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خلیل هللا معروفی

از زور کاکاس ،که انگور ده تاکاس!!!
(از زور کاکا ست ،که انگور در تاکها ست!!!)
در تأریخ خوانده ایم ،که "ابومسلم خراسانی" را در دربار "منصور" خلیفۀ مشهور عباسی ،زیر ُمشت و لگد گرفتند
و آنقدر زدند ،که جان را به جانافرین تسلیم کرد .و "ابومسلم" کسی بود ،که "خالفت اسالمی" را از خاندان "اُموی"
به خاندان "عباسی" انتقال داده بود .گوئی انعام و خلعت و پاداش خلیفۀ ناسپاس عباسی به "بادار خلیفه ساز" اش ،همین
بود ،که باید وی را بکُشد و سرش را زیر بالش بکند .در کتب تأریخ همچنان مذکور است ،که وقتی "ابومسلم" را
میزدند و میتکاندند و به اصطالح شیرین عوام کابلی" ،میدمباندند" ،و استخوانهایش را آرد آرد میکردند" ،ابومسلم"،
"برده وار" سر از تعظیم و اطاعت خلیفۀ سفّاک عباسی برنمیداشت!!!
لت و کوب و نسق دادن مفسد و اوباش ّ
ی "آریانا
قالشی به نام "هللا گل ُم جاهد" همهمه برپا کرد و در همین صفحۀ گرام ِّ ّ
افغانستان آنالین" هم ترا ِّوشهایش را دیدیم .دیدیم ،که "احمد" چه گفت و "محمود" چه نوشت و عکس العمل عزیزان
دیگر از چه قرار بود؟؟؟
در یوتوب ویدئوهای مختلف این حادثه در دسترس است؛ از جمله ضمن این لنک:
https://www.youtube.com/watch?v=87Jyh-uG43o
مناظره و اظهار نظر در باب مجازات و دمباندن "هللا گل مجاهد" در صفحۀ محبوب "آریانا افغانستان آنالین" اینطور رقم پذیرفت
و دنبال گردید:

اسم :محمد داؤد مومند

محل سکونت :متحده ایاالت

تاریخ03.11.2021 :

لت و کوب یک ډاکو و یکی از کثیف ترین چهره های دوره جهادی
طالبان یک عنصر ملوث و کثیف را به نام هللا گل مجاهد دستگیر و لت و کوبی سختی دادند .این شاطر شیطان و
جرثومه دوران مانند کرنیل و جرنیالن دوره بچه سقو«نه حبیب هللا کلکانی» یک عنصر پلید ،شقی ،ظالم ،دزد ،بی
رحم ،خائن و آدم کش بود .
او در دوره قبل از طالبان از داشتن حامیان جان به کف صد هزار نفری خود صحبت میکرد و ترسی از قوای امنیتی
و پولیس نداشت ،این یکی از خصوصیت های نظام ضد ملی و ضد مردمی است که شاطران شیطان مانند هللا گل
مجاهد ،مارشال فهیم ،مارشال دوستم ،مارشال عطاء نور ،مارشال اسمعیل هراتی ،مارشال کرزی ،مارشال دبل
عبدهللا ،مارشال بسم هللا و برادران مارشال مسعود و غیره ،مافوق قانون خدایی و قوانین موضوعه باشند .
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یکی از افتخارات بزرگ طالبان حد اقل در مرحله کنونی پاک کردن و فراری ساختن این مارشاالن و شاطران شیطان
از جامعه ماست.
اگر طالبان در مرحله اول از تقوای اسالمی پیروی کنند این وجیزه زبان ملتی ما صدق خواهد نمود که :
ړوند له خدایه څه غواړی؟ دوه سترګی.
ــــــــــــــــــ
و نویسندۀ عاجز و مسکین و درویش مشربی به نام "خلیل هللا معروفی" چنین تبصره کرد:
اسم :خلیل هللا معروفی

محل سکونت :جرمنی

تاریخ03.11.2021 :

