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ß içCç içCçHçlç³çí vçcç:ß içCç içCçHçlç³çí vçcç:ß içCç içCçHçlç³çí vçcç:ß içCç içCçHçlç³çí vçcç:    

    
mçcçHç&CçmçcçHç&CçmçcçHç&CçmçcçHç&Cç    

    
ÞççÇ içCçjç³çç®çjCççÇ kçÀçíìçÇ kçÀçíìçÇ ÒçCççcç kçÀjlçí, p³ççbvççÇ cçuçç ³çç cççvçJç ©HççÇ pçvcççcçO³çí mçcçLç& mçodiçád©bb®ççÇ 

mçíJçç kçÀjC³çç®ççÇ mçbOççÇ çÆouççÇ. ní kçÀç³ç& cççÇ cççP³çç mçodiçá© ®çjCççÇ mçcççÆHç&lç kçÀjlçí; p³ççbvççÇ cçuçç l³ççb®³çç jnm³çcç³ç 
pççÇJçvçç®çí ÒçmççjCç cççP³çç cçjçþçÇ yççbOçJççcçO³çí kçÀjC³çç®ççÇ mçbOççÇ çÆouççÇ Jç cççiç& oçKççÆJçuçç.  

cççP³çç DççF& JççÆ[uççb®³çç ®çjCççÇ mçcççÆHç&lç kçÀjlçí; p³ççbvççÇ cçuçç pçvcç çÆouçç, çÆMç#çCç çÆouçí Jç mçcççpççlç 
mçvcççvççvçí pçiçC³çç®ççÇ mçbOççÇ çÆouççÇ; p³ççb®³çç DçççÆMç&Jççoçvçí Dççpç cççÇ SkçÀ [ç@kçwìj cnCçÓvç mçcççpççcçO³çí lççþ cççvçívçí 
JççJçjlçí. 

ÞççÇ Dçç®çç³ç& YççjJoçpçiçá©pççÇ Jç ÞççÇ HççÇ.mçáyyçjçcç³çç (iççíiçuçcçÓ[çÇ) çÆpç®³çç ®çjCççÇ mçcççÆHç&lç kçÀjlçí; p³ççbvççÇ 
cçuçç mçodiçá© JçíkçbÀ³³çç mJççcççR®ççÇ çÆkçÀlçça `DçJçOçÓlç çÆuçuçç' ³çç lçíuçiçá HçámlçkçÀçlçÓvç DççHçu³çç lçíuçiçá yççbOçJççbHç³ç¥lç 
Hççín®ççÆJçC³ççmç cçolç kçíÀuççÇ. p³ççb®³ççcçáUí mJççcççR®ççÇ DçodYçÓlç çÆkçÀlçça mççcççv³ç pçvçlçíHç³ç¥lç DççuççÇ. p³çç®çí kçÀçbnçÇ 
kçÀçuççJçOççÇvçblçj çÆnboçÇcçO³çí ©Hççblçj kçÀjC³ççlç Dççuçí Jç Dççpç cççÇ Òç³çlvç kçÀjçÇlç Dççní; pçíCçí kçÀ©vç mJççcççÇ cççP³çç 
cçjçþçÇ yççbOçJççHç³ç¥lç mçáOoç Hççín®çlççÇuç Jç l³ççkçÀçÆjlçç cçuçç mJççcççR®çç DçççÆMç&Jçço nJçç Dççní. 

 

ß ß ß ß mJççcççÇmJççcççÇmJççcççÇmJççcççÇ³çí vçcç:³çí vçcç:³çí vçcç:³çí vçcç:    
~~~~~~~~ ÞççÇ içá©mlççí$çcç ~~ ÞççÇ içá©mlççí$çcç ~~ ÞççÇ içá©mlççí$çcç ~~ ÞççÇ içá©mlççí$çcç ~~    

    
içá©yç´&cnç içá©yç´&cnç içá©yç´&cnç içá©yç´&cnç içá©çÆJç&<CçÓ içá©oxJççí içá©çÆJç&<CçÓ içá©oxJççí içá©çÆJç&<CçÓ içá©oxJççí içá©çÆJç&<CçÓ içá©oxJççí cçníéçj:cçníéçj:cçníéçj:cçníéçj:    

içá© mçç#ççlç Hçj yç´ïç lçmcçÌ ÞççÇiçájJçí vçcç:içá© mçç#ççlç Hçj yç´ïç lçmcçÌ ÞççÇiçájJçí vçcç:içá© mçç#ççlç Hçj yç´ïç lçmcçÌ ÞççÇiçájJçí vçcç:içá© mçç#ççlç Hçj yç´ïç lçmcçÌ ÞççÇiçájJçí vçcç:    
    

DçLç& : içá© ní yç´ïçç, çÆJç<CçÓ Jç cçníMçç®çí (çÆMçJç MçbkçÀj) ©Hç Dççní. içá©cçO³çí mçç#ççlç mçbHçÓCç& yçḯççb[  
        mççcççJçuçíuçí Dççní DçMçç ³çç cççP³çç mçodiçá©bvçç cççPçí kçÀçíìçÇ kçÀçíìçÇ ÒçCççcç.  
 
 

~~ ÒççLç&vçç ~~~~ ÒççLç&vçç ~~~~ ÒççLç&vçç ~~~~ ÒççLç&vçç ~~    
    

içá©cçO³çíçÆmLçlçcç çÆJçéçcç, çÆJçéçcçO³çí mççÆmLçLççí içá©ná içá©© çÆJçéçcç vçç®ç Dçv³ççímLççÇ, lçmcçÌ ÞççÇ içájJçÌ vçcç: 
 

DçLç& : çÆvçmçiç& HçÓCç&HçCçí içá©cçO³çí mççcççJçuçí Dççní. mçbHçÓCç& çÆvçmçiçç&lç içá© mçáiçbOççÒçcççCçí ojJçUlç Dççnílç. l³ççb®³çç Hçá{í      
        kçÀçbnçÇ®ç vççnçÇ DçMçç ³çç içá©bvçç cççPçí kçÀçíìçÇ kçÀçíìçÇ ÒçCççcç.  
 
 
 



~~~~~~~~ mJççcççR®çí pççÇJçvç ~~ mJççcççR®çí pççÇJçvç ~~ mJççcççR®çí pççÇJçvç ~~ mJççcççR®çí pççÇJçvç ~~    
    

mJççcççR®çç pçvcç DççbOç´ ÒçoíMç®³çç vçíuuçÓj çÆpçu¿ççlç vççiçáuçJçíuuçìÓj ³çç SkçÀç sçíìîççM³çç iççbJççÇ Pççuçç. 
Oçcç&Hçjç³çCç pççí[Hçí mççícçHçuuççÇ çÆHç®®çccçç Jç HçW®çuç³³çç DçMçç Lççíj DççF& JççÆ[uççb®³çç HççíìçÇ mJççcççRvççÇ pçvcç Içílçuçç. 
uçnçvçHçCççHççmçÓvç®ç mJççcççRvçç iççíjyçjçÇyççb®çç Jç Dç%ççvççÇ uççíkçÀçb®çç kçÌÀJççjçÇ cnCçÓvç pçvcç IçíCççjç cçnçvç cççvçJç cnCçÓvç 
DççíUKçuçí pççlçí. SkçÀoç mJççcççR®³çç yççíuçC³ççJç©vç kçÀUuçí kçÀçÇ, l³ççb®³çç DççF& JççÆ[uççbvççÇ l³ççbvçç mçJç&mççcççv³ç 
cççvçJççÒçcççCçí pçvcç çÆouçç vççnçÇ cnCçpçí mJççcççR®çç pçvcç SkçÀç çÆoJ³ç GÎíMççmççþçÇ Pççuçç Dççní. 

uçnçvçHçCççHççmçÓvç mJççcççÇ Oçcç& Hççjç³çCççmççþçÇ ÒççÆmçOo nçílçí. l³ççb®³çç yççuçHçCççÇ®çí çÆcç$ç l³ççbvçç SkçÀç o³ççUÓ 
jçpççÒçcççCçí mçcçpçlç. kçÀçjCç mJççcççÇ l³ççb®³ççlççÇuç Yççb[Cç ³ççíi³ç HçOolççÇvçí mççí[çÆJçlç. GvnçÈ³çç®³çç çÆoJçmççlç pçíJnç 
mJççcççÇ içájçbvçç kçÀ®çjç Jç Oççv³ç Kççlççbvçç Hçnçlç l³ççbvçç l³ççb®ççÇ o³çç ³çílç Jç lçí mJçlç:®³çç [çíkçw³ççJçj®çí içJçlçç®çí 
iççþçí[í l³ççb®³çç Hçá{í ìçkçÀlç Jç çÆjkçÀçc³çç nçlççvçí IçjçÇ Hçjlçlç. DçMçç ³çç mJççcççR®³çç JççiçC³ççuçç uççíkçÀ Jçí[ç mçcçpçlç 
Jç cnCçÓvç mJççcççRvçç iççJççlççÇuç mçJç& uççíkçÀ Jçí[ç J³çbkçÀ³³çç cnCçÓvç çÆ®ç[Jçlç.  

mççíUç Jç<çç&®çí Dçmçlççbvçç mJççcççR®çç Yçç®çç cnCçpçí®ç l³ççb®³çç yççÆnCççÇ®çç cçáuçiçç KçÓHç DççpççjçÇ Hç[uçç nçílçç. 
l³ççb®³çç yççÆnCççÇvçí lçj l³çç®³çç pçiçC³çç®ççÇ DççMçç®ç mççí[=Óvç çÆouççÇ nçílççÇ Jç lççÇ j[lç nçílççÇ. mJççcççRvçç çÆlç®ççÇ o³çç 
DççuççÇ. l³ççbvççÇ yççUç®³çç ®çínN³ççJç©vç nçlç çÆHçÀjçÆJçuçç Jç cnCççuçí kçÀçÇ, j[Ó vçkçÀçímç cçbiçccçç yççUçuçç kçÀçbnçÇ Pççuçíuçí 
vççnçÇ lççí yçjç Dççní DçççÆCç Kçjí®ç ®çcçlkçÀçj Iç[uçç yççU DççÌ<çOç vç Içílçç®ç yçjí Pççuçí. 

SkçÀoç mJççcççÇ l³ççb®³çç yççÆnCççÇuçç cççníjçÇ DççCçC³ççkçÀçÆjlçç çÆlç®³çç iççbJççÇ içíuçí nçílçí. l³ççb®ççÇ yççÆnCç 
jçpçHçodcçHçájcç vççJçç®³çç iççbJççÇ jçnçlç nçílççÇ. HçCç l³ççb®³çç yççÆnCççÇuçç kçÀçUpççÇ Jççìlç nçílççÇ kçÀçÇ, nç Jçí[ç cçáuçiçç 
cçuçç cçO³çí®ç kçáÀþílçjçÇ mççí[Óvç çÆvçIçÓvç içíuçç lçj, HçCç Dçblçj%ççvççÇ mJççcççRvççÇ çÆlç®³çç vç G®®ççjuçíu³çç çÆJç®ççjç®çí GÊçj 
oílç cnCççuçí `lççF&! cççÇ FlçkçÀç Jçí[ç vççnçÇ kçÀçÇ, lçáuçç DçO³çç& Jççìílç mççí[Óvç çÆvçIçÓvç pççF&vç' l³ççb®³çç yççÆnCççÇvçí 
mççbiççÇlçuçíu³çç ³çç iççíäçÇJç©vç mJççcççRvçç uçnçvçHçCççHççmçÓvç cçnçvç oÌJççÇ MçkçwlççÇ®çí Jçjoçvç Dçmçu³çç®çí mçcçpçlçí. 

uçnçvçHçCççHççmçÓvç®ç mJççcççRvçç SkçÀçblççlç jçnCçí DççJç[lç Dçmçí. lçí SkçÀìí®ç DçjC³ççlç pççTvç mççOçvçç 
kçÀjçÇlç. l³ççb®³çç çÆcç$ççcçOçÓvç kçÀçíCççÇ l³ççbvçç KçíUç³çuçç yççíuççÆJçuçí kçÀçÇ, lçí cnCçlç cççP³ççpçJçU ³çíT vçkçÀç cççÇ SkçÀ 
cççíþç içávnç kçíÀuçíuçç Dççní DçççÆCç cnCçÓvç HççíçÆuçmç cççP³çç MççíOççlç Dççnílç. l³ççbvççÇ pçj lçácnçuçç cççP³ççmççíyçlç HçççÆnuçí 
lçj lçí lçácnçuçç HçCç IçíTvç pççlççÇuç. 

SWMççÇ Jç<çç&®çí Dçmçlççbvçç mJççcççÇ®³çç Hçç³ççuçç uçkçÀJçç Pççuçíuçç nçílçç Jç l³ççbvçç ®ççuçlçç ³çílç vçJnlçí. YçkçwlççbvççÇ 
l³ççbvçç l³ççb®³çç Hçç³ççJçj GHç®ççj kçÀjC³ççkçÀçÆjlçç KçáHç mçcçpççJçuçí Jç GHç®ççj IçíC³ççyççyçlç mççbçÆiçlçuçí HçCç mJççcççRvççÇ 
l³ççb®çí SíkçÀuçí vççnçÇ. lçí cnCçlç kçÀçÇ, `cççÇ pçj cççP³ççJçj GHç®ççj kçíÀuçí lçj cçuçç ³çç oá:Kçç®çí DçvçáYçJç IçíC³ççmççþçÇ 
oámçjç pçvcç I³ççJçç uççiçíuç'. 

mJççcççR®³çç o³ççUá Jç=ÊççÇcçáUí uççíkçÀ l³ççbvçç Jçí[ç J³çbkçÀ³³çç cnCçÓvç çÆ®ç[Jçlç Dçmçlç. JççÇmç Jç<çç&®çí Dçmçlççbvçç 
l³ççbvçç Dç®ççvçkçÀ KçáHç lççHç Dççuçç nçílçç Jç lççí yçjç nçílç vçJnlçç. Lççí[îçç çÆoJçmççbvççÇ lçí Jçí[îççmççjKçí JççiçÓ uççiçuçí 
nçílçí. jç$çbçÆoJçmç lçí içuuççÇ içuuççÇcçO³çí `®ççkçÀuççÇ ³ççíiçcç' (Oççíy³çç®çí jçp³ç) `cçbiçuç ³ççíiçcç' (vnçJ³çç®çí jçp³ç) 
`pçkçwkçÀuç ³ççíiçcç'! (nçÆjpçvç jçp³ç) `[áy[ákçÀ [áy[ákçÀ' Dçmçí pççíjçlç Dççíj[lç çÆHçÀjlç. l³çç kçÀçUçlç uççíkçÀ pççlç 
Hççlç ³çç mçJç& iççíäçÇ®çí kçÀþçíjHçCçí Hççuçvç kçÀjçÇlç Dçmçlç. mJççcççÇ OççíyççÇ, vnçJççÇ Jç nçÆjpçvç ³çç mçiçÈ³ççyçjçíyçj yçmçÓvç 
pçíJçCç kçÀjçÇlç Dçmçlç cnCçÓvç iççbJççlççÇuç uççíkçÀçbvççÇ l³ççbvçç mçcççpççyççníj kçÀç{Óvç ìçkçÀuçí nçílçí. 



mJççcççR®ççÇ DçMççÇ JççiçCçÓkçÀ Jçç{lç ®ççuçuççÇ nçílççÇ. pçJçUHççmç kçáÀþí nç@çÆmHçìuç vçmçu³ççcçáUí DççF& Jç[çÇuççbvççÇ 
l³ççbvçç Dçç³çáJçxçÆokçÀ DççÌ<çOççíHç®ççj mçá© kçíÀuçí Jç lççbçÆ$çkçÀçÇ GHç®ççj HçCç kçíÀuçí, HçCç l³ççb®³ççlç kçÀçbnçÇ®ç HçÀjkçÀ Hç[uçç 
vççnçÇ. MçíJçìçÇ l³ççb®³çç DççF& JççÆ[uççbvççÇ l³ççbvçç l³ççb®³çç l³çç®ç DçJçmLçílç mççí[Óvç çÆouçí.  

mJççcççÇ SkçÀçblççlç çÆHçÀ© uççiçuçí nçílçí. lç©Cç cçáuççRvçç HçççÆnuçí kçÀçÇ mJççcççÇ l³ççb®³ççHççmçÓvç oÓj HçUlç. pçmçí 
JççIç mçcççíj Dççu³ççmç Iççyç©vç HçUlççlç lçmçí mJççcççÇ uççbyç HçUlç Dçmçlç. mJççcççÇ jçvççJçvççlç çÆHçÀjlç jçnlç l³ççcçáUí 
l³ççb®ççÇ DççF& l³ççb®³ççkçÀçÆjlçç pçíJçCç ncççuçç®³çç nçlçÓvç HççþçÆJçlç Dçmçí. pçíJçCç HççþçÆJçuçíuçí HççnÓvç mJççcççÇ l³ççb®³çç 
HççþçíHççþ IçjçÇ ³çílç. l³ççb®ççÇ DççF& l³ççb®³ççmççþçÇ vçJççÇvç kçÀHç[í lç³ççj þíJçlç Dçmçí. mJççcççÇ jçvççJçvççlçÓvç çÆHçÀjlç 
Dçmçu³ççcçáUí l³ççb®çí kçÀHç[í HçÀçìÓvç pççlç Dçmçlç. mJççcççÇ IçjçÇ ³çíTvç DççF&vçí çÆouçíuçç KççT KççTvç Hçávnç 
jçvççJçvççlç HçUÓvç pççlç. 

