
o³ççUÓ [ç@kçÀwìj

1942 mççuç®ççÇ  iççíä Dççní. l³çç kçÀçUçÇ ScçyççÇyççÇSmç nçíC³çç®³çç DççOççÇ  SuçScçHççÇ  (uçç³çmçvm[ cçíçÆ[kçÀuç dÒç@çqkçÀwìMçvçj) ®ççÇ  çÆ[dûççÇ  I³ççJççÇ

uççiçç³ç®ççÇ.  lçíJnç  cççPçí  JççÆ[uç  [ç@.  Dççj.  S®ç.  kçÀáuçkçÀCççÇa  22  Jç<çç&¥®çí  nçílçí.  l³ççb®çb  HççíçÆmìbiç  cçnçjçä^  kçÀvçç&ìkçÀ®³çç  mççÇcçíJçj®³çç

®çboiç{ iççJççlçu³çç çÆ[mHçívmçjçÇcçO³çí Pççuçb nçílçb. çÆlçLçí HçÀçjmçb kçÀçcç vçmçç³ç®çb. cçOçÓvçcçOçÓvç lççHç çÆkçÀbJçç FbpçíkçMçvçmççþçÇ kçÀçíCççÇ Dççuçb lçj ³çç³ç®çb.

JççÆ[uççbvçç çÆlçLçí kçÀbìçUç®ç ³çílç nçílçç.

cçiç pçáuçÌ  cççÆnvçç Gpçç[uçç. SkçÀç  jç$ççÇ  HççTmç kçÀçímçUlç nçílçç. Içjç®³çç ojJççpççJçj kçÀçíCççÇlçjçÇ  pççíjpççíjçlç LççHçç  cççju³çç. yççníj®³çç

çÆvççÆyç[ DçbOççjçlç uççþîçç IçíTvç Dççþ pçCç kçÀçbyçUb HççbIç©vç GYçí nçílçí. oçívç içç[îççoíKççÇuç GY³çç nçíl³çç. l³ççbvççÇ cççPd³çç JççÆ[uççbvçç [ç@kçÀìjçÇ

mççcççvç  IçíTvç  mççíyçlç  ®çuçC³çç®çç  nákçÀÓcç®ç  mççí[uçç.  cçiç  OçáJççbOççj  HççJçmççlç  oçÇ[  lççmççvçb  içç[³çç  SkçÀç  IçjçHççMççÇ  pççTvç  Lççbyçu³çç.

mçiçUçÇkçÀ[í  çÆcçdf  kçÀçUçíKç  nçílçç.  lçMççlç  l³çç  uççþçÇOççjkçÀçbvççÇ  JççÆ[uççbvçç  l³çç  Içjçlç  {kçÀuçÓvç  SkçÀç  17 Jç<ç&ç®³çç  cçáuççÇ®ççÇ  çÆ[çÆuçJnjçÇ

kçÀjCd³çç®çç  DççoíMç  çÆouçç.  l³ççbvççÇ  oçjçuçç  yççní©vç  kçÀ[çÇ  IççlçuççÇ.  Dççlç  mçdJç&$ç  kçÀçUçíKç  nçílçç.  HçÀkçlç  SkçÀ  çÆcçCççÆcçCçlççÇ  çÆ®çcçCççÇ  nçílççÇ.

cçáuççÇpçJçU SkçÀ cnçlççjçÇ yççF& yçmçuççÇ nçílççÇ DçççÆCç lççÇ yççÆnjçÇ nçílççÇ.

cççPçí JççÆ[uç lçªCç nçílçí. l³ççbvçç çÆ[çÆuçJnjçÇ®çç JçiçÌjí HçÀçjmçç DçvçáYçJç vçJnlçç. l³ççcçáUí lçí Iççyçjuçíuçí nçílçí. cçáuçiççÇ l³çç cççvççvçb  çÆvççÆM®çblç

nçílççÇ. lççÇ cnCççuççÇ, [ç@kçìj, cçuçç pçiçç³ç®çb vççnçÇ³çí. cççPçí JççÆ[uç pçcççÇvçoçj Dççnílç. l³ççb®ççÇ 500 SkçÀj MçílççÇ Dççní. cçáuçiççÇ Dçmçu³ççcçáUí

l³ççbvççÇ cçuçç kçÀOççÇ®ç MççUílç HççþJçuçb vççnçÇ. cçuçç çÆMçkçÀJçç³çuçç IçjçÇ®ç SkçÀ çÆMç#çkçÀ þíJçuçí. kçÀmçb kçÀçíCç pççCçí HçCç cççPçb l³ççb®³ççJçj dÒçícç yçmçuçb

