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ی �  � 
�� ! ���" ��   %ای �$�#ر

  

  ,�#)��  � +*���  �( )#م :

                                                                                         

             

  ��01 ا��- /%و.-

ز ��� 
	��د ، روز راھ�� �� راھ� را �� ��ده ��د ھ� �� ��ر�� در 
���ی ودر 
	�ن ��ھ���ن  آورده ا��
: ا!��د راه ��ام ا!# ؟ ��رف در/�اب �$# " -� ��ھ� ز,��,� ! " راھ' �� (�)' و د&%�ری �$#         وازاو "�!	� 

&�%;�  �م و ھ4	:� �� اش روی �� راھ' ��رف �� » "�!	�م ، �8�� از راه "�!	�م ! 
7 را/6 �� ��ه از�45  � «
  ��د و�$# : "��م (�ز
� � ��  ��ا � �� �8;�ای ��ه ��وی ، راه را  %�اھ� ,��# .
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�ی ھ� � !�� دا��5 �� ا,BC� 7 را �� ��4ل (�ا 4;
��	�@�  �,:�4#��- در?�4# ?��8 ا,7 ,�ددا5# از <8= 
�� ا(�4م ��!� � ��  ���Gن ��F ا �:�ر ���ب /;)�ل ام   �و��F ھ�ی ز ��� !	�!� ��48 و ا �-	E وظ��	# ھ� ی 

 H�	� آ?�ی رو��تE	K ا��ROBERT M.GATES  اه�F ری�G4/ بEL �M� ه�C�
ا
�,��  ا,�Nت 
 Barack Obama'��رک او��
� د
���ا(�G ��ھ��,�  در دو&#  ودودوره وز,�د��ع /�G4ری �Fاھ�ن و ھO4;�ن

�
 �,�;�ه ا,7 ���ب ھ�4ن وز,�د��ع ا
�,��!# ھ� و E���Fاری ھ�ی /�Gن �� آب و (�ب ا �:�ر ,��#  ازروز �
�� "H از آ �� ��رک او��
� وارد ?�W !$	� �5 و ط� ,�F ST  Uد !	�!# ھ� و ا!��ا(	R,� ا,�Nت 
��Cه 

 ��,�
�	�ن 
	��د �� <�اL# ا
�,�� را در ��ره ,�� از 
7,��4G و داغ (�,7 
��@X !	�!# ھ�ی ا
;	�� ا

� ��زی  ��ای ا,�Nت 
��Cه ا
�,�� ,�K ا�]م ��د �� د�	;Z	�ی �L آ?�ی �	$! U- را�\� ���ن�G4/ H	@را ر

  !   %�اھ� ��د<�در


)H8  �4@;�ه  ا
�,�� ء�;�Kه در -;�,7 !�ل ا
�,��  Illinois ا,8	;�یآ?�ی او��
� �� ?�[ �C	B !;�(�ر ا,�&#  �,
,� ھ�4ن آ��ار �F �  »ارگ a,�5  «و ا`��� �Fج ھ�ی زرا �وزا � ای از (	� �ML �� ���Lر دا5# ��ن 


�!�م ��  ?�W "ر,�G4/ #! "cری را �� -:� !�  �Kه ��ده ��د ��ای  *
��	�,� " ��زار آزاد" ��وزن "آزار "
 �"�ی �Fد ا�]م ��د ��/�د آوردن ,U اداره "�ک و دور از ���د در ا�\� ���ن را از 
7,��4G ��5رھ�ی  دو&# 

 �,R	)7 ا!��ا	را ��ای ، در"�(� ھ4 X��� �	d
?�W !$	� ��د �� �4	�� ای از ,����اد !$�ای �:�رھ�ی �Eرگ 
درا�\� ���ن ودر�	�L 7ل  
�fل ��ای  /�
�� /�W%� � �Gص �:�رھ�ی �� �;�م  ��ون ���دا,)�د ,U اداره 


� و ا?��Z  ر�ML �884&7 ا	م �E,رزه ��(�ور��
 ��	;

