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†Öê�ú ÃÖ´ÖÃµÖÖ†Öë ÃÖê ×‘Ö¸ü �ÖµÖÖ Æîü… †Ö„Ö ´Öã�µÖŸÖ: †ÖÖ„Ö �úß ÃÖ´ÖÃµÖÖ, 

„ÖÖÃÖÓ�µÖÖ �úß ÃÖ´ÖÃµÖÖ, ²Öȩ̂ üÖê„Ö�ÖÖ¸üß �úß ÃÖ´ÖÃµÖÖ, ÃÖã̧ ü�ÖÖ �úß ÃÖ´ÖÃµÖÖ, Ö „ÖÖÖê 

×�úŸÖÖß ÃÖ´ÖÃµÖÖ†Öë ÃÖê †Ö„Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ †Ö´Ö †Ö¤ü´Öß �ÖÏÃŸÖ Æîü… ‡ÃÖ×»Ö‹ 
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¸üÆüß Æïü… ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ �êú �Öê¡Ö ´Öë ÆüÖêÖê¾ÖÖ»Öê ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üÖë ÃÖê „ÖÖŸÖÓ¡Ö �ÖÖê�ú»ÖÖ ÆüÖê ¸üÆüÖ Æîü… ‡ÃÖ ŸÖ£µÖ �úÖê •¤Ëü‘ÖÖ×™üÍŸÖ �ú¸üŸÖê Æãü‹ ›üÖò. †ºþ�Öê¦üØÃÖÆü ¸üÖšüÖî¸ü Öê 

×»Ö•ÖÖ Æîü-" „ÖÖŸÖÓ¡Ö ´ÖêÓ “ÖãÖÖ¾Ö �úÖ ²Ö›ÍüÖ ´ÖÆüŸ¾Ö Æîü… ¯Ö ü̧ŸÖÓã “ÖãÖÖ¾Öß ¯ÖÏ×�ÎúµÖÖ †Ö„Ö ¤æüÛÂÖŸÖ ‹¾ÖÓ ÂÖ›üµÖÓÓ¡Ö ¯Öæ�ÖÔ ÆüÖê �Ö‡Ô Æîü… †Ö„Ö »ÖÖê�úÃÖ³ÖÖ ÃÖê »Öê•ú¸ü •ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖÖ 

ŸÖ�ú “ÖãÖÖ¾Ö „ÖÖ×ŸÖ¾ÖÖ¤ü ‹¾ÖÓ ¬Ö´ÖÔ¾ÖÖ¤ü �êú †Ö¬ÖÖ ü̧ ¯Ö¸ü »Ö›Íêü „ÖÖ ¸üÆêü Æïü… ¯ÖÏŸµÖÖ¿Öß †Öî¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ •úß ×´Ö»Öß-³Ö�ÖŸÖ ŸÖ£ÖÖ »ÖÖ×šüµÖÖë �êú „ÖÖȩ̂ ü ¯Ö¸ü ±ú„Öá ´ÖŸÖ¤üÖÖ 

‹¾ÖÓ '²Öæ£Ö �îú“ÖØ ü̧�Ö ' ×�ú‹ „ÖÖ ¸üÆê ÆîüÓ… “ÖãÖÖ¾Ö ÃÖê ¯ÖÆü»Öê ¾µÖÖ¯ÖÖ×¸üµÖÖë ‹¾ÖÓ ¯ÖæÑ„Öß¯Ö×ŸÖµÖÖë ÃÖê †Ó¤üºþÖß ÃÖÖÑšü-�ÖÖÑšü �ú¸ü�êú '¯ÖÖ™üá “ÖÓ¤üÖ' �êú ÖÖ´Ö ¯Ö ü̧ ´ÖÖê™üß ¸ü�ú´Ö 

¾ÖÃÖæ»Ö �úß „ÖÖŸÖß Æîü… ¯Ö× ü̧�ÖÖ´Ö Ã¾Öºþ¯Ö “ÖãÖÖ¾ÖÖê̄ Ö¸üÖÓŸÖ ÃÖ¸ü�úÖ ü̧ ‹¾ÖÓ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯Ö ü̧ ¯ÖæÑ„Öß¯Ö×ŸÖµÖÖë �úÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖ ÆüÖê „ÖÖŸÖÖ Æîü †Öêî¸ü ²ÖÖ„ÖÖ¸ü •ÆüßÓ �êú ‡¿ÖÖ¸ê ¯Ö¸ü 

ÖÖ“ÖÖê »Ö�ÖŸÖê Æïü… ´ÖÆÓü�ÖÖ‡Ô �úÖ �ÖÏÖ±ú ²ÖœÍü „ÖÖŸÖÖ Æîü †Öî̧ ü �Ö¸üß²Ö, ×Ö´Ö ‹¾ÖÓ ´Ö¬µÖ¾Ö�ÖÔ ²ÖœÍüŸÖß �úß´ÖŸÖÖë �úß “ÖŒ�úß ´Öë ×¯ÖÃÖŸÖê ¸üÆüŸÖê Æïü…"
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†Ö„Ö ÂÖ›üµÖÓÓ¡Ö ‹¾ÖÓ 

�ãú×™ü»Ö ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ �êú ¯Ö× ü̧�ÖÖ´Ö Ã¾Öºþ¯Ö ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ Öî×ŸÖ�úŸÖÖ ×¾Ö×ÆüÖ ÆüÖê �Ö‡Ô Æïü… Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ ¯ÖÏÖÛ¯ŸÖ ÃÖê ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ†Öë Öê ¤êü¿Ö �úß „ÖÖŸÖÖ ÃÖê —Öæšêü ¾ÖÖµÖ¤üÖë ŸÖ£ÖÖ 

¯ÖÏ»ÖÖê³ÖÖÖë Öê �Öã´Ö¸üÖÆü ²ÖÖÖµÖÖ Æîü… „ÖÖŸÖÖ ÖêŸÖÖ†ÖêêÓ �êú —Öæšêü ¾ÖÖµÖ¤üë ÃÖê šü�Ö ¸üÆüß Æïü… ‡ÃÖ ŸÖ£µÖ �úÖê •¤Ëü‘ÖÖ×™üŸÖ �ú¸üŸÖê Æãü‹ �ú´Ö»Öê¿¾Ö¸ü Öê '�úÖ»Öß †ÖÑ¬Öß' 

¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ �êú ×¾Ö¦ãǖ Ö “ÖêÆü¸êü �úÖê •„ÖÖ�Ö¸ü �ú¸üÖê �êú •§êü¿µÖ ÃÖê ³Öß ×»Ö�Öß �ÖµÖß £Öß… ³ÖÖ ü̧ŸÖßµÖ ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ ´Öë †¾Ö¸ü¾ÖÖ×¤üŸÖÖ ²ÖœÍüÖê, �Ö¸üß²Öß †Öî¸ü ³Öæ�Ö ×´Ö™üÍÖÖê �úß 

�ÖÖê�Ö»Öß ´Öã×Æü´Ö “Ö»ÖÖÖê †Öî̧ ü �ÖÖÃÖŸÖÖî̧ ü ¯Ö¸ü ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ¯ÖÖ¯ÖÖê �úÖ µÖÆüßÓ ¤üÖî¸ü ¸üÆüÖ Æîü… ¾ÖÖê™ü �êú ¾ÖŒŸÖ ×„ÖÃÖ ¯ÖÏ•úÖ ü̧ �êú ¾ÖÖ¤ê ×�úµÖê „ÖÖŸÖê Æïü †Öî̧ ü •ÃÖ�êú 

