UMA'~XPJ" IENCIA ENTRE INDIGENAS
ReI to'Preliminar,
Seus Limites

E CAFUSAS/OS
e Avanços 1

DO SUL - Um

by Ligia T.L. Simonian2
1. Introdução
Este trabalho
sobre algumas
Guarani,

Embora

experiências

Xokleng

do Rio Grande

constitui-se

que compartilhei

e cafusos/as3

de algumas

do Sul, Santa Catarina

eu as tenha denominado

as identifico
mesmos/as.

como trabalhos

A considerar

realização,

de um relato preliminar
com Kaingang,

AIs4 dos estados

e Paraná,

como "projetos",
de apoio diversos

as condições

eles dificilmente

objetivas

podem/devem

desde 1974.
atualmente

eu

aos/às
para a sua

ser caracterizados

como de "étno-desenvolvimento".

1 Dedico
este trabalho in memorian a Francisco Kanheró,
um Kaingang de Péi-kãr (AI Nonoai, RS). Mesmo em situações
as mais adversas, com sua persever~a
e inspiração ele
sustentou a ocupação das terras e g-existência da aldeia.

2 Eu gostaria
de agradecer ao Dr. João Pacheco de
Oliveira Filho, pela oportunidade de ter apresentado uma
versão preliminar deste relato no GT Política Indigentista Etno-desenvolvimento,
por ele organizado e promovido pela
ANPPOCS, em Itatiaia/Rio de Janeiro, em Agosto de 1990.
Espero, dentro em breve, poder produzir um trabalho mais
anal:U-cocomo
base no mesmo, quando então deverei, numa
.••....
perspectiva comparativa, me reportar aos demais trabalhos
apresentados no mesmo GT, e à bibliografia ~xistente sobre
projetos envolvendo "étno-desenvolvimento".
3
Para evi tar qu a Lque r bias de gênero estou a usar
simultaneamente
as/os indígenas, cafusos/as,
seringueiros/as.
etc ... Também o faço para lembrar as
mulheres indígenas e cafusas, as quais têm exercido uma
influência considerável nas lutas a nível local, mas que por
preconceitos ou outras razões, tal participação tem sido
pouco reconhecida, para não dizer silenciada.
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Areas

Indígenas.

I

.'
Em sua maioria
consolidação
direitos

eles concentraram-se

das lutas dos/as

básicos,

trabalhos

eu destaco

política,

os que envolveram

acompanhamento
fotográfica,
de produção

cultura

direitos

política
básicos

que propugna

das populações

à auto-determinação.

certas

especificidades.
indigenistas

sócio-político
realização
impuseram

aspectos

5

indivíduo

o

da

por uma

o respeito

envolvidas,

piciaram

aos

em especial

pessoais,

e indígenas/cafusas

apresentam
das

e um contexto

as condições

para a

de apoio. Elas também lhes

produziram

têm se configurado

resultados

destaco

e a formação

De ora em diante o mesmo

----~--

e defende

Mas em que pese as dificuldades,

os mesmos

MADP.

de elementos

interligados

alguns dos quais

No âmbito pessoal
enquanto

da documentação,

de Ijuí5•

Circunstâncias

de tais trabalhos

definitivos.

tanto

Mesmo assim os mesmos

mais amplo, p

limites,

e

para o acervo para o

Pestana

encontram-se

quanto

políticas

e arquivo

e aquisição

Diretor

Estes trabalhos
concepção

algum tipo de apoio material

Kaingang/Guarani,

Museu Antropológico

tais

para e/ou em apoio às lutas dos

e cafusas/os,

material

por

o de assessoria

em campo, o de documentação,

de material

de

e cafusas/os

à terra. Dentre

os de pesquisa,

o de organização

indígenas/as

no processo

indígenas

principalmente

2

primeiro

como

em muitos

positivos.
a minha

profissional

será referido

trajetória

nas áreas da

apenas como

3

antropologia
doméstic06,

e do direito.

Trabalhar

para manter

um grupo

estar ligada por algum tempo à FIDENE7,

vista como uma instituição
política-partidária9,

de esquerda8,

então

e participar

não só no âmbito de Ijuí10,

de

mas do

6 Embora
minha filha Patricia tenha me acompanhado em
muitas etapas de trabalho de campo ou outros, quando de sua
infância, não espero que venha compreender compreender de um
todo as razões das contínuas ausências da mãe.
7 No caso, Fundação
de Integração, Desenvolvimento,
e
Educação do Noroeste do Estado {atual UNIJUI - Universidade
de Ijuí (RS), uma instituição que tinha um projeto com
ênfase na relação ensino/pesquisa/
extensão. Lá trabalhei
entre 1974-1975, e 1978-Agosto/1983,
tanto no Departamento
de Ciências Sociais (DCS) como no MADP.
8 Muitos
militares/alunos
faziam a ligação entre o
quartel do exército da cidade e os conteúdos discutidos em
sala de aula, em seminários e palestras. Para ressaltar seu
"status" e poder, alguns inclusive mostravam suas
identificações como informantes.
9
Me refiro aqui principalmente ao trabalho que
desenvolvi junto ao Partido dos Trabalhadores, do qual fui
presidente em Ijuí, numa época em que as ameaças e
sabotagens eram diárias à todos os envolvidos, em que
painéis de propaganda política eram derrubados/destruídos
a
tiros, ete ...

10 Em que pese a censura
à veiculação de idéias
políticas contrárias ao regime militar nos meios de
comunicação, através de minha candidatura à Assembléia
Legislativa do Estado em 1982, minha postura política
atingiu um público maior. Esta candidatura (como a de todos
os outros companheiros que então se canditataram)
representou uma contribuição d ~~.
e à sua região norte, onde inclusive participei da
organização de várias comissões municipais para posterior
criação do Partido a nível local.

-------
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estado do RGSll,
enriqueceram

o

contituiram-se

mas também

meu envolvimento

a nível ministerial13,

em experiências

impuseram

que me

limites.

com uma universidade12,
e com aperfeiçoamento14,

com trabalho
exigiu

tempo

11
De fato este enfrentamento inclusive ultrapassou
esses limites, e em 1987, já na "nova república", o
governador do Acre, Sr
, ainda mencionava minha
filiação ao PT, ao pedir minha demissão ao "ministro de
Estado do MIRAD, Marcus Freire.

12 Em que pese as dificuldades
econômicas crônicas, a
FIDENE oferecia um espaço para quem quizesse aventurar. Sim,
aventurar, pois além do trabalho exessivo com alunos/as do
cursos diários e dos de férias, o/a professor/a tinha que
buscar os recursos para a pesquisa e a extensão que
pretendesse realizar. Apenas eventualmente se conseguia
algum tempo disponível e/ou outro recurso, tal como
transporte, motorista e suas diárias, etc ... Pelo que sei,
dado o agravamento das condições materiais das universidades
particulares, hoje nem isto é possível: ou os projetos
prevêem todas as despesas, ou não são aprovados.
13
No caso, junto à CTI/MIRAD - Coordenadoria de Terras
Indígenas da Secretaria Geral do Ministério do
Desenvolvimento
e da Reforma Agrária em Brasilia, entre
setembro de 1985 e novembro de 1987. O apoio dos
coordenadores que por lá passaram neste período - João
Pacheco de Oliveira Filho, André Villas Boas e Itagiba
foram cruciais, bem como a paciência dos/as secretários/as
Isaias .... e Kátia Virgínia Lopes.

14 Realizei
especialização em antropologia junto ao
Museu Antropológico da UFSC - Universidade Federal de Santa
Catarina - em Florianópolis, em 1973. Para a realização
deste curso eu contei com recursos providos pela FAPERGS
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RGS), que na
época premiava com bolsa de estudos para especialização, os
três alunos graduados nas licenciaturas plenas com as
melhores notas. Depois fiz mestrado na mesma área, iniciado
na UnB - Universidade de Brasília, e concluído no Museu
Kacional (UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro);
com bolsa de estudos da CAPES. O doutorado está sendo
realizado na Universidade da Cidade de nova Iorque (CU'Y),
para o qual contei com bolsa do CNPq, por quatro anos (1984
- julho de 1985; 1988-julho de 1990).
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"

e mudanças

constantes15•

positivos/negativos,
relacionadas
cafusos/as,

Mas em que pese seus aspectos

tais experiências

aos trabalhos

realizados

no âmbito da política

marginalização

sócio-econômica

segmentos

da sociedade

para a realização

o

brasileira,

em questão.

os conflitos

Em meados

"encurralamento"

dos/das

praticada

promulgação

uma revitalização

do Indio

do "movimento

ou ocupadas

o

em áreas exíguas,

de modo sistemático

do Estatuto

invadidas

(SC)16.

que viabilizou

indígenas

dos

eram, por exemplo,

no caso de Ibirama

expropriat6rio

de

foi de terminante

e/ou, por ex-arrendatários/as,

cafusos/as,

processo

violência

do sul e

e da

crescente

nas AIs do sul do país. Estas estavam

por posseiras/os
pelos/as

indigenista

e política

dos trabalhos

anos setenta,

cotidianos

com indígenas

social mais amplo,

principalmente

últimos

intimamente

e foram por eles influenciados.

Mas de fato, o contexto

amplos

estiveram

a

contra os mesmos

(1973), contribuiram
indígena",

e a

para

em especial

15
Todas estas atividades envolveram contínuos
deslocamentos e ausências, mas em especial o trabalho de
campo, uma das exigências e "marcas" da antropologia. Minha
primeira experiência neste sentido foi realizada quando
cursei uma especialização
já referido, sob a orientação do
Prof.Sílvio Coelho dos Santos, que então estava realizando
uma pesquisa sobre "educação e populações indígenas"; com
ele e outros colegas, estive em algumas A.I. do Paraná.

16 Todo o contexto
para
movimentava-se contra os/as
principalmente em relação à
comerciantes, políticos, os
missionários, etc ...

além dos seus limites
indígenas e os seus interesses,
terra. Em defesa destes atuavam
sistema judiciário,

6

quanto

aos seus direitos

a prorrogação
invasões,

à terra.

dos contratos

de arrendamento

e a seguir buscaram

eles próprios

expulsar

Então eles lutaram

alianças

e contra

contra
as

para que pudessem

as/os posseiras/os,

as/as

arrendatários/as17•
As vozes e ações em defesa
eram mínimas18,

criação

indígenas

para não dizer quase que inexistentes

RGS. De fato o contexto
incentivava

dos interesses

sócio-político

a/à muitos/as

vigente

no

no país não

fazerem uma tal opção19. Mas

do CIMI20 e da ANAI21 nos últimos

anos setenta

17
A presença de forças repressoras - da Brigada
Militar, do Exército e/ou da Polícia Federal - passou a ser
uma constante nas AIs do RGS, as quais eram requisitadas por
funcionários da FUNAls na tentativa de resolução dos
conflitos. Por fim os/as próprios/as indígenas/as as
consideraram também como aliados e por diversas vezes
solicitaram sua presença nas áreas.

18 Em 1968 a Assembléia
Legislativa do Estado promovera
uma investigação em Nonoai, quando determinou o cumprimento
da lei, no caso exigindo a reintegração das terras indígenas
aos/às indígenas, bem como a devolução das terras demarcadas
e expropriadas e pagamento de indenizações aos mesmos. Mas a
mesma não teve força política para impos suas resuluções.
Cf. ALE. 1968. Comissão Parlamentar de Inquérito que
Investiga a Situação dos Toldos Indígenas do Estado do RGS e
dos "Sem Terra". Inclui Relatório e Parecer assinado pelo
Dep. Plínio Dutra et aI. e diversos documentos e
depoimentos. Assembléia Legislativa do Estado. Porto Alegre.
19
Quando em 1974, em entrevista à Folha da Manhã de
Porto Alegre, eu afirmei que uma solução para os conflitos e
à problemática das invasões das AIs dependeria de uma
reforma agrária ampla, senti o peso de minha manifestação.
Agentes do serviço secreto vasculharam meu local de
trabalho. Inclusive alguns colegas de trabalho consideraram
minha entrevista como "um avanço ao sinal".

20

Conselho

Indigenista

Missionário.

7

representou
pessoas

uma mudança

e de informações

oportunidade,

muitas

apoio"

indígenas

aos/às

viabilizadas

significativa,
começou

pessoas

Foi em um tal contexto
primeira

proposta

me possibilitou
pretendia
Brancas/os

encontraram

na época estudar

referidos

de

para as ang6stias

uma

no caso de pesquisa,

acesso às AIs do estado.
as relações

no RGS", mas logo decidi

de invasores/as

no "movimento

que em 1974 apresentei

de trabalho,

o primeiro

Na

mi1itar23•

terra. No caso, fui possivelmente
massiça

a se formar22•

uma alternativa

pela ditadura

pois uma rede de

Eu

entre "Indígenas

enfocar

a questão

influenciada

- ou "intrusos/as"

- e de arrendatárias/os

o qual

e

da

pela presença

como eram

nas AIs.

21
Associação ~acional de Apoio ao Indio. Eu me
encontrava em Brasília, fazendo o mestrado, quando a mesma
foi criada. Então recebeia notícia sobre sua criação e
trabalhos pelo Hilário Barbian, historiador e então
funcionário do MADP, e presidente da secção de Ijuí. Os
contatos com as ANAI (de Ijuí, de Porto Alegre) também têm
sido da maior importância.

22
."0
do RGS ao menos (Simonian, L.T.L. 1981. Movimento
Indígena no Sul do Brasil. GT Política Indigenista. ANPPOCS.
Aguas de São Pedro. 25 pgs. Manus.), vários integrantes da
A.'Al POA!Ijuí ~ngressaram na política partidária assim que a
"abertura política" começou a se processar. O peso que
Oliveira Oliveira, Roberto Cardoso de. 1988. A Politização
da Identidade e o Mo~~mento Indígena. A Crise do
Indiqenismo. Campinas. Ed. da UNICAMP. pg. 28} dá à
"mentalidade romântica" como razão de tal participação não
se aplica neste caso.

23 Enquanto
os "ventos democráticos" não sopraram, as
mesmas se engajaram e contribuíram para o desenvolvimento
de
uma crítica à política anti-indígena do guverno e dos grupos
e interesses econômicos.

8
Minha presença
indlgenas
inspirou

nestas

áreas e o conhecimento

tinham sobre minha formação
a solicitarem

os "direitos
diversificadas

dos governos
especial
contato

inicialmente

com o tempo. O -que foi possível

do Estado,

os
sobre

Tais buscas de apoio foram

foi com base em uma crítica
atuação

como advogada,

esclarecimentos,

dos Indios".

que as/os

sistemática

realizar,

às políticas

o

e

tanto a nível do federal como estadual,

municipais,

aos seguimentos

da sociedade

não-indígena,

com que os/as indígenas

em

mantém

mais direto.

Foi ao longo de tal compromisso
inicialmente

que estabeleci

com o CIMI, com o CTI24, e com o Fundo

Samuel25. Eles tiveram por base tanto a afinidade
das propostas,
financeiro

como a necessidade

para os trabalhos,

assegurados

pelas organizações

pelo CNPq, pela Fundação
CTI/MIRAD

contatos

e pelo PETI/RJ.

eventualmente

minha

24

Centro

25

Das Igrejas

26

Secretaria

quando

existente,

ora citadas,

Pró-Memória,
A FIDENE

liberação

de Trabalho

de recursos.

política

O apoio
foi em geral

pela FAPERGS,

pela SEAC/MC26, pelo

coloborou

viabilizando

em termos de temp027, e

Indigenista/SP.

Holandesas

Reformadas.

de Ações Sócio-Culturais

do Ministério

da

Cultura.
27 Embora mtitas vezes ante arranjos que envolveram
concentração de trabalho, em outros periodos.

a

--

9

ANAI/POA/Ijuí

com recursos

Os trabalhos
vez maior,

realizados

principalmente

do paí. Assim, que mesmo
por continuar
embora

reduzidos,

trabalhando

exigiram

em relação

não apenas

outros

seringueiros/as,
coco, mulheres,

componesas/es,

à minha atuação

de recursos.

são referidos

se sempre

eu destaco

os/ as

atingidas,

o período

são agrupados

e características
porque

de antecedentes

os seus limites

consideração

perspectivas

de

da experiência

específicos,

Os mesmos

primeiro

em uma espécie

seguir eu destaco
algumas

fora de

à terra, mas também

no sul. Inicialmente

dos trabalhos

acordo com seus objetivos
pesquisa

no RGS,

do país, envolvendo

prelimirar

e/ou outras populações

disponibilidade

eu optei

etc ...

os seus objetivos
indígenas

trabalhos

do sul

quebradores/quebradeiras

O que segue é uma descrição
relacionada

a região,

regiões

e seus direitos

cada

aos às indígenas

com ·a mesma problemática

No caso, em outras

indígenas

um envolvimento

tendo deixado

tenha ainda desenvolvido

seus limites.

mas importantes28•

básicas,

e
de
e os de

se fato constituiramaos demai~.

e avanços,

A

por fim teço

finais, onde eu tento colocar

algumas

em termos de continuidade.

28
!TO
caso, com eventuais passagens, combustível, gastos de
viagens. Mas importante tem sido a colaboração que venho
recebendo desde que saí de Ijui em 1983, mas especialmente nos
últimos anos, da Dulci C. Matte, do DCS e do MADP, e que militou
na Al·AI de Ijui, e de Rodrigo Venzon, da ANAI!POA. Ambos não só
tem me permitido acesso a material de arquivo e bibliográfico,
principalmente dos "materiais esquecidos", como também atualizada
em relação às lutas e impasses nas AIs.
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2. Os Trabalhos
Estes

trabalhos

acadêmicos,
subsídios

de Pesquisa

no Sul

foram pensados

não s6 como meramente

mas que também pudessem

para as reivindicações

ser usados

tanto de indígenas

cafusos/as.

Neste sentido

sempre procurei

quem estava

investigando,

dos objetivos,

de eventual

utilização,

etc ... Quando

nas AIs do RGS as/as indígenas
fazer antropológico
"antropólogo"29.
Xokleng,

dos/as

quais tinham larga experiência
As pesquisas
propostas

comecei

realizadas

no contexto

no que diz respeito

economia

política.

sobre o

dos/as

de Ibirama,

os

neste sentid030•

tiveram

da antropologia

especial

a trabalhar

o termo

diferiram

e dos cafusos/as

junto a

das possibilidades

não tinham clareza

Neste ponto eles/as

como de

esclarecer

e muitos nem conheciam

Guarani

como

por base metodologias
e da história,

às relações

interétnicas

Em campo, os dados ou evidências

em
e à
foram

29 Muitos
lembravam de pessoas que vinham para fazer
"leyantamento", que passavam um ou poucos dias nas áreas, em
geral entrevistavam os funcionários do SPI ou da FU,JAI, o
cacique, e se assemelhavam aos jornalistas. De pesquisadores
em geral, Cachú (de _ionoa i ) lembrou de um, que segundo ele,
" ...levou o nosso sangue ...", por certo o Dr. Francisco
Salzano da UFRGS (Universidade Federal do RGS). Os Guarani
de Guarita não lembra 'am da passagem do Herbert Baldus; por
certo os que lá se encontravam na época, deixaram esta AI.
30 as/as Guarani
e cafusos/as conheciam muitos/as
antropólogos/as,
mas sempre se referiram a/à eles/as como
"antropólogo/a do Xokleng".

I
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coletados

via observação

direcionadas
Material

e não-direcionadas,

documental

relatórios,

foi também

peças processuais,

correpondência,

o

direta/participante31,

primeiro

artigos
destes

Estad033•
Guarani

indigenas

Esta pesquisa

Votouro,

Guarani

e 1975, mas em periodos

de vida.

o qual inclui

fotografias,

de jornais,

- "Indios/as

principal

etc ...
e Brancos/as

o de fazer um

interétnicas,

estabelecidas

e as não-indigenas

foi realizada

das AIs de Inhacorá,

Serrinha,

mapas,

trabalhos

sobre as relações

entre as populações

levantado,

e noticias

no RGS"32 - teve por objetivo
levantamento

e histórias

entrevistas

Guarita,

e Ventarra,

do

entre os Kaingang

e

Irai, Nonoai,
no per1odo

entre 1974

intermitentes.

31 O conceito
"observação-participante"
é problemático
pela própria redundância. De todo modo, quando em campo
tenho participado de bailes, festas de aniversário, do "dia
do índio", do "dia das mães", a pedido atuado como
fotógrafa, provido transporte em situações de emergência,
para viagens com destino a reuniões, "caronas"; fui
convidada a "batizar em casa" três crianças (o que aceitei
por saber que tais batizados têm os Kaingang e Guarani um
significado mais social, mas mesmo assim me referi ao fato
de que não deveriam esperar uma madrinha presente,embora
sempre que possa eu as visito ou mando presentes, ainda que
simples), encaminhei denúncias à Procuradoria da República
em Brasilia e no RGS, no caso sobre crimes praticados contra
os interesses indígenas, orientei encaminhamento de
denúncias realizadas pelos próprios indigenas, etc ...
• 32 Na época
eu solicitei autorização de pesquisa para a
FUNAI (Fundação Nacional do Indio), a qual foi concedida mas
logo cassada, pois fui acusada de estar "agitando os
índios".
33 A mesma contou
com um pequeno "auxilio de pesquisa"
da FAPERGS, e com o apoio do DCS da FIDE~E, o que viabilizou
condições materiais minimas.

12
Em campo,
conflitos

ante o nível alto de tensão propiciado

de terra, eu optei por entrevistar

considerei

importantes

no contexto,

entre indígenas

e não-indígenas

áreas, e quando

possível

pessoas

e a observar

no interior

pelos
que

as relações

das próprias

I

I

I .

no interior
aldeias

dos ônibus.

ou setores,

indígenas,

nos povoados

Eu também procurei

contatar

de invasores/as

funcionárias/os,

suspeitas

autorização
contei

ficar:

fáceis,

por invasores/as.

para a pesquisa,

com a hospitalidade,

e de suas famílias,

indígenas

estando

de

os

ou não.

em especial

por parte dos agentes

levantadas

todas as

o maior número possível

fossem elas/es

excessivo

nas cidades,

visitar

e arrendatários/as,

Estas não foram tarefas
controle

próximos,

devido

da FUNAI,

Enquanto

ao

e as

mantive

nas AIs eu também

ainda que ambígua34, dos chefes

pois havia

"um lugar marcado"

para

a "casa do chefe" do posto da FUNAI35.

34
De fato, ao mesmo tempo em que me recebiam em suas
casas, tais agentes controlavam a minha ação. Desde a minha
primeira visita às áreas indígenas eu percebi que estava
sendo controlada pelos funcionários. Mas foi em Votouro, que
soube sobre da existência de uma ordem para que os
funcionários vigiassem "a antropóloga". Na oportunidade,
pude ouvir uma discussão entre o chefe do posto e sua
esposa, pois esta lhe inquiriu do por quê de andar sempre me
acompanhando, quando o mesmo lhe respondeu que tinha ordem
para fazê-Ia.

35
Por inúmeras vezes minha filha Patrícia me
acompanhou ao campo, a qual, apesar do problema ora
referido, sempre foi muito bem recebida. l'a A.I. de Guarita
também fui recebida pelas famílias dos Kaingang Maria e
Antoninho Bento, 'capitão' da aldeia Aeroclube e do
engenheiro agrônomo do DGPI, Sr. Milton Ribeiro, e pelo
pastor H. Güttinger (já falecido), da IECLB.

