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 صفحه 4 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

 14/11/2017حمید انوری                                                                                                       

 گلبدین حکمتیار هستم!

به  برتانوی بیابانهای بی آب و علف هند قهر جهنم می رسد، میگویند اجدادم از در *نََسب ام به درخت َزقّوم

  **.افغانستان فرستاده شده اند

که من باشم، گل به دین گذاشت. او که مرد فقیر و ناداری بود تولدم را به هنگام تولد پدرم نام  نوزاد خود را 

 گلبدین.شدم تارک دین اجدادش و چنان بود که من  فال نیک گرفت. به فکر او من باید ُگلی می بودم بر

 .دها گذشت و چیزی برای تعریف ندار پس کوچهکودکی من در کوچه ها و 

 میگویند طفل خوش صورتی بوده ام.

 آنچه از کودکی به یاد دارم تعریف چندانی ندارد.

 سیرتم چیزی به یاد ندارم. آهسته آهسته جوان شدم  و پا به بلوغ گذاشتم. جوان خوش صورتی بودم، اما از

 نا به سامانی های روزگار، فقر و ناداری و هزار و یک گرفتاری دیگر مرا راهی میدان سیاست کرد.

جوان بودم و نادان بودم، گاهی در خوان این و زمانی در آن خوان آن بودم و هر کسی از روی محبت و 

 ای سیاست را می آموختم...انسانیت دستی بر سر و رویم می کشید و با آهستگی الفب

 در آن زمان به زودی آموختم که "سیاست پدر و مادر ندارد."

 ( شدم. ځیبا اندک شناخت که با این و آن داشتم، راهی مکتب حربیه)حربی شون

 گذشت، عالم و آدم همه دانند...شونځی آنچه بر من در حربی 

لنگ لنگان در کوچه، پس کوچه های سیاست سرگردان شدم و در خانه های این و آن مهمان شدم و نُقل هر 

 میدان شدم. 

 سیاست هم کار های عجیب و غریبی دارد!

دوران نوجوانی با سرعت میگذشت و من دیگر الفبای سیاست و سیاست بازی را فرا گرفته بودم و پشت لب 

 ست می شدم. - یای سیاسیه کرده و کم کم وارد دن

دوران تازه جوانی من هم به غیر از محافل ساز و سرود و رقص و پایکوبی در منزل این و باغ آن و گل 

 سرسبد آن محافل بودن، چیز دیگری برای تعریف ندارد.

 .دو آتشه وارد حزب خلق شدم و شدم یک خلقی

 نده بود و نه هم از دین.شد حکمتیار با یک تمکین و دگر نه از ُگل نشان ما ،گلبدین

 هایش سپری می شد. پلشتیروزگار با همه نازکی ها و درشتی ها و پستی و 

 روزگار در آن ایام هم چندان تعریفی نداشت.
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 باد شد و باران شد و توفان شد و کودتای داوود خان شد.

راهی پاکستان قرار ترجیع داده چند فقرۀ جنائی داشتم و تحت تعقیب مقامات امنیتی  و جنائی بودم. فرار را بر 

 م.شد

روز های نخست ورود به پشاور دچار مضیقۀ شدید مالی بودم، گاهی یک دانه چپاتی و مقداری دال برای ظهر 

 پیدا می شد و گاهی نمی شد؛ شب ها هم چاینک چای و کمی ُگر پاکستانی، گاهی بود و گاهی نبود...

تم، به کار انداختم و در یک خیابان پر رفت و آمد پشاور بساط چند روپیه از یک رفیق خلقی به امانت گرف

بایسکل سازی راه انداختم. در خفا اما مشغول آن کار دگر بودم. باد کردن تایر بایسکل چندان مشکل نبود، اما 

پنچری گرفتن کار ساده ای نبود و چند بار مرا زیر مشت و لگد پاکستانی ها خورد و خمیر کرد. روزگار به 

 ختی می گذشت...س

 شد.  روز مردم شو)شب(شد و  (گاوگو)فت هقصه کوتاه کودتای 

کار من از کنج خیابان به بغل پیتو شد. چندی نگذشته بود که سر از استخبارات نظامی پاکستان بدر آوردم. 

 کارم آهسته آهسته چوک شد، لقمه نانی میرسید و سر سوزن جائی برای سر گذاشتن.

