
 

iççÆCçlçç®ççÇ Hçá[çÇ 
 
 
cçábyçF&lçu³çç MççUílç vç pççCççN³çç cçáuççbmççþçÇ lççÇ mçbmLçç kçÀçcç kçÀjç³ç®ççÇ.  
oáHççjçÇ,mçbO³ççkçÀçUçÇ lçj kçÀçnçÇ çÆþkçÀçCççÇ jç$ççÇ ³çç cçáuççb®³çç mççí³ççÇvçí DçY³ççmçJçiç& ®ççuçç³ç®çí.  
ní Jçiç& cççíþîçç HçáuççKççuç®³çç KççíuççÇlç, jíuJçí mìíMçvççlçu³çç çÆjkçÀçc³çç Huç@ìHçÀç@cç&Jçj DçççÆCç 

SKççÐçç MççUí®³çç Jnjçb[îççlç ®ççuçlç.  
³çç DçY³ççmçJçiçç&lç ³çíCççN³çç cçáuççbvçç çÆMçkçÀçÆJçCççN³çç çÆMç#çkçÀçb®çb ÒççÆMç#çCç cççÇ Içílçuçb nçílçb. 

l³ççJçíUçÇ kçÀçnçÇ çÆMç#çkçÀ cnCççuçí,’mçj lçácnçÇ ³çç vçç Dççcç®³çç DçY³ççmçJçiçç&Jçj. Dççcç®ççÇ cçáuçb SkçÀocç 
Gmlçço Dççnílç. Jççí mçyç oáçÆvç³çç pççvçlçí nÌ.“ 

 
cççPççÇ HçCç GlmçákçÀlçç ®ççUJçuççÇ.  
³çç Gmlçço cçáuççb®³çç Jçiçç&lç içíuçb®ç HçççÆnpçí Dçmçb cçuçç JççìÓ uççiçuçb. cççÇ uçiçí®ç nçíkçÀçj çÆouçç. 
 kçÀçjCç.. l³ççcççiçí cççPçí oçívç nílçÓ nçílçí.  
SkçÀ, cççÇ pçí çÆMç#çkçÀçbvçç çÆMçkçÀJçuçb Dççní l³çç®çç l³ççbvçç Jçiçç&lç KçjçíKçjb®ç HçÀç³çoç nçílççí Dççní 

kçÀç, ní cçuçç Hççnçlçç  Dççuçb Dçmçlçb. DçççÆCç cçáuççbvçç HçÀç³çoç nçílç vçmçíuç lçj l³ççÒçcççCçí cçuçç cççP³çç 
ÒççÆMç#çCççlç yçouç kçÀjlçç Dççuçç Dçmçlçç.  

oçívç, ³çç DçY³ççmçJçiçç&lç ³çíCççjçÇ cçáuçb nçÇ jíuJçí mìíMçvç Jçj kçÀçcç kçÀjCççjçÇ, ìHçjçÇJçj kçÀçcç 
kçÀjCççjçÇ, çÆJçMçí<çlç: IçjçlçÓvç HçUÓvç DççuçíuççÇ HçCç Dççlçç cçábyçÌuçç HçájíHçáj mçjçJçuçíuççÇ nçílççÇ. cççÇ 
DççÊççHç³ç¥lç DçMçç cçáuççbvçç HçÀçjmçb çÆMçkçÀJçuçb vçJnlçb. l³ççcçáUí DçMçç cçáuççb®ççÇ çÆMçkçÀC³çç®ççÇ HçOolççÇ cçuçç 
mçcçpçÓvç Içílçç DççuççÇ DçmçlççÇ.  

mçuçiç kçÀçnçÇ çÆoJçmç ³çç cçáuççb®³çç mçnJççmççlç jçnçC³çç®çb cççÇ þjJçuçb. ³ççmççþçÇ l³çç mçbmLçívçí 
cçuçç Dççvçboçvçí HçjJççvçiççÇ çÆouççÇ. 

