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mçámçbiçlç  
çÆ[PççFvç 

 
 
Dççpç Jçiçç&lç içíuççí lçj cçáuççb®çç kçÀuçkçÀuççì mçáª nçílçç.  
Dççpç cçáuççbvçç `mçámçbiçlç Jç çÆJçmçbiçlç iççíäçÇ' çÆMçkçÀJçç³ç®³çç nçíl³çç. l³ççJçj kçÀçnçÇ mJççO³çç³ç 

lç³ççj kçíÀuçí nçílçí, lçí nçÇ mççí[JçÓvç I³çç³ç®çí nçílçí.  
HçCç cçáuççb®çç cçÓ[ cçç$ç JçíiçUç®ç nçílçç.  
cçáuçí cnCççuççÇ,’DççHçCç mççjí çÆcçUÓvç mçámçbiçlç çÆJçmçbiçlç ®çç KçíU lçjçÇ KçíUÓ³çç çÆkçbÀJçç l³çç®ççÇ 

kçÀçí[çÇ lçjçÇ mççí[JçÓ³çç.“ 
cçuçç nçÇ kçÀuHçvçç DççJç[uççÇ. 
 
Dççcç®³çç Jçiçç&lç lççÇvç ìîçáyç uççFì DçççÆCç SkçÀ HçbKçç Dççní. l³ççcçáUí HçÀÈ³ççpçJçU®³çç 

mJççÇ®çyççí[&Jçj SkçÓÀCç ®ççj yçìCçb DçççÆCç SkçÀ jíi³çáuçíìj Dççní.  
cçáuççbvçç çÆJç®ççjuçb,`³çç mJççÇ®ç yççí[&Jçj mçámçbiçlç kçÀç³ç? DçççÆCç çÆJçmçbiçlç kçÀç³ç? lçí DççíUKçç. 

DçççÆCç pçj lçácç®çb GÊçj yçjçíyçj Dççuçb lçj®ç Hçá{®çç KçíU.  
HçCç uç#ççlç þíJçç GÊçj oíC³çç®ççÇ IççF& kçÀª vçkçÀç. 
 
cçáuççb®ççÇ DççHççHçmççlç kçáÀpçyçápç mçáª PççuççÇ.  
 
kçÀçnçÇ cçáuççbvçç Jççìuçb, yçìCçb SkçÀmçcççvç Dççnílç HçCç lççí jíi³çáuçíìj pçjç JçíiçUç Dççní 

l³ççcçáUí yçìCçí mçámçbiçlç. jíi³çáuçíìj çÆJçmçbiçlç.  
çÆmçcçjvç®çb cçlç DççCçKççÇvç®ç kçÀçnçÇ JçíiçUb nçílçb. 
Jçiçç&lççÇuç 80 ìkçwkçíÀ cçáuççbvçç Jççìuçb kçÀçÇ lççí þçíkçÀUíyççpç jíi³çáuçíìj®ç çÆJçmçbiçlç Dççní.  
 
MççUílçu³çç HçámlçkçÀçlç Dçmçç SkçÀ mJççO³çç³ç nçílçç kçÀçÇ,SkçÀç çÆ®ç$ççlç Hçç®ç JçmlçÓb®çç mçcçÓn Dçmçí. 

l³çç mçcçÓnçlççÇuç pççÇ iççíä FlçjçbHçí#çç JçíiçUçÇ Dççní lççÇ çÆJçmçbiçlç. cnCçÓvç®ç, `pççÇ iççíä çÆJçmçbiçlç Dççní 
çÆlçuçç yççníj kçÀç{ç; DçççÆCç mçámçbiçlç iççíäçR®çç mçcçán lç³ççj kçÀjç' ní kçÀççÆn HçÀçjmçí Hçìlç vçJnlçí. 
HçámlçkçÀçlç kçÀçnçÇ DçHçjçÇnç³ç& kçÀçjCççcçáUí `Dçmçç mJççO³çç³ç' DçmçCçí þçÇkçÀ Dççní. HçCç oÌvçboçÇvç 
pççÇJçvççlç DççHçvç DçvçíkçÀ çÆJçmçbiçlççÇ mççíyçlç IçíTvç pçiçlç Dçmçlççí. kçíÀJçU mçámçbiçlç®ç pçiçlç vçmçlççí. 
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l³ççcçáUí `l³çç HçámlçkçÀçÇ %ççvçç®³çç' yççníj pççCççjçÇ Jç DççHçu³çç pçiçC³ççuçç çÆYç[CççjçÇ `mçámçbiçlç Jç 
çÆJçmçbiçlç®ççÇ vçícçkçÀçÇ mçbkçÀuHçvçç' cçáuççbvçç kçÀUCçb DççÆOçkçÀ içjpçí®çb nçílçb. 

