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 »جهانگير خراسانی« منطق يک خواهر و کج انديشی های 
منتهی ادب و اخالق به جواب شخصی بنام ديشب نوشتۀ از يک خواهر محترم را در سايت گفتمان خواندم که با 

بعدا   به سايت خاوران رفتم و نوشته اين آقا را به جواب اين خواهر مطالعه . جهانگير خراسانی پرداخته است
 :با خودم به فکر فرو رفتم و بياد اين سخن مشهور افتادم که ميگويند . کردم

 دتا مرد سخن نگفته باشد      عيب و هنر اش نهفته باش

  نه تنهااو.. بلی اين آقا خراسانی تنها به قاضی ميرود مدعی وجود دارد اما مدعی عليه درين معرکه وجود ندارد
ميداند بلکه نصف نفوس خواهر مليحه ترکانی را عقده مند، اجير و اسير، کور باطن، کمونيست، تروريست 

 مذايقه   راچکيدهمي و ردی که از نوک خامه اش  هر بدافغانستان را جاهل ، بيمايه و نوکر بيگانه ميداند بلکه
 .نميکند

از مغز يک بيمار اخوانی  .  تنها ميشود با يک برادر و بايک ديگر انديش اين چنين برخورد با يک خواهر
زيرا اين طايفه بر خالف موازين اخالقی و ژرنالستی و برای جلوه دادن . تراوش کندنادان متحجر، بيفرهنگ و 

 بيمار خود مثل افيونی های ما هر چستو و چتياتی که در دل شان چنگ زد را روی کاغذ ميريزند و انديشه های
خيال ميکنند مردم ما درين سه دهه جنگ هيچ شعور سياسی نگرفته و دوست ودشمن را . عاقبت آنرا فکر نميکنند

گرچه آن .  هم از مردم بيگانه اند خيال ميکنند همه مردم مثل آنان هم از خدا و. از هم تفکيک کرده نميتوانند
 با ما بايد . اما اين کفايت نميکند.  داده استبی انصاف خواهر محترم جواب های کوتاه و دندان شکنی به اين 

 .زنيمبمشت به دهن اين خايينين بی وطن و مردم آزار 

 قشر خاصی از جامعه ما با نظرداشت اين نکته که پديده ای اخوانيت در افغانستان مربوط به يک مليت و يک
مگر در جنگ های : نبوده و از هر گروه ، هر مليت و تبار را شامل ميشود بايد به آقای جهانگير خراسانی گفت

مگر از ! افتخار پيروزی جهاد عليه اشغالگران شوروی را تنها شما اخوانی هاکمايی کرده ايد؟ مقاومت ملی 
 و ديگر  رهايی ها، سازايی هاپروسه از شعله ای ها، سامايی ها،واخان تا هرات و از خوست تا بلخ به اين 

مگر رادمردانی را که صرف به خاطر ننگ و ناموس و آزدی وطن جان های شيرين  ؟وطنپرستان سهم نداشتند
. خود را از دست دادند همه را اخوانی ميدانيد؟ حاال با کدام جرعت اخالقی خود  مسلۀ قوم و قبيله را طرح ميکنيد

مگر آقای پروفيسر ربانی چهار سال رييس جمهور دولت اسالمی نبود؟ مگر قهرمان جهاد و مقاومت شما 
 پشتون ها و هزاره ها و ازبک ها تشکيل نميداد؟ شرم  در جلسۀ پشاوراحمدشاه مسعود و شرکای حاکميت اش را

يد ما را نگذاشتند ما را اغفال کردند خيلی ساده ميگوي.  کدام درد مردم ما دوا شد اقتدار ربانیاست در چهار سال
ولی گاهی نميگويد دست ما به خون مردم آغشته شد ما مردم را چه پشتون، تاجيک، هزاره ، . ما اشتباه کرديم

 .  خود را بر سلطه  مردم رفع کنيم!! نورستانی، ترکمن و بالخره قبيله و تبار را بر انداختيم تا محروميت

