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sjcx crm zfnzfd tjfikcjg
sjcxb gfcrmy arfdbkbf

pfabjkchenxy!
lcgfzbg docgfgwfenbg wbx 

hyzfrenb jfr hyjenyky gfi-
frmjcnyg cvrfcnmf hgyl-
nby qyxtrcgg hyojfwcyvbg 
fmb wnbgmfjb.

gfifrmjcnyg cvrfcnyvf 
crm-crmb ]jcnf[c lcgjhftfrb 
df vrw]bxjfnc mchbf bgrfc-
nbg mchmf uyrbg. btb e\jc-
ncgb mchmftfxbf df, ifrmjcn 
cvrfcnmf arfdbkbenb tfd-
hykchcvbm, mijcxf zfrm xfveiy-
dyxygyrbg hbcr bc;edfg ayh-
bgftfx wfra]jcjxbnmf umf-
hyhfjfnxb.

ifrmjcnb cvrfcnyvf qfrtfd uccw]y bgrfcnbg cqyxyh-
bqer df gf[ytfdycvrbj kzyjrcvfg df mfxfk ucbxfrsexf 
hfhf-pfpfmf wcg-sjcencvcvb df arfdbkbcvb.

^df tfekzfdc ujbngf ucxgf bh docg..." _ mfyvbdfx mfyvfg 
tfdfjkcm fhvfjb hbkrfbhbdfx tfhygjnbgf, _cg frbg lcgf-
zbg \brbmfdb hkxcvf.

sjcx crm zfnzfd tjfikcjg sjcxb gfcrmy arfdbkbf. meqb 
ucj\ncvm sjcxg hyhfjfn mfyvcvg tfdfjkcm df umfjexcrtym 
sjcxb arfdbkbf, sjcxb zfnzbg mfjtfdfgfjfnb, gfujbnmf-
ujbnyd dfjfhqjbdrcvm df e[rexjcnj]ylm sjcxg hyhfjfng.

mfjbgelncvbg qfrt docgfgwfeng tbgerjcvm mijcx df 
mijcxg y`fzcvg.

rfvb ufb lbryxb
bgrfcnbg gfzcnhwblyg

tfxfmncvbg hbxbgarb

schy \jbrlfgy hctyvrcvy _ 

hfhf-pfpfmf bgayrben gfhuyvnyub dfvrexcveny df 
hgylnbyg gzjf ijc]xcvub ̀ cr qbdcj tflfxaeny ifrmjcny 

cvrfcncvy!
hyzfrenb jfr hytbnykym 

sjcxb zfnzbg dbdb docgfgwf-
enbg, lcgfzbg dfdtyhf. eqjc 
rfhdcxbhc fmfgcenb wcnbf 
sjcxb zfnzb hgylnbyg ]jcnf 
qemzcub, dbdb gbzfrenbm df 
gfh[fdbgbm ctcvcvf sjcxb zfn-
zbg ctjbpabg ymzfgwnbfxb 
hyxyvbdfx dfzgxbgf df mfjb-
gelfn zfnzfd sfhy]fnbvcvbg 
[cbhbgf df frdfjbw]cvbg fh 
docgfgwfeng.

^df efhvc ujbncvgf ucxgf..." 
_ fb, cg frbg \brbmfdb dfxbu-
xencvf sjcxg y`fzcvub lcgf-

zbg uchyhfjfn gfofhyg gcdcrbg gelrbg tfhfrmjbgf df 
hfg[c ̂ ftfdbg" dbdcvenb hymzryvbg wfqbmzjbg kcxarfnerb 
dcjb[b.

hyzdf gfifrmjcnyg cvrfcnmf 26 gfeqexyjfxb bgayrbbg 
edbdcgb gfgwfenb df hfofnhf oh-mhf gwyrcd sjcxb mfy-
vf fhybrsbf df sjcx bgrfcnbg ijc]fxfub dfvrexcvencvb 
eqjc hrfjfnb wcnbf hfdnyvfg jezdbm sjcxg hlfrjcn df 
hw]fnyvcn el-fng, ryh dftjhfrmf fgcmb gfgwfenb.

dfc, oh-mhf xe hyufnyg mijcxg y`fzcvub lcgfzbg doc-
gfgwfenbgfmjbg gelrbg tfhfrmjbg df fh docgfgwfenbg 
ucgfzcv hymzryvbg (^ftfdbg") dbdcvenb arfdbkbf.

        mijcxb
tfvrbcn hbrbnfujbnb

gfifrmjcnyg cvrfcnmf
hgylnby qyxtrcgbg prc[bdcxab

pryl. rcevcx cxyzhf mfjbgb 
tfhygjnf hbe\ojxf gfifrmjcnyg 
cvrfcnyvbg fdrbxdcnb bgayrbbg 
gfdfjy gfqbmzcvg.

v-xhf cnb ;frcnhf dfhgwrcm 
hyemzry hfhfhbgbg, ufvfmf cnf-
ujbnbg hbcr ;ynfxdbbg gfcn-
syub ucgjnbgf df 18 y`fzbg 
wcrbnbg tfcrmbfxcvenb crcvbg 
yrtfxb[fkbfub tfdft[fjxbg fhvfjb. 

dyia. nbnb hftfnhf tffueif 
ifrmjcn cvrfcnmf gfy`fzy arf-
dbkbcvb df wcg-sjcencvcvb. pryl. 
dydy sbqjfujbnhf dffzfgbfmf 

qyxtrcgb dfczhfrf vezfrcn cvrfcnmf 
kcxarbg tfzgxfg qbrbfm tfmub

27 mcvcrjfng qbrbfm tfmub gf[cbhy jbmfrcvfub tfbzgxf vezfrcn 
cvrfcnmf qenaerbg grenbfd bgrfcnbg kcxarb. fh hfgyvrbj oyxbg- 
\bcvfg df ftrcmjc dbd qyxkcrag, ryhcnbk gfofhymb tfbhfrmf 
ifnfibg zcnh\ojfxcnyvbgf df vezfrcn cvrfcnmf mfjqfkcvbg tfrdf 
mfjbfxmb dfgwrcvbm pfabjb dfgdcg e[vcqcmbg cnshf bgrfcnub yb-
vcq cucxyjhf df bgrfcnbg gf[ytfdycvrbj yrtfxb[fkbfmf zcnh\o-
jfxcncvhf. 

^vnyqbg" kcxarbg mfjh`dyhfrch vyrbg hfxccjhf df ]f[fzcmbdfx 
df kcxarfnerb f[bbdfx tfhygenmf mchbg mfjh`dyhfrch xfafnbf 
dbjbxgqfbfh hfdnyvf tfhyekzfdcg qyxtrcgbg prc[bdcxag tfvrbcn 
hbrbnfujbng crmf mfxfhctyvryvbg ijc]xcvbdfx tfhygencvbgfdhb 
hedhbjb hzfrdf'crbgf df gzjfdfgzjf oyxbg\bcvcvbg hyw]yvfub dfzhf-
rcvbgfmjbg. qyxkcrabg hgjncnyvfub tfvrbcn hbrbnfujbng gf[cbhyd 
tfdfgkcg hfdnyvbg gbtcnb.

ifrmjcn cvrfcnmf bgayrbbgf df arfdbkbcvbg doc
vfr-bnfxbg exbjcrgbacaub

2 hfrag vfr-bnfxbg exbjcr-
gbacaub tfbhfrmf mcyrbenb 
gfofhy, ryhcnbk hbc\ojxf gfifr-
mjcnyg cvrfcnmf bgayrbbgf df 
qenaerbg gfqbmzcvg. 

lcndhfxbg gfz. dbdb fedbay-
rbf, ryhcnbk fgyvbm fdfhbfxg 
bacjg, dobg 4 gffmbgfmjbg tfbj-
gy bgrfcnbg hrfjfnb qemzbdfx 
hygenb ifrmjcnb cvrfcncvbmf 
df gzjf dfbxacrcgcvenb zfnzbm.

gfofhyg yrtfxb[fayrcvb b]-
jxcx vfr-bnfxbg exbjcrgbacab, 
fohygfjncmbgf df gclfrfd cvr-
fcnmf bgayrbbg df qenaerbg 
qjncjbg kcxarb ̂ hcrif[ df;fxb" 
df gzj.

gfofhy tfzgxf ^df;fxbg" kcx-
arbg qyhbgbbg mfjh`dyhfrch, 
ixcgcmbg wcjrhf ubhyx yzfbyxhf. 
dfhgwrcm hbcgfnhf exbjcrgb-
acabg rciayrb zfbh afbacn-
vfehb.

27-28 bfxjfrg gfifrmjcnyg 
prchbcr-hbxbgarb brfqnb ofrb-
vfujbnb, gfhmfjryvy dcnctf-
kbfgmfx crmfd, ylbkbfnerb 
jb[babm bgrfcng cwjbf. 

gfifrmjcnyg dcnctfkbbg 
uchfdtcxnyvfub ucdbydxcx: gf-

tfrcy gfihcmf hbxbgarb hfbf 
lfx`bqb\c, cqyxyhbqbgf df hdtrf-
db tfxjbmfrcvbg hbxbgarb tbyrtb 
qjbrbqfujbnb df gylnbg hcer-

gfifrmjcnyg prchbcr-hbxbgarb
brfqnb ofrbvfujbnb bgrfcnub

ifrmjcn cvrfcn hckxbcrmf hbo-
wcjcvb, zyny v-xhf ufvmfb vbrfx-
hf gfifrmjcnydfx fhygenmf 
cqyxyhbqerb fvgyrvkbf.

wfrhydtcxbn bixf pryl. gygy 
vfrdfxfujbnbgf df dyia. rcevcx 
qfZbnyabg hbcr hyh[fdcvenb 
prytrfhf ifrmjcn cvrfcnmf ny-
kjcvbgf df tfnyvcvbg ;fxtcvbm 
zfzfh gbhyx cnbuf]fujbnbg uc-
grencvbm. 

oyxbg\bcvbg yrtfxb[fkbfub 
hyxfwbncyvf hbboy gfifrmjcnyg 
cvrfcnmf hgylnby qyxtrcghf.

(dfgfgrenb hc-3 tj.)

xcyvbg hbxbgarb ufnjf lblbf. 
dcnctfkbfh hyxfwbncyvf hbboy 

gfifrmjcny-bgrfcnbg hmfjryvf-
mfuyrbgb cqyxyhbqerb qyhbgbbg 

dfhle\xcvcn hchyrfxdeh[c zcn-
hywcrbg kcrchyxbfnub. 

jb[babg lfrtncvub v-xb brfq-
nb ofrbvfujbnb uczjdf bgrfc-
nbg prc[bdcxag ubhyx pcrcgg, 



gfifrmjcnyg prchbcr-hbxbgarb brfqnb ofrbvfujbnb
    zfxeibg gfxmnbg fxmcvbgfg:

cg b]y gbqcmbg tfhfr`jcvf vyryacvf[c

mvbnbgub hfm ucecrmdxcx gf[ojfrtfrcmbdfx gpck-
bfnerfd zfxeibg docgfgwfenub hyxfwbncyvbg hbg-
focvfd sfhygenb gchq-bg lbnbfncvbg zcnh\ojfxcncvb 
df fiabjbgacvb. bgc, ryh mvbnbgbg gfgaehry ^rcd-
bgyxub" dcnctfkbbg wcjrcvg uyrbg dbnbdfxjc ucbih-
xf gfdocgfgwfeny tfxw]yvbncvf, ryhcngfk gfgbfhyjxy 
fhbxdbk ew]yvdf zcng. 

zfxeibg pbrjcnb gfxmnbg fxmcvbg dobg, ymzufvfm-
bg, prytrfhf gfqhfyd dfajbrmenb tfzndfm. dbnbg 
12 gffm[c ucdtf uczjcdrf gfifrmjcnyg gpyrabgf df 
fzfntf[rdyvbg gfihcmf hbxbgar ncjfx ]blbfxmfx. 
uczjcdrbg uchdct ̀ telb tfcht[fjrf vfjujmf cvrfenb 
gqynbg dfgfmjfnbcrcvnfd. 

gfofhyg 6 gffm[c zfnzbm tf'cdbn mvbnbgbg dbd 
gfnykfjub tfbhfrmf zfxeibg pbrjcnb gfxmnbg fxmc-
vbg gf[cbhy kcrchyxbf. `fhffmb df fdtbnyvrbjb mf-
nhbd-zfzhcvb pfabjbgkchbm ctcvcvbfx gaehrcvg, ry-
hcnmf uyrbgfk bh]ylcvbfx dcnctfkbbg wcjrb mfnhbd-
zfzhcvb: uchecn lfxbqfujbnb, rcevcx cnfujbnb, gbhyx 
cnbuf]fujbnb, hfubfz hbzcnfujbnb, bygcv ufuefujbnb, 
f;fryx hyrb. fh bgayrbenb ucxyvbg hmcn gbjrkcg 
fjgcvdf gbzfrenbmf df cryjxenb gbfhf]bg tr\xyvbm 
hygbnb fdfhbfxcvbg h[crf. hzbfren hbgfnhcvcvgf df 

prchbcr-hbxbgarb brfqnb ofrbvfujbnb gfxmnbg fxmcvbgfg regmfjcnbg mcfarub

pbrjcnb gfxmnbg fxmcvbgfg 
mvbnbgbg dbd gfnykfjub

fi qb, fudydub bh dbdb gfgwfenbg ucgfzcv bew]cvf rjfjc gfxmcnb 

gfifrmjcnydfx tfhygen 
cvrfcnmf hgylnby qyxt-
rcgub hujcxbcr arfdbkbfd 
bikf cvrfcnb crbg xfmcnb 
df bhcdcvbg ueibm tfgzb-
jygxcvenb docgfgwfenbg 
_ zfxeibg _ [cbhbm foxbujxf 
mvbnbgub hkzyjrcvb cvrf-
cncvbgmjbg. wcngfk fr eof-
nfacg fh arfdbkbfg: qyx-
trcgbg mfygxyvbmf df hbgb 
prc[bdcxabg tfvrbcn hbrb-
nfujbnbg euefny zcnh\o-
jfxcnyvbm f.w. 27 xychvcrg 
bgrfcnub hkzyjrcvb ifr-
men-cvrfenb gf[ytfdycvbg 
uchyihcdmf df ijcnhyi-
hcdmf dbdb `telb cwjbf 
gfifrmjcnyg dcdfifnfig.

zfxeibg [cbhb df gaedcxacvbg 
df`bndycvf fudydub

vrw]bxfjg df fxfmcvg zfxeibg rjfjc gfxmcnb. 
dbd, xfmcn dfrvf[ub mfjb hye]rbf fudydbg 
ifrmjcn cvrfcnmf hrfjfn wfrhyhfdtcxcng. 
hfm uyrbg frbfx `fhffmcvbg zcnh\ojfxcncvb, 
rfvbxcvb df mfnhbd-zfzhcvb, fzfntf[rdcvb df 
zfxdf[hencvb. 

fijc frbfx gfifrmjcnyg cvrfcnmf hgylnby 
qyxtrcgbg prc[bdcxab tfvrbcn hbrbnfujbnb, 
qyxtrcgbg tfhtcyvbg wcjrb df fudydbg lbnb-
fnbg ^xb;enbg" mfjh`dyhfrc bc;edf xfxbqf-
ujbnb lbnbfnbg mfxfhuryhncvmfx crmfd, 

rfvb uchecn lfxbqfujbnb fqermzcvg df 
tfvrbcn hbrbnfujbnb fxmcvg zfxeibg gfxmcng

(dfgfgrenb hc-10 tj.)

(dfgfgrenb hc-5 tj.)

qyxtrcghf zfxeibg gbxfmnc 
uc;hfaf zfblfg

bgrfcnbg srdbnycmbg dcdfifnfi zfblfub zfxeibg docgfgwfenbg 
sfgfafrcvnfd dbdb zfxbf ch[fdcvydf gfifrmjcnyg cvrfcnmf hgyl-
nby qyxtrcgb. df fb, wcng fhbg tfqcmcvbg gfeqcmcgb hb[c[bk hbckfm 
_ srdbnycmbg hqjbdrg, gfzcnyjfx iyrcytrflg _ uymf wjcxbfujbng 
dfvfdcvbdfx 70 wcnb [egafd zfxeifub ucegrendf! fh docg tenbg-
lfxkifnbm cnydxcx mjbm bevbnfrbkf df hbgb xfmcgfj-hctyvrcvbk. fb, 
hyjbdf 3 dcqchvcrbk. ehujcxbcrcg ifnfi zfblfub ^qrbtcrbg" gfzcny-
vbg gfqyxkcray dfrvf[ub gf[cbhyd hych[fdxcx mchub kxyvbnb fdfhb-
fxbg, iyrcytrflbg, hrfjfnb `bndygf df hcdnbg hlnyvcnbg _ uymf 
wjcxbfujbnbg dfvfdcvbdfx 70 df hyojfwcyvbg 50 wnbg gftfxtcvyd 
fogfxbuxfjfd. oyxbg\bcvf tfbhfrmf qyxtrcgbg ctbdbmf df qbrbfm vb-
fnbqbg hcrbbg hzfrdf'crbm. zfnzbg xfqfdg vyny fr esfxdf df hyqnc 
dryub dfrvf[b bgc ucbjgy, ryh crm mfjbgelfn fdtbngfk 

(dfgfgrenb hc-4 tj.)

qcmbn hyqbmzjfg gaehfr-hfgpbx\
ncvg uyrbg vyny fr esfxdf. me-
hkf \xc-nb b]y bhbg tfrscjf me 
jbx b]y gaehfrb df jbx _ hfgpbx\cnb! 
_ ]jcnf crmxfbrfd [cbhyvdf zfx-
eibg fh gfgwfencvrbj ofhcg.

gfnykfjub ucihxbn gfdocgf-
gwfeny jbmfrcvfg ubxffrggf df 
hxbujxcnyvfg ;hfacvdf gchq-bg 
prc[bdcxabgf df zcnh\ojfxcny-
vbg, gfifrmjcnyg hmfjryvbg fzf-
nfrscenb hcmferbg v-x brfqnb 
ofrbvfujbnbg, gpyrabgf df fzfn-
tf[rden gfihcmf hbxbgarbg 
ncjfx ]blbfxbg, cxcrtcabqbgf df 
bxlrfgareiaerbg hbxbgarbg 
qfzf qfnf\bg, gfg`cnfogrencvbg 
hbxbgarbg gy[fr gevfrbg, gfifr-
mjcnyub bgrfcnbg cnsbg bejfn 
leigbg df fhcrbqbg uccrmcvenb 
uafacvbg cnsbg rbsfrd xyr-
nfxdbg, bgrfcnbg pfrnfhcxabg 
wcjrbg benb rf[jy[yjbg, bgrf-
cnbg prc[bdcxabg garfactbenb 
hrscjnbg byrfh dyrbg, cjrf[bbg 
cvrfcnmf qyxtrcgbg prc[bdcxabg 
hyfdtbnc edb vcxbfhbxbg, gfifr-
mjcnyub qyxtrcgbg lbnbfnbg 
zcnh\ojfxcnbg dfjbm vfnefujb-
nbg, vb[xcghcxcvbg, gfihbfxb wrc-
cvbgf df gf[ytfdycvbg wfrhy-
hfdtcxncvbg dfgwrcvf.

 gf[cbhy gfofhyg zgxbg gfny-
kfjbg hmfjfrb tfvfb hcrfv sfxsf-
nfujbnb. ^mc;bnbhbg" kxyvbnb 
gftfnyvnbg ^ubr nfhffnymbg" 
ucgrencvbg uchdct gfnykfjbg 
^fryx ;fqydcubg" tjcrdbm gftfx-
tcvyd hyw]yvbn gfzfxeic hcxyrbm 
dfhujcxcven hbxbgkcxf[c 

fudydbg hcrbg pbrjcnb hyfdtbnc hyuc vym-
crfujbnb.

v-xhf hyuc vymcrfujbnhf mfjbg tfhygjnfub 
zf[b tfegjf sjcxb mchbg ujbnmf crmyvfg, hfd-
nyvf tfdfezfdf gf[ytfdycvfg hzfrub dtyh-
bgfmjbg df uc;pbrdf, ryh tflfrmyjdcvf sjcxb 
mchbg qenaerenb prytrfhf. fh hb[xbm ucihxb-
nbf ^gfifrmjcnydfx tfhygenmf qenaerbg 
kcxarb". fhfjc hb[xbm hfnc tfbzgxcvf sjcxb 
mchbg gfznbg fzfnb df ucgfxbuxfjb ucxyvf.

2 N 63



3N 63

hbxbgarhf. 
28 mcvcrjfng btb bcreufnfb-

hbg crcvbg zcbjfxg cwjbf, gfdfk 
gbhvynerb zbg dfrtjbg kcrchy-
xbfub hbboy hyxfwbncyvf. fhbg 
uchdct hfx bgrfcn-gfifrmjcnyg 
uyrbg frgcvenb hrfjfngfeqe-
xyjfxb hctyvryvbg ucgfzcv bgfe-
vrf df tfhymijf gerjbnb ermb-
crmyvcvbg qbdcj elry tfor-
hfjcvbg ucgfzcv. 

gaehfrhf ]jfjbncvbg tjbrtjbx-
bm ucfhqy ;ynyqygabg hgzjcrpn-
mf hchyrbfnb ^bfd jfuchub." 

v-x brfqnb ofrbvfujbngf df 
dcnctfkbbg gzjf wcjrcvg ten-
mvbnb uczjcdrf ;iyxdfm gfifr-
mjcnyg cvrfcnmf hgylnby qyx-
trcgbg df ifrmjcn cvrfcnmf 
mchbg gzjf wfrhyhfdtcxncvmfx.

gfifrmjcnyg cvrfcnmf
hgylnby qyxtrcgb

ულოცავს
qyxtrcgbg gfhckxbcry qyhbgbbg

mfjh`dyhfrbg hyfdtbncg,
i-x dydy sbqjfujbng

mcn-fjbjbg 
exbjcrgbacabg 

prylcgyrbg 
mfxfhdcvyvf[c 

frscjfg
df egerjcvg

uchdtyh wfrhfacvcvg
gfhckxbcry df 
pcdftytber 

hyojfwcyvfub

25 mcvcrjfng zynyx-vfm bf-
hbg ijcnhyihcd ifnmf bxbkbfab-
jbm sfafrdf cigqergbf dcjb[bm: 
^crck-bgrfcnbg pbrjcnb dfgfz-
ncvcvbg bgayrbbg qjfndfqjfn", 
ryhcnubk hyxfwbncyvf hbboy 
gf[ytfdycvbg dbdhf `telhf – 
fzfntf[rdcvhfkf df zfxubuc-
gencvhfk. hfrureabm tfmjfnb-
gwbxcven bixf yrb dbdb rfbyx-
bg – zfblbgf df [bzryx-bfqyvbg 
bgayrbenb fdtbncvbg dfmjf-
nbcrcvf df ucgwfjnf. cigqerg-
fxacvg uyrbg b]jxcx bgcmcvbk, 
ryhcnmfk pbrjcnfd hybghbxcg 
bgcmb dbdb gbyxbgacvbg gfzcnb 
df bgayrbf, rytyrcvbk b]jxcx 
kxyvbnb cvrfenb dfgfzncvcvbg 
pbrjcnb dfhle\xcvncvb – vfryxb 
vcxbfhbx cdhyxd dc ryaubndb, 
hbgb dbdb y`fzbg wbxfpfrxb df 
umfhyhfjnxb: byuef df yntf 
zfxqbxb, vcnqbxdcvbg y`fzb, fjuf-
nyh lcbxvcrtb df hrfjfnb gzjf...

 vfryxhf ryaubndhf ]yjcn 
fzfnucihxbn dfgfzncvfg df-
frijf mfjbg ]jcnf[c fznyvcn 
fdfhbfxmf gfzcncvb df fhbm eqj-
dfj;]y hfmb zgyjxf: dcdbg gfzcn-
[c – ^hf[icrcm vfmbf", hfhbg gf-
zcn[c – ̂ [bzryx bfqyvb", hceon-
bg gfzcn[c – ̂ tbjfm fdf", gfqemf-
rb gfzcnb qb ewydf – ̂ vcxbfhbxfg".

t[fd pbrjcnb ucgjcxcvf df 
dbnbg gfe[hc ̂ tbjfm fdfg" hcer-
xcyvfub tfqcmdf. gfzcndfzcny 
gfgfe[hyd hyw]yvbnb pfjbnb-
yxbg qcdncvb fi gfjgcf gbyxbg-
aerfd tfxw]yvbnb df cvrfenb 
dfgfzncvcvbgmjbg fzfnb hbwcvbg 
dfhqjbdrcvbgfmjbg docdfofh 
hcvr\yn fdfhbfxmf gerfmcvbm... 
hfmb pbrjcnb qfrjcvb, lczubu-
jcnf df h[bgtfx tfre`enb vfju-
jcvb, ifncvb, hyzekcvb df fzfn-
tf[rdcvb... uryhyvdxcx df 
haqfjcncvbm [yhfjdxcx fzfnb 
cvrfenb dfgfzncvcvbg lfrmyvg, 
]yjcn fzfndfrten zcgf df ]jf-
jbng mjfnbgsbxbjbm ejnbdxcx. 
fgcmb redexcvbm fucxdf hckz-

rfhcac gfeqexbg dfgfrengf df 
hcykc gfeqexbg dfgfw]bgub 30 
– [c hcab cvrfenb dfgfzncvf fh 
thbrenb genbg fdfhbfxmf ury-
hbmf df vr\ynbm...

gfe[hbg uchdct cigqergfxacvhf 
hcerxcyvbg hfof[bfub ucb\bxcg 
fdtbnyvrbjb xfaerfnerb mfl-
nb, [cbmexbg [cmb, ojbxbg xfbr-
gfzcyvfxb.

fjayvegb tc[g bocvg rya-
ubndbg gfzcnyvbg pfrqbgfqcx. 
gfqhfy dry dfg'brdf [bzryx 
bfqyvbg enfhf[cgb vfoxfrbg dfm-
jfnbcrcvfg, hbgb ]yjcnb qemzc–
qex'enb fxdfhfabjbm b[bdfjg 
hxfzjcng gbnfhf[bmf df hkcxfr-
cmf ̀ buyvrbjb bujbfmyvbm. foaf-
kcven uc\fzbncvg, gfbxacrcgy 
bgayrbcvbg hy]ynfgf df gfhfz-
gyjry gerfmcvbg tfdfocvfg vyny 
fr esfxdf... [yhbcrb df gfgbfhyjxy 
fhbxdbk zcng ew]yvdf cigqerg-
fxacvbg hzbfren tfxw]yvbncvfg. 

