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❑

buB√kfa
mmYYyyGGaaTTiitt¥¥mmuunneeBBllGGnn††rraaKKmmnn__GGaaeemmrriikkSSggnniiggeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg

eennAAkkmmıı¨C̈Caa,,  KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrEEpp~~kkTTMMnnaakk''TTMMnnggkkaarrbbrreeTTss  VVnnssMMuubbuuKKlliikk
xxaaggpp††ll''eeyyaabbll''BBIIrrnnaakk''KKWW  eellaakk  James G. Lowenstein nniiggeellaakk
Richard M. Moose [[eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaanniiggeevvoottNNaamm
eeddIImm∫∫IIpp††ll''ddll''KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrnnUUvvBBtt··mmaannCCaaddMMbbUUgg´́dd  GGMMBBIIkkaarrvviivvtt††nn__eekkIItt
eeLLIIggeennAATTIIeennaaHH  ..  TTeeggII√√́́ nnKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrVVnnbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjnnUUvvccMMNNaa
bb''GGaarrmmµµNN__  eeTTAAeellIIllTTÏÏPPaaBB´́nnkkaarrccUUlleeTTAACCaabb''JJkk''BB&&nnÏḮ́ nnsshhrrddΩΩGGaaeemm
rriikkeennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eehhIIyynniiggkkaarrmmiinneeBBjjcciitt††eeTTAAnnwwggkkgg√√HHkkaarrpp††--
ll''eeyyaabbll''BBIIxxaaggEEpp~~kknnIIttii®®bbttiibbttii††  ..  eennAAeeBBll  eellaakk  Lowenstein nnii
ggeellaakk  Moose VVnneeTTAAddll''eevvoottNNaamm,,  kkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggnniiggeevvoott--
NNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  kk**VVnneeFFII√√kkaarr®®bbyyuuTTÏÏeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrrrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..

eeBBllssiiƒƒtteennAAeevvoottNNaammnniiggkkmmıı¨C̈Caa,,  eellaakk  Lowenstein nniiggeellaakk
Moose mmaannllTTÏÏPPaaBBGGaacceeppII∆∆nnUUvveesscckkII††rraayykkaarrNN__ssmm©©aatt''CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''
KK~~aaddll''KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr  EEddllCCaaBBtt··mmaannbbEEnnƒƒmmeeTTAAeellIIBBtt··mmaannKKNN:kk--
mmµµaaFFiikkaarrVVnnTTTTYYllttaammrryy:kkaaEEsstt  nniiggVVnnmmkkBBIIEEpp~~kknnIIttii®®bbttiibbttii††  ..  

eennAAeeBBlleellaakkTTSSggBBIIrrvviill®®ttLLbb''mmkkrrddΩΩFFaannIIvvaa""ssiiuunneettaannvviijj  eellaakk

Lowenstein nniiggeellaakk  Moose VVnnrraayykkaarrNN__ddll''ssmm&&yy®®bbCCMMuueeBB--
jjGGgǵ́ nnKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrccaatt''EEccgg..  ssmmaaCCiikk´́nnKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrVVnnssMM
eerrcccciitt††ffaa    GGII√√@@EEddllbbuuKKlliikkyyll''ddwwgg  GGaaccnniigg®®ttUUvvEEcckkCCUUnnppßßaayyddll''
ssaaFFaarrNNCCnnGGaaeemmrriikkSSggppggEEddrr  eennHHeebbIIeeyyaaggttaammeellaakk  Lowenstein

nniiggeellaakk  Moose EEddll®®ttUUvveeKKssMMuu[[eebbIIkkbbgg˙ȧajjGGMMBBIIeesscckkII††rraayykkaarrNN__
ssmm©©aatt''TTSSggGGss''eennaaHH  ..

kkaallBBIIEExxkkuumm∏∏:kknn¬¬ggmmkk,,  eennAAkk~~¨g̈geesscckkII††rraayykkaarrNN__bbnnÊÊaabb''BBIIddMMeeNNIIrr
ddUUccKK~~aaeeTTAAeevvoottNNaamm,,  eellaakk  Lowenstein nniiggeellaakk  Moose VVnnssrruu
bbffaa  ssÂÂggaammeennAAeevvoottNNaammeemmIIlleeTTAAhhaakk''ddUUccCCaa  ««mmiinn®®KKaann''EEttqq©©aayyBBII
CC&&yyCCMMnnHHbb""uueeNNˆâaHHeeTT  EEtteennAAqq©©aayyBBIIccbb''eeTTAAeeTToott»»  ..  ssÂÂggaammeennAAeevvoott--
NNaamm,,  eennAAqq©©aayyBBIIccbb''eennAAeeLLIIyy  eehhIIyy≤≤LLËËvveennHHkkMMBBuuggrraallddaallqq¬¬ggccUU--
lleeTTAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  mmÂÂnnII††GGaaeemmrriikkSSggmm~~aakk''eeBBlleennaaHH  mmaannmm††ggnniiyyaayy
ffaa  eennAAeevvoottNNaamm,,  eeyyIIgg®®ttUUvvEEttkkMMeeTTccTTII®®kkuuggmmYYyyeeccaalleeddIImm∫∫II®®KKaann''EEttss
eeÂÂggaaHHCCIIvviitt  ..  xxaaggrrddΩΩaaPPiiVVlleeBBlleennHHttvvaa""ffaa  vvaaCCaakkaarrccSSVVcc''NNaass''EEdd--
lleeKK®®ttUUvvBB®®ggIIkkssÂÂggaammeeddIImm∫∫IInnwwggbbJJççbb''ssÂÂggaamm  ..

eesscckkII††rraayykkaarrNN__eeFFII√√eeLLIIggeeddaayyllaakk  Lowenstein nniiggeellaakk
Moose EEddllEEppÌÌkkeeTTAAeellIIkkaarrBBnn¥¥ll''®®VVbb''yy""aaggsseegg≈≈bbeennAArrddΩΩFFaannIIvvaa""ssiiuu
nneettaann  nniiggkkaarrsseegg˚t̊teeXXIIjjrrbbss''KKaatt''eennAAeevvoottNNaamm,,  eennAAPP~~MMeeBBjj  nniigg
eennAATTII®®kkuuggVV""rrIIss,,  KKWWnnwwggeerroobbrraabb''GGMMBBII®®BBwwttii††kkaarrNN__eekkIItteeLLIIggCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aa
EEddllbbNN††aall[[ssÂÂggaammkkaann''EEttrrIIkkFFMMeeLLIIgg@@  ..  eesscckkII††rraayykkaarrNN__nnwwgg
GGFFiibb∫∫aayyGGMMBBIIssƒƒaannPPaaBBeennAAeeddIImmEExxååssPPaa  eeccjjmmkkBBIITTssßßnn:dd**mmaannxx¬¬wwmm
ssaarrEEbb¬¬kk@@KK~~aaBBIÍ́ sshh˚g̊gnniiggPP~~MMeeBBjj  TTaakk''TTggeeTTAAnnwwggkkaarrllMMVVkkEEddllBBYYkk
eeKKeeBBIIbb®®bbTTHH  nniiggEEddllBBYYkkeeKKVVnnkktt''ssMMKKaall''eeXXIIjjCCaaTTUUeeTTAA  GGMMBBIICCMMnnYYyy
sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkeeTTAAddll''rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  ..  eesscckkII††rraayykkaarrNN__nnwwggeebbIIkk
bbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjppggEEddrr  GGMMBBIIccMMNNaabb''GGaarrmmµµNN__rrbbss''BBYYkkeeKK  TTaakk''TTggnnwwgg
kkaarrvviivvtt††nn__eeTTAAGGnnaaKKtteennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  xxMM∆∆¨ëeCCOOffaa  eesscckkII††rraayykkaarr--
NN__rrbbss''BBYYkkeeKK  nnwwggVVnnCCaaCCMMnnYYyybbEEnnƒƒmmeeTTAAeellIIBBtt··mmaannppßßaayyCCaassaaFFaarr
NN: ssMMrraabb''EExxbbMMbbUUgg´́nnGGII√√EEddlleeKKeehhAAeennAAkk~~¨g̈geeBBll≤≤LLËËvveennHHffaa  ssÂÂgg˚åamm
TTIIBBIIrr´́nn≤≤NNÎÎËËcciinn  ..

J. W. Fulbright
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lixitbJÇËn
´́ff©©TTII33  mmiiffuunnaa  qq~~SS11997700

eellaakk®®bbFFaannCCaaTTIIrraabb''GGaann,,
eennAAccuuggEExxeemmssaakknn¬¬ggmmkkeennHH,,    bbnnÊÊaabb''BBIIeesscckkII††rraayykkaarrNN__BBtt··mmaann

nniiyyaayyffaa  rrddΩΩaaPPiiVVllkkMMBBuuggssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarrssiikkßßaa  GGMMBBIIssMMNNUUmmBBrrpp††--
ll''CCMMnnYYyyeeyyaaFFaaddll''rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr,,  eellaakk®®bbFFaannVVnnssMMuu[[eeyyIIggxxMM∆∆¨ëeFFII√√ddMM
eeNNIIrreeTTAAeevvoottNNaammnniiggkkmmıı¨C̈Caa  ..  kk~~¨g̈geesscckkII††®®bbkkaass[[ddwwggGGMMBBIIkkaarreeFFII√√ddMM
eeBBIIrrrrbbss''eeyyIIggxxMM∆∆¨,̈,  eellaakk®®bbFFaannVVnnKKUUssbbJJÇÇaakk''ffaa  eesscckkII††rraayykkaarrNN__
BBtt··mmaannEEbbbbeennHHmmaannssaarr®®bbeeyyaaCCnn__xx¬¬SSggNNaass''  BBMMuuEEmmnn®®KKaann''EEttCCaa®®bbPP
BBBBtt··mmaannssMMrraabb''EEcckkccaayyddll''ssmmaaCCiikk´́nnKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrEEpp~~kkTTMMnnaakk''TTMM
nnggkkaarrbbrreeTTssbb""uueeNNˆâaHHeeTT  eehhIIyyeellaakk®®bbFFaannmmaann®®bbssaassnn__ffaa  eellaa
kk®®bbFFaannyyll''®®BBmmbbJJÇÇËËnneeyyIIggxxMM∆∆¨ ̈ [[eeTTAAeeFFII√√eesscckkII††rraayykkaarrNN__®®ttLLbb''mm
kkCCUUnnKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrvviijj  GGMMBBIIssƒƒaannPPaaBBCCaaTTUUeeTTAAeennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  nnii
ggCCaaBBiieessssGGMMBBIIbbJJ˙ȧaTTaakk''TTggeeTTAAnnwwggssMMNNUUmmBBrrrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  ssMMuuCCMMnnYY--
yyeeyyaaFFaanniiggCCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSggeeppßßgg@@eeTToott  EEddllsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkmmaann



kkaarrCCaabb''JJkk''BB&&nnÏÏsskkmmµµPPaaBBeeyyaaFFaabbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeddaayy
ccMMeeJJHHnniiggeeddaayymmiinnccMMeeJJHH  eehhIIyynniiggGGMMBBII®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBB´́nnkkaarrvviivvtt††nn__ffIIµµ@@
eennAAkkmmıı¨C̈CaaeeTTAAeellIIssÂÂggaammeennAAeevvoottNNaamm  ®®BBmmTTSSggeesscckkII††ssggÙÙwwmm  eebbII®®bb
ssiinnNNaaGGaacceekkIIttmmaann  GGMMBBIIkkaarrccrrccaassMMrruuHHssMMrrYYllnneeyyaaVVyy  ..  

eennAAeeBBlleeyyIIggxxMM∆∆¨ëeTTAAddll''TTII®®kkuugg´́sshh˚g̊g´́ff©©TTII44ååssPPaa,,  kkmm¬¬SSggTT&&BBGGaa
eemmrriikkSSggVVnneeFFII√√®®bbttiibbttii††kkaarrppÊÊaall''eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrrrrYYcceeTTAAeehhIIyy  @@CCMMnnYYyy
eeyyaaFFaarrbbss''GGaaeemmrriikkSSggxx¬¬HHkk**VVnneeTTAAddll''TTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjppggEEddrr  ..  eesscc
kkII††rraayykkaarrNN__rrbbss''eeyyIIggxxMM∆∆¨m̈maannrrYYmmTTSSggkkaarrsseegg˚t̊teemmIIllGGMMBBII®®bbttiibbttii††kkaarr
´́nneevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggnniiggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkeennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa,,  GGMMBBII
CCMMnnYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkpp††ll''CCUUnnrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  nniiggGGMMBBIIllTTÏÏpplleeyyaaFFaa
nniiggnneeyyaaVVyykk~~¨g̈grryy:eeBBllEEvvgg´́nn®®BBwwttii††kkaarrNN__eennHH  ..

eeyyIIggxxMM∆∆¨V̈VnnccaakkeeccjjBBIIrrddΩΩFFaannIIvvaa""ssiiuunneettaannBBIÍ́ ff©©TTII2299eemmssaa  rrYYcceehhII
yy®®ttLLbb''mmkkvviijjeennAA´́ff©©TTII1155ååssPPaa,,  VVnnccMMNNaayyeeBBll22´́ff©©eennAAeevvoott--
NNaammmmuunneeBBllbbnn††ddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa,,  66´́ff©©eennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBB--
jj,,  22´́ff©©EEffmmeeTTootteennAAeevvoottNNaamm  nniigg22´́ff©©eennAATTII®®kkuuggVV""rrIIss  ..  eennAAeevvoott--
NNaamm,,  eeyyIIggxxMM∆∆¨V̈VnnTTTTYYllnnUUvveesscckkII††rraayykkaarrNN__sseegg≈≈bbeennAAeessnnaaFFiikkaarr
ddΩΩaannbbJJÇÇaakkaarrCCMMnnYYyyeeyyaaFFaasshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkeennAAeevvoottNNaamm  ((U.S. Milita-

ry Assistance Command, Vietnam -MACV))  nniiggVVnnccMMNNaayyeeBB--
lleeBBjj22´́ff©©TTssßßnnaaTTIIkkEEnn¬¬gg®®bbttiibbttii††kkaarrGGaaeemmrriikkSSggnniiggeevvoottNNaammxxaagg
tt∫∫ËËgg  eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''««EEpp¬¬ssnnÊÊËËcc»»  ((Fishhook))  nniiggttMMbbnn''««ccMMBBuuHHeesskk»»
((Parrot's Beak))  ®®BBmmTTSSggTTIIkkEEnn¬¬ggeeppßßggeeTTootteennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  ..  eennAATTII
®®kkuugg´́sshh˚g̊g,,  eeyyIIggxxMM∆∆¨k̈k**VVnnTTTTYYllnnUUvveesscckkII††rraayykkaarrNN__sseegg≈≈bbppggEEddrr
BBIIeemmGGKKbbJJÇÇaakkaarr´́nn®®bbttiibbttii††rrYYmmKK~~aaeevvoottNNaamm  rrYYcceehhIIyyeeyyIIggxxMM∆∆¨V̈VnnCCYYbb
CCaammYYyyBBYYkkmmÂÂnnII††ssIIuuvviilleevvoottNNaamm,,  BBYYkkGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvkkiiccççkkaarrrrbbss''
eeyyIIgg  ®®BBmmTTSSggBBYYkkmmÂÂnnII††kkaarrTTUUtt  nniiggBBYYkkGG~~kkkkaaEEsstteeppßßgg@@eeTToott  ..

eennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj,,  eeyyIIggxxMM∆∆¨V̈VnnCCYYbbBBiiPPaakkßßaaKK~~aayy""aaggllMMGGiittCCaammYYyyGGnnuu
BB&&nnÏÏeeyyaaFFaa®®bbccSSssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSgg,,  BBYYkkmmÂÂnnII††EExxµµrrEEddllmmaannrrYYmmTTSSggååbb
nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11®®TTgg''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt:,,  rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTss
EEyy""mm--ssMMbbUUrr,,  åått††mmeessnnIIyy__GGflfluuyy--ssyy,,  eemmGGKKbbJJÇÇaakkaarrkkggTT&&BB,,  BBYYkkss
mmaaCCiikkssPPaaEExxµµrr,,  BBYYkkGG~~kkkkaarrTTUUttbbrreeTTss,,  BBYYkkssaa®®ss††aaccaarr¥¥  nniiggBBYYkkGG~~kkkkaa
EEssttGGaaeemmrriikkSSggnniiggbbrreeTTss  ..  eeyyIIggxxMM∆∆¨V̈VnnCCYYbbeennAATTII®®kkuuggVV""rrIIssCCaammYYyy
eemmddwwkknnSSKKNN:®®bbttiiPPUUGGaaeemmrriikkSSggss††IITTII  ssMMrraabb''kkiiccççccrrccaaTTII®®kkuuggVV""rrIIss  eehhII
yynniiggssmmaaCCiikkGG~~kkCCMMnnaajjkkaarrmm~~aakk''́́ nn≤≤NNÎÎËËcciinn  ..

eesscckkII††rraayykkaarrNN__rrbbss''eeyyIIggxxMM∆∆¨ËEppÌÌkkeeTTAAeellII  kkaarrbbgg˙ȧajjeeddaayynnii--
yyaayy®®VVbb''ppÊÊaall''mmaatt''CCUUnnddll''KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr  eennAAkk~~¨g̈gssmm&&yy®®bbCCMMuuGG~~kk
ccaatt''EEccgg  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII2211ååssPPaa  ..  eeyyIIggxxMM∆∆¨V̈VnnttaammddaannkkaarrGGnnuuvvtt††nn__mmuunn
@@  eeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggkkaarrTTmm¬¬aakk''kkMMhhuusseeddaayy≤≤ttmmUUlleehhttuu  ..

eeddaayyeesscckkII††rraabb''GGaann,,
James G. Lowenstein

Richard M. Moose

❑

®Bwti†karN_bn†bnÊab'cab'taMgBI
karF¬ak'BIGMNac´nsIhnu

CCMMhhaannTTIImmYYyy´́nnkkaarryyll''ddwwggGGMMBBIIssƒƒaannPPaaBBbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennAAkkmmıı¨C̈Caa  eehhII--  
yynniiggeehhttuuppllEEddlleekkIItteeLLIIggeeTTAAGGnnaaKKtt  KKWWkkaarrTTTTYYllssaall''ffaa  mmaann
EEbbbbEEppnnsskkmmµµPPaaBBnniigg®®bbttiikkmmµµ  eeTTAAnnwwgg®®BBwwttii††kkaarrNN__eekkIIttmmaanneeLLIIggCCaabb

nn††bbnnÊÊaabb''KK~~aakk~~¨g̈grryy:eeBBllbb""uunnµµaannEExxkknn¬¬ggmmkkeennHH  ..  kkaall®®bbvvttii††bbnnÊÊaabb''eeTTAA
eennHH  ®®bbEEhhllmmiinnmmaannnn&&yyee®®CCAA®®CCHHbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjj  GGMMBBII®®BBwwttii††kkaarrNN__KKaabb''
CCYYnneekkIItteeLLIIgg  nniiggGGMMBBIIllkk≈≈NN:JJkk''BB&&nnÏÏKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ´́nn®®bbttiibbttii††kkaarr
qq¬¬gg®®BBMMEEddnneeFFII√√eeLLIIggeeddaayykkmm¬¬SSggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  --  sskkmmµµPPaaBB
eeccjjBBIICCMMrrkkyy""aaggee®®CCAAccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr´́nnkkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggeeCCII
ggnniiggeevvoottkkuugg  --    GGaakkbb∫∫kkiirriiyyaa´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  eeqqııaaHHeeTTAArrkkeevvoottNNaamm
xxaaggeeCCIIggnniiggrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~  --  ®®bb®®BBwwttii††kkmmµµeeTTAAeellIIBBYY
kkGGaaNNiikkCCnnCCaattiieevvoottNNaammrrss''eennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  --  eehhIIyynniigg®®bb
ttiikkmmµµrrbbss''hhaaNNUUyy,,  eebb""kkSSgg,,  mmUU""ssËË,,  ´́sshh˚g̊g  nniiggvvaa""ssiiuunneettaann  ..

