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`DeeHeguekeÀer' ®ee DebkeÀ kesÀJeU meYeemeoebmeeþer 
GHeueyOe

³çç DçbkçÀçlççÇuç uçíKççblçÓvç J³çkçwlç nçíCççjçÇ cçlçí mçJç&mJççÇ 
uçíKçkçÀçb®ççÇ®ç Dçmçlççlç, `DççHçáuçkçÀçÇ' ®çí mçbHçokçÀ 
cçb[U l³ççb®³ççMççÇ mçncçlç Dçmçíuç®ç Dçmçí vççnçÇ.
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mçbHççokçÀçÇ³ç -  `DççHçáuçkçÀçÇ'®çímçbHççokçÀçÇ³ç -  `DççHçáuçkçÀçÇ'®çí

DççHçáuçkçÀçÇ®çç çÆoJççUçÇ çÆJçMçí<ççbkçÀ DççcnçÇ cççíþîçç Dççvçboçvçí 
lçácç®³çç nçlççlç mççíHçJççÇlç Dççnçílç. mççOççjCçHçCçí YçíìkçÀç[&í, 
Smçd.Scçd.Smçd. DçMçç cççO³çcççlçÓvç HççþçÆJçuçí pççCççjí mççjí 
MçáYçmçboíMç ní mçç®çíyçbo Dçmçlççlç. l³ççlç Mçyoçb®çí KçíU 
Dçmçlççlç HçCç YççJçvçí®çç DççíuççJçç çÆkçÀlçHçlç Dçmçlççí nç 
ÒçMvç®ç Dççní. cççíyççF&uç kçbÀHçv³çç DçççÆCç J³ççHççjçÇ Jçiç&, 
kçáÀçÆj³çj kçbÀHçv³çç ³ççb®³ççJ³ççÆlççÆjkçwlç kçÀçíCçç®çç®ç ³ççlç HçÀç³çoç 
vçmçlççí. HçCç nç GHç®ççj ³ççbçÆ$çkçÀHçCçí kçÀjC³ççlç Òçl³çíkçÀ 
pçCç cçivç Dçmçlççí.  mçboíMççbcçO³çí çÆuççÆnu³ççÒçcççCçí uççíkçÀçb®çí 
pççÇJçvç kçíÀJçU MçáYçí®sçbvççÇ GpçUCçí Mçkçw³ç vçmçlçí. l³ççmççþçÇ 
Òç³çlvç uççiçlççlç. Òçl³ç#ç kç=ÀlççÇ uççiçlçí. ³ççípçvççyç× HççÆjÞçcç 
DççJçM³çkçÀ Dçmçlççlç. YçíìkçÀç[ç&bcçO³çí JçíU DçççÆCç HçÌmçí J³çLç& 
pççlççlç®ç; çÆMçJçç³ç Hç³ç&çJçjCçç®ççÇnçÇ nçvççÇ nçílçí. ³ççSíJçpççÇ 
SkçÀç lçjçÇ içjçÇyç J³çkçwlççÇ®³çç pççÇJçvççlç uçnçvçmçç lçjçÇ çÆoJçç 
DççHçCç uççJçÓ MçkçÓÀ kçÀç nç çÆJç®ççj Òçl³çíkçÀçvçí kçÀjçJçç. nç 
mçkçÀçjçlcçkçÀ, çÆJçOçç³çkçÀ DçççÆCç ÒçíjkçÀ ní®ç `DççHçáuçkçÀçÇ'®çí 
yç´çÇo Dççní, GçÆÎä Dççní.
Dççcnçbuçç DççÆYçcççvç Dççní kçÀçÇ cçnçjçä^ mçíJçç mçbIççlç kçíÀJçU 
Dçmçç çÆJç®ççj®ç vçJní lçj çÆvçjblçj Dçç®ççjnçÇ nçílç Dçmçlççí. 
Jç<ç&çkçÀçþçÇ 80 lçí  90 GÊçcççíÊçcç, jbiçlçoçj DçççÆCç 
uççíkçÀçíHç³ççíiççÇ kçÀç³ç&¬çÀcç. 
¢çÆäyçççÆOçlççbvçç Jç<ç&Yçj onçJççÇ®³çç HçjçÇ#çímççþçÇ cççiç&oMç&vç 
kçÀjCççjí Dççcç®çí ¢çÆämçíJçç kçíbÀê, DçççÆoJççmççÇ Yççiççlçuçí 
Dççjçíi³ç kçíbÀê, IçjçíIçjçÇ GÊçcççíÊçcç vçJççÇ HçámlçkçíÀ 
çÆJçvççcçÓu³ç Hççínçí®çJçCççjçÇ `ûçbLç lçácç®³çç ÜçjçÇ'³ççípçvçç, 
500 çÆJçÐççL³çç&bvçç MççblçHçCçí DçY³ççmççmççþçÇ pççiçç GHçuçyOç 
kçÀjCççjçÇ SíjçíuççÇlççÇuç DçY³çççÆmçkçÀç, SíjçíuççÇ HççÆjmçjçlçu³çç 
cççÆnuççbvçç pççÇJçvçkçÀçÌMçu³çí çÆMçkçÀçÆJçCççjçÇ `cçÌ$ççÇ', 
JçÌ%çççÆvçkçÀ ¢äçÇ çÆJçkçÀçÆmçlç kçÀjCççjç çÆJç%ççvç çÆJçYççiç, 
içjpçÓ çÆJçÐççL³çç&bmççþçÇ %ççvçíéçj HçámlçkçÀ Hçí{çÇ DçççÆCç Flçj  
DçmçbK³ç GHç¬çÀcç. Òçl³çíkçÀ kçÀç³ç&¬çÀcç nç %ççvçç®çç oçÇHç 
GpçUçÆJçCççjç; jbpçvççlçÓvç çÆvçYç&íU Dççvçbo oíCççjç. l³ççcçáUí 
p³ççuçç ³çç Dççcç®³çç kçÀç³ç&¬çÀcççb®ççÇ iççí[çÇ uççiçuççÇ l³ççuçç 

çÆvçl³ç çÆoHçJççUçÇ®çç®ç DçvçáYçJç ³çílç Dçmçíuç. vçákçÀlçç®ç 
DççHçCç DçHçbiççb®çí HçávçJç&mçvç kçÀjCççN³çç  `níuHçmç& Dçç@HçÀ o 
n@çqv[kç@ÀH[' ³çç kçÀçíunçHçÓj®³çç mçbmLçíuçç HçájmkçÀçj çÆouçç. 
³çç ËÐç kçÀç³ç&¬çÀcççlç cçáuçáb[®³çç vççiççÆjkçÀçbkçÀ[Óvç mçácççjí 
5 uç#ç ©Hç³ççb®çç çÆvçOççÇ l³çç mçbmLçíuçç çÆcçUçuçç. cnCçpçí 
DçMçç mçbmLççbvçç ÒççÆmç×çÇ®³çç ÒçkçÀçMççlç DççCçÓvç l³ççbvçç çÆvçOççÇ 
çÆcçUJçÓvç oíCççjí çÆJçéççmççn& cççO³çcç cnCçÓvçnçÇ DççHçuççÇ ÒççÆlçcçç 
GpçUÓvç çÆvçIççuççÇ.
DççHçCç DçvçíkçÀ ÒçíjCççoç³ççÇ HçájmkçÀçj Òçoçvç kçÀjlççí. DççHçuçí 
cççpççÇ DçO³ç#ç Jç çÆJçéçmlç ÞççÇ. cç.yçç. oíJçOçj Jç mççÌ. mçávççÇlçç 
oíJçOçj ³ççbvççÇ SkçÀç vçJççÇvç HçájmkçÀçjç®ççÇ Iççí<çCçç kçíÀuççÇ Dççní. 
KçjíKçájíí mçcççpçkçÀç³ç& kçÀjCççN³çç m$ççÇ mçcççpçmçíçÆJçkçíÀuçç 
mçççÆJç$ççÇyççF& HçáÀuçí ³ççb®³çç vççJççvçí ÒççÆlçJç<ççÇ& SkçÀ HçájmkçÀçj 
mçbmLçí®³çç cççO³çcççlçÓvç çÆouçç pççCççj Dççní.
HççÆnu³çç®ç Òç³çlvççlç Dçl³çuHç Kç®ç&çlç DççHçuçí cçbiçU³ççvç 
cçbiçU ûçnçJçj GlçjçÆJçC³çç®çç  Dçtálç Hçjç¬çÀcç  kçÀjCççN³çç 
YççjlççÇ³ç Mççm$ç%ççb®çí DççHçCç DççÆYçvçbovç kçíÀuçí®ç; HçCç 
uçiçí®ç ³çç çÆcççÆncçí®ççÇ cçççÆnlççÇ oíCççjç kçÀç³ç&¬çÀcçnçÇ çÆJç%ççvç 
çÆJçYççiççvçí mççoj kçíÀuçç.
içíu³çç cççÆnv³ççlç mçbmkç=ÀlçÒçícççÇb®³çç mçbcçíuçvççuçç 500 nÓvç 
DççÆOçkçÀ mçbmkç=ÀlçÒçícççÇ çÆoJçmçYçj GHççqmLçlç nçílçí. l³ççlç 
Dççjçíi³ççÒçcççCçí®ç YççmkçÀjç®çç³çç&b®çç `uççÇuççJçlççÇ' ³çç 
iççÆCçlçûçbLççJçjnçÇ jbpçkçÀ J³ççK³ççvç Pççuçí.
lççlHç³ç&, ®ççbiçu³çç iççíäçÇ mçcççpççuçç nJ³çç Dççnílç. l³çç 
kçíÀJçU MçáYçí®sçbvççÇ mççO³ç nçíCççj vççnçÇlç. SkçÀoç çÆMç<³ççbvççÇ 
içáªbvçç çÆJç®ççjuçí, ``pççÇJçvçp³ççílççÇ kçÀçíCçlççÇ?'' içáª 
cnCççuçí `mçÓ³ç&'. mçÓ³ç& cççJçUu³ççJçj çÆMç<³ç iççíbOçUuçí cçiç 
içáª cnCççuçí-`®çbê'. DçcççJçm³çíuçç Hçávnç çÆMç<³ççbvçç mçbYç´cç! 
lçíJnç içáª cnCççuçí -`nç lçíuçç®çç çÆoJçç'. lççí JççN³ççvçí 
çÆJçPçu³ççJçj kçÀç³ç? - içáª cnCççuçí,`DççlcçyççíOç - nçÇ 
KçjçÇ pççÇJçvçp³ççílççÇ. pççÇ ÒçkçÀçMç oílçí. cnCçÓvç çÆoJççUçÇ®³çç 
mçboíMççlç kç=ÀçÆ$çcç çÆoJ³ççbvççÇ DççHçuçí pççÇJçvç ÒçkçÀçMçcç³ç 
nçíC³çç®ççÇ MçáYçí®sç vç oílçç DççHçCç®ç `oçÇHç' JnçJçí Jç 
oámçN³çç®çí pççÇJçvç GpçUçJçí nç `DççHçáuçkçÀçÇ'®çç MçáYçmçboíMç 
Dççní. 

`DççlcçoçÇHççí YçJç!'.
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Òçí#çkçÀnçí, lçácç®³ççmççþçÇ....!

DçiçoçÇ DççlççDççlçç®ç Hççj Hç[uçíu³çç cçnçjçä^çlçu³çç 
uççíkçÀmçYçç çÆvçJç[CçákçÀçb®³çç JçíU®ççÇ iççíä...SkçÀç jçpçkçÀçÇ³ç 
Hç#ççb®³çç kçÀç³çç&uç³ççlç SkçÀç J³ççJçmçççÆ³çkçÀ kç@Àcçíjçcçvçuçç 
Hç#çç®³çç pçvçmçbHçkçÀç&®çb kçÀçcç HççnCççjç Fmçcç (cnCçpçí 
FJníbì cç@vçípçj) Kççmçç ocç Yçjlç nçílçç...``SkçÀHçCç 
Òçí#çkçÀç®çç ®çínjç lçáP³çç kç@Àcçíjçlç Dççuçç, lçj yçIç...içoçÇ& 
çÆomçuççÇ HçççÆnpçí...nb..çÆomçuççÇ®ç HçççÆnpçí, HçCç uççFJn 
m¬çÀçÇvçJçj SkçÀç®ççHçvç ®çínjç oçKçJçç³ç®çç vçç³ç...mçYçí®çç 
ìçÇDççjHççÇ [çTvç vçç³ç kçÀjç³ç®çç...''
 nç Hçí[ kçÀç³ç&kçÀlçç& çÆcç$ç Dçmçu³ççvçí cççÇ l³ççuçç 
yççpçÓuçç Içílçuçb DçççÆCç pçvçmçbHçkçÀç&®³çç HçbÀ[îççlçu³çç ³çç 
kçÀçíuççbìG[çÇ®çb kçÀçjCç çÆJç®ççjuçb. lçíJnç l³ççvçínçÇ l³çç®³çç 
oá:Kççuçç Jççì kçÀªvç çÆouççÇ. `kçÀç³ç mççbiçÓ, cçç³çyççHç 
Òçí#çkçbÀ Dççcç®çí lççjCçnçj, Dçnçí içoçÇ& pçcçJçCçb ní Dççcç®³çç 
FJníbìJççu³ççb®çb Kçjb mçkçwmçímç...kçÀç³çHçCç kçÀjç, HçCç 
FJníbìuçç nç@uç Yçjuçíuçç çÆomçç³çuçç nJçç, ÒçcçáKç HççnáC³ççb®³çç 
Hçç@PçJççu³çç Jççkçw³ççbJçj ncçKççmç ìçUçÇ ³çç³çuçç nJççÇ, HççnáCçí 
³çíF&Hç³ç&blç mçYççiç=n lçá[ábyç nJçb..çÆkçÀlççÇ DçìçÇ Dçmçlççlç ³çç 
Dçç³ççípçkçÀçb®³çç. Dçnçí Dççlçç içoçÇ& nçÇ®ç Dççcç®³çç ³çMçç®ççÇ 
HççJçlççÇ, lçj kçÀjlççí DççcnçÇ l³ççmççþçÇ kçÀç³ç kçÀç³ç. HçCç 
DççpçJçj Òçí#çkçÀçbvççÇ kçÀOççÇ Dççcç®³ççJçj kçáÀjIççí[çÇ kçíÀuççÇ vçç³ç 
nçí.'
`kçáÀjIççí[çÇ?..' cççÇ yçá®çkçÀÈ³ççlç Hç[Óvç çÆJç®ççjuçb.
mççníyç mççbiçÓ uççiçuçí,`Dçnçí lçí cç@çÆ[mçvç mkçwJçíDçj®çb 
cççíoçÇmççníyççb®çb Yçç<çCç HçççÆnuçblç vçç.'
`nçí, HçççÆnuçb DçççÆCç SíkçÀuçbmçá×ç..' cççÇ uçiçí®ç kçÀjíkçwMçvç 
kçíÀuçb.
nç lçLççkçÀçÆLçlç SçÆkçwPçkçw³çáçÆìJn cççPçb®ç ÒçyççíOçvç kçÀª 
uççiçuçç,`lçmçb vççnçÇ nçí, Yçç<çCç SkçÀocç HçÀkçwkçÀ[. p³ççbvççÇ 
çqJnmçç vççkçÀçjuçç, l³ççb®³çç®ç SçÆj³ççlç mççníyç pççTvç Lçíì 
çÆYç[uçí, DççHçu³çç uççíkçÀçbvçç çqJnmçç®çb Jç®çvç çÆouçb,...lçí 
mçiçUb yçíä®ç, nçí. HçCç DççHçuçb kçÀçcç Òçí#çkçÀçbMççÇ. çÆlçLçuçí 
Òçí#çkçÀ HçççÆnuçílç vçç.'

`nçí, nçí..lçyyçuç 20npççj nçílçí kçÀçÇ. cçáçqmuçcçHçCç 
nçílçí,cçjçþçÇnçÇ çÆomçlç nçílçí yçnáOçç...' cççÇ DççHçu³çç cçjçþçÇ 
cççvççÆmçkçÀlçí®çç G®®ççj kçíÀuçç.
Hçrîççvçí cçuçç Hççj PçìkçÀuçç..`lçí pççT Ðçç nçí.......
l³çç cç@çÆ[mçvç mkçwJçíDçjcçO³çí SkçÀ Yçuççcççíþç m¬çÀçÇvç Jçj 
ìçbiçuçíuçç lçácnçuçç çÆomçuçç vçç..'
`nçí, l³ççlç mçJç& Òçí#çkçÀçb®çí ®çínjí çÆomçç³ç®çí..' cççÇ cççPçb 
pççÇkçíÀ uççiçuççÇ®ç l³çç®³ççJçj HçíÀkçÀuçb.
`Dçnçí, l³ççvçí®ç IççíìçUç kçíÀuçç³ç...' lççí Hçávnç cçuçç 
Jçí[îççlç kçÀç{lç yççíuçÓ uççiçuçç. Dççlçç HçÀìkçíÀyççpççÇ l³çç®ççÇ®ç 
mçáª PççuççÇ. `Dçnçí,çÆlçLçí kçÀmçí m¬çÀçÇvçJçj mçiçu³ççb®çí ®çínjí 
çÆomçç³ç®çí, uççíkçÀ nçlç Jçj kçÀªvç Dççíj[ç³ç®çí, cççÇ®ç l³ççí, 
cççÇ®ç l³ççí, cççÇ®ç l³ççí..cççÇ Hçvç npçj nçílççí, cççíoçÇpççbÇ®³çç 
mçYçíuçç...Dçnçí, YççjlççlçHçCç Òçí#ççiççjçlç m¬çÀçÇvç kçÀç³ç 
vçJçí vççnçÇlç DççHçu³ççuçç Hçvç. Hçvç DççHçu³ççkçÀ[í kçÀçívççÇ 
Dçmçb kçÀjlç vnçF&. Guçì DççHçu³ççkçÀ[í uççíkçÀ kç@ÀcçíN³ççlç 
syççÇ çÆomçÓ uççiçuççÇ kçÀçÇ Lççí[í OççÇjiçbYççÇj nçílççlç. HçlççÇHçlvççÇ 
DççpçÓyççpçÓuçç yçmçuçí Dçmçuçí, lçjçÇ Lççí[í mççJçªvç yçmçlççlç. 
çÆHçÀuuçcçJççuçí DçmçlççÇuç, lçj oçíIçb SkçÀcçíkçÀçbyçjçíyçj Dççu³çç®çb 
þUkçÀHçvçí YççmçJçlççlç. mçbiççÇlçç®ççÇ cçÌHçÀuç Dçmçíuç, lçj 
HççÆnu³çç jçbiçílçuçí jçpçkçÀçjCççÇ vçícçkçÀçÇ mçcçíJçj oço oílççlç 
DçççÆCç DççHçCç kçÀu®çjJççuçí kçÀç kçÀu®ç[& kçÀç kçÀç³ç cnCçlççlç 
lçí , kçÀmçí nçDççílç , ní oçKçJçlççlç. mìípçJçj kçáÀCççÇ 
Dççcçìí , JçiçÌjí cççíþçÇ cçb[UçÇ DçmçlççÇuç, lçj nçÇ cçb[UçÇyççÇ 
cçb$çcçáiOç nçílççlç. çÆmçbOçálççF& mçHçkçÀçU DçmçlççÇuç, lçj 
l³ççb®³çç [çíÈ³ççlç DçÞçÓ lçjUlççlç. ``kçÀçívç yçvçíiçç''Jççuçí 
Òçí#çkçÀ DçmçlççÇuç, lçj cçç$ç DççHçuççÇ Dçç³çDçç³çìçÇ Svì^vmç 
Lççí[kçw³ççlç kçÀMççÇ nákçÀuççÇ, Dçmçí YççJç Òçl³çíkçÀç®³çç ®çínN³ççJçí 
pççvçJçlççlç'
`Dçnçí Lççbyçç,Lççbyçç...'cççÇ iççjo Pççuççí, Òçí#çkçÀçb®ççÇ 
JçCç&vçb SíkçÓÀvç. cnìuçb,`Dçnçí HçCç v³çÓ³çç@kçÀ& kçÀç³ç lçmçb 
cçábyçF&mççjKçb®ç Dççní, çÆlçLçínçÇ kçÀç@mcçç@Hçç@çÆuçìvç Òçí#çkçÀ®ç 
Dçmçlççí DçççÆCç DççHçu³ççkçÀ[®ççÇ náMMççj cçb[UçÇ®ç lçj 
DçcçíçÆjkçíÀlç Hççínçí®çlççlç. cçiç FLçí kçÀç³ç JçíiçUb Dçmçíuç.'
`lçí jçnÓ Ðçç nçí, náMMççj JçiçÌjí mççbiçÓ vçkçÀç. cççÇ kçÀçíCç pççlçb 
, kçÀçíCç pççlç vççnçÇ, l³ççlç Hç[lç vççnçÇ. Dçnçí, FLçuçí 
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Òçí#çkçÀ mçiçUí mçápççvç kçÀç kçÀç³ç cnvçlççlç, lçmmçí®ç nçílçí.' 
Dççlçç cççPççÇ mçìkçÀC³çç®ççÇ çÆ®çvní nçílççÇ.`Dçnçí cçáÎdîççJçj 
³çç, lçácç®³çç l³çç m¬çÀçÇvçJçj®³çç ®çínjí vç çÆìHçC³çç®çç DçççÆCç 
³çç iççíäçÇb®çç mçbyçbOç kçÀç³ç...' cççÇ lç[kçÀ çÆJç®ççjuçb. cççPçb 
çÆiçNnçF&kçÀ pççC³çç®ççÇ çÆjmkçÀ yççUiçÓvç kçÀçjCç kçÀçnçÇ nçlççÇ 
uççiçuçb Dçmçlçb, lçj lçí cççPçb çÆiçNnçF&kçÀ, HçCç FLçí cççÇ®ç 
çÆiçNnçF&kçÀ yçvçuççí³ç, Dçmçb cçuçç JççìÓ uççiçuçb nçílçb. DçKçíj 
mççníyç cçáÎîççJçj Dççuçí.
`Dçnçí, ìçÇ.JnçÇJçj ®çínjç çÆomçuçç jí çÆomçuçç kçÀçÇ, Òçí#çkçÀ 
nçlçJççjí kçÀjç³ç®çí, cçIçç yççíuçuççí lçmçb `cççÇ®ç l³ççí,cççÇ®ç 
l³ççí'kçÀjç³ç®çí. Dççlçç DççHçu³ççkçÀ[íHçvç Yçuçlçç®ç ì^ív[ 
mçáª Pççuçç³ç nç. HçÓJççÇ& Jçj yççíuçuççí, lçmçí Òçí#çkçÀ Dçmçç³ç®çí 
DççHçu³ççkçÀ[í. Dçnçí HçCç Dççlçç lçí cç@çÆ[mçvç mkçwJçíDçjJççuçí 
Òçí#çkçÀ yçIçÓvç, DççHçu³ççkçÀ[®çí Òçí#çkçÀnçÇ lçmçb kçÀª uççiçuçí-
lç uçíkçÀç®çí. Dççlçç m¬çÀçÇvçJçj kçÀç³ç kçáÀvççÇ çÆomçlç vnçF kçÀç. 
HçCç PçUkçÀuçç DççHçuçç ®çínjç m¬çÀçÇvçJçj kçÀçÇ uçiçí®ç nçlç 
Jçj kçÀªvç oçKçJçç³ç®çí, DççíJnDç@kçwìçÇbiç kçÀjç³ç®ççÇ. Dçnçí nçÇ 
kçÀç³ç çÆ¬çÀkçíÀì cç@®ç Dççní kçÀç. çÆlçLçínçÇ MçíJçì®³çç 10 yçç@
uçcçO³çí 12 jvç nJ³çç DçmçlççÇuç, lçj uççíkçÀ içbYççÇj ®çínjç 
kçÀjlççlç, nçlç Içf Oçjlççlç çÆkçbÀJçç mççjKçç kçÀHççUçJçj 
nçlç uççJçÓvç vçblçj Ëo³ççuçç nçlç uççJçlççlç. oíJçç®ççÇ 
kçÀªCçç YççkçÀlççlç. lçí mçiçUb Kçjb Jççìlçb nçí. ní l³çç cç@
çÆ[mçvçJççu³ççb®ççÇ kçÀç@HççÇ cççjvççjí Òçí#çkçÀ l³ççb®³ççnçÇ Hçá{í 
içíuçílç yçIçç. Dçnçí, SJç{b Dççíj[lçb kçÀç³ç kçáÀCççÇ. DçççÆCç 
®çínjç çÆomçuçç kçÀçÇ HçwuççFbiç çÆkçÀmçHç³ç&blç cçpçuç ³ççb®ççÇ? 
nçÇ lçj nÎ®ç PççuççÇ Hçnç. vnçF DççJç[lç DççHçu³ççuçç ní 
mçiçuçb. mççuçç Kççíìí Òçí#çkçÀ Jççìlççlç. uççíkçÀ Dççcç®³ççJçj 
MçbkçÀç IçíT uççiçu³çílç.'
Òçí#çkçÀçb®çb Jçlç&vç nç cççCçÓmç FlçkçÀç yççjkçÀçF&vçí çÆìHçlç      
nçílçç, ní HççnÓvç cççÇ içjiçjç çÆHçÀjç³çuçç uççiçuççí nçílççí. cçuçç 
Jççìuçb nçílçb, cççÇ®ç kçíÀJçU Òçí#çkçÀçb®çb Jçlç&vç v³ççnçUC³ççlç 
içkçÀ& Dçmçlççí. lçjçÇ uççíkçÀçb®³çç o[HçCçç®³çç Yççvç yççUiçÓvç 
cççÇ l³ççbvçç SkçÀ ÒçMvç kçíÀuçç®ç. ̀ Dççí, lçácnçÇ lçí l³çç cç@çÆ[mçvç, 
cç@çÆ[mçvç mççjKçb cnCçlçç³ç, cnCçpçí lçácnçÇ kçÀç³ç çÆlçLçu³çç 
Òçí#çkçÀçbJçj MçbkçÀç Içílçç³ç kçÀç...'
çÆcçäj FJníbì cç@vçípçjvçí uçiçí®ç mHçä kçÀªvç ìçkçÀuçb,`vnçF& 