SkçÀoç l³ççbvççÇ iççbJç mççí[Óvç çÆouçí Jç lçí yçjçÇ®ç Jç<çx kçÀçíCççuçç®ç mççHç[uçí vççnçÇlç l³ççcçáUí l³ççb®³çç DççF& 
Jç[çÇuççbvççÇ l³ççb®³çç Hçjlç ³çíC³çç®ççÇ DççMçç®ç mççí[Óvç çÆouççÇ nçílççÇ. MçíJçìçÇ kçÀçbnçÇ Jç<çç&vçblçj lçí Mçípççj®³çç SkçÀç iççbJççlç 
Dççu³çç®çí l³ççb®³çç DççF& JççÆ[uççbvçç lçmçí®ç iççbJççlççÇuç uççíkçÀçbvçç mçcçpçuçí, HçCç lççíHç³ç¥lç lçí Jçí[ç J³çbkçÀ³³çç jççÆnuçí 
vçJnlçí lçj lçí JçWkçÀ³³çç mJççcççÇ cnCçÓvç DççíUKçuçí pççT uççiçuçí nçílçí. lçí cççvçJçç®çí®ç vçJní lçj HçMçá Hç#ççb®çímçáOoç 
Dçmçç¿ç jçíiç yçjí kçÀjçÇlç nçílçí. mçJç& uççíkçÀ l³ççbvçç J³çkçbÀ³³çç mJççcççÇ cnCçÓvç DççíUKçÓ uççiçuçí nçílçí. uççíkçÀçbvçç lçí 
YççÆJç<³ççlç ³çíCççN³çç Dç[®çCççÇHççmçÓvç mççJçOç kçÀjçÇlç. lçí l³ççb®³çç kç=ÀHçç¢äçÇ®³çç ©Hççlç içÈ³ççlç yççbOçC³ççkçÀçÆjlçç 
mçHçíÀlç Oççiçç oílç Jç kçÀçbnçÇ içÓ{ mçboíMç SkçÀç kçÀçiçoçJçj çÆuçnÓvç l³ççuçç l³ççb®³çç nçlçç®çç mHçMç& kçÀ©vç lççí kçÀçiço 
Yçkçwlççbvçç oílç. l³ççb®³çç Dçbiçþîçç®çí çÆ®çvn l³ççb®³çç kç=ÀHçí®³çç ©Hççlç YçkçwlççbcçO³çí Jççìlç. 

lçí mJçlç: pçJçU vçíncççÇ Dççiç þíJççÇlç lçí pçíLçí kçáÀþí pççlç, l³ççb®³çç nçlççlç SkçÀ pçávççÇ jmmççÇ Dçmçí ³çç 
jmmççÇ®ççÇ oámçjçÇ yççpçÓ pçUlç Dçmçí. l³ççb®³çç [çíkçw³ççJçj jmmççÇ®³çç lçákçÀ[îçç®çç SkçÀ içrç, SkçÀç nçlççlç SkçÀ sçíìí 
cç[kçíÀ Jç oámçN³çç nçlççlç SkçÀ kçÀçþçÇ Dçmçí. lçí yçjçÇ®ç Jç<çx jçpçáHççuçícçpçJçU HçíVççj vçoçÇpçJçU Jç mççícççÆmçuçç 
pçbiçuççlç çÆHçÀjlç nçílçí. kçáÀþínçÇ pçíJçu³ççvçblçj mJççcççÇ l³çç Içjçlç vç Lççbyçlçç lççyç[lççíyç lçíLçÓvç çÆvçIçÓvç pççlç. lçí vçíncççÇ 
l³ççb®³çç DççWpçUçÇvçí®ç HççCççÇ çÆHçlç Dçmçlç. 

l³çççÆoJçmççcçO³çí kçÀç@uçjç Jç kçÀçbpçC³çç®ççÇ mççLç HçmçjuçíuççÇ nçílççÇ. l³ççcçáUí çÆkçÀl³çíkçÀ iççbJçí Dççímçç[ Hç[Óvç 
çÆjkçÀçcççÇ PççuçíuççÇ nçílççÇ. DçMçç Dçmçnç³³ç çÆmLçlççÇcçO³çí mJççcççR®çí OçÓHç, oçíjç Jç DçççÆMçJçç&o mçbj#çCççkçÀçÆjlçç GHç³ççíiççÇ 
Hç[uçí. l³ççcçáUí uççíkçÀçb®çç ³çç jçíiççbHççmçÓvç yç®ççJç Pççuçç. 

mçá©JççlççÇuçç mJççcççÇ jçpçáHççuçícçpçJçU SkçÀç [çWiçjçJçj PççíHç[çÇlç jçnlç nçílçí, l³ççuçç DçbkçÀuuçccçyççíìá 
cnCçlç. jç$çYçj mJççcççÇ lçíuçç®çç çÆoJçç uççJççÇlç Jç l³çç®³çç ÒçkçÀçMççlç SkçÀlççjç JççpçJççÇlç F&éçjç®çí vççcç:mcçjCç 
kçÀjçÇlç. kçÀçbnçÇ çÆoJçmççbvççÇ l³ççbvççÇ l³ççb®çí mLççvç yçouçÓvç kçÀçíçÆìçÆlçLç&cç®³çç çÆMçJç MçbkçÀjç®³çç cçbçÆojçlç JççmlçJ³ç kçíÀuçí. 
lçí jç$çbçÆoJçmç ` Dççícç vççjç³çCç DçççÆo vççjç³çCç ' nç cçnçcçb$ç pçHçlç. jç$çYçj oçívnçÇ nçlççbvççÇ SkçÀlççjç JççpççÆJçlç Jç 
cçb$çpçHç kçÀjçÇlç Dçmçlç. pçj l³ççbvçç PççíHç DççuççÇ, lçj lçí kçÀçìîççvçí çÆnj[îççbvçç pçKçcç nçíF&Hç³ç¥lç kçÀçíjlç Jç 
lççW[çlçÓvç jkçwlç Dççu³ççJçj HççC³ççvçí OçáJçlç. lçí cçb$ç pçHççcçO³çí FlçkçíÀ lçuuççÇvç nçílç kçÀçÇ, l³ççbvçç uç#ççlç ³çílç vçmçí 
kçÀçÇ, l³ççb®³çç SkçÀlççN³çç®ççÇ lççj lçáìuçíuççÇ Dççní. 

lçí çÆkçÀl³çíkçÀ Jç<çx mççícççÆmçuççpçJçU HçíVççj vçoçÇJçj JççUá®çç yççbOç yççbOçC³ççcçO³çí J³çmlç nçílçí. jç$çbçÆoJçmç 
mJççcççÇ kçÀçcç kçÀjçÇlç nçílçí. ní oíJçç®çí kçÀçcç Dççní cnCçÓvç uççíkçÀnçÇ l³ççbvçç cçolç kçÀjçÇlç. uççíkçÀçbcçOçÓvç kçÀçíCççÇlçjçÇ 
pçíJçCçç®çç Yççiç mççbYççUÓvç mçJçç¥mççþçÇ Yççípçvçç®ççÇ J³çJçmLçç kçÀjçÇlç Dçmçlç. jç$çbçÆoJçmç mçlçlç HççC³ççcçO³çí kçÀçcç 
kçÀ©vç mJççcççR®³çç nçlççHçç³ççbvçç pçKçcçç Pççu³çç nçíl³çç. l³ççbvççÇ SkçÀ Dççí{ç lç³ççj kçíÀuçç nçílçç Jç l³ççlç vçoçÇ®³çç 
çÆJç©Oo çÆoMçívçí HççCççÇ mççí[uçí. çÆpçLçí vçoçÇ®³çç HççC³çç®çí Jç Dççí{îçç®³çç HççC³çç®çí çÆcçuçvç nçílçí lçíLçí mJççcççÇ uççkçÀ[í 



ìçkçÓÀvç nçícç kçÀjçÇlç yçmçlç. lçí DççiççÇ®³çç SkçÀç yççpçáuçç HççCççÇ çÆMçbHç[çÇlç Jç lçí cnCçlç kçÀçÇ, lçí Dçmçí kçÀ©vç kçÀç@uçjç Jç 
iççÌN³çç ³çç DçmççO³ç jçíiççbvçç iççbJçkçÀN³ççbHççmçÓvç oÓj kçÀjçÇlç Dççnílç. lçí cnCçlç kçÀçÇ, SkçÀ lçáuçç HççC³çç®ççÇ çÆkçbÀcçlç lççÇvç 
kçÀjçí[ Dççní. (Fbûçpççbb®³çç jçp³ççlç lçáuçç nç Mçyo SkçÀ ©Hç³çç®³çç Yççjçuçç cnCçlç.) 

kçÀçbnçÇ Jç<çç&vçblçj mJççcççÇ içjçÇyç Jç HçooçÆuçlççb®³çç mçíJçícçO³çí J³çmlç Pççuçí. ³ççkçÀçÆjlçç lçí ³çç$çç kçÀ© uççiçuçí. 
lçí kçÀOççÇ®ç kçÀçíCçç®³çç IçjçÇ Lççbyçlç vçmçlç. kçÀOççÇ cçboçÇj, iççbJçç®ççÇ ®ççJç[çÇ, Pçç[çKççuççÇ çÆkçbÀJçç SKççÐçç Hç[kçw³çç 
Içjçlç mJççcççÇ DççHçuçç cçákçwkçÀçcç kçÀjçÇlç. mJççcççÇ l³ççb®çí pçíJçCç SkçÀç çÆJççÆMçÿ ÒçkçÀçjí Kççlç lçí Yççlçç®çí Yççb[í Guçìlç 
cçiç lçí yççíìçvçí Yççlç Hççvçç®³çç yççpçÓuçç mçiçUçÇkçÀ[í G[çÆJçlç cçiç oámçN³ççboç lçí Yççlç Içílç. Dçiççíoj mJçlç:®çç nçlç 
[çíkçw³ççuçç uççJççÇlç cçiç®ç lçí Yççlççuçç mHçMç& kçÀjçÇlç. oámçN³ççJçíUçÇ çÆouçíu³çç Yççlçç®çç Òçmçço lçí IçjçlççÇuç uççíkçÀçbvçç 
oílç. cçiç l³ççbvçç çÆlçmçN³ççboç l³ççbvçç pçíJçCç Jçç{uçí pççlç Dçmçí. l³ççJçíUçÇ Yççlçç®³çç çÆ{iççyçjçíyçj cçOçu³çç YççiççlççÇuç 
Yççlç lççínçÇ DçiçoçÇ Lççí[çmçç®ç mJççcççÇ Kççlç Jç Gjuçíuçç Yççlç lçí Hçávnç Hççvçç®³çç yççpçáuçç yççíìçvçí HçíÀkçÀçÇlç. l³ççbvçç 
pçíJçCççcçO³çí ®çJç JçÌiçÌjí kçÀMççÇ Dççní ³ççcçO³çí kçÀçbnçÇ jmç vçmçí, lçí uççuç çÆcçj®ççÇ®ççÇ ®çìCççÇ iççí[ HçoçLçç&lç çÆcçmçUÓvç 
Kççlç. 

mJççcççÇ pçWJnç iççbJççíiççJççÇ çÆHçÀjlç lçWJnç lçí kçÀçíCçl³ççnçÇ vçoçÇ çÆkçbÀJçç çÆJçnçÇjçÇlç DççbIççíU kçÀjçÇlç. mJççcççRvççÇ p³çç 
p³çç çÆþkçÀçCççÇ DççbIççíU kçíÀuççÇ l³çç mçJç& çÆþkçÀçCççlççÇuç HççCççÇ MçáOo Pççuçí. p³çç çÆþkçÀçCççÇ HççCççÇ vçmçíuç çÆkçbÀJçç vçoçÇ 
çÆkçbÀJçç vççuçí kçÀçíj[í Hç[uçíuçí Dçmçlç lçíLçí mJççcççÇ DççWpçUçÇlçÓvç l³çççÆþkçÀçCççÇ HççCççÇ ìçkçÀlç, l³ççcçáUí vçoçÇuçç çÆkçbÀJçç 
vççu³ççuçç HçÓj ³çílç Dçmçí. mJççcççÇ kçÀçíCçl³ççnçÇ HççC³ççvçí DççbIççíU kçÀjçÇlç Dçmçuçí lçjçÇ Jç³ç Pççu³ççJçj cçç$ç lçí KçÓHç®ç 
içjcç HççC³ççvçí DççbIççíU kçÀ© uççiçuçí. mJççcççÇ iççíuçiçcçá[çÇ®³çç mçcççOççÇ cçboçÇjçpçJçU Dçmçuçíu³çç kçÀçívçí© cçO³çí DççbIççíU 
kçÀjçÇlç, l³ççcçáUí kçÀçívçí© Dççpç HççÆJç$ç Pççuçí Dççní. 

mçcççOççÇ cçboçÇjçlç Dçmçuçíu³çç çÆJçnçÇjçÇ®çí kçÀçcç mJççcççR®³çç nmlçí mçá© kçíÀuçí nçílçí mJççcççRvççÇ mJçlç: nçlççvçí 
KççíokçÀçcç mçá© kçÀ©vç SkçÀ ìçíHçuççÇ cççlççÇ G®çuçÓvç çÆJçnçÇjçÇ®³çç kçÀçcçç®çç MçáYççjbYç kçíÀuçç nçílçç. mçbHçÓCç& 
çÆlçLç&³çç$ççRmççþçÇ Jç iççbJççlççÇuç uççíkçÀçbmççþçÇ nçÇ SkçÀ®ç HççC³çç®ççÇ mççí³ç Dççní Jç kçÀçíCçl³ççnçÇ $çÝlçácçO³çí l³ççcçOççÇuç HççCççÇ 
Dççìlç vççnçÇ çÆkçbÀJçç çÆJçnçÇj kçÀçíj[çÇ Hç[lç vççnçÇ.  

Yç´cçCçç®³çç çÆoJçmççbcçO³çí mJççcççÇ mçlçlç mççlç/Dççþ Jç<ç& iççíuçiçcçá[çÇcçO³çí Lççbyçuçí lçíLçí lçí jç$çbçÆoJçmç nçícç 
kçÀjçÇlç nçílçí Jç Dçbiçþîçç®çí þmçí kçÀçiçoçJçj GþJççÇlç nçílçí Yçkçwlç l³ççbvçç kçÀçiço, jÎçÇHçíHçj Jç MççF&®çç iççíUç DççCçÓvç 
oílç. mJççcççRvççÇ mçíJçkçÀçbvçç l³ççb®³çç Dçbiçþîçç®çí þmçí mççbYççUÓvç þíJçC³ççmç mççbiççÇlçuçí nçílçí, pçCçÓ l³çç þMççb®ççÇ çÆkçbÀcçlç 
Dççpç uççKççí ©Hç³ççb®³ççHçCç Jçj Dççní. mJççcççR®çç Òçl³çíkçÀ Mçyo Dççpç Kçjç þjuçç Dççní. mJççcççÇ SkçÀoç cnCççuçí nçílçí 
kçÀçÇ, DççHçCç SkçÀ çÆoJçmç nçlç vç uççJçlçç çÆMçpçJçuçíuç DçVç KççCççj Dççnçílç. Dççpç DççOçáçÆvçkçÀ lçb$ççcçáUí ÒçíMçjkçáÀkçÀj 
cçç³ç¬çÀçí DççíJnvç Fl³çççÆo GHçkçÀjCçí çÆvçcçç&Cç PççuççÇ. p³ççcçáUí DççHçu³ççuçç nçlçç®çç pççmlç JççHçj kçÀjlçç ³çílç vççnçÇ. 

SkçÀ çÆoJçmç DççÞçcç HççÆjmçj oçKççÆJçlççbvçç mJççcççÇ cnCççuçí kçÀçÇ, içíu³çç ®ççÌoç çÆHç{îççbHççmçÓvç FLçí KççÐççVçç®ççÇ 
jçmç nçílççÇ. ³çç mçbyçbOççlç mçáiçbOççÇlç KççÐç cnCçpçí®ç mJççcççR®ççÇ kçíÀuçíuççÇ Iççíj lçHçm³çç Dççní. çÆkçÀl³çíkçÀ Jç<çç&®³çç 
mçblççb®³çç lçHçm³çícçáUí®ç ní mLççvç Dççpç FlçkçíÀ HççÆJç$ç Jç mçcç=Oo Pççuçí Dççní. Dççpç ³çç HççÆJç$ç mLççvçç®ççÇ MçkçwlççÇ 
FlçkçÀçÇ ÒçyçU Dççní kçÀçÇ, FLçí jççÆnu³ççcçáUí DçmççO³ç jçíiç mçáOoç yçjí nçílççlç. p³çç p³çç çÆþkçÀçCççJç©vç mJççcççRvçç DçVç 
çÆcçUlç nçílçí lçí Òçl³çíkçÀ çÆþkçÀçCç Dççpç pçuççÆmçb®çvç mçáçÆJçOçícçáUí çÆJçkçÀçÆmçlç Pççuçí Dççní. 

Dççpç mççícççÆmçuçç yççbOç l³çç®ç çÆþkçÀçCççÇ yççbOçuçç içíuçç Dççní çÆpçLçí mJççcççÇ l³ççb®³çç nçlççvçí yççbOç yçvççÆJçlç 
nçílçí. ³çç mççícççÆmçuçç®çí HççCççÇ MçbYçj çÆkçÀuççíçÆcçìj oÓj Jçmçuçíu³çç iççíuçiçcçá[çÇlççÇuç mçcççOççÇ cçbçÆojçHç³ç¥lç Jççnçlç Dççní. 
mJççcççRvççÇ çÆkçÀl³çíkçÀ kçáÀÿ jçíi³ççbvçç yçjí kçíÀuçí. çÆkçÀl³çíkçÀ JçíUç HççTmç vçmçuçíu³çç çÆþkçÀçCççbJçj HççTmç Hçç[uçç. 
mJççcççR®³çç kç=ÀHçívçí çÆkçÀl³çíkçÀçb®çí J³çmçvç mçáìuçí DçMçç ³çç mJççcççRvçç cççPçç kçÀçíìçÇ kçÀçíìçÇ ÒçCççcç! 