¯Ö× ü̧�ÖÖ´Ö ¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�ú ŸÖÖî̧  ü¯Ö¸ü ŒµÖÖ ÆüÖêŸÖê Æïü- "�úÖ»Öß †ÖÑ¬Öß' ´ÖêÓ µÖÆü ³Öß ‹�ú ¯ÖḮ Öã�Ö ´Öã§üÖ Æîü…"
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ÃÖÖ´ÖÖµÖ „ÖÖŸÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ÃÖê ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ†Öë �êú ÆüÖ£Ö ÃÖ¢ÖÖ 

ÃÖÖï̄ Ö ¤êüŸÖß Æîü, ¯Ö ü̧ŸÖãÓ ¾ÖÆü •Ö�úß ³ÖÖ¾ÖÖÖ†Öë �êú ÃÖÖ£Ö ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ‘ÖÖŸÖ �ú¸üŸÖÖ Æîü… „ÖÖŸÖÖ �êú ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ‹¾ÖÓ †×¬Ö�úÖ ü̧Öë �úÖ ŸÖ×Ö�ú ³Öß •Æëü ¬µÖÖÖ ÖÆüß Ó †ÖŸÖÖ… 

‡ÃÖ×»Ö‹ †Ö„Ö�ú»Ö ¤êü¿Ö �úß ÛÃ£Ö×ŸÖ ŸÖ£ÖÖ „ÖÖŸÖÓ¡Ö �úß ÆüÖ»ÖŸÖ ‡ŸÖÖß ¤æü×ÂÖŸÖ ÆüÖê �Ö‡Ô Æîü ×�ú ×„ÖÃÖ�êú ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¢ÖÖ †Öî̧ ü ¬ÖÖ Æïü, ¾ÖÆüßÓ ÃÖ¢ÖÖ ÆüÖ×ÃÖ»Ö �ú¸üŸÖÖ Æîü… 

ÃÖ¢ÖÖ �êú «üÖ¸üÖ ×�úµÖê „ÖÖÖê¾ÖÖ»Öê †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ ü̧ ŸÖ£ÖÖ ¿ÖÖêÂÖ�Ö �êú ×¾Öºþ¬¤ü †Ö¾ÖÖ„Ö •šüÖÖê¾ÖÖ»Öë �úß „Öã²ÖÖÖ �Öà“ÖÖê �úß ¯ÖÏ�ÖÖ»Öß ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ ´Öë ÆüÖêŸÖß Æîü… 



Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü “ÖãÖÖ¾Ö ¯ÖÏ�ÖÖ»Öß ‹¾ÖÓ ÖêŸÖÖ†Öë �êú ¾ÖÖµÖ¤ê (�ú´Ö»Öê¿¾Ö¸ü �êú ˆ¯ÖµÖÖÃÖÖë ü �êú †Ö¬ÖÖ¸ü¯Ö¸ü) 
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‡ÃÖ×»Ö‹ “ÖãÖÖ¾Ö �êú ÃÖ´ÖµÖ »ÖÖê�ÖÖë • êú ÃÖÖ´ÖÖê ÆüÖ£Ö „ÖÖê›Íü�ú¸ü ×¾ÖÖ´ÖÏŸÖÖ ÃÖê ¾ÖÖê™ü ´ÖÖÑ�ÖÖê¾ÖÖ»ÖÖ ÖêŸÖÖ “ÖãÖÖ¾Ö �êú ²ÖÖ¤ü �ÖãÓ›üÖë �úß ±úÖêî„Ö �Ö›Íüß �ú¸ü ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ �êú 

±îúÃÖ»Öê �ú¸üŸÖÖ Æîü… »ÖÖë�ÖÖê �úß ÃÖ´ÖÃµÖÖ‹Ñ Æü»Ö �ú¸üÖê �úß �úÃÖ´Ö �ÖÖ�ú¸ü ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ ´Öë ÃÖ×�ÎúµÖ ÆüÖêÖê¾ÖÖ»ÖÖ ÖêŸÖÖ »ÖÖê�ÖÖë �úß Æüß ÃÖ´ÖÃµÖÖ†Öë �úÖ �úÖ ü̧�Ö ²ÖÖ 

„ÖÖŸÖÖ Æîü… ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ ´Öë „ÖÖ×ŸÖ �êú ×ÆüÃÖÖ²Ö ÃÖê “ÖãÖÖ¾Ö �Öê¡Ö ŸÖ£ÖÖ “ÖãÖÖ¾Ö �êú ¯ÖîŸÖ ȩ̈ü ŸÖîµÖÖ¸ü ×�úµÖê „ÖÖŸÖê Æïü… ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ „ÖÖŸÖÖ ´Öë †¯ÖÖß ÃÖ´ÖÖ„ÖÃÖã¬ÖÖ¸ü�ú �úß ”û²Öß 

�úÖ †Ö³ÖÖÃÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸üÖê ´Öë ÃÖ±ú»Ö ÆüÖê „ÖÖŸÖÖ Æîü… ×¾Ö¸üÖê¬Öß ÖêŸÖÖ†Öë �êú ¤üÖêÂÖ¯Öæ�ÖÔ Öß×ŸÖµÖÖë �úÖ ¯Ö¤üÖÔ±úÖ¿Ö �ú¸ü †¯ÖÖß †»Ö�ÖŸÖÖ ×ÃÖ¬¤ü �ú¸üÖê �úÖ ¯ÖÏµÖÖÃÖ 

�ú¸üŸÖß Æãü‡Ô '�úÖ»Öß †ÖÑ¬Öß' •¯ÖµÖÖÃÖ �úß ÖÖ×µÖ�úÖ ´ÖÖ»ÖŸÖß �úÆüüŸÖß Æîü- "Æü´ÖêÓ ×¾Ö ü̧Öê¬Öß ÖêŸÖÖ†Öë �êú Æü£Ö�ú›Íëü ÖÆüßÓ †¯ÖÖÖÖê Æïü… “ÖãÖÖ¾Ö ‹�ú ¯Ö×¾Ö¡Ö �úÖµÖÔ�Îú´Ö 

Æîü… Æü´Ö „ÖÖŸÖÖ �êú ¯ÖÖÃÖ †¯ÖÖÖ †ÃÖ»Öß �úÖµÖÔ�Îú´Ö »Öê�ú¸ü „ÖÖ‹Ó�Öê †Öî̧ ü „ÖÖŸÖÖ �úß ÃÖ´Ö—Ö ¯Ö ü̧ Æüß ×Ö³ÖÔ¸ü �ú ȩ̈ü�Öê… ¯ÖïŸÖ¸êü²ÖÖ„Öß †Öî̧ ü •šüÖ-¯Ö™ü�ú �úÖ ÃÖ¾ÖÖ»Ö 

