nçmçíiççJç (çÆpçunç uççlçÓj, cçnçjçä^) ³çíLççÇuç S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbyççyçlç YçíoYççJç Pççu³çç®³çç Içìvçí®³çç
DçvçáMçbiççvçí lç³ççj kçíÀuçíuçç DçnJççuç
mçl³ç MççíOçvç mççÆcçlççÇvçí Òçl³ç#ç HççÆjçÆmLçlççÇ, mçcçm³çç DçççÆCç çÆJççÆJçOç çÆnlçOççjkçÀçbvççÇ kçíÀuçíuçí Òç³çlvç pççCçÓvç IçíTvç
l³ççDççOççjí nç DçnJççuç lç³ççj kçíÀuçç Dççní.
pçáuçÌ – Dçç@içmì 2009
DçbpçuççÇ iççíHççuçvç, vççPç HçÀçTb[íMçvç
vççÇlççÇ mçkçwmçívçç, nkçÀ: mçWìj HçÀç@j ®ççF&u[ jçF&ìmçd
çÆjlçá Hçj®çájí, Òç³ççmç
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1. Hççéç&YçÓcççÇ
1.1 nçmçíiççJç®ççÇ cçççÆnlççÇ
uççlçÓjHççmçÓvç JççÇmç çÆkçÀuççícççÇìjJçj nçmçíiççJç Jçmçuçíuçí Dççní. mçácççjí 3000 uççíkçÀmçbK³çí®³çç ³çç iççJççlç 230 Içjí Dççnílç.
iççJççlç ÒççLççÆcçkçÀ kçWÀê Dççní. Hçjblçá KççpçiççÇ oJççKççvçí Jçç [ç@kçwìmç& vççnçÇlç. Dççjçíi³ç mçíJççb®ççÇ içjpç Hç[u³ççmç uççíkçÀçbvçç
yççyçUiççJçcçOççÇuç ûççcççÇCç ©iCççuç³ç çÆkçbÀJçç DççÌmçç Jçç uççlçÓj ³çç çÆþkçÀçCççÇ pççJçí uççiçlçí.
iççJççcçO³çí çÆpçunç HççÆj<çoí®ççÇ HççÆnuççÇ lçí mççlçJççÇHç³ç¥lç®ççÇ MççUç Dççní. mçácççjí 237 çÆJçÐççLçça ³çç MççUílç çÆMçkçÀlççlç.
mççlçJççÇvçblçj®³çç çÆMç#çCççmççþçÇ cçáuçí lççuçákçÀç HççlçUçÇJçj®³çç oámçN³çç MççUílç pççlççlç çÆkçbÀJçç iççJççlç®ç Dçmçuçíu³çç SkçÀç KççpçiççÇ
MççUílç pççlççlç.
DççcnçÇ mçíJçkçÀ ³çç mçbmLçí®çí S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbmççþçÇ®çí kçÀçcç
’DççcnçÇ mçíJçkçÀ“ nç kçÀçnçÇ lçªCççbvççÇ SkçÀ$ç ³çíTvç mçáª kçíÀuçíuçç mçcççpçmçíJççÇ GHç¬çÀcç Dççní. ní ³çáJçkçÀ Hç³çç&JçjCç, mJç®slçç,
J³çmçvçcçákçwlççÇ DççoçÇ mççcçççÆpçkçÀ çÆJç<ç³ççbJçj pçvçpççiç=lççÇ®çí kçÀçcç kçÀjlççlç.
ÞççÇ. jçÆJç yççHçìuçí ní DççcnçÇ mçíJçkçÀ ³çç mçbmLçí®çí DçO³ç#ç Dççnílç. lçí Hç$çkçÀçj Dççnílç DçççÆCç uççlçÓj®³çç Hç$çkçÀççÆjlçç DçY³ççmç¬çÀcççcçO³çí
DçO³ççHçvçç®çí kçÀçcçnçÇ kçÀjlççlç. mçbmLçí®³çç mçJç&®ç kçÀç³ç&¬çÀcççbcçO³çí Hç$çkçÀççÆjlçí®çí çÆJçÐççLçça DçççÆCç jçä^çÇ³ç mçíJçç ³ççípçvçí®çí çÆJçÐççLçça ³ççb®çç
cççíþç mçnYççiç Dçmçlççí. cççO³çcççblçÓvçnçÇ ³çç kçÀçcççuçç þUkçÀ ÒççÆmç×çÇ çÆouççÇ pççlçí.
yççHçìuçí ³ççb®³çç SkçÀç pçJçU®³çç vççlçíJççF&kçÀç®³çç cç=l³çÓcçáUí l³ççbvçç S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbmççþçÇ kçÀçcç kçÀjC³çç®ççÇ ÒçíjCçç
çÆcçUçuççÇ. kçÀçcççcçáUí l³ççb®çç kçÀçnçÇ [ç@kçwìmç&MççÇ HççÆj®ç³ç Pççuçç. ³çç [ç@kçwìjçb®³çç mçuu³ççvçámççj l³ççbvççÇ S®çDçç³çJnçÇmçn pçiçCççN³çç
cçáuççbmççíyçlç kçÀçcç ®ççuçÓ kçíÀuçí.
nçmçíiççJçcçOççÇuç ÞççÇ. cçákçwlçç cçvçcççOçHHçç (Jç³ç Jç<çx 80) ní pçcççÇvçoçj Dççnílç DçççÆCç yççHçìuçí ³ççb®³çç çÆcç$çç®çí Dççpççíyçç Dççnílç.
l³ççbvçç ³çç ³çáJçç içìç®çí kçÀçcç DççJç[uçí DçççÆCç l³ççbvççÇ l³ççb®ççÇ nçmçíiççJçcçOçuççÇ 10 SkçÀj pçcççÇvç S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççb®³çç
DççÞçcççmççþçÇ oíCçiççÇ cnCçÓvç oíT kçíÀuççÇ. çÆovççbkçÀ 30 cçç®ç& 2006 cçO³çí içìçvçí jçÇlçmçj vççWoCççÇ kçíÀuççÇ DçççÆCç ’mçíJççuç³ç“ ³çç
vççJççvçí DççÞçcç GYççjC³çç®çí þjJçuçí. DççcnçÇ mçíJçkçÀ®³çç mJç³çbmçíJççÇ kçÀç³ç&kçÀl³çç¥vççÇ DççÞçcçç®çí yççbOçkçÀçcç kçíÀuçí. çÆkçÀcççvç mççí³ççÇmçáçÆJçOçç
HçÓCç& Pççu³ççvçblçj l³ççbvççÇ ³çç DççÞçcçç®ççÇ cçççÆnlççÇ ÒçmçççÆjlç kçÀjC³ççmç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ.
yççHçìuçí ³ççbvççÇ DççÞçcçç®ççÇ ’ÒççÆmç×çÇ“ ÒççcçáK³ççvçí Jçlç&cççvçHç$ççlçÓvç kçíÀuççÇ. cçí 2009 cçO³çí kçÀçnçÇ pçCççb®ççÇ vççJçí vççWoJçuççÇ içíuççÇ.
cççÆnv³ççYçjçlç®ç pçÓvçcçO³çí DççÞçcççlççÇuç cçáuççb®ççÇ mçbK³çç 15 PççuççÇ. DççÞçcççcçO³çí ³çç cçáuççb®³çç jçnC³çç®ççÇ Jç Dçv³ç mçJç& J³çJçmLçç
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kçÀjC³ççlç DççuççÇ. kçÀç³ç&kçÀlçx l³ççb®ççÇ oíKçYççuç kçÀjlççlç. DççÞçcççlççÇuç cçáuççb®³çç çÆMç#çCççlç Kçb[ Hç[Ó vç³çí ³ççmççþçÇ l³ççb®çí iççJççlçu³çç
MççUílç vççJç IççuçC³çç®çí yççHçìuçí DçççÆCç l³ççb®³çç mçnkçÀçN³ççbvççÇ þjJçuçí. çÆpçunç HççÆj<çoí®ççÇ MççUç mççlçJ³çç Jçiçç&Hç³ç¥lç®ç Dçmçu³ççvçí
DççÞçcççlççÇuç onçHçÌkçÀçÇ vçT cçáuççbvçç ³çç MççUílç YçjlççÇ kçÀjlçç Dççuçí. SkçÀ cçáuçiçç DççþJççÇlç Dçmçu³ççvçí l³ççuçç iççJççlçu³çç KççpçiççÇ
MççUílç YçjlççÇ kçíÀuçí içíuçí.
DççÞçcççlççÇuç cçáuççbvçç Dççjçíi³ç mçíJççb®ççÇ içjpç Hç[u³ççmç l³ççbvçç iççJççlççÇuç ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêçlç vçíC³ççlç ³çílç Dçmçí.

1.2 mçcçm³çí®ççÇ cçççÆnlççÇ
nçmçíiççJçcçOççÇuç ûççcçmLççbvççÇ DççHçu³çç cçáuççbvçç mLçççÆvçkçÀ çÆpçunç HççÆj<çoí®³çç MççUílç HççþJçC³çç®çí yçbo kçíÀuçí Dççní DçMçç DççMç³çç®ççÇ
yççlçcççÇ çÆovççbkçÀ 9 pçáuçÌ 2009 jçípççÇ Jçlç&cççvçHç$ççlçÓvç ÒççÆmç× PççuççÇ.1 MççUílç DççHçu³çç cçáuççbyçjçíyçj S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç
cçáuççbvççnçÇ çÆMçkçÓÀ çÆouçí pççlç Dççní ³ççuçç ³çç HççuçkçÀçb®çç Dçç#çíHç Dçmçu³çç®çí yççlçcççÇlç cnìuçí nçílçí. yççlçcççÇlç çÆouçíu³çç cçççÆnlççÇvçámççj
iççJççcçO³çí DççcnçÇ mçíJçkçÀ ³çç mçbmLçílçHçxÀ ®ççuçJçu³çç pççCççN³çç mçíJççuç³ç ³çç DççÞçcççlç S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç DçççÆCç ûçmlç cçáuçí
jçnçlç Dççnílç. FLçuççÇ onç cçáuçí iççJççlçu³çç çÆpçunç HççÆj<çoí®³çç MççUílç çÆMçkçÀlç Dççnílç. mçbmççÆiç&lç cçáuççvçí kçáÀCçç cçáuçç®çç ®ççJçç
Içílçuçç Jçç MçjçÇjçJçjçÇuç pçKçcççbcçáUí oçívç cçáuççb®çí jkçwlç SkçÀcçíkçÀçbvçç uççiçuçí lçj l³ççlçÓvç S®çDçç³çJnçÇ®çç HçÌÀuççJç mçbYçJçlççí DçMççÇ
DçHçÀJçç içíu³çç kçÀçnçÇ çÆoJçmççHççmçÓvç iççJççlç HçmçjuççÇ Dççní. ³ççvçblçj yçN³çç®ç HççuçkçÀçbvççÇ DççHçu³çç Hççu³çç®çí vççJç kçÀç{Óvç IçíC³ççmççþçÇ
Jç ìçÇmççÇ çÆcçUC³ççmççþçÇ MççUí®³çç cçáK³ççO³ççHçkçÀçbvçç Dçpç& kçíÀuçç. S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbvçç MççUílçÓvç kçÀç{Óvç ìçkçÀçJçí DçMççÇ
cççiçCççÇ Flçj kçÀçnçÇ HççuçkçÀçbvççÇ kçíÀuççÇ.2
l³ççvçblçj uçiçí®ç®ç Flçj Jçlç&cççvçHç$ççbvççÇnçÇ nçÇ yççlçcççÇ G®çuçuççÇ DçççÆCç 10 pçáuçÌ 2009 Hç³ç¥lç jçp³ççlç Jç oíMççlçnçÇ çÆJççÆJçOç
Jçlç&cççvçHç$ççbvççÇ ³çç Içìvçíuçç þUkçÀ ÒççÆmç×çÇ çÆouççÇ. ûççcçmLççb®³çç çÆJçjçíOçç®çí ªHççblçj vçblçj S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbmççþçÇ mJçlçb$ç
MççUç DçmççJççÇ DçMççÇ cççiçCççÇcçO³çí Pççuçí.
³çç Içìvçívçblçj vççjçÇ mçbmLçí®çí [ç@kçwìmç& DçççÆCç mçcçáHçoíMçkçÀ lçmçí®ç çÆpçunç Dççjçíi³ç DççÆOçkçÀçjçÇ ³çç mçJçç¥vççÇ pçvçpççiç=lççÇ DççÆYç³ççvç
jçyçJçuçí. S®çDçç³çJnçÇmçbyçbOççÇ cçççÆnlççÇ ÒçmçççÆjlç kçÀjC³ççmççþçÇ iççJççlç yçÌþkçÀç Içílçu³çç DçççÆCç IçjçíIçjçÇ pççTvç uççíkçÀçbMççÇ mçbJçço
mççOçuçç. çÆMç#çCç DçççÆCç Dççjçíi³ç çÆJçYççiççbvççÇ çÆJçMçí<ç kçÀªvç HççuçkçÀ DçççÆCç ûççcçmLççbmççþçÇ mçYçç Içílçu³çç. ³çç mçYççbcçOçÓvç S®çDçç³çJnçÇ
mçb¬çÀcçCçççÆJç<ç³ççÇ Dçmçuçíu³çç MçbkçÀç oÓj kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç Pççuçç. Scçmç@kçÀmçd®çí ÒçkçÀuHç mçb®ççuçkçÀ ÞççÇ. jcçíMç oíJçkçÀj ³ççbvççÇnçÇ
iççJçkçÀN³ççb®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ. lçjçÇnçÇ iççJçkçÀN³ççbvççÇ DççHçuççÇ YçÓçÆcçkçÀç yçouçuççÇ vççnçÇ DçççÆCç ³çç Òç³çlvççbHç½ççlçnçÇ DççHçu³çç cçáuççbvçç
MççUílç HççþJçç³çuçç l³ççb®çç çÆJçjçíOç®ç jççÆnuçç.
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. çÆnlçJçço (vççiçHçÓj) DçççÆCç mçkçÀçU ìçF&cmç (HçáCçí) ³çç oçívç oÌçÆvçkçÀçbcçO³çí mçJç&ÒçLçcç nçÇ yççlçcççÇ ÒççÆmç× PççuççÇ.
. mçkçÀçU ìçF&cmçcçO³çí 9 pçáuçÌ 2009 jçípççÇ ÒççÆmç× Pççuçíu³çç yççlçcççÇvçámççj
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4

³çç Hççéç&YçÓcççÇJçj mçl³çMççíOçvç mççÆcçlççÇ®çí içþvç kçíÀuçí içíuçí. Òçl³ç#ççlç uççíkçÀçbMççÇ yççíuçÓvç JçjçÇuç Içìvçí®ççÇ mçJçç¥iççvçí sçvçvççÇ kçÀªvç
uççíkçÀçb®³çç JçlççÇvçí DççHçuçç DçnJççuç lç³ççj kçÀjCçí DçççÆCç Mççmçvç Jç Flçj çÆnlçOççjkçÀçbmççþçÇ çÆMçHçÀçjMççÇ oíCçí DçMççÇ ³çç mççÆcçlççÇ®ççÇ
pçyççyçoçjçÇ nçílççÇ.

2. mçl³ç mççÆcçlççÇ®çí içþvç
nçmçíiççJçcçO³çí 10 S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbyççyçlç YçíoYççJç Pççu³çç®ççÇ Içìvçç kçíÀJçU mLçççÆvçkçÀ Içìvçç vççnçÇ. nç SkçÀ pççiççÆlçkçÀ
mlçjçJçjçÇuç çÆ®çblçí®çç çÆJç<ç³ç Dççní. S®çDçç³çJnçÇmçn pçiçCççN³çç J³çkçwlççRmççþçÇ kçÀçíCçl³ççnçÇ JçíiçÈ³çç lçjlçáoçÇ kçíÀu³çç pççT vç³çílç Dçmçí
S®çDçç³çJnçÇ yççyçlç®³çç jçä^çÇ³ç OççíjCçÒçCççuççÇcçO³çí cnìuçí Dççní. lçjçÇnçÇ, nçmçíiççJçcçO³çí pçí Iç[uçí l³çç®ç mJçªHçç®³çç Içìvçç Dçv³ç
çÆþkçÀçCççÇnçÇ Iç[lç Dççnílç. kçíÀjU, DççbOç´ ÒçoíMç cçO³çí ³çç mJçªHçç®³çç Içìvçç Pççu³çç®çí ÒççÆmç× Pççuçí Dççní. çÆMçJçç³ç l³ççb®çí ÒçcççCç
Jçç{lç Dçmçu³çç®çí çÆomçÓvç ³çílç Dççní.
cnCçÓvç®ç ³çç mçcçm³çíçÆJç<ç³ççÇ DççmLçç DçmçCççN³çç kçÀçnçÇ mçbmLççbvççÇ SkçÀçÆ$çlçHçCçí Içìvçí®ççÇ sçvçvççÇ kçÀjC³çç®çí þjJçuçí. ³ççcçO³çí yççuç
nkçwkçÀ DçççÆCç S®çDçç³çJnçÇ ³çç mçbyçbOççÇ kçÀçcç kçÀjCççN³çç mçbmLççb®çç mçcççJçíMç nçílçç. Dçmçí þjuçí kçÀçÇ mçl³ç MççíOçvç mççÆcçlççÇvçí ÒççcçáK³ççvçí
ö HççÆjçÆmLçlççÇ vççÇì mçcçpççTvç I³ççJççÇ, nçmçíiççJçcçOççÇuç Içìvçç Iç[C³ççmç kçÀçíCçkçÀçíCçl³çç iççíäçÇ kçÀçjCççÇYçÓlç Pççu³çç ní
pççCçÓvç I³ççJçí, çÆJççÆJçOç mlçjçbJçjçÇuç çÆnlçOççjkçÀçbMççÇ yççlç®ççÇlç kçÀjçJççÇ (jçä^çÇ³ç, jçp³ç, çÆpçunç, iççJç DçççÆCç ûççcçmLç) DçççÆCç
l³ççbvççÇ kçÀç³ç kçíÀuçí Jç l³ççbvçç kçÀç³ç Jççìlçí ní mçcçpçÓvç I³ççJçí. ³çç DççOççjí mçl³ç MççíOçvç mççÆcçlççÇ (³ççHçá{í mççÆcçlççÇ Dçmçç GuuçíKç
kçíÀuçç Dççní) DççHçuçç DçnJççuç lç³ççj kçÀjíuç DçççÆCç YççÆJç<³ççlç DçMçç Içìvçç Iç[Ó vç³çílç ³çç¢äçÇvçí mçÓ®çvçç kçÀjíuç, Dçmçí þjuçí.
mççÆcçlççÇ mçom³ç cnCçÓvç Hçá{çÇuç mçbmLçí®³çç ÒççÆlççÆvçOççRvççÇ kçÀçcç kçíÀuçí:
1. DçbpçuççÇ iççíHççuçvç, vççPç HçÀçTb[íMçvç, çÆouuççÇ
2. vççÇlççÇ mçkçwmçívçç, nkçÀ: mçWìj HçÀç@j ®ççF&u[ jçF&ìmçd, çÆouuççÇ
3. çÆjlçá Hçj®çájí, Òç³ççmç, cçnçjçä^
mççÆcçlççÇ mçom³ççbvççÇ Hçá{çÇuç mçbmLçç Jç J³çkçwlççRMççÇ YçíìÓvç DççHçuçí kçÀçcç kçíÀuçí:
1. cçnçjçä^ mìíì S[dmç kçbÀì^çíuç mççímçç³çìçÇ(Scçmç@kçÀmçd), vç@Mçvçuç S[dmç jçÇmç®ç& FçÆvmììîçÓì (vççjçÇ) ³çç mçbmLççb®çí
DççÆOçkçÀçjçÇ DçççÆCç uççlçÓj çÆpçunîççlççÇuç mçbyçbçÆOçlç çÆJççÆJçOç DççÆOçkçÀçjçÇ
2. mççÆcçlççÇvçí nçmçíiççJçcçO³çí iççJç mlçjçÇ³ç DççÆOçkçÀçN³ççb®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ. l³ççcçO³çí çÆvçJççmççÇ JçÌÐçkçÀçÇ³ç DççÆOçkçÀçjçÇ, mçbyçbçÆOçlç
MççUí®çí cçáK³ççO³ççHçkçÀ Jç çÆMç#çkçÀ ³ççb®çç mçcççJçíMç Dççní. lçmçí®ç cçáuççb®çí HççuçkçÀ Jçç ÒççÆlçHççuçkçÀ ³ççb®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ.
³çç YçíìçÇ mççÆcçlççÇvçí çÆovççbkçÀ 21 lçí 24 pçáuçÌ 2009 ³çç kçÀçuççJçOççÇlç Içílçu³çç. (HççÆjçÆMçä yç - YçíìçÇ®çí JçíUçHç$çkçÀ)
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mççÆcçlççÇ®³çç YçíìçR®ççÇ çÆìHçCçí lç³ççj kçÀjCçí DçççÆCç DçbçÆlçcç DçnJççuç lç³ççj kçÀjCçí ³ççmççþçÇ mççÆcçlççÇuçç mçWìj HçÀç@j
Dç@[JnçíkçÀmççÇ DçB[ jçÇmç®ç& (mççÇHçÀçj) ³çç mçbmLçívçí mççnç³³ç kçíÀuçí.

3. þUkçÀ çÆvç<kçÀ<ç&
nçmçíiççJçuçç pççC³ççHçÓJçça mççÆcçlççÇvçí mçá©JççlççÇuçç cçnçjçä^ mìíì S[dmç kçbÀì^çíuç mççímçç³çìçÇ(Scçmç@kçÀmçd)®³çç ÒççÆlççÆvçOççR®ççÇ IçílçuççÇ.
nçmçíiççJç ³çíLçí Hçá{çÇuç mçbmLçç DçççÆCç J³çkçwlççR®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ:
HççÆnuçç çÆoJçmç
1. MççUí®çç kçÀcç&®ççjçÇJçiç& - çÆpçunç HççÆj<ço MççUílççÇuç cçáK³ççO³ççHçkçÀ Jç çÆMç#çkçÀ
2. çÆpçunç HççÆj<çoílç çÆMçkçÀCççN³çç çÆJçÐççL³çç¥®çí HççuçkçÀ/mçbyçbçÆOçlç ûççcçmLç
3. mçjHçb®ç
4. mççLç ³çç mçbmLçí®çí mJç³çbmçíJçkçÀ
5. ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêç®çí [ç@kçwìj
6. DççcnçÇ mçíJçkçÀ Jç mçíJççuç³ç ³çç mçbmLççb®çí mJç³çbmçíJçkçÀ
7. pçcççÇvçoçj DçççÆCç iççJç mççÆcçlççÇ®çí DçO³ç#ç
8. DççÞçcççuçç DççHçuççÇ pçcççÇvç oíCçiççÇ çÆouçíuçí pçcççÇvçoçj
oámçjç çÆoJçmç
1. çÆpçunç Dççjçíi³ç DççÆOçkçÀçjçÇ, çÆmçJnçÇuç mçpç&vç DçççÆCç mçcçáHçoíMçvç
2. çÆpçunççÆOçkçÀçjçÇ
3. çÆMç#çCçççÆOçkçÀçjçÇ
çÆlçmçjç çÆoJçmç
vç@Mçvçuç S[dmç jçÇmç®ç& FçÆvmììîçÓì (vççjçÇ)®çí DççÆOçkçÀçjçÇ

