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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 ۲۳/۰۵/۲۰۲۱          نویسنده پوهاند بشیر احمد زکریا

 ترجمه: رحمت آریا
 

 جنگ های بی پایان

 راِه حلی برای طوالنی ترین جنگ امریکا

 میکانیزم جدید برای صلح دوامدار جهانی

 ۱۹ -نقش کرونا 

 یازدهمقسمت 
 

 پوهنتون کولمبیا، پوهنځی دکتوران طب و جراحان پوهاند متقاعد و لکچرر خاص

 نیویورک
 

 فصل ششم
 

 تجدید نظر بر امکان صلح جهانی
 

 :نگاهی کوتاه بر جنگ های گذشته
شرم ۀ بشری چی سابقـۀ سال آنرا در صلح سپری کرده است. ما منحیث خانواد ۲۶۸سال فقط  ۳۴۰۰بشریت در 
 ۶جنگ ۀ معنون به " آنچه را که هرکس باید در بارۀ مقالـ 1ژورنالیست نیویارک تایمز کریس هیجز آوری داریم!
)دو دولت بین النهرین( را منحیث « عیالم»و « سومر»ه است. تأریخ جنگ میان بداند" نوشت ۲۰۰۳جوالی سال 

ق.م ثبت کرده است. در اینجا توجه شما را به بخشی از کار های انسایکلوپیدیای بریتانیکا  ۲۷۰۰اولین جنگ در 
ار ما قرار می م به بعد لیست جنگ های بوقوع پیوسته را به تریب ذیل در اختی ۱۰۰۰معطوف میدارم که از سال 

 دهد:
  

؛ جنگ (۱۲۹۱ – ۱۰۹۵جنگ های صلیبی بین سال های )(: ۱۰۶۶جنگ نورمن ها )  – ۱۳۰۰ – ۱۰۰۰
 (۶۷ - ۱۲۶۴؛ جنگ بارون )(۸۵ - ۱۱۸۰) گمـپی

 

 ۱۵۰۰ – ۱۴۰۰-۷۸ - ۱۳۷۵؛ جنگ هشت قدیس )(۱۴۵۳ – ۱۳۳۷جنگ صد ساله )  – ۱۴۰۰ – ۱۳۰۰
؛ جنگ گالب ها (۶۶ – ۱۴۵۴یزده ساله )؛جنگ س(۱۴۵۳ – ۱۳۳۷جنگ صد ساله ) –
 (۷۷ – ۱۴۶۷؛ جنگ آنین )(۸۵ -۱۴۵۵)

 

؛ جنگ لیفونی ( ۵۸- ۱۵۴۱؛ جنگهای اراوکانیها ) (۳۶ – ۱۵۳۴جنگ کــَـونت )  – ۱۶۰۰ – ۱۵۰۰
 – ۱۵۶۸جنگ هشتاد ساله ) (:۸۳     – ۱۵۵۸)

 (۱۶۸۹ – ۱۵۸۷؛ جنگ سه هنري )(۱۶۴۸
 

– ۱۶۱۸؛ جنگ سی ساله )(۱۳ -۱۶۱۱؛ جنگ کلمار )(۱۶۴۸ – ۱۵۶۸جنگ هشتاد ساله )  - ۱۷۰۰ – ۱۶۰۰
 ؛ جنگ داخلی (۴۰ – ۱۶۳۹؛ جنگ کشیش ها )(۴۴ -۱۶۲۲؛ جنگ پو هـَـتــَـن )(۱۶۴۸   
  ۱۶۶۷؛ جنگ محول سازی )(۶۰ – ۱۶۵۵؛ اولین جنگ شمال )(۵۱ – ۱۶۴۲انگلیس )   
 ؛ جنگ(۹۷ -۱۶۸۹بزرگ )ـتالف ئ؛ جنگ ا(۷۶ – ۱۶۷۵؛ جنگ سلطان فیلیپ )(۶۸-   
 (۹۷ – ۱۶۸۹سلطان ویلیم )    