ÖÆüßÓ Æîü… Æü´Ö „ÖÖ×ŸÖµÖÖë �êú †Ö¬ÖÖ¸ ü¯Ö¸ü ³Öß “ÖãÖÖ¾Ö ÖÆüßÓ »Ö›êüÍ�Öë ŒµÖÖë×�ú Æü´ÖÖ ü̧ß Öß×ŸÖ ×�úÃÖß �ÖÖÃÖ „ÖÖ×ŸÖ �êú ×»Ö‹ ÖÆüßÓ ÆîüÓÓ, ¯Öæ¸üß „ÖÖŸÖÖ �êú ×»Ö‹ Æîü…"
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ÖêŸÖÖ�Ö�Ö †¯ÖÖê ¾ÖŒŸÖéŸ¾Ö �úÖî¿Ö»Ö ‹¾ÖÓ ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ�ú ¯ÖîŸÖ¸üÖë ÃÖê �úÖµÖÔ�úŸÖÖÔ†Öë †Öî̧ ü „ÖÖŸÖÖ �úß ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ �úÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ �ú¸üŸÖê Æïü… ÖêŸÖÖ†Öë �êú ¤üÛ´³Ö�ú ÂÖ›üµÖÓÓ¡ÖÖë, 

¯ÖîŸÖ¸êü²ÖÖ„Öß ‹¾ÖÓ Æü£ÖÓ�ú›üÖë �úÖ ¤üÃŸÖÖ¾Öê„Ö �ú´Ö»Öê¿¾Ö ü̧ «üÖ¸üÖ ×»Ö×�ÖŸÖ '�úÖ»Öß †ÖÑ¬Öß' •¯ÖµÖÖÃÖ Æîü… “ÖãÖÖ¾Öß ü̧Ö„ÖÖß×ŸÖ �êú �úÖ ü̧�Ö ÃÖÖ´Öæ×Æü�ú „Öß¾ÖÖ �úß ³ÖÖ¾ÖÖÖ 

�ÖÛ�›üŸÖ Æãü‡Ô Æïü… ¸üÖÂ™Òü¯ÖÏế Ö ‹¾ÖÓ ‹�úŸÖÖ �úß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ´Öë ¤ü¸üÖ¸ëü •Ÿ¯ÖÖ Æãü‡Ô Æïü… ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ�ú ¯ÖÖÙ™üµÖÖë �êú ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö Ã¾Öºþ¯Ö »ÖÖê�ÖÖë �úÖ „ÖÖ×ŸÖ-ÃÖ´¯ÖÏ¤üÖµÖÖë ´Öë 

²ÖÑ™ü¾ÖÖ¸üÖ ÆüÖê �ÖµÖÖ Æîü… “ÖãÖÖ¾Öß ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ �êú ±ú»ÖÃ¾Öºþ¯Ö Æüß �ú™ãüŸÖÖ, ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ †Öî̧ ü ×²Ö�Ö¸üÖ¾Ö •Ÿ¯ÖÖ ÆüÖê �ÖµÖÖ Æîü… †ÖŸ´Ö�ëú×¦üŸÖ ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ �êú �úÖ ü̧�Ö 

†´ÖÖÖ¾ÖßµÖŸÖÖ �úß ÛÃ£Ö×ŸÖ •�ÖÏ ºþ¯Ö »Öê ¸üÆüß Æïü… ×¾Ö¯Ö�Öß ¤ü»ÖÖë �êú •´´Öß¤ü¾ÖÖ¸üÖë ŸÖ£ÖÖ �úÖµÖÔ�úŸÖÖÔ†Öë �úß “ÖãÖÖ¾Öß Öß×ŸÖ �úÖê ¤êü�Ö�ú¸ü '�úÖ»Öß †ÖÑ¬Öß' •¯ÖµÖÖÃÖ 

�úß ÖÖ×µÖ�úÖ ´ÖÖ»ÖŸÖß †¯ÖÖê ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ�ú ¯ÖîŸÖ¸üÖë �úÖê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ �ú¸üŸÖß Æãü‡Ô �úÆüŸÖß Æîü- "Æü´Ö „ÖÖ×ŸÖ¾ÖÖ¤ü �êú ÃÖÆüÖ ȩ̂ü “ÖãÖÖ¾Ö ÖÆüßÓ »Ö›ëü�Öê µÖÆü ²ÖÖŸÖ ÃÖÖ±ú Æïü… ¯Ö ü̧ 

ÃÖ““ÖÖ‡Ô �úÖê ³Öß ¤êü×�Ö‹… “ÖãÖÖ¾Ö ´Öî¤üÖÖ ´Öë ‡¢Ö±úÖ�ú ÃÖê ²Ö×ÖµÖÖë �úÖ �úÖê‡Ô †¯ÖÖÖ �ïú›üß›êü™ü ÖÆüßÓ ÆÓîü… »ÖÖ»ÖÖ ¤üßÖÖÖÖ£Ö �êú �Ö›Íêü ÆüÖêŸÖê Æüß ÃÖÖ ȩ̂ü ²Ö×ÖµÖê •Ö�êú 

‡¤Ôü-×�Ö¤Ôü „Ö´ÖÖ ÆüÖê „ÖÖ‹Ó�Öê... µÖÆü ¿ÖÙŸÖµÖÖ ÆüÖê�ÖÖ ŒµÖÖë×�ú »ÖÖê�ÖÖë �êú ´ÖÖ ´Öë †¯ÖÖß „ÖÖ×ŸÖ �êú ×»Ö‹ »Ö�ÖÖ¾Ö ÆüÖêÖÖ »ÖÖ×„ÖÌ´Öß Æîü… »ÖÖ»ÖÖ ¤üßÖÖÖÖ£Ö �êú �Ö›Íêü ÆüÖêŸÖê 

Æüß ÃÖ²Ö ²Ö×ÖµÖê ‹�ú„Öæ™ü ÆüÖê „ÖÖ‹Ó�Öê †Öî¸ü ÃÖ´Ö£ÖÔÖ �ú ȩ̈ü�Öê…"
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 �ÖãºþÃÖ¸üÖ „Ößü «üÖ¸üÖ ´ÖÖ»ÖŸÖß �êú “ÖãÖÖ¾Öß Öß×ŸÖ ¯Ö¸ü ÃÖ¤êüÆü ¾µÖŒŸÖ �ú¸üÖê ¯Ö ü̧ ¾ÖÆü †¯ÖÖß “ÖãÖÖ¾Öß 

Öß×ŸÖ �úß ¸ü�ÖÖß×ŸÖ �úÖê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ �ú¸üŸÖß Æîü- "„Ö²Ö ÃÖÖ ȩ̂ü ²Ö×ÖµÖê »ÖÖ»ÖÖ ¤üßÖÖÖÖ£Ö �êú —Ö�›êü �êú Öß“Öê „Ö´ÖÖ ÆüÖê „ÖÖ‹Ó�Öê, •ÃÖ ¾ÖŒŸÖ »ÖÖ»ÖÖ ¤üßÖÖÖÖ£Ö “ÖãÖÖ¾Ö ´Öê ȩ̂ü 

±êú¾Ö ü̧ ´Öë ×¾Ö›ÒüÖ �ú ȩ̈ü�Öê… ÃÖ´Ö—Öê †Ö¯Ö… ŸÖ²Ö ‹�ú ³Öß ²Ö×ÖµÖÖ �úÆüß ™æü™ü�ú¸ü ÖÆüßÓ „ÖÖ ÃÖ�úŸÖÖ...…"
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 ´ÖÖ»ÖŸÖß ³Öß “ÖÖ»ÖÖ�ú ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ†Öë �úß ŸÖ¸üÆü „ÖÖ×ŸÖ ³Öê¤ü Ö 

�ú¸üÖê �úÖ ²ÖÖÖ¾Ö �ú¸üŸÖß Æîü… ¾ÖÆü †¯ÖÖê »ÖÖê�ÖÖë �úÖê ÃÖ´Ö—ÖÖŸÖß Æîü ×�ú, „ÖÖŸÖÖ �êú ²Öß“Ö �úÖ´Ö �ú¸üÖê¾ÖÖ»Öê �úß �úÖê‡Ô „ÖÖ×ŸÖ ÖÆüßÓ ÆüÖêŸÖß Æïü… ŸÖÖ×�ú „ÖÖŸÖÖ 