DçççÆCç cççÇ içjçíoj jççÆnuçí. çÆMç#çkçÀ mJçlç:uçç Jçç®çJçC³ççmççþçÇ HçUÓvç içíuçç. cçÓuç Hçç[C³çç®çí mçdJç& oíMççÇ GHçç³ç kçÀíuçí HçCç lçí çÆvç<HçÀU þjuçí. MçíJçìçÇ

IçjçC³çç®ççÇ DçdyçÓ́ Jçç®çJçC³ççmççþçÇ cçuçç FLçí ³çç DçbOççNdN³çç Içjçlç ³çç yççF&yçjçíyçj þíJçuçb³ç. cççPççÇ çÆ[çÆuçJnjçÇ kçÀ©®ç vçkçÀç. yççníj uççþçÇ IçíTvç

yçmçuçíu³çç uççíkçÀçbvçç mççbiçç kçÀçÇ cçuçç l³ççmççþçÇ yçíUiççbJçuçç v³çç³çuçç uççiçíuç. ³çç ojc³ççvç cççPçç cç=l³çÓ®ç nçíF&uç - cçuçç HçÀkçlç cçjç³ç®çb³ç nçí..!

cççP³çç JççÆ[uççbvççÇ mççbçÆiçlçuçb, [ç@kçìjçb®çb kçÀçcç ©iCçç®çç pççÇJç Jçç®çJçCçb ní Dççní, pççÇJç IçíCçb ní vççnçÇ. cççÇ cççP³ççkçÀ[Óvç lçmçí®ç dÒç³çlvç kçÀjívç. cçiç

cçíçÆ[kçÀuç®³çç çÆMç#çCçç®³çç ojc³ççvç çÆMçkçÀuçíuçb çÆpçlçkçÀb %ççvç JççHçjlçç ³çíF&uç çÆlçlçkçÀb l³ççbvççÇ JççHçjuçb. lççboáUç®³çç Hççíl³ççJçj SkçÀ ®ççoj ìçkçÀÓvç

l³ççbvççÇ lççlHçájlçç Hçuçbiç yçvçJçuçç DçççÆCç l³çç cçáuççÇ®ççÇ çÆ[çÆuçJnjçÇ kçÀíuççÇ. dÒççÆlçkçÀÓuç HççÆjçÆmLçlççÇlç mççcççv³ç uççíkçÀçbcçO³çí oíKççÇuç Dçmççcççv³ç çÆnbcçlç

³çílç DçmççJççÇ. 

l³çç cçáuççÇvçí SkçÀç cçáuççÇuçç pçvcç çÆouçç. pçvcççuçç Dççu³ççJçj cçÓuç j[lçb HçCç ³çç cçáuççÇvçb lçmçb kçÀçnçÇ®ç kçÀíuçb vççnçÇ. cçáuççÇvçb SkçÀç cçáuççÇuçç®ç pçvcç

çÆou³ççJçj cççP³çç JççÆ[uççbkçÀ[í KçÓHç lç¬çÀçj kçÀíuççÇ, nç cçáuçiçç Pççuçç Dçmçlçç lçj yçjb Pççuçb Dçmçlçb. ³çç cçáuççÇuçç çÆpçJçblç kçÀjç³ç®çç Òç³çlvç oíKççÇuç

kçÀ© vçkçÀç. cççíþçÇ Pççu³ççJçj cççPçb pçí Pççuçb lçí®ç ³çç cçáuççÇ®çbnçÇ nçíF&uç JçiçÌjí..!

HçCç [ç@. kçÀáuçkçÀCççÇa ³ççbvççÇ çÆlç®çb kçÀçnçÇSkçÀ SíkçÀuçb vççnçÇ. SkçÀ [ç@kçìj cnCçÓvç pçí kçÀç³ç kçÀjlçç ³çíF&uç lçí l³ççbvççÇ kçÀíuçb. cçáuççÇuçç Guçìb Oç©vç

çÆlç®³çç HççþçÇJçj LççHçìîçç çÆou³çç. cçiç lççÇ pçjç j[uççÇ. lççÇ çÆpçJçblç Dçmçu³çç®çb®ç lçí SkçÀ ®ççbiçuçb uç#çæCç nçílçb.

pçíJnç [ç@. kçÀáuçkçÀCççÇa Içjçyççníj Hç[uçí lçíJnç uççþçÇJççu³ççbvççÇ l³ççbvçç 100 ©Hç³çí yç#ççÇmç cnCçÓvç çÆouçí. 1942 cçO³çí lççÇ cççíþçÇ jkçkçÀcç nçílççÇ.

kçÀoççÆ®çlç Dççpç®³çç  onç npççjçSJç{çÇ!  HçÌmçí  çÆcçUçu³ççvçblçj JççÆ[uççbvççÇ  l³çç  cçáuççÇuçç  cçolç kçÀjC³çç®çç çÆvçM®ç³ç kçÀíuçç. DççHçuççÇ  GHçkçÀjCçb

jççÆnu³çç®çç yçnçCçç kçÀ©vç lçí Hçjlç Içjçlç içíuçí.

