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  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر
  ٢٠١٧ می ٢۵

  

  "حزب اسالمی"کشان تقابلم با انسان
صحبتی پيرامون اوضاع افغانستان " عمرخطاب" می، با تلويزيون پيام افغان تحت رھنمائی آقای ٢٣به تاريخ 

اين تلويزيون که در ايالت کاليفرنيا واقع است صحبت می کنم و تحليل خود را از وضع من گاه گاھی با . داشتم

اين بار ھم مانند گذشته به توضيح جريانات افغانستان پرداختم که برگشت يکی از قاتالن مردم . کشور بيان می نمايم

ال و جواب می ؤقيقه ئی، نوبت سمعموالً بعد از توضيحات چند د. جزء آن بود" گلبدين حکمتيار"افغانستان يعنی 

حزب "ال و جواب آغاز شد که مزدوران ؤاين بار ھم به ھمين منوال توضيحات الزم را ارائه کردم و بعداً  س. رسد

تند که در واقعيت خود را االت احمقانه بنای تاخت و تاز را گذاشؤسخت عصبانی به نظر رسيدند و با س" اسالمی

 ۀر اريکبھا " جمعيتی"ھا و " شورای نظاری"ز تجاوز امريکا به افغانستان و نصب در آغا. سوا ساختندبيشتر ر

قدرت و ثروت، مزدوران شورای نظاری درمصاحبات داخل می شدند و از تجاوز امريکا به افغانستان دفاع می 

نظاری حال شورای . شد خاموش نشسته و صدای شان بلند نمی" ب اسالمیزح" سال اعضای ١۶در خالی . کردند

" حزب اسالمی"اکنون نوبت . دانند که طالع شان  کسوف کرده است ھا و جمعيتی ھا خاموش شده اند، زيرا می

 .را بازی نمايند" جمعيت اسالمی"و " شواری نظار"است که با پشت گرمی امريکا نقش چند سال قبل 

لکه در مجموع از جريانات  ناھنجار  نبود، ب"گلبدين حکمتيار"ھدف من از توضيحات وضع افغانستان تنھا آمدن 

ين روز ھا نسبت آمدن رھبر شان به کابل با کمک دستگاه اکه در" حزب اسالمی"مزدوران .  کشور صحبت کردم

 م رااستخباراتی امريکا و پاکستان دلگرم شده اند، فکر می کردند که با قال و مقال و دفاع احمقانه می توانند گفتار

سرانجام شرمندگی از آن آنھا شد و با اسناد و داليل کوبنده روسياه از .  را نادرست ثابت سازندناچيز جلوه دھند و آن

  .صحنه بدر رفتند

رحيم عزيز در صحبت گذشتۀ خود گفته بود که دختران حکمتيار صاحب به " "حکمتيار گفت"يکی از حاميان 

بلی من در صحبت چند ھفته قبل خود موضوع ". سفارت امريکا به کابل رفتند، اما نتوانست که آن را ثابت نمايد

بنابران يک کاپی آن . رامطرح کردم و وعده دادم که سند مربوطه را می فرستم" گلبدين حکمتيار"رفتن دختران 

حزب "اين فرد .  و ديگر دوستان فرستادم که آگاه شوند"خطاب"خبر را بعد از ختم صحبتم ھمان روز به آقای 

 بعد از. را غلط ثابت کند و آن را ساخت و بافت من معرفی نمايدن  که می تواند ادعای متصور می کرد" اسالمی

  .که، سند را دوباره خواندم و آن را به سمع ھزاران ھم ميھن رسانيم، صدايش بار ديگر بلند نشد ينا
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اين شخص يعنی "ه ، اظھار داشتم  ک"حکمتيار"در جريان توضيحات مربوط به افغانستان خاصتاٌ انعکاس برگشت 

رھبر حزب اسالمی چند روزی را در بگرام زير نظر امريکائيان و پاکستانی ھا سپری کرد و بعداٌ به ننگرھار و 

يکی ديگر از اعضای حزب ال و جواب رسيد، ؤکه نوبت س زمانی". لغمان برده شد تا ھر چيز طبيعی معلوم شود

کرد که گويا زمين و زمان را پاره می کند، اما در اخير کش اسالمی با چنان غضب صدای خود را بلند انسان

آيا ميرعبدالرحيم عزيز می تواند که در مورد اقامت حکمتيار صاحب در "او گفت که . درماندگی اش آشکار گرديد

. صد مطمئن بود که من کدام سندی ندارم و ھوائی حرف می زنمدرال کننده ھزار ؤس". بگرام سند بياورد

بيرون بکشم و آن را به " حزب اسالمی" توانستم سند الزم را آناً از آرشيف مضامين مربوط به خوشبختانه که

  .به ھدف نخورد و سرافگنده شدند" حزب اسالمی"ن بار ھم تير انسان کشان يا. صدای رسا بخوانم

داکتر عبدالرحيم  ال من از ؤس. داکتر عبدالرحيم يک زمانی عضو شعلۀ جاويد بود"ين قماش گفت که افرد ديگر از

فرق بين من و محترم داکتر صاحب عبدالرحيم " آدم کودن"اين " اين است که آيا عضو شعلۀ جاويد بوده ايد؟

من برايش توضيح دادم که من . رفت که من ھم از رھبران شعلۀ جاويد بودم محمودی را کرده نتوانست و گفته می

مشکل اين است که منطق در مغز  انسان ھای .  فرد مستقل بوده امھيچ زمانی عضو شعلۀ جاويد نبوده ام و تا اکنون

شود و اين ھا کماکان در جھالت خود باقی می مانند و خوب است  داخل نمی" حزب اسالمی"احمق آنھم از قماش 

  . ھمنيطور احمق باشند

ی امريکا به افغانستان اگر با موجوديت قوا"زمانی گفته بود " گلبدين حکمتيار"در جريان صحبت، متذکر شدم که 

حال که حکمتيار با موجوديت عساکر متجاوز امريکا به "من ادامه دادم و گفتم ".  برگردم، امت رسول نباشم

که بودائی و يا زردشتی شده و يا دين ديگری را  افغانستان برگشت نموده، آيا ھنوز ھم جزء امت رسول  است يا اين

را سخت تکان داد و بيشتر به عصبانيت " حزب اسالمی"ھاريه انسان کشان  معلوم شد که اين اظ".پذيرفته است؟

ال را مطرح می کردند و يا اعتراض می نمودند، رھبر انسان کش خود را زياد تر ؤھر باريکه يک س. آغاز کردند

  ".  لنگ آويزان استدومرغ ھشيار از " به گفتۀ مردم ما . صدمه می زدند

را دو چند بلند برد و سرشکستگی بزرگی را  " حزب اسالمی" خطاب، رسوائی سرانجام، مصاحبۀ من با آقای

  . متوجه حاميانش نمود

   

 

 