þUkçÀ çÆvçjçÇ#çCçí
1) mççÆcçlççÇvçí pçíJnç iççJççuçç Yçíì çÆouççÇ lççíJçj iççJçkçÀN³ççb®ççÇÇ YçÓçÆcçkçÀç DççÆOçkçÀ®ç kçÀ[JççÇ PççuçíuççÇ nçílççÇ nçÇ mççÆcçlççÇuçç
ÒçLçcçoMç&vççÇ pççCçJçuçíuççÇ yççyç Dççní. ³çç®çç®ç DçLç& Dçmçç kçÀçÇ l³ççb®çí ÒçyççíOçvç kçÀjC³çç®çí, l³ççb®³çç cçvççlççÇuç MçbkçÀç Jç
içÌjmçcçpçálççR®çí çÆvçjçkçÀjCç kçÀjC³çç®çí DçççÆCç l³ççb®ççÇ yççpçÓ mçcçpçÓvç IçíTvç l³ççb®çí cçvç JçUJçC³çç®çí pçí kçÀçnçÇ Òç³çlvç Pççuçí lçí
DçHç³çMççÇ þjuçí. S®çDçç³çJnçÇ ÒççÆlçyçbOççmççþçÇ kçÀçcç kçÀjCççjí MççmçkçÀçÇ³ç kçÀcç&®ççjçÇ, çÆMç#çkçÀ, Scçmç@kçÀmçd Jç mJç³çbmçíJççÇ
mçbmLççb®çí ÒççÆlççÆvçOççÇ DçççÆCç DççÞçcççlççÇuç kçÀç³ç&kçÀlçx ³çç mçJçç¥®çí®ç Òç³çlvç HçÀçíuç içíuçí, l³ççcçáUí lçí nlççMç nçílçí. uççíkçÀçb®çç
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çÆJçjçíOç DçççÆCç jçiç kçÀmçç oÓj kçÀjç³ç®çç ní l³ççbvçç mçcçpçívçç. DççHçu³ççJçj Dçv³çç³ç nçílç Dççní DçMççÇ uççíkçÀYççJçvçç nçílççÇ.
MççUívçí DççHçu³ççMççÇ Jç DççHçu³çç cçáuççbMççÇ içÌjJçlç&vç kçíÀuçí Dççní ³çç YççJçvçívçí iççJçkçÀjçÇ oáKççJçuçí nçílçí. yçN³çç®ç pçCççbvççÇ
DççHçu³çç Hççu³ççb®ççÇ vççJçí MççUílçÓvç kçÀç{uççÇ nçílççÇ. lçj kçÀççÆnbvççÇ DççHçu³çç Hççu³ççb®çí çÆMç#çCç®ç LççbyçJçuçí nçílçí.
2) iççJçkçÀN³ççbvçç mçcçpççJçC³ççlç DçççÆCç mççcçbpçm³çç®çí JççlççJçjCç lç³ççj kçÀjC³ççlç ³çMç vç Dççu³ççvçí çÆnlçOççjkçÀçbvçç Dçmçí Jççìuçí
kçÀçÇ mçcçm³çí®ççÇ kçÀçjCçí çÆomçlççlç lçíJç{çÇ JçjJçj®ççÇ çÆvççÆ½çlç®ç vççnçÇlç. mçcçm³çç GtJçC³çç®ççÇ DççCçKççÇnçÇ kçÀçnçÇ kçÀçjCçí
Dççnílç. iççJççlçu³çç MççUívçí S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbvçç MççUílç YçjlççÇ kçíÀuçí ní SkçÀcçç$ç kçÀçjCç vçmçÓvç HçÓJçça®çí lçbìí Jçç
JçÌcçvçm³çnçÇ Içìvçímç kçÀçjCççÇYçÓlç Dççní, Dçmçí l³ççb®çí cçlç yçvçuçí. ³çç cçáuççbvççÇ MççUílç çÆMçkçÀC³çç®çí kçíÀJçU çÆvççÆcçÊç Pççuçí.
3) mçbHçÓCç& mçcçm³çí®çç HçíÀjDçç{çJçç IçíC³çç®ççÇ içjpç Dççní Dçmçí mççÆcçlççÇuçç pççCçJçuçí. nçÇ Içìvçç Iç[C³ççmç kçÀçjCççÇYçÓlç þjCççN³çç
çÆJççÆJçOç Iç[çcççí[çÇ DçççÆCç mçbYççJ³ç nílçÓ mçcçpçÓvç IçíTvç l³ççb®çí HççÆj#çCç kçÀjC³çç®ççÇ içjpç Dçmçu³çç®çí mççÆcçlççÇ®çí cçlç yçvçuçí.
çÆnlçOççjkçÀçb®ççÇ yççpçÓ
MççmçkçÀçÇ³ç DççÆOçkçÀçN³ççb®ççÇ ÒççÆlççÆ¬çÀ³çç –
’p³ççuçç ª{ DçLçç&vçí S®çDçç³çJnçÇ mçbyçbOççÇ kçÀuçbkçÀ Jç YçíoYççJç cnCçlçç ³çíF&uç, lçMççÇ nçÇ Içìvçç vççnçÇ,“ Dçmçí cçlç ÞççÇ. jcçíMç oíJçkçÀj,
ÒçkçÀuHç mçb®ççuçkçÀ, Scçmç@kçÀmçd DçççÆCç [ç@. lçá<ççj jçCçí, S®çDçç³çJnçÇ lç%ç, ³çáçÆvçmçíHçÀ ³ççbvççÇ J³çkçwlç kçíÀuçí.
cçnÊJçç®çí Hçí®ç DçççÆCç cçlçcçlççblçjí
nçmçíiççJç cçOççÇuç mçcçm³çç mççí[JçC³çç®³çç nílçÓvçí ÞççÇ. oíJçkçÀj ³ççbvççÇ çÆovççbkçÀ 14 pçáuçÌ jçípççÇ iççJççuçç Yçíì çÆouççÇ. ³çç IçìvçíkçÀ[í
S®çDçç³çJnçÇ mçbyçbOççÇ kçÀuçbkçÀ DçççÆCç YçíoYççJçç®ççÇ Içìvçç cnCçÓvç Hççnlçç ³çíCççj vççnçÇ Dçmçí l³ççbvçç çÆlçLçu³çç HççÆjçÆmLçlççÇ®çí DçJçuççíkçÀvç
kçíÀu³ççJçj Jççìuçí. ÞççÇ. oíJçkçÀjçb®³çç cçlçí, ’FLçí cçáUçlç YçíoYççJçç®çç cçáÎç vççnçÇ. S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbvçç MççUílçÓvç kçÀç{Óvç
ìçkçÀçJçí DçMççÇ cççiçCççÇ HççuçkçÀçbvççÇ kçíÀuçíuççÇ vççnçÇ. lçj l³ççbvççÇ DççHçu³çç®ç Hççu³ççbvçç MççUílçÓvç kçÀç{uçí Dççní.“ l³ççcçáUí lççbçÆ$çkçÀ ¢äîçç
³ççkçÀ[í YçíoYççJçç®ççÇ Içìvçç cnCçÓvç Hççnlçç ³çíCççj vççnçÇ. iççJçkçÀN³ççb®ççÇ ÒççÆlççÆ¬çÀ³çç nçÇ l³ççb®³çç cçvççlçuççÇ S®çDçç³çJnçÇçÆJç<ç³ççÇ®ççÇ YççÇlççÇ
DçççÆCç MçbkçÀç ³ççblçÓvç GtJçuçíuççÇ Dççní.
DççHçCç iççJçkçÀN³ççbvçç Yçíìuççí, l³ççbvçç JçÌ%çççÆvçkçÀ cçççÆnlççÇ mçcçpççTvç mççbçÆiçlçuççÇ DçççÆCç J³ççqkçwlçiçlç HççlçUçÇJçj mçcçáHçoíMçvçnçÇ kçíÀuçí
Dçmçí l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí. Hçjblçá ³çç kçÀMçç®çç®ç HççÆjCççcç Pççuçç vççnçÇ. iççJçkçÀjçÇ DççHçuçí cçlç yçouçç³çuçç lç³ççj vçJnlçí. HçCç uççíkçÀçb®ççÇ
J³ççÆLçlç cççvççÆmçkçÀlçç DçççÆCç YççÇlççÇ Hççnlçç l³ççb®³çççÆJç©× kçÀçjJççF& kçÀjCçí Jçç l³ççbvçç çÆJçjçíOç kçÀjCçí ³ççíi³ç þjuçí vçmçlçí.
uççíkçÀçb®³çç cçvççlççÇuç YççÇlççÇ oÓj kçÀjC³çç®³çç ¢<ìçÇvçí l³ççbvççÇ mççlçl³ççvçí kçíÀuçíuçí Òç³çlvç kçÀçcççÇ Dççuçí vççnçÇlç. kçÀçjCç uççíkçÀçbcçO³çí
DççÞçcçççÆJç<ç³ççÇ jçiç Dççní. mçíJççuç³ç DççÞçcççvçínçÇ HççÆjCççcççb®çç çÆJç®ççj vç kçÀjlçç mçbmLçílççÇuç cçáuççb®³çç mçbmçiçç&®ççÇ cçççÆnlççÇ p³ççÒçkçÀçjí
pççnçÇj kçíÀuççÇ l³ççcçáUí uççíkçÀYççJçvçç DççÆOçkçÀ®ç lççÇJç´ Pççu³çç.
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pçíJnç lçí iççJççlç Hççínçí®çuçí, uççíkçÀçbMççÇ yççíuçÓ uççiçuçí lçíJnç uççíkçÀ kçÀçnçÇ SíkçÓÀvç I³çç³çuçç®ç lç³ççj vçJnlçí. iççJçkçÀjçÇ mJçlç:®³çç
YçÓçÆcçkçíÀJçj þçcç nçílçí. nçÇ HççÆjçÆmLçlççÇ yçIçÓvç l³ççb®çí Dçmçí cçlç Hç[uçí kçÀçÇ, ’³çç HççÆjçÆmLçlççÇlç uççíkçÀçb®³çç cçvççlçuççÇ YççÇlççÇ oÓj
nçíC³ççmççþçÇ l³ççbvçç Lççí[ç JçíU oíCçí nç®ç mçJççxÊçcç cççiç& þª MçkçÀlççí. lçí Mççblç Pççuçí kçÀçÇ cçiç DççÆOçkçÀ mççkçÀu³ççvçí l³ççb®³ççMççÇ
çÆJç®ççjçÆJççÆvçcç³ç kçÀjCçí Mçkçw³ç nçíF&uç, Dçmçí Jççìuçí.“
DçMçç ÒçkçÀçj®³çç Içìvçç nçlççUlççvçç ’JçíU, mçnvçMçkçwlççÇ DçççÆCç HççÆjHçkçwJçlçç“ DçmçCçí DççJçM³çkçÀ Dçmçu³çç®çí cçlç l³ççbvççÇ J³çkçwlç
kçíÀuçí. ’kçÀçnçÇ JçíUç Lççí[í OççÇc³çç içlççÇvçí kçÀçcç DççJçM³çkçÀ þjlçí. pçj ³çç Içìvçíuçç DççÆlçcçnÊJç çÆouçí içíuçí lçj l³ççcçáUí DçMçç Içìvçç
Iç[C³çç®çí ÒçcççCç Jçç{íuç,“ DçmçínçÇ l³ççbvççÇ cnìuçí.
mççÆcçlççÇ®ççÇ çÆvçjçÇ#çCçí:
HççÆjçÆmLçlççÇ HçÀçj®ç içáblççiçáblççÇ®ççÇ yçvçuççÇ nçílççÇ ní lçj Kçjí®ç Dççní. çÆMçJçç³ç p³çç Hç×lççÇvçí Içìvçç Iç[u³çç DçççÆCç l³ççlçÓvç SkçÀ çÆJçJççÐç
Òçmçbiç çÆvçcçç&Cç Pççuçç lçí Hççnlçç Dçmçí Jççìuçí kçÀçÇ ³çç Içìvçímç DçvçíkçÀçÆJçOç IçìkçÀ kçÀçjCççÇYçÓlç Dççnílç. l³ççlççÇuç kçÀçnçÇ IçìkçÀ lçj
kçÀoççÆ®çlç JçjkçÀjCççÇ Hççnlçç IçìvçíMççÇ mçbyçbçÆOçlçnçÇ JççìCççj vççnçÇlç. ³çç çÆJççÆJçOç IçìkçÀçbcçáUí HççÆjçÆmLçlççÇ®çç içáblçç vççnkçÀ Jçç{uçç.
l³çç®çyçjçíyçj ³çç cçáuççb®³çç cççO³çcççlçÓvç pçávçí JçÌÌcçvçm³ç J³çkçwlç nçílç Dççní DçmçínçÇ pççCçJçuçí. ³çç IçìkçÀçb®ççÇ ®ç®çç& DçnJççuçç®³çç Hçá{çÇuç
Yççiççlç kçíÀuçíuççÇ Dççní®ç.
nínçÇ Kçjí Dççní kçÀçÇ cçáuççbvçç MççUílçÓvç kçÀç{çJçí Dçmçç oyççJç MççUíJçj DççCçuçç içíuçç vççnçÇ. Guçì uççíkçÀçbvççÇ®ç DççHçu³çç Hççu³ççbvçç
MççUílçÓvç kçÀç{uçí.
Hçjblçá ³çç kçÀçjCççbvççÇ nç Òçmçbiç S®çDçç³çJnçÇ YçíoYççJçç®çç vççnçÇ Dçmçí cnCçCçí ³ççíi³ç nçíCççj vççnçÇ. uççíkçÀçb®çç jçiç nç l³ççb®³çç cçvççlççÇuç
Dç%ççvç DçççÆCç YççÇlççÇHççíìçÇ çÆvçcçç&Cç Pççuçç nçílçç Dçmçí mçcçpçCçí cnCçpçí mJçlç:®ççÇ®ç çÆoMççYçÓuç kçÀªvç IçíCçí nçí³ç.
uççíkçÀçbvççÇ l³ççb®çí cnCçCçí DçiçoçÇ mHçäHçCçí cççb[uçí ö S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbvçç lçácnçÇ MççUílçÓvç kçÀç{ç, vççnçÇlçj DççcnçÇ Dççcç®³çç
cçáuççbvçç MççUílçÓvç kçÀç{Óvç IçíT.
S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbvçç MççUílç®ç þíJçCççj DçMççÇ þçcç YçÓçÆcçkçÀç MççUí®çí cçáK³ççO³ççHçkçÀ DçççÆCç çÆMç#çkçÀ ³ççbvççÇ IçílçuççÇ Dçmçlçç
uççíkçÀçb®çç jçí<ç Jçç{Ó vç oíCçí ní kçÀoççÆ®çlç OççíjCççÇHçCçç®çí DçmçíuçnçÇ. Hçjblçá ³ççJçíUçÇ uççíkçÀçbMççÇ mççlçl³ççvçí mçbJçço ®ççuçÓ þíJçCçí DçççÆCç
S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbvçç mJççÇkçÀçjCçí kçÀç DççJçM³çkçÀ Dççní ní HçìJçÓvç oíCçí, nínçÇ çÆlçlçkçíÀ®ç DççJçM³çkçÀ nçílçí.
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HççuçkçÀ DçççÆCç iççJçkçÀjçÇ
cçnÊJçç®³çç ÒççÆlççÆ¬çÀ³çç
HççuçkçÀçb®³çç yççíuçC³ççcçO³çí yçjç®ç çÆJçjçíOççYççmç Dçmçu³çç®çí mççÆcçlççÇuçç Dçç{Uuçí. l³ççb®ççÇ YçÓçÆcçkçÀç Lççí[kçw³ççlç cnCçpçí ’Dççcnçuçç
cççÆnlççÇ Dççní,“ HçCç ’Dççcç®çç çÆJçéççmç vççnçÇ“ DçMçç mJçªHçç®ççÇ nçílççÇ.
l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ S®çDçç³çJnçÇ®çç Òçmççj ÒççcçáK³ççvçí kçÀçíCçl³çç ®ççj cççiçç¥vççÇ nçílççí ní l³ççbvçç cçççÆnlççÇ Dççní. DççHçu³çç Hççu³ççbvçç
lçmçç kçÀçnçÇ OççíkçÀç vççnçÇ nínçÇ l³ççbvçç mçcçpçlçb³ç. HçCç p³çç uççíkçÀçbkçÀ[Óvç, p³çç ñççílççlçÓvç cçççÆnlççÇ çÆouççÇ pççlç nçílççÇ, l³ççJçj l³ççb®çç
çÆJçMJççmç vçJnlçç.
³çç¢äçÇvçí SkçÀç HççuçkçÀç®ççÇ (iççíçÆJçbo) ÒççÆlççÆ¬çÀ³çç Dçl³çblç yççíuçkçÀçÇ nçílççÇ. ’HççuçkçÀçb®³çç cçvççlç YççÇlççÇ Dççní. Dççcnçuçç Dçmçb Jççìlçb³ç
kçÀçÇ kçÀçíCççÇ®ç Dççcnçuçç ³ççíi³ç cçççÆnlççÇ oílç vççnçÇ³çí. Dççcç®ççÇ uçíkçÀjb DççpççjçÇ Hç[uççÇ lçj kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb? Dççcç®³ççkçÀ[í mçiçUçÇ
cçççÆnlççÇ Dççní, %ççvç Dççní, HçCç lçjçÇ cçvççlç MçbkçíÀ®ççÇ Hççuç ®çákçÀ®çákçÀlçí®ç. kçÀçnçÇ Pççuçb®ç lçj....?“
yççníj®³çç kçÀmçu³çç lçjçÇ oyççJççcçáUí mçiçUí l³ççbvçç mçcçpççJçlç Dççnílç DçMççÇ HççuçkçÀçb®ççÇ mçcçpçÓvç yçvçuççÇ nçílççÇ. l³ççbvçç ’KçjçÇ
cçççÆnlççÇ kçÀçíCççÇ®ç oílç vççnçÇS,“ Dçmçb l³ççbvçç Jççìlç nçílçb.
³çç HççuçkçÀ cçb[UçÇvççÇ Dçmçí mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ, ’FLçí [ç@kçwìj Dççuçí, DççcnçÇ YççÇlççÇ yççUiçÓ vç³çí Dçmçb Dççcnçuçç mççbçÆiçlçuçb. HçCç l³ççb®³çç®ç
cçvççcçO³çí YççÇlççÇ nçílççÇ. l³ççb®³ççJçj oyççJç nçílçç. DççHçuççÇ vççíkçÀjçÇ pççF&uç Dçmçb l³ççbvçç Jççìlç DçmççJçb. cnCçÓvç l³ççbvççÇ pçmçb yççíuçç³çuçç
HçççÆnpçí lçmçb lçí yççíuçlç nçílçí. DççOççÇ Dççcnçuçç l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçb nçílçb kçÀçÇ ’S[dmç Pççuçíu³ççbHççmçÓvç oÓj jçnç, l³ççb®³ççlç çÆcçmçUÓ
vçkçÀç....“ DççcnçÇ mççOççÇ cççCçmçb Dççnçílç. kçáÀCççÇlçjçÇ mççbçÆiçlçu³çççÆMçJçç³ç Dççcnçuçç lçjçÇ kçÀç³ç mçcçpçCççj? pçíJnç HçÓJçça iççJççlç
S®çDçç³çJnçÇcçáUí SkçÀç®çç cç=l³çÓ Pççuçç nçílçç lçíJnç ³çç [ç@kçwìjçbvççÇ®ç Dççcnçuçç mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ cç=lçoínçuçç nçlç uççJçÓ vçkçÀç. DçççÆCç l³çç
J³çkçwlççÇ®³çç mçiçÈ³çç JçmlçÓ DçO³çç& lççmçç®³çç Dççlç pççUÓvç ìçkçÀç.“
cççO³çcçí, ÒçMççmçvç DçççÆCç DççÞçcç ³ççb®³çç Jçlç&vççcçáUínçÇ uççíkçÀçbcçO³çí DçmJçmLçlçç nçílççÇ. cççO³çcççlçÓvç Içìvçí®ççÇ HçÀkçwlç SkçÀ®ç yççpçÓ Hçá{í
DççCçuççÇ pççlç Dççní, Dçmçí l³ççbvçç Jççìlç nçílçí. S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuçb nçÇ KçáÎ l³çç iççJççlçuççÇ vçJnlççÇ lçjçÇ mçiçUí l³ççb®³çç
cçolççÇmççþçÇ mçjmççJçuçí nçílçí, ³ççcçáUí uççíkçÀ oáKççJçuçí nçílçí. ’lçácnçuçç lçácç®ççÇ cçáuçb ³çç MççUílç Iççuçç³ç®ççÇ vçmçlççÇuç lçj þçÇkçÀ Dççní,
oámçN³çç kçÀçíCçl³ççnçÇ MççUílç IççuçÓ MçkçÀlçç, Dçmçb çÆpçunççÆOçkçÀçN³ççbvççÇ mJçlç: Dççcnçuçç mççbçÆiçlçuçb.“
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HççuçkçÀçbvççÇnçÇ SkçÀcçíkçÀçb®çb HççnÓvç JççiçC³çç®çb OççíjCç DçJçuçbyçuçb. l³ççbvççÇ kçÀyçÓuç kçíÀuçb kçÀçÇ SkçÀçvçb kçÀçnçÇ kçíÀuçb kçÀçÇ yççkçÀçÇ mçiçUínçÇ
l³ççÒçcççCçí kçÀjç³ç®çí. GoçnjCççLç&, SkçÀçvçb DççHçu³çç Hççu³ççvçb MççUílçvçb kçÀç{uçb, lçj yççkçÀçÇ®³ççbvççnçÇ lçmçb®ç kçÀjçJçb Jççìç³ç®çb.
kçÀççÆnbvççÇ lçj DççHçu³çç Hççu³çç®ççÇ MççUç®ç yçbo kçÀªvç ìçkçÀuççÇ DçççÆCç l³ççbvçç MçílççJçj kçÀçcççuçç uççJçuçb.
mççÆcçlççÇ mçom³ççbvççÇ HççuçkçÀçb®³çç cçvççlççÇuç MçbkçÀç Jç içÌjmçcçpç oÓj kçÀjC³ççmççþçÇ DçççÆCç l³ççb®ççÇ DççÆJçéççmçç®ççÇ YççJçvçç oÓj JnçJççÇ
³ççmççþçÇ l³ççb®³ççMççÇ mççÆJçmlçj yççlç®ççÇlç kçíÀuççÇ. DççÞçcççlççÇuç Jç DççOççj iç=nçlççÇuç cçáuçí mçJç&mççcççv³ç MççUçbcçO³çí çÆMçkçÀlç Dçmçu³çç®ççÇ
çÆkçÀlççÇlçjçÇ GoçnjCçí Dççnílç, Dçmçí mççÆcçlççÇ mçom³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí. mçíJççuç³çcçOççÇuç cçáuççbvççnçÇ DççHçuçí Içj DçmçC³çç®çç, MççUílç
çÆMçkçÀC³çç®çç DçççÆCç KçíUC³çç®çç nkçwkçÀ Dççní. HççuçkçÀçbvççÇ DççHçu³çç cçáuççbvçç MççUílç vç HççþJçu³çç®çç çÆvçCç&³ç yçouçuçç vççnçÇ lçj
l³ççcçáUí l³ççb®³çç Hççu³ççb®çí®ç kçÀmçí vçákçÀmççvç nçílç Dççní, nínçÇ mççÆcçlççÇ mçom³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí.
³çç ®ç®çxlçÓvç kçÀçnçÇ uççíkçÀçbJçj Lççí[ç HççÆjCççcç Pççuçç. SkçÀç HççuçkçÀçvçí cnìuçí kçÀçÇ ’Dççcnçuçç ®çákçÀçÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ içíuççÇ l³ççcçáUí®ç
ÒçMvç çÆvçcçç&Cç Pççuçç.“ ní HççuçkçÀ DççHçu³çç Hççu³ççuçç Hçávnç MççUílç IççuçCççj Dççnílç. Flçj HççuçkçÀçb®çí cçlçHççÆjJçlç&vç kçÀjC³çç®ççÇ
pçyççyçoçjçÇnçÇ l³ççbvççÇ mJçlç:nÓvç mJççÇkçÀçjuççÇ.
³çç HççuçkçÀç®³çç cçlçí, ’HççuçkçÀçb®³çç cçvççlç SkçÀ®ç YççÇlççÇ Dççní. DççHçuççÇ cçáuçb mçbmççÆiç&lç cçáuççb®³çç mçbHçkçÀç&lç DççuççÇ, oçíIççb®ççÇ kçÀçnçÇ
Yççb[Cçb PççuççÇ, cççjnçCççÇlç uççiçuçb çÆkçbÀJçç kçáÀCççÇ kçáÀCççuçç ®ççJçuçb, lçj DçMççcçáUí nçíCççN³çç jkçwlçç®³çç mçbHçkçÀç&lçÓvç uççiçCç nçíF&uç kçÀç?
nçÇ®ç YççÇlççÇ l³ççb®³çç cçvççlç Dççní, yççkçÀçÇ kçÀçnçÇ vççnçÇ.“
mçjHçb®çç®ççÇ YçÓçÆcçkçÀç: ÞççÇ. YççTmççníyç oíMçHççb[í ní iççJç®çí mçjHçb®ç DçççÆCç ûççcççÆMç#çCç mççÆcçlççÇ®çí DçO³ç#ç Dççnílç. uççíkçÀçbvçç Dçmçb
Jççìlçb³ç kçÀçÇ mçjHçb®ççbvççÇ JçíiçJçíiçÈ³çç uççíkçÀçbvçç JçíiçJçíiçUí mçuuçí çÆouçí. lçácç®³çç cçáuççbvçç mçjkçÀçjçÇ MççUílçÓvç kçÀç{Óvç oámçN³çç MççUílç
ìçkçÀç, Dçmçb l³ççbvççÇ kçÀçnçÇ HççuçkçÀçbvçç mççbçÆiçlçuçb. lçj kçÀççÆnbvçç kçÀç{Ó vçkçÀç cnCçÓvç mççbçÆiçlçuçb. mçjHçb®ççvçí mççÆcçlççÇuçç mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ
MççUí®³çç SkçÀç çÆMç#çkçÀçvçí DççÞçcççlç pççTvç cçáuççbvçç çÆMçkçÀJççJçí DçççÆCç HçÀkçwlç HçjçÇ#çíHçájlçí cçáuççbvçç MççUílç DççCççJçí. ’HçjçÇ#çç kçÀç³ç
HçÀkçwlç ®ççj çÆoJçmç ®ççuçlçí, lçíJç{í çÆoJçmç DççcnçÇ kçÀçUpççÇ IçíT MçkçÀlççí,“ DçmçínçÇ l³ççbvççÇ cnìuçí.
mçjHçb®ççbvçç Jççìlçí, Dççpç iççJçkçÀjçÇ l³ççb®³çççÆJç©× yççíuçlççnílç kçÀçjCç l³ççbvççÇ®ç yççHçìuçí ³ççbvçç DççÞçcç mçáª kçÀjC³çç®ççÇ HçjJççvçiççÇ
çÆouççÇ nçílççÇ. DççÞçcççlççÇuç cçáuçí MççUílç HççþJçCççj vççnçÇ Dçmçí yççHçìuçí ³ççbvççÇ çÆuçnÓvç ÐççJçí, DçmçínçÇ l³ççbvççÇ mçá®çJçuçí.
uççíkçÀçb®³çç cçvççlççÇuç S®çDçç³çJnçÇ®³çç YççÇlççÇ®çí kçÀçjCç mHçä kçÀjlççvçç mçjHçb®ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ Jç<ç&YçjçHçÓJçça S®çDçç³çJnçÇ cçáUí oçívçlççÇvç pçCççb®çç iççJççlç cç=l³çÓ Pççuçç. lçíJnç mçbyçbçÆOçlç kçáÀìábçÆyç³ççbvççÇ cç=lçoín [ç@kçwìjkçÀ[í vçíu³ççJçj l³ççbvççÇ cç³çlççuçç nçlç uççJçç³çuççnçÇ
vçkçÀçj çÆouçç. ³ççvçblçj l³çç çÆlçvçnçÇ kçáÀìábçÆyç³ççbvçç iççJççvçí pçJçUHççmç JççUçÇlç®ç ìçkçÀuçí içíuçí DçççÆCç iççJççyççníj Mçílççlç jçnç³çuçç Yççiç
Hçç[uçí.
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pçíJnç ³çç lççÇvç kçáÀìábyççbvçç JççUçÇlç ìçkçÀuçí içíuçí lçíJnç kçÀçíCççÇnçÇ [ç@kçwìj çÆkçbÀJçç ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêçlççÇuç kçÀcç&®ççjçÇ l³ççb®³çç
cçolççÇmççþçÇ Hçá{í Dççuçí vççnçÇ.
mççÆcçlççÇ®ççÇ çÆvçjçÇ#çCçí:
Kçjb lçj DççHçuççÇ cççiçCççÇ HçÓCç& nçíT MçkçÀCççj vççnçÇ ní HççuçkçÀ Jçiçç&uçç kçÀUÓvç ®çákçÀuçí nçílçí. MççUívçínçÇ mHçä DçççÆCç þçcç YçÓçÆcçkçÀç
IçílçuççÇ DçççÆCç S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbvçç kçÀç{Óvç ìçkçÀC³ççmç vçkçÀçj çÆouçç. l³çç®³ççcçáUí Hçá{ícççiçí DççHçu³ççuçç HççÆjçÆmLçlççÇ®çç
mJççÇkçÀçj kçÀjçJçç uççiçíuç®ç ní l³ççbvçç pççCçJçuçí nçílçí. HçCç lçÓlçç&mç lçjçÇ l³ççbvçç SkçÀçÆ$çlç jçnÓvç DççHçuçí cnCçCçí uççJçÓvç OçjCçí
DççJçM³çkçÀ nçílçí. DççÞçcçJççu³ççbvççÇ çÆkçbÀJçç Dçv³ç kçáÀCççÇ DççHçu³ççuçç iç=nçÇlç Oçª vç³çí, Dçmçç mçboíMç l³ççbvçç þmçJçç³ç®çç nçílçç. DççHçuçí
cçvç JçUJçC³çç®çç kçÀmçu³ççnçÇ Hç×lççÇvçí Òç³çlvç kçÀª vç³çí ní l³ççb®çb mççbiçCçb nçílçb. cnCçÓvç®ç l³ççbvççÇ vçç cçççÆnlççÇ SíkçÀuççÇ, vçç mçcçáHçoíMçvç
Içílçuçb.
nçmçíiççJçcçOççÇuç HççuçkçÀ DçççÆCç ûççcçmLççbvççÇ pçMççÇ kçÀ[JççÇ YçÓçÆcçkçÀç IçílçuççÇ lçMççÇ®ç Flçj çÆþkçÀçCççÇnçÇ IçílçuççÇ içíu³çç®çí çÆomçÓvç ³çílçí.
jçä^, jçp³ç DçççÆCç çÆpçunç mlçjçJçjçÇuç S®çDçç³çJnçÇ kçÀç³ç&¬çÀcççvçí ³çç JççmlçJçç®ççÇ oKçuç IçílçuççÇ HçççÆnpçí. pççCççÇJçpççiç=lççÇ®³çç
kçÀç³ç&¬çÀcççbÒçcççCçí®ç uççíkçÀçb®çç çÆJçéççmç mçbHççovç kçÀjC³ççJçjnçÇ Yçj çÆouçç HçççÆnpçí. uççíkçÀçbvçç cçççÆnlççÇ oíC³ççyçjçíyçj®ç lççÇ Dççlcçmççlç
nçíC³ççmççþçÇ®çç DçJçOççÇ çÆouçç HçççÆnpçí. S®çDçç³çJnçÇmçn pçiçlççvçç oÌvçbçÆovç pççÇJçvççlç p³çç mçcçm³çç ³çíT MçkçÀlççlç l³ççb®çí çÆvçjçkçÀjCç
kçÀmçí kçÀjç³ç®çí ní çÆMçkçÀJçuçí HçççÆnpçí.
nçÇ ÒççÆ¬çÀ³çç DçJçIç[ DçççÆCç JçíUKççT Dççní. cnCçÓvç®ç kçÀuçbkçÀ DçççÆCç YçíoYççJç oÓj kçÀjC³çç®³çç GÎíMççvçí kçíÀuçíu³çç GHçç³ç³ççípçvççbvçç
DççÆOçkçÀççÆOçkçÀ mççnç³³ç Jç Òççílmççnvç ÐççJçí. uççíkçÀçb®³çç cçvççlçuççÇ YççÇlççÇ DçççÆCç içÌjmçcçpçálççÇ lçj oÓj kçÀjç³çuçç®ç nJ³ççlç. HçCç
l³çç®çyçjçíyçj ûççcçmLççb®çç çÆJçéççmç mçbHççovç kçÀjCçínçÇ çÆlçlçkçíÀ®ç cçnÊJçç®çí Dççní. kçÀç³ç&¬çÀcç mLçç³ççÇ mJçªHçç®çí nçíC³ççmççþçÇ SvçSmççÇHççÇ
3 cçO³çí kçÀçnçÇ mLçççÆvçkçÀ ³çb$çCçç kçÀç³çç&çqvJçlç Pççu³çç Dççnílç. iççJç Dççjçíi³ç Jç mJç®slçç mççÆcçlççÇ, mçJç&mççcççv³ç uççíkçÀçbmççþçÇ çÆuçbkçÀ
Jçkç&Àj®³çç cççO³çcççlçÓvç lçj S®çDçç³çJnçÇmçn pçiçCççN³çç uççíkçÀçbmççþçÇ DççTìjçÇ®ç Jçkç&Àj®³çç cççO³çcççlçÓvç kçÀçcç kçÀªvç S®çDçç³çJnçÇ
mçb¬çÀcçCç çÆvç³çb$çCççlç DççCçC³ççJçj çÆJçMçí<ç Yçj çÆouçç Dççní. ³çç jCçvççÇlççÇ JççHçªvç Hççí<çkçÀ JççlççJçjCç lç³ççj kçÀjlçç ³çílçí DçççÆCç
kçÀuçbkçÀ Jç YçíoYççJç oÓj kçÀjC³çç®³çç ¢äçÇvçí ³çç jCçvççÇlççÇ ÒçYççJççÇ Dççnílç ní DççHçCç cççv³ç kçíÀuçí HçççÆnpçí. ³çç jCçvççÇlççR®çç DçJçuçbyç mçJç&
çÆþkçÀçCççÇ, mççlçl³çHçÓCç& Hç×lççÇvçí kçíÀuçç içíuçç HçççÆnpçí.
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ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêçlççÇuç [ç@kçwìmç&
cçnÊJçç®³çç ÒççÆlççÆ¬çÀ³çç
nçmçíiççcçO³çí ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêç®ççÇ mçá©Jççlç 2003 cçO³çí PççuççÇ. [ç@. Smç. JnçÇ. mççUábkçíÀ ní çÆvçJççmççÇ JçÌÐçkçÀçÇ³ç DççÆOçkçÀçjçÇ
Dççnílç. [ç@. yçvçnçlçí ní l³ççb®çí mççnç³³çkçÀ Dççnílç.
mçl³ç MççíOçvç mççÆcçlççÇvçí ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêçlççÇuç [ç@kçwìjçb®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ.
uççíkçÀçb®çí cçlçHççÆjJçlç&vç kçÀjC³ççmççþçÇ [ç@kçwìjçbvççÇ kçÀç³ç Òç³çlvç kçíÀuçí lçí l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí. l³ççbvççÇ HççuçkçÀ mçYçç IçílçuççÇ.
S®çDçç³çJnçÇ®çí mçb¬çÀcçCç kçÀMççcçáUí nçílçí DçççÆCç kçÀMççcçáUí vççnçÇ ní mçcçpççJçuçí. [çmç ®ççJçu³ççvçí, nmlççboçíuçvç kçíÀu³ççvçí Jçç SkçÀç
Içjçlç jççÆnu³ççvçí S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiç& nçílç vççnçÇ ní l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí.
nçÇ cçççÆnlççÇ çÆou³ççJçjnçÇ ûççcçmLççbvççÇ oçívç Kççmç ÒçMvç [ç@kçwìjçbvçç çÆJç®ççjuçí. ®ççJçu³ççvçí Jçç pçKçcçílççÇuç jkçwlçç®³çç mçbHçkçÀç&vçí mçbmçiç&
HçÌÀuççJçlççí kçÀç, nç l³ççb®çç SkçÀ ÒçMvç nçílçç. DçMçç ÒçkçÀçjí mçbmçiç& mçbYçJçvççÇ³ç vççnçÇ Dçmçí [ç@kçwìjçbvççÇ JççjbJççj mççbiçÓvçnçÇ ûççcçmLççbvççÇ
l³ççJçj çÆJçMJççmç þíJçuçç vççnçÇ. l³ççbvççÇ [ç@kçwìjçbvçç DççHçuçí cnCçCçí uçíKççÇ mJçªHççlç Ðçç³çuçç mççbçÆiçlçuçí. Dçmçç mçbmçiç& nçílç vççnçÇ ³çç®ççÇ
MçbYçj ìkçwkçíÀ ncççÇ çÆuçnÓvç ÐççJççÇ Dçmçí l³ççb®çí cnCçCçí nçílçí. vçblçj l³ççbvççÇ kçWÀêçlççÇuç [ç@kçwìj DçççÆCç kçÀcç&®ççjçÇ Jçiçç&uçç DççJnçvç çÆouçí
kçÀçÇ l³ççbvççÇ SkçíÀkçÀç cçáuççuçç DççHçu³çç IçjçÇ vçíTvç mççbYççUçJçí. Òçl³çíkçÀ cçáuçç®³çç Kç®çç&HççíìçÇ iççJçkçÀjçÇ l³ççbvçç ojcçnç SkçÀ npççj
ªHç³çí oílççÇuç DçmçínçÇ mççbçÆiçlçuçí. ní DççÆOçkçÀçjçÇ DççHçu³çç cçáuççbvçç uççlçÓj®³çç MççUílç HççþJçlççlç, HçCç Dççcç®³çç cçáuççbvççÇ cçç$ç
iççJççlçu³çç MççUílç pççJçí Dçmçí mççbiçlççlç, nç cçáÎçnçÇ iççJçkçÀN³ççbvççÇ Hçá{í DççCçuçç.
vçblçj l³ççb®çç oámçjç ÒçMvç nçílççÇ kçÀçÇ pçj jkçwlççMççÇ mçbHçkç&À Dççu³ççvçí mçbmçiç& nçílç vççnçÇ lçj MçðççÆ¬çÀ³çí®³çç JçíUçÇ [ç@kçwìmç& nçlçcççípçí kçÀç
Iççuçlççlç? FlçkçÀçÇ lççbçÆ$çkçÀ cçççÆnlççÇ Dççcnçuçç DççpçJçj kçÀçíCççÇ çÆJç®ççjuççÇ vçJnlççÇ Dçmçí [ç@. mççUbákçíÀ ³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí. ’uççíkçÀçbvçç
Mççblç kçÀmçb kçÀjçJçb ní DççcnçuççnçÇ mçcçpçívçç. DççcnçÇ kçÀçnçÇ uçíKççÇ ncççÇ oíT MçkçÀlç vçJnlççí. lçMçç ÒçkçÀçj®ççÇ DççÆOçkç=Àlç cçççÆnlççÇ
Dççcç®³ççkçÀ[ínçÇ vçJnlççÇ, cçiç DççcnçÇ kçÀMçç®³çç DççOççjí l³ççbvçç ncççÇ oíCççj? ³çç ÒçkçÀçjçbvççÇ mçbmçiç& nçíC³çç®³çç Mçkçw³çlçç kçÀcççÇ Dççnílç
Dçmçí DççHçCç cnCçÓ MçkçÀlççí, HçCç Mçkçw³çlçç vççnçÇ®ç Dçmçí cnCçÓ MçkçÀlç vççnçÇ.“
mççÆcçlççÇ®ççÇ çÆvçjçÇ#çCçí:
HççuçkçÀçbMççÇ mçbJçço mççOçlççvçç [ç@kçwìjçbvççÇ l³ççb®³çç cçvççlççÇuç S®çDçç³çJnçÇ mçb¬çÀcçCççmçbyçbOççÇ®³çç MçbkçÀç DçççÆCç içÌjmçcçpçálççÇ oÓj
kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç. Hçjblçá ®ççJçu³ççvçí Jçç pçKçcçíÜçjç jkçwlççMççÇ mçbHçkç&À Dççu³ççvçí mçbmçiç& nçíT MçkçÀlççí kçÀç ³çç HççuçkçÀçb®³çç
ÒçMvççJçj [ç@kçwìjnçÇ yçá®çkçÀÈ³ççlç Hç[uçí. l³ççbvçç þçcçHçCçí l³ççb®çí cnCçCçí HçìJçÓvç oílçç Dççuçí vççnçÇ. KçíUlççvçç pçKçcç PççuççÇ DçççÆCç
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l³çç jkçwlççMççÇ mçbHçkç&À Dççu³ççmç mçbmçiç& nçíC³çç®ççÇ 10… Mçkçw³çlçç Dççní, Dçmçí [ç@kçwìjçbvççÇ mççbçÆiçlçuçí, l³ççcçáUí lçj HççuçkçÀçb®ççÇ YççÇlççÇ
DççCçKççÇvç®ç Jçç{uççÇ. Scçmç@kçÀmçdvçí [ç@kçwìjçbmççþçÇ lç³ççj kçíÀuçíu³çç ÒççÆMç#çCç HçáçÆmlçkçíÀ®³çç DççOççjí l³ççbvççÇ nçÇ cçççÆnlççÇ çÆou³çç®çí
mççbçÆiçlçuçí (ì^íçÆvçbiç cç@v³çáDçuç Dçç@vç S®çDçç³çJnçÇ/S[dmç, 2002).
Hçjblçá nç mçboYç& oíC³ççlç l³ççb®ççÇ ®çÓkçÀ PççuççÇ. MçðççÆ¬çÀ³çí®³çç ojc³ççvç S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiçç&®ççÇ Mçkçw³çlçç 0.3… Dçmçu³çç®ççÇ cçççÆnlççÇ
³çç HçáçÆmlçkçíÀlç Dççní. SkçÀç çÆJççÆMçä HççÆjçÆmLçlççÇmçboYçç&lç çÆouçíuççÇ nçÇ cçççÆnlççÇ l³ççbvççÇ mçJç&mççOççjCç HççÆjçÆmLçlççÇuçç uççiçÓ kçíÀuççÇ.
[ç@kçwìjçbkçÀ[Óvç ®çákçÀçÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ içíu³çç®çí vççjçÇ®³çç ÒççÆlççÆvçOççRvççÇnçÇ mççbçÆiçlçuçí. HççÆjçÆmLçlççÇ ³ççíi³çHçCçí nçlççUuççÇ içíuççÇ vçmçu³çç®çí
cçlç l³ççbvççÇ J³çkçwlç kçíÀuçí. S®çDçç³çJnçÇyççyçlç uççíkçÀçb®çí DçHçmçcçpç oÓj JnçJçílç ³çç nílçÓvçí cçáK³ççO³ççHçkçÀçbvççÇ ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç
kçWÀêçMççÇ mçbHçkç&À mççOçuçç. kçWÀêçvçínçÇ [ç@kçwìjuçç HççþJçuçí. HçCç cçççÆnlççÇ oíC³çç®³çç ¢äçÇvçí l³çç®ççÇ lç³ççjçÇ Dççní kçÀç ní lçHççmçuçí vççnçÇ.
[ç@kçwìjçbvççÇ çÆouçíu³çç ®çákçÀçÇ®³çç cçççÆnlççÇcçáUí uççíkçÀçb®³çç cçvççlççÇuç YççÇlççÇ DçççÆCç mçbMç³ç DççÆOçkçÀ®ç yçUçJçuçí.
S®çDçç³çJnçÇçÆJç<ç³ççÇ cçççÆnlççÇ oílççvçç mJçlç: [ç@kçwìjçb®³çç cçvççlç DçmçuçíuççÇ YççÇlççÇ, l³ççb®çí DçJçIç[uçíHçCç ³ççb®çç l³ççb®³çç yççíuçC³ççJçj
HççÆjCççcç Pççuçç. l³ççb®³çç cççb[CççÇlç $çáìçÇ jççÆnu³çç. ³ççmçbyçbOççvçí mççÆcçlççÇuçç Dçmçí mçá®çJçç³ç®çí Dççní kçÀçÇ JçÌÐçkçÀçÇ³ç DççÆOçkçÀçjçÇ Jç
kçÀcç&®ççN³ççbvçç S®çDçç³çJnçÇ ÒççÆMç#çCçcçO³çí MççðççÇ³ç cçççÆnlççÇyçjçíyçj®ç l³ççb®³çç mJçlç:®³çç cçvççlççÇuç içÌjmçcçpçálççÇ Jç YççÇlççÇ oÓj
kçÀjC³ççJçjnçÇ Yçj çÆouçç pççJçç. l³ççb®ççÇ cçççÆnlççÇ DçÐç³ççJçlç jçnC³ççmççþçÇ JççjbJççj ÒççÆMç#çCç ÐççJçí.
çÆpçunç HççÆj<ço MççUílççÇuç cçáK³ççO³ççHçkçÀ DçççÆCç çÆMç#çkçÀ
cçnÊJçç®³çç ÒççÆlççÆ¬çÀ³çç
HççuçkçÀçbvççÇ pçíJnç MççUíJçj yççÆn<kçÀçj ìçkçÀC³çç®çí þjJçuçí lçíJnç HççuçkçÀ mçYçç yççíuççJçC³ççlç DççuççÇ. S®çDçç³çJnçÇmçbmççÆiç&lç
cçáuççbmççíyçlç çÆMçkçÀu³ççvçí Dçv³ç cçáuççbvçç mçb¬çÀcçCçç®çç OççíkçÀç vççnçÇ ní mçcçpççTvç oíC³çç®çç ³çç mçYçí®çç nílçÓ nçílçç. ÞççÇ. Yççvçáoçmç Hççb[ájbiç
Yççjçíjí ní MççUí®çí cçáK³ççO³ççHçkçÀ. l³ççbvççÇ ³çç mçYçílçu³çç HççuçkçÀçb®³çç kçÀçnçÇ ÒççÆlççÆ¬çÀ³çç mççbiççÆlçu³çç. ’HççuçkçÀ cnCççuçí kçÀçÇ ³çç
çÆJç<ç³ççÇ lçácnçÇ Dççcnçuçç kçÀçnçÇ mççbiçÓ vçkçÀç. cçáuççbvçç MççUílç HççþJçç³ç®çí kçÀçÇ vççnçÇ nç Dççcç®çç KççpçiççÇ ÒçMvç Dççní.“
nçÇ Içìvçç Pççu³ççJçj çÆmçJnçÇuç mçpç&vç DçççÆCç l³ççb®³çç mçnkçÀçN³ççb®³çç JçlççÇvçí pçvçpççiç=lççÇmççþçÇ Hçç®ç çÆoJçmç kçÀç³ç&¬çÀcç Içílçu³çç®ççÇ
cçççÆnlççÇnçÇ cçáK³ççO³ççHçkçÀçbvççÇ çÆouççÇ.
S®çDçç³çJnçÇ mçbyçbOççvçí nçíCççjç YçíoYççJç oÓj kçÀjçJçç nçÇ cçáK³ççO³ççHçkçÀ DçççÆCç MççUílççÇuç çÆMç#çkçÀ ³ççbvççÇ SkçÀcçáKççÇ YçÓçÆcçkçÀç nçílççÇ.
MççUívçínçÇ ÒçyççíOçvç kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç. HçCç l³ççuçç HçÀçjmçí ³çMç uççYçuçí vççnçÇ. çÆMçJçç³ç ³çç mçcçm³çíçÆJç<ç³ççÇ MççUílçu³çç
uççíkçÀçbMççÇ mçbJçço kçÀjç³çuçç iççJçkçÀjçÇ lç³ççj®ç vçJnlçí.
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iççJççlç pçí kçÀçnçÇ ®ççuçuçí nçílçí l³çç®çç oçívnçÇnçÇ yççpçbÓ®³çç cçáuççbJçj kçÀmçuçç®ç HççÆjCççcç Pççuçç vççnçÇ, Dçmçí Dççcnçuçç cçáK³ççO³ççHçkçÀ
DçççÆCç çÆMç#çkçÀçbvççÇ mççbçÆiçlçuçí. ÒççLççÆcçkçÀ MççUílçu³çç cçáuççbvçç kçÀçnçÇ mçcçpçuçí vççnçÇ, lçj JçjçÇuç Jçiçç&lçuççÇ cçáuçí kçÀççÆnMççÇ HççÆjHçkçwJç
Dçmçu³ççvçí l³ççb®ççnçÇ ÒçMvç Dççuçç vççnçÇ. S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbkçÀ[í yçIçC³çç®ççÇ Dçv³ç cçáuççb®ççÇ ¢äçÇ HçÓJççaÒçcççCçí®ç jççÆnuççÇ. lçí
mçJç& SkçÀ$ç KçíUlç nçílçí, Kççlç-çÆHçlç nçílçí.
mççÆcçlççÇ®ççÇ çÆvçjçÇ#çCçí:
MççUívçí pççÇ þçcç YçÓçÆcçkçÀç IçílçuççÇ lççÇ ÒçMçbmçvççÇ³ç Dççní. S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbvçç cçolç kçÀjC³çç®³çç YçÓçÆcçkçíÀJçj cçáK³ççO³ççHçkçÀ
þçcç jççÆnuçí.
DçMççÇ YçÓçÆcçkçÀç Içílçu³ççvçí MççUíuçç iççJçkçÀN³ççb®çç jçí<ç DçççÆCç oyççJç mçnvç kçÀjçJçç uççiçuçç. MççUç YçÓçÆcçkçíÀJçj HçkçwkçÀçÇ jççÆnuççÇ,
l³ççbvçç Flçj çÆnlçOççjkçÀçbvççÇnçÇ mççnç³³ç kçíÀuçí, Dçmçí Pççuçí lçjçÇ MççUç Jç HççuçkçÀ ³ççb®³ççlççÇuç mçbJçço lçáìuçç. MççUç DçççÆCç HççuçkçÀ Jç
iççJçkçÀjçÇ ³ççb®³ççlç çÆvçcçç&Cç Pççuçíuçç oájçJçç çÆ®çblççpçvçkçÀ Dççní. MççUç DçççÆCç DççÞçcçç®çí mçbyçbOç mççÌnçoç&®çí Dçmçu³ççkçÀçjCççvçínçÇ MççUç
Jç HççuçkçÀ mçbyçbOççbcçO³çí lçCççJç çÆvçcçç&Cç Pççuçç Dççní.
ÞççÇ. jçÆJç yççHçìuçí DçççÆCç mçíJççuç³ç kçÀç³ç&kçÀlçx
cçnÊJçç®³çç ÒççÆlççÆ¬çÀ³çç
’DççcnçÇ mçíJçkçÀ“ nç SkçÀ ³çáJçkçÀçb®çç mJç³çbmçíJççÇ mççcçççÆpçkçÀ GHç¬çÀcç Dççní. çÆMç#çCç #çí$ç DçççÆCç Flçj GÐççíiçOçbÐççlç kçÀçcç kçÀjCççN³çç
mçácççjí 100 lçªCç ³çç kçÀçcççMççÇ pççí[uçíuçí Dççnílç. mçbmLçí®çí DçO³ç#ç ÞççÇ. jçÆJç yççHçìuçí J³çJçmçç³ççvçí Hç$çkçÀçj Dççnílç DçççÆCç
uççlçÓj®³çç Hç$çkçÀççÆjlçç DçY³ççmç¬çÀcççlç çÆMçkçÀJçC³çç®çí kçÀçcçnçÇ kçÀjlççlç. mçbmLçç ÒççcçáK³ççvçí Hç³çç&JçjCç, mJç®slçç, J³çmçvçcçákçwlççÇ DççoçÇ
mççcçççÆpçkçÀ çÆJç<ç³ççbJçj pçvçpççiç=lççÇ®çí kçÀçcç kçÀjlç Dççní.
yççHçìuçí ³ççb®³çç SkçÀç pçJçU®³çç vççlçíJççF&kçÀç®çç S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiçç&vçí cç=l³çÓ Pççuçç. l³çç®³çç Hç½ççlç l³çç J³çkçwlççÇ®³çç cçáuççkçÀ[í
oáuç&#ç Pççuçí DçççÆCç cçáuçç®ççnçÇ cç=l³çÓ Pççuçç. nçÇ Içìvçç HçççÆnu³ççJçj yççHçìuçí ³ççbvççÇ S®çDçç³çJnçÇ ûçmlç yççuçkçÀçbmççþçÇ kçÀçcç kçÀjç³ç®çí
þjJçuçí. ³çç cçáuççbmççþçÇ SkçÀ DççOççjiç=n mçáª kçÀjC³çç®çí l³ççbvççÇ çÆvççÆ½çlç kçíÀuçí.
S®çDçç³çJnçÇ mçbyçbOççÇ mçíJçç oíCççN³çç uççlçÓjcçOççÇuç SkçÀç KççpçiççÇ oJççKççv³ççlç yççHçìuçí ³ççbvççÇ Hçç®ç Jç<çx kçÀçcç kçíÀuçí. vçblçj l³ççbvççÇ
nçmçíiççJç ³çíLçí DççÞçcç mçáª kçÀjC³çç®çí þjJçuçí. DççcnçÇ mçíJçkçÀ®çí kçÀç³ç&kçÀlçx DççHçmççlç Jçiç&CççÇ iççíUç kçÀªvç DççÞçcç ®ççuçJçlççlç.
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DçiçoçÇ mçá©JççlççÇHççmçÓvç®ç uççíkçÀçb®çç ³çç DççÞçcççuçç çÆJçjçíOç Dççní. yççHçìuçí DçççÆCç l³ççb®³çç mçnkçÀçN³ççbvçç Jççìlçb kçÀçÇ ’ nç çÆJçjçíOç
iççJç®³çç mççímçç³çìçÇ®çí DçO³ç#ç ÞççÇ. yççJçIçí ³ççb®³ççcçáUí Dççní.“ ÞççÇ. yççJçIçí ³ççb®çí SkçÀ HçÀçcç&mççÇ kçÀç@uçípç Dççní, iççJççlç SkçÀ KççpçiççÇ
MççUç Dççní. DççÞçcççuçç pçcççÇvç oíCççN³çç ÞççÇ. cçákçwlçç DçççÆCç yççJçIçí ³ççb®³ççcçO³çí kçÀçnçÇ HçÓJç&JçÌcçvçm³çnçÇ Dççní. yççHçìuçí ³ççb®³çç cçlçí
’iççJççlçu³çç DççÞçcççcçáUí DççHçuçb cçnÊJç kçÀcççÇ nçíF&uç DçMççÇ yççJçIçWcçç YççÇlççÇ Jççìlç Dççní. cnCçÓvç®ç lçí vçíncççÇ Dççcç®³çç kçÀçcççlç
yççOçç DççCçlççlç. l³ççbvççÇ Dççcç®ççÇ Dççby³çç®ççÇ jçíHç GHçìuççÇ...., yççbOçkçÀçcç Hçç[uçb.... “
iççJççlçuçí çÆJçjçíOçç®çí JççlççJçjCç vçkçwkçÀçÇ yçouçíuç Dçmçç çÆJçéççmç DççÞçcçç®³çç kçÀç³ç&kçÀl³çç¥vçç Jççìlççí. yççHçìuçí ³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ HçÓJçça
kçÀçnçÇ pçJçUHççmç®³çç lççb[îççlçu³çç uççíkçÀçb®ççnçÇ l³çç®³çç kçÀçcççuçç çÆJçjçíOç nçílçç. HçCç Dççlçç lççí cççJçUuçç³ç. DççOççÇ çÆJçjçíOç kçÀjCççjí
uççíkçÀ Dççlçç mçnkçÀç³ç& kçÀjlççlç DçççÆCç DççÞçcçç®³çç kçÀçcççuçç cçolçnçÇ kçÀjlççlç.
iççJç®³çç mçjHçb®ççbvççÇ þçcç DçMççÇ YçÓçÆcçkçÀç IçílçuççÇ vççnçÇ DçççÆCç l³ççcçáUínçÇ HççÆjçÆmLçlççÇ çÆ®çIçUlç içíuççÇ. kçÀçnçÇ JçíUç l³ççbvççÇ DççÞçcççuçç
HçççÆþbyçç çÆouçç lçj kçÀOççÇ uççíkçÀçb®³çç oyççJççcçáUí DççÞçcçç®³çç kçÀçcççuçç vççJçí þíJçuççÇ. lçjçÇnçÇ mçjHçb®ç DçççÆCç ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç
kçWÀêçlççÇuç [ç@kçwìmç& ³ççb®çí SkçÀç yççyçlççÇlç SkçÀcçlç Pççuçí. l³ççb®³ççcçlçí p³çç uççíkçÀçb®çç DççÞçcççuçç çÆJçjçíOç Dççní l³ççbvççÇ iççJçkçÀN³ççbvçç
çÆ®çLççJçuçí Dççní. ³ççlç çÆvççÆ½çlç®ç lçL³ç Dççní. DççÞçcççuçç uççíkçÀçbvççÇ ’S[dmç nç@çÆmHçìuç“ Dçmçí vççJç Hçç[uçí Dççní çÆkçbÀJçç l³ççbvççÇ
DççÞçcçç®³çç cççuçcçÊçí®çí p³çç ÒçkçÀçjí vçákçÀmççvç kçíÀuçí l³ççJçªvç lçjçÇ Dçmçí®ç Jççìlçí.
mççÆcçlççÇ®ççÇ çÆvçjçÇ#çCçí:
DççÞçcç GYççjC³ççmççþçÇ DçççÆCç ®ççuçJçC³ççmççþçÇ mçbmLçí®çí kçÀç³ç&kçÀlçx lçUcçUçÇvçí kçÀçcç kçÀjlç Dççnílç. yççHçìuçí ³ççbvççÇ kçÀçUç®ççÇ içjpç
DççíUKçÓvç S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbmççþçÇ DççOççj iç=n mçáª kçÀjC³çç®çí SkçÀ cçnÊJçç®çí kçÀçcç nçlççÇ Içílçuçí Dççní. l³ççb®ççÇ mçbmLçç
pçvçpççiç=lççÇ DçççÆCç çÆJçkçÀçmçç®çí kçÀçcç kçÀjlç Dçmçu³ççvçí l³ççbvççÇ pçj DççÞçcçç®³çç kçÀçcççlç uççíkçÀçbvçç mçnYççiççÇ kçÀªvç Içílçuçí Dçmçlçí lçj
DççÆOçkçÀ ®ççbiçuçí Pççuçí Dçmçlçí. mçbmLçívçí uççíkçÀçbMççÇ mçbJçço mççOçC³çç®çí DçççÆCç çÆJçéççmç mçbHççovç kçÀjC³çç®çí Òç³çlvç yçN³çç®çoç kçíÀuçí. HçCç
iççJççlçu³çç çÆnlçmçbyçbOççÇ uççíkçÀçbvççÇ lçí nçCçÓvç Hçç[uçí, Dçmçí yççHçìuçí ³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí. DççÞçcççmççjKçç GHç¬çÀcç ®ççuçÓ jçnçJçç ³ççmççþçÇ
iççJççlç HçjmHçj çÆJçéççmçç®çí JççlççJçjCç Dçl³ççJçM³çkçÀ nçílçí, Hçjblçá lçí kçÀçnçÇ mççOçuçí vççnçÇ. uççíkçÀçbvççÇ ní kçÀçcç kçÀçnçÇ cçvççHççmçÓvç
mJççÇkçÀçjuçí vçJnlçí, Guçì l³ççb®³ççcçO³çí Dçmçblççí<ç nçílçç, Dçmçí Dççcnçuçç mHçäHçCçí pççCçJçuçí. oçívç Jç<çç&HççmçÓvç nç DççÞçcç iççJççlç
nçílçç, HçCç iççJçkçÀN³ççbvççÇ l³çç®ççÇ kçÀOççÇnçÇ oKçuç IçílçuççÇ vççnçÇ.
DççÞçcççvçínçÇ kçÀçnçÇ yççyçlççÇlç iççJçkçÀN³ççb®çç jçí<ç Dççí{çJçÓvç Içílçuçç. DççÞçcç S[dmçûçmlç cçáuççbmççþçÇ Dçmçu³çç®çç HçÀuçkçÀ l³ççbvççÇ
uççJçuçç. lçmçí kçÀjC³çç®ççÇ Kçjí lçj kçÀçnçÇ®ç içjpç vçJnlççÇ. uççíkçÀçb®çç jçiç Jçç{lç içíuçç. iççJççlçu³çç çÆnlçmçbyçbçÆOç³ççbvççÇ l³çç®çç HçÀç³çoç
Içílçuçç DçççÆCç DççÞçcçç®ççÇ Jç lççí ®ççuçJçC³ççlç Hçá{çkçÀçj DçmçC³ççN³çç uççíkçÀçb®ççÇ yçovççcççÇ kçíÀuççÇ.
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DççÞçcççvçí cçáuççb®³çç mçbmçiçç&çÆJç<ç³ççÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ GIç[ kçÀªvç Iççí[®çÓkçÀ kçíÀuççÇ Dçmçí mççJç&çÆ$çkçÀ cçlç Dççní. ÞççÇ. jçÆJç yççHçìuçí ³ççbvççÇ
DççÞçcççlçu³çç cçáuççbmççíyçlç pççnçÇj kçÀç³ç&¬çÀcç Içílçuçí. ³çç kçÀç³ç&¬çÀcççbvçç cççO³çcççlçÓvç yçjçÇ®ç ÒççÆmç×çÇ çÆcçUçuççÇ. yççlçc³ççbmççíyçlç cçáuççb®ççÇ
sç³çççÆ®ç$çínçÇ ÒççÆmç× PççuççÇ. iççíHçvççÇ³çlçí®ççÇ KçyçjoçjçÇ l³ççbvççÇ IçílçuççÇ vççnçÇ ní lçj mHçä®ç Dççní. l³ççcçáUí mçíJççuç³çmççjK³çç mçbmLççbvçç
³çç mçboYçç&vçí cçççÆnlççÇ Jç ÒççÆMç#çCç çÆcçUC³çç®ççÇ DççJçM³çkçÀlçç Dççní. l³ççmççþçÇ l³ççbvçç S®çDçç³çJnçÇ ÒççÆlçyçbOçç®çí kçÀçcç kçÀjCççN³çç
³çb$çCçíMççÇ pççí[Óvç Içílçuçí içíuçí HçççÆnpçí.