„ÖÖ×ŸÖ¾ÖÖ¤üß ÆüÖêÖê �úÖ †Ö ü̧Öê̄ Ö Ö �ú¸ü ÃÖ�ëú… ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ �úß ÃÖ±ú»ÖŸÖÖ ³Öß µÖÆüßÓ Æîü ×�ú †Ö¯Ö�úÖ ¯ÖÆü»Öæ ‡Ố ÖÖÖ¤üÖ ü̧ß ÃÖê ³Ö¸üÖ †Öî̧ ü ÃÖÆüß ´ÖÖÖÖ „ÖÖ‹… ŸÖÖ�úß 

³ÖÖê»Öß-³ÖÖ»Öß „ÖÖŸÖÖ •ÃÖ ¯Ö ü̧ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ �ú¸ü ÃÖ�ëú… Æü¸ü ÖêŸÖÖ †¯ÖÖê ¯ÖîŸÖ¸ëü²ÖÖ„Öß ÃÖê »ÖÖê�ÖÖë �úÖê •»»Öæ ²ÖÖÖ�ú¸ü †¯ÖÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ „ÖÖŸÖÖ ´Öë ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸üÖê ´Öë 

�úÖ´ÖµÖÖ²Ö ÆüÖê „ÖÖŸÖÖ Æîü… ‡ÃÖß×»Ö‹ ¾ÖŸÖỐ ÖÖÖ “ÖãÖÖ¾Öß ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ »Ö�µÖ³ÖÏÂ™ü ‹¾ÖÓ ×¤ü¿ÖÖÆüßÖ ÆüÖêŸÖß Æãü‡Ô ×¤ü�ÖÖ‡Ô ¤êüŸÖß Æîü… »ÖÖê�úŸÖÓ¡ÖßµÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯ÖÏ�ÖÖ»Öß ´Öë „ÖÖŸÖÖ 

�êú †×¬Ö�úÖ ü̧Öë �úÖ ÃÖ²ÖÃÖê †×¬Ö�ú ¤ãüºþ¯ÖµÖÖê�Ö “ÖãÖÖ¾Ö �êú †¾ÖÃÖ¸ü ¯Ö ü̧ Æüß ÆüÖêŸÖÖ Æîü… ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ ü̧ß ¯Ö�Ö “ÖãÖÖ¾Ö „ÖßŸÖÖê �êú ×»Ö‹ ×¾Ö×³ÖÖ Æü£Ö�úÓ›ëüÓ †¯ÖÖÖŸÖÖ Æîü… 

¾ÖÆü †¯ÖÖê �ÖÖê�Ö»Öê ÖÖ ü̧Öë ÃÖê „ÖÖŸÖÖ �úÖê ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ �ú¸üŸÖÖ Æîü ŸÖ£ÖÖ †¯ÖÖß ¿ÖÛŒŸÖ �êú ²Ö»Ö ¯Ö¸ü »ÖÖê�ÖÖë �êú ´ÖŸÖ ÆüÃŸÖ�ÖŸÖ �ú¸üŸÖÖ Æîü… „ÖÖŸÖÖ ÖêŸÖÖ†Öë �êú —Öæšêü 

¾ÖÖµÖ¤ê ÃÖãÖ�ú¸ü �Öã´Ö¸üÖÆü ÆüÖêŸÖß Æîü… ¾ÖÆü Æü´Öê¿ÖÖ „ÖÖŸÖÖ �úÖê „ÖÖ×ŸÖ-¯ÖÖÑ×ŸÖ ×Æü¤æü-´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ, ×ÃÖ•Ö-‡ÔÃÖÖ‡Ô �êú ÖÖ´Ö ¯Ö¸ü ×¾Ö³ÖÖ×„ÖŸÖ �ú¸ü †¯ÖÖß Ã¾ÖÖ£ÖÔ ×ÃÖÛ¬¤ü �úÖ 

¯ÖÏµÖÖÃÖ �ú¸üŸÖÖ Æîü… †Ö„Ö ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ†Öë �êú ÃÖÖ´ÖÖê ¤êü¿Ö×ÆüŸÖ, ‹¾ÖÓ ´ÖÖÖ¾Ö×ÆüŸÖ �úÖ �úÖê‡Ô ´Öæ»µÖ ÖÆüßÓ Æîü… ÃÖ¢ÖÖ ÆüÖ×ÃÖ»Ö ÆüÖê „ÖÖÖê ¯Ö¸ü ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ †¯ÖÖê †Ö¿¾ÖÖÃÖÖÖë 

�úÖê ³Öæ»Ö „ÖÖŸÖÖ Æîü… ÖêŸÖÖ†Öë �êú «üÖ¸üÖ ×¾Ö ü̧Öê¬Öß ¤ü»Ö �êú ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ†Öë �êú ¯ÖÏ×ŸÖ „ÖÖŸÖÖ �úÖê ³Ö›Íü�úÖÖê �úß “ÖãÖÖ¾Öß Öß×ŸÖ Æîü… ¯Ö ü̧ŸÖÓã ×¾Ö ü̧Öê¬Öß ¤ü»ÖÖë �êú ¯ÖîŸÖ¸üÖë �êú 

†Öãºþ¯Ö •Ö�êú †Ö¸üÖê¯ÖÖë �úÖ �ÖÓ›üÖ ³Öß †¯ÖÖê ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ�ú Æü£Ö�Óú›ÍüÖêÓ ÃÖê �ú¸üŸÖÖ ÆÑÓãü… „ÖÖŸÖÖ �êú ´ÖÖ �úÖê „ÖßŸÖÖê ´Öë ÃÖ±ú»Ö ÆüÖê „ÖÖŸÖÖ Æîü… ‡ÃÖß ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ�ú 

¤üÖÑ¾Ö-¯Öê“Ö �êú †ÖãÃÖÖ¸ü '�úÖ»Öß †ÖÑ¬Öß' •¯ÖµÖÖÃÖ �úÖ ¯ÖÖ¡Ö �ÖãºþÃÖ¸üÖ„Öß ¸üÖ¿ÖÖ ‡�ú÷üÖ �ú¸üÖê �êú �úÖ ü̧�Ö ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¤ü»Ö �êú •´´Öß¤ü¾ÖÖ¸ü “Ö¦üÃÖêÖ Öê ³Öê„Öê ´ÖÖê“ÖÖÔ 

�úÖê ¿ÖÖŸÖ �ú¸üŸÖê Æãü‹ ³ÖÖÂÖ�Ö ¤êüŸÖÖ Æîü- "³ÖÖ‡µÖÖë ! ³Öæ�Ö †Öî̧ ü �Ö¸üß²Öß ... µÖÆü ‹�ú ×¤üÖ �úÖ ÃÖ¾ÖÖ»Ö ÖÆüßÓ Æî… Æü´Öë µÖê ÃÖ¾ÖÖ»Ö Æü´Öê¿ÖÖ �êú ×»Ö‹ ÃÖã»Ö—ÖÖÖÖ Æîü... 

