
  

 

 

 

 

 

cçjçþçÇ Dçmçí Dççcç®ççÇ cçç³çyççíuççÇ... 

Içjçyççníj FbçÆiuçMçJ³ççÆlççÆjÊçÀ Dçv³ç kçÀçíCçl³ççnçÇ Yçç<çí®çç JççjçnçÇ vç uççiçCççN³çç Dççcç®³çç cçáuççbvçç cçjçþçÇ ³çç³çuçç®ç 
nJçb, nç Dççcç®çç Dçfnçmç nçm³ççmhço lçj vççnçÇ vçç, nçÇ Oç[hç[ DçkçÀçjCççÇ lçj þjlç vççnçÇ vçç, Dçmçç ÒçMvç 
çÆkçÀlççÇlçjçÇ JçíUíuçç DççcnçÇ DçcçíçÆjkçÀçJççmççÇ mJçlç:uçç®ç çÆJç®ççjlççí. çÆJçMçí<çlç: pçíJnç LçJ³ççvçb YççjlççlçÓvç FkçÀ[b ³çíCççjçÇ 
lç©Cç çÆhç{çÇ hççnlççí lçíJnç! 

`oíJçoçmç` çÆmçvçícçç DçcçíçÆjkçíÀlçu³çç çÆLçSìjcçO³çí yçIçÓvç DççcnçÇ hçjlç ³çílç nçílççí. cççÇ vçJçN³ççuçç cnìuçb, ``hçávnç vçkçÀçí 
³çç³çuçç ³çç çÆLçSìjcçO³çí. HçÀçj®ç DçmJç®s!`` lççí nmçuçç. 

``Kçjb Dççní lçáPçb. hçá{®³çç JçíUímç kçÀcççÇ çÆkçÀcçlççÇ®³çç çÆlççÆkçÀìçb®çç cççín ìçUç³çuçç nJçç.`` cççÇnçÇ nmçuçí. 

``vçkçwkçÀçÇ vçç? vççnçÇlçj hççuçL³çç Iç[îççJçj hççCççÇ.`` 

cççiç®³çç mççÇìJçj yçmçuçíuçç cççPçç cçáuçiçç SkçÀocç Dççíj[uçç- ``Dççlçç kçÀUuçb DççF& oj JçíUímç lçÓ FLçb ³çç³çuçç kçÀç 
vçkçÀçí cnCçlçímç?`` 

``kçÀç?`` DççcnçÇ oçíIççbvççÇ SkçÀocç®ç çÆJç®ççjuçb. 

``kçÀçjCç mçiçUîçç mççÇì Dççíu³çç Dçmçlççlç. çÆYçpçÓvç pçç³çuçç nçílçb.`` 
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lççí kçÀç³ç yççíuçlççí³ç, ní kçÀUç³çuçç®ç kçÀçnçÇ #çCç uççiçuçí. DçççÆCç 
uç#ççlç Dççuçb- ní `hççuçL³çç Iç[îççJçj hççCççÇ`®çb Yçç<ççblçj Dççní. 
içç[çÇlç l³ççvçblçj yçjç®ç JçíU Dççcç®çb nmçCçb Içácçlç jççÆnuçb. 
cçáuçç®çb mhçäçÇkçÀjCç kçÀjCçb ®ççuçÓ®ç jççÆnuçb- ``DççF&, hççuçL³çç Iç
[îççJçj hççCççÇ Dççílçuçb lçj mççÇì Dççíu³çç nçíCççj®ç.`` 

DççcnçÇ kçÀç nmçlççí³ç, lçí vç kçÀUÓvç Lççí[îçç JçíUçvçí lççínçÇ 
nmçç³çuçç uççiçuçç. cçiç çÆ®ç[uçç DçççÆCç hçá{®çç DçOçç& lççmç cçjçþçÇ 
JççkçdÀÒç®ççj cnCçpçí kçÀç³ç, DçççÆCç lçí kçáÀþí, kçÀOççÇ, kçÀmçí 
Jççhçjç³ç®çí, ³ççyçÎuç Dççcnç oçíIçç vçJçjç-yçç³çkçÀçí®çb `uçíkçw®çj` 

®ççuçÓ jççÆnuçb- l³ççvçb `Dççlçç kçÀUuçb` cnCçíhç³ç¥lç! 

