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eebbIIeeyyIIggssmm¬¬wwggeemmIIlleeTTAAeess††ccssIIhhnnuu  ffaaCCaa®®BBHHbbiittaaCCaattiiEExxµµrr  EEddll
mmaann®®bbCCaaBBllrrddΩΩeeppIIÌÌll®®ssLLaajj''PP¬¬ËËkkTTwwkkPP¬¬ËËkkddII  eeyyIIggmmiinnGGaaccyyll''VVnn
eeTTffaa  eehhttuuGGII√√VVnnCCaassIIhhnnuueess††cceeTTvvrraaCCrrbbss''EExxµµrreellIIkkddaavvllMMEEBBggbbuukk
ddeeggII˙ṁm®®bbCCaaCCaattiixx¬¬ÁÁnn‰‰gg®®KKbb''eeBBllssmm&&yy  ..  kk**bb""uuEEnn††  eebbIIeeyyIIggssmm¬¬wwggeeXXII
jjeess††ccssIIhhnnuu  ««CCaattuukktt††aabbJJççËËllrrUUbb»» rrbbss''yyYYnnvviijj  ((≤≤ttmmaannvviiJJÔÔaaNN
rrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeessaaHHeeTT))... eeJJllKKWWCCaa««rrUUbbyyYYnn»»ssuuTTÏÏssaaFF  eennaaHHeeTTIIbbeeyyII
ggGGaaccyyll''VVnn  BBIIee®®JJHHCCnnCCaattiiyyYYnnvvaaEEttggbbMMppii¬¬ccbbMMpp¬¬aajj®®bbeeTTssCCaattii
EExxµµrr®®KKbb''eeBBllssmm&&yyeennHH‰‰gg  ..

eettIIKKYYrrEEddrr……eeTT  EEddlleennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11996699,,  eess††ccssIIhhnnuuVVnnbbeeggII˚t̊trrddΩΩaa
PPiiVVllmmYYyyddwwkknnSSeeddaayysseemm††ccEEbb""nn--nnuutt  mmaanneeQQµµaaHHffaa  ««rrddΩΩaaPPiiVVll´́nn
ee®®BBggssMMNNaaggccuuggee®®kkaayy»» ((eeJJllKKWWCCiittGGss''pp¬¬ËËvveehhIIyy  ??))  KKWWCCaarrddΩΩaaPPiiVV
llmmYYyy  EEddllttaammkkeemmÊÊccBB¥¥aaVVTTbbNN††aajjBBYYkkbbJJÔÔaaCCnnEExxµµrr®®kkhhmmyy""aagg
ssaahhaavveeXXaarreeXXAAGGssççaarr¥¥  ..  eellaakkvv&&NNˆ-̂-mmUUllIIvv&&NNˆ ̂ kkµµÁÁyyrrbbss''‰‰˘̆åå˘̆EEbb""nn
nnuutt  EEddllmmaannnnaaTTIICCaarrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggssiikkßßaaFFiikkaarr  VVnneeFFII√√eesscckkII††rraayykkaarr
NN__eeccaaTTBBYYkk®®KKYYbbee®®ggoonnxxaaggeeqq√√gg  eehhIIyyeeppII∆∆®®bbKKll''eeTTAA[[®®kkssYYggbb""UUlliiss
KKiijj  ..  xxMM∆∆¨V̈VnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk  TTSSggkkNN††aall´́ff©©®®ttgg''  eeXXIIjjBBYYkkbb""UUlliiss
ssmm©©aatt''rrbbss''ssuuEEss††nn--EEhh√√rrNNgg''EEddss  ttaammVVjj''®®bbhhaarrBBYYkkbbuuKKlliikkssii
kkßßaa  EEddlleeKKeeccaaTTffaaCCaa  ««BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm»»  rrhhUUttddll''kkNN††aallppßßaarrssYYnn
ffIIµµ  ..  eennAAeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  ((mmkkrraa11996688))  ‰‰˘̆åå˘̆ssWWnn--ssaann  kk~~¨g̈gzzaann:

CCaarrddΩΩmmÂÂnnII††kkaarrbbrreeTTss  kkMMBBuuggccrrccaaCCaammYYyyrrddΩΩTTUUttGGaaeemmrriikkSSgg  ((®®bbccSS®®bbeeTT
sskkmmıı¨C̈Caa))  Chester Bowles kk~~¨g̈g®®bbkkaarreerroobbccMMddaakk''ccMMNNggTTUUtteeLLIIggvviijj
rrvvaaggkkmmıı¨C̈CaanniiggsshhrrddΩΩ  ((sskkmmµµPPaaBBmmYYyyEEddlleess††ccssIIhhnnuu  yykkeeTTAAllaa
bbmmaatt''eellaakkllnn''--nnll''EEddll≤≤ttddwwggxx¬¬ÁÁnneessaaHH  eeddaayyeeccaaTTffaaeellaakkllnn''
nnll''kk∫∫tt''CCaattiiccUUll´́ddCCaammYYyyGGaaeemmrriikkSSgg)) ..