 
cçÓU mçbkçÀuHçvçí®³çç DççÆOçkçÀ pçJçU vçíC³ççmççþçÇ cçáuççbvçç SkçÀ ÒçMvç çÆJç®ççjuçç,’Dççlçç, 

³çççÆþkçÀçCççÇ ³çç ®ççj yçìCççbcçOçí, jíi³çáuçíìj çÆJçmçbiçlç Dççní cnCçÓvç pçj kçÀç DççHçCç lççí ³çíLçÓvç kçÀç{uçç 
lçj kçÀç³ç nçíF&uç?“  

³çç ÒçMvççJçj cçáuççb®çí nçlç Jçj Pççuçí. 
1. HçbKçç yçbo nçíF&uç. 
2. mJççÇ®çyççí[&Jçj lçáìuçíu³çç Jçç³çjçÇ çÆomçlççÇuç. YççíkçbÀ çÆomçlççÇuç. 
3. çÆJç®ççj kçÀ©vç çÆmçcçjvç cnCççuççÇ,’HçbKçç yçbo Pççu³ççvçí l³çç®çí SkçÀ yçìCç HçCç 

çÆvçkçÀçcççÇ nçíF&uç. 
 
Dççlçç içHHççbvçç KçjçÇ mçá©Jççlç PççuççÇ.  
çÆmçcçjvçuçç DççCçKççÇ kçÀçnçÇlçjçÇ mççbiçç³ç®çb nçílçb.  
çÆlç®ççÇ yçí®çÌvççÇ çÆlç®³çç ®çínN³ççJçj mHçä çÆomçlç nçílççÇ.  
 
’jíi³çáuçíìj çÆomçç³çuçç cççíþç Dççní. yçìCççHçí#çç çÆomçç³çuçç JçíiçUç Dççní cnCçÓvç l³ççuçç pçj 

DççHçCç çÆJçmçbiçlç cççvçuçb DçççÆCç kçÀç{Óvç ìçkçÀuçb lçj DççHçuçç HçbKçç yçbo nçíF&uç. l³ççyçjçíyçj SkçÀ yçìCç 
HçCç çÆvçkçÀçcççÇ nçíF&uç. cçiç Dçmçb Dçmçlççvçç l³çç jíi³çáuçíìjuçç çÆJçmçbiçlç kçÀç cnCçç³ç®çb? “ çÆmçcçjvçvçí 
pçjç þCçkçÀçJçÓvçb®ç çÆJç®ççjuçb. 

 
çÆlç®ççÇ jçÇ Dççí{lç mççÆ®çvç cnCççuçç,’jíi³çáuçíìj®çç kçíÀJn{ç lçjçÇ HçÀç³çoç nçílççí. Dççpççíyççbvçç 

uççiçlççí muççí HçbKçç DçççÆCç cçuçç uççiçlççí HçáÀuuç! l³ççcçáUí Dççpççíyççb®³çç KççíuççÇlçuçç jíi³çáuçíìj Dçmçlççí 
oçívç Jçj DçççÆCç Dççcç®³çç KççíuççÇlçuçç Hçç®ç Jçj. HçbK³ççuçç jíi³çáuçíìj HçççÆnpçí®ç. vçççÆnlçj cççPçí Dççpççíyçç 
iççjþÓvç pççlççÇuç.“ 

 
’DççHçu³ççuçç HçbKçç nJçç cnCçpçí®ç HçbK³ççHççmçÓvç çÆcçUCççjçÇ nJçç nJççÇ' ní pçj mçámçbiçlç Dçmçíuç 

lçj l³çç HçbK³ççmççíyçlç jíi³çáuçíìj DçmçCçb ní nçÇ mçámçbiçlç®ç Dççní!!  
lççí Flçj yçìCççbHçí#çç cççíþç Dççní kçÀçÇ çÆomçç³çuçç þçíkçÀÈ³ççmççjKçç Dççní, ³çç®çç kçÀç³ç mçbyçbOç? 

cççÇ kçÀçnçÇ jíi³çáuçíìjuçç çÆJçmçbiçlç cnCçCççj vççnçÇ.“ çÆmçcçjvçvçí DççHçuçç cçáÎç J³çJççÆmLçlç jíìuçç. 
 