 
cççPçç Jçiçç&Jçj®çç HççÆnuçç®ç çÆoJçmç.  
jíuJçímìíMçvçJçj®³çç çÆjkçÀçc³çç Huç@ìHçÀç@cç&Jçj®³çç kçÀçíHçN³ççlç Dççcç®çç Jçiç& Yçjuçç nçílçç.  
cççí[uçíu³çç Jçpçvçç®³çç kçÀçìîççuçç ìíkçÓÀvç SkçÀ jbiç G[çuçíuçç uççkçÀ[çÇ HçÀUç þíJçuçíuçç nçílçç. 
 mçiçUçÇkçÀ[í OçáUçÇ®çb mççcç´çp³ç.  
kçáÀyçì Jççmçç®³çç çÆ®çbO³çç, pçávççÇ IççCçíj[çÇ HççílççÇ, HuçççÆmìkçÀ®çí ®çnç®çí ®çájiçUÓvç ìçkçÀuçíuçí DçmçbK³ç 

kçÀHç, cççí[uçíu³çç Jç ®çíHçuçíu³çç HççC³çç®³çç yççìu³çç DçççÆCç içáìK³ççb®³çç çÆjkçÀçc³çç HççkçÀçÇìçb®çç Kç®ç 
Hç[uçíuçç Dçmçb DçmJç®sb JççlççJçjCç DçççÆCç l³ççnÓvç kçÀçkçÀCçYçj pççmlç®ç DçmJç®sb cçáuçb.  

 
³çç cçáuççbvçç cçjçþçÇ Yçç<çç Jç iççÆCçlç cççÇ çÆMçkçÀçÆJçCçí DçHçíçÆ#çlç nçílçí.  
çÆnboçÇ®³çç cççO³çcççlçÓvç l³ççbvçç cçjçþçÇ çÆMçkçÀJçç³ç®ççÇ nçílççÇ.  
mçbO³ççkçÀçUçÇ mççlç ®ççÇ JçíU nçílççÇ. mçç[ímççlç Hç³ç¥lç 14 cçáuçb pçcçuççÇ.  



nçÇ çÆcçÞç Jç³ççíiçìçlççÇuç cçáuçb nçílççÇ.  
l³çç içìç®çb mçjçmçjçÇ Jç³ç 12 Jç<ç& DçmççJçb.  
l³çç Jçiçç&®ççÇ HçìmçbK³çç 22 Dçmçlççvçç HçÀkçwlç 14 cçáuçí DççuççÇ cnCçÓvç Flçjçb®ççÇ Jççì Hççnçlç 

LççbyççJçb kçÀçÇ kçÀç³ç? Dçmçç çÆJç®ççjçlç cççÇ nçílççí.  
lçíJnç çÆMç#çkçÀ cnCççuçí,  Dççpç kçÀçíF& `vç³çç' DççvçíJççuçç nÌ, nçÇ Kçyçj cçáuççbHç³ç¥lç Hççínçí®çuççÇ 

Dçmçu³ççvçí Dççpç FlçkçÀçÇ lçjçÇ cçáuçí DççuççÇ. vççnçÇlçj jçípç 8/9 cçáuçí®ç Dçmçlççlç.'  
 
cçáuççbvçç DççÆpçyççlç cççPççÇ DççíUKç kçÀ©vç Ðçç³ç®ççÇ vççnçÇ.  
cçáuçí l³ççb®³çç HçOolççÇvçí cççPççÇ DççíUKç kçÀªvç IçílççÇuç ³çç®³ççJçj cççPçç çÆJçéççmç nçílçç.  
l³ççcçáUí lçíLççÇuç çÆMç#çkçÀç®ççÇ Lççí[çÇ Hçb®ççFlç PççuççÇ nçílççÇ.   
 
kçáÀþÓvç mçá©Jççlç kçÀjçJççÇ ní cçuçç kçÀUívçç.  
’®çuçç, Lççí[çÇ pççiçç mççHçÀ kçÀ©³çç.“ Dçmçb cnCçlç cççÇ KççuççÇ Hç[uçíuççÇ içáìK³çç®ççÇ HçççÆkçÀìb Jçí®çÓ 

uççiçuççí. vççFuççpççvçí lççí çÆMç#çkçÀ HçCç cçuçç cçolç kçÀª uççiçuçç.  
DççOççÇ 2/3 cçáuçb GþuççÇ. cçiç yççkçÀçÇ®ççÇ. 
kçÀççÆnpçCçb kçáÀjkçáÀj kçÀª uççiçuççÇ. 
 