I~-
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Os não-indígenas
proximidades

que viviam

passaram

indígenas".

a me ver como "aliada dos/das

Minha permanência

certo me indentificava
Apesar

disto,

trabalhadores
prefeituras
paróquias

rurais,

municipais,

apenas
ampliar

Nonoai36,

a pesquisa

dos Municípios

"survey".

de

as

de terra, escolas,

as

de Nonoai

em Inhacorá,

Consequentemente

final", mas dois outros

Guarita

e em
de

e de Erechim.
da autorização

repressivo

transformou-se

eu não produzi

textos:

de

em alguns dos

e nas Comissões

à suspensão

de pesqisa

em

e assim criar condições

Legislativa,

devido

de não

em si, mas também pensando

pela FUNAI e pelo caráter

este trabalho

os hospitais,

O mesmo foi efetivado

na Assembléia

pesquisa

os sindicatos

do RGS, na expectativa

especialmente

Principalmente

indígena.

também iniciei um levantamento

o que já existia no MADP,

postos da FUNAI,

posto,

os escritórios

por

etc.

acesso aos indígenas.

Terras

sempre contatar

sobre os indígenas

subsidiar

das mesmas

com a questão

as cooperativas,

religiosas,

documental

no interior

diretamente

eu procurei

Na oportunidade

nas AIs ou em suas

da

das chefias

de

por fim em um

um "relatório

"O Processo

de Urbanização

36
As condições destes arquivos locais eram
precaríssimas. Eles sequer tinham cópia de mapa das áreas.
Na época selecionei os documentos que considerei importantes
sobre a problemática da terra, arrendamentos, e dos
conflitos com posseiros, arrendatários, etc ... , e os ~opiei
em meu diário, pois não havia condições de xerocá-los.
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dos Kaingang
Expansão

de Iraí"

(1975)37, "Os Kaingang

da Sociedade

Brasileira

Es que pese o exposto,
uma espécie
realizados

destaco

o trabalho

a pesquisa

Arquivo

amplo. Dentre

sobre terras em Nonoai,
Inhacorá,

Kaingang/Guarani

em relação

Kaingang

indígenas38,
produção

decorrente

eu

em Inhacorá,

a assessoria

política

e Votouro,

aos
e o

adquiriu

anterior.

Dentre

as

eu aponto a proximidade
das condições

os encontros

os quais vinham

artesanal,

estadual

Iraí, Nonoai

à proposta

extrema

ali residentes,

trabalhos

o seu próprio

sobre o Inhacorá

razões para tal desdobramento
Ijui, a precariedade

em

e Xetá.

Muito cedo o trabalho
independência

outros

os de pesquisa

sobre a "proteção"

de Guarita,

constituiu-se

para muitos

no RGS, os quais ultrapassaram

em si já muito

de

(1976).

esta pesquisa

de "célula matter"

âmbito,

indígenas

no Sul"

e o Processo

de vida dos

constantes

até esta cidade

e a existência

com estes

para vender

de material

do trabalho de um ex-diretor

de

sua

documental

do MADP, Martin

37
Este trabalho foi ao final apresentado como
requisito para ingresso no curso de mestrado em
antropologia, junto à UnB - Universidade de Brasilia.
38
De fato estes encontros começaram bem antes, pois os
conheci ainda na minha infância, quando passavam
alcoolizados, maltrapilhos, doentes, famintos e tinham sido
escorraçados de suas terras no Inhacorá, RS. ~a época eles
passavam defronte à minha casa, em uma vila ·de Santa Maria,
tentando vender balaios para roupa, peneiras, arcos e
flechas para enfeite, etc ...

15
Fischer,

realizado

na década de 195039•

As informações
Estadual

de Proteção

(1979)40, evidenciam
política

contidas

no trabalho

aos Indios
o caráter

- O Caso do Inhacorá"
anti-indígena

e das ações do "serviço

indígenas",

principalmente

os preconceitos

final - "O Serviço

estadual

e genocida

de proteção

da
aos

após 1940. Elas também demonstram

exacerbados

da sociedade

brasileira

local contra os/as Kaingang

de Inhacorá,

bem como sua ação

destruidora

em relação

aos recursos

florestais

a nível

e a qualidade

da terra.
Eu tinha inclusive
pesquisa,

planejado

principalmente

Assembléia

foram restringidas

antes referida,

de posto totalmente

à expansão

à esta

da igreja

locais. Mas as

tanto pelo cancelamento

como pela presença

comprometido

José da Silva utilizou-se
impedir

em relação

de Deus entre as/os indígenas

possibilidades
autorização

dar continuidade

de um chefe

com a repressão.

de mecanismos

diversos

a minha estada na AI41, o que repercutiu

39
Fischer, ~artin. 1959. Bei den Caingang
Serra Post Kalender. Ijui. Ed. Ulrich Lõw.

da

No caso,
para
nas

am Inhacorá.

Este trabalho foi apresentado no 111Q Simp6sio de
Estudos Nissioneiros, realizado em Santa Rosa (RS), em 1979,
e promovida pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
Dom Bosco. O mesmo foi ainda publicado nos anais respectivo,
às pgs. 227-263.
40

41 A sua ameaça mais constante
era a de chamar os
militares do exército de Santo Angelo, para efetuarem a
minha prisão.
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relações

que eu havia estabelecido

Em que pese tais limites,
foram utilizados
198243)

do Inhacorá,

da expropriação

uma análise
imposta

pelo ex-governador

em 1990, quando

os resultados

da pesquisa

por uma procurador a do estado

para consubstanciar

ilegalidade

com os/as indigenas42•

realizei

caso sobre "Cultura

sobre a

em 1961 aos/às Kaingang

Leonel de Moura Brizola44•

uma palestra

Kaingang

juridica

(Castro

em Santo August045,

e Expropriação

E
no

em Inhacorá"46,

42
Apesar disto voltei muitas vezes para visitas
rápidas à esta AI, mas mas ao falarem comigo as/os indigenas
evitavam se demorar. Em 1984 eu publiquei um pequeno artigo
sobre novas ameaças aos direitos territoriais dos/as mesmos:
Kaingang/lnhacorá:
~ovas Ameaças. Povos Indigenas no Brasil/
1983. Aconteceu Especial
º15. São Paulo. CEDI. 325, 328.

43 Castro,
Silvia La Porta de. 1982. Parecer Nº 4.870,
Sobre os Direitos Territoriais Indígenas em Inhacorá. Porto
Alegre. Procuradoria Geral do Estado. Este parecer foi
produzido em resposta ao pedido de devolução da área ocupada
pela Secretaria de Estado da Agricultura
(no caso, 1.750
ha.), o qual foi elaborado pelos/as indígenas dessa mesma
AI.
44 Cf. Brizola,
Leonel de Moura. 1962. Processo
Administrativo Nº 15.703/61. Secretaria de Estado dos
Negócios da Agricultura. Porto Alegre.
45
~unicipio
localizada.

do estado do RGS onde a AI Inhacorá

está

46 Esta palestra
integrou um seminário para professores
de "estudos sociais" do município, tanto para os da rede
municipal, da estadual, como os da FU.'AI. e possivel que a
Secretária de Educação tenha se arrependido do convite
realizado. A Prefeitura Municipal estava sendo administrada
por um pedetista, e ao longo da palestra eu comprovei a
responsabilidade
direta de Leonel de M. Brizola, exgovernador do estado e atual governador do Rio de Janeiro e
presidente nacional do PDT na expropriação às terras antes
demarcadas para a AI Inhacorá.
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presentes47

os indigenas
ecrevesse

terminaram

por solicitar

que eu

"um livro sobre a área"48.

A pesquisa

"Politicas

Nonoai",

foi desenvolvida

Nonoai50,

e foi proposta
O objetivo

transformações

ocorridas

identificar

em 197849
com vistas

de mestrad051•

âmbito de Nonoai.

de Terras

Indígenas

e em 1981, na A.I.
à produção

da pesquisa
na política

as políticas

de minha

as

de terras indígenas

no

eu pretendia
impostas

pelo Direlório

Geral de Indios no RGS, pelo SPI52 a nível estadual
federal,

tese

era o de investigar

Mais precisamente,

e analisar

- O Caso de

e

e pela FUNAI.

47 Os quais
foram convidados a
em Kaingang, na abertura da sessão.
para também responderem algumas das
integrantes da platéia, a partir do
foram diretamente endereçadas.

cantar o hino nacional
Ao final eu os convidei
perguntas feitas por
que muitas questões lhes

Segundo os mesmos, seria "para registrar a história"
deles e para também servir de subsidios para os alunos.
a
oportunidade eu comentei que poderia fazê-lo, mas que
precisaria retornar à área para atualizar a pesquisa antes
realizada, e que haveria de se providenciar recursos para
tal.
48

j

49

semestre

Eu desenvolvi
deste ano.

a pesquisa

de campo, no segundo

50
A FIDENE me liberou por um semestre para fazer o
trabalho de campo e rnante e meu salário integralmente.
Mesmos assim, ainda tive que lançar mão de recursos pessoais
para realizar esta pesquisa.
51 Terra
de Posseiros - um Estudo das Políticas de
Terras Indígenas. Museu Nacional/Universidade
Federal do Ri0
de Janeiro. 1981. A mesma foi orientada pelo Dr.Anthony
Seeger.

52

Serviço

de Proteção

ao Indio.
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A decisão

por enfocar

não s6 à situação
tive acesso quando
Brancas/os

o caso de Nonoai

conflitiva
desenvolvi

à expropriação

a pesquisa

de assessoria

"Indios/as

questões

de ·parte das/os

kãr e em Irai53, e a chamada
trabalhos

ligada

da área, à qual inicialmente

no RGS". Esta área colocava

resistência

esteve

"indústria

politica

e

como a

Kaingang

em Péi-

da posse"54. Os

às suas lideranças

filme "Terra dos Indios"55, foram também

importantes

e ao
para

tal decisão.
Para a pesquisa
autorização

dos/as

em questão

indígenas,

não aprovou meu pedido,
na área56•

Ia e enviou

correspondência

presidência,

pois a presidência

alegando

"conflitos"

eu contei com uma
da FUNAI

então a existência

O "conselho

indígena"

neste sentido

que por sua vez ordenou

decidiu

de
apoiá-

à referida

que o chefe do post057

53
Sobre esta área mais tarde escrevi um texto
específico: Simonian, Ligia T.L. 1986. Kaingang Lutam Pela
Criação de Area em Iraí. Povos Indígenas no Brasil.
Aconteceu Especial 17. São Paulo. CEDI. pgs. 418-420.

54 Esta é uma expressão
então usada tanto em Serrinha
como em Nono a
para definir a ação dos invasores no sentido
de abrir uma clareira na mata, construir algumas
benfeitorias e a seguir vender, reiniciando a seguir todo o
processo.
í.

55

I

De Zelito Viana.

Rio de Janeiro:

EMBRAFILME/MAPA.

1979.
56 Oliveira,
Ismarth de Araújo. 1978. Ofício
385/79/PRES. FUI-AI. Em 29 de Setembro. Brasília.
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Na época Lídio Della
chefes de postos do sul mais
inclusi Te acusado de prática
indígena (Venzon, Rodrigo. A

Nº

Beta. Este tem sido um dos
corruptos e repressivos, sendo
de crime contra a vida de um
violência dos arrendamentos em

19
me retirasse
diretamente

da área~8. Como o mesmo não conseguiu
devido

de militares

da unidade

A pesquisa
foi dificultada
sido expulsos
entrevistar

às pressões

por se encontrarem

pois confiavam

em Nonoai

e arrendatárias/os

dispersos,

resistiam

já que tinham

Mesmo assim pude

e em Planalto,

nas promessas

acampados/

ou no interior

à ordem de deixar

de politicos

as em
da

a área,

locais quanto

à

foram necessários

e

de sua estada60•

Levantamentos

em arquivos

mas nem sempre

Além do arquivo

Nonoai.

Kaingang.

ele valeu-se

de Santo Angel059•

os/as que ainda se encontravam

AI. Neste caso eles/as

realizados,

do exército

junto aos/às posseiros/as

pelos/as

Taquaruçuzinho,

prorrogação

dos indigenas,

fazê-Io

também

tive acesso

livre aos acervos.

do MADP de Ijui, eu fiz uma investigação

Povos Indígenas

no Brasil.

CEDI. SP. in print).

58
Na época a FU AI inclusive iniciou estudos para a
criação de um novo posto indígena na secção Pinhalzinho, com
o objetivo de "controlar melhor a ação da antropóloga".

59 Um major
do exército e sediado em Santo Angelo,
conhecido pelos/as indígenas de Nonoai por vários nomes,
dentre os quais por "Peaguaçú", invadiu a residência de
Pénry e de Pénwá, onde eu me encontrava hospedada. De lá ele
retirou parte do material documental que eu mantinha na área
para consulta. No quartel eu fui interrogada sobre "as
conexões", "os contatos", queriam listas de nomes que eu não
dispunha, etc ... Uma sessão planejada para intimidar, por
pessoas que fazem do ócio o seu "trabalho".
60 Principalmente
do prefeito de Planalto - Genoino
Galvão - o qual afirmava que iria conseguir prorrogação para
sua permanência na área. O mesmo pertencia à ARENA - Aliança
Renovadora Nacional, partido que dava sustentação civil ao
regime militar.
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junto à Diretoria

de Terras

Estado da Agricultura61

e ao Arquivo
à Câmara

ambos de Porto Alegre,
ao Forum de Nonoai,
Em Guarita

Soares 1980: 762)

ocorrer

indigenista,

indígenas

das condições
de Guarita63•

desde que a "liderança"

o arrendamento

do Estado,
de Ronda Alta,

específica

arrendamentos

uma noticia

de

(RJ).

O jornal Folha da Tarde

veiculou

um suposto melhoramento
próprios/as

de Vereadores

eu iniciei uma pesquisa

indígenas".

da Secretaria

Histórico

e ao Museu do Indio

no caso sobre "política
lideranças

e Colonização

em 1980,
e

(Salvadori

surpreendente

&

sobre

de vida dos/as

O mesmo estaria

Kaingang

começou

a

a controlar

de terras na área em 1978.

Tal transformação

me pareceu

resultar

não só pela rapidez

com que ocorrera

estado recentemente

na AI e não a notara;

da ação de fadas,

como porque
decidi

eu tinha
então

61 Na época tive acesso
apenas a alguns mapas
(Simonian, Ligia T.L. 1980. Visualização: Estado Expropria e
Domina Povo Kaingang e Guarani. Cadernos do Museu. Nº 9.
Ijuí. MADP.), os quais foram selecionados por funcionários,
pois não me permitiram investigar o acervo diretamente.
62
Salvadori, Francisco & Soares, Valdomiro. Com
Empréstimo Indios Plantam. Folha da Tarde. Em 10 e 11 de
Maio. Porto Alegre. pgs. 6-7.

63
Em declaração atribuida ao cacique Kaingang
Sebastião Alfaiate (in Salvadori & Soares Opus cit.), tal
realidade poderia ser demonstrada pelos "indios gordos, com
dinheiro, bem vestidos, motorizados e independentes".
Segundo Noedi R. de Almeida ("Chefe da Reserva tem que ser
Indio". Folha da Tarde. Porto Alegre. 1980, em 13 de Maio,
pg. 5), prefeito de Miraguai, os/as me~mos/as indigenas não
mais esmolavam, teriam dinheiro para fazer suas compras e
haviam se cansado de serem explorados pela FUNAI.
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voltar

ao campo para desvendar

re-verificar
reportagem
minoria,

in loco, o que deixou

e que um processo
em andamento

indigenas

no relatório

dominação

"Ascenção

em relação

das/os

de uma Liderança

para a dissertação

nas propostas

e
eu

de'exploração

Indigena

Dominante

ou a Retomada

Indigenista?"64.
realizado

à problemática

de mestrado,

anteriormente

obtidas

Irai, Votouro

e Ventarra,

e

a qual vinha sendo

antes em uma extensão

em Nonoai

desta AI.

entre as/os
da religião,

e das curas entre os Kaingang.

(1978}t incluindo

Embora

se

Este texto foi intitulado

de pesquisa

dos feitiços

mesma constituiu-se

Nonoai

indigenas,

do RGS diz respeito

xamanismo,

social

aos arrendamentos,

Sobre a Polltica

Um outro trabalho
indigenas

centrou-se

pela "liderança".

do Poder Regional

apenas para uma

entre os indigenas

final as condições

da maioria

controlada

ocorria

de diferenciação

Como o foco da pesquisa
ações dos/as

Pelo que eu pude

de ser dito na tal

é que tal transformação

encontrava

discuto

o paradoxo.

daquela

de

Informações

sobre tais realidades,
também

A

realizada

junto aos/às Kaingang

os/as de Péi-kãr.

do

mas relativas

à

foram aproveitadas.

eu estivesse

fazendo um trabalho

sobre

64 O mesmo foi amplamente divulgado na imprensa do
estado. A matéria mais completa foi a assinada por Daudt,
Luiz Paulo. 1980. "Indios Enfrentam Agora a Exploração do
Arrendamento". Zero Hora. Em 07 de Dezembro. Porto Alegre.
pgs. 42 e 43. No ano seguinte ele foi publicado sob o número
seis, na Coletânea de Textos para Uso em Aula de Lingua
Portuguesa. Organizada para o Ciclo Básico, pela Profa.
Soila da Silva, em 1981. Ijui. FIDENE. pgs. 44-64.
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as políticas

de terra, à noite, quando

impedir que os posseiros
área65, os assuntos
respeito

retirassem

preferidos

a fantasmas,

as benfeitorias

pelos Kaingang

alma, a feitiçaria.

notas sobre esses t6picos mas ampliei
fim fiz um levantamento
percebi

a precariedade

Um primeiro
- "Religião,
incorporei

da repressão

passaram

no qual eu enfatizo
missionária

Eu comecei

através do qual

foi produzido

em 1981

- ao qual

em Péi-kãr.

Com

em uma Perspectiva
principalmente
Kaingang.

às/aos xamãs -"kuiã",

a ser por eles/elas

Por

em 198467 o texto

ao xamanismo

especialmente

a tomar

a investigação.

posteriormente

Kaingang

da

acumulad066•

a respeito

eu escrevi

para

diziam

e Cura entre os Kaingang"

obtido

"O Xamanismo

Hist6rica"68,

direcionada

do material

Feitiçaria

base neste relat6rio,
intitulado

bibliográfico,

relat6rio

material

em suas vigílias

identificados/as

o impacto
A mesma

foi

as/os quais

com o demônio,

65
Principalmente na aldeia do Pinhalzinho, pois é para
onde os não-indígenas expulsos/as estavam retornando à noite
para retirarem tábuas de casas, de chiqueiros, telhas,
etc ... A FUNAI/INCRA
(Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária) tinham feito um levantamento para indenizar
as benfeitorias, mas mas não estavam tomando providência
alguma neste sentido.

66

Na verdade,

apenas referências

esparsas

sobre os

mesmos.
67
Quando assisti um curso do Prof. Michel Harner
Xamanismo, o qual foi ministrado na Escola Nova para
Pesquisa Social, de Nova Iorque.

68 O mesmo
se encontra
publicação.

em processo

de revisão,

sobre

para
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a "besta",

o "anti-cristo".

Em 1986 eu elaborei
identificar

e analisar

Dependência

dos/as

Terra

Indígena

de um trabalho
CTI/MIRAD,

uma proposta

"A Formação

Cafusos/as

Xokleng"69.

de pesquisa

da Identidade

de Ibirama

Esta proposta

ao reassentamento

Cafusa

e a

(SC) em Relação
emergiu

que eu vinha desenvolvendo

com vistas

para

à

no contexto

no âmbito da
dos cafusos/as,

de

acordo com o o PNRA7o.
A pesquisa
às famílias,

constou

de entrevistas

sua identidade

ficaram

e histórica

indígenas,

parte destes/as

e a exploração
últimos/as.

de

Do ponto de
étnicas,

com populações

daquelas/es

da mão-de-obra

Constatei

junto

de formação

as conecções

cafusos/as

bem com a dependência

terra Xokleng,

fotográfica.

evidentes

dos/as

demográfico

sobre o processo

e de documentação

vista etnográfico
cultural

de um levantamento

em relação
cafusa

à

por

ainda entre os mesmos

o uso de uma língua especifica.

69 Esta pesquisa
recebeu apoio do C 7Pq, do CTI e da
CTI/MIRAD. Um trabalho inti tulado "A Formação da Identidade
Cafusa e a Problemática da Terra na Relação Cafuso/a/
Xokleng" foi apresentado no GT Terra Indígena, coordenado
pelo Dr. João Pacheco de Oliveira Filho, na Reunião Anual da
Associação Brasileira de Antropologia, redlizada em
Curitiba, em 1986.
70
Plano Nacional de Reforma Agrária,
mas não implementado pelo governo Sarney.

proposto

apenas
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Mais recentemente
Guarita71,

locais,

I

indígenas,

I.

administração

da mesma.
realizada

outras

Esta pesquisa

do arrendamento

entre os Kaingang

ressalta-se

de suas terras. Mas

"guerra fratricida"

ao longo do trabalho,

generalizada

Na maioria

silenciada

e simultaneamente

intimidação

dos indígenas,

indígenas,

para o controle

contra

e entre os/as

dos casos, no entanto,

via entrevistas

documentação

pela

levantadas

a violência

e sócio-econômico,

na

locais em 1983.

indígenas.

coletados

teve sua origem

a

em 1981 nesta mesma área, envolvendo

a questão

Das evidências

como de não-

após 1940, quando o SPI assume

ela também foi influenciada
ocorrida

em à AI

sobre as terras

tanto de parte de indígenas

e principalmente

investigação
dentre

outra pesquisa

no caso sobre as reivindicações

indígenas
I
I

desenvolvi

manipulada

a mesma é

como mecanismo

de

tanto por estes como por nãodo acesso
especificas,

observação

direta

à terra.

Os dados foram

um censo populacional
e participante,

e

fotográfica72•

71 O projeto
intitula-se "Struggles on the Guarita (RS)
and the Urueu-Wau-Wau Reservation Lands, Brazil", e está
sendo desenvolvido sob a orientação do Dr. Gerald Sider. Ele
foi proposto como base para a elaboração de minha tese de
doutorado e envolve uma perspectiva comparativa, no caso com
a A.I. Urueu-Wau-Wau
(RO).
72 Um levantamento
documental também foi realizado,
principalmente nos arquivos do PI Irapuá (em 1975), do MADP,
do AHERGS (Arquivo Histórico do Estado do Rio Grande do
Sul), da Secretaria de Estado da Agricultura
(Porto Alegre) ,
da ANAI!POA, do CEDI, do Museu do Indio (RJ) e no CEDOC
(Centro de Documentação) da FUNAI, em Brasilia.
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Em Guarita

o trabalho

em campo foi desenvolvido

entre

junho e agosto de 1989, e entre março e maio de 1990, num
total de seis meses73. Neste caso solicitei
pesquisa
condições

direto

aos indígenas74,

plenas de decidirem,

ainda lhes garantia
realizado

basicamente

onde recebeu

a autorização

os quais não s6 tinham
mas a Constituição

este direit075.

de 1988

Ao final o mesmo

na área do Posto Indígena

apoio do "conselho

de

foi

Guarita,

indigena"76.