 ؛ جنگ جانشینی هسپانوی(۲۱ – ۱۷۰۰دوومین جنگ شمال )  – ۱۸۰۰ – ۱۷۰۰

                                                           
1
 - Chris Hedges 
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 ؛ جنگ های کرناتیکی (۰۹ – ۱۷۰۸؛ جنگ ایمبوباها )(۱۴ -۱۷۰۱)   
یماسی ؛ جنگ (۱۳ – ۱۷۰۲) ؛ جنگ ملکه ان(۶۳ – ۱۷۵۸، ۵۴ – ۱۷۴۹؛  (۴۸ – ۱۷۴۶)   

؛ جنگ (۴۸ - ۱۷۳۹؛ جنگ گوش جینکین )(۳۸ – ۱۷۳۳)  ؛ جنگ جانشینی پولند(۱۶ – ۱۷۱۵)
  ؛ جنگ فرانسه و هند(۴۸ – ۱۷۴۴؛ جنگ سلطان جیورج ) (۴۸ – ۱۷۴۰)   جانشین آستریا

جنگ هفت ساله  ؛(۶۲ – ۱۷۵۶، ۴۵ – ۱۷۴۴، ۴۲ – ۱۷۴۰؛ جنگ سیلیسی ها )(۶۳ - ۱۷۵۴)  
 – ۱۷۷۵؛ انقالب امریکا )(۱۷۴۴) ؛ جنگ روهیله (۱۷۷۴؛ جنگ الرد َدنمور )(۶۳ – ۱۷۵۶)

؛ جنگ های (۷۹ – ۱۷۷۸جنگ جانشینی باوریان ) (۸۲ – ۱۷۷۵؛ اولین جنگ َمَرتهه )(۸۳
- ۱۷۹۲، جنگهای انقالب فرانسه )(۹۹ – ۱۷۸۷انقالب فرانسه )( ۱۸۷۹ -۱۷۷۹سرحدی کیپ )

۱۸۰۱) 
 

تریپولي  جنگهای ؛ (۱۸۰۱جنگهای نارنجها ) ؛ (۱۸۷۹ – ۱۷۷۹جنگهای سرحد کیپ ) - ۱۹۰۰ – ۱۸۰۰
؛ (۱۸ – ۱۸۱۷) ، جنگ سوم َمَرتهه(۰۵ – ۱۸۰۳؛ جنگ دوم َمَرتهه )(۰۵ – ۱۸۰۱)

 -۱۸۰۸؛ جنگ جزیروی )(۳۰- ۱۸۰۴؛ جنگ سیاه )(۱۸۱۵ – ۱۸۰۳جنگهای ناپیلیونی )
؛ جنگ استقالل یونان (۱۴ -۱۸۱۳خندق ) ؛ جنگ(۱۵ - ۱۸۱۲) ۱۸۱۲؛ جنگ سال (۱۴
؛ جنگ پاستي (۳۲ – ۱۸۳۱؛ جنگ ننـیگ )(۳۲ -۱۸۲۱؛ جنگ پادری )(۳۲ – ۱۸۱۲) 
؛ (۵۶ – ۱۸۵۳؛ جنگ کریمیه )(۴۸ – ۱۸۴۶امریکا ) -؛جنگ مکسیکو(۳۹ – ۱۸۳۸)

ـتالف سه ئنگ ا؛ ج(۶۵ – ۱۸۶۱؛ جنگ داخلی امریکا )(۵۹ - ۱۸۵۴ کنزاس خونچکان )
؛ (۷۳ -۱۸۶۷؛ جنگ داخلی سیالنگور )(۱۸۶۶؛ جنگ هفت هفته )(۷۰ – ۶۵/  ۱۸۶۴) گانه

جنگ هندی  ؛( ۱۹۰۴-۱۸۷۳؛ جنگ ایسینی ) (۷۱ – ۱۸۷۰جرمنی )  –جنگ فرانسه 
 –؛ جنگ اول افغان (۷۸ – ۱۸۷۶تورکیه ) –؛ جنگ ِسرب (۷۵ – ۱۸۷۴دریای سرخ )

؛ (۸۳ – ۱۸۷۹؛ جنگ پاسیفیک )(۱۸۷۹زولو ) - ؛ جنگ انگلیس(۱۸۴۲ – ۱۸۳۷انگلیس )
بلغاریا  –؛ جنگ سرب (۸۵ – ۱۸۸۳فرانسه ) –جنگ چین  (۸۱- ۱۸۸۰جنگ توپ ها )

