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×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ ¯Ö¤ü¾Öß¤üÖÖ ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³ÖÖ´Ö¬µÖê �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß µÖÖÓÖÖ ›üß.×»Ö™Ëü. ¯Ö¤ü¾Öß ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸üŸÖÖÖÖ
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�ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆüü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ¾Ö �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö†Ö��ÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß ¾Ö †µÖ �úÖµÖÔ�úŸÖìê



³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö ÆãüŸÖÖŸ´µÖÖÓÖÖ
ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖÓŸÖ

×•Ö¾ÖÖ“Öß ²ÖÖ•Öß »ÖÖ¾ÖæÖ »Öœü»Öê»µÖÖ
†ÃÖÓ�µÖ –ÖÖŸÖ-†–ÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓÖÖ

�éúŸÖ–ÖŸÖÖ¯Öæ¾ÖÔ�ú ... !



†¬µÖ�ÖÖÓ“Öê ×Ö¾Öê¤üÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ±úôêû †Ö¯Ö�Ö �Öê»Öß ÃÖ¢Ö¸ü ¾ÖÂÖì “ÖÖ�ÖŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. Ã¾ÖÖÓŸÖ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ �úÖôûÖŸÖ

¤üß›ü¿Öê ¾ÖÂÖì ¯Ö¸ü�úßµÖ ÃÖ¢Öê“ÖÖ †Ó́ Ö»Ö ØÆü¤üãÃ£ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖÖŸÖ ×Ö×¦üŸÖ
†¾ÖÃ£ÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ •ÖÖ�ÖéŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖ�Ö-†¯ÖÏŸµÖ�Ö �úÖ´Ö †Öê�ú
ÃÖ´ÖÖ•Ö¯Öã¹ýÂÖÖÓÖß �êú»Öê. †¿ÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖỐ Öãôêû“Ö ×²ÖÎ™üß¿Ö ÃÖ¢Öê»ÖÖ µÖê£ÖæÖ �úÖœüŸÖÖ
¯ÖÖµÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ±úôûß“µÖÖ ¸üÖÂ™Òü¯Öã¹ýÂÖÖÓÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»Öœü¶ÖŸÖ •Öê¾Öœêü
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê �úÖ´Ö �êú»Öê ŸÖê¾Öœêü“Ö Ö¾Æêüü, ŸÖ¸ ŸµÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üßÖê †Öê�ú �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸üÖÓÖß †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ
³ÖÖ�ÖÖŸÖ µÖÖ ˆšüÖ¾ÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ �êú»Öß. †¿ÖÖ Æü•ÖÖ¸üÖê ÆüÖŸÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖỐ Öãôêû“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ¯ÖÆüÖ™ü
ˆ�Ö¾Ö»Öß. †ÃÖê Æêü ÃÖ�Öôêû•Ö�Ö ¸üÖÂ™Òü ˆ³ÖÖ¸ü�Öß“µÖÖ �úÖôûÖŸÖß»Ö ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ�ÖôûßŸÖß»Ö
‹�ú-‹�ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß �ú›üß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß Æêü ‹�ú
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.

ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¾ÖÖôû¾ÖÖ �ÖÖ¾Öß ¿ÖêŸÖ�ú¸üß �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ •Ö´Ö»Öê»µÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
¿ÖæµÖÖŸÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ �úŸÖéÔ¢¾ÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖÖ †Ö×�Ö ¸üÖÂ™ÒüÃÖê¾Öê“ÖÖ ›üÖë�Ö ü̧“Ö ˆ³ÖÖ �êú»ÖÖ. ¯Ö× ü̧ÛÃ£ÖŸÖß¾Ö ü̧
�úÂ™ü ´ÖêÆüÖŸÖßÖê ´ÖÖŸÖ �ú¸üŸÖ ‹�úÖ Æãü¿ÖÖ¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÖê ÃÖ´ÖÖ•Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖÃÖÖšüß ˆªÖê�Ö-¬ÖÓªÖ“Öß
•ÖÖê›ü �ú¿Öß ¤êüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖ“Öê Ã¾Ö¯Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê. ŸµÖÖ Ã¾Ö¯Ö¯ÖæŸÖáÃÖÖšüß ¬µÖÖÃÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖÖ“Öê
•ÖÖê�Ö›ü —Öã�ÖÖºþÖ ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ÃÖ×�ÎúµÖ ÆüÖê�µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ¾Ö ü̧
¯ÖÖ�Öß ÃÖÖê›æüÖ ü̧ÖÂ™ÒüßµÖ �úÖµÖÖÔŸÖ —ÖÖê�æúÖ ×¤ü»Öê †Ö×�Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ‹�ú ÃÖÖ�Öß¤üÖ ü̧ —ÖÖ»Öê.

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾ÖÖ �ú¸üŸÖÖÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ �ÖÖȩ̂ ü�Ö¸üß²Ö †ÖË ˆ¯Öê×�ÖŸÖÖÓ²Ö§ü»Ö
†ŸµÖÓŸÖ �ú�Ö¾Ö ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖŸÖæÖ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ¾ÖÓ×“ÖŸÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ×¿Ö�Ö�Ö, ÃÖÆü�úÖ¸ü, ˆªÖê�Ö,
²ÖÑ�ú, ¤æü¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ˆ¢Ö´Ö �úÖµÖÔ �êú»Öê. �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß Ã¾Ö“”û †Ö×�Ö “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ
�úÖµÖÖÔ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:¯ÖÖÃÖæÖ �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê. †��ÖÖÓÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�ú †ÃÖæÖÆüß
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖ“Öß ¯Öê¿ÖÖ Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öß ÖÖÆüß. Ã¾Ö“”û “ÖÖ×¸ü¡µÖ, ´Öæ»µÖÖ×¬ÖÛÂšüŸÖ •Öß¾ÖÖ ¯ÖÏ�ÖÖ»Öß
†Ö×�Ö ¯ÖÏŸµÖ�Ö •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö Öî×ŸÖ�úŸÖê“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ �éúŸÖßŸÖæÖ ‘Ö›ü×¾Ö»Öê.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ Æüê ¤ãü¤Ố µÖ †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤üß ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ´Æü�ÖŸÖ, '†Ö¯Ö»Öß »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß Æüß
†ÖµÖã¾Öì×¤ü�ú ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖ¸ü�Öß †ÖÆêü. •ÖÖ�ú»µÖÖ�ÖÖ“ÖÖ �Öã�Ö µÖÖµÖ»ÖÖ £ÖÖê›üÖ ¾Öêôû »ÖÖ�Öê»Ö.'
ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ †ÖîÂÖ¬Ö »ÖÖ�Öæ ¯Ö›ü»Öê �úß, ¸üÖê�Ö ²Ö¸üÖ ÆüÖê�ÖÖ¸ü“Ö, µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ.
�úÖµÖÔ�úŸµÖÖÔÖê Ã¾ÖŸÖ: ×Ö:Ã¯ÖéÆü ¾Ö ¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá •Öß¾ÖÖ •Ö�Ö�µÖÖ“Öß ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ �êú»µÖÖÃÖ ‡ŸÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü
ÃÖ�úÖ¸üÖŸ´Ö�ú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›êü»Ö, †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß �úÖ¸ü³ÖÖ·µÖÖ“Öê “ÖÖ×¸ü¡µÖ
Ã¾Ö“” û†ÃÖÖ¾Öê, †ÃÖÖ ŸÖê †Ö¾Ö•ÖæÔÖ †Ö�ÖÏÆü ¬Ö¸üÖµÖ“Öê.



†Ö•Ö †Öê�ú �Öê¡ÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖµÖÖ“Öê †ÖË †ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ“Öê œü�Ö •Ö´ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †¿ÖÖ
�úÖôûÖŸÖ �Ö¸ü•Ö †ÖÆêü, †Ö¤ü¿ÖÔ ÖêŸÖÖ †Ö×�Ö ŸÖ¿ÖÖ“Ö �úÖ¸ü³ÖÖ·µÖÖ“Öß. ÊÖ“Öß †Öšü¾Ö�Ö ¾Ö
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß µÖÖÓ“Öê ›üÖò. ÖÓ¤üÖ ¯ÖÖ¸êü�ú¸ü µÖÖÓ“Öê Æêü “Ö×¸ü¡Ö
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×�Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß ´ÖÓ›üôûÖ�ú›æüÖ ¯ÖÏ�úÖ×¿ÖŸÖ �ú¸üŸÖÖÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ
“Ö×¸ü¡Ö ¾ÖÖ“ÖÖÖŸÖæÖ †Ö¤ü¿ÖÔ •Ö�Ö�µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüÖ“Öê ¯ÖãÖ¾ÖÖÔ“ÖÖ ÆüÖê�ÖÖ¸ü †ÖÆêü.

(²ÖÖ²ÖÖ ³ÖÖÓ›ü)
†¬µÖ�Ö

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×�Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß ´ÖÓ›üôû,
´ÖãÓ²Ö‡Ô.



�ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß µÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß �Öǣ Ö ‹ê�ú»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ  »Öœü¶ÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ †ŸÖã»ÖÖßµÖ †¿ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê šü¸ü»Öê. ‡Ó�ÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ
ŸµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“µÖÖ †Öê�ú �ú£ÖÖ ¸üÖế ÖÆüÂÖÔ�ú †Ö×�Ö £Ö¸üÖ¸ü�ú †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ
‹�ÖÖªÖ £ÖÖȩ̂ ü µÖÖê¬µÖÖÃÖÖ¸ü�Öß Ø�ú¾ÖÖ ¸üÖò×²ÖÖÆæü›ü¯ÖḮ ÖÖ�Öê ´ÖÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ¡Ö
�ú»µÖÖ�Ö µÖê£Öê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ±ãú»Öê, ¿ÖÖÆæü, †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü •ÖÖ�Ö×ŸÖ�ú ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“Öß
¯ÖÏŸµÖ�Ö ³Öê™ü —ÖÖ»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê ±úÖ¸ü“Ö ÃÖÖ¬Öê ¾Ö �ú´ÖÖ»Öß“Öê ×¾ÖÖµÖ¿Öß»Ö ¾ÖÖ™ü»Öê. †ŸµÖÓŸÖ
†Ö¯Öã»Ö�úßÖê ŸÖê ²ÖÖê»Ö»Öê. ‹�úÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¾µÖŒŸÖß“Öê ¾Öê�Öôêû“Ö ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖ
ŸµÖÖÓÖß ˆ³ÖÖ �êú»Öê»Öê 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÓ�ãú»Ö' ŸÖÃÖê“Ö ¿Öî�Ö×�Ö�ú ¾Ö ÃÖÆü�úÖ¸ü �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ
¯ÖÖÆü�µÖÖ“ÖÖÆüß »Ö¾Ö�ú¸ü“Ö µÖÖê�Ö †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü �úÖµÖÖÔ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûŸÖ �Öê»Öß.
�ÖÖȩ̂ ü�Ö¸üß²Ö ¾Ö ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ¤ü×»ÖŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ¾Ö ³Ö™üŒµÖÖ ×¾Ö´ÖãŒŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß
ŸµÖÖÓÖß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»Öß ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆêü, ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ˆ““Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖêµÖß-ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“ÖÖ
¾ÖÖœü×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ¯ÖÖÆæüÖ †“ÖÓ×²ÖŸÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ —ÖÖ»Öê. ÃÖÆü�úÖ¸ü �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ,
²ÖÑ�ú ¾Ö ¤æü¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ †Ö¤üà×¾ÖÂÖµÖß, ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ˆ¯Ö�Îú´ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß †Ö×�Ö
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÖê �êú»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö�Îú´ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖ“ÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê. 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ' ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÆü�úÖµÖÖÔÖê
¾ÖÖôû¾µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ �ÖÏÖ´Öß�Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ×•Ö»ÊÖŸÖ ×šü�ú×šü�úÖ�Öß ÆüÖê�ÖÖ·µÖÖ ×¾Ö¦üÖêÆüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ
ÃÖÓ́ Öê»ÖÖê, ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“Öê »Öœêü, ¯ÖÖ�Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ŸÖÃÖê“Ö ¾Öê�Ö¾Öê�Öôêû �Îúß›üÖ ¾Ö
ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ˆ¯Ö�Îú´Ö †Ö¤üà´Öãôêû Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖÆüß µÖÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê
“ÖîŸÖµÖ ÃÖôûÃÖôûŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß ¯ÖÏ¤æü×ÂÖŸÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö †ÃÖæÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ÖêŸµÖÖÖê
ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü�úÖµÖÖÔÖê ˆ³Öê �êú»Öê»Öê ¯ÖÏ“ÖÓ›ü �úÖµÖÔ ¯ÖÖÆæüÖ £ÖŒ�ú ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê.
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ �úÖµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß �ãúŸÖæÆü»Ö ¾ÖÖ™üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ´Ö�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †×¬Ö�úÖ×¬Ö�ú
´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘ÖêŸÖ �Öê»Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×�Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß ´ÖÓ›üôûÖÖê '´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü'
µÖÖ µÖÖê•ÖÖê†ÓŸÖ�ÖÔŸÖ �ÎúÖÓŸÖß¾Öß¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß µÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ “Ö×¸ü¡Ö ×»Ö×Æü�µÖÖ“Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÖê̄ Ö×¾Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¾Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ Ö¾µÖÖÖê ¬ÖÖÓ›üÖêôûÖ ‘Öê�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ´ÖÖ—Öê ¯ÖŸÖß ¯Ö¡Ö�úÖ¸ü ¤ü¿Ö¸ü£Ö
¯ÖÖ¸êü�ú ü̧ µÖÖÓÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖÖ ²Ö¸üß“Ö ¾ÖÂÖì ×Ö�ú™ü ÃÖÆü¾ÖÖÃÖ »ÖÖ³Ö»ÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôÖŸÖß»Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Öß“Öß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ�Öß�Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÆüÖêŸÖß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ¿Öß

»Öê�Ö�úÖ“Öê ´ÖÖÖê�ÖŸÖ ....



ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ³Öê™üß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÃÖÖšüß ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ�Ö¯Ö¸üŸ¾Öê ¯ÖÏ¤üß‘ÖÔ
´Öã»ÖÖ�ÖŸÖßÆüß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. µÖÖ ¯ÖãÃŸÖ�ú »Öê�ÖÖÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ
×¾ÖÃŸÖéŸÖ “Ö“ÖÖṌ ÖãôêûÆüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÔ�Ö´ÖŸÖê“ÖÖ
†Ö¾ÖÖ�úÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖÖ †Ö»ÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ �úÖôûÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ •ÖÃÖê ×¾Ö»Ö�Ö�Ö
�ÎúÖÓŸÖß�úÖ¸üß šü¸ü»Öê, ŸÖ«üŸÖ“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß �êú»Öê»Öê ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú �úÖµÖÔÆüß †ŸµÖÓŸÖ
¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖßµÖ †ÃÖê“Ö †ÖÆêü. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß ˆ´Öê¤üß“Öß ²Ö¸üß“Ö ¾ÖÂÖì �Ö“Öá ‘ÖÖŸÖ»Öê»Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖÆüß ŸµÖÖ“Ö ×•Ö§üßÖê �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ´Æü�Ö•Öê ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê
�úÖµÖÔ †ŸµÖÓŸÖ ×ÖÂšêüÖê ¾Ö ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú¯Ö�Öê ŸÖê �ú¸üßŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê †Ö×�Ö ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖß ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔ�ú ¾Ö ×Ö�úÖê¯Ö ¸üÖÆüß»Ö, µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖß �úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß.
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ Æêü ŸÖ¸ü Ã¾Ö“”û “ÖÖ×¸ü¡µÖÖ“Öê, ŸµÖÖ�Öß ¾Ö ¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá ¾µÖŒŸÖß´Ö¢¾Ö ÆüÖêŸÖê“Ö ¯Ö�Ö
ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Öšü›üßŸÖß»Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“ÖÖ ‹�ú ´ÖÖêšüÖ ÃÖÓ“ÖÆüß ŸÖµÖÖ¸ü �êú»ÖÖ. ×¿Ö�Ö�Ö ¾Ö
ÃÖÆü�úÖ¸ü µÖÖ ¤üÖêÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüŸÖÖ ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü †Ö×�Ö �Öî¸ü¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ŸÖ¸ü ˆ¢Ö´Ö ¯Ö¨üŸÖßÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖ“Ö ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓÖÖ �ãúšêüÆüß,
�úÃÖ»ÖÖÆüß ›üÖ�Ö »ÖÖ�Öæ ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ‹�ú †Ö¤ü¿ÖÔ ÖêŸÖÖ †¿Öß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öß ´ÖÖÖŸÖ
ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖ�ÖÖÆæüÖÆüß ×¾Ö¿ÖÖ»Ö †Ö×�Ö
ˆ¢ÖãÓ�Ö ÆüÖêŸÖ �Öê»Öß. �êú¾Öôû �ú¯ÖÖê»Ö�úÛ»¯ÖŸÖ ¾ÖÖ™üÖ¾Öê †ÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¾µÖŒŸÖß´Ö¢¾Ö †Ö×�Ö ÃÖÖ¸êü
•Öß¾ÖÖÆüß ! ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸ü�Öß †¿Öß �ãú�Öß ¾µÖŒŸÖß ÆüÖê‰úÖ �Öê»Öß, µÖÖ¾Ö¸ü �ú¤üÖ×“ÖŸÖ ˆªÖ“µÖÖ
×¯ÖœüßŸÖß»Ö †Öê�úÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖÆüß ²ÖÃÖ�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. “Ö×¸ü¡Ö »Öê�ÖÖÖ“Öê Æêü �úÖ´Ö ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖšüß
†ŸµÖÓŸÖ †ÖÖÓ¤ü¤üÖµÖß šü¸ü»Öê. Æüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ´ÖÖ—µÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖÖÖê ÃÖÖê̄ Ö×¾Ö»µÖÖ²Ö§ü»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
¸üÖ•µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Ö×�Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †¬µÖ�Ö ²ÖÖ²ÖÖ ³ÖÖÓ›ü ¾Ö ÃÖ×“Ö¾Ö ´ÖßÖÖ�Öß ¯ÖÖ™üß»Ö
ŸÖÃÖê“Ö »Öê�ÖÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ •µÖÖÓ“Öê ´ÖÖî×»Ö�ú ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖ »ÖÖ³Ö»Öê ŸÖê ¯ÖÏ×ÃÖ ü̈ ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú ›üÖò.
ü̧Ö•ÖÖ �Ö¾ÖÃÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ. †×¾ÖÖÖ¿Ö ÃÖ¯ÖÏê µÖÖÓ“Öß ´Öß †ŸµÖÓŸÖ †Ö³ÖÖ ü̧ß †ÖÆêü.

µÖÖ »Öê�ÖÖÖÃÖÖšüß ›üÖò. †¾Ö×Ö¿Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ›üÖò. ³ÖÖ¸üŸÖ³ÖæÂÖ�Ö ´ÖÖôûß, ¾ÖÃÖÓŸÖ “Ö¾ÆüÖ�Ö,
†¹ý�Ö �úÖÓ²Öôêû ¾Ö ˆ¤üµÖ �ÖÖë•ÖÖ ȩ̂ü µÖÖÓ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆü�úÖµÖÔ »ÖÖ³Ö»Öê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖêÆüß ´ÖÖ:¯Öæ¾ÖÔ�ú †Ö³ÖÖ ü̧.

-- ›üÖò. ÖÓ¤üÖ ¯ÖÖ¸êü�ú¸
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³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ÃÖ¿ÖÃ¡Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�ú ´Æü�ÖæÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öê»Öê
†Ö×�Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖ �Ö¸üß²Ö ¾Ö ˆ¯Öê×�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ µÖÖµÖ ÆüŒ�úÖÃÖÖšüß ÃÖŸÖŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ̧ üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê»Öê
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß Æêü ‹�ú ²ÖÆãü†ÖµÖÖ´Öß ¾Ö ˆ¢ÖãÓ�Ö ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖÖ �ÖÖ¾Öß 15 •Öã»Öî, 1922 »ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ‹�úÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß
�ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ •Ö´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ‘Ö¸ü“Öß ¿ÖêŸÖß¾ÖÖ›üß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ŸÖ¿Öß •Öế ÖŸÖế Ö“Ö ÆüÖêŸÖß. �ÖÖ‰úÖ
×¯Ö‰úÖ ÃÖã�Öß †ÃÖ»Öê»Öê �ÖÖ¾ÖÖŸÖ»Öê ‹�ú ¿ÖêŸÖ�ú¸üß �ãú™ãÓü²Ö. ¾Ö›üß»Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü �Ö�Öæ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß ÃÖ¸üôû
Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ“Öê, �úÂ™ü�ú¸üß ¿ÖêŸÖ�ú¸üß. �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ²ÖÖ¯Öæ µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ̄ Ö×¸ü×“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. �ÖÖȩ̂ ü�Ö×¸ü²ÖÖÓÖÖ
´Ö¤üŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öé¢Öß ÆüÖêŸÖß. �úÖê�ÖÖ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖ´Ö¬µÖÖŸÖ ÖÃÖ�ÖÖ¸êü, »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ
†›üß†›ü“Ö�Öß»ÖÖ ¬ÖÖ¾ÖæÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü, ÃÖŸ¿Öß»Ö, �ú¸üÖ¸üß, Ã¾ÖÖ³Öß´ÖÖÖß ¾Ö ŸÖ¢¾Ö×ÖÂšü ´Æü�ÖæÖ †Öêôû�Ö»Öê
•ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ²ÖÖ¯Öæ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖÖê •Ö�Ö�ÖÖ ȩ̂ü ‹�ú ÃÖÖ¬ÖêÃÖã¬Öê ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö ÆüÖêŸÖê. �úÃÖ»ÖßÆüß ¿Öî�Ö×�Ö�ú ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öǽ Öß
ÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ •Ö´Ö»Öê»µÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ¾Ö¸ü ²ÖÖ»Ö¯Ö�Öß ÃÖãÃÖÓÃ�úÖ¸ü —ÖÖ»Öê ŸÖê ²ÖÖ¯Öæ †Ö×�Ö
†Ö‡Ô »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“Öê. µÖÖ ÃÖÓÃ�úÖ¸üÖŸÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾ÖÖ“Öß •Ö›ü�Ö‘Ö›ü�Ö ÆüÖêŸÖ �Öê»Öß.
�ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ¿ÖÖôêûŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖ�Ö»Öê †Ö×�Ö
ŸµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö �ãúÃŸÖß ×¿Ö�úÖµÖ»ÖÖ ŸÖÖ»Ö´ÖßŸÖÆüß. †��ÖÖÓÖß £ÖÖê›êü±úÖ¸ü �úÖ´ÖÖ¯Öã̧ üŸÖê“Ö “ÖÖ¸ü ‡µÖ¢ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê
×¿Ö�Ö�Ö ‘µÖÖ¾Öê ¾Ö ÖÖê�ú¸üß�ú›êü Ö ¾ÖôûŸÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖ ¿ÖêŸÖß¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê †¿Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“Öß
‡“”ûÖ ÆüÖêŸÖß, ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß �Öǣ Ö ×¿Ö�úÖ¾Öê †Ö×�Ö '�ú»ÖêŒ™ü¸ü' ¾ÆüÖ¾Öê, †ÃÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹�ú »ÖÆüÖÖ ²ÖÓ¬Öæ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ¡Ö ¿ÖÖôêûŸÖ Ö •ÖÖŸÖÖ
¾Ö×›ü»ÖÖÓ“µÖÖ ´Æü�Ö�µÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö ü̧Öê²Ö ü̧ ¿ÖêŸÖßŸÖ ü̧Ö²ÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ �êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ
¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÖµÖ»ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ †ÃÖê †Ö×�Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Öß �ÖŸÖß ÆüÖêŸÖß. ‹�ú Æãü¿ÖÖ¸ü ×¾ÖªÖ£Öá
´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Öêôû�Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê. �Ö×�ÖŸÖ ¾Ö ³Öæ×´ÖŸÖß Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Ö¾Ö›üß“Öê ×¾ÖÂÖµÖ
ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö¸üß�ÖêŸÖ ÖêÆü´Öß ¯Öî�úß“µÖÖ ¯Öî�úß �Öã�Ö ×´ÖôûÖµÖ“Öê.

ÃÖÆüÖ¾µÖÖ ‡µÖ¢Öê̄ ÖµÖÕŸÖ †��ÖÖÓ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê“Ö —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ ü̧ ÃÖÖŸÖ¾Öß“µÖÖ ¾Ö�ÖÖÔÃÖÖšüß
ŸÖê ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö †ÖÂ™üÖ µÖÖ �ÖÖ¾Öß �Öê»Öê. †ÖÂ™ü¶Ö•Ö¾Öôû“Öê ×´Ö¸ü•Ö¾ÖÖ›üß Æêü ŸµÖÖÓ“Öê †Ö•ÖÖêôû.

