
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١١برلين ــ اول فبروری 
  
  
  
  

  "مبارک" فروريزیِ  ابوالهول
  

  »از نسيمی دفتر ايام برهم خورده است « 
  
اين هيکل که در هيئت سر . يادگار عهد فراعنه و در جيزه واقع ميباشد که نيز نديس مشهور مصر است ت"ابوالهول"
 Sphinx متر طول دارد، در نزد فرنگيان بنام ٣٩ متر ارتفاع و ١٧ از سنگ تراشيده شده و "شير"و بدن " انسان"

 سال ٢٩٠٠ در حدود ،ناميده اند )الهولابو("پدر ترس"بنام آن را  "عرب شده"که مصريان  اين مجسمه .ياد ميشود
  . مصر بوده است"هرم بزرگ" ساخته شد، که بانی "خوفو"پيش از تولد عيسای مسيح در زمان فرعون 

  

  
  

  )١( "ابوالهول بزرگ در جيزه
  

 مشهوريست، رباعی مصراع سوم از "از نسيمی دفتر ايام برهم ميخورد" يا "م برهم خورده استااز نسيمی دفتر اي"
که با تأسف سه مصراع ديگرش را درست بخاطر ندارم و چون همين مصراع به موضوع ما خوب سر ميخورد، از 

در ما به يادگار مانده است، در وصف حال قيامهائی که اين مصراع را که به يقين از قدمای جليل الق. آن استفاده ميکنم
عبارت اين مصراع، .  شروع گرديده و اينک در مصر به اوج خود رسيده است، خيلی مناسب يافتمتونساز کشور 
در فزيک خيلی . ، مگر حتی از نگاه فزيک هم درست بوده ميتواند"وقوع امور بزرگ از مجاری کوچک"مبنی بر 

  :مثًال  مشهور است، که
  

 آيد، ميتواند وجود مینقطه ای از امريکای التين ب پروانه ای در اگر شرائط موافق افتد، نسيمی که بر اثر بال زدن« 
 شهر Golden Gate" گولدن گيت"پل مشهور ، تربه چنان طوفانی سهمگين مبدل گردد، که هزاران کيلومتر دور
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نيويارک را  Empire State Building "امپاير ستيت" معروف  و يا آسمانخراشسازد را منقلب "سان فرانسسکو"
  ».ندازدابر

  
ونسی بر خود بنزين پاشيده و خود را در مأل عام در داد، گمان نميبرد و حدس زده نميتوانست وقتی آن جوان ناکام ت

 پشت سر هم منطقه راخودکام که اين عمل اعتراضگونه اش، باعث طوفانهای عظيمی ميشود، که گليم رژيمهای 
  .کثافتدانی تاريخ بسپاردمزبله و برهم بزند و به 

.  رسيد"حسنی مبارک"، نوبت به رژيم ابوالهول تونس در "زين العابدين بن علی"بعد از روفتن رژيم فاسد و مستبد 
بائی من، زي ("من ُحسنِ "معنای " ُحسنی".  که واقعًا خنده آور هم هست"حسنی مبارک"و عجب وجِه تسميه ای دارد 

اين زمامدار نابکار گويا از طريق نام خود ميگويد .  هم که معنائی کامًال روشن دارد"مبارک"را ميدهد و ) چهرۀ من
از همين .  داردشام و نوکر جهانخوارانِ  مبارکی که اين انسان خون آ"حسن" و چه !!!!"ُحسن من مبارک است": که 

  . نواخته اند"فرعون عصر حاضر" ويرا با لقب  ناميدم، ولو ديگران"ابوالهول"رو او را 
هشت روز تظاهرات که پيوسته ابعاد بزرگتر را بخود ميگيرد، نه تنها اين ابوالهول نامبارک را به مخمصۀ مرگ 

  :دچار ساخته است، بلکه جهانی را نيز به دلهره و تب لرزه انداخته است
 ــ از شمال افريقا تا سوريه و اردن و لبنان و ممالک خليج در پهلوی دول استبدادی عربی و غير عربیاين شورشها 