 ؛ جنگ(۱۸۹۸امریکا ) –؛ جنگ هسپانیه (۹۵ – ۱۸۹۴جاپان ) –جنگ چین  (۸۶ -۱۸۸۵)
جنگ   (۸۲ - ۱۸۷۸انگلیس ) –دوم افغان ؛ جنگ (۱۹۰۲ – ۱۸۹۹امریکا ) –فیلیپین  

 (۱۹۰۳-۱۸۹۹؛ جنگ هزار روزه )(۱۹۰۲ – ۱۸۹۹افریقای جنوبی )
  

جاپان  –؛ جنگ روس (۱۳ – ۱۹۰۱؛ جنگ های مورو )(۰۱ – ۱۹۰۰بغاوت بوکسر )  - ۲۰۰۰ – ۱۹۰۰
جنگ  (۲۰ – ۱۹۱۰؛ انقالب مکسیکو )(۰۹ – ۱۹۰۶؛ جنگ خوک )(۰۵ – ۱۹۰۴)

 ۱۹۱۸آزادی بالتیک )  ؛ جنگ(۱۸ – ۱۹۱۴؛ جنگ اول جهانی )(۱۲ -۱۹۱۱تیالیا ) ا –تورکیه 
؛ جنگ ریف (۲۰ – ۱۹۱۹پولند ) –روس  ؛ جنگ (۲۰ – ۱۹۱۹؛ ـ جنگ داخلی روسیه )(۲۰ –
؛ جنگ داخلی (۳۶- ۱۹۳۵ایتوپیا ) –؛ جنگ ایتالیا (۳۵ -۱۹۳۲؛ جنگ چکو )(۲۶ – ۱۹۲۱)

؛ (۴۰ -۱۹۳۹فنلند ) –؛ جنگ روس (۴۵- ۱۹۳۷جاپان ) -نگ چین ؛ ج (۳۹- ۱۹۳۶هسپانیه )
جنگ های (۴۹ – ۱۹۴۶، ۴۵ – ۱۹۴۴؛ جنگ داخلی یونان )(۴۵ – ۱۹۳۹دوم جهانی ) جنگ

 – ۱۹۵۰جنگ کوریا ) ؛(۱۹۸۲، ۱۹۷۳، ۱۹۶۷، ۱۹۵۶، ۴۹ - ۱۹۴۸ـیل )ئاسرا –عرب 
؛ (۷۰ – ۱۹۶۹؛ جنگ فرسایش )(۷۵ -۱۹۵۴؛ جنگ ویتنام )(۶۲ - ۱۹۵۴؛ جنگ الجزایر )(۵۳

 –تا حال(؛ جنگ ایران  – ۱۹۷۸جنگ داخلی افغانستان ) ؛ (۸۹ – ۱۹۷۸شوروی ) -جنگ افغان
؛ جنگ (۹۱ – ۱۹۹۰؛ جنگ خلیج فارس )(۱۹۸۲جنگ جزایر فاکلند ) (۸۸ – ۱۹۸۰عر اق )

 (۹۹ - ۱۹۸۹؛ اغتشاش کوسوو ) (۹۵ – ۱۹۹۲) بوسنیا
 

داخلی سوریه  ؛ جنگ(۱۱ – ۲۰۰۳(؛ جنگ عراق )---------- ۲۰۰۱غانستان )جنگ اف - ۲۰۲۰ – ۲۰۰۰
(۲۰۱۲ - )..... 

 

 :مصارف جنگ ها
لیست فوق لیست جنگ ها و نبرد هایست که تنها به حساب عددی آن سرسام آور اند به ما خاطر نشان می سازد که 

وجود باشد که موجب و مسبب این همه جنگ ها باید یک مخرج مشترک و یا میکانیزمی برای جنگ ها و نبرد ها م
 ۲۰۱۳جالب و عالی در نیویارک تایمز یافتیم که در سال ۀ همین موضوع ما یک مقالـۀ باشد. بعد از تحقیق در بار

خیلی خوب را در برابر ما ۀ جمع آوری شدۀ ـیـئجنگ ها ارقام و احصاۀ ابعاد چندین جانبـۀ به نشر رسیده و در بار
به خاطر حجم بزرگ ارقام در این مقاله برای ما مقدور نه خواهد بود تا مشروح آنرا به شمول جنگ می گذارد. 

