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ر �و��� ای  ��  »��ر�� ��
�رد ���د « �

  از ���رم ���ر ����ر
دا����د دور ا�د�ش ، ��$�$�ر 
زرگ و���ق �وا��ی !�ور ���ب ���ر  ��ب ، ا��زه ���واھم �� 


زر/واری ��ن �-و !��د �د�ت +وق ��� طرح �)ور�'  �ظر �ود را در �ورد �
ا/ر �رض ��وده  و
                                          ��2دم . �� را از /$�م �ود دراز�ر

� از �ظر ��ر��� ، ا������ ، 4��4� و �$�� ���وا�د �3��رات �(��
�ظر �ن طرح �)ور�' ��� از آ�

��د د�8ق �ورد 
رر4� 8رار /�رد ،  ،و���ص ����6 ای �� دا��� 
��د رو��-ران 
ر راو6�4� 

!�ب �$�� ـ +$4-� از د�د/�ھ�2ی   د ھ� ��� ، �: �ً » �د ��ر�� ��
�رد ��«ز�را در ��$� ای 
����ده �دهھ�  ا������ ـ 4��4� ـ ����� آن ا��2��4 واز ا�ن طر�ق �ر!�ت �/  ،
��د روی ���وا !� 

و8
ل از آ�� ا�ن �' 
� دھ�م .  � �)اآن �ث ��وده ، راه 
رون ر+ت از آ�را ارو�ل ا�رات ��-� 

ر !�رھ�ی �$�� ـ ������ ��� ا�ر /ذار �ود ، �واھ���دم آ�را ���ل ��وده ،  
�ور ��� �
د�ل �ده ،

                                                                                                ��طر ��رام �� را آرام �4ز�د.

��م 
زرگ ��ل ��� ، در  �' �و4ط !� 
�ث �)ور�' ـ +$4-� ��� ��دا��د ���ر  ��ب  �ز�ز، 
�واھد  ���ق 
� وص در ���4ت ا!�د��' ورو��-ری�3��رات طو@�� و  ،?�ا���ق !�ور �� 

»  � ت �4ت «!�   ( از طرف ��� +وق، واز ا�ن رو +ر ���م ��د�د �ظر در �ورد  دا�ت؟!
 /وار ���ت���ط� �را �� از �وا�ل آن ارا)� ��وده ا�د !� ا�ن Eرب ا�D�ل  ���د �ر
وط  �را�ط �

 !� ھ�وز 
دا��� » ھ-��د و ا+��د «���د 
�و)�م  8٢١رن  ر
وده 
��د ود /ذ��� 8رن ھ�ی   ا���4� ،
���  . !�ور �� �واھد 
ودو+�Eی رو��-ری  ، ز��د�ر 
4ود ����6 ای ا���4� �ر�4ده ا�د )+Eل �دا

��2ن ا�روز دھده ��دا��د !�   �  ��ش در 4ر�و��ش 
�زی+D�6ش   ا4ت !� ھر �Eوای  !و?
                                                                                                  ?��ن 
��ن ��ود�د :��� در ����D ای ��ن   .���د

��' ��ر�� ،����6 ای ...«Dم د��ی ?�د دھً� ��4ن ، 8دم ھ�ی �ا���4� �� 
���4� در دراز� 
ر 
���د�
+را�� 
� ��ش 
ر��دا�ت و��و@ت ���رو�دًه �$��، +ری وا������ �ظ��� را � �ب ���رد�د. ا�� 
��ی ���ر+��2ی �$�� و+ری وا������ و...،�4ر+��2ی درد��ک و�Jر 

� در�L !� ?��ن ��د . ��6� 

                                                    و
�ز ���و�4د : » ...�8
ل 
�ور و�:ف ��4ر ��دی ��ر�� را 
� ����ش /ذا�ت 


� �ر!�ب ��� ر آز�وده �دًه 
د��م ، �� آ�� ھ�M د�Dل و��طق  ، آ�2م»�ورای ��2دی«ا���د ا�ن  ...«
 N8در وا �$

�ش ��دا�ت ��واھد �د د��� ، ��8و�� و�ذ�رش �6ر�ف !:�4' �دارد ، �� ��E� ،

... «                                                                                         

 '��D4م د���Dور�ول ھ�ی طرح �ده در ���ر��+ �

�وا�م دو ��ل ا�Dول +وق ��� را  �
رای آ�

��رم ،  ��وده   ��ب �ظران ا�ن ��2ن 
��� +$4-� ارز��
� �،و��ر�� �4���� �

�  ورت �: � 


��ن ��دارم:آ��2 را در ذ�ل                                                   

                                                                

