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 گلثذیي صکوتیاس دس چِاس ساٍ اعتخثاسات هٌطمَ                               

 

سّاتظ صضب اعالهی تا اعتخثاسات پاکغتاى تا چٌاى صذی اًکؾاف یافت کَ صتی تؼضی فؼالیت ُای " . . . 

 .، ُواٌُگ گشدیذ(آی اط ای )عاصهاًِای  اعتخثاساتی صضب  ّ 
 

پاکغتاى اص دیش صهاًی هغالۀ کٌفذسیؾي افغاًغتاى سا تا پاکغتاى یک الذام ارتٌاب ًاپزیش دس دعتْس سّص لشاس داد 

اعتخثاسات پاکغتاى تَ خاطش دّ هغالۀ  اصلی  ء  تٌا. ّ اعتخثاسات آى تالػ ُایؼ سا دس ایي هغیش ؽذت تخؾیذ

پاکغتاى تالػ ًوْد اص هٌاعثات تا صضب اعالهی اعتفادۀ دلخْاٍ  –اًغتاى یؼٌی هغالۀ پؾتًْغتاى ّ کٌفذسیؾي افغ

 .ًوایذ

طشس کٌفذسیؾي طی عالِای رِاد اص راًة صکوتیاس ًیض تؼضا  پیؾکؼ گشدیذٍ اعت کَ ُش تاس دس هیاى هزاُذیي 

 .ّ افغاًِای هِارش غْغا تشپا ًوْدٍ اعت
 

عیاعت ها ُویؾَ دس ساتطَ تا " اظِاس ًوْدٍ اعت کَ دس ساتطَ تا هغالۀ پؾتًْغتاى، صکوتیاس صشیضا  

پؾتًْغتاى چٌاى تْدٍ اعت کَ اگش دس پاکغتاى سژین اعالهی صاکن تاؽذ ّ دس افغاًغتاى سژین اعالهی صاکن ًثاؽذ، 

اگش دس پاکغتاى یک صکْهت غیش اعالهی ّ  دس افغاًغتاى ًظام . ها تشریغ هیذُین کَ پؾتًْغتاى تا پاکغتاى تاؽذ

هی صاکن تاؽذ، ها تشریغ هیذُین کَ پؾتًْغتاى تا افغاًغتاى تاؽذ ّ اگش دس ُشدّ کؾْس ًظام اعالهی صاکن اعال

تاؽذ، ها تشریغ هیذُین کَ هشص هیاى ها تشداؽتَ ؽْد ّ دّ کؾْس هثذل تَ یک کؾْس گشدد ّ دیگش هغالۀ تٌام 

 . . .پؾتًْغتاى ّرْد ًذاؽتَ تاؽذ
 

چٌیي ادػا  .ب اعالهی دس ایشاى، توایالت هماهات اعتخثاساتی آًِا سا رلة ًوْدصکوتیاس تؼذ اص پیشّصی اًمال 

هیؾْد کَ ًضدیکی صکوتیاس اص احش هْلف ّ اػتثاسی کَ دس آى صهاى صضب تْدۀ ایشاى دس سُثشی داؽت، ًاؽی 

ب دس تِشاى هٌاعثات اػضای صض. تؼذ اص اًمالب ایشاى، دفاتش صضب اعالهی دس تِشاى گؾایؼ یافت. گشدیذٍ تْد

تَ غیش اص اػضای صضب . تا عپاٍ پاعذاساى دس همایغَ تا اػضای تٌظین ُای دیگش، اص عطش ػالی تشخْسداس تْد

ایي تِثْد سّاتظ عثة گشدیذ تا . اعالهی، لٌغلگشی ایشاى تَ اػضای تٌظین ُای دیگش تَ هؾکل اراصۀ عفش هیذاد

دس آى صهاى چٌاى ؽایؼَ گشدیذ کَ گْیا دفاتش . گشدد یک عش ّصذای رٌزال تشاًگیض تشای صضب اعالهی ایزاد

فشٌُگی صضب اعالهی دس تِشاى هصشّف تِیۀ اطالػات سّصهشۀ افغاًغتاى تْد کَ اطالػات روغ آّسی ؽذٍ 

عی آی ای ) تؼذ اص روغ تٌذی، ُوَ دس اختیاس عاصهاى اعتخثاساتی اعشائیل، ّ ُن اص طشیك عفاست اًگلغتاى تَ 

