ŸÖ›ü•ÖÖê›ü ×¿ÖÖÖ / ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü
¿ÖêÖ¸ü ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü
¾ÖÖ! ¾ÖÖ ¾ÖÖ!! úÖµÖ †ÖµÖ×›üµÖÖ, ¸üÖ¾Ö ŸÖã´Ö“Öß! ´Ö»ÖÖ ¾ÖÖ™ü»Ö ‹ú“Ö •Ö´Öß−Ö ŸÖã´Æüß
×ŸÖ‘ÖÖÓ−ÖÖ ¤üÖÖ¾Ö»Öß ´Æü™ü»µÖÖ¾Ö¸ü, ŸÖã´Æüß †›ü“ÖÖßŸÖ µÖêÖÖ¸ü! ÃÖÖôûµÖÖÓ“ÖÖ ‡ÔÃÖÖ¸ü ‘Öê‰ú−Ö
²ÖÃÖ»ÖÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ãúÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ú¸üÖµÖ“ÖÖ?
úÖµÖ? ŸµÖÖ¯Öîúß ‹úÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÖšêüÖŸÖ ÃÖã¬¤üÖ êú»Ö †Ö×Ö ¤üÖê−Ö »ÖÖÖ ¹ý¯ÖµÖê †“Ö»Öê»Öê?
´ÖÖ úÖµÖ? úÖsssÆüß ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß ´ÆüÖŸÖÖ? ´Öß −ÖãÃŸÖß ÖÓ´ÖŸÖ ²Ö‘ÖŸÖ ¸üÖÆãü?
ˆªÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“Ö Ö¸êü¤üßÖŸÖ ÃÖã¬¤üÖ šü¸ü»ÖµÖ? ŸµÖÖ−Öê ×úŸÖß ×¤ü»Öê? “ÖÖ¸ü »ÖÖÖ ×¤ü»Öê
ŸµÖÖ−Öê?
¯ÖÖ Æüß ±úÃÖ¾ÖÖæú −ÖÖÆüß úÖ ÆüÖê ¿ÖêŸÖ? úÖµÖ ´ÆüÖÖ»ÖÖŸÖ? •ÖÖ“Ö †ÃÖ †ÖÆêü! •Öê¾ÖœüÖ
´ÖÖÖæÃÖ “Ö»ÖÖÖ, ²Öê¸üúß ¾Ö ³ÖÖ−ÖÖ›üßÖÖê¸ü ŸÖê¾ÖœüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ±úÖµÖ¤üÖ! †Ö×Ö
•Ö´Öß−Ö ‘ÖêÖÖ·µÖÖÓ−Öß úÖê™üÖÔŸÖ ¤üÖ¾ÖÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ŸÖ¸ü?
×−Ö´´Öê-×ÃÖ´´Öê ¯ÖîÃÖê ¸üÖ›æü−Ö ¸üÖ›æü−Ö ¯Ö¸üŸÖ ªÖµÖ“Öê!! ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖ›ü•ÖÖê›üß»ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ¯ÖÖ
¾ÆüÖµÖ“ÖÓ, ¯ÖÖ »Ö¾Öú¸ü ŸÖ›ü•ÖÖê›ü“Ö ú¸üÖµÖ“Öß −ÖÖÆüß! úÖêÖŸÖ ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖÖÖµÖ“ÖÓ Æêü!
•Öß¾Ö−Ö-×¿ÖÖÖ!

ÖãÓšêü¾ÖÖ¸üß
¯ÖÖ¾Æü−ÖÓ, úÃÖ úÖµÖ “ÖÖ»Ö»ÖÓµÖ? †Öî¤üÖ ¸üÖ−ÖÖŸÖ úÖµÖ ×¯Öêú †ÖÆêüŸÖ?
úÖµÖ ´ÆüÖÖ»ÖÖŸÖ? ¸üÖ−ÖÖŸÖ ´Ö•ÖÖ −ÖÖÆüß! ´ÖÖ? “ÖÖ¾Ö›üß¾Ö¸ü ´Ö•ÖÖ •ÖÖÃŸÖ! úÃÖÓ úÖµÖ?