1
•Ö›ü�Ö ‘Ö›ü�Ö



~~~~~~~~ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü  �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß2

†ÖÂ™üÖ µÖê£Öê ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖ›ü¶ÖÖê �ÖÖê»Öß ‘Öê‰úÖ ŸÖê ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖ. †Ö•ÖÖê²ÖÖ ¤ü¸ü¸üÖê•Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß
×´Ö¸ü•Ö¾ÖÖ›üßÆæüÖ •Öê¾Ö�ÖÖ“ÖÖ ›ü²ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö �ú¸üßŸÖ. ¿ÖÖ»ÖêµÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ²Ö ȩ̂ü“Ö ×´Ö¡Ö
»ÖÖ³Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓ�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß †Ö×�Ö ŸµÖÖŸÖ
¤ü×»ÖŸÖ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. Æãü¿ÖÖ¸ü ×¾ÖªÖ£Öá ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¿Ö�Ö�úÖÓ“Öê ¯ÖÏế Ö »ÖÖ³Ö»Öê †Ö×�Ö
¿ÖÖôêûŸÖ »ÖÖê�ú×¯ÖÏµÖŸÖÖÆüß. ×´Ö¡Ö´ÖÓ›üôûàÖÖÆüß ŸÖê Æü¾ÖêÆü¾ÖêÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ. ‹�Óú¤ü ü̧ßŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ �ÖÖêŸÖÖ¾ÖôûÖÆüß
²Ö¸üÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖŸÖ ¯ÖãœêüÆüß ÃÖŸÖŸÖ ³Ö¸ü ¯Ö›üŸÖ �Öê»Öß. †ÖÂ™ü¶ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¾Ö�ÖÔ×¿Ö�Ö�ú
Æü�Ö´ÖÓŸÖ �Ö�Öê¿Ö Ö¾ÖÖÓ�Öãôû µÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»ÖÖ. Ö¾ÖÖÓ�Öãô �Öã¹ý•Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Öãôêû“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓ�ÖÏÖ´ÖÖ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ºþ•Ö»Öê
†ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶Ö“Öß ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖê£ÖæÖ“Ö ×´ÖôûÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß. µÖÖ �úÖôûÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü
ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ “Öôû¾Öôûß“Öê �úÖµÖÔ ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÓÖÖ
†��ÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ü»ÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖ�ÖÖÓ“ÖÖÆüß ×¾Ö»Ö�Ö�Ö
¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. µÖê£ÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ —ÖÖê�æúÖ ¤êü�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö
ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß †Ö×�Ö ŸµÖÖÓÖß •Öß¾ÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ �êú»Öê. ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃ¾Ö
¯Ö�ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×Ö¬ÖÖÔ̧ ü �êú»ÖÖ †Ö×�Ö ¤êü¿Ö¯ÖÏế ÖÖÖê ³ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¯Öãœüß»Ö
¯ÖÖ¾Ö»Öê ¯Ö›üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß, ‹�úÖ �Ö›üŸÖ¸ü ¾ÖÖ™üêÖê †Ö×�Ö †Ö¾ÆüÖÖÖŸ´Ö�ú ×¤ü¿ÖêÖê.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ »ÖÆüÖÖ¯Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ¾µÖÖµÖÖ´ÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü ÆüÖêŸÖß. ´Öî¤üÖÖß �ÖêôûÖŸÖ †Ö×�Ö
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: �ãúÃŸÖßŸÖ ŸÖê †×¬Ö�ú ¸üÃÖ ‘ÖêŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ�éúŸÖß ˆ¢Ö´Ö ÆüÖêŸÖß. ¿Ö¸üß¸ü ¤ü�Ö�ú™ü
²ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÖÆüÖ¸ü “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ †Ö×�Ö ¯Öî»Ö¾ÖÖÖ ÆüÖê�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓÖß �ÖÖ�µÖÖ×¯Ö�µÖÖ�ú›êü
µÖÖê�µÖ »Ö�Ö ªÖ¾Öê, µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“ÖÖÆüß �ú™üÖ�Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ �Öã̧ üÖ�ú •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú
×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ¿ÖÖôûÖÃÖÖê²ÖŸÖß ¾Ö †µÖ ÃÖ¾ÖÓ�Ö›ü¶ÖÓÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ ²ÖÖ»Ö¯Ö�Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾Öêôû ´Ö•ÖêŸÖ •ÖÖŸÖ
†ÃÖê. ‡µÖ¢ÖÖ ÃÖÖŸÖ¾Öß“Öß ¯Ö¸üß�ÖÖ ˆ¢Öß�ÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü»ÖÖ
¯ÖÖšü×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ÆüÖµÖÃ�æú»Ö Æüß ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ¿ÖÖôûÖ ÆüÖêŸÖß. ¤ü×�Ö�Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¤æü¸ü¤æü¸“Öê ×¾ÖªÖ£Öá ŸÖê£Öê ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ.
µÖÖ ¿ÖÖôêûŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖêÆüß ÖÖ¾Ö ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¸üÖÆü�µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ×¯ÖÏÃÖ
×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö¸üÖšüÖ ²ÖÖêÚ›ü�Ö µÖÖ ¸üÖ•ÖÂÖá ”û¡Ö¯ÖŸÖß ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öê»µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖ
�ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×¯ÖÏÃÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö¸üÖšüÖ ²ÖÖêÚ›ü�Ö Æêü ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †Öê�ú ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê
†Ö�úÂÖÔ�Ö ²ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹�ú ŸÖ¸ü ŸÖê£Öê †»¯Ö ´ÖÖê²Ö¤ü»µÖÖŸÖ ¾ÖÖ ×¾ÖÖÖ´Öæ»µÖ ×Ö¾ÖÖÃÖ, ³ÖÖê•ÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ
ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö�Öê �úÖê»ÆüÖ¯Öã̧ üÖŸÖ
¸üÖÆü�Öê ¯Ö¸ü¾Ö›üŸÖ ÖÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû †Öê�ú ×¾ÖªÖ£Öá ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ¾Ö ˆ““Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü»ÖÖ
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†Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖ“Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯Öãœêü ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖŸÖ ÖÖ¾Ö»ÖÖî×�ú�ú
×´Öôû¾Ö»Öê»µÖÖ ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö �Öê¡ÖÖÓŸÖ “Ö´Ö�ú»Öê»µÖÖ ×�úŸÖßŸÖ¸üß •Ö�ÖÖÓÖß ×¯ÖÏÃÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ²ÖÖêÚ›ü�Ö´Ö¬µÖê
¸üÖÆæüÖ“Ö ×¿Ö�Ö�Ö ¯Öæ�ÖÔ �êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖÆüß µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖÖê ´ÖÖêšüÖ“Ö †Ö¬ÖÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ.
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ´Æü�Ö•Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾ÖÖ“Öß ¾Ö ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú •Ö›ü�Ö‘Ö›ü�ÖÆüß µÖÖ �úÖôûÖŸÖ“Ö ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê
—ÖÖ»Öß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾Öôûß“Öê ¾ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ �úÖê»ÆüÖ¯Öã̧ üÖŸÖß»Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�ÖÆüß “ÖîŸÖµÖ¤üÖµÖß
¾Ö ¯ÖÏȩ̂ ü�ú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ¾Ö ü̧ µÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö ü̧�ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ“Ö ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ †�Ö¸ü¿Ö: ³ÖÖºþÖ ™üÖ�ú»Öê †Ö×�Ö Ö�úôûŸÖ ŸÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾Öôûß“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê
†Öêœü»Öê •ÖÖ‰ú »ÖÖ�Ö»Öê. “Ö“ÖÖÔ-×¿Ö×²Ö¸üÖÓÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆü�µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖê�µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ
ŸÖê ÃÖ×�ÎúµÖ ²ÖÖ»Öê. �úÖê»ÆüÖ¯Öã̧ üÖŸÖß»Ö ŸÖÖ»Öß´Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ�ú›êüÆüß ŸÖê †Ö�úÙÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö
¾µÖÖµÖÖ´ÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü ŸµÖÖÓÖß “ÖÖÓ�Ö»Öß •ÖÖê̄ ÖÖÃÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¾µÖÖµÖÖ´Ö¿ÖÖôêûŸÖÆüß ŸÖê ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯Ö�Öê •ÖÖŸÖ
†ÃÖŸÖ. ¿ÖÖôêûŸÖ •ÖÃÖÖ ‹�ú Æãü¿ÖÖ¸ü ×¾ÖªÖ£Öá ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ, ŸÖÃÖÖ“Ö ²ÖÖêÚ›ü�Ö ¾Ö †µÖ¡Ö
‹�ú ¤ü´Ö¤üÖ¸ü �úÖµÖÔ�úŸÖÖÔ ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™ü�ú ´Æü�ÖæÖ “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ“Ö ¾Ö™ü ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖ×´ÖôûÖ¾Öæ ¾Ö ´ÖÖê�úóµÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“ÖÖ “ÖÖÆüŸÖÖ ¾Ö ÃÖ´Ö£ÖÔ�ú ¾Ö�ÖÔÆüß ¾ÖÖœüŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ, ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÖÆêü¸üÆüß �úÖÓÆüß ˆ¯Ö�Îú´Ö ŸÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö�Öê ¸üÖ²Ö¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ.
Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖãœüÖ�úÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ×´Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü�úÖµÖÖÔÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ �ú¸üßŸÖ. �úÖê»ÆüÖ¯Öã̧ üÖŸÖ
ÆüÖê�ÖÖ·µÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖÓÖÖ ŸÖê †Ö¾Ö•ÖæÔÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖ. ¸üÖÂ™Òü ÃÖê¾ÖÖ ¤ü»ÖÖ“µÖÖ
‹�úÖ ×Ö¾ÖÖÃÖß ×¿Ö×²Ö¸üÖ»ÖÖÆüß ŸÖê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê£Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ �úÖÆüß
ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖ�ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ŸÖê£Öê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö “Ö“ÖÖÕ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ²Ö¸üÖ“Ö ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö
—ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. µÖÖ ×¿Ö×²Ö¸üÖÖÓŸÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾Öôûß²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖê †×¬Ö�úÖ×¬Ö�ú �ÖÓ³Öß¸ü¯Ö�Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü
�úºþ »ÖÖ�Ö»Öê. µÖÖ“Ö �úÖôûÖŸÖ 7 ŸÖê 9 †Öò�ÖÃ™ü, 1942 »ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ †×�Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
�úÖÑ�ÖÏêÃÖ“µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ»ÖÖÆüß ŸÖê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖÃÖÖšüß �ÖÖÃÖ �úºþÖ ŸÖê �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ üÆæüÖ
´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö †Ö™üÖ×¯Ö™üÖ �úºþÖ ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ�æú»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ �úºþÖ �Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ
�ÖÖÓ¬Öß, ¯ÖÓ×›üŸÖ •Ö¾ÖÖÆü¸ü»ÖÖ»Ö ÖêÆüºþ, ¾Ö»»Ö³Ö³ÖÖ‡Ô ¯Ö™êü»Ö µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö
ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ×¤ü��Ö•Ö ÖêŸÖê µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖÃÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖ �ú¸ü�ÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öê †Ö�úÂÖÔ�Ö ŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖê“Ö, ¯Ö�Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶Ö×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö
—ÖÖ»Öê»Öß ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ¾Ö †Öêœü ÆêüÆüß ‹�ú �úÖ¸ü�Ö ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ �Öê»Öê �Ö ȩ̂ü, ¯Ö�Ö †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
×´Öôû×¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¾ÆüÖÖ ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê. ²Ö·µÖÖ“Ö �Ö™ü¯Ö™üß-»Ö™ü¯Ö™üß �úºþÖ ´ÖÖêšü¶Ö Æãü¿ÖÖ¸üßÖê ŸµÖÖÓÖß
†×¬Ö¾Öê¿ÖÖÃ£Öôûß ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ŸÖ¸ü ×´Öôû×¾Ö»ÖÖ“Ö, ¯Ö�Ö £Öê™ü ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü •ÖÖ‰úÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öà“Öß
Ã¾ÖÖ�Ö¸üßÆüß ×´Öôû×¾Ö»Öß. µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖß»Ö �úÖÑ�ÖÏêÃÖ ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖ�ÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü
×¾Ö»Ö�Ö�Ö ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. �úÖ¸ü�Ö �úÖÆüß ‹�ú ×Ö¬ÖÖÔ̧ ü �ú¹ýÖ“Ö ŸÖê ´ÖãÓ²Ö‡ÔÆæüÖ �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü»ÖÖ
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¯Ö¸üŸÖ»Öê. �ÖÖÓ¬Öß-ÖêÆüºþ µÖÖÓÖß †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ ×Ö�ÖÖÔµÖ�ú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß †Ó×ŸÖ´Ö »Öœü¶Ö“Öß ÆüÖ�ú
×¤ü»Öß. †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ �úÖÑ�ÖÏêÃÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖß •ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß“Öê ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö
¯ÖÖêÆü“Ö¾Ö�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö �ú¸üÖ¾Öê, †ÃÖê †Ö¾ÖÖÆüÖ �êú»Öê. µÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ¤êü‰úÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ
¸üÖÆü�µÖÖ“ÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ×Ö¬ÖÖÔ̧ ü �êú»ÖÖ.

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ

�úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü»ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö �úÖÑ�ÖÏêÃÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ“ÖÖ
¾Öé¢ÖÖÓŸÖ �ú£ÖÖ �êú»ÖÖ †Ö×�Ö µÖÖ¯Öãœêü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ÃÖ�ÎúßµÖ ¸üÖÆü�µÖÖ“µÖÖ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ
¾Öôû×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖê�Öê
�úÃÖê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü Æêü �úÖÆüß ×Ö�ú™ü¾ÖŸÖáµÖ ×´Ö¡ÖÖÓÖÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êü�µÖÖŸÖ ŸÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öê. ¾ÖßÃÖ-
¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ ŸÖ¹ý�ÖÖÓ“µÖÖ �Ö™üÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ÃÖÖ£Ö ¤êü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †Ö×�Ö µÖÖ ²ÖêÆüÖê¿ÖßŸÖ“Ö
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ˆ›üß ‘Öê�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×Ö¬ÖÖÔ̧ ü �êú»ÖÖ. ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ�Öß ÃÖÖê›æüÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö �úÖµÖÖÔŸÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß»Ö µÖã¾ÖÖ �Ö™ü
ÃÖ�ÎúßµÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖ »Öœü¶ÖÃÖÖšüß †Öã�æú»Ö †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¾ÖÖôû¾µÖÖ“µÖÖ ³Öǽ Öß�ú›êü ŸµÖÖÓÖß
¯ÖÖ¾Ö»Öê ¾Öôû¾Ö»Öß. ²Öê“ÖÖôûßÃÖ“µÖÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö ¬Ö�Ö¬Ö�ÖŸµÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ¯Ö¾ÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖê�µÖÖÃÖÖšüß
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖãœüÖ�úÖ¸üÖÖê �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ üÆæüÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖ '•¾Ö»ÖÓŸÖ' ¯ÖÏ¾ÖÖÆü �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ
¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÔ¿ÖÖ»Öß ´ÖÆüÖ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ“ÖÖ ‹�ú ³ÖÖ�Ö ²ÖÖ»ÖÖ.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �úÖµÖÖÔ“Öß †Ö¾Ö›ü ¿ÖÖ»ÖêµÖ •Öß¾ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ÆüÖêŸÖß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö
�úÖê»ÆüÖ¯Öã̧ üÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ÃÖã̄ ŸÖ �Öã�ÖÖÓÖÖ †×¬Ö�ú ¾ÖÖ¾Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
�úÖµÖÖÔ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖßÆüß ¾ÖÖœü»Öß. ¿ÖÖôêûŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ�ÖŸÖ ˆŸÃÖÖÆüÖ¯ÖÖê™üß ŸÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö �úÖµÖÖÔŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖêŸÖ. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ˆ¯Ö�Îú´ÖÖŸÖ ³ÖÖ�Ö ‘ÖêŸÖ. ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ ü̧ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ
�úÖµÖÖÔŸÖ ŸÖê ¯ÖãœüÖ�úÖ¸ü ‘Öê‰úÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö�Öê �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê. ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Ö�ú
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üßÆüß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›æü »ÖÖ�Ö»Öê. 1939 ´Ö¬µÖê �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü•Ö¾Öôû ÃÖÖêÖŸÖôûß µÖê£Öê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¸üÖÂ™Òü
ÃÖê¾ÖÖ ¤ü»ÖÖ“µÖÖ ¤üÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö×²Ö¸üÖ»ÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ×šü�ú×šü�úÖ�Öß
ÃÖê¾ÖÖ ¤ü»ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖ�ÖÖ ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖãºþ �êú»Öê. �Öê›üÖê̄ ÖÖ›üß ×±úºþÖ ÃÖê¾ÖÖ ¤ü»ÖÖ“Öê
ÃÖ¤üÃµÖ �ú¸�µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¿ÖÖ�ÖÖ ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖê �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ÃÖê¾ÖÖ ¤ü»Ö ¿ÖÖ�ÖÖ ÃÖãºþ
�ú¸üŸÖÖÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¾µÖÖµÖÖ´Ö ¾Ö ¤êü¿Öß �ÖêôûÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ
ŸµÖÖÓÖß •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ²Ö»Ö¿ÖÖ»Öß µÖã¾Ö�úÖÓ“Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖ ¸üÖÂ™Òü�úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šüºþ
¿Ö�êú»Ö, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖế ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ šüÖµÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�Öê ÆüÖ
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖ´ÖÖ�Ö“ÖÖ ´Öã�µÖ ˆ§êü¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß µÖã¾Ö�úÖÓ“Öê ´ÖêôûÖ¾Öê ‘Öê�µÖÖ“ÖÖ, ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ
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¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ³Ö¸ü×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖŸ´Ö�ú �úÖµÖÔ�Îú´Ö †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß
ÃÖ¯ÖÖ™üÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ. �ÖÏÖ´Öß�Ö ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¤ãü�ÖỐ Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ¿ÖÖôûÖ ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖêÆüß ŸµÖÖÓÖß ³Ö¸üß¾Ö ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÓÖÖ “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´ÖôûŸÖ �Öê»ÖÖ
†Ö×�Ö �Öê›ü¶Ö¯ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ¿ÖÖôûÖ ˆ³µÖÖ ¸üÖÆæü »ÖÖ�Ö»µÖÖ. ¤êü�Ö�µÖÖ �ÖÖêôûÖ �úºþÖ µÖÖ ¿ÖÖôûÖ
Ã£ÖÖ¯ÖÖ �ú¸üŸÖÖÖÖ ŸÖê£Öß»Ö �ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓÖÖ µÖÖ �úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß �úºþÖ ‘Öê�µÖÖ�ú›êü ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö¿ÖêÂÖ »Ö�Ö
×¤ü»Öê. �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ×¾ÖÂÖµÖ�ú •ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß �ú¸ü�µÖÖ“Öê �úÖ´ÖÆüß
†¯ÖÏŸµÖ�Ö¸üßŸµÖÖ ŸÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›æü »ÖÖ�Ö»Öê. †¿ÖÖ ¿ÖÖôûÖÓŸÖæÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖê�ÖÖ ȩ̂ü ×¾ÖªÖ£Öá Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾Öôûß“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ÃÖã̄ ŸÖ ¿ÖŒŸÖß ²ÖÖŸÖß»Ö †Ö×�Ö »ÖœüÖ ¯ÖÏ�Ö¸ü ²ÖÖ×¾Ö�µÖÖÃÖ ¯Öæ̧ ü�ú šü¸üŸÖß»Ö,
†ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¿ÖÖôûÖ ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß �ú»¯ÖÖÖ ÃÖ¾ÖÔ̄ ÖÏ£Ö´Ö ŸµÖÖÓÖß ×¿Ö¸üÖôûÖ
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö —ÖÖêôÓû²Öß µÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¤ãü�ÖỐ Ö �Öê›ü¶ÖŸÖ �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßŸÖ †Ö�Ö»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ‹�êú�ú
�ú¸üßŸÖ ÃÖÖÓ�Ö»Öß ¾Ö ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ ¾ÖßÃÖÆæüÖ †×¬Ö�ú ¿ÖÖôûÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖãºþ �êú»µÖÖ. ÁÖß¸üÖ´Ö ×¿Ö�Ö�Ö
¯ÖÏÃÖÖ¸ü�ú ´ÖÓ›üôû µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖôûÖ ¯Öãœêü �ú´ÖÔ¾Öß¸ü
³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öê»µÖÖ ¸üµÖŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ×¾Ö»ÖßÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ³ÖÖ�Ö ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ´Æü�ÖæÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ×¿Ö�Ö�Ö †¬ÖÔ¾Ö™ü ÃÖÖê›æüÖ ²ÖÖÆêü¸ü
¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ �úÖµÖÖÔ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�Öß«üÖ ȩ̂ü
�êú»Öß †Ö×�Ö ¿ÖÖôûÖ ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê �ÖÏÖ´Öß�Ö •ÖÖŸÖê¿Öß ÃÖÓ̄ Ö�Ôú ¾ÖÖœü×¾Ö�µÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ
�êú»Öß. ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾Öôûß“µÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¿Öî�Ö×�Ö�ú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �úÖµÖÖÔ“Öß
†¯ÖÏŸµÖ�Ö •ÖÖê›ü ×¤ü»Öß. �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö†��ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üµÖŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£Öê¿Öß ŸµÖÖÓ“Öê
×Ö�ú™ü“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖêŸÖê. 1942 “µÖÖ »Öœü¶ÖŸÖ ¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓÖß ¿Öî�Ö×�Ö�ú
�úÖµÖÖÔ̄ Öê�ÖÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ�ú›êü“Ö †×¬Ö�ú »Ö�Ö ×¤ü»Öê. ‹�ú »ÖœüÖ‰ú �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�ú ´Æü�ÖæÖ ŸÖê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ
¸üÖÆæüÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖµÖÖÔŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Ö ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖœüŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ‡Ó�ÖÏ•Ö
ÃÖ¸ü�úÖ¸ü¿Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ £Öê™ü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×�Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖµÖÖÔ»ÖÖ †×¬Ö�úÖ×¬Ö�ú ŸÖê•Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ
�Öê»Öê. •ÖÆüÖ»Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�ú ´Æü�ÖæÖ ¸üÖ•µÖ³Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öß �µÖÖŸÖß —ÖÖ»Öß.

1942 ŸÖê 1947 ÆüÖ �úÖôû ¤ü×�Ö�Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö †Ö×�Ö ŸµÖÖŸÖÆüß ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓ“µÖÖ¥üÂ™üßÖê †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ šü¸ü»ÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ�Ö�ÖßÃÖÖšüß ¤êü¿Ö³Ö¸ü †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê,
´ÖÖê“Öì, ¯ÖÏ³ÖÖŸÖ ±êú·µÖÖ Æêü ÃÖÖ ȩ̂ü ÃÖãºþ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÆüÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü ¸üÖ×Æü»ÖÖ.
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓ“µÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ »Öœü¶Ö»ÖÖ •ÖÖȩ̂ ü “Öœü»ÖÖ. ‹�úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶Ö»ÖÖ
•ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß“Öß •ÖÖê›ü ´Æü�ÖæÖ ×šü�ú×šü�úÖ�Öß �Öã̄ ŸÖ ²Öîšü�úÖ, ÃÖ³ÖÖ, ´ÖêôûÖ¾Öê †Ö¤üß �ÖÖêÂ™üß ÃÖãºþ“Ö ÆüÖêŸµÖÖ,
¯Ö�Ö ŸµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ‡Ó�ÖÏ•Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ �úÖ¸ü¾ÖÖµÖÖÆüß ÃÖãºþ ¸üÖ×Æü»µÖÖ. �úÖÆüß
×šü�úÖ�Öß �úÖµÖ¤üÖ ´ÖÖê›ü�µÖÖ“Öê ¾ÖÖ ŸÖÖê ÆüÖŸÖÖŸÖ ‘Öê�µÖÖ“ÖêÆüß ¯ÖÏ�úÖ¸ü ‘Ö›üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. µÖÖ ÖÖ ŸµÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔÖê
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‡Ó�ÖÏ•Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ÃÖôûÖê �úß ¯ÖôûÖê �úºþÖ ÃÖÖê›ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê Æêü ÃÖÖ ȩ̂ü ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ¤êü¿ÖÖŸÖ
�úÖµÖ¤êü³ÖÓ�ÖÖ“Öß “Öôû¾Öôû “ÖÖ»Öæ ¸üÖ×Æü»Öß, ŸÖ«üŸÖ“Ö ‡Ó�ÖÏ•Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö �êú»ÖÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖ�Ö»ÖÖ.
ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö �úÖÆüß ×šü�úÖ�Öß ØÆüÃÖ�ú ‘Ö™üÖÖÆüß ‘Ö›ü»µÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ †›üÃÖ¸ü ²ÖÖ»Öê»µÖÖ
ŸÖÃÖê“Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ‡Ó�ÖÏ•ÖÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖÓÖÖ †§ü»Ö ‘Ö›ü×¾Ö�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÓÖÖ
'×¿Ö�ÖÖ' Æüß �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. µÖÖŸÖæÖ“Ö ¯Öãœêü �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß
'¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü' “Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß.

�ãÓú›ü»Ö Æêü ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öê ´Öã�µÖ �ëú¦ü †Ö×�Ö ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÆüÖ Æêü
�úÖµÖÔ�Öê¡Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÆüß ´ÖÖêšüÖ ¸üÖế ÖÖÓ“Ö�ú šü¸ü»ÖÖ. �ÎúÖÓŸÖß†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß.
²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü, ›üÖò. ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÆêüÆüß µÖÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö
¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öê ×²ÖÖß“Öê ×¿Ö»Öê¤üÖ¸ü ´Æü�ÖæÖ †Öêôû�Ö»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¬Öãôêû �Ö×•ÖÖÖ »Öæ™ü †Ö×�Ö
¿Öê�ÖÖê»Öß•Ö¾Öôû �ÖÖÃÖ ¯Ö�ÖÖ¸üß ȩ̂ü»¾Öê �ÖÖ›üßŸÖß»Ö (Ã¯Öê¿Ö»Ö ¯Öê-™ÒêüÖ) ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¯Öî¿ÖÖÓ“µÖÖ £Öî»µÖÖÓ“Öß »Öæ™ü
µÖÖ ¤üÖêÖ £Ö¸üÖ¸ü�ú ‘Ö™üÖÖÓŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖãœüÖ�úÖ¸ü ¸üÖ×Æü»ÖÖ. �ÖÖê¾µÖÖÆæüÖ ¿ÖÃ¡ÖÖÃ¡Öê †Ö�Ö�µÖÖŸÖÆüß ŸÖê“Ö
†Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ×ŸÖÆüß ‘Ö™üÖÖ ´Æü�Ö•Öê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓ“µÖÖ ¬ÖÖ›üÃÖß �úÖµÖÖÔ“µÖÖ
£Ö¸üÖ¸ü�ú ¿ÖÖîµÖÔ�ú£ÖÖ“Ö ´Æü�ÖÖ¾µÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖß»Ö ; †Ö×�Ö •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ Æêü
µÖÖ ¿ÖÖîµÖÔ�ú£ÖÖÓ“Öê •Ö�Öæ ´ÖÆüÖÖÖµÖ�ú“Ö !

¯ÖÏ×ŸÖÃÖ ü̧�úÖ¸ü“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß �úÖÆüß ¯Ö£µÖê •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú
¯ÖÖôû»Öß ÆüÖêŸÖß. �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓÖÖ ²Ö¤üÖÖ´Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê �ÖãÓ›ü, �ÖãÆêü�ÖÖ¸üÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ ‘ÖêŸÖ
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê¾Ö¸ü †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖÖ ´ÖÖê�úôêû �úºþÖ ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê,
¯Ö�Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓ�ú›æüÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖ ¡ÖÖÃÖ ÆüÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öß »Öæ™ü
ÆüÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß †Ö×�Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß ¾Ö �ÖãÆêü�ÖÖ¸üÖÓ�ú›æüÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü †µÖÖµÖ ÆüÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß,
µÖÖ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖãºþ šêü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¿Öß ¤ü�ÖŸÖÖ ŸÖê ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¬Öß¸ü ¾Ö ÃÖÓ̧ ü�Ö�Ö
¤êü�µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö †µÖÖµÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ¬Ö›üÖ ×¿Ö�ú×¾Ö�µÖÖ“ÖêÆüß �úÖ´Ö “ÖÖê�Ö¯Ö�Öê ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû
‹�úß�ú›êü ‡Ó�ÖÏ•Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÃÖê×´Ö¸üÖ “Öã�ú¾ÖŸÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸üŸÖ 'Ã¾Ö×�úµÖÖÓ'¿ÖßÆüß ¤üÖêÖ
ÆüÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öê ¤ãüÆêü¸üß �úÖµÖÔ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖŸÖ ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú
¾Öé¢Öß ¾Ö ¸üÖÂ™Òü¯ÖÏế Ö ¾ÖÖœü×¾Ö�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖŸ´Ö�ú ˆ¯Ö�Îú´ÖÆüß ŸÖê ¸üÖ²Ö¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß
�ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Öß ŸÖ¹ý�Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �ú¸ü�Öê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ •ÖÖ�ÖéŸÖ
�ú¸ü�Öê ÆüÖ ¯ÖḮ Öã�Ö ˆ§êü¿Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü šêü¾ÖæÖ ŸÖê ÃÖ×�ÎúµÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓÖß †Öê�ú �úÖµÖÔ�Îú´Ö
†ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �úºþÖ ŸÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öê. ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯Ö�ÖãÓ²ÖÎê µÖê£Öê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ²Öîšü�úßŸÖ
�ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖ�ÖŸÖê�ÖÖ»Öß '¯ÖÏ×ŸÖÃÖ ü̧�úÖ¸ü'“Öß ‘Ö™üÖÖ ¾Ö �úÖµÖÔ̄ Ö ü̈ŸÖß šü ü̧×¾Ö�µÖÖŸÖ
†Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ×ÖµÖÖê•ÖÖ²Ö¨ü �úÖµÖÔ ÃÖãºþ �êú»Öê. 
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×²ÖÎ×™¿ÖÖÓ“Öß ÃÖ¢ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖæÖ ˆ»Ö£Ö¾ÖæÖ ™üÖ�ú�µÖÖÃÖÖšüß �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓ“Öê †Öê�ú ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �Ö™ü
ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖŸÖÖ ü̧Ö ×•Ö»ÊÖŸÖÆüß †ÃÖê �úÖÆüß �Ö™ü ÆüÖêêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê »Öœü¶Ö“Öê Ã¾Öºþ¯Ö šü ü̧¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß
ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß“Öß ‹�ú ²Öîšü�ú �ãÓú›ü»Ö �ÖÖ¾Öß �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß —ÖÖ»Öß
ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ ²Öîšü�úßŸÖ ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ �úÃÖê �úÖ´Ö �ú¸üÖµÖ“Öê ¾Ö �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß
ÃÖ¢ÖÖ �ú¿Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖ �ú¸üÖµÖ“Öß, µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ¬ÖÖȩ̂ ü�Ö,
�úÖµÖÔ�Îú´Ö, ‘Ö™üÖÖ, ¹ý¯Ö ȩ̂üÂÖÖ šü¸ü¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öß Ö¾ÆüŸÖß. ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“Öß ´Ö•Öá ÃÖÖÓ³ÖÖôûŸÖ •Öê »ÖÖê�ú
ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ”ûôûŸÖ ÆüÖêŸÖê, †¿ÖÖ ¾ÖŸÖÖ¤üÖ¸ü, ¯ÖÖ™üß»Ö, �ãú»Ö�ú�Öá, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ü, �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ›ü †Ö×�Ö
¤ü¸üÖê›êü�ÖÖȩ̂ ü µÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸÖì �ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏŸµÖê�ú �Ö™üÖ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö ŸÖÖê“Ö
†ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üßÆüß �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖß ¾Öê�Ö¾Öê�Öôûß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ‹�úÃÖæ¡ÖŸÖÖ µÖÖ¾Öß, ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ
�úÖ´ÖÖ“Öß ‹�ú ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ‘Ö™üÖÖ †ÃÖÖ¾Öß, •Öê�Öê�úºþÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ¯Ö�Öê ‹�úÖ“Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê �úÖµÖÔ ¾ÆüÖ¾Öê,
†ÃÖê ÖêŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê.

ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÆü�úÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×¾Ö»Ö�Ö�Ö
¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ´Æü�ÖæÖ“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓ́ ÖÖ±ÔúŸÖ �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¤ü¿ÖÔ �ÖÏÖ´Ö¸üÖ•µÖ
×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß, •ÖÖŸÖê“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ '¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü' Ã£ÖÖ¯ÖÖ
�ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öß ‘Ö™üÖÖ, Ã¾Ö¹ý¯Ö, ¹ý¯Ö ȩ̂üÂÖÖ šü¸ü¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß 3 †Öò�ÖÃ™ü, 1943
¸üÖê•Öß ¯Ö�ÖãÓ²ÖÎê µÖê£Öê ‹�ú ²Öîšü�ú ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öß. µÖÖ ²Öîšü�úß“Öê †¬µÖ�ÖÃ£ÖÖÖ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ü»ÖÖÓÖß Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öê
ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ²Öîšü�úß»ÖÖ  ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ, •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü, ÖÖ£ÖÖ•Öß »ÖÖ›ü, ¬Ö¾ÖÓŸÖ¸üß ¾Öîª,
²ÖÖ²Öæ̧ üÖ¾Ö “Ö¸ü�Ö�ú¸ü, ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü, ¯ÖÖÓ›æüŸÖÖŸµÖÖ ²ÖÖȩ̂ üÖ›êü, ‘ÖÖȩ̂ ü¯Ö›êü ´ÖÖÃŸÖ¸ü, ¾ÖÖµÖ. ÃÖß. ¯ÖÖ™üß»Ö,
›üß. •Öß. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü, ¤ü¢ÖÖê²ÖÖ »ÖÖêÆüÖ¸ü, ²ÖÖ¯Öæ̧ üÖ¾Ö •Ö�ÖŸÖÖ¯Ö †Ö¤üß �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�ú Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê.

¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¢Öê“µÖÖ �Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üßŸÖæÖ •ÖÖŸÖê“Öß ÃÖã™ü�úÖ �ú¸ü�Öê ÆüÖ“Ö ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü
Ã£ÖÖ¯Ö�µÖÖ´ÖÖ�Öê ´Öã�µÖ ˆ§êü¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. •ÖÖŸÖê“Öê, ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öê, �úÂ™ü�ú·µÖÖÓ“Öê ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸üÖ�ú›æüÖ ÆüÖê�ÖÖ ȩ̂ü
¿ÖÖêÂÖ�Ö £ÖÖÓ²Ö¾Ö�Öê, “ÖÖȩ̂ ü-¤ü¸üÖê›êü�ÖÖȩ̂ üÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ ÆüÖê�ÖÖ·µÖÖ »Öã™üàÖÖ ¯ÖÖµÖ²ÖÓ¤ü ‘ÖÖ»Öü�Öê, ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü

2
¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“ÖÖ »ÖœüÖ

¾ÖÖµÖ 406-2
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�ú¸ü�ÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ �ú¸ü�Öê, �ÖÖ¾ÖÖ�ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö Æêü¾Öê¤üÖ¾Öê ×´Ö™ü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÓ•ÖÃµÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ
�ú¸ü�Öê †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ˆ×§üÂ™êü ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ ‘Ö™üÖêŸÖ †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ‡Ó�ÖÏ•Öß
¸üÖ•Ö¾Ö™üß“µÖÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖÖê •ÖÖŸÖÖ ¡ÖÖÃÖæÖ �Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖŸÖæÖ ´ÖÖ�ÖÔ �úÖœü�µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖê“µÖÖ
×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖêÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ '¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü'“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ü»ÖÖÓÖß �êú»Öß. µÖÖ“Ö ²Öîšü�úßŸÖ
µÖÖµÖ¤üÖÖ ´ÖÓ›üôû ×ÖµÖãŒŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ µÖÖµÖ¤üÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ¾Ö¸ü �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�ú ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö
šêü¾Ö�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕŸÖæÖ“Ö �úÖµÖÔ�úÖ×¸ü�Öß“Öß ×Ö¾Ö›ü �ú¸üÖµÖ“Öß ¾Ö
ŸµÖÖŸÖæÖ ×›üŒ™êü™ü¸ü, �Ö™üÖÖµÖ�ú, ˆ¯Ö �Ö™üÖÖµÖ�ú, ÃÖã̄ Ö¸ü¾ÖÖµÖ—Ö¸ü †¿Öß ¯Ö¤êü ×Ö´ÖÖÔ�Ö �úºþÖ µÖÖµÖ¤üÖÖ
´ÖÓ›üôû«üÖ ȩ̂ü ¯ÖÏ•Öê“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öß �úÖ´Öê ÃÖãºþ �ú¸üÖµÖ“Öß †ÃÖê šü¸ü»Öê.

¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖḮ Öã�Ö ÖêŸµÖÖÓÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ �ÖÏÖ´Ö¸üÖ•µÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸üŸÖÖÖÖ µÖê�ÖÖ·µÖÖ ³ÖÖ¾Öß
�úÖôûÖŸÖß»Ö †›ü“Ö�Öà“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö ÆüÖêŸÖß. ´Æü�ÖæÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ ǘ̧ ÖÖ±ÔúŸÖ †Ö¯Ö�Ö �úÖê�ÖŸÖß �úÖ´Öê †�ÖÏ�Îú´ÖÖÖê
ÆüÖŸÖß ‘µÖÖµÖ“Öß Æêü ŸµÖÖÓÖß šü¸ü×¾Ö»Öê. µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
¯Öã̧ ü¾Ö�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ �Ö²Ö·µÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ �ú¸ü�Öê, �ÖÖ¾Ö“ÖÖ ¯ÖḮ Öã�Ö ´Æü�ÖæÖ �úÖ¸ü³ÖÖ¸ü “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ
¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü Ö �ú¸üŸÖÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ¡ÖÖÃÖ ¤êü�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ¾Ö ŸÖ»ÖÖšü¶ÖÓÖÖ ×¿Ö�ÖÖ �ú¸ü�Öê, ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖÖ
´Ö¤üŸÖ �úºþÖ †µÖÖµÖÖÖê �ÖÖê¸ü�Ö¸üß²Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ »Öã²ÖÖ›ü�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸üÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ �ú¸ü�Öê,
×²ÖÎ×™ü¿Ö †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ˆšü²ÖÃÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ ´ÖÓ›üôûà¾Ö¸ü ¾Ö“Ö�ú ²ÖÃÖ×¾Ö�Öê,
¤ü¸üÖê›êü�ÖÖȩ̂ üÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ �ú¸ü�Öê, ÛÃ¡ÖµÖÖÓ¾Ö¸ü †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“Öê ÆüÃŸÖ�ú,
�úÖôûÖ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¾ÖÖ»Öê, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ü, �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ›ü µÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ �ú¸ü�Öê ‡ŸµÖÖ¤üß �ú»Ö´ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“Öê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖÖãÃÖÖ¸ü 18 �Ö™ü ¯ÖÖ›ü�µÖÖŸÖ
†Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÓ“Ö�ÎúÖê¿Öß´Ö¬µÖê µÖÖµÖ¤üÖÖ ´ÖÓ›üôû ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß.

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾Öôûß“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ •Öß ¯ÖÖ“Ö ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ ȩ̂ü ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß
ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓÖß
�ãÓú›ü»Ö µÖê£Öê ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê “ÖÖ»Ö¾Ö»Öê»Öê ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö, •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ ü̧ †Öê�ú ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ
¯Ö�ú›ü�µÖÖÃÖÖšüß ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖß ÃÖŸÖŸÖ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖì ×Ö�ú¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. µÖÖ �ÎúÖ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æüÖ
¤êü�µÖÖÃÖÖšüß 10 Æü•ÖÖ¸üÖ“µÖÖ¾Ö¸ü ²Ö×�ÖÃÖêÆüß •ÖÖÆüß¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¯Ö�ú›ü ¾ÖÖò̧ Óü™ü
†ÃÖæÖÆüß †›üß“Ö-ŸÖßÖ ¾ÖÂÖì ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ šüÖ¾Ö×šü�úÖ�ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸÖì
�Ö×Ö´Öß �úÖ¾µÖÖÖê ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ¿Öß »ÖœüŸÖ ÆüÖêŸÖê. �Ö×Ö´Öß �úÖ¾µÖÖÖê »Öœü�µÖÖÃÖÖšüß ×•Ö»ÊÖ“Öß ³ÖÖî�ÖÖê×»Ö�ú
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ŸµÖÖÓÖÖ †Öã�æú»Ö šü¸ü»Öß. †Öê�ú ›üÖë�Ö¸ü, ¤ü·µÖÖ, •ÖÓ�Ö»Öê µÖÖ´Öãôêû ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ
�úÖµÖÔ�úŸÖì ÃÖÆü•ÖÖÃÖÆü•Öß ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê ÖÖÆüßŸÖ.
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³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ µÖÖµÖ¤üÖÖ ´ÖÓ›üôûÖÓÖß �ÖãÓ›üÖÓÖÖ ×¿Ö�ÖÖ ¤êü‰úÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö¬ÖÖÙ•Ö�µÖÖÓ¾Ö¸ü ¾Ö“Ö�ú ²ÖÃÖ¾Ö»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ, ŸµÖÖ´Öãôêû '¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü'»ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öê ¯ÖÖšü²Öôû ×´ÖôûŸÖ ÆüÖêŸÖê. '¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü'
“ÖÖ»Ö¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ †Öê�ú �ÖãÓ›ü, ¤ü¸üÖê›êü�ÖÖȩ̂ üÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ×Ö¬Ö›ü¶Ö ”ûÖŸÖß“Öê, ¬ÖÖ›üÃÖß, ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸÖì ÆüÖêŸÖê, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü �ÖãÓ›ü,
¤ü¸üÖê›êü�ÖÖȩ̂ üÖÓ¿Öß ÃÖÖ´ÖÖÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ÆüŸµÖÖ ȩ̂ü Ö¾ÆüŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü �ú¸ü�Öê ¾Ö
�ÖãÓ›üÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ �ú¸ü�Öê µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖÆüß ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖæ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖß ÆüŸµÖÖ¸êü
×´Öôû¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö †Öê�ú
�Öê›ü¶Ö¯ÖÖ›ü¶ÖŸÖ �úÖÆüß ‡ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü, ¾ÖŸÖÖ¤üÖ¸ü ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ•Ö¾Öôû ×¿Ö�úÖ¸üßÃÖÖšüß ¾ÖÖ
ÃÖÓ̧ ü�Ö�ÖÖÃÖÖšüß ²ÖÓ¤üã�úÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¾Ö •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ µÖÖÓÖß �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧  ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖæÖ
ÆüŸµÖÖ ȩ̂ü �ÖÖêôûÖ �ú¸üÖµÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö †Öê�ú �Öê›ü¶Ö¯ÖÖ›ü¶ÖŸÖ �Öê»Öê. �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü
×•Ö»ÊÖŸÖæÖ £ÖÖê›üß±úÖ¸ü ÆüŸµÖÖ ȩ̂ü ×´ÖôûÖ»Öß, ¯Ö�Ö †¯Öê×�ÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ ÖÖÆüß.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¾Ö •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ µÖÖÓÖß ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ †Öê�ú ×šü�úÖ�Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
µÖÖµÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö�Ö»µÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ¿Ö×µÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ Öß»ÖÖ Ø�ú¾ÖÖ �ÖãÆêü�ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¯Ö¡Öß
»ÖÖ¾Ö�Öê Ø�ú¾ÖÖ ¯Ö¡Öß ´ÖÖ¸ü�Öê Æüß ‹�ú ³ÖµÖÓ�ú¸ü ×¿Ö�ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ »ÖÖê�úÖÓŸÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü “Ö“ÖÖÔ ÃÖãºþ
—ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß»Ö µÖÖ µÖÖµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê»ÖÖ '¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü'
(Ø�ú¾ÖÖ †¯Ö³ÖÏÓ¿ÖÖÖê ¯Ö¡ÖßÃÖ¸ü�úÖ¸ü) ´Æü�Ö�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê. ‹�ÖÖªÖ �ÖãÆêü�ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¯Ö�ú›ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
ŸµÖÖ“Öê ÆüÖŸÖ¯ÖÖµÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ŸÖôû¾µÖÖ¾Ö¸ü Ø�ú¾ÖÖ œãÓü�Ö�ÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê �ÖãÆüÖ �ú²Öæ»Ö �ú ȩ̂ü¯ÖµÖÕŸÖ
�úÖšüßÖê •ÖÖȩ̂ ü¤üÖ¸ü¯Ö�Öê ÃÖŸÖŸÖ ´ÖÖ¸ü�Öê †ÃÖê ŸµÖÖ ×¿Ö�Öê“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû •Ö�Ö´Ö Ö �ú¸üŸÖÖ
¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¾Öê¤üÖÖ ¤êü‰úÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÓ�ú›æüÖ �ÖãÆüÖ �ú²Öæ»Ö �ú¸ü¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. µÖÖ»ÖÖ“Ö ¯Ö¡Öß ´ÖÖ¸ü�Öê
†ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.

¯ÖÏ×ŸÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ ¯Ö¡Öß ´ÖÖ¸ü�Öê µÖÖ ×¿Ö�Öê“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ‡ŸÖ�úÖ ¾ÖÖœü»ÖÖ �úß, ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öê �Ö²Ö ȩ̂ü
¾Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¯Ö�ÖÖ“Öê »ÖÖê�ú ÆüÖ¤üºþÖ �Öê»Öê †Ö×�Ö ÆüôæûÆüôæû ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖÖ ÆüÖê�ÖÖ¸üÖ �ÖÖ¾Ö“µÖÖ �Ö²Ö·µÖÖÓ“ÖÖ,
�ÖãÓ›üÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ´ÖÖ¾Öôæû »ÖÖ�Ö»ÖÖ. †Ö¯Ö»Öß ÃÖ¾ÖÔ �ÖÖ¾Öê ×²ÖÎ×™ü¿Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ´ÖãŒŸÖ �úºþÖ †Ö¯Ö�Ö“Ö
ŸÖê£Öß»Ö �úÖ¸ü³ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö¾ÖÖµÖ“ÖÖ, †ÃÖê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¡Öß ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ�ú¸ü�ÖÖ´Öãôêû Æêü
ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ´Ö•Ö²ÖæŸÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ µÖÖµÖ ¤êü‡Ô»Ö, µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
¤îüÖÓ×¤üÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö †›ü“Ö�Öß ÃÖÖê›ü¾Ö�ÖÖ¸üß µÖÓ¡Ö�ÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö �ÖÖȩ̂ ü�Ö¸üß²Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ Æü¾Öß ÆüÖêŸÖß.
�ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê †Öê�ú �Ö™ü †ÃÖÖµÖ“Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ �Ö™ü²ÖÖ•Öß“ÖÖ �ÖÖ¾Ö“µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¡ÖÖÃÖ ¾ÆüÖµÖ“ÖÖ.
³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖß †Öê�ú �ÖÖ¾ÖÖÓÖÖ �Ö™ü²ÖÖ•Öß´ÖãŒŸÖ �êú»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ‹êŒµÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †Ö�Ö»Öê.
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‹�ú¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö �Ö™ü²ÖÖ•Öß ¾Ö �ÖãÓ›ü×�Ö¸üß ´ÖÖê›æüÖ �úÖœü�µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê †¾Ö»ÖÓ²Ö»ÖÖ.
�úÖÆüß ×šü�úÖ�Öß µÖÖµÖ¤üÖÖ �úºþÖ �ÖÖȩ̂ ü�Ö×¸ü²ÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö †µÖÖµÖÆüß ¤æü¸ü �êú»ÖÖ.

�ãÓú›ü»Ö Æêü ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öê ´Öã�µÖ �ëú¦ü †Ö×�Ö ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÆüÖ (ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ
ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖÃÖÆü) Æêü �úÖµÖÔ�Öê¡Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÆüß ´ÖÖêšüÖ ¸üÖế ÖÖÓ“Ö�ú šü¸ü»ÖÖ.
�ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü, ›üÖò. ˆ¢Ö´Ö ü̧Ö¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ²Ö ü̧Öê²Ö ü̧“Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß ü̧ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ
ÆêüÆüß µÖÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öê ×²ÖÖß“Öê ×¿Ö»Öê¤üÖ¸ü ´Æü�ÖæÖ †Öêôû�Ö»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¬Öãôêû �Ö×•ÖÖÖ
»Öæ™ü †Ö×�Ö ¿Öê�ÖÖê»Öß•Ö¾Öôû �ÖÖÃÖ ¯Ö�ÖÖ¸üß ȩ̂ü»¾Öê �ÖÖ›üßŸÖß»Ö (Ã¯Öê¿Ö»Ö ¯Öê-™ÒêüÖ) ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¯Öî¿ÖÖÓ“Öß »Öæ™ü
µÖÖ ¤üÖêÖ £Ö¸üÖ¸ü�ú ‘Ö™üÖÖÓŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖãœüÖ�úÖ¸ü ¸üÖ×Æü»ÖÖ. �úÃÖ²ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�µÖÖŸÖæÖ ²ÖÓ¤æü�úÖ
¯Öôû¾ÖæÖ †Ö�Ö�µÖÖŸÖÆüß ŸÖê“Ö †Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ×ŸÖÆüß ‘Ö™üÖÖ ´Æü�Ö•Öê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓ“µÖÖ
¬ÖÖ›üÃÖß �úÖµÖÖÔ“µÖÖ £Ö¸üÖ¸ü�ú ¿ÖÖîµÖÔ�ú£ÖÖ“Ö ´Æü�ÖÖ¾µÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖß»Ö; †Ö×�Ö •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü ¾Ö
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ Æêü µÖÖ ¿ÖÖîµÖÔ�ú£ÖÖÓ“Öê •Ö�Öæ ´ÖÆüÖÖÖµÖ�ú“Ö !

¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓÖß �úÖÆüß ¯Ö£µÖê
•ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¯ÖÖôû»Öß ÆüÖêŸÖß. �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓÖÖ ²Ö¤üÖÖ´Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¸ü�úÖ¸ü, �ÖãÓ›-�ÖãÆêü�ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¸üßŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê¾Ö¸ü †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ
´ÖÖê�úôêû ¸üÖÖ ×´ÖôûÖü»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓ�ú›æüÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖ ¡ÖÖÃÖ ÆüÖê�ÖÖ¸ü
ÖÖÆüß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öß »Öæ™ü ÆüÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß †Ö×�Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸üß †×¬Ö�úÖ¸üß ¾Ö �ÖãÆêü�ÖÖ¸üÖÓ�ú›æüÖÆüß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü †µÖÖµÖ ÆüÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß, µÖÖ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ¤ü�ÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ.
»ÖÖê�úÖÓÖÖ ¬Öß¸ü ¾Ö ÃÖÓ̧ ü�Ö�Ö ¤êü�µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö †µÖÖµÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ¬Ö›üÖ ×¿Ö�ú×¾Ö�µÖÖ“ÖêÆüß �úÖ´Ö ŸÖê
“ÖÖê�Ö¯Ö�Öê ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ‹�úß�ú›êü ‡Ó�ÖÏ•Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÃÖê×´Ö¸üÖ “Öã�ú¾ÖŸÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
�ú¸üŸÖ 'Ã¾Ö×�úµÖÖÓ'¿ÖßÆüß ¤üÖêÖ ÆüÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öê ¤ãüÆêü¸üß �úÖµÖÔ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖŸÖ ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú ¾Öé¢Öß ¾Ö ¸üÖÂ™Òü¯ÖÏế Ö ¾ÖÖœü×¾Ö�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖŸ´Ö�ú
ˆ¯Ö�Îú´ÖÆüß ŸÖê ¸üÖ²Ö¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß �ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Öß ŸÖ¹ý�Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �ú¸ü�Öê †Ö×�Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ •ÖÖ�ÖéŸÖ �ú¸ü�Öê ÆüÖ ¯ÖḮ Öã�Ö ˆ§êü¿Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü šêü¾ÖæÖ ŸÖê ÃÖ×�ÎúµÖ ¸üÖ×Æü»Öê.
ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓÖß †Öê�ú �úÖµÖÔ�Îú´Ö †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �úºþÖ ŸÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öê. '¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü'“µÖÖ
‘Ö™üÖÖ ¾Ö �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖßÖãÃÖÖ¸ü ×ÖµÖÖê•ÖÖ²Ö¨ü �úÖµÖÔ ÃÖãºþ ¸üÖ×Æü»Öê.

¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ ǘ̧ Ö¬Öß»Ö ²ÖÆãüŸÖê�ú ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¯ÖḮ Öã�Ö ÖêŸÖê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ü̧ÖÆæüÖ �úÖµÖÔ �ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ‡Ó�ÖÏ•ÖÖÓ×¾Ö¹ý ü̈
ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸ü�µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö »ÖÖê�ú×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ¾Ö �ú»µÖÖ�Ö�úÖ¸üß ³Öæ×´Ö�êúŸÖæÖ �ÖÏÖ´ÖÃ¾Ö¸üÖ•µÖÖ“Öß ÃÖÓ�ú»¯ÖÖÖ
¸üÖ²Ö×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ µÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖÖ. �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“Öß, ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Öà“Öß
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü�ÖÖ·µÖÖ �Ö²Ö·µÖÖÓÖÖ ŸÖÃÖê“Ö †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß
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†×¬Ö�úÖ·µÖÖÓÖÖ, �ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖÖ '×¿Ö�ÖÖ' ¤êü�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê ×ÖµÖãŒŸÖ �êú»Öê»µÖÖ µÖÖµÖ
µÖÓ¡Ö�Öế ÖÖ±ÔúŸÖ �êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ '¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü'“Öê •Öê
†šü¸üÖ �Ö™ü ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖôû¾ÖÖ-×¿Ö¸üÖôûÖ �Ö™üÖ“Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¯ÖḮ Öã�Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖ �Ö™üÖÖê
†Ö¯Ö»µÖÖ �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖŸÖ '�ÖÏÖ´ÖÃ¾Ö¸üÖ•µÖÖ'“Öß ÃÖÓ�ú»¯ÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¾Ö µÖ¿ÖÃ¾Öß
¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ´Öã�µÖŸ¾Öê �ÖãÓ›ü×�Ö¸üß �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ �ÖÖ¾Ö�ÖãÓ›üÖÓÖÖ ¯ÖÖµÖ²ÖÓ¤ü ‘ÖÖ»Ö�Öê †Ö×�Ö ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸üÖÓ�ú›æüÖ
ÆüÖê�ÖÖ¸üß »Öã²ÖÖ›ü�Öæ�ú £ÖÖÓ²Ö×¾Ö�Öê, †µÖÖµÖ�ÖÏÃŸÖÖÓÖÖ 'µÖÖµÖ' ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êü�Öê µÖÖÃÖÖšüß ÖêŸÖế ÖÓ›üôûß ¯ÖãœüÖ�úÖ¸ü
‘ÖêŸÖ. �ÖÖȩ̂ ü�Ö×¸ü²ÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖê�ÖÖ·µÖÖ †µÖÖµÖÖ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ µÖÖµÖ×Ö¾ÖÖ›üÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß '¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü' Öê
�ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Öß µÖÖµÖ´ÖÓ›üôêû Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ µÖÖ µÖÖµÖ ´ÖÓ›üôûÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ †Ö¬ÖÖ¸ü
¾ÖÖ™üŸÖê †ÃÖê. ‹�úÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú ¥üÛÂ™ü�úÖêÖÖŸÖæÖ µÖÖµÖ ´ÖÓ›üôûÖÓ“Öß ¸ü“ÖÖÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß ¾Ö
ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �úÖê�ÖÖ¾Ö¸ü †µÖÖµÖ, †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ÆüÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ü�ÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß.
ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ü ¾Ö ¬ÖÖ¤üÖÓ›ü�µÖÖÓ�ú›æüÖ ÆüÖê�ÖÖ¸üß »Öã²ÖÖ›ü�Öæ�ú ¾Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß¾Ö¸üß»Ö †×ŸÖ�Îú´Ö�Öê
£ÖÖÓ²Ö×¾Ö�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê µÖÖ µÖÖµÖ ´ÖÓ›üôûÖÖß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öß. �ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Öß Ã¾Ö“”ûŸÖÖ
´ÖÖêÆüß´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö�µÖÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖÂ™Òü ÃÖê¾ÖÖ ¤ü»ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖ�ÖÖ ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß»Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖß ¯ÖãœüÖ�úÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ‹êŸÖ¾Ö›êüÃÖÖ¸ü�µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖ�ú ¿ÖêŸÖß“ÖÖ
¯ÖÏµÖÖê�Ö �êú»ÖÖ †Ö×�Ö ¤ãü�ÖỐ Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ«üÖ ȩ̂ü ¿ÖÖôûÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ˆ¯Ö�Îú´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö»ÖÖ.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öô¾Öôûß“µÖÖ •ÖÖê›üßÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖÓ“ÖÖ ‹�ú †Ö�ÖôûÖ ´ÖÖ�ÖÔ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ÖêŸµÖÖÓÖß
†¾Ö»ÖÓ²Ö»ÖÖ. ‡Ó�ÖÏ•ÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸üŸÖÖÖÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖµµÖ ÆüŒ�úÖÃÖÖšüß »ÖœüŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ
¯ÖÏÃÖÓ�Öß ØÆüÃÖ�ú ´ÖÖ�ÖÔ †¾Ö»ÖÓ²ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ, ŸÖ¸üß �ÖÖ¾Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖ»ÖÖê�ÖÖ ×™ü�æúÖ ¸üÖÆüß»Ö
µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö ŸÖµÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¯ÖÏµÖŸÖ '¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü'“µÖÖ µÖÖ �Ö™ü¯ÖḮ Öã�ÖÖÓÖß
�êú»ÖÖ. ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü �ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ �ú»¯ÖÖêŸÖß»Ö '�ÖÏÖ´ÖÃ¾Ö¸üÖ•µÖÖ'“Öß �ú»¯ÖÖÖ ¯ÖÏŸµÖ�ÖÖŸÖ †Ö�Ö�µÖÖ“ÖÖ
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú ´ÖÖ�ÖÔ ÆüÖêŸÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ »ÖœüÖ †Ó×ŸÖ´Ö ™ü¯¯µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü 'Ã¾Ö¸üÖ•µÖ'ŸÖ
�ú¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö �ú¸üÖµÖ“Öß µÖÖ“Öê •Ö�Öæ '¯ÖÏÖŸµÖ×�Ö�ú'“Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖŸÖ ¤üÖ�Ö¾ÖÖµÖ»ÖÖ
ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ �êú»Öß. �ÖÏÖ´Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ´ÖÖêÆüß´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö�Öê †Ö×�Ö ×¿Ö�Ö�Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¯ÖÖêÂÖ�ú
¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö ŸÖµÖÖ¸ü �ú ü̧�Öê µÖÖ �úÖ´ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß †�ÖÏ�Îú´Ö ×¤ü»ÖÖ. 1942 “µÖÖ '“Ö»Öê•ÖÖ¾Ö' “Öôû¾Öôûß»ÖÖ
¤êü¿Ö³Ö¸ü ´ÖÖêšüÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ¯Öãœêü ÆüôæûÆüôæû Æüß “Öôû¾Öôû £ÖÓ›üÖ¾ÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß,
¯Ö�Ö ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö '¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü'“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ�ÖÖ»Öß ŸÖß ŸµÖÖ“Ö •ÖÖế ÖÖÖê ÃÖãºþ ¸üÖ×Æü»Öß.
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ŸÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ÃÖ¾ÖÔÃ¾Öß —ÖÖê�æúÖ ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê“Ö, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
‡ŸÖ¸ü †Öê�ú �úÖµÖÔ�úŸÖìÆüß ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖ£Ö ¤êüŸÖ ÆüÖêŸÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖŸÖÖêÁÖß »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü �Ö�Öæ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß ÆêüÆüß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÔŸÖÖê̄ Ö¸üß ÃÖÆü�úÖµÖÔ
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�ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ �úÖµÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖŸÖÖ×¯ÖŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö †µÖ
ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“ÖÖÆüß £Öê™ü ÃÖÆü³ÖÖ�Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ �ãú™ãÓü²Ö“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß
—ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö, ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ“Ö ‡Ó�ÖÏ•Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¾Ö †µÖ †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ¡ÖÖÃÖ ÃÖÆüÖ
�ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö‡Ô ¾Ö ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖÆüß ŸÖã¹Óý�Ö¾ÖÖÃÖ ³ÖÖê�ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ. µÖȩ̂ ü¾Ö›üÖ
µÖê£Öê †Ö‡Ô»ÖÖ ŸÖßÖ ´Ö×ÆüÖê ŸÖ¸ü ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüÖê �úÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
“Öôû¾ÖôûßŸÖ ÃÖÖ·µÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß �ãú™ãÓü²ÖÖ»ÖÖ“Ö †Öê�ú ÃÖ´ÖÃµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖȩ̂ êü •ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê
µÖÖê�Ö¤üÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÖê»ÖÖ“Öê šü¸ü»Öê. †Ö‡Ô-¾Ö›üß»Ö †×¿Ö×�ÖŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ˆ““Ö
¬µÖêµÖÖ“Öß †Ö×�Ö ¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß ŸÖê �ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Öß •ÖÖ�Ö ÆüÖêŸÖß. †��ÖÖÓ“µÖÖ
³ÖÖ¾ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö
“Öôû¾Öôûß“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú �úÖµÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖÓ“Öß ÃÖÖ£Ö ×´ÖôûŸÖ �Öê»Öß. †ŸµÖÓŸÖ ×Ö¸ü¯Öê�Ö ³ÖÖ¾ÖÖêÖê
�ãú™ãÓü²ÖßµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÖØšü²µÖÖ´Öãôêû“Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ •ÖÖế ÖÖÖê ¾Ö ×²ÖÖ¬ÖÖÃŸÖ¯Ö�Öê “Öôû¾ÖôûßŸÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ
¸üÖÆæü ¿Ö�ú»Öê. �ãú™ãÓü²ÖßµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö»Ö�Ö�Ö ¯ÖÏế Ö ¾Ö ×•Ö¾ÆüÖôûÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Æü�ÖæÖ“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
»Öœü¶ÖŸÖ ŸÖê ˆ¢ÖãÓ�Ö �úÖ´Ö×�Ö¸üß �úºþ ¿Ö�ú»Öê.

¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öê �úÖµÖÔ ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ �úÖÆüß ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ̄ Öã̧ üŸÖê ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß,
ŸµÖÖ“ÖÖ ¤ü²Ö¤ü²ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÖ·µÖÖ ¸üÖ•µÖ³Ö¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ²ÖÖê»Ö²ÖÖ»ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ
¯ÖÖ™üß»Ö Æêü µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öê ¯ÖḮ Öã�Ö ÖêŸÖê ÆüÖêŸÖê †Ö×�Ö �úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖÖêµÖßÃÖÖšüß ‹�æú�Ö �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖ“Öß
“ÖÖ¸ü �Ö™üÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ�Ö�Öß �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öê ´Öã�µÖ �ëú¦ü �ãÓú›ü»Ö †ÃÖ»µÖÖÖê
ŸÖê£Öß»Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓ“ÖÖ �Ö™ü ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Ö�ú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ü»ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÆüß ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê
ŸÖê£Öê“Ö †ÃÖê. ŸÖê£Öß»Ö �Ö™üÖ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ÖÖ£ÖÖ•Öß »ÖÖ›ü ¾Ö •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸ü
×¿Ö¸üÖôûÖ-¾ÖÖôû¾ÖÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö �úÖµÖÔ�úŸÖì ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖÑ�ÖÏêÃÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“ÖÖ ‹�ú �Ö™ü �ú¸üÖ›ü ³ÖÖ�ÖÖŸÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö µÖÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ �Ö™ü ¾ÖÖ‡Ô ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ×�úÃÖÖ ¾Öß¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß �úÖ´Ö �ú¸üŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ, ŸÖ¸ü ÃÖÖÓ�Ö»Öß ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ �Ö™üÖ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¯ÖÖ™üß»Ö �ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê.
“ÖÖî£ÖÖ �Ö™ü ²ÖÖ²Öæ̧ üÖ¾Ö “Ö¸ü�Ö�ú¸üÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ×²ÖôûÖ¿Öß ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ
�úÖ¿ÖßÖÖ£Ö ¤êü¿Ö´Öã�Ö, Ã¾ÖÖ´Öß ¸üÖ´ÖÖÖÓ¤ü ³ÖÖ¸üŸÖß, �ÖÖêØ¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö �ÖÖêŸÖ, ³Öǣ ÖÖ»Ö �úÖ™êü µÖÖÓ“ÖêÆüß �Ö™ü
¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖŸÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü×¾Ö¸üÖê¬Öß ‘ÖÖŸÖ¯ÖÖŸÖß �úÖ¸ü¾ÖÖµÖÖ �ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê.
¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ ‘Ö™üÖÖŸ´Ö�ú �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖß“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ´ÖÖ¡Ö ´Öã�µÖŸ¾Öê �ãÓú›ü»Ö ¾Ö ×¿Ö¸üÖôûÖ-¾ÖÖôû¾ÖÖ
³ÖÖ�ÖÖŸÖ �úÖÆüß �úÖôû ÃÖãºþ ¸üÖ×Æü»Öß. ¯Öãœêü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖÖ �Ö™üÆüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö�Öê �úÖ´Ö �úºþ »ÖÖ�Ö»ÖÖ.
�ãÓú›ü»Ö �Ö™üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÆüÖ �Ö™ü ¤æü¸ü ÆüÖê�µÖÖÃÖ ×Ö×´Ö¢Ö šü¸ü»Öê, ŸÖê �ÖÖ•Ö»Öê»Öê ¬Öãôêû �Ö×•ÖÖÖ »Öæ™ü ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö.
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¬Öãôêû �Ö×•ÖÖÖ »Öã™æüÖ †Ö�Ö�µÖÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ ´ÖÖêšüÖ ÆüÖêŸÖÖ, †ÃÖê ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê. �úÖ¸ü�Ö
�úÖÓÆüß †ÃÖÖê, µÖÖ ‘Ö™üÖêÖÓŸÖ¸ü �ãÓú›ü»Ö �Ö™üÖŸÖß»Ö ¯ÖḮ Öã�Ö ÖêŸµÖÖÓŸÖ �úÖÆüß ŸÖÖÛŸ¾Ö�ú ´ÖŸÖ³Öê¤ü ÆüÖê‰úÖ ¤üÖêÖ
�Ö™ü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö�Öê �úÖ´Ö �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê, Æêü �Ö ȩ̂ü. Æêü ¤üÖêÆüß �Ö™ü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ü»ÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ¾Ö
´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖÖãÃÖÖ ü̧“Ö �úÖµÖÔ �ú ü̧ßŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸÖ ü̧ß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö ü̧Ã¯Ö ü̧ÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ ÖÖÆüß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
×�úÃÖÖ †×Æü¸ü, ¾ÖÖµÖ. ÃÖß. ¯ÖÖ™üß»Ö ¾Ö †µÖ �úÖÆüß ¯ÖḮ Öã�Ö ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓÖÖ ‘Öê‰úÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü´Ö¬µÖê
ÃÖ¾ÖŸÖÖ ÃÖã³ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. �éúÂ�ÖÖ-¾ÖÖ¸ü�Öê“µÖÖ �ÖÖê·µÖÖŸÖß»Ö �ÖãÓ›ü, �ÖãÆêü�ÖÖ¸ü, ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öê �Ö²Ö ȩ̂ü,
³ÖÏÂ™ü †×¬Ö�úÖ¸üß, ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ü, ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ �Ö ü̧ß²Ö •ÖÖŸÖê¾Ö ü̧ †µÖÖµÖ-†ŸµÖÖ“ÖÖ ü̧ �ú ü̧�ÖÖ ȩ̂ü ÃÖ´ÖÖ•Ö�Óú™ü�ú
µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ¤üÆü¿ÖŸÖ ²ÖÃÖ×¾Ö»Öß. ÖêŸÖÖ•Öß ÃÖã³ÖÖÂÖ“ÖÓ¦ü ²ÖÖêÃÖ µÖÖÓ“Öß »ÖœüÖ‰ú ¾Öé¢Öß †Ö×�Ö ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ
�ÖÖÓ¬Öß•Öà“Öß ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú ¥üÂ™üß µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖß»ÖÖ Ö¾Öß ×¤ü¿ÖÖ
×¤ü»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ŸÖ ü̧ ×´ÖôûÖ»ÖÖ“Ö, ¯Ö�Ö �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß »ÖÖê�ú×¯ÖÏµÖŸÖÖÆüß
¾ÖÖœü»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ÖÖ�Ö×¸ü�úÖÓÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¾ÖÖ™æü »ÖÖ�Ö»ÖÖ. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö,
ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ †Ö¤ü¸ü³ÖÖ¾Ö ¾ÖÖœü»ÖÖ. •ÖÖ´ÖÖÖÃÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öê�Öôûß“Ö ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß
†Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖÖÆüß �ÖŸÖß ×´ÖôûÖ»Öß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ�úŸÖéÔŸ¾Ö †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖµÖÖÔ“Öß ¤ü�Ö»Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü �ÖÓ³Öß¸ü¯Ö�Öê ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖ‰ú »ÖÖ�Ö»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö
¿ÖÖîµÖÔ�ú£ÖÖÓÖß †Öê�ú µÖã¾Ö�úÖÓÖÖ —Ö¯ÖÖ™æüÖ ™üÖ�ú»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖ�ÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖÓÖÖ ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü Ö¾Öß ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß.

¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓÖß ‡Ó�ÖÏ•Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸ü×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ �êú»Öê»µÖÖ
†Öê�ú �úÖ ü̧¾ÖÖµÖÖ ´Æü�Ö•Öê ü̧Öế ÖÆüÂÖÔ�ú ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ�ú£ÖÖ“Ö. µÖÖ �ú£ÖÖÓÖß •ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ
‰ú´Öá ×•Ö¾ÖÓŸÖ šêü¾Ö�µÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö¯Öæ�ÖÔ �úÖ´Ö �êú»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÖŸÖ †Ö¤ü¸üÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öê “ÖÖÓ�Ö»Öê ÃÖÆü�úÖµÖÔ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê.
×•Ö¾ÖÖ¾Ö¸ü ˆ¤üÖ¸ü ÆüÖê‰úÖ »ÖÖê�ú ×Ö³ÖÔµÖ¯Ö�Öê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖÖ ¿ÖŒµÖ ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ̄ ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ´Ö¤üŸÖ �ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ŸÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ †Öê�úÖÓ“Öê '×Æü¸üÖê' ²ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ˆ‘Ö›ü¯Ö�Öê
¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖ ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ †Öê�ú ¿ÖÖîµÖÔ�ú£ÖÖ ¯ÖÏÃÖéŸÖ —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö �úÃÖ²Öê ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�µÖÖŸÖæÖ ¸üÖµÖ±ú»Öß ¯Öôû×¾Ö�µÖÖ“Öß ‘Ö™üÖÖ Æüß †¿ÖÖ
¸üÖế ÖÖÓ“Ö�ú ¿ÖÖîµÖÔ�ú£ÖÖÓ̄ Öî�úß“Ö ‹�ú.

�úÃÖ²Öê ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö»ÖÖ ³Ö¸ü¾ÖÃŸÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�µÖÖŸÖæÖ £Öê™ü ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ�ÖßÖê
µÖê£Öß»Ö ŸÖßÖ ²ÖÓ¤ãü�úÖ ¯Öôû¾ÖæÖ †Ö�Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸üÖ�Îú´Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß �êú»ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ×ŸÖ‘ÖÖ
ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓÃÖÆü ŸµÖÖÓÖß Æüß ´ÖÖêÆüß´Ö ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏ�úÖ¸ü“ÖÖ ØÆüÃÖÖ“ÖÖ¸ü
†Ö×�Ö •Öß×¾ÖŸÖ ÆüÖÖß ÆüÖê‰úÖ Ö ¤êüŸÖÖ Æüß ´ÖÖêÆüß´Ö ŸµÖÖÓÖß ±ú¢Öê �êú»Öß. ŸÖê£ÖæÖ ¯Öôû¾ÖæÖ †Ö�Ö»Öê»µÖÖ
²ÖÓ¤ãü�úÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ �úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß �ãÓú›ü»Ö»ÖÖ †Ö�ÖæÖ ¯ÖÖêÆÖê“Ö �êú»µÖÖ. †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ�æú»Ö
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¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ £Öê™ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�µÖÖŸÖæÖ ³Ö¸ü×¤ü¾ÖÃÖÖ ²ÖÓ¤ãü�úÖ ¯Öôûü×¾Ö�µÖÖ“µÖÖ µÖÖ ‘Ö™üÖêÖê ÃÖÖ·µÖÖ
¸üÖ•µÖ³Ö¸ü �êú¾Öœüß �Öôû²Öôû ´ÖÖ•Ö»Öß †ÃÖê»Ö µÖÖ“Öß �ú»¯ÖÖÖ �êú»Öê»Öß ²Ö¸üß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ
�úÖµÖÔ�úŸÖéÔŸ¾ÖÖ“Öß µÖÖ ‘Ö™üÖêÖÓŸÖ¸ü ¾µÖÖ¯Ö�ú “Ö“ÖÖÔ ÆüÖêŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß. �úÃÖ²Öê ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö“µÖÖ µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖµÖÖÔŸÖ
•Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü, ¿ÖÖ´Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ¾Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üÖ �Öã̧ ü¾Ö µÖÖ †µÖ ×ŸÖ‘ÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ÃÖî×Ö�úÖÓÖß
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ÃÖÖ£Ö ×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ´ÖÖê×Æü´ÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“ÖêÆüß µÖÖê�Ö¤üÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê šü¸ü»Öê. 1
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 1943 “Öß Æüß ´ÖÖêÆüß´Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖß»Ö ‹�ú
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ‘Ö™üÖÖ ´Æü�ÖæÖ ÖÖë¤ü»Öß �Öê»Öß.

�úÃÖ²ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö“Öê £Ö¸üÖ¸üÖÖ™ü¶

�úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö �úÖ�Ö»Ö•Ö¾Öôûß»Ö �úÃÖ²ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö Æêü ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ '“Ö»Öê•ÖÖ¾Ö'
“Öôû¾Öôûß“Öê �ëú¦ü ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö´Ö¬Öß»Ö ´Ö�Ö¤æü´Ö ´ÖÖÃŸÖ¸ü µÖÖÓÖß ŸÖê£Öê µÖã¾Ö�úÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �úºþÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶Ö“Öê �úÖµÖÔ ÃÖãºþ šêü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. �ÖÖ¾Ö“ÖÖ ¯ÖÖ™üß»ÖÆüß ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ´Ö�Ö¤æü´Ö
´ÖÖÃŸÖ¸üÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ �ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. �úÖÆüß ¤êü¿Ö¯ÖÏế Öß ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖß ȩ̂ü×ÃÖ›êüÃÖß ²ÖÓ�Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ×Ö¤ü¿ÖÔÖê �êú»Öß
ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê †Öê�ú »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æüÖ ŸÖã¹Óý�ÖÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. �ÖÖ¾Ö�ú·µÖÖÓ¾Ö¸ü
¤üÆü¿ÖŸÖ šêü¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê “ÖÖ¸ü ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öê ‹�ú ¯Ö£Ö�ú ŸÖê£Öê ŸÖîÖÖŸÖ �êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖÆü�µÖÖ“ÖÖ, •Öê¾Ö�ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �Ö“ÖÔ �ÖÖ¾Ö�ú·µÖÖÓÖÖ“Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß
�ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖ�ú ¤Óü›ü ²ÖÃÖ¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓÖÖ
µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ²Ö§ü»Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ÆüŸµÖÖ¸üÖÓ²Ö§ü»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûÖ»Öß. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ�ú›êü
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ²ÖÓ¤ãü�úÖÓ“Öß »Öæ™ü �ú¸ü�µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß šü¸ü¾Ö»Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¤îüÖÓ×¤üÖ
�úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖß“Öß ¯Öæ�ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓ́ ÖÖ±ÔúŸÖ ×´Öôû¾Ö»Öß. �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¸üÃŸÖê �úÃÖê †ÖÆêüŸÖ,
¯ÖÖê»ÖßÃÖ •µÖÖ ×šü�úÖ�Öß ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ ´ÖÖ¹ýŸÖß“µÖÖ ¤êü¾ÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾Ö “ÖÖ¾Ö›üß¯ÖÖÃÖæÖ �ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü
¯Ö›üÖµÖ»ÖÖ ×�úŸÖß ¾Öêôû »ÖÖ�ÖŸÖÖê, ŸµÖÖÃÖÖšüß �úÖê�ÖŸÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ ÃÖÖêµÖßÃ�ú¸ü †ÖÆêü †Ö¤üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘Öê‰úÖ
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÓ¤ãü�úÖ �êú¾ÆüÖ, �úÖê�ÖŸµÖÖ ¾Öêôêû»ÖÖ ¾Ö �ú¿ÖÖ ¯Öôû¾ÖÖµÖ“µÖÖ, µÖÖ“Öê ¯Öæ�ÖÔ ×ÖµÖÖê•ÖÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓÖß �êú»Öê. 1 †ÖòŒ™üÖê²Ö ü̧, 1943 ÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ²ÖÓ¤ãü�úÖ »Öã™ü�µÖÖÃÖÖšüß
šü¸ü×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ Æêü �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü“µÖÖ ×¯ÖÏÃÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö¸üÖšüÖ ²ÖÖêÚ›ü�Ö ÆüÖ‰úÃÖ´Ö¬µÖê
¸üÖ×Æü»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü“Öê †Öê�ú »ÖÖê�ú ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß �úÃÖ²ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö
´ÖÖê×Æü´Öê“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ �êú»Öê. �úÃÖ²ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö»ÖÖ •ÖÖ�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ �ÖÖÃÖ�Öß ´ÖÖê™üÖ¸üß ÆüÖêŸµÖÖ.
•Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü ¾Ö ‡Ô¿¾Ö¸Öü �Öã̧ ü¾Ö Æêü »Ö�´Öß¯Öã̧ üßŸÖß»Ö ´ÖÖê™üÖ¸ü Ã™Ñü›ü¾Ö¸ü •ÖÖ‰úÖ �úÖ�Ö»Ö �ÖÖ›üßŸÖ
²ÖÃÖ»Öê. ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ Æêü �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü �úÖ�Ö»Ö“µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü
†ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß £ÖÖÓ²µÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖ‰úÖ £ÖÖÓ²Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. �úÖ�Ö»Ö»ÖÖ •ÖÖ�ÖÖ¸üß ´ÖÖê™üÖ¸ü�ÖÖ›üß ×ŸÖ£Öê
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†Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê ¤üÖê‘ÖêÆüß ŸµÖÖ“Ö �ÖÖ›üßŸÖ ²ÖÃÖ»Öê. ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Æêü “ÖÖî‘Öê �úÖ�Ö»Ö»ÖÖ
¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öê. ŸÖê£ÖæÖ ¤üÖê‘ÖÖ¤üÖê‘ÖÖÓ“ÖÖ �Ö™ü �úºþÖ ŸÖê �úÃÖ²ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö�ú›êü ×Ö‘ÖÖ»Öê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ•Ö¾Öôû
�úÖê�ÖŸµÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“µÖÖ ²ÖÓ¤ãü�úÖ †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“Öß ¯Öæ�ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸµÖÖÓÖß †�ÖÖê¤ü¸ü �úÖœü»Öß ÆüÖêŸÖß. †¬µÖÖÔ
‹�ú ŸÖÖÃÖÖÖê ŸÖê ÃÖ�Öôêû �úÃÖ²ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö“µÖÖ †Öêœü¶Ö•Ö¾Öôû ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öê. “ÖÖî‘ÖÖÓ“µÖÖÆüß �ú´Ö ȩ̂ü»ÖÖ
×¸ü¾ÆüÖò»¾Æü¸ü ÆüÖêŸÖê. ÃÖ�ÖóµÖÖÓÖß“Ö ×¸ü¾ÆüÖò»¾Æü¸ü´Ö¬µÖê �ÖÖêóµÖÖ ³Ö¸ü»µÖÖ. ×¤ü¾Öê»ÖÖ�Ö�Öß“Öß ¾Öêôû ÆüÖêŸÖÖ“Ö
ŸÖê �úÃÖ²ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÖêÆÖêü“Ö»Öê. £ÖÖê›ü¶Ö“Ö ¾ÖêôûÖŸÖ ŸÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ “ÖÖ¾Ö›üß•Ö¾Öôû
†Ö»Öê. ¤êü¾ÖôûÖ»Ö�ÖŸÖ“µÖÖ ‹�ú �ÖÖê»ÖßŸÖ ŸÖê ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖ¬µÖÖ ¾Öê¿ÖÖŸÖß»Ö ‹�ú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü
×¤ü¾Öê»ÖÖ�Ö�Öß“µÖÖ †Ó¬Öæ�ú ¯ÖÏ�úÖ¿ÖÖŸÖ ˆÓ²Ö·µÖÖ¾Ö¸ü“Ö ŸÖÖÓ¤æüôû ×Ö¾Ö›üŸÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.

'�úÖµÖ Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸üÃÖÖÆêü²Ö, �úÖµÖ “ÖÖ»Ö»ÖÓµÖ ?' †ÃÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê ¾Ö ŸÖê
�ÖÖê»ÖßŸÖ �Öê»Öê. ¯ÖÖšüÖê̄ ÖÖšü •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ, ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ‡Ô¿¾Ö¸üÖ �Öã̧ ü¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ�µÖÖŸÖ ×¿Ö¸ü»Öê.
¤ãüÃÖ¸üê ¤üÖêÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü Ã¾ÖµÖÓ̄ ÖÖ�ú �ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö¢µÖÖ“ÖÖ ›üÖ¾ÖÆüß “ÖÖ»Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
�ãú�ÖÖ“µÖÖ �úÖÆüß »Ö�ÖÖŸÖ µÖÖµÖ“µÖÖ †ÖŸÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß �ÖÖê»ÖßŸÖ �ÖãÓ™üß»ÖÖ †›ü�ú¾ÖæÖ šêü¾Ö»Öê»µÖÖ
²ÖÓ¤ãü�úÖ, �úÖ›üŸÖãÃÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖôûÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öê ²Öæ™ü, �Ö�Ö¾Öê¿Ö, ¯Ö¼êü †Ö¤üß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ŸµÖÖÓÖß �ÖÖêôûÖ
�êú»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ ˆÓ²Ö¸üšü¶Ö¾Ö¸ü ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ �úÖòÃ™êü²Ö»Ö“Öê †ÖŸÖ »Ö�Ö �Öê»Öê. †ÖŸÖ µÖê‰úÖ ŸÖÖê †ÖŸÖæÖ
¤üÖ¸üÖ»ÖÖ �ú›üß »ÖÖ¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸ü�ÖÖ¸ü Æêü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ »Ö�ÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
×¸ü¾ÆüÖò»¾Æü¸ü´Ö¬ÖæÖ �ú›üß»ÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü �ÖÖêôûß ´ÖÖ¸ü»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê †Öȩ̂ ü›üŸÖ
²ÖÖÆêü¸ü ¯ÖôûÖ»ÖÖ. ²ÖÖ�úß“Öê ¤üÖêÖ Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Ö �ú¸üÖµÖ“µÖÖ †ÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ×¸ü¾ÆüÖò»¾Æü¸ü
¸üÖê�Ö»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê �Ö¯¯Ö ²ÖÃÖ»Öê. �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓÖÖ ŸÖßÖ ²ÖÓ¤ãü�úÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ. “ÖÖî£Öß ²ÖÓ¤ãü�ú �úÖÆüß
ÃÖÖ¯Ö›ü»Öß ÖÖÆüß. ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ •ÖÖ²Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ �úÖÆüß ˆ¢Ö¸ü
×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß. ŸÖßÖ ²ÖÓ¤ãü�úÖ ‘Öê‰úÖ �ãú�ÖÖ»ÖÖ �úÖÆüß ÃÖ´Ö•ÖÖµÖ“µÖÖ †ÖŸÖ ŸÖê �ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»Öê.
“ÖÖî£ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ²ÖÓ¤ãü�ú ‘Öê‰úÖ �úÖ�Ö»Ö»ÖÖ ¯ÖÖêÃ™ü´ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÓ̧ ü�Ö�ú ´Æü�ÖæÖ �Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ¯Ö¸üŸÖ
†Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤üÖ¸üÖ“Öß ²ÖÖÆêü¸ü“Öß �ú›üß »ÖÖ¾ÖæÖ †ÖŸÖ ²ÖÓ¤ü �êú»Öê»µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖßÖ ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓ“Öß
ŸµÖÖÖê ÃÖã™ü�úÖ �êú»Öß. ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸üÖ“Öß ¾Ö ÆüŸµÖÖ ȩ̂ü ¯Öôû×¾Ö»µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß.
ŸµÖÖ “ÖÖ ü̧ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ‹�ú ²ÖÓ¤æ�ú ‘Öê‰úÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö®ÖÖÃÖ-ÃÖÖšü »ÖÖê�úÖÓ²Ö ü̧Öê²Ö ü̧ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ ü̧�úÖÓ“ÖÖ
¯ÖÖšü»ÖÖ�Ö ÃÖãºþ �êú»ÖÖ. ¯ÖÖšü»ÖÖ�Ö �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓ“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ŸµÖÖÓÖß Æü¾ÖêŸÖ �ÖÖêôûß²ÖÖ¸ü
�êú»ÖÖ. �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓÖßÃÖã̈ üÖ •Ö´ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê �ÖÖêôûß²ÖÖ¸ü �êú»ÖÖ. ´ÖÖ¡Ö †Ö¯Ö»µÖÖ �ÖÖêóµÖÖÓ́ Öãôêû
‹�úÆüß �ÖÖ¾Ö�ú¸üß •Ö�Ö´Öß ÆüÖê‰ú ÖµÖê µÖÖ“Öß ¤ü�ÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. �úÖ¸ü�Ö ²ÖÓ¤ãü�úÖ ²Öôû�úÖ¾Ö�ÖÖ ȩ̂ü Æêü
�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�ú †ÖÆêüŸÖ Æêü �ÖÖ¾ÖÖŸÖ»µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß Ö¾ÆüŸÖê. �êú¾Öôû ¤üÆü¿ÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö ¾ÆüÖ¾Öß,
µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß Æü¾ÖêŸÖ �ÖÖêôûß²ÖÖ¸ü �êú»ÖÖ.
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ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ü 20 ×´Ö×Ö™êü Æüß “Ö�ú´Ö�ú “ÖÖ»Öæ ¸üÖ×Æü»Öß. �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�ú �ÖÖ¾ÖÖ»Ö�ÖŸÖ“µÖÖ ˆÃÖÖ“µÖÖ
±ú›üÖŸÖ ‘ÖãÃÖ»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü »ÖÖê�ú ¾Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÆüß ¯Ö¸üŸÖ �Öê»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ŸÖê ˆÃÖÖ“µÖÖ ±ú›üÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü
†Ö»Öê, ¯Ö�Ö �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü»ÖÖ µÖê�µÖÖ“ÖÖ Öế Ö�úÖ ´ÖÖ�ÖÔ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»ÖÖ ÖÖÆüß. �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü�ú›êü µÖêŸÖÖÖÖ
¸üÖ¡Ö³Ö¸ü “ÖÖ»ÖæÖ £Ö�ú»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ¾ÖÖ™ü “Öã�ú»µÖÖ´Öãôêû ´Ö¬µÖÖ¾Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓÖÖ £ÖÖÓ²ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê. ‹�úÖ
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ�ú›êü ŸÖê £ÖÖÓ²Ö»Öê. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¯Ö¸üŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖ¡Ö³Ö¸ü “ÖÖ»ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê ¾Ö ¿Öê¾Ö™üß ŸÖê
�úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü»ÖÖ µÖê‰úÖ ¯ÖÖêÆü“Ö»Öê. ×ŸÖÆüß ²ÖÓ¤ãü�úÖ, �úÖ›üŸÖãÃÖÖÓ“Öê ¯Ö¼êü, ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öê �Ö�Ö¾Öê¿Ö Æêü ÃÖ¾ÖÔ ‹�úÖ
¯ÖÖêŸµÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¾Ö •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ‹�úÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖ“µÖÖ
�ÖÖ›üßŸÖæÖ ¾ÖÖôû¾µÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê. ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ�Öôûß�ú›êü ×“Ö�Ö»Ö
—ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖªÖ, †Öêœêü ³ÖºþÖ ¾ÖÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¿ÖÖ´Ö ü̧Ö¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ‡Ô¿¾Ö¸Öü �Öã̧ ü¾Ö Æêü ÃÖã̈ üÖ ÖÓŸÖ ü̧ ¾ÖÖôû¾µÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ¸üÖ¡Öß ´ÖãŒ�úÖ´Ö �úºþÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖ¾ÖÔ•Ö�Ö �ãÓú›ü»Ö»ÖÖ �Öê»Öê.

ÃÖ ü̧�úÖ ü̧ß ¯Öî¿ÖÖÓ“Öß »Öæ™ü

‡Ó�ÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ ²Ö»ÖÖœü¶ ÃÖ¢Öê×¾Ö¹ý¨ü ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ »ÖœüÖ ÃÖãºþ šêü¾ÖÖµÖ“ÖÖ, ŸÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓ“µÖÖ
¤îüÖÓ×¤üÖ �Ö“ÖÖÔÃÖÖšüß ¯ÖîÃÖÖ ¾Ö ¿ÖÃ¡Öê �Ö¸ü•Öê“Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß �úÖêšæüÖ, �ú¿Öß ×´Öôû¾ÖÖµÖ“Öß Æüß ´ÖÖêšüß Ø“ÖŸÖê“Öß
²ÖÖ²Ö ÆüÖêŸÖß. »ÖÖê�úÖÓ�ú›æüÖ ¯ÖîÃÖê •Ö´ÖÖ �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸÖê ˆ‘Ö›ü¯Ö�Öê ´ÖÖ�ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê
×Ö¬Öß •Ö´Ö×¾Ö�Öê †¾Ö‘Ö›ü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×´Öôêû»Ö ŸµÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔÖê ¿ÖÃ¡ÖÖÃ¡Öê •Ö´ÖÖ
�êú»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. �úÃÖ²ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖÖ¾ÖÆæüÖ ×´Öôû¾Ö»Öê»µÖÖ ŸÖß ²ÖÓ¤ãü�úÖÓÖß �úÖ´Ö ³ÖÖ�Ö�µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê Ö¾ÆüŸÖê.
†Ö�Ö�Öß ¿ÖÃ¡Öê ×¾Ö�úŸÖ †Ö�ÖÖµÖ“Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖÖšüßÆüß ¯ÖîÃÖÖ Æü¾ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê �úÃÖÖ ×´Öôû¾ÖÖµÖ“ÖÖ, ÆüÖ
¯ÖÏ¿Ö ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ“Ö ³Öê›üÃÖÖ¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö Ã¯Öê¿Ö»Ö ¯Öê ™ÒêüÖ (¯Ö�ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ •ÖÖ�ÖÖ¸üß �ÖÖÃÖ ȩ̂ü»¾Öê
�ÖÖ›üß) »Öã™ü�µÖÖ“Öß �ú»¯ÖÖÖ ¯Öãœêü †Ö»Öß. ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ »Öã™ü�µÖÖÃÖ �úÖê�ÖÖ“ÖÖ“Ö ×¾Ö¸üÖê¬Ö
Ö¾ÆüŸÖÖ. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö µÖÖ µÖÖê•ÖÖê»ÖÖ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖßÆüß ÃÖÓ́ ÖŸÖß ×¤ü»Öß. ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 7 ŸÖÖ¸ü�Öê»ÖÖ
×´Ö¸ü•Öê̄ ÖÖÃÖæÖ ¯Öã�µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ‹�úÖ ȩ̂ü»¾Öê�ÖÖ›üßŸÖæÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ÖÖê�ú¸üÖÓ“ÖÖ ¯Ö�ÖÖ¸ü Öê»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. 7 •ÖæÖ,
1943 µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß Æüß ¯Ö�ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üŒ�ú´Ö »Öã™ü�µÖÖ“Öê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ²Öîšü�úßŸÖ šü¸ü»Öê. �ú¸üÖ›ü
»Ö�ÖŸÖ“µÖÖ ¿Öê�ÖÖê»Öß Ø�Ö›üßŸÖ ȩ̂ü»¾Öê�ÖÖ›üß �úÖÆüß¿ÖÖ ¬Öß´µÖÖ �ÖŸÖßÖê •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ŸÖê£Öê ȩ̂ü»¾Öê ¹ýôûÖ¾Ö¸ü
¤ü�Ö›ü ™üÖ�æúÖ ŸÖß †›ü×¾Ö�µÖÖ“Öß ¾Ö šü¸üÖ×¾Ö�ú ¾ÖêôêûŸÖ »Öã™ü�µÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öß †Ö×�Ö
šü¸ü»µÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ŸÖß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß �Öê»Öß. Ø�Ö›üßŸÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×šü�úÖ�Öß ÃÖ�úÖôûß 8 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ȩ̂ü»¾Öê�ÖÖ›üß
†Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ȩ̂ü»¾Öê ´ÖÖ�ÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ¤ü�Ö›üÖÓ“µÖÖ ×œü�ÖÖ´Öãôêû ×ŸÖ“ÖÖ ¾Öê�Ö �ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß •Öß. ›üß.
²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü µÖÖÓÖß ȩ̂ü»¾Öê ‡Ó×•ÖÖ¾Ö¸ü “ÖœæüÖ ȩ̂ü»¾Öê“µÖÖ ›ÒüÖµÖ¾Æü¸ü»ÖÖ ×¯ÖÃŸÖã»ÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖ�ú ¤üÖ�Ö¾Ö»ÖÖ ¾Ö
�ÖÖ›üß £ÖÖÓ²Ö×¾Ö�µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. ²ÖÖ�úß“µÖÖ ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓÖß »Ö�ÖŸÖ“µÖÖ ›ü²µÖÖŸÖß»Ö ¯Öî¿ÖÖ“Öß ¯Öê™üß



´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü  �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß ~~~~~~~~ 17

±úÖê›ü»Öß †Ö×�Ö ÃÖ¾ÖÔ ¸üŒ�ú´Ö ‘Öê‰úÖ Ö•Öß�ú“µÖÖ ›üÖë�Ö¸üÖŸÖ ¯Ö»ÖÖµÖÖ �êú»Öê. �ú¸üÖ›ü“µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
šüÖ�µÖÖ»ÖÖ Æêü ¾Öé¢Ö �úôæûÖ ‘Ö™üÖÖÃ£Öôûß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ µÖÖµÖ»ÖÖ ŸÖÖÃÖÖ³Ö¸üÖ“ÖÖ †¾Ö¬Öß »ÖÖ�Ö»ÖÖ. ŸÖê¾Öœü¶Ö
¾ÖêôûÖŸÖ »Öã™üß“Öß ¸üŒ�ú´Ö ‘Öê‰úÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�ú ¯ÖãÆüÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ´ÖÖê×Æü´Öê“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö
•Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß �êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖÖ£ÖÖ•Öß »ÖÖ›ü, ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ¯Ö¾ÖÖ¸ü,
†��ÖÖ ¬ÖÖ�Ö¸ü, †Ö¯¯ÖÖ »ÖÖ›ü, ²ÖÓ›æü »ÖÖ›ü, ¸üÖ´ÖÖ ŸÖê»Öß, ‹ÃÖ. ¯Öß. ¯ÖÖ™üß»Ö, –ÖÖÖæ “ÖÖî�úß¾ÖÖ»Öê
(¾ÖÃŸÖÖ¤ü), ¸üÖ´Öæ ŸÖÖŸµÖÖ, ‹ÃÖ. ¯Öß. •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö �úôû�êú ¾Ö ¤ãü¬ÖÖë›üß�ú¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö †ÃÖê
†Ö�Ö�Öß ²ÖÖ¸üÖ ÃÖÖ£Öß¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. “ÖÖî¤üÖ •Ö�ÖÖÓÖß ±ú¢Öê �êú»Öê»µÖÖ µÖÖ ´ÖÖê×Æü´ÖêŸÖ 19 Æü•ÖÖ¸ü 716 ¹ý¯ÖµÖê
×´ÖôûÖ»Öê. Æüß ¸üŒ�ú´Ö ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ ´ÖÖêšüß“Ö ÆüÖêŸÖß, ¯Ö�Ö “Öôû¾Öôûß“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ
‘ÖêŸÖÖ ŸÖß ¯Öã̧ êü¿Öß ¯Ö›ü�ÖÖ¸üß Ö¾ÆüŸÖß. µÖÖ £Ö¸üÖ¸ü�ú ‘Ö™üÖê“ÖßÆüß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¾µÖÖ¯Ö�ú “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê Æêü »Öã™üß“Öê ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö †Ö¾ÆüÖÖÖŸ´Ö�ú šü¸ü»Öê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ŸÖ¯ÖÖÃÖ �êú»ÖÖ, ¯Ö�Ö �ÖãÊÖ“ÖÖ ”û›üÖ
»ÖÖ�Öæ ¿Ö�ú»ÖÖ ÖÖÆüß. ‹�úÆüß ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸÖÖÔ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¿Öß »ÖÖ�Ö»ÖÖ ÖÖÆüß †Ö×�Ö »Öã™üß“Öß
¸üŒ�ú´ÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ ×´Öôæû ¿Ö�ú»Öß ÖÖÆüß.

¿Öê�ÖÖê»Öß“µÖÖ �ÖÖÃÖ ¯Ö�ÖÖ¸üß ȩ̂ü»¾Öê �ÖÖ›üß¾Ö¸üß»Ö ¤ü¸üÖê›ü¶ÖÖÓŸÖ¸ü †Öšü-¤üÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ“Ö ¬Öãôêû
�Ö×•ÖÖÖ »Öã™üß“Öê ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö �ÖÖ•Ö»Öê. ‡Ó�ÖÏ•Ö ÃÖ¢Öê»ÖÖ ÆüÖ¤ü¸ü¾ÖæÖ ÃÖÖê›ü�ÖÖ·µÖÖ µÖÖ ‘Ö™üÖê“Öß ÃÖÖ·µÖÖ
¸üÖ•µÖ³Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß. ¿Öê�ÖÖê»Öß ȩ̂ü»¾Öê »Öã™üßŸÖß»Ö ŸÖã™ü¯ÖãÓ•ÖÖ ¯Öî¿ÖÖÖê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“ÖÖ �Ö“ÖÔ ³ÖÖ�Ö�µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ
Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö�Ö�Öß �ãúšæüÖ ŸÖ¸üß ¯ÖîÃÖÖ ×´Öôû¾Ö�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú ÆüÖêŸÖê. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÃÖÖšüß
×šü�ú×šü�úÖ�ÖÖÆæüÖ ×Ö¬Öß •Ö´Ö×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖÖ, ¯Ö�Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸üÃÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´ÖôûŸÖ
Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê “ÖÖ“Ö¯Ö�Öß ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖß, ¯Ö�Ö �ãúšêü“Ö �úÖÆüß †Ö¬ÖÖ¸ü ×´ÖôûŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß
†Ö�Ö�Öß �ãúšêü ŸÖ¸üß ÃÖ¸ü�úÖ¸üß �Ö×•ÖµÖÖ“Öß“Ö »Öæ™ü �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯Öãœêü †Ö»ÖÖ. ¬Öãôêû µÖê£Öß»Ö
ÃÖ¸ü�úÖ¸üß �Ö×•ÖµÖÖŸÖæÖ ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ü ÃÖÖ›êü¯ÖÖ“Ö »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê 14 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1944 µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü»ÖÖ
�ÖÖÃÖ�Öß ¾ÖÖÆüÖÖÖê Öê�µÖÖŸÖ µÖê�ÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
�Öã̄ ŸÖ“Ö¸ü µÖÓ¡Ö�Öế ÖÖ±ÔúŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü 40 •Ö�ÖÖÓ“µÖÖ “Ö´ÖæÖê “ÖÖ¸ü “ÖÖ¸ü •Ö�ÖÖÓ“ÖÖ �Ö™ü �úºþÖ
¬Öãôêû-ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü ´ÖÖ�ÖÖÔÖê �úÃÖê •ÖÖµÖ“Öê ? �ãúšêü �ãúšêü £ÖÖÓ²ÖÖµÖ“Öê ? �úÖê�Öß �ãúšü»Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü
¯ÖÖ›üÖµÖ“Öß ? ¯ÖîÃÖê ‘Öê‰úÖ •ÖÖ�ÖÖ¸üê ¾ÖÖÆüÖ �ãú�Öß ¾Ö �úÃÖê †›ü¾ÖÖµÖ“Öê ? ¾Ö�Öî̧ êü ÃÖ¾ÖÔ ×ÖµÖÖê•ÖÖ
�ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¬Öãôêû µÖê£Öß»Ö ±ú×�ú¸üÖ ¤êü¾Ö ȩ̂ü µÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÖê µÖÖ �úÖµÖÖÔŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß
³Öæ×´Ö�úÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖÖãÃÖÖ¸ü Æüß ´ÖÖêÆüß´Ö ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß.
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ Ö•Ö¸üÖ “Öã�ú¾ÖæÖ ¾Ö �úÖê�ÖÖ»ÖÖÆüß ÃÖÓ¿ÖµÖ µÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß †¿ÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ÃÖÖ·µÖÖ ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Öß
�ú¸ü�Öê �Ö¸ü•Öê“Öê ÆüÖêŸÖê. •µÖÖ �ÖÖÃÖ�Öß ¾ÖÖÆüÖÖŸÖæÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß �Ö×•ÖµÖÖŸÖß»Ö ¸üŒ�ú´Ö Öê�µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß
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ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖ �ÖÖ›üßŸÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖȬ Öî�úß ¬ÖÖë×›ü¸üÖ´Ö ´ÖÖôûß, ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö �úôû�êú ¾Ö †Ö¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖß ‹�úÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ �úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖŸÖ›üßÖê •ÖÖµÖ“Öê †ÖÆêü, †ÃÖê ÃÖÖÓ�ÖæÖ �úÃÖÖ²ÖÃÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
×´Öôû×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. �ÖÖÃÖ�Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü�ÖÖ›üß •µÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔÖê •ÖÖ�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß, ŸµÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔ¾Ö¸ü »Öã™æü¯Öã™æü“Öê ³ÖÖÓ›ü�Ö
�ú¸üßŸÖ �úÖÆüß •Ö�ÖÖÓÖß ¸üÃŸµÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸üÖµÖ“ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÖê™üÖ¸üß“µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖ»ÖÖ
¸üÃŸµÖÖŸÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü £ÖÖÓ²Ö¾ÖÖµÖ»ÖÖ ³ÖÖ�Ö ¯ÖÖ›üÖµÖ“Öê, †ÃÖê šü¸ü×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖê™üÖ¸ü�ÖÖ›üß
ÃÖ´ÖÖêºþÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¾Ö •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü †Ö×�Ö ‡ŸÖ¸ü ¤üÖê‘ÖÖÓÖß
¯Öæ¾ÖÔ×ÖµÖÖê•ÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ³Ö¸ü ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü �ÖÖê™êü �ÖÖê™üê ³ÖÖÓ›üÖµÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ �êú»Öß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, “ÖÖ»Ö�úÖ»ÖÖ
�úÖÆüßŸÖ¸üß �Ö›ü²Ö›ü †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¿ÖµÖ †Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÖê ´ÖÖê™üÖ¸ü ŸÖ¿Öß“Ö ¯Öãœêü µÖÖµÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ,
¯Ö�Ö ¸üÃŸÖÖ “ÖœüÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¾Öê�ÖÖÖê ¯Öãœêü •ÖÖŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß. ¤ü¸ü´µÖÖÖ ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“Öê ÖÖ™ü�ú
�ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ µÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖß �ÖÖ›üß“ÖÖ ¯ÖÖšü»ÖÖ�Ö �úºþÖ ŸÖß ¯Ö�ú›ü»Öß †Ö×�Ö “ÖÖ»Ö�úÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü
×¯ÖÃŸÖã»ÖÖÖê ¤üÖêÖ �ÖÖêóµÖÖ —ÖÖ›ü»µÖÖ. ŸÖ¸üßÆüß “ÖÖ»Ö�úÖÖê ´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Öãœêü ȩ̂ü™üÖµÖ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ �êú»Öß. ´Ö�Ö
�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓÖß †Ö�Ö�Öß ¤üÖêÖ �ÖÖêóµÖÖ —ÖÖ›ü»µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ»ÖÖ •Ö�Ö´Öß �êú»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ �ãúšêü “ÖÖ»Ö�úÖÖê
´ÖÖê™üÖ ü̧ £ÖÖÓ²Ö×¾Ö»Öß ¾Ö ´ÖÖê™üÖ ü̧ß“Öß ×�ú»»Öß �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ×¤ü»Öß. ¤ü̧ ǘ µÖÖÖ ‡ŸÖ ü̧ ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓÖß
ÃÖÓ̧ ü�Ö�ú ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›üß»Ö ²ÖÓ¤ãü�úÖ ¾Ö �úÖ›üŸÖãÃÖê �úÖœæüÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. †¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü
ÃÖÖ·µÖÖÓ“Öß �úÖë›üß �êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü �Ö×•ÖµÖÖ“Öß »ÖÖê�ÖÓ›üß ¯Öê™üß ±úÖê›æüÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ÖÖê™üÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ. µÖÖ ‘Ö™üÖêÖÓŸÖ¸ü †»¯ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ“Ö Æüß ²ÖÖŸÖ´Öß Ö•Öß�ú“µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
šüÖ�µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖêšüß �Öôû²Öôû ´ÖÖ•Ö»Öß. ŸÖÖŸÖ›üßÖê ŸÖê£Öß»Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ ü̧�úÖÓ“ÖÖ
¯ÖÖšü»ÖÖ�Ö ÃÖãºþ �êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß �êú»Öê»µÖÖ �ÖÖêôûß²ÖÖ¸üÖŸÖ •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ Ø¯Öœü¸üßŸÖ �ÖÖêôûß »ÖÖ�Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¯Öãœêü “ÖÖ»Ö�Öê †¾Ö‘Ö›ü —ÖÖ»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖÆüß
ˆ•Ö¾µÖÖ �ÖÖÓªÖ»ÖÖ ‹�ú �ÖÖêôûß »ÖÖ�Ö»Öß, ¯Ö�Ö ×�ú¸ü�úÖêôû •Ö�Ö´Ö —ÖÖ»Öß. ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖæÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ
ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ �ÖÖêôûß²ÖÖ¸üÖÃÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓÖßÆüß �ÖÖêóµÖÖ —ÖÖ›æüÖ ¯ÖÏŸµÖã¢Ö¸ü ¤êü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ.
†�Öȩ̂ üßÃÖ ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß †Ó¬ÖÖ ü̧ ¯Ö›æü »ÖÖ�Ö»µÖÖÖÓŸÖ ü̧ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ¯ÖÖšü»ÖÖ�Ö ÃÖÖê›æüÖ ×¤ü»ÖÖ ¾Ö ŸÖê ´ÖÖ‘ÖÖ ü̧ß �Öê»Öê.

³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖß •Ö�Ö´Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯ÖæÓÃÖÆü ¸üÖ¡Öß ¯Öãœêü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
×³Ö»»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ‹�úÖ ŸÖ�Ö›ü¶Ö ¾µÖŒŸÖßÃÖ ¯ÖîÃÖê ¤êü‰úÖ •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ �ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ‘Öê‰úÖ
Ö•Öß�ú“µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖÖ ȩ̂ü•Ö�Ö “ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê£Öê ‹�úÖ ³ÖÖ›ü¶Ö“µÖÖ ™üÖÓ�µÖÖŸÖæÖ ¯Öãœüê •ÖÖ�µÖÖ“Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ —ÖÖ»Öß. ™üÖÓ�µÖÖŸÖæÖ •Ö�Ö´Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ, ›üÖò. ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ¾Ö
†µÖ ¤üÖê‘Öê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ²ÖÖȩ̂ ü�ãÓú›ü µÖê£Öê †Öë�úÖ¸üÖÖ£Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ
¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ‘Ö¸üß µÖê‰úÖ £ÖÖÓ²Ö»Öê. �Ö×•ÖÖÖ »Öã™üß“µÖÖ µÖÖ ´ÖÖê×Æü´ÖêÃÖÖšüß �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ›üÖò. ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö
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¯ÖÖ™üß»Ö, ¿ÖÓ�ú¸ü¸üÖ¾Ö ´ÖÖôûß, †Öë�úÖ¸ü²ÖÖ¯Öæ ×¤ü¾ÖÖ�Ö, �êú¿Ö¾Ö ¾ÖÖ�Öß, ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö œêü ȩ̂ü, ¾µÖÓ�ú™ü¸üÖ¾Ö
¸ü�Ö¾Öß¸ü, “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ¤êü¾Ö ȩ̂ü ¯ÖÖ™üß»Ö, ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö †Ö×¤üÖß ´ÖÖêšêü ÃÖÆü�úÖµÖÔ �êú»Öê. �Ö×•ÖÖÖ
»Öã™üß“ÖÖ ¯ÖîÃÖÖ ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ �úÃÖÖ µÖÖµÖ“ÖÖ, ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ˆ³ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖÖ
ÃÖÖ£ÖÃÖÓ�ÖŸÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ¸üÖ•Ö´ÖŸÖßŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖÖ ¬Öãôêû µÖê£Öê µÖê‰úÖ £ÖÖÓ²Ö�µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ�Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê. ×ÖµÖÖê•ÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖ ¬Öãôêû µÖê£Öê †Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ̄ Öî�úß ¬ÖÖë×›ü¸üÖ´Ö
´ÖÖôûß µÖÖÓÖÖ ¯ÖÖšü×¾Ö�µÖÖ“Öê šü¸ü»Öê. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü �Ö×•ÖµÖÖŸÖß»Ö ÖÖê™üÖ“Öß ²ÖÓ›ü»Öê �úØ»Ö�Ö›êü ¾Ö ™ü¸ü²Öã•ÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÖêŸµÖÖŸÖ ³ÖºþÖ ŸÖß ×¾Ö�ÎúßÃÖÖšüß ´Æü�ÖæÖ ÖÖ×¿Ö�ú�ú›êü ¯ÖÏÖ Ó̧ü³Öß ²Öî»Ö�ÖÖ›ü¶ÖÓŸÖæÖ ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖê™üÖ¸üßŸÖæÖ
Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÖÖ×¿Ö�úÆæüÖ ȩ̂ü»¾ÖêÖê Æüß ÖÖê™üÖ ³Ö¸ü»Öê»Öß '±úôûÖÓ'“Öß ¯ÖÖêŸÖß ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ
†Ö�Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. “ÖÖ¸ü »ÖÖ�Ö 31 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß Æüß ¸üŒ�ú´Ö ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÖêšüß ¾Ö
“Öôû¾Öôûß“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê '´ÖÖî×»Ö�ú'Æüß ÆüÖêŸÖß. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ �Ö“ÖÖÔÃÖÖšüß ´Æü�ÖæÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¬ÖÖ›üÃÖÖÖê »Öã™æüÖ
†Ö�Ö»Öê»Öß Æüß ÃÖ¾ÖÔ ¸üŒ�ú´Ö ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ÃÖã̄ Öæ¤Ôü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖ¾Öêôûß ÖÖÖÖ
¯ÖÖ™ß»Ö µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ †Ö™ǖ ÖÖ›üßÃÖ ÆüÖêŸÖê. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÃÖÖšüß µÖÖ ü̧�ú´Öê“Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ»»µÖÖÖãÃÖÖ ü̧
¾ÖÖ™ü¯Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ †“µÖãŸÖ¸üÖ¾Ö ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ ¾Ö �Ö. ²ÖÖ. Öê¾ÖÖôû�ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü 1 »ÖÖ�Ö
10 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÖêÆü“Ö×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê, ŸÖ¸ü �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÃÖÖšüß ŸÖê¾Öœüß“Ö ¸üŒ�ú´Ö
¯ÖÖšü×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ˆ ü̧»Öê»Öê 2 »ÖÖ�Ö 11 Æü•ÖÖ ü̧ ¹ý¯ÖµÖê ÃÖÖŸÖÖ ü̧Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ �Ö“ÖÖÔÃÖÖšüß
¸üÖ�ÖæÖ šêü¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öê ÃÖ×“Ö¾Ö ÖÖ£ÖÖ•Öß »ÖÖ›ü µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü Æüß ˆ¸ü»Öê»Öß ÃÖ¾ÖÔ
¸üŒ�ú´Ö šêü¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. �Ö“ÖÖÔ“ÖÖ ×Æü¿ÖÖê²Ö ŸÖê“Ö šêü¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ¬Öãôêû �Ö×•ÖÖÖ »Öã™üß“µÖÖ µÖÖ
‘Ö™üÖê“Öß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö •ÖÖȩ̂ ü¤üÖ¸ü “Ö“ÖÖÔ ÆüÖêŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß. Öế ÖŒµÖÖ ×�úŸÖß ¸ü�ú´Öê“Öß »Öæ™ü —ÖÖ»Öß †Ö×�Ö �ãú�ÖÖ»ÖÖ
×�úŸÖß ¯ÖîÃÖ ×¤ü»Öê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕŸÖÆüß ²Ö¸üß“Ö ˆ»Ö™ü ÃÖã»Ö™ü “Ö“ÖÖÔ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß.
†±ú¾ÖÖÆüß ¯ÖÃÖ¸ü»µÖÖ. ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Öß �ãÓú›ü»Ö�Öȩ̂ üß•Ö †µÖ¡Ö �úÖµÖÔ̧ üŸÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ
¯Öî¿ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ †¯Öê�ÖÖ ¾ÖÖœü»µÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ �Ö™ü¯ÖḮ Öã�ÖÖ�ú›æüÖ ŸÖ¿ÖÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖ µÖê‰ú »ÖÖ�Ö»µÖÖ.
»Öã™üß“µÖÖ ¯Öî¿ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ �Ö™üÖ»ÖÖÆüß ¾ÖÖ™üÖ ×´ÖôûÖ¾ÖÖ, µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. �úÖÆüß
�Ö™üÖêŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ �Ö¸ü•ÖêÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖ�Ö�Öß¯ÖḮ ÖÖ�Öê ¯ÖîÃÖê ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¾ÖÖ‡Ô �Ö™üÖ“Öê ×�úÃÖÖ ¾Öß¸ü
µÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖÖ µÖÖ †ÖÙ£Ö�ú ´Ö¤üŸÖß´Öãôêû ´ÖÖêšüß �ÖŸÖß †Ö»Öß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ¿Öß ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
ŸµÖÖ´Öãôêû †×¬Ö�ú ¥üœü —ÖÖ»Öê, ¯Ö�Ö �úÖÆüß �Ö™ü †ÃÖÓŸÖãÂ™ü ²ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÖÖ¸üÖ•Öß ¯ÖÃÖ¸ü»Öß.
ÃÖÓ¿ÖµÖÖ“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê. ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Öß ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ �úÖÆüß �Ö™üÖŸÖ †Ö×�Ö �Ö™üÖêŸµÖÖŸÖÆüß
¤ãü¸üÖ¾Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»ÖÖ. �Öã§ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ †Ö×�Ö •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖ '»Öœü¾ÖµµÖÖ' ÖêŸµÖÖŸÖÆüß
µÖÖ ‘Ö™üÖêÖÓŸÖ¸ü �ú™ãüŸÖÖ †Ö»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü “Öôû¾Öôûß“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ŸÖê �ú¬Öß“Ö ‹�ú¡Ö †Ö»Öê ÖÖÆüßŸÖ.
†Ö¯Ö»µÖÖ �Ö™üÖ“Öê �úÖ´Ö ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö�Öê ÃÖãºþ šêü¾Ö»Öê. '�ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆüÖÓ'“µÖÖ †ŸµÖÓŸÖ •Ö¾Öôû“Öê †ÃÖê
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Æêü ¤üÖê‘Öê ¯ÖḮ Öã�Ö ÖêŸÖê ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ ¤ãü¸üÖ¾Ö»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓÖß ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ “Öôû¾Öôûß¾Ö¸ü ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ“ÖÖ
¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ÆüÖê‰ú ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ‹�ú´Öê�úÖÓ²Ö§ü»Ö“ÖÖ †Ö¤ü¸ü³ÖÖ¾ÖÆüß �úÖµÖ´Ö šêü¾Ö»ÖÖ. ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß“Ö ŸÖê ¯ÖãœêüÆüß �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“µÖÖ �úÖÆüß �Ö™üÖŸÖ ²ÖÖ¸üß�ú ÃÖÖ¸üß�ú
´ÖŸÖ³Öê¤ü †ÃÖŸÖ, ¯Ö�Ö ˆ‘Ö›ü¯Ö�Öê ŸµÖÖ“Öß “Ö“ÖÖÔ ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê. “Öôû¾Öôûß×¾ÖÂÖµÖß •ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ
†ÖÛŸ´ÖµÖŸÖê“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ×™ü�æúÖ ¸üÖÆüß»Ö, µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖ¾ÖÔ•Ö�Ö �úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ
¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ µÖÖ ×Ö�ú™ü¾ÖŸÖáµÖ ×´Ö¡ÖÖÓŸÖß»Ö ´ÖŸÖ³Öê¤üÆüß �ú¬Öß ˆ‘Ö›ü “Ö“Öì“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ²ÖÖ»Öê
ÖÖÆüßŸÖ. ¬Öãôêû �Ö×•ÖÖÖ »Öã™üßŸÖß»Ö ±ú¸üÖ¸üß ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ¯Ö�ú›ü�µÖÖÃÖÖšüß ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ‡Ó�ÖÏ•Ö
ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê •ÖÓ�Ö •ÖÓ�Ö ¯Ö”ûÖ›ü»Öê. ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü�ÖÖ·µÖÖÓÃÖÖšüß ´ÖÖêšü¶Ö ¸ü�ú´Öê“Öß ²Ö×�ÖÃÖê •ÖÖÆüß¸ü
�êú»Öß ÆüÖêŸÖß, ¯Ö�Ö •ÖÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÖØšü²µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›ü�Öê ÃÖ¸ü�úÖ¸ü»ÖÖ ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾Öôûß²Ö§ü»Ö ÃÖÆüÖÖã³ÖæŸÖß †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ �ÖÖŸµÖÖŸÖß»Ö �úÖÆüß �ú´ÖÔ“ÖÖ ü̧ß ¾Ö †×¬Ö�úÖ¸üßÆüß
†¯ÖÏŸµÖ�Ö×¸üŸµÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ´Ö¤üŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. †£ÖÖÔŸÖ µÖÖ»ÖÖ �úÖÆüß †¯Ö¾ÖÖ¤ü
ÆüÖêŸÖê“Ö. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸ü�µÖÖ“Öê ÖÖ™ü�ú �ú¸üßŸÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖ ¤êü�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö �úÖÆüß•Ö�Ö
�ú¸üßŸÖ, ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö �úÖÆüàÖÖ ²Ö×�ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêÆü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ
×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂üÆüß �úÖÆüß »ÖÖê�ú ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ �ú¬Öß �ú¬Öß
¤ü�ÖÖ±ú™ü�úÖÆüß ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. �úÖÆüß �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ¯Ö�ú›ü»µÖÖ´Öãôêû ŸÖã¹Óý�ÖÖŸÖ •ÖÖ¾Öê
»ÖÖ�Ö»Öê. ¬Öãôêû �Ö×•ÖÖÖ »Öã™üßÖÓŸÖ¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†�ÖÖÓÖÖ �ÖãÊÖŸÖß»Ö ¯ÖḮ Öã�Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ �úºþÖ
ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æüÖ ¤êü�ÖÖ·µÖÖÓÃÖÖšüß 5,000 ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öê ²Ö×�ÖÃÖ •ÖÖÆüß¸ü �êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
ÃÖŸÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖ, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓÖÖ Ö •Öã́ ÖÖÖŸÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß “Öôû¾Öôûß“Öê �úÖ´Ö
ÃÖãºþ“Ö šêü¾Ö»Öê.

‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧ ü“ÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ

ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖ´Ö¬µÖê �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÔŸÖÖế Öã�Öß —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖÖÖ
¯ÖÖ™ü»ÖÖÓÖß 1942 “µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ¯Öæ¾Öá 10 ¾ÖÂÖì ×šü�ú×šü�úÖ�Öß ÃÖ³ÖÖ ‘Öê‰úÖ, ´ÖÖê“Öì �úÖœæüÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ �êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ÃÖã�Öß ¾ÆüÖµÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö, ŸÖ¸ü ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖÖ µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ ÆüÖ�ú»Ö»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ �úºþÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ́ Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü •ÖÖ�ÖéŸÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö
�êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ †Öê�ú ŸÖ¹ý�Ö ´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸ü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ü»ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ
¯Ö�Ö›üÖ ÆüÖêŸÖÖ. “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ³ÖÖ�Ö ´Æü�ÖæÖ ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú ŸÖÖ»Öã�úÖ �ú“Öȩ̂ üß“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ
‘Öê‰úÖ ŸµÖÖ �ú“Öȩ̂ üß¾Ö ü̧ ×ŸÖ Ó̧ü�ÖÖ ±ú›ü�ú¾Ö�µÖÖ“Öê ¾Ö ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“ÖÖ ¬¾Ö•Ö �ÖÖ»Öß ˆŸÖ ü̧¾Ö�µÖÖ“Öê �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ ü̧�úÖÓÖß
šü¸ü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö �ú“Öȩ̂ üß“Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ×Ö¾Ö›ü �êú»Öß. ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö
�ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Ößü, �Öê›ü¶Ö¯ÖÖ›ü¶ÖŸÖ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö, •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ, ×¾Ö. ÃÖ. ¯ÖÖ�Öê,
¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¯ÖÖ™üß»Ö, Ã¾ÖÖ´Öß ¸üÖ´ÖÖÖÓ¤ü ³ÖÖ¸üŸÖß µÖÖÓÖß ×±úºþÖ •ÖÖŸÖêŸÖ •ÖÖ�ÖéŸÖß �úºþÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ
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ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �êú»Öê. 1942 ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü¾ÖÖ›üß ¾Ö ŸÖê£Öß»Ö ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü
�úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ÆüÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶Ö“Öê �ëú¦üÃ£ÖÖÖ ²ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖŸÖß»Ö †Öê�ú
�úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ¾Ö �ãÓú›ü»Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö“µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖỐ Ö¬µÖê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö
—ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ü»ÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æüÖ ŸÖã¹Óý�ÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¾Ö ×²ÖÎ×™ü¿Ö
†×¬Ö�úÖ¸üß ¬Ö›ü¯Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖê, ¯Ö�Ö ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß »ÖÖ�ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. µÖÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öǽ Öß¾Ö¸ü 3 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü,
1942 »ÖÖ ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö“ÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ ×Ö‘ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖê“ÖÖÔ ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö �ú“Öȩ̂ üß“µÖÖ ¤üÖ ü̧ÖŸÖ †Ö»ÖÖ. †ÖÓ¤üÖê»Ö�úÖÓÖß
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓÖÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö µÖã×ÖµÖÖ •Öò�ú �ú“Öȩ̂ üß¾ÖºþÖ �ÖÖ»Öß †ÖêœüÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ
×šü�úÖ�Öß ×ŸÖ Ó̧ü�ÖÖ —Öë›üÖ ¾Ö¸ü “Öœü×¾Ö»ÖÖ �Öê»ÖÖ. ŸÖÆüÃÖß»Ö¤üÖ¸ü ¾Ö ±úÖî•Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸üß»Ö
ÃÖÖÆêü²Öß ™üÖê̄ µÖÖ �úÖœüÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»µÖÖ ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ�ú †ÃÖ�ÖÖ¸üß �ÖÖÓ¬Öß ™üÖê̄ Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ
›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖ�ú '¾ÖÓ¤êü ´ÖÖŸÖ¸ü´ÖË' —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †ÖÓ¤üÖê»Ö�ú ¯Ö¸üŸÖ �Öê»Öê.

ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ´ÖÖê“ÖÖÔÖÓŸÖ¸ü ‡ŸÖ¸ü ×šü�úÖ�Öß ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ �êú»Öê �Öê»Öê. ´ÖÖê“ÖÖỐ Öãôêû »ÖÖê�ú•ÖÖ�ÖéŸÖß
ÆüÖêŸÖê, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ »ÖÖê�ú ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖêŸÖÖŸÖ, †¿Öß ´ÖÖê“ÖÖÔ �úÖœü�ÖÖ·µÖÖÓ“Öß
³ÖÖ¾ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû »ÖÖê�úÖÓ“Öê ´ÖÖÖê¬ÖîµÖÔ ¾ÖÖœü»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÓŸÖ¸ü 9
ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1942 »ÖÖ ¾Ö›æü•Ö µÖê£ÖêÆüß ´ÖÖê“ÖÖÔ �úÖœü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¯Ö�Ö ×²ÖÎ™üß¿Ö †×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖÖ¾Ö¬Ö
—ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¾Ö›æü•Ö µÖê£Öß»Ö �ú“Öȩ̂ üß¾Ö¸ü ¬¾Ö•Ö ±ú›ü�ú¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»Öê»µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ¾Ö¸ü ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß Ã¾Öî̧ ü
�ÖÖêôûß²ÖÖ¸ü �êú»ÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê 7 »ÖÖê�ú ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖ¸ü 70 �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»Öê. ŸÖê£Öß»Ö
�ú“Öȩ̂ üß¾Ö¸ü ×ŸÖ Ó̧ü�ÖÖ ±ú›ü�ú»ÖÖ �Öê»ÖÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖê“ÖÖÔ ˆ¬ÖôæûÖ »ÖÖ¾Ö�µÖÖŸÖ ×²ÖÎ™üß¿Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¾Ö †×¬Ö�úÖ¸üß
µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ²ÖÖŸÖ´µÖÖ �úôæûÖÃÖã̈ üÖ 10 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1942 “µÖÖ ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧ ü ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ
»ÖÖê�ú ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¾Ö �ãÓú›ü»Ö, ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü¾ÖÖ›üß
³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö †ÖÓ¤üÖê»Ö�úÖÓ“ÖÖ µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ÃÖÆü³ÖÖ�Ö ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ
»ÖÖ›ü �ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê.

ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö �ú“Öȩ̂ üß¾Ö¸ü ×ŸÖ Ó̧ü�ÖÖ ±ú›ü�ú¾Ö»µÖÖ´Öãôêû ×²ÖÎ×™ü¿Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ �ÖÖȩ̂ êü †×¬Ö�úÖ¸üß
†ŸµÖÓŸÖ ×“Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÆüÖŸÖÖÖê ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö �ú“Öȩ̂ üß¾Ö¸ü ×ŸÖ Ó̧ü�ÖÖ ±ú›ü�ú¾Ö�ÖÖ·µÖÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸üÖÓÖÖ
ŸµÖÖÓÖß ×Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ �êú»Öê ÆüÖêŸÖê. 10 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1942 »ÖÖ ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öã̧ üÖŸÖ µÖê�ÖÖ¸üÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖê‰ú ªÖµÖ“ÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧ ü ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê
ŸµÖÖÓÖß �ú›ü�ú ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ šêü¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‡ŸÖ¸ü ×•Ö»ÊÖÓŸÖæÖ •ÖÖ¤üÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †Ö�Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖŸÖÖ¸ü“Öê
›üß.‹ÃÖ.¯Öß. ÃÖß. ‹´Ö. ‡™üÃÖË Ã¾ÖŸÖ: Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. �úÖ¸ü�Ö ÆüÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÔ“Ö �ú“Öê·µÖÖÓ¾Ö¸ü †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê ˆšüÖ¾Ö ÆüÖêŸÖß»Ö, †¿Öß ³ÖßŸÖß ×²ÖÎ×™ü¿Ö †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ
ÆüÖêŸÖß ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öß ¯ÖãÖ¸üÖ¾Öé¢Öß µÖÖ ×šü�úÖ�Öß ÆüÖê‰ú ªÖµÖ“Öß ÖÖÆüß, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß
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šü¸ü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Öêôêû»ÖÖ �ú“Öê¸üß´Ö¬µÖê ›üß.‹ÃÖ.¯Öß. ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †×¬Ö�úÖ¸üßÆüß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê.
¯Öæ¾ÖÔ×ÖµÖÖê•ÖÖÖÖãÃÖÖ¸ü ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧ ü“ÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ ÃÖÓµÖãŒŸÖ¯Ö�Öê ×Ö‘Ö�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ, ¯Ö�Ö ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü¾ÖÖ›üß ¾Ö
�ãÓú›ü»Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»Öê ¾Ö ¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»Öê »ÖÖê�ú µÖÖÓ“ÖÖ ‹�ú×¡ÖŸÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ Ö ×Ö‘ÖŸÖÖ
ŸÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö�Öê ×Ö‘ÖÖ»Öê. ¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ †Ö¬Öß ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧ ü �ú“Öȩ̂ üß¾Ö¸ü �Öê»ÖÖ,
¯Ö�Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ŸÖÖê ˆ¬ÖôæûÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü¾ÖÖ›üß“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ¤üß›ü-¤üÖêÖ Æü•ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ
´ÖÖê“ÖÖÔ ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧ ü �ú“Öȩ̂ üß“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖêü †Ö»ÖÖ. ´ÖÖê“ÖÖÔ �ú“Öȩ̂ üß“µÖÖ •Ö¾Öôû †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ¤üß›ü
±ú»ÖÖÕ�ÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß †›ü×¾Ö»ÖÖ.

ÃÖ¸ü�úÖ¸üß †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓÖÖ ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öß ¯ÖãÖ¸üÖ¾Öé¢Öß ÆüÖê�µÖÖ“Öß ³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß,
´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖê“ÖÖÔ ¤æü¸ü¾Ö¸ü £ÖÖÓ²Ö¾ÖæÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ˆ§êü¿ÖæÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê, 'ŸÖã́ Æüß �úÖê�ÖŸµÖÖ
ˆ§êü¿ÖÖÖê ´ÖÖê“ÖÖÔ �úÖœæüÖ µÖê£Öê †Ö»ÖÖ †ÖÆüÖŸÖ ?' ŸµÖÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖìÃÖÖšüß ´Æü�ÖæÖ ¯ÖÖÓ›æü ´ÖÖÃŸÖ¸ü ¾Ö †µÖ
�úÖÆüß ÖêŸÖê ÃÖ¸ü�úÖ¸üß †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓÃÖ´ÖÖȩ̂ ü �Öê»Öê, ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ŸÖê �ú“Öȩ̂ üß“µÖÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ
‘Öê‰úÖ •ÖÖ‰ú »ÖÖ�Ö»Öê. Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖß»Ö »ÖÖê�ú ×²Ö£Ö¸ü»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ´Ö. �ÖÖÓ¬Öß ¾Ö �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ
¯ÖÖ™ü»ÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê •ÖÖȩ̂ ü¤üÖ¸ü ‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ ×¤ü»µÖÖ. ´ÖÖê“ÖÖÔ ÆüôæûÆüôæû ¯Öãœêü ÃÖ¸ü�æú »ÖÖ�Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß »ÖÖšüß´ÖÖ¸ü �êú»ÖÖ ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü †ÁÖã¬Öã̧ üÖ“Öß Öôû�úÖÓ›üß ±úÖê›ü»Öß. ¯Ö�Ö ´ÖÖê“Öì�ú·µÖÖÓ“Öß ‹�ú•Öæ™ü
×™ü�æúÖ ¸üÖ×Æü»Öß. ŸÖê ÆüôæûÆüôæû ¯Öãœêü ÃÖ¸ü�æú »ÖÖ�Ö»Öê. »ÖÖšüß´ÖÖ¸ü, †ÁÖã¬Öæ̧ ü µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖê“ÖÖÔ Æü™üŸÖ ÖÖÆüß
†ÃÖê ¯ÖÖÆæüÖ ¿Öê¾Ö™üß ›üß.‹ÃÖ.¯Öß. Öê ´ÖÖê“ÖÖÔ»ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ×¤ü»ÖÖ, 'ŸÖßÖ †Ó�ú ´ÖÖê•Öê̄ ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ
×¾ÖÃÖÙ•ÖŸÖ �úºþÖ µÖê£ÖæÖ ×Ö‘ÖæÖ •ÖÖ.' ¯Ö�Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ ×¾ÖÃ�ú™ü»ÖÖ ÖÖÆüß, ˆ»Ö™ü “ÖÖ»Ö �úºþÖ �ú“Öȩ̂ üß¾Ö¸ü
�Öê»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ›üß.‹ÃÖ.¯Öß. Öê Ã¾ÖŸÖ:“Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ¾Ö¸ü �ÖÖêôûß²ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ �êú»Öß. µÖÖ �ÖÖêôûß²ÖÖ¸üÖŸÖ
×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖŸÖß»Ö �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öê ÖêŸÖê ˆ´ÖÖ ¿ÖÓ�ú¸ü ¯ÖÖÓ›êü ‰ú±Ôú ¯ÖÓ›ü¶Ö ‡Ó×•Ö×Ö†¸ü
¾Ö �úÖ´Öȩ̂ üß“Öê ×¾ÖÂ�Öæ ²ÖÖ¸ü²Ö¼êü ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ —ÖÖ»Öê.

Æü•ÖÖ¸üÖê ×Ö:¿ÖÃ¡Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¾Ö ÃÖŸµÖÖ�ÖÏÆüß µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ×²ÖÎ×™ü¿Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß �êú»Öê»ÖÖ »ÖÖšüß´ÖÖ¸ü
¾Ö �ÖÖêôûß²ÖÖ¸ü µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê Öß×ŸÖ¬ÖîµÖÔ �Ö“Ö»Öê. ×•Ö¾ÖÖ“µÖÖ ³ÖßŸÖßÖê ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖê“Öì�ú¸üß ×•Ö�ú›êü ¾ÖÖ™ü
×¤üÃÖê»Ö ×ŸÖ�ú›êü ¯ÖôûŸÖ ÃÖã™ü»Öê †Ö×�Ö �úÖÆüß �Ö�ÖÖŸÖ“Ö �ú“Öȩ̂ üßÃÖ´ÖÖȩ̂ ü“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ¿Öã�ú¿Öã�úÖ™ü
—ÖÖ»ÖÖ. ÃÖŸµÖÖ�ÖÏÆüß ¾Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ×Ö‘ÖæÖ �Öê»Öê. �ÖÖêôûß²ÖÖ¸üÖ“Öß ²ÖÖŸÖ´Öß
ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÃÖ¸ü»Öß. †Öê�ú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ´Ö¬µÖê ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧ ü ´ÖÖê“ÖÖÔ“µÖÖ †¯ÖµÖ¿ÖÖ“Öê ¿Ö»µÖ
²ÖÖê“ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ×²ÖÎ×™ü¿Ö †ŸµÖÓŸÖ ×ÖÂšæü¸ü ¾Ö ×Ö¤ÔüµÖß †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ�úÂÖÖÔÖê —ÖÖ»Öß.
†Ö¯Ö�ÖÆüß ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ¿Öß ›üÖ¾Ö¯Öê“ÖÖÖê ¾Ö ¿ÖÃ¡Ö ÆüÖŸÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ »Öœü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÖŸÖ µÖê‰ú »ÖÖ�Ö»Öê. ²ÖÆãü¬ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ˆ³Öß
�ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÆüß ¯ÖÏ²Öôû ²ÖÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
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28 •Öã»Öî, 1944 »ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ¤ü»ÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ÆüÖôû µÖÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß
´ÖêôûÖ¾ÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ
´ÖêôûÖ¾µÖÖÃÖ ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ü “ÖÖ¸ü¿Öê ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖêôûÖ¾µÖÖ¯Öæ¾Öá �ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔÃÖÆüß
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖê“ÖÖÔ ¾Ö ´ÖêôûÖ¾µÖÖ“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ü “ÖÖ¸ü-¯ÖÖ“Ö
ŸÖÖÃÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ. µÖÖ ´ÖêôûÖ¾µÖÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ¾ÖÖôû¾µÖÖÃÖ †Ö»Öê»Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ŸµÖÖ ¸üÖ¡Öß �úÖÆüß
�úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ“Ö ´ÖãŒ�úÖ´ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ ÆüÃŸÖ�úÖÓ̄ Öî�úß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß Æüß ²ÖÖŸÖ´Öß
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ×¤ü»Öß †Ö×�Ö ŸµÖÖ ¸üÖ¡Öß ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¬ÖÖ›üßŸÖ ŸÖê †µÖ ¯ÖÖ“Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÃÖÆü
¯Ö�ú›ü»Öê �Öê»Öê. ÖÖ¸üÖµÖ�Ö •Ö�Ö¤üÖôêû, ²ÖÖ²Öæ̧ üÖ¾Ö �ÖÖêŸÖ, ²ÖÖ²Öæ ¯ÖÖ“ÖÖȩ̂ êü, ¿ÖÖ´Ö�ÖÖë›üÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ¾Ö ¿ÖÓ�ú¸ü¸üÖ¾Ö
¯Ö¹ýôêû�ú ü̧ µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÃÖÆü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¾ÖÖôû¾µÖÖŸÖß»Ö “ÖÖ¾Ö›üßŸÖ †Ö�Ö�µÖÖŸÖ
†Ö»Öê. Æüß ²ÖÖŸÖ´Öß ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖ“Ö �ÖÖ¾Ö�ú·µÖÖÓÖß “ÖÖ¾Ö›üß»ÖÖ ‘Öȩ̂ üÖ¾ÖÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ, ¯Ö�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß“Ö
�úÖÆüß †Ö£ÖÔ ‘Ö›æü ÖµÖê ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ �úÖœæüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö¸üŸÖ ¯ÖÖšü¾Ö»Öê. ¾ÖÖôû¾ÖÖ
�ÖÖ¾ÖÖ¾Ö ü̧ ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¿ÖÖê�ú�úôûÖ ¯ÖÃÖ ü̧»Öß ÆüÖêŸÖß. •µÖÖÓÖß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öã̧ ü¾Ö»Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
ÃÖÓŸÖÖ¯Ö ¾µÖŒŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¾ÖÖôû¾µÖÖÆæüÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¾Ö †µÖ ¯ÖÖ“Ö
•Ö�ÖÖÓ“Öß ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧ ü»ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ »ÖÖò�ú†¯Ö´Ö¬µÖê ¸ü¾ÖÖÖ�Öß �êú»Öß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸÖê£Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ¿Öß ÃÖÓ̄ Ö�Ôú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ
µÖê£Öß»Ö ŸÖã¹Óý�ÖÖŸÖ ¯ÖÖšü¾Ö»Öê.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ÃÖã�ÖÖ¾ÖÖ �úÃÖÖ �úÖµÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ ? ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß
�úÖê�Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß ? µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Öê�ú ŸÖ�Ôú ×¾ÖŸÖ�Ôú �êú»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. †�Öȩ̂ üßÃÖ Æüß ²ÖÖŸÖ´Öß
ˆ‘Ö›ü —ÖÖ»Öß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ †ÃÖ�ÖÖ¸êü ‹�ú ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸÖì ¸üÖ´Öæ
�ÖÖê™üØ�Ö›êü µÖÖÓÖß“Ö ¤ü�ÖÖ²ÖÖ•Öß �êú»µÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¾ÖÖôû¾µÖÖŸÖ ¿ÖÓ�ú¸ü ü̧Ö¾Ö ¯Ö¹ýôêû�ú¸ü
µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ ¸üÖ¡Öß“Öê ³ÖÖê•ÖÖ �úºþÖ ¿Öê•ÖÖ¸üß ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ¤êüÃÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß
—ÖÖê̄ Ö�µÖÖÃÖü �Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖß ÃÖÓ¬Öß ÃÖÖ¬ÖæÖ ¸üÖ´Öæ �ÖÖê™üØ�Ö›êü µÖÖÖê †ÖÂ™üÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ Æüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß
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ÆüÖêŸÖß. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“µÖÖ �Ö™üÖŸÖß»Ö ‹�úÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÔ“Öê ×¯ÖÃŸÖæ»Ö ¸üÖ´ÖæÖê »ÖÓ̄ ÖÖÃÖ �êú»Öê ÆüÖêŸÖê.
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ŸÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÃÖ ¯Ö¸üŸÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ´Öæ ¤üã�ÖÖ¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ
ŸÖÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ¾Ö¸ü ÖÖ¸üÖ•Ö ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ †¯Ö´ÖÖÖÖÃ¯Ö¤ü ‘Ö™üÖê“ÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ ‘Öê�µÖÖ“Öß ŸÖÖê ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ¾ÖÖôû¾µÖÖŸÖß»Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖ×¤ü¾Ö¿Öß ŸµÖÖÖê µÖÖê�µÖ ¾Öêôû ÃÖÖ¬ÖæÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ
²ÖÖŸÖ´Öß ×¤ü»Öß ¾Ö Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖãœüÖ�úÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ •Öê£Öê ´ÖãŒ�úÖ´ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖß •ÖÖ�ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ
¤üÖ�Ö¾Ö»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ¸üÖ¡Öß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü �úÖÆüß ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸÖì ²ÖêÃÖÖ¾Ö¬Ö
†ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›ü�Öê ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê. •ÖÓ�Ö •ÖÓ�Ö ¯Ö”ûÖ›æüÖÆüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê
Ö¾ÆüŸÖê, ¯Ö�Ö •Ö¾Öôû“µÖÖ ŸÖ£ÖÖ�ú×£ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÔ“µÖÖ ¤ü�ÖÖ²ÖÖ•Öß´Öãôêû ŸÖê ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß »ÖÖ�Ö»Öê.
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ŸÖã¹Óý�ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ“Öê �úÖÆüß �úÖµÖÔ�úŸÖì †Ö¬Öß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ×¿Ö�ÖÖ ³ÖÖê�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÆü�úÖµÖÖÔÖê ŸµÖÖÓÖß ŸÖã¹Óý�ÖÖŸÖæÖ ¯Ö»ÖÖµÖÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�Ö»Öß ¾Ö ŸÖß µÖ¿ÖÃ¾Öß �êú»Öß.
ŸÖã¹Óý�ÖÖ“µÖÖ Ø³ÖŸÖß¾ÖºþÖ ˆ›üß ´ÖÖºþÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖê �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ
‘Ö¸üß �Öê»Öê. ŸÖê£Öß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß †ÖÁÖµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸÖê£ÖæÖ ‹�ú-¤ÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß ²ÖÖÆêü¸ü
¯Ö›æüÖ »Ö¯ÖŸÖ ”û¯ÖŸÖ ŸÖê ´ÖêœüÖ ´ÖÖ�Öì ¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ŸÖÖÓ²Ö¾Öê �ÖÖ¾Öß †Ö»Öê. ŸÖê£Öê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ
�úÖµÖÔ�úŸÖì ›üß. •Öß. ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖóµÖÖŸÖß»Ö ‘Ö¸üÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ¸üÖ×Æü»Öê. µÖÖ �úÖôûÖŸÖ
ŸµÖÖÓ“Öß ³Öê™ü ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¬Ö¾ÖÓŸÖ¸üß �úÖÃÖê�ÖÖ¾Ö�ú¸ü ¾Öîª, ¯ÖÖÓ›æü ´ÖÖÃŸÖ¸ü †Ö¤üß
³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸÖì µÖê‰úÖ �Öê»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ¯Ö�ú›ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤ü̧ ǘ µÖÖÖ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ
¤üÖêÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ‘Ö™üÖÖ ‘Ö›ü»µÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›æüÖ Öê�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ �êú»µÖÖ“µÖÖ
ÃÖÓŸÖ¯ŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖêŸÖæÖ ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öß»Ö ÃÖ¤æü †Ö¯¯ÖÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü ¾Ö ÖÖ¸üÖµÖ�Ö †ÖÓŸÖ ‰ú±Ôú ²ÖÖ²Öæ̧ üÖ¾Ö
¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü µÖÖÓ“ÖÖ ˆ•Ö¾ÖÖ ÆüÖŸÖ ¾Ö ›üÖ¾ÖÖ ¯ÖÖµÖ †–ÖÖŸÖÖÓÖß ŸÖÖê›æüÖ ™üÖ�ú»ÖÖ. Æêü ¤üÖê‘ÖêÆüß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ
ÃÖÆü�úÖµÖÔ �ú¸üŸÖÖŸÖ †ÃÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“µÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ�úÖÓÖÖ ÃÖÓ¿ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ØÆüÃÖ�ú ‘Ö™üÖê“Öê
ŸÖß¾ÖÎ ¯Ö›üÃÖÖ¤ü ˆ´Ö™ü»Öê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸÖì ×¿Ö�ÖÖ �ú¸üŸÖÖŸÖ Æêü
ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ´Öãôêû “Öôû¾ÖôûßŸÖß»Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ×¾ÖÂÖµÖß •ÖÖŸÖêŸÖ ¤üÆü¿ÖŸÖß“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê. µÖÖ
�ÖãÊÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¿Ö×µÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ Öß ´Æü�ÖæÖ 20-22 »ÖÖê�úÖÓ×¾Ö¹ý¨ü �ÖãÆüÖ ÖÖëê¤ü —ÖÖ»ÖÖ, ¯Ö�Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ
“ÖÖî�ú¿Öß“µÖÖ¾Öêôûß �ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÓÖß ÃÖÆü�úÖµÖÔ Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖê»ÖßÃÖ “ÖÖî�ú¿ÖßŸÖ
�úÖÆüßÆüß ×ÖÂ¯Ö®Ö —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ÃÖÆü�úÖµÖÔ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ´ÖÖ¡Ö “ÖÖÓ�Ö»Öß“Ö •Ö¸ü²Ö ²ÖÃÖ»Öß.
²ÖÖ²Öæ̧ üÖ¾Ö ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü µÖÖÃÖ •Ö²Ö¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ †Ö¸üÖê̄ ÖÖ¾ÖºþÖ ¯Ö›ü¾Öôû¾ÖÖ›üß µÖê£Öß»Ö ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö
ÖÖÖÖ �ÖÖêŸÖ (¾ÖÃŸÖÖ¤ü), �éúÂ�ÖÖ ¸üÖ´ÖÖ �ú¸ü´ÖÖôû�ú¸ü (ŸÖÖŸµÖÖ), Æü¸üß �Ö�Öæ �ú¤ü´Ö (³ÖÖ‰ú), µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ
²ÖÖ¯Öæ �ú¸ü´ÖÖôû�ú¸ü, ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö †ÖãÃÖê ¬ÖÖ�Ö¸ü (¤êü¾ÖÖÃÖ), ¿ÖÖ´Ö ‰ú±Ôú ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ÃÖÖ¬Öæ �ãÓú³ÖÖ¸ü ¾Ö ¤ü¢Öæ
»Ö�Öæ ²ÖÖ›ü µÖÖ ÃÖÖŸÖ •Ö�ÖÖÓ¾Ö¸ü †Ö¸üÖê̄ Ö¯Ö¡Ö šêü¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê, ¯Ö�Ö ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ ±ú¸üÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
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¯Öãœü“Öß ¯ÖÏ×�ÎúµÖÖ ÆüÖê‰ú ¿Ö�ú»Öß ÖÖÆüß. ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ŸÖã¹Óý�ÖÖŸÖæÖ ÃÖÆüßÃÖ»ÖÖ´ÖŸÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öê ¯ÖḮ Öã�Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�ú ´Æü�ÖæÖ ‡Ó�ÖÏ•Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ
µÖÖ¤üßŸÖ †�ÖÏ�Îú´ÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öêê. ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›ü�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü †Ö™üÖ×¯Ö™üÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ.
ŸµÖÖÃÖÖšüß ×�Ö»²Ö™Ôü ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ �ÖÖÃÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ·µÖÖ“Öß ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê Öê´Ö�Öæ�ú �êú»Öß.
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›ü�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÖê ×¾Ö›üÖ ˆ“Ö»Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ •Ö¸üß ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê,
ŸÖ¸üß ×¾Ö×¾Ö¬Ö �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÓÖÖ »Ö¯ÖæÖ ”û¯ÖæÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖÆüß µÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö
†ÃÖÖµÖ“ÖÖ, ¯Ö�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ Æãü»Ö�úÖ¾Ö�Öß ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öß “ÖÖÆæü»Ö »ÖÖ�ÖŸÖÖ“Ö
ŸÖê �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖ“µÖÖ ×šü�úÖ�ÖÖÆæüÖ »Ö�ÖÖê»Ö�Ö ¯ÖÃÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ. ‹êŸÖ¾Ö›êü ²Öã¦ãü�ú µÖê£Öê 26 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1945 »ÖÖ
Ã¾ÖÖ´Öß ¸üÖ´ÖÖÖÓ¤ü ³ÖÖ¸üŸÖß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ�ÖÖ»Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ´ÖêôûÖ¾µÖÖÃÖ ŸÖê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ
ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ´ÖêôûÖ¾µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ•Ö´ÖŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ÖêŸÖê ¾Ö ¯ÖḮ Öã�Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÃÖÖšüß ³ÖÖê•ÖÖÖ“ÖÖ
�úÖµÖÔ�Îú´Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê£Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÆüß ³ÖÖê•ÖÖÖÃÖÖšüß †Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ µÖÖ �ÖÖêÂ™üß“ÖÖ
ÃÖã�ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ•Ö´ÖŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ»ÖÖ ¾ÖêœüÖ ×¤ü»ÖÖ. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß
×�Ö»²Ö™Ôü Ã¾ÖŸÖ: µÖÖ ´ÖÖê×Æü´Öê¾Ö ü̧ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×�Ö»²Ö™Ôü †Ö»µÖÖ“Öê ¯ÖÖÆüŸÖÖ“Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ •Öê¾Ö�ÖÖ“µÖÖ
ŸÖÖ™üÖ¾ÖºþÖ ˆšü»Öê ¾Ö ‘Ö¸üÖ“µÖÖ ´ÖÖ�Ö“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ŸÖ™üÖ¾Öºþ ˆ›üß ´ÖÖºþÖ ŸÖê ¯ÖÃÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê. �ÖÖ¾ÖÖ²ÖÖÆêü¸üß»Ö
‹�úÖ ×¾Ö×Æü¸üß•Ö¾Öôû †ÃÖ»Öê»µÖÖ �ÖãÆêüŸÖ ÃÖã̧ ü×�ÖŸÖ •ÖÖ�Öß ¤ü›æüÖ ²ÖÃÖ»Öê. ŸÖê ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß »ÖÖ�Öæ
¿Ö�ú»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ×�Ö»²Ö™Ôü»ÖÖ ÆüÖŸÖ Æü»Ö¾ÖßŸÖ ¯Ö¸üŸÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê. ¿Öê�ú›üÖê »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ�ÖßÖê
‘Ö›ü»Öê»Öê Æêü £Ö¸üÖ¸üÖÖ™ü¶ �ú»¯ÖÖêÆæüÖ ³ÖµÖÓ�ú¸ü ´Æü�ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Öê»Ö.

¤üÖêÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÆãüŸÖÖŸ´Öê

1942 “µÖÖ '“Ö»Öê •ÖÖ¾Ö' †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´Öôêû¯ÖµÖÕŸÖ“ÖÖ �úÖôû ÆüÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ ü̧�úÖ ü̧“µÖÖ
�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖµÖÖÔ“ÖÖ �úÖ»Ö�ÖÓ›ü ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ‹�úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸÖì ÃÖ ü̧�úÖ ü̧×¾Ö ü̧Öê¬Öß
´ÖÖê×Æü´ÖÖ ¸üÖ²Ö¾ÖŸÖ, ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üß�ú›êü ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú ˆ¯Ö�Îú´ÖÆüß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖ †ÃÖŸÖ. �ãúšêüÆüß •ÖÖÆüß¸ü Ö
�ú¸üŸÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖ�Öê ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öê ´ÖÖê»Ö »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü
šüÃÖ¾ÖæÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ •ÖÖ´ÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êü�Öê,
†Ó¬ÖÁÖ¨üÖ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ �ú¸ü�Öê, »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß •µÖÖêŸÖ ŸÖê¾ÖŸÖ šüê¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ¤üÖµÖß
¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü ŸÖµÖÖ¸ü �ú¸ü�Öê †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö �ÖÖêÂ™üß ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ÖêŸµÖÖÓ�ú›æüÖ �êú»µÖÖ •ÖÖŸÖ. ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö
µÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê“Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ, •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü, ×�úÃÖÖ ¾Öß¸ü, ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¯ÖÖ™üß»Ö,
›üÖò. ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ¾µÖÓ�ú™ü¸üÖ¾Ö ¸ü�Ö¬Öß¸ü †ÃÖê ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ÖêŸÖê †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ×šü�ú×šü�úÖ�Öß
�úÖµÖÔ̧ üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ŸÖ¸ü ÖêŸÖÖ•Öß ÃÖã³ÖÖÂÖ²ÖÖ²ÖæÓ“µÖÖ †Ö—ÖÖ¤ü ØÆü¤ü ÃÖêÖê“µÖÖ ¬ÖŸÖá¾Ö¸ü
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»ÖœüÖ‰ú ÃÖêÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ×šü�ú×šü�úÖ�ÖÖÆæüÖ ²ÖÓ¤ãü�úÖ, �úÖ›üŸÖãÃÖê,
×¯ÖÃŸÖã»Öê †ÖØ¤ü“Öß •Ö´Ö¾ÖÖ •Ö´Ö¾Ö �êú»Öß ÆüÖêŸÖß. �ÖÖê¾µÖÖÆæüÖ »Ö¯ÖæÖ ”û¯ÖæÖ ²ÖÓ¤ãü�úÖ †Ö�Ö�µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ²ÖêÃÖÖ¾Ö¬ÖÖ¯Ö�ÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ²ÖÓ¤ãü�úÖ ¯Öôû×¾Ö�µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÖÖÖÖ ˆ¯Ö¤Ëü¾µÖÖ¯Ö
�êú»Öê. ¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ‹êŸÖ¾Ö›êü ²Öã¦ãü�ú µÖê£Öê †Ö×�Ö ÖÓŸÖ¸ü �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ¬ÖÖ¾Ö›êü µÖê£Öê
µÖã¾Ö�úÖÓÖÖ »ÖÂ�ú¸üß  ×¿Ö�Ö�Ö ¤êü‰úÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ŸÖµÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ.
¤üÖê‘ÖÖ »ÖÂ�ú¸üß •Ö¾ÖÖÖÖÓÖÖ �ÖÖÃÖ ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÓ•ÖÖ²ÖÆæüÖ †Ö�Ö»Öê. ´ÖÖÃÖÖØÃÖ�Ö ¾Ö
ÖÖÖ�úØÃÖ�Ö Æêü ŸÖê ¿Öß�Ö •Ö¾ÖÖÖ ¯Öæ¾Öá †Ö—ÖÖ¤ü ØÆü¤ü ÃÖêÖêŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¿Öß�Ö
ȩ̂ü×•Ö´Öë™ü ‡Ó�ÖÏ•ÖÖÓÖß ²ÖÓ×¤ü¾ÖÖÖ �úºþÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖî×Ö�úÖÓÖÖ µÖã̈ ü�îú¤üß ²ÖÖ¾ÖæÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.

ŸµÖÖ ²ÖÓ×¤ü¾ÖÖÃÖÖŸÖæÖ ÃÖã™ü�úÖ �úºþÖ ‘Öê‰úÖ ŸÖê ¯ÖÓ•ÖÖ²ÖÖŸÖ ¯Ö¸üŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß
ÃÖÓ̄ Ö�Ôú ÃÖÖ¬ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖôû¾µÖÖÃÖ †Ö�Ö»Öê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öß Ö•Ö¸ü
“Öã�ú¾ÖæÖ �Öã̄ Ö“Öǣ Ö¯Ö�Öê ×Ö•ÖÔÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ¾ÖÖ ‘ÖÖ¤üÖ™ü •ÖÓ�Ö»Ö ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖŸÖ Æêü ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖê.
µÖÖ ¿Öß�Ö ŸÖ¹ý�ÖÖÓ̄ Öî�úß ÖÖÖ�úØÃÖ�Ö ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖÖ ‹�ú ÃÖÆü�úÖ¸üß ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü Æêü 25
±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 1946 »ÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ¿Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ “Ö�ú´Ö�úßŸÖ ¿ÖÆüß¤üü —ÖÖ»Öê. ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö �Ñú¯Ö¾Ö¸ü ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß
¬ÖÖ›ü ™üÖ�ú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖê£ÖæÖ ×ÖÃÖ™æüÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�ÖÖ£Öâ¾Ö¸ü ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß �êú»Öê»µÖÖ Æü»»µÖÖŸÖ Æêü
¤üÖê‘Öê �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ‰úŸÖ¾ÖÖ›üß µÖê£Öê µÖÖ ÆãüŸÖÖŸ´µÖÖÓ¾Ö¸ü †ÓŸµÖÃÖÓÃ�úÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ
†Ö»Öê. ÖÖÖ�úØÃÖ�Ö ¾Ö ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÆüß¤ü ÆüÖê�µÖÖ´Öãôêû ±úÖî•Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öß ´ÖÖêšüß ÆüÖÖß
—ÖÖ»Öß. µÖÖ ‘Ö™üÖêÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖÃÖÖØÃÖ�Ö µÖÖÓÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö»ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ ¯ÖÖšü¾Ö»Öê. ŸµÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖß
�êú»Öê»µÖÖ »ÖÂ�ú¸üß ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö �úÖµÖÖÔ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ �úÖµÖ´Ö“Öß ÖÖë¤ü —ÖÖ»Öß. †Ö¯Ö»ÖÖ
´Öã»Öæ�Ö ÃÖÖê›æüÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖêÖê ³ÖÖ¸üÖ¾Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖ ¯ÖÓ•ÖÖ²Öß ŸÖ¹ý�ÖÖÓ́ Öãôêû ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ±úÖî•Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖêÃÖ ´ÖÖêšêü ²Öôû ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêêŸÖê †Ö×�Ö “Öôû¾ÖôûßŸÖÆüß Ö¾Ö“ÖîŸÖµÖ
×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖã³ÖÖÂÖ²ÖÖ²ÖæÓ“µÖÖ †Ö—ÖÖ¤ü ØÆü¤ü ÃÖêÖê“µÖÖ �úÖµÖÖỐ Öãôêû ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ¯Ö¨üŸÖßÖê ¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖêÖê
‹�ú ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ‘Ö›ü×¾Ö»ÖÖ. †¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ŸÖŸ�úÖ×»ÖÖ ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¾Ö �ãÓú›ü»Ö µÖê£Öê
ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Ö�ú“Ö ´Æü�ÖÖ¾µÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖß»Ö. ‡Ó�ÖÏ•Ö
ÃÖ¸ü�úÖ¸ü¿Öß ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸ü�µÖÖ“Öß �ú»¯ÖÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ 1942 ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö
¹ý•Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. 6 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1942 »ÖÖ ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¾Ö›æü•Ö µÖê£Öß»Ö ´ÖÖê“ÖÖÔ¾Ö¸ü ‡Ó�ÖÏ•Ö
ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß �êú»Öê»µÖÖ �ÖÖêôûß²ÖÖ¸üÖŸÖ 9 »ÖÖê�ú ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧ ü
µÖê£Öê ´ÖÖê“ÖÖÔ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ �ÖÖêôûß²ÖÖ¸üÖŸÖ ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü¾ÖÖ›üß“Öê ‡Ó×•Ö×Ö†¸ü ˆ´ÖÖ¿ÖÓ�ú¸ü ¯ÖÓ›ü¶Ö ¾Ö �úÖ´Öȩ̂ üß“Öê
×¾ÖÂ�Öæ ²ÖÖ ü̧¯Ö¼üê ¿ÖÆüß¤ü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ×Ö¿ÖÃ¡Ö »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ¾Ö¸ü ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß †Ö¯Öê×�ÖŸÖ¯Ö�Öê »ÖÖšüß´ÖÖ ü̧
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ÃÖãºþ �êú»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖî̧ üÖ¾Öî̧ üÖ ¯Öôû�ÖÖ·µÖÖÓ¾Ö¸ü Ã¾Öî̧ ü �ÖÖêôûß²ÖÖ¸üÆüß �ú ü̧�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ �ÖÖêôûß²ÖÖ ü̧ÖŸÖ
¤üÖê‘ÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ�Ö �Ö´Ö¾ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ, ŸÖ¸ü †ÃÖÓ�µÖ »ÖÖê�ú •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»Öê. Æüß �ÖÖêÂ™ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÖ¾Ö¸ü �ÖÓ³Öß¸ü ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö �ú¸ü�ÖÖ¸üß šü¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ˆ³Öß �úºþÖ
‡Ó�ÖÏ•ÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö¿“ÖµÖ �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Öãœêü ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß »ÖÂ�ú¸üß ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö �ëú¦ü
ˆ³ÖÖºþÖ ¯ÖÏŸµÖ�ÖÖŸÖ †Ö�Ö»ÖÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê µÖÖ �ëú¦üÖŸÖ �úÖÆüß ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖÆüß ÃÖÆü³ÖÖ�Öß �úºþÖ
‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶Ö“ÖÖ ŸÖÖê †ŸµÖÓŸÖ  ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ �úÖôû šü¸ü»ÖÖ. »Öœü¶ÖÖê
ŸµÖÖ¾Öêôûß •Ö�Öæ †ŸµÖã““Ö ×¿Ö�Ö¸ü �ÖÖšü»Öê ÆüÖêŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ¬Ö�Ö¬Ö�ÖŸµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖê ¯Öê™ü»Öê»µÖÖ
×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÖê ´ÖÓŸÖ¸ü»Öê»ÖÖ �úÖôû ÆüÖêŸÖÖ. †ÃÖÓ�µÖ ŸÖ¹ý�Ö ŸµÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖÖê ³ÖÖ¸üÖ¾ÖæÖ �Öê»Öê ÆüÖêŸÖê.

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †�Ö¤üß ¥üÛÂ™ü¯Ö£ÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ÃÖ¿ÖÃ¡Ö »Öœü¶ÖÃÖÖšüß“Öß
ŸÖµÖÖ¸üß ÃÖãºþ šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ±úÖî•Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�ÖÖ£Öâ“µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ¿Öß ²Ö·µÖÖ“Ö¤üÖ
“Ö�ú´Ö�úß ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. �ú¬Öß ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“Öß ÃÖã™ü�úÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¸ü �ú¬Öß ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö �ëú¦üÖÓ¾Ö¸ü
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ”ûÖ¯ÖÖ ™üÖ�ú�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»ÖÖ ´Æü�ÖæÖ ×šü�ú×šü�úÖ�Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖêŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ.
ÖÖÖ�úØÃÖ�Ö ¾Ö ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü Æêü ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ¿Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ †¿ÖÖ“Ö ‹�úÖ “Ö�ú´Ö�úßŸÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ —ÖÖ»Öê.
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÆüÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ¬ÖŒ�úÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¾µÖÛŒŸÖ¿Ö: ŸÖê ŸÖ¸ü †ŸµÖÓŸÖ ¾µÖ×£ÖŸÖ
—ÖÖ»Öê“Ö, ¯Ö�Ö ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê�ÖÖ·µÖÖ ”ûÖ¾Ö�ÖßŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ŸÖ¹ý�ÖÖÓ¾Ö¸ü µÖÖ ‘Ö™üÖê“ÖÖ ×¾Ö»Ö�Ö�Ö ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö
—ÖÖ»ÖÖ. ÃÖÖ·µÖÖ ”ûÖ¾Ö�Öß¾Ö¸ü ¤ãü:�Ö¤ü ”ûÖµÖÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸üÆüß ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö �úÖµÖÔ ÃÖã¹ý“Ö
¸üÖ×Æü»Öê. µÖÖ ÆãüŸÖÖŸ´µÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ‘Öê‰úÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖß»Ö �úÖµÖÔ�úŸÖì ×•Ö§üßÖê ¯Öê™æüÖ ˆšü»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö �úÖµÖÔ †×¬Ö�ú •ÖÖế ÖÖÖê ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ ÃÖ¿ÖÃ¡Ö “Ö�ú´Ö�úßÖÓŸÖ¸ü ‡Ó�ÖÏ•Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß »ÖÂ�ú¸üß ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ”ûÖ¾Ö�ÖßŸÖß»Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“ÖÖ •Ö�Öæ ¬ÖÃÖ�úÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö ŸÖê ¯ÖãÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¾ÖÖ™êü»ÖÖ �Öê»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öß ´ÖÖêšüß“Ö ¤üÆü¿ÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß, ¯Ö�Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖ
´ÖÖ¡Ö �úÃÖ»Öß“Ö ³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ˆ»Ö™ü ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÆü�úÖµÖÔ �êú»Öê •ÖÖ‰ú »ÖÖ�Ö»Öê. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ
“Öôû¾ÖôûßŸÖß»Ö ÖêŸµÖÖÓÖß ‹�ú ¯Ö£µÖ ¯ÖÖôû»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ �ãúšü»ÖÖÆüß ¡ÖÖÃÖ ÆüÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß
µÖÖ“Öß ¤ü�ÖŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖß ‘µÖÖ¾Öß †ÃÖÖ ¤Óü›ü�ú ‘ÖÖ»ÖæÖ ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ÆüÖŸÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖÃ¡ÖÖÃ¡ÖÖÓ“ÖÖ �Öî̧ ü¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖêŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. �ÖÖȩ̂ ü�Ö×¸ü²ÖÖÓÖÖ ¡ÖÖÃÖ ¤êü�ÖÖ·µÖÖ, ÖÖ›ü�ÖÖ·µÖÖ
»ÖÖê�úÖÓÖÖ ´ÖÖ¡Ö µÖÖê�µÖ ¬Ö›üÖ ×¿Ö�ú¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê, ¯Ö�Ö µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯Öæ�ÖÔ �ÖÖŸÖ¸ü•Ö´ÖÖ �êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
�úÖê�ÖÖ»ÖÖÆüß '×¿Ö�ÖÖ' �êú»Öß •ÖÖŸÖ ÖÃÖê. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü �ÖãÓ›ü×�Ö¸üß ¾Ö »Öæ™ü �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ
�úÖÆüß ™üÖêóµÖÖ ŸÖµÖÖ ü̧ —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ‡Ó�ÖÏ•Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“Öß ±æúÃÖ †ÃÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Öãôêû ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß
•ÖÖŸÖêŸÖ �Öî̧ üÃÖ´Ö•Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ †Ö×�Ö “Öôû¾ÖôûÆüß ²Ö¤üÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. †¿ÖÖ ™üÖêóµÖÖÓ“ÖÖ
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”û›üÖ »ÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ †¾Ö»ÖÓ²Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü‰úÖ “Öôû¾Öôûß¿Öß �Ö§üÖ¸üß �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ �Ö²Ö·µÖÖÓÖÖ, ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ´ÖÖ¡Ö ¬Ö›üÖ ×¿Ö�ú¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾Ö ×Ö¸ǖ Ö ü̧Ö¬ÖÖÓ¾Ö¸ü
†µÖÖµÖ ÆüÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß, µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ü�ÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ‡Ó�ÖÏ•ÖÖÓ¿Öß ÃÖ¿ÖÃ¡Ö »ÖœüÖ ¤êü‰úÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´Öôû×¾Ö�µÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»µÖÖ †Ö—ÖÖ¤ü ØÆü¤ü ÃÖêÖê“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü šêü¾ÖæÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ »ÖÂ�ú¸üß ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öê �úÖµÖÔ ¾ÖÖœüŸÖ ¾Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓ�ú™üÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ. †Öê�ú ¯ÖÏ¿ÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖȩ̂ ê •ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê.
‹�úß�ú›êü ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ”ûÖ¯ÖÖ �ú¬Öß ¯Ö›êü»Ö Æüß ÃÖŸÖŸÖ Ø“ÖŸÖÖ †ÃÖê, ŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üß�ú›êü ”ûÖ¾Ö�ÖßŸÖß»Ö
¯ÖÏ×¿Ö�Ö�ÖÖ£ÖáÃÖÖšüß �ú¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖ�Ö�ÖÖ·µÖÖ �Ö“ÖÖÔ“Öß �úÖôû•Öß †ÃÖê. µÖÖ ¤üÖêÆüß †Ö‘ÖÖ›ü¶ÖÓ¾Ö¸ü ´ÖÖêšü¶Ö
×•Ö§üßÖê ÃÖÖ´ÖÖÖ �ú¸üßŸÖ »ÖÂ�ú¸üß ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö �úÖµÖÔ�Îú´Ö ÃÖãºþ šêü¾Ö�µÖÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß
—ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öê ×´Öôû�ÖÖ ȩ̂ü ÃÖÆü�úÖµÖÔ ´ÖÖê»ÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß
ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖêŸÖ †Ö¤ü¸üÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö �ëú¦üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß †ÖÃÖ
»ÖÖ�ÖæÖ ¸üÖ×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ×ÖÂšêüÖê ¾Ö ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÃÖÖ£Öß¤üÖ¸üÖÓÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖêÖê —Ö¯ÖÖ™æüÖ ™üÖ�ú»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖµÖÖÔŸÖ
ˆŸÃ±æúŸÖÔ̄ Ö�Öê ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ãú™Óüã×²ÖµÖÖÓ�ú›æüÖÆüß ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¾Ö ÃÖÆü�úÖµÖÔ
×´ÖôûŸÖ ÆüÖêŸÖê. �úÖÆüß �ÖÖ¾Öê ŸÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾Öôûß“µÖÖ �úÖµÖÖÔŸÖ ¯Öæ�ÖÖÕ¿ÖÖÖê ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
ŸÖê£Öß»Ö �ÖÏÖ´ÖÃ£Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÔŸÖÖê̄ Ö¸üß ÃÖÆü�úÖµÖÔ �ú¸üßŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ›üÖë�Ö¸ü¤ü·µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ�ÖßÖê ¾Ö
•ÖÓ�Ö»ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖÖê ×Ö´ÖÔÖãÂµÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ »ÖÂ�ú¸üß ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê �úÖµÖÔ ¿ÖÖÓŸÖŸÖêŸÖ ¾Ö
ÃÖã̧ üôûßŸÖ¯Ö�Öê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›üŸÖ †ÃÖê. 1944 ¯ÖÖÃÖæÖ 1946 ¯ÖµÖÕŸÖ ¾Ö ÖÓŸÖ¸üÆüß †�Ö¤üß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ
ÃÖÓ×¬Ö¯ÖÏ�úÖ¿Ö ¥üÛÂ™ü¯Ö£ÖÖŸÖ µÖê‡Ô̄ ÖµÖÕŸÖ µÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öê �úÖµÖÔ ÃÖãºþ“Ö ¸üÖ×Æü»Öê.

×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú �úÖµÖÖÔ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ

21 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1945 »ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ �Ö¾ÖÖ×»ÖµÖÖ ™Ñü�úü¾Ö¸ü †×�Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ �úÖÑ�ÖÏêÃÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß
²Öîšü�ú —ÖÖ»Öß. ¯ÖÓ×›üŸÖ •Ö¾ÖÖÆü¸ü»ÖÖ»Ö ÖêÆüºÓþÖß µÖÖ ²Öîšü�úßŸÖ †Ö×�Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß “ÖÖî̄ ÖÖ™üß¾Ö¸ü
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖµÖÖÔ“ÖÖ �ÖÖî̧ ü¾Ö �êú»ÖÖ. 20 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü,
1945 »ÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê ÃÖ³ÖÖ-ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ²ÖÓ¤üß ˆšü¾Ö»Öß ¾Ö ×Ö¾Ö›ü�Öã�úÖ •ÖÖÆüß¸ü �êú»µÖÖ. �úÖÑ�ÖÏêÃÖ
¯Ö�ÖÖÖê ×Ö¾Ö›ü�Öã�úÖ »Öœü×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖ�µÖÖŸÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö �Öȩ̂ ü µÖÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß �úÖÑ�ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ“Öê ´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›üôû ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü †Ö»Öê. 25 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1946 »ÖÖ µÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê
ÃÖ¾ÖÔ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ¯Ö�ú›ü ¾ÖÖò̧ Óü™êü ¸ü§ü �êú»Öß. 16 ´Öê, 1946 »ÖÖ ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“ÖÖ
Ã¾ÖÖ�ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³Ö �ú¸üÖ›ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö �ú�Öê�ÖÖ¾Ö µÖê£Öê ³Ö¾µÖ ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ
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ÃÖÖêÆüóµÖÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ¾Ö †µÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖŸ�úÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÆüß µÖÖ ÃÖŸ�úÖ¸ü ÃÖÖêÆüóµÖÖÃÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê.

�ú�Öê�ÖÖ¾Ö“µÖÖ ÃÖŸ�úÖ¸ü ÃÖÖêÆüóµÖÖÖÓŸÖ¸ü ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓ“Öê †µÖ¡ÖÆüß ×šü�ú×šü�úÖ�Öß ÃÖŸ�úÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³Ö
†ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ´ÖÖ¡Ö ÖÓŸÖ¸ü �ãúšü»µÖÖÆüß ÃÖŸ�úÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖÃÖ
ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆü�ÖÖ¸ü ÖÃÖ»µÖÖ“Öê •ÖÖÆüß¸ü �êú»Öê. ÖÖÖ�úØÃÖ�Ö ¾Ö ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü Æêü †Ö¯Ö»Öê ¤üÖêÖ
•Öß¾Ö»Ö�Ö ÃÖÆü�úÖ¸üß 25 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 1946 »ÖÖ ´Æü�Ö•Öê ¤üÖêÖ“Ö ´Ö×ÆüµÖÖÓ̄ Öæ¾Öá ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ¿Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ
�ÖÖêôûß²ÖÖ¸üÖŸÖ šüÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ †ªÖ¯Ö ŸµÖÖ ¬ÖŒŒµÖÖŸÖæÖ ÃÖÖ¾Ö¸ü»Öê Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö
ŸµÖÖÓÖß �ãúšêüÆüß ÃÖŸ�úÖ¸ü Ö Ã¾Öß�úÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú �úÖµÖÖÔŸÖ �ÖãÓŸÖ¾ÖæÖ
‘Öê�µÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê. ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖ�ú ¿ÖêŸÖß †Ö×�Ö ¿Öî�Ö×�Ö�ú �úÖ´Ö ÆüÖ µÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ™ü¯¯ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
�ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖß ‹êŸÖ¾Ö›êü ²Öã¦ã�ú µÖê£Öß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ»Ö�úß“Öß •Ö´ÖßÖ ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖ�ú
¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ¤êü‰ú �êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 22 ´Öê, 1946 »ÖÖ ‹êŸÖ¾Ö›êü ²Öã¦ãü�ú µÖê£Öê ŸµÖÖÓÖß
�úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“Öß ²Öîšü�ú ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. Æüß ²Öîšü�ú —ÖÖ»Öß, ŸµÖÖ ¸üÖ¡Öß“Ö �úÖ´Öȩ̂ üß µÖê£Öß»Ö �ãú¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
�ÖãÓ›ü ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö ²ÖÖ¸ü¯Ö™êü ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü (¾Ö¿Öß »ÖÖ›êü�ÖÖ¾Ö) µÖÖÓÖß �êú»Öê»µÖÖ �ÖÖêôûß²ÖÖ¸üÖŸÖ ²ÖÖ²Öæ̧ üÖ¾Ö
�úÖê�úÖ™êü (¯Ö›ü¾Öôû¾ÖÖ›üß) ¾Ö ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö (²µÖÖ�æú›ü) Æêü ŸÖ¹ý�Ö šüÖ¸ü —ÖÖ»Öê. †Ö¯Öê×�ÖŸÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ �ÖãÓ›üÖÓ“µÖÖ Æü»»µÖÖŸÖ ²Öôûß �Öê»Öê»µÖÖ ŸÖ¹ý�Ö ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖéŸµÖǽ Öãôêû ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ
†ŸµÖÓŸÖ ¾µÖ×£ÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú �úÖµÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏÖ Ó̧ü³Öß“Ö ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ µÖÖ ¤ãü:�Ö¤ü ‘Ö™üÖêÖê ¯ÖÏ“ÖÓ›ü
Öî̧ üÖ¿µÖ µÖê�Öê ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö ÆüÖêŸÖê, ¯Ö�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ´ÖÖÖê¬ÖîµÖÔ �Ö“Öæ ×¤ü»Öê ÖÖÆüß. ´ÖÖêšü¶Ö ¬Öß¸üÖÖê
ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö Ö¾ÖÖ †¬µÖÖµÖ ÃÖãºþ �êú»ÖÖ. ÃÖ¢Öê“µÖÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü ¸üÖÆü�µÖÖ“ÖÖ
×Ö�ÖÔµÖ ŸµÖÖÓÖß µÖÖ“Ö �úÖôûÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †Ö×�Ö 1946 “µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Ö�ú ×Ö¾Ö›ü�Öã�úÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ ŸÖê •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú
†×»Ö¯ŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. �úÖÑ�ÖÏêÃÖ“µÖÖ ÃÖ¢Öê“µÖÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖŸÖ ŸÖê †›ü�ú»Öê ÖÖÆüßŸÖ. �úÖÑ�ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¤æü¸ü ¸üÖ×Æü»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖ“Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¯Ö�ÖÖ“Öê ÖêŸÖê ‹ÃÖ. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öß ¾Ö
•ÖµÖ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ÖÖ¸üÖµÖ�Ö Æêü ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ³Öê™ü�µÖÖÃÖ †Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¯Ö�ÖÖŸÖ
µÖê�µÖÖ“ÖÖ †Ö�ÖÏÆü �êú»ÖÖ, ¯Ö�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ×¾ÖÖ´ÖÏ̄ Ö�Öê Ö�úÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. ÃÖ¢Öê“µÖÖ ¾ÖÖ
�ãúšü»µÖÖ“Ö ÃÖ×�ÎúµÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ¯Öê�ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ“Öß ×¤ü¿ÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ´ÖÖÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê
¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öß �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖêšüß ÁÖ¨üÖ ÆüÖêŸÖß.
ÃÖ´ÖÖ•Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö†��ÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ¾Ö ´ÖÖê»ÖÖ“Öê †ÖÆêü, †ÃÖê
ŸµÖÖÓ“Öê šüÖ´Ö ´ÖŸÖ ÆüÖêêŸÖê. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ �úÖµÖÖÔŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü †��ÖÖÓ“µÖÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖÖ
´Ö¤üŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×Ö�ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. †ÖÙ£Ö�ú ÃÖÆü�úÖµÖÖÔ“Öß �Ö¸ü•Ö †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¸üµÖŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö
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ÃÖÓÃ£ÖêÃÖÖšüß ×Ö¬Öß ÃÖÓ�ú»ÖÖÖ“Öê �úÖ´Ö ŸµÖÖÓÖß ÃÖãºþ �êú»Öê. µÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖ ‹�ú ³ÖÖ�Ö ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß
�ú¸üÖ›ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö �ÖÖêôêû¿¾Ö¸ü µÖê£Öê ×¾ÖªÖ£Öá ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ �êú»Öê. µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ †¬µÖ�Ö
´Æ�ÖæÖ ÃÖÖÖê�Öã¹ý•ÖàÖÖ ×Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ
¿Öî�Ö×�Ö�ú �úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ ‹�ú »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¬Öß †¯ÖÔ�Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ •ÖÖÆüß¸ü �úºþÖ