nçí, cççÇ yççíuuççí kçÀç lçmçb..DççÆpçyççlç vnçF&. Hçvç Òçl³çíkçÀ 
çÆMçìçÇ®çb (Mçínjç®çb) SkçÀ kçÀu®çj Dçmçlçb. Dççlçç DçcçíçÆjkçíÀlç 
Dççnílç uççíkçÀ çÆyçvçOççmlç yççíuç, çÆyçvçOççmlç SkçwmçÒçíMçvçJççuçí. 
HçCç DççHçu³ççkçÀ[®ççÇ ÒççÆlççÆ¬çÀ³çç JçíiçUçÇ Dçmçlçí vçç. Giçç®ç 
kçÀçnçÇlçjçÇ uççFJn Mççí Dççní cnCçÓvç kçÀç@HççÇ kçÀjç³ç®çb, ní 
yçjçíyçj vnçF&.'
`Dçnçí lçácnçÇ l³çç mçYçí®ççÇ FLçu³çç jçpçkçÀçÇ³ç mçYçíMççÇ lçáuçvçç 
kçÀMççuçç kçÀjlçç³ç, yçjb, lçácnçÇ pçí kçÀçnçÇ DççíJnjDç@kçwìçÇbiç 
JçiçÌjí cnCçlçç³ç, uççíkçÀ lçácç®³ççJçj MçbkçÀç IçílççÇuç JçiçÌjí 
cnCçlçç³ç, HçCç DççHçu³ççkçÀ[í KçjçíKçjb®ç DççCçlççlç kçÀçÇ 
HçÌmçí oíTvç Òçí#çkçÀ, l³çç®çb kçÀç³ç. jçpçkçÀçÇ³ç mçYççbvçç lçj 
kçÀç³ç, ³çboç Hçç®çHçç®çMçí®çç jíì ®ççuçuçç nçílçç cnCçí. çÆMçJçç³ç 
yçmçiçç[çÇ Dçmçlçí®ç kçÀçÇ. Dçnçí, kçÀHç[í OçáCççjçÇ yççF&nçÇ 
jçÆJçJççjçÇ uçJçkçÀj kçÀçcç DççìHçÓvç içíuççÇ DçççÆCç jç$ççÇ®³çç 
Yççb[îççbvçç jpçç ìçkçÀuççÇ çÆlçvçí , cnCççuççÇ MçíJçì®çç jçÆJçJççj 
Dççní mçYçíuçç pççJçb uççiçíuç. cçuçç Jççìuçb, kçÀç³ç jçpçkçÀçÇ³ç 
pççCççÇJç DççuççÇ DççHçu³ççlç, lçj cçlçoçvçç®³çç çÆoJçMççÇ 
cnCççuççÇ, cççPçb vççJç ®çíVçF&®³çç cçlçoçj³ççoçÇlç Dççní. 
KçN³çç®ççÇ oáçÆvç³çç vççnçÇ nçí'..cççPççÇ içç[çÇ Hçávnç cçO³çcçJçiççÇ&³ç 
j[iççC³ççJçj DççuççÇ.
³çç çÆcçäj FJníbì cç@vçípçjuçç l³çç®çb lçmçb HçÀçjmçb 
mççí³çjmçálçkçÀ vçJnlçb. lçí mççbiçÓ uççiçuçí.`l³çç®çb kçÀçnçÇ vççnçÇ 
nçí, yçIçç DççHçuçç çÆnMçíyç SkçÀocç HçkçwkçÀç Dççní. lçácnçuçç 
cçççÆnlççÇ³çí vçç, DççpçkçÀçuç SíKççob cççíþb cçÌoçvç çÆcçUJçlççvçç 
kçíÀJç{çÇ KçìHçì kçÀjçJççÇ uççiçlçí jçpçkçÀçÇ³ç Hç#ççbvçç. kçÀçnçÇ 
JçíUç lçj jç³çJnuç ûçáHçJççuçí cçáÎçcç oámçN³ççuçç cççír cçÌoçvç 
çÆcçUJçÓvç oílççlç. Dççlçç pçcçJçç cççCçmçb, Dçmçb ®ç@uçíbpç Dçmçlçb 
l³ççb®çb. DççcnçÇHçvç  Dçmçb kçÀjlççí kçÀOççÇ kçÀOççÇ..cnCçpçí 
cççíþb cçÌoçvç Ðçç³çuçç HççíçÆuçmççb®çç vçkçÀçj JçiçÌjí yççlçc³çç 
DççOççÇHççmçÓvç Hçíªvç þíJçlççí. Hçvç yçáçÆkçbÀiç uçnçvç cçÌoçvçç®çb®ç 
kçÀjlççí. l³ççlç Hçávnç yç@çÆjkçíÀ[ JçiçÌjí ìçkçÀç³ç®çí, DççpçkçÀçuç 
mçlçjbpççÇJçj kçáÀCççÇ yçmçlç vççnçÇ, lçíJnç Kçá®³çç& þíJçç³ç®³çç, 
lçínçÇ yçjb®ç Hç[lçb. Kçá®³çç&b®çí HçÌmçí içíuçí, lçjçÇ njkçÀlç vççnçÇ, 
HçCç DççHçuçç çÆnMçíyç içoçÇ& çÆomçC³ççJçj Dçmçlççí. çÆMçJçç³ç 
cçÌoçvç çÆkçbÀJçç cççíkçÀÈ³çç pççiçí®³çç lççíb[çMççÇ Lççí[b HçççÆkçÀ&biç , 
JçiçÌjí kçÀªvç þíJçç³ç®çb. Lççí[b mìípç Jçç{Jçç³ç®çb. vçíl³ççb®³çç 
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Yçç<çvççuçç ìçÈ³çç kçáÀþí Dççnílç, lçí DççcnçÇ DççOççÇ cçççÆn-
lççÇ kçÀªvç I³çílççí. yçjb Hç[lçb. DççpçkçÀçuç kçÀçnçÇ cççíþîçç 
vçíl³ççb®ççÇ lçy³çílççÇHçç³ççÇ Yçç<çvçb kçÀuçlç vnçF&lç. kçÀç³ç 
kçÀjvççj, lçíJn[çÇ çÆmçcHçLççÇ þíJççJççÇ uççiçlçí DççHçu³ççuççHçvç. 
cçpçyçájçÇ Dççní, uççíkçÀçbvççHçvç lçí®ç vçíl³çí Hçç³çpçí Dçmçlççlç 
vçç.  Hçvç cçbiç DççcnçÇ çÆMçfîççJççuçí ¬çÀçT[cçO³çí þíJçlççí. 
nç³ç nç³ç, Mçícç Mçícç kçáÀvçç®³çç vççJççvçb kçÀjç³ç®çb³ç, ìçÈ³çç 
kçáÀþí JççpçJçç³ç®³çílç JçiçÌjí Hçá[îçç mççí[Óvç þíJçç³ç®³çç.vçílçí 
kçÀç³ç lçí `OçjCççcçO³çí..' JçiçÌjí iççíäçÇ kçÀjç³çuçç uççiçuçí, 
lçj yçjb®ç Hç[lçb. Dçnçí DççpçkçÀçuç mççíc³ççiççíc³ççkçÀ[ínçÇ 
Jnç@ìdmçDçHçJçj®çí p³ççíkçÀ ³çílç Dçmçlççlç. HçÀçíìçímççÆnlç. 
³çç ìákçÀçj vçíl³ççb®çb SíkçÀC³ççlç Svìjìívcçívì kçÀmçuççÇ. 
cçiç Dçmçb kçÀçnçÇ Jçí[JççkçÀ[b yççíuçuçí, lçj pçjç lçíJç{b®ç 
yçjb Hç[lçb. HçCç ìiçí vçílçí Dççcç®çb SíkçÀlççÇuç lçj Kçjí yççyçç. 
Dçmçb  kçÀçnçÇlçjçÇ SKççbÐççb®ç yççíuçlççlç. Hçvç cçiç Hçá{®ççÇ 
çÆ®çblçç vnçF&. cççÇçÆ[³ççJççuçíHçvç cçiç l³ççb®çb Yçç<çvç ®çákçÀJçlç 
vnçF&lç. DççHçuçç Òçí#çkçÀçb®çç ÒçMvç nuçkçÀç nçílççí nçí. kçÀmçb, 
vçíl³ççbvççÇyççÇ mçcçpçÓvç I³çç³çuçç nJçb nçí. DççpçkçÀçuç kçáÀvççHççMççÇ 
JçíU vnçF& nçí, kçÀçcç lçj kçÀçcç, çÆMçJçç³ç kçÀçnçÇ uççíkçÀ Jnç@
ìdmç DçHç®çí ûçáHç JçiçÌjí yçvçJçlççlç, l³ççJçj Hçvç JçíU Ðçç³çuçç 
uççiçlççí. kçÀç³ç Dççní, DççpçkçÀçuç kçbÀHçv³çç Hçvç çÆJç®ççjlççlç 
vçç. Dççcç®³çç Hççíjçuçç vçJçç Dçç³çHçÀçívç IçíTvç çÆouçç³ç, 
cççkçíÀ&çÆìbiç kçbÀHçvççÇlç nç³çí, cç@vçípçjvççÇ mççbçÆiçlçuçç³ç, l³ççuçç 
mçiçuçb Jnç@ìdmçDçHçJçj ìçkçÀç³ç®çb. nb, lçj cçáÎç kçÀç³ç, içoçÇ& 
pçcçlç vnçF nçí, ìçFcç uçF cnçiç Pççuçb³ç. þçÇkçÀç³ç. kçÀç³ç 
kçÀjvççj, pçç@yç pçç@yç ìHçÀ Dççní, Dççcç®ççHçvç . Hçvç cnCçÓvç®ç 
®ççuçuçb³ç , mçiçUb jçJç'
cççÇ Dççlçç Hççj®ç içYç&içUçÇlç Pççuççí nçílççí. Òçí#çkçÀ, içoçÇ&, 
Pçábyç[, lççÌyçç içoçÇ&, lçájUkçÀ içoçÇ&, lçá[ábyç Òçí#ççiççj ³çç 
mçiçÈ³çç®çí DçLç& ³çç cççCçmççvçí kçÀçíUÓvç H³çç³çuçí nçílçí. lçjçÇ 
cççÇ Oçç[mççvçí cççPçç mççbmkç=ÀçÆlçkçÀ yççCçç pççiç=lç kçíÀuçç DçççÆCç 
mççníyççbvçç DççÆOçkçÀ ÒçMvççb®³çç Hçí®ççlç HçkçÀ[ç³ç®çb þjJçuçb. 
SkçÀçÇkçÀ[í cççÇ cçáuççKçlçkçÀçjç®³çç YçÓçÆcçkçíÀlç çÆMçjuççí nçílççí 
DçççÆCç oámçjçÇkçÀ[í kçÀçnçÇlçjçÇ vçJçvçJ³çç cçççÆnlççÇ®çb Içyçç[ 
çÆcçUçu³çç®çç Dççvçbo cçuçç nçíT uççiçuçç nçílçç.
`yçjb, cç@vçípçjYççT, ní Pççuçb jçpçkçÀçÇ³ç mçYççb®çb. HçCç 

çÆvçJç[CçákçÀç kçÀç³ç ojJç<ççÇ& Lççí[îçç®ç Dçmçlççlç. FlçjJçíUçÇ 
lçácnçÇ kçÀu®çjuç ÒççíûççcçmççþçÇHçCç FJníbì cç@vçípçcçíbì kçÀjlçç 
vçç. cçiç çÆlçLçí jçÆmçkçÀÞççílçí JçiçÌjí kçÀmçí kçÀç³ç ÒççÆlçmçço 
oílççlç. DççpçkçÀçuç lçj mççíMçuç cççÇçÆ[³çç®çç HçÀìkçÀç ³çç 
kçÀç³ç&¬çÀcççbvçç HçCç yçmçlççí³ç vççnçÇ kçÀç?..' cççÇ Hçávnç cççP³çç 
cçO³çcçJçiççÇ&³ç lçLççkçÀçÆLçlç DççÆYçª®ççÇmçbHçVç, mççbmkç=ÀçÆlçkçÀ 
þíJ³çç®çç Lççíj Jççjmçç uççYçuçíu³çç cçáMççÇlçÓvç yççíuçÓ uççiçuççí.
çÆcçäj cç@vçípçj nmçuçí...`çÆcç$çç, FbìjJÔ³çÓ Içílçç³ç Jççìlçb. 
þçÇkçÀç³ç. vnçFlçjçÇ Dççcç®çç lçjçÇ FbìjJnîçÓ kçÀçívç Içívççj. 
Fuçíkçwmçvç j@uççÇ kçÀç³ç ojJç<ççÇ& vçmçlççlç. Hçvç lçmçb mçYççb®çb 
yççíuççJçCçb Dçmçlçb®ç. Flçj JçíUçÇ kçÀu®çjuç lçj YçjHçÓj 
Dçmçlçb Jnçí. Dçnçí, cçnçjçä^çlç Dççní cnCçÓvç yçjb ®ççuçuçb³ç. 
Flçj jçp³ççlç kçÀç³ç cnçFlç ³çç OçbÐççlç kçÀç³ç Pççuçb Dçmçlçb 
lçí. Hçvç Dççlçç Dççcç®³ççkçÀ[ímçá×ç mHçíMçuçç³çpçíMçvç KçÓHç 
Pççuç³ç nçí. DççHçuçí kçÀçnçÇ çÆyçjçoj HçÀkçwlç HçÀç³çvççvmç 
GYçç kçÀjç³ç®çb yçIçlççlç, kçÀçnçÇpçvç [íkçÀçíjíMçvç®çç. l³çç 
Yççvçiç[çÇlç cççÇ Hç[lç vnçF. Dçnçí cççÇ jçíKçþçíkçÀ yççíuçvççjç. 
lçí mHçç@vmçjMççÇHçJççuçí kçÀç³ç DççHçu³ççuçç GYçb kçÀjvççj. yçjb, 
[íkçÀçíjíMçvç®çb HçCç HçÀçj DççJç[ vççnçÇ. Dçnçí, KçjçÇ Mççvç nçÇ 
Dçç@çÆ[ìçíçÆjDçcç nçTmçHçáÀuuç Dçmçuçç HçççÆnpçí , l³ççlç®ç. 
kçÀuççkçÀçjç®çb cçvç Hçvç kçÀmçç Yçªvç içíuçç Hçç³çpçí nçí. 
vçç³çlçj mççímçç³çìîççbcçO³çí DççcnçÇ kçíÀuçílç kçÀçnçÇ kçÀu®çjuç 
kçÀç³ç&¬çÀcç. Dçnçí mççímçç³çìîçç cççíþîçç Hçç®ç-Hçç®ç çÆyççqu[biççÇ. 
cçO³çí cçmlç SçÆcHçÀLçíìj. cçççÆnlççÇ³ç vçç SçÆcHçÀLçíìj kçÀç³ç 
Dçmçlçb lçí. oçÇHçJççuççÇ Hçnçì®çç Hççíûççcç. DççHçvç FJníbì 
uçJçkçÀj mçáª kçÀjlççí nçí. DçççÆì&mì çÆJçjçj®çç Dçmççí vççnçÇ 
lçj Iççí[yçboj®çç. Yççb[áHçuçç çÆoHçJççuççÇ Hçnçì yççíuçuççí, 
lçj Hçnçìíuçç Dççuçç®ç HçççÆnpçí. mçÓ³çç&uçç Jçbovç kçÀjç³çuçç 
vçkçÀçí. nb, lçj ní Dçmçí DççHçuçí çÆ[çÆmççÆHuçvçJççuçí DçççÆì&mì 
SkçÀocç ìç³çcççlç Dççuçíuçí. Hçvç mççímçç³çìçÇ®çí kçÀç³ç&kçÀlçí&®ç 
mçÓ³ç&JçbMççÇ nçí. cnCçpçí mççícçJçbMççÇ, mçÓ³ç&JçbMççÇ l³ççlçuçí vnçF. 
lçmçí lçj mçiçuçí kçÀçäJççuçí SkçÀ$ç vççbolççlç. nçÌmç oçb[iççÇ 
Dççní. Hçvç kçÀç³ç&kçÀlçí& lçí®ç Òçí#çkçÀ nçí. mçoN³ççJçj mç@çÆìvç®çç 
çÆyçuuçç uççJçlççlç, l³ççb®ççÇ Hç@ÀçÆcçuççÇ lçíJç{çÇ®ç DççuçíuççÇ. 
Gjuçíuçí mççímçç³çìçÇ mççí[Óvç içíuçíuçí cççpççÇ kçáÀìábçÆyç³ç. 
Hçnçìí®³çç Hççíûççcçuçç uççJçCççÇ kçáÀCççÇ Içílçb kçÀç³ç nçí. Hçvç l³çç 
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uçíçÆ[pçyçç³çkçÀçb®çç®ç nf ®ççuçuçíuçç, çÆlçmçN³çç iççv³ççuçç®ç 
uççJçCççÇ Hçç³çpçí. MçíJçìçÇ FbìjJçuçHçÓJççÇ& uççJçCççÇ IçílçuççÇ. 
kçÀç³ç&kçÀlçí&®ç vçç®çlçç³çlç, l³çç uççJçCççÇJçj. Dçnçí Hçvç Kçá®³çç& 
çÆjkçÀçc³çç nçí. DççpçkçÀçuç Hçç®ç ªHç³ççb®³çç KççuççÇ Kçá®ççÇ& 
vçç³ç Yçíìlç, l³çç®ççÇ lçj þíJçç³ç®ççÇ vçç! mHçç@vmçj®çí y³ççvçj 
cççíþcççíþí. HçÌmçç pçcçuçç Dçmçíuç. Hçvç DççHçuçí DçççÆì&mì KçÓ<ç 
vççnçÇ nçí. Dçnçí cççÇ jbiçYçJçvç®³çç çÆlççÆkçÀì çÆKç[kçÀçÇJçj kçÀçcç 
kçÀªvç uççFHçÀ®ççÇ mçáªJççlç kçíÀu³çí. Dççcnçuçç ní kçÀu®çjuç 
Hççíûççcç®çb çÆMçkçÀJçl³ççlç, lçíJnç jçiç ³çílççí. Dçnçí lçácnçÇ lçí 
jçÆmçkçÀÞççílçí kçÀç kçÀç³ç lççí Mçyo JççHçjuççlç vçç lççí Kçjç 
çÆlçLçuçç. l³ççvçblçj vnç³ç kçáÀþí mççHç[lç Dçmçí. cçáuçáb[, Hççuçí&, 
þçCçí, yççíçÆjJçuççÇ, [çíbçÆyçJçuççÇ..yçmmç..mçbHçuçb DççHçuçb cçjçþçÇ 
kçÀu®çj. Dçnçí, çÆlçLçuçç jçÆmçkçÀ lççí kçÀç³ç..Hçb. JçmçblçjçJççb®çb 
vççìîçmçbiççÇlç mçáª Pççuçb, lçj Dççcç®çí PççJçyçç Jçç[çÇlçuçí 
IççªDçCCçç Mçípççj®³çç®³çç cççb[çÇJçj yçjçíyyçj mçcçíJçj LççHç 
cççjvççj. vnçF yççpçÓ®çç kçÀuçJçuçuçç, lçj MçHHçLç. Hçvç cçpçç 
³çç³ç®ççÇ nçí, lççí Mçípççj®çç Dçç³çá<³ççlç kçÀOççÇ mçcç ®çákçÀvççj 
vççnçÇ. Hçvç Dççlçç ní Dçmçí jçÆmçkçÀ MççíOççJçí®ç uççiçlççlç nçí.' 
`Dçnçí DççpçkçÀçuç uççíkçÀ çÆHçkçw®çj Hççnlççlç DçççÆCç cçjçþçÇlç 
kçÀç³ç kçÀcççÇ ®ççbiçuçí çÆ®ç$çHçì ³çílçç³çlç?'..Dççcç®çí cçjçþçÇ®çí 
ìácçCçí mçáª®ç nçílçí.
mççníyçjçJç cç@vçípçjYççTbkçÀ[í l³ççJçjnçÇ GÊçj lç³ççj nçílçb. 
`Dçnçí, çÆHçkçw®çj,çÆHçkçw®çj þçÇkçÀç³ç nçí. Hçvç çÆlçLçí Hçvç lçí®ç. 
p³ççíkçÀ Dçmçíuç, lçj nmçç vç oá:Kçç®çç [çíbiçj kçÀçímçUuçç, 
lçj j[ç. DççHçvç yççíuçç³ç®ççí vçç, ³çç çÆHçkçw®çjuçç ªcççuç 
çÆHçuçç³çuçç yççouççÇ IçíTvç pçç, cnvççJçb. Dçnçí, lçmçí çÆHçkçw®çj 
nçílçí. nçSlç çÆHçkçw®çj Hçvç Dççnílç ®ççbiçuçí. Òçí#çkçÀ ³çílççlç, 
cnCçÓvç çÆHçkçw®çj ®ççuçu³çílç, ní yççÇ Kçjb. Hçvç kçÀç³ç nçí, 
kçÀçnçÇ çÆMçìç kçáÀþíHçvç nmçlççlç, kçáÀþíHçvç ìçÈ³çç çÆHçìlççlç. 
yçjb, vççJççJçªvç Hçvç DççHçCç uçnçvç cçáuççbvçç çÆHçkçw®çjuçç 
v³çç³ç®çb kçÀç, lçí DççpçkçÀçuç þjJçÓ MçkçÀlç vnçF. Dççlçç 
lççí JççIççíyçç®³çç uççFHçÀJçj Dççpççíyçç çÆHçkçw®çj kçÀç{uçç, 
lçjçÇ l³ççlç lççí çÆyçyçÈ³çç kçÀcççÇ DçççÆCç GçÆcç&uççlççF&®ç pççmlç 
çÆomçlççlç. MççUç vççJççJçªvç ®ççÌLççÇHçç®çJççÇlçu³çç Hççíjçuçç 
çÆHçkçw®çjuçç v³ççJçb, lçj Yçuçlçb®ç çÆMçkçÓÀvç ³çç³ç®çç. çÆJç<ç³ç 
JçiçÌjí ®ççbiçuçí nçí, Hçvç vnçF PçíHçlç DççHçu³ççuçç mçiçuçç. '

`yçjb, cçiç  mççÇjçÇDçuç®çb yçjb. çÆlçLçí HçCç kçÀjlçç kçÀçÇ kçÀç³ç 
lçácnçÇ Òçí#çkçÀçb®çb cç@vçípçcçíbì?'..FçÆlç cççÇ.
çÆcçäj cç@vçípçcçívìJççuçí Hçávnç mçáª Pççuçí,`Dçnçí,      
DççpçkçÀçuç lççí Oçboç pçjç yçjç nç³çí. Hçvç çÆlçLçí yççÇ KçÓHç 
çÆoJçmç Òçí#çkçÀçb®çç SkçÀ®ç ûçáHç ®ççuçlç vnçF& nçí. HçÓJççÇ& l³çç 
Dçblçç#çjçÇcçO³çí HçuuçJççÇlççF& mççjK³çç ìçUîçç JççpçJçç³çuçç 
mççbiçç³ç®³çç. `Dççlçç ³ççb®³ççmççþçÇ SkçÀoç pççíjoçj ìçÈ³çç 
nçíTvç®ç pççT Ðçç' ní Jççkçw³ç SíkçÀuçb kçÀçÇ, Dçnçí, Dççcç®çí 
Òçí#çkçÀ JçÌlççiçç³ç®çí, lçmçb kçÀç³ç Dççcç®çb Hçícçívì DçiçoçÇ 
ìç³çcççJçj vçmçlçb.  l³ççlç çÆkçÀlççÇ ìçÈ³çç yçmçJçç³ç®³çç   
DççcnçÇ cnCçç³ç®çí. Dçnçí, SkçÀoç, lçj DçMçç®ç SkçÀç 
iççC³çç®³çç mHçOçí&cçO³çí l³ççb®³çç HçççÆkçÀ&biç uçç@ìcçO³çí Òçí#çkçÀçb®³çç 
oçívç içìçb®ççÇ cççjçcççjçÇ PççuççÇ. yççíuçÓ vçkçÀç nb ní kçáÀvççuçç. 
kçÀçnçÇ HçíHçjJççu³ççbvççÇ sçHçuçb nçílçb lçí. Hçvç l³çí®çç pççmlç 
yçYç´ç vçkçÀçí. kçÀç³ç Dççní, Yçç[çí$ççÇ Òçí#çkçÀ Dçmçu³çç®çb HçÀçj 
DççTì Pççuçb, lçj ®ç@vçíuçuçç HçjJç[lç vnçF. lçí Hçávnç 
ìçÇDççjHççÇMççÇ yçmçJççJçb uççiçlçb. l³çí kçÀç³ç Dççní, kçÀçnçÇ Òçí#çkçÀ 
DçmççíçÆmçSMçvçJççuçí nçílçí, kçÀçnçÇ vçJçKçí, Dççlçç oçíIççbvçç jíì 
SkçÀ®ç HçççÆnpçí, ní Dççcnçuçç cççv³ç Dççní. Hçvç lçí kçbÀHçvççÇuçç 
Hçvç HçÀçí[ç-Pççí[ç jçpçvççÇlççÇ kçÀjç³ç®ççÇ Dçmçl³çí nçí. kçÀç³ç 
vçç, DççpçkçÀçuç kçáÀþu³çç OçbÐççlç mçjuç Jççiçlç vnçFlç. 
DççpçkçÀçuç lçj l³çç SkçÀç ®ç@vçíuçJçj SkçÀ Hççíûççcç Dçmçlççí, 
l³ççlç cçjçþçÇ çÆ®ç$çHçìçb®çb ÒçcççíMçvç®ç kçÀjlççlç. l³ççlç 
HççÆnu³çç jçbiçílç lçí kçÀç@cçí[çÇJççuçí DçççÆì&mì®ç Òçí#çkçÀ yçvçÓvç 
ÒçMvç çÆJç®ççjlççlç. lçí kçÀç³ç m¬çÀçÇHì yççÇHì®çç Yççiç Dçm³çíuç 
nçí...Hçvç Dççcç®³çç jíìJççu³çç Òçí#çkçÀçb®çç ®çínjçHçvç çÆomçlç 
vnçF. MçíJçìçÇ yçIçç, ní Hçvç kçÀuççkçÀçj Dçmçlççlç, l³ççb®çç 
vçbyçj kçáÀþí m¬çÀçÇvçJçj uççiçuçíuçç vçmçlççí, cnCçÓvç lçí Yçç[çí$ççÇ 
Òçí#çkçÀ Jnç³çuçç lç³ççj nçílççlç. SKççooçívçoç ®çínjç 
PçUkçÀuçç, lçj lççí çÆHçkçw®çjmççþçÇ Skçwmì^ç cnCçÓvç ÒçcççíMçvç 
IçíF&uç, Hçá{í mççF[jçíuçHç³ç&blç lçjçÇ yççpççÇ cççjíuç. SKççoç 
HçÀçFìmççÇvç kçÀjíuç, Hçvç cççCçámçkçÀçÇ vççnçÇ jçÔ³çuççÇ nçí.'
FJníbìcç@vçípçj Dççlçç OçbÐçç®³çç SçÆLçkçwmçkçÀ[í KçÓHç®ç ³çílç 
®ççuçuçí nçílçí. cçuççnçÇ cççín nçílç nçílçç kçÀçÇ çÆJç®ççjçJçb, 
Dççcç®³çç mçbmLçí®³çç kçÀç³ç&¬çÀcççbvçç Òçí#çkçÀ HççþJçlç pççuç 
kçÀç, Dçmçb çÆJç®ççjçJçb. DççcnçÇ KçÓHç cçínvçlççÇvçí içCçHçlççÇ , 
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kçÀçípçççÆiçjçÇuçç kçÀç³ç&¬çÀcç kçÀjlççí, ÒçcçáKç HççnáCçí mJçlç:®³çç®ç 
cççíìçjçÇvçí ³çílççlç DçççÆCç cççvçOçvç vç Içílçç , Guçì 
mçbmLçíuçç®ç oíCçiççÇ oílççlç. lçmçb mçá®çJçCççjí kçÀç³ç&kçÀlçí& lçíJç{í 
DççcnçÇ lç³ççj kçíÀuçílç. HçCç Òçí#çkçÀ vççnçÇ nçí lç³ççj kçÀª 
MçkçÀuççí. lçíJnç Jççìuçb, çÆJç®ççjçJçb , mççníyççbvçç Dççcnçuçç 
HçCç HççþçÆJçlçç kçÀç Lççí[í Òçí#çkçÀ. HçCç MçíJçìçÇ ní FJníbì        
cç@vçípçj, ³çç®çb çÆyçuç kçÀç³ç HçjJç[Cççj?'
yçnáOçç cççP³çç cçvççlçuçb DççíUKçÓvç®ç mççníyççbvççÇ Hçá{®çí yççíuç 
SíkçÀJçuçí.`Dçnçí, lçácç®³çç mçbmLçí®çb Dççcnçuçç cçç$ç pççcç   
cnvçpçí pççcç®ç kçÀçÌlçákçÀ Jççìlçb. nb. SkçÀocç SçÆÒççÆMçSì. 
Dçnçí, Yçuçí kçÀOççÇ kçÀOççÇ kçÀOççÇkçÀOççÇ nç@uç HçáÀuuç nçílç 
vçmçíuç, HçCç mçiçUí SkçÀocç mç®®çí çÆouçJççuçí jçÆmçkçÀ. lçí 
lçácnçÇ yççíuçuççlç vçç jçÆmçkçÀÞççílçí. HçjHçíÀkçwì. yçIçí vnçFlç, 
Þççílçí. kçÀçvç oíTvç SíkçÀlççlç, ®ççbiçuçb lçí®ç Hççnlççlç.lçácnçÇ 
vççjçpç vçkçÀç nçíT nçí. Dççlçç uççíkçÀçb®çç ìçFcç®ç Dçmçç 
Pççuçç³ç kçÀçcçç®çç, lçj lçácnçÇ lçjçÇ kçÀç³ç kçÀjvççj. Yçuçí 
Dççcç®çç çÆyççÆPçvçímç vçkçÀçí nçíT oí. Hçvç DçMçç mçbmLççbcçO³çí 
DççcnçÇ Hçvç Dçmçb kçÀç@vì^@kçwì Içílç vççnçÇ. MçíJçìçÇ jíH³çáìíMçvç 
cçnÊJçç®çb nçí. Guçì cççÇ®ç lçácç®³ççkçÀ[í ³çíTvç l³çç HçÓJççÇ&®³çç 
çÆoJçmççb®çç kçÀç³ç&¬çÀcççb®çç cçpçç Içílççí. cççÇ mJçlç:®ç FkçÀ[í 
³çílççí. çÆlççÆkçÀì kçÀç{Óvç. lççÇ cçpçç JçíiçUçÇ®ç Dçmçlçí nçí, Kçjç 
Òçí#çkçÀ yçvçC³çç®ççÇ.

