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jÄ wjWÍÄ ÄW?jÄ
 ¶Öj¶ÖjÄ ?kjÄ^ j ÁÄ¶Öj aj ÄÖwwÁÁ a¾Öj wjWÍ
ÄW?j a?Ä Ö kÍ?MÄÄjjÍ aj Ä?Ík ? M?ÄÄk±
ÁAWj ?ÖÞ jwwÁÍÄ ajÄ ¬ÁwjÄÄjÄ aj Ä?Ík jÍ ajÄ Áj
¬ÁkÄjÍ?ÍÄ ajÄ ÖÄ?~jÁÄ^ ÁkÖÄ ¬ÖÁ ? ¬ÁjnÁj wÄ E
.ÍÁ?ÄMÖÁ~±
j jÍÁj aj WÁa?Í aj ÖÍÍj WÍÁj jÄ wjWÍÄ Ä
W?jÄ aj ¾ ÄÍ ® ! ÄÍ¯ jÍ Ä ?Íjj Ák~?j ¾-
! Í Ä?Ök jÄ ¤yå wÁnÁjÄ^ ß~kÄÍjÄ jÍ Áj¬ÁkÄj
Í?ÍÄ ?ÄÄW?ÍwÄ± ,Ö Í akM?ÍÍÖ ajÄ jÄÖÁjÄ a¾ß~nj 
¬ÄkjÄ ?ÖÞ Ä~?ÍÄ jÍ E ¾kÜÖÍ ¬ÄÍÜj ajÄ aÁÍÄ ajÄ
ÖÄ?~jÁÄ a?Ä j ÄßÄÍnj aj Ä?Ík^ Wj ¾?WWnÄ ?Ö aÄ
ÄjÁ kaW?±
jÄ wjWÍÄ ÄW?jÄ Ö ?ÄÄWkjÄ ?ÖÞ ÄÄ ®ÁÄ
a¾Öj ¬ÁÄj j W?Á~j ÁÄ a¾Ö kÍ?MÄÄjjÍ aj Ä?Ík¯ ÍÖ
WjÍ ?Ö Ä y° ajÄ ¬?ÍjÍÄ jÍ W?ÖÄjÍ ÖÄ¶Ö¾E ååå ak
WnÄ^ ÄÖÜjÍ ?¬ÁnÄ Ö ?WÍj WÁÖÁ~W?± ¾Ú ¾kÜjÍ? aj
jÄÖÁjÄ ÄÍ?ÖÁkjÄ ?ÜjW ? ¬ÖMW?Í a¾aW?ÍjÖÁÄ ]
WÄ?Í aj ¬ÁaÖÍÄ aj akÄwjWÍ ajÄ ?Ä^ a¾?Í
MÍ¶ÖjÄ jÍW± j M? jÄÍ ¬ÄÍw j Ôååo ?ÜjW å° a¾kÍ?
MÄÄjjÍÄ aj ÄÄ ?ß?Í jÄ ÍjÄ  jÍ WÍÁj ¤¤° ÄjÖ
jjÍ j Ôåå| ÍkÄ ±
¾Ä?Wj jÄÍ ¬?Wkj  a?Ä ? ¬ÁjnÁj jjÖÁj Ík ajÄ
Ák~Ä wÁ?Y?ÄjÄ j ÍjÁj aj ÖÍÍj WÍÁj jÄ wjWÍÄ 
ÄW?jÄ ®?ÜjW Èo° ajÄ kÍ?MÄÄjjÍÄ ¬ÖMWÄ jÍ ¬ÁÜkÄ
j W?ÄÄj  ¬ÖÁ ¾aWj  !¯^ ?ÜjW Ôo° ajÄ kÍ?MÄÄj
jÍÄ k~?jjÍ j W?ÄÄj  ®ßjj ?Í?j ÔÈ°¯ ¬ÖÁ
j M ÖÄ?~j ajÄ ?ÍMÍ¶ÖjÄ jÍ jÜÁ å° ®ßjj ?
Í?j oÏ°¯ ¬ÖÁ j ÄWÁj aj ÄÖÁÜj?Wj ajÄ ÄÍjÄ ¬kÁ?Í
ÁjÄ±  WjÁ?Í ? ÖÍÍj WÍÁj jÄ wjWÍÄ E ÄÍ?¬ßW
¶Öj aÁk ÁkÄÄÍ?Í ?ÖÞ ?ÍMÍ¶ÖjÄ^ ¾Ä?Wj ? ? j ¬?Wj
ÄÖÁ ÔÔ±

jÄ ¬Á~ÁnÄ E w?Áj
  ÁjÄÍj jWÁj ajÄ ¬Á~ÁnÄ E w?Áj WWjÁ?Í ? akÄwjW
Í ajÄ ?Ä jÍ j M ÖÄ?~j ajÄ ?ÍMÍ¶ÖjÄ ^ ÁjnÜj j
Á
.Ík¬?j ?ßjÍ^ ÁjÄ¬Ä?Mj aj ¾-! Ä?Wj± ¾?ÖÍÁjÄ
¬Á~ÁnÄ ÄÍ ?ÍÍjaÖÄ ¬ÖÁ ?a?¬ÍjÁ jÄ jÄÖÁjÄ a¾ß~nj
?ÖÞ Ä¬kWwWÍkÄ ajÄ kÍ?MÄÄjjÍÄ aj Ä?Ík ®¬ÄßW?ÍÁj^
ÄÄ aj ÄÖÍj jÍ aj Ák?a?¬Í?Í¯^ ?ajÁ jÄ ¬jÍÍÄ ¬Í?ÖÞ jÍ
ÍÜjÁ jÄ kajWÄ ¬ÖÁ ? ¬ÁkÜjÍ±  w?ÖÍ ?ÖÄÄ^ W
j ¾? aÍ Ö kajW ÄÍÁ?ÄMÖÁ~jÄ^  ¶Öj j ÁjjÜk ajÄ
jÄÖÁjÄ a¾aWj j ¬Ájj ¬?Ä ?ÖÍ?Í aj Íj¬Ä  ?Ö akÍÁ
jÍ aj ¾?kÁ?Í ajÄ ÄÍÖ?ÍÄ± ? ?ÖÄÄj ajÄ ?WÍjÄ
w?ÍÄ j ?MÖ?ÍÁj^ ?ÜjW ÁjÍÖÁ Á?¬aj aÖ ¬?ÍjÍ ?Ö a
Wj^ ajÜÁ?Í k~?jjÍ Äj ÍÁ?aÖÁj ¬?Á Ö jjÖÁ ÄÖÜ ajÄ
kÜjÍÖjjÄ wjWÍÄ±
° 
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