 راد می شد. من شدم"انجنیر گلبدین حکمتیار امیر حزب اسالمی افغانستان".روزگار کم کم بر وفق و م

روزی روزگاری سر و کلۀ ماموران سیا )سازمان جاسوسی امریکا( پیدا شد و من شدم یک مامور چند جانبه 

 استخبارات منطقه و بین الملل.

 باریدن گرفت.و چنان بود که دالر و  کلدار و پوند و یورو و نیز تومان و روبل 

 باقی ماجرا را عالم و آدم همه دانند...

اینکه من بنام جهاد به قتل و کشتار مجاهد مشغول بودم، از من یک فرد قصی ساخت که به هیچ کس و هیچ از 

 خود و بیگانه ای رحم نمی کرد؛ البته یک قسمت از وظایف استخباراتی من بود، پول مفت کس نمی داد...

استخدام سازمان جاسوسی روسها )کی جی بی( هم درآمدم و راپور فعالیت ها، جبهات و سنگر های بعد ها در 

 مجاهدین تنظیم های دیگر را به آنها و حکومت کابل می دادم...

 روزگارم بد نبود، توته نانی می رسید و سر سوزن جائی.

دوستم گلم جم در تبانی با مسعود و روسها از افغانستان فرار کردند و حکومت نجیب هم توسط ملیشۀ خودش 

 نبی عظیمی سقوط کرد. سه تفنگدار پیش دستی کردند و من به زمین فرو رفتم.

 روانۀ کابل شدیم، مسعود زودتر از من رسید و کابل را اشغال کرد.

رفقای قدیم خلقی من جهت نجات جان خود به من مراجعه کردند و رفقای پرچمی و ستمی مسعود به او 

 ند.پیوست

 بعدترک دوستم گلم جم به من پیوست و در کابل دریای از خون و خاکستر جاری ساختیم.

من دیگر از دیدن خون آدم و  توته های دست و پا و کله و کمر انسان احساس لذت و آرامش میکردم. کشتن 

 انسان برایم یک عادت شده بود، درست مانند چرس و چلم.

جنایت، در آن سالهای خون و خیانت، از کدام گوشه و بیشه و از آن کشور  قصه کوتاه در میانۀ جهنِم جنگ و

همسایه؛ سر و کلۀ یک گله تفنگ دار نمایان گردید که با سرعت به سوی کابل روان بودند. پاتک های بچه باز 

. ها و چرسی ها یکی پی دیگر روفته می شدند. قوماندان های حزب و جمعیت  و اتحاد و وحدت و جبهه و..
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، چهار پا داشتند و دوی دیگر روزگارو سرآمد  , که در آفرینش  وحشت و جنایت در منطقه بی جوره بودند

 قرض گرفته و چون کارتوسی که از لولۀ تفنگ پریده باشد، با سرعت ناپدید شدند.

که از شقاوت طالب نان و نماز و نصیحت سر از گهوارۀ کودکی ما بدر کرد و با سرعت باد، رسید به دِر کابل 

 از سر و روی آن پیدا بود بیداد. و بربادمن و چند شغاد، شده بود 

 فرار ُگم کرد.  سوراخاین خدمتگار شما از چهار سو و شش جهت در تنگناه قرار گرفت و  

چند رسوای دیگر به تاجکستان پناه ربانی و بمانی و نمانی و  طالبان اما به کابل رسیدند، من و مسعود و 

 بردیم. 

چهارآسیاب فراری شدم، به عذر و زاری شدم، سوار الری شدم، رسیدم به دربار تاجکستانی  با سرعت باد از

اسالم  کردندیشب و روز گلو پاره مکه  و به دربار آنانی پناه جستم ها و بعدترک راهی جمهوری اسالمی شدم

 مرز ندارد.

 من اما در آنجا دیدم که اسالم مرز دارد و خوب هم دارد...

 بودم که بوی مرگ می داد. خاک از سر و صورتم می بارید، دستانم خونین بود، مانند جالدی

 . شدمنفسی کشیدم، لبی تر کردم و برای نخستین بار به فکر عمیقی اندر  

 سبزی را... هبه یاد آوردم روز گار نوجوانی را، لذت رقص و بازی را، الندی پلو و قورم

م "مجدد سلیمان" بعد کم کم سیاست و سیاست بازی های جوانی و رفقای خلقی را به یاد آوردم. یاد یاران قدی

میکرد با"تهذیب"  خیالو رفیق شفیق دیگر"نظام الدین" که بعد ها  ه است"الیق" شدفکر میکرد افتادم که بعد ها 

 است. گردیده

 به یاد آوردم که چگونه مرا تشویق میکردند در داخل حلقۀ"اخوانی" ها نفوذ کنم.