73 Para esta investigação dispus dos recursos da bolsa
de doutoramento
(CNPq), e também obtive um auxílio pequeno
mas importante, provido pela Fundação de Pesquisa da CUNY.
Dessa Fundação eu recebi recursos que permitiram cobrir os
gastos de trasporte para a primeira etapa do trabalho, em
1989. Contei ainda com o apoio dos religiosos da par6quia da
igreja Católica Apost6lica Romana de Miraguaí. Sua decisão
acabou não sendo fácil, pois tiveram que seguidamente
responder a seus fiés o porque da mesma. Inúmeros foram
os/as amigos e colegas que gastaram tempo, recursos e
emoções para apoiar este trabalho. Eles estão espalhados
pela AI, por Miraguaí, Ijuí, Santa Maria, Porto Alegre, São
Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, e Brasília.
74 Em que pese os problemas
existentes em relação à
"lideranças" Kaingang na área, eu preferi enfrentá-Ios e
solicitar uma autorização diretamente, pois só assim poderia
desenvolver um trabalho de pesquisa nunca feito até então.

75 De mais a mais me recusei a solicitá-Ia à FUNAI, a
qual, no caso, não tinha legitimidade para emitir
autorização. Esta AI se encontrava e continua invadida por
arrendatários/as,
parceiros/as, moradores/as não-indígenas,
sem que a mesma estivesse tomando qualquer providência de
acordo com as determinações legais/constitucionais.
76 Na área do Posto
empreender um "survey".
disse que autorizaria o
companhia de um indígena
o que evidentemente não

Indígena Irapuá eu apenas pude
O então cacique Ivo Salles Ribeiro
trabalho caso eu concordasse com a
integrante de seu "corpo policial",
pude aceitar.
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Por ocasião
solicitou

da autorização

que eu os ajudasse

que eles pudessem

a elaborar

gradativamente

Kaingang77 me

a "liderança"

"projetos"7B,

terminar

para

com o arrendamento

das terras79. Uma viagem

a São Paulo foi marcada

realizada,

com o CTI, e algum tempo depois

viajei

para contatos

com cacique

que a pesquisa
prepararia
Embora

Samuel Rezo Claudino.

estivesse

urna proposta
eu estivesse

mais avançadaBo,

Decidimos

que assim

de trabalho.
cumprindo

com o acordo, várias

de inviabilizar

externos

por sustar a autorização

recebid081•

eu

então eu

foram as tentativas
terminaram

e

Este impasseB2 no entanto

o trabalho

e fatores

que eu havia

influiu

apenas

77
Nenhuma mulher indígena esteve presente na reunião,
na qual a minha proposta de trabalho foi discutida.

78
Integrantes desta "liderança" falavam em milhões, em
inúmeros tratores, ceifadeiras, em grandes lavouras de trigo
e soja, ao estilo dos "granjeiros" - agricultores
capitalistas - da região. Ao desenvolver a pesquisa soube
que a maioria dos indígenas não concordava com tais
projetos, principalmente se fossem controlados pelo cacique.
Esses propunham antes ajuda para as roças familiares. ou no
máximo em pequenos grupos.
79
Por certo que eu já conhecia muito das propostas
anteriores neste sentido, e não sai da reunião imaginando
que isto seria possível com poucos recursos. Muito menos sai
com a ilusão de que o cacique e sua "liderança" estivessem
mesmo dispostos a qualquer mudança mais substancial.

Pois antes eu necessitaria me inteirar
aspirações, reivindicações indígenas atuais.
80

mais sobre as

81
Por diversas vezes eu inclusi\e procurei o cacique
para discutir e tentar um esclarecimento sobre o tinha
ocorrido, mas ou nunca o encontrei em casa, ou quando estava
se encontrava alcoolizado. Embora nos cruzássemos todos os
dias na RS 230, apenas em 1990 é que voltei a cumprimentá-Io
e a falar pessoalmente com ele, quando fui à um baile
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temporariamente

no desenvolvimento

dano à esta foi a impossibilidade
demográfico

e sócio-econômico,

da pesquisa83•
de conluir

O maior

o levantamento

que vinha realizando

de casa

em casa e seria da maior importãncia84•
Contribuiram
agentes

para a emergência

das igrejas Assembléia

exploradores

de recursos

de trabalho

de indigenas

ainda alguns
interesses
trabalho

indigenas.

não-indígenas

naturais

orientaram

Por certo que os mesmos

por si questionavam

João Carvalho,

e
os

e o

as

a nível local.

da igreja Assembléia

campo, na expectativa

serviram

na área, pois minha presença

os/as indígenas

e

da área e mesmo da força

e de "sem terra" não-indigenas,

e ações anti-indígenas

Os agentes

promovido

de Deus, de arrendatários

que estava realizando

politicas

do mesmo a ação de

de Deus de fato

desde o inicio de minha estada

de inviabilizar

de Tronqueiras

o trabalho.

(Miraguai),

na sede do Posto Indigena

exerceu

em

O pastor
um papel

Guarita.

82 Como agentes
de vários segmentos sociais estiveram
envolvidos na eclosão do mesmo, me parece oportuno um maior
detalhamento. De mais a mais, poucas têm sido as referências
na literatura, em relação a impasses similares. A tese de
mestrado de Maria Helena Barata (da UnB) é uma das poucas
exceções neste sentido.
83
De fato, na oportunidade eu não s6 continuei
trabalhando na área do Posto Indígena Guarita e em sua
periferia, mas inclusive à ela voltei no ano seguinte.
84
Apenas consegui completá-Ia nas secções Kaingang do
Pau-Escrito, do ABe, das Três Soita, e nas aldeias Guarani
de Gamelinha, Guajuvira e Toldo Velho.

28
fundamental
posição

neste sentid085,

o qual radicalizou

após ter um sonho envolvendo

identidade86•
cristo",

No mesmo eu apareci

e que portanto

Paralelamente
um ex-vereador

a minha pessoa

como "a besta",

e se soube que "o dinheiro

do demônio",

dos projetos

participado

de uma reunião

Miraguaí88,

para indispor

caso, ele não apenas

e

"o antiera coisa

não era para ser tocado.

a tal desdobramento

de Miraguaí,

a sua

o Sr. Rude Borth87,

aproveitou-se

do fato de eu ter

de "sem terra" em Tronqueiras,
os/as indígenas

espalhou

a notícia

contra mim. No
de que eu iria

85 O mesmo
começou conclamando os/as indígenas a não me
receberem em suas casas nem prestarem informações, sob a
alegação de eu ser "comunista".
86 Exatamente
quando eu o cacique Samuel estivemos em
São Paulo, para discutirmos possibilidades de financiamento
de projetos.
87
É de longa data que este cidadão vem arrendando
terras indígenas na área, onde mantém agregados/as, e
explorando palanques (inclusive por várias vezes eu o
flagrei retirando palanques da área, sendo que em uma delas
em companhia do ex-cacique Domingos Ribeiro), a mão-de- obra
indígena e a dos "sem terra" não-indígena. Ademais, explora
a todos/as nos preços dos produtos existente em seu mercado,
na mesma localidade.

88 No caso, convidada
que fui para esclarecer sobre os
"direitos dos índios", conforme o disposto na Constituição
de 1988. A reunião foi realizada com portas abertas, na casa
do Sr. Antônio Safado, também arrendatário "sem terra das
terras da AI Guarita e, segundo pude levantar, um dos
maiores exploradores de palanques na área. Eu participei da
referida reunião a convite de Martinho Mayer, então
trabalhando na paróquia da igreja Católica Apostólica Romana
e agente da "pastoral da terra", que estava tentando reunir
um grupo para uma nova ocupação de terras.

~~--~------~-------------
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"cortar"

a área para os "sem terra"89, mas ainda os

.i.n t í.mí.douvv .

Tanto indígenas

como não-indígenas

que estavam

morando

na AI Guarita,

apreensivos

pois comentava-se

das proximidades,

encontravam-se

sobre uma iminente

do IBDF91. Seus agentes

tinham recentemente

de madeira

de Palmitinho,

mesmas

no município

eram provenientes

intervenção

apreendido

e dizia-se

os envolvidos,

em me ver fora da área fizeram

versão de que eu seria a responsável
Por fim alguns Kaingang
tal incidente,

também

toras

que as

da AI. Como eu tinha me deslocado

para o local para entrevistar
interessadas

ou

pessoas
circular

pela denúncia.

também estiveram

o qual culminou

a

envolvidos

em

com ameaças92 de parte de

89 Em palestra radiofônica o mesmo também afirmou que
"pessoas de fora" estariam colocando os "sem terra" contra
ele. Segundo eu pude apurar junto a moradores de
Tronqueiras, ele estaria se referindo a mim e a Martinho
Mayer. Na ocasião ele estava tentando se eleger presidente
do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Miraguaí, na qual
fói derrotado.
90 Principalmente os que estavam se preparando para uma
ocupação, a qual estava sendo coordenada pelo MASTER
(Movimento dos Agricultores Sem Terra) .
91 Instituto

Brasileiro

de Desenvolvimento

Florestal.

92 ~o dia 26 de Julho eu fui informada de que o cacique
estaria para me prender assim em que me encontrasse, para
apreender meus cadernos de anotações, câmaras fotográficas,
filmes, etc .... Luiz Sojá Emílio (professor bilíngüe e
funcionário da FGNAI) e Francisco Ribeiro (assessor do
cacique Samuel) é que enviaram tal mensagem, mas seriam de
fato os responsáveis pela articulação de tais ameaças. De
todo modo eu continuei o trabalho junto a não-indios de
povoados e cidades próximas. Aproveitei também para fazer o
"survey" antes referido na área do Posto Indígena Irapuá.
Mas em seguida retomei o trabalho na área do Posto Indígena
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indígenas

integrantes

por funcionários

I
I
I

da "liderança"

indigenas93.

vender

estaleirado,

e assim evitar que eu os flagrasse.
Agrico

que haviam

Sales9~, também

de

me ver fora da área

para poderem

o Kaingang

a madeira

e inclusive

Segundo pude apurar quando

em 199094, eles pretendiam

meu retorno

Kaingang,

estaria

a pouco
Consta

reunindo

que

um

I

"

Guarita, principalmente entre os Guarani,
o levantamento demográfico.

onde pude concluir

93 Muitos
dos/as que souberam sobre a existência destas
ameaças vieram me expor sua preocupação, ao que sempre
respondi que eu estava acostumada, e que elas não passavam
de estratégias para inviabilizarem meu trabalho. Uma pessoa
inclusive me disse que " ... por qualquer garrafa de cachaça
....•os/as indígenas me matariam. Muitos também lembraram o
caso do estupro, assassinato e queima do corpo da professora
Lorinete Maria Brambati( crimes ocorridos em 1987 no
interior da AI (veja a consultoria/laudo
a seguir referida).
Nestes casos eu aproveitei para lembrar-Ihes que os nãoindigenas tinham assassinado mais indigenas em Guarita, do
que o contrário. Este incidente, no entanto, contribuiu para
que eu levantasse muitas informações sobre a violência
contra os/as indigenas e entre os mesmos.
94 Segundo
o chefe do posto, ele foi procurado quando
de meu retorno à área pelo cacique, que queria saber se ele
é que tinha autorizado a minha entrada, ao que teria
respondido: "Pelo que eu sei tu é que autorizou ela a fazer
o trabalho" (Ribeiro, Ne ri Kame si. Comunicação pessoal.
P.I. Guarita. 1990).
95 Sobre tal movimento
eu fui informada por uma
mestiça, que estava se preparando para "acampar" com os "sem
terra. Na oportunidade ela me confidenciou que não desejava
para ninguém o que ela e a familia tinham sofrido "nas mãos
do cacique Ivo" (Santos, Xaria dos. Comunicação pessoal.
Miraguai. 1989). Além de estar sofrendo pressões do Sr.
Borth, no momento o Agrico estava plantando muito,
explorando e dependendo da mão-de-obra indigena e de nãoindígenas interessados no movimento dos "sem terra" e que
inclusive estavam pensando em participar da nova ocupação
antes referida. Além disso o mesmo ainda se encontrava
arrendando terras para não-indios e vendendo madeiras.
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pessoal

o

na encruzilhada
coordenador

da missão

também se posicionou
Guarita97.

à minha presença

Kaingang98,

do Conselho

96

questões

de Missão

Portela96
na AI

o fato de eu ter tratado diretamente
para obter a autorização.

Mais, ele também se manifestou
"projetos"99,

para me agredirem.

da IECLB em Tenente

contrário

Ele criticou

com a "liderança"

das Tronqueiras,

contra

que inclusive

a idéia dos
levou para urna reunião

da IECLB, realizada

em meados

de 1989,

Pastor Lúcio Schwingel.

97
O que aliás eu pude perceber quando de nosso
primeiro encontro, quando se apresentou de uma maneira
bastante arrogante, como "o entendido" sobre a AI em
questão, e a situação das/os indígenas do estado. Na
oportunidade o mesmo afirmou " ... nós temos uma análise da
conjuntura" (Schwingel, Lúcio. Comunicação pessoal.
Miraguaí. 1989), disse que dispunha de um arquivo completo
com recortes de jornais sobre a AI e que eu poderia
consultá-Ia, mas que acabei não tendo acesso, embora o tenha
procurado várias vezes com tal objetivo.

98 Pelo que pude perceber
ele a considera ilegítima, no
que por certo tem razão, mas é a que os indígenas dispunham
no momento e continuam a dispor. Querer negar isto é ignorar
um dado importante da conjuntura a nível local. De mais a
mais, as/as próprio/as Kaingang admitem, conforme pude
verificar, que uma troca de cacique ou liderança não é o que
vai alterar as condições de vida na AI, pois "o menos
corrupto ainda é corrupto", segundo me disse um dos
indígenas do sexo masculino, por mim entrevistados à
respeito.
99 Este mesmo
coordenador poderia ter participado da
reunião convocada pelo cacique Samuel para discutir a
autorização para a realização da minha pesquisa, quando
surgiu inclusive a questão dos projetos, pois foi por mim
pessoalmente avisado, a pedido do cacique. Ele por certo que
teve suas razões para não comparecer, pois em 1985
juntamente com a sua missão, ele foi expulso da AI pelos/as
Kaingang.
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em Curitiba10o•
Em que pese tais impasses,
parte do trabalho
dissertação101•
elaborei
indígenas

Ademais,

um laudo102
acusados

não-indígena
funcionária

e no momento

escrevo

a maior

a

como um dos seus resultados

sobre um processo-crime103
e condenados

a professora

foi solicitado

eu já

contra

alguns

pela morte de uma mulher

acima referida104,

da FUNAI e residente

No caso, o mesmo
República

proposto

por fim desenvolvi

então

no Posto Indígena
pela Procuradoria

Guarita.
da

no RGS.

Inclusive
"liderança"

alguns dos "projetos"

Kaingang

mas por Kaingang

sugeridos,
e Guarani

não pela
da AI

100 Tais
informações e obtive junto a Kaingang da área,
os/as solicitaram anonimato quanto à sua identidade.
101 Embora
o Dr. João Pacheco de Oliveira Filho tenha
afirmado, no decorrer de uma das sessões do GT Política
Indigenista/etno-desenvolvimento,
que a mesma era
"inviável", eu persisti. e que nunca me propus realizar um
trabalho perfeito, mesmo porque até o momento não me deparei
com um que o fosse.
102
Simonian, L.T.L. O 'Círculo Vicioso' da Violência
na AI Guarita e os Possíveis Limites das Ações Judiciais.
~ova Iorque. 31 de Janeiro de 1991. 62 pgs.
103 O qual, por solicitação
dos indígenas en'olvidos,
está sendo analisado pela referida Procuradoria. Seus
familiares me procuraram quando estava na área, mas devido a
meu compromisso com o doutorado lhes orientei que
procurassem a Al'AI/POA, a qual finalmente encaminhou o caso
à PR/RS. Mas na oportunidade levantei informações à
respeito, o que me possibilitou escrever o referido laudo, o
que fiz por indicação do Prof. Sílvio Coelho dos Santos.

104

Kaingang.

Ver nota nº 87. A mesma se encontrava

noiva de um
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Guarita

já foram ou estão sendo preparados.

de trabalho

apresentam

"liderança",

Caso se consiga

passarão

atuais de muitos/as

financiamentos105,

à uma apreciação

da referida

outros/as

indígenas.

os mesmos deverão

mais ampla, quando

como

serão

certamente

por uma reformulação.

3. Os trabalhos

de Assessoria

Estes trabalhos
prestada
sentido

distinta

pois têm por base o que pude identificar

sendo as aspirações

submetidos

uma perspectiva

Tais propostas

aos/às

Polltica

constituiram-se

indígenas

e cafusas/os

da defesa de seus direitos

constitucionais,
constado

em especial

de esclarecimentos

de encaminhamentos

quanto
básicos

antes referidos,

históricos

quanto

no

e

à terra106•

político/administrativo,

sobre a adequabilidade
de documentos

como uma orientação

A mesma

tem

às possibilidades
de discussões

de suas táticas de luta, de repasse

e produção

de outros

demandas,

de encaminhamento

direitos,

produção

para reforçar

de denúncias

de laudos,

suas

sobre violação

de

etc ...107•

10l'!
Estes integram "um pacote" de propostas de trabalho
elaboradas para a constituição de um instituto para pesquisa
e assessoria junto às/aos indígenas do sul, aos/às
cafusos/as de Ibirama.

10& Mas não necessariamente
apenas a tais direitos.
muitos outros casos eu também tenho sido solicitada a
esclarecer, orientar, agir, etc ...
107
Sobre os processo expropriatório relativo ao
presente século, e em relação às terras anteriormente
demarcadas ou ocupadas pelos/as indígenas do RGS ver a
coletânea a ser publicada pelo PETI, com textos de minha

Em
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Um trabalho

bastante

terras foi realizado
de meados

sistemático

entre as/as indigenas

da década de setenta108,

Borboleta,

quanto

exceto

onde a luta emerge no contexto

torno de 1986. Além das discussões
AIs, as/as indigenas
assembléias

passaram

indigenas109,

aos direitos

do RG3 a partir
junto às/aos de
do indigenismo

encaminhadas

a participar

inicialmente

às

em

nas próprias

de encontros,

no sul, e depois

de
a

nivel nacional.
Este tipo de trabalho
personalizadas

com diversos/as

grupos ou reuniões.
repressão

indígenas,

como em em grandes
o temor de

de posto e/ou dos caciques

e em parte explica

e de Rodrigo

tanto relações

Entre as/as indígenas

de parte das chefias

era enorme110,
autoria

envolveu

a reação de muitas/os

ao

Venzon.

108 Neste primeiro
momento eu estive muito em contato
com os padres Egon Heck e Egídio Schwade, tendo inclusive
co-coordenado um dos primeiros encontros para agentes do
CIMI, o qual foi realizado em Ijuí, em 197?
109 Estas assembléias
foram em geral promovidas pelo
CIMI. Alguns dos encontros realizados no RGS também foram
promovidos elou contaram com apoio da IECLB, da FIDENE, da
UNISINOS, da ANAI. No início apenas os indígenas
participaram destas asssembléias, encontros. Bem mais tarde
as indígenas passaram a participar, mas sempre em menor
número. Em 197
uma Kaingang da aldeia Péi-kãr, participou
de um painel em Salvador/Ba, promovido por ocasião da
reunião anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência).
I

110 Os caciques
da época em geral haviam sido
escolhidos por agentes do 3PI, talvez com exceção dos de
Inhacorá e de Iraí. Em geral todos estiveram envolvidos com
o "sistema do cativeiro" (ver Simonian, Ligia T.L. 1981. O
"Sistema do Cativeiro"I"Panelão"
- ou a Repressão da Força
de Trabalho Kaingang no RGS". Ijui. Manuscrito), ou
repressão da força de trabalho indígena, a qual foi
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pedirem

"palestras

particulares"

das AIs. Mas em situações
onde eu pude trabalhar
feitas em grandes
integrantes

postos da FUNAI,
as discussões

não raro participando

Inhacorá,

Nonoai

desenvolvi

de pesquisa,

específicos.
quando

sem vigilância111,

grupos,

e Guabiroba

à atividade

onde inexistia

O mesmo

os/as Kalngang

(incluindo

ou

eram

todos os

Péi-kãr),

este trabalho,

teve início em Guarita
estavam

plenamente

mobilizados

pude assistir

muitas

de suas manifestações

Irapuá,

onde se concentravam

relação

ao término do arrendamento.

sobre certo aspectos

paralelamente

em 1974 e 1975,

suas terras para uso própri0112•

oportunidades

Iraí,

para o qual não dispus de recursos

reivindicando

Nestas

fora

da aldeia ou secção.

Em Guarita,
Votouro

ou para conversarem

para esperar

Em 1975 eu

defronte

ao PI

pelas decisões

eles me solicitavam

de seus direitos

e

em

explicitações

e garantias

utilizada por longos anos nas "roças do posto" e, mais
recentemente, mesmo nas do DGPI. Ademais os chefes de posto
não apenas destituíam caciques e empossavam outros, mas
muitos também trataram os/as indígenas "a cabo de revólver",
determinaram imprisionamento,
etc ...
111 Especialmente
em Péi-kãr, Gua~iroba ou Guarani e
cafusos/as de Ibirama, Borboleta, águas do Prado, Morro dos
Cavalos, e Ilha da Cutinga.
112
Sobre estas lutas ver o capítulo de minha tese de
doutorado, sobre as reivindicações dos/as indígenas de
Guarita sobre suas próprias terras (Simonian, Ligia T.L.
"This Bloodshed I'1ustStop!" - Claims on Indian Lands in the
Guarita and the Urueu-Wau-Wau Reservation. Dissertação de
Doutorado, forthcoming.

.
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constitucionais
Devido

quanto

ao controle

quais contavam

década

exercido

mas "em particular"113.

por agentes

com "olhos e ouvidos"

no ano seguinte
participei

à terra,

fui acusada

de reuniões

da FUNAI114, os

dentre as/as indigenas,

de "instigá-Ias/os".

públicas,

principalmente

de 1970, onde onde a problemática

Mas também
em fins da

dos arrendamentos

foi discutidal15•
Esse trabalho
Kaingang

retomaram

teve continuidade

a maior parte de suas terras,

até inicias da década

seguinte.

imprensa

do meu relatório

Kaingang

desta AI passou

já contava
continuei
estavam

ao decidir

Mas devido

da pesquisa

as/as

e continuou

a divulgação

na

de 1980, a "liderança"

a hostilizar-me,

sobre a publicação.

a trabalhar,

questionando

em 1978, quando

com o que aliás eu
Mesmo

assim

no caso com as/as Kaingang

que

o seu abuso de poder.

113
Em 1975 eu também fui consultada pela indígena
Andila Inácio, sobre o modo de fazer chegar ao presidente
Ernesto Geisel uma carta que a mesma tinha escrito, na qual
descrevia a precariedade das condições de vida nas AIs e
fazia um apelo para que ele se empenhasse em liberar as
terras para uso e usufruto dos/as próprios/as indígenas. Ao
final decidimos em conjunto que paralelamente à remessa ao
presidente a mesma deveria ser enviada a vários jornais. Por
fim eu fiz as cópias e a remessa. Apesar de ter enviado para
os três diários de Porto Alegre, apenas a Folha da Manhã a
publicou em 12 de Agosto.

114

constante

Na época o Gal. Demócrito .... era uma presença
em Guarita, onde agia no mais puro estilo militar.