   
~~~~~~~~ cç=l³çÓ cç=l³çÓ cç=l³çÓ cç=l³çÓJçj çÆJçpç³ç ~~Jçj çÆJçpç³ç ~~Jçj çÆJçpç³ç ~~Jçj çÆJçpç³ç ~~    

    
    çÆovççbkçÀ 24 Dçç@içmì 1982 jçípççÇ mJççcççRvççÇ cçnçmçcççOççÇ IçílçuççÇ. cçnçmçcççOççÇ IçíC³çç®³çç Dçiççíoj®çí 
mçnç cççÆnvçí mJççcççÇ DççpççjçÇ Hç[Ó uççiçuçí l³ççJçíUímç SkçÀç Yçkçwlççbvçí çÆJç®ççjuçí `mJççcççÇ lçácnçÇ pçj Dççcnçbuçç mççí[Óvç 
içíuççlç lçj Dççcç®çí kçÀmçí nçíCççj.' mJççcççÇ cnCççuçí cççÇ kçáÀþínçÇ pççCççj vççnçÇ, pççíHç³ç¥lç mçÓ³ç& DçççÆCç ®çbê Dççnílç 
lççíHç³ç¥lç cççÇ mçáOoç Dççní. mJççcççRvççÇ l³ççb®çí ní Mçyo Kçjí kçíÀuçí. lçí Dççpç KçN³çç YçkçwlççÇYççJççvçí kçíÀuçíu³çç ÒççLç&vçíuçç Dççí 
oíTvç Yçkçwlççb®³çç nçkçíÀuçç OççJçÓvç ³çílççlç. cçiç l³çç Yçkçwlççbvçí l³ççb®ççÇ DççþJçCç pçjçÇ kçÀç{uççÇ lçjçÇ vççnçÇ lçjçÇ mJççcççÇ 
l³çç®³çç cçolççÇuçç OççJçÓvç ³çílççlç. mJççcççRvççÇ cç=l³çÓJçj çÆJçpç³ç çÆcçUçÆJçuçç nçílçç.  

çÆovççbkçÀ 16 mçHìWyçj 1986 jçípççÇ uçíKçkçÀ ÞççÇ.HççÇ.mçáyyçjçcç³³çç(DçJçOçálç uççÇuçç) ³ççb®çí çÆcç$ç pçí 
çÆJçpç³çvçiçjcçuçç jçnlççlç, mJççcççÇ l³ççb®³çç IçjçÇ içíuçí Jç DçVç cççiçÓ uççiçuçí. uçíKçkçÀçb®çí çÆcç$ç çÆMç[ça®³çç mççF&yççyççb®çí 
Hçjcç Yçkçwlç nçílçí, HçCç l³ççbvççÇ mJççcççRvçç kçÀOççÇ®ç HçççÆnuçí vçJnlçí. lçí IçjçÇ vçmçlççbvçç SkçÀ Hççb{N³çç kçíÀmççb®çç 
içá[I³ççHç³ç¥lç Oççílçj vçímçuçíuçç DçççÆCç KççbÐççJçj Hççb{jç ìç@Jçíuç Jç nçlççlç s[çÇ IçílçuçíuççÇ SkçÀ Jç³ççíJç=Oo J³çkçwlççÇ 
l³ççb®³çç IçjçÇ içíuççÇ Jç l³ççb®³çç DççF&uçç pçíJçCç cççiçÓ uççiçuççÇ. l³ççb®³çç DççF&vçí l³çç J³çkçwlççÇuçç HççvççJçj pçíJçCç Jçç{uçí 
HçCç mJççcççRvççÇ pçíJçCç vç Kççlçç içç³ççÇuçç ®ççjuçí Jç SkçÀ iuççmç jmçcç (çÆ®çb®çí®çç mççj) H³çç³çuçí Jç cnCççuçí kçÀçÇ, cççPççÇ 
YçákçÀ lç=Hlç PççuççÇ DçççÆCç lçí çÆvçIçÓvç içíuçí, HçCç pççíHç³ç¥lç mJççcççR®ççÇ lçíLçí GHççÆmLçlççÇ nçílççÇ lççíHç³ç¥lç l³ççb®³çç DççF&uçç 
Hçjcççvçboç®çç DçvçáYçJç Dççuçç. DççF&vçí pçíJnç nçÇ iççíä uçíKçkçÀç®³çç çÆcç$ççuçç mççbçÆiçlçuççÇ lçíJnç lçí cnCççuçí lçí oámçjí 
çÆlçmçjí kçÀçbnçÇ vçmçÓvç mççF&yççyççb®çí®ç ÒççÆlç©Hç nçílçí. l³ççbvççÇ mçbHçÓCç& iççbJççlç mJççcççR®çç MççíOç Içílçuçç Hçjblçá l³ççb®³çç 
kçÀçbnçÇ®ç MççíOç uççiçuçç vççnçÇ. Dçç½ç³çç&®ççÇ iççíä cnCçpçí SkçÀç DççþJç[îççlç®ç ÞççÇ Dçç®çç³ç& YççjÜçpç içá©pççÇÜçjç 
çÆuççÆnuçíuççÇ `DçJçOçálç uççÇuçç' ní HçámlçkçÀ l³ççb®³çç IçjçÇ Hççín®çuçí.   

mJççcççÇb®çí sç³çççÆ®ç$ç HçámlçkçÀçJçj HççnÓvç l³ççb®³çç DççF&vçí çÆvç:mçboín DççíUKçuçí nçÇ lççÇ®ç J³çkçwlççÇ Dççní çÆpçvçí 
l³çççÆoJçMççÇ iççF&uçç pçíJçCç ®ççjuçí nçílçí. ní SíkçÓÀvç uçíKçkçÀç®³çç çÆcç$ççbvçí Hçávnç SkçÀoç mJççcççRvçç DççJççnvç kçíÀuçí kçÀçÇ, 
l³ççbvççÇ Hçávnç SkçÀoç l³ççb®³çç IçjçÇ ³çíTvç l³ççbvçç oMç&vç Jç DçççÆMçJçç&o ÐççJçç. çÆovççbkçÀ 12 Dçç@kçwìçíyçj 1986 jçípççÇ 
mJççcççÇ l³ççb®³çç cçáK³ç oçjçlç pççÆcçvççÇJçj yçmçuçíuçí nçílçí. uçíKçkçÀç®³çç çÆcç$ççuçç l³ççb®³çç mJçlç:®³çç [çíÈ³ççJçj 
çÆJçéççmç yçmçívçç. l³ççbvççÇ pççTvç mJççcççRvçç Jçbovç kçíÀuçí Jç IçjçÇ ³çíC³ççmç çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ HçCç mJççcççRvççÇ l³ççbvçç mHçä 
vçkçÀçj çÆouçç. l³ççbvççÇ çÆouçíuççÇ çÆcçþçF& çÆlçLçí GHççÆmLçlç Dçmçuçíu³çç uççíkçÀçbcçO³çí JççìuççÇ. l³ççbvççÇ çÆouçíuççÇ YççíHçÈ³çç®ççÇ 
YççpççÇ KççuuççÇ, KççÇj H³çç³çuçí Jç lçíLçÓvç çÆvçIçÓvç içíuçí. l³çççÆoJçmççbHççmçÓvç çÆJçpç³çvçiçjcçcçO³çí jçnCççjí yçjí®ç uççíkçÀ ÞççÇ 
mJççcççR®ççÇ YçkçwlççÇ kçÀ© uççiçuçí, l³ççb®³çç oMç&vççkçÀçÆjlçç iççíuçiçcçá[çÇuçç pççT uççiçuçí. 

Hçávnç uçíKçkçÀç®³çç çÆcç$ççbvçí mJççcççRvçç oMç&vç oíC³ççkçÀçÆjlçç l³ççb®ççÇ cçvççíYççJçí ÒççLç&vçç kçíÀuççÇ Jç l³ççb®³çç 
mJççiçlççmççþçÇ vçJççÇvç ®ççoj lç³ççj þíJçuççÇ. çÆovççbkçÀ 12 çÆ[mçWyçj 1986 jçípççÇ o³ççUá cççTuççÇ Hçávnç l³ççb®³çç IçjçÇ 
içíuççÇ, l³ççb®³çç MçípççN³ççmççíyçlç yçmçÓvç oáOç çÆHçTvç l³ççbvççÇ çÆouçíuççÇ ®ççoj IçílçuççÇ Jç çÆvçIçÓvç içíuçí.  

DçMçç ÒçkçÀçjí mJççcççRvççÇ YçiçJççvç ³çíMçá çÆ¸çmlççbmççjKçç pçvcç Jç cç=l³çáJçj çÆJçpç³ç çÆcçUçÆJçuçç nçílçç. l³ççbvççÇ 
l³ççb®³çç YççÌçÆlçkçÀ MççÆjjç®çç l³ççiç kçÀjC³ççmççþçÇ cçnçmçcççOççÇ IçílçuççÇ. DçMçç®ç ÒçkçÀçjí 1985 mççuççÇ mJççcççRvççÇ 
mçcççOççÇ cçbçÆojçlç lççÇvç cççÆnuççbvçç oMç&vç çÆouçí lçí l³ççb®³çç mçcççíj onç çÆcççÆvçìçkçÀçÆjlçç ÒçkçÀì Pççuçí Jç DçblçOçç&vç 
HççJçuçí. DçMççÒçkçÀçjí mJççcççRvççÇ çÆkçÀl³çíkçÀ JçíUç JçíiçJçíiçÈ³çç ©Hççlç ³çíTvç YçççÆJçkçÀçbvçç oMç&vç çÆouçíuçí Dççní.      

pççíHç³ç¥lç mçÓ³ç& DçççÆCç ®çbê Dççnílç lççíHç³ç¥lç cççÇ OçjlççÇJçj Jççmç kçÀjçÇvç Dçmçí mJççcççRvççÇ Jç®çvç çÆouçí Dççní.  
 



~~ cçnç mçcççOççÇ~~ cçnç mçcççOççÇ~~ cçnç mçcççOççÇ~~ cçnç mçcççOççÇ    HçÓJçça®çí DçvçáYçJç ~~HçÓJçça®çí DçvçáYçJç ~~HçÓJçça®çí DçvçáYçJç ~~HçÓJçça®çí DçvçáYçJç ~~    
    

 pçí.mççÇ.HçW®çuç³³çç, ³çíj&HçuuççÇ, vççiçáuçJçíuuçìáj (ÞççÇ mJççcççR®çí pçvcçmLççvç) l³ççb®³çç YççJçç®çç DçvçáYçJç 
mççbiçlççbvçç cnCçlççlç kçÀçÇ, cççPçç 24 Jç<çç&®çç YççT pçí.HçíÎ HçW®çuç³³çç SkçÀç Òçç³çcçjçÇ MççUílç çÆMç#çkçÀ nçílçç. l³ççbvçç 
DçOçç¥içJçç³çá®çç PçìkçÀç Dççuçíuçç nçílçç l³ççcçáUí l³çç®çí nçlç Hçç³ç Jç DççJççpç kçÀçcç kçÀjçÇlç vçJnlçí. lçí l³çç®ççÇ çÆ¬çÀ³çç 
çÆyçsçv³ççlç kçÀjlç. l³ççbvççÇ l³çç®³ççJçj DçOçç¥içJçç³çá çÆJçMçí<ç%çç®çç GHç®ççj kçíÀuçç Hçjblçá l³çç®³ççJçj GHç®ççj nçíT 
MçkçÀuçí vççnçÇlç. lçmçí®ç l³çç®çí nçlç Hçç³ç mçjU nçíT MçkçÀuçí vççnçÇlç çÆkçbÀJçç l³çç®çç DççJççpç Hçjlç Dççuçç vççnçÇ. lçíJnç 
l³ççb®³çç DççF&vçí l³çç®³çç Dççjçíi³ççmççþçÇ mJççcççRkçÀ[í ÒççLç&vçç kçíÀuççÇ. mJççcççRvçç l³çç®ççÇ o³çç DççuççÇ. mJççcççRvççÇ l³ççbvçç 
mççbiççÇlçuçí `çÆyçuuçáHçç[á çÆcçfuçáJçj SkçÀ ³çáçÆuçbêç®çí Pçç[ Dççní l³çç Pçç[ç®³çç KççuççÇ SkçÀ Dççby³çç®ççÇ kçÀçí³ç Dççní. l³çç 
kçÀçí³ççÇ®çí ®çÓCç& kçÀ©vç cçáuççuçç Hççpç lççí yçjç nçíF&uç.' DççF&vçí cçuçç lççÇ kçÀçí³ç DççCçC³ççmç mççbiççÇlçuçí HçCç l³ççJçíUímç cççÇ 
mJççcççRvçç DççíUKçlç vçJnlççí. cççÇ ní kçÀçcç kçÀjC³ççmç lç³ççj vçJnlççí. SJç{îçç cççíþîçç DçjC³ççlç SkçÀç Dççby³çç®³çç 
kçÀçí³ççÇ®çç MççíOç IçíCçí cçuçç Hçìuçí vççnçÇ cnCçÓvç DççcnçÇ mçJç&pçvç lççÇ iççíä çÆJçmçjuççí. 
 oçívç cççÆnv³ççvçblçj DççcnçÇ GHç®ççjçmççþçÇ YççJççuçç HççuçKççÇlç IçíTvç çÆyçuuçáHçç[ÓpçJçU çÆvçIççuççí. içjcççÇ®çí 
çÆoJçmç nçílçí. DççcnçÇ Lççí[ç JçíU Dççjçcç kçÀjçJçç cnCçÓvç çÆyçuuçáHçç[ÓpçJçU SkçÀç Pçç[çKççuççÇ Lççbyçuççí. cççPçí JççÆ[uç 
MççÌ®³ççuçç içíuçí nçílçí, l³ççbvçç ³çáçÆuçbê Pçç[çKççuççÇ Dççby³çç®ççÇ kçÀçí³ç mççHç[uççÇ. Dç®ççvçkçÀ l³ççbvçç oçívç cççÆnv³ççHçÓJçça 
mJççcççRvççÇ mççbiççÇlçuçíuççÇ iççíä DççþJçuççÇ. l³ççbvççÇ lççÇ kçÀçí³ç IçílçuççÇ Jç yççuççpççÇHçíì pççC³ççSíJçpççÇ Dççcnçuçç IçíTvç 
Hçávnç Dççcç®³çç iççbJççÇ Hçjlçuçí DçççÆCç l³ççbvççÇ mJççcççR®³çç mççbiçC³ççvçámççj Dççby³çç®³çç kçÀçí³ççÇ®çç kçáÀì kçÀ©vç cççP³çç 
YççJççuçç ®ççjuçç. oámçN³çç çÆoJçMççÇ cççP³çç YççJççuçç mJçlç:®³çç Hçç³ççbvççÇ ®ççuçlççbvçç Jç mJççcççR®³çç vççJçç®çç pçHç 
kçÀjlççbvçç HççnÓvç cççÇ cçb$çcçáiOç Pççuççí. 
 MçÌ#ççÆCçkçÀ DçççÆCç JçÌ%çççÆvçkçÀ %ççvçç®çç cçuçç içJç& Pççuçç nçílçç lççí ³çç Içìvçívçí oÓj Pççuçç. cççÇ mJççcççRvçç 
mççäçbiç vçcçmkçÀçj kçíÀuçç DçççÆCç pçí kçÀçbnçÇ mJççcççRyçÎuç®çí ®çákçÀçÇ®çí mçcçpç cçvççlç þíJçuçí Jç yççíuçuççí l³ççyçÎuç mJççcççR®ççÇ 
#çcçç cçççÆiçlçuççÇ. 

1953 mççuççÇ yççíFb[uçç vçjmçccçç vççJçç®ççÇ KçáHç ÞççÇcçblç m$ççÇ nçílççÇ. l³ççb®³çç IçjçC³ççuçç mçbmLççvç cnCçlç 
nçílçí. l³ççbvçç SkçÀ cçáuçiçç nçílçç. kçÀçívnç jí·çÇ pççí 60 Jç<çç&®çç nçílçç. l³ççuçç lççÇvç cçáuççÇ nçíl³çç HçCç SkçÀnçÇ cçáuçiçç 
vçJnlçç. oáYçç&i³ççvçí SkçÀç Jç<çç&®³çç Dççlç l³ççb®ççÇ mçJç& mçbHçÊççÇ kçÀçHçjçÒçcççCçí G[Óvç içíuççÇ Jç lççí oçÆjêçÇ Pççuçç. l³çç®ççÇ 
içç³ç, yçÌuç lçmçí®ç MçíÈ³çç yçkçÀN³çç mçJç& cçjCç HççJçu³çç. l³çç®³çç Mçílççlç Oççv³ç mçáOoç çÆHçkçÀuçb vççnçÇ. Dç®ççvçkçÀ FlçkçÀçÇ 
JççF&ì HççÆjçÆmLçlççÇ Dççu³ççcçáUí lçí cççvççÆmçkçÀ ©Hççvçí DççÆmLçj Pççuçí. SkçÀ çÆoJçmç l³çç Jç=Oo pççí[H³ççvçí mJççcççRvçç 
çÆYç#çímççþçÇ Dççcçb$çCç çÆouçí, mJççcççÇ l³ççb®³çç oçjçpçJçU Dççuçí DçççÆCç Lççbyçuçí Jç pççíjçlç Dççíj[uçí `nçí! jç#çmççÇ 
MçkçwlççÇ Dççiç GiçUlç Dççní. l³çç DççiççÇHççmçÓvç cççÇmçáOoç Yççpçlç Dççní lçj lçácnçÇ kçÀmçí çÆpçJçblç jççÆnuççlç? nçí! cççÇ 
pçj FLçí DçVç Kççuuçb lçj cçuçç KçÓHç kçÀçbnçÇ mççímççJçb uççiçíuç. vççnçÇ vççnçÇ cççÇ FLçí DçVç  vççnçÇ KççT MçkçÀlç.' cççÇ 
(pçí.mççÇ.HçW®çuç³³çç) mJççcççRvçç çÆvçJçíovç kçíÀuçí mJççcççÇ pçj lçácnçÇ l³çç içjçÇyçç®ççÇ cçolç vççnçÇ kçíÀuççÇ lçj ³çç 
Hç=LJççÇlçuççJçj Dçmçí kçÀçíCç Dççní pçí ³çç oáYçç&i³ççlçÓvç l³ççbvçç yççníj kçÀç{íuç? mJççcççÇ l³ççb®³ççJçj o³çç kçÀjç. l³ççb®çí 
pçíJçCç çqmJçkçÀçjç Jç l³ççbvçç ³çç mçbkçÀìçlçÓvç Jçç®çJçç. 

o³ççUá mJççcççRvçç l³ççb®ççÇ o³çç DççuççÇ Jç lçí l³ççb®³çç HççÆjmçjçlç çÆMçjuçí DçççÆCç mJççcççRvççÇ HççvççJçj pçíJçCç 
Jçç{Óvç Içílçuçí Jç oáHççjHççmçÓvç lçí DçbOççj Hç[íHç³ç¥lçlçí Içjç®³çç ®ççjçÇ yççpçÓuçç ÒçoçÆ#çCçç IççuçÓ uççiçuçí. l³ççbvççÇ 
mçbO³ççkçÀçU nçíF&Hç³ç¥lç IçjçlççÇuç Òçl³çíkçÀ kçÀçíHçN³ççlç DçVçç®çí kçÀCç çÆMçbHç[uçí, l³ççb®³çç [çíÈ³ççlçÓvç Dççiç çÆomçlç nçílççÇ. 
lçí mçáOoç KçÓHç jçiççJçuçí nçílçí MçíJçìçÇ l³ççbvççÇ çÆmçbnçmççjKççÇ içpç&vçç kçíÀuççÇ Jç pççíjçlç Dççíj[uçí `pçç! uççbyç pçç' 



GHççÆmLçlç DçmçuçíuççÇ Òçl³çíkçÀ J³çkçwlççÇ çÆYçlççÇvçí LçjLçj kçÀçHçlç nçílççÇ. Içjç®³çç DçbiçCççcçO³çí GÊçjçÇ-HçÓJç& kçÀçíHçN³ççlç 