[ofprenfd nfhf[b tfrchyg dfm-
jfnbcrcvbm qhf]ylbncvb ucjb-
dxcx vfryx ryaubndbgf df hbgb 
hceonc fdfg gflnfjbg hygfxf-
zencvnfd, hbg brtjnbj yrtfxb-
[cvenfd hycw]y mc;bnbhbg crm-
dryenb qbmzjf.

zfblbgqcx hbhfjfnb t[bg tfd-
hygfzcdbdfx zcnbg tenbjbm 
hysfxdf gfhb ylcrbg gfzcnyvbg 
yiryglcr gfzerfjbfxb gafdbyxb, 
ryhcnbk \jbrlfg gfhqfeng 
;tfjdf... 

pbrjcnb yvbciab, ryhcnbk 
hybxfzencg fh gfxfygxy ifnfiub, 
b]y cnbfe ;fxfjbg tfhyijfvenb. 
hybghbxcg fh gfbxacrcgy fdtb-
nbg bgayrbf, ffxmcg gfxmncvb 
df tfbocg kcdfqf.

 fhfgyvfub uefdoch hyfafxf 
df gfgfdbnyd zfblbg crm-crmb 
gfgaehryg rcgayrfxg cwjbjxcx. 
fohysxdf, ryh bh docg yr ifn-
vfayxg ;iyxdf dfvfdcvbg doc, 

rfk ]jcnfh dbdb gbzfrenbm, 
hegbqbmf df kcqjf-gbhocrbm fo-
xbuxf. 

 eqjc gfofhyh hyfafxf df bs-
ifrcg, rfmf hycgwrym vf;fbg 
vfocvbg dfmjfnbcrcvfk. hbgb 
uchytfrcxb efhrfjb aerbgabm 
b]y gfjgc. ifrhcnbg hmbg tfd-
hygfzcdbdfx cg exbqfnerb vfo-
cvb kykzfn zfnbsfg wfftfjg df 
hxfzjcnbg foafkcvfg bwjcjg.

 dfonbnb, hftrfh hmcnb dobg 
xfzenbmf df hyghcxbnbm qhf-      
]ylbnb cigqergfxacvb dfvrex-
dxcx fjayvegub df bi tfftr\cncg 
umfvc'dbncvcvbg tf[bfrcvf crm-
hfxcmmfx.

 cigqergbbg wfrhfacvfg zcnb 
ucew]y fjayvegbg h\oynbg – 

bkbq afnbg frfsjcencvrbjhf 
kydxfh bgrfcnbg tcytrflbbg, 
bgayrbbgf df mfxfzbg gfqbmzcvb-
gf, rfgfk hujcxbcrb behyrbmf df 
qcmbnb obhbnbm tfdhygkchdf.

 cigqergbbg hyhw]yvb `telb 
– tetenb ncjbujbnbg, ncbnf 
jfbkhfxbg, teny wbwefujbnbg, 
hfxfxf hbzcnfujbnbgf df b[yndf 
qrbzcnbg uchfdtcxnyvbm ]jcnf 
hyxfwbncmf gfzcnbm dbd hfd-
nyvfg hyfzgcxcvg gfifrmjcnyg 
cvrfcnmf hgylnby qyxtrcgbg 
zcnh\ojfxcnyvfg fh ucgfxbuxfjb 
oyxbg\bcvbg dflbxfxgcvbgfmjbg. 

cigqergbfh dbdb gbzfrenb df 
gbfhyjxcvf hbfxb'f efhrfj fdfhb-
fxg, ryhcnmfk vcjrb fzfnb xfzcg 
df hybghbxcg crmb dobg tfxhf-
jnyvfub.

 bhcdb tjfijg, ryh hgtfjgb 
oyxbg\bcvcvb hyhfjfnub qcmbn 
arfdbkbfd tfdfbikcjf.

b[yndf qrbzcnb

hybxfzencg srdbnycm bgrfcnbg 
pbrjcnb cvrfenb dfgfzncvcvb

prchbcr-hbxbgarg vcxbfhbx xcmf-
xbf;eg, gftfrcy gfihcmf hbxbgarg 
fjbtdyr nbvcrhfxg df bgrfcnbg 
ubxftfx gfihcmf hbxbgarg tbdcyx 
gffrg. 

v-x tbdcyx gffrmfx uczjcdrf[c 
gfevfrb b]y yrb ijc]xbg gfhfr-
mfndfhkfj gareiaercvg uyrbg 
frgcven mfxfhuryhnyvfgf df 
gfhyhfjny pcrgpciabjcv[c. 

vcxbfhbx xcmfxbf;egmfx uczjc-
drbgfg hzfrccvhf zcnb hyfwcrcg 
yr dyqehcxag: mfxfhuryhnyvbg 
hchyrfxdehgf df crmyvnbjb 
cqyxyhbqerb qyhbgbbg gzdyhbg 
ucdctcvbg yihg.

^qyhbgbbg hb[fxbf sjcxg ijc]-
xcvg uyrbg gfjf'ry df cqyxyh-
bqerb mfxfhuryhnyvbg hzfr-

df'crf. sjcx tfxgfqemrcven hxb-
ujxcnyvfg jfxb'cvm hynfpfrf-
qcvcvg gfifrmjcnygf df bgrfcng 
uyrbg mfjbgelfnb jf'ryvbg 
zcnucqrencvbg ucgfzcv," _ tf-
xfkzfdf gfifrmjcnyg prchbcr-

v-xb brfqnb ofrbvfujbnb df
tfvrbcn hbrbnfujbnb ;fcrypyraub

(dfgfw]bgb bz. pbrj. tj.)
gfifrmjcnyg prchbcr-hbxbgarb bgrfcnubfbrsbcg cjry-f[bbg cvrfenb qyxtrcgbg 

fzfnb zcnh\ojfxcnyvf
16-18 mcvcrjfng bcreufnfbhub ucdtf cjry-f[bbg cvrfenb qyx-

trcgbg tcxcrfnerb fgfhvncbg ]rbnyvf. 
]rbnyvfh fbrsbf fzfnb zcnh\ojfxcnyvf. qyxtrcgbg prc[bdcxafd 

fbrsbcg kxyvbnb fjgarbcnb vb[xcghcxb df hckcxfab benbeg hfbxnb. 
jbkc-prc[bdcxacvfd fbrsbcg sjcxb mchbg kxyvbnb wfrhyhfdtcxncvb, 

vb[xcghcxcvb df hckcxfacvb: hbzfcn hbrbnfujbnb, tfvrbcn hbrbnf-
ujbnb df hcrfv cnfujbnb. 

tcxcrfnerb fgfhvncbg fzfn wcjrcvfd dffhaqbkcg: 
dfjbm vff[yjb – rytyrk gfifrmjcnyg cvrfcnmf hgylnby qyx-

trcgbg wfrhyhfdtcxcnb. 
vyrbg mcmrefujbnb – gfifrmjcnyub hkzyjrcvb cvrfcnyvbg 

wfrhyhfdtcxcnb.
fogfxbuxfjbf, ryh cjry-f[bbg cvrfen qyxtrcgub gfifrmjcnyg 

cvrfcnmf qyxtrcgb crm-crm fiaber df pypenfren wcjrfd bmjncvf.

hfrkzxbdfx: hbzfcn sncxyjb, ]rbnyvbg gaehfrb,
tfvrbcn hbrbnfujbnb, benbeg hfbxnb, hcrfv gfrcnb, dfjbm vff[yjb

tfhyhgjcncvhf foxbuxcg hbg hbcr 
ucgrencvenb ryncvbg wfrhfacvf 
mvbnbgbg ypcrbg mcfarubP ̂ arfjb-
fafub" Zcrhcxbg pfrabbg hfofnb 
hywyxcvf bgrfcnb hghcxcnbg hbcrP 
^qynfxbg" ucihxbg bgayrbenb hxbu-
jxcnyvfP hbg hbcr fo[rdbnb xb'bcrb 
hyhocrncvbg w]cvf. vynyg qb yrb 
gcrby[enb qrcvenbg tfhykchf 
gfifrmjcnyg cvrfcnyvbg ucgfzcv.

vfm-bfhub tfbhfrmf bkzfq fmfxcnyjbg zgyjxbg gfofhy 
10 hfrag vfm-bfhbg ^fedbay-

rbehub" mfjb ucb]frf kxyvbnb hy-
hocrnbgf df pcdftytbg, gf[ytfdy 
hyojfwbg bkzfq (bkqf) fmfxcnyjbg 
tfrdfkjfncvbdfx 10 wnbgmfjbg-
fdhb hb\ojxbnb gfofhy. 

gfofhy[c, ryhcnbk i-x nbf qr-
bzcng hb;]fjdf, tfhyhgjncncvhf 
dffzfgbfmcg bkqf fmfxcnyjbg uchy-
ihcdcvbmb, pcdftytberb df gf[ytf-
dycvrbjb t[f.
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gf[cbhyd bwjcjcx gfifrmjcnyg 
fzfnfrscen prchbcr-hbxbgarg, 
v-x brfqnb ofrbvfujbng, ryh-
nbg tfhygjnfk tfxgfqemrcvenb 
]erfdocvbm bixf hyghcxbnb gf-
nykfjub ucqrcvbnb `fhffmbgf 
df efhrfjb gaehrbg hbcr: 

^hytcgfnhcvbm \jbrlfgy gaeh-
rcvy bgrfcnbdfx! gfifrmjcnyg 
cvrfcnmf hgylnby qyxtrcgbg 
prc[bdcxay, vfayxy tfvrbcn, 
bgrfcnbg cnsy gfifrmjcnyub, 
v-xy bejfn leigy, bgrfcnbgf df 
gfifrmjcnyg hmfjryvbg wcjrcvy, 
rfvbxcvy, bgrfcnbdfx sfhygeny 
dcnctfkbbg wcjrcvy, gf[ojfr-
tfrcmbdfx sfhygeny gaehrcvy 
df hywjceny gf[ytfdycvfj! docg 
sjcx ]jcnf crmfd j[cbhyvm zfx-
eibg xfmcn docgfgwfeng! cvrf-
cnmf hbcr fxmcvenb cg gfxmcnb 
wfrhyfdtcxg gbqcmbgf df hujb-
dyvbg gbhvynyg. cvrfcnb zfnzb 
'qjbfxb, xb'bmf df afnfxabm 
tfhyrscenb zfnzbf, ryhcnhfk 
mfjbgb tfh\ncyvbmf df tyxb-
jrenyvbm tfbhfr`jf df hmcn 
hgylnbyg dfehaqbkf, ryh bgbxb 
gfhftfnbmyxb frbfx! sjcx vcjrb 
rfh exdf jbgwfjnym cvrfcnb 
zfnzbgtfx! hc hgerg ucjczy sjcxg 
uyrbg frgcvenb 26 gfeqexyjfxb 
hctyvryvbg bgayrbfg, ryhcngfk 
jcrfjbx jcr ucgkjnbg. fhbg hftf-
nbmbf sjcxb docjfxdcnb crmyv-
nbjb [cbhb mvbnbgbg fh bgayrb-
en gfnykfjub. qbdcj crmzcn 
tbnykfjm zfxeibg docgfgwfeng!"

@ 
zfxeibg pbrjcnb gfxmnbg fx-

mcvfub hyxfwbncyvbg hbgfocvfd 
bwjcjcx rfvbxcvg. fijcf v-xb brfq-
nb, ryhcngfk gfnykfjbg gfzc-
nbm gfseirfd tfdfckchf zfxeibg 
\jbrlfgb hcxyrf.

gkcxf[c ezhyvcx bgrfcnbg 
cnsg gfifrmjcnyub bejfn leigg, 
ryhcnbk hbcgfnhcvf gfifrmjcnyg 
prchbcrg, gchq-bg prc[bdcxag, 
yrbjc ijc]xbg gfhmfjryvy yrtf-
xycvbg wfrhyhfdtcxncvg, rfvbx-
cvgf df dfhgwrc gf[ytfdycvfg. 
^sjcx vcdxbcrcvb jfrm, ryh gfi-
frmjcnyg fzfnfrscenb prchbcr-
hbxbgarb vfayxb brfqnb ofrbv-
fujbnb cgwrcvf sjcxg xfmcngf 
df hzbfren docgfgwfeng zfxe-
ifg! hc hfg jenykfj fzfn mfxfh-
dcvyvfg df jegerjcv wfrhfacvcvg 
fh dbdfd gfpfgezbghtcvny gfi-
hcub! cg zfxeibg gfgwfenbf, rfk 
docg fi zdcvf df cg hca]jcncvg 
sjcxb zfnzcvbg h'bdry ermb-
crmyvfgf df hctyvryvf[c, ryhc-
nbk hzynyd dfdcvbm py[bkbcvgf 
df cxcrtbcvg fxb'cvg yrbjc zf-
nzg! tbnykfjm ]jcnfg fh hu-
jcxbcr docgfgwfeng!"

hygwfjnc vfjujmf jyqfnerb 
fxgfhvnb fgrencvg gfzfxeic gb-
hocrcvg. mcvf[c bwjcjcx gchq-bg 
mfxfmfjh`dyhfrcg, prylcgyr hcrfv 
gfrcng, ryhcnbk gfifrmjcnyg 
cvrfcnmf hgylnby qyxtrcgbg 
gfzcnbm dfhgwrcm enykfjg doc-
gfgwfeng. btb gfgbfhyjxy yrf-
ayrbg dbikbbmf df gelmf ifr-
menb hca]jcncvbm bikcjg gf]y-
jcnmfy ]erfdocvfg: ^pfabj-
kcheny `fhffmy, pfabjkcheny 

folrmyjfxcvenb uc\fzbncvb. 
mvbnbgub [cbhyvdxcx gbxfmnbg 
docgfgwfeng _ zfxeifg!

@ 
ofhbg 9 gffmbdfx zfxeibg [c-

bhhf gfnykfjbdfx regmfjcnbg 
gfzcnyvbg mcfarub tfdfbxfkjnf, 
gfdfk eqjc efhrfj zfnzg hyc]-
frf mfjb. dfrvf[b \nbjg bacjdf 
[cbh[c dfgwrcvbg hgerjcncvg. 
gfnykfjbdfx wfhygen gfpfaby 
gaehrcvg mcfarub dfezjdfm 
dbpnyhfaberb qyrpegbg fqrcdb-
acvenb pbrcvb, gf[ojfrtfrcmbdfx 
gpckbfnerfd sfhygenb gaehrcvb. 
gfofhy dfbw]y hujcxbcrb gbhocrbg 
^fjbxe hfnicxeg" ucgrencvbm. 
wfh]jfxhf tfhyfkzfdf, ryh foxbu-
xenb gfofhy afrdcvydf gfifr-
mjcnydfx tfhygenmf hgylnby 
qyxtrcgbgf df bgrfcn-gfifrmjc-
nyg vb[xcgpfnfabg hcerjcyvbm. 
hfx dfhgwrc gf[ytfdycvfg hyfz-
gcxf ftrcmjc, ryh gfofhyg hgjnc-
nyvbgfg ifrmjcnb hyhocrncvb 
ucfgrencvdxcx gbhocrcvg hzy-
nyd bjrbmenfd, zyny bgrfc-

tfvrbcn hbrbnfujbnbg ht[xc-
vfrc gba]jbm. hfx tfhyzfaf hfd-
nbcrcvbg dbdb tr\xyvf ifrm-
jcnb zfnzbgf df gfifrmjcnyg 
hmfjryvbgfdhb dcnctfkbbg ten-
mvbnb hbocvbgfmjbg. btb hyqncd 
gfevryvg gchq-fg hbcr tfxjnbn 
t[f[c df fh yrtfxb[fkbbg \brbmfd 
hb[xcvgf df dfxbuxencvf[c. 

tfvrbcn hbrbnfujbnbg tf-
hygjnbgfg rfhdcx`crhc tfbghf 
hiezfrc afub. dfgfgreng zfnzhf 
lcz[c wfhydtyhbm hbfty pfabjb 
qyxtrcgbg prc[bdcxag gfbxacrc-
gy tfhygjnbgmjbg. dfrvf[ub 
tfbghf hzbfrenb hegbqf. (gba]jf 
bz. uchdct tj.)

hzerjfnc gba]jcvbm tfhyjb-
dxcx bgrfcnbg cnsb bejfn leigb, 
bgrfcn-gfifrmjcnyg vb[xcg-pf-
nfabg mfjh`dyhfrc bkbq hyuc, 
qyxtrcgbg mfxfmfjh`dyhfrc 
`fhnca zezfujbnb, qyxtrcgbg 
fzfntf[rdyvbg hcmferb bkzfq 
cnfujbnb.

gfxmnbg fxmcvbg uchdct hy-
hocrfnhf hyrfx hf[yrhf ucf-

prchbcr-hbxbgary, qyxtrcgbg 
prc[bdcxay vfayxy tfvrbcn, 
pfabjkcheny mfnhbd-zfzhcvy! 
mbmycen sjcxtfxg gfgbifdenyd 
exdf tjiyxdcg bg, ryh gfuefncvf 
tjc\ncjf ucjqrcvbnb]fjbm fh gf-
nykfjub df tjc[cbhf zfxeibg 
docgfgwfenb sjcxb hctyvfrb \
jbrlfgb fdfhbfxcvbg mfxdfg-
wrcvbm! cg frbg sjcxb wbxfprcvbg 
hbcr tfkchenb gbqcmbg hfdnb, 
ryhnbg xf]ylgfk sjcx jbhqbm 
docg. dbdb ifrmjcnb tfxhf-
xfmncvcnb bnbf 'fj'fjf\c tjfg-
wfjnbdf: ̂ frflcrb bgc fr fcrmb-
fxcvg fdfhbfxcvgf df crcvg, ry-
tyrk bgayrbf." df hfrmnfk, 
mbmycenb sjcxtfxb tr\xyvg 
wfrgenbg cxcrtbcvbg tfhy\f-
zbng. dbdb pfabjbf b]y ifrm-
jcnb cvrfcnb! sjcxb docjfxdcnb 
prchbcrbg rfhdcxbhc mjbg wbx 
bgrfcnub ]ylxbg dryg hc hfg 
tfdfjzjbc hctyvrenfd zcnb df 
fgc tfdfjbocm gerfmb, ryhcnhfk 
hmcnb bgrfcnbg tf[cmcvb hybfrf. 
ca]yvf, cg b]y sjcxtfx t[bg df-
nykjf df fh docg, fi fh gfnykf-
jbg mcvbdfx tnykfjm df tfhfr`-

jcvfg tbgerjcvm, vfayxy prchb-
cry, hmcnb tenbm! mijcx zfrm 
grenbfd gfifrmjcnyg prchbcr-
hbxbgarb _ ifrmjcncvbgfk, regc-
vbgfk, cvrfcncvbgfkf df gyhzcvb-
gfk! fb, fhbm dflfgdcvf ucxb ury-
hf df tfr`f! ucb]jfrc zfnzb df 
gbqcmc fr dftcqfrtcvf! hc jdtfjfr 
fh gfnykfjbg mcvf[c df afxub 
Zrefxacnb hbjnbg, rfdtfx fi 
bdtxcx df nykenyvdxcx schb 
hfhf-pfpf! hc hbxdf heznb hyjb]f- 
ry mfnhbd-zfzhcvbg gbvr\xbg 
wbxfuc, ryhncvhfk ]yjcnb gfzbg 
vyryacvfg gbqcmc dfepbrbgpbrcg 
df fh exbjcrgfnerb \fnbg hfd-
nbm ucbxfrsexcg crbg gfzc! bgbxb 
myrbg hy\ojrcvfgfk hbgdcjdxcx 
df \jcn ifrmen 'cuhfrbacvfgfk: 
^rfk haryvfg dfextrcjbf, gb]-
jfreng eucxcvbf! _ vcdxbcrfd 
jmjnbm mfjg, ryh docgfk fh tr\-
xyvcvbm jftr\cncvm kzyjrcvfgf 
df ermbcrmyvcvg! tbnykfjm 
zfxeifg!" 

 gfnykfjbg ubtxbm tfnyvfgf-
jbm bghydf \hyvbgf df hctyvryvbg 

    zfxeibg [cbhb mvbnbgub

regmfjcnbg gfz. mcfarb zfxeibg docgfgwfen[c

(dfgfw]bgb bz. hc-2 tj.) grenf gfzfxeic tfnyvf ^hf]y[ 
ker bcue]fmb" (hyhocrncvb 
hyrfx hf[yrb df hcrfv Zjbabf-
ujbnb qyxtrcghf gpckbfnerfd 
hbbwjbf dcnctfkbbg wcjrcvfd).

