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ŸUL²łô«®  WK³I?*«  UŽUL²łô« w� p�– nA²�QÝË wÐ t ?²IŁ Èb� dNEð
¨w½U?¦�« ŸUL?²łù« bI?F� bŽu?� vK?Ž s×½ U?LMO?ÐË Æ©fOL?š Âu¹ q� r?²¹
Ëb³¹ ¨WO?½“U<« W¹—Ëœ ·dÞ s� UM?�UI¹≈ - ¨‚u��« w� UM?�u& ¡UMŁ√Ë
w� UM?Ð Ãe�«  - U¼¡«dł ¨UM²?¹u¼ sŽ  U�uK?F0 XK�uð  UD?K��« Ê√
v?�≈ …dýU?³?� t?łuð  ◊U?*e?ðuÐ a?O?A�« v?�≈ d?³?)« q�Ë U?*Ë ¨s?−�?�«
Y?OŠ s?� œuF?½ UM?KF?ł U2 ¨U?MK?O³?Ý ¡öš≈ -Ë ¨q?šbð Y?OŠ ¨V?�«d*«
”U?³?F?� U?M�b?� Y?O?Š ¨Y?�U?¦?�« ŸU?L²?łô« 5?Š v?�≈ U?M?ðu?O?Ð v�≈ U?M?O?ð√
¨bÞu?²ð ”U³F?Ð w²�öŽ  √b?Ð 5(« p�– cM?�Ë ÆUM� t³?KÞ U� ÍbŽU?�*
X³×D?�« b� XM�Ë ¨—uþUM�U?Ð Õö��« vKŽ V¹—b²?�« X�Ë ÊUŠ Ê√ v�≈
vKŽ …dO³� W�U�� UMFD�Ë ¨”U³Ž wM� VKÞ UL� ¨’U�ý√ WFÐ—√ wF�
YO?Š ¨¢◊U*eðu?Ð¢ WOJ?K� w� W?KG?Ð vKŽ ÷«d?ž_« UMK?LŠ U�b?FÐ UM?�«b�√
b?�Ë —UC?O?� s?� wðQ?ð X?½U?� w²?�« W?K�U?(U?Ð ‚U?×²?�ù« —d?I?*« s� ÊU?�
5?Š s�Ë ¨Âu?M�« w?� ÊuJ?LN?M� s?×½ U?LM?OÐË i?H�?M0 W?KO?� UM?OC?�
œËb?Š v?�≈ ¨U?MÝd?×?¹ u?¼Ë r?zU?½ t?½Q�Ë ¨”U?³?Ž b?łQ?� k?IO?²?Ý√ ¨d?šü
V¹—b?²�« U½√bÐ U?N²�Ë ¨—uþU?M�« ÁU&« w� W?K�U(«  UM?KI²Ý«Ë ¨ÕU?³B�«
s� u?¼ Ídz«e?'« ÍbON?LKÐ w?ÐdF?�« ÊU� ÆÂU¹√ W?FÐ—√ …b* Õö?��« v?KŽ
Ëœuž ÊuLO� v�u?ð 5Š w� ¨ UÐUBF�« »dŠ vKŽ UM³ ?¹—bð ÂUN� v�uð
w�Ë W×K?Ý_« s� Ÿ«u½√ WFÐ—√ vKŽ UM?Ð—bð YOŠ ¨Õö��« vKŽ U?M³¹—bð
U�b?FÐ ¨w?łUNM?B�« t?K�« b?³Ž vK?Ž X�d?Fð UN?MO?Š ¨WH?K²�?�  UO?F{Ë
‰Q�?½ ô√ vKŽ t?Ý—œ w� e�— b?� ÊU�Ë ¨V¹—b?²�« w� ‰Ë_« ”—b?�« UMM?I�
ô b� ¨dÝ_« w� U?½bŠ√ l�Ë «–≈ U� v²ŠË ¨UM?ðU¹u¼ sŽ iF³�« U?MCFÐ
»dŠ vKŽ V¹—b?²K� ÍbONLKÐ w?ÐdF�« ¡Uł U¼bFÐË Æs¹d?šü« dÝ wAH¹
Ë√ m?½u?ð w?�?ðËU??* W?I?¹d?D?�« p?K?ð X?½U?� «–≈ U?� d??�c?ð√ ô ¨ U?ÐU?B?F?�«
ÊU� wÐUD)« .d?J�« b³Ž sÐ bL×� Ê√ rž—¨t?M� wýuN�

ÆÆÆ UÐUBF�« »dŠ w� «bz«— dšü« u¼
—u;« «c?¼ w� b?¹d½ ¨p?KC?� s�     ∫∫∫∫wwwwGGGG????¹¹¹¹““““UUUU����____««««    rrrr����UUUU ????FFFF����««««    ææææ

ÆÆÆÍbŽU�* ”U³Ž WOB�ýË …UOŠ vKŽ eO�d²�«
‚öš√ «– U?½U�½≈ t?ðbłË ”U³?Ž s� d¦?�√ XÐd²?�« U* º
p?H??K?�Q?Ý ¨w??ÝU?�??�« w?Ý√¢ w?� ‰U??� ¨Âu?¹  «– ¨W?O??�U?Ž
XK� Æ¢rN¹b� eŽ√ u¼ s� ô≈ WÐ—UG*« UNÐ nKJ¹ ô ¨WLN0
tzU?MÐ√ v?KŽ w�u?¹ ô wÐd?G*« ÊU�?½ù« ¢œd� ¨d?�_« U�Ë
Y?O?Š ¨WO?K?zU?Ž W?L?N0 w?M?H?K?� –≈ ¨¢¡«eŽ_« ô≈ t?²?łË“Ë
qO?K� t½√ ”U³?Ž sŽ t²?�dŽ U�Ë  Æ”U?� s� t²łË“ X?K�√
”UM�« ·dFð U* Æ`�U�²?¹ ô bzU�Ë W�U�²Ðô«Ë p×C�«
‰U?¦?�√ s?� U?O?F?O?³?Þ¢ U??L?O?Ž“ t?O?� «Ëb?łË ”U?³?Ž v?K?Ž
¨”U?³K?�« ÍœUŽ ¨.d?J�« b?³Ž r?OŽe?�U� ¨W?Ð—UG?*« ¡UL?Že�«
tðu?� q³?�Ë ÆfO?zd�«Ë r?KF?*«Ë bzU?I�« W?ÐU¦?0 ÊU� ¨b?OH?�Ë qO?K� t?�ö�
5??Ð U?� l??�Ë b??� ·ö?š ÊU??� ¨Ëe??¹e?Ð 5??Ž v?�≈ t??F??� X?³??¼– 5??�u?O??Ð
W�ËUI*« v?�≈ «uLE½«Ë WO�½dH?�« ‘uO'« s� «uÐd¼ s¹c�« 5 ?¹dJ�F�«
vK?Ž «uF{Ë WK?²� Êu¹d?J�F?�« ¡ôR¼ Êu� YO?Š ¨5O½b?*« 5ÐË rNM?OÐ
W³×� X?³¼– b�Ë ¨‰ö� w{UI�« v?KŽ «Ëœd9Ë w³OD�« ·U?A�« UNÝ√—

ÆfHM�« w� WIŁ qJÐ ¨5�dD�« 5Ð U� `KB�« ÂU�√ YOŠ ”U³Ž
ÍœU½QÝ ¨WIDM?*« s� U�½d� Xłdš U�bFÐ ¢∫Âu¹  «– w ?� t�U�U� d�cð√Ë
U�√ ULN�dŽ√ ÊUMŁ≈ ¨¢rN�«bŽSÐ Âu�QÝ rŁ rNL�UŠ_ ’U�ý√ WŁöŁ vKŽ
Âu??¹ ¨…“U?ð v??�≈ Ëe?¹e??Ð 5?Ž s??� ÊËb?zU??Ž s?×??½Ë Æt?�d??Ž√ ö?� Y??�U?¦??�«
¨1956 uO½u¹ 27 X³��« Âu¹  uLOÝ YOŠ ¨1956uO½u¹ 25fOL)«
¡«d²?ý« wM?� VKÞ ¨r?FM?Ð t²³?ł√ U*Ë ¢øœuI?M�« i?FÐ p¹b?� q¼¢∫w?� ‰U�
qŠ— W?MJ?Ł v�≈  rN?KI½ r?²O?Ý s¹c�« œu?M'«  ‰ËUM?²� w?� ÊuJð  «b?F�
Ê√ b¹d?ð√ ¢∫wM�Q?Ý Ê√ v�≈ Y¹b?(« dL²?Ý«Ë Æ 5O�?½dH�« œu?M'« UN?MŽ
Ê√ „«c½¬ X?�dŽÆÆÆÆ¢ ¢øÍd?J�?F�« V¹—b?²�« ‰U?LJ²?Ýô U¹—u?Ý v�≈ V?¼cð
tF?� X�œU³?ð U�b?FÐ ¨tF?� XŽœ«uð U?M¼ ¨U� d?�_ jOD?�²?�« b¹d¹ ”U?³Ž
b�Ë ¨¢u?Þ—«u� w³¹u?½ ¢ Ÿu½ s� u¼Ë w?Ýb�� t²?ODŽ√ YO?Š ¨”b�*«
w?� ’U??�d?�« q?� X??žd?�√ U?�b??F?Ð ¨W??ÝËd?N?� W??�U?�— t?M??� X?O?I??³?ð
¨WM?ŠUý XKI?²Ý« 5Š ¨o?¹dD�« V½U?ł s� Ãdš ¨V?z– ÁU& V¹uB?²�«
¨’U?�d�« q?� wM?� ŸU{√ U?2 ¨”U³?F?Ð wI?²�_ U?�U� ÁU?&« w� U?½√Ë
d?³š ŸU?ý Ê√ ô≈ ¨Êu�?�uÞ¢ Ÿu?½ s� t?Ýb?�� d?šü« u¼ w?M×?M� b?�Ë

ÆtOLłUN�  vKŽ œdK� ’U�d�« vKŽ d�u²¹ sJ¹ r� t½√ bI²Ž√Ë ¨tK²I�

dOB*«Ë qLF�« ¨qłd�« ∫ÍbF�* ”U³Ž

4

4 œbF�« nK�

Ác?¼ s?� U�ö?D?½«    ∫∫∫∫wwww????GGGG????¹¹¹¹““““UUUU????����____««««    rrrr����UUUU ????FFFF????����««««    ææææ
”U³Ž …UOŠ sŽ Y¹b(« √b³MÝ ¨WKŠd*«
Í—u×?� v�≈ ‰UI²?½ù« o�√ w� ¨ÍbŽU?�*

Æqłd�« dOB�Ë qLŽ
W?ID?M?� X½U?�    ∫∫∫∫wwww????ÝÝÝÝUUUU????��������««««    wwww????KKKK????OOOO????ŽŽŽŽUUUULLLL????ÝÝÝÝ≈≈≈≈    º
Íd?J?�?Ž jÐU?{ r?J?( W?F?{Uš U?�U?�
W?O?K?³?'« o?ÞU?M?*« Ê√ ‰U?(«Ë ¨w?�?½d?�
V?�«d?�®r??J?(« U?N?O??� d?J?�?F?�« v??�u?²?¹
X?½U?� ¨‰u?N?�?�« Ê√ 5Š w?� ¨©Íd?J?�?Ž
V?�«d??*«® W?O??½b?*« W??³?�«d??L?K??� W?F??{U?š
W??�d???(«¢ w??� «u??C???Ž X??M??� Æ©w???½b??*«
s� Ê«—b×M¹ 5B�?ý b¹ vKŽ ¢WOMÞu�«
v?�≈ UL?NO?H½ - b?OF?ÝË√ UŠu?� W³?OB?�
·d??F?ð ô U??N?½√ ”U??Ý√ v?K??Ž ¨W?I??D?M??*«
X% «uF?{ËË ¨WOMÞu�« W�d?×K� œułË
t½√ ô≈ Æ„UM¼ W¹dJ�Ž WMJŁ w� WÝ«d(«
¨U?L??¼e?−??Š s?Ž d??N?ý√ 3 w??�«u?Š b??F?Ð
s??� U??L??N?M??J??9 W??B??š— v??K?Ž ö??B??Š
‚u??�??�« s??� ŸU??O?²??Ðô« b??B??� ÃËd??)«
¨5O�√ 5OMF*« ÊU?B�A�«Ë ÆwŽu³Ý_«
dOJ?H²�« p�– ¨UO?�UŽ ÊU� UL¼dO?JHð Ê√ ô≈

w?H� ÆW?I?D?M*U?Ð W?OM?Þu?�« W?�d(« o?K?š w� «d?J?� YO?Š ¨∆d?³?�« ÍËb³?�«
s?Ž Y?×?³�« U?L?N?�e?Ž d?³?š q�ËË ¨ ôU?B?ðô« «¡b?Ð ¨1953 ÂU?Ž qz«Ë√
ö�u?ð c¾MO?Š ¨WOMÞu?K� WO?Kš fOÝQ?ð w� UL?NOKŽ Ê«b?L²F¹ ’U?�ý√
 ö¼R� vK?Ž d�uð√©n¹dA�« b�Ë® ¢jÐ«d?*« fO�¢ wM½√ bOHð  U?�uKF0
¨WÝ—b*« s?� Ã—Uš U½√Ë ¨Âu¹  «–Ë ÆWOK?)« pKð fOÝQð v?KŽ ·«dýû�
s?� U?N?Ð ö?�u?ð W?�U?Ý— U?L?N?� √d?�« Ê√ w?M?� U?³?K?ÞË ¨w?I?¹d?Þ U?{d?²?Ž«
vK?Ž XK?BŠ …dýU?³� U?¼bFÐË ‰U?Bðô« W?¹«bÐ Ác¼ X?½U�Ë ÆU?LNO?²K?zUŽ

©WOMÞu�« W�d×K� v�Ë_« WOK)«® U�UBÐ ŸdH�« fOÝQ²� œUL²Ž«
ø¢WOMÞu�« W�d(«¢» wMFð «–U�    ∫∫∫∫„„„„————UUUU³³³³����    wwww����““““ËËËË    WWWW����uuuu����    bbbbLLLL××××����    ºººº

Æ¢‰öI²Ýô« »eŠ¢ UNÐ wMŽ√ ∫wwwwÝÝÝÝUUUU��������««««    wwwwKKKKOOOOŽŽŽŽUUUULLLLÝÝÝÝ««««    º
ÆÕu{uÐ Àb×²²K� Ê–≈        ∫∫∫∫ÊÊÊÊuuuuKKKKššššbbbb²²²²****««««        ºººº

»eŠ w� q¦L²ð ¢WO?MÞu�« W�d(«¢ X½U� ¨„«c½¬    ∫∫∫∫wwwwÝÝÝÝUUUU��������««««    wwwwKKKKOOOOŽŽŽŽUUUULLLLÝÝÝÝ««««    º
X?½U?�Ë ¨¢w?M?Þu??�« Õö?�ù«¢ »e?Š ÊU?J?� ‰U?L?A?�« w??� U?�√ ¨‰ö?I?²?Ýô«
‰u&√ U½√Ë ¨ 1955 ÂU?Ž qz«Ë√ w?�Ë ÆW¹d?Ý ¢WO?M?Þu�« W?�d(«¢ W?DA?½√
YOŠË ¨ ¢ÊuJ?Š œöÐ¢ WIDM� s?� `�U� sÐ f¹—œ≈ w½¡U?ł ¨ ‚u��« w�
W?¹d?�?�« W?�ËU?I?*« ¡U?C?Ž√ s?� ‰u?Ýd� t?½√ ‰U?�Ë w?M?�d?F?¹ q?łd?�« ÊU?�
s� ¢W?OMÞu�« W?�d(« ¢WD?A½QÐ «u?FM²I?¹ r� 5O?H¹d�« Ê√ ‰U(«Ë Æw?Kł_
d?O?ž d?š¬ TA?Ð r?²?ð ô r?N?O�≈ W?³?�?M?�U?Ð —UL?F?²?Ýù« W?N?ÐU−?� Ê_ ¨q?³?�
5FM²I� «u½U?� w�U¦�√ s� »U³A�« Ê√ rKF�« l� ¨Âö ?J�UÐ fO�Ë ¨Õö��«
dEM²½ UM� UMMJ�Ë ¨WIDM*« w� dO³� »«dD{« l�Ë pK*« wH½ bFÐË Æp�cÐ
WMOF� W�dŠ Ë√ rOŽ“ dE²M½ ¨WŽU��« qł— dE²M½ UM� ¨dNE¹ b� U� U¾Oý
¡UCŽ√ Ê√ `�U� sÐ f¹—œ≈ w� ‰U� UL� w�U²�UÐË ÆÀ«bŠ_« Èd−� dOGð
s?� W�U?Že�« Ác?¼ w?ðQð Ê√ d?E²?½√ XM?� b?I� ¨w?zUI?� w?� «u¦?FÐ W?�ËUI?*«
U� «c?¼Ë ¨WO�UL?A�« WID?M*« s� Í√ ¨UM?HKš s�  ¡U?ł UNÐ «–S� ¨»u?M'«

W�ËUI*« ¡UCŽ√ …uŽb� X?O−²Ý√ wMKFł
q?�√ v²?Š d²?�uK?O� 15 W�U?�� l?D�√Ë

q?šœQ?Ý …d?� ‰Ë_ YO?Š ¨©«—Ë“ 5?Ž ® v?�≈
Èb?�Ë ÆÊU??³?Ýù« r?J??( W?F?{U??š W?I?D??M?�
¨w?Ð v??I?²?�≈ „U??M?¼ ‚u??�?�« v?�≈ w??�u?�Ë
wÐ U?³¼–Ë ¨œU?OŽ b?L×�Ë w?½«“u²?�« bL?×�
YOŠ ¨¢t?K�« b³Ž Íb?OÝ¢ bO��«Øw?�u�« v�≈
u¼Ë ¢d?LŽ« Ê b?L×�¢ W?³×� r?�I?�« X¹œ√
r?�?I?�« ÊU?�Ë ¨W?I?D??M?*« »U?³?ý s?� U?C?¹√

d??�??Ð k?H??²??Š√ Ê√ v??K?Ž b??O??�??�« r?ÝU??Ð
—UL?F²Ýù« b{ ©«c?�® qLŽ√ Ê√Ë W�ËU?I*«
œôË√¢ v?�≈ U?½u??K?I?½ U?¼b?F?ÐË ¨w??�?½d?H?�«

U½b?łË ÊU²�?Ð v�≈ UM?Kšœ U*Ë ¨◊U?*eðuÐ aO?A�« ÂuŠd?*« YOŠ ¨¢Êu?JŠ
¨¡U?�—“ W�U?M� Íb?ðd¹ ¨U?NŽc?ł vK?Ž TJ?²� h?�ý ÊU?�Ë ÂËdJ?�« …d−?ý
«b?ŽU??� p?�U?M??¼ r?¼U?½b??łË s?¹c?�« ’U?�??ý_« œU?J?�U??Ð ·d?F?½ ô s??×?½Ë
Æ©œUO?Ž bL×?�Ë w½«“u²?�« bL×?�® ¨ÊUJ?*« vKŽ U?½u�œ√ Ê«cK?�« ÊUB�?A�«
u¼Ë ¨Íb?ŽU�* ”U?³Ž u¼ h?�A�« p?�– Ê√ ¨bFÐ UL?O� ¨X�d?Ž ¨wMM?J�Ë
wLÝ≈ Ê√ t� XK� U*Ë ¨wLÝ≈ sŽ ‰QÝË wM� »d²�« Íc�« h�A�« fH½
wÝU?��« b?łu¹ f?½uð w?� t½√ ·d?Fð√¢ ∫ö?zU� w?KŽ œ— ¨¢w?ÝU�?�«¢ u¼ 
¨¢i?O??Ð_« w?ÝU??�?�« U??M?¹b?� s??×?½Ë d??¹d?×?²??�« g?O??ł f?O??z— ¨œu?Ý_«
VD?š ¨UN?³I?Ž Æ¢rJ?Mþ s?�Š b?MŽ Êu?�√ Ê√ vM?9√ ¨ÍbO?Ý rF?½¢t²?³ł√Ë
W×K�*«  UŽUL'« rz«u� e−M½ Ê√ UM� VKÞË ©«c�® WOÝULŠ WGKÐ UMOKŽ
Y?OŠ ¨- U?� u?¼Ë ÆWI?D?M*« v?K?Ž …b²?L?*« W¹d?J?�F?�« e?�«dL?K?� jz«d?šË
rž— ¨‰ö?I²Ýô« »eŠ U?¹ö) WLzU?� t� UM�b?�Ë ¨UM� t³?KÞ U� q� U?½e$√
qþ w?� UM?²DA?½QÐ WF?M²?I�  dO?ž WM?�U��« W?O³?Kž√ X½U?� YOŠ ¨U?NH?F{
bzU?��« ‰UC?M�« …dJ?� X½U� Ë ¨p?�– tÐUý U?�Ë …b¹d'«Ë …d?AM�« ‰U?C½
UM?O�U¼√  d³?š√ UL�Ë Æ¢ Âö�?²Ýô« Ë√ WO�b?M³�« qL?Š U�≈¢ WÐ—UG?*« Èb�
¨b?−?²?�?*«  «c?� r¼—Ëd?Ý «Ëb?Ð√ b?I?�¨s?�?�« —U?³?� i?FÐ U?L?O?Ý ¨p?�c?Ð
X?�QÝ p?�– b?FÐË Æd?¹d×?²?�« gO?ł U?¹öš v?�≈ ÂU?LC?½ô« w� r?N?²³?ž—Ë
ÊU?²?�³?�« p?�– w?� U½u?K?³?I?²Ý« s?¹c?�« ’U?�?ý_« sŽ w?½«“u?²?�« bL?×?�
¨ öOF½u?Ð bOFÝ« ¨ÍbŽU�?* ”U³Ž s� U½uJ� ÊU?� —uC(« Ê√ »Uł√Ë
‰UBðô« «c?¼ ÊU� ¨ÊËdš¬Ë œUO?Ž bL×�Ë …œ«d?Ð 5�(« ¨‰ö� w?{UI�«
¨…œU?Š …dE?MÐ Íb?ŽU�?* ”U³?Ž w�≈ d?E½ U?* ¨”U�?Š≈ Íb� ÊU?�Ë ¨‰Ë_«

ÂUL²¼« —UÞ≈ w  ¨…d¹b² *« …ËbM « Ác¼ wðQð
›v ≈ —U³²Žù« …œUŽ≈Ë ¨wÐdG*« a¹—U² « U¹UCIÐ …b¹d'«

…UOŠ vKŽ ’Uš tłuÐ ·u uK Ë ¨5OÐ—UG*« œ«Ëd «
”U³Ž d¹d×² « gOł rOŽ“ dOB  rŁ qLŽË —U Ë

nK*« «c¼ X ËUMð Ê√ …b¹d−K  o³Ý b Ë ÆÍbŽU *
 «d²H « s  b¹bF « w  b¹bł s   œUŽË ¨2002 ÂUŽ

vKŽ WMÝ 53 —Ëd  bFÐ ÂuO «Ë ÆnK*« «c¼ …—UŁù
`²Hð Ê√ …b¹d'«  Qð—« ¨ÍbŽU * ”U³Ž œUNA²Ý«

Æi UG « nK*« «c¼ ‰uŠ ‘UIM «
w d(UÐ ·ËdF*« Íd UM « tK « b³Ž sÐ bL×  È√— 

ÍbOÝ WIDM  w  1920 ÂUŽ —uM « ÍbŽU * ”U³Ž
ÊU  UNMOŠ ¨ …dHOMš WM¹b  sŽ bOFÐ dOž ¨bŽUÝË√ vO×¹

UNOI  ÜDŽ X¹√ s¹—«“Uð WIDM  s  —b×M*«  Áb «Ë
Ê wLF  ÊU  X Ë w  ¨bŽUÝË√ vO×¹ ÍbOÝ b− 0

w½U¹e « uLŠË√ UŠu  sÐ« ©WOÝUH « b Ë wLF ® XOÝUHð
ÆÁb «Ë œUNA²Ý« bFÐ WIDM*UÐ W ËUILK  wKFH « bzUI «

¨ «uMÝ lÐ—√ ÁdLŽË »_« WNł s  ÍbŽU * r²Oð
tLOKFð vIKð ¨WO½U¹e « tðb «Ë ÊUCŠ√ w  ŸdŽdðË

tK « bO³Ž b− 0 rŁ ¨bŽUÝË√ vO×¹ ÍbOÝ b− 0
w  UNOI  ÍbŽU * ”U³Ž ÊU  ÆÆÆ‚U×Ý≈ X¹√ W¹Ë«eÐ

tÐ vN²½«Ë ¨.bI « ◊dA « ÂUE½ WI¹dÞ vKŽ s U √ …bŽ
v ≈ qI²½« ¨…dHOMš WM¹b  »d  ¨«eŽuÐ Íôu  v ≈ d _«

wÐu−;« b «u  ’Uš VðU  VBM  qGAO  ”U*Ë
s  ¨ «eŽuÐ Íôu  v ≈ œUŽ U  ÊUŽdÝ t½√ ô≈ ¨ÊU{dŠ√

s  …U²  ÃËeð WMOF  …b  „UM¼ ÂU √ Ê√ bFÐË ¨b¹bł
ÆbFÐ ULO  UNK²IOÝ w² « v Ë_« t²łË“ w¼Ë ¨W¹dI « fH½

¡«—Ë WM UJ « WOIOI(« l «Ëb « ‰uŠ ¡«—ü« »—UC²ðË
¨t²łË“ oŠ w  q²  W1d' ÍbŽU * ”U³Ž  »UJð—«

vKŽ Âb √ qłd « Ê√ v ≈  «œUNA « iFÐ dOAð ¨ULMO³
ÊU  w² « tð«¡UI  dÝ WłËe « ¡UA ≈ VIŽ ¨qFH « p «–

w² «¨W ËUI*« ¡UOŠù WIDM*« »U³ý l  ¨öO  ¨UNLEM¹
pJA¹ s  „UM¼ Ê√ ô≈ ¨ UMOŁö¦ « cM  ¨ √bNð b  X½U

…d²H « Ác¼ w  ÊuJð Ê√ «bF³²  ¨W¹«Ëd « Ác¼ w
W ËUI*« U √ ¨WOMÞu UÐ W öŽ Í√  ÍbŽU * ”U³F

Ê√Ë ÆbFÐ  √bÐ b  sJð r  W¹«Ëd « Ác¼ »U× √ V Š
Ê¬dI « kH×¹ ¨tOI  œd−  ÊU  …d²H « Ác¼ w  ”U³Ž

ÍQÐ ôË WOMÞu UÐ ô W öŽ W¹√ t  sJð r Ë ÊUO³BK  .dJ «
”U³Ž nA² « ÂU¹_« s  Âu¹ w  t½√ ¨ s¹b R  Ædš¬ Tý
w¼ U¼błË v²Š ¨UN  b d²  ¨t½u ð WłËe « pKð  Ê√

ÆULNK²IÐ ÂUI  ¨f³Kð W UŠ w  UL¼Ë ’U ý_« bŠ√Ë
tÐ  œU  WL U; ”U³Ž lCš ¨t²łË“ q²  dŁ≈ vKŽË

wI²KOÝ ¨¡UCO³ « —«b UÐ öO³ž s− ÐË ¨Êu− « v ≈
w½«œËd « rO¼«dÐ≈ ‰U¦ √ s  5 ËUI*« s  WŽuL−0

¤
ÆÆÆw½uD —e « ‰öŽ bL× Ë
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vK� ”UM�« ·dF� U*
ULO�“ tO� «Ëb�Ë ”U��

‰U��¬ s� UOFO��
W�—UG*« ¡UL�e�«
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2009 XAž  æ    

¡U?L?Že�« W?M?O?Þ s� q?ł— ¨Íb?ŽU?�* ”U?³?Ž b?O�?�« ∫∫∫∫ÍÍÍÍœœœœUUUU????OOOOFFFF????����««««    bbbb????LLLL××××????����    ºººº
n�√ Ê√ —b�√ ô Æt²ŽU−ýË  t²OB�ý YOŠ s� ¨t� qO¦� ô 5O�¹—U²�«
UMFL& X½U� w?²�«  «¡UIK�« rž— ¨„d×²�« dO¦� q ?ł— t½_ ¨”U³Ž bO��«

 ÆW³�UŁ …dE½ Ë– ¨ÍœUŽ tÝU³�Ë ¨p×C�« qOK� ¨U�—U� ÊU� ¨tÐ
”U?³F?� WO?�UC?½ WD?×� ‰Ë√ ¨¡U?CO?³�« —«b?�« X½U?� ∫∫∫∫WWWWłłłł««««uuuu????))))    bbbbLLLL ????××××����    ºººº
UNMOŠ ¨WO�UCM�« tðU�d% dŁ≈ vKŽ s−Ý YOŠ ¨‰öI²Ýù« »eŠ U¹ö�Ð
Íc?�« lA?³?�«Ë w?AŠu?�« V?¹cF?²?�« Ÿ«u?½√ lO?L?' W�—U?š W?�ËU?I� Èb?Ð√
v?K?Ž ·d?A?¹ ÊU??� Íc?�« w?�?½d?H?�« j?ÐU?C?�« Ê√ W??ł—œ v?�≈ ¨t?� ÷d?F?ð
WÐ—U?G*« ÊU� u?� ¢ tO½ËU?F* ‰U� U?�bMŽ ¨q?łd�« …—uD?�Ð ·d²?Ž« ¨t³¹c?Fð
U?½bM?ŽU� ¨U?M�U?×?Ð uO?A/Ë U?M?ŽuK?� uF?L$ d?O?ž ¨◊u�?�*« –U?¼ ‰U×?Ð
dO?G²ð ”U?³Ž WO?B�ý q?Fł Íc�« ¨ «c�U?Ð ¨Àb(« u¼Ë¢U?M¼ «Ëd¹b?½U�
r?O?¼«d??Ð≈ ¨b?I?²?Ž√ U??� v?K?Ž ¨U?¼d?C??Š  V?¹c?F?²?�« ‰u??B?� Æd?¦?�Q??� d?¦?�√
w?½u?D�—e?�« b?L?×� ¨d?³?)U?Ð q�u?ð t?½√ Ë√  p?�c� U?¼d?C?Š ¨w½«œËd?�«
ÕUð√ Íc?�« TA?�« ¨ w½u?D�—e?�«  U� s?−��« s?� tłËd?š bF?Ð …dýU?³�Ë
¨ U?¼u�?Ý√ w?²?�« W¹d?�?�« WO?K?)« w?� W�b?I?²� b?ł ÂU?N� w?�u?ð ”U?³F?�
s?� …b¹b?ý W{—U?F�Ë w?½«œËd�« s?� —«d�≈Ë w?½uD?�—e�« s?� WO?�u²?Ð
W{—U?F� U?NO� Íb?Ð√ w²?�« ¨j³C?�UÐ ¨ …d²?H�« w?¼Ë Æs¹b�« w?H� s?�Š
»eŠ¢b?OŠu?�« »e(« l?� …Ë«bŽ w� V?³�?ð U2 ¨ …œUI?�« iF?³� …b?¹bý

Æ”U³Ž  u� 5Š v�≈ …dL²�� …Ë«bF�« vI³²ÝË ¨¢‰öI²Ýù«
bFÐË Æb?zUI� ¨…d²H�« Ác?¼ w� XKI� ”U³?Ž WOB�ý Ê√ bI?²Ž√ ¨- s�Ë
w� ô W?C�Už vI?³ð À«bŠ√ XF?�Ë „«c½¬ ¨‰ULA?�UÐ W�ËUI?*« v�≈ t�UI?²½«
 «– Ê_ ¨d?¹d?×?²?�« g?O?łË W?�ËU?I?*« …U?O?Š w?� v?²?Š ôË ”U?³?Ž …U?O?Š
Ÿdý Íc?�« d¹d×²?�« gOł fO?ÝQð …—Ëd{ w� d?OJH²?�« UNO� - …d?²H�«
dL?Ž rN?Ý√—  vK?ŽË q¹“U½—u?Ð WM?J¦?Ð WO½“U?<« ‰Uł— l?� t� œ«b?Žù« w�
X?�u�« v?�≈ ¨WL?zU�  U?�UN?H²?Ýù« vI?³ð s?J� ÆÊœU?H¹u?³Ð V?IK?*« w½u?J*«
fK?Þ_« W�ËU?I� w?� ”U³?Ž ◊«d�?½« Ê√ p�«– øs?¹√Ë nO?� ¨‰uŠ ¨s?¼«d�«
b³?FÐ t?ðôUB?ð«Ë b¹—b� v?�≈ ¨p�– b?FÐ r?Ł ¨n¹d?�« v�≈ tN?łuðË ¨d?O³?J�«
◊U³ð—ù« t?J� W�ËU×� - s?�Ë ¨W¹dB*«  «dÐU<« f?Oz— ¨—U−M�« r?FM*«
U¼œu?�¹ qŠ«d?� UNK� w?¼Ë ¨Ê«uDðË ¡U?CO³?�« —«b�UÐ W�ËU?I*« ¡UC?ŽQÐ
Àb×²�« b¹d¹ ô l?OL'«Ë ¨”U³Ž …UOŠ w� WG�UÐ WO ?L¼√ UN�Ë ¨÷uLG�«
…bŽ t� X?IKšË ¨”U³?Ž WOB�ý X?F³Þ w²�«  «—U?�*«  «– UN½≈ ÆU?NMŽ
r?F?M?*« b?³F?Ð t?�U?B?ð≈  u?³?ŁË ¨b?¹—b� s?� t?ðœu?Ž b?F?Ð U?L?OÝ ¨q?�U?A?�
¨5?¾?łö?�« —u?�√ d?O?O?�?ð s?Ž ÁœU?FÐ≈ Ê«u?D?ð W?ŽU?L?ł X?�ËU?Š ¨—U?−?M?�«
¡ôR?¼ s?� Èd?š√ W??Žu?L?−?� X?¦?³??A?ð U?�b?M?Ž «b?O??I?F?ð —u?�_«  œ«œ“«Ë
”U³Ž ÊQ?Ð œUI²Žù« v?�≈ w½œuI¹ U?� «c¼Ë  Æ…œUOI�« —u?�√ w�u²� ”U?³FÐ
t?²O?�u?ð s?� U�u?š ¨ ÁœU?F?Ð≈ - qÐ ¨t?M?� UŽu?D?ð —u?þUM?�« v?�≈ V?¼c¹ r?�
Æ„UM¼ v�≈ VOD)« Â«bI²Ý« q³� ¨Ê«uDð w� œU¹“ bLŠ√ ÊUJ� WO�ËR�*«
ŸUL−?²Ý« w� ”U³Ž q?AH¹ v²Š ¨UN?�Ë√ ¨WŁöŁ »U³Ý_ - œU?FÐù« «c¼Ë
‰U?¦?�√ s?� ¨„U?M?¼ v?�≈ t?I?³?Ý s?� —«dž v?K?Ž ¨—u?þU?M?�U?Ð W?�ËU?I?*« Èu?�
·«e?Ð  U�U?N?H?�« tO?� –U?¼ u?�U�¢ÆÆÆ s?¹b?�« w?H� s?�?ŠË …œ«d?Ð 5�?(«
w?½UŁË Æ¢ÆÆÆ u?M� ËU?MN?²½Ë ¨u?�«Ë d¹b?¹≈ ÍœUžU?�Ë —uþU?MK?� ÁuD?HO?�½ÆÆÆ
Ê√ `{Ë√ ¨¡UC?O³�« —«b�« w� 5�ËU?I*« 5Ð lLł «¡UI?� Ê√ u¼ ¨»U³Ý_«
¨W?�ËUI?*« v�≈ ÂU?LC?½û?� ¨ÊU�“ c?M� ¨…b?F²?�� W?¹U?½e� w?� U¹ö?š „UM?¼
¨wÐUD)« .dJ�« b³?FÐ …dO³� W�öŽ vKŽ UN½√ UN?MŽ ·ËdF� U¹öš w¼Ë
Ê√ U¼d?�UM?Ž s� W?ŽuL?: o³?ÝË WO?H¹d?�« …—u¦?�UÐ d?O³?� ÂUL?²¼« U?N�Ë
.d?J??�« b?³?Ž l?� …b??I?Ž t?¹b?� X??½U?� ”U?³?Ž Ê√ ‰U??(«Ë ÆU?N?O?� X??�—U?ý
v?�≈ ”U?³?Ž »U?¼–Ë ¨d?O?�ú?� Êu?ŠU??ðd?¹ô s?¹c?�«  s?� ÊU?� –≈ ¨w?ÐU?D?)«
œu?FO?ÝË q?A?HO?Ý - s?�Ë ¨5?OH?¹d?�« l?� Ÿ«d� t?M?Ž r?−M?O?Ý ¨p?�UM?¼
ô≈ ¨ZN?M�« «c?¼ vKŽ d?O�?ð ¨öF� —u?�_« ¨X½U?� W¹«b³?�« Æ÷U�u?�« ÍËUš
pKð b�√Ë Wł—œ 180 » dOGð ¨”U³Ž WOðUL�dÐË W¼U³½Ë ¡U�c� «dE½ ¨t½√
W?ŽU?L?ł Z?Ž“√ U?� ¨U?¦?�U?Ł ¨u?¼Ë ¨p�– v?�≈ W?�U?{ùU?Ð ÆÕö?�?�U?Ð U?¹ö?)«
g??O??ł ¡U?C??Ž√Ë W??�ËU??I?*« …œU??I??Ð W??�ö??Ž v?K??Ž ”U??³??Ž ÊU?� ¨Ê«u??D??ð
s?� WŽu?L?−� l?� v?I?²�« Ê√ t?� o?³Ý b?�Ë ¨j?Ýu²?*« f?K?Þ_UÐd?¹d?×²?�«
—ËbI?MÐË W?ýu�d?� sŽ ”UO?�≈ UI?ŽË√ ÊuL?O�®1955  ÂUŽ W?¹«bÐ UN?ð«œU�
¨X?L?�«dð U?N?K?�—u�√ w?¼Ë ÆÊ«u?D?ð WŽU?L?ł r?KŽ ÊËb?Ð ¨©s?¹«—Ë w?MÐ s?Ž
j?ÝË ¨bzU?I� q?Ð h�?A� f?O� ¨”U?³?Ž WO?B�?ý lM?� w� X?L¼U?ÝË

Æd¹d×²�« gO' W×K�*« W�d(« …œU� s� WŽuL−�
”U³?Ž …UO( W³?�M�UÐ ¨«b?¹bł U¾ý n?O{QÝ w²?Nł s�    ∫∫∫∫„„„„————UUUU³³³³����    wwww����““““    ºººº

w???� œ—Ë U???� u???¼Ë ¨Íb???ŽU???�???*
r??¼U?ÝË ¨w??M?ÞË q??ł—  «d?�c??�
U?¹ö?š r?O?E?M?ð w??� d?O?³?� q?J?A?Ð
…«“«u� ¨¡U?CO³?�« —«b�UÐ W�ËU?I*«
u?¼Ë ¨d¹d?×?²K?� W¹d?Ý U?¹öš l?�
s� bF¹ ÊU� Íc?�«  U�dŠ d�UMÐ
‰ö?I?²?Ýô« »e?Š w?K?{U?M?� “d?Ð√
Æ¡UC?O³?�« —«b�U?Ð tO?�ËR�?� s�Ë
p?O?JH?²?Ð »e?(« tH?K?� Íc?�« uN?�
X½U� w²�« ¨¢»uMł œU%«¢WLEM�
wK{UM� s� WŽu?L−� s� ÊuJ²ð
c?M?� ¨r?N?M?J�Ë ¨‰ö?I?²?Ýô« »e?Š
w?� ÊËd??J?H??¹ «Ë√b?Ð 1947W?¹«b?Ð

¢»uMł œU%«¢ WLEM?*« Ác¼ rNMOÐ ULO� «u�Ý√Ë W�ËUIL ?K� ÍdÝ rOEMð
 «“«“—Ë ¨g??�«d??� s?� ¨»u??M??'« w??� W?O??Ðe??(« d??�U?M??F??�« q??� r?C??¹
d?�_« «cN?Ð ‰öI?²?Ýô« »eŠ r?KŽ U?*Ë ÆW¹d?Ý U?¹öš «u?½u�Ë ¨ÆÆÆ”u?ÝË
qłd�« ‰uI¹Ë Æq?FH�UÐ tJOJH?ð -Ë ¨œU%ô« pOJH²Ð  U�dŠ d ?�UMÐ nK�
WMÝ w� ¢∫ÍbŽU�* ”U³FÐ oKF²ð w²�« WDIM�« h�¹ ULO� ¨tð«d�c� w�
5O?�½d?H�« b?Š√ WO?JK� w?� WO?�eM?*« W¹ËUL?OJ?�« œ«u*« q?LF?� ÊU� 1949

¨U¼¡«dý w½«œËd�« rO?¼«dÐ≈ vKŽ  U�dŠ d�UMÐ Õd²�« ¨lO ?³K� W{ËdF*«
q³?I� ¨qL?F*« …—«œ≈  U�d?Š v�u²?¹ Ê√ ◊ËdAÐ ¨…dJ?H�« dO?š_« «c¼ q³?I�
Á¡U?HŽ≈  V?KÞ ¨„«c?MO?Š ¨qL?F*« ‰U?LÝ√— s?�  20 •» r¼U?Ý qÐ ¨◊d?A�«
«cNÐ ÆW¹d��« t�UN� iFÐ ‰Ë«e¹ Ê√ vKŽ wÐe(« qLF�« s� qJÐ ⁄dH²K�
Ê√ bF?Ð ¨tK?³I?� öL?Ž VK?D¹ ÊU?� UÐUý w?½«œËd�« r?O¼«d?Ð≈ t� Âb?� qL?F*«
dNý√ WFCÐ bFÐ ¨wMÞu�« qLFK ?� t�UL²ÝU� «dOš tÐ rÝuðË tO�≈ Àb%
bL?×� ÈuÝ »U?A�« p�– s?J¹ r�Ë  U?�dŠ d?�UMÐ b?¹ vKŽ 5?LO�« r?��√
Æ¢ÍbŽU�* ”U³FÐ W�ËUI*« W�dŠ rÝU ?Ð bFÐ ULO� dN²ý√ Íc�« Íd�UM�«
v?�≈ Íb?ŽU?�?* ”U?³?Ž ‰u?šœ W?¹«b??Ð Ác?¼ ¨ U?�d?Š d?�U?M?Ð V?�?Š ¨Ê–≈
g?OłË W?�ËU?I?*« U¹ö?š r?OE?M?ð v?KŽ q?L?Ž U¼b?F?ÐË ¢WO?M?Þu?�« W�d?(«¢
rO¼«d?Ð≈ 5Ð X½U� w²?�« W�öF�« h?�¹ ULO� ¨b?¹bł Tý «c¼Ë Æd¹d?×²�«
5�ËUI?*« —U³� s� ÊU?� w½«œËd�« ÂuŠd*«Ë ¨Íb?ŽU�* ”U³?ŽË w½«œËd�«
…b¹b'« W�U{ù« Ác¼Ë Æ W?KOKł  U�bš WOÐdG*« W�ËUI?LK� «ËbÝ√ s¹c�«
Ád¹—UIð Ë√ tðUÐU²� ‰öš s� UNKK×½ Ê√ sJ1 ¨ÍbŽU�* ”U³F� W³�M�UÐ
Ë√ tzU�b�√ l� UN?�œU³²¹ ÊU� w²�« WOB�A�« W?G³B�«  «– qzUÝd�« Ë√
Ác?¼ »u?K?Ý√ ‰ö?š s??L?� Æd?¹d?×?²?�« g?O?łË W?�ËU?I??*« …œU?� i?F?Ð l?�
U�“U?Š ÊU� t?½QÐ ¨Êu?Kšb²?*« Ê«ušù« t?O�≈ —U?ý√ U� `C?²O?Ý ¨qzU?Ýd�«
tO�≈ dO?ý√ Ê√ b¹—√ U� Æs¹dšü« l� v²Š U ?OÝU� tMJ�Ë t�H?½ l� UOÝU�Ë
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5 œbF�« nK�
U?M?½√ u�Ë ¨W?ł«u?) Œ_« t?O?�≈ —Uý√ U?� l?� «d?O?¦� o?H?ð√ ô w?M?½QÐ ¨p?�c?�
b�Ë ¨Íb?ŽU�* ”U³?Ž UN�d?Ž w²�«  ôu?×²�« h�?¹ ULO?� ö¹uÞ d�«c?²½
5??¹d?z«e??'U??Ð q?łd??�« ‰U??B?ð« Ê√ ¨t??O??� ‰u?I??¹ Íc??�« d?�_« w??� o??H?²??½
”U?³?F?� W?O?ÝU?O?�?�« ‚U?�ü« d?O?O??G?ð w?� U?L?N?� «—Ëœ V?F?� 5?¹d?B?*U?ÐË
Ê√ bI²?Ž√ ö� ¨Ê«uDð WŽUL?−Ð t²�öŽ ÊQA?Ð U�√ Æÿu×K� «c¼Ë Íb?ŽU�*
Ê_ ¨—uþU?M�U?Ð ÍbŽU?�* ”U?³Ž ‚U?(ù XDD?š w²?�« w¼ W?ŽUL?'« Ác¼
¨‚U×?²�ù« p?�– r²?¹ Ê√ …œUO?I�« s?� VK?Þ Íc�« u?¼ włU?NM?B�« t?K�« b?³Ž
Ÿ«dB?�« ÆœUF?Ðù« «cN� j?Dš s?� WOÝU?O��« …œU?OI?�« ÊuJð Ê√ b?F³?²Ý√Ë
l?IO?Ý U?* UM?K?O?K% ‰ö?š s?� U0—Ë ¨t?O?�≈ dO?A?½ Ê√ V?−¹ Íc?�« w?½U¦?�«
»e?Š l?� .b?I�« t?Ž«d?� u?¼ ¨Íb?ŽU?�* ”U?³?F?�  ôu?% s?� √dD?O?ÝË
bI?²Ž√ Æ—uþUM?�« v�≈ t�U?I²½« bF?Ð v²Š dL?²Ý« Íc�«Ë ¨…œU?OI� ‰öI?²Ýô«
¨5?¹d?z«e?'« l?� ‚U?Hðô t?F?O?�u?²?Ð √b?Ð Ê«u?D?ð W?ŽUL?ł l?� Ÿ«d?B?�« Ê√
”U?³?Ž UN?O?� v?�uðË ¢w?Ðd?F?�« »dG?*« o?O?�M?ð W?M?'¢ À«bŠS?Ð o?K?F²?*«
Æ»d?G?*« s?Ž 5?K?¦?2 ¨WO?�?O?z— ÂU?N?� w?łU?N?M?B?�« t?K�« b?³?ŽË w?ŽU?�?*
Ác?¼ «u?F�Ë U?*Ë Æd?z«e?'« sŽ 5?K?¦?2 ·UO?{u?ÐË Íb?ON?L?K?Ð wÐd?F?�«Ë
ÆÊ«uDð v?�≈ ÂöŽû� W��½ j?I� «uNłË 1955 “uO�u¹ 15 w� WO�UHðù«
YO×Ð ¨l�Ë Íc?�« ‰u×²�« «c¼ qL×²?ð r� Ê«uDð w� WOÝUO�?�« …œUOI�U�
`³�√Ë U?N¹b¹√ 5Ð s� o�e?M¹ W¹—d×²�«  U?�d×K� ÍdJ�?F�« V½U'« Ê√
—u?þU?M�« W?ŽU?L?łË włU?N?M?B?�« tK?�« b?³?Ž p�– w?� U?0 ¨s?¹dšü« b?¹ w?�
…œUI?�« 5Ð U� Ÿ«d� √b?³OÝ ¨a?¹—U²�« p?�– cM� Ê–≈ ÆW¹d?J�F?�« UNðœUO?IÐ
t½√ ¨p�– v?KŽ ‰œ√ ôË ¨—uþUM�U?Ð W¹dJ�?F�« …œUOI�«Ë Ê«u?D²Ð WOÝU?O��«
tK�« b?³ŽË ÍbŽU�?* ”U³Ž v�≈ W�U?ÝdÐ VOD)« Y?FÐ ¨dNý s?� q�√ w�
u?¼ ÷d?G?�« ÊU?�Ë Ê«u?D?²?Ð U?I?×?²?K?¹ ÊQÐ U?L?N?M?� V?K?D?¹ ¨w?łU?N?M?B?�«