EExxmmiinnaa
´́ff©©TTII88mmiinnaa  KKWWCCaaccMMNNuuccyy""aaggllÌÌ́́ nnkkaarrccaabb''eeppII††mmBBiinniitt¥¥eemmIIll´́nn®®BBwwttii††  

kkaarrNN__EEddllVVnneekkIItteeLLIIgg  ..  eennAA´́ff©©eennHH,,  KKWW1100´́ff©©mmuunneeBBllpp¬¬aass''bb††ËËrrttMM--
EENNggssIIhhnnuuBBII®®bbmmuuxxrrddΩΩ,,  VVttuukkmmµµVVnnppÊÊ¨ḦHeeLLIIggCCaaee®®ccIInnkkEEnn¬¬ggeennAAttaammttMM
bbnn''®®BBMMEEddnnEExxµµrr  ®®bbqqSSggvvtt††mmaann´́nnkkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  --  VVttuukkmmµµ
eennHH  ®®ttUUvvVVnneemmIIlleeXXIIjjeessIIÊÊrrEEttBBiitt®®VVkkdd  eerroobbccMMeeLLIIggeeddaayyBBYYkkeemmddww
kknnSS´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ..  VVttkkmmµµeeFFII√√bbnn††rrhhUUttddll''́́ ff©©TTII1100mmiinnaa..
´́ff©©bbnnÊÊaabb''mmkk,,  ssƒƒaannTTUUtteevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  nniiggssƒƒaannTTUUttrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivv
tt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eennAAPP~~MMeeBBjj  VVnn®®ttUUvvbbMMppii¬¬ccbbMMpp¬¬aajjeeddaayy®®kkuummVVttuukkrr
eerroobbccMMeeLLIIggeeddaayyBBYYkkeemmddwwkknnSSrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr≤≤LLËËvveennHHppggEEddrr  ..

eess††ccssIIhhnnuu,,  EEddlleennAAkk~~¨g̈gttYYnnaaTTIICCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩeennAAeeLLIIyy,,  BBMMuussiiƒƒtteennAA
kk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrreeTTnnaaeeBBlleennHH  ..  ®®BBHHGGggVVnnccaakkeeccjjttSSggBBIIeeddIImmEExxmmkkrraa
eemm""¬¬HHeeTTAA®®bbeeTTssVVrrSSgg  ..  eennAAkk~~¨g̈grrddΩΩFFaannIIEExxµµrr,,  kkiiccççkkaarrrrddΩΩaaPPiiVVllssiiƒƒtteennAA
ee®®kkaammkkaarrddwwkknnSSppÊÊaall''́́ nnnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††llnn''--nnll''  nniiggååbbnnaayykkrrddΩΩmm--
ÂÂnnII††TTII11ssiirriimmtt: ..  ´́ff©©TTII1122mmiinnaa,,  llnn''--nnll'',,  kk~~¨g̈gnnaammrrddΩΩaaPPiiVVllVVnneeccjj
nnUUvv{{ssaannvvaaTTmmYYyy  TTaammTTaarr[[kkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeevvoottkkuuggdd--
kkffyyeeccjjBBII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  kk~~¨g̈grrvvaagg7722eemm""aagg  ..  eehhIIyyeennAAkk~~¨g̈geeBBllCCaa  

mmYYyyKK~~aaeennHHppggEEddrr,,  ssIIrriimmtt:VVnnllbb''eeccaallssnniiÏÏssJJÔÔaaCCMMnnYYjj  rrvvaaggkkmmıı¨¨

CCaanniiggrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~  ..

´́ff©©TTII1133mmiinnaa,,  eess††ccssIIhhnnuu,,  bbnnÊÊaabb''BBII®®bbkkaassffaa  ®®BBHHGGggmmiinn®®BBmmTTTTYY

ll®®kkuummeebbsskkkkmmµµ  EEddllllnn''--nnll''nniiggssiirriimmtt:VVnneessII~~bbJJÇÇËËnn[[eeTTAAKKaa

ll''®®BBHHGGgg,,  VVnnyyaaggccaakkeeccjjBBIITTII®®kkuuggVV""rrIIss  nniiggeeTTAAddll''TTII®®kkuuggmm""UUssËË

kk~~¨g̈gddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  ..  CCaaTTUUeeTTAAeeKKVVnnTTTTYYllyyll''eeXXIIjjffaa

vvttƒƒ¨b̈bMMNNggrrbbss''®®BBHHGGggyyaaggeeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggmm""UUssËËnniiggTTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  CCaa

CCaaggvviill®®ttLLbb''yy""aagg®®bbjjaabb''mmkkTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj,,  KKWWeeddIImm∫∫IIssMMuu[[ssUUeevvoottnniigg

cciinn  ee®®bbII≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''xx¬¬ÁÁnnbbJJçç¨ḦHbbJJççËËlleevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  eeFFII√√ssmm∫∫TTaa

nnxx¬¬HHTTaakk''TTggeeTTAAnnwwggkkaarree®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa  ..
´́ff©©TTII1155mmiinnaa,,  {{ssaannvvaaTTrrbbss''llnn''--nnll''VVnnppuuttkkMMNNtt'',,  kkaarrTTaamm

TTaarrkk**BBMMuuVVnnssMMeerrcc  ..  kk~~¨g̈g´́ff©©ddEEddlleennHH,,  kkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggVVnn
pp††ll''kkaarrKKSS®®TTVVjj''kkSSeePPII¬¬ggFFMM  ttaammkkaarrssMMuuBBIIkkggTT&&BBEExxµµrr  ..  ´́ff©©TTII1166mmiinnaa,,  eeKK
eeXXIIjjmmaannkkaarrCCYYbbKK~~aaCCaaeellIIkkTTII11  nniiggCCaapp¬¬ËËvvkkaarrEEddlleeKKVVnnddwwgg  eennAATTII®®kkuu
ggPP~~MMeeBBjj  ´́nnBBYYkkttMMNNaaggxxaaggEExxµµrr,,  eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  nniiggrrddΩΩaaPPiiVVll
bbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~  BBiiPPaakkßßaaGGMMBBIIkkaarrTTaammTTaarrrrbbss''EExxµµrr  ssMMuu[[ddkkkkgg
TT&&BBbbrreeTTsseeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrr  ..  eennAA´́ff©©eennaaHHppggEEddrr  kk**mmaannVVttuukkmmµµbbEEnnƒƒmm
eeTTootteennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ®®bbqqSSggeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeevvoottkkuugg  ..  ´́ff©©bb
nnÊÊaabb''mmkk  KKWẂ́ ff©©TTII1177mmiinnaa,,  kkggTT&&BBBBiieesssseevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggVVnnccUUllmm
kkkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrrccmm©©aayy11KKIILLËËEEmm""®®ttkknn¬¬HH  ..



´́ff©©TTII1188mmiinnaa,,  ssIIhhnnuuVVnn®®ttUUvveeKKddkkeeccjjBBIIttMMEENNgg®®bbmmuuxxrrddΩΩ  eeddaa--
yykkaarreeVVHHeeqq~~aattCCaa‰‰kkccœœnnÊẾ́ nnssPPaaEExxµµrr  ..  ®®BBHHGGggVVnn®®ttUUvveeKKTTUUll®®VVbb''
[[ddwwggGGMMBBIIkkaarrddkkhhUUttttMMEENNggeennHH  eennAAeeBBll®®BBHHGGggkkMMBBuuggeeFFII√√ddMMeeNNIIrrccaakk
eeccjjBBIITTII®®kkuuggmm""UUssËËeeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  ..  eennAA´́sshh˚g̊g,,  ®®bbFFaannaaFFiibbttII
FFIIvv  VVnn®®ttUUvvkkaaEEssttGGaaeemmrriikkSSggrraayykkaarrNN__nniiyyaayyGGMMBBIIkkaarrkkMMccaatt''eeccjjBBII
ttMMEENNggrrbbss''ssIIhhnnuuyy""aaggddUUeecc~~HHffaa  ––  ««eebbIIkkmmıı¨C̈Caa  nniiggeevvoottNNaammxxaagg
tt∫∫ËËgg  ®®BBmmTTSSggmmaannsshh®®bbttiibbttii††kkaarrBBIIssmmıı&&nnÏÏmmiitt††eennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMM--
EEddnn,,  eennaaHHxxMM∆∆¨ëeCCOOffaaBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††BBMMuuGGaaccrrkkGGII√√ssiiƒƒtteennAAVVnneeLLIIyy»»  ..  ´́ff©©TTII
1199mmiinnaa,,  GG~~kknnSSJJkk¥¥®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTssGGaaeemmrriikkSSggnniiyyaayyffaa  cceemmII¬¬yyccMM
eeJJHHssMMnnYYrrGGMMBBII««kkaarrTTTTYYllssaall''»»eennaaHH  BBMMuummaanneellIIkkeeLLIIggeeLLIIyy  TTaakk''TTgg
eeTTAAnnwwggrrddΩΩaaPPiiVVllffIIµµrrbbss''EExxµµrr  ..

´́ff©©TTII2200mmiinnaa,,  mmaannkkaarrvvaayy®®bbhhaarr´́nnyynn††eehhaaHHeevvoottNNaammnniiggkkggTT&&
BBeeffIIµµrreeCCIIgg  qq¬¬ggkkaatt''®®BBMMEEddnnEExxµµrr  ..  ´́ff©©TTII2233mmiinnaa,,  rrddΩΩaaPPiiVVll®®kkuuggeebb""kkSSgg
VVnneeccjjppßßaayynnUUvveesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__mmYYyyrrbbss''ssIIhhnnuu  eeddIImm∫∫II®®bbkkaass
[[ddwwggGGMMBBIIbbMMNNggrrbbss''®®BBHHGGgg  eerroobbccMMbbeeggII˚t̊tkkggTT&&BBrrMMeeddaaHHCCaattii ..  eennAA´́ff©©
ddEEddlleennaaHH,,  eennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj,,  eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggrrddΩΩaaPPiiVVllbbddii--
vvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~~~VVnn®®VVbb''eeTTAArrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr[[ddwwggffaa  BBYYkkeeKKmmiinnccUUll
rrYYmmkk~~¨g̈gkkmmµµvviiFFIICCYYbbBBiiPPaakkßßaaKK~~aa  GGMMBBIIkkaarrTTaammTTaarrrrbbss''EExxµµrrssMMuuddkkkkmm¬¬SSggrrbbss''
rrbbss''BBYYkkeeKKeeTT  ..  BBYYkkeeKKbbJJÇÇaakk''EEffmmeeTToottffaa  KKµµaannkkaarrCCEECCkkKK~~aaCCaapp¬¬ËËvvkkaarr
GGMMBBIIeerrOOeennHHeeTTootteeLLIIyy  ..  ´́ff©©TTII2233nniigg2266mmiinnaa,,  mmaannkkaarrbbHHeeVVrr®®bbUUssIIhh
nnuu  VVnneekkIItteeLLIIggeennAAttaammeexxtt††xx¬¬HH  ..

´́ff©©TTII2277mmiinnaa,,  kkgg‰‰kkPPaaBBrrffee®®kkaaHHeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eeddaayymmaann
kkaarrKKSS®®TTBBIIkkggkkSSeePPII¬¬ggFFMM  nniiggkkaarrVVjj''®®bbhhaarrBBIIGGaakkaassppgg  VVnnccUUllmmkk
kk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrrccmm©©aayy®®bbEEhhll11KKIILLËËEEmm""®®ttkknn¬¬HH  ..  GG~~kknnSSJJkk¥¥kkggTT&&BBeevvoo
ttNNaammxxaaggtt∫∫ËËggeennAATTII®®kkuugg´́®®BBnnKKrrbbddiieessFFkkaarrqq¬¬ggkkaatt''®®BBMMEEddnneennHH,,  EEtt
eebbIIeeyyaaggttaammeesscckkII††rraayykkaarrNN__BBtt··mmaannvviijj,,  BBYYkkmmÂÂnnII††GGaaeemmrriikkSSggeennAAvvaa""
ssiiuunneettaann  VVnn®®ttUUvveeKKddkk®®ssgg''JJkk¥¥ssMMddIInniiyyaayyffaa  kkaarrvvaayy®®bbhhaarr
eennaaHHVVnneeFFII√√eeLLIIggeeddaayyKKµµaannkkaarrddwwggæænniiggkkaarryyll''®®BBmmBBIIxxaaggGGaaeemmrriikkSSgg
eeTT  ..  eennAAkk~~¨g̈g´́ff©©ddEEddlleennaaHH,,  BBYYkkbbuuKKlliikkPPaaKKee®®ccIInn´́nnssƒƒaannTTUUtteevvoottNNaa
mmxxaaggeeCCIIggnniiggrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~®®bbccSSeennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBB--
jj  VVnnccaakkeeccjjttaammyynn††eehhaaHHeeTTAAkkaann''TTII®®kkuugghhaaNNUUyy  ..

EExxeemmssaa-ååssPPaa
®®bbEEhhlleennAA´́ff©©TTII11eemmssaa,,  eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeevvoottkkuuggccaabb''eeppII††  

mmeeFFII√√kkaarrvvaayy®®bbhhaarr®®bbqqSSggbb""uuss††ii__kkaarrJJrrEExxµµrreennAAttaamm®®BBMMEEddnn  EEddllsskkmmµµ
PPaaBBeennHHVVnn®®ttUUvvbbkk®®ssaayyeennAAvvaa""ssiiuunneettaann  nniiggeeddaayybbJJÇÇaakkaarrCCMMnnYYyy
eeyyaaFFaaGGaaeemmrriikkSSggeennAAeevvoottNNaamm  ((MACV))  ffaaKKWWeerroobbccMMeeLLIIggssMMrraabb''CCaa
kkaarrkkaarrJJrr®®ttYYtt®®ttaaEExxßß®®kkvvaatt''  ccaabb''BBIIttMMbbnn''««EEpp¬¬ssnnÊÊËËcc»»eeTTAAddll''QQUUggss
mmuu®®TTeessoomm  ..  ´́ff©©TTII22eemmssaa,,  rrddΩΩmmÂÂnnII††  RogersVVnneeTTAAbbgg˙ȧajjxx¬¬ÁÁnneennAAccMM--
eeJJHHmmuuxxKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrEEpp~~kkTTMMnnaakk''TTMMnnggkkaarrbbrreeTTss  eennAAkk~~¨g̈gGGgg®®bbCCMMuuccaa
tt''EEccggkkiiccççkkaarr  ..  eeKKVVnn®®bbTTHHeeXXIIjjeesscckkII††rraayykkaarrNN__BBtt··mmaannnniiyyaayy
ffaa  KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrVVnn®®ttUUvveeKKnniiyyaayy®®VVbb''[[ddwwggffaa  rrddΩΩaaPPiiVVll««BBMMuuVVnn
eellIIkkTTwwkkcciitt††»»[[BBYYkkeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggeeFFII√√®®bbttiibbttii††kkaarrqq¬¬ggkkaatt''®®BBMMEEddnn
eeTT  rrYYccEEffmmTTSSggVVnn®®BBmmaanneevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggyy""aaggcc∫∫aass''ffaa  sshhrrddΩΩ
GGaaeemmrriikkccaatt''TTuukkkkaarreeFFII√√®®bbttiibbttii††kkaarrEEbbbbeennHHCCaa  ««kkaarrmmiinnKKYYrr®®ttUUvveeFFII√√eeTT»»eennAA
kk~~¨g̈gddMMNNaakk''kkaallbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ..  bbIÍ́ ff©©ee®®kkaayymmkk  KKWWeennAA´́ff©©TTII55eemmssaa,,  kkggTT&&BB
eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggccMMnnYYnnBBIIrrkkggvvrr:eessnnaattUUcc  VVnnqq¬¬ggccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gTTwwkkddII
EExxµµrrccmm©©aayy1100´́mm""ll__  ..  GG~~kknnSSJJkk¥¥GGaaeemmrriikkSSggmm~~aakk''nniiyyaayyffaa  ®®bbttiibbttii††

kkaarreennaaHHKKµµaannkkaarrKKSS®®TTBBIIGGaaeemmrriikkSSggeeTT  ..
mmkkddll''®®ttgg''ccMMNNuucceennHH,,  BBYYkkGGaaNNiikkCCnn®®bbqqSSggccaabb''eeppII††mmbbHHeeVVrr

eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  ..  KKYYrrbbJJÇÇaakk''ffaa  eennAAkk~~¨g̈gccMMeeNNaamm®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrccMMnnYYnn
77llaannnnaakk''  mmaannrrYYmmBBYYkkGGaaNNiikkCCnnCCaattiiyyYYnneennAAkk~~¨g̈geennaaHHccMMnnYYnn440000,,000000
nnaakk''  EEddllPPaaKKee®®ccIInnVVnnmmkkrrss''eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrreeBBjjmmYYyyCCIIvviittrrbbss''BBYY
kkeeKK  ..  eeKKnniiyyaayyffaa  PPaaKKee®®ccIInn´́nnCCnnCCaattiiyyYYnnTTSSggGGss''eennHH  eebbIIeeKKBBiinnii--
tt¥¥eemmIIlleeTTAA  ccMMnnYYnn®®bbEEhhll7755PPaaKKrryy  eebbIIeeyyaaggttaammssMMddIIBBYYkkmmÂÂnnII††rrddΩΩaaPPii
VVllEExxµµrrnniiggssUUmm∫∫IIEEttBBYYkkmmÂÂnnII††eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggxx¬¬HHVVnnGGHHGGaaggffaa  ccMMnnYY
nnPPaaKKrryy®®ttUUvvEEttxxııss''CCaaggeennHHeeTTAAeeTToott  KKWWBBYYkkGGaaNNiikkCCnnCCaattiiyyYYnnTTSSggGG
ss''eennaaHHssuuTTÏÏCCaaBBYYkkKKSS®®TTeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  ..  ´́ff©©TTII1199eemmssaa,,  GGaaNNiiiikk
CCnnCCaattiiyyYYnnccMMnnYYnn8899nnaakk''  VVnn®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''eennAA®®bbssUUtt  ..  BBYYkkmmÂÂnnII††EExxµµrr
GGHHGGaaggffaa  BBYYkkeennHH®®ttUUvv®®KKaabb''ss¬¬aabb''eennAAkkNN††aallkkaarrVVjj''qq¬¬ggKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAA
mmkk  kk**bb""uuEEnn††GG~~kkkkaaEEssttEEddllssiiƒƒtteennAATTIIeennaaHHnnaaeeBBlleennaaHHEEddrrnniiyyaayyffaa
TTaahhaannEExxµµrrVVnnVVjj''rrHHeeTTAAeellIIPPUUmmiiyy""aaggeeccttnnaa  ..  nnaa´́ff©©bbnnÊÊaabb''mmkk,,  BBYYkk
CCnnCCaattiiyyYYnnrrss''eennAAkk~~¨g̈gTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  VVnn®®ttUUvveeKKhhaammXXaatt''eeFFII√√ddMMeeNNIIrr
cceenn¬¬aaHHccaabb''BBIIeemm""aagg66ll©©aaccddll''eemm""aagg66PP¬¬WW  ..

kk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennHH,,  eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggVVnnbbnn††eeFFII√√®®bbttiibbttii††kkaarr
qq¬¬ggkkaatt''®®BBMMEEddnnccUUlleeTTAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  ..  ´́ff©©TTII1122eemmssaa,,  kkggkkmm¬¬SSggBBiieess
sseevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggmmYYyykkgg  VVnnccUUllee®®CCAAeeTTAAkk~~¨g̈gddIIEExxµµrrccmm©©aayy®®bbEEvv
gg88KKIILLËËEEmm""®®tt  rrYYcceehhIIyybbnn††eeFFII√√EEbbbbeennHHbbYYnn´́ff©©CCaabb''@@KK~~aa  ..  ´́ff©©TTII1144eemmssaa
mmaannkkaarreeFFII√√sshh®®bbttiibbttii††kkaarrrrYYmmKK~~aaCCaaeellIIkkTTII11  rrvvaaggkkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaa  
ggtt∫∫ËËggCCaammYYyykkggTT&&BBEExxµµrr  VVnn®®ttUUvveeKKrraayykkaarrNN__[[ddwwgg  ..  eennAAkk~~¨g̈geeBBll
®®bbEEhhllCCaammYYyyKK~~aaeennHHEEddrr,,  kkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggVVnnccaabb''eeppII††mmrruu
lleeqqııaaHHeeTTAATTiissxxaagglliicc  eeccjjBBIIttMMbbnn''ccMMBBuuHHeesskk  ..  ccllnnaaeennHHVVnnbbJJÇÇaa
kk''[[ddwwggeeddaayyrrddΩΩmmÂÂnnII††  Laird kkaallBBIÍ́ ff©©TTII1144ååssPPaa    eeBBllKKaatt''nniiyyaayy  
®®VVbb''eeTTAABBYYkkGG~~kkkkaaEEssttffaa  kkaallBBIIJJkk''kkNN††aallEExxeemmssaa  kkggTT&&BBbbccççaammii
tt††VVnnccaabb''eeppII††mmeeFFII√√ccllnnaa  ««eeTTAAkkaann''TTiisseeppßßggeeTToottCCaaeellIIkkTTII11»»      EEddll
KKaatt''eeJJllbbEEnnƒƒmmffaa    ««eeFFII√√[[kkaarr®®bbffuuyy®®bbffaanneeTTAAeellIIkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg
VVnnccuuHHyy""aaggTTaabbCCaaTTIIbbMMppuutt»»  ..

´́ff©©TTII1155eemmssaa,,  mmaannkkaarrVV""nn''ssµµaannssaakkssBBccMMnnYYnn®®bbEEhhll11,,000000
EEddlleeKKnniiyyaayyffaassuuTTÏÏEEttCCaaBBYYkkGGaaNNiikkCCnnCCaattiiyyYYnn  ®®ttUUvveeKKrraayykkaarr--
NN__eeXXIIjjGGEENN††ttkk~~¨g̈gTTeenn¬¬eemmKKgg  ..  ´́ff©©bbnnÊÊaabb''mmkk,,  mmaannGGaaNNiikkCCnnssIIuuvvii
llyyYYnnccMMnnYYnn®®bbEEhhll110000nnaakk''VVnn®®ttUUvveeKKrraayykkaarrNN__mmkkffaa  ®®ttUUvvTTaahhaa
nnEExxµµrrVVjj''ssmm¬¬aabb''eennAAeexxtt††ttaaEEkkvv  ..  ´́ff©©TTII1177eemmssaa,,  GG~~kknnSSJJkk¥¥eeyyaaFFaa
EExxµµrrnniiyyaayyffaa  eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeevvoottkkuuggVVnnvvaayykkaann''kkaabb''eexxtt††ccMM
nnYYnn33kk~~¨g̈gEExx®®ttEExxµµrrTTSSggGGss''ccMMnnYYnn1177  ®®BBmmTTSSgg®®ttYYtt®®ttaakkaann''kkaabb''CCaaggJJkk''
kkNN††aall´́nneexxtt††ccMMnnYYnn®®VVMMeeppßßggeeTToott  ..  eennAA´́ff©©ddEEddlleennaaHH,,  kkggkkmm¬¬SSgg
eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeevvoottkkuugg  VVnnvvaayyyykkVVnnppßßaarrssÌÌaagg  ssiiƒƒtteennAA
ccmm©©aayy2200´́mm""ll__TTiissxxaaggtt∫∫ËËgg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  eennAArrddΩΩFFaannIIvvaa""ssiiuunneettaann  mmaa
nnkkaarr®®bbkkaass[[ddwwggffaa  VVnnTTTTYYllnnUUvvkkaarreessII~~ssMMuuGGaavvuuFFnniiggååbbkkrrNN__eeyyaa
FFaaCCaaBBiieessss  BBIIkkggTT&&BB´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  ..

