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  م �2013وم آ��ت  –ھ�� ���� " ا	و�و���ت " 

  ��ر�م :   ����ر ����ر

  

  �و�ل ���� و �
	�ت ��� آن

�ت �و�ل  2013ھ�� ���� " ا	و�و���ت " در ���رۀ �وم ��ه آ��ت ��� م %و�ش �ط"�! دارد را�  �

�ط"ب ����ره را   ��.�- درا',�����ن و  ���ز �د�د  آن � �ر����ت ا���! . ا��) �ر��� '�ر�! دری

  در ا���� درج �������م :

'ت )  ��11150ری ( 3400رو�! در ار���ع  ���دی ��ط ��1د��ن 1960در ��ل  " �و�ل ��.�- 	

. �و��ل �ذ	ور 	 ظرف ����ه ��ل �ذ�� در ل را �� آ���ی �ر	زی و6ل ����د��%� �ده ا�ت ، 	��

در ��.1�ی ا%�ر} در ا<ر ��=1� و >�ور و �رور ده �%ش �ر����ت ;ز�� آن اھ��ل 6ورت �ر'�  و { 

 .�D��B ً��ل �واد و Aرورت ھ�ی  ���و از آ���ی �ر	زی � 	��ل و >�س آن 	 �"E� �"ھ� ھزار و��

ازان آب �! ر�زد ، ����م ������د، � �ر��م و دو ��ره ��زی �د�د ���ز دارد. �Eف �و�ل ��ت �ده و 

�رق ��ظم ���ت. >�ور از ا�ن �و�ل دو ا>��ر� �ش 	�"و ��ری ، ھم از  از 	�ر ا'��ده و �ر��ن ھوا	ش 

	�ر�ن �و�و	���د ، %طر آ'ر�ن ا�ت . در  ���! از ���B� �6�دم ھ� و ھم �%�طر �و�ود�ت ��ز ��!

 از ا�ن راه >�ور �������د، �AH! اوG�ت، �"E� �"%6وص در ا��م ز����ن، 6د ھ� و���د، �روز ھ�ی 

�� �"E� وط  و���ل�وع �6�د'�ت �را'��! و ھGد.  و��ور ���ت >�ف ���ده ا��ظ�ر �����د �� �وGو�� دو ھ��

                                                               �رف 	وچ، ��.���، ��ن Bد اGل ��J ��ر را ��=�رد.

م در ا�ن �و�ل  1982} در ��ل  ش��������ر�) ���  ر��! ��=و�د : در ا<ر �) ا����ر ���! از ��ل { 

، 6د ھ�  ��ر رو�! و ا',��! 	�� �د�د. �E�م ھ�ی ا',��! و 	�ور ھ�ی 	�) 	��ده، � Aرورت 

��%���ن �) �و�ل �د�د  �! �رده ا�د و 	�ر �ر��م آن ھم �دت ُ� ��ه را ا�Bوا %واھد 	رد 	 �و�ل ط! 

���د. ا��، ھ�M طر'! A�Bر ���ت �%�رج ا�ن �دت، �%6وص � روی و���ط ��=�ن  ��دود %واھد 

��Oن �ر����ت را 	 ��.N �ر �) �"��رد دا.ر %واھد �د، ��ردازد. B�ل 	 ��رو ھ�ی %�ر�! ��%واھ�د از 

  ا�����ت ��.! و �ود�وی ��ن را ��ز �� %ود %واھ�د �رد. ����  	�ور �"	 ً�H�ور %�رج �و�د، ط�	

 را ��E�>د ��%ت ��;ی ا�ن �روژه د د�=ر���ل %واھد �ود 	�وریھ�ی ذ�د%ل در ا�ور ا',�����ن ��=و��
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 �6رف ����د.  ادارۀ ا����ف ��ن ا.�""! ا�ر��� ��=و�د : ��%���ن ھ�M �روژه �! را در ا',�����ن �

>1ده �%واھد �ر'ت. ���) �1��! و ���) ا����ف آ����! ��ز و>دۀ ھ�O=و� �%�رج  ��.! �رای اBداث  

