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vacaG~kniBnÏ

eessoovveePPAA‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaa®®ss††eerrOOgg  ««eeccAAhh√√aayyKKuuyy»»  eennHH  kkaallkk~~¨g̈gssmm&&yy
sskkii††PPUUmmii  xxMM∆∆¨V̈VnneeVVHHBBuummııppßßaayymm††ggrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..  kkaalleeNNaaHH  xxMM∆∆¨®̈®ttUUvveeKKTTaakk''kkbbJJççËË
ll®®TTuuggGGss''ccMMnnYYnn1177´́ff©©,,  eeddaayyeeccaaTTffaa  xxMM∆∆¨ëeffII¬¬mmJJsseemmXX  hhflflaannssrreessrrbb""HHJJll''
ddll''®®BBHHeeccss††aa  ..

≤≤LLËËvveennHH,,  kkaall:eeTTss:tt®®mmUUvv[[xxMM∆∆¨s̈sMMeellooggccuuggVV""kkaarryy""aaggmmuutt  eeddIImm∫∫IIqq˚˚iiHHkkkkaa--
yy®®bbmmaatt''CCSSeexxµµAArrbbss''eess††ccvveegg√√ggCCaattii  bbMMppuussnnUUvvssµµaarrttIIttssflflUUrrbbss''vvIIrrbbuurrssEExxµµrr®®KKbb''
kkaallssmm&&yy  EEddllVVnn®®bbyyuuTTÏÏbb††ËËrrss¬¬aabb''  CCaammYYyyeeccaarryyYYnnbb¬¬nn''TTwwkkddII  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrr
®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrbbss''®®bbeeTTssCCaattii  ..

eessoovveePPAA‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaa®®ss††eerrOOgg  ««eeccAAhh√√aayyKKuuyy»»  qq¬¬¨ḦHbbJJççSSggBBIIsskkmmµµPPaa--
BByy""aagg®®ccaass''eeCCIIgg  rrbbss''yyYYnn®®KKbb''®®ssTTaabb''  EEddllkkMMBBuuggEEtteerroobbKKMMeerraaggkkaarrNN__eellbb
TTwwkkddII  nniiggCCaann''QQII¬¬ssiiTTiiÏÏeessrrIIPPaaBBrrbbss''bbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeyyIIggeennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  [[TTTTYYll
TTuukk≈≈eevvTTnnaayy""aaggeexx¬¬aaccppßßaa  eeddaayyVVtt´́dd®®bbLLaakk''QQaammrrbbss''BBYYkkvvaa  ..

PP~~MMeeBBjj,,  ´́ff©©TTII2200  ssIIhhaa  11997711

Ekv-suvtiƒ



eeccAAhh√√aayyKKuuyy                                                                                                                                        0022

åTiÊskfa

ssUUmmååTTiiÊÊsseessoovveePPAA‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaa®®ss††eennHHCCUUnnccMMeeJJHH  ––

‹‹  eellaakkeessnnaa®®bbmmuuxx ln'-nl'
‹‹  eellaakkåått††mmeessnniiyy‰‰kk s≥ sirimt:

‹‹  eellaakkTTII®®bbwwkkßßaa sWn-g"ukfaj'

‹‹  eellaakkåått††mmeessnniiyyeeTTaa sU-kaMxUy

‹‹  eellaakkåått††mmeessnniiyy®®ttII Giun-taM

‹‹  eellaakkvvrreessnniiyyeeTTaa m"at'-´s¬va"n'

‹‹  eellaakkvvrreessnniiyyeeTTaa ka-bUnI

‹‹  eellaakkvvrreessnniiyy®®ttII Lac-esOm

‹‹  yyuuTTÏÏCCnneess~~hhaaCCaattiiTTSSggGGss''

‹‹  eellaakkccaagghh√√aaggssaarrBBtt··mmaannCCaattiiTTSSggGGss''

‹‹  GG~~kknniiBBnnÏÏGGkkßßrrssaa®®ss††CCaattiiTTSSggGGss''
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es†cExµr es†cyYn
mmuunnnnwwggppÊÊaatt''TTMMBB&&rrCCMMrraabbmmiitt††GG~~kkGGaann  BBII®®bbvvttii††dd**KKMMrrUUrrbbss''eeccAAhh√√aayyKKuuyy  ®®bbmmuuxxeexx

tt††®®BBHH®®ttJJMMgg  EEddllCCaavvIIrrbbuurrssEExxµµrrdd**GGgg''GGaacceennAAEEddnnddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeennaaHH  xxMM∆∆¨s̈sUUmmeebbII
kkTTMMBB&&rr®®bbvvttii††ssaa®®ss††  ccggÌÌ¨l̈lBBII®®kkeeyyAAeeffaakkTTaabb´́nneess††ccvveegg√√ggCCaattiixx¬¬HH  EEddllQQ¬¬kk''nnww
ggkkaammttNN˙ȧa®®ssIIyyYYnn  bbNN††aall[[VVtt''bbgg''TTwwkkddIIdd**FFMMeeFFgg  ddUUccmmaann®®bbvvttii††ssaa®®ss††ccaarr
TTuukkmmkkyy""aaggCCUUrrcctt''  [[kkUUnnEExxµµrrCCMMnnaann''ee®®kkaayyCCaaGG~~kkTTTTYYllQQWWccaabb''eexx¬¬aaccppßßaa  ..

kk~~¨g̈gqq~~SSCCUUttGGddΩΩss&&kk  BBuuTTÏÏsskkrraaCC22118800  KK˘̆ss˘̆11663366  ((11)) eennAA®®bbeeTTssEExxµµrreeyyII
ggmmaannkkaarrvvwwkkvvrryy""aaggxx¬¬SSgg  eeddaayyTT&&BByyYYnnccUUllQQ¬¬aannJJnn  kk~~¨g̈gbbMMNNggeellbbyykkTTwwkk
ddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ..  bb""uuEEnn††kkaalleennaaHH    yyuuTTÏÏCCnnCCaattiieeyyIIggVVnnrrYYmmkkmm¬¬SSggKK~~aa  vvaayyTTbb''vviijj
yy""aaggGGgg''GGaacc  rrhhUUttTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHdd**®®ttccHH®®ttccgg''  ..

kknn¬¬ggVVnnmmYYyyrryy:ee®®kkaayymmkk  eess††ccEExxµµrreekkIIttvviikkllccrriittkk~~¨g̈gxx¬¬ÁÁnn  eePP¬¬ccss®®ttUUvv
ssYYBBUUCCrrbbss''CCaattii  eeddaayyQQ¬¬kk''vveegg√√ggnnwwggss®®mmss''kkUUnn®®kkmmMMuuyyYYnn  bbNN††aall[[TTwwkkEEPP~~kk
®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr  hhUUrrkkkkkk¬¬aayyCCaaQQaamm  eebboommEEtteesscckkII††QQWWccaabb''eeddaayyrrkk®®cckkeeddaaHH
®®ssaayyBBMMuurrYYcc  ..

ee®®kkaayyeeBBllyyuuTTÏÏCCnnEExxµµrrdd**GGgg''GGaacc  vvaayybbeeNN††aajjkk∫∫aallyyYYnneeccjjBBIITTwwkkddIIkk
mmıı¨C̈Caaee®®kkaammeehhIIyy  eess††ccEExxµµrrkk**yyaaggeeTTAAeeFFII√√TTssßßnnkkiiccççeennAA®®kkuuggeevv""  ttaammeesscckkII††GGeeJJIIÇÇ
jjkk~~¨g̈gååVVyykklleexxµµAAggggwwttrrbbss''®®BBHHeeccAAyyYYnn  ..

eess††ccEExxµµrryyaaggeeTTAAddll''®®kkuuggeevv""  kk**®®bbTTHHEEPP~~kknnwwggkkUUnn®®kkmmMMuueess††ccyy""aaLL¨g̈g  eeQQµµaaHH
®®BBHHGGggmmççaass''kkßß®®ttIIyy__ccUUvv  EEddllmmaannrrUUbbeeqqaamm®®ssss''®®bbwwmm®®bbiiyy__xxIIççll˙k̇k''ddUUcceeTTBBGGbbßßrr
kk**ccaabb''cciitt††®®bbttiiBB&&TTÏÏPP¬¬aamm  ..  ccMMEENNkk®®BBHHeeccAAyyYYnn  kk**®®bbjjaabb''eellIIkkff√√aayyCCaabbnnÊÊaann''EEddrr
eeddIImm∫∫IIssMMeerrcceeKKaallbbMMNNggyy""aagg®®ccaass''eeCCIIggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..

®®BBHHGGggmmççaass''kkßß®®ttIIyy__ccUUvvVVnneeLLIIggzzaann:CCaammeehhssII  ®®BBHHCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22eehhIIyy
kk**ee®®bbIIll∫∫iiccBBgg√√kk''xxYYrr[[QQ¬¬kk''vveegg√√ggnnwwggss®®mmss''rrbbss''vvaa  eePP¬¬ccGGKKmmeehhssIIEExxµµrr  EEddll
EEmm""TTuukk““BBuukkddaakk''GGss''rrllIIgg  ..

rrII‰‰®®BBHHeeccAA®®kkuuggeevv""vviijj  ssbb∫∫aayycciitt††CCaaTTIIbbMMppuutt  ee®®JJHH®®BBHHeeccAAVVnnEEvvkkEEjjkkssaa
cc''eerrOOggeennHHyy""aaggTTUUllMMTTUUllaayy  mmuunnnnwwggccMMNNaayyssaacc''mmYYyyddMMuuff√√aayy®®BBHHeeccAAEExxµµrr  ..  mm""¥¥aa

((11)) cc∫∫aabb''eeddIImmssrreessrrffaa  ––  qq~~SSCCUUttGGddΩΩss&&kk  BBuuTTÏÏsskkrraaCC  22117788  KK˘̆ss˘̆  11555588  ..
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ggeeTTootteeKKyyll''ffaa  ––  ssÂÂggaammrrvvaaggEExxµµrrnniiggyyYYnnccbb''®®ttwwmmeennHHeehhIIyy  ee®®JJHHVVnnkkUUnn
®®ssIIBBnn¬¬kkeeTTAAGGgg¨ÿyTTnnÊÊwwmmnnwwgg®®BBHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚E̊Exxµµrr  ..  ®®BBHHVVTTCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22mmiinnVVnnccaa
bb''PP¬¬wwkkffaa  eess††ccyyYYnnbbgg˚b̊b''BBiissBBuullyy""aaggssaahhaavvddUUeecc~~HHeessaaHH  kk**rrvvll''EEttQQ¬¬kk''nnwwgg
sstt√√eeCCIIggBBIIrr  eePP¬¬cceemmIIllbbNN††aarraa®®ss††EExxµµrr  EEddllyyaammll∫∫aatteennAACCMMuuvviijjxx¬¬ÁÁnnGGss''rrllIIgg
eeddaayyyyll''ffaa““BBuukkeekkµµkknniiggkkUUnn®®bbssaarr  mmaanneerrOOggGGIInnwwggkkaabb''ssmm¬¬aabb''KK~~aa  eebbIIQQaamm
ssaacc''vviijj®®ttVVjj''CCaaFF¬¬¨g̈gmmYYyyeeTTAAeehhIIyy  ..  ®®ttgg''eennHHeehhIIyy  EEddllEExxµµrreeyyIIggnniiyyaayy
®®VVbb''KK~~aaffaa  ®®BBHHVVTTCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22  yyYYnnVVnnbbJJççËËlleeQQµµaaHHkk~~¨g̈g®®bbvvttii††ssaa®®ss††eehhAAffaa
««®®BBHHGGggmmççaass''llwwgg»»  ..  ee®®JJHHKKaatt''nniiyymmEEtteerrOOggllwwggeennHHeehhIIyy  eeTTIIbbkkUUnnEExxµµrrmmYYyy
PPaaKKFFMMrrss''eennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  hhUUrrTTwwkkEEPP~~kkrraabb''ssttvvttßßmmiinnGGss''  rrhhUUttmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©
eennHH  ..

eerrOOgg®®bbBBnnÏÏyyYYnn  ccaabb''́́ dd®®BBHHeeccAAEExxµµrrmmuunnddMMbbUUgg  ccgg''ssII††ffaayy""aaggeemm""cckk**ssaassnn__
eeKKmmiinnssUUvveeGGIIeeBBIIEEddrr  ddll''nnaaggccUUvvmmiinnssUUvvCCaaeeGGIIeeBBII  mmaannGGII®®BBHHeeccAAEExxµµrr®®ssLLaajj''eeKK
eePP¬¬ccxx¬¬ÁÁnnEEttmm††gg  eeXXIIjj®®BBHHCC&&yyeeCCddΩΩaaQQ¬¬kk''vveegg√√ggxx¬¬SSggeehhIIyy  eeTTIIbbvvaaee®®bbIIeess~~øøttbbnnii††cc
mm††gg@@  eeddaayymmiinn[[ddwwggxx¬¬ÁÁnnyy""aaggddaacc''xxaatt  ..  eennHHeehhIIyyBBuutttt∫∫¨ẗt®®ssIIyyYYnn  EEddllssmm©©MM
eess©©øømmee®®bbIITTwwkkmmuuxxjjjjwwmm  eeddIImm∫∫IIddkk®®ssgg''kkaarrBBiieessaaFFnn__BBIIeeyyIIgg  mmuunnddMMbbUUggvvaassÊÊaabb
ssÊÊgg''yykkccMMNNuucceexxßßaayyGGss''eehhIIyy  eeTTIIbbTTIIbbMMppuuttvvaavvaatt''eeyyIIggccaass''́́ ddmm††gg  ..  eerrOOgg
eennHH  CCIIttaaxxMM∆∆¨k̈kaalleennAAVVkk''®®JJ  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  KKaatt''mmaann®®bbBBnnÏÏyyYYnnmmYYyy  ..  KKaatt''BBii--
eessaaFFnn__CCaammYYyyvvaaGGss''®®bbEEhhll44qq~~SS  kk**EEcckkpp¬¬ËËvvKK~~aaeeddIIrreeTTAAEEttKKµµaannkkUUnneessaaHH  ..  KKaatt''
VVnnnniiyyaayy®®VVbb''xxMM∆∆¨f̈faa  ––  BBUUCCyyYYnneeccAAkkMMuueePP¬¬cc[[eessaaHH  eebbII®®ssLLaajj''vvaa®®KKaann''EEttrraabb''
GGaannVVnneehhIIyy  eebbII®®CCuulleeTTAAeessBBKKbb''  ®®ttUUvvKKuubbvvaa[[VVnnmmuunn  kkMMuu[[vvaaKKuubbTTaann''  EEtteebbIIvvaa
KKuubbTTaann''eehhIIyy  ssUUmm∫∫IIeexxaassII¬¬bbkk**GGss''EEddrr  ..  eennHHCCaabbNN††SSrrbbss''CCIIttaaxxMM∆∆¨ ̈ ..

bbnn††eerrOOgg®®BBHHnnaaggGGggccUUvvtteeTTAAeeTToott  ®®BBHHnnaaggccUUvvbbiiuunnttÌÌËËjjEEttÌÌNNaass''mm††ggffaaGGIIeeccHH
mm††ggffaaGGIIccuuHH  eeFFII√√[[®®BBHHCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22vviillkk∫∫¨g̈g®®KKbb''ååVVyykkllrrbbss''vvaa  ..  

®®BBHHnnaaggGGggccUUvvCCaabbuu®®ttIITTII88  ´́nn®®BBHHeeccAAyy""aaLL¨g̈geess††cc®®kkuuggeevv""  ..  ®®bbCCaarraa®®ss††yyYYnn
eeKKnniiyymmeehhAAeeQQµµaaHH®®BBHHnnaaggffaa  ««®®BBHHGGggmmççaass''kkßß®®ttIIyy__kkUUCCiinn»»  ..  ®®BBHHnnaaggttSSggBBII
mmkkrrYYmmrrss''CCaammYYyy®®BBHHVVTTCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22  kk**mmaann®®BBHHrraaCCbbuu®®ttIImmYYyy®®BBHHGGgg  ®®TTgg''ff√√aayy
®®BBHHnnaammffaa  ®®BBHHGGggmmççaass''GGggJJÔÔkkßß®®ttII  ..  kkaalleebbIIVVnnbbuu®®ttIImmYYyyeehhIIyy  ®®BBHHnnaaggGGgg
ccUUvvmmaannGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaEEbb¬¬kkBBII®®BBHHeeccAAeeyyIIggCCaanniiccçç  ..  ee®®kkaayymmkkeeTToott  ®®BBHHnnaaggssMMuuGGMM
NNaaccBBII®®BBHHGGggeeddIIrrkkMMssaann††®®KKbb''eexxtt††xx&&NNÎÎ  ..  ddll''[[eeddIIrrkkMMssaann††yyUUrr@@eeTTAAttSSggEEbbkk
®®VVCC∆∆aa  kk**eeLLIIggff√√aayybbggMM®®BBHHss√√aammII  ssMMuuGGMMNNaacceeddIIrrssYYrrssuuxxTTuukk≈≈bbNN††aarraa®®ss††EExxµµrr  EEdd--
llrrss''eennAAPPUUmmii®®ssuukkeexxtt††qq©©aayy@@  CCMMnnYYss®®BBHHGGggeeTToott  ..  ®®BBHHCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22kk**GGnnuuJJÔÔaa
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ttddll''®®BBHHnnaaggccUUvv  [[eeddIIrrssYYrrssuuxxTTuukk≈≈rraa®®ss††EE®®ssccMMkkaarr  KKWWeexxtt††VVrraaCC11  eehhIIyynniiggeexx
tt††vvaallee®®bbIIss11  ..

®®BBHHnnaaggGGggccUUvvVVnnTTTTYYllcc∫∫aabb''GGnnuuJJÔÔaattBBIIss√√aammII[[eeddIIrrssYYrrssuuxxTTuukk≈≈EExxµµrr  EEttccMMnnYY
nn22eexxtt††eeTT  EEtteeddaayyGGaagg®®BBHHeeccAAEExxµµrrCCaass√√aammIIssBB√√®®BBHHTT&&yyxx¬¬SSgg  kk**®®CCuullhhYYsseeTTAAbbYY
nneexxtt††‰‰eeNNaaHH..  KKWWeexxtt††jjaa""®®ttaagg11  nniiggeexxtt††TTYYllttaaeemmaakk11eeTToott  ((yyYYnnssBB√√́́ ff©©eehhAA
eeQQµµaaHHeexxtt††eennHHffaa  FFUUyy""UUvvmm""UUkk))  ..

ll∫∫iicckklldd**®®kkxx√√kk''rrbbss''®®BBHHnnaaggccUUvvmmiinn®®ttwwmmEEttbb""uuNNˆˆwwggeeTT  vvaahhflflaannddll''eeTTAAllYY
cceeppII∆∆ssaarrBBII®®bbeeTTssEExxµµrr  eeTTAA®®VVbb''ddll''eeTTAArrddΩΩaaPPiiVVllyy""aaLL¨g̈g  GGMMBBIIKKMMeerraaggkkaarrNN__ss
mm©©aatt''rrbbss''vvaa  EEddllVVnneeFFII√√rrYYcceehhIIyy  eeddIImm∫∫II[[rrddΩΩaaPPiiVVllvvaaccaatt''kkaarrbbJJÇÇËËnnmmkkCCaabbnnÊÊaa
nn''  nnUUvvbbNN††aarraa®®ss††yyYYnnNNaaEEddllKKµµaannddIIFFII¬¬eeFFII√√EE®®ssccMMkkaarr  eeFFII√√ppÊÊHHssMMEEbbgg  ee®®JJHHddIIeennAA
®®ssuukkEExxµµrrssll''TTMMeennrree®®ccIInnNNaass''  mmiinnxx√√HH[[rraa®®ss††yyYYnneennAAeeTT  ..

ååVVyykklleennHHmmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBBNNaass''  mmiinnyyUUrrbb""uunnµµaannrraa®®ss††yyYYnnkk**mmkkrrss''
eennAA®®ccLLËËkk®®ccLLMMCCaammYYyyEExxµµrr  ttkkUUnnBBUUnnCCaaeeccAArraabb''kk∫∫aalleessIIÊÊrrmmiinnGGss''  ..  ddll''eeXXIIjj
rraa®®ss††rrss''eennAAkkkkkkuujj®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggeehhIIyy  eeKKkk**®®bbkkaass®®VVbb''bbNN††aarraa®®ss††eeKK[[ddwwgg
®®KKbb''KK~~aaffaa  ––  ((TTwwkkddII®®BBHHnnaaggkkUUCCiinnssiiuunn))  yy""aagg≤≤tteeGGoonnxxµµaass''eessaaHHEEttmm††gg  ..  ccMMeeNNaa
TTGGss''TTSSggeennHH®®ttUUvvFF¬¬aakk''eeTTAAeellII®®BBHHCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22  EEddllCCaaeess††ccKKMMrrkk''ccgg®®kkgg®®bbvvttii††
ssaa®®ss††yy""aaggCCUUcctt''  TTuukk[[CCnnCCaattiiEExxµµrrrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaarrhhUUttssBB√√́́ ff©©  kk**ee®®JJHHEEttKKMMnniitt
´́®®BB´́ppßßeellµµaaPPttNN˙ȧarrbbss''eess††ccGGggeennHH  ..

kkUUnnEExxµµrrCCMMnnaann''ee®®kkaayyee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnCCaanniiccçç  nniiggKKaass''rrMMeellIIggÚÚssEEkkvvyygg''XX~~ggrrbb--
ss''eeccaarrbbrreeTTss  eellIITTwwkkddIIdd**FFMMeeFFggrrbbss''EExxµµrr  EEddll®®bbvvttii††ssaa®®ss††VVnnccgg®®kkggTTuukk
eeddaayyGGyyuuttii††FFmm··  ..

�                          �

�
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ecaryYnb¬n'ext†®BH®tJMg
ddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammmmaannssNNΩΩaannbbYYnn®®CCuuggJJ~~yy®®ssbb  llaattssnnÏÏwwggBBIITTiissnniirrttIIeeTTAATTii

ss¯̄ssaann  ..  ®®BBMM®®bbTTll''xxaagglliiccTTll''nnwwggkkmmıı¨C̈CaakkNN††aall  xxaaggtt∫∫ËËggnniiggxxaaggeekkIItt
TTll''nnwwggssmmuu®®TTcciinn  xxaaggeeCCIIggTTll''nnwwggnnKKrrccMMVV""  ..  TTMMhhMMddIImmaann®®bbmmaaNNmmYYyyPPaaKKbbII
11//33´́nnkkmmıı¨C̈CaakkNN††aall  KKWW®®bbmmaaNN22770000KKIILLËËEEmm""®®tt®®kkLLaaeeTT√√KKuuNN  ..  ddIIeennHH®®bbvvttii††
eeddIImmCCaaeekkaaHHttUUcc@@  dduuHH®®bbmmUUllpp††MM¨K̈K~~aa  eehhIIyykk**kk¬¬aayyeeTTAACCaaddIITTMMnnaabbTTaabbeessIIµµ  mmaannCCIIrrCCaa
ttii  GGaaccddSSddMMNNSSVVnnppllllÌÌCCaaTTIIbbMMppuutt  kk~~¨g̈gee®®CCaayy≤≤NNÎÎËËcciinneennHH  ((Indochina))  ..

ddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammBBIIGGttIIttkkaallEEcckkCCaa1177eexxtt††  ..  eexxtt††nnIImmYYyy@@ssuuTTÏÏEEttmmaannTTMMhhMMFFMM
@@NNaass''  ..  lluuHHmmkkddll''ssmm&&yyGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  eeKKnnSSKK~~aaBB®®ggIIkkeexxtt††TTSSggeennaaHH
eeTTAACCaa2211eexxtt††vviijj  ..  eexxtt††TTSSgg1177ssmm&&yyGGttIIttkkaallmmaanneeQQµµaaHHddUUcctteeTTAAeennHH  ––
0011--  eexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg ((®®ttaayyiijj))
0022--  eexxtt††BBllllaavv ((VVkk''llIIvv))
0033--  eexxtt††XX¬¬SSgg ((ssuukk®®ttSSgg))
0044--  eexxtt††TTwwkkeexxµµAA ((kkaaeemm""AA))
0055--  eexxtt††JJmm ((hhaaeeTToogg))
0066--  eexxtt††®®kkmmYYnn--ss ((rraa""CCyy""aa))
0077--  eexxtt††VVrraaCC ((LL̈̈ggeessoogg))
0088--  eexxtt††mmaatt''®®CCUUkk ((ccUUvvdduukk))
0099--  eexxtt††eerraaggddMMrrII ((ttaayynniijj))
1100--  eexxtt††®®BBHHssYYKK·· ((FFUUyy""UUvvmm""UUkk))
1111--  eexxtt††́́ ®®BBnnKKrr ((´́sshhgg))
1122--  eexxtt††eemm--ss ((mmII--ff))
1133--  eexxtt††llgg''eehhaarr ((yyiiuujjLL¨g̈g))
1144--  eexxtt††kkMMBBgg''ÚÚssßßII ((bbflfl^n̂nEE®®tt))
1155--  eexxtt††EE®®BBkkÚÚssßßII ((kkwwggeeffII))
1166--  eexxtt††ddMMbbUUkkeekkaagg ((hhkkuugg))
1177--  eexxtt††ppßßaarrEEddkk ((ssaaEEddkk))
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kk~~¨g̈geexxtt††nnIImmYYyy@@  mmaanneeccAAhh√√aayyeexxtt††EExxµµrrmm~~aakk''CCaaGGaaNNaaBB¥¥aaVVlleemmIIllkkaarrxxuu--
ss®®ttUUvv  ..  xxNN:eennHH  xxMM∆∆¨B̈BMMuuVVnneerroobbrraabb''BBIIsskkmmµµPPaaBBdd**eeXXaarreeXXAArrbbss''eeccaarryyYYnnmmkk
eellIIbbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeyyIIggeennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammTTSSggGGss''eeTT  KKWW®®KKaann''EEtteellIIkkyykkeexxtt††mmYYyy  kk~~¨¨
ggccMMeeNNaammeexxtt††TTSSgg1177eennaaHH  mmkkbbkk®®ssaayyeeddIImm∫∫IICCaa‰‰kkssaarrddaass''ssµµaarrttIIkkUUnnEExxµµrr
CCMMnnaann''ee®®kkaayyTTSSggGGss''  [[ccaabb''GGaarrmmµµNN__BBII®®bbvvttii††CCUUrrcctt''rrbbss''bbuuBB√√bbuurrssCCMMnnaann''mmuunn  EEdd
llVVnnttssflflUU®®kkaajjnnnnaallkk~~¨g̈gTTIIllaannssmmrrPPUUmmii  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddII  ®®BBHH
BBuuTTÏÏssaassnnaa  nniiggssiiTTiiÏÏeessrrIIPPaaBB®®bbCCaaCCnnEExxµµrrrraabb''EEssnnnnaakk''kk~~¨g̈gTTIIrrYYmmeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg
EEddllmmaanneellaakkååkkjj""aaeessnnaabbttII  ssWWnn--KKuuyy  CCaa®®bbmmuuxxeexxtt††dd**KKMMrrUU  ..

ssmm&&yyååkkjj""aa  ssWWnn--KKuuyy  CCaassmm&&yyee®®bbIIkkSSbbiitt  BBUUeeffAA  ddaavv  llMMEEBBggCCaaGGaavvuuFF
eehhIIyyyykkeessHHddMMrrIICCaayyaannCCMMnniiHH  eennAAeeBBll®®ssuukkmmaannssÂÂggaammQQ¬¬aannJJnnmm††gg@@  ..

EEppnnkkaarrbb¬¬nn''yykkTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammrrbbss''eeyyIIgg  mmuunnddMMbbUUggeess††ccyyYYnnVVnnccaatt''
eemmTT&&BBvvaamm~~aakk''eeQQµµaaHH  FFIIeebb  mmaaDDFFMMddMMbbggeehhIIyyxxııss''kkMM®®BBwwggvviiss&&yyeett~~aatt´́ll  mmuuxxmmaatt''
kkaaccssaahhaavvddUUccxx¬¬aa®®ttUUvvrrbbYYss  bbJJÇÇaakk''yy""aaggcc∫∫aass''ffaaCCaaCCnnee®®sskkQQaammGG~~kkss¬¬ËËtt®®tt
gg''  ..

FFIIeebbTTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIeess††ccyyYYnn  [[nnSSTT&&BBmmYYyykkggvvrreessnnaattUUcc  ccUUllmmkkTTbb''TTll''
EExxµµrreennAACCaayyEEddnnkkmmıı¨C̈CaakkNN††aall  eehhIIyyccaatt''eemmTT&&BBmm~~aakk''eeTTootteeQQµµaaHH  GGuugg--LLËËvv  ((TT&&
BBeennHHttaamm‰‰kkssaarrffaa  ssaahhaavvCCaaggTT&&BBNNaaTTSSggGGss''  kk~~¨g̈gccMMeeNNaammkkggTT&&BByyYYnnTTSS
ggmmUUll))  ee®®bbII[[nnSSTT&&BB22kkggvvrreessnnaattUUcc  ccUUllvvaayyssMMrruukkmmkkeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggTTSSggmmUU--
ll[[VVnn  ..

ddMMbbUUggxxMM∆∆¨n̈niiyyaayyBBIIeemmTT&&BByyYYnneeQQµµaaHH  GGuuggFFIIeebb  ssiinn  ..  TT&&BByyYYnnFFIIeebb  kk~~¨g̈geeBBll
bbJJÇÇaaTT&&BBccUUllvvaayyTT&&BBEExxµµrreennAAttaammCCaayyEEddnneeyyIIgg  vvaavvaayyTTbb''TTll''@@CCaabbeeNN††aaHHGGaa--
ssnn~~EEttbb""uueeNNˆˆaaHH  mmiinnGGaaccbbJJÇÇaaTT&&BB[[ccUUll®®bbyyuuTTÏÏCCaammYYyyTT&&BBEExxµµrrxx¬¬SSggkk¬¬aaVVnneeTT
ee®®JJHHTT&&BBEExxµµrreennAAttaammCCaayyEEddnn  ssiiƒƒttee®®kkaammbbJJÇÇaakkaarreellaakk  mmiiuull  EEddllmmaannll∫∫iicc
yyuuTTÏÏssaa®®ss††kk~~¨g̈gkkaarr®®bbyyuuTTÏÏyy""aaggGGgg''GGaaccyyUUrrqq~~SSmmkkeehhIIyy  ..

ccMMEENNkkGGaaeemmeeccaarr  GGuugg--LLËËvv  VVnnnnSSTT&&BBBBIIrrkkggvvrreessnnaattUUcc  ccUUlleeTTAA®®bbyyuuTTÏÏ
eeLLaammBB&&TTÏÏeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  EEddllrrddΩΩaaPPiiVVlleeyyIIggVVnnccaatt''eellaakkååkkjj""aaeessnnaabbttII
ssWWnn--KKuuyy  [[eeFFII√√CCaaeeccAAhh√√aayyeexxtt††  ..

eellaakkååkkjj""aa  ssWWnn--KKuuyy  mmaaDDFFMMddMMbbggxxııss''  ssmm∫∫¨r̈rssEENN††kkVVyy  mmaannTTwwkkmmuuxx
ssssÌÌaatt  ´́ppÊÊff©©aassFFMMTTUUllaayy  sskk''®®ssLLËËttrraabbeessIIµµeeTTAAee®®kkaayy  ..  eellaakkCCaavvIIrrCCnnmm~~aakk''
mmaanncciitt††kk¬¬aahhaann®®KKbb''kkiiccççkkaarrTTUUeeTTAA  eehhIIyyVVnnccUUllbbMMeerrIICCaattiittSSggBBIIGGaayyuu2200qq~~SS  EEddll
CCaaTTIIeeBBjjcciitt††rrbbss''®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr  ..  rrddΩΩaaPPiiVVllVVnnEEttggttSSggggaarrCCUUnneellaakk  ååkk--
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jj""aaeessnnaabbttII  ssWWnn--KKuuyy  CCaaGGPPiiVVlleexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  ..  vvIIrrCCnnrrUUbbeennHH  bbrriibbUUNN··eeddaa
yyKKuuNNssmm∫∫ttii††  ccrriiyyaassmm∫∫ttii††  nniiggssuuPPaaBBrraabbssaa  ssaall''ttUUccssaall''FFMM  eehhIIyyCCaaTTII
eeKKaarrBBrraabb''GGaannrrbbss''bbNN††aarraa®®ss††EExxµµrr®®KKbb''CCaann''ff~~aakk''  ..

ttSSggBBIIeellaakkeeLLIIggkkaann''ttMMEENNggGGPPiiVVlleexxtt††eeBBllNNaammkk  eellaakkmmiinnssUUvvVV
nnssMMrraakkeeTT  ee®®JJHHeerrOOgg®®bbyyuuTTÏÏCCaammYYyyyyYYnn  VVnneeccaaTTeeLLIIggeessIIÊÊrrrraall''́́ ff©©  ..  eellaakk
ee®®bbIIssÂÂggaamm®®KKbb''EEbbbbssÂÂggaammcciitt††ssaa®®ss††  GGbb''rrMM®®bbCCaarraa®®ss††[[eeddIIrreeTTAArrkkpp¬¬ËËvvssuuPPmmgg
ll  [[®®ssLLaajj''CCaattiissaassnnaa  [[ccggVVcc''ssaammKKIIeevvjjåått††mmKKttiiCCaaFF¬¬¨g̈gmmYYyy  rrwwttccMMNN
ggeemm®®ttIIPPaaBBrrvvaaggEExxµµrrnniiggEExxµµrr[[CCiittss~~iiTTÏÏ  ..  ssÂÂggaammGGaavvuuFF  eellaakkeeccjjcc∫∫SSggCCaammYYyy
TT&&BBeeddaayyppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  mmiinnffaayybb''mmiinnffaa´́ff©©  ..

