية رهم أبادوا اسا عدا ا للخدماة. ماه م ال  يها ببعق م، وك ل  هم بدو

 . 2الاار م م ارلاة فاي أفغانسا ان، وهاو ماا   او  " مكااني" واسام مهط  ااه "گهادل"، ور ام هارفاه: )

باي، يصال ها ا الطرياق تلاى "ساده"، بعقاه تسافلت وبعقاه ررا ودلها تلياه بعاد أن سالكها طري ااا 

وهي مديهة ربما فاي حجام "ميارا   ااه"، ل اا ساو"، وب اا  لعاة كبيارا للميليشايا، وبها  مررناا باه 

عاد أن ، ب ام في اا المديهاة مهط اة فسايحة وواساعة ىاداا مرري ، وللبه  طر" خلفية. والمهط ة ال اي ر

و"سده" في ا حالة الك ربااا ىيادا رشابه  ا. وىغرافي  ا أ د م  "سده".سلكها طر ا وعرا بالهسبة له

-ول اا طرياق رسامي ما  "رال" تلي اا، يمار ب ارى ومادن داغيرا حالة الك رباا في "مير علي". 



الطريق  د  طم م   بل الشيعة في مهط ة "علي زاقي" بسبب ا ا باك  ه ا . ولك -راىم الخريطة

لل عرف على ىغرافي  ا وحال    1". ك ل  يراىم ال صوير ر م ))22الشخصية اف عله أدحاب "

 الطريق المسلوك م   بلها تلى "سده".

". بي اه  اخال الساو"، ويبادو 4"الشخصاية في بيت رىل طيب اسمه  "3"بالشخصية وفي "سده" ال  يها 

"، كان يدرس فاي " ل مساجد" المساجد ا حمار، وكاان مما   ارال مام 5"الشخصية الحال. وله اب  اسمه ميسور 

أن يخرىوا ويهجوا برنفسا م  . ثم طلب مه م "عبد العزيز غاز "-رحمه هللا- يد غاز " ح ى   ل الشيخ "عبد الر

ويحمال كثيارا ضاد يجيد العربية، وفيه سيما الخيار،  -"5"الشخصية راسة فيما بعد. والعمل في الدع  عطل لئال ي 

" 4"للشخصاية مساؤول الادف ر. و هاو باكس ان، وهو م  طلبة "سده" ومراب  في  ف رها أما  بااب بي اه، بال ربماا

هاد " مجا6الشخصاية "، و"7الشخصاية ا  للعمل، واب  ثالا  اسامه "" أرسله لإلمار6الشخصية اب   خر اسمه "

" دااحب 5"الشخصاية في "سده" و كاد مهاه ابهاه " يمك  أن يكون نواا ا نصار 4"الشخصية وطالب. ال صد أن 

 المسجد ا حمر.

، و هبهاا معاه تلاى  ري اه علاى بعاد سااعة -أسالفها-" كماا 3"بالشخصاية هاا ال  ي "4"الشخصاية وفي بيت 

نص  م  "سده" بارجاه الشمال الشر ي. و ري ه، بل  بل ا ب ليل، مهط ة وعرا وىبلية ل رب اا ما  "راورا باورا"، و

 اام أب" للودااول تلي ااا. وزرنااا مدرساا  ا وبي  ااا وك ربامهااا ىياادا ومياه ااا غزياارا، ح ااى أن-ورح اااإ تلااى "بياا 

 واسم أرزها "غٹ سبي "، أ  الكبير ا بيض؛ كان ه ا اس طرا ا.  يزرعون ا رز في رل  الجبال.

" ارج هاا ى اة الجهاوب ما  مهط  اه عبار طرياق ىبلاي وعار نسابيا، وفاي ىازا 3"الشخصاية بعد زيارا 

هم، وفي اا كا ل  يسير مهه خلفت ا مطار وحال وطيها، ح ى مررنا ب رية "ماماا زاقاي" وفي اا أنصاار سايرري  كار

 " مااام  اااير زاقاااي" فاااي  خااار حااادو  "كااار". ثااام رجاوزناهاااا تلاااى "علاااي 22الشخصاااية أفااارا   ليلاااون ي بعاااون "

"، أحاب أن 8الشخصية "، وهو أنصار   ديم، و بل أن أفصل في موضوع "8"الشخصية "أورگزا "، و صدنا 