Lççí[kçw³ççlç kçÀç³ç.. 
lçj kçÀçíCç `kçÀmçb çÆomçlçb' ³ççJçj DççHçCç kçÀçnçÇ þjJçCççj vççnçÇ!  
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lçj kçÀçíCç `kçÀç³ç kçÀçcç kçÀjlçb' ³ççJçj®ç þjJçCççj mçámçbiçlç kçÀçíCç DçççÆCç çÆJçmçbiçlç kçÀçíCç? nçí 
vçç?' ³ççJçj cçç$ç mçiçÈ³ççbvççÇ cççvçç [çíuççJçu³çç. 

 
Kçjb cnCçpçí, Dççcç®³çç HçámlçkçÀçlçuççÇ mçámçbiçlç®ççÇ J³ççK³çç nçÇ çÆomçC³ççJçj çÆkçbÀJçç yçç¿ç 

iççíäçRJçj DçJçuçbyçÓvç nçílççÇ.  
HçCç cçáuççbvççÇ cçç$ç vçkçÀUlç mçámçbiçlç®çç mçbyçbOç nç l³çç-l³çç JçmlçÓ®³çç kçÀcçç&MççÇ pççí[uçç.  
mçámçbiçlççÇ þjJçlçvçç l³çç-l³çç JçmlçÓ®ççÇ GHç³çákçwlçlçç pççíKçuççÇ HçççÆnpçí Dçmçb nçÇ l³ççbvççÇ mçá®çJçuçb. 
 
cçuçç HçámlçkçÀçlçuçí mJççO³çç³ç yççpçÓuçç þíJçÓvç vçJççÇvç lç³ççj kçÀjçJçí uççiçuçí. 
 
³ççvçblçj Dççcç®çç HççÆjmçjçlç çÆHçÀjC³çç®çç lççmç nçílçç. 
 ³çç lççmççmççþçÇ `mçámçbiçlç' nçÇ®ç mçbkçÀuHçvçç Hçá{í vçíC³çç®çb þjJçuçb. 
 
MççUç mçáª Dçmçlççvçç pçíJnç SíçÆìlç yççníj çÆHçÀjç³çuçç çÆcçUlçb lçíJnç lçj cçáuççbvçç DççÆOçkçÀ yçjb 

Jççìlçb. çÆHçÀjç³çuçç yççníj pçç³ç®çí Dçmçu³ççvçí, lççmç mçáª Pççuçç kçÀçÇ cçáuçí lççW[ OçáJçÓvç, kçíÀmç çÆJçb®ç©vç 
³çílççlç. yççníj çÆHçÀjlççvçç çÆJç<ç³ççMççÇ mçbyçbçÆOçlç içHHçç cççjCçb Jç çÆvçjçÇ#çCçb vççWoJçCçb Dçmçç kçÀç³ç&¬çÀcç 
Dçmçlççí.  

Içjç®³çç çÆKç[kçw³ççbvçç yççníj®³çç yççpçÓbvççÇ uççíKçb[çÇ ûççÇuç uççJçuçíuççÇ Dçmçlççlç. ojJççp³ççb®³çç 
yççníj HçCç uççíKçb[ç®çç SkçÀ mçíHçwìçÇ ojJççpçç Dçmçlççí. yççníj çÆHçÀjç³çuçç pççT lçíJnç çÆKç[kçw³ççb®³çç 
ûççÇumç Jç mçíHçwìçÇ ojJççpçí ³ççb®ççÇ çÆ[PççFvmç kçÀçUpççÇHçÓJç&kçÀ Hççnç³ç®ççÇ Dçmçb þjuçb.  

kçÀçjCç lççÇ çÆ[PççFvmç  mçámçbiçlç®ç Dçmçlççlç. 
 
DççcnçÇ mçJçç¥vççÇ çÆcçUÓvç JçíiçJçíiçÈ³çç ÒçkçÀçj®ççÇ mççíUç mçámçbiçlç çÆ[PççFvmç HçççÆnuççÇ.  
cçáuçí HçÀçj®ç ÒçYçççÆJçlç PççuççÇ nçílççÇ.  
çÆHçÀjç³çuçç içíu³ççJçj Dçmçb kçÀçnçÇ Hççnç³ç®çb Dçmçlçb, nç l³ççb®³ççmççþçÇ cççíþç®ç MççíOç nçílçç. 

vçíncççÇ®çç®ç HççÆjmçj Dççpç lçí JçíiçÈ³çç ¢äçÇvçí Hççnçlç nçílççÇ. 
 
