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 ماریداره 
  

 توقیف شدبه نام حمید خراسانی 
 

 

داره های مخوف مسلح تحت حمایت جنگ ساالران جنایت کار معلوم الحال  می دانستم که در اطراف و اکناف مملکت

چپاول، اختطاف، باج گیری، تجاوز بر ناموس، شرف،  قتل، در برهم زدن نظم عامه با قانون شکنی علنی جنایت های

عزت مردم  و زور گویی را پیشه نموده در پی اذیت و آزار مردم بی گناه و بی دفاع بوده و احدی را جرأت صدا 

  .بلند کردن نبود

 ملیاعمال وحشیانه و خالف منافع ملی شان را صبغۀ  جانیان تعجب و تأسف و درد عمیق در این جاست که این

 ندو آن را مبارزه و نهضت نام نهاده اند. چون طالبی وجود داشت وچنین جنایات را به نفع خود می دانست بخشیده

 خسته به پای آن ها می شکست.وکرده خموشی اختیار 

آشنا شدم که نامش "حمید خراسانی" است و او « یوتوب»دیروز من با یکی از رهبران این گروه مسلح از طریق 

هل پنجشیر و رهبر نهضت مقاومت ملی برای اعادۀ قدرت مجاهدین و پیرو راه آمر صاحب شهید معرفی خودرا ا

 نمود. 

وزارت داخله بنابر جرایم اخالقی و خالف منافع ملی و تمرد مسلحانه علیه نظام حمید خراسانی به اساس اعالمیۀ 

ای"امرهللا صالح" وزیر سر پرست وزارت داخله تحت تعقیب مقامات امنیتی بوده و امر بازداشتش در زمان تصدی آق

 صادر شده بود.

نشدند. و باالخره حمید خراسانی در  اشقوای امنیتی چند بار با مقاومت مسلحانۀ وی روبرو شده موفق به دستگیری 

یر گدر مظاهره علیه دولت با مردان مسلح خود اشتراک داشت توسط پولیس دستروز سه شنبه هفتۀ گذشته هنگامی که 

 شد.

ملی و تعقیب راه بزرگ مرد تأریخ! آمر  در مصاحبۀ ویدیویی خراسانی چگونگی فعالیت های خود را بنابر مسؤولیت

 صاحب شهید را چنین بیان داشت.
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ه و حوزۀ نهم امنیتی را ک در پنجشیر شدم.« افغان»با مقاومت مسلحانه مانع توزیع تذکرۀ برقی با ذکر کلمۀ  -

 تذکرۀ برقی توزیع می کرد مورد تهاحم قرار دادم.

 از توزیع تذکره برای کوچیان در والیت پنجشیر جلوگیری کردم. -

با حمایت از استاد عطاء محمد نور که زمانی کنار آمر صاحب ایستاده بود خودم با هزاران مرد مسلح به بلخ  -

 .رفته پهلویش ایستادم

 .ام" را به شانه های مردان مسلح خود تا دروازۀ شورا بردمپدرلطیف " -

پهلوی برادران با قوت های مسلح خود در مظاهرات  علی پوردر حمایت از قوماندان قیصانی، قریشی و  -

 .اشتراک نمودمازبک و هزاره 

مبارزه نموده و در همه مظاهرات علیه دولت غنی با قوای مسلح خود شرکت  طالبانی و ارگ من علیه فاشیزم -

 نموده ام.

 "لطیف پدرام" یک خائن ملی و یک جاسوس است من از حمایت او پشیمانم که او این شایستگی را ندارد. -

 عراده جات به روی من مرتکب کدام عمل جنایی نشده ام. هوا داران حمید خراسانی جادۀ بین کابل و پنجشیر را

 مسدود و خواهان رهایی فوری او شدند.

نوشت که گروه های ولگرد، باج گیر، اختطاف کنندۀ زور گو دشمن علنی « فیس بوکش»در صفحۀ  ""امرهللا صالح

ضد بشری خود نظم عامه را برهم زده قانون را زیر پا نموده باعث ایجاد ارعاب و واهمه بین مردم بوده با جنایات 

ده اگر من در وزارت داخله باقی می ماندم با چنین قماش برخورد جدی قانونی می نمودم. اشخاصی چون مردم گردی

خاص و حلقات بانی و حامی شان دستیاب و با آن ها مطابق قانون شتا راه یابی به ا دخراسانی مورد مؤاخذه قرار گیرن

اند با درک مسؤولیت ملی و پیروی از قانو  تصفیۀ حساب گردد. چنین قماش به مراتب خطرناک تر از تروریست ها

 و تطبیق عادالنۀ آن جامعه باید از وجود این جراثیم پاک گردد.

، هوشیاری و زیرکی خاصی با طبیعی یک آموزگار طراز مدرسۀ اطالعاتی سی آی ای از استعداد« "امرهللا صالح

لی و ،صاحب نفوذ قدرت طلب پیوسته بود وی را با حلقات خاص بر خوردار است. برای مدتی عالیقغنای تجارب 

حب وطن تغیری فاحشی در موقف  درایت سیاسی آینده نگری و حکم قضاوت سالم وبه  بنابر دستوری و یا احتماالا 

ی و با متنفذین ثروتمند سیاس آموختگی های خود را برای خیر و صالح مملکت بکار بست و تجارب و  گردید او ایجاد

ر برگزیدن او به حیث معاون اول انتخاب سودمندی کرده باشد. زعامت آیندۀ د، فکر می کنم اشرف غنی گسست

 ضرورت دارد.مصمم و قاطع  جدی، هوشیار، صادق، مدبر، افغانستان به اشخاص

 درمن در مورد امرهللا صالح از آوان همکاری اش با مسعود و تحصیالتش در سی آی ای  و تأسیس دفتر سی آی ای 

پنجشیر و ازبکستان به همکاری صالح وتقررش به حیث رئیس امنیت ملی و عضویتش در شورای نظار از یک منبع 

 معتبر امریکایی معلومات حاصل نموده ام. 

د ، مورپاکستان امرهللا صالح فراست و درایت خود را دریک جلسه در بگرام با "کیانی" آمر استخبارات آی اس آی

ا نواسه کیانی گفت من ب،مشرف، مرد کهن سال، مجرب و تحصیل یافتۀ انگلستان به اثبات رسانیدپرویز  خاص اعتماد

وقتی امرهللا صالح راپور های مستند اقامت گاه های طالبان را در کویته برای کیانی روی میز انداخت.  ،ام جلسه دارم
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در وطن من انجام می دهی. کیانی به  کیانی گفت تو در وطن من جاسوسی می کنی و صالح گفت همان گونه که تو

 مجلس را ترک کرد.رسم احتجاج 

برای حفظ جان امرهللا صالح باید تدابیر جدی امنیتی گرفته شود چه حمید خراسانی از حمایت جانیان خون آشام 

 برخوردار است.

 

 

 

 

 تذکر: 
 

معزز را مطالعه کنند، می توانند با هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ 
 .عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند "کلیکی" بر
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