«سزای قروت او گرم!!!»
دراک و سخنگوی و فهیم کابل قدیم ضرب المثلهائی ساخته و به ارمغان گذاشته اند ،که
مردم بیسواد ،ا ّما بی اندازه ّ
همه حکم "آیت منزل" را دارند و یکه و تنها روی هزاران دلیل منطقی و استدالل ارسطوئی را میشویند .یکی از
مثلهای مشهور مردم قدیم و بیحد نازنین کابل« ،سزای قروت ا َ ِّو گرم» است .مدلول این مثل چیست؟؟؟
اگر یک توته "قروت" را در "آب گرم" بگذارید ،فی الفور میشارد و میپوسد و از حالت "جامد" به حالت "مایع" و به
اصطالح عامیانهَ " ،خلَو" ،می انجامد .این پروسه وقتی بیشتر و بهتر و سریعتر رخ میدهد ،که حرارت آب بسیار باال
و در ح ِّدّ "غلیان" باشد !!!
شر و فساد" ازهم پاشیدند
ثبوت عملی این مثل را اینک با آمدن "طالبان کِّرام" دیدیم ،که با آمدن ایشان تمام "النه های ّ
و در زیر زمین فرورفتند .بلی؛ "مذهبخانه های" دزدی و قاچاق و زورگوئی و ظلم و ستم و هزاران کار ناروای
دیگر ،همه و بالاستثناء متواری گشتند و دستنگر و "پیش پایخور" ممالک دور و نزدیک !!!
"آب جوش" طالبان قصۀ "قروت"ِّ رشید د وستم و عطاء نور و عبدالرب رسول سیاف و کریم خلیلی و محمد محقق و
اسماعیلخان و مسعودیان بدنام و هزاران "هللا گل مجاهد" را مفت ساخت و به اصطالح بسیار شیرین عوام کابلی" ،در
کون همۀ شان خِّ ت مالید"!!!
مردم قدیم و فهیم کابل همچنان گفته اند ،که :
«چوب خدا صدا نداره ،که اگه زد دوا نداره !!!»
خداوند عادل و منتقم" ،طالبان" را نازل ساخت ،تا گلیم همه «دزدان و رهزنان و زورگویان و مفسدان و فاسدان و
فاسقان و در یک کالم "حرامزادگان تأریخ"» را جمع کنند.
واقعا ً باید از دل و جان بپذیریم ،که :

«سزای قروت ا ِّو گرم است!!!»
طالبان در و اقع انتقام یک ملت مظلوم و هردم شهید را ازین مفسدان فی االرض گرفتند؛ و هنوز اول کار است!!!
غرائی در وصف "بهار" سرود :
حضرت " ُمصلح الدین سعدی شیرازی" هشت صد سال پیش ،ضمن قصیدۀ ّ
این هنوز اول آثار جهان افروز است
باش تا خیمه زند ،دولت نیسان و ایار
"نیسان" و "ایار" نام ماههای سُریانی ست ،که به حساب تداول ما مردم ،ماههای "ثور" و "جوزا" میشوند!!!
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کامنت کوبندۀ نویسندۀ حقگوی و شجاع وطن" ،جناب داوودجان مومند" را در مورد "لت و کوب کردن" و بلکه
"درونکوب ساختن"ِّ عُنصر پلیدی به نام "هللا گل مجاهد" را خواندم و خواستم بر آن تبصره ای بکنم!!!
«بی شک ،که خداوند منتقم اس!!!» و «چوب خدا صدا نداره!!!»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
جناب محترم داکتر صاحب "محمد اکبر یوسفی" در مناظرات صفحات عزیز "آریانا افغانستان آنالین" و "آریانا افغانستان" چنین
تبصره کردند:
اسم :دوکتور محمد اکبر یوسفی

محل سکونت :آلمان

تاریخ05.11.2021 :