ååkkjj""aa  ssWWnn--KKuuyy  ®®bbmmuuxxeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  eellaakkmmaannsshhkkaarrIICCMMnniittrrbbss''
eellaakkTTSSggGGss''55rrUUbbssuuTTÏÏEEttsshhkkaarrIIll∫∫IIll∫∫aajjkkkk~~¨g̈gccMMVVMMgg..  sshhkkaarrIITTII11eeQQµµaaHH
PPUUQQYYyy  KKgg'',,  eellaakkmmWWuunn  ‰‰kk,,  eellaakkttaa  mm""gg'',,  eellaakkeeTTssaa  eessaamm  ((xx¬¬HHeehhAAGGnnßßaa
eessaamm))  eehhIIyynniiggeellaakkttaa  mmeennaa  rrss''  ..

ssmmaaCCiikkTTSSgg55rrUUbbeennHH  CCaa´́ddss††SSrrbbss''eellaakkååkkjj""aa    FF¬¬aabb''EEhhllkk~~¨g̈gPP~~kk''ss--
ÂÂggaammrraabb''qq~~SSmmkkeehhIIyy@@mmaannCC&&yyCCMMnnHHeellIIBBYYkkyyYYnnCCaaddrraabb  ..

PPUUQQYYyy  KKgg''  eekkIItteennAAPPUUmmiiss√√aayyeessoomm  ®®ssuukkff˚˚ËËvv  eexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  CCaasshhkkaarrII
TTII11  eehhIIyyCCaammnnuussßßGGgg''GGaacckk¬¬aahhaann  bbrriibbUUNN··eeddaayyssiillbb∫∫ssaaTT  kkaabb''mmiinnmmuutt
dduuttmmiinneeqqHH  mmaann®®VVCC∆∆aassMMddIIssMMeeddAAeellIIsseeKK  bb""uuEEnn††CCaammnnuussßßccUUllcciitt††eerrOOggssbb∫∫aayy
®®ssIIjjIIbbnnii††cc  ..

eellaakkttaa  mm""gg''  eekkIItteennAA®®ssuukk  ååmm""uull  eexxtt††EE®®BBkk……ssßßII  mmaaDDFFMM®®TTnnaabb''  ®®ccmmuuHH®®ssYY
cc  ssmm∫∫¨r̈reexxµµAA®®ssEEGGmm  CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarrmm~~aakk''  kkaabb''mmiinnmmuutt  eeccHHbbMMVVMMxx¬¬ÁÁnnyy""aaggBBiitt®®VVkk
dd  ..

eellaakkhhµµWWnn  ‰‰kk  ((ttaamm‰‰kkssaarrffaa  mmaann®®ssuukkeeTTssmmiinn®®VVkkdd))  CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarr
kk¬¬aahhaanneellIIssBBIIeeKK‰‰gg  ®®VVCC∆∆aavvaagg´́vv  ÆÆkkJJkk**®®ssKKtt''®®ssKKMMuu  mmiinneeccHHeemmIIllggaayymmiitt††
PPkkii††……nnrrNNaaeeTT  eehhIIyymmiinnssUUvvnniiyyaayyeellggeepp††sspp††aassppgg  ..  KKaatt''mmaannmmnn††GGaaKKmm
KKaaffaaeellIIsseeKKTTSSggGGss''  eeccHHCCbb''BBllKKYYccKKMMnnYYcceessµµAA  ““kk¬¬aayyCCaakkggTT&&BBkk**mmaann  eeccHHbbMM
VVMMggxx¬¬ÁÁnnccUUll®®bbyyuuTTÏÏmmYYyy®®ssbbkk''VVnn  ..  ccMMEENNkkttaaGGnnßßaa  eessaamm  nniiggttaammeennaarrss''
eeccHHmmnn††GGaaKKmmddUUcceeKK‰‰ggEEddrr  bb""uuEEnn††‰‰kkssaarrmmiinnVVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  eennAA®®ssuukkNNaaCCaa®®ssuu
kkNNaaeeTT  ..  KKaatt''CCaammnnuussßßeessµµaaHH®®ttgg''bbMMppuutt  ccMMeeJJHHeellaakkååkkjj""aa  KKuuyy  eehhIIyyssÌÌbb''
eexxIIıımmyyYYnnNNaass''  ccUUllcc∫∫SSggCCaammYYyyyyYYnnmm††gg@@  eessIIÊÊrrEEttkkUUnnkk~~¨g̈gGG®®ggwwggmmiinnTTuukkppgg  ..
ss~~aa´́ddrrbbss''KKaatt''eeKKeekkaattxx¬¬aacc®®KKbb''TTiissTTII  ..
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TT&&BByyYYnn  GGuugg  LLËËvv  kkMMBBuuggeeccjjddMMeeNNIIrrCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aa  BBIIeexxtt††́́ ®®BBnnKKrr  bbtt''kk∫∫aa
llssMMeeddAAeeTTAAeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  eeddIImm∫∫IIbbMMpp¬¬aajjCCMMrrMMTT&&BBdd**ll∫∫IIll∫∫aajjrrbbss''eeyyIIgg  ..  eellaa
kkeeccAAhh√√aayy  KKuuyy  mmiinnVVnnddwwggffaa  yyYYnnee®®KKaaggkkaarrNN__CCaann''QQII¬¬eexxtt††rrbbss''eellaakk[[vvii--
nnaasseeTT  ..  eellaakkssµµaannxxuussffaa  vvaa®®VVff~~aavvaayyEEttTTiissxxaagglliiccbb""uueeNNˆâaHH  ..  ee®®kkaayy
mmkk®®ssaabb''EEtt  GG~~kkyykkkkaarrNN__ssmm©©aatt''rrbbss''eeyyIIgg  nnSSBBtt··mmaannmmkk®®VVbb''eellaakkååkk--
jj""aaffaa  eemmTT&&BByyYYnn  GGuuggLLËËvv  vvaakkMMBBuuggEEtteellIIkkTT&&BBmmkkeeLLaammBB&&TTÏÏeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggkk~~¨g̈g
´́ff©©eennHHeehhIIyy  ..

bbnnÊÊaann''eennaaHH  eellaakkååkkjj""aarraayykkaarrNN__®®VVbb''eemmbbJJÇÇaakkaarrrrbbss''eellaakkTTSSggGGss''
[[ee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnccSSkkMMccaatt''BBYYkkvvaa[[eeccjjGGss''BBIITTwwkkddII  ..  eellaakkhhµµWWnn  ‰‰kk  nniiggttaa  mm""gg''  VVnn
eerroobbccMMkk∫∫ÁÁnnkkaarrJJrrrrgg''ccSSCCaaee®®sscc  [[EEttTT&&BBGGuuggLLËËvvmmkkddll''PP¬¬aamm  nnwwggbbJJÇÇaaTT&&BBvvaayy
lluukkBBMMuubbggÌÌgg''́́ ddeeLLIIyy  ..  eemmbbJJÇÇaakkaarrnnIImmYYyy@@  xxMMGGss''BBIIssmmttƒƒPPaaBB  kkaann''GGaavvuuFF®®KKbb''@@
´́dd  ..

kk∫∫ÁÁnnTT&&BBeellaakk  GGnnßßaaeessaamm  ee®®ttoommccMMeennAATTiissxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  kk∫∫ÁÁnnTT&&BBttaa  mm""gg''  eennAA
ccSS®®cckkkkNN††aall  ..  TT&&BBeellaakkhhµµWWnn  ‰‰kk  nniiggttaa  mmeennaarrss''  eennAAccSS®®cckkxxaaggeeCCIIgg  ..  KKWW
TTuukkEEttcceenn¬¬aaHH®®cckkmmYYyy  [[TT&&BByyYYnnvvaaccUUllkk~~¨g̈gGGnnÊÊaakk''eeLLaammBB&&TTÏÏEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..

mmiinnyyUUrrbb""uunnµµaannTTIIssmmrrPPUUmmiimmaannccllnnaarrss''rreevvIIkk  ee®®bboobbVVnnnnwwggBBss''EEvvkkeebbIIkkBB--
JJrr  ……mmhhaaBB¥¥¨ḦHssggÙÙrraakkMMBBuuggEEttrrMMeellIIggKKll''eeQQII  ..  kkaarr®®bbyyuuTTÏÏVVnnyykkTTYYlleekkaagg
ddII®®kkhhmm  ee®®CCaayyGGnnßßaaeeFFII√√CCaassmmrrPPUUmmii  EEddllmmaannvvaall®®ssLLHHGGaacceemmIIlleeXXIIjjKK~~aa
eeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ®®ttgg''mmaanneeddIImmeeQQIImmYYyyFFMMCCaassJJÔÔaa  ..

kkaarr®®bbyyuuTTÏÏCCaammYYyykkggTT&&BByyYYnnnniiggkkggTT&&BBEExxµµrr  ®®bbLLËËkkkkaabb''ccaakk''KK~~aattaammkk∫∫ÁÁnnyyuu
TTÏÏssaa®®ss††ssmm&&yyeennaaHH  VVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAGGss''rryy:77yybb''77´́ff©©  kkggTT&&BBss¬¬aabb''KKrreeCCIIgg
eellIIKK~~aaddUUccddMMbbUUkk  QQaammhhUUrrddaabbeeJJHHddMMrrII  ..

mmYYyy´́ff©©ee®®kkaayyeeTToott  TT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvvTTaann''́́ ddCCaaggTT&&BBEExxµµrr  kk**vvaayyeeddaaHH´́ddddkkff
yyttaammkk∫∫ÁÁnnyyuuTTÏÏssaa®®ss††  eeTTAAssmm©©MMBBYYnneennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''́́ ®®BB®®kkaass  eeddIImm∫∫IIrrgg''ccSSKK~~aavvaabbJJÇÇËË
nnTT&&BBCCMMnnYYyymmkkttaammee®®kkaayyeeTToott  ..  yyYYnnrrtt''eeTTAAVVtt''®®bbEEhhll33´́ff©©  kk**®®bbmmUUllVVnnKKII~~
KK~~aaVVnnee®®ccIInnCCaaggmmuunn  eehhIIyyeellIIkkmmkkmm††ggeeTToott  tt®®mmoobbkk∫∫aallKK~~aaddUUcckkNN††aajj''  ..
kkaarr®®bbyyuuTTÏÏVVnnccaabb''eeppII††mmeeLLIIggyy""aaggssaahhaavv  ..  mm††ggeennHHKK~~aavvaammaannkkmm¬¬SSggCCaaggmmuunnmmYY--
yyCCaaBBIIrr  ..  eemmIIlleeTTAAkk~~¨g̈gssmmrrPPUUmmii  BBllTTaahhaannEExxµµrrssmm¬¬aabb''TT&&BByyYYnnddUUccsstt√√BBnn¬¬aatt''
..  bb""uuEEnn††eeddaayyBBMMuummaannTT&&BBCCMMnnYYyy  eeyyIIggTTnn''́́ ddCCaaggyyYYnnee®®ccIInn  ..  eemmTT&&BBmm~~aakk''@@  kkaalleebbII
yyll''ssƒƒaannkkaarrNN__sswwkk  eeBBlleennHHEEbbbbdduunnddaabb  kk**bbJJÇÇaaTT&&BB[[vvaayyeeddaaHH´́ddmmYYyyrryy:

ssiinn  ..
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ggaakkeemmIIlleeTTAATT&&BBeellaakkhhµµWWnn  ‰‰kk  EEddllkkMMBBuugg®®bbyyuuTTÏÏCCaammYYyyBBYYkkyyYYnnmmYYyyccMMnnYY
nnFFMM  BBMMuuGGaaccTTbb''kkmm¬¬SSggCCaammYYyyvvaaVVnn  kk**bbJJÇÇaaTT&&BBffyyttaammrreebboobbyyuuTTÏÏssaa®®ss††EEddrr  ..
ddkkTT&&BBffyyppuutteehhIIyy  eellaakkhhµµWWnn‰‰kkkk**ssÊÊ¨ḦHeeTTAAvvaalleessµµAAmm≈≈aagg  eellIIkk´́dd®®bbNNmm¥¥
QQII¬¬VVtt´́dd  ssUU®®ttmmnn††GGaaKKmmbbMMVVMMggxx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyrrtt''eeTTAAKKYYccKKMMnnYYcceessµµAAee®®ccIInnKKMMnnYYcc  CCuubb
eeFFII√√CCaaBBlleessnnaassiill∫∫  eeddIImm∫∫II®®bbyyuuTTÏÏttTTll''XXSSggddMMeeNNIIrrss®®ttUUvv  ..

ttaamm‰‰kkssaarrVVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  TT&&BBssiill∫∫rrbbss''hhµµWWnn‰‰kk  kkaalleebbIICCuubbrrYYcceehhIIyykk**
EE®®sskkbbnnÊÊrrsseemm¬¬ggee®®kkvv@@bbIIbbTT  rrMMBBgg®®BBmmKK~~aammYYyyrrMMeeBBcc  ..  TT&&BByyYYnnkkaalleebbIIeeXXIIjj
TT&&BBEExxµµrree®®ccIInnddUUeecc~~HH  ®®BBWWxx¬¬ÁÁnneeLLIIggssmm∫∫¨r̈rKKIIggkk''  ccgg''rrkkkkllddaakk''eemmppaayy  ..  bb""uuEEnn††eemmvvaa
EE®®sskkKKMMrraammkkMMEEhhgg  [[ccUUll®®bbLLËËkkCCaammYYyyTT&&BBssiill∫∫hhµµWWnn‰‰kkTTSSgg®®bbffuuyyEEss∫∫kk  ..
®®bbyyuuTTÏÏVVnnmmYYyyssnnÊÊ¨ḦH  BBYYkkyyYYnnPP&&yyss¬¬SSggmmuuxx  EEbbkkeejjIIsseeCCaakkff©©aass  eeddaayykkaabb''
®®ttUUvvEEttTTggeessµµAAddaacc''rrVV""tt''rrVV""yy  eehhIIyykkMMeeTTcceessµµAAeennaaHH  eehhIIrrccUUllEEPP~~kkBBYYkkvvaa  bbNN††aa
ll[[QQaammhhUUrr®®ttVVjj''  rrkkeemmIIllTTiissttMMbbnn''GGII√√BBMMuueeXXIIjjeessaaHHeeLLIIyy  ..  eellaakkhhµµWWnn
‰‰kk  eeXXIIjjssPPaaBBkkaarrNN__ddUUeecc~~aaHH  kk**ccUUlleeTTAA®®bbLLËËkkCCaammYYyyTTaahhaannyyYYnnEEttmm~~aakk''‰‰gg
eeTToott  ..  BBYYkkvvaa®®ttUUvvss¬¬aabb''KKrreeCCIIggeellIIKK~~aa  eeddaayy≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''hhµµWWnn‰‰kk  ..

eebbIIeeyyIIggggaakkeeTTAAeemmIIlleellaakkttaa  mm""gg''  mm††ggvviijj  kkaalleebbIIeeXXIIjjeellaakkhhµµWWnn‰‰kk
sseemm¬¬HHyyYYnnEEttmm~~aakk''‰‰ggddUUeecc~~HH  KKaatt''kk**bbJJÇÇaaTT&&BBrrbbss''KKaatt''  [[eeTTAACCYYyyyy""aaggbbnnÊÊaann''rrhhUU
ttddll''TTaahhaannyyYYnn  TTbb''kkmm¬¬SSggtteeTTAAeeTToottmmiinnVVnn  kk**nnSSKK~~aarrtt''®®VVssGGaayyuu    VVtteeCCIIgg
ss®®JJttEEttmm††gg  ..

eeTTaaHHbbII®®ttUUvvTTTTYYllbbrraaCC&&yyyy""aaggGGaamm""aass''ddUUeecc~~HHkk**eeddaayy  kk**TT&&BBGGaaeeccaarryyYYnnQQ¬¬aann
JJnn  BBMMuu®®BBmmddkkffyyeeTTAA®®kkuuggeevv""vviijjEEddrr  KKWWeennAAbbgg˚b̊b''xx¬¬ÁÁnnkk~~¨g̈g´́®®BBee®®ssaagg  rrYYccccaatt''KK~~aavvaa
[[nnSSssaarreeTTAA®®VVbb''eeccAAhh√√aayyFFMM  eeddIImm∫∫IIssMMuuCCMMnnYYyykkggTT&&BBmmkkeeTToott  ..

ccMMEENNkkTT&&BBEExxµµrreeyyIIgg  ee®®kkaayyBBIIVVnnTTTTYYlleeCCaaKKCC&&yy  eeddaayyss~~aa´́dddd**kkMMBBUUll
rrbbss''hhµµWWnn‰‰kkmmkk  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyssbb∫∫aayycciitt††NNaass''  kk**eerroobbccMMBBiiFFIICCbb''eelloo
ggyy""aaggKK®®KKwwkkKKee®®KKgg  eeddIImm∫∫IIeellIIkkTTwwkkcciitt††yyuuTTÏÏCCnneess~~hhaaCCaattii  ..

�                          �

�
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-2-

skmµPaBecAh√ayKuy
eeyyIIggppÌÌaakkeerrOOggccMMVVMMggmmYYyy®®KKaassiinn  eeddIImm∫∫IIggaakkeeTTAAttaammddaannsskkmmµµPPaaBBrrbbss''eemm

bbJJÇÇaakkaarrTTSSgg55  EEddllCCaasshhkkaarrIIppÊÊaall''rrbbss''eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  ..  
bbNN††aasshhkkaarrIITTSSggGGss''  eellaakk  eeTTssaaeessaamm  KKaatt''mmaannvviibbttii††pp¬¬ËËvvcciitt††CCaammYYyy

eellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  yyUUrrmmkkeehhIIyy  ..  eeTTaaHHbbIICCYYbbeeXXIIjjjjjjwwmmccaabb''́́ ddKK~~aa  kk**ssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈g
llkk≈≈NN:CCaaGGaaff··kkMMVVMMggTTSSggGGss''EEddrr  ..

ttSSggBBIIccUUllbbMMeerrIIkk~~¨g̈gkkggTT&&BBrrbbss''eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  eellaakkhhµµWWnn‰‰kkKKµµaann®®VV
ff~~aaGGII√√  ee®®kkAABBIITTwwkkcciitt††eess~~hhaaCCaattiieeddaayyeessµµaaHH®®ttgg''  eeddIImm∫∫IIeeccjjkkMMccaatt''eeccaarryyYYnnQQ¬¬aann
JJnneennaaHHeeTT  ..  kkiiccççkkaarrrrbbss''KKaatt''ccMMeeJJHHCCaattii  eeFFII√√[[eellaakkeeccAAhh√√aayy  ssWWnn--KKuuyy  ®®bb
mmuuxxeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg®®ssLLaajj''eeBBjjcciitt††yy""aaggxx¬¬SSgg  ..

eellaakk  eeTTssaaeessaamm  kk**mmaannKKuuNNssmm∫∫ttii††®®bbhhaakk''®®bbEEhhllKK~~aa  nnwwggeellaakkhhµµWWnn
‰‰kkEEddrr  ..  mm~~aakk''@@ssuuTTÏÏEEttCCaaeemmTT&&BB  EEddllmmaannffII√√́́ ddxx¬¬SSggBBUUEEkkeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..  bb""uuEEnn††eebbIInnii
yyaayyBBIIss√√aahhaabb''eehhIIyyGGgg''GGaaccvviijj  ®®VVkkddCCaaeellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  KKµµaannKKUUppÊÊwwmmeeLLIIyy  ..

eennAAeeBBllEEddllBBYYkkyyYYnnVVkk''TT&&BB  rrtt''xxççaatt''xxççaayyGGss''eeTTAAeennaaHH  eemmbbJJÇÇaakkaarrEExxµµrr
eeyyIIggmm~~aakk''@@  xxMMeeddIIrr®®bbmmUUllkkggTT&&BBEEddllssll''BBIIss¬¬aabb''  mmkkpp††MM¨K̈K~~aaeeVVHHCCMMrrMMssMMrraakkkkaayy..
EEbb¬¬kkEEtteellaakkttaa  mm""gg''  nniiggeellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  BBIIrrnnaakk''bb""uueeNNˆâaHHeeTT  EEddllBBMMuuVVnnQQbb''ssMM
rraakkeeddaayyeess©©øømmss©©aatt''    ee®®JJHHKKaatt''kkMMBBuuggEEttrriiHHrrkk®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyy  eeddIImm∫∫IITTbb''TTll''nnwwgg
bbccççaammii®®tt  EE®®kkggvvaarrtt''eeTTAAbbgg˚T̊T&&BBvvaayyssMMrruukk  ccUUllmmkkkk~~¨g̈geexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggCCaaffIIµµmm††gg
eeTToott  ..

eemmTT&&BBTTSSggBBIIrr  VVnnbbeeNNII††rrKK~~aa®®ttssggeeTTAArrkkeeddIImmeeQQIImmYYyyFFMMxxııss''EEbbkkEEmmkkssaa
xxaa  mmaannmm¬¬bb''®®ttQQwwgg®®tt´́QQ  eennAAqq©©aayyddaacc''®®ssyyaallBBIIeeKK‰‰gg  ..

GGgg¨ÿy®®ssYYllbbYYlleehhIIyy  hhµµwwnn‰‰kk  kk**eeppII††mmbbnnWW¬¬JJkk¥¥ffaa  ––
--  eeBBlleennHH,,  BBiittEEmmnnEEttyyYYnnvvaaVVkk''TT&&BBrrtt''xxççaatt''xxççaayyGGss'',,  bb""uuEEnn††vvaammiinnTTaann''ccuuHHccaa

jj''eeyyIIggeeTT  ..  eeyyIIggFF¬¬aabb''ææll∫∫IIyyUUrreehhIIyy  TT&&BBGGuuggLLËËvveennHHkkaaccssaahhaavvNNaass''  ..
kkaallBBIIeellIIkkmmuunn  eeyyIIggTTbb''TTll''CCaammYYyyvvaaeessIIÊÊrrmmiinnQQ~~HHmm††ggrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..  eebbIIeeyyII
ggmmiinnrrkkmmeeFF¥¥aaVVyyttaammddaannvvaa  ssmm¬¬aabb''bbMMVVtt''BBUUCCBBIIEEppnnddIIeeyyIIggeeTT  ´́ff©©ee®®kkaayy®®VV
kkddCCaavvaabbgg˚T̊T&&BB  mmkkQQ¬¬aannJJnneeyyIIggeeTToottBBMMuuxxaanneeLLIIyy  ..
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ssBB√√́́ ff©©eennHH  vvaaee®®bbII®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyy  ttSSggBBIIssÂÂggaammEEpp¬¬ddaavv    rrhhUUttddll''ssÂÂggaamm  
cciitt††ssaa®®ss††  ..  vvaaeeddIIrrBBnn¥¥ll''bbJJçç¨ḦHbbJJççËËll  eeVVkkbbeeJJœœaattssµµaarrttIITTnn''eexxßßaayyrrbbss''bbgg
bbÌÌËËnnEExxµµrreeyyIIgg  [[®®ssLLaajj''rrbbbb®®KKbb''®®KKggrrbbss''vvaa  ..  vvaahhflflaannccaayylluuyyeeddaayy≤≤tt
ssMḾ́ cc´́dd  eeddIImm∫∫IITTiijjkk∫∫aallCCnnvveegg√√ggCCaattiimmYYyyccMMnnYYnnttUUcc  [[bbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__eexxµµAA
ggggwwttrrbbss''vvaa  ..  ccMMeeJJHHxxMM∆∆¨ËEddllmmaannQQaammCC&&rrCCaaEExxµµrr  BBUUCCGG~~kkccMMVVMMgg  KKWWmmiinn®®BBmmllkk''
åått††mmKKttiiyy""aaggddaacc''xxaatt  eehhIIyyeebb††CC∆∆aacciitt††ttssflflUUrrhhUUtt´́ff©©GGvvssaann´́nnCCIIvviitt  ..

eellaakkttaa  mm""gg''  ææ  hhµµWWnn‰‰kk  nniiyyaayyyy""aaggmmwwuuggmm""aatt''ddUUeecc~~HH  KKaatt''ssbb∫∫aayycciitt††NNaa
ss''  ®®bbjjaabb''eeJJllJJkk¥¥ttbbvviijj≤≤ttbbggÌÌgg''  ––

--  eellaakknniiyyaayyeennHHccMMCCaa®®ttUUvvNNaass''  !!  eeyyIIggCCaaEExxµµrrmmççaass''®®ssuukk  ®®ttUUvvEEttmmaann
ssµµaarrttIIGGgg''GGaaccttssflflUUCCaanniiccçç  ..  eehhIIyyCCaaBBiieessss  ®®ttUUvvEEttbbgg˙ȧatt''kkggTT&&BB[[eeccHHee®®bbIIss
ÂÂggaammcciitt††ssaa®®ss††  xxııss''CCaaggvvaammYYyykkMMrriitteeTToott  eeddIImm∫∫II[[®®ssbbnnwwggKKMMeerraaggkkaarreellaakkeeccAA
hh√√aayyKKuuyy  EEddllVVnn®®bbkkaassyy""aaggmmeehhaaLLaarriikk  ®®VVbb''®®bbCCaaCCnnEExxµµrr®®KKbb''ttMMbbnn''CCnn
bbTT  kkMMuu[[eeCCOOkkaarreeXXaassnnaarrbbss''BBYYkkvvaa  eehhIIyynnSSKK~~aaee®®kkaakkQQrreeLLIIgg  vvaayykkMMeeTTccGGMM
eeBBIIQQ¬¬aannJJnn[[vviinnaassppuuttBBUUCCBBIITTwwkkddIIEExxµµrreeyyIIgg  ..

mmYYyyCCIIvviitteennHH  xxMM∆∆¨V̈VnnssccççaaeehhIIyyCCaaee®®sscc  KKWWddrraabbNNaaCCIIvviittrrbbss''xxMM∆∆¨ëennAArrss''  xxMM∆∆¨¨
mmiinn[[eeccaarryyYYnnbb¬¬nn''yykkTTwwkkddIIVVnnmmYYyyccMMGGaammyy""aaggddaacc''xxaatt  ..  bb""uuEEnn††kkaarrEEddll[[xxMM∆∆¨¨
®®BBYYyyVVrrmm∏∏eeTTAAGGnnaaKKtteennaaHH  KKWWeennAAeellIImmÂÂnnII††eeyyIIgg  EEddllmmiinn®®BBmmccuuHHssMMrruuggKK~~aa  ddUUccTTwwkk
nniiggee®®bbgg  ..  GG~~kkxx¬¬HHEE®®sskkbbnnÊÊrr´́hheeGGII@@EEttmmaatt''  EEttcciitt††KKMMnniitteexxµµAA®®kkxx√√kk''  BBuukkrrllYYyy
rrkkeellxxddaakk''KKµµaann  ..  xx¬¬HHxxMMttssflflUU®®kkaajjnneennoollkk~~¨g̈gssmmrrPPUUmmii  ®®ttLLbb''CCaa®®ttUUvvTTTTYYllJJ
kk¥¥eeccaaTTyy""aaggGGyyuuttii††FFmm··eeTTAAvviijj  ..

ddUUeecc~~HH  eettIIkkmm¬¬SSggssaammKKIIssiiƒƒtteennAA®®ttgg''NNaa  ??
eellaakkttaa  mm""gg''  ddkkddeeggII˙ṁmFFMMmmYYyyrryy: eeTTIIbbbbnn††eeTToott  ––  
ssBB√√́́ ff©©eennHH  ssÂÂggaammQQ¬¬aannJJnnVVnnrraatttt∫∫aatteessIIÊÊrrEEtt®®KKbb''eexxtt††rrbbss''eeyyIIgg

eennAAEEpp~~kkxxaaggEEddnnddIIee®®kkaammeennHHeeTTAAeehhIIyy  ..  bb""uuEEnn††eexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggeeyyIIgg  mmaannvvaassnnaa
GGaa®®kkkk''  eehhIIyyFF©©nn''CCaaggeexxtt††eeKKTTSSggGGss''  ..  ≤≤LLËËvveennHH  eebbIIeeyyIIggmmiinnccaatt''kkaarrttaammbbMMpp¬¬aa
jjCCMMrrkkrrbbss''BBYYkkvvaaPP¬¬aamm@@eeTT  eeyyIIgg®®VVkkddCCaaTTTTYYllee®®KKaaHHff~~aakk''eeTTAA´́ff©©ee®®kkaayymmiinnxxaann

bb""uuEEnn††eerrOOgghh~~wwgg  eellaakkeemmTT&&BB®®bbEEhhllCCaa®®CCaabbxx¬¬HHeehhIIyy  ccMMeeJJHHGGMMeeBBIIEEddllss
hhkkaarrIIxx¬¬HHrrbbss''eellaakkeessnnaabbttII  eerroobbKKMMeerraaggkkaarrQQ~~aanniissEEttKK~~aa‰‰gg  eeddIImm∫∫IIddeeNNII††mm
GGMMNNaaccnniiggbbuuNN¥¥ss&&kkii††  ..  ttYYyy""aaggddUUccPPUUQQYYyy  KKgg''  CCaaååTTaahhrrNN__  ..  CCnneennHHeeddIIrr
qq˚˚iiHHeeqq˚ø̊ølleeKKBBIIssMMNNaakk''mmYYyyeeTTAAssMMNNaakk''mmYYyy  bbeeggII˚t̊tCCaaccllaaccll´́ppÊÊkk~~¨g̈gKKYYrr[[®®BBWW
xx¬¬aacc  ..  
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bb""uuEEnn††eerrOOgghh~~wwggeeyyIIggKKYYrrEEttbbJJççbb''vvaaEEttbb""uuNNˆˆwwggccuuHH        ee®®JJHHeeyyIIggCCaaGG~~kkeeddkk´́®®BB
EEddllBBMMuummaanneeBBllnnwwggCCMMrrHHbbJJIIÇḈ́ ppÊÊkk~~¨g̈g[[®®CCHH®®ssLLHH  ee®®kkAABBIIeellaakkeeccAAhh√√aayyeeLLIIyy..