@ 
ylbkbfnerb xfwbnbg uchdct 

ucdtf qyxkcrab gfifrmjcnygf 
df bgrfcnbg hyhocrfnmf \f-
ncvbm. qyxkcrabg hgjncnyvb-
gfg tfhykzfddf gfhwezfry kxyvf 
bgrfcnbg dfhgfzercvenb hy-
hocrnbgf df hegbqygbg frbq 
fbxuafbxbg tfrdfkjfncvbg ucg-
fzcv. hbgb zgyjxbg pfabjgfkchfd 
ifrmjcnhf hyhocrfnhf ucfgrenf 
frbqbg gf]jfrcnb gbhocrf ^fxb 
jc fmf xcufxc cm ;fynfh" (^hc df 
ucx ucjkjnbm gfh]fryg"). fi fr 
ucb\ncvf fr fobxbuxyg ifrmjcnb 
hyhocrncvbg ucgfxbuxfjb xb'bg, 
dfzjcwbnb jyqfnerb hyxfkch-
cvbgf df bjrbmen cxf[c uc-
grencvenb pypenfrenb gb-
hocrcvbg hfofnb dyxbg ucgfzcv. 
gfofhy dfgrendf bgrfcnbg 
;bhxbg ^;fmbqjfg" ucgrencvbm. 

qyxkcrabg dfgrencvbg uchdct 
dcnctfkbbg wcjrcvb, zcnh\ojf-
xcnyvf df ijcnhyihcdb hyhocr-
ncvb hbwjcen bixcx ifurembg 
dfkjbm hyw]yvbn gf[cbhy vfx-
qca[c, gfdfk qyxtrcghf fzfn-
frscen prchbcr-hbxbgarg brfqnb 
ofrbvfujbngf df prc[bdcxag 
tbyrtb hfrtjcnfujbng tfdgkf 
gbtcncvb bgrfcnbg hmfjryvbg 
hcmferbg vcxbfhbx xcmfxbf;eg, 
bgrfcnbg hmfjfrb rfvbg dfjbd 
nfeg df qyxtrcgbg prc[bdcxabg 
tfvrbcn hbrbnfujbnbg df-
nykjcvbm. gpyrabg hbxbgarg 
ncjfx ]blbfxg hbfrmjf vfrcnbclb 
tydcvbg qcdnbg tfhygfzencvbm, 
zyny ]ylbn prchbcr-hbxbgarg 
vb\bxf bjfxbujbng tfdfckf bgrf-
cnub hbgb jb[babg fhgfzjcnb 
dbgq-fnvyhb.

gkcxf[c fdbfx v-xb bkbq hyuc 
df hyhocrfnb bf sfxanf\c, ryh-
ncvbk gfhfzgyjry gfseircvg e\o-
jxbfx v-x brfqnb ofrbvfujbng, 
v-x tfvrbcn hbrbnfujbngf df v-x 
f;fryx cnfujbng df uchdct oyx-
bg\bcvfub hyxfwbnc 80 hykcqjfjc-
gf df hyhocrfng.

yrb zfnzbg hctyvryvbgf df 
mfxfhuryhnyvbg [cbhb tjbfx of-
hchdc tftr\cndf. 

hcyrc docg dcnctfkbf cwjbf 
mvbnbgub fznfzfx tfzgxbn cvrf-
en gfzng, ryhcngfk zcnh\ojfxc-
nyvg bkbq hyuc. fh gfzng qyx-
trcghf gfseirfd tfdfgkf zfxeibg 
ufndfhb df qyxtrcgbg fnfhb. 

bgrfcnub tfhyht[fjrcvbg wbx 
dcnctfkbf hbwjcen bixf dbd 
gfnykfjmfx qyxtrcgbg hbcr tfzg-
xbn rcgayrfxub, gfdfk tfbhfrmf 
gf[cbhy dfgqjxbmb gfdbnb, rf-
hfk zfxeibg gfqfdrbgb hzbfrenb 
df xfmcnb fahyglcry ucihxf. 

@ 
 gchq-fg hbcr hyw]yvbnhf ̂ zfx-

eif 2013" _ yrdobfxhf oyxbg\b-
cvcvhf qbdcj crmb nfhf[b le-
rkcnb sfgwcrcg yrb \jcnb qen-
aerbg hiyxc zfnzbg _ ifrm-
jcncvbgf df cvrfcncvbg 26 
gfeqexyjfxb hctyvryvbg t[f[c. 

b[yndf qrbzcnb

hfr`jxbdfx: brfqnb ofrbvfujbnb, tfvrbcn df vfbf hbrbnfujbncvb

gba]jcvb, zfnzb folrmyjfxcvenb 
gfzbm df hzbfrenb h[crbm enyk-
fjdf crmhfxcmg zfxeibg pbrjcnb 
gfxmnbg hfdngf df \fnfg. Zocrdf 
hzbfrenb hegbqf, tfrcm hrfjfn-
lcryjfxb gfneab fxfmcvdf mvb-
nbgbg dbdb gfnykfjbg hbhdcvfrc 
iescvg. zfnzb tfhyjbdf tfrcm fh 
gfxfzfyvbg gfkicrnfd. bghydf 

nbdfx sfgenb hyhocrncvb _ 
ifrmenfd.

@
gkcxbg dbd cqrfx[c xfsjcxcvb 

bixf hyqnc df ubxffrgbfxb lbn-
hb gfifrmjcnyg cvrfcnmf hgyl-
nby qyxtrcgbg hyojfwcyvf[c.

gf[ytfdycvrbjb gfofhy dfbw]y 
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\jbrlfgy hctyvrcvy! xcvf hbvy\cm hbjcgfnhy gfifrmjcnyg 
fzfnfrscen prchbcr-hbxbgarg, vfayx brfqnb ofrbvfujbng 
df hbjenyky tfhfr`jcvf. hfx hrfjfnb hbnykjf hbboy df 
hck jecrmcv schg tenbmfd gerjbncvg. dfc, btb ]jcnf[c 
wfrhfacvenb ]ylbnb]yg prchbcr-hbxbgarcvg uyrbg! dbd 
hfdnyvfg jezdb ifrmjcn zfnzgf df gfifrmjcnyg hmfjry-
vfg bgrfcnbdfx df hgylnbyg hrfjfnb ijc]xbdfx sfhygenb 
dcnctfkbcvbg tenmvbnb hbocvbgf df hctyvrenb 
uczjcdrbgfmjbg! vfayxb brfqnb hc tfjbkfxb bgrfcnub, sjcxmfx 
uczjcdrbgfg btb dbdb gbmvymb nfpfrfqyvdf ]ylbnb hmfjryvbg 
hcmfer vb\bxf bjfxbujbn[c, rytyrk mfjbg hfgwfjncvcngf 
df dfhrbtcvcn[c. fhbayh hc hwfhg, ryh brfqnb ofrbvfujbnb 
tffhfrmncvg hbgb fhyhrscjncvbgf df hmcnb ifrmjcnb zfnzbg 
bhcdcvg! btb fzfntf[rdff, hftrfh eqjc uc\cxbnb fijg gfqhfy 
tfhykdbncvf! 

fijc hbxdf hbjcgfnhy bgrfcnbg prc[bdcxabg garfactben 
hrscjcng _ byrfh dyrg, qyxtrcgbg dbd hctyvrcvgf df schg 
tjcrdub hdtyh pbrcvg, jbkc-prc[bdcxacvg bygqf hfhbgmjf-
nyjg, tbf ryqcanbujbng, uymf ufncnfujbng, tbf cnfujbng, 

fuu-g cnsg gfifrmjcnyub rbsfrd xyrnfxdg.
hctyvrcvy, gfifrmjcnydfx cvrfcnmf hgylnby qyxtrcgb 

dffrgdf bh hb[xbm, ryh tfhzdfrb]y hgylnby cvrfcnmf 
qyxtrcgbg tfxe]ylcnb xfwbnb. fi gzcdfx hfmb wfrhyhfdtcxncvb. 
cg edfyd sjcxb dfeofnfjb heufyvbgf df tfhfr`jcvbg 
dfgaerbf! hc ]yjcn hfmtfxg hbjcgfnhcvb! 

fhfg wbxfm jbh]ylcvydb tcrhfxbfub, gfdfk sfafrdf cjrypbg 
rfvbxmf qyxlcrcxkbf, ryhcn[ck tfxbzbncg cvrfcncvbg rynb 
hgylnby cqyxyhbqbg tfxjbmfrcvbg gfihcub. tfxzbnen bixf 
ftrcmjc hgylnbyg rfhdcxbhc wcrabnub fxabgchbab[hbg 
uchmzjcjcvbg lfiacvb. ucgjcxcvf[c hyhckf uchmzjcjf 
tfjgfevrcvydb cjrypbg gfv'yg tcxcrfner hdbjfxg bftncxdg, 
ryhcnmfxfk hiyxdf prbxkbpenb gfevfrb [egafd fh haqbjxcen 
gfqbmzmfx dfqfjubrcvbm: ^mijcx vr\fxdcvydbm xyvcnbg 
prchbbg gfv'yg wcjrb df gfqemfrb mjfnbm zcdfjdbm bhfg, 
ryh cvrfcncvb ]yjcnmjbg b]jxcx hywbxfjccvb, ]yjcnwnberfd 
cxb'cvydfm xyvcnbg prchbbg nfercfayvf, hfdnyvf ohcrmg, 
dochdc fgc tr\cndcvf! mijcx hbtfsxbfm, ryh fxabgchbab[hb 
sjcencvrbjb hyjncxff, hc qb dftbhaqbkcvm, ryh cg fgc fr 

frbg! hc tfznfjfrm prc[bdcxab bh ijc]xbdfx tfhygenb 
cvrfcncvbgf, gfdfk jbkzyjrcm 26 gfeqexc df fr tjfzgyjg 
fxabgchbab[hbg frfjbmfrb tfhyjnbxcvf! fb, rfayh tfzdf 
sjcxb yrb zfnzbg hctyvryvf fgcmb h]frb df exbqfnerb! 

hgylnbyg hrfjfn gbxftytfub jfr xfh]ylb df ]jcntfx 
ucgfgjncnub euburycvbg dfkjf dtfg. mvbnbgbg gfnykfjbg 
qfrb qb obff df ]yjcn fdfhbfxg uce\nbf bi mfjbgelnfd 
ucgjnf, tfxerscjnfd rcnbtbbgf. cg frbg ifrmjcnb zfnzbg 
tenbmfdyvbgf df tjcrdub dtyhbg ucdctb! vfayxhf bjfxbujbnhf 
2014 wcnb tfhyfkzfdf sjcxb zfnzcvbg _ ifrmjcncvbgf df 
cvrfcncvbg 2600 wnbfxb mfxfhctyvryvbg gfbevbncy mfrbofd. 
hyhfjfn wcng sjcx dbdb [cbhb tjcnbg! jgfrtcvnyv fh 
gfgbfhyjxy uchmzjcjbm df dbd hfdnyvfg hyjfzgcxcv vfayx 
vb\bxf bjfxbujbngf df vfayx ̀ fhnca zezfujbng fh gfgbzfreny 
kxyvbg hywydcvbgmjbg. 

\jbrlfgy hctyvrcvy, ]jcnfg dbd hfdnyvfg hytfzgcxcvm 
hyvr\fxcvbgmjbg df gbzfreng, hujbdyvfgf df f]jfjcvfg 
jegerjcv sjcxg yr hujcxbcr ijc]fxfg _ gfifrmjcnygf df 
bgrfcng! zft zfxeif gfhcfz!"

tfvrbcn hbrbnfujbnbg gba]jf
zfxeibg docgfgwfen[c regmfjcnbg mcfarub

 zfxeibg [cbhb fudydub

gaedcxamf tfr`f obrgcenfd dflfgdf

hfrkzxbdfx:

bc;edf

xfxbqfujbnb, 

mfhb vftdfdb, 

mfhb

hyr fx`cnb, 

lxbxf 

fvfr`bnb, 

bejfn frfdb, 

hyuc 

vymcrfujbnb

docjfxdcn gfofhyg tfxgfqem-
rcven gf[cbhy cnlcrg f\ncjg 
wfrsbxcvenb gaedcxacvbg df-
`bndycvf icvbg gbtcncvbm. cg, 
eqjc arfdbkbfd dfhqjbdrcvenb 
kcrchyxbf afrdcvf gwyrcd zf-
xeibg gf[cbhy doccvub gfifrmjc-
nyg hgylnby qyxtrcgbg fudy-
dbg lbnbfnbg ̂ xb;enbg" hbcr. 
icvbg gbtcncvb c\ncjfm fudydbg 
hkzyjrcv gaedcxacvg, ryhncv-
hfk tfxgfqemrcven wfrhfacvfg 
hbfowbcg bgrfcnbg tfxfmncvbg 
gfhbxbgaryg foh[rdcnyvbmb 
prytrfhbg ^lcrfzbg" tfxzyr-
kbcncvfub. prytrfhf bmjfnbg-
wbxcvg gqynbg sfhyrscxbn 
hygwfjncmf kydxbg fhfoncvfgf 
df ]ylfikcjbg tfeh`yvcgcvfg. 

^lcrfzbg" pryciabg zcnh\o-
jfxcnb qyxtrcgbg fudydbg 

lbnbfnub _ gfxdb sfsfujbnb, 
ryhcngfk hb;]fjg cg gf[cbhy 
gfofhy, hfdnyvfg hyfzgcxcvg 
gaedcxacvg tfwcenb ojfwnb-
gfmjbg df fhvyvg: schmjbg ]jc-
nfxb wfrsbxcvencvb zfrmy.

df hfbxk fh gfofhyg tfhyrsc-
enfd wfrhyfdtbxcg df dfflfgcg 
ymzb hfmtfxb, ryhncvhfk cg 
dfbhgfzercg bh tfxgfqemrcvenb 
wjnbnbgfmjbg, rfk hfm ucbafxcg 
pryciabg wfrhfacvfub. cgcxb 
frbfx: mfhb vftdfdb, lxbxf fvfr-
`bnb, mfhb hyr fx`cnb df bejfn 
frfdb.

mfhb vftdfdbgf df lxbxf fvfr-
`bnbg qfxdbdfaerf yrtfxb[fkbf 
^lcrfzhf" wfrfdtbxf grenbfd 
bgrfcnbg gfeqcmcgy foh[rdcnbg 
gfzcnbg hbgfxb'cvnfd.

^xb;enbg" mfjh`dyhfrch bc;e-
df xfxbqfujbnhf v-x hyuc vymcrf-

ujbng hbenykf gfifnfiy 
gfv'yub gfpfaby pyga[c dfxb-
ujxf df egerjf wfrhfacvf fh gf-
pfgezbghtcvny mfxfhdcvyvf[c. 
hfxjc foxbuxf, ryh v-xb hyuc 
tfzdf ftrcmjc gpyrabg gfihcmf 
elrygb df gfifnfiy gfv'yg 
gabpcxdbfmf qyhbgbbg mfjh`dy-
hfrc.

gfofhyg fhujcxcvdf ucgfgj-
ncnub tfw]yvbnb hgeveib 
gelrf df xfbr-xfbr lexmeucv-
mfx crmfd faqvyvdf hfbf jcr\c-
enbgf df be[f hyubfujbnbg 
gfgbfhyjxy gbhocrcvb df hegbqf. 
mjfngf df ]erg fzfrcvdf v-x 
[erb vymcrfujbnbg zcnh\ojf-
xcnyvbm wfrhydtcxbnb qyhb-
qerb gkcxcvb, zyny gacxdf-
pbgahf ubhyx rctcjhf hfrmnf 
gbkbnbm dfzykf zfnzb.

<
fudydbg ifrmjcnhf cvrf-

cnyvfh zfxeibg docgfgwfenb 
foxbuxf qbdcj crmb oyxbg\bcvbm 
_ hzbfrenb gfvfjujy gpciafqn 
^vcab vfhbg" wfrhydtcxbm. fh 
oyxbg\bcvbg bxbkbfayrb b]y 
ifnfibg hcrbg pbrjcnb hyfdtbnc 
v-xb hyuc vymcrfujbnb. 

wfrhydtcxf[c hywjcen efhrfj 
vfjujmfx crmfd hrfjnfd b]jxcx 
hfmb huyvncvbk. wfrhydtcxbg 
vynyg v-xhf hyuch dfhgwrcm 
hbfrmjf hrfjfnb gfzbg lexme-
ucvb, zyny vfjujcvg dferbtf 
gfhfzgyjry gfseircvb. 

(dfgfw]bgb bz. hc-2. tj.)

wfrhydtcxfh vfjujcvbk tffhzbfrenf df dbdcvbk

tfvrbcn hbrbnfujbnbg tfhygjnf prcg-qyxlcrcxkbf[c

2013 wnbg 27 xychvcrg qyx-
trcgbg dcnctfkbf mvbnbgub 
hbwjcen bixf prcg-qyxlcrcx-
kbf[c, ryhnbg mchf b]y: ̂ hgyl-
nby hfifvbg mfgb 2014". gfifrm-
jcnyg hmfjryvbg tfdfw]jcabnc-
vbm cg dbdb gpyraenb oyxbg- 
\bcvf c\ojxcvf ifrmjcnmf df 
cvrfcnmf 26 gfeqexyjfx hc-
tyvryvfg. btb tfbhfrmcvf hbhdb-
xfrc wnbg 18-19 yiayhvcrg 
mvbnbgub df hfgub hyxfwbncyvfg 
hbbocvg 55 ijc]xbg xfqrcvb.

prcg-qyxlcrcxkbf, ryhcnbk 
hb;]fjdf kxyvbn gpyraen qy-

hcxafayrg, qyxtrcgbg mfxfmfj-
h`dyhfrcg ̀ fhnca zezfujbng, 
ucdtf gpyrabgf df fzfntf[rden 
gfihcmf gfhbxbgaryg gfqyxlc-
rcxkby dfrvf[ub df hfgub hyxf-
wbncyvdxcx hfg-hcdbbg wfrhy-
hfdtcxncvb gfifrmjcnyub.

qyxtrcgbg dcnctfkbf ten-
mvbnfd bixf hbocvenb dfhg-
wrcmf hbcr.

prcg-qyxlcrcxkbbg uchdct 
tfbhfrmf dftcthbnb uczjcdrf 
gpyrabg hbxbgar v-x ncjfx ]b-
lbfxmfx. uczjcdrfub hyxfwbnc-
yvdxcx tfxfmncvbgf df hckxb-
crcvbg hbxbgarb i-xb mfhfr 
gfxbqb\c, rctbyxfnerb tfxjbm-
frcvbgf df bxlrfgareiaerbg 
hbxbgarb v-xb dfjbm xfrhfxbf, 
gfg`cn-fogrencvbg hbxbgarb 
v-xb gy[fr gevfrb, gfifrmjcnyg 
qfrfacg lcdcrfkbbg mfjh`dy-
hfrc qfzf vfgbnbf. 

qyxtrcgbg hzrbdfx hyxfwbnc-

uczjcdrf gfifrmjcnyg gpyrabgf 
df fzfntf[rden gfihcmf 

hbxbgar ncjfx ]blbfxmfx
yvdxcx prc[bdcxab tfvrbcn 
hbrbnfujbnb, mfxfmfjh`dy-
hfrccvb hcrfv gfrcnb df dfjbm 
vff[yjb, ixcgcmbg wcjrb benb 
rf[jy[yjb, i-xb xbxy fvcgf\c, 
qyxtrcgbg wfrhyhfdtcxcnb 
regcmub tbf ryqcanbujbnb, 
vb[xcghcxb tbf cnfujbnb, qyx-
trcgbg wfrhyhfdtcxcnb gfifr-
mjcnyub dfjbm vfnefujbnb, 
mvbnbgbg gfnykfjbg hmfjfrb 
tfvfb hcrfv sfxsfnfujbnb, fu-
dydbg hcrbg pbrjcnb hyfdtbnc 
hyuc vymcrfujbnb, mfdfrbtbg 
pydpynqyjxbqb clrfbh hbzfcnb, 

vb[xcghcxb fjmy bygcvfujbnb, 
fdj. ufvb hbzfcnb, qyxtrcgbg 
tfhtcyvbg wcjrb bc;edf xfxbqf-
ujbnb, qyxtrcgbg fohfgrencvc-
nb dbrciayrb f;fryx cnfu-
jbnb, gpyrabg qyhbgbbg mfj-
h`dyhfrc vyrbg sfsfxfujbnb, 
bgrfcnbg qfrfacg lcdcrfkbbg 
elrygb tfvb hbzfcnb, hwjrmx-
cncvb rfhf[ hfhbgmjfnyjb df 
bgrfcn hf[yrb. 

#
tfxzbnen gfqbmzmf uyrbg 

\brbmfdb ]erfdocvf tfhfzjbndf 
sjcxg zfnzcvg uyrbg 26 gfeqe-
xyjfxb hctyvrenb mfxfkzyjrc-
vbg fogfxbuxfjfd 2014 wcng 
bgrfcngf df gfifrmjcnyub tf-
mjfnbgwbxcven gf[cbhy oyxbg- 
\bcvfmf lfrtncvub gpyraen 
uc`bvrcvfmf gpckblbqf[c. dfbtc-
thf hygfh[fdcvcnb trflbqb. 

uczjcdrf hfofn qjfnblbkber 
dyxc[c sfafrdf.
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cjrypbg rfvbxmf
mfj]rbnyvf[c

_^vrynbg ofhcg", gfhykdf-
mzemhcab wnbg wbx cjrypbg db-
dhf df qenaerenhf crhf tfdfw]-
jbaf, ryh fhbcrbdfx fofr exdf 
frgcvyvdcg rcnbtberb ehkbrc-
gyvbg gfnykfjcvb. fhbg ucdctfd 
gfzcnhwblyub kckzng hbgkcg 
df dffrvbcg cijgfg[c hcab gfny-
kfjb. cg b]y yhbg dfw]cvf", _ fgc 
tfzgxf mfjbgb tfhygjnf cjrypbg 
rfvbxmf mfj]rbnyvbg prc[bdcxahf 
rfvb lbxzfg tynduhbahf ̂ vryn-
bg ofhbgfdhb" hb\ojxbn kcrchy-
xbf[c vryxcxuarfgcg iesf[c vcr-
nbxub.

fi hocnjfrc gba]jbm tfhyjbdf 
df ucqrcvbnm hyemzry bh fjfd 
gfzgcxcvcnb ofhbg gfubxcncvfmf 
hyhgwrch, docbgfmjbg 90 wcng 
hbowcenhf cnb lczncrhf, ryhc-
nhfk gfqemfrb mjfnbm bzbnf, 
rytyr wfeqbdcg kckznb xfkb-
gacvhf bh vcbm hbdrfug, gfdfk 
fznf cg gfhfzgyjry kcrchyxbf 
hbhdbxfrcyvdf. hfx ^ucczcbfxe" 
fqermzf, zyny eqrfbxbdfx fhy-
genhf 8 wnbg vb'hf btfnyvf 
^jc;b uc]fhdf nffjymcxe..." 

cg kcrchyxbf hycw]y 10 xych-
vcrg cjrypbg rfvbxmf 28-c mfj]rb-
nyvbg lfrtncvub.

mfj]rbnyvf[c hbwjcenb b]y 
gfifrmjcnyg cvrfcnmf hgylnby 
qyxtrcgbg wfrhyhfdtcxnyvf 
prc[bdcxa tfvrbcn hbrbnfu-
jbnbg hcmferyvbm. hfgub hyxfwb-
ncyvdxcx 30 ijc]xbg ehxbujxc-
nyjfxcgb cvrfenb yrtfxb[fkbcvbg 
df dbdb `fhffmcvbg zcnh\ojfxc-
ncvb, kxyvbnb rfvbxcvb. 

tfxzbnen bixf hgylnby cvrf-
cnyvbgfmjbg hwjfjc gfqbmzcvb: 
fxabgchbab[hbg fohfjnyvf df 
cvrfenb arfdbkbcvbg dcjxf.

hfrkzxbdfx: bgrfcnbg hmfjfrb rfvcvb dfjbd nfe df 
bkzfq bygclb, tfvrbcn hbrbnfujbnb, lbxzfg tynduhbab

hfrkzxbdfx: rfhf[ hfhbgmjfnyjb, bycn rf[jy[yjb, clb uacxkncrb, afn vrydb, 
tfvrbcn hbrbnfujbnb, frbq [ccjb, tfvb hbzfcnb, f;fryx cnfujbnb

tfvrbcn hbrbnfujbnb, cjrypbg gfv'yg tcxcrfnerb hdbjfxb 
mervbxbyx bftncxdb df fncigfxdrc hfuqcjbsb

fohfgrencvcnb qyhbacabg gzdyhf[c

hgylnby cvrfenb qyxtrcgbg
fohfgrencvcnb qyhbacabg gzdyhf[c

gfifrmjcnyg cvrfcnmf hgylnby qyxtrcgbg prc[bdcxahf tfvrbcn 
hbrbnfujbnhf hyxfwbncyvf hbboy fohfgrencvcnb qyhbacabg 
pncxeh[c, ryhcnbk yiayhvrbg vynyg tfbhfrmf bcreufnfbhub.

gfhdobfx gzdyhf[c tfxbzbncg cvrfenb gfh]frygfmjbg hxbujxc-
nyjfxb gfqbmzcvb, qcr\yd, fxabgchbab[hbg tfhyjnbxcvfmf tfzubrcvf 
cjrypfub, hfm uyrbg eqbdercgb hchfr`jcxc pfrabcvbg hyhrfjncvf, 
cvrfenb arfdbkbcvbgfdhb harenb dfhyqbdcvencvf df gzj. 

gzdyhf[c gba]jcvbm tfhyjbdxcx bgrfcnub fqrcdbacvenb rfh-
dcxbhc ijc]xbg cnscvb, bgrfcnbg hbxbgarcvb df ixcgcmbg wcjrcvbP 
hybghbxcg hgylnby cvrfenb qyxtrcgbg wfrhyhfdtcxncvbg fxtf-
rbub gzjfdfgzjf ijc]fxfub tfxzyrkbcncvenb df hyihcdb pryciacvbg 
ucgfzcv.

