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 ۰۳/۰۷/۲۰۱۹                                                                                                یرونا دیمح

!مجرم اصلی است ،"داره ماران"ر  گزا نبنیا  

 

نی، حمید خراسا. صاحب را به دقت مطالعه کردم و بر قلم شان آفرین گفتم" عباسی"مضمون دلچسپ محترم

، بر من معلوم نیست و ، چه تخلصی داشته استهرمان پروری های تهوع آوراینکه قبل از خراسان بازی و ق)

د، اکثراً مربوط و یا وابسته م افغانستان شاید به یک درجن برستعداد شان در تماو امثال او که ( .مهم هم نیست

، هللا خان بسمچور،  عطای تاریک و یا بگفتۀ مردم عطا ، هستند و از جانب(شورای نظار)به شورای نسوار

شارچور دیگر، حمایت، تمویل و تجهیز می شوند و در حقیقت حکم  و یک مشت ، یونس غیر قانونیعبدهللادبل 

ح و مجری و حامی ااصلی، طر نیان گزاربگوسفندان قربانی را برای جنابان دارند، اما و در اصل و حقیقت، 

 ه باز و جنگجو و جنگره و جنگ آوراین مشت اوباش و داره مار و راهگیر و دزد سرگردنه و قمار باز و بچ

نیست، به غیر از فرد معلوم الحال و معامله  کس دیگریپسا طالبان،  در افغانستان  ، جنگزده و و جنگ طلب

ده بود ییکی از خبرنگاران پرس "انتخابی"، از او باری در دور سوم ریاست جمهوری"حامد کرزی"گری به نام

شوه و رشوه خواری به حد اعلی خود رسیده است و هیچ کاری اجرا ، رکه فساد اداری در افغانستان بیداد میکند

 روی دست دارید؟ چه اقداماتیعیت ضجلوگیری از این و مورد نمی شود تا پول زیر میزی نپردازی، شما در 

ران تقاضا میکنند که ا، فرموده بودند که از همه اطالع دارند، اما از رشوه خو"جمهور منتخبرئیس "جناب 

 زا دعب ناتسناغفا رد "زیرم و رادجک "فیثک تسایس رازگ ناینب .خل افغانستان مصرف کنندرشوه را در داپول 

 .تسا صخش نیمه زین نابلاط

را به دست می خواست برای بار دوم و سوم، زمام امور کشور برباد داده شدۀ ما " حامد کرزی"در آن زمان که

جوالی، والی و از قمار باز و ایله گرد،  از آورد، طی معامالت شرم آوری، از کلینر، مارشال ساخت و

، یونس  چور نیز یکی از آن داره ماران بود که از جانب عطا محمد  " خراسانی حمید"، ...قوماندان و جنرال و

 .تائید" حامد کرزی"غیر قانونی و دبل عبدهللا حمایت میگردید و از جانب

 دیمح"جهت دستگیری  نیروهای نظامی حکومت دوسرۀ کابل، تا جائیکه من معلومات دارم، فقط یکبار

بودند که ممکن در اثر اطالعات قبلی، او را در جریان گذاشته  منزلش در پنجشیر حمله نمودهباالی  "یناسارخ

بعداً از بوده باشند که در اثر همان حمله، چندین نفر مسلح او زخمی شدند و خودش موفق به فرار گردید و 

مخفی گاه خود در کوه های پنجشیر به حکومت اخطار داد که از داخل کابل حمالت مسلحانۀ خود را باالی 

 ...ومت آغاز خواهد کرد وحک
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به یک اخطاریه در حمایت از حمید خراسانی محمد چور،  و اما یکی دو روز بعد، والی خلع شدۀ بلخ، عطا

 .که فوراً حمید خراسانی را آزاد کنند صادر کرد متوحک درسآ

را در " یلیونیم تظاهرات"اما و مگر، در روزیکه داره ماران شورای نظاری و متحدین خادیست شان ترتیبات 

کابل گرفته بودند، به اوباشان بی بند و بار حمید خراسانی و چند لنده غر دیگر از قماش او دستور داده بودند 

عریض و طویل وارد کابل شوند و  های  کاروانکه با بیرق های جمعیت اسالمی و سالح و مهمات در 

، سرک ها، جاده ها و خیابان های (غازی ستدیوم)شی کابلآنان در ستدیوم ورز" قلقله های سیاسی"همزمان با

 .امنیتی را مورد حمله قرار دهند و شهر کابل را به آشوب بکشانند ایکابل را مسدود سازند و نیرو ه