 ��روی آن ����6 ��دی د/�ز� �را�ط �4�4م در 
�@�ره �س ... «.اDف
�6 ���ل و ا������ رژ�م �وع و ا����ع ���4ی !� ا $���� رژ�م �' از را 

�
 ?�4ت؟ ���د، ��6ن د��ر رژ�م 
 �� �ل �ً طر�� از ا4ت �
�رت ��رو آن ا4ت ���6د ��ر��� ���ر��4�Dم

 از ��دی ���6ت �و�Dد ى� اطر�� ��6� ا��4ن، ز�د/� 
رای @زم ���6ت و��4ل
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رای !� �Jره و �و�Dد و��4ل 4و�ت، �4ن، !-ش، �و��ک، �وراک، 8
�ل 
 .ا4ت Dزوم �ورد ا����ع، ���ل و ز�د/�
 ����د و 4و�ت ��زل، !-ش، �و��ک، �وراک، 
��د !ردن ز�د/� 
رای
 و ��ود �و�Dد را آ��2 ا4ت @زم ��دی ���6ت ا�ن دا��ن 
رای .دا�ت را ا���2

��د دا��� و�ود �و�Dد آ@ت 
��د آ��2 �و�Dد 
رای«... 

 ا+راد ?��ن ھم و ���ود، �و�Dد ��دی !�@ھ�ی آ��2 !�' 
� !� �و�Dد، ا
زار ...«
�ر
��ت ر��� �' آ�و��ن ا�ر ودر 
رده !�ر 
� را �و�Dدی آ@ت ا�ن !� ا���4�� 
 ىا Dدهؤ� ��روھ�ی ���و��ً  ،����د �و�Dد را ��دی ���6ت !�ر ��2رت و �و�Dدی
 .��دھ�د ���ل را ا����ع

 را �و�Dد ىا طر��� طرف �' �و�Dد، طرف �' +�ط �وDده ��روھ�ی ا��
 ا4ت ط
�6� 8وای و ا���ء 
� ا��4ن ىا را
ط� �6رف طرف ا�ن و ��دھد ���ل

 �و�Dد، د��ر طرف .���د ا�4-�ده آ��2 از ��دی ��2��6ى �و�Dد 
رای ا��4ن !�
 �و�Dد ��ل �ر��ن در د��ر �' 
� ا��2��4 ���4
�ت را �و�Dد طرز د��ر طرف
 و ����د �
�رزه ط
�6ت 
� ا��2��4 .��دھد ���ل ا��2��4 �و�Dدی ���4
�ت ��6�
 ا�-رادی ��Dت 
� ا�ر ا�ن وD� �������د ا�4-�ده ط
�6ت از ��دی ���6ت �و�Dد 
رای

� �����رد ا���م ا+��ده دور ھم از ا���ص �ل 
� و$
 �
 و ���رک �ل 
در ��ت ھر /و�� و ھ���� �و�Dد ،���4
ت ا�ن 
� .����رد  ورت ا����ع ��Dت 
� و د��4 د��4

 »...�را�ط� !� 
��د ، �و�Dد ا������ ا4ت 
 ��ط� �' در /�ه ھ�M !� آ�4ت از �
�رت �و�Dد � و �ت ����4ن ( «.ب


��د، ���Uر و ر�د ��ل در ھ���� و ����د �و8ف طو@�� دورا�� 
رای�� 
 ً ���E ر��U� د طرز در�Dب ��/ز�ر �و� ا������، ھ�ً� رژ�م ���Uر �و

�د�د �و�ب  ��6�، 4��4� �ؤ�44ت 4��4�، �ظر��ت ا������، ا�د��� ھ�ى� 
 ..» .���ردد 4��4� و ا������ �ظ�م ���م �4ز��ن

�6 ���ل ��ر�� !� ا�ن ��6�«...��� ر�د ��ر�� از ا4ت �
�رت ھ�� 
ر ��دم 
 �ده د��ر �' �����ن ��واD� ا� �ر ط� !� �و�Dد طرزھ�ی ��ر�� �و�Dد،
 .ا��2��4 �و�Dدی روا
ط و �وDده 8وای ���ل ��ر�� از ا4ت �
�رت ا4ت،