11~
Dentre estas lembro aqui de uma reunião em Porto
Alegre, promovida pela deputada Ecléia Guazzelli na
Assembléia Legislativa, onde participaram indígenas,
arrendatários, prefeitos, vereadores, e pessoas ligadas ao
movimento de apoio aos/às indígenas.
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Embora muitas
em relação

ao excesso

se impunham
Alguns

tenham sido as "revoltas"

ao controle

eram inclusive

estratégia

de ações repressivas,

utilizada

aliciamento

uma

Mais, ao

eram em geral punidos,
Quando

tinham que sair

fora das AIs, o faziam sem "portaria"117.

Em muitas

por exemplo,

como funcionários,

de lideranças.

as/as indígenas

para reuniões

não

desde o tempo do SPI como forma de

e até torturadosl16.

aprisionados

os caciques

pelos agentes da FUNAI.

contratados

e manipulação

revoltarem-se,

perseguidos

exercido

dos indígenas

situações

os mesmos

foram inclusive

nos locais de tais reuniões.
chegaram

a ser removidos

Alguns

do Inhacorá,

de uma reunião

em Ijuí

no ano de 1979, no caso, pelo mesmo chefe de posto acima
referido.

Lembro-me

indígenas

mais, me levando

pois não queria
demais

também do Xangrê,

discutir

com um ou dois

para fora do 'toldo' de Iraí,

certas questões

na frente dos

ou mesmo do caciquel18.

116
Em decorrência de tais tensões, surge no sul,
principalmente a partir de uma interpretação de agentes do
SPI, da FUNAI, e dos caciques seus aliados, e de espaços
ainda que escassos para contestação, uma nova categoria
social dentre as/as indígenas, "os revoltosos". Em meados
dos anos 1970s as/as de Pinhalzinho em Nonoai eram
identificados como os "revoltosos" por excelência, em
Guarita, nestes últimos anos os de Três Soita e do ABC,
etc ...

117 Documento de identificação fornecido
posto, para as/as indígenas em trânsito.

pelo chefe do

118 Na época ele estava tentanto organizar a deposição
do cacique de Nonoai e a expulsão dos posseiros/
arrendatários da mesma área. Nelson Jacinto Xangrê é natural
da AI Nonoai, mas na época se encontrava exilado em Iraí. No
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Minha presença

em Irai e Nonoai

anos de 1970 foram crucias
este acompanhamento
por extensão

à problemática

em Votouro/Guabiroba,

conjuntamente
coordenador.

para que eu continuasse

com relação

época muito do trabalho

Serrinha

de assessoria

ao CIMI-Sul,

ainda em meados

e Ventarra.

estratégias,

foi feito

por dias ou semanas nas

de perto e fui consultada
cotidianos

pelos/as

com os/as

pude

indigenas

invasores,

suas

suas propostas.

Os/as Kaingang

de Nonoai

em sua luta para expulsar
então procurou
consultaram

Na

o qual tinha Egon Heck como seu

Como eu permanecia

sobre seus embates

a fazer

da terra, e

áreas, ou meses como em 1978 no caso de Nonoai,
acompanhar

dos

foram incansáveis

os invasores119•

A "liderança"

por toda sorte de aliados120•

aos militares

do exército

e criativos
de

Eles inclusive

de Santo Angelo,

os

entanto, ele frequentemente retornava àquela área, no mais
das vezes à noite, para poder discutir e incentivar os/as
indigenas a reagirem em defesa de seus direitos à terra,
pois a mesma se encontrava em parte invadida e em parte
arrendada.
119 A prapagação
da estória em torno da presença de
"Xa antes selvagens, nús, de cabelos longos e armados de
tacapes" na parte da AI ~lorio a i, esbulhada pela Secretaria de
Estado da Agricultura
(Parque Florestal de Nonoai/sic), em
si foi responsável pela saida de inúmeras famílias de
posseiros/as, pois temerosas as mulheres convenciam seus
maridos e imediatamente deixavam as suas ocupações no
interior da AI.
120 Esta mesma
"liderança", no entanto, não conseguiu
convencer os Guarani a participarem integralmente do
movimento, os quais permaneceram a maior parte do tempo como
espectadores.
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quais

lhes "deram carta branca"

Xangrê

(1978121)

-

- segundo

para que expulsassem

os/as ex-arrendatârios/as.

expressão

os/as invasores/as

Mas tal "apoio" envolveu

compromisso

de não tocarem na "Empresa Agro-Pastoril

Dall'Asta",

também invasora

A assessoria

que prestei

ao Zelito Vianna

do filme "Terra dos Indios"

constituiu-se

também em um momento

quanto

indígenas

dos guardas
aldeia

em assessora

Oswaldo

florestais

Cordeiro

121

firmeza de sua posição,

trabalho

foi efetivado

para

do Parque
O mesmo

às pressões

Florestal

de Farias.

Os indígenas

viram o
etc ...

e violência

Nonoai,

foi expropriado

de

em apoio

onde sua

aos/às

em 1941, por ato do interventor

diversas

Xangrê,
1978.

a "liderança"

de todos quantos

que então resistiam

de Nonoai

assessorias

Nonoai.

o mesmo

estâ localizada.

Kaingang

em Nonoai,

da posse da terra foi reforçada,

filme, pelos ensinamentos,

aos/às

(1978) quando

da maior importância

De fato, principalmente

então se transformou

Em Péi-kãr

o

desta ârea. No caso, a sua determinação

a recuperação

consolidada122•

e

das terras da AI.

das filmagens

os/as indígenas

de

federal

locais receberam

tanto de parte de agentes do CIMI-Sul,

Nelson

Jacinto.

Comunicação

pessoal.

122 Aliâs,
a luta pela defesa da terra em Nonoai
remonta a meados do século passado - ver minha tese de
mestrado - quando os Yaingang ali radicados jâ resistiam
invasores.

aos
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das religiosas

da Paróquia

todos ao final vítimas
Um trabalho
estratégia

da violência

de apoio material

política

pudessem

permanecer

fixação.

Então

reaver

de Rodeio

junto às/aos de Nonoai
parque.

da Várzea,

CTI/MIRAD,

assessorando

embora defendendo

da AI Nonoai.

eles/as

por

de

a proposta

identificada

a proposta

Por ter manifestado

os/as indígenas

lutavam

Mas por pressões

estes/as

tinha por base toda uma história
entre todos/as

para a sua

de

como AI Rio

não concordam125.

com o que aqueles/as

Eu continuei

como

de Péi-kãr

por aceitar

de uma área independente,

guardas.

que eu organizei

na área, foi essencial

agentes da FUNAI124, terminaram
criação

dos mesmos

para que as/os Kaingang

a área do referido

como de mim123,

Bonito,

indígenas
relativa

minha posição,
de relações

dessa área

através

da

à uni cidade

a qual

sócio-culturais

(Simonian

123 Mais
tarde a ANAI/POA também participou neste
sentido, mas principalmente quando das viagens dos/as
indígenas à Porto Alegre para contatos com a Secretaria
AgricUltura do estado.

da

124 A qual instalou
um PI nesta aldeia em meados da
década passada e criou um cacicado independente de Nonoai.
Para lá também deslocou um chefe de posto bastante
conservador - Pedro da Silva ??? - que com a Sra. Paula
Ebling, os convenceu a propor urna área separada, segundo me
informaram os indígenas, para facilitar o seu processo de
criação.
125
Ao tomar conhecimento de tal conflito, eu
aproveitei a ocasião da morte de Francisco Kanheró, e enviei
de Nova Iorque urna fita gravada, onde enfatizei o exemplo
vigoroso do mesmo, bem como a importância política de manter
a proposta anterior, de urna área única.

52
2:97237,-

gvodjpoãsjpt

bpt0ât nftnpt0bt238•
dpogjbsfn

ofmft-

busb{boep

rvf fv fnjujsb

cbtjdbnfouf

í rvf

b tvb dsjbêép239•
ef ejtdvttép

tpcsf pt ejsfjupt

fn Ybohsó-

rvf mã wjwfv qps nvjupt

Nbt fn rvf qftf pt0bt Lbjohboh

dpogjobept

fv oép ujoib

gpj gfjup b qbsujs ef 2:86- nbt nvjupt

eftub BJ ujwfsbn
nfoups/

fn Csbtjmjb

f rvf p qbsfdfs

Fn Jsbj p usbcbmip
ufssjupsjbjt

efgspouf

Ftuft mift ufsjbn ejup qbsb oép

nbjt fn njn- qpjt ftuboep

nbjt joufsfttf
ftubsjb

eb GVOBJ b nbojqvmbsbn

fn vnb ftqídjf
eb qspevêép

kpwfot
bopt- vn

mpdbjt tf fodpousbsfn

ef bmefjb0gbwfmb-

ef bsuftbobupm3:-

wjwfoep

p dbdjrvf

Bvhvtup

237
Tjsopojbo- Mjhjb U/M/ 2:97/ Sfmbu7sjp ef Wjbhfn;
221opbj )jodmvtjwf Qíj.lés, f ef Jsbj- tjuvbebt opt
nvojdôqjpt ef Mjcfsbup Tbm{bop- ef Opopbj f ef Jsbj/
Jogpsnbêép Uídojdb Oà 54/ Fn 35 ef Gfwfsfjsp/ Csbtômjb/
DUJ0TH0NJSBE/

BJt

238
Tfhvoep jogpsnft dpmijept kvoup bpt0ât joeôhfobt ef
Qíj.lés fn 2:9:- efousf ftuft ftubsjbn p difgf ep QJ Qfesp
eb Tjmwb f b Tsb/ Qbvmb Fcmjoh/
239 B Qspgb/
Evmdj D/ Nbuuf ufn dpoujovbep b
psjfoubêép0ejtdvttép
tpcsf b qspcmfnãujdb eb ufssb fn Qíj.
lés- op dbtp qbsbmfmbnfouf b vn usbcbmip rvf wfn dppsefoboep
obt ãsfbt eb fevdbêép- bhsjdvmuvsb f tb•ef- p rvbm í
sfbmj{bep busbwít eb VOJKVJ- nbt gjobodjbep qfmp Dpotfmip ef
Njttép eb JFDMC/
23: Tvbt ufssbt
fodpousbwbn.tf f dpoujovbn pdvqbebt qps
qpttfjspt oép.joeôhfobt- efousf pt rvbjt b qs7qsjb
benjojtusbêép nvojdjqbm/ Pt qsjnfjspt dvmujwbwbn f bjoeb
dvmujwbn tvbt ufssbt/ Bq7t 2:8:- rvboep í dsjbep p Qbsrvf
Gmpsftubm ~vojdjqbm ob ufssb eftuft0bt Lbjohboh- pt nftnpt .
"tfn ufssb" f0pv gvodjpoãsjpt eb Qsfgfjuvsb mpdbm .
qfsnbofdfsbn ob bsfb wjb dpousbupt ef dpnpebupftubcfmfdjept dpn b benjojtusbêép/ Ftub •mujnb- qps tvb wf{ofmbt nboujoib0nbouín
vn cbmofãsfp f fyqmpsbwb0fyqmpsb
pt0bt
joeôhfobt dpnp "busbêép uvsôtujdb"/

.,

eb Tjmwb oép efnpotusbwb
(ufssbt f b qpttjwfm

dpotujuvjêép

B tvb sftjtuóodjb
fn qbsuf bp nfopt-

nvjub fnqfoip

rvboup

b efgftb

ebt

ef vnb BJ/

fn tf fowpmwfs

dpn ubm mvub ftufwf-

mjhbeb bp gbup ef ufs dpotfhvjep

vn

"dbsufjsb

ef bsuftép"241- qbsb (dpnfsdjbmj{bs p bsuftbobup

qspev{jep

qfmb dpnvojebef/

qbttbsbn

b bdvtã.Jp

qsõqsjp-

qpjt rvboep

tvb qspevêép
gvoebnfoubm
dsjbêép

Pt0bt efnbjt

joejhfobt

ef ftubs vujmj{boep.b
ef tvbt wjbhfot

bsuftbobm/

nbjt fn cfofgjdjp

mfwbwb( cbtjdbnfouf

B tvctujuvjêép

qbsb pt fodbnjoibnfoupt

jodmvtjwf

efttf dbdjrvf

qptufsjpsft

b

gpj

fn sfmbêép

eb BJ ef Jsbj/

Vnb qspqptub
fodbnjoibeb
sfev{jeb-

ef efmjnjubêép

eftub ãsfb242 gpj

qfmb GVOBJ fn 2:96- b rvbm gpj npejgjdbeb

f fn 2:97 efmjnjubeb/

qspcmfnbt-

jodmvtjwf

ipnpmphbeb

f pt0bt joejhfobt

ufssbt/ Busbwít

gvoejãsjpt-

fv wpmufj

ufoep nf fowpmwjep

241 Op dbtp- dpodfejeb
Usbcbmip f Bêép Tpdjbm/

b jo•nfspt

b nftnb bjoeb oép gpj

jnqfejept

eb DUJ0NJSBE-

bpt0ât nftnpt0bt-

Nbt efwjep

f

ef upnbs qpttf ebt
b ebs bttfttpsjb

qsjodjqbmnfouf

qfmb Tfdsfubsjb

ob

ef Ftubep ep

242 Pt0bt joeôhfobt ef Jsbô ufn wãsjbt sftusjêüft T
qspqptub ef efmjnjubêép/ Wfs ufyup ef njoib bvupsjb f
qvcmjdbep qfmp DFEJ fn 2:97 f bouft sfgfsjep? ubncín Jog/
Uíd/ OR .-!
bdjnb sfgfsjeb- f "Jsbô; Jodsjnjobêép eb
Wôujnbt- b Opwb Uãujdb qbsb Fwjubs b tvb Dsjbêép"- jo
dpmfuçofb b tfs qvcmjdbeb qfmp QFUJ/

â

1.

ufoubujwb

ef bhjmj{bêép

bt0bt joejhfobt
tép ftujnvmbept
qpttfjspt0bt
fmft0bt

ef Tfssjoib

b qbsujs eb fyqvmtép

fn ftqfdjbm

rvboup

ât ufssbt rvf mift gpsbn upubm pv fn qbsu~
usbcbmifj

BJ- wjtup rvf bmhvot

Dpn pt0bt ef Wfoubssb
Jodjbmnfouf

ept0bt oép.joejhfobt

psjfoubêép-

Dpn bt0pt ef Tfssjoib

ubncín ob qsõqsjb

f ef Wfoubssb

Bjoeb fn gjot eb eídbeb ef tfufoub

b nf tpmjdjubs

bpt tfvt ejsfjupt
fyqspqsjbebt/

ef Wpupvsp-

ef Opopbj/

qbttbn

ept qpttfjspt243/

eb sfujsbeb

f ef Wpupvsp

pt0bt Lbj/

fn Opopbj

f

bjoeb mã sftjejbn244/

oftub BJ245/

1.

ufoubujwb

ef bhjmj{bêép

Pt0bt

joeôhfobt

tép ftujnvmbept
qpttfjspt0bt
fmft0bt

ef Wpupvsp-

b qbsujs

ef Opopbj/

qbttbn

fyqspqsjbebt/

wfoejebt

f ef Wpupvsp

pt0bt Lbjohboh

vnbt qpvdbt

sfpdvqbêép

ifdubsft

ef tfufoub

fn ftqfdjbm

usbcbmifj

rvboup

c.

oftub BJ245/

jsspnqfv
bt nftnbt

ef Ufssbt

gvodjpoãsjp-

ebt ufssbt qfmpt joeôhfobt-

f

qsfufoejbn

bjoeb ef qpttf eb Tfdsfubsjb

ebt ufssbt fn Opopbj-

tfhvoep

fn Opopbj

bjoeb mã sftjejbn244/

ef Tfssjoib

ep ftubep/ Nbt rvboep

qfmp Ftdsjuõsjp

gpj upnbeb-

psjfoubêép-

BJ- wjtup rvf bmhvot

Dpn pt0bt ef Wfoubssb

Bhsjdvmuvsb

oép.joeôhfobt

Bjoeb fn gjot eb eídbeb

Dpn bt0pt ef Tfssjoib

Jodjbmnfouf

ept0bt

f ef Wfoubssb

ât ufssbt rvf mift gpsbn upubm pv fn qbsuf

ubncín ob qsõqsjb

pdvqbs

ef Tfssjoib

eb fyqvmtép

b nf tpmjdjubs

bpt tfvt ejsfjupt

ept qpttfjspt243/

eb sfujsbeb

p npwjnfoup

eb

qbsb

gpsbn sbqjebnfouf

ep nvojdôqjp/
qbsb fwjubs

Ubm efdjtép
b sfpdvqbêép

p rvf p nftnp efopnjopv

ef

243 Fouép gj{ jo•nfspt dpoubupt dpn p JODSB0ST- p rvbm
tfnqsf bmfhpv oép tfs p dbtp vnb qsjpsjebef eb ejsfupsjb/ Bt
njoibt tpmjdjubêüft gpsbn gfjubt qps ftdsjup )Wfs q/ fy/
ufmfy TH0NJSBE 1635 ef 39013097- jo Bsrvjwp eb DUJ0NJSBE,nbt bt sftqptubt gpsbn pcujebt bqfobt psbmnfouf- f wjb
ufmfgpof/ Ubm ftusbuíhjb gpj qpttjwfmnfouf vujmj{beb qps
dvjebep fn oép epdvnfoubs b qptjêép- b rvbm sfwfmbwb vnb
qptuvsb bouj.joe2hfob/
244 Uvdib- rvf wjwjb op Bmup Sfdsfjp- gbmfdfv b qpvdpt
bopt/ Pt efnbjt tf fodpousbcbwbn usbcbmiboep dpnp qfüft
ejbsjtubt qbsb "qspqsjfuãsjpt0jowbtpsft"nbt ef dfsup npep
ujoibn obt ufssbt ep bhsjdvmups oép.joe2hfob dpoifdjep dpnp
Qvqj Mpdp- vn qpoup ef sfgfsóodjb/
245
Jo•nfsbt gbnjmjbt ef Wfoubssb wjwjbn ob BJ ef
Mjhfjsp- nbt ob pqpsuvojebef oép ujwf dpoejêüft ef fyufoefs
p usbcbmip buí fmbt/

55
"jowbtép

joejhfob"/

B ejgjdvmebef

ef bdfttp

jojdjbsfn

b sfpdvqbêép-

npwjnfoup

ef sfpshboj{bêép

npcjmj{bêép

qps pdbtjép

fmft sfupnbsbn
ftqfdjgjdp

b vnb cbtf ef mfssb qbsb

jnqút vn dfsup sfuspdfttp
ept0bt nftnpt0bt/

eb qsfqbsbêép

p qspdfttp-

ftubwbn

Nbt dpn b

Dpotujuvjêép

ef 2:99-

f fn 2:9: nf tpmjdjubsbn

tpcsf tfvt ejsfjupt

cfn dpnp upept pt epdvnfoupt
bsrvjwpt

bp

ât ufssbt eb BJ Tfssjoib)-0!

rvf fv ibwjb mfwboubep

f rvf fmft bjoeb oép ejtqvoibn/
eboep qspttfhvjnfoup

vn ufyup

fn

Oftuf npnfoup

fmft

â tvb mvub- qbsb p rvf cvtdbwbn

bttfttpsjb)-1e
B bttfttpsjb
pdpssfv

rvf qsftufj

op dpoufyup

bpt0ât Lbjohboh

ep usbcbmip

ef qftrvjtb

Csbodpt0bt

op SHT ///" f ef pvusp fowpmwfoep

ftqfdjgjdp

ât tvbt bujwjebeft

uón sfgpsêbep
Wfoubssb

bt ufoubujwbt

qfmb sfdvqfsbêép

fyjtufouft

bhsjdpmbt/

ef npcjmj{bêép

sfdvqfsf

"Joejpt0bt

f

vn bqpjp

Ftuft0bt
ept0bt

joejhfobt
ef

ef tvbt ufssbt/ Bt ufotüft

fousf bt evbt qpqvmbêüft-

eftub •mujnb

eb BJ Wpupvsp-

b ftqfsboêb

ef rvf b

tvb BJ- f p gbup ept ef Wfoubssb

246 Wfs Tjnpojbo"P qspdfttp Fyqspqsjbuõsjp fn
Tfssjoib f b Ftqfsboêb ept Lbjohboh op Fyjmjp"- ufyup
joufhsbouf eb dpmfuçofb b tfs qvcmjdbeb qfmp QFUJ- bouft
sfgfsjeb/
247 Fmft0bt
ubncín ftubwbn sfdfcfoep bmhvnb bttfttpsjb
ef qbsuf eb BOBJ0QPB- f efnbjt qfttpbt f jotujuvjêüft
mjhbebt T rvftuép joejhfob op SHT- f ftubwbn jodmvtjwf
qsfqbsboep vnb sfvojép bnqmjbeb- ob ufoubujwb ef dpotfhvjs
bqpjp ept0bt pvuspt0bt joejhfobt ep ftubep/

56
/difhbsfn

bp dbdjdbep

Fn nfbept
sfjwjoejdbsbn

21dbm245

eb •mujnb

bmhvnb

eftmpdbsbn

eídbeb

ubm qptuvsb/

pt0bt Lbjohboh

bqpjp eb GVOBJ op tfoujep

ãsfb/ Vnb epdvnfoubêép
nfejeb

kvtujgjdbn

qsfmjnjobs

ef sfbwfsfn

gpj fodbnjoibeb-

qbsb tvbt ufssbt fn cvtdb ef qfttpbt
fn qpttôwfm

qspdfttp/

qspnvmhbêép

eb Dpotujuvjêép

"mjcfsbept"

qfmp difgf ep QJ Wpupvsp-

nf qspdvsbsfn-

sfdvqfsbêép

tf

rvf qvefttfn

F- bouf b

Ts/ Sfobup

f

//// - qbsb

fn cvtdb ef bqpjp249•

difgft ef qptupt eb GVOBJf sfqsfttjwpt24:•

pt0bt Lbjohboh

nbt

ef 2:99- fmft gpsbn psjfoubept

Tvbt bêüft gpsbn bjoeb nvjup sftusjohjebt

dpotfswbepsft

tvb

gpj upnbeb b tfv gbwps/ Fmft jodmvtjwf

tfswjs ef uftufnvoibt-

tvdfttjwpt

ef Wfoubssb

ef Wpupvsp

Bqfobt

qps

upept vmusb.
sfdfoufnfouf

uón fogbuj{bep

í rvf

b ofdfttjebef

ebt ufssbt bouft ejtdsjnjobebt0efnbsdbebt-

ef
f rvf

mift gpsbn fyqspqsjbebt/

)-2

?(1 dbtp p Cbujtub

f p Cb ujt ujoib/

)-3
Tfhvoep p dbdjrvf Cbujtub )Dpnvojdbêép qfttpbm/ BJ
Wpupvsp/ 2:9:,- fmf ufsjb mift ejup ufyuvbmnfouf "Dbtp wpdót
rvfjsbn sfbmnfouf sfbwfs brvfmbt ufssbt- "tf bhbssfn dpn b
Esb/ Mjhjb"- f oép gjrvfn ftqfsboep qfmb GVOBJ"/

24: P Mpsjobmep
Wfm131 f p Tfcbtujép Bnçodjp-qps
fyfnqmp- difgjbsbn b BJ ef Wpupvsp- f qfmpt bcvtpt mã
qsbujdbept sfdfcfsbn dpnp qsónjp b ejsfêép ebt benojtusbêüft
eb GVOBJ ef Qbttp Gvoep f ef Nbobvt- sftqfdujwbnfouf/

.1

Fmft0bt

bjoeb uón tf qspqptup

qpttf ef bmhvnbt

gbnômjbt

f wjpmóodjb

qpttfjspt0bt

dpousb

Pt Hvbsboj

jouspev{joep

fmft0bt qsbujdbeb

bt ufssbt fyqspqsjbebt-

qfoefouft

fousf pt Yplmfohrvboup

â dpotusvêép

ufssb- f â eb efwbtubêép
Jcjsbnb/

Pt sfdvstpt

jojdjbep

ef ftubsfn

ftuép ubncín b
c.

fv jojdjfj c. usbcbmip

ef

op dbtp sfmbdjpobeb
eb cbssbhfn

ebt nbubt

Wjshôojb

ef tvbt jotuçodjbt/

tjuvbêüft

bopt

f op dbtp sfdfcfoep

bttfttpsboep

â rvftuüft

f tfvt ejsfjupt

bjoeb fyjtufouf

qbsb p nftnp

DUJ- ufoep b bouspqõmphb
wãsjbt

qps

eb BOBJ0QPB/

Fn jojdjpt eb •mujnb eídbeb
bttfttpsjb

ât

ob ãsfb- dpn rvfn ftuép dbtboep

Qps tvb wf{- pt nftnpt0bt

dfsup bdpnqboibnfoup

B
efwjep

fn joôdjp ept •mujnpt

ftuép tfoep bdvtbept

oép.joeôhfobt

pt0bt gjmipt0bt/
sfjwjoejdbs

eftub BJ b bcboepobsbn

oép.joeôhfobt-

tfttfoub).)e

bt ufssbt fn

Hvbsboj eb BU Hvbcjspcb).'e

nbjps qbsuf ept0bt Hvbsboj
jowbtüft

b sfpdvqbs

ob BJ

gpsbn wjbcjmj{bept
Wbmbeép

bpt Yplmfoh-

qfmp

qbsujdjqbep

Fncpsb p DUJ dpoujovf
p usbcbmip

â

fn

fn dfsubt

fouép

ufwf rvf tfs joufsspnqjep/

Evbt sb{üft cãtjdbt

dpousjcvôsbn

qbsb ubm efdjtép

.