Æ—uþUM�« w� qLF�« WFÐU²� s� UL¼ƒUB�≈
ÍbŽU�* ”U³Ž V²� ¨1955 XAž 11 w� j³C�UÐË ¨p�– bFÐ …dýU³�Ë
UL?� ¨tzUB?�ù p�c� s?J�Ë t²?³ÝU; Ê«u?Dð v�≈ t?zUŽb²?Ý« ‰uŠ «d¹d?Ið
w?� «c¼ ÆW?�ËUI?*« W?¾O?¼ v?�≈ Ÿu{u?*« w� W?−?NK?�« …b?¹bý W?�UÝ— t?łË
ÊU� w²?�« d¹—UI²�« pK?ð Èu²×0 ZłR?¹ Ê√ vKŽ ¨Ÿ«dB�« q�√ ÍœU?I²Ž«
Ác?¼ W?OŽu?½ s?Ž …d?J?� U?MO?D?F?ð –≈ ¨Ê«u?D?ð …œUO?� v?�≈ ”U?³?Ž U?NN?łu?¹
bŠ√ qN²Ý« YO×Ð ¨—uþUM�« …œUO�Ë Ê«uDð …œUO� 5Ð X½U� w²�« W�öF�«
Ê√ WLEM*« Ác¼ w� uCF� w³ł«Ë s� Ê≈ w½«uš≈¢ wK¹ U0 d¹—UI²�« Ác¼
ÃËd�K� U?¹—Ëd{ Á«—√ ULŽ d¹dI?²Ð W�K'« œUIF?½« W³ÝUM0 rJ?O�≈ ÂbIð√
WA�UM� lIð U?� «dO¦� ÆÆÆÆÆUM�ULŽ√ rOEMð ¡uÝ s ?� TýUM�« ‚“Q*« «c¼ s�

XL?B�« v?�≈ ÊËdšü« Q−?KO?� W�K?'« ¡UM?Ł√  …œUŠ
¢ÆÆÆÆœö³�« W×KB� rNLN¹ ôË

v?�≈ ”U³?Ž tÐ Y?F?Ð Íc�« d?¹dI?²?�« s�  «d?I� Ác?¼
VÞU?�¹ ÊU?� nO� ÊËd?ð UN?�öš s� ¨Ê«u?Dð …œU?O�
¨…œ«dÐ 5?�(« ‰U?¦�√ s� ¨W?OÝU?O��« …œU?OI?�« Ác¼
rN?O�≈ V?²J?¹ ÊUJ?�ÆÆÆ¨ÃdF� s?�Š ¨w?�«dF?�« w�U?G�«
‰b¹ «c¼Ë ¨WOÝU�  «—U³FÐ r¼bI²M¹Ë  ULKJ�« ÁcNÐ
5???Ð W??¹œËË …b???O??ł s???J??ð r???� W??�ö???F??�« Ê√ v???K??Ž

Æ5²ŽuL:«
¨”U³?Ž h�ý v?KŽ √dD?OÝ Íc�« Y�U?¦�« ‰u×?²�«
`²�  ‰U¦�√ s� ¨W¹dB*«  «dÐU<« ‰Uł— l� ÁƒUI�

X?½U?� w²?�« W?¹—u?¦?�« —U?J�_U?Ð Ád?ŁQ?ðËÆÆÆÆÆÆÆÆ—U?−M?�« r?F?M?*« b?³Ž ¨V?¹b?�«
Ë dB?� t²?�dŽ Íc?�« wÐöI?½ô« Í—u¦?�« dJ?H�UÐË ¨X?�u�« p?�– w� …b?zUÝ
w� tEŠö?½ ¨V½U'« «c¼ Ê–≈ÆÆÆÆ‚«dF�«Ë U ?¹—u�� ¨WOÐdF?�« ‰Ëb�« iFÐ
t� ÊuJ?²Ý Íc�«Ë ÍbŽU�?* ”U³Ž  UNłuðË d?J� w� √dÞ Íc�« ‰u?×²�«

ÆÁdOB� b¹b% v�≈  œ√ U0— ¨wŽ«ËœË  UÝUJF½«
w²�«Ë ¨q?łd�« WOB�?ý sŽ UHK?Ý tO�≈ dOý√ U?� —d�√ s�    ∫∫∫∫WWWW����uuuu����    bbbbLLLL××××����    ºººº
e$QÝ Í—ËbÐÆÆÆÆÆp�– dOž v�≈ ÂöJ�« qOK� ¨Â—U� ”U³Ž Ê√ v�≈ XBKš
wK?Ž uÐ√ Ã–u/ UM?¼ d�cð√Ë ¨…œU?I�« s� ÁuI?³Ý s�Ë ”U?³Ž 5Ð W½—U?I�
sJ�Ë ≠1970 WO?½œ—_« WŠU?��«≠`?²� W?LE?M� w?� ÍcO?HM?²�« b?zUI?�« bÐ—√
¡UA?ð UL� W?O�b?M³K?� ÊUMF?�« ‚öÞS?� ¨wÝUO?Ý jš v�≈ ÃU?²% W?O�bM?³�«
q?L?F?�« s??Ž Ãd?�?ð Ê√ V?−?¹ ô W?O??�b?M?³?�« Ê√ p?�– ¨`?O?×??� d?O?ž l?{Ë
¨UL?OKÝ UN?Ołuð UN?Nłu¹ Ê√ w?ÝUO��« q?LF�« «c¼ e?−Ž «–≈Ë wÝUO?��«
W?O�b?M³?K� U?I�Ë d?š¬ wÝU?OÝ q?LŽ »U?$≈ r²?¹Ë qL?F�« «c?¼ ¡UB?�≈ r²?¹
¨5?O?�½d?H?�« W?M?�U?¼œ Ê_¨wŽu?�U?Ð W?�ö?Ž t� Ÿu?{u?*« «c?¼ ÆU?N?³K?� s?�Ë
w?�UB?�  W?K?Šd� «u?�d?×¹ Ê√ «u?ŽU?D²?Ý« 5?¹d?z«e'« Ê√ «u?�—œ√
«u?Łb?Š√Ë ¨ UO?M?O?FÐ—_« w?� w?Šö?�ù« qL?F?�« V?ŠU� ¨ ÃU?(«
t²I�«u� ÊËœ s�Ë »e(« ¡«—Ë s� W×K ?�� W¹dz«eł d¹d% WN³ł
Ê√ Êu?¹d??z«e?'« ŸU?D??²?Ý«1956  ÂU?Ž ÂU??�u?B?�« d?9R??� w?�Ë Æ
…œU?OI?�« l?� q�U?J?�UÐ «u?F?DI?¹Ë W?N?³−?K?� WO?ÝU?OÝ …œU?O?� «Ëb�u?¹
»e??(«Ë ÃU??(« w?�U??B??� U??N??O?� U??0 ¨W??¹d??z«e??'« W?O??Šö??�ù«
w?� s?×?½ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆa?�« U¹«Ëe?�« U?¹U?I?ÐË p?�c?� Íd?z«e'« w?Žu?O?A?�«
UN?ðœUO?IÐ W?K�UJ?²� W?×K�?� …«œ√ pK?²/ Ê√ p?ýË vKŽ U?M� »d?G*«
g�«d�Ë ¡UCO³?�« —«b�«  ULEM�  «œUO� s� ¨WKI² ?�*« WOÝUO��«
¨WF?Ð«d�U� ¨W¦?�U¦�U� ¨W?O½U¦�U?� ¨v�Ë_« ¨UŽU³?ð U¼œ«d�√ ‚d²?Š« w²�«
s�  ¨d¹d×²�« g?Oł «u�Ý√Ë ‰ULA�« v�≈ «uKI ?²½«Ë ÆÆÆW��U)U�
¨WKI²?�*« WOÝUO��« UN?ð«œUO� Z²Mð Ê√ …œUOI?�« Ác¼ w� ÷ËdH*«
X½U?�¢ ÁuC?Nł√Ë —U?�*« «c?¼ «uH�Ë√ Êe?<«Ë 5O?�½d?H�« s?J�Ë
«u?{ËUH?ð«Ë g?³O?D?ðU� ‘U?Ð ¨Z?K¦?*« U?*« UN?O?� Ë«uš√ ¨V?O?D²?ð U?�d³?�«
…œU?¹“ ¢ÆÆÆ…¬d*« w?� rN?�H?½√ l� «u?{ËUH?ð¢ ¢ÊU³?O� f?J¹« w?� Âu¼b?ŠuÐ
8 r?N?ML?{ 5?{ËU?H?²?*« s� h?�?ý 37 ¨W?½u?š ¨¡ôR¼ r?E?F?� Ê√ vK?Ž
«u?ð√Ë ¨Êu?½ËU?F?²??�Ë W?½u?š r?N?K?J?� ÊËd?šü« U?�√ ¨d?O??žô j?I?� 5?O?M?ÞË
tK�« UHŽ¢ W?ÝUOÝ f�U)« bL×� t?O� ZN²½« X�Ë w� ¨ÂËb�?� ‰öI²ÝUÐ
v�≈ s?¹dLF?*« w{«—√ ¡ôR?N� X×?M�Ë ¨¢¢ÆÆÆÆÆœUF?¹ ô w{U?*«Ë nKÝ U?LŽ

ÆÆÆÆÆÆÆ «“UO²�ù« s� p�– dOž
WK�U� dOž WO�dF� W�uLŠ XJK²�« ¨W¹cOHMð W¹—uŁ WMOŽ ”U³F� w�U²�UÐË
W�d³MÐ ÍbN*« v²Š tF� lC½Ë UM�U�√ ”U³Ž lC½ U�bMŽ t½√ qJA*«Ë ¨
„d²?A� rÝU?� ¨q�_« vK?Ž ¨UN�  U?MOŽ r?¼b$ ¨ÊËdš¬Ë Êu?Kł sÐ d?LŽË
¡U¼b�« Êu�dF¹ ô ¨UO�UŽ ÊËdJH¹ «u½U� ¡ôR¼ ¨w�UF�« dOJH²�« u¼Ë bŠ«Ë
«c¼ w�Ë ÆÁ«u?IÐ ·UH�²?Ýù«Ë rB)« “«eH²?ÝUÐ ÊËeOL²?¹Ë  ¨WžË«d*«Ë
¡U¼œ s� ¨ d�uð s?Ð ÍbN*«  UH�«u� vKŽ rŠdð√ Ê√ w ?MðuH¹ ô œbB�«
`?²?�Ë ¨Á¡U?�b??�√ `?Ð– t?½√ W?ł—œ v?�≈ W?�«d?�Ë l?{«u??ðË ¨d?¹e?ž r?K?ŽË
 ¡UłË ¨tF?� XM�œ  UH�«u� w?¼ ¨QD)« w� rN?M� l�Ë s� qJ� d?ÐUI*«
»dG?*« ÊUJ?� ¨»uKD?*« Èu²?�*« w� W?O¼«œ X?½U� u� ¨n?Ý_« l�  «œU?O�
W�UL?(« s* UN½≈ ÆU?NKþ w� gO?F¹ w²�« ‰U(« t?ðU¼ s� ‰UŠ s?�Š√ w�
tOK?Ž ÊU� –≈ ¨“«d²Šù« ÊËœ Áb?Šu� qI²?M¹ ”U³Ž W?LO� s� …œU?O� b$ Ê√
UM?Oð√ w²�« ”U?³Ž  UH�«u?�Ë Æ„UM¼ s?� ÷ËUH²¹Ë q?³'« w� vI?³¹ Ê√
¨»d?G*U?Ð W?¹—u?¦�«  U?O?B�?A?�« Ã–U?/  «dA?Ž v?�≈ b²?9 ¨U?¼d?�– vK?Ž
U?�¢ qL?²?J¹ r?� Íc?�« ¨œËƒu*« Í—d?×?²�« ŸËd?A?*«u¼¨i?¹d?F�« U?N?½«uM?Ž
U??N??M??� d??� w??²??�« q??Š«d??*«  …¡«d?� U??M??�ËU??Š U??� «–≈ ¨¢q??L??�≈ g??¼Ëö??š
s?¹“«u?0 œd?H½« v?²?Š ¨W?I?zU?H?�« q?łd�« W?Žd?�?Ð X?L?�?ð« w²?�«Ë¨”U?³?Ž
q?z«Ë√ w?� t?½√ q?−?�?½ ¨l?zU?�u?K??� w?½U?O?Ð r?Ý— h?×?H?ð Ê√ p?�– ÆÈu?I?�«

«eŽuÐ Íôu� WI×K0 o×²�« 1946 ÂUŽ w�Ë ¨…œôu�« X½U� ¨ UM¹dAF�«
◊—uð 1952 Ë 1947 5?ÐU� ¨»_« ÊU?{dŠ√ l?� p�– b?FÐ q?LŽË V?ðUJ?�
ÁbŽUÝ b�Ë ¨w�öš√ ô qLŽ u¼Ë UN ?MÐ≈Ë t²łË“ `Ð– –≈ ¨q²� W1dł w�
 «u?MÝ W?�L?�Ð U?¼d?Ł≈ rJ?ŠË ¨…bÝU?� t²?M?Ð≈ Ê√ ·«d²?Ž« Ê√ bF?Ð U¼U?Ð√
 U?�öŽ ¨U?NM?O?Š ¨Z�?½ ¨…d?DO?MI?�U?Ð s−?��« w?� U?¼UC?� ¨«c?�U½ U?M−?Ý
rN?LEF?� sJ�Ë ¨5?OŽuO?A�«Ë 5O�ö?I²Ýô« l?� Í√ ¨5OM?Þu�« l� …b?Oł
—UJM²Ý« W?OKLŽ bFÐ 1952 Ë1938 w�UŽ W?KLŠ l� «ËƒUł ÊuO?�öI²Ý«
o×?²�« s?−�?�« s� ”U?³Ž ÃËd?š bFÐË ÆœU?AŠ  U?Šd� r?OŽe?�« ‰UO?²ž«
¨©qO�Uł® q?LF0 qLŽË ¨w½«œËd�« r?O¼«dÐ≈ ÂuŠd*« ‰U¦�√ s� t?zU�b�QÐ
¨‰öI²?Ýô« »eŠ U¹öš w?�  ◊d�½« X�u?�« «c¼ w�ËÆÆÆÆÆ «u�_« q?I½ rŁ
ÃdF� s�Š rNM?OÐ s� 5OMÞu�« s� WŽuL−� b¹  vK ?Ž 5LO�« r��√ b�Ë
q?LF?�U?Ð o×?²?K?¹ r� t?½√ b?�R*«Ë Æ ¡ôR?¼ V?½Uł v?�≈ q?I?²F?O?ÝË ¨ÁdO?žË
s� W?ŽuL−� l?� W��UM?� w� qšœ U¼b?FÐË ¨1954 lKD� w?� ô≈ `K�*«
cM� t½√ p�– ¨wMÞu�« qLF�« fOÝQð w� o³��« rN� ÊU� s¹c�« 5OMÞu�«
b³?Ž W�d?Š W¹U?N½ X?½U� 1926®W�ËU?I*« W?ÐdŽ ÊËd?−¹ r?¼Ë  UM?¹dA?F�«
tK?�« b³Ž W�U?ŽeÐ  tK?�« b³Ž X?¹√ „—UF� „UN?²½«1934  ¨wÐUD?)« .dJ�«
q??L?F??�« ¡ôR?¼ v??L?Ý 1930 c??M?�Ë ¨©ÆÆÆn??O?D??K?�« W??�d?Š 1930 ¨—u?�«“
q?LF?�« W?K²?� W�d?Š¢ r?Ł ¨¢WH?zU?D�«¢ r?Ł ¨U�U?A?²Š« ¢W?¹Ë«e?�«¢» wÝU?O�?�«
Æ`K�*« qLF?�« w� ‰ušb�« rŁ ¨‰öI²Ýô« »eŠË sÞu ?�« »e×� ¢wMÞu�«
V¼ s� wðQ¹ Ê√ sJ?1 ô ¨wŠUHJ�« qLF�« w� ZNM2 —U ?�� rN¹b� ¡ôR¼
p�c?�Ë ¢ÊU³O� f?J¹≈¢  U¦ŠU?³� w� ¨ U³?�²J*« Ác?¼ vKŽ v�«d?²¹Ë »œË
rN?O� Ãd?š¢ ¨ÊU³?O� f?J¹≈ ¡UM?Ł√Ë ¨©WÝËd?J�« s?¹—Uł® U?L¼Ë 1930 cM�¢
¨«bł nÝR� n¹e½ «c¼Ë Æ¢r×K�« vKŽ eI½Ë VMł s� ÍË«b(«  tK�« b³Ž
tK�« b³Ž s� “U?F¹SÐ ¨d¹d×²�« gOł v�≈ ÍbŽU� ?* ”U³Ž ‰UI²½« Ê√ p�«–
UNK?CHÐ XŽUD?²Ý« ¨…e¼Uł …œUO?� «błËË ¨WMOF� …d?²� w� ¨włUN?MB�«
U?� ÊUŽd?Ý t½√ ô≈Æ1955 dÐu?²�√ 2 c?M� ¨W?¹dJ?�?F�« U?NðU?O?KL?Ž √b³?ð Ê√
d?¹UM?¹ w� b?¹—b� d?9R� œU?IF?½« ¡UM?Ł√ –≈ ¨…œUO?I�«  «– w?� ŒdA?�« dN?þ
b?¹—b?� v?�≈ t�u?�Ë b?M?Ž ¨t?½√ v?�≈ włU?N?M?B?�« t?K�« b?³?Ž —U?ý√ ¨1956

w?� ¨ u¼Ë Æd?Ný√ 3 Â«œ »U?Ož b?F?Ð ¨…d¼U?I?�« s� U?�œU?� ”U³?F?Ð Tłu?�
…d²?H�« Ác¼ ¡U?MŁ√ ”U³?Ž bO�?�« ÊU� s¹Q� Æ…—u?D)« m�U?Ð d�√ ¨ÍœUI?²Ž«
ULO?Ý ¨ÀbŠ dDš√ «c?¼ ø…d¼UI�« v?�≈ d�UÝ  UO?KLF�« W?¹«bÐ lL�√ øU?NK�
…d¼U?IK� UN?Ð ÂU� w²?�« …—U¹e�« Ác?N� w�U²?�UÐË ÆÍdJ?�Ž bzU� q?łd�« Ê√Ë
W³OD?�«dOž t²�öŽ vK?Ž …œU¹“ ¨q�UA*« s� WŽu?L−� w� ”U³F� X?³³�ð
«c?�Ë ¨w?ÐUD?)« .d?J?�« b³?Ž l?�
ÆbF?Ð ULO?� t�uŠ …œUO?I�« ·UH?²�«
r?OE?F�« q?łd�« «c?¼ Ê√ nÝR?*«Ë
W?ŽuL?: tK?LŽ ÂU?9≈ lD?²�?¹ r�
W????O?????ð«c????�«  «—U?????³????²?????Žù« s????�

ÆWOŽu{u*«Ë
w�  œ—Ë    ∫∫∫∫wwww????GGGG????¹¹¹¹““““UUUU????????����____««««    rrrr????����UUUU????FFFF????����««««    ææææ
Õd??D?¹ U??� ¨¡U?�b??�_«  ö?š«b??�
s????� W????Žu????L????−?????� U????M????O????K????Ž
Ê√ ‰U???(«Ë ¨ U???�U????N???H???²???Ýù«
◊«d�½« W¹«bÐ ÊuDÐd¹ …cðUÝ_«
w� ¨U?½e�— b�Ë Æ¡U?CO³?�« —«b�« v�≈ t?�UI?²½« WK?Šd0 W�ËU?I*« w� ”U?³Ž
¨ÍbŽU�?* ”U³Ž h�?A� ¨W³¹U?³A�«Ë WO�u?HD�«Ë …UO?(« vKŽ ¨UM?1bIð
Íb?O�?Ð W?OK?³?'« W�ËU?I?*« W?¾O?Ð w?� ¨—uM?�« È√— Íc?�« qH?D?�« p�– u?¼Ë
Ê w?LF?�¢ …œU?O� X?% ¨…d?HO?M?š WM?¹b?� sŽ b?O?FÐ d?O?ž ¨bŽU?ÝË√ v?O×?¹
ÂU*≈ t?� ÊU�Ë tIH?�« ”—œË ¨¢w½U¹e�« u?LŠ« UŠu�¢ ÂËU?I*« q$ ¢XO?�Hð
b??�«Ë s?� t??H??�u?�Ë ¨«e??Žu??Ð Íôu?� b??−?�??� 3√ 5??Š v?�≈ ¨a??¹—U??²?�U??Ð
wIOI(« l�«b�UÐ oKF²?ð Èdš√ W¹«Ë— „UM¼ Ê√ UL� ÆÊU{dŠ√ wÐu−;«
–U²Ý_« U?¼d�– w²�« W¹«Ëd?�« V½Uł v�S� ¨t²?łË“ q²� vKŽ ”U?³Ž Â«b�ù
dN?ý w� …b¹d'« U?N²I²?Ý« …œUNý UN?MOÐ s� ¨Èd?š√ W¹«Ë— „UM¼ ¨W?�u�
UNÐ ÂU� q²I�« WŁœUŠ Ê√ d³²Fð ¨”U³Ž ¡U�b�√ bŠ√ s� 2002 ÂUŽd¹«d³�
U¼bIF¹ ÊU� w²�« W¹d��«  «¡UIK�« dÝ XA�√ t½_ t²łË“ oŠ w� ”U³Ž
UL?� ÆWI?DM?*UÐ W?�ËUI*«  U?O�¬ b?¹b& ÷d?G� »U³?A�« s?� WŽu?L−?� l�
s� ÷d?G�« sŽË …d?¼UI�« öF?� ”U³Ž—«“ «–≈ U?� ‰uŠ ‰¡U�?²½ Ê√ UMO?KŽ
 øt� «d�UM� ÊU� Â√ wÐUD)« .dJ�« b³F� UzËUM� ÊU� «–≈ U� q¼Ë ¨p�«–

fOÝQð WKŠd� X�ËUMð  «d�c�Ë  ôUI�Ë  UÐU²�  √d�        ∫∫∫∫„„„„————UUUU³³³³����    wwww����““““    ºººº
”U³Ž —Ëœ v?�≈ X{dFðË ¨¡UC?O³�« —«b�« w� U�u?Bš d¹d×²?�« gOł
¨U?¼dO?O?�ð X?�uð w?²?�«  «œUO?I?�«Ë U¹ö?)« Ác?¼ fO?ÝQð w?� Íb?ŽU�?*
v?�≈ …d?�c� s?� d?�_« «c?¼ h?�¹ U?L?O?� «bł …d?O?¦?�  U?�ö²?š«  b?łËË
Ê√ p�«– ¨Íb?ŽU�?* ”U³Ž s?−Ý sŽ ‰U?I¹ U?� ¨p�«– vK?Ž ‰œ√ ôË Æ Èdš√
v�≈ —Uý√ UL� …dDOMI�« WM¹b0  fO�Ë ¨¡UCO³�« —«b�« WM¹b0 - t�³Š
¨Íd?¹bI?ð w� ¨- s?�Ë Æ U�ö?²šù« s?� p�– d?Ož v?�≈ ¨W�u?� –U²?Ý_« p�–
¨ UÐU²?J�« Ác¼ q� W?Ð—UI� v�≈Ë o?OLFð v?�≈ ÃU²×¹ ”U?³Ž …UOŠ —U?�L�
¨U?Nð—U?Ł≈ œË√ w²?�« W?O½U?¦�« W?D?IM?�« Æ U?�ö�?Ð q�_« v?K?Ž ¨Ãd�?½ wJ?�
”U?³?Ž …—U?¹“ Èb?� w¼ ¨¡U?�b?�_« q?³?� s?� …—U?ýù« U?NO?�≈ X?9 w?²?�«Ë
ozUŁË „U?M¼ X�«œU� ¨UN?O� Âu�×�  …—U?¹e�« WOCI?� ¨…d¼UIK� Íb?ŽU�*
¨…d?¼UI?�« s� t?²?łË“ v�≈ U?NÐ Y?FÐ w?²?�« W�U?Ýd�« q?O?³� s?� ¨p�– X?³¦?ð
·Ëdþ w?�  d�UÝ b?I�¢ U?NO� ¡U?ł U2Ë ¨1956 d¹UM¹ 13 ÂuO?Ð Wš—R�
dN?E¹ U� V?�Š ¨sþ√ X?M�Ë ¨p�c?Ð p�ö?Ž≈ lOD?²Ý√ Ê√ ÊËœ WK?−F²?��
ÊU?� d�_« s?J?� ¨d¦?�_« v?KŽ ÂU?¹√ W?²Ý Èb?F?²ð ô d?H?��« …b?� Ê√ ¨c?¾²?�Ë
U?¼U?C� w?²?�«…b?*« sŽ U?�√ Æp?�– d?O?ž v�≈ ¢ÆÆÆW?M?¾?LD?� w?½u?�ËÆÆÆÆÆUG?�U?Ð
U?N?Ð Y?FÐ w?²?�« W?�U?Ýd?�« v�≈  Ÿu?łd?�U?Ð ¨U?¼b?¹b% s?J?L?O?� ¨…d?¼UI?�U?Ð
dN?E¹  …—u� „U?M¼ Ê√ UL?� ¨włUN?MB�« t?K�« b³?Ž v�≈ UO?B�ý ”U?³Ž
l� V?OD)« —u²?�b�«Ë œu³F?MÐ ÍbN*« s?� q� V½Uł v?�≈ ÍbŽU�* U?NO�
¨©tO?�≈ …—Uýù« XI?³Ý Íc?�« œuÝ_« wÝU?��«® œuÝ_« d?¼UD?�« WŽuL?−�

   ÆÆÆ UNO� ‰«b'« sJ1 ô qzU�� UNK� w¼Ë
.dJ�« b?³F� UzËUM� Íb?ŽU�* ”U³Ž öF?� ÊU� q¼        ∫∫∫∫wwwwGGGG¹¹¹¹““““UUUU����____««««    rrrr����UUUUFFFF����««««    ææææ

øwÐUD)«
¨wÐU?D)« .dJ�« b?³F� UzËU?M� sJ¹ r?� ¨ÍdE½ WN?łË s� ∫„„„„————UUUU³³³³����    wwww����““““    ºººº
gO?łË W�ËU?I*« Ê√ p?�«– ¨dš¬ b?FÐ w?� WOC?I�« Ác?¼ l{Ë V?−¹ s?J�Ë
.d?J?�« b³?Ž s?Ð b?L×?� ‰U?O?Š WO?�U?J?ý≈ ÂU?�√ X½U?� ¨U?N?KL?�Q?Ð d?¹d×?²?�«
ÊQ?AÐ «b?¹U×?� U?H�u?�  c?�ð« U?O½U?³?Ý≈ Êu� v?�≈ p?�«– œd�Ë ¨w?ÐUD?)«
qJÐ rNðUŽUL²ł« ÊËbIF¹Ë ¨b¹—b�Ë Ê«uD²Ð 5¾łö� ¨WÐ—UG*« 5�ËUI*«
t�uŠ oHð« U� ÊQ?AÐ Á¡ö�“Ë wÝUH�« ‰öF� o³Ý U ?* «dE½ p�«–Ë ¨W¹dŠ
Êu?J� ¨ÊQ?A�« «c?¼ w� œU?O(« …d?Oš_« Ác?¼ Âe²?Kð Ê√ v?KŽ ¨ÊU?³Ýù« l?�
¨f?�U?)« b?L?×� w?H?½ h?�?¹ U?L?O?� ¨UO?½U?³?Ý≈ l?� —ËU?A?²?ð r� U?�?½d?�
UN²?�dÐ√ w²�« oOŁ«u?LK� UH�U�?�Ë U¹œ«dH½« qLF?�« «c¼ UO½U³Ý«  d?³²ŽU�
¨5?²�Ëb?�« s� ¨W?�Ëœ Í_ sJ?1 ô –≈ ÆWO?Ðd?G*« U?¹UC?I�« ÊQ?AÐ ÊU?²�Ëb?�«
UO?½U³Ý≈Ë U?�½d� Ê√ ”U?Ý√ vKŽ ¨Èdš_« …—ËU?A0 ô≈ qL?Ž ÍQÐ ÂUO?I�«
wH½ vK?Ž U�½d� Â«b�≈ UO½U³?Ý≈  d³²Ž« ¨p�«– ¡«dłË Æ»dG*« ÊU ?LÝUI²ð
ÆUN²½UJ0Ë UO½U³Ý≈ W�«dJÐ UÝU�� ¨UNð—UA²Ý« ÊËbÐ  ¨f�U)« bL×�
5??¾?łö??�« ‰U??³??I?²??Ý« w??� q?¦??L??²??*« n?�u??*« p??�–  c?�??ð« w??�U??²?�U??ÐË

…bI� ”U�� «b� X�U�
¨w�UD)« .dJ�«b�� l�

ô s�c�« s� ÊU� –≈
dO�x� Êu�U�d�

  UN�u�Ë dJ�
Íb�U�* ”U��

ÁdOB� b�b% v�≈  œ√
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ÊU??³??Ýù« ÊU??� s??J??�ËÆÆÆÆÆW??Ð—U??G??*« 5??O??ÝU??O??�??�«Ë
W?K� „U?M¼ Êu?J?ð ô Ê√ vK?Ž ’d?(« q� Êu?�d×?¹
.dJ�« b³ŽË WOÐdG*« W¹—d×²�« W�d(« 5Ð U� WIOŁË
U?O½U?³?Ý≈ ◊Ëdý s?� ÊU?� ¨ÍœUI?²Ž« w?�Ë Æw?ÐUD?)«
.dJ�« b³?Ž qšbð ÂbŽ ¨WOÐd?G*« d¹d×²�« W?�dŠ vKŽ
vKŽ UL?OÝ ¨WOÐ—UG*« W?�ËUI*« bOF� vK?Ž wÐUD)«
W?F?{U?)« o?ÞU?M?*« w?� ¨j?³?C?�U?Ð ¨Ê«u?D?ð b?O?F?�
¨r??¼—Ëb??Ð ¨Êu??�ËU??I??*« ÊU??�Ë Æw??½U??³??Ýù« r??J??×??K??�
ÆW�öF�« Ác¼ dNE?ð ô Ê√ vKŽ ’d(« q� Êu�d×¹
1956 d?¹UM?¹ s?� ¡«b²?Ð« s?J�Ë ¨W?¹«b³?�« w?� «c¼ ÊU?�
UOÝ—U?�  «¡UI� bFÐË ¨U?NH�u� s?Ž UO½U³Ý≈ X?Fł«dð
»d??�®U?D??O??�ôU?Ð w??� w??�?½d??H?�« r??O??I?*«Ë  u??M??O?�U??�
X?×??³?�√Ë U?N??H?�u?� U??O?½U?³?Ý≈  d??O?ž ¨©g?z«d??F?�«
…dO?¦� qzU?Ý— „UM¼ Ê√ W?ł—œ v�≈ 5�ËU?I*« o¹U?Cð
ÆÊU?³?Ýù« s?� “«d??²?Šô« 5?�ËU?I?*« s?� V??�U?D?ð «b?ł
s?� Ãd�?ð r� ¨.d?J�« b?³F?Ð ”U³?Ž W�ö?F� W?³�?M�U?Ð
b?{ ÊU??� t?½Q??Ð ‰u?I??½ Ê√ s?J?1 ô –≈ ¨‚U??O?�??�« «c?¼
ô Ê√ v?K??Ž ’d?(« q??� ’d?×?¹ ÊU??� q?Ð ¨∆ËU??M?�Ë
d?¹d×?²�« g?O?ł …œU� v?K?Ž .dJ?�« b³?Ž d?OŁQ?ð ÊuJ?¹
«c?¼Ë ÆU?O½U?³?Ý≈ n?�u� s?� U?�u?š ¨UO?M?K?ŽË «dýU?³?�
W??¹d??¹d??×?²??�« W??�d??(« Èb??� j??I?� Áb??$ ô n??�u??*«
W??¹d??¹d??×??²??�« W??�d??(« Èb??� v??²??Š q??Ð ¨W??O??Ðd??G??*«
5?¹dz«e?'« s?� …b¹b?Ž q?zU?Ý— „UM?¼ –≈ ¨W?¹dz«e?'«
l?� U??M?²?�ö?Ž v??K?Ž k?�U??×?½ Ê√ U?M?O??K?Ž¢ t?½Q?Ð ‰u??I?ð
«–S� w?�U²�U?ÐË UNO?�≈ WÝU� WłU?Š w� UM?½_ ¨UO½U?³Ý≈
¨UM?OKŽ «dO?³� «–uH½ .d?J�« b³?F� ÊQÐ UO?½U³Ý≈ XL?KŽ
n?�u?� l{Ë V?−?¹ Ê–≈ Æ¢U?N?H?�u� d?O?G?ð Ê√ s?JL?O?�
s� ¨W?¹—d×²�« W?�d(« v²Š U?0—Ë ¨ÍbŽU�* ”U?³Ž
–≈ Æw?−O?ð«d²?Ýù« t�U?O?Ý w� w?ÐUD?)« .dJ?�« b³?Ž
w� d?¹d×²�« g?Oł qšœ ¨1956 ”—U� 30 Âu¹ cM�
¨d?N?E?¹ U?� vK?Ž ¨w?¼Ë ¨«b?ł …d?O?D?š W?O−?O?ð«d?²?Ý«
W?¹dB?*«  ô«dO?M?'« bŠ√ t?Ð w?�  Õd� U?� V�?ŠË
…œU?O?� Èb?� ÊU?� ¨«d?šR?� d?z«e?'UÐ U?M?O?I?²?�« U?�b?M?Ž
s?� ÊU?� «–≈ U?L?O?� œb?×?²?¹ q??J?A?� d?¹d?×?²?�« g?O?ł
s?� - s�Ë ¨g?O?'« «c¼ q?LŽ n?�u?¹ Ê√ Í—ËdC?�«
s?� s?J?�Ë ¨wJ?K?*« g?O?'« q?š«œ Z�b?¹ Ê√ s?�?Š_«
Æ—«dŠ_« ◊U³C?K� …«u½ ÊuJOÝ wJK?*« gO'« qš«œ
…dJ?H�« Ác?N� U?�L?×²?� ¨dN?E¹ U?� vK?Ž ¨ ”U³?Ž ¡Uł
s� ÊU� - s?�Ë ¨U¹—uÝ s� UN²?OFłd� bL²?�ð w²�«
ÆÁU??&ô« «c?¼ w??� ◊U??³?{ s??¹u??J??ð t?O??K??Ž V?ł«u??�«
gO'« v?�≈  d¹d×²�« gO?ł ÂULC½« q³� ¨w?�U²�UÐË
—«d?Š_« ◊U³?CK?� …«u?½ fO?ÝQð W?OM?Ð s?J�Ë ¨w?JK?*«
ÂU� Íc�« »öI½û� qŁU2 »ö?I½UÐ ¨p�– bFÐ ¨ÂUOI�«Ë
¨‰U(« WFO³Þ s�ËÆÆÆÊËdš¬Ë d�UM�« b³Ž ‰ULł  tÐ
w?� «b?ł W?¹u?� X?½U?� w?²??�« W?O?�?½d?H?�«  «d?ÐU?<U?�
Ác?N?� b?Š l??{Ë w?� U?L?ÝU?Š «—Ëœ X?³?F?� ¨W??I?D?M?*«

ÆÆÆÆWO−Oð«d²Ýù«
5?Ð o?O?�?M??ð ‚U?¦?O?� ÊU?� «–≈        ∫∫∫∫WWWW????łłłł««««uuuu????))))    bbbb????????LLLL????××××????����    ææææ
W??O?Ðd??G??*« d??¹d?×??²??�« g??O?łË W??¹d??z«e??'« …—u?¦??�«
s� ¨WÐ—UG�Ë 5¹dz«e?ł …œU� lO�uð qL×¹ 1955ÂUŽ
r� t½S?�ÆÆÆ ÍbŽU�* ”U?³ŽË ÍbONL?KÐ wÐdF?�« ‰U¦�√
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6 œbF�« nK�
W?ŽUL?ł  ·dÞ s?� ¨t?I×?²�?¹ Íc�« ÂU?L?²¼ù« t?� jF?¹
 √b??Ð  ¨r??¼√ u?¼ U??0 ÂU??L??²??¼ô« ÷u?Ž –≈ ¨ Ê«u??D??ð
‰U(«Ë Æ…dO³� W?OL¼√ UN� X�O� —u�Q?Ð ”U³Ž rŠ«eð
qJ?A¹ n?¹dK?� WO?�dA?�« WI?DM?*« w� ”U?³Ž b?ł«uð Ê√
…dšUÐ Õö?Ý vKŽ ‰uB(« ŸU?D²Ý« U�bF?Ð ¨…—uDš
ÆW?I?D??M?*« v?�≈ t?�u?�Ë c??M?� Q?³?�?� ÊU?� Íc??�« U?½U?¹œ
r?I¹ r?� —uþU?M�« Êu?� b?¹œdð w?� WŽU?L'«  d?L²?Ý«Ë
Êu?�«e??¹ U?� Êü« b?Š v??�≈Ë ¨W?�ËU??I?*« q?ł_ T??ý ÍQ?Ð
s� r?N½√  ”U?Ý√ vK?Ž ¨W1b?I�« r?N²?½«uD?Ý√ ÊËœœd¹
WŽULł Ê√ d�c�UÐ d¹b'«Ë ÆWIDM*« v�≈ Õö��UÐ «uð√
W�öŽ ô d?¹d×²�« gO?ł ÊQÐ ·«d²Žù« b¹d?ð ô Ê«uDð
‰uI?�« sŽ n?Jð Ê√ Ê«u?Dð W?ŽUL?ł vK?F� ¨Ê«u?D²?Ð t�
‰ULA?�« w� d¹d×²�« g?Oł fOÝQð ¡«—Ë X½U?� UN½QÐ
l{Ë w?� Ÿdý g?O'« «c?¼ Ê√ `O?×B?�«Ë ¨w�d?A�«
‰U?LA?�« v�≈ ¡ôR?¼ Q?−K?¹ Ê√ q³?� ¨1951 W?MÝ t?²M?³�
Æ¡UC?O³?�« —«b�UÐ W?�ËUI?*UÐ W�ö?Ž rN� Êu?Jð Ê√ q?³�Ë
U�  d?Nþ w²?�«  U�ö?)« ¡«—Ë s�UJ?�« d��« u?¼ «c¼
«c¼ÆÊ«uDð WŽU?LłË d¹d×²�« gOł ¨5?²ŽuL:« 5Ð
Íc�« ‰UBðû� «dO¦� X−Že½« WŽUL'« Ê√ vKŽ öC�
U�√ Æ Wýu�d0 d¹d×²�« gOł …œU�Ë  ”U³Ž 5Ð l�Ë
»U?²?� Ê_ ¨ t?O?K?Ž —U?³?ž ö?� d?B?� v?�≈ ”U?³?Ž »U?¼–
…d?�c?*« Ê√ U?L� Æd?�_« «c?¼ v?�≈ d?O?A?¹ V?¹b�« w?×?²?�
w� ¨W?Nłu*« W×?H� 12 vK?Ž Íu²?% w²�« W?K¹u?D�«
U?FÞU?� ö?O�œ d?�U?M?�« b³?Ž ‰U?Lł v?�≈  ¨1956 d¹U?M¹
UN?OK?Ž 5F?�u*« s?� ”U³Ž Ê√ p?�– ¨…—U¹e?�« Ác¼ v?KŽ
¨W¹dB�Ë W¹dz«ełË WOÐdG� Èdš√ d�UMŽ V½Uł v�≈
U?NI?ý w� U?N½√ ¨U?¼d¼u?łË UN?KJ?ý s� d?NE?ð w²?�«Ë