SkçÀ MçíCçç®çç {çÇiç nçílçç. Dç®ççvçkçÀ l³ççlçÓvç DççiççÇ®çç [çWyç Gþuçç. lççÇ Dççiç nJçílç vçç®çlç vçç®çlç çÆHçÀjuççÇ DçççÆCç 
vçä PççuççÇ. mçiçUí iççbJçkçÀjçÇ Dççíj[uçí. ³çç DççiççÇ®³çç Yç[kçw³ççvçí Dççcç®ççÇ Içjí HçíìlççÇuç HçCç lçmçí kçÀçbnçÇ®ç Pççuçí 
vççnçÇ. mJççcççRvçç ocç uççiçuçç Jç lçí pççÆcçvççÇJçj kçÀçímçUuçí. kçÀçbnçÇ JçíUçvçí l³ççbvçç pççiç DççuççÇ. lçí cnCççuçí `³çç Hçá{í 
lçácnçuçç kçÀçbnçÇnçÇ nçíCççj vççnçÇ ³çç yçḯçjç#ççÆMçCççÇ®ççÇ MçW[çÇ cççP³çç nçlççlç Dççní. Dççlçç lççÇ lçácnçuçç kçÀOççÇnçÇ 
mçlçJçCççj vççnçÇ lçácç®³çç #çí$ççlç ³çíCççj vççnçÇ. lçácç®³çç Hççíìçlç çÆcçMççÇ GiçJçíuç(lçácnçuçç cçáuçiçç nçíF&uç) Jç lçácnçÇ 
mçcç=Oo Jnçuç.' mççþ Jç<çç&®³çç Jç³ççlç lççÇ m$ççÇ içjçíoj jçnçÇuççÇ Jç SkçÀç Jç<çç&lç çÆlçvçí SkçÀç cçáuççuçç pçvcç çÆouçç. 
l³ççvçblçj lçí uççíkçÀ ÞççÇcçblç Jç mçcç=Oo Pççuçí. Kçj®ç KçáHç Yççi³çJçblç nçílçí lçí uççíkçÀ l³ççbvççÇ mJççcççR®çí Dçmçí ©Hç HçççÆnuçí 
Jç l³ççb®ççÇ mçíJçç kçíÀuççÇ. l³çç iççbJçkçÀN³ççbvççÇ DççpçnçÇ cçvççlç mJççcççR®çí vççbJç Içílçuçí lçj SkçÀ pççoámççjKçç ÒçYççJç Hç[lççí.  

GvnçÈ³çç®³çç çÆoJçmççlç cçákçw³çç ÒççC³ççb®ççÇ oáo&Mçç nçílç Dçmçí. l³ççbvçç ®ççjç HççCççÇ çÆcçUlç vçmçí, mJççcççRvçç 
l³ççb®ççÇ o³çç ³çílç DçççÆCç l³ççb®çí cçvç uççíC³ççmççjKçí çÆJçlçUlç Dçmçí. SkçÀoç KçÓHç®ç pççmlç GvnçUç Pççuçç. yçjí®ç 
çÆoJçmç HççJçmçç®çí çÆ®çvn çÆomçlç vçJnlçí. içç³ç, yçÌuç, cnÌmç, yçkçÀN³çç JçiçÌjí mçiçUí ÒççCççÇ ®ççjç HççCççÇ vçmçu³ççcçáUí cç© 
uççiçuçí nçílçí. çÆuçbyçç®ççÇ Pçç[í Jçç®ççÆJçC³ççmççþçÇ Kççíuç çÆJççÆnjçÇlçÓvç HççCççÇ kçÀç{uçí pççlç Dçmçí l³ççkçÀçÆjlçç pçábHçuçíuçí yçÌuç 
HççnÓvç l³ççb®³çç cçvççlç nçíCççN³çç oá:Kçç®ççÇ pçççÆCçJç l³ççbvçç nçílç nçílççÇ. DçMçç®ç SkçÀç oáHççjçÇ mJççcççÇ l³ççb®³çç 
mçíJçkçÀçmççíyçlç SkçÀç Pçç[çKççuççÇ OçávççÇ uççJçÓvç yçmçuçí nçílçí. çÆuçbyçç®³çç Pçç[ç®çí çÆmçb®çvç kçÀ©vç MçbkçÀj jí·çÇ DççHçu³çç 
yçÌuççbvçç IçíTvç IçjçÇ ®ççuçuçíuçç nçílçç. l³ççbvçí mJççcççRvçç HçççÆnuçí Jç cnCççuçç mJççcççÇ ³çç cçákçw³çç ÒççC³ççbkçÀ[í yçIçç ní 
kçÀçbnçÇ çÆoJçmç ®ççjç Jç HççC³ççJçç®çÓvç pçiçÓ MçkçÀlççÇuç. GHççMççÇ HççíìçÇ kçÀçcç kçÀ©vç IççcççIçácç Pççuçíu³çç yçÌuççbvçç HççnÓvç 
mJççcççRvçç o³çç DççuççÇ. l³ççbvççÇ DççkçÀçMççkçÀ[í HçççÆnuçí Jç cnCççuçí yçmç! kçÀçbnçÇ #çCççmççþçÇ! Dçmçí cnCçÓvç mJççcççÇ Hçávnç 
DççHçu³çç kçÀçcççcçO³çí J³çmlç Pççuçí. MçbkçÀj jí·çÇ IçjçÇ pççTvç pçíJçCç DççìçíHçÓvç yçmçuçí®ç nçílçí kçÀçÇ, HççJçmççuçç 
mçá©Jççlç PççuççÇ. kçÀçbnçÇ lççmççlç®ç mçbHçÓCç& lçuççJç HççC³ççvçí lçá[ábyç Yçjuçç. MçbkçÀj jí·çRvçç mççí[Óvç kçÀçíCççuçç®ç þçTkçÀ 
vçJnlçí kçÀçÇ, nçÇ mçJç& mJççcççR®ççÇ kç=ÀHçç nçílççÇ. DçMçç®ç ÒçkçÀçjí mJççcççRvççÇ çÆkçÀl³çíkçÀ JçíUç HççTmç Hçç[uçç HçCç ní 
kçÀçíCççuççnçÇ kçÀUuçí vçJnlçí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~~ ÞççÇ mJççcççÇ SkçÀ ®çcçlkçÀççÆj~~ ÞççÇ mJççcççÇ SkçÀ ®çcçlkçÀççÆj~~ ÞççÇ mJççcççÇ SkçÀ ®çcçlkçÀççÆj~~ ÞççÇ mJççcççÇ SkçÀ ®çcçlkçÀççÆjkçÀ çÆ®ççÆkçÀlmçkçÀ ~~kçÀ çÆ®ççÆkçÀlmçkçÀ ~~kçÀ çÆ®ççÆkçÀlmçkçÀ ~~kçÀ çÆ®ççÆkçÀlmçkçÀ ~~    
    

(içáb[uç cçuuç³³çç çÆvçkçwkçÀçjHçç[Ó-JçWkçÀìç®çuçcç cçb[U-vçíuuçáj çÆpçunç, DççbOç´ ÒçoíMç) 
 l³çç çÆoJçmççbcçO³çí mJççcççR®ççÇ çÆkçÀlçça pççmlç HçmçjuççÇ vçJnlççÇ çÆpçlçkçÀçÇ Dççpç HçmçjuçíuççÇ Dççní. içjçÇyççbmççþçÇ Jç 
pçvççJçjçbmççþçÇ l³çç kçÀçUçlç HçÀkçwlç mJççcççÇ®çç j#çç mçÓ$ç oçíjç DçççÆCç OçÓHç yçÊççÇ nç SkçÀcçç$ç GHçç³ç nçílçç.  
 içáb[uç cçuuç³³çç cnCçlççlç, SkçÀ çÆoJçmç DççcnçÇ DççÞçcçç®çí yççbOçkçÀçcç kçÀjçÇlç nçílççí, DççcnçÇ ìçíHçu³çç DçççÆCç 
jM³ççb®³çç cçolççÇvçí çÆJççÆnjçÇlç oiç[ GlçjçÆJçlç nçílççí. Dç®ççvçkçÀ vçkçÀUlç SkçÀ oiç[ ìçíHçuççÇlçÓvç yççníj Hç[uçç Jç 
çÆJççÆnjçÇlç kçÀçímçUuçç, l³ççcçáUí lççÇvç uççíkçÀçbvçç oáKççHçlç PççuççÇ. SkçÀç®³çç KççbO³ççJçj, oámçN³çç®³çç kçÀcçjíuçç DçççÆCç 
çÆlçmçN³çç®³çç Hçç³ççuçç yççjç Fb®ççÇ uççbyç DçççÆCç DçOçç& Fb®ç Kççíuç Kç·ç Hç[uçç. l³çç®³çç Hçç³ççlçÓvç KçÓHç jkçwlç JççnÓ 
uççiçuçí. lççí pççíjçlç Dççíj[uçç. cçíuççí! cçíuççí! cçíuççí! çÆJçíçÆnjçÇlç DççJççpç SíkçÓÀ ³çílç nçílçç. kçÀmçí yçmçí l³ççuçç çÆJççÆnjçÇlçÓvç 
yççníj kçÀç{uçí. mJççcççÇ OççJçlç l³çç®³ççpçJçU içíuçí l³çç®³çç pçKçcçíuçç mHçMç& kçíÀuçç DçççÆCç DççkçÀçMççkçÀ[í HççnÓvç 
kçÀçbnçÇmçç çÆMçfçÇ JççpççÆJçu³ççmççjKçç DççJççpç kçíÀuçç Jç cnCççuçí `Dç³³çç lçácnçuçç ³ççcçáUí kçÀçbnçÇ®ç nçíCççj vççnçÇ. FLçí®ç 
jçnç Jç kçÀçcç kçÀjçÇlç jçnç IçjçÇ pççT vçkçÀç.' kçÀuHçvçí®³çç HççÆuçkçÀ[í mçiçUí Iç[uçí mçbO³ççkçÀçUHç³ç¥lç lççÇvç ®çlçá&LççbMç 
pçKçcç yçjçÇ PççuççÇ nçílççÇ Jç lççÇvç çÆoJçmççbvççÇ lçj pçKçcçí®çí çÆ®çvnnçÇ çÆomçlç vçJnlçí. DççcnçÇ l³ççbvçç kçÀmçuçí®ç DççÌ<çOç 
çÆouçí vçJnlçí. Dçmçí mJççcççÇ ®çcçlkçÀççÆjkçÀ çÆ®ççÆkçÀlmçkçÀ Dççnílç. 
 

~~ cçnç mçcççOççÇvçblçj ~~~~ cçnç mçcççOççÇvçblçj ~~~~ cçnç mçcççOççÇvçblçj ~~~~ cçnç mçcççOççÇvçblçj ~~    
    

 mJççcççR®çí cçnçmçcççOççÇvçblçj®çí DçvçáYçJç YççÌçÆlçkçÀJççoçÇ, DççmLçççÆJççÆnvç Jç vçççÆmlçkçÀçb®çí [çíUí GIç[Cççjí 
Dççnílç. pçí uççíkçÀ DççmLççJççvç Dççnílç l³ççb®³ççmççþçÇ lçj nçÇ ®çílççJçCççÇ Dççní kçÀçÇ, l³ççbvççÇ çÆvçYç&³ç nçíTvç mççOçvçí®³çç 
cççiçç&Jçj ®ççuççJçí mJççcççÇ l³ççb®³çç HççþçÇMççÇ jçnlççÇuç.  
 mçoiçá©b®³çç kç=ÀHçívçí DçHçbiç, pçí ®ççuçÓ MçkçÀlç vççnçÇlç lçí mçáOoç [çWiçj ®ç{Ó MçkçÀlççlç, cçákçíÀ oíJçç®çí içáCçiççvç 
kçÀ© MçkçÀlççlç, mçblç %ççvçíéçjçbvççÇ lçj jí[îçç®³çç lççW[Óvç Jçío JçoçÆJçuçí nçílçí lçmçí®ç mJççcççR®³çç kç=ÀHçívçí DççbOçÈ³ççuçç 
[çíUí çÆcçUçuçí. 

çÆJçpç³çuç#cççÇ ìç@kçÀçÇpç mìçÌvçnçímçHçíì, vçíuuçÓjçÆJçpç³çuç#cççÇ ìç@kçÀçÇpç mìçÌvçnçímçHçíì, vçíuuçÓjçÆJçpç³çuç#cççÇ ìç@kçÀçÇpç mìçÌvçnçímçHçíì, vçíuuçÓjçÆJçpç³çuç#cççÇ ìç@kçÀçÇpç mìçÌvçnçímçHçíì, vçíuuçÓj®³çç GÊçjíuçç Kççíu³ççvçblçj kçáÀ[cçáuçí pç³çccçç®çí Içj Dççní. 
lççÇ içjçÇyç DççF& DççHçu³çç ®ççj cçáuççÇ Jç SkçáÀuçl³çç SkçÀ cçáuççmççíyçlç jçnlçí. lççÇ çÆlç®³çç cçáuççb®³çç mçbiççíHçvççkçÀçÆjlçç 
oçjçíoçjçÇ HçÀUí çÆJçkçÀC³çç®çí kçÀçcç kçÀjlçí. SkçÀ çÆoJçmç çÆlç®³çç lççÇvç cççÆnv³çç®³çç yççUçuçç pçáuççyççvçí nÌjçCç kçíÀuçí nçílçí. 
lççÇvç cççÆnvçí Dç@uççíHç@çÆLçkçÀ GHç®ççj kçÀ©vçnçÇ yççUçuçç yçjí Jççìlç vçJnlçí. lççí mçlçlç [çíUí yçbo kçÀ©vç çÆyçsçv³ççJçj 
Hç[Óvç jçnçlç nçílçç. DççF&uçç Jççìuçí yççU pçáuççyççcçáUí DçMçkçwlç Pççuçí Dççní, cnCçÓvç PççíHçÓvç jçnçlç Dççní. yççUç®ççÇ 
nç[í çÆomçÓ uççiçuççÇ nçílççÇ, l³çç®³çç MççÆjjçlçÓvç Jççmç ³çílç nçílçç. SkçÀ çÆoJçmç DççF& l³çç®³çç ®çínN³ççuçç HççJç[j uççJçlç 
Dçmçlççbvçç yççUç®³çç [çJ³çç [çíÈ³ççlçÓvç HççlçU kçÀççÆvç&³ççkçÀ êJçç®çç iççíUç KççuççÇ Hç[uçç. vçí$ç çÆJçMçí<ç%ççvçí [çíÈ³ççb®ççÇ 
lçHççmçCççÇ kçíÀuççÇ Jç cnCççuçç çÆJç<ççCçá®³çç mçb¬çÀcçCççcçáUí oçívnçÇ [çíUí Kçjçyç Pççuçí Dççnílç. oçívnçÇ [çíÈ³ççlççÇuç HçálçÈ³çç 
Hççb{N³çç Pççu³çç nçíl³çç. kçÀçUç Yççiç vççnçÇmçç Pççuçç nçílçç. oçívnçÇ [çíÈ³ççlç jbiç êJ³çç®çç sçíìç çÆHçb[kçÀ çÆomçÓ 
uççiçuçç nçílçç. MçíJçì®çç kçÀççÆvç&³ççkçÀ êJ³çç®çç LçWyçHçCç çÆvçIçÓvç içíuçç nçílçç. [ç@kçwìj cnCççuçí yççUçuçç cçêçmçuçç 
vçíJçÓvçHçCç kçÀçbnçÇ GHç³ççíiçç®çí vççnçÇ. lçí yççUç®³çç DççF&uçç çÆlç®³çç çÆvç<kçÀçUpççÇHçCççyçÎuç Dççíj[uçí. DççF& yççUçuçç 
IçíTvç Hçávnç ®ççÌL³çç çÆoJçMççÇ [ç@kçwìjkçÀ[í içíuççÇ Jç Hçávnç lçHççmçCççÇ kçÀjC³ççmç mççbiççÇlçuçí. Hçjblçá l³çç®çç kçÀçbnçÇ®ç 
GHç³ççíiç vççnçÇ Dçmçí mççbiçÓvç [ç@kçwìj çÆlçuçç Dççíj[uçí. 



 lççÇ çÆlç®çí MçípççjçÇ Hçyyçá Mçí<ç³³ççb®³çç mççbiçC³ççJç©vç yççUçuçç IçíTvç iççíuçiçcçá[çÇuçç DççuççÇ. çÆlçvçí mJççcççRvçç 
KçN³çç cçvççvçí DçblçkçÀjCççHççmçÓvç mçço IççlçuççÇ Jç cnCççuççÇ kçÀçÇ, cççP³çç yççUçuçç yçjí kçÀjç. mJççcççÇ cççÇ Hçb®çJççÇmç 
©Hç³çç®çç kçÀçHçÓj ®ç{JççÇvç. cççTuççÇuçç çÆlç®ççÇ o³çç DççuççÇ DçççÆCç ®çcçlkçÀçj Iç[uçç. Hçá{®³çç MççÆvçJççjHç³ç¥lç yççUç®çí 
oçívnçÇ [çíUí yçjí Pççuçí Jç l³ççuçç çÆomçÓ uççiçuçí. p³çç pçáuççyçç®³çç DççpççjçcçáUí yççU $ççmçuçí nçílçí lçí pçáuççyçHçCç 
HçÓCç&HçCçí yçjí Pççuçí. DçMçç ÒçkçÀçjí mJççcççRvççÇ l³ççb®³çç MçíUçR®³çç IççíUkçw³ççlç DççCçKççÇvç SkçÀ MçíUçÇ IçílçuççÇ. yççUçuçç 
kçÀçíCçlçínçÇ DççÌ<çOç vç uççJçuçç lçí yçjí Pççuçí nçílçí. yççUç®³çç DççF&vçí mJççcççRvçç kçÀyçÓuç kçíÀu³ççÒçcççCçí cççTuççÇuçç kçÀçHçÓj 
®ç{çÆJçuçç DçççÆCç lççÇ mJççcççR®ççÇ YçkçwlççÇ kçÀ© uççiçuççÇ.     

Fjiçç ÞççÇ oíJçccççFjiçç ÞççÇ oíJçccççFjiçç ÞççÇ oíJçccççFjiçç ÞççÇ oíJçccçç----HçlvççÇ ÞççÇ jcçvç³³çç, HççC³çç®³çç ìçkçÀçÇpçJçU, JçíkçbÀìíéçjHçájcç, GÊçjçÇ HçíVççj HçÀuç, HçlvççÇ ÞççÇ jcçvç³³çç, HççC³çç®³çç ìçkçÀçÇpçJçU, JçíkçbÀìíéçjHçájcç, GÊçjçÇ HçíVççj HçÀuç, HçlvççÇ ÞççÇ jcçvç³³çç, HççC³çç®³çç ìçkçÀçÇpçJçU, JçíkçbÀìíéçjHçájcç, GÊçjçÇ HçíVççj HçÀuç, HçlvççÇ ÞççÇ jcçvç³³çç, HççC³çç®³çç ìçkçÀçÇpçJçU, JçíkçbÀìíéçjHçájcç, GÊçjçÇ HçíVççj HçÀuç, 
vçíuuçÓjvçíuuçÓjvçíuuçÓjvçíuuçÓj cnCçlççlç kçÀçÇ, 1981 mççuççÇ çÆoJççUçÇ®³çç çÆoJçMççÇ cççP³çç cçáuçç®çí Fjívê yççyçÓ®çí Jç³ç Jç<ç& lççÇvç lççí l³çç 
çÆoJçMççÇ ®ççbiçuçç nçílçç. çÆoJççUçÇ®³çç mçCçç®³çç çÆoJçmççcçO³çí Hçç®ç çÆoJçmç l³ççuçç lççHç ³çílç nçílçç. Hçç®çJ³çç çÆoJçMççÇ 
l³çç®çí Hçç³ç mçbJçíovççnçÇvç Pççuçí Jç l³ççuçç Hçç³ç mçjU kçÀjlçç ³çílç vçJnlçí cnCçÓvç DççcnçÇ l³ççuçç vçíuuçÓjuçç 
[ç@kçwìjçb®³ççkçÀ[í IçíTvç içíuççí. lçí cnCççuçí kçÀçÇ, ³ççuçç HççíçÆuç³ççí Pççuçç Dççní l³ççuçç cçêçmçuçç IçíTvç pççJçí uççiçíuç. 
npççjçí ©Hç³ççb®ççÇ DççÌ<çOçí PççuççÇ Hçjblçá l³çç®çç kçÀçbnçÇ GHç³ççíiç Pççuçç vççnçÇ. MççÌ®³ççmççþçÇ yçmçlççbvçç l³çç®çí Hçç³ç 