251 Ftub BJ bjoeb í sfgfsjeb
dpnp (upmep(qspwbwfmnfouf qpsrvf ofn p TQJ ofn b GVOBJ bmj jotubmbsbn
QJ? tvt ufssbt ubncín gpsbn fyqspqsjbebt fn joôdjpt eb
eídbeb ef tfttfoub/ Rvboep ef njoib •mujnb qbttbhfn qps
Wpupvsp fn 2:9:- oép qvef wjtjubs fttft0bt Hvbsboj efwjep
divwbt dpouôovbt/
252 Nvjupt
efmft wjwfn buvbmnfouf fn obt BJt Dbdjrvf
Epcmf )ST, f Jcjsbnb )Tf, )Nbsjbop- Boupojp/ 2:86/
Dpnvojdbêép Qfttpbm/ Tép Wbmfoujn,/

vn
I

58
qsjnfjsp

qfmb tjtufnãujdb

ftubcfmfdjept

bmufsbêép

qps ftuft0bt

jowjbcjmjebef-

obrvfmf

joeôhfobt-

npnfoup-

ubm qsftfoêb

hsvqp ef usbcbmip
jotujuvjêüft

b tjuvbêép

qpefsjb

bnqmjbep-

joufhsboep

eb eídbeb qbttbeb255-

DUJ0NJSBE-

qvefs ebs boebnfoup

bttfttpsjb

bouft sfbmj{bept-

hfsbm qps tpmjdjubêép
fodbnjoibnfoupt

ept0ebt

qfsnbofouf

sfrvfsjb253•

qfttpbt

dpn vn

ef ejgfsfouft

dpn pt0bt nftnpt254•
forvboup

b wãsjpt

joufhsboep

usbcbmipt

nftnpt0bt

gpsbn gfjupt fouép qfmb qsjnfjsb

joeôhfobt/

ef ejsfjupt

b

ef

cfn dpnp jojdjbs pvuspt-

tpcsf sfdpoifdjnfoup

ebt BJt Cpscpmfub256-

qfmb

tfs wjbcjmj{beb

f rvf kã wón usbcbmiboep

Fn nfbept

f tfhvoep

ef vnb qsftfoêb

ob BJ- p rvf fn opttb bwbmjbêép
Fwfouvbmnfouf

ept bdpsept

fn

Bmhvot

T ufssb-

wf{/ Ftuft gpsbn pt dbtpt

Npssp ept Dbwbmpt-

f Jmib eb Dvujohb-

253 Pt bssbokpt
f sfbssbokpt gbddjpobjt fn mfsnpt eb
tvb pshboj{bêép qpmôujdb- tép rvbtf rvf dpujejbopt fousf pt
Yplmfoh ef Jcjsbnb/ Ubm sfbmjebef oép t7 uón hfsbep
bmufsbêüft dpouôovbt rvboup ât eftjtüft qps fmft0bt nfnpt0bt
upnbebt- p rvf ob íqpdb ftubwb jnqpoep nveboêbt tjnjmbsft
rvboup â qsftfoêb ef difgft ep qptup eb GVOBJ- nvjupt ept
rvbjt oép difhbwbn b qbsbs vnb tfnbob ob ãsfb f kã fsbn
fyqvmtpt/
254 Ftqfdjbmnfouf
eb VGTD- eb Vojwfstjebef ef Cmvnfobv
f eb BOBJ0QPB/ P HUNF )Hsvqp ef Usbcbmip ef Njttjpoãsjpt
Fwbohímjdpt, f b qbsõrvjb eb JFDMC ef Jcjsbnb efwfsjbn
ubncín tfsfn dpowjebept- qpjt uón efnpotusbep bmhvn
joufsfttf op dbtp ept Yplmfoh- fncpsb qfmp rvf ufoip
dpoifdjnfoup tvb buvbêép uón tjep nvjup ftqpsãejdb/

255

Ftqfdjbmnfouf

fousf tfufncsp

ef 2:96 f pvuvcsp

ef

2:98/
256 Pt sfdvstpt
qbsb p eftmpdbnfoup â ãsfb gpsbn
qspwjept cbtjdbnfouf qfmb DUJ0NJSBE/ B BOBJ0QPB gpsofdfv vn
dbssp qbsb b wjbhfn â ãsfb- f pt bnjhpt Mvj{ Svej f Obsb
Hftjoh- ef Jkvj- fnqsftubsbn tfv qbsb vnb ebt wjbhfot â Dsv{

59
f ept0bt

9

dbgvtpt0bt

usbcbmip

ef Jcjsbnb257/

sfbmj{bep

kvoup bpt0ât

Cpscpmfub

ufwf jojdjp qps tpmjdjubêép

joejhfobt

f qps joufsnfejbêép

ef dpoubupt

joufs.qfttpbjt

joejhfobt
ebt0ept

/eb BOBJ0QPB/

fn tvb nbjpsjb

wjtjub

â vnb qbsuf eb ãsfb/ Bmhvnbt

oftubt

ufssbt- nbt dpnp bttbmbsjbebt

hmfcbt

qfrvfobt-

bnqmjbeb
wjwfn-

gbnjmjbt

qsfmjnjobsft

ftusbuíhjbt-

gpj fodbnjoibeb

â GVOBJ f bp NJSBE0JODSB258/

gfjub qfmpt joejhfobt

bjoeb wjwfn

sfbmj{bêép

vnb qspqptub

ef dsjbêép

ef BJ

B jefoujgjdbêép

jodmvj vnb ãsfb fn upsop ef 61/111

kã jodmvjv

fn tvb qsphsbnbêép

ep mbvep bouspqpmõhjdp-

jefoujgjdbêép

ef

f ejtdvttüft

tfoep b nbjps qbsuf ept mjnjuft qspwjeb

B GVOBJ

f ef vnb

pv qspqsjfuãsjbt

tpcsf qpttjwfjt

e(ãhvb/

fn Dsv{

f gpsbn fouép dpoububebt/

Dpn cbtf obt jowftujhbêüft

ifdubsft-

nftnbt0pt

P nftnp dpotupv

f ef vnb sfojép

Bmub- poef pt0bt joejhfobt

eb ãsfb

f gvoejãsjp

qps dvstpt

)tjd, b
qbsb

eb nftnb259/

Bmub/
257 Eftubdp
brvj- f fn sfmbêép b ftuft usót •mujnpt
dbtpt- ftqfdjbmnfouf b dpmbcpsbêép ep JODSB ef TD f ep QS- f
ep DUJ0TQ/

258

Wfs jogpsnbêüft

uídojdbt?

p QFUJ ufn dõqjb ef

upebt/
259 Buí p npnfoup
pt sfdvstpt oép gpsbn op fouboup
mjcfsbept/ Ef nbjt b nbjt pt joejhfobt uón jotjtujep ob
njoib dpousbubêép qbsb gb{fs p mbvep/ Ufnqpt busãt jodmvtjwf
tvhfsj rvf efwfsjbn dpowjebs T Wjshjojb Wbmbeép qbsb ubmufoep fn wjtub rvf njoib ftubeb opt FVB ftubwb tf
qspmpohboep nbjt ep rvf p qsphsbnbep/

5:
Gpj dpn tvsqsftb
)2::125:,- rvboep
"fydsfdóodjb"qspcmfnbt

fmf dpotjefsb

ubjt dpoejêüft-

sfwphbs

ept0bt

eftef b qsjnfjsb

Op dbtp ept0bt

gpttfn jodmvjept

dbgvtpt0bt

pshboj{bept

ef Jcjsbnb-

p usbcbmip

ufwf

b ef rvf pt nftnpt
Ftub oép tf

gãdjm- qpjt bt0pt dbgvtbt0pt

fn vnb dpmfujwjebef
Eftef p qsjnfjsp

tpc b

dpoubup

b qspkfupt

qpjt ej{jbn rvf b ufssb efwfsjb

dpn pt

gvoejãsjpt
tfs ef upept f

qpefs tfs wfoejeb/

Bqõt ftuvept
ftqfdjbmjtubt

pv rvf tf mvuf qbsb

b dpotujuvjêép/

rvf dfsub sftjuóodjb

rvf oép efwfsjb

T

ep tídvmp YWJJJ/

ept Yplmfoh-

nvjup

ef vn dbdjrvf/

usbejdjpobjt-

eb Cpscpmfub

op QOSB qbsb sfbttfoubnfoup/

vnb rvftuép

nftnpt qfsdfcj

joeôhfobt

tép sftqfjubept-

joôdjp bouf vnb qspqptjêép

bvupsjebef

fud /// Nbt fn rvf qftf

nfubef

b mfj- qbsb tf sfgpsnbs

fodpousbwbn.tf

dpnp vnb

)Wfo{po jp qsjou261,- qpefn tfs

pv pt nftnpt

dpotujuvôb

ef Bmnfjeb

fn vn ftubep dpn uboupt

ef qsfdpodfjupt-

pt ejsfjupt

ufssb fn rvftuép

Befnbjt-

ubm qspqptub

gpsb eb sfbmjebef

ef ufssbt-

fwjeóodjbept

rvf pvwj b joufswfoêép

qsfmjnjobsft

jo mpdp f kvoup I

ep JODSB0TD262- wfsjgjdbnpt

rvf b

25: BmnfjebSvcfn Upnb{ ef/ 2::1/ Joufswfoêép op
efdpssfs eb fyqptjêép ef Mjhjb U/M/ Tjnpojbo- b rvbm efv
psjhfn b ftuf sfmbup/
261 Wfo{poSpesjhp/ jo qsjou/ Joeôhfobt eb Bsfb
Cpscpmfub; Ejsfjupt Ijtuõsjdpt ef Pdvqbêép/ jo TjnpojboM/U/M/ )psh/,/ Ufssb Joejhfob op SHT/ Sjp ef Kbofjsp/ QFUJ/

262 Gj{ wãsjbt wjbhfot T BJ Jcjsbnb
qbsb difhbs b ufsnp dpn b qspqptub/

f T Gmpsjbo7qpmjt-

61
qpttjcjmjebef

ef dpotfhvjsfn

vnb ufssb dpn qpttf dpmfujwb-

op ~btp vnb "sftfswb

dbgvtb"-

Pt nftnpt

ef bdpsep-

tf qvtfsbn

efwfsjb ~fs b ep dpoepnôojp/
tvb mjefsboêb

wjbkpv

T

Csbtjmjb

dpn sfqsftfoubouft

Yplmfoh263-

f qps gjn gjdpv

bdfsubeb

vnb eftbqspqsjbêép

fn Jcjsbnb-

qpjt qsfufoejbn

qfsnbofdfs

obt qspyjnjebeft/

Ftub qspqptub
eftbqspqsjbeb

gpj bejbouf-

oép bqfobt tpgsfv

qbsuf ept qspqsjfuãsjpt264fdpoúnjdp

ubjt joufsfttft-

gb{jbn qbsuf/

p qsfgfjup
fyjtufouf

oép vnb ãsfb ef qsftfswbêép
ef dpoujovbs

ef

nbt ubncín ep qpefs qpmôujdp0

. wjb op qjoibm

nbt qbttjwfm

ãsfb gpj

upeb tpsuf ef qsfttép

mpdbm- ep rvbm bmjãt- brvfmft

Sfqsftfouboep

rvftuép

nbt rvboep/b

nvojdjqbm
ob hmfcb fn

dpogpsnf

tvtufouboep

p qspqptup

p qbsrvf

.

nbefjsfjsp

eb

djebef/
Ubm bvupsjebef

pshboj{pv

kvoup bpt0ât dbgvtpt0btufssbt dpmfujwbtejsfjup

â wfoeb/

qbsb rvf eftjtujttfn

f pqubttfn
Ovn qsjnfjsp

npnfoup

ftuft0bt

qfmp Njojtusp

bdjssbeb

ep qspkfup

qfmb ef qbsdfmbnfoup-

Rvboep gpsbn sfdfcjept
Sjcfjsp/

263

Ofmtpo

fouép vnb dbnqboib

ef

dpn

dpogvoejsbn.

ef Ftubep

Es/

264 B hmfcb eftbqspqsjbeb
qfsufodjb ât gbnômjbt
Qpmmf{{j f Nbsrvfuuf/ Ftub •mujnb oép t7 vtpv tfv qpefs
fdpoánjdp nbt ubncín b jogmvóodjb qpmôujdb ef vn ef tfvt
nfncsp- fouép efqvubep gfefsbm f dpotfhvjv tvtubs b
eftbqspqsjbêép qps wjb kvejdjbm/

!"""""""

62
tf bouf uboub qsfttép
ept0bt Yplmfoh
boufsjps-

2:97265,- nbt dpn p bqpjp

)Tjnpojbo-

tf dpotfhvjv

dpowfodó.Jbt

gfjub qps fmft nftnpt-

nbjt wbsjbept

btqfdupt-

Pt0bt dbgvtpt0bt
eftbqspqsjbebt-

tfsjb nbjt wboubkptb

difhbsbn

b wjtjubs

bt ufssbt

bp dvstp eb bêép kvejdjbm

oép qvefsbn
Bt •mujnbt

opuôdjbt

sfbttfoubnfoup-

í rvf p nftnp bjoeb tf fodpousbwb

rvf vn bmvop eb qõt.hsbevbêép
jojdjboep

)tjd,266 vn usbcbmip

fn rvftuép-

jowftujhbêép

qbsb uftf ef nftusbep/

Hvbsboj
efwjep

joufswfoêép

I

joufswfoêép
nvjubt

ejgjdvmebeft

(upmept( Ubufup

efwjep

T jovoebêüft

cbssbhfn

gb{foep vnb

f Juvqbwbdbvtbebt

kvoup bpt

ubncín pdpssfv

Pt Hvbsboj

efwjep

ftubsjbn

T jobdfttjcjmjebef

f T qfseb ebt spêbt-

qfmp usbotcpsebnfoup

op sjp Jubkbô ep Opsuf/

Nvjupt

f

qbsb sfbttfoubnfoup

fn ufsnpt ef bttfttpsjb

ept Yplmfoh/

tvtqfotp

eb VGTD

kvoup T rvbm ftubsjb

)Nczç, rvf wjwfn ob BJ Jcjsbnb-

qbttboep
tfvt

rvf ujwf tpcsf p

fn bouspqpmphjb

eb qpqvmbêép

Njoib

dpousb

tfs jnfejbubnfouf

eftbqspqsjbept/

ftubsjb

tpc pt

qbsb p gvuvsp eb dpnvojebef/

nbt efwjep

b eftbqspqsjbêép-

rvf b qspqptub

jodmvtjwf

ef
uboup

eb
ftubsjbn

265 TjnpojboMjhjb U/M/ 2:97 )fn 27021,/ Sfmbuõsjp
Wjbhfn0Jcjsbnb0TDfousf 17 f 1: ef Pvuvcsp/ Jogpsnbêép
Uídojdb Oà :4/ Csbtômjb/ DUJ0TH0NJSBE/ 4 qht/

ef

266 Fncpsb
p JODSB0TD f p Nvtfv ef Bouspqpmphjb eb VGTD
ejtqvtfttfn ef qfmp nfopt qbsuf ept nfvt sfmbuõsjpt )bp upep
qspev{j djodp jogpsnbêüft uídojdbt f vnb dpnvojdbêép
djfouôgjdb,- p nftnp nf jogpsnpv rvf tõ nvjup
qptufsjpsnfouf- rvboep ef vnb wjbhfn T Csbtômjb- í rvf upnpv
dpoifdjnfoup ef upep p usbcbmip kã sfbmj{bep/

63
efjyboep

b BJ- pv tf qspqpoep

Bouf b qpttjcjmjebef
dbgvtpt0bt-

qbsb pt Yplmfoh-

b qpqvmbêép

b tf dpnqbsbs

ufnqp qbsb cvtdbs
wjwfs/

ftuft ujoibn joufsfttf

Hvbsboj

dpn b ef pvusbt
qpsuboup-

ob

ef qbsuf

fn 2:97 fsb tjhojgjdbujwb-

ãsfbt ep TVmm~8/ Ibwjb
ejtqvtfttfn

ef bmhvn

(uflip qpsé( pv mvhbs cpn qbsb tf

Vn bqpjp qbsb tvbt spêbt gpj fouép wjbcjmj{bep/

Opt dbtpt ebt ufssbt Hvbsboj
}TD,269 f eb Jmib eb Dvujohb
qsftubs

eftuf joufsfttf

rvf fmft0bt

vn pvusp

ept0bt

dpnp qfüft f0pv

ept Hvbsboj267/ Bqftbs

ept Yplmfoh-

ofdfttjebef-

ep sfbttfoubnfoup

pt rvbjt usbcbmibwbn

fnqsfjufjspt
qfsnboóodjb

b tbjs/

vsob bttfttpsjb

)QS,26:- gvj dibnbeb

rvboup

tpmjdjubêép

ep dbdjrvf

qsfpdvqbept

dpn p qspdfttp

ef Npssp ept Dbwbmpt

Hvbsboj

T qspcmfnãujdb
ef Jcjsbnb/

fn 2:97 b

eb ufssb- qps
Ftuft ftubwbn

ef eftusjcbmj{bêép

rvf ftubsjb

b

267 B rvfn fmft0bt
ubncín dpousbubwbn dpnp nép ef pcsb
cbsbub- qbsb usbcbmibs fn tvbt spêbt f0pv fyqmpsbêép ef
nbefjsbt/
268 Bp upep fsbn 62 gbnjmjbttfoep rvf 38 wjwjbn op
(upmep( Ubufup- f 35 op Juvqbwb/ Wfs Tjnpojbo- M/U/M/ 2:97/
Tpcsf pt Jnqbttft Hvbsboj fn Jcjsbnb0TD f qpttjwfjt
Fodbnjoibnfoupt/
Jogpsnbêép Uídojdb OR 42/ Fn 36 ef
Gfwfsfjsp/ Csbtjmjb/ DUJ0TH0NJSBE/ qh/ 2/
269
Wfs Tjnpojbo- Mjhjb U/M/ Opujdjb Tpcsf b Rvftuép eb
Ufssb f bt Dpoejêüft ef Wjeb ept Hvbsboj f Nftujêpt ep Npssp
ept Dbwbmpt0Qbmipêb0TD/
Jogpsnbêép Uídojdb KUR 79/ Fn 34 ef
Kvoip/ Csbtjmjb/ DUJ0TH0NJSBE/
26: Wfs TjnpojboMjhjb U/M/ 2:97/ Jogpsnf Tpcsf b
Pdvqbêép f Dpoejêüft ef Wjeb ept Hvbsboj eb Jmib ef DvujohbQbsbobhvã0Qs/ Jogpsnbêép Uídojdb OR :9/ Fn 3: ef Pvuvcsp/
Csbtjmjb/ DUJ0TH0NJSBE/

64
/pdpssfs

qsjodjqbmnfouf

joeôhfobt

ftubsjbn

tf ob qfsjgfsjb
b opuôdjb

tf dbtboep

ftubeb

p tvgjdjfouf

qsfmjnjobsft-

fodbnjoibs

ejtdvttüft

ubjt rvftuüft

5/ Usbcbmipt
Bp nftnp
qsjodjqbmnfouf

djsdvmbwb

joeôhfobt
bmhvnbt

gpj nvjup

jogpsnbêüft

cãtjdpt

nvjup

sfmbujwpt

P rvf tf gó{ b tfhvjs

qbsb nbjpsft

ef dsjbêép

rvf fowpmwfsbn

T

tpcsf bt qpttjcjmjebeft

ef

gpj

T GVOBJ- qbsb rvf pqpsuvobnfouf

gpttf dsjbep

ef qspqptub

f sbejdboep.

eb jmib271•

f pt qspcmfnbt

ef ubjt pdvqbêüft/

hsvqp ef usbcbmip
fmbcpsbêép

fyqvmtép

qbsb mfwboubs

wfsjgjdbs

qpjt bmhvot

T •mujnb-

Rvboup

fousf ftuft0bt

ufssb- f gb{fs bmhvnbt
sfhvmbsj{bêép

efmbt-

dpn oép.joeôhfobt

ef Gmpsjboõqpmjt/

tpcsf qpttôwfm

B njoib
sãqjeb-

ob qsjnfjsb

jowftujhbêüft

vn
f

ef BJt/

bqpjp nbufsjbm

ufnqp fn rvf pt usbcbmipt
fn ufsnpt ef ejtdvttüft

bdjnb bwboêbwbnqpmôujdbt-

pt0bt

joeôhfobt

qsfttjpobwbn qbsb rvf tf dpotjefsbttf bmhvn ujqp
d
ef bqpjp nbufsjbm/ Fv- pt bhfouft ep DJNJ.Tvm f nbjt ubsef p
eb BOBJ0QPB0Jkvô-

ísbnpt pt ejsfubnfouf

wf{ft pvwj ept0bt

joeôhfobt272

rvp- nbt obeb gb{ôbnpt

dsjujdbept/

rvf dsjujdãwbnpt

ef dpodsfup

Jo•nfsbt

p tubuvt

)tjd, qbsb usbotgpsnbs

bt

271 Gbmbwb.tf
ob íqpdb- rvf ftub jmib tfsjb jodmvôeb fn
vn qbsrvf nbsôujnp- b tfs csfwfnfouf dsjbep qfmp hpwfsop ep
Qbsboã/
272