شما تبلغات خود را بيشرمانه به نام مليت به واژه فايشيسم پيوند . قبيلۀ خاصی استشما خيال ميکنيد فايشست 
فرشته حضرتی با کدام سابقۀ مبارزاتی اش در شهر : من از شما ميپرسم آقای جهانگير خراسانی. ميدهيد

ست و نه او خودش اقرار ميکند که نه اخوانی ا. گوتنبرگ سويدن برای  زن افغان علم مبارزه را باال کرد
کمونست بوده و اگر به عقيده شما ماللی جويا يک کمونست است و پدرش هم کمونست بوده و بخاطر مبارزه 

 پس چگونه فرشته حضرتی را  . و در واليت فراه و هرات که مسلمن وطن و مامن اوستکوچه و خانه بدل کرده
 !!با خانم ماللی جويا مقايسه ميکنيد 

 »هارون اميرزاده « را در جامعۀ غرب گذشتانده او بعد از آشنايی و با پيوند به قرشته حضرتی زياد عمر خود
از سازمان های بد نام جاسوسی غرب ماهانه پنج هزار دالر حق الزحمه اخذ مينمايد و از جمله مبلغ دو هزار آنرا 

قوام و مليت های وطن به فرزند آقای رهين پرداخت نموده و در سايت خاوران به پروژۀ تفرقه افکنی و ميان ا
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تمام دانش خانم حضرتی خواندن مقاله از روی خط است و از تحصيل به ذره بين در حيات اش . کار ميکند
 .چيزی ديده نميتوانی

هارون . هارون اميرزاده برايش مينويسد و برنامه هايش را در راديوی نام نهاد پيام زن گردانندگی ميکند
 من يقين دارم . ان مداری های هست که سفيد را سياه و زرد را سرخ نشان ميدهداميرزاده در سويدن از جمله هم

که همين هارون اميرزاده است که با نام مستعار جهانگير خراسانی در بدل گرفتن معاش کافی از قانونی، ربانی، 
 فرشتۀ نجات زن  تنها او است که فرشته حضرتی را به.سياف و اسماعيل  پول ميگيرد و به تعريف شان مينشيند

در اروپا تبديل کرده و با ترتيب پروگرام ها و مصاحبه های با بزرگترين جنايتکاران تاريخ افغانستان چون 
برادران مسعود، عبداهللا، يونس قانونی و تفرقه افکن بزرگ قوی کوشان از سود های باد آورده ای بانک های  

اما اين جارو جنجال او و . انی لقمه چربی را نصيب ميشودامارات متحده بنام توفيق زياد و برهان الدين رب
همکاران او جای را نميگيرد و صرف مثل يک تابليت مسکن لحظه ای درد های شانرا تسکين داده و نفرين ابدی 

 .مردم افغانستان را به نام فرشته حضرتی هارون امير زاده و تمويل کنندگان پروژه ای شان  ثبت تاريخ ميکند

اگر چنين نيست چرا تنها .  مورد ماللی جويا بايد گفت که دشمنان او مشخص و همه از يک قماش انداما در
جهادی ها عليه او از بهتان و تهمت دست بر دار نيستند در حاليکه قرار آخرين احصايه ها آقای ربانی دارنده 

ليون دالر و حضرت صبغت اهللا ششصد مليون دالر، گلبدين حکمتيار هفتصد مليون دالر، رسول سياف پنجصد م
سيصد مليون دالر را در بانگ ها ذخيره نموده اند و بيشرمانه به چوکی های پارلمان و سنا تکيه زده اند باز هم به 

چور و چپاول دارايی های عامه دست ميزنند؟ حاال شما به زبان خود ميگويد که چرا ماللی جويا از ترس همين 
 اين واضح است او زيرا ميگريخت که اين دزدان ...ز يکجا به جای ديگر ميگريختجنايتکاران در زمان جهاد ا

 و آنان شب و روز در پی او بودند و مردان انتحاری خود را بر نابودی او سرگردنه را به مردم معرفی ميکرد
.  اند باز گو کنيد تا حال خيانتی را که شعله ای ها کرده...شما ميگويد پدر اش يک شعله ای بود. تشويق ميکردند