3 xychvcrg i. vxcb-vrfqbg evfxub 
lfrdcg-qfkub tfbhfrmf tfxfzncvenb 
gpyraenb hycdxbg gf[cbhy tfzgxf. 

cg fdtbnb dbdb zxbg tfxhfjny-
vfub epfaryxyvbg tfhy hbayjcvenb 
b]y. bgrfcnbg acncjb[bbg crm-crm 
prytrfhfub bmijf fhbg ucgfzcv. fo-
gfxbuxfjbf, ryh fhfjc acrbayrbf[c 
hdcvfrcyvg bgrfcnbg \bedyg qnevb, 
ryhnbg hmfjfrb hwjrmxcnbf rfhf[ 
hfhbgmjfnyjb, ryhcnbk zf[tfghbm 
mjnbdf, ryh cg fdtbnb tfhy]cxcven 
exdf bixfg fdtbnyvrbjb vfjujcvbg 

tfvrbcn hbrbnfujbnhf hyxfwbncyvf hbboy 
gpyraenb hycdxbg gf[cbhy tfzgxfub

tfrmyvf-dfgjcxcvbgf df gpyraenb 
mfhfucvbgfmjbg. fijc hdcvfrcyvg 
bgrfcnbg \bedyg lcdcrfkbf, ryh-
nbg prc[bdcxabf sjcxb mfxfhchfhenc 
tfvb hbzfcnb.

df hfnc bgrfcnbg qcrcx-qfbchcm-
hf bafnbbg cvrfenb `fhffmbg uc-
wbrenyvbg w]fnyvbm mfjbg mfj[c 
fboy hbgb qcmbnhyw]yvf. dflb-
xfxgcvbg hxbujxcnyjfxb xfwbnb 
tfhy;]y i. vxcb-vrfqbg gfifnfiy 
gfv'yh.

tfzgxbg kcrchyxbfg qcrcx-qfbch-

gfheufy jb[babm 
gfifrmjcnyub 

fhf wnbg 15-19 gciachvcrg 
qyxtrcgbg prc[bdcxab tfvrbcn 
hbrbnfujbnb gfifrmjcnyub bh]
y- lcvydf. hfx `fhffmmfx crmfd 
hyxfwbncyvf hbboy geiymbg doc-
gfgwfenbgfdhb hb\ojxbn oyxbg- 
\bcvcvub. btb uczjdf rfvb frbc 
ncjbxg, bcubvbg mfnhbdcvg, gqyn-
bg hywflccvgf df gfvfjujy vfobg 
fogf[rdcncvg. tfxzbnen bixf fh 
dfwcgcvencvcvbgfdhb dfzhfrcvbg 
gfqbmzb.

v-x tfvrbcn hbrbnfujbng mfx 
fzndf v-xb rflb hbrbnfujbnb. hfm 
frfcrmb hxbujxcnyjfxb uczjcdrf 
tfhfrmcg gfifrmjcnyg hmfjryvbg 
wcjrcvmfx. 

uchf`fhcvcnb uczjcdrf ucdtf 
gfifrmjcnyg prchbcr hbxbgarmfx 
vb\bxf bjfxbujbnmfx. fogfxbuxfjbf, 

ryh v-xhf tfvrbcnhf hyxfwbncyvf 
hbboy 18 gciachvcrg tfhfrmen 
gfhmfjryvy qyhbgbbg gzdyhfub. 

df vynyg, mvbnbgub h]ylhf 
dcnctfkbfh dffmjfnbcrf gfi-
frmjcnyg cvrfcnmf bgayrbbg 
cryjxenb he[cehb, ryhcnbk 
vb\bxf bjfxbujbnbg bxbkbfabjbm, 
21 wnbfxb, mbmihbg fh ucxyvbg 
dfhfxtrcjcnb pfe[bg uchdct, 
qjnfj hbbocvg pbrjfxdcn gfzcg 
df, rytyrk fhvyvcx, hgylnbyub 
bixcvf crm-crmb gfeqcmcgy. cg 
fnvfm frkff tfgfqjbrb, rfdtfx 
gwyrcd qjnfj fi dfbdcvg vbxfg, 
pnfxcabg 4 vbvnbbdfx crm-crmb, 
ryhcngfk ^nfbnfubg vbvnbfd" 
bkxyvg hmcnb hgylnby.

gerfm[c: uczjcdrf
gfvfjujy vfoub

tfvrbcn 
hbrbnfujbnb 

df
hgylnby 
cvrfenb 
qyxtrcgbg 

prc[bdcxab 
ryx nfedcrb

cmbg mfjh`dyhfrc clb uacxkn-
crmfx crmfd cgwrcvydxcx vxcb-vrfqbg 
ifnfibg hcrb _ rfvb zfxyz [cb-
vcrab, bafnbbg cnsb bgrfcnub 
lrfxscgqy afny df hfofnb mfxfh-
dcvyvbg gzjf pbrcvb. kcrchyxbf[c 
hyjbdf rfhf[ hfhbgmjfnyjbg fo[r-
dbnb, gfzcntfxmihenb \bedybgab 
frbq [ccjb df bgrfcnbg qfnfm-
vermbg dbdygafab afn vrydb, 
ryhcnhfk pbrjcnb vermb sfftdy 
fzfnb gpyraenb qyhpncigbg 
qfnfmub.
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gfzcnhwbly
pryciab
^xffnc" 

qyxtrcgb hyxfwbncyvg ^xffncg" pryciaub

qyxtrcgbg dcnctfkbf mvbnbgbg cvrfen gqynfub

ixcgcmbg qyhbgbbg gf[cbhy gzdyhf[c
gzdyhf[c gba]jbm tfhydbg ixcgcmbg wcjrb fvrf;fh hbzfcnb

qyxtrcgbg wfrhyhfdtcxncvhf 
hyxfwbncyvf hbbocg ixcgcmbg 
fvgyrvkbbg qyhbgbbg hbcr hyw]
yvbn gf[cbhy uczjcdrfub. cg 
oyxbg\bcvf hbc\ojxf gfhmfjryvy 
pryciabg ̂ xffnc"-g hyihcdcvbg 
20 wnbgmfjg (pryciabg ucgfzcv 
bz. hfr`jxbj). 

ixcgcmbg mfjh`dyhfrch benb 
cdcnuacbxhf foxbuxf pryciabg 
dbdb wfrhfacvf df tfbzgcxf, 
ryh dfgfw]bgub vcjrg fr gwfh-
df me bi hkzyjrcvb huyvncvb 
dfmfxzhdcvydxcx hfray tfhy-
cujfm fh fgfqbg ujbncvb. hftrfh 
pryciab, hbezcdfjfd dfvrqync-
vcvbgf, wfrhfacvbm tfxzyrkbc-
ndf df gf'bryf tfxjfjrkym 
gzjf ijc]xcv[ck.

tfxfmncvbg hbxbgarhf rfvb 
ufb lbryxhf hyewydf dfhgwrc-
cvg: ̂ ]jcnfxb tfjcrmbfxdcm, rfmf 
fh pryciahf tfxftr\yg frgcvy-
vf. btb wfrhyfdtcxg gbyxb[hg 
2013 wnbgfmjbg."

sjcxhf mfxfhchfhench, ixcgc-
mbg wcjrhf fvrf;fh hbzfcnhf 
foxbuxf pryciabg dbdb hxbu-
jxcnyvf. hfx qyxtrcgbg wfrhy-
hfdtcxncvmfx crmfd ucbheufjf 
fh pryciaub qyxtrcgbg sfrmjbg 
hb[xbm efznycg hyihcdcvfmf 
tcthf. fh tcthbg ucgfvfhbgfd 
qyxtrcgbg wfrhyhfdtcxncvb: 
dbrciayrb f;fryx cnfujbnb 
df tfhtcyvbg wcjrb tfvb hbzf-
cnb uczjdxcx qyhbgbbg mfjh`dy-
hfrcg, ixcgcmbg wcjr bycn 
rf[jy[yjg, ryhcnhfk foxbuxf 
ifrmjcn cvrfcnmf, tfxgfqem-
rcvbm qb gfifrmjcnyg cvrfcn-
mf qyxtrcgbg wjnbnb sjcxb 
mchbg hbhfrm.

uczjcdrf hycw]y ftrcmjc 
tfxfmncvbg hbxbgar rfvb ufb 
lbryxmfx. tfdfw]df mfxfhuryh-
nyvf tftr\cndcg.

pryciabg \brbmfdb hb[fxbf 
bgrfcnub fhyb]jfxyg ]ylbnb 
gfv'ymf qfjubrbg acrbayrb-
cv[c hkzyjrcvb cvrfcnb hy-
[frdcvb (14-16 wnbg ]hfwjb-
ncvb df tytyxcvb) df hyfh[f-
dyg bgbxb dfhyeqbdcvcnb 
kzyjrcvbgfmjbg bgc, ryh hfm 
qjfng fhy;]jxcx huyvncvbk. 
fh hb[xbm fdtbncv[c afrdcvf 
lfrmy fzgxf-tfxhfracvbmb 
heufyvf.

hy[frdcvb fhygjnbg uchdct 
gwfjnfg ftr\cncvcx gfuefny 
gqynbg gpckbfner gftfxhf-
xfmncvny gfgwfjncvncvub, 
ryhncvbk wfrhyfdtcxcx 3 \b-
rbmfd hbhfrmencvfg: gfzcn-
hwbly, gfzcnhwbly-gfgenb-
crygf df gfzcnhwblyg hbcr 
kxyvbn qcr\y gftfxhfxfm-
ncvny igcncvg.

frdfdctcv[c bgbxb bh]yl-
cvbfx bgrfcnub, bh y`fzcvub, 
ryhncvbk mfxfzhf frbfx bg-
aehryx fh pryciabg hyxfwbnc 
hy[frdcvb.

pryciabg lfrtncvub bgrf-
cnub fhyjbdf 16 fmfgfhdc 
hy[frdb.

docgdocyvbm kf;fnub hgf-
zeryvg ̂ xffnc"-g qergdfhmfj-
rcvenb 600-hdc fzfntf[rdf, 
hfm uyrbg 100-hdc ylbkcrb 
_ ifnb me jfZb.uczjcdrf ^vcbm enlfxfg" zcnh\ojfxcn rfvb bkzfq qfnhfxmfx

zfxeibg docgfgwfenmfx dfqfj-
ubrcvbm mvbnbgub h]ylb dcnct-
fkbbg wcjrcvhf: qyxtrcgbg tfhtc-
yvbg wcjrhf bc;edf xfxbqfujbnhf, 
dbrciayrhf f;fryx cnfujbnhf, 
rfhncg gfifnfiy gfv'yg wcjrhf 
tfvb fvrfhfujbnhf, rfvbxcvhf 
uchecn lfxbqfujbnhf, rcevcx 
cnfujbnhf, gbhyx cnbuf]fujbnhf, 
hfubfz hbzcnfujbnhf, bygcv ufue-
fujbnhf, f;fryx hyrhf hybxfzencg 
cvrfenb yrtfxb[fkbcvb, hfm 
uyrbg kjb ;crkbg gfz. ^myrbg 
gqynf", ryhnbg zcnh\ojfxc nbf 
rfvb frbcn ncjbxb (dbrciayrb 
_ rfvb fjbhcncz ry[cxvnfab). 

gaehrcvb tfcgfevrxcx gqyn bg 
hygwfjnccvg. vfjujcvhf mijcg, ryh 

fi celncvbfx cvrfen ar fdbkbfg 
df cxfg, rfk hfmmjbg hcafd hxbu-
jxcnyjfxbf. 

hygwfjnccvhf ncjb gfrfnb- \
ch, bfqyv `fxfujbnhf, fjb fqy-
ujbnhf df fxrb qyvfujbnhf fo-
xbuxcg dbdb hxbujxcnyvf bhbgf, 
ryh bg bxb b[rdcvbfx cvrfen 
tfrchyub, gwfjnyvcx bhfg, rfk ]y-
jcnb cvrfcnbgfmjbg fekbncvc-
nbf. bgbxb mfjg xfhdjbn cvrfc-
ncvfd tr\xyvcx df fhbgmjbg \fn[c 
chfdnbcrcvbfx gqynbg zcnh\o-
jfxc ncvg, ryhcnxbk \fnfg df 
cx crtbfg fr buercvcx vfjujcvub 
cvrfenb mjbmuctxcvbg tfgfo-

jbjcvnfd. vfjujcvhf tfhyfhZofj-
x cg hfofnb dyxc. 

gaehrcvb dfbxacrcgdxcx, rfg 
f\ncjg mbmycen hfmtfxg gqynf, 
b]cxcvcx me frf fi uc\cxbn ky-
dxfg gfqemfr y`fzcvub. df \f-
nbfx qhf]ylbncvb dfrsxcx, ry-
dcgfk vfjujcvmfx crmfd bhocrcg 
ufvfmbg gbhocrcvb. gaehrcvg 

hycwyxfm, ryh gqynfg hctyvre-
nb ermbcrmyvf fijg bgrfc nbg 
gqyncvmfx, qcr\yd bcreufnfbh-
ub tytyxcvbg gfgwfjncvcn ̂ vcbm 
enlfxfgmfx". 

^myrbg gqynbg" hygwfjnccvb 
hcrjc-hckzrc qnfgcvbdfx gwfj-
nfg ftr\cncvcx bgrfcnub. 

dcnctfkbbg wcjrcvhf zf[b 

kfnqc uczjcdrf tfbhfrmf 
rfvb bkzfq qfnhfxmfx. btb zcn-
h\ojfxcnyvg ̂ xffncg" gbgachbg 
crm-crm hmfjfr dfwcgcvencvfg 
^vcbm enlfxfg", gfdfk gfkzyj-
rcvnfd cw]yvbfx df ucgfvfhbg 
qergg tfdbfx fh pryciabm fhy-
genb tytyxcvb, ryhcnmf uyrbg 
vcjrbf gfifrmjcnydfx. 

uczjcdrfg cgwrcvydf ixcgc-
mbg wcjrb fvrf;fh hbzfcnb. 
tfdfw]df, ryh fznyg tfckxy-
vbfx fh dfwcgcvencvbg hyojf-
wcyvfg. 

tfegjcg, ryh cg cvrfenb gqynf 
fgbhbnfkbbg wbxffohdct fohfr-
menb edbdcgb qcdcnbf, hbgb 
frgcvyvf dbfg pyrfub \fn[c fekb-
ncvcnbf df foemijcg ]yjcn-
hzrbjb dfzhfrcvf gqynbg zcnh\o-
jfxcnyvfg.

cvrfenb gqynbg 
dcnctfkbbg `telb df 

dcnctfkbbg `telb



zynyxbg fvrfh zjyncgbg gfzc-
nyvbg gfnykfjub eqjc hcgfhc wc-
nbf gbgachfaerfd afrdcvf ryu 
zydcubg gf[cbhy gfofhycvb, ryh-
nbg wfhyw]cvbg bxbkbfayrb tfzn-
fjm i-xb tetenb ncjbujbnb. hbg 
tjcrdbm hdtyhb ifnvfayxcvb: 
b[yndf qrbzcnb, ncbnf jfbkhfxb, 
teny wbwefujbnb df hfxfxf hbzc-
nfujbnb ]jcnfxfbrfd czhfrcvbfx 
df ehgeveicvcx gfihc-gfqcmcvcng 
leaqfrbjbm hedfh hyleglegc ifng. 
ryu zydcubg hbkjbg ucgrencvf 
zyh ifncvg dfewcgf tfhscxhf! 

#
tetenb ihfr-ujbnmfx crmfd 

hrfjfnb wnbg tfxhfjnyvfub kzyj-
ryvdf fjgarbfub. jcxbg ifrmjcn 
cvrfcnmf gfnykfjub tetenbg r\f-
nb bedbm vcx ncjb zcnh\ojfxc-
nyvdf ifnmf `telg _ eafrcvdf 
ryu zydcubg gfofhycvg, fw]yvdf 

dcvb `bx`bzfujbncvbg arby 
lrbdf, lfuf df rfzcny

ryu

zydcubg 

gaehfr-

hfgpbx\ncvb

nykenyvcx 

df

hzbfrenyvcx

cigqergbcvg, gzjfdfgzjf oyxbg\b-
cvcvg. tetenb tjcrdbdfx fr uyr-
dcvydf uryhbghy]jfrc r\fng df 
mjbmyxfk gwfjnyvdf zfnzbg gfh-
gfzerbg zcnyjxcvfg. hfm dbd dfzh-
frcvfg ewcjdxcx hfubxdcnb rfvb 
fvrfh hbzcnfujbnb df hbgb hceonc 
_ rfvfxbmb vfmbf. hfmb wfhygjnbg 
uchdct cg hyjfncyvf tfdffvfrcg 
brhf pfxbg.

y`fzerb hdtyhfrcyvbg tfhy 
tetenb hceoncgmfx _ qfqenb 
ncjbujbnmfx crmfd fhydbg bg-
rfcnub. btb rfbf wbwefujbngf df 

rfvfxbm dbxf ufhcnfujbnmfx crmfd 
fzcrzcvg ryu zydcubg gfofhycvbg 
hyw]yvfg zynyx-vfm-bfhbg ifnvf-
ayxcvbgmjbg. hftrfh hceonbg h\b-
hc dffjfdcvfhf df hbgb tfrdfkjf-
ncvbm tfhywjcenhf gwezfrcvfh 
kyaf ucflcrzf hbgb tcthcvb.

#
ohcrmbg hy]jfrenhf ifnhf hwe-

zfrcvfg fr dffsftjrbxf mfjb df 
rydcgfk zynyxbg hblrfk unyhyg 
gfnykfjbg tfhtcyvfh hbbwjbf ijcn-
hyihcd ifnmf `telb df tfhye]y 
hfm fdtbnb oyxbg\bcvcvbg hygfw]-

yvfd, tetenb frk dflbircvenf _ 
gbzfrenbm dfbw]y gf]jfrcnb gfi-
hbfxyvf mfjbg ymz hctyvfr ifnmfx 
crmfd. fb, eqjc gfhb wcnb zdcvf, 
rfk zynyx-vfm-bfhbg ifnvfayxcvb 
gbzfrenbm hybzfrbfx ]yjcn ryu 
zydcuub gfnykfjbgfqcx, bkbfx, ryh 
bi uchyzjdcvbfx hyobhfrb gfzbm 
tetenb df hbgb hctyvfrb ifncvb, 
ryhncvgfk hyh[fdcvenb fijm gaeh-
rcvbgmjbg dbdb tfhscxbg gb]jfren-
bmf df gfdbdcvncvbm fogfjgc gf-
bxacrcgy gfofhy. 

zemb ifnvfayxbgtfx uchdtfrb 

`telb [rexfjg kxyvfr ^djyrfg" 
gbgachfaer tfhykchf[c, ryu zy-
dcubg gfofhycvbgf df cigqergbcvbg 
hyw]yvf[c. vyny zfxcvub qb tfdfw]-
jbacg zynyx-vfm-bfhbg lfrtncvub 
hkzyjrcvb hfrayzcnf hyzekcvbg, 
fjfdh]ylcvbgf df zcnhyqnc y`fzub 
h]ylb vfjujcvbg hyxfzencvfk. 

ibgncjbg ryu zydcuhf dbdb 
fohfjnyvbmf df hzbfrenb tfxw]y- 
vbm sfbfrf. fhfg zcnb ucew]y i-x 
lrbdf qfqbfujbnbg hbcr gfqemfrb 
bxbkbfabjbm ucihxbnhf ;fxtcvhf 

fgc dffhqjbdrcg ryu zydcubg ]yjcnmjberb docgfgwfenb

fh gfnykfjub hrfjfnb gfzbg oyxbg\bcvfmf uyrbg fhf wnbg ibgncjbg 
mjbg 20 rbkzjub gaehrfd sfhygenhf fzfntf[rdf, hftrfh gfqhfyd 
wfrhfacvenhf rfvbh bkzfq lbszf\ch sffafrf gfbxacrcgy ncikbf mchf[c 
– ̂ zfgbdembg gfle\jncvb df tfxjbmfrcvbg mfxfhcdryjc t[cvb". efhrfjhf 
hghcxcnhf hyb]frf mfjb hbg hygfghcxfd – ifncvhfkf df hfhfqfkcvhfk, hbm 
ehcacg, ryh rfvb nfpfrfqyvdf gelmf ifrmenbmf df dfzjcwbnb bjrbmbm. 

 btb kzyjryvg vcntbfub df tfznfjm gfqemfrb \fncvbm ucihxbnb 
gfnykfjbg ̂ vcm-cnbg" 
rfvb. cwcjf bxacxgber 
heufyvfg ifnfi fxa-
jcrpcxbg ifrmjcn 
cvrfenb wfrhyuyvbg 
fzfntf[rdyvfub. ea-
frcvg hfm myrbg tf-
qjcmbncvg, rbg ucdc-
tfdfk hrfjfnb fzfn-
tf[rdf tfhyczhferf 
tenbgzhbcrb rfvbg 
hywydcvfg df dfvrex-
dxcx ^muejf[c", bgb-
xbk, mfjbg hzrbj, cwc-
jbfx gfijcnhyihcdy 
gfihbfxyvfg.

rfvb
bkzfq lbszf\c 

ncikbbg dryg
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gaehfrb rfvbg ncikbf

 zynyxbg ifrmjcn cvrfcnmf gfnykfjub

tfckxcx ^bgrfcnbg gfzng" mvbnbgub
zfxeibg doccvub mvbnbgub 

h]ylb dcnctfkbbg ̀ telb qyx-
trcgbg dbrciayrbg f;fryx 
cnfujbnbg hcmferyvbm cgaeh-
rf fznfdtfzgxbn ^bgrfcnbg 
gfzng". 

btb frbg bgrfcnbg fgcmb 
gfzbg pbrjcnb dfwc gcvencvf 
hgylnbyub df ucbihxf hmfj-
ryvbg hc mferbg vcxbfhbx xcmf-
xbf;eg bxbkbfabjbm. gfznb, 
ryhnbg lfiaberb fhyihcdcvf 
tfmjfnbgwbxcven bf 2014 wnbg 
bfxjrbdfx, 2013 wnbg xychvrbg 
dfgfw]bgub tfbzgxf bgrfcnbgf 
df gfifrmjcnyg hfofnb rfxt-
bg ylbkbfner pbrmf, ftrcmjc 
hgyl nby cvrfcnyvbg zcnh\o-
jfxcnmf hyxfwbncyvbm. 

fh dfwcgcvencvbg \brbmfdb 
fhykfxff tffkxyg df dfffznyyg 
bgrfcnbg gfzcnhwblygmfx 
tflfxaenyvbg ijc]xcvbg cvrf-
cnyvf, hctyvfrb ijc]xcvbg cnb-
aerb wrccvb df tfflfrmyyg 
hfmb ermbcrmyvfxb bgrfcnmfx.

