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INrrRODuçÃO

As relações
negociações

em torno

para os paises
de encontrar

que no momento

de uma nova ordem

em desenvolvimento

uma "nova dinâmica

que assegure,

a médio

grau de satisfação

o

Norte-Sul,

que o teriam

das condições

e longo prazo,

A consciência,

lho -foi se formando

gradualmente,

xatidão,

de Bretton

ou mais

estã

concretamente,

conômico",

tituições

próprias

fr,wcês

~~L

Q~~~ld

situar,

com e-

indiscutivel
Unidas

a tentativa

de

(2)

Mundo

;

cria-

para o Desenvolvimento

de forma progressiva,

E-

Posterior

seja em ins-

(Conferência

dos

Geral das

Pai

Nações

Alfrcd

SdUVy,

foi usada pela primeira

m 1952 e rapidamente

inici~l ~ ,..:ste
cohc e t o significuva
í

p'~~e

impos-

~s Nações

de cinquenta.

jrifnalI~ticos e diplom~tjcos

t~(;::5':
d~ Eiüt:itúÜi:·'

Grande

especializadas.

é

zo~ nos meios
sE:·,t.'Ldo

Unidas

exp r ssao "'I'erceiroMundo"

demógrafo

ligado

do Terceiro

do traba~

liberal

dificil,

grupo do 77) seja na Assembléia

ou em suas agências

A
10

dos paises

não industrializ~

do NOEI, mas e

anos da década

atualmente

internacional

que cercaram

das Nações

foi se afirmando

ses Não Alinhados,
Unidas

da dinâmica

aos debates

nos primeiros

o conceito

técnicos

do fim da Segunda

~ portanto

do

de sua população". (1)

de ordem econômica

indissoluvelmente

ção de um "Fundo Especial

mente,

Woods.

o ponto de partida

que seu nascimento

a partir

as regras

se fixaram

tas nos acordos

real do nível e

dos paises

na divisão

a

de acumulação

de um grupo de

por parte

de uma mudança

quando

preocupações,

objetivas

do conjunto

representam

de uma vez por todas e que serviria

dos, da necessidade

Guerra,

mundial,

uma elevação

de NOEI nao e produto

enunciado

de referência.

econômica

uma de suas maiores

das necessidades

conceito

atual tomam a forma de

~:hihcesa

a h t.e rí.o r à revolução

da populuç5ü

se populari-

internacionais.
uma alusão

que, por oposiç50

vez pe-

No

ao "terceiro

de 1879

I

seu
es

constituIdo

ao clero e i nobreza,

era destituída
-se a todos
pela

de privilégios.

aqueles

sua condição

países

inteiros

como Âsia

o terceiro-no nd í.smo passou
pressão

de um "não alinhamento"

naç'ôe s capitalistas
sendo

substi tuida

ro Mundo

cas nem mais

Atualmente,

pela

a "todas as naçoes

que ~ão é apenas
eco omicamente

semântica,

como a

criando-se

avançaram

.da ....

de que o 'rerce!.

o processo

assim uma

àqueles

ex-

esta concepção vem

nao se tornaram

em relação

dependentes,

internaciona~

ou ao bloco

idéia inicial
que durante

da atual ordem mundial
industrializadas",

à sociedade

socialista

organi

que incorpor~

essencialmente,

ao bloco

cada vez mais,

v

se refere

dustrialização

e Africa

industrializadas.

unidos

manifestações

de descolonização

a ser visto,

referia-

internacional.(3)

da"" primeiras

do processo

original

entre sí, estavam

do sistema

a partir

zadas e como decorrência

a concepção

que, diferentes

de periferia

Posteriormente(

va continentes

Assim,

países

em seu processo

de

in-

nem mais

ri-

ambiguidade

"

que, apesar

de

de industriali

zaçao.

Dessa
tenta

forma,

não esta mais

ca, praticamente

na medida

envolvido

a dividir

que,

que caracteriza

o sistema

à questão

do Poder.

~ importante
Terceiro
palsés

Mundo

econômica

nacionais.

desde

políti-

internacional

no ce.ário

que rompam

E se liga tam-

em questão
a Paz de

que

a

lógica

estfália

com a atual divisão

e
in

(4)

salientar,

mais uma vez, que a composiç~o

nem homogênea,

No que se refere'

mo antes da Primeira

de descolonização

coloca

internacional

não é compacta

centrais.

dos Estados

estruturais

Mundo dos anos oi-

da desigualdade

em nIvel mundial,

por soluções

ternacional

sua presença

o conjunto

bém a um debate

pressiona

em processos

concluídos,

se liga, prioritariamente,
continua

em que o Terceiro

Guerra

Mundial,

estes,

assim como não é a
não constituem

um pequeno

mais,

clube privado

do
dos
co-

de na-

çoes ocidentais
gêneas

entre

existência,

com filosofias

sI.

Quanto

to munao)

S

Mundo,

armar

homoa

os recentemente

industrialização

estas diferenças

podemos

e sociais

Mundo, é visivel

de paises:

de petróleo

produtores

Não obstante

econômicas

do Terceiro

três grupos

(NIC's), os de menor

os p

Terceiro

aos palses

de pelo menos,

dustrializados

politicas,

relativa

in

(o qua~

(OPEP).

reais no que se refere

um quadro

de caracteriisticas

ao

comuns

:
I

Em primeiro

lugar,

foram todos paises

trangeirasi

em segundo,

sofreram

que mod lou seus sistemas
rias primas
seus

configuração

de uma situaç50

que constituem
tadores

o chamado

de capital

sofreram

da vàlorização

lado, este passado

po r potências"

de exploração

'm torno da

o desenvolvimento

em proveito

Por outro

produtivos

em terceiro,

que d"ficultou

cionais,

um processo

e que lhes tirou a capacidad

interesses;

tural

colonizados

econômica

xport«ção

de decidir

esl.

de mate-

em função

de

um processo

de dominação

de culturas

autenticamente

da chamada

civilização

culna

ocidental.

comum de scrnbocou , nos dias de hoje,
básica

bloco

e tecnologia

partilhada

por todos

Sul: são paises
e exportadores

na

..

os

palses

essencialmente

impor-

de produtos

primá

-

rios.

Dentro
tino-americano
politicamente
um sistema

desse marco
que, desde

cia econômica

o século

independentes,

de idéias

geral do Terceiro

denunciando

o continente

XIX já era constituido

assumiu

que tentaram

Mundo,

a liderança

interpretar

as relações

desiguais

por nações

na formulação

o fenômeno
entre

La

de

da dependê~

"centro"

e "p~

r í.f e r a :".
í

A l\mél-ica
um pensamento

organizado

grada pelas grandes
ência decisiva

Lu t f na fui <J:3s.Lm

elaborou,

qUC'1lI

que questionava

potências,

no surgimento

passando

a ordem

pela primeira

internacional

com isso a exercer

de propostas

que conduziram

vez,

consa

urna influ

a instituci

-4-

onalização
palses

das negociações

entre os palses

em desenvolvimento

e

os

desenvolvidos.

Dessa

forma o Terceiro

culação

entre

lltico,

surgiu

incidindo

doi

quando

o processo

que excluia

rígidos

como decorrência

o Terceiro

Mundo

especificamente

em um mundo

de poder;

po

dividi

o segundo,

dos mecanismos

do centro

da arti-

através

da ordem colonial,co-

fria, desembocou

em dois blocos

economico,

o primeiro,

de dissolução

com o inicio da guerra

pecificamente

se constituiu

eixos do conflito:

do, dicotomicamente,

mundial

Mundo

do

do sistema

es-

mercado

internacio

nal.

o

interesse

em torno deste
uma reflexão
primeiro

segundo

se manifestou

processo

trabalho

ponto,

sobre as relações

histórico,

potências

deste

a

abransendo

presença

nacionalmente,

e se consideraram
Norte-Sul,

Mundo

o segundo,

de espaços

para as negociações

particularmente,

como relevantes

duas ordens

a conjuntura

do Terceiro

índustrializadasi
de constituição

se desenvolveu,

de fatores:

internacional

institucional,

Norte-Sul,

o
que

em

em seu confronto

e de instâncias,

para

com

abrangendo
definidos

e o conteúdo

as
o

inte~

destas

ne

gociações.

Na Gltima
cipais

pontos

minhos

de convergência

Pf
a

tentou-se

de divergência

laflprincipaiS

fazer uma reflexão

existentes

e sobre os possiveis

entre os dois blocos

linhas

de força que podem

çar o processo

de uma efetiva

ficio daquelas

naçoes

sobre os pri~

transformação

de nações,
retardar

ca-

assim como

ou fazer

da ordem mundial

50

avanem bene

•

cional
•

parte,

do trabalho

que sofreram

imposta

0S

efeitos

de uma divisão

pela força e pela dominação .

interna

r ..

o.

11 - A PROCURA

DE UMA NOVA ORDEM ECONOMICA

1. Antecedentes

históricos.

A conferência
inicio

Afro-Asiática

de dois movimentos

"não-alinhamento"
mundismo",

com um conteúdo

que os Estados
tentavam

6 monopólio

hegemônica

cul

que a luta pela

que já vinham

se

XX, se converteu

diferentes

reuniões

desenvolvendo

questão

de palses

paises

internacional,

econômico.

se localizaram

nacional,

na

no momento

Mundial,
a

potência

asiáticos

e em demanda

em

não só os-

entre Leste-Oeste.

dos paises

Foi
e afri-

anos do sé-

fundamental~

se recusaram

"neutralista

Chefe

vez,

onde se colocou

ativo",

sobre a decisão

do processo

com
das

os marcos

bipolar
da guerra

do

uma

a

interes
grandes
ou-

de descolonização,

com a organização

a aceitar

de Nehru,

pela primeira

em Nova Deli,

de incidir

ao confrontarem-se

na pessoa

a

foi

sua independência

este pais,

de um bloco

e com a itenção

tras nações,

"terceiro-

como se tornavam

quem organizou,

Com o prosseguimento

potênCias.

e o

desde os primeiros

a obter

Afro-Asiáticos,

da constituição

t
ses". próprios

o

colonial,

internacionais.

da Nova República,

conferência

da ordem

Guerra

dividido

libertação

em 1947, e foi justamente

de Estado

'"

nuclear,

em tema prioritário

Um dos primeiros
!ndia,

da Segunda

da energia

o

político

independência

a partir

em 1955, marcou

dos Não-alinhados

de um mundo bipolarmente

momento

canos,

Unidos,

da ruptura

mais particularmente

e pela

Mundo.

de Bandung,

essencialmente

do movimento

luta pela descolonização

do Terceiro

decorrentes

de caráter

As origens

nesse

Formação

INTERNACIONAL

sistema

fria, impo~

.
tos pela~
BirmBhia
onde
S~3

potências
e a lndi

ficaram

hegemônicas.
convocaram

assentadas

Não-Alinhados.

Em J955, o Paquistão,

a Con[erencia

de Bandung,

as base.::>
institucionais

o Ceilão,

a

na Indonésia,

do movimento

dos Pal-

Na conferência
sentantes
questões

do Terceiro
políticas

pela

libertação

dação

efetiva

dência,

de Bandung,
Mundo

tiveram

ampla prioridade.
africano,

nações

que

foram os temas básicos

vindicações

ligadas

mendando-se

às Nações

concretas,

Uniuas

esteve

ainda

haviam

colonizado

do desenvolvimento

o estabelecimento

:as

da

luta

e a consoli

conquistado
Contudo

repr~

ausente

A unificação

da reunião.

às questoes

como a criação

por 29 naçoes

~ a fu~érica Latina

do continente
daquelas

constitulda

sua indepen-

não faltaram
econômico,

rei

reco-

de algumas

medidas

de um "Fundo para o Desenvolvimento",

a es
I

I

tabilização
o

dos preços

petróleo.

palses

A partir

das matérias
dessa

em desenvolvimento,

primas

reunião,

os objetivos

que haviam

to, de maneira

bastante

geral,

se concretizar

como propostas

e uma polltica

econômicos

sido esboçados,

tenderam

comum para
dos

até esse momen

a se institucionalizar

especificas

e

a

em foros internacionais

es

pecializados.

A etapa
-pula

seguinte

dos Palses

q e três países
lado de vinte

Não-Alinhados,

e cinco

representantes

onal,

e representantes

A partir

outras

CO, passaram

nações

de trinta

a evidência

a reivindicar

Formou-se

junta de 75 países

do Terceiro

Assembléia
1704 - XVI)

Geral

da necessidade

então,
Mundo,

a convocação

Unidas,

afins.

na Reunião

dos

integrando-se

ao blo-

total da ordem

econômi

de uma declaração

con-

sendo chamado rnllS

foi a aprovação

em dezembro

de uma Conferência

naci

econômi

o que ficará
vitória

ao

de reformas

que,

a partir

dos 77, cuja primeira
das Nações

entidades

em

de pleno di

de libertação

elaboradas

uma reestruturação

ca internacional.

tarde de "Grupo

como membros

e de outras

subdesenvolvidas

em 1961,

como observadores,

e três movimentos

propostas

Conferência~

em Belgrado,

participaram

de partidos

naçoes

da Primeira

afro-asiáticas

das primeiras

Não-Alinhados,

cas atraiu

realizada

latinoamericanos

reito,

Países

foi a realização

de 1962,

na,

( reso1ução

sobre Comércio

e Desen-

-7-

volvimento

- UNCTAD

na realização

- considerada

de uma ordem

como um primeiro

internacional

mais

passo

importante

justa e mais

solldá~

ria.

Até esse momento,
tos como uma unidade
das grandes

negociações

preocupados

de países
bloco

econômicas

industrializados

eram marginais

em relação

mundiais

rios e 1/3 por manufaturas,
praticamente

n faturas

ta representava
-se para perto
mais

regiao

no comercio

1atinoamericanas

diminuiu
1950,

estrangeiros.

de 11% para

nas importaçoes

s, tenderam

1974, a participação
te~àmericanos

•..

dial,

desde

latinoamericana

declinou
o fim d

de 26% para

Segunda

·tercâmbio entre os palses

e,

EsLados

U ido~1 Euro~a

à América

triri
elevou

como destino

a participação

expor-

industrializados

provinha

Dessa

11%.

Unidos,

em

da Am§rica

La

Quanto

às

Entre

o sistema

e Japão.

(5)

dinâmico

Trilateral,

tra~

1962 e
nor-

forma, o comércio

teve seu centro

que compunham

da

dos in-

das

aos Estados

para

Latina

da participação

a mesma direção.

18%.

se.

de ma

no total dos investimentos

Guerra,

Ocidental

primá-

como o setor comercial

americanas

a seguir

do

trinta,

que nos anos

dos palses

decresceu

de

nos anos setenta

5% sendo que, em relação

tina e, em 1970, esta proporção

dentro

o intercâmbio

substancial

período,

35% do total das importações

saçõ s financeir

lado,

e na sua importância
Nesse

blocos

tarde as proporçoes

especificamente

1945 e 1970, um decllnio
mundial

e

alta-

por produtos

avançados,

mundial

residia

estavam

a década

a se constituir

No que se refere

entre

tações

industriais

de 60%, passou

houve,

anos mais

do dia

A razao

de fluxos

compostas

Por outro

40% do comércio

dinâmico.

vestimentos

trinta

invert.ido.

entre os palses

durante

estavam

na ordem

e que os dois

ao conjunto

se

não eram vis

do Ocidente

reconstrução

Com efeito,

2/3 das exportações

não figuravam

internacionais.

com sua própria

desenvolvido.

haviam

em desenvolvimento

e seus problemas

no fato de que os países
mente

os países

mun

no 1nisto

Ao lado dessas r~zões puramente econômicas e financeiras, o
fato de que o bloco dos países industrializados avançados

tivesse··

seus próprios mecanismos e foros de debate onde se estabeleciam

as

negociações bilaterais ou multilaterais com os palses subdesenvolvidos, acentuava a pouca importância dada às questões do Terceiro Mundo.

•

Tanto a GATT (Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas) como o FMI

(Fundo Monetário Internacional) e o Banco Mundial, subprcduto

de

Bretton íVQods e que foram concebidos como as instituições que

deve-

riam pr?tagonizar o reordenamento da economia mundial, eram cont~ol~
das essencialmente pelos países capitalistas mais avançados.

Se tomarmos como exemplo o GATT, criado em 1947 por 23 paises e tendo chegado a congregar mais de 80 e a controlar 85% do
mercio mundial de mercadorias, sua atuação como um foro de

co-

negocia-

çoes e consulta para superar problemas comerciais e reduzir as

bar-

reiras alfandgárias ficou muito aquém de seus planos iniciais.

o objetivo central do GATT havia sido, desde o inicio,
estImulo ao livre-comércio, sobretudo através de não

o

discriminação

dos parceiros comerciais, propondo que não deveria haver

políticas

preferenciais para certos países em detrimento de outros.

Da

forma, se deveria eliminar todos os entraves às transações
ciais como controle sobre importações, subsidios, etc.
países industrializados

mesma
comer-

A visão dos

se fundamentava na ideia da harmonia

natu-

ral de interesses entre os países ricos e os países pobres e estabe-lecia o mecanismo de assistência como forma de resolver o problemado
subdesenvolvimento.

Segundo a concepção liberal, o desenvolvimento

dos paises periféricos s6 poderia resultar do crescimento econômico
do mundo

.í.ndu

s t rLaLí.z ado , o que supunha que o que era bom para

naç6es do Norte era igualmente bom para as nações do Sul.

as

Segundo

ainda a mesma concepção, a história econômica de cada pais podia ser
composta em etapas especificamente definidas e gerais a todas

as

naçoes

que,

mento.

através

Quanto

mico.

se localizavam

ver com a questão

que,

a desigualdade

sistemático.

Considerando
ascendente

primeiro

dispunham

partido

depois.

E este atrazo

naturalmente,

à medida

e a integração

que na maior

parte das vezes,

mente

amortização
suas

de pressionar

endividados,

Comunidade
tecionistas
GATT.

recorriam

e distribuiam

capltalistas

sessenta,

favorecia

Não é preciso

,
a

dizer

só eram invocados ~
que,

forte-

para pagar os juros

o recurso

dos subsidios

quando

criavam

regiões

e
para

como a

fortes barreiras

para produtos

ex~ rtaçãó

seguras

no entanto,

e crescentes

voll'imento, eram muitas
a próteç~o

a crescente

a liberalização

sep em desenvolvimento,

as

subsidios

haviam

o desevolvimento,

esquecidas

Unidos

haviam

não regulados

pr~
pelo

(6)

Nos anos

di2~

às exportações

e os Estados

que

em desenvolvimento

utilizando

mo-

por sua vez desapareceria

mundial.

os paises

a

afirmava-se

sobre as que

estes princípios

s, e eram prontamente

Européia

as naçoes

vantagens

tinha

para o desenvol

histórica

em que avançassem

de suas dividas,

indústri

a realidade

à economia

modernização

do se tratava

se preparava

natural,

.

econo

isto é, com

para o arranco,

de certas

dives

de crescimento

entre os Estados

e inevitável,

partido

entre os dois gru-

ao fato de que os

diferentes

em quo uma sociedade

em sua marcha

também

imputado

em níveis

o de senvo Lv'í.»

inevitavelmente
das relações

das prê-condições

de transição

vimento

evidente

era essencialmente

Mais precisamente,

mento

alcançariam

à assimetria

pos de naçoes,
sos palses

delas,

vezes

para

do comércio

financiar

local,

economias

das
mundial.

sem a garantia

tolhidos

a sua indGs~ria

prosperidade

Os paí~

de receitas

seu processo

pelas regras

da

de desen

do GATT que irnp~

numa competição

desigual

com

.~ Ptifu~ito M~rldo.

ª
rência

n~§~~ êôfttexto

das Nações

em Genebra

Unidas

que s~ d~u a convocaçao
sobre Comércio

de 1964, encarregada

de

da Primeira

e Desenvolvimento,

eorientar

o comercio

Confe-

(UNCTAD),
mundial

em
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favor

de um crescimento

Se, por um lado,
por outro

seus resultados

lado marcou

dida em que marcou
relações

2.

•

econômicas

A "diplomacia
nômica

econômico

uma data

o início

mais

igualitário

práticos

entre as naçoes

foram bastante

importante

na evolução

do questionamento

.

reduzidos,

da NOEI,

na me

liberal

nas

da visão

internacionais.

do desenvolvimento":

pré-história

da Nova Ordem

Eco

Internacional

':.

A relação
vimento

começou

da década

como membros

eram

que haviam

três continentes,

..

nova

anos

e africanos
as

era a região

da O.N.U.

na m2dida

da sua cünstituiç~o

perdeu

deu-se

presença

í

prioritários,

numérica

Nações

subdesenvol

em q e, entre
em 1945,

Unidas,

no bloco

de aproximação

pela reorganização

20

se

por

dos subde
entre

do poder que

os

estava

potências.

lado, a conclusão

do processo

das nOV.1S naçoes

decorrentes

ás Nações

um movimento

de ruptura

emergentes

da vida independente

forma de co Lon a Lí stno , determinou

tornassem

asiáticos

se integraram

Latina

dos novos Estados

as grandes

e o confronto

des econômicas

dentro

favorecido

Por outro
colonial

a América

participJdo

Latina

por outro

entre

nos primeiros

nos.

um lado a América

ocorrendo

e desenvol

efetivos.