��ل ��ر�� �س� ������ �ود ��ر�� از ا4ت �
�رت ��ل ��ن در ا
 ا4�4� 8وای �ود !� !ش ز��ت ھ�ى �وده ��ر�� ��دی، ھ�ى �وا��4 �وDد�ن
 و و�ود 
رای !� ھ��4د ��دی ھ�ى �وا��4 �و�Dد دھ�د/�ن ا���م و �و�Dد �ر��ن


��ی �6���
��د �� Eرور .«.. 
 ��ر�� ����وا�د د��ر 
��د، ����� �$�� 
�واھد ھر/�ه ��ر��، �$م �س،«...

��ل� ������  /�ران ��2ن " و �4@ران ��4 و ��د��ھ�ن ��$��ت ��ر�� 
� را ا
� !�د �
دل !�ورھ� " +����ن " و$

��د ھ�� 
ر ��دم  �
 �وDد�ن ��ر�� 


ر �وده ھ�ى ��ر�� 
� ��دی، �وا��4 ھ�ى�
�ردازد �$ل و ر�. 

را�ن،��

�ر ا+راد �Uز در �
��د را ����6 ��ر�� 8وا��ن !�ف !$�د  �� 

�4�و ا����ع �-�ھ�م و ����د�� ��ود، $
 دوره ھر در !� طر��ً� �و�Dدی در 

��د ����6 ا�8 �د��ت در ��6� ��ر+��، 
�ر و�4$� ًا����ع 
� ��ر�� ��6ن �
 

  ..».�ردا�ت آن !�وش

را�ن«...��
 �و�Dد 8وا��ن !�ف و ����ق از �
�ر�4ت ��ر�� �$م ىا وظ�-� او�Dن 

����6 ا�8 �دی ���ل و8وا��ن �و�Dدی روا
ط و �وDده ��روھ�ی ���ل 8وا��ن و.«.. 
 

� ھ���� آن ���ل و ���Uرات !� ا��4ت �و�Dد � و �ت دو��ن ( «.ج 

 آ@ت ���ل و ���Uرات 
� اول در�� و !��ده �و�Dد ��روھ�ی ���ل و ���Uرات

را�ن .���ردد آ�Jز �و�Dدی��
 و �ر�ن ���رک !��ده، �و�Dد ��روھ�ی 
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�
 ���Uر ����6 !��ده اى �و�Dد ��روھ�ی ��4ت .��
���د �و�Dد ��� ر �ر�ن ا��:
 ���ن ا�8 �دی روا
ط �و�Dدی، روا
ط �4س، و �ذ�ر�د �� ���ل و !��د ��


�ر ا+راد �
 ���4

�د �� ���Uر ���Uرات، ا�ن 
� !��ل �ط�
ق و وا��. 'D6ذا� 
 �ؤ�ر !��ده �و�Dد ��روھ�ی ���ل در �و�Dدی ���4
�ت !� ��ود � ور �
��د

 در �و�Dدی روا
ط .����4د وا
��4 �و�Dدی روا
ط 
� !��ده �و�Dد ��روھ�ی و ����4د
��ل و �و�64 !��ده �و�Dد 8وای �ر8� 
� وا
��4� ��ل� ��+�� �
 در �ود �و
ت 

 �6و�ق 
� �� ��وده �4ر�N را آ��2 �ر8� ��
���د، �ؤ�ر !��ده �و�Dد 8وای �ر��8ت
 از �د�د �د�� ����وا��د �و�Dدی روا
ط !� ��ود /و�زد 
��د �� ا�ن در .ا�داز�د ��

 !��ده �و�Dد 8وای ز�را 
���د، ��Eد در آن 
� ���ده، ��ب !��ده �و�Dد 8وای ا+زا�ش

� �و�Dدی ���4
�ت !� �����د �ر8� !�+� ىا ا�دازه 
� ���وا��د و�8� +�ط 


وده، ����4ب !��ده �و�Dد 8وای ��@ت و � و ��ت �
 !��ده �و�Dد 8وای �ر8� 
 ھم 8در ھر !��ده �و�Dد 8وای �ر8� از �و�Dدی ���4
�ت رو ا�ن از .دھ�د ��دان

