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eennAA´́ff©©TTII1111  EExxmmIInnaa  qq~~SS11997766  kkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥VVnneerroobbccMM®®bb
CCMMuuKKNN:GGccií́ ÂÂnn††yy__rrNNssiirrßß  eeddaayymmaannkkaarrccUUllrrYYmmBBIIssMMNNaakk''ssmmmmiitt††
eellxxaa  ((bb""uull--BBtt)),,  ssmmmmiitt††GGnnuueellxxaa  ((nnYYnn--CCaa)),,  ssmmmmiitt††vvnn  ((vvnn--eevv""tt)),,
ssmmmmiitt††eexxoovv  ((ssuunn--eessnn)),,  ssmmmmiitt††EEhhmm  ((eexxoovv--ssMMppnn)),,  ssmmmmiitt††eeDDOO
nn,,  ssmmmmiitt††TTMMuu  nniiggssmmmmiitt††TTUUcc  ..  kkiiccçç®®bbCCMMuueepp††aattssMMxxaann''eeTTAAeellIIrreebboobbvvaarr:
EEttmmYYyyKKtt''KKWW  ««ssIIhhnnuullaaQQbb''BBIIttMMEENNgg»»  ..

eennAAkk~~¨g̈gkkMMNNtt''eehhttuú́ nnGGgg®®bbCCMMuu  KKNN:GGccií́ ÂÂnn††yy__rrNNssiirrßßccuuHH´́ff©©TTII
1111  EExxmmIInnaa  qq~~SS11997766  bbjjÇÇaakk''ffaa  ssmmmmiitt††EEhhmm  ((eexxoovv--ssMMppnn))  VVnnrraa--
yykkaarrNN__CCUUnnGGccií́ ÂÂnn††yy__  GGMMBBIIkkaarrllaaQQbb''rrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  ..  sseemm††
ccssIIhhnnuuVVnneeppII∆∆ssMMbbuu®®ttCCaaPPaassaaVVrrSSggCCUUnnGGggkkaarrBBIIrrcc∫∫aabb''  ..  cc∫∫aabb''eessII~~
ssMMuullaaQQbb''  eehhIIyybbJJÇÇaakk''BBIImmUUlleehhttuussMMxxaann''@@  EEddllnnSS[[sseemm††ccllaa
QQbb''  BBiieesssssseemm††ccccgg''ssgg˚t̊t''eellIIbbJJ˙ȧaeerraaKKeeppßßgg@@rrbbss''sseemm††cc  EEdd
llBBMMuuGGnnuuJJÔÔaatt[[sseemm††ccbbnn††eeTTAAeeTToottVVnn  ..  rrII‰‰mmYYyycc∫∫aabb''eeTToottCCaaeesscckkII††
rraayykkaarrNN__ccMMeeJJHH®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥ffaa  sseemm††ccllaaQQbb''mmuu
nn´́ff©©TTII2200  EExxmmIInnaa  qq~~SS11997766  ..

kkMMNNtt''eehhttuuVVnnkktt''ssmmaall''kkaarrttÌÌËËjjEEttÌÌrrrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuuffaa  ««
eeBBllCCYYbbTTUUttmm""UUrrIIttaannIInniiggTTUUtteesseeNNhh˚åall''  ssIIhhnnuukk**VVnn®®VVbb''ffaa  KKaatt''
llaaQQbb''ddaacc''xxaattEEddrr  ..  ddll''CCYYbbKKNN:®®bbttiiPPUUeessddΩΩkkiiccççJJNNiiCCÇÇkkmmµµcciinn
KKaatt''ttÌÌËËjjGGMMBBIICCmm©©WWKKaatt''»»  ..  sseemm††ccssIIhhnnppÊÊaall''®®BBHHGGgg  kk**VVnnEEff¬¬ggeeTTAAkkaann''
GG~~kkEEddll®®ssLLaajj''eeKKaarrBB®®BBHHGGggeennAATTII®®kkuuggEEbbll®®kkaadd  mmuunneeBBll®®TTgg''ssMM
eerrcc®®BBHHTT&&yyyyaaggccUUllmmkkkkmmıı¨C̈Caavviijjffaa  ««rrddΩΩaaPPiiVVll®®bbeeTTssxxMM∆∆¨V̈VnnssMMuu[[
xxMM∆∆¨b̈bMMeeBBjjeebbsskkkkmmµµmmYYyyeennAAGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  nniiggeennAAttaammbbNN††aa
®®bbeeTTssCCaagg1100eeTToott  ..  eebbsskkkkmmµµeennHH®®ttUUvvbbJJççbb''eennAA´́ff©©eennHH  ..  xxMM∆∆¨n̈nwwggmmii
nnbbMMeeBBjjeebbsskkkkmmµµeeppßßggeeTToott  eeddIImm∫∫IIbbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__rrbbbbffIIµµeeLLIIyy
..  xxMM∆∆¨m̈maannbbMMNNggssMMuullaaBBIImmuuxxttMMEENNgg  ..  bb""uuEEnn††xxMM∆∆¨V̈Vnnccaatt''TTuukkxx¬¬ÁÁnn‰‰ggffaaCCaa
TTaahhaannmm~~aakk''EEddllkkMMBBuuggccgg''eeFFII√√xx¬¬ÁÁnn  [[eeKKbbeeJJççjjBBIIkkMMEENNnnTT&&BB  ddUUeecc~~HHxxMM∆∆¨¨
®®ttUUvvEEtt®®ttLLbb''ccUUll  <<bbnnÊÊaayy>>  eeddIImm∫∫IIddUUrrssMMeellookkbbMMJJkk''ssIIuuvviilleeccjjmmkk
vviijj»» ..

ttaammmmttiirrbbss''GGggkkaarr  mmUUlleehhttuuEEddllnnSSsseemm††ccssIIhhnnuullaaQQbb''mmaa
nnBBIIrryy""aaggKKWW  ––  11))  mmUUlleehhttiiEEvvggqq©©aayy  nniigg22))mmUUlleehhttuuccMMeeJJHHmmuuxx  ..  GG
ggkkaarr[[eehhttuuppllffaa  ccMMeeJJHHmmUUlleehhttuuEEvvggqq©©aayy  KKWWTTMMnnaass''vvNNˆ:̂CCaammUUll
ddΩΩaann  rrvvaaggbbddiivvtt††nn__nniiggsseemm††cc®®BBmmTTSSgg®®KKYYssaarr  ..  ««KKaatt''eennAACCaammYYyyeeyyIIgg

mmiinnVVnn  ..  kknn¬¬ggmmkkKKaatt''rrss''eennAACCaayyuuTTÏÏvviiFFIIeeTT  ..  eeddaayyeeyyIIggddMMeeNNIIrrkkaarr
CCaayyuuTTÏÏvviiFFIIeeTTAA  KKaatt''eeccHHEEtteennAAbbeeNNII††rr@@  ..  ssIIhhnnuummiinnEEmmnnllaaQQbb''EEttmm††
ggeeTT  ..  KKaatt''llaaQQbb''ttSSggBBIIqq~~SS11997711mmkk»»  ..

««mmttiiGGggkkaarr»»bbnn††eeTToottffaa  mmUUlleehhttuuccMMeeJJHHmmuuxxKKWWTTMMnnaass''CCaayyuuTTÏÏvviiFFII
vvaabbEEnnƒƒmmBBIIeellIITTMMnnaass''CCaammUUllddΩΩaann  ..  eehhttuuppllllaaEEllggrrbbss''sseemm††ccssII
hhnnuu  ®®ttUUvvVVnnGGggkkaarreellIIkkCCaaååTTaahhrrNN__bbJJÇÇaakk''cc∫∫aass''ffaa  ««ddUUccCCaaeeyyIIgg
®®ttUUvv[[TTUUtteeccjjeeTTAAee®®kkAAeeddaayyBBMMuussYYrrKKaatt''  ..  KKWWCCaaeerrOOggttUUccttaacceeTT  EEttKKaatt''
ssµµaannffaa  ®®bbEEhhlleeyyIIggEEllgg®®ttUUvvkkaarrKKaatt''eehhIIyy  ..  ddUUeecc~~HH  TTMMnnaass''kk**ccgg''
VVnnttMMEENNggtteeTTAAeeTToottEEddrr»» ..

EExxµµrr®®kkhhmmhhaakk''TTaajjyykkppll®®bbeeyyaaCCnn__BBIIsseemm††ccssIIhhnnuussMMrraabb''bb
JJ˙ȧaee®®kkAA®®bbeeTTss  ..  bb""uuEEnn††ssMMrraabb''kkiiccççkkaarrkk~~¨g̈g®®bbeeTTss  BBiieesssskkaarrddwwkknnSS
EExxµµrr®®kkhhmmmmiinn®®ttUUvvkkaarr®®TTgg''eeLLIIyy  ..  ddUUccEEddlleessoovveePPAAkkMMNNtt''eehhttuurrbb
ss''EExxµµrr®®kkhhmmVVnnKKUUssbbJJÇÇaakk''ffaa  ««ttssflflUU®®bbCCaaCCaattii  ttssflflUU®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥
eeddIImm∫∫IIQQaannccUUllssggmmnniiyymm  ccMMeeJJHHsseemm††ccssIIhhnnuuKKWWeeyyIIgg[[eennAAddEEdd--
ll  EEtt®®ttUUvvbbkkßßeeyyIIggddwwkknnSS  nniiggeeddIImm∫∫II[[KKaatt''TTbb''TTll''nnUUvvsstt¥¥aannuumm&&tt  EEdd--
llbbuukkBBIIxxaaggee®®kkAA  eehhIIyyddaacc''xxaattmmiinn[[bbuuKKlleennHHkk††aabb''rrddΩΩGGMMNNaacceeTT»»  ..
ddUUeecc~~HHeennAAee®®kkaamm®®kk´́ssEEPP~~kkrrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  sseemm††ccssIIhhnnuummiinnEEmmnnCCaa
FFaattuuppßßMMdd**ssMMxxaann''rrbbss''kk∫∫aallmm""aassIIuunnxx¬¬ÁÁnneeTT  ..  ««ee®®kkaayyrrddΩΩ®®bbhhaarr  ccllnnaa
bbddiivvtt††nn__eeyyIIggvviivvtt††eeddaayyeellaatteepp¬¬aaHH  eeddaayykktt††aaGGtt††eennaamm&&ttrrbbss''eeyyIIggkk**
®®KKbb''®®KKaann''  kktt††aassIIhhnnuubbEEnnƒƒmmeeTToott  eehhIIyysskklleellaakkCCYYyyååbbttƒƒmm∏∏eeTToo
tt»»  .. sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnssaarrPPaaBBffaa  kk~~¨g̈grryy:eeBBllEEddll®®BBHHGGggkkaann''mmuu
xxttMMEENNgg®®kkuumm®®bbwwkkßßaarrddΩΩmmÂÂnnII††  ……®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr®®kkhhmm  ®®BBHHGGggVVnneeFFII√√GGFFii
bbttIIPPaaBBeeBBjjeelljjkk~~¨g̈gkkaarr®®bbCCMMuu®®kkuumm®®bbwwkkßßaarrddΩΩmmÂÂnnII††BBIIrrddggbb""uueeNNˆâaHH  ..  kkaarr
®®bbCCMMuuTTII11VVnn®®BB®®BBiitt††eeTTAAeennAAEExxkkJJÔÔaaqq~~SS11997755  EEddllkkaalleeNNaaHHeexxoovv--
ssMMppnn,,  ssuunn--eessnn,,  hhflflUU--nnwwmm,,  kkuuyy--FFYYnn,,  ttUUcc--eePPOOnn  VVnneeFFII√√eesscckkII††rraayy
kkaarrNN__»»  ff√√aayy®®BBHHGGggmm~~aakk''mm††gg@@  ssII††BBIIllTTÏÏppll´́nnss~~aa´́ddeeppßßgg@@  EEddll
TTTTYYllVVnnttaamm®®kkssYYggeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  kk~~¨g̈gcceenn¬¬aaHHBBIÍ́ ff©©TTII1177  EExxeemmssaa  qq~~SS1199
7755  ddll''ddMMeeNNIIrryyaaggnniivvtt††nn__rrbbss''®®BBHHGGggmmkkkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaavviijjeennAA
EExxkkJJÔÔaa  kk~~¨g̈gqq~~SSddEEddll  ..

mmttiiGGggkkaarreerroobbrraabb''BBIICCIIvviitt  bbrriiyyaakkaassCCMMuuvviijj  nniiggCCee®®mmIIssrrbbss''ss--
eemm††ccssIIhhnnuuffaa  ««sseemm††ccGGtt''kkaarreeFFII√√  GGppßß¨k̈k  eehhIIyybbrriiyyaakkaasseennAACCMMuuvviijj  BBii
eessss®®bbBBnnÏÏyyMMCCaabb''  CCMMrruujj[[KKaatt''®®TTSSmmiinnVVnn  ..  eebbIIeennAAtteeTTAAeeTToottkk**mmiinn
yyUUrr  yy""aaggee®®ccIInnmmYYyyqq~~SS……BBIIrrqq~~SS  ..  eebbIIKKgg''EEtteeTTAACCaaddEEddll  eeTTAAmmuunn[[eehhII
yyeeTTAAllÌÌCCaagg»»  ..

sseemm††ccssIIhhnnuukk**mmaann®®BBHHbbnnÊÊËËllttÌÌËËjjEEttÌÌrr®®sseeddooggKK~~aaeennHHEEddrrffaa  ««xxMM∆∆¨¨
KKµµaannkkiiccççkkaarrNNaammYYyy  EEddll®®ttUUvveeFFII√√ssMMrraabb''®®bbeeTTssxxMM∆∆¨ ̈ ……GGttIItt®®bbCCaarraa®®ss††xxMM∆∆¨¨
eeLLIIyy  ..  eeddaayy®®ttUUvveeKKddaakk''[[ssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gssPPaaBBCCaammnnuussßßKKµµaannkkaarrggaarr
eeFFII√√ddUUcc  PPUUrrIIssßßaarraa""  EEddllGGYYttffaaCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††́́ nn®®kkssYYggyyuuttii††FFmm··eexxµµaacceennaaHH  xxMM∆∆¨¨
VVnnssaakkll∫∫ggrrMMssaayyTTuukk≈≈kkgg√√ll''  eeddaayyGGaannGGttƒƒbbTTeeppßßgg@@EEddlleerroobbrraa
bb''BBIImm˙˙ËËbbqq©©aajj''@@eennAA®®bbeeTTssVVrrSSgg  xxMM∆∆¨n̈nwwkk®®ss´́mmddll''®®bbeeTTssVVrrSSgg  eeddIImm∫∫II
BB¥¥aayyaammbbMMeePP¬¬cckkmmıı¨C̈Caadd**GGPP&&BB√√rrbbss''xxMM∆∆¨»̈» ..

kkiiccçç®®bbCCMMuuKKNN:GGccií́ ÂÂnn††yy__ssEEmm††ggnnUUvveemmaaTTnnPPaaBBffaa  ®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa
TTSSggmmUUll  kkmmµµaaPPiiVVll  nniiggkkggTT&&BBTTSSggGGss''  VVnnddkkddeeggII˙ṁmFFMMccuuggee®®kkaayy
rrbbss''xx¬¬ÁÁnnppuutteehhIIyy  rrII‰‰ddMMeeNNaaHH®®ssaayykkaarrccaatt''ttSSggkk~~¨g̈gGGggkkaarrrrddΩΩeeyyIIgg
VVnn®®ssYYll  eehhIIyyKKµµaannJJkk''BB&&nnÏÏGGII√√eeTTootteeTT  ..  ccMMeeJJHHkkiiccççkkaarrbbrreeTTssEEddll
EExxµµrr®®kkhhmmyyll''ffaa  sseemm††ccssIIhhnnuuCCaakktt††aaccMMbbggeennaaHH  kk**®®ttUUvvGGggkkaarrmmaann
ssuuTTiiddiiÏÏnniiyymmffaa  nnwwggKKµµaannbbJJ˙ȧaEEddrr  ee®®kkaayyeeBBllsseemm††ccssIIhhnnuussMMuullaa
EEllgg  ..  ««kkaarrggaarrbbrreeTTsseeyyIIggnnwwggllÌÌCCaaggmmuunn  ee®®JJHHeeyyIIggeeFFII√√xx¬¬ÁÁnneeyyIIgg



eeyyIIggyykkCCMMhhrrxx¬¬ÁÁnneeyyIIgg  ee®®JJHHGGtt''ssIIhhnnuueeyyIIgg®®CCHH®®ssLLHH»»  ..
TTaakk''TTggnnwwggbbccçç&&yyGGvviiCCÇÇmmaann´́nnkkaarrllaaEEllggrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  mm

ttiiGGggkkaarrVVnneellIIkkeeLLIIggffaa  ««mm""¥¥aaggeeTTootteevvoottNNaammvvaayyeeyyIIggffaaeeyyIIgg
eeqq√√gg  ..  ssIIhhnnuuCCYYyyeeyyIIgg  eemm""cceeccaallssIIhhnnuu  ..  vvaa®®VVbb''bbddiivvtt††nn__eeppßßgg@@
eellIIkkllÌÌBBIIxx¬¬ÁÁnnvvaa  bbnn††¨ḦHbbggÌÌaabb''eeyyIIgg»»  ..  bb""uuEEnn††eeTTaaHHCCaayy""aaggeennHHkkII††  ««bbJJ˙ȧaeennHH
CCaabbJJ˙ȧabbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeTT  ..  [[EEtteeyyIIggeennAACCiittss~~iiTTÏÏnnwwggeeKKeeTTAA  GGtt''eeccaaTT
GGIIeeTT»»  ..