³ççlçu³çç KçáHçMçç cçáuçç®çb yççuçHçCç jml³ççJçj Pçiç[C³ççlç içíuçíuçb Dçmçlçb l³ççcçáUí nçÇ cçáuçí 

çÆyçvçOççmç Dçmçlççlç. jmlçç ³çç jbiçcçb®ççJçj mçlçlç JççJçjç³ç®ççÇ mçJç³ç Dçmçu³ççvçí mçnççÆpçkçÀ®ç l³ççb®³ççkçÀ[í 
mçYççOççÇìHçCçç nç Dçmçlççí®ç. DçççÆCç mçcççíj®³çç DçvççíUKççÇ cççCçmççuçç pççíKçC³çç®ççÇ #çcçlçç, ³çç cçáuççb®ççÇ 
Flçj cçO³çcçJçiçça³ç cçáuççbHçí#çç DççÆOçkçÀ Dçmçlçí. 

 
KççuççÇ Hç[uçíuççÇ HuçççÆmìkçÀ®ççÇ yççìuççÇ uççLçç[lç SkçÀç cçáuççvçí çÆJç®ççjuçb,’mçj DççHç çÆmçKççSBiçí 

³çç KççuççÇçÆHçuççÇ mççHçÀmçHçÀçF&?“ 
’Se yçívçÓ GmçkçÀçí uçuçkçÀçjçí cçlç.“ oámçN³çç kçÀçíHçN³ççlçÓvç oyçkçÀç DççJççpç Dççuçç. 
 
Dççlçç vçícçkçbÀ cççÇ kçÀç³ç kçÀjCççj ³ççkçÀ[í mçiçÈ³çç®çb uç#ç uççiçuçb. 
 
cççÇ l³çç®³çç pçJçU pççlç cnCççuççí,’DççHçCç kçÀ®çjç iççíUç kçÀjlççvçç l³çç®çí JçíiçJçíiçUí {çÇiç 

kçÀ©³çç.  
cnCçpçí kçÀçiço, içáìK³çç®ççÇ HççkçÀçÇìb DçççÆCç yççìu³çç ³ççb®çí JçíiçJçíiçUí {çÇiç.  
Hççb®ç çÆcççÆvçì kçÀç kçÀçcç nÌ. yçmmç.  
yçço cçW çÆmçKçí, ®ççní lççí Fmçmçí çÆmçKçí. 
 
JçíiçJçíiçÈ³çç içáìK³ççb®ççÇ DçççÆCç JçíiçJçíiçÈ³çç DççkçÀçjç®ççÇ mçácççjí 40 HççkçÀçÇìb l³çç {çÇiççlç nçílççÇ. 
 l³ççlçu³çç Òçl³çíkçÀç®ççÇ çÆkçbÀcçlç çÆkçÀlççÇ Dççní ní l³çç mçiçÈ³ççbvçç cçççÆnlç nçílçb.  
lçí içáìK³ççuçç Hçá[çÇ cnCçlççlç Dçmçb nçÇ mçcçpçuçb.  



 
cççÇ FLçÓvç®ç iççÆCçlç çÆMçkçÀJçç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ.  
cççÇ SkçÀ Kçjçyç HçáÀìuçíuççÇ HççC³çç®ççÇ yççìuççÇ l³çç çÆ{iççlçÓvç IçílçuççÇ.  
cçáuççb®³çç mçcççíj DççCçÓvç þíJçuççÇ.  
pççÆcçvççÇJçj çÆlç®³çç YççíJçlççÇ Kç[Óvçí SkçÀ iççíuç kçÀç{uçç.  
l³çç iççíuçç®³çç yççpçáuçç `yçjçíyçj' ®çí çÆ®çvn kçÀç{uçí Jç l³çç®³çç yççpçáuçç DççCçKççÇ SkçÀ iççíuç 

kçÀç{uçç.  
³çç iççíuçç®³çç yççpçÓuçç  SkçÀ `yçíjpçí®çí çÆ®çvn' kçÀç{uçí Jç l³çç®³çç yççpçÓuçç SkçÀ ®ççÌkçÀçívç kçÀç{uçç. 
 
 
 

         
   
    
 
 
 
 
 

’®çuççí Kçíuç Kçíuçlçí“ Dçmçb cnCçlçç®ç cçáuçí cççP³ççkçÀ[í YçÓlç HçççÆnu³ççmççjKççÇ HççnÓ uççiçuççÇ.  
 