l³çç®³çç MççÆjjç®çç Yççj mçnvç kçÀ© MçkçÀlç vçJnlçí Dççcnçuçç l³ççuçç HçkçÀ[Óvç þíJççJçí uççiçlç nçílçí. cççP³çç yççUç®ççÇ 
DçMççÇ oMçç yçIçÓvç cççPççÇ lçnçvç YçÓkçÀ cçíuççÇ nçílççÇ. cççP³çç cçvççJçj pççí kçÀçbnçÇ lççCç Hç[uçç nçílçç lççí oíJççuçç®ç cçççÆnlç. 
l³ççJçíUímç cçuçç mJççcççRyçÎuç kçÀçbnçÇ®ç cçççÆnlç vçJnlçí. 
 cççP³çç YççJççvçí cçuçç mJççcççRyçÎuç mççbçÆiçlçuçí lçí cnCççuçí HçÀkçwlç mJççcççÇ®ç lçáP³çç yççUç®çí j#çCç kçÀ© 
MçkçÀlççÇuç. cççÇ mJççcççR®³çç ÒççÆlçcçí®ççÇ cçvççíYççJçí HçÓpçç kçíÀuççÇ, nçlç pççí[uçí Jç j[lç jççÆnuçí. pçíJnç cççPçí cçvç Lççí[í 
Mççblç Pççuçí lçíJnç cççÇ HçáÀuççb®ççÇ cççU Jç Lççí[í lççboáU mJççcççRvçç DçHç&Cç kçÀjC³çç®çç mçbkçÀuHç kçíÀuçç Jç cççP³çç yççUç®çí 
Hçç³ç kçÀjC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ. l³çç jç$ççÇ cççP³çç mJçHvççlç SkçÀ [ç@kçwìj Dççuçí Jç cççP³çç yççUç®³çç oçívnçÇ Hçç³ççbvçç 
FbpçíkçwMçvç çÆouçí Jç l³ççb®çí mçççÆnl³ç IçíTvç lçí Hçjlç çÆvçIçÓvç içíuçí. mçkçÀçUçÇ cççÇ GþÓvç Hççnlçí lççí kçÀç³ç cççPçí yççU ®ççuçÓ 
uççiçuçí nçílçí. l³çç®ç #çCççÇ cççP³çç Dççvçboçuçç pçCçÓ HçÓj Dççuçç nçílçç cççÇ JçCç&vç kçÀ© MçkçÀlç vççnçÇ kçÀçÇ cççÇ çÆkçÀlççÇ KçÓ<ç 
Pççuçí nçílçí. cççPçí yççU ®ççuçlç nçílçí Hçjblçá, l³ççuçç J³çJççÆmLçlç ®ççuçlçç ³çílç vçJnlçí, lçíJnç cççÇ Hçávnç mJççcççR®ççÇ kçÀ©Cç 
Ûo³ççvçí ÒççLç&vçç kçíÀuççÇ. SkçÀoç cççP³çç mJçHvççlç SkçÀ Jç=Oo J³çkçwlççÇ cççP³çç yççUç®ççÇ Hççþ LççíHçìlç nçílççÇ lççÇ Jç=Oo 
J³çkçwlççÇ cççP³çç yççUçuçç cnCççuççÇ cççPçç nçlç HçkçÀ[Óvç ®ççuç. Hçnçìí GþÓvç yçIçlçí lççí kçÀç³ç cççPçí yççU HçÓCç& yçjí 
nçíTvç J³çJççÆmLçlç ®ççuçlç nçílçí. cççÇ iççíuçiçcçá[çÇuçç içíuçí Jç ®ççUçÇmç çÆoJçmç mJççcççR®ççÇ mçíJçç kçíÀuççÇ mçbkçÀuHççÒçcççCçí 
mJççcççRvçç lççboáU Jç HçáÀuççb®çç nçj DçHç&Cç kçíÀuçç. cççÇ Dçç³çá<³çYçj mJççcççR®ççÇ $çÝCççÇ jçnçÇvç. 
 ÞçOoívçí HçJç&lç ®ççuçlççlç, mçblç %ççvçíéçjçbvççÇ ní çÆmçOo kçÀíuçí l³ççbvççÇ çÆYçblççÇuçç Jççnvç yçvççÆJçuçí Jç çÆYçblç nJçílç 
®ççuççÆJçuççÇ. içá© çÆkçbÀJçç F&éçjçJçj FlçkçÀçÇ ¢{ ÞçOoç HçÀkçwlç HçÓJç& pçvcçç®³çç HçáC³ççF&cçáUí®ç çÆcçUlçí. FLçí DççHçu³ççuçç 
mçcçpçlçí kçÀçÇ, mJççcççÇ l³ççb®³çç kçÀç³ç& çÆmçOoçÇ®³çç Òç®ççj Jç ÒçmççjçmççþçÇ DççHçu³ççuçç SkçÀ cççO³çcç cnCçÓvç Òç³ççíiç kçÀjçÇlç 
Dççnílç. 
 lçívççuççÇ kçÀçíob[ jçcç³³çç, yçÜíuç, [çkçÀ IçjlçívççuççÇ kçÀçíob[ jçcç³³çç, yçÜíuç, [çkçÀ IçjlçívççuççÇ kçÀçíob[ jçcç³³çç, yçÜíuç, [çkçÀ IçjlçívççuççÇ kçÀçíob[ jçcç³³çç, yçÜíuç, [çkçÀ Içj----cçvçáyççíuçá cçb[uç, vçíuuçÓjcçvçáyççíuçá cçb[uç, vçíuuçÓjcçvçáyççíuçá cçb[uç, vçíuuçÓjcçvçáyççíuçá cçb[uç, vçíuuçÓj çÆuççÆnlççlç kçÀçÇ, cççÇ mçvç 1986 
mççuççÇ Ûo³çIççlççcçáUí kçÀçícççcçO³çí nçílççí. çÆmçbOçájç mçíJççÞçcç, vçíuuçÓj, DççbOç´ ÒçoíMç ³çç nç@çÆmHçìuçcçO³çí YçjlççÇ Pççuççí 
nçílççí. cçuçç oámçN³çç çÆoJçMççÇ MçáOo DççuççÇ, [ç@kçwìjçbvççÇ cççP³ççJçj SkçÀ DççþJç[ç GHç®ççj kçíÀuçí Jç cççPççÇ HççÆjçÆmLçlççÇ 
içbYççÇj Dçmçu³çç®çí mççbiçÓvç cçuçç cçêçmç®³çç nç@çÆmHçìuçcçO³çí pççTvç Mçm$ççÆ¬çÀ³çç kçÀjC³ççmç mççbçÆiçlçuçí. cçêçmçuçç 
pççC³ççHçÓJçça cççPçç YççT cçuçç iççíuçiçcçá[çÇuçç IçíTvç içíuçç. DççcnçÇ mçcççOççÇ cçbçÆojçlç SkçÀ jç$ç Lççbyçuççí, oámçN³çç 
çÆoJçMççÇ cçuçç çÆJçpç³ç vççÆmç¥iç nçícç cçêçmçuçç YçjlççÇ kçÀíuçí.  lçHççmçCççÇ kçíÀu³ççvçblçj [ç@.içCçíMç cçuçç cnCççuçí kçÀçÇ DççíHçvç 



nçì& mçpç&jçÇ kçíÀu³çççÆMçJçç³ç pçiçC³çç®ççÇ kçÀçbnçÇ®ç DççMçç vççnçÇ, cnCçÓvç l³ççbvççÇ Dççcnçuçç lççyç[lççíyç 80 npççj ©Hç³çí 
pçcçç kçÀjC³ççmç mççbçÆiçlçuçí. cççÇ Dçç@HçjíMçvç kçÀjC³ççmç vçkçÀçj çÆouçç Jç [ç@kçwìjçbvçç mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ, pçcçíuç çÆlçlçkçíÀ 
çÆoJçmç DççÌ<çOççvçí cçuçç yçjí kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjç. [ç@kçwìçbvççÇ cççPççÇ çÆJçvçblççÇ SíkçÀuççÇ Jç 12 çÆoJçmç DççÌ<çOççbvççÇ 
DççpççjçJçj çÆvç³çb$çCç kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjC³ççmç lç³ççj Pççuçí Jç l³ççbvççÇ cçuçç IçjçÇ pççC³ççmç mççbçÆiçlçuçí. IçjçÇ 
pççC³ççHçÓJçça lçí cnCççuçí Ûo³çç®çí oçívç Jçç@uJç HçÓCç& #çlççÇûçmlç Pççuçí Dççnílç. l³ççbvçç yçouççJçí uççiçíuç. kçÀçíCçl³ççnçÇ #çCççÇ 
lççÇJç´ Ûo³çIççlçç®çç PçìkçÀç ³çíT MçkçÀlççí. lçácnçuçç [ç@kçwìjçb®³çç oíKçjíKççÇKççuççÇ jçnçJçí uççiçíuç. ÒçmççOçvç mçbHçVç 
KççíuççÇlç HçÓCç&HçCçí Dççjçcç kçÀjçJçç uççiçíuç. pçjçmçáOoç ®ççuçCçí IççlçkçÀ þ© MçkçÀlçí. cnCçÓvç l³ççbvççÇ cçuçç SkçÀ 
Fcçpç&vmççÇ FbpçíkçwMçvç çÆouçí. cççÇ IçjçÇ Dççuççí Jç çÆvç³ççÆcçlçHçCçí DççþJç[îççlçÓvç SkçÀoç mJççcççR®³çç mçcççOççÇ cçbçÆojç®çí 
oMç&vç IçíC³ççmç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. DççþJç[îççlçÓvç SkçÀoç cççÇ 10 çÆkçÀuççíçÆcçìj uççbyç ®ççuçlç mçcççOççÇ cçbçÆojçlç pççlç 
nçílççí. ®çcçlkçÀçjç®ççÇ iççí<ì cnCçpçí cçuçç kçÀOççÇ®ç Ûo³çç®çç kçÀçíCçlççnçÇ $ççmç pççCçJçuçç vççnçÇ. 
 pçíJnç cççÇ lççÇvç cççÆnv³ççvçblçj cçêçmçuçç ®çíkçÀDçHç kçÀjC³ççkçÀçÆjlçç içíuççí l³ççJçíUçÇ [ç@kçwìjçbvçç mçbMç³ç Dççuçç 
kçÀçÇ cççÇ Dççjçcç vç kçÀjlçç ®ççuçlç Dççní, l³ççbvççÇ cçuçç Hçávnç DççÌ<çOçí çÆuçnÓvç çÆouççÇ Jç ®çílççJçCççÇ çÆouççÇ kçÀçÇ, cçuçç 
HçÓCç&HçCçíí Dççjçcç kçÀjçJçç uççiçíuç Jç çÆvç³ççÆcçlç DççÌ<çOçí IçílçuççÇ HçççÆnpçílç. Dççlçç lçj cççÇ pççmlç®ç pççíjoçj DçççÆCç 
çÆvç³ççÆcçlçHçCçí ®ççuçCçí Jç iççíuçiçcçá[çÇuçç oMç&vççmççþçÇ pççCçí mçá© kçíÀuçí. cçuçç HçÓCç&HçCçí Kçç$ççÇ nçílççÇ kçÀçÇ, mJççcççR®³çç 
kç=ÀHçívçí cçuçç kçÀçbnçÇ®ç $ççmç nçíCççj vççnçÇ Jç Ûo³çç®çç kçÀçíCçlççnçÇ Dççpççj cçuçç $ççmç oíCççj vççnçÇ. cnCçÓvç cççÇ 
mJççcççR®³çç mçcç#ç GYçç jçnÓvç MçHçLç IçílçuççÇ kçÀçÇ, cççÇ ³ççHçá{í kçÀçíCçlçí®ç DççÌ<çOç IçíCççj vççnçÇ. Jç çÆvç³ççÆcçlçHçCçí 
iççíuçiçcçá[çÇuçç ®ççuçlç mJççcççR®³çç oMç&vççmççþçÇ ³çílç pççF&vç.  
 oçívç cççÆnv³ççvçblçj cççP³çç njçÆJçuçíu³çç cnMççÇuçç MççíOçC³ççkçÀçÆjlçç cçuçç ®ççj çÆoJçmç 20 çÆkçÀuççíçÆcçìj 
®ççuççJçí uççiçuçí, HçCç cçuçç Ûo³çç®çç kçÀçíCçlççnçÇ $ççmç pççCçJçuçç vççnçÇ. pçíJnç cççÇ oámçN³ççJçíUçÇ lçHççmçCççÇ 
kçÀjC³ççmççþçÇ cçêçmçuçç içíuççí, l³ççJçíUçÇ lçHççmçCççÇ kçíÀu³ççvçblçj [ç@kçwìjçbvççÇ cçuçç cççPçç Ûo³ç çÆJçkçÀçj 90… yçjç 
Pççuçç Dçmçu³çç®çí mççbçÆiçlçuçí; l³ççbvçç KçÓHç yçjí Jççìuçí. lçí cnCççuçí kçÀçÇ, lçácnçÇ Hçávnç lççÇ®ç DççÌ<çOçí mçá© þíJçç Jç 
Dççjçcç kçÀjç. HçCç cççÇ pçíJnç l³ççbvçç mçJç& kçÀçbnçÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ, cççÇ DçMççÒçkçÀçjí DççÌ<çOçí vç Içílçç 10 çÆkçÀuççíçÆcçìj 
mJççcççR®³çç oMç&vççuçç ®ççuçlç pççlç nçílççí Jç l³ççcçáUí cççÇ yçjç Pççuççí. lçíJnç l³ççbvçç KçÓHç Dçç½ç³ç& Jççìuçí DçççÆCç l³ççb®çç 
mJççcççR®³çç ®çcçlkçÀçjç®çç Jç MçkçwlççÇyççyçlç çÆJçéççmç yçmçuçç.  
 SkçÀoç mJççcççRvççÇ cççP³çç mJçHvççlç ³çíTvç cçuçç mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ, lçí cçuçç Òç®ççj DçççÆCç Òçmççjç®çí cççO³çcç 
cnCçÓvç GHç³ççíiç kçÀjçÇlç Dççnílç. cnCçÓvç cççÇ DççpçáyççpçÓ®³çç uççíkçÀçbcçO³çí mJççcççR®ççÇ uççÇuçç Jç cççP³çç DçvçáYçJçç®çç Òçmççj 
kçÀjçJçç ³ççmççþçÇ cçççÆnlççÇHç$çkçÀç®³çç cççO³çcççlçÓvç uççíkçÀçHç³ç¥lç cççPçç DçvçáYçJç Jç mJççcççR®ççÇ uççÇuçç ³ççb®ççÇ cçççÆnlççÇ 
Hççín®ççÆJçuççÇ. lçmçí®ç cççP³çç IçjçÇ 40 çÆoJçmç DçKçb[ cççvçpçHç, Yçpçvç Jç nçícç OçávççÇ jç$çYçj mçá© þíJçuçí. cçuçç 
mJçlç:uçç kçÀUuçí HçCç vççnçÇ kçÀçÇ, cççÇ kçÀMççÒçkçÀçjí kçÀçbnçÇnçÇ vç þjçÆJçlçç cççP³çç nçlçÓvç 40 çÆoJçmç DçVçoçvç Jç nç mçJç& 
kçÀç³ç&¬çÀcç J³çJççÆmLçlçHçCçí mçbHçVç Pççuçç. YçççÆJçkçÀçbvççÇ mJçKç®çç&vçí mçJç& kçÀçbnçÇ kçíÀuçí nçílçí nç mçJç& mJççcççR®çç®ç ®çcçlkçÀçj 
nçílçç, oámçjí kçÀç³ç. DççHçCç kçÀçbnçÇ®ç kçÀjlç vççnçÇ HçÀkçwlç l³ççb®³çç DççoíMçç®çí Hççuçvç kçÀ© MçkçÀlççí. pçí kçÀçbnçÇ Iç[lçí lçí 
mçJç& l³ççb®³çç®ç kç=ÀHçívçí. DççHçCç DççHçu³çç mçoiçá©kçÀ[í l³çç®ç JçíUçÇ DççkçÀçÆ<ç&lç nçílççí, pçíJnç mçoiçá© DççHçu³ççuçç 
yççíuçççÆJçlççlç. DççHçu³ççuçç l³ççb®çç DçççÆMçJçç&o HçÀkçwlç DççHçu³çç HçÓJç& pçvcçç®³çç mçlkçÀcçç&cçáUí çÆcçUlççí. 
 cççP³çç çÆcç$çç®ççÇ HçlvççÇcççP³çç çÆcç$çç®ççÇ HçlvççÇcççP³çç çÆcç$çç®ççÇ HçlvççÇcççP³çç çÆcç$çç®ççÇ HçlvççÇ yççUblçHçCççvçblçj HçÓCç& mççlç Jç<çx jkçwlçm$ççJççcçáUí $çmlç nçílççÇ. yççUç®³çç pçvcççvçblçj 
çÆlçuçç pççí jkçwlçm$ççJçç®çç $ççmç mçá© Pççuçç lççí mççlç Jç<çx cççíþcççíþîçç [ç@kçwìjçb®³çç GHç®ççjçvçblçj mçáOoç yçjç Pççuçç 
vççnçÇ. MçíJçìçÇ nÌojçyçço®³çç çÆJçMçí<ç%ççvçí mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ, GHç®ççjç®çí cçáU kçÀçjCç kçÀUlç vççnçÇ Jç GHç®ççj kçÀjC³ççmç 
KçÓHç Kç®ç& ³çíF&uç DçççÆCç SkçÀoç GHç®ççj mçá© kçíÀuçç lçj lççí cçO³çí®ç LççbyççÆJçuçç lçj kçíÀuçíuçç Kç®ç& HçÓCç&HçCçí Jçç³çç 



pççF&uç. l³ççcçáUí cççPçí çÆcç$ç GHç®ççj mçá© kçÀjçJçç kçÀçÇ, vççnçÇ ³ççyççyçlç çÆvçCç&³ç IçíT MçkçÀlç vçJnlçç. SkçÀoç 
çÆcç$çç®³çç HçlvççÇuçç çÆlç®³çç SkçÀç çÆcç$ççvçí SkçÀ sçíìmç HçámlçkçÀ çÆouçí. ³çç HçámlçkçÀçlç mJççcççR®³çç ®çcçlkçÀçjçb®³çç Jç 
MçkçwlççÇ®³çç kçÀçbnçÇ iççíäçÇ nçíl³çç. lçí HçámlçkçÀ mçoj uçíKçkçÀçvçí KçÓHç®ç sçvç çÆuççÆnuçíuçí nçílçí cnCçÓvç çÆlçvçí lçí JççjbJççj 
Jçç®çÓvç Hççjç³çCçí kçíÀuççÇ. mJççcççÇ SkçÀ çÆoJçmç çÆlç®³çç Ûo³ççlç ³çíTvç cnCççuçí yççU lçÓ çÆlçLçí Dççnímç Jç cççÇ FLçí, cççÇ 
lçáuçç kçÀmçí yçjí kçÀ©? lçÓ cççP³ççpçJçU iççíuçiçcçá[çÇuçç ³çí cççÇ lçáuçç yçjí kçÀjçÇvç. çÆlçvçí HçámlçkçÀçJçj sçHçuçíuçí mJççcççR®çí 
çÆ®ç$ç HçççÆnuçí Jç vçcçmkçÀçj kçÀ©vç cnCççuççÇ, mJççcççÇ cççÇ içíuççÇ mççlç Jç<çx DççpççjçÇ Dççní cççÇ iççíuçiçcçá[çÇuçç kçÀMççÇ ³çíT. 