³çç cççP³çç Dççþ Jç<çç¥®³çç cçáuççvçb cççiç®³çç DççþJç[îççlç FLçu³çç GvnçUçÇ mçáìçÇlçu³çç kç@ÀchçcçO³çí çÆhç³ççvççíJçj 
`pçvçiçCçcçvç` JççpçJçuçb DçççÆCç YççjlççlçÓvç DççuçíuççÇ cçÌçÆ$çCççÇ®ççÇ DççF& kçÀçÌlçákçÀçvçb cnCççuççÇ, ``Yççjlççlçu³çç cçáuççbhçí#ççnçÇ 
lçácç®³çç cçáuççb®ççÇ YççjlççyçÎuç pçJçUçÇkçÀ pççCçJçlçí.`` SíkçÓÀvç DççÆYçcççvç Jççìuçç, cççP³çç Òç³çlvççbvçç cçáuççvçb lçíJç{îçç®ç 
Glmççnçvçb çÆouçíu³çç ÒççÆlçmççoç®çb mççLç&kçÀ Pççu³ççmççjKçb Jççìuçb. cççP³ççmççjK³çç çÆkçÀlççÇlçjçÇ pçCççÇ ³çç cççlççÇlç jçnÓvç 
l³çç cççlççÇMççÇ Oççiçí pççí[Óvç þíJçC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. l³ççJçj kçÀçÌlçákçÀç®³çç Mçyoçb®ççÇ DçMççÇ Lççhç vçJçç 
Glmççn oílçí. 

hçCç DççpçkçÀçuç Jççìlçb- çÆ®ç$çb yçouçlçb³ç. Jççjí JçíiçUîçç®ç çÆoMçívçí JççnÓ uççiçuçí Dççnílç. yççníj FbçÆiuçMçJ³ççÆlççÆjÊçÀ Dçv³ç 
kçÀçíCçl³ççnçÇ Yçç<çí®çç JççjçnçÇ vç uççiçCççN³çç Dççcç®³çç cçáuççbvçç cçjçþçÇ ³çç³çuçç®ç nJçb, nç Dççcç®çç Dçfnçmç nçm³ççmhço 
lçj vççnçÇ vçç, nçÇ Oç[hç[ DçkçÀçjCççÇ lçj þjlç vççnçÇ vçç, Dçmçç ÒçMvç çÆkçÀlççÇlçjçÇ JçíUíuçç DççcnçÇ mJçlç:uçç®ç 
çÆJç®ççjlççí. çÆJçMçí<çlç: pçíJnç LçJ³ççvçb YççjlççlçÓvç FkçÀ[b ³çíCççjçÇ lç©Cç çÆhç{çÇ hççnlççí lçíJnç! 

