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تعذاس ٌُگاهۀ یاسدٍ سپتاهثز
دضزات اهپزاتْری فخیوۀ اهزیکا اس جولَ
ارتاتاى جوِْری خْاُاًص ُ ،زگاٍ ًیت خیزی
داضتَ تاضٌذ ّ دلطاى تزای هزدم اهزیکا ّ
ًیوچَ هزدم دًیا تتپذ تي الدى ّ طالثاى را
علن هی کٌٌذ ّ تزای ًوایص ایي لْلْ
خْرخْرٍ ّ ایي ُیْال کَ هثل آب خْردى آدم
هی خْرد  ،ایٌجا ّ آًجا آتص تاسی راٍ هی
اًذاسًذ ّ ًاگِاى هی تیٌی کَ پاکستاى در
ُن هی ضکٌذ  ،افغاًستاى عقة گزد هی کٌذ ّ
دّتارٍ طالثاى رّ هی آیذ ّ تا خزخزٍ هسلخ
ِ دیگز
هی ضْد ّ ضْرضیاى اس ُز گْضَ ّ کٌار
ُن هاًٌذ ٌُذ ّ تزکیَ ّ  ....سز در هی
آّرًذ ّ تذیي تزتیة آقای هک کیي ُن اس سز
ِ
دلسْسی تْپ ّ تفٌگ آتص افزّسی را دْالۀ
هزدم دًیا هی کٌذ ّ تا دًیا را اس تیخ ّ
تي تز ًکٌذ ّ در ّیزاًَ ُای آى تا اسکلتص
ُ
تَ سزگزداًی گزد ّ خاک ًکٌذ سز جایص
ًخْاُذ ًطست ّ دم فزّ ًخْاُذ تست  .کَ
ٌُذّاًۀ پْک ّ آفت سدۀ قِزهاًی را ُن سیز
تغلص دادٍ اًذ ّ اّ ًیش قِزهاًی را تَ
خْد گزفتَ ّ تا خٌذۀ هلیذص ٌُذّاًَ را
دول هی کٌذ  .قِزهاًی کَ طیارٍ اش را تا
تیزکواى اًذاختَ اًذ ّ آقا را ُن اسیز
گزفتَ اًذ کَ تعذ ُن تَ تزفٌذ قِزهاًی تا
خفت ّ خْاری گزیختَ است ّ آرسّی پیزّسی
را اس ّیتٌام تَ عزاق ّ افغاًستاى هٌتقل
کزدٍ است ّ تَ خاطز ُویي آرسّ در اهتذاد
کطت ّ کطتار دم تَ دم تکزار هی کٌذ I know
 ّhow to win the warسزتاس تیزکواى خْردٍ

ایٌچٌیي خْد را هجزب در لطکزتاًی ّ ّاجذ
ضزایط در کطْرداری هی داًذ  ،اها ،
retired Gen. Wesley Clark:
I don't think getting in a fighter plane and getting shot
"down is a qualification to become president.
ِ ٌُذّاًۀ تْ خالیِ اهزّس ّ توة ُای
ّال
دو
ِ دیزّس  ،اگز طیارٍ اش را ساقط ًوی
پز
تْ ُ
کزدًذ ّیتٌام را تا سعۀ ًفس ّ گطادٍ دستی
سیز ّ ستز هی کزد ّ جٌثٌذٍ ای را ُن سًذٍ
ًوی گذاضت ّ چَ تاد غزّری کَ اهزّس در
غثغة ضُل ّ ّلص هی اًذاخت ّ چَ هثاُاتی کَ
تَ ّیزاًگزی ّ کطتار آدهیشاد هی کزد .
ُزچٌذ تا ُویٌجا ُن دستص آلْدٍ تَ خْى ّ
خاکستز است .
John McCain - Wikipedia, the free encyclopedia
He was flying his twenty-third bombing mission over
North Vietnam, when his A-4E Skyhawk was shot down
by a missile over Hanoi........
سزتاساى ّ درجَ داراى تا کْلَ تار
ضزهساری اس آسواى غثار گزفتۀ ّیتٌام تَ
خاًَ تاس گطتٌذ ّلی دّلت ُا تا ادتوال
خفت ّ خْاری تاس هتٌثَ ًطذًذ ّ تَ ُز
تِاًَ خاک دیگزاى را اضغال کزدًذ ّ توة
ُای سٌگیي تْاى را تز فزاس آتادی ُا ّ تز
سز هزدهص ریختٌذ تَ غایتی کَ اهزّس جاى
ِیي ُن اسلذَ تَ دست هی خْاُذ اختیار
هک ک
دًیا را در دست تگیزد ّ در هعیت تارتیِ هْ
طالئیص جْاًاى خْدی را تزای ریختي خْى
جْاًاى غیز خْدی رّاًۀ کطتارگاٍ کٌذ .
 ،Wolf Blitzerاس تزًاهَ داراىِ ضثکۀ
تلْیشیًْیِ  CNNاس هک کیي در تارۀ سهاى
خزّج سزتاساى اهزیکایی اس عزاق کَ اتاها
در تزًاهَ اش ارائَ دادٍ ّ ُوخْاًی آى تا
سهاًی کَ ًْری هالکی ًخست ّسیز عزاق در