eeTTaaHHCCaakk~~¨g̈gddMMNNaakk''kkaalleennHHEExxµµrr®®kkhhmmEEllgg®®ttUUvvkkaarrsseemm††ccssIIhh
nnuukk**eeddaayyccuuHH  kk**EExxµµrr®®kkhhmmTTTTYYllssaall''BBIIss~~aa®®BBHHhhssƒƒ  ssmmttƒƒPPaaBB  nniigg
KKuuNNUUbbkkaarr:rrbbss''sseemm††ccccMMeeJJHHCCaattiiEEddrr  ..  ««eeKKaallCCMMhhrreeyyIIggTTSSggGGss''
KK~~aa  TTSSggrrddΩΩaaPPiiVVll  KKWWeennAAEEttffaaKKaatt''mmaannssKKuuNNeellII®®bbeeTTss  BBiieesssseennAA
eellIIqqaakkGGnn††rrCCaattii  ..  KKaatt''mmaannssKKuuNNeellIICCaattii  EEddllmmhhaassnnii~~VVttVVnn
ssMMeerrcceehhIIyy..  eeyyIIggeeKKaarrBBssmmUUhhPPaaBBNNaass''  eebbIIffaaeemm""ccKKWWGGflflÈÈccwwggeehhIIyy
EEttssMMuu[[KKaatt''eennAACCaammYYyy®®bbCCaaCCnneeTToott  ..  ®®bbCCaaCCnnttmm˚l̊l''TTuukkssKKuuNNKKaa--
tt''eeTTAAeeTToott  eeyyIIggmmaannGGMMNNrrssaaTTrrNNaass''  eehhIIyyxxMM[[GGss''llTTÏÏPPaaBB  GGnnuu
vvtt††nnUUvveesscckkII††ssMMeerrcccciitt††rrbbss''mmhhaassnnii~~VVttCCaattiiBBiieessssrrbbss''eeyyIIgg»» ..

eennAAkk~~¨g̈gTTiisseeddAATTIIBBIIrrEEddllCCaa®®bbkkaarrTTbb''TTll''nnwwggkkaarrmmiinn®®BBmmllaaEEll
ggrrbbss''sseemm††cceennaaHH  GGggkkaarrVVnneellIIkkeeLLIIggffaa    ««eeyyIIggnnwwgg®®bbCCMMuuKKNN:rrddΩΩ
mmÂÂnnII††eeddIImm∫∫IIssMMeerrcc»»  ..  eebbIIttaammeesscckkII††rraayykkaarrNN__rrbbss''ssmmmmiitt††EEhhmm  ss
eemm††ccssIIhhnnuu  hhaakk''ddUUccCCaammiinn®®kkaajjnneennoollddUUccEEddllKKNN:®®bbCCMMuuGGccií́ ÂÂnn††--
yy__VVnnKKiitteennaaHHeeTT  ..  eennAAkk~~¨g̈g««mmttiirrbbss''GGggkkaarrkk~~¨g̈gGGgg®®bbCCMMuuyybb''́́ ff©©TTII1133
»»  ssmmmmiitt††EEhhmmbbJJÇÇaakk''cc∫∫aass''ffaa  ««KKaatt''ssMMeerrccssMMuullaaEEllggBBIIttMMEENNggddaacc''
xxaatt»»  ..  ssmmmmiitt††EEhhmmbbEEnnƒƒmmeeTToottffaa  sseemm††ccssIIhhnnuuTTTTYYcceehhIIyyTTTTUUcc
eeTToottffaa  ««ssUUmmGGggkkaarrGGaaNNiitt[[xxMM∆∆¨p̈pgg  ..  [[xxMM∆∆¨s̈sMMBBHH  llUUnnkk**VVnnEEddrr  [[
EEttVVnnQQbb''»»  ..

ssmmmmiitt††eellxxaaccaatt''TTuukkkkaarrllaaEEllggeennHHCCaabbJJ˙ȧaFFMM  ––  ««TTuukk[[GGggkkaarr
mmCCŒŒwwmmeeyyIIggCCaaGG~~kkGGaarrkkaatt''ccuuHH»»  ..  TTnnwwÊÊggnnwwggeeBBllKK~~aaeennHHEEddrr  ssmmmmiitt††eell
xxaaVVnn®®JJggCCaaeeKKaallKKMMnniittEEddllGGggkkaarrGGccií́ ÂÂnn††yy__TTSSggmmUUllyyll''®®ssbb
EEddrr  ..  KKMMnniittssMMxxaann''@@mmaannddUUccCCaa  mmiinn[[sseemm††cceeccjjeeTTAAee®®kkAA®®bbeeTTss  ®®bb
CCMMuuKKNN:rrddΩΩmmÂÂnnII††eeddIImm∫∫IIssMMeerrcc  rrYYcceehhIIyyeeTTAACCYYbbsseemm††cceeTToott  eeddaayymmaann
EEbb""nn--nnuuttccUUllrrYYmmEEddrr nniiggvvaayyEExxßßllYYss  ««[[kkUUnnKKaatt''mmkkPP¬¬aammeeddaayybbJJÇÇaa
kk''ffaa  [[mmkkrrYYmmccUUllqq~~SSnniiggbbuuNN¥¥‰‰kkrraaCC¥¥  ..  eeyyIIggccgg''eeddaaHH®®ssaayybbJJ˙ȧa
eennHH[[VVnnssÌÌaatt  ..  eeyyIIgg®®ttUUvveeddaaHH®®ssaayyyy""aaggeennHH  eeTTIIbbccMMeeNNjjbbddii--
vvtt††nn__»»  ..

««mmttiiGGggkkaarr»»bbEEnnƒƒmmffaa  eeTTaaHHCCaasseemm††ccssIIhhnnuummaannTTMMnnaass''CCaammYYyynnww
gg««eeyyIIgg»»kkII††  bb""uuEEnn††sseemm††ccVVnnccUUllrrYYmmCCaammYYyynnwwgg««eeyyIIgg»»EEddrr ..  eeddaayy
eehhttuueennHHeehhIIyyVVnnCCaabbkkßßssMMeerrcc[[sseemm††cceeFFII√√CCaaKKNN:®®bbFFaannrrddΩΩeeTToott
..  mmttiiGGggkkaarrVVnnnniiyyaayyccaakk''bbeeNN††aayyffaa  ««EEttKKaatt''mmiinn®®BBmm  ..  ddUUeecc~~aaHH
KKaatt''eennAAVVnn……mmiinnVVnnCCaaeerrOOggrrbbss''KKaatt''»»  ..

bb""uuEEnn††kkMMNNtt''eehhttuu®®bbCCMMuuGGccií́ ÂÂnn††yy__GGHHGGaaggeeddaayyKKµµaannmmUUllddΩΩaanncc∫∫aass''
llaass''ffaa  ««eeyyIIggccaatt''TTuukkKKaatt''CCaa≤≤ssßßCCnnmmYYyyrrUUbb  ..  eeyyIIggmmiinnkkaabb''ssmm¬¬aa
bb''KKaatt''eeTT  ..  EEttccMMeeJJHH®®bbCCaaCCaattiinniigg®®bbCCaaCCnn  KKaatt''kk**mmaanneeTTaassFF©©nn''kk~~¨g̈gzzaa
nn:CCaaGG~~kkkkaabb''ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnn  eehhIIyyTTaajjeesscckkII††ssnnii~~ddΩΩaannffaa  ««kkaarrssMMeerr
ccrrbbss''eeyyIIggssmmeehhttuussmmppll®®KKbb''yy""aagg  ..  eeyyIIggeennAAEEttEEffrrkkßßaaKKaatt''..
EEtteebbIIKKaatt''eennAAEEtteerrIIbbMMrrHH  eeyyIIgg®®ttUUvvbbJJççbb''»»  ..

««mmttiiGGggkkaarr»»kk~~¨g̈gGGgg®®bbCCMMuuyybb''́́ ff©©TTII1133  ((EExxmmIInnaa))  VVnnee®®bbIIJJkk¥¥FF©©nn''
@@ffaa  TTiissvviivvtt††rrbbss''bbddiivvtt††nn__  KKWW®®ttUUvvbbJJççbb''sskkii††PPUUmmiiyy""aaggddUUeecc~~HH‰‰gg  ..  ®®kk

LLaaGGuukkvvaaeeccjjmmkkddll''®®ttwwmmhh~~wwggeehhIIyy  ..  rrbbbbsskkii††PPUUmmiiTTSSggmmUUll®®ttUUvvbbddii
vvtt††nn__kkMMeeTTccnniiggKKaass''rrMMeellIIggCCaassƒƒaaBBrr  ..  GGggkkaarreennAAVVnnbbnn¬¬yyJJkk¥¥ffaa  ««
eess††ccEEddllmmaannmmkkBBIIrrJJnn''qq~~SSeehhIIyy  TTIIbbMMppuutt®®ttUUvvssÌÌaatt»»  eehhIIyyffaa  ««eeyyIIgg
KKµµaannpp¬¬ËËvvGGIIeeccjjee®®kkAABBIIeennHHeeTT»»  ..  TTaakk''TTggnnwwgg®®bbttiikkmmµµEEddllGGaacceekkIIttmmaann
ccMMeeJJHHvviiFFaannkkaarrrrbbss''GGggkkaarr  mmaannkkaarrnniiyyaayybbgg˚åarrTTuukkCCaammuunnffaa  ««®®bbttiikk
mmµµcc∫∫aass''CCaammaannxx¬¬HH  EEtteeyyIIgg®®ttUUvvEEtteeddIIrrttaammpp¬¬ËËvvbbddiivvtt††nn__ccMMeeBBjj»»  eehhIIyyffaa
ccaabb''BBIÍ́ ff©©eennHHeeTTAAEEllgg[[sseemm††cc((ssIIhhnnuu))  CCYYbbTTUUttbbrreeTTss  eehhIIyyBBnn¥¥
ll''eeKKeeddaayyeellssssmmrrmm¥¥  ..⁄⁄

________________________
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<The CAMBODIA FILE> by Jack Anderson

((bbkkEE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarr))

eennHHKKWWCCaaeemmaaTTnnPPaaBBnniiggCCaakkiittii††yyssdd**mmhhaaGGssççaarr¥¥ssMMrraabb''xxMM∆∆¨ ̈ EEddllccaa
bb''BBIIEExxmmiinnaa11997700mmkkTTll''́́ ff©©eennHH  VVnnnnSS®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈CaaCCaaTTIIeess~~hhaadd**xxıı
gg''xxııss''bbMMppuuttrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ kk~~¨g̈gddMMeeNNIIrr®®bbvvttii††ssaaÂÂss††dd**GGssççaarr¥¥    nniigg®®bbkkbbeeddaayy
kkiitt¥¥aannuuPPaaBB  EEddllkk~~¨g̈geeBBll≤≤LLËËvveennHH  ddwwkkmmuuxxkkmmıı¨C̈CaaeeqqııaaHHeeTTAArrkksskkrraaCCffIIµµ
mmYYyy        EEddll®®bbCCaaCCnnBBMMuuEEmmnn®®ttwwmmEEttCCaammççaass''eellIIPP&&BB√√vvaassnnaarrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg
bb""uueeNNˆâaHHeeTT  EEttCCaammççaass''eellIICCaattii  ®®BBmmTTSSggeebbttiiPPUUmmiippggEEddrr  ..  KKWWCCaayyuuKKss
mm&&yyffIIµµmmYYyyEEddllKKµµaannmmnnÊÊiillssggßß&&yyGGII√√TTSSggGGss''  ®®bbkkbbeeddaayyBBnnWW¬¬rrssIIµµyy""aa
gg®®ttccHH®®ttccgg''́́ ®®kkEEllgg  kk~~¨g̈gGGMMLL¨g̈gBBIIrrJJnn''qq~~SS´́nnssaavvttaaCCaattiieeyyIIgg  ..

eeBBllrrddΩΩ®®bbhhaarrrrbbss''llnn''--nnll''  CCaammYYyyBBYYkkbbnnrrbbss''KKaatt''    eeFFII√√eeLLIIgg
eennAAPP~~MMeeBBjjkkaallBBIÍ́ ff©©TTII1188  mmiinnaa  11997700,,  xxMM∆∆¨V̈Vnnss∫∫ffxx¬¬ÁÁnn‰‰gg    nniiggccMMeeJJHH
®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caaffaa      bbnnÊÊaabb''BBIIxxMM∆∆¨V̈VnnddwwkknnSS®®bbCCaarraaÂÂss††rrbbss''xxMM∆∆¨ ̈   ssMMeerrcceeCCaaKK
CC&&yyeellIIBBYYkkmmUUllFFnnnniiyymmGGaaeemmrriikkSSgg  CCaammYYyybbnnBBYYkkkk∫∫tt''rrYYcceehhIIyy  nniigg
bbnnÊÊaabb''BBIIeebbIIkkTT√√aarryyuuKKbbddiivvtt††nn__ffIIµµ̆̆ ˘̆˘̆  xxMM∆∆¨n̈nwwggccUUllnniivvtt††nn__TTSSgg®®ssuugg  nnwwggccaakkeecc
jjBBIIqqaakknneeyyaaVVyyrrhhUUtttteeTTAA  rrYYcceehhIIyymmuuxxnnaaTTIIrrbbss''xxMM∆∆¨k̈k**ddll''TTIIbbJJççbb''
ppggEEddrr  ..