دام شعله ای دست اش به خون مردم کابل و کچند قصر در دوبی دارند؟ . چند راکت باالی شهر کابل فير کردند
اد اسالمی ها و ح مگر شعله ای از خلقی پرچمی ها از جميعتی ها از وحدتی ها و از ات!؟واليات ديگر آلوده است

 وستمی ها بخاطر آلوده نبودن دست شان به خون مردم جرم و جنايت روی سفيد تر نيستند؟از د

لب خشک وطن را ترک کردند و شما . اگر کمونيست ها پانزده سال حکومت کردند. باز هم تنها به قاضی رفتيد
. ور کابل نشانی بدهيدنميتوانيد يکی از قصر های آنان را در دوبی، اسپانيا، قبرس، لندن، الس انجلس، در شيرپ

اما جهادی های . همگی شان تقريبا در اروپا پناه موقت گرفته و با روزمزدوری نفقۀ خانه ای خود را پيدا ميکنند
شما همين اکنون شرکت های مختلط، فروشگاه های دوره ای و موسسات انتفاعی را در سر تا سر جهان توسعه 

 .روغ به چشم مردم خاک ميزنيددخدا بيگانه هستيد که با ببينيد چقدر از . داده اند و سود ميبرند

هيچ شبی نيست که قصه های شقاوت و بربريت جهادی ها مقابل مردم از طريق تيلويزيون افغانستان بنام قصه 
شما و دوستان . هيچکسی قاچاقبر مواد مخدره را غير از دوستان جهادی شما نميداند. های جنگ پخش نشود

س يشما گماشتگان امريکا و انگل. خرابی وطن، نفاق ميان مردم و شکستن وحدت ملی هستيدجهادی شما باعث 
شما در ! کدام حقيقت را ماللی جويا کتمان کرده است؟. هستيد ولی برف بام خود را به بام ديگران می اندازيد

بيگناهی خود را در طول وقايع و حقايق به خاطری ميرويد که همچون دوستان جهادی خود ميخواهيد به نحوی 
در آن صورت مجبور خواهيد بود از جلسه رهبران . رفتن به عرض کار ساده ای نيست. مسايل ثابت کنيد

 آمدن ربانی به کابل و شروع جنگ با بين التنظيمی حقايق را هر چند شکسته و يا به نفع  تامجاهدين در پاکستان،
اليل خود را به خاطر کمونيست های چون عبدالرشيد دستم، شما در عرض موضوعات بايد د. شما باشد بيان کنيد

يره و غيره شرح دهيد و درعين زمان غنبی عظيمی، آصف دالور، فريد مزدک، جيالنی باختری، عيدالوکيل و 
عوض کردن کوچه با آنان کشتار افشار، جنگ با حزب وحدت و مقابله با نيرو های عبدالرشيد دستم را حتی اگر 

 .ه راست باشد شرح دهيددروع نزديک ب

آقای جهانگير خراسانی آيا گاهی از اين رهبران خود پرسيده ايد جهادی را که عليه نيرو های دستم اعالن کرديد 
 و بر مبنی و طی آن مکروريان اول را ويران و اضافه هزاران باشندگان آنرا قتل عام و يا مهاجر ساختيد چه بود

 ؟کدام دستوارات قرآن شريف بود
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گر شما نيوديد که وزارت داخله و ارگ شاهی را به کمک نيرو های دستم از چنگ نيرو های حکمتيار بيرون م
مگر قهرمان شما آقای احمدشاه . مگر جناب پروفيسر صاحب ربانی را نيرو های دستم به قصر نبرد. کرديد

د ولی وقتی جبهات شما در کابل مسعود را نيروهای دستم از جبل السراج به کابل نياورد؟ آنگاه مسلمان بودن
 وقتی عبدالعلی مزاری رهبر هزاره !!! و جهاد عليه آنان وظيفه اسالمی شما؟ندجايگزين شد يکباره همه کافر شد