pçj cçuçç Lççí[í HçÀçj yçjí kçÀjçuç lçj cçuçç lçácç®³çç oMç&vççmççþçÇ ³çíC³çç®ççÇ mçbOççÇ çÆcçUíuç. ¿ççvçblçj ®çcçlkçÀçj®ç 
Iç[uçç nçílçç. mçbO³ççkçÀçUHç³ç¥lç jkçwlçm$ççJç yçbo Pççuçç Jç içíu³çç mççlç Jç<çç&lç kçÀOççÇ®ç yçjí Jççìuçí vçJnlçí SJç{í çÆlçuçç 
mçbO³ççkçÀçUHç³ç¥lç yçjí Jççìuçí. çÆlçvçí jç$çYçj mJççcççÇb®³çç vççJçç®çç pçHç kçíÀuçç Jç Dççvçboçvçí mJççcççR®³çç ®çcçlkçÀçjç®ççÇ 
kçÀLçç mçJçç¥vçç mççbçÆiçlçuççÇ. SkçÀ DççþJç[îççvçblçj l³ççbvçç HçÓCç& Kçç$ççÇ PççuççÇ kçÀçÇ, mJççcççR®³çç kç=ÀHçívçí lççÇ HçÓCç& yçjçÇ PççuççÇ 
nçílççÇ. lççÇ iççíuçiçcçá[çÇuçç içíuççÇ Jç mJççcççR®³çç mçcççOççÇ cçboçÇjçuçç 108 ÒçoçÆ#çCçç Iççlçu³çç. DçMçç ÒçkçÀçjí lççÇ JçíUçÇ®ç 
çÆlç®³çç çÆvçOçç&çÆjlç mçoiçá©bvçç YçíìuççÇ Jç yçjçÇ PççuççÇ.  
 lççíiçá© JçWkçÀ³³çç, jíuJçí cçíuç [^ç³çJnj, jçä^HçlççÇ HçájmkçÀçj ÒççHlç, yççíiççíuçá, yççÇìîçálççíiçá© JçWkçÀ³³çç, jíuJçí cçíuç [^ç³çJnj, jçä^HçlççÇ HçájmkçÀçj ÒççHlç, yççíiççíuçá, yççÇìîçálççíiçá© JçWkçÀ³³çç, jíuJçí cçíuç [^ç³çJnj, jçä^HçlççÇ HçájmkçÀçj ÒççHlç, yççíiççíuçá, yççÇìîçálççíiçá© JçWkçÀ³³çç, jíuJçí cçíuç [^ç³çJnj, jçä^HçlççÇ HçájmkçÀçj ÒççHlç, yççíiççíuçá, yççÇìîçá bb bbìç, vçíuuçÓj çÆpçunçìç, vçíuuçÓj çÆpçunçìç, vçíuuçÓj çÆpçunçìç, vçíuuçÓj çÆpçunç 
cnCçlççlç cççPçç çÆcç$ç çÆlçLç& ³çç$çímççþçÇ yçjí®ç çÆoJçmççHççmçÓvç içíuçç nçílçç. yçjí®ç çÆoJçmç GuçìÓvç içíuçí HçCç lççí Hçjlç 
Dççuçç vççnçÇ. cççÇ iççíuçiçcçá[çÇuçç içíuççí Jç mJççcççR®ççÇ cçvççíYççJçí ÒççLç&vçç kçíÀuççÇ kçÀçÇ, cççPçç çÆcç$ç pçíLçí kçáÀþí Dçmçíuç l³ççuçç 
mçáKç©Hç IçjçÇ IçíTvç ³çç. l³çç jç$ççÇ cçuçç mJçHvççlç cççPçç çÆcç$ç Yçíìuçç Jç cnCççuçç kçÀçÇ lççí uçJçkçÀj®ç IçjçÇ ³çílç 
Dççní. lççí $çÝ<ççÇkçíÀMçuçç içíuçç nçílçç DçççÆCç l³ççuçç IçjçÇ pççC³ççkçÀçÆjlçç kçÀçíCççÇlçjçÇ Dççûçn kçíÀuçç Jç lççí l³çç®ç jç$ççÇ 
Hçjlç Dççuçç. nçÇ mçJç& mJççcççR®ççÇ kç=ÀHçç. l³ççbvçí mççbiççÇlçuçí kçÀçÇ, kçábÀYçcçíUç ³çç$çç kçÀ©vç Hçjlç ³çílççbvçç çÆovççbkçÀ 
2.2.1989 jçípççÇ cççÇ iççíuçiçcçá[çÇuçç içíuççí, l³çç çÆoJçMççÇ jç$ççÇ cççP³çç mJçHvççlç mJççcççÇ jçcç Jç mççÇlçç cççlçç®ççÇ 
DççjlççÇ kçÀjlç nçílçí. l³ççbvççÇ cçuçç DççjlççÇ çÆouççÇ Jç cnCççuçí SkçÀ ©Hç³çç lççìçlç ìçkçÀ, cççÇ HçÌmçí ìçkçÀlçç®ç SkçÀ 
©Hç³çç®ççÇ oçívç vççCççÇ PççuççÇ. mJççcççRvççÇ cçuçç SkçÀ cçb$ç çÆouçç Jç l³çç®çç DçLç& mççbçÆiçlçuçç Jç cçuçç OçávççÇpçJçU 
PççíHçC³ççmç mççbçÆiçlçuçí. DçMçç ÒçkçÀçjí mJççcççRvççÇ cçuçç cççPçí uç#ç Jç cççiç& oçKççÆJçuçç lçmçí®ç lçí Òçl³çíkçÀ çÆcççÆvçìçuçç cçuçç 
cççiç&oMç&vç kçÀjlççlç. 
 SkçÀ çÆoJçmç cççÇ jçcç cçbçÆojç®³çç HçápççN³ççkçÀ[í içíuççí Jç l³ççuçç mJççcççR®³çç cçnlççÇ®ççÇ SkçÀ mçáÒçYççlç kç@Àmçíì 
çÆouççÇ Jç lççÇ SíkçÀC³ççmç mççbçÆiçlçuçí. l³ççbvçç mJççcççÇyçÎuç kçÀçbnçÇ cçççÆnlç vçJnlçí. l³ççbvççÇ lççÇ kç@Àmçíì SíkçÀuççÇ vççnçÇ. mJççcççÇ 
l³ççb®³çç mJçHvççlç içíuçí Jç l³ççbvçç lççÇ kç@Àmçíì SíkçÀC³ççyççyçlç çÆvçoxMç çÆouçç. DçMçç ÒçkçÀçjí mJççcççÇ DççHçu³çç MçíÈ³ççb®³çç 
IççíUkçw³ççlç DççHçuççÇ uçç[kçÀçÇ MçíUçÇ Dççí{Óvç Içílççlç. 

1991 mççuççÇ cççP³çç HççþçÇ®³çç nç[çuçç kçÀçbnçÇlçjçÇ Pççuçí nçílçí, cçuçç cççvç Jç [çíkçíÀ nuççÆJçlçç ³çílç vçJnlçí. 
pçíJnç HçCç cççÇ çÆyçsçv³ççlç PççíHçç³ç®ççÇ cçuçç çÆyçsçv³ççlç JçUç³çuçç pçcçlç vçmçí. nÌêçyçço®³çç SkçÀç çÆJçMçí<çlç%ççvçí cçuçç 
mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ, Dçç@HçjíMçvç kçÀjçJçí uççiçíuç Jç l³ççmççþçÇ ®ççUçÇmç lçí HçVççmç npççj ©Hç³ççb®çç Kç®ç& nçíF&uç Jç [ç@kçwìj 
cnCççuçí Dçç@HçjíMçvç l³çç®ç JçíUíuçç kçÀ© MçkçÀlççí pçíJnç jçíiççÇ çÆyçsçv³ççuçç çÆKçUÓvç jçnçÇuç l³ççuçç ®ççuçlçç ³çílç 
vçmçíuç. ní mçJç& SíkçÓÀvç cççÇ mçjU iççíuçiçcçá[çÇuçç içíuççí Jç mJççcççR®ççÇ ÒççLç&vçç kçÀ© uççiçuççí. l³çç®ç jç$ççÇ mJççcççÇ cççP³çç 
mJçHvççlç Dççuçí Jç l³ççbvççÇ cççP³çç cççvçí®³çç nç[çpçJçU SkçÀ sçíìçmçç Kç·ç kçíÀuçç Jç cçuçç l³çç®³ççJçj oçyç oíC³ççmç 
mççbçÆiçlçuçí ìÓLçHçímìmççjKçí kçÀçbnçÇlçjçÇ oçívç JçíUç yççníj Dççuçí. oámçN³çç çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ Gþu³ççJçj cçuçç yçjí JççìÓ 
uççiçuçí nçílçí. 

pçíJnç DççHçCç ÒççLç&vçç kçÀjlççí lçíJnçb®ç mJççcççÇ DççHçu³ççuçç oMç&vç oílççÇuç Dçmçí vççnçÇ. pçíJnç DççHçCç l³ççb®ççÇ 
DççþJçCçmçáOoç kçÀjçÇlç vççnçÇ lçíJnç HçCç mJççcççÇ DççHçu³çç kçÀu³ççCççmççþçÇ mç®çílç jçnlççlç. SkçÀoç mJççcççRvççÇ Jç®çvç 



çÆouçí nçílçí kçÀçÇ, cççÇ lçácç®³çç mççíyçlç vçíncççÇ®ç jçnçÇvç pççíHç³ç¥lç Oççiçç Dçlçáì Dççní. FLçí mJççcççRvççÇ pççí Dçlçáì yçbOçvçç®³çç  
Oççi³çç®çç GuuçíKç kçíÀuçíuçç Dççní l³çç®çç DçLç& kçÀçÇ, mJççcççÇ Òçl³çíkçÀ pççÇJççcçO³çí çÆJçÐçcççvç Dççnílç. cnCçpçí Òçl³çíkçÀ 
pççÇJççbmççþçÇ DççHçuççÇ mçpçiç Jç ¢{ çÆJç®ççj Jç l³ççb®³ççJçj DççHçuçí Òçícç ní®ç SkçÀ Dçlçáì yçbOçvç Dççní. mJççcççRvççÇ 
çÆkçÀl³çíkçÀ çÆJççÆ®ç$ç Içìvçí®³çç JçíUçÇ DççHçuçí kçÀu³ççCç kçíÀuçí Dççní. HçCç p³çç kçÀçíCççÇ mJççcççRvççÇ kçíÀuçíu³çç kçÀu³ççCççuçç 
DççíUKçuçí, pççCçuçí Jç çÆJçéççmç kçíÀuçç Dççní lçí®ç mJççcççR®çí Kçjí Yçkçwlç þjuçí Dççnílç. 

uçkçwkçÀçkçáÀuç kç=À<Cç³³çç, Yçípç<ç çÆJç%ççvççÇ, kçáÀuuçá©(Hççíä Dçç@çÆHçÀmç) kçÀuçáJçç³ççÇ cçb[U, vçíuuçÓj, DççbOç´ÒçoíMçuçkçwkçÀçkçáÀuç kç=À<Cç³³çç, Yçípç<ç çÆJç%ççvççÇ, kçáÀuuçá©(Hççíä Dçç@çÆHçÀmç) kçÀuçáJçç³ççÇ cçb[U, vçíuuçÓj, DççbOç´ÒçoíMçuçkçwkçÀçkçáÀuç kç=À<Cç³³çç, Yçípç<ç çÆJç%ççvççÇ, kçáÀuuçá©(Hççíä Dçç@çÆHçÀmç) kçÀuçáJçç³ççÇ cçb[U, vçíuuçÓj, DççbOç´ÒçoíMçuçkçwkçÀçkçáÀuç kç=À<Cç³³çç, Yçípç<ç çÆJç%ççvççÇ, kçáÀuuçá©(Hççíä Dçç@çÆHçÀmç) kçÀuçáJçç³ççÇ cçb[U, vçíuuçÓj, DççbOç´ÒçoíMç  
çÆuççÆnlççlç kçÀçÇ, cççPçç cçáuçiçç ÞççÇçÆvçJççmçáuçá 15 Jç<çç&®çç mJçmLç Jç lçboá©mlç nçílçç. çÆovççbkçÀ 17.10.1987 jçípççÇ 
oáHççjçÇ 3 Jççpçlçç l³ççvçí IçjçÇ ®çHççlççÇ KççuuççÇ Jç Dç®ççvçkçÀ l³çç®³çç [çíkçw³ççlç oá:Kçá uççiçuçí, l³ççuçç GuçìçÇ PççuççÇ 
Jç ®çkçwkçÀj DççuççÇ. DççcnçÇ l³ççuçç lççyç[lççíyç kçÀuçáJçç³ççÇuçç SkçÀç vççÆmç¥içnçícçcçO³çí YçjlççÇ kçÀíuçí Jç mçuççF&vç ®ç{çÆJçuççÇ. 
FbpçíkçwMçvç oíJçÓvçnçÇ l³ççuçç kçÀçbnçÇ®ç HçÀjkçÀ Hç[uçç vççnçÇ. cnCçÓvç oámçN³çç çÆoJçMççÇ DççcnçÇ l³ççuçç jçcçkç=À<Cç jí·çÇ®³çç 
yççuç çÆJçMçí<ç%ç, vçíuuçÓj vççÆmç¥iç nçícçuçç YçjlççÇ kçíÀuçç. mçlçlç lççÇvç çÆoJçmç l³çç®³ççJçj GHç®ççj kçÀ©vçnçÇ kçÀçbnçÇ®ç 
mçáOççjCçç vç Pççu³ççcçáUí [ç@kçwìjçbvççÇ cçêçmçuçç IçíTvç pççC³ççyççyçlç Dççcnçuçç mçuuçç çÆouçç. DççcnçÇ cçêçmç®³çç 
DçHççíuççí nç@çÆmHçìuçcçO³çí l³ççuçç YçjlççÇ kçíÀuçí. lççíHç³ç¥lç l³ççuçç pçáuççyçHçCç mçá© Pççuçí nçílçí. mkç@ÀçÆvçbiç Jç SbçÆpçDççíûçç@cç 
kçíÀu³ççvçblçj [ç@kçwìjçbvççÇ cçuçç çÆJç®ççjuçí kçÀçÇ, lçácnçÇ lççyç[lççíyç Dçç@HçjíMçvç®çç Kç®ç& kçÀ© MçkçÀlçç kçÀç³ç? pçj içjpç 
Hç[uççÇ lçj Dçç@HçjíMçvç kçÀjçJçí uççiçíuç. cççÇ [ç@kçwìjçbvçç mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ, cççÇ SkçÀ Svç.pççÇ.Dççí.cçO³çí kçÀçcç kçÀjCççjç  
mççcççv³ç cççCçÓmç Dççní Jç kçÀçbnçÇ mççÇcçíHç³ç¥lç®ç Kç®ç& kçÀ© MçkçÀlççí. ní SíkçÓÀvç [ç@kçwìjçbvççÇ cçuçç vç çÆJç®ççjlçç cççP³çç 
cçáuççuçç nç@çÆmHçìuçcçOçÓvç IçíTvç pçç³çuçç mççbiçÓvç SKççÐçç mççO³çç nç@çÆmHçìuçcçO³çí YçjlççÇ kçÀjC³ççyççyçlç mççbçÆiçlçuçí. 
pçvçjuç nç@çÆmHçìuçcçO³çí kçÀçbnçÇ lççmç þíJçu³ççvçblçj cççÇ cçáuççuçç ì@kçwmççÇlç yçmçJçÓvç l³ççuçç vçíuuçájuçç IçíTvç Dççuççí Jç 
ÒçYççkçÀj vçç³ç[Ó DçççÆCç jçOçç nç@çÆmHçìuçcçO³çí YçjlççÇ kçíÀuçí.  

DçMçç içbYççÇj çÆmLçlççÇcçO³çí cçáuççuçç DççCçu³ççyçÎuç [ç@kçwìj Dççcnçuçç Dççíj[uçí Jç l³ççbvççÇ Dççcnçuçç cçáuççuçç 
IçíTvç nÌêçyçço çÆkçbÀJçç çÆJçMççKççHçfvçcçuçç IçíTvç pççC³ççmç mççbçÆiçlçuçí. vçíuuçájuçç oçívç çÆoJçmç þíJçu³ççvçblçj çÆovççbkçÀ 
23.10.1987 jçípççÇ Hçávnç DççcnçÇ cçáuççuçç cçêçmç®³çç DçHççíuççí nç@çÆmHçìuçuçç IçíTvç içíuççí. oámçN³ççJçíUçÇ mkç@ÀçÆvçbiç 
Jç SbçÆpçDççíûçç@cçmççþçÇ onç npççj ©Hç³çí Kç®ç& kçíÀuçí. HçCç [ç@kçwìjçbvçç Dççpççjç®çí cçÓU kçÀçjCç®ç mççHç[lç vçJnlçí. 
l³ççbvççÇ mççbçÆiçlçuçí kçÀçÇ, [çíkçw³çç®çí Dçç@HçjíMçvç kçÀjçJçí uççiçíuç. l³ççkçÀçÆjlçç ®ççUçÇmç npççj ©Hç³çí Kç®ç& ³çíF&uç. cççÇ 
[ç@kçwìjçbvçç çÆJçvçblççÇ kçíÀuççÇ kçÀçÇ, Dçç@HçjíMçvç vç kçÀjlçç DççÌ<çOççvçí GHç®ççj kçÀjç HçCç l³ççmççþçÇ mçÊçj npççj ©Hç³çí 
Kç®ç& nçíCççj nçílçç. lççíHç³ç¥lç [ç@kçwìjçbvçç Dççpççjç®ççÇ çÆJçMçí<ç kçÀçbnçÇ cçççÆnlççÇ vçJnlççÇ.  

çÆovççbkçÀ 26.10.1987 jçípççÇ®³çç jç$ççÇ cççP³çç cçáuçç®³çç mJçHvççlç l³çç®ççÇ DççpççÇ DççuççÇ Jç lççÇ 
cnCççuççÇ kçÀçÇ, lççí þçÇkçÀ Dççní. l³ççuçç kçÀçbnçÇ®ç Pççuçíuçí vççnçÇ. HçCç Kçjí lçj l³çç®ççÇ çÆmLçlççÇ KçÓHç®ç içbYççÇj 
nçílççÇ. oámçN³çç çÆoJçMççÇ jç$ççÇ cççP³çç mJçHvççlç SkçÀ Jç=Oo J³çkçwlççÇ DççuççÇ Jç cnCççuççÇ kçÀçÇ, cççPçç cçáuçiçç yçjç 
Dççní l³ççuçç kçÀçbnçÇ®ç Pççuçíuçí vççnçÇ. HçCç lçmçí vçJnlçí lççí DççCçKççÇvç®ç Kçjçyç Jç DçMçkçwlç DçççÆCç DçmJçmLç 
nçílç ®ççuçuçç nçílçç. oámçN³çç çÆoJçMççÇ cççP³çç mJçHvççlç YçiçJççvç ÞççÇ JçWkçÀ³³çç mJççcççÇ Dççuçí lçí cçuçç cnCççuçí 
cçáuçiçç mJçmLç Dççní. l³ççuçç kçÀçbnçÇ®ç Pççuçíuçí vççnçÇ. l³ççuçç nç@çÆmHçìuçcçO³çí þíT vçkçÀçí lçj IçjçÇ IçíTvç pçç. 
cççÇ HçíVçç yçOoíuçcçO³çí (SkçÀç iççbJçç®çí vççbJç) Dççní çÆlçLçí l³ççuçç IçíTvç ³çç. cççP³çç mJçHvççlç mJççcççÇ l³çç®ç 
©Hççlç Dççuçí nçílçí p³çç ©Hççlç cççÇ l³ççbvçç onç Jç<çç&HçÓJçça oç®çÓjuçç HçççÆnuçí nçílçí.  

oámçN³çç çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ [ç@kçwìjçb®ççÇ yçÌþkçÀ pçcçuççÇ Jç l³ççbvççÇ mçiçUí çÆjHççíì&mç HçççÆnuçí. DçççÆCç SkçÀ 
çÆJç®ççjçÆJççÆvçcç³ç kçÀ©vç ³çç çÆvçkçÀ<çç&Jçj Hççínçí®çuçí kçÀçÇ, nç cçáuçiçç mJçmLç Dççní l³ççuçç kçÀçíCçlçç®ç Dççpççj 