´́ff©©eennHH,,  ssuubbiinn††rrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ EEddllccgg''eeXXIIjjkkmmıı¨C̈CaaeeggIIbbmmkkvviijj    nniiggBB®®ggww
ggrrhhUUtttteeTTAA  nnUUvv‰‰kkrraaCCPPaaBB,,  GGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB,,  bbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddII  nniiggGG--
BB¥¥aa®®kkwwtt¥¥PPaaBB    ®®BBmmTTSSggVVnnTTTTYYllnnUUvv®®bbBB&&nnÏÏmmYYyypp††ll''ddll''®®bbCCaaCCnn    nniigg
CCaattii  nnUUvvGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBByy""aaggBBiitt®®VVkkdd    ®®BBmmTTSSggyyuuttii††FFmm··≤≤tteexxççaaHHkk~~¨g̈g
ssggmm  eehhIIyynniiggGGaayyuuCCIIvviittCCaattiiEEddllssÌÌaattssÌÌMMCCaaTTIIbbMMppuutt    ((eessAAhhµµgg®®CCHH
BBIIkkMMEEGGllGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  nniiggeerraaKKssggmmeeppßßgg‰‰eeTToott))  VVnn®®ttUUvvbbMMeeBBjj
eellIIsshhYYssBBIIkkaarrnnwwkk®®sseemmII®®ss´́mmrrbbss''xxMM∆∆¨ëeTTAAeeTToott  ..    ssUUmmGGrrKKuuNNGG~~kk
ttssflflUUTTSSgg®®bbuussTTSSgg®®ssIIrrbbss''eeyyIIgg  ®®bbCCaakkssiikkrr  kkmmµµkkrr  nniiggBBllkkrrdd´́TT
eeTToott    EEddllssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarrddwwkknnSS´́nnGGggkkaarrbbddiivvtt††nn__dd**PPWW¬¬ss√√aaggrrbbss''
eeyyIIgg  ..

ddUUeecc~~HH,,  bbMMNNggdd**®®CCaallee®®CCAATTSSggGGss''rrbbss''xxMM∆∆¨ ̈   kk**VVnnkk¬¬aayymmkkCCaakkaarr
BBiitt  ..  mmiinnEEttbb""uuNNˆˆwwggeessaatt  kkmmıı¨C̈Caarrbbss''eeyyIIggkk**VVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yyddUUcc
®®VVff~~aa  ..  ssUUmmGGrrKKuuNNddll''vvIIrr:bbuurrssnniiggvvIIrr:nnaaTTIIbbddiivvtt††nn__  VVnnbbMMeeBBjjnnUUvv
ss~~aa´́dddd**mmhhaaåått††¨g̈gåått††mm    EEddlleennAAkk~~¨g̈g®®bbvvttii††ssaaÂÂss††́́ nnmmnnuussßßeellaakk  KKWW



CCaaeellIIkkddMMbbUUggbbggÌÌss''eehhIIyy    VVnnkkaacc''bbMMVVkk''GGMMeeBBII®®kkGGWWtt®®kkTTmm  nniiggmmiinn®®BB
mmccuuHHjj""mm´́nnmmUUllFFnnnniiyymmGGaaeemmrriikkSSgg    EEddllCCaaBBYYkkmmUUllFFnnnniiyymmdd**xx¬¬SSgg
kk¬¬aa,,  eeXXaarreeXXAA  nniiggdd**ssii√√ttss√√aajjCCaaggeeKK  EEddllBBiiPPBBeellaakkBBMMuuEEddllVVnnCCYYbb
®®bbTTHH  ..

ccMMEENNkkxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨p̈pÊÊaall''vviijj    bbnnii††ccee®®kkaayyeeBBllrrMMeeddaaHHeebbttuuPPUUmmii,,  ®®bbCCaaCCnn
eeyyIIgg,,  GGggkkaarrbbddiivvtt††nn__eeyyIIgg  nniiggkkggTT&&BBbbddiivvtt††nn__  VVnnpp††ll''kkiittii††yyssyy--
ssyy""aaggååLLaarriikkddll''rrUUbbxxMM∆∆¨ ̈ kk~~¨g̈gnnaammCCaaGG~~kkeess~~hhaaCCaattii  nniiggCCaassmmaaCCiikk´́nn
®®kkuummttssflflUU  ®®BBmmTTSSggkk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aa  VVnn®®bbKKll''mmkk[[xxMM∆∆¨s̈saarrCCaaffIIµµ  nnUUvv
mmuuxxnnaaTTIICCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩkkmmıı¨C̈Caa  ..  BBYYkkeeKKVVnnyyaaggxxMM∆∆¨[̈[vviill®®ttLLbb''CCaapp¬¬ËËvvkkaarr
ccUUllmmkkkkaann''kkmmıı¨C̈Caa  ddUUccEEddllBBYYkkeeKKFF¬¬aabb''VVnnss√√aaKKmmnn__xxMM∆∆¨ ̈ kkaallBBIIEExxmmiinnaa
qq~~SS11997733  nnaaeeBBllssÂÂggaammddUUeecc~~aaHHEEddrr  ..  eehhIIyykk**ddUUccKK~~aa  eeKKVVnnss√√aaKKmmnn__
xxMM∆∆¨ÿy""aaggkkkk''eekk††AA´́®®kkEEllgg  eeJJrreeBBjjeeTTAAeeddaayykkaarr®®ssLLaajj''  eeKKaarrBBrraabb''GGaa
nn    nniiggeeddaayyeemmaaTTnnPPaaBBdd**GGssççaarr¥¥  ..  BBYYkkeeKKVVnnbbgg˙ȧajj[[xxMM∆∆¨ëeXXIIjj  nnUUvv
eeCCaaKKCC&&yyrraabb''mmiinnGGss''nniiggdd**KKYYrr[[rrMMeePPIIbbcciitt††  kk~~¨g̈gccMMeeNNaammeennaaHHmmaann  ®®bbBB&&nnÏÏ

pp¬¬ËËvvTTwwkkffIIµµ@@  EEddllnnwwggFFaannaaeeFFII√√[[®®ssuukkeeTTssrrbbss''eeyyIIgg  kk¬¬aayyeeTTAACCaa®®ssuukk
eeCCOOnneellOOnnCCaaggeeKKTTSSggGGss''  nniiggCCaa®®ssuukkrrIIkkccMMeerrIInnyy""aaggxxııss''®®ttEEddtt®®ttddww
mmeennAAkk~~¨g̈gvviiss&&yykkssiikkmmµµCCaattii  ..

kkaarrssbb∫∫aayycciitt††rrbbss''xxMM∆∆¨¨̆̆ ˘̆˘̆  FFMMCCaaggGGII√√EEddllxxMM∆∆¨B̈BMMuuGGaaccnnwwkk®®ss´́mmeeTTAAddll''
CCaammYYyymmeennaasseeJJççttnnaaeennHH      nniiggCCaammYYyykkaarrttSSggcciitt††rrbbss''®®bbCCaaCCnn

nniiggGGggkkaarrbbddiivvtt††nn__rrbbss''eeyyIIgg  EEddllVVnneeyyaaKKyyll''xxMM∆∆¨C̈CaassmmaaCCiikkmm~~aakk''
xxMM∆∆¨s̈sMMuuGGnnuuJJÔÔaattTTSSggGGss''KK~~aaccUUllnniivvtt††nn__kk~~¨g̈g´́ff©©eennHH..  xxMM∆∆¨s̈sUUmmFFaannaaffaa  eennAA®®KKbb''
TTIIkkEEnn¬¬ggnniigg®®KKbb''kkaall:eeTTss:NNaaTTSSggGGss''  xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨n̈nwwggeennAAEEttCCaaGG~~kkKKSS®®TT
yy""aaggeekk¬¬øøvvkk¬¬aa´́nn®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa,,  bbddiivvtt††nn__,,  ssPPaattMMNNaagg®®bbCCaaCCnn,,  rrddΩΩaaPPii
VVll,,  KKNN:kkmmµµaaPPiiVVllddwwkknnSSrrddΩΩ,,  GGggkkaarrbbddiivvtt††nn__    ®®BBmmTTSSggkkggTT&&BBbbddii
vvtt††nn__kkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥CCaanniiccççeerrooggeeTTAA  ..

CCeeyyaavviirr:bbuurrssdd**GGgg''GGaacckk¬¬aahhaann´́nn®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa  !!
CCeeyyaakkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  !!
CCeeyyaarrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔỐ́ nnkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  !!



ExµrrMedaH …Exµr®khm?
eeddaayy  llII--eeDDoobb  ‹‹  ´́ff©©TTII1122  eemmssaa  22000044

eess††ccssIIhhnnuuEEttggeehhAA®®kkuummttssflflUUrrbbss''®®BBHHGGgg  EEddllVVnnbbeeggII˚t̊teeLLII
ggkkaallBBIIqq~~SS11997700  ffaaCCaa  ««kkggTT&&BBEExxµµrrrrMMeeddaaHH»»  ..  kk**bb""uuEEnn††ttaammkkaarrBBiittvviijj
eennaaHH  kkggTT&&BBeennHHKKWWCCaakkggTT&&BBEEddllyyYYnnhhaaNNUUyyVVnnbbMMJJkk''GGaavvuuFFbbMMJJkk''
ssµµaarrttIIccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11995500mmkkeemm""¬¬HH  ..    eess††ccssIIhhnnuueennAAee®®kkaayyeeBBll®®ttUUvv
BBYYkkeemmddwwkknnSSxxaaggbb¬¬¨k̈kkkuummµµ¨ÿynniiss††  ((cciinnnniiggyyYYnnCCaaBBiieessss))  BBnn¥¥ll''  bbJJçç¨ḦH
bbJJççËËll  nniiggbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjGGMMBBIICC&&yyCCMMnnHHrrbbss''xx¬¬ÁÁnneennAAkk~~¨g̈gssÂÂggaammeevvoott--
NNaamm  ®®BBHHGGggkk**eeTTaarrTTnn''nniiggEEbbkk®®VVCC∆∆aannwwkk®®BBYYccccgg''eeFFII√√CCaa  <<mmhhaavviirr:bbuurr--
ssrrMMeeddaaHHCCaattii>>  ddUUcchhUU--CCIImmiijjEEddrr  ..  kkaarrEEddllGGaacceeFFII√√ddUUeecc~~HHeeTTAAVVnn  eess††cc
ssIIhhnnuueettaaggeerroobbccMMqqaakknneeyyaaVVyymmYYyy  eeddIImm∫∫II®®BBHHGGggmmaann{{kkaasshhkk''
eeTTAAccUUllrrYYmm´́ddCCaammYYyyxxaaggBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  EEddll®®BBHHGGggFF¬¬aabb''VVnnccaatt''TTuukk
ffaa  CCaa<<ss®®ttUUvvss¬¬aabb''rrss''>>rrbbss''xx¬¬ÁÁnnkkaallBBIIeeBBllmmuunneennHHbbnnii††cc  ..

®®BBwwttii††kkaarrNN__1188  mmiinnaa  11997700  KKWW®®ttUUvvccaatt''TTuukkffaa  CCaa®®BBwwttii††kkaarrNN__yy""aagg
®®bbNNiittrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  rruujj®®ssuukkEExxµµrr[[ggaakkeeTTAAxxaaggGGaaeemmrriikkSSgg
ssMMrraabb''eeFFII√√CCaa<<eellss>>eeddIImm∫∫II[[®®BBHHGGggGGaacceellaattccUUlleeTTAAxxaaggkkuummµµ¨ÿynniiss††
bbgg˚<̊<TT&&BBTTIIgg>>rrMMeeddaaHH®®ssuukkEExxµµrr  EEddll®®BBHHGGggVVnn®®ccaanneeTTAAeennaaHHmmkkvviijj  ..  

ddll''ddUUeecc~~HHeeTTAA,,  ®®ssuukkEExxµµrreennAAkk~~¨g̈gssnnii††PPaaBByy""aaggssuuxxeekkßßmmkkßßaann††eessaaHH
kk**VVnn®®ttUUvveess††ccxx¬¬ÁÁnn‰‰ggyykk<<eePPII¬¬gg>>mmkkdduutt  eeddIImm∫∫II®®KKaann''EEttbbMMeerrIImmhhiicciiœœttaa
rreevvIIrrvvaayyppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnbb""uueeNNˆâaHH  ..  eess††cc<<eeNNrruugg>>EExxµµrreennHH mmiinn®®KKaann''EEttdduutt
®®ssuukkEExxµµrrssMMrraabb''eeddjjccaabbIIuuss††aabb''[[BBiieerraaHH®®tteeccookkeennaaHHeeTT  CCaallTTÏÏppllccuugg
ee®®kkaayyKKWWVVnn®®CCuull´́ddrrhhUUttddll''eeFFII√√[[®®ssuukkxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  EE®®bbkk¬¬aayyeeTTAACCaa<<pp~~ËËrr
eexxµµaacc>>mmYYyyyy""aaggGGaaeeNNaaccGGFFmm´́®®kkEEllgg´́nnssttvvttßßTTII2200  ..  

eeddIImm∫∫IIyyll''ddwwggGGMMBBII<<kkggTT&&BBrrMMeeddaaHH>>rrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  CCaakkggTT&&BB®®bb
eePPTTNNaa  eeyyIIggssUUmmCCnnrrYYmmCCaattii®®kkeeLLkkeemmIIllssmmaassPPaaBB´́nn<<rrNNssii
rrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa>>  ((FUNK)),,  <<rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattii
kkmmıı¨C̈Caa>>  ((GRUNK))  nniigg<<kkggTT&&BB®®bbCCaaCCnnrreeddaaHHCCaattiikkmmıı¨C̈Caa>>  ((FAPLNK))
EEddlleess††ccssIIhhnnuuVVnnbbgg˚b̊beeggII˚t̊teeLLIIgg  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII2233  mmiinnaa  qq~~SS11997700
eennAATTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  ––

11--  rrNNssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((FUNK)) ––
‹‹  ®®bbmmuuxxrrddΩΩnniiggCCaa®®bbFFaann  ––  sseemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu
kkaarriiyyaall&&yyKKNN::kkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmm ––
‹‹  ®®bbFFaann  ––  EEbb""nn--nnuutt
‹‹  GGKKeellxxaaFFiikkaarr  ––  CCYYnn--®®bbssiiTTÏÏ
‹‹  ssmmaaCCiikk  –– ccaann''--yyUUrraa""nn'',,  eeccAA--eessgg,,  CCaa--ssaann,,  åått††mmeessnniiyyddYY

gg--ssMMGGuull,,  hhflflUU--yynn'',,  hhflflUU--nnwwmm,,  hhYYtt--ssmm∫∫ttii††,,  eexxoovv--ssMMppnn,,    ssaarriinn--qqaa
kk,,  CCYYnn--mmuumm  ..

KKNN::kkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmm ––
GGaagg--KKwwmmXXnn,,  ccaann''--yyUUrraa""nn'',,  eeccAA--eessgg,,  CCaa--ssaann,,  EEccmm--ss©©ÁÁnn,,  CCUU--

eeCCtt,,  åått††mmeessnniiyyddYYgg--ssMMGGuull,,  hhaakk''--ssflflaabbLLaayynnII,,  hhnn--mm""aatt,,  ´́hh--
KKwwmmssflflaagg,,  hhflflUU--yynn'',,  eehhgg--eeBB®®CC,,  hhflflUU--nnwwmm,,  hhYYtt--ssmm∫∫ttii††,,  GG~~kk®®ssIIeeGGoogg
FFIIrriiTTÏÏ,,  GGiiuunn--ssUUkkaann,,  KKaatt--qquunn,,  EEkkvv--mmaass,,  eexxoovv--ssMMppnn,,  KKgg''--ssUUDDiibb,,  kkuu
yy--FFYYnn,,  ®®KKiinn--eelloogg,,  llII--GGflflnn,,  mmççaass''kkßß®®ttIImm""UUnniikk--ssIIhhnnuu,,  eeggaa""--hhflflUU,,  eeggaa""
ttSSggTTIIKKaa,,  GGflfluukk--ssaaKKuunn,,  GGflfluugg--eemmoonn,,  sseemm††ccEEbb""nn--nnuutt,,  bb""uukk--eeddIIsskkuummaarr,,
rrss''--ffuull,,  ssaarriinn--qqaakk,,  eessgg--ccuuggkkaall,,  ssflflaagg--GGaann,,  ssuuxx--FFYYkk,,  ssYYgg
ssaaeeKKOOnn,,  CCYYnn--mmuumm,,  CCYYnn--®®VVssiiTTÏÏ,,  TTIIvv--GGuull,,  ttUUcc--xxSSeeDDOOnn,,  GGflfluugg--bbJJÔÔaarriiTTÏÏ
vvaa""nn''--BBIInnII  ..