های پیشگیرانه و بازدارنده به علت فراگیر بودن آن و غیره، در کتاب حاضر بیآوریم. ولی نیم نگاهی به ابعاد خیلی 
 رساند.  مهم جنگ ها ممکن ما را در شناخت بزرگترین دشمن بنی نوع بشر یاری
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ـیه ها واضح می سازند که ممکن برخی در قرن بیستم چون نوزاد، کودک و یا کالن ئ: احصاتلفات بشری جنگها 
سال ویا هم ُمَسن زندگی کرده باشند در صورتی که یک تعداد دیگر ما در بعضی میدان های جنگ و جویبار های 

تلفات انسانی آنها برای بشریت افگنده شده باشیم.  جنگ اول و جنگ دوم جهانیخون و دخمه های خونچکان 
مجموع تلفات انسانی در سرتاسر تأریخی بشری قریب به یک بیلیون انسان ! میلیون انسان بود ۱۰۸نزدیک به 

 تخمین شده است! 
 

دو  ولی دیر یا زود باز هم ما برای جنگ بعدی آماده استیم؛ چین بزرگترین نیروی مسلح را در جهان دارد، چین
امریکاست که یک اعشاریه چهار میلیون سرباز دارد، ۀ اعشاریه چهار میلیون سرباز دارد، دومین آن ایاالت متحد

سرباز در اردوی خود دارد. تعجب آورست که در میان بیست تای  ۹۰۰۰۰۰کوریای شمالی یک میلیون و روسیه 
فیصد را  ۷۰جهان اند که رقم غول آسای ۀ ـبزرگترین لشکر های جهان، چهارده تای آن از کشور های پیشرفـت

 تشکیل می دهد!
 

با توجه به کثرت جنگها و نبرد ها در سرتاسر تأریخ بشریت، سوالی که ایجاد میشود این است که آیا ما منحیث 
خشونت را به ارث برده ایم و در وجود « عامل وراثت -جین»موجودات خشونت گرا خلق شده ایم که جین های 

م؟ اگر از نگاه تکامل تدریجی به آن بنگریم، پس مادامیکه چنین نوعی از جین ها را داریم از نگاه منطقی خود داری
ما باید جین های دیگری از قبیل، جین بقای حیات، قهر، دفاع خودی، غرایز جنگ یا گریز و غیره را داشته باشیم. 

ـر حرکات سلوکی بشر نیز ئد که خشونت هم مانند سامعهذا، بایولوژیست ها و سوسیولوژیست ها به این امر متفق ان
محصول طبیعت و عوامل محیطی اند و اکثریت شان به این باور اند که فکتوری ها محیط زیست نقش بس مهمی 
در تناسب با فکتور های جینیتیکی دارند. در اکثریت جوامع بشری، انسان های غیر نظامی به جنگ مثل یک بازی 

ه چلنج خشونت باعث ترشح ادرنالین میشود و یکی، یا شکست یا ظفر را بصورت حتم بدنبال سپورتی می نگرند ک
ـر سپورت ها خالص ترین تمجید و تحسین جوامع ئدارد، ولی پر واضح است که ظفر برندگان در سپورت مانند سا

 خود را هم می داشته باشند!
 

تریلیون دالر  ۳؟ مصرف مالی جنگ دوم جهانی گزاف اندآیا به این پی برده ایم که جنگ ها از لحاظ مالی چقدر 
بیلیون دالر بود،  ۷۶بیلیون دالر و جنگ خلیج قریب به  ۵۰۰بیلیون دالر، جنگ ویتنام  ۳۳۹بود، جنگ کوریا 

بیلیون دالر بخاطر اشغال و حفظ صلح بود. طبعاً  ۵۰۰تا  ۷۵بیلیون دالر به اضافت  ۱۴۰تا  ۵۰جنگ عراق از 
ـیس جمهور ئرۀ تولیدی صنایع نظامی را تغذیه می کند )اصطالحی که بوسیلـۀ گزاف مجموعـچنین مصارف 