ف او أكثار اسا عدا ه لا ل ؛ أماا فاي  ري اه " على ررريب أماك  حول "سده" فربادى 3"الشخصية أ كر أنها ارف ها مم 

 .-تن  اا هللا-اس عدا ا 

 اير زاقاي"، وهاو أنصاار   اديم ويع بار ))محطاة ثالثاة   تن لاز  " ما  "علاي 8"الشخصاية تلى عدنا 

 ورا تلاى  بال عاا  ما  راريخاه،  25ا مر. وكان في ا عوا  السااب ة يادير معساكرا لل ادريب فاي بي اه.  رب فياه 

ه كانات تحاادى الادورا   ااد ان  ات  باال يااو ، و هباوا للجباال لل طبياق العملااي. والرىال كاا ل  مساا عد وعهادما زرنااا

ناه بعاد أن ان طام ا رصاال مام لالس  بال والهصرا، و د  كر لهاا مشاكلة ربماا ما  المهاساب ال طار" تلي اا، وهاي أ

روبيااة مصاااري   1000" كااره أن يو اا  ال اادريب، فرداابم يطلااب مماا  يطلااب ال اادريب 9" فاا ن "9الشخصااية "

وطلاب  ل  وأبدى رحرىاه ما  ها ا،  "8"رري  تن لم أهم. ف كر لها طعا  و راب ونحوه ويدربه؛ و د ركرر  ل  م

 ". وأنا أميد ه ه الفكرا.9مبا را تن كان ههاك خالف مم "مها أن ن صل به 

؛ ولكا  وسرعو  لابعض المعو اا  والمشااكل عهاد ال طار" تلاى وضام الطلباة فاي "كار " و"أورگازا "

 الحدي  اآلن ع :

ار هار" كل ا ر ريبا، " الوزان"، وراىم الخريطاة "پاإ خيل"، "پمهاطق الشيعة: "علي زاقي" كل ا،  -

 لل وضيم.

 لعااة البهكااا  وال ااالع: " باار "  لعااة ميليشاايا كبياارا، "علااي زاقااي"  لعااة ميليشاايا كبياارا، "أروالااي" - 

 ي   لبوا الحافلة، "بار هار"  لعة للجيش والسالح ممهوع في ا. الش داا ال -أروالي-بيرا؛ وفي ا ميليشيا ك

ىغرافي  ا: ر ميز المهط ة ب قاريس ىغرافية وعرا، ىبال ركسوها الغاباا ، ور ام فاي ىهاوب الو ياة. -

السام ي  م وسطة ا ررفاع، ثام ربادأ با ررفااع ح اى يصال العلاو ماداه فاي الشامال والشامال الغرباي، وها ي  وهي 

م ماا يكا  ما  أمار، المهط اة رشابه "مساعو " كثيارا، وخصوداا  . 2500"رورا بورا" واررفاع ما نحاو يحا يان 

 "مكي " و"كاني گر " لك  مم مسااحا  مف وحاة  اساعة يكساوها العشاب فاي بداياة الصاي  بشاكل ملفات وراقام.

 " تلى "رورا بورا" أ صى الشمال.2"الشخصية وههاك طريق ررابي م   رية 

 

 ": زا"أورگ ثانيا: و ية

" في "علي  ير زاقي" بماا أن اا علاى حادو ها، و لا  عبار داعو  8"الشخصية الحركة م  بيت  كانت

س باه. وبعاد الوداول لل ماة ربادأ أ اجار الصاهوبر ا  زاقاي" ما  طرياق تسافل ي   بارىبل بعد المرور على "خاد

الودااول لل مااة مررنااا ب اارى دااغيرا  بااالظ ور، وماا  المعلااو  أن ااا   رهباات ت  فااي المهاااطق المررفعااة ىاادا. بعااد

. وهي  رية -راىم الخريطة-ومهاظر راقعة ررخ  ا لباب. ح ى ودلها تلى  صبة ه ه ال مة، وهي  رية " بور " 

، فاي وسا  وا  رحاي  باه الجباال ما  كال ناحياة ت  م وسطة وب ا سو"   برس به بحجم سو" " اره خيال" ر ريابا 

أهل مهط ة "باغ" وما حول ا م  و ياة "خيبار" حيا  أن اا أ ارب ساو"  -هط ةسوى أهل الم-مدخله. وي سو" مهه 

تلاى "بااغ"، وبياه م وباي  " باور " ىباال ل م. ويررون علاى الادواب لحمال مشا ريار م، حيا    رصال السايارا  