hhµµWWnn‰‰kkæættaamm""gg''  eeJJllJJkk¥¥yy""aaggeekk∫∫aaHHkk∫∫aayyddUUeecc~~HH  kk**eebbIIkkEEPP~~kkmmUUll®®kkLLgg''
ddUUcc®®VVkk''kkaakk''  bbJJÇÇaakk''ssYYrrEEffmmeeTToott  ––

--  yyII  !!  BBMMuuEEmmnneeTT……eellaakk  ??  ee®®JJHHGG~~kkxx¬¬HHee®®ccIInnEEttbbeeJJççjjllkk≈≈NN:ttaammssMMbbkk
ee®®kkAA  EEttKKMMnniittmmaarryyaaTTee®®CCAA®®CCHH  eehhIIyyeeFFII√√kkaarrCCnnpplleeTToottppgg  ..  eebbIIttaammxxMM∆∆¨d̈dwwggGGaa
kkbb∫∫kkiirriiyyaaPPUUQQYYyy  KKgg''  EEttbb""uuNNˆˆwwggeeTT  ee®®JJHHkkaarrvvaayyEEGGbbssIIuuGGbbvvaaCCaaeerrOOggmm""¥¥aagg
ssMMrraabb''mmnnuussßßEEddllmmaannccaarriikkrreebboobbeennHH  ..  eeyyIIggyykkCCaakkaarrBBiittEE®®kkggmmiinnVVnnNN±±aa

ttaa  mm""gg''  ggkk''kk∫∫aallmmYYyy@@  rrYYccbbJJÇÇaakk''tteeTToott  ––
--  eellaakknniiyyaayyeennHHxxMM∆∆¨s̈s††aabb''VVnneehhIIyy  @@mmiinnEEmmnnVVnneesscckkII††ffaa  xxMM∆∆¨s̈sÌÌbb''eexxIIıımm

……®®ccEENNnnnnwwggmmuuxxkkaarrrrbbss''eeKKeennaaHHeeTT  ..  bb""uuEEnn††ttaammkkaarrsseegg˚t̊tppÊÊaall''rrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨ÿy
ll''ffaammnnuussßßllÌÌ……GGaa®®kkkk''  ®®VVkkddCCaabbeeJJççjjGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaayy""aaggCCaakk''cc∫∫aass''[[eeyyIIgg
ddwwggCCaaBBMMuuxxaann  ..

eellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  ‰‰ggmmaannccaabb''GGaarrmmµµNN__eeTT  kkaalleellaakkeessnnaabbttIIeehhAAeeTTAArrYYmm
®®bbCCMMuueellIIkkmmuunn  eellaakkVVnnbbJJÇÇaakk''EEpp††pp††SSCCaaccuuggee®®kkaayyffaa  ––

--  kkaarr®®bbyyuuTTÏÏppÊÊaall''CCaammYYyyxxµµSSgg  kkMMuu[[eemmIIllggaayyxxµµSSgg  ffaaGGnn''ffyyCCaaggeeyyIIgg[[
eessaaHH  ..  kkaarrttssflflUUhhaatt''BBtt''ssµµaarrttIIkkMMuu[[ttkk''ss¬¬¨ẗt  CCaakkaarrrrbbss''kkggTT&&BB  ..  ssaammKKIIeevvjj
®®ttVVjj''[[VVnnCCaaFF¬¬¨g̈gmmYYyy  kk**CCaakkaarrrrbbss''kkggTT&&BBEEddrr  ..  eehhIIyyeellaakkmmaann®®bbssaass
nn__eeTToottffaa  ––

kkaarrsseenn††aassKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  rrvvaaggnnaayyTTaahhaannnniiggnnaayyTTaahhaann  kk**ccaatt''TTuukk
CCaammhhaa®®KKwwHHyy""aaggmmSS  ssMMrraabb''CCaattiissaassnn__nnIImmYYyy@@  ..  BBiieesssseeTTAAeeTToott      ®®ssuukkeekkIItt
ssÂÂggaamm  kkMMuu®®ccLLËËkk®®ccLLMMeerrOOgg®®ssIIjjII[[eessaaHH  ee®®JJHH®®ssIIvvaaCCaaGGaavvuuFFdd**ssaahhaavv  ……CCaaddMM
ee◊◊mmhhaarrIIkkkk~~¨g̈gkkggTT&&BB  ..  eeyyIIgg®®ttUUvvccSSeeTToottffaa  eeyyIIggCCaaEExxµµrr®®ttUUvvyykk®®bbBBnnÏÏEExxµµrr  ..
eebbIIyykk®®bbBBnnÏÏyyYYnn  kk~~¨g̈geeBBll®®ssuukkeekkIIttssÂÂggaammeennHH  nneeyyaaVVyyCCaattii®®VVkkddCCaaTTnn''
eexxßßaayyCCaaBBMMuuxxaann  ..

®®bbssaassnn__rrbbss''eellaakkeessnnaabbttII  mmiinnTTaann''VVnnbb""uunnµµaann´́ff©©ppgg  ll∫∫gg  KKgg''  ee®®bbII
eess~~øøtteennHHeellIIsseeddIImmeeTTAAeeTToott..  eellaakkeemmIIlleeXXIIjjeeTT´́mm""ƒƒeeNNaaHH  ®®ssaabb''EEttbbeeNNII††rr
®®ssII®®kkmmMMuuyyYYnnyy""aaggssÌÌaatteellxx11  yykkmmkkeekkookkeekkIIyyeessIIÊÊrrEEtteePP¬¬cckkaarrggaarrGGss''rrllIIgg
..  xxMM∆∆¨®̈®BBYYyyNNaass''  EE®®kkgg®®ssIIyyYYnneennaaHH  vvaaCCaaPP~~aakk''ggaarrrrbbss''yyYYnnkk**mmiinnddwwgg  ..

eellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  ggkk''kk∫∫aallyyll''®®ssbbnnwwggssMMddIIdd**®®ttwwmm®®ttUUvvrrbbss''eellaakkttaa  mm""gg''
eehhIIyybbnn¬¬WWJJkk¥¥ttbb''eeTTAAvviijj  ––
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--  eellaakkttaammaann®®bbssaassnn__eennHHBBiittCCaa®®ttUUvvEEmmnn  !!      xxMM∆∆¨B̈BMMuuVVnnsseegg˚t̊teemmIIllllkk≈≈--  
NN:vvaa[[VVnnddiittddll''eessaaHH  ..  EEttxxMM∆∆¨G̈GaaccccMMNNSSvvaaVVnnxx¬¬HH@@yyUUrrmmkkeehhIIyy  xxMM∆∆uu¨k̈k**llaakk''
TTuukkkk~~¨g̈gcciitt††mmYYyy®®KKaassiinneeTTAA  ..  eebbIIvvaahhflflaannllkk''xxYYrrkk∫∫aall[[yyYYnn  eeddaayybbMMeerrIInneeyyaaVV
yyrrbbss''vvaaeennaaHH  eeyyIIgg®®ttUUvvEEttrrYYmmkkmm¬¬SSggKK~~aa  kkMMccaatt''vvaaVVnnmmuunnkkaall:eeTTss: ee®®JJHHeebbIITTuu
kk[[vvaaeennAAnnSS[[EEttcceeggÌÌøøttEEppnnddIIeeTT  ..

kkaarrccrrccaarrvvaaggeellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  nniiggeellaakkttaa  mm""gg''  VVnnpp¬¬aass''bb††ËËrreeyyaabbll''KK~~aa  BBII
ssMMNNaakk''mmYYyyeeTTAAssMMNNaakk''mmYYyyyy""aaggqqaabb''rrhh&&ss  ..  PP¬¬aammeennaaHH®®ssaabb''EEttææssnnÏÏwwkkxx¥¥
ll''  EE®®sskkssnnÏÏaabb''yy""aaggrrJJÇÇÁÁyyddII  ..  eellaakkhhµµWWnn‰‰kknniiggttaamm""gg''  ®®kkeeLLkkeemmIIlleeTTAAccMM
hhaaggxx¬¬ÁÁnn  eeXXIIjjTT&&BByyYYnnkk∫∫aallxx~~aabb''rrtt''tt®®mmgg''mmkkEEttmm††gg  ..

eemmTT&&BBTTSSggBBIIrrmmiinnbbggÌÌgg''[[xxaatteeBBllyyUUrreeTT  ®®bbjjaabb''nnSSKK~~aassÊÊ¨ḦHeeTTAAkkaann''CCMMrrMMTT&&BB
eerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyEE®®sskkbbJJÇÇaaTT&&BB[[ccUUlleeTTAA®®bbyyuuTTÏÏCCaammYYyyBBYYkkvvaaPP¬¬aamm  ..  

kkaarr®®bbyyuuTTÏÏeellIIkkeennHH  TT&&BBEExxµµrreeyyIIggTTnn''́́ ddyy""aaggxx¬¬SSgg  ee®®JJHHBBMMuunnwwkkssµµaannffaavvaaGGaacc
bbgg˚T̊T&&BBVVnnqqaabb''rrhh&&ss  eehhIIyymmaannKK~~aaee®®ccIInnkk∫∫aallddUUcc®®sseemmaacc  eeVVllssMMrruukkccUUll
mmkkmmiinnxx¬¬aaccss¬¬aabb''GGIIccwwggeessaaHH  ..

eeTTaaHHbbIIeellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  nniiggeellaakkttaa  mm""gg''  eellaakkmmeennaarrss''  eellaakkeeTTssaaeessaamm
xxMMrrYYmmKK~~aabbeeJJççjjffII√√́́ ddGGss''BBIIssmmttƒƒPPaaBByy""aaggNNaakk**eeddaayykk**BBMMuuGGaaccTTbb''TTll''CCaammYYyyBBYY
kkvvaaVVnnEEddrr  ..  {{kkaasseennaaHH  eellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  mmaannTTwwkkmmuuxxee®®kkoommssMMEEddggkkaarrGGss''ss
ggÙÙwwmmCCaaxx¬¬SSgg  ..

KKUU®®bbyyuuTTÏÏVVnn®®bbLLËËkkCCaammYYyyKK~~aaGGss''eeBBllmmYYyyyybb''mmYYyy´́ff©©  ..  kkggTT&&BBeeyyIIggmmaa
nnKK~~aattiicckkmm¬¬SSggeexxßßaayy  kk**vvaayyddkkTT&&BBffyyeeTTAArrkkTTiisseeddAAEEddlleellaakkeemmTT&&BB  hhµµWWnn‰‰
kk  VVnnbbJJÇÇaaTTuukkCCaaee®®sscc  ..  

ccMMEENNkkeellaakkeemmTT&&BBdd**kk¬¬aahhaanneennaaHHvviijj  hhkk''vvwwggeeTTAAQQrrJJMMggBBIImmuuxxTT&&BBss®®ttUUvv
eehhIIyyssUU®®ttKKaaffaabbMMVVMMxx¬¬ÁÁnn  ®®BBmmTTSSggKKYYcceessµµAACCbb''BBllvvaall''mmWWuunnnnaakk''®®bbyyuuTTÏÏttTTll''nnww
ggTT&&BByyYYnn  GGss''eeBBllmmYYyyrryy:FFMM  eeTTIIbbeePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAttaammkkggTT&&BBEExxµµrr  EEddllVVnnvvaa--
yyddkkffyyppuuttVVtt''®®sseemmaall  ..

eellaakkeeccAAhh√√aayy  KKuuyy  ee®®kkaayyBBIIVVnnddwwggffaa  EExxµµrreeyyIIggVVkk''TT&&BBccaajj''yyYYnneehhIIyy
eellaakkrrssaabb''rrssll''kk~~¨g̈gcciitt††yy""aaggxx¬¬SSgg  ..  mmYYyyssnnÊÊ¨ḦH  TTaahhaannmm~~aakk''rrtt''®®tteehhbb®®tthh
bbmmkkCCMMrraabbeellaakkffaa  ––

eellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  nniiggttaamm""gg''  ®®BBmmTTSSggeellaakk  mmeennaarrss''  VVkk''TT&&BBccaajj''eeKKeehhIIyy
..  eellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  VVnnbbJJÇÇaaxxMM∆∆¨V̈VTT  [[mmkkGGeeJJIIÇÇjj®®BBHHeettCCKKuuNNeerroobbccMMxx¬¬ÁÁnneeccjjBBII
TTIIeennHHPP¬¬aamm  ee®®JJHHTT&&BBeeyyIIggeennAArrgg''ccSSTTTTYYll®®BBHHeettCCKKuuNNxxaaggee®®kkAA‰‰eeNNaaHH  ..  ssUUmm



eeccAAhh√√aayyKKuuyy                                                                                                                                          1155

®®BBHHeettCCKKuuNN®®bbjjaabb''bbnnii††cc  TT&&BBGGuuggLLËËvvvvaavvaayylluukkmmkkddll''≤≤LLËËvveennHHeehhIIyy  ..  TT&&BB  
vvaassaahhaavvNNaass''  BBYYkkeeyyIIggeeVVHHCCMMrrMMTT&&BBssMMrraakkkk~~¨g̈gvvtt††pp~~ËËrrddUUgg    rrgg''ccSS®®BBHHeettCCKKuuNN‰‰
eeNNaaHHTTaannee®®VVss  !!

GG~~kknnSSssaarrCCMMrraabbeellaakkååkkjj""aa  eessIIÊÊrrEEttmmiinnTTaann''TTaann''ppuuttkknnÊÊ¨ÿymmaatt''ppgg  ®®ssaa
bb''EEttPPUUQQYYyy  KKgg''  eeddIImmkkddll''  bbeeJJççjjkkaayyvviikkaarryy""aaggEExxggEErrgg  ..  ee®®kkaayyxx~~ggmmaann
ssııaayyddaavvyy""aaggssgg˙ȧa  eeVVHHCCMMhhaannFF©©nn''JJbb''eeTTAArrkkeellaakkååkkjj""aa  KKuuyy  bbMMrruugghhaarrmmaatt''
CCEECCkk  EEtt®®kkeeLLkkeeXXIIjjTTaahhaannmm~~aakk''eennAAEEkk∫∫rreennaaHH  kk**QQrreess©©øømmeeTTAAvviijj  ..  eellaakk
eeccAAhh√√aayy  ssWWnn--KKuuyy  eemmIIllmmuuxxPPUUQQYYyy  KKgg''  bbnnii††cckk**mmaann®®bbssaassnn__ffaa  ––

--  eellaakkPPUUQQYYyy  !!  ssUUmmeellaakkeerroobbccMMxx¬¬ÁÁnn  eeccjjBBIITTIIeennHHeeTTAACCaammYYyyxxMM∆∆¨ ̈ TT&&BBeeyyII
ggccaajj''eeKKeehhIIyy  BBYYkkvvaabbMMrruuggeeLLaammBB&&TTÏÏeexxtt††eeyyIIgg  ..  ssUUmmeellaakkeerroobbccMMxx¬¬ÁÁnn®®bbjjaabb''
bbnnii††cc  ee®®JJHHeellaakkhhµµWWnn‰‰kk  ttaamm""gg''  rrgg''ccSSeeyyIIggeennAAvvtt††pp~~ËËrrddUUgg‰‰eeNNaaHH  ..  eebbIIeeyyIIggmmii
nneeKKccxx¬¬ÁÁnnssiinneeTT  CCIIvviitteeyyIIgg®®ttUUvvss¬¬aabb''mmuunnkkaarrttssflflUUBBMMuuxxaann  ..

PPUUQQYYyy  KKgg''  ææeellaakkååkkjj""aa  KKuuyy  ®®VVbb''  kk**eeFFII√√ÚÚkkyy""aagg®®kkGGWWtt®®kkTTmm  rrYYccee®®bbII
®®bbeeyyaaKKmmYYyyXX¬¬aaeeTTAAkkaann''eeccAAhh√√aayynnaayyffaa  ––

--  mmiinnKKYYrreessaaHHEEttmm††gg  !!  eellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  ttaamm""gg''  CCaammnnuussßßFF¬¬aabb''GGgg''GGaaccBBMMuummaann
GG~~kkNNaaee®®bboobbppÊÊwwmmVVnn  ccuuHHmm††ggeeNNHH  eehhttuueemm††cckk**eexxßßaayyGGIIeemm""¬¬HH  ??  VVkk''TT&&BBccaajj''yyYY
nn®®ssss''@@GGIIccwwgg  ddUUccCCaammiinnssmmeessaaHH  ..  xxMM∆∆¨s̈s††aayyNNaass''eeddaayyKKµµaannxxMM∆∆¨ëeTTAA®®bbyyuuTTÏÏCCaa
mmYYyyppgg  eeBBlleennaaHHeebbIImmaannxxMM∆∆¨ ̈ ss¬¬aabb''rrss''kk**llÌÌeemmIIllEEddrr  ..  ttaammeeyyaabbll''xxMM∆∆¨ÿyll''ffaa,,
eeyyIIggmmiinn®®ttUUvvrrtt''eeccjjBBIITTIIeennHHeeTT  !!  ®®ttUUvvEEtteennAA®®bbLLËËkkCCaammYYyyBBYYkkvvaa[[eeXXIIjjsseexxµµAA
mm††ggssiinn  ..  ee®®JJHHkkaarrss¬¬aabb''nniiggrrss''  vvaaCCaakkrrNNIIyykkiiccççrrbbss''TT&&BBeeTTeettII  ..  eellaakkååkk
jj""aammiinnyyll''®®ssbb  kk**bbEEnnƒƒmmeeTToott  ––

--  kkaarryyll''rrbbss''eellaakkPPUUQQYYyy  eeBBjjCCaa®®ttUUvveehhIIyy  !!  bb""uuEEnn††eellaakkkkMMuueePP¬¬ccffaa  xx¬¬aa
BBIIrrxxSSKK~~aa  ®®ttUUvvEEttmmYYyyccaajj''mmYYyyQQ~~HH  yy""aaggNNaammiijjyyuuTTÏÏCCnnmm~~aakk''@@  eettIImmaannGG~~kkNNaa
mmYYyyccgg''eeFFII√√xx¬¬ÁÁnn[[bbrraaCC&&yy  ??˘̆˘̆˘̆  KKWWKKµµaannTTaall''EEtteessaaHH  ..  ≤≤LLËËvveennHHkkMMuunniiyyaayyee®®ccIInn
®®ttUUvvEEtteeccjjBBIITTIIeennHHmmYYyy®®KKaassiinn  ..

ddll''eeBBlleellaakkeeccAAhh√√aayy  KKuuyy  bbgg≈≈MMxx¬¬SSggeeBBkk  eeTTIIbbPPUUQQYYyyKKgg''yyll''®®ssbb
®®BBmmeeKKccxx¬¬ÁÁnnBBIITTIIeennHHTTSSggeekk††AA®®kkhhaayy  ..  bb""uuEEnn††  kkaarrkk∫∫tt''rrbbss''PPUUQQYYyy  KKgg''  eellaakk
eeccAAhh√√aayy  KKuuyy  mmiinnVVnn®®CCaabbeeTT  ee®®JJHHCCnnEEddllbbgg˚b̊b''xx¬¬ÁÁnn  ®®ttSSBBiissssIIuurrUUgg´́ppÊÊkk~~¨g̈gBBii
VVkkeebbIIkkrrVVMMggmmuuxxvvaaNNaass''  ..

mmiitt††eeGGIIyyccSSccuuHH bbggbbÌÌËËnn®®ssII®®bbuuss eemmIIllCCaattiieexxmmrraa
kk~~¨g̈gCCMMnnaann''eennaaHH ssmm&&yyååkkjj""aa QQWWcciitt††eexx¬¬aaccppßßaa
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eess~~hhaaTTwwkkddII eellaakkxxMMBBuuHHJJrr rrkkßßaaeexxmmrraa
eexxtt††xxNNÎÎbbUUrrII kk¬¬aayyssmmuu®®TTTTuukk≈≈  .. hhµµWWnn‰‰kkttaamm""gg''
eemmTT&&BBeessµµaaHH®®ttgg'' cciitt††EExxµµrrbbrriissuuTTÏÏ    ddEEgg˙ṙreeddIIrrttaamm
ååkkjj""aannSSmmuuxx PPUUQQYYyykktt''TTuukk≈≈ kk∫∫tt''CCaattiiEEddnnddII  ..

®®bbmmaaNNCCaammYYyyEExxkknn¬¬ggmmkk  eellaakkeeccAAhh√√aayy  KKuuyy  VVnneekkaaHHeehhAAsshhkkaarrII
TTSSggGGss''mmkkrrYYmm®®bbCCMMuu  eeddIImm∫∫IIrriiHHrrkkmmeeFF¥¥aaVVyyeeddjjkkMMccaatt''xxµµSSggeeccjjBBIIeexxtt††®®BBHH®®ttJJMM
gg  ..  kkaalleebbIIsshhkkaarrIImmkkCCYYbbCCMMuuKK~~aaeehhIIyy  eellaakk®®bbmmuuxxeexxtt††ee®®kkaakkeeLLIIggssMMEEddgg
kkaarrKKYYrrssmmkk~~¨g̈gGGgg®®bbCCMMuu  rrYYcceeTTIIbbmmaann®®bbssaassnn__ffaa  ––

--  mm††ggeennHH  eeyyIIgg®®ttUUvvTTTTYYllbbrraaCC&&yyyy""aaggCCUUrrcctt''  ..  bb""uuEEnn††eeyyIIggmmiinnttUUcccciitt††eeTT  !!
eeFFII√√eemm††ccKK~~aaeeyyIIggmmaannccMMnnYYnnttiiccCCaaggeeKK  ..  ≤≤LLËËvveennHHeeyyIIgg®®bbmmUUllKKII~~KK~~aaVVnnxx¬¬HHmmkkvviijj
eehhIIyy  ..  xxMM∆∆¨ëeCCOOCCaakk''ffaa  eebbIIeeyyIIggrrYYmmssaammKKIIKK~~aa  ®®VVkkddCCaammaannCCMMhhrrrrwwggbbwwuugg  kk~~¨g̈gkkaarr
vvaayykkMMccaatt''vvaaCCaaBBMMuuxxaann  ..    eeyyIIggCCaaTTaahhaann  ®®ttUUvvEEttyyll''vviinn&&yykkggTT&&BB[[cc∫∫aass''  ss††aa
bb''bbggaabb''rrbbss''eemmEEddllbbJJÇÇaa[[GGnnuuvvtt††  ..  mmiinn®®ttUUvvrrtt''eeccaallssmmrrPPUUmmii  eennAAeeBBllEEddll
kkMMBBuugg®®bbyyuuTTÏÏCCaammYYyyxxµµSSggeeTT  ..  ®®ttUUvvttSSggcciitt††eemmaaHHmmuuttbb††ËËrrss¬¬aabb''bb††ËËrrrrss''eeddIImm∫∫IICCaattiissaa--
ssnnaa  ..

ccMMEENNkkrrUUbbxxMM∆∆¨ ̈ !!  ssUUmmGGss''eellaakkkktt''TTuukkkk~~¨g̈gcciitt††ccuuHH  mmYYyyCCIIvviitteennHH  xxMM∆∆¨s̈suuxxcciitt††ss¬¬aa
bb''  eeddIImm∫∫IICCaattiimmaattuuPPUUmmiiCCaaTTIIeess~~hhaa  KKWWmmiinnrrss''eennAAee®®kkaammkkaarrCCiiHHCCaann''rrbbss''bbccççaammii®®ttyy""aa
ggddaacc''xxaatt ..

mm""¥¥aaggeeTToott  kkggTT&&BBeeyyIIgg®®ttUUvvEEtteeccHHvviiCCÇÇaacciitt††ssaa®®ss††  ®®VVbb''BBnn¥¥ll''bbggbbÌÌËËnnkkmmµµ--
kkrr  kkssiikkrr  rraa®®ss††EE®®ssccMMkkaarr[[PP∆∆aakk''rrllwwkkssµµaarrttIIeeLLIIgg  kkMMuuccaajj''ååVVyykkllyyYYnn[[
eessaaHH  ee®®JJHHvvaaCCaass®®ttUUvvssYYrrBBUUCCrrbbss''EExxµµrr®®bbccSSssttvvttßßmmkkeehhIIyy  ..

ddMMbbUUnnµµaannrrbbss''eellaakkeeccAAhh√√aayy  KKuuyy  eeFFII√√[[sshhkkaarrIITTSSggGGss''eeBBjjcciitt††yy""aaggxx¬¬SS
ggNNaass''  eehhIIyyeebb††CC∆∆aacciitt††GGnnuuvvtt††eeKKaallkkaarrNN__TTSSggeennHH  rrhhUUttVVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yy

rrMMeeBBcceennaaHHeellaakkttaa  mm""gg''  kk**ee®®kkaakkQQrreeLLIIggeehhIIyynniiyyaayyffaa  ––
--  ®®bbssaassnn__rrbbss''eellaakkeeccAAhh√√aayymmççaass''  ®®VVkkddCCaammaanntt´́mm¬¬  BBMMuuGGaaccvvaass''ssÊÊgg''

VVnneeLLIIyy  ..  bb""uuEEnn††  xxMM∆∆¨V̈VTT®®BBYYyyVVrrmm∏∏CCaaTTIIbbMMppuutt  eeddaayyxx¬¬aaccEE®®kkggmmaannBBYYkkeeyyIIggEEdd
lleeFFII√√kkaarrppÊÊaall''nnwwggeellaakkmmççaass''  EEbbkkVVkk''ssaammKKIIKK~~aa  nnSS[[xxUUccKKMMeerraaggkkaarrNN__®®bbeessIIrr
eennHH  ..

eellaakkttaa  mm""gg''  nniiyyaayyccbb''  eeTTIIbb  hhµµWWnn‰‰kk  ee®®kkaakkQQRReeLLIIggeeJJllbbnn††eeTToott  ––
--  ttaammxxMM∆∆¨ÿyll''  kkaarrttssflflUUrrbbss''eeyyIIgg  mmaanneessIIÊÊrr®®KKbb''@@KK~~aaTTSSggGGss''  ..  bb""uuEEnn††GG~~kkxx¬¬HH
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ttssflflUUEEtteellIIbbbbUUrrmmaatt''ee®®kkAAbb""uueeNNˆâaHH  eettIImmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBBGGII√√ccMMeeJJHHssÂÂggaammQQ¬¬aannJJnn  
ddUUccssBB√√́́ ff©©eennHH  ??

xxMM∆∆¨n̈niiyyaayyeennHH  KKµµaanneeKKaallbbMMNNggccgg''[[bb""HHJJll''ddll''kkiittii††GGss''eellaakkNNaamm~~aakk''
eeTT  KKWWnniiyyaayykk~~¨g̈gnn&&yyrrkkkkaarrBBiittEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..  bb""uuEEnn††GGss''eellaakkKKYYrrEEttyyll''[[cc∫∫aa--
ss''ffaa  ««ssmm∫∫ttii††kk~~¨g̈gppÊÊHHEEddllVVtt''bbgg''  KKWWee®®JJHHEEtteeccaarrkk~~¨g̈gllYYccbb""uueeNNˆâaHHyykkeeTTAAllaakk''
»»  ..

ssmm††IIrrbbss''  hhµµWWnn‰‰kk  bb""uunnµµaann®®bbeeyyaaKKeennHH  eeFFII√√[[GGgg®®bbCCMMuuccaabb''GGaarrmmµµNN__yy""aaggxx¬¬SS
gg  eeddaayyBBMMuuyyll''nn&&yyEEddllbbgg˚b̊b''GGaaff··kkMMVVMMggdd**ssµµ¨K̈KssµµaajjeennHHeeLLIIyy  ..  PPUUQQYYyyKKgg''
{{nnmmuuxxccuuHHmmYYyyssnnÊÊ¨ḦHkk**ee®®kkaakkQQrreeLLIIggbbeeJJççjjppÊÊSSggmmuuxxjjjjwwmmyy""aaggeessaaHHkkee®®kkaaHH
eehhIIyyeeVVHHssMMddIIddUUcceeccaallddwwggTTSSggddgg  ––

--  eellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  mmaann®®bbssaassnn__GGmm∫∫aajjmmiijjeennHHccMMCCaa®®ttUUvvEEmmnn  !!  EEtteennAAmmiinn
TTaann''eeBBjjllkk≈≈NN:BBiitt®®VVkkdd  ..  eebbIImmiinnyyll''TTaass''eeTT  xxMM∆∆¨s̈sUUmmCCYYyyEEffmmbbnnii††cceeTToott
eehhIIyyssUUmmeellaakkkkMMuu®®ccLLMMeeCCIIggeellxx[[eessaaHH  ..  eellaakkyyll''eehhIIyyeettII  ssBB√√́́ ff©©eennHH
eemmTT&&BBEExxµµrreeyyIIggmmaannTTaann''EEbbkkVVkk''KK~~aa‰‰NNaa  ??  eehhttuuGGII√√kk**eellaakkeellIIkkyykkbbJJ˙ȧaeennHH
mmkkeeccaaTTeeddIImm∫∫IIrrMMxxaannGGgg®®bbCCMMuu  [[bbMMEEbbkkGGaarrmmµµNN__BBIIssÂÂggaammQQ¬¬aannJJnnrrbbss''yyYYnn
mmkkeellIITTIIrrYYmmeexxtt††eeyyIIggeeTTAAvviijj  ??˘̆˘̆˘̆

KKYYrr[[ss††aayyEEddrr  !!  EEddlleellaakkxxMMbbEEgg√√ggddaann  eerrOOggCCaattiibbJJççËËllkk~~¨g̈geerrOOggppÊÊaall''xx¬¬ÁÁ
nnyy""aaggeennHH  ..

eellaakkttaa  mm""gg''  ææssMMddIIPPUUQQUUyy  KKgg''  xxwwggjj&&rrssaacc''  ee®®kkaakkeeLLIIggnniiyyaayykkaatt''ssMM
ddIIeeqqII¬¬yyttbbrrbbss''hhµµWWnn‰‰kkPP¬¬aamm  ––

--  PPaassaaeellaakkPPUUQQYYyy  ®®bbEEhhllCCaa®®ccLLMMxxÊÊgg''eellxxeehhIIyy  VVnnCCaaqqaabb''®®cceeLLaa
ttxxwwggmmiinnddwwggTTiissttMMbbnn''yy""aaggeennHH  ..  eeFFII√√GGII√√kk**eeddaayy  eeddIImm∫∫II[[VVnneeCCaaKKCC&&yyeennaaHH  eeKK
®®ttUUvvEEttnniiyyaayyBBIIkkaarrrrYYbbrrYYmmssaammKKIÍ́ ppÊÊkk~~¨g̈gssiinn  eeTTIIbbGGaaccyykkCC&&yyCCMMnnHHeellIIss®®ttUUvvVV
nn  ..  eellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  nniiyyaayyeennHH  kk**mmiinnxxuussBBII®®bbssaassnn__eellaakkeeccAAhh√√aayy  EEddll
EEttggeeJJllEEpp††pp††SSCCaajjwwkkjjaabb''ffaa  ––  ««ssaammKKIIKKWWCCaammhhaa®®KKwwHHdd**mmSSkk~~¨g̈gssggmmCCaattii»»
eennaaHHEEddrr  ..