´́ff©©TTII1177eemmssaa,,  rrddΩΩmmÂÂnnII††kkaarrbbrreeTTsseevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggVVnneeccjj
ppßßaayynnUUvveesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__mmYYyy  ssMMEEddgg[[eeXXIIjjnnUUvvccMMNNaabb''GGaarrmmµµNN__
GGMMBBIIkkaarrEEffrrkkßßaakkaarrJJrrBBYYkkGGaaNNiikkCCnnPPaaKKttiiccCCaattiiyyYYnnrrss''eennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTT
sskkmmıı¨C̈Caa  ..      eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__bbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjnnUUvvkkMMhhwwggBBuuHHkkee®®JJÇÇaall
eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkyyYYnnGGMMBBIIeerrOOggeennHH  ..

´́ff©©TTII2200eemmssaa,,  kkggTT&&BBrrffee®®kkaaHHnniiggkkggvvrr:eessnnaattUUcceeffIIµµrreeCCIIggeevvoott--
NNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  VVnneebbIIkk®®bbttiibbttii††kkaarreeBBllyybb''eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''««ccMMBBuuHHeesskk



»»  ..  nnaa´́ff©©bbnnÊÊaabb'',,  kkggkkmm¬¬SSggeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggVVnnccUUllee®®CCAAeeTTAAddll''ttMM
bbnn''mmUUllddΩΩaannmmYYyy  ssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gddIIEExxµµrrTTll''mmuuxxnnwwggeexxtt††ccUUvvdduukk  ..  kk~~¨g̈g´́ff©©CCaa
mmYYyyKK~~aaeennaaHH,,  rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr®®VVbb''[[ddwwggffaa  llnn''--nnll''VVnneeFFII√√kkaarrGGMMJJvvnnaa
vvkk~~¨g̈glliixxiittppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnmmYYyycc∫∫aabb''eeTTAA®®bbFFaannaaFFiibbttIInniiccssuunn  eeddIImm∫∫IIssMMuuGGaavvuuFFBBII
GGaaeemmrriikkSSgg  nniiggssMMuuCCMMnnYYyyBBIIkkggkkmm¬¬SSggEExxµµrr  EEddlleeKKFF¬¬aabb''ssaall''ffaaCCaaBBYYkkGGaa
NNiikkCCnnmmaanneeddIImmkkMMeeNNIIttCCaaEExxµµrr  kkMMBBuuggrrss''eennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsseevvoottNNaamm
xxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggEEddllkkMMBBuuggbbMMeerrIIkkaarrCCaa®®kkuummkkaarrJJrrCCnnssIIuuvviillmmiinn®®bb®®kkttII  ((PPaa
ssaaGGgg''eeKK¬¬sseehhAAffaa  Civilian Irregular Defense Group - CIDG))  eeFFII√√
kkaarrkk~~¨g̈gkkggkkmm¬¬SSggBBiieessssGGaaeemmrriikkSSgg  ((kkkknn ––  ……eeKKeehhAAffaa  kkggTT&&BBEEmm""kk
hh&&√√ss))  [[ccuuHHeeTTAACCYYyykk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  ..

´́ff©©TTII2200eemmssaa,,  ®®bbFFaannaaFFiibbttIInniiccssuunn,,  eennAAkk~~¨g̈geesscckkII††®®bbkkaassddkk
kkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggnnaaeeBBllGGnnaaKKtteeccjjBBIIeevvoottNNaamm  VVnneellIIkkeeLLIIggGGMM
BBII  ««kkaarreekkIInneeLLIIgg´́nnbbccççaammiitt††eennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTssllaavvnniiggkkmmıı¨C̈Caa»»  eeddaayyEEff¬¬gg
bbJJÇÇaakk''ffaa  BBYYkkbbccççaammiitt††mmuuxxCCaa««eeFFII√√kkaarr®®bbffuuyy®®bbffaannvvaayy®®bbhhaarryy""aaggFFMM»»
eeddaayyee®®bbII®®VVss''kkaarrddkkkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggeeccjjBBIIeevvoottNNaamm  eeFFII√√eeTTAAeellII
kkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggEEddlleennAAeessssssll''kk~~¨g̈geevvoottNNaamm  rrYYcceehhIIyynnwwggbb
eeggII˚n̊nsskkmmµµPPaaBBeeyyaaFFaakkaann''EEttxx¬¬SSggeennAAeevvoottNNaamm,,  eennAAkkmmıı¨C̈Caa  nniiggeennAA®®bb
eeTTssllaavv  ..  nniiccssuunnnniiyyaayyffaa  eebbIIBBYYkkeeKKeeFFII√√ddUUeecc~~HHEEmmnn  ««xxMM∆∆¨m̈miinnrrYYjjrraaGGII√√
ee®®bbIIccaatt''vviiFFaannkkaarryy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aanniiggmmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBB  eeddIImm∫∫IITTbb''TTll''nnwwggssƒƒaa
nnPPaaBBeennHHeeLLIIyy»»  ..

´́ff©©TTII2222eemmssaa,,  rrddΩΩaaPPiiVVlleebbIIkkbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjeennAAvvaa""ssiiuunneettaannffaa
GGaavvuuFFEEddllrrwwbbGGUUssyykkVVnn  nnwwgg®®bbKKll''eeTTAA[[EExxµµrr  ..  ´́ff©©bbnnÊÊaabb''mmkk,,  eeKKkk**
VVnn®®bbkkaass[[ddwwggeeTToottffaa  kkVV""ll''TTII11VVnnddwwkkGGaavvuuFFeeTTAAddll''TTII®®kkuuggPP~~MMeeBB
jj  eeddaayyeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ttaammkkaarrddwwggæænniiggkkaarryyll''®®BBmmBBIIGGaaeemmrrii
kkSSgg  ..  kk~~¨g̈g´́ff©©ddEEddlleennaaHH,,  ««ssnnii~~ssiiTT´́nn®®bbCCaaCCnn≤≤NNÎÎËËcciinn»»VVnnccaabb''
eeppII††mmeeFFII√√eennAAeexxtt††xxaaggtt∫∫ËËgg´́nn®®bbeeTTsscciinn  ..  ssnnii~~ssiiTTmmaannrryy:eeBBllBBIIrr´́ff©©
eeddaayymmaannkkaarrccUUllrrYYmmBBIIppSS--yyuuSSggdduugg  nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††eevvoottNNaammxxaaggeeCCII
gg,,  eegg√√øøgg--hhflfluuyyffUU  ´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~ ,,  ®®TTgg''''ssUUppaannuu
vvggßß  ®®bbFFaannaaFFiibbttIIrrNNssiirrßßeess~~hhaaCCaattiillaavv,,  ®®TTgg''ssIIhhnnuu,,  rrYYcceehhIIyyeennAA  
´́ff©©ccuuggee®®kkaayy  mmaannkkaarrccUUllrrYYmmBBIICCUU--eeGGnnLLaayy  nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††cciinnppgg  ..

´́ff©©TTII2244eemmssaa,,  GG~~kknnSSJJkk¥¥eessttvviimmaannVVnnEEff¬¬ggffaa  kkaarrvvaayylluukk´́nn
eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeevvoottkkuuggeennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ««KKWWCCaakkaaQQ¬¬aann
JJnn´́nnbbrreeTTsseeTTAAeellIIGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥PPaaBB´́nn®®bbeeTTsseennHH  EEddllBBMMuuGGaaccccaatt''
TTuukkttaammEEbbbbEEppnnNNaa  ffaaCCaassÂÂggaammssIIuuvviillVVnneeLLIIyy»» ..

´́ff©©TTII2277eemmssaa,,  rrddΩΩmmÂÂnnII††  Rogers VVnneeFFII√√kkaarrbbMMPPWW¬¬ssaarrCCaaffIIµµ  eennAAmmuuxxKK
NN:kkmmµµaaFFiikkaarrEEpp~~kkTTMMnnaakk''TTMMnnggkkaarrbbrreeTTss  kk~~¨g̈geeBBll®®bbCCMMuuccaatt''EEccggkkiiccçç
kkaarr  ..  eesscckkII††rraayykkaarrNN__BBtt··mmaanneeBBllyybb''eeTTAAeehhIIyynniiyyaayyffaa  eellaa
kkrrddΩΩmmÂÂnnII††ffaa  mmaannkkaarrvvaayylluukkTTÂÂnnÊÊaannccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrrmmYYyyccMMnnYYnneeFFII√√
eeLLIIggeeddaayykkggkkmm¬¬SSggeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  CCaa®®bbttiibbttii††VVnnTTTTYYllnnUUvveeCCaa
KKCC&&yyyy""aaggKKYYrr[[eeBBjjcciitt††  ..  eellaakknniiyyaayyffaa  kkaarrkkaann''kkaabb''rrbbss''BBYYkkkkuu
mmµµ¨ÿynniiss††eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  KKWWbbeeggII˚n̊nnnUUvvååbb∫∫®®TTBBcc´́®®ggddll''nneeyyaaVVyy
rrbbss''GGaaeemmrriikkSSgg  kk~~¨g̈gkkaarrddkkkkggTT&&BBeeccjjBBIIeevvoottNNaamm  ..  kk~~¨g̈g´́ff©©CCaammYYyy
KK~~aaeennaaHH,,  GG~~kknnSSJJkk¥¥eessttvviimmaannVVnn®®ttUUvveeKKddkk®®ssgg''JJkk¥¥ssMMddIInniiyyaayy
ffaa  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkBBMMuuccgg''VVnnnnUUvv  ««GGttƒƒ®®bbeeyyaaCCnn__GGII√√eellIIssllbb''»»  eennAAkk~~¨g̈g
®®ssuukkEExxµµrr  GGMMBBII««ffaaeettIIllTTÏÏPPaaBB´́nnBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††GGaaccyykk®®ssuukkEExxµµrrVVnnnnww
ggmmaannkkaarrbb""HHTTggiicceeTTAAddll''kkmm¬¬SSggrrbbss''eeyyIIggeennAAeevvoottNNaamm  eehhIIyynniigg
kkmmµµvviiFFIIeevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµ»»eennaaHHeeTT  ..  ´́ff©©TTII2299eemmssaa,,  ®®bbttiibbttii††kkaarrmmaann
eeQQµµaaHHffaa  ««GG~~kkbbMMEEbbkkffµµ»»  CCaa®®bbttiibbttii††kkaarrrrbbss''eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eeddaa--

yymmaannCCMMnnYYyyBBIITTII®®bbwwkkßßaaGGaaeemmrriikkSSgg  nniiggeeddaayymmaannkkaarrKKSS®®TTEEpp~~kkyyuuTTÏÏssaa
®®ss††BBIIkkggTT&&BBGGaakkaassGGaaeemmrriikkSSggppgg  VVnneeFFII√√eennAAttMMbbnn''««ccMMBBuuHHeesskk»»  ..

´́ff©©TTII3300eemmssaa  ((´́ff©©TTII11ååssPPaaeennAAeevvoottNNaamm)),,  eellaakk®®bbFFaannaaFFiibbttII
VVnn®®bbkkaass[[ddwwggffaa  kkmm¬¬SSggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ««kk~~¨g̈gsshh®®bbttiibbttii††kkaarrCCaa
mmYYyykkmm¬¬SSggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg»»  VVnneebbIIkk®®bbttiibbttii††kk~~¨g̈gssVV††hh__eennHH  ««
eeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarreeVVssssMMGGaattCCMMrrkkyy""aaggssMMxxaann''rrbbss''bbccççaammiitt††  ssƒƒiitteennAA®®ttgg''
®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnn»»  ..  eellaakknniiyyaayyffaa  ««bbccççaammiitt††,,  eennAAkk~~¨g̈grryy:eeBBllBBIIrr
ssVV††hh__kknn¬¬ggmmkkeennHH  VVnnbbeeggII˚n̊nsskkmmµµPPaaBBTT&&BB´́®®BByy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  ..  BBYYkk
eeKKeepp††aattKKMMnniittEEtteeTTAAeellIIkkmm¬¬SSggyy""aaggssMMxxaann''eennAAkk~~¨g̈gCCMMrrkk  EEddllCCaaTTIIkkEEnn¬¬gg
BBYYkkeeKKkkTT&&BBssMMrraabb''eebbIIkkkkaarrvvaayy®®bbhhaarryy""aaggFFMM  mmkkeellIIkkmm¬¬SSggrrbbss''eeyyIIgg
nniiggrrbbss''eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg»»  ..  eellaakkVVnn®®bbkkaass[[ddwwggffaa  kkgg‰‰kk--
PPaaBBsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikknniiggeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  nnwwggeeFFII√√®®bbttiibbttii††kkaarrrrYYmmKK~~aakk~~¨¨
ggeeBBllqqaabb''@@eennHH  eebbIIkk««vvaayy®®bbhhaarreeTTAAeellIIbbJJÇÇaakkaarrddΩΩaannssMMrraabb''®®bbttiibb
ttii††kkaarrBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††TTSSggmmUUlleennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg»»  ..  eellaakkVVnnEEff¬¬
ggffaa  kkaarrvvaayy®®bbhhaarreennHH««BBMMuuEEmmnnCCaaGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnnkkmmıı¨C̈CaaeeTT»»  BBIIee®®JJHH
eennAA®®ttgg''TTIIkkEEnn¬¬ggeennaaHHKKWWCCaa  ««ttMMbbnn''EEddllkkaarrvvaayy®®bbhhaarrnnaannaaeekkIItteeccjjmm
kk  nniiggCCaattMMbbnn''®®ttYYtt®®ttaaeennAAee®®kkaammkkmm¬¬SSggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg»»  ..  rrYYcc
eehhIIyyeellaakknniiyyaayyffaa  kkaarrvvaayy®®bbhhaarreeTTAAeellIICCMMrrkkeennHH  ««KKWWCCaakkaarrvvaayy
®®bbhhaarrBBMMuuGGaacceeccoossvvaaggVVnn  eeddIImm∫∫IIbbnn††CC&&yyCCMMnnHH»»  eeTTAAeellIIkkmmµµvviiFFIIddkkkkmm¬¬SS
ggGGaaeemmrriikkSSggeeccjjBBIIeevvoottNNaamm  EEddllCCaa««kkiiccççkkaarrdd**ssMMxxaann''xx¬¬SSggNNaass''»»
ssMMrraabb''rrkkßßaa[[kkaarrxxUUccxxaattrrbbss''GGaaeemmrriikkSSgg  ssiiƒƒtteennAAyy""aaggTTaabbCCaaTTIIbbMMppuutt
®®BBmmTTSSggssMMrraabb''bbMMeerrIInnUUvvvvttƒƒ¨b̈bMMNNgg  ««eeFFII√√kkaarrbbJJççbb''ssÂÂggaammeennAAeevvoottNNaamm
nniiggCC&&yyCCMMnnHHEEddlleeyyIIggTTSSggGGss''KK~~aaccgg''VVnn»»  eennaaHHppggEEddrr  ..

´́ff©©TTII55ååssPPaa,,  ssIIhhnnuuVVnn®®bbkkaass[[ddwwggeennAATTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  GGMMBBIIkkaarr
eerroobbccMMbbeeggII˚t̊trraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattii  ..  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllVVnn®®ttUUvv
TTTTYYllssaall''eeddaayycciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††kk~~¨g̈g´́ff©©eennHH        nniiggVVnn®®ttUUvvTTTTYYllssaall''
eeddaayyeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~nnaa´́ff©©
CCaabbnnÊÊaabb''mmkk  ..

((  eennAAmmaanntt ))

((  kkkknn ––  bbggbbÌÌËËnnrrYYmmQQaammCCaaTTIIeess~~hhaa,,  ddUUccxxMM∆∆¨ ̈ ((llII--eeDDoobb))  VVnneellIIkkeeLLII
ggCCaajjwwkkjjaabb''rrYYccmmkkeehhIIyy  GGMMBBIImmUUlleehhttuuvviinnaasskkmmµµEExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  ..
‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaa®®ss††PPaaKKee®®ccIInnccggÌÌ¨l̈lbbgg˙ȧajj[[eeyyIIggVVnneeXXIIjjffaa  eess††
ccssIIhhnnuu  KKWWCCaa®®bbPPBBEEttmmYYyyKKtt''́́ nnvviibbttii††  ..  BBYYkkeemmddwwkknnSS´́nnrrbbbbssaaFFaarr--
NNrrddΩΩEExxµµrr  ee®®kkAAGGMMBBII««TTTTYYllffµµVVkk''»»BBIIeess††ccssIIhhnnuueehhIIyy  ®®ttUUvveess††ccssIIhh
nnuurriiHHKKnn''vvaayy®®bbhhaarrKKµµaannQQbb''QQrreeTToott  ssUUmm∫∫IIBBYYkkeeKKss¬¬aabb''CCaaeexxµµaacceeTTAA
eehhIIyyyy""aaggNNaakkII††  ..  
eebbIIeeyyIIggBBiinniitt¥¥®®kkeeLLkkbbkkeemmIIlleeTTAAee®®kkaayyvviijj  eeyyIIggBBMMuueeXXIIjjBBYYkkeemmddwwkk
nnSSssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrTTSSggGGss''eennaaHH  ®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBII««kk∫∫tt''CCaattii»»GGII√√eessaaHH  ee®®kkAA
GGMMBBIIkkaarrJJrrGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB  ‰‰kkrraaCCPPaaBB  nniiggbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIIrrbbss''®®ssuukk
eeyyIIgg  BBIIBBYYkkss®®ttUUvvyyYYnnQQ¬¬aannJJnnbb""uueeNNˆâaHH  ..  eeFFII√√ddUUeecc~~HH  eettIIxxuussGGII√√eeTTAA  ??  ..
xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨V̈VnneemmIIlleeXXIIjjffaa  eennAAeeBBllEEddlleess††ccssIIhhnnuu®®ttUUvvBBllrrddΩΩEExxµµrrdd--
EEgg˙ṙrccuuHHBBIIttMMEENNgg««®®bbmmuuxxrrddΩΩ»»  [[eeTTAA««rrWWuuEE®®tttt»»eennAA®®ssuukkVVrrSSgg……®®ssuukkccii
nnnnaaeeBBlleennaaHH  eebbII®®BBHHGGggmmiinneeFFII√√««sskkmmµµPPaaBBnneeyyaaVVyy»»GGII√√eeTT  ®®ssuukk
eeyyIIggBBiittCCaaBBMMuuFFMMuukkii¬¬nnqqÌÌaabbQQaammbbggbbÌÌËËnnrrYYmmCCaattiieeyyIIggyy""aaggddUUeecc~~HHeeLLIIyy  ..  
eeddaayyssaarrmmhhiiccœœttaappÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn,,  eess††ccssIIhhnnuuVVnnhhkk''eeTTAAccUUll´́ddCCaammYYyy
ss®®ttUUvvssYYrrCCaattii  eeFFII√√[[BBYYkkGGss''eennHHmmaann««eellss»»eebbIIkkkkaarrvvaayy®®bbhhaarrkkaabb''
ssmm¬¬aabb''mmkkeellII®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreessIIÊÊrrJJyyGGss''BBIInnKKrr  ..