4. çÆMçHçÀçjMççÇ
kçÀuçbkçÀ DçççÆCç YçíoYççJççcçO³çí kçÀçíCçkçÀçíCçl³çç kç=Àl³ççb®çç mçcççJçíMç nçílççí ³çç®ççÇ Mçkçw³ç çÆlçlçkçÀçÇ mHçä cççb[CççÇ kçÀjCçí DççJçM³çkçÀ Dççní.
çÆJçjçíOç kçÀçíCçl³çç ÒçkçÀçjí J³çkçwlç nçílç Dççní DçççÆCç kçÀçíCççuçç uç#³ç kçíÀuçí pççlç Dççní, Dçmçu³çç lçHçMççÇuççbvççÇ iççWOçU Jçç{JçÓ vç³çí.
S®çDçç³çJnçÇmçn pçiçCççN³çç uççíkçÀçbvçç Òçl³ç#ç Jçç DçÒçl³ç#çHçCçí uç#³ç kçÀjCççjçÇ mçJç& kç=Àl³çí nçÇ kçÀuçbkçÀ DçççÆCç YçíoYççJçç®ççÇ Içìvçç
cnCçÓvç®ç HçççÆnuççÇ HçççÆnpçílç.
S®çDçç³çJnçÇ ÒççÆlçyçbOç kçÀç³ç&¬çÀcççlçÓvç kçÀuçbkçÀ DçççÆCç YçíoYççJçç®³çç mçJç& mJçªHçç®³çç Içìvççbvçç GÎíMçÓvç mççlçl³ççvçí kçÀçcç Pççuçí HçççÆnpçí.
kçÀçcçç®³çç Hççí<çkçÀ JççlççJçjCç çÆvççÆcç&lççÇmççþçÇ, mLçççÆvçkçÀ uççíkçÀçb®çç mçnYççiç çÆcçUJçC³ççmççþçÇ DçççÆCç kçÀçcç mLçç³ççÇ mJçªHçç®çí nçíC³ççmççþçÇ
SvçSmççÇHççÇ 3 vçí p³çç cççiç&oMç&kçÀ ³çb$çCçç Jç kçÀç³ç&ÒçCççuççÇ mçá®çJçuçíuççÇ Dççní, l³ççb®ççÇ HçjmHçj mçnkçÀç³çç&vçí DçbcçuçyçpççJçCççÇ PççuççÇ
HçççÆnpçí. lçj®ç kçÀuçbkçÀ DçççÆCç YçíoYççJççuçç ÒççÆlçyçbOç IççuçCçí Mçkçw³ç nçíF&uç.
kçÀuçbkçÀ DçççÆCç YçíoYççJçç®³çç Içìvçç GtJçu³çç lçj l³ççbvçç GÎíMçÓvç lJççÆjlç HççTuçí G®çuçC³ççmççþçÇ Òçl³çíkçÀ çÆpçunîççlç SkçÀ ìçmkçÀ
HçÀçímç& lç³ççj kçÀjçJçç.
cçáuççbMççÇ mçbyçbçÆOçlç IçìvççcçbO³çí uç#ç IççuçC³ççmççþçÇ yççuç mçbj#çCç mççÆcçlççÇ®ççÇ DççJçM³çkçÀlçç Dççní. DçMççÇ mççÆcçlççÇ lççlç[çÇvçí kçÀç³çç&çqvJçlç
kçÀjC³çç®ççÇ içjpç Dççní.
ìçmkçÀ HçÀçímç& DçççÆCç yççuç mçbj#çCç mççÆcçlççÇ ³ççbvççÇ kçíÀJçU DççCççÇyççCççÇ®³çç ÒçmçbiççÇ®ç kçÀçcç kçÀª vç³çí. lçj ÒçMvç mçcçÓU vçä kçÀjC³çç®³çç
¢äçÇvçí GHçç³ç³ççípçvçç nçlççÇ I³ççJççÇ.
DçMçç Içìvçç nçlççUlççvçç HçjmHçj mçcçvJç³ççvçí DçççÆCç mççcçÓçÆnkçÀHçCçí kçÀçcç JnçJçí. uççíkçÀçb®³çç cçvççlççÇuç MçbkçÀç DçççÆCç içÌjmçcçpçálççR®çí
çÆvçjçkçÀjCç kçÀjC³ççmççþçÇ [ç@kçwìjçbvççÇ çÆJçMçí<ç lç³ççjçÇlç Dçmçuçí HçççÆnpçí.
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cççO³çcççbvçç pççCçlçç-DçpççCçlçç çÆouçíu³çç cçççÆnlççÇcçáUí HççÆjçÆmLçlççÇ DççÆOçkçÀ çÆyçIç[Ó MçkçÀlçí, nçÇ JçmlçáçÆmLçlççÇ uç#ççlç IçíTvç cççO³çcçí
kçÀMççÇ nçlççUç³ç®ççÇ ³çççÆJç<ç³ççÇ SkçÀ kçÀ[kçÀ çÆvç³çcççJçuççÇ pççnçÇj kçÀjçJççÇ. Òçl³çíkçÀ çÆpçunîççlç nçÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ pççJççÇ. S®çDçç³çJnçÇ
mçbmççÆiç&lç cçáuççbvçç kçÀçíCçl³ççnçÇ ÒçkçÀçjí ÒççÆmç×çÇ oíT vç³çí DçççÆCç cççO³çcççbHççmçÓvç uççbyç þíJççJçí.
S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbmççþçÇ mJç³çbÒçíjCçívçí kçÀçcç kçÀjCççN³çç, DççOççj iç=ní ®ççuçJçCççN³çç DçvçíkçÀ mçbmLçç Dççnílç. ³çç mJçªHçç®çí
kçÀçcç kçÀmçí kçÀjç³ç®çí ³çççÆJç<ç³ççÇ l³ççb®³ççkçÀ[í Hçájímçç DçvçáYçJç vççnçÇ. nçÇ JçmlçáçÆmLçlççÇ uç#ççlç IçíTvç S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbmççþçÇ
DççOççj iç=ní Jç DçvççLççÞçcç ®ççuçJçlççvçç kçÀçíCçkçÀçíCçl³çç iççíäçR®çí Hççuçvç nçíCçí DççJçM³çkçÀ Dççní ³çç®çí mçbkçíÀlç Jç çÆvç³çcç Òçl³çíkçÀ
çÆpçunîççlç uççiçÓ kçÀjçJçílç. DçMçç mçbmLçílççÇuç uççíkçÀçbvçç iççíHçvççÇ³çlçç DçççÆCç Hççí<çkçÀ JççlççJçjCççÆvççÆcç&lççÇ ³çç çÆJç<ç³ççb®³çç DçvçáMçbiççvçí
ÒççÆMç#çCç çÆouçí pççJçí.
Òçl³çíkçÀ pççCççÇJçpççiç=lççÇ kçÀç³ç&¬çÀcç DçççÆCç ÒççÆMç#çCççlç kçÀuçbkçÀ DçççÆCç YçíoYççJç ³çç cçáÎîççJçj ¢äçÇkçÀçívç lç³ççj kçÀjCççN³çç çÆJç<ç³çç®çç
DçblçYçç&Jç DçmççJçç.
pççCççÇJçpççiç=lççÇ®³çç mçJç& Òç®ççj mçççÆnl³çç®çç Dçç{çJçç I³ççJçç. uççíkçÀçbvçç kçÀçíCçl³çç mJçªHçç®ççÇ cçççÆnlççÇ içjpçí®ççÇ Dççní ní uç#ççlç IçíTvç
³çç mçççÆnl³çç®ççÇ Hçávç&çÆvççÆcç&lççÇ kçÀjçJççÇ.
nçmçíiççJçcçO³çí lççlç[çÇvçí kçÀjC³çç®ççÇ GHçç³ç³ççípçvçç
• uççíkçÀçb®çç jçí<ç Hçávnç GHçÀçUÓvç J³çkçwlç nçíT MçkçÀlççí; Dçmçí nçíT vç³çí ³çç®ççÇ ÒçMççmçvççvçí KçyçjoçjçÇ I³ççJççÇ DçççÆCç l³ççmççþçÇ
l³ççb®³çç Òç³çlvççlç mççlçl³ç jçKççJçí.
• S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbmççþçÇ mJçlçb$ç MççUç GYççjC³çç®ççÇ cççiçCççÇ Mçkçw³çlççíJçj cççv³ç kçÀª vç³çí.
• DççÞçcç DçççÆCç l³ççlççÇuç cçáuççb®³çç mçbj#çCçç®ççÇ KçyçjoçjçÇ IçíCçí Dçl³ççJçM³çkçÀ Dççní.
• cçáuççbMççÇ mçbJçço mççOçC³ççmççþçÇ DçççÆCç mçcçáHçoíMçvççmççþçÇ Mççmçvççvçí SkçÀ mççÆcçlççÇ lç³ççj kçÀjçJççÇ. ³çç mççÆcçlççÇcçO³çí
mçcçáHçoíMçkçÀ, yççuç cççvçmççíHç®ççj lç%ç, DçY³ççmçkçÀ DçççÆCç mJç³çbmçíJççÇ mçbmLççb®çí ÒççÆlççÆvçOççÇ mçnYççiççÇ kçÀjçJçílç.
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5. cçnçjçä^çlççÇuç YçíìçR®çí Jç=Êççblç
5.1
HççÆnuçç çÆoJçmç – cçbiçUJççj, 21 pçáuçÌ 2009
(jçp³ç mlçjçÇ³ç DççÆOçkçÀçN³ççbyçjçíyçj yçÌþkçÀç)
ÞççÇ. jcçíMç oíJçkçÀj, ÒçkçÀuHç mçb®ççuçkçÀ, Scçmç@kçÀmçd DçççÆCç [ç@. lçá<ççj jçCçí, S®çDçç³çJnçÇ lç%ç, ³çáçÆvçmçíHçÀ (cçbiçUJççj, çÆovççbkçÀ 21
pçáuçÌ 2009, ³çMçoç, HçáCçí)
21 pçáuçÌ 2009 jçípççÇ mçl³çMççíOçvç mççÆcçlççÇ®çí mçom³ç mçom³çç DçbpçuççÇ iççíHççuçvç, vççPç HçÀçTb[íMçvç, çÆouuççÇ; vççÇlççÇ mçkçwmçívçç,
nkçÀ: mçWìj HçÀç@j ®ççF&u[ jçF&ìmçd, çÆouuççÇ; çÆjlçá Hçj®çájí, Òç³ççmç, cçnçjçä^ ³ççbvççÇ mçJç&ÒçLçcç ÞççÇ. jcçíMç oíJçkçÀj, ÒçkçÀuHç mçb®ççuçkçÀ,
Scçmç@kçÀmçd DçççÆCç [ç@. lçá<ççj jçCçí, S®çDçç³çJnçÇ lç%ç, ³çáçÆvçmçíHçÀ ³ççb®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ. l³ççb®³ççyçjçíyçjçÇuç yçÌþkçÀ HçáC³ççlççÇuç ³çMçoç ³çMçJçblçjçJç ®çJnçCç Dç@kçíÀ[cççÇ Dçç@HçÀ çÆ[JníuçHçcçWì Dç@[çÆcççÆvçmì^íMçvç ³çç çÆþkçÀçCççÇ PççuççÇ.
iççJççlç kçÀç³ç Iç[uçí DçççÆCç l³ççbvççÇ kçÀç³ç kçíÀuçí ³çççÆJç<ç³ççÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ ÞççÇ. oíJçkçÀjçbvççÇ Dççcnçuçç ³ççJçíUçÇ çÆouççÇ. oíJçkçÀj cnCççuçí kçÀçÇ
l³ççbvççÇ (DçççÆCç l³ççb®³çç mçnkçÀçN³ççbvççÇ) Jçlç&cççvçHç$ççlçuççÇ yççlçcççÇ Jçç®çu³ççvçblçj uçiçí®ç®ç nçmçíiççJçuçç pçç³ç®çí þjJçuçí. çÆovççbkçÀ 14
pçáuçÌ 2009 jçípççÇ l³ççbvççÇ [ç@. lçá<ççj jçCçí ³ççb®³ççmçn nçmçíiççJçuçç Yçíì çÆouççÇ.
oíJçkçÀjçbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ mçíJççuç³ç nç DççÞçcç ÞççÇ. jçÆJç yççHçìuçí ³çç Hç$çkçÀçjçvçí l³ççb®³çç kçÀçnçÇ çÆcç$ççbvçç yçjçíyçj IçíTvç ®ççuçÓ kçíÀuçç
Dççní. SkçÀç ûççcçmLççvçí oíCçiççÇªHççlç çÆouçíu³çç pççÆcçvççÇJçj DççÞçcç yççbOçuçç Dççní. ³çç DççÞçcççlç 2009 cçO³çí uççlçÓj, yççÇ[ DçççÆCç
Gmcççvççyçço çÆpçunîççlççÇuç kçÀçnçÇ cçáuççbvçç oçKçuç kçíÀuçí içíuçí. 23 pçáuçÌ 2009 jçípççÇ DççÞçcççlçu³çç 9 cçáuççb®çí vççJç iççJççlçu³çç
çÆpçunç HççÆj<çoí®³çç ÒççLççÆcçkçÀ MççUílç DçççÆCç SkçÀç cçáuçç®çí vççJç iççJççlçu³çç KççpçiççÇ MççUílç IççuçC³ççlç Dççuçí.
l³ççb®³çç cçlçí, DççÞçcççuçç mçá©JççlççÇHççmçÓvç®ç iççJçkçÀN³ççb®çç çÆJçjçíOç nçílçç. lçí cnCççuçí ’uççíkçÀçbvçç nçÇ kçÀuHçvçç kçÀçnçÇ HçÀçjMççÇ ª®çuççÇ
vççnçÇ,“ DçççÆCç l³ççcçáUí iççJçkçÀjçÇ DçççÆCç mçbmLçç ³ççb®³ççojc³ççvç lçCççJç çÆvçcçç&Cç Pççuçç. ³ççDççOççÇ SkçÀoç DççÞçcçç®ççÇ cççí[lççí[
kçÀjC³ççlç DççuççÇ nçílççÇ DçmçínçÇ l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí.
nçmçíiççJçcçOççÇuç ûççcçmLççb®³çç cçvççlççÇuç S®çDçç³çJnçÇ çÆJç<ç³ççÇ®³çç MçbkçÀç, içÌjmçcçpçálççÇ DçççÆCç YççÇlççÇ oÓj kçÀjC³çç®³çç ¢äçÇvçí Hçájímçí
Òç³çlvç Pççuçí Dççnílç, Dçmçí ÞççÇ. oíJçkçÀj ³ççb®çí cnCçCçí nçílçí. l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ ûççcçmLççbvçç HçájíMççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ içíuççÇ Dççní,
mçcçáHçoíMçvç kçíÀuçíuçí Dççní DçççÆCç mHçäçÇkçÀjCçnçÇ çÆouçí içíuçíuçí Dççní. ’çÆmçJnçÇuç mçpç&vç DçççÆCç Dçç³çmççÇìçÇmççÇ kçWÀêçlççÇuç l³ççb®çí 15
mçnkçÀçjçÇ ³ççbvççÇ çÆcçUÓvç Mçkçw³ç lçí mçJç& Òç³çlvç kçíÀuçí Dççnílç, kçÀçnçÇnçÇ nçlç®çí jçKçuçíuçí vççnçÇ,“ Dçmçí l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí. ní mçJç& uççíkçÀ
lççÇvç çÆoJçmç iççJççlç nçílçí DçççÆCç l³ççbvççÇ IçjçíIçj pççTvç J³ççqkçwlçiçlç HççlçUçÇJçjnçÇ mçcçáHçoíMçvç kçíÀu³çç®çínçÇ l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí.
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l³ççbvççÇ mJçlç: kçÀç³ç kçíÀuçí ³çç®ççÇ cçççÆnlççÇ oílççvçç ÞççÇ. oíJçkçÀjçbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ çÆovççbkçÀ 14 pçáuçÌ jçípççÇ l³ççbvççÇ iççJççlç yçÌþkçÀ
IçílçuççÇ. l³ççJçíUçÇ pçJçUHççmç 100 ûççcçmLç npçj nçílçí. S®çDçç³çJnçÇ mçb¬çÀcçCçç®ççÇ mçJçç¥iççÇCç cçççÆnlççÇ l³ççbvççÇ ³ççJçíUçÇ çÆouççÇ. ’HçCç
DççcnçÇ Hççínçí®çC³ççHçÓJçça®ç uççíkçÀçb®çç çÆvçCç&³ç Pççuçç nçílçç. DççHçu³çç YçÓçÆcçkçíÀlç DççÆpçyççlç yçouç kçÀjç³ç®çç vççnçÇ Dçmçí l³ççbvççÇ þjJçuçí
nçílçí.“ cçáuççbvççÇ SkçÀcçíkçÀçb®çç ®ççJçç Içílçu³ççvçí Jçç Yççb[lççvçç Pççuçíu³çç pçKçcççb®³çç jkçwlçmçbHçkçÀç&lçÓvç mçbmçiç& nçíT MçkçÀlççí kçÀç, Dçmçí
ÒçMvç HççuçkçÀçbvççÇ l³ççbvçç ³ççJçíUçÇ çÆJç®ççjuçí. ’DççcnçÇ l³ççbvçç MççðççÇ³ç cçççÆnlççÇ çÆouççÇ, J³ççqkçwlçiçlç mlçjçJçj mçcçáHçoíMçvç çÆouçí, MçbkçÀç
oÓj kçÀjC³çç®çí Òç³çlvç kçíÀuçí, HçCç iççJçkçÀjçÇ DççHçuçb cçlç yçouçç³çuçç lç³ççj®ç vçJnlçí.“
ÞççÇ. oíJçkçÀj ³ççbvççÇ Hçá{í mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ ’³çç uççíkçÀçbvçç ³ççHçÓJççançÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ içíuççÇ Dççní, l³ççb®³ççmççíyçlç kçÀçcç kçíÀuçí Dççní. HçCç
cçnçjçä^çlç S®çDçç³çJnçÇ®çç ÒççoáYçç&Jç Jçç{uçç Dçmçu³ççvçí ³çç uççíkçÀçb®³çç cçvççlç YççÇlççÇvçí Içj kçíÀuçí nçílçí.“ ’çÆMçJççpççÇ vçíncççÇ
oámçN³çç®³çç Içjçlç®ç pçvcççJçç Dçmçb Òçl³çíkçÀçuçç Jççìlçb,“ ³çç cnCççÇ®³çç DççOççjí l³ççbvççÇ HççuçkçÀçbvçç lçjçÇ oçí<ç oíC³ççlç kçÀç³ç DçLç& Dççní
Dçmçí cnìuçí. l³ççcçáUí ³çç uççíkçÀçbJçj kçÀçnçÇ kçÀçjJççF& kçÀjCçí, l³ççb®ççÇ cçlçí Kççí[Óvç kçÀç{Cçí DçMçç yççyççR®çç kçÀçnçÇ GHç³ççíiç Pççuçç vçmçlçç
DçççÆCç l³ççb®³çç cçvççlççÇuç YççÇlççÇ oÓj kçÀjCçí Dçl³ççJçM³çkçÀ Dççní, Dçmçí ÞççÇ. oíJçkçÀjçb®çí cçlç yçvçuçí.
Pççu³çç ÒçkçÀçjçlç mçíJççuç³ç mçbmLçíkçÀ[ÓvçnçÇ kçÀçnçÇ ®çákçÀç Pççu³çç Dçmçí ÞççÇ. oíJçkçÀj DçççÆCç ÞççÇ. jçCçí ³çç oçíIççb®çínçÇ cçlç Hç[uçí. mçbmLçí®ççÇ
vçákçÀlççÇ®ç mçá©Jççlç PççuççÇ nçílççÇ, HçÀçjMçç mçáçÆJçOçç vçJnl³çç lçjçÇnçÇ mçbmLçívçí DççHçu³çç kçÀçcçç®çç yçjç®ç Òç®ççj kçíÀuçç. [ç@. jçCçí cnCççuçí
kçÀçÇ, ’p³ççbvçç S®çDçç³çJnçÇmçbyçbOççÇ kçÀçcç kçÀjç³ç®çí Dççní l³ççbvççÇ mçbJçíovçMççÇuçlçívçí kçÀçcç kçíÀuçí HçççÆnpçí. ’S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lççb®çç
DççÞçcç“ DçMçç mJçªHçç®ççÇ pççÇ ÒççÆmç×çÇ kçÀjC³ççlç DççuççÇ çÆlç®ççÇ ÒççÆlççÆ¬çÀ³çç GcçìuççÇ. DçMçç ÒçkçÀçj®çí kçÀçcç GYççjlççvçç çÆMçmlç
HçççÆnpçí DçççÆCç kçÀçnçÇ þjççÆJçkçÀ kçÀç³ç&Hç×lççR®çç DçJçuçbyç kçíÀuçç HçççÆnpçí.“ jçCçW®³çç JçkçwlçJ³ççMççÇ mçncçlççÇ oMç&Jçlç ÞççÇ. oíJçkçÀj
cnCççuçí kçÀçÇ, ’mçbmLçí®³çç uççíkçÀçbvççÇ iççJçkçÀN³ççbvçç çÆJçéççmççlç I³çç³çuçç HçççÆnpçí nçílçí. l³ççb®³ççMççÇ yççíuçÓvç l³ççbvçç kçÀçcççlç mçnYççiççÇ
kçÀªvç I³çç³çuçç HçççÆnpçí nçílçí. Dççlçç cçáuççbkçÀ[í kçÀuçáçÆ<çlç ¢äçÇvçí HçççÆnuçí pççlç Dççní; Dççcç®ççÇ çÆJç©× l³ççb®ççÇ cçáuçí. ní ³ççíi³ç vççnçÇ.“
SkçbÀojçÇlç®ç ³çç Içìvçíuçç DççÆlçcçnÊJç çÆouçí pççlç Dççní, Dçmçí ÞççÇ. oíJçkçÀjçbvçç Jççìuçí. kçÀçuççblçjçvçí mçJç& Mççblç nçíF&uç nçÇ l³ççb®ççÇ
YççJçvçç nçílççÇ. DçMçç ÒçkçÀçj®³çç Içìvçç nçlççUlççvçç ’JçíU, mçnvçMçkçwlççÇ DçççÆCç HççÆjHçkçwJçlçç“ DçmçCçí DççJçM³çkçÀ Dçmçu³çç®çí cçlç
l³ççbvççÇ J³çkçwlç kçíÀuçí. ’kçÀçnçÇ JçíUç Lççí[í OççÇc³çç içlççÇvçí kçÀçcç DççJçM³çkçÀ þjlçí. pçj ³çç Içìvçíuçç DççÆlçcçnÊJç çÆouçí içíuçí lçj l³ççcçáUí
DçMçç Içìvçç Iç[C³çç®çí ÒçcççCç Jçç{íuç,“ DçmçínçÇ l³ççbvççÇ cnìuçí.
³çç oçíIççbvççÇnçÇ HççuçkçÀcçb$ççÇ ÞççÇ. çÆoçÆuçHç oíMçcçáKç ³ççb®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ DçççÆCç mçvç 2000 cçO³çí pçí OççíjCç mJççÇkçÀçjuçí Dççní lçí l³ççbvçç
mçcçpççTvç mççbçÆiçlçuçí. l³ççb®³çç ®ç®çxlçÓvç HçÀçjmçí kçÀçnçÇ çÆvç<HçVç Pççuçí vççnçÇ. cçb$³ççbvççÇ l³ççbvçç l³ççb®çí kçÀçcç ®ççuçÓ þíJçC³ççmç mççbçÆiçlçuçí.
ÞççÇ. oíJçkçÀjçbvçç DççcnçÇ çÆJç®ççjuçí kçÀçÇ çÆþkçÀçÆþkçÀçCççÇ DçMçç Içìvçç Iç[lççnílç ní uççíkçÀçbvçç kçÀmçí mçcçpççTvç Ðçç³ç®çí? ³çç cçáuççbvçç
kçÀmçuççnçÇ DççOççj vççnçÇ, Flçj kçÀçíCçl³çç mçbmLçç l³ççbvçç þíTvç Içílç vççnçÇlç, lçj l³ççbvççÇ kçáÀþí pçç³ç®çí? ³çç mçcçm³çíçÆJç<ç³ççÇ uççíkçÀçbvçç
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kçÀmçí çÆJç®ççjÒçJç=Êç kçÀjç³ç®çí? ³ççJçj l³ççbvççÇ cnìuçí kçÀçÇ yçouçç®ççÇ ÒççÆ¬çÀ³çç cçbo içlççÇvçí nçílç Dçmçlçí. mçá©JççlççÇuçç uççíkçÀçb®çç çÆJçjçíOçnçÇ
nçílççí. kçáÀìábyççÆvç³ççípçvççnçÇ uççíkçÀçb®çç DççOççÇ KçÓHç çÆJçjçíOç nçílçç, HçCç Dççlçç lççí cççJçUuçç³ç.
S®çDçç³çJnçÇmçn pçiçCççjí kçÀçnçÇ uççíkçÀ Dççlçç DççHçuçç Dççpççj uçHçJçÓvç vç þíJçlçç pççnçÇj kçÀjlççlç, nínçÇ l³ççbvççÇ DççJçpçÓ&vç vçcçÓo kçíÀuçí.
MççUí®³çç mlçjçJçj cçáuççbMççÇ YçíoYççJç Pççuçç vççnçÇ Jç çÆMç#çkçÀçb®çí Jçlç&vç mçbJçíovçMççÇuçlçí®çí nçílçí, ³ççyççyçlç l³ççbvççÇ mçcççOççvç J³çkçwlç
kçíÀuçí.
Hçç@çÆPçìçÇJn J³çkçwlççR®³çç mçbmLççb®çç ³çç ÒççÆ¬çÀ³çílç kçÀç³ç mçnYççiç çÆcçUçuçç ³çç ÒçMvççJçj ÞççÇ. oíJçkçÀj cnCççuçí kçÀçÇ DçMçç mçbmLçç l³ççbvçç
iççJççcçO³çí lçjçÇ Dçç{Uu³çç vççnçÇlç.
nçmçíiççJçcçOçuççÇ Içìvçç 8 pçáuçÌ jçípççÇ Iç[uççÇ, ÒçkçÀuHç mçb®ççuçkçÀçbvççÇ cçç$ç ³çç çÆþkçÀçCççÇ 14 pçáuçÌuçç Yçíì çÆouççÇ. l³ççbvççÇ uçJçkçÀj Yçíì
oíCçí içjpçí®çí nçílçí, Dçmçí mççÆcçlççÇuçç Jççìlçí.

5.2

oámçjç çÆoJçmç – yçáOçJççj, 22 pçáuçÌ 2009
Dç) nçmçíiççJççlççÇuç çÆpçunç HççÆj<ço MççUíuçç Yçíì