و" و" باور " عهاد الحادي  عا  "خيبار" حيا  أن اا أ ارب ساو" ل ام. والسا -بااغ- اه ة. وسايرري الكاال  علي اا 

   .أورگزا 2وران في )مص



" م  الجمعية في الطرياق، وأرسالها تلاى ابهاه وكاان 10"بالشخصية " بور " ال  يها  و بل الودول تلى

"، 9الشخصاية " ىيادا ويعرفاه "11الشخصاية رفه " اددا اى ماعا للجمعية. وهو رىل أنصار  طيب و ديم ويع

هاه، وفاي يمكا  اع بااره ))محطاة رابعاة  . وال  يهاا باب" أثهاا مكثه فاي " باور "، و11لشخصية وكان بي ه بي ا "ل

":  اقاد مجموعاة ما  "زرگار " 12الشخصية " -ر في المهط ة وهم: أ" ال ا ا وا نصا2"الشخصية بي ه ىمم لها 

". وله عال ا  ىيدا في "أورگزاقاي" 23" ان  اما "ل23الشخصية ل     ل  ارل "وهو رىل ىيد ومجرب، وهو ا

": أنصااار  ىيااد وخاادو ، ماا  " بااور "، 13الشخصااية " -أو ماا  طاارف "كوهااا ". ب ماام أنااه ماا  "كاار "

فااي الطريااق تلااى  " ماا  "فيااروز خياال"14الشخصااية كاا ل  " -ومعااروف ماا   باال "أبااي بصااير" و"حماااس". إ

 -"خيبر"، وهو طالب علم في السهة ا خيرا، ورأيها  ري ه وبي ه، وأبادى اسا عدا ه ل حقاير البياو  وا سا  بال.  

" أحد ال ا ا فاي "ماماا زاقاي" وهاي فاي "كار " علاى حادو  "أورگزاقاي". 16الشخصية  " ناقب "15لشخصية ا"

 ه فاي "زرگار "، و"كااهي" ها ه فاي "كوهاا " سا" م  "كاهي" وله بيت في "ههگاو" ومدر17"الشخصية  -هـ

 .-راىم الخريطة-و"ههگو" ك ل  

 أما ىغرافي  ا "أورگزاقي":

ىزق ا الشمالي والشامالي الغرباي وكا ل  أىازاا ما  ىهوب اا، ولكا  مام  ف ي ىبلية وعرا خصودا في

اك ساا ه ه الجبال بالغابا  والخشب والصهوبر. وكلما ارج ها  ار ا فا ن الوعاورا ر ال ح اى رصابم أ ابه بطرياق 

ما   ك و "، و ل  على حدو ها مم "خيبر" بعد الهزول م  "ىبل كبير"، ويمك  مراىعة ال صاوير  -"خيصور 

أما الطريق المسلوك م  " بور " تلى "فيروز خيل" ف نه وبعد الهازول ". 14الشخصية روز خيل" بعد بيت ""في

م  ىبل " بور " السال  ال كر ف نها نهحرف لج ة اليسار نزو  ح اى نمشاي فاي طرياق ماواز للطرياق الوادال 

ليااواز  كمااا  كاار   90ºة تلاى " بااور " ماا  أول  مااة الجباال، وبعااد نحااو نصاا  ساااعة أو أكثاار، يهحاارف بزاوياا

كااان عليااه ا   ااال بااي  السااهة  رحاارس  بااراا  -ميلشاايا-، ياارى م اار للحكومااة 90ºطريااق " بااور " وعهااد زاويااة الااـ

يرية" يمهعاون الشايعة ما  الشارك، ف امات الميليشايا بمهام الفاري ي  ما  الوداول بوالشيعة، وكان السهة م  "البهج

-تلى "خيبر" ف ن  رى الشيعة ررى يمي  الطريق وبعد اله ار ر ريباا تليه، وم  ه ه اله طة وتلى الطريق المودل 

 .-راىم الخريطة

 الطلبة في الو ي ي  "كر " و"أورگزاقي":

فاي  رشااب  ماوضع م في ما م شابه ىدا، وأ  رح أن ردمجا معا خاالل عملهاا ال اوفي ي باي  الطلباة، لشادا 

 أورگزاقي"لاـ"هاو عاد  وىاو  حادو   يكون السبب الارقيسم في ا، وربما ظروف ما، ك ل  رداخل الطلبة مم بعق 

 مم أفغانس ان فيقطر الطلبة م  "أورگزاقي" تلى ال هسيق مم أهل "كر " لل  ال في أفغانس ان.