^bgrfcnbg gfzng" zcnh\o-

jfxcnyvg bkbq hyuc, ryhcnhfk 
gaehrcvg tffkxy fh dfwcgcve-
ncvbg hyhfjfnb tcthcvb df fo-
x buxf, ryh fi fdfhbfxcvb tfck-
xyvbfx xfhdjbn bgrfcng.

uczjcdrfub hyxfwbncyvdxcx: 
rfvbxcvb _ uchecn lfxbqfujbnb, 
rcevcx cnfujbnb, gbhyx cnbuf- 
]fujbnb, hfubfz hbzcnfujbnb, 
bygcv ufuefujbnb, f;fryx hyrb, 
dyia. dydy sbqjfujbnb, dyia. 
f;fryx vfrcnb, bgrfcnbg qfrf-
acg lcdcrfkbbg elrygb tfvb 
hbzfcnb, dyia. tfvb cnfujbnb, 

qyxtrcgbg tfhtcyvbg wcjrb 
bc;edf xfxbqfujbnb, hwcrfnb 
b[yndf qrbzcnb, lbxzfg hbzf-
cnb, fudydbg gfifnfiy gfv'yg 
wcjrb hyuc vymcrfujbnb, rfh-
ncg gfifn fiy gfv'yg wcjrb 
tfvrbcn fvrfhfujbnb, fdj. 
ufvmfb afnb, fdj. dfjbm pfpbf, 
rcjb[yr-qyxarynbyrb ufvmfb 
vbrfxb, fjmy bygcvfujbnb, vfdrb 
vcxb.

gerfm[c: dcnctfkbbg
wcjrmf xfwbnb

^bgrfcnbg gfznub"

mc;bnbhbg rfhdcxbhc hb[hyrbgmjbg. 
lrbdfg yrb df _ rfzcny df lfuf 
pbrjcnxb f;]jxcx ehkrygb dbg wqrb-
fnf zhfg, uchdct qb ]jcnf crmfd 
fhocrdf df tfhzbfrendf. 

gfbxacrcgy tfzndfm bg lfiab, 
ryh ibgncjbg ryu zydcub bhbmfk 
b]y fogfxbuxfjb, ryh gfifrmjcnyg 
cvrfcnmf hgylnby qyxtrcgbg dbr-
ciayrb fryx cnfujbnb dfcgwry 
ryu zydcubg oyxbg\bcvfg. btb dbdfd 
qhf]ylbnb dfrsf bi ucihxbnb ubxf-
frgbfxb df hzbfrenb tfxw]yvbncvbm.

rem hbzfcnb
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hyuc (hbubqy) hbrbnfujbnb
(1942-2009)

qbmzjf: eqjc 
rfhdcxbhc gffmbf 
tendfghbm tbghcxm 
df jlbiryv: fznf 
sjcxg dbfnytg ryh 
bghcxdcg fdfhbfxb, 
ryhcnbk mijcxg 
hbcr tfxjnbnb 
kzyjrcvbg t[fg bk-
xyvg, tfe'brdcvy-
df fnvfm gfqemfrb 
]ercvbg df`crcvf. 

hfzgyjg, 2007 
wnbg ftjbgayub, 
mijcxb vfayxb hfhf, 
byrdfxbbg gf[ojfr-
mfx fznyg hdcvfrc 
gfhzcdry vfxfqub, 

bgrfcnbg frhbbg `frbgqfkcvbgf df hfmb elrygcvbg 
wbxfuc mfjbg tfhygjnfub gbfhf]bm nfpfrfqyvdf wbxf-
pfrmf mfyvcvbg hbcr hbgmjbg tfdfkchen hchqjbdrcyvf[c: 
]jcnflcrb tffqcmyg bgrfcnbg frhbbg tfgf\nbcrcvnfd 
df mfjbgb gbzfrenbg gfmfjcub dff]cxyg bcreufnfbhb 
df hfgub dfvrexcvbg ykxcvf. hbg fh tfhygjnfg mijcxk 
eghcxdbm df fnvfm qfrtfd tfzgyjm, rytyrb gbfhf]
bm bdtf hfhf ̀ frbgqfkcvbg wbx, rytyrb mfjdf`crcvbmf 
df rwhcxbm b]y bi hbg hbcr wfrhymihenb ]yjcnb gb- 
a]jf df cg bhbg tfhy, ryh btb gbhfrmncg nfpfrfqyvdf, 
nfpfrfqyvdf mfjbg tenbg xfqfrxfzcjg.

mijcx vcdxbcrb qfkb zfrm, tfvrbcn, mijcxhf dbdcvenhf 
hfhfh hchqjbdrcyvfd dftbayjfm mfjbgb kzyjrcvbg t[f! 

mihf fr exdf, ryh crm-crmb hmfjfrb hb[c[b, rfhfk 
mijcx tfdftfikbfm fdfhbfxfd, ryhcngfk mjbmyx, 
pbryjxenfd fijg gerjbnb sfcrbyg ifrmjcn cvrfcnmf 
kzyjrcvbg rcfnyvfub, frbg gwyrcd hfhfgmfx mijcxb 
tfxuyrcvf. schg mjfnub cg frbg mijcxb hzrbdfx 
hfhfmijcxbg kzyjrcvbg t[bgqcx tfdfdthenb pbrjcnb 
gcrby[enb xfvb`b.

ohcrmhf dftnykyg, hfhbg kzyjrcvbg t[bgqcx 
hbhfjfn fh vbnbq[c!

pfgezb: hfhf b]y schb kzyjrcvbg gf]rdcxb! btb 
hfrmnfk, ryh frfsjcencvrbjb hfhf b]y. hceonbg, 
ujbncvbg, ujbnbujncvbgf df ujbnmfujbncvbg gb]-
jfrenb, hfm[c ]yjcnwemberb [rexjf b]y hbgb 
kzyjrcvbg crm-crmb ehmfjrcgb hb[fxb df dfxbuxencvf. 
fzny ermbcrmyvfub hfhf \fnbfx mcvbnb df hyhzbvnfjb 
pbryjxcvf b]y. hfgmfx fznyg h]ylg egfmeyd uce]-
jfrdcvydf btb.

xfzcm rytyr dfbabrf hfhf hmcnhf sjcxhf mchhf? 
zyh tfckfxbm hfhfsch[c dfwcrbn ncigcvg, wcrbncvg, 
hytyxcvcvg. hbgb tfrdfdkjfncvbg tfhy sjcxg mchub 
sfhywynbnb dbdb tnyjbg \brbmfdb df tfdfhw]jcab 
hb[c[cvb b]y hbgb pbryjxenb obrgcvcvb: hbgb 
mfjucqfjcvenyvf df hbgb kzyjrcvbg wcgb, hbgb qfkerb 
qfkyvf df hbkchenb gba]jbg crmtencvf, hbgb 
qcmbnhygerxcyvf fdfhbfxcvbg hbhfrm df gerjbnb 
frfjbgfmjbg cw]cxbxcvbxf, oh-mbgfdhb hbgb gb]jfrenb 
df dfsftrenbgf df tf'brjcvenbg hbhfrm hedhbjb 
[rexjf, ]yjcnb gfqbmzbg fg`cr tf[yhjbgf df crmzcn 
tfdf'rbg hbgcenb wcgb df gzjf.

tenfzdbnfd tca]jbm, hfhfg fgc hyenydxcnfd 
tfrdfkjfncvbg uchdct tfhbsxdf dbdb gerjbnb, ryh 

hfigbhfnerfd dfjchgtfjgy hfg, tfjzdc hbgxfbrb qfkb 
df pbryjxcvf. fgcmb ^tfrdfgfzjf" crm docub df crm 
mjcub fr zdcvf df frk crm wcnbwfdub. cg hcafd 
rmenb df zfxtr\nbjb prykcgb bixcvf... ucj\ncv me 
frf schb fh gerjbnbg ucgrencvfg, fhfg schb kzyjrcvbg 
hyhfjfnb tjfsjcxcvg. ]yjcn uchmzjcjfub, hyhfjfnub 
hc hyhbwcjg jfafry hyuc (hbubqy) hbrbnfujbnbg 
ujbnbg hcafd h\bhc df gfpfaby ajbrmb. rmenb df h\b-
hc bixcvf fh ajbrmbg [bdjf, hftrfh fdfhbfxbg lfgb df 
obrgcvf zyh hzynyd bhbm b[yhcvf, me rfhdcxfd 
rmenb t[f fbrsbf hfx mfjbg kzyjrcvfub... hzynyd 
kzyjrcvbg dbd gf`bndfy ijfgmfx 'bdbnb df ucrqbxcvf 
fscxg df fhZofjxcvg mjbmycenb sjcxmftfxbg xb'gf df 
exfrg. xcafrzgcxcvenhf hfhfschhf tfbhfr`jf kzyjrcvbg 
gf`bndfy ijfgmfx fh thbren vr\ynfub! fhbayhfkff 
fnvfm, ryh tfxtcvfh hfg gfhedfhy tfxgfgjcxcvnfd sjcxb 
mchbg genbcrb hy\ojrbg, rfvb zfzfh rclfcn cnfujbnbg 
tjcrdbm hbesbxf fdtbnb.

h`crf, oh-mbg dfzhfrcvbm, ryh hck ucj\ncv 
tfhfr`jcvfg schb kzyjrcvbg dbd gf`bndfy ijfgmfx 
'bdbnub!

xfw]jcab d-r dfjbm ubhubnfujbnbg

bxacrjbedfx

tfvrbcn hbrbnfujbnmfx.

tf[cmb ^hyfhvc", N 53, 2009 wnbg bjnbgb

gfifrmjcnyg cvrfcnmf hgylnby qyxtrcgbg
pbrjcnb prc[bdcxabg hyuc (hbubqy) hbrbnfujbnbg 

tfrdfkjfncvbdfx hc-5 wnbgmfjb

hbgb kzyjrcvbg t[f

@ dfbvfdf 1942 wcng gyl. qenfuub.
@ 1959 wcng yiryg hcdfn[c 

dffhmfjrf qenfubg hqerxfnbg 
gfz. gfuefny gqynf.

@ 1960 wcng tfrdfckjfnf hfhf _ 
tfvrbcn hbrbnfujbnb _ qenfubg 
gfigyjb lfvrbqbg dbrciayrb.

@ 18 wnbg fgfqub dfiyrwbxdf dydy 
vymcrfujbn[c.

@ heufyvbg pfrfncnerfd dfegwrcv-
nfd dffhmfjrf gfifrmjcnyg pynb-
acixbqerb bxgabaeabg tyrbg 
lbnbfnb.

@ 70-bfxb wncvbg dfgfw]bgub dfbxbuxf 
qenfubg tfcrmbfxcvenb gfigyjb 
lfvrbqbg hmfjfr bxZbxrfd. fh 
zfxcvub bw]cvf hbgb gfijcnhyihcdy 
df gf[ytfdycvrbjb hyojfwcyvf.

@ 1992 wnbg uchdct tfdfdbg gfxqa-
pcacrvertub df bw]cvg qyhcrkben 
gfihbfxyvfg.

@ 2003 wnbg bfxjfrub hbgb fiaberb 
hyxfwbncyvbm frgdcvf gfifrmjc-
nyg cvrfcnmf hgylnby qyxtrcgb 
df hfg brscjcx qyxtrcgbg prc[bdcx-
afd.

@ uchdtyh wncvub btb hmnbfxfd 
tfdhydbg gfkzyjrcvnfd bgrfcnub.

@ 2009 wnbg 10 fprbng hyenydxcnfd 
tfrdfbkjfnf.

hbubqy hbrbnfujbnbg
xfmijfhbdfx

@
schhf kzyxcvenhf hfhfh, tfvrbcn 

hbrbnfujbnhf qyhexbgaerb rcZbhbg 
rmengf df gfgabq pcrbydub gclcr-
myrf hbfrmjf qenfubg gfnykfjg. hc 
hfubx vfjujb jb]fjb df cg ]jcnflcrb 
schhf hczgbcrcvfh dochdc uchyhbxfzf.

(i. nydbg gfnykfjub 
gclcr-myrbg ucvr\fxcvbgfg)

@
gfgbzfrenyf, ryh fh whbxdf 

hbwf[c mfjb ucjb]frcm gfifrmjcnyg 
cvrfcnyvfh hgylnbyg ]jcnf qemz-
bdfx, rfmf gf`fryd tfhykzfddcg 
qyxtrcgbg dffrgcvf  _ mchbg eqcmcgb 
hyhfjnbgfmjbg...

fzfnucihxbnhf qyxtrcghf exdf 
tfhyzfayg sjcxb mchbg ucgf\ncvny-
vcvb df hbgwrflcvcvb, bhcdcvb df 
gerjbncvb.

(bcreufnfbhub, qyxtrcgbg
dfhffrgcvcn ]rbnyvf[c)

@
cvrfcn zfnzg, gfdfk fr exdf ]y-

lbnb]y, mjfnb hfbxk hbg bgayrben 
gfhuyvnygqcx ;iyxdf hbp]ryvbnb. 

(ifrmjcn cvrfcnmf [cbh[c
fudydub)

    gbhzf fdfrb

cznf dbdb t[f [ckfub fdbg

[jfrfqg hybmzyjg mfjbgelncvf, 
tffzgcxdcvfm lcgfzub gcjdfd,
qenfub tnyjbm hybielrcvf,
mcn-fjbjg wembm ckchf cndf.

gfxia-pcacrvertub bwjbhcvg fnvfm, 
ijrbjbg mjfncvub sfircvf qjcgb.
pycab gcjdfg hbckchf df 
dfbwcrcvf tenwrlcnb ncigb.

vcjrb dfqfrtfjg rfofkf \jbrlfgg, 
(df tfxfscxb bixcvf hqfkrb)
hfhfg, hceoncg, vfvefg, \hfqfkg, 
crg dffqndcvf iyhftb _ qfkb.

gbqcmc drybg tfhykdfg e\ncvg, 
vcjrb jbkbm df vcjrb frk jbkbm, 
[yt`cr jfrgqjnfjb sfircvf ekcv 
df fhbm elry ehfacvg kbhkbhg.

rfvb rclfcn, rfrbtfd fqndb, 
^qfdbub", tnyjf, gfhuyvny hbwf,
fznf dbdb t[f [ckfub fdbg 
df eqjdfjcvf gbkykzncg bw]cvg...

lbkb df krchnb zgyjxbg mfjdcvfd, 
mchbg rfvbxmfx _ [bfrb hbwbg,
gfdfk hyqjdfjmf t[cvb hmfjrdcvf, 
bi eqjdfjcvbg tjbrtjbxb tbkdbg!
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b]y tfhyijc]xcvenb. 
 xfhdjbnfd gfgbfhyjxy gber-

prb[b hyeh[fdf bevbnfrg mvbn-
bgbdfx acnclyxbm gpyraenb 
tfdfkchcvbg qyhcxafayrbg `fh-
nca zezfujbnbg zhbg tftyxcvfh. 
hfrmfnbf, gba]jcvb tfrqjcjbm fr 
bghydf, hftrfh ]jcnfg g`crydf, 
ryh `fhncab hzynyd gbqcmcgf 
df gbzfreng egerjcvdf hctyvfr 
zcnyjfx qfkg. hbgfgfnhcvcnb 
gba]jcvbm tfhyjbdxcx fribaciay-
rb pffaf bygcvfujbnb, pycab 
b[yndf hyubfujbnb, ryhcnhfk 
fjayrbg mzyjxbm tfdfgkf ncf 
gfpbrbg wbtxb ^fdfhbfxbg vcdb".

bevbnfrg hbcgfnhf df uymf 
wjcxbfujbnbg kzyjrcvbgcenb 
dcafncvb gfbxacrcgy qemzbm 
tffkxy dfhgwrc gf[ytfdycvfg 
bgayrbqyghf ry[caf dfjfrfujb-
nhf. 

hyhocrfnmf tfhygjnf qb dbd-
zfxg tftr\cndf. gkcxf[c crmhfx-
cmg gkjnbdxcx vfdrb qfqbfujbnb, 
be[f hyubfujbnb, fncqy Zjbab-
fujbnb, dbfxf vbxbfujbnb, mfhf[ 
xchgf\c, fxgfhvnb ^jcrabqy" df 
hrfjfnb gzjf. 

#
fgcf ]yjcnmjbg, rykf pypen-

frengf df fdfhbfxcvmfx qfrtb 
qyxafiabg hiyxc pbr[cf nfpfrfqb, 
]jcnfg cvfdcvf dbdb gerjbnb 
tfhygmijfg hbg hbhfrm bg, rbg 
mihfgfk gzjf drygf df tfrchy-
cvfub jcr fzcrzcvdxcx. gwyrcd 
fhbayhff hxbujxcnyjfxb kzyjrcv-
fub uchyihcdb df gbqcmbg hqcm-
cvcnb qfkbg gfzcnbg hyzjc'f.

]ysfo, uymf, ucxb uryhf fr 
dfqfrtenf, hbgb hujcxbcrb xf]ylb 
hmcnhf bgrfcnhf df gfifrmjcnyh 
hybhqf df dfflfgf! 

tfhfr`jcvbg t[bm tcjnyg qjn-
fjfk hrfjfn, hrfjfn wcng!

b[yndf
hyubfujbnb

jcr xfzfjdbm. dfrvf[ub gbxfmnc 
sfirf df gkcxf[c sfhyujcven 
cqrfx[c tfhysxdf v-x uymfg uchy-
ihcdcvbg fhgfzjcnb qfdrcvb, ryh-
ncvbk tfdfocvenb b]y rytyrk 
bgrfcnub, bgc gfifrmjcnyub. 

qnbpbg dfhmfjrcvbg uchdct 
gfofhyg wfh]jfxcvhf ^qyn bgrf-
cnbg" ifrmencxyjfxb rfdbyg 
dbrciayrhf hcrb fhubqfujbnhf 
df dyiayr dfjbm vymcrfh dfhg-
wrc gf[ytfdycvfg zfxeibg doc-
gfgwfenb hbenykcg df afubg 
trbfnub gkcxf[c hbbwjbcg bevb-
nfrb. ]jfjbncvbg mfbtencvbm 
nfhf[fd tfw]yvbn gkcxfg gf[cbhy 
cnlcrb fdtf, ryhcnbk fjayhf-
aerfd tfdfckchydf hf]ercvnbm 
gfjgc dfrvf[g. 

#
fh gfofhyg gfpfaby gaehrcvb 

b]jxcx gfifrmjcnyg cvrfcnmf 
hgylnby qyxtrcgbg prc[bdcxab 
v-xb tfvrbcn hbrbnfujbnb, v-xb 
fryx cnfujbnb, ixcgcmbg wcjrb 
v-xb fvrfh hbzfcnb, qbrbfm vbfnb-
qbg hcrb cnb deqyxgqb, gfifrm-
jcnyg qyxgenb bgrfcnub i-xb 
xfafnbf qyr\fbf, gfqyxgenyg 
hdbjfxb v-xb qyxgafxabxc 'fx-
aerbf, hwcrfnb df Zerxfnbgab 
mvbnbgbdfx i-xb ncbnf xydbf, 
ryhcnbk gpckbfnerfd fh gfof-
hygmjbg sfhyjbdf, abrfm ;fifrhc-
nbg rfvb v-xb uhecn lfxbqfujbnb. 
bevbnfrbg fzny hctyvrcvb df 
hywjcenb gaehrcvb bgrfcnbg 
gzjfdfgzjf ifnficvbdfx. 

zfxeibg gfxmnbg fgfxmcvfd 
gkcxf[c hbbwjbcg v-xb tfvrbcn 
hbrbnfujbnb, fryx cnfujbnb, 
cnb deqyxgqb, pffaf bygcvfujbnb, 
fvrf;fh hbzfcnb. rfvb uhecn 
lfxbqfujbnhf fqermzf df pbr-
jcnb gfxmcnb ffxmy. dfxfrscxb 
gfxmncvb gkcxf[c h]ylhf gaeh-
rcvhf ffxmcg. dfrvf[ub gfgbfhyjxy 

;fxtcvb tfbghf df gkcxf[c 
hbgfnykb gbhocrbm wfrg-
dtf kxyvbnb hyhocrfnb 
hfnzf[ gclbfujbnb, ryh-
nbg uchdctfk bevbnfrbg 
hbgfnykfd gkcxf[c hbbwjb-
cg tfvrbcn hbrbnfujbnb. 
hfx tenwrcnfd hbenykf 
uymfg cg yrb obrgucgfxbu-
xfjb mfrbob df tfhfr`jcvf 
egerjf, ryh hyhfjfnubk 
fgc hzxcd df wfrhfacvbm 
tfctr\cncvbxyg mfjbgb gf]-
jfrcnb gfihbfxyvf _ yrb 
crbg _ ifrmjcnmf df cvr-
fcnmf gfqcmbndocyd. 

qyxtrcgbg prc[bdcxahf 
dfrvf[bg gf[ytfdycvfg hy-
fzgcxf mvbnbgub sfafrcve-
nb zfxeibg pbrjcnb gfxmnbg 
fxmcvbg gf[cbhy kcrchyxbbgf df 
trfxdby[enb qyxkcrabg ucgfzcv 
regmfjcnbg mcfarub. hfx dffhfaf, 
ryh fh gfzbg hb[fxdfgfzenb hbow-
cjcvb elry tfzubrdcvf yrbjc 
ijc]xbg hzrbdfx. gba]jbg df-
grencvbg uchdct hfx \jbrlfgb 
zfxeibf tfdfgkf gfseirfd bevb-
nfrg. 

gkcxf[c crmhfxcmg gkjnbfx 
ifrmenb kcqjcvbg fxgfhvnbg wcj-
rb tyty-vb'cvb, ryhcnmfk uymf 
fgwfjnbdf df fjfr`bucvdf wncvbg 
tfxhfjnyvfub. hbg zcnub zyh 
tfbfrf kcqjbg hy]jfrenb vfju-
jcvbgf df fzfntf[rdyvbg rfh-
dcxbhc mfyvfh. fh vfjujcvg gfifrm-
jcny mjfnbmfk fr exfzfjm, hftrfh 
fdjbnfd celncvbfx ifrmen zc-
nyjxcvfg. bgc ygafaerfd arb-
fncvcx lczbg kcrcv[c, ryh hf]e-
rcvcnb tfxkjblrcvfub hy;]fjm. 

kcqjbg uchdct bevbnfrg 
enykfjg dfvfdcvbg docg df 
gf[ytfdycvfg _ zfxeibg docgfg-
wfeng ixcgcmbg wcjrb fvrfh hbzf-
cnb, ]jcnfg egerjcvg xfmcngf 
df vcdxbcr hyhfjfng. fZocrdf 
ifrmenb hegbqf df gkcxf dfbp]-
ry hujcxbcrhf hyhocrfnhf hfbf 
jcr\cenhf mfjbgb zfjcrdyjfxb 
zhbmf df hujcxbcrb hyrbdcvenb 
frabgab[hbm. hfx fveuf fmfxc-
nyjmfx crmfd aqvbnb zhbmf df 
ifrmenb ifnfierb pyc[bbm df-
faqvy hghcxcnb.

qbrbfm vbfnbqbg hcrhf cnb 
deqyxgqbh bevbnfrb dffzfgbfmf 
rytyrk hxbujxcnyjfxb pbryjxcvf, 
wfrsbxcvenb pcdftytb, mchbg 
gfxficvy wfrhyhfdtcxcnb, fdfhb-
fxb, ryhcnhfk yr ijc]fxfgf df 
yr ifnficvg _ qbrbfm vbfnbqgf 
df [cgaflyxg uyrbg tfgdy hc-

tyvryvbg zbdb. hf]ercvcng 
mfjbgb uchyihcdcvf esjcxf 
hykcqjfjcmf fxgfhvnhf vccr-
ucjbdfx dfjbd clrchfujbn-
bg zcnh\ojfxcnyvbm. hfmb 
tfhygjnf hfrmnfk ucedf-
rcvcnb b]y. 

tfxgfqemrcvenb fhfocn-
jcvcnb, hftrfh gfgbfhyjxy 
gfxfzfjb b]y, rykf uymfg 
bevbnc hbenykf hceonch 
i-xhf cmcr wjcxbfujbnhf, 
ujbncvhf df ujbnbujbncv-
hf. uchdct mjbm uymfh fo-
xbuxf bg lfiab, ryh me 
rfbhcg hbfowbf pbrfdgf df 
gf[ytfdycvrbj kzyjrcvfub, 
]jcnflcrub exdf ehfdny-
dcg \jbrlfg fdfhbfxgf df 

kzyjrcvbg mfxfht[fjrg _ i-x cm-
crg.

eqjc qfrtfd kxyvbnb iyrc-
ytrflbg mfhf[ kbkbfujbnbg hykc-
qjfjcmf ucgfxbuxfjb fxgfhvnbg 
gfzcnb dbdb zfxbf tfgkdf sjcxb 
ijc]xbg lfrtncvg. hfmhf vrw]bx-
jfnc tfhygjnfh fh gfofhygfk 
dffrwhexf hf]ercvcnb bhfub, ryh 
uryhbghy]jfrcyvfgf df prylcgb-
bg gb]jfreng ]yjcnmjbg tfhfr-
`jcvfhdc hb;]fjg zcnyjfxb.

uymf wjcxbfujbnbg gfbevbncy 
gfofhy[c dfgfgwrcvfd mvbnbg-
bdfx gpckbfnerfd sfhygenhf 
hwcrfnhf df Zerxfnbgahf ncb-
nf xydbfh tenmvbnfd hbenykf 
bevbnfrg gfzcnyjfxb mfrbob df 
foxbuxf, ryh gfifrmjcnyg acnc-
jb[bfgf df rfdbyub gpckbfnerb 
tfdfkchf hbe\ojxf hbg uchyihcd-
cvfg df bg tf[cmcvbk tfdfgkf, 
ryhncvubk uymfgfdhb gafabcvb 

qyxtrcghf zfxeibg 
gbxfmnc uc;hfaf zfblfg

frbcn ufryxb _ 1928-2014
gba]jf gfifrmjcnyg cvrfcnmf hgylnby qyxtrcgbg dfhle\xcvcn qrcvf[c

(dfgfw]bgb bz. hc-2. tj.)

gkcxf[cf uymf wjcxbfujbnb

frbcn ufryxb hbcgfnhcvf gf-
pfaby gaehrcvg: gfifrmjcnyg 
hmfjryvbg hcmferg fjmfxdbn 
`yrvcxf\cg, bgrfcnbg hmfjfr 
rfvbg vfqub-dyryxg, ifrmjcn 
cvrfcnmf hmfjfr rfvbg rclfcn 
cnfujbng, ixcgcmbg wcjrcvg, 
qyxtrcgbg hymfjccvg hbubqy hbrb-
nfujbnbg zcnh\ojfxcnyvbm, 
gzjf hfofnb rfxtbg pbrcvg.