²Ö‘Öã! †¸êü ¾ÖÖ! −ÖÖ¾ÖÖÖÖ»Öß ŸÖ¸üß “ÖŒú "ÖãÓšêü¾ÖÖ¸üß“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ" †ÃÖÓ ×»Ö×Æü»ÖµÖ! ÆüÖ
úÖêÖŸÖÖ −Ö×¾Ö−Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ? úÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ? ãúšÓü †ÖÆêü Æüß ±òúŒ™ü¸üß?
±òúŒ™ü¸üß −ÖÖÆüß? ´ÖÖ-†“”ûÖ †“”ûÖ!! ´ÆüÖ•Öê •Ö´Öß−Öß“Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü •Ö´Öæ−Ö ªÖµÖ“Öê.
µÖÖ»ÖÖ“Ö 7/12 “ÖÖ ¬ÖÓ¤üÖ ´ÆüÖŸÖÖŸÖ −ÖÖ?
‹ú×¾ÖÃÖÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ †ÃÖê †−Öêú −Ö×¾Ö−Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ˆ¤üµÖÖ»ÖÖ µÖêÖÖ¸ü ´ÆüÖê??
“Ö»ÖÖ, ´ÖÖ−Ö»ÖÓ ²Ö¸ü úÖ ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ!! †Ö´Ö“µÖÖ ¾Öêôûß Æêü ×¿ÖÖÖ úÖ −ÖÃÖÖ¾ÖÓ ÆüÖê?

²Öê¾ÖÖ¸üÃÖ •Ö´Öß−Ö

²ÖêÖ¾Ö›êü ÖÖÓ¾ÖÖŸÖ»Öß ‹ú ÃÖÖµÖÓúÖôû. ¤üÖê−Ö Æü•ÖÖ¸ü »ÖÖêú¾ÖÃŸÖß“µÖÖ µÖÖ †Ö›üÖÖÓ¾ÖÖŸÖ “ÖÖ¸ü¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÕ−Öß ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ: µÖêÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¤ãü¯ÖÖ¸ü¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ´ÖÖÖÃÖÓ ¾ÖÖ›üß¾ÖÃŸÖß¾Ö¹ý−Ö “ÖÖ¾Ö›üßÃÖ´ÖÖê¸ü µÖê‰ú−Ö ²ÖÃÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖ»ÖÖšüß ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»ÖÓ ¤ü¯ŸÖ¸ü
×−Ö™ü×−Ö™üú ú¸üµÖÖ“Öß »ÖÖ²Öú “ÖÖ»Öæ ÆüÖêŸÖß. úÖêŸÖ¾ÖÖ»Ö “ÖÆüÖ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯Öã¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß Æêü»Ö¯ÖÖ™êü ¯ÖÖ¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ²ÖÃÖµÖÖ“Öß ¬ÖÖëÖ›üµÖÖ ™üÖæú−Ö ÃÖÖêµÖ êú»Öß
ÆüÖêŸÖß.
£ÖÖê›üµÖÖ ¾ÖêôûÖ−Öê ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö †Ö×Ö ¯ÖÖ™üß»Ö “ÖÖ¾Ö›üß¾Ö¸ü †Ö»Öê. ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ´Ö êú»ÖÖ †−ÖË
ŸÖ»ÖÖšüß ³ÖÖ‰úÃÖÖê²ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ²Ö§ü»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖµÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. £ÖÖê›üµÖÖ
¾ÖêôûÖŸÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß •Öß¯Ö ¬Öæôû ˆ›ü×¾ÖŸÖ †Ö»Öß. ŸÖ¹ýÖ, ŸÖ¸üÖÖ²ÖÖÓ›ü
¯ÖÓ“Ö×¾Ö¿ÖßŸÖ»ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖÓ¤üÖ“Ö ŸÖÖ»ÖãúÖ ´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ´ÆüÖæ−Ö †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
»ÖÖêúÖÓ−ÖÖÆüß †Ö¿“ÖµÖÔ ¾ÖÖ™ü»Öê. ÃÖÖôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü ãúŸÖãÆü»ÖÖ−Öê ¯ÖÖÆæü »ÖÖú»Öê “ÖÖ¾Ö›üß“µÖÖ
²ÖÖÆêü¸ü“Ö ÃÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖÓ−Öß ÆüÖ¸ü ‘ÖÖ»Öæ−Ö ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»ÖÓ. ¯ÖÖê×»ÖÃÖ ¯ÖÖ™üß»Ö, ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Öú,
Æêü›ü´ÖÖÃŸÖ¸ü µÖÖÓÓ“Öß †ÖêôûÖ ŸÖ»ÖÖšüß ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−Öß ú¹ý−Ö ×¤ü»Öß.