içíu³çç oMçkçÀçlç FLçb Dççuçíuçí, mççOççjCç hççÆmlçMççÇ®³çç Dççmçhççmç Dçmçuçíuçí DççcnçÇ ³çç lç©Cç çÆhç{çÇ®³çç DçcçíçÆjkçíÀlç 
³çíC³çç®³çç Oç[hç[çÇ®çb, l³ççmççþçÇ lçí kçÀjçÇlç Dçmçuçíu³çç Òç³çlvççb®çb kçÀçÌlçákçÀ kçÀjlççí. kçÀçíJçUîçç Jç³ççlç YççÆJç<³ççkçÀ[b 
PçíhççJçC³çç®ççÇ l³ççb®ççÇ çÆpçÎ Dççcnçuçç YççjçJçÓvç ìçkçÀlçí. kçÀçnçÇ JçíUímç ``çÆMç#çCççmççþçÇ Dççuççí, FbìjvçíìJçj Yçíìuççí, 
oçívç Jç<ç¥ SkçÀ$ç jççÆnuççí DçççÆCç Dççlçç uçivç kçÀjCççj Dççnçílç,`` Dçmçb mççbiçCççjçÇ cçjçþçÇ cçáuçb-cçáuççÇ YçíìuççÇ kçÀçÇ cçç$ç 
Giçç®ç®ç (kçÀçÇ Kçjb®ç?) SkçÀ mççbmkç=ÀçÆlçkçÀ OçkçwkçÀç yçmçu³ççmççjKçb nçílçb. cçiç yçjí®ç çÆoJçmç Dççcç®³çç Jçlçá&Uçlç lççí 
SkçÀ ®ç®çx®çç çÆJç<ç³ç Dçmçlççí. oímççÇ uççíkçÀ çÆkçÀlççÇ hçá{çjlç ®ççuçuçí Dççnílç, DççpçkçÀçuç cçábyçF&-hçáC³ççlç yçjí®çpçCç kçÀmçí 
çÆyçvçuçiç>ç®çí SkçÀ$ç jçnlççlç, ³çç®³çç Kçcçbiç ®ç®çç& nçílççlç. DçcçíçÆjkçíÀ®³çç GIç[îçç-vççiç[îçç mçbmkç=ÀlççÇlç jçnÓvç DççhçCç 
`yççJçUì`®ç lçj jççÆnuçíuççí vççnçÇ vçç? DççOççÇ l³ççlç JçíUçíJçíUçÇ DççÆlçkçÀþçÇCç JççìCççjb, hçCç çÆ®çkçÀçìçÇvçb kçÀjçÇlç 
jççÆnuçíuçb kçÀcç&, cçjçþçÇ®ççÇ pçhçCçÓkçÀ jçcç-mççÇlçíhççmçÓvç çÆMçJççpççÇhç³ç¥lç mçJç&pçCç cçáuççbvçç cççnçÇlç JnçJçílç ³ççmççþçÇ®ççÇ 
Dççcç®ççÇ DçLçkçÀ Oç[hç[ cçÓKç&hçCçç®ççÇ lçj vççnçÇ vçç, DçMççÇ MçbkçÀç ³çç³çuçç uççiçlçí. l³ççlç Yçj cnCçÓvç vçákçÀlççÇ®ç 
YççjlççlçÓvç DççuçíuççÇ nçÇ lç©CççF& pçíJnç ``Dççcç®çb cçjçþçÇ ®ççbiçuçb vççnçÇ, FbçÆiuçMç cççO³çcççlçÓvç çÆMç#çCç Pççu³ççvçb 
cçjçþçÇ®çç Jççhçj®ç vççÇì kçÀjlçç ³çílç vççnçÇ,`` Dçmçb cnCçlç FbçÆiuçMç®³çç Òçícççlç vnçTvç içíuçíuççÇ çÆomçlçí lçíJnç 
DçcçíçÆjkçíÀlç jçnÓvç cçjçþçÇhçCç çÆìkçÀJçCççN³çç hççuçkçÀçb®ççÇ kçÀçÇJç kçÀjçJççÇ, kçÀçÇ cçç³çoíMççlçu³çç ³çç HçÀ[kçÀl³çç lç©CççF&®³çç 
hççuçkçÀçb®ççÇ, ní®ç mçcçpçívççmçb nçílçb. 

DçcçíçÆjkçíÀlç Dççpç pçJçUpçJçU Òçl³çíkçÀ jçp³ççlç YççjlççÇ³ç uççíkçÀçb®ççÇ cçb[Ub Dççnílç DçççÆCç Òçl³çíkçÀ çÆþkçÀçCççÇ cççlç=Yçç<çí®çí 
Jçiç&, MuççíkçÀ, mçbmkç=ÀlççÇ®ççÇ DççíUKç kçÀªvç oíCççjçÇ çÆMççÆyçjb Dçmçb mççjKçb kçÀçnçÇ vçç kçÀçnçÇ ®ççuçÓ Dçmçlçb. FLçb®ç 



pçvcçuçíu³çç, Jçç{uçíu³çç cçáuççbvçç DççþJç[îççlçÓvç ®ççuçCççN³çç SKççÐçç Jçiçç&uçç hççþJçÓvç Dççhçu³ççuçç DçhçíçÆ#çlç yçouç 
vçkçwkçÀçÇ®ç çÆomçlç vççnçÇ. çÆlçLçb uççiçlççí lççí hççþhçájçJçç. yçN³çç®çoç çÆ¬çÀ³ççhçob HçÀÊçÀ cçjçþçÇ DçççÆCç yççkçÀçÇ mçJç& Mçyo 
FbçÆiuçMç Dçmçç®ç cççcçuçç mçáª nçílççí. 