†Öî̧ ü µÖÆüßÓ ¾Ö„ÖÆü Æîü ×�ú Æü´ÖÖ ü̧ß ¯ÖÖ™üá †Öî̧ ü Æü´ÖÖ¸üß ¯ÖÖ™üá  •´´Öß¤ü¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ»ÖŸÖß „Öß ‡ÃÖ “ÖãÖÖ¾Ö �êú ´Öî¤üÖÖ ´Öë •ŸÖ¸üß Æîü ŸÖÖ×�ú ³Öæ�Ö †Öî¸ü �Ö¸üß²Öß �úÖê Æü´Öê¿ÖÖ-

Æü´Öê¿ÖÖ �êú ×»Ö‹ ÖêÃŸÖÖÖ²Öæ¤ü ×�úµÖÖ „ÖÖ ÃÖ�êú... ‡ÃÖ×»Ö‹ ³ÖÖ‡µÖÖë, †Ö¯Ö ‡Ö ™ü™ü¯ÖæÓ×„ÖµÖê †Öî̧ ü ´ÖÖî�êú �úÖ ±úÖµÖ¤üÖ •šü ÍÖ�ú¸ü †Ö¯Ö�úÖê ‡ÃŸÖế ÖÖ»Ö �ú¸ü »ÖêÖê¾ÖÖ»Öê 

‡Ö ¤ü�ÖÖ²ÖÖ„Ö ”ãû™ü³Ö‡µÖÖë �êú ²ÖÆü�úÖ¾Öê ´Öë †Ö‡‹ †Öî̧ ü “ÖãÖÖ¾ÖÖë �êú ‡ÃÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö �úÖµÖÔ�Îú´Ö �úÖê ¯Öæ̧ üÖ ÆüÖêÖê ¤üß×„Ö‹…"
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 ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ�ú �ãú×™ü»Ö ÂÖ›üµÖÓ¡ÖÖë �êú �úÖ ü̧�Ö 

„ÖÖ„Öß¾ÖÖ ´Öë ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ×Ö´ÖÖÔ�Ö ×�úµÖÖ Æîü… ‹�ú ¤ü»Ö-¤æüÃÖ ȩ̂ü ¤ü»Ö �æú™üÖß×ŸÖ, †Öî×ŸÖ�úŸÖÖ, ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü, ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ‘ÖÖŸÖ †Ö×¤ü ¾Öé×¢ÖµÖÖë �úÖ ¯Ö¤üÖÔ±úÖ¿Ö „ÖÖŸÖÖ ´Öë 

ÃÖ³ÖḮ Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸üŸÖê Æïü… ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ´Öë ‹�ú-¤æüÃÖ ȩ̂ü ¯Ö¸ü †Ö¸üÖê̄ Ö �ú¸üÖê¾ÖÖ»Öê ¤ü»Ö Ã¾ÖÖ£Öá ‹¾ÖÓ ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸üß ¾Öé×¢Ö �êú Æüß Æîü… ¯Ö ü̧ŸÖãÓ „ÖÖŸÖÖ �êú ²Öß“Ö Ã¾ÖµÖÓ �úÖê ²Öê¤üÖ•Ö 

¯Öê¿Ö �ú¸üÖê �úß Öß×ŸÖ, „ÖÖŸÖÖ ´Öë ³Öæ»Ö ³Öæ»ÖîµµÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸üŸÖß Æîü… „ÖÖŸÖÖ •Ö�êú ¤üÖÑ¾Ö-¯Öê“Ö ŸÖ£ÖÖ ³Öæ»Ö³Öæ»ÖîµµÖÖ ÃÖê ³ÖḮ Ö ´Öë ¯Ö›ÍüŸÖß Æîü… ‡Ö ¬ÖÖê�Öê²ÖÖ„Ö, 

¤Óü�ÖÖ²ÖÖ„Ö, �Îæú¸ü, ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ‘ÖÖŸÖ�úß ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ†Öë �úß „ÖÖ»ÖÃÖÖ„Öß ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖãÂµÖ �úß ÃÖ´Ö—Ö •úß ²ÖÖÆü¸ü �úß ÆüÖêŸÖß Æîü… ÃÖ´ÖÖ„Ö ´Öë „ÖÖŸÖÖ �êú ÃÖê¾Ö�ú ÆüÖêÖê �úÖ 

†Ö³ÖÖÃÖ ¯Öî¤üÖ�ú¸ü •Æëü šü�ÖÖê �úÖ �úÖ´Ö ü̧Ö„ÖÖêŸÖÖ “ÖŸÖã̧ Öü‡Ô ÃÖê �ú¸üŸÖÖ Æîü… 

ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏÖÛ¯ŸÖ �êú ²ÖÖ¤ü ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ †¯ÖÖê ÃÖ´ÖÖ„Ö �úß ÃÖê¾ÖÖ �ú¸üÖê �êú ¾ÖÖµÖ¤ëü �úÖê ³Öæ»Ö�ú¸ü ¿ÖÖêÂÖ�Ö •ú¸üÖê ´Öë †¯ÖÖß ¿ÖÛŒŸÖ „Öã™üÖŸÖÖ Æîü… ¾ÖÆü ÃÖ¢ÖÖ, 

¯Ö¤ü †Öî̧ ü ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ �úÖê ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ŸÖ£ÖÖ �ÖãÓ›üÖ�Ö¤üá �úÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ´ÖÖÖŸÖÖ Æîü… †¯ÖÖê ÃÖ¢ÖÖ �ëú¦ü �úÖê “Ö ü̧Ö�ÖÖÆü ´ÖÖÖŸÖÖ Æîü… •ÃÖ “Ö ü̧Ö�ÖÖÆü �úÖê ¸üÖï¬ÖŸÖÖ ¾ÖÆü †¯ÖÖÖ 

¬Ö´ÖÔ-�ú´ÖÔ ´ÖÖÖŸÖÖ Æîü… Ã¾ÖµÖÓ �úÖê „ÖÖŸÖÖ �êú ÃÖê¾Ö�ú �úÆüÖê¾ÖÖ»Öê ÖêŸÖÖ ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ ü̧ �ú¸ü „ÖÖŸÖÖ �úÖ �ÖæÖ “ÖãÃÖÖê »Ö�ÖŸÖê Æïü… ‡ÃÖ×»Ö‹ ¾ÖŸÖ Ố ÖÖÖ ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ†Öë �êú 

ÃÖ´²Ö¬Ö ´Öë '¸ü�Ö�ú Æüß ³Ö�Ö�ú' ²ÖÖÖê �úß �úÆüÖ¾ÖŸÖ “Ö× ü̧ŸÖÖ£ÖÔ ÆüÖêŸÖß Æïü… »ÖÖê�ÖÖë �úß ³ÖÖ¾ÖÖÖ†Öë •úÖ »ÖÖ³Ö •šüÍÖÖê �úß �úÖê‡Ô �úÃÖ¸ü ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ†Öë �êú «üÖ ü̧Ö ”ûÖê›Íüß 

„ÖÖŸÖß Æîü… ÃÖÖ´ÖÖµÖ „ÖÖŸÖÖ �úß ³ÖÖ¾ÖÖÖ†Öë ‹¾ÖÓ ´ÖÖÖ×ÃÖ�úŸÖÖ �úÖ »ÖÖ³Ö •šüÍÖÖê ÆêüŸÖã '�úÖ»Öß †ÖÑ¬Öß' •¯ÖµÖÖÃÖ �úÖ ¯ÖÖ¡Ö »Ö»»Öã»ÖÖ»Ö †¯ÖÖê �úÖµÖÔ�úŸÖÖÔ†Öë �úÖê 

¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ �êú ¤üÖÑ¾Ö-¯Öê“ÖÖêÓ �êú ¯ÖÖšü ¯ÖœÍüÖŸÖÖ Æîü- "ŸÖÖê ‹�ú ¸üÖ´ÖÖµÖ�Öß ¯ÖÛ�›üŸÖ„Öß �úÖê ¯Ö�ú×›Íü‹… �ÖÖÑ¾Ö �êú ×�úÃÖß †ÃÖ¸ü¤üÖ ü̧ †Ö¤ü´Öß �êú ‘Ö¸ü ¸üÖ´ÖÖµÖ�Ö �úÖ ¯ÖÖšü 

¸ü�Ö¾ÖÖ‡‹ †Öî¸ü •ÃÖß ²ÖÆüÖÖê †¯ÖÖÖ �úÖ´Ö �úß×„Ö‹… ¿ÖÆü¸ü �êú ×»Ö‹ ‹�ú-‹�ú ´ÖÖêÆü»»Öê ´Öë ‹�ú-‹�ú ×¤üÖ ÖÖî™Óü�úß †Öî̧ ü �ú¾¾ÖÖ»Öß �úÖ ¯ÖÏÖê�ÖÏÖ´Ö †Ö�ÖÔÖÖ‡„Ö 

�úß×„Ö‹ ‹êÃÖê “ÖãÖÖ¾Ö ÖÆüßÓ »Ö›Íêü „ÖÖŸÖê, „ÖîÃÖê †Ö¯Ö »Ö›Íü ¸üÆêü Æïü…"
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 ÃÖ¢ÖÖ �úß Ö¿ÖÖ ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ†Öë �úÖê ´Ö¤üÆüÖê¿Ö ²ÖÖÖ ¤êüŸÖß Æîü… ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ �êú ×²ÖÖÖ ¾ÖÆü †¯ÖÖÖ 

„Öß¾ÖÖ ¾µÖŸÖßŸÖ ÖÆüßÓ �ú¸ü ÃÖ�úŸÖê… Æü̧ ü ÃÖ´ÖµÖ †¯ÖÖß ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ�ú ¯ÖïŸÖ¸êü²ÖÖ„Öß ŸÖ£ÖÖ ÖµÖê ¤üÖÑ¾Ö-¯Öê“Ö �úß Öß×ŸÖµÖÖÑ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ �ú¸ü †¯ÖÖß �ãú™üÖß×ŸÖ ÃÖê 



Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü “ÖãÖÖ¾Ö ¯ÖÏ�ÖÖ»Öß ‹¾ÖÓ ÖêŸÖÖ†Öë �êú ¾ÖÖµÖ¤ê (�ú´Ö»Öê¿¾Ö¸ü �êú ˆ¯ÖµÖÖÃÖÖë ü �êú †Ö¬ÖÖ¸ü¯Ö¸ü) 
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´ÖÖ�ÖÔ�Îú´Ö�Ö �ú¸üŸÖê Æïü… ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ �úß ÃÖ±ú»ÖŸÖÖ �úß Ö¿ÖÖ ´Öë ¾ÖÆü ¤üÖêî›ÍüŸÖÖ ¸üÆüŸÖÖ Æîü… ‡ÃÖ ¤üÖî›Íü ´Öë ¾ÖÆü ³Öæ»Ö „ÖÖŸÖÖ Æîü ×�ú, •ÃÖÖê ¤üÖî›ÍüÖÖ ŒµÖÖë †Öî̧ ü �úÆüÖÑ ÃÖê 

¿Öãºþ ×�úµÖÖ… ‡ÃÖß ¤üÖî›Íü ´Öë „ÖÖ�ú»µÖÖ�Ö �úß ³ÖÖ¾ÖÖÖ �úÖê ¾ÖÆü ³Öæ»Ö „ÖÖŸÖÖ Æîü… ‡ÃÖß×»Ö‹ �úÆüŸÖÖ ¯Ö›ÍüŸÖÖ Æîü ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ†Öë �êú ×»Ö‹ Ã¾ÖÖ£ÖÔ×ÃÖÛ¬¤ü �úÖ 

ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÖÖ¡Ö Æîü- "¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ ´Öë „ÖÖê ÃÖ²ÖÃÖê ²Ö›ÍüÖ ”û»Ö Æî ¾ÖÆü µÖÆüß Æîü ×�ú ¤üÖî›ÍüÖê¾ÖÖ»ÖÖ Æü´Öê¿ÖÖ �úÆüŸÖÖ Æîü-  Æü´Ö ŸÖã´ÆüÖ ȩ̂ü ×»Ö‹ ¤üÖî›Íü ¸üÆêü Æïü… „Ö²Ö ×�ú ÃÖÆüß µÖÆü 

ÆüÖêŸÖÖ Æîü ×�ú �Öã¤ü ¾ÖÆü †¯ÖÖê ×»Ö‹ ³Öß ¤üÖî›ü ÖÆüßÓ ¸üÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ ... �ãú”û ‡ÃÖß ŸÖ¸üÆü �úß ¤üÖî›Íü ´ÖÖ»ÖŸÖß„Öß �úß ¸üÆüß Æîü… †Öî̧ ü ‡ÃÖ ¤üÖî›Íü �úÖ Öã�úÃÖÖÖ ³Öã�ÖŸÖÖÖ Æîü 

¾ÖÆü ¤üÖî̧ ü „ÖÖê  ÃÖ±ú»ÖŸÖÖ �úß ‡ÃÖ ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ �úß “Ö¯Öê™ü ´Öë †Ö „ÖÖŸÖÖ Æîü…"
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 ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ †¯ÖÖê Ã¾ÖÖ£ÖÔ×ÃÖÛ¬¤ü �êú ×»Ö‹ ÃÖ´ÖÖ„Ö ´Öë †»Ö�ÖÖ¾Ö �úß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔ•Ö 

�ú¸üŸÖÖ Æîü… ¾ÖÆü �ú³Öß ¬Ö´ÖÔ, �ú³Öß ÃÖ´¯ÖÏ¤üÖµÖ, �ú³Öß ³ÖÖÂÖÖ, �ú³Öß �Öê¡Ö ŸÖÖê �ú³Öß ¾Ö�ÖÔ ŸÖ£ÖÖ ¾Ö�ÖÔ ´Öë »ÖÖê�ÖÖë �úß ×¾Ö³ÖÖ×„ÖŸÖ �ú¸üŸÖÖ Æîü… ‡ÃÖ�êú ¯Ö× ü̧�ÖÖ´Ö Ã¾Öºþ¯Ö 

�ÖÏÖ´Öß�Ö „ÖÖ„Öß¾ÖÖ �úß ÃÖÖ´Öæ×Æü�ú ŸÖ£ÖÖ ‹�úŸÖÖ �úß ³ÖÖ¾ÖÖÖ �ÖÛ�›üŸÖ ÆüÖê ¸üÆüß Æîü… ¯Ö ü̧ŸÖÓã ¬Öß ȩ̂ü-¬Öß ȩ̂ü ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ�ú “ÖÖ»Ö-“Ö»ÖÖÖë ÃÖê �ÖÏÖ´Ö „Öß¾ÖÖ �êú »ÖÖê�Ö 