×Ö¬Öß ÃÖÓ�ú»ÖÖ“Öê †Ö¾ÖÖÆüÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ ‹¾Öœüß ´ÖÖêšüß ¸üŒ�ú´Ö ˆ³Öß �ú¸ü�Öê Æêü
´ÖÖêšêü †Ö¾ÆüÖÖ ÆüÖêŸÖê, ¯Ö�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ŸÖê Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öê ¾Ö ŸÖê �úÖ´ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ�Ö»Öê. ×Ö¬Öß
ÃÖÓ�ú»ÖÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖ¯Öæ•Öß ÃÖÖôãÓû�Öê, ¾ÖÖµÖ. ÃÖß. ¯ÖÖ™üß»Ö, ¯Öß. •Öß. ¯ÖÖ™üß»Ö, ²Öß. ›üß. �úÖê�úÖ™êü µÖÖÓ“Öß
ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓŸÖæÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»ÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¸üÖ•Ö�úÖ ü̧�ÖÖ‹ê¾Ö•Öß ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú �úÖµÖÖÔ�ú›êü ¾Öôû»µÖÖ“ÖßÆüß µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê
»ÖÖê�úÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß —ÖÖ»Öß. ¤ÖêÖ ¾ÖÂÖì ŸµÖÖÓÖß µÖÖ �úÖ´ÖÖŸÖ ¯Öæ�ÖÔ »Ö�Ö ‘ÖÖŸÖ»Öê †Ö×�Ö ×Ö¬Öß ÃÖÓ�ú»ÖÖÖ“Öê
�úÖµÖÔ ¯Öæ�ÖÔ �êú»Öê. µÖÖ ×Ö¬Öß †¯ÖÔ�Ö ÃÖÖêÆüóµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬ÖàÖÖ ×Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ
ÆüÖêŸÖß. ¯Ö Ó̧üŸÖã ¤êü¿Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ˆÃÖôû»Öê»µÖÖ •ÖÖŸÖßµÖ ¤Óü�Ö»Öß´Öãôêû �ÖÖÓ¬Öß•Öß µÖê‰ú ¿Ö�ú»Öê
ÖÖÆüßŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓ¤êü¿Ö ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. �ú´ÖÔ¾Öß¸üÖÓ“µÖÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú �úÖµÖÖÔ“Öê
�úÖîŸÖã�ú �úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ Æêü �úÖµÖÔ †¾µÖÖÆüŸÖ ÃÖãºþ šêü¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¿Öã³Öê“”ûÖ ×¤ü»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
¤ü¸ü´µÖÖÖ 30 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1948 ¸üÖê•Öß �ÖÖÓ¬Öß•Öà“Öß ÆüŸµÖÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ÆüÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö ¯Öãœêü œü�ú»Ö»ÖÖ
�Öê»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓŸÖ �ÖÖ›ü�Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö†��ÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖŸ�úÖ¸ü 27 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü,
1948 »ÖÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ •ÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ“µÖÖ •ÖµÖÓŸÖß×¤üÖß �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖæÖ
�ú´ÖÔ¾Öß¸ü†��ÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ×´Ö¸ü¾Ö�Öæ�ú �úÖœü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×´Ö¸ü¾Ö�Öã�úßÃÖÖšüß Æü¢Öß †Ö�Ö�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓÖß �ÖÖ›ü�Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ²Ö ü̧Öê²Ö¸ü ×´Ö¸ü¾Ö�Öã�úßŸÖ ¯ÖÖµÖß “ÖÖ»Ö�Öê“Ö ¯ÖÃÖÓŸÖ �êú»Öê. ×´Ö¸ü¾Ö�Öã�úßŸÖ
´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓ�µÖêÖê »ÖÖê�ú ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ×´Ö¸ü¾Ö�Öã�úßÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³ÖÖŸÖ ÃÖÓŸÖ
�ÖÖ›ü�Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê ‹�ú »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖÖÓ“ÖÖ �éúŸÖ–ÖŸÖÖ ×Ö¬Öß �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö†�ÖÖÓÖÖ †¯ÖÔ�Ö
�ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö†��ÖÖ µÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ÃÖŸ�úÖ¸üÖÖê †ŸµÖÓŸÖ ³ÖÖ¸üÖ¾ÖæÖ �Öê»Öê. ÃÖŸ�úÖ¸üÖ»ÖÖ
ˆ¢Ö¸ü ¤êüŸÖÖÖÖ ŸÖê ´Æü�ÖÖ»Öê, '´Ö»ÖÖ †Ö•Ö ‹�ú »ÖÖ�Ö Çü¤üµÖê ×´ÖôûÖ»Öß †ÖÆêüŸÖ. ´Öß ‹�ú ÃÖÖ¬ÖÖ ¸üµÖŸÖ
ÃÖê¾Ö�ú †ÖÆêü. ”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê, ¸üÖ•ÖÂÖá ”û¡Ö¯ÖŸÖß ¿ÖÖÆæü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö,
�ú´ÖÔ¾Öß¸ü ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß Ø¿Ö¤êü, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß, ÃÖ¤Ëü�Öãºþ �ÖÖ›ü�Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ ´Öß ¿Öî�Ö×�Ö�ú
�úÖµÖÖÔ“Öß ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü. 'Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²ÖÖÖŸÖæÖ ×¿Ö�Ö�Ö' Æêü •Ö�ÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ †ÃÖ»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê. ´Ö»ÖÖ ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ †ÃÖê“Ö ÃÖÆü�úÖµÖÔ ×´ÖôûŸÖ ¸üÖÆüÖ¾Öê †¿Öß †¯Öê�ÖÖ †ÖÆêü.'

�ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú �úÖµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü †ÖÃ£ÖÖ
ÆüÖêŸÖß. ‹�ú »ÖÖ�ÖÖ“ÖÖ ×Ö¬Öß •Ö´Ö×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß �Öǣ Ö“Ö �úÂ™ü ‘ÖêŸÖ»Öê. •ÖÖÆüß¸ü �êú»µÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê
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×Ö¬Öß ÃÖÓ�ú×»ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öê“Ö, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸üÆüß µÖÖ �úÖµÖÖÔÃÖÖšüß
�ú´ÖÔ¾Öß¸ü†��ÖÖÓÖÖ ŸÖê ´Ö¤üŸÖ �ú¸üßŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ »Ö�ÖÖÃÖÖšüß ¾Ö¬Öæ ¯Ö�ÖÖ�ú›æüÖ
×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ 700 ¹ý¯ÖµÖÖŸÖ †Ö�Ö�Öß 300 ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß ³Ö¸ü ‘ÖÖ»ÖæÖ ŸÖß ¸üŒ�ú´Ö �ú´ÖÔ¾Öß¸ü†��ÖÖÓ“µÖÖ
¿Öî�Ö×�Ö�ú ×Ö¬ÖßÃÖÖšüß ¤êü‰úÖ ŸµÖÖÓÖß ‹�ú Ö¾ÖÖ ¯ÖÖµÖÓ›üÖ ¯ÖÖ›ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. �ú´ÖÔ¾Öß¸ü†��ÖÖÓ“µÖÖ
�úÖµÖÖÔ“Öß †Öêôû�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ŸÖê �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü»ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß ¾Ö ŸÖê
¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö¯Ö�ÖÆüß ³ÖÖ¾Öß �úÖôûÖŸÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê �úÖµÖÔ �ú¸üÖ¾Öê, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ
¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ̄ ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ‘Öê‰úÖ 1940-41 “µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ
ŸµÖÖÓÖß ×¿Ö¸üÖôûÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö †×ŸÖ¤ãü�ÖỐ Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß ¿ÖÖôûÖ ÃÖãºþ �êú»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ
�úÖµÖÖÔ»ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖŸ´Ö�ú Ã¾Öºþ¯Ö ¤êü‰úÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö�Ö�Öß 22 ×šü�úÖ�Öß Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ¤üÖêÖ
¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆêü ÃÖãºþ �êú»Öß. ×�úÃÖÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¾Ö ÃÖÖêÖ¾Ö›êü µÖê£Öê ×Ö¾ÖÖÃÖß ¿ÖÖôûÖ
ÃÖãºþ �êú»µÖÖ. µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖß»Ö �Ö¸üß²Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ×Ö¾ÖÖÃÖ, ³ÖÖê•ÖÖÖ“Öß ´ÖÖê±úŸÖ ÃÖÖêµÖ �êú»Öß.
µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖÓÃÖÖšüß ‘Ö¸üÖê‘Ö¸üß •ÖÖ‰úÖ ¬ÖÖµÖ ¾Ö ×Ö¬Öß �ÖÖêôûÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ ŸÖê Ã¾ÖŸÖ: †Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü ¸üÖÆæüÖ
�úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ³ÖÖê•ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�úÖÓÖß •Öê¾Ö�Ö ‘Öê‰ú ÖµÖê, †ÃÖÖ ×ÖµÖ´Ö
ŸµÖÖÓÖß �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ÆüÖ ×ÖµÖ´Ö ¯ÖÖôûŸÖ †ÃÖŸÖ. ‘ÖºþÖ ›ü²ÖÖ
´ÖÖ�Ö¾ÖæÖ ÖêÆü´Öß ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéŸÖÖ“Ö ³ÖÖê•ÖÖ ‘ÖêŸÖ. Æêü ¯Ö£µÖ ŸµÖÖÓÖß †�Öȩ̂ ü¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖôû»Öê. ‘Ö¸üß ŸÖê �ú¬Öß“Ö
³ÖÖê•ÖÖ ‘ÖêŸÖ ÖÃÖŸÖ. ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá •Öê †®Ö ‘ÖêŸÖ, ŸÖê“Ö ×¿Ö�Ö�úÆüß ÃÖ¾ÖÖÔÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘ÖêŸÖ, µÖÖŸÖ
�úÃÖ»ÖÖÆüß ¤ãü•ÖÖ³ÖÖ¾Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. ÃÖÖ¸üê ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö×�Ö †ÖÛŸ´ÖµÖŸÖêÖê �êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ �Ö ȩ̂ü ŸÖ¸ü ×¿Ö�Ö�ú ¾ÆüÖµÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ²Öß.‹.²Öß.™üß. ÆüÖê‰úÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¿ÖÖôûÖ ÃÖãºþ
�ú¸üÖµÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖ¾Öß ‡µÖ¢ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ¹ý•Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¯Ö�Ö ¯Öãœêü ŸÖê
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö £ÖÖÓ²Ö»Öê. ´ÖÖ¡Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß †Öêœü
´ÖÖÖŸÖ �úÖµÖ´Ö ¸üÖ×Æü»Öß. ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ÖêÆü´Öß“Ö ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö
�Ö¸üß²Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ÖÖÆüß Æêü ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÖế ÖÖ •ÖÖ�Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö
�ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓÖÖ †ÖÛŸ´ÖµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. †Ö¯Ö�ÖÆüß †¿ÖÖ
¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê �úÖµÖÔ �ú¸üÖ¾Öê Æüß ‰ú´Öá ŸµÖÖÓÖÖ Ã¾ÖÃ£Ö ²ÖÃÖæ ¤êüŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü ÆüÖê�µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓ¬Öß
×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß, ¯Ö�Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö�Ö�ÖÖ»ÖÖ †�ÖÏ�Îú´Ö ¤êü�µÖÖ“Öß �Ö¸ü•Ö †ÖÆêü Æêü ŸµÖÖÓÖß
†Öêôû�Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ÃÖãºþ šêü¾Ö»Öß. »ÖÖê�úÖÓÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êü�µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö
�Ö¸üß²Ö ¾Ö ´ÖÖ�ÖÖÃÖ¾Ö�ÖáµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ �ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Öß ÆüÖê�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏµÖŸÖ
ÃÖãºþ �êú»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öê •Öê ¤üÖêÖ ÃÖÆü�úÖ ü̧ß ÖÖÖ�úØÃÖ�Ö ¾Ö ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ �ÖÖêôûß²ÖÖ ü̧ÖŸÖ
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¿ÖÆüß¤ü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã´Öé×ŸÖ×¯ÖÏŸµÖ£ÖÔ ÃÖÖêÖ¾Ö›êü µÖê£Öê ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÖÖÖ�úØÃÖ�Ö ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ¾Ö ×�úÃÖÖ
†×Æü¸ü ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆü ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ×Ö�ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ‹�úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú �úÖµÖÔ ÃÖãºþ
šêü¾Ö�µÖÖ²Ö ü̧Öê²Ö ü̧“Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯ÖÏ¿ÖÖÓ�ú›êüÆüß »Ö�Ö ªÖµÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ �êú»Öß. ŸÖŸ�úÖ×»ÖÖ
¤ü×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß †Ö•Ö“µÖÖÆæüÖ ×�úŸÖßŸÖ¸üß �úšüß�Ö ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ®ÖŸÖß ¾Ö ¯ÖÏ�ÖŸÖßÃÖÖšüß
×¾Ö×¾Ö¬ÖÖÓ�Öß ¯ÖÏµÖŸÖÖÓ“Öß �Ö ü̧•Ö ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´Öã�µÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ †Ö�Ö�µÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ
´ÖÖ�ÖÖÔÖê ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖê. ‹�úß�ú›êü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸ü�ÖÖÃÖÖšüß �úÖÆüß �úÖµÖÔ�Îú´Ö
¸üÖ²Ö¾ÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ �êú»Öß ÆüÖêŸÖß, ŸÖ¸ü ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓÖß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖêÃÖÖšüß
ÃÖŸµÖÖ�ÖÏÆüÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ †¾Ö»ÖÓ²Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÖÖê �Öã¹ý•ÖàÖß ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖÖêÂÖ�Ö
�êú»Öê ÆüÖêŸÖê. �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê“Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖßÆüß ¤ü×»ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß
¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖ“Öß ÃÖÖêµÖ �úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ�ú›êü ¾Öôû×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖãºþ šêü¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
›üÖò. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓÖß ´ÖÆüÖ¸ü ¾ÖŸÖÖê ¸ü§ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß �úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ´ÖÖ�ÖÔ †¾Ö»ÖÓ²Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ �úÖµÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ£Ö ¤êü�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê '¾ÖŸÖÖ ´ÖãŒŸÖß »ÖœüÖ' ÃÖãºþ
�ú¸ü�µÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¾Ö ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ‹ë¿Öß �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ×´ÖŸµÖÖ
Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»µÖÖ ¾Ö •ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß †Ö×�Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ �úÖµÖÔ ÃÖãºþ �êú»Öê. ‹ë¿Öß �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖê�úß ¯ÖÖ“Ö
¯ÖḮ ÖÖ�Öê ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ�úÖÓ“Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ‘Öê�µÖÖ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¤üÖî̧ üÖ �êú»ÖÖ ¾Ö £Öê™ü •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�úÖÔ«üÖ ȩ̂ü ´ÖÆüÖ¸ü ¾ÖŸÖÖ¤üÖ¸üÖÓÖÖ
ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �êú»Öê. ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öß»Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ ˆŸÃ±æúŸÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÓÖß
�ÖÖ¾Ö�úß“Öß �úÖ´Öê ²ÖÓ¤ü �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö¬ÖÔÖ¸ü �êú»ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ¸ü ¾ÖŸÖÖÖÓ“Öê ¸üµÖŸÖÖ¾ÖÖ ¯Ö¨üŸÖßŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü
�ú¸ü�µÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß. ´ÖÆüÖ¸üÖÓÖß ÃÖ´ÖŸÖêÃÖÖšüß �êú»Öê»µÖÖ µÖÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ. ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÓ“µÖÖ †Ö¾ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. ¤ü×»ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ™üÖ�ú»Öê �Öê»Öê»Öê Æêü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÖ‰ú»Ö šü¸ü»Öê. ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
†×ÖÂ™ü ¹ýœüß ¾Ö ¾Öêšü×²Ö�ÖÖ¸üß ²ÖÓ¤ü ÆüÖê�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖãºþ †ÃÖ»Öê»Öß “Öôû¾Öôû �Ö×ŸÖ´ÖÖÖ ÆüÖê�µÖÖÃÖ
¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¯Öæ̧ ü�ú šü¸ü»Öß. ´ÖÆüÖ¸ü ¾ÖŸÖÖê ÖÂ™ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ›üÖò. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓÖß 19 ´ÖÖ“ÖÔ,
1928 ¸üÖê•Öß ×²ÖÎ×™ü¿Ö �úÖîÛÃÖ»Ö´Ö¬µÖê �úÖµÖªÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü 17 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü,
1937 ´Ö¬µÖê ¯ÖãÆüÖ ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¯Ö�Ö �úÖµÖªÖ“µÖÖ µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ¯Öã̧ êüÃÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÖê
ŸÖÖê �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßŸÖ µÖê‰ú ¿Ö�ú»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. †�Öȩ̂ ü ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖßÖÓŸÖ¸ü ÆüÖ �úÖµÖ¤üÖ
†ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ´Ö¬Ö»µÖÖ �úÖôûÖŸÖ •µÖÖ †Öê�úÖÓÖß ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»Öê, ŸµÖÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖÖ
¾ÖÖ™üÖÆüß ´ÖÖê»ÖÖ“ÖÖ šü¸ü»ÖÖ. ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ŸµÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß '´ÖÆüÖ¸ü ¾ÖŸÖÖ ´ÖãŒŸÖß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü' Æüß ŸµÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖÖÓ“Öß“Ö ×Ö¤ü¿ÖÔ�ú ´Æü�ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ
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�ú¸üŸÖÖÖÖ ˆ¯Öê×�ÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¾µÖ£ÖÖ-¾Öê¤üÖÖÓ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö šêü¾ÖæÖ ŸµÖÖ ¤æü¸ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß
ÃÖ×�ÎúµÖ ü̧Ö×Æü»Öê»ÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÃÖÖ¸ü�ÖÖ ÖêŸÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Ö�ú“Ö ! ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö �ÖÖ»Ö“µÖÖ £Ö¸üÖŸÖß»Ö
‘Ö™ü�úÖÓ×¾ÖÂÖµÖß †ÖÃ£ÖÖ ¾Ö ŸÖôû´Öôû †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öê ¾Öê�Öôêû¯Ö�Ö †¬ÖÖȩ̂ êü×�ÖŸÖ �ú ü̧�ÖÖ ü̧ß“Ö
Æüß ‘Ö™ÖÖ ´Æü�ÖÖ¾Öß »ÖÖ�Öê»Ö.

Ã¾Ö�úßµÖ ÃÖ¸ü�úÖ ü̧¿Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ

¯Ö¸ü�úßµÖ ÃÖ¢Öê×¾Ö¹ý¨ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß »Öœü�ÖÖ·µÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓ“Öê �úÖ´Ö
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü �Ö ȩ̂ü ŸÖ¸ü ¯Öæ�ÖÔ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê ÆüÖêŸÖê, ¯Ö�Ö ŸÖÃÖê —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÃÖÖ¸ü�µÖÖ
ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ‡ŸÖ¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö �úÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ›üÖë�Ö¸ü Ö¾µÖÖÖê ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯ÖÏ¿ÖÖÓÃÖÖšüß
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÃÖãºþ ¸üÖÆü�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ“Ö, ¯Ö�Ö �úÖÆüß ¸üÖ•Ö�úßµÖ ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÓ×¾Ö¹ý¨ü †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸ü¿Öß
ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸ü�µÖÖ“Öß ¾Öêôû †Ö»Öß. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Ö»µÖÖ. ŸµÖÖŸÖß»Ö
‹�ú ÆüÖêŸÖß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖ´ÖÖ»ÖÖ»ÖÖ µÖÖê�µÖ ³ÖÖ¾Ö ×´Öôû�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß. ŸµÖÖ �úÖôûß ÃÖ¸ü�úÖ¸ü
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ�ú›æüÖ '»Öê¾Æüß' ¹ý¯ÖÖÖê ¬ÖÖµÖ �Ö ȩ̂ü¤üß �ú¸üŸÖ †ÃÖê. µÖÖ '»Öê¾Æüß' ´Æü�ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ
¬ÖÖµÖÖ»ÖÖ ÃÖ ü̧�úÖ ü̧ µÖÖê�µÖ ³ÖÖ¾Ö ¤êüŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ŸµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü×¾Ö�µÖÖ“Öê
šü¸ü×¾Ö»Öê. ÃÖ¸ü�úÖ¸ü�ú›æüÖ '»Öê¾Æüß' �Ö ȩ̂ü¤üß“µÖÖ ¬ÖÖµÖÖ»ÖÖ µÖÖê�µÖ ³ÖÖ¾Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê Æüß •Ö¿Öß
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß ÆüÖêŸÖß, ŸµÖÖ“Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê ¿ÖêŸÖß ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖÃÖÖšüß »ÖÖ�Ö�ÖÖ·µÖÖ ¾ÖÃŸÖæ ¸üÖÃŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖŸÖ
×´ÖôûÖ¾µÖÖŸÖ, Æüß ¤êü�Öß»Ö ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖÓÃÖÖšüß ¾Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÓ“µÖÖ ×ÖÂÖê¬ÖÖ£ÖÔ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ •ÖãÖê �Öê›ü µÖê£Öê ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»Ößê.
ÃÖ¸ü�úÖ¸ü×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ ³Öæ×´Ö�êú´Öãôêû ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ �ÖéÆü´ÖÓ¡Öß ´ÖÖȩ̂ üÖ¸ü•Öß ¤êüÃÖÖ‡Ô µÖÖÓÖß
ÃÖÓŸÖ¯ŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×�ÎúµÖÖ ¾µÖŒŸÖ �êú»Öß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ�ú›üß»Ö ¿ÖÃ¡Öê ÃÖ¸ü�úÖ¸ü•Ö´ÖÖ �ú¸üÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖê •Öê ±ú´ÖÖÔÖ ŸµÖÖÓÖß �úÖœü»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ»ÖÖ
¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ�ú›æüÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö¬Öß“Ö ŸÖê ×“Ö›æüÖ ÆüÖêŸÖê.
ŸÖ¿ÖÖŸÖ †ÖŸÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü×¾Ö¸üÖ ê¬Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ‘Öê‰úÖ †ÖÓ¤üÖ ê»ÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ †¾Ö»ÖÓ²Ö»µÖÖ´Öãôêû
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓŸÖÖ¯ÖÖŸÖ †Ö�Ö�Öß ³Ö¸ü ¯Ö›ü»Öß. •ÖãÖê �Öê›ü µÖê£Öß»Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ
�ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö, �úÖò́ ÖÏê›ü ¤ü¢ÖÖ ¤êü¿Ö´Öã�Ö, �úÖò́ ÖÏê›ü µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ “Ö¾ÆüÖ�Ö †Ö¤üß ÖêŸÖê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ
¸üÖ×Æü»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö †µÖÖµÖÖ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü¾Ö»ÖÖ. µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ
�ÖÖ•ÖÖ¾Ö•ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ×›ü¾Ö“Ö»µÖÖ �Öê»Öê»µÖÖ ´ÖÖȩ̂ üÖ¸ü•ÖàÖß 1942 “µÖÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö ¿ÖÃ¡ÖÖÃ¡Öê
¯Ö¸üŸÖ Ö �êú»µÖÖ“µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾ÖºþÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ú›ü ¾ÖÖò̧ Óü™ü �úÖœü»Öê. ¤ü¸ü´µÖÖÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¯Ö¤ü¾Öß ×¿Ö�Ö�Ö ¯Öæ�ÖÔ �ú¸ü�µÖÖ“Öê šü¸ü¾ÖæÖ �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü“µÖÖ ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö �úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê
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¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ �úÖò»Öê•ÖÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ¯Ö�ú›ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ, ¯Ö�Ö
ŸµÖÖ¾Öêôû“Öê �úÖò»Öê•Ö“Öê ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ²Öò×¸üÃ™ü¸ü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö �Ö›ìü�ú¸ü µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ �úÖò»Öê•Ö´Ö¬ÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü
¯Ö›ü�µÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ �êú»Öß. ŸµÖÖ´Öãôûê ŸµÖÖÓ“Öß †™ü�ú ™üôû»Öß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ŸÖê£ÖæÖ ¯ÖÃÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê.
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü �úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü¾ÖÖ›üß µÖê£Öß»Ö ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü �Óú¯ÖÖß“µÖÖ �úÖ´Ö�ÖÖ¸üÖÓÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖê
³ÖÖÂÖ�Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö�ú›ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ÃÖã�ÖÖ¾ÖÖ
»ÖÖ�ÖŸÖÖ“Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ Ø³ÖŸÖß¾ÖºþÖ ˆ›üß ´ÖÖºþÖ ¯ÖôæûÖ •ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ
†¾Ö»ÖÓ²Ö»ÖÖ, ¯Ö�Ö ŸÖÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. Ø³ÖŸÖß ¯Ö»Öß�ú›üß»Ö �ãÓú¯Ö�ÖÖ´Öãôêû ŸÖê ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß
»ÖÖ�Ö»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ŸÖê£ÖæÖ ÃÖÖÓ�Ö»Öß •Öê»Ö´Ö¬µÖê Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß †µÖÖµÖ�úÖ ü̧�ú
¸üßŸÖßÖê †�úÖ¸ü�Ö ¯Ö�ú›æüÖ Öê»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÓŸÖ¯ŸÖ ²ÖÖ»Öê»µÖÖ �úÖ´Ö�ÖÖ¸üÖÓÖß ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ¤ü×�Ö�Ö ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ
×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ÃÖÖÓ�Ö»Öß µÖê£Öß»Ö ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖê“ÖÖÔ Öê»ÖÖ. ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ü ¤üÆüÖ Æü•ÖÖ¸ü
�úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ�ú ÃÖÖÓ�Ö»Öß¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖµÖß ´ÖÖê“ÖÖÔÖê �Öê»Öê. •ÖÖŸÖê“µÖÖ ÃÖÓŸÖ¯ŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“Öß ¾Ö
ÆüÖŸÖÖ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öß ¤ü�Ö»Ö ‘Öê‰úÖ ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ·µÖÖÓÖß �ÖéÆü´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖÖ¿Öß
ÃÖÓ̄ Ö�Ôú ÃÖÖ¬ÖæÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öß ŸÖã¹Óý�ÖÖŸÖæÖ ÃÖã™ü�úÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖ�Öß ×´Öôû¾Ö»Öß. ÃÖ ü̧�úÖ¸ü»ÖÖ
µÖÖ ¯ÖÏ�ú¸ü�Öß Ö´ÖŸÖê ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã™ü�êú“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ŸÖÖŸ�úÖôû ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ. ÃÖ¸ü�úÖ¸ü»ÖÖ
ÖÖ´ÖãÂ�úß ¯ÖŸ�ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ�Ö»Öß. µÖÖ ‘Ö™üÖế Öãôêû ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ×•Ö¾ÆüÖóµÖÖ“µÖÖ
»ÖÖê�ú³ÖÖ¾ÖÖê“ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ‹�ú¤üÖ ¯ÖÏŸµÖµÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öß •ÖÖ´ÖÖÖÃÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ †×¬Ö�ú“Ö ˆÓ“ÖÖ¾Ö»Öß.
•µÖÖ ŸÖ›ü±êúÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ‡Ó�ÖÏ•Ö ÃÖ¢Öê×¾Ö¹ý¨ »ÖœüŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê, ŸÖÖê“Ö ²ÖÖ�ÖÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê
Ã¾Ö�úßµÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü¿Öß µÖÖµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸üŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß �úÖµÖ´Ö šêü¾Ö»ÖÖ. µÖÖµµÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖÓÃÖÖšüß
ÃÖ¸ü�úÖ¸ü¿Öß »ÖœüŸÖ ¸üÖÆü�µÖÖ“ÖÖ, ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ´ÖµÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê †¾Ö»ÖÓ²Ö»ÖÖ.
³ÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖŸÖÆüß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖ •Ö�Öæ ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖß“ÖÖ“Ö ³ÖÖ�Ö ²ÖÖæÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ÃÖÖÓ�Ö»ÖßŸÖß»Ö
´ÖÖê“ÖÖÔ“µÖÖ ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öß ŸÖã¹Óý�ÖÖŸÖæÖ ×²ÖÖ¿ÖŸÖÔ ÃÖã™ü�úÖ �êú»Öß •ÖÖ�µÖÖ“µÖÖ µÖÖ ‘Ö™üÖế Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“ÖÖ ×�úŸÖß ¯ÖÖØšü²ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“Öß »ÖÖê�ú×¯ÖÏµÖŸÖÖ �êú¾Öœüß ´ÖÖêšüß ÆüÖêŸÖß Æêü
×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖ×�ÎúµÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾Ö ÃÖ¢ÖÖ¯Ö¤üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü ¸üÖÆü�µÖÖ“ÖÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ×Ö�ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¯Ö�Ö †µÖÖµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü“ÖÖ »ÖœüÖ ´ÖÖ¡Ö £ÖÖÓ²Ö×¾Ö»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ.
ŸÖÖê ŸµÖÖÓÖß ÃÖãºþ“Ö šêü¾Ö»ÖÖ. ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖŸÖß»Ö �úÖ´Ö�ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ »ÖœüÖ ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ“Ö ‹�ú ³ÖÖ�Ö
ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖȩ̂ üÖ¸ü•Öß ¤êüÃÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¸üÖ•Ö�úßµÖ ÖêŸµÖÖ“ÖÖ †Ö×�Ö ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ
¸üÖêÂÖ ¯ÖŸ�ú¸ü�Öê ´Æü�Ö•Öê ÃÖ¢Öê“µÖÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ�ú›êü ¯ÖÖšü ×±ú¸ü¾Ö�µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê“Ö ÆüÖêŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
�ú¿ÖÖ“ÖßÆüß ¯Ö¾ÖÖÔ Ö �ú¸üŸÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü×¾Ö¸üÖê¬Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ‘Öê�µÖÖ“Öê ¬ÖÖ›üÃÖ †�Ö¤üß ¯ÖÏÖ Ó̧ü³Öß“µÖÖ ™ü¯¯µÖÖŸÖ“Ö
¤üÖ�Ö¾Ö»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ¢ÖÖ¯Ö¤êü ×´Öôû×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß �úÖÆüß
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ÖêŸµÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖȩ̂ ü¤üÖ¸ü †Ö™üÖ×¯Ö™üÖ ÃÖãºþ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ´ÖÖ¡Ö ¾Öê�ÖôûÖ ´ÖÖ�ÖÔ †ÖãÃÖ¸ü»ÖÖ.
ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ¯Ö¸ü�úßµÖ †ÃÖÖê ¾ÖÖ Ã¾Ö�úßµÖ, ŸÖê •Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ¾Ö¸ü †µÖÖµÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖê»Ö, ŸÖ¸ü
ŸµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü »Öœü�µÖÖÃÖÖšüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖêÆü´Öß“Ö †µÖÖµÖ�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ˆ³Öê ¸üÖÆüŸÖ †Ö»Öê.
†µÖÖµÖ�ÖÏÃŸÖÖÓÖÖ µÖÖµÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß »Öœü�µÖÖ“Öß ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ ŸµÖÖÓÖß �úÖµÖ´Ö ¸üÖ�Ö»Öß.

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö �Öȩ̂ ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü †Ö»Öê»µÖÖ �úÖÑ�ÖÏêÃÖ“µÖÖ
¯Ö×Æü»µÖÖ ´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖ ´ÖÖȩ̂ üÖ¸ü•Öß ¤êüÃÖÖ‡Ô �ÖéÆ´ÖÓ¡Öß ÆüÖêŸÖê. µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ †Ö×�Ö
ŸµÖÖŸÖÆüß ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ÃÖæ›üÖ“Öê ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ‹�ú �ÖãÓ›ü
ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö ²ÖÖ¸ü¯Ö¼êü µÖÖÖê ŸµÖÖ¾Öêôû“Öê �úÖÑ�ÖÏêÃÖ“Öê †Ö´Ö¤üÖ¸ü �êú. ›üß. ¯ÖÖ™üß»Ö (�úÖ´Öȩ̂ üß) µÖÖÓ“ÖÖ �ÖæÖ
�êú»µÖÖ“Öê ˆ‘Ö›ü�úßÃÖ †Ö»Öê. µÖÖ �ÖæÖ ¯ÖÏ�ú¸ü�ÖÖÖê ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ ´ÖÖêšüß �Öôû²Öôû ˆ›üÖ»Öß ¾Ö
³ÖµÖ�ÖÏÃŸÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê. Æêü ÃÖæ›üÖ“Öê ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö ¾Ö �ÖãÖÖ“Öê ¯ÖÏ�úÖ¸ü £ÖÖÓ²ÖÖ¾ÖêŸÖ †Ö×�Ö
¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ´ÖµÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö ¾ÆüÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖȩ̂ üÖ¸ü•Öß ¤êüÃÖÖ‡Ô µÖÖÓÖß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖÖß
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖḮ Öã�Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓ“Öß ²Öîšü�ú ×Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ �êú»Öß. µÖÖ ²Öîšü�úßÃÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ
¯ÖÖ™üß»Ö, ²ÖÖ²Öæ•Öß ¯ÖÖ™ü�Ö�ú¸ü, ¿Öê�Ö �úÖ�úÖ, ×�úÃÖÖ ¾Öß¸ü, �úÖÃÖê�ÖÖ¾Ö�ú¸ü ¾Öîª µÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÆüß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêêŸÖê. ŸµÖÖ¾Öêôûß µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ�ÖÖÓÖß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ´ÖÖȩ̂ üÖ ü̧•Öà¿Öß
†Öêôû�Ö �úºþÖ ×¤ü»Öß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ �úºþÖ ¤êüŸÖÖÖÖ ´ÖÖȩ̂ üÖ¸ü•ÖàÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›ê ¯ÖÖÆæüÖ
'†Ö¯Ö�Ö ´ÖÖêšêü ¯ÖãœüÖ¸üß —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆüÖŸÖ' †¿Öß ˆ¯ÖÆüÖÃÖ�Ö³ÖÔ ¿Öȩ̂ êü²ÖÖ•Öß �êú»Öß. '´Ö»ÖÖ �ú¬Öß ³Öê™ü»ÖÖ
ÖÖÆüßŸÖ' †ÃÖêÆüß ŸÖê ´Æü�ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ¾Ö ü̧ '¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖÖ ³Öê™ü�µÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ÃÖ¾ÖµÖ ÖÖÆüß' †ÃÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
¯ÖÏŸµÖã¢Ö¸ü ×¤ü»Öê. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖȩ̂ üÖ¸ü•ÖàÖß 'šüß�ú †ÖÆêü', †ÃÖê ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ¤ãü»ÖÔ�Ö �êú»Öê.
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ Æêü �Ö™ü�ú»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖŸÖÔÖ †¾Ö´ÖÖÖ�úÖ¸ü�ú ¾ÖÖ™ü»µÖÖÖê 'šüß�ú †ÖÆêü', †ÃÖê
´Æü�ÖæÖ ŸÖê ²Öîšü�úßŸÖæÖ ˆšæüÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê ‡ŸÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓÖÖÆüß ´ÖÖȩ̂ üÖ¸ü•Öà“Öê
¾ÖŸÖÔÖ †Ö¾Ö›ü»Öê ÖÖÆüß ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ̄ ÖÖšüÖê̄ ÖÖšü ŸÖêÆüß ²Öîšü�úßŸÖæÖ ˆšæüÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö
²Öîšü�ú ÆüÖê‰ú ¿Ö�ú»Öß ÖÖÆüß. ŸÖê£ÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖÖÖÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖÓÖß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü £ÖÖ¯Ö
´ÖÖ¸ü»Öß †Ö×�Ö ŸµÖÖÓÖß 'µÖÖê�µÖ ŸÖê �êú»Öê' †ÃÖê ´ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ �êú»Öê. ´ÖÖê¸üÖ¸ü•ÖàÃÖÖ¸ü�µÖÖ ÖêŸµÖÖÖê
²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ²Öîšü�úßŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü�µÖÖ“Öß �éúŸÖß ´ÖÖêšüß ¬ÖÖ›üÃÖÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
²ÖÖ�Öê¤üÖ¸ü¯Ö�ÖÖ ¤üÖ�Ö×¾Ö»ÖÖ †Ö×�Ö ÃÖÖŸÖÖ¸ü“Öê ¯ÖÖ�ÖßÆüß ! �úÃÖ»ÖêÆüß ¤ü›ü¯Ö�Ö Ö ‘ÖêŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ
•Öê ¯Ö™êü»Ö ŸÖê �ú¸ü�µÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ó�Öß ²ÖÖ�Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾Ö ²ÖÖ�Öê¤üÖ¸ü
¾Öé¢Öß“Öê ¤ü¿ÖÔÖ µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ�ÖÖ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÃÖÖ·µÖÖÓÖÖ“Ö ‘Ö›ü»Öê.
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¤êü¿ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ »Öœü�µÖÖ“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÓ̄ Ö»Öê. †Öê�ú �úÖµÖÔ�úŸÖì
×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú �úÖµÖÖÔ�ú›êü ¾Öôû»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖüßÆüß ¿Öî�Ö×�Ö�ú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �úÖµÖÖÔŸÖ
Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ �ÖãÓŸÖ¾ÖæÖ ‘Öê�µÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê. ×¿Ö�Ö�Ö ¯Öæ�ÖÔ �úºþÖ �ÖÖ¾Öß †Ö¯Ö»µÖÖ“Ö ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ
–ÖÖÖ¤üÖÖÖ“Öê �úÖµÖÔ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ŸµÖÖÓÖß ¾µÖŒŸÖÆüß �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¯Ö�Ö ŸµÖÖ“Ö
¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖŸÖÖêÁÖß »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô µÖÖÓÖÖ ´ÖÖ¡Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß †ÖŸÖÖ »Ö�ÖÖ“ÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üÖ¾ÖÖ
†ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�Öê »Ö�ú›üÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †�Öȩ̂ ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
»Ö�ÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ́ ÖŸÖß ×¤ü»Öß. †Ö¯Ö»µÖÖÃÖÖšüß µÖÖê�µÖ ¾Ö¬Öæ ¯ÖÖÆü�µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓÖß †Ö‡Ô»ÖÖ ÃÖã“Ö¾Ö»Öê.
ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ²Öã¹Óý�Ö¾ÖÖ›üß µÖê£Öß»Ö µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ �ÖÖêØ¾Ö¤ü �ú¤ü´Ö µÖÖÓ“µÖÖ �úµÖê“Öê Ã£Öôû
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ‹�úÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÔÖê ÃÖã“Ö¾Ö»Öê. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ �ú¤ü´Ö Æêü ×´Ö¸ü•Ö µÖê£Öê ¯ÖÖêÃ™ü
´ÖÖÃŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß �úµÖÖ �ãúÃÖã́ ÖŸÖÖ‡Ô ŸµÖÖ¾Öêôûß ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ¿ÖÖôêûŸÖ ×¿Ö�úŸÖ ÆüÖêŸÖß. »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô
µÖÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖ�Ö ³Öê™æüÖ ´Öã»Ö�Öß ¯ÖÃÖÓŸÖ �êú»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ²Öã¹Óý�Ö¾ÖÖ›üßÃÖ •ÖÖ‰úÖ ´Öã»Ö�Öß ¯ÖÖÆü�µÖÖ“ÖÖ
�úÖµÖÔ�Îú´Ö ¸üßŸÖÃÖ¸ü ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öê �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü µÖê£Öß»Ö ‹�ú ×¿Ö�Ö�ú ÁÖß. †µµÖ¸ü
µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß »Ö�Ö †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖ¬Öê̄ Ö�ÖÖÖê �ú¸ü�µÖÖ“Öê šü¸ü»Öê ¾Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü 13 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 1949 ¸üÖê•Öß
»Ö�ÖÃÖÖêÆüôûÖ ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ‡“”êûÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö¬Öæ ¯Ö�ÖÖ�ú›æüÖ ÆãÓü›üÖ ¾Ö�Öî̧ êü �úÖÆüßÆüß
Ö ‘ÖêŸÖÖ »Ö�Ö »ÖÖ¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê ÖÖ ³Ö™ü•Öß, ÖÖ ´ÖÓ�Ö»ÖÖÂ™ü�úÖ ÖÖ ´ÖãÆæüŸÖÖÔ“Öß ¾Öêôû
¯ÖÖÆü�Öê ¾Ö�Öî̧ êü �úÃÖ»µÖÖÆüß ÃÖÖê̄ ÖÃ�úÖ¸üÖ×¾ÖÖÖ »Ö�Ö ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ �Öãºþ³Ö×�ÖÖßÖê
µÖÖ¾Öêôûß ‹�ú �ÖÖ�Öê ´Æü™ü»Öê †Ö×�Ö ¾Ö¬Öæ-¾Ö¸üÖÓÖß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓÖÖ ¯ÖãÂ¯ÖÆüÖ¸ü ‘ÖÖŸÖ»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
»Ö�ÖÖÃÖÖšüß ´Æü�ÖæÖ Ö¾Öê �ú¯Ö›êü ¤êü�Öß»Ö ‘ÖêŸÖ»Öê ÖÖÆüßŸÖ Ø�ú¾ÖÖ �úÃÖ»ÖÖÆüß ›üÖ´Ö›üÖî»Ö �êú»ÖÖ ÖÖÆüß.
ÖêÆü´Öß“µÖÖ •ÖãµÖÖ �ú¯Ö›ü¶Ö¾Ö¸ü“Ö »Ö�Ö ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³Ö ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. µÖÖ »Ö�Ö ÃÖÖêÆüóµÖÖÃÖ †Ó�ú»Ö�ÖÖê̄ Ö
µÖê£Öß»Ö ¯Öî»Ö¾ÖÖÖ ×²Ö¸üÖÖôêû, ¸üÖ•Ö´ÖŸÖßŸÖÖ‡Ô, ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, •Öß. †Ö¸ü. ¯ÖÖ™üß»Ö, ´Öã»Öß“Öê
†Ö‡Ô›üß»Ö, †µµÖ¸ü ¯ÖŸÖß-¯ÖŸÖß †¿Öß ´ÖÖê•Ö�úß“Ö ´ÖÓ›üôûß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. »Ö�Ö †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖ¬Öê̄ Ö�ÖÖÖê
�ú¸ü�µÖÖ´ÖÖ�Öê �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖŸ´Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
³ÖÖÂÖ�ÖÖŸÖ ÖêÆü´Öß »Ö�ÖÖŸÖß»Ö †×ÖÂ™ü ¹ýœüß, ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ ¾Ö †ÖÖ¾Ö¿µÖ�ú �Ö“ÖÖÔ¾Ö¸ü ™üß�úÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ.

4
×¾Ö¾ÖÖÆü ¾Ö ¿Öî�Ö×�Ö�ú �úÖµÖÔ
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†£ÖÖÔŸÖ“Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ Æêü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÖ‡Ô�ú †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß »Ö�Ö
ÃÖÖ¬Öê̄ Ö�ÖÖÖê �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ †¾Ö»ÖÓ²Ö»ÖÖ, Æêü †Öê‘ÖÖÖê“Ö †Ö»Öê. ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÖ
³ÖÖ�Ö ´Æü�ÖæÖ ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�úß ¯Ö ü̈ŸÖßÖê ¾ÖÖ '�ÖÖÓ¬Öß »Ö�Ö' �ú ü̧�µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ †Öê�ú �úÖµÖÔ�úŸÖì •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú
†¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖßÆüß ŸÖÖê“Ö ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�úß ´ÖÖ�ÖÔ ¯ÖÃÖÓŸÖ �êú»ÖÖ.
×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê †Ö¯Ö�Ö �úÖµÖÔ�úŸÖì †ÖÆüÖêŸÖ †Ö×�Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ “Öôû¾Öôûß“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö
—ÖÖ»Öê»µÖÖ �úÖÆüß ”ãû¯µÖÖ ¿Ö¡ÖæÓ́ Öãôêû †Ö¯Ö»µÖÖ ×•Ö¾ÖÖ»ÖÖ ¬ÖÖê�úÖ †ÖÆêü µÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ�ú»¯ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß
»Ö�ÖÖ¯Öæ¾Öá †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖßµÖÖÓÖÖ Ã¯ÖÂ™ü¯Ö�Öê ×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖÃÖê“Ö »Ö�ÖÖÖÓŸÖ¸ü
¯Öãœêü ×¿Ö�ú�µÖÖ“Öß �ãúÃÖã́ ÖŸÖÖ‡ÕÖÖ ‡“”ûÖ †ÖÆêü �úß ÖÖÆüß Æêü Æüß ×¾Ö“ÖÖºþÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ
³ÖÖ¾Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»ÖßŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖ �úÖê�ÖŸµÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß¿Öß ÃÖÖ´ÖÖÖ �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Öê»Ö Ø�ú¾ÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú �úÖµÖÖÔŸÖ �ú¿Öß ÃÖÖ£Ö ªÖ¾Öß »ÖÖ�Öê»Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Ã¯ÖÂ™ü �ú»¯ÖÖÖ ¤êü�Öê †Ö¯Ö»Öê
�úŸÖÔ¾µÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ �Öã»ÖÖÃÖÖ �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. �ãúÃÖã́ ÖŸÖÖ‡ÕÖÖ µÖÖ ‹�Óú¤ü¸ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öß
¯Öæ¾ÖÔ�ú»¯ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×Ö:ÃÖÓ×¤ü�¬Ö ´ÖÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÓÃÖÖ×¸ü�ú •Öß¾ÖÖÖŸÖ
¯ÖÏ¾Öê¿Ö �êú»ÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ •Öß¾ÖÖÃÖÖ£Öß ŸÖ¸ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ“Ö ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú
�úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÔÃ¾Ö —ÖÖê�æúÖ ¤êü�ÖÖ¸üÖ †Ö�Ö�Öß ‹�ú ³ÖŒ�ú´Ö ÃÖÆü�úÖ¸üßÆüß »ÖÖ³Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖ¾Öß
•Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê �ãúÃÖã́ ÖŸÖÖ‡Õ“Öß ÃÖÖ£ÖÃÖÓ�ÖŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÖê»ÖÖ“Öß šü¸ü»Öß.

�ãúÃÖã́ ÖŸÖÖ‡Õ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö »Ö�ÖÖÖÓŸÖ¸üÆüß ÃÖãºþ ¸üÖ×Æü»Öê. ×´Ö¸ü•Ö ÆüÖµÖÃ�æú»Ö´Ö¬ÖæÖ 11 ¾Öß ˆ¢Öß�ÖÔ
—ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü“µÖÖ ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö �úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß ×¯ÖÏÃÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß
´Ö¸üÖšüÖ ²ÖÖêÚ›ü�Ö´Ö¬µÖê ŸµÖÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖ. µÖÖ ²ÖÖêÚ›ü�Ö´Ö¬µÖê ŸµÖÖ ‹�ú™ü¶Ö“Ö ×¾ÖªÖÙ£ÖÖß ÆüÖêŸµÖÖ.
1963 ´Ö¬µÖê ¯Öã�Öê ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öß»Ö ×•Ö•ÖÖ´ÖÖŸÖÖ �úµÖÖ
¿ÖÖôêûŸÖ ×¿Ö×�Ö�úÖ ´Æü�ÖæÖ ÖÖê�ú¸üßÃÖ ¯ÖÏÖ Ó̧ü³Ö �êú»ÖÖ. ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ¤üß›ü¿Öê ¹ý¯ÖµÖê ´ÖÖÖ¬ÖÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öê
¿Öî�Ö×�Ö�ú ÃÖê¾ÖÖ�úÖµÖÔ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú »Öœü¶ÖŸÖÆüß ŸµÖÖ ÃÖÖ£Ö ¤êüŸÖ
¸üÖ×Æü»µÖÖ. ¯Öãœêü 1965 ÃÖÖ»Öß ŸµÖÖ ²Öß. ‹›ü. —ÖÖ»µÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ¿ÖÖôêû“µÖÖ
´Öã�µÖÖ¬µÖÖ×¯Ö�úÖ ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öß ¾Ö 26 ¾ÖÂÖÖÕÆæüÖ †×¬Ö�ú �úÖôû ŸÖß ¯ÖÖ¸ü
¯ÖÖ›ü»Öß.

ÆãüŸÖÖŸ´µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾Öê ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü —ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü̧ ü ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ
‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖê. 1949 ÃÖÖ»Öß ŸµÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ
ÆüÃŸÖê ˆ¤Ëü‘ÖÖ™üÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ “ÖÖ¸ü �ÖÖê»µÖÖÓ“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“ÖÖ ¯Öãœêü ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ �Öê»ÖÖ. ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ
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†Öã¤üÖÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê Æüß ‡´ÖÖ¸üŸÖ »ÖÖê�ú¾Ö�ÖÔ�ÖßŸÖæÖ“Ö ˆ³Öß ¸üÖ×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß. †Öã¤üÖÖ ×´Öôû�µÖÖÃÖÖšüß
ü̧ßŸÖÃÖ¸ü ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£Öê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �ú¸ü�Öê �Ö¸ü•Öê“Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ �úºþÖ 31 †Öò�ÖÃ™ü,

1953 »ÖÖ ×ŸÖ“Öß ÖÖë¤ü�Öß �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×�úÃÖÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ Æêü ÖÖ¾Ö ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú
¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê ¾Ö ÃÖÓÃ£Öê“Öß ˆ×§üÂ™êüÆüß ¾µÖÖ¯Ö�ú šêü¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ“µÖÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú �Ö¸ü•ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ“Öê �úÖµÖÔ �ú¸ü�µÖÖ“Öß ¾Ö µÖÖê�µÖ ŸÖê ×¿Ö�Ö�Ö ¤êü�µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
‘Ö™üÖÖŸ´Ö�ú ŸÖ¸üŸÖã¤üß«üÖ ȩ̂ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ±ìú ´Öã»ÖÖ´Öã»Öà“µÖÖÃÖÖšüß
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖê ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß 1949 ´Ö¬µÖê ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÖÖÖ�úØÃÖ�Ö
¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆü ŸÖ¸ü 1965 ÃÖÖ»Öß ´Öã»ÖàÃÖÖšüß ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆü ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê.
�Ö¸üß²Ö ´Öã»Öê ¾Ö ´Öã»ÖàÃÖÖšüß ´ÖÖê±úŸÖ ×Ö¾ÖÖÃÖ, ³ÖÖê•ÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. 1975 ´Ö¬µÖê ˆ““Ö
´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ “Öôû¾Öôûß“µÖÖ �úÖôûÖŸÖß»Ö
¤üÖêÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ¾Ö ÖÖÖ�úØÃÖ�Ö µÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖÃÖÖšüß ×ÖµÖÖê•ÖÖ¯Öæ¾ÖÔ�ú
×¤ü»Öß. Æêü ¤üÖê‘ÖêÆüß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ �ÖÖêôûß²ÖÖ¸üÖŸÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã´ÖéŸÖß •ÖÖê̄ ÖÖÃÖ�µÖÖ“ÖÖ
‹�ú �éú×ŸÖ¿Öß»Ö ¯ÖÏµÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß �êú»ÖÖ. Æêü ¤üÖê‘Öê •µÖÖ ÃÖÖêÖ¾Ö›êü ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ¿ÖÆüß¤ü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸÖê£ÖêÆüß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã´ÖéŸµÖ£ÖÔ ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆü ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯Öãœêü 1985 ´Ö¬µÖê ŸÖê£Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üê ¯Ö®ÖÖÃÖ ‹�ú¸ü •ÖÖ�ÖêŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¿Öî�Ö×�Ö�ú ÃÖÓ�ãú»Ö ˆ³ÖÖ¸ü»Öê
¾Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö �ú»¯ÖÖÖ ¯ÖÏŸµÖ�ÖÖŸÖ †Ö�Ö»Öß. ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¾Ö ÃÖÖêÖ¾Ö›êü µÖÖ ¤üÖêÆüß ×šü�úÖ�Öß ¤üÖêÖ
Æü•ÖÖ¸üÖÓÆæüÖ †×¬Ö�ú ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖ¬µÖÖ ×¿Ö�úŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †ŸµÖÓŸÖ �Ö¸üß²Ö ¾Ö ´ÖÖ�ÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ŸÖÃÖê“Ö
†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×šü�úÖ�Ö“Öß ×�úŸÖßŸÖ¸üß ´Öã»Öê-´Öã»Öß ×¿Ö�Ö�Ö ‘ÖêŸÖ
†ÖÆêüŸÖ. †Öê�ú ¤êü�Ö�Öß¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ ˆŸÃ±æúŸÖÔ ¤êü�Ö�µÖÖÓŸÖæÖ µÖÖ ¤üÖêÆüß ¿Öî�Ö×�Ö�ú ÃÖÓ�ãú»ÖÖŸÖ ¾Öê�Ö¾Öê�Öôêû
ˆ¯Ö�Îú´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£Öá †ÖÖÓ¤ü¤üÖµÖß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö»Ö�Ö�Ö †Öêœü ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ±úÖ¸ü ×¿Ö�Ö�Ö
‘ÖêŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß, ¯Ö�Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö™ü»Öê ÆüÖêŸÖê. �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ�Öß�Ö ×¾Ö�úÖÃÖ
¾Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö�Ö�ÖÖ»ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ÖÖÆüß Æêü ŸÖê •ÖÖ�ÖæÖ ÆüÖêŸÖê. �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö †��ÖÖÓ“ÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü †Ö¤ü¿ÖÔ ÆüÖêŸÖÖ †Ö×�Ö ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“µÖÖ �úÖµÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê“Ö ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ŸµÖÖÓÖÖ »ÖÖ³ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
†ŸµÖÓŸÖ �úšüß�Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¾Ö †Öê�ú †›üß†›ü“Ö�Öà¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ �úºþÖ ŸµÖÖÓÖß ¿Öî�Ö×�Ö�ú ÃÖÓ�ãú»ÖÖ“ÖÖ
¯ÖÖµÖÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ †Ö×�Ö ¯Ö×¸üÁÖ´Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖÃŸÖÖ¸ü �êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê Æêü ¿Öî�Ö×�Ö�ú ÃÖÓ�ãú»Ö
†Ö¤ü¿ÖÔ ¿Öî�Ö×�Ö�ú �úÖµÖÖÔ“ÖÖ ˆŸ�éúÂ™ü Ö´ÖãÖÖ ´Æü�ÖæÖ †Öêôû�Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ¿Öî�Ö×�Ö�ú ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü �úÖµÖÔ
ÃÖŸÖŸÖ ¾ÖÖœüŸÖ“Ö �Öê»Öê †Ö×�Ö ŸµÖÖŸÖ ˆ““Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿ÖÖ�ÖÖÓ“Öß ³Ö¸ü ¯Ö›üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß. ¯Öæ¾ÖÔ
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¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ×¿Ö�Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ¯Ö¤ü¾Öß¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ŸÖÓ¡Ö ¿ÖÖ�ÖÖÓ“µÖÖ †³µÖÖÃÖ�Îú´ÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ŸÖê£Öê
�ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ´Æü�Ö•Öê, ×�úÃÖÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖêÖê †Ö¯Ö»Öê �úÖµÖÔ�Öê¡Ö ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¾Ö
ÃÖÖêÖ¾Ö›êü¯Öã̧ üŸÖê ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ Ö šêü¾ÖŸÖÖ †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ �Öê›ü¶ÖÓŸÖÆüß ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü �êú»ÖÖ. ×¿Ö¸ü�ÖÖ¾Ö µÖê£Öê
�ÎúÖÓ×ŸÖ´ÖÖŸÖÖ »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ¾Ö ¯Ö›ü¾Öôû¾ÖÖ›üß µÖê£Öê ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ²ÖÖ²Öæ̧ üÖ¾Ö �úÖê�úÖ™êü
×¾ÖªÖ»ÖµÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ¿Öî�Ö×�Ö�ú �Öê¡Ö Æêü ŸÖ¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †Ó�Ö ÆüÖêŸÖê“Ö,
¯Ö�Ö �êú¾Öôû ÃÖÓÃ£ÖÖ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü Æêü ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓÖß ´Öã�µÖ ˆ×§üÂ™ü ´ÖÖÖ»Öê Ö¾ÆüŸÖê. ×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖæÖ ÃÖãÃÖÓÃ�úÖ×¸üŸÖ,
ÃÖ•Ö�Ö ¾Ö ¤êü¿Ö¯ÖÏế Öß ÖÖ�Ö×¸ü�ú ‘Ö›ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ µÖÖ�ú›êü ŸµÖÖÓ“ÖÖ �ú™üÖ�Ö ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ³ÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖŸÖŸÖ •ÖÖê̄ ÖÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖßÖÓŸÖ¸ü
�Öã•Ö¸üÖŸÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ›üÖÓ�Ö ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 27 ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öß»Ö
¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ“Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê 30 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1993 »ÖÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ³Öæ�Óú¯ÖÖ´Öãôêûê ×Ö¸üÖ×ÁÖŸÖ ²ÖÖ»Öê»µÖÖ 108 ´Öã»ÖÖÓÖÖ ¤ü¢Ö�ú ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¾ÖÖÃÖ, ³ÖÖê•ÖÖ
¾Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü�µÖÖ“Öê ´ÖÆüÖßµÖ �úÖµÖÔ �úŸÖÔ¾µÖ ³ÖÖ¾ÖÖêÖê �êú»Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
�Ö¸üß²Ö ¾Ö ŸÖôûÖ�ÖÖôûÖŸÖß»Ö, ˆ¯Öê×�ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖ †�ÖÏ�Îú´ÖÖÖê
¯ÖÏ¾Öê¿Ö �Öã»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ“Ö, ¯Ö�Ö �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ Æüß ´Öã»Öê ×¿Ö�Ö�Ö †¬ÖÔ¾Ö™ü ÃÖÖê›æüÖ •ÖÖ�ÖÖ¸ü
ÖÖÆüßŸÖ, µÖÖ“ÖßÆüß ŸÖê ¤ü�ÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ‹�ú¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö
´Öã»ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»Ö�úŸ¾ÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖÓÃ�úÖ¸ü�Ö´Ö ¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖœü
¿ÖÖ¸üß×¸ü�ú ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú¥üÂ™ü¶Ö “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ÆüÖê‰úÖ ŸÖê –ÖÖÖÃÖÓ̄ Ö®Ö �úÃÖê ÆüÖêŸÖß»Ö †Ö×�Ö ¤êü¿Ö¯ÖÏế Öß
ÖÖ�Ö×¸ü�ú ´Æü�ÖæÖ ³ÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖŸÖ �úÃÖê ¾ÖÖ¾Öºþ ¿Ö�úŸÖß»Ö, µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ Ø“ÖŸÖÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖê•Ö“µÖÖ �ÖÖ�µÖÖ×¯Ö�µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö �Öêôû ¾Ö †³µÖÖÃÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
ŸÖê ŸÖ›ü•ÖÖê›ü �ú¸üßŸÖ ÖÃÖŸÖ. ´Æü�ÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ²ÖÖ²ÖŸÖ 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü
×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá' ‹¾Öœüß †Öêôû�Ö ¯Öã̧ êü¿Öß ²ÖÖê»Ö�úß šü¸üŸÖ †ÃÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêÖê
†ÃÖê †ÃÖÓ�µÖ ×¾ÖªÖ£Öá �Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ‘Ö›ü×¾Ö»Öê. µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öê ¾Öê�Öôû¯Ö�Ö ¯ÖÏ�úÂÖÖÔÖê •ÖÖ�Ö¾ÖŸÖ
†ÃÖê. ¾ÖÖôû¾µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖôûÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ –ÖÖÖ•µÖÖêŸÖß“Öß ´Ö¿ÖÖ»Ö ¯ÖãœêüÆüß †×¬Ö�úÖ×¬Ö�ú
¯ÖÏ•¾Ö×»ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß. ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ´Æü�Ö•Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê ¿Öî�Ö×�Ö�ú
¯ÖÖ×¾Ö¡µÖ •Ö¯Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ '×¿Ö�Ö�ÖÃÖ´ÖÏÖ™ü' ÆüÖê‰ú ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß †Ö×�Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ �êú»ÖÖ
ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓÖß ŸÖµÖÖ¸ü �êú»Öê»Öê �úÖµÖÔ�úŸÖì ¾Ö ×¿Ö�Ö�ú ¾Ö�ÖÔÆüß ŸµÖÖÓÖß ´Öôû¾Ö»Öê»µÖÖ ¾ÖÖ™êüÖê †Ö×�Ö
¤üÖ�Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê“Ö “ÖÖ»ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. Öî×ŸÖ�úŸÖÖ, ŸµÖÖ�Ö †Ö×�Ö ¯ÖÖ×¾Ö¡µÖ µÖÖ ´Öæ»µÖÖÓ“Öß •Ö¯Ö�Öæ�ú
�êú»µÖÖ´Öãôêû“Ö ¿Öî�Ö×�Ö�ú �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ ¾Öê�Öôêû¯Ö�ÖÖÖê ¾Ö ŸÖê•ÖÃ¾Öß¯Ö�Öê Ö•Ö ȩ̂üŸÖ ³Ö¸üŸÖê.

¾ÖÖµÖ 406-4
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ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖ †ÃÖê †Ö×�Ö ŸÖê Ã¾ÖŸÖ:Æüß ŸÖê£Öê“Ö ³ÖÖê•ÖÖ ‘ÖêŸÖ
†ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ Æêü“Ö �Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ŸµÖÖÓ“Öê �ãú™ãÓü²Ö ÆüÖêŸÖê.

¿Öî�Ö×�Ö�ú �Öê¡ÖÖŸÖ �úÖ´Ö �ú ü̧�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¯Öãœêü �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö
�ÖÖȩ̂ ü�Ö¸üß²Ö, ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖ�ÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ, ˆ¯Öê×�ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ¾Ö ³Ö™üŒµÖÖ ×¾Ö´ÖãŒŸÖÖÓ“µÖÖ
´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ´Öã»Öà“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖß †�ÖÏ�Îú´ÖÖÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü
�êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ´Öã»Öà“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö�Öê ÃÖÖêµÖ �ú¸üŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆü
ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß †Ö¬Öß¯ÖÖÃÖæÖ šü¸ü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖàÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß
²ÖÖÆêü¸ü�ÖÖ¾Öß Ø�ú¾ÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ¯ÖÖšü×¾Ö�µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»Ö�ú ÃÖÆüÃÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÖÃÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏÖ Ó̧ü³Öß“µÖÖ
�úÖôûÖŸÖ �Öê›üÖê̄ ÖÖ›üß •ÖÖ‰úÖ, ´Öã»Öà“µÖÖ ¯ÖÖ»Ö�úÖÓÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖ
šêü¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �êú»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖŸÖÖêÁÖß »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô µÖÖÓÖÖÆüß ´Öã»Öà“µÖÖ
×¿Ö�Ö�ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †ŸµÖÓŸÖ †ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ´Öã»ÖàÖß ×¿Ö�ú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê µÖÖ ³Öæ×´Ö�êúŸÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
ÃÖæÖ²ÖÖ‡ÕÖÖÆüß ×¿Ö�Ö�Ö ¯Öæ�ÖÔ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ×¤ü»Öê. ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖß»Ö ´Öã»Öà“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖ
†Ö‡Ô“Öß“Ö ³Öæ×´Ö�úÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖ †ÃÖŸÖ. ¾ÖÖôû¾µÖÖŸÖß»Ö ´Öã»Öê-´Öã»Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö �ÖêôûÖŸÖÆüß †�ÖÏêÃÖ¸ü
†ÃÖŸÖ. ´Öã»Öà“ÖÖ ÃÖÓ‘Ö ×•Ö»ÆüÖ ¾Ö ¸üÖ•µÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü Ã¯Ö¬ÖÔêÃÖÖšüß •ÖÖŸÖ †ÃÖê, ŸÖê¾ÆüÖ Ã¾ÖŸÖ: »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô
ÃÖÓ‘ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ´Öã»Öà“Öß �úÖôû•Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ“Ö, ¯Ö�Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ
´Öã»Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö Ã¯Ö¬ÖìŸÖ †Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. †ÃÃÖ»Ö
´Ö¸üÖšü´ÖÖêóµÖÖ ¾Öê¿ÖÖŸÖß»Ö »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô ¿ÖÖôêû“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆ¯Ö�Îú´ÖÖŸÖ ˆŸÃÖÖÆüÖÖê ³ÖÖ�Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ
†Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÃÖÖ·µÖÖÓÖÖ †Ö¤ü¸üµÖãŒŸÖ ³ÖßŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. ¿ÖÖôûÖ †Ö×�Ö ´Öã»Öà“Öê ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆü
Æêü“Ö ŸµÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ�Öê¡Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖ�Öôûß�ú›êü ŸµÖÖÓ“Öê ²ÖÖ¸ü�úÖ‡ÔÖê »Ö�Ö †ÃÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ”ûÖµÖê�ÖÖ»Öß
†ÃÖÓ�µÖ ´Öã»ÖàÖß ×¿Ö�Ö�Ö ¯Öæ�ÖÔ �êú»Öê †Ö×�Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö �Öê¡ÖÖŸÖ ÖÖ¾ÖÆüß �ú´ÖÖ¾Ö»Öê. »Ö�´Öß²ÖÖ‡Õ“ÖÖ“Ö ¾ÖÃÖÖ
¾Ö ¾ÖÖ ü̧ÃÖÖ ¯Öãœêü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß �ãúÃÖã́ ÖŸÖÖ‡ÕÖß “ÖÖ»Ö¾Ö»ÖÖ. ´Öã»Öà“µÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ´Öã�µÖÖ¬µÖÖ×¯Ö�úÖ
´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖÆüß ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖàÖÖ »ÖÖ³Ö
—ÖÖ»ÖÖ. †ŸµÖÓŸÖ �Ö¸üß²Ö �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö ´ÖÖ�ÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¿Öê�ú›üÖê ´Öã»Öà“Öê
³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ ‘Ö›ü×¾Ö�µÖÖŸÖ ÃÖÖ·µÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß �ãú™ãÓü×²ÖµÖÖÓ“Öê µÖÖê�Ö¤üÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšêü ¾Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê šü¸ü»Öê.
´Öã»Öà“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß †ÖÃ£ÖÖ Æêü“Ö ŸµÖÖ ´ÖÖ�Ö“Öê ‹�ú´Öê¾Ö �úÖ¸ü�Ö ÆüÖêŸÖê. ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß �ãú™ãÓü²ÖßµÖÖÓ“µÖÖ
ŸÖßÖ ×¯Öœü¶ÖÓÖß ÃÖÖ¸ü�µÖÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖê ¾Ö †ÖÃ£Öê¾ÖÖ‡Ô�ú¯Ö�ÖÖÖê ´Öã»Öà“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖµÖÖµÖß
¯Ö¨üŸÖßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üÖ¾ÖÖ, Æêü ˆ»»Öê�ÖÖßµÖ ´Æü�ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Öê»Ö. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ µÖÖ �úÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÖêšêü“Ö
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê.
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Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü �úÖÑ�ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß �ëú¦üÖŸÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê
´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖÆüß �úÖÑ�ÖÏêÃÖ“Öß“Ö ÃÖ¢ÖÖ †Ö»Öß. ÃÖ¢Öê“µÖÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü ¸üÖÆü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ“Ö, ¯Ö�Ö ‡ŸÖ¸ü �ãúšü»µÖÖ ¯Ö�ÖÖ¿ÖßÆüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö šêü¾Ö»Öê»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ.
¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�ú ÃÖÖ£Öß ‹ÃÖ. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö×ÖÂšü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖêŸÖê, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß
¯Ö�ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖê�µÖÖ“Öê †Ö¾ÖÖÆüÖ �úºþÖ ¤êü�Öß»Ö ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü ¸üÖ×Æü»Öê. ŸµÖÖ
¯Ö�ÖÖ“Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÖêŸÖê •ÖµÖ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ÖÖ¸üÖµÖ�Ö µÖÖÓÖßÆüß ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö�ÖÖŸÖ µÖê�µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †Ö�ÖÏÆü �êú»ÖÖ.
ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß †Ö¤ü¸ü¯Öæ¾ÖÔ�ú ŸµÖÖÓÖÖ Ö�úÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. ¬Ö´ÖÔ×Ö¸ü¯Öê�Ö ¸üÖÆæüÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö�Öê
�ÖÖȩ̂ ü�Ö¸üß²Ö �úÂ™ü�ú¸üß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧ ü †Ö×�Ö ¤ãü²ÖÔ»Ö ‘Ö™ü�úÖÓÃÖÖšüß �úÖê�ÖŸÖÖ ¸üÖ•Ö�úßµÖ ¯Ö�Ö �úÖ´Ö �ú¸üŸÖÖêµÖ,
Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü“Ö ŸµÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö ÆüÖê�µÖÖ“ÖÖ †Ö¯Ö�Ö ×Ö�ÖÔµÖ ‘Öê‰ú †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ‹ÃÖ. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öß
¾Ö •ÖµÖ¯ÖÏ�úÖ¿Ö•ÖàÖÖÆüß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Öãœêü �úÖÆüß ´Ö×ÆüµÖÖÓŸÖ“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¿Öß •Ö¾Öôû“µÖÖ
¾ÖÖ™ü�ÖÖ·µÖÖ �úÖò́ ÖÏê›ü ¤ü¢ÖÖ ¤êü¿Ö´Öã�Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß»Ö �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ×�úÃÖÖÖ ¯Ö�ÖÖŸÖ ŸÖê ÃÖÆü³ÖÖ�Öß
—ÖÖ»Öê. �úÖÑ�ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö�ú ¯Ö¨üŸÖß“Öê ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö ÃÖãºþ �êú»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖêšêü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü,
•Ö´ÖßÖ¤üÖ¸ü, ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�ú ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ˆ““Ö ¾Ö�ÖÖÔÖê µÖÖ ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖšü²Öôû ªÖµÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê.
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ Æêü ¯Ö™ü�µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ¾Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ¯Ö�ÖÖÓ¿Öß ŸµÖÖÓÖß •Ö¾Öôûß�ú ÃÖÖ¬Ö»Öß. ¤ü¸ü´µÖÖÖ 1952 “µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ
ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Ö�ú ×Ö¾Ö›ü�Öã�úÖÓ“Öß ‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ —ÖÖ»Öß. �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ×�úÃÖÖÖ ¯Ö�Ö ¾Ö ›üÖ¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¯Ö�Ö
(´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤üß »Öê×ÖÖ¾ÖÖ¤üß) µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ †Ö‘ÖÖ›üßŸÖ±ìú ¾ÖÖôû¾ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öß
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß •ÖÖÆüß¸ü —ÖÖ»Öß. �úÖÑ�ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ×Ö¾Ö›ü�Öæ�ú »Öœü×¾Ö»Öß,
¯Ö�Ö ×¾Ö¸üÖê¬Öß †Ö‘ÖÖ›üßŸÖß»Ö †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ´ÖŸÖ³Öê¤üÖ´Öãôêû µÖê»Öæ̧ ü µÖê£Öß»Ö ²ÖÖê�Ö¸ü ¾Ö�úß»Ö ÆêüÆüß ×Ö¾Ö›ü�Öã�úßŸÖ
ˆŸÖ¸ü»Öê. ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Öß �úÖÑ�ÖÏêÃÖ×¾Ö¸üÖê¬Öß ´ÖŸÖÖÓ“Öß ×¾Ö³ÖÖ�Ö�Öß ÆüÖê‰úÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖȩ̂ êü
•ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¾Ö »ÖÖê�ú×¯ÖÏµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü †ÃÖæÖÆüß ×¾Ö¸üÖê¬Ö�úÖÓŸÖ ‹�ú•Öæ™ü Ö
¸üÖ×Æü»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö¸üÖ³ÖæŸÖ ¾ÆüÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê. µÖÖ ×Ö¾Ö›ü�Öã�úß“ÖÖ ×Ö�úÖ»Ö �úÖµÖ »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸ü µÖÖ“ÖÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ †Ö¬Öß“Ö †Ó¤üÖ•Ö †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Ö¸üÖ³Ö¾ÖÖ´Öãôêû �Ö“ÖæÖ Ö •ÖÖŸÖÖ ŸÖê
¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �úÖµÖÖÔ�ú›êü ¾Öôû»Öê.
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¯Öãœêü ¤üÖêÖ-ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÕŸÖ“Ö ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖÃÖÖšüß“Öê †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ×«ü³ÖÖ×ÂÖ�ú
¸üÖ•µÖÖ“Öß �ú»¯ÖÖÖ 10 †ÖòŒ™üÖ²Ö¸ü, 1955 »ÖÖ ´ÖÖÓ›ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ �ú»¯ÖÖê»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÃÖãºþ
—ÖÖ»ÖÖ †Ö×�Ö '´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÆü ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü —ÖÖ»ÖÖ“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê' µÖÖ ´ÖÖ�Ö�ÖßÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ³Ö¸ü †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ
ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖÃÖÖšüß“µÖÖ »Öœü¶ÖŸÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ÖÖÓ“µÖÖ †Ö‘ÖÖ›üßŸÖ ‡ŸÖ¸ü ÖêŸµÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÆüß ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê. ‹ÃÖ. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖ�ÖŸÖê�ÖÖ»Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖ×´ÖŸÖßŸÖ ÃÖêÖÖ¯ÖŸÖß ²ÖÖ¯Ö™ü, ¯ÖÏ. �êú. †¡Öê, �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö, ÖÖ. �Ö. �ÖÖȩ̂ êü,
�úÖò́ ÖÏê›ü µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ “Ö¾ÆüÖ�Ö, •ÖµÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ×™üôû�ú, •Öß. ›üß. (²ÖÖ¯Öæ) »ÖÖ›ü, ‹Ö. ›üß. ¯ÖÖ™üß»Ö †Ö¤üß
ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÆüß ÃÖ×�ÎúµÖ —ÖÖ»Öê. ÆüÖ »ÖœüÖ ´Æü�Ö•Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖß»Ö
�ÎúÖÓ×ŸÖ¯Ö¾ÖÔ“Ö  šü¸ü»Öê. 10 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1956 »ÖÖ ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¯ÖÓ×›üŸÖ •Ö¾ÖÖÆü¸ü»ÖÖ»Ö ÖêÆüºþ µÖÖÓÖß
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¾Ö �Öã•Ö¸üÖ£Ö Æüß ×«ü³ÖÖ×ÂÖ�ú ¸üÖ•µÖê •ÖÖÆüß¸ü �ú¸üŸÖÖÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö šêü¾Ö�µÖÖ“Öß
‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ �êú»Öß. µÖÖ ×Ö�ÖÔµÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÃÖÓŸÖÖ¯ÖÖ“Öß »ÖÖ™ü ˆÃÖôû»Öß. ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ŸÖ¸ü ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö
†ŸµÖÓŸÖ ŸÖÖ¯Ö»Öê. ¿ÖÆü¸üÖŸÖ ×šü�ú×šü�úÖ�Öß ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¾Ö †ÖÓ¤üÖê»Ö�úÖÓŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. †ÖÓ¤üÖê»Ö�úÖÓÖÖ
†™ü�úÖ¾Ö �ú¸ü�Öê ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ �úšüß�Ö —ÖÖ»Öê. ¯ÖḮ Öã�Ö ÖêŸµÖÖÓ“Öß ¬Ö ü̧¯Ö�ú›ü ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÆüß
ŸµÖÖ¾Öêôûß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÓŸÖ¯ŸÖ †ÖÓ¤üÖê»Ö�úÖÓÖÖ �úÖ²ÖæŸÖ šêü¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ´Öã�µÖ´ÖÓ¡Öß ´ÖÖȩ̂ üÖ¸ü•Öß
¤êüÃÖÖ‡Ô µÖÖÓÖß ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖÖ �ÖÖêôûß²ÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ×¤ü»ÖÖ. ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÆü ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ
´ÖÖ�Ö�Öß¾Ö¸ü †ÖÓ¤üÖê»Ö�ú šüÖ´Ö ÆüÖêŸÖê. 15 ŸÖê 21 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1956 µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ×šü�ú×šü�úÖ�Öß
—ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ �ÖÖêôûß²ÖÖ¸üÖŸÖ 105 »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ�Ö �Ö´Ö¾ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê. ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖÃÖÖšüß
¯ÖÏÖ�ÖÖÓ“Öß †ÖÆãüŸÖß ¤êü�ÖÖ·µÖÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ' ´Æü�ÖæÖ ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö�µÖÖŸÖ µÖêŸÖê. µÖÖ ÆãüŸÖÖŸ´µÖÖÓ“µÖÖ
µÖÖ¤üßŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖŸÖß¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖ×ÂÖ�úÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê ŸµÖÖŸÖ �úÖÆüß
´Ö×Æü»ÖÖÆüß ÆüÖêŸµÖÖ. †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ ŸÖ¸ü ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÖêšüß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ØÆüÃÖ�ú
†ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ´Öãôêû �úÖÑ�ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß»Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸ü×¾ÖÂÖµÖß •ÖÖŸÖêŸÖ ÃÖÓŸÖÖ¯ÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ
ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß. µÖÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öǽ Öß¾Ö¸ü 1957 “µÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Ö�ú ×Ö¾Ö›ü�Öã�úÖÓ“Öß ‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ —ÖÖ»Öß. Æüß
×Ö¾Ö›ü�Öæ�ú ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü“Ö »Öœü×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖḮ Öã�Ö ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ÖÖÓÖß ×Ö�ÖÔµÖ
‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖ×´ÖŸÖßŸÖß»Ö †Öê�ú ÖêŸÖê µÖÖ ×Ö¾Ö›ü�Öæ�ú Ø¸ü�Ö�ÖÖŸÖ ˆŸÖ¸ü»Öê. ÃÖÓµÖãŒŸÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÆüß ¾ÖÖôû¾ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ ü̧ÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ×Ö¾Ö›ü�Öã�úßÃÖ ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê
†Ö×�Ö ³Ö¸ü‘ÖÖêÃÖ ´ÖŸÖÖÓÖß ×Ö¾Ö›æüÖ †Ö»Öê. �úÖÑ�ÖÏêÃÖ“Öê •µÖêÂšü ÖêŸÖê ‹ÃÖ. ›üß. ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß
¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö �êú»ÖÖ. ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖ×´ÖŸÖß»ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Öê µÖ¿Ö ×´ÖôûÖ»Öê. �úÖÑ�ÖÏêÃÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö¸üÖ³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ±ú™ü�úÖ ÃÖÆüÖ �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ. �úÖÑ�ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ“Öß
²Ö¸üß“Ö ×¯Ö”êûÆüÖ™ü —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ¡Ö �Öã•Ö¸üÖ£Ö, ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ¾Ö ×¾Ö¤ü³ÖÖÔŸÖ �úÖÑ�ÖÏêÃÖ»ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Öê µÖ¿Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÖê
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¯ÖãÆüÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ×«ü³ÖÖ×ÂÖ�ú ¸üÖ•µÖÖŸÖ �úÖÑ�ÖÏêÃÖ“Öê“Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü †Ö»Öê. �úÖÑ�ÖÏêÃÖ ÖêŸÖê µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö
“Ö¾ÆüÖ�Ö Æêü µÖÖ ×«ü³ÖÖ×ÂÖ�ú ¸üÖ•µÖÖ“Öê ´Öã�µÖ´ÖÓ¡Öß ²ÖÖ»Öê. ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ †Ö´Ö¤üÖ¸üÖÓÖß
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖêŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÆü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê »ÖÖ¾ÖæÖ ¬Ö¸ü»Öß. ¸üÖ•µÖ³Ö¸ü ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
�úÖµÖÔÆüß ÃÖãºþ šêü¾Ö»Öê. ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Öß •ÖÖ´ÖŸÖÖ“µÖÖ ȩ̂ü™ü¶Ö´Öãôêû ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÆü ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ
�ëú¦ü ÃÖ¸ü�úÖ¸ü»ÖÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ. †�Öȩ̂ ü 1 ´Öê, 1960 »ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü µÖÖ Ö¾µÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß
—ÖÖ»Öß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß“µÖÖ 1942 “µÖÖ »Öœü¶ÖÖÓŸÖ ü̧ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖÃÖÖšüß“ÖÖ »ÖœüÖÆüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ šü¸ü»ÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö †Öê�ú ×¤ü��Ö•Ö ÖêŸÖê µÖÖÆüß »Öœü¶ÖŸÖ †�ÖÏ³ÖÖ�Öß
ü̧Ö×Æü»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ Æêü ŸµÖÖ¯Öî�úß“Ö ‹�ú. ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ »Öœü¶Ö¤ü̧ ǘ µÖÖÖ �ÖÖê¾ÖÖ ´ÖãŒŸÖßÃÖÖšüßÆüß

»ÖœüÖ ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß �ÖÖê¾ÖÖ ¯ÖÖêŸÖãÔ�Öß•ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. �ÖÖê¾ÖÖ ´ÖãŒŸÖßÃÖÖšüß
¤êü¿Ö³Ö¸üÖŸÖæÖ ÃÖŸµÖÖ�ÖÏÆüà“µÖÖ ŸÖã�ú›ü¶Ö �ÖÖê¾µÖÖŸÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ ¾Ö ÃÖŸµÖÖ�ÖÏÆüß †™ü�ú �ú¸ü¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ
ÆüÖêŸÖê. µÖÖ »Öœü¶ÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖŸµÖÖ�ÖÏÆüà“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ ´ÖÖêšüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖÖÆüß µÖÖ
»Öœü¶ÖŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ. µÖÖ ´ÖãÛŒŸÖ»Öœü¶Ö“ÖÖ ¾ÖÖœüŸÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰úÖ �ëú¦ü
ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê †�Öȩ̂ ü »ÖÂ�ú¸üß �úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô«üÖ ȩ̂ü �ÖÖê¾ÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. �ÖÖê¾ÖÖ ´ÖãŒŸÖß ÃÖÓ�ÖÏÖ´ÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÆüß
¸üÖế ÖÆüÂÖÔ�ú †ÃÖÖ“Ö †ÖÆêü.

1957 “µÖÖ ×Ö¾Ö›ü�Öã�úßŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖêŸÖ ×Ö¾Ö›æüÖ �Öê»Öê. 1952 “µÖÖ
×Ö¾Ö›ü�Öã�úßŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾ÖÖ“Öê ¿Ö»µÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÃÖÓ�µÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ�úÖÓÖÖ ²ÖÖê“ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê.
µÖÖ ×¾Ö•ÖµÖÖ´Öãôêû ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ †Ö´Ö¤üÖ¸ü ´Æü�ÖæÖ ÃÖ×�ÎúµÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖŸÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ —ÖÖ»Öê, ¯Ö�Ö ŸÖê£Öê
ŸÖê ±úÖ¸üÃÖê ¸ü´Ö»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖ¸ü�úÖ¸üŸÖ±ìú ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆüÖŸÖ •Öß †Ö¿¾ÖÖÃÖÖê ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ, ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ, ×¾Ö�úÖÃÖÖ“µÖÖ •µÖÖ �ÖÖêÂ™üß ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �úÖ´Öê ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ
†Öã³Ö¾ÖÖÃÖ µÖêŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ üÖ¯ÖµÖÕŸÖ µÖÖê•ÖÖÖÓ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ¯ÖÖêÆü“ÖŸÖ ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ
�ÖÓŸÖ ¾ÖÖ™êü. ŸÖê ŸÖß ¾ÖÖ Ó̧ü¾ÖÖ¸ü ²ÖÖê»ÖæÖ ¤üÖ�Ö¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß ÃÖ¢ÖÖ
†ÃÖ»Öß ŸÖ ü̧ß �Ö ü̧ß ÃÖ¢ÖÖ ÖÖê�ú¸ü¿ÖÖÆüß“µÖÖ“Ö ÆüÖŸÖÖŸÖ †ÖÆêü †Ö×�Ö ¯ÖÖÓœü ǖ̧ Öê¿Öß ÖÖê�ú ü̧¿ÖÖÆüß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ
×ÆüŸÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß †ÖÆêü, ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ²Ö§ü»Ö ÖÖê�ú¸ü¿ÖÖÆüß»ÖÖ †ÖÃ£ÖÖ ÖÖÆüß, †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖß×¾ÖÂÖµÖß ŸÖê ÖêÆü´Öß“Ö ÖÖ¸üÖ•Ö †ÃÖŸÖ. �ÖÖȩ̂ ü�Ö¸üß²Ö •ÖÖŸÖêÃÖÖšüß ÃÖ¸ü�úÖ¸ü
�úÖÆüß �úºþ ¿Ö�úŸÖ ÖÖÆüß, †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŒ�úß �ÖÖ¡Öß —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ×�ÎúµÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
¤æü¸ü ¸üÖÆü�Öê ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÃÖÓŸÖ �êú»Öê ; ¯Ö�Ö »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ×Ö¾Ö›æüÖ �Öê»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™êü. ¸üÖ•Ö�úßµÖ •ÖÖ�ÖéŸÖß —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß ŸÖ ü̧ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ ü̧
¾Ö ¬ÖÖ¤üÖÓ›ü�µÖÖÓ“Öê“Ö ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ¸üÖÆüß»Ö ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö �ú¸üÖµÖ»ÖÖ“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê,
†¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÃÖÖšüß“Ö ×Ö¾Ö›ü�Öã�úß“µÖÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖŸÖ ŸÖê ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ.
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¯ÖîÃÖÖ ¾Ö ÃÖ¢Öê“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾Ö�ÖÔ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖŸÖ ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö
�ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ ¾Ö�ÖÖÔ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ¾Ö
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ÖÖ�Ö×¸ü�úÖÓÖß ×Ö¾Ö›ü�Öã�úßŸÖ ÃÖ×�ÎúµÖ ¸üÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™êü. ´Æü�ÖæÖ“Ö
×Ö¸üÖ¿Ö Ö ÆüÖêŸÖÖ ×Ö¾Ö›ü�Öã�úß“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ ŸÖê †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ×Ö¾Ö›ü�Öã�úÖÓ“ÖÖ �Ö¤üÖ¸üÖêôû ÃÖÓ̄ Ö»ÖÖ
�úß, ¯ÖãÖ¿“Ö ŸÖê Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú �úÖµÖÖÔŸÖ �ÖãÓŸÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Ö�ú ×Ö¾Ö›ü�Öã�úÖ µÖÖ
¸üÖ•Ö�úßµÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ †Ö×�Ö •ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖßÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸üß ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖÃÖÖšüß
ÃÖ¢Öê“Öê ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö ¯Öã̧ êü ¯Ö›æü ¿Ö�úŸÖ ÖÖÆüß, †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´Æü�Ö�Öê ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¾Ö ˆ““Ö³ÖÏæ
†Ö×�Ö ˆ““Ö¾Ö�ÖáµÖÖÓ“Öß ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖŸÖ ´ÖŒŸÖê¤üÖ¸üß ÆüÖê‰ú ÖµÖê †Ö×�Ö ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü •ÖÖŸÖßµÖ ¿ÖŒŸÖàÖÖ
£ÖÖ¸üÖ ×´Öôæû ÖµÖê, †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß Ã¯ÖÂ™ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¿Öß ŸÖê ÖêÆü´Öß“Ö ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú
¸üÖ×Æü»Öê. ¤ü×»ÖŸÖ, ˆ¯Öê×�ÖŸÖ, ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ¾Ö �úÂ™ü�ú¸üß ¾Ö�ÖÖÔ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖŸÖŸÖ �úî¾ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
†Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß“Ö ŸÖê �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß �úÖÑ�ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ Ã¾ÖÖ£Öá ¾Ö
†Ö¯Ö´ÖŸÖ»Ö²Öß ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ, ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖÓ“Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖê̄ ÖÖÃÖ�ÖÖ·µÖÖ †Ö×�Ö ÃÖ¢Öê“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö ü̧ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔÖê ¯ÖîÃÖÖ ×´Öôû×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ×¬ÖÃÖÖ¬Öæ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“µÖÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�µÖÖÓÖÖ
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÖêÆü´Öß“Ö ×¾Ö¸üÖê¬Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ŸµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¯ÖÏ×ŸÖ�ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¾Ö •ÖÖŸÖßµÖ ¯Ö�ÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖÆüß
ŸÖê •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¤æü¸ü ¸üÖ×Æü»Öê. ¸üÖ•Ö�úßµÖ �Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¿Öæ×“ÖŸÖê“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ †Ö×�Ö ´Öæ»µÖÖÓ“Öß •Ö¯Ö�Öæ�ú
�ú¸ü�ÖÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ ÖêŸÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Ö�ú“Ö ´Æü�ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Öê»Ö. ÃÖ¢ÖêÃÖÖšüß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß �ú¬Öß“Ö
ŸÖ›ü•ÖÖê›ü �êú»Öß ÖÖÆüß †Ö×�Ö †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö ´Öæ»µÖê µÖÖÓ“µÖÖ¿ÖßÆüß ±úÖ¸ü�úŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ÖÖÆüß. µÖÖ
³Öæ×´Ö�êúŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖ×´ÖŸÖßŸÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Ö�ú ÃÖÓ‘Ö, •ÖÖÃÖÓ‘Ö, ØÆü¤æü ´ÖÆüÖÃÖ³ÖÖ
µÖÖÓÃÖÖ¸ü�µÖÖ •ÖÖŸÖßµÖ ¯Ö�Ö ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ×¤ü»Öê •ÖÖ‰ú ÖµÖê µÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¸üÖê¬Ö �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖµÖ —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß, ¯Ö�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ´ÖÖ¡Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ¿Öß †�Öȩ̂ ü¯ÖµÖÕŸÖ ×“Ö�ú™æüÖ ¸üÖ×Æü»Öê. •ÖÖŸÖßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü ŸÖê Ã¾ÖŸÖ:
�ú¬Öß �Öê»Öê ÖÖÆüßŸÖ †Ö×�Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢ÖàÖÖ ŸµÖÖÓÖß �ú¬Öß“Ö •Ö¾Öôû �êú»Öê ÖÖÆüß. ²ÖÎÖÉ�Öß ¾Öé¢Öß“µÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ�ÖÖ´Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öà“ÖÖ ¯ÖãÂ¯ÖÆüÖ¸ü Ã¾Öß�úÖ¸ü�µÖÖÃÖÆüß ŸÖê Ö�úÖ¸ü ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ ;
ŸÖê¾ÆüÖ †¿ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ�ú›æÖ ÆüÖê�ÖÖ·µÖÖ ÃÖŸ�úÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³ÖÖÃÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆü�Öê ŸÖ¸ü ¤æü¸ü“Ö ! •ÖÖŸÖßµÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß †Ö×�Ö ŸµÖÖŸÖÆüß �ÖÖÓ¬Öß•Öà“Öß ÆüŸµÖÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †ŸµÖÓŸÖ
“Öß›ü ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ŸÖê ˆ‘Ö›ü¯Ö�Öê ²ÖÖê»ÖæÖÆüß ¤üÖ�Ö¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ.

1957 ŸÖê 1962 µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ŸÖê ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³Öê“Öê ÃÖ¤üÃµÖ ÆüÖêŸÖê, ¯Ö�Ö ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ
�úÖ´ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ±úÖ¸ü �ÖãÓŸÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖ¯Öê�ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö�úÖÃÖ
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�úÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖšü¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ �úºþÖ ŸÖß ´ÖÖ�Öá »ÖÖ¾Ö�µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß †×¬Ö�ú ³Ö ü̧ ×¤ü»ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖŸÖ
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú �úÖ´Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ÃÖãºþ šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß“Ö, ¯Ö�Ö ¾µÖÖ¯Ö�ú ÃÖ´ÖÖ•Ö
×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß †Ö�Ö�Öß �úÖµÖ �ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö, µÖÖ“ÖÖ ŸÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üßŸÖ. ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ
×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú ˆ¯Ö�Îú´ÖÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ �ú¸üßŸÖ. 1962 “µÖÖ ×Ö¾Ö›ü�Öã�úßÃÖ ŸÖê ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê ÖÖÆüßŸÖ.
Ø�ú²ÖÆãüÖÖ ¯Öãœêü ×Ö¾Ö›ü�Öã�úÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö×�Ö ÃÖ×�ÎúµÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû
¯ÖÖ¾Ö ¿ÖŸÖ�ú³Ö¸ü ŸÖê ¤æü¸ü“Ö ¸üÖ×Æü»Öê. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ŸÖê ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü �Öê»Öê †ÃÖÖ Ö¾Æêü. •Ö¸üß
¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖŸÖ ÃÖ×�ÎúµÖ ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¤êü¿ÖÖŸÖ †Ö×�Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¸üÖ•Ö�úßµÖ �Öê¡ÖÖŸÖ �úÖµÖ “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü
µÖÖ�ú›êü ŸµÖÖÓ“Öê ²ÖÖ¸üß�ú »Ö�Ö †ÃÖê. ¾ÖÖœüŸµÖÖ •ÖÖŸÖßµÖ †Ö×�Ö ¬Ö´ÖÖÕ¬Ö ¯ÖÏ¾Öé¢Öß×¾ÖÂÖµÖß ŸÖê Ø“ÖŸÖÖ ¾µÖŒŸÖ
�ú¸üßŸÖ †Ö×�Ö µÖÖê�µÖ ×¤ü¿ÖêÖê ¾Ö ŸÖ¢¾Ö×ÖÂšü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ¸üÖ•Ö�úßµÖ ¯Ö�ÖÖÓÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
¯ÖÖØšü²ÖÖ ¤êüŸÖ. ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖŸÖ �ÖãÓŸÖæÖ ¯Ö›ü»Öê ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ¸üÖ•Ö�úßµÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ‘Ö›üÖ´ÖÖë›üß²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖê
•ÖÖ�Öºþ�ú †ÃÖŸÖ. •ÖÖ�Ö�úÖ¸üÖÓ¿Öß ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ “Ö“ÖÖÔ �ú¸üßŸÖ. ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ¾Ö›êü �ú¬Öß“Ö
¾ÖÖ™ü»Öê ÖÖÆüß, ¯Ö�Ö ¸üÖ•Ö�úßµÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö †¯Ö¯ÖÏ¾Öé¢Öß²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖê ¤ü�Ö †ÃÖŸÖ. ¬Ö´ÖÔ ¾ÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ¯Ö�Ö ¾Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ŸÖê ÃÖÓŸÖÖ¯Ö ¾µÖŒŸÖ �ú¸üßŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ¤üÖêÖ
ÆüÖŸÖ ¤æü¸ü šêü¾ÖßŸÖ. ´ÖÖ¡Ö ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ¸üÖ•Ö�úßµÖ ¯Ö�ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓÖÖ
†ÖÃ£ÖÖ ¾ÖÖ™êü. µÖê�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ×Ö¾Ö›ü�Öã�úßŸÖ ŸÖê ŸµÖÖ ×Ö�úÂÖÖ¾Ö¸ü �ãú�ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ªÖµÖ“ÖÖ Æêü
šü¸ü¾ÖßŸÖ. ›üÖ¾µÖÖ ¯Ö�Ö ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öß ŸµÖÖÓÖß ÖêÆü´Öß“Ö �úÖÃÖ ¬Ö¸ü»Öß †Ö×�Ö µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¯Ö�Ö ¾Ö
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ´Ö¤üŸÖÆüß �êú»Öß. ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖß �ú¬Öß“Ö ŸÖ›ü•ÖÖê›ü �êú»Öß
ÖÖÆüß. ŸÖ¢¾Ö-×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×�Ö ´Öæ»µÖÖÓ“Öß •Ö¯Ö�Öæ�ú Æüß ŸµÖÖÓ“Öß •Öß¾ÖÖ×ÖÂšüÖ ÆüÖêŸÖß. ×ŸÖ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß
•ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú †Ö×�Ö �úÖ™êü�úÖȩ̂ ü¯Ö�Öê �êú»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×ÖÂšüÖ šêü¾ÖæÖ †¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö
�ú¸ü�ÖÖ ü̧Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ ü̧�ÖÖ ÖêŸÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Ö�ú“Ö ´Æü�ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Öê»Ö. ü̧Ö•Ö�úÖ ü̧�ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú ü̧ŸÖÖÖÖÆüß
•ÖÖ×ÆüŸÖÖ“Öê �úÖµÖ µÖÖ �ÖÖêÂ™üßÃÖ ŸµÖÖÓÖß ÖêÆü´Öß“Ö ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×¤ü»Öê. ×Ö¾¾Öôû »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×´ÖôûÖ¾ÖÖ
´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ŸÖ¢¾ÖÖÓÖÖ ´Öã̧ ü›ü �ú¬Öß“Ö ‘ÖÖŸÖ»Öß ÖÖÆüß †Ö×�Ö »ÖÖê�ú×¯ÖÏµÖŸÖêÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÓ�Ö ¸üÖ•Ö�úßµÖ
³Öæ×´Ö�úÖÆüß ‘ÖêŸÖ»Öß ÖÖÆüß. ÃÖ¢ÖÖ¯Ö¤üÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêÆü ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß �ú¬Öß“Ö ¬Ö¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ
•Öê ¯Ö™êü»Ö, µÖÖê�µÖ ¾ÖÖ™êü»Ö †Ö×�Ö ¾µÖÖ¯Ö�ú •ÖÖ×ÆüŸÖÖ“Öê šü ȩ̂ü»Ö ŸÖê“Ö ŸÖê �ú¸üßŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. µÖÖ ŸÖ¢¾Ö×ÖÂšü
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ́ Öãôêû“Ö ²ÖÆãü¬ÖÖ ¯Öãœêü ²Ö¸üÖ“Ö �úÖôû ŸÖê ÃÖ×�ÎúµÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü ¸üÖ×Æü»Öê. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ
ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö ÃÖÖê›ü»Öê ÆüÖêŸÖê †ÃÖÖ Ö¾Æêü. ´ÖÖ¡Ö, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �úÖµÖÔ ¾Ö »ÖÖê�ú�ú»µÖÖ�Ö�úÖ¸üß
¯ÖÏ�ú»¯Ö ˆ³ÖÖ¸ü�Öß�ú›êü ŸµÖÖÓÖß †×¬Ö�ú »Ö�Ö ªÖµÖ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ �êú»Öß. ŸµÖÖÃÖÖšüß “Öôû¾Öôûß“ÖÖ
´ÖÖ�ÖÔÆüß †¾Ö»ÖÓ²Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ŸµÖÖÓÖß ™üÖ�ú»Öê»Öê ¯Ö×Æü»Öê ¤ü´Ö¤üÖ¸ü ¯ÖÖ‰ú»Ö ´Æü�Ö•Öê ¾ÖÖôû¾ÖÖ
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ÃÖãºþ �êú»Öê»Öß ÃÖÖ¸üÖ²ÖÓ¤üß “Öôû¾Öôû.
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ÃÖÖ ü̧Ö²ÖÓ¤üß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ

¾ÖÖôû¾ÖÖ-‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧ ü ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ›üÖÓ²Ö¸üß�ú¸ü�Ö ´ÖÖ�Ö�ÖßÃÖÖšüßÆüß ŸµÖÖÓÖß “Öôû¾Öôû †Ö Ó̧ü³Ö»Öß.
¾ÖÖôû¾µÖÖÆæüÖ ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧ ü»ÖÖ •ÖÖ�µÖÖÃÖÖšüß †ŸµÖÓŸÖ ÃÖã́ ÖÖ¸ü ¤ü•ÖÖÔ“ÖÖ ¸üÃŸÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²Ö¾ÆÓü¿Öß ¾ÖÖÆüŸÖæ�ú
µÖÖ �Ö›üŸÖ¸ü ´ÖÖ�ÖÖÔÖê“Ö “ÖÖ»ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖÆüŸÖæ�ú †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸ü�Öê�ú›êü ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ¯Öæ�ÖÔ ¤üã»ÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖ¾Ö ¿ÖŸÖ�úÖ“ÖÖ �úÖôû »ÖÖê™ü»ÖÖ
ŸÖ¸üß µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ“Öê ³ÖÖ�µÖ ˆ•ÖÖ›ü»Öê Ö¾ÆüŸÖê. µÖÖ ¡ÖÖÃÖÖŸÖæÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ÖÖ�Ö×¸ü�úÖÓ“Öß ÃÖã™ü�úÖ �ú¸ü�Öê
�Ö¸ü•Öê“Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ ›üÖÓ²Ö¸üß�ú¸ü�ÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß †Ö×�Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öê
»Ö�Ö ¾Öê¬Ö�µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ†ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ“Öê ›üÖÓ²Ö¸üß�ú¸ü�Ö ÆüÖê‡Ô̄ ÖµÖÕŸÖ
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖß ¿ÖêŸÖÃÖÖ¸üÖ ³Öºþ ÖµÖê †ÃÖê †Ö¾ÖÖÆüÖ ŸµÖÖÓÖß �êú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖÖ»ÖÖ ˆŸÃ±æúŸÖÔ
¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö Æü•ÖÖ¸Öê ¿ÖêŸÖ�ú¸üß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê
Æêü †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ´ÖµÖ ´ÖÖ�ÖÖÔÖê ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾Öôûß“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ²ÖÖ›üÖì»Öß µÖê£Öß»Ö
ÃÖÖ¸üÖ²ÖÓ¤üß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“µÖÖ ¬ÖŸÖá¾Ö¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö †ÃÖÓ�µÖ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ
×•Ö¾ÆüÖóµÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öê �ãú™ãÓü²ÖßµÖÆüß µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ˆŸÖ¸ü»Öê. ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓÖß
†ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ¤ü›ü¯Ö�µÖÖ“ÖÖ •ÖÖȩ̂ ü¤üÖ¸ü ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ, ¯Ö�Ö »ÖÖê�ú ´ÖÖ�Öê Æü™ü»Öê ÖÖÆüßŸÖ. 1971 “µÖÖ
±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üßŸÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê»Öê ¿ÖêŸÖÃÖÖ¸üÖ ²ÖÓ¤üß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ “ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖì “ÖÖ»Ö»Öê. µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖß
¿ÖêŸÖÃÖÖ¸üÖ ³Ö¸ü»ÖÖ ÖÖÆüß. †�Öê¸ü †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ�úŸµÖÖÕ¯Öãœêü ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ Ö´ÖŸÖê ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê.
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß»Ö µÖÖ »Öœü¶ÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖŸÖÖêÁÖß »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô µÖÖÓÖß †ŸµÖÓŸÖ
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öß. †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ŸµÖÖÓÖß ÖêŸÖéŸ¾Ö �êú»Öê †Ö×�Ö »ÖœüÖ
µÖ¿ÖÃ¾Öß �ú¸ü�µÖÖŸÖ ´ÖÖê»ÖÖ“Öê µÖÖê�Ö¤üÖÖ ×¤ü»Öê. †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“µÖÖ ¸êü™ü¶Ö´Öãôêû ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ
²ÖÖ²Ö ´Æü�ÖæÖ µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ“Öê �úÖ´Ö ÆüÖŸÖß ‘Öê‰úÖ ŸÖê ŸÖÖŸÖ›üßÖê ¯Öæ�ÖÔ �êú»Öê. ‹�ÖÖªÖ ¸üÃŸµÖÖÃÖÖšüß
†¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü “ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖì »ÖœüÖ ÃÖãºþ šêü¾Ö»ÖÖ �Öê»µÖÖ“Öê Æêü ˆ¤üÖÆü¸ü�Ö ×•Ö»ÊÖŸÖ ²ÖÆãü“ÖÙ“ÖŸÖ †Ö×�Ö
¯ÖÏȩ̂ ü�úÆüß šü¸ü»Öê. ¾ÖÖôû¾ÖÖ-‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ¸ü ¸üÃŸµÖÖÃÖÖšüß“ÖÖ »ÖœüÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ †×¬Ö�ú“Ö Æãüºþ¯Ö †Ö»ÖÖ. ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü ´ÖÖ�ÖÖÔÖê †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ �úºþÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü¾Ö¸ü ¤ü²ÖÖ¾Ö
†Ö�ÖŸÖÖ µÖêŸÖÖê ¾Ö ´ÖÖ�Ö�Öß ¯Ö¤ü¸üÖŸÖ ¯ÖÖ›æüÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖê Æêü ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö™ü»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ •Ö�Öæ
µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ«üÖ ȩ̂ü ‹�ú¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü »Öœü¶Ö“Öê ¯ÖÏÖŸµÖ×�Ö�ú“Ö ¤üÖ�Ö¾Ö»Öê. †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“ÖÖ ¾ÖÖôû¾ÖÖ-‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧ ü
'¸üÖê›ü ´ÖÖò›êü»Ö' »ÖœüÖ ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖŸÖ ‡ŸÖ¸ü¡ÖÆüß �úÖÆüß ×šü�úÖ�Öß »Öœü×¾Ö»ÖÖ �Öê»ÖÖ. ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ´ÖµÖ
�ÖÖÓ¬Öß¾ÖÖ¤üß ´ÖÖ�ÖÖÔÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖÖÓŸÖ ü̧ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß †Ö�Ö�Öß ‹�ú ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú
�úÖ´Ö ÆüÖŸÖß ‘µÖÖµÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê. ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüŸÖê�ú ¿ÖêŸÖ�ú¸üß �úÖȩ̂ ü›ü¾ÖÖÆæü •Ö×´ÖÖß“Öê
´ÖÖ»Ö�ú ÆüÖêŸÖê. �éúÂ�ÖÖ Ö¤üß�úÖšü“Öê �úÖÆüß ¿ÖêŸÖ�ú¸üß †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ¿ÖêŸÖÖ¯Öã̧ üŸµÖÖ ¯ÖÖ�Öß µÖÖê•ÖÖÖ ¸üÖ²Ö¾ÖßŸÖ,
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¯Ö�Ö Ö¤üß¾Ö¸ü Ø�ú¾ÖÖ Ö¤üß�úÖšü“µÖÖ ×¾Ö×Æü¸üà¾Ö¸ü †Öò‡Ô»Ö ‡Ó×•ÖÖ ²ÖÃÖ¾ÖæÖ £ÖÖê›üß±úÖ¸ü ²ÖÖ�ÖÖµÖŸÖß
�ú¸ü�µÖÖ‡ŸÖ¯ÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ †ÃÖê. ‹�ÖÖ¤êü ÆÓü�ÖÖ´Öß ¯Öß�ú ‘Öê�µÖÖ¯Öã̧ üŸÖÖ“Ö •Ö×´ÖÖà“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖê‡Ô.
²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß ¿ÖêŸÖß ²ÖÖ�ÖÖµÖŸÖß ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê. ŸÖ¿ÖÖŸÖ ˆÆüÖóµÖÖŸÖ �éúÂ�ÖÖ Ö¤üß“Öê ¯ÖÖ�Öß �ú´Öß —ÖÖ»Öê �úß
�úÖÆüß �ÖÖ¾ÖÖŸÖæÖ ×¯Ö�µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖ“ÖßÆüß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ †ÃÖê. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ •Ö×´ÖÖß»ÖÖ
¯ÖÖ�Öß ¤êü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ŸÖ¸ü ±úÖ¸ü“Ö ¤æü¸ü“ÖÖ. �éúÂ�ÖÖ Ö¤üßŸÖæÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ¾ÖÖÆæüÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¯ÖÖ�Öß
†›ü×¾Ö�µÖÖ“Öß �ãúšü»ÖßÆüß µÖÖê•ÖÖÖ Ö¾ÆüŸÖß. •Ö¸ü �éúÂ�Öê¾Ö¸ü ‹�ÖÖ¤üÖ ²ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ Ø�ú¾ÖÖ ”ûÖê™êü ¬Ö¸ü�Ö ˆ³ÖÖ
�ú¸üŸÖÖ †Ö»Öê ŸÖ¸ü ×�ú´ÖÖÖ ˆÆüÖóµÖÖŸÖ ŸÖ¸üß ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ¯ÖÖ�Öß ÃÖÖšü¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓÖß ¿ÖÖÃÖÖÖ�ú›êü ŸÖ¿Öß ´ÖÖ�Ö�ÖßÆüß �êú»Öß ÆüÖêŸÖß.
�éúÂ�ÖÖ Ö¤üß¾Ö¸ü �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÖÓ¬Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ²Ö·µÖÖ“Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ
ŸµÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ÆüÖê‰ú ¿Ö�êú»Ö, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™êü. ¸üÃŸµÖÖÃÖÖšüß“Öê †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß µÖÖ ²ÖÓ¬ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ �úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖšü¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ ÃÖãºþ �êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †Ö�Îú´Ö�ú
¯Ö×¾Ö¡ÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ“Öê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ µÖêŸÖÖ“Ö ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²ÖßÖê ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Öß ÃÖãºþ �êú»µÖÖ. ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö
ŸÖÖ¯Ö»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû �ú¤üÖ×“ÖŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ »Öœü¶Ö“Öê ¸ü�ÖØ¿Ö�Öê ±ãÓú�ú»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö µÖÖ ³ÖßŸÖß¯ÖÖê™üß
†ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“Öß ‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ ÆüÖê�µÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö �éúÂ�ÖÖ Ö¤üß¾Ö¸ü ÖÖ�ÖšüÖ�Öê µÖê£Öê ²ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ ²ÖÖÓ¬Ö�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ
¿ÖÖÃÖÖÖÖê •ÖÖÆßü¸ü �êú»ÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß»Ö »Öœü¶Ö“Öß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê �êú¾Öœüß ¬ÖÖÃŸÖß
‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß, µÖÖ“Öê“Ö Æêü ×Ö¤ü¿ÖÔ�ú ´Æü�ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Öê»Ö. ÃÖÖ¸üÖ²ÖÓ¤üß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“µÖÖ “ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ
»Öœü¶Ö“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÃÖÖ •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖ ¯Ö›ü»ÖÖ �úß ÖÖ�ÖšüÖ�Öê ²ÖÓ¬ÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÖÖ †ÓÖ¤üÖê»ÖÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß
×´ÖôûÖ»Öß †Ö×�Ö ŸµÖÖ“Öê �úÖ´ÖÆüß ŸÖÖŸÖ›üßÖê ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ •ÖÖ¿ÖŒŸÖß“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ
»ÖÖê�ú“Öôû¾Öôûß“Öê Æêü ¤ãüÃÖ ȩ̂ü ´ÖÖêšêü µÖ¿Ö šü¸ü»Öê. ÖÖ�ÖšüÖ�Öê ²ÖÓ¬ÖÖ·µÖÖ´Öãôêû ¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö
�úÖȩ̂ ü›ü¾ÖÖÆæü �Öê¡Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ †Öê×»ÖŸÖÖ�ÖÖ»Öß µÖê�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. �éúÂ�Öê“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ‹êÖ ˆÆüÖóµÖÖŸÖÆüß
¯ÖÖ�Öß ÃÖÖšæüÖ ¸üÖÆæü ¿Ö�ú»µÖÖ´Öãôêû †Öê�ú �ÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖ�Öß™Óü“ÖÖ‡Ô ¯ÖÏ¿ÖÆüß ×Ö�úÖ»ÖÖŸÖ ×Ö‘Ö�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ.
‹�ú¤üÖ ²ÖÓ¬ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ �úÖ´ÖÖ»ÖÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß ×´ÖôûÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ŸÖê »Ö¾Ö�ú¸ü �úÃÖê ¯Öæ�ÖÔ
ÆüÖê‡Ô»Ö, µÖÖ¥üÂ™üßÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ�ú›êü ¯ÖÖšü¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ ÃÖãºþ �êú»ÖÖ. ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ �Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü, †×¬Ö�úÖ¸üß ¾Ö�ÖÔ
µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÖîÆüÖ¤Ôü¯Öæ�ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö šêü¾ÖæÖ Æêü �úÖ´Ö ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ¾ÖêôêûŸÖ ¯Öæ�ÖÔ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ
ŸÖê ÃÖÆü�úÖµÖÔ �êú»Öê.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öß †¿Öß ‹�ú �ÖÖÃÖ �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖß ÆüÖêŸÖß. �úÖê�ÖŸÖêÆüß �úÖ´Ö ÆüÖŸÖß ‘Öê�µÖÖ¯Öæ¾Öá
ŸÖê ×¾Ö×¾Ö¬ÖÖÓ�Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üßŸÖ. ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÓ¿Öß “Ö“ÖÖÔ �ú¸üßŸÖ. ×Ö�ÖÔµÖ ¯ÖŒ�úÖ —ÖÖ»ÖÖ �úß, ´Ö�Ö“Ö
�úÖ´ÖÖ»ÖÖ ÆüÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖ, ¯Ö�Ö ‹�ú¤üÖ �úÖ ŸÖê �úÖ´Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê �úß ŸÖ›üßÃÖ Öê»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Ã¾ÖÃ£Ö
²ÖÃÖŸÖ ÖÃÖŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ×�úŸÖßÆüß ¡ÖÖÃÖ ÃÖÆüÖ �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖê Ø“ÖŸÖÖ �ú¸üßŸÖ ÖÃÖŸÖ.
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µÖê�ÖÖ·µÖÖ †›ü“Ö�Öà¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ �úºþÖ ŸÖê �úÖ´Ö ¯Öãœêü Öê�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú ü̧ßŸÖ. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“µÖÖ ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓÖÖ
×Ö¸üÖ¿Ö Ö ÆüÖê‰ú ¤êüŸÖÖ, ŸµÖÖÓ“Öß ØÆü´ÖŸÖ ×™ü�ú¾ÖæÖ šêü¾Ö�µÖÖ“Öê, ŸµÖÖÓÖÖ ‰ú•ÖÖÔ ¤êü�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ.
²Ö·µÖÖ“Ö¤üÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ �úÖÆüß ¯Ö¤ü¸üÖŸÖ ¯Ö›ü�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ ¯Öã̧ êü¯Öæ̧ ü •ÖÖ�Öß¾Ö †ÃÖê,
¯Ö�Ö ‹�ÖÖªÖü �úÖ´ÖÖ»ÖÖ ÆüÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ �úß �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ŸÖê †¬ÖÔ¾Ö™ü ÃÖÖê›üŸÖ ÖÃÖŸÖ.
Ö¾Æêü, †ÃÖê �úÖ´Ö ´ÖãôûÖŸÖ“Ö ŸÖê ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ ÖÃÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ •µÖÖ �úÖµÖÖÔ�ú›êü
¾ÖôûŸÖß»Ö ŸÖê ¯Öæ�ÖÔ ÆüÖê�ÖÖ¸ü“Ö µÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ“Ö �ÖÖ¡Öß ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸÖéÔŸ¾ÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß
•ÖÖŸÖêŸÖ ŸÖÃÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû“Ö
ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê. �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß �úÖµÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ�ÖŸÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ
ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö »ÖÖê�ú�ú»µÖÖ�ÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ Ã¯ÖÂ™ü ¾Ö Ã¾Ö“”û †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ¸üÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ ü̧ �Öã»»Ö´Ö�Öã»»ÖÖ
¾Ö ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Öê‰úÖ“Ö �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÓ›üÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖ›ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö, ŸµÖÖÓ“µÖÖ
×Ö�ÖÔµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß �úÖ´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ �úÖê�ÖŸÖßÆüß ÃÖÓ³ÖḮ ÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÖÃÖê
Ø�ú¾ÖÖ �ãúšêüÆüß ÃÖÓ¿ÖµÖÖ»ÖÖ •ÖÖ�ÖÖ ˆ¸üŸÖ ÖÃÖê. †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖß †¾Ö»ÖÓ²Ö�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû“Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¿Öß •ÖÖ¿ÖŒŸÖß ˆ³Öß ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ ȩ̂ü ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÆüß ¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ.
‹¾ÖœüÖ ×Ö:ÃÖÓ×¤ü�¬Ö ´ÖÖê�úôêû¯Ö�ÖÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖ“Ö �ãúšü»µÖÖ ÖêŸµÖÖ“µÖÖ �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖßŸÖ ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖ
†ÃÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“Öê ÆêüÆüß ‹�ú ¾Öî×¿ÖÂ™ü †Ö×�Ö ¾Öê�Öôêû¯Ö�Ö ÆüÖêŸÖê. †£ÖÖÔŸÖ“Ö
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ“Ö Æêü •Ö´Öæ ¿Ö�ú»Öê. �úÖ¸ü�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ŸÖê¾Öœêü Öî×ŸÖ�ú ²Öôû ÆüÖêŸÖê, ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú¯Ö�ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ †Ö×�Ö Ã¾Ö“”û “ÖÖ×¸ü¡µÖÆüß. ¯Öãœüß»Ö �úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú �úÖµÖÖÕ“µÖÖ
´ÖãôûÖ¿Öß Æüß ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß �ÖãÓŸÖ¾Ö�Öæ�ú ÆüÖêŸÖß. ÆüÖŸÖß ±úÖ¸üÃÖê †ÖÙ£Ö�ú ²Öôû ÖÃÖŸÖÖÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖß
›üÖë�Ö¸üÖ‹¾Öœüß �úÖ´Öê ˆ³Öß �êú»Öß. ŸµÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú �úÖ´ÖÖ´ÖÖ�Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ £ÖÖȩ̂ ü ÃÖÛ“”û»Ö
´ÖÖ�ÖæÃÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¯ÖÆüÖ›üÖÃÖÖ ü̧�ÖÖ ˆ³ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö�úÖ¿Ö �ú¾ÖêŸÖ ‘Öê�µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß †Ö�úÖÓ�ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû“Ö
†¿ÖŒµÖ¯ÖÏÖµÖ ¾ÖÖ™ü�ÖÖ·µÖÖ �ú»¯ÖÖÖ ¯ÖÏŸµÖ�ÖÖŸÖ †Ö�Ö�µÖÖ“Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖ�úÖÓ�ÖÖ ²ÖÖôû�ÖæÖ ŸµÖÖ ŸÖÖê ¯Öæ�ÖÔŸ¾ÖÖÃÖ
ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‹�ÖÖªÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ÖêŸµÖÖ“Öê �ú»¯ÖÖÖ×“Ö¡Ö ȩ̂ü�ÖÖ™ü»Öê ŸÖ¸üß †Ö�Ö�Öß ¤ü¿ÖÖÓ�Öãôêû ˆÓ“Ö ¾ÖÖ™ü�ÖÖ ȩ̂ü
†Ö×�Ö ŸµÖÖ ×“Ö¡ÖÖ“µÖÖ “ÖÖî�ú™üßŸÖ Ö ´ÖÖ¾Ö�ÖÖ ȩ̂ü †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö ÆüÖêŸÖê. ²ÖÆãü¯Öê›üß, ²ÖÆãü†ÖµÖÖ´Öß
†Ö×�Ö ²ÖÆãü�Öã�Öß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê. †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖ �ú¬Öß ¾Öê�Öôêû ¾ÖÖ™ü»Öê
ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ»Öê“Ö ¸üÖ×Æü»Öê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ“Ö ¾ÖÖ¾Ö¸ü»Öê.

¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ µÖÖê•ÖÖÖ

ÖÖ�ÖšüÖ�Öê ²ÖÓ¬ÖÖ·µÖÖ´Öãôêû ¾ÖÖôû¾µÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû ¯ÖÖ�ÖßÃÖÖšüÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸÖê ¯ÖÖ�Öß
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ �úÃÖê ¯ÖÖêÆüÖê“Ö�ÖÖ¸ü, ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÖ�Öß •Ö¾Öôû †ÖÆêü, ¯Ö�Ö
ŸµÖÖ“ÖÖ ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß »ÖÖ³Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß, †¿Öß �Ö¸üß²Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ —ÖÖ»Öß. ²ÖÓ¬ÖÖ¸üÖ
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—ÖÖ»ÖÖ, �éúÂ�ÖêŸÖ ¯ÖÖ�Öß ÃÖÖšü»Öê ¯Ö�Ö ˆÆüÖóµÖÖŸÖ ¯ÖãÆüÖ ¿ÖêŸÖß �úÖȩ̂ ü›üß šü�Öšü�ÖßŸÖ“Ö. ¯ÖÖ�Öß •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ
Ö¾ÆüŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ �ãú�Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü“Ö �ú¸üßŸÖ Ö¾ÆüŸÖê, ¯Ö�Ö †ÖŸÖÖ ¯Öê»ÖÖ ŸÖÖë›üÖ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖÆüß ŸÖÆüÖÖ ³ÖÖ�Ö¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß, †¿Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öß. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß
†×¬Ö�ú Æü¾ÖÖ»Ö×¤ü»Ö —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ÆüôûÆüôû ¾ÖÖ™æü »ÖÖ�Ö»Öß. Ö¤üßŸÖß»Ö ¯ÖÖ�Öß ¿ÖêŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ �úÃÖê µÖê‡Ô»Ö,
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. Ö¤üß“Öê ¯ÖÖ�Öß ¿ÖêŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö�ÖÖµÖ“Öê ŸÖ¸ü ŸÖê £Öê™ü ¯ÖÖ™ü �úÖœæüÖ
†Ö�Ö�Öê ¿ÖŒµÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß Ö¤üß¾Ö¸ü ×»Ö°™ü ²ÖÃÖ¾Ö�Öê †Ö×�Ö ŸÖê ¯ÖÖ�Öß ´ÖÖêšü¶Ö ™üÖ�úßŸÖ ÃÖÖšü¾ÖæÖ
ŸÖê£ÖæÖ ¯ÖÖ™üÖÖê ¾ÖÖ ¯ÖÖ‡¯ÃÖ«üÖ ȩ̂ü ¿ÖêŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ Öê�Öê �Ö¸ü•Öê“Öê ÆüÖêŸÖê. †£ÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö
¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖ¾Ö¸ü �Ö“ÖÔ �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö �úÖȩ̂ ü›ü¾ÖÖÆæü Ø�ú¾ÖÖ £ÖÖê›ü¶Ö±úÖ¸ü
¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÆÓü�ÖÖ´Öß ²ÖÖ�ÖÖµÖŸÖß ¿ÖêŸÖß �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê Æêü †ŸµÖÓŸÖ
†¾Ö‘Ö›ü ¾Ö †Ö¾ÖÖŒµÖÖ²ÖÖÆêü¸ü“Öê �úÖ´Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖŸÖæÖ �úÃÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ �úÖœüÖµÖ“ÖÖ, µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ Ø“ÖŸÖÖ
»ÖÖ�ÖæÖ ¸üÖ×Æü»Öß. ‹�ú¤üÖ Ö¤üß“Öê ¯ÖÖ�Öß ¿ÖêŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö»Öê ŸÖ¸ü ²Ö¾ÆÓü¿Öß ¿ÖêŸÖß ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß ²ÖÖ�ÖÖµÖŸÖß
ÆüÖê�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß †ÖÙ£Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. Æêü ÃÖÖ·µÖÖÓÖÖ“Ö ¯Ö™ŸÖü
ÆüÖêŸÖê, ¯Ö�Ö ¯ÖîÃÖÖ �úÖêšæüÖ ¾Ö �úÃÖÖ ˆ³ÖÖ �ú¸üÖµÖ“ÖÖ, ÆüÖ �Ö¸üÖ ¯ÖÏ¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. �éúÂ�ÖÖ Ö¤üß“Öê ¯ÖÖ�Öß ×»Ö°™ü
�úºþÖ ¿ÖêŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö�Ö�Öê Æüß �ÖÖêÂ™ü ŸÖ¢¾ÖŸÖ: ÃÖÖ·µÖÖÓÖÖ“Ö ´ÖÖµÖ ÆüÖêŸÖß ; ¯Ö�Ö �Ö“ÖÖÔ“Öê �úÖµÖ
�ú¸üÖµÖ“Öê, Æêü ÃÖ´Ö•ÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ÆüôæûÆüôæû µÖÖ �ú»¯ÖÖêÖê •ÖÖȩ̂ ü ¬Ö¸ü»ÖÖ †Ö×�Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ‹�ú¡Ö µÖê‰úÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖ»µÖÖ ŸµÖÖŸÖ †ÖÙ£Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖß ²Ö¸üß †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖß ÃÖã́ ÖÖ¸üê
¿ÖÓ³Ö¸ü ‹�ú¸üÖÃÖÖšüß“Öß ”ûÖê™üß ×»Ö°™ü µÖÖê•ÖÖÖ ˆ³Öß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖ¾Ö»Öê ˆ“Ö»ÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ
�êú»Öß. �úÖÆüß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü Æüß �ú»¯ÖÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß. ŸµÖÖÓÖßÆüß µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê
×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖãºþ �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ“Ö. »ÖÖê�úÖÓÖß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆŸÃÖã�úŸÖÖ ¤üÖ�Ö×¾Ö»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖß µÖÖ �ú»¯ÖÖê“ÖÖ
•ÖÖế ÖÖÖê ¯ÖÖšü¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê. ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ �Öê¡ÖÖÃÖÖšüß Æüß ¯ÖÖ�Öß µÖÖê•ÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖ‹ê¾Ö•Öß
†Ö�Ö�Öß �úÖÆüß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘µÖÖ¾Öê ¾Ö ØÃÖ“ÖÖÖ�ÖÖ»Öß †Ö�ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß“Öê
�Öê¡Ö ¾ÖÖœü¾ÖÖ¾Öê, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖ�Ö»Öê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Öæšü³Ö¸ü ¬ÖÖ¾ÖÖÖ ¾ÖÖ ÃÖãÛÃ£ÖŸÖßŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÃÖÖšüß
µÖÖê•ÖÖÖ �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßŸÖ †Ö�Ö�µÖÖ¯Öê�ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾Ö †»¯Ö³Öæ¬ÖÖ¸ü�ú ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“ÖÖÆüß ŸµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
—ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´Æü�Ö�Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖß ¾µÖÖ¯Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü×¾Ö×Ö´ÖµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖôû¾ÖÖ
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß ²Öîšü�ú ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öß †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü 450 ‹�ú¸ü �Öê¡ÖÖÃÖÖšüß“µÖÖ
¯ÖÖ�Öß ØÃÖ“ÖÖ µÖÖê•ÖÖê“Öß �ú»¯ÖÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß. µÖÖ µÖÖê•ÖÖê»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß †Ö×�Ö
'×�úÃÖÖÖ ×»Ö°™ü ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ' µÖÖê•ÖÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öê šü¸ü»Öê.

‹�ú¤üÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÓ́ ÖŸÖßÖê ×Ö�ÖÔµÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü �úÖ´ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖšǖ Öã̧ üÖ¾ÖÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öß
‹�ú �ÖÖÃÖ �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖß ÆüÖêŸÖß. ×�úÃÖÖÖ ×»Ö°™ü ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ µÖÖê•ÖÖê“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß �ú¸ü�µÖÖ¯Öæ¾Öá
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ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ•–ÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ̄ Ö�Ôú ÃÖÖ¬Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖŸÖê ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê
¯Öãœüß»Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öê ™üÖ�ú�µÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê. µÖÖ �úÖ´ÖÖŸÖ �ãú�ÖÖ�ãú�ÖÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‰ú ¿Ö�êú»Ö, ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ÖÖ¾ÖÖ“Öß µÖÖ¤üß �úºþÖ ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ³Öê™üß�ÖÖšüß ÃÖãºþ �êú»µÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ̄ ÖÏ£Ö´Ö ŸµÖÖÓÖß �ú¸üÖ›ü •Ö¾Öôû“µÖÖ
�éúÂ�ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öê †¬µÖ�Ö •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê µÖÖÓ“Öß ³Öê™ü ‘µÖÖµÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê.
ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ ¾ÖÖôû¾µÖÖ“Öê ²Ö¾ÆÓü¿Öß ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ×¾ÖÆüß¸ü ²ÖÖ�ÖÖµÖŸÖß¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ‰úÃÖ �éúÂ�ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß
ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ»ÖÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû �éúÂ�ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öê ¾Ö ¾ÖÖôû¾µÖÖ“µÖÖ
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ŸµÖÓŸÖ ÃÖêÆü¯Öæ�ÖÔ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ×�úÃÖÖÖ ×»Ö°™ü ‡×¸ü�Öê¿ÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
ˆ³ÖÖ¸ü�ÖßÃÖÖšüß ÆüÖê‡Ô»Ö †¿Öß †™ü�úôû ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¾ÖÖôû¾µÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ
×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôûÖÃÖÆü •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“Öß ³Öê™ü ‘ÖêŸÖ»Öß. •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖ µÖÖê•ÖÖêÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔŸÖÖê̄ Ö¸üß
ÃÖÆü�úÖµÖÔ �ú ü̧�µÖÖ“Öê †Ö¿¾ÖÖÃÖÖ ×¤ü»Öê. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ µÖÖê•ÖÖê“ÖÖ †Ö ü̧Ö�Ö›üÖ �úÖ ü̧�ÖÖµÖÖ“µÖÖ
†×³ÖµÖÓŸµÖÖ�ú›æüÖ ŸÖµÖÖ¸ü �úºþÖ ¤êü�µÖÖ“Öê ´ÖÖµÖ �êú»Öê. ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †×³ÖµÖÓŸµÖÖÓÖÖ ÃÖæ“ÖÖÖ
×¤ü»µÖÖ ¾Ö Æêü �úÖ´Ö ŸÖÖŸÖ›üßÖê ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. †Ö¸üÖ�Ö›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü µÖÖê•ÖÖêÃÖÖšüß
†Ó¤üÖ•Öê ×�úŸÖß �Ö“ÖÔ µÖê�ÖÖ¸ü Æêü ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ³Öæ×¾Ö�úÖÃÖ ²ÖÑ�êú�ú›æüÖ �ú•ÖÔ ‘Öê�µÖÖ“Öê šü¸ü»Öê.
×•Ö»ÆüÖ ³Öæ×¾Ö�úÖÃÖ ²ÖÑ�êú“Öê ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ †¬µÖ�Ö †Ö²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö Ø¿Ö¤êü-´ÆîüÃÖÖôû�ú¸ü µÖÖÓÖß µÖÖ µÖÖê•ÖÖêÃÖÖšüß
�ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öæ̧ ü �ú¸ü�µÖÖ“Öê †Ö¿¾ÖÖÃÖÖ ×¤ü»Öê. ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ µÖÖê•ÖÖêÃÖÖšüß »ÖÖ�Ö�ÖÖ ȩ̂ü ¾Öß•Ö ¯ÖÓ̄ Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
�úºþÖ ¤êü�µÖÖ“Öê ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü ²ÖÎ¤üÃÖÔ ×»Ö.“Öê ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ �úÖµÖÔ�úÖ¸üß ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ¯Öß. ›üß. �Öã�Öê µÖÖÓÖß
´ÖÖµÖ �êú»Öê. µÖÖê•ÖÖêÃÖÖšüß ˆ¢Ö´Ö ¤ü•ÖÖÔ“Öê ×ÃÖ´Öë™ü ¯ÖÖ‡Ô̄ ÃÖ �Ö ȩ̂ü¤üß �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. †ÖÙ£Ö�ú ¯ÖÏ¿Ö
ÃÖã™ü»µÖÖ´Öãôêû µÖÖê•ÖÖê“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß —Ö¯ÖÖ™ü¶ÖÖê ÆüÖê�µÖÖŸÖ �ãúšü»Öß“Ö †›ü“Ö�Ö †Ö»Öß ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû
†¾Ö‘µÖÖ 80 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖ 35 ×�ú»ÖÖê×´Ö™ü¸ü »ÖÖÓ²Öß“Öß ¯ÖÖ‡Ô̄ Ö»ÖÖ‡ÔÖ ¯Öæ�ÖÔ ÆüÖê‰úÖ �éúÂ�Öê“Öê ¯ÖÖ�Öß
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ ¯Ö›ü»Öê. ‹¾Öœ¶Ö �ú´Öß �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ¯ÖÖ�Öß ×´Öôû�Öê Æüß �ÖÖêÂ™ü
†�Ö¤üß “Ö´ÖŸ�úÖ¸ü ¾ÖÖ™üÖ¾Öß †¿Öß šü¸ü»Öß. µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ™ü¯¯µÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ŸÖ¸ü
†“ÖÓ×²ÖŸÖ —ÖÖ»Öê“Ö, ¯Ö�Ö ‡ŸÖ¸üÖÖÖÓÆüß ŸµÖÖ“Öê †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖ×Æü»Öê ÖÖÆüß. µÖÖ µÖÖê•ÖÖế Öãôêû
¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö 450 ‹�ú¸üÖ»ÖÖ ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖ�Ö»ÖÖ. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“ÖÖ ˆ¸ü †ÖÖÓ¤üÖÖê ³ÖºþÖ †Ö»ÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤ü̧ ü³ÖÖ¾Ö ¤ãü�ÖÖ¾Ö»ÖÖ.
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ �ú»¯ÖÖêŸÖæÖ ÃÖÖ�úÖ¸ü»Öê»µÖÖ µÖÖ µÖÖê•ÖÖê“Öê ¯ÖÏ“ÖÓ›ü �úÖîŸÖã�ú —ÖÖ»Öê. ŸÖê �úÖê�ÖŸÖßÆüß
†¿ÖŒµÖ �ÖÖêÂ™ü ¿ÖŒµÖ �úºþÖ ¤üÖ�Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ †ÃÖÖ •ÖÖŸÖêŸÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»ÖÖ.

¿ÖêŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖ�Öß ×´Öôæû »ÖÖ�Ö»µÖÖ´Öãôêû ²ÖÖ�ÖÖµÖŸÖß �Öê¡Ö ¾ÖÖœü�Öê †¯Öê×�ÖŸÖ“Ö ÆüÖêŸÖê, ¯Ö�Ö ×¾Ö×Æü ü̧à“µÖÖ
¯ÖÖ�µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ�ÖÖµÖŸÖß ×¯Ö�êú ‘Öê�ÖÖ·µÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ †Öê×»ÖŸÖÖ�ÖÖ»Öß †×¬Ö�ú •Ö´ÖßÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû
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²Öî»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê ¿ÖêŸÖß �ú¸ü�Öê †¾Ö‘Ö›ü ÆüÖê‰ú »ÖÖ�Ö»Öê. ²Ö¤ü»ÖŸµÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¿ÖêŸÖß“µÖÖ
´Ö¿ÖÖ�ÖŸÖßÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ †Ö¬Öã×Ö�ú ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“Öß �Ö ü̧•Ö ³ÖÖÃÖæ »ÖÖ�Ö»Öß. ™ÒòüŒ™ü̧ üÃÖÖ ü̧�µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
¿ÖêŸÖÖ“µÖÖ ÖÖÓ�Ö¸ü�Öß¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê �ÖŸÖê ¾Ö ‰úÃÖ ¾ÖÖÆüŸÖã�úß¯ÖµÖÕŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß �úÖ´Ö �ú¸ü�Öê †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ
²ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû �Ö¸ü•Öê̄ ÖÖê™üß ™ÒòüŒ™ü¸ü �Ö ȩ̂ü¤üß“Öß �ú»¯ÖÖÖ ¯Öãœêü †Ö»Öß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß µÖÖÆüß
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖãœüÖ�úÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü¾ÖÖ›üß µÖê£Öß»Ö ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü ²ÖÎ¤üÃÖÔ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÖê ÃÖÆü�úÖµÖÔ
�ú¸ü�µÖÖ“Öê ´ÖÖµÖ �êú»Öê. �Óú¯ÖÖß“Öê �úÖµÖÔ�úÖ ü̧ß ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ¯Öß. ›üß. �Öã�Öê µÖÖÓÖß ¾ÖÖôû¾µÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ
�Óú¯ÖÖß“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê ¿ÖÓ³Ö¸ü ™üŒ�êú �ú•ÖÔ µÖÖê•ÖÖê«üÖ ȩ̂ü ™ÒòüŒ™üÃÖÔ ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×¤ü»Öß. ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü
�Óú¯ÖÖß“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê ŸµÖÖ¾Öêôûß •Ö´ÖÔÖ ›üÖ‡Ô™üÃÖË �Óú¯ÖÖß“µÖÖ ÃÖÆü�úÖµÖÖÔÖê ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ™ÒòüŒ™üÃÖÔ ²ÖÖ×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ™ÒòüŒ™üÃÖÔ“Öß ×¾Ö�Îúß ¾ÖÖœü×¾Ö�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü �Óú¯ÖÖßÖê ²ÖÑ�ú †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ“µÖÖ
ÃÖÆü�úÖµÖÖÔÖê ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ¿ÖÓ³Ö¸ü ™üŒ�êú �ú•ÖÔ ¯Öã̧ ü¾Öšü¶Ö«üÖ ȩ̂ü ™ÒòüŒ™üÃÖÔ ×¾Ö�Îúß“ÖÖ ÆüÖ ˆ¯Ö�Îú´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö»ÖÖ.
µÖÖ ˆ¯Ö�Îú´ÖÖ“ÖßÆüß ŸµÖÖ¾Öêôûß ¾µÖÖ¯Ö�ú “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß. �êú¾Öôû ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ Æǘ Öß´Öãôêû“Ö ×�ú»ÖÖìÃ�ú ü̧
�Óú¯ÖÖßÖê Æêü ¯ÖÖ‰ú»Ö ˆ“Ö»Ö»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß Ã¾Öß�úÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû �ú•ÖÔ±êú›üß“Öß Ø“ÖŸÖÖ
�ú¸ü�µÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö ÖÖÆüß, †ÃÖê �Óú¯ÖÖß“µÖÖ ¯Ö¤üÖ×¬Ö�úÖ·µÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ †¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü
×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ¾µÖŒŸÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖ¸ü�Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ŸµÖÖ¾Öêôûß Ö¾ÆüŸÖß. ŸÖ¸üß¤êü�Öß»Ö �Óú¯ÖÖßÖê ÆüÖ ×Ö�ÖÔµÖ
‘ÖêŸÖ»ÖÖ, ŸÖÖê �êú¾Öôû ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖãœüÖ�úÖ¸üÖ´Öãôêû Æüß ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß ÆüÖêŸÖß. �úÖÆüß †ÃÖÖê, ÃÖÖ ȩ̂ü
�úÖÆüß •Ö´ÖæÖ †Ö»Öê †Ö×�Ö ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü �Óú¯ÖÖßÖê ‹�úÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß †�ú¸üÖ ™ÒòüŒ™üÃÖÔ“Öê ¾ÖÖôû¾µÖÖŸÖß»Ö
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ×¾ÖŸÖ¸ü�Ö �êú»Öê. µÖÖ †Ö�ÖóµÖÖ ÃÖÖêÆüóµÖÖ“ÖßÆüß ŸµÖÖ¾Öêôûß •ÖÖȩ̂ ü¤üÖ¸ü “Ö“ÖÖÔ
—ÖÖ»Öß. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ´ÖÖ»Ö�úß“ÖÖ ™ÒòüŒ™ü¸ü ×¾Ö�úŸÖ ‘Öê‰ú ¿Ö�úŸÖÖê Æüß �ú»¯ÖÖÖ“Ö
ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ †×¾Ö¿¾ÖÖÃÖÖÆÔü ¾ÖÖ™üÖ¾Öß, †¿Öß ‹�Óú¤ü¸ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÆüÖêŸÖß, ¯Ö�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ´Öãôêû Æêü †‘Ö×™üŸÖ ‘Ö›æü ¿Ö�ú»Öê. ÃÖÖ´ÖÖµÖ †�ú¸üÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß '™ÒòüŒ™ü¸ü ´ÖÖ»Ö�ú' —ÖÖ»Öê. †Ö¬Öã×Ö�ú
¯Ö¨üŸÖßÖê ¿ÖêŸÖß �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ™ÒòüŒ™ü¸ü“ÖÖ »ÖÖ³Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸üÆüß ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ‘Öê‰ú
»ÖÖ�Ö»Öê. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¿ÖêŸÖß †×¬Ö�ú “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ÆüÖê‰ú »ÖÖ�Ö»Öß. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ“Ö ™ÒòüŒ™ü¸ü ´ÖÖ»Ö�ú ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß �ú•Öì ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯Ö�Öê Æü¯ŸÖê ³ÖºþÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ
±êú›ü»Öß †Ö×�Ö ŸÖê �Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ™ÒòüŒ™ü¸ü ´ÖÖ»Ö�ú ²ÖÖ»Öê. 450 ‹�ú¸üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ�Öß µÖÖê•ÖÖế Öãôêû
²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß ¯ÖÖ�Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»Öê †Ö×�Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö 900 ‹�ú¸ü �Öê¡ÖÖŸÖ ™ÒòüŒ™ü¸ü“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê
†Ö¬Öã×Ö�ú ¯Ö¨üŸÖßÖê ¿ÖêŸÖß �úÃÖ»Öß •ÖÖ‰ú »ÖÖ�Ö»Öß. 1972 ŸÖê 75 µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ×�úÃÖÖÖ ×»Ö°™ü
¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ µÖÖê•ÖÖÖ �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßŸÖ †Ö»Öß †Ö×�Ö ¾ÖÖôû¾µÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ »Ö�Ö�ÖßµÖ
²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ü “ÖÖôûßÃÖ ¾ÖÂÖÖÔ̄ Öæ¾Öá †Ö¬Öã×Ö�ú ¿ÖêŸÖß“µÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖ
¯ÖÏµÖÖê�Ö �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�ú ´Æü�ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»Öê. †ÖÙ£Ö�ú¥üÂ™ü¶Ö �ú´Ö�ãú¾ÖŸÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÃÖÖšüß
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‹�ÖÖ¤üÖ ÖêŸÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÃÖÖ¬ÖÖÃÖÖ´Ö�ÖÏß“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü �êú¾Öôû ˆªÖê•Ö�ú ¾Ö ²ÖÑ�ú †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ¿Öß
ÃÖÓ̄ Ö�Ôú, ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ¾Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖæÖ �êú¾Öœêü ´ÖÆüŸ�úÖµÖÔ �úºþ ¿Ö�úŸÖÖê, µÖÖ“Öê Æêü †Ö�Öôêû ¾Öê�Öôêû
šüôû�ú ˆ¤üÖÆü¸ü�Ö ´Æü�ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß †ÖŸµÖÓ×ŸÖ�ú ŸÖôû´Öôû †ÃÖ�ÖÖ¸üÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÃÖÖ¸ü�ÖÖ ÖêŸÖÖ“Ö Æêü �úºþ •ÖÖ�Öê. µÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ¯ÖæŸÖá´Öãôêû ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ †Ö¤ü¸ü
¤ãü�ÖÖ¾Ö�Öê ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ•Ö�úßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö †µÖ ÖêŸµÖÖÓÖß †Ö¤ü¿ÖÔ ‘µÖÖ¾ÖÖ
†ÃÖÖ“Ö ÆüÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯Öæ�ÖÔ ˆ¯Ö�Îú´Ö šü¸ü»ÖÖ. ×�úÃÖÖÖ ×»Ö°™ü ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß´Öãôêû
‹�ú ŸÖ¸ü ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓŸÖ Ö¾ÖÖ ˆŸÃÖÖÆü ÃÖÓ“ÖÖ¸ü»ÖÖ †Ö×�Ö †Ö¯Ö�Ö ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ¯Ö�Öê ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¾Ö †¿ÖŒµÖ¯ÖÏÖµÖ
¾ÖÖ™ü�ÖÖ¸üß �úÖ´Öê ˆ³Öß �úºþ ¿Ö�úŸÖÖê †ÃÖÖ †ÖŸ´Ö×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ µÖÖê•ÖÖê“Öß
¯ÖæŸÖá ´Æü�Ö•Öê ‹�ú¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü †Ö�ÖÖ´Öß ³Ö¾µÖ ¯ÖÏ�ú»¯ÖÖ“Öß ÖÖÓ¤üß“Ö ´Æü�ÖÖ¾Öß »ÖÖ�Öê»Ö. ŸµÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ¯ÖÖ¾Ö»Öê
™üÖ�ú�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ Ö¾Öß ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß.
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6
ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸ü�Öß

¾ÖÖôû¾µÖÖ“µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ �éúÂ�Öê“Öê ¯ÖÖ�Öß †Ö»µÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖß ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß ²ÖÖ�ÖÖµÖŸÖß —ÖÖ»Öß.
�úÖê�ÖŸÖêÆüß ¯Öß�ú ‘µÖÖµÖ“Öß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖß ŸÖµÖÖ¸üß �êú»Öß. µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ‰úÃÖ¯Öß�ú ‘ÖêŸÖ»Öê
•ÖÖŸÖ †ÃÖê. ‹�ú ŸÖ¸ü ‰úÃÖ Æêü Ö�Ö¤üß ¯Öß�ú ÆüÖêŸÖê †Ö×�Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ �ú¸üÖ›ü•Ö¾Öôû '�éúÂ�ÖÖ' ¾Ö
ÃÖÖ�Ö¸üÖôêû µÖê£Öß»Ö '¾ÖÖôû¾ÖÖ' Æêü ¤üÖêÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖê ÆüÖêŸÖê. ‰úÃÖ Æêü Æü´Ö�ÖÖÃÖ ¯ÖîÃÖÖ
¤êü�ÖÖ ȩ̂ü, ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖêÆüß �ú´Öß ¬ÖÖêŒµÖÖ“Öê ¯Öß�ú ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖ‡Ô. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü
�úÖ¸ü�ÖÖÖê ŸµÖÖ¾Öêôûß ¤ü¸üÆüß “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü
�úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü»ÖÖ �Öê»ÖÖ, ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ �éúÂ�ÖÖ ¾ÖÖ ÃÖÖ�Ö¸üÖôêû µÖê£Öß»Ö ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ¾Ö¸ü
†¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ ¸üÆüÖ¾Öê »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß, †ÃÖê ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖ�Ö»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ‹�æú�Ö“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ
ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ“Öß ˆ³ÖÖ¸ü�Öß •ÖÖế ÖÖÖê ÃÖºþ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. 1951-52 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾Ö¸üÖÖ�Ö¸ü
µÖê£Öê ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ×¾Ö�Öê-¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖß ›üÖò. ¬ÖÖÓ•ÖµÖ¸üÖ¾Ö �ÖÖ›ü�Ößôû µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ�ÖÖ»Öß ¯Ö×Æü»ÖÖ
ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü 1954 ´Ö¬µÖê �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ×²Ö¦üß, ¯ÖÓ“Ö�ÖÓ�ÖÖ,
¾ÖÖ¸ü�ÖÖ †Ö¤üß ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖê ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê. 1956 ´Ö¬µÖê ÃÖÖÓ�Ö»Öß µÖê£Öê ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ
¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ˆ³ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. 1960 ÖÓŸÖ¸ü
ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖŸÖ ×šü�ú×šü�úÖ�Öß ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖê ˆ³Öê ¸üÖÆü�µÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö ¾ÖÖœüŸÖ“Ö �Öê»Öê. •Öê£Öê
•Öê£Öê ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê£Öê ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖê ¾Ö ŸµÖÖ»ÖÖ •ÖÖê›æüÖ †µÖ
ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�Öß“Öê ÃÖ¡Ö“Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ¯Öæ¾Öá ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ‰úÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß
�Öæôû ŸÖµÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖ“Öß ¯ÖÓ̧ ü¯Ö¸üÖ ÆüÖêŸÖß, ¯Ö�Ö �Öæôû ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öê ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ¾Ö ¤ü»ÖÖ»ÖÖÓ�ú›æüÖ
¿ÖÖêÂÖ�Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖÃŸÖ ¤ü¸ü ×´ÖôûŸÖ ÖÃÖê †Ö×�Ö ×¾Ö�Îúß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖÆüß ¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß
†ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖ´ÖÖÖß “ÖÖ»Öê.

µÖÖ �Öæôû ˆŸ¯ÖÖ¤ü�úÖÓ“Öß •Ö¿Öß ¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖÓ�ú›æüÖ »Öæ™ü ÆüÖê‡Ô ŸÖ¿Öß“Ö �ÖÖÃÖ�Öß ÃÖÖ�Ö¸ü
�úÖ ü̧�ÖÖµÖÖÓ�ú›æüÖÆüß ÖÖ›ü¾Ö�Öæ�ú ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. µÖÖŸÖæÖ ´ÖÖ�ÖÔ �úÖœü�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÆü�úÖ ü̧ß ÃÖÖ�Ö ü̧ �úÖ ü̧�ÖÖµÖÖÓ“Öß
ˆ³ÖÖ¸ü�Öß ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß †Ö×�Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ�ú›æüÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´Öôæû »ÖÖ�Ö»ÖÖ. ÃÖÆü�úÖ¸üß
ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ́ Öãôêû ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖºþ »ÖÖ�Ö»Öß. Æêü ²Ö¤ü»Ö»Öê»Öê ×“Ö¡Ö ¾ÖÖôû¾ÖÖ
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¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ́ Öãôêû ¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ“Öê —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ́ Öãôêû ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ“ÖÖÆüß ×¾Ö�úÖÃÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ †Ö×�Ö ‰úÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß ¯ÖîÃÖÖ �Öêôæû »ÖÖ�Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, Æêü ŸµÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö †Ö¯Ö»µÖÖÆüß
³ÖÖ�ÖÖŸÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ, Æüß ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß ‡“”ûÖ ¯ÖÏ²Öôû
²ÖÖ»Öß. ¾ÖÖôû¾µÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß •Öê¾ÆüÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ�ú›êü ‰úÃÖ ÖêŸÖ
ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ²Ö·µÖÖ“Ö¤üÖ ÃÖÖ¯ÖŸÖ ¾ÖÖ�Ö�Öæ�ú ×´ÖôûŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ‰úÃÖŸÖÖê›ü »Ö¾Ö�ú¸ü ×´ÖôûŸÖ ÖÃÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‰úÃÖÖ“ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ �ú´Öß ³Ö¸üŸÖ †ÃÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ»Ö�úß“ÖÖ ÆüŒ�úÖ“ÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü
�úÖ¸ü�ÖÖÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»Öß Æüß ¤ãü�Ö�Öß ¤æü¸ü ÆüÖêŸÖß»Ö †Ö×�Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÆüß �ÖŸÖßÖê ÆüÖê‰ú
¿Ö�êú»Ö, †ÃÖê ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™æü »ÖÖ�Ö»Öê. †£ÖÖÔŸÖ µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ †¯ÖÏŸµÖ�Ö¸üßŸµÖÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ“Ö ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ¯ÖÖ�Öß †Ö»µÖÖ´Öãôêû
²ÖÖ�ÖÖµÖŸÖ ¿ÖêŸÖß“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö †Ö×�Ö ŸµÖÖŸÖÆüß ˆÃÖÖ“Öê �Öê¡Ö ¾ÖÖœü»Öê ÆüÖêŸÖê. ÆüÖ ÃÖÖ¸üÖ ‰úÃÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖÆü�úÖ¸üß
ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓÖÖ µÖÖµÖ“ÖÖ ŸÖ¸ü ¾ÖÖÆüŸÖæ�ú �Ö“ÖÔ ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖê. •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ
—ÖÖ»ÖÖ ŸÖ ü̧ ‰úÃÖŸÖÖê›ü »Ö¾Ö�ú¸ü ×´Öôêû»Ö †Ö×�Ö ¾ÖÖÆüŸÖæ�ú �Ö“ÖÔÆüß �ú´Öß ÆüÖê‡Ô»Ö, Æêü �Ö×�ÖŸÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ
ÃÖÆü•Ö ¯Ö™ü�ÖÖ ȩ̂ü ÆüÖêŸÖê.

¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †Ó�ãú¸ü»Öê»µÖÖ µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖê»ÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß µÖÖê�µÖ ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü �ÖŸÖ¯ÖÖ�Öß
‘ÖÖŸÖ»Öê †Ö×�Ö ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öß �ú»¯ÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»Öß. ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö •Öê
ÃÖÖ´ÖÖµÖ ‰úÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú ¿ÖêŸÖ�ú ü̧ß •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÆü�úÖ ü̧ß ¾ÖÖ �ÖÖÃÖ�Öß ÃÖÖ�Ö ü̧ �úÖ ü̧�ÖÖµÖÖÓÖÖ
‰úÃÖ �Ö×ôûŸÖÖÃÖÖšüß ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ, ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖê�µÖ ¾Öêôûß ‰úÃÖŸÖÖê›ü ×´ÖôûŸÖ ÖÃÖê. ‰úÃÖŸÖÖê›üß“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö
•µÖÖ ŸµÖÖ ÃÖÖ�Ö ü̧ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖŸÖß»Ö †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö•Öá¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖê. ²Ö·µÖÖ“Ö¤üÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
¾Ö×¿Ö»Öê²ÖÖ•Öß ÆüÖêŸÖ †ÃÖê ¾Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ÃÖ¤üÃµÖ ¾ÖÖ †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ“µÖÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ ´ÖÓ›üôûàÖÖ
†�ÖÏ�Îú´Ö ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. †Ö¯Ö»ÖÖ ‰úÃÖ »Ö¾Ö�ú¸ü µÖÖ¾ÖÖ ´Æü�ÖæÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
†×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ¬Ö¸ü�Öß �ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ�Öê. ‰úÃÖŸÖÖê›ü »Ö¾Ö�ú¸ü ×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ˆÃÖÖ“Öê ¾Ö•ÖÖ
�ú´Öß ³Ö ȩ̂ü Ø�ú¾ÖÖ ‰úÃÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü ¾ÖÖôæûÖ •ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖê�úÖ †ÃÖê. ²Ö ȩ̂ü“Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ‰úÃÖŸÖÖê›ü »Ö¾Ö�ú¸ü
×´ÖôûÖ»Öß ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ‰úÃÖÖ“Öê ±ú›ü ¯Öê™ü¾ÖæÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Öê™ü¾Ö»Öê»µÖÖ ˆÃÖÖ“Öß ŸÖÖŸÖ›üßÖê
ŸÖÖê›ü —ÖÖ»Öß, ŸÖ¸üß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öê Öã�úÃÖÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‰úÃÖ »Ö¾Ö�ú¸ü Ö Öê»µÖÖ´Öãôêû •ÖÖ¤üÖ
¯ÖÖ�Öß¯Ö¼üß ³Ö¸üÖ¾Öß »ÖÖ�Öê †Ö×�Ö ¯Öãœüß»Ö ÆÓü�ÖÖ´ÖÖ»ÖÖÆüß ˆ¿Öß¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ²Ö·µÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖ ‰úÃÖŸÖÖê›ü
�úÖ´Ö�ÖÖ¸üÖÓ�ú›æüÖ ˆÃÖÖ“Öß ŸÖÖê›ü µÖÖê�µÖ ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü �êú»Öß •ÖÖŸÖ ÖÃÖê. ‰úÃÖ ´ÖãôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê›ü»ÖÖ ÖÖÆüß,
ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ †ÖÙ£Ö�ú ±ú™ü�úÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ²ÖÃÖŸÖ †ÃÖê. µÖÖÆüß ˆ¯Ö¸ü ‰úÃÖŸÖÖê›ü ÆüÖê‰úÖ �úÖ ü̧�ÖÖµÖÖ»ÖÖ
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‰úÃÖ �Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê µÖÖê�µÖ ŸÖê ¾Ö•ÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö“Ö, µÖÖ“Öß �ÖÖ¡Öß ÖÃÖê. �úÖÆüß �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓŸÖ
•ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú �úÖ™üÖ´ÖÖ¸üß �êú»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ´Æü�Ö•Öê ¯Öæ¾Öá •Ö¿Öß �Öæôû ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß
¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ¾Ö ¤ü»ÖÖ»ÖÖÓ�ú›æüÖ »Öæ™ü ¾ÆüÖµÖ“Öß ŸÖ¿Öß ŸÖß †ÖŸÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖ¤üÖÓ̧ üÖ�ú›æüÖ ÆüÖê‰ú
»ÖÖ�Ö»Öß. µÖÖ ¾Ö †¿ÖÖ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ�æú»Ö †Öã³Ö¾ÖÖ´Öãôêû ‰úÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¾ÖîŸÖÖ�Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖŸÖæÖ ÃÖã™ü�úÖ �úºþÖ ‘Öê�µÖÖ“ÖÖ ‹�ú´Öê¾Ö ´ÖÖ�ÖÔ ´Æü�Ö•Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öß
ˆ³ÖÖ¸ü�Öß �ú ü̧�Öê, µÖÖ ×ÖÂ�úÂÖÖÔ̄ ÖÏŸÖ ŸÖê †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ˆ¯Öê×�ÖŸÖ ‰úÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�úÖÓ“Öß
Æüß �Ö¸ü•Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü •ÖÖ�Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖŸÖß»Ö
�ú»¯ÖÖê»ÖÖ ´ÖæŸÖÔ ºþ¯Ö ¤êü�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö †Ö×�Ö
¯Öã̧ üÖê�ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê ²ÖÖ²ÖÖ•Öß ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö Ó̧ü�ÖÖ“ÖÖµÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö µÖÖÓ“µÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ‰úÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß ²Öîšü�ú ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öß. ŸÖê 1977 ÃÖÖ»Ö ÆüÖêŸÖê. ‰úÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ
�úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖß
�ú»¯ÖÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß. ÆãüŸÖÖŸ´µÖÖ“Öê Ã´ÖÖ¸ü�ú ´Æü�ÖæÖ �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÆüß ŸµÖÖÓÖß ²ÖÖê»ÖæÖ
¤üÖ�Ö¾Ö»ÖÖ †Ö×�Ö ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÃÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö
¤êü�µÖÖ“ÖêÆüß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ �êú»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ �ú»¯ÖÖê»ÖÖ ˆŸÃ±æúŸÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ †Ö×�Ö
™üÖóµÖÖÓ“µÖÖ �Ö•Ö¸üÖŸÖ ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔÖã́ ÖŸÖê ´ÖÓ•Öæ̧ ü —ÖÖ»ÖÖ.
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖÓ�Ö�ÖÖŸÖ ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ü 4000 ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú
²Öîšü�úßŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öê “Öß±ú ¯ÖḮ ÖÖê™ü ü̧ ´Æü�ÖæÖ ¿ÖÖ´Ö ü̧Ö¾Ö –ÖÖÖæ ÃÖ¾¾ÖÖ¿Öê µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ×¿ÖŒ�úÖ´ÖÖêŸÖÔ²Ö
—ÖÖ»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öê ‹�ú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ ´Æü�Ö•Öê �ú»¯ÖÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß †ÃÖ»Öß †Ö×�Ö ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Ö“Öê
ÃÖæ¡Ö¬ÖÖ¸ü ´Æü�ÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ µÖÖê•ÖÖê“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖê ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸÖê Ã¾ÖŸÖ:
¯Ö¤üÖ×¬Ö�úÖ¸üß ÆüÖêŸÖ ÖÃÖŸÖ. ŸµÖÖ ŸµÖÖ �úÖ´ÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †Ö¯Ö»µÖÖ †µÖ ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖÖê̄ Ö¾ÖŸÖ
†ÃÖŸÖ. ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖê̄ ÖÖÃÖæÖ ŸÖê
†�Öȩ̂ ü¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖÓÖß �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ �ãúšü»ÖêÆüß ¯Ö¤ü �ú¬Öß“Ö Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öê ÖÖÆüß. ÃÖ¢Öê“µÖÖ
�Öã“Öá“µÖÖ ¾Ö ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ´ÖÖêÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¤æü¸ü ¸üÖÆüÖŸÖ †Ö»Öê. Æêü ¯Ö£µÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ“Ö
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ �ú™üÖ�ÖÖÖê ¯ÖÖôû»Öê. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ
²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖÆüß ŸÖê ¯ÖÏÖ Ó̧ü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ÃÖ¢ÖÖ¯Ö¤üÖ¯ÖÖÃÖæÖ †×»Ö¯ŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ
†×Æü¸ü ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ŸÖµÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß»Ö ÃÖÖÓ�Ö»Öß“µÖÖ ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ¿ÖêŸÖ�ú ü̧ß ÃÖÆü�úÖ ü̧ß �úÖ ü̧�ÖÖµÖÖÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÔŸÖÖê̄ Ö ü̧ß
ÃÖÆü�úÖµÖÔ �êú»Öê. ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ Æêü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öê ÃÖ´Ö�úÖ»ÖßÖ ÖêŸÖê ÆüÖêŸÖê ¾Ö
ŸµÖÖÓ“Öê ¯Ö ü̧Ã¯Ö ü̧ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •Ö¾Öôûß�úß“Öê ¾Ö ´Öî¡Öß¯Öæ�ÖÔ ÆüÖêŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÔ×ÖÂšêü×¾ÖÂÖµÖß ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖÓÖÖ

¾ÖÖµÖ 406-5
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×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ¾Ö †Ö¯Öã»Ö�úß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ ¯ÖÏÖ Ó̧ü³Öß“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ
†Ö¾Ö¿µÖ�ú ŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ´Ö¤üŸÖ ×´ÖôûÖ»Öß. ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ Æêü ÃÖÆü�úÖ¸ü �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖ�Ö�úÖ¸ü ¾Ö
†³µÖÖÃÖæ ÖêŸÖê ÆüÖêŸÖê. �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú �úÖµÖÖÔ»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¤êü�µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öé¢Öß ÆüÖêŸÖß.
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖÆüß ŸµÖÖÓÖß †ŸµÖÓŸÖ
†ÖÃ£ÖÖ¯Öæ¾ÖÔ�ú ÃÖ¾ÖÔŸÖÖê̄ Ö ü̧ß ÃÖÆü�úÖµÖÔ �êú»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ÃÖÖ�Ö¸üÖôêû µÖê£Öê ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö²ÖÖ¯Öæ
¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ¾ÖÖôû¾ÖÖ ÃÖÆü�úÖ ü̧ß ÃÖÖ�Ö ü̧ �úÖ ü̧�ÖÖÖÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ
×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß ŸÖ¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ²Ö¸üÖ“ÖÃÖÖ ‰úÃÖ
ŸµÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ�ú›êü •ÖÖ‡Ô»Ö, †¿Öß ³ÖßŸÖß ¾ÖÖôû¾ÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ´ÖÓ›üôûÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ
ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ¾Öêôû“Öê ‰úÃÖ�Öê¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê, ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖÃÖê ¾ÖÖ™ü�Öê ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÖôû¾ÖÖ
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¯Öã̧ êüÃÖÖ ‰úÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ
ˆŸ¯ÖÖ¤ü�úŸÖê¾Ö¸ü ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ÆüÖê‡Ô»Ö, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü
ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ †¯ÖÏŸµÖ�Ö¸üßŸµÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ÆüÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÓ•Öæ̧ ü ÆüÖê‰ú ÖµÖê µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓ“Öê ¸üÖ•Ö�úßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏµÖŸÖÆüß ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖê.
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ µÖÖ“Öß ¯Öæ�ÖÔ �ú»¯ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß, ¯Ö�Ö ŸµÖÖ“Öß ¯Ö¾ÖÖÔ Ö �ú¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¸üßÖê
×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖ�ÖÖÔÖê ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Öæ šêü¾Ö»Öê.

1977 ÃÖÖ»Öß ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ´Öã�µÖ´ÖÓ¡Öß —ÖÖ»Öê †Ö×�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ
†Ö¿ÖÖ †Ö�Ö�Öß ¤ãü�ÖÖ¾Ö»µÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖÓ“µÖÖ�ú›êü ×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôû Öê»Öê ¾Ö ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ
×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ¤êü‰úÖ ŸÖÖê �ëú¦ü ÃÖ¸ü�úÖ¸ü�ú›êü
¯ÖÖšü×¾Ö�µÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß. ŸµÖÖ¾Öêôûß ¾ÖÖôû¾ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö ü̧ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ�ú›æüÖ ÃÖÖ�Ö¸ü ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ�ú›êü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üà“Öß ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûÖ»Öß. ÃÖÖ�Ö¸üÖôêû µÖê£Öß»Ö
¾ÖÖôû¾ÖÖ ÃÖÆü�úÖ ü̧ß ÃÖÖ�Ö ü̧ �úÖ ü̧�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÃÖÖ�Ö ü̧ �úÖ ü̧�ÖÖµÖÖ»ÖÖ
×¾Ö¸üÖê¬Ö �êú»µÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê. µÖÖ Ö¾µÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖŸÖ ¯Öã̧ êüÃÖÖ ‰úÃÖ
ÖÃÖ»µÖÖ“ÖÖÆüß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖÓÖß ÃÖÖ�Ö¸ü ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�úÖÓÖÖ ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ“Öß
¯ÖÖÆü�Öß �úºþÖ ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¤êü�µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê.
ŸµÖÖÖãÃÖÖ ü̧ ÃÖÖ�Ö ü̧ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�úÖÓÖß ¯ÖÖÆü�Öß �úºþÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ ¯Ö�Ö ¾ÖÖôû¾ÖÖ ÃÖÖ�Ö ü̧ �úÖ ü̧�ÖÖµÖÖ“ÖÖ
×¾Ö¸üÖê¬Ö †ÃÖ»µÖÖ“ÖêÆüß Ö´Öæ¤ü �êú»Öê. ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ÖÖ´Öß µÖãŒŸÖß »Öœü¾Ö»Öß. 1978 “µÖÖ
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›ü�Öã�úßÃÖ ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö²ÖÖ¯Öæ ¯ÖÖ™üß»Ö ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ×Ö¾Ö›ü�Öæ�ú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ
×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ŸÖê ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ‰úÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖß
ŸµÖÖÓÖÖ ‘Öȩ̂ üÖ¾ÖÖê ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ¾Ö †Ö´Ö“µÖÖ ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÃÖ ŸÖã́ Ö“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö �ú¿ÖÖÃÖÖšüß?
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†¿Öß Ã¯ÖÂ™ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü�ÖÖ �êú»Öß. ×Ö¾Ö›ü�Öã�úß“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß †Ö»Öê»µÖÖ ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö²ÖÖ¯ÖæÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß
‹�ú¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü Ø�Ö›üßŸÖ ¯Ö�ú›ü»Öê. ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö²ÖÖ¯ÖæÓÖßÆüß ‹�Óú¤ü¸ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †Öêôû�ÖæÖ ³Öæ×´Ö�úÖ ²Ö¤ü»Ö»Öß
¾Ö �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÃÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê; ¯Ö�Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖß »Öê�Öß
†Ö¿¾ÖÖÃÖÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê ¾ÖÖôû¾ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ
¯Ö¤üÖ×¬Ö�úÖ·µÖÖÓÖßÆüß ŸÖÃÖê Ã¯ÖÂ™ü¯Ö�Öê ×»ÖÆæüÖ ×¤ü»Öê ¾Ö ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ ´ÖÖê�úôûÖ
�úºþÖ ×¤ü»ÖÖ. Æêü »Öê�Öß †Ö¿¾ÖÖÃÖÖÖ“Öê ¯Ö¡Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ÃÖÖ�Ö¸ü ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�úÖÓÖÖ ×¤ü»Öê †Ö×�Ö
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¸üÖ•µÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü�ú›êü ¯ÖÖšü×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖã“Ö¾Ö»Öê. †�Öȩ̂ üßÃÖ ŸÖÃÖÖ †Öã�æú»Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ�Ö¸ü
ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�úÖÓÖß ´Öã�µÖ´ÖÓ¡µÖÖÓ�ú›êü ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ´Ö�Ö ´Öã�µÖ´ÖÓ¡Öß ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖÓ“µÖÖ
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ�ú›êü ¯ÖÖšü¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ ÃÖãºþ �êú»ÖÖ. †�Öȩ̂ üßÃÖ 1 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1978 »ÖÖ ´Öã�µÖ´ÖÓ¡µÖÖÓÖß ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü̧ ü ÃÖÆü�úÖ ü̧ß ÃÖÖ�Ö ü̧ �úÖ ü̧�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ¾Ö ü̧ ÃÖÆüß �êú»Öß †Ö×�Ö ×¿Ö±úÖ ü̧ÃÖßÃÖÆü
ŸÖÖê �ëú¦ü ÃÖ¸ü�úÖ¸ü�ú›êü ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ.

'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ' ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ»ÖÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß

ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö �ëú¦ü ÃÖ¸ü�úÖ¸ü�ú›êü �Öê»ÖÖ, ŸµÖÖ“Ö �úÖôûÖŸÖ �ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê
ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ Ö¾Öê ¬ÖÖȩ̂ ü�Ö •ÖÖÆüß¸ü �êú»Öê. 25 ×�ú»ÖÖế Öß™ü¸ü“µÖÖ †ÖŸÖ Ö¾µÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü
�úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖ�Öß Ö ¤êü�µÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖŸÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ
ÃÖÖ�Ö¸üÖôêû µÖê£Öê ü̧Ö•ÖÖ¸üÖ´Ö²ÖÖ¯Öæ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖôû¾ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ'»ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖ�Öß �ú¿Öß ×´Öôû�ÖÖ¸ü, ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»ÖÖ. �úÖ¸ü�Ö 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ'“Öß ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
•ÖÖ�ÖÖ ¾ÖÖôû¾ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ 15-16 ×�ú»ÖÖế Öß™ü¸ü¾Ö¸ü“Ö ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ“Öß
œüÖ»Ö ¯Öãœêü �úºþÖ ¾ÖÖôû¾ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�úÖÓÖßÆüß 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ'»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö
�êú»ÖÖ. •Ö ü̧ß ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö²ÖÖ¯ÖæÓÖß ×Ö¾Ö›ü�Öæ�ú �úÖôûÖŸÖ 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ'»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÖÃÖ»µÖÖ“Öê »Öê�Öß †Ö¿¾ÖÖÃÖÖ
¾ÖÖôû¾ÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ´ÖÓ›üôûÖ�ú¸ü¾Öß ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸üß ¯ÖÏŸµÖ�ÖÖŸÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß ×´Öôû�µÖÖ“µÖÖ
¾Öêôûß ´ÖÖ¡Ö �ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖ�ú›êü ŸÖ�ÎúÖ¸ü †•ÖÔ ¤êü‰úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ 25 ×�ú»ÖÖê×´Ö™ü¸ü
¯Ö×¸ü�Öê¡ÖÖŸÖ †µÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß ¤êü‰ú ÖµÖê, †¿Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�ú
ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖŸÖ ¯Öã̧ êüÃÖÖ ‰úÃÖ †ÃÖê»Ö †Ö×�Ö ŸÖÖê ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ×�ú´ÖÖÖ 160
×¤ü¾ÖÃÖ “ÖÖ»Öæ ¿Ö�úŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü“Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖÖ�Öß ×´Öôæû ¿Ö�úŸÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖ“Ö ×ÖµÖ´ÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ
'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ'“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê �úÖò́ ÖÏê›ü ¤ü¢ÖÖ ¤êü¿Ö´Öã�Ö µÖÖÓÖß ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ �ëú¦üßµÖ �éúÂÖß´ÖÓ¡Öß ¸üÖ¾Ö ¾Öß ȩ̈ü¦ü ØÃÖ�Ö
µÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœüê 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ'“Öß ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓ›ü»Öß. ¾ÖÖôû¾ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ×�ú´ÖÖÖ 190 ×¤ü¾ÖÃÖ
“ÖÖ»Öæ ¿Ö�úŸÖ ÆüÖêŸÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖ�ú ‰úÃÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¾ÖÖôû¾ÖÖ
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ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖŸÖ 70-80 �ÖÖ¾Öê †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ¯Öî�úß ±úŒŸÖ 10
�ÖÖ¾ÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ�Öê¡Ö 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ' �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÃÖæÖ ŸÖê£Öê ¯Öã̧ êüÃÖÖ ‰úÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê�Öê
ÃÖÆü•Ö ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü, †ÃÖê �úÖò́ ÖÏê›ü ¤êü¿Ö´Öã�Ö µÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü �êú»Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ †µÖ¡Ö ²Ö·µÖÖ“Ö
×šü�úÖ�Öß †¾Ö‘µÖÖ 5-6 ×�ú»ÖÖế Öß™ü¸ü¾Ö¸ü †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ü ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖêÆüß “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ �Ö´ÖŸÖêÖê “ÖÖ»ÖŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öß �úÖÆüß ˆ¤üÖÆü ü̧�Öê ×¤ü»Öß. 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ' ÃÖÖ�Ö ü̧ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖôû¾ÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü
�úÃÖ»ÖÖÆüß ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ÆüÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß †Ö×�Ö ¤üÖêÆüß �úÖ¸ü�ÖÖÖê ¯Öæ�ÖÔ �Ö´ÖŸÖêÖê “ÖÖ»Ö�µÖÖ‡ŸÖ¯ÖŸÖ ‰úÃÖ
¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öß †Ö�ú›êü¾ÖÖ¸üß ÃÖÖ¤ü¸ü �êú»Öß. ¸üÖ¾Ö ¾Öß ȩ̈ü¦ü ØÃÖ�Ö µÖÖÓÖß
¾ÖÖôû¾ÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�úÖÓ“ÖßÆüß ²ÖÖ•Öæ ‹ê�úæÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö �ú¿ÖÖÃÖÖšüß,
†¿Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü�ÖÖ �êú»Öß. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ�Öß ¾Ö ¯Öã̧ êüÃÖÖ ‰úÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖê»Ö,
ŸÖ¸ü †ÓŸÖ¸üÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ö �ú¸üŸÖÖ µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß ¤êü�µÖÖŸÖ µÖ‡Ô»Ö, †ÃÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ŸµÖÖÓÖß
•ÖÖÆüß¸ü �êú»ÖÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê �ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖãœêüÆüß Æêü“Ö ¬ÖÖȩ̂ ü�Ö ¸üÖÆüß»Ö,
†ÃÖê ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ �êú»Öê. ‹�úÖ ¥üÂ™üßÖê 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ'“µÖÖ ´ÖÓ•Öã̧ üßÃÖÖšüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß �ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ
�êú»Ö»ÖÖ ¯ÖÖšü¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß Ö¾ÖÖ ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖŸ´Ö�ú ×Ö�ÖÔµÖ ÆüÖê�µÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖæŸÖ
šü¸ü»ÖÖ. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÃÖ �ëú¦ü ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ �éúÂÖß �ÖÖŸµÖÖÖê
26 ´ÖÖ“ÖÔ, 1981 »ÖÖ ‡¸üÖ¤üÖ ¯Ö¡Ö ÃÖã̄ Öæ¤Ôü �êú»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß 1977 »ÖÖ ÃÖÖ�Ö ü̧ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ
´ÖÓ•Öã̧ üßÃÖÖšüß ÃÖãºþ �êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖ²²Ö»Ö ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÕÖß µÖ¿Ö †Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ �úÖµÖÖÔÃÖ
†Öê�úÖÓ“Öê ÃÖÆü�úÖµÖÔ »ÖÖ³Ö»Öê. ¾ÖÖôû¾µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´Öã�Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¾Ö ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü
×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö�Ö�úÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ×¤ü»»ÖßŸÖ †Öê�ú �ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü ¾Ö †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖ �úÖ´Öß
´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß. �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ´ÖÓ•Öã̧ üßÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾Ö ×¤ü»»Öß“µÖÖ †Öê�ú �Öê̄ ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ �ú¸üÖ¾µÖÖ
»ÖÖ�Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ, ×Ö¾ÖÖÃÖ †Ö¤üßÃÖÖšüß ²Ö¸üÖ“Ö �Ö“ÖÔÆüß �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
�Ö“ÖÖÔ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ŸµÖÖÓÖß ×»ÖÆæüÖ šêü¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †ŸµÖÓŸÖ �úÖ™ü�úÃÖ¸üßÖê �Ö“ÖÔ �úºþÖ �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ
´ÖÓ•Öã̧ üß¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö•Ö»Ö ´ÖÖ¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. †Öê�úÖÓ“µÖÖ ÁÖ´ÖÖ“ÖÖ, ‘ÖÖ´ÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ¯ÖîÃÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö
šêü¾ÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÃÖÖÓ³ÖÖôû»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö¾Ö¿µÖ�ú ŸÖê£Öê ¾Ö ŸÖê¾ÖœüÖ“Ö �Ö“ÖÔ �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ»ÖÖ
´ÖÓ•Öã̧ üß ×´Öôû¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß“Öê ŸµÖÖÓ“Öê ÁÖ´Ö ÃÖÖ£ÖÔ�úß »ÖÖ�Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹�ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß »ÖœüÖ‡Ô ŸµÖÖÓÖß
Ø•Ö�ú»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯Ö�Ö ¤ãüÃÖ¸üß †×¬Ö�ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß »ÖœüÖ‡Ô †ªÖ¯Ö ÃÖãºþ ¾ÆüÖµÖ“Öß ÆüÖêŸÖß. �úÖ ü̧�ÖÖµÖÖÃÖÖšüß
³ÖÖ�Ö³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ˆ³ÖÖ �ú¸ü�Öê †ÖÛ�Ö µÖÖê�µÖ •ÖÖ�Öê“Öß ×Ö¾Ö›ü �úºþÖ ŸÖß ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘Öê�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú ÆüÖêŸÖê.
�úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ»ÖÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß ×´ÖôûÖ»µÖÖ“ÖÖ †ÖÖÓ¤ü ´ÖÖêšüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖß ´ÖÖêšü¶Ö
ˆŸÃÖÖÆüÖÖê ÃÖÖ•Ö¸üÖÆüß �êú»ÖÖ; ¯Ö�Ö ¯Öãœüß»Ö †Ö¾ÆüÖÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖȩ̂ êü �úÃÖê •ÖÖµÖ“Öê, Æüß Ø“ÖŸÖÖ »ÖÖ�ÖæÖ
¸üÖ×Æü»Öß. ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ»ÖÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾ÖÖôû¾µÖÖ“µÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü Ö¾Öß
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¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ Ö¾ÖÖ ˆŸÃÖÖÆü ÃÖÓ“ÖÖ¸ü»ÖÖ †Ö×�Ö Ö¾µÖÖ •ÖÖế ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ÃÖãºþ
—ÖÖ»Öß. ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ²Ö›ü¶Ö ÖêŸµÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸üßŸÖ, ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖšü²ÖôûÖ¾Ö¸ü
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ×´Öôû¾Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ µÖ¿ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖêšüß“Ö —ÖôûÖôûß ×´ÖôûÖ»Öß. •ÖÖ´ÖÖÖÃÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“Öß
¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ †×¬Ö�ú“Ö ˆÓ“ÖÖ¾Ö»Öß. ×¾Ö•ÖµÖÖêŸÃÖ¾ÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ�ú ¯ÖãÆüÖ —Ö¯ÖÖ™æüÖ �úÖ´ÖÖ»ÖÖ
»ÖÖ�Ö»Öê.

ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓÃÖÖšüß ¯Öã̧ êü¿Öß ¾Ö µÖÖê�µÖ •ÖÖ�ÖÖ ×´Öôû¾Ö�Öê †Ö×�Ö ³ÖÖ�Ö³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ˆ³Öê �ú¸ü�Öê
Æüß ¤üÖêÆüß �úÖ´Öê ŸÖ¿Öß ÃÖÖê̄ Öß Ö¾ÆüŸÖß. ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ²Ö¾ÆÓü¿Öß ¿ÖêŸÖß ²ÖÖ�ÖÖµÖŸÖß —ÖÖ»µÖÖÖê
�úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ�ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê�Öê �úšüß�Ö ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖÓ�Ö»Öß, �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ¾Ö ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
²ÖÆãüÃÖÓ�µÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖê �úÖȩ̂ ü›ü¾ÖÖÆæü ¿ÖêŸÖß�Öê¡ÖÖŸÖ Ø�ú¾ÖÖ ´ÖÖôû¸üÖÖÖ¾Ö¸ü ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖ�Ö¸ü
�úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ Ó̧ü³Öß“µÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�Öß �úÖôûÖŸÖ ŸÖ¿Öß •ÖÖ�Öê“Öß ±úÖ¸ü¿Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ Ö¾ÆüŸÖß. ŸµÖÖ¾Öêôûß
•ÖÖ�ÖÖ ÃÖÆü•Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‰ú ¿Ö�úŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÖÖ¡Ö ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ‹�ú ŸÖ¸ü �úÖȩ̂ ü›ü¾ÖÖÆæü ¿ÖêŸÖß“Öê
�Öê¡Ö �ú´Öß ÆüÖêŸÖê †Ö×�Ö •Öê ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖ¯Öî�úß ²Ö ȩ̂ü“ÖÃÖê ØÃÖ“ÖÖÖ�ÖÖ»Öß †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê; ¯Ö�Ö ŸµÖÖÆüß
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¤üÖêÖ-ŸÖßÖ •ÖÖ�ÖÖÓ“Öß ¯ÖÖÆü�Öß �úºþÖ ¾ÖÖôû¾ÖÖ �ÖÖ¾Ö“µÖÖ ¤ü×�Ö�ÖêÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
�ÖÓ•Öß�ÖÖµÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö •ÖÖ�ÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÃÖÖ�Ö ü̧ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öê �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, �ÖÖ›üßŸÖôû
¾Ö †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ“Öß ×Ö¾ÖÖÃÖ �úÖò»ÖÖß µÖÖÃÖÖšüß 72 ‹�ú¸ü •ÖÖ�ÖÖ ×Ö¾Ö›ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ²ÖÖ�úß“Öß 130
‹�ú¸ü •ÖÖ�ÖÖ Ö•Öß�ú“µÖÖ ¯Ö›ü¾Öôû¾ÖÖ›üß Æü§üßŸÖß»Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ
ÃÖÖ�Ö¸ü ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�úÖÓ“Öß µÖÖ •ÖÖ�Öê»ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“ÖÖ ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ‹�ú¤üÖ“ÖÖ
ÃÖß´ÖÖ²Ö¨ü —ÖÖ»ÖÖ.

×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ»ÖÖ �ëú¦ü ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öß
ŸÖ¢¾ÖŸÖ: ´ÖÓ•Öã̧ üß ×´ÖôûÖ»Öß, ¯Ö�Ö Æüß ±úŒŸÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. •ÖÖ�ÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×ŸÖ£Öê