mçl³çMççíOçvç mççÆcçlççÇ®³çç mçom³ççbvççÇ mçkçÀçUçÇ uçJçkçÀj uççlçÓjnÓvç nçmçíiççJçuçç Òç³ççCç kçíÀuçí. nçmçíiççJçcçO³çí Dççcnçuçç mççLç mçbmLçí®³çç
ÞççÇcçlççÇ MççnvçJççpç MçíKç DçççÆCç ÞççÇ. çÆJçuççmçjçJç Yççímçuçí Yçíìuçí. mççLç mçbmLçívçí HçÓJçça ³çç iççJççlç S®çDçç³çJnçÇ pçvçpççiç=lççÇ®çí kçÀçcç
kçíÀuçí Dççní.
ÒçLçcç DççcnçÇ çÆpçunç HççÆj<ço MççUíuçç Yçíì çÆouççÇ. iççJççcçO³çí çÆpçunç HççÆj<çoí®ççÇ HççÆnuççÇ lçí mççlçJççÇHç³ç¥lç®ççÇ MççUç Dççní. pçJçUHççmç
237 çÆJçÐççLçça ³çç MççUílç çÆMçkçÀlççlç. mççlçJççÇvçblçj®³çç çÆMç#çCççmççþçÇ cçáuçí lççuçákçÀç HççlçUçÇJçj®³çç oámçN³çç MççUílç pççlççlç çÆkçbÀJçç
iççJççlç®ç Dçmçuçíu³çç SkçÀç KççpçiççÇ MççUílç pççlççlç.
MççUí®çí cçáK³ççO³ççHçkçÀ ÞççÇ. Yççvçáoçmç Hççb[ájbiç Yççjçíjí ³ççb®³ççMççÇ ÒçLçcç yççlç®ççÇlç kçíÀuççÇ. l³ççbvççÇ 10 pçáuçÌHççmçÓvç kçÀçcç®çç ®ççpç& nçlççÇ
Içílçuçç Dççní. l³ççcçáUí l³ççbvçç FLçí ³çíTvç pçícçlçícç HçbOçjç çÆoJçmç Pççuçí nçílçí. Içìvçí®³çç JçíUçÇ pçí çÆMç#çkçÀ ³çççÆþkçÀçCççÇ cçáK³ççO³ççHçkçÀ
nçílçí l³ççb®ççÇ yçouççÇ DççÌmçç (nçmçíiççJçHççmçÓvç 14 çÆkçÀcççÇJçjçÇuç iççJç) ³çíLçí kçÀjC³ççlç DççuççÇ Dççní.
Yççjçíjí ³ççbvçç DççcnçÇ Içìvçí®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆJç®ççjuççÇ. l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ iççJççlçu³çç DççÞçcçç®³çç kçÀçcççcçáUí®ç l³ççbvççÇ cçáuççbvçç MççUílç
ÒçJçíMç oíC³çç®çí þjJçuçí. ÞççÇ. yççHçìuçí ³ççbvççÇ cçáK³ççO³ççHçkçÀçb®ççÇ Yçíì IçíTvç DççÞçcççlççÇuç 10 cçáuççbvçç MççUílç YçjlççÇ kçÀjC³çç®ççÇ
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çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ nçílççÇ. l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ, ’onçHçÌkçÀçÇ vçT cçáuçí ÒççLççÆcçkçÀ Jçiçç&lç yçmçC³çç®³çç Jç³çç®ççÇ Dçmçu³ççvçí l³ççbvçç Dççcç®³çç
MççUílç Içílçuçí. SkçÀpçCç DççþJççÇlç Dçmçu³ççvçí l³ççuçç iççJççlçu³çç %ççvçmççiçj nç³çmkçÓÀuç ³çç KççpçiççÇ MççUílç Iççlçuçí.“
pççÇ vçT cçáuçí çÆpçunç HççÆj<ço MççUílç oçKçuç PççuççÇ l³ççcçO³çí 7 cçáuçiçí DçççÆCç 2 cçáuççÇ Dççnílç. çÆlçIççbvçç HççÆnuççÇ®³çç Jçiçç&lç,
SkçÀçuçç oámçjçÇ®³çç Jçiçç&lç, çÆlçIççbvçç çÆlçmçjçÇ®³çç Jçiçç&lç DçççÆCç oçíIççbvçç ®ççÌLççÇ®³çç Jçiçç&lç ³ççÒçcççCçí ÒçJçíMç çÆouçí içíuçí. vçTHçÌkçÀçÇ 3
cçáuççb®çç pçvcçoçKçuçç DçpçÓvç l³ççb®³çç vççlçíJççF&kçÀçbkçÀ[Óvç ³çç³ç®çç Dçmçu³ççvçí l³ççb®ççÇ MççUçYçjlççÇ lççlHçájl³çç mJçªHçç®ççÇ Dççní.
cçáK³ççO³ççHçkçÀçbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ HççuçkçÀçbvççÇ MççUíJçj yççÆn<kçÀçj Iççuçç³ç®çí þjJçu³ççHççmçÓvç pçJçUHççmç 150 çÆJçÐççL³çç¥vççÇ MççUílç
³çíCçí yçbo kçíÀuçí Dççní. mçO³çç MççUílç 50 çÆJçÐççLçça ³çílç Dççnílç. Dçmçç yççÆn<kçÀçj IççuçC³çç®çí kçÀçjCç kçÀç³ç? ³çç ÒçMvççJçj lçí
cnCççuçí kçÀçÇ, ’S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç J³çkçwlççÇ®³çç mçnJççmççlç jççÆnu³ççvçí, çÆlç®³ççmççíyçlç ®ççuçu³ççyççíuçu³ççvçí uççiçCç nçílçí Dçmçç
iççJçkçÀN³ççb®çç mçcçpç Pççuçç Dççní.“ ®ççj pçáuçÌHççmçÓvç çÆJçÐççL³çç¥®ççÇ mçbK³çç kçÀcççÇ nçílç içíuççÇ DçççÆCç MççUç mççí[u³çç®çç oçKçuçç
cççiçCççN³çç HççuçkçÀçb®çí ÒçcççCç Jçç{lç içíuçí.
mççÆcçlççÇvçí MççUíuçç Yçíì çÆouççÇ l³çççÆoJçMççÇ®ç mçkçÀçUçÇ Hçç®ç HççuçkçÀçbvççÇ MççUílçÓvç oçKçuçç vçíuçç nçílçç. mççÆcçlççÇ MççUílç nçílççÇ l³çç
kçÀçuççJçOççÇlç DççCçKççÇ mççlç HççuçkçÀçbvççÇ oçKçuçç çÆcçUC³çç®çç Dçpç& kçíÀuçç. iççJççlççÇuç IçìvçívçblçjnçÇ DççCçKççÇ oçívç S®çDçç³çJnçÇ
mçbmççÆiç&lç cçáuççbvçç MççUílç ÒçJçíMç çÆouçç Dççní, Dçmçí Dççcnçuçç mççbiçC³ççlç Dççuçí. cçáK³ççO³ççHçkçÀçbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ ³çç cçáuççbvçç MççUílç
Içílçuçí®ç Dçmçí SkçÀç HççuçkçÀçvçí l³ççbvçç OçcçkçÀçJçuçí. ÖçJçíMç vç çÆou³ççmç kçíÀmç kçÀª DçMççÇ OçcçkçÀçÇ l³ççbvçç çÆcçUçuççÇ.
iççJçkçÀN³ççbvççÇ l³ççb®çç çÆJçjçíOç ®ççuçÓ®ç þíJçuçç DçççÆCç cçáuççbvçç MççUílç HççþJçuçí vççnçÇ lçj l³ççb®³çç ³çç Jçlç&vççyçÎuç iççJçç®çç
çÆJçkçÀçmççÆvçOççÇ mLççÆiçlç kçÀjC³ççlç ³çíF&uç, Dçmçí çÆpçunç ÒçMççmçvçínçÇ 10 pçáuçÌ jçípççÇ pççnçÇj kçíÀuçí.
kçÀçnçÇ JçíUçvçí MççUílççÇuç SkçÀ çÆMç#çkçÀ ÞççÇ. [çÇ. [çÇ. YççíF&Yçj ní Dççcç®³ççlç ³çíTvç yçmçuçí. MççUílçuççÇ yççkçÀçÇ®ççÇ cçáuçb S®çDçç³çJnçÇ
mçbmççÆiç&lç cçáuççbMççÇ kçÀMçç ÒçkçÀçjí Jççiçlççlç ³çç®ççÇ cçççÆnlççÇ DççcnçÇ l³ççb®³ççkçÀ[Óvç IçílçuççÇ. l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ mçiçUçÇ cçáuçí SkçÀ$ç
çÆMçkçÀlççlç DçççÆCç KçíUlççlç. ’cçáuççb®³çç JççiçC³ççlç kçÀmçuççnçÇ HçÀjkçÀ vççnçÇ“, Dçmçí l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí. MççUílççÇuç kçáÀþu³ççnçÇ
kçÀcç&®ççN³ççkçÀ[ÓvçnçÇ JççJçiçí Jçlç&vç Pççuçíuçí vççnçÇ.
ÞççÇ. Yççjçíjí ³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ Dççlçç Hçjlç MççUílç ³çíCççN³çç cçáuççb®ççÇ mçbK³çç Jçç{Ó uççiçuççÇ³ç. DççcnçÇ Yçíì çÆouççÇ l³çççÆoJçMççÇ
MççUílç 105 cçáuçí npçj nçílççÇ.
IçìvçíHç½ççlç kçíÀuçíu³çç kçÀçcçççÆJç<ç³ççÇ çÆJç®ççjuçí Dçmçlçç ÞççÇ. Yççjçíj ³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ iççJçkçÀN³ççbvççÇ MççUíJçj yççÆn<kçÀçj
Iççlçu³ççvçblçj l³ççbvççÇ lççlç[çÇvçí HççuçkçÀ mçYçç yççíuççJçuççÇ. mçYçílç ³çç ÒçMvçççÆJç<ç³ççÇ ®ç®çç& kçíÀuççÇ DçççÆCç S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç
cçáuççbHççmçÓvç Dçv³ç cçáuççbvçç kçÀmçuççnçÇ OççíkçÀç vççnçÇ ní mçcçpççJçC³çç®çç Òç³çlvç Pççuçç. ³ççJçíUçÇ ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêçlçuçí [ç@kçwìmç&
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DçççÆCç vççjçÇ mçbmLçí®çí kçÀçnçÇ ÒççÆlççÆvçOççÇnçÇ npçj nçílçí, DçmçínçÇ l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí. ’HççuçkçÀ cnCççuçí kçÀçÇ ³çç çÆJç<ç³ççÇ lçácnçÇ Dççcnçuçç
kçÀçnçÇ mççbiçÓ vçkçÀç. cçáuççbvçç MççUílç HççþJçç³ç®çí kçÀçÇ vççnçÇ nç Dççcç®çç KççpçiççÇ ÒçMvç Dççní,“ DçMççÇ HççuçkçÀçbvççÇ ÒççÆlççÆ¬çÀ³çç çÆou³çç®çí
cçáK³ççO³ççHçkçÀçbvççÇ mççbçÆiçlçuçí.
çÆmçJnçÇuç mçpç&vç DçççÆCç l³ççb®çí mçnkçÀçjçÇ ³ççbvççÇ çÆcçUÓvç iççJççlç Hçç®ç çÆoJçmç pçvçpççiç=lççÇ®çí kçÀçcç kçíÀuçí. ³ççHçÓJçça iççJççlç Dçmçí
pççCççÇJçpççiç=lççÇ®çí Òç³çlvç Pççuçí vçJnlçí, Dçmçí cçáK³ççO³ççHçkçÀçbvççÇ mççbçÆiçlçuçí.
MççUí®çí kçÀcç&®ççjçÇ kçÀmçuççÇnçÇ lççþj YçÓçÆcçkçÀç Içílç vççnçÇ Dççnílç, DçMççÇ cçççÆnlççÇ cçáK³ççO³ççHçkçÀ Jç çÆMç#çkçÀçbvççÇ çÆouççÇ. lçjçÇnçÇ HççuçkçÀ
DçççÆCç çÆMç#çkçÀçlççÇuç lçmçí®ç çÆMç#çkçÀ DçççÆCç çÆJçÐççL³çç¥cçOççÇuç mçbJçço lçáìuçç Dççní.
³çç oçíIççb®³çç cçlçí iççJççlç ®ççuçuçíu³çç ÒçkçÀçjç®çç çÆJçÐççL³çç¥Jçj kçÀmçuççnçÇ ÒççÆlçkçÓÀuç HççÆjCççcç Pççuçíuçç vççnçÇ. MççUílç ³çíCççjçÇ, vç
³çíCççjçÇ Jçç Hçávnç ³çíT uççiçuçíuççÇ DçMçç mçJç&®ç cçáuçí Pççu³çç ÒçkçÀçjçHççmçÓvç uççbyç Dççnílç. Içj®³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçb pççT vçkçÀçí cnCçÓvç
MççUílç Dççuççí vççnçÇ, Dçmçb cçáuçb mççbiçlççlç. ÒççLççÆcçkçÀ MççUílçu³çç cçáuççbvçç kçÀçnçÇ mçcçpçuçí vççnçÇ, lçj JçjçÇuç Jçiçç&lçuççÇ cçáuçí kçÀççÆnMççÇ
HççÆjHçkçwJç Dçmçu³ççvçí l³ççb®ççnçÇ ÒçMvç Dççuçç vççnçÇ. S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbkçÀ[í yçIçC³çç®ççÇ Dçv³ç cçáuççb®ççÇ ¢äçÇ HçÓJççaÒçcççCçí®ç
jççÆnuççÇ. lçí mçJç& SkçÀ$ç KçíUlç nçílçí, Kççlç-çÆHçlç nçílçí. p³ççbvççÇ MççUílç ³çç³ç®çí mççí[uçí Dççní l³ççbvççnçÇ kçÀçíCççÇ kçÀçnçÇ yççíuçlç vççnçÇ.
HççuçkçÀçb®³çç mçbyçbOççÇnçÇ DçMçç®ç mJçªHçç®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ içíuççÇ. HççuçkçÀçbMççÇ Lçíì mçbHçkç&À Jçç yççlç®ççÇlç nçíT MçkçÀlç vçJnlççÇ.
çÆMç#çkçÀçbvççÇ iççJççlçÓvç HçíÀjçÇ kçÀç{uççÇ, ’cçáuççbvçç Hçjlç MççUílç HççþJçç“ DçMçç Iççí<çCçç çÆou³çç, HççuçkçÀ mçYçç IçílçuççÇ, çÆMçJçç³ç
HççuçkçÀnçÇ cçáuçç®çí vççJç kçÀç{C³ççmççþçÇ çÆkçbÀJçç Hçávnç IççuçC³ççmççþçÇ MççUílç ³çílç-pççlç nçílçí. HçCç çÆMç#çkçÀçbvççÇ DççHçuçí kçÀçcç kçÀjçJçí,
³çç ÒçkçÀçjçlç uç#ç IççuçÓ vç³çí, kçÀçjCç nç l³ççb®çç KççpçiççÇ ÒçMvç Dççní, DçMççÇ YçÓçÆcçkçÀç HççuçkçÀçbvççÇ IçílçuççÇ nçílççÇ.
çÆMç#çkçÀ DçççÆCç HççuçkçÀ Jç çÆJçÐççLçça ³ççb®³ççojc³ççvç Òçl³ç#ç mçbJçço nçílç vççnçÇ³çí Dçmçí mççÆcçlççÇuçç pççCçJçuçí.
DççcnçÇ MççUílç Dçmçlççvçç MççUç mççí[u³çç®çç oçKçuçç IçíC³ççmççþçÇ oçívç HççuçkçÀ cçáK³ççO³ççHçkçÀçbvçç YçíìÓvç içíuçí. DççCçKççÇ Hçç®ç-mçnç
pçCç yççníj Jççì Hççnçlç nçílçí. SkçÀ Dççpççíyçç DççHçu³çç vççlçJçç®çí vççJç Hçávnç IççuçC³ççmççþçÇ Dççuçí nçílçí. vççlçJçç®çç DçY³ççmç KçÓHç
yçá[lççí³ç, vçákçÀmççvç nçílçb³ç, cnCçÓvç Hçávnç MççUílç Iççuçç³ç®çb l³ççbvççÇ þjJçuçb nçílçb.
yç) iççJçkçÀjçÇ DçççÆCç HççuçkçÀ ³ççb®³ççmççíyçlç yçÌþkçÀ
MççUí®³çç cçÌoçvççJçj Dççcç®ççÇ HççuçkçÀçbyçjçíyçj yçÌþkçÀ PççuççÇ. HççuçkçÀ cççíkçÀUíHçCççvçí yççíuçuçí. l³ççbvççÇ Dççcç®çb SíkçÓÀvçnçÇ Içílçuçb.
DççHçu³çç cçáuççbvçç S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiç& nçíC³çç®ççÇ Mçkçw³çlçç vççnçÇ ní l³ççbvçç mçJçç¥vçç®ç cçççÆnlççÇ nçílçí. l³ççbvçç ³çççÆJç<ç³ççÇ mçiçUçÇ cçççÆnlççÇ
DçççÆCç %ççvç nçílçb. HçCç lçjçÇnçÇ l³ççb®³çç cçvççlç kçáÀþílçjçÇ MçbkçíÀ®ççÇ Hççuç ®çákçÀ®çákçÀlç nçílççÇ. çÆMçJçç³ç l³ççbvçç kçÀçnçÇ uççíkçÀçb®çç DççÆpçyççlç
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çÆJçéççmç Jççìlç vçJnlçç, kçÀçnçRçÆJç<ç³ççÇ l³ççb®³çç cçvççlç jçiç nçílçç. mçiçUí mçjkçÀçjçÇ DççÆOçkçÀçjçÇ, ÞççÇ. jçÆJç yççHçìuçí, cççO³çcçí DçççÆCç
l³ççbvçç Yçíìç³çuçç, mçcçpççJç³çuçç ³çíCççjçÇ kçÀçíCçlççÇnçÇ vçJççÇ J³çkçwlççÇ DççoçÇ mçJçç¥çÆJç<ç³ççÇ l³ççbvçç DççÆJçéççmç Jççìlç nçílçç. l³ççb®³ççJçj
®ççínçÇkçÀ[Óvç nuuçç nçílççí³ç, l³ççb®ççÇ kçÀçW[çÇ nçílçí³ç DçMççÇ l³ççb®ççÇ YççJçvçç PççuççÇ Dçmçu³çç®çí pççCçJçuçí.
³çç¢äçÇvçí SkçÀç HççuçkçÀç®ççÇ (iççíçÆJçbo) ÒççÆlççÆ¬çÀ³çç Dçl³çblç yççíuçkçÀçÇ nçílççÇ. ’HççuçkçÀçb®³çç cçvççlç YççÇlççÇ Dççní. Dççcnçuçç Dçmçb Jççìlçb³ç
kçÀçÇ kçÀçíCççÇ®ç Dççcnçuçç ³ççíi³ç cçççÆnlççÇ oílç vççnçÇ³çí. Dççcç®ççÇ uçíkçÀjb DççpççjçÇ Hç[uççÇ lçj kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb? Dççcç®³ççkçÀ[í mçiçUçÇ
cçççÆnlççÇ Dççní, %ççvç Dççní, HçCç lçjçÇ cçvççlç MçbkçíÀ®ççÇ Hççuç ®çákçÀ®çákçÀlçí®ç. Dçmçb Pççuçb lçj....?“
iççJççlçu³çç [ç@kçwìjçbvççÇ DçççÆCç mçjkçÀçjçÇ DççÆOçkçÀçN³ççbvççÇ iççJçkçÀN³ççbmççíyçlç ®ç®çç& kçíÀuççÇ nçílççÇ, HçCç iççJçkçÀN³ççb®çç l³ççb®³ççJçj®çç
çÆJçéççmçnçÇ G[çuçç nçílçç. yççníj®³çç kçÀmçu³çç lçjçÇ oyççJççcçáUí mçiçUí l³ççbvçç mçcçpççJçlç Dççnílç DçMççÇ HççuçkçÀçb®ççÇ mçcçpçÓvç yçvçuççÇ
nçílççÇ. l³ççbvçç ’KçjçÇ cçççÆnlççÇ kçÀçíCççÇ®ç oílç vççnçÇS,“ Dçmçb l³ççbvçç Jççìlç nçílçb. ³çç HççuçkçÀ cçb[UçÇvççÇ Dçmçí mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ, ’FLçí
[ç@kçwìj Dççuçí, DççcnçÇ YççÇlççÇ yççUiçÓ vç³çí Dçmçb Dççcnçuçç mççbçÆiçlçuçb. HçCç l³ççb®³çç®ç cçvççcçO³çí YççÇlççÇ nçílççÇ. l³ççb®³ççJçj oyççJç nçílçç.
DççHçuççÇ vççíkçÀjçÇ pççF&uç Dçmçb l³ççbvçç Jççìlç DçmççJçb. cnCçÓvç l³ççbvççÇ pçmçb yççíuçç³çuçç HçççÆnpçí lçmçb lçí yççíuçlç nçílçí. DççOççÇ Dççcnçuçç
l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçb nçílçb kçÀçÇ ’S[dmç Pççuçíu³ççbHççmçÓvç oÓj jçnç, l³ççb®³ççlç çÆcçmçUÓ vçkçÀç....“ DççcnçÇ mççOççÇ cççCçmçb Dççnçílç.
kçáÀCççÇlçjçÇ mççbçÆiçlçu³çççÆMçJçç³ç Dççcnçuçç lçjçÇ kçÀç³ç mçcçpçCççj? pçíJnç S®çDçç³çJnçÇcçáUí SkçÀç®çç cç=l³çÓ Pççuçç nçílçç lçíJnç ³çç
[ç@kçwìjçbvççÇ®ç Dççcnçuçç mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ cç=lçoínçuçç nçlç uççJçÓ vçkçÀç. DçççÆCç l³çç J³çkçwlççÇ®³çç mçiçÈ³çç JçmlçÓ DçO³çç& lççmçç®³çç Dççlç
pççUÓvç ìçkçÀç.“
cççO³çcçí, ÒçMççmçvç DçççÆCç DççÞçcç ³ççb®³çç Jçlç&vççcçáUínçÇ uççíkçÀçbcçO³çí DçmJçmLçlçç nçílççÇ. cççO³çcççlçÓvç Içìvçí®ççÇ HçÀkçwlç SkçÀ®ç yççpçÓ Hçá{í
DççCçuççÇ pççlç Dççní, Dçmçí l³ççbvçç Jççìlç nçílçí. S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuçb nçÇ KçáÎ l³çç iççJççlçuççÇ vçJnlççÇ lçjçÇ mçiçUí l³ççb®³çç
cçolççÇmççþçÇ mçjmççJçuçí nçílçí, ³ççcçáUí lçí oáKççJçuçí nçílçí. ’lçácnçuçç lçácç®ççÇ cçáuçb ³çç MççUílç Iççuçç³ç®ççÇ vçmçlççÇuç lçj þçÇkçÀ Dççní,
oámçN³çç kçÀçíCçl³ççnçÇ MççUílç IççuçÓ MçkçÀlçç, Dçmçb çÆpçunççÆOçkçÀçN³ççbvççÇ mJçlç: Dççcnçuçç mççbçÆiçlçuçb.“
HççuçkçÀçbvççÇ DçMççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ kçÀçÇ iççJç®³çç mçjHçb®ççvçí kçÀçnçRvçç cçáuççbvçç kçáÀþu³ççnçÇ MççUílç Iççuçç cnCçÓvç mççbçÆiçlçuçí. lçj kçÀçnçRvçç
cçáuççbvçç iççJççlç®ç þíJçç cnCçÓvç mççbçÆiçlçuçí. mçjHçb®ççvçí ÞççÇ. yççHçìuçí ³ççbvçç mçuuçç çÆouçç kçÀçÇ MççUílçuçç SkçÀ çÆMç#çkçÀ cçáuççbvçç
DççÞçcççlç pççTvç çÆMçkçÀJçíuç, l³ççcçáUí DççÞçcççlçu³çç cçáuççbvçç MççUílç HççþJçÓ vçkçÀç.
uççíkçÀçb®ççÇ Jç=ÊççÇ DçMççÇ Dçmçlçí kçÀçÇ SkçÀç®³çç cççiçÓvç mçiçUí pççlççlç, SkçÀ kçÀjíuç lçmçb oámçjç kçÀjlççí. ³çççÆJç<ç³ççÇnçÇ HççuçkçÀçbvççÇ yççlç®ççÇlç
kçíÀuççÇ. SkçÀ HççuçkçÀ oçKçuçç çÆcçUC³ççmççþçÇ Dçpç& Ðçç³çuçç Dççuçí nçílçí, lçí cnCççuçí, ’mçO³çç kçÀçnçÇ HççuçkçÀçbvççÇ cçáuççbvçç MççUílçÓvç
kçÀç{uçb³ç, lçj yççkçÀçÇ uççíkçÀmçá×ç l³ççb®çb DçvçákçÀjCç kçÀjlçç³çlç. GÐçç l³ççbvççÇ pçj DççHçu³çç cçáuççb®ççÇ Hçávnç vççJçb IççlçuççÇ lçj mçiçUí
Hçávnç vççJçb Iççuçç³çuçç uççiçlççÇuç.“ SkçÀç®çb HççnÓvç oámçjç Jççiçlççí³ç ní kçÀUlç DçmçÓvçnçÇ JçUlç cçç$ç vçJnlçb, Òçl³çíkçÀpçCç lçmçç®ç Jççiçlç
nçílçç.
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SkçÀç HççuçkçÀçbvççÇ DçMççÇ ÒççÆlççÆ¬çÀ³çç J³çkçwlç kçíÀuççÇ kçÀçÇ lçí l³ççb®³çç cçáuççbvçç uççbyç®³çç, oçívç çÆkçÀuççícççÇìj DçblçjçJçj®³çç MççUílç
IççuçCççj çÆkçbÀJçç Lçíì uççlçÓjuçç IççuçCççj. DçççÆCç Dçmçb pçj pçcçuçb vççnçÇ lçj cçáuççb®ççÇ MççUç yçbo kçÀjCççj DçççÆCç l³ççbvçç MçílççJçj
kçÀçcççuçç uççJçCççj.
mççÆcçlççÇlççÇuç SkçÀç mçom³ççvçí l³ççbvçç JçmlçáçÆmLçlççÇ mçcçpççJçC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç. uççlçÓj ní cççíþb Mçnj Dççní, çÆlçLçb S®çDçç³çJnçÇ
mçbmççÆiç&lç J³çkçwlççR®çb ÒçcççCçnçÇ pççmlç Dççní. çÆlçLçu³çç Òçl³çíkçÀ MççUílç, çÆkçbÀyçnávçç mçiçÈ³çç®ç çÆpçunîççlç DçMççÇ®ç HççÆjçÆmLçlççÇ DçmçCççj
Dççní. l³ççJçj ³çç HççuçkçÀçbvççÇ GÊçj çÆouçb kçÀçÇ, ’mçcçpçç SKççoçÇ kçÀçj oçívç lççÇvç uççíkçÀçbvççÇ mçpçJçuççÇ, lçj lççÇ kçÀçíCçç®³çç cççuçkçÀçÇ®ççÇ
Dççní ní oámçN³ççuçç kçÀUCççj Dççní kçÀç? HçCç uççíkçÀçbvçç pçj ní cçççÆnlççÇ Hç[uçb lçj JçíiçUçÇ iççíä nçílçí. iççJççlçnçÇ S®çDçç³çJnçÇ
Hçç@çÆPçìçÇJn uççíkçbÀ DçmçlççÇuç, HçCç lçí kçÀçíCç Dççnílç ní kçáÀþb Dççcnçuçç cçççÆnlççÇ Dççní?“
S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuçb MççUílç ³çílççnílç ³çç®ççÇ cçççÆnlççÇ DççOççÇ kçáÀCççuçç®ç vçJnlççÇ. cççiççÇuç HçbOçjç çÆoJçmççlç®ç l³ççb®ççÇ DççíUKç
Hçá{í DççuççÇ. SkçÀç HççuçkçÀçb®³çç cçlçí, ’mçíJççuç³ç mçbmLçí®ççÇ uççíkçbÀ oçívç Jç<çç&HççmçÓvç iççJççlç Dççnílç. HçCç Dççcç®çç l³ççb®çç kçÀçnçÇ mçbyçbOç®ç
Dççuçç vççnçÇ. pççíJçj Dççcnçuçç kçÀçnçÇ cçççÆnlççÇ vççnçÇ, Dççcç®³ççHç³ç¥lç kçÀçnçÇ Hççínçí®çlç vççnçÇ, lççíJçj þçÇkçÀ®ç Dççní.“ nUÓnUÓ
DççÞçcççlçu³çç cçáuççb®çç mçbK³çç Jçç{lç pççF&uç DçMççÇnçÇ YççÇlççÇ l³ççbvçç Jççìlç nçílççÇ. oámçjç SkçÀ HççuçkçÀ cnCççuçç, ’Dççpç 15 cçáuçb
Dççní, GÐçç 50 nçílççÇuç.“
HççuçkçÀçb®³çç cçvççlççÇuç MçbkçÀç Jç içÌjmçcçpç oÓj kçÀjC³ççmççþçÇ DçççÆCç l³ççb®ççÇ DççÆJçéççmçç®ççÇ YççJçvçç oÓj JnçJççÇ ³ççmççþçÇ mççÆcçlççÇ
mçom³ççbvççÇ l³ççb®³ççMççÇ mççÆJçmlçj yççlç®ççÇlç kçíÀuççÇ. DççÞçcççlççÇuç Jç DççOççj iç=nçlççÇuç cçáuçí mçJç&mççcççv³ç MççUçbcçO³çí çÆMçkçÀC³çç®ççÇ
çÆkçÀlççÇlçjçÇ GoçnjCçí Dççnílç, Dçmçí mççÆcçlççÇ mçom³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí. mçíJççuç³çcçOççÇuç cçáuççbvççnçÇ DççHçuçí Içj DçmçC³çç®çç, MççUílç
çÆMçkçÀC³çç®çç DçççÆCç KçíUC³çç®çç nkçwkçÀ Dççní. HççuçkçÀçbvççÇ DççHçu³çç cçáuççbvçç MççUílç vç HççþJçu³çç®çí þjJçuçí Dçmçuçí lçjçÇ l³ççcçáUí
l³ççb®³çç Hççu³ççb®çí®ç kçÀmçí vçákçÀmççvç nçílç Dççní, nínçÇ mççÆcçlççÇ mçom³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí. SkçÀç iççJçkçÀN³ççvçb DççHçu³çç cçáuççuçç DçççÆCç SkçÀç
DççpççíyççbvççÇ DççHçu³çç vççlçJççuçç Hçávnç MççUílç Iççlçuçb nçílçb. l³ççb®çb GoçnjCçnçÇ HççuçkçÀçbvçç çÆouçb.
pçí HççuçkçÀ DççHçu³çç cçáuççuçç Hçávnç MççUílç Iççuçç³çuçç Dççuçí nçílçí l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ, ’Dççcnçuçç ®çákçÀçÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ içíuççÇ
DçççÆCç l³ççcçáUí®ç mçiçUb çÆ®çIçUuçb.“ ní HççuçkçÀ mçáçÆMççÆ#çlç nçílçí DçççÆCç l³ççbvçç S®çDçç³çJnçÇ çÆJç<ç³ççÇ vççÇì cçççÆnlççÇ nçílççÇ. iççJçkçÀN³ççb®çí
cçlçHççÆjJçlç&vç kçÀjC³ççmççþçÇ DççHçCç vçkçwkçÀçÇ Òç³çlvç kçÀª Dçmçí l³ççbvççÇ Dççcnçuçç mççbçÆiçlçuçí.
³çç HççuçkçÀç®³çç cçlçí, ’HççuçkçÀçb®³çç cçvççlç SkçÀ®ç YççÇlççÇ Dççní. DççHçuççÇ cçáuçb mçbmççÆiç&lç cçáuççb®³çç mçbHçkçÀç&lç DççuççÇ, oçíIççb®ççÇ kçÀçnçÇ
Yççb[Cçb PççuççÇ, cççjnçCççÇlç uççiçuçb çÆkçbÀJçç kçáÀCççÇ kçáÀCççuçç ®ççJçuçb, lçj DçMççcçáUí nçíCççN³çç jkçwlçç®³çç mçbHçkçÀç&lçÓvç uççiçCç nçíF&uç kçÀç?
nçÇ®ç YççÇlççÇ l³ççb®³çç cçvççlç Dççní, yççkçÀçÇ kçÀçnçÇ vççnçÇ.“
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SkçÀ HççuçkçÀ cçáK³ççO³ççHçkçÀçbkçÀ[í oçKçuçç v³çç³çuçç Dççuçí nçílçí. l³ççb®çí cçlç nçílçí kçÀçÇ ³çç cçáuççbmççþçÇ SkçÀ JçíiçUçÇ MççUç mçáª
kçÀjçJççÇ. iççJççlçu³çç lççb[îççJçj®³çç uççíkçÀçbmççþçÇ (yçbpççjç pçcççlç) JçíiçUçÇ MççUç l³çç OçlççaJçj ³çç cçáuççbmççþçÇ SkçÀ mJçlçb$ç MççUç
DçmççJççÇ çÆkçbÀJçç l³ççbvçç DççÞçcççlç®ç çÆMçkçÀJçuçí pççJçí. nçÇ cçáuçb DççHçu³çç iççJççlçuççÇnçÇ vççnçÇlç, DçMççÇnçÇ HçámlççÇ l³ççvçí pççí[uççÇ.
³çç cççCçmççuççnçÇ S®çDçç³çJnçÇ mçb¬çÀcçCçççÆJç<ç³ççÇ mçiçUçÇ cçççÆnlççÇ nçílççÇ. çÆMçJçç³ç DççHçu³çç cçáuççbvçç mçbmçiç& nçíCççj vççnçÇ ³çç®ççÇnçÇ l³ççuçç
HçkçwkçÀçÇ Kçç$ççÇ nçílççÇ. DççHçu³ççuçç ìçÇJnçÇ Jçj DçççÆCç ’[çÇMç“Jçj yçIçÓvç mçiçUb cçççÆnlççÇ³ç Dçmçb lççí cnCçlç nçílçç. HçCç lçjçÇnçÇ Jçço
Iççuçlç nçílçç. ’DççHçCç mcçMççvççpçJçUvçb pççlççí, lçíJnç DççHçu³ççuçç cçççÆnlççÇ Dçmçlçb kçÀçÇ kçÀçnçÇ nçíCççj vççnçÇ. HçCç lçjçÇnçÇ cçvççlç
OççkçÀOçákçÀ Dçmçlçí®ç vçç! lçmçb®ç ní Dççní.“
çÆpçunç HççÆj<çoí®³çç MççUílçÓvç kçÀç{Óvç iççJççlçu³çç p³çç oámçN³çç KççpçiççÇ MççUílç cçáuççbvçç Iççlçuçb pççlç nçílçb, çÆlçLçínçÇ mçíJççuç³çcçOçuçç
SkçÀ S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuçiçç çÆMçkçÀlççí³ç. cçiç Dççcç®³çç®ç MççUíuçç ³ççb®çç çÆJçjçíOç Dççní kçÀç?, DçMççÇ MçbkçÀç cçáK³ççO³ççHçkçÀçbvççÇ
J³çkçwlç kçíÀuççÇ. l³ççJçj oámçN³çç çÆMç#çkçÀçvçí GÊçj çÆouçí kçÀçÇ DççHçu³çç MççUílç 9 cçáuçb Dççnílç, DçççÆCç oámçN³çç MççUí®ç 1®ç, cnCçÓvç
HççuçkçÀ çÆlçkçÀ[í pççlç DçmçlççÇuç.
DççcnçÇ HççuçkçÀçbyçjçíyçj yçjç®ç JçíU IççuçJçuçç. l³ççb®³çç kçáÀþu³ççnçÇ MçbkçÀç, ÒçMvççbvçç GÊçjb Ðçç³ç®ççÇ lç³ççjçÇ oMç&JçuççÇ. DççcnçÇ
mçjkçÀçjçÇ DççÆOçkçÀçjçÇ vççnçÇ nínçÇ DççcnçÇ mHçä kçíÀuçí. l³ççbvçç yççuç nkçwkçÀçbçÆJç<ç³ççÇ pççCççÇJç kçÀªvç çÆouççÇ. l³ççb®ççÇ cçáuçb MççUílç içíuççÇ
vççnçÇlç lçj l³ççcçáUí mçiçÈ³çç®ç cçáuççb®çb vçákçÀmççvç nçíF&uç, DçmçínçÇ DççcnçÇ DççJçpçÓ&vç mççbçÆiçlçuçí.
HççuçkçÀçbvççÇ DççHçu³çç cçáuççbvçç MççUílç vç HççþJçu³çç®çç çÆvçCç&³ç yçouçuçç vççnçÇ lçj l³ççcçáUí l³ççb®³çç Hççu³ççb®çí®ç kçÀmçí vçákçÀmççvç nçílç
Dççní, nínçÇ mççÆcçlççÇ mçom³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí. ÞççÇcçlççÇ DçbpçuççÇ iççíHççuçvç ³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ l³çç 30 Jç<çç&nÓvçnçÇ DççÆOçkçÀ kçÀçU ³çç
#çí$ççlç kçÀçcç kçÀjlç Dççnílç. S®çDçç³çJnçÇ HçÌÀuççJç kçÀmçç nçílççí DçççÆCç kçÀmçç nçílç vççnçÇ, ní lçj l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí®ç. çÆMçJçç³ç
®ççJçC³ççcçáUí, Kçj®çìu³ççcçáUí Jçç jkçwlçç®³çç HçámçìM³çç, JçjJçj®³çç mçbHçkçÀç&cçáUí Kçç$ççÇuçç³çkçÀçÆjl³çç mçbmçiç& nçílç vççnçÇ ní l³ççbvççÇ mHçä
kçíÀuçí.
kçÀ) mçjHçb®ç ÞççÇ. YççTmççníyç oíMçHççb[í ³ççb®³ççMççÇ yççlç®ççÇlç
MççUílçÓvç çÆvçIççu³ççvçblçj DççcnçÇ iççJç®çí mçjHçb®ç ÞççÇ. YççTmççníyç oíMçHççb[í ³ççbvçç Yçíìç³çuçç içíuççí. lçí ûççcç çÆMç#çCç mççÆcçlççÇ®çí
DçO³ç#çnçÇ Dççnílç. Lççí[b Dçblçj içíu³ççJçj DççcnçÇ DçbiçCçJçç[çÇHççMççÇ Hççínçí®çuççí. çÆlçLçb®ç mçjHçb®ç Dççcnçuçç Yçíìuçí. l³ççb®³ççyçjçíyçj
ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêç®çí #çí$ç mçcçvJç³çkçÀ ÞççÇ. Yççvçáoçmç pççOçJç DçççÆCç mççLç ³çç mçbmLçí®çí ÞççÇ. çÆJçuççmçjçJç Yççímçuçí DçççÆCç oçívç
mJç³çbmçíJçkçÀnçÇ nçílçí. Dççcç®³ççmççíyçlç uççlçÓjnÓvç Dççuçíu³çç ÞççÇcçlççÇ MççnvçJççpç MçíKç ³ççbvççÇ ³çç uççíkçÀçbvçç yççíuççJçÓvç Içílçuçí nçílçí.
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mçjHçb®ç oíMçHççb[í ní iççJççlççÇuç SkçÀ cççv³çJçj J³ççqkçwlçcçlJç Dççní. l³ççb®³ççKçíjçÇpç iççJççlççÇuç kçÀçíCçlçínçÇ çÆvçCç&³ç nçílç vççnçÇlç. iççJççlç
Pççuçíu³çç IçìvçícçO³çí lçí DçiçoçÇ mçá©JççlççÇHççmçÓvç mçnYççiççÇ nçílçí. çÆpçunç çÆMç#çCç DççÆOçkçÀçjçÇ DçççÆCç ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêç®çí
JçÌÐçkçÀçÇ³ç DççÆOçkçÀçjçÇ ³ççb®³ççmççíyçlç pççÇ ûççcçmçYçç IçílçuççÇ içíuççÇ l³ççcçO³çínçÇ lçí mçnYççiççÇ nçílçí.
mçjHçb®ç S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççb®³çç yççpçÓvçínçÇ yççíuçuçí DçççÆCç iççJçkçÀN³ççb®³ççnçÇ yççpçÓvçí yççíuçuçí. Dçl³çblç OççíjCççÇHçCçí l³ççbvççÇ
DççHçuçí cnCçCçí cççb[uçí. HççuçkçÀçbvççÇ Dççcnçuçç mççbçÆiçlçuçí nçílçí kçÀçÇ mçjHçb®ççbvççÇ l³ççbvçç JçíUçíJçíUçÇ HçjmHçj çÆJçjçíOççÇ mJçªHçç®ççÇ cçççÆnlççÇ
çÆouççÇ Dççní. HççuçkçÀçbvççÇ DçMççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ kçÀçÇ iççJç®³çç mçjHçb®ççvçí kçÀçnçRvçç cçáuççbvçç kçáÀþu³ççnçÇ MççUílç Iççuçç cnCçÓvç mççbçÆiçlçuçí.
lçj kçÀçnçRvçç cçáuççbvçç iççJççlç®ç þíJçç cnCçÓvç mççbçÆiçlçuçí. SkçÀçÇkçÀ[í l³ççbvççÇ HççuçkçÀçb®³çç cçvççlççÇuç MçbkçÀçb®çí çÆvçjmçvç kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç
kçíÀuçç. HçCç Jçlç&cççvçHç$ççlçÓvç pççÇ cçççÆnlççÇ Hçá{í DççuççÇ çÆlç®³ççJçªvç uç#ççlç ³çílçí kçÀçÇ S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbvçç MççUílç þíJçç³ç®çí
kçÀçÇ vççnçÇ ³ççyççyçlç kçÀçíCçlçç®ç þçímç çÆvçCç&³ç mçjHçb®ççbvççÇ Jçç iççJççlççÇuç Dçv³ç cççv³çJçj J³çkçwlççRvççÇ Içílçuçç vççnçÇ.
’iççJççlç mçíJççuç³ç®çí kçÀçcç mçáª Pççuçí l³çç®çç HççuçkçÀçbvçç Dççvçbo®ç Pççuçç. HçCç mçbmLçílçuççÇ cçáuçb MççUílçnçÇ ³çílççÇuç Dçmçb l³ççbvçç
Jççìuçb vçJnlçb. SkçÀç cçáuçç®³çç kçÀçvççlçÓvç jkçwlç ³çílç nçílçb, lçj oámçN³çç SkçÀç cçáuçç®³çç lJç®çíJçj HçájU Gþuçí nçílçí; ní yçIçÓvç cçáuççbvçç
YççÇlççÇ JççìuççÇ. cçáuççbvççÇ nçÇ cçççÆnlççÇ l³ççb®³çç HççuçkçÀçbvçç mççbçÆiçlçuççÇ lçíJnç HççuçkçÀçbvççÇ cçáuççb®³çç cçvççlç OççmlççÇ çÆvçcçç&Cç kçíÀuççÇ DçççÆCç ³çç
cçáuççbcçáUí MççUílçu³çç Flçj cçáuççbcçO³çínçÇ YççÇlççÇ HçmçjuççÇ. Dççlçç cçvççlç YççÇlççÇ Dçmçu³ççJçj HççuçkçÀ lçjçÇ DççHçu³çç cçáuççbvçç MççUílç
kçÀmçb kçÀç³ç HççþJçCççj?,“ Dçmçç ÒçMvç l³ççbvççÇ GHççÆmLçlç kçíÀuçç.
mççÆcçlççÇvçí mçjHçb®ççbvçç çÆJç®ççjuçí kçÀçÇ mçjHçb®ç DçççÆCç ûççcç çÆMç#çCç mççÆcçlççÇ®çí DçO³ç#ç ³çç vççl³ççvçí l³ççbvççÇ ³çç ÒçkçÀjCççlç kçÀçíCçlççÇ
YçÓçÆcçkçÀç IçílçuççÇ. cçáuççbvçç DççÞçcççlç®ç þíJççJçí DçççÆCç HçÀkçwlç HçjçÇ#çíHçájlçí MççUílç IçíTvç ³ççJçí, Dçmçí mçjHçb®ççb®çí cçlç nçílçí. ’ HçjçÇ#çç
kçÀç³ç HçÀkçwlç ®ççj çÆoJçmç ®ççuçlçí, lçíJç{í çÆoJçmç DççcnçÇ kçÀçUpççÇ IçíT MçkçÀlççí,“ Dçmçí l³ççbvççÇ cnìuçí.
mçjHçb®ççbvçç Jççìlçí, Dççpç iççJçkçÀjçÇ l³ççb®³çççÆJç©× yççíuçlççnílç kçÀçjCç l³ççbvççÇ®ç yççHçìuçí ³ççbvçç DççÞçcç mçáª kçÀjC³çç®ççÇ HçjJççvçiççÇ
çÆouççÇ nçílççÇ. DççÞçcççlççÇuç cçáuçí MççUílç HççþJçCççj vççnçÇ Dçmçí yççHçìuçí ³ççbvççÇ çÆuçnÓvç ÐççJçí, DçmçínçÇ l³ççbvççÇ mçá®çJçuçí.
mçjHçb®ççbvçç SDççjìçÇçÆJç<ç³ççÇ kçÀçnçÇ®ç cçççÆnlççÇ vçmçu³çç®çí ®ç®çxojc³ççvç uç#ççlç Dççuçí. ³ççHçÓJçça l³ççbvççÇ ³çççÆJç<ç³ççÇ kçÀçnçÇ SíkçÀuçí vçJnlçí.
uççíkçÀçb®³çç cçvççlççÇuç S®çDçç³çJnçÇ®³çç YççÇlççÇ®çí kçÀçjCç mHçä kçÀjlççvçç mçjHçb®ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ, ’Jç<ç&YçjçHçÓJçça S®çDçç³çJnçÇ cçáUí
oçívç-lççÇvç pçCççb®çç iççJççlç cç=l³çÓ Pççuçç. lçíJnç mçbyçbçÆOçlç HççuçkçÀçbvççÇ cç=lçoín [ç@kçwìjkçÀ[í vçíu³ççJçj l³ççbvççÇ cç³çlççuçç nçlç uççJçç³çuççnçÇ