l³çç cçáuççÇuçç l³ççbvççÇ lçí 100 ©Hç³çí çÆouçí DçççÆCç çÆlçuçç cnCççuçí, lçÓ HçáC³ççuçç pçç. çÆlçLçí SkçÀ vççÆmç&¥iç kçÀç@uçípç Dççní. çÆlçLçuçç kçuççkçÀ& DççHçìí nç

cççPçç çÆcç$ç Dççní. l³ççuçç pççTvç Yçíì DçççÆCç DççjS®çvçb HççþJçuçb³ç Dçmçb mççbiç. lççí lçáuçç vçkçkçÀçÇ cçolç kçÀjíuç.



cçiç  cççPçí  JççÆ[uç  nçÇ  Içìvçç  HçÓCç&HçCçí  çÆJçmç©vç  içíuçí.  kçÀçnçÇ  Jç<çç&¥vçblçj  l³ççb®çb  uçivç  Pççuçb.  cççPççÇ  DççF&  MççUílç  çÆMççÆ#çkçÀç  nçílççÇ.  DççF&vçb

Jçç®çJçuçíu³çç HçÌMççlçÓvç®ç cççP³çç JççÆ[uççbvççÇ cçábyçF&uçç pççTvç ScçyççÇyççÇSmç kçÀíuçb. DçççÆCç Jç³çç®³çç 42J³çç Jç<ççÇa  içç³çvçç@kçÀç@uç@çpççÇcçO³çí ScçSmçnçÇ

kçÀíuçb. uççíkçÀ cççP³çç Jç çÆ[uççbvççÇ vçíncççÇ ³ççJçªvç ®çí<ìç kçÀjç³ç®çí, cçáuççÇ Flçkç³çç cççíþdîçç Pççu³çç. Dççlçç çÆMçkçÀÓvç kçÀç³ç kçÀjCççj?

HçCç JççÆ[uççbvçç çÆMçkçÀC³çç®ççÇ pçyçjomlç Dççí{ nçílççÇ. l³ççb®³çç HççÆnu³çç ©iCçç®³çç DçvçáYçJççcçáUí®ç l³ççbvçç içç³çvçç@kçÀç@uçç@çÆpçmì Jnç³ç®çb nçílçb DçççÆCç

Flçj çÆm$ç³ççbvçç cçolç kçÀjç³ç®ççÇ nçílççÇ. 

çÆjìç³çj  Pççu³ççJçjnçÇ  JççÆ[uç  HççÆj<çoçbvçç  pççlç  Dçmçlç  DçççÆCç  kçÀçnçÇ  vçJççÇvç  %ççvç  çÆcçUçuçb  lçj  Içílç  Dçmçlç.  SkçÀoç  lçí  DççÌjbiççyççouçç

içç³çvçç@kçÀç@uçç@çÆpçmì®³çç HççÆj<çoíuçç içíuçí nçílçí. çÆlçLçí [ç@kçìj ®çbdêç çÆnvçb DççÆlçMç³ç mçájíKç Yçç<çCç kçÀíuçb. l³ççvçb JççÆ[uç Dçl³çblç ÒçYçççÆJçlç Pççuçí.

l³ççyçÎuç çÆJç®ççjuçb Dçmçlçç [ç@kçìj ®çbdêç cnCççu³çç kçÀçÇ l³çç DçvçíkçÀ iççJççbcçO³çí pççTvç çÆm$ç³ççb®³çç Dççjçíi³ççJçj kçÀçcç kçÀjlççlç, l³ççlçÓvç l³ççbvçç

ní mçJç& %ççvç dÒççHlç Pççuçb³ç. 

³çç  mçbYçç<çCççojc³ççvç  JççÆ[uççb®çç  SkçÀ çÆcç$ç  ³çíTvç cnCççuçç, DççjS®ç lçáPçb  kçÀmçb  ®ççuçuçb³ç? DççjS®ç Dçmçb  vççJç  SíkçÀlçç®ç [ç@kçìj ®çbdêç

uçiçyçiççÇvçb JççÆ[uççbpçJçU DççuççÇ DçççÆCç çÆlçvçb çÆJç®ççjuçb, lçácnçÇ kçÀOççÇ ®çboiç{ cçO³çí kçÀçcç kçÀíuçb³ç ?

nçí, nçí.. KçÓHç Jç<çç&¥HçÓJççÇa.. Dçmçb JççÆ[uççbvççÇ Gllçj çÆouçb.

mçj, cçiç lçj lçácnçuçç cççP³çç IçjçÇ ³ççJçb®ç uççiçíuç. [ç@kçìj ®çbdêç l³ççbvçç cnCççu³çç. 

cçáuççÇ, DççHçCç Dççpç ÒçLçcç®ç Yçíìuççí³ç. DççHçuççÇ HçÀçjMççÇ DççíUKçnçÇ vççnçÇ. cçiç cççÇ lçáP³çç SkçÀocç IçjçÇ kçÀmçç ³çíT? Dçmçb JççÆ[uççbvççÇ çÆJç®ççjuçb.

vççnçÇ mçj, lçácnçÇ ®çuçç®ç.. cççP³çç DççF&uçç l³ççvçb KçÓHç Dççvçbo nçíF&uç. 