.....mç@cç kçÀçJn&j

iççbJç DççþJçlçb iç[îçç!

cççÇ DçççÆCç cççPççÇ yçç³çkçÀçí, DççcnçÇ oçíIçí mççíuççHçÓj®çí. 
lççÇmç Jç<çç&bHçÓJççÇ& cçábyçF&lç Dççuççí çÆvç FLçuçí®ç Pççuççí. cçábyçF& 
Dççcç®ççÇ kçÀcç&YçÓcççÇ. ³çç vçiçjçÇvçí KçÓHç kçÀçnçÇ çÆouçí. HçCç 
yçN³çç®çoç mçbO³ççkçÀçUçÇ oÓjoMç&vçJçj®³çç yççlçc³çç Hçnçlççvçç 
cççPçb mççíuççHçÓj kçáÀþí çÆomçlçb kçÀç lçí cççÇ MççíOçlç jnçlççí. 
mççíuççHçÓj®³çç yççlçc³ççbcçO³çí cçiç çÆlçLçu³çç Hçíþç - içuu³çç-
®ççÌkçÀ çÆvç jmlçí v³ççnçUC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjçÇlç jnçlççí. cçvç 
çÆJççÆMçä DçMçç nájnájçÇvçb Yçªvç pççlçb. uççJççJçílç HçbKç çÆvç 
pççJçb G[lç DççHçu³çç iççJççÇ! vçkçÀUlç HçÀçívç G®çuçlççí çÆvç 
iççJç®³çç SKççÐçç çÆcç$ççuçç cçiç HçbOçjç-JççÇmç çÆcççÆvçìí $ççmç 
oílççí. iççJç®ççÇ `uçíìímì' çÆ®çÊçjkçÀLçç SíkçÀuççÇ kçÀçÇ cçvççlçuççÇ 
nájnáj yçjçÇ®çMççÇ kçÀcççÇ nçílçí.
iççJççÇ cççÇ p³çç Yççiççlç jnç³ç®çç lççí yçnápçvç mçcççpççvçí 
içpçyçpçuçíuçç. içJçUçÇ-lçíuççÇ-kçÀçmççj-çÆMçbHççÇ-çÆuçbiçç³çlç-
Oçvçiçj Dçmçí mççjí®ç MçípççjçÇ-mççíyçlççÇ. KçíUçb®çí ÒçkçÀçjnçÇ 
yçnálç Dçmçç³ç®çí. iççíìîçç-uçiççíj-YçJçjç-çÆJçìçÇoçb[Ó çÆvç 
DççCçKççÇvç yçjí®ç oçCçiçì ÒçkçÀçj. yçÌuç-HççíÈ³ççuçç yçÌuççb®ççÇ 
Mç³ç&lç HçnçC³ççmççþçÇ MççUíuçç `DççÆOçkç=Àlç' mçáfçÇ çÆcçUç³ç®ççÇ. 
içJçUçÇ mçcççpççlççÇuç lçjCççÇyççb[ Hççíjb `çÆuçbyçÓ-HçíÀkçÀ' vççJçç®ççÇ 
pççíjoçj Mç³ç&lç KçíUlç Dçmçlç. p³çç®çí çÆuçbyçÓ mçJçç&çÆOçkçÀ 
DçblçjçJçj Hç[ç³ç®çí, lççí çÆpçbkçÀuçç. Òçl³çíkçÀ oÓjJçj Hç[CççN³çç 
çÆuçbyçç®³çç cççiççJçj DççcnçÇ Hççíjí HçUç³ç®ççí. içJçÈ³ççbvççÇ 
kçÀjçJç³çç®çç çÆ®çÊçLçjçjkçÀ ÒçkçÀçj cnCçpçí uççuç kçÀçHç[ 
oçKçJççÇlç cnMççÇbvçç HçUçÆJçCçí. nç KçíU yçIçç³çuçç jml³çç®³çç 
oálçHçÀç& Òç®çb[ içoçÇ& GYççÇ jnç³ç®ççÇ. çÆpçbkçÀCççN³çç cnMççÇb®³çç 
çÆvç yçÌuççb®³çç cççuçkçÀçb®çç cçiç pçbiççÇ mçlkçÀçj Jnç³ç®çç.
çÆuçbiçç³çlççb®³çç uçivççlç pçç³ç®ççí çÆvç içJnç®³çç `náiiççÇ'Jçj 
lççJç cççjç³ç®ççí. içÓU IççlçuçíuççÇ nçÇ içJnç®ççÇ KççÇj 
lççìYçªvç I³çç³ç®ççÇ vççÇ cçiç nçlç HçmçjçÆJçlç lççìçuçç mççHçÀ 
kçÀjç³ç®çb. çÆMçbHççÇ mçcççpçç®çí yçjí®ç çÆcç$ç nçílçí. ³ççb®³ççkçÀ[çÇuç 
uçivç-mçcççjbYççbcçO³çí cçuçç, pçç³çuçç HçÀçjmçí Òççílmççnvç 
çÆcçUlç vçmçí. DççcnçÇ Hç[uççí `MççkçÀçnçjçÇ' cççjJçç[çÇ. 
cçìCçç®çç jmmçç HçÀkçwlç oáªvç Hçnç³ç®çç. kçÀOççÇ-cçOççÇ kçÀçnçÇ 

`JçíOçkçÀ çÆJçpç³çç Jçç[' ³çç HçámlçkçÀç®çç ÒçkçÀçMçvç 
mççínUç HçájmkçÀçj- çÆo. 1 Dçç@kçwìçíyçj 2014
mçbmLçí®³çç vç.çÆ®çb. kçíÀUkçÀj ûçbLççuç³ççlçHçíÀ& K³ççlçvççcç 
uçíçÆKçkçÀç çÆJçpç³çç Jçç[ 100 J³çç HçámlçkçÀç®³çç ÒçkçÀçMçvç 
mççínUç Dçl³çblç Lççìçcççìçlç Hççj Hç[uçç. ÒççÆmç× DççÆYçvçí$ççÇ 
jçíçÆnCççÇ nfbiç[çÇ ³ççb®³çç nmlçí ÒçkçÀççÆMçlç Pççuçíu³çç ÒçkçÀçMçvç 
mççínÈ³ççmç mçáÒççÆmç× mçcççÇ#çkçÀ çÆJçuççmç Kççíuçí, çÆ[cHçuç 
ÒçkçÀçMçvç®çí DçMççíkçÀ cçáUí, çÆvçcç&çlççÇ kçÀçb®çvç DççÆOçkçÀçjçÇ, ÒççÆmç× 
DççÆYçvçí$ççÇ çÆvççÆMçiçbOçç Jçç[ Fl³çççÆo cççv³çJçj   GHççqmLçlç nçí-
lçí. ³çç®ç mçcççjbYççlç DççHçáuçkçÀçÇ®³çç pçáuçÌ-mçHìíbyçj 2014 
Ô³çç DçbkçÀç®çínçÇ ÒçkçÀçMçvç kçÀjC³ççlç Dççuçí.

Jç=ÊççbkçÀvç - ûçbLççuç³ç kçÀçÆcçìçÇ

TextOfApulkiDiwali.indd   7TextOfApulkiDiwali.indd   7 2/2/2019   4:58:37 PM2/2/2019   4:58:37 PM



8

`DeeHeguekeÀer'- DebkeÀ ®eewLee efoJeeUer DebkeÀ 2014

kçÀçcççmççþçÇ SKççÐçç çÆcç$ççkçÀ[í içíuççí çÆvç cçìCçç®çç Jççmç 
Dççuçç çÆkçÀ vççkçÀHçá[îçç Yçªvç pçç³ç®³çç. Flçjçb®ççÇ vçpçj 
®çákçÀJççÇlç cçiç cçìCçç®³çç lçákçÀ[îççbkçÀ[í nUÓ®ç yçIçç³ç®çb çÆvç 
çÆlçLçÓvç mçìkçÀç³ç®çb. IçjçÇ içíu³ççvçblçj cççÇ ®çuççKççÇvçí çÆJç<ç³ç 
®ç®çí&uçç I³çç³ç®ççí-cççbmççnçj çÆJçª× MççkçÀçnçj!
Òçl³çíkçÀ içuuççÇ®ççÇ SkçÀ ìçíUçÇ Dçmçç³ç®ççÇ. Dççcç®³çç  
içuuççÇ®çç ̀ ìçíUçÇ-ÒçcçÓKç'nçÇ çÆyçªoçJçuççÇ cçuçç uçnçvçHçCççÇ®ç 
çÆcçUçuççÇ. ®ççÌLççÇ F³çÊçí®ççÇ mkçÀç@uçjMççÇHç cçuçç çÆcçUçu³ççvçí 
`yççÌçÆ×kçÀ'¢<ìîçç cççÇ Jçj®ç{ þjuççí nçílççí. DçbiççvçínçÇ cççÇ 
yçN³ççHçÌkçÀçÇ Dçç[oçb[ nçílççí. içuuççÇ®³çç Mçíuçkçw³çç çÆMçJ³çç 
Hççþ nçíl³çç®ç, p³çç cççÇ mçcçj-ÒçmçbiççÇ çÆyçvççÆokçwkçÀlçHçCçí 
JççHçjç³ç®ççí. Dçv³ç içuuççÇlçu³çç cçáuççbvççÇ Dççcç®³çç 
içuuççÇlçu³çç cçáuçç®ççÇ kçáÀjçHçlç kçÀç{u³ççmç cççÇ J³ççIç´-
içpç&vçç kçÀjçÇlç mçJçbiç[îççbmççíyçlç l³çç içuuççÇlç pçç³ç®ççí çÆvç 
Mç$çÓmç ®ççíHç oíTvç ³çç³ç®ççí. kçÀçnçÇ Jç<çí& Hçá{çjkçÀçÇ kçíÀu³ççJçj 
HççíkçwlçHçCçç kçíÀJnç Dççuçç lçí kçÀUuçí®ç vççnçÇ.
iççíìîçç KçíUC³ççmççþçÇ cççÇ sçíìîçç mçJçbiç[îççbkçÀ[Óvç oçívç 
iççíìîçç GOççjçÇvçí I³çç³ç®ççí. cççPçç vçícç `YççjçÇ' Dçmçu³ççcçáUí 
nçÇ TOççjçÇ JççHçjlç lççÇmç-®ççUçÇmç iççíìîçç çÆpçbkçÀç³ç®ççí 
çÆvç l³çç sçíìîçç mçJçbiç[îççbvçç JççìÓvç ìçkçÀç³ç®ççí. kçÀOççÇ 
çÆuçcçuçíì®³çç iççíÈ³çç çÆJçkçÀlç IçíTvç cçáuççbcçO³çí Jççìç³ç®ççí. 
JççìC³çç®çç Dççvçbo kçÀç³ç JçCçç&Jçç! Dççcç®³çç içuuççÇ 
HççÆuçkçÀ[í®ç ®ççojçÇ çÆJçkçÀCççjçÇ yçjçÇ®ç oákçÀçvçí nçílççÇ. 
®ççojçÇb®³çç JçíäCçç®çç kçÀçiço sçvç-çÆ®çkçÀCçç Dçmçu³ççvçí lççí 
DççcnçÇ Òç³çlvçHçÓJç&kçÀ çÆcçUJçç³ç®ççí.  JçÔ³çç DçççÆCç HçámlçkçÀçb®çí 
kçÀJnmç& cçiç sçvç mçpçç³ç®çí.
 Dççcç®³çç iççJç®çí ûççcç-oÌJçlç `ÞççÇ çÆmç×íéçj' ³çç 
ûççcç oÌJçlççb®çí mçáboj cçbçÆoj cnCçpçí iççJç®çí YçÓ<çCç. çÆlçvnçÇ 
yççpçÓbvççÇ lçUí Dçmçuçíu³çç ³çç cçbçÆojçlç pççTvç yçmçCçí nçÇ 
cççíþçÇ ̀ HçJç&CççÇ'Dçmçç³ç®ççÇ. JççÆ[uççb®çb yççíì Oçªvç ³çç cçbçÆojçlç 
pççlççvçç SkçÀ vç kçÀUCççjb Dçmçb DçHçÓJç& mçcççOççvç Jççìç³ç®çb. 
lçíLççÇuç uççkçÀ[çÇ yççkçÀçJçj yçmçÓvç DççcnçÇ çÆJççÆJçOç çÆJç<ç³ççbJçj 
®ç®çç& kçÀjç³ç®ççí. JççÆ[uççbvçç cççÇ DçJçIç[ ÒçMvç çÆJç®ççjç³ç®ççí 
çÆvç lçí Kççíuççlç pççTvç GÊçj Ðçç³ç®çí. ³çç cçbçÆojç®çç JçççÆ<ç&kçÀ 
GlmçJç cnCçpçí `iç[d[îçç®ççÇ pç$çç' Gmçç®çç jmç-jíJç[îçç-
Tb®ç ®ç¬çÀ-HçÀçíìçí-çÆ®çJç[ç DçççÆCç çÆHçHççCççÇ Fl³ççoçÇ DçvçíkçÀ 

`sçíìí' Dççvçbo KçÓHç `cççíþí' Jççìç³ç®çí.
Hççu³çç&lçu³çç Dççcç®³çç IçjçÇ çÆKç[kçÀçÇlçuçç Jççjç çÆHçlççvçç 
iççJççpçJçU®ççÇ SkçÀ PçáUÓkçÀ DççuççÇ çÆvç cçvççuçç nuçkçíÀmçí 
mHçMçÓ&vç içíuççÇ. cçiç mçá®çuççÇ SkçÀ kçÀçÆJçlçç-
``iççJççkçÀ[®³çç DççþJçCççÇ.....''
iççJççkçÀ[®³çç içápçiççíäçÇ cççÇ
DççþJçÓvç njKçÓvç pççlççí Dçmçç,
çÆ®çbyç çÆYçpççívççÇ yççuçkçÀ cççjí
GLçU DçbiçCççÇ G[îçç pçmçç!
 iççJççkçÀ[®ççÇ JçímçnçÇ DççþJçí,
 içuuççÇ-yççíUnçÇ DççþJçlççí,
 DççþJçlççlç ®ççÌmççíHççÇ Jçç[í,
 çÆpçLçí çÆpçJnçUç mççþJçlççí!
içHHçç-LççHçç DççþJçlççlç l³çç
jç$ççÇ®ççÇ lççÇ pççiçjCçí,
DççþJçí Lçfç-®çíäç cççP³çç
uçHçC³ççmççþçÇ HççbIçjCçí!
 vççu³ççkçÀ[®çç Jç[ DççþJçlççí
 Hççjby³çç l³çç Yçu³çç -Lççíju³çç,
 HççjçJçjlççÇ yçmçlçç l³çç®³çç 
 kçÀçÆJçlçí®³çç DççíUçÇ cçpç mHçáÀju³çç!
iççJççkçÀ[®ççÇ çÆpçuçyççÇ-Hçí{í 
cçmlç kçÀ®ççíjçÇ DççþJçlçí,
içáNnçUçlçuçç içÓU DççþJçlççí
DççpççÇ jíJç[îçç HççþçÆJçlçí!
 MççUç DççþJçí mççOççÇ cççPççÇ
 HçÀjMççÇJçjlççÇ yçmçlç DçmçÓ,
 içáªpççÇ YççíUí lçjçÇnçÇ GÊçcç
 HççþçÇ l³ççb®³çç Dçmçlç nmçÓ!
iççJççkçÀ[®³çç Hçíþç DççþJçÓvç
cçvç yççpççjçbcçO³çí çÆMçjlçí,
mJçmlççF& lççÇ Dççlçç pççCçJçí
DççþJçCççÇbcçO³çí Gjlçí!
 iççJççkçÀ[®³çç DççþJçÓvç iççíäçÇ 
 cçvç KçblççJçlç cççPçí jçnlçí,
 SkçÀ Gmççmçç cçiç ìçkçÓÀvççÇ lçí 
 Dççpç JççmlçJççÇ nUÓ Hçjlçí!

.....çÆiçjçÇMç pççKççíçÆì³çç ,9820062116
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ÒççO³ççHçkçÀ nçíCçí cnCçpçí...

kçÀç@uçípççlç ÒççO³ççHçkçÀ nçíCçí cnCçpçí kçÀç@uçípççlççÇuç 
çÆJçÐççL³çç&bvçç çÆMçkçÀJçCçí. Dççlçç oámçN³ççuçç çÆMçkçÀJçç³ç®çí 
cnCçpçí çÆJç<ç³ç cçáUçlç mJçlç:uçç ³çç³çuçç nJçç. vçámçlçç 
³çíTvç GHç³ççíiççÇ vççnçÇ, Jçiçç&lç mççþ mçÊçj çÆJçÐççL³çç&bHçá{b lççí 
Iç[çIç[ç Guçiç[Óvç mççbiçlçç ³çç³çuçç nJçç; ®çç®çjlç vççnçÇ, 
Iç[çIç[ç nç Mçyo cçnÊJçç®çç Dççní. çÆJç<ç³ç Iç[çIç[ç 
yççíuçÓvç oçKçJçuçç lçj®ç çÆJçÐççL³çç&bvçç Hçìlçb kçÀçÇ mçjçbvçç 
çÆJç<ç³ç cççnçÇlç Dççní!
cççÇ DçMççÇ ÒççO³ççHçkçÀçÇ Jç<çç&vçáJç<çí& kçíÀuççÇ Jç çqJnpçíìçÇDçç³ç, 
cççìábiçç , cçábyçF&-19 ³çç kçÀç@uçípççlçÓvç, 1992 mççuççÇ 
Jç³çç®³çç mççþçJ³çç Jç<ççÇ& çÆmççqJnuç FçÆpççÆvçDçjçÇbiç çÆJçYççiçç®çç 
ÒççO³ççHçkçÀ Jç KççlçíÒçcçáKç cnCçÓvç çÆvçJç=Êç Pççuççí. 
ÒççO³ççHçkçÀ nçíCçí cnCçpçí SJç{í®ç  cçç$ç vççnçÇ. ³çç HçuççÇkçÀ[í 
Lççí[íHçÀçj ÒççO³ççHçkçÀçbvçç kçÀjçJçí uççiçlçí. çÆJçÐççL³çç&b®çç 
çÆJçéççmç mçbHççovç kçÀjçJçç uççiçlççí. lçªCç çÆJçÐççL³çç&bvçç 
mççbYççUCçb nçÇ lçMççÇ lççjíJçj®ççÇ kçÀmçjlç®ç Dççní.
cççÇ kçÀçnçÇ Òçmçbiç mççbiçlççí. vçícçkçíÀ mççuç mççbiçlçç ³çíCçí cçuçç 
Mçkçw³ç vççnçÇ. kçÀçjCç cççPççÇ mcçjCçMçkçwlççÇ Òçmçbiççb®³çç 
yççyçlççÇlç Oç[ Dççní, lçHçMççÇuççlçnçÇ cççÇ ®çÓkçÀ kçÀjCççj vççnçÇ 
cçç$ç lççjçÇKç -mççuç ³çç yççyçlççÇlç cççÇ vçámçlçç kçÀ®®çç vççnçÇ 
lçj yçíYçjbJçMçç®çç Dççní. cççP³çç uçivçç®³çç Jçç{çÆoJçMççÇ , 
cççP³çç HçlvççÇvçí cçuçç MçáYçí®sç çÆou³çç lçíJnç cççÇ mJç³çbmHçÓÀlççÇ&vçí 
`kçÀcççuç Dççní lçáPççÇ! lçÓ yçjç cççP³çç uçivçç®çç Jçç{çÆoJçmç 
uç#ççlç þíJçuççmç' Dçmçí cnCççuççí nçílççí, cççÇ çÆJçvççío kçíÀuçç 
Dçmçí HçlvççÇuçç Jççìuçí cnCçÓvç çÆvçYççJçuçí. cççÇ Flçjçbvçç 
Jçç{çÆoJçmççb®³çç MçáYçí®sç oílççí lçíJnç cçuçç kçÀçíCççÇlçjçÇ l³çç 
Jçç{çÆoJçmçç®çí mcçjCç kçÀªvç çÆouçí Dçmçlçí.
çqJnpçíìçÇDçç³çcçO³çí cççP³çç KççíuççÇlç, iç@oçÆjbiç®çç kçÀç³ç&¬çÀcç 
þjJçC³ççmççþçÇ çÆJçÐççLççÇ&ÒççÆlççÆvçOççÇ pçcçuçí nçílçí. 
iç@oçÆjbiç®ççÇ DççKçCççÇ Jç l³çç®ççÇ ³çMçmJççÇ DçbcçuçyçpççJçCççÇ 
nç cçnçkçÀìkçÀìçÇ®çç kçÀç³ç&¬çÀcç Dçmçlççí. ³çç kçÀç³ç&¬çÀcçç®ççÇ 
pçyççyçoçjçÇ,DççÆvç®sívçí, mçJç& ÒççO³ççHçkçÀçbvçç, DççUçÇHççUçÇvçí, 
mçuçiç oçívç Jç<çí& I³ççJççÇ uççiçí. l³çç Jç<ççÇ& iç@oçÆjbiç®ççÇ mçb¬çÀçblç 

cççP³ççJçj DççuççÇ nçílççÇ. çÆJçÐççL³çç&bvçç MççÆkçÀuççyççvçÓ YççíHççuççÇ 
³ççb®³çç kçÀJJççuççÇ®çç kçÀç³ç&¬çÀcç nJçç nçílçç. 
çÆnboçÇ iççC³ççb®ççÇ jpçvççÇ ojJç<ççÇ& iç@oçÆjbiçcçO³çí nçílç Dçmçí. HçCç 
kçÀJJççuççÇ®çç kçÀç³ç&¬çÀcç kçÀOççÇ Pççuçç vçJnlçç. MççÆkçÀuçç yççvçÓ 
YççíHççuççÇ ³ççb®³çç kçÀç³ç&¬çÀcççb®³çç pçççÆnjçlççÇ cççÇ Jç=ÊçHç$ççlçÓvç 
Hççnlç Dçmçí. `yçjmççlçkçÀçÇ jçlç' ³çç YççjlçYçÓ<çCç-cçOçáyççuçç 
³ççb®³çç çÆ®ç$çHçìçlçÓvç kçÀJJççuççÇ nç ÒçkçÀçj pççícçoçj Dççní 
ní cçuçç Òçí#çkçÀ cnCçÓvç Hçìuçíuçí nçílçí. l³çç®ç yçjçíyçj           
kçÀç@uçípç®³çç mìípçJçj Dçmçç kçÀç³ç&¬çÀcç JnçJçç çÆkçbÀJçç vççnçÇ 
³ççyççyçlç cççPçí cçvç mççMçbkçÀ nçílçí; vçJní, ÒççO³ççHçkçÀ cnCçÓvç 
DçMçç ÒçkçÀçj®çç kçÀç³ç&¬çÀcç nçíT vç³çí ³çç þçcç cçlçç®çç cççÇ 
nçílççí. l³çç®ç yçjçíyçj Dçmçç kçÀç³ç&¬çÀcç Pççuçç®ç lçj cçuçç 
Hççnç³ç®çç nçílçç!
cççP³çç KççíuççÇlççÇuç çÆJçÐççLççÇ&ÒççÆlççÆvçOççÇ, kçÀJJççuççÇ Jç 
MççÆkçÀuçç yççvçÓ YççíHççuççÇ, ³ççJçj SkçÀocç þçcç nçílçí. l³ççbvçç 
kçÀçíCçlççnçÇ Hç³çç&³ç vçkçÀçí nçílçç. JçççÆ<ç&kçÀ mvçínmçbcçíuçvç 
Jnç³çuçç®ç nJçí, l³ççlç çÆJçÐççL³çç&b®çç cçvççHççmçÓvç mçnYççiç 
lçj nJçç®ç nJçç; kçÀçjCç mçbcçíuçvç l³ççb®çí Jç l³ççb®³ççkçÀjlçç®ç 
lçj Dçmçlçí. çÆJçÐççLççÇ&ÒççÆlççÆvçOççÇ ní çÆ[Huççícçç Jç çÆ[ûççÇ DçMçç 
DçY³ççmç¬çÀcçç®³çç oçívç npççj çÆJçÐççL³çç&bvççÇ çÆvçJç[uçíuçí 
Dçmçlççlç. l³ççbvçç oáKçJçÓvç kçÀmçí ®ççuçíuç?
 cççÇ çÆJçÐççL³çç&bvçç mççbçÆiçlçuçí,``kçÀJJççuççÇ®çç 
kçÀç³ç&¬çÀcç kçÀç@uçípç®³çç mvçínmçbcçíuçvççlç Dç³ççíi³ç Dççní Dçmçí 
cçuçç Jççìlçí. KçáÎ çÆÒççqvmçHçç@uç [ç@. kçÀçuçLççí[ kçÀJJççuççÇ®³çç 
kçÀç³ç&¬çÀcççuçç cççv³çlçç oílççÇuç çÆkçbÀJçç vççnçÇ kçÀçíCç pççCçí! 
cçç$ç cççÇ kçíÀJçU lçácç®³ççkçÀjlçç çÆÒççqvmçHçç@uçkçÀ[í pççlççí Jç 
kçÀJJççuççÇ®ççÇ lçjHçÀoçjçÇ kçÀjlççí. l³ççb®çç cççP³çççÆJç<ç³ççÇ 
JççF&ì ûçn nçíCççj®ç. nçíT oí, cççÇ lçácç®³ççkçÀjlçç cççvçn-
çvççÇ mJççÇkçÀçjçÇvç, cçç$ç çÆÒççqvmçHçç@uç vççnçÇ cnCççuçí lçj? lçj 
DççHçCç ojmççuçÒçcççCçí mçbiççÇlç jpçvççÇ kçÀª. lçácnçÇ lçácç®³çç 
DççJç[çÇ®çç kçÀçíCçlççnçÇ Jç çÆkçÀlççÇnçÇ kçÀkçÀ&Mç Dçç@kçíÀ&mì^ç 
DççCçç.''
cçnçyçUmçj DççHçu³ççkçÀjlçç Mçyo ìçkçÀCççj cnìu³ççJçj 
çÆJçÐççLççÇ& KçÓ<ç Pççuçí. kçÀJJççuççÇ vççnçÇ PççuççÇ lçjçÇ Dçç@kçíÀ&mì^ç 
nçíCççj®ç nçílçç!
çÆÒççqvmçHçç@uç [ç@. kçÀçuçLççí[ ³çç Dçl³çblç mçjU Jç mçppçvç 
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çÆÒççqvmçHçç@uççbvçç Yçíìç³çuçç cççÇ içíuççí. cçuçç Jçlç&cççvçHç$ççlççÇuç 
pçççÆnjçlççÇcçOçÓvç, MççÆkçÀuççyççvçÓb®ççÇ kçÀJJççuççÇ cççnçÇlç nçílççÇ. 
[ç@. kçÀçuçLççí[mççníyççbvçç SJç{çÇnçÇ cçççÆnlççÇ vçmçC³çç®ççÇ 
Mçkçw³çlçç cçuçç Jççìlç nçílççÇ. lçMçç pçççÆnjçlççÇ ìçUÓvç®ç 
Jç=ÊçHç$ç Jçç®çç³ç®çb DçMççÇ l³ççb®³çç  vçpçjíuçç mçJç³ç DçmçCççj. 
cççÇ Dçç@çÆHçÀmççlç çÆMçjuççí lçí®ç cçáUçÇ Dçl³çblç çÆJç<çCCç Jç GçÆÜivç 
®çínN³ççvçb. içíu³çç içíu³çç, cççÇ ìçíkçÀç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ,``mçj, 
cçuçç Flçj kçÀçíCçlççÇnçÇ onç kçÀçcçí mççbiçç HçCç iç@oçÆjbiç®çb 
DçO³ç#çHço cçuçç vçkçÀçí. lçí cçuçç HçíuçJçlç vççnçÇ. ní çÆJçÐççLççÇ& 
Hççj kçÀçcççlçÓvç içíuçí Dççnílç.''
iç@oçÆjbiç®³çç kçÀçÆcçìçÇ®çb DçO³ç#çHço çÆvçYççJçCçb kçÀþçÇCç kçÀçcç 
Dççní ní [ç@. kçÀçuçLççí[çbvçç cççnçÇlç®ç nçílçb. cnCçÓvç lçj nçÇ 
DçO³ç#çHçoç®ççÇ Içbìç DççUçÇHççUçÇvçb kçÀçíCçl³çç vçç kçÀçíCçl³çç 
ÒççO³ççHçkçÀç®³çç içÈ³ççlç Dç[kçÀJçC³ççlç ³çílç nçílççÇ. [ç@. 
kçÀçuçLççí[ mçnçvçáYçÓlççÇvçb cnCççuçí,``cçnçyçU, çÆJçÐççLççÇ& 
ní Dçmçí®ç DçmçCççj. l³ççb®ççÇ JççiçCçÓkçÀ DççHçCç cçvççDçç[ 
kçÀjç³ç®ççÇ. DççHçCç l³ççlçÓvç®ç cççiç& kçÀç{ç³ç®çç. kçÀç³ç 
Iç[uçb³ç lçjçÇ kçÀç³ç?''
``mçj, ojJç<ççÇ& DççHçCç Dçç@kçíÀ&mì^ç®çç kçÀç³ç&¬çÀcç kçÀjlççí. lççí 
cççÇ çÆJçÐççL³çç&b®³çç cçvççÒçcççCçí kçÀjç³çuçç lç³ççj Dççní. HçCç 
çÆJçÐççL³çç&bvçç kç@Àyçíjí [çvmç nJçç Dççní. cççÇ mHçä vçkçÀçj 
çÆouçç.''
``kç@Àyçíjí [çvmç cnCçpçí? çÆJçÐççL³çç&bvçç vçícçkçbÀ kçÀç³ç nJçb 
Dççní?''
``kç@Àyçíjí [çvmç kçÀjCççN³çç oçívç lççÇvç cçáuççÇ mìípçJçj 
vçç®çlççlç, cççiçb çÆnboçÇ iççCççÇ Jççpçlç Dçmçlççlç. mìípçJçj®³çç 
vçç®çCççN³çç cçáuççÇ SkçíÀkçÀ kçÀªvç DççHçu³çç DçbiççJçj®çí kçÀHç[í 
kçÀç{lççlç, çÆJçJçm$ç nçílççlç Jç mìípçJçj DçbOççj nçílççí.'' 
cççÇ DççpçHç³ç&blç SkçÀnçÇ kç@Àyçíjí [çvmç HçççÆnuçç vççnçÇ. HçCç 
HçççÆnuçíuçí çÆnboçÇ çÆ®ç$çHçì, çÆvç³çlçkçÀççÆuçkçÀçb®çí Jçç®çvç Jç 
cççPççÇ kçÀuHçvççMçkçwlççÇ ³ççb®³ççcçOçÓvç cççÇ kç@Àyçíjí [çvmç®çí GYçí 
kçíÀuçíuçí çÆ®ç$ç cççÇ çÆÒççqvmçHçç@uççb®³çç Hçá{í Mçyoçblç jbiçJçuçí. [ç@. 
kçÀçuçLççí[çb®³çç cçáêíJçj mHçä vççjçpççÇ GcçìuççÇ. 
cççÇ Hçá{b cnCççuççí,`` cççÇ çÆJçÐççL³çç&b®³ççHçá{b Lççí[çÇ Hç[ KççuuççÇ. 
cççÇ lç[pççí[çÇuçç lç³ççj Pççuççí. cççÇ cnCççuççí,`þçÇkçÀ Dççní. 
vçíncççÇ®³çç çqnboçÇ iççC³çç®çç Dçç@kçíÀ&mì^ç lçácnçuçç vçkçÀçí Dççní, 

