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{e7 rAndU nx{A ÚØn[UÐ ÑncUÐ Ð|w e«
ÙnHúÐí pxPUÐ nhRÐ}`!Ð : [CÐ ï£nfUÐ
pd+ ºàn=}Un= phiniüÐ êd_UÐí ÑÐØùÐ phdc= nb=nH
ÓÐ¦n7í ÓønbYí Ô= N= ºÞ[fUÐ Y
1980 fH N= nY Ò{eCÐ phfY~UÐ ÒGaUÐ éĆB ÓPi
ÓnxÚí{UÐí phL5!Ð ocUÐ Y Ø{L : º2008í
5hR UkCÐ eLí .@ÚnBí Ñ}`CÐ BÐØ peöcCÐ
q_Hí ngA}J UÐ phed_UÐ ÓnhUncIüÐí hÐCÐ oA ngahf[>í ngh>}> DL {_=
phUeI ÒÚÉ ê{bU º Jnb>í Ync> ºênSÌ p?Ć? OÎ 5bY ÑncUÐ ÊnR ºng!n_C
pÉnB º-}_UÐ 3n_UÐí Ñ}`CÐ : px"Ð Ò}wn^dU ph]hUÐ pxÍ}UÐ L {_UÐ T Ò{h_=
.Ee_UÐ nxn\Sí pfx{Cn= ngfY [x nY

, ÞnIúÐ NxĆY de> UÐ ÒEcUÐ pQ}UÐ ÑncUÐ ëÐfL xí
UÐ x}cUÐ h_UÐ æí}Kí `ZUÐí cCÐ DL é["Ð : ºë{CÐ DL nxfH ëbR{x
Ñf!Ð éíØ ngR}L UÐ pLÚnCÐ ÓøUÐ o= ºænxÚúÐ : ngCn_Y IĆ> ÓÌ{=
ph_I pxnc= ÑncUÐ pY{bY éĆgHÐ OÎ UkCn= Ð{A nY Ð|w _Uí .êXX ë}bUÐ éĆB
nhUHÐ x|UÐ ïbUÐ ÑÐ|iøÐí p7n!Ð pQ}UÐ DL {gZ> ºphHnaUÐ ànHíúÐ : pUíÐ{Y
nõCó ºÜnR pfx{C >ÚnxÛ {fL [ÜnR ÛÐAj= pUn@ pb]fY Y Ú{fY] Nhd!Ð {AÌ DL
.pxØnY Ò}Ríí ïØn[SÐ ànZií phiÐ}eL pRnT Y fxnL

ÊnfHn= ºphi}aUÐ p`dUn= ÒÚ}ö ô 7 pUnbY xPL Y ÒÚnIüÐ qadH 5T ÑncUÐ ëcx
phexØnTúÐ : 1988 pfH UkCÐ Y {S ºpx~hdiüÐ p`dUn= ì}x}Ļ î}@ {AÐí énbY
Ü}eCÐ rAnUÐí E#Ð âeCÐ Ð|4 ê {S {Sí .]H= êd_UÐí ÑÐØU phcx}YúÐ
pY{bY bLÌ º(Félix Damette) qhYØ chdR ÑÐGUÐ ØÐ{LÎí ph=Ún`CÐ ëíkZUÐ :
ÑncUÐ i UkCÐ xö Ù ºî}BÌ pg@ Yí .paÉ N?ĆUÐ ÓÛín@ UkCÐ }x}Ļ Y
ºN/n= ngbLÌ ºÑ}`CÐ : ë{edU ¶ÚnUÐ Ú]UÐ L ph=}_UÐ p`dUn= pegY pÉĆ=
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nYÌ .px"Ð phefUÐ nxn\S : [CÐ ºMnR [fY Ü{fgCÐ 5gfY OíúÐ Ú} Aó
ëíkI : [CÐ (Grigori Lazarev) ďxÚÐÛø ïÚĭx}Ĭ db= ÓÊnR ºphinUÐ
.ìEQí Ñ}`Cn= ïí}bUÐ énCÐ

px"Ð phUncI³U pdYncYí pbhSØ pAU ºÑncUÐ Y éíúÐ bUÐ : UkCÐ ê ö{S
: x}Un= pfx{CÐ ÓĆÉ L rx{"n= ngdgHnR ºrUnUÐ 3n_Un= ex ënT nY ëÐ{d= :
ÓønAí ÕÙ5i Y nSĆ]iÐ ÓnSĆ_UÐ ì|w hf[> øín7 ºphHnhUÐ p]dUn= ngSĆL