®®BBwwttii††kkaarrNN__eeppßßgg@@eekkIItteeLLIIggCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aa  vvaaKKµµaannGGII√√ee®®kkAAGGMMBBIIkkMMssYYll´́nn
ssÂÂggaammbb""uueeNNˆâaHH  ––  VVttuukkmmµµbbHHeeVVrr,,  kkaarrVVjj''ssmm¬¬aabb''VVttuukkrr,,  kkaarrssmm¬¬aabb''
BBYYkkGGaaNNiikkCCnnCCaattiiyyYYnn  ..ll..  nniigg  ..ll..  vvaaCCaaååbb∫∫ttii††eehhttuuEEddllKKµµaann
nnrrNNaammYYyyGGaaccddwwggCCaammuunnVVnneeTT  ..  GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  EEddllxxMM∆∆¨ËEttggVVnnææ
BBIIssMMNNaakk''mmiitt††GG~~kkGGaannxx¬¬HH˘̆˘̆˘̆  ffaavvaaCCaa««kktt††aa»»bbrraaCC&&yymmYYyyyy""aaggFFMḾ́ nnrrbb
bbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrreennaaHH  xxMM∆∆¨B̈BMMuuEEddllVVnneeccoossvvaaggmmiinn®®BBmmTTTTYYllyykkmm††gg
NNaaeennaaHHeeTT  kk**bb""uuEEnn††KKYYrreeyyIIggeeFFII√√kkaarrBBiiccaarrNNaa®®ttiiHHrriiHHGGMMBBIIssggmmmmYYyy  EEddll
kkMMBBuuggssiiƒƒtteennAAkkNN††aalleePPII¬¬ggssÂÂggaamm  ..  eehhIIyyssÂÂggaammeennHHeeTTootteessaatt
rrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrdd**««eekkµµggxxIIçç»» ®®bbddUUcceeTTAAnnwwggTTaarrkkeeTTIIbbnnwwggeekkIItt  ®®ttUUvv
eeccjjmmuuxxTTbb''TTll''CCaammYYyy««ss®®ttUUvv»»®®bbkkbbeeddaayybbTTBBiieessaaFFnn__kk~~¨g̈gssÂÂggaa
mmrraabb''ssiibbqq~~SS,,  mmaannkkmm¬¬SSggTT&&BByy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa,,  mmaannGGaavvuuFFyyuuTTÏÏPP&&NNÎÎdd**TTMMeennIIbb
nniiggdd**ssMMeebbIImm˘̆˘̆CCaaBBiieesssseeyyIIggmmaannss®®ttUUvv´́ppÊÊkk~~¨g̈gEExxµµrr®®kkhhmmEEffmmeeTToott..
bbEEnnƒƒmmBBIIeellIIeennHH,,  mmÂÂnnII††nniiggnnaayyTTaahhaannBBYYkkssIIhhnnuunniiyymmCCaaee®®ccIInn  ®®ttUUvvVV
nnTTTTYYllnnUUvvkkaarreemmtt††aakkrruuNNaaBBIIff~~aakk''ddwwkknnSSrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  [[bbnn††kkaarr
ggaarrrrbbss''xx¬¬ÁÁnnCCaaFFmmµµttaa  eeddaayyKKµµaannyykkeeTTaass´́BBrr__GGII√√eeLLIIyy  ..  vviiTTÏÏggßßnnaaeellII
EEpp~~kkeessddΩΩkkiiccçç,,  GGssnnii††ssuuxx´́ppÊÊkk~~¨g̈g,,  kkaarrCCeenn¬¬øøss®®KKYYssaarreeddIImm∫∫IIrrtt''eeTTAArrkkkkEEnn¬¬
ggssuuxx,,  vviinnaasskkmmµµGGaayyuuCCIIvviittnniigg®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††,,  kkaarrmmiinnGGaacceeccjjeeTTAA®®bbkk
bbrrbbrrrrkkssIIuuCCaaFFmmµµttaaVVnn˘̆˘̆˘̆  CCaaBBiieesssskkaarrBBMMuuGGaacc®®KKbb''®®KKggeellIIssƒƒaannkkaarr
NN__®®ssuukkTTSSggmmUUll˘̆˘̆˘̆  CCaaeehhttuubbccçç&&yyeeFFII√√[[GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyJJssvvaallJJss
kkaall  ..  eebbIIeeyyIIggee®®bboobbeeFFoobbssmm&&yyssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrreennAAkk~~¨g̈geePPII¬¬ggss--
ÂÂggaamm  mmkkssmm&&yyrraaCCaaNNaacc®®kkTTII22kk~~¨g̈gssnnii††PPaaBBeennHH  eeyyIIggGGaaccrrkkeeXXIIjj
ffaa  mmaannkkMMrriittBBuukkrrllYYyyxxuussKK~~aaddUUcceemmXXnniiggddII  ..  xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨p̈pÊÊaall''kk®®mm®®bbTTHH
eeXXIIjjmmaannnnaayyTTaahhaannCCMMnnaann''ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrNNaamm~~aakk''  EEddllmmaannss
mm∫∫ttii††hhUUrreehhooddUUccBBYYkkmmÂÂnnII††EExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHHeeTT  PPaaKKee®®ccIInneeXXIIjjEEttrrss''eennAA
mmYYyyEEKKrr@@CCaammYYyynniigg®®KKYYssaarryy""aaggss©©aatt''eess©©øømmbbMMppuutt  ..  ®®bbeeTTssNNaakk**
eeddaayy  eebbIIkkaallNNaammaannssÂÂggaammeehhIIyy  kkMMuussUUmm∫∫IITTbb''ss˚åatt''GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy
EEttGGaayyuuCCIIvviitt´́nn®®bbCCaaBBllrrddΩΩkk**BBMMuuGGaaccFFaannaaVVnneeLLIIyy  ..  kkaarrVVtt''bbgg''nnUUvv
PPaaBB®®KKbb''®®KKgg  ®®ttUUvvEEttCCaaeerrOOggss√√&&yy®®bbvvttii††..  xxMM∆∆¨m̈miinnEEddllVVnnddwwggffaa  eettIImmaann
®®bbeeTTssNNaammYYyyeennAAkk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakkeennHH  EEddllFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈geePPII¬¬ggssÂÂggaamm
eehhIIyy  @@GGaaccTTbb''TTll''GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  nniigg®®KKbb''®®KKggssƒƒaannkkaarrNN__®®ssuukkeeTT
ssTTSSggmmUUllVVnneeTT  ??  ..  ddUUeecc~~HH««bbrraaCC&&yy»»´́nnrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  BBMMuuEEmm
nnmmkkBBIIGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyeennHHEEttmmYYyyeennaaHHeeTT  KKWWmmaannkktt††aanneeyyaaVVyyFFMM@@dd´́TT
eeppßßggeeTToott  CCaaBBiieesssskkaarrpp¬¬aass''bb††ËËrrnneeyyaaVVyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..

EEbbrrmmkkeess††ccssIIhhnnuuvviijj,,  xxMM∆∆¨ËEttggææ®®BBHHGGggmmaannbbnnÊÊËËllGGMMBBII««kkggTT&&BBrrMMeeddaaHH»»
EEddll®®BBHHGGggGGHHGGaaggffaa  ®®BBHHGGggCCaaGG~~kkbbeeggII˚t̊teeLLIIggkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  kkaallBBII
GGMMLL¨g̈geeddIImmqq~~SS7700  ..  xxMM∆∆¨æ̈æssUUrrEEttddUUeecc~~HH  kk**bb""uuEEnn††BBMMuueeXXIIjjmmaann‰‰kkssaarrGGII√√mmYYyy
cc∫∫aass''llaass''kktt''®®ttaaGGMMBBIIEEpp~~kkeennHHeessaaHH  ..  xxMM∆∆¨V̈VnneeccaaTTCCaassMMnnYYrree®®ccIInnddggrrYY
ccmmkkeehhIIyyccMMeeJJHHeess††ccssIIhhnnuu  nniiggBBYYkkrraaCCaanniiyymmeeqqII~~mm@@xx¬¬HH  GGMMBBIITTIIttSSgg
´́nnkkggTT&&BB  ccMMnnYYnnBBllTTaahhaann  nniiggeeQQµµaaHH´́nnBBYYkkeemmbbJJÇÇaaxx¬¬HHkk~~¨g̈gssmmrrPPUUmmii
TTSSggGGss''eennaaHH  ..  xxMM∆∆¨c̈cgg''eeXXIIjj‰‰kkssaarreennHH  EEttrrhhUUttmmkkddll''eeffIIµµeeNNHH  xxMM∆∆¨¨
mmiinnTTaann''VVnneeXXIIjjnniiggVVnnTTTTYYlleennAAeeLLIIyy  ..  ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj,,  GGII√√EEddllxxMM∆∆¨V̈V
nnddwwggeennaaHHKKWWKKµµaannGGII√√ee®®kkAAGGMMBBIIkkggTT&&BBEEddllBBYYkkyyYYnneehhAAffaaCCaa  ««kkggTT&&BBrrMMeeddaaHH
EExxµµrr»»  EEddllBBYYkkvvaaCCaaGG~~kkbbMMJJkk''GGaavvuuFFbbMMJJkk''ssµµaarrttII[[  ..  ««kkggTT&&BBrrMMeeddaaHH»»
eennHHddll''́́ ff©©ee®®kkaayymmkk  KKWWCCaakkggTT&&BBEExxµµrr®®kkhhmmdd**eeXXaarreeXXAA´́®®BB´́ppßß  EEddll
mmaannmmuuxx®®BBYYjjssMMrraabb''kkaabb''ssmm¬¬aabb''®®bbhhaarrCCIIvviittEExxµµrrTTUUeeTTAA  ..  ´́ff©©TTII1177  eemmssaa
11997755,,  kkggTT&&BBEEddlleess††ccssIIhhnnuuVVnneehhAAffaa  ««kkggTT&&BBrrMMeeddaaHH»»  VVnnTTTTYY
lleeCCaaKKCC&&yyeellIIrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  ..  BBYYkkeeKKVVnnnnSSKK~~aaeeTTAAddEEgg˙ṙreemm
ddwwkknnSSrrbbss''BBYYkkeeKKBBIIvvSSgg®®kkuuggeebb""kkSSgg  [[mmkkTTTTYYllnnaaTTIICCaa  ««®®bbFFaannaaFFiibbttII
kkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥»»  eennAATTnnÊÊwwmmeeBBllBBYYkkeeKKKKaass''®®kkLLaabb''EEppnnddII®®ssuukk
EExxµµrrTTSSggmmUUll  eeFFII√√CCaa««llaannBBiiXXaatt»»BBiiPPBBeellaakk´́nnssttvvttßßTTII2200  ..⁄⁄

bbJJÇÇaakk''bbEEnnƒƒmm ––  eennAAkk~~¨g̈gkkaarrccuuHHppßßaayy  ««GGttƒƒbbTT‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaa®®ss††»»  kk**
ddUUccKK~~aanniiggGGttƒƒbbTTeeppßßgg@@dd´́TTeeTToottEEddrr,,  xxMM∆∆¨ ̈ ((llII--eeDDoobb))  BBMMuummaannKKMMnniittffaa  cc
gg''GGYYttGGaagg  ……ccgg''bbgg˙ȧajjGGMMBBIIccMMeeNNHHddwwggGGII√√    eeddIImm∫∫IIeellIIkkkkMMBBss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ……mmYY
yyssMMrraabb''mmuuxxmmaatt''GGII√√eennaaHHeeTT  ..  GGttƒƒbbTTTTSSggGGss''eennHH  KKWWssMMrraabb''TTuukkCCaa‰‰kk--
ssaarr    ……CCaakkaarrbbeeJJ©©jjmmttiiCCaassaaFFaarrNN:ttaammEEbbbbEEppnn®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥nnii
yymm  EEddllssaarrBBtt··mmaannnnaannaa««®®ttUUvveeFFII√√»»bb""uueeNNˆâaHH  ..  vvaaCCaakkaarrBBiitteehhIIyy  EEdd
llTTssßßnn:rrbbss''««GGggrrbbUUrrII»»  PPaaKKee®®ccIInnCCaaTTssßßnn:rrbbss''««®®kkuummss††SSnniiyymm»»
EEtteeTTaaHHbbIICCaayy""aaggNNaakk**eeddaayy  eeyyIIggxxMM∆∆¨k̈k**KKµµaanneesscckkII††®®VVff~~aaGGII√√ee®®kkAAGGMMBBIIbbMMeerrII
ppll®®bbeeyyaaCCnn__EExxµµrr  nniiggmmaattuuPPUUmmiikkmmıı¨C̈Caadd**CCaaTTIIeess~~hhaaeennaaHHeeLLIIyy  ..  CCaammYY
yyKK~~aaeennHHppggEEddrr  xxMM∆∆¨s̈sUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  GGttƒƒbbTTTTSSggGGss''eennHH  xxMM∆∆¨k̈k**VVnneellIIkkyy
kkeeTTAAccuuHHppßßaayyeennAAeellIITTMMBB&&rrssaarrBBtt··mmaann««GGggrrbbUUrrII»»  ((Hard copy))    ssMMrraabb''
EEcckkCCUUnnddll''mmiitt††GG~~kkGGaannEExxµµrrrraabb''mmWWuunnnnaakk''eennAA®®KKbb''TTiissTTII  ..  xxMM∆∆¨s̈sUUmmeeqq¬¬øøtt{{
kkaasseennHH  ssMMEEddggnnUUvvGGMMNNrrKKuuNNyy""aagg®®CCaallee®®CCAA  ccMMeeJJHHkkaarrCCYYyy
KKSS®®TTnniiggkkaarreellIIkkTTwwkkcciitt††  BBIIbbggbbÌÌËËnnrrYYmmCCaattii®®KKbb''TTiissTTII  EEddlleeFFII√√[[««GGggrr
bbUUrrII»»  mmaannGGaayyuuyyWWttyyUUrrrrhhUUttmmkkTTll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..        ssUUmmGGrrKKuuNN  ((!!!!))
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((eeVVHHBBuummııppßßaayyeennAA´́ff©©TTII77  mmiiffuunnaa  qq~~SS11997700))

((bbkkEE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarr))
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Tsßn:BIrdΩaPiVl®kug´sh˚g
eennAAkk~~¨g̈gTTssßßnn:´́nnCCnnPPaaKKee®®ccIInnEEddlleeyyIIggVVnnCCYYbb  kk~~¨g̈grryy:eeBBll

eeFFII√√ddMMeeNNIIrrrrbbss''eeyyIIggeeTTAAeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeeTTAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËË
ggeennaaHH  kkaarrFF¬¬aakk''BBIIGGMMNNaaccrrbbss''ssIIhhnnuuVVnnbbeeggII˚t̊t[[mmaannnnUUvvkkaarrKKMMrraamm  EEdd
lleessIIÊÊrrEEttbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjPP¬¬aamm@@  eeddaayykkaarreeFFII√√VVttuukkmmµµ®®bbqqSSggeevvoottNNaa
mmxxaaggeeCCIIggeerroobbccMMeeLLIIggeeddaayyrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr,,  {{ssaannvvaaTTrrbbss''llnn''--nn
ll''  eehhIIyynniiggvviiFFII®®bbqqSSggccMMeeJJHHBBYYkkGGaaNNiikkCCnnCCaattiiyyYYnnrrss''eennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTT
sskkmmıı¨C̈Caa  ..  BBYYkkeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggKKiittffaa  kkaarrvviivvtt††nn__́́ nn®®BBwwttii††kkaarrNN__eennHH
®®bbEEhhllmmaannnn&&yyffaa  CCMMrrkkrrbbss''xx¬¬ÁÁnnTTSSggGGss''eennaaHH®®ttUUvvEEllggccaatt''TTuukkCCaa
kkaarrrrMMeellaaPPbbMMJJnneeTTootteehhIIyy  ..  BBIIee®®JJHHGGIIeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggVVnnccaabb''
eeppII††mmBB®®ggIIkkTTMMhhMM®®bbttiibbttii††kkaarrrrbbss''xx¬¬ÁÁnneennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eehhIIyyEEddll
mmaannkk~~¨g̈gkkrrNNIIxx¬¬HHeennaaHH      rrYYmm´́ddKK~~aaCCaammYYyykkmm¬¬SSggkkggTT&&BBEExxµµrrccaabb''ttSSggBBIImmuunn
kkaarrFF¬¬aakk''BBIIGGMMNNaacc´́nnssIIhhnnuueeTToottppgg  ..

ttaamm‰‰kkssaarrccaabb''VVnnxx¬¬HH  EEddlleeKKVVnneellIIkkyykkmmkkrraayykkaarrNN__eennAA
®®kkuugg´́sshh˚g̊gbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjffaa  eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeevvoottkkuuggVVnnrrMM
BBwwggKKiittffaa  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikknniiggeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  nnwwggvvaayyssMMrruukkccUUll
eeTTAAkk~~¨g̈gCCMMrrkkeeddaayyee®®bbIIkkmm¬¬SSggvvaayyssnnÏÏbb''yy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa..  ‰‰kkssaarreeppßßggeeTToo
ttEEddlleeyyIIggVVnnddwwgg  KKSS®®TTnnUUvvKKMMnniittffaa  BBYYkkbbccççaammiitt††rrMMBBwwggKKiittffaasshhrrddΩΩ
GGaaeemmrriikk  nnwwggpp††ll''nnUUvvkkaarrKKSS®®TTmmiinnccMMeeJJHH  ddll''rrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''  nniigg
kk**BBMMuummaannkkaarreeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__ppÊÊaall''BBIIsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkEEddrr  ..  eennAAmmaann‰‰kkssaarr
xx¬¬HHeeTToottnniiyyaayyffaa  kk~~¨g̈geeBBllffIIµµ@@eennHH  ®®kkuuggvvaa""ssiiuunneettaannbbJJÇÇaakk''kkmm¬¬SSggbbccççaa
mmiitt††kkMMBBuugg®®bbmmUUllpp††MM¨K̈K~~aaeennAAkk~~¨g̈gCCMMrrkkkk~~¨g̈gEExxeemmssaaeeddIImm∫∫IIeebbIIkkkkaarrvvaayy®®bbhhaarr
mmkkeellIIkkmm¬¬SSggssmmıı&&nnÏÏmmiitt††eennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eeTTaaHHbbIIeeyyIIggKKµµaannVVnnææ
ssUUrreeKKnniiyyaayyGGII√√eessaaHHGGMMBBII‰‰kkssaarreennHHeennAA®®kkuugg´́sshh˚g̊gkk**eeddaayy  ..  eebbIIttaa  
mmeemmIIlleeTTAAeeXXIIjjhhaakk''ddUUccCCaa  ‰‰kkssaarrEEddlleeKKccaabb''yykkVVnneennaaHH  KKWWssMMrraa
bb''EEtteeddIImm∫∫IIEEttKKSS®®TTnnUUvvGGII√√mmYYyyEEddlleeKKssrruubbccgg''eeFFII√√bb""uueeNNˆâaHH  ..

eeddaayyKKµµaannKKiittGGMMBBII  ffaaeettIIkkmm¬¬SSggrrbbss''bbccççaammiitt††ee®®bbII®®VVss''‰‰kkssaarrrrbb--
ss''xx¬¬ÁÁnnNNaammYYyyeennaaHH,,  eeyyIIggVVnn®®ttUUvvGGaaCC∆∆aaFFrreeyyaaFFaasshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkeennAA
®®kkuugg´́sshh˚g̊gnniiyyaayy®®VVbb''ffaa  ee®®kkaayyeeBBllssIIhhnnuu®®ttUUvveeKKTTmm¬¬aakk''  eevvoott--
NNaammxxaaggeeCCIIggVVnnpp¬¬aass''bb††ËËrrCCMMhhrr  eeTTAAssPPaaBBTTbb''TTll''vviijjeennAAkk~~¨g̈gTTIICCMMrrkk
rrbbss''BBYYkkeeKK  eehhIIyykk~~¨g̈geeBBllmmYYyyrrMMeeBBCCbbnnÊÊaabb''mmkk  BBYYkkeeKKccaabb''eeppII††mmbbMMEEbbkk
TT&&BBssMMeeddAAeeTTAATTiissxxaagglliiccccUUlleeTTAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  mmaannkkaarrpp††ll''nnUUvv
kkaarrBBnn¥¥ll''eeppßßgg@@  GGMMBBIIccllnnaarrbbss''bbccççaammiitt††eennHH  ..  BBYYkkmmÂÂnnII††sshhrrddΩΩGGaa
eemmrriikkxx¬¬HHEEff¬¬ggffaa  BBYYkkbbccççaammiitt††kkMMBBuuggeeqq¬¬øøtt{{kkaassqqkk''yykkee®®bboobb  eellIIkkaarrbb
gg˙ȧajj[[eeXXIIjjeeddaayyrrddΩΩaaPPiiVVllffIIµµeennAAPP~~MMeeBBjj  EEddllVVnnccaatt''TTuukkBBYYkkeeKKCCaa
ss®®ttUUvv  nniiggeeqqııaaHHeeTTAArrkkGGII√√EEddllBBYYkkeeKKGGaakk''xxaannBBMMuuVVnneeFFII√√rrhhUUttmmkkTTll''eeBB--
lleennHH  KKWWkkaarr««eeFFII√√[[kkaann''EEttxx~~aabb''»»EEffmmeeTToott  nnUUvvEExxßßmmUUllddΩΩaannrrbbss''BBYYkkeeKK
eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  eehhIIyynniiggpp††ll''[[BBYYkkeeKKnnUUvvTTIIFFMMeeTToottssMMrraabb''eeFFII√√kkaarr  ..  BBYYkk
GG~~kkeeppßßggeeTTootteemmIIlleeXXIIjjffaa  kkaarrBB®®ggaayyTT&&BBeennHH    KKWWeennAAkk~~¨g̈gllkk≈≈NN:ssMM
rraabb''EEtteeFFII√√kkaarrTTbb''TTll''bb""uueeNNˆâaHH  ..  eehhIIyykk**eennAAmmaannBBYYkkxx¬¬HHeeTTootteennaaHH  ®®bb
EEhhllccaatt''TTuukkffaa  ccllnnaaTT&&BBeennHHCCaaBBiieesssskkaallBBIIccuuggEExxeemmssaa  KKWWeeKKeerroo
bbccMMeeLLIIgg  ssMMrraabb''EEttbbeeggII˚n̊nKKMMnnaabbeeTTAAeellIIrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''    eeddIImm∫∫IIbbgg≈≈MM
[[eeFFII√√kkaarrssMMrruuHHssMMrrYYll  eebbIImmiinnddUUeecc~~aaHHeeTTnnwwgg®®ttUUvvrrllMMddYYllBBMMuuxxaann  ..  KKµµaannmmÂÂnnII††
sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkNNaamm~~aakk''VVnneellIIkkeeLLIIggnnUUvvllTTÏÏPPaaBBEEddllffaa    TTeeggII√√́́ nn
rrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''  eehhIIyynniiggkkaarrBB®®ggIIkk®®bbttiibbttii††kkaarrqq¬¬ggkkaatt''®®BBMMEEddnnccUU
lleeTTAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr´́nnkkggmm¬¬SSggeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ÁÁgg  ee®®kkaayyeeBBllkkaarrFF¬¬aakk''
BBIIGGMMNNaacc´́nnssIIhhnnuu  ®®bbEEhhllbbgg˚[̊[bbccççaammiitt††rruulleeTTAATTiissxxaagglliicceennaaHH
eeTT  ..