Com a admissão

senvolvidos,

os novos Estados

peso numérico

latinoameric

internacional

de descolonizaçao,

A~~ esse momento,

os 51 países

comércio

de forma organizada

quando

do processo

vida de maior

entre

a se colocar

de sessenta

que emergiam
Unidas

existente

com as dificulda-

e da presença

que os problemas

e como dpcorrôncii1,

que

da ordem

[l

de uma

econômicos se

n01ariz,\rlrl

on t r-r

- Sul.

Como primeiro
co e Social

das Nações

a proposta
mento"

de declarar

o Conselho

Unidas

que culminou

Unidas

os anos sessenta

Ao mesmo

tempo,

que estabelecesse
curto,

de uma Conferência

elaboração
tância,

de um documento

na medida

da Conferência

vos do documento
afirmava

instrumento
cessidade
sentido

giravam

a necessidade

poderoso

de uma mudança
primas,

to.

temas

Outros

de mercado

Mundo

mais

as

reservado

discutidos

foram a obtenção

e a questão

acentuava

a

ne-

do trabalho,

no

e exportador

em desenvolvimen-

de melhores

das exportações

da obtenção

O pr~

internacion~um

de produtor

aos países

uma ampliação

deliberações

de dois temas.

internacional

até então

impoE

mais significati-

O segundo

tradicional

na

foi de grande

de se fazer do comércio

do papel

que permitessem

do Terceiro

basicamente,

da divisão

em

em desenvolvimento

Os pontos

do desenvolvimento.

da transformação

de matérias

nanceira

em torno,

das Nações

à realização,

que se conduzisse

e coerência.

em de

e Desenvolvimento.

à UNCTAD

preparatório

com clareza

ao Secretário

pertinentes

dos paises

em que permitiu

com

de 5% para os países

sobre Comércio

conjunta

Econôrni

como a "Década do Desenvolvi

solicitou-se

as consultas

A participação

meiro

abriu uma discussão

e de fixar uma meta de crescimento

senvolvimento.

prazo

sinal da nova perspectiva,

de correntes

condições
dos

países

de ajuda

fi-

dinâmica.

Outra

declaração

significativa

tados Americanos

(OEA) em Alta Gracia,

ção da estrutura

do comércio

mundial

foi a da Organização
onde a questão

tornou-se

dos Es-

da transforma-

ponto prioritário

da

discussão.

o

documento

que a estrutura

de Alta Grácia

do comércio

mundial

afirmava,
tendia

como premissa

a ampliar

inicial,

a' distância

en

tre o nível

de vida das naçoes,

na medida

xo adequado

de recursos

satisfazer

tes do processo
polarização

de desenvolvimento

do conhecimento

já se beneficiando

Estas

•

mática

condições,

que, apesar

exportações,
cente-se

vinha

do Terceiro

Mundo,

dos esforços

sistªncia

em termos

um peso excessivo

em relação

a

Mundo,

este

uma situação

dra-

para a Améri-

o volume

de

suas

internacional.

Acres

deter as taxas

PfM obrigada

LRtjna

'financeira externa

se tornava

tentar

decorren-

mais alto.(8)

especialmente

do comêrcio

a isso o fato de que, para
a Am~rica

criavam

para aumentar

sendo deslocuda

tes de crescimento,

infinitamente

a Carta,

flu-

Q~

em que fortalecia

entre o Terceiro

de renda

segundo

que

as necessidades

e na medida

tecnológico

de um nível

para os países

ca Latina

pudesse

em que impedia

declinan

a depender

tais que o serviço
a sua capacidade

d

da

a
dIvida

de pagamen-

to.

A contradição
os países

em desenvolvimento

por outro,

encontravam

contradição

tos exportados
aumento

dos preços

países

responsabilidades

Entre

a Conferência

elas,

nalizar

as normas

ria adotar

_xt~~rna dós

medidas
páíses

pibi ~ hot~as,

deveria

que deveriam
concretas

formular

d

~rl8 ~~dicta~

edh~te~ss

- Os palses

em desenvolvimento

cnlre

o

industriali-

dessa perspect!

os principios

e operacio-

internacional
para aumentar

No que se refere

Latina

com

pela UNCTAD.

que contribuissem

América

dos prod~

ser assumidas

reger o com~rcio

em desenvolvimento.

os paIses

dentro

das

da dIvida.

se comparados

pelos países

definia,

que deveriam

financeirose

dos preços

em desenvolvimento
exportados

lad6

de sua renda derivada

em pagar o serviço

de Alta Graciu,

va, algumas

Por um

com recursos

pela deteorização

dos produtos

o documento

zados.

a expansao

dificuldade

era agravada
pelos

era evidente.

eram supridos

ao terem restringida

exportações,
Esta

deste mecanismo

d-veriam

e dev~
a rendq

aos princí-

promover,

algu-

as qua s:
não poderiam

estar

sujeitos

à recipr~
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cidade

nas preferências

- os países

desenvolvidos

senvolvimento

- os países
países

acordadas

pelos

deveriam

a seus mercados,

desenvolvidos

garantir

desenvolvidos.

o acesso

dos países

em de

em base não discriminatórias.

deveriam

em desenvolvimento,

países

dar um tratamento

sem torná-lo

preferencial

extensivo

a outros

aos

paises

desenvolvidos.

- os países

em desenvolvimento

preferencial

entre

senvolvidos.

Este

si não deveriam
tratamento

prejuízo. dos direitos
entre

os países

- em vista
países

que tivessem

derivados

existente

do tratamento

versos

graus

de crescimento,

vessem

no nível mais baixo

das associações

regionais

satisfação

efetiva
ajustar

deveriam

em consideração,

p~

dos di-

aos que esti

da escala.

do comércio

internacional,

internacional.

de financiamento

os

especial

atenção

das exigências

a política

do comércio

ser levadas

entre

dando-se

nização

financeira

comercial

voltada

suas atividades

às agencias

de

para a reorgaas

estruturalmente

em desenvolvimento,

em de

e monetária,

Com esse objetivo,

ser reformadas

dos países

dos países

agências
com a par-

de tal forma

operando

que

na área de co

internacional.

as medidas

protecionistas

ses industrializados,
ca ,

de-

ser garantido sem

as características

com a política

m~rcio

deveria

aos países

preferencial,

veria harmonizar-se

pudessem

extensivo

tratamento

no nível de crescimento

deveriam

ra a questão

ticipação

um

em desenvolvimento.

em desenvolvimento,

senvolvimento,

preferencial

e deveres

da disparidade

para a plena

fazê-lo

acordado

CuU~F\

processo

e s\llisídiosatravés

incenLivam

vem p rc j ul zo s

·G r!os

de desenvolvimento.

dbs por essa prática

<.1S

uma produção

agrícola

cco nom í.a s dc pr cd uçâo

E na medida

subsistissem,

dos quais

certos

anti-econômi
eficiente

em que os excedentes

seria aconselhável

paí-

em

ger~

criar um Fun-

do que facilitasse
ciasse

a compra

o

sua colocação

destes

passo

excedentes

seguinte

a Conferência

volvimento

ampliar

que nao se vinculasse
pudesse

igualmente

âmbito

regional

países

carentes

reuniões

sessões

e Desen

paises

a 16 de junho de 19b4, em Genebra,

me
de

e unificar os
constituindo

Sul-Sul.

à Ia. sessão da UNCTAD, esta foi realizada

Voltando

e

tanto no

permanente,.

conjuntas,

no âmbito

para

da UNCTAD

com os demais

de coordenar

ações

uma

latinoamericano

um organismo

(CECLA) com a finalidade

foi,

internacionais,

em coordenação

de cooperação

de recursos.

sobre Comércio

às futuras

e propor

e que se finan-

de Alta Gracia

Unidas

Para tanto criou-se

importante

mundial

de ação do grupo

exclusivamente

de seus membros

uma tentativa

de março

a esfera

como mundial,

regional,

interesses

das Nações

atuar em outras

nos desenvolvidos.
caráter

pelos

dos signatários

vez terminada
I

numa escala

de

23

com a participação

de

190 Estados.

Sintetizando
locadas

as questões

por esse documento,

vés de um levantamento
quele

momento.

sar do comércio
mos anos,

a UNCTAD

Como dado
mundial

fundamentou

inici

haver-se

que haviam

sido c~.

seu trabalho

atra-

do comércio

mundial

1, ~ COllferªncia considerou
expandido

tendo mais do que duplicado
haviam

substancialmente

o valor

até

a-

que, ap!
nos últi

de suas exportaçõesde~

purticipado,

na mesma

proporçao,

expansão.

Enquanto
v La n aumentado

as exportações

em 19.200

milhões

tre i950 ê 1964, isto é,
cedentes
pal.~s

relevantes

geral da situação

de 1950, nem todos os palses
dessa

mais

desses

paises

d senvolvidrs.

dos palses

em desenvolvimento

ha-

de dólares

para

en-

50%, a taxa de expansão

havia

sido sensivelmente

Como resultado,

28.900

milhões

das exportações
menor

a participação

do que as
dos palses

pr~
dos
em
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desenvolvimento

nas exportações

mundiais

havia

1/3 em 1950 Dara DOUCO mais de 1/5 em 1962.
mias

desenvolvidas

3/5 para
13%

de mercado

2/3 e as economias

haviam

de perto de'

Paralelamente,

ampliado

de planificação

as econo

sua participação

centralizada

de

de 8%

para

.

Por outro
em desenvolvimento
remuneradores

naria

para aumentar

de seus produtos

desenvolvidos,

mundial

Este declínio
ainda

dólares

21.060 milh6es,

Estas
desenvolvimento
intercâmbio
n ubn

haviam

durante

mércio

internacional

desenvolvi-

em desenvolvi-

crescido

isto 6,

comerciais

sido ugravadas

predutos

prim5rios

pelos

produtos

me nu f atu rado s importados.

Entre

de 10.650 milhões
as exportações

para
de
das

de 13.220 milhões

56%.

enfrentadas

pelos países

pela deterioração

<lo~;

que consisLia,
exportados

exportações

IJI-oduto;

que

ralse~

causada,
am o

co-

na troca

de

compunh

~redominantcmente,

em

dos termos de

de 1950 a 1962, deterioração

corn[l()~;lr,<ir)

tor

desenvolvidas

para as desenvolvidas

o período

ha nc- t a Lrnc n t c , lJcl<

í.

discr!

industrializados.

das economias

hdvia

20.660 milh6cs,

dificuldades

e de rnaqu

em desenvolvimento

isto o, 98% enquanto

em desenvolvimento
para

dos países

dos países

com ospaises

em desenvolvimento

de dólares

países

-

em seu conjunto.

as economias

economias

por certos

pr~ços

industrializa

pelo fato d~ que 2/3 das suas

se realizavam

a

tempo em que medidas

do com~rcio

1950 e 1962 o total das exportações

para

pelos países

dos bens de capital

aplicadas

do com~rcio

mais grave

e importações

mais altamente

ao mesmo

o crescimento

e do comércio

nava-se

a venda

dos países

ou protecionistas

dos dificultavam
mento

experimentadas

um limi-te na obtençaõ

dos países

minatórias

lado, as dificuldades

nos mercados

dos constituiam

•

declinado

em des nvolvimento

por
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Com isto,na
via chegado
ferências

tros

correntes

fluxos

dos países
se havia

problema

o acesso

vimento

por fluxos

nas trans

assistenciais

obtidas

era a questão

de

e

ou-

de importação

pela exportação

W11

da instabilidade
e das condições

e de produtos

dos palses

,

tornado

desenvolvidos.

a realização
mostrando

vigente

A

em desenvolvimento

que

res-

cujos

preços

de desenvol-

de uma

internacional

uma fonte adequada

e

dependência

dos planos

a urgência

do comércio

dos mer

semi-manufaturados

único produ to ou de poucos

cada vez mais difícil,
na estrutura

primários

produtos

de

havia

a dar aos paises

h~

em 1960, e apesar

entre as necessidades

de produtos

aos mercados

da exportação

apropriada

em 1962 e o déficit

e as divisas

grave

destes

declinando,

comercial

(10)

internacionais

crônica

a brecha

da balança

de dólares

sendo coberto

em desenvolvimento

manufaturados

vinha

vinha

ampliado.

tringiam

de dólares

a 3.300 milhões

de capital(

Outro
cados

em que o déficit

a 2.300 milhões

que esse déficit
,.

medida

mudança
de maneira

e estável

de

divisas.

No que se refere
nificada,
relações

sua origem
comerciais

Quanto
era muito

era recente
dos países

o que representava

l

ção dos mercados

externos

entre países

'na economia

dos países

de economia

uma parte

em desenvolvimento

e sua importância

do sensivelmente

com os países

e constituía

ao nlvel do comércio

baixo

versificação

ao comércio

reduzida

pladas

em seu conjunto.

em desenvolvimento,

mundial

vinha decrescen

um fator negativo

para a ampli~

em desenvolvimento

e para a di-

de seus produtos.

A partir
cional

durante

aqüele

mômento,

desse

levantamento

os anos posteriores
a primeira

UNCTAD

da situação
aos acordos

traçou

do comércio

de Bretton

um conjunto

interna

woods

até

de recomendações

-

que se apoiavam
a questão
pleno

em algumas

da relação

emprego

consideraçoes

entre comércio

e rápido

/-

progresso

preliminares,

vantajoso

econômico,

entre as quais

e altos níveis
constituía

de vida,

uma premissae~

sencial .

..
Todos

sabemos

que a maior

é,

ram apenas

no papel,

isto

to teórico

por parte

dos organismos

deles

participaram,

parte

das Resoluções

se limitaram

a expressar

internacionais

sem um compromisso

político

adotadas

fic~

um posicionameg

e dos países

que

verdadeiramente

assu-

mido.

Tomando
rio Geral

da Conferência,

nos parece

essenciais

na tomada
desenvol

como referência

e que marcaram

necessidade

mento

medida,

a Conferência

remuneradores

um órgão

comêrcio

seguir

algumas

de assegurar

Secretª-

aspectosque
importan t e
mundial

e

reconheceu

a

de cooperação

tais mudanças.

fundamental

Picou

a comissão

dos produtos

que a questão

industriais

também

Nessa

aos produ

dos países

e

desen

-

claro que esta que§..

básicos,

a criação

de

que elaborar.i a

lado, a Conferência

referente

dos países

ne-

equitativos

e se propôs

Por outro

essencial

entre as

relativas

estQveis,

-

un

era a

de exportações.

resoluções
preços

interna

Este recoDBeci

em desenvolvimento,

em seu conjunto,

de Ação para este setor.

m~nto das exportações

que a l~ UNCTAD

o acesso aos mercados

satisfatórias.

ser examinada,

tornou expllcita

geral entre

e as possibilidades

e possibilitar

competente,

um porgrama

histórico

na política

nos países

adotou

no sentido

volvidc s em condições
tão deveria

alguns

um momento

na idéia de que o problema

de importações

tos de base,

•

profundas

ao desequilibrio,

cessidades

de enfatizar

é inegável

que deveriam

se fundamentava

dência

ponto,

de mudanças

e a direçao

da relaç~o

de Raul Prebish,

(11)

Corno primeiro

cional

gostaríamos

de consci~ncia
imento.

o Relatório

ao estImulo

ao au-

em desenvolvimento

exi-

gia urna diversificação
discriminatórias
cial,

e a obtenção

objetivos

previstos

quantitativas

de um acordo

em favor de exportnções

mento,

,.

das restrições

induntrinis

no decênio

e das

tarifas

sobre política
dos palses

das Nações

preferen

-

em desenvolvi

Unidas

para

o

desenvolvimento.

A questão
~

problema

para a unidade

que sua aplicação
minação
conta

De qualquer

ravam os palses
se chegar

da América

a um consenso

apesar

Latina

exclusivas
das agudas

dos palses

ainda que precário,

em

para

levar

como

os

chamados
palses

diferenças

depois

ho~

possível

a certos

africanos,

em

o desapare-

Como decorrência,

gerais

um

"sem discri-

anos, sobre como seria

de preferências

forma,

na medida

significava

regionais.

de Lomé que davam preferências

afrlcanos.

tomadas

diferentes",

que duraram

Mundo,

colocou

em desenvolvimento,

especiais

preferenciais

esse sistema

preferencial

do Terceiro

de medidas

discussões,

compatibilizar
Acordos

dos países

de desenvolvimento

dos sistemas

ve longas

de um sistema

a todos os paises

e sem prejulzo

nlveis

cimento

da criação

que sepa

foi possível

de longas e duras

negociações.

Partindo
cado claros

dessas

na UNCTAD,

dade e participação,
terial

em Argel,

to oficial

!ndia.

o grupo

dos 77, fortalecido
sua primeira

de 1967, de onde

a Carta de Argel,

da UNCTAD,

e dos pontos

realizado

fi-

em termos de uni-

reunião

a nível

minis-

saiu o primeiro

documen

apresentada

cru rna rco

que haviam

no segundo

de 1968, em

perío-

Nova Déli

,

(12)

o

documento

enfatizava

na ,~t.aFihal da pr' meira
primários,
cluldo

iniciais

realizaram

em outubro

do grupo,

do de sessões

bases

de jnteresse

e que '- grau d

que, apesar

UNCTAD,

nenhum

dos países

das cláusulas

novo acordo

sobre

em desenvolvimento,

pro t.c c Lo n s mc ele mu t.oa produtos
í

í

elaboradas
produtos

se havia

con-

agrlcolas

dos p-lses
ci

do Norte,

dos quais

te, em vez de diminuir,

Enfatizava

..

dutos

•

clinado

primários

se havia

também

exportados

cargas

aumentado

fiscais

do Sul eram produtores

pelos países

a media

dos preços

em desevolvimento

1958, as exportações

lO% no último

sobre os produtos

período.

de exportação

sos haviam

no que diz respeito

tropicais.

ou nenhum

havia

~sforço

Quanto

referentes

dos países

em desenvolvimento,

às cotas

Olltra reivindicação
nacional

havia

em termos
termos

desenvolvidos

absolutos,

percentuais

declinado

entre

Outro
ciamento

dos paíprogres-

industriais,

pouco
das

provenientes

das tarifas.

pela comunidade

inter-

da trarlsferência de 1% do Produto

os desembolsos

haviam

o fluxo dos recursos

Naci

em desenvolvimento.

permanecido

S~

estáveis,

para o desenvolvimento

em

havia

1961 a 1966 de 0.87% para 0.62%.

ponto avaliado

do desenvolvimento,

havia

e nu questão

as

sobre importa-

às importações

para os países

declinado,

reenb:Jlso se haviam

n8gativamente
cujos

nado cada vez mais onerosos,
doações

aplicadas

cen-

de um abrandamento

não concretizada

sido a questão

onal dos países

aos produtos

de-

forma,

e poucos

às tarifas

sido feito no sentido

restrições

havia

de interesse

eram cada vez mais pesadas

ções dos produtos

dos pro-

pelos países

Da mesma

ses em desenvolvimento
sido feitos

efi~

fortalecido.

que, enquanto

de cerca de 7% desde

trais haviam

os paises

termos

ao mesmo

foi a questão
e condições

finan

haviam

tempo em que a proporçao

a taxa de juros aumentado,

tornado

se

do

mais curtos

os períodos

e os empréstimos

cada

tor
das
de
vez

mais condibionados.

A segunda
a ~&~~i~ipa~dô
março

ti-

sessao

da UNCTAD,

foi realizada

121 p ! es, no perlodo

de 1968, em concordância

em Nova Déli, com

de 19 de fevereiro

com a. resolução

a 29

de

2206 dét Assembléia

Ge

ral das Nações

Unidas,

de 17 de dezembro

A 2a. UNCTAD,

de certa

impositiva

que a primeira,

um caráter

de maior

forma,

na medida

ã ajuda dos paises

pobres.