’jçípç cççÇ ³çç®ç Jççìívçí MççUílç ³çílççí. HçCç FlçkçÀçÇ çÆ[PççFvmç Dççpç®ç HçççÆnuççÇ.  
kçÀOççÇ SkçÀoç ní IçjçÇ pççTvç DççF&uçç mççbiçlççí Dçmçb Pççuçb³ç cçuçç.“ mççÆ®çvç vçcçÓuçç mççbiçlç 

nçílçç. 
’Dçjí Dççcç®³çç HçCç çÆKç[kçÀçÇ®³çç ûççÇuç®çb çÆ[PççFvç mçámçbiçlç Dççní, ní Içjçlç kçáÀCççuçç®ç cççnçÇlç 

vçmçCççj yçIç. cççÇ IçjçÇ içíu³ççJçj yççyççbvçç çÆJç®ççjCççj®ç Dççní.“ vçcçÓ cnCççuççÇ. 
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Jçiçç&lç Dççu³ççJçj cçáuççbvçç çÆmLçjmLççJçj nçíT çÆouçb. DççHççHçmççlç yççíuçC³ççmççþçÇ Lççí[ç JçíU 
çÆouçç. DçççÆCç cçiç, HçÀÈ³ççJçj SkçÀ cççíþç ®ççÌkçÀçívç kçÀç{uçç.  

Dççlçç lçácnçÇ lçácç®³çç KççíuççÇ®³çç çÆKç[kçÀçÇ®³çç ûççÇuç®çb çÆ[PççFvç kçÀç{ç. çÆ[PççFvç nJçb SkçÀocç 
mçámçbiçlç.  

HçCç SkçÀ Dçì Dççní.  
lçácnçÇ DççlççHç³ç¥lç pççÇ kçÀçnçÇ çÆ[PççFvmç HçççÆnuççÇ Dççnílç l³ççHçÌkçÀçÇ kçáÀþuçbnçÇ kçÀç{ç³ç®çb vççnçÇ. 

çÆKç[kçÀçÇ lçácç®ççÇ DçççÆCç çÆ[PççFvç HçCç lçácç®çb®ç! 
 
Dççlçç cçáuçí kçÀçcççuçç uççiçuççÇ.  
JçíiçJçíiçUçÇ Oçcççuç HçCç mçámçbiçlç çÆ[PççFvmç cçáuççb®³çç JçnçÇlç çÆomçÓ uççiçuççÇ.  
Lççí[îçç®ç JçíUçlç ’cççPççÇ JçnçÇ Hççnç... DççOççÇ cççPçb Hççnç...ní Hççnç SkçÀocç mçnçÇ 

çÆ[PççFvç...“ Dçmçç cçáuççb®çç içuçkçÀç mçáª Pççuçç.  
cçáuççb®çç Glmççn GlçÓ ®ççuçuçç nçílçç. 
 
vçcçÓ cçç$ç SkçÀocç Mççblç nçílççÇ.  
vçcçÓ®³çç pçJçU içíuççí.  
çÆlçvçí JçnçÇlç SkçÀ ®ççÌkçÀçívç kçÀç{uçç nçílçç. l³çç ®ççÌkçÀçívççlç cçO³çYççiççÇ SkçÀ cççíþç iççíuç kçÀç{uçç 

nçílçç Jç oçívç kçÀçíHçN³ççlç oçívç sçíìí iççíuç. 
 
nçlççlçuççÇ JçnçÇ Gb®ççJçlç vçcçÓ cnCççuççÇ,’kçÀMççÇ Dççní cççP³çç çÆKç[kçÀçÇ®ççÇ ûççÇuç?“  
 
l³ççJçíUçÇ cçuçç Jççìuçb, çÆlçuçç ³çç sçíìîçç Jç cççíþîçç iççíuççlç kçÀçnçÇ çÆ[PççFvç kçÀç{ç³ç®çb Dççní. 

DçççÆCç cnCçÓvç lççÇ çÆJç®ççjlçí Dççní. Dççlçç çÆnuçç kçÀç³ç mçá®çJççJçb ³çç®çç cççÇ çÆJç®ççj kçÀª uççiçuççí. 
 