vççnçÇ. cnCçÓvç l³ççuçç nç@çÆmHçìuçcçOçÓvç mçáfçÇ ÐççJççÇ. l³çç çÆoJçmççHççmçÓvç cççP³çç cçáuççuçç kçÀçíCçlçç®ç $ççmç 
Pççuçç vççnçÇ. cççÇ Hçávnç cççP³çç cçvçç®³çç mçcççOççvççmççþçÇ çÆ[mçWyçj 1987 Jç pççvçíJççjçÇ 1988cçO³çí l³ççuçç 
cçêçmçuçç IçíTvç içíuççí Jç Hçávnç l³çç®ççÇ çÆ®ççÆkçÀlmçkçÀçb[Óvç lçHççmçCççÇ kçÀ©vç IçílçuççÇ. l³ççcçO³çí l³ççuçç 
kçÀçíCçlçç®ç Dççpççj çÆvçIççuçç vççnçÇ. l³ççvçí cççní cçç®ç& 1989 uçç Smç.Smç.mççÇ. ®ççÇ HççqyuçkçÀ HçjçÇ#çç çÆouççÇ Jç 
lççí l³ççcçO³çí Hççmç Pççuçç.  

DçMçç kçÀþçÇCç HççÆjçÆmLçlççÇlç cççPçí HçÓCç& uç#ç [ç@kçwìjçbJçj nçílçí. cççP³çç cçvççlç mJççcççR®çç çÆJç®ççjnçÇ 
Dççuçç vçJnlçç, HçCç o³ççUÓ cççTuççÇ cççP³ççmççþçÇ OççJçlç DççuççÇ. cççÇ onç Jç<çç&HçÓJçça oç®çÓjcçO³çí cççTuççÇ®ççÇ 
Lççí[çÇMççÇ mçíJçç kçíÀuççÇ nçílççÇ. cççÇ mJççcççRvçç DçMçç JçíUímç çÆJçmçjuççí nçílççí; HçCç lççÇ cççTuççÇ cçuçç çÆJçmçjuççÇ 
vççnçÇ. mJççcççÇ cnCççuçí®ç nçílçí lçácnçÇ cçuçç mççí[Óvç Ðççuç HçCç cççÇ lçácnçuçç kçÀOççÇ®ç mççí[Cççj vççnçÇ. 
cçnçmçcççOççÇvçblçjnçÇ mJççcççRvççÇ pççiç=lç jçnÓvç çÆouçíuçí Jç®çvç çÆvçYççJçuçí. cnCçÓvç cççPççÇ lçácnçb mçJçç¥vçç çÆJçvçblççÇ 
Dççní kçÀçÇ, lçácnçÇ mçJçç¥vççÇ iççíuçiçcçá[çÇuçç pççTvç mJççcççR®³çç cçnçmçcççOççÇ®ççÇ Jç OçávççÇ®ççÇ mçíJçç kçÀjçJççÇ. çÆpçLçí 
lçácç®³çç pçJçU kçÀçbnçÇ®ç mçcçm³çç jçnCççj vççnçÇ. çÆlçLçí®ç oíJçç®ççÇ çÆvç:mJççLç& YçkçwlççÇ Jç mçíJçç nçílçí. 
iççíuçiçcç§[çÇuçç içíu³ççJçj lçácç®çí mçJç& $ççmç vçä nçílççÇuç. mJççcççRkçÀ[í cççiçç³çuçç kçÀçbnçÇ®ç çÆMçuuçkçÀ jçnCççj 
vççnçÇ Jç lçácnçÇ mJççcççR®ççÇ çÆvç:mJççLç&HçCçí mçíJçç kçÀ© MçkçÀçuç. mJççcççR®³çç vççbJççvçí kçÀçJçÈ³ççbvçç DçVç ÐççJçí. mJççcççÇ 
Òçl³çíkçÀ pççÇJççcçO³çí Dççnílç. cnCçÓvç Òçl³çíkçÀ pççÇJçç®çç Dççoj kçÀjçJçç Jç Òçícççvçí JççiçJççJçí, l³ççcçáUí DççHçu³ççuçç 
mJççcççR®çí mçbj#çCç çÆcçUíuç.  

ÞççÇ mJççcççRvççÇ DççHçu³ççuçç mççbçÆiçlçuçí Dççní mçl³ç DçççÆCç Oçcçç&®çí Hççuçvç kçÀjç³ç®çí çÆJçmç© vçkçÀç. pçj 
DççHçu³ççuçç mJççcççR®ççÇ ÒççLç&vçç kçÀjç³ç®ççÇ Dçmçíuç lçj vç ìçUlçç þjçÆJçuçíu³çç JçíUímç kçÀjçJççÇ. pçj DççHçCç 
DççHçuçí Jç®çvç çÆJçmçjuççí lçj DççHçu³ççuçç çÆvççÆ½çlç®ç kçÀþçíj mçcçm³ççbvçç mççcççíjí pççJçí uççiçíuç. ³çç®çí GoçnjCç 
DççHçCç Jçá[ácçáuç mJççcççÇ jí·çR®³çç iççíäçÇJç©vç IçíT. lçí cnCçlççlç, mçvç 1987 uçç cççPçç 22 Jç<çç&®çç cçáuçiçç 
Jçá[ácçáuç çÆMçJçç jí·çÇ ³ççuçç 103 çÆ[ûççÇ lççHç Dççuçç nçílçç. l³ççuçç Dç®ççvçkçÀ DççkçÀ[çÇ ³çíJçÓvç lççW[çlçÓvç HçíÀmç 
³çíT uççiçuçç, l³çç®ççÇ YçÓkçÀ cçíuççÇ nçílççÇ lçmçí®ç [çíÈ³çç®³çç HçálçÈ³çç Jçj lçjbiçlç nçíl³çç. Dç@uççíHç@çÆLçkçÀ 
[ç@kçwìjçb®³ççkçÀ[í DççcnçÇ mçnç npççj ©Hç³çí Kç®ç& kçíÀuçí, HçCç kçÀçbnçÇ GHç³ççíiç Pççuçç vççnçÇ. cççP³çç çÆcç$çç®³çç 
mççbiçC³ççJç©vç cççÇ MçíJçì®çç GHçç³ç cnCçÓvç l³ççuçç IçíTvç iççíuçiçcçá[çÇuçç Dççuççí. ÞççÇ mJççcççRvçç ÒççLç&vçç kçíÀuççÇ 
kçÀçÇ, pçj cççPçç cçáuçiçç yçjç Pççuçç lçj cççÇ 116 ©Hç³çí ®ç{JççÇvç. lççÇvç çÆoJçmççblç®ç cççPçç cçáuçiçç HçÓCç&HçCçí yçjç 
Pççuçç. cççÇ iççíuçiçcçá[çÇuçç pççC³ççmççþçÇ Jç cççPçç vçJçmç HçÓCç& kçÀjC³ççmççþçÇ lççjçÇKç çÆvççÆ½çlç kçíÀuççÇ, HçCç 
Dç®ççvçkçÀ oáYçç&i³ççvçí cçuçç nÌêçyççouçç pççJçí uççiçuçí. cççÇ mJççcççRvçç çÆouçíu³çç Jç®çvççuçç cçnlJç vç oílçç cççP³çç 
JçÌ³ççqkçwlçkçÀ kçÀçcççbvçç cçnlJç çÆouçí Jç nÌêçyççouçç içíuççí. l³çç®ç çÆoJçmççHççmçÓvç cççPçç cçáuçiçç Hçávnç DççpççjçÇ Hç[Ó 
uççiçuçç. cççÇ Dçvçácççvç kçíÀuçí kçÀçÇ, cççÇ mJççcççRvçç çÆouçíuçí Jç®çvç HçÓCç& kçÀ© MçkçÀuççí vççnçÇ cnCçÓvç l³çç®çç HççÆjCççcç 
cçuçç YççíiççJçç uççiçlç Dççní. cççÇ lççyç[lççíyç cççP³çç cçáuççuçç IçíTvç iççíuçiçcçá[çÇuçç çÆvçIççuççí. pççlççbvçç Jççìílç 
l³çç®ççÇ lçy³çílç KçáHç®ç çÆyçIç[uççÇ. DççcnçÇ vçíuuçájuçç Hççínçí®çuççí. cççÇ l³ççuçç çÆlçLçu³çç nç@çÆmHçìuçcçO³çí YçjlççÇ 
kçíÀuçí, pçí iççíuçiçcçá[çÇHççmçÓvç 10 çÆkçÀuççíçÆcçìj DçblçjçJçj Dççní. HçCç l³çç®³çç lçy³çílççÇlç kçÀçbnçÇ®ç HçÀjkçÀ Hç[lç 
vçJnlçç l³çç®ççÇ lçy³çílç çÆyçIç[lç®ç ®ççuçuççÇ nçílççÇ. cnCçÓvç Flçkçw³çç JççF&ì HççÆjçÆmLçlççÇlç mçáOoç cççÇ l³ççuçç 
nç@çÆmHçìuçcçOçÓvç IçíTvç çÆvçIççuççí Jç iççíuçiçcçá[çÇuçç Dççuççí. HçáC³ç vçiçjçÇJçj Hçç³ç þíJçlçç®ç SkçÀ DççÆJçéççmççÆvç³ç 
®çcçlkçÀçj Iç[uçç Jç cççP³çç cçáuççuçç nçíCççjç $ççmç HçÓCç&HçCçí sÓcçblçj Pççuçç. cççÇ mçcçpçuççí mJççcççRvççÇ cççPçí 



Jç®çvç HçÓCç& kçÀ©vç IçíC³ççmççþçÇ cçuçç ÒçyççíçÆOçlç kçíÀuçí. cççÇ mJççcççRvçç mççäçbiç vçcçmkçÀçj kçíÀuçç Jç cççÇ kçíÀuçíu³çç 
®çákçÀçÇyçÎuç l³ççb®ççÇ #çcçç cçççÆiçlçuççÇ. 

Hçámçuç pç³çccçç, DççlcçkçÓÀj, çÆpçunçHçámçuç pç³çccçç, DççlcçkçÓÀj, çÆpçunçHçámçuç pç³çccçç, DççlcçkçÓÀj, çÆpçunçHçámçuç pç³çccçç, DççlcçkçÓÀj, çÆpçunç----vçíuuçÓjvçíuuçÓjvçíuuçÓjvçíuuçÓj cnCçlççlç mçvç 1985 mççuççÇ cççPçí DçHçWçÆ[mççFçÆìmç®çí 
Dçç@HçjíMçvç Pççuçí nçílçí. 1986 mççuççÇ Yç³çbkçÀj Hççíì oá:KççÇcçáUí cççPçí Hçávnç SkçÀ cççíþí Dçç@HçjíMçvç kçÀjçJçí 
uççiçuçí. oçívç cççÆnv³ççvçblçj Hçávnç cççíþí HçÀçí[ Dççu³ççmççjKçí JççìÓ uççiçuçí nçílçí. DçmçnvççÇ³ç Jçíovçç nçílç nçíl³çç 
[ç@kçwìj cnCççuçí çÆlçmçN³ççboç Dçç@HçjíMçvç kçÀjCçí OççíkçÀçoç³çkçÀ þ© MçkçÀlçí, HçCç DççÌ<çOççb®çç kçÀçbnçÇ®ç HççÆjCççcç 
nçílç vçJnlçç. cççÇ ÞççÇ mJççcççR®³çç kçÀcçuç®çjCççbvçç MçjCç içíuççí. cççPçí oáKçCçí nUánUá kçÀcççÇ nçíT uççiçuçí cççÇ 
mJççcççR®³çç cçboçÇjç®³çç 108 ÒçoçÆ#çCçç Iççlçu³çç. cççÇ ®ççUçÇmç çÆoJçmç mçcççOççÇ cçboçÇjçlç mJççcççR®ççÇ mçíJçç 
kçÀjC³ççmç Lççbyçuççí. cççÇ cççPçç $ççmç SkçÀç Yçkçwlççuçç mççbçÆiçlçuçç. ÞççÇ kçÀçjçÇ jçcç mJççcççÇpççÇ. 21J³çç çÆoJçMççÇ 
ÞççÇ mJççcççÇ ÞççÇ kçÀçjçÇ jçcç mJççcççR®³çç mJçHvççlç Dççuçí Jç cççP³çç Hççíìç®çí Dçç@HçjíMçvç kçÀ© uççiçuçí. l³ççbvççÇ cççPçí 
Hççíì nUá nUá oçyçuçí. ®ççj çÆoJçmççlç®ç cççPçí mçJç& HçÀçí[ yçjí Pççuçí nçílçí. ®ççUçÇmç çÆoJçmç mJççcççR®ççÇ mçíJçç 
kçÀ©vç  cççÇ HçÓCç&HçCçí mJçmLç Pççuççí. DççpçHç³ç¥lç cçuçç kçÀmçuçç®ç $ççmç vççnçÇ DçççÆCç cççPçí mJççmLç þçÇkçÀ Dççní.  

Smç.kçíÀ.cçmlSmç.kçíÀ.cçmlSmç.kçíÀ.cçmlSmç.kçíÀ.cçmlççvç, 16 Jç<çí&, F³çÊçç 10JççÇ®çç çÆJçÐççLçça, kçÀf§yçç[çÇHçuuççÇ, mçÌoçHçájcç cçb[U, vçíuuçájççvç, 16 Jç<çí&, F³çÊçç 10JççÇ®çç çÆJçÐççLçça, kçÀf§yçç[çÇHçuuççÇ, mçÌoçHçájcç cçb[U, vçíuuçájççvç, 16 Jç<çí&, F³çÊçç 10JççÇ®çç çÆJçÐççLçça, kçÀf§yçç[çÇHçuuççÇ, mçÌoçHçájcç cçb[U, vçíuuçájççvç, 16 Jç<çí&, F³çÊçç 10JççÇ®çç çÆJçÐççLçça, kçÀf§yçç[çÇHçuuççÇ, mçÌoçHçájcç cçb[U, vçíuuçáj 
çÆpçunç cnCçlççlç kçÀçÇ, Dçç@kçwìçíyçj 1987 mççuççÇ l³ççbvçç lççHç, [çíkçíÀ oá:KççÇ Jç içÈ³ççHççmçÓvç sçlççÇHç³ç¥lç 
Yç³çbkçÀj Jçíovçç nçílç nçíl³çç. lçí cnCçlççlç kçÀçÇ, cçuçç vçç yçmçlçç ³çílç nçílçí vçç PççíHçlçç ³çílç nçílçí. GuçìîççcçáUí 
Hççíìçlç DçVçç®çç SkçÀ kçÀCçnçÇ çÆìkçÀlç vçJnlçç, p³ççcçáUí cççÇ HçÓCç&HçCçí mçákçÓÀvç içíuççí nçílççí. oçívç cççÆnv³ççHç³ç¥lç 
DççcnçÇ Dç@uççíHç@LççÇ Fl³çççÆo mçiçUí GHçç³ç kçÀ©vç HçççÆnuçí HçCç l³çç®çç kçÀçbnçÇ®ç HçÀjkçÀ Hç[uçç vççnçÇ. vçíuuçáj®³çç 
Òçl³çíkçÀ [ç@kçwìjkçÀ[í GHç®ççj Pççuçí HçCç kçÀçbnçÇ®ç HçÀjkçÀ Hç[uçç vççnçÇ. Dççcç®³çç iççJç®³çç SkçÀç Jç=Oo cççÆnuçívçí 
cççP³çç DççF&uçç ÞççÇ JçWkçÀ³³çç mJççcççR®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjC³ççmç mççbçÆiçlçuçí. Dççcç®³çç IçjçÇ mJççcççR®çí SkçÀnçÇ 
sç³çççÆ®ç$ç vçJnlçí. cççP³çç DççF&vçí mJççcççR®ççÇ cçvççHççmçÓvç ÒççLç&vçç kçíÀuççÇ Jç cnCççuççÇ, cççP³çç cçáuççuçç yçjí kçÀjç 
cççTuççÇ cççÇ l³ççuçç IçíTvç iççíuçiçcçá[çÇuçç ³çíF&vç. DççF&®³çç lççW[çlçÓvç Mçyo yççníj®ç Hç[uçí DçççÆCç Hçç®ç®ç 
çÆcççÆvçìçlç cççÇ þCçþCççÇlç yçjç Pççuççí. KçÓHç cççíþç ®çcçlkçÀçj cççP³çç Dçç³çá<³ççlç Iç[uçç lççí cççÇ kçÀOççÇ®ç çÆJçmç© 
MçkçÀlç vççnçÇ. ³ççvçblçj cççÇ vçíncççÇÒçcççCçí KççT çÆHçT uççiçuççí. oámçN³çç çÆoJçMççÇ DççF& çÆlç®çí vçJçmç HçÓCç& 
kçÀjC³ççmççþçÇ iççíuçiçcçá[çÇuçç çÆvçIççuççí. yçmçmì@C[Jçj Hççín®çC³ççmççþçÇ Dççcnçuçç Hçç®ç çÆkçÀuççíçÆcçìj ®ççuççJçí 
uççiçuçí. cççP³çç DççF& Jç[çÇuççbvççÇ kçÀmçí yçmçí cççP³çç kçÀçKçílç Oç©vç cçuçç iççbJç®³çç mççÇcçíHç³ç¥lç IçíTvç Dççuçí. 
DççcnçÇ mJççcççR®ççÇ ÒççLç&vçç kçíÀuççÇ Jç cnCççuççí mJççcççÇ Dççcç®çí vçJçmç HçÓCç& kçÀjC³ççmççþçÇ Dççcç®ççÇ cçolç kçÀjç. 
Hçjcçíéçj pçmçí cççP³çç mççíyçlç nçlç Oç©vç ®ççuçu³ççÒçcççCçí cççÇ kçÀçíCçç®ççÇnçÇ cçolç vç Içílçç Hçç®ç çÆkçÀuççíçÆcçìj 
®ççuçuççí. DççcnçÇ mçbO³ççkçÀçUçÇ Hçç®ç Jççpçlçç iççíuçiçcçá[çÇuçç Hççín®çuççí. l³çççÆoJçmççHççmçÓvç cçuçç pçWJnç kçíÀJnç 
JçíU çÆcçUíuç l³ççJçíUçÇ çÆcç$ç cçb[UçÇcçO³çí JçíU vç IççuççÆJçlçç cççÇ SkçÀçblççlç yçmçÓvç mJççcççR®³çç vççbJçç®çç pçHç 
kçÀjçÇlç Dçmçí. mçnç cççÆnv³ççvçblçj cççP³ççcçO³çí Lççí[ç DççUmç çÆvçcçç&Cç Pççuçç Jç cççÇ çÆcç$ç cçb[UçÇcçO³çí JçíU 
IççuçJçlç çÆHçÀ© uççiçuççí. SkçÀoç mJççcççÇpççÇ cççP³çç mJçHvççlç Dççuçí Jç cnCççuçí kçÀç³ç lçí mçJç& içjpçíHçájlçí®ç nçílçí 
kçÀç³ç? cççÇ pççiçç Pççuççí Jç cçuçç cççPççÇ ®çÓkçÀ mçcçpçuççÇ, cççÇ Hçávnç Glmççnçvçí cççPççÇ mççOçvçç mçá© kçíÀuççÇ. ³çç 
Jç<çça cççÇ SkçÀç cçáçqmuçcç mçblçç®ççÇ HçlççkçÀç MççíYçç³çç$çç kçÀjC³çç®³çç çÆJç®ççjçlç nçílççí. pççÇ ûççcççÇCç jçpççÆvçlççÇcçáUí 
içíuççÇ ®ççj Jç<ç& yçbo Hç[uçí nçílççÇ. cççÇ kçÀçbnçÇ Jçiç&CççÇHçCç iççíUç kçíÀuççÇ nçílççÇ. DçMçç JçíUíuçç obiçuç nçíC³çç®ççÇ 
yçjçÇ®ç mçbYççJçvçç nçílççÇ, cnCçÓvç yçN³çç®ç iççbJççlççÇuç uççíkçÀçbvççÇ cçuçç ní kçÀjC³ççmç LççbyççÆJçuçí nçílçí. cççÇ 



mJççcççRpçJçU ÒççLç&vçç kçíÀuççÇ kçÀçÇ, l³ççbvççÇ cçuçç kçÀç³ç lççí çÆvçCç&³ç ÐççJçç. o³ççUÓ cççTuççÇ cççP³çç mJçHvççlç Dççuçí 
