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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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