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Öw Ôå ååå !ÍããjÍÍj ÜjÁ Íj
-jãj¬ÍÄÍj aj CÄÍj
jjÄ Á?a ÍjÄ  ~?a±
j .?Ö~ ÜjÁÁCÍ Üj r
?ÖW ÙMjÁ ÍÄjÍÄÖÄ  ajÁ .WÝjã
7 .ÖÄ?j ¬¬jMjÁ~jÁ


Ä jWjM?jÁÄ ÖW ºjj #ÄÍjÁ~ÁÙÄÄj jÁu»
ÜjÁÄ?jÍ jj ÖÄÝ? ajÁ ?ÁÍj?ÁÍj ajÄ ÍjÄ r
Ä?Í jMjÄ~jÄWWÍj ajÁ MjÄWÁjMjj CÄÍj±

ÍÄ] Ä jWjM?jÁ^ aÍ +?ÍÁW Ájß

Ä jWjM?jÁ Ý?Á jjÍÁ
ÄjÁÍ± ÖÍ^ a?Ä ÄÍ W WÍ Ö
~jÝ W^ ajÁ 0ÁjÁ ÄÍ j
jajÄW?wÍWjÁ jÄW± Á
ÁjajÍWÍ^jÁÄ¬ÁÖajÍ7aj
W?± MjÁ ajÄ? Ý?Á jÄ aW Ý?Ä jÄ
ajÁjÄ±  jjÁ jj ÖÄÄÍjÖ~  
~?a jÍajWÍj ajÁ Í~Á?w ÜÁ ãj ?
Áj CÄÍj?ÁÍj ?ÖÄ aj ºÁ?a Íj
8?a?ÖÄ»  7Ö¬jÁ?± 2Ä¬jÍ?ÖCÁ^
Ý?Ä Á ÖÄÄjj ?~jÍ^ jÞ¬ÄÜ ajÁ 
?Í± ? ?WÍj ÄW aj Í?ÁMjÍjÁ Ö
~jwÍjÁÍ ÖwÍ ÙMjÁ aj jÄÖWjÁ± º  aj
Ö» r j CÍÍj Äj a?Ä ajÁ ?j Ä j
ÄWÍ ~jÄ?~Í^ Äj ÖÄÄÍj ? wÁjÖaW
Äj^ Öa Äj jÄ ÖÁ Ö ajÄ 0Á~jaÄ Ý
j± jÄWÁjMj ?Mj Äj jÄ ÄW±
Ä 5MjÁaÁÖWÜjÍ MjãjWjÍ j
WjM?jÁ aj ?ÁÍj aj ?ÖW] º Í
jÁ 0Á¬w»^ ºaÖMÄj +jÁÄ»^ ºwÁÍjÍ ãÖ
Üj Í Ô± 0jjwÄÍ»^ º Á¬ÄÍ»^
º ÁãÖ¬»^ ºWÍ jÁ jj ajÁ
a? Í WÄÍ?¬jÁ Öa ?ÖjÁ=Ö
ÄW?~»± Ä ~jÍ  aj jÍ?Áj
WÍ Ö 7ÁjMj Öa jÝjÍj
ajÁ CÄÍj^ ÄajÁ Ö Á 7jÁ?Íj] jÁ
jw ajÁ -jãj¬Í ÜjÁÍjÍ ¬wÍj±
2a aj w?j  ajÁ -j~j Ýj~ ÄWj
Wj?wÍ ?ÖÄ± º.¬Í» ?ÖÍjÍ j MjjMÍjÄ
2ÁÍj± º.j] ?Öw~jÁj~Í Ýj jj 8jÄ¬j^ Á]
Ä¬Í ?Öw WÍÖÁj»± j?~Í ÝÁa aj
?ÖÄÁ~jÍ ajÁ CÄÍj Öa ajÁ 7jÁÄÖW^
aj +ÁjÄj ãÖ aÁÙWj^ aj Äj Ý?Ä ãÖ
jWjÁ waj± ?Ä +jÁÄ? Äj WÍ
jÍÍ ãÖ Äjj Öa ~jÝjÄj^ Ä?~Í jÍÝ?