PPUUQQYYyy  KKgg''  eebbIIkkEEPP~~kkFFMM®®tteeLLaattssmm¬¬kk''eellaakkttaa  mm""gg''  eessIIÊÊrrmmiinnBB®®BBiiccEEPP~~kk
eehhIIyyssÊÊ¨ḦHee®®kkaakkeeLLIIggbbMMrruuggnnwwggeeqqII¬¬yyttbbvviijjttaammkkMMhhwwggcciitt††eekk††AA  EEtt®®ttUUvveellaakkeeccAA
hh√√aayyeeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__bbJJççbb''yy""aaggeess©©øømmss©©aatt''  ..

�

�            �
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QamhUrenAvt†p̀ËrdUg
ssUUmmmmiitt††bbMMEEbbrrGGaarrmmµµNN__  eeTTAAttaammddaannBBYYkkeeccaarrbb¬¬nn''TTwwkkddIImm††ggvviijj˘̆˘̆˘̆
ee®®kkaayyEEddllVVnnTTTTYYlleeCCaaKKCC&&yyeellIITTIIrrYYmmeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  TT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvvvvaa

ssbb∫∫aayycciitt††NNaass''  VVnneerroobbccMMBBiiFFIICCbb''eellooggyy""aaggKK®®KKwwkkKKee®®KKgg  eehhIIyybbJJÇÇaabbrrii
vvaarr[[eeddIIrrccaabb''kkUUnn®®kkmmMMuurraa®®ss††EExxµµrr  EEddllmmaannrrUUbbssÌÌaatt@@  mmkkCCaann''QQII¬¬eellggCCaaEEll∫∫gg
ttaammGGMMeeBBIIyygg''XX~~gg´́®®BB´́ppßßrrbbss''BBYYkkvvaa  ..  

rrMMllggVVnnmmYYyy´́ff©©mmkkeeTToott  vvaaeeccjj®®bbkkaass®®VVbb''bbNN††aarraa®®ss††EExxµµrryyYYnn®®KKbb''PPUUmmii
®®ssuukk  [[eeKKaarrBBttaammcc∫∫aabb''TTmm¬¬aabb''rrbbss''vvaa  eehhIIyyTTTTYYllssaall''vvaaCCaaeess††cc®®ttaajj''  kk~~¨g̈g
PPUUmmiiPPaaKKddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammTTSSggmmUUll  ..  eebbIIrraa®®ss††EExxµµrrNNaamm~~aakk''hhflflaannee®®kkaakkeeLLIIgg®®bbqqSSgg
nnwwggnneeyyaaVVyypp††aacc''kkaarrrrbbss''vvaa  ®®VVkkddCCaa®®ttUUvvTTTTYYllss¬¬aabb''yy""aaggGGaaeeNNaaccGGFF&&mmBBMMuu
xxaann  ..

kkaalleennaaHH  EExxµµrrxx¬¬HHEEddllBBYYnnmmuuxxssmm©©MMssuuxx  kk**bbiiTTmmaatt''EEllgghhflflaannnniiyyaayyssII††KKWWbb
eeNN††aayy[[vvaaCCaann''QQII¬¬ttaammGGMMeeBBIIcciitt††  ..

EExxµµrrxx¬¬HH,,  EEddllmmaannssµµaarrttIIeess~~hhaaCCaattii  kk**eePPoossxx¬¬ÁÁnnrrtt''eeTTAAccUUllrrYYmmCCaassmmaaCCiikkrrbb
ss''eellaakkeessnnaabbttII  ssWWnn--KKuuyy  eeddIImm∫∫IIeerroobbKKMMeerraaggkkaarrNN__vvaayyttbbnnwwggeeccaarrQQ¬¬aannJJ
nnvviijj  ..  

rraall''́́ ff©©TT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvv  EEttggEEttee®®bbIIGGMMNNaacc´́®®BB´́ppßß  eeTTAAeellII®®bbCCaaCCnnEExxµµrrss¬¬ËËtt
®®ttgg''  eeddaayykkaabb''ssmm¬¬aabb''KKµµaannjjeejjIIIItt´́dd  ..  QQaamm®®kkhhmmeeqqÌÌAAhhUUrr®®bbLLaakk''JJsseeBB--
jj´́ppÊÊFFrrNNIÍ́ nnTTIIrrYYmmeexxtt††  ..  

ddMMNNwwggeennHH  eeFFII√√[[eellaakkeeccAAhh√√aayy  KKuuyy  eexx¬¬aaccppßßaakk~~¨g̈gcciitt††xx¬¬SSggNNaass''  bb""uuEEnn††
eellaakkeeddaaHH®®ssaayy[[TTaann''kkaall:eeTTss: BBMMuuVVnnyy""aaggddaacc''xxaatt  BBIIee®®JJHHkkmm¬¬SSggTT&&BBeennAA
TTnn''eexxßßaayyeeBBkk  BBMMuuGGaaccvvaass''ssÊÊgg''nnwwggBBYYkkvvaaVVnneeLLIIyy  ..

eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  bbJJÇÇaa[[eellaakkttaa  mm""gg''  eellaakkhhµµWWnn‰‰kk  eellaakkeeTTssaaeessaa
mm  nniiggeellaakkmmeennaarrss'',,  eeddIIrrGGbb''rrMMGG~~kk®®ssuukkTTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©  [[yyll''cc∫∫aass''BBIIrrbbbb
eeXXaarreeXXAA  nniiggccaarriikkssaahhaavvyygg''XX~~ggrrbbss''yyYYnnGGuuggLLËËvv  eellIIrraa®®ss††EExxµµrrmmççaass''®®ssuukk

ccMMEENNkkPPUUQQYYyy  KKgg''  vviijj  mmiinnrrvvll''eeGGIIeeBBIInnwwggbbJJ˙ȧa®®bbeeTTssCCaattii  EEddllkkMMBBuugg
FF¬¬aakk''ccuuHHkk~~¨g̈gPPaaBBGGaassnn~~eennHHeeTT  ..  mmYYyy´́ff©©@@KKaatt''eeddkkrriiHHrrkkEEttmmeeFF¥¥aaVVyy  eeddIImm∫∫IIss--
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mm¬¬aabb''ttaamm""gg''  ssggKKMMnnMMuucciitt††EEttbb""uueeNNˆâaHH  ..  rrII‰‰ttaamm""gg''vviijj  mmaannKKMMnniittppÊÊ¨ÿy®®ssLLHHBBIIPPUUQQYY
yyKKgg''  ddUUcceemmXXnniiggddII  ..  ee®®JJHHssMMddIIEEddllKKaatt''VVnneebbIIkkkkkkaayy  eennAAccMMeeJJHHmmuuxxeellaa
kkeeccAAhh√√aayy  KKuuyy  eennaaHH,,  KKWWKKµµaannbbMMNNggGGII√√ee®®kkAABBIIccgg''[[PPUUQQYYyy  KKgg''  ggaakkEEbbrreeddIIrreeTTAA
rrkkpp¬¬ËËvv®®ttUUvv  pp¬¬ËËvvllÌÌeennaaHHeeLLIIyy  ..

ttaamm‰‰kkssaarrVVnnbbJJÇÇaakk''ffaa    PPUUQQYYyyKKgg''  CCaammnnuussßßBBuukkrrllYYyykk~~¨g̈gssggmmEExxµµrr
ccUUllcciitt††rrMMeellaaPPeellII®®ssIIeePPTTTTnn''eexxßßaayy  [[TTTTYYllkkaarrQQwwccaabb''eexx¬¬aaccppßßaarraabb''eessIIÊÊmmiinn
GGss''  ..  mmYYyyCCMMBBUUkkeeTToott  CCnneennHH®®ssLLaajj''bbuuNN¥¥ss&&kkii††NNaass''  eehhIIyyyykkbbuuNN¥¥
ss&&kkii††eennaaHHeeTTAACCiiHHCCaann''ssgg˚t̊t''ssgg˚˚iinnGG~~kkss¬¬ËËtt®®ttgg''eeTToottppgg  ..  

GGMMeeBBIIGGnnaaffaaTTSSggbb""uunnµµaannrrbbss''PPUUQQYYyyKKgg'',,  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  VVnn®®CCaabbxx¬¬HH
EEddrr  ..  EEtteellaakkccgg''GGbb''rrMMmmnnuussßßxxiillxxYYcc  [[ssaall''kkMMhhuussxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeddIIrrmmkkrrkkpp¬¬ËËvv®®ttUUvv
vviijj  eeTTIIbbBBMMuummaannddaakk''TTNNÎÎkkmmµµFF©©nn''FF©©rrGGII√√  ccMMeeJJHHCCnnkkMMhhUUcceennHH  ..

eellaakkeeccAAhh√√aayyssWWnn--KKuuyy  xxMMee®®bbIIssÂÂggaammcciitt††ssaa®®ss††GGbb''rrMM  TTaahhaannnniiggrraa®®ss††
EE®®ssccMMkkaarr  BBIIbbMMNNggrrYYmm,,  KKWWbbeeNN††jjTT&&BByyYYnn[[eeccjjppuuttBBIITTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  EEddll
CCaammrrttkkrrbbss''EExxµµrr  ..  

eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  eerroobbccMMkkmm¬¬SSggTT&&BBVVnnmmSSmmYYnnbbnnii††cceehhIIyy  kk**ee®®bbIIssÂÂggaamm
vvaayyqqµµkk''TT&&BByyYYnnrraall''rraa®®ttII  eeddIImm∫∫IIrrMMxxaannvvaammiinn[[eeddkk®®ssNNuukkVVnn  ..  

ååVVyykklleennHH  eeFFII√√[[eemmTT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvveekk††AA®®kkhhaayy®®kkBBuullmmuuxxddUUccqqÁÁtt®®CCUUkk
eeccjj®®bbkkaass®®VVbb''BBYYkkyyYYnnKK~~aavvaaffaa  ––  eebbIIGG~~kkNNaamm~~aakk''GGaacckkaatt''kk∫∫aalleeccAAhh√√aayyKKuu--
yy  ¬¬ccaabb''VVnnTTSSggrrss''  vvaannwwgg[[rrgg√√aann''ttaammbbMMNNgg  eehhIIyyeellIIkkttSSggCCaaeemmTT&&BB®®ssYYcc
eellIIEEddnnddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeennHHeeTToottppgg  ..

xxNN:eennaaHH  mmaannGGaakknnÊÊbbmm~~aakk''eeQQµµaaHHGGuugg  bbUU  ssµµ&&®®KKcciitt††eeccjjmmuuxxrrkkååkkjj""aaKKuuyy
eeddIImm∫∫IIkkaatt''kk∫∫aallyykkmmkkCCUUnneellaakkeemmTT&&BBGGuuggLLËËvv  ..

VVnnTTTTYYllkkaarrEEttggttSSggCCaaeemmTT&&BBeehhIIyy  GGuuggbbUUkk**nnSSBBllTTaahhaannmmYYyyccMMnnYYnnFFMM
eeFFII√√ddMMeeNNIIrryy""aaggKK®®KKwwkkKKee®®KKgg  tt®®mmgg''eeqqııaaHHeeTTAAvvtt††pp~~ËËrrddUUgg  EEddllCCaaTTIIttSSggTT&&BBrrbbss''
eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyEEttmm††gg  ..

eemmTT&&BBEExxµµrrTTSSggGGss''VVnn®®bbuuggee®®bboobbxx¬¬ÁÁnnCCaaee®®sscc  ..  ®®KKaann''EEtt®®kkeeLLkkeeXXIIjjTT&&
BByyYYnnmmkkddll''PP¬¬aamm  kk**bbJJÇÇaaTTaahhaann[[vvaayyTTbb''yy""aaggbbnnÊÊaann''  ..  kkaarr®®bbyyuuTTÏÏbbgg˙˙ËËrrQQaa
mmeellIIkkeennHH  mmaannssPPaaBBssaahhaavvnniiggeeXXaarreeXXAANNaass''  ..  eemmTT&&BBEExxµµrrmm~~aakk''@@  ssuuTTÏÏEEtt
bb††ËËrrss¬¬aabb''rrss''  rrtt''ccUUlleeTTAA®®kkEEbbllkk∫∫aallyyYYnn  ddaacc''BBIIssµµaaFF¬¬aakk''rrBBuuyyrrllMMddYYll  ddUUccrreellII
ggeeddIImmeeQQIITTSSggÚÚss  ..

eeTTaaHHbbIIeeXXIIjjBBlleessnnaaggaabb''  KKrreeCCIIggeellIIKK~~aaddUUccddMMbbUUkk  kk**GGuuggbbUUmmiinn®®BBmmddkkTT&&BB
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ffyyEEddrr  KKiittEErrEE®®sskkbbJJÇÇaa[[ccUUllkkaabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ssUUmm∫∫IIEEtt®®BBHHssggÙÙkk**vvaaBBMMuuTTuukk[[
rrss''eennAAVVnnmmYYyyddeeggII˙ṁmeeLLIIyy  ..

kkaarr®®bbyyuuTTÏÏeennHHVVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAGGss''eeBBllCCaaee®®ccIInnyybb''ee®®ccIInn´́ff©©  ..  TT&&BByyYYnneeccHH
EEttmmaannCCMMnnYYyybbnn††kknnÊÊ¨ÿyKK~~aammiinnccbb''  ..  ccMMEENNkk‰‰xxaaggEExxµµrreeyyIIggvviijj  kkaann''EEttrrllss''
bbnnii††ccmm††gg@@  eeddaayyBBMMuummaann®®BBHHmmhhaakkßß®®ttccaatt''TT&&BB[[eeTTAACCYYyyee®®ssaacc®®ssgg''eessaaHH  ..
®®BBwwttii††eehhttuuTTSSggeennHH  eeFFII√√[[eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyynnwwkksseegg√√KKkk~~¨g̈gcciitt††yy""aaggxx¬¬SSgg  EEttBBMMuu
GGaaccnnwwggEEff¬¬gg®®VVbb''CCnnTTII22NNaaVVnneeLLIIyy  ..

ssƒƒaannkkaarrNN__FF©©nn''JJbb''ppÊÊÁÁnn@@KK~~aa  BBMMuuGGaaccnnwwggTTbb''TTll''VVnn,,  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyykk**
bbJJÇÇaa[[eemmTT&&BBTTSSggGGss''vvaayyddkkxx¬¬ÁÁnnffyyttaammkk∫∫ÁÁnnyyuuTTÏÏssaa®®ss††mmYYyyrryy:eeTToott eeddIImm∫∫II
rrgg''ccSSTT&&BBCCMMnnYYyyBBIIeexxtt††nnaannaa  ..

TT&&BByyYYnnkkaalleebbIIeeXXIIjjEExxµµrreexxßßaayykkmm¬¬SSggddUUeecc~~HH  ccaarrwwttEEttvvaayybbgg≈≈MMxx¬¬SSggeeLLIIgg@@
eeddIImm∫∫IIBB&&TTÏÏccaabb''eeccAAhh√√aayyKKuuyy[[VVnnTTSSggrrss''  yykkeeTTAACCUUnnGGuuggLLËËvvCCaaeeccAAhh√√aayynnaayy
rrbbss''vvaa  ..  

hhµµWWnn‰‰kk  yyll''eehhttuukkaarrNN__  ssÊÊ¨ḦHvvwwggeeTTAAttSSggmmuuxxTT&&BByyYYnn  rrYYccllUUkk´́ddeeTTAAkk~~¨g̈gff~~kk''
ccaabb''®®ssUUvvmmYYyykk††aabb''yy""aaggEENNnn  ssUU®®ttKKaaffaaVVccbbÂÂJJççaassxx¥¥ll''  eekkIIttCCaaTT&&BBeessHHmmYY--
yyccMMnnYYnn  QQrree®®ttoobb®®ttaarrSSggpp¬¬ËËvvss®®ttUUvvCCaabb''  ..  bbnnÊÊaabb''mmkkeemmTT&&BBdd**CCMMnnaajjeennHHhhkk''vvwwgg
eeTTAAxxaaggeeqq√√gg  ccaabb''®®kkbbYYccccuuggeessµµAAkkYYccccggCCaaee®®ccIInnkkEEnn¬¬gg  bbeeggII˚t̊tVVnnCCaaBBlleessnnaa
®®bbddaabb''eeddaayyddaavvllMMEEBBggQQrrCCaaCCYYrr  ttaammllkk≈≈NN:yyuuTTÏÏssaa®®ss††  BBYYkkyyYYnneeXXIIjjddUU--
eecc~~aaHH  nnwwkkqq©©ll''nniiggPP&&yyeellaaHH®®BBllwwgg  ..  ee®®JJHHkkaarr®®bbyyuuTTÏÏKK~~aaeennAAkk~~¨g̈gvvtt††pp~~ËËrrddUUggGGMMVVjj''
mmiijjeennHH  TT&&BBEExxµµrrmmaannttiiccttYYccss††ÁÁcceessII††ggNNaass''  ..  ≤≤LLËËvveemm††cckk**ee®®ccIInnkkkk®®ssTTaabb''
QQrrttee®®mmoobbkk∫∫aallKK~~aaddUUcc®®sseemmaaccyy""aagghh~~wwgg  ??˘̆˘̆˘̆  

eemmTT&&BBGGuuggbbUU  yykk´́ddQQII¬¬EEPP~~kkmmYYyyssnnÊÊ¨ḦH  kk**EE®®sskkBBllTTaahhaann[[ccUUllkkaabb''ccaakk''
yy""aaggbbnnÊÊaann''  ..  TT&&BByyYYnnccUUll®®bbLLËËkkkkaabb''ssmm¬¬aabb''TT&&BBssiill∫∫rrbbss''hhµµWWnn‰‰kk  rrllMMddYYll
llaann''ss~~ËËrrddUUccrreellIIggeeddIImmeeQQIITTMMhhMM77eeGGaabb  EEttKKµµaanneeXXIIjjeexxµµaaccTTaahhaannEExxµµrrmm~~aakk''
eessaaHH  ..  

eemmTT&&BBGGuuggbbUU  nnwwkkmmYYrreemm""AAeekk††AA®®kkhhaayyxx¬¬SSggNNaass''  ccMMeekkaaggxx~~ggEE®®sskkbbJJÇÇaaTT&&BB
[[vvaayylluukkmmYYyyssnnÊÊ¨G̈GFFMMeeTToott  rrhhUUttEEbbkkeejjIIsshhUUrrss®®ssaakk''eeCCaakkxx¬¬ÁÁnn  ®®ssaabb''EEtt
TT&&BBssiill∫∫rrllaayyVVtt''®®sseemmaallGGss''rrllIIgg  ..  bbnnÊÊaabb''mmkkvvaakk**bbMMEEbbrrkk∫∫aallTT&&BB®®ttLL
bb''eeTTAAeeVVHHCCMMrrMMQQbb''ssMMrraakk  eennAAkk~~¨g̈gbbrriieevvNNvvtt††pp~~ËËrrddUUggvviijj  ..

BBYYkkeeccaarrQQ¬¬aannJJnnVVnnlluukkTTÂÂnnÊÊaann  kkaabb''KKaass''bbMMpp¬¬aajjkkuuddii®®BBHHssggÙÙ  nniiggTT√√aarrbb
ggÌÌÁÁcc®®BBHHvviihhaarr  eerrIIyykkKKmmIIıırr®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  nniiggkk∫∫ÁÁnnmmaa®®ttaaGGkkßßrrssaa®®ss††EExxµµrrdduuttkkMM--
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eeTTcceeccaallyy""aagg®®ccaass''eeCCIIgg  eeddIImm∫∫IIllbb''bbMMVVtt''GGkkßßrrssaa®®ss††CCaattiirrbbss''eeyyIIgg  ..
eebbIIggaakkeeTTAAttaammddaann  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyvviijjmm††gg  eeXXIIjjKKaatt''kkMMBBuuggEEttTTTTYYll

kkaarrQQWWccaabb''eexx¬¬aaccppßßaa  nnSSBBYYkkBBlleessnnaarrtt''kkaatt''́́ ®®BB  eeqqııaaHHeeTTAArrkkTTIIeeddAAmmYYyyffIIµµeeTToott  ..
KKaatt''eeddIIrrbbeeNNII††rrnniiyyaayyllYYggcciitt††kkggTT&&BBbbeeNNII††rr  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[xxUUccTTwwkkcciitt††  nnwwggkkaarrTTTTYY--
llbbrraaCC&&yydd**CCUUrrcctt''eennHH  ..  KKWWKKaatt''ssggÙÙwwmmffaa  ´́ff©©NNaammYYyyKKgg''EEttkkUUnnEExxµµrrTTSSggGGss''  PP∆∆aa
kk''ssµµaarrttIIeeLLIIgg  kkaann''kkSSbbiittBBUUeeffAA  kkaabb''kk∫∫aallBBYYkkss®®ttUUvv®®bbeeTTssCCaattii  [[vviinnaassppuuttBBUUCC
CCaaBBMMuuxxaann  ..

KKaatt''nnSSkkggTT&&BBeeddIIrrGGss''rryy:mmYYyyyybb''BBIIrr´́ff©©  eeTTIIbbVVnneeTTAAddll''vvtt††eeccttiiyyEEddll
CCaavvtt††EExxµµrrmmaannbbrriiss&&TTccMMNNuuHHeeCCIIggvvtt††CCaaee®®ccIInn  ..

vvtt††eeccttiiyymmaannbbeeNN††aayy®®bbEEvvggCCaagg220000EEmm""®®tt  TTTTwwgg®®bbEEhhll220000EEmm""®®tt  ..
kk~~¨g̈gvvtt††mmaann®®BBHHssggÙÙbbYYsskkaann''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaccMMnnYYnn5500GGgg  ..

ttaamm‰‰kkssaarr  vvtt††eeccttiiyyeennHHCCaaeekkrr††ii__ttMMEENNllrrbbss''eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  EEddll
VVnneeppII††mmKKMMnniittkkssaaggeeLLIIgg  rrYYmmCCaammYYyynnwwggBBYYkkBBuuTTÏÏbbrriiss&&TTccMMNNuuHHeeCCIIggvvtt††  eeddIImm∫∫IIååTTiiÊÊ
sskkuussllff√√aayyccMMeeJJHH®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..

eellaakkeeccAAhh√√aayy  ssWWnn--KKuuyy  CCaavvIIrrbbuurrssEExxµµrrmm~~aakk''  ssÌÌaattssMMÌÌkk~~¨g̈geerrOOggttNN˙ȧa  kkaa
llKKaatt''eennAABBIIkkeemm¬¬aaHH,,  mmaannCCnnCCaattiiyyYYnnCCaaee®®ccIInnnnaakk''  VVnneellIIkkkkUUnn®®kkmmMMuuyykkmmkkCCUUnn
KKaatt''rraabb''kk∫∫aalleessIIÊÊrrmmiinnGGss''  EEttKKaatt''mmiinn®®BBmmyykkCCaaddaacc''xxaatt  eeTTaaHHbbIIvvaaee®®bbII®®KKbb''mm--
eeFF¥¥aaVVyyyy""aaggNNaakk**eeddaayy  ..  KKaatt''VVnnccSSddkk''CCaabb''kk~~¨g̈gxxYYrrkk∫∫aallCCaanniiccççffaa  ss®®ttUUvv
yyYYnnnniiggEExxµµrrBBiittCCaaBBMMuummaann´́ff©©nnwwggbbJJççbb''VVnneeLLIIyy  ..

kknn¬¬ggCCaaee®®ccIInnqq~~SSmmkkeeTToott  eellaakkkk**yyll''ffaa  kkaarrrrss''eennAAmm~~aakk''‰‰ggKKµµaann®®bbBBnnÏÏkkUUnn
ee®®bboobbVVnnnnwwggppÊÊHHKKµµaannCCJJÇÇSSggbbiiTTVVMMgg  ……ddMMeeNNIIrrKKµµaannTTiisseeddAA  ..  ddUUeecc~~HHKKaatt''kk**ssMMeerrcc
cciitt††CCaaccuuggee®®kkaayyffaa  ®®ttUUvvEEttrrkk®®KKYYssaarreeddIImm∫∫IIkkssaaggGGnnaaKKttdd**rruuggeerrOOgg  ..

eellaakkååkkjj""aaVVnnBBwwggJJkk''GG~~kkccaass''TTMMuu  kk~~¨g̈gTTIIrrYYmmeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  [[ccUUlleeTTAAssII††
ddNN††wwggnnaaggkkJJÔÔaa  eePPOOnn  EEddllCCaakkUUnnkkssiikkrrss¬¬ËËtt®®ttgg''mm~~aakk''  eennAAkk~~¨g̈gPPUUmmiiccaabb''eePPII¬¬ggnnaa
eeCCIIggvvtt††rrbbggeeccttiiyy  eeFFII√√CCaaPPrriiyyaarrhhUUtteeTTAA  ..

ddUUeecc~~HHeehhIIyy  eennAAeeBBlleellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  nnSSTT&&BBeeTTAAddll''vvtt††eeccttiiyyPP¬¬aamm,,  KKaa
tt''kk**ccUUlleeTTAAssMMBBHHGGnnuuJJÔÔaatt®®BBHH®®KKUUeeccAAGGFFiikkaarr  ssMMuu[[kkggTT&&BBss~~aakk''GGaa®®ss&&yyeennAAkk~~¨g̈gTTII
vvtt††CCaabbeeNN††aaHHGGaassnn~~ssiinn  TTMMrrSSrrkkmmUUllddΩΩaannVVnn®®ttwwmm®®ttUUvv  eerroobbKKMMeerraaggkkaarrNN__vvaayybb
eeNN††jjss®®ttUUvvQQ¬¬aannJJnnBBIITTwwkkddIIEExxµµrr  ..

ee®®kkaayyeeBBll  EEddllVVnnTTTTYYlleesscckkII††yyll''®®BBmmBBII®®BBHH®®KKUUeeccAAGGFFiikkaarreehhIIyy,,
eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  GGeeJJIIÇÇjjccUUlleeTTAAkk~~¨g̈g®®BBHHvviihhaarreeTToott  eeddIImm∫∫IIff√√aayybbggMM®®BBHHBBuuTTÏÏ--



eeccAAhh√√aayyKKuuyy                                                                                                                                          2222

bb∫∫ddiimmaa  EEddllCCaattMMNNaagg®®BBHHBBuuTTÏÏCCaammççaass''  ssMMuu®®CCkkeekkaannee®®kkaammmm¬¬bb''VVrrmmII®®BBHHGGgg  nniigg
ssMMuuCCIIkkddIIkkbb''GGaavvuuFFllaakkTTuukkCCaabbeeNN††aaHHGGaassnn~~  kkMMuu[[BBYYkkss®®ttUUvvyyYYnnttaammrrkkeeXXIIjj  ..

bbnnÊÊaabb''mmkkKKaatt''VVnn®®bbmmUUllGG~~kk®®ssuukk  mmkkrrYYmm®®bbCCMMuubbeeggII˚t̊tCCaaKKNN:kkmmµµkkaarrPPUUmmiinnii
ggGG~~kkeeddIIrreeXXaassnnaa  EENNnnSSBBnn¥¥ll''GGbb''rrMMbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrTTSSggGGss''  [[ssaall''tt´́mm¬¬́́ nn®®BBHH
BBuuTTÏÏssaassnnaa  [[eeKKaarrBB®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ee®®JJHH®®BBNNBBuuTTÏÏssaassnnaaCCaaGGggkkaarrFFMMbbMMppuutt
kk~~¨g̈gkkaarrbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmKK~~aa  [[ssaammKKIIccggVVcc''CCaaFF¬¬¨g̈gmmYYyy  ..

eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  VVnnnniiyyaayyddaass''eettOOnnee®®kkIInnrrMMÆÆkk®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  [[bbMMppuu
ssssµµaarrttIIttssflflUU  ccaabb''kkaann''GGaavvuuFFee®®kkaakkeeLLIIggeeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrPPUUmmii®®ssuukk  eeddjjkkMMccaatt''eeccaarr
yyYYnnbb¬¬nn''®®bbeeTTss  [[vviinnaassGGss''kk~~¨g̈geeBBllqqaabb''@@eennHH  ..

vviiFFaannkkaarrdd**®®ttCCaakk''rrbbss''eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  BBwwggEEppÌÌkkTTSSgg®®ssuuggeeTTAAeellII®®BBHHBBuu
TTÏÏssaassnnaaCCaammUUllddΩΩaann  VVnnppßßBB√√ppßßaayy®®KKbb''PPUUmmii®®ssuukkTTSSggGGss''  bbNN††aall[[rraa®®ss††
EExxµµrrTTSSgg®®bbuuss®®ssIIPP∆∆aakk''ssµµaarrttII  eeccHHQQWWccaabb''  rrtt''ccUUllmmkkrrYYmmkkmm¬¬SSggKK~~aaCCaammYYyyeeccAAhh√√aa
yyKKuuyyCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''eerrooggrraall''́́ ff©©  ..  GG~~kkxx¬¬HHEEddllmmaann®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††ee®®ccIInn  VVnneeFFII√√vviiPPaa
KKTTaannTTUUnnkkggTT&&BBCCaattiieeddaayycciitt††eessµµaaHHss®®CCHHff¬¬aaCCaaTTIIbbMMppuutt  ..

kk~~¨g̈grryy:eeBBllEEttmmYYyyEExxbb""uueeNNˆâaHH  kkggTT&&BBeellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy®®ttUUvveekkIInnmmYYyy
CCaaBBIIrr  eehhIIyymmiinnxx√√HHeess∫∫øøggGGaahhaarrcciiJJççwwmmTT&&BBeeTToottppgg  ..  eellaakkVVnnccaatt''eemmbbJJÇÇaa
kkaarr  nniigg®®KKUUKKnn''ddaavvddMMbbggCCaaee®®ccIInnnnaakk''  [[bbgg˙ȧatt''BBllTTaahhaannEEddlleeTTiibbnnwwggssµµ&&®®KKcciitt††
ccUUllmmkkffIIµµ  eeddIImm∫∫II[[eeccHHkk∫∫ÁÁnnyyuuTTÏÏssaa®®ss††  vvaayylluukkllUUnn®®kkaabbkk~~¨g̈gssÂÂggaamm  ..  ®®ssII@@
nnSSKK~~aassMMrrYYccddaavvllMMEEBBgg  bbiitt®®BBYYjjTTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©KKµµaannxx¬¬aacceennOOyyhhtt''  rrhhUUttVVnn
TTTTYYllllTTÏÏppllKKrrddUUccPP~~MM  ..