 ÆVOD)« —u²�b�« ¡ö�≈ s� ¨»dG*UÐ oKF²*«
t?ðU?OŠ w?� ”U?³?F?� X?ŠdÞ w?²?�« q?�U?A?*« Ê√ bI?²?Ž√
tð—U?¹“ bFÐ  √bÐ ¨ t?O�≈ q�Ë U� v?�≈ t²K�Ë√ w?²�«Ë
w?� Ábł«u?ð ÂbŽË d?¹«d?³�Ë d?¹UM?¹ dN?ý W?KO?Þ ¨dB?*
UM?�b¹ U� fO?�Ë ¨UN�—U?F� w� …d?zUÝ …—u¦�«Ë »d?G*«
UOB�ý U?½√Ë ÆwÐUD)« .dJ�« b³FÐ q?Bð« t½√ vKŽ
.dJ�« b³?Ž Ê√ p�«– ÆfJF�« X³?¦¹ Ê√ ÊU� Í√ Èb%√
l� »d?G*U?Ð …—u¦?�« WO?C� 1954 ÍU� 16 w� g?�U½
«c?¼ ‰ö??š s?� ¨Êu??¹d?B?*« q??�u?ðË V?¹b??�« w?×??²?�
5¹d?BL?K� b?¹d¹ ô n?¹d�« rO?Ž“ Ê√ bO?H¹ U?� ¨‘UI?M�«
d?O?�?H??ð s?J?1 - s?�Ë ¨»d?G?*« ÊËR?ý w??� q?šb?²?�«
d�_« «c¼ w� Íb?ŽU�* ”U³Ž  vKŽ 5¹d?B*« œUL²Ž«
ô .d?J�« b?³?Ž Ê√ «Ëd³?²?Ž«Ë ¢W�u?A�« t?O?� «uÐd?{«Ë¢
ÊuLC?� p�«– b�R¹ U?2Ë ÆTý w� 5¹d?BLK� `?KB¹
w� 5?�ËUI*« U?NO?� nB¹ ”U?³Ž UN?³²?� w²�« …d?�c*«
‰Uł— ‰uM?�√ WIDM?� w� błu¹ ¢ UN?FKD� «c?¼ ¨ n¹d�«
«u½U?� u�Ë w?ÐUD)« …b?OIŽ r?NO?� XKG?KGð ¨Êu?LE?M�
¢ÆÆÆÆt?Ð «u?L?²¼« U?* t?²?I?O?IŠ v?K?Ž w?ÐU?D?)« Êu�d?F?¹
‰ËU×¹Ë rNF� ‰UBðôUÐ ÂuIOÝ t½√ bOH¹ U� nOC¹Ë
U?� «–≈ rN?M� t?�u�?ð U¹b?³� ¨.d?J�« b?³Ž s?Ž r¼œU?FÐ≈
U?NO?K?Ž qL?×?²¹  U?ŽU?M� ”U?³?F� Ê–≈ ÆÕö?�?�UÐ «Ëb?�
‰uŠ ¨t?O�≈ WNłu?*« rN²�« p?Kð sŽ öC?� ¨t²O�ËR?��
s?�?Š ¨ ÍdB?³?�« t?O?IH?�« s?� q?� ‰UO?²?žô t?D?OD?�?ð
¨t?�«b??�≈ l?� «c?¼ ÆV?O??D?)«—u?²??�b?�«Ë s?¹b?�« w??H?�
W??L?¼U??�?0
s?� d�U?MŽ
W???�ËU????I???*«
—«b????????�U????????Ð
¨¡U??C??O?³??�«
v???????????K??????????Ž
f???O????ÝQ???ð
W???L???E???M???�¢
g?????????O????????ł
d???¹d??×???²??�«
w????Ðd????G????*«
W??�ËU???I??*«Ë
¨¢W???¹d???�???�«
 «– w??????¼Ë
W???L???E???M???*«
X?³F?� w²?�«
U?L??N?� «—Ëœ
…U???O???Š w???�
”U????????³???????Ž
w????� U???0—Ë
b????????¹b???????%
ÆÁd???O???B???�
W???????¹«Ëd???????�
s?????????�????????Š
Êœu????L????K????Ð
¡Uł¢ ∫ b�Rð
U??????½b?????M??????Ž
w??� ”U??³??Ž
ÍU?� d?š«Ë√

1956

U?M?� V??K?D?¹
Áb??????????/ Ê√
Íc?�« ‰U*U?Ð
t� sLCOÝ
…b* g?OF�«
¨d?????N????ý√ 6
q??ÐU??I?� w??�
sŽ œUF²Ðô«
g?????????O????????ł
Æ¢d??¹d?×??²?�«
s????????×????????½Ë
t??½√ ·d??F??½
w??????� ¨Âb?????�
¨ 1956 ÍU??????�18

s� VOD)« ÊU�Ë d¹d×²�« gOł …œUO� s� t²�UI²Ý«
bF?²Ð« Ê√ b?FÐË  Æ”U?³Ž W?�UI²?Ý« «uM?�×?²Ý« s?¹c�«
bFÐ d¹d×²�« gOł w?� tðöšbð  dNþ ¨ tK� «c¼ sŽ
V�UD¹ ÊU� ”U³Ž Ê√ ¨bI²?Ž√ ¨«c¼ vKŽ UIOKFðË Æp�«–
W�ËU?I*«Ë w?ÐdG?*« d¹d?×²?�« gO?ł WL?EM?� ¢vI?³ð Ê√
s?Ž …b?O?F?Ð UN?M?Ž U?M?Łb?% Ê√Ë o?³?Ý w²?�«¢ W?¹d?�?�«
…d??²??H?�« Ác??¼ w??� ¨q??łd??�« Ê√ v??�?M??½ ôË Æ»«e??Š_«
W?OK?š«b�« d?¹“Ë wÝu?O?�« s�?( Èd¹ ÊU?� ¨j³?C�U?Ð
s?Ž öC?� «c¼ Æœö?³�« q?³I?²�?� vK?Ž …dO?³� …—u?Dš
¢» t²FM¹ ÊU� YOŠ ¨wN?OÐË√ ÍbŽ s� Â—UB�« tH�u�
s?�  U½√Ë Æt?OK?Ž ¡U?CI?�« Vł«u?�« ¢dO?³?J�« w?ŽUD?�ù«
«c¼ Ê√ l?� VO?D)UÐ ”U?³Ž W�ö?Ž »dG?²Ý√ ¨w²?Nł
- s?�Ë ÆW?O?K??š«b?�« d?¹“u?� U?L?O?L?Š U??I?¹b?� d?O?š_«
ÊU� w²�«  U¼U&ô« b¹b% w� W ?O�UJý≈ UMOKŽ ÕdDð

Æ¡«bF�« ”U³Ž UN� sJ¹
Ê√ v?�≈ …—Uýù« œË√ ¨v?�Ë_« W�Q?�*« ∫∫∫∫WWWW????����uuuu����    bbbb????LLLL××××????����    ææææ
v�Ë_« t?²łË“ q?²� t½Q?Ð Êu�u?I¹ s� r?¼ ”U³?Ž ‚U�—

W½UO)« V³�Ð
¨W?????O??????łËe?????�«
s?� U?½√ X�?�Ë
q?Ð ¨p?�– ‰u?I?¹
d???A???½ - b???�Ë
W?IO?ŁË w� p?�–
W?????O?????�u????L?????Ž
ÂËUI*« …œUNAÐ
¨ÊœuLKÐ s�Š
t?½√ v?�≈ dO?A?ð
W??łËe???�« q??²??�
W½UO?�Ð v�Ë_«
W???????????O???????????łË“
`?M� W?O?½U¦?�«Ë

W??F??I???Ð U??N??�
W?????????O????????{—√

tM� X³$√ w²�« w¼ W¦�U?¦�« WłËe�«Ë ¨UN�öÞ qÐUI�
—u??�_« Ác?¼ Ê√ v??�≈ …—U?ýù« v??I?³??ð s?J??�Ë ¨¢q?O??K?š¢
w� h?�K²?ð ¨WO½U¦?�« W�Q�?*« ÆUMO?�≈ W³�M?�UÐ W¹u?½UŁ
Ê√ ”U³Ž “«dÞ s� Íd?J�Ž bzUI� nO� u?¼ ¨ÂUNH²Ý«
ô  Ê√ t?O?KŽ ÊU?� –≈ øt?³?½U−?Ð t?²?ŽuL?−?0 k?H²?×?¹ ô
ÆWŽuL:« WO?F{Ë qJON¹ U�bMŽ ô≈ WM?¹b*« v�≈ ‰eM¹
g?Oł p?�– „d?×¹ Ê√ ÊËœ ‰U?²?G¹ Ê√ q?łdK?� n?O� r?Ł
W?�d?Š w?� …—œU?½ W?�U?ŠË ¨V??¹d?ž d?�√ «c?¼ ød?¹d?×?²?�«
b?zU??I?�« ÷d?F?ð U??�b?M?Ž ö??¦?L?� ¨w?M??Þu?�« d?¹d?×??²?�«
‰U?(« u?¼ UL?� ¨Êu?¹d?z«e?'« —UŁ Âu?−?N?� ‘ËdO?L?Ž
¨tIzUÝ v²Š Ê√ bI²Ž√ÆÆÆw½U?³FA�« bzUI�« Â«bŽ≈ VIŽ
W???O??K???L???Ž w??� U???Þ—u???²???�d??šü« u???¼ ÊU???� Ë ¨t??½U???š
Õu²?� »UÐ w?� tIzU?Ý l� q?FHO?� ¡Uł «–UL?�Æ‰UO?²žô«

ølOL−K� UÐuKD� ÊU� t½√ ‰U(«Ë ¨”UHÐ
«–≈ U?LO?� ¨‰UI?�«Ë q?OI?�« d¦?� bI?�    ∫∫∫∫WWWW????łłłł««««uuuu))))    bbbb ????LLLL××××????����    ææææ
s�Ë ÆÍbŽU�* ”U³Ž ‰UO²ž« WOKLŽ ¡«—Ë W�d³MÐ ÊU�
5??Ð Ê—U??�Q?Ý ¨d??�_« «c??¼ w??� w??¹√— `??O?{u??ð q??ł√
¨ W?O?�U?I?¦??�« W?O?ŠU?M?�« s?� ¨t?½√ p?�«– Æ5?²??O?B?�?A?�«
5?²?O??B?�?ý ¨Íb?ŽU?�?* ”U??³?ŽË W?�d?³?M?Ð Íb??N?*U?�
¨¡U�c?Ð WM¹b?*« qšœ W?¹œU³�« s?Ð« ”U³F?� ¨5²?IÐUD?²�
¨W?M?¹b?*« Áu?Ð√ q?šœ ¨◊U?Ðd?�« wŠ«u?{ s?Ð« W?�d?³?M?ÐË
Ê√ u¼ ¨bOŠu?�« ‚dH�« Æ«bł WF{«u²� W?I³Þ s� u¼Ë
t� ÊU?� ”U³?ŽË ¨ÍdB?Ž wL?OKF?ð —U�?� cš√ W?�d³?MÐ
¨lO?�— wLOK?Fð Èu²?�0 eO9 t?½√ ô≈ ¨ÍbOK?Ið rOK?Fð
 «—U??³?F??�« i?F??Ð U?½√d??� U??� «–≈ ¨p?�«– U??M?� d??N?E??¹Ë
Ê√ vI³¹Ë ÆÁd?¹—UIð w� Ë√ tKzU?Ý— w� ¡«uÝ ¨…œ—«u�«
ÆW?�d³?MÐ ÊU?� UL?� U?¹—uŁ U?HI?¦?� ÊU� ”U?³Ž Ê√ d?OA?½
r� W�d?³MÐ Ê√ ULK?Ž ¨o¹d� ”U³?F� ÊU� q¼ u¼ q?JA*«
t� X?½U� U?L� ¨ÁbŠu?� „d×²?¹ ÊU�Ë ¨o?¹d� Í√ t� s?J¹
X?½U?� U?N??½√ u?�Ë o?¹b?B?�« s?Ð »u??−?;« l?� …Ë«b?Ž
v??�≈ d?¦??�√ q?O??1 ÊU?� r??O?¼«d??Ð≈ t?K??�« b?³??ŽË ¨W?O??H?š
‰U(«Ë p�c� W�d³MÐ v�« qO?1 ÊU� U� d¦�√ 5OÐUIM�«
q�U?F²?�« qCH?¹ ÊU� Íc?�« ÍdB?³�« WO?IH?K� W³?�M?�UÐ
tK?�UF?ð s� d?¦�√ rO?¼«dÐ≈ t?K�« b³?ŽË o¹b?B�« s?Ð l�
tM?Ž U�Ëd?F� ÊU?� bO?³Žu?Ð rOŠd?�« b³?ŽË ¨W�d?³M?Ð l�
b?³?F?� W?³�?M?�U?Ð ÊQ?A?�« p?�«c?� ¨ U?I�«u?²?�« q?ł— t?½√
ÊU?�¢ W�d?³?MÐ Ê√ ‰u?I�« s?J?1Ë Æ wH?Ýu?O�« ÊU?LŠd?�«
vK?Ž n�u¹ ÊU� W?�d³MÐ ¨¢”U?³Ž ‰U×Ð u?�U×Ð Ë—Ë“
t½u?HB¹ «u?½U� ÁƒU�b?�√Ë l�bM?� ¨Â—U� ÊU�?½≈ t½√
¡U?�c?�« Y??O?Š s?� ”U?³??Ž s?Ž q?O?� U??L?� w?³?B??F?�U?Ð
5???ðU??¼ Ê–≈ Æq???L???F??�« w???� U???L???N??ł—b???ðË q???L??F???�«Ë
…U?O?(« YO?Š s?� ¨5?²?K�U?J?²?� U?²½U?� 5?²?O?B�?A?�«
w?� Ë ÆjO?;« l?� W�ö?F�«Ë W?O?B�?A?�«Ë s¹u?J²?�«Ë
w?� WO?łu�u?OÝu?Ý WÝ«—œ „U?M¼ X?½U� u?� ¨ÍœUI?²Ž«
Èb� U?M� `C?ðô ¨d¹d×?²�« gOłË W?�ËUI*« Ÿu?{u�
U?¹u?Ý U?L?¼b?¹b?N?ð Y?O?Š s?� ¨5?²?O?B?�?A?�« »—U?I?ð
ô√ v?KŽ v?F?�¹ ÊU?� q?J�«Ë ¨ U?N?'« iF?Ð `?�UB?*
U?M?¼ d??C?×?²?Ý√Ë ÆÆÆÆÆÆÆÆ5?K??łd?�« 5?Ð ¡U?I?²??�ô« r?²?¹
w�“ –U²?Ý_« —Uý√ U�bMF?� ¨5Kłd�« …UOŠ w?� 5ŁbŠ
÷dG?� ”U³Ž V?KÞ w� X?¦FÐ Ê«uD?ð WŽUL?ł Ê√ v�≈
V¹—b?ð w� q?GA?M� U?½√ ¨wðP?Ý «–U* ¢U?NO?KŽ œ— ¨t?�eŽ
¨wK?ÝË√ ÍeOð w?� WF?Ð—√ Ë ¨u¹“ w� ’U?�ý√ WF?³Ý
r?NO?KŽ œd?�¹Ë Æ¢ÊU?�dÐ s?� ÂœU� j?ÐU{ q?³I?²ÝQ?ÝË
p?K?ð w??� U?N?Ð Âu?I?O?Ý w??²?�« ‰U?L?Ž_« s?� W?Žu??L?−?�
v?�≈ V¼–  Æ—u?C?(« vK?Ž ÕU?(ù« bF?ÐË ¨ÆÆÆÆ…d?²H?�«
w?� u?�u?J?ð ÍœUž w?K?�« w?A?�«œ¢U?N?zU?CŽ√ v?K?Ž œd?�«
V?žd¹ ô ÊU?� ”U³?Ž Æ¢w?�U×?Ð wA?/ W?Ð—e�U?Ð Áu�u?�

ÆÍb−¹ ô ULO� t²�Ë WŽU{≈ w�
øWŽuL−� vKŽ d�u²¹ ÊU� Ê–≈  ∫∫∫∫wwwwGGGG¹¹¹¹““““UUUU����____««««    rrrr����UUUUFFFF����««««    ææææ

ÊU?� ¨t?�u?� b?¹—√ «–U??� r?N?H?ð r?� ∫∫∫∫WWWW????łłłł««««uuuu????))))    bbbb????????LLLL????××××????����    ææææ
t??ðU?¼ Ê√ b??I?²??Ž√ ô s?J??�Ë ¨W??Žu?L??−?� v??K?Ž d??�u?²??¹
W?�Ëe?F?�  U?Žu?L?−?� „U?M?¼ X?½U?� ¨t?³?% W?Žu?L?:«

œuI?¹ ÊU� ¨p�– w� V?žd¹ UL?� t� WF?ÐUð dOžË ¨W?A¼Ë
ŸU??M???�ù« …u??� t??�Ë U???�—U??� ÊU???� t??½_  U??Žu???L??:«

ÆÆÆqLF�«Ë
 œ—Ë W?¹«Ë— vK?Ž ¡uC?�« jK?Ý_ ¨W�d?³M?Ð v�≈ œu?Ž√ 
U?M?� qO?�¢ 1956 ÂU?Ž Íd?ÐU?'« b?ÐU?Ž bL?×?� ‰u?� w?�
¡UD?Ž≈ qł√ s� Âu?KF�« W?OK� W?Ð«uÐ ÂU�√ Êu?JMÝ U?M½√
¨ZzU²M?�UÐ nKJ*« u¼ W�d?³MÐ ÊU�Ë ¨U¹—u�UJ³?�« ZzU²½
Âu?O�« p?�– s� U?ŠU³?� …bŠ«u?�« WŽU?��« œËb?Š v�≈Ë
W?M?�U??¦?�« w?�Ë Æd?¹œU?�Q??Ð U?F?L?& d?ÞR?¹ q??łd?�« ÊU?�
«uK?B×?¹ s� rN?½√ rN� q?O�Ë W?³KD?�« lL²?ł« UŠU?³�
¨d¹œU?�√ w� W�d?³MÐ Â«œU?� ¡U�?*« w� ô≈ ZzU?²M�« v?KŽ
ö�U?Š ¨W�d?³M?Ð rN?OK?Ž qšœ v?²Š o?zU�œ 10d9 r�Ë
W?�UD?�«Ë Â«e²?�ô« Èb� `?{u¹ Àb?(« «c¼ Æ¢Z?zU²?M�«
”U?³Ž ‰U?Š u¼ U?L� W?�d³?MÐ U?NO?KŽ d?�u²?¹ ÊU� w?²�«
W?O?×?K?B?� s?� W?ł—œ v?KŽ «u?½U?� U?L?N?Ð Êu?D?O?;«Ë
rNOŽU?�� 5Kłd�« w� «Ëb?−¹ r�Ë s¹dO³� W?¹“UN²½«Ë

ÆULNO×Mð w� Vžd¹ lOL'« ÊU� w�U²�UÐË
- «–U*Ë n?O�Ë s� ∫∫∫∫wwww????GGGG¹¹¹¹““““UUUU????����____««««    rrrr����UUUU????FFFF����««««    ææææ
 UO?HKš w?¼ U� øÍb?ŽU�* ”U?³Ž ‰UO?²ž«

øp�«–  UOŽ«bðË
q?Ð ¨ôUO?²?ž« Ád³?²Ž√ ô U?½√    ∫∫∫∫WWWW????����uuuu����    bbbb????LLLL××××????����    ææææ
V?¹dG?�« s� f?O�Ë ¨Q?D)« o?¹dÞ s?Ž ö²?�
W?¹—d×?²�« W?�d?(« Ê√Ë UL?OÝ ¨«c?¼ lI?¹ Ê√
ÂËU??I??*U??� ¨ ôU??(« Ác??¼ s??� ·ü« X??�d??Ž
600 Âb??Ž√ ö??¦?� d??z«e??'« s??� ‘Ëd?O??L??Ž
W??K???O??B???Š Ê√ U??L???� ¨Q??D??)U???Ð ö??{U???M??�
Ë 1956 5?Ð U??� X?F?�Ë w??²?�«  ôU?O??²?žô«
Ÿu³?Ý√  ôUO²?ž« WKO?BŠ ÈbF?²ð ô 1960
‚«d???F??�«  w???� v???²??Š Ë√ …e???ž w??�  b???Š«Ë
W?Ð—UG?*«Ë Æw?�«cI?�« Èb� ÂU?¹√ 5 Ë√ w�U(«
Êu?�d?F?¹ ô –≈ ¨`?�U?�?²?�« r?N?O?K?Ž ·Ëd?F?�
Ê√ Âd'« s� t½≈ WIOIŠ ÆW�ÝRL� nMF�«
X??9 Íc?�« œb??F??�« s?J??�Ë ¨”U?³??Ž q??²?I??¹
¨…—u?Ł W¹_ W?³�?M�U?Ð ÍœUŽ X?�u�« p?�«– w� t?²O?HB?ð
`?³?�√ v?²??Š ¨t?�?H?M?Ð ”U?³?Ž  U?ÐU??�?Š Q?D?š «c?¼

ÆtOzËUM� b¹ w� WKNÝ W�¹d�
QDš ÊU� q²I?�« Ê√ ‰uIð U½UOŠ√ ∫∫∫∫wwwwGGGG¹¹¹¹““““UUUU����____««««    rrrr����UUUUFFFF����««««    ææææ

ø«bLŽ ¡Uł ‰uIð Èdš√ U½UOŠ√Ë
b�Ë ¨p?�– —d�√ U?½√Ë QDš ¡U?ł q²?I�« ∫∫∫∫WWWW����uuuu????����    bbbbLLLL????××××����    ææææ

ÆÆÆÍ—uÐdð«Ë Êuł  bMŽ v²Š ¨«c¼ œ—Ë
vKŽ p?�– w� bL²Ž« ¨Í—u?Ðdð«Ë Êuł        ∫∫∫∫„„„„————UUUU³³³³����    wwww����““““    ææææ
‰UŠ√ b?�Ë ¨ UMOF?³��« w?� UNðe?$√ w²�« w²?ŠËdÞ√
Í—Ëb?ÐË ¨·d?(U?Ð t?O?�≈  d?ý√ U?� q?� v?K?Ž p?�– w?�
«uM−?Ý s¹c�« Ê«ušù« iF?Ð  «œUNý vKŽ  b?L²Ž«
‰«R??�??�« v?I??³??¹ s??J?�Ë Æ n??¹d??A??�« Íôu?� »—œ w??�
ÍbN*UÐ ÍbŽU�* ”U³Ž ‰UO²ž« j³ð—« «–U* ¨UŠËdD�
”U³Ž cš√ U0— t½√ ¨‰u�√ ¨ œbB�« «cNÐ Ê–≈ øW�d³MÐ
ÍbN?*UÐ t²�ö?Ž WFO³?D� «dE½ ¨U?�Uš «bFÐ Íb?ŽU�*
n�«u?*« »—UC?ð vK?Ž dýR¹ U?� Ê√ ¨‰U(«Ë ÆW?�d³?MÐ
Íd??B??³???�«Ë W??�d??³??M??Ð Ê√ u??¼ ¨ôË√ ¨5???K??łd??�« Èb??�
g?O?ł ŸU?M?�≈ ÷d?G?� ‰u?M?�√ v�≈ «u?³?¼– b?O?F?�?M?ÐË
u?¼Ë ¨‰öI?²Ýô« »d?( ŸU?Cšù« q?ł√ s?� d¹d?×²?�«
”U?³?Ž W?�UÝ— Ê√ U?L?� ¨”U?³?Ž Èb?� U?{u�d?� ÊU?�U?�
b?F?Ð vK?Ž ¨1956 u?O½u?¹ 19 w?� W?š—R?*« ÍbŽU?�?*
ô ¢…—U?³F?�« `¹d?BÐ U?NO?� b�R?¹ ¨t�U?O²?ž« sŽ Ÿu?³Ý√
¨ r?Ł ¨¢ÆÆÆU?�ö?Þ≈ W�d?³?M?Ð Íb?N?*« l� ÊËU?F?ð√ Ê√ b?¹—√
”U³?Ž UN?Ð tłu?ð w²�« W?�UÝd?�« pKð Êu?LC?� ¨UO?½UŁ
¢ U?N?O� ‰u?I?¹ ¨d?¹d×?²?�« g?Oł ¡U?C?Ž√ ŸU?L²?ł« v?�≈
r¼ sJ�Ë ¨«c� ôË d¹d×²?�« gOł ô b¹—√ ô w²HBÐÆÆÆ
i?�—« U?½√Ë W?�d³?M?Ð Íb?N?*« l?� ÊËUF?ð√ Ê√ ÊËb?¹d?¹
ÊËœ «c??¼ ¨Èd??š√ ¡U??O??ý√ U??M?H??{√ «–≈ s??J??� ¨¢ÆÆÆp??�–
”U??³?Ž t??O?� i??�—  Íc?�« b??¹—b?� ŸU??L?²??ł« ÊU?O??�?½
s??� t?łd??š√Ë q?Ð ¨W??�d?³??M??Ð Ád?C??×?¹ Ê√ Íb??ŽU?�??*
ŸUL?²łô« s?� W�d?³M?Ð ÃËdš «Ë—u?B²?²K?� ¨ŸUL?²łù«
X?�?O??� W?ŁœU?(« Ác?¼ Æd?C?×??¹ Ê√ i?�— ”U?³?Ž Ê_
„UM¼ Ê–≈ Æt?zU�b�√ v�≈ ôË  ÍbNL?K� W³�M�U?Ð WKNÝ
w� W�d³MÐ ÍbN*« ÂUNð« Êu� w� wðQð …dO³�  UOHKš
V¼c¹ô Ê√ sJ1 ô «c¼ sJ� ¨«bł qNÝ ”U³Ž ‰UO²ž«
¨t?�U?O?²?ž« ¡«—Ë ÊU?� t?½√ Âe??$Ë ‰u?I?�« v?�≈ «c?¼ U?M?Ð
»U?¼c?�« q?ł√ s??� t?�U?łd?� t?ðU?L?O?K??F?ð v?D?Ž√ U?0—Ë
sLJð s¹√ Êü« ÆtF� r¼UH²�« bB� ÍbN*« v�≈ ”U³FÐ
ÊQ?Ð ‰UI?¹ ¨5š—R?L� ¨ W?F�«u?�« UM?KK?Š «–≈ ø U�ö?)«
”U?³F?� W?OK?³?I²?�?*« l?¹—UA?*U?Ð rK?Ž W?�d³?M?Ð ÍbN?*«
w?� Ÿd??�?²?�« Âb?ŽË Y??¹d?²?�U??Ð t?ŽU?M?�≈ ‰ËU??Š U?0—Ë
 U?Šu??L?Þ t?� X?½U??� Íb?N?*« Ê√Ë U?L??O?Ý ¨U?¼c?O??H?M?ð
5×¹ Ê√ dE²M¹ ÊU� tMJ�Ë ¨1952 ÂUŽ cM� W¹—uNLł
t?� ÊuJ?¹ Ê√ d?EM?²?¹ ÊU?� ¨p�c?Ð Âu?I¹ v?²?ŠË ¨X�u?�«
ÁbOÐ d¹d×?²�« gOł ÊuJ¹ Ê√Ë W¹dJ�?Ž …u� ◊UO²Š«
b??¹d??¹ ÊU??�Ë ¨w??J??K??*« g??O?'« v??K??Ž d??D??O??�??¹ Ê√Ë
X½U?� t½_ «d?E½ ¨Ã—b²?�UÐ ·b?N�« «c¼ v?KŽ ‰u?B(«
¨Z¹d?�öÐ ¨wÝUH?�« ‰öŽ ‰U¦�√ s?� ¨ UOB�?ý t�U�√
V�?Š ¨«bł W¹u�  U?OB�?ý w¼ËÆÆÆÆw½«“u�« s?�Š
výU?L²¹ tŽËd?A� Ê√ ”U³?F� `{u¹ Ê¬ œ«—√ ¨Íd?E½

Æp�– oOI% w� UŽd�²� ”U³Ž ÊU� sJ�Ë ¨t�«b¼√Ë
u?¼Ë ¨ÍdE?½ w?� ¨tF?� r?¼UH?²¹ Ê√ œ«—√ ÷d?G?�« «cN?�
œ«—√ u?K�  ¨d?OI?�√ l� W?�d³?M³?� l�Ë Íc?�« TA?�« fH?½
q?� v?�≈ WłU?Š w?� ÊU?� U* ¨W?�d?³?MÐ ‰U?²?G?¹ Ê√ dO?I?�√
l?� Y?¹b?(« Íd?−?¹ Ê√ b?¹d?¹ ÊU??� s?J?� ¨ «b?O?I?F?²?�«
Ê√ ”U?Ý√ vK?Ž r¼U?H²?½ Ê√ V?−¹ ¢ t?� ‰uI?¹Ë W�d?³M?Ð
X?½U� d?OI?�√ Ê√ rK?F�« l?� ¢pF?� UM?K�Ë »d?G*« q?šbð
l�Ë ¨”U³?Ž l� ¨U0— l�Ë U?�Ë Æ UŠuLÞ fH?½ t¹b�
‰U?ł— l??�  «œU?A??� Èb?Ð√ U?* –≈ ¨W??�d?³?M??Ð l?� p??�c?�
sJ¹ r?� tðu�Ë ¨ U� t?½√ ô≈ ¨tðUJÝ≈ «Ëœ«—√ fO?�u³�«
Ë W�d³MÐ 5Ð W½—UI*« tðUN� ¨-œ—√ «–≈ ÆU�U9 «dE²M�

ÆÍbŽU�*  l� ÍbNLK� W½—UI*« fH½ w¼ dOI�√  Íb?ŽU?�??* ”U?³?Ž ‰U?O?²?ž« ‰u??Š »d?G?*U?Ð w?�??½e?H?�« d?O?H?�??�« W?�U?Ý—

d�d���« gO� ô b�—√ ô
r� sJ�Ë ¨«c� ôË

l� ÊËUF�√ Ê√ ÊËb�d�
U�√Ë W�d�M� ÍbN*«

p�– i�—√
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7 œbF�« nK�

w?�    ∫∫∫∫wwww????????GGGG????¹¹¹¹““““UUUU????????����____««««    rrrr????����UUUU????????FFFF????����««««    ææææ
t???K???�« b??³???Ž  U???×???¹d??B???ð
b¼U?A�« Z?�U½d?³� w?ýUO?F�«
i??F???³??� ◊U??³??ý b???O??L??ŠË
¨W?O??Ðd?G??*« Âö?Žù« q??zU?ÝË
Íb??N??*« 5??K???łd??�« U??L??N??ð«
”U?³?F?� t?�U?O?²žU?Ð W?�d?³?M?Ð
 U???�??ÝR???*«Ë ¨Íb??ŽU???�??*
r� WOÐdG*« W?�ËbK� WB²<«
 «œUNA?�« tðU¼ l� q�U?F²ð

øWO�ËR�0  U×¹dB²�«Ë
∫wwww????ÝÝÝÝUUUU????����????����««««    wwww????????KKKK????OOOO????ŽŽŽŽUUUU????LLLL????ÝÝÝÝ««««        ææææ
w??� X?F??�Ë w??²?�« À«b??Š_«
q?O³?� s?� ¨‰öI?²?Ýô« W¹«b?Ð
Íb??ŽU?�??* ”U?³??Ž ‰U?O??²?ž«
bL×� ‰UO²ž« w� pý Íb�Ë
‰U???O???²???ž« w???�Ë f???�U???)«
‰U?O??²?ž«Ë W??�d?³??M?Ð Íb??N?*«
¨ÊËd?šü« r¼ w?ÝU?H�« ‰ö?Ž
U?� ¨U??¼œb?B?Ð ¨‰¡U?�??ð√ U?½√
W?O??�?½d?H?�«  «d??ÐU?<« —Ëœ
√ Æ »d?G?*« w?� UN?(U?B?�Ë
bI?²Ž√ øô Â√ —Ëb?�«  UN?� ÊU�
s??� Ãd??�??ð r??� U??�??½d??� Ê√

U?N??×?M??� Y?O??Š s?� ¨»d??G?*«
t?K?�« b?³?ŽË Íb?ŽU?�?* ”U?³?Ž ÊU� «–≈ U?L?ŽË ÆU?¹—u?� ôö?I?²?Ý« »d?G?*«
¨rN(UB� …—u¦�« «u?L�Š s¹c�« —U³J�«  …œUI�« Èu²� ?� w� włUNMB�«
«uL�Š s¹c�« ÆÆÆËd²ÝU� q¹bO�Ë m½u ?ð w�ðËU* W³�M�UÐ ÊQA�« u¼ UL�
s� …—UOÝ qI²�¹ ÊU� ÍbŽU�* ”U³F� ÆrNM� ’Uš ’d×Ð …—u¦�« w�
Æ¡«b?²?Ž« Í√ ‰ËU??M?²?� w?� Êu??J?¹ô n?O?�Ë ¨t??I?zU?ÝË u?¼ ”U??� v?�≈ …“U?ð
«u?×³?�√Ë d¹d?×²?�« gO?ł …œU?O� s?� «Ë¡Uł ”U?½√ „UM?¼ Ê√ WI?OI?(«Ë
5ýbð -Ë ¨»d?G*« vKŽ  d?� w²�«  «d�R?*« lOLł rN?OKŽ XO?MÐË v�œ
ô …b?� w� ¡U?L?Že�« w?�— Y?O?Š ¨pO?²?Ýö³?�« s?� ¡UL?Ž“ Z?¹d?�²?� q?LF?�

Æa¹—U²�« WKÐe� v�≈ Ÿu³Ý√ ‚uHð
jOD�ð u¼ qÐ ¨WÐ—UG*« Èu²�� w ?� fO� jOD�²�« «c¼ ¨Ê√ bI²Ž√ U½√Ë
- ÍË«e?G?�« Ê√ ‰u?I?¹ ¨Í—U?šu?³?�«  «d?�c?� V�?×?� ÆW?O?�U?Ž  «d?ÐU?�?� 
b?L?×?� ·dÞ s?� 5?F?¹ r?� –≈ ¨s?�ú?� «d?¹b� ¨U?�?½d?� ·d?Þ s?� t?MO?O?F?ð
¡UC?O³�« —«b�« w?�  —«œ w²�« 5?�ËUI*«  ôUO?²ž«Ë  «d�R�Ë Æf?�U)«
UN?M� Ãd?�ð ¨W?�eðd?*« s� w?JK?*« gO?'« À«bŠ≈Ë 5?OM?Þu�« g?OL?NðË
vKŽ ‰œ√ ôË WÐ—UG*« vKŽ U�½d� rN²{d�  —U2“UðË  UÐöI½ô« ◊U³{
«u{d� Ê–≈ Æ¢w?KŽ ÷d� dOI?�√ ¢tð«d�c� w� w½U?¦�« s�(« t�U?� U� p�–

ÆUMOKŽ dšü« u¼ rN{d�Ë tOKŽ
U� tM?LC²¹ ¨wÝU?��« bO�?�« ¨p²K¾Ý√ v?KŽ »«u'«    ∫∫∫∫WWWWłłłł««««uuuu))))    bbbbLLLL××××����    ææææ
w?� W?O?�?½d??H?�«  «d?ÐU?<« W?F?O?M?� ÍË«e?G?�« Ê√ p??�– ¨p?�ö?� w?� ¡U?ł
w?M½√ r?J?OK?Ž w?H?š√ ö� ¨w?ýU?OF?�«  U?×¹d?B?²� W?³?�?M�U?Ð U?�√ Æ»dG?*«
5?Ð U?O?B?�?ý q?łd?�«Ë ¨b?¼U?A?�« Z?�U?½d?Ð w?� q?łd?�«  U?I?K?Š X?F?³?²?ð
W?LE?M�¢ b?{ X½U?� ¢W¹d?��« W?LE?M?*«¢ Ê_ W�d?³M?³� Ëb?Ž uN?� ¨5²?�eM?*«
«c¼ qłd�«Ë ¨q²I�UÐ UF�u� ÊU� tK�« b³FMÐ Ê√ Õd� b�Ë ¨¢œuÝ_« ‰öN�«
b?� Æ U?M?ŠU?D?ð U??N?ðœU?Ý W?K?Šd?*« Ê√ U?L?K?Ž ¨ œu?�??�« ‰ö?N?�« w?� u?C?Ž
s?L{ ÊU?�Ë ¨”U³?F?� –ËcK?�« ËbF?�« ¨w?ðu�u?�« …œUN?ý p�c?� d?C×?²�?½
w� X?M� ¨1955 n?O� w?�¢ dO?A¹ t?ð«d�c?� wH?� ¨t�U?O²?ž« w� 5?LN?²*«
bFÐ »dG*UÐ ÊuKFH²Ý «–U� ¨‰«R�Ð tð—œUÐË ¨ÍbŽU�* ”U³Ž l� ‘UI½
»U?³?ý U?M¹b?�¢ ”U?³?Ž t?ÐU?ł√ ¢ød?Þ√ vK?Ž ÊËd?�u?²?ð ô r?²½√Ë ‰ö?I?²?Ýô«

Æ¢œö³�« ÊËdO�OÝ s¹c�« r¼ W�d³MÐ ‰U¦�√ s� 5HI¦� 5¹—uŁ
ÁU?&« tH?�u� d?Ož d?Ný√ 5 w?�«uŠ b?FÐ ¨”U?³?Ž Êu� w?� »dG?²Ý« U?½√ 
WL¼U�� tM� VKÞË ◊UÐd�« v�≈ Á¡Uł t½√ ‰uIð w²�« qzU�*« U�√ ¨W�d³MÐ
Âö� u?N�¨¡«b?F�« √b?Ð p�– v?KŽ q?B×?¹ r� U�b?MŽË W?�ËUI?*« rŽb?� WO?�U�
UMÐ —b−¹Ë Æ U?¼UH²�« vKŽ œUL²Žô« sJ?1 ôË W�Ëœ ‰Uł— ¡ôRN� ¨œËœd�
W?OL?�?ð X?9 «–U* ¨d?�_« v?N²?½«Ë W?�d?³M?ÐË ”U?³Ž s?� q?�  U?� ¨‰uI?�«
vK?Ž ÊËb²1 ¨ÍË«d¹e?�«Ë w½uD?�—e�«Ë w½«œËd�« s?� q� rÝUÐ Ÿ—«u?A�«
r?Ý≈ q?L?% WÝ—b?� Ë√ Ÿ—U?ý u?¼ s?¹√ ‰¡U?�ð√ Æ «d?²?�u?K?O?J�«  «d?A?Ž

ÆÆÆøp�cÐ d�√ s� dš¬ UB�ý Ë√ W�d³MÐ ÍbN*« q¼øÍbŽU�* ”U³Ž
ÆÆÆW�d³MÐ rÝUÐ Ÿ—Uý „UM¼ sJ�Ë    ∫∫∫∫wwwwGGGG¹¹¹¹““““UUUU����____««««    rrrr����UUUUFFFF����««««    ææææ

r?ÝU?Ð Ÿ—«u?A?�« Èb?Š≈ «u?LÝ «–U?* ¨p?� q?�√ r?� U?½√    ∫∫∫∫WWWW????łłłł««««uuuu????))))    bbbbLLLL????××××????����    ææææ
UŽ—Uý ”U³F� b¹—√ø”U³Ž rÝUÐ Ÿ—Uý r�¹ r� «–U* XK� øW�d³MÐ ÍbN*«

ÆœuIŽ bFÐ ô≈ tLÝUÐ r�¹ r� Íc�«Ë W�d³MÐ Ÿ—Uý Èu²�� w�
t?� q?ł— u?¼Ë ¨w?ýU?O?F?�« tK?�« b?³?Ž …œU?N?ý v?�≈ œu?Ž√    ∫∫∫∫WWWW????����uuuu????����    bbbbLLLL????××××????����    ææææ
vK?Ž ô≈ d�u?²ð ô ¢œu?Ý_« ‰öN�«¢W?LE?M� Ê√ b?I²Ž√Ë ¨t?½“ËË t²?O�«b?B�
œËb?Š v�≈ ¨U?Ðe?Ž√ ‘UŽ Íc?�« ¨w?ýUO?F?�« t?K�« b?³?Ž u¼Ë b?Š«Ë q?{UM?�
¨1»UJK?� öOLŽ Ád?³²Ž« U* Í—U?šu³�« tLK?þ b�Ë ¨ÁdLŽ s?� s�U¦�« b?IF�«
«c¼ rN?²¹ Ê√ Í—Ušu³K?� nOJ� ÆÊËd?š¬Ë rO¼«dÐ≈ tK?�« b³Ž l�  qF?� UL�
w� ¢Ê«dI�« vKŽ tHKŠ¢ s� u¼ ÍbN*« l� wýUOF�« WB�Ë Æ‰eŽ_« qłd�«
r?O¼«d?Ð≈ t?K?�« b³?Ž V?¼– U?�bM?ŽË ¨◊U?Ðd?�UÐ W?O?�öI?²?Ýô« W?OH?A?J?�« dI?�
»e?(« v?�≈ l?O?L?'« ¢„d?Š¢ ¨Êu?Ð—u?�?�« WF?�U?−?Ð t?²?Ý«—œ ‰U?L?J?²?Ýô
t²?F¹ w?KŽ n?KŠ s?� u¼ w?F�U?'« ¡U²A?�« uÐ√ Ê√ r?KF?�« l� ¨w?ŽuO?A�«
ÂUN?ð« ‚öÞ≈ wýU?OF�« t?K�« b³?Ž ÂuŠd?*« vKŽ V?OF�« s?�Ë ÆÊ¬dI�« v?KŽ
Æw?Žu?O?A?�« »e(« w?� h?�?ý ·d?ý√ t?½√ r?K?F?�« l� ¨ U?ðU?³?Ł≈  ÊËb?Ð
”U?³?ŽË Íb?N??*« ÊU?� Ê≈Ë ¨‚«—Ë_« X?D?K?š U?N?Ð v?�œ√ w??²?�« …œU?N?A?�«Ë
U?LN?O?KŽ ÊU?� ¨d?JH?�«Ë t?łu²?�« f?H½ v?K?Ž U½U?�Ë b?Š«Ë jš U?L?NL?E?²M?¹
b¹—√ ¨wÝU��« –U²Ý_« tŠdÞ U� h�¹ ULO ?� U�√ ÆULNMOÐ ULO� oO�M²�«
¨W?O�?½dH?�« ‘uO?'« w?� s¹b?M:« W?Ð—UG?*« ◊U?³C?�« v�≈ r?JÐ œu?Ž√ Ê√
rN?� ¨ø¢WO?MÞu�« W?�d(«¢ b?{ rNÐ w?½U¦�« s?�(« q?G²ý« s?� r¼ f?O�√
 UÐU?�²?½ô« d¹Ëeð v?KŽ «u�d?ý√Ë WO?³FA?�« d¹d×?²�« W?�dŠ «uN?ł«Ë s�
r?N?K?C?H?Ð W?½u?)« `?³?�√Ë ¨W?H?¹e?*« W?�ËU?I?*« o?zU?D?Ð v?K?Ž «u?K?B?ŠË

ÆÆÆÊu�ËUI�

                    UUUUOOOO����uuuuððððËËËË        UUUU����ööööšššš    ææææ    

¨W�ö?Ž rN?� X�?O� ”U?½√ vKŽ i?³� ¨”U?³Ž q?O²?ž√ U*    ∫∫∫∫œœœœUUUUOOOOŽŽŽŽ    bbbb ????LLLL××××����        ææææ
…œU?N?A??Ð ¨t?A?O?ł q?Š -Ë ¨‰U??O?²?žù« «c?N??Ð ¨b?O?F?Ð s?� ôË V??¹d?� s?�ô
¡UAF?�« wÐ√ ‰ËUMð bI?� ¨—u�_« Ác¼ vKŽ ÊuF?KDC� Ê«ušù«Ë Æl?OL'«
Íb�«Ë ÊU� ULMOÐË ¨bž bFÐË ¨5M ?Łù« U�d²�«Ë  ¨…“U²Ð ”U³Ž ÂuŠd*« l�
Âö��« b³Ž tO?KŽ i³� ¨‰uM�√ q�Ë U*Ë ¨…—UOÝ o¹d ?Þ sŽ o¹dD�« w�
”U?³?Ž ‰U?O?²?ž« W??L?N?ð t?� 5?N?łu?� ¨t?½u?Ðd?C?¹ t??�U?ł— √b?ÐË ¨w?³?¼c?�«
d¹d% qO³Ý w� d¹d×²�« gOł tÐ ÂU� U� v�M½ Ê√ sJ1 ôË ÆÍbŽU�*

q?� s?� dÐu?²?�√ 2 —U?³?²?Ž« …—Ëd?C?Ð w?�Ë√ U?½√Ë ¨œö?³?�«
¨t?�—UF?� gO?'« «c¼ t?O?� dýU?Ð Íc�« Âu?O�« u?¼Ë ¨ WM?Ý

