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  2013��ه ��  30روز	��� " 
�ر	�� ا���ر" 


�ر ����ر ��ر�م�� :  

  

�ز �
  د��� ���م رھ� ��
��ر �د (دھ��) در�دھ�ر را  ا�ر�
  

��ه �� ا���ل،  30روز���� " �ور��و ا���ر" ��پ ����دا، �زارش �����ً ���� را در���رۀ �ورخ 

ران �ورد ���پ ر�� �&ده ا�ت ا�ر&+� و ����دا د *&را�ون و)'&ت ��د " دھ�$ ) در "�د ھ�ر و �� �و ��

  5وا��ده ھ�ی �را�� �3د&م �&���&م:                    ا&�0، �ر �� /�ردۀ ا&ن �زارش را .رض آ��ھ� �$

روز���� �ذ�ور، ��ل �ذ��$ �&ز &0 ��&ن �زار�� را �$ ��ر ر�� �&ده �ود �$ �� "�6ً ��&د ��ت �$  

                                                                         &م ��وده �ود&م :�ر �� آ�را در �و"'ش �3د

"�ب �رز�&ن ط�<��ن { و>&ت "�دھ�ر } ا/زا&ش �� &��د؛ زار�9ن ا/�8ن روز �� روز در " �� ر)�&�� 

ز&را  ازان �Cران ا�د �$ ا&�>ت ��Bده، "�ل از آ�+$ �$ �ر�&م " ��د دھ�$ " �*ردازد، ا/�����8ن را �رک 

5واھد ��ود؛ ����+$ ����دا 9&ن �9ل را ا� �م داد. ز�ده �� ده ھ� ھزار����دۀ /3&ر"رأ ��5� آن 5ط$، 

آ���، ��5طر0�5 �ودن ����ل آب، آ��م در /ل �ر��ی �د&د و ۀ آب ھ�&ن ��د �&���د.  �ر�وط �$ ذ5&ر

9دم ���&6ت آ�&�ری ز�&ن ھ�ی ��ن �+�&ت دا��$ ���ت �$ B+و�ت �رزی و ��B&�ن �5ر � اش 

��ل �ذ��$، ادارۀ ا� �&ری ار�ش ا�ر&+� �$ روز���� �ور��و ا���ر ���$ �ود �$ در�ظر  C��5&ن ا�د. 

درھ�&ن ������ن، �� ا/زا&ش ار���ع  درور�&+$ &+د ��&ون دا<ر *ول �ورد )رورت ��&� �ود، دار�د

 ، ��+ل �و وده را ر/J 5واھ�د ��ود..."       �$ ��ظور ���د ر/�ن �طI ذ5&رۀ آب �� *�H ��ر د&وار ��د

�$ �ر���� در�زارش از "ول " د&و&د <+ن" �C�5وی �&رو ھ�ی ا�ر&+�&� در ا/�����8ن آ�ده ا�ت 

�����5ن ��د �ذ�ور ھ�وز�Bت .ورا�ت ... ھر��ه *ول �ورد �&�ز در ھ�&ن ������ن �&�ر �ردد، �5ش 

  "             م آ.�ز���&د.. .2014د �ود ��ر�����5ن را "�ل از ��ل � "�در5واھادارۀ ا� �&ری ار�ش ا�ر&+

ت در  � ����� و �+�����وھ� از ��  �ر � از ا/�����8ن،5روج �&رو ھ�ی �5زارش �� ا/زا&د : "   

ز�ده �� �3ر&��ً ھ���د درد �ردم "�دھ�ر ��+�   �C��ی دا5�� �وأم 5واھد �ود. �ذا�ره �� �روه ط�<��ن و

                                         �$ آب در&�ی ار.�داب ا�ت �$ ز�&ن ھ�ی زرا�9� را �&راب �&��زد.
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ه و �$ ��<$ �$ رھ�ری ��رک ار.�داب را �'�ده دارد، ���$ ا�ت �$ ����س ا&ن �زارش، آ.�  �ن *� � 

� ا&ن ��د آب �Cران ھ���د. ز&را&B�� ر �� 5روج �&رو ھ�ی  �5ش ا9ظم �ردم "�دھ�ر ازC&ر/�ً &+��ل د