vçkçÀçj çÆouçç. ³ççvçblçj l³çç lççÇvçnçÇ kçáÀìábçÆyç³ççbvçç iççJççvçí pçJçUHççmç JççUçÇlç®ç ìçkçÀuçí içíuçí DçççÆCç iççJççyççníj Mçílççlç jçnç³çuçç Yççiç
Hçç[uçí. pçí iç[çÇ cçjCç HççJçuçí l³ççb®ççÇ YççJçb[b iççJççlç®ç jçnçlç Dççnílç, HçCç l³ççb®ççÇ yçç³çkçÀç-cçáuçb kçáÀþb içíuççÇ ³çç®ççÇ kçÀçíCççuçç®ç
cçççÆnlççÇ vççnçÇ. SkçÀç®ççÇ yçç³çkçÀçínçÇ cçjCç HççJçu³çç®çí lçíJç{í mçcçpçuçí. SkçÀpçCç çÆlç®³çç cççníjçÇ içíuççÇ DçççÆCç SkçÀ S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç
cçÓuç l³çç®³çç kçÀçkçÀçkçÀ[í jçnçlç Dççní.“
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l³ççbvççÇ Dççcnçuçç mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ pçíJnç ³çç lççÇvç kçáÀìábyççbvçç JççUçÇlç ìçkçÀuçí içíuçí lçíJnç kçÀçíCççÇnçÇ [ç@kçwìj çÆkçbÀJçç ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç
kçWÀêçlççÇuç kçÀcç&®ççjçÇ l³ççb®³çç cçolççÇmççþçÇ Hçá{í Dççuçí vççnçÇ Jçç l³ççb®³ççJçlççÇvçí iççJçkçÀN³ççbMççÇ yççíuçÓvç Pççuçç ÒçkçÀçj LççbyçJçC³çç®çç Òç³çlvç
kçíÀuçç vççnçÇ. vçblçj Dççcnçuçç nínçÇ mçcçpçuçí kçÀçÇ p³çç lççÇvç J³çkçwlççÇ cçjCç HççJçu³çç l³ççlçu³çç oçívç J³çkçwlççÇ cççiççmç pççlççÇlçu³çç
nçíl³çç; cnCçÓvç®ç l³ççb®³ççyççyçlççÇlç kçÀuçbkçÀ Jç YçíoYççJçç®ççÇ lççÇJç´lçç pççmlç nçílççÇ. cç=lç J³çkçwlççR®³çç Içjç®ççÇ DçççÆCç pççÆcçvççÇ®ççÇ oíKçYççuç
Dççlçç l³ççb®ççÇ YççJçb[b kçÀjlççnílç DçMççÇ cçççÆnlççÇ mçjHçb®ççbvççÇ Dççcnçuçç çÆouççÇ. HçCç l³ççb®³çç yççkçÀçÇ vççlçíJççF&kçÀçbMççÇ ³çç YççJçb[çbvççÇ kçÀçnçÇ
mçbHçkç&À þíJçuçç Dççní kçÀçÇ vççnçÇ ³çççÆJç<ç³ççÇ l³ççbvçç cçççÆnlççÇ vçJnlççÇ. DçMçç IçìvççbcçO³çí pççÆcçvççÇ®ççÇ cççuçkçÀçÇ kçáÀCççkçÀ[í pççCççj nçnçÇ SkçÀ
cçnÊJçç®çç cçáÎç Dççní, Dçmçí mççÆcçlççÇuçç Jççìuçí.
SJç{çÇ cççíþçÇ Içìvçç iççJççlç Iç[Óvçmçá×ç vçícçkçíÀ kçÀç³ç Iç[uçí ³çç®ççÇ mççÆJçmlçj cçççÆnlççÇ vçç mçjHçb®ççbvçç nçílççÇ, vçç Flçj kçáÀCçç J³çkçwlççÇuçç,
³çç®çí Dçç½ç³ç& Jççìlçí. SkçÀlçj l³ççbvçç cçççÆnlççÇ vçJnlççÇ çÆkçbÀJçç Dççcnçuçç l³çççÆJç<ç³ççÇ kçÀçíCççÇ vççÇìHçCçí mççbiçlç vçJnlçí.
³çç kçáÀìábyççbvçç pçíJnç iççJççyççníj nçkçÀuçÓvç çÆouçí lçíJnç ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêçlççÇuç [ç@kçwìjçbvççÇ Jçç Dçv³ç kçáÀCçç J³çkçwlççÇvçí
iççJçkçÀN³ççbMççÇ yççíuçç³ç®çç Òç³çlvç kçÀmçç kçíÀuçç vççnçÇ, ³çç®çínçÇ Dçç½ç³ç& Jççìlçí.
mçjHçb®ççbvççÇ SkçÀ cçnÊJçç®çç cçáÎç GHççÆmLçlç kçíÀuçç. iççJççcçO³çí pçiçpççiç=lççÇ®çí yçjí®ç GHç¬çÀcç Pççuçí. j@uççÇ, mçcçáHçoíMçvç F. HçCç lçjçÇnçÇ
iççJçkçÀN³ççb®³çç cçvççlçuççÇ YççÇlççÇ kçÀçnçÇ kçÀcççÇ PççuççÇ vççnçÇ. ’kçÀçíCççÇlçjçÇ Hç[Ðççcççiçí jçnÓvç HççuçkçÀçbvçç Yç[kçÀJçC³çç®çí kçÀçcç kçÀjçÇlç
DçmççJçç,“ DçMççÇ MçbkçÀç mçjHçb®ççbvççÇ ³ççmçboYçç&lç J³çkçwlç kçíÀuççÇ.
HççuçkçÀçbvçç cçççÆnlççÇ DçççÆCç mçcçáHçoíMçvç oíC³ççmççþçÇ kçÀmçkçÀmçí Òç³çlvç kçíÀuçí ³çç®ççÇ cçççÆnlççÇ ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêç®³çç #çí$ç
mçcçvJç³çkçÀçvçínçÇ çÆouççÇ. l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ [ç@kçwìjçbvççÇ mççÆJçmlçj cçççÆnlççÇ çÆou³ççJçj HççuçkçÀçbvççÇ l³ççbvçç mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ, ’ lçí
kçÀMççvçb nçílçb DçççÆCç kçÀMççvçb vççnçÇ ní Dççcnçuçç mçiçUb cçççÆnlççÇ Dççní, HçCç lçjçÇnçÇ DççcnçÇ Dççcç®³çç cçáuççbvçç MççUílç HççþJçCççj
vççnçÇ.“
mççLççÇ mçbmLçí®³çç çÆJçéçmlç ÞççÇcçlççÇ MççnvçJççpç MçíKç ³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ mçbmLçí®³çç JçlççÇvçí ®ççj Jç<çç¥HçÓJçça uççlçÓjcçO³çí
S®çDçç³çJnçÇ/S[dmç®çí ÒççÆMç#çCç Içílçuçí nçílçí. l³ççcçO³çí nçmçíiççJç®çí yçjí®ç uççíkçÀ mçnYççiççÇ Pççuçí nçílçí. mçjHçb®çnçÇ nçílçí. ní ÒççÆMç#çCç
Hçç®ç çÆoJçmççb®çí nçílçí DçççÆCç mççLç mçbmLçívçí ³çáçÆvçmçíHçÀ, çÆpçunç HççÆj<ço, Dççjçíi³ç çÆJçYççiç, Dçç³çmççÇ[çÇSmç çÆJçYççiç, çÆMç#çCç çÆJçYççiç
³ççb®³çç mçnkçÀç³çç&vçí l³çç®çí Dçç³ççípçvç kçíÀuçí nçílçí. Dççjçíi³ç, çÆMç#çCç, mJç®slçç, Dççnçj, mççcçççÆpçkçÀ v³çç³ç DçççÆCç S®çDçç³çJnçÇ/S[dmç
DççoçÇ çÆJç<ç³ççb®çç ÒççÆMç#çCççcçO³çí mçcççJçíMç nçílçç. MçíJçì®³çç çÆoJçMççÇ Òçl³çíkçÀ iççJççlççÇuç ÒççÆlççÆvçOççRvççÇ DççHçu³çç iççJççlç ³çç
çÆJç<ç³ççbyççyçlç pçççÆCçJçpççiç=lççÇ®çí kçÀç³ç&¬çÀcç IçíC³ççmççþçÇ kç=ÀlççÇDççjçKç[ç lç³ççj kçíÀuçç. nçmçíiççJç®³çç uççíkçÀçbvççÇnçÇ çÆvç³ççípçvç kçíÀuçí nçílçí.
mLçççÆvçkçÀ mJç³çbmçíJçkçÀçbJçj (9 cçáuççÇ Jç 1 cçáuçiçç) iççJçHççlçUçÇJçjçÇuç GHç¬çÀcç IçíC³çç®ççÇ pçyççyçoçjçÇ mççíHçJçC³ççlç DççuççÇ nçílççÇ. ³çç
cçáuççcçáuççRvççÇ DççHçu³çç JçmlççÇcçO³çí GHç¬çÀcç mçáª kçíÀuçí. çÆMçJçç³ç çÆMçJçCç Jçiç& DççoçÇ GHç¬çÀcçnçÇ IçíC³ççlç Dççuçí. vçblçj kçÀçnçR®ççÇ uçivçí
PççuççÇ, kçÀçnçÇ çÆMç#çCççmççþçÇ yççníjiççJççÇ içíuçí. ³çç mJç³çbmçíJçkçÀçbHçÌkçÀçÇ yçnálçíkçÀpçCç yççníjiççJççÇ içíuçí.
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pçí iççJççlç nçílçí l³ççbvçç S®çDçç³çJnçÇ/S[dmç çÆJç<ç³çç®ççÇ pççCç nçílççÇ DçççÆCç lçí uççíkçÀçbvçç ®ççbiçu³çç ÒçkçÀçjí cçççÆnlççÇ oíT MçkçÀuçí Dçmçlçí.
HçCç DççHçu³ççuçç jçpçkçÀçjCççlç Hç[ç³ç®çb vççnçÇ Dçmçb l³ççb®çb cnCçCçb nçílçb. ’³çç mçiçÈ³çç ÒçkçÀjCççcççiçí jçpçkçÀçjCç Dççní. kçÀçnçÇ Hçá{çjçÇ
cçb[UçÇb®çç ³ççcçO³çí nçlç Dççní. ÞççÇ. yççHçìuçí ³ççbvçç çÆJçjçíOç DçmçCççN³ççbvççÇ ní ÒçkçÀjCç Jçç{Jçuçb Dççní DçççÆCç kçÀçíCçl³çç®ç içìç®³çç
yçjçíyçj DççHçCç jçnç³ç®çb vççnçÇ Dçmçb mJç³çbmçíJçkçÀçbvççÇ þjJçuçíuçb Dççní. kçÀçnçÇ uççíkçÀçbvçç ³çç cçáÎîçç®ççÇ YççÇlççÇ Jççìlçí, lçj kçÀçnçÇbvçç Jççìlç
vççnçÇ. p³ççbvçç YççÇlççÇ Jççìlçí l³ççb®çç DççJççpç cççíþç Dççní,“ DçMççÇ cçççÆnlççÇ #çí$ç mçcçvJç³çkçÀçbvççÇ çÆouççÇ.
Hçç®ç çÆoJçmççb®³çç ÒççÆMç#çCççlç kçÀçíCçkçÀçíCçlççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ içíuççÇ nçÇ cçççÆnlççÇ DççcnçÇ MççnvçJççpçkçÀ[Óvç IçílçuççÇ. l³çç cnCççu³çç kçÀçÇ
S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiçç&®çí cççiç&, ÒççÆlçyçbOç DçççÆCç kçÀçUpççÇ ³çç mçJçç&çÆJç<ç³ççÇ cçççÆnlççÇ oíC³ççlç DççuççÇ. ’pçKçcç PççuççÇ lçjçÇ IççyçjC³çç®çí
kçÀçjCç vççnçÇ, kçÀçjCç çÆJç<ççCçÓ®çç nJçíMççÇ mçbHçkç&À Dççuçç kçÀçÇ lççí cçjlççí, lççÇvç mçíkçbÀoçHçí#çç pççmlç kçÀçU çÆpçJçblç jçnçlç vççnçÇ,“ nçÇ
cçççÆnlççÇnçÇ çÆou³çç®çí l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí.
³çç mçiçÈ³çç cçççÆnlççÇJçªvç SkçÀ iççíä mHçä PççuççÇ kçÀçÇ S®çDçç³çJnçÇ cnCçpçí kçÀç³ç ní HççuçkçÀçbvçç cçççÆnlççÇ nçílçí. cçççÆnlççÇ l³ççb®³ççHç³ç¥lç
Hççínçí®çuçíuççÇ nçílççÇ. l³ççcçáU cçáuççbvçç MççUílç vç HççþJçC³çç®çí kçÀçjCç kçÀçnçÇ oámçjí®ç nçílçí. mçjHçb®ççbvçç SDççjìçÇçÆJç<ç³ççÇ kçÀçnçÇ®ç cçççÆnlççÇ
vçmçu³çç®çí ®ç®çxojc³ççvç uç#ççlç Dççuçí. ³ççHçÓJçça l³ççbvççÇ ³çççÆJç<ç³ççÇ kçÀçnçÇ SíkçÀuçí vçJnlçí.
’ní mçJç& cçb$³ççb®çb jçpçkçÀçjCç Dççní. ûççcçmçYçí®³çç JçíUçÇ G®®ç DççÆOçkçÀçjçÇ GHççÆmLçlç nçílçí, HçCç l³ççb®çb cnCçCçb vç SíkçÀlçç mçJçç¥vççÇ nçlç
Gb®ççJçÓvç yçnácçlççvçb çÆvçCç&³ç Içílçuçç,“ DçMççÇ cçççÆnlççÇ ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêç®³çç DççÆOçkçÀçN³ççvçí çÆouççÇ.
uççíkçÀçbvçç Hçávnç SkçÀ$ç yççíuççJçÓvç HçìJçÓvç oíC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç lçjçÇ l³ççuçç çÆkçÀlçHçlç ³çMç ³çíF&uç ³çççÆJç<ç³ççÇ mçjHçb®ç mççMçbkçÀ nçílçí. lçí
cnCççuçí, ’KçÓHç uççíkçbÀ l³ççb®³ççMççÇ yççíuçuççÇ DçççÆCç l³ççbvçç HçìJçÓvç Ðçç³ç®çç Òç³çlvç kçÀªvç Pççuçç. DççCçKççÇ SkçÀoç lçmçb®ç kçÀªvç
kçÀçnçÇHçCç GHç³ççíiç nçíCççj vççnçÇ. HççuçkçÀcçb[UçÇ cnCçlççlç kçÀçÇ ní cççíþí DççÆOçkçÀçjçÇ kçÀçnçÇ DççHçu³çç yççpçÓ®çí vççnçÇlç. lçí DççHçu³çç
cçáuççbvçç çÆMçkçÀç³çuçç ³çç MççUílç HççþJçlç vççnçÇlç.“
S®çDçç³çJnçÇ/S[dmç®ççÇ cçççÆnlççÇ DçÐç³ççJçlç kçÀjC³ççmççþçÇ Hçávnç ÒççÆMç#çCçç®ççÇ DççJçM³çkçÀlçç Dççní, Dçmçí mçl³çMççíOçvç mççÆcçlççÇuçç
Jççìuçí. HççuçkçÀçb®³çç cçvççlççÇuç Òçl³çíkçÀ MçbkçÀç oÓj kçÀjC³çç®³çç ¢äçÇvçí vçícçkçÀçÇ cçççÆnlççÇ l³ççbvçç çÆouççÇ içíuççÇ HçççÆnpçí. ³ççyççyçlç ÒççLççÆcçkçÀ
Dççjçíi³ç kçWÀêç®³çç #çí$ç mçcçvJç³çkçÀçvçí çÆouçíuççÇ cçççÆnlççÇ cçnÊJçç®ççÇ JççìuççÇ. l³ççb®³çç cçlçí iççJççlççÇuç yç®çlç içìçlçu³çç cççÆnuçç, ³çáJçkçÀ
DçççÆCç çÆkçÀMççíjJç³ççÇvç cçáuççÇ ³ççb®ççÇ vçJççÇ cçççÆnlççÇ pççCçÓvç IçíC³çç®ççÇ lç³ççjçÇ Dççní. ³çç uççíkçÀçbyçjçíyçj çÆcçìçRiç IçíC³çç®çí l³ççb®çí çÆvç³ççípçvç
®ççuçÓ Dçmçu³çç®çínçÇ l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí.
çÆpçunç HççÆj<çoí®³çç MççUílççÇuç çÆJçÐççL³çç¥mççíyçlçnçÇ SkçÀ mççÆJçmlçj mç$ç IçíC³çç®ççÇ DççJçM³çkçÀlçç Dççní. cçáuççbvçç kçÀçnçÇ kçÀUlç vççnçÇ,
DçMççÇ®ç mçJçç¥®ççÇ mçcçpçÓlç Dççní. HçCç lçmçb vçmçlçb. cçáuççbvçç mçiçUb pççCçJçlçb. cçáuççbmççíyçlç YçíoYççJçççÆJç<ç³ççÇ ®ç®çç& nçíCçí DççJçM³çkçÀ Dççní
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DçççÆCç l³ççbvçç mçcçáHçoíMçvç oíC³çç®ççÇnçÇ DççJçM³çkçÀ Dççní. Dçmçí ÒççÆMç#çCç Dçl³çblç mçbJçíovçMççÇuçlçívçí Içílçuçí HçççÆnpçí. l³ççcçO³çí Lçíì
S®çDçç³çJnçÇ çÆJç<ç³ççÇ cçççÆnlççÇ vç oílçç YçíoYççJç nç cçáÎç cçáuççb®³çç uç#ççlç DççCçÓvç çÆouçç HçççÆnpçí. cçáK³ç cnCçpçí cçáuççb®³çç Jç³ççuçç
DçvçáªHç Dçmçí GHç¬çÀcç Içílçuçí HçççÆnpçílç. iççJçkçÀjçÇ, mçjHçb®ç DççoçÇ uççíkçÀçbvçç S®çDçç³çJnçÇ çÆJç<ç³çkçÀ DçÐç³ççJçlç cçççÆnlççÇ çÆcçUCçínçÇ
çÆlçlçkçíÀ®ç DççJçM³çkçÀ Dççní. çÆJçMçí<çlç: SDççjìçÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ içíuççÇ HçççÆnpçí.
[) ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêçlççÇuç [ç@kçwìmç& [ç@. mççUábkçíÀ DçççÆCç [ç@. yçvçnçlçí ³ççb®³ççMççÇ yççlç®ççÇlç
nçmçíiççJçcçOççÇuç ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀê 1996cçO³çí mçáª Pççuçí. [ç@. mççUábkçíÀ ní çÆvçJççmççÇ JçÌÐçkçÀçÇ³ç DççÆOçkçÀçjçÇ DçmçÓvç lçí ³çç
kçWÀêç®çí kçÀçcçkçÀçpç içíu³çç lççÇvç Jç<çç¥HççmçÓvç Hççnlççlç. [ç@. yçvçnçlçí ³ççb®ççÇ 15 pçáuçÌHççmçÓvç kçÀç³ç&Yççj Içílçuçç Dççní.
ní oçívnçÇ [ç@kçwìmç& DçççÆCç l³ççb®çí mçnkçÀçjçÇ ³ççb®ççÇ DççcnçÇ ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêçlç Yçíì IçílçuççÇ.
[ç@kçwìjçbvççÇ kçÀç³ç Òç³çlvç kçíÀuçí ³çç®ççÇ cçççÆnlççÇ l³ççbvççÇ Dççcnçuçç çÆouççÇ. [ç@. mççUábkçíÀ cnCççuçí kçÀçÇ l³ççbvççÇ HççuçkçÀ mçYçícçO³çí
iççJçkçÀN³ççb®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ. S®çDçç³çJnçÇ®çí mçb¬çÀcçCç kçÀMççcçáUí nçílçí DçççÆCç kçÀMççcçáUí vççnçÇ ní mçcçpççJçuçí. [çmç ®ççJçu³ççvçí,
nmlççboçíuçvç kçíÀu³ççvçí Jçç SkçÀç Içjçlç jççÆnu³ççvçí S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiç& nçílç vççnçÇ ní l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí.
nçÇ cçççÆnlççÇ çÆou³ççJçjnçÇ ûççcçmLççbvççÇ oçívç Kççmç ÒçMvç [ç@kçwìjçbvçç çÆJç®ççjuçí. ®ççJçu³ççvçí Jçç pçKçcçílççÇuç jkçwlçç®³çç mçbHçkçÀç&vçí mçbmçiç&
HçÌÀuççJçlççí kçÀç, nç l³ççb®çç SkçÀ ÒçMvç nçílçç. DçMçç ÒçkçÀçjí mçbmçiç& mçbYçJçvççÇ³ç vççnçÇ Dçmçí [ç@kçwìjçbvççÇ JççjbJççj mççbiçÓvçnçÇ ûççcçmLççbvççÇ
l³ççJçj çÆJçMJççmç þíJçuçç vççnçÇ. l³ççbvççÇ [ç@kçwìjçbvçç DççHçuçí cnCçCçí uçíKççÇ mJçªHççlç Ðçç³çuçç mççbçÆiçlçuçí. Dçmçç mçbmçiç& nçílç vççnçÇ ³çç®ççÇ
MçbYçj ìkçwkçíÀ ncççÇ çÆuçnÓvç ÐççJççÇ Dçmçí l³ççb®çí cnCçCçí nçílçí. vçblçj l³ççbvççÇ kçWÀêçlççÇuç [ç@kçwìj DçççÆCç kçÀcç&®ççjçÇ Jçiçç&uçç DççJnçvç çÆouçí
kçÀçÇ l³ççbvççÇ SkçíÀkçÀç cçáuççuçç DççHçu³çç IçjçÇ vçíTvç mççbYççUçJçí. Òçl³çíkçÀ cçáuçç®³çç Kç®çç&HççíìçÇ iççJçkçÀjçÇ l³ççbvçç ojcçnç SkçÀ npççj
ªHç³çí oílççÇuç DçmçínçÇ mççbçÆiçlçuçí. ní DççÆOçkçÀçjçÇ DççHçu³çç cçáuççbvçç uççlçÓj®³çç MççUílç HççþJçlççlç, HçCç Dççcç®³çç cçáuççbvççÇ cçç$ç
iççJççlçu³çç MççUílç pççJçí Dçmçí mççbiçlççlç, nç cçáÎçnçÇ iççJçkçÀN³ççbvççÇ Hçá{í DççCçuçç.
vçblçj l³ççb®çç oámçjç ÒçMvç nçílççÇ kçÀçÇ pçj jkçwlççMççÇ mçbHçkç&À Dççu³ççvçí mçbmçiç& nçílç vççnçÇ lçj MçðççÆ¬çÀ³çí®³çç JçíUçÇ [ç@kçwìmç& nçlçcççípçí kçÀç
Iççuçlççlç? FlçkçÀçÇ lççbçÆ$çkçÀ cçççÆnlççÇ Dççcnçuçç DççpçJçj kçÀçíCççÇ çÆJç®ççjuççÇ vçJnlççÇ Dçmçí [ç@. mççUbákçíÀ ³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí. ’uççíkçÀçbvçç
Mççblç kçÀmçb kçÀjçJçb ní DççcnçuççnçÇ mçcçpçívçç. DççcnçÇ kçÀçnçÇ uçíKççÇ ncççÇ oíT MçkçÀlç vçJnlççí. lçMçç ÒçkçÀçj®ççÇ DççÆOçkç=Àlç cçççÆnlççÇ
Dççcç®³ççkçÀ[ínçÇ vçJnlççÇ, cçiç DççcnçÇ kçÀMçç®³çç DççOççjí l³ççbvçç ncççÇ oíCççj. ³çç ÒçkçÀçjçbvççÇ mçbmçiç& nçíC³çç®³çç Mçkçw³çlçç kçÀcççÇ Dççnílç
Dçmçí DççHçCç cnCçÓ MçkçÀlççí, HçCç Mçkçw³çlçç vççnçÇ®ç Dçmçí cnCçÓ MçkçÀlç vççnçÇ.“
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[ç@. mççUábkçíÀ DçççÆCç [ç@. yçvçnçlçí ³çç oçíIççbvççÇnçÇ Dççcnçuçç mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç J³çkçwlççÇ oámçN³çç J³çkçwlççÇmç ®ççJçuççÇ
Dçmçlçç çÆJç<ççCçÓ®çí mçb¬çÀcçCç nçíC³çç®ççÇ Mçkçw³çlçç vçmçlçí DçMççÇ cçççÆnlççÇ l³ççbvççÇ Jçç®çuçíuççÇ Dççní. HçCç ³ççTuçì Pççuçí lçj cçç$ç mçbmçiç&
nçíC³çç®ççÇ Mçkçw³çlçç mçbYçJçlçí.
ÞççÇcçlççÇ DçbpçuççÇ iççíHççuçvç ³ççbvççÇ l³ççbvçç mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ ®ççJçC³ççvçí Jçç pçKçcççb®³çç mçbHçkçÀç&vçí S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiç& Pççu³çç®ççÇ SkçÀnçÇ
Içìvçç içíu³çç lççÇmç Jç<çç&lç Dçç{UuçíuççÇ vççnçÇ. ³çç cçáÎîççmçboYçç&lç Yççjlç mçjkçÀçj®ççÇ YçÓçÆcçkçÀçnçÇ mHçä vçmçu³çç®çí DçççÆCç mHçä
kçÀç³ç&ÒçCççuççÇ®ççÇ içjpç Dçmçu³çç®çí cçlç l³ççbvççÇ cççb[uçí. ’cçáuççbvççÇ SkçÀcçíkçÀçbMççÇ KçíUC³ççuçç kçÀçnçÇ®ç njkçÀlç vççnçÇ. SKççÐçç
S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççuçç pçKçcçç DçmçlççÇuç lçjçÇ l³ççcçO³çí oámçN³çç J³çkçwlççÇmç mçbmçiç& nçíF&uç SJç{í çÆJç<ççCçÓ®çí ÒçcççCç vçmçlçí.
çÆMçJçç³ç çÆJç<ççCçÓuçç çÆvç<¬çÀçÇ³ç kçÀjCççjçÇ jmçç³çvçí DççHçu³çç uççUílç Dçmçlççlç. çÆJç<ççCçÓ®çí mçb¬çÀcçCç nçíC³ççmççþçÇ l³çç®çí ÒçcççCç pççmlç
DçmççJçí uççiçlçí. cnCçÓvç®ç uçIçJççÇ, uççU çÆkçbÀJçç DçÞçÓ ³ççcçO³çínçÇ S®çDçç³çJnçÇ®çí çÆJç<ççCçÓ Dçç{Uuçí lçjçÇ l³ççb®çí ÒçcççCç kçÀcççÇ Dçmçu³ççvçí
l³ççHççmçÓvç mçbmçiç& Hçmçjlç vççnçÇ.“
mçjkçÀçjçÇ cçççÆnlççÇ mçççÆnl³ççlç Dçmçí mççbçÆiçlçuçí Dççní kçÀçÇ ’kçÀçíj[îçç ®çábyçvççvçí“ ([^ç³ç çÆkçÀçÆmçbiç) mçbmçiç& nçílç vççnçÇ. ³ççJçªvç
iççJçkçÀN³ççbvççÇ çÆvçoçvç kçíÀuçí kçÀçÇ uççUílçÓvç S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiç& mçbYçJçlççí. ³çç mçbyçbOççÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ [ç@kçwìjçbvççÇ çÆJç®ççjuççÇ.
ÞççÇcçlççÇ iççíHççuçvç ³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ kçÀçíCçl³ççnçÇ ÒçkçÀçj®³çç ®çábyçvççlçÓvç S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiç& mçbYçJçlç vççnçÇ. ’lçácnçÇ SKççÐçç
J³çkçwlççÇ®çí çÆkçÀlççÇnçÇ iççÆnjí ®çábyçvç Içílçuçí lçjçÇ l³ççlçÓvç yççouççÇYçj uççU kçÀçnçÇ lçácç®³çç MçjçÇjçlç pççlç vççnçÇ,“ ní l³ççbvççÇ uç#ççlç DççCçÓvç
çÆouçí. oç{çÇ kçÀjlççvçç kçÀçHçuçí içíu³ççmç Jçç ®ççJçu³ççcçáUí S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiç& mçbYçJçlç vççnçÇ Dçmçí Dççlçç çÆmç× Pççuçí Dççní, DçmçínçÇ
l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí. HçCç lçjçÇnçÇ lçlJçlç: DçMççÇ Mçkçw³çlçç mçbYçJçlçí Dçmçí KçyçjoçjçÇ®çç Yççiç cnCçÓvç vçcçÓo kçíÀuçí pççlçí.
MçðççÆ¬çÀ³çí®³çç ojc³ççvç S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiçç&®ççÇ Mçkçw³çlçç 0.3… Dçmçu³çç®ççÇ cçççÆnlççÇ Scçmç@kçÀmçdvçí lç³ççj kçíÀuçíu³çç ÒççÆMç#çCç
HçáçÆmlçkçíÀlç Dççní. HçCç SkçÀç çÆJççÆMçä HççÆjçÆmLçlççÇmçboYçç&lç MçðççÆ¬çÀ³çç kçÀjCççN³çç [ç@kçwìjçbvçç Dçmçuçíu³çç pççíKçcççÇyççyçlç®ççÇ nçÇ cçççÆnlççÇ
³çç [ç@kçwìjçbvççÇ mçJç&mççOççjCç HççÆjçÆmLçlççÇuçç uççiçÓ kçíÀuççÇ. [ç@kçwìjçbvççnçÇ ³ççyççyçlç mHçä cçççÆnlççÇ vçJnlççÇ. ®ççJçC³ççcçáUí Jçç pçKçcççbÜçjç
mçbmçiç& nçíC³çç®ççÇ DççÆpçyççlç Mçkçw³çlç vççnçÇ ³çç®ççÇ l³ççbvççÇ Hçávnç iççíHççuçvç ³ççb®³ççkçÀ[Óvç Kçç$ççÇ kçÀªvç IçílçuççÇ.
DççHçu³ççuçç DçÐç³ççJçlç DçççÆCç mçKççíuç cçççÆnlççÇ vçmçu³çç®ççÇ kçÀyçáuççÇ [ç@. mççUábkçíÀ ³ççbvççÇ çÆouççÇ. ’Dççcnçuçç pçíJç{b çÆMçkçÀJçuçb³ç
lçíJç{b®ç cçççÆnlççÇ Dççní,“ Dçmçb lçí cnCççuçí.
mçíJççuç³ç yççyçlç yççíuçlççvçç [ç@kçwìj cnCççuçí kçÀçÇ, ’DççÞçcççlççÇuç cçáuççbvçç MççUílç oçKçuç kçÀjC³ççHçÓJçça iççJçkçÀN³ççbMççÇ yççlç®ççÇlç
kçÀjCçí, l³ççb®çí HçÓJç&-mçcçáHçoíMçvç nçíCçí DççJçM³çkçÀ nçílçí.“
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[ç@kçwìjçbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ Içìvçç Iç[u³ççvçblçj Dççþ çÆoJçmççbvççÇ 9 pçáuçÌ jçípççÇ ní ÒçkçÀjCç l³ççb®³ççkçÀ[í Dççuçí. ojc³ççvç Hçájímçç kçÀçU
içíuçç nçílçç DçççÆCç iççJçkçÀN³ççbcçO³çínçÇ DççHçmççlç yçjçÇ®ç ®ç®çç& PççuççÇ nçílççÇ. ³çç kçÀçuççJçOççÇlç l³ççbvçç kçÀmçuçínçÇ mçcçáHçoíMçvç çÆouçí içíuçí
vççnçÇ, l³ççbvççÇ DççHçuçí mJçlç:®çí cçlç yçvçJçuçí. MççUívçí [ç@kçwìjçbvçç HççuçkçÀ mçYçílç yççíuçC³ççmççþçÇ DççcçbçÆ$çlç kçíÀuçí. uççíkçÀ kçÀçnçÇ
SíkçÀC³çç®³çç lç³ççjçÇlç®ç vççnçÇlç Dçmçí çÆlçLçí içíu³ççJçj [ç@kçwìjçbvçç pççCçJçuçí.
’MççUí®³çç cçáK³ççO³ççHçkçÀçbvççÇ Dççcnçuçç HççuçkçÀ mçYçíuçç yççíuçJçíHç³ç¥lç 7-8 çÆoJçmç GuçìÓvç içíuçí nçílçí. HççuçkçÀçb®³ççcçO³çí DççHçmççlç
yçjçÇ®ç ®ç®çç& DççOççÇ®ç PççuçíuççÇ nçílççÇ. p³çç JçíUçÇ l³ççb®³ççMççÇ yççíuçç³çuçç nJçí lççÇ JçíU Dççcç®³çç nçlçÓvç çÆvçmçìÓvç içíuççÇ nçílççÇ,“ Dçmçí
l³ççbvççÇ kçÀyçÓuç kçíÀuçí.
ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêçlççÇuç kçÀcç&®ççN³ççbvçç oçívç Jç<çç&HçÓJçça ÒççÆMç#çCç çÆouçí içíuçí nçílçí. l³ççvçblçj Scçmç@kçÀmçdlçHçÀx Hçávnç GpçUCççÇ cnCçÓvç
Jçç vçJççÇ cçççÆnlççÇ oíC³ççmççþçÇ ÒççÆMç#çCç Pççuçí vççnçÇ.
iççJççlç S®çDçç³çJnçÇcçáUí pçí 2-3 cç=l³çÓ Pççuçí l³çççÆJç<ç³ççÇ çÆJç®ççjuçí Dçmçlçç [ç@kçwìjçbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ l³ççbvçç kçíÀJçU SkçÀç
cç=l³çÓçÆJç<ç³ççÇ cçççÆnlççÇ Dççní. nçÇ J³çkçwlççÇ cçjCç HççJçu³ççJçj çÆlç®çí MçJç yçÌuçiçç[çÇlçÓvç ÒççLççÆcçkçÀ kçWÀêçlç DççCçC³ççlç Dççuçí nçílçí.
kçWÀêçmçcççíj®³çç jml³ççJçj yçÌuçiçç[çÇ GYççÇ kçÀjC³ççlç DççuççÇ. nçÇ J³çkçwlççÇ S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç Dçmçu³çç®çí uççíkçÀçbvçç cçççÆnlççÇ
Dçmçu³ççvçí l³ççbvççÇ MçJççuçç DççbIççíU IççlçuççÇ vçJnlççÇ. nçÇ J³çkçwlççÇ uççlçÓj®³çç çÆmçJnçÇuç nç@çÆmHçìuçcçO³çí GHç®ççj Içílç nçílççÇ DçççÆCç oçívçlççÇvç JçíUç ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêçJçjnçÇ ³çíTvç içíuççÇ nçílççÇ. ³çç J³çkçwlççÇ®³çç kçáÀìábyççlççÇuç SkçÀ cççÆnuççnçÇ S®çDçç³çJnçÇ Hçç@çÆPçìçÇJn
nçílççÇ DçççÆCç çÆlçuççnçÇ çÆmçJnçÇuç nç@çÆmHçìuçcçO³çí GHç®ççj ®ççuçÓ nçílçí. l³çç kçáÀìábyççlççÇuç SkçÀ cçÓuç l³çç®³çç kçÀçkçÀçkçÀ[í jçnçlç nçílçí,
l³ççuçç mçbmçiç& Dççní kçÀçÇ vççnçÇ ní l³ççbvçç cçççÆnlççÇ vçJnlçí, l³çç®ççÇ uçiçí®ç ®çç®çCççÇ kçÀªvç I³ççJççÇ Dçmçí mççbiçC³ççlç Dççuçí.
ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêçcçO³çí kçÀç³ç mçáçÆJçOçç Dççnílç, mçboYç& mçíJççb®ççÇ kçÀç³ç ³çb$çCçç Dççní ³çç®ççÇ cçççÆnlççÇnçÇ mççÆcçlççÇvçí IçílçuççÇ.
[ç@kçwìjçbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ p³ççbvçç S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiç& Dçmçu³çç®çí cçççÆnlççÇ Dççní l³ççbvçç Hçá{çÇuç lçHççmçC³çç/GHç®ççjçbmççþçÇ çÆmçJnçÇuç
nç@çÆmHçìuçuçç HççþJçC³ççlç ³çílçí. ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêçlç ìímìçRiç kçÀçÇìmçd vççnçÇlç. içjçíoj çÆðç³ççb®ççÇ S®çDçç³çJnçÇ mçáª kçÀjC³çç®çí
kçÀçcç içíu³çç oçívç cççÆnv³ççbHççmçÓvç mçáª Pççuçí. DçççÆCç nçÇ mççí³ç kçíÀJçU ûççcççÇCç ©iCççuç³ççlç GHçuçyOç Dççní. ní ©iCççuç³ç
nçmçíiççJçHççmçÓvç 20 çÆkçÀuççícççÇìjJçj yççyçUiççJç ³çç çÆþkçÀçCççÇ Dççní.
S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiç& kçÀMççcçáUí nçílççí Jç kçÀMççcçáUí nçílç vççnçÇ nçÇ cçççÆnlççÇ [ç@kçwìjçbvççÇ HççuçkçÀ mçYçí®³çç JçíUçÇ çÆouççÇ. uççíkçÀçb®³çç
cçvççlççÇuç MçbkçÀç DçççÆCç içÌjmçcçpççbvçç GÊçjí çÆouççÇ. HçCç iççJçkçÀN³ççbvççÇ DçiçoçÇ vçícçkçíÀ DçççÆCç [ç@kçwìjçbvçç Hçí®ççlç HçkçÀ[Cççjí ÒçMvç l³ççbvçç
çÆJç®ççjuçí. jkçwlççMççÇ mçbHçkç&À Dççu³ççvçí mçbmçiç& nçílç vççnçÇ lçj [ç@kçwìj nçlçcççípçí kçÀç Iççuçlççlç Fl³ççoçÇ ÒçMvç l³ççbvççÇ çÆJç®ççjuçí.
®ççJçC³ççcçáUí çÆkçbÀJçç Yççb[Cçç®³çç JçíUçÇ pçKçcçç Pççu³ççvçí Jçç l³ççb®çç mçbHçkç&À Pççu³ççvçí S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiç& nçílççí kçÀç? ³çç HççuçkçÀçb®³çç
ÒçMvççvçí [ç@kçwìjçbvçç iççWOçUçlç Hçç[uçí. ³çç ÒçMvççb®ççÇ mçcççOççvçkçÀçjkçÀ GÊçjí l³ççbvçç oílçç DççuççÇ vççnçÇlç. kçÀçjCç l³ççbvçç®ç ³çççÆJç<ç³ççÇ
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mHçälçç vçJnlççÇ. [ç@kçwìj cnCççuçí kçÀçÇ DçMçç ÒçkçÀçjí mçbmçiç& nçílç vççnçÇ Dçmçí l³ççbvççÇ uççíkçÀçbvçç mççbçÆiçlçuçí HçCç uççíkçÀçb®çç l³ççJçj çÆJçéççmç
yçmçuçç vççnçÇ.
ûççcçmçYçíuçç pççC³ççHçÓJçça [ç@kçwìjçbvççÇ çÆJç<ç³çç®ççÇ lç³ççjçÇ kçíÀuççÇ. l³ççmççþçÇ l³ççbvççÇ p³çç cç@v³çáDçuç®çç mçboYç& Içílçuçç l³ççlçuççÇ cçççÆnlççÇ
l³ççbvççÇ Dççcnçuç oçKçJçuççÇ. HçCç nçÇ cçççÆnlççÇ l³ççbvççÇ ®çákçÀçÇ®³çç Hç×lççÇvçí mçcçpçÓvç IçílçuççÇ nçílççÇ. MçðççÆ¬çÀ³çí®³çç ojc³ççvç S®çDçç³çJnçÇ
mçbmçiçç&®ççÇ Mçkçw³çlçç 0.3… Dçmçu³çç®ççÇ cçççÆnlççÇ Scçmç@kçÀmçdvçí lç³ççj kçíÀuçíu³çç ÒççÆMç#çCç HçáçÆmlçkçíÀlç Dççní. HçCç SkçÀç çÆJççÆMçä
HççÆjçÆmLçlççÇmçboYçç&lç MçðççÆ¬çÀ³çç kçÀjCççN³çç [ç@kçwìjçbvçç Dçmçuçíu³çç pççíKçcççÇyççyçlç®ççÇ nçÇ cçççÆnlççÇ ³çç [ç@kçwìjçbvççÇ mçJç&mççOççjCç
HççÆjçÆmLçlççÇuçç uççiçÓ kçíÀuççÇ.
[ç@kçwìjçb®³çç cçvççlç DçpçÓvçnçÇ kçÀçnçÇ MçbkçÀç nçíl³çç. mçl³çMççíOçvç mççÆcçlççÇMççÇ yççíuçÓvç l³ççbvççÇ ³çç MçbkçÀçb®çí çÆvçjçkçÀjCç kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç
kçíÀuçç.
iççJççlç S®çDçç³çJnçÇcçáUí 2-3 J³çkçwlççR®çí cç=l³çÓ Pççuçí nçílçí, HçCç [ç@kçwìjçbkçÀ[í l³ççmçbyçbOççÇ HçÀçj®ç $ççíìkçÀ cçççÆnlççÇ nçílççÇ, ³çç®çí Dçç½ç³ç&
Jççìuçí.
iççJççcçO³çí kçÀçnçR®³çç kçáÀìábyççÆvç³ççípçvçç®³çç MçðççÆ¬çÀ³çç ³ççíi³ç ÒçkçÀçjí Pççu³çç vççnçÇlç. ³çç kçÀçjCççvçí l³ççbvççÇ kçÀçíìç&kçÀ[í
vçákçÀmççvç YçjHççF&mççþçÇ oçJçç kçíÀuçç Dççní. DçMçç kçÀçnçÇ kçíÀmçímç iççJççlç Dççnílç. l³ççcçáUínçÇ uççíkçÀçbvçç kçÀMçç®ççÇnçÇ ncççÇ
Ðçç³çuçç vçkçÀçí Jççìlçí, Dçmçí [ç@kçwìjçbvççÇ mççbçÆiçlçuçí.
F) mçíJççuç³ç mçbmLçí®çí ÞççÇ. jçÆJç yççHçìuçí DçççÆCç l³ççb®³çç mçnkçÀçN³ççbyçjçíyçj yççlç®ççÇlç
[ç@kçwìjçbyçjçíyçj®ççÇ çÆcçìçRiç mçbHçu³ççJçj DççcnçÇ ÞççÇ. jçÆJç yççHçìuçí ³ççbvçç Yçíìç³çuçç içíuççí. yççHçìuçí ní J³çJçmçç³ççvçí Hç$çkçÀçj Dççnílç
DçççÆCç l³ççbvççÇ ³çç DççÞçcçç®ççÇ mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. iççJççyççníj, cççíkçÀÈ³çç DçççÆCç Gpçç[Mçç pççÆcçvççÇJçj nç DççÞçcç Jçmçuçíuçç Dççní. nçÇ
pçcççÇvç iççJç®çí pçcççÇvçoçj Jç cççpççÇ mçjHçb®ç ÞççÇ. cçákçwlçç cçvçcççOççHHçç ³ççbvççÇ oíCçiççÇ çÆouçíuççÇ Dççní. ³çç çÆþkçÀçCççÇ içJçlççvçí MççkçÀçjuçíu³çç
uçnçvç-uçnçvç cççlççÇ®³çç PççíHç[îçç yççbOçÓvç DççÞçcç GYççjuçç Dççní. Mçjo vççJçç®çç kçÀç³ç&kçÀlçç& DççÞçcçç®ççÇ HçÓCç& JçíU oíKçYççuç kçÀjlççí.
l³ççvçí ³çç PççíHç[îççbvçç mJçlç: jbiçJçuçí Dççní. DççÞçcççlç SkçÀ Dçç@HçÀçÇmç®ççÇ KççíuççÇ Dççní. cçáuççbmççþçÇ Òçl³çíkçÀçÇ SkçÀ KçíUC³çç®ççÇ,
DçY³ççmçç®ççÇ DçççÆCç PççíHçC³çç®ççÇ KççíuççÇ Dççní.
ÞççÇ. jçÆJç DçççÆCç ÞççÇ. Mçjo ³ççbvççÇ Dççcç®çí mJççiçlç kçíÀuçí. SkçÀç PççíHç[çÇlç DççcnçÇ mçiçUí pçcçuççí. DççcnçÇ yçmçu³ççJçj DççCçKççÇ kçÀçnçÇ
GlmççnçÇ lçªCç Dççcç®³ççcçO³çí ³çíTvç yçmçuçí. l³ççbvçç Dççcç®³ççMççÇ yççíuçç³ç®çí nçílçí, l³ççb®ççÇ cçlçí cççb[ç³ç®ççÇ nçílççÇ.
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ÞççÇ. jçÆJç DçççÆCç l³ççb®çí mçJç& ³çáJçç mçnkçÀçjçÇ ní Jççlçç&nj cnCçÓvç kçÀçcç kçÀjlç Dççnílç. DççcnçÇ mçíJçkçÀ ³çç mJç³çbmçíJççÇ GHç¬çÀcççMççÇ ní
mçJç&pçCç pççí[uçíuçí Dççnílç. çÆMç#çCç #çí$ç DçççÆCç Flçj GÐççíiçOçbÐççlç kçÀçcç kçÀjCççN³çç mçácççjí 100 lçªCç ³çç kçÀçcççMççÇ pççí[uçíuçí
Dççnílç. mçbmLçí®çí DçO³ç#ç ÞççÇ. jçÆJç yççHçìuçí J³çJçmçç³ççvçí Hç$çkçÀçj Dççnílç DçççÆCç uççlçÓj®³çç Hç$çkçÀççÆjlçç DçY³ççmç¬çÀcççlç
çÆMçkçÀJçC³çç®çí kçÀçcçnçÇ kçÀjlççlç. mçbmLçç ÒççcçáK³ççvçí Hç³çç&JçjCç, mJç®slçç, J³çmçvçcçákçwlççÇ DççoçÇ mççcçççÆpçkçÀ çÆJç<ç³ççbJçj pçvçpççiç=lççÇ®çí
kçÀçcç kçÀjlç Dççní.
yççHçìuçí ³ççbvçç HççÆnu³ççHççmçÓvç mççcçççÆpçkçÀ kçÀçcçç®ççÇ DççJç[ nçílççÇ. l³ççb®³çç SkçÀç vççlçíJççF&kçÀç®çç S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiçç&vçí cç=l³çÓ Pççuçç.