BBIIkkaarrBBiiPPaakkßßaaKK~~aarrbbss''eeyyIIggeennAA®®kkuugg´́sshh˚g̊g,,  eeFFII√√[[eeyyIIgg®®bbeemmIIeemmII--
lleeXXIIjjffaa  kkggTT&&BBsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikknniiggeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ccaatt''TTuukk
kkaarrFF¬¬aakk''BBIIGGMMNNaaccrrbbss''ssIIhhnnuu  KKWWCCaa««{{kkaassmmYYyy»»ssMMrraabb''eeFFII√√kkaarrvvaayy®®bb
hhaarreeTTAAeellIICCMMrrkkbbccççaammiitt††eennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnn  ..  ttaammBBiitt,,  BBYYkkmmÂÂnnII††
eeyyaaFFaasshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkeennAAeevvoottNNaamm  VVnnee®®bbIIJJkk¥¥eennHHyy""aagg®®VVkkdd
NNaass''  rrYYccnniiyyaayyffaaeebbII®®bbssiinnKKµµaannCCMMrrkkTTSSggGGss''eennHHeeTT  ssÂÂggaamm®®ttUUvvcc
bb''BBIIyyUUrrmmkkeehhIIyy  ..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆâaHH,,  XX¬¬aammYYyyeennHHhh~~wwggVVnneellccææeehhII--
yyeellccææeeTToott  eennAAkk~~¨g̈geeBBll®®bbCCMMuurraayykkaarrNN__́́ nnbbJJÇÇaakkaarrCCMMnnYYyyeeyyaaFFaa
eennAAeerroottNNaamm (MACV) nniiggeennAAkk~~¨g̈geeBBllssnnÊÊnnaaKK~~aaCCaammYYyyBBYYkkmmÂÂnnII††GGaaeemm
rriikkSSggEEddlleeKKbbnnÊÊrrffaa  ––  ««KKµµaannssÂÂggaammTT&&BB´́®®BBNNaammYYyykk~~¨g̈g®®bbvvttii††ssaa®®ss††
eennHH  EEddllGGtt''mmaannCCMMrrkkeennaaHHVVnneeTT»»  ..  kkaarrCCaabb''TTaakk''TTggKK~~aaeennaaHHKKWWffaa  eebbII
ssÂÂggaammTT&&BB´́®®BBKKµµaannCCMMrrkkeeTT    ssÂÂggaammTT&&BB´́®®BBeennaaHHBBMMuuGGaaccyykkCC&&yyCCMMnnHHVV
nneeLLIIyy  ..  kk**bb""uuEEnn††eeKKKKµµaannnniiyyaayyffaa    kkaarreeFFII√√CCMMrrkkeennAAEEttmmiinnbb""HHJJll''eeFFII√√[[
xxUUccxxaattGGII√√eennAATTiissxxaaggeeCCIIgg´́nnttMMbbnn''GGtt''TT&&BB  ((DMZ))  eennaaHHeeLLIIyy  ..

❑

kkaarreemmIIlleeXXIIjjBBIÍ́ sshh˚g̊g      VVnneeFFII√√[[mmaannKKMMnniittCCMMrruujjEEbb¬¬kk@@KK~~aa  GGMMBBII  
kkaarrccUUlleeTTAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  BBYYkkmmÂÂnnII††GGaaeemmrriikkSSggnniiggeevvoottNNaammVVnn
EEff¬¬gg[[ddwwggeennAAkk~~¨g̈geesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__CCaapp¬¬ËËvvkkaarrmmYYyyffaa  ®®bbttiibbttii††kkaarreennAAkk~~¨¨
gg®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  KKWWeerroobbccMMeeLLIIggeeddIImm∫∫IIss˚åatt''ccaabb''yykkeess∫∫øøgg,,  kkaatt''pp††aacc''
EExxßßTTaakk''TTggKK~~aa  eehhIIyynniiggbbMMpp¬¬aajjTTIIbbJJÇÇaakkaarrrrbbss''BBYYkkeevvoottkkuugg  ssMMrraabb''CCaa
kkaarrBBnn¥¥WWtteeBBlleevvllaakkaarreeFFII√√eevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµ  nniiggssMMrraabb''kkaatt''bbnnƒƒyy
sskk††aannuuBBll´́nnkkaarreeFFII√√ssÂÂggaammeennAAxxaaggeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eeddaayyvviiFFIIeeFFII√√
[[xxUUccxxaattee®®KKOOggssJJ√√vvuuFFrrbbss''BBYYkkvvaa  ®®BBmmTTSSggrruujj®®ccaannBBYYkkvvaaeeqqııaaHHeeTTAATTii--
ssxxaagglliicc..  eeBBllrrddUUvveePP¬¬øøggFF¬¬aakk''CCiittmmkkddll''eennHH  KKWWCCaaeeBBllbbggÊÊ¨c̈cbbggÌÌaakk''
´́nnkkaarrpp††ll''eess∫∫øøggeeLLIIggvviijjrrbbss''ss®®ttUUvvkk**®®ttUUvvVVnneeKKeellIIkkeeLLIIggppggEEddrr



ffaaCCaammUUlleehhttuubbEEnnƒƒmm  ´́nnkkaarreebbIIkkkkaarrvvaayy®®bbhhaarrnnaaeeBBlleennaaHH  ..  BBYYkkmm
ÂÂnnII††GGaaeemmrriikkSSggnniiyyaayyppggEEddrr  GGMMBBIIeesscckkII††®®ttUUvvkkaarrkkaatt''bbnnƒƒyyKKMMnnaabbssgg˚t̊t''
rrbbss''bbccççaammiitt††eeTTAAeellII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeBBllEEddlleevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggccgg''
ssMMeeddAAeeTTAAeellII««TTiisseeddAA»»  ´́nnkkaarr««KKSS®®TT®®bbeeTTssCCaammiitt††®®bbqqSSggnnwwggGGMMeeBBII
QQ¬¬aannJJnnrrbbss''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††»»  ..

PPaaBByykkcciitt††TTuukkddaakk''́́ nnyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggccMMeeJJHHEExxµµrrEEbbbbeennHH  vvaaBBiittEEmmnn
eehhIIyy  ffaaCCaaVVttuuPPUUttdd**GGssççaarr¥¥nnaaeekkIItteeLLIIggffIIµµ@@  ..  PPaaKKee®®ccIInn´́nnCCnnEEdd
lleeyyIIggVVnnCCYYbbnniiyyaayyCCaammYYyyeennAA´́sshh˚g̊gGGFFiibb∫∫aayyffaa  GGaakkbb∫∫kkiirriiyyaa
rrbbss''yyYYnnccMMeeJJHHCCnnCCaattiiEExxµµrr  KKWWCCaakkaarrbbeeJJÇÇaarr  eebbIIBBMMuuEEmmnnccaatt''TTuukkCCaaGGMMeeBBII
eemmIIllggaayyeeTT  ..  ttaammBBiitteeTTAA,,  eesscckkII††rraayykkaarrNN__ssII††GGMMBBIIGGMMeeBBIÍ́ ®®BB´́ppßß®®bb
qqSSggGGaaNNiikkCCnnCCaattiiyyYYnneennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  VVnneeFFII√√[[mmaann®®bbttiikkmmµµyy""aagg
xx¬¬SSggCCaaBBiieesssseennAAkk~~¨g̈gTTII®®kkuugg´́sshh˚g̊g  CCaakkEEnn¬¬ggEEddllBBYYkknniissßßiitt®®bbkkaann''
yykkbbJJ˙ȧaeennHH  ..  GGMMeeBBII®®bb®®BBiitt††eeFFII√√eeTTAAeellIICCnnCCaattiiyyYYnneennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  VV
nnkk¬¬aayyCCaa®®bbPPBB´́nnkkaarrGGaamm""aass''ccMMeeJJHHrrddΩΩaaPPiiVVllFFIIvv  BBIIee®®JJHHeennAAkk~~¨g̈geeBBll
CCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  mmaannkkaarrpp††ll''CCMMnnYYyyeeyyaaFFaaeeTTAA[[rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  ..

❑

KKµµaanneesscckkII††rraayykkaarrNN__NNaammYYyyrrbbss''eeyyIIggeennAAvvaa""ssiiuunneettaann  mmuunneeBB  
lleeyyIIggccaakkeeccjjeeFFII√√ddMMeeNNIIrr  nniiggkk**KKµµaanneesscckkII††rraayykkaarrNN__  ®®BBmmTTSSggkkaarr
BBiiPPaakkßßaaKK~~aaEEddlleeyyIIggVVnneeFFII√√eennAA®®ssuukkyyYYnnkkaallBBIÍ́ ff©©TTII22nniiggTTII33ååssPPaa
EEddllnniiyyaayyGGMMBBIIkkaarreekkIInneeLLIIgg´́nnkkaarrkkMMEEhhggrrbbss''ss®®ttUUvv  eeTTAAeellIIkkmm¬¬SSgg
sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkeennAAeevvoottNNaammeeccjjBBIIkkEEnn¬¬ggCCMMrrkk  ……mmYYyykk**kkMMeeNNIInneekkIInn
eeLLIIggeennAAxxaaggEEpp~~kkss®®ttUUvv‰‰kk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeeTT  ..  CCaakkaarrBBiitteehhIIyy,,  eennAA
vvaa""ssiiuunneettaannnniigg´́sshh˚g̊gVVnnnniiyyaayy®®VVbb''eeyyIIggffaa  TTMMhhMḾ́ nnkkmm¬¬SSggTT&&BBeevvoo
ttNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeevvoottkkuuggeennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  KKWWssƒƒiitteennAAddEEddllkk~~¨¨
ggrryy:eeBBll66EExxkknn¬¬ggmmkkeennHH  ssUUmm∫∫IIEEtteeKKeeJJllbbEEnnƒƒmmffaa  kkaarrVV""nn''ssµµaann
CCaa®®bbccSSeennaaHH  mmaannccMMnnYYnnxxııss''CCaaggeennAA´́sshh˚g̊gnniiggvvaa""ssiiuunneettaann  EEddlleeKKVV
nnVV""nn''ssµµaannkkaallBBIIEExxeemmssaaffaammaannccMMnnYYnn®®bbEEhhll4400,,000000nnaakk''  eehhIIyy
nniiggeennAAEEttxxııss''CCaaggeennAAPP~~MMeeBBjj  EEddllkkaallBBIIeeddIImmEExxååssPPaa  eeKKnniiyyaayy
ffaa  kkmm¬¬SSggss®®ttUUvvmmaann®®bbEEhhll5555,,000000nnaakk''eeTTAAeeTToott  ..

BBYYkkmmÂÂnnII††eeyyaaFFaasshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  eeXXIIjjhhaakk''ddUUccCCaaBBMMuuVVnnccaatt''TTuukkkkii
ccçç®®bbttiibbttii††kkaarrkkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ……sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  eennAAkk~~¨g̈g®®bb
eeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ffaaCCaaGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnneennaaHHeeTT  ..  BBYYkkeeKKeeJJllGGHHGGaaggffaa  ttMMbb
nn''®®BBMMEEddnnkkmmıı¨C̈Caa  CCaakkEEnn¬¬ggssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''BBYYkkeevvoottNNaamm
xxaaggeeCCIIggnniiggeevvoottkkuugg  nniiggCCaaTTIIkkEEnn¬¬ggEEddllBBYYkkGGss''eennaaHHnnSSKK~~aarrtt''eeTTAA®®CCkk
BBYYnn  ..  mmÂÂnnII††CCaann''xxııss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkmm~~aakk''VVnnGGFFiibb∫∫aayyffaa  –– ««eebbIIttaamm
kkaarryyll''ddwwggrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ TTIIkkEEnn¬¬ggeennHHCCaaTTIIkkEEnn¬¬ggBBYYkkyyYYnnBB®®ggIIkkeeTTAATTiissxxaagg
lliicc»» ..  ccMMeeJJHHeerrOOggkkaarrxxUUccxxaatt´́nnBBYYkkCCnnssIIuuvviillvviijj  eeKKBBMMuuVVnneellIIkkeeLLII
ggTTaall''EEtteessaaHH  ..    eeBBlleeyyIIggeellIIkkssMMnnYYrreennHHeennAAkk~~¨g̈geeBBll®®bbCCMMuurraayykkaarr
NN__́́ nnbbJJÇÇaakkaarrCCMMnnYYyyeeyyaaFFaaeennAAeevvoottNNaamm  ((MACV)),,    eeKKVVnn®®VVbb''eeyyII
ggffaa  KKµµaannkkaarrxxUUccxxaattddll''CCnnssIIuuvviilleeTT  BBIIee®®JJHHeennAATTIIkkEEnn¬¬ggEEddlleeFFII√√®®bbttii
bbttii††kkaarreennaaHH  KKµµaannCCnnssIIuuvviillrrss''eennAAeeTT  ..  kk**bb""uuEEnn††eennAAeeBBlleeyyIIggeehhaaHHeeTTAA
ddll''mmUUllddΩΩaannmmYYyykkMMBBuuggeeqqHHCCiittttMMbbnn''««EEpp¬¬ssnnÊÊËËcc»»®®ssuukkEExxµµrrnnaaeevvllaarreessoo
ll´́ff©©eennaaHH  eeyyIIggVVnneeXXIIjjhh√√ËËggmmnnuussßßmmYYyy®®kkuumm  mmaannKK~~aa®®bbEEhhll3300
nnaakk''  eennAACCiittPPUUmmiimmYYyyEEddlleeyyIIggccuuHH  eevvCCÇÇbbNNiiÎÎttGGaaeemmrriikkSSggmm~~aakk''nniiyyaayy
®®VVbb''eeyyIIggffaa  KKaatt''VVnneeTTAAccUUllPPUUmmiikkaallBBII®®BBwwkkmmiijjeennHH  eeddIImm∫∫IIBB¥¥aaVVll
CCnnssIIuuvviillrrbbYYssmmYYyyccMMnnYYnn  nniiggVVnn®®bbTTHHeeXXIIjjGG~~kkeeppßßggeeTToottss¬¬aabb''  ..

eennAA´́ff©©ddEEddlleennaaHH,,  eeyyIIggVVnneeTTAAeemmIIllCCMMrrMMCCnneePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTIIbbbbeeggII˚t̊t

eeLLIIggffIIµµmmYYyy  eennAAGGaannLL¨k̈k  xxaaggddIIeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggttaamm®®BBMMEEddnn  TTll''mmuu
xxKK~~aannwwggttMMbbnn''««EEpp¬¬ssnnÊÊËËcc»»  rrYYcceehhIIyyVVnnnniiyyaayyCCaammYYyyBBYYkkGGaaNNiikkCCnn
CCaattiiyyYYnn  EEddllFF¬¬aabb''VVnneeFFII√√kkaarreennAAkk~~¨g̈gkkaarriiyyaall&&yyccMMkkaarreekkAAssflflUUss~~ÁÁll  ..
KKaatt''nniiyyaayyffaa  ®®KKYYssaarrrrbbss''KKaatt''nniigg®®KKYYssaarrdd´́TTeeTToottEEddllmmkkBBIIss~~ÁÁll
nniiggBBIIccMMkkaarreekkAAssflflUU  VVnneePPoossxx¬¬ÁÁnnrrtt''ccUUll´́®®BB  eennAAeeBBllppßßaarrss~~ÁÁllTTTTYYll
rrggkkaarrvvaayy®®bbhhaarrBBIIyynn††eehhaaHHGGaaeemmrriikkSSgg  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII44ååssPPaa  rrYYcceehhII
yyVVnnBBYYnnllaakk''xx¬¬ÁÁnneennAATTIIeennaaHH  rrhhUUttddll''eeBBllkkggTT&&BBeeffIIµµrreeCCIIggGGaaeemmrriikkSS
ggeeTTAAddll''eennAA´́ff©©TTII88ååssPPaa  nniiggddwwkkBBYYkkeeKKmmkkkkaann''TTIIeennHH  ..  CCaakkaarrBBiiiitt®®VV
kkddNNaass'',,  ttMMbbnn''««CCMMBBuuHHeesskk»»  KKWWCCaaTTIIkkEEnn¬¬ggmmaannmmnnuussßßrrss''eennAAee®®ccIInnCCaa
ggttMMbbnn''««EEpp¬¬ssnnÊÊËËcc»»eeTTAAeeTToott  ..

❑

vvaaKKµµaannmmnniiÊÊllssggßß&&yyeessaaHHeeLLIIyy  EEddllkkggTT&&BBVVnnccMMeeNNjjxx¬¬HH@@kk~~¨ ̈ 
ggrryy:eeBBllxxII¬¬  ddUUccCCaaGGggTT&&BBTTII44,,  GGggTT&&BBTTII33  nniiggGGggTT&&BBTTII22TTiissxxaaggtt∫∫ËË
ggeevvoottNNaammCCaaeeddIImm  BBIIkkaarrkkaatt''pp††aacc''EExxßßTTaakk''TTggnniiggeess∫∫øøgg,,  kkaarrccaabb''VVnn
ååbbkkrrNN__eeyyaaFFaa  eehhIIyynniiggTTaahhaannss®®ttUUvvCCaaee®®ccIInnJJnn''nnaakk''®®ttUUvvss¬¬aabb''  ..
BBYYkkmmÂÂnnII††eeyyaaFFaasshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkeennAA´́sshh˚g̊gVVnnnniiyyaayykkaallBBIIeeddIImmEExx
ååssPPaaffaa  ®®bbttiibbttii††kkaarreennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  ®®ttUUvvpp††ll''[[BBYYkkeeKKrrhhUUttddll''66EExx
eeddIImm∫∫IIGGnnuuJJÔÔaatt[[eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  BB®®ggwwggnnUUvvllTTÏÏPPaaBBkkaarrJJrrxx¬¬ÁÁnn‰‰gg
KKWWBBMMuuEEmmnnmmkkBBIIkkaarr®®KKaann''EEttccaabb''VVnnååbbkkrrNN__mmYYyyccMMnnYYnnyy""aaggFFMM  ®®BBmmTTSSgg
eess∫∫øøggbb""uueeNNˆâaHHeeTT  EEttBBIIee®®JJHHkkmm¬¬SSggbbccççaammiitt††CCaaccSSVVcc''®®ttUUvvbbgg≈≈MM[[ddkkXX¬¬aa
qq©©aayyBBII®®BBMMEEddnn  EEddllnnwwggbbnnÏÏËËrrKKMMnnaabbssgg˚t̊t''eeTTAAeellIIPPaaKKxxaaggtt∫∫ËËggeevvoottNNaa
mm  EEddllmmaannGGggTT&&BBTTII33,,  GGggTT&&BBTTII44  eehhIIyynniiggssgg˚åatt''eeyyaaFFaa  EEddllCCaa
kkEEnn¬¬ggmmaann®®bbCCaaCCnnrrss''eennAAccMMnnYYnn6699PPaaKKrryy  nniiggCCaaTTIIkkEEnn¬¬ggEEddllBBYYkkmm
ÂÂnnII††eeyyaaFFaaeeCCOOffaa  ssÂÂggaamm®®ttUUvvQQ~~HH……kk**®®ttUUvvccaajj''  ..

eeKKKKµµaannmmnniiÊÊllssggßß&&yyeessaaHHeeLLIIyy  GGMMBBIIkkaarrrrwwbbGGUUssccaabb''yykkVVnnnnUUvv
ååbbkkrrNN__eeyyaaFFaa  ®®BBmmTTSSggeess∫∫øøggyy""aaggssMMxxaann''@@  ..  eeyyIIggVVnneeTTAAeemmIIll
kkEEnn¬¬ggllaakk''GGaavvuuFFmmYYyy  EEddlleeKKVVnnrrkkeeXXIIjj  ..  eeyyIIggVVnneeXXIIjjss††¨k̈keeKK
ddaakk''KKrreennAAeellIIddII  GGaavvuuFFmmkkBBIIcciinnnniiggssUUeevvoottyy""aaggee®®ccIInneellIIssllbb'',,  ®®KKaabb''
rrMMeessvvmmkkBBIIcciinnnniiggeeqqkkUUss¬¬ËËvvaa""KKII,,  ®®kkNNaatt''mmkkBBIIcciinnnniiggCCbb""uunn,,  ccbbEEbb""llmmkk
BBIIGGgg''eeKK¬¬ss,,  ff~~SSeeBBTT¥¥mmkkBBIIGGaallII¬¬mm""gg''xxaaggeekkIItt  nniiggGGgg˚r̊rmmkkBBIIkkmmıı¨C̈Caa  ..  TTaa
hhaannGGaaeemmrriikkSSggmm~~aakk''QQrryyaammeennAAkkEEnn¬¬ggss††¨k̈knniiyyaayy®®VVbb''eeyyIIggffaa  ––  ««
xxMM∆∆¨K̈KiittffaayyYYnnxxaaggeeCCIIggkkMMBBuuggQQWWccaabb''  eeBBllxxMM∆∆¨V̈VnneeXXIIjj≤≤vvaa""nn''pptt''ppgg''TTSSgg
GGss''eennHH»»  ..

kkaarrccMMeeNNjjxxaaggkkggTT&&BBmmiinnccMMeeJJHHmmYYyy  ttaammFFmmµµttaaeeccjjmmkkBBIIEEpp¬¬
pp˚åa´́nn®®bbttiibbttii††kkaarrkkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggeennAAkkmmıı¨C̈Caa  EEddllpp††ll''nnUUvvTTMMnnuu
kkTTuukkcciitt††ddll''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeLLIIggvviijj  EEddllppuusseeccjjmmkkeennAAeevvoottNNaammxxaagg
tt∫∫ËËgg  ..  BBYYkkmmÂÂnnII††sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkPPaaKKee®®ccIInn  ®®bbeemmIIeemmIIllkkaarrvvaayy®®bbhhaarr
´́nnkkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggeeTTAAeellIICCMMrrkk  ffaaCCaa««kkaarreellIIkkkkmm¬¬SSggcciitt††ccMM--
eeJJHHkkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg»»  ..  BBYYkkmmÂÂnnII††yyYYnnkk**VVnnnniiyyaayyppggEEddrr
BBIIeemmaaTTnnPPaaBBdd**FFMMeeFFgg  nniiggGGMMBBIIkkaarreeBBjjcciitt††rrbbss''xx¬¬ÁÁnnccMMeeJJHHkkiiccçç®®bbttiibbttii††--
kkaarr  eeddaayyssgg˚t̊t''JJkk¥¥ffaa  kk~~¨g̈gkkrrNNIICCaaee®®ccIInn  kkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËË
ggVVnneeFFII√√kkaarr®®bbyyuuTTÏÏ  eeddaayymmaannkkaarrCCYYyybbnnii††bbnn††ÁÁccBBIIsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  nniigg
CCaaTTUUeeTTAAxx¬¬ÁÁnnKKWWCCaammuuxx®®BBYYjj´́nnkkaarrvvaayy®®bbhhaarrrrbbss''®®kkuummssmmıı&&nnÏÏmmiitt††  ..

CCaakkaarrppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj,,  kkaarrccMMeeNNjjxxaaggkkggTT&&BByy""aaggxxII¬¬eennHH  BBMMuuVVnnpp††ll''
nnUUvveesscckkII††ssggÙÙwwmmGGII√√CCaaddMMkkMMPPYYnn  ddUUccEEddlleeKKccgg''VVnneennaaHHeeTT  ..  eennAAeeBBll
EEddlleeFFII√√eesscckkII††rraayykkaarrNN__eennHH,,  KKµµaannGG~~kkeeTTaassff~~aakk''xxııss''NNaamm~~aakk''VVnn®®ttUU
vveeKKrraayykkaarrNN__ccaabb''xx¬¬ÁÁnnVVnneessaaHH  ..  KKµµaannTTIIbbJJÇÇaakkaarrkkNN††aallrrbbss''kkgg



TT&&BBeevvoottkkuuggVVnn®®ttUUvvrrkkeeXXIIjjddUUccKK~~aaEEddrr  ..  eeBBlleeyyIIgg®®ttUUvveeKKrraayykkaarrNN__
®®VVbb''eennAA‰‰bbJJÇÇaakkaarrddΩΩaannCCMMnnYYyyeeyyaaFFaaeennAAeevvoottNNaamm  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII33ååss
PPaa,,  eeKKVVnn®®VVbb''eeyyIIggffaa  kkaarrvvaayy®®bbhhaarrrrYYmmKK~~aarrvvaaggkkggTT&&BBeevvoottNNaamm
xxaaggtt∫∫ËËggCCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  eeFFII√√eeLLIIggeennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''««EEpp¬¬ssnnÊÊËËcc»»  EEdd
llmmaanneeQQµµaaHHeehhAAffaa  ««ttYYggttaagg4433»»  ……  ««CC&&yyCCMMnnHHTTSSggmmUUll4433»»  KKWWCCaa
kkaarr®®bbqqSSggppÊÊaall''ccMMeeJJHH  ««TTIIttSSggbbJJÇÇaakkaarrkkNN††aall´́nnTT&&BBkkmmµµ¨ÿynniiss††eevvoott
NNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ((COSVN))  eennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg»»  ..  eemmbbJJÇÇaakkaarrCCaa
nn''xxııss''GGaaeemmrriikkSSggmm~~aakk''eennAAssmmrrPPUUmmiinniiyyaayy®®VVbb''eeyyIIggffaa  ––  KKaatt''ssggÙÙwwmm
rrkkeeXXIIjjnniiggkkMMeeTTcceeccaall««eerraaggeell≈≈aann»»  EEddlleeKKeehhAAffaaTTIIbbJJÇÇaakkaarrddΩΩaann
´́nnkkggkkmm¬¬SSggkkuummµµ¨ÿynniiss††eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eehhIIyynniiggKKaatt''ssggÙÙwwmmffaa
CCaabbNN††aajjeennAAee®®kkaammddIIyy""aaggssmm©©aatt''mmYYyy  ..  ®®VVMMmmYYyy´́ff©©ee®®kkaayymmkk,,  bbnnÊÊaa
bb''BBII®®bbttiibbttii††kkaarreennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrrVVnn®®bb®®BBiitt††GGss''ccMMnnYYnn99´́ff©©,,  mmÂÂnnII††eennAAkk--
EEnn¬¬ggeeFFII√√eesscckkII††rraayykkaarrNN__®®bbccSSbbJJÇÇaakkaarrCCMMnnYYyyeeyyaaFFaaGGaaeemmrriikkSSggeennAA
eevvoottNNaamm  ((MACV))  VVnneellIIkkeeLLIIgg  GGMMBBIIeeBBlleevvllaavvaayyyykkVVnn««kk--
EEnn¬¬ggss††¨k̈kPPss††¨P̈Paarryy""aaggFFMMmmYYyyrrbbss''bbccççaammiitt††»»  EEttBBMMuuVVnnnniiyyaayyeessaaHHGGMMBBII
TTIIbbJJÇÇaakkaarr´́nnTT&&BBkkuummµµ¨ÿynniiss††eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ((COSVN))  eeTT  ..  ddll''
ddUUeecc~~aaHHeeTTAA,,  kk~~¨g̈grrvvaaggmmYYyyGGaaTTiitt¥¥,,  TTIIbbJJÇÇaakkaarr´́nnkkggTT&&BBkkuummµµ¨ÿynniiss††eevvoott--
NNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  kk**®®CCuuHHVVtt''BBIIeesscckkII††rraayykkaarrNN__eeTTAA  KKWWddUUccCCaarrllaayyVVtt''
®®sseemmaallBBIIttMMbbnn''®®BBMMEEddnnEExxµµrrddUUeecc~~aaHHEEddrr  ..

PPaaKKee®®ccIInn´́nnBBYYkkmmÂÂnnII††GGaaeemmrriikkSSggpp††ll''CCaaeeyyaabbll''ddll''eeyyIIggffaa  mmaann
bbccççaammiitt††mmYYyyccMMnnYYnnyy""aaggFFMM  EEddlleeKKrraayykkaarrNN__mmkkffaa®®ttUUvvkkggTT&&BBeevvoott--
NNaammxxaaggtt∫∫ËËggssmm¬¬aabb''eennaaHH  ttaammBBiittKKWWss¬¬aabb''eeddaayykkaarrVVjj''rrHHBBIIkkSSeePPII¬¬gg
yynn††́́ nnååTTÏÏmm∏∏KKcc®®kkrrbbss''GGaaeemmrriikkSSggeeTTAAvviijjeeTT  ..  BBYYkkmmÂÂnnII††CCaann''xxııss''kkgg
TT&&BBssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaamm  ((ARVN))  nniiyyaayy®®VVbb''eeyyIIggffaa  ccMMnnYYnn®®bb--
EEhhll1100PPaaKK´́nnbbccççaammiitt††  EEddllVVnnrraayykkaarrNN__®®ttUUvvssmm¬¬aabb''eeddaayykkggTT&&
BBssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaammeennaaHH  KKWWssmm¬¬aabb''eeddaayy««kkmm¬¬SSggGGaakkaass»»  eeJJll
KKWWss¬¬aabb''eeddaayykkaarrVVjj''rrHHkkSSeePPII¬¬ggyynn††rrbbss''GGaaeemmrriikkSSgg  ..  EEttBBYYkkGG~~kksseegg˚˚
ttkkaarrNN__GGaaeemmrriikkSSggxx¬¬HHVVnnKKiittffaa  ccMMnnYYnnPPaaKKrryyeennHHTTaabb..  eeyyIIggVVnn®®ttUUvv
eeKKnniiyyaayy®®VVbb''eennAAkk~~¨g̈geeBBll®®bbCCMMuurraayykkaarrNN__ffaa  eennAA´́ff©©TTII2299eemmssaa    EEdd  
llCCaa´́ff©©TTII11´́nn®®bbttiibbttii††kkaarrrrbbss''eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggeennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨¨
CCaaeennaaHH,,  ccMMnnYYnn««PPaaKKee®®ccIInn»»´́nnbbccççaammiitt††EEddllss¬¬aabb''    KKWW®®ttUUvvss¬¬aabb''eeddaayyssaarr
kkSSeePPII¬¬ggyynn††BBIIååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kk  ..    vvaaCCaakkaarrBBiitteehhIIyy    EEddllkkaarrVVjj''ssmm¬¬aabb''
''eennaaHHeeccjjmmkkBBIIGGaakkaass  kk**bb""uuEEnn††eebbIIttaammddwwggCCaaTTUUeeTTAA  eeKKBBiiVVkkmmiinnGGaaccEEbbgg
EEcckkkkmm¬¬SSggbbccççaammiitt††BBIICCnnssIIuuvviill  ……CCnnCCaattiiEExxµµrrBBIICCnnCCaattiiyyYYnnVVnneeTT  EEtt
xxaaggTTaahhaannssrruubbffaa  mmnnuussßßss¬¬aabb''TTSSggGGss''eennaaHHssuuTTÏÏCCaabbccççaammiitt††  ..

ccMMeeJJHHTTMMnnuukkcciitt††xx¬¬ÁÁnn‰‰gg´́nnkkggTT&&BBssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaamm  ((ARVN))
vviijj  eeyyIIggssUUmmKKUUssbbJJÇÇaakk''ffaa    eesscckkII††rraayykkaarrNN__́́ nnkkggTT&&BBssaaFFaarrNN
rrddΩΩeevvoottNNaamm  CCYYnnkkaalleeXXIIjjhhaakk''ddUUccCCaaccgg''yykkccMMeeNNjjTTSSggGGss''eeTTAA
xxaaggxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ffaaCCaa®®bbttiibbttii††kkaarrrrbbss''xxaaggeevvoottNNaamm  ..  CCaaååTTaahhrrNN__
®®bbttiibbttii††kkaarr««kkMMeeTTccffµµ»»  ((Rock Crusher))  EEddllccaabb''eeppII††mmeeLLIIggkkaallBBII
´́ff©©TTII2299eemmssaa  eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''««ccMMBBuuHHeesskk»»  VVnn®®ttUUvveeKKbbkk®®ssaayyeennAAkk~~¨g̈g
GGgg®®bbCCMMuurraayykkaarrNN__ffaa  CCaa®®bbttiibbttii††kkaarrrrbbss''kkggTT&&BBssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoott--
NNaammssuuTTÏÏssaaFFnniiggKKµµaannkkaarrccUUllrrYYmmccMMEENNkkBBIIkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggeeTT  eeTTaaHH
bbIIxxaaggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkCCaaGG~~kkpp††ll''ååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkbbJJÇÇaa®®ttYYttBBiinniitt¥¥bbYYnnee®®KKOO
gg  nniiggkkaarrKKSS®®TTxxaaggyyuuTTÏÏssaa®®ss††xx¬¬HHBBIIGGaakkaass  ddUUccCCaakkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnneess∫∫øø
gg,,  kkaarrKKSS®®TTxxaaggkkSSeePPII¬¬ggFFMM  nniiggkkaarrVVjj''kkSSeePPII¬¬ggyynn††BBIIååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkCCaaeeddII
mmkk**eeddaayy  ..  kk~~¨g̈gkkaarrKKSS®®TTEEpp~~kkkkSSeePPII¬¬ggFFMM,,  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkVVnnpp††ll''eessIIÊÊrr
EEttccMMnnYYnnJJkk''kkNN††aall  ´́nnkkaarrVVjj''eepp¬¬aaggTTSSggGGss''eennaaHH  ..  eellIIssBBIIeennHH

eeTTAAeeTToott,,  CCaammYYyykkggTT&&BBssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaammkk~~¨g̈gssmmrrPPUUmmiikkmmıı¨C̈Caa  eeKK
eeXXIIjjmmaannTTII®®bbwwkkßßaaGGaaeemmrriikkSSgg4433nnaakk''  CCaabb''JJkk''BB&&nnÏÏCCaammYYyykkiiccçç®®bbttiibbttii††
kkaarr  nniiggmmaannTTII®®bbwwkkßßaaGGaaeemmrriikkSSgg2233nnaakk''eeppßßggeeTToott  CCYYyyeeFFII√√kkaarreennAA‰‰TTIIbb
JJÇÇaakkaarrkk~~¨g̈g®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  ..

CCaaTTIIbbJJççbb'',,  mmaannBBYYkkGG~~kksseegg˚t̊tkkaarrNN__xx¬¬HHVVnn[[eeyyaabbll''ffaa  kkaarrFFaa
nnaaxx¬¬ÁÁnn‰‰gg´́nnkkggTT&&BBssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaammEEbbbbeennHH  ®®bbEEhhlleeFFII√√[[
eeTTAACCaakkaarrGGHHGGaaggEEddllBBMMuuGGaacc®®bbEEkkkkVVnn  ..  eeTTaaHHbbIImmaannkkaarryyll''GGMMBBIIGGaa
kkbb∫∫kkiirriiyyaaccaatt''TTuukkxx¬¬ÁÁnnCCaa««GG~~kkQQ~~HHeeKK»»rrbbss''kkggTT&&BBssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoott--
NNaammkk**eeddaayy  GGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaEEbbbbeennHH®®bbEEhhllnnwwggbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjnnUUvv
kkaarrccUUllcciitt††xxaaggEEpp~~kkkkggTT&&BB´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaamm  EEddllccgg''®®bbyyuu
TTÏÏttTTll''CCaammYYyyBBYYkkeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeevvoottkkuugg  eennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  CCaa
CCaaggeennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIeevvoottNNaamm  ..  CCaakkaarrBBiitt,,  eennAAkk~~¨g̈geeBBllEEddlleeyyIIggccaakk
eeccjjBBIIeevvoottNNaamm  KKWWeennAA´́ff©©TTII1111ååssPPaa,,  kkggTT&&BBssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaa
mmVVnnddMMeeNNIIrrkkaarryy""aaggllÌÌ  hhYYssBBIIkkMMrriittttMMbbnn''CCMMrrkkEEddllssiiƒƒtteennAAttaammbb--
eeNN††aayy®®BBMMEEddnneeTTAAeeTToott  ..  ´́ff©©TTII88ååssPPaa,,  CCaaååTTaahhrrNN__,,  kkmm¬¬SSggTT&&BBrrYYmm
eevvoottNNaammnniiggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  VVnnCCMMrruujjkkaaNNUUttttUUcc@@rrbbss''xx¬¬ÁÁnnCCaagg
110000ee®®KKOOgg  [[eeLLIIggttaammTTeenn¬¬eemmKKgg  ..  eeBBlleennaaHH  kkaaNNUUttGGaaeemmrriikkSSggBBMMuu
VVnnccUUllhhYYssBBII2211˘̆77´́mm""ll__eeTTeeTTAAkk~~¨g̈gddIIEExxµµrr  EEttkkaaNNUUtteevvoottNNaamm  VVnn
eeLLIIggrrhhUUttccUUlleeTTAAddll''®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  nniigghhYYssBBIIhh~~wwggEEffmmeeTToott  ..  ®®bbttiibb
ttii††kkaarreennHH  BBIIddMMbbUUggeeLLIIyyeeKKbbkk®®ssaayy®®VVbb''eeyyIIggffaa  CCaaeebbsskkkkmmµµCCYYyy
sseeÂÂggaaHH  KKWWeennAAkk~~¨g̈gvvttƒƒ¨b̈bMMNNggpp††ll''mm˙˙ËËbbGGaahhaarrddll''CCnneePPoossxx¬¬ÁÁnnyyYYnneennAA
ttaammddggTTeenn¬¬eemmKKgg  nniiggCCYYyyddwwkkCCJJÇÇËËnnCCnneePPoossxx¬¬ÁÁnneeppßßggeeTToott  BBIIPP~~MMeeBB--
jjmmkk®®ssuukkyyYYnn  ..  CCaakkaarrBBiittEEmmnneehhIIyy  CCnneePPoossxx¬¬ÁÁnnPPaaKKee®®ccIInnVVnnTT
TTTTYYllnnUUvvkkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnneennHH  ..  kk**bb""uuEEnn††eennAAkk~~¨g̈geeBBlleennaaHHppggEEddrr  kkmm¬¬SSggttaa
mmTTeenn¬¬eennHHVVnnEEbbkkeeTTAAkkaann''TTiisseeppßßgg@@eeTToott  eeddaayyrrYYmmCCaammYYyykkggTT&&BBmm""aa
rrIInnnniiggkkggTT&&BBVV""rraa""  ttPPÇÇaabb''KK~~aanniiggkkggTT&&BBeeCCIIggeeKKaakkEExxµµrreennAAkk~~¨g̈geexxtt††ttaaEEkkvv
VVnneeFFII√√kkaarrvvaayy®®bbhhaarreeTTAAeellIIkkggTT&&BBbbccççaammiitt††  eennAAeexxtt††kkMMBBgg''ccaammEEddll
ssiiƒƒtteennAATTiissxxaaggeeCCIIggeeqqooggxxaaggeekkIItt®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  ccaabb''ttSSggBBIIGGaaTTiitt¥¥ddMM
bbUUgg´́nnEExxååssPPaammkk  eeKKeeXXIIjjmmaann®®bbttiibbttii††kkaarreeppßßggeeTToott  EEddllkkggTT&&BB
ssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvootteevvoottNNaamm  VVnneeFFII√√yy""aaggee®®CCAAccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  ..
®®bbttiibbttii††kkaarrTTSSggGGss''eennHH  EEllggmmaannTTaakk''TTggCCaammYYyyCCMMrrkk  ……mmYYyykk**CCYYyy
sseeÂÂggaaHHddll''CCnneePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTootteehhIIyy  ..⁄⁄

((  kkkknn ––  ffII√√eebbII‰‰kkssaarreennHH  eeccjjBBII®®bbPPBBGGaaeemmrriikkSSggxxaagg<<eessrrIInniiyymm>>
EEmmnnBBiitt  EEtteeyyIIggeennAAEEttccgg''bbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjffaa  mmUUlleehhttuuEEddlleePPII¬¬ggss
ÂÂggaammeevvoottNNaammGGaaccqqaabbeeqqHHccUUllmmkkddll''ppÊÊHHEExxµµrreennHH  KKWWmmkkBBIInneeyyaaVV--
yyxxuussrrbbss''eess††ccssIIhhnnuueennAAkk~~¨g̈gGGMMLL¨g̈gTTssvvttßß6600  KKWWkkaarrggaakkeerrrrnneeyyaa
VVyyGGBB¥¥aa®®kkwwttPPaaBBrrbbss''EExxµµrr  eeppÌÌøøggeeTTAAxxaaggbb¬¬¨k̈kkkuummµµ¨ÿynniiss††  eeJJllKKWWyyYYnn
cciinn  nniiggssUUeevvoott  eeddaayykkaarrGGnnuuJJÔÔaatt[[BBYYkkeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaagg
eeCCIIggee®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIEExxµµrr  ssiiƒƒtteennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnTTiissxxaaggeekkIItteeFFII√√
CCaaCCMMrrkknniiggCCaammUUllddΩΩaannTT&&BB  ..  eeTTaaHHbbIIeess††ccssIIhhnnuuBBMMuuVVnnssaarrPPaaBBkkMMhhuuss
eennHHkk**eeddaayy  eeyyIIggVVnnbbgg˙ȧajj‰‰kkssaarrCCaaee®®ccIInnrrYYccmmkkeehhIIyy  nniiggbbnn††eeTTAA
mmuuxxeeTToott  GGMMBBIIkkaarrCCaabb''JJkk''BB&&nnÏÏnniiggGGMMBBIIkkaarrppuuggxx¬¬ÁÁnnrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  CCaammYY
yyss®®ttUUvvssYYrrCCaattiirrbbss''EExxµµrr  rrhhUUttddll''kkaarrrrYYmm´́ddkk~~¨g̈gGGMMeeBBII<<XXaattkkmmµµ>>®®bb
ll&&yyBBUUCCssaassnn__xx¬¬ÁÁnn‰‰ggCCaammYYyyBBYYkkeemmEExxµµrr®®kkhhmm  ..  eeyyIIggssggÙÙwwmmffaa
‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaa®®ss††TTSSggGGss''eennHH  nnwwggVVnnCCMMnnYYyyddll''kkaarr®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarr--
NNaarrbbss''bbggbbÌÌËËnnrrYYmmCCaattiiCCaaTTIIeess~~hhaa  GGMMBBIIvvaassnnaa´́nnmmaattuuPPUUmmiieeyyIIgg  ))  ..  

((  eennAAmmaanntt ))
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EEpp~~kkTTMMnnaakk''TTMMnnggkkaarrbbrreeTTsssshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk

((eeVVHHBBuummııppßßaayyeennAA´́ff©©TTII77  mmiiffuunnaa  qq~~SS11997700))

((bbkkEE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarr))
ttmmkkBBIIeellxxmmuunn˘̆˘̆˘̆

Tsßn:BIrdΩaPiVl®kugPM̀eBj
KKWWCCaakkaarrccggÌÌ¨l̈l®®VVbb''eeyyIIggeeddaayyBBYYkkGG~~kksseegg˚t̊tkkaarrNN__CCaaee®®ccIInneennAA

kk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caaffaa  eebbIIrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''yyll''®®BBmmrrkkßßaassPPaaBBkkaarr
NN__ddEEddll  kk~~¨g̈gkkaarrGGnnuuJJÔÔaatt[[eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeevvoottkkuuggkkaann''kkaabb''
CCMMrrkkeennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnneevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggbbnn††ss®®mmYYllpp††ll''
eess∫∫øøggddll''BBYYkkeeKKttaammrryy:bbNN††aajjCCMMnnYYjj˘̆˘̆˘̆  eebbIIrrddΩΩaaPPiiVVllffIIµµmmiinneeFFII√√ss
kkmmµµGGII√√eeppßßggeeTToott  EEddlleeFFII√√[[eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggEE®®bbeeTTAACCaass®®ttUUvveeTT  nniigg
eebbIIkkggTT&&BBssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaamm  ((ARVN))  mmiinnBB®®ggIIkk®®bbttiibbttii††kkaarrqq¬¬gg
kkaatt''®®BBMMEEddnnrrbbss''xx¬¬ÁÁnn˘̆˘̆˘̆  eennaaHHeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeevvoottkkuuggkk**®®bbEEhh
llmmiinnrruulleeccjjBBIICCMMrrkkrrbbss''BBYYkkeeKK  ccUUllee®®CCAAmmkkxxaaggkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  nniigg
ccUUllmmkkCCiittTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjEEddrr  ..  rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrffIIµµkk**®®bbEEhhllmmiinn®®ttUUvv®®bb
QQmmmmuuxxttTTll''CCaammYYyynnwwggkkaarrKKMMrraammkkMMEEhhggeeyyaaFFaadd**FF©©nn''FF©©rr  nniiggkkaarrss¬¬aa
bb''rrss''rrbbss''nnKKrr  ®®BBmmTTSSggmmaannkkggTT&&BByyYYnnddll''eeTTAABBIIrr®®kkuumm®®ttUUvvmmkk®®bbyyuu
TTÏÏ®®bbhhaarrKK~~aaeennAAeellIITTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnnEEbbbbyy""aaggddUUeecc~~HHeeLLIIyy  ..