" 22الشخصاية "، و اا  "2"الشخصاية  اا ا، ماه م  8-7وع  حال "كر " ف نه  د كان في اا  اورى ما  

" ف سبب ه ا 20الشخصية  " و"19الشخصية  " و"18الشخصية  وهم: "باس  طاب ثالثة مه م بالمال والسيارا  

 ".2"الشخصية علي م فرفقوا، ومه م  " على غيرهم ما عرض22الشخصية ب فك  الشورى. و د عرض "

موع اه ب ياا ا  ااب " ومج22الشخصاية والهاس في "كر " و"أورگزاقي" رقاي وا ىادا ما  رصارفا  "

ير عامي   يف ه في  ي  هللا  ايئا، و  فاي أيسار المسااقل، ويبادو أناه م  اور "، وا خ21الشخصية دغير اسمه "

في رصرفاره، وك ل  بعده ع  أميره والمولوياة يدفعاه لابعض ال صارفا  ال اي أثاار  حفيظاة الخاوام والعاوا ، 

 :ومه ا

 هاار  أ ى راپ-اف عال   ال مم الشيعة في مهط ة "علي زاقي" على الطريق الرسامي )ر ال -1

لااق هاا ا الطريااق ماا  طاارف الشاايعة. وهااو الطريااق ا ساا ل وا ساارع تلااى حاادو  تلااى غ

 أفغانس ان، ويقطر المجاهدون حاليا لسلوك طر" وعرا ىدا عهد ال هاب  فغانس ان.

سهة م  أىل سالحه في الطريق بي  "كر " و"أورگزا " مم  70-60  ل خيصدار عمره  -2

وا فاي   اال مام الطلباة أو ضاي وا علاي م فاي العلم أنه   الخيصدار ههاك و  الميليشايا  خلا

  يا. وه ا مما ثبت عليه، أما ا ولى فمش ورا، وأما الثانية فم ر هو ب ا وأعله ا بعق م.

"، ولكاا  رهو اال هاا ا كرحااد أسااباب 21" و"22الشخصية لااـ"أمااا الثالثااة فر اا  فااي نسااب  ا  -3

رگزاقاي" رقايق الطلباة والعاوا  مه ماا، وهاي خطا  مدرساة فاي مدرساة للبهاا  فاي "أو

 السالفة." 21ت  ممارسا  " ولعل الهاس    ليل لدي م

يرحبون بالطلبة ويحبون م، و  يمك  الحكم  بل أن يما ح   -كما يبدو-وم  ناحية العوا  ف م  -

 كرناهم "، فا10"الشخصاية  كرهم في بيات  اى ماع ال ا ا وا نصار السال  ان  زنا الهاس في ه ا، و د

بقاارورا اإلخااالم وا رحااا  رحاات رايااة واحاادا، واساا  طاب العااوا  وراارلي   لااوب م، ونباا  العهصاارية 

 والحمية الجاهلية، وهللا الموفق.

اهب ا، و اد طلبات " أعلام مهاي بحاال المهط اة وريارار اا وما 11الشخصاية وبشكل عا  فا خ "

ولك  لم ي س  لها  ا" ضروري9"بالشخصية مهه ر ريرا خادا ب  ه ا مور ي دمه لل يا ا، ك ل  كان الل اا 

 " أيقا، وهللا المس عان.24الشخصية ب"في ه ه الزيارا، و  الل اا 



فاا ني   أخفااي أنهااي فوىئاات بعااد  الاادورا  ال اقاال الاا   ع ااد فااي  أمااا الهاحيااة العسااكرية: -

لو ي ي  للبش ون م  أهل المهط ة وغيارهم. وعهادما سارلت بعاض ال اا ا عا  حااى  م لل ادريب، أىاابوا ا

" أثاار وى ااد طيااب فااي هاا ا 9" و"11الماادربي . وكااان لنخااوي  "باارن م مك فااون ماا  ناحيااة ا ساالحة و

 المجال، نسرل هللا أن ي  بل م  الجميم.