22--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((GRUNK)) ––
‹‹  nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  ––  sseemm††ccEEbb""nn--nnuutt
‹‹  ååbbnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  nniiggrrddΩΩmmÂÂnnII††kkaarrJJrrCCaattii  ––  eexxoovv--ssMMppnn
‹‹  rrddΩΩmmÂÂnnII††GGmm®®bbFFaann´́nn®®kkuumm®®bbwwkkßßaaKKNNrrddΩΩmmÂÂnnII††  ––  KKaatt--qquunn
‹‹  rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTss  ––  ssaarriinn--qqaakk
‹‹  rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggBBtt··mmaannnniiggeeXXaassnnaa  ––  hhflflUU--nnwwmm
‹‹  rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggmmhhaa´́ppÊÊ,,  EEkkTTMMrrgg''CCnnbbTT  nniiggsshhkkrrNN__  ––  hhflflUU--yynn''  
‹‹  rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggJJNNiiCCÇÇkkmmµµnniigghhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨ ̈ ––  CCYYnn--mmuumm
‹‹  rrddΩΩmmÂÂnnII††TTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈keebbsskkkkmmµµBBiieessss  ––  eeccAA--eessgg
‹‹  rrddΩΩmmÂÂnnII††TTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kssMMrrbbssMMrrYYllkkaarrttssflflUUrrMMeeddaaHHCCaattii  ––  CCYYnn--®®bbssiiTTÏÏ
‹‹  rrddΩΩmmÂÂnnII††††kkssYYggGGbb''rrMM®®bbCCaaCCnnnniiggyyuuvvCCnn  ––  ccaann''--yyUUrraa""nn''
‹‹  rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggååbbkkrrNN__nniiggGGaavvuuFFyyuuTTÏÏPP&&NNÎÎ  ––  åå˘̆  ddYYgg--ssMMGGuull
‹‹  rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggyyuuttii††FFmm··nniiggEEkkTTMMrrgg''ttuullaakkaarr  ––  CCaa--ssaann
‹‹  rrdd≈≈mmÂÂnnII††®®kkssYYggssaaFFaarrNNkkaarr,,  TTUUrrKKmmnnaaKKmmnn__  nniiggkkssaaggeeLLIIggvviijj  ––

hhYYtt--ssmm∫∫ttii††
‹‹  rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggssuuxxaaPPiiVVll,,  ssaassnnaa  nniiggssggmmkkiiccçç  ––  eegg""aa--hhflflUU
‹‹  rrddΩΩmmÂÂnnII††KKµµaannTTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kGGII√√  ––  ®®BBHHGGggmmççaass''nneerraatt††mm--PPUUrriissßßrraa""
‹‹  GGnnuurrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTss  ––  bb""uukk--eeddIIsskkuummaarr
‹‹  GGnnuurrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrJJrrCCaattii  ––  KKgg''--ssUUDDiibb
‹‹  GGnnuurrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggmmhhaa´́ppÊÊnniiggssnnii††ssuuxxCCaattii  ––  ssuuxx--FFYYkk
‹‹  GGnnuurrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggBBtt··mmaannnniiggeeXXaassnnaa  ––  TTIIvv--GGuull
‹‹  GGnnuurrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggeessddΩΩkkiiccççnniigghhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨ ̈ ––  kkuuyy--FFYYnn
‹‹  GGnnuurrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggGGbb''rrMM®®bbCCaaCCnn  nniiggyyuuvvCCnn  ––  GG~~kk®®ssIIeeGGoogg--FFIIrriiTTÏÏ
‹‹  GGnnuurrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggssuuxxaaPPiiVVll,,  ssaassnnaa  nniiggssggmmkkiiccçç  ––  CCUU--eeCCtt  

33--  GGKKbbJJÇÇaakkaarrkkggTT&&BB®®bbCCaaCCnnrrMMeeddaaHHCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((FAPLNK)) ––
‹‹  ®®bbFFaann  ––  eexxoovv--ssMMppnn,,  GGKKbbJJÇÇaakkaarrkkggTT&&BB®®bbCCaaCCnnrrMMeeddaaHHCCaattiikkmmıı¨C̈Caa
‹‹  GGnnuu®®bbFFaann  ––  ssaaLL¨ẗt--ssrr,,  eemmbbJJÇÇaakkaarrddwwkknnSSxxaaggkkggTT&&BB
‹‹  GGnnuu®®bbFFaann  ––  nnYYnn--CCaa,,  eemmbbJJÇÇaakkaarrddwwkknnSSxxaaggnneeyyaaVVyy
‹‹  GGnnuu®®bbFFaann  ––  ssUU--vvNNˆâa,,  eemmbbJJÇÇaakkaarrrrggddwwkknnSSxxaaggkkggTT&&BB
‹‹  ssmmaaCCiikk  ––  CCYYnn--QQiitt,,  eemmbbJJÇÇaakkaarrddwwkknnSSxxaaggEEpp~~kkGGaavvuuFFyyuuTTÏÏPP&&NNÎÎ

‹‹  ssuunn--eessnn,,    GGKKbbJJÇÇaakkaarr´́nnKKNN::kkmmµµaaGGiikkaarrrrNNssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmm
CCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ®®bbccSS®®kkuuggPP~~MMeeBBjj
--  ®®bbFFaann  ––  ®®BBHHGGggmmççaass''nneerraatt††mm--PPUUrriissßßrraa""
--  GGnnuu®®bbFFaann  ––  CCYYnn--eeCCOOnn
--  GGnnuu®®bbFFaann  ––  GG~~kk®®ssIIeexxoovv--bb""uuNNˆâarrII,,  ttMMNNaagg®®ssII††
--  ssmmaaCCiikk  ––  ttUUcc--eePPOOnn,,  ttMMNNaaggGG~~kkrraaCCkkaarr,,    eePPaaKK--qqaayy  ttMMNNaagg

yyuuvvCCnnnniiggnniissßßiitt,,  ggYYnn--eeGGgg  ttMMNNaaggkkmmµµkkrr,,  rrss''--eeCCttFFrr  ttMMNNaaggGG~~kk
nniiBBnnÏÏnniiggGG~~kkkkaaEEsstt  ..

‹‹‹‹‹‹  eebbIIeeyyIIggBBiinniitt¥¥eemmIIllssmmaaPPaaBBTTSSggGGss''xxaaggeellIIeennHH  eessIIÊÊrrEEtt



TTSSggGGss''  CCaaBBiieessssBBYYkkeemmbbJJÇÇaakkaarr<<kkggTT&&BB®®bbCCaaCCnnrrMMeeddaaHHCCaattiikkmmıı¨C̈Caa>>
EEddlleess††ccssIIhhnnuueehhAAyy""aaggssaammJJÔÔffaa  <<kkggTT&&BBrrMMeeddaaHH>>  eennaaHH    KKWWssuuTTÏÏEEtt
eekk††aabbkk††aabb''eeddaayyBBYYkkeemm@@EExxµµrr®®kkhhmmTTSSggGGss''  ..

eeyyIIggFF¬¬aabb''VVnneeFFII√√ssMMnnYYrrCCaaee®®ccIInnddggeeTTAAeess††ccssIIhhnnuurrYYcceehhIIyy  GGMMBBII
eeQQµµaaHH<<eemmkkggTT&&BBrrMMeeddaaHH>> EEddll®®BBHHGGggEEttggGGYYttxxççaayy@@mmiinnQQbb''mmiinn
QQrreessaaHHeennaaHH  EEtteess††ccssIIhhnnuummiinnEEddllVVnnbbgg˙ȧajj[[ssaall''eemmTT&&BBdd**
xx¬¬SSggBBUUEEkk  CCaa<<mmnnuussßßssIIhhnnuunniiggmmiinnEEmmnnkkuummµµ¨ÿynniiss††nniiyymm>>  ssUUmm∫∫IIEEttmm~~aa
kk''kk**KKµµaannEEddrr  ..  ssYYrrffaaeehhttuuGGII√√VVnnCCaaKKµµaann  ??  cceemmII¬¬yyKKWWmmkkBBII<<KKµµaann>> ..  BBYYkk
eemmTT&&BBTTSSggGGss''eennaaHHCCaaeemmEExxµµrr®®kkhhmm  EEddlleeFFII√√kkaarr®®bbyyuuTTÏÏssµµaaTTll''ssµµaaCCaa
mmYYyyBBYYkkeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  eeddaayymmaannkkaarrKKSS®®TTGGaavvuuFFnniigg
hhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨B̈BIIcciinn  rrhhUUttddll''VVnnCC&&yyCCMMnnHH´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755  ..  eess††cc
ssIIhhnnuu,,  ®®bbFFaannrrNNssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  VVnn®®ttUUvveeKKeellIIkkeeLLII
gg[[eeFFII√√CCaa  <<®®bbFFaannaaFFiibbttIITTII11´́nnkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥>> rrhhUUttTTll''́́ ff©©TTII
22eemmssaa11997766  ..

eennHHeehhIIyyCCaaPPss††¨ẗtaaggbbJJÇÇaakk''[[eeXXIIjjyy""aaggcc∫∫aass''  GGMMBBIIkkaarrJJkk''BB&&nnÏÏ
rrbbss''eess††ccssIIhhnnuuCCaammYYyy®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmm  EEddllCCaa®®kkuummGGnnuuvvtt††nn__GGMMeeBBIIss
mm¬¬aabb''rrggaalleennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..

eebbIIttuullaakkaarrGGUUsskkEEttBBYYkkeemmEExxµµrr®®kkhhmmddUUcceexxoovv--ssMMppnn,,  eeGGoogg--ssaa
rrII,,  nnYYnn--CCaa,,  ttaamm""uukk,,  nnaayyDDuucc  ..ll..  nniigg  ..ll..  yykkeeTTAAkkaatt''eeTTaass  rrYYcc
eehhIIyyeeKKrrMMllggmmiinnVVnnGGUUsseess††ccssIIhhnnuueeTT      eennaaHHkkaarrkkaatt''eeTTaass®®VVkkdd  

CCaaBBMMuummaannyyuuttii††FFmm··eessaaHHeeLLIIyy  ..  
KKWWddUUcceellaakkhhßßaakk''--EEvvrrEEhhßßss  ((eemmFFaavvIIrrbbss''eexxoovv--ssMMppnn))  ssrreessrr

eennAAkk~~¨g̈gGGttƒƒbbTTmmYYyyccuuHHeennAATTMMBB&&rrxxaaggmmuuxx´́nneessoovveePPAA  ««®®bbvvttii††ssaa®®ss††kkmmıı¨C̈Caa
ffIIµµ@@eennHH  nniiggeeKKaallCCMMhhrrrrbbss''xxMM∆∆¨C̈Caabbnn††bbnnÊÊaabb''»» rrbbss''eexxoovv--ssMMppnnddUUeecc~~aaHH
ffaa  ––  ««CCMMhhrrrrbbss''eexxoovv--ssMMppnn  vvaaKKµµaannxxuussGGII√√bb""uunnµµaannBBIICCMMhhrrrrbbss''sseemm††cc
nneerraatt††mm--ssIIhhnnuueeTT˘̆˘̆˘̆  GGII√√EEddllxxuussKK~~aaeennaaHH  KKWWeennAA®®ttgg''zzaann:ssggmmEEttbb""uu--
eeNN̂̂aaHH»» ..

eehhttuuddUUeecc~~HH,,  eeKKBBMMuuGGaacckkaatt''eeTTaass<<®®bbFFaannaaFFiibbttIIkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaCCaaFFiieett--
yy¥¥TTII22>>  eeddaayyrrMMllggnniiggeeddaayyeeFFII√√CCaammiinneeXXIIjj  <<®®bbFFaannaaFFiibbttIIkkmmıı¨C̈Caa®®bb
CCaaFFiibbeettyy¥¥TTII11>>  VVnneeLLIIyy  ..

eeyyIIggFF¬¬aabb''VVnnææeess††ccssIIhhnnuummaannbbnnÊÊËËllffaa  ®®BBHHGGggnnwwggssµµ&&®®KKyyaagg
ccUUlleeTTAA[[ttuullaakkaarrkkaatt''eeTTaass®®BBHHGGggmmuunneeKK  ..  EEttddll''ee®®kkaayyyyUUrrbbnnii††cc
mmkk  eess††ccssIIhhnnuukk**EEkkEE®®bbffaa  ®®BBHHGGggmmiinnGGaaccyyaaggccUUll[[ttuullaakkaarrbbeeggII˚˚
tteennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrrkkaatt''eeTTaass®®BBHHGGggVVnneeLLIIyy  BBIIee®®JJHHmmkkBBIIKKµµaannkkMMrriitt
GGnn††rrCCaattii  ..  eess††ccssIIhhnnuuVVnneessII~~bbeeggII˚t̊tttuullaakkaarreennAAbbrreeTTssvviijj  ..  kk**bb""uu
EEnn††eeTTaaHHbbIIyy""aaggNNaa  eerrOOggbbeeggII˚t̊tttuullaakkaarreennHH  ttaammBBiitteeTTAA  vvaaBBMMuuEEmmnnCCaakkaarr
ee®®CCIIsseerrIIssrrbbss''CCnnCCaaGG~~kkmmaannBBiirruuTTÏÏeennaaHH‰‰NNaa  EEttvvaaeepp††aatteeTTAAeellII  ««yyuuttii††
FFmm··»»  EEddllCCaammUUllddΩΩaannssMMxxaann''  ..  eeyyIIggssggÙÙwwmmffaa  GGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaa
ttiinnwwggkk¬¬aayyeeTTAACCaa««GG~~kk®®KKbb''®®KKgg»»eellII®®bbBB&&nnÏḮ́ nnttuullaakkaarreennHH  ..  eebbIIBBMMuuddUU--
eecc~~aaHHeeTT  vvaaCCaakkaarrbbgg≈≈aattbbgg''®®VVkk''kkaass  nniiggeeBBlleevvllaa≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__..⁄⁄



nerat†m-sIhnu
®bmuxrdΩ´nkmı¨Ca®bCaFibety¥

eeddaayy  llII--eeDDoobb  ‹‹  ´́ff©©TTII1144  eemmssaa  22000044

xxaaggee®®kkaammeennHHCCaa‰‰kkssaarrddkk®®ssgg''eeccjjBBIIssMMNNMMuu‰‰kkssaarrccgg®®kkgg
eeddaayyeellaakk  Douglas Pike ((´́ff©©TTII3300eemmssaaqq~~SS11997755))  ee®®kkaammccMMNNgg
eeCCIIggffaa  ––  ««ssmmaaCCBBiieessssbbJJÇÇaakk''GGMMBBIImmuuxxttMMEENNggssIIhhnnuu  nniiggCCMMhhrrnn--
eeyyaaVVyy»» EEddllmmaannxx¬¬wwmmssaarrTTSSgg®®ssuuggddUUcctteeTTAA  ––

««ssmmaaCCCCaattiiBBiieessss»»EExxµµrrmmYYyy    EEddlleeFFII√√eeLLIIggmmYYyyGGaaTTiitt¥¥bbnnÊÊaabb''BBII
kkaarrFF¬¬aakk''́́ nnTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  VVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  eess††ccssIIhhnnuuKKWWCCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩ  nniigg
CCaa®®bbFFaann´́nnrrNNssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa ((NUFC))  eehhIIyyEEbb""nn--nnuu
tt  KKWWCCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††́́ nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((RGNU))
®®BBmmTTSSggCCaannaayykk´́nnKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmm´́nnrrNNssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmm
CCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ..  eeyyaaggttaammTTIIPP~~aakk''ggaarrBBtt··mmaanncciinnffIIµµ  ((NCNA)),,  GG~~kkddwwkknnSSTTSS
ggBBIIrrkkMMBBuuggssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gTTII®®kkuuggeebb""kkSSggeennAAeeLLIIyy,,  ssIIhhnnuussiiƒƒtteennAACCaammYYyy
mm††aayy  EEddllssuuKKtteennAA´́ff©©TTII2277eemmssaaee®®kkaammmmaannCCmm©©WWBB¥¥aaFFiiyy""aaggyyUUrr  ..  eeKK
BBMMuuVVnnbbJJÇÇaakk''GGMMBBIITTIIkkEEnn¬¬ggBBiitt®®VVkkdd  ´́nnkkaarreeFFII√√ssmmaaCC´́ff©©TTII2255--2277eemm--
ssaaeeTT  ..  ååbbnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††eexxoovv--ssMMppnn  VVnneeFFII√√CCaaGGFFiibbttIIPPaaBB  eehhIIyynnii
ggkk**CCaaGG~~kkGGaannnnUUvveesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__BBtt··mmaann´́nnssmmaaCC´́ff©©TTII2288eemmssaa
eennaaHHppggEEddrr  EEddlleeKKVVnnyykkeeTTAAccaakk''ppßßaayyttaammvviiTT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjj  ..

eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__ssmmaaCC  VVnnnniiyyaayyee®®CCAACCaaggBBIIeesscckkII††®®bbkkaass
´́nnssmmaaCCrrNNssiirrßßkkaallBBIIEExxkkuumm∏∏:eeTTIIbbkknn¬¬ggmmkknniiggkkaallBBIIqq~~SS11997733eeTTAA
eeTToott  eeddaayyeepp††aatteeTTAAeellIIkkaarreekkaattssrreessIIrrCCaa‰‰kkCCnn  ccMMeeJJHHssIIhhnnuunniigg
EEbb""nn--nnuutt  ..  eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__eennHHnniiyyaayyffaa  ssIIhhnnuuKKWWCCaa««bbuuKKlleess~~
hhaaCCaattiillMMddaabb''ff~~aakk''kkMMBBUUll»»  rrII‰‰EEbb""nn--nnuuttKKWWCCaa««bbuuKKlleess~~hhaaCCaattiillMMddaa
bb''ff~~aakk''CCaann''xxııss''»»,,  rrYYcceehhIIyyeeKKnniiyyaayyffaa  GG~~kkTTSSggBBIIrrVVnneeFFII√√nnUUvv««sskkmmµµ
PPaaBByy""aaggss®®ssaakk''ss®®ssSS»»  pp††ll''ddll''kkaarrttssflflUÚ́ nnrrNNssiirrßßkknn¬¬ggmmkk ..
kk**bb""uuEEnn††CCaakkaarrppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj,,    eeKK®®bbTTHHeeXXIIjjmmaannXX¬¬aaEEttmmYYyyKKtt''nniiyyaayyGGMMBBII
ssIIhhnnuunniiggEEbb""nn--nnuutt  eennAAkk~~¨g̈geesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__ssmmaaCCrrNNssiirrßßkkaall
BBIÍ́ ff©©TTII2266kkuumm∏∏:11997755  KKWWGGMMBBIImmuuxxttMMEENNggbb""uueeNNˆâaHH  eeddaayyBBMMuuVVnnnniiyyaayy
ddll''kkaarrxxiittxxMMCCYYyyååbbttƒƒmm∏∏rrbbss''GG~~kkTTSSggBBIIrreeTT  ..  eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__
ccuuHH´́ff©©TTII2211kkkk˚d̊daa11997733  ´́nnssmmaaCCeellIIkkTTIImmYYyy  VVnnKKUUssbbJJÇÇaakk''GGMMBBIIttYYnnaa
TTIIeerroogg@@xx¬¬ÁÁnnrrbbss''ssIIhhnnuunniiggEEbb""nn--nnuuttCCaaee®®ccIInneellIIkkee®®ccIInnssaarr  EEttBBMMuuVVnn
eeFFII√√kkaarreekkaattssrreessIIGGII√√CCaavviieessssvviissaalleennaaHHeeTT  ..