ُوچٌاى دفاتش صضب اعالهی اطالػات هشتْط تَ هِارشیي ّ افغاًِای همین ایشاى سا اص طشیك . گغیل هیگشدیذ( 

 .اػضای صضب تْدٍ ایشاى، تذعت هی آّسد
 

ّالؼیت اهش ایٌغت کَ تؼذ اص تشچیذٍ ؽذى تغاط تْدٍ ئی ُا اص ایشاى، هٌاعثات صضب اعالهی تا هماهات ایشاى 

اّایل، تؼذ اص آًکَ اص اهکاًات هادی اهشیکائی ُا کاهال  هؾثْع اص راًة دیگش صکوتیاس دس . دگشگْى گشدیذ

ایاالت هتضذٍ ادػا ًوْد کَ گلثذیي . گشدیذ، تا یک صشکت ضذ غشتی دس هؼشاق تْرَ دّلت ایشاى لشاس گشفت

سا دسیافت هیذاسد، تا آیت هللا خویٌی ُوکاس تْدٍ  ّ ًیشّ ( عی آی ای )صکوتیاس دس صالیکَ کوک ُای ّعیغ 

 .ّی دس تشّسیضم تیي الوللی تش ضذ ایاالت هتضذۀ اهشیکا، ًمؼ هشکضی داسًذ ُای
 

ػثاط صهاًی کَ . ًمؼ هشکضی سّاتظ گلثذیي صکوتیاس تا تشّسیضم ایشاى، تَ ػثاط صهاًی ًغثت دادٍ ؽذٍ اعت

یشاى دس تضیج عفیش ا ۰۸تضت ًام هغتؼاس اتْؽشیف تَ فؼالیت ُای اعتخثاساتی اػ اداهَ هیذاد، دس عال ُای 

" دس فؼالیت ُای ۰۷۹۸دس عال . یک چِشۀ کخیشالزْاًة عیاعی تْدصهاًی . پاکغتاى ایفای ّظیفَ هیکشد

ّ ُوچٌاى فؼالیت ُای تشّسیغتی الفتش فلغطیي اؽتشاک ّ دس لیام ایشاى کَ تَ عمْط ؽاٍ اًزاهیذ، " عپتاهثش عیاٍ 

 .ًمؼ فؼال داؽت

، اعتخذام (کی ری تی )، اص راًة  عاصهاى اعتخثاساتی ؽْسّی " عپتاهثش عیاٍ" ٌُگام خذهت دس " صهاًی " 

صهاًی هغؤّل . " فؼالیت هی ًوْد( کی ری تی ) کَ دس عفاست ایشاى دس پاکغتاى تْد، تشای  ۰۸ؽذ ّ تا عالِای 

ي تأهیي استثاط هیاى سدیکال ُای افغاى ّ دّلت ایشاى تْد ّ هغائل پْلی ّ تغلیضاتی سا هیاى کوپ ُای هِارشی

دس تفاُن تا سُثشاى ایشاى تَ ایزاد ۰۷۰۸گلثذیي هْفك گشدیذ دس عال . افغاى دس پاکغتاى ّ ایشاى تٌظین هی ًوْد
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اػضای صضب اعالهی دس کوپ . دس کوپ ُای هِارشیي افغاى، دعت یاتذ" رٌذهللا" یک گشّپ عٌی هزُة تٌام 

صػ تْعظ یکتي اص تضصیل یافتگاى پاتشیظ آهْ. ُای هؾِذ تَ صیج عپاٍ پاعذاساى اًمالتی آهْصػ هی یافتٌذ

( کی ری تی ) هالی هزکْس تَ استثاط تا . لْهْهثا، هضوذ هْعْی دس هغکْ ّ یک  هالی ایشاًی اداهَ هی یافت

ؽْسّی اعت کَ تْعظ ًیشّ ُای صضب اعالهی ّ  -ًکتۀ رالة دس ایٌزا، ُواًا تاللی اعتخثاسات ایشاى. هتِن تْد

: " ًْؽت ۰۷۰۹سّصًاهۀ ایضّیغتیا  هٌتؾشۀ ؽْسّی دس ؽواسۀ اّل رْى ... گشدیذٍ تْد فؼالیت ُای آًاى هتاللی

تؼذ ُا ایي ُوکاسی صتی تَ عطش تأعیظ هشاکض صضب هللا ّ ". گلثذیي صکوتیاس ّ ؽْسّی ُا دس ُوکاسی اًذ

