
 به نام خدا

!پنگوئن نباش  
  :کرد تيوصنگونه يبه فرزند خود ا يياير دريک شي فرار از دست نيعمرش حن لحظات يآخرک پنگوئن در ي

 يو وقت يفرار از دشمن ندار يبرا ين آمده که راهييکه تا زانو پا ينبانو تُ يکوتاه دار يين با پاهايکل سنگيک هي يوقت ! فرزندم "
ش يک لقمه چرب بيست؛ بدان و آگاه باش که يهم ن ييک دمپايبه اندازه سرهم که  يدارشتر نيببالچه دفاع از خود دو تا  يکه برا

. جاد نکنيا هم يچگونه مزاحمتيشان هيمعاشرت نکن و براو  يشوخقدم نزن و با آنها  ييايدر يرهايدر اطراف ش لذا هرگز!. يستين
د ين ضعف را بايتو اکرد،  يو گرسنگ ضعف احساس معده آنها منتظر باش تا هر وقت ياگر شد کهه نشو يبا آنها هرگز همسا! دلبندم

  ".!يبرطرف کن

. ک لقمه چربيا ي يا همواره در حال ترس و فرار باشي: يدارشتر نيبدو راه  ياگر پنگوئن باش. ن استيامروز ما هم هم يايت دنيحکا
باش تا لقمه " خارپشت"حداقل  يستير نياگر ش گفت کهبه او د يبا. آن را ندارم ييد توانايبگو يد کسيشا. يباش يياير دريش يبتوان ديبا

  !.يباشن يشکارچ يبرا يل الحلقومسه

ممکن  ا هميا از آن سر دنيدن يکجايبه  يو دست انداز يمهم است چراکه دسترس ک ضرورتيدفاع از خود  ييتوانا ،امروز يايدر دن
ران خودمان ين ايپا له شدند مثال هم دست و ريبزرگان، کوچکترها ز يم که چگونه در دعوايديد ين دو جنگ جهانيدر هم .شده است

  که اول يا در جنگ جهانيگانگان بطور کامل اشغال شد يشمال و جنوب توسط ب ، ازيطرفيرغم اعالم ب يعل يجنگ جهاندو در 
گانگان کشته ياز غارت ب يناش يقحطو  يماريببر اثر ) بوددر آن زمان  رانيت ايمعادل نصف جمعبا يتقرکه ( يرانيون ايليم ۹-۶

 ابرقدرت شده و پس از يکشورها يابتين يهار جنگيف بطور ناخواسته درگيضع يم که چگونه کشورهاينيبين امروز هم ميهم .شدند
  .نيه و عراق و اوکرايرا هم سوريو اخ يوگسالويمانند جنگ  شوديه ميآنهم کشورشان تجز

 شوديده ميبه وفور شن "يو امر يجمالت دستورالزم است، اجبارا و  د،يبا" مانند ييهاواژه ،ابرقدرت ياستمداران کشورهايات سيدر ادب
استمداران يا منتظر دستور سيدر در يک ناوگان قدرت نظامي، ک موضوعيدر  ياسيبن بست س دانند که در صورت بروزيچون آنها م

ف يضع يکشورها يبرا يول. دل کنيخود را به طرف مقابل تحماستمداران يد و خواسته سابيا حضور ياز دن ياتا در هر نقطه استخود 
-يرا استفاده م" يو التماس يد و جمالت خواهشيدانيلطفا، اگر ممکن است، اگر صالح م"مانند  ييهاشتر از واژهيچگونه است؟ آنها ب

  !. کشديا انتظار دستورات آنها را نميهم در در يک لنچ چوبي يدانند که حتيکنند چون م

است که با اتکا بر آن  يايار داشتن دانش فنيست بلکه به در اختين يحات نظاميد تسليداشتن به خر يقدرت نظام ،امروز يايدر دن
ارد دالر يليم ۶ران يا يارد دالر و بودجه نظاميليم ۶۰ يبودجه نظام يمثال عربستان دارا .د کرديرا تول يبتوان هر نوع محصول نظام