O discurso

India,

indicava

bem esta tendªncia.

plamente

aceitos

como obrigaç~o

tivo que a comunidade
intervir

efetivamente

forças

econômicas

de s r o deatino

em desenvolvimento
A segunda

melhor

tratégia

global

portantes

S8

que deveriam
com clareza

conjunturais

o que implic

desenvolvimento
esforços

Os resultados
r arn também

do poder ec~

Pobreza,

A questão

nao p~

que se coas

de fazê-lo.

naçoes
(13)

dos instru-

para se chegar

ao de-

ser discutidos

ex-

Ao expor os problemas
nessa segunda

sessão

da

as linhas essenciais de ação para urna esPara ele, os problemas
ser enfrentados

s~r afetadas

por

mais

im-

através

vicissituges

va, .i nd i re t.arnc n t e , além de uma disciplina de
por todos os países,

no sentido

para expe nsao comercial.

para

Geral da Conferência,

esta tendência.

que n30 pudessem

assumida

am-

e para guiar as

e da paz.

eram os de longo prazo e deveriam
globais

e meios

urna idéia mais nitida

de desenvolvimento.

de politicas

dis-

são agora

elas podem ajudar

Secretário

do que ninguém

indicou

às necessidades

ação mais eficiente

Raul Prebish,

relevantes

UNCTAD,

tinha ainda

a de uma

senvolvimento.

não é

da

da pobreza",

caminhos

senão corno elas podem deixar

Conferência

adequados

pressou

avançadas

aos

e, para isso é impera-

da maior parte da humnnidadc.

loca para as nações

ricos

da responsabilidade

do progresso

davam

Ministra

empobrecidas

encontre

para atender

na direção

Primeira

internacional

na definiç~o

em unir recursos

listas,

Gandhi,

"A eliminaç~o

internacional

nômico

mais

de Indira

"e o desenvol ví.me nt.o das regiões

se ela,

desde o inicio rmis

se mostrou

em que suas colocações

obrigatoriedade

paises

mentos

de 1966.

de urna integr

incluindo

os socia

-

ção regi.onal como pz oLúd í.o

(14)

concretos

desta

b as t ari t.e d oco pc Lona n t cs .

segunda

sessãQ

() r c La ório

fi nal

da UNCTAD,
af

í

rm va

f~
que

segunda
bastante

sessao

da UNCTAD

limitados

problemas

só havia

desta avaliação

e urgência

dos

às oportunidades

lo Conselho

de Comércio

de consultas

da UNCTAD,

(XXVI), de dezembro
foi realizada

de resolução

de 1972, precedida

relatá

com a resolu-

Geral

das Nações

de 13 de abril

como das vezes anteriores,

pe-

Unidas.

em conformidade

do Chile,

como

oferecidos

das Nações

de 1967 da Assembléia

em Santiago

o

e se desse particu

posteriores

e Desenvolvimento

sessao

A terceira

negativa,

a fazer pleno uso da UNCTAD

e como instrumento

lar atenção

ção 2820

parcialmente

que se continuasse

foro de discussão

a 21

de

reuniã~

por uma

em nível ministerial,

do grupo dos 77, que teve lugar em Lima, Peru,

de outubro

de 1971.

a dezembro

Simultaneamente,
ra UNCTAD,
tégia

a Assembléia

global

rando

Decênio

do alguns

dos objetivos

tos para os produtos
ra os produtos
mento
destes

e assisténcia
pctls·s.

Desta vez,

fixou-se
oficial

em desenvolvimento,

para os países

como o dos preços

adequada

preferencial

como o

Se-

reafirman-

estáveis

e ju~
pa-

em desenvolvi

às necessidades

em 0,7% do produto

-

e aos

fins

nacional

bru-

industrializados

além d0 compromisso

1%

em desen-

e irrestrito

dos países

dos palses

alcançado

a de canalizar

Desenvolvimento,

provenientes

urna estra-

nao havia

foi então proclamado

o acesso

e tercei

dez anos, conside -

nem mesmo

para o

anteriores,

financeira

delineava

Unidas

desenvolvidos

de base,

to a cota de contribuição
os palses

proposto,

Unidas

manufaturados

Unidas

das Nações

de 1971/1980

das Nações

entre a segunda

para os próximos

Decênio

dos países

O período

o período

Geral das Nações

que se havia

interno

volvimento.
gundo

primeiro

das metas

do produto

durante

de desenvolvimento

que o

nenhuma

-.

resultados

do desenvolvimento.

rio recomendava

maio

ã dinâmica

que não correspondiam

Em função

Unidas,

sido capaz de obter

para

de criar condições

para o comércio

internacional

A segunda

Argel

a III

que as causas

reunião
UNCTAD,

não haviam

do grupo dos 77, convocada
que os objetivos

e afirmava

do baixo

p~

da Carta

de

em sua Declaração

desempenho

mais

do trabalho

econômico

anacrônica

às necessidades

nem contribuia

- o fracasso

de transferência

final

dos

países

eram:

internacional

to nos países

para acelerar

e irracional,

que

econômicas

mundiais

daquele

o processo

de desenvolvimen-

em desenvolvimento.

dos países

ciais e monetárias
desenvolvimento
política

denunciava

fundamentais

não correspondia
momento,

ministerial

sido alcançados

em desenvolvimento,
a divisão

adequadas

(15)

de tecnologia.

ra preparar

e pollticas

desenvolvidos

que suprissem

dos países

dos governos

prir as obrigaçoes

na adoção

as necessidades

em desenvolvimento

dos países

assumidas

de políticas

comer-

e interesses

do

e a falta de vontade

em desenvolvimento

por eles na UNCTAD

mesmo para cu~

e nos outros

foros

internacionais.
- a manutenção

de certas

tendencias

e certas

rida armamentista,

o colonialismo,

çao de territórios

de outros

cia que contribuiam

políticas

a descriminação

Estados

como a

racial,

cora ocup~

e todas as formas de dependê~

para o agravamento

do subdesenvolvimento

econo

mico e social.

Um segundo
grama de Ação,
•

<

descinad~~

documento

elaborado

onde se formulavam

~ resolver

siã(~rava, em primeiro

d~ Qconomia

internacional
m~rcio

acima colocados.

que na crise monetária

I

quê~;i9mome nt.o era o resultado
velvido

propos tas concretas

os problemas
lugar

pelo grupo dos 77 foi o Pro-

O documento
internacional

do dc sequ Lí b rí.o entre os países

de mercado,

í

e afetava

como um todo e particul~rmente

e de désenvolvimento

e especI f i c as

dos países

adversamente

con
da

de sen

a comunidade

as perspectivas

em desenvolvimento.

de

coEstes

paIses

haviam

tabilidade

cooperado

do sistema

monetário

is pelos

desequilibrios

volvidas

de lnercado.

so maior

no processo

porção

de moeda

tas pelos
mente

plenamente

Contudo,

de ajustamento,

em suas reservas.

de 10% imposta

do~ paIses

ta da importânci~

de suas exportações

A crise do sistema monetário
externa

a decisão

dos Estados

ajuda

externa.

Como principio

pagamentos
medidas

não podiam

que restringissem

que adiassem

que resultassem
vimento.

Unidos,

impo~

particula~

era prejudici
em

tambêm

desenvolvidos,

divi

afetava
como

o

demons

10% em seu programa

dos países

de

do balanço

de-

para a adoção

de

em desenvolvimento

,

justificativa

do comercio

vis

dos países

do fluxo de assistência

desenvolvidos
para o

ou

desenvol-

(15)

Estes
do Programa
tituiram

na redução

pro-

as dificuldades

como

o comércio

a liberalização

da maior

em desenvolvimento

de cortar

geral,

ser usadas

o pe-

internacional,

internacional

Unidos

a carregar

como fonte de renda c de

aos países

trava

desen-

As restrições

pelos Estados

~s economias

fluxo de àssistência

das economias

como decorrência

ao comércio

a eS7

e não eram responsáve~

de pagamento

aI, especialmente

sas.

para preservar

eram agora obrigados

desenvolvidos

a sobretaxa

internacional

do balanço

estrangeira

paises

nos esforços

dois documentos,

de Lima,

um marco

um melhor

apresentados

dentro

equacionamento

vam o mundo

a Declaração
na terceira

do qual a Conferência
e compreensão

em desenvolvimento

e os Principios
sessão

e que atingiam

da UNCTAD,

avançou

dos prob~emas

de Ação
cons

na direção

de

reais que afet~

o sistema

economico mun

dial em seu conjunto.

l\

t..er-ceira
50SS

quê; além dos problemas
a ~fiMéira
retórica,
mais

Sessão

o da

UNCTAD

quc~ já constavam

da Conferência

a nova conjuntura

grave e confusa

se realizou

na agenda

e que permaneciam

financeira

a situação

em um momento

desde

ainda no plano da

internacional

da ordem mundial

de debates

em

tornava

cada vez

como um todo e par-

-24-

ticularmente

a situação

A crise
exercia

do modelo

um efeito

internacional,
dos Unidos

na medida

canmial

como Japão

inaugurado

em Bretton

desestabilizador

em que a diminuição

do sistema

era acompanhada

e Alemanha

em desenvolvimento.

financeiro

profundamente

no controle

estrutura

dos paises

Federal,

Woods

sobre a comunidade

da importância

monetário

internacional

da entrada

de novos

cujo fortalecimento

dos Esta
e na

sua

protagonistas,

econômico

se dava

v

à perda do poder competitivo

paralelamente

cana em setores

estratégicos.

Como decorrência
e repres~lia
vimento
t~gias

deste

mudanças

de alinhamentos

norte

retrocesso
Unidos,

em seus projetos

xternos.

plo, ao lado do afastamento

norte-ameri-

(16)

por parte dos Estados

sofreram

da indústria

na capacidade

de con-trole

alguns

em desenvol

internos

No ~ontinente

crescente

paises

e em suas estra-

africano,

de novos Estados

por

das

exem-

posiçBes

americanas,

outros

como Angola,

Mo arnb Lq ue , Guine-Bissau,

Mada

e Etiõpia

fizeram

experiªncias

de governos

e so

gascar

ç

nacionalistas

cialistas.

Na América
pulares
Chile

Latina,

como a da Bolivia,

de Allende,

dos espaços

Unidos,

apesar

abertos

por sua vez, tentativas

de que, posteriormente,

A terceir~

tessão

corljuhtbra de reorganização
no húmero

nas mãos do mundo

nacionalistas

e socialistas

pelo retrocesso

a favor dos interesses

ampliaçéb

experiências

Peru, Argentina

representarum,

tamento

vidas

algumas

de aprovei-

tentativas

foram resol-

(17)

da UNCTAD,

~eve lugar,

do poder

internacional

desenvolvido.

do

dos Estados

estas

p rticipantes,

p~

estratégicos

norte-americanos.

de atores

como a

e

portanto,

em

uma

que, apesar

da

permanecia

concentrado

-25-

Para os países
crise

do mundo

das decisões
dade

em desenvolvimento,

dos ricos,

mas que permaneciam

internacionais,

tornava-se

vital.

que eram atingidos

a reversão

Reivindicavam,

afastados

desta

situação

portanto

países

monetário

internacional,

em desenvolvimento

econômica

mundial

um papel

que deveria

fosse também

ativo

da

esfera

de marginali-

que, al§m dos

especif icos como o F. M" I. e o GATT, onde se elaboravam
novo sistema

foros

as reqra s

assegurado

na reorganização

ser conduzida,

pela

do
aos

da

ordem

prioritariamente

na di-

reção do desenvolvimento.

Urna outra questão
que começou

a aparecer

vital

com insistência

foi a importância

crescente

cio internacional

e a urgéncia

minuissem
Salvador
este

e limitassem
Allende,

xercida

a atenção

dentro

Por outro
sessões
gativa

anteriores

Mundo

ção dos países
tuaçab

métodos

d senvolvidos

de instabilidade

expressou

dos países

UNCTAD.

fatos

dos produtos

tinham

corruptora

e-

tanto ricos como~
açao regu-

j5 d0fendidas

econômica

dó é a aua implicação

mais grLPJe, o problema

agravada
do mundo

da

pelas

infla
a

si-

tendên

industrializa

do desemprego

algumas

ne

relativo

em desenvolvimento,

e de recessao

nas

uma influência

a importação

primários

fatos negativos,

de abertura,

como o decllnio

cias de prbtecionismo

Ao lado destes

clareza

(18)

qUI2

países

com

urna possivel

internacional,
pelos

que di-

corporaçoes

na cerim6nia

em desenvolvimento,

no comérclo

e regras

destas

rCil[irmRdas teses

e denunciados

sobre os parscs

do Terceiro

foram

no comér-

suqerindo

da própria

lado,

multinacionais

e a influência

públicas

multinacionais

do âmbito

da UNCTAD,

do Chile,

para as depredaç6es

empresas

sessão

e o alcance

cm seu discurso

sobre as instituições

bres pelas
ladora

de se adotar

então presidente

em desenvolvimento,e

na terceira

das corporaçoes

a atividade

tipo de preocupaçâo,

chamando

para os países

medidas

crescente.

positivas

a

-26-

dotadas

na segunda

pelo Secretário

sessao

Geral

da UNCTAD,

elas, o estabelecimento
conhecia

de produtos

Conferência
cação

na questão

dos foram considerados

longos

alcançado

técnica

pelos

quantitativo
to, geral

cessidade
gencla

n6U

fase da NOEI:

até então,

pel exercido

de "diplomacia
de desilusão

obti

resulta do
teórico

de um sistema

di

11

do desenvolvimento

e ceticismo

em

que haviam

e sessenta

do Te~ceiro

relação

Mundo,

da

de desenvolvimento

regulam~ntasse

s1-

e de toma
ne-

e da ur

as medidas

o "diálogo

es-

vivida

Nor-ee-Sul"

pelos

países

fase das negociaçôes
-

em desenvolv~

Norte-Sul

determi

•

conc"'pçao lInear do desenvolvimento,

com crescimento

pelo Terceiro

e.§.

vitais.

hegatiu1

d

qUE

o único

internacional

do conceito

dos pai

(19)

os anos cinquenta

jurídico

a~iante toda a primeira

ficado,

e a intensif~

foi um objetivo

no tempo.

por parte dos países

que se tornavam

qu~s~ianamonto

pela

de uma perspectiva

e a outorga

de cooperaç6o

durante

A experiência

t~

chamado

de uma redefinição

3. A segunda

assumida

os resultados

desenvolvidos,

limitado

em um clima

de um novo marco

truturais

a partir

de assistência

dos programas

da de consciência,

uma exten

em que as demandas

em desenvolvimento

em materia

em prática

Contudo,

anos de discussão

pelos palses

Esse periodo,

do postos

importação

que cobriam

de tecnologia

operacionais.

de preferências,

à validade

à

preferencial

a responsabilidade

eram avaliadas

paiees

terminou, portanto,

que r~

insuficientes.

ses em desenvolvimento
sencialmente

geral de preferéncias,

da transferência

de suas atividades

Desses

Entre

as negociaçôes

primários,

ao plenário

Perez Guerreiro.

de um tratamento

em desenvolvimento,

sao maior

foram trazidas

Sr. Manuel

de um sistema

a necessidade

dos paises

da Conferência

Mundo

econômico,
na organizaçao

-

identi

e a rédefinição
e funcionamento

do p~
da

I

ordem

mundial.

Essa mudança
deu em urn momento

histórico

çoes do Terceiro

•

Mundo,

são de quadriplicar
onal.

na percepçao

dos de mercado
que exigia

fundamental,

produtoras

os preços

Como decorrencia

reajustamento,

segundo

gados

aos problemas

no mercado

internac~

vez, em urna crise

estavam

a tese

estreitamente

e que qualquer

equivalentes

na-

de

industrializa-

a aceitarem

da energia

se

(OPEP), tomou a deci-

pela primeira

do desenvolvimento

e. igia medidas

area energética

um conjunto

os palses

e que os obrigava

a qual os problemas

OPEP,

quando

combustível

submergidos,

globais

em desenvolvimento

de petróleo

deste

desse

se viram

soluções

dos países

progresso

da
li
na

na área do desenvolvimen

to.

Dessa
incidia,

forma,

no mesmo

a globalizaçao

ano com a 4~ Reunião

nha.dos (Argel, setembro

reunião,

ra o Desenvolvimento
de dos palses
rizada
vali.

vimento

Terceiro

econômica

somente

aberta

uma conccpçao

criar uma alternativa

que c~

Não-Ali-

do Terceiro

Mun

da NOEI.

das Nações

imperialista

contra

Unidas~

da má vonta
"caracte-

os povos que explor~

nova e correta

em um Programa

do desenvol

de Açao Econômica

real para o avanr.o dos países

efetido

Mundo.

Essa nova orientação
cretcente

da estratégia

e de uma política

que se concretizasse

va poderia

o surgimento

em todos os debates

o fracasso

desenvolvidos

medida,

dos Palses

era visto como sendo a consequência

por urna agressão
Nessa

do petróleo,

de Cúpula

de 1973) marcou

do como um interlocutar obrigatório

Nessa

do problema

da import-ncia

nal, éxigj.a transformaçôes
tões pollticas

que
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fundamentava

das nlat~rias primas
estruturais

do desenvolvimento.

em uma consciência

do com~rcio

que incidissem

internacio-

sobre as ques-
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A partir

dessa

de uma Nova Ordem
boradas
pelas
maio

Unidas

de1974,

dança

Econômica

na 4~ sessão

Nações

afetava

a economia

Expressada

uma mudança
ativa

terdependência
Dentro

dessa

dependia

o que tornava

obrigatória

baseada

na igualdade

existia

entre

a par-

respeito

tornado

evidente

da prosperidade

essa

da sociedade
de suas partes

a cooperaçao

entre

Terceiro

a realidade

que constituiam

a co

da

in-

comunidade.

mundial

em

constitutivas,

todos os seus

e na eliminação

ao Programa

de Ação Econõmica,

e do desenvolvimento,

monetário

colocados

internacional,

membros,

do desequilíbrio

todos esses

que

O elemento

pelas matérias

aos problemas

da transferência

do

priorit~

primas

no qu~

referentes

ao

desenvolvimen
de tecnologia

e

multinacionais.

temas

h; longos anos no âmbito

suas medidas

ao financiamento

da industrjali.zação,

da re~Ulailientação das empresas

internacionais.

de forças exigindo

irre-

que diziam

dr~ do comércio

cesso,

havia tornado

das decisões

aos problemas

Quase

ressaltava

do

rias se ligavam

to~ à questão

de decisões que

eles.

Quanto

sistema

-ontade

dos países

a prosperidade

soberana

uma mu-

e uma

a Declaraçao

mundial

de todos os Estados

seu conjunto,

em

de condições

e haviam

perspectiva,

adotadas

de sessões,

no processo

dos anos setenta

e aplicação

internacional

ela-

(20)

na correlação

e em igualdade

MwXb na formulação
munidade

de forma efetiva,

a partir

e

indlscutivelmente,

essa nova perspectiva,

que os fatos ocorridos

ticipação

extraordinário

em desenvolvimento

internacional.

de Ação,

Nao-Alinhados

foram aço€s que refletiram,
dos países

do Estabelecimento

e o Programa

dos Países

no sexto período

de participar,

versivel

a Declaração

Internacional

de Cúpula

na auto-percepção

coletiva

perspectiva,

já

vi nh arn sendo dí scutidos,

das NJções

Unidas

novo e que correspondia

e em Outros
a nova

sem suforos
conjun-

tura financeira

internacional

estabelecimento

de uma correlação

géticos

e o conjunto

exigência
paises

da agenda

de uma indexação

em desenvolvimento

eles importados.

reitos

Econômicos

Sessão

Plenária

sessão

dos preços
aos preços

dos produtos

ener-

e

pela

exportados

pelos

manufaturados

por

que definia

dos Estados,
das Nações

do Presidente

normativos

foi a Carta dos Deveres

aprovada

Unidas,

os aspectos

pela Comissão

em dezembro

do México,

e

Di-

Econômica

da

de 1974, a partir

Luis Echeverria,

de

na terceira

da UNCTAD.

a cooperação

econômica

o Presidente

da esfera

campo do direito",

através

lasse as relaçoes

econômicas

alguns

fundamentais.

pr inclpios

Com efeito,
posta de quatro
codificou

capItulos

uma grande

ao mesmo

e no Programa

da boa vontade

entre

mais adequado

queridas

pelos

países

divididos

no Progruma

e na Carta

de um Código

e Direitos

que

no

reg~

sobre a base de

dos Estados,

em 15 principios

de resoluçoes

os objetivos

colocando-se,
a implementação

dessa

co~

e 34 artigos

dispersas

para o Desenvolvimento,

das

Nações

e as metas expressaquanto

na Declaração

forma, como

instrumento

das mudanças

estruturais

re-

em desenvolvimento.

Como era de se e~perar,
te contida

"desligar

para cristalizá-ia

todos os Estados,

dos Deveres

tempo que conjugou

jurldico

propunha

(22)

quantid~de

de Ação,

Echeverría

do estabelecimento

a Carta

dos tànto na estratégia

eional

Norte-Sul,

dos produtos

Internacional

Em seu discurso,

Unidas

pelo

entre os problemas

das negociações

documento

Econômica

uma iniciativa

explicita

era fornecido

(21)

Um terceiro
da Nova Ordem

dos anos setenta,

de Ação,

dos Direitos

a den~ncia

da ordem global

na Declar~~ão
e Deveres

de Nova Ordem

dos Estados,

dominanInterna

encheu de

te-

mor os países
luções

industrializados,

recentes

substanciais

nas Nações

nas relações

desenvolvido,

•

adotadas

a condição

de sobrevivencia

estrutural

e integrada

à tentativa
tratá-los
nhada

cusavam

analistas

uma nova guerra
o capitalismo

Uma segunda
da ordem

econômica

a limitação

Esta critica,

çao dos mêrcados

punh<l em perigo

tunidades

livres

de promoção

Um outro

r-e f or a ao fato de que
í

enf~tizavam

à

população,

~fiV~i~ij1Q§ §bciai~.
incluindo-se

f

importante

or
do

de ide

em desenvolvimento

de

mudança

ou, pelo menos,

baseado

a liberdade

a

(24)

no

mercado.

dos Estados

para o fato de que a
humana

Uni

aboli-

e as op0E.