��د زود �� د�ر 
���د ���ده ��ب �
 �و�Dد 8وای � و ��ت و �ر��8ت در�� اى 
 ������،  ورت ا�ن �Jر در ... /رد�د ����4ب !��ده
 ���ورد... 
2م ر��� از �و�Dد �4�4م در �و�Dدی ���4
�ت و !��ده �و�Dد 8وای

�ت آ��� در !� داری 4ر���� !�ورھ�ی در ا�8 �دی 
�را��2ىD�� 

� �و�Dد و�4)ل 
ر داری 4ر���� � و � �
��
� و �و�Dد ا������ ىا  �
�� ىا 

 �وا+ق �دم 
رای ��4تھ ��و�� ��
��د ����4ب �Jر ا�6Dده +وق ،!��ده �و�Dد 8وای

�ن !��ش و � �دم از ���4�Dت !��ده، �و�Dد 8وای روا
ط 
� �و�Dدی ���4
�ت 

 �و�ب !� ��
���د ا�8 �دی 
�را��2ى ھ��ن �وا+ق �دم ا�ن ىا ����� . دو ا�ن
ً  ���رد�د، !��ده �و�Dد 8وای و�را�� ���E وده �وا+ق �دم ا�ن �ودD�� ا�8 �دی ىا 
  را �و�وده �و�Dدی ���4
�ت !� ا4ت ا�ن آن ىا وظ�-� !� ا4ت ا������ ا��:ب


��د، !��ده �و�Dد 8وای ��� �ت 
� ����4ب !� �و��� �و�Dدی ���4
�ت ُ
رده، 
�ناز 
  ...» .����د �� 
ر

��' و��ر��� 4ط�� 
�ن آ�?� ��� 
��ن ��وده ا�د در �' �����4 ای D4م د���Dر����� �وا ول +$4-
  ����دھ�ده ا�ن وا�68ت ا4ت !� :  ،!� ��� 
ر روی آن ا���4د ��وده ا�د +وق 
��وه ای  
�ر�ت در 8دم اول ��ر�� ر�د و���ل ��روھ�ی �وDد ه، و���ر+ت  ��ر�� ���ل -١

در 8دم ��  ���ل از ا��4ن وا
زار �و�Dد �6م ��دی  و
 ورت ا������ 4ت ،��
��د.!� �و�Dد  ،
!� ��� از آن ��م » ...��و@ت ���رو�ده ای �$�� ،+ری ا������ �ظ��� را...«  ��ر��  اول ،

���ر+ت ��وده و���وا�د ز�ده /� ��  در !�ورو�Dد �6م ��دی و�� �و�Dد 
 ورت ��م � .
رده ا�د
ل در �وز�N �6م ��دی ا4ت !� �ردم  را��� �D�4زد و N+ر ��دا�� در �8در�J  ی ھ��وه�

ا��6�4ری ، +�ؤداD� ،8و�� و��+��)� ��
��د. 
طور ��و�� ، ا/ر �و�Dد !و!��ر 
 ورت در4ت 
�ن !� در �4ل �و�Dد ���ود ، 
� ادو�� ای Eرورت ��2ن در  �١٢٠٠٠د�ر�ت �ده و��X از 

 ،� �ب !�ور�� �واھد �د  �$��رد داDری ۵٠
�@�ر از  �ل �و�د ، ���د+�
ر�� ھ�ی دوا �4زی �
د
 �D�4 ای ?�د ��  !�ور ��
��د.��ت ��و�� ای �روار.ای !� ا�ن ر8م 
ود

٢ –  » ...�Dر در ��وه ً �و��Uا�� ، ��������� ھ�ی ا������ ، دد ��/ز�ر �و�ب ���Uر ھ�ً� رژ�م ا
�و�ب ��د�د �4ز��ن ���م �ظ�م ا������ 4��4� �ظرات 4��4� ، �ؤ�44ت 4��4� ، ��6� 

، ��+��)� و�Jر �$� ��!��ت دا��� +�ؤداD� - ز����� ��وه ای �و�Dد ا��6�4ری و��»  ... ���ردد

��د ، �� ل آن �� 
4ود �ردم ������� ،و���ر+ت ھ�ی ا$
��!م �ود +ر��� ،  
�-N ا8$�ت 

�ل   »�ورای ��2دی«��Dد�دا��واھد 
ود . +$2ذا 
رای ���4
�ت �و�Dد  رأسدور در زو دوDت �
�� رو
��ی �ر�ض ���ر+ت ھ�ی ?����ر ، او�Dن �ر!ت D�4م ، 
ردا��ن ا�ن ���4
�ت �و�Dد ��D�4م 