j ?ÄjjÁ± MjÁ a?ãÝÄWj wajÍ ÄW
?ÖW jj ÁÄ± .ÄjjÁ^ aj aj jj~
ÄW?wÍ Í Áj .¬ÁÙWj jÁwÁÄWÍ± W^
aW^ ÄjMÄÍ ?ÖÄ ajÁ .WÍ ajÄ ~j¬?~Íj
+jÁÄ?Ä Äa j~j 2Á?ÖMjÁ ºÖÄÍ~»^
ºWj ?a ?¬¬ß»^ ºÄjÁ ?ÄÍCa~»±
j MW ajÁ jÁÄÍj ?ÁÍj^ Ü
ajj jÍãÍ jj ÝjÍ ~Á jÁj ÖÄÝ? 
aj ?a ºjj #ÄÍjÁ~ÁÙÄÄj jÁu»
® aÍ +?ÍÁW Ájß^ yÔ ÖÁ¯ ?WãÖj
Äj ÄÍ^ jÁjMÍj jWjM?jÁ jj M
~Á?wÄWj ?Ä^ Ýj jÁ jÄ jÍ] .jj
ajÍ  ajÁ 0ÁjÁ +jÄ ajÁ 
ÍjÁ ã~ ÜÁ Äjj Ö~j ÝjajÁ ?Öw±
ÖW Ýj a?Ä 8?a?ÖÄ  jjÁ ~?ã
?ajÁj ~? Ä¬jÍj^ jj .WÝjãjÁ
Á?aÍj ?ÖÄ aj ¤± ?ÁÖajÁÍ 
Ä¬jÍ?ÖCÁjÁ jÁ~ÖÄÄj^ Í j~jj
w Öa 0jÄ¬?Íã Öa Ïåå ~jÄÍj
Íj wÙÁ Ïåå CÄÍj± j jÁ WÍ ÖÁ j
Áj ?WÍj^ Öa a?Ä wÍ ÝWj?~^
ÄajÁ ?ÖW jÄWCwÍj± 7jj^ Ä j
WjM?jÁ^ ºMjÄÖWÍj Á ja  ajÁ
.WÝjã»±  aj ~?Í? ÁÄÍjÍ?Ö~
Wj ÄÄ ÄÍj~j ÖÄÍÁj +jÁÄ W
jÍj ?ÖÄ ajÁ ~?ãj
8jÍ ?M^ +ÍjÁ^  ~
Wj jÍj^ aÖÄ
ÍÁjj^
?jÁÄ^ Ýj
? aj -jãj¬ÍÄWjwÄ
~?ÖMj
?~^
?ÖW
.¬]j± Ä ÝjÍ
ÖÁ Ä Ü ~Áj !?j^
.jjÄ^ .?ÖjÁMÁÖW^ -Í
ÄWa^ -~jÁ Öa ÄW
®ajÁ Mj +jÁÄ? ÄjÁ Mj
jMÍ Ý?Á¯^ ?ÖW j ¬??Á
ÙÄÍjÁ Ýj ÁÍã ÁÍjÁ
Öa ÁjaÁW ÙÁÁj?ÍÍ
Äa a?ÁÖÍjÁ Öa =ÁÖÄa
ÁjÍÁ j±
 ajÁ ÄWWÍj +jÄ
jWjM?jÁ  ¬M?W
Í? ~?M jÄ jj ÖÞÖÄ^ ÖÁ
jj ÖÄWj ¬Á Í?~j± 2a
aW^ jÁãCÍ 8ÁÍÄÄ Ä^
º?Mj ÖÄ aj jÖÍÄWj 
aj ÉåjÁ ?Áj ÙMjÁÁ?Í»±
 0Á Íj Äj WÍ ÖÁ
ÄWjÁ Äj^ a?ÄÄ Äj wÙÁ Áj
?Á Ý?Ä Mjj^ ºÄajÁ ÜÁ ?