µÖÓ¡ÖÃÖÖ´Ö�ÖÏß ²ÖÃÖ×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖ�ú ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´ÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß �ú¸ü�Öê �Ö¸ü•Öê“Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê
´Æü�Ö•Öê ³ÖÖ�Ö³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ˆ³ÖÖ¸ü�Öß Æêü ´ÖÖêšêü †Ö¾ÆüÖÖ ÆüÖêŸÖê. ×�ú´ÖÖÖ 55 »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ³ÖÖ�Ö³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö
ˆ³Öê �ú¸ü�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏÖ Ó̧ü³Öß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ¯ÖÖê™üß ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÆüÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá
ÃÖÆü�úÖ¸üß ²ÖÑ�êúŸÖ •Ö´ÖÖ �êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖÖ�Ö¸ü ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�úÖÓ�ú›æüÖ ÖÖë¤ü�Öß �Îú´ÖÖÓ�ú ×´Öôû�ÖÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ 15 »ÖÖ�ÖÖÓ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †Ö¬Öß �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß †Ö×�Ö ÃÖÖ�Ö¸ü ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�úÖÓ�ú›æüÖ ÖÖë¤ü�Öß
�Îú´ÖÖÓ�ú ×´Öôû×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö¢ÖßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ�ú›æüÖ ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ�ú›æüÖ �ú•ÖÔ
´ÖÖ�Ö�ÖßÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ²ÖÑ�êú�ú›æüÖ ‹�ú �úÖê™üß
¹ý¯ÖµÖê, †ÖµÖ‹±úÃÖß†ÖµÖ�ú›æüÖ 1 �úÖê™üß 20 »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê, †ÖµÖ.ÃÖß.†ÖµÖ.ÃÖß.†ÖµÖ�ú›æüÖ ‹�ú
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�úÖê™üß ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö †ÖµÖ›üß²Öß†ÖµÖ�ú›æüÖ ¤üÖêÖ �úÖê™üß 20 »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖê ‹�æú�Ö 5 �úÖê™üß 40
»ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê �ú•ÖÔ ´ÖÓ•Öæ¸ü —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�ÖßÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. �úÖê»ÆüÖ¯Öã̧ ü“Öê
¯ÖÏ�µÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖã×¿Ö»¯Öß ´Öê. ²Öȩ̂ üß µÖÖÓÖß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“ÖÖ †Ö¸üÖ�Ö›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü �êú»ÖÖ. ÃÖÖ�Ö¸ü
ˆªÖê�ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö †Öã³Ö¾Öß �Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸üÖÓ�ú›æüÖ �úÖ´ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö�Öê ×Ö×¾Ö¤üÖ ´ÖÖ�Ö¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü
�úÖ´Öê ÃÖã̄ Öæ¤Ôü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ¾Öê�ÖÖÖê ¯Öæ�ÖÔ �úºþÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öß µÖÓ¡ÖÃÖÖ´Ö�ÖÏß
»Ö¾Ö�ú¸üÖŸÖ »Ö¾Ö�ú¸ü ˆ³Öß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´Öê. ²Ö�úÖ¾Öã»±ú �Óú¯ÖÖß�ú›æüÖ
µÖÓ¡ÖÃÖÖ´Ö�ÖÏß ´ÖÖ�Ö×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ´Öã�µÖ´ÖÓ¡Öß ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê µÖÖÓÖßÆüß ŸµÖÖ¾Öêôûß
†Ö¾Ö¿µÖ�ú ŸÖê ÃÖÆü�úÖµÖÔ �êú»Öê. �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü ‹�ú —ÖÖê̄ Ö›üß ˆ³ÖÖºþÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ
Ã¾ÖŸÖ: ÃÖ¾ÖÔ �úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ¤êü�Ö ȩ̂ü�Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ‹�úÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�Öß“Öê �úÖ´Ö •ÖÖȩ̂ üÖŸÖ
ÃÖãºþ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤ãüÃÖ¸üß�ú›êü ³ÖÖ�Ö³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ˆ³ÖÖ¸ü�Öß“Öê �úÖ´ÖÆüß �ÖŸÖßÖê ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ
†×Æü̧ ü ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö�Ö�ú, ×¿Ö�Ö�êúŸÖ ü̧ �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾Ö ¯Ö× ü̧ÃÖ ü̧ÖŸÖß»Ö ¯ÖḮ Öã�Ö ¿ÖêŸÖ�ú ü̧ß ³ÖÖ�Ö³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö
ˆ³ÖÖ¸ü�Öß“Öê �úÖ´Ö •ÖÖế ÖÖÖê �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê. ³ÖÖ�Ö³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö �ÖÖêôûÖ �ú¸ü�Öê Æêü ÃÖÖê̄ Öê �úÖ´Ö Ö¾ÆüŸÖê. ¤üÆüÖ
�ÖÖ¾ÖÖÓ“Öê“Ö �úÖµÖÔ�Öê¡Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖ´Ö³ÖÖ�Ö ×¾Ö�ÎúßÃÖÖšüß ÃÖ�Ö´Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ �ú´Öß ÆüÖêŸÖß.
ŸÖ¿ÖÖŸÖ Öã�úŸÖê“Ö ²ÖÖ�ÖÖµÖŸÖß ¿ÖêŸÖß �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê»Öê †»¯Ö³Öæ¬ÖÖ¸ü�ú ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÖê ŸÖÃÖê
�Ö¸üß²Ö“Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ‹�êú�ú ÃÖ´Ö³ÖÖ�Ö ×¾Ö�úŸÖ ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ¤êü�Öß»Ö †Ö™üÖ×¯Ö™üÖ �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ»ÖÖ †¯ÖÏŸµÖ�Ö ×¾Ö¸üÖê¬Ö �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ
”ãû¯ÖÖ ¾Ö�ÖÔ •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú †›ü£Öôêû ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ †›ü“Ö�Öà¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖ �ú¸üŸÖ, »ÖÖê�úÖÓÖÖ
ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓ�ÖŸÖ ÃÖ´Ö³ÖÖ�Ö ×¾Ö�Îúß ÃÖãºþ ÆÖêŸÖß. †�Öȩ̂ üßÃÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú ³ÖÖ�Ö³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ˆ³ÖÖ¸ü�Öß“Öê
»Ö�µÖ ¯Öã̧ êü —ÖÖ»Öê †Ö×�Ö �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�Öß“Öê �úÖ´ÖÆüß ¾Öê�ÖÖÖê ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ�ú›æüÖ
¯Öã̧ êü¿ÖÖ ³ÖÖ�Ö³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ“Öß ˆ³ÖÖ ü̧�Öß —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ü̧Ö•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ�ú›æüÖ ˆ ü̧»Öê»Öê ³ÖÖ�Ö³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ×´Öôû�µÖÖ“Öß
¯ÖÏŸÖß�ÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. Æêü ³ÖÖ�Ö³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ×´Öôû�µÖÖŸÖÆüß ²Ö ȩ̂ü“Ö †›ü£Öôêû †Ö»Öê. �ú¬Öß Ã¯Ö¬ÖÔ�ú
ÖêŸµÖÖÓÖß ŸÖ¸ü �ú¬Öß ÖÖê�ú¸ü¿ÖÖÆüßÖê ¯ÖÏ¿Ö »ÖÖë²Ö�úôûŸÖ šêü¾Ö»ÖÖ, ¯Ö�Ö �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �úÖ¸ü³ÖÖ¸ü
¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öß ¸üßŸÖÃÖ¸ü ´ÖÖ�Ö�Öß ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü �úÖôû »ÖÖÓ²Ö¾ÖŸÖÖ
†Ö»Öß ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ Öî×ŸÖ�ú ¤ü²ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû †›ü£Öôêû †Ö�Ö�ÖÖ·µÖÖÓÖÖ Ö´ÖŸÖê ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê. ¾ÖÖ Ó̧ü¾ÖÖ¸ü
¯ÖÖšü¯Öã̧ üÖ¾µÖÖ«üÖ ȩ̂üû ´ÖÖ�Ö�Öß ¬ÖÃÖÖÃÖ »ÖÖ¾Ö»µÖÖ´Öãôêû ¿Öê¾Ö™üß ¿ÖÖÃÖÖÖ�ú›æüÖ ³ÖÖ�Ö³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ¯ÖÖê™üß ¤üÖêÖ
�úÖê™üß 80 »ÖÖ�Ö 90 Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ×´ÖôûÖ»Öê. ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö“Öß †Ö�Ö�Öß �úÖÆüß ¸üŒ�ú´Ö
×´Öôû�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß, ¯Ö�Ö †ŸµÖÓŸÖ �úÖ™ü�úÃÖ¸üßÖê �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸ü�Öß �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû
ˆ¸ü»Öê»Öê ³ÖÖ�Ö³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ×´Öôû×¾Ö�µÖÖ“Öß �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖŸÖÔ�úÖÓÖÖÆüß �Ö¸ü•Ö ³ÖÖÃÖ»Öß ÖÖÆüß.
21 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸ßü, 1984 »ÖÖ �úÖ ü̧�ÖÖµÖÖ“Öß ¯Ö×Æü»Öß “ÖÖ“Ö�Öß ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. “ÖÖ“Ö�Öß µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öß
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†Ö×�Ö ÃÖÖ�Ö ȩ̂ü“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ÃÖã̧ üôûßŸÖ¯Ö�Öê ÆüÖê‰ú »ÖÖ�Ö»Öê. †¾Ö‘µÖÖ ¤üÆüÖ-†�ú¸üÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓŸÖ ÃÖÖ�Ö¸ü
�úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸ü�Öß ÆüÖê‰úÖ ÃÖÖ�Ö¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ÃÖãºþ ÆüÖê�Öê ÆüÖ ‹�ú ×¾Ö�Îú´Ö“Ö šü¸ü»ÖÖ. ÃÖÖ�Ö¸ü
�úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�ÖßÃÖ ×�ú´ÖÖÖ ŸÖßÖ-“ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖì »ÖÖ�ÖŸÖ. �úÖÆüß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ“Öß �úÖ´Öê ŸÖ¸ü
¤üÆüÖ ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖì ȩ̈ü�ÖÖôû»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öǽ Öß¾Ö¸ü 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ'“Öß †»¯Ö �úÖôûÖŸÖ ˆ³ÖÖ¸ü�Öß ÆüÖê‰úÖ
�Ö×ôûŸÖ ÆÓü�ÖÖ´Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ µÖÖ“Öê †Öê�úÖÓÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü�Öê ÃÖÖÆü×•Ö�ú ÆüÖêŸÖê. †ÖÓŸÖ †›ü“Ö�Öà¾Ö¸ü
´ÖÖŸÖ �ú¸üßŸÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�Öß“Öê Æêü ×¤ü¾µÖ ‹�ú¤üÖ“Öê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖŸÖÖêÁÖß »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß µÖÖÓ“Öê †Ö×¿Ö¾ÖÖÔ¤ü †Ö×�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ †£Ö�ú ¯ÖÏµÖŸÖÖ´Öãôêû
Æêü ‘Ö›æü ¿Ö�ú»Öê, †¿Öß“Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ´ÖÖµÖ»Öê�ú¸üÖÓÖÖ ³Öê™æüÖ †Öê�úÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê
´ÖÖÖê�ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ �êú»Öê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¬ÖµÖ¾ÖÖ¤ü ×¤ü»Öê. ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓŸÖ ŸÖ¸ü
†ŸµÖÖÖÓ¤üÖ“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖê�Öê ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö ÆüÖêŸÖê. ÆüÖ †ÖÖÓ¤ü ÃÖ¾ÖÖÕÖß ´ÖÖêšü¶Ö ˆŸÃÖÖÆüÖÖê
ÃÖÖ•Ö¸üÖ �êú»ÖÖ. 28 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1984 ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“ÖÖ �Ö×ôûŸÖ ÆÓü�ÖÖ´Ö ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯Ö�Öê
ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖ“Öê šü¸ü»Öê, ¯Ö�Ö †ªÖ¯Ö �ëú¦ü ÃÖ¸ü�úÖ¸ü�ú›æüÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ»ÖÖ †ÖîªÖê×�Ö�ú
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»ÖÖ“Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. �úÖÆüß ”ãû¯Öê ×¾Ö¸üÖê¬Ö�ú —ÖÖ¸üßŸÖ»Öê ¿Öã�ÎúÖ“ÖÖµÖÔ ²ÖÖæÖ †�Öȩ̂ ü“µÖÖ
�Ö�ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖôû¾µÖÖ“µÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ÃÖŸÖÖ¾ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ÆüÖ †›ü£ÖôûÖ
¯ÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüßÆüß ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ´Öã�µÖ´ÖÓ¡Öß ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖß“Ö ÃÖÆü�úÖµÖÔ �êú»Öê. †ÖîªÖê×�Ö�ú
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ŸÖÖŸÖ›üßÖê ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ×¤ü»»ÖßÃÖ Ã¾ÖŸÖ: •ÖÖ‰úÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»Öê. †�Öȩ̂ üßÃÖ
28 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1984 »ÖÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß †ÖîªÖê×�Ö�ú ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ. µÖÖê�ÖÖµÖÖê�ÖÖÖê ÃÖ¾ÖÔ
ŸÖµÖÖ¸üß×Ö¿Öß ÃÖãÃÖ••Ö †ÃÖ»Öê»ÖÖ 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ' ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ŸµÖÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ¯Ö×Æü»µÖÖ
�Ö×ôûŸÖ ÆÓü�ÖÖ´ÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¯ÖÏÖ Ó̧ü³Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öß ×“Ö´Öæ™ü³Ö¸ü
ÃÖÖ�Ö¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖÖë›üÖŸÖ ™üÖ�ú»Öß †Ö×�Ö �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖæÖ ŸÖê ²ÖÖÆêü¸ü
¯Ö›ü»Öê. •µÖÖ ÃÖÖ�Ö ü̧ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öß †Ö¯Ö�Ö ˆ³ÖÖ¸ü�Öß �êú»Öß, ŸµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖæ¡Öê ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ
Æü¾ÖÖ»Öß �ú¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß •ÖÖÆüß¸ü �êú»Öê †Ö×�Ö ¯ÖãÖ¿“Ö �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖŸÖ ¯ÖÖ‰úÖ Ö ™üÖ�ú�µÖÖ“ÖÖ
×Ö¬ÖÖÔ̧ üÆüß ¾µÖŒŸÖ �êú»ÖÖ. †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖÖÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�úÖÓÖÖ ¾Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ
†×¬Ö�úÖ·µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öê, '•Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ»ÖÖ ‰úÃÖ ‘ÖÖ»Ö�ÖÖ·µÖÖ ‰úÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ¾Ö ü̧
†µÖÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ´Öß“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖê“ÖÖÔ ‘Öê‰úÖ µÖê‡ÔÖ.' ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê
‹�ú¤üÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖãÆüÖ �ú¬ÖßÆüß ŸµÖÖÓÖß �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �êú»ÖÖ ÖÖÆüß.
ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ¿Ö²¤ü �Ö¸üÖ �êú»ÖÖ. �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ �úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖ ÆüÃŸÖ�Öê̄ Ö ŸÖ¸ü �ú¬Öß“Ö �êú»ÖÖ ÖÖÆüß,
ˆ»Ö™ü ²ÖÖÆêü¸ü ¸üÖÆæüÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ¾Ö †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ¾Ö¸ü Öî×ŸÖ�ú ¤ü²ÖÖ¾Ö šêü¾Ö»ÖÖ. ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“ÖÖ
�úÖ ü̧³ÖÖ¸ü ¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá, “ÖÖê�Ö †Ö×�Ö ÃÖ“ÖÖê™üßÖê �ú¸ü�µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖê�úôûß�ú ×¤ü»Öß. ŸµÖÖÓÖß ¤üÖ�Ö¾Ö»Öê»µÖÖ
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´ÖÖ�ÖÖÔÖê ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ �úÖ¸ü³ÖÖ¸ü ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ‹�ú ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ´ÖÖêšêü �úÖµÖÔ
ŸÖ›üßÃÖ Öê»Öê. �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ �úÖ´ÖÖŸÖæÖ ŸÖê ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ —ÖÖ»Öê, ŸÖ¸üß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ´ÖÓ›üôû
ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖê. ÃÖÖ ȩ̂ü ÃÖã̧ üôûßŸÖ ÃÖãºþ ¸üÖÆü�µÖÖ´ÖÖ�Öê ÃÖ¾ÖÔÃ¾Öß ŸµÖÖÓ“Öß“Ö ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ
ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔ�ú ÃÖæ“ÖÖÖÓÖãÃÖÖ¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öê �úÖ´Ö�úÖ•Ö ¯Öãœêü ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ÃÖãºþ ¸üÖ×Æü»Öê.
µÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÖê ¯Öãœüß»Ö �úÖôûÖŸÖ ‹�ú †Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ´Æü�ÖæÖ
»ÖÖî×�ú�ú ÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÖ �êú»ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖê�ÖÖŸÖ †Öê�ú ×¾Ö�Îú´ÖÖÓ“Öß ÖÖë¤ü �êú»Öß.

'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ¯Öò™üÖÔ'“ÖÖ »ÖÖî×�ú�ú

¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ¾Ö �ÖÖÃÖ�Öß ×´ÖôæûÖ ÃÖÖŸÖ¿ÖêÆæüÖ †×¬Ö�ú ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖê †ÃÖæÖ ŸµÖÖ¯Öî�úß
ÃÖã́ ÖÖ¸êü ‹�ú ŸÖéŸÖßµÖÖÓ¿Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö Ö¾¾Ö¤ü Æü•ÖÖ¸ü �úÖê™üß ¹ý¯ÖµÖÖÓÆæüÖ †×¬Ö�ú
³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖêê�ÖÖŸÖ �ÖÓãŸÖ»Öê †ÃÖæÖ, †Ó¤üÖ•Öê ¤üÆüÖ �úÖê™üß »ÖÖê�ú ŸµÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÖÆêüŸÖ.
1951-52 ´Ö¬µÖê ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ›üÖò. ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ×¾Ö�Öê-¯ÖÖ™üß»Ö
¾Ö ›üÖò. ¬ÖÖÓ•ÖµÖ¸üÖ¾Ö �ÖÖ›ü�Ößôû µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖãœüÖ�úÖ¸üÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ Ö�Ö¸ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ˆ³ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ.
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ“Öê ¸üÖ•µÖ³Ö¸ü •ÖÖôêû“Ö ¯ÖÃÖ¸ü»Öê. ŸµÖÖŸÖÆüß ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ
ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß. �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü, Ö�Ö¸ü µÖÖÓÃÖÖ¸ü�µÖÖ �úÖÆüß ×•Ö»ÊÖŸÖ, ŸÖ¸ü
¯ÖÏŸµÖê�úß ¾ÖßÃÖÆæüÖ †×¬Ö�ú ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖê ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê. ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖê�ÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖ ŸµÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ×¾Ö�ú×ÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. Ö¾µÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖãºþ
—ÖÖ»µÖÖ. �úÖÆüß ×šü�úÖ�Öß ¿Öî�Ö×�Ö�ú ÃÖÓ�ãú»ÖêÆüß ˆ³Öß ¸üÖ×Æü»Öß. ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖê ×¾Ö�úÖÃÖÖ“Öß
�ëú¦êü ²ÖÖ»Öß; ¯Ö�Ö ¾Öî³Ö¾ÖÖ“µÖÖ ×¿Ö�Ö¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ ˆªÖê�ÖÖŸÖ ÆüôæûÆüôæû ÃÖ¢ÖÖ�úÖÓ�Öß ¸üÖ•Ö�úßµÖ
ÖêŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¿Ö¸ü�úÖ¾Ö —ÖÖ»ÖÖ †Ö×�Ö ÃÖ¢ÖÖÃ¯Ö¬Öì“Öê ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. �úÖÆüß ¸üÖ•Ö�úßµÖ ÖêŸµÖÖÓÖß
ŸÖ¸ü †ÖÙ£Ö�ú »ÖÖ³ÖÖÃÖÖšüß ´Æü�ÖæÖ“Ö ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖê ˆ³Öê �êú»Öê. ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ´Öãôêû ×Ö´ÖÖÔ�Ö
—ÖÖ»Öê»Öß �Ö™ü²ÖÖ•Öß, ÃÖ¢ÖÖÃ¯Ö¬ÖÖÔ, �Öî̧ ü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ¾Ö ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ ü̧ µÖÖ´Öãôêû ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ ü̧�ÖÖµÖÖÓ“Öß
�úÖµÖÔ�Ö´ÖŸÖÖ �ú´Öß —ÖÖ»Öß. �úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖÖê ²Ö ȩ̂ü“Ö ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖê †Ö•ÖÖ¸üß ¯Ö›ü»Öê †Ö×�Ö
†ÖÙ£Ö�ú¥üÂ™ü¶Ö ›ü²Ö‘ÖÖ‡Ô»ÖÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû �úÖÆüß ŸÖ¸ü ¯Öæ�ÖÔŸÖ: ²ÖÓ¤ü“Ö ¯Ö›ü»Öê. †¿ÖÖ ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ
¾Ö †Ö•ÖÖ¸üß ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖœüŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß †Ö×�Ö ÃÖÆü�úÖ¸üß
ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖ¤üÖ¸üß“Ö †›ü“Ö�ÖßŸÖ µÖêŸÖ �Öê»Öß. ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ü 70 ™üŒ�êú ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ“Öß
¾ÖÖŸÖÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß. ¯Ö®ÖÖÃÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ •ÖÖế ÖÖÖê ˆ³µÖÖ ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü
�úÖ¸ü�ÖÖÖ¤üÖ¸üß»ÖÖ �ÖÖ»Ö²ÖÖê™ü »ÖÖ�Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»Öê»Öê �úÖÆüß ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖê
´ÖÖê›üßŸÖ ×Ö‘ÖÖ»Öê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“Öß ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖÖê ×¾Ö�Îúß —ÖÖ»Öß. µÖÖ¯Öî�úß ²Ö ȩ̂ü“ÖÃÖê ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü
�úÖ¸ü�ÖÖÖê †µÖ �úÖÆüß ÃÖ�Ö´Ö ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓÖß Ø�ú¾ÖÖ �ÖÖÃÖ�Öß �Óú¯ÖµÖÖÓÖß ×¾Ö�úŸÖ ¾ÖÖ �ú¸üÖ¸üÖÖê
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“ÖÖ»Ö¾Ö�µÖÖÃÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. µÖÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öǽ Öß¾Ö¸ü ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ÆüÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ �ú´Öß �úÖµÖÔ�Öê¡Ö †ÃÖ�ÖÖ¸üÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ †ÃÖæÖÃÖã̈ üÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ
ˆÃÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Ö�ú ¤ü¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ †ÃÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ »ÖÖî×�ú�ú —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
‰úÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�úÖÓÖÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¤ü¸ü ¤êü�µÖÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÖê“Ö ÃÖãºþ �êú»Öß. •Öê ÃÖÖ�Ö¸ü
�úÖ¸ü�ÖÖÖê ÃÖÖ�Ö ȩ̂ü×¿Ö¾ÖÖµÖ ´Öª×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖ¸ü�Öß †µÖ ˆ¯ÖˆŸ¯ÖÖ¤üÖê ‘Öê‰úÖÆüß •ÖÖê ¤ü¸ü ¤êüŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ¯Öê�ÖÖ
•ÖÖÃŸÖ ‰úÃÖ¤ü¸ü �êú¾Öôû ÃÖÖ�Ö¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ
�úÖ´Ö�ÖÖ¸üÖÓÖÖ “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ ¯Ö�ÖÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÂÖá 40 ™üŒ�êú ²ÖÖêÖÃÖ ¤êü�ÖÖ¸üÖÆüß ÆüÖ †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Ö�ú ÃÖÖ�Ö¸ü
�úÖ¸ü�ÖÖÖÖ †ÖÆêü. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ²ÖÖÓ×¬Ö»Ö�úß ´Æü�ÖæÖ •Öê
×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆ¯Ö�Îú´Ö ¸üÖ²Ö¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖê, ŸÖÃÖê †µÖ �úÖê�ÖŸÖÖÆüß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ
ÖÖÆüß. †ÃÖê †ÃÖæÖÆüß ÆüÖ �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Ö�ú ¤ü¸ü ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ �úÃÖÖ �úÖµÖ ¤êü‰ú ¿Ö�úŸÖÖê, ÆüÖ
‡ŸÖ¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓÖÖ “Ö×�úŸÖ �úºþÖ ÃÖÖê›ü�ÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ¿Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö ´Æü�Ö•Öê †ŸµÖÓŸÖ
�úÖ™ü�úÃÖ¸üßÖê ¾Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ²Ö ü̈¯Ö�Öê �êú»Öê •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öê �ÖôûßŸÖ †Ö×�Ö �úÖµÖÔ�Ö´Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ.
µÖÖê�µÖ ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ‰úÃÖ ŸÖÖê›ü�Öß¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖ“Öê »Ö¾Ö�ú¸üÖŸÖ »Ö¾Ö�ú¸ü �Ö×ôûŸÖ �ú¸ü�µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ™ü¯¯µÖÖÓ¾Ö¸ü
�úÖ´ÖÖ“Öê ˆ¢Ö´Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö ˆŸÖÖ¸üÖ “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖê †Ö×�Ö ÃÖÖ�Ö¸ü
ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÆüß ¤ü•Öì¤üÖ¸ü ÆüÖêêŸÖê. 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ'Öê †Ö¯Ö»Öß †¿Öß ‹�ú ¾Öê�Öôûß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ¾Ö ‹�Óú¤ü¸ü
�úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öß †ÃÖæÖ ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖê�ÖÖŸÖß»Ö 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ¯Öò™üÖÔ' ´Æü�ÖæÖ ŸÖß †Öêôû�Ö»Öß
•ÖÖŸÖê. µÖÖ �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖß´Öãôêû ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ»ÖÖ ¤êü¿Ö³Ö¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß ×´ÖôûÖ»Öß †ÃÖæÖ ŸµÖÖÖê
†Ö¯Ö»Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö Ã£ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê †ÖÆêü. 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ'“Öê �úÖµÖÔ�Öê¡Ö ÃÖ¬µÖÖ �êú¾Öôû ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ �ÖÖ¾ÖÖÓ̄ Öã̧ üŸÖê
´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÖÆêü, ¯Ö�Ö ¤üß›ü-¤üÖêÖ¿ÖêÆæüÖ †×¬Ö�ú �ÖÖ¾ÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ�Öê¡Ö †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ †µÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß
ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ̄ Öê�ÖÖÆüß ŸµÖÖ“Öß �úÖ´Ö×�Ö¸üß ŸÖã»ÖÖêÖê ÖêÆü´Öß“Ö ÃÖ¸üÃÖ ¸üÖ×Æü»Öß †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü
�úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÖê ‰úÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü, ‰úÃÖ ŸÖÖê›ü�Öß ´Ö•Öæ̧ ü, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü, �úÂ™ü�ú¸üß µÖÖÓ“Öê
×ÆüŸÖ •ÖÖê̄ ÖÖÃÖŸÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÆüß ¯Öãœêü •ÖÖ‰úÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ²ÖÖÓ×¬Ö»Ö�úß •Ö¯ÖŸÖ ¬Ö ü̧�Ö�ÖÏÃŸÖ ¾Ö ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ
•ÖÖŸÖê»ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ×¤ü»ÖÖÃÖÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ˆ¯Öê×�ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¾Ö µÖÖµÖ ¤êü�µÖÖ“µÖÖ ¾Öé¢Öß´Öãôêû“Ö
'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ' ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ²ÖÆãü“ÖÙ“ÖŸÖ šü¸ü»ÖÖ †ÖÆêü.

ÃÖÖ�Ö¸ü ˆŸÖÖ¸üÖ ÆüÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“ÖÖ '¯ÖÏÖ�Ö' †ÖÆêü, †ÃÖê ´Æü™ü»µÖÖÃÖ ¾ÖÖ¾Ö�Öê šü¸ü�ÖÖ¸ü
ÖÖÆüß. �ÖÖôû¯Ö �êú»Öê»µÖÖ ˆÃÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏ×ŸÖ™üÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖÖ�Ö¸ü ×´Öôû¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ µÖÖ
�úÖ¸ü�ÖÖµÖÖŸÖ •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ‰úÃÖ ŸÖÖê›ü�Öß¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê �ÖôûßŸÖ ¾Ö ÃÖÖ�Ö¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ
�úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö †ÃÖŸÖê. ŸÖÖê›ü�Öß ´Ö•Öã̧ üÖÓÖÖ ¯Öæ�ÖÔ ¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ“Ö
‰úÃÖ †Ö×�Ö ŸÖÖêÆüß •Ö×´ÖÖß¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê›ü�µÖÖ“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ŸÖÖê›ü»Öê»µÖÖ ˆÃÖÖ“Öê †Öšü
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ŸÖÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ �ÖÖôû¯Ö ÆüÖê‡Ô»Ö Æêü ¯ÖÖ×Æü»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ �úÃÖ»ÖßÆüß ŸÖ›ü•ÖÖê›ü �êú»Öß •ÖÖŸÖ
ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ�Ö ȩ̂ü“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ “ÖÖÓ�Ö»Öê ×´ÖôûŸÖê. ™üÖÖ»ÖÖ 135 ×�ú»ÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ ÃÖÖ�Ö¸ü ×´Öôû×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ˆ““ÖŸÖ´Ö �Öã�Ö¾Ö¢Öế Öãôêû ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ ÃÖÖ�Ö ȩ̂ü»ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ 15 ŸÖê 20 ¹ý¯ÖµÖê
•ÖÖ¤üÖ ¤ü¸ü ×´ÖôûŸÖÖê. 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ'“µÖÖ ÃÖÖ�Ö ȩ̂ü»ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšêüŸÖ ¤ü•Öì¤üÖ¸ü Ã£ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. �ÖÖôû¯Ö
�Ö´ÖŸÖê“ÖÖ ¯Öã̧ êü¯Öæ̧ ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü †Ö×�Ö �úÖ´Ö�ÖÖ¸üÖÓ“Öê µÖÖê�Ö¤üÖÖ µÖÖ´Öãôê 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ' ¤ü•ÖÖÔ ¾Ö �Öã�Ö¾Ö¢Öê“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
ÃÖŸÖŸÖ †Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü ¸üÖ×Æü»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ�Ö¸ü ˆŸÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ»ÖÖ ¾ÖßÃÖÆæüÖ †×¬Ö�ú
¾ÖêôûÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ †ÖÆêü. •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ '×¸ü�ú¾Æü¸üß' ×™ü�ú×¾Ö�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖêÆüß �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖÆüß ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ¾Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“µÖÖ
¯Ö ü̧ŸÖß“µÖÖ šêü¾Öß ¿ÖŒµÖ ŸÖÖê »Ö¾Ö�ú ü̧ÖŸÖ »Ö¾Ö�ú ü̧ ¯Ö ü̧ŸÖ �ú ü̧�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê �úÖ ü̧�ÖÖµÖÖ“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê ×ÖµÖÖê•ÖÖ
�ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ¾Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓÖÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ¤üÆüÖ ×�ú»ÖÖê ÃÖÖ�Ö¸ü ŸÖßÖ
¹ý¯ÖµÖê ×�ú»ÖÖê ¤ü¸üÖÖê ¯Öã̧ ü×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê. �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ Ã£ÖôûÖ¾Ö¸ü �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ¾Ö †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓÃÖÖšüß ×Ö¾ÖÖÃÖ
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ˆ¢Ö´Ö ‘Ö ȩ̂ü ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖ
´Æü�Ö•Öê ‰úÃÖ ŸÖÖê›ü�Öß ´Ö•Öã̧ üÖÓÃÖÖšüß ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ü ¯ÖÖ“Ö¿Öê ¯ÖŒ�úß ‘Ö ȩ̂ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ �úÖµÖÔÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖæÖ
¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖæÖ, ŸµÖÖÓÖÖ ¾Öß•Ö ¾Ö ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê ´ÖÖê±úŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ
†Ö»Öß †ÖÆêü. ‰úÃÖ ŸÖÖê›ü�Öß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ±úŒŸÖ ÃÖÖ�Ö¸ü ÆÓü�ÖÖ´ÖÖŸÖ“Ö µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ, ¯Ö�Ö ŸµÖÖ
�úÖôûÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓÖß —ÖÖê̄ Ö›ü¶ÖŸÖ ¾ÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ŸÖÖŸ¯Öã̧ üŸµÖÖ ×Ö¾ÖÖ·µÖÖŸÖ Ö ¸üÖÆüŸÖÖ “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ
‘Ö¸üÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ü �êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™êü. ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÏÖ Ó̧ü³Öß“Ö ŸµÖÖÓÖß
ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ×ÖµÖÖê•ÖÖ¯Öæ¾ÖÔ�ú ‘Ö ȩ̂ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öß. †¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ÆÓü�ÖÖ´Öß ‰úÃÖŸÖÖê›ü �úÖ´Ö�ÖÖ¸üÖÓ“ÖßÃÖã̈ üÖ �úÖôû•Öß
‘Öê�ÖÖ¸üÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÆüÖ †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Ö�ú“Ö ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. †Öê�ú ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖê
'�úÖ™üÖ´ÖÖ¸üß' �ú¸üŸÖÖŸÖ †ÃÖÖ †Ö�Öê̄ Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖü †ÃÖê
�ú¬Öß“Ö �êú»Öê •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ˆÃÖÖ“Öê •Öê¾Öœêü ¾Ö•ÖÖ ³Ö ȩ̂ü»Ö ŸÖê¾Öœêü Ã¯ÖÂ™ü¯Ö�Öê ÖÖë¤ü �êú»Öê
•ÖÖŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ“Öê µÖÖê�µÖ ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ¯ÖîÃÖê †Ö¤üÖ �êú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü
ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖŸÖ ‰úÃÖ ¾ÖÖÆüŸÖæ�ú •µÖÖ •µÖÖ ¸üÃŸµÖÖÖê �êú»Öß
•ÖÖŸÖê, ŸµÖÖ ¸üÃŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÂÖá ¤ãü¹ýÃŸÖß �êú»Öß •ÖÖŸÖê. �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖŸÖ±ìú ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ÖÖ´Ö´ÖÖ¡Ö ¤ü¸üÖŸÖ
ˆ¢Ö´Ö ¤ü•ÖÖÔ“Öê ‰úÃÖ ×²ÖµÖÖ�Öê ¯Öã̧ ü×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê, ŸÖÃÖê“Ö �ÖÖÓ›æüôû �ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏêÃÖ ´Ö›ü“ÖßÆüß †»¯Ö¤ü¸üÖŸÖ
×¾Ö�Îúß �êú»Öß •ÖÖŸÖê. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ´Öãôêû �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê ¯ÖÏ¤æüÂÖ�Ö ÆüÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß
¯ÖÏÖ Ó̧ü³ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ¤ü�ÖŸÖÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖŸÖ±ìú †¿Öã̈ ü ¯ÖÖ�Öß ¿Öã̈ ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß
�ÖÖÃÖ µÖÓ¡Ö�ÖÖ ²ÖÃÖ×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. Æêü ¯ÖÖ�Öß ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ü “ÖÖ¸ü¿Öê ‹�ú¸ü �Öê¡ÖÖ»ÖÖ ¯Öã̧ ü×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê
†ÃÖæÖ, ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ‹¾Öœü¶Ö ¿ÖêŸÖß“ÖÖ ØÃÖ“ÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÆüß �úÖµÖ´Ö“ÖÖ ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
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ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö �úÖ´Öê �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ¾Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß Æêü ²Ö¾ÆÓü¿Öß
¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß ´Öã»Öê“Ö †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖÖ †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖêÖãÃÖÖ¸ü
¯ÖÏ×¿Ö×�ÖŸÖ �úºþÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ¾Ö �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß
¾Ö�ÖÖÔŸÖ �úÖ ü̧�ÖÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×•Ö¾ÆüÖóµÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ †ÖÆêü. ‹�Óú¤ü̧ üßŸÖ 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ¯Öò™üÖÔ' ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß
´Öã»Öê“Ö ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ¸üÖ²Ö¾ÖßŸÖ †ÃÖæÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö µÖã¾Ö�úÖÓ“µÖÖ ²Öȩ̂ üÖê•Ö�ÖÖ¸üß“ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÆüß �úÖÆüß
¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÃÖã™ü�µÖÖÃÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖÖê �úÖÆüß •Ö�Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÆüß �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß �úÖÆüß
¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ ÃÖãºþ �êú»µÖÖ †ÃÖæÖ, ŸµÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ �Ö�Ö»µÖÖ �Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öê
ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓŸÖæÖ“Ö ×Ö¾Ö›ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ †Ö×�Ö ‹�ú¤üÖ
ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú —ÖÖ»Öê»µÖÖÃÖ ¯ÖãÆüÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ÆüÖêŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�úÖÓÖÖ �úÃÖ»µÖÖÆüß
¯ÖÏ�úÖ¸ü“ÖÖ ³Ö¢ÖÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öê ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú, †×¬Ö�úÖ¸üß, ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü,
´Ö•Öæ̧ ü Æêü ÃÖÖ ȩ̂ü“Ö •Ö�Ö 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÓ�ãú»ÖÖ'ŸÖ ‹�úÖ �ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê ‘Ö™ü�ú ´Æü�ÖæÖ ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖÖŸÖ. Ã¾ÖŸÖ:
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ �ú¬Öß ¸ü´Ö»Öê ÖÖÆüßŸÖ, ¯Ö�Ö 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÓ�ãú»ÖÖ'ŸÖ ´ÖÖ¡Ö ‹�ú �ãú™ãÓü²Ö
¾ÖŸÃÖ»Ö ¯ÖḮ Öã�Ö ¾µÖŒŸÖß µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖÖÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖ. µÖÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö �ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê
ŸÖê �êú¾Öôû �ãú™ãÓü²Ö¯ÖḮ Öã�Ö“Ö Ö¾ÆüŸÖê, ŸÖ¸ü ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖÃ£ÖÖÖÆüß ÆüÖêŸÖê. ÃÖÆü�úÖ¸ü �Öê¡ÖÖŸÖ ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü
�úÖ¸ü�ÖÖµÖÖŸÖß»Ö ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ¾Ö ˆ¬Öôû¯Ö¼üß“µÖÖ †Öê�ú ÃÖã̧ üÃÖ †Ö×�Ö “Ö´ÖŸ�úÖ×¸ü�ú �ú£ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ
ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ‹ê�úÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ. †Öê�ú ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖê ¾Öî³Ö¾ÖÖ“µÖÖ ×¿Ö�Ö¸üÖ¾ÖºþÖ ¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê
�úÃÖê œüÖÃÖôû»Öê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“Öß ×»Ö»ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×¾Ö�Îúß ÆüÖê�µÖÖ“Öß �ú¿Öß ¾Öêôû †Ö»Öß ÆêüÆüß �úÖÆüß ×šü�úÖ�Öß
¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê. µÖÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öǽ Öß¾Ö ü̧ 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ'“Öß ˆ³ÖÖ ü̧�Öß †Ö×�Ö 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ¯Öò™üÖÔ'“ÖÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü
—ÖÖ»Öê»ÖÖ ²ÖÖê»Ö²ÖÖ»ÖÖ, Æêü ÃÖ¾ÖÔ †“ÖÓ×²ÖŸÖ �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü šü¸ü»Öê. 'ÃÖÆü�úÖ¸ü' µÖÖ ´ÖÓ¡ÖÖ“Öß •ÖÖ¤æü �êú¾Öœêü ´ÖÆüÖÖ
�úÖµÖÔ ˆ³Öê �úºþ ¿Ö�úŸÖê Æêü ¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓÖß ¯ÖÏŸµÖ�Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê, †Öã³Ö¾Ö»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ
µÖÖ •ÖÖ¤æü�ÖÖ¸üÖ“Öß ¬Ö›üÖ›üß, —Ö¯ÖÖ™æüÖ �úÖ´Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öß ×¾Ö»Ö�Ö�Ö ×•Ö§ü †Ö×�Ö ´ÖÖ�ÖÃÖê ÆüÖŸÖÖôû�µÖÖ“Öß
•Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖ �ú»¯Ö�úŸÖÖ Æêü ÃÖÖ ȩ̂ü £ÖŒ�ú �úºþÖ ÃÖÖê›ü�ÖÖ ȩ̂ü †ÖÆêü. •Ö¾Öôû ¯Öã̧ êüÃÖê †ÖÙ£Ö�ú ²Öôû
ÖÃÖŸÖÖÖÖÆüß Æêü ÃÖÖ ȩ̂ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †Ö�Ö�Öê Æêü ÃÖÖê̄ Öê �úÖ´Ö Ö¾ÆüŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ“Ö Æêü ÃÖÖ ȩ̂ü �úºþ
•ÖÖ�ÖÖêŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÔ¿Öî»Öß²Ö§ü»Ö •Öê¾Öœêü ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Öê ŸÖê¾Öœêü �ú´Öß“Ö.

ÃÖ¢ÖÖ¯Ö¤üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü

'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ'“Öß ˆ³ÖÖ ü̧�Öß ÆüÖê‰úÖ ÃÖã̧ üôûßŸÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ ü̧ Æüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú
´ÖÓ›üôûÖ¾Ö¸ü ÃÖÖê̄ Ö¾ÖæÖ ŸÖê †µÖ ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú �úÖµÖÖÔ�ú›êü ¾Öôû»Öê. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÖÓŸÖ¸ü
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ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ²ÖÑ�ú, ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ²Ö—ÖÖ¸ü, ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ¤æü¬Ö ÃÖÓ‘Ö †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�ÖßÃÖ ¯ÖÏÖ Ó̧ü³Ö
—ÖÖ»ÖÖ. ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖÆüß ¾ÖÖœü×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ —ÖÖ»Öß. �Ö¸üß²Ö
¾Ö ¤ü×»ÖŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ´Öã»ÖÖ-´Öã»ÖàÃÖÖšüß ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖÓ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ �úÖµÖÔ¾ÖÖÆßŸÖ †Ö�Ö�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖÖê ‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ˆ³ÖÖ¸ü�Öß ÆüôæûÆüôæû
ÆüÖêŸÖ �Öê»Öß. †Öê�ú ÃÖÆü�úÖ ü̧ß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ ü̧�ÖÖµÖÖÓÖß ÖÓŸÖ ü̧ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓ�ãú»Öê ˆ³ÖÖ ü̧»Öß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
´ÖÖ¡Ö †Ö¬Öß ¿ÖÖôûÖ ¾Ö ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆü ÃÖãºþ �êú»Öê †Ö×�Ö ÖÓŸÖ¸ü ŸÖê ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖ¤üÖ¸üß�ú›êü
¾Öôû»Öê. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö ÆüÖ ÃÖ¸üôû ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß †×¬Ö�ú �Ö›üŸÖ¸ü šü¸ü»ÖÖ. ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖê
¾Ö †µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ™ǖ ¯µÖÖ™ǖ ¯µÖÖÖê ˆ³ÖÖ¸ü�Öß �êú»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
‹�ú ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Ö ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú ¥üÛÂ™ü�úÖêÖ šêü¾ÖæÖ ‡ŸÖ¸üÆüß †Öê�ú ˆ¯Ö�Îú´Ö ÃÖãºþ šêü¾Ö»Öê. Æêü ˆ¯Ö�Îú´Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¾Öê�ÖóµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê ×Ö¤ü¿ÖÔ�ú šü¸ü»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖ †Öê�ú ÖêŸµÖÖÓÖß ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö
×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú ¥üÛÂ™ü�úÖêÖ šêü¾ÖæÖ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ˆ³ÖÖ¸ü�Öß �êú»Öß. �úÖÆüàÖß ¿Öî�Ö×�Ö�ú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú
�Öê¡ÖÖŸÖ ŸÖ¸ü �úÖÆüàÖß ÃÖÆü�úÖ¸ü �Öê¡ÖÖŸÖ �úÖ´Ö ÃÖãºþ �êú»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖß»Ö �úÖÆüß ÖêŸµÖÖÓÖßÆüß
ÆüÖ ´ÖÖ�ÖÔ †¾Ö»ÖÓ²Ö»ÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ Æêü ŸµÖÖ¯Öî�úß“Ö ‹�ú. ŸµÖÖÓÖß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú �úÖµÖÔ
ÃÖãºþ �êú»Öê. ŸÖÃÖê µÖÖ �úÖµÖÖÔ�ú›êü ŸÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ �úÖôûÖŸÖ“Ö ¾Öôû»Öê ÆüÖêêŸÖê. �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö
¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¸üµÖŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖêÃÖÖšüß ´Ö¤üŸÖ �ÖÖêôûÖ �úºþÖ ¤êü�µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ŸµÖÖÓÖÖ Ö¾µÖÖ ¿ÖÖôûÖ
ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖÃÖ ÃÖÆü�úÖµÖÔ �ú¸ü�µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ÆüÖêŸÖê“Ö. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÓÖß ×¿Ö¸üÖôûÖ
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“µÖÖ �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ �úÖÆüß Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Öß ¿ÖÖôûÖÆüß ÃÖãºþ �êú»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü
�úÖôûÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓÖß µÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖÖ“Ö †�ÖÏ�Îú´Ö ¤êü�µÖÖ“Öê šü¸ü¾ÖæÖ ×�úÃÖÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£Öê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
�êú»Öß ¾Ö ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ×¾ÖªÖ»ÖµÖ †Ö×�Ö ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆü ÃÖãºþ �êú»Öê. ÃÖÆü�úÖ¸ü
�Öê¡ÖÖ�ú›êü ŸÖê �úÖÆüß¿ÖÖ ˆ×¿Ö¸üÖÖê“Ö ¾Öôû»Öê. ²Ö·µÖÖ“Ö ÖêŸµÖÖÓÖß ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖê ÃÖãºþ �êú»Öê
ŸÖê �êú¾Öôû ‰úÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öê ×ÆüŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰úÖ ¾Ö �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖ´ÖÖ»Ö ¯ÖÏ×�ÎúµÖÖ
ˆªÖê�Ö ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ÆêüŸÖæÖê ; ¯Ö�Ö ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ™ü¯¯µÖÖŸÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖê ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ�úÖÓ�Öß ¸üÖ•Ö�úßµÖ ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¢ÖÖÃ¯Ö¬ÖìŸÖæÖ. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �úºþÖ
�ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ‹�ú †ÖÙ£Ö�ú ÃÖ¢ÖÖ�ëú¦ü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¸üÖ•Ö�úßµÖ »ÖÖ³ÖÖÃÖÖšüß �ú¸üŸÖÖ
µÖê‰ú ¿Ö�úŸÖÖê, Æüß †™ü�úôû ²ÖÖÓ¬ÖæÖ“Ö †Öê�ú ÖêŸÖê ÃÖÆü�úÖ¸ü �Öê¡ÖÖŸÖ ¯Öãœêü ÃÖ¸üÃÖÖ¾Ö»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû
ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖê Æêü ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ“Öê †øêü ²ÖÖ»Öê †Ö×�Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öê ×ÆüŸÖ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ¸üÖÆæüÖ
ŸÖê£Öê ¸üÖ•Ö�úßµÖ ÃÖ¢ÖÖÃ¯Ö¬ÖÖÔ •ÖÖȩ̂ üÖŸÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. µÖÖ ÃÖ¢ÖÖÃ¯Ö¬ÖìŸÖæÖ“Ö †Öê�ú ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓŸÖ
³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ¾Ö �Öî̧ ü¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö †¬ÖÖê�ÖŸÖß�ú›êü ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß.
Æêü ÃÖÖ ȩ̂ü ×“Ö¡Ö †¾ÖŸÖß³Ö¾ÖŸÖß ×¤üÃÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖê�ÖÖ�ú›êü
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†�Ö¤üß •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¾Öôû»Öê. †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ²Ö¾ÆÓü¿Öß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ�ú›æüÖ
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ×´Öôû�ÖÖ¸üß ˆ¯Öê�Öê“Öß ¾ÖÖ�Ö�Öæ�ú †Ö×�Ö ÃÖÖ�Ö¸ü ÃÖ´ÖÏÖ™üÖÓ�ú›æüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖê�ÖÖ¸üÖ
†µÖÖµÖ ¯ÖÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖß �Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö�úß“ÖÖ ´Æü�ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×�Ö ŸµÖÖÓÖÖ
µÖÖê�µÖ ¤ü¸ü ¤êü‰ú ¿Ö�êú»Ö, †ÃÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯Öæ�ÖÔ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ˆ³ÖÖ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧ ü
�êú»ÖÖ. ˆ““Ö ¬µÖêµÖÖÖê —Ö¯ÖÖ™ü»Öê»µÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ ŸµÖÖÓÖß 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ' ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ
ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖšü¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ �êú»ÖÖ †Ö×�Ö †ÖÓŸÖ �ÖÃŸÖÖ �ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öß
ˆ³ÖÖ¸ü�Öß �êú»Öß. ÃÖÆü�úÖ¸ü �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¤Óü›ü ´Æü�ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö, †¿ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öß
ŸµÖÖÓÖß �êú»Öê»Öß ˆ³ÖÖ¸ü�Öß †Ö×�Ö ŸµÖÖ“Öß †ŸµÖÓŸÖ ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯Öæ�ÖÔ �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖß Æêü �ú»¯ÖÖÖ¾ÖŸÖ ¾ÖÖ™üÖ¾Öê
†ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ †ÖÆêü. µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ´Öãôêû ÃÖÆü�úÖ¸üÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö •Ö�Öæ »ÖÖê�úÖÓÖÖ Ö¾µÖÖÖê ¯Ö™ü»Öê
†Ö×�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ †×¬Ö�ú“Ö ˆÓ“ÖÖ¾Ö»Öß. †Öê�ú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ŸÖ•–ÖÖÓÖß £ÖŒ�ú ¾ÆüÖ¾Öê
†¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ“Öß †×³ÖÖ¾Ö �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖß Æêü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ †“ÖÖ™ü �ú»¯ÖÖÖ¿ÖŒŸÖß“Öê
´ÖæŸÖÔ ºþ¯Ö šü¸ü»Öê. ¤êü¿Ö-×¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ�Ö¸üŸÖ•–ÖÖÓÖß µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÃÖ ³Öê™ü ¤êü‰úÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“Öê ŸÖÖë›ü³ÖºþÖ �úÖîŸÖã�ú �êú»Öê. µÖÖ �úÖ ü̧�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÆü�úÖµÖÖÔÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
‡ŸÖ¸ü †Öê�ú ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú ˆ¯Ö�Îú´Ö ÃÖãºþ �êú»Öê †Ö×�Ö ŸµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö •ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß“Öê, ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖŸ´Ö�ú
†Ö×�Ö µÖÖµµÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖÓÃÖÖšüß“Öê ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸ´Ö�ú �úÖµÖÔ�Îú´Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê. �Ö¸üß²Ö, ˆ¯Öê×�ÖŸÖ, ¤ü×»ÖŸÖ,
¿ÖÖê×ÂÖŸÖ, ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ, ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ †Ö¤üà“µÖÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖê“Öì �úÖœü»Öê. ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ³Ö¸ü×¾Ö»µÖÖ
†Ö×�Ö µÖÖµµÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖÓÃÖÖšüß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê ÃÖãºþ šêü¾Ö»Öß. �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ÛÃ£Ö¸üÃ£ÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ÃÖã̧ üôûßŸÖ —ÖÖ»ÖÖ,
¯Ö�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ “Öôû¾ÖóµÖÖ ¾Öé¢Öß»ÖÖ †Öê�ú ¬Öã́ ÖÖ ȩ̂ü ±ãú™ü»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö �úÖµÖÖÔŸÖ
†Ö�Ö�Öß ³Ö¸ü ¯Ö›üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß. Ö¾Öê ˆ¯Ö�Îú´Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê.
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1957 ŸÖê 62 µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ †Ö´Ö¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖê, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß
¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü ¸üÖÆæüÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú �úÖµÖÖÔŸÖ †Ö×�Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö †µÖÖµÖÖ×¾Ö¸üÖê¬Öß »Öœü¶ÖŸÖ
—ÖÖê�æúÖ ¤êü�µÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê. ×�úÃÖÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£Öê“Öê ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü �úÖµÖÔ ¾Ö ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü
ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸ü�Öß µÖÖŸÖ ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ü 23 ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ �úÖôû �Öê»ÖÖ. 1984 ´Ö¬µÖê
'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ' “µÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�Öß“Öê �úÖ´Ö ¯Öæ�ÖÔ ÆüÖê‰úÖ �ÖôûßŸÖ ÆÓü�ÖÖ´Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üü ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ
ÆüÖŸÖß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖæ¡Öê ¤êü‰úÖ ŸÖê ´ÖÖê�úôêû —ÖÖ»Öê. ¯Öãœêü ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ üÖÓ“Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖ
�úÖµÖÔ ÃÖãºþ šêü¾Ö�µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß šü¸ü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. �úÖÆüß ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú ˆ¯Ö�Îú´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö�µÖÖ“ÖßÆüß ŸµÖÖÓ“Öß
µÖÖê•ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß, ¯Ö�Ö ¤ü¸ü´µÖÖÖ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ 1985 »ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³Öê“Öß ×Ö¾Ö›ü�Öæ�ú •ÖÖÆüß¸ü
—ÖÖ»Öß. ¾ÖÖôû¾ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ×Ö¾Ö›ü�Öæ�ú »Öœü×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß �úÖÑ�ÖÏêÃÖ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ÖÖÓ�ú›êü ÃÖ�Ö´Ö
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ×Ö¾Ö›ü�Öæ�ú »Öœü¾ÖÖ¾Öß, †ÃÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö�ÖÖÓ“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê
†Ö�ÖÏÆü ¬Ö¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖßÆüß ŸÖÖê ´ÖÖµÖ �úºþÖ ¾ÖÖôû¾ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß
•ÖÖÆüß¸ü �ú¸ü�µÖÖÃÖ ÃÖÓ́ ÖŸÖß ×¤ü»Öß. †¯Ö�Ö ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß Æüß ×Ö¾Ö›ü�Öæ�ú »Öœü¾Ö»Öß †Ö×�Ö ŸÖê
×Ö¾Ö›æüÖÆüß †Ö»Öê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ �úÖ´Ö�úÖ•ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü ¸üÃÖ ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß
µÖÖ¯Öæ¾ÖáÆüß Ã¯ÖÂ™ü �êú»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ×Ö¾Ö›ü�Öã�úßÖÓŸÖ ü̧Æüß ŸµÖÖÓÖß ¿ÖêŸÖ�ú ü̧ß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ üÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Ö�ú
¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü �úÖ´Ö �ú¸ü�µÖÖ»ÖÖ“Ö †�ÖÏ�Îú´Ö ×¤ü»ÖÖ. ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, ¿ÖêŸÖ•Ö´Öæ̧ ü ¾Ö �úÂ™ü�ú·µÖÖÓ“Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
²ÖÖÓ¬Ö�µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß 1971 ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ŸÖê ´Æü�ÖÖ¾Öê ŸÖê¾Öœêü µÖ¿ÖÃ¾Öß
—ÖÖ»Öê Ö¾ÆüŸÖê. µÖÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öǽ Öß¾Ö¸ü 1985 “µÖÖ ×Ö¾Ö›ü�Öã�úßÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãÆüÖ ŸµÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ¯ÖÏµÖŸÖ
�ú¸ü�µÖÖ“Öê šü ü̧¾Ö»Öê. ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö ü̧�Ö ×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ‹êŸÖ¾Ö›êü ²ÖÎã¦ãü�ú µÖê£Öê ¿ÖêŸÖ�ú ü̧ß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ üÖÓ“Öß
³Ö¾µÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ‘Öê�µÖÖ“Öê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ �êú»Öê. ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ŸÖµÖÖ¸üßÃÖÖšüß ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö �ÖÖ¾ÖÖÓŸÖæÖ
¿ÖÓ³Ö¸üÖÆæüÖ †×¬Ö�ú ÃÖ³ÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ. ŸµÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ. Æü•ÖÖ¸üÖê
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ³Öæ×´Ö�êú»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü  1988
´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ×¿Ö×²Ö¸ü †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»Öê. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖµµÖ ÆüŒ�úÖÓÃÖÖšüß »Öœü¶ÖÃÖ ¯ÖÏê×¸üŸÖ �ú¸ü�µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¸üÖ•Ö�úßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú¥üÂ™ü¶Ö

7
¿ÖêŸÖ�ú¸üß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ üÖÓ“Öê »Öœêü
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¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ‘Öê‰úÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¾µÖÖ¯Ö�ú ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖãºþ šêü¾Ö»Öê. 26 ´Öê 1993
»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ×�ú�Öß µÖê£Öê ³Ö¾µÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»Öß. µÖÖ
�úÖôûÖŸÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü †Öê�ú �ÖÓ³Öß¸ü ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üß —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�ÖÆüß
�úÖÆüßÃÖê ¯ÖÏ¤æü×ÂÖŸÖ ²ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ²ÖÖ²Ö¸üß ´Ö¿Öß¤ü ¯ÖÖ›ü�µÖÖ“µÖÖ ‘Ö™üÖế Öãôêû ü̧ÖÂ™ÒüßµÖ ‹�úÖŸ´ÖŸÖê“ÖÖ
¯ÖÏ¿Ö ‹ȩ̂ ü�Öß¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹�úÖŸ´ÖŸÖÖ ×™ü�ú¾ÖæÖ šêü¾Ö�µÖÖŸÖ �úÖÑ�ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ †¯ÖµÖ¿Ö
†Ö»µÖÖ“Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öê ´Æü�Ö�Öê ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸÖê •ÖÖÆüß¸ü¯Ö�Öê ŸÖê ´ÖÖÓ›üŸÖ †ÃÖŸÖ. �úÖÑ�ÖÏêÃÖ ¯Ö�Ö ÆüÖ
³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¬ÖÖÙ•Ö�ÖÖ ²ÖÖ»ÖÖ †ÃÖæÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧ ü ¾Ö �úÂ™ü�ú·µÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖê ¤ãü¸üÖ¾Ö»ÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖŸÖ ŸÖê ¾µÖŒŸÖ �ú ü̧ßŸÖ †ÃÖŸÖ. ¤êü¿ÖÖŸÖ •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üß ¿ÖŒŸÖß ¯ÖÏ²Ö»Ö ²ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö»µÖÖ²Ö§ü»ÖÆüß
ŸµÖÖÓÖÖ Ø“ÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖ •ÖÖŸÖßµÖ ¿ÖŒŸÖà“ÖÖ ²Öß´ÖÖê›ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, �úÂ™ü�ú¸üß
¾Ö�ÖÖÔ“Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖ †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü †ÃÖê ŸÖê ´Æü�ÖŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ •ÖÖ�ÖéŸÖß �úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ
ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™êü. ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ×šü�ú×šü�úÖ�Öß
ÆüÖê�ÖÖ·µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ŸÖê †Ö¯Ö»Öß Æüß ³Öæ×´Ö�úÖ Ã¯ÖÂ™ü¯Ö�Öê ´ÖÖÓ›üŸÖ. ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, �úÂ™ü�ú¸üß ¾Ö�ÖÖÔŸÖ •ÖÖ�ÖéŸÖß
ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖ•Ö�úßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öê ³ÖÖÖ µÖÖ¾Öê, µÖÖÃÖÖšüß ŸÖê •ÖÖ•ÖÖ�Ö¸ü�Ö �ú¸üßŸÖ
¸üÖ×Æü»Öê. ×�ú�Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖÆüß ŸµÖÖÓÖß Æüß ³Öæ×´Ö�úÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öê Ã¾Öºþ¯Ö ¸üÖ•µÖ¾µÖÖ¯Öß
�ú¸ü�µÖÖ“Öß ŸÖÃÖê“Ö ×ŸÖ“Öß ŸÖÖ�ú¤ü ¾ÖÖœü×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö ¸üÖÆü�µÖÖ“Öß �¾ÖÖÆüß ×¤ü»Öß. ¿ÖêŸÖ�ú¸üß,
�úÂ™ü�ú·µÖÖÓ“Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ¸üÖ•µÖ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê“Ö, ¯Ö�Ö Ã¾ÖÃÖÖ´Ö£µÖÖÔ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öê
¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖ“Öß ŸÖÖ�ú¤ü †ÃÖ�ÖÖ¸üß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ �ÖÖ¾Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üÆüß ˆ³Öß ¸üÖ×Æü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖê
ŸµÖÖÓ“Öê ´Æü�Ö�Öê ÆüÖêŸÖê. •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üß ¯Ö�ÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÖêÆü´Öß“Ö ×¾Ö¸üÖê¬Ö �êú»ÖÖ †Ö×�Ö •ÖÖŸÖßµÖ ¾Öé¢Öß“µÖÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖß �ú¬Öß £ÖÖ¸üÖ ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß. µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ•Ö�úßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú •Öß¾ÖÖÖŸÖ“Ö
Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ¾µÖÛŒŸÖ�ÖŸÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üÆüß �ú¬Öß“Ö ŸÖ›ü•ÖÖê›ü �êú»Öß ÖÖÆüß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öß Æüß ŸÖÖÛ¢¾Ö�ú
³Öæ×´Ö�úÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ �úÖôûÖŸÖ †Ö×�Ö ÖÓŸÖ¸üÆüß ÖêÆü´Öß“Ö �úÖµÖ´Ö ¸üÖ×Æü»Öß. †Ö¯Ö»µÖÖ ³Öæ×´Ö�êú“µÖÖ
¯ÖÏ“ÖÖ¸ü, ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖÃŸÖ¾Ö ŸµÖÖÓÖß †Öê�ú¤üÖ ¸üÖ•µÖ¾µÖÖ¯Öß ¤üÖî̧ êü �êú»Öê †Ö×�Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¾Ö
�úÂ™ü�ú¸üß ¾Ö�ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»Öê. �êú¾Öôû ¿ÖêŸÖ�ú¸üß“Ö Ö¾Æêü,
ŸÖ¸ü ×¾ÖªÖ£Öá, µÖã¾Ö�ú, ´Ö×Æü»ÖÖ, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü †Ö×�Ö ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ, ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ‘Öê�µÖÖŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓŸÖ, †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸ´Ö�ú �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖŸÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖµµÖ ÆüŒ�úÖÓÃÖÖšüß“µÖÖ
»Öœü¶ÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ŸÖ¢¾Ö×¾Ö“ÖÖ ü̧ ŸÖÃÖê“Ö ¬ÖÖÙ´Ö�ú, •ÖÖŸÖßµÖ ¾Öé¢Öß¯Ö»Öß�ú›ü“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú
µÖÖµÖÖ“Öß �éú×ŸÖ¿Öß»ÖŸÖÖ �úÖµÖ´Ö šêü¾Ö»Öß, Æêü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Öê»Ö.

×�ú�Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê †Ö�Ö�Öß ‹�ú ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ ´Æü�Ö•Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ´ÖÓ›ü»Ö †ÖµÖÖê�ÖÖ“Öê
�êú»Öê»Öê •ÖÖÆüß¸ü Ã¾ÖÖ�ÖŸÖ ¾Ö ÃÖ´Ö£ÖÔÖ. ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ×“Ö¡Ö¯Ö™ü †×³ÖÖêŸÖê ×Öôãû ±ãú»Öê µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ †Ö¾Ö•ÖæÔÖ
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ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ³Öæ×´Ö�êú»ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôû“µÖÖ ³ÖÖÂÖ�ÖÖŸÖ
ŸÖê ´Æü�ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê, '²ÖÖ¸üÖ ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ´ÖÓ›ü»Ö †ÖµÖÖê�ÖÖ²Ö§ü»Ö “Öã�úß“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü‰úÖ •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üß ¿ÖŒŸÖß ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö µÖã¾Ö�úÖÓÖÖ ×“Ö£ÖÖ¾Ö�Öß ¤êüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öê
Æêü �úÖ¸üÃ£ÖÖÖ ÆüÖ�ÖæÖ ¯ÖÖ›ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ Ö¾µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ¾ÖÖ¤üß “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ¯ÖÏÖ Ó̧ü³Ö µÖÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤êü«üÖ ȩ̂ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ¬Ö´ÖÔ×Ö¸ü¯Öê�Ö ¿ÖŒŸÖß ‹�ú¡Ö �úºþÖ ´ÖÖêšüß †Ö¸üÖêôûß šüÖê�úÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü,
¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¾ÖÖ¤üôû ˆ³Öê �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü.'

×Öôæû ±ãú»Öê µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖÖÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¬Ö´ÖÔ×Ö¸ü¯Öê�Ö ¿ÖŒŸÖà“Öê
ÃÖÓ‘Ö™üÖ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧ ü �êú»ÖÖ †Ö×�Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆ¯Ö�Îú´Ö ¸üÖ²Ö¾ÖæÖ •ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß �ú¸ü�µÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê.
×�ú�Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ�ú �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖß •ÖÖŸÖßµÖ ¿ÖŒŸÖà“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö
ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü-�úÖÖÔ™ü�ú ÃÖß´ÖÖ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ¤üÖî̧ êü �úÖœü»Öê †Ö×�Ö ×šü�ú×šü�úÖ�Öß ÃÖ³ÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ.
´ÖÓ›ü»Ö †ÖµÖÖê�ÖÖ“µÖÖ �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÖÓŸÖ¸ ¤êü¿Ö³Ö¸ü ˆ»Ö™ü-ÃÖã»Ö™ü “Ö“ÖÖÔ ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †ÖµÖÖê�ÖÖ“µÖÖ
ÃÖ´Ö£ÖÔÖÖ£ÖÔ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ šüÖêÃÖ ³Öæ×´Ö�êú“Öê ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ¯ÖÓŸÖ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ›üÖò. ¾Æüß. ¯Öß. ØÃÖ�Ö
µÖÖÓÖßÆüß �úÖîŸÖã�ú �êú»Öê. �ú»µÖÖ�Ö µÖê£Öß»Ö ±ãú»Öê, ¿ÖÖÆæü, †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü •ÖÖ�Ö×ŸÖ�ú ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖŸ�úÖ¸üÆüß �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ´ÖÖ�ÖÖÃÖ •ÖÖŸÖà“µÖÖ µÖÖµµÖ ÆüŒ�úÖÃÖÖšüß
»Öœêü ÃÖãºþ šêü¾ÖŸÖÖÖÖ •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üß ¿ÖŒŸÖà“ÖÖ ²Öß´ÖÖê›ü �ú¸ü�µÖÖ“Öê ¬ÖÖȩ̂ ü�Ö ¾Ö ŸÖ¤ËüÖãÂÖÓ�ÖÖÖê �úÖµÖÔ ŸµÖÖÓÖß
ÃÖãºþ šêü¾Ö»Öê. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ �úÃÖ»ÖÖÆüß ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ÃÖÓ³ÖḮ Ö
Ö¾ÆüŸÖÖ Æêü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê.

1988 ÖÓŸÖ¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¸üÖ•Ö�úßµÖ †Ö×�Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü †×¬Ö�ú »Ö�Ö
�ëú×¦üŸÖ �êú»Öê. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö �ú´Ö�ãú¾ÖŸÖ ¾Ö ˆ¯Öê×�ÖŸÖ ¾Ö�ÖÖÔ“µÖÖ µÖÖµµÖ ÆüŒ�úÖÃÖÖšüß »Öœêü ˆ³ÖÖ¸ü�Öê
†Ö×�Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ�ú›êü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖšü¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ �ú¸ü�Öê µÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ ŸµÖÖ
‘Ö™ü�úÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �úºþÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ³Ö¸ü×¾Ö�Öê, ´ÖÖê“Öì, †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê †Ö¤üß �úÖµÖÔ�Îú´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö�Öê, ¤ü²Ö»Öê»µÖÖ
¾Ö�ÖÖÔ“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ²Öã»ÖÓ¤ü �ú¸ü�Öê µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸÖê †ÆüÖȩ̂ üÖ¡Ö �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. 1993 ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖ¸ü ‹�úÖ
¯ÖÖšüÖê̄ ÖÖšü ‹�ú �úÖµÖÔ�Îú´Ö ŸµÖÖÓÖß ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê †Ö×�Ö µÖÖ ¾Ö�ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ�ú›êü ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê »Ö�Ö
¾Öê¬Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. µÖÖ¯Öî�úß ‹�ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ´Æü�Ö•Öê ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖ�Öß¯ÖÏ¿Ö.
ÃÖÖÓ�Ö»Öß, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ¾Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �úºþÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ�ú›êü ´ÖÖÓ›ü�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †Ö™ü¯ÖÖ›üß µÖê£Öê
11 •Öã»Öî, 1993 »ÖÖ ³Ö¾µÖ ¯ÖÖ�Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»Öß. µÖÖ ŸÖßÖ ×•Ö»ÊÖÓŸÖß»Ö 13 ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖß ŸÖ¸ü µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ ˆŸ±æúŸÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×¤ü»ÖÖ“Ö, ¯Ö�Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ
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•ÖÖŸÖêÖêÆüß ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓ�µÖêÖê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¤ü¿ÖÔ¾Ö»ÖÖ. ÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓÃÖÖšüß »Öœêü
ˆ³ÖÖ¸ü�ÖÖ¸üÖ ÖêŸÖÖ, Æüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öß †Öêôû�Ö †Ö�Ö�Öß šüôû�ú —ÖÖ»Öß. †Ö™ü¯ÖÖ›üß“µÖÖ ¯ÖÖ�Öß
¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ŸÖµÖÖ¸üß †ŸµÖÓŸÖ ×ÖµÖÖê•ÖÖ²Ö¨ü¸üßŸµÖÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ´Ö×ÆüÖÖ³Ö¸ü †Ö¬Öß¯ÖÖÃÖæÖ
�úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ �ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Öß ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ÃÖ³ÖÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¯Ö×¸üÂÖ¤ü �ú¿ÖÖÃÖÖšüß †ÖÆêü, Æüê
ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓ�Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. �éúÂ�ÖÖ ¯ÖÖ�Öß ŸÖÓ™üÖ ÃÖÖê›ü¾Ö�Öã�úßÃÖÖšüß ×ÖµÖãŒŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ²Ö“”ûÖ¾ÖŸÖ †ÖµÖÖê�ÖÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, �úÖÖÔ™ü�ú ¾Ö †ÖÓ¬ÖÐ ¯ÖÏ¤êü¿Ö“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ ×�úŸÖß ¯ÖÖ�Öß
µÖê�ÖÖ¸ü Æêü šü¸ü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. †ÖµÖÖê�ÖÖ“µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿ÖßÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ 594 ™üß‹´ÖÃÖß
¯ÖÖ�Öß †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. Æêü ¯ÖÖ�Öß 31 ´Öê, 2000 ¯ÖµÖÕŸÖ †›ü¾Ö�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú ÆüÖêŸÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê �úÖÆüßÆüß ŸÖµÖÖ¸üß �êú»Öê»Öß Ö¾ÆüŸÖß. •Ö¸ü Æêü ¯ÖÖ�Öß ×¤ü»Öê»µÖÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ �éúÂ�ÖÖ
Ö¤üßŸÖæÖ ˆ“Ö»Ö»Öê �Öê»Öê ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ŸÖê �úÖÖÔ™ü�ú ¾Ö †ÖÓ¬ÖÐ ¯ÖÏ¤êü¿Ö“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ •ÖÖ�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. �éúÂ�Öê“Öê
Æêü ¯ÖÖ�Öß ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ ³ÖÖ�ÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öê Æüß ´ÖÖ�Ö�Öß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¯Öãœêü �úºþÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ
“ÖÖ»Ö¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê“ÖÖ µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖ¾Ö¸ü µÖÖµµÖ †�ÖÏÆüŒ�ú †ÖÆêü, Æüß �ÖÖêÂ™ü
ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß ´Öã�µÖŸ¾Öê�úºþÖ †Ö™ü¯ÖÖ›üß ¯ÖÖ�Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê
ÆüÖêŸÖê. ‹�ÖÖ¤üß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü¾ÖæÖ �êú¾Öôû ¿ÖŒŸÖß¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ �ú¸ü�µÖÖ¯Öê�ÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓ�ÖæÖ
ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖ �ú¸ü�Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ ˆŸÃ±æúŸÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü
×´ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´Æü�Ö�Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ¸üÖ ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü
ÃÖ³ÖÖÓ«üÖ ȩ̂ü œü¾ÖôæûÖ �úÖœü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×�Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö £Ö¸üÖŸÖæÖ ¯ÖÖ�Öß
¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ü 40 Æü•ÖÖ¸ü ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖß ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ
Æü•Öȩ̂ üß »ÖÖ¾Ö»Öß. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ¾µÖÖÃÖ¯Ößšü ÃÖ¾ÖÔ̄ Ö�ÖßµÖ šêü¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú
¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ´ÖÓ¡Öß †Ö¸ü. †Ö¸ü. ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê �úÖÆüß ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß
ÖêŸÖêÆüß µÖÖ ¯ÖÖ�Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ�ú ²ÖÖ»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ÖÓŸÖ¸ü ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê
¯ÖÖ�Öß¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÖšü²ÖôûÖ¾Ö¸ü »Öœêü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê †Ö×�Ö ŸÖÖê ¬ÖÃÖÖÃÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öê
»Ö�Ö ¾Öê¬ÖæÖ ‘Öê�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆêüŸÖæ ŸÖ¸ü ÃÖÖ¬µÖ —ÖÖ»ÖÖ“Ö, ¯Ö�Ö •ÖÖŸÖê“ÖÖ ¤ü²ÖÖ¾Ö ¾ÖÖœæü »ÖÖ�Ö»µÖÖ´Öãôêû
ÃÖ¸ü�úÖ¸ü»ÖÖ µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ“Öß �ÖÓ³Öß¸ü¯Ö�Öê ¤ü�Ö»Ö ‘Öê�Öê ³ÖÖ�Ö ¯Ö›ü»Öê.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß»Ö 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ' ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü
¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ̄ ÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ ü̧ÃÖÓ‘ÖÆüß ¾ÖÖôû¾ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
ŸÖê †Ö™ü¯ÖÖ›üßÃÖÖ¸ü�µÖÖ ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ, µÖÖ´ÖÖ�Öê ŸµÖÖÓ“ÖÖ �úÖÆüß ¸üÖ•Ö�úßµÖ ÆêüŸÖæ
†ÃÖÖ¾ÖÖ, †ÃÖÖ †¯Ö¯ÖÏ“ÖÖ ü̧ ŸµÖÖÓ“Öê �úÖÆüß ×¾Ö ü̧Öê¬Ö�ú ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ �ú ü̧ßŸÖ †ÃÖŸÖ; ¯Ö�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß

¾ÖÖµÖ 406-6
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×ŸÖ�ú›êü �ú¬Öß“Ö »Ö�Ö ×¤ü»Öê ÖÖÆüß ¾ÖÖ †¿ÖÖ “Ö“ÖÖÕ“Öß ¤ü�Ö»ÖÆüß ‘ÖêŸÖ»Öß ÖÖÆüß. ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö
•ÖÖŸÖê»ÖÖ ¯ÖÖ�Öß ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê, Æüß ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú ‡“”ûÖ ÆüÖêŸÖß †Ö×�Ö µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖê̄ ÖÖê™üß“Ö ŸÖê
�úÖµÖÔ̧ üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. †Ö•Ö¾Ö¸ü ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖê�ÖÖŸÖß»Ö �úÖê�ÖÖÆüß ÖêŸµÖÖÖê †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“ÖÖ ˆ¤üÖ¢Ö
ÆêüŸÖæ šêü¾ÖæÖ ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ Ø�ú¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¤ü×»ÖŸÖ, ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ ¾Ö ˆ¯Öê×�ÖŸÖ ‘Ö™ü�úÖÓÃÖÖšüß �úÖ´Ö �êú»Öê
Ö¾ÆüŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖ²ÖÖÆêü¸ü ŸµÖÖÓ“Öê »Ö�Ö •ÖÖŸÖ ÖÃÖê †Ö×�Ö •Öê �úÖÆüß
×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú �úÖ´Ö �ú¸üÖµÖ“Öê ŸÖê �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖŸÖ“Ö †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ †ÃÖê. ¾µÖÖ¯Ö�ú
ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ³ÖÖÖ †ÃÖ�ÖÖ¸üÖ †Ö×�Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ²ÖÖÓ×¬Ö»Ö�úß ´ÖÖÖ�ÖÖ¸üÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÃÖÖ¸ü�ÖÖ ÖêŸÖÖ
ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖê�ÖÖŸÖ †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Ö�ú“Ö ´Æü�ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Öê»Ö. ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ ü̧ �úÖµÖÖÔÃÖÖšüß •ÖÖŸÖÖÖÖÆüß
ŸÖê �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Ö¸ü“µÖÖ ³ÖÖ�ú¸üß †Ö�ÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“ÖÖ ³ÖÖ¸ü �Ö¸üß²Ö
¤ãüÂ�úÖôûß •ÖÖŸÖê¾Ö¸ü Ø�ú¾ÖÖ ×ŸÖ£Ö»µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ¾Ö¸ü ¯Ö›æü ÖµÖê µÖÖ“Öß ŸÖê ¤ü�ÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ. Ã¾ÖŸÖ:
™Òü�ú´Ö¬µÖê ³Öã‡Ố Öã�ÖÖ“µÖÖ ¿Öë�ÖÖÓ“Öß ¯ÖÖêŸÖß †Ö×�Ö �ÖãôûÖ“µÖÖ œêü¯ÖÖ ‘Öê‰úÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ †Ö×�Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ
ŸµÖÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö �ú¸üßŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü †ÃÖ�ÖÖ¸üÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“ÖÖ ÃÖÓ“ÖÆüß †ŸµÖÓŸÖ ×ÖÂšêüÖê ¾Ö ŸÖôû´ÖôûßÖê
�úÖ´Ö �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû �úÃÖ»µÖÖÆüß †›ü“Ö�Öß Ö ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖ, �ãú¸ü�æú¸ü Ö �ú¸üŸÖÖ ˆŸÃ±æúŸÖÔ̄ Ö�Öê
ŸÖê ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü�úÖµÖÔ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ŸÖ¸ü ¸üÖ¡ÖÓ×¤üÖ ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ‘ÖêŸÖ †Ö×�Ö ×¤ü»Öê»Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÖÖÓ¤üÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üßŸÖ. †ÃÖê �úÖµÖÔ�úŸÖì ¯ÖÖšüß¿Öß †ÃÖ�Öê ÆêüÆüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê“Ö.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ¾Ö¸üß»Ö ×ÖÂšêü´Öãôêû“Ö ŸµÖÖÓÖÖ †ÃÖê †Öê�ú �úÖµÖÔ�úŸÖì »ÖÖ³Ö»Öê †Ö×�Ö
ÃÖ´ÖÙ¯ÖŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖêÖê �úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ÃÖÆü�úÖ¸ü �Öê¡ÖÖŸÖ Ø�ú¾ÖÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ·µÖÖ †Öê�ú
ÖêŸµÖÖÓ³ÖÖê¾ÖŸÖß •Ö´Ö�ÖÖ ü̧ß ÃÖÓ¬ÖßÃÖÖ¬ÖæÓ“Öß ³ÖãŸÖÖ¾Öôû ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´Öôû�µÖÖ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÖšüß¿Öß ×Ö:Ã¾ÖÖ£Öá �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“Öê ´ÖÖêÆüÖêôû ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê»Öê ¯ÖÖÆæüÖ †�Ö¸ü¿Ö: ³ÖÖ¸üÖ¾ÖæÖ •ÖÖµÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖ
†ÃÖê. ×Ö¸ü¯Öê�Ö ³ÖÖ¾ÖÖêÖê �úÖ´Ö �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü �úÖµÖÔ�úŸÖì †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû“Ö ŸÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÃÖÖ¸ü�µÖÖ
�ãúšü»ÖêÆüß ÃÖ¢ÖÖ¯Ö¤ü ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ÖêŸµÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ ÖêŸµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓÖÖ
¾ÖÖ™ü�ÖÖ¸üÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü µÖÖ´Öãôêû“Ö Æêü ‘Ö›æü ¿Ö�ú»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ
ÖêÆ´Öß“Ö †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“µÖÖ �Ö¸üÖ›ü¶ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸÖê ÃÖÖ ȩ̂ü“Ö ŸµÖÖÓÖÖ •Ö¾Öôû“Öê ¾ÖÖ™üŸÖ.
�úÖµÖÔ�úŸÖì †Ö×�Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧ üÆüß. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê Æüê ÃÖÖ ȩ̂ü ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÆü•Ö •Ö´ÖŸÖ
†ÃÖê. �úÖê�ÖÖ“µÖÖÆüß ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ �úÃÖ»ÖÖÆüß ¤ãü•ÖÖ³ÖÖ¾Ö ŸÖê �ú¸üßŸÖ ÖÃÖŸÖ. ÃÖÖ ȩ̂ü †Ö¯Ö»Öê“Ö †ÖÆêüŸÖ, †¿ÖÖ
†Ö¯Öã»Ö�úß“µÖÖ ³Öæ×´Ö�êúŸÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¾ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖê †Ö×�Ö ¾ÖÖ�Ö�ÖêÆüß. �úÖ ü̧�ÖÖµÖÖ“µÖÖ �úÖ´ÖÖÃÖÖšüß
´ÖãÓ²Ö‡Ô Ø�ú¾ÖÖ ×¤ü»»ÖßÃÖ •ÖÖŸÖ, ŸÖê¾ÆüÖÆüß �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ †ÃÖê. �ú´ÖßŸÖ �ú´Öß
�Ö“ÖÖÔŸÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖ¬Öê̄ Ö�ÖÖÖê ¸üÖÆü�Öê †Ö×�Ö ÃÖÖ¬Öê •Öê¾Ö�Ö ‘Öê�Öê Æêü ¯Ö£µÖ ŸÖê ÖêÆü´Öß“Ö ¯ÖÖôûŸÖ. ¯ÖÏÃÖÓ�Öß
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†Ö´Ö¤üÖ¸ü ×Ö¾ÖÖÃÖÖ“µÖÖ ¾Æü¸üÖÓ›ü¶ÖŸÖÆüß ¬ÖÖêŸÖ¸üÖ“Öß �ÖÖêôû �úºþÖ ŸÖê —ÖÖê̄ ÖŸÖ. �úÃÖ»ÖÖÆüß ‹êÂÖÖ¸üÖ´Ö
†Ö×�Ö ˆÓ“Öß ¸üÖÆü�Öß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖ ÖÃÖê. †Ö¯Ö�Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö �úÖµÖÔ�úŸÖì †Ö×�Ö •ÖÖŸÖê“µÖÖ
¯Öî¿ÖÖ“Öê ×¾Ö¿¾ÖÃŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ µÖÖ“Öê ³ÖÖÖ ŸÖê Ã¾ÖŸÖ: šêü¾ÖßŸÖ †Ö×�Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖÆüß ŸµÖÖ“Öß
ÃÖŸÖŸÖ •ÖÖ�Öß¾Ö �úºþÖ ¤êüŸÖ. ‹¾Öœü¶Ö ÃÖÖ¬Öê̄ Ö�ÖÖÖê ¸üÖÆü�ÖÖ¸üÖ †Ö×�Ö ¾ÖÖ�Ö�ÖÖ¸üÖ ÖêŸÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü
ˆªÖê�ÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ¤ãüÙ´Öôû“Ö ´Æü�ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Öê»Ö.
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ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá †ÃÖê †Ö×�Ö ÃÖ¾ÖÔ ×Ö�ÖÔµÖÆüß ŸÖê �Öã»Öê̄ Ö�ÖÖÖê,
ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ÃÖÖ�ÖßÖê“Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“Öß Æüß �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖß †Ö×�Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓŸÖ ×´ÖôæûÖ ×´ÖÃÖôæûÖ
¾ÖÖ�Ö�µÖÖ“Öß ¾Öé¢Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ µÖê�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�úÖ»ÖÖ ³ÖÖ¸üÖ¾ÖæÖ ™üÖ�úŸÖ †ÃÖê. �ú›ü�ú
‡Ã¡Öß“µÖÖ ¯ÖÖÓœü·µÖÖ ¿Öã³ÖÏ �ú¯Ö›ü¶ÖŸÖß»Ö ˆ““Ö³ÖÏæ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÆüÖµÖ“Öß ÃÖ¾ÖµÖ »ÖÖ�Ö»Öê»µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¬µÖÖ ¾Öê¿ÖÖŸÖß»Ö ´ÖæŸÖá Æüß ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´Öê¿Öß †ŸµÖÓŸÖ ×¾ÖÃÖÓ�ÖŸÖ
¾ÖÖ™ü�Öê ÃÖÖÆü×•Ö�ú †ÃÖê; ¯Ö�Ö �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ ¾Öê¿Ö³ÖæÂÖêŸÖ †Ö×�Ö
ü̧ÖÆü�Öß´ÖÖÖÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓÖß �ú¬Öß“Ö ²Ö¤ü»Ö �êú»ÖÖ ÖÖÆüß. �ú¤üÖ×“ÖŸÖ ŸµÖÖ´ÖãôêûÆüß †ÃÖê»Ö, ¯Ö�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ

¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ †×¬Ö�ú •Ö¾Öôû“Öê ¾ÖÖ™ü»Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. �úÖ¸ü�Ö ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ •ÖÖŸÖê¿Öß
ŸµÖÖÓÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öê»Öê ÖÖŸÖê †ŸµÖÓŸÖ †Ö¯Öã»Ö�úß“Öê ¾Ö ÃÖÇü¤üµÖŸÖê“Öê ¸üÖ×Æü»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
1993 “µÖÖ †Ö™ü¯ÖÖ›üß ¯ÖÖ�Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ •ÖÖÆüß¸ü ‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ �êú»Öß †Ö×�Ö ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖ»ÖÖ �éúÂ�Öê“µÖÖ
¯ÖÖ�µÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖÖ ¾Ö µÖÖµµÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö ÆüÖê‡Ô̄ ÖµÖÕŸÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¿ÖÖÆæü ”û¡Ö¯ÖŸÖß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ 26 •Öã»Öî µÖÖ
•Ö´Ö×¤ü¾Ö¿Öß †Ö™ü¯ÖÖ›üßŸÖ ¯ÖÖ�Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ‘Öê�µÖÖ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧ ü ¾µÖŒŸÖ �êú»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¯ÖÖ�Öß
¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÆüÖê‰ú »ÖÖ�Ö»Öß. ¤ü¸ü´µÖÖÖ 1995 ÃÖÖ»Öß ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³Öê“µÖÖ ×Ö¾Ö›ü�Öã�úÖ ÆüÖê‰úÖ �úÖÑ�ÖÏêÃÖ ¾Ö
¸üÖÂ™Òü¾ÖÖ¤üß �úÖÑ�ÖÏêÃÖ“Öß †Ö‘ÖÖ›üß †»¯Ö´ÖŸÖÖŸÖ �Öê»Öß. Ö¾µÖÖÖê ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü †Ö»Öê»µÖÖ ³ÖÖ•Ö¯Ö-×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ
µÖãŸÖß ÃÖ¸ü�úÖ¸ü»ÖÖ †¯Ö�Ö †Ö´Ö¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ �Ö™üÖÖê �éúÂ�ÖÖ �ÖÖȩ̂ êü ¯ÖÖ�Öß¯ÖÏ¿Ö ´ÖÖ�Öá »ÖÖ¾Ö�µÖÖ“µÖÖ †™üß¾Ö¸ü
¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. †¯Ö�Ö †Ö´Ö¤üÖ¸üÖÓ“ÖÖ ÆüÖ �Ö™ü ²Ö¾ÆÓü¿Öß �úÖÑ�ÖÏêÃÖ´Ö¬Öß»Ö ²ÖÓ›ü�ÖÖȩ̂ üÖÓ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ
�Ö™üÖ“µÖÖ ´ÖÖ�Ö�Öß“Öß ÃÖ¸ü�úÖ¸ü»ÖÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ü�Ö»Ö ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖ�Ö»Öß. ŸµÖÖ¾Öêôû“Öê ´Öã�µÖ´ÖÓ¡Öß ´ÖÖÖêÆü¸ü
•ÖÖê¿Öß µÖÖÓÖß †Ö™ü¯ÖÖ›üß µÖê£Öê �ÖÖÃÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ‘Öê‰úÖ �éúÂ�ÖÖ �ÖÖȩ̂ êü ×¾Ö�úÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ
�ú¸ü�µÖÖ“Öê ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ �êú»Öê. �éúÂ�ÖÖ �ÖÖȩ̂ êü ¯ÖÖ�Öß µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ �úÖ´ÖÖ»ÖÖ �ÖŸÖßÖê ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß, ¯Ö�Ö
¯Öãœêü ¯Öã̧ êü¿ÖÖ ×Ö¬Öß†³ÖÖ¾Öß �úÖ´Ö ȩ̈ü�ÖÖôû»Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãÆüÖ »ÖœüÖ ˆ³ÖÖ¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ.

1994 ŸÖê 1998 µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¯ÖÖ“Ö ¯ÖÖ�Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ �êú»Öê.
ŸµÖÖ¯Öî�úß ŸÖßÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ÃÖÖÓ�Ö»Öß, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ¾Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ŸÖȩ̂ üÖ ¤ãüÂ�úÖôûß ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ÆüÖ êŸµÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“ÖÖ ˆŸÃ±æúŸÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü »ÖÖ³Ö»ÖÖ.

8
¤ãüÂ�úÖôûß ¯ÖÖ�Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ
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20 •Öã»Öî, 1998 »ÖÖ ‘Ö¸ü×Ö�úß (ŸÖÖ»Öã�úÖ †Ö™ü¯ÖÖ›üß) µÖê£Öê “ÖÖî£Öß †Ö×�Ö 27 •Öã»Öî, 1998 »ÖÖ
†Ö™ü¯ÖÖ›üß µÖê£Öê ¯ÖÖ“Ö¾Öß †¿ÖÖ ¯ÖÖšüÖê̄ ÖÖšü ¤üÖêÖ ³Ö¾µÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ —ÖÖ»µÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü 29 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸,ü
1998 »ÖÖ ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ“µÖÖ ŸÖÆüÃÖß»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öê ´ÖÖê“Öì
�úÖœü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ¾Öêôûß —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ 2 Æü•ÖÖ¸ü �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖß †™ü�ú �ú¸ü¾ÖæÖ
‘ÖêŸÖ»Öß, ¯Ö�Ö ŸÖ¸üßÆüß ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê �úÖÆüßÆüß ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Ö �êú»Öß ÖÖÆüß. 31 ´Öê, 2000 Æüß �éúÂ�Öê“Öê ¯ÖÖ�Öß
†›ü¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ´Öã¤üŸÖ •Ö¾Öôû µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖß, ¯Ö�Ö ŸÖ¸üß ¤êü�Öß»Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸ü †ªÖ¯Ö ×œü´´Ö“Ö
ÆüÖêŸÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ×Ö¸üÖ¿Ö Ö ÆüÖêŸÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß »ÖœüÖ ÃÖãºþ“Ö šêü¾Ö»ÖÖ. 26 •ÖæÖ, 2002 »ÖÖ
ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖ�Öß ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ×Ö¾Öê¤üÖ ×¤ü»Öê, ŸÖ¸ü 28 †Öò�ÖÃ™,ü 2000 ¸üÖê•Öß
¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ÖÖ�Ö×¸ü�úÖÓ“ÖÖ ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖê“ÖÖÔ Öê»ÖÖ.
22 ÖÖê¾Æëü²Ö¸,ü 2000 ¸üÖê•Öß �éúÂ�ÖÖ �ÖÖȩ̂ êü µÖÖê•ÖÖê“Öê ¯ÖÖ�Öß ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öê µÖÖ ´ÖÖ�Ö�ÖßÃÖÖšüß
†Ö™ü¯ÖÖ›üß ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö �ú¸ü�Ö�Öß, —Ö ȩ̂ü, ×¤ü‘ÖÓ“Öß, †Ö™ü¯ÖÖ›üß, ¿Öê™ü±úôêû µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖÓ¤ü¸ü´µÖÖÖ 50
Æü•ÖÖ¸üÖÓÆæüÖ †×¬Ö�ú ÖÖ�Ö×¸ü�úÖÓÖß ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖÖ�Öôûß �úºþÖ µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ�ú›êü ÃÖ¸ü�úÖ¸“Öê »Ö�Ö ¾Öê¬Ö�µÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. µÖÖŸÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ×¾ÖªÖ£ÖáÆüß ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓ�µÖêÖê ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê. ÃÖÖ¤ü¿Öß¸ü
´ÖÖ�ÖÖÔÖê ¯ÖÖ�Öß¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖšüß“Öê †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ÃÖãºþ †ÃÖ»Öê, ŸÖ¸üß µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß�ú›êü ÃÖ¸ü�úÖ¸ü »Ö�Ö
¤êüŸÖ ÖÖÆüß, †ÃÖê ¯ÖÖÆæüÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ †×¬Ö�ú ŸÖß¾ÖÎ �ú¸ü�µÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê. 6 ‹×¯ÖÏ»Ö,
2001 »ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧ ü, �úÂ™ü�ú¸üß ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê Æü•ÖÖ¸üÖë“ÖÖ
´ÖÖê“ÖÖÔ †Ö™ü¯ÖÖ›üß ŸÖÆüÃÖß»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¾Ö¸ü Öê�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. �éúÂ�Öê¾Ö¸üß»Ö ™ëü³Öæ µÖÖê•ÖÖêŸÖæÖ †Ö™ü¯ÖÖ›üß
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖß»ÖÖ ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß ¯ÖÖ�Öß ×´Öôû�µÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß ´ÖÖê“ÖÖÔ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß.
™ëü³Öæ µÖÖê•ÖÖê“Öê ¯ÖÖ�Öß †Ö™ü¯ÖÖ›üß»ÖÖ ¤êü�µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ�Ö�Öß²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¯ÖÖ�Öß¾ÖÖ™ü¯Ö×¾ÖÂÖµÖ�ú
¬ÖÖȩ̂ ü�Ö ²Ö¤ü»Ö�µÖÖ“ÖßÆüß ´ÖÖ�Ö�Öß �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ÃÖ´ÖÖÖ ¯ÖÖ�Öß¾ÖÖ™ü¯ÖÖ“µÖÖ µÖÖµÖÖÖê ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯ÖÖ�Öß ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖ»ÖÖ †Ö�ÖÏ�Îú´ÖÖÖê ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê, Æüß ³Öæ×´Ö�úÖ ´ÖÖÓ›ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß.
µÖÖ ´ÖÖ�Ö�ÖßÃÖÖšüß †Ö™ü¯ÖÖ›üß ŸÖÆüÃÖß»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×šüµµÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê.
15 †Öò�ÖÃ™ü, 2001 ¯ÖÖÃÖæÖ ™ëü³Öæ µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ �úÖ»Ö¾µÖÖ“Öê �úÖ´Ö ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ
†×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¿¾ÖÖÃÖÖÖÖÓŸÖ¸ü“Ö Æêü ×šüµµÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ´ÖÖ�Öê ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¤ü¸ü´µÖÖÖ ¯ÖãÆüÖ
28 •Öã»Öî, 2001 »ÖÖ †Ö™ü¯ÖÖ›üß µÖê£Öê 13 ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß ¯ÖÖ�Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
¯Ö×¸üÂÖ¤ü †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. '•ÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ�Öß ×´ÖôûŸÖ ÖÖÆüß, ŸÖÖê¾Ö¸ü
¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÓ¡µÖÖÓÖÖ ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü ¸üÖÆü�µÖÖ“ÖÖ Öî×ŸÖ�ú †×¬Ö�úÖ¸ü ÖÖÆüß. ÃÖ¸ü�úÖ¸ü¾Ö¸ü ¤ü²ÖÖ¾Ö
†Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ´ÖÓ×¡Ö¯Ö¤üÖ“ÖÖ ¸üÖ•ÖßÖÖ´ÖÖ ªÖ¾ÖÖ' †¿Öß ´ÖÖ�Ö�Öß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ
•ÖÖÆüß¸ü¯Ö�Öê �êú»Öß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ÃÖ¢ÖêŸÖ †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÓ¡Öß �úÖê›ü�Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
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•ÖÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÖ�Öß¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ¸üÖ•ÖßÖÖ´Öê ¤êüŸÖß»Ö †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß, †¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß
ÃÖÓ³ÖÖ¾ÖÖÖÆüß �êú»Öß. 15 †Öò�ÖÃ™ü¯ÖÖÃÖæÖ ›üÖ¾µÖÖ �úÖ»Ö¾µÖÖ“Öê �úÖ´Ö ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ
¿Ö²¤ü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê Ö ¯ÖÖôû»µÖÖ´Öãôêû ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖŸÖ •ÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖ�Öß µÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß,
ŸÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ ¿ÖêŸÖÃÖÖ¸üÖ Ö ³Ö¸ü�µÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖ �êú»Öê. 28 •Öã»Öî, 2001 “Öß ¯ÖÖ�Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
�ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ •ÖµÖÓŸÖß“Öê †Öî×“ÖŸµÖ ÃÖÖ¬ÖæÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
�ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ÃÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖêÖê
¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö �ú¸üÖ¾Öß †Ö×�Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ¯Öãœêü »ÖÖ“ÖÖ¸ü ¾Ö ÆüŸÖ²Ö»Ö Ö ÆüÖêŸÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ µÖÖµµÖ ÆüŒ�úÖÓÃÖÖšüß
Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖÖÖê —Ö�Ö›üÖ¾Öê, †ÃÖêÆüß µÖÖ¾Öêôûß •ÖÖÆüß¸ü¯Ö�Öê ÃÖÖÓ�Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê.

¯ÖÖ�Öß¯ÖÏ¿ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖêŸÖ •ÖÖ�ÖéŸÖß ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ ¯ÖÖ�Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
“Öôû¾Öôûß»ÖÖ µÖ¿Ö †Ö»Öê. µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü �úÖêšêüÆüß ²Öîšü�ú, ÃÖ³ÖÖ ¾Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö»Öß, �úß ¤ãüÂ�úÖôûß
³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú ˆŸÃ±æúŸÖÔ̄ Ö�Öê ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖê‰ú »ÖÖ�Ö»Öê. •ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß ¾Ö •ÖÖ´ÖŸÖÖ“µÖÖ ȩ̂ü™ü¶Ö´Öãôêû
¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ µÖÖê•ÖÖê“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ŸÖÖŸÖ›üßÖê �ú¸ü�µÖÖ¾ÖÖ“ÖæÖ �ÖŸµÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ×Æü»Öê ÖÖÆüß. ¤ü¸ü´µÖÖÖ �éúÂ�ÖÖ
�ÖÖȩ̂ êü ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖÖê ÃÖ´ÖÖÖ ¯ÖÖ�Öß¾ÖÖ™ü¯Ö ¯Ö£Ö¤ü¿ÖÔ�ú ¯ÖÏ�ú»¯Ö ´ÖÖµÖ �úºþÖ ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß
�ú¸ü�µÖÖ“Öê šü̧ ü¾Ö»Öê. µÖÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öǽ Öß¾Ö ü̧ 3 ×›üÃÖë²Ö¸,ü 2001 »ÖÖ †Ö™ǖ ÖÖ›üß µÖê£Öê —ÖÖ»Öê»µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“µÖÖ
²Öîšü�úßŸÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê, ¯Ö�Ö µÖÖê•ÖÖê“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¯Öæ�ÖÔ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÖ�Öß¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖšüß“ÖÖ »ÖœüÖ “ÖÖ»Öæ“Ö šêü¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧ üÆüß ¾µÖŒŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ™ëü³Öæ ¯ÖÖ�Öß
¾ÖÖ™ü¯ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖÃÖÖšüß •Öê µÖÖµµÖ ŸÖ¢¾Ö ´ÖÖµÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê, ŸÖê“Ö ×¿Ö¸üÖôûÖ
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÃÖÖšüß ¾ÖÖ¸ü�ÖÖ ¬Ö¸ü�Ö ¯ÖÏ�ú»¯ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖÆüß »ÖÖ�Öæ �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê,
†¿Öß ´ÖÖ�Ö�Öß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¿ÖÖÃÖÖÖ�ú›êü �êú»Öß. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯Ö�ÖãÓ²ÖÎê ¾ÖÖ¹ý�Ö µÖê£Öê ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß
¯Ö×¸üÂÖ¤ü ‘ÖêŸÖ»Öß †Ö×�Ö •ÖÖ†ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖê�µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖ �êú»Öê. ‹�Óú¤ü¸üßŸÖ,
¯ÖÖ�Öß¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖšüß ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ü 9 ¾ÖÂÖì ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ™ëü³Öæ µÖÖê•ÖÖêŸÖæÖ ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ�Öß
Öê�µÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖê“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ¡Ö Æüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü�ÖÖ·µÖÖ �éúÂ�ÖÖ �ÖÖȩ̂ êü
´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ�ú›êü ¯Öã̧ êüÃÖÖ ×Ö¬Öß ÖÃÖ»µÖÖÖê µÖÖê•ÖÖê“Öê �úÖ´Ö †»¯ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ“Ö ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖÓ¤ü
¯Ö›ü»Öê»Öê �úÖ´Ö ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖ ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãÖ¿“Ö †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“Öê ÆüŸµÖÖ¸ü ÆüÖŸÖß ‘Öê�Öê ¯ÖÖ�Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
“Öôû¾Öôûß“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ ³ÖÖ�Ö ¯Ö›ü»Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãÆüÖ 26 •Öã»Öî, 2002 »ÖÖ †Ö™ü¯ÖÖ›üß µÖê£Öê ¯ÖÖ�Öß
¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯ÖÖ�Öß¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖšüß »ÖœüÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ¾Öêôûß ³ÖÖ•Ö¯Ö-
×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ µÖãŸÖß ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü �úÖÑ�ÖÏêÃÖ †Ö‘ÖÖ›üß ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü †Ö»Öê.
ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ�ú›êü ¯ÖÖÆü�µÖÖ“ÖÖ ¤üÖêÆüß ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¥üÛÂ™ü�úÖêÖ ‹�úÃÖÖ¸ü�ÖÖ †Ö×�Ö
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ˆ¯Öê�Öê“ÖÖ“Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÖ�Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ “Öôû¾Öôûß“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ †Öã³Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû
†Ö™ü¯ÖÖ›üß“µÖÖ µÖÖ ¯ÖÖ�Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¯ÖãÆüÖ ÆüÖ »ÖœüÖ ŸÖß¾ÖÎ �ú¸ü�µÖÖ“Öß ‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ
�êú»Öß. µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ˆ¤Ëü‘ÖÖ™üÖ ×Öôæû ±ãú»Öê µÖÖÓÖß �êú»Öê ¾Ö ´ÖÖ•Öß ´ÖÓ¡Öß †Ö×�Ö •µÖêÂšü ÖêŸÖê �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö
¤êü¿Ö´Öã�Ö µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖ�ÖŸÖê�ÖÖ»Öß ŸÖß ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öß. ÃÖ¸ü�úÖ¸ü •ÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ�ú›êü
�ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔÖê ¯ÖÆüÖŸÖ ÖÖÆüß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ¯ÖÖ�Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþÖ ¤êüŸÖ ÖÖÆüß, ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÖ�Öß¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖšüß“ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÃÖãºþ“Ö ¸üÖÆüß»Ö, †ÃÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧ ü ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ¾µÖŒŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
�éúÂ�ÖÖ �ÖÖȩ̂ êü ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ»ÖÖ ¯Öã̧ êüÃÖÖ ×Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‰úÖ •ÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ ¯Öæ�ÖÔ �êú»Öß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß
ŸÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÃÖãºþ“Ö šêü¾Ö�ÖÖ ü̧ †ÃÖ»µÖÖ“Öê •ÖÖÆüß¸ü �úºþÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß 2 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü,
2002 ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü»ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ´Öã¤üŸÖ ×¤ü»Öß. µÖÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ �úÖ´Ö ÃÖãºþ Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¤ãüÂ�úÖôûß
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö »ÖÖ�Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ŸÖß¾ÖÎ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ”êû›üŸÖß»Ö, †ÃÖÖ ‡¿ÖÖ¸üÖÆüß ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸üÆüß
¿ÖÖÃÖÖÖÖê ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Ö �êú»Öß ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü 30 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 2002 †�Öȩ̂ ü ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß '•Öê»Ö
³Ö¸üÖê' †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖêŸÖß»Ö †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü �úºþÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ••Ö ¸üÖÆü�µÖÖ“Öê ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ
†Ö¾ÖÖÆüÖ �êú»Öê.

¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ�Öß¯ÖÏ¿Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ¾Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖÓŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖ�ú›æüÖ
†Ö¿¾ÖÖÃÖÖê ×¤ü»Öß •ÖÖµÖ“Öß. �ú¬Öß ´Öã�µÖ´ÖÓ¡Öß, ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ ȩ̂ü ´ÖÓ¡Öß ŸÖ¸ü �ú¬Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾Ö×¸üÂšü †×¬Ö�úÖ¸üß
ŸÖÖŸÖ›üßÖê �úÖ´Ö ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß ´ÖÖµÖ �úºþÖ ‹�ÖÖ¤üß ŸÖÖ¸üß�Ö •ÖÖÆüß¸ü �ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖ, ¯Ö�Ö †Ö¿¾ÖÖÃÖÖÖ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ �êú»Öê •ÖÖŸÖ ÖÃÖê. ¤ü ü̧¾Öêôûß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ�úŸµÖÖÕ“Öß,
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ �úÖœü»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê, ¯Ö�Ö ¯Öãœüê �úÖÆüß“Ö ÆüÖêŸÖ ÖÃÖê. 26 •Öã»Öî, 2002
“µÖÖ †Ö™ü¯ÖÖ›üß ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÖÓŸÖ¸üÆüß �éúÂ�ÖÖ �ÖÖê¸êü ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ�ú›êü ×Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
†Ö¿¾ÖÖÃÖÖÖ“ÖÖ �Öêôû ÃÖãºþ“Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ¯Ö�Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖêÆüß ×Ö¾Öê¤üÖê, ´ÖÖê“Öì, ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ“Öê
�úÖµÖÔ�Îú´Ö ÆüÖêŸÖ“Ö ¸üÖ×Æü»Öê. µÖÖ ¯ÖÏ¿Öß ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÖšü¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ �úºþÖÆüß ´Öã¤üÖÔ›ü ¿ÖÖÃÖÖ ×œü´´Ö“Ö ¸üÖ×Æü»Öê.
¯Ö×¸ü�ÖÖ´Öß ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ�Öß ×´Öôû�µÖÖÃÖÖšüß“Öß »ÖœüÖ‡Ô ÃÖ×´ÖŸÖß»ÖÖ ÃÖãºþ“Ö šêü¾ÖÖ¾Öß »ÖÖ�Ö»Öß.
µÖÖ »Öœü¶Ö“ÖÖ ³ÖÖ�Ö ´Æü�ÖæÖ 19 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 2004 »ÖÖ ¯Öã�Öê µÖê£Öß»Ö �éúÂ�ÖÖ �ÖÖȩ̂ êü ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ²Öế Öã¤üŸÖ ×šüµµÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú ü̧�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ, �Ö�Ö¯ÖŸÖ ü̧Ö¾Ö
¤êü¿Ö´Öã�Ö, ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖ †ÖœüÖ¾Ö, ›üÖò. ³ÖÖ¸üŸÖ ¯ÖÖ™ü�Ö�ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß Æü•ÖÖ¸üÖê ¿ÖêŸÖ�ú¸üß µÖÖ
†ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ �ÖéÆü´ÖÓ¡Öß †Ö¸ü. †Ö¸ü. ¯ÖÖ™üß»Ö ¾Ö
¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ ȩ̂ü ´ÖÓ¡Öß †×•ÖŸÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÃ£Öôûß µÖê‰úÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê �éúÂ�ÖÖ �ÖÖȩ̂ êü ØÃÖ“ÖÖ
¯ÖÏ�ú»¯ÖÖÃÖÖšüß 31 ´ÖÖ“ÖÔ, 2004 ¯ÖµÖÕŸÖ 1500 �úÖê™üß ¹ý¯ÖµÖÖÓ“ÖÖ ×Ö¬Öß ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß ×¤ü»µÖÖ“Öê
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•ÖÖÆüß¸ü �êú»Öê ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ¯Öî�úß 1150 �úÖê™üß ¹ý¯ÖµÖê �éúÂ�ÖÖ �ÖÖȩ̂ êü“µÖÖ ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�Ö ¯ÖÏ�ú»¯ÖÖÃÖÖšüß
�Ö“ÖÔ �ú¸ü�µÖÖ“Öê ¾Ö ´Ö×ÆüµÖÖ³Ö¸üÖŸÖ �úÖ´Ö ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖ“Öê †Ö¿¾ÖÖÃÖÖ ×¤ü»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤üÖêÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß
×šüµµÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ´ÖÖ�Öê ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´Ö×ÆüµÖÖ³Ö¸üÖŸÖ �úÖ´Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. †¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü
ŸÖ²²Ö»Ö 11 ¾ÖÂÖì “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ »Öœü¶Ö“Öß µÖ¿ÖÃ¾Öß ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖ —ÖÖ»Öß.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ¯ÖÖ�Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ “Öôû¾Öôûß“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ¤üß‘ÖÔ�úÖôû “ÖÖ»Ö»Öê»µÖÖ
µÖÖ »Öœü¶Ö»ÖÖ µÖ¿Ö †Ö»Öê �Ö ȩ̂; ¯Ö�Ö µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ �éúÂ�ÖÖ ¯ÖÖ�Öß ŸÖÓ™üÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê µÖÖê�µÖ ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü
ÆüÖŸÖÖôû»ÖÖ, †ÃÖê ´ÖÖ¡Ö ´Æü�ÖŸÖÖ µÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. •µÖÖ ´Öæôû ¯ÖÏ¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖê›ü¾Ö�Öã�úßÃÖÖšüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ�Öß ×´Öôû�µÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß, ŸÖÖê ¯ÖÏ¿Ö ´ÖÖ�Öá »ÖÖ¾Ö»ÖÖ, ‡ŸÖ�êú“Ö. ÖêŸµÖÖÓÖß
†Ö¿¾ÖÖÃÖÖê ×¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸üÆüß µÖÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£Öôêû ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê“Ö. ´ÖÖ¡Ö µÖÖ »Öœü¶Ö“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê
²Ö·µÖÖ“Ö ²ÖÖ²Öß •ÖÖŸÖê“µÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †Ö»µÖÖ. ‹�ú ´Æü�Ö•Öê ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü �úÖê�ÖŸÖêÆüß ÃÖ¸ü�úÖ¸ü †Ö»Öê,
ŸÖ¸üß ŸµÖÖ»ÖÖ •ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ²Ö§ü»Ö †ÖÃ£ÖÖ †ÃÖŸÖê“Ö †ÃÖê ÖÖÆüß, Ø�ú²ÖÆãüÖÖ »ÖÖê�ú×ÆüŸÖÖ“µÖÖ
�úÖ´ÖÖ�ú›êü ¯ÖÖÆü�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¥üÛÂ™ü�úÖêÖ �ú´Öß†×¬Ö�ú ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÃÖÖ¸ü�ÖÖ“Ö †ÃÖŸÖÖê. ¸üÖ•µÖÖŸÖ
¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ¯Ö�ÖÖÓ“Öß ÃÖ¸ü�úÖ ȩ̂ü ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ÆüÖ ×ÖÙ¾Ö¾ÖÖ¤ü ¯ÖÏ¿Ö ¬ÖÃÖÖÃÖ
»ÖÖ¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ÃÖÖ¸ü�ÖÖ“Ö ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖê�ú¸ü¿ÖÖÆüß“Öß �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖß †Ö×�Ö
¾Öé¢ÖßÆüß ŸÖß“Ö †Öã³Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ †Ö»Öß. �éúÂ�ÖÖ ¯ÖÖ�Öß ŸÖÓ™üÖ ¯ÖÏ¿Öß »Ö¾ÖÖ¤üÖÖê ×¤ü»Öê»ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ †Ó́ Ö»ÖÖŸÖ
†Ö�Ö�Öê ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü¶Ö»ÖÖ †Ö»Öê»Öê ¯ÖÖ�Öß ×¤ü»Öê»µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ´Öã¤üŸÖßŸÖ ˆ»Ö“Ö�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú
†ÃÖŸÖÖÖÖÆüß ¤üÖêÆüß ÃÖ¸ü�úÖ ü̧ÖÓ“Öß ˆ¤üÖÃÖßÖŸÖÖ“Ö ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öß. ×¤ü»Öê»Öß •ÖÖÆüß ü̧ †Ö¿¾ÖÖÃÖÖê ¯ÖÖôû�µÖÖ“Öß
†Ö¯Ö»Öß Öî×ŸÖ�ú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÖÆêü, †ÃÖê ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ ü̧ß ÖêŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ·µÖÖÓ“Öß
¾Öé¢Öß ÃÖÖ¸ü�Öß“Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê. •Ö»ÖØÃÖ“ÖÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ»ÖÖ †�ÖÏ�Îú´Ö
¤êü�Öê �Ö¸ü•Öê“Öê †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß ×ŸÖ�ú›êü ¯Öã̧ êüÃÖê »Ö�Ö ×¤ü»Öê �Öê»Öê ÖÖÆüß. •µÖÖ ¤æü¸ü¥üÂ™üßÖê ¾Ö †ÖÛŸ´ÖµÖŸÖêÖê
¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú ×ÆüŸÖÖ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ÆüÖŸÖÖôû�Öê �Ö¸ü•Öê“Öê ÆüÖêŸÖê, ŸÖß †ÖÛŸ´ÖµÖŸÖÖ ¾Ö ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖŸ´Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü
ÃÖ ü̧�úÖ ü̧“µÖÖ �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ�úŸµÖÖÕÖÖ �ú¬Öß“Ö •ÖÖ�Ö¾Ö»Öê ÖÖÆüß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ´Öã¤üÖÔ›ü ¾Öé¢Öß“ÖÖ †Öê�ú¤üÖ †Öã³Ö¾Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ �úÖê�ÖŸµÖÖ“Ö
¸üÖ•Ö�úßµÖ ¯Ö�ÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ´ÖÖ¡Ö †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸÖê ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö �ú¸üßŸÖ“Ö
¸üÖ×Æü»Öê. †¯Ö�Ö ´Æü�ÖæÖ �úÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ ¸üÖ•Ö�úßµÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸üßŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ‹¸ü¾Æüß ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖ»ÖÖ
¯ÖÖ�Öß ¤êü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê †�ÖÏ�Îú´ÖÖÖê ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖŸ´Ö�ú ´Æü�ÖæÖ ÆüÖŸÖß ‘Öê‰úÖ ŸÖ›üßÃÖ µÖÖµÖ»ÖÖ
Æü¾ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ�úÖÓÖÖ ŸÖ²²Ö»Ö †�ú¸üÖ ¾ÖÂÖì ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
�ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ. µÖÖŸÖ �úÖ»ÖÖ¯Ö¾µÖµÖ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×�Ö •ÖÖ¤üÖ †ÖÙ£Ö�ú ³ÖÖ¸üÆüß ÃÖÖêÃÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ. µÖÖ
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»Öœü¶Ö´Öãôêû ‹�ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖŸ´Ö�ú ×Ö�ÖÔµÖ —ÖÖ»ÖÖ, ŸÖÖê ´Æü�Ö•Öê ÃÖ´ÖÖÖ ¯ÖÖ�Öß ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ“Öê ŸÖ¢¾Ö
¸üÖ•µÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öê. ¤ãüÂ�úÖôûß ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓŸÖæÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ
´ÖÖ�Ö�µÖÖÓ́ Öãôêû ¾Ö •ÖÖŸÖê“µÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ�ÖÖ´Öãôêû“Ö Æêü ÆüÖê‰ú ¿Ö�ú»Öê. ¯ÖÖ�Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ “Öôû¾Öôûß“µÖÖ »Öœü¶Ö“Öê
Æêü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšêü µÖ¿Ö ´Æü�ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Öê»Ö. µÖÖ¯Öæ¾Öá •µÖÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¬Ö¸ü�ÖÖ“Öê ¯ÖÖ�Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖê»Ö, ŸµÖÖ
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ“Ö ¯ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ´Æü�Ö•Öê ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö �úÖÆüß ³ÖÖ�Ö ÃÖã•Ö»ÖÖ´Ö
ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. Ø�ú²ÖÆãüÖÖ µÖÖ µÖÖµÖÖÖê“Ö ¯ÖÖ�µÖÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö
¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖ�Öß¯ÖÏ¿Ö ¬ÖÃÖÖÃÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ †Ö×�Ö ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ µÖÖµÖ
×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÖ�Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ“µÖÖ ×ÖÛ´Ö¢ÖÖÖê •Öß •ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß —ÖÖ»Öß ŸÖß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê ŸÖ¸ü ×ÆüŸÖÖ“Öß šü¸ü»Öß“Ö, ¯Ö�Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ µÖÖµµÖ ÆüŒ�úÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö �úºþÖ
¤êü�ÖÖ ü̧ß šü ü̧»Öß. ÃÖ´ÖÖÖ ¯ÖÖ�Öß ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ“Öê ŸÖ¢¾Ö ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü Ø²Ö²Ö¾ÖŸÖÖÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¾Ö ¸üÖ•Ö�úßµÖ µÖÖµµÖ ÆüŒ�úÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖÆüß »ÖÖê�úÖÓÖÖ “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü �úôæû »ÖÖ�Ö»Öß.
‹�ú ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü •ÖÖŸÖê“Öê ¾µÖÖ¯Ö�ú ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ÆüÖêŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. µÖÖÆüß ¥üÂ™üßÖê Æüß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê
»ÖÖ³Ö¤üÖµÖ�ú šü¸ü»Öß.
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ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖŸÖ ¾ÖÖ¸ü�ÖÖ Ö¤üß¾Ö¸ü ¬Ö¸ü�Ö ¯ÖÏ�ú»¯Ö ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê
‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖê �úÖêšêü ¾ÆüÖ¾ÖÖ, µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ ¾ÖÖ¤ü ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»ÖÖ. ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ¬Ö¸ü�Ö �Öã•Ö�ÖÖ¾Ö
µÖê£Öê ¾ÆüÖ¾Öê †¿Öß ‹�ú ´ÖÖ�Ö�Öß ¯Öãœêü †Ö»Öß, ŸÖ¸ü ŸÖê “ÖÖÓ¤üÖê»Öß µÖê£Öê ¾ÆüÖ¾Öê, †¿Öß ¤ãüÃÖ¸üß ´ÖÖ�Ö�Öß
ÆüÖêŸÖß. 1972 ´Ö¬µÖê ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖ ¾ÖÖ¤ü ²Ö¸üÖ“Ö �úÖôû “ÖÖ»Öæ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖŸÖ µÖÖ
¤üÖêÆüß ¬Ö¸ü�ÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖ�ÖÖÓ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔÖ �ú ü̧�Ö·µÖÖÓÖß ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ÃÖ³ÖÖ ¾Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ‘Öê‰úÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü×¾Ö�µÖÖÃÖ
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ �êú»Öß. µÖÖ ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ¯Ö›üÃÖÖ¤ü ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖêŸÖÆüß ˆ´Ö™ü»Öê. ŸµÖÖ¾Öêôûß ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¯ÖÖ™üß»Ö Æêü
¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ ȩ̂ü �ÖÖŸµÖÖ“Öê ´ÖÓ¡Öß ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¤üÖêÆüß
•ÖÖ�ÖÖÓÖÖ ³Öê™ü ªÖµÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÖÓ�Ö»Öß ¾Ö �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¯ÖḮ Öã�Ö ÖêŸÖê,
ÃÖ´Ö£ÖÔ�ú, ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, †×³ÖµÖÓŸÖê †Ö¤üàÃÖÆü ŸµÖÖÓÖß �Öã•Ö�ÖÖ¾Ö ¾Ö “ÖÖÓ¤üÖê»Öß µÖÖ ×šü�úÖ�Öß ¯ÖÏŸµÖ�Ö •ÖÖ‰úÖ
¯ÖÖÆ�Öß �êú»Öß. ŸÖÃÖê“Ö �úÖê�ÖŸµÖÖ ×šü�úÖ�Öß ¬Ö¸ü�Ö ¯ÖÏ�ú»¯Ö ˆ³ÖÖ¸ü»ÖÖ ŸÖ¸ü ×�úŸÖß ¯ÖÖ�ÖßÃÖÖšüÖ ÆüÖê‰ú
¿Ö�êú»Ö, �Ö“ÖÔ ×�úŸÖß ÆüÖê‡Ô»Ö †Ö×�Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ´Æü�Ö•Öê ×�úŸÖß �ÖÖ¾ÖÖÓ“Öê ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ �ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ�Öê»Ö,
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß. �Öã•Ö�ÖÖ¾Ö µÖê£Öê ¬Ö¸ü�Ö ¯ÖÏ�ú»¯Ö ˆ³ÖÖ¸ü»ÖÖ ŸÖ¸ü ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ü 70 �úÖê™üß ¹ý¯ÖµÖê
�Ö“ÖÔ µÖê�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¬Ö¸ü�Ö ¯ÖÏ�ú»¯ÖÖ´Öãôêû ×¾ÖÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÆüÖê�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ �ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ
´ÖÖêšüß ÆüÖêŸÖß. ×¯Ö�úÖ‰ú •Ö×´ÖÖà“Öê ¬Ö¸ü�ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖ�ÖÖ»Öß •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü �Öê¡ÖÆüß ´ÖÖêšêü ÆüÖêŸÖê. ˆ»Ö™ü¯Ö�Öß,
“ÖÖÓ¤üÖê»Öß ¬Ö¸ü�ÖÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸ü�Öß ×Ö´´µÖÖ �Ö“ÖÖÔŸÖ ÆüÖê‰ú ¿Ö�ú�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß ¾Ö ¯ÖÖ�µÖÖ�ÖÖ»Öß •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü
×¯Ö�úÖ‰ú •Ö×´ÖÖà“Öê �Öê¡ÖÆüß ŸÖã»ÖÖêÖê �ú´Öß ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ �ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ�Ö�ÖÖ·µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß
ÃÖÓ�µÖÖÆüß �ú´Öß ÆüÖêŸÖß. �Öã•Ö�ÖÖ¾Ö ¬Ö¸ü�ÖÖ“Öê ¯ÖÖ�Öß �úÖ»Ö¾µÖÖ«üÖ ȩ̂ü ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ¤êü�µÖÖ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ
ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸ü “ÖÖÓ¤üÖê»ÖßÃÖÖšüß ¯ÖÖ�Öß ×»Ö°™ü �ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ×»Ö°™üÃÖÖšüß •ÖÖ¤üÖ �Ö“ÖÔ µÖê�ÖÖ¸ü
ÆüÖêŸÖÖ, ¯Ö�Ö �úÖ»Ö¾µÖÖ´Öãôêû ×¯Ö�úÖ‰ú •Ö×´ÖÖß“Öê �Öê¡Ö †×¬Ö�ú ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ¾ÖÖµÖÖ •ÖÖ�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ¬Ö¸ü�Ö
�úÖêšêü ¾ÆüÖ¾Öê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤üÖêÆüß ¬Ö¸ü�ÖÖÓ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ�ú †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öß ²ÖÖ•Öæ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üßŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ÃÖ³ÖÖ, ²Öîšü�úÖ †Ö×�Ö ¬Ö¸ü�Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓŸÖæÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü×¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
�Öã•Ö�ÖÖ¾Ö µÖê£Öê ¬Ö¸ü�Ö ¾ÆüÖ¾Öê †¿Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ �Ö™üÖ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹�ú
ÖêŸÖê ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö²ÖÖ¯Öæ ¯ÖÖ™üß»Ö �ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öê ŸÖê ¸üÖ•Ö�úßµÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö�ú ´Æü�ÖæÖ

9
¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖ ¾Ö ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“Öê ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ
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†Öêôû�Ö»Öê •ÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ¬Ö¸ü�ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¤üÖ»ÖÖ ¸üÖ•Ö�úßµÖ ×�úÖÖ¸üÆüß »ÖÖ³Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö
ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¬Ö¸ü�Ö �úÖêšêü ÆüÖê�ÖÖ¸ü µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
†�Öȩ̂ üßÃÖ 2 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 1972 »ÖÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖÓÖß ÃÖÖÓ�Ö»Öß µÖê£Öê ¯Ö¡Ö�úÖ¸üÖÓ¿Öß ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ “ÖÖÓ¤üÖê»Öß
µÖê£Öê ¬Ö¸ü�Ö ¯ÖÏ�ú»¯Ö ÆüÖê‡Ô»Ö, †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü �êú»Öê. “ÖÖÓ¤üÖê»Öß µÖê£Öê ´ÖÖŸÖß“Öê ¬Ö¸ü�Ö ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖÃÖ �Ö“ÖÔ �ú´Öß
µÖê‡Ô»Ö ŸÖÃÖê“Ö ÃÖã̄ Öß�ú •Ö×´ÖÖß“Öê �ú´Öß �Öê¡Ö ¯ÖÖ�µÖÖ�ÖÖ»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö †Ö×�Ö ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÆüß
´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ šêü¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü »Ö¾Ö�ú¸ü“Ö ¬Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ´Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê.
1976 ¯ÖÖÃÖæÖ µÖÖ �úÖ´ÖÖ»ÖÖ ¾Öê�Ö †Ö»ÖÖ †Ö×�Ö ¯Öãœêü ÃÖÖŸÖ-†Öšü ¾ÖÂÖÖÕŸÖ �úÖ´Ö ²Ö·µÖÖ“Ö †Ó¿Öß ¯Öæ�ÖÔ
ÆüÖê‰úÖ ¬Ö ü̧�ÖÖŸÖ ¯ÖÖ�Öß ÃÖÖšü¾Ö�µÖÖ“Öß ¾Öêôû †Ö»Öß. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê ŸÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ ¬Ö ü̧�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏ¿Ö “Ö“ÖìŸÖ“Ö †Ö»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖ¾Öêôûß ´ÖÖ•Öß †Ö´Ö¤üÖ¸ü ¾ÖÖµÖ. ÃÖß. ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖß µÖÖ �ÖÓ³Öß¸ü
¯ÖÏ¿ÖÖ�ú›êü »Ö�Ö ¾Öê¬Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ¯ÖÏ�ú»¯ÖÖ´Öãôêû ×¾ÖÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÆüÖê�ÖÖ·µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖÓŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ
²Öîšü�úÖ ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ŸÖÖŸÖ›üßÖê ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖ“Öß �Ö¸ü•Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ
×¤ü»Öê. µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ�ú›êü ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öê »Ö�Ö ¾Öê¬Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¬Ö¸ü�ÖÖ“Öê �úÖ´Ö ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ²ÖÓ¤ü ¯ÖÖ›ü»Öê.
¬Ö¸ü�ÖÖ“µÖÖ �úÖ´ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ´Ö•Öæ̧ ü ¾Ö �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö“Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖß �úÖ´Ö £ÖÖÓ²Ö»Öê.
ŸµÖÖ¾Öêôûß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ´Öã�µÖ´ÖÓ×¡Ö¯Ö¤üÖ“Öß ÃÖæ¡Öê ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü“Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖŸÖ ŸÖÖŸÖ›üßÖê »Ö�Ö ‘ÖÖŸÖ»Öê. ×¾ÖÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖÖÓ“Öê µÖÖê�µÖ ¯Öã̧ ü¾ÖÔÃÖÖ �êú»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. †ÃÖê
ŸµÖÖÓÖß †Ö¾Ö¿¾ÖÖÃÖÖ ×¤ü»Öê. '�Ö�ÖÖ»ÖÖ �Ö�Ö †Ö×�Ö ±ú�ÖÖ»ÖÖ ±ú�Ö' ¤êü‰úÖ Æêü ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ´Öß Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üßÖ, †¿Öß �¾ÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖß ×¤ü»Öß. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ �ÖÖŸµÖÖ»ÖÖ
ÃÖæ“ÖÖÖ ¤êü‰úÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖ“Öê �úÖ´Ö ŸÖÖŸÖ›üßÖê ÃÖãºþÆüß �êú»Öê. †Ö¯Ö»Öß �ÖÖ¾Öê ¾Ö ‘Ö ȩ̂ü ÃÖÖê›æüÖ
†µÖ¡Ö •ÖÖ�µÖÖ“Öß »ÖÖê�úÖÓ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß Ö¾ÆüŸÖß, ¯Ö�Ö ¬Ö¸ü�ÖÖŸÖ ¯ÖÖ�Öß ÃÖÖš�ÖÖ¸ü Æêü Ã¯ÖÂ™ü ×¤üÃÖŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ´ÖÖµÖ �êú»ÖÖ. µÖÖ ¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“Öê ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß
ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ÃÖ´Ö›üÖêôûß, �ú¾Öšêü×¯Ö¸üÖÖ, ¤ãü¬Ö�ÖÖ¾Ö, ŸÖãÓ�Ö, �úÃÖ²Öê ×›ü�ÖÏ•Ö, †ÖÂ™üÖ, ²ÖÖ�Ö�Öß,
×¿Ö�ÖÖ¾Ö, ±úÖôû�êú¾ÖÖ›üß, ²ÖÆüÖ¤æü¸ü¾ÖÖ›üß, µÖê»Öæ̧ ü, �ãú¸üôû¯Ö, ×“Ö�ãú›ìü, ˆ¹ý�Ö ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧ ü, ¾ÖÖôû¾ÖÖ,
²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö, Ö¾Öê�Öê›ü, ´ÖÖÓ�Ö»Öê, ÃÖÖ�ÖÖ¾Ö, ×²ÖôûÖ¿Öß ¯ÖŸÖ¾ÖÖºþ�Ö ¾Ö †Ö¸üôûÖ †Ö¤üß �ÖÖ¾Öß ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ
25 ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †Ö×�Ö ŸÖê£Öê ×¾ÖÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖÖÓÖÖ Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê.

¬Ö¸ü�ÖÏÃŸÖÖÓ“Öê ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ �ÖÖ¾Öß ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“Öê ¿ÖÖÃÖÖÖ�ú›æüÖ ÃÖÖÓ�Ö�µÖÖŸÖ
†Ö»Öê, ¯Ö�Ö ŸÖê ŸÖÃÖê ÖÖ¾ÖÖ¯Öã̧ üŸÖê“Ö —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓÖÖ ¸üÖÆü�µÖÖ¯Öã̧ üŸµÖÖ ±úŒŸÖ ´ÖÖê�úóµÖÖ
•ÖÖ�ÖÖ ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ŸµÖÖ ×šü�úÖ�Öß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß —ÖÖ»µÖÖ, ¯Ö�Ö ŸÖê£Öê �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ÖÖ�Ö¸üß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ
Ö¾ÆüŸµÖÖ. ŸÖê£Öê •ÖÖ�µÖÖÃÖÖšüß ÖÖ ¸üÃŸÖê, ÖÖ ¾Öß•Ö, ÖÖ ×¯Ö�µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ. †�Ö¸ü¿Ö: ˆ‘Ö›ü¶Ö
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´ÖÖôûÖ¾Ö¸ü Ø�ú¾ÖÖ �ÖÖ¾ÖÖ»Ö�ÖŸÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ´ÖÖ»Ö�úß“µÖÖ ×¸ü�úÖ´µÖÖ •ÖÖ�ÖÖÓ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ‘Ö ȩ̂ü
ˆ³ÖÖ ü̧�µÖÖ“Öß ¯Ö ü̧¾ÖÖÖ�Öß ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß ‡ŸÖ�êú“Ö. ‹ ü̧¾Æüß †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ �ÖÖ¾Öß ÃÖÖ·µÖÖ �ÖÖ¾Ö�ÖÖ›ü¶ÖÃÖÖê²ÖŸÖ
¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÆü�úÖµÖÖÔÖê •Öß¾ÖÖ ¾µÖŸÖßŸÖ �ú¸ü�ÖÖ¸üß �ãú™ãÓü²Öê ¤æü¸ü ˆ‘Ö›ü¶Ö¾Ö¸ü ¯Ö›ü»µÖÖÃÖÖ¸ü�Öß —ÖÖ»Öß.
¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖà“Öê ÆÓü�ÖÖ´Öß ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ †ÃÖŸÖê, ŸµÖÖ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü �ú¿ÖÖ²Ö¿ÖÖ
ÛÃ£Ö¸üÃ£ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»µÖÖ, ¯Ö�Ö ‹�ú ‹�ú �ú¸üŸÖÖ †ÃÖÓ�µÖ ¯ÖÏ¿Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †Ö»Öê. ¤îüÖÓ×¤üÖ
ÃÖ´ÖÃµÖÖÓÖÖ �úÃÖê ŸÖÖë›ü ªÖµÖ“Öê Æêü ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•ÖêÖÖÃÖê —ÖÖ»Öê. ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ •Ö�Öæ ¾ÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü
ÃÖÖê›ü»Öê ÆüÖêêŸÖê. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ �úÖµÖ �ú¸üÖ¾Öê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ»»ÖÖ´ÖÃÖ»ÖŸÖ �ú ü̧�µÖÖÃÖÖšüß ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ
¾ÖÃÖÖÆüŸÖßŸÖß»Ö �úÖÆüß ´ÖÓ›üôûß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ�ú›êü †Ö»Öß †Ö×�Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †›ü“Ö�Öß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ‹ê�æúÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ †Ã¾ÖÃ£Ö —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß
�úÖµÖ �ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖ“ÖÖ ŸÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê. ÃÖ¾ÖÔ̄ ÖÏ£Ö´Ö ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ
�ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²Öîšü�úÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ †Ö×�Ö †Öò�ÖÃ™ü 1985 ´Ö¬µÖê '¾ÖÖ¸ü�ÖÖ
¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖê' “Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ �êú»Öß. ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê •µÖÖ ×šü�úÖ�Öß ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ
¾ÖÃÖÖÆüŸÖß ÆüÖêŸµÖÖ, ŸµÖÖ �ÖÖ¾Ö“µÖÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¾Ö ŸÖ»ÖÖšü¶ÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¾Ö¸ü ×Ö¤ü¿ÖÔÖê, ´ÖÖê“Öì †ÃÖê
�úÖµÖÔ�Îú´Ö †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»Öê. ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÓÖÖ •ÖÖ�Öß¾Ö �úºþÖ ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß.
ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¾Ö¸üÆüß †Öê�ú ´ÖÖê“Öì �úÖœü»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ·µÖÖÓÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖŸÖ »Ö�Ö ‘ÖÖ»Ö�Öê ³ÖÖ�Ö ¯Ö›ü»Öê. ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖßŸÖ ÆüôæûÆüôæû ¸üÃŸÖê, ¾Öß•Ö,
¯ÖÖ�Öß †Ö¤üß ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×´Öôû�µÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖŸÖ »Ö�Ö
‘ÖÖŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÆüôæûÆüôæû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ µÖêŸÖ �Öê»Öê �úß ¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß �Öǣ Ö
´ÖÖêšüß †ÖÆêü. ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¬Ö ü̧�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ̄ ÖḮ ÖÖ�Öê“Ö †µÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ •µÖÖ ×šü�úÖ�Öß ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ
¾ÖÃÖÖÆüŸÖß —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ, ŸÖê£Öß»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßÆüß ÃÖÖ¸ü�Öß“Ö �Öî̧ üÃÖÖêµÖß“Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖæÖ †Ö»Öê.
Ö•Öß�ú“µÖÖ �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö †ÖÓ²ÖÖê»Öß, ŸÖÖÓ²Ö¾Öê, �ú¸ü›êü¾ÖÖ›üß, ¤ãü›ãÓü²Ö, ¤ãü�Öì¾ÖÖ›üß, ÃÖÖêÖÖôûß
µÖê£Öß»Ö ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ �ãÓú³ÖÖê•Ö, »ÖÖ™ü¾Ö›êü, ¾Ö›ü�ÖÖ¾Ö, ×�ú�Öß, “ÖÖ¾Ö ȩ̂ü, ¯ÖÖ¸ü�ÖÖ¾Ö, �úÖê›üÖê»Öß, �úÖ�Öê,
ÃÖÖŸÖ¾Öê, †Ö¸üôêû, £Öȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö, ÃÖ¹ý›ü, ³Öê›üÃÖ�ÖÖ¾Ö, ÃÖÖê›üÖê»Öß µÖÖ ×šü�úÖ�Öß 1984-85 ÃÖÖ»Öß •µÖÖ
¾ÖÃÖÖÆüŸÖß —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ, ŸÖê£ÖêÆüß †ªÖ¯Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÃÖÖêµÖßÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÖ¾ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö
¸üÖ•µÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü Öê�µÖÖ“Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß šü¸ü¾Ö»Öê. 7 †Öò�ÖÃ™ü, 1986 »ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ
´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖÖ¾Ö¸ü ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»ÖÖ. µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ 50 Æü•ÖÖ¸ü ¬Ö¸ü�ÖÏÃŸÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß
ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê. 1976 “ÖÖ ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ �úÖµÖ¤üÖ ÃÖ¤üÖêÂÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÖê ¸ü§ü �úºþÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ
¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ �úÖµÖ¤üÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖê“ÖÖÔ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê �êú»Öß. ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öß
�ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔÖê ¤ü�Ö»Ö ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖ�Ö»Öß ¾Ö ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ �úÖµÖªÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öê ´ÖÖµÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ
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†Ö»Öê. µÖÖ ¯ÖÏ¿Öß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ŸÖÖŸÖ›üßÖê ¯ÖÖ¾Ö»Öê ˆ“Ö»Ö»Öß ¾Ö •ÖãÖÖ ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ �úÖµÖ¤üÖ ¸ü§ü �úºþÖ
1986 “ÖÖ Ö¾ÖÖ �úÖµÖ¤üÖ †Ó́ Ö»ÖÖŸÖ †Ö�ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê. ÃÖÖÓ�Ö»Öß ¾Ö �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
¾ÖÖ¸ü�ÖÖ ¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öß ¸üÖ•µÖ³Ö¸ü •ÖÖȩ̂ ü¤üÖ¸ü “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß. ¾ÖÖ¸ü�ÖÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö
ÃÖÓ‘Ö™üÖêÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß »ÖœüÖ ˆ³ÖÖºþÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ™ü¯¯µÖÖŸÖ“Ö Æêü ‹ê×ŸÖÆü×ÃÖ�ú
µÖ¿Ö ×´Öôû¾Ö»Öê. ‹�ú¤üÖ �úÖµÖ¤üÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ŸµÖÖ“µÖÖ �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖÖšüß
¯ÖÖšü¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ ÃÖãºþ �êú»ÖÖ. 1986-87 µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ÃÖÖÓ�Ö»Öß ¾Ö �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ŸÖÆüÃÖß»Ö
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÃÖê“Ö ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ �êú»Öê. ¾ÖÂÖÔ³Ö¸üÖŸÖ
ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê 9 ´ÖÖê“Öì �úÖœü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê, ŸÖ¸ü ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¯Öãœêü ÃÖÖŸÖ
×¤ü¾ÖÃÖ ×šüµµÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖÓ́ Öãôêû ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ�ú›êü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê
†�ÖÏ�Îú´ÖÖÖê »Ö�Ö ¤êü‰úÖ ŸÖê ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖãºþ �êú»ÖÖ. †ŸµÖÓŸÖ ¤ãü»ÖÔ×�ÖŸÖ †ÃÖ�ÖÖ¸üÖ ÆüÖ
×¾ÖÂÖµÖ ‹ȩ̂ ü�Öß¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ. †£ÖÖÔŸÖ“Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ÃÖŸÖŸÖ ¯ÖÖšü¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ �êú»µÖÖ´Öãôêû“Ö Æêü ‘Ö›æü ¿Ö�ú»Öê. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�ú '†Ö¬Öß ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ ¾Ö ´Ö�Ö
¬Ö¸ü�Ö' µÖÖ ¬ÖÖê¸ü�ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“Öê ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ ¾ÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ Æü¾Öê ÆüÖêŸÖê, ¯Ö�Ö ŸÖ¢¾ÖŸÖ: ´ÖÖµÖ
�úºþÖÆüß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê Æêü �êú»Öê Ö¾ÆüŸÖê. †�Ö¤üß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖêŸÖ¸ü �úÖôûÖŸÖ ¯Öæ�ÖÔ —ÖÖ»Öê»µÖÖ �úÖêµÖÖÖ
¯ÖÏ�ú»¯ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖÆüß Æêü“Ö ‘Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. �úÖêµÖÖÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“Öß ¾ÖÖŸÖÖÆüŸÖ ¤üß‘ÖÔ�úÖôû ÃÖãºþ
ü̧Ö×Æü»Öß †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Öê�ú �ãú™ãÓü²ÖÖÓÖÖ Æü»ÖÖ�Öß“Öê ×•Ö�Öê •Ö�ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê. ÆüÖ ¯Öæ¾ÖÖÔÖã³Ö¾Ö †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß

¾ÖÖ ü̧�ÖÖ ¬Ö ü̧�Ö ¯ÖÏ�ú»¯ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖÆüß ¿ÖÖÃÖÖÖÖê Æüß “Öæ�ú ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öß Ö¾ÆüŸÖß. ¾ÖÖ ü̧�ÖÖ ¬Ö ü̧�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“ÖßÆüß
†¿Öß“Ö ¾ÖÖŸÖÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß †ÃÖŸÖß. �êú¾Öôû ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖŸÖ »Ö�Ö ‘ÖÖŸÖ»Öê †Ö×�Ö
¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü»Öß, ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ×¾ÖÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖÓÖÖ µÖÖµÖ ×´Öôû�µÖÖÃÖ
´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ �úÖ´ÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß †Ö�Ö�Öß ¾ÖÖœü»Öß.

�úÖêµÖÖÖ ¬Ö ü̧�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“ÖÖ ̄ ÖÏ¿Ö
¬Ö ü̧�Ö ¯ÖÏ�ú»¯ÖÖ´Öãôêû †›ü“Ö�ÖßŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 12, �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö

6, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 3 ¾Ö ¸üŸÖÖ×�Ö¸üß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‹�úÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ
ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ ”û¡ÖÖ�ÖÖ»Öß ‹�ú¡Ö µÖê‰úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê. µÖÖ
»Öœü¶ÖŸÖ �úÖêµÖÖÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓÖÖÆüß ÃÖÆü³ÖÖ�Öß �úºþÖ ‘Öê�µÖÖ“µÖÖ ¥Â™üßÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß 1988
´Ö¬µÖê ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ‘ÖêŸÖ»Öß. �úÖêµÖÖÖ ¬Ö¸ü�ÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ ¾Öß•Ö
×´ÖôûÖ»Öß ; ¯Ö�Ö �úÖêµÖÖÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓÃÖÖšüß ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ‹�úÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖßŸÖ ´ÖÖ¡Ö ŸÖ²²Ö»Ö
28 ¾ÖÂÖÖÔÖÓŸÖ¸ü ¾Öß•Ö¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ¾ÖŸÖỐ ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö ¾Öé¢Ö ¾ÖÖ“ÖæÖ †Ã¾ÖÃ£Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ
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ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß µÖÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖŸÖÆüß »Ö�Ö ‘ÖÖ»Ö�µÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¾ÖÃÖÖÆüŸÖà“Öß ¯ÖÖÆü�Öß ÃÖãºþ �êú»Öß. 1972-73 ¯ÖÖÃÖæÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧ ü “Öôû¾ÖôûßŸÖ ¯Öæ�ÖÔ ¾Öêôû
�úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ›üÖò. ³ÖÖ¸üŸÖ ¯ÖÖ™üü�Ö�ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß Æüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÖê̄ Ö¾Ö»Öß. ›üÖò.
¯ÖÖ™ü�Ö�ú¸ü µÖÖÓÖß ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ, ¸üÖµÖ�Ö›ü, šüÖ�Öê, ÃÖÖÓ�Ö»Öß, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ ü ¾Ö �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 216
�ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ¯ÖÖÆü�Öß �úºþÖ �úÖêµÖÖÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß •ÖÖ�ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ
‘ÖêŸÖ»Öê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÖê›ü¾Ö�Öæ�ú �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖãºþ �êú»Öê. Æêü ¯ÖÏ¿Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ¯Öãœêü
´ÖÖÓ›ü�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖŸÖÖ ü̧Ö, ÃÖÖÓ�Ö»Öß ¾Ö �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÊÖŸÖ ‹�úÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ ü̧ß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¯Öãœêü
×šüµµÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ÃÖãºþ �êú»Öê. ŸÖ²²Ö»Ö “ÖÖî¤üÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ×šüµµÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ �úºþÖ ŸµÖÖÓÖß �úÖêµÖÖÖ
¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“Öß �îú×±úµÖŸÖ •ÖÖŸÖê̄ Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»Öß †Ö×�Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖÆüß •ÖÖ�Ö †Ö�Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ.
�úÖêµÖÖÖ ¬Ö¸ü�Ö ¯Öæ�ÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ •µÖÖ ÆüÖ»Ö†¯ÖêÂ™üÖ ÃÖÆüÖ �ú¸üßŸÖ •Öß¾ÖÖ •Ö�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê
ŸµÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ †Ö×�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖÆüß �úºþÖ ¤êü�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖêÖê
�êú»Öê. ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ �ãúšü»ÖêÆüß †ÃÖÖêŸÖ, ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö †Ö×�Ö ¾µÖ£ÖÖ¾Öê¤üÖÖ ÃÖÖ¸ü�µÖÖ“Ö ÆüÖêŸµÖÖ. �úÖêµÖÖÖ
¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓÖÖ ŸÖ¸ü †ŸµÖÓŸÖ †µÖÖµµÖ ¾ÖÖ�Ö�Öæ�ú ×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ÆüÖŸÖß ‘Öê‰úÖ ŸÖê
ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖ“Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×¤ü»ÖÖÃÖÖ ¤êü�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö ˆ×¿Ö¸Ö �úÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ́ Öãôêû ÃÖãºþ
—ÖÖ»Öê. �úÖêµÖÖÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÃÖÖšüß ´ÖÓ�Öôû¾ÖêœüÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
ˆ‘Ö›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ›üÖò. ³ÖÖ¸üŸÖ ¯ÖÖ™üü�Ö�ú¸ü ¾Ö †×Ö»Ö �Ö¸üôû�ú¸ü µÖÖÓÖß ÃÖŸÖŸÖ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖì µÖÖ �úÖ´ÖÖ“ÖÖ
¯ÖÖšü¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ �êú»ÖÖ. •µÖÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ�ú›æüÖ •Ö×´ÖÖß ×´ÖôûÖ»µÖÖ Ö¾ÆüŸµÖÖ, ŸµÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ
¤êü�µÖÖÃÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêÖê ³ÖÖ�Ö ¯ÖÖ›ü»Öê. ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ü 2200 �ãú™ãÓü²ÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ�ú›æüÖ •Ö×´ÖÖß ×´ÖôûÖ»µÖÖ. Æêü
�úÖ´Ö �êú¾Öôû ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖŸÖ »Ö�Ö ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ´Öãôêû“Ö ÆüÖê‰ú ¿Ö�ú»Öê, µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ãü´ÖŸÖ
ÆüÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. �úÖêµÖÖÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“Öê Æêü �úÖ´Ö ¯Öæ�ÖÔ ÆüÖê‡Ô̄ ÖµÖÕŸÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �Ö“ÖÔ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü
ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÖê ˆ“Ö»Ö»ÖÖ, ÆêüÆüß µÖê£Öê Ö´Öæ¤ü �ú¸ü�Öê ˆ×“ÖŸÖ šü ȩ̂ü»Ö.

¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖÖÓ�Ö»Öß, �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ¾Ö ¸üŸÖÖ×�Ö¸üß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö •Öß 22 �ÖÖ¾Öê ¬Ö¸ü�Ö
¯ÖÏ�ú»¯ÖÖ´Öãôêû †›ü“Ö�ÖßŸÖ †Ö»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß, ŸÖê£Öß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖß •Ö×´ÖÖß ×´ÖôûÖ¾µÖÖŸÖ
µÖÖÃÖÖšüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö ÆüÖêŸÖê“Ö. µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÓÖß ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ´Öã�µÖ´ÖÓ¡Öß ¿Ö¸ü¤ü
¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öß �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü µÖê£Öê ³Öê™ü ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü µÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß �îú×±úµÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß. ¯Ö¾ÖÖ¸ü
µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †Ö×�Ö ¬Ö¸ü�ÖÖ´Öãôêû †›ü“Ö�ÖßŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ
¯ÖµÖÖÔµÖß •Ö×´ÖÖß ¤êü�µÖÖ“Öê ´ÖÖµÖ �êú»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¯ÖÖšü¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ �êú»ÖÖ
†Ö×�Ö “ÖÖÓ¤üÖê»Öß ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ Ö¾ÖÖ �úÖµÖ¤üÖ
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�ú¸ü�Öê ³ÖÖ�Ö ¯ÖÖ›ü»Öê. µÖÖ �úÖµÖªÖ´Öãôêû “ÖÖÓ¤üÖê»Öß †³ÖµÖÖ¸ü�µÖ ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ �úºþÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü
ÃÖÖê›æüÖ ¤êü�µÖÖ“ÖÖ ²Öê̄ Ö¾ÖÖ‡Ô“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö †³ÖµÖÖ¸ü�µÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“Öê ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÆüß ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ̄ ÖḮ ÖÖ�Öê •µÖÖ •µÖÖ ×•Ö»ÊÖŸÖ“Ö �ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê. †£ÖÖÔŸÖ
ŸµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ †Öê�ú¤üÖ ´ÖÖê“Öì �úÖœüÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê ¾Ö ×šüµµÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê �ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öß.
¾ÖÖ¸ü�ÖÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ �úÖ´ÖÖŸÖ ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÔÆæüÖ †×¬Ö�ú �úÖôû ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
�ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ, ¯Ö�Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö 14 �ÖÖ¾ÖÖÓŸÖß»Ö 663 �ãú™ãÓü²Öê ¾Ö 109
³Öæ×´Ö×ÆüÖÖÓ“Öê ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ µÖÖê�µÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê, ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ÖÖë¤ü�Öß×Ö¿Öß ¯Öæ�ÖÔ —ÖÖ»Öê. ´ÖÖê“Öì ¾Ö †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“µÖÖ
�úÖµÖÔ�Îú´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖê�ÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ¾ÖÖÆüÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öß ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ÖÖ¿ŸÖÖ, •Öê¾Ö�Ö ¤êü�µÖÖ“Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê �êú»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ
ŸµÖÖ�ÖÖŸÖæÖ ¬Ö¸ü�Ö ¯ÖÏ�ú»¯Ö ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê ¾Ö ¬Ö¸ü�ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖ´Öãôêû ‰úÃÖ´Öôêû ±ãú»Ö»µÖÖ´Öãôêû“Ö ÃÖÆü�úÖ¸üß
ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖêÆüß �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖŸÖ »Ö�Ö ‘ÖÖ»Ö�Öê,
ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖµµÖ ÆüŒ�úÖÃÖÖšüß »Öœü�Öê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖê ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êü�Öê Æêü †Ö¯Ö»Öê �úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü, †ÃÖê
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖ; ¯Ö�Ö Æüß ¥üÂ™üß ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ †µÖ �úÖê�ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸ü �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö
ÖêŸµÖÖ�ú›êü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖ»Öê ÖÖÆüß †Ö×�Ö ŸÖ¿Öß ³Öæ×´Ö�úÖÆüß �ãúšü»µÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö ü̧ �úÖ ü̧�ÖÖµÖÖÖê
‘ÖêŸÖ»Öß ÖÖÆüß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ¾Ö 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ' �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ µÖÖê�Ö¤üÖÖÖ´Öãôêû“Ö ¿Öê�ú›üÖê
¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ �ãú™ãÓü²ÖÖÓ“Öê ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ ÆüÖê‰ú ¿Ö�ú»Öê µÖÖ“Öß •ÖÖ�Öß¾Ö ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖÖÓÖÖ
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ Æêü ŸµÖÖÓ“Öê ¤îü¾ÖŸÖ“Ö ²ÖÖ»Öê. ¾ÖÖ¸ü�ÖÖ ¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖ ¾Ö ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“ÖÖ
¯ÖÏ¿Ö ´ÖÖ�Öá »ÖÖ�Ö»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö †µÖ ×šü�úÖ�Ö“µÖÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“Öê ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ¿ÖÆüß
‹ȩ̂ ü�Öß¾Ö¸ü †Ö»Öê. ˆ¸ü´ÖÖê›üß, ¾ÖÖÓ�Ö, ÃÖôû¾Öê, ´ÖØÆü¤ü, ˆ¢Ö¸ü ´ÖÖÓ›ü, �ãúÃÖ¾Ö›êü, ´ÖÆüæ-ÆüÖŸÖ�Öê‘Ö¸ü †¿ÖÖ
†Öê�ú ¬Ö¸ü�Ö �Öê¡ÖÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß »Öœêü ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ¯Öæ¾ÖÖÔÖã³Ö¾ÖÖ´Öãôêû µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
¬Ö¸ü�ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ '†Ö¬Öß ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ ´Ö�Ö“Ö ¬Ö¸ü�Ö' Æêü ŸÖ¢¾Ö †Ó́ Ö»ÖÖŸÖ †Ö�Ö�µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß
¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ³ÖÖ�Ö ¯ÖÖ›ü»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ 18 ÖÖ�Ö¸üß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓÃÖÆü ÃÖãÃÖ••Ö �ÖÖ¾ÖšüÖ�Ö ŸÖµÖÖ¸ü
—ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö×�Ö ¯ÖµÖÖÔµÖß •Ö×´ÖÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþÖ ×¤ü»µÖÖ�Öȩ̂ üß•Ö ¬Ö¸ü�Ö ¯ÖÏ�ú»¯Ö ²ÖÖ×¬ÖŸÖ
‹�úÆüß �ÖÖ¾Ö ´Öæôû ×šü�úÖ�ÖÖÆæüÖ ˆšü»Öê ÖÖÆüß. µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ �ú¸ü�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ÆüÖ 'ˆ¸ü´ÖÖê›üß
¯Öò™üÖÔ' ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ »Öœü¶Ö´Öãôêû“Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ´Öãôêû •ÖãµÖÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓÖÖÆüß
µÖÖµÖ ×´Öôæû ¿Ö�ú»ÖÖ. 2004 ¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔ •ÖãµÖÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“ÖêÆüß ¯ÖÏ¿Ö ´ÖÖ�Öá »ÖÖ¾Ö»Öê †Ö×�Ö
¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖ“Öê �úÖ´Ö •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû ¿ÖÓ³Ö¸ü ™üŒ�êú ¯Öæ�ÖÔ �êú»Öê. ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¸üÖ•µÖ³Ö¸üÖŸÖ •Öê �úÖµÖÔ �êú»Öê ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖÖê›ü ÖÖÆüß. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ
ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ �úÖµÖªÖŸÖ •Öê ²Ö¤ü»Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖ ³ÖÖ�Ö ¯ÖÖ›ü»Öê, ŸÖê
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�êú¾Öôû ‹�ú™ü¶Ö“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾Ö ²ÖôûÖ¾Ö¸ü Æêü †×¬Ö�ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. †Ö´Ö¤üÖ¸ü ÖÃÖŸÖÖÖÖÆüß �êú¾Öôû
»ÖÖê�úÃÖÓ‘Ö™üÖ ¾Ö “Öôû¾Öôûß“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ �úÖµÖ¤êü ²Ö¤ü»Ö�µÖÖÃÖ ³ÖÖ�Ö ¯ÖÖ›ü�ÖÖ¸üÖ ÆüÖ
•ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ÖêŸÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Ö�ú ´Æü�ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Öê»Ö.

±úÖÃÖê̄ ÖÖ ü̧¬µÖÖÓ“Öê ̄ ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ
¾ÖÖ ü̧�ÖÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÆüÖŸÖß ‘Öê�µÖÖ¯Öæ¾Öá ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß  ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖ“ÖÖ

‹�ú ¯ÖÏµÖÖê�Ö ±úÖÃÖê̄ ÖÖ¸ü¬Öß µÖÖ ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ±úÖÃÖê̄ ÖÖ¸ü¬Öß Æüß �êú¾Öôû
³Ö™ü�úß •Ö´ÖÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖß ŸÖ¸ü ‡Ó�ÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü �ÖãÆêü�ÖÖ¸ü •Ö´ÖÖŸÖß“ÖÖ ×¿ÖŒ�úÖ ¯Ö›ü»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ±úÖÃÖê̄ ÖÖ¸ü¬µÖÖÓÖÖ ‡ŸÖ¸ü ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß¯ÖḮ ÖÖ�Öê ¤ãü»ÖÔ×�ÖŸÖ �êú»Öê •ÖÖŸÖ ÖÃÖê. 1871 “µÖÖ
�úÖµÖªÖÖãÃÖÖ¸ü ‡Ó�ÖÏ•ÖÖÓÖß •ÖÖÆüß¸ü �êú»Öê»µÖÖ 280 �ÖãÆêü�ÖÖ¸ü •Ö´ÖÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖ»µÖÖÖê
ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ¯ÖÖÆü�µÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¥üÛÂ™ü�úÖêÖÆüß ¾Öê�ÖôûÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�ú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖ´Öãôêû 1952 ÃÖÖ»Öß ÃÖ¾ÖÔ �ÖãÆêü�ÖÖ¸ü •Ö´ÖÖŸÖà“Öß �ÖãÆêü�ÖÖ¸üß
�úÖµÖªÖŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖŸÖÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¸üßÆüß ÃÖ´ÖÖ•Ö ŸµÖÖ“Ö ¥Â™üßÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ¯ÖÖÆüŸÖ
†ÃÖê. ‹�ú ŸÖ¸ü Æêü ±úÖÃÖê̄ ÖÖ¸ü¬Öß �ãúšü»ÖÖÆüß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ú¸üßŸÖ ÖÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ Ã£ÖîµÖÔ Ö¾ÆüŸÖê †Ö×�Ö
¯ÖÖê™üÖ¯ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖÆüß Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû �ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Öß ³Öß�ú ´ÖÖ�ÖæÖ ŸÖê ˆ¯Ö•Öß×¾Ö�úÖ �ú¸üßŸÖ. “ÖÖê·µÖÖ
�ú¸ü�µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖµÖÆüß ×™ü�æúÖ ¸üÖ×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß. †ŸµÖÓŸÖ �Ö¸üß²Ö, †×¿Ö×�ÖŸÖ †Ö×�Ö ³Ö™ü�úÖ
¸üÖ×Æü»Öê»ÖÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¤æü¸ü �ãúšêüŸÖ¸üß ´ÖÖôû¸üÖÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ �úºþÖ �ÖÖ¾Ö“µÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖ¯ÖÖ™ü»ÖÖ“µÖÖ
¯Ö¸ü¾ÖÖÖ�ÖßêÖê �ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Öß ³Öß�ú ´ÖÖ�ÖŸÖ ×±ú¸üŸÖ †ÃÖê. ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß¯Öî�úß ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Ö�ú ´ÖÖ�ÖÖÃÖ»Öê»ÖÖ
†ÃÖÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ÖÖ�Ö¸üß •Öß¾ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ±úÖ¸ü“Ö »ÖÖÓ²Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö•ÖÆüß ¯Öæ�ÖÖÕ¿ÖÖÖê ŸÖÖê ÛÃ£Ö¸ü
—ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü, †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖ µÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖ¸ü †¿ÖÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö �úÖÆüß �ãú™ãÓü²ÖÖÓÖÖ Ã£ÖîµÖÔ
×´Öôû¾ÖæÖ ¤êü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†Ö��ÖÖÓÖß �êú»ÖÖ †Ö×�Ö µÖ¿ÖÃ¾Öß �úºþÖ ¤üÖ�Ö¾Ö»ÖÖ. 1975
“µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖŸÖ »Ö�Ö ‘ÖÖŸÖ»Öê. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�ú †ÃÖÖ ¯ÖÏµÖÖê�Ö ÃÖ¾ÖÔ̄ ÖÏ£Ö´Ö ¸üÖ•ÖÂÖá ¿ÖÖÆæü
”û¡Ö¯ÖŸÖß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓÖß �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ±úÖÃÖê̄ ÖÖ¸ü¬Öß •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ �úÖÆüß »ÖÖê�úÖÓÖÖ
ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. Æêü ±úÖÃÖê̄ ÖÖ¸ü¬Öß †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú¯Ö�Öê ¾Ö
ÃÖ�Ö´Ö¯Ö�Öê �úÖ´Ö �ú¸üŸÖÖŸÖ Æêü ŸµÖÖÓÖß ¤üÖ�Ö¾ÖæÖ ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯Öãœêü ¾Öê�ÖôûÖ †Ö¤ü¿ÖÔ
×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü Æêü ˆ¤üÖÆü¸ü�Ö šü¸ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ²ÖÆãü¬ÖÖ ¿ÖÖ•ÖÂÖá ¿ÖÖÆæü ”û¡Ö¯ÖŸÖß
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ‘Öê‰úÖ“Ö ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ÆüÖ ¯ÖÏµÖÖê�Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.

±úÖÃÖê̄ ÖÖ¸ü¬µÖÖÓ²Ö§ü»Ö“Öê �Öî̧ üÃÖ´Ö•Ö ¤æü¸ü �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓÖß •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖãºþ
�êú»Öê. ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ ÃÖÓ¬Öß ¾Ö ´ÖÖ�ÖãÃÖ�úß“Öß ¾ÖÖ�Ö�Öæ�ú ×¤ü»Öß ŸÖ¸ü ŸÖÖê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯Ö�Öê ²Ö¤ü»Öæ ¿Ö�úŸÖÖê,
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µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ŸµÖÖÓÖß �úÖÆüß ±úÖÃÖê̄ ÖÖ¸ü¬Öß ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖÖ ×�úÃÖÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö
ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ÖÖê�ú·µÖÖ ×¤ü»µÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖÆüß �ãú™ãÓü²ÖÖÓÖÖ ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ •ÖÖ�ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþÖ
¤êü‰úÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ �ú¸üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öê. ×¿Ö�Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓÖÖ
¿ÖÖôêûŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¤êü‰úÖ ×¿Ö�ú�µÖÖÃÖ ³ÖÖ�Ö ¯ÖÖ›ü»Öê. “ÖÖ¸ü ¤ü¿Ö�úÖ¯Öæ¾Öá †ÃÖÖ ¯ÖÏµÖÖê�Ö ÆüÖŸÖß ‘Öê�ÖÖ ȩ̂ü
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ×¾Ö»Ö�Ö�Ö“Ö ´Æü�ÖÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖß»Ö. †£ÖÖÔŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ×�úŸÖßÆüß ˆ¤üÖ¢Ö ¯ÖÏµÖÖê�Ö †ÃÖ»ÖÖ
ŸÖ¸üß ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸÖÖê ™üß�êú“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ²ÖÖ�Öê ÃÖÖÆü×•Ö�ú ÆüÖêŸÖê †Ö×�Ö ŸÖÃÖÖ ŸÖÖê ²ÖÖ»ÖÖÆüß; ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓÖß
µÖÖ ™üß�êú�ú›êü ¤ãü»ÖÔ�Ö �êú»Öê. ¯ÖÖ¸ü¬µÖÖÓ“Öß �ãú™ãÓü²Öê ÛÃ£Ö¸üÖ¾Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖê•Ö�ÖÖ¸üÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ×´Öôæû
»ÖÖ�Ö»Öß. †Ó�Öß �ãúšü»ÖêÆüß �úÖî¿Ö»µÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖê•Ö�ÖÖ¸ü ×´ÖôûŸÖ ÖÃÖê, ¯Ö�Ö ÆüôæûÆüôæû
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö µÖê‰ú »ÖÖ�Ö»ÖÖ †Ö×�Ö ÖÖ�Ö¸üß ¾ÖÃŸÖß¿Öß, ¸üßŸÖß×¸ü¾ÖÖ•ÖÖ¿Öß ŸÖê ¯Ö×¸ü×“ÖŸÖ
—ÖÖ»Öê. ¯ÖÖ¸ü¬Öß �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ´Öã»Öê ×¿Ö�æú »ÖÖ�Ö»Öß. µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ Ã£ÖîµÖÔ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß
ÖÖ�Ö×¸ü�ú ´Æü�ÖæÖ ¤êü�Öß»Ö �ãúšêü“Ö ÖÖë¤ü ÖÃÖÖµÖ“Öß. ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ŸÖê µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öê ÖÖ�Ö×¸ü�ú Ö¾ÆüŸÖê“Ö,
¯Ö�Ö ÆüôæûÆüôæû ŸµÖÖÓ“Öß •µÖÖ ŸµÖÖ �ÖÖ¾Ö“µÖÖ �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß�ú›êü ÖÖë¤ü ÆüÖê‰ú »ÖÖ�Ö»Öß. ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ÛÃ£Ö¸ü
—ÖÖ»Öê»µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê Æêü ‹�ú '´ÖÖò›êü»Ö' “Ö
²ÖÖ»Öê. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸ü¬µÖÖÓÖÖÆüß †Ö¯Ö�Ö �ãúšêüŸÖ¸üß ÛÃ£Ö¸ü ¾ÆüÖ¾Öê, †ÃÖê ¾ÖÖ™æü »ÖÖ�Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´Öã�µÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ †Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖßÆüß Æêü �úÖµÖÔ “Öôû¾Öôû ´Æü�ÖæÖ“Ö ÆüÖŸÖß
‘ÖêŸÖ»Öê. ¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖ“Öß “Öôû¾Öôû ÃÖãºþ �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ Æêü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»Öê ÖêŸÖê šü¸ü»Öê. ‹¾Öœüß ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¥üÂ™üß †ÃÖ�ÖÖ¸üÖ †Ö×�Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß
¾Ö ÃÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ³Öæ×´Ö�êúŸÖæÖ �úÖµÖÔ �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ ÖêŸÖÖ ×¾Ö¸üôûÖ“Ö ´Æü�ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Öê»Ö. ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß
�ÖÖêÂ™ü ´Æü�Ö•Öê »ÖÖê�úÖÓÖÖ Æêü †Ö¾Ö›êü»Ö �úß ÖÖÆüß, µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ �úºþÖ »ÖÖê�ú×¯ÖÏµÖ ×Ö�ÖÔµÖ ‘Öê�ÖÖ·µÖÖ¯Öî�úß
ŸÖê Ö¾ÆüŸÖê. ´Æü�ÖæÖ“Ö •ÖÖ´ÖŸÖÖ“Öß Ø“ÖŸÖÖ ¾Ö ™üß�êú“Öß ¯Ö¾ÖÖÔ Ö �ú¸üŸÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ˆ¯Öê×�ÖŸÖ †¿ÖÖ ¯ÖÖ¸ü¬Öß
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖ“Öê �úÖ´Ö ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖêšü¶Ö ¬ÖÖ›üÃÖÖÖê ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖ •Öê ¯Ö™êü»Ö
¾Ö µÖÖµµÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖê“Ö �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Öé¢Öß“Öê µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖÆüß ¯ÖÏŸµÖÓŸÖ¸ü †Ö»Öê. Æêü �úÖµÖÔ
ŸµÖÖÓÖß †ŸµÖÓŸÖ ×•Ö§üßÖê ¾Ö ×“Ö�úÖ™üßÖê ÃÖãºþ šêü¾Ö»µÖÖ´Öãôêû“Ö ¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß �úÖÆüß �ãú™Óüã²Öê ¾ÖÖôû¾ÖÖ
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ 23 �ÖÖ¾ÖÖÓŸÖ ÛÃ£Ö¸üÃ£ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖê‰ú ¿Ö�ú»Öß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß 2003
¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÖ¸ü¬Öß ÆüŒ�ú †×³ÖµÖÖÖ ÃÖãºþ �êú»Öê. ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖÆüß µÖÖ †×³ÖµÖÖÖÖ“Öß ¤ü�Ö»Ö ‘Öê�µÖÖÃÖ ³ÖÖ�Ö
¯ÖÖ›ü»Öê. ¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö �úÖÆüß �ÖÖ¾ÖÖÓŸÖæÖ �ÖÏÖ´ÖÃÖ³ÖêŸÖ šü¸üÖ¾ÖÖ«üÖ ȩ̂ü ¯ÖÖ¸ü¬Öß �ãú™ãÓü²ÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ
´ÖÖ»Ö�úß“µÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ŸÖÃÖê“Ö �ÖÖµÖ¸üÖÖÖŸÖ •ÖÖ�ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþÖ ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ³Ö™ü�ÓúŸÖß
£ÖÖÓ²Ö×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. '‹�ú �ÖÖ¾Ö ‹�ú ¯ÖÖ¸ü¬Öß �ãú™ãÓü²Ö' µÖÖ ÃÖÓ�ú»¯ÖÖêŸÖæÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ
¯ÖÖ¸ü¬Öß ÆüŒ�ú †×³ÖµÖÖÖÖ«üÖ ȩ̂ü ¯ÖÖ¸ü¬Öß �ãú™ãÓü²ÖÖÓÖÖ �ÖÖ¾Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘Öê�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ

¾ÖÖµÖ 406-7
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†Ö»ÖÖ. µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖÓÖÖ ×¿Ö¬ÖÖ¯Ö×¡Ö�úÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ �úÃÖÖµÖ»ÖÖ •Ö×´ÖÖß ¤êü�µÖÖ“Öß
ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ÖÖê�ú·µÖÖÓŸÖ ¯ÖÖ¸ü¬Öß µÖã¾Ö�úÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘Öê�µÖÖ“ÖßÆüß ´ÖÖ�Ö�Öß �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß ¾Ö
ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÖšü¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ ÃÖãºþ �êú»ÖÖ. �êú¾Öôû ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß Æêü †×³ÖµÖÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖ´Öãôêû“Ö
¯ÖÖ¸ü¬Öß �ãú™ãÓü²ÖÖÓŸÖß»Ö ×�úŸÖßŸÖ¸üß µÖã¾Ö�ú-µÖã¾ÖŸÖß †Ö•Ö¾Ö¸ü ¯Ö¤ü¾Öß¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê‰úÖ ×šü×šü�úÖ�Öß
ÖÖê�ú·µÖÖ �úºþ »ÖÖ�Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öß»Ö 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÓ�ãú»ÖÖ' ŸÖ †Öê�ú ¯ÖÖ¸ü¬Öß ŸÖ¹ý�Ö-
ŸÖ¹ý�ÖàÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ÖÖê�ú·µÖÖÓŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ¾Ö ‹�ú †Ö¤ü¿ÖÔ ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ.
ŸÖßÃÖ-¯ÖÃŸÖßÃÖ ¾ÖÂÖÖȬ Öæ¾Öá †¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“ÖÖ ¬ÖÖ›üÃÖß ×Ö�ÖÔµÖ ŸµÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ´Öãôêû“Ö ¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö
ÛÃ£Ö¸üÃ£ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖê‰úÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´Öã�µÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ µÖê‰ú ¿Ö�ú»ÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖ�ÖãÃÖ�úß“Öß
¾ÖÖ�Ö�Öæ�ú ×´Öôæû »ÖÖ�Ö»Öß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖÖ �Ö¸üÖê�Ö¸ü“Ö ŸÖÖê›ü ÖÖÆüß. µÖÖ ‹�úÖ
�úÖµÖÖÔ»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �êú»ÖÖ, ŸÖ ü̧ß ŸµÖÖÓ“µÖÖ �éúŸÖéÔŸ¾ÖÖ“Öê ¾Öê�Öôêû ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›üŸÖê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öß
ˆÓ“Öß ¬µÖÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê.

¤ü×»ÖŸÖ, ³Ö™üŒµÖÖ ×¾Ö´ÖãŒŸÖ ¾Ö †Ö¤ü×¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ÖêÆü´Öß“Ö †ÖÃ£ÖÖ
¾ÖÖ™üŸÖ †Ö»Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ¿ÖŒµÖ ŸÖê¾ÖœüÖ ´Ö¤üŸÖß“ÖÖ ÆüÖŸÖ ¯Öãœêü �êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖµµÖ
´ÖÖ�Ö�µÖÖÃÖÖÓšüß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �êú»ÖÖ †Ö×�Ö µÖÖ ‘Ö™ü�úÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´Öã�µÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ †Ö�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ
ÃÖ´ÖÖÖŸÖê“Öß ¾ÖÖ�Ö�Öæ�ú ×´Öôêû»Ö, µÖÖ ¥üÂ™üßÖê �éú×ŸÖ¿Öß»Ö �úÖµÖÔ�Îú´Ö ¸üÖ²Ö¾Ö»Öê. ×�úÃÖÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ
¾ÖŸÖßÖê “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖŸÖ µÖê�ÖÖ·µÖÖ ×¾ÖªÖÙ£ÖÖß ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖ ×�úŸÖßŸÖ¸üß †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ´Öã»ÖÖ-´Öã»ÖàÖÖ
ŸµÖÖÓÖß ¤æü¸ü¾ÖºþÖ †Ö�ÖæÖ ´ÖÖê±úŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×¤ü»ÖÖ ¾Ö ×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê�µÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþÖ ×¤ü»Öß.
‰úÃÖŸÖÖê›ü �úÖ´Ö�ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ÆÓü�ÖÖ´Öß ÃÖÖ�Ö¸ü ¿ÖÖôûÖ ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖ´ÖÖ�ÖêÆüß ŸµÖÖÓ“Öß Æüß“Ö
³Öæ×´Ö�úÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓŸÖß»Ö †Öê�ú ´Öã»ÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ ×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê�µÖÖ“Öß
ÃÖÓ¬Öß ×¤ü»Öß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÖ�ÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ, ³Ö™üŒµÖÖ, ×¾Ö´ÖãŒŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ¾Ö ¤ü×»ÖŸÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß
ŸµÖÖÓÖß �êú»Öê»µÖÖ �úÖµÖÖÔ“Öê ´ÖÖê»Ö ±úÖ¸ü ´ÖÖêšêü †ÖÆêü. Æêü ÃÖÖ ȩ̂ü ŸµÖÖÓÖß †ŸµÖÓŸÖ ×Ö¸ü¯Öê�Ö ³ÖÖ¾ÖÖêÖê �êú»Öê
Æêü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê!





´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü  �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß ~~~~~~~~ 89

¤ü×»ÖŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß, ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧ ü, ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ †Ö¤üàÃÖÖšüß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
µÖÖ ˆ¯Öê×�ÖŸÖ ¾Ö�ÖÖÔÃÖÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ“Öê ¾µÖÖÃÖ¯Ößšü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþÖ ¤êü�µÖÖ“ÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
•ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ×¾Ö“ÖÖ¸ü´ÖÓ£ÖÖ ¾ÆüÖ¾Öê, ÃÖÖ×ÆüŸµÖ×¾ÖÂÖµÖ�ú “Ö“ÖÖÔ ¾ÆüÖ¾Öß ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú
•ÖÖ•ÖÖ�Ö¸ü�Ö ¾ÆüÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆ¯Ö�Îú´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê. Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖãœüÖ�úÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ
ÃÖÓ́ Öê»ÖÖê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»Öß †Ö×�Ö �ÖÏÖ´Öß�Ö, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾Ö ¯Öã̧ üÖê�ÖÖ´Öß ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�úÖÓÖÖ ‹�ú¡Ö
†Ö�ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÓŸÖ ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ‘Ö›ü×¾Ö�µÖÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¸üÃÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. 29 ŸÖê 31 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 1988 »ÖÖ
ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖÓ�Ö�ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¤ü×»ÖŸÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ
ÃÖÓ́ Öê»ÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»Öê. ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ÃÖã¾Öì µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖ�ÖŸÖê�ÖÖ»Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ
µÖÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ‹�ú ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¸ü×ÃÖ�ú µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ¾ÖÖ¾Ö¸ü»Öê. ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖÃÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖßŸÖ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¯Öãœêü ²ÖÃÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ×¾ÖÂÖµÖ�ú “Ö“ÖÖÕ“ÖÖ †ÖÃ¾ÖÖ¤ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü ¸üÖÆü�Öê ¯ÖÃÖÓŸÖ �êú»Öê. �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü, ÁÖ×´Ö�ú, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß, ¤ü×»ÖŸÖ ¾Ö �ÖÏÖ´Öß�Ö Ã¡Öß-
¯Öã¹ýÂÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖê�µÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ×´ÖôûÖ»Öß. ‹¸ü¾Æüß
¯ÖÖÓœü¸ü¯Öê¿Öß ¾Ö ˆ““Ö ´Ö¬µÖ´Ö¾Ö�ÖáµÖÖÓ“Öß ´ÖŒŸÖê¤üÖ¸üß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ �Öê¡ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖÓÖÖ
µÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¯Öã̧ üÖê�ÖÖ´Öß “Öôû¾Öôûà“Öß †Ö×�Ö ¯ÖÏ�ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÆüÖê�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
†¿Öß ÃÖÓ́ Öê»ÖÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸üŸÖß»Ö, †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»µÖÖÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß µÖÖ ˆ¯Ö�Îú´ÖÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔŸÖÖê̄ Ö¸üß
¯ÖÖšü²Ö»Ö ×¤ü»Öê. ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †×³ÖÖêŸÖê, ×¤ü�¤ü¿ÖÔ�ú ¾Ö ÖÖ™ü�ú�úÖ¸ü ×�Ö¸üß¿Ö �úÖÖÔ›ü Æêü µÖÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ“Öê
ˆ¤Ëü‘ÖÖ™ü�ú ÆüÖêŸÖê. ¤ü×»ÖŸÖ, ˆ¯Öê×�ÖŸÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖêÂÖ�ÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖµÖ ×´ÖôûÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
•Öß¾ÖÖ´ÖÖÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ ¾ÆüÖ¾Öß µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�úÖÓÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾Öß, †ÃÖê †Ö¾ÖÖÆüÖ
ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖÃÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¯ÖḮ Öã�Ö ¯ÖÖÆãü�Öê ¾Ö †¬µÖ�ÖÖÓÖß �êú»Öê. µÖÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ»ÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö
×šü�úÖ�Ö“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓ�µÖêÖê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ‹�ÖÖªÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÖê
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ ˆ¯Ö�Îú´Ö ¸üÖ²Ö¾ÖÖ¾ÖÖ µÖÖ“Öê †Öê�úÖÓÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê Æêü
ÃÖÓ́ Öê»ÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖÆæüÖ �Öǣ Ö ¾Öê�ÖóµÖÖ ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öê“Ö, ¯Ö�Ö ŸÖê£Öß»Ö
¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü “ÖÙ“Ö»Öê �Öê»Öê»Öê ×¾ÖÂÖµÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ˆ¯Öê×�ÖŸÖ ‘Ö™ü�úÖÓ¿Öß ×Ö�Ö×›üŸÖ †Ö×�Ö ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ

10
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖê ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ



~~~~~~~~ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü  �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß90

¯ÖÏ¿ÖÖÓ“ÖÖ ‰úÆüÖ¯ÖÖêÆü �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü ÆüÖêêŸÖê. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö ¸üÖ•µÖ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü µÖÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ“Öß �ÖÓ³Öß¸ü¯Ö�Öê ¤ü�Ö»Ö
‘ÖêŸÖ»Öß �Öê»Öß †Ö×�Ö ŸµÖÖ“Öß ¾µÖÖ¯Ö�ú “Ö“ÖÖÔÆüß —ÖÖ»Öß. ¾ÖÖôû¾µÖÖ“µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ³Öǽ ÖßŸÖ ¤ü×»ÖŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß,
�ÖÏÖ´Öß�Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ¯Öã̧ üÖê�ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¹ý•Ö¾ÖæÖ ŸÖê ¯ÖÏ¾ÖÖ×ÆüŸÖ šêü¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß †¾Ö»ÖÓ²Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ ü̧ ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö× ü̧ÃÖ¸üÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ×¾ÖÂÖµÖ�ú »ÖÆüÖÖÃÖÆüÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö
ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ÆüÖêŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê.

1988 ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß, �ÖÏÖ´Öß�Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü
ŸÖ²²Ö»Ö †Öšü ¾ÖÂÖÖÕÖß “ÖÖî£Öê ¤ü×»ÖŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß, �ÖÏÖ´Öß�Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê“Ö
‘Öê�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×�Ö µÖÖÆüß ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ“µÖÖ  †ÖµÖÖê•ÖÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß“Ö
Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öß. µÖÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ“Öê †¬µÖ�Ö¯Ö¤ü ÖÖ´Ö¾ÖÓŸÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú ²ÖÖ²Öæ̧ üÖ¾Ö ²ÖÖ�Öæ»Ö µÖÖÓÖß
³ÖæÂÖ×¾Ö»Öê, ŸÖ¸ü ²ÖÆãü•ÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖß»Ö �úÖµÖÔ�úŸÖì ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †×³ÖÖêŸÖê ×Öôæû ±ãú»Öê Æêü ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ“Öê
ˆ¤Ëü‘ÖÖ™ü�ú ÆüÖêŸÖê. ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ“Öê †¬µÖ�Ö ²ÖÖ²Öæ̧ üÖ¾Ö ²ÖÖ�Öæ»Ö µÖÖÓÖß ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�úÖÓÖÖ
´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖ �ú ü̧ŸÖÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓÖÖ ÆüÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß»ÖÖ
Ö¾µÖÖÖê �ÖŸÖß ¤êü�µÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö¯Öæ�ÖÔ �úÖµÖÔ ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�úÖÓÖß �ú¸üÖ¾Öê, †ÃÖê †Ö¾ÖÖÆüÖ
ŸµÖÖÓÖß �êú»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •µÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ ¾Ö †ÃÖ´ÖÖÖŸÖÖ †ÖœüôæûÖ µÖêŸÖê ŸÖ¿Öß
•Ö�ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü †µÖ¡Ö �úÖêšêü ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. •ÖÖŸÖß ¤ãü³ÖÓ�Ö»µÖÖ �Öê»µÖÖ´Öãôêû ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
¹Óý¤üÖ¾ÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»Öß ¤ü¸üß ÃÖÖÓ¬Ö�µÖÖ“Öê �úÖµÖÔ ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�úÖÓÖß �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü.
²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú ¾Ö ²Öã×§ü•Öß¾Öß ¾Ö�ÖÔ Æêü �úÖµÖÔ ÆüÖŸÖß ‘Öê‡Ô»Ö, †¿Öß †¯Öê�ÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖß
¾µÖŒŸÖ �êú»Öß. µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ“Öê Ã¾ÖÖ�ÖŸÖÖ¬µÖ�Ö µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß �êú»Öê»Öê
³ÖÖÂÖ�ÖÆüß ²Ö ȩ̂ü“Ö �ÖÖ•Ö»Öê.

¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�ú ¯ÖÖÆüŸÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧ ü ¾Ö �úÂ™ü�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ˆ³ÖÖ¹ýÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
µÖÖµµÖ ÆüŒ�úÖÓÃÖÖšüß »Öœü¶Ö“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ †¾Ö»ÖÓ²Ö�ÖÖ·µÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¿Öî�Ö×�Ö�ú ¾Ö ÃÖÆü�úÖ¸ü
�Öê¡ÖÖ“µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ“Ö �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ¸üÖÆü�µÖÖ‹ê¾Ö•Öß ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú, ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú �Öê¡ÖÖ�ú›êü ¾ÖôûÖ¾Öê ÆüÖ ŸµÖÖ
�úÖôûÖŸÖ †Öê�úÖÓ“µÖÖ �ãúŸÖæÆü»ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ²ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ´ÖÖ�Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ Ã¯ÖÂ™ü
¾Ö �ÖÖÓ³ÖßµÖÖÔÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö�ÖÖ¸üß ÆüÖêŸÖß. ¤êü¿ÖÖŸÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖÓ“Öê ¸üÖ•µÖ †Ö»Öê †ÃÖæÖ
×Ö¸ü×Ö¸üÖóµÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üß ¸üÖ•µÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
†Ö×�Ö •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üÖ“Öê ³ÖæŸÖ ¤æü¸ü �ú¸üÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔÖê ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öß �Ö¸ü•Ö
†ÃÖæÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖ�Ö�úÖ¸ü �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖß ŸµÖÖÃÖÖšüß µÖÖê�µÖ ×¤ü¿ÖêÖê ¯ÖÖ¾Ö»Öê
ˆ“Ö»Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ, †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´Æü�Ö�Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß“Ö ¤ü×»ÖŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß �ÖÏÖ´Öß�Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ
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ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú “Öôû¾Öôûß»ÖÖ ¯ÖÖšü²Öôû ¤êü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ŸµÖÖÓÖß
‘ÖêŸÖ»ÖÖ. •ÖãµÖÖ �úÖôûÖŸÖ •ÖÃÖê ¿ÖÖÆüß¸ü ÆüÖêŸÖê, ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ�úÖ¸ü ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
�ú¾Öß, »Öê�Ö�ú, ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ¾Ö ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖ�Ö�úÖ¸ü ´ÖÓ›üôûßÖß †ÖŸÖÖ ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö
•ÖÖ�ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �ú ü̧�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öß �Ö ü̧•Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß »Öê�Ö�úÖÓÖß, ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓÖß
×¾Ö×¾Ö¬Ö ×ÖµÖŸÖ�úÖ×»Ö�úÖÓŸÖæÖ »Öê�Ö ×»ÖÆüÖ¾ÖêŸÖ, ÃÖ³ÖÖÃÖÓ́ Öê»ÖÖê ³Ö¸ü¾ÖÖ¾ÖßŸÖ †Ö×�Ö •ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß“Öê �úÖµÖÔ
•ÖÖ�ÖŸÖê̄ Ö�ÖÖÖê ÃÖãºþ šêü¾ÖÖ¾Öê, †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´Æü�Ö�Öê ÆüÖêŸÖê. Æêü �úÖµÖÔ �ú¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü �ú¸üÖ¾Öê µÖÖ“Öê
´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ«üÖ ȩ̂ü ¾ÆüÖ¾Öê, Æêü ŸµÖÖÓÖÖ †¯Öê×�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Öã̧ üÖê�ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÖêÆü´Öß“Ö ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ †Ö×�Ö †Ö¾Ö¿µÖ�ú ŸÖê¾Öœêü †ÖÙ£Ö�ú ÃÖÆü�úÖµÖÔÆüß
�êú»Öê. ¾ÖÖôû¾µÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¤üÖêÆüß '¤ü×»ÖŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß, �ÖÏÖ´Öß�Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖÓ'“Öß ŸÖ¸ü ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß“Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¿Ö¸üÖ¾Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ŸÖß †ŸµÖÓŸÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß¯Ö�Öê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß.

†Ö¯Ö»Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖ
27 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2002 »ÖÖ �ú¸üÖ›ü µÖê£Öê —ÖÖ»Öê»Öê '†Ö¯Ö»Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖ' ÆêüÆüß †¿ÖÖ

ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖÓ̄ Öî�úß“Ö †Ö�Ö�Öß ‹�ú. Æêü ÃÖÓ́ Öê»ÖÖ ‘Ö¸ü“Öê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ÃÖÆü�úÖ¸üß
ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖê‡Ô»Ö, †ÃÖê †Ö¿¾ÖÖÃÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß µÖÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ“µÖÖ
ÃÖÓµÖÖê•Ö�úÖÓÖÖ ×¤ü»Öê ÆüÖêêŸÖê. ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÔŸÖÖê̄ Ö¸üß ÃÖÆü�úÖµÖÔ �êú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ×�ÎúµÖ ¯ÖÖØšü²µÖÖ¾Ö¸ü
�ú¸üÖ›ü µÖê£Öß»Ö ÃÖ¤Ëü�Öãºþ �ÖÖ›ü�Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ Æêü ÃÖÓ́ Öê»ÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ
†Ö»Öê. �ú¸üÖ›ü“Öê Æêü ÃÖÓ́ Öê»ÖÖ Æüß ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü †×�Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ“Öß
¯ÖÏ×ŸÖ×�ÎúµÖÖ ÆüÖêŸÖß. †×�Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖ Æêü ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾Ö�ÖÖÔ“Öê
¾Ö“ÖÔÃ¾Ö †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¾Ö ¿ÖÆü¸üß ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ¯ÖÖÓœü¸ü¯Öê¿ÖÖÓ“Öê †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖŸÖ �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ŸÖÃÖê“Ö
²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�úÖÓÖÖ µÖÖê�µÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö×¬ÖŸ¾Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖÎÖÉ�Öß
¾Ö“ÖÔÃ¾Ö †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ µÖÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ“µÖÖ ´Öã�µÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ�úÖÓ“ÖÖ
¾Ö�ÖÔ ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ¸üÖÆüŸÖÖê. µÖÖ ŸÖ£ÖÖ�ú×£ÖŸÖ ´Öã�µÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖß»Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ�úÖÓÖÖ •ÖÖ�Öß¾Ö �úºþÖ ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß
'†Ö¯Ö»Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖ' ³Ö ü̧×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ�Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ“µÖÖ †ÖµÖÖê•ÖÖÖ´ÖÖ�Ö“Öß
Æüß ³Öæ×´Ö�úÖ ÃÖÓµÖÖê•Ö�úÖÓÖß ŸÖ¸ü Ã¯ÖÂ™ü �êú»Öß“Ö, ¯Ö�Ö ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖḮ Öã�Ö ¾ÖŒŸµÖÖÓÖßÆüß
†Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖÖê�ÖŸÖÖŸÖ Æüß �ÖÓŸÖ †ŸµÖÓŸÖ •ÖÆüÖ»Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ¾µÖŒŸÖ �êú»Öß.

µÖÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ“Öê ˆ¤Ëü‘ÖÖ™ü�ú ÆüÖêŸÖê �µÖÖŸÖÖÖ´Ö ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ›üÖò. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ´ÖÖÖêÆü¸ü.
ˆ¤Ëü‘ÖÖ™üÖ¯Ö ü̧ ³ÖÖÂÖ�ÖÖŸÖ ŸÖê ´Æü�ÖÖ»Öê, '´ÖÆüÖÖ�Ö¸üß ¾ÖÖ›Ëü:´ÖµÖßÖ †×³Ö¹ý“Öß †Ö•ÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖ›Ëü:´ÖµÖßÖ
¾µÖ¾ÖÆüÖ ü̧Ö¾Ö ü̧ ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö �ÖÖ•Ö×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß“Öê ÃÖ•ÖÔÖ¿Öß»Ö “Ö�Îúß¾ÖÖ¤üôû
†Ö•Ö �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ÃÖ¸ü�ú»Öê †ÖÆêü. †Ö¯Ö»Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖ Æêü ŸµÖÖ“Öê“Ö ¯ÖÏŸµÖÓŸÖ¸ü †ÃÖæÖ
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�ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö µÖÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü.' •µÖêÂšü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ›üÖò.
†Ö. Æü. ÃÖÖôãÓû�Öê, ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †Öšü¾Ö»Öê, »Ö�´Ö�Ö ´ÖÖÖê, ›üÖò. ¸üÖ•Öë¦ü �ãÓú³ÖÖ¸ü, ¯ÖÏÖ. Æü¸üß Ö¸ü�êú †Ö¤üàÖß
µÖÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÛ�Ö †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ ü̧ ´ÖÖÓ›ü»Öê. µÖÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖŸÖß»Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öê
³ÖÖÂÖ�ÖÆüß †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß —ÖÖ»Öê. ŸÖê ´Æü�ÖÖ»Öê, '¤êü¿ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÓÖÓŸÖ¸üÆüß †Ö•Ö �Ö Ó̧ü�Öã̧ Óü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
†Öã³Ö¾ÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ²ÖÆãü•ÖÖÖÓÖß •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üß ¾Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Öß ¿ÖŒŸÖàÖÖ ¯Ö¸üÖ³ÖæŸÖ
�ú¸ü�µÖÖ“Öß �Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öà“Öß ÆüŸµÖÖ —ÖÖ»Öß. ²ÖÖ²Ö¸üß ´Ö¿Öß¤ü ¯ÖÖ›ü�µÖÖŸÖ
†Ö»Öß. �Öã•Ö¸üÖŸÖ´Ö¬µÖê �ÖÖê¬ÖÐÖ ÆüŸµÖÖ�úÖÓ›ü —ÖÖ»Öê †Ö×�Ö ¤êü¿ÖÖŸÖ •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖªÖÓ“Öê ¯ÖÏÖ²Ö»µÖ ¾ÖÖœüŸÖ
¸üÖ×Æü»Öê †ÖÆêü. Æüß ÛÃ£ÖŸÖß ²Ö¤ü»Ö�µÖÖÃÖÖšß ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •ÖÖ�ÖéŸÖß �úºþÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ
�ú¸ü�µÖÖ“Öß �Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. Æêü �úÖµÖÔ †¿ÖÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ«üÖ ȩ̂ü ÆüÖê‰ú ¿Ö�êú»Ö, †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ´Æü�ÖæÖ“Ö †Ö´Æüß
²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�úÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ´Ö¿ÖÖ»Öß ¤êüŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ; ŸµÖÖ ŸÖê ŸÖê¾ÖŸÖ
šêü¾ÖŸÖß»Ö, †¿Öß †¯Öê�ÖÖ †ÖÆêü.'

´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¾Ö �úÖÖÔ™ü�ú“µÖÖ ´Ö ü̧Öšüß ³ÖÖ×ÂÖ�ú ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ
�ú ü̧�µÖÖŸÖ µÖê�ÖÖ·µÖÖ ¯Öã̧ üÖê�ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ ü̧Ö“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú ¾Ö ¾Öî“ÖÖ× ü̧�ú �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÓÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ
†Ö¾Ö•ÖæÔÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ †Ö×�Ö †Ö¯Ö»Öß ³Öæ×´Ö�úÖ Ã¯ÖÂ™ü¯Ö�Öê ´ÖÖÓ›üŸÖ †ÃÖŸÖ. �úÖÖÔ™ü�úÖŸÖß»Ö
�úÖ¸ü¤ü�ÖÖ (ŸÖÖ. ×“ÖŒ�úÖê›üß) µÖê£Öß»Ö �ÖÏÖ´Öß�Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖ, ×Ö¯ÖÖ�Öß•Ö¾Öôûß»Ö ÃŸÖ¾Ö×Ö¬Öß
µÖêŸÖß»Ö ¤ü×�Ö�Ö ³ÖÖ¸üŸÖ •ÖîÖ ÃÖ³Öê“Öê ÃÖÓ́ Öê»ÖÖ, ´Ö»ÆüÖ¸ü¯Öêšü (ŸÖÖ. ¯ÖÖ™ü�Ö) µÖê£Öß»Ö ²Öê»Ö¤üÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ
¸üÖ•µÖ¾µÖÖ¯Öß ´ÖêôûÖ¾ÖÖ, ¯Ö¸ü³Ö�Öß µÖê£Öê ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ±ìú —ÖÖ»Öê»Öß '×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê
�ÖÖÃÖ�Öß�ú¸ü�Ö ¾Ö ²ÖÎÖÉ�Öß�ú¸ü�Ö×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü', »ÖÖŸÖæ¸ü µÖê£Öê 2002 ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»Öê 31 ¾Öê
'†×�Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú †×¬Ö¾Öê¿ÖÖ', ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¯ÖÏ²ÖÎÖê×¬ÖÖß“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖŸÖ
�ãÓú›ü»Ö µÖê£Öê —ÖÖ»Öê»Öß '×¿Ö�Ö�ÖÖ“µÖÖ �ÖÖÃÖ�Öß�ú¸ü�Ö ¾Ö ÃÖÖÓ̄ ÖÏ¤üÖ×µÖ�ú¸ü�Ö×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü', »ÖÖŸÖæ̧ ü µÖê£Öê
—ÖÖ»Öê»Öê ¯Ö×Æü»Öê 'ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�úß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖ' †Ö¤üß ×šü�úÖ�Öß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê. •Öê£Öê •Öê£Öê ²ÖÖê»ÖÖ¾Ö�Öê µÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ ¯Öã̧ üÖê�ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü
•ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖÓÖß ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖßÃÖÖšüß ÃÖÆü�úÖµÖÔ �êú»Öê. �ÖÏÖ´Öß�Ö, ¤ü×»ÖŸÖ, ˆ¯Öê×�ÖŸÖ
•ÖÖŸÖê“ÖÖ ¤ü²Ö»Öê»ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ²Öã»ÖÓ¤ü �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¸üßÖê ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“ÖÖ
•ÖÖ�Ö¸ü ÃÖŸÖŸÖ ÃÖãºþ ¸üÖÆüß»Ö µÖÖ“Öß ¤ü�ÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö µÖã¾Ö�úÖÓÃÖÖšüß †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ
µÖê�ÖÖ·µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÓÖÖ •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ´Ö¤üŸÖß“ÖÖ ÆüÖŸÖ ¯Öãœêü �êú»ÖÖ. ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ
ÃÖ¾ÖÖÕ�Öß�Ö ×¾Ö�úÖÃÖÖ“Öê ¾ÖÎŸÖ ‘Öê‰úÖ ŸÖê �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú ¾Ö ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú
ˆ¯Ö�Îú´ÖÖÓÖÖ ÃÖ×�ÎúµÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¤êü�µÖÖ´ÖÖ�Öê ŸµÖÖÓ“Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ †¿Öß ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ³Öæ×´Ö�úÖ ÆüÖêŸÖß. µÖã¾ÖÖ
¾Ö�ÖÖÔ²Ö§ü»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¹ý�ÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ¤êü�µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö,
ŸÖ¹ý�ÖÖÓ“µÖÖ“Ö ˆŸÃÖÖÆüÖÖê ŸÖê †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ: ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ.
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×¾Ö¦üÖêÆüß ¾Ö ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖ

µÖÖ“Ö ³Öæ×´Ö�êúŸÖæÖ ×¾Ö¦üÖêÆüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖÓÖÖ ŸÖê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ †Ö×�Ö ÃÖ×�ÎúµÖ ´Ö¤üŸÖÆüß
�ú¸üßŸÖ. 26 ¾Ö 27 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2002 »ÖÖ †Öî̧ Óü�ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ †Ö×�Ö 20 ¾Ö 21
•ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 2009 »ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ×¾Ö¦üÖêÆüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖÓÖÖ ŸÖê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê
†Ö×�Ö ŸµÖÖÓÖß ŸÖê£Öê †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸üÆüß ´ÖÖÓ›ü»Öê. 23 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2001 »ÖÖ �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö
´Öã̧ ü�Öæ›ü µÖê£Öê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö¦üÖêÆüß ´Ö¸üÖšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖÃÖÆüß ¯ÖḮ Öã�Ö ¯ÖÖÆãü�Öê ´Æü�ÖæÖ
ŸÖê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. µÖÖ¾Öêôûß ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ ŸÖê ´Æü�ÖÖ»Öê, '²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“Öê ¤ãü:�Ö ¾Öê�Öôêû †ÃÖŸÖê. µÖÖ
¤ãü:�ÖÖŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖ ¾ÆüÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö, ŸÖ¸ü ²ÖÎÖÉ�Öß ÃÖÓÃ�éúŸÖßŸÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖãŒŸÖ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ
±ãú»Öê µÖÖÓÖß ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú “Öôû¾Öôû ˆ³Öß �êú»Öß, ´Æü�ÖæÖ †Ö¯Ö�Ö �úÖÆüß ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÃÖÓ�ú™ü´ÖãŒŸÖ
—ÖÖ»ÖÖê. ×¾Ö¦üÖêÆüß “Öôû¾Öôû ŸµÖÖ ×¤ü¿ÖêÖê ¯Öãœêü •ÖÖŸÖ ü̧Ö×Æü»Öß, ŸÖ ü̧ †Ö¯Ö�Ö ÃÖ¾ÖÔ•Ö�Ö ¯Öæ�ÖÖÕ¿ÖÖÖê ÃÖÓ�ú™ü´ÖãŒŸÖ
ÆüÖê‰ú. ŸÖÖê ÃÖã¾Ö�ÖÔ ×¤ü¾ÖÃÖ »Ö¾Ö�ú¸ü ˆ•ÖÖ›üÖ¾ÖÖ †¿Öß ´ÖÖ—Öß ‡“”ûÖ †ÖÆêü.' ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓÃ�éúŸÖß �Öê¡ÖÖŸÖ
�úÖµÖÔ �ú¸üŸÖÖÖÖÆüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖæÃÖ �ëú¦üØ²Ö¤æü ´ÖÖÖæÖ“Ö
×¾Ö×¾Ö¬Ö �úÖµÖÔ�Îú´Ö ¸üÖ²Ö¾Ö»Öê. �ÖÏÖ´Öß�Ö, ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�úÖÓÖÖ, ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓÖÖ, �ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓÖÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ Æêü †Ö¯Ö»Öê ¾ÖÖ™üŸÖ. ¯Öã̧ üÖê�ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ ü̧¬ÖÖ ȩ̂ü“ÖÖ �úÖê�ÖŸÖÖÆüß �úÖµÖÔ�Îú´Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü šêü¾Ö»ÖÖ,
ŸÖ¸ü •Ö´Öê»Ö ŸÖê¾Öœêü ÃÖÆü�úÖµÖÔ ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ ×´Öôû�ÖÖ¸ü Æêü �ÖéÆüßŸÖ ¬ÖºþÖ“Ö �úÖµÖÔ�úŸÖì ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü
µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. †¿ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ: ×´Ö¸ü¾Ö�Öê ŸÖê ™üÖôûŸÖ. ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß“ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ †×•Ö²ÖÖŸÖ ÃÖÖêÃÖ
Ö¾ÆüŸÖÖ. µÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖ ×�úŸÖßÃÖÖ »ÖÖ³Ö ÆüÖê‡Ô»Ö, ŸµÖÖÓÖÖ �ú¿ÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú
�ÖÖª ×´Öôæû ¿Ö�êú»Ö †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“Öê ×�úŸÖ¯ÖŸÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö, ‹¾ÖœüÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸÖê �ú¸üßŸÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö
�Öê¡ÖÖÓŸÖ �ÖÏÖ´Öß�Ö, ¤ü×»ÖŸÖ ¾ÖÖ †×¤ü¾ÖÖÃÖàÃÖÖšüß �úÖµÖÔ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ŸÖê ³Ö¸ü‘ÖÖêÃÖ ´Ö¤üŸÖ
�ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. †£ÖÖÔŸÖ“Ö †¿ÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“Öß ¯Öæ�ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘Öê‰úÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÖ¸ü�Ö �úºþÖ“Ö
ŸÖê ŸµÖÖÓÖÖ ×�úŸÖß •Ö¾Öôû �ú¸üÖµÖ“Öê Æêü šü ü̧¾ÖßŸÖ. •ÖÖŸÖßµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓÃÖÖšüß �úÖµÖÔ̧ üŸÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖÓÖÖ
¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ´ÖÖ¡Ö ŸÖê †×•Ö²ÖÖŸÖ £ÖÖ¸üÖ ¤êüŸÖ ÖÃÖŸÖ. Æêü ¯Ö£µÖ ŸÖê �ú™üÖ�ÖÖÖê ¯ÖÖôûŸÖ. †¿ÖÖ
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü •ÖÖ�Öê ŸÖ¸ü ŸÖê ™üÖôûŸÖ“Ö, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ãúšü»µÖÖÆüß �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÓÖÖÆüß ŸÖê
ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüÖŸÖ ÖÃÖŸÖ ¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖŸ�úÖ¸ü Ã¾Öß�úÖ¸üŸÖ ÖÃÖŸÖ. µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ
�úšüÖȩ̂ ü †ÃÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ³Öæ×´Ö�úÖ †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá ÆüÖêŸÖß †Ö×�Ö ŸÖ¢¾ÖÖ¿Öß ŸÖê �ú¬Öß ŸÖ›ü•ÖÖê›ü
�ú¸üßŸÖ ÖÃÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö •ÖÖŸÖê¾Ö¸ü ¯Ö›üÖ¾ÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖê
´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯Ö�Öê ¾ÖÖ™êü. Ø�ú²ÖÆãüÖÖ µÖÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖ ‹�ú ³ÖÖ�Ö ´Æü�ÖæÖ“Ö Æêü ¸üÖ•µÖ³Ö¸ü
¤üÖî̧ êü �ú¸üßŸÖ †Ö×�Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÓÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
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¯Öã̧ üÖê�ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ¿ÖêŸÖß ¾Ö
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ´ÖÖÓ›ü�µÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö�Ö ‹�ÖÖ¤êü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¤îü×Ö�ú ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö ÃÖãºþ �ú¸üÖ¾Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ
¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. 8 †Öò�ÖÂ™ü 2009 »ÖÖ ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ µÖê£Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ 80 ¾µÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ×Ö×´Ö¢Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ
•ÖÖÆüß¸ü ÃÖŸ�úÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³Ö ¯ÖÏÃÖÓ�Öß ŸµÖÖÓÖß ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ²ÖÖê»ÖæÖÆüß ¤üÖ�Ö×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖê ´Æü�ÖÖ»Öê, '±ãú»Öê,
¿ÖÖÆæü, †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ¤îü×Ö�ú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ÖÖÆüß, Æüß ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ˆ�Öß¾Ö †ÖÆêü.
ŸÖß ³ÖºþÖ �úÖœü�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÆü�úÖ¸üß ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ' µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¤îü×Ö�ú ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖ“Öß
†Ö´Ö“Öß µÖÖê•ÖÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¤îü×Ö�úÖŸÖæÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“ÖÖ †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü�ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖ�ú¸üß,
�úÖ´Ö�ÖÖ¸ü, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧ ü ŸÖÃÖê“Ö ³ÖÖ•Öß ×¾Ö�ÎêúŸµÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ¤êü�Öß»Ö µÖÖ ¤îü×Ö�úÖ“µÖÖ ³ÖÖ�Ö¬ÖÖ¸ü�ú ÆüÖê�ÖÖ¸ü
†ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖê ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ †Ö¯Ö»Öê ¾ÖÖ™êü»Ö. ŸµÖÖŸÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Ö ¸üÆüÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß
�êú¾Öôû ¤üÆüÖ ¹ý¯ÖµÖê ‹�úÖ ÃÖ´Ö³ÖÖ�ÖÖ“Öß Ø�ú´ÖŸÖ šêü¾Ö»Öß •ÖÖ�ÖÖ¸ü †ÖÆêü.' ‹�ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �úÖµÖÔ ´Æü�ÖæÖ
ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�úÖÖê ÃÖÆü�úÖµÖÔ �ú¸üÖ¾Öê, †ÃÖê †Ö¾ÖÖÆüÖÆüß ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ¾Öêôûß �êú»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ�ÖÔ
�úÖôûÖŸÖ '�ÖÖ¾Ö¸üÖ•µÖ' ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æü�ú †Ö“ÖÖµÖÔ •ÖÖ¾Ö›êü�ú¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü�úÖµÖÖÔÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ
“ÖÖ»Öû¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖ. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸üß»Ö †µÖÖµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖ ±úÖê›ü�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö
ŸµÖÖ ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æü�úÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ŸÖê �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ÆüÖ ¯Öæ¾ÖÖÔÖã³Ö¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰úÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß
Ö¾µÖÖ ˆ´Öê¤üßêÖê 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ' ¤îü×Ö�úÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ †Ö�Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, �úÖÆüß �úÖ¸ü�ÖÖ´Öãôêû ŸÖß
¯ÖÏŸµÖ�ÖÖŸÖ µÖê‰ú ¿Ö�ú»Öß ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ¾Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ �êú¾Öœü¶Ö ¾µÖÖ¯Ö�ú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¾Ö ¤æü¸ü¥üÂ™üßÖê
×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ Æêü ÃÖ´Ö•Öæ ¿Ö�úŸÖê.
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ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ 79 ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»ÖßŸÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ �ú¬ÖßÆüß
ÃÖÖ•Ö¸üÖ �êú»ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖß ‡“”ûÖ ¾µÖŒŸÖ �êú»Öß †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü�Öß»Ö ŸµÖÖÓÖß ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ
ÃÖÖ•Ö ü̧Ö �ú ü̧�µÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖ�Öß ×¤ü»Öß Ö¾ÆüŸÖß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, 15 •Öã»Öî, 2009 “µÖÖ 80 ¾µÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ¯Öæ¾Öá
´ÖÖ¡Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖß †ÖŸµÖÓ×ŸÖ�ú †Ö�ÖÏÆü �êú»ÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓÖßÆüß ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖ�Öß ×¤ü»Öß. ´ÖÖ¡Ö
ŸÖßÆüß ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ˆ¯Ö�Îú´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö�µÖÖ“µÖÖ †™üß¾Ö¸ü. ŸµÖÖÓÖß ‹�ú¤üÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ
×¤ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü �úÖµÖì�úŸÖì ˆŸÃÖÖÆüÖÖê �úÖ´ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ�Ö»Öê. µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ 80 »ÖÖ�Ö
¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß £Öî»Öß ¤êü�µÖÖ“ÖÖ †Ö×�Ö ŸÖÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆ¯Ö�Îú´ÖÖÓÖß ³Ö¾µÖ ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ
¯ÖḮ Öã�Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“µÖÖ ²Öîšü�úßŸÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖêÆüóµÖÖ“Öß ¾ÖÖŸÖÖÔ
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öß †Ö×�Ö »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ˆŸÃÖÖÆüÖ»ÖÖ ³Ö¸üŸÖê †Ö»Öê. ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖÖ
ÆüÖ '¯Ö×Æü»ÖÖ“Ö' ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖ. †£ÖÖÔŸÖ“Ö ŸÖÖê ³Ö¾µÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ †¿Öß »ÖÖê�úÖÓ“Öß
†¯Öê�ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ‹ë¿Öß »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß ¸üŒ�ú´Ö ŸÖ¸ü †�Ö¤üß
ÃÖÆü•Ö¯Ö�Öê •Ö´ÖÖ —ÖÖ»Öß. »ÖÖê�úÖÓÖß ˆŸÃ±æúŸÖÔ̄ Ö�Öê †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖ×�ÎúµÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Ö ÖÖë¤ü×¾Ö»ÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öß
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß †ÖÃ£ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ³Öæ×´Ö�úÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰úÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖßÆüß
¾ÖÖœü×¤üÃÖÖ×Ö×´Ö¢Ö †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖê�ÖÖ·µÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü, ÛÃ¡ÖµÖÖ, ¤ü×»ÖŸÖ
¾Ö ¯Öß×›üŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö, ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ, ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ, ³Ö™üŒµÖÖ •ÖÖŸÖß•Ö´ÖÖŸÖß †Ö¤üà“Öê ¯ÖÏ¿Ö ´ÖÖÓ›ü�µÖÖ“µÖÖ
¥üÂ™üßÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆ¯Ö�Îú´ÖÖÓ“Öß †Ö�Ö�Öß �êú»Öß. µÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö�µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆ¯Ö�Îú´ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ¯Öæ�ÖÔ �ú»¯ÖÖÖ ¤êü‰úÖ ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öß.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß µÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Öß“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÖê¾ÖÖ ‘Öê�µÖÖ“Öê
¾Ö †Ö¯Ö»Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ´ÖÖÓ›üÖµÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê. ‹¸ü¾Æüß ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß¯ÖÖÃÖæÖ •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¤æü¸ü ¸üÖÆü�Öê ¯ÖÃÖÓŸÖ
�ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß µÖÖ¾Öêôûß ´ÖÖ¡Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖàÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß
´ÖÖ´ÖÖê�úôûß “Ö“ÖÖÔ �êú»Öß. ‹�ú¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö•Ö¾Ö¸ü“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú
�úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¯Ö™ü“Ö ˆ»Ö�Ö›æüÖ ¤üÖ�Ö¾Ö»ÖÖ. ŸÖêü ´Æü�ÖÖ»Öê, '†Ö•Ö ´Öß •ÖÖê †ÖÆêü, •ÖÃÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ“Öß
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ‘Ö¸üÖŸÖæÖ“Ö —ÖÖ»Öß. ´Öß ¿ÖêŸÖ�ú¸üß �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ»ÖÖ. ‘Ö¸ü“Öß †ÖÙ£Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖß ŸÖ¿Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö“Ö.
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¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö †Ö×�Ö ³Öæ×´Ö�úÖ
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¾Ö›üß»Ö ¸üÖ¡Ö×¤ü¾ÖÃÖ �úÖ²ÖÖ›ü�úÂ™ü �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü. †Ó�Öšêü²ÖÆüÖ§ü¸ü. †Ö´Æüß ŸµÖÖÓÖÖ ²ÖÖ¯Öæ ´Æü�ÖÖµÖ“ÖÖê. ÃÖ¾ÖÔ
•Ö�Ö ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ“Ö ÖÖ¾ÖÖÖê ²ÖÖê»Ö¾ÖÖµÖ“Öê. ´ÖÖ—Öê ¤üÖêÖ ´ÖÖêšêü ³ÖÖ‰ú ¾ÖÖ¸ü»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ—µÖÖÃÖÖšüß
†Ö‡Ô¾Ö×›ü»ÖÖÓÖß Ö¾ÖÃÖ �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Öß Ö¾ÖÃÖÖ“ÖÖ šü¸ü»ÖÖê. ÖÖ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö šêü¾Ö»ÖÓ. ´Ö»ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖµÖ»ÖÖ
»ÖÖ�Ö»ÖÓ ŸÖê¾ÆüÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾ÖôûßÖÓ “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ“Ö •ÖÖȩ̂ ü ¬Ö¸ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †Ö‡Ô (»Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô) ¾Ö ¾Ö›üß»Ö
(¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü) Æêü ¤üÖê‘ÖêÆüß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´ÖãôÓû ‘Ö¸üÖŸÖ “Öôû¾Öôûß“ÖÓ
¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö ÆüÖêŸÖÓ. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö “Öôû¾Öôûß“Öê ÃÖÓÃ�úÖ¸ü —ÖÖ»Öê. ´ÖÖÖŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
�ÖÖê»Ö¾Ö¸ü ¹ý•Ö»ÖÖ �Öê»ÖÖ. †Ö¤ü¿ÖÔ •Öß¾ÖÖÖ“Öê ¬Ö›êü ‘Ö¸üÖŸÖ“Ö ×´ÖôûÖ»Öê. ¾Ö›üß»Ö ´Æü�ÖÖµÖ“Öê, '�ãú�ÖÖ“µÖÖ
¾ÖÖôû»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ“ÖÖêóµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖµÖ ªÖµÖ“ÖÖ ÖÖÆüß †Ö×�Ö �ãú�ÖÖ“µÖÖ ÃÖãŸÖôûß“µÖÖ ŸÖÖê›ü¶Ö“ÖßÆüß †¯Öê�ÖÖ
�ú¸üÖµÖ“Öß ÖÖÆüß.' †Ö´Ö“Öê ¾ÖÖ¸ü�ú·µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸ü. †Ö‡Ô¾Ö›üß»Ö ¤üÖê‘ÖÓÆüß ¿ÖÖ�úÖÆüÖ¸üß. ŸµÖÖ´ÖãôÓû ¿ÖÖ�úÖÆüÖ¸üÖ“ÖÖ
ÃÖÓÃ�úÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ. £ÖÖê›Óü �úôûÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ�Ö»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÖ�Öß ³Ö¸üÖµÖ“ÖÓ �úÖ´Ö ´ÖÖ—µÖÖ�ú›Óü †Ö»ÖÓ.
‘Ö¸üÖŸÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ¸üÖ²ÖŸÖÖ †ÃÖÖµÖ“ÖÖ. ŸµÖÖ´ÖãôÓû ‘Ö¸üÖŸÖ †Ö×�Ö ‘Ö¸ü“µÖÖ •ÖÖÖ¾Ö¸üÖÓÃÖÖšüßÆüß ¯ÖÖ�Öß
³Ö¸üÖ¾ÖÓ »ÖÖ�ÖÖµÖ“ÖÓ. ŸÖê¾ÆüÖ �úÂ™üÖ“Öß ³ÖÖÂÖÖ �úôûÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ�Ö»Öß. †Ö‡Ô ´Æü�ÖÖµÖ“Öß, '×¿Ö�ú»ÖÓ ¯ÖÖ×Æü•Öê.'
†Ö‡Ô“Öê ¾Ö›üß»Ö »ÖÂ�ú¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´ÖãôÓû ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÓ ´ÖÆüŸ¾Ö ×ŸÖ»ÖÖ �úôûŸÖ ÆüÖêŸÖÓ. ¾Ö›üß»Ö ´ÖÖ¡Ö
×¿Ö�ú�µÖÖ¯Öê�ÖÖ �ãúÃŸÖß �ú¸ü ´Æü�ÖÖµÖ“Öê. ŸµÖÖ´ÖãôÓ ´Öß �ãúÃŸÖß �ú¸üÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖê, ¯Ö�Ö ×¿Ö�Ö�ÖÖ�ú›Óü
¤ãü»ÖÔ�Ö ÆüÖêŸÖ �Öê»ÖÓ. ÃÖÆüÖ¾Öß¯ÖµÖÕŸÖ“Öß ¿ÖÖôûÖ ¾ÖÖôû¾µÖÖŸÖ“Ö —ÖÖ»Öß. ÃÖÖŸÖ¾Öß»ÖÖ †ÖÂ™ü¶Ö»ÖÖ �Öê»ÖÖê.
ŸµÖÖ¾Öêôûß �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ü»ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖ�ÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö
—ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÓ †Ö�úÂÖÔ�Ö ¾ÖÖ™æü »ÖÖ�Ö»ÖÓ. †Öšü¾Öß»ÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü»ÖÖ �Öê»ÖÖê.
1942 ÃÖÖ»Öß ´Öò×™Òü�ú“ÖÓ ×¿Ö�Ö�Ö †¬ÖÔ¾Ö™ü ™üÖ�æúÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ¤üÖ�Ö»Ö —ÖÖ»ÖÖê. ×¾ÖªÖ£Öá
¤ü¿ÖêŸÖ“Ö �úÖÑ�ÖÏêÃÖ“ÖÖ —Öë›üÖ �ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. 1939 “µÖÖ ´Öê ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö†��ÖÖÓ“Öß
³Öê™ü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»ÖÖ. �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ üÖŸÖ ÆüÖµÖÃ�æú»Ö´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ
�ÖÖÓ¬Öà“ÖÖ 'Æü×¸ü•ÖÖ' ¾ÖÖ“ÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖµÖ“ÖÖ. ŸµÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖÖ“ÖêÆüß ÃÖÓÃ�úÖ¸ü —ÖÖ»Öê. ´Ö�Ö •ÖÖ�ÖŸÖê̄ Ö�ÖÖÖÓ,
†�Ö¤üß šü¸ü¾ÖæÖ �ÖÖ¤üß“Öê �ú¯Ö›êü ¾ÖÖ¯Ö¸üÖµÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ �êú»Öß. 7 ¾Ö 8 †Öò�ÖÃ™,ü 1942 »ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ
ÆüÖê�ÖÖ·µÖÖ †×�Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ �úÖÑ�ÖÏêÃÖ“µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß 'Æü×¸ü•ÖÖ' ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ“Ö»Öß
†Ö×�Ö ×¾ÖªÖ£Öá �úÖµÖÔ�úŸÖÖÔ ´Æü�ÖæÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖµÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê. ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖ»ÖÖ
�Öê»ÖÖê †Ö×�Ö '�ú ȩ̈ü�Öê µÖÖ ´Ö ȩ̈ü�Öê' ¾Ö '“Ö»Öê •ÖÖ¾Ö' “ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ‘Öê‰úÖ ¯Ö¸üŸÖ»ÖÖê. ÆüÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö“Ö ¯Öãœêü
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ´ÖÓ¡Ö —ÖÖ»ÖÖ. �úÖÑ�ÖÏêÃÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ “Öôû¾Öôûß»ÖÖÆüß ¾Öê�Ö †Ö»ÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
“Öôû¾ÖôûßŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖê�µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÖŸÖ ÃÖãºþ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖã³ÖÖÂÖ“ÖÓ¦ü ²ÖÖêÃÖ µÖÖÓ“µÖÖ †Ö—ÖÖ¤ü
ØÆü¤ü ÃÖêÖê“ÖêÆüß †Ö�úÂÖÔ�Ö ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ �úÖôûÖŸÖ †Ö�Ö�Öß ‹�úÖ ‘Ö™üÖê“ÖÖÆüß ´ÖÖÖ¾Ö¸ü �ÖÖê»Ö
¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ. 1942 “µÖÖ ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü´Ö¬µÖê �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ü ¯ÖÖÓ›æü ´ÖÖÃŸÖ¸ü µÖÖÓÖß µÖȩ̂ ü¾Ö›üÖ •Öê»Ö´Ö¬ÖæÖ
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¯Ö»ÖÖµÖÖ �êú»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ×�úÃÖÖ ¾Öß¸ü ¾Ö ”ûÖæØÃÖ�Ö “ÖÓ¤êü»Öê µÖÖÓ“µÖÖÃÖÆü ŸÖê ¾ÖÖôû¾µÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê
†ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ³Öê™ü —ÖÖ»Öß. ¯ÖÖÓ›æü ´ÖÖÃŸÖ¸ü •Öê»Ö´Ö¬ÖæÖ ¯ÖôûÖ»Öê, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ŸÖê¾ÆüÖ ‹�úÆüß
ÆüŸµÖÖ¸ü Ö¾ÆüŸÖê. ¯Ö¤üÖê̄ Ö¤üß ´Ö¸ü�ÖÖ“Öê ÃÖÖ¯Öôêû ¸ü“Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖê  ×Ö:¿ÖÃ¡Ö †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ, µÖÖ“Öê
†Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß »ÖœüÖµÖ“Öê ŸÖ¸ü ×Ö:¿ÖÃ¡Ö ¸üÖÆæüÖ “ÖÖ»Ö�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü
´ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖ¿ÖÃ¡Ö »Öœü¶Ö“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧ ü �êú»ÖÖ †Ö×�Ö ÆüŸµÖÖ ȩ̂ü ×´Öôû×¾Ö�µÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖÖ»ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖê. ŸÖß �ãúšæüÖ, �ú¿Öß ×´Öôû¾ÖÖµÖ“Öß µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû×¾Ö»Öß †Ö×�Ö †�Öȩ̂ üßÃÖ
ŸµÖÖÃÖÖšüß �ÖÖê¾µÖÖ»ÖÖ •ÖÖµÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê. ¿ÖÃ¡ÖÖÃ¡Öê ×´Öôû×¾Ö�µÖÖ“Öß �ÖÖê¾µÖÖ“Öß ´ÖÖêÆüß´Ö ŸÖ²²Ö»Ö 44
×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖß µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öß. ‹�ú ×¯ÖÃŸÖæ»Ö, ‹�ú ×¸ü¾ÆüÖò»¾Æü¸ü †Ö×�Ö �úÖÆüß �úÖ›üŸÖãÃÖê ×´ÖôûÖ»Öß.
×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê µÖÖ“Ö ÆüŸµÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �úºþÖ †Ö´Æüß ¿Öê�ÖÖê»Öß•Ö¾Öôû (Ã¯Öê¿Ö»Ö ¯Öê ™ÒêüÖ) ¯Ö�ÖÖ¸üß
ȩ̂ü»¾Öê �ÖÖ›üß »Öã™ü»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ ¾ÖÖœæü »ÖÖ�Ö»Öß †Ö×�Ö ÆüŸµÖÖ ȩ̂ü �ú´Öß ¯Ö›æü

»ÖÖ�Ö»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû �úÃÖ²ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö (×•Ö»ÆüÖ �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü) µÖê£Öß»Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖ “ÖÖî�úßŸÖæÖ ²ÖÓ¤ãü�úÖ ¯Öôû×¾Ö»µÖÖ.
µÖÖ ²ÖÓ¤ãü�úÖÓ“µÖÖ •ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö¸ü“Ö 14 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1944 »ÖÖ ¬Öãôêû �Ö×•ÖÖÖ »Öã™üß“Öß ´ÖÖêÆüß´Ö †Ö´Æüß ±ú¢Öê
�úºþ ¿Ö�ú»ÖÖê. ¬Öãôêû �Ö×•ÖÖÖ »Öã™üß“ÖÓ ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö ¤êü¿Ö³Ö¸ü �ÖÖ•Ö»ÖÓ. ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¢Öê»ÖÖ †Ö´Æüß ‹�ú
´ÖÖêšüÖ ÆüÖ¤ü¸üÖ ×¤ü»ÖÖ. µÖÖ �Ö×•ÖÖÖ »Öã™üß“µÖÖ ´ÖÖê×Æü´ÖêŸÖ •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü, ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö,
¬ÖÖë×›ü¸üÖ´Ö ´ÖÖôûß, ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö �úôû�êú, ×�úÃÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¸üÖ•ÖæŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üß»Ö †ÃÖê †Ö´Æüß ‹�ú¡Ö ÆüÖêŸÖÖê.
µÖÖ ‘Ö™üÖêÖÓŸÖ ü̧“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö´Ö“µÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖêÖê ³ÖÖ¸üÖ¾Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. 1945 “µÖÖ ×›üÃÖë²Ö ü̧´Ö¬µÖê
´Öß †Ö´Ö“µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ »ÖÂ�ú¸üß ×¿Ö�Ö�Ö ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß †Ö—ÖÖ¤ü ØÆü¤ü ÃÖêÖê�ú›æüÖ ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�ú
†Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšüß ×¤ü»»Öß»ÖÖ �Öê»ÖÖê. ×ŸÖ£Öê ¤üµÖÖÔ�ÖÓ•Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ÁÖß´ÖŸÖß ´Ö�Öß²ÖêÖ ¯Ö™êü»Ö µÖÖÓ“Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
ÆüÖêŸÖÓ. ŸµÖÖ ÃÖî×Ö�úÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖÓ �Ö™ü»Öê “ÖÖ»Ö¾ÖÖµÖ“µÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ³Öê™ü»ÖÖê. ×ŸÖ£ÖÓ †Ö—ÖÖ¤ü ØÆü¤ü ÃÖêÖê“Öê
•Ö¾ÖÖÖ ÖÖÖ�úØÃÖ�Ö †Ö×�Ö ´ÖÖÃÖÖØÃÖ�Ö µÖÖÓ“Öß ³Öê™ü —ÖÖ»Öß. ŸÖê ¤üÖê‘Öê �ú»Ö�ú¢µÖÖÆæüÖ ×²ÖÎ×™ü¿Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ
ŸÖÖ¾Ö›üßŸÖæÖ ×ÖÃÖ™æüÖ †Ö»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖÖ ´Öß �ÖÖšü»Öê †Ö×�Ö ´ÖÖ—ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÖê›üŒµÖÖ ŸÖÖê›üŒµÖÖ
ØÆü¤üßŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. ŸÖê ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ªÖµÖ»ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê. ¾ÖÖôû¾µÖÖ»ÖÖ µÖê�µÖÖ¯Öæ¾Öá ´Öß
ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü »Öã×¬ÖµÖÖÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ÖÖ¾Öß �Öê»ÖÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ãú™ãÓü×²ÖµÖÖÖÖ ³Öê™æüÖ †Ö»ÖÖê. ×¿Ö¸üÖôûÖ
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ±úÖî•Öß �Ñú¯Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¿ÖÃ¡Öê “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ“ÖÓ ¿ÖÖÃ¡Ö¿Öã¨ü ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�Ö ‹�ú ´Ö×ÆüÖÖ³Ö¸ü
�úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ×¤ü»ÖÓ. µÖÖ �Ñú¯Ö´Ö¬ÖæÖ 80 �úÖµÖÔ�úŸÖì ¯ÖÏ×¿Ö×�ÖŸÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖ ¯ÖÏ×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ �ãú�ÖÖ»ÖÖÆüß
£ÖÖÓ�Ö¯Ö¢ÖÖ »ÖÖ�Öæ ÖµÖê µÖÖ“Öß �úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¸üßÆüß 25 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 1946 »ÖÖ ÃÖÖêÖ¾Ö›êü
�ÖÖ¾Ö“µÖÖ †Öêœü¶ÖŸÖæÖ †Ö´Æüß ²Öî»Ö�ÖÖ›üßÖê ¬ÖÖµÖ †Ö�ÖÖµÖ»ÖÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖê †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ¿Öß ÃÖ¿ÖÃ¡Ö
“Ö�ú´Ö�ú ˆ›üÖ»Öß. ŸµÖÖ¾Öêôûß ÖÖÖ�úØÃÖ�Ö ¾Ö ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ �ÖÖêóµÖÖ »ÖÖ�ÖæÖ ¬ÖÖ¸üÖŸÖß£Öá
¯Ö›ü»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“µÖÖ µÖ–Ö�ãÓú›üÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ�ÖÖÓ“Öß †ÖÆãüŸÖß ×¤ü»Öß. ¤êü¿ÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ —ÖÖ»Öê.
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ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖîŸÖÖŸ´µÖÖ“ÖÓ '×•Ö¾ÖÓŸÖ' Ã´ÖÖ¸ü�ú ˆ³ÖÓ �ú¸üÖµÖ“ÖÓ šü¸ü×¾Ö»ÖÓ. ŸÖê †Ö•Ö ¾ÖÖôû¾µÖÖ“µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ³Öǽ ÖßŸÖ
ˆ³ÖÓ †ÖÆêü. ÃÖÖŸÖ¾Öß¯ÖµÖÕŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖãœÓü ²Öß. ‹. ²Öß. ™üß. ¾ÆüÖµÖ“ÖÓ †ÖÛ�Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ
¿ÖÖôûÖ ÃÖãºþ �ú¸üÖµÖ“Öß, ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖŸ¾ÖÖ“Öê ¬Ö›êü ¾Ö ÃÖÓÃ�úÖ¸ü�Ö´Ö ×¿Ö�Ö�Ö ªÖµÖ“ÖÓ †ÃÖÓ
šü¸ü×¾Ö»ÖÓ ÆüÖêŸÖÓ; ¯Ö�Ö ×¿Ö�Ö�Ö ´Ö¬µÖê“Ö ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ¯Ö›ü»ÖÓ †Ö×�Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶Ö“ÖÓ �úÖµÖÔ ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÓ.
´ÖÖ¡Ö †ÃÖÓ —ÖÖ»ÖÓ ŸÖ¸üß †Ö¯Ö»Öß ×¤ü¿ÖÖ “Öã�ú»Öß, ´ÖÖ�ÖÔ “Öã�ú»ÖÖ, †ÃÖÓ �ú¬Öß ¾ÖÖ™ü»ÖÓ ÖÖÆüß. •Öê •Öê
šü¸ü×¾Ö»ÖÓ ŸÖê ŸÖê �úºþÖ ¤üÖ�Ö¾Ö»ÖÓ. �ú¿ÖÖŸÖÆüß †¯ÖµÖ¿Ö †Ö»ÖÓ ÖÖÆüß. �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö†��ÖÖ, ÃÖÖ£Öß
‹ÃÖ. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öß, ÃÖÖ£Öß •ÖµÖ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ÖÖ¸üÖµÖ�Ö µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ÖêŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ´ÖÖ—
µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ †Ö•Ö¾Ö¸ü“µÖÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Öß“ÖÖ ´Ö»ÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ“Ö †ÖÖÓ¤ü ¾ÖÖ™üŸÖÖê. ‹�Óú¤ü¸üßŸÖ ´Öß
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖß †ÖÆêü, ¯Ö�Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, ¸üÖ•Ö�úßµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ´ÖÖ¡Ö †Ã¾ÖÃ£Ö
�ú¸ü�ÖÖ¸üß †ÖÆêü. ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´Öß †ŸµÖÓŸÖ †ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖß †ÖÆêü.'

µÖÖ 80 ¾µÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ¾µÖŒŸÖ �êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖÖê�ÖŸÖÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ‘Ö™üÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö•Ö¾Ö¸ü“µÖÖ
�úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖßÖãÃÖÖ¸ü �ãúšü»µÖÖÆüß �ÖÖêÂ™üß“ÖÖ �ÖÖ•ÖÖ¾ÖÖ•ÖÖ ¾ÖÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ²ÖÖ•Öß �ú¸ü�Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖŸÖ
²ÖÃÖŸÖ ÖÃÖê. Ø�ú²ÖÆãüÖÖ µÖÖ �ÖÖêÂ™üß ŸÖê �ú™üÖ�ÖÖÖê ™üÖôûŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö
†Öê�ú ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üà²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ŸµÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ×Ö�ÖÔµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ±úÖ¸ü“Ö �ú´Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÃÖÖµÖ“Öß. ŸµÖÖŸÖæÖ ²Ö ȩ̂ü“Ö ÃÖ´Ö•Ö-�Öî̧ üÃÖ´Ö•ÖÆüß ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ´Æü�ÖæÖ“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ŸµÖÖ
¾Öêôêû¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ¾Ö ³Öæ×´Ö�êú×¾ÖÂÖµÖß �ú¬ÖßŸÖ¸üß ´ÖÖê�úôêû¯Ö�ÖÖÖê ²ÖÖê»ÖÖ¾Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖÆüß
¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖÖ¾Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖß µÖÖê�µÖ ¾Öêôû ¾ÖÖ™ü»Öß †ÃÖÖ¾Öß. ´Æü�ÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏÃÖÖ¸ǘ ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öà¯Öãœêü ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö¾ÖÖ¸ü ×Ö¾Öê¤üÖ �êú»Öê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ �úÖÆüß ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö�Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖ�ÖŸÖß
‘ÖêŸÖ»µÖÖ ¾Ö †Ó�úÖ“µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Öã̧ ü¾Ö�µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü �êú»µÖÖ. ‹�Óú¤ü¸üßŸÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖêÆüóµÖÖ“µÖÖ
×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸÖéÔŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÃÖÖ¸ü´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ�ú›æüÖ “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ“Ö ¯ÖÏ�úÖ¿Ö—ÖÖêŸÖ ™üÖ�ú»ÖÖ �Öê»ÖÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ •µÖÖ ´Öã»ÖÖ�ÖŸÖß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»µÖÖ, ŸµÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öê †Öê�ú ¯Öî»Öæ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü
†Ö»Öê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖÆüß »ÖÖê�úÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖÖ †Ö»Öß. ¯ÖÏÃÖÖ¸ü´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖàÖÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö�Öê ×¤ü»Öê»µÖÖ ´Öã»ÖÖ�ÖŸÖßŸÖß»Ö �úÖÆüß šüôû�ú ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖŸÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ ŸÖ¸ü
Ã¯ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß“Ö, ¯Ö�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ�ú›êü ŸÖê �úÃÖê ¯ÖÖÆüŸÖ, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¥üÛÂ™ü�úÖêÖ �úÃÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ, ÆêüÆüß Ã¯ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê.

ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖÖ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü

ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖ�ÖŸÖßŸÖß»Ö �úÖÆüß šüôû�ú ¯ÖÏ¿ÖÖê¢Ö ȩ̂ü ¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê:--
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Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö ü̧ �úÖôûÖŸÖß»Ö ü̧Ö•Ö�úßµÖ ¾Ö ÃÖÖ Ö́Ö×•Ö�ú ¯Ö×̧ ü×Ã£ÖŸÖß ×�úŸÖ¯ÖŸÖ ÃÖ́ ÖÖ¬ÖÖÖ�úÖ ü̧�ú ¾ÖÖ™üŸÖê?

'¤êü¿ÖÖ“Öê ‹�Óú¤ü¸ü ×“Ö¡Ö †ŸµÖÓŸÖ †Ã¾ÖÃ£Ö ²ÖÖ×¾Ö�ÖÖ ȩ̂ü ¾Ö ×Ö¸üÖ¿ÖÖ•ÖÖ�ú †ÖÆêü. ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ
¾ÖÖœüŸÖê †ÖÆêü, •ÖÖŸÖßµÖŸÖÖ, ¬Ö´ÖÖÕ¬ÖŸÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê †ÖÆêü, ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ¾ÖÖœüŸÖÖê †ÖÆêü †Ö×�Ö ŸÖ¢¾Ö“µÖãŸÖß“µÖÖ
¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖÖê ¯Ö× ü̧ÃÖß´ÖÖ �ÖÖšü»Öß †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, †¿ÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ ˆ••¾Ö»Ö ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ
†ÖÆêü †ÃÖê ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. µÖÖ †Ó¬Ö:�úÖ¸ü´ÖµÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖŸÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö×�ú¸ü�Ö †¾ÖŸÖ¸üŸÖß»Ö †Ö×�Ö
¤ü¿Ö×¤ü¿ÖÖ ˆ•ÖôæûÖ ×Ö‘ÖŸÖß»Ö, †ÃÖê †Ö¿ÖÖ¤üÖµÖß ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö. †Ö´Æüß µÖÖ¯Öæ¾Öá ×´Öôû¾Ö»Öê
ŸÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ �Ö ȩ̂ü ÖÖÆüß, ¯Ö�Ö †ÖŸÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß, �Ö·µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ¯ÖÆüÖ™ü ˆ�Ö¾Öê»Ö,
µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ—ÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ †ÖÆêü. •ÖÖ¿ÖŒŸÖß“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü ³ÖÏÂ™ü ¾Ö Ã¾ÖÖ£Öá ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�µÖÖÓÖÖ, †¬Ö:¯Ö×ŸÖŸÖ
ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ·µÖÖÓÖÖ »ÖÖê�ú �Öã“µÖÖÔ¾ÖºþÖ �ÖÖ»Öß �Öê“ÖŸÖß»Ö †Ö×�Ö “ÖÖî�úÖ“ÖÖî�úÖŸÖ •ÖÖÆüß ü̧ •ÖÖ²Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖß»Ö.
ŸÖÖê ×¤ü¾ÖÃÖ ¤æü¸ü ÖÖÆüß.'

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´Öôêû¯ÖµÖÕŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß †Öê�ú ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ˆ¯Ö�Îú´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê, �ú¸üÖ›ü
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö �úÖ¯Öß»Ö �ÖÖêôêû¿¾Ö¸ü µÖê£Öê ×¾ÖªÖ£Öá ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �êú»Öß. ¸üµÖŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ
‹�ú »ÖÖ�ÖÖ“ÖÖ ×Ö¬Öß ÃÖÓ�ú×»ÖŸÖ �úºþÖ ×¤ü»ÖÖ. ´ÖÆüÖ¸ü ¾ÖŸÖÖÖŸÖæÖ µÖê�ÖÖ¸üß �Öã»ÖÖ´Öß ÃÖÓ̄ Ö×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß
µÖÖ •Ö×´ÖÖß ¸üµÖŸÖÖ¾ÖÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ ¾ÖŸÖÖ´ÖãŒŸÖß“ÖÖ »ÖœüÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �êú»ÖÖ.
ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖµÖß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ �úºþÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü �êú»ÖÖ †Ö×�Ö 80 �ÖÖ¾ÖÖÓŸÖæÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»µÖÖ.
�ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÖ´Öã¤üÖ×µÖ�ú ¿ÖêŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏµÖÖê�ÖÆüß �êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖß»Ö
†Ö•Ö¾Ö¸ü“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ †Ö×�Ö ¬Ö�úÖ¬Ö�úßŸÖ �Öê»ÖÖ. �úÂ™ü�ú·µÖÖÓ“Öê †ÁÖæ ¯ÖãÃÖ�µÖÖÃÖÖšüß
¸üÖ¡Öß †¯Ö¸üÖ¡ÖßÆüß ¬ÖÖ¾ÖæÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß �úÖµÖ †ÃÖŸÖê Æêü •Ö�Öæ šüÖ‰ú�ú“Ö
Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ˆŸÃÖÖÆü, “ÖîŸÖµÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¬Ö›ü¯Ö›ü Æüß ŸÖ¹ý�ÖÖÓÖÖÆüß »ÖÖ•Ö×¾Ö�ÖÖ¸üß ÆüÖêŸÖß.
µÖÖ ´ÖÖ�Öê �Öã×¯ÖŸÖ �úÖµÖ †ÃÖÓ ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÓ ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê ÆüÃÖŸÖ ÆüÃÖŸÖ ´Æü�ÖÖ»Öê, '�Ö Ó̧ü�Öã̧ Óü
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ²Ö‘ÖÖµÖ“Öß ‘ÖÖ‡Ô —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓÃÖÖšüß »ÖÖê�ú ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ÆüÖêŸÖß»Ö †Ö×�Ö ŸµÖÖ»ÖÖ
‹�úÖ »Öœü¶Ö“Öê Ã¾Öºþ¯Ö µÖê‡Ô»Ö. ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ˆ»Ö£Ö¾ÖæÖ ™üÖ�ú�µÖÖ“Öß ŸÖÖ�ú¤ü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖê»Ö.'

µÖÖ »Öœü¶Ö»ÖÖ �úÖê�ÖŸÖê ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú †×¬ÖÂšüÖÖ †ÃÖê»Ö ?

'‘Ö¸üÖŸÖ “ÖÆüÖÃÖÖšüß ¤æü¬Ö ÖÖÆüß †Ö×�Ö ×¯Öšü»µÖÖ»ÖÖ ŸÖê»Ö ÖÖÆüß †¿Öß †Ö•Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“Öß
†¾ÖÃ£ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ̄ ÖÏŸÖß †ÃÖ�ÖÖ¸üÖ ÖÖ�úŸÖì̄ Ö�ÖÖ
†Ö×�Ö ŸµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖê�ÖÖ¸üß �Ö¤ü�Ö¤ü, ÆüÖ“Ö µÖÖ »Öœü¶Ö“ÖÖ ´Öã�µÖ †Ö¬ÖÖ¸ü
†ÃÖê»Ö. †Ö•Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓÃÖÖšüß ´ÖÖ�ÖæÃÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü µÖêŸÖÖê †ÖÆêü, ´Ö�Ö ŸÖÖê ¯ÖÏ¿Ö �ãúšü»ÖÖÆüß
†ÃÖÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ £ÖÖê›üß¿Öß ×¤ü¿ÖÖ ¤êü�µÖÖ“Öß �Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ÆüÖ »ÖœüÖ �ãúšü»µÖÖÆüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ ȩ̂ü¿Öß ÃÖÓ»Ö�Ö
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†ÃÖ�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. †Ö¬Öß ³ÖÖ�ú¸üß“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÖÓŸÖ¸ü µÖêŸÖÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
»Öœü¶ÖÓÖÖ ‹�úÖ ÃÖæ¡ÖÖŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Öê»Ö. ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖÖ�ú¤ü, ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ ¾ÖÖœü�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. »ÖÖê�ú
†Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ •ÖÖ�Öºþ�ú †ÖÆêüŸÖ, ¤ü�Ö †ÖÆêüŸÖ, †ÃÖÖ †Ö•Ö¾Ö¸ü“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ †Öã³Ö¾Ö †ÖÆêü.
µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖß �úÖÑ�ÖÏêÃÖ, ³ÖÖ•Ö¯Ö, ›üÖ¾Öê-ˆ•Ö¾Öê †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏ�úÖ¸ü“µÖÖ ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö
‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖê »Ö�Öê“Ö“Ö �ãúšü»µÖÖ †¿ÖÖ ‹�úÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ ȩ̂ü“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ
´ÖÖ:ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ Æêü ‹�ú¤üÖ
ŸµÖÖÓÖÖ �úôû»Öê �úß Æüß ŸÖÖ�ú¤ü ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ ¾Öêôû »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß.'

¤ãüÃÖ¸üß �ÎúÖÓŸÖß ¤æü¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê †Ö¯Ö�Ö šüÖ´Ö¯Ö�Öê ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖ, ´Ö�Ö ¯Ö×Æü»Öß ×šü�Ö�Öß �ãúšêü
¯Ö›êü»Ö? †Ö×�Ö µÖÖ »Öœü¶Ö´Öãôêû †¸üÖ•Ö�ú ´ÖÖ•Öê»Ö �úÖµÖ?

'µÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ�ú›Óü“Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. ¤ü×�Ö�Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ:ÃÖÖÓ�Ö»Öß, �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü
†Ö×�Ö ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß»ÖÖ �ÖŸÖ ±úÖ¸ü —ÖÖ»ÖÓ †ÖÆêü. ±ãú»Öê, ¿ÖÖÆæü, †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“Öß Æüß ³Öǽ Öß
†ÖÆêü. ×ŸÖ“ÖÓ ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ³Ö¸ü�Ö ¯ÖÖêÂÖ�Ö “ÖÖÓ�Ö»ÖÓ —ÖÖ»ÖÓ †ÖÆêü. Ö¾µÖÖ ×¯Öœüß“Öß †µÖÖµÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü ÃÖÆüÖ
�ú¸üÖµÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ÖÖÆüß. µÖÖ »Öœü¶ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá, µÖã¾Ö�ú †Ö×�Ö �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü“Ö ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓ�µÖêÖÓ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß
ÆüÖêŸÖß»Ö. †Ö¬Öß“Ö ²Öȩ̂ üÖê•Ö�ÖÖ¸üÖÓ“Öê ŸÖÖÓ›êü ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ •ÖÖ�Ö×ŸÖ�úß�ú¸ü�ÖÖÃÖÖ¸ü�Öê ¬ÖŒ�êú
²ÖÃÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ˆ¤Ëü¬¾ÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. Æêü »ÖÖê�ú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ±êú�ú»Öê •ÖÖŸÖß»Ö
†Ö×�Ö ŸµÖÖÓÖÖ »Öœü¶Ö×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÔ ˆ¸ü�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ Ã±úÖê™ü ÆüÖê‡Ô»Ö, ¯Ö�Ö µÖÖŸÖæÖ
†¸üÖ•Ö�úŸÖÖ ´ÖÖ•Ö�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÆüÖ »ÖœüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖ�ú¸üßÃÖÖšüß, ÃÖã�ÖÖÃÖÖšüß †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖ¿Öß ¾Öêôû
µÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß.'

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß �úÖ ×²Ö‘Ö›üŸÖ �Öê»Öß? ŸÖã́ ÆüÖ»ÖÖ �úÖµÖ ¾ÖÖ™üŸÖê?

'µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ �úÖôûÖŸÖ ŸÖß ±úÖ¸ü “ÖÖÓ�Ö»Öß ÆüÖêŸÖß †ÃÖÓ Ö¾Æêü; ¯Ö�Ö •µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖÓÃÖÖšüß
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ Æü¾Öê ÆüÖêŸÖê ŸÖê �úÖ¸ü�Ö“Ö ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü †Ö»Öê»Öß ´ÖÓ›üôûß ×¾ÖÃÖºþÖ �Öê»Öß. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê
¯ÖÖêÂÖ�Ö �ú¸ü�ÖÖ¸üß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ŸÖµÖÖ¸ü �êú»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
�ãúšêü“Ö ×¤üÃÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê �úÖÑ�ÖÏêÃÖ“Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. ¤üß›ü¿Öê ¾ÖÂÖì ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“µÖÖ
�Öã»ÖÖ´Ö×�Ö¸üßŸÖ �Öê»Öß. †ÖŸÖÖ ØÆü¤üß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¯ÖóµÖÖŸÖ ÆüÖ ¤êü¿Ö †›ü�ú»ÖÖ †ÖÆêü.
»ÖÖê�úÃÖÓ�µÖÖ¾ÖÖœü Æüß ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ×²Ö‘Ö›ü»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß»ÖÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖËæŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê œüÖê»Ö ²Ö›ü¾Ö»Öê
•ÖÖŸÖÖŸÖ, ¯Ö�Ö ŸÖê �Ö ȩ̂ü ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»µÖÖ�ú›êü ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ •Ö´ÖßÖ †ÖÆêü. µÖÖ »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖê“Öê
†Öê—Öê ¯Öê»Ö�µÖÖ“Öß ŸÖÖ�ú¤ü ×ŸÖ“µÖÖŸÖ †ÖÆêü. ±úŒŸÖ •Öê ´ÖÖãÂµÖ²Öôû †Ö¯Ö»µÖÖ�ú›êü †ÖÆêü, ŸµÖÖ“Öê
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×ÖµÖÖê•ÖÖ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö•Ö¾Ö¸ü µÖÖ †Ó�ÖÖÖê ×¾Ö�úÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü“Ö ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖ�úŸµÖÖÕÖÖ •ÖÖŸÖê“Öê
¯ÖÏ¿Ö ¤ü›ü¯ÖÖµÖ“Öê“Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ÆüÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ¯Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü.'

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ †Ö¯Ö�Ö �úÖÑ�ÖÏêÃÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸êü¿Öß †Ö×�Ö ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ
�ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ÃÖŸµÖÖ�ÖÏÆü, †ØÆüÃÖê“µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¿Öß ²ÖÖÓ¬Öß»Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¯Ö�Ö ¯Öãœêü ÃÖ¿ÖÃ¡Ö
»Öœü¶ÖŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»ÖÖŸÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü“ÖÖ ŸÖã´Ö“ÖÖ ¸üÖ•Ö�úßµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ �ú´µÖã×ÖÃ™ü ¯Ö�Ö
(´ÖÖŒÃÖÔ¾ÖÖ¤üß), ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¯ÖÖ™üá (´Öã»ÖÖµÖ´Ö ØÃÖ�Ö µÖÖ¤ü¾Ö), ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÖ™üá †¿ÖÖ
´ÖÖ�ÖÖÔÖê —ÖÖ»ÖÖ. ¸üÖ•Ö�úßµÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»ÖßŸÖ †¿Öß ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ¬Ö¸üÃÖÖê›ü �úÖ �ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ�Ö»Öß?

'†Ö¯Ö»Öê ¬µÖêµÖ �úÖê�ÖŸÖê, µÖÖ»ÖÖ ´Öß †Ö•Ö¾Ö¸ü ´ÖÆü¢¾Ö ¤êüŸÖ †Ö»ÖÖê. Æêü ¬µÖêµÖ †ÖÆêü ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú
µÖÖµÖÖ“Öê, ÃÖ´ÖŸÖê“Öê †Ö×�Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖšüß »Öœü�µÖÖ“Öê. µÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“Öê ÃÖã�Ö Æêü
†Ó×ŸÖ´Ö ˆ×§üÂ™ü †ÖÆêü. ŸÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö“ÖÖ¸¬ÖÖ ȩ̂üŸÖ £ÖÖê›üÖ±úÖ¸ü ²Ö¤ü»Ö �êú»ÖÖ ‡ŸÖ�êú“Ö; ¯Ö�Ö
¯Ö�Ö �úÖê�ÖŸÖÖÆüß †ÃÖÖê, ´ÖÖ—µÖÖ ³Öæ×´Ö�êúŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú µÖÖµÖÖ“ÖÖ »ÖœüÖ �ëú¦üÃ£ÖÖÖß ÆüÖêŸÖÖ. 1946
ÃÖÖ»Öß ‹ÃÖ. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öß µÖÖÓÖß ´Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¯Ö�ÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»Öê. ŸµÖÖ“Ö ¾ÖÂÖá
•ÖµÖ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ¯ÖŸÖßÃÖÆü ¾ÖÖôû¾µÖÖŸÖ ³Öê™üÖµÖ»ÖÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓÖßÆüß µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»Öê
ÆüÖêŸÖê. »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ »ÖœüÖ ˆ³ÖÖ¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ �ú¬Öß ¾Öê�Ö¾Öê�Öôûß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ •Ö¾Öôû“Öß ¾ÖÖ™ü»Öß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
�ú´µÖã×ÖÃ™ü ¯Ö�ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÆüß †ÃÖÖ“Ö —ÖÖ»ÖÖ. �úÖò́ ÖÏê›ü ¤ü¢ÖÖ ¤êü¿Ö´Öã�Ö, µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ “Ö¾ÆüÖ�Ö, �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü
ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ÃÖ×�ÎúµÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Ö
‘ÖêŸÖ»ÖÖ. “Öôû¾ÖôûßŸÖ»Öê †Öê�ú ÖêŸÖê ×´Ö¡Ö —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü �úÖÆüß ¿Ö¡ÖæÆüß —ÖÖ»Öê.'

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖ ÖÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü �úÖµÖ �êú»Öê †ÃÖŸÖê?

'´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ ´ÖÖ�ÖæÃÖ “Öôû¾Öôûß²ÖÖÆêü¸ü ¸üÖÆæü“Ö ¿Ö�ú»ÖÖ ÖÃÖŸÖÖ. ¸üÖ²Ö�ÖÖ·µÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ“µÖÖ
‘Ö¸üÖŸÖ •Ö´Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÖÓ¤ü ¾ÖÖ™üŸÖÖê. ‹�ÖÖªÖ ¯ÖÖ™ü»ÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ •Ö´ÖÖ»ÖÖ †Ö»ÖÖê
ÖÖÆüß Æêü ²Ö ȩ̂ü —ÖÖ»Öê, †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê.'

†Ö¯Ö»µÖÖ ¯Ö¿“ÖÖŸÖ “Öôû¾Öôûß“Öê �úÖµÖ ÆüÖê�ÖÖ¸ü ? ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ“Öê �úÖµÖ?

'´Öß ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö ×Ö¬ÖÖÔÃŸÖ †ÖÆêü. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ±úôûßŸÖß»Ö �úÖµÖÔ�úŸÖì ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû
Ø“ÖŸÖê“Öê �úÖ¸ü�Ö“Ö ÖÖÆüß. Æüß “Öôû¾Öôû �úÂ™ü�ú·µÖÖÓ“Öß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ üÖÓ“Öß, ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öß, ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“Öß
†Ö×�Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ȩ̂ü™üÖ ´ÖÖêšüÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû “Öôû¾Öôû “ÖÖæ»Ö“Ö ¸üÖÆü�ÖÖ¸ü
†ÖÆêü. ´ÖÖ�ÖÃÖÓ Æêü¸üÖµÖ“Öß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ™üÖ�úÖµÖ“Öß, ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß �úºþÖ ‘µÖÖµÖ“Öß Æêü
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�úÖ´Ö ÃÖãºþ“Ö †ÖÆêü. †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÓ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖê‰ú ¿Ö�úŸÖÖŸÖ Æêü ¤üÖ�Ö¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÓ †ÖÆêü. 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÓ�ãú»ÖÖ'
“Öß ˆ³ÖÖ¸ü�Öß —ÖÖ»µÖÖÖÓ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Öãœüß»Ö �úÖôûÖŸÖ
¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ, ×¾ÖªÖ£Öá, �úÂ™ü�ú¸üß, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü, ¿ÖêŸÖ�ú¸üß µÖÖÓ“µÖÖ “Öôû¾Öôûß ‹�ú¡Ö µÖêŸÖß»Ö †Ö×�Ö
ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö Ö¾µÖÖ �ÎúÖÓŸÖß“Öß ´Ö¿ÖÖ»Ö ¯Öê™êü»Ö. ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖ“µÖÖ ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Öß ¾ÖÖœüŸÖß»Ö. ŸµÖÖ¯Öãœêü ²ÖÓ¤ãü�úÖÆüß
�ãú“Ö�úÖ´Öß šü¸üŸÖß»Ö.'

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ »ÖœüÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
×¤ü»Öê»Öê »Öœêü µÖÖŸÖ †Ö¯Ö�ÖÖ»ÖÖ �úÖê�ÖŸÖê ¾Öê�Öôêû¯Ö�Ö •ÖÖ�Ö¾Ö»Öê?

'Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ²ÖÖ²Öæ �ÖêÖæÃÖÖ¸ü�µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ �úÖ´Ö�ÖÖ¸üÖÖê ÆüÖîŸÖÖŸ´µÖ ¯ÖŸ�ú¸ü»Öê. ŸµÖÖ¾Öêô“µÖÖ
»Öœü¶ÖŸÖ †ÃÖÓ�µÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖê ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖôûÖ�ÖôûÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê“ÖÖ
�Ö¸üÖ�Öã̧ üÖ »ÖœüÖ ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ·µÖÖÓÖß £ÖÓ›ü �êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¯ÖãÆüÖ Ö¾Ö“ÖîŸÖµÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�Öê �Ö¸ü•Öê“Öê
†ÖÆêü. Æêü ´ÖÖêšêü †Ö¾ÆüÖÖÖŸ´Ö�ú �úÖ´Ö †ÖÆêü.'

ÃÖ¢ÖÖ Æêü ÃÖ´ÖÖ•Ö¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¿ÖÃ¡Ö ´ÖÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ¥üÂ™üßÖê ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“µÖÖ
ÆüÖŸÖß ÃÖ¢ÖÖ µÖÖ¾Öß, µÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö�Ö ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»Öê, ¯Ö�Ö ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“µÖÖ ˆÖŸÖß“ÖÖ
´ÖÖ�ÖÔ †ªÖ¯Ö ŸÖ¸üß ¥üÛÂ™ü�Öê̄ ÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ¾Öêôûß ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß
†Ö¯Ö»ÖÖ �úÖµÖ �úÖÖ´ÖÓ¡Ö †ÃÖê»Ö ?

'†Ö¯Ö»Öß ¿Öî�Ö×�Ö�ú ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö †ŸµÖÓŸÖ †ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ�úÖ¸ü�ú †ÖÆêü. ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖß ÃÖãºþ �êú»Öê»Öß
�úÖ¸ü�æúÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�ÖÖ¸üß ×¿Ö�Ö�Ö ¯Ö¨üŸÖß“Ö †Ö¯Ö�ÖÆüß ¯Öãœêü ÃÖãºþ šêü¾Ö»Öß †ÖÆêü. �úÂ™ü�ú¸üß •ÖÖŸÖÖ
×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê‰úÖ ¯Öãœêü µÖÖ¾Öß †ÃÖê �ãú�ÖÖ»ÖÖ“Ö ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖê›üßŸÖ �úÖœü»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ�æú»Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖÆüß †Ö¯Ö�Ö ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê †Ö×�Ö ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß. µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü“Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�Öê ÆüÖ ‹�ú´Öê¾Ö ´ÖÖ�ÖÔ †ÖÆêü.'

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ»µÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ¯ÖÏ²Öôû ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †µÖ •Ö›ü�Ö‘Ö›ü�ÖßŸÖ †£Ö¾ÖÖ
×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ´ÖÖ�Öê †Ö•Ö ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß. µÖÖ²Ö§ü»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ �úÖµÖ ¾ÖÖ™üŸÖê?

'µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ ‡Ó�ÖÏ•Ö ×Ö‘ÖæÖ �Öê»Öê �úß, µÖê£Öê ÖÓ¤üÖ¾ÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
“Öôû¾Öôûß“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ¤êü¿Ö³Ö¸ü ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê, ¯Ö�Ö †“ÖÖÖ�ú †ÃÖÖ ‹�ú ×¤ü¾ÖÃÖ ˆ•ÖÖ›ü»ÖÖ
†Ö×�Ö ŸµÖÖ 15 †Öò�ÖÃ™ü, 1947 µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¤üê¿ÖÖ“Öê ¤üÖêÖ ŸÖã�ú›êü —ÖÖ»Öê. ÃÖÓÃ£ÖÖ×Ö�úÖÓÖÖ ŸÖÖ�Öê
¤êü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ —ÖÖ»ÖÖ. Æêü �úÖÆüß ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öê —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖÖ ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ“µÖÖ
�Öã»ÖÖ´ÖßŸÖæÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ü»Öß, ¯Ö�Ö ¯Öãœêü �úÖµÖ? ŸµÖÖÃÖÖšüß ¸üÃŸÖÖ �ãú�Öß“Ö ¤üÖ�Ö¾Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ×²ÖÎ×™ü¿Ö
�Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÖÓ¤üÖ¾ÖÖ �ãúšêü“Ö —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß.'
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†Ö¯Ö»ÖÖ Ø¯Ö›ü ÃÖ´ÖÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ¸üÖ•Ö�úßµÖ ¯Ö�ÖÖ“Öß ŸÖ´ÖÖ Ö
²ÖÖôû�ÖŸÖÖ 60 ¾ÖÂÖÖÕÆæüÖ †×¬Ö�ú �úÖôû †Ö¯Ö�Ö †Öê�ú ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓÃÖÖšüß —Ö�Ö›üŸÖ
†ÖÆüÖŸÖ. µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖỐ ÖµÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Öß²Ö§ü»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ �úÖµÖ ¾ÖÖ™üŸÖê?

'ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú “Öôû¾Öôûß´Öãôêû ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ, �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü, ÃÖÖÓ�Ö»Öß µÖÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖ †µÖ ¸üÖ•µÖÖÓ“µÖÖ
ŸÖã»ÖÖêŸÖ †×¬Ö�ú •ÖÖ�Öºþ�úŸÖÖ —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖÆüß µÖÖ
×¾Ö³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ�ÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾Ö�ÖÔ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö µÖÖ
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖêÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶Ö“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ‹�ú ×Ö�ÖÖÔµÖ�ú †ÃÖÖ ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö ˆ³ÖÖ �êú»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ×¿Ö�úÃŸÖß“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ÆüÖŸÖÖŸÖ ²ÖÓ¤ãü�úÖ ‘Öê‰úÖ ŸÖê »Öœü»Öê.
×�úÃÖÖ †×Æü¸ü, ÖÖÖ�úØÃÖ�Ö µÖÖÓÖß ÆüÖîŸÖÖŸ´µÖ ¯ÖŸ�ú¸ü»Öê, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸµÖÖ�ÖÖ“Öê �úÖÆüß “Öß•Ö —ÖÖ»Öê
ÖÖÆüß. »ÖÖê�úÖÓÖÖÆüß ŸµÖÖ“Öê �úÖÆüß ´ÖÆü¢¾Ö ¾ÖÖ™ü»Öê ÖÖÆüß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü ‹�ú “ÖÖÓ�Ö»Öê »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß¾ÖÖ¤üß
¸üÖÂ™Òü ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê, †ÃÖÖ †Öã³Ö¾Ö †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö †Öê�ú »ÖÖê�ú
¾Öî±ú»µÖ�ÖÏÃŸÖ —ÖÖ»Öê. �Ö ȩ̂ü�Öã̧ êü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖãÆüÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸ü�µÖÖ“Öß �Ö¸ü•Ö
†ÖÆêü †ÃÖê ¾ÖÖ™ü»µÖÖ´Öãôêû“Ö ´Öß µÖÖ Ö¾µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔŸÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ̄ ÖÏ£Ö´Ö †Ö´Æüß
'»Öê¾Æüß' ×¾Ö¸üÖê¬Öß “Öôû¾Öôû ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß. •ÖÖë¬ÖôûÖ, ³ÖÖŸÖ, �ÖÆæü µÖÖÃÖÖ¸ü�Öß ×¯Ö�êú ŸÖµÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß
×�úŸÖß �Ö“ÖÔ µÖêŸÖÖê µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ö �ú¸üŸÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ�ú›æüÖ '»Öê¾Æüß' �ÖÖêôûÖ �ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê.
´Æü�ÖæÖ“Ö µÖÖ '»Öê¾Æüß' ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ •ÖãÖê�Öê›ü µÖê£Öê ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ‘Öê‰úÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ÃÖãºþ �êú»Öê. ŸµÖÖŸÖ
�ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö, �úÖò́ ÖÏê›ü ¤ü¢ÖÖ ¤êü¿Ö´Öã�Ö, �úÖò́ ÖÏê›ü µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ “Ö¾ÆüÖ�Ö †Ö¤üàÖß ÃÖÆü³ÖÖ�Ö
‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê Æüß “Öôû¾Öôû ˆ³Öß ¸üÖ×Æü»Öß. Æüß “Öôû¾Öôû ˆ³Öß �ú¸üßŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ±ãú»Öê, ¿ÖÖÆæü, †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“Öß ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö Æüß “Öôû¾Öôû ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ
×¤ü¿ÖêÖê ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö �ú ü̧ßŸÖ »ÖœüÖ‰ú ²ÖÖ»Öß.'

¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú “Öôû¾Öôûà“Öß •Ö´Ö³Öǽ Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖŸÖ †»Öß�ú›êü “Öôû¾Öôûß
ˆ³µÖÖ ¸üÖÆæüÖ ŸµÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ �úÖµÖ ¾ÖÖ™üŸÖê ?

'‹�êú �úÖôûß ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ �úÖÑ�ÖÏêÃÖ ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ ³ÖÖÂÖÖ¾ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖ ¸ü“ÖÖÖ
×ÖÙ¾Ö¾ÖÖ¤ü¯Ö�Öê �ú¸ü�µÖÖŸÖ †¯ÖµÖ¿Ö †Ö»Öê. ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖÆü ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ •Ö¸ü
†Ö¬Öß“Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, ŸÖ¸ü 105 •Ö�ÖÖÓÖÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ¾ÆüÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê ÖÃÖŸÖê. ²Öêôû�ÖÖ¾Ö, �úÖ¸ü¾ÖÖ¸üÃÖÆü
‹�úÃÖÓ‘Ö ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖ×ÂÖ�ú ¸üÖ•µÖ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê, ¯Ö�Ö †•ÖæÖÆüß ŸÖê ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. �úÖÑ�ÖÏêÃÖ»ÖÖ ÃÖ¢Öê“Öß
†Öêœü ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ •ÖÖ‰ú ¤êüŸÖ ÖÖÆüß; ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö Æêü ¯ÖÏ¿Ö »ÖÖë²Ö�úôûŸÖ ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“Öê ¤ãüÂ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö
ÖÓŸÖ¸ü ×¤üÃÖæ »ÖÖ�Ö»Öê. ³ÖÖ•Ö¯Ö, ×¿Ö¾ÖÃÖêÖêÃÖÖ¸ü�Öê •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üß ¯Ö�Ö ±úÖê±úÖ¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê †ÃÖæÖ ´Ö¸üÖšüß
´ÖÖ�ÖÃÖÖ“Öß †ÛÃ´ÖŸÖÖ ´Æü�ÖæÖ ×´Ö¸ü¾Öæ »ÖÖ�Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ »Öœü¶ÖŸÖ µÖÖ •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üß

¾ÖÖµÖ 406-8
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¿ÖŒŸÖß ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖê�Öê Æüß �ÖÖêÂ™ü Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖß ´Ö¸üÖšüß ´ÖÖ�ÖÃÖÖ»ÖÖ ¯Ö™ü»Öê»Öß ÖÖÆüß. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ±ãú»Öê,
¿ÖÖÆæü †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ́ Öãôêû ŸÖôûÖ�ÖÖôûÖŸÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö •ÖÖ�ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ, Æüß ´ÖÖêšüß“Ö •Ö´Öê“Öß ²ÖÖ•Öæ
†ÖÆêü, ¯Ö�Ö ŸÖ¸üßÆüß �úÂ™ü�ú·µÖÖÓÃÖÖšüß »Öœü�ÖÖ·µÖÖ “Öôû¾Öôûß �ú´Öß“Ö ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ¯ÖÏ×ŸÖ�ÖÖ´Öß
¾Ö ÃÖÓ�ãú×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üß ¿ÖŒŸÖàÖß ¬Öã́ ÖÖ�æúôû ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. �úÖÑ�ÖÏêÃÖ´Ö¬Öß»Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖÓÖß ¸üÖ•Ö�úßµÖ
ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü �ú²•ÖÖ �êú»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ •ÖÖŸÖê“ÖÖ ³ÖḮ Ö×Ö¸üÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖ¸üßÆüß �úÖÑ�ÖÏêÃÖÖê �Öǣ Ö
�úÖôû ÃÖ¢Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ´Ö¬µÖÓŸÖ¸üß“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ³ÖÖ•Ö¯Ö-×¿Ö¾ÖÃÖêÖÖ µÖãŸÖß ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“ÖÖÆüß •ÖÖŸÖêÖê
†Öã³Ö¾Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“µÖÖ ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß ŸÖêÆüß �úÖÆüß �úºþ ¿Ö�ú»Öê ÖÖÆüß. ´Æü�ÖæÖ“Ö
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖê“Öß �Ö¸üß�Öã̧ üß ÃÖ¢ÖÖ †Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. †Ö´Ö“µÖÖ “Öôû¾Öôûß“Öê
Æêü“Ö ¬µÖêµÖ †ÖÆêü.'

ÃÖ´ÖÙ¯ÖŸÖ ¾Öé¢ÖßÖê �úÖ´Ö �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ †Öê�ú ¾µÖŒŸÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ
�úÖµÖÖÔ“Öê ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ�úÂÖÖÔÖê �úÖ •ÖÖ�Ö¾ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ? †Ö×�Ö ŸµÖÖ“Öê ¥ü¿µÖ ºþ¯Ö
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ �úÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß ?

'†¿ÖÖ £ÖÖȩ̂ ü ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ �úÖµÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸµÖÖ�Öß ¾Öé¢Öß×¾ÖÂÖµÖß, ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú¯Ö�ÖÖ ¾Ö
×ÖÂšêü×¾ÖÂÖµÖß ¿ÖÓ�úÖ ‘Öê�µÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö ÖÖÆüß, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“Öß Æüß �úÖ´Öê ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ¯Ö�Öê ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖßŸÖ
†Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖêŸÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÔ †ÃÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê. Æüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÓ‘Ö¿ÖŒŸÖß“Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖê»ÖÖ,
“Öôû¾Öôûß»ÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ̄ Ö�Öê ¯Öãœêü Öê‰ú ¿Ö�úŸÖê. �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß “Öôû¾ÖôûßŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö •ÖÖÃÖ´ÖæÆü ‹�ú¡Ö †Ö»Öê
¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ¾µÖÛŒŸÖ¾ÖÖ¤üÖ¯Öê�ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ»ÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö †Ö»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê
¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯Ö�Öê ×¤üÃÖæ »ÖÖ�ÖŸÖß»Ö. “Öôû¾Öôûß“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖßÆüß ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß »ÖÖê�úÖÓ“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú
ŸÖµÖÖ¸üß �ú¸ü¾ÖæÖ ‘Öê‰úÖ ŸÖÖê ŸÖß¾ÖÎ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü×¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ •ÖÖŸÖÖÆüß ŸµÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö
¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖê‡Ô»Ö. ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Ö�ú ¾Ö “Öôû¾Öôûß“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö ü̧ »ÖÖê�úÖÓ“Öê ü̧Ö•Ö�úßµÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÆüß
�êú»Öê �Öê»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. »ÖÖê�úÖÓ“Öß ¸üÖ•Ö�úßµÖ •ÖÖ�Öß¾Ö ¾ÖÖœü¾ÖÖµÖ»ÖÖ Æ¾Öß. �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖß
ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ¯Ö�Öê ¸üÖÖ ˆšü×¾Ö»µÖÖ´Öãôêû“Ö ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓÖÖ ŸÖ›üÖ�ÖÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“Öê �úÖµÖÔ †Ö•ÖÆüß
†¯Öê×�ÖŸÖ †ÖÆêü. •ÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¾Ö�ÖÔ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ÆüÖê‰úÖ ¯Öê™æüÖ ˆšüŸÖ ÖÖÆüß, ŸÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ ÃÖ´ÖæÆüÖ“Öß,
“Öôû¾Öôûß“Öß ŸÖÖ�ú¤ü ¾ÖÖœü�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß.'

µÖÖê�µÖ ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö

¿ÖêŸÖß×¾Ö�úÖÃÖ, �Ö×¸ü²Öß, ²Öê¸üÖ ê•Ö�ÖÖ¸üß µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ¯Ö Ï¿ÖÖ Ó“µÖÖ
ÃÖÖê›ü¾Ö�Öã�úßÃÖÖšüß �úÖµÖ �ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê, †ÃÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê.

'µÖÖê�µÖ ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ“µÖÖ †Ó́ Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö�Öß †³ÖÖ¾Öß ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»Öê Æêü ¯ÖÏ¿Ö †ÖÆêüŸÖ. ´Öæšü³Ö ü̧
»ÖÖê�ú“Ö “ÖÖÓ�Ö»Öê �úÖ´Ö �ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ¯ÖÖ�Öß¯ÖÏ¿Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖ�Öß Æêü ‹�ú



´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü  �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß ~~~~~~~~ 105

ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖê ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ×´ÖôûÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê. ¯ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ ‹�ú £Öë²ÖÆüß ¾ÖÖµÖÖ •ÖÖ�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ¤ü�ÖŸÖÖ
‘µÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖ»ÖÖ ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ¯ÖÖ�Öß ×´ÖôûÖ»Öê, ŸÖ¸ü ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖ´Öé̈ üß µÖê‡Ô»Ö.
•Ö´ÖßÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖêÃÖÖšüßÆüß ¯ÖÏµÖŸÖ —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ·µÖÖÓÖß Æüß ¥üÂ™üß šêü¾ÖæÖ ¬ÖÖȩ̂ ü�Öê ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öß
ŸÖ¸ü ¤ãüÂ�úÖôûÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ÖîÃÖÙ�Ö�ú †Ö¯Ö¢Öß»ÖÖ ŸÖÖë›ü ¤êü�Öê ÃÖÆü•Ö ¿ÖŒµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ÖªÖÓ“Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯ÖÖ�Öß
¾ÖÖµÖÖ •ÖÖ‰ú Ö ¤êüŸÖÖ ¬Ö¸ü�Ö ¯ÖÏ�ú»¯Ö ˆ³ÖÖºþÖ ŸÖê ÃÖÖšü×¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖ´ÖÖÖ ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ«üÖ ȩ̂ü ŸµÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö
ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ �úÃÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö, ÆêüÆüß ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê. ¬Ö¸ü�Öê ¾Ö �éúÂ�ÖÖ �ÖÖȩ̂ êü ÃÖÖ¸ü�µÖÖ ¯ÖÏ�ú»¯ÖÖÃÖÖšüß •µÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»µÖÖ •Ö×´ÖÖß ×¤ü»µÖÖ, ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖµÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. Æü•ÖÖ¸üÖê ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ †Ö•ÖÆüß ˆ¯Öê×�ÖŸÖ
†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“Öê µÖÖê�µÖ ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ —ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Ö¾Öê ¯ÖÏ�ú»¯Ö ÆüÖŸÖß
‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖ‰ú ÖµÖêŸÖ. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœŸÖß »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ, ØÃÖ“ÖÖÖ�ÖÖ»Öß»Ö •Ö×´ÖÖà“Öê
�Öê¡Ö ¾ÖÖœü¾ÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê. ŸÖÃÖê —ÖÖ»Öê ŸÖ¸ü“Ö ¿ÖêŸÖß ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ¾ÖÖœæü ¿Ö�êú»Ö. †Öê�ú ¬Ö¸ü�Ö ¯ÖÏ�ú»¯ÖÖŸÖæÖ
—ÖÖ»Öê»ÖÖ ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ×Ö¯Ö™æüÖ ™üÖ�ú�µÖÖ“Öß ¾Ö †¬ÖÔ¾Ö™ü ÛÃ£ÖŸÖßŸÖß»Ö ¯ÖÏ�ú»¯Ö ´ÖÖ�Öá »ÖÖ¾Ö�µÖÖ“Öß �Ö¸ü•Ö
†ÖÆêü. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏ�ú»¯ÖÖŸÖæÖ ÆüÖê�ÖÖ¸üß »Öæ™ü �ú¿Öß £ÖÖÓ²Ö×¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ÆêüÆüß ¯ÖÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. Æüß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß ÖêŸÖê ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ µÖÖÓÖß ÃÖÓµÖãŒŸÖ¯Ö�Öê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß. Æêü —ÖÖ»ÖÓ ŸÖ¸ü“Ö
�Öê›ü¶Ö¯ÖÖ›ü¶Ö¯ÖµÖÕŸÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖ“Öß �ÖÓ�ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖê“Öæ ¿Ö�êú»Ö.'

ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ˆ³ÖÖ¸ü�Öß �úºþÖ ŸµÖÖ
†Ö¯Ö�Ö ˆŸ�éúÂ™ü¯Ö�Öê “ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ †ÖÆüÖŸÖ. ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸÖ¸ü
'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ¯Öò™üÖÔ' «üÖ¸êü †Ö¯Ö�Ö ¾Öê�ÖôûÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ¸üÖ•µÖÖŸÖ †µÖ¡Ö ´ÖÖ¡Ö
²Ö·µÖÖ“Ö ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ‘Ö¸ü‘Ö¸ü »ÖÖ�Ö»Öß †ÖÆêü. †ÃÖê �úÖ?

'ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“ÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß
ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öß †Ö´Æüß ˆ³ÖÖ¸ü�Öß �êú»Öß. ÆüÖ �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú
¾Ö ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú “Öôû¾Öôûà“ÖÖ ³ÖŒ�ú´Ö †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖÆêü. �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ÖÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖê
²ÖÖ•Öæ»ÖÖ �Öê»Öß †ÃÖŸÖß. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ †Ö•Ö ‹�ú †Ö¤ü¿ÖÔ ¿Öî�Ö×�Ö�ú ÃÖÓ�ãú»Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»Öê
†ÖÆêü. �ÖÖȩ̂ ü�Ö×¸ü²ÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆü �úÖœü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. †Ö´Æüß •ÖÃÖÓ µÖÖê•Ö»ÖÓ ÆüÖêŸÖÓ,
ŸÖÃÖÓ ‘Ö›üŸÖÓµÖ µÖÖ“ÖÓ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ´ÖÖêšüÓ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÓ ÃÖã�ÖÖÖÓ ÖÖÓ¤ü»Öê»Öß
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ ²Ö‘ÖÖµÖ“Öß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê ¾µÖÖÃÖ¯Ößšü †Ö´Æüß ŸÖµÖÖ¸ü
�ú¸üßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‘Öê‰úÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú¯Ö�Öê �úÖ´Ö �êú»Öê ŸÖ¸ü ÃÖÆü�úÖ¸üÖŸÖæÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü �úÖ´Ö
ˆ³ÖÓ ¸üÖÆæü ¿Ö�úŸÖÓ, µÖÖ“ÖÓ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü Æêü ˆ¤üÖÆü¸ü�Ö †ÖÆêü. ×•Ö£ÖÓ ×•Ö£ÖÓ µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖÓ �úÖ´Ö —ÖÖ»ÖÓ
†ÖÆêü, ×ŸÖ£ÖÓ ÃÖÆü�úÖ¸ü µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †¯ÖµÖ¿ÖÖ»ÖÖ �úÖ¸ü�Ö šü¸üŸÖÖŸÖ ŸÖß ×ŸÖ£Ö»Öß ´ÖÖ�ÖÃÖÓ.'
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ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�Öß»ÖÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö »ÖÖ�Ö»ÖÖ ŸµÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö �úÖµÖ?

'�úÖ ü̧�Öê †Öê�ú †ÖÆêüŸÖ. �Öǣ Ö —ÖÖ›üÖ—Ö›üŸÖß —ÖÖ»Öß. �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ ×´Öôû×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß
ÃÖŸÖŸÖ †Öšü ¾ÖÂÖì ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ. �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ»ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖ�Öß ×´Öôû×¾Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯Ö¸üŸÖÖµÖ“Öê
ÖÖÆüß µÖÖ ×•Ö§üßÖê ×¤ü»»ÖßŸÖ 11 ´Ö×ÆüÖê ¸üÖ×Æü»ÖÖê. ¿Öê¾Ö™üß 26 ´ÖÖ“ÖÔ, 1981 ¸üÖê•Öß ´ÖÓ•Öã̧ üß ×´Öôû¾Ö»Öß.
×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê 11 ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öß ˆ³ÖÖ¸ü�Öß �êú»Öß. •Ö¸ü ´Öß �úÖÑ�ÖÏêÃÖ“Öß ™üÖê̄ Öß ‘ÖÖŸÖ»Öß
†ÃÖŸÖß, ŸÖ¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ »Ö¾Ö�ú¸ü ˆ³ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ. ŸÖß ‘ÖÖŸÖ»Öß ÖÖÆüß ´Æü�ÖæÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÏ¤üß‘ÖÔ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ.'

•ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß×¾Ö¹ý¨ü †Ö¯Ö�Ö ÃÖŸÖŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸üßŸÖ †Ö»ÖÖŸÖ. Ö¾µÖÖ ×¯ÖœüßÖê µÖÖ
†¯Ö¯ÖÏ¾Öé¢Öß×¾Ö¹ý¨ü �ú¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ¸êü »ÖœüÖ ªÖ¾ÖÖ †ÃÖê †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê ?

'ØÆü¤æü ´ÖÆüÖÃÖ³ÖÖ, ¸üÖÂ™ÒüßµÖ Ã¾ÖµÖÓÃÖê¾Ö�ú ÃÖÓ‘Ö, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖÖ ¯Ö�Ö µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ�ÖÖ´Öß
¿ÖŒŸÖß ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæÖ“Ö �ú¼ü¸ü ¾Ö †Ö�Îú´Ö�ú ÆüÖê�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¿ÖŒŸÖß ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ
¿Ö¡Öæ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ µÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢ÖàÖÖ •Öê¾ÆüÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×¤ü»ÖÖ �Öê»ÖÖ, ŸÖê¾ÆüÖ
µÖÖ “Öôû¾Öôûß»ÖÖ »Öœü¶Ö‹ê¾Ö•Öß ¾Öê�Öôêû“Ö Ã¾Öºþ¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖ�Ö»Öê. ÃÖÖ¸üÖ ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö Æü•ÖÖ¸üÖê
¾ÖÂÖì †–ÖÖÖÖŸÖ �úÃÖÖ ¸üÖÆüß»Ö, Æêü“Ö µÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖß ¯ÖÖ×Æü»Öê. �ãúšü»ÖêÆüß �úÖ²ÖÖ›ü�úÂ™ü Ö �ú¸üŸÖÖ ÃÖã�ÖÖŸÖ
¾Ö “ÖîÖßŸÖ �úÃÖê •Ö�ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖ ¥üÂ™üßÖê“Ö µÖÖ ´ÖÓ›üôûà“Öê ¯ÖÏµÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ˆ³µÖÖ
¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖÖê›üßŸÖ �ú¿ÖÖ �úÖœüÖµÖ“µÖÖ Æêü“Ö •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ,
†×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖŸÖ †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖß ¾Ö ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ¾Ö¸ü †ÖµÖ�ú¸ü ²ÖÃÖ¾ÖæÖ
ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖê�Ö ÃÖÓ̄ Ö¾ÖÖµÖ“ÖÖ ÆüÖ ŸµÖÖ¯Öî�úß“Ö ‹�ú ×¾Ö�éúŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö
ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ¯Ö�Öê ŸÖÖ�ú¤ü »ÖÖ¾ÖæÖ »ÖœüŸÖÖê †ÖÆêü. ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖê�ÖÖÖê ×¾Ö�úÖÃÖÖ“ÖÖ, ¯ÖÏ�ÖŸÖß“ÖÖ ‹�ú ™ü¯¯ÖÖ
×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯Ö�Öê �ÖÖšü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß �Öǣ Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ÆüÖ ˆªÖê�Ö †Ö´Æüß
�ú¤üÖ×¯Ö ´ÖÖê›æüÖ �úÖœæü ¤êü�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ‹�Óú¤ü¸üßŸÖ“Ö, •ÖÖŸÖßµÖ¾ÖÖ¤üß ¿ÖŒŸÖà“µÖÖ ”ãû¯µÖÖ �úÖ¸ü¾ÖÖµÖÖ ÆüÖ�ÖæÖ
¯ÖÖ›ü»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔÖê •ÖÖŸÖßµÖ ¿ÖŒŸÖß ±úÖê±úÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ, µÖÖ“Öê ³ÖÖÖ šêü¾ÖæÖ
ŸµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö Ö¾µÖÖ ×¯ÖœüßÖê ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¿ÖêŸÖ�ú¸üß †Ö×�Ö �úÖ´Ö�ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ
³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †Ö´Æüß ÆüÖ »ÖœüÖ ÃÖãºþ“Ö šêü¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ¯Öãœêü ŸÖÖê †Ö�Ö�Öß ŸÖß¾ÖÎ �êú»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö.'