ÆwMÞË bOŽ Âu¹ tLOÝdðË Á—U³²Ž«
U?* ¨ …d� ‰Ë_ ”U?³?Ž vK?Ž X?�dF?ð ∫wwww????²²²²¹¹¹¹dddd????����eeee����««««    bbbb????LLLL××××????����        ææææ
U?M?� q?O?� p?�– b?F?ÐË Æ¡«e?F?�« U?M?� Âb?I?O?� ¡U?ł ¨w?Ð√ w?�u?ð
…œUO� w� U½b�«Ë i¹uF²� WKzUF�« s� bŠ√ —UO²š« rJOKŽ¢
ÂUO?IK?� UMI?OI?ý U½d²?š«Ë ¨œ—uÐ WI?DM?0 d¹d×?²�« g?Oł 
¨d?¹d×?²?�« gO?ł e?�«d� w?� U?½—«“ UL?K?� Á«d½ U?M?�Ë Æp�c?Ð
ô q?ł— t½√ ¨t?M?Ž X�d?Ž ¨p?�– bF?ÐË  ÆU?½—uł√ U?M?� ÍœRO?�
Íb?¼U−?� ¨ s?×½ U?MO?� o?¦¹ ÊU?�Ë ¨·u?�K?� vM?F?� ·dF?¹
…d�«R� s� U?�uš ¨UMO� pA¹ s?J¹ r�Ë ¨¡UOLŽ WI?Ł ¨W¹U½e�
 «d*« s� b¹b?F�« w� t²I�— b?�Ë ÆqO³I�« «c¼ s?� U¾Oý Ë√
—Ëd?� bF?Ð ¨Êü«Ë Æd?¹d×?²?�« gO?ł e�«d?* …—U?¹“ w� u?¼Ë
s?Ž n?AJ?�« r?²?¹ r?� «–U* ¨‰¡U?�?²?½ ¨tK?²?I?� v?KŽ  «u?M?Ý
…œU?� wŽb?²?Ý√ ÂU?¹_« s�  Âu?¹  «c?� øt?�UO?²?ž«  U?�Ðö?�
w?� —uC?(« qł√ s?� W¹U?½e?JÐ d?¹d×?²�« g?Oł ¡U?Ýƒ—Ë
¡UIK�« p�«–  UOHKš sŽ ·dF½ sJ½ r� s×½Ë ¨‰uM�QÐ ¡UI�
s?�  UL?OK?F²?Ð X?9 WK?Ý«d*« Ê√ b?I?²F?½ UM?� qÐ ¨T?ý Í√
o??×??²??�« ¨d??³??)U??Ð ”U??³?Ž q??�u??ð  U??�b??M??Ž Ë ¨”U??³??Ž
‘√¢∫özU?� ¨…b¹b?ý W−?NK?Ð W�d?³M?Ð VÞU?šË ¨5F?L²?:UÐ
»«u?ł ÊU?�Ë¨¢W??�d?³?M?Ð√ U?M??¼ d?¹b?ðU?ð ‘√ ¨U?M??¼ ‰« p?ÐU?ł
œ—Ë ¨¢s?¹b¼U?:UÐ ¡U?IK?�«Ë WI?D?M*« …—U?¹e� U?M¾?ł ¢ÍbN?*«
U�bM?Ž XM� s¹√ ¨«c¼ q?³� s¹b¼U:« ·d?Fð sJð r� ¢t?OKŽ
v²Š «Ëb−¹ r�Ë ÆÆÆŸu'«Ë œd³�« …bý s� Êuðu1 «u½U�

ÁœdD?Ð t�ö?� vN?½√Ë ¢ÆÆÆ”UÞd?I�«
r??J??O?�Ë√ U??½√¢∫ l??L??:« V?ÞU??šË Æ¡U??I??K?�« s??�
q³?� ¨Õö��« «u?�eM?ð Ê√ r�U¹≈ ¨…d?Oš_« WO?�u�«
Y?¹b(« w?� d?L?²Ý«Ë ¢r?J?�uI?Š v?K?Ž ‰uB?(«
‘«Ë g???�U???×???� Âu???O??�« s???� U???½√ ¢‰U???� Ê√ v???�≈
s?¹d{U?(« s?� i?F³?�« Âb?Ið b?�Ë Æ¢w?½u?�uA?ð
¨«cJ?¼ UM?O�uð «–U?* ¢qO?³� s?� ¨WK¾?Ý_« iF?³Ð
bI²?F¹ iF³�« ÊU?� ¨¢ø»U¼c�« b¹dð WN?ł W¹√ v�≈
ÂU9ù ¨dz«e'« v�≈ qOŠd�« w� Vžd¹ ¨qłd�« Ê√
¨r?N?ÐU??ł√Ë Æ5?¹d?z«e?'« 5??�ËU?I?*« l?� t??ŠU?H?�
–U?¼ ‘u?�d?F?²?ðU?� U?L²?½« ÆÆÆô ô ¢U?F?ÞU?� U?Ð«u?ł
c??K?¼ …—u??D??�?�d??F??M?ð w??K?�« U??½√ ÆÆÆ«c??¼ q?łd??�«
W??×?O??B?M??�U?Ð «Ëd??¹œË r?J??²?O??�Ë U?½√ ÆÆÆq??łd?�«

Æ¢ÆÆÆw�U¹œ
bO?NA�« Ê√ u?¼ ¨‰uI�« W?�öš    ∫∫∫∫WWWW����uuuu����    bbbb ????LLLL××××����        ææææ
–≈ ¨dJ?³� X?�Ë w� s?Þu�« ÁbI?� ÍbŽU?�* ”U?³Ž
p�– Æd?�cð WLO?� ÈuI�« Ê«e?O* wD?F¹ sJ¹ r?� t½√
”U??O??I??*U?Ð U??L??O??²??¹ ÊU??� ·d??E?�« «c??¼ w??� t??½√

l�  U?H�U?% w� qšb?¹Ë —ËUM?¹ Ê√ tOK?Ž ÊU�Ë ÆwÝU?O�?�«Ë wLO?EM?²�«
W?O?ŠU?M�« s?� t?�?H?½ W?¹U?L?( tO?�≈ »d?�√ w?¼ w?²?�« s?� W?OÝU?O?Ý Èu?�
œœd²�« v?KŽ ¨dB� s?� tðœuŽ bF?Ð ¨«d³−� ÊU?� ÆW¹dJ�?F�«Ë WOÝU?O��«
¨¡UC?O³?�« —«b�« w?� U³?KD?�« »—œ w� W?�ËUI?*« …œUO?� V²?J� v?KŽ r?z«b�«
t?½«d�√ w?�U³?� ¨W¹d?J�?Ž  «eO?N&Ë …d?OšœË W?×K?Ý√Ë ‰«u�√ Âö?²Ýô
ÈbŠ≈ w� t?Ð ÿUH²Šù« r?²� ¨WOH?B²�« WO½ „U?M¼ X½U� u?K� Æ5¹dJ?�F�«

Æ¡UCO³�« —«b�UÐ …œUOI�« dI� v�≈ tð«—U¹“
w?� ÈË— U?� V?�?Š ¨QD?š r?N?¹b?¹√ v?K?Ž q?²?� s¹c?�« Ê√ ¨d?šü« V?½U?'«
ÆbL?Š√ ®w�U(« wI?¹b� p�c�Ë Íb?³F�« ¡U¹d?�“ bL×� b?ONA�« w?I¹b�
sJ�Ë ¨d?�_UÐ ÊUB�ý Ë√ h�?ý nKJ� q²?I�« W³ž— „UM¼ X?½U� u� ¨©Â
V?O?�√ U??�b?M?Ž r?Ł ÆÁ—U??C?ŠS?Ð d?¹d??×?²?�« g?O??ł s?� W?M?' n??K?J?ð Ê√
¡U?MŁ√ w?B?�A?�« t?Ýb�?� Ÿ«e?²?½ô Íb³?F?�« tðb?½U?F� Èb?� ’U?�d�U?Ð
t??ð—U?O??Ý v??K??Ž Áu?K??L??×?¹ Ê√ ÃU??²??×?¹ô d??�_« ÊU??J??� ¨t?O??K??Ž —U?N??ýù«
¨1956 u?O½u?¹ 27 Âu?¹ W?K?O?Þ «u?K?E?¹ Ê√Ë ¨¢d?OK?Ð w?�Ëd?H?O?ý¢W?�U?)«
ÁËcš√ UN¹—U³� ÕËd�« rKÝ√ U�bMŽË Æ”UHÐ Á–UI½ù VO³D�« sŽ Êu¦×³¹
o?¹dD?�« V½U?ł vK?Ž t²?¦ł «u?F{Ë Y?OŠ ¨ U?½ËU²?Ð UA?OŽ 5?Ž »u�
¨©t?� d³?� ô ® b?ON?A?�« wI?O?�— q?F−?¹ ÊU?� U�Ë Æ—«d?H?�UÐ «Ë–u?K?¹ Ê√ q³?�
Àb?Š U?� u¼ ¨ j?�?�?�U?Ð Á—uF?ýË —«d?L?²?ÝUÐ q?šb?¹ ¨Íb?³?F�« ¡U?¹d?�“
»dG?*« w� q{U?M¹ Íb³?F�« qþ b?�Ë ÆQD)« »UÐ s?� t¹b¹ v?KŽ ”U³?F�
v�≈ t?łuŠ√ ÊU?� U�Ë ¨b?Ð_« v�≈ ÁƒUH?²š« - Y?OŠ ¨1973 ”—U� v²Š
s¹c�« —U³J�« 5K{UM*« s� b¹bF�«Ë »dF�« aOýË ÍbN*«Ë ”U³Ž ‰U¦�√
w?ÝU?O�?�«Ë Íd?J?H�« r?N?zU?D?Ž WL?� w?� «u?½U?�Ë …dJ?³?� s?Ý w� «u?�u?ð

Æw�UCM�«Ë
t�u?šœ u¼ dJ³?� X�Ë w� dO?³J�« bzU?I�« «c¼ qO?ŠdÐ q−Ž Íc?�« Ê√ UL�
ÊU� YO?×Ð ¨Ê«uD²?Ð d¹d×²?�« gO' W�U?F�« …œUOI?�« l�  UMŠU?A� w�

tttt²²²²����UUUUIIII²²²²ÝÝÝÝ««««    ‰‰‰‰uuuuŠŠŠŠ    ÍÍÍÍbbbbŽŽŽŽUUUU����****    ””””UUUU³³³³ŽŽŽŽ    UUUUNNNNÐÐÐÐ    YYYYFFFFÐÐÐÐ    wwww²²²²����««««    WWWW����UUUUÝÝÝÝdddd����««««

ÊÊÊÊUUUU¹¹¹¹““““uuuuÐÐÐÐËËËË    wwwwÝÝÝÝUUUU��������««««    ssss����    qqqq����    vvvv����≈≈≈≈    UUUUNNNNÐÐÐÐ    YYYYFFFFÐÐÐÐ    wwww²²²²����««««    WWWW����UUUUÝÝÝÝdddd����««««

s� «u½U� u� UL� ¨ŸöÞù« bB� ¨WOł—U ?)« tðöÝ«d� s� a�MÐ rNO�«u¹
—«b�« w� W�ËU?ILK� WFÐ«d�« …œUO?I�« w� «uCŽ ”U³Ž ÊU� b?I� ÆtOÝËƒd�
vK?²� 5Ð U?� W¹dÝ W?LEM?� s�  «œUO?� ÀöŁ ◊UI?Ý≈ - tK³?�Ë ¨¡UCO?³�«
d¹d×²�« gO?' …œUOI�« «u�Ý√ s¹c�« r¼ ¡ôR¼Ë Æ‰U ?LA�« v�≈ 5Š“U½Ë
œUI?²�« Ær?NÐ ‚U×?²�ö?� bFÐ U?LO?� ¨ÍbŽU�?* ”U³?Ž «u×ý— r?Ł ¨Ê«uD?²Ð
…u?−� `?²?� ¨W�U?F?�« …œUO?I?�« l� o?O?�M?²�«Ë ÊËU?F?²�« s?� W?L×?K?�« tðU?¼
ÊU� ·Ëd?E�« Ác¼ w� t?½QÐ ULK?Ž ¨5�dD�« 5?Ð dðu²�«Ë p?A�« 5Ð …dO?³�
d?¹d?×²?�« g?O?ł ¡UC?Ž√ Ê√ Êu?łËd?¹ 5?OÝU?O?�?�« W?�eðd?*« s?� d?O¦?J?�«
U� ÊUŽdÝ p�c�Ë ÆpK*« ◊UIÝ≈Ë œö³ ?�« w� Í—uNLł ÂUE½ W�U�≈ Êu�Ëd¹
Èu�Ë w?JK?*« gO'« w?� tðu?� Z�b?Ð ◊UÐd�« u?×½ …œU?I�« iF?Ð X�U?Nð
W�Ëb�« bOFI?ð …UŽœ s� ÊUJ� gOF¹ Ê√ ÍbŽU�* ”U³ ?F� V²� u� Ë Æs�_«
d¹d% …UŽœ s� ÊU?J�Ë W¹—u²Ýb�« WOJK?*« vKŽ WLzUI�« W¦¹b?(« WOÐdG*«
—d?×?²?�« s?� ¡«u??ł√ W?ŽU?ý≈Ë œö?³?�« W?Þd?I?�œË W?K?²??;« o?ÞU?M?*« w?�U?Ð

Æ»dG*« w� WOÞ«dI1b�«Ë
UL?O� l?I¹ b� Íb?ŽU�?* ”U³F?� l�Ë U� Ê√ b?I²?Ž√ U½√    ∫∫∫∫WWWWłłłł««««uuuu))))    bbbb ????LLLL××××����    ææææ
WO?�uI?�« b{ ÊU?� dO?š_« «c¼ Ê√ n?Ý_« l� ¨sJ?�Ë ¨ÊUC?�— ÊU³?F� b?FÐ
bFð ¨ 1956 XAž 20 w� ÂU?�uB?�« d9R?� ‰UG?ý√  Ê√ p�«– ¨ W?OÐd?F�«
Èdł U� ‰uŠd¹dI²Ð d�UM�« b³Ž ‰ULł q�uð U* Æ qłdK� w�JF�« bF�«
ÂU?L??²?¼« ÊU?C?�— ÊU??³?F?� q??¼ ¢b?Š«Ë T?ý s?Ž ‰Q??Ý ¨d?9R?*« f?H??½ w?�
r�Ë ¨p�– fJ?Ž vKŽ t½≈¢ tÐ 5DO;« »«u?ł ÊU� U*Ë ¢WOÐdF�« WO?�uI�UÐ
»d?(« qO?²?� ‰UF?ý≈ «Ëœ«—√ U?*Ë ¨¢WO?Ðd?F?�« WO?�u?I�« s?Ž U?FD?� Àb?×²?¹
ÊU³ŽË Ætð«– d9R*« ozUŁË w� ÂöÝû� v²Š ‚dD²¹ r� ÊU³Ž Ê√ «u�U{√
dOO?Gð WOMÐ dB?� —«“ b�Ë Æq�_« wK¹U³?� u¼Ë ¨UO�–Ë U¹u� ÊU?� ÊUC�—
`²� b�Ë ¨WOÐdF?�« WO�uIK� t²NÐU−� tMŽ ·Ëd?F� ÊU�Ë ¨5¹dB*« ÁU&«
V??¹b??�« `?²??� ‰U??¦??�√ s??� Êu?¹d??B??*«
r?�Ë t??F?� W?I?O??L?Ž  U?ýU?I??½ ÊËd?š¬Ë
¨5?(« p�«– c?M�Ë ÆÁ—U?J?�√ sŽ Áu?M¦?¹
dN−� X% d�UM�« b³Ž ‰ULł tF{Ë
Ê√ v�≈ ¨W³?�«d*« X% √bÐË ¨tð«d?ÐU��
ÆÊ«uD?ð w� q²� Y?OŠ ¨dB� s?� lł—
ÊUC?�— ÊU³Ž WO?C� v�≈ X�d?Dð U½√Ë
w?²?�«  ·ËdE?�« f?H?½ w?� q?O²?ž√ t?½_
s?J?�Ë ¨Íb?ŽU�?* ”U?³?Ž U?N?O� q?O?²?ž√
Y??O??Š s?� 5??H??K??²?�??� 5??M??Łù« U?½U??�
ÁU?&« v??K?Ž ÊU??� ”U?³?Ž Ê_ ¨—U??J?�_«
w??� U?{u??�d?� ÊU??� Íc??�« W?¹d??�U?M??�«

Æ»dG*«
œË√ ¨v??�Ë√ W?N??ł s?�    ∫∫∫∫„„„„————UUUU????????³³³³????����    wwww????????����““““    ææææ
X?F?�Ë w²?�«  U?O?HB?²?�« s?Ž Y¹b?(«
œËbŠ v?�≈  dL?²Ý«Ë ‰ö?I²?Ýù« …«bž
…d???¼U???þ Ê√ p???�«– ¨ U???M????O???F???³???�???�«
…d?¼U?þ w??¼ ¨W?O?ÝU?O?�?�«  ôU??O?²?žù«
Ê√ ‰u�√ qÐ ¨dz«e'« p�c� UN²�dŽ qÐ ¨jI� »dG*« UNÐ œdHM¹ ô ¨WO�¹—Uð
- YO?Š ¨‰Ë_«  ÂöÝù« —u?Nþ l?� X�d?Ž WOÝU?O�?�«  ôUO?²žù« …d?¼Uþ
«c?¼ ÆÊËd?š¬Ë V?�U?Þ w?Ð√ s?Ð w?K?ŽË »U?D?)« s?Ð d?L?Ž s?� ö?� ‰U?O?²?ž«
Ã–UL?M�« Ác¼ q?¦� X�dŽ  «—u?¦�« lO?Lł Ê√ vK?Ž ¨WO½UŁ W?Nł s� ¨ö?C�

ÆWOÝUO��« À«bŠ_« s�
»dG?²�?¹ Íc�«Ë ¨…d¹b?²�?*« …bzU?*« tðU¼ s?� ¨t�ö?�²Ý« s?J1 U?� U�√
‚dD²?ð r� ¨ÍbŽU�* ”U?³Ž ‰UO²ž« s?Ž U�UŽ 53 bFÐ ¨ UM?½√ nO� u¼ ¨t�
«c?¼ nB?MðË “d?³ð ¨ «Ëb?½ v?²Š ôË  U?ÐU²?� ôË  UÝ«—œ ô ¨d?�_« «cN?�
l� …«“«u?� t½√ ¨d?�c�U?Ð d¹b'«Ë ÆU?O�?¹—Uð ¨q?�_« vKŽ ¨U?�UB?½≈ ¨`�U?J*«
v?�≈ w??G?¹“U?�_« r??�U?F??�« …b?¹d?ł  —œU??Ð w?²?�« …d??¹b?²??�?*« …b?zU??*« Ác?¼
…«“«u*U?Ð ¨ôU³�≈Ë UL?OEMð d?¦�√ q³?I²�*« w?� ÊuJð Ê√ v?ML²½ ¨U?NLOE?Mð
w?ÐdG?*« Èb²?M?*« ·dÞ s?� W?OL?Šdð …—U?¹“ ¨Âu?O�« «c?¼ X?LE?½ ¨p�«– l?�
ÊU?Š t½√ Ëb?³¹ Æd?¹błQ?Ð Íb?ŽU�?* ”U³?Ž d³?� v�≈ ·U?B?½ù«Ë WI?OI?×K?�
tO?L�½ Ê√ sJ?1 U� ¨X�ËU?Mð w²?�«  UÐU²J?�« w� dE?M�« bO?F½ wJ� X?�u�«
«u?ýUŽ s?¹c�« p?¾�Ë√ ¨ «œU?Ný s?� U�ö?D½« ¨¢d?{U(« »d?G*« a?¹—Uð ¢»
¨ ÊËd?š¬Ë œUO?Ž bL?×?�Ë wÝU?�?�« wK?OŽU?L?Ý« ‰U¦?�√ s?� ¨ÍbŽU?�* l?�
vK?Ž p�c� “U?Jð—ù« sJ1 U?L� ÆUN?ð«– À«bŠ_« «uýU?Ž ”U½Q� Ë√ œuN?A�
X�ËUM?ð Èdš√  UÐU²�Ë Wł«u?) bL×�Ë W�u� b?L×� s¹–U²Ý_«  U?ÐU²�
«—œU?B� U?¼—U?³²?Ž«Ë ¨w?ÐdG?*« d?¹d×?²�« g?O?ł —U�?� w?� WL?N?� qŠ«d?�
¨Êü« U½√b?Ð t½√ u?¼ ¨tO�≈ h?K�?½ Ê√ sJ?1 U�Ë ÆWO?L¼_« W?G�UÐ W?O�?¹—Uð
W?³?�M?�U?Ð ¨w?�U?²�U?ÐË Æ U?ÐU?²?J�« Ác?¼ q?� q?OK?% r?Ł W?Ý«—b?� ¨lL?ł w?�
UL?K� q?Ð ¨WI?OI?(« vK?Ž UM?H�Ë b� U?M½√ ‰u?I�« s?J1ô ¨d?{U(« a?¹—U²?K�
Y?×³?K?� U?Šu²?H?� ‰U:«Ë ô≈ W?I?OŁË v?K?Ž —u?¦F?�« - Ë√ …œU?Ný  —b?�

ÆqOK×²�«Ë

‰UO?²ž« nK?� UN?EHŠ —«d?� WFł«d?� v�≈ W?OÐdG?*« W�Ëb�« Íb?ŽU�?* qOK?š UŽœ ¨…b¹d?−K?� `¹dB?ð w�
ÂœU?I?ð Èu?ŽbÐ - ¨k?H?(« «c?¼ Êu?J?¹ Ê√ U?ÐdG?²?�?� Æ1956 u?O½u?¹ 27 w?� Íb?ŽU?�* ”U?³?Ž Áb?�«Ë
¨WO?KL?FK?� r¼cO?HM?ð w� t?³²A?*« Õ«dÝ ‚ö?ÞSÐ X�U?� ¨WB?²<« W?�Ëb�« …eN?ł√ Ê√ ‰U(«Ë ¨W?OC?I�«
ÍbN?*«  ULOK?F²� «c?OHMð ¨p?�cÐ «u�U� r?N½√ ¨s�_« ‰U?ł— q³� s� r?N�UD?M²Ý« ¡UM?Ł√ ¨«uŠd� U�b?FÐ
rNÐU?Jð—« w� t³²A?*« sŽ Ãd�√ ¨bNF�« p?�«– cM�Ë ÆoOI×?²�« dC×� w� U?½Ëb� ‰«e¹ U� u¼Ë ¨W�d?³MÐ
ÍbŽU�* qOKš d³²Ž«  ¨Ÿu{u*UÐ UÞU³ð—«Ë Æ UN²LK� W�«bF�« ‰uIð Ê√ ÊËœ ¨WOÝUO��« W1d'« ÁcN�
u¼Ë ¨w?{U*« W?×H� w?D� ¨WO?�UI?²½ù« W�«b?F�« —Ëœ X?³F� w?²�« ¨W?(UB*«Ë ·U?B½ù« W¾?O¼ n?�u�
Ê√Ë W?�Ëb�« …e?N?ł√ sŽ …—œU?� d?OžË W?O?ÝUO?Ý ·«d?Þ√ UN?²?³J?ð—« W?1d'« Ê√ d?³?²F?¹ Íc?�« n�u?*«
sŽ W?ł—Uš  U?OMO?�L)« w?H½u?�ËUI*« U?N� ÷d?Fð w²?�« W¹b�?'«  UO?HB²?�«Ë  ôUO²?žù«  UH?K�
v?KŽ W?MÝ 53 —Ëd?� W³?ÝUM?0Ë «c¼ Æ—d?³� d?Ož ö?¼U&Ë W?O?�ËR�?*« s� U?ÐËd¼ ¨ U?N�U?G²?ý« ‰U−?�
W?IO?I?(« —U?Nþ≈ q?O?³?Ý w� w?½b?*« l?L²?:«  «œu?N?−0 q?O?K?š œUý√ ¨Íb?ŽU?�?* ”U³?Ž œU?N?A²?Ý«
b?B� ¨n?K?*« «c¼ `?²?� v�≈ W?O?ÐdG?*« W?�ËR�?*«  U?N'« U?O?Ž«œ ¨Áb�«Ë ‰U?O?²ž«  U?�?Ðö0 W?D?³ðd?*«
wÐdG*« VFA�« Ë√ WK?zUF�« X½U�√ ¡«uÝ ‚uI(« ÍËc� —U³²Žô« œ—Ë 5OIO?I(« 5�d:« sŽ nAJ�«
Ë√ Ÿ—Uý W?OL?�ð Âb?Ž  UO?HKš s?Ž özU?�²?� ¨5O?MÞu?�« Áœ«Ë— s� «bz«— Íb?ŽU�?* ”U³?Ž bF?¹ Íc�«

ÆtLÝUÐ w�uLŽ o�d�

ÍbŽU�* ”U³Ž bONA�« q$ ¨ÍbŽU�* qOKš

«u�U� rN½QÐ «uŠd� U�bFÐ ¨W1d−K� rNÐUJð—« w� t³²A*« Õ«dÝ oKÞ√
W�d³MÐ ÍbN*«  ULOKF²� «cOHMð p�cÐ

ÍbŽU�* qOKš
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øøøøwwwwÐÐÐÐddddGGGG****««««    dddd¹¹¹¹dddd××××²²²²����««««
”U?³?Ž ‰U??O?²?ž«  U?�??Ðö?�Ë ·Ëd?þ r?N?H??½ w?J?� ææ
b??L?×??L?� ÆW??¹«b?³??�« v?�≈ l??łd?½ Ê√ V??−?¹ ¨Íb??ŽU?�??*
¨Íb?ŽU?�??* ”U?³?F?� w?I??O?I?(« r?Ýô« u?¼ Íd??�U?M?�«
Æs?¹—“U?ð s?�  j?³?C?�U?ÐË  «“«“—Ë WM?¹b?� s?� —b?×?M?¹
ÊuJ?¹ Ê√ p�– tK?¼√ YO×?Ð ¨tMI?ð√Ë «dJ³?� Ê«dI�« k?HŠ
¨s�U?�√ …bŽ w?� ‰UH?Þú� Ê¬d?I�« k?OH×?²Ð Âu?I¹ U?NO?I�
v�≈ d�_« tÐ vN²½«Ë ¨.bI�« ¢◊dA�«¢ ÂUE½ WI¹dÞ vKŽ
◊d?²?ý« b?� ÊU� Æ…d?H?O?M?š W?M?¹b?� »d� ¨«e?Žu?Ð Íôu?�
fH?½ s� …U?²� ÃËeð  W?MOF?� …b� ÂU?�√ Ê√ bFÐË ¨„U?M¼
W?łËe?�« p?K?ð Ê√ n?A?²?�« ÂU?¹_« s?� Âu?¹ w?�Ë W?¹d?I?�«
b??Š√Ë w??¼ U??¼b??łË v??²??Š ¨U??N??� b??�d??²??� ¨t??½u??�??ð
s�Ë ÆULNK?²IÐ ÂUI� ¨f³Kð W�UŠ w?� UL¼Ë ¨’U�ý_«

ÆÊu−��« v�≈ tÐ  œU� WL�U; lCš ¨UF³Þ „UM¼
Í√ Íd?�UM?�« b?L; s?J?¹ r� …d?²H?�« Ác?¼ œËbŠ v?�≈Ë
W�ËU?I*«  Ê_ ¨W�ËUI?*« ‰uI½ ô v?²Š ¨WO?MÞu�UÐ W?�öŽ

 ÆbFÐ  √bÐ b� sJð r�
¨…d?²H?�« pK?ð w� s?−�?�« Íd�U?M�« b?L×?� ‰ušœ b?FÐ
¨‰UI²Žù« ÊUJ� dOOGð —UÞ≈ w� ¨Êu−Ý …bŽ 5Ð qI²½«
WŽuL?−0 UNO� q?I²Ž√ w²�« Êu?−��« w� ·dF?ð YOŠ
W?O?M?Þu?�« ∆œU?³?� v?K?Ž ·d??F?ð U?M?¼Ë ¨5?O?M?Þu?�« s?�
∆œU³� rKFð UC¹√ s−�?�« w�Ë UNÐ s�¬Ë UN³Žu²Ý«Ë
v?K?Ž ¨U?NÐ Àb?×?²?¹ `?³?�√ Y?O×?Ð ¨W?O?�?½d?H�« W?G?K?�«
r¼Ë W?ID?M*« f?H½ s?� ÊË—b×M?¹ s¹c?�« t½«d?�√ ·öš
b³ŽË  ö?OF½uÐ bOF?Ý«Ë s¹b�« wH� s�?Š ¨ÊËdO¦�
W?OM?Þu�« v?KŽ U?C?¹√ «u�d?Fð ¡ôR?¼ w?łUN?MB?�« tK?�«
l?O?L?ł Ê_ ¨¡UC?O?³?�« —«b?�« W?M¹b?0 «u?I?×?²?�« U�b?M?Ž
»eŠ q?š«œ WOMÞu?�« WOC?I�UÐ «u?M�¬ 5�ËUI?*« ¡ôR¼
U?�b?M?Ž ÍbŽU?�?* ”U?³?Ž Æt?ł—U?š f?O�Ë ¨‰ö?I?²?Ýô«
 UýUI?M�« —UÞ≈ w�Ë ¨s?−��« qš«œ 5O?MÞu�UÐ v?I²�«
Æ UN?�uH?� w� ◊d?�½« ¨r?NM?OÐ U?LO?� —Ëbð X?½U� w?²�«
ÁuD?Ž√ b� «u?½U� s?−�?�« w� r?NÐ v?I²?�« s¹c?�« ¡ôR¼
w?� tŠ«d?Ý oK?DO?Ý U�b?M?Ž ÁbB?IO?Ý Íc�« Ê«u?MF?�«
¨w½«œËd�« r?O¼«dÐ≈ bB� YO?×Ð ¨¡UCO³�« —«b?�« WM¹b�
¢q?O�U?ł …œU?�¢ ÃU²?½ù t?� dO?G� l?M?B� w?� q?G²?ý«Ë
w??�U?Ð v??K??Ž ·d?F??ð w??½«œËd?�« r??O?¼«d??Ð≈ W??D?Ý«u??ÐË
¨U¹œU?Ž UO?MÞË s?J¹ r?� w½«œËd?�« rO?¼«dÐ≈Ë Æ5?OM?Þu�«
`?K?�?*« ÕU?HJ?�U?ÐË W?�ËU?I?*U?Ð U?M?�R?� UO?M?ÞË ÊU?� q?Ð
ÈbŠ≈ w?� Íd�U?M�« b?L×?� ◊d�?½« qłd?�« WD?Ý«uÐË
…d?²� ‰ö?šË Æ¡U?CO?³�« —«b?�« W?M¹b?0 W?�ËUI?*« U¹ö?š
t²½UJ� —UNþ≈Ë t²OB�ý “«dÐ≈ ŸUD²Ý« ¨«bł …dOB�

ÆW×K�*« U¹ö�K� WOÝUÝ_« d�UMF�« ÈbŠS�
ÆÆÆÆWWWW����dddd????³³³³MMMM????ÐÐÐÐ    ÍÍÍÍbbbbNNNN****««««ËËËË    ÍÍÍÍbbbb????ŽŽŽŽUUUU����????****    ””””UUUU³³³³ŽŽŽŽ    5555????ÐÐÐÐ    ····ööööšššš    dddd????NNNNþþþþ    ææææ

øøøø····öööö))))««««    ««««cccc¼¼¼¼    qqqq����√√√√    UUUU����
X?½U� W?×?K?�*« U?¹ö?)«  Ê√ U?M¼  …—U?ýù« ————bbbb&&&&    ææææææææ
ô »e?(« …œUO?� X?½U� Y?O?×Ð ¨»e?(« Ã—Uš q?G?²A?ð
`K�?*« ÕUHJK� r?¼—UO²š«Ë r¼—U?J�√ U¼d�UM?Ž „—UAð
Âu?¹  «–Ë ÆU?� W?�öŽ „U?M?¼ X?½U?� s?J?�Ë ¨W?�ËUI?L?K?�Ë
b?L??×?� W??�ËU?I?L??K?� W??×?K??�?*« U?¹ö??)« Ác?¼ X??K?Ý—√
s� WO�U� …b?ŽU�� VKD¹ ¨◊UÐd�« WM¹b?� v�≈ Íd�UM�«
¨W�d³M?Ð ÍbN*« u¼ Íc�« ‰öI²Ýô« »e?Š w¹œUO� bŠ√
w?� t??Ð q?B??ð«Ë ¢l?�U??'« —u?¹œ¢ w??Š v?�≈ Á¡U??ł b?�Ë
w� X½U?� W�ËUI*« Ê_ WO?�U� …bŽU�� t?M� U³�UÞ t?�eM�
WKN� W�d?³MÐ ÍbN*« tM� VKÞ ¨‰U*« v?�≈ …b¹bý WłUŠ
U?�bM?ŽË ¨w?�«u*« Âu?O?�« w� t?O�≈ Ÿu?łd?�« tM?� U?³K?ÞË

œb??;« b??Žu?*« w??� Íd??�U??M??�« b??L?×??� l??ł—
Íb?N??*« Ê≈¢ t?� X?�U?�Ë W??�œU?)« t?O?�≈ X??łd?š
t?½S?� pK?O?³?Ý ‰U?Š v�≈ V?¼c?ð r?� Ê≈ p� ‰u?I?¹
Æw?�½d?H?�« s?�_« UF?³?Þ Æ¢s�_« v?K?Ž ÍœU?MO?Ý
b??L?×??� `??³?�√ Àb??(« «c??¼ W??O?H??K??š v?K??ŽË
c?�ð«Ë W?�d³?M?Ð ÍbN?*« vK?Ž «b?�UŠ Íd?�UM?�«
¡U?IK?�«  qB?Š ¨p�– b?F?Ð ÆUO?z«bŽ U?H�u?� ¨ tM?�
¡u' b?FÐ t½√ u¼Ë ¨W?�d³MÐ Íb?N*« l� w½U?¦�«
v�≈ ¡UCO³�« —«b�« w�ËUI� s� …dO³� WŽuL−�
„UM¼ v?�≈ rN�U×?²�« ÊU�Ë ¨1954 WMÝ Ê«uDð
Ë ¨w?�??½d?H??�« f?O??�u?³?�« W??I?Šö??� s?� U??Ðd?¼
¨Ê«uD?ð WM?¹b0 ¨p?�– bF?Ð ¨ À«bŠ_« —u?D²?²Ý
lL²?−²ÝË Æd¹d×²?�« gOł fOÝQð b?NAMÝË
U?N??M?� ¨q??�«u?Ž …b?Ž g??O?'« «c?¼ f??O?ÝQ??²?�
…b?½U?�?*«Ë W??¹d?z«e?'« W?�ËU?I?*« l??� ¡U?I?²?�ô«
d¹d?×²�« gO?ł …œUO� fO?ÝQð bFÐË ÆW?¹dB*«
√b³OÝ ¨1955 ”—U� qz«Ë√ w� Ê«u?Dð WM¹b0
‰U?³?ł w?� W??×?K?�?� U?¹ö?š ¡U?A??½≈Ë f?O?ÝQ?ð
w?²?�« …œU?O?I?�« Ác?¼ …d?DC?� Êu?J?²?Ý ¨n?¹d?�«
v??�≈ ¨ ’U?�??ý√ W??�?L??š s??� Êu?J??²??ð X?½U??�
t??K??�« b?³??Ž ¨s??¹d??š¬ 5?�ËU??I??� v??K?Ž …«œU??M??*«
dO?³J?�« dB?I�U?Ð UL?OI?� ÊU� Íc?�« włU?NM?B�«
·«d?ýû� —u?þUM?�UÐ ‚U?×?²�ô« t?M� Êu?³K?DO?Ý
“u?O?�u¹ d?N?ý w?�Ë U¹ö?)« Ác?¼ q?¹u9 v?K?Ž
…«œUM*« r²²Ý ¨«bł WLN� a¹—«uð w¼Ë ¨1955
Íb?ŽU?�??* ”U?³?Ž Ë√ Íd?�U??M?�« b?L?×??� v?K?Ž

Æ —uþUM�UÐ U¹ö)« vKŽ w½«bO*« ·«dýû�
r� ÍbŽU?�* ”U³ŽË ”—U� w� Êu?Jð d¹d×²�« g?O−�
b?MŽË ¨—u?þU?M�« W?M?¹b0 “u?O?�u¹ d?N?ý w� ô≈ o?×?²K?¹
s¹c?�« tÐ ÂU?� b� ÊU� U?� ¨fÝR?¹ r�Ë ¨q�«Ë t?�U×?²�«
g?O?ł `??³?�√ p?�– V?I?ŽË Æq??L?F?�« «c?¼ v?�≈ Áu??I?³?Ý
s?¹uJ?ðË Õö?��« l?¹“u?ð YO?Š s?� ¨öL?²?J� d?¹d?×²?�«
√b³²Ý YOŠ ¨ 1955 XAž œËbŠ v?�≈ ¨‚d� Ë U¹ö)«
v�≈ W?�d³?MÐ Íb?N*« V?¼cOÝ ¨ÊU?³O?� fJ?¹≈  U{ËU?H�
¨d¹d×²?�« gOł …œUOI� UŽU?L²ł« VKD¹Ë Ê«uD?ð WM¹b�
W�Lš s?� W¹«b³�« w� ÊuJ?²ð X½U� w²�« …œU?OI�« w¼Ë
s�?Š ¨…œ«dÐ 5�(« ¨V?OD)« —u?²�b�« r¼Ë ¡U?CŽ√
¨w?�«d?F�« w?�U?G?�«Ë   öO?F?½u?Ð bO?F?Ý« ¨s?¹b�« w?H?�
t?K?�« b³?Ž s?� q?� WŽu?L?:« Ác?¼ v�≈ ·U?C?O?Ý sJ?�Ë
”U?³??ŽË q?¹u?L?²??�U?Ð U?H??K?J?� ÊU?� Íc??�« w?łU?N?M??B?�«
W?�d³?MÐ Íb?N?*« VK?DO?Ý ÆÍd?J�?F�« b?zU?I�« Íb?ŽU�?*
d?�_« «c¼ t?� o?I×?²?OÝ ö?F?�Ë ¨WM?−?K�« Ác?¼ ŸU?L²?ł«
u¼Ë `?K*« t³?KD?� ÊU� WM?−K�« Ác?¼ v�≈ f?Kł U�b?MŽË
 √b?Ð b� s?Jð r?� Ë ¨d¹d?×?²�« g?Oł W?DA?½√ n�u?ð Ê√
 √b?Ð b�  ôU?Bðô« Ê√ ô≈ ¨W?¹dJ?�?F�«  U?OK?LF?�« bF?Ð
 «d??ÐU??<« v?�≈  U??�d??×??²??�« Ác??¼ Èb?� q??�Ë b??�Ë
…œU?O� s?� VK?D?O� W?�d?³M?Ð ÍbN?*« w?ðQO?Ý ÆW?O�?½dH?�«
vKŽ Áƒö�“Ë u¼ rN½_ UN²?DA½√ n�Ë d¹d×²�« gOł
Æ÷ËUH²�«Ë —«u(« »uKÝ√ ö?CH�  U{ËUH*« »«uÐ√
d¹d?×²�« g?Oł  UOK?LŽ p�– s?� ržd�« v?KŽ ¨ XIK?D½«
…œu?AM?� …d?O?³� U?�«b?¼√ X?II?ŠË 1955 dÐu?²�√ 2 w�
¨1955 d?³?½u?½ 16 Ë Æ—u?N?A?� d?L?²?�?²?ÝË ¨…u?łd?�Ë
»dG?*« v�≈ n?Ýu¹ sÐ b?L×?� ÊUDK?��« œuF?OÝ Y?OŠ
Íc�« 1956 ”—U�2 dN?ý q×O?� À«bŠ_« Ÿ—U�²?²ÝË
qJA?� „«c½¬ ÕdDOÝË ¨‰öI?²Ýô« »dG*« tO� l?�uOÝ
X?KŠ 1956 ”—U� 30 w?H� Æd?¹d?×?²�« g?O?ł d?OB?�
◊U?Ðd?�« W?M?¹b?0 d?¹d?×?²??�« g?O?ł …œU?� s?� W?Žu?L?−?�

…œU?� VK?Þ b�Ë f?�U)« b?L×?� pK?*« W�ö?−Ð X?I²?�«Ë
nK?)« s� ô≈ —u� r?N� cšR?ð ô ÊQÐ d¹d?×²�« g?Oł
UNð«u� iFÐ X½U� w²�« U�½d� rNOKŽ ·dF²ð ô v²Š
‰UJýù« «c¼  √b?³OÝ ¨rN*«Ë Æ»dG*« w� W?O�UÐ X�«“U�
tłU?�œ≈ r²OÝ q?¼ ød¹d×²?�« gOł pO?JHð r²?OÝ q¼ ¨
v?²Š g?O'« «c?¼ vI?³O?Ý q¼ øW?×K?�*«  «u?I�« w?�
g?O'« «c?¼ v?I³?OÝ q?¼ øW?³B?²?G*« ¡«e?ł_« d¹d?%
‰öI²Ý« w� Ídz«e'« ÁdOE½ V½Uł v�≈ r¼U�¹ v²Š
—UÞ≈ w� 5−�bM� U½U� 5AO'« Ê√ ÂuKF�Ë ødz«e'«
„U?M¼ X?½U� ¨U?F³?ÞË Æ ¢wÐd?F�« »d?G*« d?¹d% g?Oł¢
s� dBI�« ¨gO'« «c¼ vKŽ Ÿ—UB²ð »dG*« w� Èu�
«c?¼ w?�Ë  ÆÈd?š√ W?N?ł s??� ‰ö?I?²?Ýô« »e?ŠË W?N?ł
v?�≈ …—U?¹e?Ð W?�d?³?M?Ð Íb?N?*« Âu?I?O?Ý ¨ «c?�U?Ð X?�u?�«
U?N??zU?C??Ž√ ŸU?M?�≈ q??ł√ s?� d?¹d??×?²??�« g?O?ł e??�«d?�
d�U?MF�« Ác?¼ »UDI?²Ý«Ë ‰öI²?Ýô« »eŠ WŠËd?ÞQÐ
rÝUÐ WIÞUM�« ¢‰öI?²Ýù«¢ …b¹dł X½U�Ë ¨ »e(« v�≈
qG?²Ý« b� W�d?³MÐ Íb?N*« ÊU� Æ …—U?¹e�« l³²?ð  »e(«
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b?Š√ s� ‰U?Bð« v?K?Ž ¡UM?Ð U0— ¨”U?³?Ž lł— r?NE?Š
Ê√Ë o?³?Ý U?* «d?E?½Ë ¨e?�d?*U??Ð …Q?−?� q?Š ¨t?¹b?ŽU?�?�
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tOI?�«d�Ë u¼ ÁœdÞË ¨tFH?BÐ ÂU� t½√ ¨œuNA?�« iFÐ
q?ł— s??� d?E?²??M?½ Ê√ s??J?1 «–U?� ¨U??F?³?Þ Æ…œd??Þ b?ý
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s?Jð r?�Ë U¼—U?³š√  d?ð«u?ðË WM?Ý 5�?Lš s?Ž b¹e?¹
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g?O?−?Ð t?�U×?²?�« b?F?Ð ¨Íb?ŽU?�?* ”U³?Ž Ê√ v?�?M?½
q?Ð ¨WO?D?K�?ðË W?¹œd� W?Že?MÐ e?OL?²?¹ ÊU�  ¨d?¹d?×²?�«
U� ‰Ë√ YO×Ð ¨d¹d×²�« gOł qš«œ WOzUB�≈ WŽe½Ë
q?F?� œ— u?¼Ë ¨g??O?'« «c?N?Ð t?�U?×?²?�« b??M?Ž t?Ð ÂU?�
Âu?Ið ô U?N?½√ ÁƒUŽœ« u?¼ ¨t?ðœUO?� ÁU&« «b?ł w?³K?Ý
t²?Žb²Ý« w?²�« w¼ t?½√ UOÝU?½ ¨ …dBI?� UN½√Ë T?AÐ
w� ¨Íb?ŽU�* ”U?³Ž Ê√ ¨p�c?� v�M½ ô Æq?LF�« «c?N�
¨d?B?� v?�≈ W?K?¹u?Þ …—U?¹eÐ ÂU?� d?³?½u?½ d?N?ý d?š«Ë√
 U?ÐU?�?ŠË —U?J�√ t?� X?×?³?�√Ë W?¹d?�U?M�U?Ð d?ŁQ?ðË
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W?�d?³?M?Ð Íb?N?*« w?¼ ‰U?O?²žô« W?O?K?L?F?Ð X?�U?� U?N?½√
s� U�UI²½« fO� «c¼ Ê√ tO³M²�« V−¹ UM¼Ë ¨t�U�—Ë
W?¹b�?'«  UO?HB?²�« Ác?¼ Ê√Ë UL?OÝ ¨Íb?N*« W?LO?�
sJ� ¨ÁbŠË »dG?*« w� fO� tÐ ôuLF� U?ÐuKÝ√ X½U�
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W?OH?B?ð vK?Ž Á¡U?�b�√Ë W?�d³?M?Ð ÍbN?*« 5?Ð ‚UH?ð«
Æd?O³?J�« o?zUF?�« u?¼ ÊU� t?½_ ¨t²?Š«“≈ qł√ s?� qłd?�«
ÊU?' X??K?ŠË Íb?ŽU?�??* ”U?³?Ž ‰U??O?²?ž« - U?�b??M?ŽË
¨‰U?O?²?žô« «c??¼ w?� o?O?I?% W?M?' ‰u??�√ ô Ë o?O?I?%
p?K?ð Ë√ t?�?H?½ d?¹d?×?²?�« g?O?ł o?O?I?% ÊU?' ¡«u?Ý
w?�Ë U?N?OK?Ž ·d?ý√ w?²?�« W?M−?K?�« Ë√ W?�Ëb?K?� WF?ÐU?²?�«
…bŠ«Ë W−O²½ v�≈ XK�u?ð UNK� ¨s�(« Íôu� bNF�«
ÆW?�d??³?M?Ð Íb?N??*« v?�≈ ÂU?N?ðù« l??ÐU?�√ t?O?łu??ð w?¼Ë
W?Š«dB?Ð p�– v?�≈ —Uý√ w?½U¦?�« s�?(« pK?*« W�ö?łË