j aj ÁWÍ~j 8jÁÍÄWCÍãÖ~ Öa =Ö
ÝjaÖ~^ ?W ajÁ aj ajÖÍÄWj .jjj Ä
~jÖ~jÁÍ ?Í»± 2a wÙÁ aj MCÖjÁWj
j~ja MÍj aj 2Á?ÖMjÁ aj ?Wj
ãÖ Äã?j ÖwÄÍj~±
0ÖÁÄÖÄ^ a?Ä ÄÍ wÙÁ Ä jWj
M?jÁ ÜÁ ?j ºjj j~j~Ö~ÄÖ
ÍÖÁ»± #M ?Öw aj ?ÁÍj?ÁÍj ajÄ
Á?aÍjÄ^  ajÁ jÍjÁWj +jÄ
ajÁ ?Öw Äjj j~jj ÍÄ^ jÁ
~jÍ jÄ Ö aj jãjÖ~ ãÝÄWj
º-jÄjaj Öa jÁjÄÍj»^ Ýj ajÁ
'ÄÍjÁÁjWjÁ jÄ jÍ r Ö j~j~Ö
~j Öa 7jÁÝjÁwÖ~j ÁÖa Ö aj
2Á± º jÁ ?ÄÍ ? ÄjÁ wÁajÁa Äj^
?ÖW ÜjÁjÍãja± Á MÁ~Í ? WÍ ÖÁ
Äjj wwjÁ Í^ ?ÖW Äjj jÄW
Wj ,Ö?ÍCÍj±» . Ýj aj ~jÄÍj
Íj Áj 7ÁÖÁÍjj± º.jÁ ~ÁjWÄW^
ÄÄÍ jÍÍ» jÍ jÄ  jj 8?a?ÖÄ
jÍ?Á^ ajÁ] ºjWÍ Á?MjÁ»±
?Ä ja Ä¬jÍ jj ÝWÍ~j -j± 
8?a?ÖÄ ÄÍjÍj aj !?WÍ ?Öw jÖÍj Ö
~jÁjWjÍ oåå MÄ ¤ååå ÖÁ^ ÄWCÍãÍ j

WjM?jÁ± ÙÁ aj Í?ÁMjÍjÁ ÖjÁ
ÄWÝ~W± j Ý?Áj^ Ýj  ajÁ Á?
Wj MÄ jÖÍj^ ?~jÝjÄj ?ÖwÄ 0Á~ja±
 º?ã~?ÄÍ»^ Ýj j~j ~j?Í ÝjÁ
aj^ ÄÍ aj ?ÖW wwjM?Á jjÁ^ ajÁ Üj
ÄÖjÁÍ Öa ~ÁãÙ~~ ~MÍ^  ~
WÄÍ Ö¬ãjÁÍ ÄÍ Öa ?ÖW ?
MÍ± Í?j 8CÁÖ~±
Ä ?~j ÖÁ ¤o ?ÁÍj  ajÁ ÖÄÄÍj
Ö~ÄÜÍÁj^ aW ajÁ Í~Á?w Ý?Á ÄW
ÄWjÁ^ a? ~MÍ¾Ä W jÁ± Á ÝÍj aj
.W?Íã jMj± jÁ 0ÖÁÄÖÄ ÄÍ Äj j
MjÄÍj?^ Ü ?¬~¬?Íã MÄ ãÖ
aj 8jjÄÄÁCÖj^ ºajÄj ?Í?