جوابش آن بود که به . ها با تضرع فرياد ميزد که کابل را غير نظامی ساخته و حاکميت را به همه ملت بسپاريد
 زنان باردار را پاره و نوزاد اش را به پرچه ای کلشينکف خود زده وخنده ای افشاره حمله نموده وحتی شکم

 مستانه سر دهيد؟

  در تخار و قندوز .آقای جهانگير خراسانی اگر شما راستی مجاهد هستيد سر خود را به گريبان خود بياندازيد
يزده ساله يک زن بيوه، تجاوز قصۀ تبادله يک دختر س. قوماندان های شما زنان مردم را به زور تصاحب کردند

. دستجمعی با وی و تبادله اش در مقابل يک سگ جنگی را در سرتاسر دنيا و از طريق تيلويزيون ها شنيدند
جناب عطامحمد خان والی بلخ با دسته اش از بچه بازی گرفته تا قمار را رواج داده و خود در اين معرکه ها 

رب مزار و سرمايه های در بانک های امارات بنام خالد نور و طارق شريک اند و بر عالوه بلند منزل های غ
آقای سياف همدست و همکار شما زمين های مردم پغمان را به زور برچه غصب و . نور را شايد شما خبر نداريد

مارشال افتخاری شما فهيم شيرپور را ميان اقوام و دوستان اش . در محابس خصوصی اش دست به جنايت ميزند
افغانستان را . يم کرد واين بر عالوه تمام جناياتی است که بنام جبهات پنهانی در قاچاق مواد مخدره دست داردتقس

 . به ياری باداران انگلس و امريکايی خود گروگان گرفته ايد

ز نفرين حد اقل بيست مليون مردم افغانستان رو. خانم ترکانی چه ضرورت دارد که به سياف و ربانی دشنام بدهد
،دستم، قانونی، اسماعيل، علومی، گالبزوی، صبغت اهللا، خليلی و ديگران حواله  ربانی و سياف آدرسوشب به 
 آه وناله های مردم کابل را از طريق تيلويزيون آقای بيات گوش داگر باور نداري.  همين کفايت نميکند؟ميشود؛

و اين هم در . ن مردم را کسی به زردکی نخردباشد که حرف اي. اصال سياف و ربانی چرا نفرين نشوند . يدکن
تا وقتی امريکا و انگليس تکيه گاه آنان است راستی .  دفاع از ايشان بحساب شما ميبخشم بخاطرحرکت طولی شما

حرف مردم جايی را نميگيرد امازمانيکه پشتيبانی آنان را از دست دادند بدان که گوشت های شان نصيب سگ 
 .اهد شدهای گرسنه ای کابل خو

آقای جهانگير به جواب يکزن مينگارد و انگاه شانه های خود را باال انداخته و با طمطراق موفقيت خود را چنان 
واه واه به اين منطق و واه . تو هم برو و به نام سياف و ربانی چند دشنام بده مردم ترا تقديس ميکنند. ديبيان ميکن

شته باشيد با آنچه گفته آمدم از وحدت ملی دم نميزنيد زيرا وحدت ملی هر گاه شما شرم دا!!. واه به اين  شجاعت
امريکا وانگلس برای حفظ منافع قشری خود قبال بر ،را شما با اتحاد های با کمونيست ها، قاچاقبران مواد مخدره

. ه ايدهزاره، شما ضد آزبک، شما ضد روشنفکر در مقاطع مختلف تاريخ عمل نمودپشتون، شما ضد . باد داديد
حاال شايد تاريخ را فراموش نموده   و بنا بر آن گفتار ماللی جويا و نظريات هرکس ديگر که عليه شماست پوچ 

است و تنها شماستيتد که ويران ميکنيد، چپاول ميکنيد، غصب ميکنيد، تجاوز ميکنيد و با آن هم حرف شما ها 
 بيخود عوض چند جنايتکار لهو ولهب زمزمه شما. مشک آنست که خود گويد نه عطار. درست و حسابی است

 .بگذاريد بالخره آنان هم داليلی برای تبرعۀ خود خواهند داشت. نکنيد

 

 