‹‹  kkaarr®®KKbb''®®KKgg®®bbCCaaCCnn  nniiggnneeyyaaVVyyGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥ ––
CCaattwwkkttaaggkk~~¨g̈gkkaarr®®bbwwggEE®®bbgg  eeddIImm∫∫IIbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjnnUUvvGGttiiƒƒPPaaBB´́nn

kkaarrKKSS®®TTCCaaTTUUeeTTAArrbbss''®®bbCCaaCCnn,,  eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__VVnnssgg˚t̊t''xxuussEEbb¬¬
kkBBIIFFmmµµttaa  eeTTAAeellIIttYYnnaaTTIIyy""aaggssMMxxaann''EEddlleennAAkk~~¨g̈geeBBll≤≤LLËËvveennHHkkMMBBuugg
eeddIIrrttYYeeddaayy««®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa»»  eehhIIyynniigg««GGggkkaarrmmhhaaCCnn»»rrbbss''BBYYkkeeKK
CCMMnnYYssttYYnnaaTTIIrrbbss''rrNNssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((NUFC))  nniiggrrbbss''

rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((RGNU))  ..  ddll''ddUUeecc~~HHeeTTAA,,  mmiinnddUU
cceesscckkII††®®bbkkaass´́nnssmmaaCCeellIIkkmmuunneeTT,,  eesscckkII††®®bbkkaassbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHHVV
nnpp††ll''GGMMNNaacc[[eeTTAA««GGggkkaarrmmhhaaCCnn»»  ssiiƒƒtteennAABBIIeellIIrrNNssiirrßßbb®®ggYYbb
bb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈CaanniiggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  rrYYcceehhIIyyVV
nnKKUUssbbJJÇÇaakk''GGMMBBII««qqnnÊÊ:®®bbCCaaCCnn»»  ffaaCCaa®®bbPPBB´́nnPPaaBB®®ssbbcc∫∫aabb''ssMMrraabb''
nneeyyaaVVyyffIIµµeennHH  ..

eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__kk**VVnnbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjppggEEddrrffaa  rrbbbbffIIµµccgg''bbMMppuu
ss[[mmaannssmmPPaaBBeessddΩΩkkiiccçç  eeddaayybbMMVVtt''««mmiinn[[mmaannGG~~kkmmaann  ……GG~~kk®®kk,,
mmiinn[[mmaannvvNNˆ:̂CCiiHHCCaann''eeKK  nniiggvvNNˆ:̂®®ttUUvveeKKCCiiHHCCaann''»»CCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆  ..    kkaarrss
nn¥¥aaGGnnuuvvtt††nn__  VVnn®®ttUUvvTTTTYYllkkaarrKKSS®®TTyy""aaggTTUUllMMTTUUllaayyBBIIssmmaaCC  ..

eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__ssmmaaCCVVnnKKUUssbbJJÇÇaakk''ssaarrCCaaffIIµµ  GGMMBBIIkkaarr®®bbkkaann''
rrbbss''EExxµµrrccMMeeJJHHCCMMhhrrnneeyyaaVVyyGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥    ®®BBmmTTSSggVVnnbbeeJJççjjss--
eemm¬¬ggbbJJÇÇaakk''®®VVbb''[[ddwwgg    GGMMBBIIkkaarrhhaammXXaatt''««®®bbeeTTssNNaaTTSSggGGss''  ttSSgg
mmUUllddΩΩaannTT&&BBeennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa»»  EEddllCCaakkaarrxxuussEEbb¬¬kkKK~~aabbnn††iiccBBIIss--
mmaaCCkkaallBBIIEExxkkuumm∏∏:11997755      hhaammXXaatt''®®bbqqSSggkkaarrttSSggmmUUllddΩΩaannbbrreeTTss
eeddaayy««GGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnn»» ..  eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__bbccçç¨b̈b∫∫nn~~ssMMEEddgg[[eeXXIIjj
nnUUvvkkaarrCCMMTTaass''®®KKbb''EEbbbbEEppnn´́nnGGnn††rraaKKmmnn__bbrreeTTss  eehhIIyynniiggVVnnnniiyyaa
yyyy""aaggllÌÌiittllÌÌnn''GGMMBBIIkkaarrssuuxxcciitt††TTTTYYllyykkCCMMnnYYyy≤≤ttllkk≈≈xx&&NNÎÎ  eeddaayy
eeJJllbbJJÇÇaakk''ffaa  eebbIICCaa««GGMMeeBBIIvviiTTÏÏggßßnnaanniiggGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnn»»  eennAAee®®kkaammrrnnSS
ggssmm©©aatt''««EEddlleeKKeehhAAffaaCCMMnnYYyymmnnuussßßFFmm··»»eennaaHH    KKWWmmiinnGGaaccTTTTYYllyykk
VVnneessaaHHeeLLIIyy  ..    mmiinnddUUccKK~~aannwwggeesscckkII††EEff¬¬gg®®bbkkaass´́nnssmmaaCCeellIIkkmmuu
nneeTT  eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__eellIIkkeennHH  BBMMuuVVnnrriiHHKKnn''rrddΩΩaaPPiiVVllsshhrrddΩΩGGaaeemm
rriikkeeddaayyccMM@@eeQQµµaaHHeeLLIIyy    eeTTaaHHbbIImmaannkkaarrvvaayy®®bbhhaarreeTTAAeellII  ««KKMMnniittmmUU--
llFFnnnniiyymmrrbbss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk»»  yy""aaggNNaakk**eeddaayy  ..  

‹‹  kkaarr®®bb®®BBiitt††rrbbss''®®kkuuggeebb""kkSSgg ––
ee®®kkaayyeeBBllkkaarrGGbbGGrrssaaTTrryy""aaggssbb∫∫aayyrrIIkkrraayyrrbbss''cciinn  ccMM--

eeJJHHrrNNssiirrßßvvaayyyykkVVnnTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjmmkk,,  kkaaEEsstteennAAeebb""kkSSggVVnn
eepp††aattccMMNNaabb''GGaarrmmµµNN__eellIIkkaarrccUUllTTIIvvggtt´́nn®®BBHHmmaattaarrbbss''ssIIhhnnuu  KKWW
®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannIIssIIuussuuvvttiiƒƒ--kkuussuumm: eehhIIyynniiggkkaarrvviill®®ttLLbb''mmkk´́nn
KKNN:®®bbttiiPPUUBBYYkkGG~~kkkkaaEEssttcciinn    BBIIddMMeeNNIIrrTTssßßnnkkiiccççeennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''rrMMeeddaaHH
eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..

lliixxiittccYYllrrYYmmmmrrNNTTuukk≈≈®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannII  ´́ff©©TTII2288eemmssaa  ccuuHHhh
ttƒƒeellxxaaeeddaayy®®bbFFaannbbkkßßkkuummµµ¨ÿycciinn  CCUU--TTII  nniiggeeddaayynnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††CCUU--
eeGGnnLLaayy,,  VVnnssMMEEddgg[[eeXXIIjjnnUUvveesscckkII††ssggÙÙwwmmffaa  ssIIhhnnuummuuxxCCaa  ««
bbEEgg√√rrBBIITTuukk≈≈®®BBYYyyeeTTAAkkaarrrrwwggmmSS»»  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarrkkssaagg®®ssuukkEExxµµrreeLLIIggvviijj  ..
CCaammYYyyKK~~aaeennHHppggEEddrr  nnaa´́ff©©TTII2288eemmssaa  ssIIhhnnuuVVnnTTTTYYllnnUUvvkkaarreeTTAAccUU--
llrrYYmmrrMMEEllkkmmrrNNTTuukk≈≈  BBIIff~~aakk''CCaann''xxııss''cciinnssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarrddwwkknnSSrrbbss''
ååbbnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††eettgg--ssaavvBBIIgg  nniiggcciinn--hhIIuullaagg  ssMMEEddggnnUUvvkkaarreeKKaaBB
ddll''®®BBHHrraaCCddMMNNaakk''®®kkuuggeebb""kkSSgg  ..  GG~~kkTTUUrrss&&BBÊÊeeTTAAssMMEEddggkkaarree®®kkoomm®®kkMM
mmaannrrYYmmTTSSggeettgg--yyIIuuggccaavv,,  CCaaPPrriiyyaarrbbss''CCUU--eeGGnnLLaayy,,  EEddllFF¬¬aabb''VVnn
ccUUlleeTTAAssYYrrssuuxxTTuukk≈≈®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannIImmuunneeBBllssuuKKtt,,  eennHHeebbIIeeyyaagg
ttaammTTIIPP~~aakk''ggaarrBBtt··mmaanncciinnffIIµµ  ..  kk®®mmggpp˚åabbUUCCaassBBVVnneeFFII√√ttaaggnnaammeemm""AA--
eessTTuugg,,  CCUU--eeGGnnLLaayy,,  eettgg--ssaavvBBIIgg,,  eeCCoogg--CCIIgg  nniiggeettgg--yyIIuuggccaavv  ..
TTgg''CCaattiiVVnn®®ttUUvveeKKTTmm¬¬aakk''JJkk''kkNN††aall  eennAATTIIllaann  CCaannGGaammiinn  nniiggeennAAttaa
mmkkaarriiyyaall&&yyrrddΩΩeeppßßgg@@  ..

TTII®®kkuuggeebb""kkSSggmmaannkkaarrccaabb''GGaarrmmµµNN__yy""aaggxx¬¬SSgg  eeTTAAeellIIkkaarrvviill®®ttLL
bb''vviijj´́nnKKNN:®®bbttiiPPUUBBYYkkGG~~kkkkaaEEssttcciinnccMMnnYYnn99nnaakk''  BBIIddMMeeNNIIrrTTssßßnnkkii
ccççccMMnnYYnn1155´́ff©©eennAAkk~~¨g̈g««ttMMbbnn''rrMMeeddaaHH®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa»»    nnaarryy:eeBBllccuuggJJkk''



EExxmmiinnaa  ..  KKNN:®®bbttiiPPUUVVnnTTTTYYllnnUUvvkkaarrss√√aaKKmmnn__kkaallBBIÍ́ ff©©TTII2233eemmssaa
BBIIssmmaaCCiikkkkaarriiyyaall&&yynneeyyaaVVyy  yy""aavv--vviinnyyuugg  nniiggCCII--eettggKKYYyy  ..
eeyyaaggttaammTTIIPP~~aakk''ggaarrBBtt··mmaanncciinn´́ff©©TTII2222eemmssaa,,  KKNN:®®bbttiiPPUUnnUUvvkkaarrCCYYbb
ssnnÊÊnnaaKK~~aayy""aagg««kkkk''eekk††AAnniigg®®bbkkbbeeddaayymmiitt††PPaaBB»»  CCaammYYyyeexxoovv--ssMMppnn
eehhIIyynniiggVVnnTTTTYYllnnUUvvkkaarrCCbb''eellooggkkiittii††yyss  ee®®kkaammGGFFiibbttIIPPaaBB´́nnrrddΩΩ
mmÂÂnnII††®®kkssYYggmmhhaa´́ppÊẾ́ nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  hhflflUU--nnwwmm
®®BBmmTTaaMMggrrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarr  hhflflUU--yynn''  nnaarryy:eeBBlleeFFII√√ddMM
eeNNIIrreennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''ssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''rrNNssiirrßß  ..

eesscckkII††rraayykkaarrNN__BBIIrr´́nnTTIIPP~~aakk''ggaarrBBtt··mmaanncciinnffIIµµ  eeFFII√√eeddaayyKKNN:®®bb
ttiiPPUUkkaallBBIÍ́ ff©©TTII2244nniigg2288eemmssaa  VVnnssMMEEddgg[[eeXXIIjjnnUUvvGGttƒƒaaFFiibb∫∫aayy
rrbbss''®®kkuuggeebb""kkSSgg  ssgg˚t̊t''yy""aaggFF©©nn''eeTTAAeellIIbbJJ˙ȧaEExxµµrr  ccaabb''ttSSggBBIIeeBBllrrllMM
ddYYll´́nnTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjmmkk˘̆˘̆˘̆  ttYYyy""aaggddUUccCCaarrNNssiirrßßee®®bbII®®VVss''yyuuTTÏÏssaa--
®®ss††ssÂÂggaamm®®bbCCaaCCnn  eehhIIyynniigg««ll∫∫iicc»»eeqqııaaHHeeTTAArrkkCC&&yyCCMMnnHH  ®®BBmmTTSSgg
««‰‰kkPPaaBByy""aaggCCiittss~~iiTTÏÏeeddIImm∫∫IIbbeeggII˚n̊nkkmm¬¬SSggnniiggGGPPiivvDDÛÛnn__kkaarrttssflflUUssaammKKII--
PPaaBB»»  rrvvaagg®®bbCCaaCCnncciinnnniiggkkmmıı¨C̈CaaCCaaeeddIImm  ..  eesscckkII††rraayykkaarrNN__TTII11eerroobb
rraabb''GGMMBBIIvvIIrr:bbuurrssCCYYrrmmuuxx´́nnkkggTT&&BBrrNNssiirrßß  EEddllVVnnBB&&TTÏÏTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj
nnaaeeBBll««yybb''»»mmuunneeBBllTTII®®kkuuggFF¬¬aakk''  eehhIIyykk**VVnnnniiyyaayyrrMMllwwkkppggEEddrr
GGMMBBIIkkaarrss√√aaKKmmnn__yy""aagg««kkkk''eekk††AAnniiggyy""aaggeessµµaaHHssµµ&&®®KK»»  BBIIssuunn--eessnn  ««eemm  
bbJJÇÇaakkaarr»»rrNNssiirrßßeennAAPP~~MMeeBBjj  ..  eesscckkII††rraayykkaarrNN__TTII22  eerroobbrraabb''GGMMBBIIåå
bb∫∫ttii††eehhttuubbeeJJççjj[[eeXXIIjjnnUUvvqqnnÊÊ:dd**llÌÌrrbbss''kkmmıı¨C̈CaaccMMeeJJHHKKNN:®®bbttiiPPUU
eehhIIyynniiggkkaarreeKKaarrBBsskk˚åarr:ccMMeeJJHH®®bbFFaanneemm""AA  ®®BBmmTTSSggBBiiFFIIss√√aaKKmmnn__TTTTYY  

llKKNN:®®bbttiiPPUU  eeFFII√√eeLLIIggeeddaayyeeddaayyeexxoovv--ssMMppnn  nniiggBBiiFFIICCbb''eellooggCCaa
kkiitt††iiyysseerroobbccMMeeddaayyhhflflUU--yynn''nniigghhflflUU--nnwwmm  ..