د کَ افغاًِای ایضّیغتیا ُوچٌاى گفتَ تْ. رِاد اعالهی، تْعظ صضب اعالهی، دس اسّپا ّ اهشیکا اًکؾاف یافت

) پٌاٌُذٍ دس ایي کؾْس ُا، ایي هشاکض سا تَ ُوکاسی کویتَ ُای ُوثغتگی تا رِاد افغاًغتاى سٌُوائی هیکٌذ ّ 

گلثذیي صکوتیاس اهکاًات ّعیغ هالی سا دس ایي صهیٌَ تکاس . ایي تؾثج ُا سا صوایت ّ تؾْیك هیکٌذ (کی ری تی 

دس آى عال . هیلیْى تْهاى تالغ گشدیذ۰۱تِشاى تَ  ، صشف  هصاسف ًؾشات صضب دس۰۷۰۱دس عال . تغت

صضب اعالهی گلثذیي صکوتیاس اص تأحیشات . . . ُضاس لطؼَ فْتْی سًگۀ گلثذیي صکوتیاس چاپ ّ تکخیش گشدیذ۰۱۸

 :فؼالیت عاصهاى اعتخثاسات ؽْسّی تی تِشٍ ًثْدٍ ّ اص دّ ػاهل اعاعی عشچؾوَ گشفتَ اعت

 .وتیاس دس رٌاس پشچن صضب دیوْکشاتیک خلكعْاتك فؼالیت ُای عیاعی صک  -۰

عاصػ گلثذیي صکوتیاس تا صفیع هللا اهیي هثٌی تش ایزاد یک صکْهت ائتالفی تؼذ اص هشگ ًْسهضوذ تشٍ توایل  -۱

 .کی

تَ پاکغتاى پٌاٌُذٍ ؽذ، اظِاس داؽت کَ ۰۷۰۸یک ػضْ ػالی ستثۀ اعتخثاسات سژین تثشک کاسهل کَ دس عال 

ُوَ سُثشاى تزض گلثذیي صکوتیاس دادٍ ؽذٍ تْد ّ دس ایي دعتْس تأکیذ گشدیذٍ تْد تا ػلیَ تَ ّی دعتْس لتل 

 ...صکوتیاس تَ ُیچگًَْ الذام هثادست ًْسصد

ُوکاسی ّی تا ؽٌِْاص تٌی ػضْ تیشّی عیاعی صضب دیوْکشاتیک خلك دس کْدتا ػلیَ ًزیة هللا ّ تؼذا  اتضاد 

کضی صضب ّطي، ًؾاى داد کَ صکوتیاس هیتْاًذ تخاطش تاکتیک ُای ّی تا ػثذالشؽیذ دّعتن ػضْ کویتَ هش

صضب اعالهی دس ؽوالؾشق، تخصْؿ ۰۷۰۱اص عال . . . هصلضتی، تا دؽوٌاى عشعخت ّ دیشیي خْد کٌاس آیذ

دسدعت اعت کَ طی ایي عال، صضب تش عائش ًیشُّای  ؽْاُذی .تذخؾاى دس تفاُن تا ًیشُّای خاد لشاسداؽت

چٌذیي تاس دیذٍ ؽذٍ تْد کَ کاسّاى ُای کوک . عاصهاى ُای اهذاد تیي الوللی صولَ هیٌوْدهماهت، کاسکٌاى 

سعاًی تیي الوللی هْسد صولَ لشاس گشفتَ ّ ادّیۀ طثی کَ دس احش ػولیات هؾتشک آًِا تَ دعت آهذٍ تْد، هیاى 

 .ًیشُّای صضب اعالهی ّ خاد هغاّیاًَ تمغین گشدیذٍ تْد

اهشیکا صهاًیکَ فؼالیت ُای اّ سا دس ػولیات تشّسیغتی دس فلغطیي تَ ؽذت ًکُْؼ کشد، ادػا ًوْد کَ 

) تَ آلواى غشب، هثلغ دٍ عفشػگلثذیي صکوتیاس دس ًخغتیي . . . داسد( کی ری تی ) صکوتیاس ُوکاسی ًضدیک تا 

چٌذی تؼذ تَ احش تْصیۀ ّالتشؽویت، یک دفتش ؽؼ طثمَ ئی کَ تا . . . هیلیْى هاسک آلواًی تذعت آّسد( ۰۸