kçÀvçç&ìkçÀ mççÇcçíJçj®³çç SkçÀç iççJççlç nçÇ Içìvçç Iç[uççÇ. l³ççvçblçj kçÀçnçÇ kçÀçUçvçí l³çç J³çkçwlççÇ®³çç cçáuçç®ççnçÇ cç=l³çÓ Pççuçç. HçCç ³çç
cçáuççuçç S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiç& vçJnlçç. ’cçáuççkçÀ[í kçÀçíCççÇnçÇ uç#ç®ç çÆouçí vççnçÇ, çÆkçÀ[í ®ççJçu³ççvçí l³çç®çç cç=l³çÓ Pççuçç,“ DçMççÇ cçççÆnlççÇ
l³ççbvççÇ çÆouççÇ. ³çç cçáuçç®çí Dçbl³çmçbmkçÀçj yççHçìuçí ³ççbvççÇ kçíÀuçí DçççÆCç l³çç®çJçíUçÇ S®çDçç³çJnçÇ ûçmlç yççuçkçÀçbmççþçÇ kçÀçcç kçÀjç³ç®çínçÇ
þjJçuçí.
S®çDçç³çJnçÇ mçbyçbOççÇ mçíJçç oíCççN³çç ’jçÇmç®ç& mçWìj HçÀç@j S[dmç“ ³çç uççlçÓjcçOççÇuç [ç@. GiççÇuçí ³ççb®³çç KççpçiççÇ oJççKççv³ççlç yççHçìuçí
³ççbvççÇ Hçç®ç Jç<çx kçÀçcç kçíÀuçí. vçblçj l³ççbvçç DççÞçcççmççþçÇ pçcççÇvç çÆcçUçu³ççJçj lçí nçmçíiççJçcçO³çí Dççuçí. DççcnçÇ mçíJçkçÀ®³çç
kçÀç³ç&kçÀl³çç¥vççÇ DççHçmççlç Jçiç&CççÇ iççíUç kçÀªvç DççÞçcçç®ççÇ GYççjCççÇ kçíÀuççÇ. DççpçnçÇ l³ççb®³çç Jçiç&CççÇlçÓvç®ç DççÞçcç ®ççuçJçuçç pççlççí.
mçO³çç DççÞçcççlç mçnç-®ççÌoç Jç³ççíiçìçlçuççÇ 15 cçáuçí Dççnílç. ³ççHçÌkçÀçÇ 5 cçáuçí l³ççb®³çç iççJççÇ içíuççÇ nçílççÇ DçççÆCç 10 cçáuçí MççUílç
pççlç nçílççÇ. iççJççlçu³çç çÆpçunç HççÆj<ço MççUílç 9 cçáuçí nçílççÇ DçççÆCç KççpçiççÇ MççUílç DççþJççÇcçO³çí SkçÀpçCç çÆMçkçÀlç nçílçç.SkçÓÀCç
4 cçáuççÇ nçíl³çç. l³ççb®³ççHçÌkçÀçÇ SkçÀçÇ®çí Jç³ç lçíjç nçílçí, HçCç lççÇ oámçjçÇ®³çç Jçiçç&lç çÆMçkçÀlç nçílççÇ. ³ççHçÓJçça çÆlçuçç kçÀOççÇ MççUílç®ç
Iççlçuçíuçí vçJnlçí. onçHçÌkçÀçÇ ®ççj cçáuçí SDççjìçÇ Içílç nçílççÇ. yçnálçíkçÀ cçáuççb®³çç vççlçíJççF&kçÀçbvççÇ l³ççbvçç DççÞçcççlç mççí[u³ççvçblçj çÆHçÀªvç
Hçjlç l³ççb®ççÇ ®ççÌkçÀMççÇnçÇ kçíÀuçíuççÇ vçJnlççÇ. DççÞçcççcçO³çí SkçÀ ðççÇ Jç SkçÀ Hçáª<ç kçÀcç&®ççjçÇ Dççnílç DçççÆCç oíKçYççuç kçÀjC³ççmççþçÇ
oçívç J³çkçwlççÇ Dççnílç.
DççHçuçí J³ççqkçwlçiçlç mççbiçlççvçç yççHçìuçí cnCççuçí kçÀçÇ, ’nç mçiçUç ÒçMvç ÞççÇ. yççJçIçí ³ççb®³ççcçáUí lç³ççj Pççuçç Dççní. iççJççlç l³ççb®ççÇ
SkçÀ çÆMç#çCç mçbmLçç Dççní DçççÆCç SkçÀ KççpçiççÇ MççUçnçÇ Dççní.“ çÆkçÀMççíj ³ççbvççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ kçÀçÇ yççJçIçí ³ççbvççÇ iççJççlç SkçÀ HçÀçcç&mççÇ
kçÀç@uçípç kçÀç{uçí Dççní. l³ççb®³ççcçáUí iççJççlç ÒçLçcç®ç SkçÀ cççíþçÇ çÆMç#çCçmçbmLçç GYççÇ jççÆnuççÇ. iççJççlçu³çç DççÞçcççcçáUí, lççí ®ççbiçu³çç
Hç×lççÇvçí ®ççuçu³ççcçáUí DççHçu³çç kçÀçcçç®çb cçnÊJç kçÀcççÇ nçíF&uç Dçmçb l³ççbvçç Jççìlçb³ç. ’l³ççbvçç kçáÀCçç®ççÇnçÇ mHçOçç& vçkçÀçí Dççní. mçiçÈ³çç
iççJççJçj DççHçuçb Jç®ç&mJç jçKçCççjí Dçmçí oçívç-lççÇvç pçCç Òçl³çíkçÀ®ç iççJççlç Dçmçlççlç.“
ÒççLççÆcçkçÀ kçWÀêçlçu³çç [ç@kçwìjçbkçÀ[Óvç cçççÆnlççÇ oílççvçç mçbmçiçç&®ççÇ 10… Mçkçw³çlçç Dçmçu³çç®çí mççbçÆiçlçuçí içíuçí; ³çç l³ççb®³çç
çÆJçOççvççcçáUínçÇ mçcçm³çç çÆyçkçÀì PççuççÇ Dçmçí yççHçìuçí ³ççbvçç Jççìlçí.
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çÆkçÀMççíj ³çç mçíJççuç³ç®³çç kçÀç³ç&kçÀl³çç&vçí mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ, ’çÆMç#çCç DççÆOçkçÀçN³ççbvççÇnçÇ ®çákçÀçÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ.“ S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç
cçáuççbmççþçÇ mJçlçb$ç mçbmLçç HçççÆnpçílç Dçmçí l³ççbvççÇ cnìuçí. ’mçjkçÀçjçÇ DççÆOçkçÀçjçÇ Dçmçí kçÀmçí kçÀç³ç yççíuçÓ MçkçÀlççlç?“ Dçmçç ÒçMvç
l³ççvçí GHççÆmLçlç kçíÀuçç.
yççHçìuçí ³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ uççíkçÀçbvççÇ pçíJnç uçíKççÇ ncççÇ cçççÆiçlçuççÇ lçíJnç lççÇ Ðçç³çuçç kçÀçíCççÇ®ç lç³ççj vçJnlçí.
cçáuççbvçç MççUílç oçKçuç kçÀjlççvçç kçÀmçuççÇnçÇ Dç[®çCç DççuççÇ vççnçÇ Dçmçí yççHçìuçí ³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí. ’MççUí®çí cçáK³ççO³ççHçkçÀ jçípç®ç
DççÞçcççmçcççíªvç ³çílç-pççlç Dçmçlç. SkçÀoç cççÇ l³ççbvçç Yçíìuççí DçççÆCç cçáuççbvçç MççUílç Iççuçlç Dçmçu³çç®çí mççbçÆiçlçuçí. l³ççbvççÇ
kçÀmçuçç®ç Dç[LçUç DççCçuçç vççnçÇ. DççCçKççÇ cçáuçb DçmçlççÇuç lçj l³ççbvççnçÇ MççUílç YçjlççÇ kçÀjç Dçmçb DçiçoçÇ DççpçnçÇ l³ççb®çb cnCçCçb
Dççní.“
DççÞçcç mçáª kçÀjC³ççHçÓJçça iççJçkçÀN³ççbMççÇ çÆJç®ççjçÆJççÆvçcç³ç kçíÀuçç nçílçç kçÀç, Dçmçí mççÆcçlççÇvçí yççHçìuçí ³ççbvçç çÆJç®ççjuçí. l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí
kçÀçÇ, ’DçiçoçÇ mçá©JççlççÇHççmçÓvç uççíkçÀ ³çç DççÞçcççuçç S[dmç nç@çÆmHçìuç cnCçÓvç®ç DççíUKçlççlç. uççíkçÀçb®³çç cçvççlççÇuç MçbkçÀç oÓj
kçÀjC³çç®³çç nílçÓvçí DççcnçÇ IçjçíIçjçÇ pççTvç uççíkçÀçbvçç Dççcç®³çç kçÀçcçç®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ, iççJççlç HçLçvççìîçí mççoj kçíÀuççÇ. DççÞçcçç®³çç
mLççHçvçí®³çç JçíUçÇ kçÀçMççÇ®³çç pçiçlçdiçáªbvçç FLçí DççCçuçí. KçÓHç iççJçkçÀN³ççb®ççÇ l³ççb®³ççJçj Þç×ç Dççní. Oçcç&içáªbvçç mJçlç: uççíkçÀçbvçç
³çççÆJç<ç³ççÇ mççbçÆiçlçuçí. HçCç lçjçÇnçÇ uççíkçÀçbvççÇ Dççcç®çí SíkçÀuçí vççnçÇ.“
yççHçìuçí ³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ DççÞçcçç®³çç kçÀçcççuçç iççJçkçÀN³ççb®çç vçíncççÇ®ç çÆJçjçíOç jççÆnuçç Dççní. iççJçç®çç çÆJçjçíOç DçmçÓvçnçÇ l³ççbvççÇ
DççÞçcççmççþçÇ HççCççÇ DçççÆCç uççF&ì çÆcçUJçuçí. ’iççJççlçu³ççbvçç DççcnçÇ vçkçÀçí®ç Dççnçílç. cnCçÓvç®ç lçí vçíncççÇ Dççcç®³çç kçÀçcççlç yççOçç
DççCçlççlç. l³ççbvççÇ Dççcç®ççÇ Dççby³çç®ççÇ jçíHç GHçìuççÇ...., yççbOçkçÀçcç Hçç[uçb.... “
DççÞçcçç®³çç pçJçU®³çç lççb[îççJçj jçnCççN³çç kçÀçnçÇ uççíkçÀçbvççÇ 2008cçO³çí mçbmLçí®ççÇ vççmçOçÓmç kçíÀuççÇ, yççbOçkçÀçcç Hçç[uçb. mçíJççuç³çvçí
l³ççb®³çççÆJç©× HççíçÆuçmççlç lç¬çÀçj vççWoJçuççÇ. HçCç oçíIççbvççnçÇ SkçÀç®ç iççJççlç jçnç³ç®çb Dççní ³çç çÆJç®ççjçvçb vçblçj lç¬çÀçj cççiçínçÇ IçílçuççÇ.
mçbmLçí®³çç kçÀç³ç&kçÀl³çç¥vççÇ lççb[îççlçu³çç uççíkçÀçb®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ DçççÆCç l³ççb®çç çÆJçjçíOç oÓj kçíÀuçç. Dççlçç ní uççíkçÀ DççÞçcçç®³çç kçÀçcççuçç
mçnkçÀç³ç& kçÀjlççlç.
iççJççlçu³çç ®çkçwkçÀçÇJççu³ççvçí DççÞçcçç®çí Oççv³ç oUÓvç oíC³ççmç vçkçÀçj çÆouçç nçílçç, vnçJççÇ cçáuççb®çí kçíÀmç kçÀçHçç³çuçç lç³ççj vçJnlçç,
DçMçç DçvçíkçÀ Içìvçç Dççnílç. l³ççlçuççÇ®ç MççUí®ççÇ Içìvçç Dççní. ’HçCç ³ççJçíUçÇ cçáuççb®çç ÒçMvç Dçmçu³ççvçí içHHç jçnç³ç®çí vççnçÇ Dçmçí
DççcnçÇ þjJçuçí.“ l³ççbvçç DççHçuççÇ yççpçÓ cççb[ç³ç®ççÇ nçílççÇ DçççÆCç cnCçÓvç l³ççbvççÇ cççO³çcççbkçÀ[í OççJç IçílçuççÇ.
cççO³çcççlçÓvç Içìvçíuçç pççÇ ÒççÆmç×çÇ çÆcçUçuççÇ l³ççcçáUí iççJçkçÀN³ççbJçj kçÀç³ç HççÆjCççcç Pççuçç? ³çç ÒçMvççJçj çÆkçÀMççíjvçí mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ,
’iççJçkçÀN³ççbcçO³çí yçouç nçílççí³ç. Dççlçç lçí cçáuççbvçç Hçjlç MççUílç HççþJçlçç³çlç.“
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³çç Içìvçí®³çç HçÓJçça ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêçvçínçÇ DççÞçcççlççÇuç cçáuççbJçj ³ççíi³ç GHç®ççj kçíÀuçí vçJnlçí, DçMççÇ cçççÆnlççÇ yççHçìuçí ³ççbvççÇ
çÆouççÇ. HçCç IçìvçíHç½ççlç l³ççb®³çç cççvççÆmçkçÀlçílçnçÇ yçouç Pççuçç Dççní.
Dççlçç Hçá{í kçÀç³ç kçÀjç³ç®çí þjJçuçí Dççní, Dçmçí çÆJç®ççjuçí Dçmçlçç yççHçìuçí cnCççuçí kçÀçÇ iççJçkçÀN³ççbvçç Yçíìç³ç®çí, l³ççb®³ççMççÇ yççíuçç³ç®çí
Dçmçí l³ççb®çí Dççlçç çÆvç³ççípçvç Dççní.
DççÞçcççyççyçlç l³ççb®çí kçÀç³ç çÆvç³ççípçvç Dççní nínçÇ DççcnçÇ pççCçÓvç Içílçuçí. yççHçìuçí cnCççuçí kçÀçÇ DççÞçcççlç çÆkçÀcççvç 50 cçáuççbvçç YçjlççÇ
kçÀjç³ç®çí l³ççb®çí çÆvç³ççípçvç Dççní. l³ççmççþçÇ Jçlç&cççvçHç$çí, oJççKççvçí ³çç cççO³çcççlçÓvç uççíkçÀmçbHçkç&À ®ççuçÓ Dççní. l³ççbvççÇ DçÐççHç lçjçÇ
mçjkçÀçjçÇ çÆvçOççÇ çÆcçUJçC³ççmççþçÇ Òç³çlvç kçíÀuçíuçí vççnçÇlç. DççÞçcçç®çç kçÀçjYççj ÒççcçáK³ççvçí l³ççbvççÇ GYççjuçíu³çç mççcçççÆpçkçÀ çÆvçOççÇlçÓvç
®ççuçlççí. uççíkçÀçbkçÀ[Óvç Jçç mçjkçÀçjkçÀ[Óvç mççnç³³ç çÆcçUçuçí vççnçÇ lçjçÇ DççHçuçí kçÀçcç ®ççuçÓ®ç þíJçç³ç®çí Dçmçí yççHçìuçWvççÇ þjJçuçí Dççní.
DççÞçcçç®³çç HççÆjmçjçlçuççÇ pçcççÇvç kçÀmçÓvç l³çç GlHççovççJçj Kç®ç& YççiçJçç³ç®çç Dçmçí l³ççb®çí çÆvç³ççípçvç Dççní.
mçíJççuç³ç DçççÆCç iççJçkçÀjçÇ ³ççb®³ççcçO³çí SkçÀ ÒçkçÀçj®çç oájçJçç Dçmçu³çç®çí Dççcnçuçç pççCçJçuçí. DççÞçcç mçáª nçíTvç oçívç Jç<çx PççuççÇ
lçjçÇ iççJçkçÀjçÇ l³çç®³çç DççÆmlçlJçç®ççÇ oKçuç I³çç³çuçç lç³ççj vççnçÇlç. mçíJççuç³ç®çç kçÀçjYççjnçÇ mJçlçb$çHçCçí ®ççuçÓ Dçmçu³ççvçí l³ççbvççnçÇ
iççJçkçÀN³ççbkçÀ[í pççC³çç®ççÇ kçÀOççÇ içjpç YççmçuççÇ vççnçÇ.
DççHçuçb kçÀçcç pçj ®ççuçÓ þíJçç³ç®çb Dçmçíuç, lçj DççHçu³ççuçç mLçççÆvçkçÀ ûççcçmLççb®çí mçnkçÀç³ç& uççiçíuç, nçÇ pççCççÇJç yççHçìuçí Jç l³ççb®çí
mçnkçÀçjçÇ ³ççb®³ççcçO³çí pççCçJçuççÇ vççnçÇ. iççJçkçÀN³ççbvçç DççHçu³çç kçÀçcççlç mççcççJçÓvç IçíC³çç®³çç ¢äçÇvçí l³ççbvççÇ kçÀmçuçí®ç Òç³çlvç kçíÀuçí
vççnçÇlç.
SkçbÀoj iççJçkçÀN³ççbvççÇ l³ççb®³ççMççÇ pçíJç{îççmç lçíJç{í mçbyçbOç þíJçuçí. l³ççbvççÇ mçíJççuç³ç®³çç kçÀçcççuçç mççnç³³çnçÇ kçííÀuçí vççnçÇ DçççÆCç
çÆJçjçíOçnçÇ kçíÀuçç vççnçÇ.
iççJçkçÀN³ççbÒçcççCçí®ç mçjkçÀçjçÇ DççÆOçkçÀçN³ççb®³çç Jçlç&vççcçáUínçÇ kçÀç³ç&kçÀlçx oáKççJçuçí içíuçí. [ç@kçwìjçbvççÇ DçççÆCç çÆMç#çCçççÆOçkçÀçjçÇ iççJççlç
Dççuçí DçççÆCç l³ççbvççÇ ®çákçÀçÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ. [ç@kçwìj cnCççuçí kçÀçÇ 90… mçbmçiçç&®ççÇ Mçkçw³çlçç vççnçÇ DçççÆCç 10… Dççní.
iççJçkçÀN³ççbvççÇ l³ççb®³ççkçÀ[í uçíKççÇ ncççÇ cçççÆiçlçuççÇ lçj l³ççbvççÇ ìçUçìçU kçíÀuççÇ. S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbmççþçÇ mJçlçb$ç J³çJçmLçç
GYççjuççÇ HçççÆnpçí, Dçmçí cçlç çÆMç#çCçççÆOçkçÀçN³ççbvççÇ cççb[uçí. HççuçkçÀcçb$³ççbvççÇnçÇ ³çç cçáuççbmççþçÇ mJçlçb$ç MççUç GYççjC³çç®ççÇ içjpç
Dçmçu³çç®çí cçlç J³çkçwlç kçíÀuçí. SkçbÀojçÇlç®ç Içìvçíuçç jçpçkçÀçÇ³ç mJçªHç Dççuçí.
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³çç mçcçm³çíuçç iççJççlçuçí ÞççÇ. yççJçIçí ní kçÀçjCççÇYçÓlç Dççnílç. iççJççlç l³ççb®çí SkçÀ yççÇ HçÀçcç& kçÀç@uçípç Dççní DçççÆCç SkçÀ MççUç Dççní.
l³ççbvçç l³ççb®³çç kçÀçcççMççÇ mHçOçç& vçkçÀçí Dççní. çÆpçunç HççÆj<çoí®³çç MççUíuçç içUlççÇ uççiçuççÇ lçj lçí l³ççb®³çç HçL³ççJçj Hç[Cççj Dççní.
kçÀçjCç cçiç l³ççb®³çç MççUílçuçç Hçì Jçç{íuç.
mçl³çMççíOçvç mççÆcçlççÇvçí yççHçìuçí ³ççbvçç l³ççb®ççÇ cçlçí Jç mçÓ®çvçç mççbçÆiçlçu³çç. yççHçìuçí ³ççb®çí nílçÓ pçjçÇ ÒççcçççÆCçkçÀ Dçmçuçí lçjçÇ l³ççbvççÇ
kçÀçnçÇ yççyçlççÇlç DççÆOçkçÀ J³ççHçkçÀ çÆJç®ççj kçÀjC³çç®ççÇ içjpç Dççní. l³ççb®çí kçÀçcç Dçmçí mçcççpççHççmçÓvç JçíiçUí jçnÓvç Hçá{í vçílçç ³çíCççj
vççnçÇ. l³ççbvçç ûççcçmLççbvçç DççHçu³çç kçÀçcççMççÇ pççí[Óvç I³ççJçí uççiçíuç. iççíHçvççÇ³çlçç HççUCçí Dçl³çblç cçnÊJçç®çí Dççní. cççO³çcççlçÓvç
l³ççb®³çç kçÀçcçççÆJç<ç³ççÇ cçççÆnlççÇ ÒççÆmçOo kçÀjlçíJçíUçÇ l³ççbvççÇ kçÀçnçÇ yççyçlççÇlç KçyçjoçjçÇ IçílçuççÇ HçççÆnpçí. Dçv³çLçç cçáuççb®³çç nkçwkçÀçb®ççÇ
Hçç³çcçuuççÇ nçílç jçnçÇuç. mçbmLçí®³çç ¢äçÇvçí cççO³çcççbvçç cçnÊJç Dççní. cççO³çcççbvççÇ l³ççb®ççÇ yççpçÓ uççíkçÀçbHçá{í DççCçuççÇ, JçjHç³ç&blç
Hççínçí®çJçuççÇ DçççÆCç DçiçoçÇ mçJç& pçiççlç HçmçjJçuççÇ. HçCç cççO³çcççb®çç JççHçj l³ççbvççÇ DççÆOçkçÀ kçÀçUpççÇHçÓJç&kçÀ Jç çÆJç®ççjHçÓJç&kçÀ kçÀjC³çç®ççÇ
içjpç Dççní. mçbmLçç ®ççuçJçC³ççmççþçÇ kçÀçíCçkçÀçíCçl³çç lççbçÆ$çkçÀ yççyççR®ççÇ HçÓlç&lçç kçÀjCçí DççJçM³çkçÀ Dççní (Goç. HçjJççvçç, vççWoCççÇ, cçáuçí
Jç cçáuççÇ ³ççb®³ççmççþçÇ mJçlçb$ç çÆvçJççmç J³çJçmLçç, ðççÇ kçÀcç&®ççjçÇ F.) nínçÇ l³ççbvççÇ pççCçÓvç Içílçuçí HçççÆnpçí.
yççHçìuçí cnCççuçí kçÀçÇ, ’yççJçIçW®³çç çÆJçjçíOççlç pççC³çç®ççÇ iççJçkçÀN³ççb®ççÇ ìçHç vççnçÇ. yçjí®çpçCç l³ççb®³çç®ç Mçílççlç kçÀçcççJçj pççlççlç
DçççÆCç l³ççb®³ççJçj®ç DçJçuçbyçÓvç Dççnílç. l³ççbvçç pçj çÆJçjçíOç kçÀíuçç lçj oámçN³çç çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ l³ççbvçç iççJççlç mçb[çmçuçç yçmçç³çuçç
pççiçç çÆcçUCççj vççnçÇ.“
HçÀ) mççímçç³çìçÇ®çí DçO³ç#ç ÞççÇ. yççJçIçí ³ççb®³ççMççÇ yççlç®ççÇlç
DççcnçÇ SíkçÓÀvç nçílççí kçÀçÇ ÞççÇ. yççJçIçí ní iççJçkçÀN³ççb®³çç çÆJçjçíOççuçç DçççÆCç jçí<ççuçç KçlçHççCççÇ Iççuçlççlç, lçí Iç[uçíu³çç ÒçkçÀjCçç®çí
mçÓ$çOççj Dççnílç. l³ççb®ççÇ yççpçÓ SíkçÓÀvç IçíCçínçÇ cçnÊJçç®çí nçílçí. yççJçIçí ³ççb®ççÇ HçlvççÇ, l³ççb®çí Jç=× Jç[çÇuç DçççÆCç DççF& ³çç kçáÀìábçÆyç³ççbvççÇ
Dççcç®çí mJççiçlç kçíÀuçí. yççJçIçí ní iççJççlç oyçoyçç Dçmçuçíuçí pçcççÇvçoçj Dççnílç. l³ççb®³ççkçÀ[®ççÇ pçcççÇvç DçççÆCç yççÇ HçÀçcç& kçÀç@uçípç,
MççUç DçççÆCç ³çákçkçÀçb®çí JçmçlççÇiç=n DçMçç mçbmLçç ³ççlçÓvç l³ççb®³çç cççuçcçÊçí®çç Dçboçpç ³çílççí.
yççJçIçí ³ççbvççÇ Dççcnçuçç PççuçíuççÇ Içìvçç mççbçÆiçlçuççÇ DçççÆCç l³ççbvççÇ l³ççyççyçlççÇlç kçÀç³ç kçíÀuçí nínçÇ mççbçÆiçlçuçí. lçí cnCççuçí kçÀçÇ HççÆnuçí
kçÀçnçÇ çÆoJçmç kçÀç³ç ®ççuçuçb³ç ³çç®çç kçáÀCççuçç®ç HçÊçç vçJnlçç. vçblçj mçíJççuç³ççlçuççÇ cçáuçí MççUílç ³çílç Dçmçu³çç®ççÇ cçççÆnlççÇuç Dçv³ç
cçáuççbvççÇ DççHçu³çç IçjçÇ mççbçÆiçlçuççÇ. l³ççvçblçj pçíJnç SkçÀç cçáuçç®³çç kçÀçvççlçÓvç jkçwlç ³çíT uççiçuçí lçíJnç DççHçu³çç cçáuççbvçç MççUílç
HççþJçç³ç®çí vççnçÇ Dçmçí HççuçkçÀçbvççÇ þjJçuçí. SkçÀ ûççcçmçYçç IçílçuççÇ DçççÆCç l³ççuçç mçJç&pçCç npçj jççÆnuçí. ³çç yçÌþkçÀçÇlç HççuçkçÀçbvççÇ
mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ l³ççbvçç YççÇlççÇ Jççìlçí³ç DçççÆCç oçívnçÇ cçáuççbvççÇ SkçÀç®ç MççUílç çÆMçkçÀç³çuçç vçkçÀçí.
yççJçIçWvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ içíu³çç 10-12 çÆoJçmççlç KçÓHç uççíkçÀ iççJççlç Dççuçí DçççÆCç uççíkçÀçbMççÇ yççíuçÓvç içíuçí. ’yçjí®çpçCç mçO³çç ³çç®ç
çÆJç<ç³ççJçj yççíuçlçç³çlç ní cçuçç cçççÆnlççÇ Dççní. nç kçíÀJçU mLçççÆvçkçÀ ÒçMvç vççnçÇ, lçj pççiççÆlçkçÀ ÒçMvç Dççní. Flçj cçáuççbmççjKçí®ç ³ççnçÇ
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cçáuççbvçç l³ççb®çí nkçwkçÀ çÆcçUçuçí HçççÆnpçílç.“ yççJçIçí Hçá{í cnCççuçí kçÀçÇ cçuççnçÇ iççJççlç jçnç³ç®çb Dççní. cççPçb çÆMç#çCç Pççu³ççcçáUí yçjçíyçj
kçÀç³ç DçççÆCç ®çÓkçÀ kçÀç³ç ní cçuçç mçcçpçlçb, HçCç cçuçç uççíkçÀçb®³çç çÆJç©× pççlçç ³çíCççj vççnçÇ. çÆJç<ççCçÓ kçÀMççcçáUí Hçmçjlççí DçççÆCç
kçÀMççcçáUí vççnçÇ, ní cçuçç ®ççbiçuçb®ç þçTkçÀ Dççní, HçCç DççÊçç cççÇ nçÇ iççíä uççíkçÀçbvçç HçìJçÓvç oíT MçkçíÀvç DçMççÇ HççÆjçÆmLçlççÇ vççnçÇ.
’HççuçkçÀ KçÓHç ná<ççj Dççnílç. cçáuççbvççÇ SkçÀcçíkçÀçbvçç ®ççJçuçb lçj kçÀç³ç? çÆkçbÀJçç l³ççb®³ççlç Yççb[Cçb PççuççÇ lçj kçÀç³ç? çÆkçbÀJçç SKççÐçç
cçáuççvçb oámçN³ççuçç çÆHçvçívçb ìçíkçÀjuçb DçççÆCç l³çç®ç çÆHçvçívçb DççCçKççÇ SkçÀçuçç ìçíkçÀjuçb lçj? – Dçmçí JçíiçJçíiçUí ÒçMvç l³ççbvççÇ çÆJç®ççjuçí.
[ç@kçwìj Hççj LçkçÓÀvç içíuçí... l³ççbvçç GÊçjbHçCç oílçç DççuççÇ vççnçÇlç,“ Dçmçí yççJçIçWvççÇ DççJçpçÓ&vç mççbçÆiçlçuçí.
iççJççlç HçÓJçça pççí S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç J³çkçwlççÇ®çç cç=l³çÓ Pççuçç l³çç®çç GuuçíKçnçÇ yççJçIçí ³ççbvççÇ kçíÀuçç. cç³çlç J³çkçwlççÇuçç
HuççmìçÇkçÀ®³çç LçÌuççÇlç içáb[çUç DçççÆCç lççyç[lççíyç pççUÓvç ìçkçÀç Dçmçí [ç@kçwìjçbvççÇ l³ççJçíUçÇ mççbçÆiçlçuçí nçílçí, Dçmçí yççJçIçí cnCççuçí.
’³çç l³ççb®³çç yççíuçC³çç®çç uççíkçÀçb®³çç cçvççJçj KçÓHç HççÆjCççcç Pççuçç.“
’mçiçÈ³çç ÒçMvçç®çç yççpççj Pççuçç³ç,“ Dçmçb l³ççb®çb cçlç Hç[uçb. DççÞçcççlçuççÇ cçáuçb S®çDçç³çJnçÇ®çí ©iCç Dççnílç Dçmçç HçÀuçkçÀ mçbmLçívçb
pççnçÇjHçCçí çÆuççÆnuçç nçílçç. SkçÀç iççJçHçíÀjçÇ®çb Dçç³ççípçvç kçíÀuçb içíuçb DçççÆCç l³ççlçnçÇ ³çç S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbvçç mçnYççiççÇ kçíÀuçb.
çÆJçÐççL³çç¥vçç çÆpçunç HççÆj<çoí®³çç MççUílçÓvç kçÀç{Óvç DççHçu³çç MççUílç YçjlççÇ kçÀjC³ççmççþçÇ yççJçIçí mçJç& kçÀçnçÇ Iç[JçÓvç DççCçlç Dççnílç,
Dçmçç DççjçíHç kçíÀuçç pççlç nçílçç. ³ççyçÎuç l³ççbvçç cçççÆnlççÇ nçílççÇ. l³ççb®³çç cçlçí, ’cççÇ cççP³çç MççUílç SkçÀç S®çDçç³çJnçÇ Hçç@çÆPçìçÇJn
cçáuççuçç oçKçuç kçíÀuçb³ç. pççí çÆvç³çcç Dççní l³çç®çb cççÇ Hççuçvç kçÀjlççí³ç.“
mçíJççuç³ççlççÇuç cçáuççbyçÎuç yççíuçlççvçç yççJçIçí cnCççuçí kçÀçÇ, ’³çç cçáuççb®ççÇ kçÀçUpççÇ I³çç³çuçç HçççÆnpçí Dçmçb DççcnçuççnçÇ Jççìlçb. l³ççbvçç
yçIçÓvç oá:Kç nçílçb. l³ççbvçç mçiçÈ³çç mçíJçç mçáçÆJçOçç çÆcçUçu³çç®ç HçççÆnpçílç. HçCç l³ççbvççÇ Dççcç®³çç cçáuççbcçO³çí çÆcçmçUç³çuçç vçkçÀçí. lçmçb
yçjb vççnçÇ Jççìlç. mçO³ççlçjçÇ ³çç DççpççjçJçj kçÀçnçÇ Fuççpç vççnçÇ. HçCç DççCçKççÇ kçÀçnçÇ Jç<çç¥vççÇ SKççob DççÌ<çOç çÆvçIççuçb®ç lçj nçÇ cçáuçb
®ççbiçu³çç Hç×lççÇvçb pçiçÓ MçkçÀlççlç. iççJçkçÀN³ççbvççÇ DççÞçcççuçç kçÀHç[í JçiçÌjí oíTvç mççnç³³ç kçíÀuçb Dççní. yççHçìuçWvççÇ mçjHçb®ççbvçç mççbiçÓvç
ìçkçÀuçb kçÀçÇ lçácnçuçç kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb lçí kçÀjç, cççPççÇ cçáuçb l³çç®ç MççUílç pççCççj. lçí mJçlç: lçj cçáuçb p³çç KççíuççÇlç PççíHçlççlç l³çç
KççíuççÇlç PççíHçlçnçÇ vççnçÇlç.“
®ççJçC³çç®³çç mçboYçç&lç ÒçMvç GHççÆmLçlç kçíÀuçç Dçmçlçç yççJçIçí ³ççbvççÇ GÊçj çÆouçí kçÀçÇ, ’cççPçb ®çákçÀlç Dçmçíuç lçj cçuçç #çcçç kçÀjç....
HçCç pçíJnç [^ç³ç çÆkçÀçÆmçbiçcçáUí mçbmçiç& nçílç vççnçÇ Dçmçb mççbçÆiçlçuçb pççlçb, lçíJnç l³çç®³çç çÆJç©× iççí<ìçÇcçáUí mçbmçiç& nçílççí, Dçmçç®ç DçLç&
çÆvçIçlççí.“
mççÆcçlççÇvçí l³ççbvçç mççbiçç³ç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç kçÀçÇ, nç kçÀçnçÇ HçÀkçwlç nçmçíiççJç®çç ÒçMvç vççnçÇ. S®çDçç³çJnçÇ Hçç@çÆPçìçÇJn J³çkçwlççÇ Dççpç mçJç&$ç
Dççnílç - MççUç, kçÀç@uçípççlç, kçÀçcçç®³çç çÆþkçÀçCççÇmçá×ç. ³çç mçJçç¥mççþçÇ JçíiçÈ³çç mçíJçç, mçbmLçç çÆvçcçç&Cç kçÀjC³çç®ççÇ DççJçM³çkçÀlçç
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vççnçÇ. ³ççJçj yççJçIçí cnCççuçí kçÀçÇ, ’FLçÓvç uççlçÓj 11 çÆkçÀuççícççÇìjJçj Dççní, çÆlçLçí ®ççbiçu³çç MççUç Dççnílç. nç HçÀkçwlç onç cçáuççb®çç
ÒçMvç Dççní. DççcnçÇ l³ççbvçç uççlçÓjuçç IçíTvç pççT MçkçÀlççí. çÆlçLçb l³ççb®çb çÆMç#çCç vççÇì nçíF&uç.“
mççÆcçlççÇ mçom³ççbvççÇ l³ççbvçç mHçä kçíÀuçí kçÀçÇ, S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbvççnçÇ iççJççlçu³çç MççUílç çÆMçkçÀC³çç®çç nkçwkçÀ Dççní, l³ççbvççÇ oÓj
pççC³çç®ççÇ DççJçM³çkçÀlçç vççnçÇ. pççÇ MççUç mçnpç Hççínçí®çC³çç®³çç DçblçjçJçj Dççní çÆlçLçí pççTvç çÆMçkçÀC³çç®çç Òçl³çíkçÀ cçáuçç®çç
DççÆOçkçÀçj Dççní.
yççJçIçí cnCççuçí kçÀçÇ mçá©JççlççÇuçç 70… uççíkçÀ çÆJçjçíOç kçÀjlç nçílçí, 30… çÆJçjçíOççlç vçJnlçí, HçCç Dççlçç nçÇ mçbK³çç nUÓnUÓ Jçç{lçí³ç.
kçÀçnçÇ kçÀçUçvçb HççÆjçÆmLçlççÇ yçouçíuç. ³çç cçáuççbmççþçÇ mJçlçb$ç MççUç DçmççJççÇ Dçmçb cççPçb JçÌ³ççqkçwlçkçÀ cçlç vççnçÇ, HçCç iççJçkçÀjçÇ Dçmçb
cnCçlççlç, DçmçbnçÇ l³ççbvççÇ mHçä kçíÀuçb. yççHçìuçí ³ççbvççÇ HçÓJçça mJçlçb$ç MççUí®çç SkçÀ ÒçmlççJç oçKçuç kçíÀuçç nçílçç, HçCç l³ççuçç cçbpçájçÇ
çÆcçUçuççÇ vççnçÇ, DçMççÇ cçççÆnlççÇnçÇ l³ççbvççÇ çÆouççÇ.
yççJçIçWMççÇ Pççuçíu³çç ®ç®çxlç mççÆcçlççÇ mçom³ççbvççÇ l³ççbvççÇ S®çDçç³çJnçÇ çÆJç<ç³çkçÀ cçççÆnlççÇnçÇ çÆouççÇ. çÆJç<ççCçÓ®ççÇ uççiçCç kçÀMççcçáUí nçílçí Jç
kçÀMççcçáUí vççnçÇ nínçÇ mççbçÆiçlçuçí. mççÆcçlççÇ mçom³ççbvççÇ cnìuçí kçÀçÇ, oáozJççvçí Dççpç DççÞçcççlçu³çç cçáuççbvçç DçççÆCç FlçjnçÇ cçáuççbvçç vççnkçÀ
$ççmç mçnvç kçÀjçJçç uççiçlç Dççní. p³çç cçáuççb®çí HççuçkçÀ içjçÇyç Dççnílç lçí l³ççb®³çç cçáuççbvçç oámçN³çç MççUílç HççþJçÓ MçkçÀlç vççnçÇlç. cçiç
l³ççbvçç Içjçlç®ç þíJçuçb pççlçb³ç. ³ççcçáUí cçáuççb®çb vçákçÀmççvç nçílçb³ç. l³ççbvçç ³çç ÒçkçÀçjí kçÀOççÇ®ç uççiçCç nçíCççj vççnçÇ. DçççÆCç pççÇ iççíä
nçíCççj®ç vççnçÇ çÆlç®³çç YççÇlççÇvçb cçáuççbvçç Içjçlç þíJçuçb içíuçb³ç. vççF&uççpççvçb mJççÇkçÀçj DçççÆCç mçcçpçÓvç-GcçpçÓvç kçíÀuçíuçç mJççÇkçÀçj ³ççcçO³çí
HçÀjkçÀ Dççní. HççuçkçÀçbvççÇ S®çDçç³çJnçÇ®ççÇ vççÇì cçççÆnlççÇ kçÀªvç IçílçuççÇ HçççÆnpçí, S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbMççÇ Òçícççvçb Jççiçuçb HçççÆnpçí
DçççÆCç mçJç& cçáuççbvçç SkçÀ$ç çÆMçkçÓÀ çÆouçb HçççÆnpçí, KçíUÓ çÆouçb HçççÆnpçí.
yççJçIçí Hçávç:Hçávnç mççbiçlç jççÆnuçí kçÀçÇ, ’p³çç cççCçmççvçb DççÞçcççuçç pçcççÇvç çÆouççÇ³ç l³ççvççÇ®ç cçuçç ³çç Yççvçiç[çÇlç Dç[kçÀJçuçb³ç.
cççP³çççÆJç©× kçÀì kçíÀuçç³ç.“ lççí DççHçuçç jçpçkçÀçÇ³ç ÒççÆlçmHçOçça Dççní DçmçbnçÇ l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçb. çÆMçJçç³ç oçívnçÇ IçjçC³ççlç HçÀçj
HçÓJççaHççmçÓvç lçí{ Dççní.
yççHçìuçWvçç çÆpçunç HççÆj<çoíkçÀ[Óvç oj lççÇvç cççÆnv³ççbvççÇ 45,000 ªHç³çí çÆcçUlççlç, Dçmçç DççjçíHç yççJçIçWvççÇ kçíÀuçç.
mJçlçb$ç MççUíyçÎuç yççíuçlççvçç yççJçIçWvççÇ mççJçOç HççÆJç$çç Içílçuçç. DççÞçcççlçu³çç cçáuççbmççþçÇ mJçlçb$ç MççUç DçmççJççÇ Dçmçb DççHçuçb
mJçlç:®çb cnCçCçb vççnçÇ, HçCç HççuçkçÀçb®çç çÆvçCç&³ç Dççní, Dçmçb l³ççbvççÇ DççJçpçÓ&vç mççbçÆiçlçuçb. mçiçUçÇpçCçb®ç SkçÀ$ç çÆMçkçÀC³ççuçç çÆJçjçíOç
kçÀjlç nçílççÇ DçççÆCç l³ççcçáUí l³ççbvçç uççíkçÀçb®çb cçlçHççÆjJçlç&vç kçÀjlçç Dççuçb vççnçÇ Jçç l³ççb®³çç çÆJçjçíOççÇ YçÓçÆcçkçÀçnçÇ Içílçç DççuççÇ vççnçÇ,
Dçmçb l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçb.
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DççHçCç mJçlçb$ç MççUí®ççÇ YçÓçÆcçkçÀç cççb[lç vççnçÇ Dçmçb pçjçÇ yççJçIçí cnCçlç Dçmçuçí lçjçÇ l³ççb®³çç yççíuçC³ççlççÇuç HçjmHçjçÆJçjçíOççÇ
çÆJçOççvççbcçáUí l³ççb®ççÇnçÇ lççÇ®ç YçÓçÆcçkçÀ Dççní, Dçmçb Jççìlç nçílçb.
yççHçìuçí DçççÆCç DççÞçcççuçç pçcççÇvç oíCçiççÇ oíCççjí pçcççÇvçoçj ³çç oçíIççbyçÎuç yççJçIçW®³çç cçvççlç KçÓHç®ç kçÀìálçç nçílççÇ DçççÆCç lççÇ l³ççb®³çç
yççíuçC³ççlçÓvç pççCçJçlç nçílççÇ.
Òçl³çíkçÀ®ç pçCç Dççlçç cçáuççbvçç cçáK³ç ÒçJççnçlç DççCçC³çç®ççÇ Yçç<çç yççíuçlççí Dççní. Dçmçb kçÀjCçb kçÀç@uçípçcçO³çí Mçkçw³ç Dççní.
l³ççJçíUçÇ cçáuçb cççíþçÇ Dçmçlççlç, mJçlç:®ççÇ kçÀçUpççÇ IçíT MçkçÀlççlç. uçnçvç cçáuççbvçç kçÀçnçÇ mçcçpçlç vççnçÇ. cnCçÓvç cççíþb nçíF&lççí
l³ççbvçç mJçlçb$ç®ç þíJççJçb.
iç) pçcççÇvçoçj ÞççÇ. cçákçwlçç cçvçcççOçHHçç ³ççb®³ççMççÇ yççlç®ççÇlç
mçbO³ççkçÀçU nçílç DççuççÇ nçílççÇ. ³çç çÆoJçmççlçuççÇ Dççcç®ççÇ MçíJçì®ççÇ Yçíì PççuççÇ ÞççÇ. cçákçwlçç cçvçcççOçHHçç ³ççb®³ççMççÇ. mçíJççuç³ç
yççbOçC³ççmççþçÇ l³ççbvççÇ yççHçìuçí ³ççbvçç pçcççÇvç oíCçiççÇ cnCçÓvç oíT kçíÀuççÇ Dççní. cçvçcççOçHHçç pçJçUHççmç vçJJçoçÇ®çí. DççÆlçMç³ç mççOçb
DçççÆCç Mççblç J³ççqkçwlçcçlJç. l³ççb®çí cçáuçiçí, mçávçç DçççÆCç vççlçJçb[nçÇ l³ççb®³ççmççjKççÇ®ç cçvççÆcçUçT DçççÆCç mçcççpçmçíJççÇ Jç=ÊççÇ®ççÇ
Dçmçu³çç®çí pççCçJçuçí.
yççHçìuçí S®çDçç³çJnçÇ/S[dmç çÆJç<ç³ççÇ ®ççbiçuçb kçÀçcç kçÀjlççnílç ní HççnÓvç cçvçcççOçHHçç ³ççbvççÇ l³ççbvçç SJç{çÇ cççíþçÇ pçcççÇvç oíT kçíÀuççÇ.
l³ççbvççÇ HçÀkçwlç pçcççÇvç®ç çÆouççÇ vççnçÇ, lçj pçíJnç iççJçkçÀjçÇ çÆJçjçíOç kçÀjç³çuçç uççiçuçí lçíJnç l³ççbvççÇ uççíkçÀçbMççÇ yççíuçÓvç l³ççb®çb cçvç
JçUJçC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç. l³ççb®çç vççlçÓ Mççblçíéçj nçmçá×ç mçíJççuç³ç®çç kçÀç³ç&kçÀlçç& Dççní. l³ççcçáUí DççÞçcççmççþçÇ pçcççÇvç oíC³ççuçç
IçjçlçÓvç kçáÀCçç®çç çÆJçjçíOç vçJnlçç. Mççblçíéçj DçççÆCç yççHçìuçí ní oçíIçínçÇ pçJçU®çí çÆcç$ç Dççnílç.
³çç kçáÀìbábçÆyç³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ l³ççb®³ççlç DçççÆCç yççJçIçí kçáÀìbáyççlç içíu³çç 40 Jç<çç¥HççmçÓvç jçpçkçÀçÇ³ç lçí{ Dççní. oçívnçÇ kçáÀìábyçí kçÀçBûçímç
Hç#çç®³çç yççpçÓuçç nçílççÇ. HçCç Dççlçç yççJçIçí kçáÀìábyç kçÀçBûçímçcçO³çí lçj cçákçwlçç kçáÀìábyç jçä^JççmççÇ kçÀçBûçímç Hç#ççyçjçíyçj Dççní. l³ççcçáUí
oçíIçínçÇ SkçÀcçíkçÀçb®çí kçÀfj jçpçkçÀçÇ³ç ÒççÆlçmHçOçça Dççnílç.
yççHçìuçí DçççÆCç cçákçwlçç ³ççb®çç vççlçÓ Mççblçíéçj ní SkçÀcçíkçÀçb®çí ®ççbiçuçí çÆcç$ç Dççnílç. cçákçwlççb®ççÇ pçcççÇvç 20-25 Jç<çç¥HççmçÓvç Hç[çÇkçÀ
nçílççÇ. l³çç®çç ®ççbiçu³çç kçÀçjCççmççþçÇ GHç³ççíiç nçíF&uç ³çç nílçÓvç l³ççbvççÇ lççÇ mçbmLçíuçç çÆouççÇ. yççHçìuçí ní ³çç iççJç®çí vççnçÇlç. l³ççb®çí
DçççÆCç Mççblçíéçj®çí çÆMç#çCç yçjçíyçj Pççuçí DçççÆCç l³çç®çJçíUçÇ l³ççb®ççÇ cçÌ$ççÇ pçáUÓvç DççuççÇ. jçÆJç yççHçìuçí Hç$çkçÀçj Pççuçí, l³ççb®çí ®çççÆj$³ç
mJç®s Dççní DçççÆCç l³ççbvçç mçcççpçkçÀç³çç&®ççÇ DççJç[ Dççní.
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yççHçìuçí ³ççbvççÇ MççUí®çç kçÀmçuççnçÇ ÒçmlççJç çÆouçç vçJnlçç Dçmçí ³çç kçáÀìábçÆyç³ççbvççÇ mçá©JççlççÇuçç cnìuçí. vçblçj kçÀçnçÇ JçíUçvçí l³ççbvçç
DççþJçuçí DçççÆCç Dçmçç ÒçmlççJç çÆouçç içíuçç nçílçç DçMççÇ l³ççbvççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ.