¯Ö× ü̧×“ÖŸÖ ÆüÖê ¸üÆê ÆîÓü… �ÖÏÖ´Öß�Ö „Öß¾ÖÖ �úß ²Ö¤ü»Öß Öß×ŸÖ �úÖê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ �ú¸üŸÖê Æãü‹ ´ÖÖ»ÖŸÖß �êú ‹�ú �úÖµÖÔ�úŸÖÖÔ �úÆüŸÖê Æïü- "†²Ö �ÖÖÑ¾ÖÖë ´Öë ÆüÖ»Ö ²ÖÆãüŸÖ ²Ö¤ü»Ö •ÖµÖÖ 

Æîü… ”ûÖê™üß-”ûÖê™üß ¯ÖÖÙ™üµÖÖë †Öî̧ ü �Öî ü̧ ×„Ö´´Öê¤üÖ¸ü ÖêŸÖÖ†Öë Öê ´ÖÖÆüÖî»Ö ×²Ö�ÖÖ›Íü ×¤üµÖÖ Æîü… ‡ÆüßÓ »ÖÖê�ÖÖë �úß ¾Ö„ÖÆü ÃÖê †²Ö •ÖÖÑ¾Ö¾ÖÖ»Öê ×•úÃÖß ¯Ö ü̧ µÖ•úßÖ ÖÆüßÓ 

�ú¸üŸÖê…"
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 ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ †¯ÖÖê̄ Ö�Ö �úÖ †Ö³ÖÖÃÖ »ÖÖê�ÖÖë ´Öë ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü •Ö�êú Çü¤üµÖ ´Öë Ã£ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ �ú¸üŸÖÖ Æîü… »ÖÖê�Ö ³Öß ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ†Öë �úÖê †¯ÖÖÖ ´ÖÖÖŸÖê Æïü… 

'�úÖ»Öß †ÖÑ¬Öß' •¯ÖµÖÖÃÖ �úß ÖÖ×µÖ�úÖ ´ÖÖ»ÖŸÖß ³Öß †¯ÖÖê ³ÖÖÂÖ�ÖÖë ÃÖê »ÖÖê�ÖÖë ´Öë †ÖŸ´ÖßµÖ³ÖÖ¾Ö „ÖÖ�ÖéŸÖ �ú¸üŸÖß Æîü- "Æü´Ö †Ö¯Ö�êú Æïü… †Öî̧ ü †Ö¯Ö ÃÖ²Ö Æü´ÖÖ¸êü…  

´Öï †Ö¯Ö�úÖê ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖŸÖß ÆÑüæ ×�ú †Ö¯Ö�úß ¯Ö¸êü¿ÖÖ×ÖµÖÖÑ Æü´Ö �ÖŸ´Ö �ú ȩ̈ü�Öê... »Öê×�úÖ µÖÆü ŸÖ³Öß ÆüÖê ÃÖ�úŸÖÖ Æîü „Ö²Ö †Ö¯Ö ‡ÃÖß ŸÖ¸üÆü Æü´Öê¿ÖÖ Æü´ÖÖ¸üÖ ÃÖÖ£Ö ¤ëü 

„ÖîÃÖê †Ö„Ö ×¤üµÖÖ Æîü…"
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 ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ •¤Ëü³ÖæŸÖ ¯Ö× ü̧ÛÃ£Ö×ŸÖµÖÖë �úÖ »ÖÖ³Ö •šüÖ�ú¸ü †¯ÖÖê ¤üÖÑ¾Ö-¯Öê“ÖÖêÓ �úÖ ‡ÃŸÖế ÖÖ»Ö �ú¸üÖÖ †“”ûß ŸÖ¸üÆü ÃÖê „ÖÖÖŸÖÖ Æîü… ¾ÖÆü Æü¸ü 

‘Ö™üÖÖ†Öë ‹¾ÖÓ ¯ÖÏÃÖÓ�ÖÖë ÃÖê »ÖÖê�ÖÖë �êú Çü¤üµÖ ´Öë †¯ÖÖê ×»Ö‹ „Ö�ÖÆü ²ÖÖÖ�ú¸ü †Öã�ú´¯ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸üÖê ´Öë ÃÖ±ú»Ö ÆüÖê „ÖÖŸÖÖ Æîü… ×¾Ö ü̧Öê¬Öß ÖêŸÖÖ†Öë �êú «üÖ¸üÖ 

´ÖÖ»ÖŸÖß ¯Ö¸ü Æü´Ö»ÖÖ �ú¸üÖê �úß ÃÖÖ×„Ö¿Ö �úß „ÖÖŸÖß Æîü… ¯Ö× ü̧�ÖÖ´ÖŸÖ: »ÖÖê�ÖÖë ´Öë •ÃÖ�úß ‡„„ÖŸÖ †Öî̧ ü ²ÖœÍü „ÖÖŸÖß Æîü… „ ÖÖÖ ²Öæ—Ö�ú¸ü ´ÖÖ»ÖŸÖß �úÖê “ÖÖê™ü ¯ÖÆãÑÓ“ÖÖÖê 

�úÖ „ÖÖê ²ÖÆüÖÖÖ ×�úµÖÖ �ÖµÖÖ, •ÃÖ�úÖ ¯Ö¤üÖÔ±úÖ¿Ö •ú¸üŸÖê Æãü‹ �ÖãºþÃÖ¸üÖ„Öß �úÆüŸÖê Æïü-" µÖÖë ´ÖÖ»ÖŸÖß„Öß �úê ´ÖÖ£Öê ¯Ö ü̧ »Ö�Öß “ÖÖê™ü šüß�ú ÆüÖê “Öã�úß £Öß, ¯Ö ü̧ ´ÖïÖê 

¤êü�ÖÖ, •ÃÖß „Ö�ÖÆü ¯Ö ü̧ �ÖÖÃÖÖ ²Ö›ÍüÖ ±úÖÆüÖ »Ö�ÖÖ�ú¸ü ¯»ÖÖÃ™ü ü̧-¯Ö×¼üµÖÖë ÃÖê ×“Ö¯Ö�úÖµÖÖ �ÖµÖÖ £ÖÖ, �ãú”û ‡ŸÖÖÖ ²Ö›ÍüÖ ×�ú �úÖ±úß ¤æü¸ü ÃÖê ³Öß ×¤ü�ÖÖ‡Ô ¤êü…"
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 †Ö„Ö 

¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ†Öë �êú ´ÖÖ ´Öë „ÖÖŸÖÖ �êú ¯ÖÏ×ŸÖ �úÖê‡Ô Æü´Ö¤ü¤üá �úÖ »Ö¾Ö»Öê¿Ö ¥üÛÂ™ü�ÖŸÖ ÖÆüß ÆüÖêŸÖÖ Æîü… �êú¾Ö»Ö '¾ÖÖê™ü' ¯ÖÏÖÛ¯ŸÖ �úÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ´ÖÖÖÖ „ÖÖŸÖÖ Æîü… ‡ÃÖ×»Ö‹ ¾ÖÆü 

»ÖÖê•ÖÖë ÃÖê •ú³Öß »Öã³ÖÖ•ú¸ü, •ú³Öß ¯ÖÏ»ÖÖê³ÖÖ ×¤ü�ÖÖ�ú¸ü, �ú³Öß ›ü ü̧Ö-¬Ö´Ö�úÖ�ú¸ü, �ú³Öß �ÖãÓ›üÖêÓ �úß ±úÖî„Ö �Ö›Íüß �ú¸ü ŸÖÖê �ú³Öß ²Öæ£Ö ¯Ö ü̧ �ú²„ÖÖ �ú¸ü ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ ´Öë 