امریکا در پهلوی داشتن ۀ آیزنهاور ایجاد شد(، چیزیکه در کشور های بزرگ صنعتی وجود دارد. تنها ایاالت متحد
را هم استخدام کرده و  نفر ملکی ۶۲۷۰۰یک اعشاریه چهار میلیون عسکر فعال در نظام عسکری خود، این اردو 

میلیون نفر دیگر را استخدام کرده است. در مجموع دستگاه صنعت نظامی و اردوی امریکا سه  ۳صنعت دفاعی 
وزارت دفاع امریکا در سال ۀ اعشاریه پنج فیصد امریکایان را برای نیروی کار شان استخدام کرده است. بودیجـ

بیلیون افزایش را نشان می دهد.  ۲۹م ۲۰۱۱در مقایسه با سال مالی بیلیون دالر بود که  ۶۹۳م حدود ۲۰۱۹مالی 
سال مالی امریکا را مورد استفاده قرار می ۀ بودیجـۀ فیصد مجموعـ ۲۰دفاع نظامی امریکا مجموعاً ۀ بودیجه ساالنـ

 دهد. 
 

ر وحشتناک اند که بر خساراتی را که جنگها باالی مردم و دولت ها تحمیل می کند خیلی کثیر اند و نتایج آن آنقد
این کتاب بیرون است. حینیکه در مورد خون و زخمهای جنگ ها تأسف و افسوس ۀ آنها از حوصلـۀ شمردن همـ

می خوریم در همان موقع باید بیاد بیآوریم که زیانباری و مضریت های را که جنگ ها به میان می آورند عواقب 
 ی اند که در سلول های بقای حیاتی جوامع ما پخش میشوند. خود را نیز دارند و جنگ وویرانی مانند امواج

 
 – ۱۹۱۹دیگر جنگهاست: در بین سالهای ۀ مهاجرت های خارج از کشورها و بی جا شدن های داخلی نتیجـ

میلیون بی خانه و بیجا شدند. در سال  ۵۳پنج میلیون اروپایی مهاجر شدند؛ متعاقب جنگ دوم جهانی  ۱۹۳۹
انسان از خانه های شان بخاطر تصادمات نظامی و یا زیرپا گذاریهای حقوق بشری از خانه  میلیون ۴۰م، ۲۰۰۱

 ۲میلیون افغانان مهاجر در پاکستان، و  ۳م ۱۹۸۹ – ۱۹۷۹شوروی  -های شان مهاجر شدند. طی جنگ افغان 
باً دو اعشاریه یک میلیون شان در ایران مهاجر شدند یک بر چهارم تا یک بر سوم نفوس کشور مهاجر شدند! تقری

 ۱۹۹۰ۀ میلیونی مردم بوسنیا و هرزگوینیا از خانه هایشان طی جنگهای سال دهـ ۴.۴میلیون نفر از مجموع نفوس 
میلیون مردم رواندا مجبور شدند تا کشور شانرا ترک  ۲م متجاوز از ۱۹۹۴از آن ِمنطقه اخراج شدند. در سال 

م ۱۹۹۱ه علت امراض ساری و سؤ تغذی خیلی بلند است. در سال نمایند. میزان مرگ و میر در بین مهاجرین ب
م میزان ۱۹۹۴میزان مرگ و میر ُکردان عراقی تبار در تورکیه هجده بار باالتر از میزان عادی بود. در سال 

بار باالتر از میزان مرگ و میر قبل از جنگ رواندایی ها  ۵۰تا  ۲۵ـر از ئمرگ و میر مهاجرین روندایی در زا
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

میلیون کودک دیگر  ۶میلیون کودک طی جنگ ها کشته شدند؛  ۲م متجاوز از ۱۹۹۰ۀ . در بین سالهای دهـبود
میلیون کودک از خانه های شان بی جا شدند و تعداد بی  ۲۰م ۲۰۰۱معیوب و یا شدیداً زخم برداشتند؛ در سال 

ذکر شده ۀ طی سالهای همین دهــشمار شان مجبور به فحشا شدند، یک فیصدی بلند آنان مصاب به ایدز شدند. 
سربازان کودک استخدام شدند. مادران این اطفال و زنان دیگری ۀ ساله و باالتر از آن به مثابـ ۱۰کودک  ۳۰۰۰۰۰