ggaakkeemmIIlleeTTAATT&&BBeellaakkGGnnßßaaeessaamm  nniiggmmeennaarrss''  EEddlleeccjj®®bbttiibbttii††kkaarrrraa
ll''́́ ff©©  VVnnllYYccvvaayyqqµµkk''TT&&BBss®®ttUUvvbbMMuummaannQQbb''QQrreeLLIIyy  ..  rrII‰‰eellaakkhhµµWWnn‰‰kknniigg
ttaamm""gg''  EEddllmmaannTTwwkkmmuuxxee®®kkoomm®®sseeJJnn  eeddaayyQQWWccaabb''nnwwggssÂÂggaammbbrraaCC&&yyrrbbss''
xx¬¬ÁÁnn  mmkkmmYYyyEExxeehhIIyyeennaaHH  eeBBlleennHHhhaakk''mmaannkkmm¬¬SSggbbnn††iicceeLLIIggvviijj  ee®®JJHHeeXXIIjj
kkggTT&&BBEExxµµrryy""aaggee®®ccIInnkkuuHHkkrr  kkMMBBuuggbbeeJJççjjsskkmmµµPPaaBBrrss''rreevvIIkk  eeddIImm∫∫II®®bbqqSSggTTbb''
TTll''nnwwggss®®ttUUvvrrYYmm  ..

ttaamm""gg''  ssmm¬¬wwggeemmIIllBBllTTaahhaannmmYYyy®®ttYYss  rrYYccggaakkmmkkjjjjwwmmddaakk''hhµµWWnn‰‰kk
®®BBmmTTSSggbbnnWW¬¬vvaaccaaeeddaayyrrnnÏÏtt''cciitt††  ––

--  eellaakkhhµµWWnn‰‰kkxxMM∆∆¨s̈s††aayyNNaass''  eeddaayyvviiFFaannkkaarrNN__rrbbss''eeyyIIggyyWWttyyUUrrbbnnii††
cc  eeTTIIbbBBYYkkss®®ttUUvvvvaaccUUlllluukklluuyyJJsseeBBjj®®ssuukkeeyyIIggyy""aaggeennHH  ..  mm""¥¥aaggeeTToott
TT&&BBrrddΩΩaaPPiiVVllmmkkCCYYyyeeyyIIggkk**mmiinneekkIIttEEddrr  ee®®JJHHyyYYnnvvaaVVnnvvaayyss˚åatt''pp¬¬ËËvvrrYYccee®®sscc
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eeTTAAeehhIIyy  mm††ggeennHHeeyyIIggBBiiVVkkssggÙÙwwmmNNaass''  ..  PPUUmmiiPPaaKKEEddnnddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammTTSSgg
mmUUll  yyYYnnvvaayykkVVnneessIIÊÊrrEEtt®®KKbb''kkEEnn¬¬ggGGss''eeTTAAeehhIIyy  ..  bb""uuEEnn††  eebbIIbbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeyyII
ggeeccHHrrYYbbrrYYmmssaammKKIIKK~~aaddUUcceeBBlleennHHrrhhUUtteeTTAA  xxMM∆∆¨ëennAAEEttssggÙÙwwmmnnwwggeeCCOOCCaakk''ffaa  eeyyIIgg
®®VVkkddCCaaGGaaccrrMMeeddaaHHyykkeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggVVnnmmkkvviijjmmiinnxxaann  ..

eellaakkhhµµWWnn‰‰kkggkk''kk∫∫aallddaakk''ttaamm""gg''  eehhIIyyeeccaallkknnÊÊ¨ÿyEEPP~~kkssmm¬¬wwggeemmIIlleeTTAA
eeCCIIggeemmXXqq©©aayyddaacc''ssEEgg√√gg  hhaakk''bbJJÇÇaakk''nn&&yyffaaeesscckkII††ssggÙÙwwmmmmaann®®VVkkddEEmmnn
EEttssiiƒƒtteennAAqq©©aayyssnn¬¬wwmmNNaass''  ..

mmYYyyssnnÊÊ¨ḦHFFMM  eeTTIIbbhhµµWWnn‰‰kkbbnnÏÏËËrrxx¥¥ll''GGYYllGGaakk''eeccjjBBIIEEppnn®®TTUUgg  rrYYcceeJJllJJ--
kk¥¥mmYYyymm""aatt''@@yy""aaggcc∫∫aass''llaass''eeTTAAkkaann''mmiitt††cciitt††mmYYyy  ––

--  xxMM∆∆¨m̈miinn®®ttwwmmEEttss††aayy®®sseeNNaaHHbb""uueeNNˆâaHHeeTT˘̆˘̆˘̆kk~~¨g̈gmmYYyyCCIIvviittxxMM∆∆¨ëennHH  xxMM∆∆¨T̈TTTYYllkkaarr
QQWWccaabb''ppÊÊÁÁnn@@KK~~aahhYYss®®bbmmaaNN  ..  cciitt††xxMM∆∆¨c̈cgg''cc∫∫SSggCCaammYYyyyyYYnnEEttmm~~aakk''‰‰gg  eeTTaaHHbbII®®ttUU
vvss¬¬aabb''ddUUccsstt√√BBnn¬¬aatt''  kk**xxMM∆∆¨m̈miinnss††aayyEEddrr  ee®®JJHHqqaakkCCIIvviittrrbbss''xxMM∆∆¨C̈CUUrrcctt''ttSSggBBIIeekkµµgg
mmkk  ..  kkaalleeNNaaHH  ®®KKaann''EEttxxMM∆∆¨d̈dwwggkkII††eeLLIIggPP¬¬aamm  eeccaarryyYYnnvvaaVVnnssmm¬¬aabb''®®KKYYssaarrxxMM∆∆¨G̈G--
ss''mmYYyyppÊÊHH  ssUUmm∫∫IIEEttbbÌÌËËnn®®ssIIrrbbss''xxMM∆∆¨ëeddkkkk~~¨g̈gGG®®ggwwgg  kk**vvaammiinnTTuukk[[rrss''rraannCCIIvviittEEddrr..
eeddaayyxxMM∆∆¨T̈TTTYYllkkaarrQQWWccaabb''nnwwggGGMMeeBBIIyygg''XX~~ggrrbbss''vvaaddUUeecc~~HHeehhIIyy  VVnnCCaaxxMM∆∆¨s̈sµµ&&®®KK
cciitt††ccUUlleeFFII√√TTaahhaannttSSggBBIIGGaayyuu1100qq~~SSeemm""¬¬HH  ..  ttSSggBBIIeennaaHHrrhhUUttmmkkddll''eeBBlleennHH  xxMM∆∆¨¨
FF¬¬aabb''ccUUll®®bbLLËËkkkk~~¨g̈gssÂÂggaammrraabb''mmiinnGGss''eeTT  eehhIIyykk**BBMMuuEEddll®®ttUUvvrrbbYYssmm††ggNNaappgg
..  ≤≤LLËËvveennHH  TTwwkkccUUllddll''®®ccmmuuHHeeyyIIggeehhIIyy  eeTTaaHHbbIImmYYyyCCMMhhaannss¬¬aabb''  kk**xxMM∆∆¨m̈miinnrraa
ffyyEEddrr  ..

eellaakkttaamm""gg''  xxMM∆∆¨ÿyll''åått††mmKKttii  nniiggTTwwkkcciitt††eess~~hhaaCCaattiirrbbss''eellaakkyy""aaggBBiitt
®®VVkkddNNaass''  eehhttuueennHHeeyyIIggTTSSggBBIIrrnnaakk''®®ttUUvvEEttrrYYmm´́ddbb††ËËrrss¬¬aabb''rrss''CCaammYYyyKK~~aa  ..  xxMM∆∆¨¨
ssggÙÙwwmmffaa  EEppnnkkaarrssmm©©aatt''rrbbss''eeyyIIgg  EEddllVVnnbbgg˚b̊b''®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggeennaaHH  ®®VVkkdd
CCaaVVnneeCCaaKKCC&&yyBBMMuuxxaann  ..

ttaamm""gg''®®KKvvIIkk∫∫aallmmYYyy@@ddUUccGGss''ssggÙÙwwmm  eehhIIyyeeJJllJJkk¥¥bbJJÇÇaakk''®®VVbb''hhµµWWnn
‰‰kkmm††ggeeTToott  ––

--  eellaakkhhµµWWnn‰‰kknniiyyaayyGGmm∫∫aajjmmiijjeennHH®®ttUUvvNNaass''  !!  bb""uuEEnn††eennAAmmaannccMMNNuucc
xx¬¬HH  ddUUccEEddllxxMM∆∆¨F̈F¬¬aabb''nniiyyaayy®®VVbb''eellaakk  ttSSggBBIIeeddIImmeerrooggmmkkffaa  KKMMeerraaggkkaarrNN__ssmm©©aa
tt''rrbbss''eeyyIIgg  EEbbkkFF¬¬¨ḦHFF¬¬aayyeeTTAAVVnn  kk**eeddaayyssaarrEEttmmnnuussßßmm~~aakk''bb""uueeNNˆâaHH  ddUUcceellaa
kk®®CCaabb®®ssaabb''eehhIIyy  ..

bb""uunnµµaann´́ff©©ccuuggee®®kkaayyeennHH  xxMM∆∆¨ëeXXIIjjTTwwkkmmuuxxeellaakkeeccAAhh√√aayyeeyyIIgg®®ssggUUtt®®ssggaa
tt''  eehhIIyyddll''xxMM∆∆¨l̈lYYccssYYrrKKaatt''eeTTAA    KKaatt''VVnnxxßßiibb®®VVbb''xxMM∆∆¨f̈faayyYYnnVVnnddwwggEEppnnkkaarrNN__  
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ssmm©©aatt''rrbbss''eeyyIIggee®®ccIInnNNaass''  eehhIIyyvvaaccaatt''kkaarrTTbb''TTll''yy""aaggbbnnÊÊaann''ppgg  ..
eellaakkhhµµWWnn‰‰kkPP∆∆aakk''xx¬¬ÁÁnnee®®BBIIttddUUcceeKKccaabb''kkÂÂnn††aakk''  bbJJÇÇaakk''ssYYrrttaamm""gg''ffaa  ––
--  eellaakkeeccAAhh√√aayyddwwggBBtt··mmaanneennHHBBIINNaammkk  ??
--  hhWW  !!  KKWWddwwggBBIIGG~~kkyykkkkaarrNN__ssmm©©aatt''rrbbss''eeyyIIggNNaa±±  !!  eebbIIttaammxxMM∆∆¨s̈sµµaann®®VVkk

ddCCaammiinnxxuusseeTT,,  bb""uuEEnn††nniiyyaayy®®VVbb''eeKK  KKµµaannGG~~kkNNaayykkcciitt††TTuukkddaakk''eessaaHH  ..  eeJJ
ll[[xxII¬¬  eebbIIeeyyIIggmmiinnssmm¬¬aabb''PPUUQQYYyyKKgg''  kk~~¨g̈gkkaall:eeTTss:eennHHeeTT  eeyyIIgg®®VVkkddCCaa
®®ttUUvvTTTTYYllbbrraaCC&&yy®®KKbb''ssmmrrPPUUmmiieehhIIyy  ..  eettIIeeyyIIgg  KKYYrrTTuukkmmnnuussßßmm~~aakk''[[rrss''  eeddII--
mm∫∫IICCaattiiss¬¬aabb''  ??˘̆˘̆˘̆  ……kk**ssmm¬¬aabb''mmnnuussßßmm~~aakk''  eeddIImm∫∫IICCaattiirrss''  ??˘̆˘̆˘̆  ..

eellaakkhhµµWWnn‰‰kk  eeXXIIjjeePPII¬¬ggkkMMhhwwggttaamm""gg''eeqqHHBBuuHHeeJJrrddll''kkMMrrwwtt  KKaatt''kk**{{nnmmuuxx
ccuuHHssJJÇÇwwggKKiittmmYYyyssnnÊÊ¨ḦH  eeTTIIbbnniiyyaayy  ––

--  KKMMnniittdd**eexxµµAA®®kkxx√√kk''rrbbss''PPUUQQYYyyKKgg''  xxMM∆∆¨d̈dwwggxx¬¬HH@@EEddrr  EEttrrkkccaabb''PPss††¨ẗtaaggBBiitt
®®VVkkddmmiinnTTaann''VVnn  ..  ddUUeecc~~HH  eebbIIeeyyIIggssmm¬¬aabb''PPUUQQYYyyKKgg''  kk~~¨g̈geeBBlleennHHPP¬¬aamm@@eeTTAA
EE®®kkggnnSS[[mmaannkkaarrss††aayyee®®kkaayy  ..  bb""uuEEnn††  eebbIÍ́ ff©©NNaaeeyyIIggccaabb''VVnn‰‰kkssaarrCCaakk''
EEss††ggrrbbss''vvaaeehhIIyy  KKWWeeyyIIggmmiinnTTuukkvvaaeehhIIyy  KKWWeeyyIIggmmiinnTTuukkvvaa[[rrss''VVnnmmYYyyddeeggII˙˙
mmyy""aaggddaacc''xxaatt  ..

ttaamm""gg''ddkkddeeggII˙ṁmFFMMllaann''XXUUrr  eehhIIyyBBnn¥¥ll''hhµµWWnn‰‰kkEEffmmeeTToott  ––
--  mmnnuussßßllaakk''BBuutt  ®®ttSSBBiissssIIuurrUUgg´́ppÊÊkk~~¨g̈grreebboobbPPUUQQYYyyKKgg''eennHH  eeyyIIggBBiiVVkk

nnwwggccaabb''PPss††¨ẗtaaggrrbbss''vvaaVVnnCCaakk''EEss††ggNNaass''  ee®®JJHHvvaaCCaaqqµµaallaakk''®®kkcckk  yykkkkaarr
lluutt®®kkaabbCCaa®®ttIImmuuxx  ..  kkaallBBIÍ́ ff©©mmuunn  vvaaVVnn®®bbDDiittJJkk¥¥mmYYllbbgg˚åacc''yy""aaggåå®®kkwwddΩΩCCMMrraa
bbeellaakkååkkjj""aaffaa  xxMM∆∆¨®̈®bbmmaaffeemmIIllggaayybbuuNN¥¥ss&&kkii††rrbbss''vvaa  eehhIIyyccgg''ssmm¬¬aabb''vvaaeexxaa
lleeTToott  ..  eeBBlleennaaHHeebbIIkkMMuuEEtt  eellaakkååkkjj""aayyll''cc∫∫aass''  BBIITTwwkkcciitt††eessµµaaHH®®ttgg''rrbbss''
xxMM∆∆¨c̈cMMeeJJHHCCaattii  kkMMuuGGII®®bbEEhhllCCaass¬¬aabb''eeddaayyGGyyuuttii††FFmm··eeTTAAeehhIIyy  ..  ssUUmmeellaakk
hhµµWWnn‰‰kkCCYYyykktt''®®ttaannwwggccSSCCaakk''kk~~¨g̈gcciitt††ccuuHH  eebbIIxxMM∆∆¨m̈miinnss¬¬aabb''kk~~¨g̈gssÂÂggaammeeTT  ´́ff©©NNaammYY
yykk**®®ttUUvvEEttss¬¬aabb''  eeddaayyVVtt´́dd®®bbLLaakk''QQaammrrbbss''PPUUQQYYyyKKgg''EEddrr  ..  ssBB√√́́ ff©©eennHH
vvaakkMMBBuuggEEtt  ssiiƒƒttkk~~¨g̈gllkk≈≈NN:CCaaxx¬¬aaccaass''ccSSssIIllyy""aagg®®VVkkdd  ..

eellaakkhhµµWWnn‰‰kknniiggttaamm""gg''  kkMMBBuuggEEttEEvvkkEEjjkkGGaaff··kkMMVVMMgg  qq˚˚wwHHrrkk®®kkeeyyAAkk∫∫tt''rrbb--
ss''PPUUQQYYyyKKgg''  ®®ssaabb''EEttmmaannTTaahhaannmm~~aakk''  eeddIIrrccUUllmmkkCCMMrraabbffaa  ––

--  ®®BBHHeettCCKKuuNN  !!  eellaakkååkkjj""aa  ssUUmmGGeeJJIIÇÇjj®®BBHHeettCCKKuuNNeeTTAACCYYbbCCaa®®bbjjaa
bb''  ee®®JJHHmmaanneerrOOggssMMxxaann''NNaass''TTaannee®®VVss  !!

eellaakkhhµµWWnn‰‰kknniiggttaamm""gg''ss††aabb''ææeehhIIyy  kk**®®bbjjaabb''nnSSKK~~aaeeddIIrreeqqııaaHHeeTTAACCMMrrMM  eellaakk
ååkkjj""aaCCaabbnnÊÊaann''  ..  
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eellaakkååkkjj""aaeeXXIIjjeessnnaaCCMMnniittTTSSggBBIIrrnnaakk''mmkkddll''  kk**mmaann®®bbssaassnn__TTSSggTT
nn''PP¬¬nn''ffaa  ––

--  ttaammBBtt··mmaannBBIIGG~~kkeessIIuubbkkaarrNN__ssmm©©aatt''rrbbss''eeyyIIgg  VVmm[[mmkkGGmm∫∫aajj''mmiijj
eennHHbbJJÇÇaakk''ffaa  TT&&BByyYYnnGGuuggbbUU  EEddlleeVVHHCCMMrrMMeennAAvvtt††pp~~ËËrrddUUggeennaaHH  vvaakkMMBBuuggEEtteerroobbccMMBBiiFFII
CCbb''eellooggmmYYyyyy""aaggKK®®KKwwkkKKee®®KKgg  eeddIImm∫∫IIrrMMllwwkk´́ff©©eeCCaaKKCC&&yyrrbbss''vvaa  eellIITTIIrrYYmmeexxtt††
®®BBHH®®ttJJMMggeeyyIIgg  ..  vvaannSSKK~~aaEE®®sskkeehhflflaarrkkeeJJÇÇøøvv®®TThhwwggGGWWggkkgg  ccUUllrruukkTTÂÂnnÊÊaannkk~~¨g̈g
®®BBHHvviihhaarr  vvaayykkMMeeTTcc®®BBHHBBuuTTÏÏbb∫∫ddiimmaa  ((11)) eehhIIyyyykkEEddkkeeVVHHkk~~¨g̈g®®BBHHååssΩΩ®®BBHHGGgg
FFMM  rrYYccyykkqqÌÌwwgg  EEqq˚ ̊ qqµµaa  eeKKaa  ®®kkbbII  eeTTAAccggBB¥¥ÁÁrrEENNggrreeNNaagg  kk~~¨g̈gnn&&yyeemmIIllggaayy®®BBHH
BBuuTTÏÏssaassnnaaeeyyIIggCCaaTTIIbbMMppuutt  ..  ≤≤LLËËvveennHH  eeyyIIgg®®ttUUvvEEttrrkkmmeeFF¥¥aaVVyy  eeddaaHH®®ssaayy
[[TTaann''eeBBlleevvllaa  ..

ttaamm""gg''ss††aabb''®®bbssaassnn__eellaakkååkkjj""aaccbb''  eePPII¬¬ggkkMMhhwwggeeqqHHqqYYllddll''kk®®mmiitt  ssÊÊ¨ḦH
ee®®kkaakkeeLLIIggbbeeJJççjjeeyyaabbll''PP¬¬aamm  ––

--  GGMMeeBBIÍ́ ®®BB´́ppßßrrbbss''BBYYkkvvaa  kk~~¨g̈gxxNN:eennHH  mmiinnGGaaccGGtt''®®TTSStteeTTAAeeTToottVVnneeTT
ddaacc''xxaatt®®ttUUvvEEtteellIIkkTT&&BBeeTTAAkkMMeeTTcc  [[vviinnaasskk~~¨g̈geeBBllCCaabbnnÊÊaann''eennHH  ..

ttaamm""gg''nniiyyaayyccbb''  hhµµWWnn‰‰kkkk**bbnn††EEffmmeeTToott  ––
--  ttaammKKMMnniittxxMM∆∆¨ ̈ KKWW®®ttUUvvEEttGGnnuuvvtt††ttaammeeyyaabbll''rrbbss''eellaakkttaamm""gg''  ee®®JJHHeeBBll

eennHHvvaakkMMBBuuggEEttssIIuuppwwkk®®ssvvwwggeePP¬¬ccxx¬¬ÁÁnn  eeyyIIggGGaaccvvaayyssnnÏÏaabb''yykkCC&&yyCCMMnnHHVVnneeddaa--
yyggaayy  ..  eebbII®®BBwwttii††kkaarrNN__rruujjmmkk[[eehhIIyy  eehhIIyyeeyyIIggmmiinn®®BBmmGGnnuuvvtt††eennaaHH  ´́ff©©
ee®®kkaayy®®VVkkddCCaaBBMMuuGGaaccrrkkkkaall:eeTTss:dd**llÌÌeennHHVVnneeTTootteeTT  !!

eeyyaabbll''rrbbss''eellaakkeemmTT&&BBTTSSggBBIIrr  eeFFII√√[[eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyeeBBjjcciitt††xx¬¬SSgg
NNaass''  ..  eellaakkjjjjwwmmkk~~¨g̈gnn&&yyssggÙÙwwmm  eehhIIyyggaakkeeTTAArrkkPPUUQQYYyyKKgg''  rrYYccbbJJÇÇaakk''
ffaa  ––

--  eellaakkPPUUQQYYyy  !!  ssUUmmeellaakk®®bbjjaabb''eeFFII√√ssaarrmmYYyy  eeppII∆∆ddMMNNwwggeeTTAACCUUnneellaakk
eeTTssaaeessaamm  nniiggeellaakkmmeennaarrss''  [[VVnn®®CCaabbBBIIddMMNNwwggeennHHppgg  ee®®JJHHTT&&BBeeyyIIgg®®ttUU
vveeccjjddMMeeNNIIrreeqqııaaHHeeTTAAvvtt††pp~~ËËrrddUUgg  kk~~¨g̈geeBBll≤≤LLËËvveennHHeehhIIyy  ..

ccbb''bbJJÇÇaaeellaakkååkkjj""aa  hhµµWWnn‰‰kknniiggttaamm""gg''  kk**ccaakkeeccjjBBIIGGgg®®bbCCMMuueeTTAAkkaann''CCMMrrMM
TT&&BBeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  eeddIImm∫∫II®®bbmmUUllTT&&BBeeccjjddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''ssmmrrPPUUmmii  ..

eellaallååkkjj""aaeerroobbccMMee®®KKOOggssaa®®ss††aavvuuFF  nniiggpp¬¬aass''ssMMeellookkbbMMJJkk''rrYYcc  kkggTT&&BBkk**
EE®®sskkeehhflflaarrkkee®®JJÇÇoovvbbIIddgg      eeddIImm∫∫II®®bbssiiTTiiÏÏBBrrCC&&yy    eehhIIyyeeccjjddMMeeNNIIrryy""aaggss©©aatt''  
_______________________

((11)) cc∫∫aabb''eeddIImmssrreessrr  ®®BBHHBBuuTTÏÏddiimmaakkrr  ..  bbddiimmaa  EE®®bbffaarrUUbbssMMNNaakk,,  bbddiimmaakkrr  GG~~kkeeFFII√√rrUUbbssMMNNaakk  ..
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eess©©øømmeeqqııaaHHeeTTAArrkkTTiisseeddAA  ..
ttaamm‰‰kkssaarrbbJJÇÇaakk''yy""aaggcc∫∫aass''ffaa  eennAAeeBBllEEddllkkggTT&&BBeess~~hhaaCCaattiiEExxµµrreeyyII

ggeeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAACCiittddll''CCMMrrMMeeccaarryyYYnnGGuuggbbUU  EEddllttSSggeennAAkk~~¨g̈gbbrriieevvNNvvtt††pp~~ËËrrddUUgg
eennaaHH  ®®ssaabb''EEtteemmXXmmIIrrggggwwtt  xx¥¥ll''BB¥¥¨ḦHbbkk''eeVVkkyy""aaggxx¬¬SSgg    rrnnÊÊHHVVjj''kkee®®kkIIkk®®bbff
BBII  eePP¬¬øøggbbIIeemmyy""aaggFFMMbbggÌÌ¨r̈rccuuHHmmkk  TTSSggkkNN††aallEExx®®VVMMggeekk††AAhhYYttEEhhgg  ..  hhaakk''ddUUcc
CCaaTTssVVrrmmIÍ́ nn®®BBHHGGggvvtt††pp~~ËËrrddUUggddaakk''bbNN††aassaaddll''BBYYkkeeccaarrbb¬¬nn''TTwwkkddII  EEddllccUUll
CCaann''QQII¬¬vvtt††GGaarraamm  dduuttbbMMpp¬¬aajj®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaadd**CCaaTTIIeeKKaarrBBrrbbss''EExxµµrreeyyIIgg  ..

eellaaååkkjj""aammiinnTTuukkeeBBll[[BBYYkkeeccaarryyYYnnddwwggxx¬¬ÁÁnnTTaann''eeLLIIyy  ..  KKaatt''kk**bbJJÇÇaaTT&&BB
[[vvaayylluukkCCaabbnnÊÊaann''  ..

TT&&BByyYYnnEEddll®®ssvvwwgg®®ssaa  ddYYlleeddkkKKrreeCCIIggeellIIKK~~aa  ddUUccsstt√√FFaattuueennaaHH  ®®kkeeLLkk
eeXXIIjjTT&&BBEExxµµrrrrtt''ssMMrruukkccUUlleeTTAA  kk**xxMMee®®kkaakk®®bbeevv""®®bbvvaa""ccaabb''GGaavvuuFF  ®®bbyyuuTTÏÏttTTll''TTSSgg
®®bbffuuyyEEss∫∫kk  ..

ccMMEENNkkeemmTT&&BBGGuuggbbUUvviijj  eeXXIIjjTTaahhaannEExxµµrrbbeeJJççjjGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaGGgg''GGaacc  kkaa
bb''ssmm¬¬aabb''BBlleessnnaarrbbss''vvaass¬¬aabb''ddUUcceeKKhhaall  QQaammhhUUrrqqÌÌaabbhhYYggeessIIÊÊrrTTbb''kkMMGGYYtt
BBMMuuVVnneennaaHH  kk**PP&&yyss¬¬SSggmmuuxxss√√aagg®®ssaammYYyyrrMMeeBBcc  ..

eellaakkhhµµWWnn‰‰kknniiggttaamm""gg''  mmiinnbbggÌÌgg''́́ dd[[xxaaggeeBBlleevvllaaeeTT  eeKKnnSSKK~~aabbeeggII˙ṙrEEpp¬¬
ddaavvdd**mmuutt  kkaatt''pp††aacc''kk∫∫aalleeccaarryyYYnnBBIImmYYyyeeTTAAmmYYyy  ddaacc''FF¬¬aakk''BBIIssµµaa®®CCuuHHrrBBuuyy
rraabb''kknn¬¬HH´́ff©©eessIIÊÊrrmmiinnGGss''  ..

eemmTT&&BBrrbbss''GGuuggbbUU®®kkeeLLkkeeXXIIjjhhµµWWnn‰‰kkssaahhaavvddUUccxx¬¬aa®®ttUUvvrrbbYYss  kk**hhUUttddaavv
hhkk''pp¬¬aajjmmkkBBIIccmm©©aayy  eehhIIyyyyaakkaabb''vvwwbb@@BBMMuubbggÌÌgg''́́ dd  eeddIImm∫∫II®®bbll&&yyeemmTT&&BBEExxµµrrdd**
kkMMBBUUlleennHH  ..

ttaamm""gg''®®kkeeLLkkeeXXIIjjTTaann''eellaattvvwwggBBIIccmm©©aayyyyaarrddaavv  bbeeJJœœaatteeqq√√ggkkaabb''ss††SSvvwwbb
@@BBIIrrddggppÊÊÁÁnn@@KK~~aa  ddggxx¬¬ÁÁnneemmTT&&BBrrggGGuuggbbUU®®ttUUvvddaacc''CCaaBBIIrrkkMMNNaatt''ss¬¬aabb''́́ tteehhaaggPP¬¬aamm
mmYYyyrrMMeeBBcc  ..  