´ÖÖ´Ö»Öê¤üÖ¸ü ²ÖÃÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü µÖê‰ú−Ö ²ÖÃÖµÖÖ“Öß ×¾Ö−ÖÓŸÖß êú»Öß.
ÃÖÖôêû ÖÖŸÖê¤üÖ¸ü ˆšü»Öê †−ÖË ÆüôæûÆüôæû ÃÖ´ÖÖê¸ü •ÖÖ‰ú−Ö ²ÖÃÖ»Öê. ²ÖÖµÖúÖ¯ÖÖ ´Ö¬µÖê ²ÖÃÖ»µÖÖ.
¯Ö¤ü¸ü ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ ´ÆüÖŸÖÖ·µÖÖ ²ÖÖµÖúÖ ãú•Ö²Öã•Öæ »ÖÖÖ»µÖÖ. ²ÖÆãü¤üÖ êú¾ÖœüÖ ŸÖ¹ý−Ö ÃÖÖÆêü²Ö
—ÖÖ»ÖÖµÖ †−ÖË ´Ö¸üÖšüß “ÖÖÓÖ»ÖÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖêµÖ, úÖêÖŸµÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ»ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ! †¿Öß “Ö“ÖÖÔ
ÃÖã¹ý.
ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ“Öß ¤üÖê−Ö-ŸÖß−Ö ×´Ö−Öß™ü ²ÖÖê»Öæ−Ö †Ö¯ÖÖ úÖ †Ö»ÖÖêµÖ ŸÖê ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖÖÓÖßŸÖ»Ö.
ÖÖÓ¾ÖÖŸÖ»Öê ÃÖÖôêû ÖÖŸÖê¤üÖ¸ü †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ úÖ †¿Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ êú»Öß. −ÖÓŸÖ¸ü »ÖÖê“Ö“Ö
ŸµÖÖÓ−Öß ŸÖ»ÖÖšüµÖÖÃÖ 8 † ¾ÖÖ“Ö−Ö ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖÖÓÖßŸÖ»Öê 7 † ´ÆüÖ•Öê ÖÖŸÖêˆŸÖÖ¸üÖ.
‹ÖÖ¤üµÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖ“µÖÖ −ÖÖÓ¾ÖÖ¾Ö¸ü ‹æúÖ •Ö¾Öêšêü Ö™ü −ÖÓ²Ö¸ü †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖê ÃÖ¾ÖÔ Ö™ü−ÖÓ²Ö¸ü
8† ¾Ö¸ü ×»ÖÆüß»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸÖ»ÖÖšüµÖÖ−Öê ‹ú ‹ú −ÖÖÓ¾Ö ¾ÖÖ“ÖÖµÖ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. Æü•Ö¸ü †ÃÖ»Öê»ÖÖ ÖÖŸÖê¤üÖ¸ü −ÖÖÆüß
ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ»ÖÖ ãúÖßŸÖ¸üß ÆüÖŸÖ ¾Ö¸ü ú¸üÖµÖ“ÖÖ. ´ÖÖ ÃÖÖôûµÖÖ Ö™üÖÓ“Öß ´ÖÖÆüßŸÖß
‘Öê‰ú−Ö ŸÖß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¤ãüÃÖ¸êü ÖÖÓ¾Ö ¾ÖÖ“ÖÖµÖ“Öê †ÃÖÖ Îú´Ö ÃÖã¹ý
ÆüÖêŸÖÖ. £ÖÖê›üµÖÖ¾ÖêôûÖ−Öê ÁÖß´ÖŸÖß ÆüÖîÃÖÖ²ÖÖ‡Ô ÖÓÖÖ¬Ö¸ü “Ö¸üêú †ÃÖê ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−Öß −ÖÖÓ¾Ö
¯ÖãúÖ¸ü»ÖÓ ¯Öãœüß»Ö ¤üÖê−Ö ×´Ö×−Ö™ü ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öß, †Ö¯ÖÖ¯ÖÃÖÖŸÖß»Ö ãú•Ö²Öæ•Ö ²ÖÓ¤ü —ÖÖ»Öß.