(25)

levantado

por alguns

e justo de sua causa,
uma política

autores,

nesse momento,

por outro

de reprcssao

Com efei o, muitos

entre eles o Brasil,

o Peru, viviam

nova

se

se por um lado os pa ises em desenvolvi me nto

o lado hwnano

~u~ ~fêpria

alertava

do indivíduo.

ponto

essa

a abolição

internacionais,

Simon,

acomp~

um confronto

de sua probreza.

dos pela voz de William

era

(23)

pelo Dcp.a r t ame nt.o de Tesouro

assumida

resposta

muito mais política

significava

implicava

de trocas

perigo

em

de base era que a proposta

internacional

do sistema

em

e pragmática,

fria, em que os países

crItica

era

aproximação

punha

desenvolvido,

a uma questão

de causador

mundo

no pos-guerra

e progressivas.

ou mais precisamente,

o

do desenvolvimento,

empírica

do mundo

correspondia

Para

industrializado,

dos problemas

compensátorias

dem reivindicada
que econômica,

do mundo

reso-

mudança$

e qualquer

colocados,

de uma perspectiva

Para muitos

ologias,

dos problemas

de globalização

de medidas

estabelecida

de sua dominação

A proposta

a partir

internacionais.

da ordem

das

significava

Unidas

econômicas

a preservaçao

esse privilégio.

para quem a concretização

paises

o Chile,

sob regimes

J

do

econômica
Terceiro

Argentina,

militares

aplicavam

a

e

de

Mundo,

Bolivia

fortemente

e

auto-
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là

hw lm§mv·wt·q.

mvª~m w§ xhq§m§

lw Xm~jmq~w
mu vq·mq§

r«§ªw§

àh~h w§ jwv§«uqlw~m§,

m ~mu«vm~hlw§

lh§ uhªõ~qh§
lw§ ohvpw§

jwuw «u ihvjw

thlwbm§

uJum~w

uz5áí ~w lh hªmvôów

lw lmihªm

S x~wo~huh
jwum~jqhq§

lm Rhq~wiq/

lm Qhvqth

lh

m lh§

m mjwv€uqjw§
qvªmo~hlw
lm

~m
lq.

lm uh
ª~wjh

lw§ x~môw§

lh§

lh§ nt«ª«hô„m§
x~quh§

nqvhvjqhlw~
x~quh§

m
mÂ.

m xh~h h

lm mÂxw~ªhô„m§

m§
lw§

qvªmo~hlw

.

lm m§ªwz«m§

~moà

. ªw~vw«.§m

w
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ªhuimu §m ~mnm~qh

u«tªqthªm~hq§,

nqvhvjmq~w§,

jph·m lw x~wo~huê

lm uhªú~qh§

z«m§ªhw

xh~h w§ x~wl«ªw~m§

xh~h h ~ml«ôów

S mtmumvªw

h

lw§ ªm~uw§

xh~h h §«§ªmvªhôów

~mht lm jwux~h

lm «u lmªm~uqvhlw

§wjqhq§

h.

x~quh§,

mu lm§mv·wt·qumvªw,

xh~h «u x~wo~huh

m vw §«x~qumvªw

di lm§mv·wt·qumvªw/

lh§ uhªõ~qh§

xh~h w umtpw~humvªw
Q«vlw,

z«m x~mw.

hw§ z«hq§ ph·qh

lw§ ~mj«~§w§

jwu §q§ªmuh§

x~wxw§ªh§

xwvªw§

§muq.uhv«nhª«~hlw§,

lh «ªqtqÇhôów

z«m hxwvªh·h

lw xwlm~

hqvlh ·ê~qw§

«u n«vlw jwu«u z«m hoq§§m

úqhôwm§

h lm§w~lmu

m mu ~mthôów

uhv«nhª«~hlw§

hqvlh

vw§ x~môw§

ªhiqtqÇhôhw

Q«vlw

mvª~m xhq§m§

Ewvªqvph

ªwjh·h

jwuw z«m§ªów

lm x~wl«ªw§

x~quh§

lhz«mtm

x~wªmjqwvq§ªh§

h§ ªmvlúvjqh§

lm Qhvqth

lw jwuõ~jqw

ªõ~qh§

w§ uõªwlw§

vh§~m.

lw W«t/

j«xh·hu

nm~mvªm§/

qvªm~vhjqwvht

qvl«§ª~qhtqÇhlh§,

lm w~qmvªhô„m§

~mnw~ôh~

C Fmjth~hôów

thô„m§

nw~ªmumvªm

m h ·wtªh

m§ª~«ª«~hq§

mu vt·mt u«vlqht,

lm lq§j~quqvhôów,

·tvphu

lqnqj«tlhlm§

mjwv€uqjh

h qvnthôów

mu ~moq„m§

ª~hv§vhjqwvhq§

umvªw

ó§ x~Dx~qh§

h jwvr«vª«~h

ªw, m§xmjqnqjhumvªm
h, h ~mjm§§ów

u«vlqht/

j«rw hvlhumvªw

g z«m§ªhw
ph·qh

lh§

vmow.

§qlw lmjmxjqà

,
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vhvªm

xh~h w§ xhü§m§

mu lm§mv·wt·qumvªw,

§w§ nqvhvjmq~w§

xh~h m§ªm§ xhü§m§,

jh~oh

jwvª~hülh

lh lq·qlh

lw§ 88, m~h jh«§hlh
m~hu xh~jmq~w§

xh~ªqj«th~umvªm

xw~ u«qªw§

xmtw

lm z«m w§ xhü§m§

jwu w nqu lm hªqvoq~
uqªq§§mu

ªm~uqvh~

jqwvhq§,

m x~moh·h

jqnqjw

m mnmªq·w

hª~h·õ§

jm~ªw§

lm vmowjqhô„m§

[REXCF

lh [REXCF

§«~oqh

lh§ Rhô„m§

lw§ lwÇm hvw§ hvªm~qw~m§

m~h §m s §qª«hôów

~ qhu< how~h

ªàtlh§ xw~ vmowjqhô„m§

ªq;.mu uq/;l;nà~qút
vz vâ j · § oâ §

Nót``

muC~pppju

y «h ~ª/h vôéâô

ªw qªmv§/

ph·qhu

'xjv,2W

Tw~ w«ª~w

in5I8

m

§wtqlê~qh

m§ª~«ª«~hq§,

z«m xm~.

mjwv€uqjh§

qvªm~vh.

O-

vz

tqvph§

l

v»ézísàzáíz

ãsés

wqªw uà§m§

lm§xm~ªw«

+()

6e

mvw~um

§«h§ htuh§",

lh

qvªm~m§§m/

C

jwuw"

«u

m s xm~o«vªh

lh§ §m§§„m§

z«m

hvªm~qw~m§
§«i§ªq

(53)

mnmªq·w,

h

M\ [REXCF

xh~h «uh s í «h k hâ uhq§
jwvj~mª&.t/ Gvz«hvªw

mu uàlqht
pªmv§

s

lmxwq§

m§§mvjqhtumvªm,

lm n«vjqwvhumvªw

ve.8b0

m§xm.

vh§ ê~mh§ lw jwum~

«u "vw·w m§xq~q ªw lm jwvjqtqhôów",

l«~hlw,

ô~íÜk homvlw

xtmvhumv.

x~qvjqxqh§

u~

jwvn~wvªw

m m§ª~«ª«~hlh

h

jwv

(52)

m~h ·q§ªh,

lm§v«lh·hu

Gu ªm~uw§

ààqnjqà §mà§7m§

[vqlh§

·m~lhlmq~h§/

oD
00
·qh ê lw xthvqnqjhlh

xtmvh

«ªqtqÇh~

[vqlh§

lm Rhq~wiq,

lm n~hvjw

z«m ~mqvh·h

o~«xw

jwuw qv§ª~«umvªw

· ~n5t ôÜ§§mu

qvªm~vhjqwvht/

t«oh~ mu z«m w§ lqxtwuhªh§

~l

iê§qjw§,

ª~hv§nw~uh~

L Ewvnm~úvjqh

m§xmjqht

lmàqhu

lh§ Rhô„m§

jhxhÇ jl

hnq~uh·h

lh§ ~mthô„m§

w nw~ªhtmjqumvªw

uâ v§ ª/~ôk hw lh vw·h w~lmu

h

vw z«ht mtm§

lm «uh hôhw jwvr«vªh

sk hw mu suâ ~lw § uâáz" â · w § ç «w uâá

8h/ §m§§ów

jw qvªm~vhjqwvht

w lwj«umvªw

wirmªq·w§

jwu h h§§qumª~qh

jqw m lm§mv·wt·qumvªw,
v

n

mu lm§mv·wt·qumvªw

ªm §m« xwlm~ lm vmowjqhôów

xh~h htq·qh~

lm§·hvªhrw§h§/

Th~h nqvhtqÇh~,
·qjôàw

lm ~mj«~

lmtm§ z«m, vh ·q§àw lw

l jw tizt

§q§ªmuh

mu jwvlqô„m§

m lh ª~hv§nm~úvjqh

~«

mnqjqmv.

zGS

h§ ª~ú§

lm lwq§ h z«hª~w

um§m§

jhlà

§ªhvªq ·w§ mu jhlh §m§§hw,

f

é w êzà 5qá5»v '& uâ i ~ « «~vh út>NE&vlq2
vz §uptu v · w w

8 lw, w§ x f§m§

h

qvl«§ª~qhtqÇhlw§,

lw Sjqlmvªm

h

xh~ªq~

lh j~q§m

umvªm,

§m ph·qhu

xmvlúvjqh

nqvhvjmq~h
ªw~vhlw

qvªm~vhjqwvht

uhq§

m§ªh·hu

uhq§

hw um§uw

h§ §m§§„m§

hvªm~qw~m§/

ªw§ lmtm§

C§ vmowjqhô„m§

lw Rw~ªm

hxwqhvlw

h m§§m z«hl~w

·wt·qumvªw

uw§ª~w«

mu

lm.
'43(

hjmvª«hlh

lh M\ [REXCF

x~wn«vlhumvªm
lh Fmjth~hôów

lm xw§qô„m§

h§ vmowjqhô„m§

«uh jwm§ów

qvªm~lm

jwu

§m

lm

lm z«m mvª~m mtm§, m q§§w xw~.

x~wxw§ªh§

lm lq·m~§qlhlm

m

xwªmvjqht/

«uh lqnm~mvôh

vw íuiqªw

§m hx~m§mvªh~hu

hto«uh§

lw, w z«m lqnqj«tªh·h

§«h nw~ôh

·mqw uh~jh~

~hu ~mq§ tu qvªm~qw~ uz jhlh «u lw§ itwjw§
z«m w§ xhü§m§

nw~ªm.&

ªmuxw mu z«m w§ xhü§m§

jwv§jqmvªàlm

[uh w«ª~h ªmvlúvjqh

hªqvoqlw

g ·«tvm~hiqtqlhlm

§mv§ü·mq§

lm §«h§ mjwvwuqh§,

§mv·wt·qumvªw

z«m w ph·qh

lmvª~w

lq·qlqlw§,
lm Qhvqth/

Ihjm

lw itwjw lm§mv·wt·q.

u«tªqthªm~hq§,

m «vqlhlm

u«q

w u«vlw

lm x~wx•§qªw§

mu lm§mv

hªõ

mvªów

23

~m§wt«

lm§jwvpmjqlh§/

Ewuw

~m§«tªhlw

2 jwv§mv§«hq§
ôwm§

mvª~m

§m nwq, §mu l…·qlh,
hx~w·hôhw

nqvht lh Ewvnm~úvjqh,
h§ z«hq§

jw« w ~m§«tªhlw

qvªmo~hlw

lm twvow§ um§m§

ôwm§ mu z«m xht§m§

lw Rw~ªm,

wx«vphu

jwvjmqªw

ªht·mÇ

hw x~•x~qw

nw§§m xw§§t·mt

lw Emvª~ht

ª~«t lw T~†o~lu«

Ctmuhvph

u

m w«ª~w§,

z«m lmxwq§

lm jm~ªw

w§ x~wl«ªw§

lm

ªm nqÂh~ w§ x~môw§

h

â

Imlm~ht

ªmuxw,

s

§qovqnà
vmowjqà

m w Nhxów,

§m

lmjth~h·hu"

z«m

h j~qhôów

jwv§ªqª«üh

lm «u I«v

l

mtm hjw~lm§

l

lm

jmv

x~mwjà

x~môw§
mu m§jhth

xh~h
qvªm~

§m~qh vj jj§§ ~n5â vów §wumv.

uh§ ~mhrJ§ªê.tw§

w o~«xw lw§ 88, w§ xhq§m§

w mtmumvª1

uwªq·w§

lw§ ~mj«~§w§

lw êI hjw~ vâ é5

vmowjqhlw§

Ewu mnmqªw,

m lm ê~l«h§

w§ x~qvjMxhq§

w j § · wpw Pjj uj v ·

lw z«hl~w

ih

(55)

ih§m m h ~jlq§ª~qi«qô41

Fmvª~w

z«m, §mo«vlw

« om~h·h

lm

lm ih§m

jwuw h I~hvôh,

lm «u I«vlw Ewu«u

tvªmo~ll†

rê z«m »àãÜ»usús

ás u n5â áu 85

xh~h w§ x~wl«ªw§

lm x~mxh~hôów

jwuw

hw§ x~wl«ªw§

lq§j«§§„m§/

§m ~m·mth§ §m jwv·mvqmvªm"

C jwv§ªqª«qôíw

xhôów

h z«m §m ~mnm~qh

h z«m om~w« uhqw~m§

lm «u x~wo~huh

mum~oq~hu

xwi~m§

i

xm~qwlqjhumvªm,
xm~uhvmj&hu

xwi~m§

rê
xwà

.48.

z«m m~hu

qvjhxhÇm§

m mu ~hÇów
5;

lm qvnt«m~/jqh~ w§ àmjhvq§uw§

lh ~mthôów

lm§qo«ht

lw§ lw§ h~ªqow§

uhv«nhª«~hlw§

uhªú~qh§

z«m w§ xhq§m§

xhü§m§

x~quh§

lm§mv·wt·qlw§/

imu ~mjmiqlw

xw~ mÂmuxtw,

·mvôhw

h~iqª~ê~qh

o~huh

qvªmo~hlw

umlqlh§

i~m w§ x~wl«ªw§
§wt«ôów

z«m ªq·m§§mu
vw·h w~lmu

vhª«~hq§

mjwv€uqjh

su

x~witmuh

lq§j«§§ów,

g ãé zâuôãskiâ

mvj~oõªqjw,

pzt

v Séi

h

Ewu mnmqPw,

w«

lm «u

h§

uw§ª~h.

lm ª~hihtpw§à

~mnm~mvªm§

lh ~m.

h

qlúqh

lm ph~uwvqÇh~

lm §«i§ªqª«qôów

Nh jwvpmjqlh

.

x~w.

jwu

z«m h hjmqªhôów

lqnqj«tlhlm§,

w

h x~à

jwu h

vmu

w.

quxtqjh·h

§wi~m h z«m§ªhw

lh

qvªm~vhjqwvht/

qvªm~vhjqwvht,

§ª/~hlw , fu w ~m ·0àju

jwvª«lw,

x~wl«.

qvªm~vh

[vqlw§,

lw x~wo~huh

z«m h x~wxw§ªh

§«h xw§qôów

lh

u«vlqht

h ~m§wt«ôhw

hw§ G§ªhlw§

x~êªqjw§

hx~m§mvªh·h

qvªm~

uh§ vów jwvjw~lh·h

m lm x~wl«ªw§

j«rh§

v Ü,

f

jwu w n«vjqwvhumvªw/ j p§ ªw~ j q lw

tmq§ m§ª~«ª«~hq§

jwuw s [REXvF,

ª~w lm nw~w§ j§xmjqhtqÇhlw§
ju

U«hvªw

vhw

*

z«m «uh

vw jwuõ~jqw

mu vhlh §«h§ ~m§m~·h§

§qvªúªqjw§

uwlqnqjhlw

hxwqh·h

lm ih§m,

rê z«m jwv§qlm~h·hu

Th~htmthumvªm
lw jwuõ~jqw

w§

C CtmuhvphIm

lh mjwvwuqh

mu lm§mv·wt·qumvªw

lm ih§m, lmjth~hvlw,

nm~ªh lm ~mj«~§w§

xh~h

lw§ x~môw§

hj~mlqªhvlw

w j~m§jqumvªw

jwu w§ mtmumvªw§

lm x~wl«ªw§

qv§ªê·mq§ lh§

lw§ x~ ôw§ m vh§ m§ª~«ª«~h§

b qvlmÂhôów/

:4 vów uwlqnqjh·h

lm qvlmÂhôów,

mtm·h

mÂxw~ªh·hu

lh qvlmÂhôhw

h qlõqhvhw

xh~h w§ x~wl«ªw§

lm hjw~lw

m w§ x~môw§

qvl«§ª~qhtqÇhlw§/

nw~uh h Mvothªm~~h

~mnm~mvªm§

~hu.§m

l«ôów

~mj«§h·h

nh·w~mjm§§m

Fh um§uh

j32h ·mÇ uhq§

u lm§mv·wt·qumvªw

xht§m§

lh xh~ªm lw§ xhü§m§

jqwvht/

m quxw~ªhôów

q§ªw l1 h z«m§ªhw

vh nw~uhôów

ôów m lh§ ª~wjh§
h«umvªw

r

xw~ u«qªw§

lm~ht,

mvª~m w§ x~môw§
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G§§m xwvªw,
m~h

lw§ x~môP§ u«vlqhq§

xh~ªq~

jf

m~hu lmihªqlh§

s quxw~ª6vjqh

j~ S~m lw xmª~•tmw

x,fq!Nj§qvl«§ /zh h S· Çhlw § ,

âÜ

ls

lmv

j~m§jmvªm
3C<6

«~oúvjqh

l

lm

ph·qh
§«h

u«vlqht/

vw§ Jtªquw§

hvw§ lm 2:85, m lmxwq§

lw§

G§ªhlw§

,-.,

[vqlw§

ph·m~mu

j~qhlw

nhjm hw "jh~ªmt
thvôw«

h Coúvjqh

lh STGT",

h x~wxw§ªh

Mvªm~vhjqwvht

w x~m§qlmvªm

lm w~ohvqÇh~

lm Gvm~oqh

lh I~hvôh

«uh jwvnm~úvjqh

xh~h

Jq§jh~l

nhÇm~

lM Gàihqvo

x~mxh~hª•~qh

lm mvm~

#oqh z«m lm·m~qh

j ·m~lhlmq~h

x~mjmlm~

jwvnm~úvjqh

lm mvm~oqh,

ht.

o«v§ um§m§ lmxwq§/

C x~wxw§ªh
jwu w§ xht§m§
lw§ [vqlw§,

n~hvjm§h,

x~wl«ªw~m§,

h z«m§ªów

lm «uh n~mvªm
ªq~ z«m§ª„m§

z«m

quxtqjh·h

lm§xm~ªw«~ht

x~qw~qªê~qh

h&qlúqh

lm «u

wm§ ·h~qhlh§/

Th~h w§

vów m~h w lqêtwow,

lm xhq§m§

qvl«§ª~qhtqÇhlw§

~mnm~mvªm§

hw x~môw uqvquw

lqêtwow

uh§ h

nw~uhôów

z«m tpm§ xm~uqªq§§m
lw xmª~•tmw

G§ªh.

l«§j«

m §m« nw~vmjqumv

ªw ~mo«th~/

Fw thlw lw§ xht§m§
STGT hjmqªh·hu

w x~qvjqxqw

z«m §m otwihtqÇh§§m
ªhlh hw§ x~witmuh§
x~quh§

mu lm§mv·wt·qumvªw,
lh ~mhtqÇ«ôów

h lq§j«§§ów,
lm mvm~oqh

xht§m§

vhq§, jwv§ªqª«qh

hqvlh

w ªmuh

2

z«m jwv§qlm~h·hu

vów §m ph·qh

w x~qvjqxht

lh

uh§

xmlqhu

q§ªw C1 z«m m§ªh víw nqjh§§m

G§ªh ªm§m vhw m~h hjmqªh

lm§mv·wt·qlw§

ca1 j«rh lq§j«§§àw

lh jwvnm~àvjqh,

m z«m qvjt«q§§m

m lw lm§mv·wt·qumvªw/

lm xmtw§

w§ uqvq§ª~w§

mtmumvªw

qvqjqhlw

lh§

uhªõ~qh§

jwu nhjqtqlh.

z«m h j~q§m
vw§ nw~w§

lm lm§w~lmu

tquq.

mvm~oõª2;,
qvªm~vhjqw

lh mjwvwuqh

u«vlq

htw

C x~qumq~h

~m«vqów

lm 2:86, nwq «u n~hjh§§w,
«u hjw~lw
·wt·qumvªw

ªmvlw.§m

§wi~m h huxtqhôàw

h lm mvm~oqh,

qv7t«qvlw.§m

lm Th~q§,

~mh Sh0• hlh mu hi~qt

wiªqlw,

jwuw …vqjw§

~m§«tªhlw§

lh jwvnm~úvjqh

h 38 xht§m§

'2: mu lm§mv.