^qcmbnb b]yg mijcxb hyvr\f-
xcvf bcreufnfbhub, cvrfcnb 
zfnzbg gfhbfmfgwnyjfx, bgrfc-
nbg gfzcnhwblyg crmbfx df 
eqexbgb eqexbgfhdc tfxe]ylcn 
dcdfifnfiub." 

uchdct btb gfnfhg emjnbg 
gfifrmjcnyg prc[bdcxag cdefrd 
ucjfrdxf\cg df enykfjg dfvfd-
cvbg 75 wcng, rfk gwyrcd bh 
docg dfchmzjf.

^hc dochdc jtr\xyv Zfghbxbg 
gerxcncvfg, schg vfjujyvfub ryh 
bdtf bh fdtbncvub, gfdfk gfifrm-
jcnydfx fhygenb cvrfcncvb 
gfznyvdxcx (afub). schhf vfjujy-
vfh gfifrmjcny[c hy]ynbn fh-
vcvub tfxjny. kfhcab wnbgf ryh 
tfjzdb, schb vfr-hbkjbg docg, 
hfhfschhf ifrmenb zfx`fnb hf-
seif (afub). bh wncvub bi, gfdfk 
hc dfjbvfdc, cg zfx`fnb hfray 
gfkcqjfyd rydb tfhyb]cxcvydf, 
kcqjbg dry gfd b]y, frfhcd mfj-
dfgfkfjfdfk df dfhfrbncvenb 
mcj[bg qedbg hygf'rcnfdfk 
(afub). cg \jcnbg\jcnb qfjqfgberb, 
hyzfrfacvenb zfx`fnb hfhfschg 

mfjbgb exbjcrgbacacnb fhzfxftb-
gftfx hbeobf... vcvbfschb mvbnbg-
ubf dfgflnfjcvenb... fi dfbxfzcm 
hbg gflnfjmfx ryh jdtfjfr... 
schb huyvncvb crmfd 
gwfjnyvdxcx mvbnbgbg 
exbjcrgbacaub, mvbn-
bgubjc dfiyrwbxdxcx."

frbcn ufryxb hyq-
ncd fzfgbfmcvg ifrm-
jcn cvrfcnmf kzyjrc-
vfg gfifrmjcnyub df 
2600 wnbg bgayrbbd-
fx czcvf hxbujxcnyjfx 
hyhcxacvgP efhrfj ifr-
aczbncvg, ryhncvhfk 
tfdfbfrcg bh fdtbnc-
vubP 'br-jfrfhg, rfk 
cvrfcnmf zjcdrb b]y 
yhcvbgf me zcnbgel-
ncvbg tfdfarbfncvfmf 

ucdctfd.
^1863 wcng, _fhvyvg btb, _gfi-

frmjcnydfx fhygenmf `telhf 
bcreufnfbhub ucfdtbxf pfafrf 

`fhffmb _ ^qbrbf xcchfxf". hc 
hbxdf jemzrf ifnfibg hcrg: ucx 
dfhfdnbfxdb bhfg, ryh gfifrm-
jcnydfx fhygenmf pbrjcnb evfxb 

ucxg ifnfiub wfrhybujf 
(afub)."

btb czcvf vynucjb-
qcvbg pcrbydg df hy;]-
fjg hftfnbmb rytyr 
dfgwjcg lymbg rfvb 
zfzfh hbzccn cnbfu-
jbnb myrcvmfx crmfd, 
rytyr tfe\ny cvrfc-
nyvfh 1952 wnbg hwfrc 
doccvg. 

^1969 wnbg 26 ftjb-
gayg cvrfcnmf mjrf-
hcahf, zfnzub kxyvb-
nhf df pfabjkchenhf 
y`fzhf wcrbnb tfet-
[fjxf tfcrmbfxcvenb 

2014 wnbg 11 bfxjfrg, zfxtr\nbjb df h\bhc 
fjfd-h]ylyvbg uchdct tfrdfbkjfnf bgrfcnbg 
hmfjryvbg hcmferb (2001-2006 w.w.), bgrfcnbg gfzc-
nhwblyg ]jcnf yhbg hyxfwbnc df crm-crmb 
gfeqcmcgy gfrdfnb frbcn ufryxb.

bgrfcnbg hmfjryvbg hcmferb frbcn ufryxb 
hbwjcenb b]y df gba]jf wfrhymijf gfifrmjcnyg 
cvrfcnmf hgylnby qyxtrcgbg dfhle\xcvcn 
qrcvf[c, ryhcn[ck hyuc (hbubqy) hbrbnfujbnb 
crmzhfd fbrsbcg qyxtrcgbg prc[bdcafd. qrcvf 
tfbhfrmf fmfgyvbm qfkbg _ dcnctfacvbgf df 
gfpfaby gaehrcvbg hyxfwbncyvbm 2003 wnbg 22 
bfxjfrg bcreufnfbhub, ^vbxbfxcb ;fehfg" dbd 

dfrvf[ub.
frbcn ufryxbg gba]jfg wbx e\oydf dyqehcx-

aerb lbnhb hbgb wbxfprcvbg qfjqfgber lcgjcv[c. 
lbnhb hyh[fddf qyxtrcgbg mfjqfkmf bxbkbfab-
jbm.

frbcn ufryxhf tfbzgcxf mfjbgb fznyvncvbg 
lcgjcvb gfifrmjcnyub, tr\xyvbm bnfpfrfqf 
ifrmjcn cvrfcnmf hfhf-pfpfmf rwhcxbgfdhb 
crmtencvf[c df bh hfhfkyvf[c, rfk hfm tfhyb-
sbxcg wbxfpfrmf gfhuyvnyub dfvrexcvbgfmjbg 
vr\ynbg t[f[c.

gba]jbg ubxffrgb ijc]xdcvf jrkcnb fhyxfrb-
dcvbm. 

crcvbg fdfhbfxbg elncvfmf qy-
hbgbfg, zhf fobhfonf gfv'ymf 
qfjubrbdfx cvrfcnmf chbtrfkbbg 
uc[oedjbg tfhy df tfhyzfaf 
bgrfcnub fhygjnbg gerjbnb. 
fh wcrbnbg tft[fjxf bh zfxcvub 
bmjncvydf rfofk wfrhyedtcxcn 
rfhcd, rfk ucb\ncvf gbkykzn-
bg lfgfdfk qb dfg`dyhydf hfm. 
fh hfhfkerhf gfikbcnhf gfmfjc 
dfedy ̀ cr ifrmjcn cvrfcnmf, 
uchdct qb hmcnb gfv'ymf cvrf-
cnyvbg ucepyjfr vr\ynfg bgr-
fcnub fhygjnbgfmjbg." 

frbcn ufryxg hy;]fjg hftfn-
bmb ufvfmf cnfujbnbg jfZqfkerb 
hyojfwcyvbgf df fhvyvg, ryh 
gfifrmjcnydfx fhygen fgbfmfg 
cvrfcng hxbujxcnyjfxb wjnbnb 
ucfijg bgrfcnbg kzyjrcvbg ]jc-
nf glcryub.

^fi, fh gfofhyg \fnbfx fhfoc-
njf brhbf vfrdfxyjbg _ xfhdjbnb 
thbrbg gerfmbg sjcxcvfh (afub)... 
bg b]y xbheub hrfjfnb hcvr\y-
nbgfmjbg. hc pbrfdfd jbkxyvdb 
hfg df hbg y`fzg..."

hc hgerg, ficdfx, bcreufnfb-
hbdfx hbjhfrmy gfifrmjcnyub 
dfrscxbn cvrfcncvg: ]jcnfxb 
fhydbm bgrfcnub! (afub). fiff 
mijcxb gfzn-qfrb! (afub).

gba]jbg dfgfgreng btb qjn-
fj hbcgfnhcvf qyxtrcgbg ucihxfg 
df wfrhfacvfg egerjcvg hfg.

tfvrbcn hbrbnfujbnb 
qyxtrcgbg gfpfaby hcdfng 

tfdfgkchg frbcn ufryxg
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נאומו של אריאל שרון
)המשך מעמ' א'(

מימין: אבתנדיל ג'ֹורֶּבנָדזה, אריאל שרון, מישיקו )משה( וגבריאל מירילאשוילי 
באספה המכוננת של הקונגרס

קהל נכבד! 
ברוך בואכם לירושלים, בירת העם 
היהודי מזה 3000 שנה ובירתה המאוחדת 
והבלתי-מחולקת של מדינת ישראל לנצח 

נצחים. 

ברצוני לפתוח בברכה לנשיא גרוזיה 
אדוארד שברדנדזה, שהיום מלאו לו 75 
שנה. נשיא, שעומד כמונו במערכה קשה 
מול טרור איסלמי קיצוני, נשיא, שבהיותו 
שר החוץ של ברית המועצות היה פעיל 
המוו  מאוד בהשפעה לפתיחת שערי ברית
עצות ויציאת יהודים לישראל )מחיות 
כפיים(. ברצוני שוב לברך אותו ליום 
הולדתו ה-75 וכמובן להזמין אותו לבקר 

בישראל - יש לו כאן הרבה ידידים. 

אני שמח להיפגש אתכם. הרשו לי 
לומר ו זה לא היה דבר קל - ערב בחירות, 
והחוקים פה הם חוקים מאוד נוקשים 
בנושא הזה. ואמרו ו "איך תבוא הנה, 
ועוד תדבר פה ח"ו, על עניינים פוליטיים". 
אני מאוד רציתי לבוא הנה... ואני רוצה 
שתדעו, אני באמת התחייבתי לא לדבר 
כאן בשום נושאים פוליטיים. אבל זה נתן 
לי אפשרות לעוד דבר ו לעסוק במקום 
נושאים פוליטיים, בהיסטוריה המיוחדת 

של יהדות גרוזיה. אז זה יצא לטובה.

יש לי קשר עם גרוזיה ו קשר משפחה 
וקשר על ידי זיכרונות ילדות וסיפורים 
על גרוזיה. ואני עוד זוכר את ריח היסמין 
ביישובים שבהם עלו וחיו יהודי גרוזיה 
)מחיות כפיים(. ילדותי עברה בסיפורים 
על גרוזיה. כשהייתי בן 13 ביום הברו

מצווה שלי, קיבלתי מאבי ז"ל, "קינז'ל" 
)רוסית: פגיון( גרוזיני )מחיות כפיים(, 
במושב שבו נולו  שבאותן שנים בילדותי
דתי, הוא )הקנז'ל הזה( שימש לא רק 
לריקודים - אז לא היה זמן לרקוד, אלא 
הוא שימש, הייתי אומר, גם להגנה וגם 
לחתוך זנב של דג מלוח )מחיות כפיים( 
וקינז'ל קווקזי, עתיק מאוד, עם פיתוחים, 
שאבי קיבל בעצמו מחברו באוניברסיטה. 

אמרתי, יש לי קשר משפחתי. הסבתא 
שלי קבורה בגרוזיה. כשראיתם אותי עומד 
התו  בבית הקברות ומדבר בטלפון - אני
וקשרתי עם הדודה שלי, יש לי דודה "רו

פאה בנימוס", אישה צעירה, היא בת 98 
עכשיו, היא עלתה ארצה לפני כמה שנים 

להפליג לתוכו. 
אתמקד על כמה דברים. 2600 שנים 
בעבר ו אחד המרכזים הפורחים בעולם 
היהודי. הקהילה הזאת עברה תהפוכות 
רבות - שלטון מתחלף, קהילה מחולקת 
לשני חלקים - גרוזיה מערבית וגרוזיה 
מזרחית, דת שליטה מתחלפת... אך תמיד 
הקהילה שמרה על מסורתה ועל הקשר 
עם ארץ ישראל. יש להזכיר פה מה שקרה 
במאה השביעית כשהגיע לגרוזיה מבבל 

תקופה באוניברסיטה בטביליסי, וגם 
התחתנו שם. יש לי הרבה זיכרונות על 

גרוזיה.

אני רוצה לומר דבר על יהודי גרוזיה. 
פה דובר, איך התושבים המקומיים תמיד 
קיבלו בחיבוק ובאהבה, הרי אתם יודעים, 
זה לא בדיוק תמיד היה ככה. ההיסטוריה 
של יהודי גרוזיה היא היסטוריה של 2600 
הייתה היסטוריה של מאבק ועו  שנה. זו
היהדות,  על  שמירה  עקשנית,  מידה 

משפחות המוכרות והמכובדות בגרוזיה, 
מכתב לוועדת זכויות האדם של האו"ם, 
ויצאו נגד הגבלת יציאת יהודים מברה"מ, 
והביעו את רצונם לעלות לישראל. משלוח 
המכתב היה באותה עת מעשה חריג מאין 
כמוהו, שיכול אולי לעלות בחיי כותביו. 
המעשה האמיץ פתח את הפתח למאבק 
חסר הפשרות של יהודי גרוזיה, ואחר כך 

יהודים של כל בריה"מ. 

זו הייתה תחילת ההתעוררות של 
היציאה והעלייה לארץ ישראל. נדמה לי, 
שצריך לציין שבראש הגוף הזה עמד מר 
שבתאי אלאשווילי. כשהגיע ארצה היה 
כבר אדם חולה. חלומו היה להיות ליד 
הכותל המערבי ולא זכה. מיום שהגיע 
שכב חולה - זה אחד הסיפורים המצערים 
ללכת בתיאור ההיסו  שהיו. תראו, אפשר

טוריה הזאת בכל כיוון. יש פרשות נפלאות 
שמראות את כוח חיותו של העם היהודי 
כל עוד דובק ביהדות. יש כ-100 אלף 
יהודי גרוזיה היום בישראל ותרומתם 

גדולה בכל התחומים.

והתרגשתי במיוחד כאן הערב כשהצי
גו כאן את תמונתו של ירמי ברדנוב ו 
גיבור אמיתי )מחיות כפיים(. כשאני הייתי 
מפקד הצנחנים, זה כבר היה מזמן, אני 
עצמי הייתי אז באמצע שנות ה-20 שלי. 
ירמי ברדנוב שירת כחייל וכקצין, לוחם 
מאין כמותו וגם חבר, והוא נפל באחד 
הקרבות הקשים שהיו לנו בשנת 56. 
דוגמה ללוחמים רבים, אותו אני פשוט 
הכרתי אישית ואת משפחתו, שעד היום 

נמשכים הקשרים אתה.

אני רוצה לפנות מכאן מירושלים 
ליהודים שנותרו בגרוזיה. עלו כולכם 
לישראל ! )מחיות כפיים(. כאן ביתכם! 
)מחיות כפיים(. זה נכון, וקיימים יחסים 
טובים, חמים ומצוינים בין גרוזיה לישראל. 
אך אני קורא לכל היהודים, כמו שאני 
קורא לכל יהודי העולם: עלו לישראל! רק 
כאן העם היהודי יכול להתקיים כעם 
יהודי לתמיד ואני פונה בקריאה : עלו 

כולכם לישראל! 

לכם ברכות חמות להקמת הקונגרס. 
להתגבר על המחלוקות, הפיו  אם תצליחו
רוד, זו כבר תרומה גדולה, אולי תוכלו 

ולהיות גם פה דוגמה לעם שצריך להתא
חד, כולנו צריכים להיות יחד, לעמוד מול 

הסכנות ולהגשים את התקוות. 
בהצלחה!

מוסא אבו אימרן שניסה להכניס שינויים 
להלכה ובסופו של דבר אחרי 300 שנה, 
כנראה כתוצאה מהעניין הזה, הכת הזאת 
נעלמה כי זו הייתה כת שסטתה מהלכה. 

אין לנו מספיק עובדות על הקשרים 
עם ממלכת הכוזרים, אבל ידוע לנו היטב, 
שהחכם היהודי חיסדאי בן שפרוט יצר 
את הקשר עם מלך הכוזרים דרך יהודי 
גרוזיה. אנחנו מוצאים את התיאור מהמאה 
ה-12, ויש על זה עדויות של שליחים 
ופרס, כי שליו  מקהילות יהודיות בעירק

חים יצאו מגרוזיה לבקר בממלכת משך, 
שכל תושביה התגיירו. זה סיפור מלהיב 
בפני עצמו. או הסיפור מהמאה ה-14 
פתחו שני רבנים, רבי יוסף אל-טיפליסי, 
ורבי יהודי בן יעקב שהיו סוקרי הלשון 
העברית, )ואנחנו מדברים בעיקר עכשיו, 
על דבר שהיה לפני למטה מ-700 שנה(, 
הם פתחו בית ספר ללשון העברית, בעיירה 

בשם גגרא, שעל חוף הים השחור.

בשנת 1863 הקימה קבוצת עולים 
מגרוזיה קהילה קטנה בירושלים, ששמה 
היה "קרייה נאמנה" אני רוצה לומר לראש 
העיר: אתה זכית לכך שבעירך שלך קמה 
מגו  השכונה הראשונה של יהודים עולים

רוזיה )מחיות כפיים(.

בשנת 1920 היו כבר 1700 יהודים 
גרוזינים בארץ. המהפכה הקומוניסטית 
הסובייטית הגיע לגרוזיה מספר שנים 
)נדמה לי 5-6 שנים( יותר מאוחר )מרוסיה(. 
קודם שלטו המנשביקים, אחר-כך הגיעו 
הבולשביקים. בתחילה סימנו הסובייטים 
את היהודים כאויבים ועסקו בחיסול 

וראשי הציבור היהודי וזכור בזעזוע חי
סולו של הרב העיר פוטי חכם מיכאל 

ואליאשוילי שנשרף מוקף בספרים הקדו
שים ו אחד הסיפורים הקשים והדרמטיים 
ביותר. אחר כך זכתה גרוזיה לאוטונומיה 
להמשיך בקיום המו  וכך יכלו היהודים
סורת היהודית. אחרי זה בשנת 1952 
כאשר השלטון הסובייטי במלוא עוזו, 
היהודים הורידו פרופיל, כמה מהמנהיגים 
היהודים נעצרו, אך המסורת היהודית 
המשיכה להישמר, וזה נמשך עד לימינו. 

ב-26 באוגוסט שנת 1969 שלחו 18 
מהו  משפחות יהודיות המשפחות, שהיו

פקדו את הקהילה  רבים  שאירועים 
המיוחדת הזאת. וגם קשה, אני מוכרח 
לומר, כשאתה רוצה לציין איזה אירוע, 
קשה גם לדעת מה אתה בוחר - זאת 
אומרת, הסיפור הזה שמתחיל בהגעתם 
של צאצאי גולי בבל שהגיעו לגרוזיה מספר 
שנים אחרי חורבן בית ראשון, כל נגיעה 
בהיסטוריה הזאת זה פרק מיוחד שאפשר 

מטשקנט, היא לא הייתה בטביליסי הרבה 
שנים. משום שאני לא קורא טוב אותיות 
קיריליות, רציתי לברר אצלה האם הקבר 
שעמדתי מולו הוא הקבר של סבתא שלי, 
האמא שלי. לכן התקשרתי מבית הקברות 

ובטביליסי לתל-אביב, לדודה שלי כי רצי
תי לומר קדיש ורציתי להיות בטוח שזה 
אכן הקבר... ההורים שלי למדו יחד באותה 

פגישה עם שר הספורט
של גאורגיה

משלחת הקונגרס 
ב"בית ישראל" בתביליסי

משלחת הקונגרס של יהודי גאורגיה 
ביקרה ב"בית ישראל" בתביליסי.

"בית ישראל" פועל ביוזמתו של ראש 

ממשלת ישראל בנימין נתניהו, ויתחיל 
מינואר  החל  הרשמית  פעילותו  את 
2014. בית ישראל המהווה מוסד ראשון 

ברמה עולמית בפורמט זה, הוא נפתח ב-2 
לנובמבר בנוכחות סגן שר החוץ של ישראל, 
חברי כנסת, שרים וסגני שרים מגאורגיה 
וכן אישים מההנהגה היהודית ברחבי 

העולם.
ומטרת בית ישראל הנה פעילות אפק
וטיבית עם יהדות התפוצות, הסברה יש

ראלית, העלאת רמת הקשרים והפעילות 
עם מדינות ידידות וכן יצירת קשרים 

אפקטיביים וישירים.
במסגרת הביקור איציק משה, יו"ר 
לשכת העסקים ישראל גאורגיה ומייסד 
בית ישראל, בירך את ביקור המשלחת 
בראשותו של אהרון אלאשוילי וסקר את 
הקשרים הכלכליים בין המדינות, השוני 
בתרבות העסקית וכן ציין שבית ישראל 
ייהפך למקום בו יוכלו התושבים לפגוש 

את ישראל האמיתית.
בתמונה — איציק משה משה מדבר 

על "בית ישראל" עם המבקרים

27 לנובמבר במשרד לענייני הסו -ב
נערכה  גאורגיה  של  והצעירים  פורט 

לתח שהוקדשה  עיתונאים  ומסיבת 
רויות הספורט — "גביע מכבי העולמי 
2014" בהשתתפות 55 מדינות, המתוו
וכננות לאוקטובר השנה במסגרת הח

2600 שנים של רעות ואחו  גיגות לציון
ווה בין העם הגאורגי לעם היהודי. 

ולאירוע הוזמנו והגיעו חברי המשל
חת של הקונגרס בראשותם של הנשיא 
ויושבי  סגניו  מירילאשוילי,  גבריאל 
שראלי  מרב  פרופ'  הארגון:  של  ראש 
בגאורגיה  הקונגרס  נציג  באזוב,  ודוד 
דוד בלואשוילי, מנהל הקונגרס אהרון 

אלאשוילי וכו'.
וראשי המשרד ענו לשאלות העיתו

נאים על התארגנות לקראת התחרויות 
הגדולות. 

ואחר מסיבת העיתונאים אנשי המ

שלחת קיימו פגישת עבודה עם ראשי 
שרי  נכחו  בפגישה  הספורט.  משרד 

וממשלת גאורגיה: השר לענייני הספו
ורט והצעירים לֶַבן קיפיאני, שרת החי
ונוך תמר ָסניקידזה, שר הפיתוח והת

שתיות דוד נַרָמניה, השר לענייני שב"ס 
קארטה  התאחדות  יו"ר  סּוַּבר,  סֹוזַר 

של גאורגיה ָקחה ָּבסיליה.
אנשי  גם  היו  המשלחת  חברי  בין 

וספורט: שדרן ופרשן הספורט של הט
ולויזיה הגאורגית ויו"ר עמית של הקו

ועדת  יו"ר  חּוחאשוילי,  ג'מלט  נגרס 
דר'  הקונגרס  של  והתיירות  הספורט 
יו"ר  )ָצ'ָצ'נאשוילי(,  צ'אנלי  בוריס 
התאחדות הקארטה בישראל דר' גבי 
ָממיסתבלֹוב  רַָמז  מאמנים  מיכאלי, 

ווישראל מזור. המשתתפים דנו על תכ
עברה  הפגישה  לתחרויות.  הכנות  נון 

באוירה טובה ועניינית.

בפגישת העבודה עם ראשי משרד הספורט

הגיעה  מהקהילה  נציגים  של  משלחת 
ללשכתו של הרב הראשי הנבחר הרב דוד לאו 

ולפגישת ברכה והיכרות שהתארכה מעבר למ
מר  הקונגרס  נשיא  השתתפו  בפגישה  תוכנן. 
גבריאל מירילשוילי, מנהל הקונגרס מר אהרון 
אבו הרב  מיכאלי,  אברהם  כ  ח "אלאשוילי, 

רהם אלאשוילי, פרופ' מירב שראל וד"ר גבי 
מיכאלי. 