و عربستان سعودی و يمن تا سودان ــ که مستقيمًا از ترس و هيمنۀ قيامهای همانندی بخود ميلرزند، بر چند جناح ذيل 
  :نيز خواب آرام را حرام ساخته است 

  . گردد"زهره ترق"بيند، کم است از ترس ــ دولت صهيونيستی اسرائيل که خود را در ميان مجمری از آتش مي
ــ جهان غرب که سالهای سال در مصر و ممالک ديگر عربی سرمايه گذاريها کرده است، به يکباره در ظرف چند 

  :های مختلف، از جمله  بابتبوس هولناک مبدل گشته و آن ازروز معدود رؤياهايش به کا
  . خود را بدان گره خورده ميداندــ از بابت منطقۀ نفت خيز خليج که منافع حياتی

  . ثبات و امنيتش را در خطر ميبيندــ از بابت اسرانيل که 
جنوب شرق آسيا و جنوب شرق دور و  بزرگ و پر ازدحام تجارتی غرب را به ۀراهآبــ از بابت کانال سوئز که 

  .تشکيل ميدهد... افريقا و 
  : اندک ميشگافمازين ميانه مگر ترس دنيای غرب را از بابت اسرائيل

رد، که از يک طرف تندروان اسالمی را بر سر قدرت آوغرب هراسناک است ازين که قيامها در ممالک منطقه، 
منافع خود شان در خطر خواهد افتيد و از طرف دگر چوچۀ خانه زاد شان ــ اسرائيل ــ به خطر عدم ثبات و امنيت 

ها با "هات الين"بی تماس دوامدار و جانبدارانه را از طريق صرف نظر ازينکه زعمای ممالک غر. دچار خواهد شد
دولت اسرائيل قائم ساخته اند، به نمايندگی از همه، چند عضو عاليرتبۀ حکومت المان مستقيمًا به اسرائيل شتافته و با 

ان با همراهی چنان که اول وزير خارجۀ المان ــ وستر وله ــ و بعد صدر اعظم الم. زعمای آن به درد دل پراختند
ابينۀ خود رهسپار اسرائيل گشته و با مقامات دولتی آن کشور به ارزيابی و بررسی جريانات جهان عرب چند وزير ک
مگر ضمن بازديد خود از اسرائيل نتوانست از دادن هشدار " انگيال مرکل"صدر اعظم المان خانم . پرداختند

 نتان ياهو ــ جدًا هشدار داد، که وی به صدراعظم اسرائيل ــ!!!! دلسوزانه به حکومت اسرائيل خودداری نمايد
نتان "وی به !!!! باريکی و وخامت اوضاع را دريابد و از ادامۀ سياست موجود خود در برابر فلسطين دست بردارد

اهد گرديد و در آن گوشزد کرد، که در خرابترين شرائط، ثبات و امنيت اسرائيل به خطر جدی ُمواجه خو" ياهو
  . قدرت ياری رساندن به اسرائيل را خواهند داشت،لک اروپائینی و نه مماصورت نه اتازو

  
 ک فرعون مبارک را بر سر عقل ، بدون شروتسهای مليونی ناميده شده است که روز پ٢٠١١امروز اول فبروری 

با وجود تقالهای حکومت مصر و کارشکنی های ترافيکی، مردم مصمم مصر به ميدانهای بزرگ  .ه استآورد
اما طوری که تلويزيون . ددنسازماندهان اين تظاهرات اشتراک حدودًا يک مليون نفر را انتظار ميبر. شهرها شتافتند

شهر قاهره و قرب و جوارش تا دو مليون نفر جمع گرديده و با نظم و " ميدان تحرير" اطالع داد، تنها در "الجزيره"
ظيف کميته های کنترول، جلو کارهای تحريک اپوزيتسيون با تو. با دسپلين به پروتست پرداختندمنضبط و نسقی 