هصاسف ایي . عیغتن ُای فاکظ، هخاتشٍ ّ ّعایل هتٌْع چاپ هزِض تْد، دس اختیاس صضب اعالهی لشاسدادٍ ؽذ

 * . . .  ."ضاس کلذاس دس ُش هاٍ تخویي گشدیذُ (۱۴۸)دفتش دس آى صهاى تالغ تش دّصذ ّ چِل 
 

( هْعاد)ّ ( کی ری تی)سّاتظ هضکن ّ پایذاس داؽت، تلکَ تا ( عی آی ای ) گلثذیي صکوتیاس ًَ تٌِا تا اهشیکا ّ 

ّ عاصهاى ُای راعْعی لیثیا ّ عاصهاى الفتش ( آی اط ای) ّ( ّاّاک) ّ عاصهاًِای راعْعی ایشاى ّ پاکغتاى

اّ ؽصت فیصذ کوک ُای هالی ّ لْژعتیکی اهشیکا، اسّپای . سّاتظ تٌگاتٌگ تشلشاس ًوْدٍ تْدفلغطیي ًیض 

اّ تاسی گفتَ تْد کَ ُشگاٍ تؼذ اص خشّد ًیشُّای سّعی ّ . غشتی ّ کؾْس ُای ػشتی سا تذعت هی آّسد

چگًَْ کوک ؽکغت صکْهت دعت ًؾاًذۀ ؽاى دس کاتل، رٌگ اداهَ یاتذ، لادس اعت تا دٍ عال دیگش تذّى ُی

تذاى هؼٌی تْد کَ اّ دس رشیاى رِاد تا اؽغالگشاى سّعی ّ ػْاهل تْهی آى،  ایي .خاسری، رٌگ سا اداهَ دُذ

تیؾتشیي عالس ُای کوکی سا کَ تایذ دس رٌگ هماتل تزاّصگشاى اص آًِا اعتفادٍ هی ؽذ، اًثاس ّ رخیشٍ کشدٍ تْد 

افغاًغتاى سا ػولی  -ّ تَ لذست تشعذ ّ کاًفذسیؾي پاکغتاى تا دس رٌگ ُای لذست طلثی اص آًِا اعتفادٍ ًوْدٍ 

 .عاصد

دس رشیاى رٌگ ُای خاًواًغْص تٌظیوی دس کاتل، اص ُواى عالس ُای رخیشٍ ؽذٍ اعتفادۀ اػظوی ًوْدٍ ّ دس 

اکت سا تش کاتل آتؼ ًوْد ّ کاتل صیثا سا تَ هخشّتۀ غن اًگیضی هثذل ًوْدٍ س (۰۸۸۸)یک سّص تیؾتش اص ُضاس 

تاؽٌذگاى تیگٌاٍ ّ تی دفاع کاتل سا تَ خاک  اص (۱۰۸۸۸)ّ دس ایي تٌظین رٌگی ُا، دس صذّد ؽصت ّ پٌذ ُضاس 

تؼذ ُا ستاًی ّ ؽشکا تا یک عاصػ خفت تاس ّ ؽشم آّس ّ ًفشت اًگیض، صکوتیاس سا تَ ػٌْاى . ّ خْى کؾاًیذًذ

صذساػظن تَ کاتل دػْت ًوْدًذ کَ تا یک کاسّاًی اص هْتش ُای ضذ گلْلَ ّ صذ ُا رٌگزْی تا دًذاى هغلش 

 ".کاتل سا کی ّیشاى ًوْدٍ اعت" وغاس سیخت کَ تَ کاتل آهذٍ ّ اؽک ت
 

گلثذیي صکوتیاس دس چٌذ هاٍ کَ دس کاتل تْد، دس ًخغتیي الذام خْد، طثمۀ اًاث کؾْس سا اص کاس دس دعتگاٍ سادیْ 

اّ دس ُواى چٌذ هاٍ هضذّد تا . ّ تلْیضیْى عثکذّػ ًوْدٍ ّ دعتْس صزاب ارثاسی تشای صًاى سا صادس کشد

دس ُویي صهاى . هغؼْد سا اص داخل کاّاک ًوْدٍ ّ صهیٌۀ اصُن پاؽی آًشا فشاُن عاخت -ستاًی  تْاًغت صکْهت
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هغؼْد ّ ًیض صکوتیاس، اص ظِْس طالثاى تا سعیذى  -تْد کَ صشکت طالثاى تصْب کاتل دس هاسػ تْدًذ ّ ستاًی 