הקונגרס  נשיא  העניק  הפגישה  בתחילת 
את הסידור 'תפארת רפאל' בנוו  לרב הראשי

סח יהודי גאורגיה, שיצא לאור לעילוי נשמת 
ז"ל מייסד הקונגרס.  אביו משה מירילשוילי 
הסידור,  את  שערך  אלאשוילי,  אברהם  הרב 
החומשים  סט  את  גם  הראשי  לרב  העניק 
'תורה ופירושה' הערוכים ומבוארים על ידו. 

זכרונות מהביקור  במהלך הפגישה הועלו 
ישראל  הרב  אביו  שערך  בגאורגיה  המשותף 
מאיר לאו בשבתו בכס הרבנות הראשית יחד 
עם חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל הרב הראשי 

וליהודי גאורגיה. וכן נסקרו הפעילויות המתו
כי  סיכם  הראשי  הרב  הקונגרס.  של  כננות 
למען  הקונגרס  פעילויות  את  ללוות  ישמח 

יהודי גאורגיה.

הרב הראשי לישראל דוד לאו:

אשמח ללוות את פעילויות הקונגרס



ה מס' 63

הקונגרס מצטרף לפרויקט הממלכתי נעל"ה

תוכנית נעל"ה - נוער עולה לפני ההורים 

 חברי משלחת הקונגרס בתביליסי ביקרו 
ב"בית התורה" המכין את הנוער לעליה לישראל 

בתמונה — משמאל: הרב יצחק קלמן,
ח"כ אברהם מיכאלי, אהרון אלאשוילי וגבי מיכאלי

עוקבים אחר דיוני הישיבה החגיגית

בתמונה: תלמידי בית הספר

נציגים מטעם הקונגרס השתתפו בישיבה חגיגית מיוחדת 
שהתקיימה באמצע אוקטובר בועדת העלייה והקליטה 

והתפוצות של הכנסת, לציון 20 שנות פעילות לנעל"ה. 
יושב ראש הכנסת יואל )יולי( אדלשטיין הגיע לישיבה 
לברך את המשתתפים. "הצלחת התוכנית היא ההוכחה 
שהמיזם מצוין ויש להמשיכו ביתר כוח במדינות העולם". 
הוא סיפר שלפני 20 שנה רבים לא האמינו שהורים בבריה"מ 
ישחררו את ילדיהם לעלות לבד ארצה, אך התוכנית הצליחה 
למרות הקשיים ובוגריה השתלבו בעמדות מפתח בחברה 

והישראלית. "יש עוד עבודה רבה לעשות במדינות נו
ספות בעולם", אמר יו"ר הכנסת. 

שר החינוך הרב שי פירון אמר: "כולנו צריכים 
להתגייס כדי שהמפעל הזה ימשיך להתקיים. תוכנית 

נעל"ה היא סוג של הגשמת הציונות בשנת 2013". 
ראש מנהלת נעל"ה ישעיהו יחיאלי, אמר בישיבה 
כי האתגר של נעל"ה הוא לפתח תכניות של מצוינות 
עבור הנוער שעולה ארצה וכן להגיע לכל נער יהודי 
בעולם ולהוריו. ח"כ אברהם מיכאלי, שנכח בישיבה, 
בירך את יוזמי הפרוייקט, והציע להמשיך את הדיון 
בפורום מצומצם יותר שיאפשר את המשך מימושו 

לאורך זמן ופתיחתו לאפיקים חדשים. 

מנהל הקונגרס מר אהרון אלאשוילי ונציג הנהלה 
גבי מיכאלי נפגשו עם יו"ר הועדה ח"כ יואל רזבוזוב 

שחזר על הערכתו הרבה לעולים מגאורגיה בכלל ותרומת 

הקונגרס העולמי לקהילה הגאורגית בפרט. כמו-כן הם קיימו 
מפגש ראשוני עם שר החינוך הרב שי פירון שבו סוכם על 

המשך שיתוף פעולה. 
בפגישה מצומצמת יחד עם ח"כ אברהם מיכאלי, שבה נכח 
יקיר ירושלים הרב יצחק קלמן ראש 'בית אולפנא', סוכם על 
פגישת היכרות עם הפעילות של המוסד הייחודי הקולט נערות 
עולות חדשות העולות לארץ ללא משפחתן, בהן גם נערות 

מהקהילה הגאורגית.

ךבהמש למפגש הראשוני בכנסת הגיו
עו נציגי הקונגרס במהלך חודש נובמבר 
לפגישת היכרות ב'בית אולפנא' לבנות 
בית אולו  בירושלים. בפגישה נכחו ראש

פנא הרב יצחק קלמן, הרב אריאל לוין, 
מן המוו  ואנשי חינוך

סד.
החינוכי  המוסד 
שותף לפרויקט נעל"ה 
תיכון ולו  לנוער בגיל
"מסע"  יקט  פרו
המיועד לכל הגילאים 
שמטרתם לעודד עלייה 
של צעירים יהודים 

לישראל.
ובתום סקירה מקי

פה של פעילות המוסד, 
ממוצא  הבית,  אם 
גאורגי, הפגישה את 
עם  הקונגרס  נציגי 
בנות  של  קבוצה 
גאורגיות שלומדות 
במוסד ומתגוררות בו 

ובתנאי פנימייה שמו
תאמים להן. הבנות 
דובר  כבר  שחלקן 
עברית ברמה גבוהה, 

ציינו לטובה את רמת הלימודים ושהן 
זוכות לקבל יחס חם וביתי. אחת הבנות 
אף סיפרה שגם ההורים עלו בעקבותיה 

לארץ.
םלסיום הפגישה סוכ על שיתוף הפו

עולה של הקונגרס עם הפרוייקט, כדי 
לחזק את הזיקה של יהודי גאורגיה לארץ 
ישראל. כשהמטרה המשותפת, לה כולם 
הסכימו, היא מניעת התבוללות ועידוד 

עלייה.

בשנת 1992 יזמה ממשלת ישראל 
ביו  בשיתוף עם האגודה לקידום החינוך

רושלים את תכנית נעל"ה על בסיס חזון 
ציוני - יצירת מסגרות ללימודי תיכון עבור 

ותלמידים יהודיים מברית המועצות בי

שראל, כדי שאלה יהוו חלוץ לקראת 
עלייתם משפחותיהם ארצה בעקבותיהם. 

מטרת הפרוייקט להעלות לארץ נערים 
בני 14-16 לפני הוריהם על מנת שיהוו גשר 
לעליית משפחתם. הגיוס נעשה במדינות 
חבר העמים, בעזרת השליחים המקומיים, 
במדינות השונות. השליחים דואגים לתת 
פרטים ולפרסם את הפרוייקט. לאחר 

ושנעשה הגיוס - נציגי מנהלת נעל"ה, ובי
עורכים תהו  ניהם מחנכים ופסיכולוגים,
ליכי מיון הכוללים מבחנים שונים וראיונות. 
לפרוייקט שני מסלולים-תלת שנתי 

וארבע שנתי. 

בחופשות מתארחים הילדים אצל 
משפחות ישראליות שהסכימו לארח 
וללוות את הנערים בקליטתם בארץ. גיוס 
המשפחות נעשה ע"י הפורום הישראלי. 

התוכנית נכנסה השנה לשנתה ה-22. 
עד היום התחנכו בנעל"ה כ-16,000 בני 
נוער בעיקר ממדינות ברית המועצות 
לשעבר. תלמידי נעל"ה לומדים ב-25 
מוסדות חינוך בכל רחבי הארץ ובשלושה 
זרמים: ממלכתי, ממלכתי דתי ומוכר 

שאינו רשמי. 
בצה"ל משרתים כ-600 בוגרי נעל"ה 

ומתוכם כ-100 קצינות וקצינות.

הקונגרס הוסיף אור חנוכה בחיפה
לפעולות הרבות 
והברוכות שעשה 
עבור  הקונגרס 
קהילות בני העדה 
הארץ, התו  בצפון
וווספה חגיגת חנו

כה ברוב פאר והדר 
ביום חג האורים 

השביעי. 
היה זה בחיפה, 

ובירת המחוז הצ
ישראל,  פוני של 
בערבו של יום ג', 
3 לדצמבר, רחבתו 
ואולמו החדיש של 
המרכז לאומנויות 

הבמה ע"ש קריגר התמלאו בקהל רב שבא 
לשמוח ולחגוג. 

היה זה יום חג מיוחד גם למר שֹותא 
צבֶניאשוילי, אומן רב כשרונות ובעל שם, 
שחקן במה וכוריאוגרף נודע, שמלאו לו 

70 שנה. 
לחגוג עם הקהל הרב הגיעו מר גבריאל 
מירילאשוילי —  נשיא הקונגרס, מר אהרון 
אלאשוילי — מנהל הקונגרס, ח"כ אברהם 
מיכאלי, ראש העיר קרית ביאליק אלי 
דוקונסקי, רב העדה של טירת הכרמל 
שמואל פניקאשוילי, אנשי שגרירות גאורגיה 
בישראל  ואורחים נכבדים רבים מערי 

הצפון וממקומות אחרים.
היו העיתונאית מרי אמו  מנחי הערב
שיקאשוילי וד"ר דוד בֹוֶתרָא. לטקס 

והדלקת הנרות מזמינים את גבריאל מי
אלי דוקונו  רילאשוילי, אברהם מיכאלי,

סקי, אהרון אלאשוילי, פאטא יוסבאשוילי. 
הרב שמואל פניקאשוילי מברך ומדליק 
את נר היום השביעי והאחרים מצטרפים 

בהדלקת שאר הנרות. 
הזמר מלחז ספיאשוילי מנעים בשיר. 
לשאת את דברי ברכתו מוזמן נשיא 
הקונגרס גבריאל מירילאשוילי. הוא מתאר 
את חגיגות החנוכה הגדולות שנערכו 
בתביליסי לפני מספר ימים ומספר על 

העצמת הקשרים עם גאורגיה לטובת שני 
העמים. הוא מברך את שותא צבניאשוילי 
במלאות לו 70 שנה, מאחל לו בריאות 
והצלחה בדרכו האומנותית. ומעניק לו, 
בשם הקונגרס, חנוכיית בדולח מפוארת. 

על הבמה מופיעים רקדנים ורקדניות 
צעירים שרבים מהם היו תלמידיו של 

שותא.
ח"כ אברהם מיכאלי מברך את הקהל 
לרגל חג האורים ומדבר על המשמעות 
העצומה של חג ה חנוכה עבור העם היהודי. 
הבמה שוב אומנים — מאיה וֶרדו  על
זֶאּולי ואבושא אתנאלוב עם המוסיקה 
והשירים מהפולקלור העירוני של תביליסי. 
הופעתו של הבלט הלאומי למחול 
הגאורגי בהנהגתו של הכוראוגרף הנודע 
מלחז ציציאשוילי שוב הוכיחה רמתה 

המקצועית הגבוהה של הלהקה.
הקהל נהנה בערב המרשים שערך 
הקונגרס לכבוד בני העדה תושבי הצפון.

בתמונות:
למעלה — מרכז האומנויות ע"ש קריגר.
למטה — על הבמה — מימין:

דוד בותרא, גבריאל מירילאשוילי, 
אברהם מיכאלי, שותא צבניאשוילי, 
אהרון אלאשוילי.
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הקונגרס אירגן חגיגות חנוכה בתביליסי

"הנני עומד על במת בית הכנסת הזה 
וכולי נרגש ונפעם, כי כאן, במקום הזה 
עמדו והתפללו אבותי ואבות אבותי!" 
— אומר בנאומו יו"ר עמית של הקונגרס, 
פרופ' ֶמרַּב סראל, — "ברצוני לכרוע ברך 
לפני חוכמת תלמידי-החכמים של הקהילה, 
אשר לנגד כל רוע העמידו חסד והצליחו 
להציל את רוחו הלאומית של העם. הם 
שמרו את התורה בהוקירם את האימרה 
הגאורגית הנאמנה: "חורבות השינאה 

הוקמו באהבה".
החגיגות מבית הכנסת נמשכו בתיאטרון 

ע"ש רוסתבלי, המלא מפה לפה, שבו כבר 
התכנסו אנשי שגרירויות שונות ואורחים 

שהגיעו מחו"ל לערב הזה.
הערב מתחיל בשיר "אבינו מלכנו". 
המנחה מודיע שהאירוע נערך בחסות 
הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה ולשכת 
המסחר ישראל-גאורגיה. ועוד מכריזים 
שהזמרים הגאורגים ישירו בעברית, ואילו 

הזמרים שהגיעו מישראל — בגאורגית.
ראשון הנואמים הוא נשיא הקונגרס 

גבריאל מירילאשוילי.
בנאום נלהב הוא מודה לעם הגאורגי 
ולממשלתו על קבלת הפנים הלבבית. 
מאחל למר אירקלי גריבאשוילי הצלחה 
במילוי תפקידו לטובת כל העמים החיים 

בגאורגיה. 
הנואם מברך את יורם דורי — יועצו 
האסטרטגי של נשיא המדינה פרס ואת 
ריצ'רד נורלנד — שגריר ארה"ב בתביליסי, 
מודה לסגניו העומדים לצידו בהנהגת 
גיא  ממיסתבלוב,  יוסקה  הקונגרס: 

רוקטלישוילי, שֹותא שללאשוילי, גיא 
אלאשוילי, לנציגיו של הקונגרס היהודי 

העולמי הנוכחים באולם. 
של  דרכו  את  בקצרה  מתאר  הוא 

הקונגרס, מדבר על מטרותיו ואתגריו. 
מר גבריאל מירילאשוילי מספר על 
חלופת הדברים עם ת'ורביורן יאגלנד, 
מנכ"ל מועצת אירופה, שאותו פגש בכנס 
הרבנים בברלין ושמע ממנו שהאנטישמיות 
היא תופעה נפוצה בכל העולם, הוא השיב 
לו שאין הדבר נכון. ודוגמה מובהקת היא 
גאורגיה, שלא היתה ואין בה אנטישמיות.
לבסוף הוא מודה לממשלת גאורגיה 
ולמר בידזינה איבנישוילי, ראש הממשלה 
הקודם, על הכרזת שנת 2014 כשנת יובל 
לציון 2600 שנות אחווה ורעות בין העם 
הגאורגי לעם היהודי. "חג חנוכה שמח!" 
— מסיים גבריאל מירילאשוילי את נאומו. 

לא אחת זכה הנואם במחיאות כפיים 
רמות על דבריו הלבביים. אחריו על הבמה 
מופיעים השגריר יובל פוקס, יו"ר לשכת 

המסחר ישראל-גאורגיה מר איציק משה, 
יו"ר עמית של הקונגרס ג'מלט חוחאשוילי, 

ראש צעירי הקונגרס יצחק אלאשוילי. 
אחר הדלקת הנר מורן מזור שרה את 
"מעוז צור ישועתי", הפיוט המסורתי של 

חנוכה.
בחלק האומנותי שבו השתתפו זמרים 
ואומנים גאורגים וישראלים, מודיעים על 
פטירתו של הזמר אריק איינשטיין והזמר 
שר את שירו הידוע והאהוב של אריק 

"אני ואתה נשנה את העולם".
הערב נחתם בהמנון "התקוה".

לאחר מכן נערכה סעודה כשרה וחגיגית 
שבה העניק מר איציק משה תשורה 
לעשרות הזמרים והרקדנים שהשתתפו 

בערב.
ברכות מעוטרות למזכרת מאת ראש 
הממשלה נתניהו, הרב הראשי לישראל 
הרב דוד לאו ונשיא הקונגרס גבריאל 
מירילאשוילי מסר הקונגרס  לראש ממשלת 
גאורגיה אירקלי גריבאשוילי ולנשיאה 

גיאורגי מרגבלאשוילי. לשר הספורט לבן 
קיפיאני העניקו תבליט של הכותל המערבי 
ולראש ממשלה הקודם בידזינה איבנישוילי 

— תקליטור תמונות מביקורו בישראל.
למחרת ביקרו חברי המשלחת ב"בית 
ישראל" שנפתח ע"י מר איציק משה, 
והמשלחת מסיימת את ביקורה בטקס 
פרידה במסעדה שע"י בית הכנסת הגדול. 

הצלחתו של הביקור עוררה התפעמות 
איזולדהבקרב יהודי תביליסי.

קריחלי

)המשך מעמ' ב'(

גבריאל מירילאשוילי מרב שראלי

שירים וזמירות בבית הכנסת )למעלה(, זמר ומחול בתיאטרון )למטה(

איציק משה

 הזמרת מורן מזור

חלק מחברי המשלחת בתיאטרון רּוסָתֶבלי

הזמר מרב ז'ביטיאשוילי גַבנָצה דָרֶָסליה - מנחת הערב בתיאטרון 



docg hc jdtfjfr schb \jbrlfgb hfhbg 
kzyjrcvbg t[bg tftr\cncvbg, hbgb 

ולפני מספר שבועות עלה אייטם בח
דשות ערוץ 1, ע"י איילה חסון ובו סופר 
על מגרש ספורט מוזנח בפרדס כץ שאף 
וגורם לא לוקח על עצמ את שדרוגו והשו

משתו. במגרש ממוקם מועדון ג'ודו ממנו 
יוצאים אלופי הארץ ואף ממנו יצא הנציג 
הג'ודוקה הבינלאומי אריק זאבי. מאמן 
קבוצת הפועל בבני ברק רמז ממיסטבלוב 
)מאמנו של אריק זאבי( העלה את רצונו 

ושהמגרש הספורט חשוב לפעילות הספו
רט לרווחת התושבים. 

נציגי קק"ל באיטליה צפו בכתבה 
והפנו את תשומת ליבה של הנהלת קק"ל 

םמנהיגי יהודיים מרחו
בסוף  הגיעו  העולם  בי 
כדי  לירושלים,  אוקטובר 
הגואה  באנטישמיות  לדון 
באירופה — זאת במסגרת 

והוועידה השנתית של הקו
העולמי.  היהודי  נגרס 
במלון  נערכה  הוועידה 
מצודת דוד בירושלים, ומי 
היה איש העו  שפתח אותה

נשיא  לאודר,  רון  סקים 
הקונגרס היהודי העולמי. 

הרבים  האורחים  בין 
אלש אדוארדו  ושהגיעו: 

נשיא  כסגן  המשמש  טיין, 
העולמי,  היהודי  הקונגרס 

ועידת רבני אירופה נפתחה בברלין 
בהשתתפות כ-200 מחשובי רבני ודייני 
אירופה, וראשי ארגונים יהודיים מ-30 

על  נות.  מדי
והפרק: האנטי

שמיות ורדיפת 
עולם התורה. 
ו"בליל הבדו

לח, לפני שבעים 
שנים,  וחמש 
החליטה אומה 

ואירופאית אדי
רה ומתורבתת 
מקום  אין  כי 

ויותר לבתי תפי
לה של מיעוט 
כתוצאה  דתי. 
מכך, מעל 600 

בתי כנסת במדינה 
הוצתו והושחתו. זו 

הייתה תחילת המלחמה", כך פתח את 
נאומו נשיא 'ועידת רבני אירופה', הגאון 
רבי פנחס גולדשמידט, בטקס אזכרה 
75 שנה לליל הבדולח שהו  מיוחד לציון
תקיים באתר 'ברוננשטראסה' בברלין. 

הטקס שהתקיים על-ידי 'ועידת רבני 
אירופה', ממשלת גרמניה והקונגרס היהודי 

והעולמי חתם את יומה הראשון של 'ועי
שנפתחה  הכ"ח  אירופה'  רבני  דת 

למי ליהודי גאורגיה מר גבריאל מירלשוילי, 
שגריר איטליה בישראל פרנצ'סקו טלו, 
ח"כ יואל רזבוזוב, כדורסלן העבר טל 
ברודי שאף קלע את הסל הראשון במגרש 
המחודש, יו"ר קק"ל אפי שטנצלר, שליח 
קק"ל באיטליה - רפי עובדיה, ונשיא 
קק"ל איטליה - רפי ששון, ראש עריית 
בני ברק הנבחר הרב חנוך זייברט, ראש 
העיר היוצא הרב אברהם רובינשטיין, 
רמז  הג'ודו  של  האולימפי  מאמן 

נשיא הקורגרס העולמי של יהודי גאורגיה 
גבריאל מירילשוילי נכח

בישיבת ועד הפועל של 
הקונגרס היהודי העולמי

בוועידת רבני אירופה

הקונגרס השתתף בפתיחת
מגרש הספורט בפרדס כץ

בתמונה: גבריאל מירילאשוילי 
ורון לאודר )במרכז( בהפסקת הדיונים

מימין: אלי פכלר וגבריאל מירילאשוילי

משמאל: הרב אברהם רובינשטיין, גבריאל מירילאשוילי, אפי שטנצלר, רפי עובדיה

מימין: רפי עובדיה, גבריאל מירילאשוילי ורפי ששון

ב-10.11.2013, לראשונה מאז ייסודה, על 
אדמת גרמניה. 

גולדשמידט קרא לקהילה  הגר"פ 
האירופית להפיק את לקחי ליל הבדולח 

וולהגן על הזכויות היהודיות ביבשת. "במ
קום שאירופה תלמד את המהגרים את 
ללמוד  עליה  ה'תרבותית",  מורשתה 
ממדינות המזרח התיכון מה קורה כאשר 
אין סובלנות כלפי מיעוטים", אמר הרב 

גולדשמיט. 
הרב גולדשמידט גולל בפני המשתתפים 
והקהילות  רבני  של  רגשותיהם  את 
היהודיות באירופה מאז מלחמת העולם 
שקרה  מה  את  נזכור  "הבה  השניה: 
כשהוחלט לא לאפשר למיעוט להתגורר 

וכאן. האש שהוצתה בליל הבדולח המשי
כה ושרפה חלקים גדולים באירופה, 
והרגה 80 מיליון איש, ביניהם 6 מיליון 
אחינו הקדושים הי"ד. מלחמה זו החלה 

כשגרמניה הנאצית יצאה למלחמה נגד 
היהודים. אחרי המלחמה, החליט חלק 
משארית הפליטה להישאר באירופה, וקיוו 

שיש בה עתיד ליהודים. קהילות נבנו 
מחדש. אנטישימות הוצאה אל מחוץ לחוק, 
והייתה פעמים רבות סמויה או התבטאה 

בצורת אנטי-ציונות". 

את הועידה פתח נשיא הועידה, רב 
וואב"ד מוסקבה, הגאון רבי פנחס גולד

שמידט, שסקר בהרחבה את הסוגיות 
שיעלו על הפרק, כאשר בראשות המושב 
ישב רבה של אוקראינה, סגן נשיא 'ועידת 

רבני אירופה', הגאון רבי יעקב בלייך. 
הועידה מתקיימת זו הפעם הו28 מאז 

ונוסד הארגון והיא מתקיימת מידי כשנ
תיים. בנשיאות "ועידת רבני אירופה" 
עומד רב ואב"ד מוסקבה, הגאון רבי פנחס 
גולדשמידט שליט"א. אורח הכבוד של 
הועידה: הגאון רבי אשר וייס שליט״א 
גאב״ד' דרכי תורה' המלווה את רבני 
הועידה בעצה ובהלכה. במהלך הועידה 
יעביר גאב״ד 'דרכי תורה' לרבנים מספר 
שיעורים הלכתיים ויענה לשאלות רבני 

הקהילות. 

ובערבו של היום הראשון לדיוני הועי
דה התקיים טקס אזכרה מיוחד בשיתוף 

וממשלת גרמניה והקונגרס היהודי העול
מי לציון 57 שנה לליל הבדולח בהשתתפות 
שר הפנים, האנס פטר פרידריך, שהתקיים 
באתר 'ברוננשטראסה', הסמוך לאתר 
התיעוד של חומת ברלין. במהלכה ישמעו 
הרבנים עדות חיה מליל הבדולח. בטקס 

ונשאו דברים: נשיא הועידה, הגר"פ גול
דשמידט. נשיא הצנטראלאט של יהודי 
גרמניה, ונשיא הקונגרס היהודי העולמי 

מר רונלד לאודר. 
בטקס המרגש שמעו המשתתפים עדות 
מכלי ראשון של ניצול שואה, אלי פכלר, 
כיום קשיש כבן 90, שצפה בהיותו נער 

וכיצד מציתים את בית המדרש שבו הת
קיים הטקס. האיש בירך שהחיינו וילד, 
עולה מאוקראינה כבן 8, שר בפני הקהל 
הרב "והיא שעמדה", כאשר הקהל כולו 

מזמר איתו חרישית. 

