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›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ êú»Öê»Öê úÖµÖÔ
ÁÖß. ÃÖÓ•ÖµÖ ²Ö²ÖÎã¾ÖÖÖ úÖÓ²Öôêû
ÖÖê¿Ö ÖÖ¸ü, ãú›æü¾ÖÖ›üß , ŸÖÖ. ´ÖÖœüÖ, ×•Ö»ÆüÖ ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü.
izLrkouk :

ÁÖ×´ÖúÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸÖôû´Öôû †ÃÖÖÖ¸êü ú´µÖã×ÖÃ™ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸üÖß“Öê ÖÖœêü †³µÖÖÃÖú
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ †µÖÖµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖ ±úÖê›üµÖÖÃÖÖšüß, úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ µÖÖµÖ
×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß 15 †ÖòÖÃ™ü 1936 ¸üÖê•Öß ‘Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öß’ Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß. ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ÆüÖ ¯ÖÖ êú¾Öôû ´Ö•Öæ¸ü, úÖ´ÖÖÖ¸ü ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ú»µÖÖÖÖÃÖÖšüß“Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãô êû
ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ“Ö ‘´Ö•Öæ¸ü’ ÆüÖ ¿Ö²¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“Öê †ÃÖê ´ÆüÖÖê ÆüÖêŸÖê úß, ´Ö•Öæ¸ü ¾ÖÖÖÔŸÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö
úÖ´ÖÖÖ¸ü †Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ ¾ÖÖÖÔ“Öß ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖ´ÖÖÖ¸ü ¾ÖÖÖÔ“Öß ¤ã:Öê ÖÖÆüß¿Öß ú¸üÖµÖ“Öß
†ÃÖŸÖß»Ö, ŸµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öê ÆüŒú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ýÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸üÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘Öê‰úÖ
ŸµÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¹ýÖ †Ö¯Ö»Öê ¬µÖêµÖ, ÆüŒú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. 22 †ÖòÖÃ™ü 1936 “µÖÖ •ÖÖŸÖÖ µÖÖ ´ÖãÖ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üúßµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ´Æü™ü»Öê úß,
†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸üµÖÖ“µÖÖ »Öœü¶Ö“Öê ²ÖÖÊ Ã¾Ö¹ý¯Ö •Ö¸üß •ÖÖŸÖß×ÖÂšü ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸÖÖê »ÖœüÖ †ÖÙ£Öú †ÖÆêü †Ö×Ö µÖÖ †ÖÙ£Öú »Öœü¶ÖŸÖ Ã¯Öé¿µÖ †Ö×Ö
†Ã¯Öé¿µÖ ¿ÖêŸÖú¸üß-úÖ´Öú¸üß ¾ÖÖÖÔ“Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ‹ú•Öß¾Ö †ÖÆêüŸÖ. ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“Öê †ÃÖê ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê úß, “Ö×¸ü²ÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖ Ö×¸ü²ÖÖÓÖß“Ö
“ÖÖ»Ö¾Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.” ´ÆüÖæÖ“Ö ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖŸÖ úÖµÖÃ£Ö, ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö, ¤ãü²ÖÔ»Ö ´Ö¸üÖšüß ¾ÖÖÔ µÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö êú»ÖÖ. ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †Ö²Öê›üú¸üÖÓÖß †µÖÖµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖ ±úÖê›üµÖÖÃÖÖšüß, úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÆüŒú ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÆüÖ ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ.
17 †ÖòÖÃ™ü 1937 ¸üÖê•Öß Ö¸êü ´ÖÓ¡Öß´ÖÓ›üôûÖÖê ÃÖÓ¯Ö ¾Ö ™üÖôêû²ÖÓ¤üß µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ú¸üŸÖÖ µÖÖ¾ÖÖ µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ×¾Ö¬ÖêµÖú ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê. 15 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü
1938 ¸üÖê•Öß ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³Öê´Ö¬µÖê ×¾Ö¬ÖêµÖúÖ¾Ö¸ü ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ÓüÖß ‘ÖÖÖ‘ÖÖŸÖß Æü»»ÖÖ “Öœü¾Ö»ÖÖ. ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê»µÖÖ ×¾Ö¬ÖêµÖúÖ´Öãôêû ÃÖÓ¯Ö ú¸üÖê ÆüÖ
ÖãÆüÖ šü¸ü¾ÖæÖ úÖòÖÏêÃÖ ÃÖ¸üúÖ¸üÖê úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üß“Ö »ÖÖ¤ü»Öß †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¿Ö²¤üÖŸÖ ×¾Ö¬ÖêµÖúÖ“ÖÖ ×¬ÖŒúÖ¸ü ú¹ýÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß
×¾Ö¬ÖêµÖúÖÃÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öê ÖÖÖ¸üßú Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×Æü¸üÖ¾ÖæÖ ‘ÖêÖÖ¸üÖ úÖµÖ¤üÖ †¿Öß ×™üúÖ êú»Öß. 19 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü ŸÖê 31 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1938 µÖÖ úÖôûÖŸÖ µÖÖ
×¾Ö¬ÖêµÖúÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß 16 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1938 ¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖÓúÖôûß ÃÖÖ›êüÃÖÆüÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü
ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ×¾Öª´ÖÖÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖ ¾Ö ™Òêü›ü µÖã×ÖµÖÖ úÖÑÖÏêÃÖŸÖ±ìú úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖß ‹ú ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¯Ö¸üôû úÖ´ÖÖÖ¸ü ´Öî¤üÖÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß.1
×¾Ö¬ÖÖÖ´ÖÓ›üôûÖŸÖß»Ö ²ÖÆãü´ÖŸÖÖ“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü úÖÑÖÏêÃÖ ¯ÖÖÖÖê ÃÖ¤ü¸ü úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü †µÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü ×¾Ö¬ÖêµÖú ÃÖ³ÖÖÖéÆüÖŸÖ ÃÖÆü•Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖß»Ö ŸµÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓÖÖ ¸üÖêÖµÖÖÃÖÖšüß 17 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1938 ¸üÖê•Öß ‹ú ×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ÃÖÓ¯Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ¾Ö ú´µÖã×ÖÂ™ü ÖêŸµÖÖÓÖß
Æüß ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. 7 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 1938 ÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ÃÖÓ¯ÖÖ“ÖÖ ×Ö¿“ÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. úÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯Öæ¾Öá ´ÆüÖ•Öê 12 ¾Ö 13 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 1938 ¸üÖê•Öß
´ÖÖ´ÖÖ›ü µÖê£Öê ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖ •Öß.†ÖµÖ.¯Öß.¸êü»¾Öê úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öß ‹ú ´ÖÖêšüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ •Ö¾Öôû-•Ö¾Öôû
20000 úÖ´ÖÖÖ¸ü ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.2 ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ †Ö×Ö ²ÖÓ¬Öæ³ÖÖ¾Ö µÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ´ÆüÖ•Öê ²ÖÎÖ´ÆüÖ¿ÖÖÆüß.