سعیذى طالثاى تَ کاتل تَ ًفغ  آًِا تَ دسّاصٍ ُای کاتل، خْاب ًاتْدی یک دیگش سا هیذیذًذ ّ تا صذ اهکاى اص

 .خْد تِشٍ تشداسی هی ًوْدًذ

اصوذؽاٍ هغؼْد تا یک تاکتیک رٌگی، صکوتیاس سا دس هماتل طلثاى لشاس داد ّ دس ًظش داؽت تا اص رٌگ طالثاى 

تا صکوتیاس دس چِاسآعیاب، صذ اػظن اعتفادٍ ًوْدٍ ّ دس صهاى دسگیشی آًِا تا ُوذیگش، اص ػمة تش ًیشُّای 

، کاس ایکَ دس چٌذ عال گزؽتَ ُشگض تذاى هْفك دعاصاعالهی دس چِاسآعیاب یْسػ تشدٍ ّ آًاى سا ًاتْد  صضب

) ّ اها صکوتیاس ایي ًیشًگ اّ سا دسک ًوْدٍ ّ اص تزاسب چٌذیي عالَ کَ تا اعتخثاسات هٌطمَ ّ . ًگشدیذٍ تْد

ًوْدٍ ّ ؽة دسهیاى، چِاسآعیاب سا تخلیَ  ، فشاگشفتَ تْد، اص دسگیشی تا ًیشُّای طالثاى خْدداسی(عی ای ای 

صکوتیاس تا صسًگی اص دام ایکَ اصوذؽاٍ هغؼْد تشای اّ . کشد ّ توام عالس ّ هِوات رٌگی خْد سا تزا گزاؽت

چیذٍ تْد، راى تغالهت تشد ّ تا یک ًیشًگ هتماتلَ، ًیشُّای اصوذؽاٍ هغؼْد ّ ػثذالؼلی هضاسی ّ سعْل 

 . . .ّ ًوْد ّعیاف سا تا طالثاى سّ دس س

اصوذؽاٍ هغؼْد دس صهاى فشاس اص کاتل، صکوتیاس سا تا خْد تَ پٌزؾیش تشد ّ اّ اص ُواًزا ساُی تِشاى گشدیذ ّ 

تؼذ ُا صهاًیکَ اهشیکائی ُا تاالی ایشاى . دس آًزا همین گشدیذٍ دس خذهت اعتخثاسات سژین آخًْذی لشاس گشفت

 .کشدًذشاى اخشاد ، آخٌذ ُای ایشاًی اّ سا اص ایآّسدًذفؾاس 

اص ُواى صهاى تا اکٌْى اهشیکائی ُا هیذاًٌذ کَ گلثذیي دس کزا اعت، اها چْى یک راعْط عشعپشدۀ آًِا تْدٍ 

اعت ّ ٌُْص ُن تَ عاص ؽاى هیشلصذ، اّ سا تشای سّص هثادا ًگِذاؽتَ اًذ ّ گاُگاُی عش ّکلۀ اّ پیذا هیؾْد ّ 

هیذُذ ّ چٌذ ًفش هؼلْم الضالی سا تَ ػٌْاى ًوایٌذٍ تَ کاتل هیفشعتذ رفٌگیاتی سا لطاس ًوْدٍ تَ خْسد هطثْػات 

، ُوایْى رشیش داهاد صکوتیاس کَ دس کاتل صًذاًی تْد، تَ اؽاسۀ اهشیکائی ُا ّ تَ دعتْس صاهذ کشصی، اص . . .ّ 

س دعتگاٍ صًذاى آصاد هیگشدد ّ تَ خغش خْد هی پیًْذد، دس صالیکَ تؼذاد تیؾواسی اص افشاد صضب اعالهی د

 .صکْهت کاتل ّ دس پاسلواى رزب هیگشدًذ

ُوایْى " اگش اهشیکائی ُا تشای هشدٍ ّ صًذۀ گلثذیي صکوتیاس رایضٍ تؼییي ًوْدٍ اًذ، پظ چگًَْ داهاد ّی 

سا کَ دس تخشیة کاتل ّ لتل تیؼ اص ؽصت ّ پٌذ ُضاس اص تاؽٌذگاى آى، یاس ّ یاّس صکوتیاس تْد، اص " رشیش

 !اّ ّ دّعَ تیکاس ّ تیواس دیگش سا دس کاتل پزیشائی هیکٌٌذ؟ ُش گاٍ ّ ًاگاُیذ ّ چشا ّ چگًَْ صًذاى آصاد کشدً