kkaarreeFFII√√GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyrrbbss''rrNNssiirrßßGGMMBBIITTssßßnnkkiiccççcciinn  VVnn®®ttUUvveeKKccuuHH
ppßßaayyeennAAkk~~¨g̈geesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__TTIIPP~~aakk''BBtt··mmaannEExxµµrr  (AKI))  ´́ff©©TTII2222  eemm--
ssaa  nniiggeennAAkk~~¨g̈geesscckkII††rraayykkaarrNN__́́ nnTTIIPP~~aakk''ggaarrBBtt··mmaannEExxµµrr´́ff©©TTII2266eemm--
ssaa  GGMMBBIIBBiiFFIICCbb''''eellooggeePPaaCCnnaahhaarr´́ff©©®®ttgg''́́ ff©©TTII2244eemmssaa  ssMMrraabb''BBYYkkGG~~kk
kkaaEEssttcciinn  ee®®kkaammkkaarrccaatt''EEccgg´́nnssmmaaCCiikkkkaarriiyyaall&&yyrrNNssiirrßßbb®®ggYY
bbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ..⁄⁄

‹‹‹‹‹‹  vvttƒƒ¨b̈bMMNNggEEddlleeyyIIggeellIIkkyykkGGttƒƒbbTTeennHHmmkkbbgg˙ȧajjCCUUnnCCnn
rrYYmmCCaattii  KKWWKKµµaannGGII√√ee®®kkAAGGMMBBIIccgg''bbJJÇÇaakk''ffaa  ––  eess††ccssIIhhnnuu  KKWWBBiittCCaaVVnnTTTTYY
llnnUUvvmmuuxxttMMEENNggCCaa  ««®®bbmmuuxxrrddΩΩkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥»» yy""aagg®®VVkkddEEmm
nn  rrYYcceehhIIyyrrNNssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  EEddlleess††ccssIIhhnnuuVVnn
eehhAAffaaCCaa««kkggTT&&BBrrMMeeddaaHH»»eennaaHH  KK**KKµµaannGGII√√ee®®kkAAGGMMBBIICCaa  ««kkggTT&&BBEExxµµrr®®kkhhmm»»
EEddllCCaa®®kkuumm««XXaattkkrr»»  yy""aaggssaahhaavveeXXaarreeXXAA´́nn««TTIIllaannBBiiXXaaddEExxµµrr»»
eennaaHHeeTT  ..  

eeyyIIggBBMMuuGGaaccTTTTYYllyykkVVnneessaaHHeeLLIIyy  nnUUvvkkaarrkkaatt''eeTTaassBBYYkkeemmEExxµµrr
ff~~aakk''bbnnÊÊaabb''  ttYYyy""aaggddUUccCCaa  ««ttaamm""uukknniiggnnaayyDDuucc»»  CCaaeeddIImm  ..ll..  eennAATTnnÊÊwwmm
eeBBlleeKK®®ttUUvveeFFII√√CCaaxx√√aakk''EEPP~~kk  nniiggeemmIIllmmiinneeXXIIjj««eemmXXaattkkrr»»dd**FFMMGGssççaarr¥¥
mm~~aakk''eeTTootteeQQµµaaHH  ««nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu»»  ..  GGMMeeBBIIyyuuttii††FFmm··BBiittCCaammiinn««®®ttwwmm
®®ttUUvv»»TTaall''EEtteessaaHH  eebbII®®bbssiinnNNaaeeQQµµaaHHnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ®®ttUUvveeKKTTuukkbb
eeNNˆâayy[[rrss''eennAAyy""aaggrrMMeePPIIyyEEbbbbeennHH  ..
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eeddaayy  llII--eeDDoobb  ‹‹  ´́ff©©TTII1166  eemmssaa  22000044

xxaaggee®®kkaammeennHHCCaa‰‰kkssaarrddkk®®ssgg''eeccjjBBIIssMMNNMMuu‰‰kkssaarrccgg®®kkgg
eeddaayyeellaakk  Douglas Pike ((´́ff©©TTII66ssIIhhaaqq~~SS11997755))  ee®®kkaammccMMNNgg
eeCCIIggffaa  ––  ««kkmmıı¨C̈CaabbJJÇÇaakk''GGMMBBIITTssßßnnkkiiccççrrbbss''EELL--yynn''    eeddIImm∫∫IIBBiiPPaakkßßaaGGMM
BBIIbbJJ˙ȧanneeyyaaVVyykkaarrbbrreeTTss»» ..  ccMMNNuuccEEddllKKYYrr[[ccaabb''GGaarrmmµµNN__CCaaTTII
bbMMppuutteennaaHH  KKWWBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmVVnneehhAAeemmyyYYnneennHH  ccUUllmmkknniiyyaayyKK~~aaeennAA
kk~~¨g̈gTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  mmYYyyEExxmmuunneeBBll««®®bbmmuuxxrrddΩΩkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥»»  KKWW
eess††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuuyyaaggccUUll®®ssuukk  ..  

´́ff©©TTII1199  ååssPPaa,,  eess††ccssIIhhnnuuGGnn''cciitt††nnwwggBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  mmiinnKKiittKKUUrr
mmuuxxttMMEENNggGGII√√ddll''®®BBHHGGgg  kk**ggrrllllHHllllSSggeeTTAAssmm©©MM‰‰®®kkuuggBB¥¥¨g̈gyyaa""gg
®®bbeeTTsskkUUeerr""xxaaggeeCCIIgg  ..

´́ff©©TTII1188  kkkk˚d̊daa,,  ssaarriinn--qqaakknniiggCCYYnn--®®VVssiiTTÏÏVVnnnnSSKK~~aaeeTTAABB¥¥¨g̈gyy""aa
gg  eeddIImm∫∫IIGGgg√√rrkkrrssMMuu[[eess††ccssIIhhnnuuyyaaggccUUll®®ssuukk  ..  EEtteess††ccssIIhhnnuu®®bb
EEkkkkmmiinnyyll''®®BBmm  ..

´́ff©©TTII33  ssIIhhaa,,  EELL--yynn''ccUUlleeTTAAddll''PP~~MMeeBBjj  eeddIImm∫∫IInniiyyaayyKK~~aaGGMMBBII
bbJJ˙ȧa®®BBMMEEddnn  bbnnÊÊaabb''BBIImmaannkkaarrbb""HHTTggiiccGGaavvuuFFKK~~aaeennAAeekkaaHHkkuugg  nniiggbbnnÊÊaabb''BBII
yyYYnnkkaann''kkaabb''eekkaaHHbb""UULLËË́́ vv""rrYYccmmkk  ..

´́ff©©TTII1188  ssIIhhaa,,  eexxoovv--ssMMppnnrrtt''eeTTAABBwwggEEbb""nn--nnuutt  eeddIImm∫∫II[[eeTTAACCYYyy
GGgg√√rreess††ccssIIhhnnuu  ..  EEbb""nn--nnuuttFF¬¬aabb''ddwwggcciitt††eess††ccssIIhhnnuu  kk**TTUUlleess††ccssII
hhnnuuffaaxxaaggkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥ssnn¥¥aaff√√aayymmuuxxttMMEENNgg««®®bbmmuuxxrrddΩΩ»»
GGss''mmYYyyCCIIvviittff√√aayy®®BBHHGGgg  ..  eess††ccssIIhhnnuukk**yyll''®®BBmmPP¬¬aamm  ..

´́ff©©TTII22  kkJJÔÔaa,,  eess††ccssIIhhnnuummiinnccUUll®®ssuukkEEttmm††ggeeTT  ®®BBHHGGggyyaaggccaa
kk''EEqqvvccuuHHeennAAhhaaNNUUyyssiinn  eeddIImm∫∫IIssMMuunnUUvvkkaarrFFaannaaBBIIyyYYnn  ..

´́ff©©TTII99  kkJJÔÔaa,,  bbnnÊÊaabb''BBIIKKgg''eennAAhhaaNNUUyyGGss''11GGaaTTiitt¥¥  eeTTIIbb®®BBHHGGgg
eess††ccyyaaggccUUll®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..

‹‹  eennHHeehhIIyyGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaadd**eeffaakkTTaabb´́nneess††ccEExxµµrr  ..  ssUUmmGGeeJJIIÇÇjj
GGaann‰‰kkssaarrrrbbss''eellaakk  Douglas Pike ddUUcctteeTTAA  ––

««eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__BBtt··mmaann»»kkMMbbuuttff©©¨ÿymmYYyy  VVnn®®ttUUvveeKKccaakk''ppßßaayy
ttaammvviiTT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjj  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII33ssIIhhaa  ®®bbkkaass[[ddwwggGGMMBBIITTssßßnnkkiiccççnnaaeeBB
llffIIµµ@@eennHHmmkkkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ´́nnKKNN:®®bbttiiPPUUBBllkkrreevvoottNNaamm  ssiiƒƒ
tteennAAee®®kkaammkkaarrddwwkknnSSrrbbss''eellxxaaFFiikkaarrTTII11  EELL--yynn''  EEddllKKaatt''nniiyyaayy
ffaa  TTMMnnaakk''TTMMnnggrrvvaagg®®bbeeTTssTTSSggBBIIrr  kkMMBBuuggmmaannssPPaaBBttwwggEEttggeennAAeeLLIIyy
..  kk~~¨g̈gxxNN:eeBBllyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  CCaa®®bbeeTTssTTII11EEddllVVnnbbJJÇÇËËnnKKNN:

®®bbttiiPPUUrrbbss''xx¬¬ÁÁnnmmkkkkaann''kkmmıı¨C̈Caa  ccaabb''ttSSggBBIICC&&yyCCMMnnHHEExxeemmssaakknn¬¬ggmmkk
eennHH,,  eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__GGgg®®bbCCMMuuhhaakk''ddUUccCCaammaannkkaarr®®bbuugg®®bbyy&&tt~~  ppÊÊ¨ÿyBBII
eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__kkaallBBIIeeBBll®®bbCCMMuuEExxµµrr--yyYYnneellIIkkmmuunn@@  ..  ®®KKaann''EEttmmYY

yy´́ff©©bb""uueeNNˆâaHH  bbnnÊÊaabb''eesscckkII††®®bbkkaass[[ddwwggBBIITTssßßnnkkiiccççccuuggee®®kkaayyeennHH,,
vviiTT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjjVVnnrraayykkaarrNN__GGMMBBIIkkaarrBB®®ggwwggTT&&BBTTIIgg  eennAAeellIIeekkaaHHnnaannaakk~~¨g̈g
QQUUggssmmuu®®TTeessoomm  EEddllFF¬¬aabb''kkaann''kkaabb''eeddaayyrrddΩΩaaPPiiVVllyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg
eennAAmmuunneeBBllBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††vvaayyyykkVVnneevvoottNNaamm  ..  vviiTT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjj  nnaaeeBB
llffIIµµ@@  kk**VVnneeFFII√√[[ppÊÊ¨ḦHeellccææppggEEddrr  GGMMBBIIbbJJ˙ȧanneeyyaaVVyykkaarrbbrreeTTss
eeppßßggeeTToottCCaaeellIIkkTTII11  TTaakk''TTggeeTTAAnnwwggkkaarrpp††ll''CCMMnnYYyyrrbbss''cciinneennAAee®®kkaa--
yyeeBBllssÂÂggaamm    eehhIIyynniiggVVnnKKUUssbbJJÇÇaakk''GGMMBBIIccMMNNaabb''GGaarrmmµµNN__rrbbss''
TTII®®kkuuggVVggkkkk  ccgg''ssMMrrYYllTTMMnnaakk''TTMMnnggkkaarrTTUUttCCaammYYyykkmmıı¨C̈Caa  ..

‹‹  TTssßßnnkkiiccççrrbbss''EELL--yynn''  ––
ttaammeemmIIlleeTTAA    ®®bbEEhhllxxuussEEbb¬¬kkBBIIkkaarrrruujjrraakk~~¨g̈gcciitt††rrbbss''EExxµµrr  ccaabb''

''ttSSggBBIIeeBBllBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††kkaann''kk††aabb''GGMMNNaaccmmkk  kk~~¨g̈gkkaarrppßßBB√√ppßßaayyBBtt··--
mmaann[[eeKKVVnnddwwggGGMMBBIIllMMddaabb''ff~~aakk''ddwwkknnSSrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eennAAkk~~¨g̈geesscckkII††EEff¬¬ggkkaarr
NN__TTssßßnnkkiiccççrrbbss''EELL--yynn''  eeddaayymmiinnnniiyyaayy®®VVbb''BBIIeeBBlleevvllaa  ……
TTIIkkEEnn¬¬ggEEddlleeKKCCYYbbnniiyyaayyKK~~aaeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  ……kk**GGMMBBIIGGII√√EEddllBBYYkkeemmddww
kknnSSxxaaggEExxµµrrnniiyyaayyCCaammYYyyyyYYnneeLLIIyy  ..  BBYYkkssmmaaCCiikkKKNN:®®bbttiiPPUUxxaagg
yyYYnnee®®kkAABBIIEELL--yynn''eeccjj  kk**ddUUccKK~~aaEEddrr  KKWWeeKKmmiinnVVnnbbeeJJççjj[[ssaall''eeTT
..  eesscckkII††rraayykkaarrNN__eennAAhhaaNNUUyyssII††GGMMBBIITTssßßnnkkiiccçç  ppßßBB√√ppßßaayyeeddaayy
TTIIPP~~aakk''ggaarrBBtt··mmaanneevvoottNNaammkkaallBBIÍ́ ff©©TTII33  mmaannllkk≈≈NN:ddUUccKK~~aannwwggvviiTT¥¥¨¨
PP~~MMeeBBjjEEddrr  eeTTaaHHbbIIeeKKmmiinnVVnnddaakk''ffaaCCaaeesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__kk**eeddaayy  ..  bb
TTvviiccaarrNNkkffaammYYyyGGMMBBIITTssßßnnkkiiccççeennAAkk~~¨g̈gkkaaEEssttjj""aaggyywwuuggrrbbss''yyYYnn
xxaaggeeCCIIgg  eennAAkk~~¨g̈g´́ff©©ddEEddll  kk**BBMMuummaannnniiyyaayyGGII√√CCaaBBiiss††aarrbbEEnnƒƒmmeeLLIIyy  ..

ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj,,  kkaallBBIImmuunneeBBllccbb''ssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinn,,  kkaaEEssttEExxµµrrnnii
ggyyYYnn  VVnnpp††ll''nnUUvvBBtt··mmaannyy""aaggEEvvggGGnn¬¬aayy  nniiyyaayyGGMMBBIITTssßßnnkkiiccçḉ́ nn
KKNN:®®bbttiiPPUU®®bbeeTTssTTSSggBBIIrr  ccaabb''BBIIssuunnÊÊrrkkffaaeennAAkk~~¨g̈geeBBllCCbb''eelloogg
rrhhUUttddll''eeTTAAkkaarreeFFII√√eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__rrYYmmCCaaeeddIImm  ..  ttaammBBiitteeTTAA,,  EELL--
yynn''VVnnddwwkknnSSKKNN:®®bbttiiPPUUyyYYnnttSSggEEtteeddIImmrrhhUUttmmkk  ..      ee®®kkaayykkiiccçç®®BB
mmee®®BBooggTTII®®kkuuggVV""rrIIss,,  eellxxaaFFiikkaarrTTII11rrUUbbeennHH  VVnnddwwkknnSSKKNN:®®bbttiiPPUUeeTTAA  
kkaann''BBYYkk®®bbeeTTssssmmıı&&nnÏÏmmiitt††kkuummµµ¨ÿynniiss∂∂hhaaNNUUyyssMMxxaann''@@  ddUUccCCaaeeTTAAeebb""--
kkSSggkkaallBBIIEExxmmiiffuunnaa11997733  nniiggeeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggmmUUssËËnnaaEExxbbnnÊÊaabb''  rrYYcceehhII
yyeeqqııaaHHeeTTAA®®bbeeTTssllaavvkkaallBBIIEExxvviicciiœœkkaa11997733  EEddllCCaaddMMeeNNIIrrTTssßßnn
kkiiccççeeTTAAkkaann''bbrreeTTssccuuggee®®kkaayybbggÌÌss''rrbbss''KKaatt''  ..