�ÖÏÖ´Öß�Ö ¾Ö ×¾Ö¦üÖêÆüß ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú, ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú “Öôû¾ÖôûàÖÖ †Ö¯Ö�Ö ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¯ÖÖØšü²ÖÖ
¤êüŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆüÖŸÖ. µÖÖ´ÖÖ�Ö“Öß †Ö¯Ö»Öß ³Öæ×´Ö�úÖ �úÖµÖ?

'¯ÖÏ�ÖŸÖß“ÖÖ †Ö×�Ö ˆÖŸÖß“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ ¤üÖ�Ö¾ÖæÖ, Ö¾µÖÖ ×¯Öœüß»ÖÖ ²ÖÖî×¨ü�ú ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ¤êü‰úÖ ŸÖß
†×¬Ö�ú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö�Ö�ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß“Öß �Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. µÖÖ
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´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ“Ö ŸÖôûÖ�ÖôûÖŸÖ ¯ÖÖêÆüÖê“ÖŸÖÖ µÖê�ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖæÖ ¸üÖ²Ö�ÖÖ·µÖÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
�ú¸ü�µÖÖ“Öß ŸÖÖ�ú¤ü ×´Öôû�ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ÃÖÖ·µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖß ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“Öß “Öôû¾Öôû ¯Öãœêü µÖê�Öê ÆüÖ ŸµÖÖ ´ÖÖ�Ö“ÖÖ
ˆ§êü¿Ö †ÖÆêü. ¤ü×»ÖŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß, �ÖÏÖ´Öß�Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ šêü¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü, ¯Ö�Ö
Æêü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖê ¯Öãœêü Öê»Öê“Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê.'

†Ö¯Ö»µÖÖ †Ö•Ö¾Ö¸ü“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“Öê ØÃÖÆüÖ¾Ö»ÖÖê�úÖ �ú¸üŸÖÖ �úÖÆüß �ÖÖêÂ™üß †ªÖ¯Ö �ú¸üÖµÖ“µÖÖ
¸üÖÆæüÖ �Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê •ÖÖ�Ö¾ÖŸÖê �úÖ? ŸÖÃÖê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖÖšüß ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ �úÖÆüß
µÖÖê•ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ �úÖµÖ?

'�ãúšü»ÖßÆüß “Öôû¾Öôû Ø�ú¾ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö ´ÖÖê‘Ö´Ö¯Ö�Öê ¯Öãœêü ÖêŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖÃÖÖšüß ±ãú»Öê,
¿ÖÖÆæü, †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ö×�Ö ¤êü¿Ö¯ÖÏế Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸üÖŸÖ ¹ý•Ö×¾Ö�µÖÖ“Öß �Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ
•ÖÖŸÖê»ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖÓŸÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ�ÖÖ´Öß
¿ÖŒŸÖß×¾Ö¹ý¨ü »ÖœüÖ ªÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾ÖÖœü¾Ö�µÖÖ“Öß �Ö¸ü•Ö †ÖÆêü.
�úÂ™ü�ú·µÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß �ãúšü»ÖßÆüß ŸÖ›ü•ÖÖê›ü �úºþÖ “ÖÖ»Ö�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖê ÃÖÖ¬µÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß
�úÖ´Ö�ÖÖ¸ü, �úÂ™ü�ú·µÖÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê. �ú¸ü�Ö ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü×¾Ö�µÖÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü
†Ö×�Ö �úÂ™ü�ú·µÖÖÓŸÖ“Ö †ÖÆêü.

†Ö¯Ö�Ö ÃÖŸ�úÖ¸ü ¾ÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖ †Ö•Ö¾Ö¸ü ×¾Ö¸üÖê¬Ö �ú¸üßŸÖ †Ö»ÖÖŸÖ.
´Ö�Ö †ÖŸÖÖ ÆüÖ ÃÖŸ�úÖ¸ü �úÃÖÖ �úÖµÖ Ã¾Öß�úÖ¸üŸÖ †ÖÆüÖŸÖ ?

'�Ö ȩ̂ü ŸÖ¸ü ´Öß µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏµÖŸÖ¯Öæ¾ÖÔ�ú ¤æü¸ü ¸üÖ×Æü»ÖÖê †ÖÆêü; ¯Ö�Ö ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 80 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ
¯Ö¤üÖ¯ÖÔ�Ö �ú¸üŸÖÖÖÖ ´Öß ÃÖÆü•Ö ´ÖÖ�Öê ¾ÖôæûÖ ²Ö‘ÖŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ¯Ö›üŸÖÖê, �úß †Ö¯Ö�Ö •Ö�Ö»ÖÖê“Ö �úÃÖê?
×�úŸÖß ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖê›æüÖ �Öê»Öê, ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê Ã´Ö¸ü�Ö ´Æü�ÖæÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²Ö×»Ö¤üÖÖÖ“ÖÖ �ÖÖî̧ ü¾Ö
´Æü�ÖæÖ ÆüÖ ÃÖŸ�úÖ¸ü ´Öß Ã¾Öß�úÖ¸üŸÖÖê †ÖÆêü.'
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14 •Öã»Öî“µÖÖ ÃÖÓ¬µÖÖ�úÖôû¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÓ�ãú»Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ˆŸÃÖÖÆüÖ»ÖÖ ˆ¬ÖÖ�Ö †Ö»Öê.
×¾ÖªÖ£µÖÖÕÖß ¸üÖ¡Öß 12 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ �êú�ú �úÖ¯Ö»ÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê
¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá ÆüÖ ‘Ö™ü�ú ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Ö�ú ×•Ö¾ÆüÖóµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÓ�ãú»Ö �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö
×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÖ Ó̧ü³Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿Öã³Ö Ø“ÖŸÖÖÖÖê ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ.
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÆüÖ™êü¯ÖÖÃÖæÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö�ÖÔ �Ö™üÖ�Ö™üÖÖê †Öê¾ÖÖôû�ÖßÃÖÖšüß µÖê‰ú »ÖÖ�Ö»ÖÖ. ÃÖ�úÖôû¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖ¸ü
�ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Ö“Öê ¿ÖêŸÖ�ú ü̧ß ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓ�µÖêÖê ¤üÖ�Ö»Ö ÆüÖê‰ú »ÖÖ�Ö»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ¯ÖãÂ¯ÖÆüÖ ü̧ ‘ÖÖ»Ö�µÖÖÃÖÖšüß
»ÖÖÓ²Ö»Ö“Ö�ú ¸üÖÓ�ÖÖ »ÖÖ�Ö»µÖÖ. µÖÖŸÖ �úÖêšêüÆüß �éú×¡Ö´Ö¯Ö�ÖÖ“ÖÖ »Ö¾Ö»Öê¿Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. ÃÖÖ ȩ̂ü ˆŸÃ±æúŸÖÔ̄ Ö�Öê
ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ³Öê™æüÖ ¯ÖÏŸµÖ�Ö ¿Öã³Öê“”ûÖ ¤êü�µÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓÖÖ ‹�ú
¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ¯ÖÏ£Ö´Ö“Ö ×´ÖôûŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß �ÖÖ¾ÖÖ�ÖÖ¾ÖÖÓŸÖæÖ »ÖÖê�úÖÓÖß ‘Ö¸üÖê‘Ö¸üß �Öãœü¶Ö †Ö×�Ö
¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ×šü�ú×šü�úÖ�Öß �ú´ÖÖÖß ˆ³µÖÖ �êú»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ×Ö¸ü¯Öê�Ö ³ÖÖ¾ÖÖêÖê ‹�ú �éúŸÖ–ÖŸÖÖ ÃÖÖêÆüôûÖ
¯ÖÖ¸ü ¯Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ •ÖµÖ•ÖµÖ�úÖ¸üÖ“µÖÖ ‘ÖÖêÂÖ�ÖÖÓÖß ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ¤ãü´Ö¤ãü´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.

¤ãü¯ÖÖ¸üß ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖÓ�Ö�ÖÖŸÖ ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»µÖÖ ³Ö¾µÖ ´ÖÓ›ü¯ÖÖŸÖ
¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ×Ö×´Ö¢Ö †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �êú»Öê»ÖÖ �ÖÖî̧ ü¾Ö ÃÖÖêÆüôûÖ ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. †×³ÖÖêŸÖê ×Öôæû ±ãú»Öê µÖÖÓ“µÖÖ
†¬µÖ�ÖŸÖê�ÖÖ»Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ÖêŸÖê �Ö. ¯ÖÏ. ¯ÖÏ¬ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ
“ÖÖÓ¤üß“µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ•µÖÖêŸÖß“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ�éúŸÖß ¾Ö 80 »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß £Öî»Öß ¤êü�µÖÖŸÖ µÖê‰úÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ �ÖÖî̧ ü¾Ö
�ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. »ÖÖ�ÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÆüÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖ�ú ÃÖÖêÆüôûÖ †ŸµÖÓŸÖ ×¤ü´ÖÖ�ÖÖŸÖ
¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ. µÖÖ ÃÖŸ�úÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³ÖÖÃÖ —ÖÖ»Öê»Öß �Ö¤üá Æüß ´Öã�µÖŸ¾Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏế ÖÖ¯ÖÖê™üß,
†ÖÛŸ´ÖµÖŸÖêÖê ¾Ö ¯Ö¤ü ü̧´ÖÖê›ü �úºþÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ÖÖ�Ö×¸ü�úÖÓ“Öß ÆüÖêŸÖß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ¾Ö ü̧ß»Ö
×Ö¸ü¯Öê�Ö ¯ÖÏế ÖÖ“Öê ×¾Ö¸üÖ™ü Ã¾Ö¹ý¯Ö µÖÖ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê. »Öœü¾ÖµµÖÖ »ÖÖê�úÖêŸÖÖ
†Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †ÖŸµÖÓ×ŸÖ�ú †Ö¤ü¸ü³ÖÖ¾Ö ²ÖÖôû�Ö�ÖÖ¸üß �éúŸÖ–Ö •ÖÖŸÖÖ, µÖÖÓ“ÖÖ •Ö�Öæ †³ÖæŸÖ¯Öæ¾ÖÔ
†ÃÖÖ ŸÖÖê ÃÖÓ�Ö´Ö ÆüÖêŸÖÖ. �úÃÖ»ÖÖÆüß ›üÖ´Ö›üÖî»Ö ÖÃÖ»Öê»ÖÖ †Ö×�Ö †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖ¬Öê̄ Ö�ÖÖÖê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ
¯Ö�Ö ÃÖÓÃ´Ö¸ü�ÖßµÖ †ÃÖÖ ŸÖÖê †Öã̄ Ö´Ö ÃÖÖêÆüôûÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ �úÖÖÖ�úÖê̄ Ö·µÖÖŸÖæÖ †Ö»Öê»µÖÖ †ÃÖÓ�µÖ

12
†Ö�ÖôûÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖêÆüôûÖ
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ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ¯ÖÏế Öà“Öß ´ÖÖê Ø“Ö²Ö ²ÖÖ×¾Ö�ÖÖ ü̧Ö †Ö×�Ö †ÓŸÖ:�ú ü̧�ÖÖŸÖ �éúŸÖ�éúŸµÖŸÖê“Öê ³ÖÖ¾Ö ¤üÖ™ü×¾Ö�ÖÖ¸üÖ
šü¸ü»ÖÖ. µÖÖ¾Öêôûß ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ �Ö. ¯ÖÏ. ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ´Æü�ÖÖ»Öê, 'Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö †Öê�ú •Ö�Ö´ÖÖ †Ó�ÖÖ¾Ö¸ü
—Öê»ÖæÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß ü̧ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ †Ö•ÖÆüß �úÂ™ü�ú¸ß •ÖÖŸÖêÃÖÖšüß ü̧Ö¡ÖÓ×¤üÖ —Ö�Ö›üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖÃÖÖšüß
•Öß¾ÖÖ •ÖÖôû�ÖÖ¸üÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÃÖÖ¸ü�ÖÖ ÖêŸÖÖ ‹�ú´Öê¾ÖÖ×«üŸÖßµÖ ´Æü�ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»Öê. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏ¿ÖÖ�ú›êü ÃÖ¸ü�úÖ¸ü •ÖÖ�ÖæÖ²Öã•ÖæÖ ¤ãü»ÖÔ�Ö �ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ¾ÖÖ¤ü ¾Ö •ÖÖ�Ö×ŸÖ�úß�ú¸ü�ÖÖ´Öãôêû
¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¤êü¿ÖÖê¬Ö›üß»ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖôû¾µÖÖ“µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ³Öǽ ÖßŸÖæÖ ¯ÖãÆüÖ ‹�ú¤üÖ �ÎúÖÓŸÖß
“Öôû¾Öôû ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÖ´Ö£µÖÖÔ×Ö¿Öß ˆ³Öß �ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸ü †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ
ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �ÎúÖÓŸÖß“Öß •µÖÖêŸÖ ¯Öãœêü Öê�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÖÕÖß ÃÖ••Ö ¸üÖ×Æü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.'

ÃÖŸ�úÖ¸üÖ»ÖÖ ˆ¢Ö¸ü ¤êüŸÖÖÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ³ÖÖ¾Ö×¾Ö¾Ö¿Ö —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
†ÖµÖãÂµÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Öß“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÖê¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ �úÖôûÖŸÖß»Ö šüôû�ú ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üß ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»µÖÖ.
†Öê�ú ¯ÖÏ�úÖ¸ü“ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸üßŸÖ †Ö¯Ö�Ö ‡£Ö¾Ö¸ü �úÃÖê ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»ÖÖê µÖÖ“Öê †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖê, †ÃÖê
ÃÖÖÓ�ÖæÖ µÖÖ¯ÖãœêüÆüß µÖÖµÖÖÃÖÖšüß, �Ö·µÖÖ�Öã·µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß —Ö�Ö›üŸÖ ¸üÖÆü�ÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß
Ã¯ÖÂ™ü �êú»Öê.

†¬µÖ�ÖßµÖ ³ÖÖÂÖ�ÖÖŸÖ ×Öôæû ±ãú»Öê ´Æü�ÖÖ»Öê, '¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö�ÖÖ¸üß •ÖÖŸÖßµÖŸÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖ,
†ÖŸÖÖ •ÖÖŸÖßµÖŸÖê×¾Ö¹ý ü̈ †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü×¾Ö�µÖÖ“Öß �Ö ü̧•Ö †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ
Æüß Ø“ÖŸÖê“Öß ²ÖÖ²Ö ²ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ “Öã�úß“µÖÖ ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ †Ö¯Ö�Ö ÃÖ¾ÖÖÕÖß ‹�ú•Öã™üßÖê
ˆ³Öê ¸üÖÆü�Öê �Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ�Öß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ´Öß
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ †ÖÆêü. ²ÖÆãü•ÖÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö “Öôû¾ÖôûßÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß •Öß
¿ÖŒŸÖß ˆ³Öß ¸üÖÆüß»Ö ×ŸÖ»ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÖêÆü´Öß“Ö ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö.'

µÖÖ¾Öêôûß ¯ÖÏÖ. ‹Ö. ›üß. ¯ÖÖ™üß»Ö, �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´Öã�Ö ›üÖò. †Ö. Æü. ÃÖÖôãÓû�Öê µÖÖÓ“ÖßÆüß
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖ �ÖÖî̧ ü¾Ö �ú¸ü�ÖÖ¸üß ³ÖÖÂÖ�Öê —ÖÖ»Öß. ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ×Ö×´Ö¢Ö ×´ÖôûÖ»Öê»Öß 80
»ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß £Öî»Öß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³ÖÖŸÖ“Ö ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖÖÓÃÖ´ÖÖȩ̂ ü �Öã»Öß �êú»Öß †Ö×�Ö
ŸµÖÖŸÖß»Ö ¸üŒ�ú´Ö ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖê�µÖ ¾ÖÖ™üŸÖß»Ö †¿ÖÖ �úÖÆüß ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üÖµÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ �êú»Öß. †¬Öá
†×¬Ö�ú £Öî»Öß ŸµÖÖ“Ö ¾Öêôûß ŸµÖÖÓÖß ×¸ü�úÖ´Öß �êú»Öß. »ÖÖ�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ “ÖÖ¸ü ¯ÖÖ“Ö »ÖÖ�ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ¤êü�Ö�µÖÖ
×¾Ö×¾Ö¬Ö �Öê¡ÖÖŸÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ¾µÖŒŸÖàÖÖ ×¤ü»µÖÖ. µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †Ö¯Ö»Öß ³Öæ×´Ö�úÖ
Ã¯ÖÂ™ü �ú¸üŸÖÖÖÖ ŸÖê ´Æü�ÖÖ»Öê, '¯Öî¿ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÃŸÖß  �úºþ ªÖµÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ÃÖ¾ÖµÖ ÖÖÆüß. ŸÖÖê ´Öß �ú¬Öß“Ö
•Ö¾Öôû šêü¾Ö»Öê»ÖÖ ÖÖÆüß.' �ú¬ÖßÆüß ¯ÖîÃÖÖ •Ö¾Öôû ²ÖÖôû�ÖÖµÖ“ÖÖ ÖÖÆüß, Æêü ¯Ö£µÖ •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»ÖßŸÖ
ŸÖê ÖêÆü´Öß“Ö ¯ÖÖôûŸÖ †Ö»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê †ÃÖê †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ¯ÖîÃÖÖ �ú¬Öß“Ö
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�ú´Öß ¯Ö›ü»ÖÖ ÖÖÆüß. �Ö¸ü•Ö ¯Ö›êü»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖÖê ÖêÆü´Öß“Ö ×´ÖôûŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü
ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ŸÖÖê “ÖÖ»ÖŸÖ †Ö»ÖÖ. �ú¤üÖ×“ÖŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ¯Öî¿ÖÖ“Öß Ø“ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß �ú¬Öß“Ö �êú»Öß ÖÖÆüß
†Ö×�Ö ŸÖÖê •Ö¾Öôû ²ÖÖôû�ÖÖ¾ÖÖ †ÃÖêÆüß ŸµÖÖÓÖÖ �ú¬Öß ¾ÖÖ™ü»Öê ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ¸üÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÆüÖ †ÃÖÖ
¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá †Ö×�Ö �Öã»Öê̄ Ö�ÖÖ“ÖÖ. †Ö•Ö“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ µÖÖ ÃÖÖ·µÖÖ �ÖÖêÂ™üß †Ö¿“ÖµÖÔ�úÖ¸ü�ú †Ö×�Ö
£ÖŒ�ú �úºþÖ ÃÖÖê›ü�ÖÖ·µÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Æêü ÃÖÖ ȩ̂ü“Ö †ÃÖê †¤Ëü³ÖãŸÖ¸ü´µÖ
†Ö×�Ö †×¾Ö¿¾ÖÃÖÖßµÖ ¾ÖÖ™üÖ¾Öê †ÃÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‹�ú´Öê¾Ö •ÖÖÆüß¸ü ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖêÆüóµÖÖ“Öß �ú£ÖÖ
¤êü�Öß»Ö ŸµÖÖ¯Öî�úß“Ö ‹�ú.

ÃÖ““ÖÖ »ÖœüÖ‰ú ÖêŸÖÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖÖ 80 ¾ÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ˆŸÃÖÖÆüÖŸÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸÖê ¾ÖÂÖÔ ' �ÎúÖÓŸÖß

�ÖÖî̧ ü¾Ö ¾ÖÂÖÔ ' ´Æü�ÖæÖ ÃÖÖ•Ö ȩ̂ü �ú¸ü�µÖÖ“Öß †Ö×�Ö ŸµÖÖ×Ö×´Ö¢Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆ¯Ö�Îú´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö�µÖÖ“Öß †™ü
�úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß“Ö ‘ÖÖŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖŸÖ ×šü�ú×šü�úÖ�Öß ŸµÖÖÓÖÖ
ÃÖŸ�úÖ¸üÖÃÖÖšüß ×Ö´ÖÓ¡Ö�Öê µÖê‰ú »ÖÖ�Ö»Öß. ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖ¯Öîêê�úß ´ÖÖê•Ö�úß“Ö ŸµÖÖÓÖß Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öß †Ö×�Ö ŸÖß
¤êü�Öß»Ö �úÖÆüß šüÖêüÃÖ ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú ˆ¯Ö�Îú´Ö ÆüÖŸÖß ‘Öê‰úÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö�µÖÖ“µÖÖ †™üß¾Ö¸ü. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö
×šü�úÖ�Öß ˆ¯Ö�Îú´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê �Öê»Öê †Ö×�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öê ÃÖŸ�úÖ¸ü ÃÖÖêÆüôêûÆüß ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öê. †¿ÖÖ
¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü •µÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ �êú»ÖÖ �Öê»ÖÖ, †ÃÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÆüÖ †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Ö�ú
ÖêŸÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. †Öê�ú ÖêŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü �ÖÖ•ÖÖ¾ÖÖ•ÖÖ �úºþÖ ÃÖÖ•Ö ȩ̂ü �êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖ¾Ö¸ü ˆ¬Öôû¯Ö¼üßÆüß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú ˆ¯Ö�Îú´ÖÖ»ÖÖ
†�ÖÏ�Îú´Ö ¤êü‰úÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ�úÖŸ´Ö�ú �úÖµÖÔ�Îú´Ö ÃÖÖ•Ö¸üÖ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ •ÖÖ�Öß¯Öæ¾ÖÔ�ú
†¾Ö»ÖÓ²Ö»ÖÖ. ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ¿Öß»Ö ¾Öé¢Öß“Öê“Ö Æêü ×Ö¤ü¿ÖÔ�ú ´Æü�ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê. µÖÖ
¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖêÆüóµÖÖ“ÖßÆüß ¾ÖÂÖÔ³Ö¸ü ¾µÖÖ¯Ö�ú “Ö“ÖÖÔ ÆüÖêŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß. ‹�úÖ †£Öá ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ
×Ö×´ÖŸÖÖÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú �ÎúÖÓŸÖß �úÖµÖÖÔ»ÖÖ Ö¾µÖÖÖê “ÖÖ»ÖÖÖ ×¤ü»Öß. ŸÖê
Ã¾ÖŸÖ:Æüß ˆŸÃÖÖÆüÖÖê ¾Ö •ÖÖế ÖÖÖê �úÖ´ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ�Ö»Öê. ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú ¾Ö ¸ü“ÖÖÖŸ´Ö�ú ˆ¯Ö�Îú´ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö »Öœêü
ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öê �úÖµÖÔ ŸµÖÖÓÖß ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê. ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖêÆüóµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ •Ö�Öæ Ö¾Öß ‰ú•ÖÖÔ
×´ÖôûÖ»Öß, ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öê Ö¾Öê ¯Ö¾ÖÔ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê.

15 •Öã»Öî, 2002 ¸üÖê•Öß ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê 'ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß
�ÖÖî̧ ü¾Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ' ¾ÖŸÖßÖê ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖê�ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯Ö×¸üÃÖÓ¾ÖÖ¤ü
†ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ ¤üÆüÖ Æü•ÖÖ¸ü »ÖÖê�úÖÓ“Öß µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖÃÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß ÆüÖêŸÖß.



´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü  �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß ~~~~~~~~ 111

ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖê�ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †Öê�ú
ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»µÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“ÖÖ ‰úÆüÖ¯ÖÖêÆü �ú¸ü�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¯ÖãœüÖ�úÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖê�ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏ¿Ö ´ÖÖÓ›ü�µÖÖÃÖÖšüß
¾µÖÖÃÖ¯Ößšü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþÖ ×¤ü»Öê. ¯Ö�ÖßµÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ šêü¾ÖæÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖê�ÖÖ“µÖÖ
×Ö�úÖê̄ Ö ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ‹�ú¡Ö †Ö�Ö�µÖÖ“ÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. 2001
´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖê�ÖÖ¾Ö¸üß»Ö †ÖµÖ�ú¸ü ¸ü§ü �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ�Ö�ÖßÃÖÖšüß »ÖœüÖ ˆ³ÖÖ �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ŸµÖÖ¾Öêôûß �úÖœü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ŸµÖÖÓÖß �êú»Öê ÆüÖêŸÖê. �ëú¦ü ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê ŸµÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“Öß
¤ü�Ö»Ö ‘Öê‰úÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö †ÖµÖ�ú¸ü ¸ü§ü �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖê�ÖÖŸÖß»Ö
¯ÖÏ¿ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖê›ü¾Ö�Öã�úßÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖ¤üÖ¸üÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öß �ú»¯ÖÖÖ
ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÓ›ü»Öß ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ‹�ú ³ÖÖ�Ö ´Æü�ÖæÖ ¯Ö×¸üÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ �êú»Öê. ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü
ˆªÖê�ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ �ëú¦ü ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü †ÃÖ�ÖÖ¸üß †ÖÖÃ£ÖÖ ¤æü¸ü ÆüÖê‰úÖ ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖŸ´Ö�ú ²Ö¤ü»ÖÖ“Öß
†Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖ ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öß. ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
×ÖÂÖê¬ÖÖ“ÖÖÆüß ÃÖæ̧ ü ˆ´Ö™ü»ÖÖ. �ëú¦ü ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ‘Öê�µÖÖ“Öß
�Ö¸ü•Ö †Öê�ú ¾ÖŒŸµÖÖÓÖß ¯Ö×¸üÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖŸÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖÖÖ ¾µÖŒŸÖ �êú»Öß. ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖê�Ö ÆüÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö �ÖÏÖ´Öß�Ö •ÖÖŸÖê“µÖÖ ¾Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖÖê “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ
¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ¾ÖÖœü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÓ“Öê ´Æü�Ö�Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú ¾Ö
ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö�ú ¯Ö×¸üÃÖÓ¾ÖÖ¤üÖ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ �êú»Öê †Ö×�Ö ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖê•Ö�úÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ¾ÖÖ“ÖÖ
±úÖê›ü»Öß.

¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ ³ÖÖ�ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ�Öß ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê µÖÖ ´ÖÖ�Ö�ÖßÃÖÖšüß ŸÖ¸ü †Öê�ú ¾ÖÂÖÔ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
»ÖœüÖ ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖÖ“Ö. µÖÖ ´ÖÖ�Ö�ÖßÃÖÖšüß ×šü�ú×šü�úÖ�Öß ¯ÖÖ�Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ ‘Öê‰úÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ�ú›êü ¯ÖÖšü¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ
�êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖê ¯ÖÏ¿Ö ŸµÖÖÓÖß ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ŸµÖÖ
†Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, ´ÖÖê“Öì, †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê †ÃÖê �úÖµÖÔ�Îú´Ö ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“µÖÖ •ÖÖê›üßÖê“Ö
‡ŸÖ¸üÆüß •Öê �úÖÆüß ‘Ö™ü�ú †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏ¿Ö ‘Öê‰úÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖµÖ
×´Öôû¾ÖæÖ ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß ŸÖê »Öœü¶Ö“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ †¾Ö»ÖÓ²ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ¾ÖÖÆüŸÖæ�ú �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ �ÖÖÃÖ�Öß
¾ÖÖÆüÖ“ÖÖ»Ö�úÖÓÃÖÖšüß“ÖÖ »ÖœüÖ ÆüÖ ŸµÖÖ¯Öî�úß“Ö ‹�ú. �ÖÖÃÖ�Öß ¾ÖÖÆüÖÖÓŸÖæÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖ�ú ¯Ö¨üŸÖßÖê
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ¾ÖÖÆüŸÖæ�ú �ú¸ü�µÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖ�Öß ÖÃÖŸÖê, ¯Ö�Ö ¯ÖÏŸµÖ�ÖÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö †¿Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ¾ÖÖÆüŸÖæ�ú ´ÖÖêšü¶Ö
¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê, Æüß ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß †ÖÆêü. �ÖÖÃÖ�Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ¾ÖÖÆüŸÖæ�ú¤üÖ¸üÖÓÖÖ ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ¡ÖÖÃÖ
ÃÖÆüÖ �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖÖê. Æü¯ŸÖê ×¤ü»Öê �úß ŸÖê ¾ÖÖÆüŸÖæ�ú ÃÖãºþ šêü¾Ö�µÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖ�Öß ¤êüŸÖÖŸÖ, Æüß ²ÖÖ²Ö
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¯ÖÏ¾ÖÖ¿ÖÖÓ“µÖÖ †Ö×�Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖÆüß ¥üÂ™üßÖê Öã�úÃÖÖÖ�úÖ¸ü�ú šü¸üŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¸üÖ•µÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö“Ö ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö
ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ´ÖÖ�ÖÔ ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öß ²ÖÃÖÃÖê¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯Öã̧ êü¿ÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê
»ÖÖê�ú �ÖÖÃÖ�Öß ¾ÖÖÆüÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ¾ÖÖœüŸÖß »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ²ÖÃÖ ¾ÖÖÆüŸÖæ�ú
ÃÖê¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþÖ ¤êü�Öê ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ»ÖÖÆüß ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ
²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü¸üßŸµÖÖ �ÖÖÃÖ�Öß ¾ÖÖÆüÖÖÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ �ú¸ü�µÖÖ¯Öê�ÖÖ µÖÖê�µÖ ×ÖµÖ´Ö ¾Ö †™üà“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �úºþÖ
ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê �ÖÖÃÖ�Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ¾ÖÖÆüŸÖæ�ú¤üÖ¸üÖÓÖÖ ¸üßŸÖÃÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖÖ�Öß ªÖ¾Öß, †¿Öß �ÖÖÃÖ�Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß
¾ÖÖÆüŸÖæ�ú¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖßÖãÃÖÖ¸ü µÖÖ µÖÖµÖ ´ÖÖ�Ö�ÖßÃÖÖšüß ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
�ú ü̧�µÖÖ“ÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ×Ö�ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. µÖÖ �ÖÖÃÖ�Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ¾ÖÖÆüÖ¬ÖÖ¸ü�úÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ Æü•ÖÖ ü̧Öë“µÖÖ
‘Ö¸üÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü¸üßŸµÖÖ ¾Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¤ü›ü¯Ö�ÖÖ�ÖÖ»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ú¸ü�µÖÖ¯Öê�ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ
¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¸üßŸÖÃÖ¸ü ÃÖ¿ÖŸÖÔ ¾ÖÖÆüŸÖæ�ú ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ªÖ¾ÖÖ, †¿Öß ´ÖÖ�Ö�Öß ¿ÖÖÃÖÖÖ�ú›êü �ú¸ü�µÖÖ“Öê šü¸ü»Öê.
ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü �ÖÖÃÖ�Öß ¾ÖÖÆüÖ¬ÖÖ¸ü�úÖÓ“Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ˆ³Öß �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšß ŸµÖÖÓÖß ¾µÖÖ¯Ö�ú ´ÖêôûÖ¾µÖÖ“Öê
†ÖµÖÖê•ÖÖ �êú»Öê. �ÖÖÃÖ�Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ¾ÖÖÆŸÖãü�úß¾Ö¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ²ÖÓ¤üß †Ö�Ö»µÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖ¿ÖÖÓ“Öß ŸÖ¸ü †›ü“Ö�Ö
ÆüÖê�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß“Ö, ¯Ö�Ö Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÖÆüÖ¬ÖÖ¸ü�ú ¾Ö ¾ÖÖÆüÖ“ÖÖ»Ö�úÖÓ¾Ö¸ü ²Öȩ̂ üÖê•Ö�ÖÖ¸ü ÆüÖê�µÖÖ“Öß ¾Öêôû µÖê�ÖÖ¸ü
ÆüÖêŸÖß. µÖÖŸÖæÖ ´ÖÖ�ÖÔ �úÖœü�µÖÖÃÖÖšüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¯Öãœêü ÃÖ¸üÃÖÖ¾Ö»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß µÖÖ �ÖÖÃÖ�Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß
¾ÖÖÆüŸÖæ�ú¤üÖ¸üÖÓ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öê šü ü̧×¾Ö»Öê. ü̧Ö•µÖ ´ÖÖ�ÖÔ ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ †¯Öã·µÖÖ ÃÖê¾Öế Öãôêû“Ö
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß �ÖÖÃÖ�Öß ¾ÖÖÆüŸÖã�úß�ú›êü ¾ÖôûŸÖÖŸÖ Æüß ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß ¿ÖÖÃÖÖ ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß ´ÖÖÓ›ü�µÖÖÃÖÖšüß
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. 30 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 2002 ¸üÖê•Öß �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü, ÃÖÖÓ�Ö»Öß,
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö �ÖÖÃÖ�Öß ¾ÖÖÆüÖ“ÖÖ»Ö�úÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †µÖÖµÖÖ“µÖÖ ×ÖÂÖê¬ÖÖ£ÖÔ �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü
×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖÆüÖ ´ÖÖ»Ö�ú, “ÖÖ»Ö�úÖÓÖß ×¾Ö¸üÖ™ü ´ÖÖê“ÖÔ �úÖœü»ÖÖ. µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖỐ Öãôêû
¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö �ÖÖÃÖ�Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ¾ÖÖÆüŸÖã�úß“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ‹ȩ̂ ü�Öß¾Ö¸ü †Ö»ÖÖ †Ö×�Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖŸÖ »Ö�Ö
‘ÖÖ»Ö�Öê ³ÖÖ�Ö ¯Ö›ü»Öê. ŸÖÃÖÖ ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ‹�úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ‘Ö™ü�úÖ¯Öã̧ üŸÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¯Ö�Ö •ÖÖŸÖê“µÖÖ
×ÆüŸÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ŸµÖÖŸÖ ³ÖÖ�Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö ÆüÖŸÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ
ŸÖê¾ÆüÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ Ø�ú×“ÖŸÖ ™üß�êú“ÖÖ ÃÖæ̧ üÆüß ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ. ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖšüß ŸÖê »ÖœüŸÖÖÆêüŸÖ, †ÃÖÖ
†Öê�úÖÓ“ÖÖ ÃÖ´Ö•Ö —ÖÖ»ÖÖ, ¯Ö�Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖß. ÆüÖ ¯ÖÏ¿Ö
ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ¿Öß ×Ö�Ö×›üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö ŸµÖÖŸÖ †Ö¯Ö�Ö »Ö�Ö ‘ÖÖŸÖ»Öê
¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´Æü�Ö�Öê ÆüÖêŸÖê. �ÖÖÃÖ�Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ¾ÖÖÆüŸÖã�ú¤üÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖã™ü»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö
†Öê�ú ²Öȩ̂ üÖê•Ö�ÖÖ¸ü µÖã¾Ö�ú ¸üßŸÖÃÖ¸ü µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ�ú›êü ¾Öôû»Öê.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß µÖÖ“Ö �úÖôûÖŸÖ †Ö�Ö�Öß ‹�úÖ ¾µÖÖ¯Ö�ú †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“Öê ¸ü�ÖØ¿Ö�Ö ±ãÓú�ú»Öê,
ŸÖê ×¾ÖªãŸÖ ´ÖÓ›üôûÖÖê ¿ÖêŸÖß ¾Öß•Ö ¯ÖÓ̄ ÖÖ“µÖÖ �êú»Öê»µÖÖ ¾Öß•Ö ¤ü¸ü¾ÖÖœüß×¾Ö¹ý¨ü“Öê. µÖÖ ¾Öß•Ö ¤ü¸ü¾ÖÖœüß“ÖÖ
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¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ¿ÖêŸÖß, �éú×ÂÖ¯Öæ̧ ü�ú ˆªÖê�Ö ¾Ö ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖê�ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖê�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ¿ÖêŸÖß ¾Öß•Ö
¯ÖÓ̄ ÖÖ“Öß ¾Öß•Ö ¤ü¸ü¾ÖÖœü ¾Öß•Ö ´ÖÓ›üôûÖÖê †“ÖÖÖ�ú ¾Ö †¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ �êú»Öß †Ö×�Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ
†›ü“Ö�ÖßŸÖ †Ö�Ö»Öê. µÖÖ ¾Öß•Ö ¤ü¸ü¾ÖÖœüß×¾Ö¹ý¨ü †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ×Ö�ÖÔµÖ
‘ÖêŸÖ»ÖÖ †Ö×�Ö ŸÖê ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ »Öœü¶Ö“µÖÖ ŸÖµÖÖ¸üß»ÖÖ »ÖÖ�Ö»Öê. �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü, ÃÖÖÓ�Ö»Öß ¾Ö ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ
×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖß ¾Öß•Ö ¯ÖÓ̄ Ö¬ÖÖ¸ü�ú ¿ÖêŸÖ�ú ü̧ß ¾Ö ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ üšüÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öà“ÖÖ �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÊÖŸÖ
×�ú�Öß µÖê£Öê ´ÖêôûÖ¾ÖÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ́ Öãôêû †Ö¬Öß“Ö ²Öê•ÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ
¾ÖÖœüß¾Ö ¾Öß•Ö ¤ü¸üÖ“ÖÖ ±ú™ü�úÖ ÃÖÆüÖ ÆüÖê�µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÖœüß»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö �ú¸ü�Öê
†Ö¾Ö¿µÖ�ú“Ö ÆüÖêŸÖê. ×¿Ö¾ÖÖµÖ ‹�ú¤üÖ �úÖ Æüß ¤ü¸ü¾ÖÖœü Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öß, ŸÖ¸ü ¾Öß•Ö ´ÖÓ›üôû ´ÖÖ´ÖÖÖß �úºþÖ
¾ÖÖ Ó̧ü¾ÖÖ¸ü ¾Öß•Ö ¤ü¸ü ¾ÖÖœü¾ÖŸÖ ¸üÖÆüß»Ö ÆüÖ ¬ÖÖê�úÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ †µÖÖµµÖ ¤ü¸ü¾ÖÖœüß×¾Ö¸üÖê¬Öß »ÖœüÖ
ˆ³ÖÖºþÖ ŸÖß ´ÖÖ�Öê ‘Öê�µÖÖÃÖ ³ÖÖ�Ö ¯ÖÖ›ü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧ ü ×�ú�Öß µÖê£Öß»Ö ´ÖêôûÖ¾µÖÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü µÖê£Öß»Ö ¾Öß•Ö ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�ÖßµÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ³Ö¾µÖ
´ÖÖê“ÖÖÔ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü, ÃÖÖÓ�Ö»Öß ¾Ö ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö Æü•ÖÖ¸üÖê ¿ÖêŸÖ�ú¸üß
µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ ÃÖÖ´Öß»Ö —ÖÖ»Öê. ¾Öß•Ö ¤ü¸ü¾ÖÖœü ´ÖÖ�Öê ‘Öê�µÖÖ“Öê ¾Öß•Ö ´ÖÓ›üôûÖ»ÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ
†Ö»Öê †Ö×�Ö ŸÖß ´ÖÖ�Öê ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß ŸÖÖê̄ ÖµÖÕŸÖ ¾Öß•Ö ×²Ö»Öê Ö ³Ö¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö¬ÖÖÔ̧ ü ¾µÖŒŸÖ
�ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¾Öß•Ö ×²Ö»Öê Ö ³Ö¸ü»µÖÖ´Öãôêû •Ö¸ü ×¾ÖªãŸÖ ¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ �ÖÓ×›üŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü
ŸÖß¾ÖÎ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“ÖÖ •ÖÖÆüß¸ü ‡¿ÖÖ¸üÖÆüß ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö
�êú»Öê. µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖÃÖ �úÖò́ ÖÏê›ü µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ “Ö¾ÆüÖ�Ö ¾Ö ¯ÖÏÖ. ‹Ö. ›üß. ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖßÆüß ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ
¾Ö ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖê‰úÖ †ÖÓ¤üÖê»Ö�úÖÓÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖ �êú»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê ¾Öß•Ö ´ÖÓ›üôÖ“µÖÖ
�ÖÖÃÖ�Öß�ú¸ü�Ö ¾Ö ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖÖ“µÖÖ ×Ö�ÖÔµÖÖ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ¾Öß•Öû ´ÖÓ›üôûÖ“Öê Æü•ÖÖ¸üÖê �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üßÆüß µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓÖß ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ¾Öß•Ö ¤ü¸ü¾ÖÖœüß×¾Ö¸üÖê¬Öß ´ÖÖ�Ö�ÖßÃÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. µÖÖ
´ÖÖê“ÖÖÔÖÓŸÖ¸ü 23 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 2001 »ÖÖ ×¿Ö¸üÖôûÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ´Ö�Ö¤æü¸ü µÖê£Öê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¾Öß•Ö
¤ü¸ü¾ÖÖœüß×¾Ö¸üÖê¬Öß •ÖÖÆüß¸ü ÃÖ³ÖêŸÖ ¯Öæ¾Öá¯ÖḮ ÖÖ�Öê“Ö ¾Öß•Ö ×²Ö»Öê Ö ³Ö¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
Æüß ´ÖÖ�Ö�Öß ¯Öãœêü ȩ̂ü™ü�µÖÖÃÖÖšüß �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ¾Ö¸ü 21 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 2002 »ÖÖ
¯ÖãÆüÖ ³Ö¾µÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ Öê�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. †�Öȩ̂ üßÃÖ µÖÖ ¯ÖÏ¿Öß ¿ÖÖÃÖÖÖ»ÖÖ Ö´ÖŸÖê ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê.

³Öæ×´Ö×ÆüÖÖÓÃÖÖšüß“ÖÖ »ÖœüÖ

¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ, ÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓÃÖÖšüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß •Öê †Öê�ú »Öœêü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê
ŸµÖÖŸÖ ³Öæ×´Ö×ÆüÖÖÓÃÖÖšüß �êú»Öê»µÖÖ »Öœü¶Ö“ÖÖÆüß †Ö¾Ö•ÖæÔÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú ü̧Ö¾ÖÖ »ÖÖ�Öê»Ö. �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö
�ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“µÖÖ •Ö´Ö¿ÖŸÖÖ²¤üß×Ö×´Ö¢Ö ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖÖ�Ö ü̧, ÃÖÖêÖ¾Ö›êü µÖê£Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖ�ÖŸÖê�ÖÖ»Öß
15 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 2001 »ÖÖ '³Öǽ ÖßÆüŒ�ú »ÖœüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü' †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. •Öê
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³Öæ×´ÖÆüßÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê •Ö×´ÖÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �úºþÖ ‘µÖÖ¾µÖÖŸÖ, ŸÖÃÖê“Ö †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß •Ö´ÖßÖ
ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸ü�Ö �úÖµÖªÖŸÖß»Ö ¡Öã™üß ¤æü¸ü �úºþÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Ö×´ÖÖß ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¯Ö¸üŸÖ �ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ,
µÖÖ ¯ÖḮ Öã�Ö ´ÖÖ�Ö�µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¯Ö›üß�ú •Ö×´ÖÖß, �ÖÖµÖ¸üÖÖê ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“µÖÖ ¾Ö ȩ̂ü»¾Öê“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö •Ö×´ÖÖà“Öß ¯ÖÖÆü�Öß �úºþÖ ŸµÖÖ ³Öæ×´Ö×ÆüÖÖÓÖÖ �úÃÖ�µÖÖÃÖÖšüß
ªÖ¾µÖÖŸÖ, ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¬Ö¸ü�Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏ�ú»¯ÖÖ´Öãôêû •Öê ³Öæ×´ÖÆüßÖ —ÖÖ»Öê ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖß •Ö×´ÖÖß
×¤ü»µÖÖ •ÖÖ¾µÖÖŸÖ, ³Öæ×´Ö×ÆüÖÖÓÖÖ ¿ÖêŸÖ•Ö×´ÖÖßÃÖÖšüß ¯ÖÖ�Öß ¾Ö ¾Öß•Ö µÖÖê�µÖ ¤ü¸üÖŸÖ ×´ÖôûÖ¾Öß †Ö¤üß
´ÖÖ�Ö�µÖÖÃÖÖšüß ³Öæ×´Ö×ÆüÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖê“ÖÖÔ �úÖœü�µÖÖ“ÖêÆüß µÖÖ¾Öêôûß •ÖÖÆüß¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê.
µÖÖ ×Ö�ÖÔµÖÖÖãÃÖÖ¸ü 10 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 2002 ¸üÖê•Öß ³Öǽ ÖßÆüŒ�ú ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖê“ÖÖÔ
Öê�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ ×¾Ö¸üÖ™ü ´ÖÖê“ÖÖÔŸÖ ³Öæ×´Ö×ÆüÖÖÓ“µÖÖ »Öœü¶Ö»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖ�ú¸üß,
¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧ ü, ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ, ÁÖ×´Ö�ú �ÎúÖÓŸÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ‹�úŸÖÖ ¾Ö •Ö´ÖßÖ ÆüŒ�ú �éúŸÖß ÃÖ×´ÖŸÖß,
¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ, ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú �ÖÏÖ´Öß�Ö �úÂ™ü�ú¸üß ÃÖ³ÖÖ, ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒ�ú †×³ÖµÖÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
¸üÖ•µÖ ¬Ö¸ü�Ö ¾Ö ¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü, Ö´ÖÔ¤üÖ ²Ö“ÖÖ¾Ö †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ †Ö¤üß 35 ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ“Öê
�úÖµÖÔ�úŸÖì ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖ�ú ´ÖÖê“ÖÖÔ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß �êú»Öê. ÆüÖ »ÖœüÖ
ŸµÖÖÓÖÖ †ŸÖß¾Ö †ÖÓŸÖ×¸ü�ú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¤êü�ÖÖ¸üÖ šü¸ü»ÖÖ. »Öœü¶Ö“Öê Æêü ¯Ö¾ÖÔ ÃÖãºþ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Ö�ú
¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú ˆ¯Ö�Îú´ÖÆüß ŸµÖÖÓÖß “ÖÖ»Öæ“Ö šêü¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. »Öœü¶ÖÓÖÖ ¸ü“ÖÖÖŸ´Ö�ú
�úÖµÖÖÔ“Öß •ÖÖê›ü ×¤ü»Öß ŸÖ¸ü“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯ÖÏ�ÖŸÖß ¾Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÃÖã»Ö³Ö ÆüÖê‰ú ¿Ö�êú»Ö, †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê
´Æü�Ö�Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯Öê×�ÖŸÖ, ¤ü×»ÖŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧ ü, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ²ÖÖ�µÖÖ“Öß �Ö¸ü•Ö †ÖÆêü, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™êü. µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖŸ´Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖÖ ²Öôû�ú™üß ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß
×¾Ö×¾Ö¬Ö �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ŸÖê ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔÖê ÃÖÆü�úÖµÖÔ �ú¸üßŸÖ. ¤ü×»ÖŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖßÃÖÖšüß
�úÖµÖÔ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸÖ¸ü ŸÖê •ÖÖÃŸÖ“Ö ÃÖÓ¾Öê¤üÖ¿Öß»Ö ÆüÖêŸÖê. ¤ü×»ÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖµÖ
¤êü�µÖÖ“ÖÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ †ÖŸ´ÖÃÖ´ÖÖÖÖ“Öß, Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖÖ“Öß
³ÖÖ¾ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ŸÖê •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü
ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ †¬µÖ�Ö¯Ö¤üß ¤ü×»ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ×Ö¾Ö›ü �úºþÖ ŸµÖÖÓÖß Æêü ÃÖÖê¤üÖÆü¸ü�Ö
¤üÖ�Ö¾ÖæÖ ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ×¸ü¯ÖÛ²»Ö�úÖ ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖêŸµÖÖÓÖß ‹�ú¡Ö µÖê‰úÖ •ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß“Öê �úÖµÖÔ �ú¸üÖ¾Öê,
†ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãœüÖ�úÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ÃÖ¾ÖÔ ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖÖ
‹�ú¡Ö †Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»Öê. µÖÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ŸÖôûÖ�ÖÖôûÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖ‰úÖ ±ãú»Öê,
¿ÖÖÆæü, †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÆüÖê“Ö¾ÖÖ¾ÖêŸÖ ´Æü�ÖæÖ 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ' �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ŸµÖÖÓÖÖ “ÖÖ¸ü
“ÖÖ�úß ¾ÖÖÆüÖ ¤êü�µÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ™üÖ™üÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ÃÖã́ ÖÖê �ÖÖ›üß ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸�µÖÖ“ÖÖ
�úÖµÖÔ�Îú´Ö ŸµÖÖÓÖß �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ �úÖµÖÔÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ‘Ö›ü¾ÖæÖ †Ö�Ö»ÖÖ. ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ¾Ö ×¸ü¯ÖÛ²»Ö�úÖ
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¯Ö�ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö �Ö™üÖÓÖß ‹�ú¡Ö µÖê‰úÖ ‹�ú ¯ÖÏ²Öôû ¸üÖ•Ö�úßµÖ ¯Ö�Ö ˆ³ÖÖ �ú¸üÖ¾ÖÖ, †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß
‡“”ûÖ ÆüÖêŸÖß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸÖß ±ú»Ö¦æü¯Ö —ÖÖ»Öß ÖÖÆüß. ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³ÖÖ¯Öã̧ üŸÖê ‹�ú¡Ö †Ö»Öê»µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ÖêŸµÖÖÓÖß
†Ö¯Ö»Öê ÃÖ¾ÖŸÖê ÃÖã³Öê �úÖµÖ´Ö šêü¾Ö»Öê. ŸÖ¸üßÆüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ŸµÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖãºþ
šêü¾Ö»Öê. ¤ü×»ÖŸÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™ü�ÖÖ·µÖÖ †ÖÛŸ´ÖµÖŸÖê“Öê ¤ü¿ÖÔÖ †¿ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ‘Ö™üÖÖÓ«üÖ ȩ̂ü †Öê�ú¤üÖ
‘Ö›ü»Öê.

�êú¾Öôû ¤ü×»ÖŸÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß, ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖ, ³Öæ×´ÖÆüßÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß,
¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧ ü †Ö¤üß ‘Ö™ü�úÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü †ÖÃ£ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö µÖÖ �ú´Ö�ãú¾ÖŸÖ ¾Ö�ÖÖÔ“Öß
†ÖÙ£Ö�ú ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ŸÖ¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß“Ö, ¯Ö�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖÖÖ“Öß ¾ÖÖ�Ö�Öæ�úÆüß
×´ÖôûÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™êü. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö µÖÖ ‘Ö™ü�úÖÓÖß •ÖÖ�ÖéŸÖ ¾Ö ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ¾ÆüÖ¾Öê, µÖÖÃÖÖšüß
ŸÖê ÖêÆü´Öß“Ö ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö ¸üÖ×Æü»Öê. ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü †Öê�ú ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖŸÖÖ µÖê�Öê ¿ÖŒµÖ †ÃÖŸÖê,
µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Öæ�ÖÔ ³Ö¸ü¾ÖÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Æü�ÖæÖ“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �úºþÖ »Öœü¶Ö“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ †¾Ö»ÖÓ²Ö»ÖÖ. µÖÖ ÃÖÓ‘Ö¿ÖŒŸÖß“µÖÖ ²ÖôûÖ¾Ö¸ü ¾Ö
†ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔÖê †Öê�ú ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“Öß ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖê›ü¾Ö�Öæ�ú �êú»Öß ¾ÖÖ ŸÖê ´ÖÖ�Öá »ÖÖ¾Ö»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö
'ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ´Æü�Ö•Öê ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ' †ÃÖê ÃÖ´Öß�ú¸ü�Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê. ÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“Öê »Öœêü »Öœü×¾ÖŸÖÖÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖ•Ö�úßµÖ ±úÖµÖªÖ ŸÖÖê™ü¶Ö“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ö �ú¸üŸÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ÃÖã™æüÖ ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖµÖ
�úÃÖÖ ×´Öôêû»Ö, ‹¾Öœêü“Ö ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖ×Æü»Öê. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“Öê, ¤ü×»ÖŸÖ, ˆ¯Öê×�ÖŸÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö †Ö×�Ö ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö
µÖÖ“Öß �Ö»»ÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß �ú¬Öß“Ö �êú»Öß ÖÖÆüß. †ŸµÖÓŸÖ ×Ö¸ü¯Öê�Ö ¾Öé¢ÖßÖê �úÖµÖÔ �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü ŸÖê �Ö·µÖÖ
†£ÖÖÔÖê •ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“Öê ÖêŸÖê ÆüÖêŸÖê. “Öôû¾ÖôûßŸÖ �úÖ´Ö �ú¸üŸÖÖÖÖ †Ö×�Ö ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ
¾µÖÖ¯Ö�ú ×ÆüŸÖÖ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö »Öœêü »Öœü×¾ÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ³Ö×¾ÖÂµÖÖ“Öß Ø“ÖŸÖÖ �ú¬Öß“Ö �êú»Öß ÖÖÆüß. »Öœü�Öê
†Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ †ÖÆêü ŸÖê¾ÆüÖ µÖÖµµÖ ÆüŒ�úÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö�Ö »ÖœüŸÖ ¸ÖüÆüÖµÖ“Öê †ÃÖê ŸÖê ´Æü�ÖŸÖ. ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
�ú¸üŸÖÖÖÖ †¯ÖµÖ¿ÖÖÖê ŸÖê �ú¬Öß �Ö“ÖæÖ �Öê»Öê ÖÖÆüßŸÖ ¾ÖÖ µÖ¿ÖÖÖê Æãü¸üôæûÖ �Öê»Öê ÖÖÆüßŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ
ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ÃÖ¾ÖÔ »Öœêü �úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ´ÖÖ�ÖÖÔÖê ¾Ö ÃÖÓµÖ´ÖÖÖê »Öœü×¾Ö�µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ. ØÆüÃÖ�ú
´ÖÖ�ÖÖÔ“ÖÖ �ú¬Öß“Ö †¾Ö»ÖÓ²Ö �êú»ÖÖ ÖÖÆüß †Ö×�Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ�úÖÓÖÖÆüß �úºþ ×¤ü»Öß ÖÖÆüß. ¯ÖÏÃÖÓ�Öß
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖšü¶Ö ÃÖÆüÖ �êú»µÖÖ †Ö×�Ö ŸÖã¹Óý�Ö¾ÖÖÃÖÆüß ¯ÖŸ�ú¸ü»ÖÖ, ¯Ö�Ö »Öœêü ¾Ö †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖÓÖÖ
ØÆüÃÖ�ú ¾Öôû�Ö »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ�ú›êü �ú™üÖ�ÖÖÖê »Ö�Ö ×¤ü»Öê. ¯ÖÏŸµÖê�ú †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ
ÖêÆü´Öß“Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖê“Öì ¾Ö †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“Öê �úÖµÖÔ�Îú´Ö ¿ÖÖÓŸÖŸÖêŸÖ ¯ÖÖ¸ü
¯Ö›üŸÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö¾ÖÖÆüÖ �êú»Öê �úß †ÖÓ¤üÖê»Ö�ú ×¿ÖÃŸÖ²Ö¨ü¯Ö�Öê ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ •ÖÖŸÖ. †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê,
×Ö¤ü¿ÖÔÖê �ú¿Öß �ú¸üÖ¾ÖßŸÖ †Ö×�Ö “Öôû¾Öôû ÃÖÓµÖ´ÖÖÖê �ú¿Öß ÃÖãºþ šêü¾ÖÖ¾Öß, µÖÖ“ÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
†Ö¤ü¿ÖÔ ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ »Öœü¶Ö“Öê Æêü ¾Öê�Öôêû¯Ö�Ö“Ö ÆüÖêŸÖê.
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‹�ÖÖ¤üß ¾µÖŒŸÖß ¯ÖÏ�úÖ¿Ö—ÖÖêŸÖÖŸÖ †Ö»Öß �úß ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ ×´ÖôûŸÖê, ´ÖÖÖÃÖ´ÖÖÖ
×´Öôæû »ÖÖ�ÖŸÖÖê, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, ¸üÖ•Ö�úßµÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖ �ÖÖî̧ ü¾Ö ´Æü�ÖæÖ
ŸµÖÖÓÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ¯ÖÏ¤üÖÖ �úºþ »ÖÖ�ÖŸÖÖŸÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖÆüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖ
�ÖÖî̧ ü¾Ö ´Æü�ÖæÖ †Öê�ú ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü
ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖŸ�úÖ¸ü —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ×ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖŸ�úÖ¸üÖ“Öß ´ÖÖ×»Ö�úÖ ¤üß‘ÖÔ�úÖôû
“ÖÖ»Öæ ¸üÖ×Æü»Öß. �êú¾Öôû ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ÃÖÖêÆüôûÖ ¾ÖÖ ÃÖŸ�úÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³ÖÖÃÖÖšüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÃÖÆüÃÖÖ �ãúšêü
•ÖÖŸÖ ÖÃÖŸÖ. ÃÖŸ�úÖ¸, ´ÖÖÖÃÖ´ÖÖÖ †¿ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ¿Ö:´Öãôûß“Ö ¸üÃÖ Ö¾ÆüŸÖÖ. Ø�ú²ÖÆãüÖÖ
'ÆüÖ¸ü' †Ö×�Ö '´ÖÖ‡Ô�ú' ¯ÖÖÃÖæÖ ¿ÖŒµÖŸÖÖê »ÖÖÓ²Ö ¸üÖÆü�µÖÖ“ÖÖ ŸÖê •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ.
Ã¾ÖŸÖ:“Öê ÃÖŸ�úÖ¸ü ÃÖÖêÆüôêû ‘Ö›ü¾ÖæÖ †Ö�Ö�µÖÖ“µÖÖ †Ö•Ö“µÖÖ •Ö´ÖÖµÖÖŸÖ Æêü ×¾ÖÃÖÓ�ÖŸÖ ¾ÖÖ™üÖ¾Öê †¿Öß“Ö
¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß †ÖÆê, ¯Ö�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖêÆü´Öß“Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü ¸üÖÆü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üßŸÖ
†Ö»Öê. ´ÖÖ¡Ö •Öê£Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ´Æü�ÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß“Öß �Ö¸ü•Ö †ÖÆêü, ŸÖê£Öê Æü´Ö�ÖÖÃÖ
¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾ÖºþÖ ²ÖÖê»ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. •Ö¸ü ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß, ŸÖÖê ¬ÖÃÖÖÃÖ »ÖÖ¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß“Öß
†Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß´ÖÖ¬µÖ´ÖÖÓ“ÖÖ •Öºþ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¸üßŸÖ, ¯Ö�Ö ŸµÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ
¯ÖÏ×ÃÖ¨üß“ÖÖ, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¾µÖÖÃÖ¯ÖßšüÖ¾Ö¸ü ×´Ö¸ü¾Ö�µÖÖ“ÖÖ Æü¾µÖÖÃÖ ÖÃÖê. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ
†ŸµÖÓŸÖ Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú �úÖ´ÖÖÃÖÖšüß †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü¾ÖÖµÖ»ÖÖ ¾Ö �ÖÖ•ÖÖ¾ÖÖ•ÖÖ �ú¸üÖµÖ»ÖÖ“Ö
Æü¾ÖÖ, ¯Ö�Ö ŸµÖÖŸÖ ¾µÖÛŒŸÖ�ÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß“ÖÖ ³ÖÖ�Ö ÖÃÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ŸÖê ´Æü�ÖŸÖ. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú �Öê¡ÖÖŸÖ
�úÖ´ÖÖ“ÖÖ �ÖÖî̧ ü¾Ö —ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê, ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ Ö¾Æêü, Æüß ŸµÖÖÓ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ¾µÖÛŒŸÖ�ÖŸÖ
�ÖÖî̧ ü¾Ö �ú¸ü¾ÖæÖ ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨üß“µÖÖ —ÖÖêŸÖÖŸÖ ¸üÖÆü�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß �ú¬Öß“Ö †Ö™üÖ×¯Ö™üÖ �êú»ÖÖ
ÖÖÆüß. ˆ»Ö™ü †¿ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ�ÖÖÓÖÖ ±úÖ™üÖ ¤êü�µÖÖ“ÖÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ÃÖŸ�úÖ¸ü ÃÖÖêÆüôêû,
�ÖÖî̧ ü¾Ö ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³Ö µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¤æü¸ü ¸üÖÆüÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö �úÖÆüß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ
�Öã�Ö¾ÖÓŸÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ¿ÖÖê¬ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÃÖÖ¸ü�µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ´ÖÖ�Öê
¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü “ÖÖ»ÖæÖ µÖêŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü�µÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö ÖÖÆüß. ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü
¸üÖÆü�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ, ŸÖ¸üß ¤êü�Öß»Ö �úÖÆüß ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ¾Ö ÃÖŸ�úÖ¸ü ÃÖÖêÆüôêû ŸµÖÖÓÖÖ ™üÖôûŸÖÖ

13
�ÖÖî̧ ü¾Ö ¾Ö ´ÖÖÖÃÖ´ÖÖÖ
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†Ö»Öê ÖÖÆüßŸÖ. �úÖÆüß ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ÖÖ�úÖ¸ü�Öê µÖÖê�µÖ ÖÖÆüß ´Æü�ÖæÖ ¾ÖÖ ŸµÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ ´Æü�ÖæÖ
ŸµÖÖÓÖß ŸÖê Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öê. †¿ÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ ¤êü�Öß»Ö »Ö�Ö�ÖßµÖ šü¸ü»Öß. •Ö¸ü ×´Öôêû»Ö ŸÖÖê
¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ŸÖê Ã¾Öß�úÖ¸üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖê, ŸÖ¸ü †¿ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ²Ö¾ÆÓü¿Öß �úÖ»ÖÖ¯Ö¾µÖµÖ
—ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓÖß ŸÖê ³ÖÖÖ ¸üÖ�Ö»Öê ¾Ö ´ÖÖê•Ö�êú“Ö ¯ÖãÃ�úÖ¸ü  Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öê. ŸÖ¸üß¤êü�Öß»Ö ŸµÖÖÓ“Öß
ÃÖÓ�µÖÖ ¿ÖÓ³Ö¸üÖÆæüÖ †×¬Ö�ú ³Ö ȩ̂ü»Ö. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÓ“ÖÖ µÖê£Öê ˆ»»Öê�Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ
ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, �úÖÆüß ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÓ“Öß ´ÖÖ¡Ö †Ö¾Ö•ÖæÔÖ ¤ü�Ö»Ö ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖ�Öê»Ö. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ
¾ÖŸÖßÖê ŸµÖÖÓÖÖ 8 ×›üÃÖë²Ö¸,ü 2007 »ÖÖ ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß '›üÖòŒ™ü¸ü †Öò±ú »Öê™üÃÖÔ' (›üß. ×»Ö™ü.),
26 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 2009 »ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ '¯Ö©³ÖæÂÖ�Ö' ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü
†Ö×�Ö †´Öê×¸ü�êúŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ±úÖï›êü¿ÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ •Öß¾ÖÖ �ÖÖî̧ ü¾Ö ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü
µÖÖÓ“Öß ÖÖë¤ü ‘Öê�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ †µÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÓ“Öê ´ÖÖê»Ö �ú´Öß »Öê�Ö�Öê †ÃÖÖ ÖÖÆüß.
ŸÖÃÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ´ÖÖê»ÖÖ“ÖÖ“Ö †ÃÖŸÖÖê. �úÖ¸ü�Ö ŸµÖÖ ´ÖÖ�Ö“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê; ¯Ö�Ö
�úÖÆüß ¾ÖêôûÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ÆüÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“µÖÖ ˆÓ“Öß“ÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔ�ú ´ÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê µÖÖ ŸÖßÖ
¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÓ“ÖÖ ´Öã§üÖ´Ö ˆ»»Öê�Ö �ú¸üÖµÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ.

×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ¸üÖ•Ö�úßµÖ, ¿Öî�Ö×�Ö�ú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú ¾Ö ×¾Ö–ÖÖÖ
�Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ÖÖ´Ö¾ÖÓŸÖÖÓÖÖ ›üß. ×»Ö™ü. Æüß ÃÖ´ÖÖÖÖßµÖ ¯Ö¤ü¾Öß ¤êü‰úÖ �ÖÖî̧ ü×¾Ö�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ü̧Ö¾Ö
“Ö¾ÆüÖ�Ö, ›üÖò. †×Ö»Ö �úÖ�úÖê›ü�ú¸ü, “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ´ÖÖÓ›ü ȩ̂ü, ‹Ö. ›üß. ¯ÖÖ™üß»Ö, ³ÖÖ‡Ô ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖ�Ö»Ö,
»ÖŸÖÖ ´ÖÓ�Öê¿Ö�ú¸ü †Ö¤üàÖÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ×¤ü��Ö•Ö ´ÖÓ›üôûàŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖÖÆüß
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ ¯ÖÏÖ´Öã�µÖÖÖê ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖŸÖ“Ö †ÃÖ»µÖÖÖê
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ 44 ¾µÖÖ ¯Ö¤ü¾Öß¤üÖÖ ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³ÖÖŸÖ ›üß. ×»Ö™ü. ¤êü‰úÖ ÃÖ´ÖÖ×ÖŸÖ �êú»Öê.
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ›üß. ×»Ö™ü. ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“ÖÖ †ÖÖÓ¤ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÃÖÓ�µÖ
“ÖÖÆüŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ•Ö ü̧Ö �êú»ÖÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ü̧Ö•Ö�úßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú, ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú
ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÆü�úÖ¸ü �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ�úÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸÖ¸ü Æüß †ŸµÖÖÖÓ¤üÖ“Öß“Ö ²ÖÖ²Ö šü¸ü»Öß.
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ›üß. ×»Ö™ü. ¤êü‰úÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖÖê •Ö�Öæ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖß»Ö
�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖÓ“ÖÖ, ÆüÖîŸÖÖŸ´µÖ ¯ÖŸ�ú¸ü»Öê»µÖÖ �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸üÖÓ“ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü, �úÂ™ü�ú¸üß
•ÖÖŸÖê“µÖÖ ÃÖ““µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß“ÖÖ“Ö ÃÖ´ÖÖÖ �êú»ÖÖ. ‹�úÖ �éú×ŸÖ¿Öß»Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú
¯ÖÏµÖŸÖÖ»ÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖÖê ×¤ü»Öê»Öß Æüß ¯ÖÖêÆüÖê“Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖß“Ö ´Æü�ÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öß. ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ
›üß. ×»Ö™ü. “ÖÖ Ã¾Öß�úÖ¸ü �ú¸üŸÖÖÖÖ ŸÖê ´Æü�ÖÖ»Öê, '†Ö•Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÖÃÖæÖ
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö ÆãüŸÖÖŸ´µÖÖÓ“ÖÖ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¾Öß¸üÖÓ“ÖÖ †Ö×�Ö µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ •Ö›ü�Ö‘Ö›ü�ÖßŸÖ
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†Ö¯Ö»Öê †ÖµÖãÂµÖ ¯Ö�ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ †Öê�ú ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
×´ÖôæûÖÆüß †ªÖ¯Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, †ÖÙ£Ö�ú, ¸üÖ•Ö�úßµÖ µÖÖµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÓ×“ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê»Öê ¿ÖêŸÖ�ú¸üß,
¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧ ü, �úÂ™ü�ú¸üß, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü, ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ, ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ µÖÖÓÖß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÆüÖ
ÃÖ´ÖÖÖ †ÖÆêü.' ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ ˆ¤Ëü�ÖÖ¸üÖ¾ÖºþÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ˆ¯Öê×�ÖŸÖ ¾Ö�ÖÖÔ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™ü�ÖÖ¸ß
†ÖÃ£ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. µÖÖ ‘Ö™ü�úÖÓÖÖ µÖÖµÖ ×´ÖôûÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ̧ üŸÖ
¸üÖ×Æü»Öê. µÖÖ“Ö ³ÖÖÂÖ�ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß Ö¾µÖÖ ×¯ÖœüßŸÖß»Ö µÖã¾Ö�ú-µÖã¾ÖŸÖàÖÖ �êú»Öê»Öê †Ö¾ÖÖÆüÖÆüß †ŸµÖÓŸÖ
³ÖÖ¾ÖÃ¯Ö¿Öá ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ Ã¯ÖÂ™ü �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ´Æü�ÖÖ»Öê, '†Ö´Æüß †ÖŸÖÖ ¿Ö¸üß¸üÖÖê £Ö�ú»ÖÖê.
•Öê •Öê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖê ŸÖê †Ö´Æüß �êú»Öê. †ÖŸÖÖ �ÎúÖÓŸÖß“Öê ´ÖÖ¬µÖ´Ö ²Ö¤ü»Ö»Öê †ÖÆêü. ¯Ö¸ü×�úµÖÖÓ“µÖÖ
×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ †Ö´Æüß ²ÖÓ¤ãü�úß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �êú»ÖÖ. †ÖŸÖÖ Ã¾Ö×�úµÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú ´ÖÖ�ÖÖÔÖê,
²Öã̈ üßÖê, �úÖî¿Ö»µÖÖÖê, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÖê, ×ÖÂšêüÖê †Ö×�Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ´Æü�Ö•Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ²ÖÖÓ×¬Ö»Ö�úßÖê
�ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸ü“Ö ¤ü×»ÖŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß, ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ, ¾ÖÓ×“ÖŸÖ, ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ, ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ µÖÖÓÖÖ
µÖÖµÖ ×´Öôæû ¿Ö�êú»Ö. ŸÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †Ö•Ö“µÖÖ ŸÖ¹ý�Ö-ŸÖ¹ý�ÖàÖß Ã¾Öß�úÖ¸üÖ¾Öß †ÃÖê ´Öß †Ö¾ÖÖÆüÖ
�ú¸üŸÖÖê.' ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¤ãü²ÖÔ»Ö ¾Ö †µÖÖµÖ�ÖÏÃŸÖ ‘Ö™ü�úÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓÖÖ ÖêÆü´Öß“Ö †ÖÛŸ´ÖµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ
†ÃÖê. ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÖì““Ö ²ÖÆãü´ÖÖÖ Ã¾Öß�úÖ¸üŸÖÖÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê Ã´Ö¸ü�Ö ¾ÆüÖ¾Öê Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖ¿Öß ÃÖãÃÖÓ�ÖŸÖ“Ö ´Æü�ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Öê»Ö. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ Ó̧ü�ÖÖŸÖß»Ö †Öê»ÖÖ¾µÖÖ“Öê ¾Ö ¯Ö¸üÖ�úÖê™üß“µÖÖ
¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú ³ÖÖ¾ÖÖê“Öê Æêü ´ÖÖÖê–Ö ¤ü¿ÖÔÖ †�Ö¸ü¿Ö: ³ÖÖ¸üÖ¾ÖæÖ ™üÖ�ú�ÖÖ ȩ̂ü ÆüÖêŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ
'›üß. ×»Ö™ü.' ×¤ü»Öß �Öê»µÖÖÖê ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü µÖÖ ¯Ö¤ü¾Öß“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖÖ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×�Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öß ¿ÖÖÖÆüß
ˆÓ“ÖÖ¾Ö»Öß, †¿ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖê“Öê ŸÖ Ó̧ü�Ö µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ�Öß †Öê�úÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ˆ´Ö™ü»Öê †ÃÖŸÖß»Ö. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖÖê '›üß ×»Ö™ü' ¤êü‰úÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ �ÖÖî̧ ü¾Ö �êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖÂÖÔ³Ö¸üÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸üß»Ö
'¯Ö©³ÖæÂÖ�Ö' µÖÖ ÖÖ�Ö¸üß ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ×ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß
ÁÖß´ÖŸÖß ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê 26 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 2009 »ÖÖ ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß ³Ö¾ÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
¿ÖÖÖ¤üÖ¸ü ÃÖÖêÆüóµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÆüÖ ÖÖ�Ö¸üß ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ¯ÖÏ¤üÖÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ÃÖÖÓ�Ö»Öß ×•Ö»ÊÖŸÖ ÆüÖ
¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ×´Öô¾Ö�ÖÖ ȩ̂ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†Ö��ÖÖ Æêü ¤ãüÃÖ ȩ̂ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�ú šü¸ü»Öê. ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá ´ÖÖ•Öß ´Öã�µÖ´ÖÓ¡Öß
¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖÖ »ÖÖ³Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ¤üÖêÆüß ÖêŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ
³ÖÖ�Ö ‘Öê‰úÖ »Ö�Ö�ÖßµÖ �úÖ´Ö×�Ö¸üß ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´Öî¡ÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖêŸÖê †Ö×�Ö
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖÆüß ŸÖê ŸÖê¾Öœêü“Ö ¥üœü ¸üÖ×Æü»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ †Ö×�Ö ÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö,
ÃÖ´ÖÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö, ×¿Ö�Ö�Ö ¾Ö ÃÖÆü�úÖ¸ü �Öê¡ÖÖŸÖ ˆ³ÖµÖ ÖêŸµÖÖÓÖß ´ÖÖêšêü �úÖµÖÔ �êú»Öê. ŸµÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“ÖÖÆüß
'¯Ö©³ÖæÂÖ�Ö' µÖÖ ÖÖ�Ö¸üß ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÖê ÃÖ´ÖÖÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ ÆüÖ µÖÖê�ÖÖµÖÖê�Ö“Ö ´Æü�ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Öê»Ö. µÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÖê
�ÖÖî̧ ü×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ ¤üÖêÆüß ¾µÖŒŸÖß †ŸµÖÓŸÖ �úŸÖÔ²Ö�ÖÖ¸ü ´Æü�ÖæÖ ÖÖ¾ÖÖ•Ö»Öê»µÖÖ †Ö×�Ö
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“ÖÖ×¸ü¡µÖÃÖÓ¯ÖÖ, ×Ö:Ã¯ÖéÆü ¾Ö •ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖŸÖ »ÖÖê�ú×¯ÖÏµÖŸÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö
¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖÓ“µÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖÆüß µÖÖ ÖÖ�Ö¸üß ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÖê ÃÖ´ÖÖ×ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê,
µÖÖ“Öê †Öê�úÖÓÖÖ †ÖŸµÖÓ×ŸÖ�ú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾ÖÖ™ü»Öê.

•Öß¾ÖÖ �ÖÖî̧ ü¾Ö ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü

µÖÖ ¤üÖêÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÖÓŸÖ¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»ÖÖ †Ö�Ö�Öß ‹�ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü
´Æü�Ö•Öê †´Öê×¸ü�êúŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ±úÖï›êü¿ÖÖŸÖ±ìú ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ '•Öß¾ÖÖ �ÖÖî¸ü¾Ö' ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü.
†´Öê× ü̧�êúŸÖß»Ö ´Ö¸üÖšüß ˆªÖê�Ö-¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖ�úÖÓÖß ‹�ú¡Ö µÖê‰úÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ �êú»Öê»µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ±úÖï›êü¿ÖÖ“µÖÖ
¾ÖŸÖßÖê ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ×¾Ö×¾Ö¬Ö �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö �úŸÖÔ²Ö�ÖÖ¸ü ¾µÖŒŸÖàÖÖ ÆüÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ¤êü‰úÖ �ÖÖî̧ ü×¾Ö�µÖÖŸÖ µÖêŸÖê. µÖÖ
¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü ‹�úÖ ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖßŸÖ±ìú †ŸµÖÓŸÖ ÃÖãµÖÖê�µÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê �êú»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖê.
ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÓÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú
�Öê¡ÖÖŸÖß»Ö �úÖµÖÖÔ“Öß ¤ü�Ö»Ö ‘Öê‰úÖ 2011 “µÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÃÖÖšüß ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü �êú»Öß ¾Ö
ŸµÖÖÓÖÖ '•Öß¾ÖÖ �ÖÖî̧ ü¾Ö' ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÖê ÃÖ´ÖÖ×ÖŸÖ �ú ü̧�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ ü̧Ö´Öãôê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ
�úÖµÖÖÔ“ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ŸÖ¸ü �ÖÖî̧ ü¾Ö —ÖÖ»ÖÖ“Ö, ¯Ö�Ö ÃÖÖŸÖÖÃÖ´Öã¦üÖ¯ÖÖ¸ü ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ
ŸÖ´ÖÖ´Ö ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖ×ÂÖ�úÖÓÖßÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“Öß ÖÖë¤ü ‘Öê‰úÖ ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü �éúŸÖ–ÖŸÖê“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ
¾µÖŒŸÖ �êú»Öß.

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ±úÖï›êü¿ÖÖ“µÖÖ •Öß¾ÖÖ �ÖÖî̧ ü¾Ö ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÖÓŸÖ¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ‹�ú“Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ
¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü Ã¾Öß�úÖ¸ü»ÖÖ ŸÖÖê ´Æü�Ö•Öê �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö †��ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾Öê
†ÃÖ»Öê»ÖÖ '̧ üµÖŸÖ ´ÖÖ‰ú»Öß' Ȫã̧ üÃ�úÖ ü̧! »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ 82 ¾µÖÖ Ȫã�µÖ×ŸÖ£Öß ×¤üÖß 22 ´ÖÖ“ÖÔ, 2012 »ÖÖ
'¸üµÖŸÖ ´ÖÖ‰ú»Öß' ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ×ÖŸÖ �ú ü̧�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú ü̧Ö¾Ö†��ÖÖ
¾Ö »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô Æüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ †Ö¤ü¸ü�ÖßµÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Öê ÆüÖêŸÖß. µÖÖ
¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ‹�ú ³ÖÖ¾Ö×Ö�ú ×�úÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû“Ö ŸµÖÖÓÖß ŸÖÖê ´ÖÖêšü¶Ö †ÖÖÓ¤üÖÖê
Ã¾Öß�úÖ¸ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ÆüÖ ŸÖÃÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ“Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ´Æü�ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Öê»Ö.
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öß ˆÓ“Öß ×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü †ÃÖê Æêü ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü †ÃÖ»Öê,
ŸÖ¸üß ‡ŸÖ¸üÆüß �úÖÆüà“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö �ú¸ü�Öê ˆ×“ÖŸÖ šü ȩ̂ü»Ö. Ã¾Ö. Öế Ö�ÖÖë›üÖ¤üÖ¤üÖ ¯ÖÖ™üß»Ö •ÖÖÃÖê¾ÖÖ
¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü (1993), ›Öò. �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖê¾ÖÖ  ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü (1998), �ú´ÖÔ¾Öß¸ü
¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü ¯Öã¸üÃ�úÖ¸ü (1999), ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖÖÆæü ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü (2001), �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ
¯ÖÖ™üß»Ö ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü (2001), Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü ŸÖÖ¸üÖ´ÖŸÖß �ÖÖî̧ ü¾Ö ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü (2002), ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü ¸üŸÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü (2002), ³ÖÖ‡Ô ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖ�Ö»Ö ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü (2002), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
�ÖÖî̧ ü¾Ö ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü (¤ü×�Ö�Ö ³ÖÖ¸üŸÖ  •ÖîÖ ÃÖ³ÖÖ, ²Öêôû�ÖÖ¾Ö 2003), ¿ÖÖÆæü, ±ãú»Öê, †ÖÓ²Öê›ü�ú¸,ü

¾ÖÖµÖ 406-9
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»ÖÖê�ú´ÖÖµÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü, ¯Öã�Öê (2005), �îú. Ö¹ý³ÖÖ‰ú ×»Ö´ÖµÖê Ã´ÖéŸÖß †ÖµÖÔ³ÖæÂÖ�Ö ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü (2007),
×�úÃÖÖ ¾Öß¸ü ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü (2007), ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �éúŸÖ–ÖŸÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü (2007) †¿ÖÖ
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ´ÖÖ×ÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. µÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÓ“Öß µÖÖ¤üß ŸÖ¿Öß �Öǣ Ö“Ö ´ÖÖêšüß
†ÖÆêü. µÖÖ¯Öî�úß ²Ö ȩ̂ü“Ö ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ ŸµÖÖ ×šü�úÖ�Ö“µÖÖ »ÖÖê�ú³ÖÖ¾ÖÖÖÓ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ
³Öæ×´Ö�êúŸÖæÖ Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öê. µÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ¾Ö ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖÓ“Öê ‹�ú ´ÖÖêšêü ¤üÖ»ÖÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÓ�ãú»Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ
ŸÖµÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.

‹�úÖ ¥üÂ™üßÖê ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ¾Ö ´ÖÖÖÃÖ´ÖÖÖ Æüß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ�ú›æüÖ
×´ÖôûÖ»Öê»Öß ¯ÖÖê“Ö¯ÖÖ¾ÖŸÖß †ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖ �ÖÖî̧ ü¾Ö —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ
¯Öãœüß»Ö �úÖµÖÖÔÃÖÖšüß Ö¾Öß ˆ´Öê¤üÆüß ×´Öôæû ¿Ö�úŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ µÖÖ ´ÖÖÖÃÖ´ÖÖÖÖÓÖß ŸÖ¿Öß ˆ´Öê¤ü
¾Ö ‰ú•ÖÖÔ ŸÖ¸ü ×¤ü»Öß †ÃÖ�ÖÖ¸ü“Ö, ¯Ö�Ö ŸµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê †ÖÓŸÖ×¸ü�ú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖÖ
×´ÖôûÖ»Öê †ÃÖ�ÖÖ¸ü Æêü �ÖéÆüßŸÖ †ÖÆêü.
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14
ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ µÖã×ÖµÖÖ“ÖÖ ¤üÖî̧ üÖ

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê †Ö�Ö�Öß ‹�ú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ“Öß �ÖÖêÂ™ü ´Æü�Ö•Öê ŸµÖÖÓÖß ¯ÖŸÖßÃÖÆü
�êú»Öê»ÖÖ ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ µÖã×ÖµÖÖ“ÖÖ ¤üÖî̧ üÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öê ›üÖ¾µÖÖ “Öôû¾Öôûß¿Öß ÖÖŸÖê
†ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ²Ö§ü»Ö ÖêÆü´Öß“Ö †ÖÃ£ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. ›üÖ¾µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû“Ö ŸÖê �ú´µÖã×ÖÃ™ü ¯Ö�ÖÖ�ú›êü †Ö�úÙÂÖ»Öê �Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öß ³Öǽ Öß
´Æü�ÖæÖ ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ µÖã×ÖµÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ÃÖã̄ ŸÖ †Ö�úÂÖÔ�Ö ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¿Öß ‡“”ûÖ ŸµÖÖÓÖß
†Öê�ú¤üÖ ²ÖÖê»ÖæÖÆüß ¤üÖ�Ö¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. �Ö ü̧ß²Ö, ¿ÖêŸÖ�ú ü̧ß, �úÖ´Ö�ÖÖ ü̧, �úÂ™ü�ú ü̧ß ¾Ö ‹�æú�Ö“Ö ÁÖ×´Ö�úÖÓ×¾ÖÂÖµÖß
ŸµÖÖÓÖÖ †ŸµÖÓŸÖ �úôû�úôû ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔÓ�Öß�Ö ¯ÖÏ�ÖŸÖßÃÖÖšüß ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú,
¸üÖ•Ö�úßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü µÖÖµÖ ×´ÖôûÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ŸÖê †�ÖÓ›ü �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üß
×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸ü�Öß“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ˆ³µÖÖ ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ µÖã×ÖµÖÖ»ÖÖ ³Öê™ü ¤êü�Öê Æêü ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾Ö¯Ö
ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ÃÖÖ�úÖ¸ü ÆüÖê�µÖÖ“ÖÖ µÖÖê�Ö 1988 ÃÖÖ»Öß †Ö»ÖÖ. 1985 ŸÖê 1988 µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ŸÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³Öê“Öê ÃÖ¤üÃµÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ µÖã×ÖµÖÖ»ÖÖ ³Öê™ü ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ †Ö´Ö¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ
×¿ÖÂ™ü´ÖÓ›üôûÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ, ¯Ö�Ö �úÖÆüß �úÖ¸ü�ÖÖÖê 1988 “ÖÖ ŸÖÖê ¤üÖî̧ ü ¸ü§ü
—ÖÖ»ÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ŸÖÖŸ�úÖ×»Ö�ú ×Ö¸üÖ¿Ö —ÖÖ»Öê, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü �úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖÓŸÖ“Ö �úÖò́ ÖÏê›ü ¤ü¢ÖÖ
¤êü¿Ö´Öã�Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ �ÖÖÃÖ�Öß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“ÖÖ ¤üÖî̧ üÖ ¯ÖãÆüÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß
�úÖò́ ÖÏê›ü ¤ü¢ÖÖ ¤êü¿Ö´Öã�Ö µÖÖÓÖÖ ²Ö ȩ̂ü“Ö ¯Ö×¸üÁÖ´Ö ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê. ¯Öæ¾Öá ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ µÖã×ÖµÖÖ»ÖÖ ³Öê™ü
×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖßÆüß ªÖ¾Öß †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ
µÖã×ÖµÖÖ“ÖÖ Û¾ÆüÃÖÖ ×´Öôû�Öê Æüß †¾Ö‘Ö›ü �ÖÖêÂ™ü ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ µÖã×ÖµÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ ×Ö´ÖÓ¡Ö�ÖÖ¾ÖºþÖ
›üÖ¾µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê �úÖÆüß ÖêŸÖê, �úÖµÖÔ�úŸÖì, ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú, �ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü, �úÖµÖÔ�úŸÖì †Ö¤üß ŸµÖÖ
¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ³Öê™ü ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ. �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖÖÆüß ŸÖß ÃÖÓ¬Öß ×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´ÖãôêûÆüßû
†ÃÖê»Ö �ú¤üÖ×“ÖŸÖ, ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖÆüß ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ µÖã×ÖµÖÖ»ÖÖ ³Öê™ü ªÖ¾Öß †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖÖê
µÖÖê�Ö ˆ×¿Ö¸üÖ �úÖ ÆüÖê‡ÔÖÖ ¯Ö�Ö †Ö»ÖÖ. ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü, Û¾ÆüÃÖÖ †Ö¤üß ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà“Öß ŸÖµÖÖ¸üß —ÖÖ»Öß. Ö¾Öß
×¤ü»»Öß µÖê£Öß»Ö ÆüÖò×»Ö›êü ´Öê�úÃÖÔ µÖÖ �ÖÖÃÖ�Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß �Óú¯ÖÖßŸÖ±ìú ŸÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ´Æü�ÖæÖ •ÖÖ�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖ¾Öêôûß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß ÃÖÖî. �ãúÃÖã́ ÖŸÖÖ‡Ô µÖÖÓÖßÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •ÖÖ�µÖÖ“Öß ‡“”ûÖ
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¾µÖŒŸÖ �êú»Öß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ Ó̧ü³Öß ŸµÖÖÓÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Öê�µÖÖÃÖ ÃÖÓ́ ÖŸÖß ×¤ü»Öß ÖÖÆüß, ¯Ö�Ö ÖÓŸÖ¸ü
ŸÖê ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ �Ö“ÖÔ ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ: �ú¸üÖ¾ÖÖ †¿Öß †™ü ŸµÖÖÓÖß ‘ÖÖŸÖ»Öß.
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ �Ö“ÖÖÔÃÖÖšüß ‹�úÖ �úÖ´Ö�ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£ÖêŸÖæÖ �ú•ÖÔ
‘ÖêŸÖ»Öê ¾Ö †Ö´Ö¤üÖ¸ü ´Æü�ÖæÖ ×´Öôû�ÖÖ·µÖÖ ´ÖÖÖ¬ÖÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖ“Öß ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü �ú¸ü�µÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê.
¤ü¸ü´µÖÖÖ, µÖÖ ¤üÖî·µÖÖÃÖÖšüß ´Æü�ÖæÖ ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¾Ö �úÖ´Ö�ÖÖ¸üÖÓÖß �úÖÆüß ×Ö¬Öß
•Ö´Ö¾Ö»ÖÖ. ¤üÖî·µÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖ�µÖÖ¯Öæ¾Öá Æüß ¸üŒ�ú´Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ�ú›êü ÃÖã̄ Öæ¤Ôü �ú¸ü�µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖß šü¸ü¾Ö»Öê.
ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ŸÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß �úÖµÖÔ�úŸÖì �Öê»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¸üŒ�ú´Ö ×�úŸÖß †ÖÆêü Æêü
×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê. ŸÖß ¾ÖßÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖ»µÖÖ“Öê �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖß ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß ŸÖê ¯ÖîÃÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖß»Ö
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ �Ö“ÖÖÔÃÖÖšüß ¤êü�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖã“Ö¾Ö»Öê. †Ö¯Ö�Ö ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ µÖã×ÖµÖÖ“µÖÖ ¤üÖî·µÖÖ¾ÖºþÖ
¯Ö¸üŸÖ µÖê‡Ô̄ ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü †Ö²ÖÖôû ÆüÖê‰ú ÖµÖê, Æüß Ø“ÖŸÖÖ
ŸµÖÖÓÖÖ »ÖÖ�ÖæÖ ¸üÖ×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ŸµÖÖÓÖß †Ö¬Öß ¤æü¸ü �êú»Öß †Ö×�Ö ´Ö�Ö ¤üÖî·µÖÖ“µÖÖ �Ö“ÖÖÔ“Öß ŸÖ•Ö¾Öß•Ö
�êú»Öß. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤üÖî·µÖÖ¯Öê�ÖÖÆüß ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öß †�ÖÏ�Îú´ÖÖÖê �úÖôû•Öß ‘Öê�ÖÖ·µÖÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öê Çü¤üµÖ �úÃÖê ×¾Ö¿ÖÖ»Ö †Ö×�Ö †ÓŸÖ¸üß“ÖÖ �úôû¾ÖôûÖ ×�úŸÖß ´ÖÖêšüÖ ÆüÖêŸÖÖ Æêü »Ö�ÖÖŸÖ
µÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ �éúŸÖßÖê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖÖÓ“Öß ´ÖÖê Æêü»ÖÖ¾ÖæÖ �Öê»Öß ÖÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü“Ö Ö¾Ö»Ö.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ µÖã×ÖµÖÖ ¤üÖî̧ üÖ ŸÖßÖ †Öšü¾Ö›ü¶ÖÓ“ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ �úÖôûÖŸÖ
ŸµÖÖÓÖß ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖ�ú Ã£ÖôûÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸÖê£Öß»Ö †ÖîªÖê×�Ö�ú, ¾Öî–ÖÖ×Ö�ú, �éúÂÖß, ×¿Ö�Ö�Ö, ¤üôû�Ö¾Öôû�Ö
†Ö¤ßü �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬ÖÖÓ�Öß ¯ÖÏ�ÖŸÖß“Öß ¯ÖÖÆü�Öß �êú»Öß. •Ö�ÖÖŸÖß»Ö ‹�úÖ ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ
¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †Ö×£ÖÔ�ú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ²Ö¤ü»ÖÖ“Öê ¯ÖÏŸµÖ�Ö ¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ“Ö ×¾Ö¤êü¿Ö ¤üÖî·µÖÖ´Öãôêû
ŸÖê ´ÖÖÖế ÖÖ ÃÖã�ÖÖ¾ÖæÖ �Öê»Öê. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö †Öê�ú ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öß ÃÖÖê›ü¾Ö�Öæ�ú �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß
�ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸üÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ †Ö×�Ö ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ µÖã×ÖµÖÖ´Ö¬Öß»Ö �éúÂÖß �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ�ÖŸÖ ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öê, ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê, ×¾Ö�úÖÃÖÖ“Öê ŸÖã»ÖÖÖŸ´Ö�ú ×“Ö¡Ö ´ÖÖÖŸÖ ȩ̂ü�ÖÖ™üŸÖ ŸµÖÖÓÖß ×¾Ö×¾Ö¬Ö
×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß. •Ö¸üß ŸÖê ¯Öæ¾Öá �úÖÑ�ÖÏêÃÖ´Ö¬µÖê ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸üß ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖÆüß ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üß
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö ŸÖÖê †�Öȩ̂ ü¯ÖµÖÕŸÖ �úÖµÖ´Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ. �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü, ¿ÖêŸÖ�ú¸üß,
�úÂ™ü�ú¸üß ¾Ö ÁÖ×´Ö�úÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß †ÖÃ£Öê¾ÖÖ‡Ô�ú¯Ö�ÖÖ“Öß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ²ÖÆãü¬ÖÖ µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ́ Öãôêû“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
šüÖµÖß ¹ý•Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö ÃÖÖ´µÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖ¸ü�úÖ¸ü †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ
µÖã×ÖµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯ÖÏế Ö †ÃÖ�Öê �ÖéÆüßŸÖ ÆüÖêêŸÖê. ¤üÖî·µÖÖÆæüÖ ¯Ö ü̧ŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ ü̧ ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö× ü̧ÃÖ¸üÖŸÖß»Ö
†Ö¯Ö»µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö�Ö ŸÖê£Öê �úÖµÖ �úÖµÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß ŸÖÃÖê“Ö ŸÖê£Öß»Ö
ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾ÖÖÖ²Ö§ü»Ö ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»Öß. µÖÖ ¤üÖî·µÖÖ´Öãôêû ŸÖê �Öǣ Ö“Ö ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ
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¯ÖÏ�úÂÖÖÔÖê •ÖÖ�Ö¾Ö»Öê. µÖêŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß �úÖÆüß ²ÖÖò»Ö¯ÖêÃÖ †Ö�Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¤üÖî·µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß �êú»Öê»Öß
�Ö ȩ̂ü¤üß ŸÖê¾Öœüß“Ö. Æêü ²ÖÖò»Ö¯ÖêÃÖ ŸµÖÖÓÖß ³Öê™üÖµÖ»ÖÖ †Ö»Öê»µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ µÖã×ÖµÖÖ“Öß
†Öšü¾Ö�Ö ´Æü�ÖæÖ ¾ÖÖ™üæÖ ™üÖ�ú»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê �Ö¸ü•Öê̄ Öã̧ üŸÖÖ“Ö �Ö“ÖÔ ŸµÖÖÓÖß ¤üÖî·µÖÖŸÖ �êú»ÖÖ.
ˆ¸ü»Öê»Öê ¯ÖîÃÖê ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü �úÖ´Ö�ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¯Ö¸üŸÖ �êú»Öê.

ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ µÖã×ÖµÖÖ“µÖÖ ¤üÖî·µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ¤îüÖÓ×¤üÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê.
�úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“µÖÖ ²Öîšü�úÖ, ÃÖ³ÖÖ, ´ÖÖê“Öì, ÃÖÓ́ Öê»ÖÖê Æêü ÃÖÖ ȩ̂ü ×ÖµÖÖê•ÖÖ²Ö¨ü¯Ö�Öê “ÖÖ»Öæ —ÖÖ»Öê. ¤ãüÂ�úÖôûß
¯ÖÖ�Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ“ÖÖ ŸÖ¸ü ¬Öã́ Ö¬Ö›üÖ�úÖ“Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, �úÂ™ü�ú¸üß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ̧ üü, ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, ¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖ ¾Ö ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�Ö�µÖÖÓÃÖÖšüß“Öê »Öœêü µÖÖ ÃÖÖ·µÖÖ �úÖ´ÖÖÓÖÖ ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü
Ö¾µÖÖÖê •ÖÖȩ̂ ü †Ö»ÖÖ.
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15
'�ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆüÖ'“µÖÖ ”ûÖµÖêŸÖ

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß •Öß¾ÖÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ÃÖãºþ �êú»Öß ŸÖß �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏȩ̂ ü�ÖêÖê. Æêü ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖÃ£ÖÖÖ ÃÖŸÖŸÖ Ö•Ö ȩ̂ü¯Öãœêü šêü¾ÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖ�ÖÔ�Îú´Ö�Ö �êú»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ
•Öß¾ÖÖÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆüÖÓÖÖ ÖêÆǘ Öß“Ö †ÖµÖÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö ´ÖÆü¢¾Ö ¸üÖ×Æü»Öê. �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆüÖÓ“Öê ´ÖÖÖÃÖ¯Öã¡Ö ´Æü�ÖæÖ“Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ¯ÖÖ×Æü»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê 25 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 1971 »ÖÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü
µÖÖÓ“µÖÖ †¬ÖÔ̄ ÖãŸÖóµÖÖ“µÖÖ †ÖÖ¾Ö¸ü�Ö ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³ÖÖ“Öê †¬µÖ�Ö ´Æü�ÖæÖ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ
¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ¾Öêôûß �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ̧ ü µÖê£Öê ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß µÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖÓÖÖ †Ö�ÖÏÆü¯Öæ¾ÖÔ�ú ×Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ �êú»Öê ÆüÖêŸÖê. 25 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 1971 »ÖÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³ÖÖÖÓŸÖ¸ü
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ“Ö �úÖµÖ´Ö“Öê ¸üÖÆü�µÖÖ“Öß
×¾ÖÖÓŸÖß �êú»Öß. ÃÖ¢Ö¸üß ¯ÖÖ¸ü �êú»Öê»µÖÖ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖßÆüß ŸÖß ´ÖÖµÖ �êú»Öß ¾Ö ŸÖê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖÃÖÖšüß
†Ö»Öê. 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ' ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖê ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×Ö¾ÖÖÃÖÖ“Öß
¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖæÖ •Öê¾Ö�Ö ¯ÖÖšü×¾Ö�µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �êú»Öß. ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔ̄ ÖÏ�úÖ ȩ̂ü ÃÖê¾ÖÖ¿ÖãÁÖæÂÖÖ �êú»Öß
•ÖÖ‡Ô»Ö ÆêüÆüß ¯ÖÖ×Æü»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê Æüß †ŸÖß¾Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ“Öß ²ÖÖ²Ö ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü
ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ¾ÖÂÖÖÔŸÖæÖ †Öšü ´Ö×ÆüÖê ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ŸÖ¸ü ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ “ÖÖ¸ü ´Ö×ÆüÖê ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ̧ ü µÖê£Öê ¸üÖÆæü
»ÖÖ�Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÓœü¸ü¯Öã̧ üÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖÆüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ †¬ÖæÖ´Ö¬ÖæÖ ×ŸÖ�ú›êü
•ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ�éúŸÖß“Öß “ÖÖî�ú¿Öß �ú¸üßŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ Æü¾ÖÓ Ö�úÖê ŸÖê ²Ö‘ÖŸÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ
•Öß¾ÖÖÖŸÖ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öê Ã£ÖÖÖ †ŸµÖÓŸÖ †Ö¤ü¸üÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö Æêü •Ö�Öæ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÓŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖ�ÖÖÓ´Öãôêû ¯ÖÏ³ÖÖ×¾ÖŸÖ
ÆüÖê‰úÖ“Ö ŸÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ
´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖÖãÃÖÖ¸ü“Ö ŸµÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ ÃÖãºþ ¸üÖ×Æü»Öê. ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê 'Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖ' ÖÖ¾ÖÖ“Öê
¯Ö¡Ö�ú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü �êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ×¿Ö¸üÖôûÖ ¾Ö ¾ÖÖôû¾ÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ŸÖê �ÖÖ¾ÖÖê�ÖÖ¾Öß ¯ÖÖêÆüÖê“Ö¾Ö�µÖÖ“Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓ́ ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖ †ÃÖŸÖ. 1942 “Öß “Öôû¾Öôû
¤êü¿Ö³Ö¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß, ¯Ö�Ö ¯Öãœêü ŸÖß ÆüôæûÆüôæû £ÖÓ›üÖ¾ÖŸÖ �Öê»Öß. ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÆüÖ ´ÖÖ¡Ö µÖÖ»ÖÖ
†¯Ö¾ÖÖ¤ü ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ�ÖÖ»Öß Æüß “Öôû¾Öôû ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ³Öæ×´Ö�ÖŸÖÖÓÖß
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¬Ö�Ö¬Ö�ÖŸÖß šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öß ¬Öã̧ üÖ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ �ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÖÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¾Ö ×¿Ö¸üÖôûÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ
»ÖÖ›ü ¾Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ Æêü •Ö�Öæ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ü»ÖÖÓ“Öê ¤üÖêÖ �ÖÓ¤êü ¾Öß¸ü ¾Ö ×²ÖÖß“Öê »Öœü¾ÖµµÖê ÆüÖêŸÖê.
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ
Šú�ÖÖÖã²ÖÓ¬ÖÖ“Öß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖÆüß •Ö¯Ö�Öæ�ú �êú»Öß †Ö×�Ö 1971 »ÖÖ ÖÖÖÖ
¯ÖÖ™üß»Ö ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖÃÖÖšüß †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖ¸ü ŸÖê †×¬Ö�ú“Ö ¥üœü —ÖÖ»Öê. ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö
µÖÖÓ“Öß ¾ÖÖÃŸÖ¯ÖãÃŸÖ �êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ •ÖÖŸÖ ÖÃÖê. †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÖÖê³ÖÖ¾Öê ŸÖê
ŸµÖÖÓ“Öß �úÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ. ×¯ÖŸÖéŸÖã»µÖ ´ÖÖÖæÖ ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ �êú»Öß. ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ü»ÖÖÓÖßÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü
¯Öã¡Ö¾ÖŸÖ ¯ÖÏế Ö �êú»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ŸÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ¸üÖ•Ö�úßµÖ ¾ÖÖ¸üÃÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü
ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖß �Öǣ Ö ÃÖÖêÃÖ»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ˆŸÖÖ¸ü¾ÖµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß †ÖµÖãÂµÖÖ“ÖÖ ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ �úÖôû ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖÖê
¾µÖŸÖßŸÖ �ú¸üÖ¾ÖÖ, †ÃÖê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ †Ö¯Ö»µÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ
†ÃÖÖ¾Öê †¿ÖßÆüß ŸµÖÖÓ“Öß ‡“”ûÖ ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖôû¾µÖÖÃÖ †Ö»Öê
µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖÖ †ÖŸµÖÓ×ŸÖ�ú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ —ÖÖ»Öê.

ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öê †Öšü ¾ÖÂÖì ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ ¸üÖ×Æü»Öê. µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¤üÖêÆüß
¾Öêôû“Öê •Öê¾Ö�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ‘ÖºþÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖîÂÖ¬ÖÖê̄ Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü
�Ö“ÖÖÔ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üßÆüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß“Ö ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. †Öšü ´Ö×ÆüÖê ¾ÖÖôû¾µÖÖŸÖ ¾Ö “ÖÖ¸ü ´Ö×ÆüÖê
¯ÖÓœü¸ü¯Öæ̧ ü“µÖÖ ¸üÖ´Ö²ÖÖ�ÖêŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö Ó̧ü�ÖÖ“ÖÖµÖÔ µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖšüÖŸÖ ŸÖê ¸üÖÆüŸÖ. ‹�ú¤üÖ ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ̧ ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ»ÖÖ ”ûÖê™üß¿Öß •Ö�Ö´Ö —ÖÖ»Öß. ŸÖê ´Ö¬Öã́ ÖêÆüÖ“Öê ¹ý��Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß Æüß •Ö�Ö´Ö
¾ÖÖœüŸÖ �Öê»Öß †Ö×�Ö ŸµÖÖÓÖÖ †ÖŸµÖÓ×ŸÖ�ú ¾Öê¤üÖÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖ�Ö»µÖÖ. ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ ×´Ö¸ü•Ö µÖê£Öê
›üÖò. †ÖÖÓ¤ü �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“µÖÖ ‡ÛÃ¯ÖŸÖôûÖŸÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê£Öê ¤üÖêÖ ´Ö×ÆüÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê, ¯Ö�Ö �ÖÑ�Ö¸üßÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû †�Öȩ̂ ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÖê ¯ÖÖµÖ �úÖœüÖ¾ÖÖ
»ÖÖ�Ö»ÖÖ. µÖÖ �úÖôûÖŸÖ †Öê�ú �úÖµÖÔ�úŸÖì ¾Ö “ÖÖÆüŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³Öê™üßÃÖÖšüß µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ²Öß›ü ×•Ö»ÊÖŸÖæÖ
�ú´µÖã×ÖÃ™ü ¯Ö�ÖÖŸÖ±ìú ŸÖê ÃÖÓÃÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖ ´Æü�ÖæÖ ×Ö¾Ö›æüÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ
ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ µÖã×ÖµÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“µÖÖ ×Ö´ÖÓ¡Ö�ÖÖ¾ÖºþÖ ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ¤üÖî̧ üÖÆüß �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ÖÓŸÖ¸ü
´ÖÖ¡Ö ŸÖê ¸üÖ•Ö�úßµÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �úÖµÖÖÔ̄ ÖÖÃÖæÖ �úÖÆüßÃÖê †×»Ö¯ŸÖ“Ö ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ×´Ö¸ü•ÖêŸÖ
ŸÖê ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß †Ö»µÖÖ“Öê ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖ“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³Öê™üßÃÖÖšüß »ÖÖê�ú ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓ�µÖêÖê µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö•ÖÖ¸ü¯Ö�ÖÖ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖŸÖÖêÁÖß »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô µÖÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯Ö�Öê
¾ÖÖôû¾µÖÖÆæüÖ µÖê‰úÖ ŸµÖÖÓ“Öß †ÖÃ£Öê¾ÖÖ‡Ô�ú¯Ö�Öê “ÖÖî�ú¿Öß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ŸÖ¸ü ÃÖŸÖŸÖ
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ÃÖê¾ÖêŸÖ“Ö †ÃÖŸÖ. ¿ÖÃ¡Ö×�ÎúµÖêÖÓŸÖ¸ü“Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ¯Öæ�ÖÔ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖÖ ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ̧ ü‹ê¾Ö•Öß
¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê“Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖÃÖÖšüß Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ�éúŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öß. 1976 ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß
¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖÓ“ÖÖÆü¢Ö¸üß ¯Öæ�ÖÔ �êú»Öß. ŸµÖÖ×Ö×´Ö¢Ö 23 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 1976 »ÖÖ ×¾Ö™üÖ µÖê£Öê ¯Öã̧ üÖê�ÖÖ´Öß
×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ³Ö¾µÖ ÃÖŸ�úÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³ÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ
†Ã¾ÖÃ£Ö ¾ÖÖ™æü »ÖÖ�Ö»µÖÖ´Öãôêû ×´Ö¸ü•Ö µÖê£Öß»Ö ×´Ö¿ÖÖ ‡ÛÃ¯ÖŸÖôûÖŸÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê£Öê
¤üÆüÖ-²ÖÖ¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖê. †�Öê¸üßÃÖ 6 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 1976 »ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ×Ö¬ÖÖ
—ÖÖ»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê Æüß †ŸÖß¾Ö ¤ãü:�Ö¤ü ‘Ö™üÖÖ ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖêšü¶Ö ¬Öß¸üÖÖê ŸÖê µÖÖ ‘Ö™üÖê»ÖÖ
ÃÖÖ´ÖÖȩ̂ êü �Öê»Öê. ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öê ¯ÖÖÙ£Ö¾Ö ×´Ö¸ü•Öê̄ ÖÖÃÖæÖ ×´Ö¸ü¾Ö�Öã�úßÖê ¾ÖÖôû¾µÖÖÃÖ Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê.
ŸÖê£Öê ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖÓ�Ö�ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü †ÓŸµÖÃÖÓÃ�úÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê.
�ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¬ÖÖÖÖê ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö ‹�úÖ ´ÖÆüÖÖ »Öœü¾ÖµµÖÖ
ÖêŸµÖÖ“ÖÖ †ÃŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. •Ö�Öæ ‹�ú ¬Ö�Ö¬Ö�ÖŸÖê �ÎúÖÓ×ŸÖ¯Ö¾ÖÔ ÃÖÓ̄ Ö»Öê. •µÖÖ ×šü�úÖ�Öß ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö
µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö ü̧ †ÓŸµÖÃÖÓÃ�úÖ ü̧ �ú ü̧�µÖÖŸÖ †Ö»Öê, ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓ“Öê Ã´ÖÖ¸ü�ú ˆ³ÖÖ ü̧�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß
•ÖÖÆüß¸ü �êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯Öæ�ÖÖÔ�éúŸÖß ¯ÖãŸÖôûÖ ˆ³ÖÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß ÁÖß´ÖŸÖß ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê 19 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2009
¸üÖê•Öß µÖÖ ¯ÖãŸÖóµÖÖ“Öê ³Ö¾µÖ ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³ÖÖ«üÖ ȩ̂ü †ÖÖ¾Ö¸ü�Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÃÖã́ ÖÖ ȩ̂ü ¤üÖêÖ »ÖÖ�ÖÖÓ“µÖÖ
ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³Ö ¾ÖÖôû¾µÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖß»Ö ‹�ú ÃÖÓÃ´Ö¸ü�ÖßµÖ ÃÖÖêÆüôûÖ šü¸ü»ÖÖ.
�ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê �ú»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ 1992 »ÖÖ
ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü“Öê ŸµÖÖÓ“Öê —ÖÖ»Öê»Öê Æêü ¤ãüÃÖ ȩ̂ü ´ÖÖêšêü Ã´ÖÖ¸ü�ú. ‹�úÖ £ÖÖȩ̂ ü �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�úÖ“Öê
Æêü Ã´ÖÖ ü̧�ú ¾ÖÖôû¾µÖÖ“µÖÖ »ÖœüÖ‰ú •ÖÖŸÖê»ÖÖ •Ö�Öæ ÃÖŸÖŸÖ »Öœü¶Ö“Öß ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ¤êü�ÖÖ ü̧ê šü̧ ü»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ
µÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ †ÖÖ¾Ö¸ü�Ö �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖ´Öãôêû †ŸµÖÓŸÖ †ÖÖÓ¤ü ŸÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ“Ö, ¯Ö�Ö �úŸÖÔ¾µÖ¯ÖæŸÖá“Öê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÆüß
»ÖÖ³Ö»Öê. ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ŸÖê •ÖÖÆüß¸ü¯Ö�Öê ²ÖÖê»ÖæÖÆüß ¤üÖ�Ö¾Ö»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ÖÖÖÖ
¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖÖ †ŸµÖÓŸÖ †Ö¤ü ü̧Ö“Öê Ã£ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“Öß �éúŸÖ–ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¢Ö ü̧ÖµÖãÂµÖÖŸÖ
ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ �úºþÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öß ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Öæ�ÖÖÔ�éúŸÖß ¯ÖãŸÖóµÖÖ“Öß
ˆ³ÖÖ¸ü�Öß �úºþÖ ¾µÖŒŸÖ �êú»Öß.