 از 4ر راه ��روھ�ی �ؤDد ��
��د.، 
در !�ور و ����� !�ور �� �4
ت 
� ھر و8ت د��ر دارای ��روی �ظ�م �$�� ، ��  �  -٣


ودهو4ر�� 4ر ��2ن  ، �
4��4� ?2ل �D�4 ای �-ر�ق  و�وده ھ�ی �ردم دارای آ/�ھ� ھ�ی ��ر
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ر، �وب و
د ��
���د ��
�و4ط  ا��Uل /ران    ،��ؤری ��ک  ���ده !ردن و �دن ،!� ��43-��� 
 ، �ظ$م و �4م  ?�د  د4ت و ��ھ�ی ��ن در ز���ر ھ�ی ?�د @�� )� Jرب ودر رأس آ��2 ا�ر�

 �
��� ��4
�ذھ
�، ا��ر�� ��!��ت ، روا
ط ��+��)� ،و�-وذ روان ��ن در �8د ا+راط�ت روح و، 

� ای ا��6�4ر 
�  ورت ����4م و�Jر ����4م و
:�ره 4��4ت 8و��را)� و�-ر�8 ا+����� ���?�د 

��ت ��ن +�ط در �ر�و �' ا�د�و Dوژی �$� ـا�د ای ?�د ���2 ?��ن ا�4ر � �!  ���U+��4ن ، ا��U+ا

ش ھ���« !� در آ� ورت ��  .ده ��4ر �واھد 
ود ی ا������ ��ر�� �4ز و���رو���ول و

، و�� ھ�����4ن 
د  ��٢١ ا��6�4 ر و��� و+����4� 8رن ،  �� دوDت �زدور ،» �ورای ��2دی
��ز 
�ر د دا�ت . ا��را �$ت �� 
�ر ھ� 
� ا�
�ت ر��4ده ا�د وا�ن ���ب ���و�ت �واھ ���ت وظ�Dم ،

ون ��ر��� ��ن D�4م 
در �واھد آورد ، ��روط 
ر ا��� دا����دان !�ور 
� از �2ده ای ا�ن آز�
����� � طر��ت �Jر �$�� ��ن در رو�د ��ر�� !�ور �3��رات ��-� ��ذا��� 
� طر��ت �$�� ـ

وھ�� 
� �'  دا ��وده وا��
�ر از د4ت ر+�� ای �ود را دو
�ره !��)� �����د.�ود �$ت را !�' 

� ، در 
را
ر ظ$م و�4م ?���
� ای !�وری و���2� ، ���ر!3 
� �ردم ا���4ده /� ھ�� ����د 
 ��$� ودوا�دار !��د.

 
دا����دان   طر��ت و+ور�و�2Dی �)ور�'   و��-� 
س ���ق اتا��زه ���واھم ���ل ��ر��� از �3��ر


� وص و�8�  !�4و�4و 
�وDوژ�' ،  ��������2ن  و�وا�N ا���4� �� ا+��د�د ، 
ز�م . در ���ت ا                                                                                       

اش د���ی +ری ا��2��4 را د/ر/ون ، !� 
� طرح ���ل �در���  ١٧?�رDز دارو�ن دا����د 8رن 

روی  �)وری ھ�ی��ود ، �3��رات 4و�4و 
�وDوژ�'  ��
� » ��
« و » �4ل 
ر�ر « ، » ���زع 
رای 


ر روی ا�ن �)ور��2 ی دارو�ن » ادا�� ای ���ت 8وی ھ�  ��^� �
?��ن و64ت ودا��� ا�دا�ت !� ھ�$ر 
$�ون ا��4ن در ��_ دوم � ۵٠ را 
���ن /ذاری ��وده ، 4
ب !���را ول �دو�ن �ده ای +���4م 

 ���2�                                                  /رد�د.