ايشان اين کار را کردند، تا تظاهرات کامًال . آميزی را که از جانب حکومت مبارک متصور بوده ميتوانست، گرفتند
خصوصًا که ديروز مقامات . بصورت مسالمت آميز انجام پذيرد و کسی دست به تخلف از مقررات صلحجويانه نزند

از .  مظاهره چيان مسالمت آميز فير نخواهند کردی کرده و بصراحت گفتند، که برالن بيطرفارشد اردوی مصر اع
آوازۀ رهائی . همين رو کنترول اشتراک کنندگان در صدر کارها قرار داشت، تا بهانه ای بدست مقامات مسلح ندهند

 حسنی مبارک قلمداد گرديد، جنائی  از محابس، که بحيث توطئه ای از طرف دولت) زندانی(چند هزار نفر بندی 
گوش سازماندهان تظاهرات را باز کرد، تا جدًا متوجه باشند و نگذارند، که با آزاد گشتن دست چند هزار جانی، 

  . ی در اوضاع بوجود آيد"غتمه غتول"
خته اند،  تلويزيونهای غرب که صحنه های فراوانی از قيام مردم را نمايش داده و با قيام کنندگان به مصاحبه پردا

  :گوشه هائی از گفته های ايشان را چنين پخش ميکنند
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   »!!! کشته شويم)٢()یميدان آزاد("ميدان تحرير" در قتی قرار باشد که کشته شويم، بهتر است کهو« ــ 
   غرب که سالهای.زنيمبممالک غربی دهن خود را بگيرند و بگذارند، که ما خود سرنوشت مملکت خود را رقم « ــ 
  حتهای نصيحمايت کرده است، هرگز حق ندارد در مورد جريانات کشور ماشام حسنی مبارک سال از رژيم خون آ   
  »!!!!!پدرانه کند   
  »!!!شاينده روی مردم خود آتش بگاردو و عسکر جزئی از ملت اند و نميتوانند ب« ــ 

....  
  

  : آن تذکر ميدهم پيرامونو جرياناتدر آخر اين بررسی گزارشگونه، چند نکتۀ ذيل را در ارتباط مصر 
  .ــ در ظرف هشت روز تظاهرات مصر، جمعًا سه صد نفر هالک گرديده اند

 دزديده و به خارج انتقال داده است، در حديست که اگر واپس به وطن خود از "فرعون مبارک"ــ پولهائی را که 
  .کشور مسترد گردد، تمام قروض خارجی مصر را تالفی خواهد کرد

 دارد، که ضمن آن ممالک اروپای شرقی در ظرف کمتر از ١٩٨٩يانات حاضر شباهتهائی با جريانات سال ــ جر
 تکرار ی ديگرگويا تاريخ بعد از بيست سال به نحو. شش ماه خود را از يوغ سوسيال امپرياليسم شوروی رهانيدند

ملت  "جهاد آزاديبخش"مری خطير نظير فرق تنها درينست که در آن زمان، ا!!! ميگردد؛ در گوشۀ ديگری از جهان
  . آتش به خرمن استبداد افگند،"عمل فردی" راهگشای ممالک در بند شوروی گرديد و اين بار افغان

ــ ديده شود که اين جريانات عظيم بر رژيم ددمنش فاشيستی ايران چه اثری خواهد داشت، گرچه کابليان از قديم و 
  :نديم گفته اند که 

  
  " بال نميزنهبانجان بده"

  )بادنجان بد را بال نميزند(
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
  
، ذيًال کله و تنۀ آن را جدا جدا از پيش ديدۀ خوانندۀ گرانقدر پورتال "ابوالهول"تاريخی ــ جهت تجسيم بهتر هيکل ١
  :ميگذرانم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
  
  

       
         

  "ابوالهول"کله و تنۀ                                                           
  
 "اسم مصدر"يث چون در زبان دری مصادر عربی را بح.  را دارد"آزاد ساختن"معنای در عربی  "تحرير" ــ ٢

 يعنی "ميدان تحرير" پس .را بخود ميگيرد" آزادی بخشی" و "آزاد سازی" معنای "تحرير" کنيم، استعمال می
  ."ميدان آزاد سازی"

  


