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[ç@. Dç©Cç iççbOççÇ ní cçnçlcçç iççbOççR®çí vççlçÓ DçççÆCç `Scç. kçíÀ. iççbOççÇ FvmçÆììîçÓì Dçç@HçÀ vçç@vç Jnç³ççíuçvmç' ³çç
mçbmLçí®çí mçbmLççHçkçÀ Dççnílç. cçnçlcçç iççbOççRvççÇ HççuçkçÀ cnCçÓvç DççÆnbmçí®çb Hççuçvç kçÀjç³çuçç kçÀmçb çÆMçkçÀJçuçb l³çç®çb
GoçnjCç cnCçÓvç nçÇ iççíä mççbçÆiçlçuççÇ Dççní.
cççÇ 16 Jç<çç¥b®çç nçílççí DçççÆCç cççP³çç DççpççíyççbvççÇ [yç&vç ³çç oçÆ#çCç DçççÆÖçÀkçíÀlçu³çç çÆþkçÀçCççÇ 18 cççÆnv³ççbHçÓJçça
GmçcçÈ³ççb®³çç pçJçU mLççHçvç kçíÀuçíu³çç mçbmLçílç jnçlç nçílççí. ní çÆþkçÀçCç JçmlççÇHççmçÓvç oÓj nçílçb l³ççcçáUí
MçípççjHççpççjçÇ kçÀçíCççÇ®ç vçJnlçb. l³ççcçáUí cççÇ DçççÆCç cççP³çç oçívç yççÆnCççÇ çÆcç$ççbvçç Yçíìç³çuçç çÆkçbÀJçç çÆmçvçícçç
Hçnç³çuçç Mçnjçlç pççC³ççmççþçÇ KçÓHç Dççlçáj Dçmçç³ç®ççí. SkçÀ çÆoJçmç cççP³çç JççÆ[uççbvçç SkçÀç çÆoJçmçYçjç®³çç HççÆj<çoímççþçÇ Mçnjçlç
pçç³ç®çb nçílçb. l³ççmççþçÇ l³ççbvççÇ cçuçç [^ç³çJnj cnCçÓvç `mççíyçlç ³çíCççj kçÀç' Dçmçb çÆJç®ççjuçb. cççÇ uçiçí®ç®ç G[çÇ cçç©vç lç³ççj Pççuççí.
cççÇ Mçnjçlç çÆvçIççuççí®ç nçílççí l³ççcçáUí DççF&vçb cçuçç SkçÀ JççCçmççcççvçç®ççÇ ³ççoçÇ çÆouççÇ DçççÆCç cççP³ççkçÀ[í çÆoJçmçYçj JçíU Dçmçu³ççvçb
JççÆ[uççbvççÇ cçuçç içç[çÇ®çb mççqJn&çÆmçbiç JçiçÌjí jççÆnuçíuççÇ kçÀçnçÇ kçÀçcçb kçÀjç³çuçç mççbçÆiçlçuççÇ. cççÇ pçíJnç cççP³çç JççÆ[uççbvçç mçkçÀçUçÇ Mçnjçlç
mççí[uçb lçíJnç lçí cnCççuçí, `DççHçCç FLçí®ç mçbO³ççkçÀçUçÇ 5 Jççpçlçç YçíìÓ DçççÆCç mççíyçlç IçjçÇ pççT'. cççPççÇ kçÀçcçb cççÇ HçìçHçì mçbHçJçuççÇ
DçççÆCç pçJçU®³çç çÆmçvçícçç çÆLçSìjcçO³çí içíuççí. pçç@vç Jçívç®³çç çÆmçvçícççlç cççÇ FlçkçÀç yçá[Óvç içíuççí kçÀçÇ cçuçç JçíUí®çb kçÀçnçÇ®ç Yççvç jççÆnuçb
vççnçÇ. cççP³çç uç#ççlç Dççuçb lçíJnç 5.30 Jççpçuçí nçílçí. cçiç iç@jípçcçO³çí pççTvç, içç[çÇ IçíTvç cççPçí JççÆ[uç cççPççÇ çÆpçLçí Jççì
HçnçCççj nçílçí çÆlçLçí Hççí®çç³çuçç cçuçç 6 Jççpçuçí.