القااه فااي الهصاارا وى ااده فااي ال اادريب " لع يدرااه وب8"بالشخصااية  هااا با ه مااا وأودااي ه -

" الا   ي مياز بحسا  العال اة مام ىميام 2"بالشخصاية  ، وكا ل  أوداي-نحسبه وهللا حسايبه-وتخالده 

الماا اهب، ولاايس لديااه ت ااكال ماام أحااد، ورىاال مهاداار، وخااد  اإلخااوا كثياارا مهاا  و اات المجموعااا  و

. وهاو مادرس فاي -تن  ااا هللا-علياه  الس وط ونزوح اإلخوا م  "رورا بورا"، ويمك  أن رج مام الكلماة

" ويحباه، ويشا كي ما  25الشخصية لاـ"مدرسة في  ري ه، ولدياه مجموعاة م ارلاة كبيارا، ويشاعر بميال 

 ".21" ورصرفا  "22الشخصية 

"، رىل  و لحية بيقاا، وفياه خيار كثيار، وسااعد اإلخاوا مها  الهازوح 10"الشخصية وك ل  

 السفر، و وى اإلخوا بعد  ل  ونادرهم وخدم م، " بور ".م  "رورا بورا" بالبطا ا  وىوازا  

"، ويمكا  أن يكاون ناقباا 2"الشخصاية " السال  ال كر، وهو م ارب ما  12الشخصية ك ل  "

 له مس  بال.

وأخياارا أودااي ل اااري  الااو ي ي  ب عيااي  أمياار ل مااا ماام ناقااب لااه، يباادأ ماا  اآلن ال واداال ماام 

 اا أكثار. وأوداي با سا عجال فاي ترساال ما. وفاي موادافار ما ا نصار، ويررب المهط ة وي عارف علي

 )ا مير وناقبه  أ  رح اآلري:

 .-لالس  رار-م زوإ، ويصطحب عاقل ه معه  -1

 عاما. 30  ي ل عمره ع   -2

 مهقب  أمهيا بحي    يظ ر أ  رواىد للعرب في المهط ة. -3

  و خلق و درا على كسب الهاس. -4

 سيكون واى ة لل هظيم. و ع ل راىم، يحس  ال صرف،  نه  -5

 وي عرف على كل  يا يخص المهط ة  بل بدا عمله في ا. -6

ويجااب أن رؤخاا  با ع بااار ىديااة روفيرهمااا وباادا ترسااال ما، تن كااان أماار الهاازوح للااو ي ي  ضااروريا 

"الشخصاية أرى أن يكاون  -مبادقيا-، ووح ميا. وأودي بسرعة اخ ياره ح ى لو رعطلت أعماال أخارى أ ال أهمياة

 حدهما.أ "11

 ثالثا: "خيبر":

" تلى "باړه" عادمة الو ية أربم ساعا ، أكثره معبد، 14الشخصية الطريق م  "فيروز خيل"  رية "

 وفيه أىزاا م وسطة الوعورا.

كباار ماا  "مياارا   اااه"، وماا  خااالل السااو" ي اادر حجاام المديهااة، فبااالرغم ماا  أن سااو" ه" مديهااة أ"باااړ

ساو" "بااړه"، ت  أن ساو" ا خيارا أكبار ما  ساو" "ميارا   ااه" و"ميار   ي اة عا   30-20"بيشاور" يبعد نحو 

علي" مج مع ي ؛ وعليه ف ن ا مهط ة كبيرا ىدا بالهسبة لو ياة  باقلياة. و"بااړه" مهخفقاة ىادا، ف اي علاى اررفااع 

 اا، م ر أو أكثر ب ليل. وعليه ف ي حارا ديفا، وبار ا نوعاا ماا  ا 600م ر م  سطم البحر، و"مير علي"  400

 4و 3. ويمكا  مشااهدا ال صاوير ر ام -الحاي المشا ور-ر "حيااا أباا " ووحدها كو ية ومديهة ي صل ويالدق سا

 "رورخم" و"خيبر" على ال والي، يظ ر في ما حي "حياا أبا " بجوار الطريق.

لى حادو  وعهد ا رجاه غربا ى ة الحدو ، ف ن ال قاريس ربدأ با ررفاع، و ل   ن ا رجاه غربا يه  ي ت

"رورا بورا". وى   ا الشر ية مهخفقة كحال ىميم الو يا ، ح ى "وزيرسا ان"، وغرب اا سلسالة ىباال سارحد. 