ل �د�د را ���دھ�د. آ�H� �1! دار�د �E�م ھ�ی ا',�����ن را �ر�Dب 	��د �� راه و O�رۀ و �� ��د�د �و�

�د�د را  د�=ری �رای ا�ن �روژه �����د. �<�ً، ��=و��د �Bو�ت �����! ��%���ن ��ھراه و �Bر �و�ل 

 ھAرG و�ت ھ�ی د��� از راه �ردا%ت�B داران دا%"! و � روی د�ت ��رد 	 دران �ردم، �ر���

��1م �ده و �ول �6�رف ��ن را از طر�ق �6ب دروازه { �واGل }  �د�ت آور�د. ا�د��� ��1=�ری 

�%ش %6و6!، آ�1م در �ورد ��%���ن ��ھراه ھ� در ا',�����ن 	���ً �د�د ا�ت ، �=ر{ �واGل} �� %رچ 

 ً��G ، ن��زی �د�د �����د؛ ز�را ھم ��- ��;ران و ھم ط�.�O �ا����ر زده ��ری روی ��ھراه ھ د�ت �

  �DرG��ل ��ور ا�ت ، ��  آوری ���6د �"�ون دا.ر Dرض ��%��ر �) �و�ل �د�د در اوA�ع Oا�د. آ�

                                                                              �ر از'��د و �� �ط�Tن  	�و�! �����د.

	�را�B�ی ����م �رق، ھوا 	ش و ا���.ت را آD�ز 	رد�د.  ار�ش ا�ر��� در ��ه �و;ی ، �%ش ��1د�!

 U رار ��=�رد. ا�� ���بG و�ل ��.�- �ورد �ر��م� ا�ن ، دو��ن �ر�� ظرف دو ��ل ا%�ر ا�ت 	

وز�ر 'وا�د >�� ��=و�د : آ�1� { ا�ر����! ھ� } �رای ر'  Aرورت %ود ��ن 	�ر �����د... �� ���ز 

                                           �ت و �و �����م. "راه ھ�ی د�=ری را �ُ دار�م ظرف دو ��ل د�=ر، 

��، ھ�����ن 	 در�ذ�� ھم ��� ا�م، ���و و 	�ورھ�ی �%�"ف �1�ن � رھ�ری   ��ددا
ت ��ر�م :

ا��;ت ��Bدۀ ا�ر���، ازھ��ن وھ"� �%�ت، ����س �ر��� ھ�ی %�ص و ��را�ژ�) %و�ش ، �%وا���د 

�روژه ھ�ی �زرگ >�را�! و �و.�د ی را در 	�ور �� روی د�ت ��ر�د. �B� �%وا���د و اراده �دا���د 

 �ر%! از '��ر�� ھ�، ��د ھ�ی �رق و �روژه ھ�ی ز�ر����! را 	 در ا<ر ادا�� ��=1�ی �Oد�ن ��.

���د و از �وی �%ر�ب �رد�ده ا�د، ا�B� 	��د �� از ��طرف ���ز ھ�ی دا%"! �ردم ا',�����ن �ر��  

 در	�ور  �%�! از �AH"� ���! از ����ری �د�ن و��"، ھزار��ر ���ل 	�ر �رد�ده و �ند�=ر، �Oد

�س ھ� ا��ظ�ری ھ�ی �ردم ��  �� 	�ون ��1وده �وده ����ر د�=ر � ا�ن ����� ��طE!  از���ن ��ر'ت.

Mل ھ��B� ری، د.ش��Hدرت ا��G M6وص ھ�%� ، !� ��=�� Mھ� �"�! در�1�ن واز ��"،   ��ر��م 	

�س �"ت ا',�����ن ���د �%ود آ�د و ا�ن E�EBت را �رای �"ت ا',�����ن  ��و%� و ھر�ز �%واھد �و%ت.  

��ذ�رد 	 �� %ودش �) ��ت ��Bم ��ود، �� در��ز ��زی و �و ��زی �رز���ش >رق �ر�زد و �%ودش 

                                                        . (����ن)، ھ�M ��روی د�=ردر ا�ن راه ��Eدم �%واھد �د ا��� ���د