²ÖÎÖ´ÆüÖ¿ÖÖÆüß ÃÖ¾ÖÔ¤ü¿Öá †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †ÖÙ£Öú Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¬Öß ¾Ö¸üÆüß ×ŸÖ“Öê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯Ö×¸üÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öß ‹ú•Öæ™ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö
ŸÖ¸ü úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖß ²ÖÎÖ´ÆüÖ¿ÖÖÆüß“Öê ×Ö´ÖãÔ»ÖÖ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
7 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 1938 µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ×¡Öú ÃÖÓ¯Ö »ÖœüµÖÖ¯Öæ¾Öá ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»Öêú“µÖÖ •Ö»Ö×Ö:ÃÖÖ¸üÖ
ÖÖŸµÖÖŸÖß»Ö úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öê úÖÆüß ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾Ö»Öê. ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸üß úÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ²Ö§ü»Ö ¤üÖêÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ ×Ö»ÖÓ×²ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖ×¾Ö¹ý¨ü 7 ‹×¯ÖÏ»Ö 1938 ¸üÖê•Öß úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖß ÃÖÓ¯Ö êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ ¯Ö¸üŸÖ úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖê»ÖÖ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»Öêú“Öê †ÖµÖãŒŸÖ
×ÃÖØ´Ö™üÖ µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ¾ÖÖ™üÖ‘ÖÖ™üß ú¹ýÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ 28 ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÖÖ¸ü ×´Öôû¾ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ.
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×¾Ö›üß úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß úÖµÖÔ :
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖÖê ¾Ö·ÆÖ›ü ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö›üß úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ µÖÖµÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ‹»Ö.‹Ö.Æü¸ü¤üÖ¸ü µÖÖÓÖß 1 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß
1931 ¸üÖê•Öß ÖÖÖ¯Öæ¸ü»ÖÖ ´Ö¬µÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ ¾Ö·ÆÖ›ü ×¾Ö›üß úÖ´ÖÖÖ¸ü ÃÖÓ‘Ö Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ. ×¾Ö›üß úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öê ÆüŒú ¾Ö ´ÖÖÖ ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü
ˆ¯ÖÖµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ·ÆÖµÖÖÓ“Öß ¤üÖ¤ü ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß Æü¸ü¤üÖÃÖ, úÖ»Öß“ÖÖ¸üÖ, ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü¸üÖ¾Ö, ÖÓ¤üÖ Ö¾Öôûß, ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ±ãú»Öê, ÃÖßŸÖ»Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü Ö•Ö×³ÖµÖê µÖÖÓÖß ÃÖŸÖŸÖ
¯ÖÏµÖŸÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. 1932 ÃÖÖ»Öß ×¾Ö›üß úÖ¸üÖÖµÖÖŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öê ×¾Ö¬ÖêµÖú ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ±ãú»Öê µÖÖÓÖß ´Ö¬µÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¬Öß´ÖÓ›üôûÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖê
±êú™üÖôûµÖÖŸÖ †Ö»Öê. †Ö´Ö¤üÖ¸ü ¸üÖ‘Ö¾Ö ‘ÖÖê›üß“ÖÖê¸ü µÖÖÓÖß ¾Ö·ÆÖ›üÖ“µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖÖÃÖ³ÖêŸÖ 1939 ´Ö¬µÖê ×¾Ö›üß úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ †µÖÖµÖÖ“Öê ×Ö¾ÖÖ¸üÖ
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¬ÖêµÖú ´ÖÖÓ›ü»Öê, ¯ÖÖ ŸµÖÖ“Öê Æüß úÖµÖªÖŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖê¾Öæ ¿Öú»Öê ÖÖÆüß.3 ¤üÖ´ÖÖê¬Ö¸ü¸üÖ¾Öü ÖÓ¤üÖÖ¾Öôûß µÖÓÖ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ´Ö¬µÖ¯ÖÏÖÓŸÖ ¾Ö·ÆÖ›ü
×¾Ö›üß úÖ´ÖÖÖ¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖê¾ÆüÖ ×¾Ö›üß úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¯Öãœüß»Ö ´ÖÖÖµÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö›ü¶Ö ²ÖÖ×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ¾Ö ¤ü¸ü Æü•ÖÖ¸üß
ú´ÖßŸÖ ú´Öß †Öšü †ÖÖê ¿ÖÆü¸üÖŸÖ †Ö×Ö Öê›ü¶ÖŸÖ ŸÖÖê ³ÖÖ¾Ö ÃÖÖŸÖ †ÖÖê †ÃÖÖ¾ÖÖ. ¯Ö¢ÖÖ”ûÖ™ü, ²Ö›ü»Ö”ûÖ™ü, —ÖÖ»Ö”ûÖ™ü †Ö×¤ü ”ûÖ™üß“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü ¯ÖãÖÔ¯ÖÖê
²ÖÓ¤ü ¾ÆüÖ¾Öê. úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ ×ú´ÖÖÖ †Öšü ŸÖê ¤üÆüÖ †ÖÖê ¸üÖê•Ö ´Ö•Öæ¸üß ×´ÖôûÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖÖÖ·µÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ ŸÖÓ²ÖÖÖæ ¾Ö ¯Ö¢Öê ×´ÖôûÖ¾Öê.
ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×¾Ö›ü¶Ö“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ¬ÖÖÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß²Ö§ü»Ö ¯ÖîÃÖê úÖ¯ÖµÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ ²ÖÓ¤ü ¾ÆüÖ¾Öß, úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ ¤ãü¯ÖÖ¸üß ÃÖŒŸÖß“Öß ÃÖã¼üß Ö ¤êüŸÖÖ Ã¾ÖÖã¿ÖßÖê
´Ö•Öæ¸üÖÓÖÖ šü¸üÖ¾Ößú ¾ÖêôêûÃÖÖšüß ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖŸÖÖ µÖÖ¾Öê. †»Ö¾ÖÖ›üß ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÓ¬µÖÖúÖôûß ¯ÖÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ, úÖ¸üÖÖµÖÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“Öß ¾Öêôû ÃÖúÖôûß
†Öšü ŸÖê ÃÖÖµÖÓúÖôûß ÃÖÆüÖ ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖÖ¾Öß, ¯Ö¢ÖÖ”ûÖ™ü ÖÓŸÖ¸ü ú¸üµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ´ÖÖ»ÖúÖÖß“Ö ¯Ö¢Öê ªÖ¾ÖêŸÖ.4 †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ´ÖÖÖµÖÖ ´ÖÖÓ›üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ.
1935 “µÖÖ úÖµÖªÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü êú»Öê»Öß ÃÖÓ‘Ö¸üÖ•µÖÖ“Öß µÖÖê•ÖÖÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß Æüß ±êú™üÖôû»Öß ÆüÖêŸÖß. 1935 “µÖÖ úÖµÖªÖŸÖß»Ö
±êú›ü¸êü¿ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ •ÖÖ»Öß´Ö ×¾ÖÂÖ ÃÖ´Ö•ÖæÖ ±êúæúÖ ×¤ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ´ÖŸÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ¾µÖŒŸÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê. 3 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 1939 ¸üÖê•Öß
‡Ó»ÖÓ›üÖê •Ö´ÖÔÖß×¾Ö¹ý¨ü µÖã¬¤ü ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖ“Öê •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê. úÖÑÖÏêÃÖ ¾Ö »ÖßÖ µÖÖÓÖß ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ÃÖ¿ÖŸÖÔ ÃÖÆüúÖµÖÔ ¤êü¾Öæ êú»Öê. ŸÖ¸ü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü
¯ÖÖÖÖê ÃÖ¸üúÖ¸ü¿Öß ×²ÖÖ¿ÖŸÖÔ ÃÖÆüúÖµÖÔ ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ‘ÖÖêÂÖÖÖ êú»Öß. ŸµÖÖÓÖß ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö Ö›ü¶Ö ÃÖîµÖÖŸÖ µÖã¬¤üÖÃÖ »ÖÖµÖú ¾Ö ÖÖ»ÖÖµÖú †ÃÖÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö
Ö ú¸üŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö †Ö×Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖÖÖ ×´ÖôûÖ¾µÖÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê. ´Öê 1942 ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¤ü¸ü —ÖÖ»Öê»Öß ×Îú¯ÃÖ µÖÖê•ÖÖÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖÖê ±êú™üÖôû»Öß.