BBtt··mmaannEEddllmmaannkkaarrEExx√√ggKKMMnniittKK~~aaeennaaHH  KKWWffaaeettIIllnn''--nnll''ssuuxxcciitt††
……mmiinnssuuxxcciitt††yykkttaammkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggxx¬¬HH  CCaammYYyyeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg
ddUUccKK~~aannwwggkkaarrss®®mmYYlleennAAee®®kkaammssIIhhnnuu……yy""aaggNNaa  ..  BBYYkkGG~~kksseegg˚t̊tkkaa
rrNN__EEddllmmaannkkaarryyll''ddwwggPPaaKKee®®ccIInneeCCOOffaa  eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggrrddΩΩaa
PPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~ccgg''eeFFII√√kkaarrccrrccaa,,  EEttxxaaggllnn''--nnll''®®bbkkaa
nn''CCMMhhrrmmiinn®®BBmmssMMrruuHHssMMrrYYllTTaall''EEtteessaaHH  eehhIIyyBBYYkkeevvoottNNaammxxaaggeeCCII
ggddll''bbnnii††ccee®®kkaayymmkkkk**ssrruubbeesscckkII††ffaa      eeKKBBMMuuGGaacceeFFII√√kkaarrssMMrruuHHssMMrrYYllVV
nneeTT  ..  vvaaCCaakkaarrBBiittEEmmnneehhIIyy,,  eennAAkk~~¨g̈gkkaarrCCYYbbssnnÊÊnnaaKK~~aarrbbss''eeyyIIgg  eeyyII
ggrrkkBBMMuueeXXIIjjmmaannnnrrNNaammYYyynniiyyaayyffaa  llnn''--nnll''ddkkCCMMhhrrffyyeeccjj
BBII{{ssaannvvaaTT´́ff©©TTII1122mmiinnaarrbbss''KKaatt''    EEddllTTaammTTaarr[[mmaannkkaarrddkkkkggTT&&BB
eeccjjTTSSggmmUUlleennaaHHeeLLIIyy eehhIIyykkaarryyll''eeXXIIjjrrbbss''eeyyIIggeeccjjBBIIkkaarr
nniiyyaayyKK~~aaCCaammYYyyBBYYkkmmÂÂnnII††rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrKKWWffaa  rrddΩΩaaPPiiVVlleennAAEEttnniiggssuuxx

cciitt††eeFFII√√kkaarrccrrccaaCCaammYYyyeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  eellII®®bbkkaarrddkkkkggTT&&BBrrbbss''xx¬¬ÁÁ
nnTTSSggmmUUlleeccjjEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..

eebbIIttaammTTMMnnggeemmIIlleeTTAA  rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrhhaakk''ddUUccCCaaKKµµaannnnrrNNaaVVnn
mmkkssMMuukkaarryyll''®®BBmmCCaammuunn  GGMMBBIIkkaarreebbIIkkkkaarrvvaayy®®bbhhaarreeTTAAeellIICCMMrrkkeennaaHH
eeTT  ssUUmm∫∫IIEEtt®®bbFFaannaaFFiibbttIIFFIIvvnniiyyaayy®®VVbb''eeTTAABBYYkkGG~~kkkkaaEEsstteennAATTII®®kkuugg
´́®®BBnnKKrr  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII88ååssPPaaffaa  KKaatt''nniiggllnn''--nnll''VVnn««®®BBmmee®®BBooggKK~~aa
CCaaeeKKaallkkaarrNN__»»  TTaakk''TTggnnwwgg®®bbttiibbttii††kkaarrkkggTT&&BBssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaa
mmeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  22……33´́ff©©mmuunneeBBll®®bbttiibbttii††kkaarrccaabb''eeppII††mmkk**eeddaayy  ..  kk~~¨¨
ggkkrrNNIIkkaarrvvaayy®®bbhhaarrrrbbss''GGaaeemmrriikkSSgg  EEddllccaabb''eeppII††mmkkaallBBIÍ́ ff©©TTII11åå
ssPPaa,,  rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrVVnn®®ttUUvv®®VVbb''[[ddwwgg  rrhhUUttddll''ee®®kkaayyeeBBllccaabb''
eeppII††mmbbnnii††cc  eeddaayyssaarrmmkkBBIImmUUlleehhttuummaannkkaarryyWWttyy""aavvkk~~¨g̈gkkaarrbbJJççËËnnddMM--
NNwwggeeccjjmmkkBBIIvvaa""ssiiuunneettaann  ..

®®bbttiikkmmµµrrbbss''BBYYkkmmÂÂnnII††rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrGGMMBBII®®bbttiibbttii††kkaarreennHH  ccMMeeJJHHeeyyII
ggeeXXIIjjffaa  hhaakk''ddUUccCCaammaannkkaarryyll''eeXXIIjjxxuussKK~~aa  ..  mm≈≈aaggeeKKyyll''ffaa  BBYY
kkeeKKssbb∫∫aayycciitt††eeddaayyVVnneeXXIIjjkkmm¬¬SSggeeppßßggeeTToott  ccuuHHmmkkCCYYyyeekk††AA®®kk--
hhaayyBBYYkkeeKK  rrYYcchhaakk''ddUUccCCaassrruubbffaa  kkaarrvvaayy®®bbhhaarreeTTAAeellIICCMMrrkk  KKWW®®bb--
EEhhllddUUccCCaakkaarrttSSggcciitt††rrbbss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  CCYYyykkaarrJJrrGGaayyuuCCIIvviitt
®®ssuukkeeTTssrrbbss''xx¬¬ÁÁnnyy""aaggddUUeecc~~aaHH  ..  xxaaggmm≈≈aaggeeTTootteeKKyyll''ffaa  eeKKmmaannGGaa
rrmmµµNN__mmiinn®®ssYYllTTaall''EEtteessaaHH  ccMMeeJJHHvvtt††mmaannccMMnnYYnnyy""aaggee®®ccIInn´́nnkkggTT&&BB
eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  eeddaayyssaarrmmkkBBIImmaannkkaarrPP&&yyxx¬¬aacc
ccMMeeJJHHGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnnrrbbss''yyYYnnFF¬¬aabb''mmaanneennAAkk~~¨g̈g®®bbvvttii††ssaa®®ss††EExxµµrr  ..  

eeyyIIggmmaannkkaarreeBBjjcciitt††bbnnii††ccEEddrreennAA´́sshh˚g̊g  eellIIEEpp~~kkxxaaggGGaaeemmrriikkSS
gg……mmYYyyxxaaggeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  GGMMBBIIllTTÏÏPPaaBBEEddllffaaxxaaggEExxµµrreeKKmmaann
GGaarrmmµµNN__yy""aaggddUUeecc~~HHeennAAPP~~MMeeBBjj  ..  kk**bb""uuEEnn††  eeyyIIggrrkkmmiinneeXXIIjjmmaannPPss††¨ẗtaa
gg®®ttgg''kkEEnn¬¬ggNNaa  eennAA´́sshh˚g̊gkk**ddUUccKK~~aaeennAA‰‰TTIIssmmrrPPUUmmii  EEddllmmaannkkaarrKKii
ttKKUUrrffaa  kkaarrCCMMrruujjkkmm¬¬SSggbbccççaammiitt††[[eeqqııaaHHeeTTAATTiissxxaagglliicc  ®®bbEEhhllkkaatt''
bbnnƒƒyyKKMMnnaabbssgg˚˚tt''eennAAxxaaggyyYYnn  EEttbbeeggII˚˚nnPPaaBBttaannttwwggeennAAPP~~MMeeBBjj‰‰
eeNNaaHH  ddUUccEEddllBBYYkkmmÂÂnnII††eennAAPPMM~~eeBBjjVVnnccggÌÌ¨l̈lbbgg˙ȧajj®®VVbb''eeyyIIggeessaaHH
..  ddll''ddUUeecc~~HHeeTTAA  eerrOOggeennHHhhaakk''ddUUccCCaakkaarrccMMrruuggccMMeerrIInneennAA´́sshh˚g̊g  EEttEEbbrr
CCaalliiccllgg''eennAAxxaaggPP~~MMeeBBjjeeTTAAvviijj  ..

❑

®®ssuukkEExxµµrrVVnnccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinn    eeddaayymmaannkkggTT&&BBrrbb--  
ss''xx¬¬ÁÁnnEEtt3355,,000000nnaakk''bb""uueeNNˆâaHH  ..  ee®®kkaayyPP¬¬aammmmkk  kk**eerrIIssVVnnTTaahhaannccMM
nnYYnn1100,,000000nnaakk''  eehhIIyynniiggddll''eeBBlleeyyIIggeeTTAAddll''  eeKK®®bbmmUUllVVnnGG~~
kkssµµ&&®®KKcciitt††ccMMnnYYnn115500,,000000nnaakk''EEffmmeeTToott  ..  BBYYkkeeKKhhaakk''ddUUccCCaaKKµµaannGGaavvuu
FFGGII√√ssMMrraabb''BBYYkkGG~~kkssµµ&&®®KKcciitt††TTSSggGGss''eennHHeessaaHH  ..  GGII√√EEddllBBYYkkeeKKmmaanneennaaHH
KKWWååbbkkrrNN__xxuuss@@KK~~aa  ssEEnnßßssnnßßMMxx¬¬HHVVnnmmkkBBIIcciinn,,  xx¬¬HHVVnnmmkkBBIIVVrrSSgg,,
xx¬¬HHVVnnmmkkBBIIssUUeevvoott  nniiggxx¬¬HHVVnnmmkkBBIIGGaaeemmrriikkSSgg  ..  kkggTT&&BBGGaakkaassmmaann
yynn††eehhaaHH®®bbyyuuTTÏÏ®®bbEEhhll4400ee®®KKOOggddUUccCCaa  Mig-17, T-28, C-47 nniigg
Sky Raiders ..  yynn††eehhaaHHxx¬¬HHeennaaHH  mmaannllkk≈≈NN:ccaass''®®TTuuDDee®®TTaammxx¬¬SSgg
NNaass''  EEddllBBMMuuGGaacceehhaaHHeehhIIrrVVnn  nniiggKKµµaannee®®KKOOggbbnn¬¬aass''  ……kkaarrEEffmmTTSS
[[VVnn®®KKbb''®®KKaann''eeTT  ..  BBYYkkmmÂÂnnII††rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrVVnnnniiyyaayy®®VVbb''eeyyIIggffaa
BBYYkkeeKK®®ttUUvvkkaarr®®KKUUbbgg˙ȧatt''bbee®®ggoonn    ssMMrraabb''ee®®bbII®®VVss''nnUUvvååbbkkrrNN__EEddllBBYYkk
eeKKVVnnssMMuu  ..  ®®bbPPBBeeyyaaFFaabbssççwwmm®®bbeeTTssnniiyyaayyffaa  BBYYkkeeKKmmaannssuuTTiiddiiœœ
nniiyymmxx¬¬SSggNNaass''  eehhIIyynniigg®®ttUUvvkkaarrCCMMnnYYyy  CCaaBBiieessssååbbkkrrNN__TTSSggGG
ss''eennaaHHssuuTTÏÏEEttccaass''@@mmuunnCCMMnnaann''qq~~SS11996600  rrYYccKKµµaannBBYYkknnaayyTTaahhaannEExxµµrr
VVnnmmkkeerroonnssUU®®tteennAAsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkeeTT  ccaabb''ttSSggBBIIkkaalleennaaHHmmkk  ..



rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrhhaakk''ddUUccCCaaKKµµaannbbMMNNggccgg''EEss√√ggrrkkCCMMnnYYyyBBIIGGggkkaarr
eessGGaattUU  ((SEATO) eeTT  .. ssIIhhnnuuVVnnbbddiieessFFkkaarrkkaarrJJrrBBIIGGggkkaarreess
GGaattUUkk~~¨g̈gqq~~SS11995566 eehhIIyyeebbIIttaammkkaarrCCYYbbKK~~aarrbbss''eeyyIIggCCaammYYyyBBYYkkmmÂÂnnII††
rrddΩΩaaPPiiVVlleennAAPP~~MMeeBBjjnniiyyaayyffaa    rrddΩΩaaPPiiVVllffIIµµkk**KKµµaannbbMMNNggpp¬¬aass''bb††ËËrreeKKaa
llCCMMhhrrrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddIIrreeccjjBBIIrrUUbbmmnn††GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥PPaaBBeeLLIIyy ..

bbJJ˙ȧaCCMMnnYYyyeessddΩΩkkiiccçç  KKWWJJkk''BB&&nnÏÏppÊÊaall''eeTTAAnnwwggbbJJ˙ȧaCCMMnnYYyyeeyyaaFFaa  ..
BBYYkkmmÂÂnnII††rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrBBiittCCaaeeCCOOffaa  eeddaayyssaarr®®ssuukkeeTTssrrbbss''xx¬¬ÁÁnnmmaann
eessddΩΩkkiiccççmmiinnllÌÌ  eehhIIyynniiggeeddIImm∫∫IITTbb''TTll''CCaammYYyybbccççaammiitt††[[mmaann®®bbssiiTTiiÏÏ--
PPaaBB  BBYYkkeeKK®®ttUUvvkkaarrCCMMnnYYyyeessddΩΩkkiiccççnniigghhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨ ̈ eeddIImm∫∫IIKKSS®®TTssƒƒaabb&&nnyy""aagg
FFMMxxaaggkkggTT&&BB  ..  eebbIIttaammeeyyIIggyyll''  BBYYkkeeKKhhaakk''ddUUccCCaaeeCCOOffaa  PPaaKKee®®ccIInn
´́nnCCMMnnYYyyKKWWeeccjjmmkkBBIIsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  eeTTaaHHbbIIBBYYkkeeKKmmaannssggÙÙwwmmeennAAkk~~¨g̈g
eeBBlleennaaHHffaa  nnwwggVVnnxx¬¬HHBBII®®bbeeTTssCCbb""uunn,,  GGUU®®ss††aallII,,  hhII√√llII¬¬BBIInn,,  ≤≤NNÎÎËË--
eeNNssIIuu  nniigg´́ffkk**eeddaayy  ..

eeKKmmaannGGaarrmmµµNN__yy""aaggmmSS  eennAAkk~~¨g̈gCCYYrrrrddΩΩaaPPiiVVll  kk**ddUUcceennAAkk~~¨g̈gccMMeeNNaa  
mm®®kkuummbbJJÔÔvv&&nn††EEddrrffaa  eennAAkk~~¨g̈gssƒƒaannPPaaBBEEbbbbeennHH  mmaannEEttsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  

bb""uueeNNˆâaHH  EEddllCCYYyyEExxµµrrEEffrrkkßßaa‰‰kkrraaCCPPaaBB  ®®bbqqSSggnnwwggGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnnBBII
xxaaggee®®kkAAVVnn  ..  ttaammBBiitt,,  BBYYkkGG~~kksseegg˚t̊tkkaarrNN__xx¬¬HHVVnn[[eeyyaabbll''eeyyII
ggffaa  llnn''--nnll''nniiggBBYYkkssmmaaCCiikkeeppßßggeeTToott´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllrrbbss''KKaatt''  ®®bb
EEhhllmmuuxxCCaammiinnssuuxxcciitt††eeFFII√√yy""aaggddUUeecc~~HHeeTT  eennAAeeBBllKKaatt''eeLLIIggkkaann''GGMMNNaa
cc  BBIIee®®JJHHmmkkBBIIeeKKeeCCOOddll''kkaarrKKSS®®TT´́nnsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..  PPaaKKee®®ccIInneennAA
PP~~MMeeBBjjeeKKeeCCOOyy""aaggddUUeecc~~HH  eeTTaaHHbbIIrrddΩΩaaPPiiVVllffIIµµssggÙÙwwmmeeTTAAeellIICCMMnnYYyyeessddΩΩ
kkiiccççnniiggeeyyaaFFaaBBIIsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkrrYYcceehhIIyykk**eeddaayy  ..  BBYYkkeeKKeeCCOOeellIITTwwkk
cciitt††llÌÌrrbbss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  mmuunneeBBllCCMMnnYYyyeessddΩΩkkiiccççnniiggeeyyaaFFaaccMM
eeJJHHEExxµµrr  VVnn®®ttUUvvkkaatt''pp††aacc''ttaammssMMNNUUmmBBrrrrbbss''ssIIhhnnuukkaallBBIIqq~~SS11996633
eehhIIyykk**BBIIee®®JJHHsshhrrddΩΩVVnneeFFII√√CCaaee®®ccIInnrrYYccmmkkeehhIIyy  CCYYyyddll''eevvoottNNaa
mmxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  mmaannBBllrrddΩΩEExxµµrree®®ccIInnCCaaggmm~~aakk''VVnneeFFII√√kkaarrsseegg˚t̊tyy""aaggssuu
bbeessAAffaa  ––  ««eebbIIeeyyIIggVVnnTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuukkaallBBII22……33qq~~SSmmuunneennaaHH  eemm""¬¬HHss
mmsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkVVnnCCYYyyeeyyIIggrrYYcceeTTAAeehhIIyy»»  ..

((eennAAmmaanntt))



®beTskmı¨Ca
ExåsPa q`aM1970

eesscckkII††rraayykkaarrNN__eerroobbccMMeeLLIIggeeddaayybbuuKKlliikk
ssMMrraabb''kkaarree®®bbII®®VVss''́́ nnKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr®®BBwwTTÏÏssPPaa
EEpp~~kkTTMMnnaakk''TTMMnnggkkaarrbbrreeTTsssshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk

((eeVVHHBBuummııppßßaayyeennAA´́ff©©TTII77  mmiiffuunnaa  qq~~SS11997700))

((bbkkEE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarr))
ttmmkkBBIIeellxxmmuunn˘̆˘̆˘̆

Gaf·kMVMg´nCMnYyeyaFadl'kmı¨Ca
eennAAeeBBllBBYYkkeeyyIIggccaakkeeccjjBBII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  KKWẂ́ ff©©TTII88ååssPPaa,,  rrddΩΩaaPPii--

VVllEExxµµrrVVnnTTTTYYllCCMMnnYYyyeeyyaaFFaabbIIFFuunnrrYYcceeTTAAeehhIIyy  EEddlleeyyIIggVVnnddwwgg
..  CCMMnnYYyyTTSSggeennaaHHKKWWmmaann  ––  kkSSeePPII¬¬ggss√√&&yy®®bbvvttii††  AK-47 ccMMnnYYnn66,,000000eeddIImm
nniigg®®KKaabb'',,  kkSSeePP¬¬IIggGGaaeemmrriikkSSggFFuunn M-2 ccMMnnYYnn77,,220000eeddIImm  eehhIIyynniiggTTaa--
hhaannEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammCCaaee®®ccIInnJJnn''nnaakk''  EEddllPPaaKKee®®ccIInneennaaHHmmaannllkk≈≈--
NN:CCaaGG~~kkssIIuuQQ~~ÁÁlleeFFII√√ssÂÂggaamm  ee®®kkaammkkiiccççssnn¥¥aaCCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrrii
kk  ..  kkggkkmm¬¬SSggBBiieessssEEddlleeKKeehhAAffaa  Civilian Irregular Defense

Group -CIDG ((eebbIIeeyyaaggttaammeesscckkII††rraayykkaarrNN__BBIIBBYYkkGG~~kkkkaaEEsstteennAA
PP~~MMeeBBjjnniiyyaayyaaffaa  VVnnmmkkddll''ccMMnnYYnn22110000nnaakk''  EEtt®®bbFFaannaaFFiibbttIIFFIIvv  nnii
yyaayy®®VVbb''BBYYkkGG~~kkkkaaEEsstteennAA´́sshh˚g̊gkkaallBBIÍ́ ff©©88ååssPPaaffaa  TTaahhaannccMM
nnYYnn44,,000000nnaakk''VVnnbbJJÇÇËËnneeccjjmmkkrrYYcceehhIIyy))  ..  ..