;��6 ا �O �;- ، �,د�� X	�:) � دی دار�W �F��
در"�(� ا,7 ��5را?��Wدی  آ?�ی ��راک �Eارش داده ��د � �5
X در ا@�]ف �	7 ا&�884 `� (�ور,Eم �:�رھ�ی از

 �
دو ط�ح ��4ه و ?�[ آ
�ده ��ده �5ه در �Eر���,7 
�ا�E و ا ��	�	� ھ�ی (dC	Barack Obama  �)�dاو��
ط�ح (:�	X اداره ��?� در �4	�	�ن  
d	� ���X  ا,�Nت 
��Cه ا
�,�� از !�ی ھ	cت !	�!� ا
�,���hب ��,Rه  

،ھ�-;� ھ�دو از ط�ح ھ�ی �� ���ا � دو&# ���د اداری �� 
" ���i	�G;:د ات ر!�W? �4 !$	� ارا@	� ��د,� 
�ع  �Zم ر,�!�� در ا�\� ���ن رد ,��  �� د&	l?�;) X ��  ؤ5$�ف ��ای ا��4ر ا�\� ���ن /;j زده  را ��/�د آ


�دل آن از �Zم ر,�!�� ا
�,�� ��Wرت 
�%�ه آ
	E ��"� �5ه و وارد ?� �ن ا!�!� ا�\� ���ن �5ه ��د و  ��
ھ�d) � �4	� ?�رت �� 5�X (�		7 وظ�@a در !� دو
	7 ط�ح ��ھ� ?�رت ��,Rه در �Lزه ا?��Wدی ��د �� 


%�&$# و�4	�	�ن /�ا�� � "	:�	;� ��د,�ه ��د �� د& X	 �,ر�:��"  �	Z;	� 8K و  �4@;�ه ��ق ا&��ده ا �	در ���ن  !$
ط�ح ا,)�د ,U اداره 5$�ف و 
�fل ��ای ا�\� ���ن �MLر در �4	�	�ن ���X �� ��  �4,;�ه �� از �:�رش  


�  ��,�� 	� �� "H از ارز,��� ا!��ا(	R,� دا#5 �Z  وھ�ی�	ر�� از  E� �و د���ر,7 ازا/�أ ا��	� ز,�ا �%
و داؤط��8 � در وN,# ھ48;� ا!��dار ,��#  � (;�ML   �Gر �Fد در
;�W%&�� �dTص ا�\� ���ن ��Wرت د&%�اه

 	�وھ�ی �� �;�م اردوی 
�8 ��ای اداره ا�\� ���ن (C# (��	# ?�ار ����� ��د � ا/�زه ا��5اک در�84	�ت `� 
و �Eر���,7 ?�رت �5
X در ا@�]ف /�G � ,�;� ا,�Nت را  �ا�5;� �8�� 
�Cری (�,7 در وN,# ھ48;� (�ور,Eم 


��Cه ا
�,��  	E ا/�زه  �ا5# (� ,�)� ��  	�وھ�ی ��,�� �ی در 
��رزه �� (�ور,Eم ا��5اک دا�G;) . �5�� ��5 ا,7 
ا/�زه ز
� � ��اھ� ��د,� �� 
oا��ات �4	�	�ن 
�ظa !$�ای �:�رھ�ی �Eرگ در���X  ��ای ا,)�د ,U اداره 


�ا/� �5 و آ?�ی "�ک ا #��5 �� � �G/ ��
 Karl W. Eikenberryا,�	7 �	�ی ز ���د و 
�fل ��ای /�
Nت 
��Cه ا
�,�� �hض 
:�ره و اط]ع /�,�ن /��8ت  �4	�� 
;�%' !$�أ و  �4@;�ه ��ن در �4	�	�ن �!$	� ا,

ت آن �4	�	�ن ��,Rه �Eارش /��8ط�ح ا,)�د ,U دو&# 
�fل و ��?� ���د اداری �� وا7�K;5 !$� ��د (� 
�� �4	�	�ن 
;�%' !$�ای ���ر �:�رھ�ی �5
X در ا@�]ف `�(�ور,Eم را �� 
�dط�� !$	� ��	� ��,�� 	� /�,�ن 