fH N= nY Ò{eCÐ ÒGaUÐ éĆB ~h/ ï|UÐ ïØecUÐ ÕÙefUnT ºnhfYÛí nhUn6 pfxnY
én`IĆU ænxÚúÐ ÑÉ ggh@>í n¹ncH Y ÒbUn= ë{CÐ ãÐ}Rl= 1978í 1975
ên^fUÐ hH>í pxb> OÎ UÙ Y hbfUÐ DL _H ï|UÐ ©Ð}xüÐ ÕÙefUÐ íÌ ºpAĆaUn=
ì|4 d=nbY {_= UkCÐ dBí .n¹ncH Y ngQÐ}RÎí ænxÚúÐ Eba> FL ï"Ð
ºï"Ð énedU h_> Y Q}UÐ DL pÉnB phYnfx{= ïí}bUÐ énCÐ ~h/ OÎ ºÕÙ5fUÐ
cUÐ pdcZY nw{_= rAnUÐ éínf>í .pdbYí pÉnB pHnh= ìØÐ}RÎ Ñ@í <nUn=í
ÚíØ nY ºphhýÚ pxA phUncIÎ nwÚnLn= sY{fCÐ EQ cUÐ íÌ ha[UÐ
Ð|w Y î}BÌ p]7 : øín7í
ô ºn*ÚnHÐ íÌ px"Ð ÓnnaiøÐ ÊÐAÐ : ØÐ{LüÐ
EQ pxÚ]UÐ hYnfxØí .nHkY hHUÐ SnhH : cUÐ Y âfUÐ Ð|w í bUÐ
énedU çÐGBÐí phiinS paUn8 Y ©inbUÐ EQ Ee_UÐ OÎ Ò}^fUÐ U|= ÐE`Y ºp=nUÐ
.Ee_UÐ : cUÐ L Ón]dUÐ ~_U ph_hJ phi OÎ ºNxí}bUÐ S Y ï"Ð
Ee_UÐ : qecĻ UÐ Ón\SnfUÐ L ZcdU UÙ }?Î DL UkCÐ biÐ ?
.ïWUÐ xÚØÎ phdBÐ{UÐ }xÛí pdA}Y OÎ JhU ¢i}aUÐ ên_UÐ hbCÐ {gL Y -}`CÐ
n) B{UÐ : ÐWbY ºpbh_UÐ ë{CÐ piÌ DL JhU RnA ºpx5"Ð pdA}Y éĆR
Ò{x{@ ph=íÚíÌ ë{Y ÊnZiÎ =nbY ºÑPdU yUn[UÐ ÊnCÐí Ên=}gcUn= {xí~UÐí Eg]UÐ DL
ÜnRí Ò}]hfbUÐ ÓønA Y ëjZUÐ w 5T ºn) pd[Y ëc> ëÌ ëíØ nwÚÐ= px{Aí
L JhU hAÚ Ø}e= fL @ÐGUÐ [A nY wí .àn=}UÐí TÐ}Yí ÜnfcYí
ÊnhAúÐ pfTnH Ynf= Ó~h/ {bR ºéĆbHøÐ {_= nY pdA}Y L nYÌ .1925 pfH Ñ}`CÐ
TnY ÊnfU phÚÌ b= ÊnfSÐ L ]HUÐ Ónb]UÐ Y p_HÐí ÓnþR ~Lí ºphha[UÐ
>Ð çnhH : ºpxUn= pRÉCÐ phiinbUÐ EQ ÓÐÊ~UÐ U|U phi ÓÚ]R ºn4
pbh_UÐ ë{CÐ qR}L =nbCÐ :í .ï"Ð efUÐ : cUÐ L phHnhUÐ p]dUÐ ~_=
_= Ð{A n, ºpfx{CÐ ØÐ{LÎ ëíØ énA nY wí ºn¹ncH Ø{L : naLn\> ÜnR pfx{eT
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ºpbh_UÐ ë{edU pfUn= cihUnT ºï"Ð ØÐ{LüÐ : B{dU Nh@Ún#Ð NdLnaUÐ
.yha[UÐ cU pfUn= <í{UÐ fUÐí

º-}_UÐ 3n_UÐ : px"Ð ÓnHnhdU Ò~heCÐ Ó5UÐ UkCÐ Ø {A ºî}BÌ pg@ Yí
Ón=ÙnU ngL\Bí ºpYn_UÐ æí}^dU Ò{x{ZUÐ nghHnAí nwÚÐ}bHÐ ê{L Ð{TkY
Ò}4Ð : ëQÐ}UÐ ëxí}bUÐí ºpx"Ð ]HUÐ Ónb]UÐ w NhHnHÌ NdLnR p?Ć?
