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 !برند یرا به آسمان م نیِگ زمت ها جناَبَرقُدر
 

از  یکی است و وستهیپ  ها صِف ابرقدرت به گرید که آن کشور صدراعظم هند اعالم کرد 2019 مارچ 2۷ امروز

قدرت ها  اَبَر نیحاال ا است. افتهی قیتوف ارک نیا در هدف قرار داده وتجربه  یبرا فضا در را خود یها تیَستاَل

 دارند؟ن انجام آنرا ییتوانا گرانیکه د کنند یچه م و ستندیک

 یمخابرات یها تیَستاَل توانستند یکه م بودند افتهیدست  یامنظ و یکیارت تکنمه نیبد دو ره هـیروس و کایرام

 .سازند جفَلَ  را گریکدی یمخابرات یها تیتمام فعال ازین صورتِ  در و ندازندیب کار نموده از فلج فضا در را گریکدی

 کندیم ییرهنما تیستال را شنیگیناو نیا و دیرو یم دیخواه یهرجا که م در تان وترم شنیگیشما به مدد ناو روزام

 نیبه هم زین یانتقاالِت پول قومانده و و یبا مرکز فرمانده اُردو ایدرجنِگ  یها واحد انیم ینظام مخابراتِ  بالطبـع و

 یوبه س یراکت را فَلَج کند خود فِ یحر یمخابرات یها تیابرقدرت خواست فعال کی اگر و ردیگ یصورت م لهیوس

 .کندیم جادیمرج ا هرج و بیرق یمخابرات ستمِ یس در و سازد یم فَلَج ای خارج و مدار از آنرا و ریاو ف تیستال

دست  یتکنالوژ نیهم بد او و عقب نماند شیخو بِ یرق دو از تا کمر زد دامن همت بر نیکه چ بود 200۷سال  در

 خود جهان را آگاه ساخت.  قِ یتوف از زید نهن روزام و افتی

 یشمال یایکور ؛رانیپاکستان؛ ا لیقب از گرید یرقبا به فضا رفته است و نیزم از یحاتیرقابِت تسل اربالطبع اکنون ک

  .کنند یرقابت تازه م نیرا وقِف ا خود یمل دیعا تمام و شوند یم کارزار نیا واردِ  زین

 شود؟ یتازه چه م یحاتیرقابت تسل نیا ه  جـینت

 1- وقِف  را ودخ دِ یعوا نکهیا یاج به و مانند یم یرغم تراُکم ثروت همچنان محروم باق یعل نیمردم زم

 شوند یم گرید ثمرِ  یرقابِت ب کی ریگ در مــردم کنند یاقتصاد یبهــروز و یبهبــود و ــهیترب و میلتع

 مهین جلوِ  رندها چنان امروز تالش دا قدرت ابر و سرگرفته شود خلع سالح از نه  یرید داستان گرید بارِ  تا

تشنُج  یوبه س جهان را بیترت نیبد و دنکنن دایپ یتازه دسترس یتکنالوژ نیبد تا رندیبگ را ها قدرت اَبَر

 .بگذََرد چارهیانساِن ب یوش از گلوآِب خ نگذارند و تازه ببرند یها
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 2- یاتمخابر یها تیستال یبه سو یراکت تا ردیگ یم میچه وقت تصم فشیکه حر داندینم چکسیچون ه 

 دنیسر قبل از را فیراکت حر تا باشد هداشت ریقدرت هزاران راکِت آماده  ف ابر هر دیبا کند ریخود ف بِ یرق

 .کند یم جابیا را یدالر مخارجِ اضاف ها اردیمل خود نیا و ندازدیب از کار خود قپ کند و تِ یبه ستال

 3-  خود  تِ یستال یاتجربه  خطرناک به ج نیرخ داد که درا یاشتباه یحاتیرقابِت تسل نیا در انا  یاح اگر

 ودب یارپُرکن. روزگ را وضح و ریبگ اصطالح کوزه را به و ایب را هدف قرار داد حاال یگرید تیستال

 .ردک یجنگ صحبت م بیمنطِق عج از یعاطف و بایز اریبس وه  یبه ش سیانگل رشاع "یوماس هـاردت"که 

مسافرخانه  کهنه  کی در را یناشناس که اگر دیچرخ یموضوع م نیا گردِ  یاستدالِل شاعرانه  توماس هارد

 نا شناس در نیاما هم یکنیهمراهش کمک م ینارید مین اب ای یکنیم میاو تقس را با مشروب خود ینیبب

 یشدستیپ که اگر یکنیم یخال شیجاغوِر تفنگت را به سو تو و شود یم لیجنگ به دشمِن تو تبد دانِ یم

زگاِر ما رو اما در .ندازدیب پا را از ممکن است تو تو نشانه گرفته است و یرا به سو تفنگش زین او ینکن

دون ب ردیگ یشان را م یزندگان و زدیر یبزرِگ مردم بَم م یها گروه بر و رود یم لوتیپ یب اره  یط

 گذارند یبَم م یعموم ذارِ گ گشت و مناطق در ای نشانه گرفته باشند. یلوتیپ یرا به سو یآنان تفنگ نکهیا

 کوشد یانسان م هر ردیبگ یبه خودُکش میتصم یزن ای یمرد اگر همه از تر بد ای ُکشند.  یرا م ردمم و

 یم« استشهاد» را یُکش جنگ ناِم خود در یعملش منصرف بسازد ول را از مختلف او یها وهیبه ش

 .ستندگناه را به کام مرگ بفر یب یمشت و وادارند اره انتحب را یانسان کوشند یم لهیگونه ح صد با و گذارند

 از ای میجنگ صحبت کن بِ یِق عجاز منط "یتوماس هارد"همانند  میتوان یتازه  ُکشتار م یها وهیش نیامروز با ا ایآ

 جنگ؟؟ بِ یعج یمنطق یب ایجنگ  بِ یمنطِق عج جنگ؟ من که درمانده ام! بِ یعج یمنطق یب

 ُکشنده تر خود را یسالح ها ُکشتارِ  یبرا رکس که آمده بگذاَرد تیاک چاک انسانچ نه  یس بر یکه زخم نشد دایپ یکی 

 ساخت.

 :دلیقوِل به گرداست بَ  تنها دیهمان خورش تیانسان نجایا

 باشد یداغِ دل نم رِ ـین غـوحشِت م قِ یرف

 تنها گرد را مانم دیُغربت سرا خورش نیدرا

  

 برمنگهم 2019مارچ 2۷االبصار نگارگر یاول ایفاعتبروا 

 

 تذکر: 
کس ع هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بر

 .مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوندنویسنده در صفحۀ 
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