ھ�ی ?�رDز دارو�ن (�� » ادا�� ای ���ت 8وی �ر  « ،» �4ل 
ر�ر «،» ع 
رای 
�� ���زو«��ؤری
را 
� ��$�ل �واھم /ر+ت ) ، !� روی ��_ �2 آ� ،از 
�ث ھ�ی �2م !� در ا�ن 4$4$� �و��� ھ��م 

ودارو��4ت ھ�ی ا������  ،ھ�وز روی  �)ور��2ی +وق  �و�ور ���ل 
�ر�ت �3!�د ����ود ، 
�6وان

� ـ  -� ( �$�
ر ا�4س �د�د�ر�ت ������ت ��ورو 
�وDوژ�'  .��+��ری ����� ��د  �

 -دارو�ن  +وق�:ف �ظرات -ھ��ری ، ھ�4و)� وو�دت در �وا�N ا���4� در وا�د !ل اش ،�����)
�و�ور ا $� ���ل 
�ر�ت از �$� ھ�ی ��)�ن ���ل 
4وی ���م ��D� ا���4� اش 
وده و���ت 

 ������ھ��ری ���وا�4ت و���وا�د در �و�ود�ت ا�ن �4�4م  +�ط  ور�4دن 
� ���م ا����4ت ا��2��4ا
              ���Eت ��
د .                                                        وا��راک ���4�  

� دا����دان، �$�� ،�����ن و���  �ن ��43-��� �� ا�روز دارای رو
ط اور/���' ، ��2د  �(��از ا�

ر ��!��ت 4��4� ،  ، ھ�ی �����4�4' ، !�رھ�ی د�����' ود�د /�ھ�2ی !وا���' ����4د ��
����وا��د 

@زم ا4ت 
ر ����a !�ر �ود ، ��D� و��د��)� �' ا8$�ت ا�� �ر /ردر ��2ن آ�طور !� ا�8 �دی 
�4$ط 
وده وآ��2 را در �د�ت ا!�ر�ت 
�ر�ت 8رار داده و�د�ر�ت �����د واز ا��رو ، 
� �ر�E !ردن 


را4�Dم ، ھ��  �ر�د و+روش  �ود در 
�زار آزاد ھ�ی �ر ��ر �$�� ـ ������ وا!���+�!�ر�D�2ن ��ؤ� 
+N �وم ا�ن ا8$�ت �-��ورو���� در 4طوح در �د�ت ���
رد ����ورد 4ؤ ا�4-�ده  8رار /ر+�� ، 
�8
ل �ذ!ر ا4ت !� �� ��ل ا�E+�ر  ��ن 8رار ����ر�د. »دوDت ���2�«���$ف و 4ر��4ر ا��راطوری 


وده وD� �64دت  �!�-��ت وا��را��ت �$� ۵٠٠٠از � ���2�
� 4ود �4�4م  �Jر��ر 4ر���� ای  �!
�ر�د و��
ود �ده ا�د !� ��و�� ای رو�ن ا�ن 
�ر�ت را ا��4�م ��
���د  ، �و4ط �4�4م 4ر���� 

وا!م ا�رژی ��
��د !� 
� 4ر�د ا�رژی �: ��  ����ن ھ�ی �و�Dد����ت ��ر��� �4�4م ، �$و/�ری از
وD� �6داد ز��دی از ا+رادی !� �وا��4د 
� �و�Dد ����ن  ،و@����ھ� در ا����ر 
�ر�ت 8رار دارد 

ت �ر�وز 
� �8ل ر�4د�د ، ز�را در  ورت �و�ود�ت ا�ن ا�4-�ده از ا�رژی �: د4ت ز��د ، 
 ور
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دو��4ن د.  در ز�ده /� !� ، �و�Dد واز آن ا�4-�ده ای ا�ظم را 
رق �ود د����ن ،ھر ���واده ���وا�
�:��8د ���وا��د در �و �وب ز�ر ��م �رو+4ور �و �ور +$م ���م ����4 را در ا�ن �ورد ���ھده ��وده 

+$م 
� آ���D� ا4ت . و��� ���وا��د 
� ���م ز
���2 ،در �و �وب ا�رژی آزاد و��  
�رداز�د.
� ���8ت �ود 
                                                                             وا!م ا�رژی �و��� ��وده ، �6$و��ت در �ورد �� ل !��د . 