ÆpK� …d�«– w�
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X?½U� ¨„«c?½¬ w?MÞu?�« s?�_«Ë   WO?Kš«b?�«d?�UM?Ž ææ
”U³Ž ‰U?O²ž«Ë ÆW�d³M?Ð ÍbNLK� WO?�«u� UN²O³?�Už  w�
e?�«d?� „U?M?¼ X½U?� q?Ð ¨ôËe?F?� ö?F?� f?O� Íb?ŽU?�?*
 ôUO?²ž«Ë ©ö¦?� WFÐU?��« …dz«b?�«® 5�ËUI?*« V¹cF?²�
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øøøøœœœœbbbbBBBB����««««    ««««cccc¼¼¼¼    wwww����    rrrrJJJJððððUUUUOOOO����uuuuðððð    wwww¼¼¼¼    UUUU����    ÆÆÆÆnnnnKKKK****««««    ««««cccc¼¼¼¼
q²I?� w� W�d³M?Ð ÍbN*« WO?�ËR�� ÊËdJM?¹ s¹c�« ææ
¨a¹—U²�« v?KŽ ¨ôË√¨ Êu�ËUD²¹ ¡ôR¼ ¨ÍbŽU?�* ”U³Ž
WO?ÐeŠ dE?½ WNłË s?� a¹—U?²�« Êu³?²J¹ ¨U?O½UŁ ¨r?N½√Ë
iF?³�« Ê≈ Ær?(UB� v?KŽ Êu?�U�?¹ rN½√ Ë√ W?OK?³� Ë√
ÆÀb?Š U?L??� ô v?M?L?²??¹ U?L?� a?¹—U??²?�« V?²?J??¹ Ê√ b?¹d?¹
q{UM� WLO� s� U¾Oý hI²M¹ ô d�_« «c¼ Ê√ ‰U(«Ë

             ÆW�d³MÐ ÍbN*U� dO³�
w?????????łU??????????Ð b?????????O??????????F?????????Ý —«u??????????(« Èd?????????ł√ ™

œbF�« nK�

∫wG¹“U�_« r�UFK� wÐdG*« d¹d×²�« gOł a¹—U²Ð r²N� ¨‘U³š bOLŠ
t�U�—Ë W�d³MÐ ÍbN*« w¼ ÍbŽU�* ”U³Ž ‰UO²ž« WOKLFÐ X�U� UN½√ —U³š_«  dð«uð  w²�« WN'«                                

dE½ WNłË s� t½u³²J¹Ë a¹—U²�« vKŽ Êu�ËUD²¹ ÍbŽU�* ”U³Ž q²I� w� W�d³MÐ ÍbN*« WO�ËR�� ÊËdJM¹ s¹c�«    Ë                
rN(UB� sŽ U�uš Ë√ WOK³� Ë√ WOÐeŠ

V?FA?�« bO?Ný d?³?I� …—U?¹“ ·UB?½ù« Ë W?IO?I×?K� w?Ðd?G*« Èb?²M?*« rE?½
”U³Ž WKzUŽ l� oO�M²Ð ‰ULA�UÐ d¹d×²�« gOł ¡«bNý bŠ√ Ë wÐdG*«
¢d¹d?×²?�« gO?ł Ë 5�ËUI?*« ¡UM?Ð_ dÐu?²�√ 2¢ WO?FLł r?ŽbÐË ÍbŽU?�*
”U³Ž sÐ≈ qOKš …—U¹e�« dCŠ «c¼ ÆXzUH�« “uO�u¹ 4  X³��« Âu¹ p�–Ë
 U¾O?N�« ÍbŽU�* ”U³?Ž bONA�« W?KzUŽ XOŠ ¨U?N� WLK� w� Ë ÆÍb?ŽU�*
w?Ðd?G?*« Èb?²?M*« ¡U?C?Ž√ «c?�Ë W?¹u?F?L?'« Ë W?O?�u?I(« Ë W?O?ÝU?O?�?�«
Ác¼ Ê√ W?KzU?F�«  d?³²Ž«Ë ¨ …—œU?³*« Ác?¼ »U×?�√ ·UB½ù« Ë W?IO?I×?K�
ÁU?&« q?O??L?'U?Ð ·«d?²??Žô«Ë …d?�«c?�« k?H?( Ë r??Šd?²?K?�  ¡U??ł …U?¹e?�«
Ë w?ÐUD?)« .dJ?�« b³?Ž sÐ b?L×?� qD?³�«Ë Íb?ŽU�?* ”U³?Ž  UO?×C?ð
WO?C� w¼ Íb?ŽU�* ”U?³Ž WO?C� Ê√  …d?³²F?� Æ gOA?�√ ËbŠ q{U?M*«
5Ð XDÐ— Ë W³ÞU� w?ÐdG*« VFA�« WOC�Ë WOÞ«d�u1b ?�«  UO�UFH�« q�
XN?łuð U?L� ¨ ôUL?ýË UÐuM?ł »dG?*« w� ¡U�d?A�« q� U?¹UC?� Ë t²O?C�
s¹—«“U²Ð ¢W�UI¦�« Ë WOLM²K� ÍbŽU�* ”U³Ž¢ WOFLł v�≈ dJA�UÐ WKzUF�«

Æ bONA�« ”√— jI�� s¹—«“U²Ð «dšR� X�Ý√ WOFLł w¼Ë ¨
–U²?Ý_« ¨ ·UB?½ù« Ë WIO?I×?K� wÐd?G*« Èb²?M*« f?Oz— d³?²Ž« 5?Š w� 
w?� W(U?B*« Ë ·U?B?½ù« W¾?O¼ t?Ð X?�U� Íc?�« qL?F�« ¨—U?³?B�« b?L×?�
…d²� v?KŽ qG²?Að r� UN½_ ¨U?B�U½ öL?Ž d³²F?¹ WIOI(U?Ð oKF²?*« oA�«
¨ W?DK?��« v?KŽ w?ÝUO?�?�« Ÿ«dB?�UÐ  e?O9 …d?²� w?¼Ë 1960 _ 1956
wÞ«d?I1b?�« f�U?M²?�« dO?¹UF?* WO?�UM?�  «“ËU& U?NO?� X½U?� bO?�Q²?�UÐË

YOŠ s?� WI�UŽË W?KL²J� d?Ož  UHK� „U?M¼ Ê√Ë  Æ WDK?��« vKŽ wL?K��«
…œU?� bŠ√ Íb?ŽU?�* ”U?³?Ž nK?� q?F?�Ë ÆUN?Ð W?D³?ðd?*« ozU?I?(« —UN?þ≈
vE% Ê√ ÷Ëd?H*« s� w²�«  UH?K*« bŠ√ ÊU� ¨‰UL?A�UÐ d¹d×²?�« gOł
Èb²M?*« Ê√ U�d²F?� Æ W(UB*«Ë ·U?B½ù« W¾O¼ q?³� s� W�“_« W?¹u�ËQÐ
 U?�UN?²½ô« U?¹U×?C� W?L?EM?�  Á—U³?²ŽU?Ð ·UB?½ô« Ë W?IO?I×?K� w?ÐdG?*«
«c?¼ ‰u¹ r?�  «uM?Ý10  c?M� f?ÝQ?ð 5Š ÊU?�?½ô« ‚u?I( W?L?O�?'«
o³Ý b�Ë Æ b?FÐ ULO� d�_« „—«bð v?KŽ qLŽ tMJ� ¨ W�“_« W?¹u�Ë√Ë nK*«
Èb²M*«Ë ÂuO�«Ë Æ Ÿu?{u*« w� U½UOÐ —b�√ Ê√ ¨—U³B�« ‰uI ?¹ ¨Èb²MLK�
V?ł«u�U?Ð Èu?Ý ÂuI?¹ ô b?ON?A?�« d³?� vK?Ž W?OL?Šd?²�« …—U?¹e?�« Ác¼ w?�
U?¹dJ?�Ž «b?zU?� ÊU� ”U?³Ž b?O?IH?�U� Æ …d?�«c�« k?H?Š Vł«u?ÐË w�ö?š_«
w� »dG?*« tOKŽ ÊuJ?¹ Ê√ V−¹ UL?O� n�U�� Í√— t?� ÊuJ¹ b�Ë ¨ UJ?M×�
«c¼ w� WI?OI(« ·dF½ Ê√ b¹d?½ U¹U×C�« WLE?M� w� s×½¢Ë ¨ q³?I²�*«
s?�Ë Æ¢ W?*R?� X?½U?� u?�Ë W?I?O?I?(« W�d?F?� b?¹d?½Ë ¨ Ád?O?ž w?� Ë√ n?K?*«
vKŽ Y�U¦�« r?�UF�UÐ Ë ¨ r�UF�UÐ —d×²�«  U�d ?Š s� œbŽ w� t½√ ·ËdF*«
X?½U�Ë W?O?Þ«d?�u1b?�« W?�UI?¦?�« w� n?F?{ „U?M¼ ÊU?� ’u?B)« t?łË
—d×²?�« Èu� W×Mł√ n?K²�� 5?Ð U�  U�ö²š« d?OÐbð w�  «ËUH?¼ „UM¼
WK?zUF�Ë wÐd?G*« VFA?K� oŠ v?I³¹ …d�«c?�« kHŠ sJ?� ¨WOÞ«d�u?1b�« Ë

Æ ÍbŽU�* ”U³Ž bOIH�«
Èb?²M?*« w� s?×?½Ë «bO?N?ý  U� Ë U?��U?ý Íb?ŽU�?* ”U?³Ž ‘U?Ž bI?�¢

bL×� –U²Ý_« ‰u?I¹ ¨¢ÍbŽU�* ”U³Ž Ÿu{u� w� WK ?�UŠ …bMł√ œbBÐ
Æ —U³B�«

gO?ł ¡UC?Ž√ Ë 5�ËU?I*« ¡UM?Ð_ dÐu?²�√ 2 WO?FL?ł¢  fOz— e?�—Ë «c¼ 
oÞUM*« tO½UFðU� vKŽ ¨t²LK� w ?� wI¹bB�« Âö��« b³Ž bO��« ¢d¹d×²�«
t³ý W?O²×²?�« WOM³K?� W³�M?�U³� ¨  ôU:« q?� w� gOLN?ð s� WO�U?LA�«
¨ ‚dDK� WJ³ý UN?Ð X�O� © UNOŠ«u½Ë d¹bł√ WIDM� ® W ?IDM*« ¨ W�bFM�
w� Æ dINIð „UM?¼ rOKF²�« w� Æ W¹œUB²�« WOLM ?ð ôË  o�«d� „UM¼ X�O�
 «eON?& ¨  UOHA?²�*« w� d?O³� ’UB?š ¨ WOŁ—U� W?OF{u�« W?×B�«
bM�Ë X½U?Ž ‰ULA�« oÞUM� Ê√Ë Æa�« ÆÆÆÆÆ W ?�UI¦�« vKŽ Y¹bŠô ¨ …b?I²H�
dIH�« s?� X½UŽ Ë lLI�« s� X½U?Ž ¨ ÃËœe� gOLNð s� »dG?*« ‰öI²Ý«
—U?³²?Žù« œ— ÊËœ bG?�« »dG?� s?Ž Y¹b?(« sJ?1 ôË¢ Æ w½U?Fð X?�«“ôË ¨
¢WO?FLł W?LK�  d?�– 5Š w� Æ ¢W?K{UM*« d?¹bł√ WI?DM*Ë n?¹d�« ÊUJ?��
s?¹c�« W?ID?M*« w?K{U?M?�  UO?×C?ð Ë bO?NA?�« V�U?M?� ¢WO?LM?²K?� n¹d?�«
Ë  U?½UF?*« Ë gO?LN?²�« v?KŽ X?H�Ë U?L� ¨ W?Ý«dA?Ð —UL?F²?Ýô« «u�ËU?�
v?K??Ž X?H?�Ë U??L?� Æ ‰U?L??A?�« ÊU??J?Ý Ë  o?ÞU??M?� t?²??�d?Ž Íc?�« ¡U??B?�ô«
ÂU?O?I?�« Ë …d?�«c?�« k?H?Š v?�≈ X?ŽœË ¡«b??N?A?�« d?Ý_ W?¹—e?*« W?O?F?{u?�«
Ë ÍœdH�«—d?C�« d³ł v?KŽ qLF?�« Ë bONA?K� WOŠU?HJ�« WÐd?−²�« oO?Łu²Ð

Æ UO½U³Ý≈ UNOL�ð X½U� UL� ¨ u*« YK¦� WIDM* wŽUL'«

·UB½ù« Ë WIOI×K� wÐdG*« Èb²M*«
 ÍbŽU�* ”U³Ž bONA�« d³� vKŽ WOLŠdð …—U¹“ w�

‘U³š bOLŠ
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De tous les chefs de la résistance et

de l'Armée de Libération auxquels

le pouvoir avait affaire au début de

l'indépendance, Si Abbes El

Msaâdi était certainement le plus

étrange. Il ne rentrait dans aucune

des catégories connues. Il n'était ni

brutal, ni cynique, ni hautain. Il

n'était pas un  propagateur zélé du

pouvoir, ni un simple résistant qui

se conformait en tout aux

règlements des dirigeants du parti

de l'Istiqlal, fous d'argent et de pou-

voir.

Si Abbes avait des raisons et des

preuves pour se prendre pour quel-

qu'un d'exceptionnellement militant

et hors du commun.

Si Abbes a toujours eut les réac-

tions d'un patriote à ce moment où

le palais royal était une sorte de

forteresse hermétiquement fermée

et rigoureusement surveillée dans

toutes ses réactions par les leaders

de l'Istiqlal qu'ils considéraient en

danger. Si Abbes qui avait pris une

part active à toutes les phases de la

Résistance n'avait pas de fré-

quentes occasions de discuter avec

les Istiqlaliens, ni avec les délégués

du Palais. Seuls les résistants met-

taient en  évidence les grandes

qualités d'organisation et de guerre

du colonel El Msaâdi. Il était paci-

ficateur. Il était à la fois sévère et

paternel, toujours vainqueur géné-

reux, et sérieux dans sa lourde

tâche de chef d'état major de l'Ar-

mée de libération. Toutes ses ac-

tions étaient en rapport avec la dig-

nité de sa personne, même dans des

situations particulièrement graves.

Pour lui, le terrible guerrier, toute

vie d'homme à sa valeur, mais cette

valeur est attachée au patriotisme

ne et ne peut varier d'un jour à l'au-

tre. C'est ce qui a fait qu'au lieu de

« les » liquider. Ce sont « eux » qui

l'ont liquidé. 

Depuis les premières mois de notre

indépendance, on a vu au grand

jour des istiqlaliéns se démener

pour ce qu'on appelait la nouvelle

justice. L'ignorance du peuple étant

le meilleur stimulant. De plus, il ét-

ait agréable pour les dirigeants de

l'Istiqlal de se voir entourés d'imbé-

ciles et d'ignares actifs.

Le colonel Si Abbes El Msaâdi ét-

ait déjà une cible. Même d'un ton

enfreint de dignité, son tempéra-

ment l'entraînait à prononcer des

paroles osées et dangereuses pour

le Palais et l'Istiqlal. Malgré les

écoute rarement la voix des

hommes d'expériences.

Pour toutes ces raisons et d'autres,

le mobile du crime  ne peut guerre

laisser place au doute. Quant au

criminel, personne n'en a trouvé la

moindre trace. Ce ne sont pas les

indices et les soupçons qui font dé-

faut, mais le pouvoir ne permet pas

de désigner l'auteur du crime.

Même si on avait arrêté à Fès pour

quelques heures, Mahjoubi Aher-

dane, Docteur Abdelkrim El Khati-

bi et Si Abdellah Senhaji. Et per-

sonne n'a fait part au peuple

marocain des résultats de l'enquête.

Mais n'oublions pas que même si le

dossier a été classé, tous les tenants

du pouvoir de l'époque sont suspec-

tés de meurtre. Le palais était sans

doute le seul à connaître toute la

vérité avec ceux qui, eux aussi, ont

été supprimés.

Je n'ai pas de preuves suffisantes

de toutes les culpabilités. On n'a ja-

mais fait le récit d'événements de

l'époque dépassant tout ce que j'ai

vu au cours de ma carrière pourtant

très riche en faits extraordinaires.

Mais, l'assassinat d'un homme de la

valeur de colonel Si Abbes El

Msaâdi m'inquiète par ce qu'il lui

manque le dernier acte.

L'assassinat du colonel El Msaâdi

avait remué au plus profond tous

les résistants et tous les nationa-

listes, et a pu faire plaisir à tous

ceux qui avaient des intérêts com-

muns. Des intérêts terre à terre où

le patriotisme et le nationalisme

étaient absents.

Cet ignoble assassinat a rempli

d'une profonde indignation tout

marocain honnête. Quant à ceux

compromis par une clique ambi-

tieuse et inconsciente d'éléments

hostiles au peuple, traitres et réac-

tionnaires  ils ne méritent pas notre

respect quels que soient leurs ni-

veaux dans les fonctions de l'Etat.

On reste profondément ému quand

on pense que l'action du colonel El

Msaâdi était destinée à rendre au

Maroc et aux marocains de nou-

veau le sens de l'honneur et de la

dignité. On reste profondément

ému en songeant au sacrifice de

tous ces résistants qui ont obéi à la

voix de leur conscience et l'appel

de leur âme pour le sacrifice, pen-

dant que les assassins de Si Abbes

ne peuvent être cités comme

modèles.

       

voyaient déjà en Si Abbes un élé-

ment de l'opposition armée. Les

conspirateurs de tout bord le consi-

déraient comme un personnage

dangereux du fait probablement,

qu'il était impossible de connaître

le fond de sa pensée. Ou pensait la

même chose de Si Abdellah Senha-

ji, qui lui, a échappé à l'assassinat

planifié  au cours d'un pèlerinage

en perspective et aux frais du Pa-

lais. Même si contrairement à Si

Abbes, Si Abdellah n'a jamais eu

de brouille avec Mehdi Ben Barka

ni avec le Palais.

Et il est classique que les vrais

criminels échapperont éternelle-

ment à notre emprise, ceux qui ont

joué avec les vies des résistants

comme avec des billes.

Dans une période riche en frictions

et en malentendus que personne n'a

pu neutraliser, le colonel Si Abbes

El Msaâdi a été assassiné, par les

puissants du Maroc qui ont tou-

jours des bourreaux à leur service,

souvent en éduquant un homme

pour le pouvoir on risque de faire

de lui un assassin et des fois au dé-

pend de l'éducation.

Si Abbes n'a jamais voulu mettre

les éléments de l'Armée de Libéra-

tion aux services de politiciens

avides de pouvoir. Il voulait en

faire un outil entre les mains

d'hommes intelligents et conscients

de leur mission.

Si Abbes, évidemment ne pensait

pas qu'il y'a eu rarement de la place

chez nous pour des hommes qui ont

mérité de la patrie. Pas de respect

des vraies valeurs humaines. On

mises garde par Si Abdellah Senha-

ji, Si Abbes est resté dur dans ses

propos et n'a jamais voulu se déro-

ber à ses responsabilités.

Si Abbes avait confiance eu lui-

même, mais cette confiance n'était

pas réciproque vis-à-vis des nou-

veaux tenants du pouvoir au Ma-

roc.

Contrairement aux « politiques » Si

Abbes était un chef d'armée né. Il

est rentré

dans l'his-

toire mod-

erne de no-

tre pays

sous les

traits d'un

des grands

résistants

au service

de la patrie.

Si Abbes

occupait le

poste le

plus diffi-

cile qu'on

pouvait

trouver

dans les

rangs de la

Résistance,

car il était

chargé d'assurer la liaison entre la «

direction »  de la résistante et les

guerriers. Et même aux premiers

mois de l'indépendance, on ne lui

enviait pas sa situation, car aucune

tête au Maroc n'était plus menacée

que la sienne. Cet homme qui a

porté sur ses épaules, la responsa-

bilité de tous les problèmes de ses

soldats. Cet homme qui s'était dé-

fendu jusqu'à l'épuisement, qui

n'avait jamais pensé à lui-même,

qui n'avait jamais pris de congé et

qui était allé à Fès pour un repos de

quelques jours...L'idée qu'il pour-

rait être en danger ne lui venait

même pas à l'esprit comme il ne

pouvait pas imaginer que les plus

hautes autorités du pays pourraient

sympathiser avec les conspirateurs.

Il est aujourd'hui dévoilé par plu-

sieurs documents que des contacts

directs étaient établis entre les prin-

cipaux conspirateurs tant qu'à Fès

qu' à Rabat. Mais il reste difficile

de se faire une idée précise sur les

hommes de mains à part le cas fla-

grant de Hajjaj.

En revanche, on n'a jamais pu dé-

terminer avec précision le rôle par

le Palais et Mehdi Ben Barka qui

Le Colonel Si Abbes El Msaâdi, un héros de l'ombre
Par : M'barek BIHI
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* بداية، األستاذ زكي مبارك، كيف تقرؤون 
حمتوى مذكرات احملجوبي أحرضان؟

السيد  أن  األخرية،  السنني  منذ  نسمع  كنا   **
إىل  مذكراته،  كتابة  بصدد  أحرضان  املحجوبي 
قرأتها،  وقد  املاضية.  األسابيع  يف  إصدارها  تم  أن 
مجملها،  يف   ، أنها  يل  ليتضح  بتمعن،  قرأتها،  ثم 
من  ننتظره،  كنا  بما  مقارنة  جديد،  بأي  تأتي  لم 

أحرضان  يتحدث  أن  قبيل 
قطعها  التي  املراحل  عن 
املغربي  للتاريخ  بالنسبة 
أن  فضل  ولكنه  الحارض. 
جزءها  يف  مذكراته  يبتدئ 
إىل   1942 عام  من  األول 
والزلنا   ،1961 عام  حدود 
الثاني  الجزءين  ننتظر 
لدينا  لتتكون  والثالث، 
عن  الكاملة  الصورة 

مضمون هذه املذكرات.
أن  يعين،  أهذا   *
مل  أحرضان  مذكرات 
تأتي بأي جديد  يذكر، 
ما  صياغة  أعادت  وإمنا 
كان متداوال من القديم 

بالنسبة للتاريخ املغربي املعاصر ؟
للفرتة  بالنسبة  أحرضان،  مذكرات  يف  الجديد   **
أنه اختار هذه  1942 و1961، هو  املمتدة ما بني 
املرحلة  لريكز عىل بداية وعيه الوطني وعن بعض 
ركز  إذ  الوطني.  امليدان  يف  بها  قام  التي  املبادرات 
العربي  موالي  اإلسالم  بشيخ  اتصاله  عىل  مثال 
صفوف  داخل  به  قام  الذي  الدور  وعىل  العلوي، 
الفرنيس  الجيش  يف  املنخرطني  املغاربة  الجنود 
ومحاولة  نرش الوعي الوطني داخلهم، كما أشار 

أحرضان  إىل امتناعه عن مقاتلة الشعب الفيتنامي 
أجل حريته واستقالله. كل  يكافح من  الذي كان 
هذه املبادرات ركز عليها أحرضان وإن سبق له أن 
نرشها يف كتابه »الزايغ«، أكد مرة ثانية عىل هذه 
املبادرات. ونحن نتساءل ملاذا اختار أحرضان هذا 

الوقت بالذات ليفصح عن هذه األحداث؟
* من بني القضايا اليت وردت يف مذكرات 
أحرضان عن هذه املرحلة التارخيية احلامسة 
يف تاريخ املغرب، قضية اغتيال زعيم جيش 
 27 يف  ملساعدي  عباس  املغربي  التحرير 
أو  اإلعرتافات  مضمون  ماهو   .1956 يونيو 
بشأن  أحرضان  بها  أدىل  اليت  الشهادة 

هذا امللف؟
** اغتيال عباس ملساعدي موضوع تناولته أقالم 

طرف  من  وحتى  جهات  عدة  من  ونقش  كثرية 
عدة  يف  اإلغتيال  هذا  إىل  أشار  إذ  نفسه،  أحرضان 
لكونه  جدا،  مهمة  أحرضان  وشهادة  مناسبات. 
حرض  أنه  بجديد،  هذا  وليس  مذكراته،  يف  اعرتف 
استنطاق كريم حجاج املتهم آنذاك باغتيال عباس 
أدىل  التي  اإلعرتافات  من  فقرات  وأورد  ملساعدي. 
بها حجاج حول اإلغتيال ذاته. والجديد داخل هذه 
رصح،  حجاج  بأن  أحرضان،  يقول  اإلعرتافات، 
بحضور ويل العهد املوىل الحسن يف ذلك الوقت،  بأنه 
اليتحمل أية مسؤولية يف اغتيال عباس ملساعدي، 
أن  منه  طلب  وإنما 
إشارة  رهن  يجعل 
إيدر  أيت  بنسعيد 
من  العنارص  بعض 
ليقوموا  فريقه، 
عباس  باختطاف 
وليس  ملساعدي 

باغتياله.
طلب  من   *
بدل  باختطاف 
عباس  اغتيال 

ملساعدي؟
طلب  من   **
عباس  باختطاف 
من  أي  ملساعدي، 
املؤامرة؟  عىل  أرشف 
تشري بعض املصادر، 
بل يؤكد أحرضان، إىل مسؤولية بنسعيد أيت إيدر 
والفقيه البرصي واملهدي بن بركة، يف هذه العملية 
ملساعدي  عباس  اختطاف    إىل  ترمي  كانت  التي 
بركة  بن  املهدي  ملقابلة  البيضاء  الدار  إىل  ونقله 
من أجل التفاهم معه حول مصري جيش التحرير 
النقطة  هذه  من  اإلستقالل.  لحزب  وإخضاعه 

التي  التهمة  إذن  تأتي 
بركة  بن  باملهدي  ألصقت 

دون غريه. 
سيناريو  حسب  لكن   *
فإن  لألحداث،  أحرضان 
املهدي  مسؤولية 
هذا  يف  بركة  بن 
اإلختطاف  اإلغتيال/ 
جمرد  وليست  ثابتة 

تهمة؟
أن  إىل  نشري  أن  يجب   **
يف  متهم  بركة  بن  املهدي 
أن  كما  أخرى،  اغتياالت 
وبني  بينه  الدائر  الرصاع 
هذا  قبل  ملساعدي  عباس 

عىل  كانا  حيث  األخري،  اغتيال  قبل  أي  التاريخ، 
سوء تفاهم كبري بينهما، كلها عوامل سهلت أمر 
والحال  بركة.  بن  باملهدي  اإلغتيال  تهمة  إلصاق 
أن املهدي لم يكن عىل عالقة طيبة بعباس وتمت 
بني الرجلني مشادات كالمية يف عدة مناسبات. ثم 
املهدي،  ملواقف  ارتياحه  لم يخفي عدم  إن عباس 
فيما يخص العمل املسلح ومباحثات إيكس ليبان 
حزب  من  يجعل  أن  أجل  من  بركة   بن  وأهداف 
عىل  املهيمن  والوحيد  العتيد  الحزب  اإلستقالل  
الساحة السياسية املغربية وعباس لم يكن يوافق 

املهدي يف هذا اإلتجاه. إذن 
ملا تم اإلختطاف الذي نتج 
كل  أصبحت  اإلغتيال،  عنه 
أن  إىل  تشري  اإلتجاهات 
للمهدي بن بركة مسؤولية 
اإلختطاف  هذا  يف  مبارشة 

واإلغتيال.
أحرضان  احملجوبي   *
مذكراته  يف  يشري 
اليزال  القاتل  أن  إىل 
يف  احلياة.  قيد  على 
يشري  من  نظركم، 
بأصابيع  أحرضان  إليه 
تنفيذ  يف  اإلتهام 

عملية اإلغتيال؟
أسماه  شخص  إىل  أحرضان  يشري  مرة  ألول   **
لهذا  الكامل  اإلسم  يعط  ولم  الله«،  عبد  »ولد 
يتضح  أخرى،  ولكن من خالل مصادر  الشخص. 
وبجيش  بحجاج  صلة  له  شخص  املنفذ  أن  جليا 

التحرير. 
يف مذكراته كذلك يعلن أحرضان ألول مرة عن قاتل 
فرقة  أعضاء  أحد  الله«  عبد  »ولد  املدعو  عباس 
الله« هذا يكون هو  كريم حجاج، ولعل »ولد عبد 
أحمد منري ابن بوشعيب كما ورد يف مذكرات الحاج 
عن  عاشا  اللذان  الفكيكي،  ومالل  برادة،  حسني 
قرب أطوار هذا الحدث. وقد رصح أحرضان مؤخرا 
بأن القاتل ما يزال عىل قيد الحياة وقد يكون هو 
الضابط منري ابن بوشعيب. السؤال الذي نطرحه 
أحرضان  يقول  الذي  حجاج  بكريم  يتعلق  كذلك 
أشهر  لبعض  استنطاقه سجن  بعد  بأنه  يف شأنه 
استطاع  ما  أحرضان  عنه  ودافع  محاكمة  بدون 
ولكنه بعد إطالق رساحه حصل عىل امتيازات ودار 

أصدقاء  من  أصبح  بل  للنقل،  ورخص  للسكنى 
الحسن الثاني  كما أكده بنفسه يف »ذاكرة ملك«. 
فهل هذه املكافئات والرتضيات التي تلقاها حجاج 
لتبقى  بالحقيقة  الجهر  عىل  سكوته  ثمن  هي 
لصيقة  عباس ملساعدي  اغتيال  تهمة ومسؤولية 
من  والتقليل  صورته  لتشويه  بركة  بن  باملهدي 
نفوذه السيايس املتصاعد واملتنامي داخل املجتمع 
كما  التاريخية.  الحقبة  هذه  يف  املغربي  السيايس 
هي  تلك  »الرس«.  كتابه  يف  البخاري  ذلك  إىل  أشار 
الجزء  يف  أحرضان  أوردها  التي  الجديدة  العنارص 

األول من مذكراته.

* إذا كان األمر يتعلق بتشويه صورة املهدي 
أثناء  يف  األمر  يوضح  مل   فلماذا   ، بركة  بن 
هذا  بشأن  الصمت  التزم  كما  حياته، 
وبنسعيد  البصري  الفقيه  من  كل  اإلغتيال 
قيد  اآلخرعلى  هو  اليزال  الذي  إيدر  أيت 

احلياة؟
أن  بركة   بن  املهدي  عىل  املفروض  من  كان   **
اغتيال عباس ملساعدي يف كتابه  يتناول موضوع 
عبارة  كان  الكتاب  أن  علما  الثوري«،  »اإلختيار 
عن نقد ذاتي لألعمال التي قام بها واألخطاء التي 
ارتكبها يف بداية اإلستقالل، إال أنه لم يتحدث بتاتا 
عن قضية عباس ملساعدي، وكلما أثريت القضية 
إال وكان جوابه  املهدي  أو طرح سؤال عىل  أمامه 
املؤرخ  أورده  ما  هذا  األمر«.  هذا  يف  »التتدخلوا 
إليه الباحثة زكية  شارل أندري جوليان  وأشارت 
داود يف كتابها حول املهدي بن بركة، إذ كان يرفض 
باغتيال عباس  املتعلق  السؤال  اإلجابة عن  نهائيا 

املفكر واملؤرخ  زكي مبارك يف حوار مع »العامل األمازيغي«:
من واجب الضابط منري ابن بوشعيب وبنسعيد 

أيت إيدر أن يتكلما ويعطيا للمجتمع املغريب 
حقيقة ما جرى وكيف متت عملية اغتيال 

عباس ملساعدي وجيش التحرير

“ألول مرة يعلن أحرضان عن قاتل 
عباس المدعو »ولد عبداهلل أو أحمد 

منير ابن بوشعيب« الذي اليزال 
على قيد الحياة كما ورد في مذكرات 

الحسين برادة ومالل الفكيكي”

حاوره سعيد باجي

املؤرخ زيك مبارك

“من واجب منيرابن بوشعيب 
وبنسعيد أيت أيدر، اللذان ال يزاالن 
علي قيد الحياة أن يعطيا للمجتمع 

المغربي حقيقة ما جرى وكيف تمت 
عملية اغتيال عباس لمساعدي ” “صرح حجاج، بأنه اليتحمل أية 

مسؤولية في اغتيال عباس لمساعدي، 
وإنما طلب منه أن يجعل رهن إشارة 

بنسعيد أيت إيدر بعض العناصر من 
فريقه، ليقوموا باختطاف عباس 

لمساعدي وليس باغتياله”

←

كيف يمكن قراءة حمتوى مذكرات املحجويب أحرضان؟ هل جاءت بأي جديد، أم أهنا أعادت صياغة ماكان متدواال من القديم بالنسبة للتاريخ املغريب 
املعارص؟ وماهو مضمون اإلعرتافات أو الشهادة  التي أدىل هبا أحرضان بشأن اغتيال عباس ملساعدي يف 27 يونيو 1956؟ من املرشف، ومن املنفذ 

للعملية الذي يقول عنه أحرضان يف مذكراته، أنه مايزال عىل قيد احلياة؟
هذه األسئلة وغريها، جييب عنها امللف الذي أعدته اجلريدة، من خالل مضمون مداخالت الندوة التي نظمتها اجلريدة هلذا الغرض واستجواهبا 

للمؤرخ زكي مبارك.
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ملساعدي.
نفس اليش بالنسبة لبنسعيد ايت إيدر، فقد سئل 
يجيب  دائما  وكان  املرات  من  العديد  يف  اآلخر  هو 
أجوبة واهية، ولم يشري، ال من قريب وال من بعيد، 
إىل دوره يف هذه القضية، مع العلم أن كل القرائن 
تثبت أن كل من بنسعيد إيت إيدر والفقيه البرصي 
واملهدي بن بركة، متورطني يف هذه العملية. ومن 
وجهة نظري، ونظرا لهذا النقاش الذي أثاره كتاب 
يزال  ما  منري  أن  وبما  امللف،  هذا  بشأن  أحرضان 
مسدسه  من  خرجت  الذي  وهو  الحياة  قيد  عىل 
أو  اغتالت عباس ملساعدين خطأ  التي  الرصاصة 
عرضا، وبما أن بنسعيد أيت إيدر ما يزال هو اآلخر 
الوطني  الواجب  واجبهما،  فمن  الحياة،  قيد  عىل 
وواجب الحقيقة التاريخية، أن يتكلما وأن يحددا 
للمجتمع  ويعطيا  اإلتهامات  هذه  من  موقفهما 
السيايس والثقايف املغربي، حقيقة ماجرى وكيف 

تمت العملية؟
طرف  من  املنظمة  الندوة  يف  ركزمت،   *
هذا  حول  األمازيغي  العامل  جريدة 
أودت  اليت  الرصاصة  أن  على  املوضوع، 
»رصاصة  كانت  ملساعدي  عباس  حبياة 
طائشة« بعد مشادات يدوية مع خمتطفيه. 
أال ترون بأن »الرصاصة الصائبة« كانت تنتظر 
الدار  إىل  اقتياده  مت  لو  ملساعدي  عباس 
البيضاء، وأن مصريه يف كلتا احلالتني هو 

املوت؟
** أعتقد أن يف األمر سيناريوهني اثنني، 
سيناريو الحدث كما وقع، ومهمة املؤرخ 
الذي  والسيناريو  الحدث،  واقع  تناول 
ما  وهو  تخمني  مجرد  وهو  إليه  أرشت 
تخمينات  إىل  التاريخ  من  ننتقل  يجعلنا 
وتوقعات. يمكن أن نقول، كمؤرخني، أن 
الغرض من نقل عباس ملساعدي إىل الدار 
واملهدي  البرصي  الفقيه  للقاء  البيضاء 
وإقناعه  محاورتهما  ألجل  بركة  بن 
لفائدة  التحرير  جيش  عن  بالتخيل 
الطرح  هذا  عىل  اإلعتماد  يمكن  الحزب. 
عىل أساس الرسالة التي بعث بها عباس 
إىل املهدي يف 19 يونيو 1956 يوضح فيها 
عمق الخالف القائم بينهما. لكن الواقع 
يف نظري، أن املهدي بن بركة لم يكن يف 
نيته اغتيال عباس ملساعدي، ألنه لو أراد 
ذلك ملا بعث أربعة أشخاص إىل فاس، إذ 
كان شخص أو شخصني كافيني للقيام 
كما  ضجيج،  بدون  اإلغتيال  بعملية 
وقع مع اغتيال محمد خيرض الجزائري 
مدريد  إىل  واحد  شخص  قتلته  بعث  ملا 

وأطلق عليه رصاصة أردته قتيال.
* لكن يف حالة اغتيال عبان رمضان 
أشخاص  أربعة  قام  القبايلي، 
تطوان،  إىل  الرجل  أثر  بتعقب 

حيث قاموا بقتله شنقا...؟
** لكن يف هذه الحالة كان األمر مدروسا.

عباس  اغتيال  من  األول  املستهدف   *
ملساعدي هو جيش التحرير، إذ بعد اإلغتيال 
عن  وانهار  اجليش  هلذا  أثرا  نرى  مل  هذا، 
ميكن  هل   . اغتياله  مت  أخرى  بعبارة  آخره، 
احلديث عن هيكلة وتنظيم حمكم هلذا 

اجليش، انتهى مبجرد انتهاء قيادته؟
عباس  باغتيال  ألنه  األمر،  هذا  يف  معك  أتفق   **
قمت  لقد  التحرير.  جيش  اغتيال  تم  ملساعدي 
ملساعدي  عباس  شخصية  عن  بحث  بإنجاز 
ونرشته يف موسوعة  املقاومة وقلت يف هذا البحث 
وقد  والقلم،  الكلمة  رجل  ملساعدي  عباس  أن 

املثقف  يكون 
قيادة  يف  الوحيد 
لريف  ا / ظور لنا ا
إملام  له  كان  الذي 
باألحداث  واسع 
سية  لسيا ا
آنذاك.  السائدة 
من  ذلك  ويتضح 
كتاباته  خالل 
ذات  ومراسالته، 
السيايس  الطابع 
 ، عي جتما إل ا و

هذه  كل  تطوان.  قيادة  إىل 
صورة  تعطينا  املراسالت 
كاملة عن جيش التحرير وعن 
عالوة  واجهها،  التي  القضايا 
ولو  الجيش  هذا  هيكلة  عىل 
أن  هو  واألهم  بسيطة.  كانت 
هذا الجيش ، بالرغم من عمره 
أكتوبر   2 يف  انطلق  القصري) 
رجع   1955 نونرب  ويف   1955

محمد الخامس(، هو الذي فرض 
الدخول  الفرنسية   عىل الجيوش 
السياسيني  مع  مباحثات  يف 
املغاربة، وهو ما جعل الفرنسيني 
جيش  مشاركة  يرفضون 
التحرير يف الوفد املغربي املتوجه 
ليبان.  إيكس  إىل  الحني  ذلك  يف 
علما أن جميع الفئات السياسية 
إىل  حرضت  املغربيتني  والدينية 
يحرض  أن  دون  املباحثات،  هذه  
وجيش  املقاومة  عن  ممثل  أي 
عدة  ظهرت  وقد  التحرير.  
حول  السياسيني  لبعض  كتابات 

املوقف  هذا 
هض  ملنا ا
ت  حثا ملبا
ليبان،  إيكس 
موقف  أبرزها 
محمد  األمري 
الكريم  عبد  بن 
بي  لخطا ا
ء   سا ؤ ر و
املقاومة وجيش 
بما  التحرير، 
تمنح  أن  يريدوا  لم  الذين  ملساعدي،  عباس  فيهم 
منحته  كما  للمغرب  منقوصا  استقالال  فرنسا 
هو  خصومه،  كثريا  أزعج  الذي  والشئ  لتونس.  
الحكومية  بالجهات  ملساعدي  عباس  اتصال 
وعزت  الديب  بفتحي  السيما  املرصية  واملخابرات 
تواجد  أثناء  املرصي  العسكري  وامللحق  سليمان 
اتصل يف زيارته  القاهرة. وقد  عباس ملساعدي يف 
الكريم  عبد  بن  محمد  بالزعيم  للقاهرة  هذه 
الرافضة  بمواقفه  كثريا  تأثر  ولعله  الخطابي 
تجريها  التي  وللمباحثات  ليبان  إيكس  ملباحثات 
مع  املغربية  السياسية  األحزاب 
استقالل  بشأن  الفرنسية  الحكومة 
عباس  عىل  يؤاخذ  كان  ما  البالد. 
ملساعدي  بشكل كبري هو كونه أصبح 
إىل  وتوجهاته،  ترصفاته  يف  خاضعا، 

تأثري الضباط األحرار املرصيني.
ملساعدي  عباس  أن  ذكرمت   *
باألمري  للقاهرة  زيارته  يف  اتصل 
حممد بن عبد الكريم اخلطابي. 
عباس  اغتيال  بأن  القول  ميكن  أال 
بني  الصلة  لقطع  جاء  ملساعدي 
وحممد  املغربي  التحرير  جيش 

بن عبد الكريم اخلطابي؟
فكما  ومعقول.  وجيه  سؤال  هذا   **
أرشت إىل ذلك، فإن القضاء عىل عباس 
محمد  تيار  عىل  القضاء  هو  ملساعدي 
جيش  داخل  الخطابي  الكريم  عبد  بن 
كثر،  للخطابي  واملوالون   التحرير، 
باقي  يشمل  التأثري  هذا  كان  حيث 
سبق  الذين  التحرير،  جيش  قادة 
القاهرة   يف  الكريم  بعبد  اإلتصال  لهم 
ضد  املسلح  العمل  بتنظيم  ووعدوه 
يخف  لم  بدوره  الكريم  وعبد  فرنسا. 
وتأييده  التحرير  بجيش  اتصاالته 
الخطابي كان موقفا  ملواقفه، وموقف 
التفاوضية  السياسة  مع  يتعارض 
نلمسه  ما  وهو  الفرنسية،  للحكومية 
وعباس  وبالغاته،  بياناته  خالل  من 

ملساعدي تأثر بهذا اإلتجاه وبهذه املواقف، ومن تم 
اليمكن السماح لهذا الرجل بقيادة جيش التحرير 

املغربي.
اجليوش  صفوف  يف  املغاربة  للمجندين   *
ذات  مساهمات  واإلسبانية  الفرنسية 
بعد  التحرير  جيش  انتصارات  يف  أهمية 
اجليش.  هذا  إىل  وانضمامهم  فرارهم 

كيف ميكن قراءة هذه املساهمات؟
** إنها نقطة مهمة أرشت إليها يف كتابي«محمد 
الخامس  ومحمد  الخطابي  الكريم  عبد  بن 
كاملة  الئحة  نرشت  حيث  املغرب«،  واستقالل 
الفرنيس  الجيش  من  فروا  جندي   77 تضم 
أن  كالمك،  إىل  وأضيف  التحرير.  بجيش  والتحقوا 
مساهمة الجنود املغاربة يف الحروب التي خاضها 
مساهمة  كانت  فرنسا،  ضد  التحرير  جيش 
من  هم  الجنود  وهؤالء  جدا  ومفيدة  حاسمة 
اعتمد عليهم عباس ملساعدي يف تأطري املجاهدين 
الريفيني، حيث نجد من التحق بتجربته، بسالحه 
السارجان عبد  وبوطنيته... وأذكر من بني هؤالء 
والدجودان  محمد  والدجودان  الذهبي  السالم 
جيش  قادات  من  قادة  كانوا  وهؤالء  الغابويش... 
بعض  عىل  اإلرشاف  مسؤوالية  وتولوا  التحرير 
تيزي  املوت)بورد،  مثلث  كمركز  الحربية،  املراكز 
البسطاء،  الجنود  نسيان  دون   ، وأكنول(  وسيل 
امليدان  يف  عمليا  حاسما،  دورهم  كان  حيث 
جعل  التحرير  بجيش  التحاقهم  أن  هو  وسياسيا 
كانوا  الذين  املغاربة  الجنود  عىل  التعتمد  فرنسا 
للجيوش  األمامية  الصفوف  يملؤون  السابق  يف 
الدور  املغربية . وهذا  املقاومة  الفرنسية ملواجهة 
حاسم يف إقناع الحكومة الفرنسية برضورة إيجاد 
السالح  التعتمد  التي  املغربية  الجهات  مع  حل 
الفرنسية  املغربية  األزمة  لحل  استعدادها  وعىل 
حال يريض كل األطراف باستثناء  املقاومة وجيش 

التحرير.
عن  الصادرة  للمذكرات  ميكن  هل   *
شخصيات سياسية وعسكرية... اعتمادها 
املغربي  التاريخ  لكتابة  املؤرخ  طرف  من 

املعاصر وصيانة ذاكرة املغاربة؟
** أعتقد أن كل صفحة كتبت يف مختلف املواضيع 
التي تتناول حقبة تاريخية معينة إال وتعد مصدرا 
كثرت  فقد  املعارص.  املغربي  التاريخ  مصادر  من 
املذكرات  األخرية،  السنوات  يف  املثال،  سبيل  عىل 
ملساعدي،  عباس  باغتيال  املتعلقة  واإلستجوابات 
وأعتقد أن هذا امللف، إىل حد الساعة، لم يطو واليزال 
تاريخية  واعرتافات  مستجدات  عىل  مفتوحا 
أخرى. وبالتايل فاملادة متوفرة يف املوضوع، والشئ 
املنهجية، هو  الناحية  به، من  القيام  ينبغي  الذي 
القيام بقراءة متأنية تحليلية لكل هذه  الكتابات 
إىل ما يمكن أن نسميه خالصة  الوصول  من أجل 

ولو أولية حول هذا امللف.
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* مناطق تواجد جيش التحرير:

ال بد من اإلشارة إىل أن جيش التحرير 
)الريف  الرشقي  بالشمال  مهده  كان 
التابع للمنطقة السلطانية(،  الجنوبي 
الشمايل )مرموشة،  املتوسط  األطلس  
باإلضافة  بركان  نواحي  وراين(  آيت 
فقط  هنا  وأركز  مرنيسة.  رشق  إىل 
عىل مناطق العمليات الحربية. وكانت 
عباس  وصول  منذ  بالناظور،  القيادة 
وقبله،   ،1955 يوليوز   10 يوم  إليها 
الله  عبد  وصلها  أسابيع،  ببضعة 

الصنهاجي...