. دارد ياشرفتهيمتعدد و پ يتر است و محصوالت نظاميران از عربستان قويا ،ن وجوديا با يولک دهم بودجه عربستان ي يعنياست 
محصوالت حد ن ياندک تا ا ين بودجه نظاميران چگونه با ايکه ا ا باعث تعجب و سوال استيدن ينظام کارشناسان ين مسئله برايا



و ساخت  يه بر دانش مهندسان و دانشمندان خود اقدام به طراحيکشور با تک يد گفت که وقتيقت بايدر حق .دارد؟ يشرفته نظاميپ
 يو تصاعد يرخطيکامال غ يارزش افزوده محصوالت نظام .رسديک دهم مي مت به کمتر ازيکنند در واقع قيم يمحصوالت نظام

 ۵۰۰ا يدن يحاتيدر بازار تسل ييايردرينوع ز کيمت يمثال اگر ق. کندير مييتغ!! برابر  ۲۰۰تا  ۱۰است که وابسته به نوع محصول از 
ون دالر يليم ۲۰ش از يب يجانب يهانهيه هزيآن بعالوه کل مونتاژ و ساخت و ينه طراحيهز )!البته اگر فروخته شود(ون دالر باشد يليم
ر مصرانه حضور دارند چون ايحات بسيه و فرانسه در بازار فروش تسليکا و روسيمثل آمر ييل است که کشورهاين دليبه هم. ستين

شود پول آن يحات اخذ ميکه در قبال فروش تسل يدر واقع پول. ستيسه نيقابل مقا يچ صنعتيارزش افزوده حاصل از آن با ه
. ن استيران هم در هميا ينظام يشرفتهايرمز پ .وردآيآن کشور به ارمغان م ياست که برا يتيست بلکه پول آن امنيمحصول ن

 يکرده که خروج يمتعدد نظام يهاپژوهشکده سيتاس و فنا دادن بودجه کشور، اقدام به يحاتيکالن تسل يدهايخر يبجاران يا
  .يکاذب آنچنان يهانهياست نه هز ينه واقعيبا هز يبوم يکسب شده توسط آنها، محصوالت نظام يدانش فن

متهم  ياد بودن بودجه نظاميران را به زيران در هراسند ايا ين نظامکه از قدرت روز افزو يکشورها و افراد ين حال باز هم برخيبا ا
 کي ،هااز دانشگاه يکيجورج بوش در  يک سخنرانيدر . ستيآنها کاف يبرا کايآمر سابق جمهور سيخود رئ ک پاسخ ازي!. کننديم

م که پس از يدانيکه ميدر حال )ارد دالريليم ۶۰۰بودجه در حدود (نقدر باالست يکا ايآمر يپرسد که چرا بودجه نظاميم ياز و دانشجو

که حتما از آنها  ميکنيد نميحات را تولين تسليما ا"دهد يکه جورج بوش پاسخ م. حات هرگز به کار نخواهند آمدين تسليجنگ سرد ا

د يبا ينيوان سنگ، تاينظام يريما باالست و در صورت درگ يم که قدرت نظاميکه دشمنان خود را مجاب کن نيهم. مياستفاده کن
 يمعادل مجموع کل بودجه نظام ندهيآ يک روز جنگ در نبردهاينه يهز) در صورت بروز جنگ(... ستيما کاف ين برايبدهند هم

ن پاسخ تاچه حد يام که يدانيالبته ما همه م ."!!ميهست خود يدن بودجه نظامم که ما مجبور به باال برينيبيپس م. !کاستيخ آمريتار

ا يد حذف شود يکشور با يکه معتقد هستند بودجه نظام يکسان يدر آن نهفته است برا يباز هم نکات جالب يبکارانه است وليفر
  .ندارد يومهو مف يمعن» دفاع از خود«به نام  يزيچ ياعده يظاهرا برا !ابديکاهش 

 يت ارضيت و تماميامن ستاده است که ازيا يگاهيکسب شده توسط جوانان با استعداد خود در جا» يدانش فن«ران، امروز به پشتوانه يا
  .قهار است يک شکارچيک خارپشت که خور يوئن، نه ، نه پنگامروز رانيکند و معتقدم که ايخود بطور قاطع دفاع م

  .نيآم....  يسستباز نگردد آن دوران زوال و  و هرگز ن مردم را مستدام بداراديخداوند عزت ا

              