`cççÇ yççFkçÀ jçF[ kçÀjlççí³ç, DçvçìçÇuç Jçvç Dç kçwuçç@kçÀ` çEkçÀJçç `Dçç³ç uççFkçÀ çÆhç³ççvççí cnCçÓvç cççÇ huçí kçÀjlççí.` 

ní kçÀç³ç cçjçþçÇ Pççuçb? DçMçç JçíUímç Òçl³çíkçÀ Mçyoçuçç l³ççbvçç Dç[JçÓvç l³çç Mçyoçuçç cçjçþçÇ ÒççÆlçMçyo çÆJç®ççªvç, lççí 
cnCçÓvç IçíCçb, ³ççmççjKçb oámçjb çÆ®çkçÀçìçÇ®çb kçÀçcç vççnçÇ. kçíÀJnç kçíÀJnç lçj Dçmçb nçílçb kçÀçÇ, cçáuççbvçç cçjçþçÇ Mçyo 
çÆJç®ççjlççvçç lçí mçbYçç<çCç vçkçÀUlç FbçÆiuçMçcçOçÓvç Jnç³çuçç uççiçlçb. cçáuçb®ç cçiç- `lçácnçÇ kçÀMççuçç FbçÆiuçMç yççíuçlçç³ç?` 
Dçmçç ÒçMvç kçÀjlççlç. hçávnç cçáuççbvçç Òçl³çíkçÀ Mçyoç®çç DçLç& hçççÆnpçí Dçmçlççí. cçjçþçÇlçuççÇ cnCç JççhçjuççÇ kçÀçÇ l³çç®çç 
DçLç& mççbiçCçb, l³ççvçblçj lççÇ cnCç JççhçjC³çç®³çç Oç[hç[çÇlçuçí çÆJçvççío! `çÆYçl³ççhççþçÇ yçÏïçjç#çmç` cnìuçb kçÀçÇ ³ççbvçç 
Jççìlçb YççÇlççÇ JççìuççÇ kçÀçÇ Dççhçu³çç hççþçÇcççiçí jç#çmç GYçç jçnlççí. `s[çÇ Jççpçí scçscç, çÆJçÐçç ³çíF& IçcçIçcç` cnìuçb 
kçÀçÇ cçáuççbcçO³çí nçm³çç®çí HçÀJççjí G[lççlç, kçáÀþu³çç lçjçÇ çÆJçÐççcççJçMççÇhçá{í IçcçIçcç Mçyoç®çí JçíiçJçíiçUí vçcçávçí mççoj 
nçílççlç. 

`SJnjçÇyç[çÇ F&ìmçd ®çç@kçÀuçíì, yçì cççÇ` ®çb Yçç<ççblçj `mçiçUí ®çç@kçÀuçíì Kççlççlç, hçCç cççÇ` Dçmçb Dçmçlçb. 

`HçÀç³çjhuçímç ®ççuçÓ kçÀª?` ní çÆJç®ççjlççvçç `cççÇ Dççiç uççJçÓ?` Dçmçb FLçb Jçç{uçíuççÇ mçJç& cçáuçb Glmççnçvçb çÆJç®ççjlççlç. 

`JníDçj [pç çÆOçmç iççí`®çb ní `kçáÀþí þíJçÓ` SíJçpççÇ `ní kçáÀþí pççlçb` nçílçb. hççuçkçÀnçÇ ®çç®çhç[lç ®çç®çhç[lç cçjçþçÇ 
çÆìkçÀçÆJçC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjçÇlç jçnlççlç. nçílçb kçÀç³ç, SkçÀ iççíä DççuççÇ ³çç®çç Dççvçbo hçájlçç GhçYççíiçC³ççDççOççÇ®ç oámçjb 
kçÀçnçÇlçjçÇ mçáª nçíC³çç®ççÇ uç#çCçb çÆomçç³çuçç uççiçlççlç. cçiç vçJççÇvç ³çáÊçw³çç DçççÆCç Òç³ççíiç nçÇ mççKçUçÇ ®ççuçÓ®ç jçnlçí. 

kçÀçnçÇ cçáuççbvçç nUÓnUÓ l³ççb®³çç hççuçkçÀçbÒçcççCçí cççlç=Yçç<çí®ççÇ uççpç Jççìç³çuçç uççiçlçí. hççuçkçÀçbvçç®ç hççu³çç®çb 
FbçÆiuçMççÆcççÆÞçlç Yçç<çç yççíuçCçb ÒççÆlçÿí®çb Jççìç³çuçç uççiçlçb. l³ççcçáUí cçáuççuçç DççhçuççÇ Yçç<çç ®ççbiçuççÇ yççíuçlçç vççnçÇ 
DççuççÇ lçjçÇ lçí KçÓ<ç Dçmçlççlç. cççlç=Yçç<çç mçcçpçlçí Dççní, ní®ç mçcççOççvç SJç{b, kçÀçÇ l³ççhçá{®³çç Òç³çlvççb®ççÇ hççuçkçÀçbvçç 
içjpç®ç Jççìlç vççnçÇ. 