Mj ajÁ ?¬j jÄW?WÄÜjÁÝÁ
ÁÖ~»^ ajj jÁ jj ~?ãj .jÁj ~jÝa
jÍ ?Í± jÁ ÉÔCÁ~j^ ajÁ ÄjMÄÍ jj
?ÄÍÁjãjÄÄ MjÄÍãÍ^ ~jjÁ
ÍjÁ ?ÁÄÍ? ÄÍ Öa Äj ~?ãjÄ jÁÝ?WÄj
jÄ jMj ?~ jÁjÝÖ~j MjÍÁj
Mj ?Í^ ÜjÁMajÍ jj CÍãja ÄW?Áwj
W Í jjÁ ~Áj jajÄW?wÍ wÙÁ
a?Ä ?ÄÍ~jÝjÁMj^ ºÝj jÄ ~ÖÍ ~j?WÍ
ÄÍ»^ ÄÝj aj 8ÄÄj ajÄ ÄajÁÄ±
Öw ajÁ ~?ãj 8jÍ^ Ü !jÖ~Öj?
MÄ ajÄj^ Ü ÖÍ? MÄ #?^ j
wjÁjÁ^ ajÄÍ jMjÁ^ ?Í jÁ  Ö~j ?
Áj wÍ~Á?wjÁÍ^ MjÜÁ jÁ ÄW ãÖj
ja ajÁ 0ÁjÁ j?Í ãÖÝ?aÍj± ?Ä
M~ÁÙa~j ÄÍ a?Mj Äj .¬jã?~jMjÍ±
 ÜjÁ~?~jj ?Á ?WÍj jWj
M?jÁ Í Äjj aM?a º¬ÁnÄ
.» ÖÁÁj^  aj jÁ jj 8?Ä 
ÄW~  ? ÄjjÁ ?~jÍ ãj~Íj^ aj
aj #ÁÍ ãÖ Á?ÍÄ¬Í ?WÍj±
?Ä ÖW ÜjÁMajÍ ajÁ ?ÖÄ aÁj ?Á
ãjÍj^ aj jÁ Ä Ö?ÖwwC~ Ýj  ~
W ~j?WÍ ?ÍÍj Öa aj aj º7jÁÝaj
ÁÖ~ ajÄ 0ÖÁÄÖÄ» ãj~j± ÖW Mj
¬ÁnÄ .  ÄW~ ?Í jÁ aj jw?Á MjM
?WÍjÍ^ ºa?ÄÄ ? ajj~j ãÖ ?ÄÄj
Mj~Í^ Ü aj ? jMÍ] aj ?ÄÍ»±
 Äjj jÖj ÖW waj ÄW ?jÁ
a~Ä ~jÁ?aj ? ãÝj ÍÄ Ü ± j
.Í?ÁÄ Äa jÁ aj ?ÁÍj?ÁÍj^ jj ÖÄ
Ý? ?ÖÄ Ä~jÄ?Í Ôå ååå .ÍÙW^
aj jÁÄÍj Ü ¤Ô¤^ aj jÍã
Íj ?ÖÄ aj ÉåjÁ ?Áj^ Ä?Í
ÁjÁ jÄWWÍj±
ÍjÁ?ÖÄ~jMjÁ ÄÍ ajÁ
jÍãÍj jw ajÄ 8?a?ÖÄjÄ^
-w =~jÁ^ j jÍj?
ajÁ ?¬j ÍjjÁj± .jj
+Ä¬j] ºjÄ ãÖ ÍÖ wÙÁ
aj ?ÄÍ±» .jMÄÍ Ýj ? 