'46( m §wi~m h jwv§ªqª«qôów

m : lm§mv·wt·qlw§(

§áàà qvªà~vh§~
`go·jp

x~mxh~hª•~qh

h lm uhªà~&h§

uhq§ ªh~lm

«uh jwuq§§ów

x~quh§,

h lm

xh~h h§§«vªw§

lm jwuq§.
lm§mv·wt·q
nqvhvjmq.

1

R«uh

§mo«vlh

l«h§ xw§qô„m§

~m«vqów

mu jwvn~wvªw

l«§ª~qhtqÇhlw§,

x~mxh~hª•~qh,

§m lmnqvq~hu

mu vwuG;;lw ~mhtq§uw

mu w«ª«i~w

jwu vqªqlmÇ/

m lh mnqjqúvjqh,

lm 2:86,

h§

S§ xhü§m§

qv.

lmnmvlqhu

h h«.

"#

ªwvwuqh
umvªw

hi§wt«ªh

~mhnq~uh·hu

nm~úvjqh

hª~h·õ§

§m«§ w~oów§
§m

lh§ jwuq§§„m§,
h vmjm§§qlhlm
lh j~qhôów

é§ z«m§ª„m§

x~qw~qªà~qw

ª~•tmw,

ôw§ lh§ quxw~ªhô„m§
«uh ~mq·qvlqjhôów
vqh mjwv€uqjh
§m~ hjmqªh,

qvhihtê·mt/

uh§ uwvmªí~qw§

uhvmq~h

Iqvhtumvªm,

hxm§h~

Mvªm~vhjqwvht

§mum§ª~m

q§ªw à, h nw~u«thôów

g jwvnm~úvjqh
lw§ 2:, hxm§h~
á· fzt

uqvq§ªm~qht

lm

nqvht/

lh§ lqnm~mvôh§

'<wv§jo«qt2 j Ü5stâ~h~ àztf

§m§ qvl«§ª~qhtqÇhlw§

qvqjqh~

s x~qumq~h

C §mo«vlh

x~wi2§;/

lm mvm~oqh/

jpmow«.§m

h
lh

lm Ewwxm~hôów

jwi~q«

Gjw

lh§ R ôwm§ [vq
w

x~qumq~w

lm ·q§ªh

§wi~m
lm

xh~h h hôów

z«m §m~qhu

lm

lm§mv·wt·q

§m x~wtwvow«

à quxw~ªhvªm

qvªm~vh§

§wim~h

w§ ª~hihtpw§

ih§qjhumvªm,

x~wxw§qôwm§

x~m.
m~h

lh

vh jwvnm~àvjqh

é ª~wjh lm xwvªw§

vh homvlh/

xh~h w xm.

m~h lqnq~qt

nw~h lw íuiqªw

lm 2:87 h r«vpw lm 2:88 m §m w~qmvªw«,
j~mªh,

S

xmtw§ xht§m§

jwuw Ewvnm~úvjqh

mu l«h§ nh§m§;

«u lw§ ªmuh§ qv§j~qªw§

[vqlw§

çôz- h E2q§jtN§§cqw
lw§

§m lm·m~qhu

m §m jwv§ho~w«

z«m

qvl«§ª~qhtqÇhlw§,

lm ªwlh§ h§ lq·m~oúvjqh§,

m z«m §m ~mhtqÇw«

§m lm§mv·wt·m~hu

Rw

thlw, h z«m§ªów

§m nqÇm§§m

z«m nqjw« jwvpmjqlh

w§

§wi~m w§

mu lm§mv·wt·qumvªw

z«m vów hjmqªh·hu

§wi~m h lhªh mu z«

Ewvnm~úvjqh,

lh§,

lh qvlmÂhôów

Tw~ w«ª~w

qvªm~vhjqwthq§

mvª~m ªwlw§

lm «u "x~môw ~hÇwà·mt"

lw§ xhq§m§

lw§ xht§m§

otwiht lh jwv

§m xh~h w§ G§ªhlw§

lh STGT h z«m§ªów

x~w·mvqmvªm§

lm§mv·wt·q

lh§ jwuq§§„m§/

jwu ªwlh§ h§ §«h§ quxttjhô7m§,

lw§, lh um§u.

v€uqjh

lw ª~hihtpw

m~h h nqÂhôów

vhjqwvht

w jh~àªm~

rm thôw§ xm~uhvmvªm§

§«i§ªhvªq·h§,

xh~h w§ xht§m§

«u hjw~lw

lm §m uhvªm~

m lh §qu«tªhvmqlhlm

~mnm~m

wirmªq·w

hw xh§§w z«m w§ xht§m mu

jhlh
r«vpw
jwv

ª~hv§uqªqlh§

§m vwªh~ z«m w

mvª~m w§ xhq§m§ z«m

o~«xw
jwuxà

m§ª/~hí z w « v píi ~ ph , hw xh§§w z«m w§ xhq
m

vów jwv§mo«q~hu

n

nhÇú.Mw/

Rh Ewuq§§àw
~hu, ih§qjhumvªm,
0
-

lm Qhªà~qh§

m~h «uh xw§qôów

lmnmvlqlh

xmtw§

§m§ mu lm§mv·wt·qumvªw
ªw§ iê§qjw§

xhü§m§

§m hxwqh~

uw h vów &~mjqx~wjqlhlm

~hlw§

lw Rw~ªm/
ttqà

~mhnq~uh~hu
jwv·qvph

x~m§m~·h~

lm·m~qh

vw lqvhuq§uw

mu ivvwntjq1

m§ªh~

·qlhlm

h ªqvo qlw

qvlq§j~quqvhlh

§mu jwv§qlm~hôów

§m ·m~qhu

xmjqnqjhumvªm
·wt·qumvªw

ªqvphu

§«h§ qvl«§ª~q«§,
lqô7m§
lmfI8

«w

m§xmjqht

lm§ªmà

lq~mqªw

[vqlw§,

lm um~jhlw,

z«m

lm vów.~mjqx~w.

mu lqnm~mvjqhlw

" hw

m~h hxtq.

mu lm§mv·wt·qumvªw
m

xhü§m§

w§ xhü§m§

jwv§qlm~h·hu

lm hlwªh~

d ~m·q§àw

uhv«nhª«.

qvl«§ª~qhtqÇhlw§

x~qvjqxqw

lw§ xhü§m§

umlqlh§

uh§ z«m m§ªh§ lm·m~qhu

m §«rmqªh§

Wq§ªmuh

lw

lm §«h jwuxmªq.

m lw§ xhü§m§

qvl«§

(5;)

lm mÂxw~ªhôUw,

w§ G§ªhlw§

jw.

xw~ jhlh xhM§ mu lm§mv·wt ·qum v ªw

íÜ

w§ qvªm~m§§m§

§m«§ x~wl«ªw§

lm x~wl«.

vw j«~§w lh§ vmowjqhô„m§,

Rw z«m §m zm mm~m hw lq~mqªw
§«i§qlqh~

xhq.

lm§mv·wt·qumvªw/

h ªwlw§ w§ xhM§m§

s mmí hlw § /

m xwà/

m§§mvjqhq§,

lm x~wl«ªw§

lm §m« vü·mt lm lm§mv·wt·qumvªw

qvªm~vhjqwvht,

ª~qhtqÇhlw§

umlqlh§

lh§ nw~ôh§

h hxtqjhôów

z«m §m «u ª~hªhumvªw

jhlw lm nw~uh

Mvªmo~hlw

w§ xhü§m§

lw x~7x~qw

tqohlh

M·mt lm lm§mv·wt·qumvªw

h~o«umvªhlw

n~hohumvªhlh

mu lm§mv·wt·qumvªw/

h m§ªh§ lmuhvlh§,

Th~h m§ªm§ x«q§m§,
jqlhlm

T~wo~huh

mu nh·w~ lh§ mÂxw~ªhô„m§

§&N/hjwvnqhvôh

qvªm~vhjqw.

Ewvj~m.ªhumvªm, w§

mu hto«uh§

m ~mu h,sfzpàm mª «~ hlw § lw§ xhü§m§

~mq·qvlqjh.;

lw jwuó~jqw

mu §m« nh·w~ m w hxm~nmqôwhumvªw

Ewuw ~m§xw§ªh§

t

qvªmo~hlh

~mq·qvlqjh·hu

z«m lm·m~qh

Jm~ht lm T~mnm~úvjqh§

w z«m w§ xhü§m§

z«m §«i § · Mª« q§§m s xw§qôów

vh P lm uhªú~ qh§ x~quh§,
jw nmj«vlh

T~quh§,

mu lm§mv·wt·qumvªw

lm

qvl«§ª~qhtqÇhlw§,

m§

z«m w§ xhü§m§
m xwtüªqjh§

§m~ xwvlm~hlh§

m g ·qoqtívjqh

mu lm§mv
hr«lh~

xh~h

xw~ jm~ªh§

qvªm~vhjqwvhq§

m h

jwo

lq·m~

wi~qohô„m§/

U«hvªw

h z«m§ªhw

lw §q§ªmuh

om~ht lm x~mnm~úvjqh§,

hxm§h~ lm

z«m h§ uh~omv§

ªh~qnê~qh§

x~mnm~mvjqh§

lm§mv·wt·qumvªw

m~hux~mnnqqwvhlh§

ªm§ lh jtê«§«th

lh vhôów uhq§

vhw hjmqªh·hu

vmvp«uh

~úvjqh§

h w«ª~w§

ªmjqxhlh§,

2

lh um§uh

xm~xmjªq·h,

lw§ x~wl«ªw§,

lh qvnthôów,

~mhtq§ªqjhumvªm

lw§ x~wl«ªw§

jwvjm§§„m§

.
hv

iê§qjw§

z[J h z«m§ªów

m§ªh·h

tqohlh

mu lm§mv·wt·qumvªw,

Wmo«vlw
h§ ·hvªhomv§
ôów x~wl«ªq·h,

w§

vü·mq§

jwuxh~hªq·h§

qôów lm §m«§ x~wl«ªw§

x~witmuh

lw nqvhv.

lw Rw~ªm
lw§

jwv§q.
x~môw§

lh ª~hv§nw~uhôów

h z«m§ªów

j«rh§ mjwvwuqh§

lm§

lm qvl«§ª~qh23Çà
lmxmvlqhu

lw§ xhüWGW

tm§§m lqêtwow

St

lh

mÂ.

Mvªmo~àlw

mu lm§mv·wt·qumvªw/

mu z«m

ª~hv§nw~uh
vm§§m

m vh lq§ª~qi«

§m~ x~q·qtmoqhlh/

Tw~ w«.

w« lq§j~quqvhª•~qh§

jwv§ªq.

ª/m~vh j h0uvhP m «uh xm~lh lm ~mj«~§w§/

lm §«~lw§,
Ewu«u,

lm

mu lm§m~·wt·qumvªw

vh j1um~jqhtqÇhôhw

ljnm~mvjqhq§

d jwvjw~~úvjqh

mu «u jwvªmÂªw

h§ xw§§qiqtqlhlm§

lm ih§m v61 lm·m~qh

ª~w thlw, ªwlh§ h§ x~éªqjh§

lm «u I«vlw

h §wt«ôów

w§ xhü§m§

qvl«§ª~qhtqÇhlw§,

tquqªh·hu

h xh~ªqjqxhôów

lwvw lw T~So~huh

«u umjhvq§uw

x~quh§/

h§§qu jw~vw vw ª~hv§xw~ªm,

ª«qhu humhôh§

z«m §m ªw~vh~qh

lh qv§ªhiqtqlhlm

hw

~mj«§h

lm lmªm~uqvh

xw~ §«h ·mÇ §m tqoh·h

lm uhªõ~qh§

lm§mv·wt·qlw§

nw§§m «u mtmumvªw

Fm «u uwlw om~ht,

ôów lw§ xhü§m§

xht§m§

xmtw§ xhq

om~ht lm x~mnm

xw~ mtm, jm~ªh§

h~o«umvªhvlw

z«m

h j~qhôàw

qvl«§ª~qhtqÇhlw§

lw §q§ªmuh

w§ xhü§m§

lq~mªh

ªm§ x~wl«ªw§,

x~wjm§§w,

lmjw~~mv.

x~wxw§ªh§

h§§qu jw~vw vhw hjmqªh·hu

jwuxmv§hª•~qw/

xw~ªhôów

jwuxmv§hª•~qh§

mà

mªj/

ôhw lw x~môw

lm~h·hu

w§ xhü§m§

ªh~qnê~qh§

w§ xhq§m§

jw~vw h huxtqhôów

·hu h qlõqh lm z«m h qvlmÂhôów

jqhumvªw

~ml«ô„m§

nh·w~mjqlh,

x~w «ªw§ vhw jwim~ªw§

Fmvª~w

xm~uhvmvªm

xmth§

lh§ umlqlh§

§m§ mu lm§mv·wt·qumvªw,

z«m imvmnqjqh·hu

«u Jvqjw hjw~lw

ih§ªhvªm

lh Qhªà~qh§
'48(

uwlm§ªw,
T~quh§,

nqjw« m§ªhimtmjqlw;

z«m quxtqª ·h w hihv.
~mq·qvlqjhll

xmtw§

Rh Ewuq§§ów

lm Gvm~oqh,

lw§ 2: m~h jwv§ªqª«tlw
lw§ xht§m§
xht§m§

mvª~m

w z«m

h z«m§ªhw

Ew~vw lmjw~~úvjqh,

h «~vh ~m·htw~qÇhôhw

§qlw §mux~m
§qovqnqjh·h

lh mvm~oqh

ªwlh xwttªqjh

lh h «~vh ~mlq§ª~qi«qôów

jh/

ph·qhu

mu lm§mv·wt·qumvªw,

lh h~o«umvªhôów

qlõqh lm z«m h§ vmjm§§qlhlm§

qvl«§ª~qhtqÇhlw§

vmjm§§ê~qh
ªw/

xmth

w jmvª~w

lh§ uhªõ~qh§

mvm~oõªqjh§

«~vh ~mthôów

mvm~oõªqjh

x~quh§

o~«xw

§hªq§nmqªh§

m h z«m§ªów

om~ht lh§ nhjqtqlhlm§

lw

lw

xmtw§
lq~mªh

m

lm§mv·wt·qumv

lm·qh m§ªh~

lh mjwvwuqh

h§§wjqh
u«vlqht,

m g ª~hv§nm~úvjqh

ªmjvwt•oà

'49(

Ctõu
i~hvom~

lw uhq§,

h z«m§ªów

ªwlh§ h§ nw~uh§ lm mvm~oqh,

w« xwªmvjqhq§,

lq§xwvt·mq§

ªw m vów §wumvªm

v«jtmh~,

C xh~ªq~
jwv·m~ªm~hu
mvm~oqh
jqwvhq§,
vm~oqh

w z«m quxtqjh·h

hªõ hz«mtm

lw§ xhq§m§

w jmvª~w

lw Rw~ªm

§wi~m h mjwvwuqh

u«vlqht/

Rh Ewvnm~úvjqh
lm§mv·wt·qlw§

xht§m§

mu lm§mv·wN·qujvªw,

lh qvlmÂhôów,
nw~vmjqlw§

mvnhªqÇh~

h quxw~ªívjqh

hi~q« vw·h§ xm~§xmjªq·h§

,

n«vjqwvh~

xhM.

xh~ªqj«thG

lw xmª~•tmw

§m

m w ªm~vh

lh

vw§ nw~w§ qvªm~và
w quxhjªw

lw xmª~•tmw

lm vmowjqhôów

z«m §m x/~wªN«vphu lmnmvlm~

lm §«h§ mÂxw~ªhô„m§

z«m lm·m~qh

x~m§mvªm§

'4:(

qvl«§ª~qhtqÇhlw§,

ªmvªh·hu

lm Th~q§,

xhq§m§

lm·qh h.

xh~h w§

lm mvm~oqh,

lm ªwlh§ h§ vmowjqhô„m§

wvlm w§ xht§m§

x~h lh§ ~mjmqªh§

uwumvªw/

w hjm§§w,

lm 2:85, w x~môw m w nw~vmjqumvªw

vh wi§jm§§hw

§m ªw~vw«

lm ªwlh§ h§ w~qomv§,

h nwvªm§ htªm~vhªq·h§

·mlhlh§

lm mvm~oqh

h twvow x~hÇw xh~h w u«vlw mu §m« jwvr«v.

w xmª~•tmw,

§m§ mu lm§mv·wt·qumvªw,
umvªm

lw nw~vmjqumvªw

lm mvm~oqh

lh

&m.

xh~h w§
xh~h

w§

w xwlm~ lm jwu

hª~h·õ§

lw umjhvq§uw

h x« ~ Pü~&lw§ lhlw§ m Pv m
w zztfeul

§

xm Pw§ xh q§m§ mu mtm§jv ·w 8 ·q uw v)w vwi ~w ;<
d30"3§
puxw~ª fejuz.q 0

C h~o«~vmvªhôhw lm§ªm§

xhq§m§

ih§mh·h

vw nhªw lm z«m h§

jw vi mj plh h lm xw P~ · () vàqw l «~v ~ N
k0
»éá uh P§ lw z«
i

w z«m ªw~vh·h

«~omvªm

h x~wj«~h

lm vw·h§

~m§m~·h§

·qvªm h ª~qvªh hvw§,

nwvªm§ lm '+',()&a%'*

w vM·mt

jw~~mvªm

lw§ x~môw§

~h h quxtmumvªhôów
~qh «uh o~hvlm

lw xmª~•tmw,

vhw ph·m~qh

lm vw·h§ xm§z«q§h§

qv§ªhiqtqlhlm/

~mj«~§w§

§«nqjqmvªm§

vh ê~mh mvm~oõªqjh,

C qvlmÂhôów

wimlmjqh,

xà

w z«m j~qh

xw~ªhvªw,

h

.'

lwq§ wirmªq·w§;
~m§o«h~lh~

w§ qvªm~m§§m§

lw§ xhü§m§

mu lm§mv·wt·qumvªw

jwvª~h

h qv

nMhôów/
. m§ªqu«th~

w lm§mv·wt·qumvªw

C ~m§xw§ªh

lw§ xhü§m§

uh~ z«m, mu imvmnqjqw
xhü§m§

ªqvphu

·wt·qumvªw

xhq§ § lm ~mj«~§w§
§«h x~wl«ôów
§wi~mª«lw

h «uh wnm~ªh

z«m, um§uw

mnqjqmvªm

xmª~w22nm~w§

vw§ x~qumq~w§

ªmuxw§

·hu h qvlmÂhôhw

rê z«m w§ j«§ªw§

g lmªm~qw~hôów

lm §«h vhª«~mÇh/

h

Rw z«m §m ~mnm~m
umvªw,

quxw~ªhlw~m§

mvm~oõªqjw§,

<6

m zpf uwlqnqjhôów

nqvhvjmq~h
hx~wx~qhlh§
lh§ xwtüªqjh§

j/Làn;/hq§<
w§ G§ªhlw§
vhjqwvht
lqêtwow

lm mvm~oqh,

[vqlw§

x~quh§,

lh§ quxw~ªhô„m§

h§§qu
~mrmqªà

vów

jwuw htmoh·hu

§m
w§ 2:,

q~~zw~ªhlw§ w« é uwlq.

g hr«lh xh~h z«m w§ xhü§m§ mu lm§mv·wt·q

mu t«oh~ lh§ umlqlh§

àW ªmjvwtwoqh§

thlw,

,

'52(

lm xmª~•tmw,

m~v «uh h§§q§ªúvjqh

lm xmª~•tmw

Tw~ w«ª~w

lw§ imv§

w§

nqÂh~ w vq·mt lm

lh§ uhªõ~qh§

j~m§jmvªm§

jhlh ·mÇ uhqw~

lm «u lm§mv .

qvjwux~quq·mq§

lw§ ªm~uw§ lm qvªm~jíuiqw,

uh§ h «uh §wnq§ªqjhôów
m usksâ

lw§ x~môw§

w§

nwvªm§ lm mvm~oqh,

lm·m~qhu

lh ª~hv§qôhw/

ªwlw§

lm oê§ m lm xmª~•tmw/

h vmjm§§qlhlm

hi«vlhvªm§

mu n«vôów lh§ vmjm§§qlhlm§

lm hnq~.

qvªm~vhjqwvht,

oh~hvªqlh

~mjwvpmjmvlw

htªm~vhªq·h§/ '51(

nwq vw §mvªqlw

m mu ªmuxw «ªqt lm vw·h§

jwuw ph·qh~vnmqªw vh z«m§ªów

lm·qhu

lm§mv·wt·qlw§

lm ªwlh h jwu«vlqlhlm

w lq~mqªw

M§§w §qovqnqjh·h

lh§ nwvªm§ lm mvm~oqh

x«lm§§mu

§wt«jqwvh~

x~wxw§ªh§

x~mnm~mvjqht,
hª~h·ú§

xmtw§

2: z«m

lh§ §wjqmlhlm§

jwv§q§ªqhu

h j~qhôów

lw hjm§

u«tªqvhjqwvhq§,

nqvhvjmq~h§

qvªm~vh.

lm «u qv§ªqª«ªw

wvlm, uhq§ «uh ·mÇ, §m x~wl«Çq~qh

mvª~m w Rw~ªm m w W«t/

x~witmuh§

vw nh·w~mjqumvªw

lh§ qv§ªqª«qô„m§

x~wx«vphu

§m«§

.

qvªm~

«u h~~mumlwlm

Gu ªm~uw§ lm ~m§«tªhlw§
w xwvªw uhq§
tw§ xM§m§
I*

twvom m z«m §m jpmow«

lm§mv·wt·qlw§,

Qhªõ~qh§

T~quh§

ªm lw§ xhq§m§
mvm~oqh,

lm·qh

vt·mt lm x~môw§

mvm~oqhà

lwuüvqw

lm
xhà

§wi~m

nqvht lw§ wqªw m~h h

h «u lq~mqªw

lw§ pql~wjh~i«~w§,

xw~

lm jwv§«tªh

z«m, r«vªw jwu h§ oh~hvªqh§

vmjm§§h~qhumvªm

âxm.