IçjçÇ Hççí®çu³ççJçj kçÀçUíHççb{jí kçÀímç Dçmçuçíu³çç SkçÀç cçO³çJç³ççÇvç cççÆnuçívçb JççÆ[uççb®çí Dç#çjMç: Hçç³ç®ç Oçjuçí.

lççÇ cnCççuççÇ, 1942 mççuççÇ lçácnçÇ HççÆnu³ççboç çÆpç®ççÇ çÆ[çÆuçJnjçÇ kçÀíuççÇ lççÇ®ç cççÇ.. ! lçácnçÇ mççbçÆiçlçu³ççvçámççj cççÇ HçáC³ççuçç ³çíTvç DççHçìí ³çç

kçuççkçÀ&vçç æYçíìuçí. cççÇ Kçjb lçj 10JççÇ HççmçnçÇ vçJnlçí, HçCç l³ççbvççÇ cçuçç vççÆmç&¥iç®³çç kçÀçímç&uçç Dç@[ çÆcçMçvç çÆouççÇ. cçiç cççÇ HçáC³ççlç vçmç& Pççuçí.

Içjçlçu³çç uççíkçÀçbvççÇ  cççPçç HçáC³ççHç³ç&¥lç Hççþuççiç kçÀíuçç lçíJnç cççÇ  cçábyçF&uçç içíuçí. cççÇ  HççíçÆuçmççblç pççC³çç®ççÇ  OçcçkçÀçÇ  çÆou³ççvçblçj pçjç cççP³çç

Içjçlçuçí uççíkçÀ içHHç yçmçuçí. cççÇ cççP³çç cçáuççÇuçç çÆMçkçÀJçuçb DçççÆCç [ç@kçìj Jnç³çuçç Òççílmççnvç çÆouçb. çÆlçuçç içç³çvçç@kçÀç@uç@ççÆpçmì nçíTvç DççjS®ç

[ç@kçìjçbmççjKççÇ Flçj çÆm$ç³ççb®ççÇ mçíJçç kçÀj.. Dçmçb mççbçÆiçlçuçb. 

kçÀáþí Dççní lçácç®ççÇ cçáuçiççÇ ? JççÆ[uççbvççÇ çÆJç®ççjuçb.

 nçÇ ®çbdêç®ç cççPççÇ cçáuçiççÇ Dççní. cç=l³çÓHçÓJççÇa SkçÀoç lçjçÇ lçácç®çb oMç&vç Iç[çJçb Dçmçb cçuçç Jççìlç nçílçb. cççÇ lçácnçuçç MççíOçç³ç®çç KçÓHç Òç³çlvç kçÀíuçç.

DççHçìí ³ççbvçç mçbHçkçÀ& kçÀjç³ç®çç dÒç³çlvç kçÀíuçç HçCç ojc³ççvç l³ççb®çb çÆvçOçvç Pççuçb. lçácç®çb HççÆnuçb vççJç jçcç®çbdê Dççní. l³ççJç©vç cççÇ cçáuççÇ®çb vççJç

®çbdêç þíJçuçb. ®çbdêç®çb mJçlç:®çb SkçÀ nç@çÆmHçìuç Dççní. l³çç®çb vççJç Dççní DççjS®ç nç@çÆmHçìuç ! lççÇ 3 ©iCççbkçÀ[Óvç HçÌmçí Içílçuçí lçj 2 ©iCççbvçç

cççíHçÀlç DççÌ<çOçHççCççÇ oílçí. 

(mçáOçç cçÓçÆlç& FvHçÀçíçÆmçmç HçÀçTb[íMçvç®ççÇ ®çíDçjHçmç&vç Dççní. 16 Dçç@içmì 2013 uçç çÆ¸çM®çvç cçí çÆ[kçÀuç kçÀç@uçípç, Jçíduuççíj ³çç çÆþkçÀçCç®³çç

Yçç<çCççlç l³ççbvççÇ nçÇ kçÀLçç mççbçÆiçlçuççÇ nçílççÇ.) 

cçjçþçÇ DçvçáJçço : vççÇuççæbyçjçÇ pççíMççÇ