pfx{CÐ qUR .ëncUÐí ên_UÐ UÐ : cUÐ : pQÐ}UÐ pUí{UÐí ºpfx{CÐ ÑÉ
ºçÐ}_dU pfUn= ëjZUÐ w 5T ºp]dUÐ ÓÐíØÌ Y ÒÐØÌ OÎ phefdU pdhHí Y U|=
ÊÐAÐ OÎ ºëncHüÐ sYÐ}= FL ï"Ð ên^fUÐ hH> pHnhH éĆB Y É> ï|UÐ
î{Y L éÍndU nw{_= UkCÐ biÐí .ænxÚúÐ : ph_hZUÐ pÚn_CÐí pxØ}cUÐ oUn]CÐ
ai ëùÐ : oh> ÓnAĆÉÎ énBØÎ DL êXXI ë}bUÐ éĆB ph=}`CÐ ofUÐ ÒÚ{S
oZ= UkCÐ cx 3í .phJÐ}bex{UÐ Ónd]Yí Yn\UÐí Øn[SøÐ ÓnxÚíU
L nw~L L ZTí ºphUíkCÐ eCÐ : pfehgCÐ Ónb]UÐ 1
ö = ºpUí{UÐ ~L
.phfJUÐ pd[CÐ ÊoL eU pÉn#Ð ng"n[Y Ûín> ºÒEö ó Yô ÓnbJ OÎ éUÐ
çnwÚüÐ” w Ñ}`CÐ zxÚnU pfUn= nxS nYgaY çnhUÐ Ð|w : ï£nfUÐ {e7 ÕÚ{xô í
L ë~CÐ ~Lí ºMbUÐ ÚÐ}bHøÐ ê{L nª ĽnCÐ : NdYnL ÊnbUÐ L s>nfUÐ “º-ÐGUÐ
Y 1415 pfH pH éĆAn= ÐÊ{= @Ún#Ð `\UÐ OÎ pRnÎ ºØÐ}RúÐ : nCÐ cUÐ
nY wí ºêXIX ë}bUÐ éĆB ngLÐiÌ Z= ph=ÚíúÐ à`\UÐ OÎ øÉí én`>FUÐ S
phRnT ph=Ð}> p]dH ë5\U pYÛĆUÐ ýnHUÐ Y ë~CÐ Ø}@í
ö ºÑÐGdU 5ýÐØ Ð{x{* cI
î}BúÐ w q> {bR ºpx5"Ð pdA}Y Þ[= nYÌ .pxØn[SøÐ phefUÐ àí d#
DL Ñ}`CÐ é[=í .phdBÐ{UÐ ÓÐ}>Un= Ò}CÐ ì|w >}Y {x{@ -Ð}> çnwÚÎ :
phdBÐ{UÐ ÒÚÐÛí qYnS nY{_= ºphL5@øÐ pUjCÐ Y ph=ÐGUÐ pUjCÐ q6{iÐ ºéĆbHøÐ
U|= pd\aYô ºpx}c_UÐí phi{CÐ Ónh[ZUÐ Y pi DL ën]hHøÐ ĽÐÚÌ xÛ=
.phefUÐ DL -ÐGUÐ cUÐ
pd[CÐ nxn\bUÐ Y î}BÌ pLe6 ºÑncUÐ Y ©nUÐ bUÐ : UkCÐ éínf>í
“eH}UÐ” eHÐ Snfx ï|UÐ Ñ}`CÐ : ïUÐ Ee_UnT ºpRnbUÐí eCÐí Ee_Un=
ê{_U ºngbRÐe=í p]dUÐ NLÌ ênYÌ ºÚngfUÐ pÐí : phiĆL x gR ºbhbA Y
ÒET ÓnY{B ê ö{S cUÐ Y âfUÐ Ð|w ëÌ 5T .Rnbxü phfUÐ íÌ ýnHUÐ DL nw}R>
îØÌ nY wí .]HUÐ Ónb]UÐ Y pegY yýÐPU cUÐ ìER> éĆB Y ºpUí{dU