’Dççcç®³çç Jçç[çÇlç SkçÀ kçáÀ$çç Dççní. l³çç®çb vççJç kçÀçUÓ. kçÀçUÓ KçÓHç ®ççbiçuçç Dççní. cçuçç lççí 

KçÓHç DççJç[lççí. cççÇ jml³ççJçj Dççuçí kçÀçÇ cççP³çç Hçç³ççMççÇ lççí Òçícççvçí IççíìçUlç Dçmçlççí. 
yççyçç l³çç®³ççJçj Dççíj[uçí lçjçÇ lççí l³ççb®³ççJçj YçábkçÀlç vççnçÇ. HçCç lçjçÇnçÇ yççyççbvçç lççí DççÆpçyççlç 

DççJç[lç vççnçÇ.  
kçÀOççÇ yççyçç yççníj içíuçí kçÀçÇ cççÇ kçÀçUÓuçç nUÓ®ç Lççí[çJçíU Içjçlç Içílçí. l³ççuçç HçìkçÀvç DççbIççíU 

Iççuçlçí. l³ççuçç Kçç³çuçç oílçí. l³çç®çí uçç[ kçÀjlçí. kçÀçUÓuçç cççÇ KçÓHç DççJç[lçí. HçCç yççyççbvçç lççí Içjçlç 
Dççuçíuçç mçáOoç ®ççuçlç vççnçÇ. yççyççbvççÇ jç$ççÇ ojJççpçç yçbo kçíÀuçç kçÀçÇ l³ççuçç Içjçlç ³çílçç ³çílç vççnçÇ. cçiç 
lççí Dçbiçç®çb cçáìkçáÀUb kçÀ©vç oçjçyççníj®ç Hç[Óvç jçnçlççí.  
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HçCç cççP³çç çÆKç[kçÀçÇuçç pçj Dçmçb ûççÇuç uççJçuçb vçç lçj kçÀçUÓ l³ççlçÓvç Dççlç ³çíF&uç. cççP³çç 
KççíuççÇlç ³çíF&uç. cçiç cççP³çç çÆcç$ççuçç jç$çYçj Içjçyççníj Hç[Óvç jçnç³çuçç vçkçÀçí.“ vçcçÓvçí Dçmçb 
mççbiçlçç®ç cçuçç SkçÀ vçJççÇvç®ç mçç#ççlkçÀçj Pççuçç! 

 
`çÆKç[kçÀçÇlçÓvç kçáÀCççÇmçáOoç Dççlç ³çíT vç³çí çÆkçbÀJçç vçámçlçç nçlçmçáOoç Dççlç IççuçÓ vç³çí' cnCçÓvç®ç 

DççlççHç³ç¥lç DççcnçÇ cççíþçÇ cççCçmçb çÆKç[kçw³ççbvçç ûççÇuç uççJçlç nçílççí.  
kçáÀCççÇlçjçÇ Dççlç ³çíF&uç ³çç YççÇlççÇ HççíìçÇ®ç ûççÇumç®ççÇ çÆ[PççFvmç mçámçbiçlç kçÀ©vç Içílç nçílççí.  
ûççÇuç DçççÆCç cçppççJç ní mçcççvççLçça Mçyo®ç Dççnílç DçmççnçÇ Dççcç®çç mçcçpç nçílçç.  
 
HçCç pçíJnç vçcçÓ cnCççuççÇ `çÆcç$ççuçç Içjçlç ³çíC³ççmççþçÇ ûççÇuç!' lçíJnç cççÇ ®çcçkçÀuççí®ç.  
FlçkçíÀ çÆoJçmç DççHçCç ®çákçÀçÇ®çç çÆJç®ççj kçÀjlç nçílççí ³çç®ççÇ pççCççÇJç PççuççÇ. 
 

cçáuçí Òçícç pççCçlççlç 
cnCçÓvç 

lççÇ çÆvçYç&³ç Dçmçlççlç. 
 

DççHçCç Òçícç kçÀjç³çuçç DçççÆCç lçí DççíUKçç³çuçç nçÇ kçÀcççÇ Hç[lççí 
cnCçÓvç 

DççHçu³ççuçç Òçl³çíkçÀ çÆKç[kçÀçÇJçj yççní©vç Içf yçmçJççJççÇ uççiçlçí SkçÀ cçpçyçÓlç ûççÇuç. 
DçççÆCç 

³çç ûççÇuç®çb çÆ[PççFvç Dçmçlçb DççHçu³çç cçvççlçu³çç çÆYçlççÇMççÇ mçámçbiçlç!! 
 

 
vçcçÓvçí cççP³çç cçvççlçu³çç çÆKç[kçÀçÇJçj®ççÇ ûççÇuç Dçuçiço mçÌuç kçíÀuççÇ! 
 
lçácnçuçç kçÀç³ç Jççìlçb, lçácç®³çç ûççÇuç®çb çÆ[PççFvç kçÀMççMççÇ mçámçbiçlç Dççní? 
 
 

 jçpççÇJç lççbyçí. 