eennAAqq~~SS11996699,,  eess††ccssIIhhnnuu®®ssaabb''EEttbbJJççbb''sskkmmµµPPaaBBrrbbss''eellaakk
EEbb""nn--nnuutt  eeddaayyeeTTAAbbeeggII˚t̊t  ««rrddΩΩaaPPiiVVllxxaaggss††SSmmYYyy»» rrbbss''åått††mmeessnnii
yyllnn''--nnll''  EEddllmmaanneeQQµµaaHHffaa  ««rrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattii»» ee®®JJHH
mmaannPPaarrkkiiccççeeddjjeeyyookkkkuuggeeccjjBBIIddIIEExxµµrr  ..  eess††ccssIIhhnnuuVVnneeJJll®®VV
bb''VVrrSSgg  Pierre MAX ffaa  ––  ««CCaakkaarrggaayy®®ssYYllNNaass''... eeddjjeeyyoo
kkkkuuggeeddaayyee®®bbIIEEtt´́ddTTeeTTkk**VVnnEEddrr»» BBIIee®®JJHHKKaatt''FF¬¬aabb''cc∫∫SSggeeddjjeeyyookk
mmiijjmm††ggrrYYcceehhIIyy  eeddaayyee®®bbII  ««kkSSeePPII¬¬ggeeQQII»» ..

eennAAEExxmmiinnaa11997700,,  ®®ssaabb''EEtteess††ccssIIhhnnuuddEEddll  CCaammYYyy‰‰˘̆åå˘̆EEbb""nn
nnuuttddEEddll  ((EEddllFF¬¬aabb''ssmm¬¬aabb''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmyy""aaggeeXXaarreeXXAA))  VVnnrrtt''
eeVVlleeTTAATTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  eeddIImm∫∫IIeeTTAAbbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVVllnniiggrrNNssiirrßßEExxµµrr®®kk
hhmmmmYYyyvviijj... eennAAee®®kkaammeeXX¬¬øøkkeellaakk®®bbFFaanneemm""AAEEttmm††gg  kk~~¨g̈g®®bbkkaarreellII
kkTT&&BBmmkkssmm¬¬aabb''BBYYkkrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''nnll''--ssiirriimmtt: EEddll««ssIIuudduull¬¬aarrGGaaeemm
rriikkSSgg»»  ..  ddUUeecc~~HHeess††ccssIIhhnnuueennHHmmiinnEEmmnnCCaa««eess††ccEExxµµrr»»eeTT  KKWWCCaa««eess††cc
yyYYnn»» BBIIee®®JJHHeess††ccGGggeennHHVVnnllaabbBBNN··[[EExxµµrrssmm¬¬aabb''KK~~aa  ddUUcceeKKkkii††cc
®®sseemmaaccssggÌÌaarr®®bbCCll''KK~~aa  TTaall''EEttEExxµµrrss¬¬aabb''ppuuttBBUUCC  ..

❑

yyYYnnnniiggssIIhhnnuu  CCaaGG~~kkCCMMrruujjbb""uull--BBtt
[[BBiiXXaatteellaakkhhflflUU--nnwwmm ––

tteeTTAAeennHHCCaaGGttƒƒbbTTmmYYyyddkk®®ssgg''BBIIeessoovveePPAA  ««bbggbbÌÌËËnnxxµµSSggss®®ttUUvv»»
((Brother Ennemy))rrbbss''eellaakk  Nayan Chanda -pages 104-105))  ––
[ ««eeBBlleevvllaabbnnii††ccbbnn††ÁÁcc  EEddllssIIhhnnuuVVnnGGgg¨ÿyCCaammYYyyeexxoovv--ssMMppnn,,
CCaammYYyyrrddΩΩmmÂÂnnII††kkaarrbbrreeTTsseeGGoogg--ssaarrII  ……kk**CCaammYYyyrrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggeeXXaa--
ssnnaakkaarrhhflflUU--nnwwmm,,  BBYYkkeeKK®®KKaann''EEttVVnnss††aabb''®®TTgg''eeddaayykkaarrKKYYrrssmmEEttbb""uu--
eeNNˆâaHH‰‰gg  bb""uuEEnn††BBYYkkeeKKmmiinnEEddlleeFFII√√ttaamm®®TTgg''mm††ggNNaaeeLLIIyy  ..  ««eemm††ccVVnn
CCaammiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[BBYYkksskkmmµµkkaarrggaarreennAAkk~~¨g̈gsshhkkrr  VVnnTTTTYYllkkaarrQQbb''
ssMMrraakkeennAA´́ff©©GGaaTTiitt¥¥ppggeeTTAA??»»,,  BBYYkkeeKKEEttggEEttmmaanncceemmII¬¬yyddUUeecc~~HHCCaanniiccççCCaa
kkaall®®ttLLbb''mmkkvviijj  ««eeyyIIggmmiinnGGaaccbbJJŒŒbb''ccMMNNgg''BBuuHHeeJJrrrrbbss''mmhhaa--
CCnn  EEddllss√√HHEEss√√ggbbeeggII˚t̊teePPaaKKppllyy""aaggxxııss''ddll''kk®®mmiitteennaaHHeeLLIIyy»»  ..
eeddaayymmaanneesscckkII††eeTTaammnnssßßCCaaxx¬¬SSgg  eess††ccssIIhhnnuukk**ccaabb''eeppII††mmeeFFII√√kkaarrttii--
eeTToonn  ((GGggkkaarrbb""uull--BBtt))  eeddaayyssMMeeNNIIccccMMGGkkeeBBbb®®CCaayy  ..  