* متى رشع يف تأسيس : ج ت؟ 

الكزناية،  بالنسبة  التاسيس،  يف  رشع 
سنة  ملرموشة  بالنسبة   ،1951 سنة 
التي تأسست بهذه  الخاليا  1952. كل 
القيادية،  عنارصها  كانت  املناطق، 
هاتني  أبناء  من  املتطوعني  وكل 
جهة  بأية  اتصال  وبدون  القبيلتني، 
خارجية. ويف النصف الثاني من يونيو 
جئي  بال  اتصاالت  هناك  كانت   ،1955

الناظور وتطوان.
يوم  الناظور  إىل  عباس  وصول  وحني 
10 يوليوز 1955، سيكتب يف مذكراته 
يوليوز   16 يوم  أي  ذلك،  بعد  اياما 
عويصة  مشكلة  اليوم  أمامي  :«توجد 
أكنول  بنواحي  منظمون  رجال  الحل، 
الكريم  عبد  مع  حاربوا  غالبيتهم 
أعماق  يف  متغلغل  ونفوذه  الخطابي، 
ص  املساعدي  )عباس   »... نفوسهم 
التعامل  يف  عباس  تردد  وقد   )324
معهم، وتسليمهم سالح »باخرة دينا«.

* اخلطايب أربك اجلميع:

بدون شك كان تخوف عباس من نفوذ 
الخطابي، وسط خاليا اكزناية، راجعا 
االستقالل منه، وهو  إىل مواقف حزب 
الذي ناضل يف صفوفه، إىل جانب تأثري 
أزعجهم  الذين  عباس،  يف  املرصيني، 
الخطابي بمواقفه املغاربية من تحرير 

شمال إفريقيا الصارمة.
إن ظهور الخطابي عىل مرسح األحداث 
أواخر األربعينات جعل األحزاب املغربية 
الخطر  تستشعر  السياسية  والطبقة 
إىل  الخطابي كان يدعو  من جديد، ألن 
 19 الكفاح املسلح، وهؤالء أعلنوا يوم 
يناير 1944 أنه غري وارد لديهم اللجوء 
فرنسا  اشتد غضب  أن  بعد  العنف،  إىل 

جراء وثيقة 11 يناير 1944.
الكفاح  ميدان  يف  الجديد  فاملولود  إذن 

سيثري حنق كل الجهات السياسية.

* عباس يعول عىل ثوار الريف واألطلس 
املتوسط الشاميل:

الريف  ثوار  تقريب  يف  عباس  انغمس 
ثوار  مع  ميثاقا  ووقع   ، واألطلس 
1955. وأطلع  15 يوليوز  الجزائر يوم 
الثوري  الخزان  عىل  تطوان  الجئي 
تظهر  فبدأت  واألطلس،  الريف،  يف 
قيادة  تحت  املتاعب  تلو  املتاعب  له 
وكان   .1955 صيف  طيلة  الخطيب 
والصنهاجي  عباس  إزاحة  هو  الهدف 
املحاولة  لكن  الناظور.  قيادة  عن 
فشلت كل الفشل. وهكذا بدأت مسرية 

تصفية عباس و ج ت.

* جيش التحرير حيقق انتصارات 
كبرية، ويغنم سالحا كثريا بعد معارك 

2 أكتوبر 1955:

الريف  يف  التحرير  جيش  نجاح  بعد 
هزائم  إلحاق  يف  املتوسط  واألطلس 
 ،1955 أكتوبر  ثاني  يوم  بالفرنسيني 
وغنم سالحا وفريا )حوايل 500 بندقية، 
وذخرية معتربة( دفعت فرنسا بقوات 
جانب  إىل  الوضع،  ملواجهة  كبرية 

الحظت  أن  بعد  النفسية،  الحرب 
رضاوة املعارك وكثرتها.  

* الدعاية املغرضة:

صحايف  نرش   55 أكتوبر   15 يوم 
زار  أنه  فيه،  ادعى  مقاال،  إنجليزي 
التحرير بالريف، والحظ  مواقع جيش 
الفرنسية،  القوات  وتفوق  اندحاره، 
الخرب  عىل  الخطيب  الدكتور  وقفز 
طيلة  يردده  وظل  قوة.  بكل  يشيعه 
حياته. لكن بعد التقائه بعباس وبعض 
أكتوبر، قرب   17 يوم  امليدانيني  القادة 
اإلسبانية،  الحدود  عىل  »قسيطة« 
أصيب بخيبة كبرية، ألن املقاتلني أثبتوا 
إرسال  فقط  منه  وطلبوا  العكس،  له 
يف  الحارضين  كل  لتمكني  األسلحة، 
إىل  الخطيب  عاد  البنادق.  من  امليدان 
هؤالء  إىل  يرسل  ولم  خائبا.  تطوان 
الثوار بعد كل الشهور التي تلت الزيارة 
صالحة  تكن  لم  واحدة  بندقية  إال 
يعطيه،  ال  اليشء  وفاقد  لالستعمال، 
املساعدي.  عباس  ذلك  عىل  علق  كما 
جماعة  أجمعت  أسابيع  بضعة  وبعد 
تطوان وعىل رأسها الخطيب من جديد 
الرأي عىل استبعاد عباس عن القيادة، 
وحسني  الدين،  بصفي  وتعويضه  
برادة والغايل العراقي، وبونعيالت. لكن 
األربعة  ألن  الفكرة،  عن  الرتاجع  تم 
لصعوبة  التحدي  رفع  يستطيعوا  لم 
عباس  كتب  وقد  لهم.  الريفيني  انقياد 
أن  :«...توقعت  يقول  الحدث  هذا  عن 
للقيام  الغايل  السيد  املسؤول  ينهض 
عىل  القادر  الوحيد  هو  حيث  باملهمة 
كل يشء، فلم يحرك ساكنا، كأن األمر 
بالسينما.  ملقعد  ورقة  حجز  مجرد 
السيد  إىل  أخرى  مرة  نظري  إلتفت  ثم 
باملغرب  الفدائية  خالق  برادة  الحسني 
السابق.  عن  سوء  يقل  ال  الظن  فكان 
إنه والله ملوقف يندى له جبني الفدائي 
الحق. لقد طلعت بنتيجة واحدة، وهو 
اعتمدت  إن  املغربية  األمة  أعزي  أنني 
النوع  هذا  من  شبان  عىل  تحريرها  يف 
يمثالنها...«  التي  للفدائية  وويل 

)عباس...ص 320(.

* اخلطيب وبوزار يؤسسان ج ت بتطوان، 
بدون سالح، ملعاكسة عباس وقواته 

بالريف:

سريسل   1955 دجنرب  أواسط  يف 
لفتح  بندقية   18 املساعدي  عباس 
جبهة جديدة شمال وزان. يقول عنها 

الحسني  :«...العباوي  الصنهاجي 
بالناظور  التحق  )الذي(  الزموري 
وتدرب عىل حرب العصابات ضد جيش 
املنطقة  إىل  رجع  عندما  االستعمار. 
 )...( املعركة  ليبدأ  الغربية  الشمالية 
بواسطة  السالح  من  كمية  له  بعثنا 
السالم  وعبد   )...( العتابي  الحاج 
السالح  هذا  أن  إال  بتطوان.  الكبداني 
لعبد  الخطيب  الدكتور  سلمه   )...(
شمال  إىل  به  دخل  الذي  بوزار  القادر 

فاس.( )الصنهاجي ص 132(.
ليضيف :«...شمال فاس )التي( تكونت 
التحرير.  لجيش  مضادة  عنارص  فيها 
فمن تلك العنارص فرقة حجاج املزابي 
املسؤول عن اغتيال الشهيد محمد بن 
بعباس.«  املعروف  املسعدي  الله  عبد 

)ص 133(.
الخطيب،  الدكتور  أن  نالحظ  وهكذا 
ظل يعاكس ج ت، ويرتبص به الدوائر، 
يديه  عىل  تكون  ممن  أحد  قتل  أن  إىل 

ويدي بوزار املساعدي.
الخطيب، حني نقرأ مذكرات أحرضان، 
»تكوين«  يف  االخري  هذا  رفيق  نجده 

جيش التحري … !

* اجلميع كان يف صيف 1955 منزعجا 
من قيام العمل املسلح يف اجلبال:

تصفية  موضوع  يف  اسرتسل  أن  وقبل 
أن  أود  عباس،  ومعه  التحرير  جيش 
أعود إىل صيف 1955 لإلشارة إىل شهادة 
تعامل  حول  وغريه  كرنفال  املقيم 

القوات الحية بالبالد مع األحداث.
كانت  التي  العصيبة  األيام  خالل 
قبل محادثات  العامة  اإلقامة  تعيشها 
يذكر  أيام،  ببضعة  ليبان«  »إيكس 
اتصاالت  تعقد  كانت  أنه  العام،  املقيم 
االستقالل  حزبي  بقادة  كثرية« 
والشورى واالستقالل. ويخص بالذكر 
وبنربكة،  وبوطالب،  الرشقاوي، 
كانوا  هؤالء  وغريهم.  واليازيدي، 
االضطرابات  احتواء  عىل  يعملون 
وسط  اندالعها  من  يتخوف  كان  التي 
الحوارض مع اقرتاب 20 غشت. ويذكر 
أن هؤالء كانوا يحذرونه كثريا من قيام 
حركات مسلحة يف الجبال )أو ما كان 

بعضهم يعرب عنه باملناطق الرببرية(.
الفرتة  هذه  يف  أنه  األمر،  يف  والغريب  
ملقاتيل  أشدها  عىل  التداريب  كانت 

جيش التحرير بالريف.
يف  بحماس  يتحدث  أحرضان  دام  وما 
جيش  لبناء  صيغ  إيجاد  عن  مذكراته 
نصا  عليكم  سأقرأ  فإنني  التحرير، 

ضمن  جاء   Miquel ميكيل  للجنرال 
زم  وواد  خنيفرة  أحداث  عن  تقريره 
 ،1955 شتنرب   25 بتاريخ  وخريبكة 
ت  ج  قيام  من  أيام  ثمانية  بعد  عىل 
الجينرال  يقول  املجيدة.  بانطالقته 
عىل  أؤكد  أن  اآلن  :«يمكنني  ميكيل 
20 غشت )1955(  أنه ما بني فاتح و 
عقدت ثالث اجتماعات يف أحواز زيان: 

األول: عند القائد أمهروق.
الثاني: عند أخيه بوعزة.

الثالث: باكلمام أزيزة
استطيع  ال  األخري،  االجتماع  وعن 
يوم  يكون  فقد   – وقع  متى  تحديد 
حرض  وقد   ،)1955( غشت   18 و   17
القائد  من  كل  االجتماعات  هذه 
أو  واحد  وأروبي  أحرضان،  السابق 
)مذكرات  أمهروق...«  والقائد  إثنان، 

ادكارفور مرتجمة ض 150-151(.

* أحرضان واخلطيب ومرشوع الكفاح 
املسلح:

يذكر أحرضان يف )ص31 من مذكراته، 
القوات  يف  يشتغل  كان  حينما  أنه 
األربعينات،  عقد  خالل  الفرنسية، 
كان يمني نفسه، ومعه رفيقه املهدي 
وعدم  الوطن،  عن  بالدفاع  الكالوي، 
كما  فرنسا.  أجل  من  رصاصة  إطالق 
الحسن  األمري  يقود  أن  يتمنى  كان 
يف  فرنسا  عىل  الحرب  إلعالن  جماعة 
الريف... هذا دون أن يذكر لنا بالضبط، 

ملاذا الريف؟
ويضيف يف )ص 120-119( أن رفيقه 
د.الخطيب التحق بتطوان ليس بصفته 

الجئا، ولكن من أجل تأسيس ج ت.
فكيف نصدق هذا الكالم، وكل الكتابات 
لدى  سعى  الفايس  عالل  أن  إىل  تشري 
أحمد  مكان  الخطيب  لتويل  اإلسبان 
االجتماعية  الشؤون  تسيري  يف  زياد 
ربيع  يف  أكثر،  وال  اقل  ال  لالجئني، 
1955، بعد أن كثرت االحتجاجات ضد 
هذا األخري لسوء تدبريه مالية الالجئني. 
وهناك رأي ال يفصح عنه، وهو سعي 
أبناء  وهم  األخريين،  هؤالء  من  العديد 
املساعدي  عباس  الستقدام  البادية، 

لتويل املنصب… ! 

* تزوير احلقائق كانت منفذا لتصفية 
جيش التحرير وعباس:

أن  دائما  يردد  الخطيب  الدكتور  كان 
يف  الرهوني«  جنان  »جيش  انطالق 
فاتح يناير 1956، وانتشاره يف مناطق 

هنا  رصاصة  يطلق  وهو  األطلس  من 
وأخرى هناك، يوهم املستعمر أن الثورة 
أن  بمعنى  البالد.  أرجاء  كل  يف  قائمة 
العمل هذا لم يكن إال فعال استعراضيا. 
)ص  مذكراته  يف  أحرضان  وسيعود 
146( إىل نفس الخطة حني يقول :«من 
كنا  )الوطنية)  القضية  مصلحة  أجل 
نوهم )اآلخرين( أن املغرب من أقصاه 

إىل أقصاه عىل وشك االنفجار...«
أن تقاتل املستعمر،  وفرق شاسع بني 
وبني أن توهمه فقط أنك تقاتله، وأكثر 
كان  األمر  بأن  االدعاء  كان  هذا،  من 
اتجاه فك الحصار عىل جيش  يسري يف 
الصنهاجي  رد  وقد  بالريف.  التحرير 
عنارص  :«تكونت  بقوله  االدعاء  عىل 
التحرير.«  شمال فاس مضادة لجيش 
األعداد  عىل  تعمل  كانت  أنها  بمعنى 

لتصفيته، وليس لفك الحصار عليه.

* أحرضان يقلل من أمهية جيش 
التحرير:

جيش  :«أن  يقول  )ص165(،  يف 
فقام  غرة،  حني  عىل  أخذ  التحرير، 
من  شيئا  تغري  لم  التي  باألعمال 

املعطيات السياسية لتلك الفرتة.«
يتم  ثورة  اي  :«عن  يقول  ص194  ويف 
بعض  تجاوزا،  أطلقنا،  لقد  الحديث؟ 
من  بتاتا  تنطلق  ولم  الرصاصات، 

بنادق حزب االستقالل.«
جيش  أهمية  من  التقليل  يف  وليمعن 
قادة هذا  أسماء بعض  يذكر  التحرير، 
لم   ،)188 وص  )ص10  يف  الجيش، 
يكن لبعضهم أي بريق إال بعد االلتحاق 
اي  لهم  يكن  لم  وآخرين  بالرباط، 
املساعدي  عباس  باستثناء  حضور 

وعبد الله الصنهاجي.
التحرير  جيش  تصفية  إطار  يف  طبعا، 
يصعب  كان  الذين  القادة  استبعاد  تم 
ترويضهم، وتم تقريب بعض من الذين 
ينصاعون كل االنصياع. وإىل هذا، أشار 
الصنهاجي يف مذكراته، حني احتج عىل 
ألنه   ،1956 مارس   30 يوم  الخطيب 
بالكفاح  لهم  عالقة  ال  أناسا  استقدم 
احتج  كما  للملك.  وقدمهم  املسلح، 
قدم  الذي  الفايس  عالل  عىل  قبل  من 
باسم  كثريا  ماال  وجمع  القاهرة،  من 
الذي  الصنهاجي  يسأل  ولم  املقاتلني، 
بالشمال،  الرحلة  هذه  يف  بجانبه  كان 
لم  كما  التحرير،  رجال  أحوال  عن 
جمعه  مما  واحدة  بسيطة  يسلمه 

ملواجهة املصاريف الكثرية لهؤالء...

* أحرضان يورد شهادات تؤكد انتامءه 
جليش التحرير !

ورغم تقليل أحرضات من أهمية ج ت، 
انتمائه  عىل  شهادات  يورد  كان  فقد 
وهذه  »قيادته«.  لـ  أو  الجيش  لهذا 
شهادة الجينرال سبيلمان يف )ص151( 
أن  عرفت  حني  »تأملت  فيها:  يقول 
الوطني  ت  ج  لفرق  الرئييس  املرشد 
أحرضان،  السابق  القائد  إال  يكن  لم 
إمرتي  تحت  عمل  الذي  السابق  املالزم 
يف فرقة القناصة« ثم يضيف سبيلمان 
لتؤملني.  تكن  لم  أحرضان  :«وطنية 
اثار امتعايض هو وجوده عىل  لكن ما 
قواتنا  يرشقون  كانوا  رجال  راس 
جانب  وإىل  )ص151(  بالرصاص.« 
أحرضان  يستشهد  سبيلمان  الجينرال 
يف  الخطيب  الدكتور  عنه  قاله  بما 
استجواب مع جريدة الرأي العام، يوم 
يعمالن  كانا  عندما   ،1957 نونرب   10

لتاسيس الحركة الشعبية«.
أحرضان  عودة  :«عند  الخطيب  يقول 
صفوف  يف  نشاطه  استأنف  املغرب  إىل 

سياق تصفية عباس املساعدي وجيش التحرير  
ومذكرات أحرضان

-محمد لخواجة-

                                الحمد لله وحده  
يف 16 ماي سنة 1956

هيئة املقاومة و جيش التحرير 
بناء عىل ما قدمته باالمس و تأكيدا له إال وهو استقالتي 
ألن الواجب يفرض ذلك كما فرضه عيل فيما قمت به من 
قبل خدمة للصالح العام )الوطن و العرش ( واني اآلن أرى 
املصلحة العامة تفرض و تحتم عيل أن أقدم عىل هذا العمل 
املعضالت  جميع  وفك  األفكار  اتحاد  إىل  الوصول  إىل  رغبة 
أفكارهم  املغرضة  الدعاية  بلبلت  البعض ممن  يعتقد  الذي 
باني احد الدين وقفوا حجر عثرة يف سبيل حلها ، وبما أن 
إىل  التي دعتني  األسباب  بيان  الخطيب طلب مني  الدكتور 
اتحاد موقف كهذا يف الوقت الحايل أرى لزاما عيل أن أوضح 

بعض األسباب  التي سمحت الظروف بها،
تأكد بعد مؤامرة 20 أغسطس 1953 بان الخطة   )1(
الوقت  تلك  يف  املغرب  يف  السياسية  األحزاب  رسمتها  التي 
تباع  يف  تتلخص  اد  للجميع  تأكد  كما  جدال  بدون  عقيمة 
السياسة السلبية لتحربر البالد و السياسة السلنية ال يمكن 
و لن يمكن ابدت ان تأتي بنتيجة لليالد خصوصا اإلستعمار 

الفرنيس بكل اسف ال يفهم غال القوة ،
)أ( كان رضوريا قيام طائفة من احرار األمة املغربية بوحي 
من ضمريها لتقاوم بيد فارغة من كل يشء اال قوة اإليمان،

)ب( امنت اينانا صادفا ومطابقا للوقائع ان الحزبية التي 
مصالحها  تخدم  ما  كتريا  اإلستعمار  ظل  تحت  تكونت 
الخاصة وما املاسات التاريخية التي متات باالمس القريب 

يف تونس الشقيقة عنا ببعيد، 
)ت( املوقف السلبي الدي وقفته اللجنة التنفيدية لحزبنا او 
بعض افرادها عىل األصح تجاه املقاومة و جيش التحرير ، 

مجلس  تأسيس  فكرة  املذكورة  اللجنة  قبول  )ث( 
الوصاية ، 

)ج( خرق اإلتفاقية التي بني الحزب و هيئة املقاومة التي 
او  مفاوضة  يف  الدخول  بعدم  الطرفان  يلتزم  بمقتضاها 

مداكرة رسمية أو شبيهة بالرسمية االبرضا الطرفني ، 
)2( اعتبار ملا دكر اعاله و للقوانني العسكرية يف اغلب الدول 
تاتي تحرم اعتناق األفكار أو املداهب السياسية عىل الجنود 
بما فيهم من استقالليني و  املغاربة  اىل تكتل  و الحتياجتا 
مستقلني و شوريني ملحاربة العدو رايت من الالزم بت روح 
التورة ونبد الروح السياسيني املجاهدين حتى يكون هذفهم 
الوحيد تحرير البالد من الستعمر قمت ببت الروح املدكورة 
بني  قبائل  1955 يف  يوليوز  مند  العصابات  أفراد  يف جميع 
يزناسن ايت صغروشن بني اوراين مطالسة الريف ويمكن 
لكل واحد بعد تحرير البالد اعتناق اي فكرة أو مدهب شاء، 
وبما أن هيئة املقاومة عىل ما يظهر استأنفت االتصال مع 
كمقاوم  رشيف  و  لكرامتي  احرتاما  اهرى  املذكورة  الهيئة 
و  التحرير  جيش  انضمام  ارى  الني  استقالتي  اقضم  ان 
نفوده  يقوي  أن  شأنه  من  األحزاب  من  حزب  ىل  املقاومة 
يعني  وهذا  مالئكة  رؤساء  كان  ادا  اللهم  األمة  عىل  حتى 
ازداد  التعاون مع حزب الشورى فموقفي منهم  اني احبد 
كراهية بعد اإلعرتاف باألستقالل ومما يؤكد ذالك ما قمت 

به ضدهم يف املنطقة الشمالية 
سيدنا  ر~اسة  تحت  واحد  حزب  تكوين  رأيي  من  كان  و 
نرصه الله وهذا بالنسبة يل دين جديد و حيت ان األغلبية ال 
تشاطرني هذا الرأي فال يمكنني و الحالة هاته اإلستمرار 

يف العمل و اعتقد ان يف هدا كفاية، 
                       محمد املساعدي ) عباس 

←
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املقاومة املسلحة و احلركة الوطنية يف األطلس املتوسط يف ما بني 1911 و 1956 
قبائل ايت يوسي و ايت سغروشن و مرموشة 

املخطط  يف  خاصة  بأهمية  املتوسط  األطلس  منطقة  حظيت 
الخط  لكونها   ، إفريقيا عامة  باملغرب وشمال  الفرنيس  التوسعي 
الرابط بني شمال املغرب و جنوبه ورشقه و غربه ، وقد زادت هذه 
سنة  فاس  مدينة  إىل  الفرنسية  القوات  دخول  عن  حدة  األهمية 
1911 حيت لفتت مقاومة و صمود أبناء املنطقة أنظارها وأثارت 
إدارة الحماية إىل نهج  سياسة »التهدئة«  ، لهذا عمدت  حقيقتها 
صفرو  مدينة  يف  التدريجي  والتوغل  للتدخل  ذريعة  اتخذتها  التي 
صعوبة  رغم  ومرموشة  سغروشن  ايت  و  يويس  ايت  قبائل  و 

تضاريسها وقساوة مناخها.   
من  بمجموعة   1956 و   1912 بني  ما  الحماية  إدارة  قامت 
شاملة  ودراسات  بتقارير  خاللها  من  أنجزت  التي  االستطالعات 
عن قبائل ناحية مدينة صفرو  و رسمت برامج للعمل العسكري 
مراكز  وشيدت   ، اليوطي  الجنرال  العام  املقيم  تنفيذه   توىل  الذي 
املحاذية  املتوسط،  باألطلس  اإلسرتاتيجية  املواقع  يف  عسكرية 
كان  إذ  املقاومني،  ومحارصة  مهاجمة  قصد  الثائرة  للقبائل 
املتنقلة  العسكرية  الوحدات  حركية  عىل  يعتمد  الفرنيس  االحتالل 
، وباملقابل شكل  بني هذه املراكز إلبهام املغاربة بقوتها املزعومة 
زعيم   – رحو  سيدي  املقاوم  جانب  إىل  باملنطقة  املقاومة  زعماء 
1926 – أمثال  1911 و  املقاومة املسلحة بمنطقة صفرو ما بني 
موحى أحمو الزياني وموحى أسعيد وسيدي عيل أمهاوش ...كتلة 

مند  الشمايل  املتوسط  باألطلس  الفرنيس   التدخل  ملناهضة  قوية 
بداية سنة 1911 رغم املخططات الفرنسية التي عملت عىل تجديد 

اليات املقاومة باملنطقة .
أمام العراقيل التي اعرتضت القيادة العسكرية الفرنسية يف غزوها 
ملنطقة صفرو ، فقد  افزت احتاللها للمرتفعات الجبلية و اكتفت 
يف بداية األمر بفرض حصار عليها و تأسيس عدة مراكز عسكرية 
التي  اإلسرتاتيجية  املواقع  يف  الحكم  و  عسكرية  مراكز  عدة 
عنيفة  مقاومة  لقيت  لكنها   ، واملباغتة  املغامرة  إمكانية  توفرها 
كونت  فهي   ، مرموشة  و  سغروشن  أيت  و  بويس  أيت  قبائل  من 
حلفها عسكريا اعرتض الجدارة دون تردد طريق القوات الفرنسية 
وخلق يف صفوفها خسائر نكراء شهدت لها ساحة معارك سكورة 
1922 التي كانت من بني  1917 و  وأزينوس وتيزي عدني ما بني 

املعارك الهامة حيت أبانت عن تفوق املقاومني بهذه القبائل 
و بحلول شهر دجنرب 1926 أخمدت جل الثورات القبلية واستسلم 
زعماء املقاومة الكبار وعىل رأسهم سيدي رحو و محمد بن عبد 
 1923 بني  ما  الفرنسية  القوات  تفوق  ورغم   ، الخطابي  الكريم 
الدخول يف معارك مفتوحة مع  1926 فإنها لم تكن تجرؤ عىل  و 
عن  املباغتة  و  املفاجئات  عنرص  عىل  تعتمد  كانت  بل  املقاومني 
تحويل  و  املقاومني  وتمويه  العسكرية  العماليات  كتمان  طريق 

انتباههم بواسطة مناورات متعددة. 

األوسط  القسم  عىل  النهائية  السيطرة  كانت  فإذا  يكن،  ومهما 
الشمايل  من األطلس املتوسط لم يتحقق إال سنة 1926 بعد التمكن 
من احتالل مرتفعات تستوكت ، فإن األمر لم يقف عند حدود نهاية 
وايت  يويس  ايت  قبائل  وتجديد  السنة  هذه  يف  املسلحة  املقاومة 
يف  القبائل  هذه  انخرطت  بل   ، األسلحة  من  ومرموشة  سغروشن 
العمل الوطني و السيايس منذ سنة 1930، ودخلت منطقة صفرو 
خاصة  الغيورين  الوطنيني  املناضلني  من  مجموعة  مع  تنسيق  يف 
اليويس  أوسعيد  حدو  بن  ولحسن  السغروشني  أمغار  عيل  موالي 
الذي ربط عالقات وطيدة مع زعماء الحركة الوطنية بمدينة فاس 
السيايس  و  الوطني  الوعي  نرش  يف  الكبري  الفضل  له  كان  والذي 

بقبائل منطقة صفرو. 
إن هذا الكتاب يزخر بمعطيات تاريخية مغمورة حول قبائل ايت 
أن  سيما  ال  مرة،  ألول  نرشت  ومرموشة،  سغروشن  وأيت  يويس 
قوات  مواجهة  يف  فعالة  مساهمات  لديها  كانت  صفرو  منطقة 
االحتالل الفرنيس عىل عهد الحماية، وهذه املنطقة أفرزت أبطال يف 
املقاومة املسلحة ، ورموز كبار يف الحركة الوطنية، ضحوا بالغايل 

و النفيس يف تحرير املغرب و نيل اإلستقالل             
* لألستاد الدكتور مصطفى أنور 

املقاومة، لكنه اضطر للعودة إىل فرنسا ألن البوليس ظل يالحقه« 
العودة  يف  تتلخص  جديدة،  بمهمة  نكلفه  أن  قررنا  وكنا   )...(
اإلبقاء  مع  املتوسط،  األطلس  يف  ت  ج  أسس  لتنظيم  املغرب  إىل 
فاسم  وعليه،   )...(«  ،)...( بالريف  التحرير  بجيش  االرتباط  عىل 
أحرضان وارد يف الئحة كبار ضباط ج ت، وماضيه املجيد هو ما 

يسعفه بهذا الحق. وال يمكن أن يشكك فيه أحد...«

* قادة جيش التحرير بالريف ينفون عالقة اخلطيب هبم:

وليزيل قادة جيش التحرير بالريف وغريه اللبس عن كل االدعاءات، 
رفع 17 منهم ملتمسا إىل امللك، نرشته جريدة »املغربي« التي كان 
عىل رأسها عبد الله الصنهاجي يوم 14 شتنرب 1978، جاء فيه :«...

إن )مثلث املوت( الذي جرت وقائعه بني بوريد، تيزي وسيل واكنول، 
والذي حاول الدكتور الخطيب ومن معه من املنتهزين أن ينسبوه 
لهم رغم أن هذا الحدث الهام املتحدث عنه يف برنامج »سمر« وقع 
اليوم  وقفوا  الذين  البواسل  ابنائها  من  بإيحاء  اكزناية  قبيلة  يف 
ليرصحوا لجاللتكم، وللمأل أن الدكتور الخطيب ال عالقة له برجال 
هذه القبيلة، ومن االستعداد بمراحله الثالث، ولم يتعرف عليه أحد 
نداء  لبوا  أن  بعد  إال  أو بعدها،  الحرب  اندالع  من هؤالء سواء قبل 
الله ثراه-  املنعم جاللة املغفور له محمد الخامس –طيب  والدكم 
1956.« )جريدة  املغربي«  التحقوا بالرباط يف شهر يوليوز  حيث 

عدد 1-2/10/1978(.
هو  التحرير  بجيش  وغريه  الخطيب  لعالقة  يؤرخ  ما  أن  شك  وال 
بعض الصور امللتقطة بالقرص امللكي بلباس امليدان يف شهر يوليوز 
قد  كانت  حني  السابق...«،  امللتمس  من  فقرة  تقول  كما   1956

استكملت اللمسات األخرية لتصفيته...
بدون شك، انتفض هؤالء القادة امليدانيون بعد فوات األوان، وبعد 
االحتيال  أنواع  لكل  تعرضوا  أنهم  وعرفوا  أمرهم،  استفحل  ان 

والنصب والتصفية...

* مؤمتر مدريد وسفر عباس الغامض إىل مرص:

وجيش  عباس  لها  تعرض  وتصفية  نصب  عملية  ألكرب  وسأعود 
انعقاد  حني   ،1956 يناير  بداية  رضاوتها  ازدادت  التي  التحرير 
املساعدي،  عباس  الخطيب،  الدكتور  بحضور  مدريد  اجتماع 
وعالل الفايس، واملهدي بنربكة، وغريهم، حيث كانت كل جهة من 

الحارضين تسعى للهيمنة  عىل املقاتلني طبقا ألجندتها.
ومحاولة  التحرير،  جيش  مستقبل  عنه:  الحديث  تم  ما  بني  ومن 
التحرير،  وجيش  للمقاومة  العليا  القيادة  باسم  منظمة  تأسيس 
هذا  بعد  ومبارشة  كبريا،  توترا  شهد  أن  بعد  االجتماع  انفض  وقد 
اللقاء طلب من عباس السفر إىل مرص، بدون سابق إعالن، ضمن 
وفد شمل بنعبود، والدكتور الخطيب. ومكث عباس بالقاهرة حوايل 
شهرين أو أكثر. وهذا السفر املفاجئ كان حلقة غامضة يف حياة 
سيصادفها  التي  املتاعب  كل  يف  القوي  السبب  يكون  وقد  عباس. 
عاد  أنه  مرارا  الخطيب  أعلن  وقد  بعد.  فيما  التحرير  ومعه جيش 
أن املرصيني حاولوا  أعلن  املساعدي...كما  املغرب، وترك وراءه  إىل 
أنهم فعلوا نفس اليشء  معه الستمالته ولم يفلحوا. ولم يستبعد 

مع عباس...

* جيش التحرير حيبط املناورات االستعامرية وهيزم قوات فرنسا 
رغم غياب عباس:

الغموض عىل سفر عباس كونه كان قائدا  ومن جملة ما أضفى 
ألهم تنظيم مسلح، وجاء سفره غري املفهوم يف أخطر مرحلة من 

مراحل التنظيم...
كيف ذلك؟...

1- إسبانيا وفرنسا )ولم جهة أوجهات أخرى( كانتا عىل اتفاق تام 
لتصفية ج ت.

أرايض  املتواجدين عىل  الالجئني  إجالء  يعني  كان  إسبانيا  دور   -2
أما  املقاتلني،  عائالت  ذوي  من  آالف  فيهم  بما  الخليفية،  املنطقة 
دور فرنسا فكان يتمثل يف إرسال قوات تجمع بني فيالق مدججة 
قبائل  ابناء  اختارتهم من بني  املتعاونني،  باألسلحة، وعنارص من 

الريف  قبائل  وباقي  املوت«  »مثلث  عىل  للهجوم  تازة،  أحواز 
الجنوبي...

3- يف نفس الوقت، كان وزير الداخلية لحسن اليويس يعد الستقبال 
بالرباط،  السوييس  بغابة  الرهوني«،  »جنان  جيش  من  عنارص 

عربونا عىل أن جيش التحرير قد تخىل عن السالح.
إلجراء  االستعدادات  كانت  والتفاويض  السيايس  امليدان  ويف   -4

املفاوضات مع فرنسا حول استقالل املغرب.
ورغم كل هذه املناورات، وعىل رأسها استبعاد عباس إىل القاهرة، 
األخري من  األسبوع  يف  الناظور،  قيادة  تحت  التحرير،  بادر جيش 
شهر يناير 1956، إىل استباق األحداث، فأرسل 300 مقاتل ملباغتة 
فيلق فرنسا املستعد للهجوم عىل أكزناية، بصفة خاصة، والحقوا 
به هزيمة نكراء يف معركة بني الصفوف، قريبا من تايناست، يوم 

28 يناير 1956. وكان من نتائج االنتصار يف املعركة:
التوافق بني فرنسا وإسبانيا، وبقاء الالجئني يف املنطقة  1- فشل 
الخليفية، ال سيما بعد أن تضامن سكان الناظور معهم حني قاموا 

بمظاهرات لصالحهم.
-2اإلرساع بتوقيع وثيقة االستقالل يوم 2 مارس 1956 أي شهرا 
بعد معركة بني الصفوف خوفا من تبعات حضور جيش التحرير 

القوي يف الساحة املغاربية...
ما يالم عليه أحرضان هو عدم إشارته، ال من قريب وال من بعيد، يف 
مذكراته إىل كل ما كان يجري يف الساحة خالل هذه الفرتة الحرجة 
من حياة عباس ومقاتليه، وبصفة عامة، من الوضع عىل الصعيد 

الوطني...

* جتفيف منابع املساعدات املقدمة جليش التحرير لإلجهاز عليه:

باإلضافة إىل ما أورده الصنهاجي سابقا من أن عالل الفايس جمع 
شيئا  منها  يقدم  لم  كثرية  أمواال  الغربي  بالشمال  جولته  خالل 
دؤوبة  حركة  أن  إىل  مذكراته  يف  كذلك  أشار  فقد  التحرير،  لجيش 

كانت وراءها جهات مختلفة، أطلقت من خاللها إشاعات مغرضة 
إلرباك املساندة الشعبية وغريها للمقاتلني، باإلضافة إىل هذا يذكر 
عن  والبحث  املسمومة،  الدعايات  إلبعاد  بادر  قد  أنه  الصنهاجي 
التموين باالتصال بامللك، يقول يف هذا الشأن :«وقع اتصايل مبارشة 
بامللك وأخربته )باألمر( )...( فأمر رحمه الله بإعطاء 50 مليونا من 
الفرنكات لتغطية املصاريف الشهرية لجيش التحري، لكن املأمور 
املايل لفائدة جماعة  القدر  الغزاوي )...( حول )...(  باألداء محمد 
من املقاومني )...( ساروا يف ركب حزب االستقالل.« )املذكرات ص 
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* عباس وجيش التحرير يف مهب الريح:

نظرا ملا طبع املرحلة من مناورات كبرية كانت تضع نصب عينيها 
مرص  من  عودته  وبعد  املساعدي،  عباس  والقائد  ت،   ج  إرباك 
رغم  وسكوته،   ،1956 مارس   30 يوم  امللك  استقبال  وحضور 
اعتباره  للملك عىل  تقديم من هب ودب  الصنهاجي، عن  احتجاج 

ينتمي لجيش التحرير واملقاومة...
وبدون شك اشتد الخناق عليه، وذلك ما تجىل يف تقديمه لالستقالة 

من قيادة ج ت يوم 18 ماي 1956.
وقد كثرت حوله، وحول املقاتلني إشاعات عديدة، كما كانت هناك 

محاوالت لإليقاع به:
يغتال  ملن  الفرنكات  من  مليونان  قدرها  مكافأة  قدمت  -فرنسا 

عباس والصنهاجي.
البشري  بن  إدريس  وهو  بالريف  عمالئها  أحد  استنفرت  -فرنسا 

الكزنائي الريفي، إلعداد كوماندو لنفس الغرض السابق.
بجيش  لاللتحاق  جيشها  صفوف  من  الفارين  لغمت  -فرنسا 

التحرير إلثارة البلبلة وسطه ومعارضة عباس.
-حزب الشورى واالستقالل، بادر إىل تكوين فريق من بني الجنود 
الفارين من صفوف القوات الفرنسية، وأعلنوا االنشقاق والتنديد 

بعباس املساعدي.
 ،1956 يونيو   19 يوم  عباس،  كتب  املتعددة،  املناورات  ملواجهة 
استقالته،  سابقا  أعلن  أن  بعد  تقريرا،  وفاته،  قبل   أيام  ثمانية 
يشرتط فيه مجموعة من الرشوط للخروج من الوضعية املرتدية 

امللحوظة، كان ابرزها مطلبان:
-1استقبال امللك ألعضاء القيادة العليا للمقاومة وجيش التحرير.

-2استقاللية هذا التنظيم عن األحزاب السياسية.
ولم يهتم أحد بمطالب عباس هذه، بل سيقتل يوم 27 يونيو 1956.

قرب  عن  املتهمة  األطراف  لكل  استنطاقات  هناك  وستكون 
باالنخراط يف هذا الحادث، ثم يتم حفظ امللف.

بهذه  املتعلقة  التقارير  كل  عىل  االطالع  اليوم  يمكن  وهل 
تم  التحرير  جيش  أن  علما  والقال  القيل  عن  بعيدا  االستنطاقات 

ترسيع تصفيته بعد بضعة أيام من موت عباس املساعدي؟
خالصة القول، ال ترى املذكرات يف عباس و ج ت إال دورهما الذي 
االستقالل.  مخاض  صاحبت  التي  السياسية  اللعبة  يف  استغل 
بطريقة  عباس  قاتل  اسم  إشهار  هو  به  أتت  الذي  والجديد 
محتشمة، يف الوقت الذي نحن يف أمس الحاجة إىل نفض الغبار عن 
صفحات مجيدة من تاريخنا هذا... إننا ننتظر من احرضان، أطال 
الله عمره وعافاه أن يدفع يف اتجاه الحث عىل إبراز كل معالم تاريخ 

ج ت وقادته الحقيقيني، وأال يبقى حبيس الرصاعات القديمة...
الكبري  املخاض  فرتة  خالل  إنه  وأقول:  لوحتني،  بتقديم  وأختم 
هذه، التي كانت األيادي ترضب بقوة لتشتيت قوات التحرير، بادر 
البكاي إىل تأسيس جمعية قدماء املحاربني، التي ملت شمل اآلالف 
من  الذين قاتلوا وسط القوات االستعمارية … !  كما أن سباطة 
الحسيمة،  إىل  بالرباط، وابعد  اعتقل بعدئذ  الشباب  املقاومني  أحد 
أيام انتفاضة الريف. ويومها كان عامل اإلقليم هو الرائد بلعربي، 
املقاوم  العامل  التقى  وقد  فرنسا.  جيش  يف  السابق  العسكري 
الشاب يف محبسه، وقال له ما يفيد أن عىل املقاومني أال يعتقدوا أن 
بضع رصاصات أطلقوها هي التي أجلت املستعمر، بل الفضل يف 
ذلك يعود إىل أمثاله من الذين عملوا يف صفوف القوات الفرنسية… !

هل فهمتم شيئا من هاتني اللوحتني الرسياليتني؟...
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إعداد: 

هيئة 
التحرير

كثرية هي املناسبات   اليت أعلنت فيها احلركة األمازيغية عن امتدادها التارخيي  للمقاومة وجيش التحرير، رافعة بذلك شعارات  وصور زعمائه وقاداته، معلنة بذلك عن ربط  ذاكرة هذا اجليش مبصري احلركة، من حيث  بناه 
وذهنياته ونظمه وقوانينه ومعامله.

وجريدة العامل األمازيغي، منذ صدورها، قدمت لقرائها األمازيغ، الكثري من امللفات املتعلقة جبيش التحرير وزعمائه، وسلطت الضوء على حقيقة اغتيال زعيمه عباس ملساعدي، بإجناز  ملفات وتنظيم ندوات . وألجل ذلك إرتأت 
هذه السنة اإلحتفاء  بالذكرى الستني الستشهاده يف 27 يونيو 1956، واليت تتصادف مع الذكرى الثامنة عشر الستشهاد الفنان واملناضل املتمرد معتوب لوناس ) 25 يونيو 1998(.

واجلذير بالذكر أن جيش التحرير ارتبط بقائدين بارزين وصل صيتهما فكريا وتنظيميا إىل خمتلف بلدان مشال أفريقيا، ارتبط هذا اجليش الشعيب بالزعيم املغتال عباس ملساعدي  وعبد اهلل الصنهاجي.
ظهرت على الساحة اإلعالمية العديد من املقاالت واملذكرات، تناولت قضايا اإلغتياالت والتصفيات اجلسدية اليت استهدفت مقاومني وقادة سياسيني، وحظي من بينها ملف اغتيال زعيم جيش التحرير املغريب عباس ملساعدي، 
باحلظ الوافر. وميكن إمجال هذه املدونات يف صنفني، صنف الشهادات، شهادات رفاق الدرب، والصنف اآلخر يعتمد على تقارير استخباراتية ودبلوماسية. منها تلك اليت أثارها عضو املخابرات املغربية السابق أمحد البخاري، معتمدا 
على وثائق وتقارير سرية حمفوظة يف أرشيفات«الكاب1«، ومذكرات املحجويب أحرضان اليت صدرت السنة الفائتة بفرنسا. و يبدو أن تقارير ديبلوماسية دولية  مت جتاهل مضموهنا، مع العلم أن البعض  منها تشري بصريح العبارة 
إىل اجلهة األقرب إىل اجلرمية، وتداعياهتا السياسية واإليديولوجية، سيما التقريرين الصادرين عن السفارتني الفرنسية واألمريكية، وهي تقارير مت تغييبها إىل حد اآلن،  من طرف الباحثني واإلعالميني الذين تناولوا امللف 

ذاته. فإىل أي حد ميكن اعتبار هذه الوثائق  مصادرا موثوقا  منها لدراسة فترات تاريخ املغرب املعاصر، فيما خيص مسألة اغتيال عباس ملساعدي ؟ ومن هي اجلهة املسؤولة عن هذا اإلغتيال؟. 