`³ççlç kçÀç³ç Dççní KçíU?' nç ÒçMvç Òçl³çíkçÀç®³çç [çíÈ³ççlç Jçç®çlçç ³çílç nçílçç.  
 
’HççC³çç®³çç yççìuççÇ®ççÇ çÆkçbÀcçlç çÆkçÀlççÇ?“ 
mçiçUí Dççíj[uçí,’12 ©çÆHç³çç.“ 
’SkçÀ HççC³çç®ççÇ yççìuççÇ çÆJçkçÀuççÇ lçj cçuçç çÆkçÀlççÇ Hçá[îçç Içílçç ³çílççÇuç, lçíJn{îçç ³çç iççíuççlç 

þíJçç.“ ³çç ÒçMvççJçj mçiçUçÇ cçáuçb SkçÀcçíkçÀçbkçÀ[í HççnÓ uççiçuççÇ. 
 
DçmççÇHçÀ cnCççuçç,’uçíkçÀçÇvç kçÀçÌvçmççÇ Hçá[çÇ, YççjçÇJççuççÇ ³çç mçmlççÇJççuççÇ?“ 
’kçáÀþu³çç nJ³çç l³çç Hçá[îçç I³çç. HçCç DççHçu³ççkçÀ[í HçÀkçwlç 12 ®ç ©Hç³çí Dççnílç.“ 
 
Mçç@kçÀ uççiçu³ççmççjKççÇ 5 cçáuçb GþuççÇ.  
l³ççbvççÇ Hçá[îççb®çç çÆ{iççjç çÆJçb®çjç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ.  
SkçÀcçíkçÀçbMççÇ Yççb[lç, obiççcçmlççÇ kçÀjlç nçlççlç çÆjkçÀçc³çç Hçá[îçç IçíTvç DççuççÇ.  
Òçl³çíkçÀ cçáuççvçí ³çç 12 ©Hç³çç®ççÇ JçíiçJçíiçUçÇ kçÀçBçÆyçvçíMçvmç kçíÀuççÇ nçílççÇ. 
  
3 ©.®³çç 4 Hçá[îçç. 

 
 
                 

  
 
 

( nçÇ Dççkç=ÀlççÇ kçíÀJçU çÆ®ç$çkçÀçjçuçç cçolç JnçJççÇ cnCçÓvç Dççní. ) 

Kçjçyç 
HçáÀìkçÀçÇ 
yççìuççÇ 

içáìK³çç®ççÇ 
HçççÆkçÀìb 

®çájiçUuçíu³çç 
kçÀçiçoçb®çí 
Gjuçíuçí HçÌmçí 



  
5©.®³çç 2Hçá[îçç Jç 2 ©. ®ççÇ SkçÀ. 
 
2©. ®³çç 6 Hçá[îçç. 
 
3©. ®³çç 2Hçá[îçç Jç 2 ©. ®³çç 3 Hçá[îçç. 
 
Hçç®çJ³çç cçáuçç®çç çÆnMççíyççlç kçÀçnçÇlçjçÇ iççWOçU Pççuçç DçmççJçç.  
l³çç®³çç cçolççÇuçç DççCçKççÇ SkçÀ cçáuçiçç Dççuçç.  
l³çç cçáuççvçí l³çç®³çç nçlççlçu³çç Hçá[îççb®çç çÆnMççíyç kçíÀuçç.  
cçiç l³çç cçáuççvçí çÆKçMççlçÓvç®ç SkçÀ Hçá[çÇ kçÀç{uççÇ. nUÓ®ç cççP³ççkçÀ[í HçççÆnuçb DçççÆCç Hçá[çÇ lççW[çlç 

çÆjkçÀçcççÇ kçÀjlç lçí DçHçÓCç& iççÆCçlç HçÓCç& kçíÀuçb.  
³çç oçíIççbvçç mçiçÈ³çç cçáuççbvççÇ kçÀuuçç kçÀ©vç oço çÆouççÇ. 
 
yççìuççÇ®³çç yççpçÓuçç 2 çÆjkçÀçc³çç Hçá[îçç ìçkçÀlç cnCççuççí,’Dçyç cçíjí Hççmç pççoç HçÌmçí nÌ..“ 
 
Dççlçç kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb lçí cçáuççbvçç cçççÆnlç nçílçb.  
 