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x ºÊnfUÐ S phUÐ fUÐ pYnSÎ é{R ºEe_dU pHc_Y ÒÚíEH OÎ UkCÐ oA
º[UÐ æWUÐí Ên=}gcUÐí ÊnCn= Ò{x{!Ð TnCÐ Éí DL e_xô ? ºøíÌ ÊnfUÐ
ºphin? pg@ Yí .Ee_UÐ ýn?íí ï"Ð h^fUÐ L phLPUÐ â~i : o> ï|UÐ }YúÐ
ÊnfdU p[[CÐ ßÚún= pd[CÐ nwØn_=Ì T : px"Ð pYÛún= ex nY UkCÐ sUnL
ØÐ{LüÐ paLn\Y ëÌ Ð{TkY .nghR h_UÐí pfx{CÐ / pbx}Jí E={UÐí phUÐ ÓnhfUÐí
ngeSna> : qªnH nY Ú{b= pYÛúÐ Ļ 3 pfx{CÐ E={> dHô Ò~T}Yí phfYúÐ æÐ{wúÐ ïÙ
ºUÐ w î}BÌ ph\S p!n_C nw{_= ï£nfUÐ {e7 rAnUÐ biÐí .ngYÐ{HÐí
SĆL p_hJí ºçPCÐí Ñ}`CÐ N= >nfxn>í ºìÚgK àí í ºyd][CÐ pUøØ ÐÛFY
OÎ Ê5iøÐ Ø}6 Y énbiøÐ Hí
ô ºphYĆHüÐ ph=}_UÐ ë{CÐ Ú]> : ìÚíØí ºp]dUn=
p=}UÐ Ø5LÐ ÒÚí¦ DL çnhUÐ Ð|w : ngfY ºpfJÐCn= Ú_ZUÐ OÎ ï"Ð HUÐ
.phf@úÐ ÕÙ5fUÐ ØÐEHÐ é{= ºpx"Ð pfJÐCÐ hHj> phdeL : phYĆHüÐ px"Ð
Ên\aT {CÐ Y nSĆ]iÐ ºfx{UÐ SnhH : ï"Ð Ô{"Ð UkCÐ ó ÷ Yó EBúÐ :í
p]ddU pfUn= ~heY ënw}Tí ºphYĆHüÐ Ón_eCn= px"Ð Ònh"Ð : ï~T}Y
.wÐ}UÐ Y~UÐ : phHnhUÐ
NebUÐ : ì}TÙ H nC pdec>í pe> pþhw : ÊnR ºÑncUÐ Y rUnUÐ bUÐ nYÌ
éncIÌ Y cZT ØÐ{f> pAÐí : Ú[bUÐ L rx{"n= UkCÐ dgHÐ {Sí .NUíúÐ
pUí{UÐí ëncUÐ _R ØíØ}Uí ºnghdL pýÚn]UÐ ÓødU ngfY º-}`CÐ Ñf!Ð : cUÐ
ÒÚÉ |ií ºpxÚíUÐ RÐ}Cn= nw~hgT ºéÐí~UÐ Y ngx5" pfceCÐ éd"Ðí ºnwÊÐÛÎ
Ún?Ì ºî}BÌ pg@ Yí .Ú[bUÐ x~i SU ÓnAÐUÐ pxn1í ºn) pb[dCÐ }baUÐ
yUn[U px"Ð ngfTnH ngfL qdĺ UÐ ph¶ÚnUÐ ~TÐ}CÐ hwj> ÒØnLÎ pUjY rAnUÐ
ì|w pLni Y {"Ð OÎ ph\aCÐ ýÐ_UÐ _= L naInT ºÒ}@ngCÐ pxí}bUÐ pfTnUÐ
pRncUÐí ºpbh_UÐ px"Ð piúÐ BÐØ ïØnCÐ ÔÐGdU [aY Ø}@ Ñnh`T ºphde_UÐ
ofUÐ Ø+ OÎ pRnün= ºphUnCÐí pxÚnb_UÐí phfbUÐ ÓnwÐ}TüÐí ºp_a>}CÐ phincUÐ