GGuuggbbUU®®kkeeLLkkeeXXIIjjeemmTT&&BBrrgg  ss¬¬aabb''ddUUccsstt√√BBnn¬¬aatt''yy""aaggeennHHPP&&yyjj&&rrxx¬¬ÁÁnnTT--
ee®®TTIIkk  rrtt''eeqq¬¬qq¬¬aabbMMrruuggrrkk®®cckkddaakk''eemmppaayy®®VVssGGaayyuu  EEtteellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy
®®kkeeLLkkeeXXIIjjTTaann''  kk**ssÊÊ¨ḦHvvwwggeeddjjttaammkkiittBBIIee®®kkaayy  ..  GGuuggbbUUyyll''ssƒƒaannkkaarrNN__FF©©
nn''JJbb''  EEddllBBMMuuGGaaccrrMMeeddaaHHxx¬¬ÁÁnnrrYYcc    kk**EEbbrrmmuuxxmmkkbbeeJJççjjccgg˚˚ËËmmkkaaccsshhaavvddaakk''eellaakk
ååkkjj""aa  eehhIIyyyyaarrddaavv®®KKvvIIvviillxx∆∆aall''kkaabb''ppÊÊÁÁnn@@KK~~aaBBMMuuQQbb''QQrr  ..  

eellaakkååkkjj""aabbeeJJççjjkk∫∫aacc''yyuuTTÏÏssaa®®ss††rrhh&&ssddUUcceepp¬¬kkbbeennÊÊaarr      ®®KKvvIIddaavveeXXIIjj
EEttBBnnWW¬¬ss®®JJtt@@  bbgg≈≈MM[[eemmTT&&BByyYYnneellaatteeKKccvvkk''vvIIhhtt''KKXXUUrr  ddkkddeeggII˙ṁmeessIIÊÊrrBBMMuuddll''
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KK~~aa  ..
eeddaayyBBMMuuGGaaccTTbb''TTll''nnwwggkkmm¬¬SSggddaavvrrbbss''eellaakkååkkjj""aaVVnn  eemmTT&&BByyYYnn®®tteeccoo

kkss  kk**rrtt''eeVVHHBBYYyyeellOOnneess¬¬AAssMMeeddAAeeTTAAmmuuxx®®BBHHvviihhaarr  EEtteeTTaaHHCCaayy""aaggNNaa
kk**®®bbmmuuxxeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggmmiinnGGnnuuJJÔÔaatt  [[vvaarrtt''rrYYccyy""aaggddaacc''xxaatt  ..  eellaakk®®bbjjaabb''rrtt''
vvwwggttaammBBIIee®®kkaayy  eehhIIyyyyaarrddaavvkkaabb''vvwwbb@@  ®®ttUUvvssµµaaGGuuggbbUU  ddaacc''ssaacc''hhUUrrQQaammmmkkkk
kk¬¬aakk''ddUUccGGaarrkkmmaann''  ..  CCnnGGssiirrBBiissQQWWccaabb''xx¬¬SSggNNaass''  kk**ggaakkmmkkccaakk''ttbbttvviijjTTSS
ggkkee®®mmaallbbYYnn®®CCuugg  ..

eellaakkååkkjj""aaeeXXIIjjxx¬¬aaccgg˚˚ËËmmrriill  kkMMBBuuggEEtt®®ttddrrxx¥¥ll''rrkkss¬¬aabb''  KKaatt''kk**®®bbjjaabb''
eellaatthhll''ffyyee®®kkaayymmYYyyCCMMhhaann  yyaarrddaavvkkaabb''BBIIee®®kkaayyrrHHeeLLIIggeellII  kkaatt''yykk
´́ddeeqq√√ggmmYYyyccMMeehhooggrrbbss''eemmTT&&BBbb¬¬nn''TTwwkkddII  bbNN††aall[[vvaaQQWWccuukkccaabb''EE®®sskkeerraaTTii__rrMMBB
ggGGaakkaass  ..  GGuuggbbUUeekk††AAcciitt††NNaass''  ssÊÊ¨ḦHccUUllccaakk''eellaakkååkkjj""aaTTSSggTTTTwwggTTiiss  EEttvviirr
bbuurrssEExxµµrreeKKccppuutt  eehhIIyyvv&&FFssggmmYYyyddaavvxx√√aabb''ccMMqqÌÌwwggCCMMnnIIrrbbss''vvaa  bbNN††aall[[FF¬¬aayy
eeJJHHeevvoonnddYYllTTFFaakk''eeCCIIggjj&&rrTTee®®TTIIkk®®bbkkaacc''ss¬¬aabb''yy""aaggTTgg˙k̇k''  rrkkEEttEE®®sskkmmYYyymm""aatt''
kk**mmiinnTTaann''ppgg  ..  

eellaakkååkkjj""aaeeGGaannkkaatt''kk∫∫aallGGaaeemmeeccaarrQQ¬¬aannJJnn  rrYYcceeVVHHCCMMhhaannbbMMrruuggnnwwggvvii
ll®®ttLLbb''  eeTTAArrkkkkggTT&&BBCCaattiivviijj  ®®ssaabb''EEttææssUUrrssnnÏÏwwkkxx¥¥ll''bbkk''vvUU@@mmkkBBIIee®®kkaayy..
KKaatt''®®kkeeLLkkeeTTAAeeXXIIjj  TTaahhaannyyYYnnmm~~aakk''kkaann''ddaavvssss∆∆aacc  hhkk''mmkkBBIIccmm©©aayyppÊÊgg''ddaavv
ccaakk''tt®®mmgg''KKaatt''  bbMMrruuggTTmm¬¬aayyppÊÊSSgg®®TTUUgg  eeddIImm∫∫IIssggsswwkkCCMMnnYYssKK~~aavvaa  ..  EEtteellaakkååkk
jj""aarrhh&&ssNNaass''    KKaatt''pp††ÁÁllxx¬¬ÁÁnn®®bbeemmoollBBIIrrbbII®®ttLLbb''  rrYYccssÊÊ¨ḦHee®®kkaakkeeLLIIggkkaabb''ssgg
vviijjBBMMuubbggÌÌgg''́́ dd  bbgg≈≈MM[[TTaahhaannyyYYnncc´́®®gg®®ttUUvvrrbbYYss  QQaammhhUUrreeCCaaKKxx¬¬ÁÁnnTTnn''CCgggg''ddYY
llss¬¬aabb''TTSSggbbiiTTEEPP~~kkmmiinnCCiitt  ..

eellaakkhhµµWWnn‰‰kknniiggttaamm""gg''  nnSSTT&&BBvvaayy®®bbhhaarreeccaarryyYYnn  ss¬¬aabb''nnwwggrrtt''®®VVssGGaa--
yyuuGGss''eehhIIyy  ®®kkeeLLkkrrkkeellaakkeeccAAhh√√aayykk~~¨g̈gTTIIssmmrrPPUUmmiiBBMMuueeXXIIjj  KKaatt''®®BBYYyyVVrrmm∏∏
kk~~¨g̈gcciitt††xx¬¬SSggNNaass''  bbJJÇÇaaTT&&BB[[nnSSKK~~aass˚åatt''rrkkCCaabbnnÊÊaann''  ..  lluuHHeeTTAAddll''mmuuxx®®BBHHvviihhaarr
®®ssaabb''EEtt®®kkeeLLkkeeXXIIjj  KKaatt''kkMMBBuuggEEttyyYYrrkk∫∫aalleemmTT&&BBGGuuggbbUU  CCUUttEEpp¬¬ddaavvEEddll®®bb--
LLaakk''QQaamm  jjaatt''ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gee®®ssaamm  eehhIIyyggaakkmmkkjjjjwwmmBB®®JJyyddaakk''BBllTTaa
hhaannTTSSggGGss''KK~~aa  ..

eeCCaaKKCC&&yyttSSggeennHHVVnnmmkkyy""aagg®®ttccHH®®ttccgg'',,  bbeeggII˚n̊nssµµaarrttIIkkggTT&&BBEExxµµrreess~~hhaa
CCaattii  [[mmaannssnnÊÊ¨ḦHcciitt††GGgg''GGaaccmmYYyykkMMrriitteeTToott  eeddIImm∫∫IIvvaayybbeeNN††jjkk∫∫aallBBYYkkeeccaarrbb¬¬
nn''®®bbeeTTssCCaattiimmaattuuPPUUmmii  [[eeccjjppuuttBBIITTwwkkddIIEExxµµrrGGBB¥¥aa®®kkiittnniiyymm®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..

kkggTT&&BBCCaattiimmkkCCYYbbCCMMuuKK~~aaGGss''eehhIIyy  EE®®sskkCC&&yyeeXXaassmmYYyyXX¬¬aa  VVnnbbnn¬¬WWeeLLIIgg
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yy""aaggkkggrrMMBBgg  ––
--  CCeeyyaa  !!  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  vvIIrrbbuurrssEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  dd**kk¬¬aahhaann  !!
--  CCeeyyaa  !!  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  vvIIrrbbuurrssEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  dd**kk¬¬aahhaann  !!
--  CCeeyyaa  !!  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  vvIIrrbbuurrssEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  dd**kk¬¬aahhaann  !!

�                                �

�
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-5-

GnÊak'emT&ByYn Gug-LËv
ee®®kkaayyBBIIkkaatt''kk∫∫aalleemmTT&&BByyYYnnGGuuggbbUUVVnneehhIIyy,,    eeccAAhh√√aayyKKuuyykk**ccaatt''EEccgg  

eeVVHHCCMMrrMMTT&&BB  eennAAkk~~¨g̈gvvtt††pp~~ËËrrddUUggbbnn††eeTTAAeeTToott  ..  eellaakkxxMMGGbb''rrMMBBllTTaahhaanneennAAxxaaggkk~~¨g̈g
nniiggBBllTTaahhaannEEddllttSSggeennAA®®KKbb''PPUUmmii®®ssuukk  [[ssaall''cc∫∫aass''BBII®®bbvvttii††BBUUCCEExxµµrrGG~~kkCCaa
eeddIImm∫∫IIrrYYbbrrYYmmkkmm¬¬SSggKK~~aaeeccjjkkMMccaatt''eeccaarryyYYnn  eeccjjBBIITTIIrrYYmmeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  ..

eellaakkVVnnBBnn¥¥ll''®®VVbb''bbggbbÌÌËËnnEExxµµrr  BBIIssaavvttaadd**eeffaakkTTaabbrrbbss''CCnnCCaattiiyyYYnn
EEddllmmaanncciitt††CCaaeeccaarr  eeddIIrrbb¬¬nn''TTwwkkddIIeeKK®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬gg  ttYYyy""aaggddUUccCCaa®®bbeeTTssccmm∫∫""aanniigg
®®bbeeTTssEExxµµrreeyyIIggCCaaeeddIImm  ..

bbnnÊÊaabb''BBIIVVnneeddIIrrGGbb''rrMM®®bbCCaaBBllrrddΩΩ®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarreehhIIyy  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuu
yy  eerroobbccMMkkggTT&&BBddaakk''bbEEnnƒƒmm®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggeeTToott  ..  ee®®JJHHeellaakkyyll''cc∫∫aass''ffaa  ––
kkaarrTTTTYYllbbrraaCC&&yynniiggVVtt''bbgg''eemmTT&&BByyYYnndd**CCMMnnaajjkk~~¨g̈geeBBlleennHH  ®®VVkkddCCaaeeFFII√√[[GGuu
ggLLËËvveekk††AA®®kkhhaayyhhkk''mmkkTTSSggEEPP~~nnBBMMuuxxaann  ..

eellaakkccaatt''GG~~kkCCMMnnaajjkkaarrCCaaee®®ccIInn  [[rrccnnaaee®®KKOOggGGaavvuuFF  ddaavv  llMMEEBBgg  nniiggbbiitt®®BBYY
jjbbEEnnƒƒmmeeTToott  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[xx√√HHxxaattkk~~¨g̈gssÂÂggaammvvaayylluukk  ddeeNNII††mmyykkTTIIrrYYmmeexxtt††®®BBHH
®®ttJJMMggnnaaeeBBllxxaaggmmuuxxeennHH  ..

eellaakkeemmbbJJÇÇaakkaarreeQQµµaaHH  mmeennaarrss''  eennAA®®KKbb''®®KKggkkggTT&&BBttaammCCaayyEEddnn  ..
eellaakkeeTTssaaeessaamm  [[kkaann''TT&&BBeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukk®®bbCCMMuuBBll  ((®®ssuukkeennHHGG~~kkkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm
nnSSKK~~aaeehhAArrtt''mmaatt''ffaa  ®®ssuukkbbnnÊÊaayy®®kk  ..  EEttccUUllmmkkkk~~¨g̈gssmm&&yy®®bbFFaannaaFFiibbttIIeegg""aa--
DDiinneeyyoomm  eeKKpp¬¬aass''eeQQµµaaHH®®ssuukkeennHH  eeTTAACCaayyYYnnGGss''eehhIIyy))  ..

ccMMEENNkkhhµµWWnn‰‰kknniiggttaamm""gg''  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  [[kkaann''CCaaeemmTT&&BB®®ssYYcceennAAkk
NN††aall  ssMMrraabb''kkaarrJJrr´́ppÊÊkk~~¨g̈gnniiggbbJJÇÇaakkaarrTTUUeeTTAA  ..

ee®®kkaayyeeBBllEEddlleellaakkeeccAAhh√√aayyssWWnn--KKuuyy  vvaayyddeeNNII††mmyykkvvtt††pp~~ËËrrddUUggVV
nnmmkkvviijj  yyYYnnEEttggccaatt''BBYYkkvvaa[[eeddIIrr  bbJJçç¨ḦHbbJJççËËllbbggbbÌÌËËnnEExxµµrr  ttaammrreebboobbcciitt††ssaa--
®®ss††,,  eehhIIyy®®kkuummmmYYyyeeTToott  vvaa[[eeddIIrrBBnn¥¥ll''®®VVbb''rraa®®ss††EExxµµrreeyyIIgg  [[ssÌÌbb''eellaakkeeccAA
hh√√aayyKKuuyy  ..  BBYYkkyyYYnnBBnn¥¥ll''ffaa  eeccAAhh√√aayyKKuuyy  CCaaCCnneeccaalleemmßßøøttkk∫∫tt''CCaattiimmaattuu
PPUUmmii  bbeeggII˚t̊tCCaabbkkßßBBYYkkeeddIIrrbb¬¬bb''®®KKbb''kkEEnn¬¬gg  kkaabb''ssmm¬¬aabb''EEttbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrKK~~aa‰‰gg  ..  eeBB--
lleennHHBBYYkkvvaaVVnnmmkkCCYYyybbggbbÌÌËËnnEExxµµrr  [[rrYYccBBIIee®®JJHHff~~aakk''eeccaarrbb¬¬nn''eehhIIyy  ..
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rraall''́́ ff©©  kkaarr®®bbyyuuTTÏÏKK~~aarrvvaaggyyYYnnnniiggEExxµµrr  llss''eeBBllttiiccNNaass''  EEddllmmuuxxddaavv
KKµµaann®®bbLLaakk''QQaamm  ..  ´́ff©©vvaa[[TTaahhaannvvaaeeddIIrreeXXaassnnaattaammPPUUmmiiEExxµµrr  ddll''yybb''vvaaEEkk¬¬gg
xx¬¬ÁÁnnCCaaeeccaarrllYYccbb¬¬nn''®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††  kkaabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ccaabb''kkUUnn®®kkmmMMuuEExxµµrryykkeeTTAAeeFFII√√VVbb
eehhIIyyssmm¬¬aabb''eeccaallttaammGGMMeeBBIIcciitt††  ..  rrYYccvvaa[[BBYYkkvvaaeeddIIrreeXXaassnnaabbnn††eeTTAAeeTToottffaa  kkaarr
bb¬¬nn''ssmm¬¬aabb''bbggbbÌÌËËnnEExxµµrreennHH  KKWWCCaaBBYYkkeeccAAhh√√aayyKKuuyyTTSSggGGss''  ssUUmmbbggbbÌÌËËnn®®bbuugg®®bb--
yy&&tt~~[[EEmmnnEETTnn    ´́ff©©NNaammYYyyvvaannSSKK~~aadduuttbbMMpp¬¬aajjppÊÊHHssMMEEbbggbbggbbÌÌËËnneehhIIyy  ..

eennHHCCaaeerrOOgghhUUrrTTwwkkEEPP~~kkmmYYyy  EEddllbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ssBB√√́́ ff©©eebboommxxÊÊ¨ḦH
QQaammrraabb''ssttvvttßßmmkkeehhIIyy  eeddaayyssaarrEEttGGMMeeBBIIbbEEgg√√ggddaannrrbbss''yyYYnncc´́®®ggeennHH  ..
ddUUeecc~~HHeehhIIyy  VVnnCCaabbggbbÌÌËËnnEExxµµrreennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  kkaann''TTmm¬¬aabb''mmYYyyKKWW  mmiinn[[®®ssII††EExxµµrr
yykkbbII††yyYYnnTTaall''EEtteessaaHH  eeTTaaHHbbIImmaannPP¬¬aatt''mmYYyy@@  kk**GG~~kkeennaaHHee®®ccIInnQQ¬¬kk''vveegg√√ggeeddaayy
kkaarrbbgg√√iillrrbbss''BBYYkkvvaaEEttbb""uueeNNˆâaHH    ((eehhIIyy®®ttUUvvssggmmEExxµµrrkkaatt''pp††aacc''ppggEEddrr))  ..

nniiyyaayyBBIITT&&BBEExxµµrreeyyIIggeennAAvvtt††pp~~ËËrrddUUggmm††ggeeTToott  ..  kkaalleebbIIVVnnKK~~aaccuuHHccUUllrrYYmmkk
mm¬¬SSggee®®ccIInneehhIIyy  mmaanneemmeekkaayyxx¬¬HHrrkkSSrrkkUUssCCaammYYyyKK~~aa  rrhhUUttddll''eeTTAAeemmIIllmmuuxxKK~~aa
EEllgg®®ttgg''EEttmm††gg  ..  xx¬¬HHssÂÂggWWtteeFFµµjjddaakk''KK~~aa  ccgg''ssIIuussaacc''TTSSggrrss''  ee®®JJHHEEttnniiyymm
kkaarr®®ccEENNnnQQ~~aanniissKK~~aa  ..

eellaakkttaamm""gg''  ´́ddKKUUeellaakkhhµµWWnn‰‰kk  EEddllmmaanncciitt††eessµµaaHH®®ttgg''ccMMeeJJHHCCaattii
®®ttUUvvss¬¬aabb''yy""aaggGGaaff··kkMMVVMMgg  ..  ss¬¬aabb''eeddaayymmaannKK~~aa‰‰ggllYYccssmm¬¬aabb''  EEttmmiinnddwwggCCaammkk
BBIIeerrOOggeehhttuuGGII√√  ??

eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  [[eeKKeessIIuubbGGeegg˚t̊trrkkmmuuxxGG~~kkssmm¬¬aabb''ttaamm""gg''  kk**rrkkmmiinneeXXII
jjTTaall''EEtteessaaHH  ..  eellaakkmmaannkkaarreessaakkss††aayy  nniiggGGnnÊÊHHGGEEnnÊÊggkk~~¨g̈gcciitt††yy""aaggxx¬¬SSgg
ccMMeeJJHHkkaarrVVtt''bbgg''eemmbbJJÇÇaakkaarrdd**eessµµaaHH®®ttgg''mm~~aakk''eennHH  ..  ttaamm‰‰kkssaarrbbJJÇÇaakk''ffaa  eellaa
kkttaamm""gg''ss¬¬aabb''eennAAeeBBll´́ff©©®®ttgg''  xxaaggeekkIIttvvtt††pp~~ËËrrddUUgg  ((®®ssuukkkkeeJJççaaggppßßaa))  ..

eeBBllEEddlleellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy®®bbCCMMuueemmbbJJÇÇaakkaarr®®KKbb''KK~~aa  ®®ssaabb''EEttVVtt''ttaamm""gg''
mm~~aakk''‰‰gg  mmiinneeXXIIjjmmkk®®bbCCMMuueessaaHH  ..  eellaakkeeccAAhh√√aayykk**ccaatt''[[eeddIIrrrrkk®®KKbb''®®cckkll˙k̇k
GGss''kknn¬¬HH´́ff©©  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjssBBeellaakkttaamm""gg''  eeddkkss††ËËkk  xx¬¬ÁÁnnCCSSeexxµµAA  eennAAee®®kkaammeeddIImm
EEss¬¬gg  ccmm©©aayy®®bbEEhhll330000EEmm""®®ttBBIICCMMrrMMvvtt††pp~~ËËrrddUUgg  ..

kkaarrssmm¬¬aabb''bbiiTTmmuuxxeennHH  rrkkkktt''ssmmaall''mmiinnVVnneeTT  ..  PPUUQQYYyyKKgg''nniiggttaamm""gg''FF¬¬aa
bb''TTaass''EETTggKK~~aaBBIIeeddIImmmmkkEEmmnn..  eeBBlleennHHeebbIIffaaPPUUQQYYyyKKgg''ll∫∫ÁÁggyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''
kk**ffaammiinn®®ttUUvvEEddrr,,  ee®®JJHH´́ff©©eennHHPPUUQQYYyyKKgg''GGtt''mmaanneeccjjeeddIIrreeTTAANNaaqq©©aayy  ddUUccCCaa
´́ff©©mmuunneeLLIIyy  ..  eebbIIeeccjjeeddIIrreeTTAANNaaqq©©aayy  kk**mmiinnkkMMVVMMggBBIIEEPP~~kkeellaakkhhµµWWnn‰‰kk  EEddll
CCaaGG~~kkXX¬¬SSeemmIIllkkaarrkk∫∫tt''rrbbss''vvaaEEddrr  ..
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eeBBllmmuunn@@  PPUUQQYYyyKKgg''VVtt''EEmmnn  EEtteeKKVVnnssMMuucc∫∫aabb''eellaakkeeccAAhh√√aayyeeddIIrrGGbb''rrMM
GG~~kk®®ssuukk  nniiggbbMMeeBBjjeebbsskkkkmmµµeeppßßgg@@  ..  ttaamm""gg''ss¬¬aabb''eennHH  eeFFII√√[[BBllTTaahhaannTTSSgg
GGss''eexx¬¬aaccppßßaa®®KKbb''KK~~aa  ee®®JJHHmmnnuussßßllÌÌBBMMuuKKYYrrrrss''mmiinnVVnnyyUUrrddUUeecc~~HHeessaaHH  ..

ccMMEENNkkeellaakkhhµµWWnn‰‰kkvviijj  kkaalleebbIIttaamm""gg''  cciitt††mmYYyyeeffII¬¬mmmmYYyyss¬¬aabb''ddUUcceexxµµaacc
´́tteehhaaggyy""aaggeennHH  eellaakkssMMeerrcccciitt††ffaa  ®®ttUUvvEEttssmm¬¬aabb''PPUUQQYYyyKKgg''ssggsswwkkCCMMnnYYss
ttaamm""gg''[[VVnn  ..  eellaakkhhµµWWnn‰‰kknnwwkkeeXXIIjjssMMddIIttaamm""gg''nniiyyaayyffaa  ««eebbIIxxMM∆∆¨m̈miinnss¬¬aabb''
eeddaayyssÂÂggaammeeTT  KKWW®®VVkkddCCaass¬¬aabb''eeddaayyååVVyykkllrrbbss''PPUUQQYYyyKKgg''mmiinnxxaann»»  

ssMMddIIeennHH  eebbIIhhµµWWnn‰‰kknnSSyykkeeTTAACCMMrraabbeellaakkååkkjj""aaeeTTAA  kk**KKµµaannPPss††¨ẗtaaggCCaakk''
EEss††gg  GGaacc[[eellaakkeeCCOOVVnnEEddrr  ..  mm""¥¥aaggeeTToottnnSS[[eellaakkeeccaaTTffaa  KKaatt''CCaaeemmeekk¬¬aagg
nnSSbbMMEEbbkkbbMMVVkk''ssaammKKIÍ́ ppÊÊkk~~¨g̈geeTToottppgg  ..  ssmmeebbIIPPUUQQYYyyKKgg''CCaaCCMMnniittrrbbss''eellaakk
ååkkjj""aa®®ssaabb''  vvaaGGaaccnniiyyaayybbeeJJççjjbbJJççËËllee®®ssccEEttkk∫∫aallcciitt††eeTToottppgg  ..

mmUUlleehhttuuTTSSggeennHHeehhIIyy  ddUUccmmaann®®TTwwssII††GGnn††rrCCaattiimmYYyyeeJJllffaa  ««PPaassaarrbbss''
ffIIbbkk  BBiieerraaHHeehhIIyyqq©©aajj''  ee®®ccIInnEEttrrss''eennAAEEkk∫∫rrbbll¬¬&&gg˚»̊»  ..

kkaarrKKiittee®®ccIInn®®bbkkaarreennHH  hhµµWWnn‰‰kkccgg''vviillvvll''GGss''mmiinnddwwggCCaassMMeerrcccciitt††eeddIIrrpp¬¬ËËvv
NNaammYYyy[[®®ssYYlleeTT  ..  eebbIImmiinn®®VVbb''eeTTAA  kkaarrQQWWccaabb''kk~~¨g̈gpp¬¬ËËvvcciitt††  ®®VVkkddCCaaKKµµaann´́ff©©
ccbb''eeLLIIyy  ..  eebbIIeeKKccxx¬¬ÁÁnneeccjjBBIITTIIeennHH  eehhIIyyssuuxxcciitt††eeddIIrrcc∫∫SSggCCaammYYyyyyYYnnmm~~aakk''
‰‰ggss¬¬aabb''rrss''®®bbeessIIrrCCaaggkkaarrrrss''eennAAkk~~¨g̈gssggmmxx√√HHyyuuttii††FFmm··EEddrr  ..

eellaakkhhµµWWnn‰‰kkrrtt''eeccjjeeBBlleennHH  mmaannkkaarreessaakkss††aayyeellaakkååkkjj""aaxx¬¬SSggNNaa
ss''  ee®®JJHHKKaatt''CCaavviirrbbuurrssEExxµµrrdd**CCaaKKMMrrUU  mmaanncciitt††eessµµaaHH®®ttgg''ccMMeeJJHHCCaattiiyy""aaggBBiitt®®VVkkdd  

eellaakkhhµµWWnn‰‰kkeeddIIrreeccjjBBIITTIIeennaaHH  BBMMuummaann[[nnrrNNaaddwwggmm~~aakk''eeLLIIyy  ..  ‰‰kkssaarr
VVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  eellaakkhhµµWWnn‰‰kkrrtt''eeTTAAbbgg˚T̊T&&BBeennAA®®ssuukkVVssaakk''  eehhIIyybbnn††kkaarrkkaabb''
ssmm¬¬aabb''BBYYkkyyYYnnyy""aaggGGgg''GGaacc  ..

eennAAkk~~¨g̈gkkggTT&&BBEExxµµrr  mmaanneekkIIttccllaaccllyy""aaggxx¬¬SSgg  eeddaayyVVtt''bbgg''eemmTT&&BBxx¬¬SSggBBUU
EEkkBBIIrrnnaakk''  yy""aaggGGaaff··kkMMVVMMggbbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aa  ..  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  BBIIeeddIImmmmaannsshh
kkaarrIICCMMnniitt55rrUUbbBBiiPPaakkßßaaKK~~aa  ≤≤LLËËvvVVtt''GGss''BBIIrreehhIIyy  eeFFII√√[[eellaakkEEttlleettaallkk~~¨g̈gcciitt††
rrkk®®cckkeeddaaHH®®ssaayyBBMMuurrYYcceessaaHH  ..  ssggÙÙwwmmeellIIPPUUQQYYyyKKgg''  ®®KKaann''EEttVVnnCCaaTTII®®bbwwkkßßaa
eeqq√√ggss††SSbb""uueeNNˆâaHH  ..  ssggÙÙwwmm[[CCYYyyeeBBjj´́dd  eeddaayybbJJÇÇaaTT&&BBeeccjjeeTTAAcc∫∫SSggnnwwggyyYYnn
jjeejjIIttjjeejjIImmVVnnEEttmmaatt''ee®®kkAA  rrkkmmiinnVVnnddUUcchhµµWWnn‰‰kknniiggttaamm""gg''eennaaHHeeLLIIyy  ..
eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyVVnnccaatt''kkaarr  [[eeKKeeddIIrreessIIuubbrrkkeellaakkhhµµWWnn‰‰kk  [[mmkkkkaann''kkgg
TT&&BBvviijj  EEttrrkkmmiinneeXXIIjjeessaaHH  ..  eeXXIIjjEEttGGkkßßrrEEddllKKaatt''VVnnssrreessrr
ddaakk''eellIIkk††aarrmmYYyyssnn¬¬wwkkBBIIrrbbIImm""aatt''ffaa  ««xxMM∆∆¨ḧhµµWWnn‰‰kk  ssMMuueeTTAAcc∫∫SSggyyYYnnmm~~aakk''‰‰ggeehhIIyy»»
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kknn¬¬ggeeTTAA®®bbEEhhllmmYYyyGGaaTTiitt¥¥  TT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvv  ææddMMNNwwggffaa  eemmTT&&BBEExxµµrrmm~~aakk''
ss¬¬aabb''  mm~~aakk''VVtt''xx¬¬ÁÁnn  BBYYkkvvaaVVnn´́ddkk**eellIIkkTT&&BBmmkkeeLLaammBB&&TTÏÏTTIIttSSggTT&&BBeellaakkeeTTssaa
eessaamm  EEddlleennAA®®bbccSSkkaarr®®ssuukk®®bbCCMMuuBBll  yy""aaggKK®®KKwwkkKKee®®KKgg  ..  EEttTT&&BBeellaakkGGnnßßaa
eessaammVVnnddwwggmmuunn  kk**ee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnccSS®®bbyyuuTTÏÏTTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©eeBBlleennaaHH˘̆˘̆˘̆  TT&&BBEExxµµrrmmaa
nnkkmm¬¬SSggss††ÁÁcceessII††ggeeBBkk  TTbb''CCaammYYyyBBYYkkyyYYnnmmiinnVVnn  kk**VVkk''TT&&BBGGss''rrllIIgg  eehhIIyy
eellaakkGGnnßßaaeessaamm  ®®ttUUvvBBYYkkvvaaccaabb''VVnn  bbMMrruuggyykkeeTTAA®®bbhhaarrCCIIvviitteeccaall  EEtteemmvvaamm~~aakk''
XXaatt''TTaann''  [[nnSSyykkTTSSggrrss''eeTTAA®®bbKKll''[[GGuuggLLËËvvssMMeerrcceesscckkII††ssiinn  ..  