בועידה השתתפו ראשי ונציגי ארגונים 
ויהודיים רבים ובהם נציגי הארגונים 'מו

רשה עולמי'. 'נר לאלף'. מכון 'עמיאל'. 
המחלקה לתרבות תורנית בגולה של 
הסוכנות היהודית וקרן 'נורוורד' מאנגליה. 
בוועידה נוכח גם נשיא הקורגרס העולמי 

של יהודי גאורגיה גבריאל מירילשוילי.

ללעניין, הנהלת קק" שלוקחת חלק בעיו
צוב תרבות הנופש הפעיל ותרבות הפנאי 
תבישראל, לרבו קידום השטחים הציבוו
ריים באזורים האורבניים, הרימה את 
הכפפה, ובמימון הקהילה באיטליה, עוד 
באותו שבוע הודיעה שקרן קימת לוקחת 

על עצמה את שדרוג המגרש. 
קק"ל חברה לגורמי עיריית בני ברק 
ששכונת פרדס כץ נכללת בתחום שיפוטה 
ויחד קידמו את הפרויקט. עלות שיקום, 
חידוש ושיפוץ מתחם הספורט נאמד על 
סכום של 450 אלף ₪. חלקה של קק"ל 
350 אלף ש"ח והעירייה השתתפה בסכום 
100 אלף ₪ הנותרים. מתחם הספוו  של
רט המשודרג ישמש את ילדי השכונה. 

טקס חנוכת מתחם הספורט התקיים 
בתאריך 03.11.2013, באתר עצמו בפרדס 
וכץ. באירוע השתתפ נשיא הקונגרס העוו

הבנקאים  למשפחת  נצר  ספרא,  שלה 
כגזו  המפורסמת מברזיל, אשר מכהנת

מנכ"ל  זינגר,  ורוברט  הקונגרס  ברית 
בפני הקונו  הקונגרס, שהגיע מארה"ב.

גרס נשאו דברים שורה של שגרירים, 
האוצר  שר  בהם  כנסת,  וחברי  שרים 
בנט,  נפתלי  הכלכלה  שר  לפיד,  יאיר 
המשפטים ציפי לבני, ח"כ אביגו  שרת

שגריר  הרצוג,  בוז'י  ח"כ  ליברמן,  דור 
ארה"ב בישראל דן שפירו, ועוד. 

יו"ר  אז  שהיה  ליברמן,  אביגדור 
ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אמר 
בישיבה, שאפשר להשיג שלום. "פתרון 
הפלסטינים  של  הכלכליות  הבעיות 

יש של  העדיפויות  סדר  בראש  והוא 
ראל", אמר ליברמן.

)המשך מעמ' ב'(

אך בכל זאת בערב זה ציינו והוקירו 
ובמיוחד ארבע אשר בלטו בתרומתם וב

מסירותם באופן יוצאי דופן.
אלה הם: תמי בגדדי, פנינה אברג'יל, 

תמי מור אנג'ל ויובל ארד.
החונכות המיוחדת של תמי בגדדי 

ופנינה אברג'יל מועמדות להצטיינות 
ארצית מטעם פר"ח.

יו"ר עמותת ניהול בירך את מר משה 
ובוטראשוילי על מינוי המכובד — "המ

שנה לראש העיר" ובין תפקידיו הנוספים 

מוסיקה נהדרת ע"י מאיה ורדזאולי ויוזה 
מושיאשוילי שהתנדבו להנעים את הערב 
וגם נגיעות תיאטרון קומיות בניהולו של 
האומן השחקן והבמאי זורי בוטראשוילי.
את הערב סגר אומן הסטנדאפיסט 
שמעון רגב שלא ריחם על הקהל שלא 

הפסיק לצחוק.

הצגת ילדים עבור הילדים 
הקהילה שלנו באשדוד חגגה חנוכה 
להורים וילדים בהצגת ילדים "בטי בם". 
הוזמנו ילדים רבים ומלאו את האולם 
ביוזמה ייחודית של המשנה לראש העיר 
אשדוד מר משה בוטראשוילי שליווה את 
ההצגה והפתיע את ההורים והילדים 
בתום האירוע בסופגניות בכל הטעמים. 

ושי חנוכה לכל ילד וילדה.

כממונה על תיק הספורט בעיר אשדוד. 
שמשה בוטראשוילי מונה ליו"ר וועו  ציין

דת המלגות העירונית.
בערב זה היו טעימות רבות, סופגניות 
בכל הגדלים והטעמים בקבלת הקהל, 

חגיגת הוקרה למצטיינים באשדוד

מימין: מנכ"ל מועצת אירופה תורביניון יאגלנד, 
הרב פנחס גולדשמידט וגבריאל מירילאשוילי

ממיסטבלוב, האלוף האולימפי הג'ודוקה 
תאריק זאבי, נציגי עיריי בני ברק ותושו

בי בני ברק. 
לדברי אפי שטנצלר יו"ר קק"ל: "קק"ל 
היא אומנם ארגון הסביבתי הגדול ביותר 

ובישראל ואחד הגדולים בעולם, אבל אנ
ןחנו גם ארגו חברתי, ואנו פועלים בהרו

בה פרויקטים למען תושבי בני ברק. אני 
ומודה לקק"ל איטליה ולקהילה על נדי

קבותם, ולעיריית בני בר על שיתוף הפו
עולה". 

אלעד, נציג ילדי השכונה וחניכו של 
המאמן רמז הביע בשמם את התרגשותם 
והערכתם על המגרש המחודש הראוי 

ווהיפה: "תודה ליו"ר קק"ל מר אפי שט
נצלר, תודה על זה שאתה עומד בראש 
אירגון מופלא שכזה עם אנשים מופלאים 
שמוכנים לתרום ולעזור בישראל, באיטליה 
וברחבי העולם. אני מאחל לעצמי שאהיה 
אלוף בג'ודו וכמו שאתם הצלחתם לעשות 
את מה שהיה נראה לבלתי אפשרי, גם 
תאני אצליח לעמוד במטרו וביעדים שצו

פויים לי בעתיד". 
שגריר איטליה בישראל פרנצ'סקו טלו: 
"יש פה דוגמה ליוזמה שהייתה צריכה 
אוזן קשבת שלא רק מאזינה אלא גם 
מבצעת, קק"ל הרימה הכפפה והצליחה 
להניע פרויקט כה חשוב ובזמן שיא. אנו 
מודים לקק"ל על התגייסותה ונדיבותה".

יובל ארד תמי מור אנג'לפנינה אברג'ילתמי בגדדי
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אירקלי גריבאשוילי
וגבריאל מירילאשוילי

למעלה: ראש ממשלה אירקלי 
גריבאשוילי מניף את החנוכיה — 

השי שהעניקו המארגנים

האולם מוחה כפיים למצטייני ופעילי ה"פרח"

)המשך בעמ' ד'(

)המשך בעמ' ה'(

)המשך בעמ' ד'(

מנהג נאה הנהיג הקונגרס העולמי של 
יהודי גאורגיה: לחגוג את הדלקת נר 
חנוכה עם קהילת יהודי תביליסי. גם 
השנה ביוזמתו של נשיא הקונגרס גבריאל 
נכבדים רבת  מירילאשוילי, משלחת 
משתתפים הגיעה בבוקר יום רביעי, ערב 
הדלקת הנר הראשון, לבירת גאורגיה. 
שם הצטרפו אליה נכבדי ופעילי הקונגרס 
מארצות שונות. קבלת הפנים היתה חמה 
הן מצדם של המארחים והן מצדו של 

מזג האוויר.
תוכנית הביקור של המשלחת היתה 
רחבה ומגוונת. פגישה רשמית ראשונה 
התקיימה כבר לקראת הצהריים — עם 
מר לֶַבן קיפיאני, השר לענייני ספורט 
וצעירים. בפגישה השתתפו שרת החינוך 

והמדע של גאורגיה גב' תמר סניקידזה, 
השר לבתי הסוהר מר סֹוזַר סּוַּבר, נציגי 
הממשל הגאורגי ג'מלט חּוחאשוילי וָקַחה 
ָּבסיליה. ומצד הקונגרס ישבו הנשיא 
גבריאל מירילאשוילי, המנהל אהרון 
אלאשוילי, בוריס צ'אנלי — יו"ר ועדת 
הספורט של הקונגרס, וגבי מיכאלי — נשיא 
התאחדות הקארטה בישראל. כמו כן נכחו 

אישים נוספים משני הצדדים.
 הנושא העיקרי שבו דנו בפגישה — 
עריכת תוכניות מפורטות בתחום הספורט 
לחגיגות 2600 שנות שכנות ורעות בין 
יהודי גאורגיה לעם הגאורגי. החגיגות 

מתוכננות לאוקטובר 2014. 
לאחר הפגישה חלק מחברי המשלחת 
פנה לבית הספר לתורה )ראה כתבה בעמ' 

ב'(.
בשעה שש בערב בבית הכנסת הגדול 
של תביליסי התקיים טקס רב משתתפים 
להדלקת נר ראשון של חנוכה. בין החוגגים 
היו אורחים רמי מעלה מהממשל: ראש 
ממשלת גאורגיה אירקלי גָריּבאשוילי, שר 
התשתיות ָקָחה ָקלָדזֶה, ח"כ יולי רזבוזוב, 
סגן הנשיא לקונגרס יהודי אירו-אסיה 
אודי בנימיני, יורם דורי — יועץ הנשיא 

פרס ואישים נוספים. 
מברכים על הדלקת הנר, על הנסים, 
על שהחיינו, שרים "מזמור שיר חנוכת 
הבית" ואל הבמה, סמוך להיכל הקודש, 
מזמינים את מר אירקלי גָריּבאשוילי, ראש 
ממשלת גאורגיה החדש, שמדבר על סמליות 
הערב הזה, על העם היהודי, עם נבון וחכם, 
איתן ומוכשר. הוא מעלה על נס את 
האחווה והרֵעות בין יהודי גאורגיה לעם 

הגאורגי. 
הנוכחים באולם פורצים במחיאות 
כפיים ולאורח הנכבד מעניקים שי — 

חנוכייה יקרת ערך. 
את המשתתפים מברך שגריר ישראל 
בתביליסי יובל פוקס. להקת הזמר של 

הילדים שרה שירי חנוכה.

ראש ממשלת גאורגיה בהדלקת נר חנוכה:

לאורם של כל שמונת נרות חגיגת חנוכה והוקרה למצטיינים באשדוד
חנוכה ובסימן אחדות, התכנסה 
הקהילה כולה עם קהל מגוון, רבני 
העדה יחד עם נשיא הקונגרס 

והעולמי ליהודי גיאורגיה מר גב
ריאל מירילאשוילי, המשנה לראש 

והעיר אשדוד ונציג הקהילה ברא
העירונית מר' משה בוטראו  שות

שוילי שכבדו את המעמד יחד עם 
סטודנטים צעירים של עמותת 
ניהו"ל שציינו בערב זה בצורה 
מרגשת "הוקרה לארבע סטודנטים 
מצטיינים" וכמובן יו"ר עמותת 
ניהו"ל מר יהודה נניקאשוילי יחד 

עם חברי העמותה.
מר משה בוטראשוילי הדגיש 
בדבריו את נושא האחדות הודה 
לקהל הרחב שבאולם והבטיח 
התרבות  אירועי  של  הרחבה 
לקהילה במסגרת "מרכז תרבות 
לקהילה יוצאי גיאורגיה" וציין 
שבקרוב יחנך המבנה המושקע 

והחדש של הקהילה.

סניף  פר"ח במשרדי  רכזת 
יהודי  של  העולמי  הקונגרס 
גיאורגיה באשדוד, סנדי צצאשוילי 
שגם הנחתה את הערב הודתה 
לסטודנטים וציינה שמהכרותה 

עימם, כולם בענייה מצטיינים.

אריאל שרון
1928-2014

נאום
באספה המכוננת
של הקונגרס 
22.01.2003

ראש ממשלת ישראל אריאל שרון 
הוזמן לאספה המכוננת של הקונגרס 

העולמי של יהודי גאורגיה ונאם בה. 

האספה נערכה ב-22.01.2003 בבנייני 
האומה בירושלים בנוכחות אלפי צירים 
ואורחים נכבדים רמי מעלה ובה נבחר 
משה מירילאשוילי לנשיא הקונגרס 

פה-אחד. 

לפני נאומו של שרון על המסך הענק 
גהוצ סרט דוקומנטרי על שורשיו הקק

ווקזים של אריאל שרון.

ובנאומ המרגש סיפר על שורשי משק
פחתו בגאורגיה ונשא דברים נלהבים על 
הגבורת של העדה והרים על נס תרומק
הת העצומה לפתיחת שערי הברזל לעק
ליית יהדות ברית המועצות לישראל. 

הנאום מתפרסם כמעט במלואו.

בער טוב לכם. תודה על הסרט שהצו
גתם. באמת גרם לי להתרגשות רבה.

שר המדינה של גרוזיה, מר אבטנדיל 
ג'ורבנדזה.

הרב הראשי לישראל הרב בקשי דורון. 

אהוד אולו  ידידי ראש העיר ירושלים
מרט.

נשיא הקונגרס העולמי של יהדות 
גרוזיה מר מיכאל מירלאשווילי, חכם 
רפאל אלאשווילי הרב הראשי של יהדות 

גרוזיה וחכם משה, כבוד הרבנים. 

משפחת מירלאשווילי, שגריר גרוזיה 
בישראל, ראשי ערים מגרוזיה.

מס' 63ב

הקונגרס העולמי
של יהודי גאורגיה 

מברך
את סגנית יו"ר

וועדת המדע של הקונגרס
דוקט'

 גב' דודו צ'יקבשוילי

על קבלת תפקיד
פרופסור

באוניברסיטת תל-אביב

ומאחל הצלחה בפעילות 

המדעית והחינוכית
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מס' 63

בפתיחת מרכז תרבות לעולי בוכרה הודו
לקונגרס יהודי גאורגיה 

בעצרת הכללית של הקונגרס היהודי האירו-אסיתי

יום יהדות גאורגיה 
באוניברסיטת ברקאילן

ראש ממשלת גאורגיה היה בביקור רשמי בישראל
בתאריך 27/1/2014 ראש ממשלת 
הגיע  גריבאשוילי  אירקלי  גאורגיה, 

ולבקור רשמי בישראל יחד עם משל
וחת ממשלתית: שר החוץ, שר הכלכ

לה ופיתוח ושר החקלאות. 
וראש ממשלת גאורגיה שהה ביש

המערבי,  בכותל  ביקר  יומיים,  רא 
ישראלים.  עסקים  אנשי  עם  נפגש 
)קק"ל(  לישראל  קיימת  בקרן  ביקר 
והשתתף בנטיעות עץ. בביקורו ב"יד 

ב-16-18 בפברואר בירושלים נערכה עצרת הכללית 
של הקונגרס היהודי האירו-אסייתי. בעצרת נכחו מעל 

70 נציגים מ 16- מדינות 
גולת הכותרת העיקרית של עצרת הכללית היתה 
האירו- היהודי  הקונגרס  חדש  נשיא  של  בחירתו 
ואסייתי. בתפקיד זה, נבחר פה אחד איש עסקים ופי

לנתרופ, יוליוס מיינל. 
נבחרו  גאורגיה  יהודי  מקהילת  העצרת  במהלך 

ולכהונה נוספת סגני נשיא קונגרס אירו-אסייתי: מי
וכאל מירילאשוילי, גבריאל מירילאשוילי ומרב אלא
ושוילי. סגן נשיא וחברי חבר נאמנים: מיכאל מירילא

שוילי, גבריאל מירילאשוילי ומרב אלאשוילי.
דוד  הכללית:  בעצרת  שאושרו  חדשים  חברים 
גאורגיה,  יהודי  של  העולמי  הקונגרס  כנציג  באאזוב 
בוריס טטרואשוילי כנציג הקהילה היהודית בגאורגיה. 
העולמי  היהודי  הקונגרס  מנכ"ל  מימין:  בתמונה 
אירו-אסייתי  היהודי  הקונגרס  נשיא  זינגר,  רוברט 
יהודי  של  העולמי  הקונגרס  ונשיא  יוליוס מיינל 

גאורגיה גבריאל מירילאשוילי.

יום עיון לקהילת יהודי גאורגיה התקיים 
)2.3.2014( באוניברסיטת בר ואילן, בחסות 
מרכז דהאן לחקר מורשת יהדות ספרד 

וקהילות ישראל במזרח. 
את הכנס פתח יו"ר ועדת ההיגוי של 
מרכז דהאן, ח”כ ד”ר שמעון אוחיון. הוא 
שיבח את מארגני הכנס וסיפר על מאבקם 
של יהודי גאורגיה לעלות לישראל לאורך 
השנים: "כבר ב-1914 היו בארץ 500 עולים 
מגאורגיה שהתגוררו בירושלים, בשכונה 
שזכתה לשם הגורג'ים. בו1916 החליטו 

ולספור את שמונה הקהילות הגדולות בי
רושלים, בניהם את קהילת הגאורגים. 

"גם כאשר מצבם של היהודים הגאורגים 
והיה קשה והם זכו ליחס נוקשה מהשלטו

נות הסובייטים, הם לא נשברו. ב-1969 הם 
מחליטים לפנות לוועדה לזכויות האדם 
באו"ם שתפעל להתיר את עלייתם לישראל. 
המאבק שלהם ריגש רבים ועמד בראש 

והמאבק של ממשלת גולדה מאיר מול הסו
בייטים. המאבק הצליח כך שבשנת 1993 
מספר היהודים שהתגוררו בגאורגיה עמד 

על 14,000 אלף בלבד". 
חיים  פרופ’  רקטור האוניברסיטה, 
טייטלבאום, ציין את פעילות מרכז דהאן 
ומנה מספר ימי עיון שערך המרכז לקהילות 

התפוצה. 
יו"ר הוועדה הציבורית של מרכז דהאן, 
אל”מ במיל', עו”ד רמי בובליל: "הקהילה 
הגאורגית היא קהילה יהודית עתיקת יומין. 
יש האומרים כי ראשיתה היא מרכז ימי 
חורבן בית המקדש הראשון. מאות שנים 

נפתח  גת  בקרית  בפברואר  ב-27 
ומרכז התרבות של יוצאי בוכרה ביש

ביום  החגיגית  הפתיחה  את  ראל. 
ווהופעות הפולקלור בערב כיבדו בנו

הבוכרית  העדה  העיר  ראשי  כחותם 
שגריר  והעדה,  העיר  רבני  בישראל, 
אשנוב  אויבק  בישרל  אוזבקיסטן 

ואישי ציבור רבים מעדות אחרות.
המארגנים וראשי העדה הבוכרית 
יהודי  של  הקונגס  לנשיא  הודו 
על  מירילאשוילי  גבריאל  גאורגיה 

והתמיכה המתמדת ליוצאי חבר הע
מים ולעזרה באירגון אירועים שונים 

של עולים ממרכז אסיה.

בתמונה: הענקת תעודת כבוד 
לנשיא הקונגרס

ברכת שר החינוך, הרב שי פירון
בפרוש חג הפסח לציון עשור לקונגרס העולמי ליהודי גאורגיה

שלכם 

גבריאל מירילאשוילי

ברכת נשיא הקונגרס
ידידיי היקרים!

יהודי גאורגיה אלה שחזרו לארץ אבות אבותינו ואלה שעדיין 
מתגוררים בתפוצות הגולה!

שמח אני לברך אתכם עם בו חג הפסח, החג הגדול של עמנו. הנה עברו 
אלפי שנים ועמנו בכל מקום בעולם, באשר הם, מתכוננים לקראת החג 
הזה ומקבלים אותו בשמחה רבה, כחג גאולה מעבדות בת ארבע מאות 

שנים של מצרים, נס וסמל לזכרון יצירת עם בן-חורין. 

"והגדת לבנך..." — זה היעוד העיקרי ולב המטרה לעריכת שלחן הסדר 
וקריאת ההגדה הנפלאה בבתינו בערב כניסתו של החג.

היה הנס הגדול 2600 שנות של עדתנו והשם יתברך בחר את הדור שלנו 
מבין אלפי דורות ואנו, שחזרנו מגאורגיה לארץ מולדתנו כבר עשרות 
שנים מודים ומתוודים לפני מגננו על החסד והנס שזיכה בהם אותנו.

מי יתן, ותשתמר המסורת המפוארת של עדתנו לעריכת שלחן הסדר 
למען קריאת הגדת החג וזכרון הנס בכל משפחותיכם.

חג פסח שמח!

מכובדי!
בפרוש חג הפסח אני שמח לברך את הקונגרס העולמי של יהודי 

גאורגיה לציון עשור לפעילותו.

והמ השורשיות  היהודיות  מהקהילות  היא  גאורגיה  קיהדות 
מסורת  פי  ועל  יומין  עתיקת  קהילה  ישראל.  בקהלות  פוארות 
יהודה  בממלכת  היהודים  צאצאיי  הם  בניה  גאורגיה,  יהדות 

שהוגלו על-ידי נבוכדנאצר.

בישראל,  והחברתיים  הכלכליים  בחיי  השתלבו  גאורגיה  יהודי 
אך יחד עם זאת, שמרו על מורשתם העתיקה ומנגהי אבותהם,

הציווי  הפסח  חג  של  במרכזו   — ההוא"...  ביום  לבנך  "והגדת 
להעביר מדור לדור את סיפור יציאת מצרים.

המורשת שלנו מאחדת אותנו. אם נדע להנחיל לדורות הבאים 
את מורשתנו, סיפור עמנו, נבטיח את עתידנו לדודרות דורות.

קבלו נא ברכתי לכם ולבני משפחותיכם לחג חרות שמח.

     שלכם
הרב שי פירון

לקורבנות  הציון  על  זר  הניח  ושם" 
המדינה,  נשיא  עם  ניפגש  הוא  השואה. 

ושמעון פרס, ראש הממשלה בנימין נת
ניהו, שר החוץ אביגדור ליברמן ועם שר 

הפנים גדעון סער. 
והשר סער הביע הערכה גדולה לגרי

באשוילי על ביטול הסכם האשרות בין 
גאורגיה לאיראן. 

נשיא המדינה, שמעון פרס: אני שמח 
לראות אותך כאן בישראל, ראש ממשלה 

ולאחר מכן, מרקו פולו ביקר בגאורגיה וסי
פר כי יהודים יושבים שם, אך מספרם אינו 

רב". 
רו"ח שבתאי בירן הדגיש כי העליה 
מגאורגיה הייתה ציונית ולא כלכלית: הייתה 
זו קהילה מבוססת שנשמעה לראשי הקהילה 
והחליטה לעלות לארץ מתוך אהבת ישראל.
ודר' ראובן אנוך בהרצאתו התייחס לנ

קודות מחלוקת מתולדות העתיקה של 
ויהדות גאורגיה והביע ספקות אם ההסטו

ריה של העדה היא בת 2600 שנים כפי 
שטוענים.

מר אלי הראל סיפר סיפור מסירת מכתב 
18 המשפחות לשגריר הולנד במוסקבה. איך 
אבא שלו, שבתאי אלאשוילי ז"ל עקב את 
אנשי הביטחון של בריה"מ, "המגינים" על 
השגרירות והצליח להגיע לשגריר עצמו. 
המכתב היה מיועד לוועדת זכויות האדם 
של האו"מ ובו קריאה מפורשת, לעזור ליהודי 

גאורגיה לעלות לישראל.
הרצאתה של דר' לילי מגל הוקדשה 
ל"מחזור החיים" של יהודי גאורגיה, לרבו

גוניות שאיפיינו מנהגים שלהם.
פרופ' דודו צ'יקבאשוילי ציינה השיגם 
של מדעני בני העדה במדע ובטכנולוגיה 

בענפים שונים ורבים.
ד"ר ראובן קג'ילוטי, שחקר לחני תפילה 
ופיוטים בתפילות יהודי גאורגיה, הנחה את 
הקטעים המוסקליים של הניגונים בביצועו 

של חכם סימון אלישקאשוילי.
באירגון הערב השתתף גם הקונגרס 

העולמי של יהודי גאורגיה.

אירקלי גריבאשוילי וחבר פמלייתו עם המארחים במלון "המלך דוד"

לנו  יקרה  שהיא  מדינה   - גיאורגיה 
מאוד. אנחנו חוגגים 2600 שנים של 
ידידות. זה נהדר לראות את גיאורגיה 

חוזרת לעצמה, ונמצאת במיטבה. 
לפני חזרתו לגאורגיה מר אירקלי 
גריבאשוילי נפגש עם יהודי גאורגיה 
"המלך  במלון  לכבודו  חגיגי  בערב 

דוד" בירושלים.