Dçç@kçíÀ&mì^ç®çç lçácnçuçç kçbÀìçUç Dççuçç Dççní. cçiç HçÀçj Pççuçb 
lçj lçácnçÇ MççÆkçÀuçç yççvçÓ YççíHççuççÇ®³çç kçÀJJççuççÇ®çç kçÀç³ç&¬çÀcç 
kçÀjç. l³çç HçuççÇkçÀ[b cççÇ Hçç³çjçÇ Içmçª oíCççj vççnçÇ.''
``MççÆkçÀuçç yççvçÓ YççíHççuççÇ kçÀçíCç?l³ççb®ççÇ kçÀJJççuççÇ kçÀç³ç 
Dçmçlçí?'' 
``MççÆkçÀuçç yççvçÓ ³çç SkçÀ m$ççÇ, kçÀJJççuççÇ içççÆ³çkçÀç Dççnílç. 
l³çç DçbiçYçj kçÀHç[í IççuçÓvç, vçç®ç vç kçÀjlçç, kçÀJJççuççÇ 
içç³çvç kçÀjlççlç. DçYçbiç, YççJçiççÇlçb, uççJçC³çç , içpçuç ³çç 
ÒçcççCçí kçÀJJççuççÇ nç çÆnboçÇcçOççÇuç iççC³çç®çç ÒçkçÀçj Dççní. 
kçÀJJççuççÇ iççlççvçç oçívnçÇ nçlççbvççÇ ìçÈ³çç JççpçJçlççlç. 
cçáK³ç cnCçpçí ³çç kçÀJJççuççÇ içç³çvççlç kçÀHç[í kçÀç{Cçb, DçbOççj 
Hçç[Cçb nç Yççiç vçmçlççí. kçÀç@uçípç®³çç mìípçJçj kçÀHç[í 
GlçjJçC³çç®çç kçÀç³ç&¬çÀcç cççÇ kçÀOççÇnçÇ cçbpçÓj kçÀjCççj vççnçÇ. 
SkçÀ JçíU kçÀJJççuççÇ ®ççuçíuç, HçCç çÆJçÐççLççÇ& kç@ÀyçíjíJçj Dç[Óvç 
yçmçuçí Dççnílç.''
çÆÒççqvmçHçç@uç cnCççuçí,``cçnçyçU, lçácç®çb cnCçCçb jçmlç Dççní. 
kçÀçnçÇnçÇ kçÀjç DçççÆCç çÆJçÐççL³çç&bvçç kç@ÀyçíjíJçªvç kçÀJJççuççÇJçj 
GlçjJçç. l³ççbvçç mçcçpçJçç.'' 
 kç@Àyçíjí nçÇ çÆJçÐççL³çç&b®ççÇ cççiçCççÇ kçÀOççÇ®ç vçJnlççÇ. 
l³ççbvçç kçÀJJççuççÇ®çç kçÀç³ç&¬çÀcç®ç nJçç nçílçç. çÆÒççqvmçHçç@uç 
kçÀJJççuççÇuçç cçbpçÓjçÇ oílççÇuç çÆkçbÀJçç vççnçÇ ³çç®ççÇ®ç cçuçç MçbkçÀç 
nçílççÇ. cnCçÓvç lçj cççÇ kç@Àyçjí®çb ìçíkçÀç®çb yçápçiççJçCçb cçOçí GYçb 
kçíÀuçb nçílçb! kçÀJJççuççÇmççþçÇ HçjJççvçiççÇ çÆcçUçuççÇ cnìu³ççJçj 
çÆJçÐççLççÇ& cçnçyçUmçjçb®³ççJçj SkçÀocç KçÓ<ç Pççuçí.
MççÆkçÀuçç yççvçÓ YççíHççuççÇ ³ççb®³çç cçvçç®³çç GcçoíHçCçç®çç 
Jç Goçjlçí®çç GuuçíKç ³çç çÆþkçÀçCççÇ cççÇ pçªj kçÀjçÇvç. 
cççìábi³ççnÓvç þçC³ççkçÀ[í-kçÀu³ççCçkçÀ[í pççCççjçÇ MçíJçì®ççÇ 
uççíkçÀuç SkçÀ-oçÇ[ Jççpçlçç nçílççÇ Dçmçí cçuçç DççþJçlçí. 
kçÀJJççuççÇ®çç kçÀç³ç&¬çÀcç GÊçcç Pççuçç. çÆJçÐççL³çç&bvçç lççí 
DççJç[uçç. KçáÎ çÆÒççqvmçHçç@uç [ç@.kçÀçuçLççí[ ³ççbvççÇ kçÀJJççuççÇ 
Òç³ççíiç sçvç Pççuçç ní cçuçç mççbçÆiçlçuçb. kçÀJJççuççÇ®çç kçÀç³ç&¬çÀcç 
mçbHçuçç lçíJnç MçíJçì®ççÇ uççíkçÀuç çÆvçIçÓvç içíuççÇ nçílççÇ. çÆJçÐççLççÇ& 
kçÀç³ç&¬çÀcççlç SJç{í jbiçuçí nçílçí kçÀçÇ l³ççbvçç MçíJçì®³çç 
uççíkçÀuç®ççÇ DççþJçCçnçÇ jççÆnuççÇ vçJnlççÇ. cçç$ç kçÀç³ç&¬çÀcç 
mçbHçu³ççJçj , çÆJçÐççL³çç&b®³çç O³ççvççÇ Dççuçb kçÀçÇ Dççlçç Hçnçìí 
Hçç®ç Hç³ç&blç IçjçÇ HçjlçC³ççkçÀjçÇlçç DççHçu³ççuçç içç[çÇ vççnçÇ. 
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çqJnpçíìçÇDçç³ç®çí yçnámçbK³ç çÆJçÐççLççÇ& þçCçí- kçÀu³ççCç ³çç 
yççpçÓ®çí nçílçí. Dççlçç kçÀjç³ç®çí kçÀç³ç? çÆJçÐççL³çç&blç iççíbOçU 
®ççuçÓ Pççuçç. çÆJçÐççLççÇ& çÆMçìîçç cççª uççiçuçí. çÆJçÐççL³çç&b®çç 
içuçkçÀç Jç Dççj[çDççíj[ç Jçç{uçç. kçÀJJççuççÇ®çç kçÀç³ç&¬çÀcç 
mçbHçuçç nçílçç, Hç[oç Hç[uçç nçílçç. Hç[Ðççcççiçí kçÀuççkçÀçj 
cçb[UçÇ ®çnç kçÀç@HçÀçÇ Içílç nçílççÇ.`SJç{îçç MççblçHçCçí 
çÆJçÐççL³çç&bvççÇ DççHçu³çç kçÀç³ç&¬çÀcçç®çç Dççvçbo Içílçuçç nçílçç; 
kçÀç³ç&¬çÀcç mçbHçu³çç mçbHçu³çç ní Dçmçí Iç[uçí lçjçÇ kçÀç³ç? 
SJç{ç içuçkçÀç kçÀç?' MççÆkçÀuçç yççvçÓbvççÇ ®ççÌkçÀMççÇ kçíÀuççÇ.
`MçíJçì®ççÇ uççíkçÀuç içíuççÇ, kçÀç³ç&¬çÀcçnçÇ mçbHçuçç Dççní, Dççlçç 
Hçá{çÇuç oçívç lççÇvç lççmç JçíU cççíkçÀUç Dççní lççí kçÀmçç 
IççuçJçç³ç®çç ³çç çÆJç®ççjçvçí çÆJçÐççLççÇ& mçb$çmlç Dççnílç, cnCçÓvç 
lçí Dççj[çDççíj[ç kçÀjlç Dççnílç.' nçÇ JçmlçáçÆmLçlççÇ çÆJçÐç
çLççÇ&ÒççÆlççÆvçOççÇbHçÌkçÀçÇ kçÀçíCççÇlçjçÇ MççÆkçÀuçç yççvçÓb®³çç kçÀçvççbJçj 
IççlçuççÇ DçççÆCç `kçÀç³ç&¬çÀcç DççCçKççÇ Lççí[çJçíU kçÀjlçç ³çíF&uç 
kçÀç?' DçMççÇ çÆJçvçblççÇJçpçç ®ççÌkçÀMççÇ kçíÀuççÇ.
MççÆkçÀuçç yççvçÓbvççÇ lçlkçÀçU cççv³ççlç çÆouççÇ Jç cççF&kçÀJçªvç 
pççnçÇj kçíÀuçí kçÀçÇ DçO³çç& lççmççb®³çç çÆJçÞççblççÇvçblçj kçÀç³ç&¬çÀcç 
Hçávnç mçáª nçíF&uç. vçblçj l³ççbvççÇ HçÓJççÇ&®³çç®ç pççícççlç 
oçÇ[lççmç kçÀç³ç&¬çÀcç kçíÀuçç. 
iç@oçÆjbiç®³çç lççÇvç çÆoJçmççb®³çç kçÀç³ç&¬çÀcççlç SkçÀ çÆoJçmç 
Dçç@kçíÀ&mì^ç Dçmçí. lççÇvç çÆoJçmççbkçÀjlçç, cçO³çJçlççÇ& HçìçbiçCç 
Yçªvç pççF&uç Flçkçw³çç , Iç[çÇ nçíCççN³çç, lçMçç mçJç& 
mççOççjCç, nuçkçw³çç Jçpçvçç®³çç , uççkçÀ[çÇ Kçá®³çç& kçÀç@uçípç 
kçbÀ$ççìçvçb Yçç[îççJçj IçíF&. vççÇì JççHçju³çç lçj Ô³çç Kçá®³çç& 
lççÇvç çÆoJçmç mçnpç, mçáKçªHç çÆìkçÀç³çuçç njkçÀlç vçJnlççÇ. 
HçCç Dçç@kçíÀ&mì^ç®³çç jç$ççÇ, çÆJçÐççLççÇ& çÆnboçÇ iççC³ççbJçj vçç®ç 
kçÀjlç, cnCçpçí Oçá[içÓmç Iççuçlç. ³çç vçç®çC³ççmççþçÇ DççcnçÇ 
SkçÀç kçÀçíHçN³ççlç, ÒçMçmlç pççiçç jçKççÇJç þíJçlç DçmçÓ. p³çç 
çÆJçÐççL³çç&bvçç vçç®çç³ç®çb Dççní l³ççbvççÇ l³çç kçÀçíHçN³ççlç pççJçb Jç 
vçç®ççJçb! HçCç çÆJçÐççLççÇ& uççkçÀ[çÇ Kçá®³çç&bJçj ®ç{Óvç vçç®çlç. 
l³ççb®³çç lççb[Jç vç=l³ççHçá{í uççkçÀ[çÇ Kçá®³çç& çÆìkçÀç³ç®³çç   
vççnçÇlç, l³çç cççí[ç³ç®³çç. iç@oçÆjbiç Pççu³ççJçj kçbÀ$ççìoçjçbvçç 
Kçá®³çç&®çb Yçç[b DçççÆCç JçjlççÇ Kçá®³çç& oáªmlççÇ®çç Yçuçç cççíþç 
Kç®ç& kçÀç@uçípçuçç ÐççJçç uççiçí. 
 çÆJçÐççL³çç&bvççÇ pççÆcçvççÇJçj vçç®ççJçb, Kçá®³çç&bJçj 

®ç{Óvç vçç®ç kçÀª vç³çí, ³ççkçÀjlçç kçÀç³ç kçÀjçJçb? vçç®çCççjí 
çÆJçÐççLççÇ&  mçK³çívçí MçbYçj oçÇ[Mçí SJç{í Dçmçlç.
 cççÇ mççbiçuççÇ®³çç çÆJççÆuçbi[vç kçÀç@uçípç®çç 
çÆJçÐççLççÇ& nçílççí. l³çç kçÀçUçlç (1949-1954) 
DçMçç ÒçkçÀçj®çí mçbiççÇlçç®çí-iççC³çç®çí kçÀç³ç&¬çÀcç Dççcç®³çç                                   
iç@oçÆjbiçcçO³çí nçílç. DççcnçÇ çÆJçÐççLççÇ& l³çç kçÀçUçÇ , Dççpç®³çç 
çÆJçÐççL³çç&bÒçcççCçí  cçç@[vç& vçmçu³ççvçí vçç®ç JçiçÌjí kçÀjlç vçmçÓ, 
HçCç Dççj[çDççíj[ç, náuuç[yççpççÇ , çÆMçìîçç cççjCçí Dçmçí 
ÒçkçÀçj Iç[lç. Dççcç®³çç ÒççO³ççHçkçÀçblç kçíÀçÆcçmì^çÇ çÆJçYççiçç®çí 
ÒçcçáKç [ç@. JnçÇ.S.HçìJçOç&vç nçílçí. lçí Gb®çHçájí, pçç[pçÓ[ 
nçílçí. Oççílçj , mçojç, kçÀçíì, kçÀçUçÇ ìçíHççÇ ³çç HççíMççKççlç 
lçí Yççjomlç çÆomçlç. cççPçç yççÇ.SmçmççÇ®çç (Dçç@vçmç&) çÆJç<ç³ç 
kçíÀçÆcçmì^çÇ®ç nçílçç. Dççcç®³çç yç@®ç®çí DççcnçÇ lççÇvç®ç çÆJçÐççLççÇ& 
nçílççí. l³ççcçáUí Jçiçç&lç Dçblçjçvçí lçí cçuçç pçJçU®çí nçílçí! 
lçí kçÀOççÇnçÇ Dççj[çDççíj[ç kçÀjlç vçmçlç. çÆJçÐççL³çç&bvçç 
HçÌÀuççJçjnçÇ Içílç vçmçlç. HçCç kçÀç kçÀçíCççmç þçTkçÀ , l³ççb®³çç 
J³ççqkçwlçcçlJçç®çç Kççmç Dçmçç SkçÀ ojçjç nçílçç. iç@oçÆjbiç®³çç 
Jçç Flçj kçÀç³ç&¬çÀcççlç kçÀçnçÇ iççíbOçU nçíT uççiçuçç Jç 
yççníªvç Dççuçíu³çç HççnáC³çç Jçkçwl³ççuçç çÆkçbÀJçç kçÀuççJçblççuçç 
lççí GHçêJçkçÀçjkçÀ þª uççiçuçç kçÀçÇ [ç@. HçìJçOç&vç Gþlç 
p³çç YççiççlçÓvç Lççí[ç pççmlç DççJççpç Gþlç Dçmçí l³çç 
YççiççkçÀ[í vçpçj çÆHçÀjJçlç , kçwJççÆ®çlç l³çç YççiççkçÀ[í HçíÀjçÇ 
cççjlç. HççÆjCççcç cnCçpçí çÆJçÐççLççÇ& SkçÀocç Mççblç nçílç.
cççP³ççkçÀ[í ,`cçnçyçU'ní cççPçb HçÀkçwlç Dçç[vççJç Dççní, 
cççP³ççkçÀ[í [ç@. HçìJçOç&vçmçjçb®çb J³ççqkçwlçcçlJç vççnçÇ, 
çÆJçÐççL³çç&bcçO³çí HçíÀjçÇ cççªvç cççÇ l³ççb®³ççlç Jç®çkçÀ çÆvçcçç&Cç 
kçÀª MçkçíÀvç ³çç®ççÇ cçuçç Kçç$ççÇ vçJnlççÇ. cçç$ç Jç®çkçÀ çÆvçcçç&Cç 
kçíÀu³çççÆMçJçç³ç, çÆJçÐççL³çç&b®çç Kçá®ççÇ&Jçj®çç vçç®ç Jç Kçá®³çç&b®ççÇ 
cççí[lççí[ LççbyçCççj vççnçÇ nçÇ Kçç$ççÇnçÇ cçuçç nçílççÇ.
cççÇ çÆJçÐççL³çç&b®ççÇ®ç cçolç cçççÆiçlçuççÇ. cççÇ l³ççbvçç Kçá®³çç&b®ççÇ 
cççí[lççí[ Jç kçbÀ$ççìoçjçmç ÐççJçí uççiçCççjí HçÌmçí ³ççb®çí DççkçÀ[í 
oçKçJçuçí Jç l³ççb®ççÇ, cççPçç Jç®çkçÀ çÆvçcçç&Cç kçÀjC³ççmççþçÇ, 
cçolç cçççÆiçlçuççÇ.
cççPççÇ ³ççípçvçç lçMççÇ mççOççÇ Jç mççíHççÇ nçílççÇ. çÆnboçÇ çÆ®ç$çHçìçlç 
DçMçç ³çákçwl³çç JççHçju³çç pççlççlç. Gb®çHçáN³çç , oCçoCççÇlç 
DçMçç mçnç-mççlç çÆJçÐççL³çç&bvççÇ Kçá®³çç&bJçj ®ç{Óvç, Kçá®³çç& vç 
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cççí[lçç vçç®çç®³çç kçÀçíHçN³ççlç, nuçkçÀç vçç®ç kçÀjç³ç®çç, cççÇ 
, Òçç. cçnçyçU , uççbyçÓvç vçç®çCççN³çç çÆJçÐççL³çç&kçÀ[í Hççnlç 
jçnCççj , SkçÀç #çCççÇ cççÇ mçblççHçCççj, lçç[lçç[ HççJçuçí 
ìçkçÀlç cççÇ vçç®çç®³çç kçÀçíHçN³ççkçÀ[í ³çíCççj , vçç®çç®³çç     
kçÀç@vç&jcçOççÇuç çÆOçHHçç[ Jç mçCçmçCççÇlç çÆJçÐççL³çç&bJçj,`Jnç@ì 
Fpç çÆOçmç vçç@vmçíbvmç? JnÓ JçáF&uç Hçí HçÀç@j [@cçípçd[ ®çíDçmç&? 
içíì [çGvç çÆo ®çíDçmç&' Dçmçb Dççíj[Cççj, çÆJçÐççLççÇ& 
IççyçjCççj(cnCçpçí IççyçjC³çç®çí Dç@çqkçwìbiç kçÀjCççj), cççÇ 
l³ççb®ççÇ Dçç³ç[íbçÆììçÇ kçÀç[í& kçÀç{Óvç IçíCççj, l³ççbvçç Hçá{í 
IççuçÓvç çÆJçÐççL³çç&b®³çç içoçÇ&lçÓvç cççÇ l³ççbvçç SkçÀç 
yççpçÓuçç  vçíCççj, l³ççJçíUçÇ ³çç çÆJçÐççL³çç&bvççÇ `mçç@jçÇ mçj. 
Hçávnç kçÀjCççj vççnçÇ. cççHçÀ kçÀjç.' Dçmçb cççíþîççvçb cnCçç³ç®çb; 
Dçmçç mçcçjÒçmçbiç çÆJçÐççLççÇ& Jç cççÇ çÆcçUÓvç çÆvççÆ½çlç kçíÀuçç. ³çç 
çÆJçÐççL³çç&bvççÇ cççiç®³çç oçjçvçb kç@bÀìçÇvçcçO³çí ³çç³ç®çb l³ççbvçç 
YçjHçíì çÆjÖçíÀMçcçíbì, l³ççb®ççÇ Dçç³ç[íbçÆììçÇ kçÀç[&b Jç kçÀç@
uçípçlçHçíÀ& cççPçí Lç@bkçwmç çÆcçUlççÇuç. vçblçj l³ççbvççÇ SkçÀçÆ$çlç vç 
jçnlçç JçíiçJçíiçUb nçíTvç iç@oçÆjbiç®³çç kçÀç³ç&¬çÀcççlç mççcççÇuç 
Jnç³çuçç kçÀçnçÇ®ç njkçÀlç vçJnlççÇ.
 cççPççÇ Kçç$ççÇ nçílççÇ kçÀçÇ nçÇ ³ççípçvçç ³çMçoç³ççÇ 
þjíuç, cççPçç ojçjç çÆvçcçç&Cç nçíF&uç, çÆJçÐççLççÇ& Kçá®³çç&bJçªvç 
KççuççÇ Glçªvç pççÆcçvççÇJçj®ç vçç®çlççÇuç. lçmçí®ç Iç[uçí.
çÆJçÐççLççÇ& lçmçí ®ççbiçuçí Dçmçlççlç. Giçç®ç®ç kçÀç@uçípç®çí 
vçákçÀmççvç JnçJçí DçMççÇ l³ççb®ççÇ F®sç vçmçlçí cnCçÓvç lçj l³ççbvççÇ 
cççPççÇ ³ççípçvçç mJççÇkçÀçjuççÇ. l³ççJç<ççÇ& Kçá®³çç&b®³çç oáªmlççÇ®çç 
Kç®ç& SkçÀocç KççuççÇ Dççuçç. cççPçç Jç®çkçÀ çÆvçcçç&Cç Pççuçç nç 
pççmlççÇ®çç HçÀç³çoç cçuçç kçÀç³çcç®çç çÆcçUçuçç!
 DççCçKççÇ SkçÀ Içìvçç mççbiçC³ççmççjKççÇ Dççní. 
mççuç uç#ççlç Dççní kçÀçjCç lçí DççCççÇyççCççÇ®çí Jç<ç& 
nçílçí. 1977 cçO³çí cççÇ çqJnpçíìçÇDçç³ç®³çç cçjçþçÇ Jçç*dcç³ç 
cçb[Uç®çç DççUçÇHççUçÇvçí mçbkçÀìçlç Hç[C³çç®³çç çÆvç³çcççvçámççj 
Pççuçíuçç DçO³ç#ç  nçílççí. Jçç*dcç³ç cçb[Uç®³çç çÆJçÐççLççÇ&ÒççÆlç
çÆvçOççÇbvççÇ, DççCççÇyççCççÇ çÆJçª× DççJççpç GþJçCççN³çç oáiçç&yççF& 
YççiçJçlççb®ççÇ Yçíì  IçílçuççÇ nçílççÇ Jç l³ççb®çí Yçç<çCç þjJçuçí 
nçílçí. `cççÇ nuuççÇ HçÀkçwlç DççCççÇyççCççÇçÆJçª×®ç yççíuçlçí' ní 
oáiçç&yççF&bvççÇ mHçä kçíÀuçí nçílçí. çÆJçÐççLççÇ& DççCççÇyççCççÇ®³çç 
çÆJçªOo nçílçí. cnCçÓvç lçj l³ççbvçç oáiçç&yççF&®ç Jçkçwl³çç cnCçÓvç 

nJ³çç nçíl³çç. mçJç& þjJçÓvç HçkçwkçíÀ Pççu³ççJçj , cççPççÇ cçbpçÓjçÇ 
IçíC³ççmççþçÇ çÆJçÐççLççÇ& cççP³ççkçÀ[í Dççuçí. cççÇ çÆJçÐççL³çç&bvçç 
mççbçÆiçlçuçí,`` çqJnpçíìçÇDçç³ç ní HçÓCç&HçCçí MççmçkçÀçÇ³ç 
DçvçáoçvççJçj ®ççuçCççjí kçÀç@uçípç Dççní. çÆJçÐççL³çç&b®³çç 
HçÀçÇcçOçÓvç kçÀç@uçípç®³çç JçççÆ<ç&kçÀ Kç®çç&HçÌkçÀçÇ Hçç®ç mççlç ìkçwkçíÀ 
HçÌmçí pçcçlççlç, Gjuçíuçí Hçb®ççCCçJç ìkçwkçíÀ Kç®ç& Mççmçvç 
kçÀjlçí. lçíJnç DççCççÇyççCççÇçÆJçª× cnCçpçí MççmçvçççÆJçª×®çí 
Yçç<çCç cçuçç cçnçiççlç Hç[íuç. cççPççÇ vççíkçÀjçÇ pççF&uç.''
 ``mçj, kçÀç³ç Iççyçjlçç? DçMççÇ kçÀMççÇ vççíkçÀjçÇ 
pççF&uç? DççcnçÇ Dççnçílç vçç!'' cççÇ cçvççlç cnCççuççí,``cççÇ 
çÆJçÐççLççÇ& Dçmçlççí lçj cççÇnçÇ Iççyçjuççí vçmçlççí. cçç$ç cçuçç 
lççÇvç cçáuçí Dççnílç, çÆlçIçínçÇ çÆJçÐççLççÇ& Dççnílç.''Òçl³ç#ççlç 
cççÇ cnCççuççí,``oáiçç&yççF& YççiçJçlççb®³ççkçÀ[í pççC³ççHçÓJççÇ& cçuçç 
çÆJç®ççjç³ç®çb lçjçÇ! cçuçç l³ççb®çç HçÀçívç vçbyçj Ðçç. cççÇ l³ççbvçç 
cççPççÇ Dç[®çCç mççbiçlççí''
 ``mçj, yççíuçç. HçCç oáiçç&yççF&b®çí Yçç<çCç Jnç³çuçç®ç 
nJçí. DççcnçÇ þjJçÓvç Dççuççí Dççnçílç. DççcnçÇ Kççíìí Hç[lçç 
kçÀçcçç vç³çí.''
 cççÇ oáiçç&yççF&b®³çç yçjçíyçj HçÀçívçJçªvç yççíuçuççí 
Jç cççÇ l³ççbvçç cççPççÇ Dç[®çCç mççbçÆiçlçuççÇ Jç J³ççK³ççvçç®çç 
çÆJç<ç³ç yçouçC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ,``lçácnçÇ `mçç çÆJçÐçç ³çç 
çÆJçcçákçwlç³çí'(Dççlcç%ççvç oílçí, mçJç& yçbOçvççlçÓvç mççí[Jçlçí 
lççÇ KçjçÇ çÆJçÐçç ³çç çÆJç<ç³ççJçj yççíuçç. cnCçpçí kçÀç@uçípç®³çç 
yççí[ç&Jçj nç çÆJç<ç³ç uççJçlççí. Òçl³ç#ççlç lçácnçÇ lçácnçbuçç HçççÆnpçí 
lçí yççíuçç. HçCç yççí[ç&Jçj `DççCççÇyççCççÇ Jç mJççlçb$³ç' nç çÆJç<ç³ç 
vçkçÀçí.'' oáiçç&yççF&bvççÇ cççv³çlçç çÆouççÇ. oáiçç&yççF&bvççÇ Yçç<çCçç®çç 
ÒççjbYç®ç cçáUçÇ,`yçbOçvççlçÓvç cçákçwlççÇ oílçí lççÇ®ç KçjçÇ çÆJçÐçç, 
lçí®ç Kçjí %ççvç. DççCççÇyççCççÇ cnCçpçí lçácç®³çç çÆJç®ççjçbJçj 
yçbOçvç. lçí DççHçCç kçÀmçí mJççÇkçÀçª?' DçMçç ÒçkçÀçjí kçíÀuççÇ 
DçççÆCç vçblçj l³ççbvççÇ DççCççÇyççCççÇçÆJçª×  pççíjoçj Yçç<çCç 
kçíÀuçí.
 oçívç çÆoJçmççbvççÇ çÆÒççqvmçHçç@uççb®çí cçuçç yççíuççJçCçí 
Dççuçí. cçOçu³çç kçÀçUçlç oáiçç&yççF&b®³çç DççCççÇyççCççÇçÆJçª×®³çç 
Yçç<çCçç®ççÇ cçççÆnlççÇ l³ççb®³ççHç³ç&blç Hççí®çuççÇ DçmçCççj. cçuçç 
vçkçwkçÀçÇ cççnçÇlç vççnçÇ HçCç kçÀoççÆ®çlçd `Jçªvç' ®ççÌkçÀMççÇ kçÀjç 
Jç kçÀUJçç Dçmçç mççbiççJçç l³ççb®³ççHç³ç&blç Dççuçç DçmççJçç. 
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kçÀçjCç çqJnpçíìçÇDçç³ç®çí cççP³çç kçÀçUçlççÇuç (1962 
lçí 1992) kçÀçíCçlçínçÇ çÆÒççqvmçHçç@uç çÆkçÀjkçÀçíU yççyçlççÇlç 
DççHçCçnÓvç uç#ç IççuçCççjí vçJnlçí.
 cççÇ DçHçjçOççÇ mJçjçblç Kçáuççmçç kçíÀuçç, ̀ ` oáiçç&yççF& 
YççiçJçlççb®³çç J³ççK³ççvçç®çç çÆJç<ç³ç nçílçç,`mçç çÆJçÐçç ³çç 
çÆJçcçákçwlç³çí!'l³çç çÆJçÐççL³çç&bMççÇ, çÆJçÐçí®ççÇ cçnlççÇ Jç lççÇ ÒççHlç 
kçÀªvç IçíC³ççkçÀçÆjlçç kçÀjçJçí uççiçCççjí Kç[lçj Þçcç ³çç 
mçbyçbOççlç yççíuçlççÇuç Dçmçí cçuçç Jççìuçí nçílçí. Òçl³ç#ççlç 
l³çç DççCççÇyççCççÇçÆJçª× yççíuçu³çç. Dçç@çÆ[ìçíjçÇDçcç cçOççÇuç 
mçJç&®³çç mçJç& çÆJçÐççLççÇ& l³ççbvçç HçççÆþbyçç oílç nçílçí. DçMçç JçíUçÇ 
cççÇ kçÀç³ç kçÀª MçkçÀCççj?''
 cççÇ yçjçíyçj vççíìçÇmçyççí[ç&Jçj uççJçuçíuççÇ 
J³ççK³ççvçç®ççÇ mçÓ®çvçç IçíTvç içíuççí nçílççí. çÆÒççqvmçHçç@uççbvçç 
cççPçí cnCçCçí mç³çáçqkçwlçkçÀ Jççìuçí DçmçCççj. kçÀçjCç l³ççvçblçj 
oáiçç&yççF&b®³çç Yçç<çCççyçÎuç kçÀçíCççÇnçÇ kçÀçnçÇ yççíuçuçí vççnçÇ.
 MçíJçìçÇ kçÀç@uçípç cnCçpçí kçÀç³ç lçj lçªCç 
çÆJçÐççLççÇ&. ÒççO³ççHçkçÀçbvçç l³ççb®³ççMççÇ pçcçJçÓvç Içílç Içílç 
l³ççbvçç ³ççíi³ç cççiçç&Jçj þíJççJçí uççiçlçí. jbiçHçb®çcççÇ®³çç çÆoJçMççÇ 
kçBÀçÆìvç®³çç çÆYçblççÇ jbiçJçlççlç lççí Òçmçbiç, çÆHçÀucçHçíÀDçjcçOççÇuç 
`HçVççÇ cç@çÆj[ ìÓ ìÓ' nçÇ yççlçcççÇ, uçí[çÇpç ìç@³çuçíìkçÀ[í 
pççCççN³çç cççiçç&Jçj®ççÇ lççÇvç HçÓÀì Gb®ççÇ®ççÇ, kçÀç@uçípççlççÇuç 
çÆJçÐçççÆLç&vççÇbvçç iç@oçÆjbiç®³ççJçíUçÇ Dç[®çCççÇ®ççÇ JççìCççjçÇ 
çÆYçblç, kçBÀçÆìvçcçOççÇuç HçoçLçç&b®çç opçç& Jç l³ççb®³çç çÆkçbÀcçlççÇ, 
çÆJçÐççL³çç&byçjçíyçj Sp³çákçíÀMçvçuç ìÓjJçj pççCçí DçMççmççjKçí 
ÒçMvç cçuçç ÒççO³ççHçkçÀ cnCçÓvç nçlççUçJçí uççiçuçí. mçJç& 
ÒççO³ççHçkçÀçbvçç DççUçÇHççUçÇvçí ³ççmççjK³çç FlçjnçÇ mçcçm³ççlçÓvç 
cççiç& kçÀç{çJçç uççiçlççí. çÆJç<ç³ç çÆMçkçÀJçCçí lçmçí mççíHçí Dççní, 
HçCç çÆMçkçÀJçC³çç®³çç çÆJç<ç³ççbMççÇ mçbyçbçÆOçlç vçmçCççN³çç DçMçç 
Dç[®çCççÇbJçj çÆJçÐççL³çç&bvçç cççv³ç nçíF&uç Dçmçç lççí[içç 
kçÀç{Cçí cnìuçí lçj DçJçIç[ Dççní. cççÇ lçMçç Jççìç çÆkçbÀJçç 
HçUJççìç cnCçç nJçb lçj, MççíOçu³çç DçççÆCç cnCçÓvç®ç Jç³çç®³çç 
mççþçJ³çç Jç<ççÇ&, çÆvç³çcççvçámççj cçpçílç çÆvçJç=Êç nçíT MçkçÀuççí.