که در ساحات جنگ زندگی می کردند دنبال لقمه نان و آب و مواد سوخت می گشتند وادار به فحشا شدند و یا به 
و فشار عصبی جنگ باعث افزایش مرگ پیش هنگام قبل از تولد اطفال و بلند  بردگی درآورده شدند. گرسنگی

ترین رقم مرگ نوزدان شده است. طی جنگ ها خطر ابتال به ایدز در بسیاری زنان یا بعلت فحشا و یا بعد از 
 (۲۰۱۳بازگشت شوهران شان از خدمت نظامی با ایچ آی وی یا تجاوز جنسی افزایش می یابد. )نیویارک تایمز/ 

 

 نیرو های که بشریت را به انقراض تهدید می کند
 ُمردهۀ زمین بیک ستارۀ تبدیل کردن کر

 
ما در فضا، روزی خواهد ُمرد و ۀ خاکی ما، یگانه خانـۀ برای اکثریت ما اکنون غیر قابل تصور است که سیار

خاکی سیزده ۀ نه باشید که کرسرانجام به ذره کوچک سیاه و تاریک ستاره ها مبدل خواهد شد! به این تصور 
تخمین شده مرگ ندارد. دانشمندان ۀ ما در چندین سال، چندین قرن و یا چندین هزارۀ اعشاریه هشت بیلیون سالـ

قابل اعتبار مانند ساینسدانان، کیهان شناسان، محیط زیست شناسان، اقلیم شناسان و غیره همه به ما می گویند که 
گرمای جهانی قبل از پایان قرن بیست و یک می میرد و شاید خسارات وارده به آن جهان هستی بشری ما به علت 

 م جبران ناپذیر گردند. ۲۰۵۰تا 
 

بشریت" الزم است ۀ یک گروهی از محققین سازمان ملل متحد دریافتند که پخش کاربن دای اُکساید " ناشی از استفاد
ته شود تا از بد ترین اثراث تغییر اقلیمی جلوگیری شود. م کم ساخ۲۰۱۰تقریباً تا نصف مقدار سال  ۲۰۳۰تا سال 

ۀ اقلیم منعقدۀ م، یکی از پوهاندان پوهنتون اوترخت هالند اظهار میدارد که توافقنامـ۲۰۱۸طبق مطالعات سال 
را بمیان ۀ در پخش گاز گلخانه یی کسر شدید و قابل مالحظـ ۲۰۳۰پاریس عهد کرده است که تا قبل از پایان سال م

واهند آورد حال آنکه ما به کار بیشتر از این نیاز داریم. جان هولدن پوهاند پالیسی اقلیمی در پوهنتون هارورد خ
بی ۀ ـلـئپوهنځی دولت، می گوید، " این گزارش در تأکید انعطاف ناپذیر خود اذعان میدارد که تغییرات اقلیمی مسـ

 3"2ورت باالقوه برگشت ناپذیر است.زمین چنان تهدیدی است که بصۀ نهایت عاجل و برای کر
 

 :ـر تهدیداتئلیست سا
کشمکش ها، بی سوادی، فقر، گرسنگی، کمبود آب و کثرت روز افزون نفوس عناوین درشتی اند که بر جبین  

تهدیدات امنیتی سپیده دم آجندای جهانی نهاده شده است. شکی نیست که همکاری جهانی پیش شرطی برای حل 
جهان است، تهدیداتی که ما را بی َدر و بی دیوار و بی مانع در مرکز تقارب جنگ های نیابتی توأم با تهدیدات 
آشکاری از باال گرفتن جنگ و آتش سوزی قرار می دهد، و تا اینکه ما را بسوی جنگ فاجعه بار اتومی و 

گهانی و تباهگر اقلیمی و سیل های از مهاجرین، گرسنگی، فقر و بایولوژیکی ببرد و همراه با آن ما را به پایان نا
ما را با خود ببرد، در جهانی که ما زیست داریم ۀ فالکِت امراض و در دنیای جهانی شده پاندیمی های اقتصادی همـ

مبستگی از خاکی و نهایتاً هر ملت با یک دیگر چنان پیوند و همبسته شده است که پیوند های این هۀ هر فرد این کر
 هم ناگسستـنی اند.
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