* اغتيال عباس ملساعدي ونهاية جيش التحرير املغريب
التاريخي  الحدث  صنع  يف  الكفاية،  فيه  بما  التحرير،  جيش  ساهم  لقد 
املغربي، ومع ذلك يبقى من التنظيمات األمازيغية العسكرية الحديثة التي 
طاولها صمت رهيب فيما يتعلق بمجموعة من حقائقه التاريخية، ورغم 
أمره بشكل  كافيا الستجالء  يكن  لم  ذلك  فإن  عليه،  التي سلطت  األضواء 
يف  أدت  والتطاوالت   املغالطات  للكثري من  الجيش   هذا  تعرض  إذ   مقنع، 
مالحمه  وتزييف  التاريخية  معامله  من  جملة  طمس  إىل  املطاف  نهاية 
فيما  حقيقية  مسخ  عملية  إىل  يتعرض  أن  الجيش  هذا  كاد  بل  ووقائعه، 
يتعلق بإيديولوجيته. وبقدر ما اختلف املدونون، حول تاريخ نشأته وعالقته 
بجبهة التحرير الجزائري وبالحركات التحررية الشمال أفريقية والعاملية، 
بقدر ما تباينت رؤاهم، إىل حد القطيعة، عن نهايته، بعدما  تمت تصفية  
قاداته السياسيني والعسكريني. حملنا سؤال متى تأسس جيش التحرير إىل 
صديق عباس ملساعدي وهو املقاوم اسماعييل السايس، الذي لقبه عباس 
األسود،  السايس  التونسيىة  املقاومة  زعيم  مع  مقارنة  األبيض  بالسايس 
الالجئني  املقاومة  عنارص  يد  عىل  جاء  التحرير  جيش  تأسيس  أن  فاعترب 
إىل الشمال املغربي، أي املنطقة الخليفية الخاضعة آنذاك للحكم اإلسباني، 

الدار  يف  الفرنسية  السلطات  طرف  من  مطاردتهم  تمت  بعدما 
البيضاء. ويتذكر أن تلك الهجرة الجماعية تمت  قبل منتصف عام 
1955، أي ما بني مارس ويونيو من نفس العام، حيث التجأوا إىل 
مدينة الناظور، لإللتئام بمقاومني جزائريني الذين التجأوا يف وقت 
بالجزائر،  الفرنسية  القوات  سجون  من  هربا  املنطقة  إىل  سابق 
أن  والحال  هناك.   من  للمقاومة  موحدا  مركزا  الفريقان  وشكل 
التحرير، الزال  بأنها شهدت ميالد جيش  يقال  التي  املرحلة  هذه 
ال  القول،  هذا  مضمون  وأن  سيما  والتباس،  غموض  يكتنفها 
التحرير ألوىل  التأسيس وتاريخ مبارشة جيش  يميز بني  مرحلة 
عملياته العسكرية، والتي يتفق الجميع عىل أن أول عملية قام بها 
هذا الجيش تمت يوم 2 أكتوبر 1955، بعدما تعذر عليه ذلك قبل 
هذا التاريخ. بعض الكتابات تقول أن جيش التحرير، تكون قبل 
هذا التاريخ بكثري، ولم يظهر إىل الوجود إال بعد التحاق مقاومني 
الصنهاجي،  الله  وعبد  ملساعدي  عباس  رأسهم  وعىل  به،  آخرين 
للريف  الوعرة  الجبال  واختيار  الوطنية،  القوى  تجميع  إطار  يف 
أمر  ألن  الفرنسيني،  معسكرات  عىل  بالهجوم  للقيام  واألطلس 
الهجمات  املنفذة يف حق بعثات وأتباع فرنسا يف املدن، خلق مواقف 

متباينة بشأن مدى رشعية الجماعات التي نفذت ذلك، والتي أودت بحياة 
مغاربة أبرياء، وألن الجيوش الفرنسية اتخذت مغاربة ذروعا برشية، وقتل 

مغاربة أكثر من الفرنسيني. 
بالنظر  قصريا،  كان  الكتابات،  مختلف  عىل  اعتمادا  التحرير،  جيش  عمر 
إىل العمليات التي قام بها والدور الذي لعبه هذا الجيش يف إخضاع فرنسا، 
بعدما حورصت جيوشها يف مراكز معزولة، وال يتم التواصل مع هذه املراكز 
إال عرب الطائرات، سيما بعد انضمام مغاربة مجندون يف الجيش الفرنيس  
من  الجيش  هذا  ومكنوا   ، األمامية  صفوفه  معززين  التحرير  جيش  إىل 
خرائط ومعطيات دقيقة عن كل مركز فرنيس باملنطقة. بدون شك، إن هذا 
النظامي  الجيش  من  عنارص  فدخول  قالقل،  من  يخلو  يكن  لم  اإلنضمام 
الفرنيس يف صفوف من جيش التحرير أثر بشكل إيجابي عىل دقة عملياته، 
واملراقبة من  للتجريب  املنضمني خضعوا  أنه سجل كذلك سلبيات، ألن  إال 
قبل عموم املقاومني ألشهر، إلظهار مدى صدق نواياهم، يف حني كان ينظر 
الهند-الصينية،  والحرب  الثانية  العاملية  الحرب  يف  فرنسا  سالح  حاميل 
التحرير  جيش  متطوعي  إىل  عالية،  حربية  مهارات  يملكون  كانوا  والذين 
بنوع من الشفقة، بالنظر إىل جهلهم لتقنيات حمل السالح العرصي، ألن 
التي كان يتوصل بها جيش  التقليدية قد وىل، وأن األسلحة  زمن األسلحة 
التحرير من حلفائه، كانت عالية الجودة وال يمكن ألي مبتدئ استعمالها. 
كلها عوامل، بقدر ما صنعت جيش التحرير، بقدر ما ستساهم يف تفكيكه، 
سيما بعد نداء محمد بن يوسف الذي دعى فيه املقاومني إىل وضع السالح 
واإلنضمام إىل صفوف القوات املسلحة امللكية، معلنا عن انتهاء املقاومة، 
ورضورة التزام املغرب بتعهداته لفرنسا يف مباحثات إيكس-يل- بان.  وهو 
أمر بدون شك، سيؤثر عىل هيكلة جيش التحرير، سيما وأن عنارص قيادية 
تم اإلستغناء عن خدماتها، و تعرض بعض مؤسيس هذا الجيش لتصفية 
جسدية. حزب اإلستقالل، من خالل خالياه، دخل إىل الخط، واستمال بعض 
املقاومني، وصنع قيادة أخرى بتطوان، حتى أصبح لجيش التحرير رأسني، 
حيث جيش تحرير املناطق الريفية الرافض لتحزيب جيش التحرير، وجيش 
تحرير تطوان املسيس والداعي إىل فتح حوار مع السلطات الفرنسية، هذا 
األخري تضمن عنارص من الحزب الوحيد. واستعمل إسم هذا الجيش للقضاء 
عىل املؤسسني الحقيقيني له، وخلق إشاعات حولهم، من أجل عزلهم ومن 
الصنهاجي ضحية  الله  وعبد  كان عباس ملساعدي  وقد  عليه،  القضاء  تم 
بن  بمحمد  إشاعات حول عالقة عباس ملساعدي  املناورات. وروجت  هذه 
أن عباس ملساعدي  الخطابي وباملخابرات املرصية، حتى قيل  الكريم  عبد 
األحرار  الضباط  ألفكار  وينترص  املغرب،  يف  النارص  عبد  جمال  خليفة 

خالل  من  يبدو،  لكن  امللكية.  حساب  عىل  الجمهوري  وللنظام  املرصيني، 
حدود  اخرتق  ملساعدي  عباس  أن  املرحلة،  هذه  تناوالت  التي  الكتابات 
الوطنية، وأصبح رمزا من رموز التحرير بشمال أفريقيا، وكان يريد لجيش 
اإلسباني،  اإلستعمار  ملحاربة  الصحراوية  املناطق  إىل  يتحول  أن  التحرير 
وتثمني عالقة جيش التحرير املغربي  بجبهة التحرير الجزائرية، من أجل 
انضمام مقاومني مغاربة إىل صفوف املقاومة الجزائرية. فما هي األطراف 
عرفنا  إذا  املغربي،  التحرير  جيش  عىل  للقضاء  مصالحها  اجتمعت  التي 
أن هذا الجيش انتقل لتحرير املنطقة الجنوبية  بعد تغييب زعيمه عباس 

ملساعدي؟
اغتيال عباس  ملساعدي وتباين مضامني تقارير املخابرات املغربية مقارنة مع 

نظريتها  الدولية 
إعالمية  ضجة  البوخاري،  أحمد  املغربية،  املباحث  عضو  كتابات،  أثارت  
وسياسية، كان لها مفعول كبري داخل املجتمع املغربي بكل فئاته ورشائحه 
اإلجتماعية. وتساءلت بعض الكتابات عن مصداقية ترصيحات البوخاري 
،والحال أن البوخاري لم ينطق عن الهوى، بل اعتمد عىل تقارير مخابراتية، 
الرأي  إطالع  دون  إليها  باإلشارة  اكتفى  أنه  إال   ،»1 »الكاب  تقارير  منها 
العام عىل مضمونها، من خالل نرشها، إلمكان الباحثني واملتفحصني من 
مضمونها.  و أضاف إليها تأويل )تأويل هذه التقارير( وقراءته الشخصية 

لها. وهو ما جعل بعض الباحثني يتحفظون عىل اعتمادها مصدرا  ومرجعا 
موثوقا به، بل حاولوا اإلستئناس واإلسرتشاد بما ورد فيها.

والحال أن أحمد البوخاري، اعتمد  نفس األرشيفات التي جمعتها مصلحة 
أرشيفات«الكاب  إىل  تنضم  أن  قبل  باملغرب،  الفرنسية  التجسس  مكافحة 
1«. ووثائق الدبلوماسيات غالبا كانت ما تستقيها من أجهزتها املخابراتية، 
أندري  بعثه  الذي  الخاص  التقرير  ومضمون  تتناىف  البوخاري  وكتابات 
مسؤولية  إىل  يشري  والذي  بالده،  إىل  باملغرب  فرنسا  سفري  دوبوا  لويس 
حني  يف   ،1956 27يونيو،  يوم   ملساعدي،  عباس  اغتيال  يف  بنربكة  املهدي 

برأته مذكرات أحمد البوخاري، إن لم نقل الوثائق الرسية »للكاب 1«. 
السفري أو مقام سفري، كما جرت العادة، يعتمد تقارير دبلوماسية ال تقل 
أهمية عن التقارير املخابراتية، يبعث بها إىل حكومته، غالبا ما تكون رسية 
جدا، وتتحرى املوضوعية والصدق، و فيها من الدقة و من املصداقية أكثر 
بكثري مما يورد يف تقارير مخابراتية. فالتقرير، عىل سبيل املثال، الذي بعث 
باغتيال  املتعلق  الخرب  الفرنسية، حول  إىل حكومته  أندري دبوا  السفري  به 
بنربكة  املهدي  تورط  إىل  وضوح  بكل  فيه  يشري  والذي  ملساعدي،  عباس 
وعالل الفايس يف هذا اإلغتيال، يدعمه مضمون رسالتني إضافيتني يف نفس 
يتضمن  لم  التقرير  أن  إال   ، بنربكة  للمهدي  اتهامهما  حيث  من  التاريخ، 
دبلوماسية بعثت من طرف  اإلغتيال. كلها وثائق  لهذا  الحقيقية  األسباب 
األمر،  يهمهم  من  إىل  أو  الفرنسية  الحكومة  إىل  الفرنسية  اإلدارة  مصالح 
وخاصة إىل وزارة الخارجية،... وهي التقل أهمية من حيث صدق املعلومات 
ودقتها. وقد صنفها الدكتور زكي مبارك ضمن التقارير الدبلوماسية ذات 
الطابع الرسمي والجدي، يف حني صنف التقارير التي اعتمدها  البوخاري، يف 
كتاباته، ذات طابع مخابراتي حررها مخربون ورجال مخابرات من مختلف 
املختصة  للدوائر  وقدمت  وتلخيصها  وتحليلها  قراءتها  فتمت  اإلتجاهات، 
املغربية وهي التقارير التي يشري إليها أحمد  البوخاري، و التي أنجزت تحت 
وصاية محمد الغزاوي املسؤول عن اإلدارة العامة لألمن الوطني و الرشطة 
السياسية، أثناء اغتيال عباس ملساعدي، و كان الغزاوي، يف نفس الوقت، 
عضو مسري مللشيات حزب اإلستقالل التي كان يرشف عليها املهدي بنربكة 
وهي  السياسية،  الرشطة  قبل  من  معنويا  و  ماديا  مدعمة  كانت  التي  و 
اعتمدها  والتي  البوخاري  أحمد  عليها  حصل  التي  الجهاز  ذات  أرشيفات 
يف رواياته، والتي أشارت بأصابيع اإلتهام للمحجوبي أحرضان، واعتربته 
قاتل عباس ملساعدي، مربئا املهدي بن بركة من التهمة التي أكدتها تقارير 

املخابرات الفرنسية واألمريكية.
أنه  إال  املرحلة،  هذه  إىل  عاد  اآلخر،  هو  مذكراته،  يف  أحرضان،  املحجوبي 

تحدث عنها بألغاز، دون تحديد املسؤول األول عن هذا اإلغتيال، ماعدا تربئة 
قيد  يزال عىل  ال  منهم  البعض  آخرين،  أسماء  وتقديم  التهمة،  حجاج من 

الحياة، منفذين للعملية بأمر من املهدي بنربكة.

* هل دعمت فرنسا املهدي بنربكة الغتيال عباس ملساعدي؟
يف مداخلة له مساء يوم 25 يونيو 2015، خالل الندوة املنظمة من طرف 
جريدة العالم األمازيغي، اعترب الباحث محمد اشطاطو عباس ملساعدي 
رمزا من رموز املقاومة وجيش التحرير، رمز من مستوى محمد بن عبد 
الكريم الخطابي. واعتربه كذلك لغزا بحكم أن التاريخ املرتبط بشخصه 
مزور وملفق، بل إن التاريخ اليتذكره. الدراسات التي قام بها اشطاطو، 
حسب قوله، اعتمد فيها عىل أرشيف املخابرات  األمريكية والفرنسية، 
سيما املتواجد بجامعة إيكس-أون- بروفونس، وبرينستون، فاألرشيف 
يعطي دالالت قوية عن حياة الرجل، ويظهر رمزيته التاريخية. والحال 
أننا »نتحدث دائما عن عباس ملساعدي  كرجل سالح، مقاومة أو ربما 
عصابة، إال أنه أكرب من ذلك«، يقول اشطاطو. عباس ملساعدي، حسب 
الذي كان  نفس األرشيف، كان يشكل خطرا عىل فرنسا بنفس الحجم 
يشكله محمد بن عبد الكريم الخطابي عىل إسبانيا، وكانت فرنسا، وهي 
إىل حدود اآلن، تتخوف من الحركات التحررية. كانت تتخوف من عباس 
ملساعدي، من أن يدخلها يف حرب مع جيش التحرير، وسيكون 
لها نفس مصري اإلستعمار اإلسباني يف معارك عديدة أشهرها 
جدرية  وتغيريات  تداعيات  خلفت  التي  أوبران،  دهار  معركة 

داخل إسبانيا.
فاألرشيف ذاته  يشري، إىل أن عباس ملساعدي كان ضد مهزلة 
إيكس- يل- بان. فما هي هذه املهزلة؟ يتساءل اشطاطو، مؤكدا 
عىل أن املغرب لم يحصل عىل اإلستقالل عن طريق املقاومة، 
بل تم تضييع تلك املقاومة، واملفاوضات التي دارت يف إيكس- 
يل- بان، كانت عبارة عن مرسحية. بدأت هذه املرسحية بلقاء 
اللقاء  الفرنسيني، واستمر هذا  محمد بن يوسف لوحده مع 
من الثامنة صباحا إىل حدود الثامنة مساء. وخالل هذا اللقاء  
املطول تم اإلتفاق عىل كل الرشوط املضمنة بنص »املعاهدة » 
املعروفة تاريخيا ب إيكس- يل- بان ، وبعد اللقاء ذاته، فتح 
النقاش للمفاوضات والتي انتهت إىل مرسحية إيكس- يل- بان، 
عىل إثرها حصل املغرب عىل اإلستقالل. ولغز هذا اإلستقالل، 
يقول اشطاطو، هو أن عباس ملساعدي ورفاقه، وكان والده 
جميعا  كانوا  بكزناية(،  املسلحة  الحركة  ضمنهم)ضمن  من 
ضد هذه الفكرة، أي ضد اإلستقالل بهذا الشكل. ملاذا كانوا ضد 
اإلستقالل؟ إنه جانب لم يحصل بشأنه نقاش، إذ كان عباس ملساعدي 
مع استقالل املغرب بكامله، بما فيه الصحراء، حيث كان يطالب بمنح 
املوجود يف  الصحراء. فاألرشيف  التحرير ألجل تحرير  إمكانيات لجيش 
ملساعدي  عباس  أن  اشطاطو،  حسب  يقول،  فروفونس،  إيكس-أون- 
تتخوف  وكانت  والجزائر،  املغرب  من  كل  يف  فرنسا  عىل  خطرا  كان 
فرنسا من حركة عباس ملساعدي، فلو واجهته، يف معارك لوقع لها ما 
الجزائر. والجزائر كانت  وقع إلسبانيا، وسيؤثر ذلك عىل حركة تحرير 
بالنسبة لفرنسا مقدسة، إنها الجزائر الفرنسية. كان إذن، عباس غصة 
القضاء عليه، حيث جيشت  بلعب دور كبري يف  يف حلق فرنسا، وقامت 
ضده حزب اإلستقالل الذي كان يتزعمه املهدي بنربكة. ملاذا لعب املهدي 
بن بركة بالذات  الدور الكبري يف هذا األمر؟، يجيب  محمد اشطاطو  بكل 
بساطة، معتمدا عىل األرشيف السالف الذكر، إىل أن فرنسا وعدت املهدي 
بنربكة، أنه مبارشة بعد اإلستقالل، ستؤسس لحركة تصحيحة للحكم 
بالبالد، يف حني  األول  الرجل  بركة  بن  املهدي  املغرب، حيث سيصبح  يف 
سيصبح محمد الخامس مجرد ملك صورة. إذن، انطالقا من هذا الوعد، 
داخل  كبري  بدور  سيقوم  للمهدي،  فرنسا  أعطته  الذي  كاذب،  وطبعا 

املغرب ملحاربة عباس ملساعدي.
أرشيف املخابرات األمريكية، يقول اشطاطو، بدوره يشري إىل هذا األمر، 
فيقول أن فرنسا كانت تتخوف من تأثري أمريكا عىل عباس ملساعدي، 
وال ننىس هذا املنحى ما زال قائما إىل اآلن، عندما تظهر فرنسا موقفا 
الذي جعل  السبب  للمغرب يتوجه هو اآلخر ألمريكا. هذا هو  مناهضا 
فرنسا تدعم املهدي بنربكة الغتيال عباس ملساعدي. وطبعا عندما اتضح 
الرشقي،  املعسكر  إىل  باللجوء  تمرد عىل معسكرها،  املهدي  أن  لفرنسا 
الحال نعرف مصريه عىل يد  املفقودين، و«من طبيعة  اعتربته يف عداد 

املخابرات الفرنسية واإلرسائلية واألمريكية«، يضيف اشطاطو.
لعباس  الدولية  الصورة  أو  الدويل  الجانب  إىل  العودة  يجب  ولكن 
ملساعدي، حيث أن صورته الدولية كانت تختلف عن صورته الداخلية. 
فعباس، حسب أرشيف األمريكيني، كان زعيما من شاكلة محمد بن 
عبد الكريم الخطابي وزعماء تحرير دوليني آخرين. »وملاذا أقول لكم 
أن التاريخ املتعلق بشخصية عباس ملساعدي تاريخ مزور وملفق، ألنه 
غيب الرجل نهائيا، ولم يذكر تماما إىل يومنا هذا ، والخطر الذي كان 
يمثله بالنسبة لفرنسا، وهي التي قامت بدور أسايس يف اغتياله«، تلك 
هي العبارة التي انتهى إليها الباحث محمد اشطاطو بمناسبة الذكرى 

الستني الغتيال عباس ملساعدي.

هل جيشت فرنسا حزب اإلستقالل ضد جيش التحرير ودعمت املهدي بنربكة 
الغتيال عباس ملساعدي؟

سعيد باجي
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بني  يفرق  ال  بعضهم  نجد  ما  كثريا 
أن  يتمنى  ما  وبني  التاريخية  الحقائق 

تثمره لرغبة يف نفسه.
تبوأ  أن  يعتقد  بعضهم  ألن  هذا  نقول 
الرشسة  املقاومة  لصدارة  الخطابي 
جهة،  من  لدحره  والدعوة  لالستعمار، 
وقيادة عباس ملساعدي لجيش التحرير 
من   ،1955 أكتوبر   2 يوم  انطلق  الذي 
جهة أخرى ال يمكن أن يتمخض األمران 
الرجلني  بني  وطيدة  عالقة  عن  إال 
أو  افرتاض  محض  وهذا  املكافحني. 
أية  اليوم وجود  إىل  لم يثبت  أمنية، ألنه 
التقيا  أنهما  يفيد  ما  أو  بينهما،  عالقة 
أو توافقا عىل العمل التحريري باملغرب 

وغريه.
)أنظر  أيدينا  بني  الوحيدة  الوثيقة 

املساعدي،  كتابي: عباس 
الشجرة التي تخفي غابة 
ص324(  التحرير،  جيش 
كما  تماما،  العكس  تأكد 
من  عباس  نفور  تؤكد 
الخطابي، وتحامله عليه، 
كتبت  هذه  والوثيقة 
بخط يد عباس املساعدي 
 ،1955 يوليوز   16 يوم 
بشكل  فيها  ويَتَحاَمل 
الخطابي  عىل  واضح 
بعدم  اتهمه  أنه  حد  إىل 
األمة  بمستقبل  اكرتاثه 

.)!(
أن  كثريا  أستغرب  وإنني 
تراجع  قد  عباس  يكون 
إزاء  هذا  موقفه  عن 

الخطابي بعد مرور ستة أشهر، أي بُعيد 
من  الثاني  األسبوع  يف  بمرص  التحاقه 
والدكتور  بنعبود  صحبة   ،1956 يناير 

الخطيب.
موقف  أمام  املرء  سيحتار  شك  بدون 
املساعدي  أن  أقول  وهنا  هذا،  عباس 
رغبة  عند  نزوال  إال  املنحى  هذا  ينُح  لم 
لقاءاته  منذ  فيه،  أثروا  الذين  املرصيني 
املنعم  عبد  مع   1954 سنة  بدأت  التي 
املرصي  العسكري  امللحق  النجار 
إطار  يف  بمدريد،  املرصية  بالسفارة 
املقاومة  لتزويد  السالح  عن  البحث 

املغربية به يف املدن.
وسيتطور األمر مع املرصيني حتى عند 
انطالق جيش التحرير يف أكتوبر 1955، 
التي  الحربية  مراسالتهم  كانت  حيث 

املغربي  التحرير  جيش  عمليات  تعني 
املقاتلة  قواتنا  "قامت  بقولهم:  تبدأ 
الجيش  بمهاجمة  واألطلس  الريف  يف 
وكأن  ذلك.  شابه  ما  أو  الفرنيس" 
املغرب أصبح مقاطعة مرصية، وجيش 

التحرير لعبة يف يد املرصيني.
إزاء  لعباس  املتشنج  املوقف  ويعود 
الذين  املرصيني  إمالءات  إىل  الخطابي 
أذرع  مد  عن  البحث  يف  يجدون  كانوا 
شمال  كل  إىل  والعروبة  النارصية 
إفريقيا، الذي لم يستسغه الخطابي ملا 
رأيه  يستطلع  الديب  فتحي  به  اجتمع 
شمال  يف  الثورة  سري  تنظيم  كيفية  يف 
بأن  الخطابي  أجابه  أن  فكان  إفريقيا، 
دور املرصيني يتجىل يف تقديم املساعدات 

اللوجيستيكية، أما تدبري شؤون الثورة 
أبناء  إىل  يعود  أن  فيجب  وتسيريها، 
هذا  الجواب  أغاض  إفريقيا...  شمال 
من  نفورها  وازداد  املرصية،  القيادة 
عباس  إىل  العدوى  ونقلت  الخطابي، 
أقام  حينما  املرصيون  عليه  عول  الذي 

بينهم أكثر من شهرين، وكذا قبلهما...
لكن توقيع وثيقة االستقالل يف 2 مارس 
1956 خيب آمالهم. وسيصبح مستقبل 
خاصة  عفريت،  كف  عىل  بعدئذ  عباس 
بعد أن عاد الدكتور الخطيب إىل املغرب 
وترك عباس بمرص. فأشاع أن املرصيني 
أنهم  شك  وال  يفلحوا،  ولم  معه  حاولوا 
ومما  عباس...  مع  اليشء  نفس  فعلوا 
من  هي  اإلشاعة  هذه  أن  فيه  ريب  ال 
وأن  السيما  عباس،  مآل  حدد 
مقتل  من  شهر  قبل  الخطيب 
سؤال  عن  سيجيب  عباس 
السالم  عبد  املقاوم  إليه  وجهه 
الجبيل عما تلوكه األلسن حول 
)أي  فقال  املساعدي،  عباس 
الحق  لك  "أقول  الخطيب(: 
َلْحَراْم،  َوْلد  َهَداك  وبرصاحة، 
وال توجد أي إمكانية للتفاوض 
معه، وال ينتظر منه أن يرتاجع 
عن معاداته للنظام امللكي، اآلن، 
األحزاب  ليست  يهمه  الذي  ألن 
وإنما هو النظام، ولذلك ال يوجد 
تصفيته"،  سوى  معه  حل  أي 
السالم  عبد  مذكرات  )انظر 
ساحة  من  "أوراق  الجبيل: 

املقاومة املغربية"، ص 127(.

عباس املساعدي بني اخلطايب واملصريني وعبد الكرمي اخلطيب  

حممد خلواجة 

إسمه الحقيقي محمد بن عبد الله النارصي، اختار لنفسه إسما حركيا 
)عباس املساعدي(، نشأ بمنطقة ‘‘تزريت’’ بآيت عطا إقليم زاكورة، تلقى 
انتقل مع أرسته  أربع سنوات من مولده  الكتاب، وبعد  يف  األويل  تكوينه 
بإقليم خنيفرة، وفيما بعد أصبح  أيت إسحاق  إىل منطقة موالي بوعزة 
حفظ  من  وتمكينهم  زيان  منطقة  ألبناء  العربية  اللغة  أبجديات  يدرس 
املحجوبي  والد  لدى  خاص  ككاتب  ليشتغل  واملاس  إىل  انتقل  ثم  القرآن. 

أحرضان الذي كان آنذاك قائدا بنفس املنطقة.
استهل عباس املساعدي مشواره السيايس بعد استقراره يف الدار البيضاء 
عىل  ومثابرته  وثوريته  ثقافته  بفضل  "واستطاع  االستقالل،  حزب  مع 
العمل الوطني أن يصبح من أبرز مسريي الحزب، وتم اعتقاله يف نهاية 
بعد  مبارشة  السجن  من  خرج  السيايس".   نشاطه  بسبب   1952 سنة 
قبل  فيه  كان يشتغل  الذي  بعمله  والتحق  الزرقطوني،  استشهاد محمد 
التحق بقيادة املقاومة، ويف هذا الصدد قال  اعتقاله )منصب مدير(، ثم 
املساعدي  عباس  مع  نجلس  لعور  واملدني  أنا  "بدأنا   : بلمودن   حسن 
واملسؤول عن  املعمل  مدير  أنه  بحكم  العمل،  ملناقشة مشاكل  يف مكتبه 
ورويدا  برسعة  معه  فانسجمنا  الروداني،  إبراهيم  غياب  خالل  تسيريه 
الكفيلة  والوسائل  السياسية  املواضيع  إىل  تنتقل  مناقشتنا  بدأت  رويدا 
العمل  انتهاء  بعد  مكتبه  يف  نتأخر  وبدأنا  الفرنيس،  املستعمر  بمحاربة 
العمل  ملمارسة  واشتياقه  ثوريته  أكتشف  وبدأت  العمال،  وانرصاف  ليال 
الفدائي، ألنه كان يهيئ نفسه لهذا قبل إلقاء القبض عليه ... لم أخربه 
بحقيقة عالقتي بمحمد الزرقطوني أو شهادته يف حقه، ألنني كنت أنتظر 
بمحمد  قوية  صداقة  تربطه  بأنه  علمت  بعدما  املناسب،  الظرف  فقط 

بالحسني الطالعي. 
حل عباس املساعدي بمدينة الناظور يف شهر يوليوز 1955 بعد أن وضعت 
أن مر عىل ميالدها  بالريف، أي بعد  لبناء حركة مسلحة  جميع األسس 
حوايل أربع سنوات، واستطاع االتصال بجهات متعددة، يبحث عن منفذ 
وغريها.  البيضاء  الدار  يف  تتبلور  لم  التي  العسكرية  طموحاته  إلبراز 
ضالته  الفرنسية  للسيطرة  الخاضعة  الجنوبية  الريف  بقبائل  فوجد 
املنشودة، وكانت رسعة تنقالته وسط قبائل الريف واالتصاالت املختلفة 
بالشخصيات النافذة فيها، إىل جانب استقدامه لبعض زعماء التنظيمات 
املوجودة باألطلس املتوسط إىل الناظور )ميمون أعقا لياس – الدخييس – 
بنقدور ...( خري معني له عىل إبراز مواهبه القيادية. "وحرص كذلك عىل 
إبعاد كل من  عدم ترسب أي منافس له يف هذه الجهة. كما حرص عىل 

يحاول التشويش عىل هذه الحركة الفتية والواعدة".  
عىل  باالعتماد   1955 أكتوبر   2 يف  التحرير  جيش  عمليات  انطالق  وبعد 
ما حققه  إزاء  كبرية  توجساته  كنت  دون غريهم،  املنطقة  قياديي هذه 
بعضهم من انتصارات يف امليدان. وطيلة أيام الحرب التحريرية كان عباس 
ينتقل بني املراكز القريبة من الحدود اإلسبانية من حني آلخر، ولم يثبت 
وصوله إىل املواقع األمامية الساخنة، كما لم تثبت مشاركته يف أية معركة، 
ويؤكد املحاربون يف جبال الريف أن عباس املساعدي لم يصل جهات مثلث 
املوت  ومرموشة، إال بعد اإلعالن عن "االستقالل" يف 2 مارس 1956 بعد 
أكنول وأجدير وبورد وتيزي وسيل،  التحرير يف  أن تمركزت قوات جيش 

محتلة املواقع التي كانت يف يد القوات الفرنسية.

ولكن تأثري عباس املساعدي عىل جيش التحرير كان بارزا للعيان، وعنه 
يقول محمد لخواجة: "ال ينفي التقدير العميق والوفاء الحق الذي كان 
يكنه كل أعضاء جيش التحرير لعباس املساعدي حتى من جانب أولئك 
الذين كان يتوجس خيفة منهم... ملاذا؟.. يف تقديري أن السبب راجع إىل 
بها  وعدهم  التي  السالح،  قطع  بعض  إشهار  صادفه  عباس  وصول  أن 
كثريون من قبله دون جدوى، إىل جانب هذا ظل عباس محتكا بهم إىل حد 

ما، منذ يوليوز 1955 إىل يونيو 1956".  

عرف عباس املساعدي بروح املسؤولية يف نضاله الثوري، وجدية وحزم 
عاليني، بحيث لم يكن يسمح ألي كان باالقرتاب من قادة جيش التحرير 
لالتصال  األحزاب،  كل  مبعوثي  ترسب  منع  ثقله  بكل  وحاول  امليدان،  يف 
العراقي:  الغايل  يقول  بـ"السياسيني"  عالقته  وعن  الجبال،  يف  بالثوار 
حرضنا  وعندما   ... مدريد  يف  الفايس  الكبري  عبد  اليس  بمنزل  "التحقنا 
االجتماع وجدنا شخصني إضافيني، هما اليس املهدي بن بركة واليس عبد 

العزيز العلمي ...
فيما يتعلق باليس عبد العزيز لم يطرح حضوره مشكلة، ألنه كان يدعمنا 
ويساعدنا ويمدنا بالدعم املايل ويسهل تحركاتنا وتنقالتنا ويعطف عىل 
باليس  يتعلق  فيما  أما  عامة..  بصفة  التحرير  وجيش  املقاومة  حركة 

املهدي بنربكة، كوجه سيايس بارز، فقد أثار حضوره نوعا من البلبلة...
ترأس االجتماع اليس عالل الفايس ... وما أن افتتح الجلسة حتى نهض 
اليس عباس املساعدي ليتدخل بنربة وبصيغة لم يكن ينتظرها منه أحد 
جيش  وكأعضاء  كمقاومني  مجتمعون  هنا  نحن  قال:   ... حال  كل  عىل 
يعملوه معنا، يجب  لديهم ما  ليس  "السياسيني"  التحرير.. واألشخاص 
أن ينرصفوا لحالهم ويخرجوا من هنا.. . ويف هذا الصدد أيضا يقول عبد 
ينبغي تسجيلها هنا  التي  التاريخية  الحقيقة  ".. هذه  أقضاض:  العزيز 
وفقنا  بعدما  الجزنائيون  املجاهدون  أننا  وهي  ويعيها،  القارئ  ليعرفها 
القسم عىل  الجزنائية ضد االستعمار عىل أساس  الثورة  الله يف تأسيس 
كنا  ما  امللك..  نفي  بعد  العمل  يف  باإلخالص  العظيم..  القرآن  مصحف 
املعارك  تلو  املعارك  نخوض  كنا  بل  سياسيني،  وال  سياسة  نتتبع  آنذاك 
بنريان  الباطل  وإسقاط  الحق  إلظهار  نجاهد  كنا   )..( الرشف  ميدان  يف 
الثورة املشتعلة التي يستجيب لها العدو".  حاول عباس املساعدي أيضا 
مرارا ترسيب بعض ثقته من خارج املنطقة لقيادة فرق جيش التحرير 
يف الجبال، احتياطا منه ملا ستأتي به األيام. خاصة وأن كل قادة جيش 
أغوار  سرب  وغريه  عباس  يستطع  "لم  املنطقة:  أبناء  من  كانوا  التحرير 
وثقتهم  بالنفس  واعتدادهم  شكيمتهم  قوة  أن  إىل  باإلضافة  نفوسهم، 
يشعر  عباس  جعلت  املستعمر،  عىل  كبرية  انتصارات  إحراز  بعد  فيها، 

بالخوف من انقالب األمور وانفالتها من بني يديه".    
جيش  أعضاء  بعض  مع  اجتماع  ويف  "االستقالل"،  عن  اإلعالن  بعد 
اكزناية  بقبيلة  موحدة  قيادة  تكوين  حاول  املراكز،  رؤساء  التحرير/ 
وتفويض أمر جميع القادة لـ"الغابويش" أحد ضباط الصف يف الجيش 
الفرنيس الذي استقطبه املؤسسون األوائل لجيش التحرير يف األيام األخرية 
قبل اندالع الثورة، لعله يضمن بهذا مخاطبا واحدا موثوقا به لتمرسه عىل 
االنضباط العسكري. لكن لم يجد أذانا صاغية. فانفض االجتماع، وعاد 

كل رئيس إىل فرقته، وكانت نكسة كبرية لخطة عباس املساعدي. 
مركز  تكوين  عند  "االستقالل"  بعد  إال  الحقيقة  يف  له  األمر  يستتب  لم 
منازع،  بال  زعيما  وأصبح   ،1956 ربيع  يف  التحرير  لجيش  عامة  قيادة 
يأتمر كل القادة بأوامره ويفاوض باسمهم كل الجهات، واشتدت شوكته 
خاصة وأنه قد عاد للتو من القاهرة يف أواخر فرباير 1956، حيث كانت 
له لقاءات مع محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي كان جيش التحرير 
يكن له كل التقدير ويستنري به يف كل تحركاته، كما كانت له لقاءات مع 
القيادة املرصية التي كانت تجتهد لرتسيخ أقدامها يف كل صغرية وكبرية 

وسط البلدان املكافحة من أجل االستقالل، وعىل رأسها املغرب.   
غري  عىل  محرمة  التحرير  جيش  مناطق  بأن  املساعدي  عباس  أعلن 
املسلحني خاصة السياسيني، ودخل يف سلسلة من الخالفات والرصاعات 
املسلحة حتى وجد نفسه محارصا، وحسب ما كتبه الكاتب والصحفي 
إثر  لالستماع  عباس  املقاومة  قيادة  استدعت  فقد  جربو،  اللطيف  عبد 
جيش  بمنطقة  الغتياله  محاولة  يف  الختطاف  بنربكة  املهدي  تعرض 
التحرير، وأن املقاوم حجاج من أقرب الناس إىل املساعدي تكلف بإقناعه 
تلك  يف  واضطرب  مسدسا  أخرج  ذلك  وألجل  البيضاء،  الدار  إىل  باملجيء 

طائشة  رصاصة  فخرجت  اللحظة 
واعتقلت  قتيال،  املساعدي  عباس  أردت 
اعرتف  الذي  حجاج  املقاوم  السلطات 
الريف،  بمنطقة  رسا  عباس  دفن  بمكان 
ثالثة  بعد  رساحه  إطالق  تم  حجاج  وأن 
أيام من اعتقاله. وحسب املقاوم التهامي 
نعمان فقد تم نقل جثة عباس إىل مدينة 
كما  رسمية.  جنازة  يف  دفن  حيث  فاس 
يوم  تم  االغتيال  أن  يقول  من  هناك  أن 
1956 عندما كان املساعدي يف  27 يونيو 

طريقه إىل فاس للقاء املهدي بنربكة.
وتقول رواية أخرى أيضا أن كبار الدولة كلفوا الغزاوي أول مدير لجهاز 
املساعدي  عباس  بتصفية  حجاج  يكلف  بأن  "االستقالل"  بعد  "األمن" 
أن  باملغرب  السابق  املخابرات  ضابط  البخاري  أحمد  يقول  بينما   .)...(
الغتيال  للتحضري   1956 سنة  السياسية  الرشطة  مع  تعاون  أحرضان 
عباس  دفن  بمكان  اعرتف  الذي  حجاج  اعتقال  تم  والحقا  املساعدي... 
وتم نقل جثته إىل مدينة فاس حيث دفن. ويقول التهامي نجار بجريدة  
األسبوع يف ركن ‘‘عىل هامش الحقيقة الضائعة’’ أن أربعة من املتورطني 
البيضاء  بالدار  اجتمعوا كلهم يف حي  املساعدي  اغتيال عباس  يف عملية 
من  أصبحا  منهما  اثنان  شهرزاد،  سينما  من  بالقرب  عالل  بكراج 
األثرياء بني ليلة وضحاها. واثنان لم يفوزا إال بالفتات، وهم: رزق عبد 
امللقب  كريم  محمد  البيضاء(،  الدار  أغنياء  أغنى  )أحد  التناني  الرحمان 
حجاج املزابي )ترأس فريق الرجاء البيضاوي(، أبو زكرياء محمد امللقب 
بالعبدي، وامبارك مرزوق، وهذان األخريان كانا يعمالن مراقبان لتذاكر 

الدخول للسينما.  
يف ظل اختالف الروايات وتعدد القراءات بخصوص قضية اغتيال عباس 
مطالبة  املغربية  الدولة  تظل  التحرير،  جيش  "اغتيال"  أو  املساعدي 
يتعلق  فاألمر  املأساوي،  الحادث  هذا  ومالبسات  حقيقة  عن  بالكشف 
صوب  وانطلقت  تملك  ما  كل  تركت  شخصية  عادية،  غري  بشخصية 
عىل  فرنسا  أرغمت  ما  رسعان  تحررية  حربا  لتشعل  الريف  منطقة 
الجلوس لطاولة املفاوضات واالعرتاف باستقالل املغرب. كما يجب عىل 
الباحثني واملهتمني تعميق البحث عن الجهات التي كانت لها مصلحة من 
و"جماعة  باألحزاب  املساعدي  عالقة  وعن  الشنعاء  الجريمة  هذه  وراء 
ومواقف  األطراف،  وباقي  "االستقالل"  بعد  القائم  وبالنظام  تطوان" 

املساعدي وارتباطاته بقادة الثورة الجزائرية أيضا.
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قالوا عن اغتيال عباس المساعدي
إعداد: خيرالدين الجامعي

السياسية  التشكيالت  أعمال  جدول  يف  الحسابات  وتصفية  الهجومات  ظلت  االستقالل،  وبعد  قبل  شهور،  عدة  خالل 
املغربية، بما فيها حزب االستقالل... لقد أراد بن بركة أن يجعل من حزب االستقالل التنظيم السيايس الوحيد باملغرب، 
ولتحقيق هذا الهدف، لم يرتدد يف دفع الحزب إىل رصاع دموي ضد املقاومة وجيش التحرير، يف هذا الصدد يندرج 

اغتيال عباس املساعدي مسؤول جيش التحرير يف الريف... 
ينتمي قادة املقاومة إىل مناطق مختلفة، ولم يضعوا أبدا ثقتهم الكاملة يف قادة الحزب: بوعبيد وابن بركة وابن 
الصديق. وقويت شكوكهم بعد اغتيال عباس املساعدي بفاس يف 27 يونيو 1956، الذي تم حسب ما قيل بأمر من 

ابن بركة، لم تكن لهذا األخري عالقات جيدة باملقاومة. وقد ازداد التوتر بينهما بعد مفاوضات إيكس ليبان.

جيش تحرير الشمال... اختطف الكولونيل عباس املساعدي أحد رؤساء الفيالق لجيش الريف املنصبة يف أثناء إدماج 
إقليمي الناظور وتازة واغتيل بصفة رسية. وليمكن االطالع عىل أسباب هذا االغتيال يمكن الرجوع إىل تلك الزيارات 

التي قام بها بعض زعماء حزب االستقالل إىل مراكز كتائب جيش التحرير وذلك إلقناعهم بإنهاء املعارك مع 
ملحاولة  ثم  واسبانيا  فرنسا  مع  االستقالل  معاهدات  عىل  والتوقيع  الخامس  محمد  رجوع  إثر  وعىل  العدو، 

توظيفهم يف صفوف الحزب.
وقد قام بالخصوص أحد زعماء االستقالليني، وهو املهدي بن بركة أستاذ سابق لتعليم الحساب يف الرباط، 
بانجاز »روبورتاج« صوري ودبج مقاالت متسلسلة يف أسبوعية االستقالل الصادرة بالفرنسية نرشته يف شهر 
يونيو 1956، وكان »الروبورتاج« قد خصص يف الغالب إىل فيلق التحرير القاطن بتاونات ويرأسه املدعو كريم 

حجاج، رئيس سابق لخلية من املقاومة بالدار البيضاء.

جون واتربوري – أمري املؤمنني، امللكية والنخبة السياسية املغربية. ص 181/157/154

عبد الرحيم الورديغي – الخفايا الرسية يف املغرب املستقل 1965-1960

... أما يف ما يخص عنارص املقاومة وجيش التحرير، فقد تعرض معظمهم للقتل والتصفية، خاصة أولئك امتنعوا عن وضع 
أسلحتهم... والواقع أن رغبة حزب االستقالل آنذاك يف السيطرة عىل الوضع السيايس قد اصطدم مع طموحات ج ت 
وبعض املنظمات الفدائية الرسية، كمقاتيل الهالل األسود الذين احتجوا عىل لقاء ايكس ليبان. وقد شهد املغرب يف تلك 
الحقبة تصفيات جسدية عدة، كمقتل مصطفى الحداوي - أحد رموز جيش التحرير يف إحدى شوارع الرباط – ثم 
القدمريي يف  لحبيب  االستقالل، وقد وجد  بأعماله املرسحية والسخرية عىل حزب  املعروف  القدمريي  لحبيب  مقتل 

كيس مجزوءة أضالعه، ومقتل عباس املساعدي قائد املنطقة الشمالية لجيش التحرير...

... فبمجرد القبض عليه )الحجاج( اعرتف لنا بأنه قتل عباس املساعدي، وهدانا غىل املكان الذي دفن فيه وقال: »قتلته 
بأمر من ابن بركة«، وسجل اعرتافه كل من وزير العدل وعامل فاس. وثرت غضبا كما كانت عادتي يف تلك الفرتة، 

وكلمت أبي هاتفيا مخربا إياه بعودتي إىل الرباط. وفعال عدت يف طائرتي وكان اليوم يوم أحد. وحطت الطائرة 
يف مطار العاصمة. وعند وصويل إىل القرص نظر إيل »املعلم« وعليه أمارة االندهاش وقال لم جئتم؟.. وتقمصت 
شخصية »فنغان ال توليب« املعروف بحماسه وقلت له: »املسألة بسيطة، جئت أللقي القبض عىل ابن بركة« 
فنظر إيل غري مصدق، وقال: »كيف«، فسلمته اعرتاف حجاج. وقلت »اقرأوا« فتأمل الورقة عىل مهل. ثم أخذ 
يحدث نفسه مرة بهدوء وأخرى بلهجة حادة: »ليست هناك متابعة ضد ابن بركة« تصوروا الظرف آنذاك، لقد 

كنا بصدد إدماج عرشة آالف شخص من جيش التحرير يف القوات املسلحة امللكية الذين كانوا يتجولون أحرارا 
طلقاء.