SJnçvçç yçmçuçíu³çç cçáuççb®ççÇ HçCç YççÇ[ ®çíHçuççÇ nçílççÇ.  
Dççlçç oçívç-oçívç cçáuççb®çí içì kçíÀuçí.  
cçáuççbvççÇ yçjçíyçj iççÆCçlçb kçíÀuççÇ.  
mçiçÈ³ççbvçç MççyççmçkçÀçÇ çÆouççÇ.  
DçMççÇ ®ççj-Hçç®ç iççÆCçlçb PççuççÇ. 
 
yçívçÓvçí DçmJçmLç nçíTvç çÆJç®ççjuçb,’uçíçÆkçÀvç Jççí ®ççÌkçÀçívç çÆkçÀmç çÆuçS?“ 
 
cççÇ ³çç®ç ÒçMvçç®ççÇ Jççì Hççnçlç nçílççí.  
cçáuççbvççÇ çÆJç®ççju³çç çÆMçJçç³ç DççHçCç mççbiçç³ç®çb vççnçÇ, Dçmçb cççÇ þjJçÓvç®ç þíJçuçb nçílçb.  
çÆlçLçí 2,3 Jç 5 ©. çÆkçbÀcçlççÇ®³çç Hçá[îçç nçíl³çç.  
 
Dççlçç 2,3 Jç 5 ³çç mçbK³ççbvççÇ Yççiç pççCççj vççnçÇ DçMççÇ mçbK³çç 17 cççÇ çÆvçJç[uççÇ.  
Dççlçç cçáuççb®çí 3 içì kçíÀuçí.  
HççÆnu³çç içìçkçÀ[í HçÀkçwlç 2 ©. ®³çç Hçá[îçç.  
oámçN³çç içìçkçÀ[í HçÀkçwlç 3 ©.®³çç Hçá[îçç. 
lççÇmçN³çç içìçkçÀ[í HçÀkçwlç 5 ©. ®³çç Hçá[îçç çÆou³çç.  
kçÀçiçoç®³çç çÆ{iççN³ççlççÇuç 5 kçÀçiço Òçl³çíkçÀ içìçuçç çÆouçí.  
 



Dççlçç cçáuççb®çç Glmççn GlçÓ ®ççuçuçç nçílçç.  
nç vçJççÇvç KçíU KçíUç³çuçç lççÇ DçiçoçÇ GlççJççÇU PççuççÇ nçílççÇ. ’kçÀyç Kçíuçvçç? kçw³çç Kçíuçvçç? 

pçuoçÇe “ 
 
’Dçmçb mçcçpçç kçÀçÇ Òçl³çíkçÀ içìçkçÀ[í HçÀkçwlç 17 ©Hç³çí Dççnílç.  
Dççlçç HççÆnu³çç içìçuçç..  
³çç HçÌMççlç 2 ©.®³çç çÆkçÀlççÇ Hçá[îçç Içílçç ³çílççÇuç?  
DçççÆCç l³ççb®çí çÆkçÀlççÇ ©Hç³çí GjlççÇuç?  
lçmçb®ç oámçN³çç içìçuçç..  
3 ©.®³çç Jç  
lççÇmçN³çç içìçuçç 5 ©.®³çç çÆkçÀlççÇ Hçá[îçç Içílçç ³çílççÇuç.. .. “ 
 
cçuçç LççbyçJçlç oçívç cçáuçb Dççíj[uççÇ,’Dççíee ³çí kçÀçiçpç kçÀç kçw³çç kçÀjvçç?  
DççÌj Jççí ®ççÌkçÀçívç kçÀç?“ 
 
’SkçÀ kçÀçiço cnCçpçí 1 ©Hç³çç.  
HççÆnu³çç iççíuççlç cççÇ 17 ©Hç³çí cnCçpçí 17 kçÀçiço þíJçCççj.  
cçiç HççÆnu³çç içìçvçí çÆkçÀlççÇ Hçá[îçç Içílçu³çç, lçíJn{îçç Hçá[îçç oámçN³çç iççíuççlç þíJçç³ç®³çç DçççÆCç 

çÆkçÀlççÇ ©Hç³çí Gjuçí ³çç®çç çÆnMççíyç kçÀ©vç lçíJn{í kçÀçiço l³çç ®ççÌkçÀçívççlç þíJçç³ç®çí.DççíkçíÀ?“ 
 
çÆkçÀ®ççì kçÀuuçç kçÀjlç mçiçUí içì iççíuççkçÀ[í OççJçuçí. 
 