ومهاطق الغرب "باړه" وما حول ا م  القواحي، وأما الغرب فر  رها "ميدان" و"باغ" سوى ماا  كار ما   ارى 

في "ميدان" نزاع بي  "البير" و"محباوب" ړه". باړه   برسماق ما وبعدها ع  "با 5موىو ا بيه ما في ال صوير ))

م  ى ة، وبي  "مهگل باغ" م  ى ة أخرى. ويشيم البعض أن الهزاع بيه م بسبب أن "البيار" المزعاو  أحاد أكبار 

ال بااوريي  وداااحب ف هااة للهاااس، يعاارض ل اام أن يسااجلوا أساامااهم عهااده ليشاافم ل اام يااو  ال يامااة، ومااا  ااابه هاا ه 

لبير" مولاو  ضاال اسامه "محباوب" فعلاى لاـ"ا د أنكر عليه رىل ي اال لاه "مهيار" فااح مى ا ع  ا ا  القالة. و

تثرها اح مى لمهير رىل ي ال له "مهگل باغ" ويادي  لاه بالسامم والطاعاة خمساة أ اوا  يساكهون ما  "ميادان" تلاى 

بيار" و"محباوب" حدو  "خيبر" م  طرف "أورگزاقي" تلى "باړه"، وم  "ميدان" تلى أفغانسا ان مهااطق باي  "ال

كرزا " والحكوماة ا فغانياة، فا ن دام الكاال  فا ن "مهگال بااغ" يجاب أن يكاون لاـ"والهاس، وكماا  كار موالاون 

وماة باكسا ان، أو علاى ا  ال مادعوما  عماا كبيارا مه اا، خوفاا ما  ا  طااع  لا  الجازا ما  كمدفوعا أدال م  ح

 باكس ان.

اب ة،   يعدو أكثر م  ه ا. وأحس  ما فياه أن يكاون و"مهگل باغ" رىل عامي خرإ لل بليغ في ف را  س

 طالبا لإلمارا على  ومه والزعامة على المهط ة.



أما طرياق "راورخم" ف او معباد ومحاروس "بالخيصادار" المه شار فاي كال ب عاة، تضاافة للبواباا  علاى 

 م، وت ا  خلاات طولاه، وعلي اا خيصادار كا ل . ول فاا    طام الطرياق فا ن فاي كال مهط اة،  او  "الخيصادار" ماه

الشاحهة أرض  و  ف نه ي و ها ساقق مه م ح ى يسلم ا لساقق م  ال و  المجاوري  بمجر  ودوله. و"الخيصدار" 

راورخم"، -ي  اضى مساعدا  وتمدا ا  ب  راف ا مريكان، و د سلكها ه ا الطرياق ح اى مفار" "لها   كوراله ا 

انية أ وا  في "خيبر"، ماه م موعلى ه ا الطريق  ومان م  ث ثم عدنا أ راىها  ح مال وىو  خطر بعد ه ه اله طة.

"، وهاو رىال  رس فاي المديهاة فاي الجامعاة 26الشخصاية " هگل باغ" كماا  كار ، و او  مامأيقا خمسة مم "م

طلب اه  لاإلسالمية، وحول م هبه تلى السلفية ههاك، ورىم واب هى مدرسة ومسجدا، يادرس الطاالب في ماا، ورحاو

 ي عوا  ال و  " مبر خيل" على الم هب الحهفي. والرىال لاه  اوا ولدياه علام، ومجموع اه بلفي، وتلى الم هب الس

ررمر بالمعروف وره ى ع  المهكر في  ري ه، وفي السو" الكبير. و ري ه رمر في "باړه" نفس ا، وله حراساة علاى 

 خياار عمليااة فداقيااة ضااد "، بعااد أن ررااب ا22الشخصااية "، وأميااره "21افاا   ري ااه، و لاا  بعااد مشااكل ه ماام "مه

" في مسجده، لم ي  ل في ا أحد، وررثر البعض بجروح، وبعض م  كان  ريبا م  المهفا  ف اد بصاره 26الشخصية "

تن -" 21" و"22الشخصاية ن يجة للوميض، وكان للمولو   رس في ال فسير والمسجد مك ظ!! وها ه ما  طاوا  "

ضاارب  -وهللا أعلاام- ؟ وساابب ا ، ف اال المئااا  معااه كاا ل" يساا حق العمليااة26الشخصااية ، فاا ن كااان "-دااحت عهااه

 ".26الشخصية " لسيارا للميليشيا في  رية "21"

لجميام مجموعاا   امالي "وزيرسا ان"  -نصارا-" ها ا هاو الماؤو  26الشخصية والجدير بال كر أن "

نو" يا كر " فاي " ا ر27الشخصاية كا ل  عهادما حودار أداحاب " في "باړه"، ورحديدا في  ري ه " مبر خيل".