¿ÖêŸÖú·µÖÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öê úÖµÖÔ :
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü êú¾Öôû úÖ¸üÖÖµÖÖŸÖ, ×Ö¸üÖßŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß“Ö »ÖœüÖ ¤êüŸÖ ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ¿ÖêŸÖú¸üß †Ö×Ö
¿ÖêŸÖß¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸êü ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüßÆüß ŸÖê »ÖœüŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ¾Öêôûß úÖêúÖÖŸÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÖÖêŸÖ ¯Ö¨üŸÖß“µÖÖ ×¾Ö¹ý¨ü ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ¯ÖÏ£Ö´Ö †Ö¾ÖÖ•Ö ˆšü¾Ö»ÖÖ. ÆüÖ ÖÖêŸÖ ´ÆüÖ•Öê ÖÖ¾ÖÖŸÖ»ÖÖ ‹ú »ÖÆüÖÖÃÖÖ ¸üÖ•ÖÖ“Ö †ÃÖŸÖÖê. ¿ÖêŸÖú·µÖÖ»ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öê ¤êüÖê ¤êü‰úÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ
ÖÖêŸÖß ÆüŒúÖ²Ö§ü»Ö ¾ÖêÖôêû ¤êüÖê ªÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖ ×¸üŸÖßÖê ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ¾Ö¸ü ú¸üÖÓ“ÖÖ ²ÖÖê•ÖÖ ¾ÖÖœü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¿ÖêŸÖú·µÖÖÖê ¯ÖîÃÖê ³Ö¸ü»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“Öß
×¸üŸÖÃÖ¸ü ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ÖÖêŸÖÖú›æüÖ ×´ÖôûŸÖ ÖÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ 'ãúôûÖÓ“Öß ¿Öë›üß ÖêÆü´Öß ÖÖêŸÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ †ÖÆêü ãúôûÖÓ“µÖÖ •Öê
´ÖÖ»Öúß“Öê ÆüÖêŸÖê Øú¾ÖÖ ãúôûÖÓú›êü •Öê úÖÆüß †ÃÖê ŸÖê ÖÖêŸÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öê †ÃÖê ÖÖêŸÖ ÆüÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¾ÖúÖ¸ü †ÃÖê'. ¿ÖêŸÖú·µÖÖ“Öß ×¯Öôû¾ÖÖæú ú¸üÖê,
¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ×´Öôæû ÖµÖê µÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖê ÖêÆü´Öß ¯ÖÏµÖŸÖ¿Öß»Ö †ÃÖÖµÖ“ÖÖ. ÖÖêŸÖß ´ÆüÖ•Öê ¿ÖêŸÖú¸üß ¾ÖÖÖÔ“Öß Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üß“Ö ÆüÖêŸÖß. µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö
ú¸üµÖÖÃÖÖšüß 14 ‹×¯ÖÏ»Ö 1929 ¸üÖê•Öß ×“Ö¯ÖôæûÖ µÖê£Öê ¿ÖêŸÖú¸üß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß. µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê †¬µÖÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ÆüÖêŸÖê.
µÖÖ¾Öêôûß ¯Ö×¸üÂÖ¤êü»ÖÖ ÃÖÓ²ÖÖê×¬ÖŸÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ´ÆüÖÖ»Öê, ‘¿ÖêŸÖú¸üß ¾ÖÖÔ †Ö•Ö ÖÖêŸÖß ¯Ö¨üŸÖß´Öãôêû Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üßŸÖ ×ÖŸÖ¯ÖŸÖ ¯Ö›ü»ÖÖ †ÖÆêü.
µÖÖ †µÖÖµÖÖ“µÖÖ “ÖÖîú™üß¾Ö¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ Ã¾ÖÖÃ£µÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ×™üú¾ÖÖµÖ“Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖ¸üúÖ¸üÖê µÖÖµÖ ×¤ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ãúÖ²Öß
»ÖÖêúÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾ÖÖ×³Ö´ÖÖÖÖ»ÖÖ •ÖÖÖæÖ ¾Ö×¸üÂšü »ÖÖêúÖÓ“Öß úÖ´Öê ú¹ýÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¤ü•ÖÖÔ ´Öãôûß“Ö ú´Öß ú¹ýÖ ‘Öê‰ú ÖµÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ
ÖÖ·ÆÖµÖÖÓ“Öß ¤üÖ¤ü úÖîÛÃÖ»Ö¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖ‰úÖ ´ÖÖÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.5 µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êü´Ö¬µÖê ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ‹ú šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ÖÖêŸÖß ¯Ö¨üŸÖ Æüß Öã»ÖÖ´Ö×Ö¸üß †ÖÆêü. ÖÖêŸÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖú¸üß ¾ÖÖÔ ÖÖêŸÖÖ“ÖÖ Öã»ÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †ÖÙ£Öú¥üÂ™ü¶Ö ÖÖêŸÖß ¯Ö¨üŸÖ ãúôûÖÓÖÖ ‘ÖÖŸÖú
†ÖÆêü. Öî×ŸÖú¥üÂ™ü¶ÖÆüß ÖÖêŸÖ ¯Ö¨üŸÖ ‘ÖÖŸÖú †ÖÆêü. †¿ÖÖ µÖÖ ÖÖêŸÖß ¯Ö¨üŸÖß“Öß Æüß ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ŸÖß¾ÖÎ ×ÖÂÖê¬Ö ú¸üŸÖê ¾Ö ŸÖß ÖÖÆüß¿Öß ú¸üÖ¾Öß †¿Öß ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ
†ÖÖÏÆüÖ“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ú¸üŸÖê’. µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ´ÆüÖæÖ“Ö ¯Öãœêü 10 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1938 ¸üÖê•Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖÖê †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß
´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ 20 Æü•ÖÖ¸ü ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖê“ÖÖÔ ×¾Ö¬ÖÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ¾Ö¸ü Öê»ÖÖ. µÖÖ¾Öêôûß ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ´ÖÖÖµÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖ. ŸµÖÖ †¿ÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ
•Ö´ÖßÖ úÃÖÖÖ·µÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖêÆüÖŸÖß“Öê ±úôû ×´ÖôûÖ»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê, ÖÖêŸÖ ‡ÖÖ´Ö¤üÖ¸üÖÓÃÖÖ¸üÖê ´Ö¬µÖÃ£Ö ÖúÖê, ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ¾Ö¸ü ú¸ü †Ö¸ü ¯Ö¼üß ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖ¯Öæ¾Öá
ŸµÖÖ»ÖÖ “Ö×¸üŸÖÖ£ÖÖÔ¯Öæ¸üŸÖß µÖÖêµÖ ÃÖÖêµÖ úÖµÖªÖÖê ú¹ýÖ ×¤ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê, ú´Öß ˆŸ¯Ö®ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ¸üÖ ´ÖÖ±ú ú¸üÖê, ÖÖêŸÖß ¾Ö ‡ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ¯Ö¨üŸÖß ÖÂ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