5.3

çÆlçmçjç çÆoJçmç – içáªJççj, 23 pçáuçÌ 2009
Dç) çÆpçunç Dççjçíi³ç DççÆOçkçÀçjçÇ [ç@. JççIçcççjí ³ççb®³ççMççÇ yççlç®ççÇlç

oámçN³çççÆoJçMççÇ DççcnçÇ çÆpçunç HççÆj<ço kçÀç³çç&uç³ççlç içíuççí. ³çç çÆþkçÀçCççÇ DççcnçÇ Dççjçíi³ç Jç çÆMç#çCç çÆJçYççiçç®çí DççÆOçkçÀçjçÇ DçççÆCç
çÆpçunççÆOçkçÀçjçÇ ³ççb®³ççMççÇ yççlç®ççÇlç kçíÀuççÇ.
HççÆnu³ççboç DççcnçÇ çÆpçunç Dççjçíi³ç DççÆOçkçÀçjçÇ [ç@. JççIçcççjí ³ççb®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ.
DççOççÇ®³çç DççÆOçkçÀçN³ççbvççÇ pççÇ cçççÆnlççÇ mççbçÆiçlçuççÇ nçílççÇ çÆlç®çç®ç Hçávç©®®ççj [ç@. JççIçcççjí ³ççbvççÇ kçíÀuçç. l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ çÆJççÆJçOç
uççíkçÀçbvççÇ iççJççlç cçççÆnlççÇ ÒçmçççÆjlç kçÀjC³çç®çí kçÀçcç kçíÀuçí. vççjçÇ mçbmLçí®çí DççÆOçkçÀçjçÇ, çÆpçunççÆOçkçÀçjçÇ, çÆmçJnçÇuç mçpç&vç,
çÆMç#çCçççÆOçkçÀçjçÇ DçççÆCç mJçlç: Dççjçíi³ç DççÆOçkçÀçN³ççbvççÇ iççJççcçO³çí S®çDçç³çJnçÇ çÆJç<ç³ççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ. ’Dçmçí kçÀªvçnçÇ uççíkçÀçbvçç
kçÀçnçÇ kçÀçíCçç®çí Hçìuçí vççnçÇ,“ l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí.
cçáuççb®³çç Yççb[CççcçO³çí kçÀçíCççuçç pçKçcç PççuççÇ Jçç kçÀçíCççÇ kçÀçíCççuçç ®ççJçuçí lçj l³ççcçáUí S®çDçç³çJnçÇ®çç mçbmçiç& nçíF&uç nçÇ®ç YççÇlççÇ
cçáK³çlJçí HççuçkçÀçb®³çç cçvççlç Dçmçu³çç®çí [ç@. JççIçcççjí ³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí.
HççuçkçÀçbvçç S®çDçç³çJnçÇ çÆJç<ç³ççÇ Dç®çÓkçÀ Jç Hç³çç&Hlç cçççÆnlççÇ çÆouççÇ içíuççÇ Dçmçí Jççìlçí kçÀç? ³çç ÒçMvççJçj [ç@. JççIçcççjí cnCççuçí kçÀçÇ
S®çDçç³çJnçÇ®çç Òçmççj kçÀçíCçl³çç ®ççj cççiçç¥vççÇ nçílççí nçÇ cçççÆnlççÇ l³ççbvççÇ HççuçkçÀçbvçç çÆouççÇ. HççuçkçÀçb®³çç cçvççlç ®ççJçC³ççmçbyçbOççÇ MçbkçÀç
nçílççÇ, l³çççÆJç<ç³ççÇ çÆJç®ççjuçí Dçmçlçç [ç@. JççIçcççjí cnCççuçí kçÀçÇ ’l³ççcçáUí jkçwlçç®çç jkçwlççMççÇ mçbHçkç&À ³çílççí Jç mçbmçiç& nçíT MçkçÀlççí.“
mçíJççuç³ç DççÞçcççlçuççÇ cçáuçí S®çDçç³çJnçÇ Hçç@çÆPçìçÇJn Dçmçu³çç®çí pççnçÇj Pççuçí ([çÇmçkçwuççípçj) l³ççcçáUí®ç mçcçm³çç çÆvçcçç&Cç PççuççÇ
Dçmçí [ç@. JççIçcççjí ³ççb®çí cçlç nçílçí. mçíJççuç³çvçí nçÇ cçççÆnlççÇ pççnçÇj kçíÀuççÇ Jç l³ççcçáUí ûççcçmLççbvçç l³ççb®³çççÆJç<ç³ççÇ kçÀUuçí.
’uççlçÓjcçO³çí S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç DçvçíkçÀ J³çkçwlççÇ Dççnílç. HçCç l³ççb®³ççmççþçÇ mJçlçb$ç DççÞçcç kçÀªvç l³ççb®³çç Dççpççjç®ççÇ pççnçÇj
Jçç®³çlçç kçÀjCççjçÇ DçMççÇ nçÇ HççÆnuççÇ®ç Içìvçç Dççní. uççlçÓj MçnjçcçO³çínçÇ S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççb®ççÇ SkçÀ mçbmLçç Dççní, HçCç
l³ççbvççÇ lçmçí pççnçÇj kçíÀuçíuçí vççnçÇ. cçáuççb®çç Dççpççj pççnçÇj kçíÀu³ççcçáUí®ç mçcçm³çç çÆvçcçç&Cç PççuççÇ.“
Dçmçç Òçmçbiç Hçávnç Iç[Ó vç³çí ³ççmççþçÇ Dççjçíi³ç çÆJçYççiççvçí kçÀç³ç HççTuçí G®çuçuççÇ, DçLçJçç çÆpçunç HççÆj<ço mlçjçJçj S®çDçç³çJnçÇ
mçbmççÆiç&lç cçáuççb®³çç mçcçm³ççbvçç DçvçáMçbiçÓvç kçÀçcç kçÀjCççjçÇ mççÆcçlççÇ mLçççÆHçlç kçíÀuççÇ Dççní kçÀç, Dçmçí ÒçMvç DççcnçÇ l³ççbvçç çÆJç®ççjuçí. [ç@.
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JççIçcççjí ³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ Dççjçíi³ç çÆJçYççiçç®çí kçÀcç&®ççjçÇ cçççÆnlççÇ ÒçmççjCçç®çí kçÀçcç mççlçl³ççvçí kçÀjlç Dççnílç, cçççÆnlççÇ mçççÆnl³ç
çÆJçlççÆjlç kçÀjlç Dççnílç.
mçíJççuç³çvçí cçáuççb®³çç DççpççjççÆJç<ç³ççÇ iççíHçvççÇ³çlçç yççUiçuççÇ vççnçÇ, ¿ççJçj yççíì þíJçC³çç®çí kçÀçcç Òçl³çíkçÀ DççÆOçkçÀçjçÇ kçÀjlç Dçmçu³çç®çí
pççCçJçuçí. l³ççbvçç Dçv³ç kçÀçnçÇ cçççÆnlççÇ vçmçuççÇ lçjçÇ nçÇ yççyç cçç$ç lçí DççJçpçÓ&vç cççb[lç nçílçí. [ç@. JççIçcççjí ³ççbvççÇnçÇ mçíJççuç³çvçí
cçáuççb®³çç mçbmçiçç&®ççÇ pççnçÇj Jçç®³çlçç kçíÀuççÇ cnCçÓvç içbYççÇj HççÆjçÆmLçlççÇ GtJçuççÇ Dçmçí cçlç cççb[uçí.
cçáuççb®³çç Dççpççjç®ççÇ cçççÆnlççÇ pççnçÇj PççuççÇ nç Kçjç ÒçMvç vççnçÇ Dççní. ³çç cçáuççbvçç mçjkçÀçj mççnç³³ç kçÀjlç vçJnlçí, l³ççcçáUí
mçbmLçíHçá{í kçÀçnçÇ Hç³çç&³ç®ç vçJnlçç. uçnçvçMçç iççJççlç cçáuççb®³çç mçbmçiçç&®ççÇ cçççÆnlççÇ kçÀOççÇ vçç kçÀOççÇ mçJçç¥vçç kçÀUuççÇ®ç DçmçlççÇ. çÆMçJçç³ç
pçj cçáuççb®³çç mçbmçiçç&®ççÇ cçççÆnlççÇ mççbçÆiçlçuççÇ içíuççÇ vççnçÇ, lçj l³ççbvçç DççJçM³çkçÀ l³çç mçíJçç çÆcçUJçCçí Mçkçw³ç Pççuçí vçmçlçí. uççíkçÀçbvçç
S®çDçç³çJnçÇ®ççÇ HççÆjHçÓCç& cçççÆnlççÇ vçJnlççÇ. kçíÀJçU S®çDçç³çJnçÇ Òçmççjç®çí ®ççj cççiç& mççbiçCçí Hçájímçí vççnçÇ. nçÇ {çíyçU cçççÆnlççÇ uççíkçÀçbkçÀ[í
nçílççÇ, HçCç l³ççlççÇuç yççjkçÀçJçí l³ççbvçç cçççÆnlççÇ vçJnlçí. DçMçç HççÆjçÆmLçlççÇlç [ç@kçwìjçbkçÀ[Óvç uççíkçÀçbvçç ®çákçÀçÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ içíuççÇ.
mçbmçiçç&®ççÇ 10… Mçkçw³çlçç Dçmçu³çç®çí mççbçÆiçlçuçí içíuçí. [ç@kçwìjçbvçç l³ççb®³çç J³çJçmçç³ççcçáUí pççÇ pççíKççÇcç mçbYçJçlçí, lççÇ çÆJççÆMçä
HççÆjçÆmLçlççÇlç uççiçÓ DçmçCççjçÇ cçççÆnlççÇ mçJç&mççOççjCç HççÆjçÆmLçlççÇuçç uççiçÓ kçíÀuççÇ içíuççÇ. ³çç ÒçMvççcçO³çí uç#ç IççuçC³ççmççþçÇ iççJç
mlçjçJçj S®çDçç³çJnçÇ/S[dmç mççÆcçlççÇ lç³ççj kçÀjC³çç®ççÇ içjpç Dççcnçuçç pççCçJçuççÇ.
yç) çÆmçJnçÇuç mçpç&vç [ç@. mJççcççÇ kçÀçíHççÇ ³ççb®³ççMççÇ yççlç®ççÇlç
Dççjçíi³ç DççÆOçkçÀçN³ççbMççÇ Dççcç®çí yççíuçCçí ®ççuçÓ Dçmçlççvçç®ç DççCçKççÇ kçÀçnçÇ DççÆOçkçÀçjçÇnçÇ Dççuçí. çÆmçJnçÇuç mçpç&vç [ç@. mJççcççÇ kçÀçíHççÇ,
çÆpçunç kçÀç³ç&¬çÀcç DççÆOçkçÀçjçÇ [ç@. KççvççHçájí DçççÆCç çÆpçunç çÆvçjçÇ#çkçÀ ÞççÇ. çÆyççÆHçvç yççíjç[í.
uççíkçÀçb®çí cçvç JçUJçC³ççlç [ç@. mJççcççRvçç kçÀçnçÇ ÒçcççCççlç ³çMç Dççu³çç®çí pççCçJçuçí. uççíkçÀçbvççÇ ®ççJçCçí Jç pçKçcççb®³çç mçboYçç&lç ÒçMvç
çÆJç®ççju³ççJçj JçÌÐçkçÀçÇ³ç DççÆOçkçÀçN³ççbvçç l³çç®ççÇ mçcççOççvçkçÀçjkçÀ GÊçjí oílçç DççuççÇ vççnçÇ. l³ççvçblçj uçiçí®ç®ç oámçN³çç çÆoJçMççÇ [ç@.
mJççcççRvççÇ iççJçkçÀN³ççb®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ. uççíkçÀçb®çí MçbkçÀççÆvçjmçvç kçíÀuçí. ®ççJçC³ççcçáUí çÆkçbÀJçç pçKçcççb®³çç mçbHçkçÀç&cçáUí S®çDçç³çJnçÇ
mçb¬çÀcçCç nçíCççj vççnçÇ Dçmçí l³ççbvççÇ mHçäHçCçí mççbçÆiçlçuçí. uççíkçÀçbvçç HçççÆnpçí lçj uçíKççÇ çÆuçnÓvç oíC³çç®ççÇnçÇ l³ççb®ççÇ lç³ççjçÇ nçílççÇ.
uççíkçÀçbMççÇ mçcççíjçmçcççíj DçççÆCç KçáuçíHçCççvçí yççíuçCçí Pççu³ççcçáUí 50… uççíkçÀçb®çí lçjçÇ cçlçHççÆjJçlç&vç Pççuçí, Dçmçí [ç@. mJççcççRvçç
pççCçJçuçí. ’HçCç uççíkçÀçbvççÇ Hçávnç mçbO³ççkçÀçUçÇ iççJçmçYçç IçílçuççÇ DçççÆCç DççHçu³çç çÆvçCç&³ççJçj þçcç jçnC³çç®çç®ç çÆvçCç&³ç Içílçuçç,“ Dçmçí
l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí.
’kçÀçíCçl³ççnçÇ HççÆjçÆmLçlççÇlç çÆJçjçíOç kçÀjlç jçnç³ç®çç DçççÆCç çÆvç<çíOç vççWoJçç³ç®çç, Dçmçb iççJççvçb þjJçuçb®ç nçílçb. uççíkçÀçb®³çç cçvççlç SkçÀ
OççmlççÇ nçílççÇ. HçÓJçça pçíJnç iççJççlç DçMçç Içìvçç Iç[u³çç lçíJnç kçÀç vççnçÇ uççíkçÀçbvççÇ çÆJçjçíOç kçíÀuçç? cççÇ l³ççbvçç lçmçb çÆJç®ççju³ççJçj
iççJçkçÀjçÇ cnCççuçí kçÀçÇ lçí Pççuçb lçíJnç l³ççbvçç kçÀçnçÇ cçççÆnlççÇ vçJnlççÇ, HçCç Dççlçç l³ççbvçç cçççÆnlççÇ Dççní lçj lçí içHHç jçnCççj vççnçÇlç.“
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iççJççcçO³çí ûççcçHçb®çç³çlççÇ®³çç pçJçU®ç SkçÀ kçáÀìábyç jçnlçí. ³çç kçáÀìábyççlççÇuç SkçÀç J³çkçwlççÇuçç DççOççÇ S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiç& nçílçç, vçblçj
mçiçÈ³çç mçnçnçÇ kçáÀìábçÆyç³ççbvçç S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiç& Dçmçu³çç®çí mçcçpçuçí. SkçÀ$ç jççÆnu³ççcçáUí SkçÀcçíkçÀçbvçç uççiçCç PççuççÇ DçMççÇ
iççJçkçÀN³ççb®ççÇ mçcçpçÓlç Dççní. ní SkçÀ GoçnjCç l³ççb®³ççmçcççíj Dçmçu³ççvçí uççíkçÀçb®³çç cçvççlç vççnkçÀ YççÇlççÇ yçmçuççÇ Dççní, Dçmçí [ç@
mJççcççR®çí cnCçCçí Dççní.
mçJç& [ç@kçwìjçbvçç DçÐç³ççJçlç cçççÆnlççÇ çÆouççÇ içíuççÇ HçççÆnpçí, l³çç®çyçjçíyçj l³ççb®ççÇ cççvççÆmçkçÀlçç yçouçC³ççmççþçÇnçÇ Òç³çlvç Pççuçí HçççÆnpçílç,
Dçmçí DççcnçÇ mçá®çJçuçí Dçmçlçç, [ç@. mJççcççÇ cnCççuçí kçÀçÇ, ’ÒççÆMç#çCç ÒççÆ¬çÀ³çç ®ççuçÓ Dççní. mçJç& [ç@kçwìjçb®çí ÒççÆMç#çCç ìHH³ççìHH³ççvçí
nçílç Dççní.“
mçcçáHçoíMçkçÀçbvçç iççJççlç ®ççbiçuçí kçÀçcç kçíÀu³çç®çí Dççcnçuçç mççbçÆiçlçuçí içíuçí. HççÆnu³çç®ç çÆoJçMççÇ SkçÓÀCç 15 mçcçáHçoíMçvç iççJççlç içíuçí.
l³ççbvççÇ ìçÇcç lç³ççj kçíÀu³çç. SkçÀ mçcçáHçoíMçkçÀ, SkçÀ çÆMç#çkçÀ DçççÆCç SkçÀ DçbiçCçJçç[çÇ lççF& DçMççÇ çÆlçIççb®ççÇ ìçÇcç kçÀªvç l³ççbvççÇ Òçl³çíkçÀ
Içjçuçç Yçíì çÆouççÇ DçççÆCç S®çDçç³çJnçÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ IçjçíIçjçÇ çÆouççÇ. Dçmçí l³ççbvççÇ mçuçiç Hçç®ç çÆoJçmç kçíÀuçí. çÆMçJçç³ç l³çç pççí[çÇuçç
HçÀçÇucç, Hççímìmç&, yç@vçmç&, Hç$çkçíÀ DççoçÇ cçççÆnlççÇ mçççÆnl³çnçÇ JççHçjuçí. l³ççvçblçj lçí DççHççHçu³çç kçÀçcççJçj Hçávnç ªpçÓ Pççuçí.
S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbvçç mJçlçb$çHçCçí þíJçC³çç®³çç cçáÎîçççÆJç<ç³ççÇ [ç@. mJççcççRMççÇ ®ç®çç& kçíÀuççÇ Dçmçlçç lçí cnCççuçí kçÀçÇ,
’S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççb®çç Jnç³çjuç uççí[ pçíJnç Jçç{lççí lçíJnç l³ççbvçç çÆJççÆJçOç mçbmçiç&pçv³ç Dççpççj nçílççlç DçççÆCç ¿çç
Dççpççjçb®ççÇ Flçj cçáuççbvçç uççiçCç nçíT MçkçÀlçí. S®çDçç³çJnçÇcçáUí ³çç cçáuççb®ççÇ ÒççÆlçkçÀçjMçkçwlççÇ KççuççJçuçíuççÇ Dçmçlçí. KççíkçÀu³çç®çí
ìçÇyççÇlç ªHççblçj nçíT MçkçÀlçí JçiçÌjí. S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiç& Dçmçuçíu³çç DçççÆCç vçmçuçíu³çç J³çkçwlççRJçj ìçÇyççÇ mçbmçiçç&®çç ÒçYççJç
JçíiçJçíiçÈ³çç Hç×lççÇvçí çÆomçÓvç ³çílççí. Dççcç®³çç oJççKççv³ççlçnçÇ DççcnçÇ kçíÀJçU S®çDçç³çJnçÇ mçbmçiç& DçmçCççjí DçççÆCç S®çDçç³çJnçÇ Jç
ìçÇyççÇ oçívnçÇ®çç mçbmçiç& DçmçCççN³çç ©iCççb®çí Jçç@[& JçíiçJçíiçUí þíJçuçíuçí Dççnílç. ³çç oçívnçÇ çÆþkçÀçCç®³çç ©iCççbJçj pçí GHç®ççj nçílççlç
l³çç®çí HççÆjCççcçnçÇ JçíiçJçíiçUí Dçmçu³çç®çí çÆomçÓvç ³çílçí.“
kçÀ) mçcçáHçoíMç DçççÆCç çÆpçunç #çí$ç DççÆOçkçÀçjçÇ ÞççÇ. çÆyççÆHçvç yççí[í& DçççÆCç [ç@. KççvççHçájí ³ççb®³ççMççÇ
yççlç®ççÇlç
³ççvçblçj DççcnçÇ ÞççÇ. çÆyçHççÇvç yççí[í& ³ççb®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ. l³ççb®³ççmçcçJçílç [ç@. KççvççHçájínçÇ nçílçí.
yççí[x DçççÆCç l³ççb®³çç mçnkçÀçN³ççbvççÇ nçmçíiççJçcçO³çí kçÀçcç kçÀjlççvçç ÒççcçáK³ççvçí S®çDçç³çJnçÇ mçb¬çÀcçCç kçÀMççcçáUí nçílçí Jç kçÀMççcçáUí nçílç
vççnçÇ, ní mHçä kçÀjC³ççJçj Yçj çÆouçç. iççJçkçÀN³ççbvçç S®çDçç³çJnçÇJççÇ çÆkçÀlçHçlç vçççÆnlççÇ Dççní ³ççmççþçÇ l³ççbvççÇ kçíÀuçíu³çç HççnCççÇlçÓvç
l³ççbvçç pçJçUHççmç 80… uççíkçÀçbvçç çÆJç<ççCçÓ ÒçkçÀçjç®çí ®ççj cçáK³ç cççiç& cçççÆnlççÇ Dçmçu³çç®çí Dçç{Uuçí.
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ÒççHlç HççÆjçÆmLçlççÇlç uççíkçÀçbvçç mçcçáHçoíMçvçç®ççÇ DççJçM³çkçÀlçç Dççní Dçmçí ³çç içìçuçç Jççìuçí Jç l³ççbvççÇ DççHçmççlç uçnçvç-uçnçvç içì
kçÀªvç Jç IçjçíIçjçÇ pççTvç uççíkçÀçb®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ. ’DççcnçÇ mççbçÆiçlçuçb lçjçÇnçÇ uççíkçÀçbvçç Hçìuçb vççnçÇ. l³ççb®³çç cçvççlç YççÇlççÇ yçmçuççÇ
nçílççÇ,“ yççí[x cnCççuçí.
yççíí[X®çí SkçÀ çÆvçjçÇ#çCç cçnÊJçç®çí Jççìuçí. lçí cnCççuçí kçÀçÇ JçÌ³ççqkçwlçkçÀ YçíìçRcçO³çí uççíkçÀ SíkçÓÀvç I³çç³ç®çí, l³ççbvçç mççbçÆiçlçuçíuçb mçcçpçç³ç®çb
DçççÆCç Hçìç³ç®çbnçÇ. HçCç pçíJnç iççJç SkçÀ$ç ³çç³ç®çb lçíJnç yççÆn<kçÀçj IççuçC³çç®çç cçáÎç Hçávnç Jçj ³çç³ç®çç.
³çç içìçvçí uççíkçÀçbvçç cçççÆnlççÇHç$çkçíÀ JççìuççÇ. ³çç Hç$çkçÀçbcçO³çí S®çDçç³çJnçÇ mçb¬çÀcçCç ®ççJçC³ççlçÓvç Jçç Yççb[CççlçÓvç nçílç vççnçÇ DçMççÇ
cçççÆnlççÇ nçílççÇ kçÀç? ³çç ÒçMvççJçj lçí cnCççuçí kçÀçÇ, cçççÆnlççÇHç$çkçÀçlç mçiçUçÇ cçççÆnlççÇ oílçç ³çílç vççnçÇ. HççuçkçÀçb®³çç Òçl³çíkçÀ MçbkçíÀ®çí
çÆvçjmçvç Hç$çkçÀçlç mçcçççÆJçä kçÀjCçí Mçkçw³ç vççnçÇ.
’IçjçíIçjçÇ çÆHçÀªvç DççcnçÇ mçcçáHçoíMçvç mçáª kçíÀuçí l³çç çÆoJçMççÇ vçblçj çÆpçunççÆOçkçÀçjçÇ Dççcnçuçç Yçíìuçí Jç l³ççbvççÇ Dççcnçuçç Dççcç®çí
Òç³çlvç ®ççuçÓ þíJçç³çuçç mççbçÆiçlçuçí. DççcnçÇ çÆJççÆJçOç ÒçkçÀçj®ççÇ cççO³çcçb JççHçjuççÇ; HçÀçÇucç, Hççímìmç&, HçÀuçkçÀ DççoçÇ. oámçN³çç çÆoJçMççÇ
çÆmçJnçÇuç mçpç&vç mJçlç: Dççuçí Jç l³ççbvççÇ uççíkçÀçb®³çç mçJç& ÒçMvççb®ççÇ mçcççOççvçkçÀçjkçÀHçCçí GÊçjí çÆouççÇ. HçCç lçjçÇnçÇ uççíkçÀçb®çí cçlç
yçouçuçí vççnçÇ,“ yççí[x ³ççbvççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ.
’kçÀçíj[îçç ®çábyçvççvçí S®çDçç³çJnçÇ mçb¬çÀcçCç nçílç vççnçÇ“ ³çç cçççÆnlççÇçÆJç<ç³ççÇ çÆJç®ççjuçí Dçmçlçç yççí[x cnCççuçí kçÀçÇ Scçmç@kçÀmçdkçÀ[Óvç
Dççcnçuçç pççÇ cçççÆnlççÇ çÆcçUçuççÇ lççÇ DççcnçÇ HççímìjcçO³çí mçcçççÆJçä kçíÀuççÇ. ní Hççímìj HçÓJçça lç³ççj kçíÀuçíuçí nçílçí.
yççí[x ³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ, ’HççuçkçÀ cçb[UçRvçç mçiçUçÇ cçççÆnlççÇ vççÇì mçcçpçuççÇ nçílççÇ, HçCç lçjçÇ lçí Dççcnçuçç cnCççuçí kçÀçÇ l³çç cçáuççbvçç
lçácnçÇ lçácç®³çç IçjçÇ IçíTvç pçç.“ DççCçKççÇ kçÀçnçÇ çÆoJçmççbvççÇ cçáuççb®ççÇ mçbK³çç DççCçKççÇ Jçç{íuç DçMççÇ YççÇlççÇ HççuçkçÀçbvçç Jççìlç nçílççÇ.
’Dççpç 15 Dççnílç, GÐçç 50 nçílççÇ. Hçá{í lççÇ Dççcç®³çç cçáuççcçáuççRMççÇ uçivçb kçÀjlççÇuç,“ Dçmçb HççuçkçÀ yççíuçlç Dçmçu³çç®çb yççí[x
³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçb.
yççí[x ³ççbvççÇ DççCçKççÇ oçívç cçnÊJçç®çí cçáÎí cççb[uçí. l³ççlççÇuç HççÆnuçç cnCçpçí çÆpçunç HççÆj<ço MççUí®ççÇ HçìmçbK³çç. ³çç MççUílçuççÇ cçáuçb
kçÀcççÇ PççuççÇ lçj iççJççlç Dçmçuçíu³çç KççpçiççÇ MççUíuçç l³ççcçáUí HçÀç³çoç Pççuçç Dçmçlçç. kçÀcççÇ HçìmçbK³çícçáUí çÆpçunç HççÆj<çoí®ççÇ
MççUç yçbo Hç[uççÇ DçmçlççÇ lçj KççpçiççÇ MççUíuçç çÆlç®çç kçÀç³ç&çÆJçmlççj Jçç{Jçlçç Dççuçç Dçmçlçç. oámçjç cçáÎç DççÞçcççuçç oíCçiççÇªHççlç
çÆcçUçuçíu³çç pççÆcçvççÇ®çç. ÞççÇ. cçákçwlçç ³ççb®³çç kçáÀìábyççvçí DççÞçcççuçç çÆouçíuççÇ pçcççÇvç nçÇ çÆmççÆuçbiç kçÀç³çÐççblçiç&lç cççí[CççjçÇ DçççÆCç iççJç®ççÇ
içç³çjçvç pçcççÇvç cnCçÓvç Jçiç& PççuçíuççÇ pçcççÇvç Dççní. DçmçínçÇ yççíuçuçí pççlçí kçÀçÇ çÆmççÆuçbiç kçÀç³çÐççKççuççÇ nçÇ pçcççÇvç nçlç®ççÇ pççT vç³çí
³ççmççþçÇ ³çç kçáÀìbáyççvçí lççÇ oçvç kçíÀuççÇ. Dçv³çLçç nçÇ pçcççÇvç iççJç®³çç mççJç&pççÆvçkçÀ cççuçkçÀçÇ®ççÇ PççuççÇ DçmçlççÇ DçççÆCç iççJçkçÀN³ççbvçç Içjí
yççbOçC³ççmççþçÇ çÆlç®çç JççHçj kçÀjlçç Dççuçç Dçmçlçç.
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DççcnçÇ mçíJçkçÀ ³çç mçbmLçí®çí kçÀçcç yççí[x ³ççbvçç DççOççÇHççmçÓvç cçççÆnlççÇ nçílçí. DççÞçcççlçuççÇ cçáuçí pçíJnç SDççjìçÇmççþçÇ Jçç mçcçáHçoíMçvççmççþçÇ
³çílç lçíJnç kçÀçnçÇ JçíUç yççíí[X®ççÇ l³ççb®ççÇ YçíìnçÇ PççuçíuççÇ nçílççÇ.
çÆMç#çkçÀçbmççíyçlç kçÀçcç kçÀjC³çç®çí kçÀçnçÇ Òç³çlvç kçíÀuçí içíuçí kçÀç? ³çç ÒçMvççJçj GÊçj oílççvçç yççí[x cnCççuçí kçÀçÇ çÆMç#çkçÀçb®çí cçlç kçÀçíCççÇ
çÆJç®ççjçlç Içílç vçJnlçí. iççJçkçÀN³ççbvççÇ l³ççbvçç ³çç ÒçkçÀçjçlç nmlç#çíHç kçÀª vç³çí Dçmçí mHçäHçCçí mççbçÆiçlçuçí nçílçí.
yççí[x ³ççbvççÇ DççCçKççÇ SkçÀ cçnÊJçç®ççÇ cçççÆnlççÇ mççbçÆiçlçuççÇ. MççUíJçj yççÆn<kçÀçjç®çí ÒçkçÀjCç mçáª Pççu³ççvçblçjnçÇ SkçÓÀCç 48 cçáuçí
MççUílç ³çílç nçílççÇ. pçí HççuçkçÀ oçívnçÇHçÌkçÀçÇ kçÀçíCçl³çç®ç içìç®çí vççnçÇlç DçMçç MçílçkçÀjçÇ kçáÀìbáyççlçuççÇ nçÇ cçáuçí nçílççÇ. pççÇ cçáuçí MççUílç
³çílç vçJnlççÇ lççÇ SkçÀlçj çÆJçjçíOç kçÀjCççN³çç HççuçkçÀçb®³çç kçáÀìábyççlçuççÇ nçílççÇ çÆkçbÀJçç MçílççJçj kçÀçcççuçç pççCççjçÇ nçílççÇ.
’Dççcnçuçç Jççìuçb nçílçb kçÀçÇ ®ççj çÆoJçmççlç ÒçkçÀjCç Mççblç nçíF&uç. HçCç HççuçkçÀ cçb$³ççbvççÇ 12J³çç çÆoJçMççÇ mJçlçb$ç MççUíçÆJç<ç³ççÇ pççnçÇj
kçíÀuçb DçççÆCç l³ççcçáUí çÆJçjçíOç kçÀjCççN³çç HççuçkçÀçbvçç yçU çÆcçUçuçb. çÆMç#çCçççÆOçkçÀçN³ççbvççÇnçÇ mJçlçb$ç MççUç DçmççJççÇ Dçmçb cçlç
cççb[uçb.“
’pçíJnç Scçmç@kçÀmçd®çí ÒçkçÀuHçççÆOçkçÀçjçÇ iççJçkçÀN³ççb®ççÇ Yçíì IçíC³ççmççþçÇ Dççuçí lçíJnç uççíkçÀçbvççÇ l³ççb®³ççmçcççíj nçlç Gb®ççJçÓvç cçlçoçvç
kçíÀuçb DçççÆCç mJçlçb$ç MççUí®ççÇ cççiçCççÇ G®çuçÓvç OçjuççÇ. uççíkçÀ cnCççuçí kçÀçÇ DççcnçÇ HçÀkçwlç HççuçkçÀ cçb$ççÇ kçÀç³ç cnCçlççÇuç lçí®ç SíkçÀCççj,
yççkçÀçÇ kçáÀCçç®çbnçÇ vççnçÇ,“ yççí[XvççÇ mççbçÆiçlçuçí.
yççí[x cnCççuçí kçÀçÇ, S®çDçç³çJnçÇ®ççÇ mçcçm³çç lçMççÇ uçnçvçMççÇ Dççní. HçCç Òçl³çíkçÀçvçb l³ççlç DççHçuçç HçÀç³çoç HçççÆnuçç DçççÆCç ÒçkçÀjCççuçç
cççíþb mJçªHç ÒççHlç Pççuçb. DççHçCç KçÓHç kçÀçcç kçÀªvçnçÇ l³çç®çç kçÀçnçÇ®ç GHç³ççíiç Pççuçç vççnçÇ ³çç®ççÇ l³ççbvçç cçvççícçvç Kçblç Jççìlç nçílççÇ.
mççÆcçlççÇ®³çç mçom³ççbvççÇ l³ççbvçç çÆouççmçç çÆouçç kçÀçÇ l³ççb®çb kçÀçcç Jçç³çç içíuçíuçb vççnçÇ DçççÆCç iççJççlçu³çç MççUílçuççÇ cçáuççb®ççÇ mçbK³çç
Dççlçç Jçç{lç ®ççuçuççÇ Dççní.
çÆmçJnçÇuç mçpç&vç ³ççbvççÇ J³çkçwlç kçíÀuçíu³çç kçÀçnçÇ cçlççbMççÇ çÆcçUlççÇpçáUlççÇ DçMççÇ®ç kçÀçnçÇ cçlçb yççí[x ³ççbvççÇ cççb[uççÇ. uççíkçÀçb®ççÇ YççÇlççÇ
DçççÆCç içÌjmçcçpçálççÇ, ûççcçmçYçíHççMççÇ jçnCççjí mçnç pçCççb®çí kçáÀìbáyç Fl³ççoçÇ. ’ûççcçHçb®ççlçHççMççÇ jçnCççjç S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cççCçÓmç
DççOççÇ cçábyçF&uçç jçnçlç Dçmçí. l³ççuçç lççÇvç YççT nçílçí. kçáÀìbáyççcçO³çí uçQçÆiçkçÀ mçbyçbOç nçílçí. HçCç uççíkçÀçbvçç ³çççÆJç<ç³ççÇ cçççÆnlççÇ vççnçÇ.
l³ççbvçç Jççìlçb kçÀçÇ ní kçáÀìbáyç SkçÀ$ç jçnçlç nçílçb DçççÆCç cnCçÓvç SkçÀçcçáUí mçJçç¥vçç mçbmçiç& Pççuçç.“ DçMççÇ cçççÆnlççÇ mççbiçÓvç yççí[x cnCççuçí
kçÀçÇ ³ççHçÌkçÀçÇ Kçjb çÆkçÀlççÇ DçççÆCç Kççíìb çÆkçÀlççÇ mççbiçlçç ³çílç vççnçÇ. iççJççlç S®çDçç³çJnçÇcçáUb SkçÀç J³çkçwlççÇ®çç cç=l³çÓ Pççuçç SJç{b®ç l³ççbvçç
cçççÆnlççÇ nçílçb. ’l³çç cç³çlç J³çkçwlççÇuçç uççíkçÀçbvççÇ yçÌuçiçç[çÇlçÓvç ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêçlç DççCçuçb Dçmçb cççÇ SkçÀuçb³ç, HçCç cçuçç vççÇì
kçÀçnçÇ cçççÆnlççÇ vççnçÇ,“ Dçmçb yççí[x ³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçb. mççÆcçlççÇ®³çç mçom³ççbvççÇ l³ççbvçç cçççÆnlççÇ çÆouççÇ kçÀçÇ [ç@kçwìjçbvççÇ ³çç MçJççuçç nçlçnçÇ
uççJçuçç vççnçÇ. MçJç HuççmìçÇkçÀcçO³çí içáb[çUÓvç DçO³çç& lççmçç®³çç Dççlç pççUÓvç ìçkçÀçJçb Dçmçç mçuuçç l³ççbvççÇ mççíyçlç®³çç vççlçíJççF&kçÀçbvçç
çÆouçç.
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mççÆcçlççÇvçí yççí[x ³ççbvçç Dçmçí mçá®çJçuçí kçÀçÇ iççJççlç HçÓJçça pçí 3 cç=l³çÓ Pççuçí l³çç®ççÇ cçççÆnlççÇ l³ççbvççÇ çÆcçUJççJççÇ. HççuçkçÀçb®³çç cçvççlçu³çç
içÌjmçcçpçálççÇ DçççÆCç ÒçMvççuçç çÆouçí içíuçíuçí jçpçkçÀçÇ³ç mJçªHç ³ççcçáUí ÒçkçÀjCç çÆ®çIçUuçí Dçmçí yççí[x ³ççbvçç Jççìlçí.
mçcçáHçoíMçkçÀçb®³çç içìçvçí iççJççlç IçjçíIçjçÇ pççTvç uççíkçÀçbvçç S®çDçç³çJnçÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ. DçççÆCç ³ççuçç®ç mçcçáHçoíMçvç cnìuçí pççlç
nçílçí. çÆMçJçç³ç pççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ pççlç nçílççÇ lççÇ HççuçkçÀçbvççÇ çÆJç®ççjuçíu³çç ÒçMvççbMççÇ LçíìHçCçí mçbyçbçÆOçlç vçJnlççÇ. l³ççcçO³çí ®ççJçCçí Jçç
pçKçcççbcçáUí nçíCççjç mçbHçkç&À ³çç çÆJç<ç³ççyççyçlç kçÀçnçÇ®ç GuuçíKç vçJnlçç. çÆMçJçç³ç ’kçÀçíj[í ®çbáyçvç“ Fl³ççoçÇmççjKççÇ ®çákçÀçÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ
mçcçççÆJçä nçílççÇ. pçávçí cçççÆnlççÇmçççÆnl³ç ÒçmçççÆjlç kçíÀuçí pççlç nçílçí. ’Scçmç@kçÀmçdvçí Dççcnçuçç pçí mçççÆnl³ç çÆouçí Dççní lçíJç{í®ç
Dççcç®³ççHççMççÇ Dççní. iççJçkçÀN³ççbvççÇ çÆJç®ççjuçíu³çç mçiçÈ³çç®ç ÒçMvççb®çç mçcççJçíMç cçççÆnlççÇHç$çkçÀçlç kçÀjlçç ³çíCççj vççnçÇ,“ Dçmçí cçlç
l³ççbvççÇ J³çkçwlç kçíÀuçí.
oámçN³çç çÆoJçMççÇ çÆmçJnçÇuç mçpç&vçvççÇ iççJçkçÀN³ççb®ççÇ Yçíì IçíTvç l³ççb®³çç cçvççlççÇuç MçbkçÀçb®çí çÆvçjmçvç kçíÀuçí. Hçjblçá yççí[x ³ççb®³çç
yççíuçC³ççlçnçÇ l³ççb®³ççmççjKçí®ç MçyoÒç³ççíiç ³çílç nçílçí. ’HçÀçíçÆyç³çç“, ’DççHçu³çç cçáuççbvçç kçÀçnçÇ nçíCççj vççnçÇ ní HççuçkçÀçbvçç Hçìuçb nçílçb,
HçCç lçjçÇnçÇ lçí cçáÎçcç çÆJçjçíOç kçÀjlç nçílçí“, ’J³ççqkçwlçiçlç yççíuçC³ççlç uççíkçÀ SíkçÀç³ç®çí HçCç SkçÀ$ç Dççuçí kçÀçÇ çÆJçjçíOç kçÀjç³ç®çí“
Fl³ççoçÇ.
[) çÆpçunççÆOçkçÀçjçÇ ÞççÇ. SkçÀvççLç [Jçuçí ³ççb®³ççMççÇ yççlç®ççÇlç
çÆpçunç HççÆj<çoílççÇuç çÆpçunççÆOçkçÀçN³ççb®³çç kçÀ#ççcçO³çí Dççcç®ççÇ ÞççÇ. [Jçuçí ³ççb®³ççMççÇ yççlç®ççÇlç PççuççÇ. l³ççbvççÇ LçíìHçCçí DççHçuççÇ cçlçí
cççb[uççÇ. ’mçáfîçç mçáfîçç uçnçvç Içìvçç Iç[lç®ç Dçmçlççlç. HçCç l³ççlçÓvç®ç cççíþçÇ Içìvçç lç³ççj nçílçí.“ ÞççÇ. oíJçkçÀjçbÒçcççCçí®ç ³ççbvççÇnçÇ
HççuçkçÀçb®³çç cççvççÆmçkçÀlçí®çç cçáÎç cççb[uçç. ’cçáuççbvçç MççUílç HççþJçç®ç DçMççÇ HççuçkçÀçbJçj DççcnçÇ pçyçjomlççÇ lçj kçÀª MçkçÀlç vççnçÇ.
MçnjçÇ uççíkçÀçbvççÇ ûççcççÇCç uççíkçÀçb®ççÇ cççvççÆmçkçÀlççnçÇ mçcçpçÓvç I³çç³çuçç HçççÆnpçí. l³ççb®³çç yççpçÓvçb çÆJç®ççj kçÀªvç cçiç l³ççbvçç mçcçpçÓvç
çÆouçb HçççÆnpçí. uççíkçÀçb®³çç cçvççlç DçbOçÞç×ç Dçmçlççlç....“
uççíkçÀçbvççÇ çÆJçjçíOç kçÀç³çcç þíJçuçç lçj kçÀç³çÐçç®çç JççHçj kçÀjçJçç uççiçíuç nínçÇ lçí pççCçÓvç nçílçí. iççJççuçç çÆcçUCççjç çÆJçkçÀçmççÆvçOççÇ yçbo
kçíÀuçç pççF&uç Dçmçí l³ççbvççÇ mJçlç:nçÇ mççbçÆiçlçuçí nçílçí. HçCç SkçbÀoj ³çç ÒçkçÀçjçlç mçjkçÀçjuçç DççÆOçkçÀ nmlç#çíHç kçÀjçJçç uççiçÓ vç³çí
DçmçínçÇ l³ççb®çí cçlç nçílçí. ’uççíkçÀçbvçç mçkçwlççÇ kçÀjlçç ³çíCççj vççnçÇ,“ kçÀç³çÐççvçí kçÀçjJççF& kçíÀuççÇ lçjçÇ çÆlçuçç cç³çç&oç DçmçlççÇuç kçÀçjCç
HççuçkçÀ l³ççb®çç çÆJçjçíOç Dçç¬çÀcçkçÀ Hç×lççÇvçí kçÀjlç vçJnlçí. l³ççcçáUí l³ççb®ççÇ cççvççÆmçkçÀlçç mçcçpçÓvç IçíCçí DççJçM³çkçÀ Dçmçu³çç®çí l³ççb®çí
cçlç nçílçí.
HççuçkçÀçb®çí çÆMç#çCç nçíCçí DçççÆCç l³ççbvçç mçcçáHçoíMçvç çÆcçUCçí nçÇ lççlç[çÇ®ççÇ içjpç Dççní, Dçmçí çÆpçunççÆOçkçÀçN³ççb®çí cçlç nçílçí. HççÆjçÆmLçlççÇ
nUÓnUÓ yçouçlç Dççní. HççuçkçÀ cçb[UçÇ DççHçu³çç cçáuççbvçç MççUílç Hçávnç DççCçlç Dççnílç, DçççÆCç l³ççbvçç mçcçpçÓvç oíC³çç®çí Òç³çlvçnçÇ
®ççuçÓ Dççnílç.
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’pçí HççuçkçÀ içjçÇyç Dççnílç lçí DççHçu³çç cçáuççbvçç ³çç®ç MççUílç þíJçlççÇuç. kçÀçjCç oámçjçÇkçÀ[í HççþJçCçb l³ççbvçç HçjJç[Cççj vççnçÇ. HçCç
p³ççbvçç HçjJç[íuç lçí DççHçu³çç cçáuççbvçç oámçN³çç MççUílç IççuçlççÇuç,“ l³ççbvççÇ cnìuçí.
oíMç Jç jçp³ç HççlçUçÇJçj ®ççuçuçíuçí kçÀçcç, çÆJççÆJçOç kçÀç³ç&ouçí (ìçmkçÀ HçÀçímç&) DççoçRçÆJç<ç³ççÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ DççcnçÇ çÆpçunççÆOçkçÀçN³ççbvçç
mççbçÆiçlçuççÇ. çÆpçunç HççlçUçÇJçjnçÇ yçjí®ç kçÀçcç ®ççuçÓ Dççní, HçCç l³ççHçá{í iççJçmlçjçHç³ç¥lç Hççínçí®çC³çç®çç Jçíiç KçÓHç cçbo Dççní. l³ççcçáUí
çÆpçunç HççlçUçÇJçj kçÀç³ç&ouç mLçççÆHçlç kçÀjC³çç®ççÇ DççJçM³çkçÀlçç Dççní DçççÆCç HççuçkçÀçbvççÇ DççHçu³çç cçáuççbvçç Hçávnç MççUílç HççþJççJçí
³ççmççþçÇ ³çç ouççvçí kçÀçcç kçÀjC³çç®ççÇ içjpç Dççní. ³ççJçj çÆpçunççÆOçkçÀçN³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ mçJç& ³çb$çCçç kçÀç³ç&jlç PççuççÇ DçmçÓvç
iççJçHççlçUçÇHç³ç¥lç Hççínçí®çlç Dççní. HççíçÆuçmç, mçcçáHçoíMçkçÀ, çÆmçJnçÇuç mçpç&vç, çÆMç#çCçççÆOçkçÀçjçÇ DççoçÇ mçJç& uççíkçÀ iççJççHç³ç¥lç Hççínçí®çuçí
Dççnílç Jç HççÆjçÆmLçlççÇ Dççìçíkçw³ççlç DççCçlç Dççnílç.
Pççu³çç ÒçkçÀjCççlçÓvç kçÀç³ç çÆMçkçÀç³çuçç çÆcçUçuçí Dçmçí DççcnçÇ l³ççbvçç çÆJç®ççjuçí. çÆpçunççÆOçkçÀçjçÇ cnCççuçí kçÀçÇ nîççlçÓvç kçÀçnçÇ
çÆMçkçÀC³ççHçí#çç nçÇ Içìvçç mçcçpçÓvç IçíCçí cçnÊJçç®çí nçílçí. DççÖçÀçÇkçíÀcçO³çí Òçl³çíkçÀ lççÇvç J³çkçwlççRHçÌkçÀçÇ SkçÀ J³çkçwlççÇ S®çDçç³çJnçÇ
Hçç@çÆPçìçÇJn Dççní. HçÓJçça uççíkçÀ kçáÀÿjçíi³ççbHççmçÓvçnçÇ oÓj jçnçlç, l³çççÆJç<ç³ççÇnçÇ DççOççÇ içÌjmçcçpç nçílçí. l³ççb®çí cçlç nçílçí kçÀçÇ, JççlççJçjCç
DççHççíDççHç Mççblç nçíF&uç. DççHçCç Lççí[ç OççÇj Oçjuçç HçççÆnpçí.
F) çÆpçunç çÆMç#çCç DççÆOçkçÀçjçÇ ÞççÇ. çÆJçuççmç pççíMççÇ DçççÆCç GHç çÆMç#çCç DççÆOçkçÀçjçÇ ÞççÇ. kçíÀ. S®ç.
mççívççJçCçí ³ççb®³ççMççÇ yççlç®ççÇlç
nçmçíiççJçcçOççÇuç mçJç& Içìvçílç çÆpçunç ÒçMççmçvçç®³çç JçlççÇvçí çÆMç#çCç çÆJçYççiççvçí YçÓçÆcçkçÀç yçpççJçuççÇ. ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêç®³çç
DççÆOçkçÀçN³ççbmççíyçlç pççÇ ûççcçmçYçç PççuççÇ l³ççJçíUçÇnçÇ çÆMç#çCç çÆJçYççiçç®çí ÒççÆlççÆvçOççÇ GHççÆmLçlç nçílçí. iççJççlç mçcçáHçoíMçkçÀçbvççÇ uçnçvç içì
kçÀªvç iç=nYçíìçÇ Içílçu³çç. Dççjçíi³ç çÆJçYççiçç®³çç ³çç GHç¬çÀcççuççnçÇ çÆMç#çCç çÆJçYççiççvçí mçnkçÀç³ç& kçíÀuçí DçççÆCç ³çç Òçl³çíkçÀ içìçlç SkçÀ
çÆMç#çkçÀnçÇ mçnYççiççÇ Pççuçç. ’DççcnçÇ HççuçkçÀçbMççÇ yççlç®ççÇlç kçíÀuççÇ DçççÆCç l³ççbvççÇ DççHçu³çç cçáuççbvçç MççUílç HççþJççJçí Dçmçí mççbçÆiçlçuçí.
ûççcçmçYçícçO³çí uççíkçÀçbvççÇ ÒçMvç çÆJç®ççjuçí kçÀçÇ ®ççJçC³ççcçáUí Jçç pçKçcçí®³çç mçbHçkçÀç&cçáUí uççiçCç Mçkçw³ç Dççní kçÀç?“ Dçmçí ÞççÇ. pççíMççÇ
³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí.
l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ, ³çç yçÌþkçÀçÇcçO³çí iççJçkçÀjçÇ Dçç¬çÀcçkçÀ Pççuçí nçílçí. mçjHçb®çnçÇ npçj nçílçí. HççuçkçÀ cçb[UçRvççÇ DççÆOçkçÀçN³ççbvçç®ç
DççJnçvç çÆouçí.
ûççcçmçYçí®³çç yçÌþkçÀçÇvçblçj ÞççÇ. pççíMççRvççÇ l³ççb®çç DçnJççuç l³ççb®³çç JççÆjÿçbvçç mççoj kçíÀuçç. l³ççDççOççjí çÆpçunççÆOçkçÀçjçÇ mççníyççbvççÇ
çÆmçJnçÇuç mçpç&vç, lçnmççÇuçoçj, içì çÆJçkçÀçmç DççÆOçkçÀçjçÇ DçççÆCç Dççjçíi³ç DççÆOçkçÀçjçÇ ³ççb®³ççMççÇ çÆJç®ççjçÆJççÆvçcç³ç kçÀªvç Hçá{çÇuç
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çÆvç³ççípçvç kçíÀuçí Jç pçvçpççiç=lççÇ®çí kçÀçcç mçáª Pççuçí. 15 mçcçáHçoíMçkçÀçbvççÇ uçnçvç-uçnçvç içì kçÀªvç IçjçíIçjçÇ IçíìçÇ çÆou³çç. çÆMç#çkçÀ
Jçiçç&vçí iççJçHçíÀjçÇ kçÀç{uççÇ.
çÆMç#çCç DçççÆCç Dççjçíi³ç çÆJçYççiçç®³çç mçcçvJç³çççÆJç<ç³ççÇ yççíuçlççvçç ÞççÇ. pççíMççÇ cnCççuçí kçÀçÇ cççO³ççÆcçkçÀ MççUí®³çç çÆMç#çkçÀçbvçç
S®çDçç³çJnçÇ/S[dmç®çí ÒççÆMç#çCç çÆouçí pççlçí. HçCç ÒççLççÆcçkçÀ MççUí®³çç çÆMç#çkçÀçbvçç cçç$ç Dçmçí ÒççÆMç#çCç çÆouçí içíuçíuçí vççnçÇ.
l³ççb®çí ní cnCçCçí cçnÊJçç®çí Dççní. uççlçÓjcçO³çí S®çDçç³çJnçÇ®çç Jçç{lçç ÒççoáYçç&Jç Dççní. lçjçÇnçÇ ³çç çÆþkçÀçCççÇ ÒççLççÆcçkçÀ mlçjçJçj
ÒççÆMç#çCç çÆouçí içíuçíuçí vççnçÇ. nçÇ yççyç mçbyçbçÆOçlççb®³çç çÆvçoMç&vççmç DççCçÓvç oíC³çç®ççÇ içjpç Dçmçu³çç®çí cçlç çÆMç#çCç DççÆOçkçÀçN³ççbvççÇ
cççb[uçí.
mJçlçb$ç MççUíçÆJç<ç³ççÇ yççíuçlççvçç lçí cnCççuçí kçÀçÇ ³çç cçáuççbmççþçÇ mJçlçb$ç MççUç DçmççJççÇ DçMççÇ HççuçkçÀçb®ççÇ cççiçCççÇ nçílççÇ. ’cççÇ
³ççyççyçlççÇlç çÆvçCç&³ç IçíT MçkçÀlç vççnçÇ, Dçmçí cççÇ l³ççbvçç mççbçÆiçlçuçí. cççÇ ní cnCçCçí JççÆjÿçbmçcççíj cççb[uçí, Dçmçí kçÀjlçç ³çíCççj vççnçÇ
Dçmçb l³ççbvççÇ cçuçç mççbçÆiçlçuçb. oámçN³çç çÆoJçMççÇ HççuçkçÀ cçb$ççÇ Dççuçí, cççÇ l³ççbvçç YçíìC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç. HçCç Yçíì nçíT MçkçÀuççÇ
vççnçÇ. l³ççbvççÇ cççO³çcççbvçç mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ DçbOç, DçHçbiç cçáuççbmççþçÇ mJçlçb$ç MççUç Dçmçlçí l³çç®ç OçlççaJçj ³çç cçáuççbmççþçÇ mJçlçb$ç MççUç
GYççjlçç ³çíF&uç,“ DçMççÇ cçççÆnlççÇ pççíMççÇ ³ççbvççÇ çÆouççÇ.
DçvçíkçÀ uççíkçÀ iççJççuçç Yçíì oílç Dççnílç l³ççcçáUí vçkçÀçjçlcçkçÀ JççlççJçjCç lç³ççj Pççuçí Dççní. HçCç Òçl³ç#ççlç HççÆjçÆmLçlççÇ mçáOççjlç Dççní
DçççÆCç MççUílç pççCççN³çç cçáuççb®ççÇ mçbK³çç Jçç{lç Dççní, DçMççÇ cçççÆnlççÇnçÇ l³ççbvççÇ çÆouççÇ.
DççHçu³ççuçç S®çDçç³çJnçÇ®ççÇ HçÀçjMççÇ cçççÆnlççÇ vççnçÇ, Dçmçí l³ççbvççÇ mHçä kçíÀuçí. DçMççÇ HççÆjçÆmLçlççÇ DççÆOçkçÀ ®ççbiçu³çç Jç ³ççíi³ç ÒçkçÀçjí
kçÀMççÇ nçlççUlçç ³çíF&uç ³çççÆJç<ç³ççÇ l³ççbvççÇ mççÆcçlççÇ mçom³ççb®çí cçlç pççCçÓvç Içílçuçí.