Mvªmo~hlw

h hjmqªhôów,

lm «u §q§ªmuh

z«m w wirmªq·w

lm jwv§«tªh

lh

lm «u T~wo~huh

ªm~, jwuw jwvª~hxh~ªqlh,

w z«m uw§ª~h·h

jwvl«Çq~qh

vw lwuüvqw

nwq lm z«m w ~mjwvpmjqumvªw,

lh vmjm§§qlhlm

mu lm§mv·wt·qumvªw,

lm «u umjhvq§uw
umvªw,

jwvj~mªw§,

j~qhôów

lm

nw~vmjq

lm nq§jhtqÇhôów

hªõ mvªów

lw

§wim~hvw

lh

m lw ·htw~

qv.

STGT/

Tw~ w«ª~w
ª~qv§qjw

thlw, h xm~jmxôów

lw§ pql~wjh~i«~w§

ªmuxw lh xw§§qiqtqlhlm
vmjm§§qlhlm
ih§mhlh
lw§ xh~h
jwvª«lw

vw lm§mv·wt·qumvªw

lm §m« m§owªhumvªw,

lh §«i§ªqª«qôów

vw xmª~•tmw,

w wirmªq·w

~mhtqÇh~

vw ªmuxw z«m tpm§ nw§§m vmjm§§ê~qw
Th~h w o~«xw w§ xht§m§

jwv§ªhvªm

~mjwvpmjqumvªw

'rd.Q('~Spql~

z

el

lm·m~qh

lw§, hª~h·õ§

pr

at*

~mnqvhvjqhumvªw/

íÜ~'0

(65)

v.acI

J8

mu ª~wjh,

j

Sé n5vf

r'Q ('arrD`rji-·af0Qba

Sà xht§m§

jpwz«m§

mvm~oõªqjh

qvªm~m§§h

uhq§ hi«vlhvªm§

ªmjvwtwoqh

m m§xà

j~qhF «u

~qªuw

(64)

~àÂªj~vh ªhuiõu
yàl

u

fh zf tj fztl

xmtw§ xhqm§ mu lm§mv·wt·quâvªw

mzvhvjj n5éâê

lm xhü§m§/

w z«m tpm§

z«m tpm§ xm~uqªq§§m

iu s

nwq

lm §«h§ mjwvwuqh§/

lm lm§mv·wt·qumvªw/

§m~ h§§«uqlh

lm hjw~lw§

§mu x~mr«qÇw

,

~m§m~·h

§mu

lm ~mjwv·m~§ów

lm xmª~72mw,

»Üu»âáséÜu l

mvm~oõªqjw

lwq§ o~«xw§

m~h «uh ª~hv§qôów

lm ~mjmim~,

um§uw

G§ªm xwvªw

lm «u lm §m«§ ~mj«~§w§

lm qv·m§ªqumvªw

m h«ªw§«§ªmvªhlw

(•*\

lM·qlh

x~wl«ªw~m§

h xw§§qiqtqlhlm

ôw§ mÂªm~qw~m§

xmtw§

§m« x~wo~huh

hw

§m~qhu

m vhw mvm~oõªqjw§/

lm nw~uh lqnm~mvªm

Th~h w§ qvl«§ª~qhtqÇhlw§,

m, xw~ªhvªw,

lm jwv§«uw

xw~ «uh mu z«m w§ pql~wjh~i«~w§

jwux~mmvlqlw

·h m~h w xtmvw

lw§ xht§m§,

ª~w«Âm w ~mjwvpmjqumvªwlh

lm «uh m§ª~«ª«~h

«§w§ vów §«i§ªqª«ü·mq§

z«m tpm§ xm~uqªq§§m

lh quxw~ªívjqh

t

ª/wlh

qvªm~m§§h

s x~wx ~ n5svâ § u j m umjhvq§uw§

mu Nj§mv·wt·qumvªw

om~:/

lm

umvw§ lj§mv·wt

à w§, jwvª«lw,

·m~qhu §«
m§ªh§
52

h§§qu

jwuw w§ lm mjwvwuqh

lt·qlv§ wnqjq†q§

l

jwtwjhô„m§

w o~«xw lw§ E jwv§qlm~w«

h qlõqh lm «u hi~hvlhumvªw

~ml«Çq~qh

w nt«Âw lm jhxqªhq§

um~jhlw§

m§ªqu«th§§mu
lw~m§

x~q·hlw§

~mvjqht

w z«m quxtqjh·h

lw§ xhü§m§

h hlz«q~q~

2 hjmqªh
vhw

w§ ªqª«tw§

nqvhvjmq~w§

lw§ nqvhvjmq~w§

vów §q§ªqvo«qhu

·htqlhvlw

h§§qu

z«htz«m~

m nhÇmvlw

x~m·htm§jm~

vhvªm§

lw§ nt«Âw§

Rm§§h

0

k

+&),

Sr à í àf

18l

iu ~ i32

h lq§jw~làvjqh

àà z[m, xj~à « o«~xw
nj`

n«hªà~qlW

w /«ujvàw

1:

~mhr«§ªhumvªw

x~quh§
x~môw§

i f zth pu 0

rê z«m w§ um~jh

vh ih§m lm §«h§ nwvªm§,
xh~h w§

xhü§m§

qà

lh STGT

jwuw lmªm~uq

nqvhvjmq~w§

§«§jmªü·mq§

lw xmª~72mw

w

é-»'l

m§ªh·h

lh

h

qv.

qvnth.

nwq x~wn«vlh

vh §«iqlh

lw§

,

x~môw§

w z«m, xh~h w o~«xw lw§ 8F1 m~h

uhv«nhª«~hlw§

lh§ uh · m~ ph ê

ªhuiõu

~mj«.

lm x~wªà

§«rmqªw§

3'E'33
z`SN Jl8â 5éâ v ~wi Siztà

é§ §«h§ w~qomv§

àw§ x~wl«ªw§

lw§ x~môw§

STGT

S o~«xw lw§ 9

lw§ 9, §«h w~qÃju
'~mª~62mw(

x~mnm .

nwq ªwªht/

nqvhvjmq~w§

mu ~mthôów

mu lm§mv.

lm jhxqªht/

lm qv§ª~«umvªwà

k

qv·m§ªq

z«m w§ hªq·w§ lh
hªq·w§

z«m

~mq·qvlqjhôów

lw x~môw lw um~jhlw

w lm§hjw~lw

om~ w \htw~ ~mht lw§ hªq·w§

lh STGT,

m§xmjqht

w§ umjhvq§uw§

z«m§ªów,

xmtw§ xhü§m§

.

lm muqªq~

hqvlh «u ª~hªhumvªw

w§ n«vlw§

lm qv·m§ªqumvªw

§w«.§m h mthiw~hôów

m0Nfedu i

muqªqlw§

lw§ w«ª~w§

ª~hªhumvªw

lm ~mo«htumvªh

hw thlw lm umlqlh§

wnqjqhq§

m§xmjqnqjhumvªm

hjm§.

xw~ xh~ªm l•§ xhq

m z«m jwvl«Çq§§mu

xmtw o~«xw lw§ : z«m jwv§qlm~h·h

vów §m lq§ªqvo«qhu

z«m

lm§mv·wt·qumv

m h h«ªw~qÇhôów

x~q·hlw§

S o~«xw lw§ 2: ~mq·qvlqjh·h

xh~h w§ hªq·w§

rê

«u umtpw~

h §«x~m§§ów

lm§mv·wt·qlw§

w nt«Âw lw§ jhxqªhq§

·wt·qumvªw/

qvªm~vhjqwvhq§

z«m hnmªh·hu m§§m§ um~jhlw§

vw§ um~jhlw§

m hvªq

lh lü·qlh,
mu

h

wnqjqht/

nqvhvjmq~w§

§m§ mu lm§mv·wt·qumvªw,

ªqª«tw§

omvm~htqÇhlw

thlw, w o~«xw lw§ 8F ~mqv·qlqjh·h

Tw~ w«ª~w

ôwm§ ~m§ª~qªq·h§

Gu ~m§xw§ªh

jw~vw qvlm§mrê·mt

vw·w§ xh~h w§ xht§m§

lh h§§q§ªúvjqh

§w hw§ o~hvlm§

m w§ qv§«th~m§,

jwv·m~ªqlh§ mu àwhôów/

x~wl«ªq·h

ªw m w uwvªhvªm

lm mvjth·m

x~quh§

w z«m lm§mvjhlmh·h

w/

vw um~jhlw qvªm~vhjqwvhP

Ewuw h· tqhôów

om~ht lw§ ~ §«tªhlw§

~q§, xwlm.§m

lqÇm~ z«m nw~hu ih§ªhvªm

jm~ªh

w§ z«m ró ph·qhu

nw~uh,

lh Ewvnm~úvjqh

lmjmxjqwvhvªm§

§qlw wiªqlw§

lm

Th.

m ~mxmªq~hu,

mu w«ª~h§

qv§ªívjqh§

lm
qv.

ªm~vhjqwvhq§/

Fm «u uwlw om~ht,
xw~ lq~qoq~

w§ lmihªm§

i~q~ w§ x~qvjqxqw§
jwv€uqjh

qvªm~vhjqwvht,

m§ªm§

[vlqw§,

w§ ·qjqw§

jwv§ªqª«q~hu

·mq§ lm jw~~môów

hª~h·õ§

ôów om~ht
lqlh,

lh§ ~mo~h§

~mrmqªh~hu

hxwvªhlw§

u…ª«w§,

lw rwow lh w~lmu

um~jhlw

hª«hq§/

vów m~hu lmnqjqúvjqh§

m§ª~«ª«~hq§
h§ xh~ªm§
lw ·htw~

lmjw~~mvªm§
lm§qo«4q§"

ho~mohlw

·mt u«vlqht,

lm «uh

0- 0

G§§h
hj~m§jqlh
ª~qhtqÇhlw§

Rm§§h um

m lh vhw.lq§j~quqvhôóà
x~q·qtmoqhlw

mu

imvmnt

xw~ §«h ·mÇ h z«m§.

§m~ jwtwjhlh

mu

ªm~uw§

&Mv«um~w§h§

uh§ w ~m§«tªhlw

lm «uh "qvªm~lmxmvlúvjqh

ª~hv§nw~uhôów
h~iqª~ê~qw

lw

00

lm

vh

-

\tEtSW

h§§quõª~qjh

'55(, q§ªw l1 ll lm§qo«htlhlm

vh x~wl«ôów,

hjmqªh

Th~h mtm§, h§ lmnqjqúvjqh§

ªmuxw~ê~qh§

m lw n«vjqwvhumvªw

ªmuh uwvmªê~qw

kk

vh§ ~mthô„m§

mu

§«§jmªq

mÂq§ªmvªm/

Th~h m§ªm§,

m W«t §• xwlqh

q~~ml«ªq·mP

lm «u twvow x~wj m §§w lmA mÂx Su ~h k hw · qvlw lw xh §§hlw m lm
lq§j~quqvhô„m§

mvjw.

xmtw§ xhM§m§

h xh~ªq~

mjwv€uqjh

lm «u ª~hªhumvªw

mvª~m Rw~ªm

lm

ªmuxw~ê~qw§

lh ~mjqx~wjqlhlm

mu lm§§mv·wt·qumvªw/

ªów lh h§§qumª~qh

. §m uw§ª~h·h

hjqlmvªm§

lm h~~hvrw§

ªwlh§ h§ umlqlh§

jqw lw§ xhq§m§

v«uh ªmvªhªq·h

Ctmuhvph

hxmvh§

m mu vwum lw x~qvjMxqw

m§nw~ôh~hu

é z«ht w v…jtmw uhq§ l«~w &lw o~«.

lw um~jhlw,

lm§mv·wt·qumvªw,

§m

vh ih§m lh qlõqh lm «uh vw·h w~lmu mà

mu ~mthôów

GWªhlw§

xhq§m§,

qvl«§ª~qhtqÇhlw§

xh~h h ê~mh ªõjvqjh,

z«m m§ªh·hu

xw lw§ 9 . Nhxów,
Th~h

w§ xhM§m§

mvª~m

lq§ª~qi«qôów

m jwum~jqhtqÇhôów
j vów mz«qªhªq·w

mu vq

lw

§q§.

qvªm~vhjqwvht/

qvjwuxhªqiqtqlhlm

lh h«§úvjqh
jwv§ªqª«q«

mvª~m w§ mvnwz«m§

lw Rw~ªm m lw W«t,

lm «uh xw § pk hw jwu«u xw~ xh~ªm lw§ xht§m§
«u là§ nhªw~m§

vmowjqhô„m§/ S Juqjwqvªm~m§§m
oqh, uhq§ m§xmjqnqjhumvªm,

uhq§ hª«hvªm§

~mht lm§ªm§
w hjm§§w

xhM§m§

qvl«à

lw n~hjh§§w

m~h h z«m§ªów

é§ nwvªm§ lm uhªõ~qh

là§

lh mvm~&

x~quh

m

h

M
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j~qhôów

lm «u w~ohv§quw

ª~•tmw,

~mj«§hvlw

otwihtqÇhôów
w Rw~ªm

jwv§«tªq·w

z«htz«m~

lh§ z«m§ª„m§

umjhvq§uw

lm qvlmÂhôów

z«m hnmªh·hu

z«m xm~uqªq§§m

h§ ~mthô„m§

mjwv€uqjh§

«u

/mvª~m

m W«t/

Fm§§h

nw~uh, h Ewvnm~úvjqh

z«m w§ xhü§m§
lm u«lhvôh
lq~môów

qvl«§ª~qhtqÇhlw§

m§ª~«ª«~ht

lm Th~q§ uw§ª~w«

ªqvphu

z«m jwvl«Çq§§m

§m§§hw lh [REXCF,

r«vpw lm/2:8:,

nw~ªhtmjm«

«~vh hx~wÂquhôów
mÂª~muhumvªm
lm§mrhlh

·h§ªh

otwiht/
C~«§ph

nqvhvjmq~h

C 5h/ Ewvnm~úvjqh
'Vmx…itqjh

xh~hôhw

óâ[REXCF

o~h·m,

[vqlh lh XhvÇívqh(
\ , uw§ª~h·h

jqwvht

xh~h â Fm§mv·wt·qumvªw,

[vqlh§

mu 2:81, lmvª~w

tvwxjàhvPm/

hxm§h~ lm z«m §«h homvlà
lh vw·h w~lmu
lm

lm§mv·wt·qlw§/

jh~hjªm~qÇhlh

nh·w~mjqh

mu nm·m~mq~w

jwu jth~mÇh

xw~

w ªqxw lm mvnwz«m

lm 2:8: jwuw

lwq§ h§xmjªw§

vh C§§muitõqh

lmjhlh

mu

x~mà

lw x~witmuh/

lw W«t, C G§ª~hªõoqh

hlwªhlh

lh §mo«vlh

lm

lw J~«xw lw§ 88, ~mhtqÇhlh

Fw xwvªw lm ·q§ªh lw§ xhq§J§

u àtà«h(

lh§ ªmvªhªq·h§

lm§§m uwumvªw,

Qqvq§ªm~qht

mu

jw~vw ªhuiõu x~witmuh§

xhü§m§

qvªm~vhjqwvht
mÂª~muhumvªm

vh

'Iqtqxqvh§(

vów §• w§ ªmuh§ m§§mvjqhq§

·qªht xh~h w§ x~•x~qw§

x~wxw§ªh

q~~m·m~§t·mt

mu Qhvqth

lm n~hjh§§w

mu lm§mv·wt·qumvªw,

C jwvr«vª«~h
«~vh j~q§m

~mhtqÇhlh

h §mv§hôów

qvjt«th,

z«htz«m~

qvªm~vhjqwvht/

uhqw~ mvª~m w§ lwq§ itwjw§,

xmtw§ xht§m§

quxw~ªívjqh

mu hjmqªh~

h§ lànqj«tlhlm§

h «u x~wo~m§§w

lm «~vh vw·h w~lmu mjwv€uqjh

CWh/

ph·qh

§wi~m w x~môw lw 5ãc

qvªm~vhjqwvht

Mvªm~vh

Jm~ht lh§ Rhô„m§

xh~h w lm§mv·wt·qumvªw,

!N«~hvªà w§ ª~ú§ x~qumq~w§

§m

hvw§ lw xm~üw.

(

lw, w j~m§jqumvªw
vw§

xê2§m§

jl

mjwv€uqjw

lw Xm~jmq~w

uúlth m htªh ~mvlh,

Q«vlw

hjmvª«hvlw

E

ph·qh

jwvjmvª~hlw

w§ jwvª~h§ªm§

m h§

jwv

§m ph·qhu

uw§

ª~hlqà7má pl tptm~qw~ lw x~•x~qw itwjw/

Fw xwvªw lm ·q§ªh lw§ xhü§m§

lw Rw~ªm,

m§ªm§
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ª~hlw

qvjhxhÇm§

lm xhohumvªw,
j~m§jmvªm

lm jwvª~wth~

w lm§mz«qtti~qw

§m« xm~§q§ªmvªm

x~wªmjqwvq§uw

j~€vqjw

vt·mt lm qvnthôów

lm §m«§ um~jhlw§,

lm §m«

ihthvôw

m lm§mux~mow

"ª~hv§nm~qvlw

m

lm§§h

w

nw~uà

.,

xh~h w§ xht§m§
ª~«ª«~ht

mu lm§mv·wt·qumvªw,

lm §«h x~wl«ôów

â lwj«umvªw
w~lmu

mjwv€uqjh

qvr«§ªh

lwuõ§ªqjh/

lm C~«§ph

u«vlqht

m§ª~«ª«~ht"

ªw§ qvªm~~mthjqwvhlw§,

m ~mz«m~qh

mnmªq·w

lm jhlh vhôhw §wi~m §m«§ x~•x~qw§

xhôw lm lmjq§ów
umvªw/

x~3

m mv·wt·qh

qvªm~vhjqwvhq§,

z«m qvjt«q§§m,

lq·m~§w§

~mj«~§w§

mtmumv.

lh x~wl«ôów,

vw xhl~ów

mvª~m w«ª~h§

vh ê~mh qvªm~vhjqwvht

thlw, z«m w jwvjmq

vw xhl~ów

u«lhvôh§

lh

«uh ~mm§ª~«ª«~hôów

m/jh jwuxtmÂw

jwuw ª~hv§nw~uhô„m§

w n~hjh§§w

lm

xw~ w«ª~w

m lh§ ª~wjh§

qv§ªqª«jqwvht

m§

à"Nwwl§z«m, htõu

Vmjwvpmjqh,

jwv§«uw

uh~jw

jth~humvªm

lm§lm D~mªªwv

qvmnqjqmvªm

n«vlh lm §m«§ n«vlhumvªw§/

lm hr«§ªhumvªw

'57(

mÂxtqjqªh·h

mÂq§ªmvªm

m~h jwv§qlm~hlh

ªw lm "u«lhvôh

h§ lqnqj«tlhlm§

lw

jwvª~wtm

m j~qhôów

jwq§h§,

xh~h w§ xht§m§

lw

lm

«u

«u uhqw~ m§.

mu lm§mv·wt·q

.
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Fm «u uwlw om~ht, w T~wo~huh
w§ x~qvjqxqw§,
v€uqjh§
ªm~mu,

h§ ~hqÇm§

qvªm~vhjqwvhq§
lm hto«uh

mjwvwuqh

vh§ ê~mh§

nw~uh,

§m~·q~

,

h§ ~mthô„m§

m nqvhvjmq~h,

"hl pwwj" é§ vw·h§

h h Pz«uh §

vhw ph·qhu

lm §«xw~ªm

z«m ow·m~vh·hu

jwum~jqht

§m hlhxªhlw

u«vlqht m §m hjwuwlhlw

mu lm§mv·wt·qumvªw
x«lm§§mu

m h§ vw~uh§

lw J~«xw lw§ 88 jwv§qlm~h·h/z«m

hxm§h~

nq~um hw x~wjm§§w

lm

ih§m§

h§ vmjm§§qlhlm§

§qlw hqvlh

mjw.

lw§

~mm§ª~«ª«~hlh§

lh
xh S~m§

xh~h

lm lm§mv·wt·qumvªw

/z«m
lw§

xh/t§m§ lw W«t /

0k
Fmvª~w

lm§§h xm~§xmjªq·h,

ª~hM lh m§ª~hªàoqh

lh§ Rhô„m§

lw jwvªmÂ ªw lh Xm~jmq~h
umvªhôów
uqjh

lw T~wo~huh

w§ 88 ~mjwumvlh·hu

[vqlh§

Fõj,tl«/ãlÜ *'-

z«m w xwvªwà

xh~h w Fm§mv·wt·qumvªw,

lmvª~w

w Fm §mv·w M· qu v ªw, nw§§m h quxtà

xh~h w m§ªhimtmjqumvªw

lm «uh vw·h S~lmu Gjwv€.