.....Yçç. uç. cçnçyçU, 022-21631940

oáYçbiçuçíuçí mççbOçuçí

cçábyçF& HççíçÆuçmççb®³çç mçcççpçmçíJçç MççKçílç vçíncççÇ Jço&U 
Dçmçlçí. kçáÀìábyççlççÇuç kçÀuçn mççí[çÆJçC³ççmççþçÇ yçN³çç®ç 
J³çkçwlççÇ mçcççpçmçíJçç MççKçí®çç DççOççj Içílç Dçmçlççlç. 
SkçÀç®ç kçáÀìábyççlççÇuç vççlçíJççF&kçÀ SkçÀç®ç yççkçÀçJçj SkçÀcçíkçÀçb®çí 
çÆJçª× lççíb[ kçÀªvç yçmçÓvç mçbmççjçlççÇuç Yççb[Cççuçç çÆkçbÀJçç 
çÆJçmkçÀìuçíu³çç mçbmççjçuçç pçyççyçoçj kçÀçíCç ³çç®çç MççíOç 
IçíC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. cççPççÇ®ç yççpçÓ kçÀMççÇ 
KçjçÇ Dççní ní HççíuççÇmç DççÆOçkçÀçN³ççuçç HçìJçÓvç oíC³çç®çç 
DççìççÆHçìç ®ççuçÓ Dçmçlççí DçççÆCç oámçjç kçÀmçç Kççíìç Dççní 
³çç®çí çÆ®ç$ç jbiçJçC³çç®çí kçÀçcç ®ççuçÓ Dçmçlçí. HççíçÆuçmççbvçç 
³çç kçÀçcçç®ççÇ mçJç³ç Dçmçlçí. mçJçç&b®çí SíkçÓÀvç IçíTvç vçícçkçÀç 
çÆvçCç&³ç kçÀç³ç I³çç³ç®çç ní lçí þjJçlççlç.
 mçvç 1994/95 mççuç DçmççJçb. mçcççpçmçíJçç 
MççKçílç SkçÀç cççÆnuçívçb Dçpç& DççCçÓvç çÆouçç lççí Jçç®çu³ççvçblçj 
cçuçç OçkçwkçÀç®ç yçmçuçç. Mçkçw³çlççí vçJçjç çÆkçbÀJçç yçç³çkçÀçí 
IçìmHçÀçíìçHçÓJççÇ& Dçpç& DççCçÓvç oílççlç Hçjblçá ³çç kçíÀmçcçO³çí 
IçìmHçÀçíì çÆcçUçuçíuçç çÆomçlç nçílçç. SkçÀç ÒççÆlççÆ<þlç 
MççUílç çÆMçkçÀJçCççjçÇ lççÇ çÆMççÆ#çkçÀç nçílççÇ. mçjkçÀçjçÇ 
vççíkçÀjçÇlç p³çí<þ HçoçJçj Dçmçuçíu³çç DççÆOçkçÀçN³ççyçjçíyçj 
çÆlç®ççÇ DççíUKç PççuççÇ. DççíUKççÇ®çí ªHççblçj 31 pççvçíJççjçÇ 
1990 jçípççÇ vççíboCççÇ Hç×lççÇvçí çÆJçJççnçlç Pççuçí. oçíIççb®çç 
mçbmççjnçÇ mçáª Pççuçç. cçáuçiççÇnçÇ PççuççÇ. oçÆ#çCç cçábyçF&lçu³çç 
MççUílç vççíkçÀjçÇ kçÀjCççjçÇ lççÇ, MççUç mçáìu³ççJçj çÆlç®³çç 
DççF&kçÀ[í pççlç Dçmçí çÆlçLçí®ç oáHççj®çí pçíJçCç kçÀªvç cçiç 
lççÇ IçjçÇ Hçjlçlç Dçmçí. SJç{îçç kçÀçjCççJçªvç Içjçlç 
JççoçJççoçÇ mçáª PççuççÇ. l³ççlç mççmçÓmçávçí®³çç vçíncççÇ®³çç 
mçbyçbOççb®ççÇ Yçj Hç[uççÇ. cççP³çç DççF&®ççÇ lçáuçç çÆHçÀkçÀçÇj vççnçÇ 
DççF&uçç $ççmç oíC³ççmççþçÇ®ç cççníjçÇ pççlçímç Dçmçí DççjçíHç 
l³çç®³ççkçÀ[Óvç mçáª Pççuçí. l³çç DççjçíHççuçç l³çç®ç Mçyoçlç 
çÆlç®³ççkçÀ[Óvç Òçl³çáÊçjí çÆcçUÓ uççiçuççÇ. Mçyoçvçí Mçyo Jçç{lç 
içíuçç. oçíIççb®ççnçÇ Fiççí oáKççJçuçç pççT uççiçuçç. mçbmççjçlç 
Dççvçbo IçíC³ççSíJçpççÇ ojjçípç®³çç kçÀìkçÀìçÇ Jçç{u³çç. DçMççÇ 
Içj mçbmççjç®ççÇ Yççb[Cçí çÆcçìJçC³ççmççþçÇ pçí Òç³çlvç nçílççlç 
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lçí kçÀªvç Pççuçí Hçjblçá l³ççuçç HçççÆnpçí lçíJç{í ³çMç Dççuçí 
vççnçÇ. Dççlçç mçbmççj®ç vçkçÀçí ³çç cçáÎ³ççHç³ç&blç ³çíTvç oçíIçínçÇ 
Lççbyçuçí nçílçí. Dç[çÇ®ç Jç<çç&®³çç cçáuççÇ®çb kçÀç³ç ³çç®ççÇ oçíIççb-
vççnçÇ çÆHçÀkçÀçÇj vçJnlççÇ. l³ççvçínçÇ cçáuççÇ®çç Dççûçn Oçjuçç 
vççnçÇ. MçíJçìçÇ IçìmHçÀçíì I³çç³ç®çç vçkçwkçÀçÇ Pççu³ççJçj 
oçíIçínçÇ kçÀçÌìábçÆyçkçÀ v³çç³ççuç³ççlç Hççín®çuççÇ. kçÀçÌìábçÆyçkçÀ 
v³çç³ççuç³ççblç jçÇlçmçj mçávççJçCççÇ nçíTvç IçìmHçÀçíì cçbpçÓj 
Pççuçç. DçJçI³çç mçJJçç lççÇvç Jç<çç&blç oçíIççb®çç mçbmççj mçbHçuçç 
nçílçç. SkçÀ HçáÀuçCççjç mçbmççj DçO³çç&Jçj®ç Lççbyçuçç nçílçç. 
GÐççHççmçÓvç yççyççb®ççÇ nçkçÀ cçáuççÇ®³çç kçÀçvççJçj Hç[Cççj 
vçJnlççÇ. kçÀç³ç oçí<ç nçílçç çÆ®çcçákçÀuççÇ®çç?
 IçìmHçÀçíìçvçblçj DçOçÓvç-cçOçÓvç lççí cçáuççÇuçç 
Yçíìç³çuçç pççlç Dçmçí. DçO³çç& SkçÀ lççmççvçblçj Hçjlçlç Dçmçí. 
l³çç oçíIççbcçOçuçç oájçJçç kçÀç³çcç nçílçç. Hçjblçá l³ççvçí iççí[ 
yççíuçávç çÆlç®çç HçÀç³çoç Içílçuçç nçílçç. l³ççlçávç®ç l³ççb®çí Hçávnç 
Yççb[Cç lçbìí, níJçí oçJçí mçáª Pççuçí DçççÆCç l³ççuçç SkçÀ JçíUç 
Oç[ç çÆMçkçÀJçç³ç®çç®ç ³çç F&<³çí&vçí ní ÒçkçÀjCç lççÇvçí mçcççpçmçíJçç 
MççKçíHç³ç&blç Hççínçí®çJçuçí nçílçí.
 IçìmHçÀçíìçvçblçjnçÇ oçíIççb®ççÇ Yççb[Cçí ®ççuçÓ 
Dççnílç cnìu³ççJçj cçuçç ní kçÀçí[í mçcçpçívçç vçícçkçíÀ kçÀç³ç 
Pççuçí DçmççJçí? vçíncççÇÒçcççCçí oçívç ®ççj çÆcçìçÇbiçcçO³çí lççí[içç 
çÆvçIççJçç DçMçç DçHçí#çívçí cççÇ ³çç ÒçkçÀjCççblç kçÀçcççuçç mçáªJççlç 
kçíÀuççÇ. çÆlç®çí cnCçCçí mççÆJçmlçj SíkçÓÀvç Içílçuçí DçççÆCç mçJç[çÇvçí 
l³ççuçç SkçíÀ çÆoJçMççÇ mçcççpçmçíJçç MççKçílç yççíuççJçÓvç l³çç®³ççMççÇ 
mJçlçb$ççjçÇl³çç yççíuçuççí. l³ççvçblçj cççÇ Dççcç®³çç Hç×lççÇvçí 
kçÀçbnçÇ Dçç[çKçí yççbOçuçí DçççÆCç l³çç oçíIççb®ççÇ SkçÀçÆ$çlç çÆcçìçÇbiç 
SkçÀ çÆoJçmç þíJçuççÇ. çÆcçìçÇbiçuçç cççÇ cçáÎçcç®ç çÆlçuçç Jç cçáuççÇuçç 
Dçiççíoj 15 çÆcççÆvçìí yççíuççJçuçí nçílçí. cççPççÇ DçMççÇ F®sç 
nçílççÇ. ``KçÓHç çÆoJçmççvçblçj JççÆ[uççbvçç HçççÆnu³ççJçj cçáuçiççÇ 
l³ççuçç çÆyçuçiçCççj'' DçççÆCç KçjçíKçj lçmçí®ç Pççuçí cçáuçiççÇ 
yççHçç®³çç Dçbiçç-KççbÐççJçj KçíUÓ uççiçuççÇ. yçjç®ç JçíU DççcnçÇ 
oçíIççbcçOççÇuç Jçço çÆJçJççoçJçj ®ç®çç& kçíÀuççÇ DçççÆCç nçÇ çÆcçìçÇbiç 
mçbHçJçuççÇ.
 oçíIççb®çí içÌjmçcçpç, F&iççí, DççÆYçcççvç oÓj kçÀªvç 
oçíIççbvçç pçJçU DççCçC³ççmççþçÇ mçuçiç mçnç cççÆnvçí cççPçí 
Òç³çlvç ®ççuçÓ nçílçí. içHHççb®³çç DççíIççlç l³ççb®çç lçCççJç nUÓ 

nUÓ çÆvçJçUlç içíuçç Jç DççÆOçkçÀçN³ççb®çí mçç#ççÇvçí l³ççb®³çç 
cçvçcççíkçÀÈ³çç içHHçç nçíT uççiçu³çç l³ççlç cçnÊJçç®çç 
Yççiç nçílçç l³çç çÆ®çcçáj[çÇ®çç. çÆlçuçç DççF& Jç[çÇuç oçíIçínçÇ 
SkçÀ$ç HçççÆnpçí nçílççÇ. oçíIççbvççnçÇ çÆlç®çç uçUç nçílçç. 
çÆlç®ççÇ l³çç®³ççMççÇ Hçávnç uçivç kçÀjç³ç®ççÇ F®sç nçílççÇ. cççÇ 
Jç[çÇuçOççjç ³çç vççl³ççvçí oçíIççb®ççÇ mçcçpçÓlç kçÀç{Óvç Hçávnç 
SkçÀoç l³ççb®çí uçivç uççJçÓvç oíC³çç®çí Òç³çlvç kçíÀuçí Jç l³ççblç 
³çMç Dççuçí.

.....MçbkçÀjjçJç ³ççoJç, 9821880747

GÊçjç®çç ÒçMvç
HçjçÇ#çç ®ççuçÓ Dçmçlççvçç SkçÀ cçáuçiçç mJçmLç 
yçmçuçíuçç HççnÓvç çÆMç#çkçÀçbvççÇ çÆJç®ççjuçb,`kçÀç³ç jí, 
ÒçMvç FlçkçíÀ kçÀç kçÀþçÇCç Dççnílç?'
`vççnçÇ nçí.'
`cçiç mJçmLç kçÀç yçmçuççmç?'
`çÆJç®ççj kçÀjlççí³ç kçÀçÇ kçáÀþu³çç ÒçMvçç®çb GÊçj 
kçáÀþu³çç çÆKçMççlç Dççní.'
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içjçÇyç çÆyç®®ççjí!

kçÀçnçÇ çÆoJçmççbHçÓJççÇ& HçíÀmçyçákçÀJçj cççP³çç Jçç®çvççblç Dççuçí 
lçí Dçmçí, `p³çç oíMççblç içç[çÇlçu³çç mçb[çmççlç DçmçCççN³çç 
ìcçjíuçuçç DçççÆCç HççCççÇ çÆHçC³ççmççþçÇ þíJçuçíu³çç Hçíu³ççuçç 
mççKçUçÇ uççJçuçíuççÇ Dçmçlçí l³çç oíMççblç kçÀçíCççÇnçÇ HçblçÒçOççvç 
Pççuçí lçjçÇ kçÀç³ç HçÀjkçÀ Hç[Cççj.' DççHçu³çç cçcçç&Jçj ní yççíì 
þíJçuçb Dççní. lçí mçl³ç Dççní. Dççcç®ççÇ cççvççÆmçkçÀlçç l³ççlçÓvç 
mHçä nçílçí.
 Dççcç®³ççkçÀ[í uççíkçÀ kçÀç³ç ®ççíjlç vççnçÇlç, Ô³çç®çç 
MççíOç I³çç³çuçç HçççÆnpçí cççÇ vçJççÇvç Içjçlç jnç³çuçç Dççuççí 
lçíJnç HççÆnu³çç®ç çÆoJçMççÇ oçjçuçç uççJçuçíuçí lççíjCç ®ççíjçÇuçç 
içíuçí. ®ççj çÆoJçmççbvççÇ oáOçç®ççÇ çÆHçMçJççÇ ®ççíjçÇuçç içíuççÇ. kçÀçnçÇ 
çÆoJçmççbvççÇ çÆHçMçJççÇlçuçí kçáÀHçvç ®ççíjçÇuçç içíuçí. Mçípççj®³çç 
kçÀçkçÓbÀvççÇ vçJççÇvç yçmçJçuçíuçí [yçuç [çíDçj ®ççíjçÇuçç içíuçí. 
yçíuç®çí çÆmJç®ç içíuçí. Jçlç&cççvçHç$çí vçíncççÇ®ç pççlççlç. cççPçí 
Fm$ççÇuçç oíC³ççmççþçÇ cnCçÓvç ojJççp³ççpçJçU HçCç Dççlç 
þíJçuçíuçí kçÀHç[í içíuçí. DççOççj kçÀç[& içíuçí. cççP³çç kçÀçj®ççÇ 
c³çáçÆPçkçÀ çÆmçmìçÇcç içíuççÇ. DçççÆCç mçáyç´cçC³çcç®³çç içç[çÇ®ççÇ 
mçcççíj®ççÇ®ç kçÀç®ç ®ççíjçÇuçç içíuççÇ, ní içíìJçªvç pççlççvçç 
Jçç@®çcçvçvçí mççbçÆiçlçuçí lçíJnç mçcçpçuçí.
 ®ççíjçbvçç DççHçu³ççkçÀ[í vçÌçÆlçkçÀlçç cnCçÓvç kçÀçnçÇ 
vççnçÇ. oUCçç®çç [yçç ®ççíjçÇuçç pççlççí. cçáuçç®ççÇ Jçç@ìjyç@
iç ®ççíjçÇuçç pççlçí. lççÇvç ®ççkçÀçÇ mçç³çkçÀuç pççlçí. cççP³çç    
uçnçvçHçCççÇ cnCçpçí cççÇ ®ççÌLççÇlç Dçmçlççvçç cççPççÇ s$ççÇ 
njJçuççÇ. oámçN³çç çÆoJçMççÇ kçÀçíCççÇlçjçÇ mççbçÆiçlçuçí 
ní[cççmlçjçbkçÀ[í vçíTvç çÆouççÇ. cnCçÓvç, cççÇ ní[cççmlçjçbkçÀ[í 
çÆJç®ççjç³çuçç içíuççí lçj lçí cnCççuçí,``nçí kçÀçíCççÇlçjçÇ DççCçÓvç 
çÆouççÇ KçjçÇ HçCç kçÀçíþí içíuççÇ cççnçÇlç vççnçÇ.'' cççP³çç SkçÀç 
çÆcç$ççvçí mççbçÆiçlçuçí,``lçáPççÇ s$ççÇ vçç ní[mçjçb®³çç cçáuççÇkçÀ[í 
HçççÆnuççÇ.''Dççlçç yççíuçç.
 cççÇ pçíJnç Jçlç&cççvçHç$ççblç  yççlçcççÇ Jçç®çlççí, 
Dçcçkçw³çç çÆj#ççJççu³ççvçí vççíìçbvççÇ Yçjuçíuçí HççkçÀçÇì Hçjlç 
vçíTvç çÆouçí, ì@kçwmççÇJççu³ççvçí mççívçí Dçmçuçíuçç [yçç 
cççuçkçÀçuçç vçíTvç çÆouçç lçíJnç cçvç G®çbyçUÓvç ³çílçí. HçCç 

lçí®ç uççíkçÀ pçíJnç cççÇìjcçO³çí HçíÀjHçÀçj kçÀªvç DçiççÆCçlç 
uççíkçÀçbvçç HçÀmçJçlç Dçmçlççlç lçíJnç l³ççbvçç HçÀìkçíÀ cççjçJçí 
Dçmçí Jççìlçí.
 çÆkçÀlççÇ pçCççbvçç DççHçCç HçÀìkçíÀ cççjCççj! 
çÆmçivçuçJçj iççÆuç®sHçCçí Dçbiç®çìçÇuçç ³çíCççjí çÆYçkçÀçjçÇ 
kçÀçÇ Hç®ççHç®çç çÆHç®çkçÀçN³çç cççjCççjí Dçç[oçb[! yççpççjçblç 
çÆyçvççÆokçwkçÀlç oçb[çÇ cççjCççjí YççpççÇJççuçí kçÀç IçjçlçuççÇ jÎçÇ 
vçíTvç DççHçu³ççuçç HçÀmçJçCççjí jÎçÇJççuçí. Dççcç®³ççkçÀ[í 
³çíCççN³çç HçVççmç jÎçÇJççu³ççb®çç cççÇ DçvçáYçJç Içílçuçç. cçáÎçcç 
IçjçÇ JçpçvçkçÀçìç DççCçuçç. cçuçç®ç cççPçç kçÀçìç yçjçíyçj 
vççnçÇ Dçmçí Jççìç³çuçç uççiçuçí HçCç cçiç cççP³çç yç@iç®çí Jçpçvç 
SDçjHççíì&®³çç kçÀçìîççMççÇ lçblççílçblç pçáUuçí lçíJnç mçcçpçuçí 
DççHçCç HçVççmçJçíUç MçbYçjìkçwkçíÀ HçÀmçJçuçí içíuççí Dççnçílç.
 oámçjí içjçÇyç DççHçuçí mçjkçÀçjçÇ kçÀcç&®ççjçÇ. DçLçç&lç 
cççÇ kçÀOççÇ mççlçyççjç®çç Glççjç IçíC³ççmççþçÇ içíuççí vççnçÇ HçCç 
c³çáçÆvççÆmçHççuçìçÇlç,jíMççÆvçbiç Dçç@çÆHçÀmçcçO³çí, mçjkçÀçjçÇ 
oJççKççv³ççlç, iç@mç kçÀvçíkçwMçvç çÆcçUJçlççvçç, ìíçÆuçHçÀçívç 
kçÀvçíkçwMçvç Içílççvçç, DçMçç DçvçíkçÀ çÆþkçÀçCççÇ DçvçíkçÀ JçíUç 
Dççcç®³çç içjçÇyç cnCçJçCççN³çç uççíkçÀçbvççÇ cçuçç $ççmç çÆouçíuçç 
Dççní.
 l³ççb®³çç DççMççUYçÓlç vçpçjçbvççÇ cççÇ Içç³ççU 
Pççuççí Dççní. cççP³çç ÒççcçççÆCçkçÀHçCçç®çç cçuçç $ççmçnçÇ 
Pççuçç Dççní. cçuçç ®ççj Jç<çí& vçbyçj uççJçÓvç®ç iç@mç çÆcçUçuçç. 
ìíçÆuçHçÀçívçmççþçÇnçÇ cççÇ Dçvçblç kçÀçU LççbyçC³çç®ççÇ çÆpçÎ 
þíJçuççÇ. cççP³çç DççpçÓyççpçÓ®³çç uççíkçÀçbvçç vçblçj ³çíTvç iç@mç 
DçççÆCç ìíçÆuçHçÀçívç çÆcçUçuçí nçílçí.
 Ô³çç mçJç& iççíäçÇbcçáUí Pççuçb kçÀç³ç kçÀçÇ 
DççHçu³ççkçÀ[®³çç uççíkçÀçb®çç DççHçu³çç®ç cççCçmççJçj çÆJçéççmç 
jççÆnuçç vççnçÇ. cçuçç DççþJçlçb, pçíJnç cççP³çç cçáuççÇ®çí 
pçcç&vççÇlç içíu³ççJçj ì^@Jnuçj ®çíkçÀ njJçu³çç®çí mçcçpçuçí 
lçíJnç cççÇ cçolççÇmççþçÇ uç@bkçíÀMçç³çjcçOççÇuç yç@bkçíÀuçç HçÀçívç 
kçíÀuçç, çÆlçLçí çÆoJçmç kçÀç jç$ç kçÀç³ç ®ççuçuçí Dçmçíuç lçí 
HçççÆnuçí vççnçÇ HçCç lçíLççÇuç ìíçÆuçHçÀçívç Dçç@Hçjíìjvçí kçíÀJçU 
cççPçç ìíçÆuçHçÀçívç vçbyçj IçíTvç DçJçI³çç Hçç®ç çÆcççÆvçìçblç cçuçç 
Hçjlç HçÀçívç kçÀªvç mççbçÆiçlçuçí,``lçácç®³çç cçáuççÇuçç HçÌmçí kçáÀþí 
HçççÆnpçí lçí mççbiçç Dççcç®çç Spçbì çÆlç®³çç Hçll³ççJçj pççTvç 
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HçÌmçí oíF&uç. HçÀkçwlç çÆlç®çç HççmçHççíì& uççiçíuç.'' cççÇ HçÀkçwlç 
`Dçç' JççmçÓvç HçÀçívçkçÀ[í Hççnçlç jççÆnuççí. pçiççlç DçMççÇ 
cççCçmçí Dççnílç, DçMççÇ mçíJçç HçájJçuççÇ pççlçí. Ô³ççJçj cççPçç 
çÆJçéççmç®ç vçJnlçç. cçuçç lçj DççHçu³çç yç@bkçÀç HçÀkçwlç jíMçvç 
kçÀç[&, Dçç³ç kçÀç[&, DççOççj kçÀç[& Ô³çç®³çç HçuççÇkçÀ[í kçÀçnçÇ 
çÆJç®ççj®ç kçÀjlç vçmççJ³çç Dçmçí Jççìlç Dççuçí Dççní. DççHçCç 
ûççnkçÀmçíJçç oílççí l³çç®çç DçLç& vçkçwkçÀçÇ kçÀç³ç kçÀjlççí ní l³çç 
kçÀcç&®ççN³ççbvçç®ç cççnçÇlç.
 Ô³çç mçiçÈ³çç®çb cçÓU Dççní lçí DççHçu³çç içjçÇyç 
yççHç[îçç kçÀcç&®ççN³ççb®³çç vççÇçÆlçcçÊçílç. vççÇçÆlçcçÊçç çÆvçJJçU 
çÆMç#çCççlç vçmçlçí lççÇ pççCççÇJçHçÓJç&kçÀ çÆouçíu³çç mçbmkçÀçjçblç 
Dçmçlçí. lçí vççÇçÆlçcçÊçí®çí cçÓU DççHçCç pççíHç³ç&blç pççíHççmçlç 
vççnçÇ lççíHç³ç&blç DççHçuççÇ ì^ívçcçOçuççÇ ìcçjíuçb DçççÆCç HççCççÇ 
çÆHçC³ççmççþçÇ þíJçuçíuçí Hçíuçí ®ççíjçÇuçç pççCççj®ç. cçiç kçÀçíCççÇ 
kçÀç HçblçÒçOççvç Dçmçívçç!