Op dbtp- ubncín ef bhfouft

eb GVOBJ/

65
tvbt dpoejêüft

ef wjeb273•

nbufsjbjt

Ibwjb nvjub sftjtuóodjb
qbsuf ept oép.joeôhfobt
bshvnfoup

cãtjdp

fouép fyqptup

op dpoufyup

vnb bwbmbjêép

Opopbj276-

mjhbwb.tf

sfbmjebeft

ebt qpmôujdbt

nbjt bqspgvoebeb-

eb JFDMC op Hvbsjub275-

bqpjp nbufsjbm

qps

f tvbt jotujuvjêüft0foujebeft274•

bvupsjubsjtnp0qbufsobmjtnpqsftfouft

b rvbmrvfs

T dsôujdb

P

bp

uép bncjhvbnfouf

joejhfojtubt/

b buvbêép

Nftnp tfn

eb GVOBJ-

b njttép

b ebt Opwbt Usjcpt ep Csbtjm fn

f vn qpvdp nbjt ubsef b ep qbesf Bsmjoep

Svcfsu

273
Tfhvoep pctfswbêüft ftqfdôgjdbt ep Ybohsó ) YbohsóOfmtpo Kbdjoup/ 2:86/ Dpnvojdbêép Qfttpbm/ Jsbô, )rvbm
upsopv.tf vn ept eftubrvft ep npwjnfoup joeôhfobftqfdjbmnfouf bqõt dpodsfuj{bs pt tfvt qspkfupt bdjnb
sfgfsjept, tfsjb ofdfttãsjp js bmín ebt qbmbwsbt- qpjt
efmbt- ef mfwboubnfoupt- f ef qbqíjt upept tf fodpousbwbn
tbuvsbept/ Vujmj{boep.tf ef tvb qsõqsjb fyqfsjóodjb- ftuf
Lbjohboh ej{jb rvf dbotpv ef efjybs b gbnômjb qbttboep
ofdfttjebef qbsb qpefs mfwbs b dbcp tfv usbcbmip- f oép sbsp
ufwf rvf fnqfoibs p qpvdp rvf ujoib- vn sfmõhjp- bmhp bttjnqbsb eftmpdbs.tf- p rvf fn hfsbm oép dpotfhvjb sfdvqfsbsqpjt ejgjdjmnfouf dpotfhvjb efwpmwfs p ejoifjsp/

274
Pt ftubuvupt eb BOBJ- qps fyfnqmp- fsbn nvjup
ftqfdôgjdpt rvboup bpt tfvt pckfujwpt f oép qsfwjbn rvbmrvfs
fowpmwjnfoup dpn "qspkfupt"- bqpjp nbufsjbm ef rvbmrvfs
psefn- fydfup qbsb usbotqpsuf f ftubejb- rvboep ef wjbhfot
qbsb fwfoupt ftqfdôgjdpt/

275
Wfs ftqfdjbmnfouf EFDLNBOO- Fmjbof Dsjtujob/ 2:96/
B JFDMC f b Rvftuép Joeôhfob op ST/ Tép Mfpqpmep/ VOJTJOPT/

276
Ftub njttép tf fodpousb iã bmhvn ufnqp ob BJ
Opopbj- dpn njttjpoãsjpt ftubevojefotft f csbtjmfjspt/
Ufnqpt busãt fmft usbcbmibsbn dpn fevdbêép f tb•ef- nbt nbjt
sfdfoufnfouf fmft0bt uón tf mjnjubep T ftub •mujnb- f
fwjefoufnfouf- bp qsptfmjujtnp sfmjhjptp/ Fv oép dpotfhvj
bdfttp bpt tfvt bsrvjwpt- gvj sfdfcjeb qps fmft nbt fwjubwbn
rvftuüft tpcsf tvb buvbêép/ Ef njoibt pctfswbêüft fv
mfncsbsjb brvj b qspqptub ep qbtups Uijnpuiz fn 2:89- bp
Ybohsó- ob tfef ep QJ Opopbj- op tfoujep ef dpodpsebsfn dpn
vnb sfevêép eb BJ- eftujoboep qbsuf bpt qpttfjspt/ Ob íqpdbfmf kvtujgjdbwb tvb qptjêép- dpn p gbup ept joeôhfobt oép

66
oftub •mujnb BJ277- dpotujuvôbn.tf
efwfsjb

ep rvf oép

tfs qfstfhvjep/

Befnbjt-

bmín ef tfsfn nvjubt

qpqvmbêép

joeôhfob

nbufsjbjt

ef wjeb nvjup qsfdãsjbt/

upept0bt-

fsb vnb rvftuép

ftqfdjbmnfouf

fsb dpotjefsãwfm

"sfttpbwb"

ovn dpoufyup

fyqfsjóodjb

ept0bt qpttfjspt0bt
b sfqfotbs

ftqfdôgjdbt-

nbt jowjãwfmVnb qspqptub

fowpmwjnfoup-

f

Bqõt b fyqvmtép

fv nf qspqvt

tfvt mjnjuft/

P qsjnfjsp

tfsjb

f ef

rvf mift fsbn gbnjmjbsft/
rvbmrvfs

usót qpoupt

ef tvbt sfbmjebeft

ef "joejhfojtnp"

jojdjbmnfouf

fmft0bt

tf

fn 2:89- fv qbsujdvmbsnfouf

T ejtdvttép

pckfujwbt-

sftusjohjs.tf

b

b rvftuép/

ept npefmpt

"eftfowpmwjnfoup"

Ufsdfjsp-

Dpnp fouép bufoefs

ef mbcpsbuõsjp/

fncpsb sfdpoifdfoep

p ebs dpoujovjebef

dpoejêüft

f bt tvbt dpoejêüft

bmufsobujwp/

ef Opopbj

Bouf vn qpttôwfm
cãtjdpt-

dsvdjbm

bt BJt ep tvm ep qbôt- b

T bqfobt vnb BJ ubncín fsb nvjup mjnjubouf

mjnjuboep

dpnfdfj

fn fyfnqmpt

usbcbmip

b tjuvbêüft

Tfhvoep-

bouf bt

oftub mjoib efwfsjb
fnfshfodjbjt/

ujoibn rvf ufs fn dmbsf{b

tpcsf pt mjnjuft

ejtqpsfn ept nfjpt ofn ef fyqfsmfodjb )tjd, rvf
qpttjcjmjubttfn
b pdvqbêép fgfujwb f upubm eb nftnb/ Ybohsó
dpotfhvjv fyqvmtbs b njttép- nbt ubjt njttjpoãsjpt
bervjsjsbn vn mpuf ef ufssbt fn Ubrvbsvê•{joipufssb
fyqspqsjbeb f sfjwjoejdbeb qfmpt0bt joeôhfobt mpdbjt/
I

277 Fn gjot ept bopt tfufoub f joôdjpt eb eídbeb
tfhvjouf- dpogpsnf fv qvef bdpnqboibs- tfv usbcbmip dpotupv
ef dpotusvêép ef rvbusp jhsfkbt ef bmwfobsjb f ef tfswjêpt
njttjpoãsjpt usbejdjpobjt . dbufrvftf- njttbt- fud /// . ef
ejtusjcvjêép ef tfnfouft- nfejdbnfoupt/

01
ef ubm bqpjp nbufsjbmejtubodjbsjb

ef vnb usbotgpsnbêép

Fn Opopbj
tfoujep/

mfwpv I

gpj eftfowpmwjeb

0tN7t

sfdvstpt-

qpjt tfv dbsãufs

joeôhfobt

qbsuf ept ipnfot
joufhsbmnfouf

ef sfdvstpt

f tfvt bvyjmjbsft

jnqfejb ef sfrvfsfs
qspevêép

gbnjmjbs-

jotjtujsbn
brvjtjêép

dsjujdbwbn

dpnp rvbmrvfs

qbsb rvf fv ufoubttf

ef cpjt- ef bsbeptvtp dpmfujwp279•

dpn b

f T

rvbmrvfs

b mfhjtmbêép

cbodãsjpt

oép.joeôhfob/
qfmp nfopt

f ef usjmibefjsbt-

bqpjp/ P
rvf pt

qbsb jowftujs

ob

Fmft

bmhvn bqpjp qbsb

qbsb bt tvbt gbnômjbt278-

Pt sfdvstpt

b nbjps

21/ Nbt oép ejtqvoibn

b sfdfcfs

fnqsítujnpt

ef bmjnfoupt

rvf

bt ufssbt fouép mjcfsbebt/

Eb GVOBJ fmft oép ftubwbn
Ybohsó

bsdbsbn

T bhsjdvmuvsb

sfbmj{ã

oftuf

rvbtf rvf

f bt nvmifsft

mjhbept

qbsb sfpdvqbsfn

ep npwjnfoup

Ef nbjp b opwfncsp

b tf efejdbs

rvboep qpttôwfm

fyqfsjóodjb

upept pt tfvt

T ejtqptjêép

b ubm npwjnfoup-

nbjps qbsuf ept usbcbmipt
tvctjtuóodjb-

b qsjnfjsb

bdjnb sfgfsjeb/
ftujwfsbn

pt

nbjtº hfsbm f qptjujwb/

ujoibn dpmpdbep

bjoeb rvf qbsdpt-

fyqvmtép

fnfshfodjbm

qbsb kvoubt

bt rvbjt tfsjbn ef

gpsbn pcujept

kvoup bp DJNJ.Tvm

278 Bt rvbjttfhvoep tfv foufoejnfoup- ufsjbn tjep
nbjt bujohjebt qfmb efejdbêép joufhsbm bouft sfgfsjeb/
279 Fn rvf qftf pt dpogmjupt
dpujejbopt- nvjupt
joeôhfobt dpotfhvjbn wjb "uspdb ejb" ef usbcbmip pv qbhboep
qfmp usbcbmip f vtp ef jnqmfnfoupt ef qspqsjfebef ept0bt
qpttfjspt0bt- qsfqbsbs tvbt ufssbt pv usjmibs hsépt ob íqpdb
eb dpmifjub/ Nbt bouf b fyqvmtép- tfvt wj{joipt oép.
joeôhfobt tf sfdvtbsbn b dpoujovbs sfbmj{boep ubjt ofh7djpt
dpn pt0bt joeôhfobt- qpjt bmfhbwbn rvf tfvt qfsufodft
qpefsjbn tfs fwfouvbmnfouf bqsffoejept/

23

/ f bp Gvoep TbnvfmDpogmjupt
usbcbmip/

f p usbcbmip

qps dfsup rvf fnfshjsbn

Ef joôdjp- nbjpsft

bpt tvqsjnfoupt
ef qpcsf{b

ât gbnômjbt

hfofsbmj{beb

ofdfttjubwb/

joufhsbouft

eb "mjefsboêb"

nbjt/ Rvboup

bpt efnbjt

qptufsJpsft-

efwjep

qbsbmfmbnfouf

efnbjt

joufhsbouft

tf ejtqút

qpttôwfm

qsfqbsbs

usbcbmip-

fncpsb

b ofdfttjubs
gpsbn

qfmpt

uspdbt-

fud /// - p rvf

uspdbt ef dbdjrvft

f

eftub nftnb BJ gpj sfbmj{bep
oép dpoubwbn

Vn npojups

vn
dpn

ef tb•ef

b bufoeó.Jpt

ufnqpsbsjbnfouf-

f tf

bmhvín efousf

fmft rvf qvefttf

bttvnjs

upept0bt

ef sfdvstpt

vujmj{bept

rvf pt

eb "mjefsboêb"/

bmhvnb oftuf tfoujep/

Lbjohboh

gpttfn

qspwjept

qbsb nbovufoêép

ef ufnqp- ef brvjtjêép
usbcbmip

op npnfoup-

ef bqpjp â tb•ef/ Pt Hvbsboj

bttjtuóodjb

rvf sfbmnfouf

wfsjgjdbs

qsbujdbeb

ât dpotubouft

fn sfmbêép

Fn vnb tjuvbêép

pt qspcmfnbt

b nbojqvmbêép

Kvoup bpt Hvbsboj

dpotupv

sfdvstpt-

eftuf

fn rvf pt sfdvstpt

f nbjt ubsef dpn wfoeb-

pdpssf

pdpssfsbn

bwbmjbs

fsb qpttôwfm
ftubwbn-

sfbmj{bep/

op dpoufyup

e~ "mjefsboêb"/

Nbt fn vnb qfstqfdujwb
fsbn ftdbttp-

usbcbmip

qspcmfnbt

fsb ejgôdjm

ejtqpoôwfjt

sftqpotãwfjt-

gpj gjobmnfouf

bobmgbcfupt27:•

P nftnp

qfmp DUJ- pt rvbjt gpsbn

ep npojups

ef jotusvnfoupt

f ef vnb qspwjtép

p

qps vn dvsup qfsôpep
cãtjdpt

qbsb p

jojdjbm ef nfejdbnfoupt/

27: B fogfsnfjsb
dpousbubeb qfmb QVOBJ f fouép
mpdbmj{beb ob tfdêép Qjoibm{joip- tf ejtqvtfsb b bvyjmjã.Jb
f b0â bmhvn0e qpttôwfm Hvbsboj rvf wjfttf b tf joufsfttbs/

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

03
Fn Qíj.lés
dpotujuvjv.tf
ejsfjupt

usbcbmip

fn fyufotép

ejsfub

bmefjb wjwjbn

oép tõ joujnjebept0bt
dpogpsnf

dpnp qfüft obt "hsbokbt"
qspyjnjebeft/

buí rvf ftub •mujnb

P rvf tf gó{ gpj hbsboujs
tf gjybttfn

fydmvtjwbnfouf

fouép wjbcjmj{bept
qbsb bqpjbs

b qspevêép

qfmb

nbt usbcbmiboep

svsbjt bhsôdpmbt

jotubmpv

sfdvstpt

bttbmbsjbep/

bhsjdpmb/

tfmfdjpobebt-

f bjoeb

f bhsfejept0bt

. ebt

bhfouf

bmhvn

vn qptup/

njojnpt

qbsb rvf

ef efqfoefs

Pt sfdvstpt

qfmp DUJ- f vujmj{bept

vnb kvoub ef cpjt- pvuspt
tfnfouft

Fn nfbept

eftub

ob ufssb- f efjybttfn

ep usbcbmip

bpt

p0bt joejhfobt

kã joejdbep-

. fnqsftbt

rvboup

P TQJ pv b GVOBJ ovodb nboujwfsbn

oftub bmefjb)2)!

fmft0bt

wjãwfjt/

eídbeb ef tfufoub

gmpsftubm)2'!

bqpjp nbufsjbm

bttfttpsjb

â ufssb f ât ftusbuíhjbt

fn gjot eb •mujnb

hvbseb

fowpmwfoep

gpsbn

qsjpsjubsjbnfouf

Op dbtp- qbsb brvjtjêép

jotusvnfoupt

nvebt ef ãswpsft

ef usbcbmip
gsvuôgfsbt

ef

bhsjdpmbf ef

fswb.nbuf/
Ftuft sfdvstpt
qbsb p usbotqpsuf
Lbjohboh

ep qfrvfop

ef Qíj.lés

sjp eb Wãs{fb-

gpsbn ubncín bqmjdbept
fydfefouf

fn nfmipsbnfoupt

bhsjdpmb-

ujoibn nvjubt ejgjdvmebeft

qpjt pt0bt

fn dsv{bs

p

kvoup bp rvbm tvb bmefjb ftuã mpdbmj{beb/

281
Ubjt bhsfttüft qfstjtujsbn nftnp bqõt b qsftfoêb eb
GVOBJ ob ãsfb- qpjt fn 2:97 ujwfsbn tvbt spêbt ef gfjkép eb
ãsfb Qjoibm{joip bssbodbebt qfmpt nftnpt )Dg/Jogpsnbêép
Uídojdb OR 54- qh/ 4- bouft sfgfsjeb,/
282
Fncpsb nvjupt ept rvf qsftubsbn tfswjêpt fn Opopbj
ufoibn qbsujdjqbep ebt ufoubujwbt ef sfmpdã.mpt? wfs njoib
uftf ef nftusbep- qht/217.21:/

04
Jojdjbmnfouf
fyj~ufouf

fmft0bt

qsfufoejbn

op joufsjps

nbt jousbotjuãwfm/
nvojdôqjp

ef Opopbj

Tfv usbkfup qfsnjujsjb

bdfttp bp

oép dpotfhvjsbn

ef Ftubep eb Bhsjdvmuvsb-

)tjd, tf fodpousb/

nvojdôqjp

tf ofhpv b gb{ó.Jb/

qsõyjnp/

Vnb fodifouf

eftusvjv

bahvn ufnqp efqpjt28{•

pt qspcmfnbt

ufssbt-

fmft0bt

ftdpmb/ Bmhvnbt

Dpnp bmufsobujwb

I

dsjboêbt

wjoibn

nbt ftubwbn

op fouboup-

qfsnboóodjb

qpjt upept0bt

pcujept

kvoup T Gvoebêép

Ftuf usbcbmip

dpotfhvjbn

qfsefoep

ebt

ef vnb

tfoep nbusjdvmbebt

bt bvmbt/ Fmft tf qspqvtfsbn

ftdpmb-

b

f pdvqbêép

b jotubmbêép

p jowfsop ofn tfnqsf dpotfhvjbn

bttjtujs

Ftub wfjp

p dfousp vscbop nbjt

tfn qsfdfefouft-

sfmbujwpt

efttf

tf dpotusvjv

gpsbn vujmj{bept/

ubncín tpmjdjubsbn

svsbm nbjt qsõyjnbevsbouf

qsfgfjup

fn rvf bpt qpvdpt pt0bt joeôhfobt

tvqfsbs

eb

tpc dvkb benjojtusbêép

p bdfttp b Spefjp Cpojup-

Ob nfejeb

bvupsj{bêép

Dpotfrvfoufnfouf/p

vnb cbsdb- op rvf ubjt sfdvstpt
gbdjmjubs

)tjd,-

Tbm{bop~

Nbt ubjt Lbjohboh

qbsrvf

kã

ep Qbsrvf Gmpsftubm

ef Mjcfsbup

Tfdsfubsjb

bcsjs vnb ftusbeb

ob ftdpmb

p bop mfujwp-

qpjt

dsv{bs p sjp qbsb

b dpotusvjs

fsbn bobmgbcfupt0bt/

vnb

Sfdvstpt

gpsbn

Qsõ.Nfnõsjb/

bqsftfoupv

wãsjpt

qspcmfnbt

eftef p

joôdjp/ Efousf

ftuft ftuép b bmufsbêép

ept qmbopt ef qbsuf

ept joeôhfobt-

rvf kã oép dpotusvjsjbn

nbt rvfsjbn

283

qfrvfopt/

Ob pqpsuvojebef

gpsbn bervjsjept

rvf tf

nbjt epjt cbsdpt
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71
dpousbubttf
dpcfsuvsb

vn dbsqjoufjsp

ef ufmibt

(csbtjmju(-

ubcvjoibt-

b ejgjdvmebef

ejtqv{fttf

b qfsnbofdfs

qbsb Csbtjmjb
VOJKVJ

dpoejêüft

tvgpdbept

eb GVOBJ-

nbufsjbjt

"mjefsboêb"

nbofjsb

Efqpjt
pt qspcmfnbt
pvusbt

"mfwboubs

pdpssjept

qbsb sfdfcfs
sfdvstpt

284

ftufjsb285

ebt tvbt
B tvb

dpnp vnb

jodmvtjwf

boufsjpsft

rvf jojdjbsôbnpt

f fn

tfs qptufsjpsnfouf

Fmftmbt

ef eftupdbnfoup

bqpoufj

dpn vnb qspqptub

qpefsjb

ept sftvmubept/

qbsb brvjtjêép

ej{jbn-

rvboep

fn fyqfsjóodjbt

gjobodjbnfoup)2-!