ddUUccKK~~aaddEEddlleeTTAAnnwwggllTTÏÏppll´́nnkkaarrCCYYbbKK~~aaEExxµµrr--yyYYnnnnaaeeBBllmmuunn@@
EEddrr  eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__TTssßßnnkkiiccççnniiyyaayyffaa  ®®KKbb''bbJJ˙ȧaTTSSggGGss''kk~~¨g̈g
rryy:eeBBlleeFFII√√TTssßßnnkkiiccççVVnnTTTTYYllnnUUvvkkaarr®®BBmmee®®BBooggKK~~aaCCaa‰‰kkccœœnnÊÊ  ..  GGttƒƒaa
FFiibb∫∫aayy´́nnkkaaEEssttjj""aaggyywwuuggVVnnKKUUssbbJJÇÇaakk''ffaa  llTTÏÏppllyy""aagg««llÌÌ®®bb
eessIIrr»»VVnnpp††ll''eeLLIIggeennAAkk~~¨g̈gddMMeeNNIIrrTTssßßnnkkiiccçç  ..  EEtteeTTaaHHbbIIddUUeecc~~HHkk**eeddaa--
yy  kkaaEEssttnniiyyaayyffaa  bbrriiyyaakkaassssiiƒƒtteennAACCMMuuvviijjddMMeeNNIIrrTTssßßnnkkiiccçç®®bb
kkbbeeTTAAeeddaayykkaarreeyyaaKKyyll''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  llÌÌ®®bbeessIIrrCCaaggTTssßßnnkkii
ccççkkaallBBIIeellIIkkmmuunn@@  ..  ddUUccKK~~aaeeTTAAnnwwggeesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__rrYYmm  rrvvaagg®®bbFFaannaa
FFiibbttIÍ́ nnrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~  ((rrddΩΩaaPPiiVVlleeyyookkkkuugg))  ppaatt''
eeFFII√√eeLLIIggCCaammYYyyeexxoovv--ssMMppnn  kkaallBBIIEExxFF~~ËËqq~~SS11997744EEddrr  nniiyyaayyffaakkaarrCCYY
bbKK~~aaVVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAkk~~¨g̈gbbrriiyyaakkaass««rraakk''TTaakk'',,  mmiitt††PPaaBBkkkk''eekk††AA  nniiggssaamm
KKII®®bbyyuuTTÏÏttssflflUU»»  ..  EELL--yynn''  ®®ttUUvveeKKrraayykkaarrNN__ffaa    ««VVnneeFFII√√kkaarrBBiiPPaakkßßaa
yy""aaggrraakk''TTaakk''  ee®®kkaammbbrriiyyaakkaassCCaabbggbbÌÌËËnn»»  kk~~¨g̈geeBBllTTssßßnnkkiiccççffIIµµ@@rrbb
ss''KKaatt''  ..  eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__rrYYmmkk~~¨g̈geeBBllTTssßßnnkkiiccççrrbbss''eexxoovv--ssMMppnn
kkaallBBIIEExxeemmssaaqq~~SS11997744eennAAhhaaNNUUyynniiyyaayyffaa  ««TTssßßnnkkiiccççeeJJrreeBB
jjeeTTAAeeddaayyeeCCaaKKCC&&yy    nniiggVVnnpp††ll''nnUUvvkkmm¬¬SSggyy""aaggxx¬¬SSgg  ®®BBmmTTSSggkkaarrrrYYmm
ssMMVVcc''ttssflflUUCCaaFF¬¬¨g̈gmmYYyy  eehhIIyynniiggmmiitt††PPaaBBdd**FFMMeeFFgg»»  rrvvaagg®®bbeeTTssTTSSgg22



EEddllGGaaccbbkk®®ssaayy  ««eennAAkk~~¨g̈gmmeennaasseeJJççttnnaadd**PPWW¬¬ss√√aagg  eennAAkk~~¨g̈gssaammKKII
ttssflflUU®®bbyyuuTTÏÏ  nniiggeennAAkk~~¨g̈gmmiitt††PPaaBBEEddllBBMMuuGGaaccbbMMEEbbkkVVnneeLLIIyy»»  EEddllcc
gg''PPÇÇaabb''KK~~aarrvvaagg®®bbCCaaCCnnTTSSggBBIIrr  ..  EEttCCaakkaarrppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  TTssßßnnkkiiccççrrbbss''
EELL--yynn''eellIIkkeennHH  eessIIÊÊrrEEttBBMMuummaannnnUUvvJJkk¥¥  ««BB®®ggwwggccMMNNggttssflflUUssaammKKII
®®bbyyuuTTÏÏ  nniiggmmiitt††PPaaBBtteeTTAAmmuuxxeeTToott»»  rrvvaaggeeyyookkNNaammnniiggkkmmıı¨C̈CaaeeTT  ..

‹‹  ®®BBMMEEddnneekkaaHH ––
kkaallBBIÍ́ ff©©TTII44ssIIhhaa    vviiTT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjjVVnnrraayykkaarrNN__ffaa  kkggTT&&BBEExxµµrrVV

nnkkaann''kkaabb''eennAAeellIIeekkaaHHTTnnßßaayynniiggeekkaaHHeeJJ  eennAAkk~~¨g̈gQQUUggssmmuu®®TTeessoomm
CCiitt®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ««eennAAkk~~¨g̈geeBBllcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg  nniiggBBYYkkFFIIvvCCaa
GGaayy""ggVVvvbbMMeerrII  VVnn®®ttUUvveeVVssssMMGGaattmmYYyyrrMMeeBBCCeeccjjBBIITTwwkkddIIrrbbss''eeyyIIgg
»»  ..  eennHHCCaaeesscckkII††rraayykkaarrNN__eellIIkkddMMbbUUggbbggÌÌss''rrbbss''PP~~MMeeBBjj  ssII††GGMMBBIIkkaarr
kkaann''kkaabb''eekkaaHH  EEddllBBYYkkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggFF¬¬aabb''GGHHGGaaggffaaCCaarrbbss''PPiinnxx¬¬ÁÁnn  ccaabb''
ttSSggBBIIeeBBlleekkIIttmmaann®®BBwwttii††kkaarrNN__nnaavvaa  Mayaguez kkaallBBIIccuuggEExxååssPPaa
mmkk  ..  kkaalleennAAeeBBlleennaaHH  vviiTT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjjVVnnnniiyyaayyCCaaee®®ccIInneellIIkk  GGMMBBIIvviiFFaa
nnkkaarrkkggTT&&BBEEddll®®ttUUvvVVnnGGnnuuvvtt††eennAAeellIIeekkaaHH  EEddllFF¬¬aabb''VVnnGGHHGGaagg
ffaaCCaarrbbss''yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ddUUcceennAAkk~~¨¨ggkkaarrppßßaayykkaallBBII´́ff©©TTII1188ååss
PPaanniiyyaayyffaa  kkmm¬¬SSggkkggTT&&BBeeCCIIggTTwwkkEExxµµrreennAAeekkaaHHEEvv  VVnn®®ttUUvvTTTTYYllnnUUvvkkaarr
eekkaattssrreessIIrrGGMMBBIIvvIIrr:PPaaBBrrbbss''BBYYkkeeKK  ®®bbqqSSggnnwwggGGaaeemmrriikkSSggCCaaeeddIImm  ..  vvii
TT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjj´́ff©©TTII2255kkkk˚d̊daanniiyyaayyffaa  ®®bbCCaaCCnneennAAeellIIeekkaaHHrr""uuggssnn¬¬wwmm  ««®®bb
ddaabb''eeddaayyGGaavvuuFF»»  VVnnnnSSKK~~aaeeggIIbbeeLLIIggeeFFII√√kkaarrttssflflUU  kkaarrJJrrEEddnneekkaaHHrrbbss''
''xx¬¬ÁÁnn  ..

‹‹  CCMMnnYYyyrrbbss''ssaaFFaarrNNrrddΩΩcciinn®®bbCCaammaanniittuu ––
vviiTT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjjVVnneeFFII√√[[ddwwgg  GGMMBBIIkkaarrbbnn††CCMMnnYYyycciinn  eennAAkk~~¨g̈geesscckkII††rraayy

kkaarrNN__®®bbccSS´́ff©©TTII33ssIIhhaarrbbss''xx¬¬ÁÁnn    nniiyyaayyGGMMBBIIssMMbbuu®®ttEEff¬¬ggnnUUvvGGMMNNrrKKuu  

NNmmYYyycc∫∫aabb''ccuuHH´́ff©©TTII11ssIIhhaa  eeFFII√√eeLLIIggeeddaayyeexxoovv--ssMMppnn  eeppII∆∆eeTTAACCUUnnrrddΩΩ
mmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrJJrrCCaattiicciinn  eeyy""--CCaaggyyIIuugg  kk~~¨g̈g{{kkaass´́ff©©bbuuNN¥¥kkggTT&&BB
cciinn  ..  lliixxiittVVnnEEff¬¬ggGGMMBBII  ««ccMMNNggmmiitt††PPaaBBnniiggeeyyaaFFaa  yy""aaggrrwwggmmSS»»rrvvaagg
kkmmıı¨C̈Caanniiggcciinn  eehhIIyyVVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  kkmmıı¨C̈CaaeennAAEEttbbnn††TTTTYYllBBIIcciinnnnUUvv««kkaarr
KKSS®®TTnniiggkkaarrCCYYyyee®®CCaammEE®®CCgg»»  kk~~¨g̈g««ddMMNNaakk''kkaarrffIIµµ»»´́nnbbddiivvtt††nn__kkmmıı¨C̈Caa  ccaa
bb''BBIIVVnnrrMMeeddaaHHmmkk  ..  eennHHCCaaeellIIkkTTII11eehhIIyy  ccaabb''ttSSggBBIIeeBBllBBYYkkkkuummµµ¨ÿynnii
ss††kkaann''kkaabb''  EEddllvviiTT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjjccaakk''ppßßaayynnUUvvGGttƒƒbbTTrrbbss''eemmddwwkknnSSEExxµµrr  eeppII∆∆
eeTTAACCUUnnbbrreeTTss  eehhIIyynniiggkk**CCaaeellIIkkTTIImmYYyyppggEEddrr  EEddllvvIITT¥¥¨c̈caakk''ppßßaayy
nnUUvveesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__ccuuHHhhttƒƒeellxxaaeeddaayyeexxoovv--ssMMppnn  ccaabb''ttSSggBBIIccaakk''
ppßßaayynnUUvveesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__ssmmaaCCCCaattiiBBiieesssskkaallBBIÍ́ ff©©TTII2288eemmssaa
mmkk  ..

‹‹  ®®bbeeTTss´́ff ––
eennAAkk~~¨g̈gBBtt··mmaann®®bbccSSssVV††hh__kkaallBBIÍ́ ff©©TTII2277kkkk˚d̊daa,,  vviiTT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjjVVnn

ss√√aaKKmmnn__eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__nnaaeeBBllffIIµµ@@rrbbss''nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††́́ ff  XXUU®®KKIItt
EEddll®®bbeeTTss´́ffrrMMBBwwggeeTTAAeellIITTMMnnaakk''TTMMnnggCCaammYYyykkmmıı¨¨CCaa  ..  vviiTT¥¥¨¨VVnn
eeFFII√√GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyffaa  ««eennHHKKWWCCaakkII††ssggÙÙwwmmyy""aaggllÌÌ®®bbeessIIrrbbMMppuutt»»  EEddllVVnn
eekkIIttmmaanneeLLIIggssMMrraabb''TTMMnnaakk''TTMMnnggdd**llÌÌrrvvaagg®®bbeeTTssTTSSggBBIIrr  ..  vviiTT¥¥¨V̈Vnnccaa
tt''TTuukk®®bbeeTTss´́ff  kk~~¨g̈gllkk≈≈NN:ddUUccKK~~aaeessIIµµ®®bbeeTTssyyYYnnnniiggllaavvEEddrr  KKWWTTuukk
ddUUccCCaa««bbggbbÌÌËËnnrrYYmmrrss''CCaammYYyyKK~~aa»»  ..  vviiTT¥¥¨d̈dEEddll  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII33ssIIhhaa  CCaa
eellIIkkTTII11  VVnneeFFII√√eesscckkII††rraayykkaarrNN__KKSS®®TTnneeyyaaVVyy´́nnBBYYkk®®bbeeTTssmmiinn
EEmmnnkkuummµµ¨ÿynniiss††CCiittxxaaggdd´́TTeeppßßggeeTToott  eeddaayyeeFFII√√kkaarrrriiHHKKnn''bbkkßßssmmıı&&nnÏÏ
eessGGaattUU  ccMMeeJJHHnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††®®bbeeTTssmm""aaeeLLssIIuu  rraa""hhßßaakk''  ®®BBmmTTSSggrrddΩΩaaPPii
VVll®®bbeeTTssGGUU®®ss††aallII  nniiggnnUUEEvvlleehhßßLLgg''  ..⁄⁄

((ssUUmmGGaannPPaaKKbbnn††  ––  eexxoovv--ssMMppnnEEhhrreess††ccssIIhhnnuuccUUllPP~~MMeeBBjj))



sIhnunigsIudnI-san'bWtr_
Sihanouk vs Sydney H. Schanberg

eeddaayy  llII--eeDDoobb  ‹‹  ´́ff©©TTII2233  eemmssaa  22000044

xxaaggee®®kkaammeennHHCCaa®®bbttiikkmmµµrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  eeqqII¬¬yyttbbeeTTAAeellaakk
Sydney H. Schanberg GG~~kkssaarrBBtt··mmaann®®bbccSSeennAAkkaaEEssttjjËËvvyy""kkEEff
mmss__ ssII††GGMMBBIIEExxßßPPaaBByynn††  ««TTIIllaannBBiiXXaatt»»  EEddlleeyyIIggssUUmmeeFFII√√kkaarrbbkk
EE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarrddUUccxxaaggee®®kkaammeennHH  ––

««nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu
««®®bbFFaannaaFFiibbttIIkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥
««®®kkuuggssIIuuddnnII,,  ´́ff©©TTII22  mmiinnaa  11998855

««eellaakk  Sydney H. Schanberg
c/o THE NEW YORK TIMES
NEW YORK, N.Y. (USA)

««eellaakk,,
««eennAAkk~~¨g̈gPPaaBByynn††  ««TTIIllaannBBiiXXaatt  --kkaarrBBiitteennAABBIIee®®kkaayyPPaaBByynn††

TTaakk''TTggnnwwggeerrOOggppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnrrbbss''  Sydney Schanberg nniiggDDiitt--®®bbnn»

((ddkk®®ssgg''eeccjjBBIIeessoovveePPAAeeVVHHBBuummııppßßaayyeeddaayybbNNˆâaKKaarr  (Coronet

Book - Hodderand Stoughton, 1984),,  eessoovveePPAAEEddllmmiitt††rrbbss''xxMM∆∆¨m̈m~~aa
kk''VVnnyykkmmkkbbgg˙ȧajj[[xxMM∆∆¨G̈Gaann´́ff©©eennHHeennAA®®kkuuggssIIuuddnnII  ((®®bbeeTTssGGUU®®ss††aa--
llII))  KKWWVVnneerroobbrraabb''yy""aaggddUUeecc~~HHffaa  ––

11-- eennAATTMMBB&&rrTTII1111  ––  ««ssIIhhnnuuGGnnuuJJÔÔaatteess∫∫øøggBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  ddwwkkqq¬¬
ggkkaatt''kkMMBBgg''EEppEExxµµrr®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu  eeTTAAkkaann''ttMMbbnn''®®BBMMEEddnnTTiissxxaaggeekkIIttCCaa
bb''CCaammYYyy®®ssuukkyyYYnn  ..  kkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnn,,  EEddllmmaannrrhhUUttTTll''qq~~SS11997700,,  VV
nneeFFII√√[[ccMMeeNNjj®®VVkk''yy""aaggssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''ccMMeeJJHHsseemm††cc eehhIIyynniiggeemm
TTaahhaannCCaann''xxııss''rrbbss''KKaatt''»»  ..

eellIITTMMBB&&rrTTII1133  ––  ˘̆˘̆˘̆««bbIIqq~~SSee®®kkaayymmkk,,  KKaatt''  ((ssIIhhnnuu))  VVnnccMMeeNNjj
yy""aaggssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''  BBIIkkaarrGGnnuuJJÔÔaatteebbIIkkpp¬¬ËËvvddwwkkeess∫∫øøggkkuummµµ¨ÿynniiss††qq¬¬ggkkaatt''
ttaamm®®ssuukkEExxµµrr»»  ..  

kk~~¨g̈gCCIIvviittnneeyyaaVVyyrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ ((qq~~SS11995555--11997700)),,  eennAA®®ssuukkEExxµµrr,,  xxMM∆∆¨¨
VVnneeFFII√√ddUUccKK~~aannwwggmmnnuussßßeellaakknnaannaaeennAAeellIIPPBBEEppnnddIIeennHHEEddrr    KKWWmmaannkkaarr
PP&&nn††®®ccLLMM  nniiggeeFFII√√kkMMhhuuss  ..    kk**bb""uuEEnn††,,  xxMM∆∆¨B̈BMMuuEEddllVVnnkk∫∫tt''  ……kk**llYYccbb¬¬nn''®®ssuukk
eeTTssrrbbss''xxMM∆∆¨n̈niigg®®bbCCaarraa®®ss††rrbbss''xxMM∆∆¨ëeTT  ..  eehhIIyyeennAAkk~~¨g̈geerrOOggddwwkk  ««eess∫∫øø
gg»»BBII®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu      eeTTAAkkaann''®®BBMMEEddnnxxaaggeekkIItt®®ssuukkEExxµµrrnniiggeevvoottNNaamm
xxaaggtt∫∫ËËggeennaaHHeeTTootteessaatt,,  xxMM∆∆¨s̈sUUmmss∫∫ffccMMeeJJHHeellaakkffaa  xxMM∆∆¨B̈BMMuuEEddllVVnnlluu
yykkaakk''  ……VVnnrrbbss''rrbbrrGGII√√TTSSggGGss''BBIIeerrOOggeennHHeeTT  ..

ccMMeeJJHHGGII√√EEddllVVnnssrreessrreerroobbrraabb''kk~~¨g̈geessoovveePPAAxxaaggeellII,,  kkiittii††yyss
rrbbss''xxMM∆∆¨V̈Vnn®®ttUUvvCCaann''QQII¬¬  ..  xxMM∆∆¨m̈maannkkaarrGGaakk''GGnn''®®ssJJnn''cciitt††yy""aaggxx¬¬SSggGGMMBBII
eerrOOggeennHH  ..