 من هنوز"گلبدبن" بودم و هنوز از حکمت خود در همچو موارد آگاه نبودم.

آهسته به خاطر آوردم که چگونه وارد حلقۀ اخوان شدم و بعد چگونه در صحن پوهنتون  مرتکب قتل  آهسته

 یک انسان شدم. بار اول آدم کشتن برایم مشکل بود، اما به مرور زمان به آن عادت کردم.

چند آیت خدا، هنوز به افکار قدیم اندر بودم و عرق پایم خشک نشده بود که به دربار چند آخند بی سر و پا و 

 فراخوانده شدم.

بزودی دریافتم که در تار جوالی نماینده های خدا در روی زمین گیر کرده ام. من اما در چنین بازی ها خو 

 کرده بودم و برایم هیچ مشکلی نداشت.

 قصۀ ایران اسالمی و مال های عمامه پوش اما سر دراز دارد و از آن میگذریم... سر بد در بالی بد.

باال می شود، امریکائی ها با متحدین به افغانستان هجوم می  دوگانهکه داستان بن الدن و قصۀ برج های  القصه

 آورند، طالبان سقوط میکنند و...

آخند های ایران با بسته های پول و پسته سراغ من می آیند و دستور میدهند تا برای امریکائی ها در افغانستان 

کشور اسالمی تجاوز کرده اند، برای من اما اسالم و کشور اسالمی مطرح  مشکالت ایجاد کنم چون به یک

" من زنده جهان زنده، من مرده  ، من نان را به نرخ روز می خورم و شعارم همیشه این بوده است کهنبود

 جهان مرده".  
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ی سازم، اما پول های سرشار آخند ها را بی تول و ترازو مصرف میکنم و افراد اجیر را خریداری و مسلح م

 حسابات بانکی متعدد خود را دست نخورده گذاشته و برای آخند های ایرانی افشاء نمی سازم.

من به آیندۀ خود بیشتر می اندیشم و بر هیچ جنبنده ای اعتماد ندارم. گذشتۀ من این درس را برایم آموخته است، 

تان استفادۀ ناجائز کرد, من ماندم و مالمتی در آن زمانها به هرکس و ناکسی که اعتماد کردم، از این برادر 

 عالم و آدم.

قصه کوتاه من هنوز هم در استخدام سیا بودم و اما بنام اسالم و اینکه اسالم در خطر است، بار دگر به جهاد 

 رو آوردم.

می  آن زمان  دیگر ما و برادران جهادی ما از اسالم  یک گاو شیری چاق ساخته بودیم که روز سه وقت آنرا

 دوشیدیم....

 راستی این"جهاد" هم چه یک وسیلۀ ساده برای سرمایه دار شدن و مشهور شدن است.

 خانۀ جهاد آباد و خانۀ آنانی پر پلو که ما را"جهادی" می سازند و سر به تن مسلمان نمی گذارند.

 در بیابان های بی آب و علف هند برتانوی! َزقّوممن گلبدین هستم، نسبم میرسد به درخت 

 

 

 ادامه دارد...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

که  دیرو  یم یا  وهیدرخت م نیکند. بر ا  یاست که به گفته قرآن در قعر آتش جهنم رشد م یَزقّوم نام درخت - *

سوره الدخان و  ۴۳ هیسوره الصافات، در آ ۶۲ هیقرآن و به طور مشخص در آ یاست. در سه جا انیجهنم یغذا

 یدرخت به شکل سرها نیا یها  وهیدرخت زقوم استفاده شده است. م ایسوره الواقعه، از کلمه زقوم  ۵۲ هیآ

آن  یکند و در پ  یم انیها همچون فلز گداخته غل  خورند و در دل آن  یها م از آن  انیباشند که دوزخ  یم نیاطیش

 ایدیپ یکینوشند...( و  یآب جوش م

 با الهام از شعر بلند باالی )صدای پای آب( از "سهراب سپهری" -** 

 