úÖÆüà“µÖÖ “ÖêÆü·µÖÖ¾Ö¸ü ÛÃ´ÖŸÖÆüÖÃµÖ ŸÖ¸ü úÖÆüß“µÖÖ ¿ÖÓêú“Öê ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê. ¯Öãœêü
²ÖÃÖ»Öê»ÖÖ ¤üÖ¤æü ´ÆüÖÖ»Ö "ÃÖÖÆêü²Ö Æüß •Ö´Öß−Ö ´Öß úÃÖŸÖÖêµÖ! ×ŸÖ»ÖÖ ´ÖÖ—ÖÓ −ÖÖ¾Ö »ÖÖÖÖµÖÖ
¯ÖÖÆüß•Öê"

ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü 2-3 ×´Ö×−Ö™ü ãúÖßÆüß ²ÖÖê»ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ¯Öãœêü ÃÖ¸üÃÖÖ‰ú−Ö ¾Ö
¯ÖÖ™ü»ÖÖÓú›êü ¯ÖÖÆüŸÖ ´ÆüÖÖ»Öê 'Æüß ²ÖÖ‡Ô úÖêÖ'? ¯ÖÖ™üß»Ö ´ÆüÖÖ»Öê 'ÃÖÖÆêü²Ö, Æüß ²ÖÖ‡Ô úÖêÖ
†ÖÆêü, ãúšÓü †ÖÆêü Æêü ÖÖÓ¾ÖÖŸÖ ãúÖÖ»ÖÖ“Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖ −ÖÖÆüß. ŸÖßÃÖ ¾ÖÂÖì —ÖÖ»Öß ¤üÖ¤æü“Ö Æüß
•Ö´Öß−Ö úÃÖŸÖÖêµÖÖ. Æüß ²ÖÖ‡Ô ‹ú™üß“Ö ÆüÖêŸÖß. ²ÖêôûÖÖÓ¾ÖÖŸÖ ¸üÖÆüÖµÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖß. †ÖŸÖÖ
²ÖÆãüŸÖêú ŸÖß ×•Ö¾ÖÓŸÖ −ÖÃÖÖ¾Öß. ×ŸÖ“ÖÖ ²Ö¸êü“Ö ´ÖÆüß−Öê ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖ ŸÖß úÖµÖ †Öœüôæû−Ö
µÖêŸÖ −ÖÖÆüß.

ŸÖê¾ÖœüµÖÖŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ úÖê¯Ö·µÖÖŸÖæ−Ö ×ŸÖ¿Öß“ÖÖ ‹ú ŸÖ¹ýÖ ˆ³ÖÖ ¸üÖÆüß»ÖÖ. ÃÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ −Ö•Ö¸üÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü »ÖÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸÖÖê Ø³ÖŸÖß»ÖÖ ¬Ö¹ý−Ö ˆ³ÖÖ ¸üÖÆüß»ÖÖ †−ÖË ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü
¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−ÖÖ ´ÆüÖÖ»ÖÖ "ÃÖÖÆêü²Ö, Æêü ÖÖê™ü ²ÖÖê»ÖŸÖÖµÖêŸÖ. ŸµÖÖ ²ÖÖ‡Ô“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖú›êü
†ÖÆêü. ÆüÖ ‘µÖÖ ¯Ö¢ÖÖ †−Ö ²ÖÖ‡Ô¯ÖÖ šüÖšüÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß ´Ö»ÖÖ ÃÖÖšêüÖŸÖ ú¹ý−Ö
×¤ü»ÖÓµÖ"

