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›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“Öê •Ö»Ö×¾ÖÂÖµÖú ¬ÖÖê¸üÖ †Ö×Ö †Ö•Ö“Öß ¾ÖÖÃŸÖ×¾ÖŒŸÖÖ
¯ÖÏÖ. ›üß. ²Öß. ŸÖÖ›êü¸üÖ¾Ö
‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ , ú»ÖÖ †Ö×Ö ¾ÖÖ×Ö•µÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ,
±úÖêÓ›üÖ‘ÖÖ™ü ×•Ö. ØÃÖ¬Öã¤ãüÖÔ.
izLrko.kk%&
†Ö¬Öã×Öú ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ •Ö›üÖ‘Ö›üÖßŸÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ Æêü †ÖµÖ
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÖÆêü.úÖ¸üÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“Öê úÖµÖÔ Æêü êú¾Öôû ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü
Öê¡ÖÖ¯Öã¸üŸÖê ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ Ö¾ÆüŸÖê ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ Æêü ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔÙÖÖ ¯ÖÏÖŸÖßÃÖÖšüß †Öê úÖê¡ÖÖŸÖ
ÃÖ¾ÖÖì““Ö ¾Ö ´ÖÖÖÔ¤ü¿ÖÔú ÆüÖêŸÖê Æêü †Ö•Ö ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü êú¾Öôû
‹ú ¾µÖÛŒŸÖ ÖÃÖæÖ ŸÖÖê ‹ú ×¾Ö“ÖÖ¸ü †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“Öß ¾µÖÖÃÖÓÖŸÖÖ, ×¾Ö¾¤üŸÖÖ
†Ö×Ö ŸµÖÖÓÖß ¤ãü¸ü¥üÛÂ™üÖê ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ×ÖÖÔµÖ †Ö•Ö ÃÖÓ¯ÖãÖÔ •ÖÖÖŸÖ †×³Ö´ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ²ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
¯Ö¸ÓüŸÖæ †Ö•Ö ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôæûÖ †Öêú ¾ÖÂÖÔ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üßÆüß †Öêú ÖÓ³Öß¸ü ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÓê×¤ü¾ÖÃÖ
¾ÖÖœüŸÖÖÖÖÓ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ²ÖêúÖ¸üß, ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ü, ãú¯ÖÖêÂÖÖ, ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ, ¯ÖÖµÖÖÃÖÖšüß
³Ö™üÓúŸÖß, ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖ, ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ •Ö»ÖµÖã¬¤üÖ“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß µÖÖ ¾Ö †¿ÖÖ †Öêú ÖÓ³Öß¸ü ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÓê×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖœüŸÖÖÖÖÓ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÃµÖêú›êü ÖÖÓ×³ÖµÖÖÔÖê ¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß ¾Öêôû †Ö»Öß †ÖÆêü. úÖ¸üÖ †Ö•Ö“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ¿ÖêŸÖß †Ö×Ö ¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿Ö †ŸµÖÓŸÖ ÖÓ×³Ö¸ü ×¾ÖÂÖµÖ †ÖÆêü. ú´Öß
—ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ, †¾ÖúÖôûß ¯ÖÖ‰úÃÖ, ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÖšü¾ÖÖæúß ¾Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö †–ÖÖÖ µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖÖß ¯ÖÏ¿ÖÖÖê †×¬Öú ˆÖÏ¹ý¯Ö ¬ÖÖ¸üÖ
êú»Öê»Öê †ÖÆêü. µÖÖÃÖÖšüß ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ÖÓÖß ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ •Ö»Ö×¾ÖÂÖµÖú ¬ÖÖê¸üÖÖ“ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ †³µÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖ“Öß ëú¦üÖ“µÖÖ ¬ÖŸÖá¾Ö¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ
¸üÖ•µÖÖŸÖ †´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß êú»µÖÖÃÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö •Ö»Ö¯ÖÏ¿Ö úÖµÖ´Ö“ÖÖ ×ÖúÖ»Öß »ÖÖÖæÖ ¤êü¿Ö ÃÖ¾ÖÖì““Ö Ã£ÖÖÖß ¯ÖÖêÆü“ÖµÖÖÃÖ ¾Öêôû »ÖÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.
