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  م٢٠١٣ا�رل ����٢١دا:    ا���ر ��ل ا	�د ا���ن                                                            

 ����� ��در ��ھم �  ؟�د�د�را �رز�دان 

'	ت �� در ان اوا#ر �+�*� د*$وزا�� ���ب دا����د )را���� دا�'ر &�	ب $د #"ل ! ھ����ن را 
" در وب $�ت وزن ا���ن �ر�ن آ�0ن �� ��ر ر$ده �ود �� دوار 'و ���و در 'را ��وم.�وان"

� �� #ود )6'م �� �را �� ھ�ی ���ب دا����د �� '�5د از ا�دو  .��40دی #�ص #وا�دم�رز�دان 
��دروطن >�9 ا����$'�ن .زز ."9 ا*ر;م '��م دردھ� و �&�':�ی $9 و ���$�ل )ذ�'� در ��دروطن 

� ��در >�9 #واھران و �رادران �د ه ا�د����� ��ھم .�رت ��ر�'�  درس.زز �� ����ر ��ر ز��ن 
از آ;وش #و�ن دا#"9  '	�"9 و ���:�ی ھ� ش  ١٣۵٧?ور  �٧>د از �ود'�ی #و�ن و ���ن 

�� �"'وری �"9 ا����9  �ر�	�ت ��در �دا و �� ��ور ھ�ی �#'"ف آواره و دور از ا�'#�رات �رھ��9 و
��ر و ����ر �$وز�د و �$�ز�د و �:��ر در درد ��در و .�ق $ر��ر #د�ت �� ��در ز$ت  	ث ��

>�9د$'� ��دی ��وده ا�د �� ا&ط0ح .وام �� $�E و ��$�E ا$�س ��ورھ�ی �+م ذل .   

� ���$'�ن،اران،ھ�$�� ھ�ی ���*9،'ر��،.ر�$'�ن $>ودی،ا��رات $�E:��ورھ�ی - ١.ر�9 را �� 
  .د$'�

  .و 

  �دا ��وده ا�د.�� د$'� دو�9 را و آ$'را*�  ،ھ�د����دا،ا�0ع �'	ده ا�ر�E،ارو��:��$��E�ورھ�ی  - ٢

دوران ا���ل ا'	�د ���ھر �وروی 	'9 و  ١٣۵٧?ور ٧ �4ل از �ود'�ی #و�ن�� �� #�طر دارم �� 
از ��ور #�رج دا#ل و ر�'� ھ�ی �#'"ف در �� �&�رف �"و�:� دا*ر در ھزاران ھ�وطن .زز �� 

ل ��وده �رای #د�ت �� ��دروطن '	&0ت .�*9 '#&&9 و ;ر '#&&9 را �E' و �ود�د �Eآ�:�
#ود ��ن و � �ور�������ن 	�ت �$ر ��ر�د �:��ر در ��ورھ�ی د$'� دوم �� 	ث �>K ا*	�د! 

�� 9 و � �ؤ4'9 ��� ��ز)�ت دا�5'وا��د �� در طول �دت �:��رت دارای '	&0ت .�*9 �ده ا�د 
� �� �&�� �� *$��:�ی �>���ت #�ر�9 در .وض #�ر�:�ی �� &�رف �$�ر �م ;ر ��4ل �+�

� ا���ن �ری دار�د ا ��رھ�N و �"'ور ا����9 آ��،�"9ای ا.��ر ��ور .زز #ود و �� د*$وزی را �� 
ا�روز  �د�&در #د��ت ارز���دی �� ��دروطن .زز #ود �و�� .�ق و .��40دی #�ص د دار

 ���6$O'� ر$ت� ���� �� ھ�وز ھم از ����P �#'"ف 'و$ط '>داد از �رادران #ود�ش �
اھداف دا*رھ�،�و�دھ�،�"دارھ�،ر�*:�،'و���:�ی ارا�9 و 	'9 رو�":�ی رو$9 �� ��ظور ر$دن 

رزد �رادران و #واھران .زز د*$وز و دا����د ھ�وطن #ود را در �$� ھ�ی ��ن ��دارا���ن � ��
	ق ��روع ��ن �� دا�'ن '��>ت ��ور �+م و ��دروطن از دوم ز$ت ���Eد در ��ورھ�ی د$'� 