úÖµÖ¤üÖ ú¸üÖê, ŸÖßÖ ¾ÖÂÖì •Ö´ÖßÖ úüÃÖÖÖ·µÖÖ ãúôûÖ»ÖÖ úÖµÖ´Ö æúôû ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖ¾Öê, ÃÖ¾ÖÔ Öê›ü¶ÖŸÖ “Ö¸üÖ‡Ô ¸üÖÖê ´ÖÖê±úŸÖ †ÃÖÖ¾Öß, ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üß ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“Öê
×ÖµÖÓ¡ÖÖ ú¸üÖê ¾Öêšü×²ÖÖÖ¸üß ÆüÖ ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ÖãÆüÖ šü¸ü×¾ÖÖê †¿ÖÖ ´ÖÖÖµÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖ. 27 ´ÖÖ“ÖÔ 1938 ¸üÖê•Öß ÖÖµÖÖÖ¾Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´Ö¬µÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü
¯ÖÖÖ“Öß ¾ÖÖÙÂÖú ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ³ÖÖ —ÖÖ»Öß. 6
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖ ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ã¯Öé¿µÖ ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ •ÖÖŸÖß²ÖÖÆêü¸ü“µÖÖ
úÂ™üú¸üß, ¿ÖêŸÖú¸üß, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öæ¸ü, úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖÖê ¾µÖÖ¯Öú ³Öæ×´ÖúÖ ‘Öê¾ÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö
‘Ö™üúÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö, ãúôûÖÓ“Öê ¯ÖÏ¿Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö
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´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß ´ÖÖêšêü úÖµÖÔ êú»Öê. ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üß ²ÖÓ¬ÖÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÖÖêŸÖß ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬µÖê •Ö´ÖßÖ¤üÖ¸üÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ
¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“Öß ÃÖã™üúÖ ¾Ö ÃÖÓ¸üÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê úÖµÖÔ µÖÖ ¯ÖÖÖÖê êú»Öê. ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¾ÖÖÔ, ×Ö¸üÖß ´ÖÖ»Öú, ÃÖ¸üúÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ •ÖÖ¾ÖæÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ
×ÆüŸÖÖ“Öê ¸üÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß êú»Öê. ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß ¾ÖêÖôûß †¿Öß †ÖêôûÖ ×Ö´ÖÔÖ
ú¹ýÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ“µÖÖ ¾ÆüÖ‡ÔÃÖ¸üÖòµÖ úÖµÖÔúÖ¸üßÖßŸÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬ÖßŸ¾Ö ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»ÖÖ. ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öê êú¾Öôû ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ¯Öæ¸üŸÖê, úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ¯Öæ¸üŸÖê Öê¡Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ Ö¾ÆüŸÖê. ŸÖ¸ü †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ÆüŒúÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸ü
²Ö™üÖ×»ÖµÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ ¾Öêôû¯ÖÏÃÖÓÖß ×²ÖÎ™üß¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ÃÖã¬¤üÖ êú»ÖÖ. ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ´ÆüÖŸÖÖŸÖ, •Öê¾ÆüÖ-•Öê¾ÆüÖ ´ÖÖ—Öê ¾µÖŒŸÖßÖŸÖ
×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö×Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¤êü¿ÖÖ“Öê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖ—µÖÖ ¾ÖîµÖŒŸÖßú ×ÆüŸÖÖ¯ÖêÖÖ ´Öß ÖêÆü´Öß“Ö ¤êü¿Ö×ÆüŸÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ
×¤ü»Öê †ÖÆêü. Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖß»Ö Ã£ÖÖÖ Öã¯Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê. ÁÖ´Ö•Öß¾Öß-úÖ´Öú¸üß ¾Ö ¿ÖêŸÖú¸üß ¾ÖÖÖÔ“Öê Ö¸êü ×ÆüŸÖ¸üÖÖ
—ÖÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ØÆü¤üß Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ÃÖã»Ö³ÖŸÖêÖê ÃÖÖê›ü×¾Ö»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öê
´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
µÖÖ úÖôûÖŸÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ´Ö¬µÖê úÖÑÖÏêÃÖ, ØÆü¤æü ´ÖÆüÖÃÖ³ÖÖ, ´ÖãÃ»Öß´Ö »ÖßÖ †ÃÖê ¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö †Öêú ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá —
ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÖÖ“µÖÖ ¬µÖêµÖÖ“Öß ±ú»ÖÁÖæŸÖß £ÖÖê›ü¶Ö ±úÖ¸ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯Ö¸ÓüŸÖã Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ 1936 ÃÖÖ»Öß —
ÖÖ»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã 1939 ÃÖÖ»ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ´ÆüÖ•Öê“Ö •Ö¾Öôû-•Ö¾Öôû ŸÖßÖ ¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬µÖê“Ö ÆüÖ ¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖ³Ö¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»ÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖÖÖ´Ö¬µÖê ÖÖ»ÖÖ •ÖÖ‰ú
»ÖÖÖ»ÖÖ. ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖÖÖÖ ¬Ö×Öú, ÃÖÖ¾ÖúÖ¸ü, ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü, úÖ¸üÖÖÖ¤üÖ¸ü, úÖ•Öß, ´ÖÖî»ÖÖÖÖ, ²ÖÎÖ´ÆüÖ ¾ÖÖî¸êü“ÖÖ †ÖÁÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ»ÖÖ
ÖÖê¸üÖ¸üß²Ö ¿ÖêŸÖú¸üß, úÖ´Öú¸üß ¾Ö ¤ü×»ÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö µÖÖÓ“ÖÖ †ÖÁÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¯ÖÃÖÖŸÖ †Öêú ´ÖŸÖ³Öê¤ü ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¾ÖÖÕÖß ×´ÖôæûÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ. ŸÖ¸üß ÃÖã¬¤üÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß ×¤ü¾ÖÃÖë×¤üÃÖ¾Ö ¾ÖÖœüŸÖ“Ö Öê»Öß.7 †Ã¯Öé¿µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÖéŸÖß
êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´Öôû×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ. µÖÖ ¯ÖÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ŸµÖÖÓÖß ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
•ÖÖŸÖß“µÖÖ, ¬Ö´ÖÖÔ“µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖÖ ÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖÓ“Öê ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ úÖµÖ †ÖÆêüŸÖ, úÂ™ü ú¹ýÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ´Ö•Öæ¸ü ¿ÖêŸÖú¸üß µÖÖÓ“Öê ¸üŒŸÖ †Ö™ü»Öê
†ÖÆêü. ŸÖ¸üß ¤êüÖß»Ö ÆüÖ ‹¾ÖœüÖ †±úÖ™ü ´ÖÖêšüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ˆÙ•ÖŸÖÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ úÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß Æüß •ÖÖÖß¾Ö ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ú¹ýÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß, ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ´Öæšü³Ö¸ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¾ÖÖ»Öê
´Ö•Öæ¸üÖÓ“µÖÖ úÂ™üÖ¾Ö¸ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ²ÖÖæÖ ¿Öê¾Ö™üß ´Ö•Öæ¸üÖÃÖ ÃÖÆüÖµµÖ ú¸üµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ¿ÖÖÆüß“Öê ¤êü¿ÖÖŸÖæÖ ˆ““ÖÖ™üÖ ú¹ýÖ
¤êü¿ÖÖÓŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¢ÖÖ ²ÖÆãü•ÖÖ ¾ÖÖÖÔ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß, ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¿ÖÖÆüß“Öê “ÖÖê“Ö»Öê ¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖú¸üß, úÖ´Öú¸üß ¾ÖÖÖÔ¾Ö¸ü »ÖÖ¤ü»Öê»ÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ú¸üÖ“ÖÖ ³ÖÖ¸ü ú´Öß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß, ÖÖêŸÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ×¾ÖôûµÖÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ãúôûÖÓ“Öß ÃÖã™üúÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß
úÖ¸üÖÖÖ¤üÖ¸ü, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ×¯Öôû¾ÖÖæúßŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê»Öê ´Ö•Öæ¸ü, úÖ´ÖÖÖ¸ü, ¿ÖêŸÖú¸üß µÖÖÓ“Öß ×¯Öôû¾ÖÖæú £ÖÖÓ²Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß úÂ™ü´ÖµÖ •Öß¾ÖÖ •ÖÖÖÖ·µÖÖ
´Ö•Öæ¸üÖÓ“Öß ÃÖã™üúÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß, ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖêµÖ ¾ÖêŸÖÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß, ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üßÖê ¯Ö¤ü¤ü×»ÖŸÖ ¾ÖÖÖÔÃÖ ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü
×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖÖê ´ÖÖêšüÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ êú»ÖÖ. ´Ö•Öæ¸ü ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖ“µÖÖ ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß •µÖÖ-•µÖÖ ´ÖÖÖÖÕÖß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖÖê ´ÖÖÖÔ ´ÖÖ ŸÖÖê ×úŸÖßÆüß
Ö›üŸÖ¸ü, úÖ™êü¸üß †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖ ´ÖÖÖÖÔ¾Ö¸ü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖ Öê»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¸üÖÆüÖÖ¸ü ÖÖÆüß Æêü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ ÆüÖêŸÖê. úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖß •ÖÖÖ¹ýú
¸üÖÆæüÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯ÖÖ¯ÖÃÖÖŸÖ ‹êŒµÖ ÃÖÖ¬ÖæÖ †Ö¯Ö»Öß úÖ´ÖÖÖ¸ü “Öôû¾Öôû ŸÖÖú¤ü¾ÖÖÖ ²ÖÖ¾Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖê ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö
²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ×¿Ö¸üÖ¾Öê, ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß. †Ö×Ö
´ÆüÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“Öê ‹êŒµÖ ¾ÆüÖ¾Öê ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ †ÃÖê ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“Öê ´ÆüÖÖê ÆüÖêŸÖê.
úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß êú»Öê»Öê úÖµÖÔ :
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß •µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ †Ö¯Ö»Öß úÖ´ÖÖÖ¸ü “Öôû¾Öôû ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öß. ŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öß ˆ×§üÂ™êü ¾Ö ¬ÖÖê¸üÖê
ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê ŸÖÖÃÖ ú´Öß ú¹ýÖ ´Ö•Öæ¸üß“Öß ×ú´ÖÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ šü¸ü×¾ÖÖê, úÖ¸üÖÖµÖÖŸÖß»Ö ¾Ö ×Ö¸üµÖÖŸÖß»Ö
úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÖÖêú¸üß“Öß ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖß ¾Ö ²ÖœüŸÖß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê, êú»Öê»µÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê µÖÖêµÖ ¾ÖêŸÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖ¾Öê, úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß
Ã¾ÖÃŸÖ ‘Ö¸êü ¤êüÖê, ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö¸üÖêµÖÖ“Öß úÖôû•Öß ‘Öê‰úÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Ö•ÖÖ¸üß ¸ü•ÖÖ ¤êüÖê, †¯Ö‘ÖÖŸÖß ÖãúÃÖÖÖ ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô ¤êü‰úÖ ¾Öé¬¤üŸ¾ÖÖ“Öß ¯Öê¿ÖÖÆüß ü¤êüÖê,
úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ»ÖúÖÓÃÖÖšüß ¿ÖîÖ×Öú ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸üÖê.
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üŸÖÖÖÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ×¾Ö«üŸÖÖ, »ÖÖêú×¯ÖÏµÖŸÖÖ, ›üÖ¾µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê
ÃÖÆüúÖµÖÔ †Ö×Ö ¾Öî“ÖÖ¸üßú ¾Ö ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ×¸üú µÖÖ ¤üÖêÆüß ¯ÖÖŸÖóµÖÖÓ¾Ö¸ü µÖÖ ¯ÖÖÖÖê Ã¾ÖßúÖ¸ü»Öê»Öß µÖÖêµÖ ×¤ü¿ÖÖ µÖÖ ‘Ö™üÖúÖÓ“Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ ‘Ö›æüÖÆüß µÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ
Ã¾ÖŸÖ:“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ±úÖ¸ü úÖôû ×™üú¾ÖŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß. ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß †»¯ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ“Ö ´ÆüÖ•Öê •Öê´ÖŸÖê´Ö ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬µÖê“Ö ÆüÖ ¯ÖÖ ²ÖÓ¤ü êú»ÖÖ
¾Ö Ö¾ÖßÖ ¯ÖÖ ¿Öê›ü¶ã»›ü úÖÃ™üÃÖË ±êú›ü¸êü¿ÖÖ ÆüÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ. ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖÖ †ÃÖê úÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê? µÖÖ“Öê ˆ¢Ö¸ü ¿ÖÖê¬ÖµÖÖÃÖÖšüß
†Ö¯ÖÖÖÃÖ †Öêú ´Öã§üµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öß ×´Ö´ÖÖÓÃÖÖ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖê»Ö. ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, •ÖÖŸÖß¯ÖÏ£ÖÖ, ˆ““Ö-Öß“ÖŸÖÖ, †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ
´ÖÖÖÖÃÖ¾ÖÖáµÖÖÓú›êü ²Ö‘ÖµÖÖ“ÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖ µÖÖÓ“ÖÖ Öã¯Ö ´ÖÖêšüÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö µÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ ³ÖÖêÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÆüÖ ¯ÖÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖÖ
†»¯ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ“Ö ×¾ÖÃÖ•ÖáŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ‹êÖ ×Ö¾Ö›üÖæúÖÓ“µÖÖ ¾Öêôûß µÖÖ ¯ÖÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏÖÖ»Öß ¾Ö
¯ÖÖ²ÖÖÓ¬ÖÖß µÖÖ ¤üÖêÆüß´Ö¬µÖê †Öêú ¯Öê“Ö¯ÖÏÃÖÓÖÖÓÖÖ ŸÖÖë›ü ªÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß 1935 ÃÖÖ»Öß ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸üÖ“Öß ‘ÖÖêÂÖÖÖ êú»Öß †Ö×Ö
1936 ÃÖÖ»Öß µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ¤üÖê Æüß ‘Ö™üÖÖ ¾Ö¸ü¾Ö¸ü ¯ÖÖÆüŸÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖóµÖÖ •Ö¸üß ×¤üÃÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ ŸÖ¸ü ‹úÖ´ÖêúÖ¾Ö¸ü
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¯Ö×¸üÖÖ´Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÁÖ×´ÖúÖÓ´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÖÖê»Ö¾Ö¸ü ¹ý•Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ÁÖ×´Öú ‹ú¡Ö µÖêµÖÖÃÖÖšüß †›ü“ÖÖß ×Ö´ÖÖÔÖ
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ã¯Öé¿µÖ ÁÖ×´ÖúÖ»ÖÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÖŸÖóµÖÖ¾Ö¸ü ´ÆüÖ•Öê“Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü ¾Ö Ã¯Öé¿µÖ úÖ´ÖÖÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß »ÖœüÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
ÁÖ×´ÖúÖÓÖÖ ‹ú•Öæ™ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ •ÖÖ×ŸÖ´ÖãŒŸÖ êú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê, ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü Ã¯Öé¿µÖÖÃ¯Öé¿µÖ úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖÖ ‹ú´ÖêúÖÓ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü šêü¾ÖÖÖ·µÖÖ ÃÖ´Ö•ÖãŸÖß,
¹ýœüß, ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ µÖÖ ÖÂ™ü êú»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ, ¾ÖÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, •ÖÖŸÖß¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ¬Ö´ÖÔ¯Öã¸üÃéúŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸üÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ µÖÖÓÖÖ ÖÂ™ü ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü
ÖÖÆüß. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸ü Æüß ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¤ü×»ÖŸÖ-úÂ™üú¸üß •ÖÖÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ×Ö¬Ö´Öá, ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ¾Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß
ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ ¯ÖÖ×Ö´ÖáŸÖß“Öß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ †™ü ÆüÖêŸÖß. ŸÖß ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü“Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öß ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ˆŸÖ¹ý ¿ÖúÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß.
¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸üÖŸÖæÖ †¯Öê×ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ»ÖÖ †ÖÙ£Öú-¸üÖ•ÖúßµÖ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¤êüµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“µÖÖ ˆ³ÖÖ¸üÖßŸÖæÖ
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖÖ †¯Öê×ÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ˆ»Ö™üÖ —ÖÖ»ÖÖ. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×Ö¾Ö›üß¯ÖÖÃÖæÖ“Ö ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¹ýÖ
Ö¾Ö×ÖÙ´ÖŸÖ ¯ÖÖÖŸÖ ‹êúß ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêµÖÖ‹ê¾Ö•Öß ±ãú™üß»ÖÖ“Ö ¾ÖÖ¾Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ.
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏÖÖ»Öß †Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ¿Öß ÃÖãÃÖÓ¾ÖÖ¤üß †ÖÙ£Öú úÖµÖÔÎú´ÖÃÖã¬¤üÖ ÃÖ¬ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÁÖëÂšüà“ÖÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖêÂÖ ÆüÖêµÖÖÃÖ úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ šü¸ü»ÖÖ. †ÖÙ£Öú ¯ÖÏ¿ÖÖÓ¾Ö¸ü µÖÖ ¯ÖÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ †´ÖéŸÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖÖÖÓ²Öê, ¸üÖêú›êü, ¯ÖÏ³ÖéŸÖß µÖÖ ¬Ö×Öú
¯ÖãœüÖ·µÖÖÓÖÖ †Ö¾Ö›ü»Öß Ö¾ÆüŸÖß. ¸üÖÖÖÓÓ²Öê µÖÖÓÖÖ ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖê‹ê¾Ö•Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß †ÖÖÏÆü
¬Ö¸ü»µÖÖ´Öãôêû ¸üÖÖÖÓ²Öê µÖÖ ¯ÖÖÖ»ÖÖ úÖµÖ´Ö“Öê ¤ãü¸üÖ¾Ö»Öê. ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öê ×ŸÖúß™ü ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üŸÖÖÖÖ ŸÖ¹ýÖ ‡ÓÖÏ•Öß –ÖÖÖ
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ×ŸÖúß™êü ×¤ü»Öß.8ŸµÖÖ´Öãôêû †Öêú •ÖÖ ×ŸÖúß™ü¾ÖÖ™ü¯ÖÖŸÖæÖ ×¿ÖÖÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ¾ÖµÖÖ“µÖÖ úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö ¾ÖÖôû»Öê Öê»Öê.
ÖÖ¸üÖ•Ö —ÖÖ»Öê»Öê »ÖÖêú ¯ÖÖ ÃÖÖê›æüÖ Öê»Öê. †Ã¯Öé¿µÖŸÖêŸÖ¸ü úÂ™üú¸üß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¸ü Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ»ÖÖ ±úÖ¸üÃÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ ÖÖÆüß“Ö, ¯ÖÖ Öã§ü
†Ã¯Öé¿µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖæÖÆüß ¯ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖŸ¾Ö Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÆü¸üÖŸÖæÖÆüß ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ »ÖÖêú ¯Öãœêü †Ö»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖµÖŸÖÖ Ö
×¤ü»µÖÖÖê ¯ÖÖÖ“Öß ×ŸÖ×ú™êü ÖÖúÖ¸ü»Öß ´ÆüÖæÖ ´ÖÆüÖ¸êüŸÖ¸ü †Ã¯Öé¿µÖ ¯ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¤æü¸ü ¸üÖ×Æü»Öê. ŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸ü¾ÖŸÖÖ ×¾Ö¬ÖêµÖú Ö ¹ý“ÖæÖ úÖÆüß ´ÖÆüÖ¸üÆüß ¯ÖÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ¸üÖ•Ö
—ÖÖ»Öê. †Öã³Ö¾Öß, ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ¯ÖÖ †×¿ÖÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê •ÖãÖê ÖêŸÖê ¯ÖÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ¸üÖ•Ö —ÖÖ»Öê, ¬Ö×Öú ÖêŸµÖÖÓÖß ¯ÖÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤üß úÖµÖÔÎú´ÖÖ“Öß ×³ÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß.
ÃÖ¤üÃµÖŸ¾ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †¿Öß ¯ÖÏ×ŸÖæú»ÖŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖÖ“Öß †ÖÙ£Öú ÛÃ£ÖŸÖßÆüß ÆüÖ»ÖÖÖß“Öß“Ö ¸üÖÆüß»Öß. Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öê ´ÖãÖ¯Ö¡Ö ‘•ÖÖŸÖÖ’ ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú
Æêü ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü Ã¾ÖŸÖ: ¾ÖîµÖÛŒŸÖú Ö“ÖÖÔŸÖæÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖÖ •Öê´ÖŸÖê´Ö ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖÔ ÆüÖ ¯ÖÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖê ×¾ÖÃÖ•ÖáŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ µÖÖÃÖ †Öêú úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †¿ÖÖ
‘Ö™üú ¾Ö ‘Ö™üÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †ÃÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß úÖ´ÖÖÖ¸üÖÓÖß ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö úºþÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß ˆ®ÖŸÖß ú¸üÖ¾Öß ÆüÖ Ö¾ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. Ã¾ÖÓŸÖ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖÖê †»¯ÖúÖôûÖŸÖ †Öêú úÖ´ÖÖÖ¸ü, ¿ÖêŸÖú¸üß, Ö¸üß²Ö »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“Öß †Öêú úÖ´Öê êú»Öß.
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