كمال الغزايل – االتحاد الوطني لطلبة املغرب، املسرية واالختيارات 1997-1965

الحسن الثاني – ذاكرة ملك

»أما قصة اغتيال عباس، فهناك روايات عديدة، لكن ما احتفظ به بخصوص هذه املسألة، أن حزب االستقالل ملا أراد االستحواذ 
عىل املقاومة، كان قادته يقومون بجوالت يف مناطق جيش التحرير، وقد جاء املهدي بن بركة مع مجموعة أخرى )الفقيه 
البرصي وغريه( لالتصال بقادة جيش التحرير، ومن أجل استقطابهم، وتمكن من عقد لقاء مع هؤالء، فالتحق بهم 

عباس املساعدي وخاطب املهدي بن بركة، أين كنت غائبا عن هذه املنطقة من قبل...«.
أما الحكاية الثانية، أنه انعقد يف بيت عالل الفايس بمدينة طنجة، حيث تقرر تنفيذ االعتقال وكلف بالقضية بنسعيد ايت 

يدر هذا األخري الذي كلف بدوره الحجاج.
بنعبد الله الوكوتي – يف حوار مع جريدة املستقل – العدد 326

يف جواب له عن دور القرص يف اغتيال عباس املساعدي يورد الحسني برادة: »... وصلتني معلومات مفادها أن املهدي بن بركة 
أخرب ويل العهد بأن عباس املساعدي  ذهب إىل مرص ملالقاة فتحي الديب، رئيس املخابرات املرصية، والحال أن عباس كان 

مرفوقا بكل من الخطيب وبنعبود، لكن الذي جعل بن بركة ييش به إىل الحسن الثاني هو أن املساعدي زاد ثمانية أيام يف 
مدة إقامته بمرص بعد عودة مرافقيه إىل املغرب... قال بن بركة للحسن الثاني إن املخابرات املرصية تتالعب بعقل عباس 

»وراه غسلو ليه راسو«، وحينما سيعود إىل املغرب سيقتلكم جميعا«.

جريدة املساء، العدد 3039، ص 24

كان من مقتضيات »اتفاقية 
سخرتها  التي  ليبان«  ايكس 
مصالحها  لحماية  فرنسا 
جيش  تصفية  املغرب  يف 
حزب  وسعى  التحرير، 
أبرز  كان  الذي  االستقالل 
وعىل  االتفاقية  عىل  املوقعني 
عىل  مقتضياتها،  تنفيذ 
اعتبار أن جيش التحرير أبدى 
مما  املهادنة،  لخيار  رفضه 
الطرفني  بني  الرصاع  أجج 
تزداد  بينهما  الهوة  وجعل 
»حزب  وأن  خاصة  اتساعا، 
االستقالل« كانت له الرغبة يف 
األمور،  السيطرة عىل مقاليد 
راح حزب  األساس  وعىل هذا 
إدماج  فكرة  يؤيد  االستقالل 
القوات  يف  التحرير  جيش 
إىل  وسعى  امللكية،  املسلحة 
وقد  الفكرة،  هذه  تفعيل 
بعدة  الحزب  هذا  زعماء  قام 
زيارات إىل مركز كتائب جيش 
التحرير قبل أن تنتهي بصفة 
املغرب  بني  املفاوضات  تامة 
ألحق  فقد  وهكذا  وفرنسا. 
»موالي  موقف  املالحظون 
كولونيل  بأفكار  موحند« 
»عباس  التحرير  جيش 

املساعدي«.
بالوقوف عند محطة تصفية 
البطل  التحرير وقائده  جيش 
قد  نكون  املساعدي،  عباس 
تميت  مرحلة  عند  وقفنا 
املتجسد  الحزبي  باإلحراج 
الذي  والتعذيب  االغتياالت  يف 
املقاومني  من  مجموعة  طال 
وبخصوص  واملناضلني. 
املساعدي،  عباس  اغتيال 
املؤرخني  من  فالعديد 
عايشوا  الذين  والسياسيني 
بأصابع  يشريون  املرحلة، 
بركة  بن  املهدي  إىل  االتهام 
عملية  ومدبر  كمهندس 

االغتيال املشؤومة.
نظرة  نقدم  أن  هنا  سنحاول 
ظروف  حول  ميكروسكوبية 
املساعدي  عباس  اغتيال 
ومدى تورط املهدي بن بركة 
بمجموعة  ذلك  يف  مستعينني 

ك سألت الدكتور الخطيب عن رأيه يف الشخص –عباس املساعدي- وفيما نسب إليه فأجابني متوترا: »أقول لك الحق وبرصاحة، من الباحثني والسياسيني. ا هد
ولد الحرام، وال توجد أي إمكانية للتفاوض معه، وال ينتظر منه أن يرتاجع عن معاداته للنظام امللكي، ألن الذي يهمه ليست هي 

األحزاب وإنما هو النظام، ولذلك ال يوجد أي حل معه سوى تصفيته«.
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*  هل جيش التحرير منوذج وكيف مت تأسيسه وماهي الظروف اليت مت تأسيسه فيها 
ومن هم الفاعلون يف هذا التاسيس؟

** تأسس جيش التحرير املغربي يف الناظور من طرف املقاومني 
الذين سبقوا لهم أن  قاوموا يف الدار البيضاء حيث بدأت املقاومة يف 
الرسية، وبعد أن بدأ الجيش الفرنيس يكتشف وجوده بدأ املقاومون 
اسبانيا  لهم   قدمت  أن  بعد  منظمة،  بطرق  الشمال  إىل  يهربون 
أن  الجميع  االستقالل، وعىل  لم تكون ضدنا يف  اسبانيا  املساعدة، 
املقيم  بارينو،  غارسيا  خصوصا  التاريخية،  املسألة  هذه  يعرف 
يهربون  الذين  املقاومني  الشمالية، كل  املنطقة  يف  األسباني  العام 
كانوا يأتون للشمال، وقاموا بإنشاء مراكزهم يف العرائش والقرص 
خاصة  قيادة  بإنشاء  وقاموا  يجتمعون،  بدؤوا  وهناك  وتطوان، 
باملقاومني الفارين يف الشمال، معهم شخصيات من طنجة، أذكر 
منهم عبد اللطيف بنجلون وعبد الكبري الفايس ومجموعة أخرى، 

املقاومة  عن  يتحدثون  وبدؤوا  تطوان  يف  التقوا 
الجنوب  يف  للمقاومة  األسلحة  بعض  ويرسلون 
بدأت  وهنا  يفرون،  الذين  املقاومني  إلغاثة 
تتشكل يف أنفسهم فكرة تأسيس جيش التحرير.

* هل كان عباس ملساعدي من بني هوالء؟
الفارين  من  أيضا  وهو  تطوان،  يف  كان  نعم 
بالضبط  أعرف  ال  شخصيا  البيضاء،  الدار  من 
به عباس ملساعدي، كل  التي كان يوجد  الخلية 
وبدأت  تطوان،  يف  الجئا  كان  أنه  هو  أعرفه  ما 
بني  من  تروج،  التحرير  جيش  تأسيس  فكرة 
ال  السياسية  الشخصيات  بعض  هناك  الالجئني 
أن  هو  وجيه  لسبب  التحرير  جيش  فكرة  تحبذ 
جيش التحرير وبطبيعة الحال يف الثورات كلها، 
السياسة،  انتهت  خاصة  البوادي  يف  تكون  إن 
ما  املسيطر وهذا  التحرير هو  وسيصبح جيش 
وعباس  الصنهاجي  الله  عبد  يرفضونه،  كانوا 
املساعدي كانوا متحمسني جدا لتأسيس جيش 
وملا  آنذاك  تطوان  يف  وقع  ما  أدري  ال  التحرير، 

جاؤوا إىل الناظور .
* هل ميكن أن حتدد تاريخ تلك األحداث بالضبط؟

** أواسط 1955 بالضبط، مبارشة بعد أن جاؤوا 
التحرير،  جيش  تأسيس  يف  رشعوا  الناظور  إىل 
عبد الله الصنهاجي وعباس املساعدي، ملا وصلوا 

للناظور لقوا قبوال منقطع النظري من طرف الساكنة، وخصوصا 
أعضاء حزب اإلصالح الوطني الذي كان يتواجد بالشمال، وكانت 
وأعطوهم  استقبلوهم  الناظور،  يف  مهمة  شخصيات  به  تتواجد 
مكان لتأسيس القيادة والتموين وكل ما يحتاجونه، وهناك التقوا 
يف  فكروا  وهناك  بالناظور،   كانوا  الذين  الجزائرين  الالجئني  مع 
أتت  التي  األسلحة  عىل  حصلوا  وهناك  موحدة  قيادة  تأسيس 
منطقة  يف  إفراغه  وتم  والثالثة«  والثانية  األوىل  »دينا  الباخرة  يف 
»كبدنة » السالح ينزل من الباخرة ومع بداية تكوين خاليا جيش 
التحرير،  نحن يف بني بوحيد، بالضبط عني زورة  التي كانت تحت 
الفرنسيني، وملا  التي تحت حكم  أنتمي لصاكا  وأنا  اإلسبان  حكم 
التحرير،  جاء عباس ملساعدي لعني زورة وبدؤوا يشكلون جيش 
كانوا عند عائلة تدعى والد حقون، هذه العائلة مناضلة، وكان من 
بينهم شيخ يسمى ب«بوتزالمت« كان يساعد نواة جيش التحرير، 
عباس ملساعدي كان يف مجموعة،  كانت تسأل يف البداية عن منهم 
تحت  الوطنية  للحركة  ينتمون  الذين  األشخاص  يقصد  الوطنني، 
مزكيتان،  يف  عياد  يس  صاكا،  يف  السايس  قالوا  الفرنسيني،  حكم 
بعثوا يل مرسال إىل صاكا يسمى »إدريس بوتزالمت« من والد حقون 
15 كيلومرت، قال يل بأن املقاومة الرسية طلبت مني أن أحظر إىل 
عني زورة، يوم الخميس وهو يوم السوق ، ذهبت أنا وشخص من 
باليس محمد عياد ومحمد  نلقي  الوطنية وهناك  للحركة  املنتمني 
وجدنا  حتى   حقون  والد  إىل  دخلنا  أن  وما  »حلفونا«  التوزاني، 
شخصا يرتدي جلبابا ازرق ومتكيء عىل شجرة »كرمة« ولم يكن 
إال عباس املساعدي، نحن لم نكن نعرفه، قاله يل ما اسمك؟ أجبته 
يف  أسس  اسود  السايس  اسم  عىل  نتوفر  يل  وقال  السايس  اسمي 
وهنا  العالقة  بدأت  وهنا  أبيض،  بالسايس  الله  أتانا  ونحن  تونس 

أيضا بدأ تأسيس جيش التحرير الذي تحدثتم عليه، 
الصحافيني  طرف  من  ال  إعالمية  ضجة  أثارت  للقاهرة  مساعدي  عباس  زيارة   *
الباحثني، السيما مؤخرا عندما قيل بأن عباس املساعدي  واإلعالميني وال من طرف 
املغريب،  التحرير  جيش  يف  موقفه  على  وأثرت  املصرية  باملخابرات  عالقة  له  كانت 
اخلطايب  الكرمي  وعبد  املصريني  لدى  أسريا  أصبح  املساعدي  عباس  بأن  قيل  وحىت 
النقطة  هذه  إليضاح  املعلومات  من  مزيد  لكم  إذا  بالقاهرة،  يتواجد  آنذاك  كان 

بالضبط؟ 

إن  يقال  بها،  علم  يل  يكن  لم  للمساعدي  الخارجية  العالقات   **
القاهرة، لكن أحد أصدقائي واليزال عىل  عباس سافر بمفرده إىل 
القاهرة ويسكن  إىل  أنه سافر رفقة ملساعدي  الحياة أخربني  قيد 
التمسماني، هو يف األصل من  حاليا يف طنجة واسمه عبد السالم 

نواحي الناظور.
قال يل إنه رافق ملساعدي إىل القاهرة، ولكن لم نتحدث طويل عن 
هذا الحدث، وكيفما كان الوضع فلمساعدي رجال وطنيا، ويعترب 
الخطابي،  الكريم  وعبد  الزياني  اوحمو  موحا  أمثال  الزعماء  من 
األمور عىل نحو  التحرير قصرية، لسارت  لم تكن مدة جيش  ولو 
آخر، لكن هذه األمور تحكم فيها أصحاب املصالح، وجيش التحرير 
كان قويا حتى ان موريطانيا استنجدت باملغرب عىل هذا املستوى، 

بالرغم من أن االستعمار كان يشوش عىل الوطنيني. 
أي  لدى  ليس  املساعدي  لعباس  الخارجية  العالقات  لك،  قلت  كما 
بالداخل،  يتعلق  ما  سوى  عنها،  معلومات 
عباس  والتنقالت،  التنظيمات  الكفاح، 
املساعدي ملا غاب ملدة ثالثة اشهر كنا نتساءل 
عن رس غيابه خصوصا وأننا يف بداية الثورة،  
يف  وكنت  سجنه،  تم   أم  قتل  هل  نشك  بدأنا 
اتصال مبارشة مع عبد الله الصنهاجي، كلما 
سألته عن عباس إال ويقول يل بأن عباس يف 
الله الصنهاجي قام بدوره آنذاك  مهمة، عبد 
قيادة  واستمرت  بالفراغ،  نشعر  لم  حتى 
وبالضبط  األيام  من  يوم  يف  التحرير.  جيش 
املجاهدين  من  مرسول  جاءني  صاكا  يف 
وصلت  وملا  بالحدود  التحق  أن  مني  طلب 
له  قلت  ينتظروني،  املساعدي  عباس  وجدت 
لبطاقة  احتاج  بالقول  أجابني  تريد؟  ماذا 
بها، اخربته  بأننا سنتكلف  التعريف، أخربته 

بأن علينا الذهاب لجرسيف.
* ملاذا اخترمت بالضبط مدينة جرسيف؟

كنا  التي  الدائرة  هي  جرسيف  مدينة   **
ننتمي إليها، و«صاكا« كانت مطوقة واملكتب 
إىل  وصلنا  حربية،  منطقة  يف  يتواجد  كان 
الرحمان  عبد  بيت  إىل  وبالضبط  جرسيف 
اتصال  معه  يل  وكان  كان وطني  حدو، حدو 

وطنية  لخاليا  وقائد 
املوضوع  يف  معه  تحدثنا  باملدينة،  تتواجد 
وأعطيناه صورة عباس، لم تمر حتى عرش 
الخاصة  التعريف  أتانا ببطاقة  دقائق حتى 
العودة  مني  طلب  وهنا  املساعدي،  بعباس 

إىل العمل وودعني دون أعرف وجهته.
* وعند رجوعه من مصر أمل خيربكم املساعدي أين كان 

غائبا لطول هذه املدة )3 أشهر(؟
أنه  بعد  فيما  عرفت  لكنني  يخربنا،  لم   **
كان يف القاهرة، عدا ذلك لم نعرف شيئا عن 
بعض  باستثناء  اتصاالته،  وال  مخططاته 
املعلومات التي جاءت يف سياقات مختلفة، 
كفكرة التحاقنا بسوريا للتدريب العسكري 
املغربي،  للجيش  أن نكون ضباطا  أجل  من 
بعض  إلعدام  نيته  عن  أخرى  ومعلومات 
الخونة املندسني يف جيش التحرير، أو بعض 
التي  صاكا  بمنطقة  املتعلقة  املعلومات 
توليت قيادتها بعد انسحاب املستعمر عنها 

يف مارس 1956.
* ماذا عن استقدام زوجة عباس ملساعدي إىل الناظور؟

** استدعاني عباس ملساعدي إىل الناظور، 
إال  استدعائي  يتم  ال  أنه  جيدا  أعلم  وأنا 
انتظاري،  يف  صعبة  مهمة  هناك  وكانت 
وزيارة  املجاطي،  للقائد  زيارتي  كمهمة 
يهود ميدلت الذين كانوا قد جمعوا تربعات 
املهمات  صاحب  وكعادتي  التحرير،  لجيش 
الصعبة، كلفني ملساعدي هذه املرة بإحضار 

أرسته من فاس، وأعطاني رسالتني، واحدة لعبد املالك أوسادن من 
قبيلة بني سادن، وأخرى لزوجته غيثة.

* أمل تكن تعلم مبحتوى الرسالتني؟
** ال، فقد كانت الرسالتني مسدودتني، ولم أكن مهتما ملحتواهما. 
فاس،  مدينة  باتجاه  فانطلقنا  سالحنا  وأخذنا  يل  برفيق  مررت 
وعندا وصولنا اتصلت بمنزل عبد املالك الذي كان يسكن ببوجلود، 
استقبلنا  له من عباس،  نقلنا  التي  للرسالة  بعد قراءته  ومبارشة 

وقدم  بمنزله، 
الغذاء،  لنا 

وبعد ذلك دلنا عىل منزل زوجة عباس بدرب الجزويل رقم 6 موالي 
من  عيل  تعرفت  بعدما  علوش،  غيثة  استقبلتني  حيث  ادريس، 
خالل الرسالة التي حملت لها من زوجها عباس ملساعدي، دخلت 
الناظور  إىل  سنسافر  بأننا  وأخربتهم  والديها،  عىل  وسلمت  املنزل 
ركبنا  الغد  املالك ويف  عبد  رفقة  الليلة  تلك  أمضينا  املوايل.  اليوم  يف 
استقبلنا  حيث  كرسيف  مدينة  إىل  أوصلتنا  التي  الستيام  حافلة 
ميمون بودوش، وبتنا الليل عنده، ويف الغد استمررنا يف امليش صوب 
الناظور باستخدام الدواب أحيانا، وأحيانا سيارات بسيطة، حتى 
منزل  إىل  سيارة  أقلتنا  حيث  اإلسبانية،  املنطقة  حدود  إىل  وصلنا 

عباس بالناظور.
* ماذا ميكن أن تقول لنا أنت كأحد أعضاء جيش التحرير عن اجلهة املتورطة فعال يف 

اغتيال عباس ملساعدي؟
اآلن،  يل  يبدو  ما  حسب  املساعدي،  عباس  اغتيال  مسألة   **
عدد  إىل  إضافة  الحدث  عىل  مرت  التي  املدة  ألن  واضحة،  أصبحت 
من النقاشات والدراسات التي همت املوضوع، كفيلة بتوضيحه. 
فمعروف أن جيش التحرير املغربي كان ينقسم إىل شقني: جيش 
فعندما نجح عباس  بتطوان.  التحرير  بالناظور، وجيش  التحرير 
املساعدي وعبد الله الصنهاجي يف تأسيس جيش التحرير بالريف، 
يف  كان  إذا  الريف،  هو  ما  جيدا  يعلمون  ألنهم  للحدث،  الكل  اهتز 
يرسي  أبنائه  عروق  ويف  حساسة،  منطقة  فالريف  سالح،  يده 
بوطنيتهم  التاريخ  يف  مشهورين  أناس  وهم  للعادة،  خارق  نضال 

ومحاربتهم ودفاعهم عن الوطن.
و«املقاومني  السياسيني  بعض  فيه  الحظ  الذي  الوقت  ففي 
يف  والصنهاجي  املساعدي  كونها  التي  القوة  تلك  املذبذبني«، 
أبنائها  منطقة الريف وبني وراين ومرموشة، التي تتميز ببسالة 
ووعورة تضاريسها، عندها سارع السياسيون إىل تأسيس جيش 
املرتزقة  من  عددا  فيه  جمعوا   ،1956 سنة  بتطوان  للتحرير  آخر 
واملخربين، ألن مدينة تطوان هي األخرى كانت مخرتقة من طرف 
فرنسا  ألن  مخرتقة  كانت  القضية  إن  أقول  الفرنسية،  املخابرات 
كانت تسعى للقضاء عىل جيش التحرير، ويف الوقت الذي كان فيه 
محمد الخامس وكانت الحكومة قائمة قامت قيادة جيش التحرير 
- تطوان، املتمثلة يف عبد الكريم الخطيب والجزائري بوزار، بإنزال 
التحرير  جيوشها إىل تاونات، وأقاموا مراكز هناك ملواجهة جيش 
- الريف، فقامت حرب بني الجيشني انتهت 
طرف  من  املساعدي  عباس  باختطاف 

جيش التحرير - تطوان.
* خالل اللقاء الذي نظمته جريدة »العامل األمازيغي« 
حممد  الدكتور  ذكر  املساعدي  عباس  اغتيال  حول 
العبارة  بصريح  تشري  وثائق  على  يتوفر  أنه  اشطاطو 
املساعدي،  عباس  اغتيال  يف  بنربكة  املهدي  تورط  إىل 

ماذا تقول يف هذا االجتاه؟
الخارجية  فاالتصاالت  يل  بالنسبة   **
به،  له  علم  ال  وأنا  عايل،  مستوى  عىل  هي 
إىل  لنصل  األحداث  نستنطق  أن  يجب  لكن 
الذي اختطف  التحرير  الحقيقة، ألن جيش 
يتحكم  من  واغتاله،  بتاونات  املساعدي 
فيها؟  يتحكم  من  وتطوان  تطوان،  فيه؟ 
عبد الكريم الخطيب، وبالتايل كيف يمكن أن 
يكون بنربكة هو من قتل عباس املساعدي.

* هل لديك ما يفيد ذلك؟
الواقع،  ** ما يفيد ذلك هي األحداث، هو 
أربعة  أو  ثالثة  أرسل  الذي  حجاج  فالقائد 
أنهم  والراجح  عباس،  الختطاف  أشخاص 
الضغط  أجل  من  اعتقاله  يقصدون  كانوا 
عليه حتى يتنازل لصالح مسرية االستقالل 
التي  فرنسا  ومنهم  املصالح،  وأصحاب 
مصالحها،  عىل  للحفاظ  تسعى  كانت 
بمساعدة  عباس  خطف  الذي  هذا  فحجاج 
لجيش  تابعا  كان  واملكنايس،  اليعقوبي 
بنربكة  املهدي  كان  هل  تطوان،   - التحرير 
يحكم يف جيش التحرير - تطوان، اللهم إال إذا كان هذا الجيش تابعا 
لحزب االستقالل، وهذا هو الراجح، أن جيش التحرير الذي كان يف 
تطوان تأسس عىل يد حزب االستقالل، ألن بعض املحسوبني عىل 

حزب االستقالل كانوا حارضين يف جيش التحرير بتطوان.

ونظرا  األمازيغي«  »العامل  جريدة  السمني،  وفيها  الغث  فيها  املعطيات  هذه  لكن  التحري،  جيش  يف  البارز  القائد  ملساعدي  عباس  اغتيال  حول  معطيات  املؤرخني  من  عدد  قدم 
ألمهية املوضوع استمعت إىل أحد الشخصيات البارزة للتقاسم مع الرأي العام حقائق حامت حول تشابك اخليوط يف مقتل ملساعدي ولتقارب  أيضا العديد من األسئلة العالقة 

واليت حتتاج إىل أكثر من حوار، منها كيف اختطف عباس يف فاس وسفره إىل القاهرة وعالقته بعبد الكرمي اخلطايب وعدد من القضايا األخرى املرتبطة حبياة هذا القائد....

ألول مرة صديق قريب جدا من عباس ملساعدي حيكي تفاصيل اغتيال هذا األخري يف حوار مع » العامل األمازيغي«
امساعيل  الساسي: 

قتل ملساعدي من ورائه عدة أطراف والقضية 
مرتبطة جبيش التحرير يف تطوان

“الذين أرادوا 
قتل ملساعدي 
اختطفوه يف 
فاس”

“ملساعدي تكتم 
عن سفره إىل 

القاهرة وشخص 
الزال على قيد احلياة 

امسه التمسماين 
لديه ما يقول يف 
القضية ”

حاورته
* رشيدة
 إمرزيك

←
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عباس  اغتيال  حادث  يف  بالتحقيق  اخلامس  حممد  آنذاك  كلفه  مسؤوال   بصفته  الغزواي  حممد   *
املساعدي، وهذا التحقيق مل ينته ومل تكن له نتائج ملموسة إىل حد أآلن لكن البخاري اعتمد على 
ارشيف املخابرات املغربية الذي اعتمدته من خالل ارشيف املخابرات الفرنسية، وهنا البخاري يتهم  
إىل  يشري  األخرية  مذكراته  خالل  ومن  احرضان  واملحجويب  احرضان،  املحجويب  العبارة  بصريح 
أشخاص آخرين كسعيد أيت ايدر ومنري بن بوشعيب ، ملاذا مثال يتهرب البعض من قول احلقيقة رغم 

اهنم مايزالون على قيد احلياة؟
**  فيما يخص أحرضان، هناك شخص ال يزال عىل قيد الحياة وأتمنى ان 
تتواصلوا معه يف هذا الشأن، فعندما قبض عىل الحجاج يف تاونات وتبني انه 
من خطف عباس، فأين تم احتجازه يف مدينة القنيطرة ، ومن كان يزوره ، وان 
أعرف شخصا يمكن ان يخربكم عن من كان يزور الحجاج يف سجنه باستمرار 

والذين كانوا من الزعماء انذاك.
»الكريمات«  عىل  ذلك  مقابل  وحصل  املسعدي  عباس  بقتل  قام  حجاج  وملا 
واإلمتيازات ، وأصحاب عباس، مثيل، اليزالون يف دور الكراء، فما معنى هذا ، 

اليس حجاج مجرما؟ ألم يكن من الواجب محاكمته؟ 
قضية اغتيال عباس كانت كبرية وال تتعلق باملهدي بنربكة فقط فاملهدي كان 
واحدا فقط من ضمن الكثريين، فاملهدي كان يف حزب االستقالل وكان عضوا 
مؤثرا، أما قرار اغتيال عباس فقد اتخذ عىل مستوى عال بهدف سحق عباس 
إما بسجنه أو إخضاعه أو قتله، والذين رافقوا عباس لم يرصحوا انهم قتلوه 
بل أكدوا أنهم رافقوه إىل تاونات ومن بعد ذلك إىل تطوان لتفاوض معه حول 

التخيل عن جيش التحرير مقابل حياته.
* بعد مقتل عباس املسعدي اهنار جيش التحرير كما قلتم يف الريف ، هل جيش التحرير كان مرتبط 
ام أن قادة اخرين كانوا بعد ذلك  وفكريا وانتهى مبقتل عباس املسعدي  القائد تنظيميا  فعال هبذا 

قادوا جيش التحرير قبل أن يسلم السالح يف اطار اجليش النظامي أو القوات املسلحة امللكية؟
** ستنقلني إىل الحديث عن أمور سبق يل ان تطرقت اليها يف مجلة »ملفات 
من تاريخ املغرب«  لزكي مبارك، والتي تطرقت فيه إىل أن القيادة كانت تعاني 
من العجز وبمعنى أخر كانت تعاني من انعدام التنظيم االكاديمي والعسكري، 
ورغم ذلك كانت االمور تسري بشكل جيد ولكنها عشوائية وحتى الهجومات 
التي كنا نقوم بها كانت عشوائية، وأعطيك مثاال بأحدد الهجومات التي قمنا 
انا من ارشفت عليها مع تقريبا مائة جندي فرنيس وضعنا لهم كمني  بهاو 
يف احدى املواقع وقد نسقت مع بعض »املخزنية« الذين يشتغلون معهم لكي 
الجيش  أن  ولكن مع  لقتلهم جميعا،  الهجوم  لتنفيذ  للجيش  اإلشارة  يعطوا 
اربعة من  قتل  تم  بحيث  العملية  فقد فشلت  قائد وغري منضبط  بدون  كان 
تطبع جيش  كانت  التي  العشوائية  كله بسبب  تفرقوا وهذا  والباقي  جيشنا 

التحرير انذاك.
الفارين  املغاربة  الجنود  تستقبل  بدأت  التحرير  جيش  مراكز  أن  إىل  إضافة 
من الجيش الفرنيس، ومعروف أن أي جندي فار يجب ان يقام معه تحقيق 
لتعرف عليه أكثر وملعرفة اسباب هروبه ودوافع االلتحاق، وهذا لم نعمل به 
داخل جيش التحرير بل أنه استقبلهم وسلم لهم السالح عىل الفور والتحقوا 

بصفوف جيش التحرير. 
* ولكن رغم ذلك كان هلم دور كبري داخل جيش التحرير؟

** من طبيعة الحال كان لهم دور كبري ولكن يف النهاية ارضوا كثريا بجيش 
التحرير عىل سبيل املثال مركز »مزكتم« كان له دور مهم ومركز بوسكور هو 
السجن املركزي وكنا نرسل إليه الجنود والفرنسيني الذين يتم اعتقالهم، وهذا 
املركز عني فيه رشجان أرسلته املخابرات الفرنسية وقام بانقالب عىل رئيس 
املركز وكاد ان يقتله وكان يخطط النقالب عىل حسن املغرواي وانضمت إليه 

الجنود الهاربني من الفرنسيني والذين احتضنهم جيش التحرير.
* هل هذا يعين بأن جيش التحرير مت اختراقه ومت القضاء عليه قبل ان يغتال عباس املسعدي؟

** ال لم يتم القضاء عليه، بل وقعت فيه بعض القالقل و االختالالت كما يقع يف 
كل الثورات. كان ملساعدي يحاول رأب الصدع وتنقية وتنظيف جيش التحرير 
من بعض الخوانة، بحيث انه رصح يل بأنه يريد قتل  وتصفية مجموعة من 
االشخاص، ولكن هذه معركتنا. ففرنسا بغتتنا بإرجاع محمد الخامس، وقد 
كانت هذه دراسة عسكرية، بحيث فطنت فرنسا ان تمكن الشعب املغربي من 
السالح لن يضعه حتى يحقق النرص، وهنا راعت فرنسا مصالحها الشخصية 

يف املغرب والتي تيقنت انها لن تتحقق لها إال بإرجاع محمد الخامس. 
وعند رجوع محمد الخامس للمغرب، ونظرا ملا لصفة امللك من هبة ووزن  لدى 
التحرير  جيش  جعل  الذي  السبب  هو  كان  للمرشوعية،  وتجسيدها  املغاربة 
تنتهي صالحيته مادامت املرشوعية عادت للوطن برجوع السلطان محمد بن 

يوسف.

يف  الوطنية  الحركة  منذ  الشعب  خدمة  هدفنا  كان  التحرير  جيش  يف  فنحن 
رسالتنا  كانت  الريف،  يف  مؤسسيها  من  كنت  والتي  و1954   1953 سنوات 
دائما خدمة املواطنني، ولكن املشكلة التي كانت انذاك هي خوف الناس من 
خصوصا  الريفيني  منها  مروا  التي  للظروف  نظرا  باملقاومة  عالقة  ماله  كل 

حرب عبد الكريم ضد االسبان.  
* ما عالقة جيش التحرير اجلنوب جبيش التحرير بالريف؟

** جيش التحرير الجنوب ولد من رحم جيش التحرير الشمال.
* نسخة تطوان ام الناضور؟

ولكنه  أمي  رجل  وهو  حمو،  بن  الكولونيل  من  بمبادرة  جاء  اوال  جيد،   **
وطني قوي، كما القياد األمازيغ الذين يتصفون بالقوة، ويشء اخر يف العديد 
من القبائل تجد قائد مدني وقائد عسكري يف التنظيمات األوىل لجيش التحرير، 
واملدني  وصالبته،  لقوته  أمازيغي  دائما  يكون  الغالب  يف  العسكري  والقائد 

يكون من رشفاء القبيلة أول للباقته وحنكته السياسية.
التحرير بالجنوب فقد كان من تأسيس الكولونيل بن حمو  واعود اىل جيش 
وهو كان من الفاشلني بتطوان فال هو مع جيش التحرير الناظور وال نسخة 
تطوان ولكنه كان الجئا، وملا رأى بأن جيش التحرير بالناظور قد نجح ونفس 
اليشء بالنسبة لتطوان، قرر بمعية مجموعة من  الفاشلني بالريف بالنزول 
التحرير بمنطقة ايت باعمران وساعدته يف ذلك  اىل الجنوب وتأسيس جيش 
وضعية املنطقة كونها كانت مستقلة، وقد قام بتنفيذ هجوم  أليت باعمران 
ونحجت العملية اليشء الذي اعطاه الثقة لتوسيع نفوذه بالجنوب والصحراء 

وال ننكر ان مبادرته كانت جيدة.
* اعود بك اىل عالقتك بعباس املساعدي فقد قلت انه أثناء سفرك معه إىل مزكتم وبالضبط يومان 

قبل مقتله، دار بينكما حديث مطول نريد منك ان تطلعنا على تفاصيل هذا احلديث؟
** ذهبت إىل منطقة »مزكيتان« ألن جيش التحرير اجتمع هناك بدعوة من 
القيادة باملنطقة، برئاسة حسن املغراوي، وذلك بسبب ما وقع من شنآن كبري 
بني العسكر واملدنيني، وصل حد املواجهة بني الطرفني. وطلب عباس ملساعدي 
فوىض  وجدنا  وصولنا  عند  املشكل.  لحل  مزكيتان  إىل  صحبته  الذهاب  مني 
تجاوز  األطراف  كل  من  يطلب  عباس  وبدأ  الغفرية  الجموع  توسطنا  عارمة 

الخالفات ودعاهم إىل الصلح.
اللحظات تقدم أحد األشخاص نحو عباس، وبدأ يرضب بيده فوق  ويف هذه 
إحدى الطاوالت، وطلب من عباس أن يعيد له السالح، الذي كان قد أعاره إياه. 
وتبني فيما بعد أن  أعداء ملساعدي قد قرروا قتله يف ذاك اليوم وعملية القتل 
كانت سوف تتم عىل الطريق الرابطة بني تازة وفاس، يف إحدى »الكروازمات« 
وكنت قد كتبت رسالة بخط يدي إىل عبد الله الصنهاجي، أكدت فيها أن الذين 

حاولوا قتلوا عباس  كانوا قد قدموا 3 مليون مقابل قتل ملساعدي.
* هل تتذكر أمساء الذين كلفوا بقتله؟

** قام بذلك كومندو برئاسة أحد األشخاص وهو زموري األصل )سارجان( 
العملية كانت ستتم يف  أن هناك من يعرفه جيدا.  بالرغم من  أعرفه  كنت ال 
الطريق بني تازة ومزكيتان كما أسلفت من خالل االصطدام  بسيارة ملساعدي. 
ومن األسباب التي أفشلت املحاولة هي مهارة السائق. وكنا قد قررنا تناول 
قال  وقد  فشلت.  »الكروازمة«  يف  القتل  عملية  تازة.  عامل  عند  الغداء  وجبة 
يف  النظر  إعادة  من  بد  وال  خونة  هم  أشخاص  ثالثة  أن  حينها  ملساعدي  يل 
كيفية التعامل معهم. وقد طلب مني اإلعداد لحفل يجمع الكل بعدها تبادلنا 
املسدسات ألن كل واحد منا له وجهة معينة آنذاك لم أكن أتوفر عىل رصاص 
وعن  الثالثة  األشخاص  وعن  التمويل  وعن  الحفل  هذا  طبيعة  عن  وتحدثنا 

السفر إىل سوريا للتدريب عىل السالح.
صاكا  إىل  اتجهت  ذلك  بعد  الخياري،  العامل  مع  الغداء  وتناولنا  تازة  وصلنا 
القتناء لوازم الحفل وكان حينذاك يوم خميس ويف يوم السبت 27 يونيو 1959 

قتل عباس املساعدي .
* كيف مت ذلك؟

** القتلة اختطفوه من فاس واتجهوا به إىل عني عيشة، والسؤال الذي أفكر 
فيه اآلن هو ما عالقة املهدي بنربكة بذلك؟ الثورة املضادة لجيش التحرير يف 
املغرب بدأت بمجرد ما اختطفوا عباس من فاس وهذه الثورة موجودة عىل 
 .  »les chefs anciens de l’armé de libération  »رشيط يف اليوتوب بعنوان
وملا دفنا ملساعدي يف فاس عينت القيادة التي ستخلفه، وحينها بدأت العملية 
الجراحية الكبرية تنفذ يف حق كل املقاومني املقتدرين والرشفاء، وهذه العملية 
كانت لها أبعاد سياسية. فعباس كان ضحية، واعتقد أن القضية كانت من 

ورائها عدة أطراف مشاركة فيها، والتاريخ سيفضح كل ذلك.

الحركة  معتقيل  تكريم  تم 
حميد  األمازيغية:  الثقافية 
أوساي،   ومصطفى  أعضوش 
»العالم  جريدة  قبل  من 
الندوة  خالل  األمازيغي«، 
قائد  حول  نظمتها  التي 
»عباس  التحرير  جيش 
 25 يوم  وذلك  املساعدي« 
هيئة  بقاعة  املايض،  يونيو 
وخالل  بالرباط  املحامني 
املعقلني  دفاع  أكد  الندوة 
أن  عىل  بلخرض  منري  األستاذ 
حميد  األمازيغيني  املعتقلني 
أوساي  ومصطفى  أعضوش 
رأي  قضية  أجل  من  اعتقال 
ليس إال، وقال بأن األدلة كلها 
املعتقلني  براءة  عىل  تدل  كان 
التي  التهم  من  األمازيغيني 

وجهت لهما.
األمازيغيني  املناضلني  بعض  مواقف  أن  بلخرض  وأضاف 
بلخرض  وقال  املسوى،  دون  كانت  املعتقلني  بخصوص 
امللف  احتكار  يريدون  أناس  من  »صدرت  املواقف  هذه  أن 

األمازيغي، وهذا غري أخالقي«.
كل  عىل  أنه  أوساي  مصطفى  األمازيغي  املعتقل  أكد  فيما 
وأن  األمازيغية،  القضية  معتقيل  برباءة  يعرفوا  أن  املغاربة 
إخوانهم  من  اثنني  يطال  الذي  الظلم  ضد  جميعا  يقفوا 

وليس  الخطاف  تعرضنا  »نحن  أوساي  وقال  األبرياء، 
أن أخربهم هو  إىل  إخبار عائلته  يتم  لم  أنه  اعتقال«، حيث 

بنفسه بعد ثالثة أيام من التعذيب داخل املعتقل.
أجل كرامتنا  الوحيد هو نضالنا من  أوساي »ذنبنا  وأضاف 
الطريق  كتاب  أن  إىل  أوساي  وأشار  األمازيغية«،  وهويتنا 
ملف  عرفها  التي  الفربكة  خلفيات  كل  يوضح  تمازغا  إىل 

االعتقال.
التي  األسئلة  كل  أن  عىل  أعضوش  حميد  أكد  جانبه  ومن 
جنائية،  طبيعة  ذات  تكن  لم  التحقيق،  أثناء  إليهم  وجهت 

يضيف  لها«  كانت  »بل 
وخلفيات  أبعد  أعضوش 
سياسية، من قبيل املوقف 
ومصادر  امللكية،  من 
الثقافية  الحركة  مويل 
حول  وأسئلة  األمازيغية، 
الوطني  التنسيق  كيفية 

بني املواقع الجامعية«.
وأضاف أعضوش أن الدولة 
تحاكم،  أن  يجب  من  هي 
العدالة  لغياب  نظرا 
االعتقاالت  بدليل  بها 
أصبحت  التي  واالغتياالت 
الحركة  مناضيل  تطال 
تحرك  أن  دون  األمازيغية 
حمل  كما  ساكنا،  العدالة 
أعضوش الدولة مسؤولية 
طالته  التي  التهديدات 
طرف محسوبني عىل  بالقتل من  تهديده  يف  املتمثلة  مؤخرا 

فصيل طالبي بفاس.
ويف ختام اللقاء تم تكريم معتقيل الحركة األمازيغية حميد 
الراخا بتسليم  أعضوش ومصطفى أوساي، وقد قام رشيد 
أعضوش،  حميد  األمازيغية  القضية  ملعتقل  التكريم  درع 
فيما استلم املعتقل األمازيغي مصطفى أوساي درع تكريمه 

من اإلعالمي أحمد الحمداوي، 

»العامل األمازيغي« تكرم معتقلي احلركة الثقافية األمازيغية

هو  املساعدي  لعباس  احلقيقي  اإلسم  أن،   *
حممد بن عبد اهلل ابن الطيب بن احلبيب املساعدي

************* 
أن  قبل  بتازارين  مساعد  سيدي  أيت  هو  أصله  أن،    *

يستقر بالريف وبالضبط مدينة الناظور 
*************

احلبيب  بن  الطيب  بن  اهلل  عبد  بن  ُمحمد  أن،   *
لضمان  كثرية  حركية  أمساء  لنفسه  اختار  امْلساعدي،  
وآخر  ومصر  واإلسبانية  املغربية  املدن  بني  تنقالته 
األمساء اليت اختارها وأشتهر هبا هو "عّباس مساعدي". 

*************
لدى  كاتبا   1949 سنة  اشتغل  ملساعدي"  "عباس  أن 
والد أحرضان القائد مبوالي بوعزة، نظرا إلتقانه للغة 

العربية.
*************

يوما   22 تفوق  ملدة  اعتقل  ملساعدي«  »عباس  أن، 
القوات  طرف  من  أليما  عذابا  وعذب   1953 سنة 

االستعمارية الفرنسية.
*************

اغتيال  بعد  الريف  جببال  االلتحاق  قرر  عباس  أن،  
الشهيد الزرقطوين أحد ابرز قادة جيش التحرير بالدار 

البيضاء.
*************

يف  شرع  بالريف  التحاقه  بعد  ملساعدي«  »عباس  أن، 
أيت  قبائل  من  املمتدة  اجلبهة  خط  على  التنظيم  بناء 
بالناظور  مرورا  وراين  ،أيت  صغروشن  ،أيت  يزناسن 
من  عباس  اختذ  و  ومطالسة.  مرنيسة  املوت  ومثلث 

الناظور املقر املركزي لقيادة جيش التحرير.
*************

الريفية  الثورة  بزعيم  ملساعدي«  »عباس  لقاء  أن، 
يف   1956 ماي   16 اخلطايب  الكرمي  عبد  بن  حممد 
القاهرة عجلت بتقدمي أمري الريف استقالته من حزب 

االستقالل.
*************

أن، اإلبن الوحيد لعباس املساعدي هو خليل املساعدي
*************

طفل  يزال  ال  خليل  وابنه  اغتيل  املساعدي  عباس  أن، 
صغري جدا ال يتجاوز عمره آنذاك 7 أشهر من عمره.

*************
وفاء  إبنه  على  عباس  اسم  أطلق  املساعدي  خليل  أن، 

ألبيه الشهيد عباس املساعدي.
*************

املقاتلني  وخياطب  الريفية  اللغة  يتقن  كان  عباس  أن، 
بناحية  تزارين  مساعد  سيدي  أيت  من  وهو  بالريفية، 

ورززات.
*************

هو  و  حركيا  امسا  حتمل  كان  علوش  غيتة  زوجته  أن، 
"خدجية". 

*************
بن  للمهدي  صفعة  بتوجيهه  قام  املساعدي  عباس  أن، 
جيش  خطابه  يف  يربط  أن  أراد  أن  بعد  املأل،  أمام  بركة 

التحرير حبزب االستقالل.
*************

اجتماع  من  بركة  بن  املهدي  بطرد  قام  املساعدي  أن، 
"أن  معتربا  الفاسي،  عالل  أعني  أمام  مبدريد  انعقد 
جبيش  له  عالقة  وال  املسلحة  املقاومة  ضد  كان  املهدي 

التحرير".
*************

أن،  بعد التقاء عباس املساعدي بعبد الكرمي اخلطايب 
و  الفاسي،  لعالل  املساعدات  تسليم  املصريون  رفض 

قرروا التعامل مباشرة مع عباس املساعدي.
*************

أن، عالل الفاسي أخرب امللك الراحل حممد اخلامس بأن 
عباس املساعدي "مجهوري" و قال له باحلرف "رد بالك 

من عباس إنه مجهوري". 
*************

له  وصار  وشأنه  املساعدي  عباس  دور  تعاظم  عند  أن، 
يف  وبالضبط   بتصفيته  قاموا  املقاومة  داخل  كبري  شأن 

27 يونيو 1956.
*************

فاس،  يف  األوىل  املرة  يف  دفنه  مت  املساعدي  عباس  أن، 
و بعدها مت إعادة دفنه من طرف أعضاء جيش التحرير 

يف أجدير باكنول بالريف.
* منتصر إثري

هل تعلم 
...
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