هالقات اخیز تا اتاها تَ آى اضارٍ کزدٍ
است هی پزسذ ّلی پاسخ درست ًوی ضٌْد ّ
دضزت قِزهاًی ُوچٌاى آسواى ریسواى هی
تافذ ّ ُوچٌاى تکزار هی کٌذ ها تایذ در
ایي جٌگ پیزّس ضْین ّ تا پیزّس ًطْین
CNN
عزاق را تزک ًخْاُین کزد  .گْیٌذۀ
ً هی پزسذ اگز ضوا رئیس
دّتارٍ صزادتا
جوِْر ضْیذ ّ ًخست ّسیز عزاق تخْاُذ کَ
سزتاساى عزاق را تزک کٌٌذ چَ هی کٌیذ ؟
کَ دّتارٍ پزسص ًاضٌیذٍ گزفتَ هی ضْد ّلی
 Wolfهجال سفسطَ ًوی دُذ ّ دّتارٍ هی پزسذ
اگز هالکی تخْاُذکَ سزتاساى تیزّى تزًّذ
ضوا چَ هی کٌیذ؟
 ًوی خْاُذ ً .خْاُذ خْاست . اس کجا هی داًیذ ؟ هي اّ را هی ضٌاسن  .هي اّ را خیلیخْب هی ضٌاسن  .هي لیذر ُای دیگز را ُن
خْب هی ضٌاسن .
یعٌی کَ غلط هی کٌذ ایي را تخْاُذ .
یعٌی اّ ّ آى دیگزاى جزأت ّ جسارت فضْلی
ًذارًذ  .یعٌی کَ ایٌِا دست ًطاًذٍ ّ
خادهاى ها ُستٌذ ّ یعٌی کَ ایٌِا تصوین
گیزًذٍ ًیستٌذ چطن ّگْش تَ فزهاى ها
دارًذ ایي ها ُستین کَ تایذ تَ آًِا
عزاق
یعٌی کَ
تگْیین چَ تخْاٌُذ

ما خون سیاي ایه
هستعوزۀ هاست ّ
مستعمري را خواٌیم مکید و با کودک و
پیر و جواوش قورباغً بازی خواٌیم کرد
.
آقای هک کیي اس هجزیاى قاًْى جٌگل یعٌی
تسلط قْی تز ضعیف ّ اس هقلذاى ّ هٌت کطاى
جزج دتلیْ تْش است ّ تَ ُویي جِت اگز
آقای تْش در سهاى ًْجْاًی قْرتاغَ تاسی
هی کزدٍ ایطاى تَ ّقت فاتذَ خْاًی هی

خْاُذ قْرتاغَ تاسی کٌذ  ( .رّایت هی
کٌٌذ جزج تْش در پاًشدٍ ضاًشدٍ سالگی در
ضکن قْرتاغَ ُا تزقَ هی گذاضتَ ّ تا تفٌگ
تادی آًِا را هٌفجز هی کزدٍ است )  .راست
ّ درستص تَ گزدىِ راّی .
اها تاراک اتاها کَ در تالش فزاُن آّردى
صلخ ّ آراهص تَ دًیا اس سز ًاچاری تزای
جذب ّ جلة رای یِْدی ُا ّ یا تاّرش
پزّار را هی کٌذ  ،تا
ُْاداری اسزائیل
ِ َ
ایٌِوَ آضْب ّ ایٌِوَ در ُن ریختگی کَ در
پیص پایص گستزدٍ اًذ تا قاهتص را تطکٌٌذ
 ،گواى ًوی رّد هاُی ُای ًیوَ جاى ّ در
آتص پزتاب ضذٍ را تتْاًذ تی درد سز ّ تَ
آساًی تَ آب تزگزداًذ .
سخي ایٌجاست کَ اگز اهزیکا ّ ُز آى
دیگزاى تَ سْد ّ سْدای خْد ُْای اسزائیل
را دارًذ ّ ًوی خْاٌُذ گزدی تَ عارض
هتجاّسش تٌطیٌذ  ،رژین تخت تزگطتۀ ایزاى
کَ علن دضوٌی تا اسزائیل را تزافزاضتَ ّ
تَ طزفذاری ّ دوایت گزٍّ ُای عزب تثار
ِ هلت تِی
ساس ّ دُل تزداضتَ ّ اس دست آّرد
دست تَ یاری آًِا ُوت گواضتَ ّ تا دّلت
هزداىِ اس ُویي تثار راتطَ ساسی ّ دست ّ
،
دل تاسی هی کٌذ  ،تذاًذ کَ هلت ایزاى
هلت تاسیاًَ خْردۀ دیکتاتْرُای اًذرًّی هی
داًذ کَ ایي ُوسایگاىِ خزد ّ درضت در
کْچکتزیي ّ تشرگتزیي هْقعیتی کَ دست دادٍ
کْچک ّ تشرگ تَ خاک ایزاى تاختَ اًذ ّ
آًِا ُن کَ ًتاختَ اًذ ادعای تصادة گْضَ
کٌار آى را داضتَ اًذ ّ دیکتاتْر ُا ّ
جاًیاى را پٌاٍ دادٍ پزستاری ّ تیوار
خْاری کزدٍ اًذ ّ ُزگش دزهت ّ خْاست هلت
ایزاى تزایطاى هطزح ًثْدٍ است .
ُوَ هی داًٌذ در آغاس اًقالب یاسز عزفات
ِ خویٌی آهذ ّ اس هِز ّ
تَ ایزاى ّ سالم

هِواى ًْاسی هیشتاى تزخْرداری فزاّاى
یافت ّلی ضایذ ُوَ ًذاًٌذ کَ تَ ّقت دولَ
ّ تجاّس صذام دسیي تَ ایزاى ُویي آقای
عزفات تَ عزاق رفت ّ در دیذاری کَ تا
صذام داضت صذام را تْسیذ ّ تا ایي رّتْسی
صذام را تأییذ کزد  .کَ سالم ّ رّتْسی
اعزاتی ُن تی تْقع ًیست .
ًّکّْر  30 ،اگْست 2008