جناب محترم خلیل هللا معروفی!
سالم عرض می کنم .با وجود باور کامل به آگهی های ادبی ،علمی و تأریخی شما و جناب محترم محمد داوود مومند ،با تأسف
باید بگویم که من با این نوع برخورد شما ،نسبت به "لت و کوب" یک فرد انسان به نام «هللا گل مجاهد» و توهین و بی عزت
ساختن این انسان توسط افراد مسلح به نام «طالب» ،نه تنها همنوا نیستم ،بلکه خالف نورمهای قانونی و خالف حفظ کرامت
انسانی می دانم .ما وطن ما را با انتقام جوئی و باز شدن گرههای عقده ،از طریق اعمال غیر قانونی و غیر انسانی نمی توانیم،
به آرامش برگردانیم .من "هللا گل مجاهد" را نمی شناسم ،اگر هم می شناختم ،بازهم برین موضعگیری ام که احترام به کرامت
انسان است ،تغییر وارد شده نمی توانست.
من شخصا ً دو برادر ،یکی برادر بزرگ و "صوفی مشرب" ،متدین و معلول االندام و دومی معلم و افسر را که کوچکتر از من
بوده است از دست داده که با بی رحمانه ترین شکل توسط همان افراد مربوط حلقات «جهادی  -اخوانی» کشته شده اند ،که
قاتلین و عاملین را هم می شناسیم .اما معتقدم که جزای چنین اعمال را باید از راه قانون مطالبه کرد .من با هیچ یک کدام
خصومت نداشته ام .خانوادۀ من با برادرانم ،شهرت "معلم ها" را کسب کرده بودند .چون در تأسیس مکتب دختران محل نقش
داشته ام و در زمان سلطنت معلم بوده ام ،نه تنها که برادرانم را کشتند و مکاتب را ویران کرده اند ،حتی خانۀ گلی ام را که با
برادرانم ،بدست خود آباد کرده بودیم ،ویران کرده اند.
شما حق دارید هر چه فکر می کنید ،بکنید .اما این چنین بیگانگی با حقوق انسان و دشمنی با نظم و قانون و ترجیح دادن خود
قاضی شدن ،بدون صالحیت قانون ،راه ما را از هم جدا می سازد .من "کلپ" را دیدم و صداها را شنیدم و آنرا عالمت خیلی
بد و غیر انسانی می دانم .با احترام ،دیپلوم ریاضی و دوکتور فلسفه محمد اکبر یوسفی.
ــــــــــــ
با خواندن کامنت جناب داکتر صاحب "محمد اکبر یوسفی" ،یادداشتی مفصل نمودم ولی از نشرش منصرف گشتم .اینک همان
یادداشت را از پیش دیدۀ خوانندگان عزیز میگذرانم:

«ده جنگ نان و حلوا بخش نمیشه!!!»
برادر ارجمند و وطندار گُلم ،جناب داکتر صاحب "اکبر جان یوسفی"!
تبصرۀ شما را خواندم و با تعجب فراوان باید بگویم ،که شما حتی با از دست دادن دو برادر نازنین خود هم روادار
صرین و مسببین چنین جنایت هولناک ،مورد توهین قرار بگیرند!!! آفرین بر "صبر ایوبی"
نیستید ،که مجرمین و مق ِّ ّ
و "مشرب قانونی" شما!!!
مگر به حیث یک انسان تحصیلکردۀ فهیم باید درک کنید ،که هر انسان ــ چنان ،که مقتضای طبیعت است ــ از خشت
و گل دیگری ساخته شده است .بنا بر آن اجازه بدهید ،که من هم همان قسمی ،که مخیِّّله و مغز و کله ام حکم میکند،
بیندیشم و سخنم را هم بی پرده و به اصطالح عامیانه" ،پوست کنده" برون بدهم.
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این را نیز باید درک کنید ،که قانومندیهای زمان "صلح" را نمیتوان در زمان "جنگ" تطبیق کرد:
مخرب رنگارنگ ــ همان جراثیم شَرور و پلید
ــ هنوز صلح کامل برقرار نشده است و عناصر متخلف و مغرض و
ّ
و خبیثی ،که در زیر بیرق امریکای اشغالگر ــ به حیث "شاطران شیطان" زدند و خوردند و روفتند و مردم و هست
و بود ایشان را به یغما بردند ،هنوزهم دست به کارند و هزاران شرارت را در آستین دارند!!!
ــ همین مکروبهای خوناشام بودند ،که خون صدها هزار و شاید هم ملیونها هموطن هردم شهید ما را ــ چه در زمان
جهاد ضد شوروی و "خلق ــ پرچم" و چه اینک در زمان اشغال وطن به دست امریکا ــ خوردند و اگر بازهم دستشان
مکرر جنایات خود دست نخواهند کشید!!!
مکرر در
مکرر و
برسد ،از تکرار
ّ
ّ
ّ
ــ همین عناصر پلید " ُجرثومه مانند" به کمک و به تحریک ممالک مغرض و مفتِّّن ،حتی در صدد تجزیۀ خاک پاک
ما برآمده و میخواهند افغانستان عزیز و هزاران بار باالتر از جان ما را به "شمال و جنوب" تقسیم کنند!!!
مخربتر از کورونا و کووید ــ  1۹هم مگر اجازه داریم ،از ُمدارا و
با چنین جراثیم و مکروبها و ویروسهای کشنده و
ّ
ُمماشات و تسامح و تساهل و به اصطالح فیشنی از "اقتضاآت کرامت انسانی" ،کار بگیرم؟؟؟
مخرب و ضد ملی و
از نظر من ــ و احتماالً از نظر اکثریت مطلق وطنداران دردرسیدۀ شما ــ این عناصر مضر و
ّ
محرز و
ضد مردمی و ضد تمامیّت ارضی وطن ما ،که کارنامۀ ننگین ایشان بر همۀ ما و شما معلوم و مشهود و
ّ
ثابت است ،نه تنها باید بدون رحم نسق گردند ،بلکه اگر از "آلۀ تناسلی" آویزان هم شوند ،هنوز هم دل مردم مظلوم و
هردم شهیدتان یخ نخواهد کرد!!!
هر وقت صلح برقرار شد و وطن به آرامش رسید و عدالت اجتماعی نافذ گشت ،در آن وقت است ،که میتوان از
انسانی مجرمان و جانیان و خائنان!!! مگر حاال هنوز حالت
قانون و قانونیّت سخن گفت؛ و حتی از ُمراعات کرامت
ِّ
و شرائط "جنگ" حکمفرما ست و توده های ملیونی و بافهم ما گفته اند ،که:
«ده جنگ نان و حلوا بخش نمیشه!!!»
من انسان سنگدل و بیرحم و ستمگر نیستم ،ولی طاقت دیدن و تماشای رنج بیکران وطنداران هردم شهید خود را هم
ندارم ،که از دست همین ملعونان و روسیاهان دنیا و آخرت ،دست به دعاء بودند و هستند ،که:
خدا سوته و دانگ و ماشیندار طالب را یک لحظه از سر این جراثیم کم نکند!!!
چه بخواهیم و چه نخواهیم ،راه دیگری نداریم ،مگر این ،که ارزشها و معیارهای فکری و اجتماعی و روانی جامعۀ
خود را م ِّدّ نظر بگیریم .این بدین معنی هم هست ،که در صدد آن برنیائیم ،تا ارزشهای بیگانه با جامعۀ خود را جبرا ً
و قسرا ً و به اصطالح شیرین عوام "به زور سوته" بر مردم خود تحمیل و تطبیق کنیم!!!
ــ مردم ما هنوز به درک ارزشهای جهان به اصطالح "متمدن" ،نرسیده اند و معتقد به "نسق کردن" جباران و
ستمگاران و جفاپیشگان استند.
ــ مردم ما شدیدا ً معتقد به فحوای همان مثل مشهورند ،که:

"از زور کاکاس ،که انگور ده تاکاس!!!"
(از زور کاکا ست ،که انگور در تاکها ست!!!)
ــ شاید حدس زده بتوانید ،که به خاطر نسق کردن آن فاسق ملعون جبّار ،هزاران وطندار آزرده دل شما شاکر و
سپاسگزار شده اند و "سجدۀ شُکر" به جای کرده اند!!!
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شما میدانید و یا الاقل حدس زده میتوانید ،که دل هزاران و صدها هزار وطندار مظلوم و هردم شهید شما از دست
خاطر آزرده
همین "هللا گل مجاهد" و هزاران "هللا گل مجاهد" زورگوی و خبیث دیگر ،داغ داغ است .نادیده گرفتن
ِّ
مجروح این "هردم شهیدان" از نگاه من" ،ظلم ُمضاعف" است؛ یعنی روا داشتن "ظلم به مظلومان"!!!
و
ِّ
در هر صورت همان بیت مشهور ،که در بین کابلیان قدیم و اصیل ،حکم ضرب المثل را به خود گرفته است ،در
مورد این داره ماران مفسد کامالً صدق میکند ،که:
آه دل مظــــلوم به سوهـــــان مانَـد
گر خود نَب َُرد ،ب ُِّرنده را تیز کند!!!
با محبت فراوان او په درناوی
ـــــــــــــــــــــ
جناب عنایت شریف در زمینه مقاله ای زیر عنوان «کرامت "انسان" و حقوق "بشر"» در "افغان جرمن آتالین" منتشر
ساخت ،که ازین لنک میتوانش خواند:
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sharf_e_keramat_ensaan.pdf
و اینک نظر جناب "داوود ملکیار" در مناطرات "آریانا افغانستان آۀنالین":
اسم :داود ملکیار

محل سکونت :امریکاه

تاریخ08.11.2021 :

تبصره فرهاد دریا در باره برخورد گروه طالبان با هللا گل مجاهد ،بسیار تعجب آور و تأسف آور است ،چون به
صورت غیر مستقیم اعمال خشونت آمیز افراد حکومت را ،توجیه می کند.
من از اعمال و کردار این متهم چندان معلومات ندارم ،صرف شنیده ام که متهم به فساد و زورگویی می باشد.
ولو این اتهامات درست باشد ،باید از طریق قانون با او معامله صورت گیرد و مطابق آن ،مجازات شود.
اگر واقعا” این تبصره (چوب خدا) از فرهاد دریا باشد ،باید از او پرسیده شود که آیا در زندگی ات یک بار راجع به
(چوب خدا) در مورد پرچمی هایت ،یاد کرده ای ؟
افغانستان توسط پرچمی های (فرهاد دریا) به طرف بربادی و خانه جنگی و ملیشه سازی برده شد و قلدری ها و
زورگویی و فساد های دوران کرزی و غنی ،ادامه جنایات و خیانت های همان کمونیست های پرچم و خلق است.
لذا فرهاد دریا با گذشته معلوم الحالش ،نباید در مورد (اهانت ها و جزا های خیابانی) توسط طالبان ،چنین سبکسرانه
تبصره نماید.
ــــــــــــــــــــ
به تأریخ نهم نومبر  2021تصادفا ً مطلب جناب "نبیل جان عزیزی" را در پورتال "افغان جرمن آنالین" خواندم ،که
در مورد بدماشی های "هللا گل مجاهد" داد سخن داده است .غرض معلومات خوانندگان عزیز لنک همان مضمون را
میگذارم:
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aazizi_n_khatara.pdf

ــــــــــــــــــــــــــــ
و آخراالمر در صفحۀ امروز ــ  12نومبر  2021ــ کامنتگذار عزیزی از کابل نازنین چنین نگاشت:
اسم :غیاث الدین

محل سکونت :کابل

تاریخ12.11.2021 :