أنه هد  الحكومة بوىوب ف  الحصار وت  ف نه سيرسل ما  يفكاه، وهللا أعلام؛  كار ها ا لاي "ناقاب". وال  يات فاي 

"، وسارل ه عا  الرىال وكيفياة الل ااا باه، فلام 25الشخصاية " أمير "بااړه" ما  طارف "28الشخصية  بـ"أول يو  

سارل ه عا  سابب عاد  ررحيباه و ل اه وعا  الرىال يرحب بالفكرا، وظ ر عليه  يا م  ال لق م  طلباي. وعهادما 

"  ايئا بعيهاه، ولكا  ما  حولاه كل ام فاي الحكوماة، و كار بعقا م أن 26الشخصاية مبا را،  ال تنه   يعلم ع  "

" 27الشخصاية  ل للارأس فاي  ري اه! ولادى "" فاي مهام كشا  الرىاا26الشخصاية ناقبه يخف  اللحية مم رشاد  "

ثاو" ه في المهط ة. وعموما ف نها لم نعثر في ه ه المهط ة على  اقاد مخلاص وموالكثير ع  الرىل بسبب طول مكث

"، كااان  ااد انشااق عاا  29الشخصااية  "  ااد أخبرنااي عاا   ااخص اساامه "11الشخصااية بااه لهااررب  بااه، وكااان "

" وخصوداا أنهاا ىميعاا فاي 26الشخصاية "، ولك  لم أحب  أن ال  ي بخص  د انشق ع  ىماعاة "26الشخصية "

 ن  ل   د يثير حفيظ  م ضدنا ونح  لم نقم أرىلها بعد في المهط ة.حماي  م،  

" لاه اباا  كاان يخاد  اإلخااوا 30الشخصاية  ل باااغ" واسامه "گاوكاان ههااك رىال  خاار ما  أداحاب "مه

اار" بي ااه وبيااو  أ اربااه ماا   باال "بياارو  -أ  ا باا -ويساااعدهم علااى الاادخول تلااى ىااالل  بااا  ولكاا  الرىاال  ح 

 بعد ه ا  ررنا ال هاب لـ"م مهد" فحصل ما  كرنا م  ان طاع الطريق! ،تلى بيشاوروان  ل هو  ،المحبوب"

 " فا ني أوداي أورگازا"و "  أمير وناقب له فاي "كار وعموماا وباإلضافة تلى ا  راحي بقرورا رعيي

حبا ا و ،ع ماد ورثبيت ا  اخام وا مااك  ال اي ا ،بزيارا المهط ة مرا أخرى ل غطية اله ص في الزيارا ا ولى

ع از  ه" تن كاان ي  ورواىاد أداحاب  امالي فاي "بااړ ،واع ادال ال اواا ،لو كاان فاي ف ارا الصاي  لسا ولة الطار"

 المحاولة مع ا مرا أخيرا.

 .-تن  اا هللا–سيرفق مم ال  رير خراق  مفصلة -

تلاى  خار ن طاة  طم ما  الطرياق والمهااطق ما  "ميار علاي"ك ل  يوىد رصوير لمدا ست ساعا  لم اا-

 .م مة

 "11"الشخصية م  طفا  م  ر رير 

 في المهط ة ف ي كال الي: "25الشخصية "و "22لشخصية ل"أما ع  المجموعا  ال ابعة 

حاافظ " ناه لايس ما  أهال المهط اة ثام ىااا مكاناه  عليه ض" ثم اع ر31"الشخصية  نففي المهط ة كا-

ما  الجمعياة فا هب كال مه ماا بما  معاه  "33الشخصاية  "م  اإل اعة ثم حدث اف را" بيهه وبي   "32الشخصية 

وكااان فااي المهط ااة  ااورى للمجاهاادي  رجماام بااي  اإل اااعة والجمعيااة ولكاا  المشااكلة بيااه م كثاارا  ،فااي طاارف

 ا ن ساما .