kkSSeePPII¬¬gg  AK-47 TTSSggGGss''eennHH®®ttUUvvVVnneeKKnniiyyaayy®®VVbb''ffaa  ddwwkkmmkkPP~~MM
eeBBjjttaammeeCCIIggyynn††eehhaaHH´́nnkkggTT&&BBGGaakkaasseevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  BBIITTII®®kkuugg
´́sshh˚g̊g  eeccjjBBIIkkEEnn¬¬ggXX¬¬SSggGGaavvuuFFEEddlleeKKrrwwbbGGUUssyykkVVnneennAAeevvoottNNaa
mm  ..  BBYYkkmmÂÂnnII††GGaaeemmrriikkSSggeennAAPP~~MMeeBBjjnniiyyaayyffaa  BBYYkkeeKKKKµµaannBBtt··mmaannBBiiss††aarr
ssII††GGMMBBIIkkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnnkkSSeePPII¬¬gg AK-47 TTSSggGGss''eennHHeeTT  eehhIIyyBBYYkkeeKK®®VVbb''
eeyyIIgg[[eeTTAAeessIIuubbssYYrreennAATTII®®kkuugg´́sshh˚g̊geeTTAA  ..  eeKKVVnnnniiyyaayy®®VVbb''eeyyII
gg[[eeTTAACCYYbbCCaammYYyyBBYYkkTTaahhaanneevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ..    eennAAkk~~¨g̈g®®bbCCMMuurraayy
kkaarrNN__CCaaTTUUeeTTAAmmYYyy´́nnGGKKeessnnaaFFiikkaarrFFiikkaarrkkggTT&&BBeevvoottNNaamm,,  eeyyIIggVV
nnssaakkssYYrråått††mmeessnniiyydd**ssMMxxaann''mm~~aakk''  eennAAkk~~¨g̈gccMMeeNNaammåått††mmeessnniiyy
CCaagg1100nnaakk''eeppßßggeeTTootteennAATTIIkk~~¨g̈geennaaHH  ssMMuu[[nniiyyaayy®®VVbb''eeyyIIggBBiiss††aarr
GGMMBBIIeerrOOggeennHH  ®®ssaabb''EEttåått††mmeessnniiyyrrUUbbeennaaHHmmaannkkaarrPP∆∆aakk''eeppIIÌÌllyy""aaggxx¬¬SSgg
ffaaKKaatt''BBMMuuVVnnddwwggGGII√√TTSSggGGss''GGMMBBIIeerrOOggkkSSeePPII¬¬gg AK-47 eennHHeeTT ..  KKaatt''nniiyyaa
yyffaa  BBYYkkeeKKBBMMuuGGaaccyykkkkSSeePPII¬¬ggeeccjjBBIIXX¬¬SSggkkggTT&&BBssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoott--
NNaamm  ddwwkkeeTTAAPP~~MMeeBBjjttaammyynn††eehhaaHHeevvoottNNaamm  eeddaayyKKµµaannkkaarrddwwggææBBIIKKaa

tt''yy""aaggddUUeecc~~HHVVnneeLLIIyy  ..
kk~~¨g̈gkkaarrssMMuucceemmII¬¬yybbMMPPWW¬¬EEffmmeeTTootteennAA‰‰ssƒƒaannTTUUtt®®kkuugg´́sshh˚g̊g  nniiggeennAA

‰‰eessnnaaFFiikkaarrddΩΩaannbbJJÇÇaakkaarrCCMMnnYYyyeeyyaaFFaasshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkeennAAeevvoottNNaamm
((MACV))  VVnnnniiyyaayy®®VVbb''eeyyIIggffaa  kkSSeePPII¬¬ggEEddllVVnnbbJJÇÇËËnnttaammyynn††--
eehhaaHHeevvoottNNaamm  KKWWeeccjjBBIIXX¬¬SSggkkggTT&&BBssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaamm  ..
EEttccMMeeJJHH®®KKbb''@@KK~~aaEEddlleeyyIIggVVnnCCYYbbnniiyyaayyCCaammYYyyeennAA‰‰ssƒƒaannTTUUtt  nniigg
eennAAeessnnaaFFiikkaarrddΩΩaannbbJJÇÇaakkaarrCCMMnnYYyyeeyyaaFFaasshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkeennAAeevvoottNNaa
mm  rrYYmmTTSSggbbÂÂnnII††CCaann''xxııss''EEpp~~kkxxaaggssmm∏∏aarr:mm~~aakk''  EEddlleeKKVVnnccaatt''[[mmkkeeqqII¬¬
yynnwwggssMMnnYYrrrrbbss''eeyyIIggnniiyyaayyffaa  KKaatt''BBMMuuddwwggeeTT  eehhIIyyeebbIIssUUmm∫∫IIEEttddwwgg
kk**mmiinnddwwggffaammaannkkSSeePPII¬¬ggccMMnnYYnnbb""uunnµµaanneeccjjBBIIXX¬¬SSggGGaaeemmrriikkSSgg  ……mmaannkkSSeePPII¬¬
ggccMMnnYYnnbb""uunnµµaanneeccjjeeccjjBBIIXX¬¬SSggyyYYnnEEddrr  ..  eettIIeeKKTTTTYYllbbJJÇÇaa[[eeFFII√√BBIInnrr--
NNaakk**mmiinnddwwgg,,  eettIIkkaarrddwwkkeellIIkkTTII11eeTTAAddll''eeBBllNNaa,,  eettIIccMMnnYYnnkkSSeePPII¬¬ggEEdd
llxxaaggGGaaeemmrriikkSSggrrwwbbGGUUssyykkVVnnmmaannccMMnnYYnnbb""uunnµµaanneeddIImm,,    eettIIxxaaggkkggTT&&BB
ssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaammrrwwbbGGUUssyykkVVnnmmaannbb""uunnµµaanneeddIImm˘̆˘̆˘̆eehhIIyyeettIIeennAA
kk~~¨g̈gXX¬¬SSggGGaaeemmrriikkSSgg      mmaannkkSSeePPII¬¬gg AK-47 bb""uunnµµaanneeddIImm  kk**KKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''
ddwwggBBiitt®®VVkkddeeLLIIyy  ..

eennAAkk~~¨g̈gkkrrNNIIkkSSeePPII¬¬gg  M-2 vviijj,,  eessnnaaFFiikkaarrddΩΩaannbbJJÇÇaakkaarrCCMMnnYYyyeeyyaa
FFaasshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkeennAAeevvoottNNaamm  ((MACV))  mmaanncceemmII¬¬yyyy""aaggEEbb¬¬kkGG--
ssççaarr¥¥  ..  eeKKnniiyyaayy®®VVbb''eeyyIIggffaa  eessnnaaFFiikkaarrddΩΩaannbbJJÇÇaakkaarrCCMMnnYYyy
eeyyaaFFaasshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkeennAAeevvoottNNaamm  ((MACV))  mmiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[nnii
yyaayyBBIIeerrOOggeennHH®®VVbb''eeyyIIggeeTT  eehhIIyyBBYYkkeeKKVVnn[[eeyyaabbll''eeyyIIgg  eeTTAA
ssaakkssYYrr‰‰vvaa""ssiiuunneettaann    eeddaayyssrreessrrCCaallaayyllkk≈≈NN__GGkkßßrreeTTAAkkaann''GG
KKbbJJÇÇaakkaarrkkggTT&&BBeeTTAA  ..  ddUUccKK~~aannwwggkkrrNNIÍ́ nnBBYYkkTTaahhaannEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm
EEddrr,,  BBYYkkmmÂÂnnII††eennAAPP~~MMeeBBjj  ssMMuu[[eeyyIIggeeTTAAssaakkssYYrreennAA´́sshh˚g̊g  ..  EEttddll''
eeBBlleeyyIIggssMMNNUUmmBBrrssMMuueesscckkII††rraayykkaarrNN__  BBIIeessnnaaFFiikkaarrddΩΩaannbbJJÇÇaa--
kkaarrCCMMnnYYyyeeyyaaFFaasshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkeennAAeevvoottNNaamm  ((MACV))  ……BBIIkkggkkmm¬¬SS
ggBBiieessss  pp††ll''mmkkeeyyIIggyy""aaggBBiiss††aarr        eettIImmaannTTaahhaannEExxµµrree®®kkaammbb""uunnµµaann
nnaakk''VVnnbbJJÇÇËËnneeTTAA®®ssuukkEExxµµrr,,  ddwwkkeeTTAAddll''eellIIkkTTII11eeBBllNNaa,,  eettII
eeBBllNNaasshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkQQbb''eebbIIkk®®VVkk''EExx[[BBYYkkeeKK  eehhIIyynniiggeettIIss
hhrrddΩΩGGaaeemmrriikkeennAA……kk**GGtt''ccMMNNaayyxxaaggGGaavvuuFFddll''BBYYkkeeKK  ..  CCaaffIIµµmm††ggeeTToott
eeyyIIggVVnn®®ttUUvvkkggkkmm¬¬SSggBBiieesssseennAA´́sshh˚g̊g®®VVbb''ffaa      BBYYkkeeKKKKµµaannssiiTTiiÏÏGGII√√
nniiyyaayyrraayykkaarrNN__®®VVbb''eeyyIIggVVnneeTT  ..  

eeyyIIggVVnnrrkkeeXXIIjjeennAAPP~~MMeeBBjj  GGMMBBIIkkaarreeTTAAddll''́́ nnTTaahhaannEExxµµrree®®kkaamm
EEddlleeKK®®bbTTHHeeXXIIjjeennAAkk~~¨g̈grrddΩΩFFaannIIEExxµµrrCCaaeellIIkkddMMbbUUgg  eeddaayyGG~~kkeeqqII¬¬yyqq¬¬
ggssaarrBBtt··mmaannmm~~aakk''  EEddllKKaatt''FF¬¬aabb''ss~~aakk''eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkyyYYnnrraabb''qq~~SS  ..  KKaatt''
nniiyyaayybbJJÇÇaakk''ffaa  KKaatt''VVnneeXXIIjjTTaahhaannEExxµµrrJJkk''‰‰kkssNNΩΩaannGGaaeemmrriikkSS
gg  eeddIIrreennAAkkNN††aallTTII®®kkuugg  ..  eeBBllKKaatt''ssYYrrCCaaPPaassaaGGgg''eeKK¬¬ssffaa  eettIIBBYYkk
GG~~kk‰‰ggmmkkBBII®®ssuukkyyYYnn……  ??  EExxµµrreennaaHHkk**eeqqII¬¬yyttbbvviijjffaa  ––  ««ss††aabb''mmiinnVVnn
eeTTeellaakk,,  ssMMuussYYrrmm††ggeeTToottmmkk»»  ..  eehhIIyyddll''KKaatt''ssYYrrbbnn††  CCnneennaaHHeeqqII¬¬yy
ffaa  ––  ««eeKKmmiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[xxMM∆∆¨n̈niiyyaayyqq¬¬ggeeqqII¬¬yyCCaammYYyyGG~~kkkkaaEEsstteeTTeellaakk
»»  ..  GG~~kkkkaaEEssttmmaannkkaarrBBiiVVkkbbnnii††ccnnwwggssrruubbeesscckkII††  ttaammrryy:cceemmII¬¬yy
rrbbss''TTaahhaannEExxµµrreennaaHH  EEttKKaatt''GGaaccddwwggffaaBBYYkkTTaahhaannTTSSggGGss''eennHHeeFFII√√kkaarr
yy""aaggCCiittss~~iiTTÏÏCCaammYYyykkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg..  mmaannGG~~kkkkaaEEssttmm~~aakk''eeTToottVVnn
nniiyyaayy®®VVbb''eeyyIIggffaa  KKaatt''VVnnnniiyyaayyCCaammYYyyTTaahhaannEExxµµrrmm~~aakk''  TTaahhaann
eennaaHHnniiyyaayy®®VVbb''KKaatt''ffaa  KKaatt''VVnnmmkkddll''PP~~MMeeBBjj®®bbEEhhll44eeTTAA66GGaaTTii
tt¥¥eehhIIyy  EEddlleeyyIIggGGaacceeFFII√√kkaarrssnnii~~ddΩΩaannffaa  BBYYkkeeKKVVnneeTTAAddll''®®ssuukk
EExxµµrr  TTMMnnggeennAAkk~~¨g̈gEExxmmiinnaa  ..

eeKK®®bbEEhhllmmaannCCMMnnYYyyeeppßßggeeTToottrrbbss''yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggrrbbss''GGaa



eemmrriikkSSgg  pp††ll''ddll''rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  eennAAeeBBlleeyyIIggccaakkeeccjjBBIITTII®®kkuuggPP~~MMeeBB
jj  kk**bb""uuEEnn††eeyyIIggmmiinnGGaaccrrkkddwwggffaaCCaaCCMMnnYYyyGGII√√  ……eeccjjBBII®®bbPPBBNNaaeeLLIIyy
..  eeyyIIggVVnnææ,,  CCaaååTTaahhrrNN__,,  BBIIBBYYkkGG~~kkkkaaEEsstteennAAPP~~MMeeBBjj  EEddllTTSSgg
GGss''eennaaHHssuuTTÏÏCCaaBBYYkkGG~~kkkkaaEEssttmmaannbbTTBBiieessaaFFnn__nniiyyaayyffaa  ååTTÏÏmm∏∏aaKKcc
®®kkFFuunn  Chinook nniigg  Huey VVnneeXXIIjjccuuHHeennAAkk~~¨g̈gTTII®®kkuugg  ..  eeyyIIggVVnn
eeTTAAssƒƒaannTTUUtt  mmuunneeBBllkkaarreeccjjddMMeeNNIIrrrrbbss''eeyyIIggBBIIPP~~MMeeBBjj  rrYYcceehhIIyykk**
VVnnnniiyyaayyKK~~aaGGMMBBIIeerrOOggeennHHCCaammYYyyPPaarr:FFaarrIIxxaaggkkggTT&&BB  ..  BBYYkkeeKKnniiyyaayy
ffaa  BBYYkkeeKKBBMMuuVVnnddwwggGGII√√TTSSggGGss''  GGMMBBIIååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkGGaaeemmrriikkSSgg……yyYYnnxxaagg
tt∫∫ËËgg  ccuuHHeennAAkk~~¨g̈grrddΩΩFFaannIIeeTT  ..  BBYYkkeeKKVVnn[[eeyyaabbll''ffaa  eemmIIlleeTTAA®®bbEEhh
llååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkVVrrSSggFFuunn Alouette eeTTddwwgg  EEddllxxaaggEExxµµrrFF¬¬aabb''mmaann  eehhII
yynniigg®®bbEEhhlleeyyIIggss††aabb''sseemm¬¬gg®®ccLLMMCCaammYYyy  Huey EEddllEExxµµrrBBMMuuEEddll
mmaannTTaall''EEtteessaaHH  ..

®®ssaabb''EEtteennAAkk~~¨g̈geeBBlleeyyIIggkkMMBBuuggnniiyyaayyKK~~aaeennaaHH,,  eeyyIIggVVnnææssUUrr
sseemm¬¬ggmmiinn®®ccLLMMeessaaHH  KKWWsseemm¬¬ggååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkEEddllkkMMBBuuggeehhaaHHssMMeeddAACCiitt
mmkkddll''  ..  eeyyIIggTTSSggGGss''KK~~aaCCaammYYyyPPaarr:FFaarrIIkkggTT&&BB  kk**nnSSKK~~aassÊÊ¨ḦHeeccjjeeTTAA
eerroonnhhaall´́nnGGaaKKaarrssƒƒaannTTUUtt  eeddIImm∫∫IIeemmIIllååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kk  kkMMBBuuggeehhaaHHssMMeeddAA
ccMMBBIIeellIIeeyyIIgg  kk~~¨g̈gkkMMBBss''EEttbb""uunnµµaannrryyhh√√IIttbb""uueeNNˆâaHH  ..  PPaarr:FFaarrIIkk~~¨g̈grrMMeeBBCC
eennaaHH®®ssaabb''EEttEEff¬¬ggbbJJÇÇaakk''ffaa  KKWWCCaaååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkFFuunn  Huey ..  eeTTaaHHbbIIeeyyIIgg
TTSSggBBIIrrnnaakk''eemmIIlleeXXIIjjmmiinnssUUvvcc∫∫aass''yy""aaggNNaakk**eeddaayy  EEttKKWWCCaaååTTÏÏmm∏∏aaKK
cc®®kk®®bbeePPTTeennaaHHyy""aaggBBiitt®®VVkkddNNaass''  ..  eeyyIIggVVnnssYYrrmm††ggeeTTootteeTTAA
xxaagg´́sshh˚g̊g  [[BBnn¥¥ll''eeyyIIggGGMMBBIIeerrOOggeekkIItteeLLIIggeennHH  EEttBBMMuuVVnneeCCaaKKCC&&yy
GGII√√TTSSggGGss''  ..  GGaaff··kkMMVVMMggeennAAEEttmmaannddEEddll  BBMMuuGGaacceeyyIIggccaabb''ff~~aakk''rrkkPPss††¨ ̈ 
ttaaggVVnn  TTSSggxxaaggGGaaeemmrriikkSSggkk**ddUUccKK~~aannwwggxxaaggyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggEEddrr  GGMMBBIIGGII√√
EEddllBBYYkkeeKKkkMMBBuuggEEtteeFFII√√eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  ..

vvaaCCaakkaarr®®CCuulleellIIssllbb''eeBBkkeehhIIyy    ccMMeeJJHHBBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrrGGaaeemmrriikkSSgg
eennAAssmmrrPPUUmmii  kk~~¨g̈gkkaarr®®KKaann''EEttpp††ll''BBtt··mmaannBBiiss††aarr  ddll''BBYYkkGG~~kkttMMNNaaggxxaa
ggnnIIttiibbJJÔÔttii††  GGMMBBIICCMMnnYYyyrrbbss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  nniiggkkaarrJJkk''BB&&nnÏḮ́ nnCCMMnnYYyy
eevvoottNNaamm  EEcckkrrMMEEllkkeeTTAA[[rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  ..  eebbII®®bbssiinnNNaaBBYYkkeeKK®®VV
bb''eeyyIIggyy""aaggBBiiss††aarrGGMMBBIIeerrOOggeennHH  eehhIIyybbJJÇÇaakk''ffaaCCaakkiiccççkkaarrssmm©©aatt''  eennaaHH
®®bbEEhhllKKµµaannkkaarrBBiiPPaakkßßaaKK~~aaCCaassaaFFaarrNN:GGMMBBIIeerrOOggeennHHeeTT  ..  kk**bb""uuEEnn††EEddll
CCaakkaarrBBiitteennaaHH  BBtt··mmaannBBiiss††aarrBBMMuuVVnnpp††ll''[[eeyyIIggeessaaHH  ..

kk~~¨g̈gbbJJ˙ȧaTTMMnnaakk''TTMMnnggrrvvaaggxxaaggEEpp~~kknnIIttiibbJJÔÔttii††nniiggnnIIttii®®bbttiibbttii††eennAAkk~~¨g̈g
TTIIllaannssmmrrPPUUmmii  eeKK®®bbEEhhllBBMMuuVVnnddwwggCCaaTTUUeeTTAAeeTTffaa  GGII√√EEddllBBYYkkeeKKkkMMBBuu
ggGGnnuuvvtt††eennAA®®ssuukkyyYYnn  tt®®mmUUvv[[BBYYkkmmÂÂnnII††xxaaggkkggTT&&BBnniiggxxaaggssIIuuvviillsshh
rrddΩΩGGaaeemmrriikk  ®®ttUUvveeFFII√√eesscckkII††rraayykkaarrNN__CCaallaayyll&&kk≈≈GGkkßßrr  CCUUnneeTTAAxxaagg
nnIIttiibbJJÔÔttii††  ..  eellIIddMMeeNNIIrrTTSSggBBIIrreeCCIIggeennHH  eehhIIyynniiggddMMeeNNIIrrrrbbss''eeyyIIgg
ccuuggee®®kkaayyeeTTAA®®ssuukkyyYYnnkkaallBBIIEExxFF~~ËËqq~~SS11996699,,  BBYYkkGG~~kkCCUUnnddMMeeNNIIrrCCaaTTaa
hhaannrrbbss''eeyyIIgg  kk**ddUUccKK~~aannwwggBBYYkkmmÂÂnnII††eeyyaaFFaanniiggssIIuuvviillEEddrr  KKWWVVnn®®ttUUvveeKK
[[ssrreessrrCCaakkMMNNtt''eehhttuu  GGMMBBIIkkaarrnniiyyaayyKK~~aaCCaammYYyyeeyyIIgg  nniiggrraayykkaarr
NN__GGMMBBIIffaaeettIIeeyyIIggssYYrrssMMnnYYrrGGII√√xx¬¬HH  eehhIIyyGGMMBBIIffaaBBYYkkeeKKyyll''eeXXIIjjyy""aagg
NNaaEEddrr  ..  BBYYkkeeKKBBMMuuVVnnnniiyyaayy®®VVbb''eeyyIIggyy""aaggddUUeecc~~HHeeTT  EEtteeyyIIggVVnn
®®bbTTHHeeXXIIjjeeddaayy´́ccddnn¥¥  nnUUvvkkMMNNtt''eehhttuuTTSSggGGss''eennaaHH  eennAAkk~~¨g̈geesscckkII††
rraayykkaarrNN__ssMMxxaann''@@®®VVMMmmYYyyEExxee®®kkaayymmkk  EEddllccggÌÌ¨l̈lbbJJÇÇaakk''[[eeXXIIjj
ffaa  mmaannPPaaBB®®sseeddooggKK~~aaeeTTAAnnwwggGGII√√@@EEddllVVnneekkIItteeLLIIgg  ..  kkaarrssnnÊÊnnaarrbb
ss''eeyyIIggCCaammYYyyBBYYkkeeKK  kk**VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa‰‰kkssaarrpp¬¬ËËvvkkaarr  eeTTaaHHbbIIeesscckkII††rraa
yykkaarrNN__TTSSggGGss''eennaaHH  nniiyyaayyGGMMBBIIGGII√√EEddll®®bbEEhhllVVnneekkIItteeLLIIgg  ……
mmYYyyBBMMuuEEddllVVnneekkIItteeLLIIggTTaall''EEtteessaaHHkk**eeddaayy  ..⁄⁄

((  eennAAmmaanntt ))