.....ÒçkçÀçMç iç[kçÀjçÇ, 9769980118

cççíoçÇ DçççÆCç cççÇ

Mçá¬çÀJççj çÆovççbkçÀ 5 mçHìíbyçj 2014 jçípççÇ çÆMç#çkçÀ çÆovçç®çí 
DççÌçÆ®çl³ç mççOçÓvç HçblçÒçOççvç ÞççÇ. vçjíbê cççíoçÇbvççÇ çÆJçÐççL³çç&bMççÇ 
çÆnlçiçápç kçíÀuçí. l³çç®çí Òç#çíHçCç oÓjçÆ®ç$çJççCççÇJçªvç kçÀjC³ççlç 
Dççuçí. ÞççÇ. cççíoçÇ ³ççbvççÇ l³ççJçíUçÇ oçoç Oçcçç&çÆOçkçÀçjçÇ Jç 
SkçÀ çÆÜHçoJççÇOççjkçÀ ³ççb®çí cçOççÇuç SkçÀç mçbJççoç®çç (ÒçMvç: 
lçáuçç kçÀç³ç ³çílçí? GÊçj: cççÇ Scçd.S. Dççní; Hçávnç lççí®ç 
ÒçMvç GÊçjnçÇ lçí®ç. MçíJçìçÇ oçoçbvççÇ l³ççuçç çÆJç®ççjuçí 
lçáuçç ìç³ççÆHçbiç ³çílçí kçÀç? GÊçj vççnçÇ, Fl³ççoçÇ) mçboYç& 
oílç ®ççÌkçÀìçÇlççÇuç çÆMç#çCççyçjçíyçj kçÀçíCçlçí vçç kçÀçíCçlçí 
lçjçÇ kçÀçÌMçu³ç Jçç çÆJçMçí<ç %ççvç ÒççHlç kçÀªvç Içílçu³ççmç 
yçíjçípçiççjçÇ®çç Jç mJç³çb-jçípçiççjç®çç ÒçMvç mçáìCçí mççíHçí 
nçíF&uç Ô³ççJçj Yçj çÆouçç.
çÆJçÐççLççÇ& oMçílçÓvç yççníj Hç[Óvç KçÓHç Jç<çí& Pççu³ççvçí Kçjb lçj 
cççíoçÇ Jç çÆJçÐççLççÇ& ³ççb®çí cçOççÇuç mçbJçço SíkçÀC³ççmç Kççmç 
Dçmçí cçuçç kçÀçnçÇ®ç Òç³ççípçvç vçJnlçí Hçjblçá kçáÀlçÓnuç cnCçÓvç 
cççÇ oÓjçÆ®ç$çJçççÆnvççÇ®ççÇ kçÀU oçyçuççÇ nçílççÇ. JçjçÇuç mçbJçço 
SíkçÀlççvçç cççPçí cçvç kçÀUlç vçkçÀUlç pçJçUpçJçU 60 Jç<çí& 
cççiçí içíuçí. Smçd.Smçd.mççÇ. Hççmç Pççu³ççvçblçj cçnççÆJçÐççuç³ççÇvç 
çÆMç#çCç IçíCçí Mçkçw³ç vçJnlçí Jç vççíkçÀjçÇmççþçÇ Jç³ç kçÀcççÇ 
Dçmçu³ççvçí pçJçUpçJçU oçÇ[ Jç<çí& Kçí[íiççJç Jçpçç Mçnj 
Dçmçuçíu³çç çÆ®çHçUÓCçuçç SíoçÇ DçJçmLçílç IççuççÆJçC³çççÆMçJçç³ç 
Hç³çç&³ç vçJnlçç. `uçIçáçÆuçHççÇ' çÆMçkçÀCçí nç ncçKççmç Jç 
lççyç[lççíyç vççíkçÀjçÇ çÆcçUC³çç®çç Jç vççíkçÀjçÇlç DççÆOçkçÀ Jçílçvç 
çÆcçUJçÓvç oíCççjç SkçÀ pçJçU®çç cççiç& Dçmçu³ççvçí lçÓ l³çç®çí 
çÆMç#çCç Içí Dçmçç mçuuçç Dççcç®³çç MçípççjçÇ jnçCççN³çç ÞççÇ. 
mççJçblç vççJçç®³çç SkçÀç Yçu³çç iç=nmLççbvççÇ çÆouçç nçílçç. 
çÆ®çHçUÓCçuçç l³çç kçÀçUçÇ `uçIçáçÆuçHççÇ®ç'kçÀç³ç ìbkçÀuçíKçvç 
çÆMçkçÀC³çç®ççÇnçÇ mççí³ç vçJnlççÇ.
JçjçÇuç kçÀç³ç&¬çÀcç Hççnlççvçç ÒçkçÀ<çç&vçí DççþJçuçç lççí ÞççÇ. 
mççJçblççb®çç HçÀkçwlç mçuuçç. lçí cççcçuçíoçj nçílçí kçÀçÇ lçíLçí kçÀçcç 
kçÀjçÇlç nçílçí ní Dççlçç DççþJçlç vççnçÇ lçmçí®ç l³ççb®çç ®çíníjçnçÇ. 
cçvççlç SkçÀ®ç çÆJç®ççj Dççuçç kçÀçÇ mççJçblççbvççÇ çÆouçíuçç kçÀçvçcçbb$ç 
nç cççP³çç pççÇJçvçç®çç ÒçkçÀçMç oçÇHç nçílçç. vççíkçÀjçÇ®³çç MççíOççlç 

³çMçç®ççÇ içá©çÆkçÀuuççÇ
ÒççO³ççHçkçÀ mçnñçyçá×í ³ççbvçç l³ççb®³çç SkçÀç 
çÆJçÐççL³çç&vçb çÆJç®ççjuçb -
`lçácç®³çç ³çMçç®çb jnm³ç kçÀç³ç?'
`³ççíi³ç çÆvçCç&³ç IçíTvç kçÀçcç kçÀjCçb.'
`Hçjblçá ³ççíi³ç çÆvçCç&³ç kçÀMçç®³çç DççOççjçJçj Içílçuçç 
pççlççí?'
`DçvçáYçJçç®³çç DççOççjçJçj.'
`DçççÆCç DçvçáYçJç kçÀmçç çÆcçUJçuçç pççlççí?'
`®çákçÀçÇ®³çç çÆvçCç&³ççJçj kçÀçcç kçÀªvç.'
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cçábyçF&uçç Dççu³ççJçjnçÇ lççí cççP³çç cçvçç®³çç SkçÀç kçÀH³ççlç 
Içj kçÀªvç jççÆnuçç nçílçç. mçáªJççlççÇuçç cçO³ç jíuJçí®³çç 
cççìábiçç ³çíLççÇuç kçÀçjKççv³ççlç cççÆnvçç mççþ ªHç³çí çÆJçÐççJçí-
lçvççJçj ``Hçç®ç Jç<ç& çÆMçkçÀçT kçÀçcçiççj'' ³ççípçvçíKççuççÇ 
GcçíoJççjçÇ kçÀjçÇlç Dçmçlççvçç mçkçÀçUçÇ kçÀçjKççv³çç®³çç JçíUí 
DççOççÇ Jç Hçávnç mçbO³ççkçÀçUçÇ uçIçáçÆuçHççÇ Jç ìbkçÀuçíKçvç Jçiçç&lç 
ÒçJçíMç Içílçuçç  Jç SkçÀç Jç<çç&lç®ç oçívnçÇ çÆJç<ç³ççlççÇuç çÆMç#çCç 
³çMçmJççÇHçCçí HçÓCç& kçíÀuçí; l³ççlççÇuç HçjçÇ#çç GÊççÇCç& Pççuççí. 
Lççí[îçç®ç çÆoJçmççblç cçuçç SkçÀç mçjkçÀçjçÇ kçÀ®çíjçÇlç ojcçnç 
ªHç³çí 190 HçiççjçJçj `uçIçáuçíKçkçÀ' cnCçÓvç vççíkçÀjçÇ 
çÆcçUçuççÇ. cççPççÇ cçççÆmçkçÀ DççJçkçÀ Dççlçç çÆlçHHçì PççuççÇ 
nçílççÇ. nçÇ çÆkçÀcç³çç nçílççÇ uçIçáçÆuçHççÇ®ççÇ. oçívç Jç<çç&vçblçj cççÇ 
çÆMçkçÀçT kçÀçcçiççjHço mççí[uçí. Hçjblçá ³çíLçí çÆcçUçuçíuçç 
ìçÆvç&biç cççÆMçvç®çç, FuçíçÆkçwì^kçÀ cççíìçj / Dççcçí&®çj Jçç³çb[çÇbiç 
Fl³ççoçÇ®³çç DçvçáYçJçç®çç cçuçç Hçá{çÇuç Dçç³çá<³ççlç cççíuçç®çç 
HçÀç³çoç Pççuçç ní DççJçpçÓ&vç mççbiççJçímçí Jççìlçí. nçÇ GcçíoJççjçÇ 
HçÓCç& kçíÀuççÇ DçmçlççÇ lçj kçÀçuççblçjçvçí cççÇ SkçÀ kçáÀMçuç kçÀçcçiççj 
Jç kçÀoççÆ®çlç mJçlçb$ç J³ççJçmçççÆ³çkçÀ nçíC³ççmççþçÇ mç#çcç 
Pççuççí Dçmçlççí. DççÆlççÆjkçwlç çÆMç#çCçç®çç oámçjç DçvçáYçJç 
DççCçKççÇ kçÀçnçÇ Jç<çç&bvççÇ Dççuçç. mçjkçÀçjçÇ vççíkçÀjçÇ mççí[Óvç 
cççÇ SkçÀç KççpçiççÇ kçbÀHçvççÇlç vççíkçÀjçÇ IçílçuççÇ. cççÇ HçÀkçwlç Smçd.
Smç.mççÇ. Hççmç nçílççí. kçÀçcçç®çç Hçájímçç DçvçáYçJç Jç cççPçí 
kçÀçcç GÊçcç DçmçávçnçÇ kçíÀJçU cççP³ççkçÀ[í HçoJççÇ vçmçu³ççvçí 
cçuçç yç{lççÇ vççkçÀçjC³ççlç DççuççÇ. nçÇ iççíä cçvççuçç uççiçuççÇ 
Jç cççÇ HçoJççÇ HçjçÇ#çí®çç DçY³ççmç kçÀjC³ççmççþçÇ DçOç&JçíU 
çÆMç#çCçç®ççÇ mççí³ç Dçmçuçíu³çç cçnççÆJçÐççuç³ççlç ÒçJçíMç Içílçuçç 
Jç DçLç&Mççm$ççlç HçoJççÇ IçílçuççÇ. ³çMççmççjKçí oámçjí kçÀçnçÇ 
vççnçÇ cnCçlççlç ní®ç Kçjí. Hçá{í çÆMçkçÀlç®ç jççÆnuççí DçççÆCç 
kçÀç³çÐçç®ççÇ HçoJççÇ IçílçuççÇ. J³çJçmLççHçvç #çí$ççlççÇuç HçoçÆJçkçÀç 
pçcçvççuççuç  yçpççpç FçÆvmììîçÓì Dçç@HçÀcç@vçípçcçíbì mì[çÇpç 
³çç K³ççlçvççcç mçbmLçílçÓvç  IçílçuççÇ. ³çç®çç HçÀç³çoç Hçá{çÇuç 
kçÀçjkçÀçÇoçÇ&lç l³çç®ç kçbÀHçvççÇlç vçJní lçj vççíkçÀjçÇ yçouçÓvç 
içíuçíu³çç oámçN³çç DççmLççHçvççblçnçÇ Pççuçç. KçíjçÇpç mçíJçç 
çÆvçJç=ÊççÇvçblçj Hçá{í kçÀç³ç nç ÒçMvç cççP³ççHçá{í GYçç jççÆnuçç 
vççnçÇ kçÀçjCç mJçlçb$ç J³çJçmçç³ç kçÀjC³ççmç cççÇ mç#çcç Pççuççí 
nçílççí.

mçJçç&bvçç®ç cçuçç çÆcçUçuççÇ lçMççÇ mçbOççÇ çÆcçUíuç®ç Dçmçí vççnçÇ. 
Hçjblçá p³ççbvçç p³ççbvçç , pçíJnç pçíJnç Mçkçw³ç Dçmçíuç lçíJnç l³ççbvççÇ 
þçíkçÀUíyççpç, yçbçÆomlç Jç ®ççÌkçÀìçÇyç× çÆMç#çCççyçjçíyçj®ç 
kçÀçíCçlçílçjçÇ pççÇJçvççíHç³ççíiççÇ çÆJçMçí<ç çÆMç#çCç Içílçuçí lçj l³çç®çç 
HçÀç³çoç®ç nçíF&uç lççíìç vçkçwkçÀçÇ®ç vççnçÇ. Dçmçí DççÆlççÆjkçwlç 
çÆMç#çCç vççíkçÀjçÇ çÆcçUçÆJçC³ççmççþçÇ, çÆkçbÀJçç DççHçuçí pççÇJçvç 
DççÆOçkçÀ mçcç=× kçÀjC³ççmççþçÇ GHç³ççíiççÇ nçíF&uç®ç HçCç mçbkçÀì 
kçÀçUçlç lççþ cççvçívçí GYçí jçnC³ççmççþçÇ GHç³ççíiççÇ Hç[íuç 
³ççlç kçÀçnçÇ MçbkçÀç®ç vççnçÇ. FlçkçÀç DçLç&JççnçÇ mçboíMç ÞççÇ. 
cççíoçÇbvççÇ kçíÀJçU çÆJçÐççL³çç&bvçç®ç vçJní lçj l³ççb®³çç HççuçkçÀçbvçç 
çÆouçç Dçmçí®ç cnCççJçí uççiçíuç.

.....®çbêkçÀçblç Kçjí, 9869412543

HçCç uç#ççblç kçÀçíCç Içílççí ?

 HçjJçç mçnpç yççíjçÇJçuççÇuçç pççC³çç®çç ³ççíiç Dççuçç. 
içç[çÇvçí iççíjíiççbJç mìíMçvç mççí[uçí. Dçvçd jíuJçí HçÀçìkçÀçp-
çJçU içç[çÇvçí Dç®ççvçkçÀ yç´íkçÀ uççJçuçí. ®ççÌkçÀMççÇ kçÀjlçç 
kçÀUuçí kçÀçÇ, SkçÀ lçªCç cççíyççF&uçJçj yççíuçlç, jíuJçí uççF&vç 
cçOçÓvç ®ççuçuçç nçílçç. kçÀçvççlç F³çj HçÀçívç IççuçÓvç ®ççuçlç 
Dçmçuçíu³çç l³çç lçªCççmç, içç[çÇ®çç nç@vç& oíKççÇuç SíkçÓÀ vç 
Dççu³ççvçí, içç[çÇ®³çç ªHççvçí cç=l³çÓ pçJçU ³çílç Dçmçu³çç®ççÇ 
l³ççuçç ®ççnÓuç oíKççÇuç uççiçuççÇ vççnçÇ. cçiç Jnç³ç®çí lçí®ç 
Pççuçí. SkçÀ pççÇJç nkçÀvççkçÀ yçUçÇ Hç[uçç.
 vçJççÇvç MççíOççbvççÇ cççCçmçç®çí pççÇJçvç mçáKçkçÀj 
kçíÀuçí Kçjí! Hçjblçá l³çç®çí DçpççÇCç& nçíF&uç, Flçkçw³çç mçáKçç®³çç 
cççiçí uççiçÓvç cççCçmççvçí DççHçu³çç®ç pççÇJçvççMççÇ KçíU 
®ççuççÆJçuçç Dççní. yççF&kçÀ Jçç kçÀçj ®ççuççÆJçlççvçç cççíyççF&uç 
HçÀçívçJçj yççíuçCçí ní oíKççÇuç kçÀç³çÐççvçí çÆvççÆ<ç×®ç Dççní. 
Hçjblçá Òçl³çíkçÀ yççyçlççÇlç DççHçu³çç JçÌ³ççqkçwlçkçÀ mJççlçb$³çç®çç 
içÌjHçÀç³çoç IçíTvç ,  lççmçvç lççmç cççíyççF&uç Jçç HçÀçívçJçj 
yççíuçC³ççHçí#çç DççHçuçí cnCçCçí cççípçkçw³çç Mçyoçlç cçáÎímçáoHçCçí 
cççb[Cçí, nçÇ oíKççÇuç SkçÀ kçÀuçç Dççní. ní ³çç `Jçç®ççU-
çÆJçjçbvçç' kçíÀJnç kçÀUCççj ? 9JççÇ /10 JççÇ®³çç Mççuçí³ç 
çÆJçÐççL³çç&bHççmçÓvç,cççíþîçç JççÆj<þ J³çkçwlççÇbHç³ç&blç ³çç iççíäçÇ 
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DçvççkçÀuçvççÇ³ç Pççu³çç Dççnílç. ³çç®çç HççÆjCççcç DççHçu³çç 
kçÀçcçç®çç nçíCççjç KççíUbyçç, DçcçÓu³ç JçíU Jç HçÌmçç ³çç mçJçç&b®çç 
çÆkçÀlççÇ içÌjJççHçj nçílççí ní mçá%ççmç mççbiçCçí vç uçiçí! l³ççcçáUí 
DççHçuçç Yççjlç `Jçç®ççUJççÇjçb®çç oíMç' cnCçÓvç ÒççÆmç× nçílç 
Dççní. Òçl³ç#ç kç=ÀlççÇ vç kçÀjlçç, Jçço - ®ç®çç& ³ççlç®ç JçíU 
IççuçJççJç³çç®çç, l³ççcçáUí kçÀç³ç&çÆmç×çÇ oÓj®ç jçnçlçí.
 SkçÀ çÆoJçmç jml³ççvçí pççlççvçç, jml³çç®³çç 
oálçHçÀç& Dçmçuçíu³çç çÆyççÆu[biçcçOççÇuç SkçÀç yuçç@kçÀcçOçÓvç, 
Dç®ççvçkçÀ SkçÀç Huç@çÆmìkçÀ®³çç çÆHçMçJççÇlçÓvç kçÀ®çjç, IççCç 
Yçj jml³ççlç ìçkçÀC³ççlç DççuççÇ. JççmlççÆJçkçÀ IçjçIçjçlçÓvç, 
kçÀ®çjç iççíUç kçÀjC³ççkçÀçÆjlçç SkçÀ Pçç[ÓJççuçç vçícçuçíuçç 
Dçmçlççí. Hçjblçá DççHçu³ççMççÇ pçCçÓ kçÀçnçÇ vççiççÆjkçÀMççm$çç®çç 
mçbyçbOç®ç vççnçÇ Dçvçd YççíJçlççuç®çç HççÆjmçj mJç®s þíJçC³çç®ççÇ 
DççHçuççÇ JçÌ³ççqkçwlçkçÀ pçyççyçoçjçÇnçÇ vççnçÇ, DççHçCç HçÀkçwlç 
vççJççHçájlçí mçnkçÀçjçÇ JççmlçámçbmLçílç jçnçlççí, Dçmçç®ç yçnáOçç 
mçbyçbçÆOçlççb®çç mçcçpç Dçmçlççí. ³çç DççÆlçmçáçÆMççÆ#çlç mçYççmço 
Jç l³ççb®³çç kçáÀìábçÆyç³ççbvçç kçÀçíCç DççCçKççÇ çÆkçÀlççÇ ``çÆMççÆ#çlç'' 
kçÀjCççj?
 cççCçmççb®³çç pçççÆCçJçç, mçbJçíovçç , kçÀlç&J³ç 
YççJçvçç, çÆoJçmçíbçÆoJçmç uççíHç HççJçlç ®ççuçu³çç Dççnílç çÆkçbÀJçç 
yçouçlç ®ççuçu³çç®çí HçoçíHçoçÇ pççCçJçlçí. HçjJçç SkçÀ Dççp-
ççíyçç Jç vççlçÓ yççiçílç pççC³ççmççþçÇ jml³ççvçí ®ççuçuçí nçílçí. 
Dççpççíyççb®³çç Jç³çHçjlJçí DçbOçákçÀ nçílç ®ççuçuçíu³çç vçpçjícçáUí 
l³ççb®çç Hçç³ç kçíÀUçÇ®³çç mççuççÇJçj Hç[uçç Jç Dç®ççvçkçÀ 
Hçç³ç Içmçju³ççvçí, l³ççbvçç lççíuçnçÇ mççJçjlçç Dççuçç vççnçÇ. 
l³ççJçíUçÇ YççíJçlççuç®³çç uççíkçÀçbvççÇ l³ççbvçç GþC³ççmç cçolç 
kçíÀuççÇ KçjçÇ! Hçjblçá l³ççJçíUçÇ uççiçuçíu³çç cçákçw³çç cççjçcçáUí 
l³ççbvçç ®ççuççJç³ççmç $ççmç nçíT uççiçuçç. oJççKççv³ççlç 
vçíTvç ``Skçwmç-jí'' kçÀç{uçç Dçmçlçç, Hçç³ççuçç Öç@Àkçw®çj 
Pççu³çç®çí Dçç{Uuçí. lçíJnç DççHçu³çç  #çáuuçkçÀ ®çákçÀçÇcçáUí 
DçççÆCç yçíojkçÀçj JççiçC³ççvçí, l³çç Jç=×çuçç MççjçÇçÆjkçÀ ³ççlçvçç 
YççíiççJ³çç uççiçu³çç, DçççÆLç&kçÀ Kç®çç&mç mççcççíjí pççJçí uççiçuçí 
Dçvçd kçÀoççÆ®çlç kçÀç³çcç®çí DçHçbiçlJç YççíiççJçí uççiçuçí Dçmçíuç 
³çç®ççÇ kçíÀUb KççTvç, mççuç ìçkçÀCççN³çç J³çkçwlççÇmç pççCççÇJçnçÇ 
PççuççÇ vçmçíuç!
 ³ççmççþçÇ Kçjí lçj yççuçJç³ççlç®ç ®ççbiçu³çç 

mçbmkçÀçjçb®ççÇ içjpç Dççní. kçÀçjCç mçbmkçÀçj nçÇ DçMççÇ SkçÀ®ç 
iççíä Dççní kçÀçÇ lççÇ uçnçvç Jç³ççlç Dççlcçmççlç kçÀjlçç ³çílçí 
Jç cçjíHç³ç&blç DççHçu³çç cçvççJçj kçÀçíjuçíuççÇ jçnçlçí. lçí®ç 
DççHçCççmç SkçÀ DççoMç& vççiççÆjkçÀ cnCçÓvç mçcççpççlç cççvçç®çí 
mLççvç çÆcçUJçÓvç oílççlç.
 kçáÀþu³ççnçÇ iççíäçÇ®çç DççÆlçjíkçÀ nç JççF&ì®ç. 
Hçjblçá l³çç®çí JçíU®³ççJçíUçÇ DççlcçHçjçÇ#çCç nçíCçí içjpçí®çí 
Dçmçlçí. ní®ç DççHçCççmç ³ççíi³ç JçíUçÇ cççiç&oMç&kçÀ þjlçí. 
pççí lççí DççHçDççHçu³ççHçjçÇvçí mçÓ%ç Dçmçlççí®ç. lçjçÇoíKççÇuç 
DççÆOçkçÀçjJççCççÇvçí Jçç çÆcç$çlJçç®³çç vççl³ççvçí , kçÀçíCç 
kçÀçíCççuçç mççbiçCççj ? nç®ç Kçjç ³ç#ç ÒçMvç Dççní. nçÇ®ç 
KçjçÇ mçcççpçç®ççÇ J³çLçç Dççní.

.....çÆJç.mç. pççíMççÇ, 9892337285

``cçbiçUçäkçíÀ''

 Yççjlçç®ççÇ cçbiçUcççínçÇcç iççpçlçí Dççní cçáK³çlç: 
oçívç kçÀçjCççbvççÇ. `HççÆnu³çç®ç Òç³çlvççlç ³çMçmJççÇ mJççjçÇ' nç 
Hçjç¬çÀcç DçççÆCç `mçJçç&blç kçÀcççÇlç kçÀcççÇ Kç®çç&lç Hççj kçíÀuçíuççÇ 
cççínçÇcç' nç çÆJç¬çÀcç. YççjlççkçÀ[í nákçÀcççÇ yçáçÆ×yçU Dççní 
DçççÆCç lçínçÇ DçççÆLç&kçÀ HççþyçUç®³çç cç³çç&oíuçç Jç ``yç´ívç 
[^ívç''®³çç mçcçm³çíuçç Hçáªvç GjCççjb, ³çç®çb®ç ní ÐççílçkçÀ 
Dççní. DçççÆCç Ô³çç DççlcççÆJçMJççmçç®³çç yçUçJçj®ç oíMçç®çç 
mçJççí&®®ç vçílçç DçcçíçÆjkçíÀmççjK³çç oíMççlç pççTvç lççþ cççvçívçí 
Yççjlçç®³çç Ô³çç JçÌYçJçç®ççÇ GodIççí<çCçç kçÀª MçkçÀuçç, DçççÆCç 
oíMçJççmççÇ³ççbvççnçÇ Ô³çç Òçmçbiçç®çç GlmçJç kçÀjC³çç®çç Dççûçn 
kçÀª MçkçÀuçç. 
 içcçlççÇ®çç Yççiç Dçmçç kçÀçÇ p³çç oíMççlççÇuç 
npççjçí-uççKççí, Ô³ççlç DçiçoçÇ G®®ç çÆJçÐçççÆJçYçÓçÆ<çlçnçÇ 
Dççuçí, Jç çÆJçJççní®sÓkçÀ cçáuçç-cçáuççÇb®³çç kçábÀ[uççÇlç nç cçbiçU 
kçíÀJçU Kçuçvçç³çkçÀçÇ ÒççÆlçcçílç®ç ªlçÓvç jççÆnuçç, l³çç®ç 
oíMççkçÀ[Óvç nçÇ DçYçÓlçHçÓJç& kçÀçcççÆiçjçÇ Iç[uççÇ. HçjçkçÀçíìçÇ®³çç 
DçbOçÞç×ç DçççÆCç kçÀçuçyççÔ³ç ª{çÇ, HçjbHçjç çÆpçLçí 
kçáÀCçç®³çç Dç%ççvççHççíìçÇ lçj kçáÀCçç®³çç mJççLçç&HççíìçÇ cççíþîçç 
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ÒçcççCççJçj pççíHççmçu³çç pççlççlç. l³çç oíMççvçí yçuçç{îç DçççÆCç 
lççbçÆ$çkçÀ¢<ìîçç DççÆlçÒçiçlç jç<ì^çb®³çç lççí[çÇ®ççÇ çÆkçbÀyçnávçç 
kçÀçkçÀCçYçj mçjmç®ç kçÀçcççÆiçjçÇ kçíÀuççÇ nçÇ KçjçíKçj®ç 
G®®çjJççvçí pçiççuçç mççbiçC³ççmççjKççÇ iççíä Dççní. HçCç Ô³çç 
ÒççÆlçkçÓÀuçlçíJçj cççlç kçÀjCççjçÇ ÒççÆlçYçç DçççÆCç kçÀçÌMçu³çínçÇ 
Ô³çç®ç YçÓcççÇlç HçÓCç& #çcçlçívçí yçnjlççnílç nçÇ pççmlç 
cçnlJçç®ççÇ DçççÆCç DççÆYçcççvçç®ççÇ iççíä Dççní. DççHçu³ççkçÀ[í 
DçMççÇnçÇ yççíbyç DçOçÓvç cçOçÓvç nçílç Dçmçlçí kçÀçÇ uç#ççJçOççÇ 
IçjçbcçO³çí oçívç JçíUç nçlçç lççíb[ç®ççÇ iççþ Hç[C³çç®ççÇ JççvçJçç 
Dçmçlççvçç DçJçkçÀçMç cççíçÆncççbmççjK³çç KççÆ®ç&kçÀ yççyççÇ 
DççHçu³çç `Dçpçíb[îççJçj' þíJççJ³ççlç®ç kçÀç? `v³çÓ³çç@kçÀ& 
ìçF&cmç'vçí lçj cçbiçU³ççvç cççíçÆncçí®çç pçiçYçj iççpççJççpçç 
nçílç Dçmçlççvçç®ç `Kç$çá['cnCççJçb Dçmçb J³çbiççÆ®ç$ç ÒççÆmç× 
kçÀªvç nç®ç çÆJç<ç³ç ®çákçÀçÇ®³çç  Hç×lççÇvçí cççb[uçç. DçççÆCç 
vçblçj l³çç®çb LççlçájcççlçÓj , vç HçìCççjb mHç<ìçÇkçÀjCç oíTvç 
MçíJçìçÇ cççHçÀçÇnçÇ cçççÆiçlçuççÇ! 
 DçcçíçÆjkçíÀ®ççÇ mJçHvçí cççíþçÇ Dççnílç. Hç=LJççÇuçç 
Hç³çç&³ççÇ cnCçÓvç pççÇJçmç=äçÇmççþçÇ mçíkçbÀ[ nçícç cnCçÓvç 
cçbiçUçkçÀ[í HççnC³ççHç³ç&blç l³ççb®ççÇ cçpçuç içíuççÇ Dççní. 
KçiççíuççÆJç%ççvççlçuçí çÆMçjçícçCççÇ çqmìHçÀvç nç@çÆkçÀipçd ³ççbvççÇ 
lçj cççvçJççuçç Oççíkçw³çç®ççÇ DçççÆCç l³çç®³çç HççÆjcççpç&vçç®ççÇ 
mçÓ®çvçç®ç oíTvç þíJçuççÇ Dççní kçÀçÇ, GÐçç Hç=LJççÇJçj pçj 
OçÓcçkçíÀlçÓmççjKçí SKççoí `DçmcççvççÇ' mçbkçÀì DççoUuçí®ç 
lçj DççHçuçç   mçKKçç MçípççjçÇ `cçbiçU' nç®ç DççHçuçç 
lççjCçnçj þª MçkçÀlççí. DçcçíçÆjkçÀvç mçbMççíOçvç#çí$ççlç lçj 
Dççpç®³çç Iç[çÇuçç kçíÀJçU çÆJç%ççvçkçÀLçílç®ç MççíYçlççÇuç 
DçMçç cçç$ç Dççpç®³çç GHçuçyOç lççbçÆ$çkçÀ #çcçlçí®³çç 
DççiççcççÇ çÆJçkçÀçmçç®³çç yçUçJçj Òçl³ç#ççlç Glçª MçkçÀlççÇuç 
DçMçç `cçbiçUJçmlççÇ®³çç' ³ççípçvçç lç³ççj Dççnílç. kçÀçnçÇ 
oMçkçÀçbcçO³çí çÆkçbÀJçç MçlçkçÀYçjçcçO³çí `lçb$ç%ççvççJçuçbyççÇ' kçÀç 
nçíF&vçç HçCç pççÇJçmç=äçÇ cçbiçUçJçj yçnjC³çç®ççÇ Mçkçw³çlçç 
JççmlçJççlç vççkçÀçjC³ççpççíiççÇ kçÀçÆuHçlç Dççlçç jççÆnuçíuççÇ 
vççnçÇ. DçççÆCç ̀ DççmcççvççÇ'®ç kçÀMççuçç, ̀ mçáuçlççvççÇ'mçbkçÀìnçÇ 
¢äçÇDçç[ kçÀªvç ®ççuçCççj vççnçÇ. DçMçç HççÆjçÆmLçlççÇlç 
pççÇJçmç=äçÇ®³çç mççlçl³çç®ççÇ pçyççyçoçjçÇ çÆvçmçiçç&Jçj mççí[Óvç 
cççvçJççÇ #çcçlççb®çç HçájíHçÓj JççHçj vç kçÀjC³çç®çç vççkçÀlçí&HçCçç 