Freie Energie für alle Menschen (Prof. Claus W. Turtur)  

                                                                             

در �ر�و  
�  ورت او �و���'در 4ر �� 4ر ��2ن از 4وی د��ر 4طb آ/�ھ� ���و�� ا��2��4  ا�� 

 ،، ا��را��ت و���ربا�ن ا!���+�ت �
ھ�ی ���ل ��ر�� @ ر+���2 
:�ره در �$� �@ ��رود !� ا�ن 


 �

د�ل �
�ر�ت از ��)�ن � �
��!م  �و�68ت@ ،از !��ت ھ�ی 
��Dوه 
� !�-�ت ھ�ی 
�D-6ل �
د�ل �ده و
در ���م ا
�6دش ، ��ر��  ��6� ��روی �ؤDد ا!�ر�ت ، ��دی ا8$�ت �-ت �ور 
� ا!�ر�ت �و�Dد /ر ���6ت

��ر��4د . ا�ن ��8ون �ط$ق و��م ��ت ای د�Dواه ا��4 را در �رو�4 ای ���$� ز��زا/ش 
� �ر�$�
��ر�� ��ب «. طرح �)ور�' !� ھ�M /�ه 
� ��ب 
�ز ����ردد �رو�4 ای ���ل ��2ن و
�ر�ت ا4ت

�:ف ا�ن ��8و���دی ��م ا4ت . ا�ن در4ت ا4ت !� �� در �د�ده ھ�ی ��ص ��ر�� ��X » /رد ���د

د
��� !�ور �� د?�ر ��ب /ردی ھ�ی �ؤ�8� ھ��4م ،  �Dوص و �
 �$� Nوا�� �ت ھ�ز���Dید�� 

 ���2�4��4�  از 4ر راه �� 
رطرف �و�د و���4
�ت �و�Dدی �$� و�رد�� در �' �4�4م D�4م �$�، ،
د��ر ���ر+ت !�ور �� 
را ول ���4
�ت  !��رول �$ت ا���د �ود ، ���4ل ود�و!رات ��ت 


�ر�ت  �$��� �درن �ر�ن ��وه ھ�ی �$
 ازوا
زارھ�ی دوران 
رده /� ،+)وداD�  ورت ���رد 
���ش را 
� ����ن ھ�ی  ��6� �وض 
ر !�ور ��$� �واھد �د ، 4ر�� 4ر ��2ن �
Dدر زرا�ت 8و .

ود �� 
� ار�4ل !
و�ران و�� �$-و��2ی �4م ���د  ، �$-ون و!�و����ن در 
:�ر�ن �ل اش �روج ���
در ���م  ی !���و�ری ودر4�و�وھ��ون ھ� 
� �در��ر�ن ��وه ھ� ���بدار و��ره ھ�ی ?ر�� ، 

�2ز ���ود  �6دش ،
ا�....  ، ��������6� اش ا�ن ا4ت !� ���م د��4ورد ھ�ی �$�� ، 4��4� ، ا
را  
�ر�ت ��ر�� ف ���ل ز��زا/� و���رو�دهھ�� آ��ده در آر��،���Dوژی �در��ر�ن  ��و8� ،  و

 �
 ا�: � ا/ر �� �وا�N /ذر ودر �د�ت ����6 8رار دھ�م . ا�4-�ده /ر+��
دون ز���ت ز��د ���وا��م 

�6وان �2ت، �وا�N را در ���4
�ت �و�Dدی �را�ل  ���ل ��ر��� و�ؤ�8� �
!� /ذرا  ��Eد  �4

 و��8ون ���رو�ده  
� وآ�را  ا����4ج !��م ،��ر�� ��ب /ردی از آن ، �ط$ق ����4 وو�ؤ�8� 4ت

��ر�م�6و�ض  
� ��ر�� ���ل �ط$قز��زا/�  ،  ������ در  ورت ��!��ت ا�ن �)وری در���ت ا


ر  �ودا��2��4ی !�ور  در 
�نا��د ر�4دن 
� ھر �وع آزادی  ، ا��4:ل و�داDت را ��
از 
�ن 
رده و
»و�دت ھ����� 
رای ���ت !�ور 
�6وان �و����4ل ا4�4� 
�رون » �د �)وری ��ر�� ��
�رد ��


��-�و�� ، �� ا��دی ،Eرورت �ود را از د4ت داده  ا�4
دادی و��+��)�–ر+�ن از ���4
�ت ا��6�4ری  
                                                                                       .�د طو@���ر �واھد و  �?��ن �����رو��ب /را)� ھ

�
                         آن : 
�ز ھم ���ل ��ر��� از ���روی �ط$ق ��ر�� و��ب /را)� �4