Dççcç®çç cçáuçiçç cçç$ç `oí Oçj kçÀçÇ cçjçþçÇ yççíuç` kçÀjlç Dççcç®³çç çÆ®çkçÀçìçÇ®çç PçW[ç HçÀ[kçÀJçlç Dçmçlççí. cçáK³çlç: 
l³çç®³çç çÆMç#çkçÀçbmçcççíj çEkçÀJçç DçcçíçÆjkçÀvç çÆcç$çcçÌçÆ$çCççRmçcççíj Dççcç®³ççMççÇ cçjçþçÇ®ç yççíuçCçb lççí hçmçblç kçÀjlççí, ³çç®çb 
Dççcnçuçç kçÀçÌlçákçÀçÆcççÆÞçlç Dçç½ç³ç& Jççìç³ç®çb. SkçÀoç cçuçç®ç Dççhçuçb Jççìuçb- Dççhçu³çç Dçfçnçmççhçç³ççÇ l³ççuçç 
`Dçç@kçÀJç[&` Jççìç³çuçç vçkçÀçí. kçÀçnçÇ lçjçÇ FbçÆiuçMçcçO³çí ®ç{îçç DççJççpççlç cççÇ yççíuçuçí, lçj ³çç®çí [çíUí Dççhçuçí ní lçá
[ábyç Yçªvç Dççuçí! cçuçç mçcçpçí®çvçç- SJç{b kçÀç³ç uççiçíuç Dçmçb yççíuçuçí cççÇ ³ççuçç? cnCççuçç, `ÒçÀW[mçdmçcççíj kçÀMççuçç 
yç[yç[uççÇmç?` 

cççÇ cnìuçb, `Dçjí, cççÇ lçáuçç hççÆnu³ççboç®ç Dççíj[u³ççmççjKçb kçÀç kçÀjlççí³çmç? kçÀOççÇ Dççíj[lç vççnçÇ kçÀç DççcnçÇ lçáuçç 
kçáÀCççmçcççíj?` 

`Dççíj[lçç, hçCç lçí cçjçþçÇlç! Dççlçç FbçÆiuçMçcçO³çí Dççíj[uççÇmç, mçiçUb mçcçpçuçb l³ççbvçç.` 

cçáuçç®³çç DçbiççÇ cçjçþçÇ çÆYçvççÆJçC³çç®³çç Jçí[çhçç³ççÇ yçN³çç®ç iççíäçÇ vçJ³ççvçb MççíOç uççiçu³ççmççjK³çç mçcççíj GY³çç 



þçkçÀlççlç DçççÆCç Dççvçbo, Kçío, Dçç½ç³ç& DçMçç mççN³çç YççJçvççb®ççÇ jbiçhçb®çcççÇ GOçUlçí. ÒççÆlç%çílçu³çç kçáÀþu³çç 
DççíUçÇlçu³çç DçLçJçç ÒççLç&vçílçu³çç Mçyoçb®çí DçLç& Dççhçu³ççuçç mççbiçlçç Dççuçí vççnçÇlç kçÀçÇ MççUílç vçámçlççÇ IççíkçÀbhçfçÇ®ç 
kçíÀuççÇ nçílççÇ, ³çç çÆJç®ççjçvçb DçmJçmLçlçç ³çílçí. ³ççhçí#ççnçÇ çÆMç#çkçÀçbvççÇ, DççF&-JççÆ[uççbvççÇ kçÀç vççnçÇ kçÀOççÇ DçLç& 
mçcçpççJçÓvç mççbçÆiçlçuçç, çEkçÀJçç DççhçCç lçjçÇ Flçkçw³çç Jç<çç¥lç lççí kçÀç vççnçÇ çÆJç®ççjuçç, mçcçpççJçÓvç Içílçuçç, Dçmçç ÒçMvç hç
[lççí. cçuçç lçj cçÌçÆ$çCççRlçnçÇ DççcnçÇ DçMçç ÒçkçÀçj®ççÇ ®ç®çç& kçíÀuçíuççÇ DççþJçlç vççnçÇ. pçíJnç cççPçç cçáuçiçç `DççF& çÆlç®çb 
cçjçþçÇ ®ççbiçuçb Dççní cnCçlçí, cçiç çÆlçuçç kçÀçnçÇ®ç kçÀmçb mççbiçlçç oílç vççnçÇ? mççjKçb `Dçç³ç [çWì vççí`kçÀç cnCçlçí?` 
DçMççÇ lç¬çÀçj kçÀjlççí, lçíJnç GÊçj mççhç[lç vççnçÇ. DçMçç JçíUímç l³çç®çí ÒçMvçnçÇ Dçmçí Dçmçlççlç vçç! `jç³çiç
[ cçábyçF&®³çç kçáÀþu³çç çÆoMçíuçç Dççní?` `Yççjlççlç uççíkçÀ jml³ççJçj kçÀç LçábkçÀlççlç?` 