cççCçmççvçí kçÀª vç³çí DçmççnçÇ çÆJç®ççjÒçJççmç pçiççlç Dççpç 
nçílç Dççní. HççÆM®çcçí®ççÇ nçÇ lç³ççjçÇ Dçmçlççvçç oíMç cnCçÓvç 
DççHçCç `Ô³çç'iççíäçÇkçÀ[í kçÀmçí yçIçlççí ní JçjJçj Jççìlçí 
l³ççHçí#çç KçÓHç cçnlJçç®çí Dççní. 
 cçáUçlç Fmjçívçí DççpçJçj DççpçJçj cççíþîçç 
Hçuu³çç®³çç DçJçkçÀçMç cççíçÆncçç DçMçç oçívç®ç kçíÀu³ççlç. 
2008 ®ççÇ ®ççbêcççínçÇcç DçççÆCç vçblçj 2013-14  ®ççÇ 
cçbiçU³ççvç  cççínçÇcç. DçJçkçÀçMç³çç$ççÇ DçmçuçíuççÇ kçáÀþuççÇnçÇ 
cççínçÇcç Òç®çb[ KççÆ®ç&kçÀ Dçmçlçí DçççÆCç cnCçÓvç Fmjçívçí lççÇ 
kçÀOççÇ®ç ³ççípçuççÇ vççnçÇ. l³ççGuçì GHçûçn cççíçÆncçç cçç$ç 
mççlçl³ççvçí DçççÆCç cççíþîçç ÒçcççCççlç ³çMçmJççÇjçÇl³çç ³ççípçÓvç 
YççjlççÇ³ç lçb$ç%ççvçç®ççÇ ÒçiçlççÇ mççlçl³ççvçí Gb®ççJçlç 
jçnçÇuç ³çç®ççÇ kçÀçUpççÇ IçílçuççÇ. kçÀçjCç nçÇ®ç lççbçÆ$çkçÀ ÒçiçlççÇ 
DççHçu³çç DçvçíkçÀ jçä^çÇ³ç Jç Dççblçjjçä^çÇ³ç mçcçm³ççbJçj 
GHçç³ç MççíOçC³ççmççþçÇ JçíiçJçíiçÈ³çç Hç×lççÇbvççÇ GHç³ççíiççÇ 
Hç[lç®ç Dçmçlçí. DçççÆCç l³çç®çí KçÓHç J³ççHçkçÀ Jç oÓjiççcççÇ 
uççYç DççHçu³ççuçç nçílç®ç jçnlççlç. oÓjmçb®ççj, mçbj#çCç, 
nJççcççvç DçççÆCç l³ççlççÇuç yçouççb®çç JçíOç kç=À<ççÇ#çí$ççJçj 
nçíCççjç HççÆjCççcç , DççHçlçdkçÀçuççÇvç J³çJçmLççHçvç, oáiç&cç 
Yççiççb®çí yçnáçÆJçOç mçJçí&#çCç Ô³çç Jç DçMçç DçvçíkçÀ çÆJç<ç³ççlççÇuç 
DçÐç³ççJçlçlçíuçç uççiçCççN³çç DçJçkçÀçMçmçbMççíOçvçç®³çç 
nçlçYççjç®çí cçÓu³çcççHçvç kçíÀuçí lçj nç DççJçUç-kçÀçínÈ³çç®çç 
mçbyçbOç çÆkçÀlççÇ mçKççíuç Dççní ní kçÀUÓ MçkçíÀuç. nçÇ lççbçÆ$çkçÀ 
ÒçiçlççÇ Yççjlççvçí mJçyçUçJçj FlçkçÀçÇ Hçá{í vçíuççÇ kçÀçÇ SkçÀç®ç 
jç@kçíÀìvçí onç GHçûçn DçblçjçUçlç HççþJçCççjç nç HççÆnuçç 
oíMç þjuçç!
 vççmçç®ççÇ cçíJnvç cççínçÇcç DçççÆCç Yççjlçç®ççÇ 
cçbiçU³ççvç cççínçÇcç çÆkçbÀçÆ®çlçMçç HçÀjkçÀçvçí SkçÀç®ç JçíU®³çç HçCç 
oçívnçÇbcçO³çí Kç®çç&®³çç ¢<ìçÇvçí HçÀçj cççíþç HçÀjkçÀ Dçmçu³çç®çí 
cçnlJçç®çí SkçÀ kçÀçjCç DçmçínçÇ Dççní kçÀçÇ cçbiçU³ççvç cçíJnvç 
®³çç Jçpçvçç®³çç pçJçUpçJçU çÆvçccçí DçççÆCç cçbiçU³ççvççJçjçÇuç 
mçbMççíOçvç GHçkçÀjCççÇnçÇ cçíJnvç JçjçÇuç lçlmçcç GHçkçÀjCççÇ®³çç 
pçJçUHççmç DçOççÇ&. cnCçpçí®ç Yççjlçç®ççÇ lççbçÆ$çkçÀ mç#çcçlçç 
l³çç®ç lççí[çÇ®ççÇ, cçç$ç GçÆÎäí DççHçu³çç DçççÆLç&kçÀ GçÆÎäçb-
vçç mçJçç&Lçç&vçí Dçvçámçªvç Dçç@HìçÇcçcçd cnCçlçç ³çílççÇuç DçMççÇ. 
[ç@. çÆJç¬çÀcç mççjçYççF& DçççÆCç [ç@. nçícççÇ YççYçç ³ççbvççÇ p³çç 
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ê<ìíHçCççvçí Yççjlçç®³çç DçJçkçÀçMçmçbMççíOçvçç®ççÇ Hçç³ççYçjCççÇ 
kçíÀuççÇ, l³ççuçç mçbHçÓCç&HçCçí v³çç³ç oíCççjçÇ. 
 cçbiçU³ççvççmççjKççÇ cççínçÇcç ³çMçmJççÇ kçÀjç³ç®ççÇ lçj 
Dçmççcççv³ç çÆvç³ççípçvç, Òçl³çíkçÀ iççíäçÇlç `çÆyçvç®çÓkçÀ'HçCçç®ç 
vççnçÇ lçj Dç®çÓkçÀHçCçç (®çÓkçÀ nçíT vç oíCçí DçççÆCç kçíÀuçíuççÇ 
Òçl³çíkçÀ iççíä 100 ìkçwkçíÀ yçjçíyçj®ç DçmçCçí) DçççÆCç 
mççbçÆIçkçÀ pçyççyçoçjçÇ®ççÇ ÒçKçj pççCççÇJç ní mçiçUí®ç HçÌuçÓ 
DççÆvçJçç³ç& Dççnílç. l³ççcçáUí®ç ³çMçmJççÇ cçbiçUÒçJçíMçç®ççÇ nçÇ 
Içìvçç mçyçbOç oíMççmççþçÇ DççÆlçMç³ç ÒçíjkçÀ Dççní. çÆJçkçÀçmçç®çç 
Jçmçç Içílçuçíu³çç vçJççÆvçJçç&çÆ®çlç HçblçÒçOççvççb®³çç oáo&c³ç 
GlmççnçÇ kçÀçjkçÀçÇoçÇ&®³çç mçájJççlççÇmç®ç nç ³ççíiç pçáUÓvç 
³ççJçç nçÇ oíMççmççþçÇ cçbiçuçIççÆìkçÀç mçcççÇHç Dççu³çç®ççÇ HççÆnuççÇ 
Hçç³çjçÇ cnCçç³çuçç njkçÀlç vçmççJççÇ.

.....mçlççÇMç HççìCçkçÀj, 9821053590

Dççjçíi³ççmçbyçbOççÇ kçÀçnçÇ mçÓ®çvçç
(çÆoMçç kçÀçuç içlççÇ lçÊJççvçámççj)

 çÆoMçç,kçÀçuç DçççÆCç içlççÇ®çç Dççkç=ÀçÆlçyçbOç HçáC³çç®çí 
[ç@. mçb.vçç.YççJçmççj ³ççbvççÇ çÆJçkçÀçÆmçlç kçíÀuçç Dççní. ³ççlç 
³ççíiç, Dçç³çáJçí&o Jç HçoçLç&çÆJç%ççvçç®çç çÆ$çJçíCççÇ mçbiçcç Dççní. 
çÆoMçç, kçÀçuç DçççÆCç içlççÇ ³çç HçoçLç&çÆJç%ççvççlççÇuç mçb%çç 
Dçmçu³ççvçí l³çç HççÌJçç&l³ç DçççÆCç HçççÆ½çcççl³ç JçÌÐçkçÀMççKçç Jç 
lçÊJç%ççvç Hç×lççÇbvçç cççv³ç Dççnílç. mçbHçÓCç& çÆJçéç, l³çç®çç 
Yççiç Dçmçuçíuçí cççvçJççÇ MçjçÇj Jç l³ççuçç nçíCççjí jçíiç ní çÆoMçç, 
kçÀçuç, içlççÇvçí yç× Dçmçlççlç. l³ççcçáUí l³ççb®çç DççÌ<çOç cnCçÓvç 
GHç³ççíiç nçíT MçkçÀlççí. nç Dççkç=ÀçÆlçyçbOç çÆJçkçÀçÆmçlç kçÀªvç 
l³çç®çç ªiCççb®³ççJçj Òç³ççíiç içíuççÇ 40 Jç<çí& [ç@. YççJçmççj 
kçÀjçÇlç Dççnílç. Ô³çç uçnçvçMçç uçíKççlç çÆoMçç ,kçÀçuç, içlççÇ 
lçÊJççuçç Dçvçámçªvç kçÀçnçÇ mçÓ®çvçç kçÀjçÇlç Dççnçílç.
kçÀçvççlç kçÀçHçÓmç :- DççHçuç³çç [çJ³çç vççkçÀHçá[çÇuçç F[ç 
çÆkçbÀJçç ®çbê vçç[çÇ cnCçlççlç, lçj GpçJ³çç vççkçÀHçá[çÇuçç 
çÆHçbiçUç çÆkçbÀJçç mçÓ³ç& vçç[çÇ cnCçlççlç. mJçYççJçlç: Òçl³çíkçÀ 
vççkçÀHçá[çÇ SkçÀ lççmç mççÆ¬çÀ³ç Dçmçlçí. GpçJççÇ vççkçÀHçá[çÇ 
mççÆ¬çÀ³ç Dçmçíuç lçj MçjçÇjçlç Tyç Dçmçlçí HçCç [çJççÇ mççÆ¬çÀ³ç 

Dçmçíuç lçj MçjçÇjçlç Lçb[çJçç Dçmçlççí. ³çç®çç GHç³ççíiç 
DççHçCç GHç®ççjçlç kçÀª MçkçÀlççí. GvnçÈ³ççlç GpçJ³çç 
kçÀçvççlç kçÀçHçÓmç þíJçu³ççmç mçÓ³ç& vçç[çÇ çÆvççÆ<¬çÀ³ç nçílçí Jç 
[çJççÇ vççkçÀHçá[çÇ mççÆ¬çÀ³ç Pççu³ççvçí MçjçÇjçlç Lçb[çJçç jçnlççí. 
l³ççcçáUí GvnçÈ³ççvçí nçíCççjç $ççmç nçílç vççnçÇ ³çç Guçì 
Lçb[çÇlç Jçç JççlççvçákçÓÀçÆuçlç KççíuççÇlç [çJ³çç kçÀçvççlç kçÀçHçÓmç 
þíJçu³ççmç MçjçÇj DççlçÓvç Gyçoçj jçnlçí. kçÀçHçÓmç kçáÀþu³ççnçÇ 
SkçÀç kçÀçvççlç yççÔ³ç JççlççJçjCçç®çç çÆJç®ççj kçÀªvç DççHçCç 
oçÇIç&kçÀçuç þíJçÓ MçkçÀlççí. $ççmç Jççìu³ççmç kçÀçHçÓmç kçÀç{Óvç 
ìçkçÀu³ççvçí 5-10 çÆcççÆvçìçlç yçjí Jççìlçí. oçívçnçÇ kçÀçvççlç 
þíJçu³ççvçí kçíÀJçU JççN³ççHççmçÓvç yç®ççJç nçíC³çççÆMçJçç³ç oámçjç 
kçÀçnçÇ HçÀç³çoç nçílç vççnçÇ. 
Guçìí ®ççuçCçí:- ní Dççcç®³çç GHç®ççjç®çí JçÌçÆMçäd³ç Dççní. 
Guçìí ®ççuçu³ççvçí MçjçÇjç®³çç Hçá{çÇuç YççiççJçj®çç lççCç 
kçÀcççÇ nçílççí Jç Hççþ®çç Yççiç GHç³ççíiççlç DççCçuçç pççlççí. 
kçbÀyçjoáKççÇ Jç içá{IçíoáKççÇ kçÀcççÇ nçílçí. Jçpçvç kçÀcççÇ nçílçí. 
MçjçÇjçlççÇuç mçJç& mçbmLçç mçblçáçÆuçlçHçCçí kçÀçcç kçÀjlççlç. 10 
çÆcççÆvçìí Guçìí ®ççuçu³ççvçí DçOçç& lççmç mçjU ®ççuçC³çç®çç 
HçÀç³çoç çÆcçUlççí. 
mLçÓuç J³çkçwlççÇbvççÇ HççÆ½çcçíkçÀ[í lççíb[ kçÀªvç GYçí jçnçJçí Jç 
mçácççjí 15 HçÓÀì HçÓJçí&kçÀ[í Guçìí ®ççuççJçí, mJçlç:YççíJçlççÇ 
ÒçoçÆ#çCçç kçÀªvç Hçjlç HççÆ½çcçíkçÀ[í Guçìí ®ççuççJçí. HççÆ½çcç-
HçÓJç&-HççÆ½çcç çÆoMçç GHçuçyOç vçmçu³ççmç GÊçj-oçÆ#çCç-
GÊçj Dçmçí ®ççuççJçí.
 kç=À<ç J³çkçwlççÇbvççÇ HçÓJçí&kçÀ[í lççíb[ kçÀªvç GYçí 
jçnçJçí Jç mçácççjí 15 HçÓÀì HççÆ½çcçíkçÀ[í Guçìí ®ççuççJçí , 
mJçlç:YççíJçlççÇ DçOç& DçÒçoçÆ#çCçç kçÀªvç Hçjlç HçÓJçí&kçÀ[í 
Guçìí ®ççuççJçí, HçÓJç&-HççÆ½çcç-HçÓJç& çÆoMçç GHçuçyOç vçmçu³ççmç 
oçÆ#çCç-GÊçj-oçÆ#çCç Dçmçí ®ççuççJçí.
iççíuç çÆHçÀjCçí :- mçjU 5 çÆkçÀuççícççÇìj ®ççuçC³ççSíJçpççÇ 
mLçÓuç uççíkçÀçbvççÇ ÒçoçÆ#çCççlcçkçÀ iççíuç çÆHçÀjçJçí. lçj kç=À<ç 
uççíkçÀçbvççÇ DçÒçoçÆ#çCççlcçkçÀ iççíuç çÆHçÀjçJçí. mççOççjCç 30 
HçÓÀì J³ççmç®çç iççíuç DçmççJçç. mçácççjí 10 çÆcççÆvçìí iççíuç 
çÆHçÀjçJçí, iççíuç çÆHçÀju³ççvçí MçjçÇjçuçç ³ççíi³ç lççÇ içlççÇ çÆcçUlçí. 
ÒçoçÆ#çCççlcçkçÀ içlççÇ kçíbÀêçílmççjçÇ Jç G<Cçlçç yççÆniçç&cççÇ 
kçÀjCççjçÇ Dçmçlçí, lçj DçÒçoçÆ#çCççlcçkçÀ içlççÇ kçíbÀêiççcççÇ Jç 
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G<Cçlçç Dçblçiçç&cççÇ kçÀjCççjçÇ Dçmçlçí. nç HçÀç³çoç kçíÀJçU 
mçjU ®ççuçu³ççvçí çÆcçUlç vççnçÇ.
çÆHçÀjC³çç®çç J³çç³ççcç Mçkçw³çlççí mçkçÀçUçÇ kçÀjçJçç. 
mçbO³ççkçÀçU®ççÇ JçíU KçÓHç HççÆj#çcç kçÀjC³çç®ççÇ vçmçlçí. 
l³ççJçíUçÇ pççíjoçj J³çç³ççcç kçíÀu³ççmç Jçç lççmçYçj çÆHçÀju³ççmç 
DçMçkçwlçHçCçç ³çíC³çç®ççÇ®ç Mçkçw³çlçç Dçmçlçí.
HççC³çç®çí ÒçcççCç :- HççCççÇ Hç®çJççJçí uççiçlçí ní Òçl³çíkçÀçvçí 
uç#ççlç þíJççJçí. lçnçvç uççiçuççÇ kçÀçÇ mççOçí HççCççÇ Lççí[í Lççí[í 
H³ççJçí. Lçb[ HççC³ççvçí Jçpçvç Jçç{lçí lçj içjcç HççC³ççvçí DççlçÓvç 
Mççí<ç Hç[lççí. ÒçcççCççyççníj HççCççÇ H³çç³çuçí lçj l³çç®çç çÆvç®çjç 
kçÀjC³ççmççþçÇ çÆkçÀ[vççÇJçj KçÓHç lççCç ³çílççí. kçÀOççÇ kçÀOççÇ 
DççÆOçkçÀ®çí HççCççÇ MçjçÇjçlç jçnlçí DçççÆCç Jçpçvç Jçç{Ó uççiçlçí. 
lçíJnç Òçl³çíkçÀçvçí HççC³çç®çí ÒçcççCç mJçlç:®ççÇ MçjçÇj³çäçÇ, 
kçÀçcçç®çí mJçªHç Jç yççÔ³ç JççlççJçjCçç®çç çÆJç®ççj kçÀªvç 
þjJççJçí.
mvççvç :- kç=ÀMç J³çkçwlççÇbvçç içjcç HççC³çç®çí mvççvç çÆJç<ççmçcççvç 
Dççní. l³ççbvççÇ vçíncççÇ Lçb[ HççC³ççvçí DççbIççíU kçÀjçJççÇ. 
l³ççcçáUí MçjçÇjçlççÇuç G<Cçlçç kçÀcççÇ nçílçí, GlmççnçÇ Jççìlçí 
DçççÆCç jçíiççÆÒçlçkçÀçjMçkçwlççÇ Jçç{lçí. mLçÓuç uççíkçÀçbvçç kçÀçícçì 
HççC³ççvçí DççbIççíU kçÀªvç ®ççuçlçí. HçCç [çíkçw³ççJçj kçÀOççÇnçÇ 
içjcç HççCççÇ IçíT vç³çí. l³ççcçáUí %ççvçíbçÆê³ççb®ççÇ MçkçwlççÇ kçÀcççÇ 
nçílçí.
[çíkçw³çç®çç cçmççpç:- DççpçkçÀçuç [çíkçw³ççHç³ç&blç jkçwlç vç 
Hççínçí®çC³çç®çí ÒçcççCç Jçç{uçí Dççní. l³ççcçáUí DçvçíkçÀ jçíiç 
nçílççlç. l³ççmççþçÇ SkçÀ mççOçç GHçç³ç kçÀjçJçç. çÆoJçmççlçÓvç 
5-6 JçíUç lçjçÇ ®çínN³ççJçj KççuçÓvç Jçj Jç [çíkçw³ççJçj Hçá{Óvç 
HççþçÇ nçlç çÆHçÀjJççJçç. mçbO³ççkçÀçUçÇ nçlç Lçb[ HççC³ççlç 
yçá[JçÓvç nç cçmççpç kçÀjçJçç.

DççHçu³çç Dççjçíi³ççmççþçÇ Dççnçj-çÆJçnçjç®çí mçblçáuçvç nJçí. 
l³ççlç kçÀçnçÇnçÇ kçÀcççÇ, DççÆOçkçÀ çÆkçbÀJçç Guçìí Pççu³ççmç 
Dççjçíi³ç çÆyçIç[lçí ³çç®çí Òçl³çíkçÀçvçí Yççvç þíJççJçí.

.....[ç@. JççÇCçç uççíb{í, 9920088313

mççcçççÆpçkçÀ mçbmLçç HçájmkçÀçj 

mJçlç: DçHçbiç Dçmçlççvçç oíKççÇuç ``níuHçmç& Dçç@HçÀ oçÇ    
nBçÆ[kç@ÀH['' ³çç mçbmLçícççHçÀ&lç vçmççÇcçç nájpçÓkçÀ ³ççbvççÇ DçHçbiç 
HçávçJç&mçvççmççþçÇ kçíÀuçíu³çç cçnçvç kçÀç³çç&®çç cçnçjçä^ YçÓ<çCç 
HçájmkçÀçj oíTvç mçvcççvç kçÀjCçí içjpçí®çí Dççní Dçmçí cçlç 
K³ççlçvççcç mçbHççokçÀ Jç Hç$çkçÀçj ÞççÇ. Dçvçblç oçÇçÆ#çlç ³ççbvççÇ 
J³çkçwlç kçíÀuçí.
 cçnçjç<ì^ mçíJçç mçbIç, cçáuçáb[ ³ççb®³çç lçHçíÀ& 
ÒççÆlçJç<ççÇ& Gllçcç mççcçççÆpçkçÀ kçÀç³çç&mççþçÇ Òçoçvç kçÀjC³ççlç 
³çíCççN³çç cçnçjçä^ mçíJçç mçbIç mççcçççÆpçkçÀ mçbmLçç HçájmkçÀçj 
Òçoçvç mççínÈ³ççlç HçájmkçÀçj Òçoçvç ÒçmçbiççÇ ÞççÇ. oçÇçÆ#çlç 
yççíuçlç nçílçí. lçí Hçá{í cnCççuçí kçÀçÇ SKççoçÇ J³çkçwlççÇ çÆkçbÀJçç 
mçbmLçç çÆvçjHçí#çHçCçí kçÀçcç Gllçcç kçÀª MçkçÀlçí ³çç®³çç Jçj 
çÆJçéççmç vç yçmçCççN³çç Dççpç®³çç kçÀçUçlç níuHçmç& ®çí pçí kçÀç³ç& 
Dççní lçí Dçl³çblç GuuçíKçvççÇ³ç Dççní. nç HçájmkçÀçj Òçoçvç 
kçÀªvç cççPçí nçlç MçáYç Pççuçí Dççnílç. mJçlç:®³çç DçmçÔ³ç 
Jçíovççb®ççÇ HçJçç& vç kçÀjlçç Dçv³ç DçHçbiççbmççþçÇ kçÀç³ç& kçÀjCççN³çç 
vçmççÇcçç oçÇoçÇ Jç níuHçmç&®çí kçÀç³ç& cççíþí Dççní. kçÀçÆJçJç³ç& 
cçbiçíMç Hçç[iççbJçkçÀj ³ççbvççÇ níuHçmç& ®³çç kçÀç³çç&mççþçÇ vçmççÇcçç  
oçÇoçÇbvçç Jçbovç kçíÀuçí Dççní. níuHçmç& uçç Mçkçw³ç çÆlçlçkçÀçÇ cçolç 
kçÀjC³çç®çí DççJççnvç l³ççbvççÇ GHççÆmLçlççbvçç kçíÀuçí.
jçÆJçJççj , çÆo, 14 mçHìíbyçj 2014 jçípççÇ Pççuçíu³çç 
HçájmkçÀçj Òçoçvç mççínÈ³ççlç Dçvçblç oçÇçÆ#çlç ³ççb®³çç nmlçí 
mçbmLçí®³çç ÒççÆlççÆvçOççÇbvççÇ HçájmkçÀçj mJççÇkçÀçjuçç. ³çç ÒçmçbiççÇ 
mçbmLçç ÒççÆlççÆvçOççÇ oíMçHççb[í, mçbûççj Jç oíMçYç´lççj ³ççb®ççÇ 
mçbmLçí®³çç kçÀç³çç&®ççÇ cçççÆnlççÇ oíCççjçÇ cçnÊJçHçÓCç& cçáuççKçlç 
mççÌ. YççJçvçç oçb[íkçÀj Jç mççÌ. uççÇvçç Hçb[çÇlç ³ççbvççÇ IçílçuççÇ. 
cçáuççKçlççÇ ojc³ççvç mçbmLçí®³çç ÒççÆlççÆvçOççÇbvççÇ DçççÆLç&kçÀ 
mçb³ççípçvç, çÆvçOççÇ mçbkçÀuçvç, MççUç, JçmçlççÇiç=n yççíuçkçw³çç 
çÆYçblççÇ , kçÀçpçÓ ÒççÆ¬çÀ³çç kçíbÀê DçMçç níuHçmç& mçbyçbçÆOçlç DçvçíkçÀ 
çÆJç<ç³ççbJçj GHççÆmLçlççbvçç cçççÆnlççÇ çÆouççÇ. kçÀç³ç&¬çÀcçç®çç 
mçcççjçíHç níuHçmç&   ®ççÇ cçççÆnlççÇ oíCççN³çç OJçvççÇçÆ®ç$çHçÀçÇlççÇ®³çç 
mççojçÇkçÀjCççvçí Pççuçç. níuHçmç&®³çç cçnÊJçHçÓCç& kçÀç³çç&®ççÇ 
oKçuç IçíTvç DçvçíkçÀ GHççÆmLçlççbvççÇ mçbmLçíuçç GÊçcç oíCçi³çç 
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çÆou³çç. mçbmLçí®³çç DçHçbiç mçom³ççbvççÇ lç³ççj kçíÀuçíu³çç 
iç=nçíHç³ççíiççÇ JçmlçÓb®çí ÒçoMç&vç Jç çÆJç¬çÀçÇ ³çç ÒçmçbiççÇ Dçç³ççíçÆpçlç 
kçÀjC³ççlç DççuççÇ nçílççÇ. çÆlçuçç GÊçcç ÒççÆlçmçço çÆcçUçuçç. 
kçÀç³ç&¬çÀcçç®çí ÒççmlçççÆJçkçÀ ,cçnçjçä^ mçíJçç mçbIçç®çí DçÐç#ç 
ÞççÇ. ®çb. vçç. JçPçí ³ççbvççÇ kçÀuçí. GÊçcç mçÓ$çmçb®ççuçvç ÞççÇ. 
ÒçkçÀçMç mç[íkçÀj ³ççbvççÇ lçj DççYççj ÒçoMç&vç ÞççÇ. DçJçOçÓlç 
iççíUí ³ççbvççÇ kçíÀuçí. ³çç kçÀç³ç&¬çÀcççuçç jçÆmçkçÀçb®çç ®ççbiçuçç 
ÒççÆlçmçço uççYçuçç.