jÁW ÜjjWÍ wÖWÍ± jÁ
ÈyCÁ~j jMÍ W jÁ 
ajÁ ÍjaÁjÍÁjÜ? r ?ÖW
Ýj jÄ a?Ä Íj ÄjMÄÍ C~ÄÍ
WÍ jÁ ~MÍ± ?Ä 8?a?ÖÄ
MÁ?Íj ? ÔÈ± ? ¤o ?M± 
?ÁjÁ ? Ü Á?aÄÍwÍÖ~^ ÖÁ
ÝjÁ a?Ä jÖjÁ ~jj~Í ?Í^ ÄÍ WÍ
Ä ?Á± =~jÁ Öa aj +ãj
?Mj 7jÁÖÍÖ~j^ ?MjÁ jj
jÝjÄj±
ÙÁ aj ÍjjÁ ÝÖÁaj a??Ä
j ÖÍÖÁ~ÖÍ ãjÁÄÍ ÁÍ± 8?Ä  ÜjÁ
wÙÁÍj^ ¤o¤  8?a?ÖÄ ?ãÖjÖ
jÁ^ ?Ä a?Ä ?Íj Ùw.ÍjÁjÍj^ Ýj
Üjj ÄjjÁ ÁÍ^ Äjj ?ããjÍj C~ÄÍ
ÍjÁ ÄW ?ÍÍj Öa WÍ ãÖjÍãÍ Ýj~j
jÖjÁ Áj ajÄ -jÄjÄ r jÁ ÙÁ
ãjÁ^ jÁ ÝjÍjÁ r ãÖ C¬wj ?ÍÍj·
=~jÁ ÄjÖwãÍ Ä 0jjw] º j .W 
jÍ Ü aj ?ÖÄ^ a?Ä ?Áu» j aj
ã~jÍCwjÍj .CÖj?j^  ajÁ Äj ¤ååå
jÄWj ÖÍjÁMÁ~j Íj^  aj
? ÄW ?MjÁ ?ÖW ?j ÄjÍãj Íj^
j ÄW jÄ? ãÖ wÙju º8j  jjÁ
~ÖÍj .ÍÖMj±»
j aj Á?a ÝÖÁaj ?ÖW aj ?ÍÖj
j CÄÍj?ÁÍj ãjÁÄÍ ÁÍ± j ÄÍÁ
ÄWj a?~j~j ?~j ÄWjÁ ?Öw aj 
aj Ü =~jÁÄ 7?^ aÁÍ ?ÍÍj ajÁ
ÁjÍÁ aj jÁÄÍj ajÁ aÁj ãÄÍj
ÄW ¤oÏ jÍajWÍ± !ÖÁ ?ÍÍj jÁ a?
?Ä jj =jÍ^ ÄW a?Í ãÖ MjÄWCwÍ
~j± ÁÄÍ ?Ä +jÄCÁ ÄÍjÍj jÁ jj
jj ÖÄÄÍjÖ~ ãÖÄ?j^ aj j
WjM?jÁ Ä?± Ä j jÄÖWjÁ aj
7ÁÝÖÁw ajÄ ÍÄjÍÄÖÄ jÁM Öa
ÄW MjÄWÝjÁÍj± Öw jjÁ ?ÁÍj  ¤y¤
ÄÍ?a ÙMjÁ jj ~CajÁ] º.WjÍ aj
7~j ?jÁ Öaj ?M±»
=~jÁ ã~ aj ?ÁÍj ÜjÁjÍãÍ ãÖ
ÁÙW± .W ÄjMÄÍ jMjw?Ä± Öw jWj
M?jÁÄ Í?ÍÜjÁÄÖWj Áj?~jÁÍj jÁ
WÍ± j Wj ? ajÁ ?ÖÄÍÙÁ^ ÄW
ãÖ =jÍj ÄjjÄ 7Á~C~jÁÄ ajwjÍ^ j
jÁ j Áj¬?ÁjÁj] Ö Äjj -Öj ãÖ ?
Mj±  jjÁ Ô|ÊÈ Á?Wj ÄÍ jÄ ÄW
jÁ ÄWÝjÁ ~jÝjÄj^ +ÁÜ?ÍÄ¬CÁj ãÖ
?Mj± MjÁ Ä jWjM?jÁ^ ajÁ ?