?�د ا/ر ��ر��  د �4ل ا��ر !�ور ھ����4 ای ��ن ?�ن را �ورد 
رر4� 8رار دھ�م ، �� 
���م !� 
�  را »��
�رد ��ر��� « �ن 
�ر ��م زھر�D�� 4۶٠ر داد�د ودر  ������+� د ����6 را ����وز�ن 

�$� _�� 4ر�� 4ری 
� و�دت ، ا�ر��)� وا��4�$� 
� !��دن �ر��ک � �ب ����4 
ود�د ، در �' 

� ��روزی ا��:ب �$� ود�و!را��' �ود �$�� ����وز�ن Jرب و����ن، �وا���4د در ظرف  
�@�ره


زر/�ر�ن ، ���ر+�� �
. ����3 �� ز����� ���م �ر�ن ، و8در���د�ر�ن !�ور��2ن �
د�ل �ود  ھ-��د �4ل 
در  ای �� ، ���  �ن ، رو��-ران  �دق و���م ا��8ر ��ر8� وز���ش ����6دا����دان ، �$�� 

��N ��ده  ������
ش �ر 8درت ا��
�2 ای وN�4 �$�� ، �$� و4��4�  
رای ا���د �' �و�ود �' 
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ن ��واھد » ��
�رد ��ر��� « �b$4 ��4ز�د ، 
رو�ر+ت از ا�ن ��U� ا+ -ا�د�وDوژی �$� 
� را��
وت 
ود.��
��و�� ای ا�د�و Dوژی �$� ، ا�ده را /��دی ا4ت !� و�8� /-ت ���م �� و@ت ا��$�س را 


�' /-��د.D و��د ، ���م �$ت�
                                         !��د و !ر
�س ھ�دی 

�� در ا�ن ��طN ��4س ��ر�� ��2ن و 
� وص !�ور �� ، 
ر ���م ا+�2��U  ا4ت روی ا�ن �$�وظ  
و�دت 4ر��4ری ���م  روی را  ) �ود ��4 4� ، �$�� ، +رھ��� و �$�... ( �$�� ای ا4�4� !�ر

در وظ�)ف روز �ره ای �ود 8رار داده و 
�  در  ���ر!ز ����4  و آ�را ���4ت +وق �$ت در 
���
� ھ��4د دور  
� و !�ر ���رک �����(��ھ�وط��ن  �دق، را�d�4ر ،���ق و وا�68ت 
�ن در ھر 


�D-6ل  ،ھم ��N �و�د، 
�در �وان �ود ��ل �����د و 
� ��و�د دادن ا�ن ��N �دن ھ� �
��روی 
��Dوه را 
 ھ����د ا�ر��ی @��ن از �4�4م را���ل ، ا���د و
:�ره �
ور ،  ���Uر ،رو���ری راه�
د�ل ��وده ،

��ل ���ده !��د . ���ظر ھ�M !س در ، ا+��U�-�ر�و �' ا�د�وDوژی �$�  در ،وراھ�2ی D�4م د��ر ٠٠٠
�� �دن � �
ھ�?ون 8طرات آب 
:�ره در�� ھ�ی ،��ن ھ�ی  �
���د +�ط ا�ن �ود ��� ھ��4د !� 


ر �را
� ھ�ی !�ور �ود 
زر/� 
رای آب ��ری ز����2ی ��' و 
�غ ھ�ی ��وه ��ن ���4ز�د و  �

��د .ا�Dر���-� را 
���ن /ذاری ��و ���ر+�� ���4ل ،ا+��4��Uن آزاد، آ
�د  اش» ��
�رد ��ر���«

�4�و +�ط ���وا�د در �ر��ن ا�ن �رو�4 ، ا/ر 
��دد��ری ��b$4 ���4ن �ود ود��ران �ود.  +وق 
�
��' )� ا��:ف ، ا���د ، ار�
�ط ،ا��ظ�م وا��دال ۵ Dوا�د !ل ���وا�د  در ا ل !وا��ن د�� '�

 . ی �� 
��دزو��Eن ��ر

ا8وام وا��8ر !�ور  
رای ���ت  ���م  
� ا��د در ��ل ���ده �دن ھر ?� 4ر��6ر و�دت �$� وا68�
 +��4��Uن . ا

  4:�ت 
���د . ��م                                                                                                �ت و

  

     