ا�ر&+�&� ��"� ���ده ا�ت . ����ران �� �0 دار&م �$ آ��� �$ و9ده ھ�ی 5و&ش و/� ���&�د. ا�ر ا��Bس 

ا65��د �&���د  ��ری ا� �م دھ�د. ا�� آ��� �$ ھ&�ورت�&�وا����د "�6ً ا&ن ��ر را �� �&�&ت � �&دا���د،

  J/+ل �رق ا&ن *روژه را ر�� ��ھ� } ظرف دوازده ��ل، �� �{ ا�ر&+�& ��و ���&د �$ آ��ن ا���9د ��ود. آ�

�+رد�د. ا� �&ران ار�ش ا�ر&+� ��5&ن ��ود�د �$ دو�&م ��ل را ا�Bوا 5واھد ��ود �� ��د را �+�ل 

�C&رد، �� ��+6ت  دی ا��&�� �وا $ 5واھد  �ر��ز�د... ھر��*�� &� �$ ��ر�ر�&م ا&ن ��د را �'�ده 

  �ود."                                                                                                                  

�زارش �� ا/زا&د �$  ��د دھ�$ در��رک ��ه و<&+وت وا"J در �� و *�H �&�و ��ری ���ل 

��ردۀ �ردم �$ �� ا�&دی � د،  �&&+$ ط�<��ن و �&رو ھ�ی �5ر � در ���3ل �وده ا�د."�دھ�ر�و"'&ت دار

�روه ط�<��ن.                      �ؤQری ا�ت �$ ��J*را��دۀ ����دا&� ھ� �&���د، �6ح  ���� از ���3� ��ر

���ون از در�و�$ &� از ا&ن �زارش �&5وا�&م �$ " "�ری &و�ف ا�Bدی �C�5وی �روه ط�<��ن، �و�ط 

�$ آ��� { �5ر � ھ� } �&5واھ�د �ردم را �� ��طق  $&B� 0ل �� �'�وم �رای �5ر��Cر �ور��و ا���ر ���

)'&ف ��ن /ر&ب دھ�د. آ��� ھ&S ��ری �رای ا/�����8ن �+رده و �5واھ�د �رد... �� از 5دای 5ود ���ر 

� .ر�� ھ� دوازده ��ل "�ل . و"�ردم، زار9&ن و د&Cران <ذت �� �ر�دھ��&م و ط�<��ن از ��B&ت �

آ��� �طI ا&ن ��د را طوری و�'ت دھ�د �$ �3دار آب �&��ر ا/�����8ن را ا��8ل �رد�د،  ا��ظ�ر �&ر/ت 

�� ��ون ازان ���$ �5<� �رده ا�د. ا&ن ��3)� �$ ادارۀ ازا� �م دادن آن  ، ��ری �$ه ��وا�ددران ذ5&ره �د

و ادارۀ �ذ�ور ���U *� �ه ��&ون دا<را�5�ص داد �� �&��م  �وده ا�+��ف �&ن ا<���� ����دا ر 'ت داده �د

ر/J ��د. &'�� ھ�وز د5&ره ��ه �ر�وط �$ ا&ن  �ر��زد، ا�� �� آ��م، ��+ل ا�� و �ر�زیآ�&�ری را ��

����دا ��د، ��&�وا�د آب ��/� را �رای ������ن در 5ود �C�دارد.   و<&ن /����و وز&رھ�+�ر&��ی �&ن ا<���� 

&د " ����ل ھ�ی �ر�وط �$ ذ5&ره ��ه ��د �ر�&م �ده ا�ت ..." در و���&ت ادارۀ ا�+��ف �&ن ا<���� �&Cو

م ، ����ل �&��م آ�&�ری ُ*ر از آب �ود. " ا�� ����2012دا �&5وا�&م �$  " ���ر&V �زدھم ��ه  و>ی ��ل 

�ردار��Bد ��ذ���$ ا�ت .��د&ن �ن از زار�9ن ا/�8ن )�ن ���B$ ���$ ا�د �$ اظ��رات  و<&ن /����و