×²ÖÎ×™ü¿Ö úÖôûÖŸÖ 1942 ŸÖê 1946 µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ Æêü ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ´Ö•Öæ¸ü ´ÖÓ¡Öß ÆüÖêŸÖê. µÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖÓ“µÖÖú›êü ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö,
ˆ•ÖÖÔ ¾Ö ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü µÖÖ ´ÖÆü¢¾Ö¯ÖæÖÔ ÖÖŸµÖÖ“ÖÖÆüß ¯Ö¤ü³ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ.1 µÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖÓÖß •Ö»Ö×¾ÖÂÖµÖú ¬ÖÖê¸üÖÖ“ÖÖ ÃÖÖÖê»Ö †³µÖÖÃÖ ú¹ýÖ ‹ú ×¤ü‘ÖÔúÖ»ÖßÖ ¬ÖÖê¸üÖ
šü¸ü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê •Ö»ÖÃÖÓ¯ÖŸÖß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß Ö¤üß ÖÖê·µÖÖ“ÖÖÓ ²ÖÆãüˆ§êü×¿ÖµÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ, •Ö»Ö Æüß ÃÖÓ¯ÖŸÖß †ÃÖ»µÖÖÖê ×ŸÖ“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÖ µÖÖêµÖ
¯Ö¬¤üŸÖßÖê —ÖÖ»Öê ¯ÖÖÆüß•Öê. Ö¤üß †Ö×Ö ×úÖÖ¸êü µÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ ú¹ýÖ ¯Öã¸üÖ“ÖÖ ¬ÖÖêúÖ ™üÖôûµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ, ¯ÖÖµÖÖ“Öê •ÖŸÖÖ ú¹ýÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖãÖ¾ÖÖÔ¯Ö¸ü
¾ÆüÖ¾ÖÖ, ´ÖÖêšü´ÖÖêšüß ¬Ö¸üÖê ²ÖÖÓ¬ÖæÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖÖß ÃÖÖšü¾ÖÖ¾Öê. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸµÖÖÓÖß ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ýÖ ×¤ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ¤ãü¤îü¾ÖÖÖê ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖ“Öß
´ÆüÖÖ¾Öß ŸÖê¾Öœüß †´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ÆüÖê‰ú ¿Öú»Öß ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖæ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ¯Öæ¾Öá ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ÖÓÖß •Öß •Ö»Ö×¾ÖÂÖµÖú ¾Ö ×¾ÖªãŸÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öß •Öß
µÖÖê•ÖÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ µÖÖê•ÖÖê“µÖÖ †Ö¸üÖÖ›üµÖÖÖæÃÖÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü ÖÖê¸êü ¯ÖÏú»¯Ö, ×Æü¸üÖãÓú›ü ¬Ö¸üÖ ¯ÖÏú»¯Ö ¾Ö ÃÖÖêÖ Ö¤üß ¯ÖÏú»¯Ö ˆ³ÖÖ¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ µÖÖ †£ÖÖÔÖê ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ Æêü ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ •Ö»Ö ¾Ö ×¾ÖªãŸÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß“Öê ¯ÖÏÖêŸÖê šü¸üŸÖÖŸÖ.
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ÖÓÖß 3 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 1944 ¸üÖê•Öß —ÖÖ»Öê»µÖÖ ú»Öú¢ÖÖ µÖê£Öß»Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ †Ö¯Ö»Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê ŸµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö •ÖÓÖ»Öê †Ö×Ö Ö¤üµÖÖ ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ †ÖŸµÖÖ¸üßŸÖ †ÖÖ»µÖÖÃÖ ¯Öæ¸ü×ÖµÖÓ¡Öú †Ö×Ö •Ö×´ÖÖ ÃÖÓ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü Ö¤üß¾Ö¸ü ¬Ö¸üÖ ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖÖê ¯Öæ¸ü×ÖµÖÓ¡ÖÖ, ¾Öß•Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖêŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖÖß Æüß ˆ×§üÂ™êü ÃÖÖ¬µÖ ÆüÖêŸÖß»Ö. †Ö¯Ö»µÖÖ •Ö»Ö´ÖÖÖÔ ¬ÖÖê¸üÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö
êú¾Öôû ¯ÖÖ™ü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü †ÖÆêü. ¸êü»¾Öê»ÖÖ •µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏÖÓ×ŸÖµÖ ÃÖß´ÖÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¿ÖÖ“Ö •Ö»Ö´ÖÖÖÖÔ»ÖÖÆüß †ÃÖæ ÖµÖêŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖæ µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖŸÖ ±ú¸üú êú»µÖÖÖê ¸êü»¾Öê»ÖÖ êúØ¦üµÖ
ŸÖ¸ü •Ö»Ö´ÖÖÖÖÔ»ÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖßµÖ ´ÖÖÖ»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖæÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ÖÓ“ÖÖ •Ö»Ö×¾ÖÂÖµÖú ¬ÖÖê¸üÖÖ“ÖÖ ÆêüŸÖæ êú¾Öôû ´ÖÆüÖ¯Öæ¸ü £ÖÖÓ²Ö×¾ÖÖê ‹¾ÖœüÖ“Ö
ÖÃÖæÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ×¾ÖªãŸÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß, ØÃÖ“ÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ, •Ö»Ö¾ÖÖÆüŸÖæú †Ö×Ö †ÖîªÖê×Öú ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÖß µÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ
¬ÖÖê¸üÖÖŸ´Öú ×Ö¾Öê¤üÖÖÖãÃÖÖ¸ü †ÓŸÖÖÔŸÖ •Ö»Ö´ÖÖÖÖÔ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¯Öãœüß»Ö ²ÖÖ²Öß“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖ. 1) Ö¤üßŸÖß»Ö †Ö×Ö †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü
•Ö»Ö´ÖÖÖÖÔŸÖß»Ö ÖÖîúÖÖµÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ú¸üÖê. 2) ØÃÖ“ÖÖ úÖ»Ö¾µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¿ÖŒµÖ ŸÖê£Öê †ÓŸÖÖÔŸÖ •Ö»Ö¾ÖÖÆüŸÖæúßÃÖÖšüß ú¸üÖê. 3)
Ö¾ÖßÖ éú×¡Ö´Ö •Ö»Ö´ÖÖÖÖÔ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üÖê. 4) †ÖÖ²ÖÖê™ü, ÆüÖŸÖÖÖê ¾Ö»Æü¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÖÖîúÖ †Ö×Ö ¿ÖÛŒŸÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ¾Ö¸ü “ÖÖ»ÖÖÖ·µÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ •ÖÆüÖ•ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
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¾ÖÖœü×¾ÖÖê 5) ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö Ö»Ö²ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üÖê. 6) ‡ŸÖ¸ü ¾ÖÖÆüŸÖæú ÃÖÖ¬ÖÖÖ´Ö¬µÖê Ã¯Ö¬ÖÖÔ ˆŸ¯Ö®Ö ú¸üÖê †Ö×Ö †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê£Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¾ÖÖÆüŸÖæú
ÃÖÖ¬ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´Ö¾ÖµÖ ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üÖê, †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖ•µÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ †´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖßÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß ‹úÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡µÖ ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖŒŸÖÖ ÃÖã“Ö×¾Ö»Öß
†Ö×Ö ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ ¯ÖÏÖÓŸÖ/¸üÖ•µÖ †Ö×Ö ëú¦ü µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ú¸üÖ¸üÖÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öß ŸµÖÖŸÖ ŸÖ¸üŸÖã¤ü êú»Öß. Æüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
×›üÃÖë²Ö¸ü 1944 ¸üÖê•Öß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖÓŸÖÖÖÖ ¯ÖÖ™ü×¾Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ Ã¯ÖÂ™ü êú»Öê»Öß ÆüÖêŸÖß.ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖ•µÖßµÖ ÖªÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÖÖ»Öß»Ö ²ÖÖ²Öß“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖŸÖ êú»ÖÖ.2
1) †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖ•µÖßµÖ Ö¤üß †Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ ˆ¯ÖÖªÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¸üÖ•µÖÖÖê ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ»ÖÖ ¤êüÖê 2) ŸÖÖÓÖ×¬Öú¸üÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ
¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ»ÖÖ ×¾Öªã´Ö ×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏÖÓŸÖ †Ö×Ö ¸üÖ•µÖ µÖÖÓÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÆü´ÖŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖê. 3) ¯ÖÏÖ×¬Öú¸üÖÖ“µÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß
×¿Ö¾ÖÖµÖ úÖêÖŸÖêÆüß ¯ÖÏÖÓŸÖ †Ö×Ö ¸üÖ•µÖ Ö¤üßŸÖß»Ö ¯ÖÖÖß úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ úÖœæüÖ ‘ÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß †£Ö¾ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß 4) ¬Ö¸üÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß
êú»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“µÖÖ †Ö•Öã²ÖÖ•Öã“Öß •Ö´ÖßÖ ¯ÖÖµÖÖÖÖ»Öß •ÖÖÖÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öê †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÆü´ÖŸÖß ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ´Ö ¯ÖÏÖÓŸÖ †Ö×Ö
¸üÖ•µÖÖÖß ú¸üÖ¾Öê. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü 1948 ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ »ÖÖêúÃÖ³ÖêÖê úÖµÖ¤üÖ ú¹ýÖ úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ÃÖ´Ö£ÖÔÖ ×¤ü»µÖÖÖê ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü ÖÖê·µÖÖ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß
×Ö´ÖÃ¾ÖÖµÖŸÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ —ÖÖ»Öß. †¿ÖÖ ŸÖ·ÆêÖê ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ÖÓ“µÖÖ •Ö»Ö-×¾ÖªãŸÖü ¬ÖÖê¸üÖÖ“Öê ±ú»ÖßŸÖ ´ÆüÖÖê ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü ÖÖê¸êü ¯ÖÏú»¯Ö,
×Æü¸üÖãÓú›ü ¬Ö¸üÖ ¯ÖÏú»¯Ö ¾Ö ÃÖÖêÖ Ö¤üß ¯ÖÏú»¯Ö ÆüÖêµÖ.3
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ÖÓ“Öß •Ö»Ö×¾ÖÂÖµÖú ¬ÖÖê¸üÖÖ´ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖÓ¡µÖ †¿Öß ³Öæ×´ÖúÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ´ÆüÖ•Öê ×²ÖÆüÖ¸ü
¾Ö ²ÖÓÖÖ»Ö µÖÖ ¤üÖêÖ ¸üÖ•µÖÖÖÖ •ÖÖê›üÖÖ·µÖÖ ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü Ö¤üß“Öê ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¹ý¯Ö ¯ÖÖÆãüÖ µÖÖ Ö¤üß¾Ö¸ü ¬Ö¸üÖ ²ÖÖÓ¬ÖµÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖ›üÃÖß ×ÖÖÔµÖ ŸµÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ úÖ¸üÖ Æüß Ö¤üß
×²ÖÆüÖ¸ü ´Ö¬µÖê •Ö×´ÖÖß“Öß —Öß•Ö ú¸üŸÖê ŸÖ¸ü ¯Ö.²ÖÓÖÖ»Ö ´Ö¬µÖê ¯Öã¸üÖÖê £Öî´ÖÖÖ ‘ÖÖ»ÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ÖîÃÖÙÖú †Ö¯Ö¢Öß“ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ Ö¤üß“Öê ¯ÖÖÖß
×ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ ú¹ýÖ ¿ÖêŸÖß“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ÖÓÖß †ÆüÖê¸üÖ¡Ö úÂ™ü ‘ÖêŸÖ»Öê ¾Ö ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß êú»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü
ŸµÖÖÓÖß †Öê¸üßÃÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖÖ¤üß¾Ö¸ü ×Æü¸üÖãÓú›ü ¬Ö¸üÖ ²ÖÖÓ¬ÖæÖ †Öê¸üßÃÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖê»ÖÖ ´ÖÆüÖÖ¤üß“µÖÖ ¯Öã¸üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÓ¸üÖÖ ×¤ü»Öê. µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ŸµÖÖÓÖß 1945 “µÖÖ
¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¬µÖ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¾ÖÖÆüŸÖ •ÖÖ‰úÖ ÖÓÖê»ÖÖ ×´ÖôûÖÖ·µÖÖ ÃÖÖêÖÖ¤üß¾Ö¸ü ²ÖÆãüˆ§êü¿ÖßµÖ ¯ÖÏú»¯Ö ˆ³ÖÖ êú»ÖÖ ¾Ö ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖÖß¤üÖ¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß
³Öæ×´ÖúÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öß.
›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ÖÓÖß Ö¤üß•ÖÖê›ü ¯ÖÏú»¯ÖÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öê úÖ´Ö ŸµÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ¬ÖÖ›üÃÖß ×ÖÖÔµÖ †Ö×Ö †ŸµÖÓŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯Öæ¾ÖÔú ÃÖÖê›ü¾Ö»Öê»Öê
¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ¿Ö µÖÖ ²ÖÖ²Öß ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ •Ö»Ö×¾ÖÂÖµÖú ¬ÖÖê¸üÖÖŸÖ †ÖÏ³ÖÖÖß †ÖÆêüŸÖ úÖ¸üÖ ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ÖÓ“Öß •Ö»Ö ¾Ö ×¾ÖªãŸÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ´ÖÖÖê
Ã¾ÖŸÖÓ¡µÖ †¿Öß ³Öæ×´ÖúÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê ¸üÖ•µÖÖ-¸üÖ•µÖÖŸÖæÖ •ÖÖÖÖ¸êü ¸êü»¾Öê´ÖÖÖÔ †Ö×Ö •Ö»Ö´ÖÖÖÔ µÖÖŸÖ ±ú¸üú ÖÃÖŸÖÖê ¯Ö¸ÓüŸÖæ ŸÖÖê ±ú¸üú êú»µÖÖ´Öãôêû ¸êü»¾Öê»ÖÖ
†Ö¯ÖÖ ëú×¦üµÖ †Ö×Ö ˆ•Öì»ÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖßµÖ ÃÖ´Ö•Öæ »ÖÖÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ •Ö»Ö ¾Ö ˆ•ÖÖÔ ¬ÖÖê¸üÖÖŸÖ ëú¦üÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¾ÖÖœü»Öê ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖ-¸üÖ•µÖÖŸÖ
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