ÃÖ±ú»ÖŸÖÖ ÆüÖ×ÃÖ»Ö �ú¸üŸÖÖ Æîü… ‡ÃÖß×»Ö‹ ¾ÖÖê™üÖêÓ �úß ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ ×ÃÖ±Ôú “ÖæÖÖ¾ÖÖë ŸÖ�ú ÃÖß×´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß Æîü… ¯Ö× ü̧�ÖÖ´ÖŸÖ: †¯ÖÖß ‡“”ûÖ �êú †Öãºþ¯Ö ´ÖŸÖ¤üÖÖ Ö �ú¸ü 

ÃÖ�úÖê ÃÖê »ÖÖê�ÖÖë ´Öë ŸÖÖÖ¾Ö ‹¾ÖÓ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖêÖÖ Ã¾ÖÖ³ÖÖ×¾Ö�ú Æîü… ‡ÃÖ ÃÖ´²Ö¬Ö ´Öë ›üÖò. ³ÖÖ‣úÃÖÖÆêü²Ö Ö¾ÖÖÖ£Ö Ö¾Ö»Öê �êú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ´Ö£ÖÔÖßµÖ Æîü- "Æü´ÖÖ ȩ̂ü 

†¯ÖÖê �Ö�ÖŸÖÓ¡ÖßµÖ ¸üÖÂ™Òü ´Öë ³Öß †Ö´Ö †Ö¤ü´Öß ‡“”ûÖÖãºþ¯Ö ´ÖŸÖ¤üÖÖ ÖÆüßÓ �ú¸ü ¯ÖÖŸÖÖ ²ÖÛ»�ú ¾ÖÖê™ü ¤êüÖê �úß Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ �úÖ †³ÖÖ¾Ö †ÖÖê ¯Ö¸ü ¾Öê ³Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸üŸÖê 

Æïü…"
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 ¾ÖŸÖỐ ÖÖÖ ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ ´Öë †ÛÃ£Ö ü̧ŸÖÖ ¥üÛÂ™ü�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß Æîü… ÃÖ¢ÖÖ ¯ÖÏÖÛ¯ŸÖ �êú ×»Ö‹ „ÖÖê �Öšü²ÖÓ¬ÖÖ ×�úµÖê „ÖÖ ¸üÆêü Æïü ¾Öê Ã¾ÖÖ£ÖÔ ÃÖê ¯ÖÏê×¸üŸÖ ÆîüÓÓ Ó… †Ö„Ö “ÖãÖÖ¾Ö ´Öë 

•×“ÖŸÖ-†Öã×“ÖŸÖ ÃÖ³Öß Æü£Ö�ú›üÖë �úÖ �Öã»Ö�ú¸ü ¯ÖÏµÖÖê�Ö ×�úµÖÖ „ÖÖ ¸üÆüÖ Æîü… ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ†Öë �êú «üÖ¸üÖ „ÖÖŸÖÖ Æüß ÖÆüßÓ ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ�ú ¯ÖÖÙ™üµÖÖÑ ³Öß �Ö¸üß¤üß „ÖÖŸÖß Æîü… 

‡ÃÖ×»Ö‹ †Ö„Ö �êú¾Ö»Ö ¯ÖæÑ„Öß¯Ö×ŸÖ Æüß ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ ´Öë �Ö›ÍüÖ ÆüÖê ÃÖ�úŸÖÖ Æîü, ×„ÖÃÖ�êú ¯ÖÖÃÖ ¾ÖÖê™üÖë �úÖê �Ö¸üß¤üÖê �úß †ÖÙ£Ö�ú �Ö´ÖŸÖÖ ÆüÖë… 

ÃÖ´Ö�ÖÏŸÖ: �úÖ „ÖÖ ÃÖ�úŸÖÖ Æîü, ¾ÖŸÖỐ ÖÖÖ ¸üÖ„ÖÖêŸÖÖ ÃÖ´ÖÖ„Ö¾ÖÖ¤ü �úÖ �êú¾Ö»Ö †Ö³ÖÖÃÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸üŸÖÖ Æîü… •ÃÖ�úÖ ÃÖ´ÖÖ„Ö¾ÖÖ¤ü �úÖ †£ÖÔ 'ÃÖê¾ÖÖ �êú 

²Ö¤ü»Öê ´Öê¾ÖÖ' Æîü… ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ�ú ¯ÖÖ×™üµÖÖë �êú �Öšü²ÖÓ¬ÖÖ ÃÖê ×™ü�ú™ ü�Ö¸ßü¤üÖê ÃÖê »Öê�ú¸ü ´ÖŸÖ¤üÖŸÖÖ†Öë �êú ´ÖŸÖ �Ö¸üß¤üÖê µÖÖ “ÖÖÆêü ×„ÖÃÖ ´ÖÖ�ÖÔ ÃÖê ´ÖŸÖ Æü×£ÖµÖÖÖê �êú 

×»Ö‹ ¯ÖîÃÖÖë �úß †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ ÆüÖêŸÖß Æîü… ¯Ö× ü̧�ÖÖ´ÖŸÖ: †Ö„Ö “ÖãÖÖ¾Ö ‡ŸÖÖê ´ÖÆÓü�Öê ÆüÖê �Ö‹ Æïü ×�ú ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾µÖÛŒŸÖ ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ �úÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ³Öß ÖÆüßÓ �ú¸ü ÃÖ�úŸÖÖ… 

¾ÖŸÖỐ ÖÖÖ ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ Öê ¾µÖÖ¯ÖÖ ü̧ �úÖ ºþ¯Ö ¬ÖÖ¸ü�Ö �ú¸üÖê �êú �úÖ ü̧�Ö ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ ¯Ö× ü̧¾ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü´¯Ö ü̧Ö ÃÖê ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ ´Öë ÃÖ×�ÎúµÖ ÆîüÓ… ¾ÖŸÖỐ ÖÖÖ “ÖãÖÖ¾Ö ¯ÖÏ�ÖÖ»Öß ´Öë Æü¸ü 

¯ÖÏŸµÖÖ¿Öß »ÖÖ�ÖÖêÓ ¹ý¯ÖµÖÖ �Ö“ÖÔ �ú¸ü ´ÖŸÖ¤üÖŸÖÖ†Öë �úÖê †»Ö�Ö-†»Ö�Ö ¯ÖÏ»ÖÖê³ÖÖÖë, Æü£Ö�Óú›üÖë, ÂÖ›üµÖÓÓ¡ÖÖë, �ãú×™ü»ÖŸÖÖ, †Öî×ŸÖ�úŸÖÖ ÃÖê †¯ÖÖê ´ÖÖµÖÖ„ÖÖ»Ö ´Öë ×�úÃÖ 

ŸÖ¸üÆü ±ÑúÃÖÖ�ú¸ü ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ ´Öë ÃÖ±ú»ÖŸÖÖ ÆüÖ×ÃÖ»Ö �ú¸üŸÖÖ Æîü, •ÃÖ�úÖ µÖ£ÖÖ£ÖÔ ×“Ö¡Ö�Ö �ú´Ö»Öê¿¾Ö¸ü Öê †¯ÖÖê •¯ÖµÖÖÃÖÖë ÃÖê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ �ú¸ü ¸üÖ„ÖÖß×ŸÖ�ú 

†¯Ö ü̧Ö¬Öß�ú¸ü�Ö �úÖê ü̧Öê�úÖê �êú ¯ÖÏµÖÖÃÖÖë �úÖê •¤üË¬ÖéŸÖ ×�úµÖÖ Æîü… 
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