ب و ��ر&ز "�)� �&Cو&د " و"�� ��&دم �$ ���وران ����دا&� اد�9ی ��َ   &� ��وول ����ل �رای "رأ ر&��

ُ*ر �ودن ����<�� از آب را �'�ل آورد ه ا�د، �' ب �را �را�C&5ت، �ن ��&دا�م �$ آ��� �' زه �ری �&+��د 

�ز�د؟. . . ��&دا�م �را ����دا&� ھ� در"��ل �+�ت 5ود��ن، ، 5واب �� �&��د و &� ا/��8�� را ��5ره �&�
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5وص در �ورد ��د دھ�$ �8رور ھ���د؟ آ��� �$ ���� ھ&S ��ری �رای ا&ن *روژه ا� �م �داد�د، ��+$ �

رھ� ��ود�د ، ھ�$ �&ز را  <� زودو ،آ.�ز �رد�د ��ر را و)'&ت آ�را �د �ر از "�ل ھم ����5د. آ��� /3ط

                                                                                          و ر/��د. "  � �&ش �ذارد�د 

����<�� �رای �&��م آ�&�ری  ����س �زارش ����ر �ده،  �&ر��Bد 9ط�&� �$ &0 ا� �&را/�8ن و ��وول

�<�� �راز&ر �&�ود، ��ل در ���طق ار.�داب �&���د �&Cو&د �$ " �3دار آ�� �$ در/ل ������ن در���

د ���ر از �3دار �ورد )رورت ا�ت ... در ��ل �ذ��$  �'داد ز&�دی از زار�9ن �+�&ت دا���د، ا�� 

5دا را �+ر �$ �$ �+�� از ا�+�ل و �$ ھ�+�ری �&رآ��� ��ره ��زی ��ود&م."                              

�  �Z 9�&$ ط�<��ن ر�H �&+�&د�د.  ���3ر �ود�د ��ط3� *� وا&� "�دھ�ر �&رو ھ�ی ����دا&� در&B�� و از

 ر����ل �ر�وط �$ "ر&� ز�C]��د �&Cو&د : " �5ک را �$ ��م �ردم "�دھ�ر زد�د. .. ����<��ی &�9دا<'ز&ز ��

�&��م آ�&�ری در ������ن �ذ��$  0�5 �ود�د و ���&ن د<&ل، �'دادی از زار�9ن �&5واھ�د ز�&ن ھ�ی 

  ... .ر&ب، .ر&ب    ر����د . �5ر � ھ� ر/�ً ��د ��ر را در ا/�����8ن Qرو���د ����5د��ن را ��روش �

   "                                                                                                        �ر�د و ...

ا&ن، ��و�� �و�+� از درو.�� و  ����ر&��ی آ�+�را�C>�8ران در Bق ��ت درد��د  ��ددا�ت ��ر�م : 

ا/�����8ن ���Bب �&رود. ا�ر"در���ی ذ&د5ل در ا�ورا/�����8ن �$ و9ده ھ�ی ���5&ن 5و&ش وا"'�ً �دق 

ر �� �ود�د، و)'&ت ا"��دی، ا ���9�، �&��� و ا��&�� ��ور��، ��&ن �� �وار،  درد ا�C&ز و �رم آو

��� �ود و ا�ر�&رو ھ�ی ���I �5ر �، ھ���طور �$ �'�ر" ���رزه 9�&$ �رور&�م " را ���د ��ود�د، 

3B&��3ً 9�&$ �رور&�م ���رزه �&+رد�د، ا�روز �روه ط�<��ن ��&ن �ر���زی و 5و�ر&زی و �� ���� را در 

� &�زدھم �*���رQد�Bده  �5ک *دری �� �$ راه ا�دا�5$ ��&�وا����د.  ھ����ن، ا�ر� �Bاز "�ل طرا �درا�

از ز�رۀ /��د �ر&ن  ا/�����8ن��� �ود، �$ �ردم �� �9ل ���رآ�&ز ا���Bری را �&�����5د، �$ دو<ت 

دو<���ی  ��ن �� �ود و �$ ھم ده ھ� ھزار ا���ن �&��Cه و �&�وای ا&ن �رز�&ن ��ر د&Cر ��5ک و 5ون 

                                                                      �� .��&د.                                        

            

 