Mvªm~tthqjwvht z«m mÂtot~;t,jwuw ~mz«m~qumvªw

iªt§/q,jw,
h xh~ªqjqxà

ôhw mnmªq·h
hxtqjhôów
wxm~hôów

m xtmvh lw§ xhü§m§

lm ªwlh§

h§ lmjq§„m§

mjwv€uqjh

Cxm§h~
~mhtqÇw«

vh§ ê~mh§ lw lm§mv·wt·qumvªw

lm «u xm~üwlw

lm qvªmv§h

mu «u jtquh lm z~hvlm
xmtw hjw~lw

jqh ~mnm~mvªm

hw§ mtmumvªw§

lw vh [REXCF

M\/

n«vlhumvªhq§

Ewu mnmqªw
ªw z«m lq§x«§m§§m
vw§ um~jhlw§

umlqlh§

z«m m§ªh·hu,

qvqjqhq§

ôw§ lw§ x~wl«ªw§

m xh~h nw~u«fh~

lm ih§m

ª/Pjh~vm
vª/m mÂjt«ülh

m§ªhimtmjq.

ªmuxw,

g xwtüªqjh

j~qh.
h§ wxà

lm x~wl«à

00

h§

nqjw« twvom lm «u qv§ª~«umà
xh~h qvªm~·q~

àwtüªqjh§

~mht hª~h·õ§

lq~mªhumvªm

z«m nw§§mu

lh§ uhªõ~qh§

x~quh§/

lh qvlmÂhôów

§wi~m w§ x~ wl «ª/w§ uhv«nhª«~hlw§

lw hjw~lw

h

mu lm§mv·wt·qumvªw/

§«nqjqmvªm

lw xwlm~ lm jwux~h

Ewvnm~úv

twvom lm jw~~m§xwvlm~

twvom lw z«m «um vw·h m§ªq2/iqtqÇhôUv 'fv§ x~môw§
C x~m§m~·hôów

lh

tqvph§,

hw um§uw

~mnm~mvªm§

mvjwvª~hlh

lm h«ªw~qlhlm

x~wltªw~j§

«u o~hvlm§

§m

vm«ª~htqÇh

lw I«vlw Ewu«u,

jwvª«lw,

lw§ xhü§m§

h §wt«ôów

h [REXCF,

lh him~ª«~h

z«m nqvhvjqh~qh,

m w«ª~h§

umlqlh§

x~mxh~hôhw,

vh ·õ§xm~h

S hjw~lw m§ªhimtmjqh,

lm m§ªwjhomu

~mq·qvlqjhô„m§

m

m lh jw.

n~«§ª~hôów m quxhjqúvjqh,

wiªqlw

ôów lm «~vh vw·h qv§ªqª«qôów

ªw§ iê§qjw§,

vh nw~u«thôów

qvªm~vhjqwvht/

lw, mu xh~ªm,

~hôwm§

mu lm§mv·wt·qumvªw

lw§

x~m.

nwq §q§ªmuh

xw~ ªmuw~ lm z«m nw§§m hxtqjhlh

hw§ x~à

ôw§ lw xmª~•tmw/

Fm§§h

nw~uh, h§ xm~§xmjªq·h§

lm «~vh u«lhvôh

~mht vh m§ª~«ª«

N

~h *)

jwuõ~jqw

qvªm~vhjqwvht

lm z«m h jwv·wjhôów
Rhôwm§
«~< "j

h

[vqlh§
i

lm «uh §m§§ów

xh~h how§ªw

C G§ª~hªõoqh

Ri~ªõ

m§xmjqht

lh C§§muitõqh

lm 2:91, lmuwv§ª~w«

Pwzw & mv í ~m w Rw~ªm

vh mÂq§ªúvjqh

nw~hu uhq§ «~vh ·mÇ n~«§ª~hlh§,

lm «u lm§mz«qtüi~qw

m h§ lw W« , ªw~vhvlw

m§ªh§

Jtªquh§

ªwªhtumvªm

n«vlhumvªhàh

m§ª~«ª«~ht

Jm~ht

z«m h§ m§xm~hvôh§

m w W«t v61 m§ªh·hu

xh~h w§ hvw§ wqªmvªh

hxm§h~

lm

m§owªhlh§/

§m« lq§j«~§w

mvª~m h§ mjwvwuqh§

mÂª~muhumvªm

lh§

lw

·«tvm~ê·mq§

hw§ nhªw~m§
lhlm

mÂªm~vw§

qvªm~vhjqwvht

jwvr«vª«~hq§/

§m jwux~wumªqh

xqlw lm «uh vw·h S~lmu Gjwv€uqjh
xhôw xh~h «u h·hvôw
umvªm

lhz«mtm§

mjwv€uqjw

umvw§

§m hx~m§mvªh·hu

wxw§ªh§/
lm·qh

Q«vlqht

jwwxm~hôhw

lw§ xht§m§

é z«m§ªíw

lw Xm~jmq~w

h§§mo«~h~

ih§ªhvªm

qvªm~vhjqwvht,
qvªmo~hlh

Jtwihq§,

jmvª~htqÇh~

·qhu vh§ ·ê~qh§

lmvª~w

lw uh~jw

m§xmjqhtqÇhlh§/

jh«§hlw~m§

§qiqtqlhlm

Th~h w§ xht§m§
vmq~h lqnm~mvªm/
vw§ imvmntjqw§
lmnqvqôów
·how§

Qm§uw

lhvlw

h xm~jmim~,

m§ªh·hu

w§ h~~hvrw§

z«m§ªów

lh jmvª~htqÇhôhw

vh umlqlh

·q·mvlw,

z«m, mu ªm~uw§

~mª•~qjw§,

jwvj~mªw§,

jwu jth~mÇh,

qv§ªqª«jqwvhq§

mjwv7uqjh

lm ~mthô„m§/

§m jwtwjh·h
mtm§

§«h lmªm~uqvhôów

m~h ·q§ªh

z«m w§ x~witmuh§

uh.

vw uwumvªw

lh

j«qlhlw§w§

lm lmqÂh~

lmjq§•~qw§/
jwu

lm

qv§q§ªq§§mu

mtm§ §m uw§ª~h·hu

m w§ x~wjm§§w§

w§

lhvlw h§§qqv xw§.

m otwihtqÇhvªm,

lh§ vmowjqhôwm§

mu z«m jwv§qlm~h·hu

w §«i.lm§mv·wt.

lm «u vw·w §q§ªmuh

qvªmo~hl«

l

lm§mv·wt

m xh~h z«m §m qvlmvªqnqjh§§mu

h z«m§ªów

lm x~wjmlqumvªw§

Ewvnm

m otwiht xm~ut

h §qª«hôów

lm§mv·wt·qlw§,

lm «uh ·q§àw

hw lm

[vqlh§

z«m §m

vh t«ªh jwvª~h

lw jhw§ z«m §m m§ªh·h

xh~h w m§ªhimtmjqumvªw

lm·m~qhu

lm «uh

qvªmo~hlh

xh~h z«m §m hx~mmvlm§§m

x~witmuh§

lh
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·qumvªw

jwuw «uh ªwªhtqlhlm

Jm~ht

vw jhuxw

lh§ Rhô„m§

vmowjqhô„m§

lm j«~ªw x~hÇw

qvªm~vhjqwvht

q

h j~qhôów

ªqh q~ htõu lm umlqlh§
m§xhôw

/um§uw

lm ªwlw§ w§ ªmuh§ ~mnm~mvªm§

Th~h w o~«xw lw§ 88, «uh hiw~lhomu

m hi~qh

hªõ

wvlm w§ x~wjmlqumvªw§

ªwlh§ h§ w«ª~h§

hoúvjqh§

w§ lwq§

lh C§§muitõqh

lm vmowjqhôwm§

Th~h q§§w, w o~«xw x~wx«vph

lm Rmowjqhôwm§

z«m lm·m~qh

m§

m§xmjqht

otwihq§,

lqnm~mvªm§,

m§xmjqht

lm «uh vw·h ~wlhlh

«uh hiw~lhomu

§mv·wt·qumvªw/

~h

m hi~q§§m

Q«vlw,

lh§ vmowjqhô„m§

jwu xw§qôwm§

w jwumôw

mjwv€uqjh

w m§ªhimtmjqumvªw

z«m mv·wt·m§§m

Th~h w o~«xw lw§ 88, h §m§§ów

uh~jh~

~úvjqh

h qux«t§qwvh~

ªwlh h jwu«vq.

h·hvôhlw§/

Rw z«m §m ~mnm~m
itwjw§

Ewuw lmjw~~úvjqh,

m

jwuw
C

~mªqjúvjqh,

z«m ªm~qhu z«m

hiw~

lh~ m~hu lm ªht uwlw
lw/

-

G um§uw

ªõjvqjw§

z«m w§ ow·m~vw§

ªm§ hw nw~w lm Rw·h bw~s,
h h«ªwvwuqh

lh§ lq·m~§h§

lw w J~«xw

xh~ªqjqxhôów

m w§ xhü§m§

hoúvjqh§

z«m w§ ohvpw§

ô„m§ lw§ x~môw§
«u wirmªq·w,

lm·m~qhu

~w§h lw§ x~qvjtàqw§

hªõ vm§uw

Fm§§h

w«ª~w

m h h«ªw~qlhlm

mÂm~jtjqw

qvªmo~hôów
§m~ nmqªh§/
lh Ctmuhvph

§m vmoh·hu

C xh~ªq~
Imlm~ht

xhq§m§,

w« lh§ nt«ª«h

h x~m§m~·hôów

vmohvlw.§m

Ewvª«lw,

ªmvªhªq·h§

Rw~ªm.W«t

«~omvªm

w§ ow·m~vw§

lh C«§ª~êtqh

§m x«§m~hu

qvªm~m§§hlw§

xh~h

x~wxw~

vh z«m§ªów

tquqªh~

w
mu

lm «uh uhqw~
z

mÂ.jphvjmtm~

lm §m

mvª~m

lm hjw~lw

z«m ph·qhu

jwvªqv«h~hu

vh§ ~mthô„m§

lm xhq§m§,

lm

w J~«

m h jwv·m~ªú.Mh§

D&~hvl · 0 '62( wvlm w

h vmjm§§qlhl

lmtm§,

/

ªmvªh~

w§ h§§«vªw§

uhq§

hto«v§

lm§mv·wt·qlw§

otwihq§

lh§ vmowjqhô„m§

w§ lwq§ itwjw§

~qo3/

mu lm §mv·w P· Pum~~ªw ,

«uh ~ /«v da»â lw uh P§ htªw vt· 2 xh~h lq§j«ªq~

mvª~m w§ xht§m§

q§ªw jwuw

lh üvlqh z«m ~mx~m§mvªh·h

lh§ vmowjqhô„m§

jwtwjh·h

l0au1u

lw§

P,l§ªh·h xh~h hi~q~ w§ um~jhlw§

w lw§ xht§m§

lw vmthª•~qw

lw

lm§mv·wt·!

h hjmqªh~

lw ESMXBqªmm §m x~wx«vphu

m jmvª~htqÇhôów

m §«h

§wi «u lq§j«~

lh xhth·~h à~wªmjqwvq§ul&

(: V)

«u jwv

mvª~w w§ xhq§m§

lh qvnthôhw

xh~ªm lw§ xht§m§

lm ~mª•~qjh/

§mo«à

[vqlh§

lh§ mÂxw~ªhô„m§

Tú~h m§ªm§

lh lmtmohôów

lh§ ~m«vqwm§

j~qhvlw

jwu jth~mÇh,

mu lm§mv·j.t·qumvªw,

xw lw§ 88, m~h z«m h uhqw~

htjhvjm

m§ªh·hu

Wm xw~ «u thlw w§ xhü§m§

h mÂq§ªàvjqh

jwu h lmjth~hôów

xh~ªqjqxhlw

hxh~mjqhu

xw~ w«ª~w

nw~uh, h jwv·qjô

humhôh~qh

Fm§§m uwlw,

h§ lq·m~oúvjqh§

lw tq·~m.jwum~jqw

hw§ xht§m§

mtm§,

vh§ Rhô„m§

§m~ x~wªmoqlw§

vmowj;Phlw/

jwuxmªmà
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x~w·mvqmvªm§

lm um~jhlw,

um§uw

lm§mv·wt·qlw§

§mo«vlw

qvl«àª~qhtqÇhlw§

lm jwwxm~hôów/

m§xmjqhtqÇh.

x~wnq§§qwvhq§

m§xmjqhtqÇhlh§/

§«i§ªhvªq·w§,

mu lm§mv·wt·qumvªw

hjw~lw

h jmvª~htqÇhôów,

lw W«t ªhuiõu

§w hxh~mvªmumvªm

h h§§«uq~

uhvlh~

mu nw~w§ m§xmjqhtqÇhlw§/

lwà hluqªqhu

«u ª~hªhumvªw

mvª~m h hôów lw§ ow·m~vw§

Gu ªm~uw§
Rw~ªm

x«lm§§mu

lw§ 88, w§ xht§m§

ntqªw h~ªqnqjqht

z«m mÂqoqhu

w~ohvqÇhà
x~mumvªm§
lw QõÂqjw

«uh ~m«vqów

lh§ u«lhvôh§

m

lm j…x«th
otwihq§/

Gu vw·mui~w

m uh~ôw

~mhtqÇh~hu.§m

h§ hw vt·mt lm Qqvq§ª~w§

l0n0

00

V Ewvnm~úvjqh

·mt lm Epmnm§

lm Vmthô7m§

m lm Jw·m~vw,

2:92 vh jqlhlm lm Ehvj…u,

lmxwq§

lm «u ª~hihtpw

ªhlw§ [vqlw§,
C«§ª~êtqh,
vmÇ«mth,

~mx~m§mvªhvlw
J«qhFh,

L

Ww·qõªqjh,

Nhxów,

m M«ow§tê·qh,

lm «uh u«lhvôh

qvªm~vhjqwvht
xwªúvjqh§

w jh~êªm~

jwu

vh§ ~mo~h§

m§xmjqhtumvªm

lm j~q§m z lmnmvlqhu

jwum~jqhà, lmvª~w

x~.ªqjh,

lw Rw~ªm

qvªm~vh§

lm «u z«hl~w

lw QhG

mu lm§mv·wt

xh§§h·hu

qvªm~vw

xw~

htªhumvªm

jwu w§ xhü§m§
lm§ªm§

lw

xhü§m§/

z«m lmnqvqhu

w rwow

hxm§h~

w§ G§ªhlw§
umlqlh§

lm z«m

[vqlw§,
ªm~hxú«ª!

vmwtqim~ht,

umlqlh;q x~wªmjqwvq§ªh§

S\

\à

§wjqhtq§ªh/

jhlh ·mÇ uhq§ «~omvªm,

jhxqªhtq§ªh§,

m§ª~«ª«~ht

jh§ lm hr«§ªhumvªw
jwvª~hlqÇrN2vN

xh~mjqh

D~h§qt,

m

o~h·m xh~h h mjwvU

§«h§ ~mthô„m§

mjwv€uqjh§

Ehvhlê

Ew§ªh

w itwjw

m xw~ «u x~wjm§§w

m h§ jwvltô„m§

QõÂqjw,

Dhvothlm§p,

qvl«§ª~qhtqÇhlw§

Q«vlw

m,

W«õjqh,

lm§mv·wt·qlw§,

w§ xhü§m§

C vmjm§§qlhlm

vmoh·hu

I~hvôh,

§m~qhumvªm

w~ohvqÇà

nqjw« h§§qu Umnqvqlh;G§

z«hvlw

z«m hªqvoqh

lm

tquqªhlw

~mx~m§mvªh~ªlw w§ xhü§m§

Epqvh

j~q§m lm ~mjm§§hw

lh x~wx~qh

§m~qh

§m lm« mu «u uwumvªw

qvnthjqwvê~qw

h§ o~hvlm§

Tw~ ~hÇ„m§

Iqtqxqvh§,

XhvÇívqh,

hw f+,

xh~h w«ª«i~w

lm Ehvj…u

«uh x~wn«vlh

mjwv€uqjw

Wh«lqªh,

lmnqvqªq·h

nwq uh~jhlh

~m«vq61

uqh u«vlqht

àm~jmq~w

C~êiqh

C~oõtqh,

m [vqów

w§ xhü§m§

m h lhªh

Gjwv€uqjh,

h j…x«th

Mvothªm~~h,

x~mxh~hª•~q.

à Ewwxm~hô.w

lm xh~ªqjqxhvªm§

lm §mtmôów,

Ctmuhvph,

nqu, Rqoõ~qh,
·qumvªw

vw QõÂqjw/

z«m w v…um~w

~m«vqwm§

GÂªm~qw~m§

lm Fm§mv·wt·qumvªw

lm G§ªhlw

ôhw, lmjqlq«.§m

h§ x~qumq~h§

z«m

§m

lm §m«§ um~jh.

lw§,

#/
C ~m«vqów

k

·0l vu

MSªqjw tf

xhü§m§

lm Ehvj…u

uml qlh ls

lw Xm~jmq~w

Q«vlw

yà m

ªm·m, xw~ªhvªw,

w§ Epjn -~ lm G§ªhlw

§m x~wx«v

hu lmihªm~

mvª~m w§ xht§m§

~qjw§ lw Rw~ªm

umvªw

'63( x~wn«vlPtumvª« hnmªhlh

lw W«t

rp-

«u jh~àªm~

m âu §«ilm§m

m lm Jw·m~vw§

"x~•x~qh

·wt·qlw§
xmth§

m§§mvjqhtumv
ju

§

jwv·q·úvjqh

m mu lm§mv·wt·q

htªh§ ªhÂh§ lm

r«.
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~w§ vw um~jhlw

qvªm~vhjqwvht

jw§, m§xmjqhtumvªm

00

vh ê~mh lw§ x~wl«ªw§

§qovqnqjh·h

«uh ·wvªhlm

W«t& lqhvªm

lw lm§qvªm~m§§m

xh~ lm ~m«vq„m§
lw

xwttªqjh

ho~qjwth§/

Fm§§h

nw~uh,

lw x~m§qlmvªm

jwu w itwjw

h§ lq§j«§§„m§

lm Ehvj…u

vów ªq·m~hu

~qhumvªm,

vw thvàhumvªw

~h w§ xhq§m§

x~qvjqxht

SR[ m§ªh·hu

z«m§ª„m§

Rw~ªm.;.

lm xh~ªqj!
Q«v

mjwv7uqjh§

lh Ewvnm~úvjqh

m §m jwvjmvª~h~hu,
otwihq§

mu "«u mÂhum

x~qw~qªà

z«m §m ª~hl«Çqhu,

qvªmo~hlw

qvªm~vhjqwvhq§,

x!

m hi~hvomvªm

ªmvlw jwuw

Jm~ht lh§ Rhô„m§

m lmuwj~êªqjw

nw~w

2

`

[vqlh§,

wvlm ªwlw§ w§ xhq§m§

h m§§h ªm§m hto«v§

jwuxh~ªqumvªhtqÇhlw

qvªm~vhjqwvht

lw§ •~oów§

tqÇhlw§,

xht§m§

z«m mÂjt«th

m x~moh·hu

mu z«m lmªqvphu

m§xmjqhtqÇhlw§,

m§xmjqhtumvªm

w~ohw

umui~w§

xmtw§ G§ªhlw§

lh

ªhuiõu

nqÇm§§mu
jwuw

vw§
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qvl«§ª~qh

mvjwvª~h·h

~m§q§

z«m jwv§qlm~h·hu

jwuw x~qvjMxqw

lm wiªmvôhw

vw Dhvjw Q«vlqht

~ml«Çqh

z«m

lm

«u

w §mvªqlw
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à§ªh ªm§m lq§ªqvo«qh,
xw§ lm xhq§m§<

§m

xmtw§ xhq§m§

[vqlw§,

lmnmv.

m§ª~«ª«~ht

qvjwvªm§ªê·mt,

mu lm§mv·wt·qumvªw

·wt«um uh/qw~w« ~~mvw~lm mux~õ§ªquw§
c

«uh ·q§hw

z«m h§ vmowjqhôwm§

«u xwlm~

lm §«h§ mjwvwuqh§

lw "lM Pwzw Rw~ªm.W«t"/

lm§mv·wt·qlw§

IQM, JCXX m Dhvjw Q«vlqht/

xw~ xh~ªm lw§ xht§m§

h jth§§qnqjhôhw

jmvªm

xw~z«m

lw Xm~jmq~w

lw íuiqªw

C ªm§m lm "o~hl«hôhw" , lm§mv·wt·qlh

-

;~q.