هموطن گرامی جناب غ .حضرت
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نقطه نظرات شما را خواندم ،بسیار زیبا نوشتید .متأسفانه کشور ما در حالتی قرار دارد که حفظ کرامت انسانی قسمی
که شما فرمودید یک اندازه جنبۀ اکادمیک را بخود میگیرد .فعالً مردم ما از کرامت انسانی چنین استنباط میکنند که،
بطور مثال خانم فرخنده را در دریای کابل زنده میسوزانند .پس چرا هللا گل مجاهد این جنایت کار معلوم الحال با یک
چند تاسکی خالص شود و بعد از رهایی با انباری از جرم و جنایت که به اسم کثیفش درج است به ایران فرار کند و
زبان بی اندازه لچک که بلقیس روشن عضو پارلمان
به زندگی ننگین خود ادامه بدهد؟ این بی ناموس همچنان یک دِّو
ِّ
و دیگران را بارها با رکیک ترین الفاظ در محضر عام هتک حرمت و بی آبرو نموده است .حقش بود که تنبان این
کثافت را باالی همان پیکپ پائین آورده و در ع قبش یک چارتراش را داخل میکردند و بعد آن این جنایت پیشۀ مردم
آزار را به سیستم اوغانی یک چانواری اعال میکردند ،تا به نسل ها نسق میشد که سزای اوباشی و رذالت چی است.
تشکر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاید کسان دیگری هم کامنتهائی در هیئت "لهُ و علیهِّ" نوشته باشند و یا در نظر داشته بوده باشند ....
به یاد همه وطنداران عزیزی ،که زیر تأثیر دنیای به اصطالح "متمدن" رفته اند و متأثر از مورال دوگانه و دوپهلوی
غرب استند ،میدهم ،که همین "ممالک متمدن غرب":
ــ سه صد سال استعمار کردند ،اما و گویا "محترمانه" و "قانونمندانه"!!!
ــ ملل آسیا و افریقا را تا نوانستند چاپیدند و دار و ندارشان را چور کردند ،اما "محترمانه" و "طبق مواد قانون"!!!
ــ ملیونها افریقائی را به حیث برده با خود بیارودند و "آسیای بی اَو" را سرشان بچرخاندند ،اما "محترمانه" و "مطابق
به نفس قانون"!!!
فراشی کردند ،اما "محترمانه" و "متمدنانه"!!!
ــ با طیارات ستراتژیک  B-52ذره ذرۀ شمال افغانستان را ّ
نصّ صریح قوانین تمدن"!!!
ــ "مادر بمها" را باربار در افغانستان آزمایش کردند ،اما "محترمانه" و "مطابق به ِّ
ــ "بمهای اتمی" را در هیروشیما و ناگاساکی استعمال کردند و لکها انسان را در "تِّی ثانیه" به باد فناء دادند ،اما
جزائی اضالع متحدۀ امریکا"!!!
"محترمانه" و "کامالً بر طبق قوانین
ِّ ّ
ــ و همین حاال ــ و شاید تا فرداهای نامعلوم نیز ــ تا میتوانند و تا دلشان بخواهد ،سالح تولید میکنند و با هزاران حیله
و ُخدعه و نیرنگ باالی ممالک "خرپول" و حتی م مالک "مفلس خوشال" ولی "سالح طلب" میفروشید ،و آن هم گویا
"محترمانه" و "با طیب خاطر و سپاسمندی خریداران"!!!
....
به چشم سر میبینیم و با گوش هوش میشنویم و با دیدۀ دل میدانیم ،که "اخالق و مورال و قوانین جهان غرب" ،مردم
مظلوم جهان را به اصطالح عوام کابلی "به پن به هالک میسازد"؛ و ما چه میکنیم؟؟؟
ــ برای بسا کسان ما ،ارزشهای جهان غرب ،حکم "آیت منزل" را پیدا کرده است!!!
ــ و بسا کسان ،جهان غرب را "آستاد ازل" خود میپندارند و هر آنچه "حضرتش" حکم فرماید ،همان را به اصطالح
مشهور دیوانی" ،مرعی االجراء" میپندارند ،که باید و هرومرو و "مو به مو" تطبیق گردد!!!
وای به حال ما ،که مورال دوگانه و "منافقت آلود" جهان غرب را میبینیم و پند نمیگیریم!!!
و خدا هرگز نکناد ،که فحوای همان ضرب المثل قدیم کابلی در حق ما صدق کند ،که:
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«تا احمق در جهان است ،مفلس درنمیماند!!!
ت ماهر افغان مقیم هلسنکی ــ پایتخت فنلند ــ "حفیظ جان افضلی" رویداد لت و
انیماتور و کاریکاتورست یا کارتونس ِّ
کوب "هللا گل مجاهد" را ضمن کلیپ کارتونی به تمثیل گذاشته است و من آن را جهت پندگیری و عجالتا ً کسب انبساط
سن ختام" این مقاله قرار میدهم:
خاطر خوانندۀ عزیز ،به حیث " ُح ِّ
https://www.youtube.com/watch?v=LhAGKnxJqv 8

بیشک ،که «سزای قروت اَ ِّو گرم اس!!!»
(خلیل هللا معروفی ــ جرمنی ــ  12نومبر ) 2021

برای مطالب دیگر خلیل هللا معروفی روی عکس کلیک کنید
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