`ní kçÀç³ç ÒçMvç Pççuçí?` DçMçç JçíUçÇ hçjçYçJç mJççÇkçÀçjçJçç uççiçlççí. 

FLçb Dççu³ççJçj uç#ççlç Dççuçb kçÀçÇ, yçN³çç®ç pçCççb®çç nuuççÇ çÆcçÞççÆJçJççn Pççuçíuçç Dçmçlççí. oçíIççb®³çç cççlç=Yçç<çç 
JçíiçUîçç Dçmçlççlç. DçMçç JçíUçÇ Içjçlç FbçÆiuçMç®ç ©pçlçb. vççnçÇ lçj çEnoçÇ çÆMçkçÀJçC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç pççlççí. hçCç 
DçMççÇ mçbK³çç DçiçoçÇ vçiçC³ç. yçN³çç®çoç cçáuççbvçç kçÀcççÇlç kçÀcççÇ cççlç=Yçç<çç mçcçpçlçí Dççní, ³çç®ç mçcççOççvççlç hççuçkçÀ 
Dçmçlççlç. cçiç p³çç cçáuççbvçç cççlç=Yçç<çç mçcçpçlçí DçççÆCç yççíuçlççnçÇ ³çílçí, l³ççb®³çç hççuçkçÀçb®ççÇ lçj kçÀç³ç kçÀç@uçj lççþ®ç 
lççþ! 

hçCç nuuççÇ nuuççÇ Jççìlçb, ³çç kçÀç@uçj lççþ þíJçC³ççlç lçjçÇ kçÀç³ç cçpçç Dççní? DççcnçÇ pçí Yççjlçç®çb çÆ®ç$ç cçáuççbmçcççíj 
GYçb kçÀjlççí, lçí hçjoíMççlç ³çíC³ççhçÓJçça®çb! Dççlçç oj mçáfçÇlç pççlççí lçíJnç DççhçCç Yççjlççlç Dççnçílç kçÀçÇ DçcçíçÆjkçíÀlç, 
Dçmçç ÒçMvç hç[C³ççSJç{ç HçÀjkçÀ Yççjlçç®³çç ®çínN³ççcççínN³ççlç þUkçÀhçCçí pççCçJçlççí. Mçç@ìd&mç, ìçÇ-Mçìd&mçcçOçu³çç 
cçáuççÇ, pççiççípççiççÇ çÆhçPPçç, yçiç&j, cç@kçdÀ[çívçu[, uççíkçÀuçcçO³çí FbçÆiuçMçJ³ççÆlççÆjÊçÀ vç SíkçÓÀ ³çíCççjçÇ Yçç<çç! çÆkçÀlççÇ ní 
yçouç! cççPçç cçáuçiçç pçíJnç `DççF&, cçuçç lçj DçcçíçÆjkçíÀlç®ç Dçmçu³ççmççjKçb Jççìlçb³ç` cnCçlççí, lçíJnç l³ççuçç Dççíj[Óvç 
mççbiççJçbmçb Jççìlçb. `yççyççjí, Dççcç®³çç uçnçvçhçCççÇ Yççjlç nç Yççjlç®ç nçílçç.` hçCç cççÇ kçÀçnçÇ®ç yççíuçlç vççnçÇ. l³çç 
l³çç®³çç SkçÀç Jççkçw³ççvçb Jç<çç&vçáJç<ç¥ l³çç®³çç DçççÆCç cççP³ççnçÇ cçvççlç þmçJçuçíuçb çÆ®ç$ç oj JçíUímç Dçmhçä nçílç pççCççj, 
nçÇ pççCççÇJç Ëo³ç çÆhçUJçìÓvç ìçkçÀCççjçÇ Jççìlçí. 