8?a?ÖÄ MjÁjÍÄ ?Ä Ö~jÁ ? ÜÁMj
~jw?Áj Ý?Á r ?ÖW Ýj jÁ ÄW a??Ä
WÍ ~jÍÁ?ÖÍ CÍÍj jãÖÍÁjÍj r^ ÄÍ j
?ÁÍCW~jÁ jÄW± º w?W ?ÖwãÖ~j
Mj j~Í WÍ  jj !?ÍÖÁj±» 
jÁ ÝjajÁ ÄWÁjM jÁ Ájwj^ ÄÍ?a ÜÁ

   
 ¬ÁCWÍ~j Á?a Íj 8?a?ÖÄ 7Ö¬jÁ? ÄÍj~j
?jÁÄ^ +ÍjÁ Öa ÙÄÍjÁ ?M± ?Ä ?ÖÄ MÁ?Íj
¤o jajÁ^ ÜjÁÖÍW ?W Á?aÄÍwÍÖ~±

=~jÁÄ ÜjÁÄWÄÄjjÁ 0ÙÁ  7Ö
¬jÁ?^ MÄ ajÄjÁ  7jÁÍÁ?Öj ÄWjÍj
Öa ÄWjW ?ÖW ajÁ 7jÁ wwjÍ
WÖ~ ãÖÄÍÍj±
 jMjÄ ÝWÍ~jÁ Ýj ÖÍ~jÁ
.WÁÍÍ± j aj CÄÍj?ÁÍj ÄÍ j =jÍ
aÖjÍ^ WÍ ÖÁ ajÄ 0ÖÁÄÖÄ^ Ä
ajÁ ?ÖW ajÄ ÍÄjÍÄÖÄ  jÜj
Íj^ ajÁ jÁ Ä wwj Ýj ÄjÍj ãÖÍ?~j
ÍÁÍÍ± º j .WÝjã ?Í ? jÁ Ä jj
=ÖWjÁ~ÖÄÄ ajÄ #ÁajÍWj^ .?ÖMjÁj
ÙMjÁ ÄW ~jã~j»^ Ä?~Í jWjM?jÁ±
?Mj Mj~? ajÁ ÍÄjÍÄÖÄ ?ÖW
 8?a?ÖÄ WÍ jÁÄÍ Í aj ?Í?
Äã?ÄÍÄWj -j~j  jÖÍÄW?a r
Öa jajÍj WÍ a?Í±
ºÖaj^ ?ÖW ÄW CÖÄÄjÁW^ wÁjW F
ÄWÖÍã~»^ jÍ jÄ ¤ÔÉ ÙMjÁ ÖÍÍjÁ
Öa 0WÍjÁ ?ÖÄ ÄÄj± º.ÍÖaj» ÄÍ
¤Ô ãÖ jÄj^ ºwÁjWjÁ Öaj» r Öa
~jW a?jMj] ºj ÖajwÁjÄÄjÁ» ?ÖÄ =Ù
ÁW± ?Ä Ý?Á a?Ä jÄajÁj^ ?ÖW +jÁ
waj]  8?a?ÖÄ ÝjÍj WÁ?~~j
!?ãÄ Öa Öaj ÖÍjÁ jj ?W^ Ä?
j 0ÄW ? 0ÄW  -jÄÍ?ÖÁ?Í±
j ÖÍÖÁÝÄÄjÄW?wÍjÁ aÁj?