 X@��

�ت ?�W !$	� در
	�ن �oار � ، ازآ )�@	�� در��	�ری �d
��,Rه در�Lزه ا!��ا(	R,�  ا
;	��  �Kه  ELب 

�ت ا
;	�� و !	�!� ?$!�W	� ��R,ه ��رک  /�G4ری �Fاه و ELب د
���ات ا
�,�� -;�ان�d
($�ؤ(�  �ارد &oGا 
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  �

�ت ��4 از "	�وزی اش !�rی �5ه و (�زه در ��خ !$	� ��م 
� �ه ��د اط]��ت  Barack Obama'او�� ��
 �` � �G/ ر در ا@�]ف�ML ��4 و�r! زدھ��, �sد�L از H" هR,�� ��	;

�� را �� �45ل اط]��ت ا�/


� و ا?��Wدی ��د و 
��ML �&cراز !�ز
�ن ھ�ی اط]��(� ا
�,�� /64 آوری  (�ور,Eم را�Z  �84 ا�� از� 

�ه ��� از 
�dط�� !$	� ا ���8Kن �� ا ���8Kن در ا@�]ف /�G � `� (�ور,Eم  �;- td� �� � �
��&%�Wص ز

8K ا�\� ���ن در &;�ن "�,�%# ا �� U4� ای�� �>�F H ا ، �;$�ا�$! '%�;
	H در�Lل ���Eاری ��د �4	�	�ن 

	��ا 	�# ��ر  �  �@�G;) �� ���8نK ه اR,�� � �G/ ون �:�رھ�ی�� ��,�
و ط�	�� ا!# �� ا,�Nت 
��Cه ا
�5 � (� (�4
� �5ا@t &;�ن  �,E��  ، د��� �	" �� �dT;

��رزه �� (�ور,Eم  را در ا�\� ���ن و  �?�dL دی و�W�?ا

;��6 ا!��ا(	U,R ا
�,�� �� (�/� �� اھ4	�` #	a  ا�\� ���ن در /;�ب "H از ا,7 ارز,��� �� 
را �or,� � و
 � ROBERT	�H رو��ت آ?�ی��  �4@;�ه �� ?$! �W	�  �hب آ!	� ��ای ?�W !$	� اھ4	L #	�(� دا5# و 

M.GATES  م�;� ����� U, ط�ات اش را ط��F ا�;�ن �� ��,�

�ر,#   :وز,� د��ع و?# اc
" �Fط�ات 
   ’Duty: Memoirs of a Secretary at War‘ :وز,�د��ع 

  

  


�ر,# X>�L ��د  را ���C) ��5,� درآورده ا!#u

����T(� در ���X��� �� X �5  راھ� و  H ا�$;� U, ط�

���زی (/;�ال رL	� وردگ  وز,� د��ع �L �;	��� ��	;
;L	a ا(�4  وز,� دا�8F ، آ?�ی ا
�هللا -از !� ��M ا


�8 ا�]م #	;
و آ �G را 
��S (�,7 و در�	�L 7ل  � آ&�ده در ���د اداری   �
	� � �4L,# ��د  <�&= ر@	H ا
�� ���	;�  "	�!# �� ا,�4L 7,# آ5��ر آ?�ی �	�H از !� 
�dم ا
;	�� ���	;� ،  "�ر&�4ن ا�\� ���ن  	E آ �Kه و

آ?�ی  
�ر�5ل  را /�G � ��`� (�ور,Eم   
�Wب �4	�� !$�أ و  �4@;�ه ��ن �:�رھ�ی �Eرگ �5
X در ا@�]ف

��ون ر@	�G4/ Hر �hض اoF رأی �� "�ر&�4ن 
���� ��د �� ا,7 !� 
�dم �8;� (�,7 رأی  �	G� �	�? �4C


  ا���4د را  ا��T  �4د � ...

  ادا�� دارد 

* ��
�8 اِ ِ◌ ] ( ن/ ◌َ  ن. [  آ �ار4%�  (��
   . @ر+
ن  ھ
ی 4
�� در ا)� آن ا�?
ل و �% � و ��#ه و =
یٔ◌  .��� ��;#ص �� اط

  

  