Jç cnCççuçí lçÓ cççP³çç MçkçwlççÇuçç DççíUKçlç vççnçÇmç kçÀç? lçáuçç çÆYçlççÇ kçÀmçuççÇ? lçÓ lçáPçí kçÀç³ç& Hçá{í mçá© þíJç 
cççÇ lçáP³çç HççþçÇMççÇ Dççní. cççÇ çÆvçYç&³ç nçíTvç MççíYçç³çç$çç kçíÀuççÇ. mçJç& kçÀçbnçÇ Mççblçlçílç Hççj Hç[uçí vçblçj cçuçç 
cçççÆnlç Hç[uçí kçÀçÇ, kçáÀÒççÆmçOo oç©[îççbvççÇ HçCç l³çç çÆoJçMççÇ oç© IçílçuççÇ vçJnlççÇ.  

oámçN³çç çÆoJçMççÇ oáHççjçÇ 1 Jççpçlçç cççÇ PççíHçuççí nçílççí, SkçÀ Jç=Oo DçççÆCç SkçÀ yççjçÇkçÀ DçbiçkçÀçþçÇ 
Dçmçuçíuçí  uççbyç nçlç Hçç³ç DçmçuçíuççÇ SkçÀ J³çkçwlççÇ cççP³çç IçjçÇ DççuççÇ. l³ççbvççÇ cççP³çç DççF&kçÀ[í lçbyççKçÓ Jç 
HçVççmç HçÌmçí cçççÆiçlçuçí. DççF&vçí l³ççbvçç KççC³çç çÆHçC³ççmç DçVç Jç HççCççÇ çÆouçí HçCç l³ççbvççÇ DçVççuçç vçkçÀçj çÆouçç 
Jç lçbyççKçÓ DçççÆCç HçVççmç HçÌmçí IçíTvç çÆvçIççuçí. DççF&vçí Jç Mçípççj®³çç SkçÀç m$ççÇvçí l³ççbvçç nçlççuçç Oç©vç 
içuuççÇ®³çç yççníj pççC³ççmç cçolç kçíÀuççÇ. pçíJnç l³ççbvççÇ l³ççb®çç nçlç mççí[uçç Jç Hçjlç ³çíC³ççmç çÆvçIççu³çç 
l³çç®ç JçíUçÇ lçí Jç=Oo Dç¢M³ç Pççuçí. cççÇ PççíHçílçÓvç pççiçç nçíTvç Gþuççí DçççÆCç mçbHçÓCç& iççbJççcçO³çí l³ççbvçç MççíOçuçí 
HçCç lçí cçuçç mççHç[uçí vççnçÇlç. DçMççÒçkçÀçjí l³ççbvççÇ cççPççÇ cçolç kçíÀuççÇ Jç cççP³çç iççbJççlç ³çíTvç l³ççb®³ççJçj 
kç=ÀHçç kçíÀuççÇ. 

SkçÀí çÆoJçMççÇ cççP³çç içJçlçç®³çç Içjçlç mçlçmçbiç ®ççuçÓ nçílçç yççníj KçÓHç HççTmç Hç[lç nçílçç. Içjçlç 
HççCççÇ Hç[lç nçílçí. içJçlçç®çí sHHçj nçílçí. cççÇ mJççcççRvçç cnCççuççí, ní o³ççUá cççTuççÇ pçj lçácnçÇ cççP³çç mççíyçlç 
Dçmççuç lçj cççP³çç Içjçlç Hç[Cççjí HççCççÇ yçbo kçÀjç. mçJçç¥vçç Dçç½ç³ç& Jççìuçí içJçlçç®³çç sHçjçlçÓvç SkçÀ LçWyçnçÇ 
HççCççÇ Hç[lç vçJnlçí. lçmçí Hçnç³çuçç içíuçí lçj içJçlçç®³çç IçjçcçO³çí HççTmç içíuçç lçjçÇ çÆkçÀl³çíkçÀ lççmç HççCççÇ 
Hç[lç jçnlçí, HçCç mJççcççR®çç DçççÆMçJçç&o HççþçÇMççÇ Dçmçuçíu³çç J³çkçwlççÇuçç kçÀmçuççÇ çÆYçlççÇ. SkçíÀ çÆoJçMççÇ cççÇ 
DçbiçCççlç yçmçÓvç mJççcççR®³çç pççÇJçvççJçj çÆuççÆnuçíuçí SkçÀ HçámlçkçÀ Jçç®çlç nçílççí. cççP³çç iççbJççlççÇuç SkçÀ yçÌuç SkçÀç 
içç³ççÇ®³çç HççþçÇ uççiçuçç nçílçç. lççí cççP³çç mçcççí©vç içíuçç cççÇ mJççcççÇ®ççÇ ÒççLç&vçç kçíÀuççÇ mJççcççÇ pçj lçácnçÇ 
Òçl³çíkçÀ ÒççC³ççcçO³çí Dççnçlç lçj nç yçÌuç kçÀçbnçÇ #çCççmççþçÇ cççP³çç oçjçlç ³çíTvç GYçç jçnçJçç.  

kçÀçbnçÇ #çCççlç®ç lççí yçÌuç cççP³çç oçjçlç Hçávnç Dççuçç, oçjçlççÇuç ®ççjç Kççuuçç DçççÆCç HççCççÇ çÆHçJçÓvç 
lççí çÆvçIçÓvç içíuçç. ní HççnÓvç çÆmçOo Pççuçí nçílçí kçÀçÇ, mJççcççÇ Òçl³çíkçÀ ÒççC³ççcçO³çí Dççnílç Jç cççP³çç mççíyçlç lçj 
vçíncççÇ®ç Dççnílç. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Dççícç mJçççÆcç³çí vçcç:Dççícç mJçççÆcç³çí vçcç:Dççícç mJçççÆcç³çí vçcç:Dççícç mJçççÆcç³çí vçcç:        
 
ÞççÇ ÞççÇ ÞççÇ ÞççÇ mJççcççR®çí kçÀLçvç:mJççcççR®çí kçÀLçvç:mJççcççR®çí kçÀLçvç:mJççcççR®çí kçÀLçvç:    
 

� DçVç l³ççuçç®ç Ðçç pççí GHççMççÇ Dççní. l³ççuçç vççnçÇ p³çç®çí Hççíì Yçjuçí Dççní.  
 

� pçj lçácnçÇ mJççcççRkçÀ[í HçÓCç& çÆJçéççmççvçí ³ççuç lçj lçácnçÇ pçí cççiççuç lçí çÆcçUíuç. 
 

� ÞççÇ mJççcççÇ cnCçlççlç kçÀçÇ, lçácnçÇ çÆJçéççmç þíJçç kçÀçÇ, JçíkçbÀ³³çç Òçl³çíkçÀ ÒççC³ççcçO³çí Dççní. 
 

� ÞççÇ mJççcççÇ cnCçlççlç kçÀçÇ, pçjçÇ lçácnçÇ cçuçç çÆJçmçjuççlç lçjçÇ cççÇ lçácnçuçç çÆJçmçjCççj vççnçÇ. 
 

� lçí kçÀç³ç Dççní pçí cnÌmçÓj®³çç cçnçjçpçç®³çç oMç&vççvçí lçácnçuçç çÆcçUCççj Dççní? lçácnçuçç lçí®ç çÆcçUíuç pçí 
lçácnçÇ Hçíjuçí Dççní. 

 
� Òçl³çíkçÀ J³çkçwlççÇ®³çç ÞçOoíÒçcççCçí cççÇ l³ççuçç mççLç oíF&vç. 

 
� npççjçW®³çç içoçalçÓvç cççÇ cççP³çç Yçkçwlççuçç yçjçíyçj DççíUKçívç, p³ççÒçcççCçí içájçKççÇ DççHçu³çç MçíÈ³ççbvçç 

DççíUKçlççí. 
 

� Òçl³çíkçÀçuçç mçcççvç Òçícç kçÀjçuç lçj lçácnçÇ Hçjcçíéçjçuçç DççíUKçC³ççmç ³ççíi³ç þjçuç. 
 

� cççÇ Òçl³çíkçÀ J³çkçwlççÇ®çí kçÀu³ççCç kçÀjçÇvç pçí cççP³çç vççJççvçí DçVçç®çç Iççmç oílççÇuç DçççÆCç DçVç oçvç kçÀjlççÇuç. 
 

� pçíJnç YçkçwlççbvççÇ cçb$çç®ççÇ cççiçCççÇ kçíÀuççÇ lçíJnç mJççcççÇ cnCççuçí cçb$ç DçççÆCç lçb$ç kçÀçbnçÇ®ç vçmçlç, HçÀkçwlç 
çÆJç®ççjçJçj ®ççuçç.(yçáOoçÇvçí kçÀçcç kçÀjç) 

 
� pçj SKççoç mçblç Oçcçç&®çí Hççuçvç kçÀjçÇuç lçj lççí kçÀçíCççÇ cçnçvç vççnçÇ çÆkçbÀJçç lçí kçÀçbnçÇ cççíþí kçÀçcç vççnçÇ. lççÇ 

J³çkçwlççÇ cçnçvç Dççní pççÇ mçbmççjçlç jçnÓvç Oçcçç&®çí Hççuçvç kçÀjçÇuç. 
 

� J³ççpççvçí HçÌmçí oílççvçç mçáOoç DççHçu³ççuçç Oçcçç&®çí Hççuçvç kçÀjç³çuçç nJçí. 
 

� DççHçu³ççuçç cçnçvçlçç, mççOçíHçCçç DçççÆCç mçoiçá©b®ççÇ mçíJçç ÒççHlç kçÀjç³çuçç nJççÇ.  
 

� lçácnçÇ pçj SkçÀ ®ççj DççC³çç®çí vççCçí ®ççíjçuç lçj lçácnçuçç GÐçç onç ©Hç³çç®çí vçákçÀmççvç nçíF&uç. 



 
� pçj  DççHçCç uççYççcçO³çí YççiççÇoçjçÇ kçÀjçuç lçj DççHçu³ççuçç HççHççcçO³çí HçCç YççiççÇoçjçÇ kçÀjçJççÇ®ç uççiçíuç. 

 
� oámçN³ççuçç l³ççiç kçÀjC³çç®çç GHçoíMç oíC³ççHçí#çç mJçlç: l³ççiç kçÀjCçí ³ççíi³ç nçí³ç. 

 
 cççPçí cçjçþçÇ Yçç<çí®çí %ççvç çÆlçlçkçíÀmçí ®ççbiçuçí vççnçÇ, HçCç lçjçÇnçÇ ÞççÇ mJççcççÇ cççTuççR®³çç kç=ÀHçívçí cçuçç ní 
kçÀç³ç& kçÀjC³ççmç yçU çÆcçUçuçí Jç HçÓCç& çÆJçéççmççvçí  cççÇ ní kçÀ© MçkçÀuçí. cççTuççÇ cççP³çç HççþçÇMççÇ Dçmçu³ççcçáUí ní mçJç& 
Iç[uçí, cççÇ l³çç Òçl³çíkçÀ J³çkçwlççÇ®çí DççYççj cççvçlçí p³ççbvççÇ ní kçÀçcç HçÓCç& kçÀjC³ççmççþçÇ cççPççÇ cçolç kçíÀuççÇ. kçÀçbnçÇ Mçyo 
pçí cçuçç çÆuççÆnlçç Dççuçí vççnçÇlç lçí cççP³çç HççÆjJççjçlççÇuç uççíkçÀçbvççÇ cçuçç çÆuççÆnC³ççmç cçolç kçíÀuççÇ. lçmçí®ç 
mçbiçCçkçÀçJçj mçoj cçpçkçÓÀj lç³ççj kçÀ©vç çÆÒçbì kçÀç{C³ççmç cçuçç cççP³çç HççÆjJççjç®ççÇ mççLç çÆcçUçuççÇ cççÇ l³çç mçJçç¥®ççÇ 
DççYççjçÇ Dççní. mJççcççÇ l³ççbvçç MççblççÇ DçççÆCç %ççvç Ðçç Jç l³ççmçJçç¥Jçj cççTuççÇ lçácç®çç DçççÆMçJçç&o DçmçÓ Ðçç.  
 
mJççcççR®³çç DççHçu³ççkçÀ[Óvç kçÀç³ç DçHçí#çç Dççnílç?mJççcççR®³çç DççHçu³ççkçÀ[Óvç kçÀç³ç DçHçí#çç Dççnílç?mJççcççR®³çç DççHçu³ççkçÀ[Óvç kçÀç³ç DçHçí#çç Dççnílç?mJççcççR®³çç DççHçu³ççkçÀ[Óvç kçÀç³ç DçHçí#çç Dççnílç?    
 mJççcççÇ DççHçu³ççkçÀ[Óvç nç yççní©vç kçíÀuçíuçç Mçb=iççj, cçÓlççaHçÓpçvç ³çç mçJçç¥®ççÇ DçHçí#çç kçÀjçÇlç vççnçÇlç. ÞççÇ 
mJççcççÇ  pçí Òçícç DçççÆCç DçvççMçkçwlççÇ®çí DçJçlççj Dççnílç. kçÀç³ç lçí DççHçu³çç yççní©vç kçíÀuçíu³çç mçíJçíJçj Kçá<ç nçílççÇuç, 
mçblçáä nçílççÇuç? l³ççbvçç MççblççÇ çÆcçUíuç? ³çç iççíäçÇJçj çÆJç®ççj kçÀjç Jç DççHçuççÇ mçíJçç ÞççÇ mJççcççRJçj Òçoçvç kçÀjç. 
l³ççbvççÇ çÆvçmçbkçÀçí®ç Iççí<ççÇlç kçíÀuçí kçÀçÇ, lçí mçJç& ÒççC³ççcçO³çí çÆJçÐçcççvç Dççnílç. lçí l³ççb®³çç oÌJççÇ uççÇuççb®³çç cççO³çcççblçÓvç 
DççHçu³ççuçç Òççílmççnvç oílç jçnlççlç kçÀçÇ, p³ççcçáUí DççHçCç Òçl³çíkçÀ ÒççC³ççbvçç Òçícççvçí Jç cççvçJçlçívçí JççiçJççJçí. DççHçCç 
kçáÀ$³ççuçç çÆpçlçkçw³çç Òçícççbvçí KççT Iççuçlççí, çÆlçlçkçw³çç®ç Òçícççvçí DççHçu³çç mçávççbvçç vççnçÇ JççiçJççÇlç. pçvççJçjçb®çç yçUçÇ 
oíCçí, uçç®ç oíTvç kçÀçcç kçÀjCçí ní mçJç& kçÀ©vç DççHçCç DçÒçl³ç#ç ©Hççvçí çÆkçÀl³çíkçÀ cçvçí oáKççJçlççí, nçÇ DçMççÇ JççiçCçÓkçÀ 
þíJçÓvç pçj DççHçCç iççíuçiçcçá[çÇuçç içíuççí DçççÆCç cççíþíHçCçç oçKççÆJçuçç lçj kçÀç mJççcççÇ DççHçu³ççJçj KçÓ<ç nçílççÇuç? 
oá:KççcçO³çí DççHçCç oíJçç®ççÇ DççþJçCç kçÀjlççí DçççÆCç oá:Kç oÓj nçílçç®ç mçiçUí kçÀçbnçÇ çÆJçmçjlççí. pççíHç³ç¥lç DççHçu³ççJçj 
oámçjçÇ kçÀçbnçÇ DççHçÊççÇ ³çílç vççnçÇ lççíHç³ç¥lç DççHçCç oíJçç®ççÇ DççþJçCç kçÀjçÇlç vççnçÇ. 
 çÆvço&³ççÇ YççJçvçç cçvççlç þíJçÓvç DççHçCç mJççcççR®ççÇ mçíJçç kçíÀuççÇ lçj kçÀç lççÇ cççTuççÇ DççHçu³ççJçj kç=ÀHçç 
kçÀjçÇuç? mJççcççÇ o³ççUÓ Dççnílç lçí DççHçu³ççuçç $ççmççlç vççnçÇ HççnÓ MçkçÀlç, cnCçÓvç lçí DççHçu³çç oá:Kçç®çí çÆvçJççjCç 
kçÀjlççlç. HçCç DççHçCç DççHçuççÇ çÆvço&³ççÇ JççiçCçÓkçÀ yçouçuççÇ vççnçÇ lçj lçí SkçÀí çÆoJçMççÇ DççHçu³ççuçç DççHçu³çç nçuççlç 
mççí[Óvç oílççÇuç. cnCçÓvç®ç DççHçCç DççHçu³çç mJççcççR®ççÇ KçN³çç YçkçwlççÇYççJççvçí ÒççLç&vçç kçÀ© ³çç. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~~ ÞççÇ mJççcççR®çí mçcççOççÇ cçboçÇj Jç DççÞçcç ~~~~ ÞççÇ mJççcççR®çí mçcççOççÇ cçboçÇj Jç DççÞçcç ~~~~ ÞççÇ mJççcççR®çí mçcççOççÇ cçboçÇj Jç DççÞçcç ~~~~ ÞççÇ mJççcççR®çí mçcççOççÇ cçboçÇj Jç DççÞçcç ~~    
    

    YçiçJççvç ÞççÇ J³çbkçÀ³³çç mJççcççR®çí cçboçÇj iççíuçiçcçá[çÇ cçO³çí Dççní. ní iççbJç DççbOçÒ́çoíMç®³çç vçíuuçÓj çÆpçu¿ççlç 
Dççní. vçíuuçÓjHççmçÓvç 15 çÆkçÀuççíçÆcçìj uççbyç ³çç çÆþkçÀçCççÇ ojjçípç kçÌÀkçÀ YçççÆJçkçÀ mJççcççR®³çç oMç&vççmççþçÇ ³çílççlç. 
Òçl³çíkçÀçuçç oçívç JçíUí®çí pçíJçCç çÆouçí pççlçí. Òçl³çíkçÀ YçççÆJçkçÀ ÞçOoívçí mJççcççRvçç HçáÀuçí DçHç&Cç kçÀjlççlç. mJççcççR®³çç 
mçcççOççÇpçJçU ÞççÇ mççF¥ÒçcççCçí DççpçnçÇ OçávççÇ pçUlç Dççní. l³çç OçávççÇlç vççjU Jç uççkçÓÀ[ DçiçjyçÊççÇ, kçÀçHçÓj Jç 
lççboÓU DçHç&Cç kçíÀuçí pççlççlç. MççÆvçJççjçÇ uççKççí Yçkçwlççb®ççÇ jçbiç mJççcççR®³çç oMç&vççmççþçÇ uççiçuçíuççÇ Dçmçlçí. MççÆvçJççjçÇ 
oáHççjçÇ 12 lçí mçç³çbkçÀçUçÇ 4 Hç³ç¥lç pçíJçCçç®ççÇ mççí³ç kçíÀuççÇ pççlçí. 
 vçíuuçÓj Dççj.ìçÇ.mççÇ. yçmç mì@C[HççmçÓvç iççíuçiçcçá[çÇuçç pççC³ççmççþçÇ yçmçmçíJçç GHçuçyOç Dççní. lçíuçiçá 
Yçç<çílç mJççcççR®³çç pççÇJçvççJçj SkçÓÀCç mççlç HçámlçkçíÀ GHçuçyOç Dççnílç. pçiçYçjçlç mJççcççR®ççÇ çÆkçÀlçça ÒççÆmçOo JnçJççÇ 
DçMççÇ F®sç cçvççlç þíJçÓvç cççÇ cçjçþçÇ Yçç<çílçÓvç ní uçnçvçmçí HçámlçkçÀ çÆuççÆnC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç Dççní. cççP³ççkçÀ[Óvç 
p³çç kçÀçbnçÇ uçnçvç mçnçvç ®çákçÀç Pççu³çç DçmçlççÇuç lçj cçuçç #çcçç kçÀjçJççÇ. 
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