ÆãüŸÖÖŸ´µÖÖÓ“Öß Ã´ÖÖ¸ü�êú

ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê“Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö †Ö�Ö�Öß ¤üÖêÖ ×•Ö¾ÆüÖóµÖÖ“Öß
¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Öê ´Æü�Ö•Öê ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ¾Ö ÖÖÖ�úØÃÖ�Ö. 1942 “µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓÖß ²Ö×»Ö¤üÖÖ ×¤ü»Öê, ŸµÖÖŸÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü Æêü
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¯ÖḮ Öã�Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã´ÖéŸÖß×¯ÖÏŸµÖ£ÖÔ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü
×¾ÖªÖ»ÖµÖ' ŸÖÃÖê“Ö ×¿Ö¸üÖôûÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ ÃÖÖêÖ¾Ö›êü µÖê£Öê 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆü' ÃÖãºþ
�êú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ 25 ¾µÖÖ Ã´ÖéŸÖß×¤üÖß ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öß»Ö ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖÓ�Ö�ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ †¬ÖÔ̄ ÖãŸÖôûÖ
ˆ³ÖÖ¸ü»ÖÖ. µÖÖ ¯ÖãŸÖóµÖÖ“ÖÖ †ÖÖ¾Ö¸ü�Ö ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³Ö 25 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 1971 ¸üÖê•Öß ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ �ëú¦üßµÖ
†£ÖỐ ÖÓ¡Öß µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê ¾Ö �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖ�ÖŸÖê�ÖÖ»Öß
ÃÖÓ̄ Ö®Ö —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖ“Öê Ã¾ÖÖ�ÖŸÖÖ¬µÖ�Ö �úÖò́ ÖÏê›ü ¤ü¢ÖÖ ¤êü¿Ö´Öã�Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³ÖÖÃÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ
×�úÃÖÖ †×Æü¸ü µÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê»Öê ¯Ö®ÖÖÃÖÆæüÖ †×¬Ö�ú �ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸ü�ú
ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ŸµÖÖÓÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¤êü�ÖÖ¸üÖ †ÃÖÖ ŸÖÖê ÃÖÖêÆüôûÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü µÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ Ã´ÖÖ¸ü�úÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓ“Öß Ã´ÖéŸÖß •ÖÖê̄ ÖÖÃÖ�µÖÖ“µÖÖ
ˆ§êü¿ÖÖÖê ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ˆ³ÖÖ¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ»ÖÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öê“Ö ÖÖ¾Ö
¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öß �ú»¯ÖÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ¯Öãœêü ´ÖÖÓ›üŸÖÖÖÖ“Ö
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öê ÖÖ¾ÖÆüß ×ÖÛ¿“ÖŸÖ �êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ
—ÖÖ»Öê»µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ:�ú¸ü�ÖÖŸÖ ×¾Ö»Ö�Ö�Ö †ÖÛŸ´ÖµÖŸÖÖ ¾Ö ¯ÖÏế Ö ÆüÖêŸÖê.
ŸÖê ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ Ã´ÖÖ¸ü�êú ˆ³ÖÖ �úºþÖ ¾µÖŒŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú
¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. 25 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 1947 “µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ Ã´ÖéŸÖß×¤üÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá 25 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß»ÖÖ
ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü µÖÖÓ“µÖÖ Ã´ÖéŸÖß×¤üÖß ŸÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖß»Ö ÆãüŸÖÖŸ´µÖÖÓÖÖ †Ö¤ü¸üÖÓ•Ö»Öß
¾ÖÖÆü�µÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÓ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ �ú¸üßŸÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß »Öœü»Öê»Öê ¾Ö ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ
—ÖÖ»Öê»Öê †Öê�ú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�ú ×¾ÖÃ´Ö¸ü�ÖÖŸÖ �Öê»Öê. µÖÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öǽ Öß¾Ö¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ×ÖÂšêüÖê
¾Ö �úŸÖÔ¾µÖ²Öã̈ üßÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü µÖÖÓ“Öß Ã´ÖéŸÖß •ÖÖê̄ ÖÖÃÖ�µÖÖ“ÖÖ �êú»Öê»ÖÖ
¯ÖÏµÖŸÖ ¾ÖÖ�ÖÖ�Ö�µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ ŸÖ¸ü †ÖÆêü“Ö ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ:�ú ü̧�ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÇü¤üµÖŸÖê“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›ü×¾Ö�ÖÖ ü̧Ö
†ÖÆêü. ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ¾Ö ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü µÖÖÓ“Öß Ã´ÖÖ¸ü�êú Æüß •Ö�Öæ ´ÖæÙŸÖ´ÖÓŸÖ ŸµÖÖ�ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖß�êú †ÖÆêüŸÖ.
¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ™ü¯¯µÖÖÓ¾Ö¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÓß Æüß •Öß Ã´ÖÖ¸ü�êú ˆ³Öß �êú»Öß, ŸÖß †Ö�Ö�Öß ‹�úÖ ¥üÂ™üßÖê
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ Ã´ÖÖ¸ü�úÖÓÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß �êú»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÔ ÆüÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“µÖÖ, ÁÖ×´Ö�ú ¾Ö
�úÂ™ü�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ‘ÖÖ´ÖÖŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¸üôû ´ÖÖ�Öá ×Ö¬ÖßŸÖß»Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´ÖÖ�Ö“µÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú
ÃÖ¤Ëü³ÖÖ¾ÖÖế Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖê»Ö †×¬Ö�ú †ÖÆêü.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖÖ •ÖÃÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖßµÖÖÓ¿Öß '¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸ü�ú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö' Ö¾ÆüŸÖÖ, ŸÖ«üŸÖ“Ö ŸÖê
•µÖÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÓ�ãú»ÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ, ŸÖê£Öß»Ö �ãúšü»µÖÖÆüß ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ †ÖÙ£Ö�ú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ¿Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
Ö¾ÆüŸÖÖ. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öê ¾ÖÖ †µÖ �úÖê�ÖŸµÖÖ“Ö ÃÖÓÃ£Öê“Öê

¾ÖÖµÖ 406-10
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ŸÖê ÃÖ¤üÃµÖÆüß Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖê£Öê ¯Ö¤üÖ×¬Ö�úÖ¸üß ÆüÖê�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö“Ö Ö¾ÆüŸÖÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓÖß
ŸÖê ¯Ö£µÖ ¯ÖÖôû»Öê ÆüÖêŸÖê. ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß †×»Ö¯ŸÖŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú“Ö šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ
×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß ¯Ö¨üŸÖßÖê ×Ö�ÖÔµÖ ‘Öê‰úÖ“Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ‹¾Öœü¶Ö
ÃÖÓÃ£ÖÖ †Ö×�Ö ´Öã�µÖ ´Æü�Ö•Öê ‹�ú ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ÆüÖŸÖÖ¿Öß †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß
´ÖÖêÆüÖ»ÖÖ ²Öôûß Ö ¯Ö›üŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¢ÖÖ¯Ö¤üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü ¸üÖÆü�Öê Æüß ÃÖÖê̄ Öß �ÖÖêÂ™ü Ö¾ÆüŸÖß. ŸµÖÖÃÖÖšüß
´ÖÖ �ÖÓ²Öß¸ü †ÃÖÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ�ú›êü ŸÖê ÆüÖêŸÖê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ
�Öã»Öê̄ Ö�ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ ü̧¤ü¿Öá¯Ö�ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö ü̧ �úÃÖ»µÖÖÆüß ¯ÖÏ�úÖ ü̧“ÖÖ †×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ¤üÖ�Ö×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ
¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ãúšü»µÖÖÆüß �úÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö †Ö�Öê̄ Ö ‘Öê�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö“Ö µÖêŸÖ ÖÃÖê. ¾µÖÛŒŸÖ�ÖŸÖ “ÖÖ×¸ü¡µÖ ŸÖ¸ü
ŸµÖÖÓÖß ×ÖÂ�ú»ÖÓ�ú šêü¾Ö»Öê“Ö, ¯Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ �úÖ¸ü³ÖÖ¸üÆüß Ã¾Ö“”û ¸üÖÆüß»Ö, µÖÖ“Öß ¤ü�ÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá �úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß´Öãôêû �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ �ú¬ÖßÆüß ¾Ö �úÃÖ»ÖÖÆüß �Öî¸ü¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü
—ÖÖ»µÖÖ“Öê �ú¬Öß ‹ê�úÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß. †¾ÖŸÖß ³Ö¾ÖŸÖß †Öê�ú ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ÃÖÆü�úÖ¸üß
ÃÖÓÃ£ÖÖÓŸÖæÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ¾Ö �Öî̧ ü¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“µÖÖ ×�úŸÖßŸÖ¸üß ‘Ö™üÖÖ ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ µÖêŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ˆ³µÖÖ �êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ �úÖ¸ü³ÖÖ¸ü ×Ö�úÖê̄ Ö¯Ö�Öê “ÖÖ»ÖŸÖ
¸üÖÆüÖ¾ÖÖ ÆüÖ “Ö´ÖŸ�úÖ¸ü“Ö ´Æü�ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Öê»Ö. ŸÖê ÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÃÖ´ÖÏÖ™ü —ÖÖ»Öê ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üÃÖ´ÖÏÖ™ü. ˆ»Ö™ü¯Ö�Öß
ÃÖÓÃ£ÖÖ �ú¿ÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ µÖÖ“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ŸµÖÖÓÖß ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü
ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÖê ŸÖ¸ü ¤êü¿Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü †Ö¯Ö»Öß ¾Öê�Öôûß †Öêôû�Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öß.
³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ¾Ö �Öî̧ ü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ´Öãôûê ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü ˆªÖê�ÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¾ÖÖŸÖÖÆüŸÖ ÆüÖê‰úÖ ŸÖê ´ÖÖê›üßŸÖ
×Ö‘ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÖê ´ÖÖ¡Ö ¤ü•Öì¤üÖ¸ü ÃÖÖ�Ö¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ �úºþÖ
¾Ö ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¤ü¸ü ¤êü‰úÖ ¤êü¿Ö³Ö¸ü »ÖÖî×�ú�ú ×´Öôû×¾Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ ˆ¢Ö´Ö ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ¾Ö “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ¸üÖ×Æü»µÖÖ. †£ÖÖÔŸÖ“Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öê
¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá, ×Ö:Ã¯ÖéÆü ¾Ö ×Ö:Ã¾ÖÖ£Öá ÖêŸÖéŸ¾Ö Æêü“Ö µÖÖ´ÖÖ�Ö“Öê ´Öã�µÖ �úÖ¸ü�Ö ÆüÖêŸÖê, Æêü �ÖéÆüßŸÖ †ÖÆêü.
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16
ÃÖŸÖË¿Öß»Ö, ¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê —ÖÖ»ÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“Öê ´Öã�µÖ �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÆüß ¾ÖÖôû¾ÖÖ
ŸÖÖ»Öã�úÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü Æêü“Ö ¸üÖ×Æü»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¾Ö †Ö‡Ô »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ
Æêü ×ŸÖÃÖ ȩ̂ü †¯ÖŸµÖ. ¯Ö×Æü»Öß ¤üÖêÖ †¯ÖŸµÖê »ÖÆüÖÖ¯Ö�Öß“Ö †»¯Ö¿ÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÖÖê ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ´Öãôêû
‘Ö¸üÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê »ÖÆüÖÖ ²ÖÓ¬Öæ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö †ÃÖê “ÖÖî‘ÖÖÓ“Öê �ãú™ãÓü²Ö ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê“Ö
¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö †�Öȩ̂ ü¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖê ŸÖê£Öê“Ö ¸üÖ×Æü»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ ×�ú¸ü�Ö, †¹ý�Ö ¾Ö ¾Öî³Ö¾Ö
Æêü ŸÖßÖ ¯Öã¡Ö †Ö×�Ö ×¾Ö¿ÖÖ�ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ�ÖŸÖß µÖÖ ¤üÖêÖ �úµÖÖ. •µÖêÂšü ÃÖã̄ Öã¡Ö ×�ú¸ü�Ö Æêü ‘Ö¸ü“Öß ¯ÖÖ Ó̧ü¯Ö×¸ü�ú
¿ÖêŸÖß �ú¸üŸÖÖŸÖ, ŸÖ¸ü ×«üŸÖßµÖ ¯Öã¡Ö †¹ý�Ö Æêü ‹´Ö.‹ÃÃÖß. (�éúÂÖß) —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖŸÖ
¤üÖ�Ö»Ö —ÖÖ»Öê. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ²ÖÑ�êú“Öê †¬µÖ�Ö¯Ö¤ü ¾Ö ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ˆªÖê�Ö ÃÖ´ÖæÆüÖ“Öß ¬Öã̧ üÖ ŸÖê
ÃÖÖÓ³ÖÖôûŸÖ ÆüÖêŸÖê, ¯Ö�Ö 24 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2005 »ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê †�úÖ»Öß ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ
�ãú™ãÓü²ÖßµÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖ ´ÖÖêšüÖ“Ö †Ö‘ÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. †¹ý�Ö Æêü 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÓ�ãú»ÖÖ'ŸÖß»Ö ‹�ú �úŸÖÔ²Ö�ÖÖ¸ü
¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö ÆüÖêŸÖê. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ²ÖÑ�êú“µÖÖ Ö¾µÖÖ ¤üÆüÖ ¿ÖÖ�ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖãºþ �êú»µÖÖ. 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ'
ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“ÖêÆüß ŸÖê ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔ�ú ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öê
×¾ÖÃŸÖÖ¸ü �úÖµÖÔ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê †Ö×�Ö �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ»ÖÖ †Öê�ú ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÆüß ×´ÖôûÖ»Öê. �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÔÓŸÖ
×´ÖÃÖôû�ÖÖ ȩ̂ü, ×Ö¸ü¯Öê�Ö ³ÖÖ¾ÖÖêÖê ŸµÖÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂,ü †ŸµÖÓŸÖ ×¾ÖÖµÖ¿Öß»Ö †ÃÖê †¹ý�Ö ³ÖµµÖÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ‰ú»Ö ™üÖ�æúÖ “ÖÖ»Ö�ÖÖ ȩ̂ü µÖã¾ÖÖ ÖêŸÖê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †�úÖ»Öß
×Ö¬ÖÖÖÖê ÃÖÖ·µÖÖÓÖÖ“Ö ¬ÖŒ�úÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÓŸ¾ÖÖÖÃÖÖšüß
Æü•ÖÖ¸Öê »ÖÖê�ú ³Öê™üÖµÖ»ÖÖ µÖê‰úÖ �Öê»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ µÖÖ ¬ÖŒŒµÖÖŸÖæÖ �úÃÖê²ÖÃÖê ÃÖÖ¾Ö¸ü»Öê, ¯Ö�Ö
´ÖÖÖŸÖ Æêü ¤ãü:�Ö �úÖµÖ´Ö šêü¾ÖæÖ“Ö ŸÖê �úÖµÖÔ̧ üŸÖ —ÖÖ»Öê. †¹ý�Ö µÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¬ÖÖÖÖÓŸÖ¸ü ¾Öî³Ö¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü
†×¬Ö�ú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯Ö›ü»Öß. ŸÖêÆüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ�ÖÖ»Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ ¯ÖÖ¸ü
¯ÖÖ›üŸÖ ÆüÖêŸÖê“Ö. †Ö¯Öê×�ÖŸÖ¯Ö�Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›üß»Ö �úÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ¾ÖÖœü»ÖÖ. ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖ»Öê ˆ““Ö
¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü †ÃÖ»Öê»Öê ¾Öî³Ö¾Ö Æêü ×¾ÖªÖ£Öá ÖêŸÖê ´Æü�ÖæÖ ÃÖã̄ Ö×¸ü×“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. †ÖŸÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖŸ´Ö�ú �úÖµÖÖÔŸÖ
†Ö×�Ö ¸üÖ•Ö�úßµÖ †Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸üÆüß ŸµÖÖÓÖÖ †×¬Ö�ú »Ö�Ö ¤êü�Öê �Ö¸ü•Öê“Öê ²ÖÖ»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ
¤üÖêÆüß �úµÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü²Ö¨ü —ÖÖ»µÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö ´Öã»Öê ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü ¾Ö ˆ““Ö ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü
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†ÃÖ»µÖÖÖê ‹�úÖ ÃÖãÃÖÓÃ�éúŸÖ �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ‘Ö™ü�ú µÖÖ ÖÖŸµÖÖÖê ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ•Ö�Ö ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÓ�ãú»ÖÖŸÖ
¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖ †Ö×�Ö †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖ †ÃÖŸÖ. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö
†¯ÖÏŸµÖ�Ö¸üßŸµÖÖ ¾Öî³Ö¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü †Ö»Öê †Ö×�Ö ÆüôæûÆüôæû ŸÖêÆüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ�ÖÖ»Öß
¯Öæ�ÖÔ �Ö´ÖŸÖêÖê �úÖµÖÔ̧ üŸÖ —ÖÖ»Öê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß �ãúÃÖã́ ÖŸÖÖ‡Ô ¿ÖÖôêû“µÖÖ ´Öã�µÖÖ¬µÖÖ×¯Ö�úÖ
ÆüÖêŸµÖÖ, ŸÖ¸ü ×¤ü¾ÖÓ�ÖŸÖ †¹ý�Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß ›üÖò. ÃÖãÂÖ´ÖÖ µÖÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ †ÖÆêüŸÖ. ‘Ö¸üÖŸÖ ÖÖŸÖ¾ÖÓ›êüÆüß �Öêôæû »ÖÖ�Ö»Öß, ¯Ö�Ö µÖÖ ³Ö¸ü»µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ´ÖÖ¡Ö
¸ü´Ö»Öê ÖÖÆüßŸÖ. 1942 »ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ‘Ö¸ü ÃÖÖê›ü»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖãÖ¿“Ö �úÖî™ãÓü×²Ö�ú ¯ÖÖ¿ÖÖŸÖ ŸÖê �ú¬Öß“Ö
†›ü�ú»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÓ�ãú»ÖÖŸÖ“Ö ŸÖê ÃÖ¤îü¾Ö ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖÆüß †Ö¬Öß
×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ †Ö×�Ö ÖÓŸÖ¸ü ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü ¿ÖÖôêûŸÖ †ÃÖê.
¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆüÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÖÓÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ ¸üÖÆü�µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÖêÆü´Öß“Ö †ÖÖÓ¤ü ¾ÖÖ™êü. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¤üÖ�Îú´Ö ¯ÖÆüÖ™êü
»Ö¾Ö�ú¸ü ÃÖãºþ ÆüÖê‡Ô. ÃÖÖÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ •ÖÖŸÖ. ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü
×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸµÖÖÓ“Öê �ãú™ãÓü²ÖßµÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›æüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖê•Ö“Öê •Öê¾Ö�Ö ¯ÖÖšü¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ
†ÃÖê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ³Öê™üß�ÖÖšüß, ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü, †Ö�ÖÖ´Öß �úÖ´ÖÖÓ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ †Ö¤üß
¤îüÖÓ×¤üÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ¸üÖ¡Öß ¯ÖãÆüÖ ÃÖÖÖ �úºþÖ ŸÖê ±úŒŸÖ ±ú»ÖÖÆüÖ¸ü ‘ÖêŸÖ.
ÖÓŸÖ¸ü ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ¡Öß“ÖÖ ±ú»ÖÖÆüÖ¸üÆüß ²ÖÓ¤ü �êú»ÖÖ. £ÖÖê›êü “Öã̧ ü´Öã̧ êü †Ö×�Ö ÖÖ¸üôû¯ÖÖ�Öß ‹¾ÖœüÖ“Ö
ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ÖÆüÖ¸ü †ÃÖê. ŸÖê Ã¾ÖŸÖ: •Ö¸üß †ŸµÖÓŸÖ �ú´Öß †ÖÆüÖ¸ü ‘ÖêŸÖ †ÃÖ»Öê, ŸÖ¸üß ³Öê™üßÃÖÖšüß µÖê�ÖÖ·µÖÖ
¯ÖÏŸµÖê�ú ¯ÖÖÆãü�µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ¡Ö †Ö�ÖÏÆü¯Öæ¾ÖÔ�ú •Öê¾Ö�Ö ‘µÖÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖßŸÖ. �ÖÏÖ´Öß�Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖæÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü
�úÖ´ÖÖÃÖÖšüß µÖê�ÖÖ·µÖÖ ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¾Ö ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ üÖÓÖÖ �êú¾Öôû ¤üÖêÖ ¹ý¯ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÖê™ü³Ö¸ü •Öê¾Ö�Ö ¤êü�µÖÖ“Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ �Ñú™üßÖ´Ö¬µÖê �êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÓ�ãú»Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ
µÖê�ÖÖ¸üß �úÖê�ÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß ˆ¯ÖÖ¿Öß¯ÖÖê™üß •ÖÖ�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ¤ü�ÖŸÖÖ ŸÖê ‘ÖêŸÖ. �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ
ˆŸ¯Ö®ÖÖŸÖæÖ �Ñú™üßÖÃÖÖšüß ´Ö¤üŸÖ ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖê. †®Ö¤üÖÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ˆ¯Ö�Îú´Ö ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üß
¥üÛÂ™ü�úÖêÖÖŸÖæÖ “ÖÖ»Öæ šêü¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.

�ÖÖȩ̂ ü�Ö¸üß²Ö ¾Ö ˆ¯Öê×�ÖŸÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß †ÖŸµÖÓ×ŸÖ�ú �ú�Ö¾Ö †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ µÖÖ ÖêŸµÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
¤ãü²ÖÔ»Ö ‘Ö™ü�úÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ÖêÆü´Öß“Ö †ÖŸ´ÖßµÖŸÖÖ ²ÖÖôû�Ö»Öß. ŸµÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ
´ÖÖÖế ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ, ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ, ÃÖÆü�úÖ¸üß ²ÖÑ�ú, ¤æü¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ
¾ÖÖ †µÖ �ãúšü»µÖÖÆüß ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: �ãúšêüÆüß ¯Ö¤üÖ×¬Ö�úÖ¸üß Ö¾ÆüŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖ¢ÖÖ¯Ö¤üÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÙ£Ö�ú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ÖêÆü´Öß“Ö ¤æü¸ü ¸üÖ×Æü»Öê. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê
¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ¤üß‘ÖÔ�úÖ»ÖßÖ ×Ö�ú™ü ×´Ö¡ÖÖÓÖß †Ö�ÖÏÆü �úºþÖ ¤êü�Öß»Ö ŸµÖÖÓÖß
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓÃÖÖšüß ×´Öôû�ÖÖ¸üß ¯Öê¿ÖÖÆüß ‘ÖêŸÖ»Öß ÖÖÆüß. †Ö´Ö¤üÖ¸üÖ»ÖÖ ×´Öôû�ÖÖ·µÖÖ ¯Öê¿ÖÖ´Ö¬ÖæÖ“Ö
ŸÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ�ÖŸÖ �Ö“ÖÔ ³ÖÖ�Ö¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ‘Ö¸ü“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß �ú¬Öß“Ö ‘ÖêŸÖ»Öß
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Ö¾ÆüŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû †ŸµÖÓŸÖ �úÖ™ü�úÃÖ¸üßÖê ŸÖê †Ö¯Ö»Öê •Öß¾ÖÖ ¾µÖŸÖßŸÖ �ú¸üŸÖ. ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ µÖã×ÖµÖÖ“µÖÖ
¤üÖî·µÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖ ¤êü�Öß»Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ �Ö“ÖÔ ŸµÖÖÓÖÖ“Ö �ú¸üÖ¾ÖµÖÖÃÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ.
†Ö¯Ö»µÖÖ ¤üÖî·µÖÖ“ÖÖ �Ö“ÖÔÆüß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ÃÖÆü�úÖ¸üß ¯ÖŸÖÃÖÓÃ£ÖêŸÖæÖ �ú•ÖÔ ‘Öê‰úÖ �êú»ÖÖ. ‹¾Öœêü“Ö Ö¾Æêü,
ŸÖ¸ü †Ö•ÖÖ¸ü¯Ö�ÖÖÖÓŸÖ¸ü ›üÖòŒ™ü¸üÖÓÖß ¸üÖê•Ö ÖÖ¸üôûÖ“Öê ¯ÖÖ�Öß ×¯Ö�µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê ŸÖê¾ÆüÖ 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ' ÃÖÖ�Ö¸ü
�úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ÖÖ¸üôû �úÖœü�µÖÖ†Ö¬Öß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö ÃÖ³ÖêŸÖ
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öß šü¸üÖ¾ÖÖ«üÖ ȩ̂ü ÃÖÓ́ ÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß. ŸµÖÖ“Ö¯ÖḮ ÖÖ�Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü •Öê ¯ÖÖÆãü�Öê µÖêŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ •Öê¾Ö�Ö
¾ÖÖ “ÖÆüÖ, ¤æü¬Ö ¤êü�µÖÖÃÖÖšüßÆüß ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÃÖ¤üÖÓ“Öß ´ÖÖµÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß.
×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ, ÃÖÆü�úÖ ü̧ß ÃÖÓÃ£ÖÖ, ²ÖÑ�úÖ †Ö¤üà´Ö¬µÖê “ÖÖ»Ö�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖ¾Ö ü̧ß»Ö �Öî̧ ü¾µÖ¾ÖÆüÖ ü̧ÖÓ“ÖÖ
†Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö ü̧ �úºþÖ ³ÖÏÂ™ü ´ÖÖ�ÖÖÔÖê �úÖê™ü¶¾Ö¬Öß ¹ý¯ÖµÖê ×´Öôû¾Ö�ÖÖ·µÖÖ ²ÖÆãüÃÖÓ�µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ“ÖÖ»Ö�úÖÓ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÃÖÖ¸ü�ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá ¾Ö ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ ÖêŸÖÖ
†ÃÖæ ¿Ö�úŸÖÖê Æêü“Ö �úÖê�ÖÖ»ÖÖ ¯Ö™ü�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß ; ¯Ö�Ö Æêü ×Ö�Öôû ÃÖŸµÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü
²ÖÖê�úÖôû»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ¤êü�Öß»Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê Öî×ŸÖ�ú ²Öôû ¿ÖÖ²ÖæŸÖ
šêü¾Ö»Öê. Ã¾Ö“”û “ÖÖ×¸ü¡µÖÖ“ÖÖ ¾Ö ´Öæ»µÖÖ×¬ÖÛÂšüŸÖ •Öß¾ÖÖ¯ÖÏ�ÖÖ»Öß †Ö“Ö¸ü�ÖÖŸÖ †Ö�Ö�ÖÖ¸üÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ
ÖêŸÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Ö�ú“Ö ´Æü�ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Öê»Ö.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ ´Æü�Ö•Öê •Ö�Öæ ‹�ú ˆ‘Ö›êü ¯ÖãÃŸÖ�ú ÆüÖêŸÖê. †ŸµÖÓŸÖ ÃÖÖ¬Öê̄ Ö�ÖÖÖê ŸÖê
¸üÖÆüŸÖ. ÃÖÖ¬Öê ¬ÖÖêŸÖ¸ü, ¿Ö™Ôü ÆüÖ ÖêÆü´Öß“ÖÖ ¾ÖêÂÖ. Ã¾ÖŸÖ:ÃÖÖšüß �Ö¸ü•Öê‡ŸÖ�úÖ“Ö �Ö“ÖÔ �ú¸üßŸÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖ
�Ö¸ü•ÖÖÆüß �ú´ÖßŸÖ �ú´Öß †ÃÖŸÖ. ŸÖê ¿Öã̈ ü ¿ÖÖ�úÖÆüÖ¸üß ÆüÖêŸÖê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖê•Ö“ÖÖ †ÖÆüÖ¸üÆüß †ŸµÖÓŸÖ
ÃÖÖ¬ÖÖ †ÃÖê. ÃÖ�úÖôûß ‹�ú ¾Öêôû •Öê¾ÖŸÖ. ŸÖêÆüß ÃÖÖ›êüÃÖÖŸÖ¯Öæ¾Öá. ¸üÖ¡Öß“Öê •Öê¾Ö�Ö ‘ÖêŸÖ ÖÃÖŸÖ. ´ÖÓ�Öôû¾ÖÖ¸ü
¾Ö ¿Öã�Îú¾ÖÖ¸ü µÖÖ ¤üÖêÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß �úÖ´Öê ŸÖê �ú¸üßŸÖ ÖÃÖŸÖ. µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ŸÖê †Ó¬ÖÁÖ¨ü ÆüÖêŸÖê
†ÃÖÖ ÖÖÆüß. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê •Öß¾Ö»Ö�Ö ÃÖÆü�úÖ¸üß ´ÖÓ�Öôû¾ÖÖ¸üß ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ —ÖÖ»Öê †Ö×�Ö
¯ÖÏ×ŸÖ�ÖÖ´Öß, •ÖÖŸÖßµÖ ¿ÖŒŸÖàÖß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öà“Öß ÆüŸµÖÖ �êú»Öß ŸÖÖê ×¤ü¾ÖÃÖ ¿Öã�Îú¾ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ´Æü�ÖæÖ
Æêü ¤üÖêÆüß ×¤ü¾ÖÃÖ ŸÖê ¿Öã³Ö�úÖµÖÖÔÃÖ ¾Ö•µÖÔ ´ÖÖÖŸÖ. ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö®ÖÖ¿ÖßÖÓŸÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê †×»Ö¯ŸÖ ¸üÖÆæüÖ •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¾Öêôû ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú �úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ¤ãü²ÖÔ»Ö
‘Ö™ü�úÖÓÃÖÖšüß ¤êü�µÖÖ“Öê ¾ÖÎŸÖ ŸµÖÖÓÖß †�Öȩ̂ ü¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖôû»Öê.

ŸµÖÖ�Öß †Ö×�Ö ŸÖ¢¾Ö×ÖÂšü

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ �úÖ™ü�úÃÖ¸üß ¾Öé¢Öß“µÖÖ †Ö×�Ö ŸÖ¢¾Ö×ÖÂšêü“µÖÖ †Öê�ú �ú£ÖÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»µÖÖ
•ÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ �úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ Ó̧ü¾ÖÖ¸ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¾Ö ×¤ü»»Öß“µÖÖ ±êú·µÖÖ

¾ÖÖµÖ 406-11
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�ú¸üÖ¾µÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖ. ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ �ãúšü»µÖÖÆüß ÆüÖò™êü»ÖÖŸÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ Ö �ú¸üŸÖÖ ŸÖê †Ö´Ö¤üÖ¸ü ×Ö¾ÖÖÃÖ,
�ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü ×Ö¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖ ‹�ÖÖªÖ �Óú¯ÖÖß“µÖÖ �ÖêÃ™ü ÆüÖ‰úÃÖ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüŸÖ Ø�ú¾ÖÖ ŸÖ¿Öß“Ö ¾Öêôû †Ö»Öß ŸÖ¸ü
†Öêôû�Öß“µÖÖ ¾µÖŒŸÖß�ú›êü ´ÖãŒ�úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¾ÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ �úÖ´ÖÖÃÖÖšüß �Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ü
¤êü�Öß»Ö †Ö¯Ö�Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ¯Öî¿ÖÖŸÖæÖ ÆüÖ �Ö“ÖÔ �ú¸üŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ µÖÖ“Öê ŸÖê ÃÖ¤îü¾Ö ³ÖÖÖ šêü¾ÖŸÖ.
�ãúšêüÆüß ¾ÖÖµÖ±úôû ¯ÖîÃÖÖ �Ö“ÖÔ Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öé¢Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖßÆüß
•ÖÖê̄ ÖÖÃÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖµÖÖÃÖÖšüß Ö¾Öß ×¤ü»»ÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ²Ö¸üÖ“Ö �úÖôû
¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ �ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖÆüß �ú´ÖßŸÖ �ú´Öß �Ö“ÖÖÔŸÖ �úÃÖê ¸üÖÆüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö
µÖÖ“ÖÖ ŸÖê ÖêÆü´Öß“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú ü̧ßŸÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê ¯Ö¸üŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ ü̧ �Ö“ÖÖÔ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓÖÖ
ÃÖÖÓ�ÖŸÖ. ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ µÖã×ÖµÖÖ“µÖÖ ¤üÖî·µÖÖ¾ÖºþÖ ¯Ö¸üŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸üÆüß ŸµÖÖÓÖß †ÃÖÖ“Ö �Ö“ÖÖÔ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö
ÃÖ¾ÖÖÕÃÖ´ÖÖȩ̂ ü šêü¾Ö»ÖÖ †Ö×�Ö ˆ¸ü»Öê»Öß ¸üŒ�ú´Ö •µÖÖÓÖß ¾Ö�ÖÔ�Öß«üÖ ȩ̂ü ×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß, ŸµÖÖÓÖÖ ŸÖß ¯Ö¸üŸÖ
�êú»Öß. ×¤ü»»ÖßÆæüÖ ¯Ö¸üŸÖŸÖÖÖÖ ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓÃÖÖšüß †Ö�Ö»Öê»µÖÖ ×´ÖšüÖ‡Ô“ÖÖÆüß ŸÖê ×Æü¿Öê²Ö ¤êüŸÖ †Ö×�Ö
ŸµÖÖ¯Öî�úß ‹�ÖÖ¤üÖ ²ÖÖòŒÃÖ ‘Ö¸üß ×¤ü»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖê¾Öœüß ¸üŒ�ú´Ö ¯ÖŸÖß“µÖÖ ÖÖ¾Öê ™üÖ�æúÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¯Ö�ÖÖ¸üÖŸÖæÖ �úÖ¯ÖæÖ ‘µÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖŸÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓÃÖÖšüß“Öê ×Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖÖ (¯Öê¿ÖÖ) ŸµÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öê
ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´ÖÖ�Ö“Öß ŸµÖÖÓ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ŸµÖÖÓÖß Ã¯ÖÂ™ü �êú»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖê ´Æü�ÖÖµÖ“Öê, •µÖÖÓ“Öß ¿ÖÖÃÖÖ
¤ü¸ü²ÖÖ¸üß ÖÖë¤ü —ÖÖ»Öß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Öãôêû“Ö ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖ»Öê †ÃÖê ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ –ÖÖŸÖ-
†–ÖÖŸÖ †¿ÖÖ ×�úŸÖß ŸÖ¸üß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖêÖê ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ�Ö �êú»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖÖ
�ãúšêü ¯Öê¿ÖÖ ×´ÖôûŸÖê ? ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¯Öê¿ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ´Ö�Ö“Ö ´ÖßÆüß ‘Öê‡ÔÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ µÖÖ
³Öæ×´Ö�êú¿Öß ŸÖê ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú ¸üÖ×Æü»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ¯Öê¿ÖÖ Ö ‘Öê�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ �úÖµÖ´Ö ¸üÖ�Ö»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß
�êú¾Öôû ¯Öê¿ÖÖ“Ö ‘ÖêŸÖ»Öß ÖÖÆüß †ÃÖê Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�úÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ×´Öôû�ÖÖ·µÖÖ †»¯Ö
ˆŸ¯Ö®Ö �Ö™üÖŸÖß»Ö ¿Öî�Ö×�Ö�ú ±úß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“ÖÖ ¾Ö ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß“ÖÖ »ÖÖ³ÖÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ‘Öê‰ú
×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß. ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß »Öœü»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ •Ö¸ü ×¿ÖÂµÖ¾Öé¢Öß ¾ÖÖ ¿Öî�Ö×�Ö�ú
ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ×´ÖôûŸÖ ÖÃÖŸÖß»Ö, ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖÆüß ŸµÖÖ ‘µÖÖµÖ“ÖÖ Öî×ŸÖ�ú ÆüŒ�ú ÖÖÆüß, †ÃÖê
ŸµÖÖÓ“Öê ´Æü�Ö�Öê. ¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�ú ¯ÖÏÖ Ó̧ü³Öß“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ‘Ö¸ü“Öß †ÖÙ£Ö�ú ÛÃ£ÖŸÖß �úšüß�Ö †ÃÖŸÖÖÖÖÆüß
ŸµÖÖÓÖß �ãúšêüÆüß †Ö¯Ö»µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¿Öß ŸÖ›ü•ÖÖê›ü �êú»Öß ÖÖÆüß. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú �úÖ´ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ •ÖÃÖÖ
¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá¯Ö�ÖÖ †ÃÖÖµÖ“ÖÖ, ŸÖÃÖÖ“Ö ¾µÖÛŒŸÖ�ÖŸÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓÖß ŸÖÖê ¸üÖ�Ö»ÖÖ. ²ÖÖê»Ö�Öê ‹�ú †Ö×�Ö
¾ÖŸÖÔÖ ¾Öê�Öôêû †ÃÖÖ ¤ãü™ü¯¯Öß¯Ö�ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÖÃÖÖµÖ“ÖÖ. ×¾Ö×¬Ö´ÖÓ›üôû ¾Ö ÃÖÓÃÖ¤êü“µÖÖ
×Ö¾Ö›ü�Öã�úÖÓÃÖÖšüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß †•ÖÔ ³Ö¸üŸÖÖÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öß ÃÖÓ̄ Ö¢Öß •ÖÖÆüß¸ü �ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ�ÖŸÖê.
ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ²Ö·µÖÖ“Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¯ÖÏŸµÖ�ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö •ÖÖÆüß¸ü �êú»Öê»Öß ÃÖÓ̄ Ö¢Öß µÖÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ
†ÃÖŸÖê. �Ö ȩ̂ü ˆŸ¯Ö®Ö ¤ü›ü¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ×Ö¾Ö›ü�Öã�úß“µÖÖ ¾Öêôûß •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü †ÃÖÓ�µÖ
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ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü »ÖÖê�úÖÓÖÖ ´ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öǽ Öß¾Ö¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß •ÖÖÆüß¸ü �êú»Öê»Öß ÃÖÓ̄ Ö¢Öß
´ÖÖ¡Ö †Öê�úÖÓÖÖ “Ö�ÎúÖ¾ÖæÖ ™üÖ�ú�ÖÖ¸üß †ÃÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ ‘Ö¸ü ÖÖ •Ö´ÖßÖ ÆüÖêŸÖß. ‹¾Öœêü“Ö
�úÖµÖ, ŸµÖÖÓ“Öê �ãúšü»µÖÖ ²ÖÑ�êúŸÖ �ÖÖŸÖêÆüß Ö¾ÆüŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ´Æü�Ö•Öê ŸµÖÖÓ“Öê †Ó�ÖÖ¾Ö¸üß»Ö  ¾Ö
×ÖŸµÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ»Öê �ú¯Ö›êü, ‹�ú ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ²Öò�Ö †Ö×�Ö ¤üÖêÖ-¯ÖÖ“Ö Æü•ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖê�Ö ¸üŒ�ú´Ö. ‹¾ÖœüÖ
ÃÖÖ¬ÖÖÃÖã¬ÖÖ ¾Ö ‹�úÖ †£Öá †�Ö¤üß '×Ö¬ÖÔÖ' ´Æü�ÖÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Ö�ú ×Ö¾Ö›ü�Öã�úßÃÖ ˆ³ÖÖ
¸üÖÆüŸÖ †ÃÖê»Ö µÖÖ¾Ö¸ü �ãú�Öß ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ šêü¾Ö�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¯Ö�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Æêü ÃÖŸµÖ
ÆüÖêŸÖê. �úÃÖ»ÖßÆüß ÃÖÓ̄ Ö¢Öß •Ö¾Öôû Ö ²ÖÖôû�ÖŸÖÖ ŸÖê �úÖµÖÔ �ú¸üßŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. �úÖê™ü¶¾Ö¬Öß ¹ý¯ÖµÖÖÓ“ÖÖ
†ÖÙ£Ö�ú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ˆ³µÖÖ �êú»µÖÖ, ¯Ö�Ö Ã¾ÖŸÖ: ´ÖÖ¡Ö ÃÖÓ̄ Ö¢Öß“µÖÖ ´ÖÖêÆüÖŸÖ
ŸÖê �ú¬Öß †›ü�ú»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú �úÖµÖÖÔÃÖÖšüß Ø�ú¾ÖÖ ×Ö¾Ö›ü�Öã�úßÃÖÖšüß •Öê¾ÆüÖ �êú¾ÆüÖ ×Ö¬Öß“Öß
�Ö¸ü•Ö ³ÖÖÃÖê»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖß ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß »ÖÖê�úÖÓÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖ �úºþÖ †Ö¯Ö»Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ
¤êüŸÖ ¯ÖîÃÖÖ ˆ³ÖÖ �êú»ÖÖ ; ¯Ö�Ö ŸÖê �úÖµÖÔ ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öê �úß, ÃÖ¾ÖÔ ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ ×Æü¿ÖÖê²Ö ÃÖÖ¤ü¸ü �úºþÖ, ¯ÖÏÃÖÓ�Öß
ˆ¸ü»Öê»Öß ¸üŒ�ú´Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÓÖÖ ¯Ö¸üŸÖÆüß �êú»Öß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ´Æü�Ö•Öê ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú¯Ö�ÖÖ †Ö×�Ö
Ã¾Ö“”û ¾Ö ¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü Æêü ÃÖ´Öß�ú¸ü�Ö ²ÖÖæÖ �Öê»Öê ÆüÖêŸÖê.

�êú¾Öôû †Ö×£ÖÔ�ú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ±úôû—ÖÖ›üÖÓ“µÖÖ
ˆŸ¯ÖÖ¤üÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ Ã¯ÖÂ™ü †ÃÖê. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ŸÖÃÖê“Ö
ÃÖÖêÖ¾Ö›êü µÖê£Öß»Ö ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÖÖÖ�úØÃÖ�Ö ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ —ÖÖ›üÖÓ“Öê †ÖÓ²ÖêÃÖã̈ üÖ
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ �úÃÖê ×´ÖôûŸÖß»Ö µÖÖ“ÖÖ ŸÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖ. ´Öã�µÖ ´Æü�Ö•Öê Æêü †ÖÓ²Öê Ö ×¾Ö�úŸÖÖ ŸÖê
×¾ÖªÖ£Öá, ×¿Ö�Ö�ú, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü µÖÖÓÖÖ �ÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ¾ÖêŸÖ †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¥üÛÂ™ü�úÖêÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê
ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖŸÖæÖ •Öê †ÖÓ²Öê ˆ¸üŸÖ ŸÖê ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ‰úÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú
ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß ×�ú´ÖÖÖ ‹�ú ŸÖ¸üß ¯ÖÖêÆüÖê“Öê»Ö †¿Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �êú»Öß •ÖÖ‡Ô. �Öê»µÖÖ †¬ÖÔ¿ÖŸÖ�úÖÆæüÖ
†×¬Ö�ú �úÖôû Æüß �úÖµÖÔ̄ Ö¨üŸÖ ¾Ö ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ ÃÖãºþ ¸üÖ×Æü»Öß †ÖÆêü. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÓ�ãú»Ö ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÃÖÖ¸ü�ÖÖ �ãú™ãÓü²Ö¯ÖḮ Öã�Ö »ÖÖ³Ö»µÖÖ´Öãôêû“Ö ŸÖê£Öê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ“Öê, †ÖÖÓ¤üÖ“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö
ÆüÖê‰ú ¿Ö�ú»Öê †Ö×�Ö ŸÖê ¯ÖãœêüÆüß ×™ü�æúÖ ¸üÖ×Æü»Öê.
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17
�éúŸÖÖ£ÖÔ •Öß¾ÖÖÖ“Öß †�Öȩ̂ ü

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ�éúŸÖß ˆ¢Ö´Ö ÆüÖêŸÖß. »ÖÆüÖÖ¯Ö�ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖÖ»Ö´ÖßŸÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓ“Öê ¿Ö¸üß¸ü ¤ü�Ö�ú™ü ²ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ³Öæ×´Ö�ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö
ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ�éúŸÖß�ú›êü ±úÖ¸üÃÖê »Ö�Ö ¤êüŸÖÖ †Ö»Öê Ö¾ÆüŸÖê. ×´Öôêû»Ö ŸÖê£Öê ¾Ö ×´Öôêû»Ö ŸÖê �ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Öê.
¤îüÖÓ×¤üÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖÆüß ×¿ÖÃŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß Ö¾ÆüŸÖß. ¸üÖ¡Öß ×Ö¾ÖÖÓŸÖ —ÖÖê̄ Ö ŸµÖÖÓÖß �ú¬Öß“Ö ‘ÖêŸÖ»Öß ÖÖÆüß.
¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæÖ ÃÖã̧ ü×�ÖŸÖ ¸üÖÆü�µÖÖÃÖÖšüß ×¤ü¾ÖÃÖÖ —ÖÖê̄ Ö ¾Ö ¸üÖ¡Öß“ÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öæ †ÃÖê. �ú¬Öß �ãúšêü
¸üÖ¡Öß —ÖÖê̄ ÖÖµÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ�Ö †Ö»ÖÖ“Ö, ŸÖ¸ü ¸üÖ¡ÖßŸÖæÖ ŸÖßÖ-“ÖÖ¸ü¤üÖ •ÖÖ�ÖÖ ²Ö¤ü»ÖæÖ ŸÖê —ÖÖê̄ ÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ, ŸÖê ÃÖ»Ö�Ö †Ö×�Ö ‹�úÖ“Ö •ÖÖ�Öß �ú¬Öß“Ö —ÖÖê̄ Ö ‘ÖêŸÖ ÖÃÖŸÖ. †ÃÖê †ÃÖæÖÆüß ŸµÖÖÓ“Öß
ŸÖ²µÖêŸÖ “ÖÖÓ�Ö»Öß ¸üÖ×Æü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖê ÃÖÆüÃÖÖ †Ö•ÖÖ¸üß ¯Ö›üŸÖ ÖÃÖŸÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤îüÖÓ×¤üÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ ²Ö¸üß“Ö ×¿ÖÃŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. †ÖÆüÖ¸ü ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †Ö×�Ö ¾Öêôû“µÖÖ ¾Öêôûß
‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ¿ÖŒµÖŸÖÖê ‘Ö¸ü“Öê ¿Öã̈ ü ¿ÖÖ�úÖÆüÖ¸üß ¾Ö ÃÖÖ¬Öê •Öê¾Ö�Ö ‘ÖêŸÖ. ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü �úÖµÖỐ Ö�Ö †ÃÖŸÖ.
†¬ÖæÖ´Öæ¬ÖÖ ¤üÖî̧ êüÆüß ÃÖãºþ †ÃÖŸÖ. 15 •Öã»Öî, 2001 »ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ 80 ¾ÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ³Ö¾µÖ
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖãÆüÖ ŸÖê •ÖÖế ÖÖÖê �úÖµÖÔ̧ üŸÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ÃÖ³ÖÖ, ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, »Öœêü,
ÃÖÓ́ Öê»ÖÖê Æêü ÃÖÖ ȩ̂ü ¯Öæ¾Öá¯ÖḮ ÖÖ�Öê ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. 22 •ÖæÖ 2011 »ÖÖ ÃÖÖ�Ö¸ü ¿ÖÖôêûŸÖß»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
�ÖÖê»ÖßŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �úÖšüß ‘ÖÃÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê †“ÖÖÖ�ú �ÖÖ»Öß �úÖêÃÖôû»Öê.
ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ú´Ö ȩ̂ü�ÖÖ»Öß»Ö ÆüÖ›ü ´ÖÖê›ü»Öê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ×´Ö¸ü•Ö µÖê£Öß»Ö ×´Ö¿ÖÖ ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö´Ö¬µÖê
¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê£Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Ö�ú ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¿ÖÃ¡Ö×�ÎúµÖêÃÖÖšüß ¯Öã�µÖÖŸÖ ›üÖò.
ÃÖÓ“ÖêŸÖß µÖÖÓ“µÖÖ ‡ÛÃ¯ÖŸÖôûÖŸÖ Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖê£Öê ²ÖÖÑ²Öê ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö“Öê ›üÖò. ¯ÖÖ“ÖÖ ȩ̂ü ¾Ö ›üÖò. ÃÖÓ“ÖêŸÖß
µÖÖÓÖß ¿ÖÃ¡Ö×�ÎúµÖÖ �êú»Öß. ŸÖß µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öß. ¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö 15 •Öã»Öî, 2011
»ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ 89 ¾ÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖ¬Öê̄ Ö�ÖÖÖê ÃÖÖ•Ö¸üÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ´Ö×ÆüµÖÖ³Ö¸üÖÖÓŸÖ¸ü ²Ö ȩ̂ü
ÆüÖê‰úÖ ŸÖê ¾ÖÖôû¾µÖÖŸÖ ¯Ö¸üŸÖ»Öê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ¤üÆüÖ-²ÖÖ¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ †Ã¾ÖÃ£Ö ¾ÖÖ™æü »ÖÖ�Ö»µÖÖ´Öãôêû
11 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 2011 »ÖÖ ¯ÖãÆüÖ ×´Ö¸ü•Ö µÖê£Öß»Ö ×´Ö¿ÖÖ ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö´Ö¬µÖê ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê.
ŸÖê£Öê ¯Öã�µÖÖÆæüÖ †Ö»Öê»µÖÖ ›üÖò. ¯ÖÏµÖÖ�Ö µÖÖÓÖß ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �êú»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ÃÖ»»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¯Öãœüß»Ö
ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧ÖÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ »Öß»ÖÖ¾ÖŸÖß ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö´Ö¬µÖê Öê�µÖÖ“Öê šü̧ ü»Öê. ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ �ÖéÆǘ ÖÓ¡Öß †Ö ü̧. †Ö ü̧.
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¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖß ×´Ö¸ü•ÖêÆæüÖ �ÖÖÃÖ ×¾Ö´ÖÖÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ Öê�µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �êú»Öß. ›üÖò. ¾ÖÖ•Ö ¾Ö
†µÖ ŸÖ•–Ö ›üÖòŒ™ü¸üÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ�ÖÖ»Öß ŸÖê£Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÃÖãºþ ¸üÖ×Æü»Öê. ¯ÖÏ�éúŸÖß ÆüôæûÆüôæû ÃÖã¬ÖÖ¸üŸÖ
ÆüÖêŸÖß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö 22 ´ÖÖ“ÖÔ, 2012 »ÖÖ ¸üŒŸÖ¤üÖ²Ö †“ÖÖÖ�ú †ŸµÖÓŸÖ �ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ †Ö×�Ö ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß
ÃÖÖ›êü“ÖÖ¸ü ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÖ�Ö•µÖÖêŸÖ ´ÖÖ»Ö¾Ö»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖÙ£Ö¾Ö ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê †Ö�Ö�µÖÖŸÖ
†Ö»Öê. 23 ´ÖÖ“ÖÔ»ÖÖ ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÓ�ãú»Ö' ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ‡ŸÖ´ÖÖ´ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü
†ÓŸµÖÃÖÓÃ�úÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ŸÖŸ¯Öæ¾Öá ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö Æü•ÖÖ¸üÖê ÖÖ�Ö×¸ü�úÖÓÖß 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ
ÃÖÓ�ãú»ÖÖŸÖ' ŸµÖÖÓ“Öê †ÓŸµÖ¤ü¿ÖÔÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. †ÓŸµÖÃÖÓÃ�úÖ¸ü ¯ÖÏÃÖÓ�Öß ¸üÖ•µÖ³Ö¸üÖŸÖæÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ÃÖÓ�µÖêÖê »ÖÖê�ú
ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ´Öã�µÖ´ÖÓ¡Öß ¯Öé£¾Öß¸üÖ•Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö ¾Ö ´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›üôûÖŸÖß»Ö ŸµÖÖÓ“Öê
†Öê�ú ÃÖÆü�úÖ¸üß, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖî×Ö�ú, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖ•Ö�úßµÖ ¯Ö�Ö ¾Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖÖÓ“Öê ÖêŸÖê ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖ•Ö�úßµÖ,
ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, ¿Öî�Ö×�Ö�ú, ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¤üÖ×¬Ö�úÖ¸üß, ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ †Ö¤üàÖß
µÖÖ¾Öêôûß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ †Ö¤ü¸üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖ×Æü»Öß. ‹�ú £ÖÖȩ̂ ü Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖêÖÖÖß, ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö
»Öœü¾ÖµµÖÖ ÖêŸÖÖ ¾Ö �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü, ÁÖ×´Ö�ú, ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ, ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ¤ü×»ÖŸÖ, ¿ÖÖê×ÂÖŸÖ
¾Ö ³Ö™üŒµÖÖ ×¾Ö´ÖãŒŸÖÖÓ“ÖÖ �îú¾ÖÖ¸üß �úÖôûÖ“µÖÖ ¯Ö›üªÖ†Ö›ü �Öê»µÖÖ“Öê ¤üã:�Ö †Öê�úÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ÁÖ¨üÖÓ•Ö»Öß
¾ÖÖÆüŸÖÖÖÖ ¾µÖŒŸÖ �êú»Öê.

¾ÖµÖÖ“µÖÖ 90¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öê ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¤üß‘ÖÖÔµÖãÂµÖ »ÖÖ³Ö»Öê
†Ö×�Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê “ÖÖ¸ü-¤üÖêÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“ÖÖ �úÖôû ¾Ö�ÖôûŸÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ�éúŸÖß šü�Öšü�ÖßŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß.
†�Öȩ̂ ü¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖê �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ŸÖÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ ¾ÖµÖ¯Ö¸üŸ¾Öê ÖîÃÖÙ�Ö�ú“Ö, ¯Ö�Ö ŸÖ¸üß¤êü�Öß»Ö
†Öê�úÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¬ÖÖÖÖê ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¬ÖŒ�úÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ. “ÖÖÓ�Ö»Öê �úÖ´Ö �ú¸ü�ÖÖ¸üß ´ÖÖ�ÖÃÖê Æü¾ÖßÆü¾Öß¿Öß
¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ †Ö×�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß �Ö¸ü•Ö ÖêÆü´Öß“Ö †ÃÖŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÆêüÆüß ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ
Æü¾ÖêÃÖê ¾ÖÖ™ü�ÖÖ ȩ̂ü“Ö ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö ÆüÖêŸÖê. »ÖÖê�úÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¯ÖÏế Ö �êú»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ
†¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸÖß»Ö †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Ö�ú ´Æü�ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ÆüÖêŸÖê. †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
�êú»ÖÖ. ¯ÖÏ“ÖÓ›ü �úÖ´Ö ˆ³Öê �êú»Öê. ŸµÖÖÓ“Öê ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö, ¬ÖÖ›üÃÖß �éúŸµÖê, ×Ö:Ã¯ÖéÆüŸÖÖ, Ã¾Ö“”û “ÖÖ×¸ü¡µÖ,
ŸµÖÖ�Öß ¾Öé¢Öß, ˆ¯Öê×�ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓÖÖ †ÃÖ�ÖÖ¸üß �ú�Ö¾Ö, ŸµÖÖÓ“Öß ¬µÖêµÖ×ÖÂšüÖ, ŸÖ¢¾Ö×ÖÂšüÖ,
´Öæ»µÖ×ÖÂšüÖ, ¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá �úÖ¸ü³ÖÖ¸ü, ¤êü¿Ö¯ÖÏế Ö †¿ÖÖ ×�úŸÖßŸÖ¸üß �ÖÖêÂ™üà×¾ÖÂÖµÖß �Öǣ Ö“Ö ×»Ö×ÆüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
�ú¿ÖÖ�ú¿ÖÖ²Ö§ü»Ö ×�úŸÖß ´Æü�ÖæÖ †Ö×�Ö �úÖµÖ �úÖµÖ ×»ÖÆüÖ¾Öê? ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö �Öã�Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öî»Öæ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê †Ö¤ü¿ÖÔ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö �êú¾Öôû �ú»¯ÖÖêŸÖ“Ö
†ÃÖæ ¿Ö�úŸÖê, †ÃÖê †Öê�úÖÓÖÖ ¾ÖÖ™êü»Ö; ¯Ö�Ö †¿Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö �Öã�ÖÃÖÓ̄ ÖÖ †Ö×�Ö ¯ÖÏŸµÖ�ÖÖÆæüÖÆüß ³Ö¾µÖ
¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ †ÃÖ»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖ ÆüÖêŸÖß, Æüß ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß
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†ÖÆêü. �ú¤üÖ×“ÖŸÖ �úÖÆüß ¾ÖÂÖì »ÖÖê™ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü 'ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß' ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‹�ú '�úÛ»¯ÖŸÖ
¾ÖÖ †¤Ëü³ÖæŸÖ' ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö ÆüÖêŸÖê †ÃÖê“Ö †Öê�úÖÓÖÖ ¾ÖÖ™êü»Ö.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¾µÖÛŒŸÖ�ÖŸÖ •Öß¾ÖÖÖŸÖ •Ö¿Öß �úÖÆüß ¯Ö£µÖê ¯ÖÖôû»Öß ¾Ö ŸÖ¢¾ÖÖ¿Öß ŸÖ›ü•ÖÖê›ü
Ö �ú¸üŸÖÖ Öî×ŸÖ�úŸÖÖ �úÖµÖ´Ö ¸üÖ�Ö»Öß, ŸÖ¿Öß“Ö †Ö¯Ö�Ö ˆ³µÖÖ �êú»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖêÆüß ¯ÖÖ×¾Ö¡µÖ
¸üÖ�Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ãúšü»µÖÖÆüß ÃÖÓÃ£ÖêŸÖ �Öî̧ ü�úÖ¸ü³ÖÖ ü̧ ¾ÖÖ †ÖÙ£Ö�ú �Öî̧ ü¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü
�ú¬Öß“Ö —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ �úÖ¸ü³ÖÖ¸ü »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß ¯Ö¨üŸÖßÖê ¾Ö �Öã»Öê̄ Ö�ÖÖÖê
“ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖê. �ãúšêüÆüß ¯Ö›üªÖ†Ö›ü ¾Ö Ö•Ö ȩ̂ü†Ö›ü �úÖÆüß ‘Ö›üŸÖ ÖÃÖê. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß
�ú¿Öß †ÖÆêü, �úÖêšêü �úÖµÖ “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü, µÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÖÕ�Öß�Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖê£Öê �úÖ´Ö �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ŸÖÃÖê“Ö
ÃÖÓÃ£Öê¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ †ÃÖê. ÃÖÓÃ£ÖÖŸ´Ö�ú �úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖ ‹¾Öœüß ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔ�úŸÖÖ šêü¾Ö�ÖÖ¸üÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ ÖêŸÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Ö�ú“Ö †ÃÖê»Ö. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Æü�Ö•Öê ‹�ú¤üÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öß ˆ³ÖÖ¸ü�Öß —ÖÖ»Öß,
�úß ×ŸÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †µÖ ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖÖê̄ Ö¾ÖæÖ ŸÖê ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ' ÃÖÆü�úÖ¸üß
ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ Æêü ŸµÖÖ“Öê ˆ¢Ö´Ö ˆ¤üÖÆü¸ü�Ö †ÖÆêü. �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“µÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü�Öß¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖê£Öê †ÆüÖȩ̂ üÖ¡Ö
�úÖµÖÔ̧ üŸÖ †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ÃÖÖ�Ö¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖãÆüÖ
�úÖ¸ü�ÖÖµÖÖŸÖ �ú¬ÖßÆüß ¯ÖÖ‰ú»Ö ™üÖ�ú»Öê ÖÖÆüß. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖ¤üÖ¸üß
³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü, �Öî̧ ü¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ¾Ö ÖêŸµÖÖÓ“µÖÖ �ÖÖ²Öã×�Ö¸üß´Öãôêû ²Ö¤üÖÖ´Ö —ÖÖ»Öß †ÃÖŸÖÖÖÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß
ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“ÖÖ »ÖÖî×�ú�ú ¤êü¿Ö³Ö ü̧ ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ. µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖŸÖ ŸÖµÖÖ ü̧ ÆüÖê�ÖÖ ü̧ß ÃÖÖ�Ö ü̧ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÖì¢Ö´Ö ´Æü�ÖæÖ �Ö�Ö»Öß �Öê»Öß, ŸÖÃÖê“Ö ‰úÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬Ö�ú ¤ü¸ü ¤êü�ÖÖ¸üÖ ÃÖÖ�Ö¸ü
�úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ´Æü�ÖæÖÆüß ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öß ÖÖë¤ü —ÖÖ»Öß. 'ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ¯Öò™üÖÔ' ´Æü�ÖæÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü
ŸµÖÖ“ÖÖ �ÖÖî̧ ü¾Ö —ÖÖ»ÖÖ. ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ †ÃÖæÖ ¤êü�Öß»Ö †ŸµÖÓŸÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ¯Ö¨üŸÖßÖê ŸµÖÖÓÖß
ŸÖÖê “ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ¤üÖ�Ö¾Ö»ÖÖ. †Öê�ú ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö �úÖ¸ü�ÖÖÓ́ Öãôêû ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»Öê ¾ÖÖ
�ÖÖÃÖ�Öß �Óú¯ÖµÖÖÓÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖÃÖ ×¤ü»Öê �Öê»Öê. µÖÖ ¯ÖÖ¿¾ÖÔ³Öǽ Öß¾Ö¸ü ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü
�úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“Öê µÖ¿Ö �úÖîŸÖã�úÖÃ¯Ö¤ü šü¸ü»Öê. ÃÖÆü�úÖ¸ü “Öôû¾Öôûß“Öê ´ÖÆü¢¾Ö †¬ÖÖȩ̂ êü×�ÖŸÖ �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ µÖÖ
ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �úÖµÖÖÔ“ÖêÆüß Ö¾Öê ¯ÖÖµÖÓ›êü ¯ÖÖ›ü»Öê. ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓÖÖ �Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê
†Ö¯Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ¾ÖÖ †ÃÖÖ ÆüÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¿“ÖÖŸÖÆüß †×ŸÖ¿ÖµÖ ˆ¢Ö´Ö
¯Ö¨üŸÖßÖê “ÖÖ»Öæ ¸üÖ×Æü»ÖÖ, µÖÖ´ÖÖ�Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß“Öß ¾Ö Ã¾Ö“”û �úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖ“Öß ¹ýôû»Öê»Öß
“ÖÖ�úÖȩ̂ üß Æêü“Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�Ö †ÖÆêü. ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö ü̧ �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ÆüÖ �êú¾Öôû ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö
‰úÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú ¿ÖêŸÖ�ú ü̧ß ¾Ö �úÖ´Ö�ÖÖ ü̧ÖÓÖÖ“Ö Ö¾Æêü, ŸÖ ü̧ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Öã̧ üÖê�ÖÖ´Öß “Öôû“Ö¾ÖôûßŸÖß»Ö
�úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖÆüß †Ö¯Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê. ŸÖÖê •ÖÃÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖ“Öê �ëú¦ü ²ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÃÖÖ“Ö ¯Öã̧ üÖê�ÖÖ´Öß
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“Öôû¾ÖôûßŸÖß»Ö ÖêŸÖê ¾Ö �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ ü̧ÃŸÖÓ³ÖÆüß ! ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ü̧“ÖÖÖŸ´Ö�ú �úÖµÖÖÔ²Ö ü̧Öê²Ö¸ü“Ö
•ÖÖ•ÖÖ�ÖéŸÖß“ÖÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ¯ÖÖê“ÖÖ, ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯Öã̧ üÖê�ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¹ý•Ö×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ, »ÖÖê�úÖÓÖÖ ›üÖêôûÃÖ
²ÖÖ¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¾Ö µÖÖµµÖ ÆüŒ�úÖÃÖÖšüß »Öœü¶Ö“Öß ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ¤êü�µÖÖ“ÖÖ •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ.
×¿Ö�Ö�ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö »ÖÖê�ú×¿Ö�Ö�ÖÆüß —ÖÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê, †ÃÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö�ÖÏÆü ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öß ¥üÂ™üß
×¾Ö¿ÖÖ»Ö ÆüÖêŸÖß †Ö×�Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ²Ö¤ü»ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ ŸÖôûÖ�ÖÖôûÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ�Öß�Ö ×¾Ö�úÖÃÖÖ¿Öß
×Ö�Ö×›üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ¤ãü�ÖỐ Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¿ÖÖôûÖ ÃÖãºþ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ �úÖôûÖŸÖ
¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ †Ö×�Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖÆüß †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß, ¤ü×»ÖŸÖ, ³Ö™ü�êú, ×¾Ö´ÖãŒŸÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö
¤ãü²ÖÔ»Ö ‘Ö™ü�úÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß ¾ÖÃÖ×ŸÖ�ÖéÆü ¾Ö ×Ö¾ÖÖÃÖß ¿ÖÖôûÖÓ“Öß ˆ³ÖÖ¸ü�Öß �êú»Öß. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ
¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖ¾Ö¸ü ¾Öé�Ö »ÖÖ�Ö¾Ö›ü �êú»Öß. �Ö¸üß²Ö ´Öã»ÖÖÓÖÖ, �úÖ´Ö�ÖÖ¸üÖÓÖÖ ±úôêû
�ÖÖµÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ¾ÖßŸÖ µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê †ÖÓ²ÖÖ, ×“ÖŒ�æú, ÖÖ¸üôû, ÃÖßŸÖÖ±úôû †Ö¤üß ±úôû—ÖÖ›êü »ÖÖ¾Ö»Öß.
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü�Ö ¸ü�Ö�ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †»Öß�ú›êü �Öǣ Ö“Ö “Ö“ÖÖÔ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖß ¤æü¸ü¥üÂ™üßÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö
ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ Æü•ÖÖ¸üÖê —ÖÖ›êü »ÖÖ¾Ö�µÖÖ“Öß ¤ü�ÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. �Öê»µÖÖ †¬ÖÔ¿ÖŸÖ�úÖÆæüÖ †×¬Ö�ú
�úÖôû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£Öá, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ¾Ö �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ±úôûÖÓ“ÖÖ †ÖÃ¾ÖÖ¤ü ‘ÖêŸÖ
†ÖÆêüŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ Ã¾ÖÖ¾Ö»ÖÓ²Öß ¾Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ²ÖÖ×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÖêÆü´Öß“Ö ¯ÖÏµÖŸÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ.
¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“Öê ³ÖÖ�Ö³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ¾Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �ú•ÖÔ ‘Öê‰úÖ ˆ³ÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü
�úÖ¸ü�ÖÖÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖß †»¯ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ“Ö �ú•ÖỐ ÖãŒŸÖ �úºþÖ ¤üÖ�Ö¾Ö»ÖÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ •Ö¸üß †Ö¯Ö�Ö
ˆ³µÖÖ �êú»Öê»µÖÖ †ÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸üß †Öê�úÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ�ÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖ ˆ³µÖÖ ¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ †ÃÖæÖ †Ö¯Ö�Ö
�êú¾Öôû ×¾Ö¿¾ÖÃŸÖ ´Æü�ÖæÖ �úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ, Æüß ³ÖÖ¾ÖÖÖ ´ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖæÖ“Ö ŸÖê ÃÖŸÖŸÖ �úÖµÖÔ̧ üŸÖ
¸üÖ×Æü»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ ×Ö:Ã¯ÖéÆü, ×Ö:Ã¾ÖÖ£Öá ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †ÖŸµÖÓ×ŸÖ�ú �úôû�úôû †ÃÖ�ÖÖ¸üÖ
ÖêŸÖÖ �Ö¸üÖê�Ö¸ü“Ö †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Ö�ú ´Æü�ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Öê»Ö.

�Ö·µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖß�ÖÖ

¾ÖÖôû¾µÖÖÃÖÖ¸ü�µÖÖ ‹�úÖ �ÖÏÖ´Öß�Ö �Öê›ü¶ÖŸÖ •Ö´Ö»Öê»Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ •ÖÖ•¾Ö»µÖ ¤êü¿Ö¯ÖÏế ÖÖÖê
¯ÖÏê× ü̧ŸÖ ÆüÖê‰úÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ×²ÖÎ×™ü¿ÖÖÓ�ú›æüÖ •ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“Öê
´ÖÖê“Öì, †ÖÓ¤üÖê»ÖÖê ²ÖÓ¤ãü�úß“µÖÖ ¬ÖÖ�úÖÖê ˆ¬ÖôæûÖ »ÖÖ¾Ö�µÖÖŸÖ µÖêŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖêŸÖÖ•Öß ÃÖã³ÖÖÂÖ“ÖÓ¦ü ²ÖÖêÃÖ
µÖÖÓ“µÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ÃÖ¿ÖÃ¡Ö �ÎúÖÓŸÖß ÆüÖ“Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´Öôû¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ †ÖÆêü, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê;
¯Ö�Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ´ÖÖ�ÖÖÔ“ÖÖ ŸµÖÖ�Ö �êú»ÖÖ †Ö×�Ö ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú �úÖµÖÔ ÆüÖŸÖß ‘Öê‰úÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö
ÃÖãºþ �êú»Öß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ²Ö¤ü»Ö»Öê»µÖÖ ¸üÖ•Ö�úßµÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß´Öãôêû »Ö¾Ö�ú¸ü“Ö ŸÖê ×Ö¸üÖ¿Ö —ÖÖ»Öê. ŸÖê
´Æü�ÖŸÖ, 'Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¤êü¿ÖÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ•ÖÖ Æüß †ŸµÖÓŸÖ ¾Öê¤üÖÖ¤üÖµÖß ‘Ö™üÖÖ šü¸ü»Öß. ±úÖôû�Öß´Öãôêû
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†Ö¯Ö»Öß ±úÃÖ�ÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ¾Öê�ÖôûÖ ŸÖã�ú›üÖ ×¤ü»ÖÖ Æêü ¾ÖÖ‡Ô™ü —ÖÖ»Öê.
ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ‹êŒµÖÖ»ÖÖ ²ÖÖ¬ÖÖ ¯ÖÖê“Ö»Öß. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÖÖ�Ö×¸ü�úÖÓ“Öß ´ÖÖÓ ¤üã³ÖÓ�Ö»Öß. ¸üÖ•Ö�úßµÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖÆüß
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ�úÖ¸ü�ú �úÖÆüß ‘Ö›ü»ÖÓ ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏ¿Ö ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ·µÖÖÓ�ú›æüÖ ÃÖã™üŸÖß»Ö µÖÖ“Öß »ÖÖê�úÖÓÖÖ
�ÖÖ¡Öß ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÖêÂÖ�Ö †Ö×�Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ, �úÂ™ü�ú¸üß ´ÖÖ�ÖÃÖÖÓ“Öê ¿ÖÖêÂÖ�Ö �ú¸ü�ÖÖ¸üß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ŸÖß ±úÖ¸ü �úÖôû ×™ü�êú»Ö †ÃÖÓ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÖÆüß. »ÖÖê�ú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖß ÖÖÆüßŸÖ.
ŸÖê ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. �êú¾ÆüÖ �ãúšÓü ×šü�Ö�Öß ¯Ö›êü»Ö ¾Ö ¾Ö�Ö¾ÖÖ ¯Öê™êü»Ö Æêü ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖ µÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß;
¯Ö�Ö ˆšüÖ¾Ö ÆüÖê‡Ô»Ö, •ÖÖ¿ÖŒŸÖß“Öê ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¾ÖÖ¤üôû ˆšêü»Ö, �Ö·µÖÖ�Öã·µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÃÖÖšüß ¤ãüÃÖ¸üß �ÎúÖÓŸÖß
ÆüÖê‡Ô»Ö.'

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓÖÖ ¬ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß. ŸÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¾ÖŒŸÖê ÖÃÖ»Öê, ŸÖ¸üß ¿ÖÖÓŸÖ¯Ö�Öê »ÖÖê�úÖÓÖÖ
†Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖæÖ ÃÖÖÓ�Ö�µÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öê�Öôûß ÆüÖŸÖÖê™üß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû ³ÖÖÂÖ�Ö²ÖÖ•Öß¯Öê�ÖÖ
†Ö¯Ö»ÖÖ ´Öã§üÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êü�µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ³Ö¸ü †ÃÖê. ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß �ÖÖêÂ™ü ´Æü�Ö•Öê �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß
�úÖµÖÔ�Îú´ÖÖ»ÖÖ ŸÖê ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ¾ÖêôêûÖãÃÖÖ¸ü ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ü̧ÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖ. šü¸ü×¾Ö»Öê»µÖÖ ¾Öêôêû²Ö ü̧Æãü�æú´Ö �úÖµÖÔ�Îú´Ö
ÃÖãºþ ÆüÖê�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖê ¤ü�Ö †ÃÖŸÖ. �úÖê�ÖÖ»ÖÖÆüß ×¤ü»Öê»Öß ¾Öêôû �ú™üÖ�ÖÖÖê ¯ÖÖôû�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ´Öãôêû �ãú�ÖÖ»ÖÖÆüß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ »ÖÖ�Öæ ÖµÖê †Ö×�Ö †�úÖ¸ü�Ö ¾Öêôû ¾ÖÖµÖÖ
•ÖÖ‰ú ÖµÖê †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´Æü�Ö�Öê †ÃÖê. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÃÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ¾Öêôûß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ Ö
¸üÖÆü�µÖÖ“Öß Ø�ú¾ÖÖ •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ˆ×¿Ö¸üÖ µÖê�µÖÖ“Öß ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ ºþœü �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ †Ö•Ö�úÖ»Ö“µÖÖ ´ÖÓ¡Öß
¾Ö ÖêŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖ µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“Öê ¾Öê�Öôêû¯Ö�Ö ¯ÖÏ�úÂÖÖÔÖê Ö•Ö ȩ̂üŸÖ ³Ö¸üŸÖ
†ÃÖê. �ãúšü»ÖÖÆüß �úÖµÖÔ�Îú´Ö †ÃÖÖê ¾ÖÖ ÃÖ³ÖÖ-ÃÖÓ́ Öê»ÖÖ, ŸÖê ¾Öêôêû¾Ö¸ü µÖêŸÖ ¾Ö †Ö¯Ö»Öê̄ Ö�ÖÖÖê ÃÖÆü³ÖÖ�Öß
ÆüÖêŸÖ †Ö×�Ö †ŸµÖÓŸÖ ŸÖôû´ÖôûßÖê ²ÖÖê»ÖŸÖ. ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔ�ú ¾Ö Öê´Ö�êú¯Ö�ÖÖÖê ²ÖÖê»ÖŸÖ. »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ
Çü¤üµÖÖ»ÖÖ ÆüÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖ. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ¬µÖÖ, ÃÖÖê̄ µÖÖ ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ³ÖÖÂÖ�ÖÖ»ÖÖ ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü
×´Öôêû. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖ ÃÖ¢Öê¾Ö¸ü †Ö»Öê»µÖÖ ¸üÖ•µÖ�úŸµÖÖÕ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ¡Ö ŸÖê †ŸµÖÓŸÖ ÖÖ¸üÖ•ÖßÖê
²ÖÖê»ÖŸÖ. ¾ÖÖœüŸÖß ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ, •ÖÖŸÖßµÖŸÖÖ, ¬Ö´ÖÖÕ¬ÖŸÖÖ, ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü †Ö×�Ö ŸÖ¢¾Ö“µÖãŸÖß“µÖÖ ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖÖê
�ÖÖšü»Öê»Öß ¯Ö×¸üÃÖß´ÖÖ Æêü ÃÖÖ ȩ̂ü ˆ«êü�Ö•ÖÖ�ú †ÖÆêü, †ÃÖê ŸÖê ´Æü�ÖŸÖ. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, †¿ÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ˆ••¾Ö»Ö ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖ †ÖÆêü, †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™êü. µÖÖ †Ó¬Ö�úÖ¸ü´ÖµÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖŸÖ
�ãúšæüÖ ŸÖ¸üß ¯ÖÏ�úÖ¿Ö×�ú¸ü�Öê †¾ÖŸÖ¸üŸÖß»Ö †Ö×�Ö ¤ü¿Ö×¤ü¿ÖÖ ˆ•ÖôæûÖ ×Ö‘ÖŸÖß»Ö, †¿Öß †Ö¿ÖÖ ŸÖê
¾µÖŒŸÖ �ú¸üßŸÖ.  '†Ö´Æüß µÖÖ¯Öæ¾Öá ×´Öôû¾Ö»Öê ŸÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ �Ö ȩ̂ü ÖÃÖæÖ, ¤ãüÃÖ·µÖÖ �Ö·µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß
¯ÖÆüÖ™ü ˆ�Ö¾Öê»Ö µÖÖ¾Ö ü̧ ´ÖÖ—ÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ †ÖÆêü' †ÃÖê ŸÖê ´Æü�ÖŸÖ. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ •µÖÖ †ÖŸ´Ö×¾Ö¿¾ÖÖÃÖÖÖê
²ÖÖê»ÖŸÖ ŸµÖÖ“Öê »ÖÖê�úÖÓÖÖ †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê. ' Ö¾µÖÖ �ÎúÖÓŸÖß“Öê †�ÖÏ¤æüŸÖ' †¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ
�ÖÖî̧ ü¾ÖÖÖê ˆ»»Öê�Ö �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖê. ŸÖê ´Æü�ÖŸÖ, »ÖÖê�ú •ÖÖ�ÖéŸÖ ¾Ö ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ÆÖê‰úÖ ³ÖÏÂ™ü ¾Ö Ã¾ÖÖ£Öá
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¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�µÖÖÓÖÖ, †¬Ö:¯ÖŸÖßŸÖ ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ‹�ú ÖÖ ‹�ú ×¤ü¾ÖÃÖ �Öã“Öá¾ÖºþÖ �ÖÖ»Öß �Öê“ÖŸÖß»Ö
†Ö×�Ö “ÖÖî�úÖ“ÖÖî�úÖŸÖ •ÖÖÆüß¸ü •ÖÖ²Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖß»Ö. ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖÆæüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ´ÖÖêšüÖ
�ÎúÖÓ×ŸÖ�úÖ¸üß ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›êü»Ö †ÃÖê »ÖÖêê�úÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÃÖ»Öê, ŸÖ¸üß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖê»Ö�µÖÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö
'¤ãüÃÖ·µÖÖ �ÎúÖÓŸÖß'“Öß ³ÖÖÂÖÖ †�Ö¤üß ÃÖÆü•Ö¯Ö�Öê µÖêŸÖ †ÃÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ †ŸµÖÓŸÖ
†Ö�Îú´Ö�ú ¾Ö »ÖœüÖ‰ú ÆüÖêŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖê¢Ö¸ü �úÖôûÖŸÖ ŸÖê �Öǣ Ö“Ö ²Ö¤ü»Ö»Öê, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ »ÖœüÖ‰ú ²ÖÖ�ÖÖ
´ÖÖ¡Ö �úÖµÖ´Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ. ´Æü�ÖæÖ“Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖê›ü¾Ö�Öã�úßÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß †Öê�ú »Öœêü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê
†Ö×�Ö ŸÖê ÃÖŸÖŸÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ú¸üßŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ¸üÖ•Ö�úßµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¾Ö †µÖ �Öê¡ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸
¾Öêü�Öôêû ÆüÖêŸÖê †Ö×�Ö ŸµÖÖ ŸµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ�ú›êü ¯ÖÖÆü�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¥üÛÂ™ü�úÖêÖÆüß ×Ö¸üÖôûÖ †ÃÖê. �úÖê�ÖŸÖÖÆüß
¯ÖÏ¿Ö †ÃÖÖê, ŸÖÖê ¯Öæ�ÖÔ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘Öê�µÖÖ“ÖÖ, ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖãôûÖ¿Öß •ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
•Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»ÖßŸÖ ŸµÖÖÓÖß •Öê •Öê �êú»Öê ŸÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ˆ´Ö•ÖæÖ, ›üÖêôûÃÖ¯Ö�Öê, ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔ�ú †Ö×�Ö
´Öã�µÖ ´Æü�Ö•Öê —ÖÖê�æúÖ ¤êü‰úÖ. ÃÖÖÆü×•Ö�ú“Ö, †Ö¯Ö�Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ×Ö�ÖÔµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ
�ú¬Öß ¯Ö¿“ÖÖ¢ÖÖ¯Ö �ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ ÖÖÆüß. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ �ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖêšüÖ“Ö ¯Ö�Ö›üÖ
ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¾ÖªÖ£Öá †ÃÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê �ÖÖ¤üß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖ †ÃÖŸÖ. 'Æü×¸ü•ÖÖ'“µÖÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ
¾ÖÖ“ÖÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öß ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ³Öæ×´Ö�úÖ ¯ÖŒ�úß ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.  �ÖÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôêû“Ö
ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸ü ÃÖÖê›ü»ÖÖ †Ö×�Ö �ÖÖ¤üß“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¯Ö™ü»µÖÖ´Öãôêû Ã¾ÖŸÖ: ŸÖ¸ü �ÖÖ¤üß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖµÖ»ÖÖ
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ �êú»Öß“Ö, ¯Ö�Ö �ÖÖ¤üß“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öã̧ üÖŸÖ �ÖÖ¤üß ³ÖÖÓ›üÖ¸üÆüß ÃÖãºþ �êú»Öê. ¸üÖÂ™Òü
ÃÖê¾ÖÖ ¤ü»ÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ó�Öß ÃÖÓ‘Ö™üÖ �úÖî¿Ö»µÖ †Ö»Öê †Ö×�Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ´ÖŸÖê“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü
¹ý•Ö»ÖÖ. �ÖÖÓ¬Öß•Öà“µÖÖ ŸÖ¢¾Ö×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ“Ö, ¯Ö�Ö ŸÖ¸üßÆüß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶Ö“µÖÖ
�úÖôûÖŸÖ ÖêŸÖÖ•Öß ÃÖã³ÖÖÂÖ“ÖÓ¦ü ²ÖÖêÃÖ µÖÖÓ“µÖÖ †Ö—ÖÖ¤ü ØÆü¤ü ÃÖêÖê“ÖêÆüß ŸµÖÖÓÖÖ †Ö�úÂÖÔ�Ö ¾ÖÖ™ü»Öê.
ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ŸµÖÖÓÖß ÃÖ¿ÖÃ¡Ö »Öœü¶Ö“ÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ †¾Ö»ÖÓ²Ö»ÖÖ.  Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
�úÖµÖÖÔ“Öß ×¤ü¿ÖÖ ²Ö¤ü»Ö»Öß. ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯ÖÏ�ÖŸÖßÃÖÖšüß ¿Öî�Ö×�Ö�ú �úÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ, ¯Ö�Ö ¸üÖ•Ö�úßµÖ
�Öê¡ÖÖŸÖÆüß »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß ´ÖÖ�ÖÖÔÖê ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖÃÖÖšüß ŸÖê ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö ¸üÖ×Æü»Öê. ¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖ ¾Ö ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ
ŸÖÃÖê“Ö ¤ãü²ÖÔ»Ö ‘Ö™ü�úÖÓ“µÖÖ µÖÖµµÖ ÆüŒ�úÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß •ÖÃÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÃÖãºþ šêü¾Ö»ÖÖ, ŸÖÃÖÖ“Ö ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ
¾Ö �úÖȩ̂ ü›ü¾ÖÖÆæ ¿ÖêŸÖ�ú·µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ�Öß¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖšüß »Öœêü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê. ÃÖÆü�úÖ¸ü �Öê¡ÖÖŸÖÆüß ŸÖê •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú
ˆŸÖ¸ü»Öê. ×¾Ö×¾Ö¬Ö �Öê¡ÖÖÓŸÖ ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“Öß ´Æü�ÖæÖ ‹�ú ¾Öê�Öôûß �úÖµÖÔ¿Öî»Öß ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ �êú»Öß.
ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ¾Öî×¿ÖÂ™ü¶¯Öæ�ÖÔ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ˆ»»Öê�ÖÖßµÖ šü¸ü»Öê.

¤ãü¤Ôü´µÖ †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤üß

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ´Æü�ÖŸÖ, 'ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ�Öºþ�ú †ÃÖŸÖÖŸÖ.
»Öœü¶ÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖµÖÖ¸üß †ÃÖŸÖê. ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ ‹�úÖ ÃÖæ¡ÖÖŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖê. ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ
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ŸµÖÖÓ“Öß ŸÖÖ�ú¤ü ¾ÖÖœüŸÖ ÖÃÖŸÖê. �ãúšü»µÖÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ ȩ̂ü¿Öß ÃÖÓ»Ö�Ö Ö ¸üÖÆüŸÖÖ ´Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ
¯ÖÏ¿ÖÖÓ“ÖÖ †Ö¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖ †Ö»ÖÖê. ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ³ÖÖ�ú¸üß“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÖÓŸÖ¸ü
µÖêŸÖÖê. »ÖÖê�ú �ãúšü»µÖÖÆüß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ ȩ̂ü“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ:ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ÖÃÖŸÖÖŸÖ.
†Ö¬Öß ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ÆüÖŸÖß ‘µÖÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖÖŸÖ †Ö×�Ö ´Ö�Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ªÖ¾ÖÖ »ÖÖ�ÖŸÖÖê.' µÖÖ ¯Ö¨üŸÖßÖê“Ö
×¾Ö“ÖÖ¸ü �úºþÖ †Ö¯Ö�Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �êú»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê »Öœêü ˆ³ÖÖ¸ü»Öê, †ÃÖê ŸÖê †Öã³Ö¾ÖÖÖê
ÃÖÖÓ�ÖŸÖ. †¿ÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ »Öœü¶ÖŸÖæÖ“Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÆüÖê‰úÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖß ÃÖ¢ÖÖ µÖê‡Ô»Ö,
†ÃÖÖ †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤ü ŸÖê ¾µÖŒŸÖ �ú¸üßŸÖ. »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß Æüß †ÖµÖã¾Öì×¤ü�ú ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖ¸ü�Öß †ÖÆêü. �Öã�Ö
µÖÖµÖ»ÖÖ ¾Öêôû »ÖÖ�Öê»Ö, ¯Ö�Ö ‹�ú¤üÖ �úÖ µÖÖê�µÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê †Ö×�Ö †ÖîÂÖ¬Öü »ÖÖ�Öæ ¯Ö›ü»Öê �úß,
¸üÖê�Ö ²Ö¸üÖ ¾ÆüÖµÖ»ÖÖ ¾Öêôû »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. »ÖÖê�úÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ �ú¸ü�Öê Æêü †ÖµÖã¾Öì×¤ü�ú ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü
�ú¸ü�µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê“Ö †ÖÆêü; ¯Ö�Ö »ÖÖê�ú ×ÖÛ¿“ÖŸÖ¯Ö�Öê ÃÖÓ‘Ö×™üŸÖ ÆüÖê‰úÖ »Öœêü ¤êüŸÖß»Ö, †ÃÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ
×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ¾ÖÖ™êü. '¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ¾Ö×ôû¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖÃÖÖ¸ü�Öê †ÖÆêü. ¾Öôûß¾Ö �ú¬Öß, �úÃÖÖ µÖê‡Ô»Ö Æêü •ÖÃÖê
ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß, ŸÖÃÖê“Ö »ÖÖê�úÖÓ“Öê ÃÖÓ‘Ö™üÖ �ú¬Öß ¾Ö �úÃÖê ÆüÖê‡Ô»Ö †Ö×�Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ‘Ö›êü»Ö, ÆêüÆüß
ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖ µÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÆüÖ¾Öß »ÖÖ�Öê»Ö,' †ÃÖê ŸÖê ´Æü�ÖŸÖ.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ¤ãü¤Ôü´µÖ †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤üß ÆüÖêŸÖê. �ú¤üÖ×“ÖŸÖ ÆüÖ †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤ü“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ »Öœü¶Ö“Öß
¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¬µÖêµÖ¾ÖÖ¤üÖÖê —Ö¯ÖÖ™æüÖ ŸÖê ×ÖÂšêüÖê �úÖµÖÔ̧ üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ¾µÖÛŒŸÖ�ÖŸÖ
•Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ“ÖÖê™üß †Ö×�Ö ×Ö¸ü»ÖÃÖŸÖÖ Æüß †Ö•Ö“µÖÖ �úÖôûÖŸÖß»Ö ¸üÖ•Ö�úßµÖ ÖêŸµÖÖÓŸÖ Œ¾Ö×“ÖŸÖ“Ö
†Öœüôû�ÖÖ¸üß �Öã�Ö¾Öî×¿ÖÂ™ü¶ê ŸµÖÖÓ“µÖÖ šüÖµÖß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖÖ“ÖÖ ×ÖŸÖôû¯Ö�ÖÖ, ×Ö:Ã¾ÖÖ£Öá ¾Öé¢Öß ¾Ö ×Ö:Ã¯ÖéÆüŸÖÖ
Æêü ¤ãüÙ´Öôû �Öã�ÖÆüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¢ÖãÓ�Ö ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öß ¿ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß. †µÖÖµÖ ¾Ö †ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖ×¾ÖÂÖµÖß “Öß›ü
ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ:�ú¸ü�ÖÖ“ÖÖ ˆ¤Ëü�ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö †Ö×�Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö Æüß ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÆü•Ö
¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ‹�ÖÖ¤üß ³Öæ×´Ö�úÖ ‘ÖêŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖß ü̧Ö•Ö�úßµÖ ÃÖÖêµÖßÃÖÖšüß ¾ÖÖ »ÖÖê�ú×¯ÖÏµÖŸÖêÃÖÖšüß
‘ÖêŸÖÖŸÖ, †ÃÖê �ú¬Öß“Ö �ãú�ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÖÃÖê. ³ÖÏÂ™ü ¾Ö ŸÖ¢¾Ö“µÖãŸÖß“Öê ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö
�ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ †Ö•Ö“µÖÖ ÃÖÓ×¬ÖÃÖÖ¬Öæ ÖêŸÖê ¾Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ“ÖÖ»Ö�úÖÓ“µÖÖ •Ö´ÖÖµÖÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÃÖÖ¸ü�ÖÖ
†ŸµÖÓŸÖ ×Ö:Ã¯ÖéÆü ¾Ö ¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá •Öß¾ÖÖ •Ö�Ö�ÖÖ¸üÖ ÖêŸÖÖ †�Ö¤üß �úÖ»Ö¯Ö¸ü¾ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ
¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ Æüß �ÖÖêÂ™ü †Öê�úÖÓÖÖ �úÖ»¯Ö×Ö�ú ¾ÖÖ †¤Ëü³ÖãŸÖ¸ü´µÖ ¾ÖÖ™êü»Ö. †¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ ȩ̂ü •Öß¾ÖÖ³Ö¸ü
‹�ÖÖ¤üß ¾µÖŒŸÖß ŸÖ¢¾Ö×ÖÂšêüÖê •Ö�Öæ ¿Ö�úŸÖê µÖÖ¾Ö¸üÆüß †Öê�úÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¿¾ÖÖÃÖ ²ÖÃÖ�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß, ¯Ö�Ö
ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖÖê ¯ÖÏŸµÖ�ÖÖÆãüÖß ×¾Ö¿ÖÖ»Ö †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ˆ¢ÖÓã�Ö ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö †ÃÖÓ�µÖ »ÖÖê�úÖÓÖß
µÖÖ“Öß ›üÖêôûÖ ¯ÖÖ×Æ»Öê †ÖÆêü.
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ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ŸµÖÖ�Öß ¾Öé¢ÖßÖê ³ÖÖ¸üÖ¾ÖæÖ •ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏế Ö �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ×ÖÂšüÖ¾ÖÓŸÖ
�úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ ´ÖÖêšüß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖ�êúÃÖ¸ü¿Öß †Öê ¤êü�ÖÖ ȩ̂ü ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ¾Ö ÁÖ×´Ö�ú
ŸÖÃÖê“Ö ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ, ¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖ Æêü ŸÖ¸ü Æü•ÖÖ¸üÖë“µÖÖ ÃÖÓ�µÖêÖê ÆüÖêŸÖê“Ö, ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ´ÖÖÖæÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö �ú¸ü�ÖÖ ȩ̂ü †Öê�ú »ÖÖê�ú ÆüÖêŸÖê. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÖÖ µÖÖ“ÖÖ †ÖÖÓ¤ü
ÆüÖêŸÖÖ †Ö×�Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÆüß ¾ÖÖ™êü; ¯Ö�Ö ŸÖ¸üßÆüß ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß †Ã¾ÖÃ£ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ‘Ö¸ü
�úºþÖ ÆüÖêŸÖß. †Ö¯Ö�Ö µÖÖ ˆ¯Öê×�ÖŸÖ ¾Ö�ÖÖÔÃÖÖšüß •Öê �êú»Öê ŸÖê ¯Öã̧ êüÃÖê ÖÖÆüß †ÃÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê.
Ã¾ÖÖŸÖÓÓÓÓÓÓ¡µÖÖ¯Öæ¾Öá •Öß Ã¾Ö¯Öê †Ö¯Ö�Ö ¯ÖÖ×Æü»Öß, ŸÖß ¯Öæ�ÖÔ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö¯Ö�Ö �ú´Öß ¯Ö›ü»ÖÖê, Æüß ŸµÖÖÓ“Öß
�ÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖß. ×´ÖôûÖ»Öê»Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ †ÓŸÖ´ÖÔÖÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¤êü�ÖÖ ȩ̂ü ÖÖÆüß, †ÃÖê ŸÖê ´Æü�ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. Æêü
¿Ö»µÖ †�Öȩ̂ ü¯ÖµÖÕŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ²ÖÖê“ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú ³Öæ×´Ö�êú²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ×¾Ö¸üÖê¬Ö�úÆüß
¿ÖÓ�úÖ ‘ÖêŸÖ ÖÃÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ‹ÃÖ. ‹´Ö. •ÖÖê¿Öß, �úÖò́ ÖÏê›ü ¤ü¢ÖÖ ¤êü¿Ö´Öã�Ö, ¾ÖÃÖÓŸÖ¤üÖ¤üÖ ¯ÖÖ™üß»Ö
µÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê †Ö¸ü. †Ö¸ü. ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ †Öê�ú ÖêŸµÖÖÓÖÖ ÖêÆü´Öß“Ö •Ö¾Öôûß�ú ¾ÖÖ™üŸÖ
†ÃÖê. ŸÖôûÖ�ÖÖôûÖŸÖß»Ö ÁÖ×´Ö�ú, ¤ü×»ÖŸÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß, ¿ÖêŸÖ�ú¸üß, �úÖ´Ö�ÖÖ ü̧, ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ, ¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖ,
†Ö¤üß ‘Ö™ü�úÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ŸµÖÖÓÖÖ •Ö¿Öß †ÖÛŸ´ÖµÖŸÖÖ ¾ÖÖ™êü ŸÖ¿Öß“Ö ŸµÖÖÓÖÖÆüß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß
†ÖŸµÖÓ×ŸÖ�ú †Ö¯Ö»Öê̄ Ö�ÖÖ ¾ÖÖ™êü. •Ö�Öæ µÖÖ ‘Ö™ü�úÖÓ¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖôû“Ö •ÖÖê›ü»Öß �Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. †Ö¯Ö»µÖÖ
¾µÖÛŒŸÖ�ÖŸÖ •Öß¾ÖÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê“Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú •Öß¾ÖÖÖŸÖÆüß ŸÖê Öî×ŸÖ�úŸÖê“ÖÖ ¾Ö ´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ †Ö�ÖÏÆü ¬Ö¸ü�ÖÖ ȩ̂ü
ÖêŸÖê ÆüÖêŸÖê. ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾ÖÖÖŸÖ †Ö•Ö ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ´Öæ»µÖÖÓ“Öß ×¯Ö”êûÆüÖ™ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö×�Ö ³ÖÏÂ™ü †Ö“Ö¸ü�Ö
ÆüÖ •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ �Öê¡ÖÖÓ“ÖÖ Ã£ÖÖµÖß³ÖÖ¾Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓÃÖÖ ü̧�µÖÖ Ã±ú×™ü�úÖÃÖÖ¸ü�Öê
Ã¾Ö“”û •Öß¾ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖêŸµÖÖ“Öß ˆ�Öß¾Ö ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ ¾Ö ŸÖß¾ÖÎŸÖêÖê ÃÖŸÖŸÖ“Ö ¾ÖÖ™üŸÖ
¸üÖÆü�Öê ÃÖÖÆü×•Ö�ú †ÖÆêü. ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾ÖÖ“Öß ˆÓ“Öß ´ÖÖê•Ö�µÖÖ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×Ö�úÂÖ ×£Ö™êü ¯Ö›üÖ¾ÖêŸÖ, †ÃÖê
ŸµÖÖÓ“Öê ˆ¢ÖãÓ�Ö ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¢¾Ö ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖ ȩ̂ü •Öß¾ÖÖ“Ö ¯ÖÏŸµÖ�ÖÖÆæüÖ ×�úŸÖßŸÖ¸üß ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¾Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ ÖêŸÖÖ ¯ÖãÆüÖ ÆüÖê�Öê ÖÖÆüß. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ‹�ú´Öê¾ÖÖ×«üŸÖßµÖ“Ö !
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ÃÖÓ¤ü³ÖÔ �ÖÏÓ£Ö

1) ¯Öê™ü»Öê»Öê ¯ÖÖ¸üŸÖÓ¡µÖ ¾Ö ¬Öã́ ÖÃÖŸÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
- •Öß. ›üß. (²ÖÖ¯Öæ) »ÖÖ›ü
¯ÖÏ�úÖ¿Ö�ú : �ÎúÖÓ×ŸÖ†�ÖÏ�Öß •Öß. ›üß. ²ÖÖ¯Öæ »ÖÖ›ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÏ²ÖÖê×¬ÖÖß ÃÖÓÃ£ÖÖ, �ãÓú›ü»Ö.

2) �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö (†��ÖÖ) ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß
- ³ÖÖ»Ö“ÖÓ¦ü ×¾ÖÂ�Öæ ¬Ö´ÖÖÔ×¬Ö�úÖ¸üß
¯ÖÏ�úÖ¿Ö�ú : �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö (†��ÖÖ) ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß �ÖÖî̧ ü¾Ö ÃÖ×´ÖŸÖß, ¾ÖÖôû¾Öê,

×•Ö. ÃÖÖÓ�Ö»Öß.

3) �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ³ÖÖ�Ö 1 ¾Ö 2
- •Ö. µÖ. †×Æü¸ü
¯ÖÏ�úÖ¿Ö�ú : �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß �ÖÖî̧ ü¾Ö ÃÖ×´ÖŸÖß, ¾ÖÖôû¾Öê,

×•Ö. ÃÖÖÓ�Ö»Öß.

4) �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö - •Öß¾ÖÖ ¾Ö �úÖµÖÔ
- ¯ÖÏÖ. ›üÖò. ÃÖã×´ÖŸÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß µÖÖ¤ü¾Ö, ¯ÖÏ�úÖ¿Ö�ú †¬µÖ�Ö, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ

´ÖÓ›üôû, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ.

5) �ÎúÖÓ×ŸÖ´ÖÖŸÖÖ »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß
- •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ †×Æü¸ü
¯ÖÏ�úÖ¿Ö�ú : ÖÖ�Ö-ÖÖ»ÖÓ¤üÖ ¯ÖÏ�úÖ¿ÖÖ, ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧ ü.

6) �ÎúÖÓ×ŸÖÃÖæµÖÔ - �ÎúÖÓ×ŸÖ¾Öß¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß Ã´ÖéŸÖß �ÖÏÓ£Ö
¯ÖÏ�úÖ¿Ö�ú : ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ, ×»Ö. ¾ÖÖôû¾Öê,

×•Ö. ÃÖÖÓ�Ö»Öß.

7) •Öß¾ÖÖ ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö - ÃÖÖ. ²ÖÖ. ÃÖÖ¤êü
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8) ¤îü×Ö�ú »ÖÖê�ú´ÖŸÖ, ÃÖ�úÖôû, ¯ÖãœüÖ¸üß ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ™üÖ‡´ÃÖ µÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖÓ“Öê †Ó�ú, ×¾Ö×¾Ö¬Ö
¾Öé¢Ö¯Ö¡Öê, ×ÖµÖŸÖ�úÖ×»Ö�êú ¾Ö Ã´Ö ü̧×�Ö�úÖÓŸÖæÖ ¯ÖÏ×ÃÖ ü̈ —ÖÖ»Öê»Öê ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß“Öê
»Öê�Ö ¾Ö ´Öã»ÖÖ�ÖŸÖß.

9) ¤îü×Ö�ú ÃÖ�úÖôû 1982 “µÖÖ ×¤ü¾ÖÖôûß †Ó�úÖŸÖß»Ö ¤ü¿Ö¸ü£Ö ¯ÖÖ ȩ̂ü�ú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ »Öê�Ö.

10) ¤îü×Ö�ú »ÖÖê�ú´ÖŸÖ (14 ¾Ö 15 •Öã»Öî, 2001) ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö¡Ö�úÖ¸ü ¤ü¿Ö¸ü£Ö ¯ÖÖ ȩ̂ü�ú¸ü ¾Ö
×¾Ö•ÖµÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ¤üß‘ÖÔ ´Öã»ÖÖ�ÖŸÖ

11) �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö - ›üÖò. •ÖµÖØÃÖ�Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü
¯ÖÏ�úÖ¿Ö�ú : †¹Óý¬ÖŸÖß ¯ÖÏ�úÖ¿ÖÖ, �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ .ü

12) ´ÖÖ—Öß ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö - �Ö. ¯ÖÏ. ¯ÖÏ¬ÖÖÖ
¯ÖÏ�úÖ¿Ö�ú : ÃÖÖ¬ÖÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¿ÖÖ, ¯Öã�Öê.

13) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ×¿Ö»¯Ö�úÖ¸ü : �úÖò. ÁÖß¯ÖÖ¤ü †´ÖéŸÖ ›üÖÓ�Öê-›üÖò. †¿ÖÖê�ú “ÖÖîÃÖÖôû�ú¸ü
¯ÖÏ�úÖ¿Ö�ú : ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓÃ�éúŸÖß ´ÖÓ›üôû, ´ÖãÓ²Ö‡Ô.
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15 •Öã»Öî, 1922 : ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê •Ö´Ö

¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¾ÖÖôû¾ÖÖ ¾Ö †ÖÂ™üÖ (ŸÖÖ»Öã�úÖ ¾ÖÖôû¾ÖÖ) µÖê£Öê ŸÖ¸ü
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ×¿Ö�Ö�Ö �úÖê»ÆüÖ¯Öã̧ ü»ÖÖ.

1930 : �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖÓÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß.

´Öê 1939 : �ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öß ³Öê™ü, ×¿Ö¸üÖôûÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖ
¾ÆüÖò»ÖÓ™ü¸üß ¿ÖÖôûÖ ÃÖãºþ.

1940 : �úÖ´Öȩ̂ üß µÖê£Öê ¯Ö×Æü»Öß ×¾ÖªÖ£Öá ¯Ö×¸üÂÖ¤ü.

7 †Öò�ÖÃ™ü, 1942 : ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öß»Ö �úÖÑ�ÖÏêÃÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖÃÖ ×¾ÖªÖ£Öá �úÖµÖÔ�úŸÖÖÔ ´Æü�ÖæÖ
ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß.

3 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1942 : ŸÖÖÃÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÆüÃÖß»Ö �ú“Öȩ̂ üß¾Ö¸ü ´ÖÖê“ÖÖÔ.

9 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1942 : ¾Ö›æü•Ö ŸÖÆüÃÖß»Ö �ú“Öȩ̂ üß¾Ö¸ü ´ÖÖê“ÖÖÔ.

10 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1942 : ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öæ̧ ü“ÖÖ �ÖÖêôûß²ÖÖ¸ü.

7 •ÖæÖ, 1943 : ¿Öê�ÖÖê»Öß µÖê£Öê ¯Ö�ÖÖ¸üß ȩ̂ü»¾Öê�ÖÖ›üßŸÖß»Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¯Öî¿ÖÖÓ“Öß »Öæ™ü.

3 †Öò�ÖÃ™ü, 1943 : �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖ�ÖÖ»Öß ¯Ö�ÖãÓ²ÖÎê µÖê£Öê
¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü�úÖ¸ü“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ.

1 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 1943: �úÃÖ²ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖÖ¾Ö (×•Ö»ÆüÖ �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü) µÖê£Öß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ “ÖÖî�úßŸÖæÖ
²ÖÓ¤ãü�úÖ ¯Öôû¾Ö�µÖÖ“Öß ¬ÖÖ›üÃÖß µÖ¿ÖÃ¾Öß ´ÖÖêÆüß´Ö.

14 ‹×¯ÖÏ»Ö, 1944 : ¬Öãôêû �Ö×•ÖÖÖ »Öã™üßŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Ö.

29 •Öã»Öî, 1944 : ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê †™ü�ú ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ŸÖã¹Óý�ÖÖŸÖ ¸ü¾ÖÖÖ�Öß.

10 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 1944 : ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ ŸÖã¹Óý�ÖÖ“µÖÖ ŸÖ™üÖ¾Ö¹ýÖ ˆ›üß ´ÖÖ¹ýÖ ¯Ö»ÖÖµÖÖ.

ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ •Öß¾ÖÖ¯Ö™ü
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25 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üßü, 1946 : ÃÖÖêÖ¾Ö›êü µÖê£Öê ×²ÖÎ×™ü¿Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ¿Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ “Ö�ú´Ö�úßŸÖ
×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ¾Ö ÖÖÖ�úØÃÖ�Ö µÖÖÓÖÖ ¾Öß¸ü´Ö¸ü�Ö.

27 ÖÖê¾Æëü²Ö¸üü, 1948 : »ÖÖê�ú¾Ö�ÖÔ�ÖßŸÖæÖ •Ö´Ö×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ ‹�ú »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ×Ö¬Öß
�ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¸üµÖŸÖ  ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£ÖêÃÖÖšüß
´Æü�ÖæÖ ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ µÖê£Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›êü ÃÖ´ÖÖ Ó̧ü³Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ÃÖã̄ Öæ¤Ôü.

1948 : ×�ú»ÖÖìÃ�ú¸ü¾ÖÖ›üß µÖê£Öê ×�ú»ÖÖìÃ�ú ü̧ �úÖ´Ö�ÖÖ ü̧ÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ †™ü�ú.
ÖÖ�Ö×¸ü�úÖÓ“µÖÖ ´ÖÖê“ÖÖỐ Öãôêû ÃÖã™ü�úÖ.

1948 : ¾ÖÖôû¾ÖÖ  µÖê£Öê  ×�úÃÖÖÖ  ×¿Ö�Ö�Ö ÃÖÓÃ£Öê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
�ú´µÖã×ÖÃ™ü ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ �úÖµÖÔ�úÖ×¸ü�Öß¾Ö¸ü ×Ö¾Ö›ü.

13 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üßü, 1952 : �ãúÃÖã́ ÖŸÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�úß ¯Ö¨üŸÖßÖê ×¾Ö¾ÖÖÆü.

1952 : ›üÖ¾µÖÖ ¯Ö�ÖÖÓŸÖ±ìú ¾ÖÖôû¾ÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß. ×Ö¾Ö›ü�Öã�úßŸÖ ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö.

1956 : ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü “Öôû¾ÖôûßŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Ö.

1957 : ÃÖÓµÖãŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖ×´ÖŸÖßŸÖ±ìú ¾ÖÖôû¾ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ
×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›ü�Öã�úßŸÖ ×¾Ö•ÖµÖß.

1972 : ×�úÃÖÖÖ ×»Ö°™ü ‡×¸ü�Öê¿ÖÖ µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ �úÖ´ÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ Ó̧ü³Ö.

26 ´ÖÖ“ÖÔ, 1981 : ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü̧ ü ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß.

29 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 1984 : ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖµÖÖ“ÖÖ
�Ö×ôûŸÖ ÆÓü�ÖÖ´Ö ÃÖãºþ.

1985 : ¾ÖÖôû¾ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›ü�Öã�úßŸÖ ×¾Ö•ÖµÖß

1985 : ‹êŸÖ¾Ö›êü ²Öã¦ãü�ú µÖê£Öê ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ üÖÓ“Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü.

1986 : ¾ÖÖ¸ü�ÖÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ.

1988 : �úÖêµÖÖÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ.

1989 : ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ×ŸÖÃÖ ȩ̂ü †×�Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¤ü×»ÖŸÖ, †×¤ü¾ÖÖÃÖß,
�ÖÏÖ´Öß�Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖ.

1989 : ÃÖÖêÛ¾Æü‹ŸÖ µÖã×ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖŸÖß �ãúÃÖã́ ÖŸÖÖ‡ÔÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ ¤üÖî̧ üÖ.

1991 : �ú¸üÖ›ü ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ »Öœü×¾Ö»Öê»µÖÖ »ÖÖê�úÃÖ³ÖÖ ×Ö¾Ö›ü�Öã�úßŸÖ
¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö.
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1993 : ÃÖ´ÖÖÖ ¯ÖÖ�Öß ¾ÖÖ™ü¯Ö ´ÖÖ�Ö�ÖßÃÖÖšüß ¤ãüÂ�úÖôûß ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¯ÖÖ�Öß
¯Ö×¸üÂÖ¤ü.

1996 : ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ�ú»¯Ö�ÖÏÃŸÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ
†¬µÖ�Ö¯Ö¤üß ×Ö¾Ö›ü. �ú¸üÖ›ü »ÖÖê�úÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖæÖ
»Öœü×¾Ö»Öê»µÖÖ ×Ö¾Ö›ü�Öã�úßŸÖ ¯Ö¸üÖ³ÖæŸÖ.

1999 : ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖ ¾Ö ¬Ö¸ü�Ö�ÖÏÃŸÖÖÓ“ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ.

26 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2000 : ¤ãüÃÖ·µÖÖ ×¾Ö¦üÖêÆüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»ÖÖÖ“Öê ˆ¤Ëü‘ÖÖ™ü�ú.

26 ´ÖÖ“ÖÔ, 2000 : ÃÖÖ�Ö ü̧ �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü, ‰úÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¾Ö ¤ãüÂ�úÖôû�ÖÏÃŸÖÖÓ“Öß
¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ¯Ö×¸üÂÖ¤ü.

´Öê, 2004 : ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×¾ÖªÖ¯Ößšü, �úÖê»ÆüÖ¯Öã̧ ü“µÖÖ¾ÖŸÖßÖê ›üß. ×»Ö™ ¯Ö¤ü¾ÖßÖê
ÃÖ´ÖÖÖ.

•Öã»Öî, 2005 : †Ö™ü¯ÖÖ›üß µÖê£Öê ¯ÖÖ�Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü.

±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2008 : ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü̧ ü µÖÖÓ“µÖÖ ¯Öæ�ÖÖÔ�éúŸÖß ¯ÖãŸÖóµÖÖ“Öê ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ
ˆ¯Ö ´Öã�µÖ´ÖÓ¡Öß †Ö¸ü. †Ö¸ü. ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öê ÆüÃŸÖê †ÖÖ¾Ö¸ü�Ö.

2009 : '¯Ö©³ÖæÂÖ�Ö' µÖÖ ÖÖ�Ö¸üß ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸üÖÖê ÃÖ´ÖÖ×ÖŸÖ.

±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2009 : ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖ †×Æü¸ü ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖÓ�Ö�ÖÖŸÖ �ÎúÖÓ×ŸÖØÃÖÆü
ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖãŸÖóµÖÖ“Öê ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ¸üÖÂ™Òü¯ÖŸÖß ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ
¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÃŸÖê †ÖÖ¾Ö¸ü�Ö.

•Öã»Öî, 2010 : †Ö™ü¯ÖÖ›üß µÖê£Öê ¯ÖÖ�Öß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü.

2010 : ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ±úÖï›êü¿ÖÖ“ÖÖ •Öß¾ÖÖ �ÖÖî̧ ü¾Ö ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü.

22 ´Öê, 2011 : ¯Ö›ü¾Öôû¾ÖÖ›üß (ŸÖÖ»Öã�úÖ ¾ÖÖôû¾ÖÖ) µÖê£Öß»Ö ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ²ÖÖ²Öæ̧ üÖ¾Ö
�úÖê�úÖ™êü ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ‡´ÖÖ ü̧ŸÖ ³Öæ×´Ö¯Öæ•ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÃÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß.

22 ´ÖÖ“ÖÔ, 2012 : ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ×Ö¬ÖÖ.

23 ´ÖÖ“ÖÔ, 2012 : ¾ÖÖôû¾ÖÖ µÖê£Öê ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ÃÖÓ�ãú»Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ‡ŸÖ´ÖÖ´ÖÖÖê
†ÓŸµÖÃÖÓÃ�úÖ¸ü.

----------------

¾ÖÖµÖ 406-1100 ¯Öã. †5*-2.2018



ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ - ‹�úÖ ×Ö¾ÖÖÓŸÖ �Ö�Öß



�ÖÖÃÖ�Öß ¾ÖÖÆüŸÖæ�ú¤üÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß



‹Ö. ›üß. ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ ¾Öß•Ö ¤ü¸ü¾ÖÖœü ×¾Ö¸üÖê¬Öß †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ ÖÖ�ÖÖÖ£Ö†��ÖÖ ÖÖµÖ�ú¾Ö›üß



ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×�úÃÖÖÖ †×Æü¸ü ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ, ¾ÖÖôû¾ÖÖ
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