MçyoçbkçÀvç : ®çbêMçíKçj kçáÀuçkçÀCççÇ&

Hçb®çcç mçbmkç=Àlç mvçínmçbcçíuçvç 
jçÆJçJççj çÆovççbkçÀ 21.09.2014

mçbmkç=Àlç Yçç<çç cççvçJççÇ pççÇJçvçç®³çç mçJç& Dçbiççbvçç mHçMç& 
kçÀjCççjçÇ DçmçÓvç, ³çç Yçç<çí®çí HçávçªppççÇJçvç kçÀMççmççþçÇ, 
kçÀçíCççÇ Jç kçÀmçí kçÀjç³ç®çí ³çç®çç çÆJç®ççj kçÀjCçí içjpçí®çí Dççní, 
Dçmçí cçlç kçÀJççÇ kçáÀuçiçáª kçÀççÆuçoçmç mçbmkç=Àlç çÆJçÐççHççÇþç®³çç 
kçáÀuçiçáª [ç@. ÞççÇcçlççÇ Gcçç JçÌÐç ³ççbvççÇ J³çkçwlç kçíÀuçí.cçn-
çjçä^ mçíJçç mçbIç, cçáuçáb[ ³çç mçbmLçí®³çç mçbmkç=Àlç çÆJçYççiççvçí 
Dçç³ççíçÆpçlç kçíÀuçíu³çç Hçb®çcç mçbmkç=Àlç mvçínmçbcçíuçvçç®çí 
GodIççìvç mçbcçíuçvççO³ç#ç [ç@. ÞççÇcçlççÇ Gcçç JçÌÐç ³ççb®³çç 
nmlçí Pççuçí. l³ççÒçmçbiççÇ l³çç yççíuçlç nçíl³çç. l³çç Hçá{í 
cnCççu³çç kçÀçÇ Dççlçç mçbmkç=Àlç DçO³ç³çvçç®çí çÆ®ç$ç yçouçuçí 
Dççní. mçbmkç=Àlç Yçç<çí®ççÇ GHç³çákçwlçlçç cççnçÇlç vçmçu³ççvçí 
YççjlççÇ³ç lçªCççbvçç HçjkçÀçÇ³ç Yçç<çç pççmlç cçnÊJçç®³çç 
Jççìlç Dççnílç. mçbmkç=Àlç DçO³ç³çvççmççþçÇ çÆm$ç³ççb®çí ÒçcççCç 
Jçç{uçí Dççní ní mJççiçlççn& Dççní. mçbmkç=Àlç®çç ÒççÆlçmçço 
Jçç{çÆJçC³ççmççþçÇ mçbmkç=ÀlççÆJç<ç³çkçÀ kçÀç³ç& kçÀjCççN³çç mçbmLççb-
vççÇ SkçÀ$ç ³çíTvç GHç¬çÀcççb®çí Dçç³ççípçvç kçÀjCçí DççJçM³çkçÀ 
Dççní. mçbmkç=ÀlççÆJç<ç³çkçÀ kçÀç³ç& kçÀjCççN³çç mçbmLççbvççÇ SkçÀ$ç 
³çíTvç GHç¬çÀcççb®çí Dçç³ççípçvç kçÀjCçí DççJçM³çkçÀ Dççní. 
mçbmkç=ÀlçmççþçÇ cçnÊJçç®çí ³ççíiçoçvç oíCççN³çç J³çkçwlççÇmç Òçoçvç 
kçÀjC³ççlç ³çíCççjç DçççÆCç p³ççíçÆlçYçç&mkçÀj kçÌÀ. ÞççÇ. pç³çblçjçJç 
mççUiççbJçkçÀj ³ççbvççÇ Hçájmkç=Àlç kçíÀuçíuçç `Hçb. uççìkçÀjMççm$ççÇ 
mçbmkç=Àlç mçvcççvç HçájmkçÀçj' mççJçblçJçç[çÇ ³çíLççÇuç mçbmkç=Àlç 

çÆJçÜçvç, JçíocçÓlççÇ& ÞççÇ. içCçíMJçj mççbyçoçÇçÆ#çlç ³ççbvçç mçbcçíuçvççlç 
Òçoçvç kçÀjC³ççlç Dççuçç. mçbcçíuçvçç®çí ÒçcçáKç DççÆlçLççÇ , 
vççcçJçblç mçbiçCçkçÀ çÆJçMççjo [ç@. çÆJçpç³ç YçìkçÀj ³ççbvççÇ, 
OJççÆvççÆ®ç$ççÆHçÀlççÇcççHçÀ&lç GHççÆmLçlççbMççÇ  mçbJçço mççOçlççvçç, 
`Hçjcç' cçnçmçbiçCçkçÀç®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ kçÀjlççvçç mçbmkç=Àlç®çç kçÀmçç 
GHç³ççíiç Pççuçç ³çç®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ. `kçÀçuççÆvçCç&³ç'®çí ÞççÇ. 
pç³çjçpç mççUiççbJçkçÀj ³ççÒçmçbiççÇ çÆJçMçí<ç DççÆlçLççÇ cnCçÓvç 
GHççÆmLçlç nçílçí. mçbmLçí®³çç mçbmkç=Àlç çÆJçYççiçç®çí cççpççÇ 
DçO³ç#ç ÞççÇ. ÒçYççkçÀj YççlçKçb[í ³ççb®çç Hçb®ççnllçjçÇlç HçoçHç&Cç 
kçíÀu³ççyçÎuç Jç mçbmkç=ÀlçmççþçÇ l³ççbvççÇ çÆouçíu³çç cççíuçç®³çç 
³ççíiçoçvççyçÎuç mçlkçÀçj kçÀjC³ççlç Dççuçç. ÞççÇ. YççlçKçb[í 
çÆuççÆKçlç `uçuçvççK³ççvçcçd' mçbmkç=Àlç vçççÆìkçÀç mçbûçnç®³çç 
oámçN³çç DççJç=ÊççÇ®çí Jç `kçÀu®çjuç 100 HçÀç@j SuççF&ìdmç' 
³çç çÆvçJç[kçÀ mçbmkç=Àlç mçáYçççÆ<çlç mçbûçnç®çí mçbcçíuçvçç®³çç 
mcçjçÆCçkçíÀyçjçíyçj, cççv³çJçjçb®³çç nmlçí ÒçkçÀçMçvç kçÀjC³ççlç 
Dççuçí. mçbcçíuçvçç®³çç GodIççìvç mççínÈ³çç®ççÇ mçáªJççlç Jçío 
HçþCççvçí Pççuçç. l³ççvçblçj mçbmLçí®çí DçO³ç#ç ÞççÇ. ®çbêMçíKçj 
JçPçí ³ççbvççÇ ÒççmlçççÆJçkçÀ kçíÀuçí. mçbmkç=Àlç çÆJçYççiç DçO³ç#ç 
ÞççÇ. içáªÒçmçço kçÀçuçí&kçÀj ³ççbvççÇ DççYççj ÒçoMç&vç kçíÀuçí. 
GodIççìvç mççínÈ³çç®çí mçájíKç çÆvçJçíovç DççÆYçvçí$ççÇ mçcççÇjç 
içápçj-pççíMççÇ ³ççbvççÇ kçíÀuçí. mçbcçíuçvçç®³çç vçblçj®³çç mç$ççlç 
mççÌ. cçíOçç çÆuçcç³çí ³ççb®çí uççÇuççJçlççÇ®çí  uçççÆuçl³ç lçj mççÌ. 
JççÇCçç uççíb{í ³ççb®çí `Dççjçíi³çç®ççÇ içáªçÆkçÀuuççÇ' ³çç çÆJç<ç³ççJçj 
Yçç<çCç Pççuçí. `mçbmkç=Àlç DçO³ç³çvççlççÇuç mçcçm³çç' ³çç 
çÆJç<ç³ççJçjçÇuç HççÆjmçbJççoçlç [ç@. iççÌjçÇ cççnáuççÇkçÀj, ÞççÇ. 
mççjbiç oMç&vçí, ÞççÇ. DççÆvçkçíÀlç Hçíb[mçí, [ç@. vççÇuçíMç pççíMççÇ, 
[ç@. mçájíKçç pççíMççÇ ní cççv³çJçj mçnYççiççÇ Pççuçí nçílçí. 
ÞççÇ. Jçlmç yççuçcçbçÆojcç Jç cç.mçí.mçb. mçbmkç=Àlç çÆJçYççiçç®³çç 
kçÀuççkçÀçjçbvççÇ içç³çvç Jç çÆvçJç[kçÀ vççìîç ÒçJçíMç ³ççJçíUçÇ 
mççoj kçíÀuçí. ³çç mçbHçÓCç& mçbcçíuçvççuçç mçbmkç=ÀlçÒçícççÇ jçÆmçkçÀçb®çç 
Gob[ ÒççÆlçmçço uççYçuçç. 

Jç=ÊççbkçÀvç : ®çbêMçíKçj kçáÀuçkçÀCççÇ&

ÒçíjCçç
``cççPçí uçíKçvç ÒçíjCçç oíCççjí þjíuç, pçj SKççoç 
mçbHççokçÀ, ÒçkçÀçMçkçÀ cççPçç vççlçíJççF&kçÀ Dçmçíuç lçj-''
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pçávçí JççHçª çÆHçÀªvççÇ...çÆHçÀªvççÇ

pçávçí pççT Ðçç cçjCççuççiçáçÆvç....
 pççUáçÆvç çÆkçbÀJçç HçáªvççÇ ìçkçÀç.

 HççÆjJçlç&vçç®ççÇ Hçnçì ³ççJççÇ, mççcçççÆpçkçÀ ¬çÀçblççÇ 
Iç[çJççÇ Dçmçí pçj Jççìlç Dçmçíuç lçj pçáv³çç DççÆvç<ì ª{çÇ, 
HçjbHçjç pççUÓvç-Hçáªvç ìçkçÀç³çuçç nJ³ççlç, lçj®ç vçJççÇvç 
Fä lçí DççHçu³çç nçlççÇ içJçmçíuç Dçmçí mççcçççÆpçkçÀ ¬çÀçblççÇ®çç 
GodIççí<ç kçÀjCççN³çç HççÆjJçlç&vççJçj, ¬çÀçblççÇJçj çÆJçéççmç 
DçmçCççN³çç kçÀçÆJçJç³ç& kçíÀMçJçmçálç ³ççb®çí ní çÆJç®ççj Dççnílç. 
 DçLçç&lç ní mççcçççÆpçkçÀ HççÆjJçlç&vççmççþçÇ þçÇkçÀ. 
DççHçu³çç oÌvçbçÆovç Dçç³çá<³ççlç cçç$ç `pçávçí JççHçª çÆHçÀªvççÇ 
çÆHçÀªvççÇ' Dçmçí®ç DççHçCç cnCçlç Dçmçlççí. yçIçç yçjb, DçiçoçÇ 
Jçlç&cççvçHç$ççb®ççÇ jÎçÇ I³çç. DççHçCç çÆkçÀlççÇ çÆvçiçálççÇvçí mççþJçÓvç 
þíJçlççí  DçççÆCç cççÆnvçç oçívç cççÆnv³ççbvççÇ lççÇ jÎçÇJççu³ççuçç 
DçHç&Cç kçÀjlççí. HçámlçkçÀç®çç pçmçç uççíkçÀçHç&Cç mççínUç, lçmçç 
DççHçCçnçÇ sçHççÇuç Dç#çjçb®çç uççíkçÀçHç&Cç mççínUç oçívç lççÇvç 
cççÆnv³ççbvççÇ Dçç³ççíçÆpçlç kçÀjlççí, DçççÆCç jÎçÇJççu³ççkçÀ[Óvç 
®çkçwkçÀ cççvçOçvç Içílççí. Jçlç&cççvçHç$ççb®çí ní içrí Hçá{í ÒççÆ¬çÀ³çç 
nçíTvç Hçjlç l³ççb®çí kçÀçiçoçlç ªHççblçj nçílçí. ³çç HçíHçjçb®³çç 
uçiçÐççHççmçÓvç mçáboj JçmlçÓnçÇ yçvççÆJçu³çç pççlççlç, DççHçuçí 
yçá×çÇ®çí oÌJçlç ÞççÇiçCçíMçç®³çç cçÓlççÇ& DçiçoçÇ mçáboj DçççÆCç 
mçáyçkçÀ, jÎçÇHççmçÓvç yçvççÆJçuçíu³çç DççHçu³ççuçç yçIçç³çuçç 
çÆcçUlççlç; kçÀçiçoç®³çç ³çç HçávçJçç&HçjçcçáUí kçÀçnçÇ Jç=#ç DççHçCç 
çÆvççÆ½çlç®ç Jçç®çJçlççí. Hç³çç&JçjCç mçcçlççíuççuçç DççHçuççÇ nçÇ 
SkçÀÒçkçÀçj®ççÇ cçolç®ç Dççní. jÎçÇJççu³ççMççÇ içHHçç cççjlççvçç 
mçcçpçuçí jÎçÇ®³çç ³çç J³ççHççjçlç yçN³ççHçÌkçÀçÇ vçHçÀç çÆcçUlççí. 
çÆmçbiççHçÓjmççjK³çç MçnjçblçÓvç jÎçÇHçíHçj DççHçu³ççkçÀ[í Dçç³ççlç 
kçíÀuçí pççlççlç. jÎçÇJççuçç, çÆnlçíMç l³çç®çí vççbJç, yççíuçÓvç içíuçç 
nçÇ jÎçÇ cnCçpçí Hççb{jí mççívçí®ç Dççní!
 DççþJçlçb³ç kçÀç yçIçç yçjb lçácnçuçç, HçÓJççÇ& jÎçÇ 
HçíHçmç& yçjçíyçj Huç@çqmìkçÀ®³çç oáOçç®³çç çÆHçMçJ³çç lçmçí®ç Flçj 
çÆHçMçJ³çç DççHçu³çç IçjçlçÓvç jÎçÇJççu³ççkçÀ[í pççlç. Dççlçç ní 
çÆpççÆkçÀjçÇ®çí çÆHçMçJ³çç mJç®s kçÀªvç þíJçC³çç®çí kçÀçcç DççHçu³çç 

Içjçlç nçílç vççnçÇ. ³çç Huç@çqmìkçÀ®³çç çÆHçMçJ³çç DççHçCç 
kçÀ®çN³ççlç ìçkçÀlççí. DçLçç&lç kçÀ®çN³ççlçÓvç ³çç çÆHçMçJ³çç lçmçí®ç 
Flçj Huç@çqmìkçÀ®³çç JçmlçÓ iççíUç kçÀjC³çç®çí kçÀçcç kçÀ®çjç 
Jçí®çCççN³çç çÆm$ç³çç kçÀjlççlç. çÆHçC³çç®³çç HççC³çç®³çç çÆjkçÀçc³çç 
yççìu³ççbvççÇ nuuççÇ DçiçoçÇ G®sço cççb[uçç Dççní. FLçí çÆlçLçí 
mçJç&$ç l³çç HçíÀkçÓÀvç çÆouçíu³çç Dçç{Ulççlç. kçÀ®çjç Jçí®çCççN³çç 
yçç³çkçÀç ³çç mçJç& iççíUç kçÀjlççlç DçççÆCç nç mçJç& Huç@çqmìkçÀ 
kçÀ®çjç HçávçJçç&HçjçmççþçÇ Huç@çqmìkçÀ®³çç kçÀçjKççv³ççlç pççlççí. 
Huç@çqmìkçÀ lçmçí GHç³çákçwlç , pççÇJçvçç®³çç njíkçÀ #çí$ççlç lçí 
DççHçu³ççuçç Yçíìlçí, HçCç l³çç®çí çÆJçIçìvç nçílç vçmçu³ççcçáUí 
OççíkçÀçoç³çkçÀ!
 pçávçí JççHçª çÆHçÀªvççÇ..®çí Hçá{®çí GoçnjCç pçáv³çç 
kçÀHç[îççb®çí. cçO³çcçJçiççÇ&³ç kçáÀìábyççlç Dççuçíu³çç DçççÆLç&kçÀ  
mçáyçÊçícçáUí nuuççÇ kçÀHç[í uçJçkçÀj yçço kçíÀuçí pççlççlç. ní pçávçí 
kçÀHç[í yççínçjCççÇcççHçÀ&lç Hçjlç yççpççjçlç ³çílççlç. cçáuçáb[®³çç 
pçáv³çç yççpççjçlç pçj çÆvç³ççÆcçlç HçíÀjHçÀìkçÀç cççjuççlç lçj 
lçácç®çç Mçì&, Hç@bì, mçç[çÇ, [^ímç kçÀOççÇlçjçÇ lçácnçuçç FLçí 
jml³ççJçj yçIçç³çuççnçÇ çÆcçUlççÇuç. nuuççÇ yçN³çç®ç mçíJççYççJççÇ 
mçbmLçç (JççHçjuçíuçí HçCç mJç®s DçççÆCç Oç[)kçÀHç[í iççíUç 
kçÀjlççlç. DçççÆoJççmççÇ Hçç[í, içjçÇyç MçílçcçpçÓj ³ççbvçç l³ççb®çí 
JççìHç kçíÀuçí pççlçí.
 kçÀçnçÇ JçmlçÓb®³çç yççyçlççÇlç JçmlçÓ pçMççÇ pçávççÇ 
nçíF&uç lçmçí çÆlç®çí cçÓu³ç Jçç{lçí. Dç@bçÆìkçÀ HççÇmç®³çç oáçÆvç³çílç 
³çç JçmlçÓ pççTvç yçmçlççlç DçççÆCç l³ççbvçç mççív³çç®çç YççJç 
³çílççí. pçáv³çç cçÓlççÇ&, pçávççÇ vççCççÇ, pçávçí oácççÇ&U mì@bHç ³ççb®çí 
cçÓu³ç kçÀç³ç JçCçç&Jçí. DçççÆCç nçí! pçávççÇ çÆ®ç$çí. çÆHçkçÀçmççí pççT 
oí, nuuççÇ Scçd.SHçÀd.námçívç , içç³çlççíb[í ³ççb®³çç çÆ®ç$ççbvççÇ 
kçÀçíìçÇ®³çç kçÀçíìçÇ G·çCçí IçílçuççÇ Dççnílç. pçáv³çç ìçkçÀçT 
JçmlçÓbHççmçÓvç yçvçJçuçíuççÇ yççiç (içç[&vç)þçTkçÀ Dçmçíuç®ç 
lçácnçuçç. ®çbçÆoiç{cçO³çí vçíkçÀ®çbo vççJçç®³çç SkçÀç iç=nmLççbvççÇ 
pçáv³çç ìîçÓymç, yççbiç[îçç, Fb[çÆmì^³çuç Jçímì Fl³ççoçÇ JçmlçÓ 
JççHçªvç SkçÀç GÊçcç yççiçí®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ kçíÀuççÇ Dççní. çÆlç®çí 
vççbJç Dççní `jç@kçÀ içç[&vç'
DççHçCç HçávçJçç&Hçj ÒççÆ¬çÀ³çíçÆJç<ç³ççÇ yççíuçlç Dççnçílç. lçj l³ççlç 
HççC³çç®çç ÒçMvç Dççuçç®ç HçççÆnpçí.HççCççÇ cnCçpçí pççÇJçvç. 
cçáyçuçkçÀ DçmçCççjí HççC³çç®çí mççþí Dççlçç oácççÇ&U nçílç pççCççj 

TextOfApulkiDiwali.indd   23TextOfApulkiDiwali.indd   23 2/2/2019   4:58:42 PM2/2/2019   4:58:42 PM



24

`DeeHeguekeÀer'- DebkeÀ ®eewLee efoJeeUer DebkeÀ 2014

Dççnílç. Hçá{®ççÇ ³çá×í Dççlçç HççC³çç®³çç ÒçMvççJçªvç nçílççÇuç 
Dçmçí  pççCçkçÀçj , Hç³çç&JçjCç lçp%ç cnCçÓ uççiçuçí Dççnílç. 
HççCççÇ kçÀçìkçÀmçjçÇvçí JççHçjCçí nç SkçÀ GHçç³ç HççC³çç®ççÇ 
GOçUHçfçÇ ìçUC³ççmççþçÇ kçÀjlçç ³çílççí. mççb[HççC³ççJçj 
ÒççÆ¬çÀ³çç kçÀªvç lçí Mçá× HççCççÇ cnCçÓvç JççHçjC³çç®çí Hç³çç&³ç 
Dççlçç GHçuçyOç Dççnílç. çÆmçbiççHçÓjcçO³çí DçMçç ÒçkçÀçjí 
Hçávç:ÒççÆ¬çÀ³çç kçíÀuçíuçí HççCççÇ cççíþîçç ÒçcççCççlç JççHçjuçí pççlçí. 
DççHçu³ççkçÀ[í oíKççÇuç kçÀçbnçÇ iç=nmçbkçáÀuççlç Dçmçí Òç³ççíiç 
Jnç³çuçç uççiçuçílç. 
 pçávçí kçÀçnçÇ oíKççÇuç DççHçCç ìçkçÓÀvç oílç vççnçÇ. 
DçiçoçÇ pççÇCç& nçíF&Hç³ç&blç DççHçCç JçmlçÓ JççHçjlççí. kçÀçnçÇb®çç 
HçávçJçç&Hçj kçÀjlççí. DççHçu³çç oínç®³çç-MçjçÇjç®³çç yççyçlççÇlç 
cçç$ç DççHçCç HçávçJçç&Hçjç®çí lçÊJç Dçcçuççlç DççCçlç vççnçÇ. 
DççHçu³çç YççjlççÇ³ç lçÊJç%ççvççÒçcççCçí MçjçÇj vçéçj Dççní HçCç 
Dççlcçç cçç$ç Dçcçj Dççní. DççÆJçvççMççÇ Dççní. lççí oámçjí MçjçÇj 
OççjCç kçÀjlççí. Dççlc³ççvçí ìçkçÓÀvç çÆouçíuçç oín YçmcççÇYçÓlç 
nçílççí çÆkçbÀJçç cççlççÇlç çÆcçUlççí(Hçájuçç pççlççí). ³çç cççvçJççÇ 
oínç®çç MçjçÇjç®çç HçávçJçç&Hçj kçÀjC³çç®çí DççHçCç cçvççícçvç 
þjJçç³çuçç nJçí. oínoçvç lJç®ççoçvççmççjKçí DçvçíkçÀ Hç³çç&³ç 
Dççlçç GHçuçyOç Dççnílç. DççHçu³çç [çíÈ³ççb®çí oçvç DççHçCç 
kçÀª MçkçÀlççí. ³çç [çíÈ³çç®³çç oçvççcçáUí vçí$çnçÇvçç®³çç 
[çíÈ³ççcçO³çí DççHçCç çÆvçjçbpçvçí uççJçÓ MçkçÀlççí. DççHçu³çç 
oínç®çí DçvçíkçÀ DçJç³çJç Dççlçç ³çMçmJççÇjçÇl³çç Hçjlç JççHçjlçç 
³çílççlç. lJç®ççoçvç nç DççCçKççÇ SkçÀ JçíiçUç ÒçkçÀçj. 
lJç®ççoçvççcçáUí Yççpçuçíu³çç J³çkçwlççÇb®çí Dçç³çá<³ç DççHçCç 
Lççí[îççHçÀçj ÒçcççCççlç mçámçÔ³ç kçÀª MçkçÀlççí.
 lçj cçb[UçÇ Dççlçç®ç oínoçvçç®çç çÆvçCç&³ç I³çç. nç 
çÆvçCç&³ç Mçyoyç× kçÀjç. DççHçu³çç ³çç SkçÀç DççiçÈ³çç JçíiçÈ³çç 
kç=ÀlççÇvçí SKççÐçç®³çç [çíÈ³ççlç lçácnçÇ HçáÀuçJççlççÇ uççJçÓ 
MçkçÀçuç. Yççpçuçíu³çç pççÇJççuçç vçJç®çÌlçv³ç oíT MçkçÀçuç.
 cççvçJççÇ oínç®çç HçávçJçç&Hçj ní HçávçJçç&Hçjç®³çç 
#çí$ççlçuçí çÆncççuç³çç SJç{îçç Gb®ççÇ®çí çÆMçKçj Dçmçíuç.

.....DçªCç Yçb[çjí, 9820055774

SíjçíuççÇ MççKçílççÇuç kçÀç³ç&¬çÀcç

SíjçíuççÇ MççKçílç `cçÌ$ççÇ'cççÆnuçç çÆJçYççiççlçHçíÀ&  mçHìíbyçj 12 
lçí 14,2014 ³çç kçÀçuççJçOççÇlç  Dçç³ççípçC³ççlç Dççuçíu³çç 
ûççnkçÀ Hçíþíuçç ûççnkçÀçbvççÇ YçjIççímç ÒççÆlçmçço çÆouçç. 70 
Hçí#çç pççmlç mìç@uç OççjkçÀçbvççÇ ³çç Hçíþílç mçnYççiç Içílçuçç 
nçílçç. cçÌ$ççÇ®³çç mçJç& kçÀç³ç&kçÀl³çç&bvççÇ ³çç ûççnkçÀHçíþímççþçÇ 
YçjHçÓj cçínvçlç IçílçuççÇ.
SíjçíuççÇ MççKçílç ÒççÆlçJç<ççÇ&ÒçcççCçí kçÀçípçççÆiçjçÇ HççÌçÆCç&cçí®çç 
kçÀç³ç&¬çÀcç `Mçyo Mçyo pçHçÓvç þíJç' nç cçjçþçÇ kçÀçÆJçlççb®çç 
kçÀç³ç&¬çÀcç 11 Dçç@kçwìçíyçj 2014 jçípççÇ mçbHçVç Pççuçç. 
mçáÒççÆmç× kçÀJççÇ, çÆvçJçíokçÀ ÞççÇ. Dç©Cç cnç$çí Jç içççÆ³çkçÀç 
Dçvçápçç Jçlç&kçÀ ³ççbvççÇ cçjçþçÇ mçççÆnl³ççlççÇuç cçnçvç kçÀJççÇb®³çç 
kçÀçÆJçlçç j®çvçç DçÒççÆlçcçHçCçí mççoj kçíÀu³çç.  jçÆmçkçÀçb®çç 
cççíþç ÒççÆlçmçço ³çç kçÀç³ç&¬çÀcççuçç uççYçuçç.

yçvççjmç çÆnboá çÆJçéççÆJçÐççuç³çç®³çç mLççHçvçí®³çç JçíU®ççÇ 
jbpçkçÀ iççíä Dççní. çÆJçÐççHççÇþç®çí mçbmLççHçkçÀ Hçb. 
cçovçcççínvç cççuçJççÇ³ç ní oíMçYçj çÆvççÆOçmçbkçÀuçvççmççþçÇ 
çÆHçÀjlç nçílçí. nÌojçyçço®³çç çÆvçPççcççkçÀ[í l³ççb®çç 
çÆJç®ççj uççíkçÀçbvçç [íHçCçç®çç Jççìuçç. HçCç HçbçÆ[lçpççÇ 
çÆvçPççcççkçÀ[í içíuçí. DçHçí#çíÒçcççCçí çÆvçPççcç KçJçUuçç. 
l³ççvçí DççHçu³çç cççípç[îçç HçbçÆ[lçpççÇb®³çç DçbiççJçj 
çÆYçjkçÀçJçu³çç. l³çç MççblçHçCçí G®çuçÓvç HçbçÆ[lçpççÇ 
nÌojçyçço®³çç yççpççjçlç içíuçí DçççÆCç l³ççbvççÇ l³çç 
cççípç[îççb®çç çÆuçuççJç HçákçÀçjuçç. ní kçÀUu³ççJçj   
çÆvçPççcç ®ç¬çÀçJçuçç. l³ççvçí uçiçí®ç DççoíMç çÆouçí kçÀçÇ 
Jççìíuç lççÇ çÆkçbÀcçlç Ðçç HçCç l³çç cççípç[îçç Hçjlç  
çÆcçUJçç. Dçv³çLçç l³çç®ççÇ vççcçá<kçÀçÇ nçílççÇ.
HçbçÆ[lçpççÇbvçç cççíþçÇ jkçwkçÀcç çÆJçéççÆJçÐççuç³ççmççþçÇ 
çÆcçUçuççÇ ní mççbiçç³çuçç vçkçÀçí®ç. l³ççlçÓvç®ç DçvçíkçÀçb®³çç 
pççÇJçvççlç %ççvçç®çí oçÇHç GpçUuçí.
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