l³ççbvççÇ cçuçç çÆJç®ççjuçb, `lçáuçç GMççÇj kçÀç Pççuçç?' pçç@vç Jçívç®çç çÆmçvçícçç yçIçlç
nçílççí cnCçÓvç GMççÇj Pççuçç ní mççbiçç³ç®ççÇ cçuçç FlçkçÀçÇ uççpç Jççìlç nçílççÇ kçÀçÇ
cççÇ l³ççbvçç mççbçÆiçlçuçb `içç[çÇ lç³ççj vçJnlççÇ cnCçÓvç cçuçç GMççÇj Pççuçç'. l³ççbvççÇ
iç@jípçcçO³çí DççOççÇ®ç HçÀçívç kçíÀuçç Dçmçíuç ní cççP³çç uç#ççlç®ç Dççuçb vççnçÇ. cççP³çç
mççbiçC³ççlçuçç KççíìíHçCçç l³ççb®³çç uç#ççlç Dççu³ççJçj lçí cnCççuçí, `cççÇ lçáuçç
Jçç{JçC³ççlç kçÀçnçÇlçjçÇ ®çÓkçÀ kçíÀuççÇ DçmçCççj kçÀçjCç cçuçç Kçjb mççbiçC³ççFlçkçÀç
DççlcççÆJçéççmç lçáP³ççlç Dççuçíuçç vççnçÇ. cççPççÇ kçÀç³ç ®çÓkçÀ PççuççÇ Dçmçíuç lçí
kçÀUçJçb cnCçÓvç cççÇ Dççlçç IçjçHç³ç¥lç 18 cçÌuç ®ççuçlç ³çílççí DçççÆCç l³ççJçj çÆJç®ççj kçÀjlççí'.
cçiç mçáìçyçáìçlçuçí cççPçí JççÆ[uç l³çç çÆvçpç&vç, DçbOççN³çç jml³ççJç©vç ®ççuçç³çuçç uççiçuçí. cççÇ l³ççb®³ççcççiçí içç[çÇ ®ççuçJçlç nçílççí. cççP³çç
SkçÀç cçÓKç& KççíìíHçCççcçáUí cççP³çç JççÆ[uççbvçç çÆkçÀlççÇ $ççmç mçnvç kçÀjçJçç uççiçlççí³ç lçí Hçnçlç nçílççí. l³çç #çCççÇ cççÇ çÆlçLçí®ç çÆvçOçç&j kçíÀuçç
kçÀçÇ cççÇ Hçjlç kçÀOççÇ®ç Kççíìb yççíuçCççj vççnçÇ.
³çç IçìvçíyçÎuç cççÇ pçíJnç pçíJnç çÆJç®ççj kçÀjlççí lçíJnç cçuçç SkçÀç iççíäçÇ®çb jçnÓvçjçnÓvç Dçç½ç³ç& Jççìlçb. DççHçCç DççHçu³çç cçáuççbvçç p³çç
ÒçkçÀçjí çÆMç#çç kçÀjlççí lçMççÇ l³ççbvççÇ cçuçç çÆMç#çç kçíÀuççÇ DçmçlççÇ lçj cççÇ lççí Oç[ç çÆMçkçÀuççí Dçmçlççí kçÀç? cçuçç lçmçb Jççìlç vççnçÇ.
cççÇ lççÇ çÆMç#çç mçnvç kçíÀuççÇ DçmçlççÇ DçççÆCç Hçjlç lçmçb®ç Jççiçuççí Dçmçlççí. HçCç DççÆnbmçí®ççÇ nçÇ SkçÀ kç=ÀlççÇ FlçkçÀçÇ ÒçYççJççÇ nçílççÇ kçÀçÇ lçí
kçÀçuç®ç Iç[u³ççmççjKçb Jççìlçb. nçÇ DççÆnbmçí®ççÇ lççkçÀo Dççní.
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