  .از ��$ت �� �ر��$ت���د �	روم �$�ز�د >�9 �د�#'��� �رای #د�'�ذاری 

ث �ط"ب �ن از '��م #واھرا و�رادران �� ����ر ��ر ز��ن در ��ورھ�ی د$'� اول �� ��د .رض �د 	�
م �����د �$ت �"�E آ�:�ی ا�د �� در �را�P ا$'#��را'9 ط ��)وار و ;ر ��4ل '&ور �:��ر در �را+�
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 �و  دا�'� و '� 	�ل �ره #وران آ�:� �وده و �رای ����P آ�:� ��ر ���Eدھ� ��ورھ�ی د$'� اول دو$
ظ �� 	�6�ور .زز #ود و ��ورھ�ی د$'� او*9  �$'	ق ز$ت دررا #ود  ��ن �� د$'ور ��دارا�

دا��د و #واھران و�رادرن #ود را �� در دارا9 ھ�ی دزدده ;ر ��روع ��ن در ���E:�ی #�رج �
�د از ����د ��ر ا��E از 	ق ز$ت در ��در��ورھ�ی د$'� دو�9 ز$ت ����ت وطن �	روم �<��'

ت داده ;0م $>�9 '��م ا�'�زات ��دی و �>�وی #ود و ���":�ی #ود را از د��&رف ��ور �+م #ود 
ا�'� ����د �� ��ور �+م #ود را �د��دا ��د ا�دی �ر)�ت ;��0ن ا;�ر �و�د و ھر�� ��Rی ��ن آ�د 

9 �� ���":� و �'>"+ن ��ن �� ا�� �#ود و �  ��داران ��ورھ�ی د$'� او*9 ا�د و�ران�رھ�ران '�ظ
��ن آ�د �دون '�وش �� ر د�#�ری زدر ��دروطن ھر و4ت  .رض �>ذرت�� و �'>"+ن ��ن ���ل 

#�رش ��ن #ز زده ا*9 ھرو4ت �#واھ�د ا��4ت و ھر ز��ن ن #��� ��در ر #ود �وا��ور ��د
�طرح  >�9 �رای آ�:� �و�وع دو '��>ت زرد���ن ر�P �د دو��ره �� ��دروطن ا&"9 #ود �ر)رد�د

Rت و �� ا$'د$ ءد ��ور �������;0م در آن  را و*وم $ر	د �دارد ��ورھ�ی ا$9�0 �� ا$0ان ل �
  #ود �دا��د.

#راب �ده ظ�م ا4'&�د،$�$9،ا�'��.9 و د��.9 �ن )را�9 �ر$��م �� �ھ����ن �� .رض ھ�وط�
ھ�� در ا?ر '��وزات #�ر�9 و ���:�ی '	�"9 دا#"9 �� �راث ���ده ا�روزی ��دروطن .زز �� �� 

ر �$'+م از آ;�ز �ود'�ی #و�ن �&ورت ��وق ا*ذ�ر د$'� دوم  ��ورھ�ی د$'� اول و; �م و +'$
� )ذاری و وط�6روش $ر;��0ن .ده ای از ��Rی �رای ر$دن اھداف �و���ن د#ل و ھ6ت ?ور ��

  ا�روز از زور و زر آ�:� �� �P6 #ود �:ره �رداری ���Eد �� ان �>�9 ��:

ن �� '�ر�� $�وات �4ل از �رای وارد �دن >�9 دا�'ن 	ق دو '��>'� �� و�P �وا�P ��4و�9 &&#'�
�ر �	��0 و در ��ورھ�ی د$'� دوم ا���ن ران �:��رت دو'ر�� �ده �� ا�رژی �:��رت و �وا��ن $�

#واھ�د راه را �رای ا$'#دام �'#&&ن ��ورھ�ی #ود در .ر&� ھ�ی �#'"ف �ون ��ھرا�� �
�س و ��درد دا����د �� را �� �� ،$�$9،ا�'��.9 و د��.9 ز��� $�زی و ھ�وط��ن �� ا	$یا4'&�د

ا�د �	روم و �� �رور از وغ ا;�ر ��دروطن و آزادی .�ق $ر��ر �رای $:��ری �رای آ��دا�9 
�د و *و ا)ر �� ':دد و �رګ .0ق �$":�ی ا�روزی و �ردا را �� ��دروطن ا&"9 ��ن 4طP �� ز��ن�

#�ر�:� و �و�ران 	"+� و �	��0 �رای ا?��ت آ��� در �وق را�P �� �دا#0ت زھرا)ن ھم ���د.
9 را 'ر��� و �� 'و�� ��� �ر$��م.  اظ:�ر دا�'م ��وش ��ن �E� �و$�ده ا�ر    در ذل �و�'� 

9 ���م (�E� 4$�ت از �و�'� '	++9 �و$�ده ا�ر� �� $ر �4$لرا  )Michael Sprngmannا
م. ا�ر�E در �ده .ر�$'�ن $>ودی �ود�'	ده  ا�0ع���  در ذل �+ل 4ول �

ا�0ع �'	ده ا�ر�E ���ھدن ���د)را را ا��زه  ١٩٩٠اوال $�*:�ی  م و١٩٨٠در اوا#ر $�*:�ی  "
  "�+'ل �ر$���د. ار) Moderates(  داد �� ھزاران ���� روھ�

���ھدن ���د)را از  ١٩٩٠و اوال  ١٩٨٠ی در �زد9E #'م ��N رو$� و ا���ن در اوا#ر $�*:� "
) Moderate(طرف $9،آی،ای و .ر�$'�ن $>ودی �&ورت وا�ر '�ول )ردد�د �� ھزاران ���� رو 



www.goftaman.com 

را �+'ل �ر$���د '� �'وا��د ر4��ن را �4ل از )ر�'ن 4درت �	وه ����د،ا�0ع �'	ده ا�ر�E �رای '�ول 
  د.آن �� �#�*6ت �رد و �� 	دودی '>ن �ر

Cheryl Benard  �E     �� در �ؤ$$�در ا����$'�ن #��م ز*�9 #""زاد 6$ر �>دی ا�0ع �'	ده ا�ر
) CorporationRAND   (ن '�&ره �رد ��:"   �'#&ص ا$0م��ن '&ور �ود ��در اوال ھ�� 

ای �� �Eرد�د �� ھE�� Zن �$ت �� ا'	�د ���ھر �وروی �E$ت داده �ود، �9 *:ذا ���� راه �ر
ان �ود �� 	'9 ا�E�Rن �د'رن دوا�� ھ� را �$'�وه و در �+��ل ��ن 4رار دھم �� ا*�'� 'وام �� 

0ت ��ن از �� 4رار #واھد '#ر��ت ����9 �ز E�' ا�د و �:دا�$'م �� ان ا�#�ص �� [+�ود.�� د4
م ��ن ��د �+ط ھ�� رھ�ران #'�� �رای ��ن ا��زه دادم �� . $�س ا$ت و �رای �� ھZ اھ�ت �دا�ت

د. د*ل �� ا�روز �� در ا����$'�ن را ���� رور �E� رو) رھ�ران ���را ا��زه �دارم �� دوا�� ھ� (�
 ����،�:��و �>د �	وه  ١٩٨٠روھ� و�ن آ�:� را ��'�د.آ�:� �ن $�*:�ی دادم �� ھ�� را �E��د.آ�:� 

  .).291DREY,2005�د�د.(

ر$م �� د����ن ��دروط�ب �واز 'ر��� �ط"� ��#وا$'�د ا�#�ص ���� �� �� از آ;�زق �� ان �'
�� ��'ن �رادر 'و$ط �رادر و � �رار $P دا�'�د �� در ا����$'�ن ��ه دا�'� ����د 	'9 رو دا����د 

ز��� �و�ودت و �+�ی طول و �+درت ��:دا�'ن �و�را���ن �رادران و #واھران دا����د از ��دروطن 
'و$ط �'#&&ن #ود �� ا�?رآ ��$وس و �:� در ا����$'�ن را ��ن �'#&&ن ا*�دت 
����د �� '�:� �ش از �ود �&د ��E:�ی �� ���م 4روض و(�#�ر)�  ��0.وض �رای �� ا&ط0ح 

از ا����$'�ن #�رج و �ز ز��� ا$'�6ده �'#&&ن �� دو*ت ا����$'�ن �ردا#'� ��ود دو��ره �&�رف 
ر;Rھ�ی �"9 �� .�د �9 ا�ور �$�.د،�$�د اداری و �د ا40#:� را ''�P ��ودن او*�5 �� را ��$ر��

  .'و$>� ��#��د

>�9 دوره م ٢٠٠٢و*ت ا����$'�ن از آ;�ز �ن �� ان ��ورم �� دھ�وط��ن �:�ت )را�+در وط�دو$ت 
ده ا����9 �� دارای '��رب و 'ر�� ��رای ا	� و ا.��ر ��دد ا����$'�ن ورا��ده از �روی ا�'+�*9 

روزی �ود�د و ����ر �راط ��$�ز)�ر �� ��ورھ�ی ا;�ر �:��ر و �� آرزوی  �4"9  ا�دو#'� ھ�ی .�*9
� و از طرف دو*ت ��ن �ؤ4'9 � ��ز)�ت دا5�9 و #د�ت �ود�د �راط �وطن و  ا��رو��د��ز)�ت آ�:�

را �� ����ء و ا$�س آن �'#&&ن و �"و �رار ھزارھ� �"ون دا*ر از ��ور و �$�د اداری 
�وا��ن �9 و � �ؤ4'9 ا �رای ��ز)�ت دا5ھ����ن �0ن طول ا*�دت ر �$'#د��9 #�ر�9 ا�د ��ر�ت و

از �رھ�N و �"'ور از �ؤ$$�ت .�*9 '>"�9 ��ورھ�ی �+م #ود ��رغ ا�� ا�روزی و �ردای ا���ن �� 
�� �وا�+� دول د$'� دو�9 و 	'9 در �#�طره ا$ت  �زا����9 #ود دور و 	6ظ ھوت �"9 ا����9 ��ن 

م در ا����$'�ن و ١٩۶٠) در $�*:�ی USA Peace Corps (را �� آ�وزش از '��ربھ�د �رو)رام ��ظم 
س '� ) را Afghan Peace Corps (	ت ��م��ورھ�ی د�ر ��ر �Eرد�د �رای ا����$'�ن �ز '$O'

� ا*9 دو$�ل �وا��ن ا���ن در �ؤ$$�ت �#'"ف �� �>�ش ���$ب �رای #د�ت "���� داوط�رای �دت 
$'�ن $6ر '� از Eطرف �&در #د�ت �� ��دروطن ��د�د و از ���ب د�ر �� ا����دو*'9 و #&و&9 
� و �>��ت و ز���:�ی ا����9 آ��� و �� �رھ�N،�"'ور..در��ز)�ت '��رب #ود را �� د�ر �وا��ن �ر

#ود ��د�د و ان آرزو و4'9 �راورده �ده 9 و ا�دادی آ��ز ��ور �ز �&در #د�ت �� وطن #�رج ا
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'وا�د �� دو*ت ا����$'�ن '��>ت دو)��� را �رای ا����:�ی �:��ر �#&و&] ��ورھ�ی د$'� دو�9 �
  �4ول و ��ظور ���د.

��]ء وظ�6 و �$ؤ*ت '��م ا����:�ی وط�دو$ت ا$ت �� �'	دآ &دای #ود را �"�د و دو*ت را ��4.ت 
ا����$'�ن �� *ط6] �� �4و*9 '��>ت دو)��� �رای ا����:�ی �:��ر ���ظور ار'+�ء و ��ر�ت $رP �دھ�د 
  �ر&ت #د�ت در '��م .ر&� ھ�ی ا4'&�دی،$�$9،ا�'��.9 و د��.9 داده �ود..زز 

�ن��  

  

  

  

  

  

  

�� در �ی �ردا � ا$ت �� از 	+وق 	+� #ود و �$":وظ�6 ا���9،و�دا�9،ا����9،ا$9�0 و ا940# �
��ر ��ر ز��ن �:��ر )ردده د��ع �4ط>��� ��ورھ�ی ;ر�9 و � �&ورت �ل در #�رج از ��دروطن ��

��وده و �� دا�'ن '��>ت دو)���، ا�روز و �ردا �رای ��دروطن ��راث ���د ������� �&در #د��ت 
وھ�'و�:�ی ��ور ارز���دی �وم و �ن ان ��ورم �� �$":�ی �وان �� �>د از �را;ت از ��*�:� و �

م ��ن �ون ( +�       

  

               