pfTnUÐ ÊÐ{=Î ê{Lí º~TÐ}CÐ ì|w ÙnbiÎ : êngH³U ì}TÙ x 5= ngYnhS ê{Lí px"Ð
.pbh_UÐ ë{Cn= àn>ÚÐ ïÌ pxí}bUÐ

ºÜnR pfx{e= pdýnUÐí pd[UÐ ÓnxnafUÐ E={> ÓnhUË UkCÐ > ºUÙ L Ć\Rí
: Ð{TkY ºnwĆ> nYí pxÚ5_HøÐ pdA}CÐí Ú5_HøÐ S nY ÒGR N= ÒØn_UnT niÚnbY
à5iúÐ éĻí ºphincUÐ pRncUÐ âna>ÚÐ o= ÓnxnafUÐ ÒÚ]B {xÐ~> DL Ø{[UÐ Ð|w
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ÒØnLÎ âíPY Ê{= OÎ ai ëùÐ : nhLÐØ ºpex{bUÐ E={UÐ Ónhf= ¡Ć>í ºphTĆgHøÐ
picCô Ð Þ[fUÐ Y }BË i :í .ÓnxnafUÐ Y dUÐí ÕniüÐ : cUn= hwjUÐ
nwÚnLn= pbh_UÐ ÜnR pfx{Y hwj> ÒØnLÎ ph\S Ö}]U ï£nfUÐ {e7 ØnL ºbUÐ Ð|4
éĆ`HÐí énCÐ h^f> îY DL nghÉ[= ~he> ºpbx}L ph=}`Y Ò¦nA
hS{UÐ ÉUÐ Y d]inR .©Ð}e_UÐí :nbUÐ ÔÚüÐí px"Ð ÓnHkCÐí ºHUÐ
S ï{hdbUÐ ï"Ð énCÐ h^f> : pecCÐ ÓnhUùÐí pfx{CÐ én`IÐ ÓnY~hinchC
n4n+Î ceCÐí ºn*n\Snf= Ò~heCÐ pxÚ5_HøÐ pdA}CÐ OÎ UÙ {_= [hU ºÚ5_HøÐ
îCÐ DL xUÐ éUÐ =nbY pbh_UÐ pfx{CÐ BÐØ fCÐ ÚnJ³U fUÐ Øe!Ð :
{bR ºéĆbHøÐ {_= nY pdA}C pfUn= nYÌ .:nbUÐí _eCÐí ïØn[SøÐí ahKUÐ
ï{hdbUÐ cUÐ phf= ca>í Ò{xÐ~CÐ pxí}bUÐ Ò}4Ð phi pfx{CÐ pYÛÌ e_= qe>Ð
ºhSÐ}_UÐ Y pLe6 o= g@ÐY : pUí{UÐ qdZR nY wí ºpxUÐ ÓÐÊ~UÐ {xÐ~>í
ºï"Ð h]UÐ îY DL ÓÐÚ[UÐ æĆBÐí ºÓÐÚÐ}bUÐ ÙnĺÐ : }BjUnT
.hwjUÐ ÒØnLÎ âíPY x/ : phUí{UÐ ÓnHkCÐí pUí{UÐ Úí{= hCÐ dô UÐí

phýnCÐ pUjCÐ UkCÐ éínf> ºfwÐ}UÐ {_ô UÐ ÓÐÙ px"Ð nxn\bUÐ oin@ OÎí
: nfh_Y ºÊnCÐ éA âÐ~fUn= ngfY [x nY pÉnB º¶ÚnUÐ nw{_= : ÜnR pfx{e=
ph¶ÚnUÐ N=ÚnbCÐ N= n@ÛnYí ºÒ nCÐ EQí Ò nCÐ ph¶ÚnUÐ ÚØn[CÐ de= UÙ
p]>}CÐ ýn?UÐ p_hJ Y çĆ]iøÐ phincYÎ DL Ø{[UÐ Ð|w : Ð{TkY ºphRÐ}`!Ðí