وشبینی لت خادر ح، در آن تظاهرات فرمایشی که از مدت ها ترتیبات آن گرفته شده بود، قراریکه مشاهده شد

شرکت کرده بودند که بعد ها نظر به مصاحبات متعدد خبرنگاران با یک عده از شاید حدود یک هزار نفر 

 دروغ های چپ و راستبا و  پرداخت شده بوداشتراک کنندگان، معلوم گردید که به تعداد کثیری از آنان پول 

که به صوب ستدیوم روان  از اوباشان مسلح او رایک عده  و آنان را به ستدیوم آورده بودند و حمید خراسانی 

دستگیر و رئیس جمهور اخطار میدادند،  دفاع یره و به وزیرهای آتش  زده مسدود کردابودند و جاده ها را با ت

 .کردند

، کمک طلب می کرد، که این فرد مورد "استاد"و " جنرال"حمید خراسانی هم در آخرین لحظات دستگیری از

 .نبود، جزء عطا محمد چور دیگری ینظر خراسانی، کس

بدبختی ها، بی قانونی ها، فساد گسترده، خویشخوری ها، اقارب  رینتبیشاصلی اما برگردیم به اینکه مسبب  

و چکه چور و بدماش و بد  رری ها، اوباشی ها و خونریزی ها و ایجاد گروپ های متعدد اوباش و داره ماپرو

، بعد از امریکا و متحدین، همین فرد ، در افغانستان پس از طالبان...زبان و بد عمل و بد کردار و قمار باز و

رگ و غیر قابل بخشش را در حق مادر  وطن و است که خیانت بز" حامد کرزی"شناخته شده و معلوم الحال بنام

مگر از خوان بیگانه می زند  تا مرتکب شده است و هنوز هم خود را به هر در و دروازه ای مردم مظلوم ما 

بوده  "نتاپرنگین دادفر س"، ناگفته نباید گذاشت که در چنین موارد مشاور کارکشتۀ او، به دست آورددیگر  ۀملق

  .دیگریستننگین است که خود حدیث 

ت که بیرون نویس کرده اند، نشان دهندۀ این اس" حمید خراسانی"صاحب از کلیپ ویدیوئی"عباسی"آنچه محترم

ددمنش، با کدام افراد و اشخاص پلید، نشست و برخاست داشته است و چه  و جنایتکار   لتانراین فرد کثیف و شا

تهوع آوری را به دستور عطا و قانونی و امثال شان انجام داده است که هر فقرۀ آن یک جرم و  وائی هایرکار

 .جنایت و یک خیانت ملی است

تائید می کنم، اما نه از سببی که " امرهللا صالح"را در مورد" عباسی"همچنان باید متذکر شد که نظرات محترم

موقف ملی او در مورد شرکت نکردن در جلسات ماسکو و سبب ن انتخابی اشرف غنی است، بلکه از او معاو

و امثال شان، درست خالف عطا محمد چور و قانونی و یک مشت زبون و " حمید خراسانی"و گرفتاری الهور

ه او را ترور خواهند کرد، عطا محمد هراس داشت ک، اما نباید "شورای نسوار"ذلیل دیگر شورای نظاری

در چند سال گذشته، عبدهللا عبدهللا را اخطار داده است که گویا دندان های او را خواهد شکست،  باررچور، با

 . کرزی می ساید ستان آاما در برابر چند طالب بی سر و پا، سر برزمین دارد و هنوز هم سر بر 
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و سخن آخر هم اینکه ما در سیزده سال قدرتمداری کرزی و باند مافیائی او هرگز شاهد گرفتاری و خلع سالح 

یک جنگ ساالر هم نبوده ایم، اما در پنج سال گذشته شاهد دستگیر، خلع سالح و زندانی ساختن بیشمار جنگ 

 .دندساالر بوده ایم، مگر ایکاش چند نفر شان در مالی عام اعدام می گردی

به عنوان یک فرد افغان، مخالف سرسخت آزادی زندانیان طالب از زندانها  این کمترینناگفته نباید گذاشت که 

 .هستم و این عمل را خالف منافع ملی افغانستان میدانم

هرگاه یک مشت جنگ ساالر و طالب که در میدانهای جنگ و در حالت مسلح دستگیر گردیده اند، اعدام می 

شرافتمند نزدیک می  صلحیک و بیشتر به  بود دیگری می به گونه اییقین  اب دند، امروز وضع افغانستان ش

 .، تا یک صلح روی میز، پشت درهای بسته و در غیاب نمایندگان واقعی مردمشدیم
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