~mx~m§mvªhlw§"/

lqhu «u lmihªm
lh mjwvwuqh

ªõjvqjw

h C§§muitõth

xwttªqjw

Gu wxw§qôów

00

Vmhohv

lw§ xhq§m§

lmvª~w

l § vmowjqhô„m§

lm lq§j«§§ów

muqvmvªmumvªm

w~ohvq§uw§

«u jh~êªm~

mu lm§mv·wt·qumvªw,

lh§ x~qvjqxhqv

ªúvjqh

G ªhuiõu

lm "uhvªm~ ·q·w w &Fqêtwow

vwª•~qw

u«tªqthªm~hq§

lw§ xhq§m§

'64( /
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lmvª~w

m xmtw vmwx~wªmjqwvq§uw

w§ mÂxw~ªhlw~m§

lmvª~w

lw Xm~jmq~w

lm xmª~72mw,

'RME&W( j w§ lm lm§mv·wt·qumvªw

Q«vlw,

ª~ú§

o~«.

w§ lm qvl«§ª~qhtqÇhôów

~mthªq·w,

Çm

§mvlw z«m §wumvªm m§

ªm§ …tªquw§

xwlm~qhu

q§ x~m·q§ªw§

xh~h w§ xhü§m§

Fm§§h uhvmq~h,

2

lm§mv·wt·qumvªw

jwvjmvª~h·hu

vh mtquqvhôów

hr«lh h§§q§ªmvjqht
ªm~vhjqwvht

~mthªq·w
lh

. h xh~ªqjqxhôów

xwi~mÇh

lw§ xhü§m§

uw RME& W ,. vh Cuõ~qjh

Phªqvh,

hw ªq~h~.tpm§

m lw§ w«ª~w§

\mvmÇ«mth,

w hjm§§w

h o~hl«hôàw

z«mjmvlw

§m« xwlm~ lm vmowjqhôàw

quxw§§qiqtqªh·h

z«m wj«xh~hu
§wm§/

w~ohvq§uw§,

Fm§§h

lw§ xhü§m§

w§ xht§m§

nw~uh, w

Jm~ht

lm

jwum~jqhq§

m

mu lm§mv·w!

lm§mv·wt·qlw§

mjwv€uqjh

hto«v§

mvn~h.
m m§·h.

lw§

lw Rw~ªm m w§ lw

é§ z«m§ª„m§

·q§h·hu,

z«m

m§o~quqhu

W«t,

lq§j«§
mÂx~m§§h·hu

§wi~mª«lw,

·qh IQM, Dhvjw Q«vlqht

lw Rw~ªm

xwv.

nqvhvjmq~h§

vh xh«ªh lh§

h lmnm§h

mtm·h~

m w«ª~w§
lw

tq·~m

lm Ehvj…u,

§mo«à

'68(

~j§«tªllw

uhq§ mÂx~m§§q·w

lw h h·htqhôów

lw§ xhü§m§

mu lm§mv·wt.qumvªw,

vq§ª~w

J«m~~mq~w,

nwq w lm ht ~ªh~ w§ xhü§m§

Wh~hq·h

m§ªh

lm «uh n~mvªm,

mu lm§mv·wt·qumvªw,

lh x~êªqjh

lm um~jhlw /

lw Wq§ªmuh

xw~ªhvªw,

quxw~ªívjqh

lw &t&m~jm~qwQ«vlw,

mvz«hvªw

rwow lh§ nw~ôh§

uw§ª~w«,

mvª~m w§ àhü§m§

«u t«oh~ lm mÂª~muh

w§ nqvhvjqhumvªw§

qv

w "lqêtwow Rw~ªm.W«t"/

hj~m§jmvªh~ w§ ~mnm~mvªm§

«uh ·q§àw smÃvm§qhvh

«uh

lmnqvqlw§jw

lw§ xhü§m§

jwu w§ xhü§m§

lm Ehvj…u

lq§jw~lívjq

C§ x~wxw§ªh§

lm

h

m QõÂqjw

§m«§ qvªm~m§§m§

h nw~uhôów

m lm §qovqnqjhôów

§m lm·m

l0+,

lw §q§ªmuh

xhü§m§

C~omvªqvh

h§ ·hvªhomv§

o~hvlmumvªm

·qumvªw,

hw§ z«hq§

lmnqvq

ió§qjh§§m

§m tquqªh~qh

h§ m§ª~«ª«~h§

G lw xwvªw lm ·q§ªh lw jwvr«vªw

ªw§ lm x~wn«vlh

lh

m vh lq§ª~qi«qôów

lw Rw~ªm

nqvhvjm~qw§/

C Ewvnm~úvjqh

000

hi§wt«ªh

x~mr«lqjh·h

lm jwvªm…lw

o~«xw§

hxmvh§ lw o~«xw lw§

T~mnm~úvjqh§,

Çqhvlw

mu §m« jwvr«vªw/
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Fw xwvªw lm ·q§ªh lw D~h§qt

"x~wuwôàw",

x~mnm~mvjqh.

. j«rh§ x~mwj«xhô6m§

§mu z«m §m htªm~h§§mu

lw xwlm~/

ª~hªhumvªw§

lw§ lwq§ x~qumq~w§

lw W«t" m jwu h xm~uhvmvjqh

§m§ lm umvw~

htqumvªw§

xmtw§

mu lm§mv·wt·qumvªw,

jwu h mtquqvhôàw

ôhw lm "xhü§m§

00

§m~ imvmnqjqhlw§

m§xmjqnqjhumvªm
lw Rw~ªm

lw

Qq

xh~h w

nhªw lh mÂq§ªmvjqh

lm «uh huxth

ª~m w§ lwq§ o~«xw§,
umvªm

vmohªq·w§

«u jh~êªm~

j«rw lm§jwvpmjqumvªw

xh~h huiw§/

mÂxtqjqªhumvªm

lm z«m h §wi~m·q·úvjqh
ªm xmtw§

G§ªhlw§

~qh jwvj~mªh

C jwvnm~úvjqh

wjqlmvªhq§,

hx~mowhlh

lm hto«uh§

vmohªq·w§

z«m rê ·qvphu

lm §mªmvªh,

vh§ …tªquh§

8:, «uh hjmvª«hlh

lõjhlh§/

lw§ x~môw§ lw§ x~wl«ªw§

ªów, xh~h w§ xhü§m§ lw W«t,

Xm~jmq~w

jwvjmvª~h·hu

Q«vlw,

mvª~m w§ z«hqA àh Cuõ~qjh

u«vlw

mjwvwuqh

§«ilm§mv·wt·qlw/

x~quê~qw§

«u x~wjm§§w

lw

lm nqv§

lm

xh~ªq~

§mv§ü·mt

§wi~m w§ um~.

~moqwvht

ªwªht

lw

«u x~U
·wt«um

Mvqjqw«.§m,

lm j~m§jmvªm

QõÂqjw,

lm

z«m §wn~m~hu

mÂxw~ªhlw§/

mà

qvlq·qlhumvªw

lm 911 iqtp„m§

lm xhü§m§

lh

hw§ xhü§m§

x~wn«vlh§

§mvlw z«m w§ uhqw~m§
v…um~w

Wh~hq

hvw§

ªhvªw lw xwvªw lm ·q§ªh

Phªqvh,

86$ lh lü·qlh

h

m g jwvª~hôów

mu 2:93, w ·wt«uh

mu «u ~ml«Çqlw

ª~h~hu z«h§m

uhªõ

«u vü·mt lm o~h·qlhlm

mu lm§mv·wt·qumvªw

hjmvª«hlw,

z«m rê hªqvoqh,

§wi~mª«lw

jwu jwv§mz«7vjqh§

lw§ xhü§m§

jm§§w lm lmªm~qw~hôów

U

lh

Rw z«m §m ~mnm~m

g ~mjm§§ów

ªmvlúvjqh

mÂxw~ªhlw~m§

xh~h ªwlw

xmth

lm§lm w§ x~qumq~w§

vw§ hvw§ wqªmvªh

lmuwv§ª~h~hu,

§«h§ ªhÂh§ lm j~m§jqumvªw,

mÂªm~vw

qlõqh

hi§ª~hªhumà

vmjm§§h~qhumvªm,
m§ª~«ª«~h§

h

lm z«m nhth·à w Qqvq§ª~w

wjw~~mvlw

htjhvôh~hu

§«h§ mjwvwuqh§

z«hvªw

xh§§h~,

gghtªh

ªm·m, xw~ªhvªw,

lw§ ·htw~m§
lm·m~qh

mv.

(:A)

§mu x~mjmlmvªm§

jhlw§

lm Ehvj…u

jwu jth~mÇh

lh ª~hv§nw~uhôów

·h J«m~~mq~w,

Rw~ªm,

lm§lwi~humvªw

, jwtwjhvlw

S§ lm§lwi~humvªw§

lõjhlh

ª~h~qh

jwv·m~omvªm§

xwtüªqjw

[vqlw§,

qvªm~vhjqwvht/

nhqÂh lm qvªm~m§§m§

lm

l•th~m§

vü·mq§ lm j~mlqªw§m

§muq.qvl«§ª~qhtqÇhlw§

D~h§qt

m C~omvªqvh

m 51$ lh lü·qlh

,

jwvjmv.

ªwªht

lw

'6:(

000
à m·qlmvªm
xht§m§

vm§§m z«hl~w

lm j~q§m omvm~htqÇhlh

lw Rw~ªm/ qvªmv§qnr/jhu §«h§ umlqlh§

lh x~•x~qh
jqwvhq§

z«m,

~mjm§§ów

lw jwuõ~jqw

m mu z«m w§ xht§m§

x~wªmjqwvq§ªh§

qvªm~vhjqwvht

x~hÇw

mu

~hÇhw

m lm §«h§ mjwvwuqh§

lw W«t §m mvjwvª~h·hu

l:9 ~mhq§ lm §htlh~ h j«~ªw w« uõlqw

mu z«mu

lqhvªm

§«h§ lü·qlh§

vh

lm lqnqj«tlh
mÂªm~vh§,

w§ x~witmuh§

mjwv€uqjw§

z«m jwux~wumªqh

CWh/
D«mvw§

Cq~m§

m nqvhvjmq~w§

ªhvªw w§ xhq§m§

~m«vqhw

h

~hôhw g 7h/ §m§§hw lh [REXCF,
~qw~m§/

uw h uhq§

mvª~m w§ um~jhlw§

lw§ xht§m§

xmvlúvjqh,

hvw, mu x~mxà
hvªm.

lw Rw~ªm

z w wirmªq·w

lp

ªmvªh~

jwuxtà
h

«~.

lm «u lm§mv·wt·qumvªw

lm jwuxtmumvªh~ qlhlm m

h j~q§m u«vlqht

lm m~w§hw,

w§ m§nw~ôw§

lm jwwxm~hôhw

Ew~vw jwv§mz«úvjqh

lm§§m

xh~h «u vhw.§q§ªmuh",

lmxwq§

u«vlqhq§,

lh 3h/ o«m~~h

ph·qhu

lm jwq§h§,

vw

qvªm~vzjqwvht

§wn~qlw

«u

m
xh~h

x~wjmV

lm §m hlmz«h~

mu lm§mv·wt·qumvªw
m§ªhlw

mu

§«h h~o«uàvªhôów

z«m h§ quxw§§qiqtqªh·h

lw§ xhq§m§

hxm.

lm lm§hr«§ªm§ m§ª~àª«~hq§

m§ªhimtmjqlh§

mjwv€uqjh§

qvªm~lm.

vów jwuw «u nmv€umvw

w§ DD jmvª~htqÇh·hu

m h§ ~mo~h§

x~qvjqxhq§

h§ ~mthô„m§

q~~m·m~§q·mt

h

jà

mvª~m w wir mªq ·w lm ~mhªq·hôów lh§

lm§§h xm~§xmjªq·h

nhªw lm z«m w§ x~qvjqxqw§

<6

lh Ewvnm~úvjqh,

mu lm§mv·wt·qumvªw/

h§ ó~mh§ lh mjwvwuqh,

mvz«hl~h~

jwv§qlm

m w§ lw W«t, uw§ª~hvlw

m §qu jwuw «uh jwv§mz«úvjqh

h§ qv§ªqª«qô„m§

u«vlqht,

41, w J~«xw lw§ 88 hjmvª«h·h

«u jwv§mv§w

m jwv§qlm~hvlw

vh§ jqjtqjw

Gmvªm

mu

h§ ªm§m§ lh§ ~m«vq„m§

z«m xh~ªqjqxà~hu

lw§ xhq§m§ lm§mv·w·qlw§

Th~ªqvlw

##-

w§ lm·mlw~m§/

lh j~q§m mjwv€uqjh

lw§ uqvq§ª~w§

lm §m mvjwvª~h~

mjwvwuqh§

j~q§m/

otwiht

lw J~«xw lw§ 88, ~mhtqÇhlh

~mnw~ôw«

o~h·m lm§lm w§ hvw§

umvªh~qlhlm

ªwlh§

zªÁvªw

: lm hi~qt lw x~m§mvªm

«u lqhov•§ªqjw

~hlh xmtw jwvr«vªw

~óxqlw

«uh lqumv§àw

'71(

IhÇmvlw

oúvjqh

j~mlw~m§

uqvq§ªm~qht

lm 39 lm uh~ôw

h§§«uqhu

m lm

d

xh~h tqlh~ jwu
"jhuqvph·h

z«m x«vph mu ~q§jw ªwlw w n«ª«~w

~hxqlh.
lh

p«

!2·/;qvqlhlm/(;3)
rp

Rm§§m
m·qlmvªm,

jwvªmÂªw,

qv·htqlhvlw

h vmjm§§qlhlm

lm umlqlh§

h ªm§m lh§ §wt«ô„m§

otwihq§

iqthªm~hq§

ªw~vh·h.§m

m ·htw~qÇhvlw«u

u«t ªqth ªm~ht q§uw z«m ª~hv§jjlm§§j w hv ª/m
~ qw~ m z«m x~wuw·m§§m

w j~m§jq

<D

umvªw

lh m juwuqh

x~mnm~mvªmumvªm

u«vlqht
w~lmvhlh

à quxw~ªhvªm
·wtªh~hu

h hnq~uh~

jwv§mv§w

wiªqlw

[REXCF

\M/

~mvjqhôów
xhq§m§

§«h «vqlhlm

lm§mv·wt·qumvªw

lqnqj«tlhlm§

m lw ~mj«~§w

lh§ hªmvô„m§
nhtúvjqh

n~hjjqwvhumvàw
hvªm·mvlw.§m
w§ xhM§m§

hq/

§«h lM·qlh

lm§§m§

lwq§

h xh~ªq~ lm «u

h mÂq§ªúvjqh

88

jm~ªw
vh

lm «uh

lq/nm.
z w§

uhr§ h·hvôhlw§

§mvlw z«m m~hu r«§ªhuGvªm

hw§ j~mlw~m§

htqhlw

h§

qvªm~vhjqwvhq§/

. s quxw~ªívjqh

nhªw~m§

lh Ewvnm~úvjqh

lw§ xhü§m§

r«vªw hw§ um~jhlw§

m hw IQM xh§§h~hu
lm Dmto~hlw,

qvl«§ª~qhtqÇhlw§

lm·mlw~m§

lw§ xhq.

jwv§mz«úvjqh

lw o~«xw lw§ 88 §m ªw~vw«

umtpw~m§

jhuqvpw§

iwh xh~ªm
h

lm x~qw~qlhlm§,

«uh pqx•ªm§m

lm «uh vw·h lq·q§ów

qvl«§ª~qhtqÇhlw§

w§ ªm.

Q«vlw/

lm «uh ªht lq§ªqvôów

s xw§§qiqtqlhlm

nqvhvjmq.

h jwv§ªqª«q~

uwvwxwtqÇhvlw

lh

h z«mu vhw qvªm~m§§h·h

lw Xm~jmq~w

lw u«vlw

lm h~ªqj«thôów

xth«§ü·mt

lm ªh~mnh§
mu

w

vh

z«ht

lm§mv·wt·qumvªw

jwu w jwuõ~jqw

u«vlq
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Tw~ ªwlw§ m§§m§ uwªq·w§,
Dmto~hlw,
ztl

w§

lm §«h j Sé q/lh . h yàl §ª/hw lh ~mvmowjqhôów

~mjmvªmumvªm

mvjwvª~h~qhu

nw~uh"

nqvht,

xwlm~ lm vmowjqhôów,

h vw·w§ mux~õ§ªquw§

lw§ uhqw~m§

Ewuw

jwvª«lw,

~mthªq·w,

hw Dhvjw Q«vlqht

uh§ x~qw~qªê~qw§

lm

ªmuh§ z«m §m~qhu lmihªqlw§

w uhqw~

mu xhoh~

§m§ ls rwow m w ·wt«um

o~«xw,

mvª~m w o~«xw lw§ xht§m§

w§ z«m lmªqvphu

~w§ x~q·hlw§,

mvz«hvªw

qovw~h~,

Tmth jwvr«vôów

lq·qlh

z«m, mu §m« lwj«umvªw

mu ªw~vw lm hto«v§

lm umvw~

uhqw~m§

§htqmvªh~

lm qvªm~m§§m§

m§ª~«ª«~hlh§

m qvlwtw~/

Rów §m xwlm

w§ x~qumq~w§

m h§ ª~hv§nw~uhôim§

mu r«vpw lm§ªm

l ü/lmmu z«m h j~mvôh

lh lh§ m§ª~«ª«~h§

h [REXàF

\M, z«m §m ~mhtqÇw«

hvw, nwq jm~jhljN/lm ih§ªhvªm

xm§§quq§uw,

vh xw §§ qiq 2Plhl w lm «uh ª/~jv§ zwéàsk~»â

lw jwuà~jqw

u«vlqht,

xh~mjqh

mu
vh

vmowjqà

ph·m~ lm§hxh~mjqlw/

Cªõ w uwumvªw

vhw vw§ nwq xw§§q·mt

.ªm~ hjm§§w

ôwm§ lh 7h/ §m§§ów lh [REXCF/

Ewvª«lw,

ªhô„m§

qvªm~vhjqwvht,

x«itqjhlw§

«u z«hl~w

vh qux~mv§h

ih§ªhvªm

hx~wÂquhlw

m z«hq§ w§ ~m§«tªhlw§
ªm hw I«vlw Ewu«u,
hqvlh xm~uhvmjm«

uhq§

quxw~ªhvªm§/

lw§ xhü§m§

lh§ xh~h h jwvj~jªqÇhôów
§qvhlw

m ~hªqnqjhlw,

xh~ªm lm jhxqªht
uw lwq§

ªm~ôw§

vhtumvªm
l•th~m§

z«m ph·qh

lw hjw~lw;

xmtw umvw§,

§«i§j~qªh

xw~ m§§m§ G§ªhlw§

lw jhxqªht

z«m §m ªq·m§§m
x~m·q§ªw§

lm 581 uqtp„m§

hªqvoqlw,

h~mh lw lm§mv·wt·qumvªw,
lh jwuxmªqªq·qlhlm

umtpw~qh§

lw§ x~wl«ªw§

lm ª~hv§nw~uhôów,

jwum~jqhtqÇhôów,

C

xh~ªq~

nw~hu jwtwjh

t«oh~, z«m nw§§m h§.
mu §mo«qlh,

z«m

~mx~m§mvªh§§m,

h

vw uüvq.

lw I«vlw é m

lm jwvª~qi«qô„m§
h nqvhvjqh~

nq.
lm

·wt«vªê.

xm§z«q§h§

vh x~wl«ªq·qlhlm,

vhª«~hq§

mu 2:91,

61$ lw§ 391 uqtp„m§

mu ªm~uw§
lm§ªqvhlh

nmqªw/

lm l•th~m§

hw umvw§,

jwuw wirmªq·w,

~qh§ xh~h h 3h/ jwvªh lw I«vlw,

jm§§w§

xw~ :1 xhü§m§<

~mnm~mà

é sí5d~ n5usk iâ

ó

ª~ú§ jwvlqô„m§

mu x~qumq~w

ª~hôh~

h§ lq§j«§§„m§

§qlw m§ªhimtmjqlw

z«m hqvlh vów w ph·qhu

lm§mv·wt·qlw§,

§m

lw hjw~lw

§«rmqªw

~m§wt«

m qvªm~x~à

l xw§§ü·mt

C z«m§ªów

jwuw xwvªw lm qvªm~~wohôów,

xw§ªm~ qw~ lm ªwlw§ w§ xhq§m§
lh qv§q§ªúvjqh

h xh~ªq~ lm lhlw§

lm jwuw §m lm§mv·wt·m~hu

xw~ mÂmuxtw,

ó§

vh

nw~ªhtmjqum&vªw

m hxm~nmqôwhumvªw
lq§ª~qi«qôów

lw§

m

x~w.

ª~hv§xw~ªm

lm §m«§ x~wl«ªw§/

Fm§§h§
ªqvoqlh

jwvlqô„m§,

hvªm§ lh ~mh2qÇhô61

ªh; lh§ jwvª~qi«qô„m§

§wumvªm

h …tªquh

lh [RXCF \M/

·wt«vt6~qh§

ph·qh

§qlw huxthumvªm

Gu w«ª«i~w

§m mtm·h·h

lm 2:92, w

#/

ª~hà l«h§,
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