ÙM?WjÁ^
ÍjÁ?ÖÄ~jMjÁ ajÄ Ö
WjÄ^ ?Í ÄW  aj -jWjÁWj ~jÄWÄ

ºjj
#ÄÍjÁ~ÁÙÄÄj»^
ajÄjÁ ÝjÄ
? jjÁ
 WÄÍÄÍÁ?wj
~jW
Äj Öa ÁÄÍ?ÖWjÄ ãÖÍ?~j Mjw ÁajÁÍ±
.j jwjÁÍ aj ÍjÁ~ÁÖa ãÖ aj ?Á
Íj^ ~MÍ aj !?j ajÁ CÄÍj jMjÄ~j
ÄWWÍj jÄjÍÄ ajÁ ÄÖMjÍÜj^ ÜÁÖÁ
ÍjÄMj?ajj
jÍ?Öw?j ajÁ
Í?ÁMjÍjÁ± .j MjÁWÍjÍ^ ÝjÁ  ÖÄW
ÝÍã^ ÝjÁ  0jÁjÄjÄÍ?aÍ jÁÁajÍ
ÝÖÁaj^ Ýj aj ÖWÍ ~j?~^ ajÁ^ Ýj
ajÁ jÁjÁ 0j?ÍjÁ?WjÁ wÁja -Í
ÍjÁ^ ?Öw ajÁ ÖWÍ ÜÁ aj !?ãÄ  jW
ÍjÄÍj ãÖ 0aj ~jjÍãÍ ÝÖÁaj± 2a
ÝjWj ajÁ CÄÍj Ü aj jÖj =ÖÄÍC
aj ¬ÁwÍjÁÍj Öa Í?WÍj a?Mj±
ÙM?WjÁ jÍÄWÙÄÄjÍj ?ÖW a?Ä
 Äj +^ a?Ä  ajÁ !?WÁj~Ä?ÁÍj jÁ
ÝjajÁ ?ÖwÍ?ÖWÍj^ MjÜÁ ? ÝjajÁ Ö
ÜjÁMÙÍ ÙMjÁ ºÖaj» CÍãÍj] ?Ä MÙÁ
ãÖ~ wÙÁ +?CÄÍjÄjÁ± j jÁ +Ä^ ajÄÍ
ÜjÁWÍjajÁ^ a?Ä ÄÍj~jÁÍj ÄW MÄ ãÖ
º+++++++»± .W  aj ÔåjÁ ?Áj Öa
a? ÝjajÁ  aj |åjÁ ~?M jÄ W j
?ajÁjÄ ajÝÁÍ] º0ÁjÁ»± 8j aj ?Ä
MjÄajÁÄ ~jÄWCwÍÄÍÙWÍ~ ~jÍj±

Öw aj ?ÁÍj?ÁÍj ÝjÁaj aj 0Á?
~ aj ajÁ CÄÍj ?¬¬ wjÄÍ~j?Íj±
º+?ÁÍ» ÄÍjÍ a? wÍ^ ?Ä Äjj aj jÍ Íj
Íj  aj .jÁwÁÄWj ~jã~j±
#ajÁ jj ÖwÄWÁwÍ Ä?~Í ºÜjÁã~j»±
¤ÏÉ jÍ jÄ ÙMjÁ jj  jÁ] ºjÍ
WÍ jÁ ?W jÖÍÄW?a ãÖÁÙW±»
=Ýj ?Áj Ä¬CÍjÁ jÄÍ ? ÙMjÁ j
jÁjÁ +??Á] ºjÍ Ü jÁ ?ÖÄ ?W
jÁ?±»
ÙÁ jWjM?jÁ jÍ?Íj aj
CÄÍj?ÁÍj W Üj .Íww^ wÙÁ j^
-?j^ 0j?ÍjÁ± ÙÁ  Äa aj 
jÍ?Áj ?ÍÖÁj^ Ýj jÁ Äj jÍ^
aj jMjÄ~jÄWWÍj  j^ ãÝj .CÍ
ãj w?ÄÄj± ºjajÍ ? j¬ÁjÄÄj F
ÖÍjÁMÁWÍ aj ÖÁ^ Ö ?W ?ÖÄj ãÖ
ÁjÄj»^ jÍ jÄ Ü jj ?ÄÍ± ?a
ÄWÁwÍW jÁ~CãÍ] º.jMÄÍÁa»± #ajÁ
a?Ä j¬ÄßW~Á?  Ýj~j 8Á
Íj± º Á] ¤å¤°jÁ .WÝãjÁ^ M?ÁÄWjÁ
0± .j] jÍÍ±» 8jÁ ?~ Ý ajÁ