حي  يوىاد في اا ريااران باارزان وهماا الجمعياة والبهجبيار. وبعقا م  " حساسة؛ المهط ة في "أورگزا-

 م  . وبيه م خالفا  مه جية ع دية و ليل م  أهل الحدي .بيه م رعاون في العمل الج ا   وبعق 

 )الحشيش  ويس فيدون م  ثمهه! البانجويزرعون  -ت  م  رحم هللا-في المهط ة الهاس ع  بكرا أبي م -

ويع بار مشاران كبيار وكاان يسااعد اإلخاوا  اديماا ثام  "34الشخصاية  "يوىد في المهط ة مولاو  اسامه -

 ولك  أرباعه يساعدونها. ،ف   "9الشخصية  "يالا لطرف ان طعت مساعدره ت   ل

 گزا " ولك  عليه بعض المالحظا  مه ا:أور"وكان في و ت الطلبة المسئول ع  ال حري  في 

 عليه  ب ة رابطة بالحكومة. -1

 ولمسها  لة اه ما  في موضوع الج ا . -رحمه هللا- "35الشخصية  " عاون معها بهفسه و ت ي لم -2

 ومة ا فغانية في الجلسة ال ي ع د   في كابل  بل سهة ر ريباا في مشورا ال باقل.اس دع ه الحك -3



 ف د سمعها م  ىماع ه ع  مجموعة رابعة له في نفس المهط ة. "25الشخصية "وأما ع  

 ":22الشخصية "على  " وك ل  م  اإل اعا  از"أورگو "كر "في  "2الشخصية "ىماعة   وم  مآخ

 ورى لم يس وعبوا في ا رهظيما  رعمل في المهط ة.أنه لما  كل مجلس الش -1

 لما عمل الشورى بدأ بعد  ل  يس  طب أناساا ويحيدهم لطرفه. "21"أن  -2

 صدار مم  لم ي وموا بال عرض للمجاهدي .ال يا  ب  ل الخي -3

لمؤسساا  الغربياة ]ا "اإلنجياوز" خط  امرأا رعمل معلمة في مدرسة بالمهط ة  ر ام اا أن اا رعمال مام -4

 .[ر الحكومية في مجال الطبغي

 أوىه ا خ الف بي  السهوا  الماضية وما رأيت في ه ه الزيارا:

 زيا ا عد  المجاهدي  والمجموعا  عما سبق. -1

 زيا ا تمكانار م م  حي  ال سليم وك ل  مراكز ال دريب. -2

 وظ ع  ا ول.دي  بعد أن كانوا مخ في  بشكل ملحظ ور المجاه -3

 "36الشخصااية  "هاال المهط ااة ورشااكيل م للمجموعااا  في ااا مثاال ىماعااة رحاارك المجاهاادي  ماا  غياار أ -4

 وغيرهم. "25الشخصية "و

ويرىاام هاا ا تلااى زيااا ا عااد  المجاهاادي  ورحاارك م فااي  ؛ هاااب الخااوف  اايئاا مااا عاا  أهاال هاا ه المهاااطق -5

 وضع  سيطرا الحكومة في ا حالياا. ،المهط ة وال دريب  هل ا

ما كانت علياه طبيعا  م فاي الساابق ما  ضاع  الرغباة فرا ، بخالف الهاس  س  بال ا سر وا  اس عدا  -6

 في  ل .

 اررفاع عد  الم وى ي  للعمل في الداخل. -7

 بعض المالحظا  الم مة:

 ن الحكوماة لاو رادخلت  ؛ولك   بد م  ا ح ياط والعمل بح ر في ا ال  د  ال   حدث في المهط ة طيب، -1

علاى  ،يعة أهل المهط ة ليست كالوزيريي  فاي ال  اال وال حمالفربما اخ لفت ا حوال ههاك  ن طب ،ب وا

 ."كوزيرس ان"وتن  اا هللا رصبم  ،والعمل باح ياط يشجم أهل المهط ة .ما أرى وهللا أعلم

فما   ،يزرعاون الحشيشاة وبعقا م يازرع ا فياون "خيبار"وكا ل   -خصوداا – " ازأورگ"الهاس في  -2

 رلة  رعياا.رحرك ل ل  المهط ة  بد له م  ف ه المس

سلفيون ...  وهم مه سامون أيقااا فيماا  –أهل حدي   -بهجبير -المهط ة ركثر في ا ريارا  مخ لفة )ىمعية  -3

 فالبد م  معا لة الميزان في ال عامل مع م. ،بيه م


