
 ��!..����  درد

 

 
 
�و��م و �� ا��د ا���� �را ھ�راھ� ���د � از �ردم ��ز��ن �رز���م، �� و�ژه ������زان در �را�ر  �� ���� ���� �را��ن ��»

�رل ����ری از ���طق را در د�ت �ر���آ�,� د�ت �� �ل +�م �ردم زد�د،  ا�د. ط�%��ن *'�ظت ��م. در )�د ھ'� �ذ��، ط�%��ن 
�د، )���ن  �)���ھ�ی ز��دی را ر�ود�د، د/ران �و)1 را �� +�وان +روس �� �ردان /ود �رو/�د، ز�� را �� /�طر %���ش 

�د، ر�2س �ر�ز  ز�� را از *د�� درآورد�د، ��� از ��د�ن���د، �1 ��+ر و �ورخ را ��ھ�ی +ز�ز �� را ����4 داد�د و 
�د، ا�راد وا��� �� دو%ت را رور �رد�د، در �5 +�م �ردان را *�ق آو�ز �رد�د، و 6دھ�  �ت و ر����اط5+��ھ�ی دو%ت را 

ھ�ی ���ل و در و;:�� �9ر�,دا�� �� �ر ��  ھ����ن در اردو��ه ھ� 8س از �رار از و�7ت ھزار /��واده را آواره �رد�د. /��واده
د و �وزادان �� د%�ل �دا�ن ��ر �4ن /ود را از د�ت �� دھ�د. ا�ن �1 ��4:� ا����� ا�ت و د��� ھ� �9رت �� �و� �ر�د. اردو��ه

 .در �را�رش ��وت �رده ا�ت
�� �رای رھ� �ردن �ردم ا�>����ن �ر��  ا�م، ا�� �� +�دت �رده  �� �� ا�ن ��وت ����6دا��م �� +�د��7 ���ت. �� �� دا��م 

ج ���زده ��روھ�، /���ت �� �ردم �� و ��م ��رھ��� ا�ت �� �� ھ�<�م �8روزی ا�>�ن ھ� در �4= �رد ا�د، ا���ه ا�ت، ا�ن /رو
�4�اش *�و�ت �ر�1 ط�%��ن �د و ا��ون، 8س از ���ت ��ل 5ش  �رای 9رب �رد�م. 8س از آن �ردم �� �را�وش �د�د و �

 .رو�د ھ�� دو��ره در ا�ن رھ� �دن از ��ن ���رای *6ول د��وردھ�ی +ظ�م �رای ��ور و �� و�ژه ��ل 4وان، 
وا�ق “ا�د �� �و��  ای ��وت �رده ھ�ی ��ردو���� 4,�ن �� �و�� �� �� 6دای ��� ا*��ج دار�م. ر���� ھ�، دو%ت ھ� و ��ز��ن

B�6 ”و���ن ط�%��ن �� داد � دو��ره ��  ای �� آ�,� ا+��د �� �'س �� ط�%��ن ��روع �وده ا�ت. ھر�ز ��وده. �� ر���ت ���/
�درت �ر��د. ط�%��ن در ��م �را*ل �ذا�رات �� �ردم و*����� ر��ر �رد�د. ھر آ�)� �� �ن �� +�وان �1 ������ز در ��ورم 

�رای ��/ن آن 5ش �ردم در /طر �Eوط ا�ت. در 6ورت ��ط ط�%��ن، ���� ھ�رھ� ���وع /واھد �د. �ن و ���ر 
�و�م ، و  ���د، و �� �� �و�� �ر�1 /��� �ر��ده �� ��ر�م. آ�,� *Eوق ز��ن را �Eض �� ,� �رار ��������زان در %��ت رور آ�

ر��د 6'ر �ود. از آن  �ود. ز���� �� ط�%��ن در �درت �ود�د، :داد د/را�� �� �� �در�� �� 6دای �� �رای ھ���� ���ت ��
��ون ��ش از �� ا�ت. در �,ر ھرات، �و��ن �,ر �زرگ ا�>����ن �� �� د�ت ����ون د/ر ا�>�ن �� �در�� ر� ٩ز��ن 

در6د دا��4و��ن ز��ن �ود�د. ا��,� د��وردھ�ی ��ور��رد�� ا�ت �� 4,�ن �� �درت از آن /�ر  ۵٠ط�%��ن �Eوط �رد، Eر���ً 
 .ک *�6ل �د�ددارد. ط�%��ن در ھ��ن )�د ھ'� ����ری از �دارس را و�ران �رد و دو ����ون د/ر ��4ور �� ر

وا�م. �ن �� �*دا�� ����د  �4<م، ا�� �,� ��� ام و �رای ��ورم �� �,�م. �ن ا���ده �,�م. ا�ن ��وت را ��� �ن ا�ن 4,�ن را ���
���د � د��� �� آ�)� �� �ر �� �� �ذرد اھ��ت دھد. %ط'�ً �� اط5ع ر���� و�ط �,�ر�ن ر���� 1�� ��� ���ز دارم. %ط'�ً �� �� 

���د. /�رج از �رزھ�ی ا�>����ن 6دای �� ����د 1����ور /ود در �ورد آ�)� در ا�>����ن در 4ر��ن ا�ت، �� �� . 
ا�ر ط�%��ن ���ل را 6رف ��د، ���ن ا�ت د�<ر �� ا��ر�ت �� ھ�M ا�زار ار��ط� د�ر�� �دا�� ����م. %ط'�ً از ������زان و 

���ت ���د، � 6دای �� ����د. ا�ن �4= �1 �4= دا/�� ���ت، ا�ن �1 �4= ����� ا�ت، ھ�ر��دان /ود د+وت ���د � از �� *
�� ��وا�ق آ�ر��� �� ط�%��ن ا�ت. %ط'�ً � آ��4  �4�ھ�ی /ود  وا��د ا�ن وا�:�ت را در ر���� ا�ن �1 �4= *���� ا�ت و �

 .ھ�ی ا4��+� ��و���د ��ز�ب دھ�د و در �ورد �� در ����
��د �� �� �8ت ��د. 6دای ز��ن، �ود��ن، ھ�ر��دان و ������زان ا�>�ن ����د. ا�ن *���ت �زر�ر�ن ���� ا�ت �� در 4,�ن ��

 .*�ل *�;ر �� آن ���ز دار�م
���د ��ل از ا���� ط�%��ن ���ل را 6رف ��د. �ر6ت �م  1�����د � د��� ا�>����ن را رھ� ���د. %ط'� �� ��  1��%ط'�ً �� �� 

 «.���د �Eط )�د روز. از ��� ���و�م. �دردان ��� ھ�ما�ت، 
  6*را_�ر���

 ������ز ا�>������ �� ������ران 4,�ن
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