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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



eeccAAhh√√aayyKKuuyy                                                                                                                                          3377

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



eeccAAhh√√aayyKKuuyy                                                                                                                                          3399

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  ..⁄⁄
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