çÆlçmçN³çç içìçlçu³çç cçáuççvçí ®ççÌkçÀçívççlç kçÀçiço vç þíJçlçç lççí cççP³ççkçÀ[í Hççnçlç GYçç jççÆnuçç.  
mçiçUçÇ cçáuçí l³ççuçç Dççíj[Óvç mççbiçlç nçílççÇ,’mçuçcççvç 2 ©H³çç jKççí GOçj, 2 kçÀçiçpç..“ 
 
cççP³ççkçÀ[í çÆlçjkçw³çç vçpçjívçí Hççnçlç mçuçcççvç cnCççuçç,’mçj 2 ©H³çç yç®çlçç nÌ.  
GmçkçÀç Hçá[çÇ uçíuçÓ kçw³çç?  
cçQ JçnçR®ç Kççlçç nÓB.“ 
 
cççÇ lçjçlçjç mçuçcççvç pçJçU içíuççí.  
jçiççjçiççvçí l³çç®³ççkçÀ[í Hççnçlç l³çç®³çç yççpçÓuçç TYçç jççÆnuççí.  
cçáuççb®ççÇ iç[yç[ SkçÀocç Mççblç PççuççÇ. 
 
l³çç®çç GpçJçç nçlç iç®®çb Oçjlç cnCçuçb,’Dçjí mçuuçÓ YçÌ³³çç, ní kçÀçiçoç®çí oçívç lçákçÀ[í oíTvç 

kçáÀþí Hçá[çÇ çÆcçUlçí kçÀç³ç?  
³çí HçÌmçç çÆmçHç&À DçHçvçí oákçÀçvç cçW ®çuçlçç nÌ!  
DççÌj DçYççÇ DçHçvçç oákçÀçvç yçbo nçí iç³çç nÌ, mçcçPçí?“ 



 
nmçlç®ç mçuuçÓ cnCççuçç,’mçj, oákçÀçvç Kççíuççí vçç. cçáPçí Hçá[çÇ ®çççÆnS.“  
 
l³çç pçJçU Içílç cnbìuçb,’oákçÀçvç KççíuçbÓiçç uçíçÆkçÀvç Hçá[çÇ vçnçÇ çÆcçuçíiççÇ.“ 
 
ní SíkçÀlçç®ç mçiçÈ³çç cçáuççbvççÇ çÆMçìîçç cççju³çç, iççWOçU kçíÀuçç. 
³çç mçiçÈ³ççlç SkçÀ lççmç kçÀmçç mçbHçuçç lçí kçÀUuçb®ç vççnçÇ.  
 
Jçiçç&®ççÇ JçíU mçbHçuççÇ nçílççÇ.  
cççÇ çÆvçIççuççí.  
cçuçç mìíMçvçç®³çç içíì Hç³ç¥lç mççí[ç³çuçç kçÀçnçÇ cçáuçb DççHçCçnÓvç DççuççÇ.  
 
lçíJnç SkçÀ cçáuçiçç cnCççuçç,’mçj Dçiçuçí ìçFcç YççÇ KçíuçWiçí.  
çÆHçÀj Dççjçcçmçí yçço cçW çÆmçKçWiçí.“ mçiçÈ³çç cçáuççbvççÇ `nçb-nçb' kçÀjlç cççvçç [çíuççJçu³çç. 
 
 

cççÇ lçj cçáuççbkçÀ[Óvç KçÓHç®ç çÆMçkçÀuççí nçílççí. 
lçácnçuçç kçÀç³ç Jççìlçb,  

cçáuçb nçÇ çÆMçkçÀuççÇ DçmçlççÇuç vçç ³çç KçíUçlçÓvç?  
kçÀçÇ  

Dçmçí KçíU KçíUÓ®ç vç³çílç cçáuççbMççÇ?  
cçuçç kçÀUJççuç? 

cççÇ lçácç®³çç `çÆMç#çCç Hç$ççb®ççÇ' Jççì Hççnçlççí³ç. 
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ö jçpççÇJç lççbyçí. 
rajcopper@gmail.com 
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