yçouçlç pççCççjç Yççjlçç®çç ®çínjçcççínjç hçççÆnuçç kçÀçÇ oj JçíUçÇ cççPççÇ DçcçíçÆjkçíÀlçu³çç kçÀbhçvççÇlçuççÇ G®®çhçoçJçj®ççÇ cçÌ
$ççÇCç DççþJçlçí. Dççpç hçbOçjç Jç<ç¥ lççÇ kçÀbhçvççÇlç mçç[çÇ vçímçÓvç pççlç Dççní. DçcçíçÆjkçÀvç kçÀcç&®ççN³ççbvçç Flçj 
YççjlççÇ³ççbÒçcççCçí lççÇ yçouçuççÇ vççnçÇ ³ççyçÎuç kçÀçÌlçákçÀçÆcççÆÞçlç Dççoj Dççní. DçiçoçÇ çÆlç®³ççkçÀ[Óvç mçç[çÇ vçímçCçb çÆMçkçíÀhç³ç
¥lç kçÀçnçÇbvççÇ cçpçuç cççjuççÇ Dççní. `uçiççvç`, `oíJçoçmç`mççjKçí çÆ®ç$çhçì Dççblçjjçä^çÇ³ç çÆ®ç$çhçìiç=nçblç DçcçíçÆjkçÀvç 
uççíkçÀçb®ççÇ içoça Kçí®çlççlç. l³ççvçblçj Dççcç®çí DçcçíçÆjkçÀvç çÆcç$çcçÌçÆ$çCççÇ, mçnkçÀçjçÇ DççJçpçÓ&vç `çÆ®ç$çhçì hçççÆnuçç, DççJç
[uçç` mççbiçÓvç®ç Lççbyçlç vççnçÇlç, lçj l³ççb®³çç mçç[çÇ, uçivçhç×lççÇyçÎuç®³çç ÒçMvççbvçç GÊçjb oílçç oílçç Dççhçu³çç 
mçbmkç=ÀlççÇyçÎuç ³çç uççíkçÀçbvçç JççìCççN³çç DççlcççÇ³çlçívçb njKçÓvç pçç³çuçç nçílçb. 

DçMçç JçíUçÇ hçjoíMççlç jçnÓvçnçÇ DççhçuççÇ mçbmkç=ÀlççÇ, Yçç<çç çÆìkçÀçÆJçC³çç®³çç Òç³çlvççbvçç DçcçíçÆjkçÀvç uççíkçÀçbvççÇ çÆouçíu³çç 
hçççEþy³çç®çç Dççvçbo cççvçç³ç®çç, kçÀçÇ Yççjlççlç jçnÓvç DçcçíçÆjkçíÀlçu³çç kçÀUhççlç çÆMçjC³ççmççþçÇ DçcçíçÆjkçíÀ®ççÇ mçbmkç=ÀlççÇ 
DçCçÓjWCçÓlç ©UJçç³ç®ççÇ Mç³ç&lç yçIçÓvç çÆKçVç Jnç³ç®çb, lçí®ç kçÀUívççmçb nçílçb. cçÓuçYçÓlç ÒçMvç hç[lççí lççí nç®ç kçÀçÇ, ³çç 
mçiçUîçç lç©Cç cçáuççcçáuççR®çí hççuçkçÀ kçÀjlççnílç lçjçÇ kçÀç³ç? kçÀçÇ FLçb DççcnçÇ cçjçþçÇhçCç pçhçç³ç®çç kçÀmççíMççÇvçí Òç³çlvç 
kçÀjlççí DçççÆCç çÆlçLçb lçácnçÇ cçjçþçÇhçCç içáb[çUC³çç®çç? 
cççínvçç pççíiçUíkçÀj



 

 