22-- eennAATTMMBB&&rrTTII1122,,  kk~~¨g̈geessoovveePPAAddEEddll,,  ssrreessrrffaa  ––  ««ee®®kkaayyeeBB
lleeVVHHeeqq~~aattmmaannBBYYkkxxaaggss††SSee®®ccIInneennAAkk~~¨g̈grrddΩΩaaPPiiVVll,,  ssIIhhnnuuVVnnGGnnuu--

JJÔÔaatt[[nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††ffIIµµrrbbss''KKaatt'',, åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll'',,  eeTTAAkkMMeeTTcc
kkaarrbbHHeeVVrr´́nnBBYYkkGG~~kk®®ssuukkxxaaggeeqq√√gg  ssiiƒƒtteennAAeexxtt††xxaagglliiccVVtt''ddMMbbgg ((xxMM∆∆¨¨
ssUUmmKKUUssbbnnÊÊaatt''BBIIee®®kkaammeeddIImm∫∫IIbbJJÇÇaakk'',,  nn˘̆ss˘̆)),,  nniiggllYYggeellaammBBUUkkxxaaggeeqq√√
ggeennAAPP~~MMeeBBjj  [[ccaakkeeccjjBBIITTII®®kkuuggeeTTAAccUUllrrYYmmBBYYkkbbHHeeVVrrkkuummµµ¨ÿynniiss††»»,,
((xxMM∆∆¨s̈sUUmmKKUUssbbnnÊÊaatt''BBIIee®®kkaammeeddIImm∫∫IIbbJJÇÇaakk'',,  nn˘̆ss˘̆))  ..

GGnnuuJJÔÔaatt[[xxMM∆∆¨ëeFFII√√kkaarrccggÌÌ¨l̈lbbgg˙ȧajjddUUeecc~~HHffaa  ––  BBYYkkGG~~kk®®ssuukkEEttggEEttCCaa
GG~~kkeessµµaaHH®®ssgg''nniiggCCaaGG~~kkKKSS®®TTdd**PPkkII††rrbbss''xxMM∆∆¨C̈Caanniiccçç  ..  xxMM∆∆¨m̈miinnEEddlleeFF√√ss®®bb
EEhhssmmiinnyykkcciitt††TTuukkddaakk''ccMMeeJJHHBBYYkkeeKKeennAAkk~~¨g̈gbbJJ˙ȧaeennHHeeTT,,  ssUUmmeemmtt††aa
GGaanneessoovveePPAAccuuHH,,  kkaallBBIIGGLL¨g̈gqq~~SS6600,,    EEddllssrreessrreeddaayyCCnnCCaattiinniigg
CCaammiitt††PPkkii††GG~~kkkkaaEEssttrrbbss''eellaakk  KKWWeellaakk  Jerrold Schecter ee®®kkaammccMM
NNggeeCCIIgg  ««®®BBPPÂÂkk††®®BBHHBBuuTTÏÏffIIµµ»»,,  eehhIIyyxxMM∆∆¨k̈k**BBMMuuccSSVVcc''ssMMEEddgg[[eeXXIIjjnnUUvvGGII√√
TTSSggGGss''ccMMeeJJHHBBYYkkeeKKEEddrr  ..  eennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg,,  EEddllCCaaeexxtt††EExxµµrrdd**ssMMbbUUrr
ssbb∫∫aayyCCaaggeeKK  nniiggCCaaeexxtt††EEddllBBYYkkGG~~kk®®ssuukkeennAA®®KKbb''TTiissTTIIkkEEnn¬¬ggTTSSgg
GGss''  mmaannkkMMrriittCCIIvvPPaaBBxxııgg''xxııss''CCaaggGG~~kk®®ssuukkeennAAttaammeexxtt††nnaannaa´́nn®®bbeeTT--
sskkmmıı¨C̈Caa  --TTIIeennaaHHeeKKBBMMuuEEddllmmaannkkaarrbbHHeeVVrr´́nnGG~~kk®®ssuukkeeTT,,  bb""uuEEnn††KKWWeekkIItt
mmaanneennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''ssMMLLËËtt  EEddllCCaammUUllddΩΩaanneeyyaaFFaayy""aaggmmSSrrbbss''BBYYkkEExxµµrr
®®kkhhmm  ..  GGII√√EEddll««BBYYkkGG~~kk®®bbvvttii††vviiTTUU»»ccaatt''TTuukkffaa  ««kkaarreebbHHeeVVrrrrbbss''BBYYkk
®®ssuukkeennAAssMMLLËËtt,,  VVnn®®ttUUvvbbÂÂgg˚åabbyy""aaggyygg''XX~~ggxx¬¬SSggkk¬¬aa  ee®®kkaammbbJJÇÇaarrbb
ss''ssIIhhnnuueennaaHH KKWWBBMMuuEEmmnnyy""aaggddUUeecc~~aaHHeeTT,,  EEttttaammBBiitteeTTAA  CCaakkaarr®®QQmmmmuuxx
ttTTll''KK~~aayy""aaggssaahhaavvGGssççaarr¥¥  rrvvaaggkkggTT&&BBrrbbss''xxMM∆∆¨C̈CaammYYyykkggTT&&BBrrbbss''
eellaakkbb""uull--BBttbb""uueeNNˆâaHH˘̆˘̆˘̆ eehhIIyyddUUccKK~~aaeennHHEEddrr,,  eeBBllee®®kkaayymmkkeeTToott,,
eennAAEExxmmkkrraanniiggkkuumm∏∏:qq~~SS11998855  mmaannkkaarr®®bbyyuuTTÏÏdd**FFMMmmYYyy  rrvvaaggkkggkkmm¬¬SSgg
EExxµµrr®®kkhhmmbb""uull--BBtt  nniiggBBYYkkEExxµµrrkkuummµµ¨ÿynniiss††®®bbUUhhaaNNUUyy®®BBmmTTSSggeeccAA--
hh√√aayyrrbbss''BBYYkkeeKK,,  eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''PP~~MMmm""aa´́LL  kk~~¨g̈geexxtt††VVtt''ddMMbbggddEEddll  ..

33-- eennAATTMMBB&&rrTTII1111  ssrreessrrffaa  ––  ««qq~~SS11994411˘̆˘̆˘̆  VVrrSSggeeFFII√√mmiinnddwwggmmiinn
ææccMMeeJJHHkkaarr®®ttUUvveeLLIIggss~~ggrraaCC¥¥´́nn®®TTgg''ssiiuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt: rrYYcceehhIIyyeeKKVV
nneellIIkk®®TTgg''nneerraatt††mm--ssIIhhnnuuCCaaCCMMnnYYssvviijj»»  ..

eerrOOggeennHHvvaaKKµµaannTTMMnnaakk''TTMMnnggnnwwggkkaarrBBiitt´́nn®®bbvvttii††ssaa®®ss††eeTT  rrYYcceehhIIyy
kk**vvaaKKµµaannJJkk''BB&&nnÏÏnnwwgg®®TTgg''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt:ppggEEddrr  ((EEddllssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gllMM
ddaabb''ff~~aakk''®®BBHHGGggmmççaass'',,    CCaa®®BBHHGGggmmççaass''ccuuggee®®kkaayyeeKKbbggÌÌss''́́ nnssmmaaCCiikk
®®BBHHjjaattiivvggßßEExxµµrr)),,  kk**bb""uuEEnn††,,  ssUUmmGGnnuuJJÔÔaatt[[eeyyIIggKKUUssbbJJÇÇaakk''ffaa,,  ®®TTgg''ssIIuu
ssuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt:,,  CCaa®®BBHHrraaCCbbuu®®ttrrbbss''®®BBHHmmhhaakkßß®®ttccuuggee®®kkaayy  KKWW®®BBHHVV
TTmmuunnIIvvggßß  nniigg®®ttUUvvCCaabbgg®®bbuussrrbbss''mm††aayyxxMM∆∆¨ ̈ ..  eennAAeeBBllssuuKKttrrbbss''®®BBHH
VVTTmmuunnIIvvggßß,,  kkaallBBIIqq~~SS11994411,,  mmaanneebbkk≈≈CCnnss~~ggrraaCC¥¥EEttBBIIrrGGggKKtt''bb""uu--
eeNNˆâaHH  KKWW““BBuukkrrbbss''xxMM∆∆¨,̈,  nneerraatt††mm--ssuurraa®®mmiitt    ((EEddllssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈g««ff~~aakk''CCaann''
xxııss''»»  ´́nnEExxßßnneerraatt††mm))  eehhIIyynniigg““BBuukkmmaarrbbss''xxMM∆∆¨,̈,  ssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIeerr""tt,,  EEdd
llssiiƒƒtteennAA««ff~~aakk''bbnnÊÊaabb''»»  ´́nnEExxßßxxaaggssIIuussuuvvttiiƒƒ  ..  ddUUeecc~~HH  eeddaayyeehhttuuBBMMuuGGaacc
ssMMeerrccee®®CCIIsseerrIIssrrvvaaggGG~~kkTTSSggBBIIrrVVnn  KKWWrrvvaagg““BBuukkrrbbss''xxMM∆∆¨n̈niigg““BBuukkmmaa
xxaaggmm††aayyxxMM∆∆¨,̈,  eeTTIIbbVVrrSSggkk**ee®®CCIIsseerrIIssyykkssIIhhnnuueeTTAA  ..    ssIIuussuuvvttiiƒƒ--ssiirrii--
mmtt:KKµµaannggaarrCCaa®®BBHHGGggmmççaass''eeTT    rrYYcceehhIIyykk**BBMMuuGGaaccmmaann{{kkaassNNaaeeLLIIgg
eeTTAAddll''®®BBHHrraaCCbbll¬¬gg˚E̊ExxµµrreennaaHHEEddrr  ..      eerrOOggeennHHCCaakkaarrBBiitt    BBIIee®®JJHHmmkkBBII
eehhttuuddUUeecc~~HH‰‰ggeehhIIyy  VVnnCCaa®®TTgg''®®ttUUvvrrMMBBwwggeeTTAAeellIImmUUlleehhttuu««ssaaFFaarr--
NNrrddΩΩ»»eennaaHH  ..

««ssUUmmeellaakkTTTTYYllnnUUvveesscckkII††rraabb''GGaannyy""aagg®®CCaallee®®CCAAGGMMBBIIxxMM∆∆¨¨
««®®BBHHhhttƒƒeellxxaa  ––  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu»»  ..

‹‹‹‹‹‹  eerrOOggssMMxxaann''EEddlleeyyIIggeellIIkkrraaCCssaarreennHHeeLLIIgg  BBMMuuEEmmnnkkaarrssrr
eessrrVV""EErr""VV""eerraa""rrbbss''nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  EEddll®®BBHHGGggEEttggEEtteeFFII√√CCaaeerroo



ggrrhhUUttmmkkeennaaHHeeTT  ccMMNNuuccssMMxxaann''KKWWkkaarree®®bbII««eeKKaarrmm¥¥ggaarr»»rrbbss''®®BBHHGGgg
CCaa  ««®®bbFFaannaaFFiibbttIIkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥»» ..

ssUUmmeeFFII√√kkaarrsseegg˚t̊tBBiinniitt¥¥eemmIIllccuuHH  ssUUmm∫∫IImmkkddll''EExxmmiinnaaqq~~SS11998855
((1100qq~~SSee®®kkaammCC&&yyCCMMnnHHrrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm)) eeTTAAeehhIIyykkII††  kk**nneerraatt††mm--ssII
hhnnuueennAAEEtteeBBjjcciitt††eellIIkkddMMkkll''ddMMeekkIIggxx¬¬ÁÁnnCCaa    ««®®bbFFaannaaFFiibbttII»»  rrbbss''BBYYkk
EExxµµrr®®kkhhmmddEEddll eeTTaaHHbbIIGGMMeeBBIIssmm¬¬aabb''rrggaalldd**mmhhaa´́®®BB´́ppßßeeXXaarreeXXAA
®®ttUUvvBBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUllVVnnddwwggææyy""aaggrrnnÊÊWWssuussssaayykk**eeddaayy  ..

eennHHCCaakkaarr®®BBeehhIInnrrbbss''nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  nniiggCCaakkaarrggaakkeeTTAAeess††aaHH
TTwwkkmmaatt''ddaakk''eellIIKKMMnnrrqqÌÌwwggeexxµµaacc´́nnCCnnrrYYmmCCaattiiEExxµµrr  EEddllCCaaGG~~kkrrggee®®KKaaHHeennAA
ee®®kkaammrrbbbbkkaabb''ssmm¬¬aabb''<<mmhhaaeellaatteepp¬¬aaHH--mmhhaaGGssççaarr¥¥>>rrbbss''KKaatt''  ..

nnaaeeBBllffIIµµ@@eennHH,,  eeyyIIggVVnnææssUUrrnneerraatt††mm--ssIIhhnnuunniiyyaayyffaa  xx¬¬ÁÁnnnnww
ggmmiinneeddIIrrccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gttuullaakkaarrmmYYyy  EEddlleeKKeerroobbccMMeeLLIIggeennAAkk~~¨g̈gTTII®®kkuuggPP~~MM  

BBIImmUUlleehhttuuffaa  ttuullaakkaarreennHHKKµµaannllkk≈≈NN:®®ttwwmm®®ttUUvv  ..  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  

eeBBjjeeddIImm∫∫IIkkaatt''eeTTaassBBYYkkeemmddwwkknnSSEExxµµrr®®kkhhmmeeTT    BBIIee®®JJHHeeddaayyssaarrmmkk  
ttuullaakkaarreennHHmmiinn®®ttwwmm®®ttUUvv  ..  ®®BBHHGGggccgg''VVnnttuullaakkaarreennAAbbrreeTTssvviijj  ..

eeyyIIggssUUmmqq©©ll''ffaa  ––  eettIInneerraatt††mm--ssIIhhnnuuyyll''®®BBmmssaarrPPaaBBxx¬¬ÁÁnnCCaa
««eemmEExxµµrr®®kkhhmm»» eehhIIyy……  VVnnCCaaccgg''ssµµ&&®®KKcciitt††eeddIIrrccUUll[[ttuullaakkaarrkkaatt''
eeTTaassyy""aaggddUUeecc~~HH  ??  ..  FFmmµµttaammnnuussßßbbrriissuuTTÏÏKKµµaanneeTTaass  eeKKmmiinnqqÁÁttllIIllaa
eeddIIrreeTTAA[[nnrrNNaakkaatt''eeTTaass<<eellgg@@>>eeLLIIyy  ..  KKWWmmaannEEttmmnnuussßßmmaann
QQaamm®®bbLLaakk''VVtt´́dd  ®®ttUUvveexxµµaaccbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrrraabb''llaannnnaakk''ttaammllggTTSSgg
yybb''TTSSgg´́ff©©TTSSggyybb''bb""uueeNNˆâaHH  EEddllmmaannGGaarrmmµµNN__CCaabb''BBiirruuTTÏÏrreevvIIrrvvaayyvveegg√√
ggvvgg√√aann''EEbbbbeennHH  ((!!!!))

eennHHeehhIIyyddUUccJJkk¥¥EExxµµrreellaakkeeJJllffaa  ––  

<QamE®sk-Es∫kehA >