NdLnaUÐ Ø{_>í ºngfY âÐ~i T A ngd]x UÐ Ò{CÐí ºnwÚÐ}c>í ºÊnCÐ éA ÓnLÐ~fUn=
ºUÙ D>í .ï"Ð eedU phHnhUÐí phL5@øÐ yYĆCÐ {x{U ºnghR NdB{CÐ
ºnh@Ux{x³U Ênhe_UÐ Óninw}dU p_n#Ð pfx{CÐ pHnhH éA px~hdiüÐ p`dUn= i
: ïØecUÐ ÕÙefdU pfUn= ëjZUÐ w 5T ºëncUÐ bY DL UÙ ÓnHnc_iÐí
UkCÐ ê{S ºên#Ð :í .wÐ}UÐ qSUÐ : ïÚUÐ ÕÙefUÐí ºĽnCÐ ë}bUÐ Ónhfh_H
Ón>ínaUÐ nfhY ºn4ĆbHÐ |fY ÑÚn`CÐ ëÐ{d= : pxg!Ðí pg!Ð pUjC phhT}> pxÍÚ
_ Y ÒEBúÐ ì|w æĺ L naInTí ºpUíØ cU fJUÐ ÑÐGUÐ DL pfehgCÐ
.px~T}YĆUÐ pHnhH ÚnJÎ : pxg@ dH ÊZi <nUn=í px~T}CÐ ng]dH
nwÚ7 ºph=}_UÐ p`dUn= ÒÚ}7ô pÉĆ= =nT ï£nfUÐ {e7 rAnUÐ ¹Ì {Sí
wnH ºp]dUÐ ÓninwÚí E={UÐ phLi N= Ñ}`CÐ : pfx{edU ¶ÚnUÐ Ú]UÐ hý}UÐ
.¶ÚnUÐ rdU ph=}`CÐ ph_edU ÒPL pHØnUÐ phfJUÐ ênxúÐ : 2008 pfH n)
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dB Ñ}`CÐ : pfx{CÐ ïÚÐ> ÊÐÚí pfYncUÐ ÑnHúÐ L ZcUÐ n4ĆB Y éínAí
ØTÚ : B{> ngd_@í nwÚ]> qSnLÌ UÐ YÐ_UÐí ºpxíÐ~UÐí pdhbUÐí ë~CÐ
p_hJ : eCÐ ºïØn[SøÐ Yn_UÐ :nª NdYnL DL ÑnUÐ Ð|w : Ð~T}Y ºïÚn\A
ph=ÚíúÐ Ón@fCÐ pRnfYí ºïg!Ð ïÚnUÐ éØnUÐ pxØí{7í ºpxíÐ}[UÐ ÒÚnUÐ
:Ð}Qex{UÐ Ú]dU Ò~heCÐ ýn]bUÐí ºpx"Ð æ}"Ð Ón@fC êXIX ë}bUÐ éĆB
L pfx{CÐ ~L : UÐ~BÐ ceCÐ ºL5@øÐ Yn_UÐ ? .L5@øÐí ïØn[SøÐí
îY DL Eh`UÐ ÔÐ{AÎí ºE={UÐ : p]dUÐ pTÚnZC pdwkY pxA pifhT hcZ>
. eCÐ Ú]>í px"Ð ÓnHkCÐ

OÎ ÑncUÐ Ð|w éĆB Y É> {S ï£nfUÐ {e7 rAnUÐ ëÌ ébUÐ cex ºnYnB
ÓøUÐ Ea>í ºngahÉ> FL º¶ÚnUÐí <nCÐ n0{_=ô : px"Ð Ò}wn^UÐ hca>
ÖÐGSÐí ºngdbY æÐPHÐí ºn) d#Ð YncYí n)n]LÌ L ZcUÐí ºnghdL pýÚn]UÐ
.ngYÛÌ Y {"Ð : êngH³U pUín7 : padCÐ éd"Ð Y pd+
Úm_XíÌ pwÌ DdG
TÐ}Y ºrAn= ÙnHÌ