PP¬¬aammeennaaHH  TTwwkkmmuuxxGGnnßßaaeessaammeennAA®®ssss''ddEEddll  ..  eemmTT&&BByyYYnnVVnnee®®bbIIååVVyy
kkllll∫∫ÁÁggllYYggeellaammGGnnßßaaeessaamm  [[rrYYmmkkmm¬¬SSggCCaammYYyyvvaa  ..  vvaaee®®bbIIkkaarrssii~~TTÏÏss~~aallCCaa
mmYYyyeellaakkeemmTT&&BBEExxµµrr  bbIIddUUccmmnnuussßßFF¬¬aabb''ssaall''KK~~aarraabb''ssiibbqq~~SSmmkkeehhIIyy  ..  EEtteellaa
kkGGnnßßaaeessaamm  mmiinneeccjjssII††mmYYyymm""aatt''TTaall''EEtteessaaHH  ssuuxxcciitt††bbeeNN††aayyxx¬¬ÁÁnn[[BBYYkkvvaa
eeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµttaammGGMMeeBBIIcciitt††  ..

ddll''vvaassYYrrkkaarrNN__ssmm©©aatt''mmiinn®®VVbb''  mm~~aakk''@@eeFFII√√VVbbeellaakkGGnnßßaaeessaammEEbbkkeejjII
sseeCCaakkxx¬¬ÁÁnn  ..  BBYYkkvvaaTTaall''ccMMeeNNHH  kk**nnSSeemmTT&&BBeeTTAA®®VVbb''GGuuggLLËËvv  [[CCMMrrHHeerrOOggeennHHppÊÊaa
ll''xx¬¬ÁÁnnEEttmm††gg  ..  GGuuggLLËËvv[[eeKKnnSSeellaakkGGnnßßaaeessaammmmkkddll''eehhIIyyssYYrrmmYYyyXX¬¬aaffaa  ––

--  ‰‰gg®®VVbb''GGjjttaamm®®ttgg''mmkk  GGjjnnwwgg[[‰‰ggrrYYccxx¬¬ÁÁnn  eeTTAACCYYbbCCMMuu®®bbBBnnÏÏkkUUnnvviijj
PP¬¬aamm  ..  ‰‰ggddwwgg®®ssaabb''eehhIIyy  CCnnCCaattiiyyYYnnmmiinnEEddllssmm¬¬aabb''GG~~kkNNaa  EEddllmmaanncciitt††
eessµµaaHH®®ttgg''nnwwggCCnnCCaattiiEExxµµrreennaaHHeeTT  ..  eeKKaallbbMMNNggFFMMbbMMppuuttrrbbss''eeyyIIggKKWW  ccgg''ssmm¬¬aa
bb''EEtteeccAAhh√√aayyKKuuyymm~~aakk''bb""uueeNNˆâaHH  ..  ee®®kkAABBIIeennaaHHeeyyIIgg[[rrYYccxx¬¬ÁÁnnTTSSggGGss''  ..  eeccAAhh√√aa
yyKKuuyyvvaaCCaaeemmbbMMbbHHbbMMeeVVrr®®bbCCaarraa®®ss††  ®®bbqqSSggnnwwggnneeyyaaVVyy®®BBHHeeccAA®®kkuuggeevv""rrbbss''
eeyyIIgg  ..  ≤≤LLËËvveennHH  eettIIeeccAAhh√√aayyKKuuyyeerroobbccMMKKMMeerraaggkkaarrNN__ddUUcceemm††ccxx¬¬HH  ??  ®®VVbb''eeyyIIgg
mmkk  eeyyIIgg[[‰‰ggrrYYccxx¬¬ÁÁnnPP¬¬aamm  ..  

eeTTaaHHbbIIeemmTT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvv  xxMMllYYggeellaammbbJJÇÇaakk''ssYYrreellaakkeeTTssaaeessaamm  EEbbkkBB
BBuuHHmmaatt''ddUUccEEqq˚q̊qÁÁtt  kk**eemmTT&&BBEExxµµrreennAAEEttGGgg¨ÿyeeFFII√√®®BBeeggIIyy  ®®BBmmTTSSggbbeeJJççjjÚÚkkJJ
yy""aaggGGgg''GGaaccmmYYyykkMMrriitteeTToott  bbNN††aall[[vvaaeekk††AA®®kkhhaayyeessIIÊÊrr®®sskk''QQaammBBIIEEPP~~kk  ..
rrMMeeBBcceennaaHHeenneeccaarrhhnn¥¥MM¨ ̈ bbJJÇÇaa[[TTaahhaannvvaaccaabb''eellaakkeeTTssaaeessaammccggss¬¬aabbeesskk
bbeeNNII††rryykkeeTTAAee®®kkaammeeddIImm´́®®CC®®kkwwmmmmYYyy  EEddllmmaannmm¬¬bb''yy""aagg®®ttCCaakk''  ssiiƒƒtteennAACCaabb''
nnwwggrrbbggvvtt††KKrrKKII  kk~~¨g̈gTTIIrrYYmmeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  ..

mmuunnnnwwggss¬¬aabb''  eemmTT&&BBEExxµµrrdd**kk¬¬aahhaann  VVnneeJJllJJkk¥¥®®bbmmaaffeeccaarryyYYnn≤≤ttttkk''
ss¬¬¨ẗt  ––

--  eeTTaaHHbbIIxx¬¬ÁÁnnGGjjrrllaayyeeTTAACCaaeeppHH  kk**BBYYkk‰‰ggmmiinnGGaaccrrkk‰‰kkssaarrssmm©©aatt''  nniigg
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ccaabb''xx¬¬ÁÁnneellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  ®®BBmmTTSSgghhµµWWnn‰‰kkVVnnEEddrr  ..  BBiittEEmmnnEEtt‰‰ggVVnnee®®bbII
ååVVyykkllyy""aaggeexxµµAAggggwwtt  eeddaayyTTiijjkk∫∫aallPPUUQQYYyyKKgg''[[rrYYmmKKMMnniittssmm¬¬aabb''ttaamm""gg''
eennaaHH  EEtt‰‰ggkkMMuueePP¬¬ccffaa  eebbII®®BBHHGGaaTTiitt¥¥  ®®BBHHcc&&nnÊÊeennAAEEttrrHH  kkUUnnEExxµµrrTTSSggGGss''®®VVkkddCCaa
PP∆∆aakk''ssµµaarrttII  eennAA´́ff©©NNaammYYyy  rrYYbbrrYYmmkkmm¬¬SSggKK~~aavvaayyssMMBBggkk∫∫aallBBYYkk‰‰gg  rrhhUUttss¬¬aabb''
rrkkddIIkkbb''KKµµaannCCaa®®VVkkdd  ..

eemmTT&&BBGGuuggLLËËvv  ææssMMddIIvvaayybbeennƒƒaakkrrbbss''eeTTssaaeessaamm  kk**eekk††AAKKuummıı®®tteeccookk  mmuuxx®®kk
hhmmddUUccmmaann''KKkk  EE®®sskkbbJJÇÇaa[[bbrriivvaarr  kkaabb''®®bbhhaarreemmTT&&BBEExxµµrrCCaabbnnÊÊaann''  ..  bb""uuEEnn††KKYYrr[[
GGssççaarr¥¥NNaass''  ee®®JJHHTTaahhaannyyYYnnkkaabb''ccii®®JJççSSssaacc''eellaakkeeTTssaaeessaamm  VVkk''ddaavv
GGss''rraabb''pp¬¬ËËnneeTTAAeehhIIyy  BBMMuummaannrrllaatt''EEss∫∫kkssUUmm∫∫IIbbiiuunnssrr´́sssskk''eeLLIIyy  ..

eeccaarryyYYnnTTaall''®®cckk  kk**ssMMrrYYcceeQQII®®ssYYccllEEllmm  eehhIIyybbuukkbbJJççËËllttaammTT√√aarrFFMM
bbÂÂJJççaass''eeLLIIggeellII  eeTTIIbbeeFFII√√[[eeTTssaaeessaammppuuttCCIIvviittllaaccaakkeellaakkeennHHeeTTAA  TTuukkeennAA
EEttssMMeeNNIIcckkÌÌaakkkkÌÌaayyrrbbss''BBYYkkeeccaarrQQ¬¬aannJJnnEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..

BBYYkkvvaassmm¬¬aabb''eellaakkeeTTssaaeessaammrrYYcc  kk**bbeeJJççjjTTaahhaannEExxµµrrmm~~aakk''eeTToottBBIITTIIXXMMuu
XXSSgg  mmkkKKMMrraammkkMMEEhhggssYYrrcceemmII¬¬yy  ..

--  hhµµWWnn‰‰kkrrtt''eeTTAA‰‰NNaa  ??˘̆˘̆˘̆  ®®VVbb''eeyyIIgg[[®®ttgg''mmkk  eeyyIIggnnwwggTTuukkCCIIvviitt[[‰‰gg
rrss''  VVnn®®ttLLbb''eeTTAACCYYbbCCMMuu®®bbBBnnÏÏkkUUnnkk~~¨g̈g´́ff©©eennHHvviijj  ..

TTaahhaannEExxµµrrEEddllmmaannssµµaarrttIITTnn''eexxßßaayy  nnwwkkssµµaannffaayyYYnn[[rrYYccxx¬¬ÁÁnnEEmmnn  kk**nnii--
yyaayy®®VVbb''TTSSggjj&&rrxx¬¬ÁÁnnTTee®®TTIIkk  ––

--  VVTT  !!  ssBB√√́́ ff©©eennHHeellaakkhhµµWWnn‰‰kk  VVnnrrtt''eeTTAAbbgg˚T̊T&&BBkk~~¨g̈g®®ssuukkVVssaakk''‰‰--
eeNNaaHH  ..  KKaatt''CCaaeemmTT&&BBEExxµµrrdd**BBUUEEkkll∫∫IIll∫∫aajj  eennAAPPUUmmiiPPaaKKEEddnnddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeennHH..
GGss''eellaakk®®bbEEhhllCCaa  ccaabb''KKaatt''BBMMuuggaayyVVnneeTT  !!˘̆˘̆˘̆

eemmTT&&BBGGuuggLLËËvvbbJJÇÇaakk''ssYYrrddwwggeehhttuukkaarrNN__ssBB√√®®KKbb''eehhIIyy  kk**ppÊÊ¨ḦHssMMeeNNIIcckkgg
rrMMBBgg  rrYYccbbJJÇÇaaKK~~aavvaa[[ccaabb''yykkTTaahhaannEExxµµrrrrUUbbeennaaHH  eeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallPP¬¬aamm@@  ..  eennHH
eehhIIyyCCaaKKMMnniitteeVVkk®®VVss''yy""aagg®®ccaasseeCCIIgg  rrbbss''eeccaarryyYYnnEEddllCCaass®®ttUUvv®®bbccSS®®bb
vvttii††ssaa®®ss††rrbbss''CCaattiiEExxµµrr  ..

�                              �

�
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åt†mKtielakecAh√ayKuy
eellaakkttaamm""gg''ss¬¬aabb''eeddaayyGGaaff··kkMMVVMMgg,,  hhµµWWnn‰‰kkeePPoossxx¬¬ÁÁnnrrss''eeccjjBBIIkkggTT&&BB,,

eeTTssaaeessaamm®®ttUUvvss¬¬aabb''kk~~¨g̈g®®kkjj¨S̈SeeccaarryyYYnnGGuuggLLËËvv  ..
®®BBwwttii††kkaarrNN__TTSSggeennHHeeFFII√√[[PPUUQQYYyyKKgg''jjjjwwmmbbiiTTmmaatt''mmiinnCCiitt  ee®®JJHHeeKKaalleeddAA

kk∫∫tt''CCaattiirrbbss''KKaatt''CCIIttVVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yyeehhIIyy  ..  ≤≤LLËËvveennHHCCnnGGssiirrBBiisskkMMBBuu
ggEEttrraavvrrkkmmeeFF¥¥aaVVyy  eeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  EEddllCCaaGG~~kkmmaannKKuuNN
FF¬¬aabb''cciiJJççwwmmkk∫∫aall  nniiggeellIIkkddeemmII˚g̊gbbuuNN¥¥ss&&kkii††vvaa[[mmaannzzaann:ddll''kkMMBBUUlleeTToottppgg  ..

eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyBBMMuuddwwggffaaPPUUQQYYyyKKgg''  CCaaCCnn®®kkeeBBIIvveegg√√ggbbwwgg  bbgg˚b̊b''KKMMnniitt
eexxµµAAggggwwtt  kk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNggssmm¬¬aabb''eellaakkssggKKuuNNeeTT  ..  BBiittEEmmnnEEtteellaakkVVnn
VVtt''bbgg''sshhkkaarrIIdd**CCMMnnaajjbbIIrrUUbb  EEddllsskkmmµµPPaaBBvvaayykkMMccaatt''eeccaarryyYYnnrrbbss''eellaakk
eennAAEEttmmaannccllnnaarrss''rreevvIIkkCCaanniiccçç  ..  eellaakkVVnnssMMeerrcckk~~¨g̈gcciitt††CCaaee®®ssccffaa    ««kkrrNNII
rrbbss''eellaakkKKWW  KKWWeeddjjkkMMccaatt''xxµµSSgg  [[GGss''BBII®®bbeeTTssCCaattii  eeTTaaHHbbIIss¬¬aabb''rrss''kk**mmiinnrraa
ffyyCCaaddaacc''xxaatt»»  ..

eeBBlleennaaHH  eennAAkk~~¨g̈gTTIIrrYYmmeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  yyYYnnGGuuggLLËËvvVVnneeccjj®®bbkkaassbbiiTT®®KK
bb''TTiissTTIIffaa  ««eebbIIGG~~kkNNaaccaabb''eeccAAhh√√aayyKKuuyyVVnn  vvaannwwgg[[rrgg√√aann''ttaammeesscckkII††®®ttUUvvkkaarr
eehhIIyyeellIIkkttSSgg[[eeFFII√√CCaammççaass''®®ssuukkeeTToottppgg»»˘̆˘̆˘̆

yyYYnnVVnnbb††ËËrrpp¬¬aass''mmeeFF¥¥aaVVyy  BBIIssMMNNaakk''mmYYyyeeTTAAssMMNNaakk''mmYYyy  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√ss
ÂÂggaammcciitt††ssaa®®ss††CCaammYYyyeebbAAhh√√aayyKKuuyy  ..  ee®®JJHHvvaayyll''ffaa  GGttIItt®®bbmmuuxxeexxtt††®®BBHH®®tt
JJMMgg  ®®ssLLaajj''®®bbCCaarraa®®ss††NNaass''  KKaatt''BBiittCCaahhflflaannbbUUCCaaCCIIvviitt®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  eeddIImm∫∫II
rraa®®ss††rrss''BBMMuuxxaann  ..  ddUUeecc~~HHvvaaeeccjj®®bbkkaassrrYYcc  kk**ttSSggbbJJÇÇaaBBllTTaahhaann[[QQbb''eeccjj
cc∫∫SSggeehhIIyyeeddIIrrkkaabb''ssmm¬¬aabb''eeFFII√√VVbbrraa®®ss††EExxµµrryy""aaggeeXXaarreeXXAA´́®®BB´́ppßß  ..  vvaaVVnn®®bb--
kkaasseeTToottffaa  sskkmmµµPPaaBBdd**ssaahhaavvEEddllBBYYkkvvaaeellIIkkyykkmmkkGGnnuuvvtt††eeBBlleennHH  bbJJçç
bb''eeTTAAVVnn  lluuHH®®ttaaEEtteeccAAhh√√aayyKKuuyyhhflflaannyykkCCIIvviittmmkkbb††ËËrrss¬¬aabb''  ..

eeddaayyGGtt''®®TTaaMMnnwwggkkaarrQQWWccaabb''  yy""aaggeexx¬¬aaccppßßaarrbbss''®®bbCCaaCCnnEExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''BBMMuuVV
nn  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  kk**ssuuxxcciitt††eeFFII√√BBlliikkmmµµ®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  eeddaayyccUUllxx¬¬ÁÁnn[[ss
®®ttUUvvyyYYnnccaabb''TTSSggrrss''EEttmm††gg  ..

eemmTT&&BBGGuuggLLËËvv  kkaalleebbIIeeXXIIjjeellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  ®®BBmmTTmm¬¬aakk''kknnÊÊ¨ÿyccuuHHjj""mm
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eehhIIyy  kk**ssÊÊ¨ḦHmmkkTTTTYYllyy""aaggrraakk''TTaakk''  ®®BBmmTTSSgghhaammXXaatt''BBllTTaahhaann  mmiinn[[bb""HH
JJkk''xx¬¬ÁÁnnKKaatt''yy""aaggddaacc''xxaatt  ..

eemmTT&&BByyYYnnGGeeJJIIÇÇjjeellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  ccUUlleeTTAAddll''kk~~¨g̈gCCMMrrMMeehhIIyy  kk**eeJJll
JJkk¥¥eeddaayybbeeJJççjj®®TTwwssII††yy""aaggTTnn''PP¬¬nn''ffaa  ––

--  mmnnuussßßeeyyIIgg  eebbIIKKiitt[[ssBB√√®®KKbb''eeTTAA  mmiinnKKYYrrTTaass''EETTggEExx√√ggKKMMnniittkkaabb''ssmm¬¬aa
bb''bbgg˙˙ËËrrQQaammKK~~aaeessaaHH  ..  xxMM∆∆¨m̈mkkeennHH  kk**ee®®JJHHEEttTTTTYYllbbJJÇÇaaBBII®®BBHHeeccAA®®kkuuggeevv""  [[mmkk
ccggmmiitt††PPaaBBCCaammYYyynnwwggeellaakkEEddrr  ..  eebbIIVVnneellaakkyyll''®®BBmmyy""aaggeennHH  xxMM∆∆¨s̈snn¥¥aaffaa
mmiinneeVVHHbbgg''mmnnuussßßmmaanncciitt††eessµµaaHH®®ttgg''  ddUUcceellaakkeeccaallyy""aaggddaacc''xxaatt  ..

eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyrrkkßßaaTTwwkkmmuuxxFFmmµµttaa    eehhIIyyeeqqII¬¬yyttbbeeTTAAEEqq˚b̊bMMeerrII®®BBHHeeccAA®®kkuu
ggeevv""vviijjffaa  ––

--  eellaakkmmaann®®bbssaassbb__eennHHBBiittCCaa®®ttUUvvEEmmnn  !!  eennAAee®®kkaammeemmXXeellIIddIIeennHH  KKµµaann
GG~~kkNNaamm~~aakk''ccgg''kkaann''GGaavvuuFFbbgg˙˙ËËrrQQaammKK~~aaeennaaHHeeTT  ..  bb""uuEEnn††eeBBlleevvllaatt®®mmUUvv[[eehhIIyy
eeTTaaHHbbIIeeKKcckk**mmiinnppuuttEEddrr  ..  xxMM∆∆¨c̈cUUllxx¬¬ÁÁnnmmkkeennHH  eeddIImm∫∫II®®bbKKll''CCUUnneellaakkssMMeerrccttaamm
eesscckkII††®®ttUUvvkkaarr  EEttssMMuu[[eellaakkQQbb''®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIÍ́ ®®BB´́ppßßeeTTAAeellII®®bbCCaarraa®®ss††ss¬¬ËËtt®®tt
gg''rrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ ccaabb''ttSSggBBIÍ́ ff©©eennHHtteeTTAA  ..

eemmTT&&BBGGuuggLLËËvvææssMMNNUUmmBBrrrrbbss''eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  kk**jjjjwwmmggkk''kk∫∫aallyy
ll''®®BBmm  eehhIIyybbnn¬¬WWJJkk¥¥ffaa  ––

--  eesscckkII††®®ttUUvvkkaarrrrbbss''eellaakkkk~~¨g̈geeBBlleennHH  ®®ssYYllnnwwggbbJJççbb''NNaass''  KKWWssiiƒƒtt
eennAAeellIIeellaakknniiggxxMM∆∆¨B̈Biiee®®KKaaHHKK~~aaEEttBBIIrrnnaakk''bb""uueeNNˆâaHH  ..  bbMMNNggrrbbss''xxMM∆∆¨c̈cgg''EEttggttSSgg
eellaakk[[eeFFII√√CCaattMMNNaagg®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrTTSSggGGss''eellIIEEddnnddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeennHH  ee®®JJHH
eellaakkCCaammnnuussßßmm~~aakk''  EEddllmmaann®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBBBMMuuGGaaccrrkkVVnneeLLIIyy  ..

eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy®®KKvvIIkk∫∫aalleeqqII¬¬yybbddiieessFFyy""aaggbbnnÊÊaann''  ––
--  xxMM∆∆¨s̈sMMuummiinnTTTTYYllddMMEENNggGGII√√TTSSggGGss''  !!  ssUUmmeellaakk®®bbKKll''ttMMEENNggeennHHeeTTAA[[

sshhkkaarrIIxx¬¬HH  EEddlleellaakkVVnnee®®KKaaggTTuukkmmkkCCaayyUUeehhIIyyeennaaHHccuuHH  !!  
--  eellaakkbbddiieessFFGGIIccwwggmmiinnVVnneeTT  !!  ee®®JJHHeennHHCCaabbJJÇÇaaddaacc''NNaatt''rrbbss''®®BBHH

eeccAA®®kkuuggeevv""NNaa±±  ..  ccMMEENNkkPPUUQQYYyyKKgg''  EEddlleellaakkccgg''nniiyyaayyGGmm∫∫aajj''mmiijjeennHH
KKWWxxMM∆∆¨m̈maannmmuuxxkkaarrmm""¥¥aagg  [[eeKKeeFFII√√rrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..

eeBBlleennHHeellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  rrwwttEEttyyll''cc∫∫aass''BBII®®kkeeyyAAkk∫∫tt''CCaattiirrbbss''PPUU--
QQYYyyKKgg''  EEddllllkk''kk∫∫aallbbMMeerrIIss®®ttUUvv®®bbeeTTssCCaattii  ®®bbDDiittååVVyykklleexxµµAAggggwwtt
ssmm¬¬aabb''EEttKK~~aa‰‰gg  [[mmaannPPaaBBTTnn''eexxßßaayy  rrhhUUttFF¬¬aakk''ddll''kkMMrriittTTaabbbbMMppuuttddUUccssBB√√́́ ff©©
eennHH  ..  
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eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyQQWWccaabb''kk~~¨g̈gxx¬¬ÁÁnnxx¬¬SSggNNaass''  ccMMeeJJHHCCnnEEddllmmaannQQaamm
CC&&rrCCaaEExxµµrr  eehhIIyykk∫∫tt''EExxµµrryy""aaggeennHH  ..  TTIIbbMMppuutteellaakkkk**ssMMeerrcccciitt††  ®®BBmmrrss''eennAACCaabb
eeNN††aaHHGGaassnn~~kk~~¨g̈gCCMMrrMMTT&&BByyYYnn  eeddIImm∫∫IIrrkk{{kkaassCCMMrrHHbbJJIIÇÇCCnnkk∫∫tt''CCaattii  ssggbbMMNNuull
QQaamm  nniiggKKMMnnMMuuQQWWccaabb''rrbbss''ttaamm""gg'',,  hhµµWWnn‰‰kk,,  eeTTssaaeessaamm  ®®BBmmTTSSgg®®bbCCaarraa®®ss††
EExxµµrrTTSSggGGss''  EEddllVVnneeFFII√√BBlliikkmmµµeeddaayyeessµµaaHHGGss''BBIIddYYggcciitt††  kk~~¨g̈gkkaarrbbMMeerrII®®bbeeTTss
CCaattiimmaattuuPPUUmmii  ..

eemmTT&&BBGGuuggLLËËvv  eeXXIIjjeellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  yyll''®®BBmmTTTTYYllrrss''eennAAttaammeess
cckkII††®®ttUUvvkkaarrrrbbss''eeKKeehhIIyy  eeKKkk**rrMMllwwkkeeLLIIggeerrOOggGGttIIttkkaalldd**CCUUrrcctt''mmYYyy  mmkkbbJJÇÇaa
kk''bbEEnnƒƒmmeeTToott  ––

--  CCnnCCaattiixxMM∆∆¨m̈maanneesscckkII††ee®®ttkkGGrrNNaass''  EEddllVVnnccaabb''́́ ddrrYYmmeellaahhiittCCaammYYyy
CCnnCCaattiirrbbss''eellaakk  ..  eerrOOggeennHHmmiinnxxuussBBIIssmm&&yymmuunn  EEddll®®BBHHVVTTCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22
TTTTYYll®®BBHHGGggmmççaass''kkßß®®ttIIkkUUCCiinnssiiuunn,,  bbuu®®ttIITTII88rrbbss''®®BBHHeeccAAyy""aaLL¨g̈geeyyIIggeeFFII√√CCaamm--
eehhssIIEEddrr  ..  kkaalleennaaHHKKWW  ®®BBHHGGggccgg''rrwwttccMMNNggmmiitt††PPaaBBrrvvaagg®®bbeeTTsseeyyIIggTTSSgg
BBIIrr  ddUUcceellaakkGGIIccwwggEEddrrNN±±aa  !!˘̆˘̆˘̆

PPaassaaeennHH  eeFFII√√[[eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyeekk††AAqqYYllccuugg®®ccmmuuHHeessIIÊÊrrTTbb''kkMMhhwwggBBMMuuVVnn
..  EEtteellaakkxxMMGGtt''ssgg˚t̊t''cciitt††mmYYyyrryy:eeTToottssiinn  eeddIImm∫∫IICCMMrrHHbbJJIIÇÇCCaammYYyyBBYYkkvvaa  kk~~¨g̈g
´́ff©©NNaammYYyyxxaaggmmuuxxeennHH  ..

mmiinnyyUUrrbb""uunnµµaann  ®®BBHHeeccAA®®kkuuggeevv""kk**GGss''rraaCC¥¥  FF¬¬aakk''eeTTAAeellIÍ́ ddeess††ccyyYYnnmm~~aakk''eeTToott
eeQQµµaaHH®®BBHHeeccAAmmiijjmm""aagg  kk~~¨g̈gqq~~SS11882211  ..  eess††ccee®®kkaayyeennHHkkaaccssaahhaavvNNaass''  ®®KKaa
nn''EEtteeLLIIgg®®KKbb''®®KKggrraaCC¥¥ssmm∫∫ttii††PP¬¬aamm  kk**eeccjjbbJJÇÇaaddaacc''NNaatt''  ®®VVbb''bbNN††aarraa®®ss††
EExxµµrrrrss''eennAAeellIITTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammTTSSggmmUUll  [[pp¬¬aass''bb††ËËrrTTMMeennoommTTMMllaabb''  nniiggcc∫∫aabb''®®BBHH
BBuuTTÏÏssaassnnaaEExxµµrr  eehhIIyyeeKKaarrBBeeddIIrrttaamm®®bb´́BBNNIInniiggTTMMeennoommTTMMllaabb''rrbbss''CCnnCCaattii
yyYYnnTTSSggGGss''  ..

eesscckkII††®®bbkkaassrrbbss''®®BBHHeeccAAyyYYnnmmaannddUUcctteeTTAA  ––
eellaakkssggÙÙ®®KKbb''vvtt††  nniigg®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrTTSSggGGss''  EEddllrrss''eennAAeellIIkkUUssSSggssIIuu

nn  ®®ttUUvvEEtteeKKaarrBBttaammcc∫∫aabb''bbJJÔÔaattii††rrbbss''eeyyIIggCCaaddaacc''xxaatt  ..
11--  eellaakkssggÙÙEExxµµrr  ®®ttUUvveess¬¬øøkkJJkk''ttaammrreebboobbeellaakkssggÙÙyyYYnn  ®®ttUUvveekkaarrss

kk''TTuukkcciieeJJIIççmm  eehhIIyyqqaann''VVyyeeBBllll©©aacc  ddUUccCCaarraa®®ss††FFmmµµttaa  ..  ®®ttUUvveess¬¬øøkkeexxaaeeCCIIgg
BBIIrr  JJkk''GGaavvppaayyyykk®®ttgg''BBNN··QQaamm®®CCUUkk  ..  eeBBllssUU®®ttFFmm··mm††gg®®ttUUvvvvaayy®®tteeddaakk
ppgg  ..

22--  rraa®®ss††EExxµµrrTTSSgg®®ssII®®bbuuss  ®®ttUUvvTTuukksskk''[[EEvvggddll''cceegg˚H̊H  eehhIIyybbYYggeeFFII√√CCaakkMM
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eeVV""yy[[VVnn®®KKbb''@@KK~~aaTTSSggGGss''  ..
eebbIIeellaakkssggÙÙ  ……EExxµµNNaamm~~aakk''mmiinnss††aabb''ttaammbbJJÇÇaaeeyyIIggCCaa®®BBHHeeccAAyyYYnn  nnwwgg®®ttUU

vv®®bbhhaarrCCIIvviittGGss''mmYYyyBBUUCCCCaakkMMhhiitt  ..

eesscckkII††®®bbkkaassyy""aagg®®ccaasseeCCIIggrrbbss''®®BBHHeeccAAmmiijjmm""aagg  eeFFII√√[[®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr
TTSSggGGss''  EEddllrrss''eennAAeellIIEEddnnddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  eekk††AA®®kkhhaayyyy""aaggxx¬¬SSgg  nnSSKK~~aaee®®kkaa
kkQQrreeLLIIgg  eeFFII√√VVttuukkmmµµTTaammTTaarrssiiTTiiÏÏeessrrIIPPaaBB®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬gg  ..

®®BBHHssggÙÙEExxµµrrTTSSgg550077vvtt††  VVnneeFFII√√eesscckkII††rraayykkaarrNN__  eeppII∆∆eeTTAACCUUnneellaakkeeccAA--
hh√√aayyKKuuyy  eeddIImm∫∫II®®bbqqSSggttvvaa""nnwwggGGMMNNaaccpp††aacc''kkaarrrrbbss''eess††ccyyYYnneellII®®BBHHBBuuTTÏÏssaa--
ssnnaaEExxµµrr  ..

eerrOOggeennHH  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyVVnneeccjjmmuuxx  eeFFII√√kkaarrttvvaa""CCaammYYyyeemmTT&&BByyYYnnGGuugg
LLËËvv  ssMMuummiinn[[pp¬¬aass''bb††ËËrrrrbbbb®®KKbb''®®KKggrrbbss''®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrr  CCaaee®®ccIInneellIIkkee®®ccIInn®®KKaa
NNaass''mmkkeehhIIyy  EEttBBMMuuVVnnssMMeerrccttaammbbMMNNggeessaaHH  ..

≤≤LLËËvveennHH  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyeebb††CC∆∆aacciitt††ccUUlleeTTAACCYYbbeellaakkeemmTT&&BBGGuuggLLËËvv  CCaa
ccuuggee®®kkaayybbggÌÌss''mm††ggeeTToott  eeTTaaHHbbII®®ttUUvvccaabb''GGgg˚n̊n''ssaacc''TTSSggrrss''kk**mmiinnrraaffyyEEddrr  ..

®®KKaann''EEtteeXXIIjjeellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyccUUlleeTTAAddll''kk~~¨g̈gCCMMrrMMPP¬¬aamm  eemmTT&&BByyYYnnGGuugg
LLËËvvkk**ddMMeeLLIIggFFµµ¨g̈gyy""aaggssaahhaavv  ssmm¬¬kk''GG~~kkttMMNNaagg®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrreeddaayyGGaakkaarr:FFuu
jj®®TTaann''CCaaTTIIbbMMppuutt  ..

GGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaeennHHeeFFII√√[[eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  nnwwkkxx~~aajj''kk~~¨g̈gcciitt††CCaaxx¬¬SSgg  bb""uuEEnn††kkaa
ll:eeTTss:tt®®mmUUvveehhIIyy  KKaatt''kk**xxSSmmaatt''ssgg˚t̊t''cciitt††  {{nnmmuuxxTTTTYYllkkaarrGGaamm""aass''  eeJJll
JJkk¥¥GGgg√√rrvvaaeeddaayyTTnn''PP¬¬nn''  ––

--  eellaakkeemmTT&&BBCCaaTTIIeeKKaarrBB  !!  kk~~¨g̈gnnaammxxMM∆∆¨C̈CaaGG~~kkttMMNNaagg[[bbggbbÌÌËËnnEExxµµrr  nniigg®®BBHH
ssggÙÙTTSSggGGss''eennAAeellIIEEddnnddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeennHH  xxMM∆∆¨s̈sUUmmeellaakkeemmtt††aaGGnnuuJJÔÔaatteeFFII√√eesscc
kkII††rraayykkaarrNN__  eeppII∆∆eeTTAAff√√aayy®®BBHHeeccAAmmiijjmm""aaggvviijjffaa  ®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrnniigg®®BBHHssggÙÙTTSS
ggGGss''  BBMMuuGGaaccGGnnuuvvtt††ttaammbbTTbbJJÇÇaa®®BBHHeeccAAVVnneeLLIIyy  ..

eemmTT&&BBGGuuggLLËËvvss††aabb''ææPP¬¬aammkk**TTHHttuuppSSgg  ssÊÊ¨ḦHee®®kkaakkeeLLIIgg®®KKhhwwmmggwwllddUUccxx¬¬aa®®ttUUvv
rrbbYYss  ..  mmYYyyssnnÊÊ¨ḦHeeTTIIbbEE®®sskkssnnÏÏbb''ssµµaarrttIIeellaakkGGttIItt®®bbmmuuxxeexxtt††®®BBHH®®ttJJSSgg  ––

--  hhwwuuHH  !!  xxMM∆∆¨F̈Fuujj®®TTaann''NNaass'',,  eellaakknniiyyaayyEEtteerrOOggddEEddll@@hh~~wwggrraabb''rryyddgg
eeTTAAeehhIIyy  mmiinneeccHHccbb''eessaaHH  ..  ……mmYYyykk**eellaakkmmiinneeccHHss††aabb''PPaassaaEExxµµrreeTT  xxMM∆∆¨V̈Vnn
®®VVbb''eehhIIyyffaa  KKµµaannGG~~kkNNaaGGaaccCCMMTTaass''nnwwggbbTTbbJJÇÇaa®®BBHHeeccAA®®kkuuggeevv""VVnneeTT  ..  mm""¥¥aa
ggeeTToott®®KKaann''EEttmmaannkkaarrpp¬¬aass''bb††ËËrrTTMMeennoommTTMMllaabb''  nniiggrreebboobb®®KKbb''®®KKggbbnnii††ccbbnn††ÁÁccbb""uu--
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NNˆˆwwgg  eettIImmaanneeTTAATTaass''xxuussGGII√√  VVnnCCaaeellaakkccSSVVcc''QQWWqqÌÌaallxx¬¬SSgg´́ddeemm""¬¬HH  ??˘̆˘̆˘̆
ssMMddIIeennHHeeFFII√√[[eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  BBMMuuGGaaccTTbb''kkMMhhwwggEEddllkkMMBBuuggeeqqHHBBuuHHkkeeÂÂJJÇÇaa

lleeBBjjeeddIImm®®TTUUggeennaaHH  tteeTTAAeeTTooVVnneeLLIIyy  ..  eellaakkee®®kkaakkQQrreeLLIIggeeBBIIgg®®TTUUggnnii
yyaayyttbbvviijj  yy""aaggGGgg''GGaacckk¬¬aahhaann  ––

--  eellaakkeemmTT&&BB  !!  ssUUmmeellaakk®®CCaabb[[cc∫∫aass''ffaa  eebbIIeellaakkmmiinn®®BBmm®®bbKKll''ssiiTTiiÏÏ
eessrrIIPPaaBB  eeTTAA[[®®bbCCaarraa®®ss††xxMM∆∆¨r̈rss''ttaammTTmm¬¬aabb''FFmmµµttaaeeTTeennaaHH  xxMM∆∆¨®̈®ttUUvvEEttbb††ËËrrss¬¬aabb''eeddIImm∫∫II
®®bbqqSSggttTTll''nnwwggbbJJÇÇaapp††aacc''kkaarrrrbbss''®®BBHHeeccAAmmiijjmm""aaggCCaaddaacc''xxaatt  ..

eemmTT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvvææssMMddIIssMMeerrcccciitt††CCaaccuuggee®®kkaayyrrbbss''eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy
kk**ppÊÊ¨ḦHssMMeeNNIIccccMMGGkkxxÊÊrrCCMMrrMM  ..  mmYYyyssnnÊÊ¨ḦHFFMM  eeTTIIbbeebbIIkk®®kkGGUUmmmmaatt''bbeeJJççjjssMMddII  ––

--  eebbIIGGIIccwwggVVnneesscckkII††ffaa  eellaakkFFuujj®®TTaann''nnwwggkkaarrrrss''eennAAeehhIIyy……  ??˘̆˘̆˘̆
--  BBiitt®®VVkkddNNaass''  !!  bb""uuEEnn††xxMM∆∆¨m̈miinnEEmmnnccgg''ss¬¬aabb''  mmuunneeBBll®®BBHHGGaaTTiitt¥¥rrHH  kk~~¨g̈gTTII

ggggwwtteennaaHHEEddrr  ..  yy""aaggNNaammiijj  !!  xxMM∆∆¨s̈s¬¬aabb''KKWWss¬¬aabb''eeddIImm∫∫IICCaattiixxMM∆∆¨r̈rss''  ..
eemmTT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvvss††aabb''ssMMddIIeellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  BBMMuuyyll''nn&&yykk**bbJJÇÇaakk''ssYYrr

CCaabbnnÊÊaann''  ––
--  eellaakkccgg''nniiyyaayyGGMMBBIIGGII√√  ??  ssUUmmmmaann®®bbssaassnn__[[cc∫∫aass''llaass''mmkk  ee®®JJHH

PPaassaabbgg˚b̊b''nn&&yyeennHH  xxMM∆∆¨s̈s††aabb''mmiinnVVnneeTT  ..
mm††ggeennHHeellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyymmaann®®bbssaassnn__mmYYyymm""aatt''@@yy""aaggcc∫∫aass''llaass''  ––
--  ssMMddIIrrbbss''xxMM∆∆¨K̈Kµµaannbbgg˚b̊b''nn&&yyGGaaff··kkMMVVMMggGGII√√eeTT  KKWW®®KKaann''EEttccgg''bbJJÇÇaakk''®®VVbb''eellaa

kkffaa  xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨m̈miinnEEmmnnccgg''ss¬¬aabb''eeddaayy{{bb®®kkeessaabbyykkGGyyuuttii††FFmm··eeTTAACCaammYYyyppggeennaaHH
eeTT  ..  eebbIImmuunnnnwwggss¬¬aabb''  ®®ttUUvvEEttss¬¬aabb''eeddIImm∫∫IICCaattiixxMM∆∆¨r̈rss''  eeTTIIbbGGaaccbbiiTTEEPP~~kkCCiitteeTTAAVVnn
eemm""cceellaakkyyll''eehhIIyy……eennAA  ??

eemmeeccaarryyYYnnGGuuggLLËËvv  hhaakk''yyll''nn&&yybbnnii††cc  kk**bbJJÇÇaakk''ssYYrrmmYYyy®®bbeeyyaaKKeeTToott  ––
--GGUU  !!˘̆˘̆˘̆  eellaakkccgg''eeccaaTTffaa  ®®BBHHeeccAA®®kkuuggeevv""CCaaCCnnGGmmnnuussßßFFmm··ppgg……  ??  hhaa±±ss  !!

hhaa±±ss  !!  hhaa±±ss  !!  ®®bbeessIIrrNNaass''  EEddlleellaakkhhflflaannyykkCCIIvviittmmkkbb††ËËrrnnwwggbbJJÇÇaaddaacc''
NNaatt''rrbbss''®®BBHHeeccAAeeyyIIggyy""aaggeennHH  ..  eettII≤≤LLËËvv  eellaakkeennAA®®ttUUvvkkaarrGGII√√eeTToott  qqaabb''nniiyyaa
yy[[GGss''mmkk  ??˘̆˘̆˘̆

--  ssMMrraabb''rrUUbbxxMM∆∆¨K̈KWWKKµµaannccgg''VVnnGGII√√  ee®®kkAABBIIssMMuu[[eellaakklluubbbbMMVVtt''bbJJ˙ȧaddaacc''NNaatt''
rrbbss''®®BBHHeeccAAmmiijjmm""aagg  eeddIImm∫∫IITTuukkTTMMeennoommTTMMllaabb''®®bb´́BBNNII  nniigg®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaEExxµµrr
[[eennAAKKgg''vvggßßddUUcceeddIImmvviijjeennaaHHeeLLIIyy  ..  mm""¥¥aaggeeTToott  eennAAmmuunneeBBllEEddllxxMM∆∆¨s̈s¬¬aabb''  xxMM∆∆¨¨
ssMMuu[[eellaakkGGnnuuJJÔÔaattcc∫∫aabb''[[xxMM∆∆¨B̈BIIrryy""aaggddUUcctteeTTAAeennHH  ––

11--  ssUUmmeellaakkeeccjj®®bbkkaassCCaaFFrrmmaann  ®®VVbb''eeTTAAbbggbbÌÌËËnnEExxµµrr®®KKbb''PPUUmmii®®ssuukkEEdd
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llrrss''eennAAeellIIEEddnnddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeennHH  [[VVnn®®CCaabb®®KKbb''@@KK~~aaffaa  ®®BBHHrraaCCbbJJÇÇaa®®bbHH
eeccAA®®kkuuggeevv""  TTuukkCCaaeemmaaXX:,,  bbggbbÌÌËËnnEExxµµrr®®ttUUvvEEttmmaannssiiTTiiiiÏÏeessrrIIPPaaBB  kk~~¨g̈gkkaarrkkaann''TTMMeennoomm
TTMMllaabb''®®bb´́BBNNII  nniiggeeKKaarrBB®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaEExxµµrreeLLIIggvviijjTTSSggGGss''  ..

22--  kk~~¨g̈gxxNN:EEddlleellaakkbbeeNNII††rrxxMM∆∆¨ÿykkeeTTAAssmm¬¬aabb''  eeTTaaHHbbIIkkEEnn¬¬ggNNaa……eeddaa--
yyvviiFFIINNaakk**eeddaayy  ssUUmmeellaakkGGnnuuJJÔÔaatt[[xxMM∆∆¨ ̈ VVnnCCYYbbmmuuxx®®bbCCaaCCaattiiccMMnnYYnnkknn¬¬HHeemm""aagg
CCaammuunnssiinn  eeddIImm∫∫IIssMMeeNNHHssMMNNaallKK~~aa[[GGss''cciitt††  mmuunneeBBllEEddll®®ttUUvvss¬¬aabb''  ..

eemmTT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvvss††aabb''ææeehhIIyy  kk**ggkk''kk∫∫aalljjaabb''eessµµkk  bbJJÇÇaakk''nnUUvvkkaarryyll''
®®BBmmeeddaayymmiinnVVcc''ee®®BBooggTTuukk  ––

--  kkaarrssMMeerrcccciitt††rrbbss''eellaakkeennHH®®bbeessIIrrEEmmnn  !!  xxMM∆∆¨ëeCCOOCCaakk''ffaa®®BBHHeeccAA®®kkuuggeevv""mmiinn
CCMMTTaass''nnwwggbbMMNNggeennHHeeTT  ..

mmYYyyGGaaTTiitt¥¥ee®®kkaayymmkk  eemmTT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvvVVnneeccjj®®bbkkaasseeppII∆∆ddMMNNwwggeeTTAA[[
bbggbbÌÌËËnnEExxµµrr®®KKbb''PPUUmmii®®ssuukk  nniigg®®BBHHssggÙÙTTSSgg550077vvtt††  [[VVnn®®CCaabbBBIIkkaarrllbb''bbMMVVtt''
®®BBHHrraaCCbbJJÇÇaarrbbss''®®BBHHeeccAAmmiijjmm""aaggeeccaalleeccjj  eeddaayyTTuukkssiiTTiiÏÏeessrrIIPPaaBB[[CCnnCCaattii
EExxµµrrTTSSggGGss''rrss''eennAAddUUccFFmmµµttaa  ®®BBmmTTSSggbbJJÇÇaakk''yy""aaggcc∫∫aass''ffaa  ––  eellaakkeeccAAhh√√aayy
KKuuyy  CCaaGG~~kkeeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__bb††ËËrrss¬¬aabb''kk~~¨g̈geerrOOggeennHH  !!

ddMMNNwwggeennHHVVnneeFFII√√[[®®BBHHssggÙÙnniigg®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrssbb∫∫aayyrrIIkkrraayykk~~¨¨ggcciitt††xx¬¬SSgg
NNaass''  ..  bb""uuEEnn††mmiinnVVnnbb""uunnµµaann´́ff©©ppgg  kk**®®ttUUvvTTTTYYllTTuukk≈≈eessaakkvviieeyyaaKKeeTTAAvviijj  ee®®JJHH
eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  EEddllCCaaGG~~kkmmaannKKuuNNTTaammTTaarrssiiTTiiÏÏeessrrIIPPaaBBeennaaHH  ®®ttUUvvBBYYkkyyYY
nnmmYYyyccMMnnYYnnFFMMccaabb''ddaakk''eexx~~aaHHbbeeNNII††rr  yykkeeTTAAkkaann''kkEEnn¬¬ggBBiiXXaattyy""aaggGGeeNNaaCCGGFF··mm

kk~~¨g̈gxxNN:eennaaHH  bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrTTSSggGGss''VVnnnnSSKK~~aarrtt''mmkkBBII®®KKbb''PPUUmmii®®ssuukk  eeddIImm∫∫II
rrgg''ccSSkk∫∫ÁÁnnbbeeNNII††rreellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  eehhIIyyssMMBBHHEEff¬¬ggGGMMNNrrKKuuNNccMMeeJJHHeellaa
kkEEddllCCaavvIIrrbbuurrssEExxµµrrdd**KKMMrrUU  kk~~¨g̈gkkaarreeFFII√√BBlliikkmmµµeeddIImm∫∫II®®bbCCaarraa®®ss††  nniigg®®bbeeTTssCCaattii
CCaaTTII®®ssLLaajj''  ..

bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrTTSSggGGss''  ®®KKaann''EEtt®®kkeeLLkkeeXXIIjjkk∫∫ÁÁnnbbeeNNII††rreellaakkeeccAAhh√√aayyKKuu--
yymmkkddll''PP¬¬aamm  nnwwkkeexx¬¬aaccppßßaakk~~¨g̈gcciitt††yy""aaggxx¬¬SSgg  TTwwkkEEPP~~kkhhUUrrss®®ssaakk''mmkkrrhhaamm
TTSSggmmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn  ..  mmaannGG~~kkxx¬¬HHssÊÊ¨ḦHeeTTAA{{bbeellaakkvvIIrrbbuurrss  yyMMnneennoolleeVVkkxx¬¬ÁÁnnddUUcc
sstt√√GGkk  eeFFII√√[[eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyGGtt''®®TTSSnnwwggkkaarrbbgg˙˙ËËrrTTwwkkEEPP~~kkttbbvviijjBBMMuuVVnneeLLII--
yy  ..

ttaamm‰‰kkssaarrrrbbss''®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNN  ®®BBHHeeTTBBkkuussll¬¬  jjaaNNQQWWnn  ((KKgg''eennAA
vvtt††ssiirrIIllgg˚åarr  PP~~MMeeBBjj  ®®ssuukkkkMMeeNNIItteellaakkeennAAPPUUmmiiBBiissII  eexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg))  VVnnbb--
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JJÇÇaakk''yy""aaggcc∫∫aass''ffaa  eennAAmmuunneeBBll®®bbhhaarrCCIIvviitteellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  ®®bbCCaarraa®®ss††
EExxµµrrVVnnnnSSKK~~aaeerroobbccMMee®®KKOOggmm˙˙ËËbbGGaahhaarrddaakk''eellIIttuummYYyyyy""aaggEEvvgg  ®®kkaallssMMBBtt''ssBB--
NN··®®VVkk''ccSSggPPWW¬¬eepp¬¬kk  eehhIIyyGGeeJJIIÇÇjjeellaakkeeccAAhh√√aayy[[ccUUlleeTTAATTTTYYllTTaann  ®®BBmmTTSS
ggmmaann®®BBHHssggÙÙCCaaee®®ccIInnrryyGGggEEddllnniimmnn††mmkkssUU®®ttFFmm··bbJJÇÇËËnnkkuusslleeTToottppgg  ..

eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyssMMEEddggkkaarrKKYYrrssmmnniiggTTwwkkmmuuxxjjjjwwmmFFmmµµttaa  eeTTAAkkaann''®®BBHH
ssggÙÙnniigg®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr  eeddIImm∫∫IIllaass¬¬aabb''CCaaccuuggee®®kkaayybbMMppuutt  ..

bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnTTTTYYllTTaannVVyybbnnii††ccbbnn††ÁÁcc  ttaammeesscckkII††GGeeJJIIÇÇjjrrbbss''bbggbbÌÌËËnn
EExxµµrrCCaaTTII®®ssLLaajj''mmkk  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyykk**ee®®kkaakkQQrreeLLIIgg  EEff¬¬ggvvaaccaaEEpp††pp††SSbbgg
bbÌÌËËnnEExxµµrrnniigg®®BBHHssggÙÙCCaaTTIIeeKKaarrBB  EEddllmmaanneesscckkII††ddUUcctteeTTAAeennHH  ––

««xxMM∆∆¨r̈rMMeePPIIbbcciitt††xx¬¬SSggNNaass''  EEddllVVnnCCYYbbmmuuxxbbggbbÌÌËËnnrrYYmmeellaahhiittTTSSggGGss''  eennAA
mmuunneeBBllxxMM∆∆¨p̈puuttCCIIvviitteennHH  ..  xxMM∆∆¨s̈sUUmmGGPP&&yyeeTTaass  BBIIssMMNNaakk''bbggbbÌÌËËnnCCaaTTIIeess~~hhaa  nniigg
®®BBHHssggÙÙTTSSggGGss''  eeddaayyxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨V̈VTTBBMMuummaannssmmttƒƒPPaaBB®®KKbb''®®KKaann''nnwwggbbMMeerrII
CCaattiimmaattuuPPUUmmii  ..  ddUUeecc~~HH  xxMM∆∆¨®̈®ttUUvvEEttbbJJççbb''CCIIvviittCCUUnnCCaattii  eeddaayyBBMMuuss††aayy®®sseeNNaaHHeessaaHH
eeLLIIyy  ..

≤≤LLËËvveennHH  TTMMeennoommTTMMllaabb''  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  nniigg®®bb´́BBNNIIEExxµµrreeyyIIgg  ®®ttUUvvTTaamm
TTaarrVVnnmmkkvviijjeehhIIyy  ..  eehhttuueennHH  ssUUmmbbggbbÌÌËËnnrrYYmmCCaattiiEExxµµrrTTSSggGGss''  nnSSKK~~aaEEffrrkkßßaa
[[VVnnKKgg''vvggßßeerrooggrrhhUUtttteeTTAA  kkMMuu[[mmaann´́ff©©ppuuttrrlltt''eeLLIIyy  ..

ssUUmmbbggbbÌÌËËnnccSSnniiggyyll''[[cc∫∫aass''ffaa  BBUUCCEExxµµrreeyyIIggCCaaBBUUCCGG~~kkccmm∫∫SSgg  FF¬¬aabb''mmaann
eekkrr††ii__eeQQµµaaHHll∫∫IIssuuHHssaayyeeBBjjsskklleellaakk  ..  eehhttuueennHHeeyyIIgg®®ttUUvvEEttmmaannssµµaarrttIIrrww
ggbbwwuugg  rrYYmmssaammKKIIKK~~aaCCaanniiccçç  kkMMuueeCCOOJJkk¥¥ccaakk''rruukkeeVVkk®®VVssbbMMEEbbkkbbMMVVkk''rrbbss''ss--
®®ttUUvv  ……llkk''kk∫∫aallbbMMeerrIInneeyyaaVVyydd**eexxµµAAggggwwttrrbbss''vvaa  eeddaayyKKiittEEttBBII®®bbeeyyaaCCnn__bbuu
NN¥¥ss&&kkii††  mmaass®®VVkk''ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnneennaaHH[[eessaaHH  ..

eennAATTIIbbJJççbb''eennHH  xxMM∆∆¨ëeCCOOCCaakk''ffaa  xxMM∆∆¨m̈m~~aakk''ss¬¬aabb''eeTTAA  eennAAmmaannbbggbbııËËnnkkUUnnEExxµµrrCCMMnnaann''
ee®®kkaayyCCaaee®®ccIInnllaannnnaakk''eeTToott  EEddllmmaannåått††mmKKttiixxııgg''xxııss''  hhflflaannbb††ËËrrCCIIvviitt  eeddIImm∫∫II
kkaarrJJrrbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddII  eessrrIIPPaaBB  nniigg®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaEExxµµrr[[KKgg''vvggßßBBMMuuxxaann  ..

ssUUmmbbggbbÌÌËËnnrrss''eennAA[[VVnnssuuxxssbb∫∫aayy®®KKbb''@@KK~~aaTTSSggGGss''ccuuHH  xxMM∆∆¨s̈sUUmmllaass¬¬aa
bb''́́ ff©©eennHHeehhIIyy  !!˘̆˘̆˘̆»»  ..

®®bbCCaarraa®®ss††nniigg®®BBHHssggÙÙEExxµµrrss††aabb''eesscckkII††EEpp††pp††SSrrbbss''eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyccbb''
kk**nnwwkkGGaaeeNNaaccGGFF··mmGGYYllEENNnneennAAeeddIImm®®TTUUgg  hhUUrrTTwwkkEEPP~~kk®®sskk''ss®®ssaakk''  yyMMllaann''
rrggUUggddUUccXXMMµµ¨ëe®®kkbbpp˚åa  ..  EEtteeTTaaHHbbIICCaayy""aaggNNaa  kk**TTaahhaannyyYYnnGGuuggLLËËvvmmiinnrrvvll''eeGGIIeeBBII
EEddrr  ..  ®®KKaann''EEttddll''eeBBlleevvllaaEEddllssnn¥¥aaPP¬¬aamm  BBYYkkvvaakk**nnSSKK~~aaeeTTAAssÊÊ¨ḦHccaabb''GGUUsseellaa
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kkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  eeccjjBBIIkk~~¨g̈gccMMeeNNaamm®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr  bbeeNNII††rryykkeeTTAAccggqq˚åaggPPÇÇaabb''
nnwwggbbeeggaallssssrrmmYYyy  TTSSggkkNN††aall´́ff©©®®ttgg''eekk††AAeessIIÊÊrreeqqHHddII  ..  rrMMeeBBCCeennaaHH  eemmTT&&BB
GGuuggLLËËvvkk**hhUUttddaavvxx√√aakkeeccjjBBIIee®®ssaamm  bbeeJJççjjmmuuxxssss∆∆aacceemmIIlleeTTAAKKYYrr[[®®BBWWssaacc''
..  CCnnkkMMNNaaccbbeeJJççjjGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaddUUccCCaaee®®sskkXX¬¬aannQQaamm  vviirrbbuurrssEExxµµrrxx¬¬SSgg
NNaass''  ..  vvaayyaarrddaavv®®KKvvIIvvwwgg@@bbIIbbYYnnddgg  kk**kkaatt''pp††aacc''kk∫∫aalleellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyddaacc''
eeccjjBBIIddggxx¬¬ÁÁnn  FF¬¬aakk''eexxııaakkeeTTAAddII  QQaammhhUUrr®®kkhhmm®®ccaall''ddUUccccaakk''TTwwkkBBIIkkÌÌmm  ..  rraa®®ss††
EExxµµrrEEddllQQrreennAATTIIeennaaHH  nnSSKK~~aaxxÊÊbb''mmuuxxEE®®sskk®®TTeehhaayyMM®®TThhwwggGGwwggGGaabb''  ee®®JJHHEEtt
kkaarreessaakkss††aayyvvIIrrbbuurrssEExxµµrrdd**CCaaTTIIeeKKaarrBBeennHH  ..

ttaamm‰‰kkssaarrbbJJÇÇaakk''ffaa  kkEEnn¬¬ggEEddllyyYYnnssmm¬¬aabb''eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  KKWWssiiƒƒtt
eennAAmmuuxxssaallaaXXMMuubbflfl^n̂nDDwwkk  ®®ttgg''mmaanneeddIImmmm~~aass''kkaallddSSTTnnÊÊwwmmKK~~aaBBIIrreeddIImm  CCaabb''nnwwggpp¬¬ËËvv
CCaattii  ccaakk''bbeeNN††aayyBBIIxxaaggeeCCIIggeeTTAAtt∫∫ËËgg  ((≤≤LLËËvveennHH  eennAAkkEEnn¬¬ggeennaaHH  yyYYnnVVnneeFFII√√
mmnnIIÊÊrreeXXaassnnaakkaarreeTTAAeehhIIyy))  ..

bbnnÊÊaabb''BBIIeellaakkeeccAAhh√√aayyssWWnn--KKuuyy  VVnnbbJJççbb''eebbsskkkkmmµµCCUUnnCCaattiimmaattuuPPUUmmii
eehhIIyy  ®®bbCCaarraa®®ss††nniigg®®BBHHssggÙÙEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  VVnnnnSSKK~~aassMMuuGGnnuuJJÔÔaattBBIIeemmTT&&BByyYY
nnGGuuggLLËËvv  yykkssBBeellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  eeTTAAeeFFII√√bbuuNN¥¥yy""aaggGGFFwwkkGGFFmm  GGss''rryy:

eeBBll77yybb''77´́ff©©  eeTTIIbbssMMeerrcccciitt††bbJJçç¨ḦHssBBeellaakkkk~~¨g̈geeccttiiyyvvtt††eeJJFFiissaallrraaCC  ((
eennAAmmuuxx®®BBHHvviihhaarr))  CCaaeerrooggrrhhUUttddll''ssBB√√́́ ff©©  ..

mmhhaaBBlliikkmmµµdd**́́ ff¬¬ff¬¬aarrbbss''vvIIrrbbuurrssssWWnn--KKuuyy  GGttIItt®®bbmmuuxxeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  VV
nnddaass''ssµµaarrttIIkkUUnnEExxµµrr®®KKbb''kkaallssmm&&yyTTSSggGGss''  [[ddkk''CCaabb''nnUUvvkkaarrQQWWccaabb''eexx¬¬aacc
ppßßaa  EEddllssaabbee®®JJHHeeccjjBBIIeeccaarryyYYnn  ss®®ttUUvv®®bbvvttii††ssaa®®ss††rrbbss''EExxµµrr  eeddaayyKKµµaann
´́ff©©nnwwggbbJJççbb''VVnneeLLIIyy  ..

�                       �

�
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-7-

KuNbMNac'PUQYyKg'
eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyVVnnTTTTYYllmmrrNNPPaaBB  ee®®kkaammssnnÊÊ¨ḦHEEpp¬¬ddaavv®®ssvvwwggQQaamm  

rrbbss''eemmeeccaarryyYYnnGGuuggLLËËvveeTTAAeehhIIyy  ..  GGssççaarr¥¥NNaass''  !!˘̆˘̆˘̆  mmnnuussßßllÌÌrrss''mmiinnVVnn
yyUUrreeTT  !!˘̆˘̆˘̆

ccMMEENNkkPPUUQQYYyyKKgg''  EEddllCCaaCCnnkk∫∫tt''  llkk''kk∫∫aallbbMMeerrIIss®®ttUUvvssYYrrBBUUCCrrbbss''®®bb
eeTTssCCaattiieennaaHH  eettII®®ttUUvvVVnnTTTTYYllrrgg√√aann''kkMMrriittNNaa  BBIIeemmTT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvvEEddrr  ??˘̆˘̆˘̆

eeyyIIggssaakkll∫∫ggttaammddaannbbnnii††cceeTTootteemmIIll˘̆˘̆˘̆
ee®®kkaayyBBIIVVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yy®®KKbb''EEbbbbyy""aaggeehhIIyy  eemmTT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvvkk**eerroo

bbccMMBBiiFFIICCbb''eellooggmmYYyyyy""aaggKK®®KKwwkkKKee®®KKgg  eeddIImm∫∫IIEEttggttSSggbbuuNN¥¥ss&&kkii††CCUUnneellaakkPPUU
QQYYyyKKgg''  [[ssmmnnwwggKKuuNNbbMMNNaacc''  EEddllKKaatt''VVnnkk∫∫tt''CCaattiiEExxµµrr®®ssLLaajj''CCaattiiyyYY
nn  ..

eeBBlleennaaHHPPUUQQYYyyKKgg''ssbb∫∫aayycciitt††NNaass''  jjjjwwmmeess∆∆jjss∆∆aajjddUUccss√√aa  bbiiTT
mmaatt''mmiinnCCiitteeTT  ee®®JJHHKKaatt''ssggÙÙwwmmffaa  ppllffIIµµ®®VVkkddCCaammaannddll''KKaatt''eennAAeeBBllxxaaggmmuu
xxeennHHmmiinnxxaann  ..

BBiiFFIICCbb''eellooggVVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAyy""aaggKK®®KKwwkkKKee®®KKgg  GGss''rryy:eeBBllmmYYyyyybb''mmYY
yy´́ff©©  eeTTIIbbeemmTT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvvee®®kkaakkQQrreeLLIIgg®®kkJJtt''́́ ddnniiyyaayyeeTTAAkkaann''PPUUQQYYyy
KKgg''ffaa  ––

--  ssKKuuNNrrbbss''eellaakkccMMeeJJHHCCnnCCaattiixxMM∆∆¨ ̈ mmaannTTMMhhMMFFMMeeFFggNNaass''  ..  mmYYyyCCIIvviitt
eennHH  xxMM∆∆¨®̈®VVkkddCCaaBBMMuuGGaaccbbMMeePP¬¬ccVVnneeTT  !!

PPUUQQYYyyKKgg''ss††aabb''ææssMMddIIeennHH  kk**ssÊÊ¨ḦHEEPP¬¬tteeTTAAlltt''CCgggg''ssMMBBHHnnaayyeeccAAhh√√aayyffIIµµ
ttaannccrriittvveegg√√ggCCaattiirrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..

eemmTT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvvddkkddaavvxx√√aakkBBIIee®®ssaamm  ®®KKvvII®®KKvvaatt''ccuuHHeeLLIIggKKYYrr[[ee®®ssoovvssaacc''
®®BBmmTTSSggEE®®sskkeeLLIIggEEkk††gg@@ffaa  ––

--  GGjjssggKKuuNN‰‰ggnnwwggEEpp¬¬ddaavveennHH  !!˘̆˘̆˘̆  ddll''‰‰ggss¬¬aabb''eeTTAA  ccSSGGjjeeFFII√√bbuuNN¥¥[[
VVnnGGwwkkGGFFwwkkGGssççaarr¥¥  !!˘̆˘̆˘̆

PPUUQQYYyyKKgg''eeXXIIjjGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaeemmTT&&BByyYYnn  EE®®bb®®bbYYllqqaabb''rrhh&&ssyy""aaggeennHH
®®BBllwwggeennAAccuuggsskk''  lluuttCCgggg''ccuuHH[[nnkk∫∫aallssMMBBHHeepp††aamm@@    mmaatt''PPaavvnnaaFFmm··ssMMuurrss''
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jjaakk''ssaacc''jj&&rrxx¬¬ÁÁnnTTee®®TTIIkk  ..
bb""uuEEnn††rrMMeeBBcceennaaHH  EEpp¬¬ddaavvEEddllFF¬¬aabb''EEtt®®bbLLaakk''QQaammrrbbss''eemmTT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvv  vvaa

tt''xx√√aabb''ddaacc''kk∫∫aallPPUUQQYYyyKKgg''  FF¬¬aakk''eexxııaakkQQaammhhUUrr®®ttVVjj''  ee®®ssaacceellIIFFrrNNII®®kk--
hhmm®®ccaall  ..

BBllTTaahhaannyyYYnnTTSSggGGss''eeXXiijjddUUeecc~~aaHH  nnSSKK~~aaTTHH´́ddEE®®sskkeehhflflaakkggrrMMBBgg  eeddaa--
yyssbb∫∫aayycciitt††  ccMMeeJJHHkkaarrvviinniiccœœ&&yyeeTTaassyy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvvrrbbss''eeccAAhh√√aayynnaayy  ..

sskkmmµµPPaaBBTTSSggeennHH  VVnnbbJJççSSgg[[eeXXIIjjyy""aaggcc∫∫aass''  nnUUvvKKMMnniitt®®ccaasseeCCIIggrrbb
ss''eeccaarryyYYnn  EEddllVVnnccUUllmmkkCCaann''QQII¬¬  ®®BBHHssggÙÙnniiggnniigg®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''
kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  yy""aaggeeXXaarreeXXAA´́®®BB´́ppßßCCaaTTIIbbMMppuutt  ..

≤≤LLËËvveennHH  eePPII¬¬ggssÂÂggaammdd**cc´́®®ggeennaaHH  kkMMBBuuggEEtt®®ttUUvvBBYYkkvvaabbgg˚åatt''[[eeqqHHrraallddaall
ccUUllmmkkEEddnnddIIkkmmıı¨C̈CaakkNN††aalleeyyIIggeeTTootteehhIIyy  ..  ddUUeecc~~HH  eeyyIIggCCaakkUUnnEExxµµrrGG~~kkeess~~
hhaaCCaattiiTTSSggGGss''KK~~aa  ®®ttUUvvEEttee®®kkaakkQQrreeLLIIgg  vvaayykkMMeeTTccGGMMeeBBIÍ́ ®®BB´́ppßßrrbbss''yyYYnn®®KK
bb''®®ssTTaabb''  [[vviinnaassppuuttBBUUCC  eeccjjBBIITTwwkkddIIEExxµµrrTTSSggGGss''  EEddllkkaann''GGBB¥¥aa®®kkwwttnniiyymm
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..⁄⁄

-cb'-

PP~~MMeeBBjj,,  ´́ff©©TTII2200  EExxssIIhhaa  11997711
GG~~kknniiBBnnÏÏ

Ekv-suvtiƒ
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