تاصی ُای هْػ ّ پؾک ّ رفت ّ طاق اهشیکا ّ هتضذیي دس افغاًغتاى ّ پظ ّ پیؼ کشدى طالة ّ صضب 

یغت ّ صضب اّ اعالهی کَ دس صمیمت دیگش ّرْد خاسری ًذاسد ّ گلثذیي صکوتیاس کَ یک هشدۀ عیاعی تیؼ ً

کَ تَ صتالَ داى تاسیخ عپشدٍ ؽذٍ اعت ّ ًیض چٌذ رٌایتکاس رٌگی ؽٌاختَ ؽذٍ کَ هشدم افغاًغتاى خاطشات 

ّصؾتٌاکی اص آًِا تَ صافظَ داسًذ ّ اص آًِا ّ اػوال ًٌگیي ؽاى عخت هتٌفش اًذ، دس صمیمت سیختي ًوک تش صخن 

 .ُای تی ؽواس ّ التیام ًیافتۀ هشدم افغاًغتاى اعت

، ًَ صلش تَ کؾْس ها ّ هٌطمَ . . .تا تفٌگ ّ تا تفٌگذاس ّ تا رٌگ ّ رٌگ عاالس ّ رٌگزْ ّ رٌگ آّس ّ

داعتاى دًثالَ داس گلثذیي صکوتیاس سا اص آى عثة . تشهیگشدد ّ ًَ ُن دیوْکشاعی ّاسداتی رشأت پیادٍ ؽذى هیکٌذ

اسری ایي لصاب کاتل  ّ ًیض رٌایتکاساى رٌگی دیگش دس ایٌزا اص عشگشفتَ ام تا تَ استاتاى ّ تاداساى ّ صاهیاى خ

کَ ُش سّص تَ سًگی هیگشدًذ، فِواًذٍ ؽْد کَ افغاًغتاى تختۀ ؽطشًذ لذست ُای خاسری ًیغت کَ پیادٍ سا 

تشداسًذ ّ فیل ّ اعپ سا پیؼ ًوْدٍ ّ تَ فکش خام ؽاى، هلت دسد سعیذۀ افغاى سا، گْیا کؾت ّ هات کشدٍ  ّ آب 

 .ْاُذ خْسداص آب تکاى ًخ

ُش ّصػ تاد تِاسی دس عشصهیي تالسعیذۀ ها، تْفاًی تشپا خْاُذ کشد کَ هٌطمَ سا دسًْسدیذٍ  ّ تا دّسدعتِا، 

 .ُخؾک ّ تش سا تَ آتؼ خْاُذ کؾیذ

گلثذیي صکوتیاس ّ ُن لواؽاى رٌایتکاس اّ سا اص ُش لْم ّ لثیلَ کَ تاؽٌذ، تایذ تَ هضاکوَ کؾاًیذ، ًَ تَ ّصاست ّ 

 .ّ ؽشکت دس لذستصذاست 

یا  ،الش ّ یْسّ ّ پًْذ، یا هضکوَ ؽذٍلزافی ّ ُوغال آًاى تا هصشف تلیْى ُا د صغٌی هثاسک ّصذام صغیي ّ

تَ داس آّیختَ هیؾًْذ، اها دس افغاًغتاى رٌگ صدٍ ّ تَ غاست تشدٍ ُن تصْست ّصؾیاًَ تمتل سعاًذٍ ؽذٍ ّ یا 

ى عشگشدًَ ّ هلیؾَ ُای خًْشیض، یا دس کاتل ّ تشلیي، ؽذٍ، رٌایتکاساى رٌگی ّ ًالضیي صمْق تؾش ّ دصدا

 ".یک تام ّ دّ ُْا : " تَ ایي هیگْیٌذ. پزیشائی هیگشدًذ ّ یا ُن دس لطش تشای ؽاى آسگاٍ ّ تاسگاٍ عاختَ هیؾْد

تشّسیغت، تشّسیغت اعت ّ رٌایتکاسُن رٌایتکاس، چشا دس افغاًغتاى تَ لذست ًصة هیگشدًذ ّ عشًْؽت 

 !دعتاى کخیف ّ خًْیي آًاى هی عپاسًذ ّ دس کؾْس ُای دیگش تَ صًذاى ّ چْتۀ داس؟کؾْس سا تَ 
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