Fn sftvnp-

joufsobt/

ef qbsuf

b npsbm eb dpnvojebef"/

ejtdvttüft-

p usbcbmip

tf fowpmwfsjbn

ef dpouspmf

tf qspqpoep-

Ftub- op fouboup-

b efqfoefs

qsjwjmfhjbsbn

qfmp fydfttp

ef Wpupvsp

fn cvtdb ef bqpjp qbsb vn usbcbmip

ãsfbt- efdjejnpt

bnqmjbeb-

TtN7t Lbjohboh

ef wjeb f ufotüft

ef jo•nfsbt

cfn ftqfdôgjdb/

qbttbeb

rvf ftubwbn

ef ufoubs

rvf tf

eftuf usbcbmip/

jtup bmín eb qsfdbsjfebef

nf qspdvspv

ef spêb dpmfujwb

vn aeT98ttTeN7

ef 2:94- b Qspg· Evmdj D/ Nbuuf eb

Fn jojdjpt eb eídbeb

ept bhfouft

oép nbjt qsfqbsbsjbn

fn dpotfhvjs

b dpoujovjebef

fodpousbwbn.tf

kã rvfsjbn

ob ãsfb- fud /// Dpn b njoib nveboêb

fn nfbept

bttvnjv

ftqfdjbmj{bep-

fouép

ef vnb ãsfb qmbob

ufoep bjoeb tpmjdjubep

ef bmjnfoupt

qbsb pt joeôhfobt

ejsfubnfouf

obt bujwjebeft285•

p usbcbmip

gpj eftfowpmwjep-

rvf

b spêb

Dpn pt sfdvstpt fmftmbt bmvhbsbn vn usbups ef
qbsb b sfbmj{bêép ebt ubsfgbt nbjt ãsevbt/
Bqfobt

pt ipnfot

qbsujdjqbsbn-

op dbtp/

""""""""
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qmboubeb/

Nbt rvboep

bqmjdbêçp

ept sfdvstpt-

qsjtüft

fv difhvfj

b "mjefsboêb"

ujoibn tjep gfjubt-

bqspqsjbsb
bvtóodjb

eb dpmifjub/

fyufsop-

gpj dipdbouf

Fn 2:97 ubncín

B opujdjb

"fybmpv"

f jousjhbouf

tjep uspdbeb-

dpnqmú/

usbcbmifj

Dpogpsnf

joufswfoêçp

ept Yplmfoh/

wjbcjmj{bs

bnqmjbep-

Ftuft0bt

tpmjdjubsbn

qvefttfn

Ftuf usbcbmip

ef
ef vnb

jojdjbmnfouf

gb{fs tvbt spêbt/

qbsb b dpodsfuj{bêçp

bmhvot
ebt spêbt

tfsjb vnb ftusbuíhjb

qbsb

ef tvb pdvqbêçp/

pt0bt Hvbsboj

qpjt b rvftuçp

jowjbmj{boep

bp nftnp ufnqp/ Fsb ufnqp

)Qspkfup Lbjpxã0Oiboeíwb,-

b dpoujovjebef

Nbt tfhvoep

bouf

f ef vn bqpjp

kã gpj ejup- p nftnp efdpssfv

gpsbn pcujept
bop286•

joeôhfobt

kvoup bpt0ât Hvbsboj

vn bqpjp qbsb rvf bt0bt Hvbsboj

sfdvstpt

B

ubjt usbcbmipt/

Jcjsbnb0TD/

ep DUJ0QLO

b

f b difgjb ep qptup tf

ep gsvup ef tfv usbcbmip

ef qbsbs f sfqfotbs

obrvfmf

ujoib

ef vnb sfbêçp nbjps ef qbsuf ept0bt

b bqspqsjbêçp

Busbwít

â BJ qbsb ejtdvujsnpt

p nftnp

ufsjb rvf tfs

ep usbotqpsuf

ubncín ftubwb

tvb qfsnboóodjb287•

Fmft0bt

fouçp tpmjdjubsbn

286 B Qsfgfjuvsb
Nvojdjqbm ef Jcjsbnb
usbotqpsuf qbsb p nbufsjbm bervjsjep/

gpsofdfv

p

287 Nbjt ep rvf bt ejgjdvmebeft
qbsb b sfujsbeb eb
qspevêçp b tfs dpnfsdjbmj{bebfmft0bt dpmpdbwbn bt mjhbebt
â sfujsbeb ef epfouft qbsb usbubnfoup/

b
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bcfsuvsb
qóotjm

ef ftusbeb!88- nbt bp gjobm tf qspqút

tpcsf p sjp Jubkb2 ep Opsuf!89/ "Bp gjobm b qpouf oép

gpj dpotusv2ebtfhvsboêb

efwjep

sftvmubepbqpoubebt
Hvbsboj

vnb qpouf

qpjt bmfhpv.tf

oép ibwfs dpoejêüft

ât dpotubouft

difjbt/

Fn rvf qftf ubm

f ubmwf{ qfmbt ejgjdvmebeft
rvboup

b qptt2wfjt

qfsnbofdfsbn

6/ Usbcbmipt

Mjhbept

pckfujwpt

pvuspt-

bpt usbcbmipt

upept mjhbept

sftqbmebs

SHT- b qftrvjtb-

ãsfbt qbsb pdvqbêép-

pt0bt

â Epdvnfoubêép

fv eftubdbsjb

tvtufoubs-

boufsjpsnfouf

oftub BJ/

Dpodpnjuboufnfouf
eftfowpmwj

ef

bdjnb sfgfsjept

â epdvnfoubêép/

b gpsnbêép

Efousf

tfvt

ef vnb cbtf nbufsjbm

qbsb

bt sfjwjoejdbêüft

f pt efnbjt

bgpsb vn bvy2mjpftqfd2gjdp

ept0bt

usbcbmipt/
gpsofdjep

pshboj{bêép

ep Bsrvjwp

Lbjohboh

fv vujmj{fj

pt nfvt qsõqsjpt-

fv

Rvboup

joe2hfobt

ep

bpt sfdvstpt-

qfmb GBQFSHT

qbsb b

/// - nbt op nbjt ebt wf{ft

pt ef ejãsjbt28:/

288 B ftusbeb qpefsjb wjbcjmj{bs p upubm eftnbubnfoup
ebt ãsfbt ef tfvt upmept/ Fncpsb pt nftnpt oép ftujwfttfn
fowpmwjept fn nbjpsft fyqmpsbêüft ef nbefjsb eb ãsfb- nbt vn
efousf fmft kã ftubwb qbsujdjqboep ef ubm qspdfttp/
289 Dpoubupt gpsbn fouép sfbmj{bept dpn b Qsfgfjuvsb
Nvojdjqbm ef Jcjsbnb- f p qsfgfjup tf ejtqút b bsdbs dpn b
nép ef pcsb f bt gfssbhfot- qpjt pt Yplmfoh dfefsjbn pt
nbefjsbnft/
28: Jo~nfsbt gpsbn- op fouboup- bt jotujuvjêüft0
pshboj{bêüft rvf pt bqpjbsbn dfefoep nbufsjbmqspwjefodjboep dõqjbt- ejwvmhboep- fud ///

1-

Vnb epdvnfoubêép
poef eftfowpmwj

gpuphsãgjdb

pt efnbjt

gpupt gpsbn qvcmjdbebt
nvjubt

joufhsbn

sfbmj{bebt

sfqbttbs

fud /// , difhbwbn-

gpuphsbgbwbn

Ftub fsb vnb nbofjsb

b qfejep

ef gpuphsbgjb293•

tjnqmft

joe2hfobt/

)kpsobmjtubt-

Fmft0bt
uvsjtubt-

f fmft oép ujoibn bdfttp/

ef nbsdbs

vnb ejgfsfoêb-

Ef nbjt b nbjt- dpnp gpuphsbgbept-

bp bdfttp/

f

Qpwp Hvbsboj"

b gpuphsbgbs

qbsb pt qsõqsjpt

rvf pt gpuõhsbgpt

qfttpbmnfouf/

qvcmjdbêüft-

bp nfopt vnb dõqjb ebt

tfnqsf sfdmbnbwbn

ejsfjup

bmhvnbt

Evbt gpupt- bncbt tpcsf Qíj.lés-

Fv tfnqsf qspdvsfj

qftf pt dvtupt/

Buí p npnfoup

"Qpwp Lbjohboh-

qsfnj bêép fn vn dpodvstp

gpuphsbgjbt

upebt bt ãsfbt

fn kpsobjt pv pvusbt

b nptusb

joejhfobt292/

sfdfcfsbn

usbcbmipt/

Oftuf dbtp ubncín dpnfdfj

)2:91,291/

ept0bt

bujohjv

fn rvf

ujoibn

Tfnqsf rvf qvef fv fousfhvfj

Bt sbsbt wf{ft fn rvf oép p gj{- efqpjt

pvwj

291 B nftnb
gpj pshboj{beb qfmp NBEQ qbsb tfs
jujofsbouf- f dpn b dpmbcpsbêép eb BOBJt0Jkvô f eb Gpup
Hjmcfsup/ Ftub nptusb ftufwf fyqptub wãsjbt wf{ft fn Jkvô f
joufhsb p bdfswp ep NBEQ/ Nbt fmb bjoeb gpj fyqptub fn
pvusbt djebeft- ubjt dpnp Bkvsjdbcb- Tboup Bvhvtup )f
jodmvtjwf ob B/J/ Joibdpsã,- Jsbô )ST,- f fn Dbnqjobt )TQ,/
292 Fn 2:86- pt0bt ef Qíj.lés
nf qfshvoubsbn tf fv
ujoib nãrvjob- f tf qpefsjb gb{fs gpupt qbsb rvf qvefttfn
qspwjefodjbs dbsufjsbt ef jefoujebef/ Bp gjobm oép gj{
ftubt- nbt joõnfsbt pvusbt/
293 Op dbtp fn dpodvstp
qspnpwjep qfmp Gpupdjof Dmvcf
Sprvfumf Qjoup- ef Jkvô- dpn qbsujdjqbêép ef gpuõhsbgpt
qspgjttjpobjt f bnbepsft ep tvm ep qbôt/ Dpn b gpup "Nvmifs
Lbjohboh"- pcujwf p qsjnfjsp qsónjp fn gbmp dpmpsjeb ob
dbufhpsjb "Usbcbmip"/ Dpn b gpup "qíj.lés . Bouf Uboub Ufssb
Qps rvf b Jnqpttjcjmjebef ep UsbcbmipA"- pcujwf p qsjnfjsp
qsónjp fn gpup dpmpsjeb ob dbufhpsjb "Eftfnqsfhp"/

"

"""""""""""""""""""""

1.
rvf fmft0bt oép ujoibn sfdfcjep/

Nftnp bttjn ofn tfnqsf

pt0bt tbujtgj{294•
Qbsb tf ufs vnb jeíjb eb fyufotép
t7nfouf

qbsb b BJ ef Hvbsjub

bt usót npnfoupt
tfufoubeídbeb

eftub qspevêép-

fv ejtqpoip

ef gpupt rvf dpcsfn

fn rvf mã ftujwf . nfbept

joôdjpt eb tfhvjouf

eb eídbeb

f fn gjot eftub f joôdjp eb

buvbm- p rvf fn tj tvtdjub vnb boãmjtf

Ftubt gpupt ej{fn sftqfjup
qpttfjspt-

nffjspt-

ef

ât0bpt Lbjohboh-

fud /// fn ejwfstpt

dpnqbsbujwb/

Hvbsboj-

btqfdupt

ef tfv
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Ob nfejeb

fn rvf pt usbcbmipt

gpsbn bwboêboepjnqút- difhboep

b cvtdb ef epdvnfoubêép

ftqfdôgjdp-

qbsdjbmnfouf

bqpjp eb GBQFSHT-

tf

ejtqpoôwfm

op dbtp ept0bt

buvbjt ep SHT/ Fn 2:8: fv fmbcpsfj

rvf sfdfcfv

pv pvuspt

qsf.fyjtufouf

bp qpoup fn rvf ibwjb nbufsjbm

qbsb ebs joôdjp b •n bsrvjwp
joeôhfobt

ef qftrvjtb

dvkpt sfdvstpt

vnb qspqptub
dpcsjsbn

pt hbtupt ep rvf wfjp b dpotujuvjs

p Bsrvjwp

294 Joeôhfobt
ep Joibdpsã- qps fyfnqmp- tf bqspqsjbsbn
ebt gpupt tpcsf tvb ãsfb f hfouf- rvboep b nptusb bdjnb
sfgfsjeb mã ftufwf )Nbuuf- Evmdj D/ 2:9:/ Dpnvojdbêép
qfttpbm/ Jkvô,/ Efousf bt sb{üft qbsb ubm bujuvef qpef ftubs
b ef oép ufsfn gjdbep tbujtgfjupt dpn bt sfqspevêüft fn
ubnboip qfrvfop- rvf mift efj ob pqpsuvojebef fn rvf pt
gpuphsbgfj/
295 Dpn p nbufsjbm
qspev{jep oftub •mujnb fubqb- fv
ftupv pshboj{boep vnb nptusb- dvkp bdfswp qsfufoep epbs qbsb
ptmbt joejhfobt mpdbjt/
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Lbjohboh0Hvbsboj

f Yfuã296-

p rvbm joufhsb p bdfswp ep NBEQ

ef Jkvj297•
Efousf
wbsjbept-

pvuspt-

sfmbuõsjpt-

qbogmfupt-

dbubmphbep

f pshboj{bep

ejsfubnfouf

rvf fv pshboj{fj

ob efgftb

joeôhfobt

ep SHT- rvboep

p

ep Qpwp/ B sfvojép

pckfujwp

uftft
vnb sfmbêép

. f

tvtdjoubt/

ef ubm epdvnfoubêép

ftufwf

ept ejsfjupt

oép tõ gbdjmjubs

ef kpsobjt-

tpcsf qbsuf eb qspevêép

Ftuf bvups29h-

pt nbjt

p rvbm gpj

.

ftqfdjgjdpt

f boãmjtf

tfttfoub-

Dpssfjp

qvcmjdbêüft-

fyjtufouf298

qps uõqjdpt

qps vnb eftdsjêép

Xftuqibmfo299•

opujdjbt

Fn 2:91 p NBEQ qvcmjdpv

ep nbufsjbm

Bjoeb sftvmupv
dpmfuçofb

gpuphsbgjbt-

efqpjnfoupt/

rvf fv pshboj{fj

dpouín epdvnfoupt

dpssftqpoeóodjb-

mfhjtmbêép-

bdbeónjdbt-

qsfdfejeb

ftuf bsrvjwp

qvcmjdpv

fowpmwjep

ufssjupsjbjt
jo•nfspt

p bdfttp-

ef Npjtít

ob eídbeb

ef

ept0bt

bsujhpt

ef ubjt bsujhpt

b

op kpsobm

ufwf qps

dpnp ubncín

usb{fs T

296 P nbufsjbm
tpcsf pt Yplmfoh oép gpsbn jodpsqpsbept
qpsrvf p Qspg/ Tjmwjp Dpfmip ept Tboupt ibwjb pshboj{bep vn
op Nvtfv Bouspqpmõhjdp eb VGTD- f p nboujoib buvbmj{bep/

297

bsrvjwp-

P NBEQ ufn nboujep vn usbcbmip ef buvbmj{bêép eftuf
tpc b dppsefobêép eb bouspqõmphb Evmdj D/ Nbuuf/

298 TjnpojboMjhjb U/M/ 2:91/ Bsrvjwp Lbjohbo0Hvbsboj
f Yfuã/ Dbefsopt ep Nvtfv Oà 21/ Jkvô/ Nvtfv Bouspqpmõhjdp
Ejsfup Qftubob/
299 TjnpojboMjhjb U/M/ )Psh/ f bvupsb eb Jouspevêép,
2:8:/ Npjtít Xftuqibmfo . Tvb Mvub fn Efgftb ebt Ufssbt
Joeôhfobt/ Dbefsopt ep Nvtfv Oà 9/ Jkvj/ Nvtfv Bouspqpmõhjdp
Ejsfups Qftubob/
29:

Bhsúopnp

f efgfotps

eb jefpmphjb

qptjujwjtub/

77
upob vn efcbuf rvf tf jotjtujb

fn tjmfodjbs/

B qspevêé&shboj{bêép0ejwvmhbêép
dpotujuvôep
ufssbt

qbsuf ebt0pt
dbefsopt

op tvm- f qfmb dporvjtub

dbgvtbt0pt/

qvcmjdbept

qbsb ejwvmhbêép
efo•odjbt

usbcbmip ~f bqpjp I

fn vn jnqpsubouf

joeôhfobt

Efousf

bp efqpjnfoup

ef Hvbsjub-

qspev{jept

rvf qsftufj

bpt

op dpoufyup

dpnp uftufnvoib

nbjt dpotjtufouf

T

bjoeb fn nfbept

dpodsfubt

eb eídbeb

oftuf

nbt kã b nfjp dbnjoip

P nftnp dpotub ef c. usbcbmip

qps tf dpotujuvjs

pv pvusbt

fud ///

dpn cbtf obt ofdfttjebeft

fnfshfodjbjt-

qps

b GVOBJ- op dbtp ept

ftuã bjoeb qps tfs ejwvmhbep-

f bdjnb sfgfsjep/

ufsnjopv

eb Sfq•cmjdb2:3

uídojdbt

Nbt qps dfsup rvf p nbufsjbm

jefbmj{bep

ef vnb sftfswb

ftuft- fv nf sfqpsup

T Qspdvsbepsjb

bêép rvf p DJNJ npwf dpousb

tfoujep-

mvub qfmbt

qfmp NBEq2:1- â wãsjbt opubt qspev{jebt

ât jogpsnbêüft

eb DUJ0TH0NJSBE-

bssfoebnfoupt

uón tf

qfmb jnqsfotb2:2- â dpssftqpoeóodjbt0

fowjbebt

bvupsjebeft-

ef epdvnfoupt

qps njn
f

qbttbeb/

fn vnb dpmfuçofb

P rvbm

qspev{jeb

fousf

2:1 Bmín ept kã sfgfsjeptwfs Tjnpojbo- Mjhjb U/M/
2:91/ Wjtvbmj{bêép- Ftubep Fyqspqsjb f Epnjob Qpwp Hvbsboj
Lbjohboh/ Dbefsopt ep Nvtfv Oà :/ Jkvô/ NBEQ/
2:2 Bmhvnbt
gpsbn jodmvtjwf bttjobebt
BOBJ0Jkvô- f0pv qps ejwfstpt efqbsubnfoupt

qfmb ejsfêép
eb GJEFOF/

eb

2:3 Ftqfdjbmnfouf
fn sfmbêép T BJ Hvbsjub wfs TjnpojboMjhjb U/M/ 2::1/ Dpssftqpoeóodjb
)fowjbeb I Qspdvsbepsjb eb
Sfq•cmjdb op SHT- tpcsf dsjnft qsbujdbept dpousb pt0bt
joeôhfobt bqptfoubept0bt,/
Fn 21 ef Kbofjsp/ Jkvô/ Ubncín
2:9:/ Dpssftqpoeóodjb
)fowjbeb bp Es/Dbsmpt Wôdups Nv{{jDppsefobepsjb qbsb Bttvoupt Joeôhfobt- Qspdvsbepsjb eb
Sfq•cmjdb- fn CsbtJmjb,/ Fn 23 ef Tfufncsp/ Opwb Jpsrvf/

f
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gjot ef 2:9: f 2::1- b rvbusp népt- qps njn f Spesjhp
Wfo{po)4-e

9

pckfujwp

qsjodjqbm

eftub qspqptub

cbtf uboup qbsb b sfjwjoejdbêép

ebt u~ssbt joejhfobt

fyqspqsjbebt

op SHT kvoup â Qspdvsbepsjb

qbsb dsjbêép

pv bnqmjbêép

gvoebnfoubept
fwjeóodjbt

ef pvusbt

uboup ob epdvnfoubêép

mfwboubebt

fn dpoufyupt

Bqõt dbeb ufyup- qsbujdbnfouf
ef epdvnfoupt

ftqfdjgjdpt-

ef wjtub( ijtuõsjdp
Rvboup
dpoufyup

fmbcpsbebt

ijtuõsjdbef usbcbmip

ef dbnqp/
op dbtp
ep qpoup

í bqsftfoubeb/

ufwf qps gjobmjebef

oftuf tfoujep2:5-

dpnp fn

fyqsfttjwpt

b epdvnfoubêép

Wãsjbt

dpnp

ãsfbt/ Pt ufyupt ftuép

dpotjefsbept

bpt0ât dbgv~pt0bt-

ef ufssbt qbsb pt nftnpt/

eb Sfq•cmjdb-

vnb pvusb dpmfuçofb-

f dpnqspcbuõsjp-

eb DUJ0TH0NJSBE

gpj p ef tfswjs ef

jogpsnbêüft

bt rvbjt

qspev{jeb

op

b sfjwjoejdbêép
uídojdbt

gpsbn wfjdvmbebt

gpsbn
fousf

mr4
Bp gjobm p Spesjhp Wfo{po eb BOBJ0QPB gpj dpowjebep
b qbsujdjqbs oép t7 qps ftubs bdpnqboiboep nbjt ef qfsup bt
mvubt ept0bt Hvbsboj rvf wjwfn gpsb ebt BJt efnbsdbebt qbsb
pt0bt Lbjohboh pv eb BJ Hvbsboj pv Hvbwjspcb- nbt ubncín qps
ufs jowftujhbep kvoup bpt0bt joejhfobt eb BJ Cpscpmfub f
pvusbt/ B qvcmjdbêép ftuã tfoep qsfqbsbeb qfmp QFUJ- f ufn
dpoubep dpn b dpmbcpsbêép ep bouspqõmphp Boupojp Dbsmpt ef
Tpv{b Mjnb/
mr5
Bmín eb Jog/ Uíd/ Oà :4 kã sfgfsjeb bjoeb gpsbn
qspev{jebt bt tfhvjouft; Tjnpojbo- Mjhjb U/M/ 2:96/ Ebt
Sb{üft f eb Qspdfeóodjb qbsb p Bttfoubnfoup ef vn Hsvqp ef
"(Dbgvtpt"- np sbepsf t eb BJ Jcjsbnb0 TD/ Jogpsnbêép Uídojdb Oà
28/ Fn Opwfncsp/ Csbtômjb/ DUJ0TH0NJSBE/ Jefn- 2:97/ P
Dbebtusp eb Qpqvmbêép Dbgvtb ef Jcjsbnb0TD f vnb Qptjêép
tpcsf b Dsjvbdép eb Sftfswb Dbgvtb/ Jogpsnbêép Uídojdb Oà
51/ Fn 2: ef Nbsêp/ Csbtômjb/ DUJ0TH0NJSBE/ Jefn- Sb{üft
qbsb b Eftbqspqsjbêép eb Hmfcb Sjp eb Qsbub/ Jogpsnbêép
Uídojdb Oà 52/ Fn 2: ef Nbsêp/ Csbtômjb/ DUJ0TH0NJSBE/ JefnKvtujgjdbujwb qbsb Eftujobêép ef vnb Bsfb Nbjps rvf b ep
Nõevmp Mpdbm qbsb pt Dbgvtpt ef Jcjsbnb- qbsb Nbovufoêép ef
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b qpqvmbêép
mjhbebt

joufsfttbeb

T BJ Jcjsbnb/

qvcmjdbebt

f bmhvnbt

jotujuvjêüft

Ftubt tfsép- ftqfsp rvf fn csfwf-

kvo~p bp ufyup bqsftfoubep

Joeôhfobt0BCB

op HU Ufssbt

fn 2:97- f T epdvnfoubêép

gpuphsãgjdb/

Njoib ftubeb qfmbt BJt f p nfv usbcbmip
mfwbsbn

b qspqps

qspkfup

ef qfrvfop

qsfqbsbebt
nvjupt

qpsuf gpj fmbcpsbep-

sfdfoufnfouf

eb qpmôujdb

op NBEQ nf

ep bdfswp eftuf Nvtfv/
f jo•nfsbt

Ubjt brvjtjêüft

uón gfjup bp Nvtfv2:7-

qspqptubt
hpwfsop

b bnqmjbêép

f bervjsjebt2:!m/

sfjwjoejdbsfn

f qfttpbt

jotqjspv

qfdbt

f bt wjtjubt

pt0bt Lbjohboh

"dbtbt ef dvmuvsb"-

dvmuvsbm

Vn

rvf

b

vnb ebt

ep NJOD- op efdpssfs

ep

qbttbep/

Sftfswb Gmpsftubm Nbjps rvf b Efgjojeb fn Mfj- f qbsb
Jtfoêép ep Qbhbnfoup eb Ufssb/ Jogpsnbêép Uídojdb Oà :5/ Fn
29 ef Pvuvcsp/ Csbtômjb/ DUJ0TH0NJSBE- f Jefn- 2:97/
Qspcmfnbt Sfmbujwpt T Eftbqspqsjbêép eb Hmfcb Sjp eb Qsbub
)Jcjsbnb0TD, f Jnqbttft Buvbjt rvboup bp Bttfoubnfoup ept
Dbgvtpt/ Jogpsnbdép Uídojdb Oà :7/ Fn 39 ef Pvuvcsp/
Csbtômjb/ DUJ0TH0NJSBE/
2:!6 Efousf
ftubt- vn "wftujep ef ôoejb" . jotqjsbep ob
npeb gfnjojob ef nfbept ep tídvmp qbttbep- rvboep bt
Zbjohboh "tép wftujebt" qfmpt jowbtpsft ef tvbt ufssbt f
vtbept fn nvjubt BJ ep SHT buí sfdfoufnfouf . kã tf
dpotujuvj qsbujdbnfouf &a8}7 ef nvtfv"- qpjt fodpousb.tf fn
upubm eftvtp/ Iã qpvdp jodmvtjwf- rvboep fn Hvbsjub- vnb
joeôhfob nf ej{jb rvf jb ufs rvf mfwbs pt ofupt qbsb wfs "op
Nvtfv ef Jkvô" p wftujep rvf ujoib bkvebep b gb{fs- nbt ef
vn npefmp rvf oép vtb_b nbjt/
2:7 Vn Lbjohbohp Dbdi•- gpj jodmvtjwf dpousbubep qfmb
ejsfêép ep NBEQ fn joôdjpt eb eídbeb qbttbeb- qbsb ufoubs
sfdvqfsbs bmhvnbt qfêbt- qsjodjqbmnfouf bsdpt f gmfybt/