? Äj^ ºajÁ jaj 0?~ ?MÁjÄj
ÝÍj Öa aÁj
?Íj MjM»·
ÁÄ±
8?ÍÄ ? ? ÄW ÄW jWÍjÁ
ÜÁÄÍjj] º ?Ä +jÁÄ? jÍ Äj
^ ?ÁÍ½±»
8?Ä ?Öw aj .WÖãjÖ~Ä ºWÍ ÜjÁ
ÄjÍãÍ»^ ÄÍ ?Öw aj CÄÍj?ÁÍj ajÄ 8?a
?ÖÄjÄ ajÁ 7jÁjÁ ºjj #ÄÍjÁ~ÁÙÄÄj»
r aj  WÄÍÄÍÁ?wj± j wÙÁ =jW¬ÁjjÁ^
0ÁjÁ^ ?ÖÄjÁjÁ^ ! Á~jÁ Öa jj
ºMÖW~j^ ?Íj jÞj» ÜjÁC~Í ÝÁa± ?Ä
8?a?ÖÄ^ a?Ä jj jãÖ~ Öa ÖÁ
~?ã aÙj ?ÖjÁ ?ÍÍj^ Ý?Á CW
j .?ÄMjÍÁjM^ Ü
? MÄ ãÖ
jÁMÄÍ± =Ö #ÄÍjÁ ÝÖÁaj a?jÁ ÁÙj
ÜjÁÄWWÍ^ Ö aj jÁÝÙÄWÍj CÄÍj ?ÖÄ
?jÁ 8jÍ ÝjajÁ Ä 8?a?ÖÄ ãÖ Wj±
#ajÁ ?ÖW WÍ±  aj ÏåjÁ ?Áj 
j Üjj #ÄÍjÁ~ÁÙj ãÖÁÙW] Ýj aj Ù
aÄWj CÄÍj WÍ jÁ ? Áj aÁjÄ
Äj  jÁ ajÁ 8j jMj±
º Ä ~MÍ jj #ÁÍ^ ajÁ Ä Üjj j
ÄWWÍj ?Í^ Ýj j Íj»^ Ä?~Í j
WjM?jÁ±  w?ÄãjÁÍ a?Ä 0j?ÍjÁ^
a?Ä ÄW aÁÍ ?MÄ¬jÍ  Ô|.ÍÖaj j
ÍÁjM^ ÜÁ ?j aj !?WÍ^ a? ÄW ?jÄ
ÍjÄÜjÁÍ± jÁ ÍÁ?ÄÍ ãÝÄWj 7Á
ajÁMÙj^ ºajÁ CÄÍjÍÄW ÙMjÁ Íj
Mjj»^ Öa aj ÖÍÄMjÍÁjM 
ÍjÁ aj ÖÄÄj±
ÖW Ýj jÁ wÙÁ ÄW ÄjMÄÍ jj ?
ajÁj  ÄÖ~ MjÜÁãÖ~Í± jÁ Í~Á?w Ý?Á
w?~ Ôå^ ?Ä ajÁ 7?ÍjÁ  ºaÁC~Íj»^
j j~jjÄ ?ÖÄ  j?ÍWj ¬
M?WÍ? ãÖ M?Öj^  aj jÁ MÄ jÖÍj jÁ
jÝÖ~j MjÍÁjMÍ± jÁ jMÍ ajÁ
8jÍ~jÁjÄÍj Í ÄjjÁ ?j r Öa aj
2Á?ÖMjÁ± ?Ä CÄÍj?¬¬?ÁÍjÍ ÄÍ wÙÁ
 aj ÜjÁÍÁC~WÄÍj Á ajÁ jÁ
MjÁ~j^ jÁ?ÖMÍ Äj aj 8ÁÍ aW^ aj 0ÙÁ
ãÖãÖ?Wj± º8j W ?Ä a  ajÁ
+jÄ jj ?? ÍÁ?^ ÄW?ÖÍj Á
|å CÄÍj ÙMjÁ aj .WÖÍjÁ±»
#M jÁ ?Ä -jÄjajÁ jj jM~ÄÖ
ÍjÁÖwÍ ?Í· !j± . ~jÁ jÁ  ÍjÄ
~jÍ^  ßjÁÄ aj ÍÄ¬CÁj ?ÖwÄ?Ö~Í
r ¬ÁÜ?Í Äj jÁ ajÁ ÍjÄ Ùaj± ºãÝ
ÄWj ÄW?wj W ? jMÄÍj  ?
¬~Ý?~j±»
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