5.4

®ççÌLçç çÆoJçmç – Mçá¬çÀJççj, 24 pçáuçÌ 2009

Dç) vç@Mçvçuç S[dmç jçÇmç®ç& FçqvmììîçÓì (vççjçÇ), HçáCçí ³çíLççÇuç DççÆOçkçÀçjçÇ [ç@. HçjoíMççÇ, [ç@. oçÇHçkçÀ
cççíjí, ÞççÇcçlççÇ vççÇuçcç pççíiçUíkçÀj, mçcçáHçoíMçkçÀ, [ç@. mçbpç³ç cçínWoUí, JççÆjÿ Mççðç%ç ³ççb®³ççMççÇ
yççlç®ççÇlç

vççjçÇ®³çç HçáCçí ³çíLççÇuç cçáK³ççuç³ççlç DççcnçÇ mçbmLçí®³çç ÒççÆlççÆvçOççR®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ. l³ççbvçç iççJççuçç Yçíì ÐççJççÇ Dçmçí kçÀç Jççìuçí DçççÆCç
çÆlçLçí l³ççb®ççÇ iççJçkçÀN³ççbMççÇ kçÀç³ç yççlç®ççÇlç PççuççÇ, ní DççcnçÇ l³ççb®³ççkçÀ[Óvç pççCçÓvç Içílçuçí. vççjçÇvçí lççÇvç ÒççÆlççÆvçOççÇ nçmçíiççJçuçç
HççþJçuçí nçílçí – [ç@. HçjoíMççÇ, [ç@. oçÇHçkçÀ cççíjí DçççÆCç ÞççÇcçlççÇ vççÇuçcç pççíiçUíkçÀj. ³çç çÆlçIççbvççÇ 8 pçáuçÌ 2009 jçípççÇ iççJççuçç
Yçíì çÆouççÇ.
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[ç@. HçjoíMççRvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ, ’[ç@. mçbpç³ç cçínWoUí DçççÆCç ÞççÇcçlççÇ mççÇcçç mçnç³ç ³ççbvççÇ Dççcnçuçç jç$ççÇ HçÀçívç kçÀªvç ³çç YçíìçÇ®çç
çÆvçjçíHç çÆouçç. DççcnçÇ iççJççlç pççTvç JççlççJçjCç Mççblç kçÀjC³çç®³çç ¢äçÇvçí iççJçkçÀjçÇ, çÆMç#çCç DçççÆCç mçbmLçç®ççuçkçÀ ³ççb®ççÇ Yçíì I³ççJççÇ
Dçmçí l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí. DççcnçÇ 8 lççjKçíuçç jç$ççÇ ÒçJççmç kçÀªvç oámçN³çç çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ uççlçÓjuçç Hççínçí®çuççí. mçkçÀçUçÇ mçnç
Jççpçlçç DççcnçÇ çÆlçLçuçí HçíHçj HçççÆnuçí DçççÆCç HççÆjçÆmLçlççÇ®çç Dçboçpç IçíC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç. Dççcnçuçç ³çç ÒçMvçç®ççÇ kçÀçnçÇ®ç cçççÆnlççÇ
vçJnlççÇ. lçjçÇ JççlççJçjCç Mççblç kçÀjC³ççmççþçÇ Dççcnçuçç HççþJçuçí nçílçí. iççJçkçÀjçÇ KçÓHç®ç mçblççHçuçíuçí nçílçí.“ lçí Hçá{í cnCççuçí kçÀçÇ,
’vççjçÇ nçÇ SkçÀ mçbMççíOçvç mçbmLçç Dççní DçççÆCç uççíkçÀçblç pççTvç Dçmçí kçÀçnçÇ kçÀjCçí ní Kçjí lçj Dççcç®çí kçÀçcç vççnçÇ. HçCç DççcnçÇ
S®çDçç³çJnçÇ/S[dmç®³çç jçä^çÇ³ç kçÀç³ç&¬çÀçcç®çç SkçÀ Yççiç Dççnçílç cnCçÓvç DççcnçÇ iççJçkçÀN³ççbvçç mçcçpççJçç³çuçç içíuççí.“
’mçJç&ÒçLçcç DççcnçÇ mçíJççuç³ç mçbmLçí®³çç uççíkçÀçb®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ. mçkçÀçUçÇ DççcnçÇ çÆkçÀMççíj DçççÆCç Mçjo ³ççb®³ççMççÇ yççlç®ççÇlç kçíÀuççÇ.
DççcnçÇ çÆmçJnçÇuç nç@çÆmHçìuçcçO³çí içíuççí DçççÆCç çÆlçLçínçÇ cçççÆnlççÇ IçílçuççÇ. DççcnçÇ mçíJççuç³ç®³çç cçáuççb®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ. Dççcnçuçç YçíìÓvç
l³ççbvçç Dççvçbo Pççuçç. l³ççbvççÇ Dççcnçuçç vçç®ç kçÀªvç oçKçJçuçç. cçáuççbMççÇ DççcnçÇ S®çDçç³çJnçÇmçbyçbOççÇ kçÀçnçÇ yççíuçuççí vççnçÇ.“
’mçíJççuç³çcçOçÓvç DççcnçÇ iççJççlç içíuççí. jçÆJç yççHçìuçí DççÞçcççlç®ç Lççbyçuçí. ûççcçmçYçí®ççÇ çÆcçìçRiç ®ççuçÓ nçílççÇ. nçÇ yçÌþkçÀ 10 lççjKçíuçç
nçíCççj nçílççÇ, HçCç 9 lççjKçíuçç®ç PççuççÇ. çÆcçìçRiçcçO³çí ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêçlççÇuç DççÆOçkçÀçjçÇ, HççÇSmçDçç³ç DçççÆCç çÆMç#çCçççÆOçkçÀçjçÇ
ní S®çDçç³çJnçÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ mçcçpçÓvç oílç nçílçí. uççíkçÀçbvççÇ pçíJnç ®ççJçC³ççmçbyçbOççÇ ÒçMvç çÆJç®ççjuçç lçíJnç ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêçlççÇuç
DççÆOçkçÀN³ççuçç GÊçj oílçç Dççuçí vççnçÇ, lççí içHHç yçmçuçç. DçççÆCç uççíkçÀçb®çç iççWOçU mçáª Pççuçç. cçiç DççcnçÇ Dççcç®çí kçÀç[& çÆouçí,
DççíUKç kçÀªvç çÆouççÇ DçççÆCç ®ç®çxlç mçnYççiççÇ Pççuççí. uççíkçÀ cnCççuçí kçÀçÇ JçÌ%çççÆvçkçÀ cçççÆnlççÇ Dççcnçuçç cçççÆnlççÇ Dççní, HçCç Dççcnçuçç
OççíkçÀç HçlkçÀjç³ç®çç vçççÆnS. oçívç-lççÇvç pçCç pççmlç çÆJçjçíOç kçÀjCççjí nçílçí.“ nçÇ mçiçUçÇ ’cçç@yç mçç³çkçÀç@uçç@pççÇ“ Dççní Dçmçí cçlç [ç@.
HçjoíMççRvççÇ J³çkçwlç kçíÀuçí.
S®çDçç³çJnçÇmçn pçiçCççN³çç DçMççnçÇ J³çkçwlççÇ iççJççlç DçmçlççÇuç kçÀçÇ p³ççbvçç mçbmçiç& Dççní ní Flçj kçáÀCççuçç®ç cçççÆnlççÇ vççnçÇ, Dçmçí
vççjçÇ®³çç ÒççÆlççÆvçOççRvççÇ mççbçÆiçlçuçí Dçmçlçç iççJçkçÀjçÇ cnCççuçí, ’pçí cçççÆnlççÇ vççnçÇ l³ççb®çb DççcnçÇ kçÀçnçÇ kçÀª MçkçÀlç vççnçÇ, HçCç ní
Dççcnçuçç Dççlçç cçççÆnlççÇ Dççní.“ HççuçkçÀ cçáuççbvçç p³çç oámçN³çç MççUílç IççuçlççÇuç çÆlçLçb S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuçb vçmçlççÇuç ³çç®ççÇ
Kçç$ççÇ kçÀMççÇ kçÀjCççj? Dçmçí çÆJç®ççju³ççJçj HççuçkçÀ cnCççuçí kçÀçÇ, ’çÆlçLçb Dççcç®ççÇ cçáuçb cçíuççÇ lçjçÇ Dççcç®ççÇ njkçÀlç vççnçÇ.“
’HççuçkçÀçb®³çç cçvççlç kçáÀCççÇlçjçÇ YçjJçÓvç çÆouçí nçílçí DçççÆCç l³ççbvçç S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbvçç çÆJçjçíOç kçÀjC³ççmççþçÇ GÐçákçwlç kçíÀuçí
nçílçí,“ Dçmçí [ç@. HçjoíMççRvçç Jççìuçí.
’DççcnçÇ çÆlçIççpçCççbvççÇ mJçlçb$çHçCçí HççuçkçÀçb®³çç YçíìçÇ Içílçu³çç Jç l³ççb®³ççMççÇ yççlç®ççÇlç kçíÀuççÇ. ³çç JçÌ³ççqkçwlçkçÀ YçíìçÇlç l³ççb®çí mçnkçÀç³ç&
çÆcçUçuçí. l³ççbvççÇ cçççÆnlççÇ SíkçÓÀvç IçílçuççÇ DçççÆCç mçíJççuç³çuçç cçolç kçÀjC³çç®çínçÇ kçÀyçÓuç kçíÀuçí. HçCç MççUç mJçlçb$ç DçmççJççÇ.
SkçíÀkçÀçMççÇ yççíuçu³ççJçj l³ççbvçç Hçìu³ççmççjKçí Jççìlç nçílçí. S®çDçç³çJnçÇ®çí mçb¬çÀcçCç kçÀMççcçáUí nçílçí DçççÆCç kçÀMççcçáUí nçílç vççnçÇ
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³çç®ççÇ l³ççbvçç cçççÆnlççÇ nçílççÇ. HçCç pççnçÇjHçCçí yççíuçlççvçç lçí SkçÀç DççJççpççlç yççíuçlç nçílçí DçççÆCç cçáuççbvçç MççUílç vç HççþJçC³çç®³çç
YçÓçÆcçkçíÀJçj þçcç nçílçí. içìçiçìçlç DççcnçÇ yççíuçlç nçílççí lçíJnç mJçlçb$ç MççUí®ççÇ cççiçCççÇ Hçá{í DççuççÇ. pççnçÇjHçCçí HçÀkçwlç SkçÀç®ç
cççCçmççvçí DçMççÇ cççiçCççÇ kçíÀuççÇ. iççJçkçÀN³ççb®ççÇ cççiçCççÇ JççÆjÿçbmçcççíj þíJçuççÇ pççF&uç Dçmçí çÆMç#çCçççÆOçkçÀçN³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí.“
vççjçÇ®çí ÒççÆlççÆvçOççÇ iççJççlç lççÇvç lççmç nçílçí. HçÌkçÀçÇ iççJçkçÀN³ççb®ççÇ çÆcçìçRiç SkçÀ lççmç ®ççuçuççÇ. l³ççbvçç ÒççLççÆcçkçÀ kçWÀêç®çí [ç@kçwìmç&,
HççÇSmçDçç³ç DçççÆCç çÆMç#çCçççÆOçkçÀçjçÇ ³ççb®³ççMççÇnçÇ yççlç®ççÇlç kçÀjç³ç®ççÇ nçílççÇ, HçCç vçblçj l³ççb®ççÇ Yçíì nçíT MçkçÀuççÇ vççnçÇ.
vççjçÇ®³çç ÒççÆlççÆvçOççRvçç Dçmçí Jççìuçí kçÀçÇ DççiççcççÇ çÆJçOççvçmçYçç çÆvçJç[CçákçÀçbcçO³çí ³çç ÒçkçÀjCçç®çç jçpçkçÀçÇ³ç JççHçj kçíÀuçç pççF&uç DçççÆCç
vçblçj cçáuççbmççþçÇ MççUç JçiçÌjí kçÀçnçÇ nçíCççj vççnçÇ.
SkçbÀoj HççÆjçÆmLçlççÇ mçámçÓ$çHçCçí nçlççUuççÇ içíuççÇ vççnçÇ DçmçínçÇ l³ççbvçç pççCçJçuçí. kçáÀCççÇlçjçÇ HççÆjçÆmLçlççÇ þçcçHçCçí nçlççUC³çç®ççÇ
DççJçM³çkçÀlçç nçílççÇ. MççUí®³çç cçáK³ççO³ççHçkçÀçbvççÇ cçççÆnlççÇ oíC³ççmççþçÇ [ç@kçwìjçbvçç yççíuççJçÓvç ³ççíi³ç HççTuç G®çuçuçí. HçCç p³çç
J³çkçwlççÇ cçççÆnlççÇ oíC³ççmççþçÇ Dççu³çç l³ççb®ççÇ lç³ççjçÇ Dççní kçÀçÇ vççnçÇ ní HçççÆnuçí içíuçí vççnçÇ.
[ç@. HçjoíMççÇ ³ççb®³çç cçlçí HççÇS®çmççÇ ìçÇcçvçí S®çDçç³çJnçÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ Dççlcçmççlç kçíÀuçíuççÇ vççnçÇ. [ç@kçwìjçb®³ççnçÇ cçvççlç iççWOçU nçílçç.
l³ççbvççÇ mçb¬çÀcçCçç®ççÇ 10… Mçkçw³çlçç Dçmçu³çç®çí pççnçÇjHçCçí mççbçÆiçlçuçí. iççJççlçu³çç lççÇvç kçáÀìábyççlçu³çç J³çkçwlççRvçç S[dmç nçílçç DçççÆCç
l³ççbvçç iççJççyççníj JççUçÇlç ìçkçÀC³ççlç Dççuçí. Dçmçí Iç[uçííuçí DçmçÓvçnçÇ mçjHçb®ççuçç SDççjìçÇçÆJç<ç³ççÇ kçÀçnçÇnçÇ cçççÆnlççÇ vççnçÇ.
jçÆJç yççHçìuçí lçUcçUçÇvçí kçÀçcç kçÀjlççlç HçCç l³ççbvççÇ HççÆnu³ççHççmçÓvç iççJçkçÀN³ççbvçç çÆJçéççmççlç I³çç³çuçç HçççÆnpçí nçílçí. Dççlçç
lççb[îççlççÇuç uççíkçÀçb®çç çÆJçjçíOç oÓj Pççuçç Dççní. HçÓJçça DççÞçcççlçu³çç kçÀcç&®ççN³ççb®çí kçíÀmç kçÀçHçç³çuççnçÇ mçuçÓvçJççuçç lç³ççj vçmçí.
DçbiçCçJçç[çÇ, yç®çlç içì DçççÆCç Hçáª<ç ûççcçmLç ³çç mçJçç¥Hç³ç¥lç ³ççíi³ç cçççÆnlççÇ Hççínçí®çuççÇ HçççÆnpçí, l³ççmççþçÇ ÒççÆMç#çCç çÆouçí HçççÆnpçí.
cçççÆnlççÇ mçççÆnl³ç lçHççmçuçí HçççÆnpçí. mççímçç³çìçÇ®³çç mçjHçb®ççvçí l³ççlççÇuç [^ç³ç çÆkçÀçÆmçbiç®çç cçáÎç yçjçíyçj níjuçç.
vççjçÇ®çí JççÆjÿ Mççðç%ç [ç@. mçbpç³ç cçínWoUí ³ççb®ççÇ DççcnçÇ Yçíì IçílçuççÇ. l³ççbvççÇ uççlçÓjuçç l³ççb®çí ÒççÆlççÆvçOççÇ HççþJçuçí nçílçí. l³ççbvçç Dçmçí
kçÀjçJçí Dçmçí kçÀç Jççìuçí ní Dççcnçuçç l³ççb®³ççkçÀ[Óvç pççCçÓvç I³çç³ç®çí nçílçí. DççcnçÇ mçíJçkçÀ®çí kçÀçnçÇ mJç³çbmçíJçkçÀ HçáC³ççcçO³çí Dçmçlççlç
Jç lçí vççjçÇ®³çç kçÀc³çáçÆvçìçÇ Dç@[Jnç³çpçjçÇ yççí[&®çí mçom³ç Dççnílç. l³ççbvççÇ HçÀçívç kçÀªvç [ç@. cçínWoUWvçç ³çç mçcçm³çí®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ
DçççÆCç ûççcçmçYçícçO³çí MççðççÇ³ç cçççÆnlççÇ çÆouççÇ pççJççÇ Dçmçí mçá®çJçuçí.
[ç@. cçínWoUW®³çç cçlçí iççJçkçÀjçÇ DçmJçmLç nçílçí, SíkçÀC³çç®³çç cçvççÆmLçlççÇlç vçJnlçí DçççÆCç mçjkçÀçjçÇ DççÆOçkçÀçjçÇ npçj Dçmçlççvçç
JççlççJçjCç DççCçKççÇvç®ç çÆyçIç[uçí.
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DçMçç Içìvçílç nmlç#çíHç kçÀjCçí vççjçÇ®³çç kçÀç³ç&#çí$ççlç ³çílç vççnçÇ. çÆlçLçí lççbçÆ$çkçÀ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ pççJççÇ DçMççÇ Dççcnçuçç çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ
içíuççÇ, lçí DççcnçÇ kçÀª MçkçÀlççí Jç cnCçÓvç pççC³çç®çç çÆvçCç&³ç Içílçuçç. mLçççÆvçkçÀ HççlçUçÇJçj cççvççÆmçkçÀlçç yçouç kçÀjC³çç®çç ÒçMvç Dççní.
Hçávnç pçj çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ içíuççÇ lçj ìçÇcç HççþJçç³ç®ççÇ kçÀçÇ vççnçÇ ³çç®çç çÆJç®ççj kçíÀuçç pççF&uç. pçj JçÌ%çççÆvçkçÀ cçççÆnlççÇ mççbiçC³çç®ççÇ içjpç
Dçmçíuç lçj DççcnçÇ pççT.

6. YçíìçÇvçblçj Pççuçíu³çç Iç[çcççí[çR®çç Jç=Êççblç
çÆovççbkçÀ 26 pçáuçÌ 2009 jçípççÇ jçÆJç yççHçìuçí DçççÆCç l³ççb®³çç ìçÇcçvçí iççJçkçÀN³ççb®ççÇ Yçíì IçílçuççÇ. iççJçmççÆcçlççÇ®çí DçO³ç#ç ÞççÇ.
yççJçIçí ³ççb®ççÇnçÇ l³ççbvççÇ Yçíì IçílçuççÇ. yççJçIçí cnCççuçí kçÀçÇ, ’uççíkçÀçbvççÇ MççUíJçj ìçkçÀuçíuçç yççÆn<kçÀçj cççiçí Içílçuçç HçççÆnpçí Dçmçí
cçuççnçÇ Jççìlçí, HçCç cççÇ pççÇ YçÓçÆcçkçÀç DççOççÇ IçílçuççÇ nçílççÇ lççÇ çÆHçÀjJçCçí ³ççíi³ç çÆomçCççj vççnçÇ.“ l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ yççHçìuçí Jç
l³ççb®³çç mçnkçÀçN³ççbvççÇ Lçíì iççJçkçÀN³ççbMççÇ yççlç®ççÇlç kçÀjçJççÇ Jç ³ççkçÀçcççÇ yççJçIçí l³ççbvçç mççnç³³ç kçÀjlççÇuç.
ojc³ççvç MççUílççÇuç GHççÆmLçlççÇnçÇ Jçç{lç Dççní. 31 pçáuçÌHç³ç¥lç 175 çÆJçÐççLçça Hçávnç npçj Pççuçí nçílçí.
Hçç@çÆPçìçÇJn J³çkçwlççR®³çç mçbmLççbvççÇ nçmçíiççJçcçO³çí lçmçí®ç kçÀçíunçHçÓj Jç Dçv³ç çÆpçunîççlç pççCççÇJçpççiç=lççÇ HçíÀjçÇ Jç kçÀç³ç&¬çÀcç Içílçuçí.

çÆMç#çCç cçb$ççÇ ÞççÇ. jçOççkç=À<Cç çÆJçKçí HççìçÇuç ³ççb®³ççMççÇ yççlç®ççÇlç
çÆMç#çCç cçb$ççÇ ÞççÇ. jçOççkç=À<Cç çÆJçKçí HççìçÇuç ³ççb®ççÇ Yçíì IçíC³çç®ççÇnçÇ Dççcç®ççÇ F®sç nçílççÇ. Hçjblçá Òçl³ç#ç Yçíì nçíT MçkçÀuççÇ vççnçÇ.
Dççcç®ççÇ l³ççb®³ççMççÇ HçÀçívçJçªvç yççlç®ççÇlç PççuççÇ.
S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbmççþçÇ mJçlçb$ç MççUç kçÀç{C³ççvçí ÒçMvç mçáìCççj vççnçÇ Dçmçí l³ççbvççÇ mHçä kçíÀuçí. ’Dçmçí kçíÀu³ççmç l³çç®çç
SkçbÀojçÇlç®ç DçççÆCç çÆJçMçí<ç kçÀªvç cçáuççbJçj ÒççÆlçkçÓÀuç HççÆjCççcç nçíF&uç,“ Dçmçí l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí. nçmçíiççJçcçO³çí DççÞçcççlçuççÇ cçáuçí
S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç Dçmçu³çç®çí cçççÆnlççÇ Pççu³ççvçí mçcçm³çç GtJçuççÇ. ’FlçjnçÇ DçvçíkçÀ MççUçbcçO³çí S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuçí
Dççnílç DçççÆCç kçÀmçu³ççnçÇ Dç[®çCççRçÆMçJçç³ç çÆMç#çCç Içílç Dççnílç,“ Dçmçí lçí cnCççuçí.
DççHçuççÇ YçÓçÆcçkçÀç l³ççbvççÇ cççO³çcççblçÓvç mHçä kçíÀuççÇ Dççní Dçmçí l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí. mçbyçbçÆOçlç mççcçççÆpçkçÀ mçcçm³çç çÆJç®ççjHçÓJç&kçÀ
nçlççUuççÇ HçççÆnpçí, ³ççcçO³çí kçÀç³çoç Jçç DççoíMç JççHçªvç ®ççuçCççj vççnçÇ, DçmçínçÇ l³ççb®çí cnCçCçí Hç[uçí. ’DçMçç mçcçm³ççb®çí
çÆvçjçkçÀjCç kçíÀJçU pçvçpççiç=lççÇlçÓvç®ç nçíT MçkçÀlçí DçççÆCç l³ççmççþçÇ kçÀçnçÇ kçÀçU pççJçç uççiçíuç.“
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DçMçç Içìvççb®ççÇ HçávçjçJç=ÊççÇ nçíT vç³çí ³ççkçÀçÆjlçç mçjkçÀçjçÇ ³çb$çCçç, mJç³çbmçíJççÇ mçbmLçç DçççÆCç cççO³çcçí ³ççbvççÇ SkçÀçÆ$çlç kçÀçcç kçÀjC³çç®ççÇ
DççJçM³çkçÀlçç Dçmçu³çç®çí l³ççbvççÇ cççb[uçí. DçMçç Içìvçç nçíT vç³çílç ³ççmççþçÇ vçícçkçíÀ OççíjCç kçÀjC³çç®³çç ¢äçÇvçí DççJçM³çkçÀ l³çç
mçÓ®çvçç ³çç #çí$ççlç kçÀç³ç&jlç mçbmLççbvççÇ ÐççJ³ççlç, DçmçínçÇ cçb$ççÇcçnçío³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí.
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7. HççÆjçÆMç<ìí - (Dç) Içìvçç¬çÀcç, (yç) YçíìçR®çí JçíUçHç$çkçÀ
7.1 – Içìvçç¬çÀcç
2006
2006
30 cçç®ç& 2006
1 cçí 2007
2007
1 cçí 2009
15 pçÓvç 2009
1 pçáuçÌ 2009

2 pçáuçÌ 2009

8 pçáuçÌ 2009

8 pçáuçÌ 2009

8 pçáuçÌ 2009

9 pçáuçÌ 2009

DççcnçÇ mçíJçkçÀ ³çç mçcççpçmçíJççÇ GHç¬çÀcçç®çí jçÆJç yççHçìuçí DçççÆCç l³ççb®³çç mçnkçÀçN³ççbvççÇ S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbmççþçÇ JçmçlççÇiç=n
mçáª kçÀjC³çç®çí þjJçuçí.
jçÆJç yççHçìuçí ³ççb®³çç mçíJççuç³ç mçbmLçíuçç nçmçíiççJç®çí cçákçwlçç cçvçcççOçHHçç ³ççbvççÇ pçcççÇvç oíCçiççÇ çÆouççÇ. cçvçcççOçHHçç ní nçmçíiççJçcçOççÇuç
cççíþí pçcççÇvçoçj Dççnílç DçççÆCç l³ççb®çç vççlçÓ Mççblçíéçj nçnçÇ mçíJççuç³ç®çç kçÀç³ç&kçÀlçç& Dççní.
mçíJççuç³ç mçbmLçí®ççÇ vççWoCççÇ PççuççÇ. iççJçkçÀN³ççbvçç nçÇ mçbmLçç iççJççlç vçkçÀçí Dççní, l³ççcçáUí l³ççbvççÇ $ççmç oíC³ççmç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ.
mçíJççuç³çuçç çÆJçjçíOç kçÀjCççjç þjçJç mçbcçlç kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç nçmçíiççJç ûççcçmLççbvççÇ kçíÀuçç. Hçjblçá çÆpçunççÆOçkçÀçjçÇ SkçÀvççLç [Jçuçí
³ççbvççÇ lççí HçíÀìçUuçç.
mçíJççuç³ç®³çç jKçJççuçoçjçJçj nuuçç DçççÆCç 50-60 pçCççb®³çç pçcççJççkçÀ[Óvç DççÞçcçç®ççÇ cççí[lççí[.
Hçç[uçíuççÇ çÆYçblç mçíJççuç³çvçí Hçávnç GYççÇ kçíÀuççÇ DçççÆCç cçáuççbvçç YçjlççÇ kçÀªvç IçíC³ççmç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ.
mçJç& mçájUçÇlç ®ççuçÓ nçílçí. mçíJççuç³ççÆJç<ç³ççÇ iççJçkçÀN³ççbvçç cçççÆnlççÇ nçílççÇ, HçCç l³ççb®çç DççÞçcççMççÇ kçÀmçuççnçÇ mçbHçkç&À vçJnlçç.
çÆpçunç HççÆj<çoí®³çç MççUílç ÒçJçíMç oíC³ççmç mçá©Jççlç PççuççÇ. mçíJççuç³çcçOççÇuç 9 cçáuççbvçç ÒççLççÆcçkçÀ Jçiçç&lç lçj SkçÀçuçç cççO³ççÆcçkçÀ
Jçiçç&lç ÒçJçíMç çÆouçç içíuçç.
cçáuçí MççUílç YçjlççÇ PççuççÇ. S®çDçç³çJnçÇ Hçç@çÆPçìçÇJn cçáuçí çÆpçunç HççÆj<ço MççUílç çÆMçkçÀlç Dçmçu³çç®ççÇ yççlçcççÇ cçábyçF&
uççíkçÀcçlçcçO³çí ÒçkçÀççÆMçlç PççuççÇ.
mçJç& mçájUçÇlç ®ççuçÓ nçílçí DçççÆCç cçáuçí MççUílç pççlç nçílççÇ.
Jçiçç&lç Dçmçlççvçç S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuçç®³çç kçÀçvççlçÓvç jkçwlçñççJç nçíT uççiçuçç.
cçáuççbvççÇ nçÇ Içìvçç l³ççb®³çç HççuçkçÀçbvçç mççbçÆiçlçuççÇ. S®çDçç³çJnçÇ Hçç@çÆPçìçÇJn cçáuçí MççUílç çÆMçkçÀlç Dççnílç nçÇ cçççÆnlççÇ HççuçkçÀçbvçç
mçcçpçuççÇ. mçíJççuç³ç DççÞçcççlççÇuç SkçÀ kçÀç³ç&kçÀlçç& cçáuççbvçç MççUílç mççí[ç³çuçç Jç MççUílçÓvç DççCçç³çuçç ³çílç Dçmçí. HççuçkçÀçbvççÇ
cçáK³ççO³ççHçkçÀçbMççÇ mçuuççcçmçuçlç vç kçÀjlçç DççHçmççlç ®ç®çç& kçíÀuççÇ. mçíJççuç³ç®³çç cçáuççbvççÇ ³çç MççUílç Dçmçlçç kçÀçcçç vç³çí Dçmçí
l³ççbvççÇ þjJçuçí. ³çç cçáuççbvçç MççUílçÓvç kçÀç{Óvç ìçkçÀç Dçmçí l³ççbvççÇ cçáK³ççO³ççHçkçÀçbvçç mççbçÆiçlçuçí. l³ççbvççÇ vçkçÀçj çÆouçç. cçiç l³ççbvççÇ
DççHçuççÇ cçáuçí MççUílçÓvç kçÀç{Óvç IçíT DçMççÇ OçcçkçÀçÇ çÆouççÇ.
DççHçuççÇ cçáuçí MççUílçÓvç kçÀç{Óvç IçíCççj Dçmçç FMççjç ûççcçmLççbvççÇ çÆouçç.
jçÆJç yççHçìuçí DçççÆCç l³ççb®³çç kçÀç³ç&kçÀl³çç¥vççÇ DççpçJçj çÆkçÀl³çíkçÀoç iççJçkçÀN³ççb®çç jçí<ç DçbiççJçj Içílçuçç nçílçç. HçCç cçáuççb®³çç
yççyçlççÇlç cççIççj I³çç³çuçç l³ççb®ççÇ lç³ççjçÇ vçJnlççÇ. l³ççbvççÇ cççO³çcççb®³çç cçolççÇvçí iççJçkçÀN³ççbvçç Oç[ç çÆMçkçÀJçC³çç®çí þjJçuçí.
mLçççÆvçkçÀ Jçlç&cççvçHç$ççlç yççlçcççÇ ÒççÆmç× PççuççÇ. çÆpçunç HççÆj<çoí®³çç MççUílç çÆMçkçÀCççN³çç 9 S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbvçç uçiçí®ç
kçÀç{uçí vççnçÇlçj DççHçu³çç Hççu³ççuçç MççUílçÓvç kçÀç{Óvç IçíT Dçmçç FMççjç 230 HçÌkçÀçÇ 150 HççuçkçÀçbvççÇ çÆou³çç®çí pççnçÇj
Pççuçí. Içìvçíuçç mçJç&$ç ÒççÆmç×çÇ çÆcçUçuççÇ, nçÇ SkçÀ pççiççÆlçkçÀ yççlçcççÇ yçvçuççÇ.
DççcnçÇ mçíJçkçÀ®³çç kçÀç³ç&kçÀl³çç¥vççÇ HçáC³ççlççÇuç vççjçÇ mçbmLçí®³çç [ç@. mçbpç³ç cçínWoUí ³ççb®³ççMççÇ mçbHçkç&À mççOçuçç. l³ççbvççÇ iççJççlç ³çíTvç
ûççcçmçYçílç JçÌ%çççÆvçkçÀ cçççÆnlççÇ oíTvç cççiç&oMç&vç kçÀjçJçí DçMççÇ l³ççbvççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ. [ç@kçwìjçb®³çç mççbiçC³ççvçámççj ûççcçmLççb®çí
MçbkçÀççÆvçjmçvç kçÀjC³ççmççþçÇ vççjçÇ®ççÇ ìçÇcç uççlçÓjkçÀ[í jJççvçç PççuççÇ.
iççJçkçÀjçÇ, HççÇS®çmççÇ kçÀcç&®ççjçÇ, HççÇSmçDçç³ç, çÆMç#çCçççÆOçkçÀçjçÇ ³ççb®³ççmçn ûççcçmçYçí®çí Dçç³ççípçvç. HççÇS®çmççÇ [ç@kçwìjçbvççÇ
mçcççOççvçkçÀçjkçÀ GÊçjí vç çÆou³ççvçí uççíkçÀçbvççÇ iççWOçU kçíÀuçç. KçíUlççvçç Jçç Yççb[lççvçç cçáuççbvççÇ SkçÀcçíkçÀçb®çç ®ççJçç Içílçuçç Jçç
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9 pçáuçÌ 2009

10 pçáuçÌ 2009

10 pçáuçÌ 2009

10 pçáuçÌ 2009
12 pçáuçÌ 2009
13 pçáuçÌ 2009
14 pçáuçÌ 2009

15 pçáuçÌ 2009
21 pçáuçÌ 2009

pçKçcçç Pççu³çç Jç l³çç®çí jkçwlç mçbHçkçÀç&lç Dççuçí lçj uççiçCç nçílçí kçÀç ³çç ÒçMvççJçªvç HççuçkçÀçbvççÇ [ç@kçwìjçbvçç OççjíJçj Oçjuçí.
oyççJççKççuççÇ çÆMç#çCçççÆOçkçÀçN³ççbvççÇ Dçmçí çÆJçOççvç kçíÀuçí kçÀçÇ ³çç cçáuççbvçç mJçlçb$ç MççUílç IççuççJçí Dçmçí®ç pçj HççuçkçÀçb®çí cnCçCçí
Dçmçíuç lçj lçMçç mJçªHçç®çç çÆJç®ççj kçÀjlçç ³çíF&uç. lçªCç, Jç=× DçMçç HççuçkçÀ vçmçuçíu³çç ûççcçmLççbkçÀ[ÓvçnçÇ çÆJçjçíOç nçíT
uççiçuçç. mççímçç³çìçÇ®çí DçO³ç#ç yççJçIçí DçççÆCç GHçmçjHçb®ç HçþçCç ³ççbvççÇ DççiççÇlç lçíuç DççílçC³çç®ççÇ YçÓçÆcçkçÀç yçpççJçu³çç®çí çÆomçlçí.
yççJçIçí ní DççÞçcççuçç pçcççÇvç oíCçiççÇ çÆouçíu³çç cçákçwlçç cçvçcççOçHHçç ³ççb®çí jçpçkçÀçÇ³ç ÒççÆlçmHçOçça Dççnílç. vççjçÇ®³çç ÒççÆlççÆvçOççRvççÇ
uççíkçÀçbMççÇ JçÌ³ççqkçwlçkçÀ mJçªHçç®ççÇ içì®ç®çç& kçÀªvç l³ççbvçç Mççblç kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç.
çÆmçJnçÇuç mçpç&vçvççÇ lççlç[çÇvçí iççJççuçç Yçíì oíTvç iççJçkçÀN³ççbMççÇ ®ç®çç& kçíÀuççÇ. 15 mçcçáHçoíMçkçÀçbvççÇ uçnçvç-uçnçvç içì kçÀªvç
IçjçíIçjçÇ pççTvç S®çDçç³çJnçÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆouççÇ. HçÀçÇucç, Hççímìj, nçí[çAiç, cçççÆnlççÇHç$çkçíÀ Fl³ççoçÇ®³çç mççnç³³ççvçí pçvçpççiç=lççÇ
kçíÀuççÇ. çÆmçJnçÇuç mçpç&vç oçívç çÆoJçmç iççJççlç nçílçí. ®ççJçC³ççvçí Jçç pçKçcççb®³çç mçbHçkçÀç&vçí S®çDçç³çJnçÇ mçb¬çÀcçCç nçílç vççnçÇ Dçmçí
l³ççbvççÇ mHçä kçíÀuçí. mçcçáHçoíMçkçÀçb®ççÇ ìçÇcç Hçç®ç çÆoJçmç iççJççlç nçílççÇ.
nçmçíiççJç, çÆpçunç uççlçÓj cçOççÇuç HççuçkçÀ S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbvçç MççUílçÓvç kçÀç{Óvç ìçkçÀC³çç®ççÇ cççiçCççÇ kçÀjlç Dççnílç,
DçMçç DççMç³çç®ççÇ yççlçcççÇ mçkçÀçU ìçF&cmç (HçáCçí) DçççÆCç çÆnlçJçço (³çJçlçcççU) ³çç Jçlç&cççvçHç$ççlç ÒççÆmç× PççuççÇ.
iççJçkçÀN³ççbvççÇ DççHçuççÇ cççiçCççÇ cççiçí IçílçuççÇ vççnçÇ lçj iççJççlç çÆJçkçÀçmçkçÀçcçí mLççÆiçlç kçÀjC³ççlç ³çílççÇuç DçççÆCç lçjçÇnçÇ uççíkçÀçbvççÇ
DççHçuççÇ YçÓçÆcçkçÀç kçÀç³çcç þíJçuççÇ lçj ûççcçmçYçí®³çç mçom³ççbJçj kçÀç³çoíMççÇj kçÀçjJççF& kçíÀuççÇ pççF&uç, Dçmçí çÆpçunççÆOçkçÀçN³ççbvççÇ
pççnçÇj kçíÀuçí.
Dçç³çyççÇSvç ³çç JçççÆnvççÇJçj nçÇ yççlçcççÇ Jç uççíkçÀçb®ççÇ cçlçí mçlçlç ÒçmçççÆjlç nçílç jççÆnuççÇ. HççÆjCççcççÇ mLçççÆvçkçÀ ÒçMççmçvççvçí MççUíuçç
vççíìçÇmç çÆouççÇ. ³ççcçO³çí cnìuçí nçílçí kçÀçÇ S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbvçç MççUílçÓvç yççníj kçÀç{uçí pççCççj vççnçÇ, DçççÆCç pçj Dçmçí
Pççuçí lçj MççUí®çç çÆvçOççÇ mLççÆiçlç kçíÀuçç pççF&uç.
Mççuçí³ç çÆMç#çCç cçb$ççÇ jçOççkç=À<Cç çÆJçKçí HççìçÇuç ³ççbvççÇ uççlçÓj®çí çÆpçunççÆOçkçÀçjçÇ SkçÀvççLç [Jçuçí ³ççbvçç nçmçíiççJççlççÇuç mçbyçbçÆOçlç
Içìvçí®çç DçnJççuç oçívç çÆoJçmççlç mççoj kçÀjC³ççmç mççbçÆiçlçuçí.
HççuçkçÀ cçb$³ççbvççÇ nçmçíiççJçuçç Yçíì çÆouççÇ. ³ççJçíUçÇ l³ççbvççÇ S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbmççþçÇ mJçlçb$ç MççUí®ççÇ Iççí<çCçç kçíÀuççÇ Jç
l³ççcçáUí HççÆjçÆmLçlççÇ DççÆOçkçÀ®ç çÆ®çIçUuççÇ.
S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç vçmçuçíuçí çÆJçÐççLçça DçççÆCç çÆMç#çkçÀ ³ççbvççÇ çÆcçUÓvç iççJçHçíÀjçÇ kçÀç{uççÇ.
Scçmç@kçÀmçd®³çç kçÀç³ç&¬çÀcç mçb®ççuçkçÀçbvççÇ ³çáçÆvçmçíHçÀ ÒççÆlççÆvçOççÇmçn nçmçíiççJçuçç Yçíì çÆouççÇ. l³ççbvççÇ ûççcçmLççbyçjçíyçj çÆcçìçRiç IçílçuççÇ.
pçJçUHççmç 100 pçCç npçj nçílçí. ³çç oçíIççbvççÇ iççJçkçÀN³ççb®ççÇ mçcçpçÓlç kçÀç{C³çç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç HçCç HççuçkçÀ cçáuççbvçç MççUílç
HççþJçç³çuçç lç³ççj vçJnlçí. iççJçkçÀN³ççbvççÇ cçlçoçvç IçíTvç SkçÀcçlççvçí cçáuççbvçç MççUílç vç HççþJçC³çç®³çç çÆvçCç&³ç Içílçuçç.
³çç IçìvçíJçj FbçÆ[³çvç SkçwmçÒçímçcçO³çí mçbHççokçÀçÇ³ç ÒçkçÀççÆMçlç Pççuçí.
S®çDçç³çJnçÇ mçbmççÆiç&lç cçáuççbmççþçÇ mJçlçb$ç MççUç kçÀç{Ó ³çç HççuçkçÀ cçb$³ççbvççÇ kçíÀuçíu³çç çÆJçOççvçç®çç çÆvç<çíOç kçÀjC³ççmççþçÇ Hçç@çÆPçìçÇJn
J³çkçwlççR®³çç vçíìJçkç&Àvçí uççlçÓj Jç cçábyçF& ³çíLçí j@uççÇ kçÀç{uççÇ.
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7.2 – YçíìçR®çí JçíUçHç$çkçÀ
HçáC³ççlç Dççiçcçvç DçççÆCç uççlçÓjkçÀ[í pççC³ççHçÓJçça Scçmç@kçÀmçd®çí ÒçkçÀuHç mçb®ççuçkçÀçbMççÇ Yçíì
21 pçáuçÌ 2009, HçáCçí
22 pçáuçÌ 2009, nçmçíiççJç iççJççlççÇuç yçÌþkçÀç
• çÆpçunç HççÆj<ço MççUç
• iççJçkçÀjçÇ DçççÆCç HççuçkçÀ
• mçjHçb®ç
• ÒççLççÆcçkçÀ Dççjçíi³ç kçWÀêçlççÇuç [ç@kçwìmç&
• mçíJççuç³ç
• mççímçç³çìçÇ®çí DçO³ç#ç
• pçcççÇvçoçj
23 pçáuçÌ 2009, uççlçÓj çÆpçunç mlçjçÇ³ç DççÆOçkçÀçN³ççbMççÇ yçÌþkçÀç
• çÆpçunç Dççjçíi³ç DççÆOçkçÀçjçÇ
• çÆmçJnçÇuç mçpç&vç
• mçcçáHçoíMç DçççÆCç çÆpçunç #çí$ç DççÆOçkçÀçjçÇ
• çÆpçunççÆOçkçÀçjçÇ
• çÆpçunç çÆMç#çCç DççÆOçkçÀçjçÇ
24 pçáuçÌ 2009, HçáCçí

vççjçÇ ìçÇcç
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