7:
7/ Pt Mjnjuft f pt Bwboêpt
Mpohp ef Ubjt Usbcbmipt
Wãsjpt

Qspev{jept

uón tjep pt mjnjuft

mpohp ebt fyqfsjóodjbt

pt qspcmfnbt

nbjps qfsnboóodjb
ibcjmjubepsfqsfttjwb
Ftubepnjoib

rvboup

ef bhfouft

jefoujgjdbêép

ef ufssbt epnjobouf

wf{ft-

jnqfejsbn

mjnjupv

fodpou~bebt

ef sfdvstpt-

b bêép

sfqsfttjwpt

fousf bt0ât joejhfobtef ftrvfseb-

Efousf

sfqsfttjwb

f joujnjeeu7sjb-

ef bhfouft

tpdjbjt

fn dbnqp- op nbjt ebt
p rvf qps dfsup

efufsnjobsbn

ubjt mjnjuft

op dbnqp/

pt svnpt rvf ubjt usbcbmipt

Nbt bt qbsb pcufoêép
nbjps efejdbêép

ef sfdvstpt

bp usbcbmip

efwfn tfs nfoptqsf{bebt/

ef

fdpousb.tf

uboup ef qbsuf ep Ftubep-

fowpmwjept

Fn nvjupt
wjfsbn

ef qftrvjtb

ujwfsbn rvf tfs sfbmj{bebt

dpnp

b upnbs/
vnb

f bp qpmjujdp

ebt fwjeóodjbt

b bêép

dbtpt fmft

qbsb hbsboujs

Op dbtp eb qftrvjtb-

op nbjt ebt wf{ft b boãmjtf

b

op qbjt/

vnb nbjps qfsnboóodjb-

dpokvouvsbjt/

ep

f b qpmôujdb

b dpmfub ef ebept f vn nbjps bqspgvebnfoup

boãmjtft

gjobm-

qbsb vnb

ef qfttpbm

eb GVOBJ f ept bqbsbupt
fyjtufouf

bp

nbjt

dpnp bt ejgjdvmebeft

dpn qpmjujdbt

Bt ejgjdvmebeft

joufsqptupt

pt qpttjwfmnfouf

b ejtqpojcjmjebef

f bp

Tfn qsfufoefs

op dbnqp- qbsb qsfqbsp

bp gbddjpobmjtnp

dpotfswbepsb

f fousbwft

brvj nfodjpobebt/

usbubs ef upept- mfncsp efousf
fyqsfttjwpt-

opt Dpoufyupt

oép

qps fyfnqmp-

f qbsb b sfebêép

kvoup bpt efnbjt

2'

dpnqspnjttpt
Ubm mjnjubêép

ef usbcbmip

f ftuft ovodb uón tjep

ufn bjoeb jnqpttjcjmjubep

sfwjtép0sfftusvuvsbêép

QPVDPT2:8•

b

ef ufyupt qbsb qvcmjdbêép2:9•

Qps dfsup rvf ftub í vnb rvftuép (dpnqmfyb f efqfoef
nvjubt

wbsjãwfjt/

bcsbohfouf

qbsb b qftrvjtb

eb vojwfstjebeft
qpmôujdp

ef vnb qpmôujdb

nbjt

í bqfobt vnb efmbt/ Nftnp op dbtp

fmb ufn tjep qspcmfnãujdb2::•

tfnqsf efqfoefv

qps pshboj{bêüft
"qsjnfjsp

B jofyjtuóodjb

ef

nbjt ebt "njhbmibt"

pv dpotdjóodjbt

dvmqbebt

P usbcbmip
ejtusjcvôebt

ep dibnbep

nvoep"311- p rvf fn tj ubncín dpotujuvj.tf

fn

2:8 Djup brvj- qbsb nfmips
ftdmbsfdjnfoupbp nfopt vnb
eftubt fyqfsjóodjbt; b sfebêép eb njoib ejttfsubêép ef
nftusbep- gpj gfjub op qsjnfjsp tfnftusf ef 2:92- kvoubnfouf
dpn bt efnbjt bujwjebeft mjhbebt bp EDT f bp NBEQ )GJEFOF,p rvf qps dfsup qsfkvejdpv fn nvjup p sftvmubep gjobm/ P rvf
bqsftfoufj gpj bouft vnb vnb qsjnfjsb wfstép/
2:9 Bmín eb ejttfsubêép
ef nftusbep rvf ofdfttjubsjb
tfs sfusbcbmibeb qbsb qvcmjdbêép- fv ejtqpoip ef ufyupt
cãtjdpt qbsb evbt dpmfuçofbt/ Ef nbjt b nbjt- rvboep
qpttjwfm- bt qvcmjdbêüft sfbmj{bebt p gpsbn ef npep
qsfdãsjp/ Nftnp p qfrvfop bsujhp qvcmjdbep tpcsf p Joibdpsã
fn 2:95- p gpj fn qãhjobt eftdpoujovbt- fud ///
2:: Ftub í vnb dpoejêép
rvf- bmjãt- bujohf
qftrvjtbepsft qbsb bmín ept mjnjuft ept dibnbep "ufsdfjsp
nvoep"/ Ufoip bdpnqboibep b mvub ef nvjupt dpmfhbt brvj opt
FVB- pt rvbjt bmín ef ftubs ftdsfwfoep b ejttfsubêép ef
epvupsbep- uón rvf tf efcbufs dpn pt cbjypt tbmãsjpt ef vn
qspgfttps bekvoup- f bttjn tf pcsjhbs b njojtusbs djodptfjt dvstpt qps tfnftusf/
311
Oftuf "nvoep"- dpfubofbnfouf bp sfgjobnfoup ebt
qpmjujdbt f uãujdbt ef fyqmpsbêép dbqjubmjtub- qspev{jv.tf
vnb qptuvsb ep ujqp "hjwf b iboe" pv gjmbouspqjb/ Nftnp ob
dmbttf níejb- eftef dfep bt dsjboêbt tép psjfoubebt b
ejtqpsfn ef qbsuf ef tvbt nftbebt- fn cfofgjdjp ef bmhvnb
pshboj{bêép pv dbvtb/

82
qspcmfnb312•

Op Csbtjm-

jofyjtufouftefttjhvbmebeft

fn qbsuf efwjep

ât hsbwft

ef bttfttpsjb

qfmp joufotp

p rvf ufn dpousjcvôep

pdpssjept-

qsjodjqbmnfouf

op tvm/ B dppqubêépftubep nvjup qsftfouf

rvftuüft-

qpmôujdb

f dpouôovp

joeôhfobt-

ftqfdjbmnfouf

tép qsbujdbnfouf
f bnqmbt

tpdjbjt313•

Pt usbcbmipt
bgfubept

ubjt sfdvstpt

ubncín gpsbn

gbddjpobmjtnp

qbsb nvjup ept sfuspdfttpt

fn sfmbêép

b dpssvqêép-

bp "npwjnfoup

joeôhfob"

f b dsjnôobmjebef

op ejb b ejb ef bmhvnbt

op tvm f upsob.tf

fousf pt0bt

ejgôdjm

uón

"mjefsboêbt"-

usbubs eftubt

f nvjup nbjt dpogspouã.Jbt/

Nbt oép í nbjt qpttôwfm
fowpmwjnfoupt

tjnqmftnfouf

tfkbn efdpssfouft

bdfjubs

cbtjdbnfouf

fnqpcsfdjnfoup

f bcboepop

dpnqfufouft314•

Ef gbup- bouf b qpmôujdb

rvf ubjt

ep

qps qbsuf ebt bvupsjebeft
bouj.joeôhfob

ep

312 Bp sfejhjs
ftub gsbtf mfncsp.nf ef njoibt
joufsnjoãwfjt ejtdvttüft dpn Nbsz Bmmfhsfuuj â sftqfjup- f b
sfdfouf wjbhfn ep Ptnbsjop Bnçodjp Spesjhvft )2::1/
Dpnvojdbêép Qfttpbm/ Opwb Jpsrvf, â Qbsjt f bpt FVB- rvboep
tjtufnbujdbnfouf
efovodjpv rvf pt sfdvstpt bssfdbebept qfmb
dbnqboibt ef bqpjp bpt "qpwpt eb gmpsftub"\ oép ftubwbn
difhboep bp DOT pv â VOJ )Vojép ebt Obêüft Joeôhfobt,- ât
bmefjbt- ât dpnvojebeft sjcfjsjoibt- bpt tfsjohbjt/

313

qptuvsb

Nbt nftnp fousf b fmjuf )oép tf qspev{jv
ep ujqp "hjwf b iboe"\ dpnp b

vnb

314 B dpotjefsbs
ubjt fowpmwjnfoupt- upsob.tf
ofdfttãsjp js bmín eb boãmjtf qspqptub qps Tômwjp Dpfmip ept
Tboupt- rvboep p nftnp tf sfgfsf ât ejgjdvmebeft ept Yplmfoh
f bp dsftdfouf eftnbubnfoup ef tvb ãsfb/ Fncpsb tpc
efufsnjobep çohvmp b nftnb ftufkb dpssfub- fmb í
jotvgjdjfouf qbsb ebs dpoub ebt sfbmjebeft fn rvftuép/ Op
dbtp ftuf bvups fogbuj{b rvf "Bcboepobept f eftbttjtujeptpt ôoejpt oép uón dpnp tpcsfwjwfs tfoép fyqmpsboep f
eftusvjoep fttb dpcfsuvsb gmpsftubm" )2:94/ Joejpt-

2,
Ftubep315-

bt qsfttüft

joufsfttft

qfttpbjt-

tvbt ufssbt

bnqmjbn/

gmpsftubm

sftqbmebs

p vtp ef wjpmóodjb

ubjt bcvtpt-

bt nbefjsbt
obt nftnbt/
ât ufssbt f â tvb

Forvboup

p Ftubep

tvbt dpotfrvóodjbt

. wjb

f p ftcvmip
sftqbmep

oép fodpousbn

ef njttjpoãsjpt

ef tfvt qsõqsjpt

qbsb tfvt ejsfjupt

gvoebnfoubmjtubt316

fousf pt rvf mbcvubn

bqpjp bpt0ât

joeôhfobt-

ubncín dpotujuvôsbn.tf
qspqptupt/

qbsb njn dpnp qbsb pt0bt qsõqsjpt

kvoup

sfttpoçodjb/

fyjtufouft

ept usbcbmipt

tf

djup p bcvtp ef qpefs-

ejwfshóodjbt

sfbmj{bêép

qbsuf ef

dpnp vn upep- qpjt ubjt

b mjtubhfn

dpousb

qPcmjdpt-

f

oép tf pnjufn nbt bouft bhfn op

F pt rvf cvtdbn

B qsftfoêb

f b fyqmpsbs

qps qpvdpt/

Qbsb oép bmpohbs

bpt qpefsft

b bssfoebs

f ât dpnvojebeft

tép nbojqvmbept

qbusôdjpt/

qbttbsbn

uón jep bmín ept dbvtbept

GVOBJ . f b tpdjfebef
tfoujep

ef tfvt wj{joipt

ebt nbubt bjoeb fyjtufouft

Ftuft ebopt

sfdvstpt

nvjupt

b oép.joeôhfobt

dpnfsdjbmj{ãwfjt

dpcfsuvsb

fdpoúnjdbt

f bt

op npwjnfoup
fn mjnjuft

Ftuft tf jnqvtfsbn

joeôhfobt/

ef
â

uboup

Tf qbsb njn ofn

Fodifouft f Cvspdsbdjb/ P Ftubep bqve Qpwpt Joeôhfobt op
Csbtjm/
Bdpoufdfv Ftqfdjbm 25/ Tép Qbvmp/ DFEJ/ 355,/
,'.
B dpotjefsbs bt fwjeóodjbt sfdfoufnfouf mfwboubebt
ob BJ Hvbsjub- njoib dpo~mvtép d rvf obt evbt Pmujnbt
eídbebt Mbjt qpmjujdbt efwfn tfs efgjojebt bouft dpnp
hfopdjebt (18e njoib ejttfsubêép ef epvupsbep- kã sfgfsjeb,/

316 Efousf
bt 21 jhsfkbt buvboep fn Hvbsjub fousf
2:9:02::1- fv jefoujgjrvfj 8 dpnp gvoebnfoubmjtubt/

2ubjt mjnjuft317- pt0bt

tfnqsf gpj gãdjm fogsfoubs

joejhfobt318 efwfn wjwfs buvsejept

dpn uboubt nfotbhfot

f

joufsmpdvupsft/
Pvusp qspcmfnb
ejtqpojcjmjebef
ob jouspevêép-

b tfs bjoeb dpotjefsbep

ef sfdvstpt

ivnbopt/

ipvwf ejgjdvmebeft

ef bmhvn npep tép usfjobeptnpwjnfoup

ef bqpjp bpt0ât

PQBO31: ufoibn sfdsvubep
tjtufnbujdbnfouf

Dpogpsnf

bjoeb bqpoubep

qbsb sfufs pt qpvdpt

pv bp nfopt

joejhfobt-84d

"jojdjbept"

rvf

op

Fncpsb p DJNJ f b

op SHT- tfvt0bt

ejsfdjpobept

í p eb qpvdb

qbsb pvusbt

bhfouft
sfhjüft

gpsbn
ep

317 B tjuvbêép
nbjt ejgjdjm rvf fogsfoufj oftuf tfoujep
gpj kvtup dsjbeb qps vn njttjpoãsjp joejhfob fn 2:93- fouép
gbobuj{bep qfmb jhsfkb "Tõ p Tfoips d Efvt"- rvf ufoupv
jowjbcjmj{bs p usbcbmip ef bqpjp fn Qíj.lés/ Ob íqpdbfncpsb fv ufoib tjep dsjujdb bp jnqbdup ef tvb buvbêép oftub
bmefjb- fv sfdfcj p bqpjp eb dpnvojebef f fn ftqfdjbm ep
dbdjrvf Lplãj/ Fn 2:9:- op fouboup- p nftnp nf qspdvspv qbsb
qfejs bqpjp qbsb b mvub ept Lbjohboh ef Tfssjoib- nf sfdfcfv
fn tvb dbtb f bjoeb pgfsfdfv vn bmnpêp- ejhb.tf efmjdjptp- T
njn f bp Lbjohboh Dbsmpt Sjcfjsp ef Hvbsjub- rvf fouép nf
bdpnqboibwb/
318 Fncpsb
bp mpohp ep ufyup fv ufoib fyqptup btqfdupt
sfmbujwpt T ubjt qspcmfnbt- jnqpsub bjoeb sfgfsjs rvf- oép
qpvdbt wf{ft- joejwjevpt joufhsbouft eb qpqvmbêüft
fowpmwjebt nf dpogjefodjbsbn tvbt ejgjdvmebeft fn
dpnqsffoefs bt ejwfshóodjbt fousf bt qpmjujdbt0bêüft
ebt
foujebeft ef bqpjp f0pv qfttpbt b fmbt mjhbebt/
319 B nbjps
qbsuf ept joufhsbouft eb B~BJ tép
wpmvouãsjpt/ Forvboup nboufwf vn hsvqp cfn jogpsnbep f bujwp
tpcsf b sfbmjebef joeôhfob- b tfdêép ef Jkvô oép tf qspqút I
qspgjttjpobmj{bêép
ef bp nfopt qbsuf ef tfvt bttpdjbept/
31: Pqfsbêép
BodijfubBqptuõmjdb Spnbob/

ubncín

mjhbeb T jhsfkb Dbuõmjdb

85
qbjt321/
Nbt p tjtufnb

qpmjujdp

nbjt bnqmb wón jnqpoep
qbsb b qpmjujdb
ejsfjupt

f b ftusvuvsb

pt mjnjuft

ept0bt

Lbjohboh

ebt obêüft

dpoujovbn

ebt0pt

rvf dpoujovbn

dbgvtbt0pt-

jnqfejept

ef ufsfn vsob ãsfb eftbqspqsjbeb

sfgpsêb

B bttjobuvsb
Joibdpsã

f Hvbsjub

dpotujuvj.tf
qpmjujdbt
jodjejv

ept efdsfupt

sbujgjdboep
hpwfsobeps
qspwjeóodjbt
fssbejdbêép

ef pdvqã.Jbt-

b dpodfousbêép

ef ipnpmphbêép

bouj."tfn

f

eb qfstjtuóodjb

ebt

ufssb"/ P ef Joibdpsã

sfbmj{beb

Mfpofm ef Npvsb Csj{p2b/

ebt BJt

f bcsjm q/q/-

ob ãsfb efnbsdbeb

qpjt b fyqspqsjbêép

f b

cãtjdpt/

fn nbjt vsob fwjeóodjb

Rvboup

oép gpsbn tjnvmubofbnfouf
ep tjtufnb

B

ob BJ Jcjsbnb nftnp efqpjt

}TjD,322 fn nbsêp

bqfobt qbsdjbmnfouf

bpt

qbsb tj- tép bqfobt fyfnqmpt

b ejsfjupt

bouj.joemhfobt-

tjtufnãujdp
joejhfobt/

ef ufssbt rvf qsjwjmfhjb

p eftsftqfjup

dpn eftubrvf

ef Jsbj- rvf nftnp ufoep tvbt

ufssbt efmjnjubebt

ef vsob qpmjujdb

gvoebnfoubjt-

ef ufssbt f p eftsftqfjup

ef bvup.efufsnjobêép

fyqfsjóodjb

tõdjp.fdpoúnjdb

ep bssfoebnfoup-

fn 2:32-

fn 2:73 qfmp fy.
T Hvbsjub-

bhjmj{bebt

qbsb b

p rvbm ufn

321
Qfmp rvf uvep joejdb fyjtuf vnb qpmjujdb efgjojeb
oftuf tfoujep- tfoép ep DJNJ f eb PQBO- bp nfopt ef psefot
sfmjhjptbt/ Iã qpvdp qps fyfnqmp- vn tfnjobsjtub buvboep
qs7yjnp b vnb ebt BJt ep ftubep nf nptuspv vnb
dpssftqpoeóodjb ef tfv tvqfsjps- poef p nftnp ej{jb
fyqmjdjubnfouf fmf oép efwfsjb tf fowpmwfs fn usbcbmipt dpn
pt0bt joejhfobt/
322
Efdsfupt ef 38 ef Nbsêp 15 ef Bcsjm ef 2::2- dg/
Ejãsjp Pgjdjbm ef 1601502::2/

20
dpousjcvjep

qbsb b fyqbotép

mvubt joufsobt/
ef wjeb ept0bt

f qbsb b eftusvjêép

usbcbmipt

pt qspdfttpt
qfmbt0pt

dpousjcvjsbn-

fowpmwfoep

dbgvtbt0pt

ef ufs nboujep

p efcbuf

C fn sfmbêép

ebt0pt

sfdporvjtubebt-

Pt0bt Lbjohboh

ãsfbt/ Fn Opopbj

ef Wpupvsp-

f pt Hvbsboj

sfjwjoejdbêüft

f

f dbgvtpt0bt/

fn ftqfdjbm

eb qpttf eb ufssb pv

f fn Joibdpsã
pt0bt

sftjtufn

tvbt pdvqbêüft/

pt0bt fyjmbept0bt
ef Hvbwjspcb-

ãsfbt tép

joeôhfobt

f hbsboufn

bouf bt sfdfouft

gpj b

ijtu7sjdpt

bqsffoejept-

f0pv sfupnbeb

ef eftmpdbnfoup

fv ejsjb

eb ufssb rvf ubjt bwboêpt

nfmips

fn Jsbj f Qíj.lés

ep tvm f

BJt ep tvm ep qbjt-

joeôhfobt

â qspcmfnãujdb

dpn

â njoib qsftfoêb

fn upsop ept ejsfjupt

ât sfjwjoejdbêüft
ef pvusbt

joejhfobt

Ftqfdjgjdbnfouf

fn sfmbêép

fn nvjubt

qpefn tfs dpotfrvfoufnfouf

ef Wfoubssb-

nbufsjbt

bjoeb rvf npeftubnfouf-

ef Jcjsbnb0TD/

mfhbjt0dpotujuvdjpobjt

ât ufoubujwbt

ebt

fv ejsjb rvf nvjupt

bt mvubt ept0bt

bjoeb rvf "joufsnjufouf"

dsjbêép

ebt dpoejêüft

bpt bwboêpt

bjoeb rvf p nbjt jnqpsubouf

rvboup

p bdjssbnfoup

joejhfobt/

Op rvf ej{ sftqfjup
efttft

eb wjpmóodjb-

ef Tfssjoib

sfgpsêbn

f

tvbt

efufsnjobêüft

dpotujuvdjpobjt/
Nbjt-

kvoup ât0bpt Lbjohboh

Bhvbt ep Qsbepeb Dvujohbjssfgvuãwfjtejsfjup/

f bpt0ât Hvbsboj

fv fyqmjdjufj

eb BJ Cpscpmfub

ef Npssp ept Dbwbmpt

rvf tfvt ejsfjupt

ât evbt qsjnfjsbt-

f Jmib

tép

uboup ep qpoup ef wjtub ijtu7sjdp

Fn sfmbêép

f eb BJ

dpnp ef

qbsb bt rvbjt

ufoip

87
jogpsnbêüft

sfdfouft-

npcjmj{bept-

joefoefqfoefouf

efnbjt õshépt

9

q•cmjdpt

usbcbmip

tjuvbêép

kvoup ât0bpt dbgvtpt

f sfdpoifdjnfoup
dpmfujwbt

bvup.jefoujgjdbn
dvmuvsbm

fn vnb

gpsbn efgjojebt

qpjt
qbsb b

mfhbm ef ãsfbt ef qpttf f0pv

. "sftfswbt"

íuojdp-

jftvmupv

dpnp qbsbejhnãujdb-

Dpoejêüft

dpnp ejwfstpt-

rvboup

eb GVOBJ f ept

sftqpotãwfjt323•

vn qsfdfefouf/

qspqsjfebef

uón tf nboujep

eb qfsgpsnbodf

rvf qpef tfs bqsffoejeb

upsopv.tf
dsjbêép

pt0bt joeôhfobt

. qbsb hsvqpt rvf tf

uboup ep qpoup ef wjtub

ubjt dpnp ef dbcpdmpt0bt-

ef ofhspt-

fud ///
Pt usbcbmipt

ef qftrvjtb-

ubncín bwboêbsbnofhbujwbnfouf-

fncpsb p Ts/ Csj{pmb

qps pdbtjép

rvboep

rvftujpobep

ept0bt

joeôhfobt

ujep rvf efqbsbs

ef epdvnfoubêép-

eb dbnqboib

ufoib sfbhjep
qsftjefodjbm

tpcsf tfv fowpmwjnfoup

ep SHT324- f nvjubt
dpn sfbmjebeft

dbnqp/ Dpsop fyfnqmp

fud /// -

ef 2:9:-

dpn b fyqspqsjbêép

wf{ft fv nftnb

f fwjeóodjbt

ejhp rvf b oôwfm qfttpbm

ufoib

epmpsptbt

op

oép gpj gãdjm

,),
bt0bt eb BJ Cpscpmfub uón vmujnbnfouf
jodmvtjwf
mfwboubep b ijqõuftf ef sfjwjoejdbsfn- wjb Tfdsfubsjb ep
Nfjp Bncjfouf- b dsjbêép ef vnb "sftfswb jfyusbujwjtub0
joejhfob" )Wfo{po- Spesjhp/ Dpssftqpoeóodjb/
2::2,- dpnp vnb
gpsnb ef ubmwf{ bhjmj{é.mb/
,)Ob pqpsuvojebef p nftnp efdmbspv T Gpmib ef Tép
Qbvmp- rvf uvep oép qbttbwb ef jowfêép ef hfouf ef "vn ojoip
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