««BBIIrr--bbIIGGaaTTiitt¥¥ee®®kkaayymmkk  bbnnÊÊaabb''BBII®®TTgg''VVnnvviill®®ttLLbb''mmkkPP~~MMeeBBjjvvii
jj  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnneeppII∆∆lliixxiittGGeeJJIIÇÇjj  ppSS--yyuuSSggVV GGKKrrddΩΩTTUUttffIIµµrrbbss''
eevvoottNNaamm  ((EEddllmmkkBBIIxxaaggtt∫∫ËËgg))  mmkkeeFFII√√kkaarr®®ssss''®®ssUUbb´́ff©©®®ttgg''  ..  eess
cckkII††GGeeJJIIÇÇjjeennHH®®ttUUvvccaatt''TTuukkffaa  CCaassMMeeNNIIccccMMGGkkmmYYyy  ..  BBIIee®®JJHHkkaallBBII
mmuunneennHHffIIµµ@@  CCnneevvoottNNaammmmaaDDeessII††ggttUUccmm~~aakk''eennHH  KKWWCCaaPP~~aakk''ggaarrccaarrkkiiccççrrbb
ss''rrddΩΩaaPPiiVVllkkuummµµ¨ÿynniiss††eevvoottNNaammeennAAPP~~MMeeBBjj  EEddllxxMM®®bbwwggrrtt''eeKKccBBII®®kkuu
mmbb""UUlliissrrbbss''ssIIhhnnuu  ..  ´́ff©©ee®®kkaayymmkk  ppSS--yyuuSSggVV  eennHH  VVnneellcceeLLII
ggCCaaGG~~kkttMMNNaaggrrddΩΩaaPPiiVVlleeyyookkkkuuggeennAATTII®®kkuuggVVrrIIss  ..  eennAAkk~~¨g̈gBBiiFFII®®ss
ss''®®ssUUbbeePPaaCCnnaahhaarreennHH  kk**mmaannvvtt††mmaannrrbbss''hhflflUU--nnwwmmppggEEddrr  EEddllmmaann
ttYYnnaaTTIICCaarrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarr´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllkkmmıı¨C̈Caa  ..  ≤≤ssßßrrCCnn
ccuuggee®®kkaayyeennHHeennAAxxMM®®bbwwggeeFFII√√ÚÚkkxx¬¬ÁÁnn‰‰ggCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††́́ nnrrddΩΩaaPPiiVVllrrYYbbrrYYmmCCaa
ttii  ((Grunk))  eeTToottppgg  ..  ppSS--yyuuSSggVV  kk**VVnnpp††ll''kkiittii††yyssddll''ssIIhhnnuu
eeddaayyEEff¬¬ggeerroobbrraabb''GGMMBBIIeesscckkII††TTuukk≈≈llMMVVkk  EEddlleekkIIttmmaanneeLLIIggeennAAkk~~¨g̈g
CCIIvviittBBiieessaaFFnn__́́ nneevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eeBBllEEddllVVnn®®ttUUvvrrMMeeddaaHHrrYYcceehhII--
yy  ..  ««kk**bb""uuEEnn††®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caakk**ddUUcceennHHEEddrr  KKWWkkMMBBuuggEEtteeddIIrrccUUllkk~~¨g̈gpp¬¬ËËvvxxuuss
»»,,  JJkk¥¥TTSSggeennHHCCaaGGnn††rraaKKmmnn__rrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  EEddllbbNN††aall[[hhflflUU--
nnwwmmmmaannkkaarrrrssaabb''rrssll''yy""aaggxx¬¬SSgg  ..  ddUUcc  ppSS--yyuuSSggVV  VVnnBBnn¥¥ll''mmkk
xxMM∆∆¨ ̈ ((Nayan Chanda))  eennAA´́ff©©ee®®kkaayymmkkddUUcceennHH‰‰gg,,  xx¬¬ÁÁnneeKK®®KKaann''EEttccgg''
bbnnÏÏËËrrbbnnƒƒyyJJkk¥¥rrbbss''eess††ccssIIhhnnuukkMMuu[[mmaannBBiissxx¬¬SSggeeBBkkEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..
««CCaakkaarrBBiittNNaass''»»  CCnneevvoottNNaammeeJJll  ««®®bbeeTTsseevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËË
ggnniigg®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  KKWWCCaa®®bbeeTTssBBIIrrEEddllmmaannCCmm©©WWddUUccKK~~aa  bbnnßßll''mmkkBBII
cc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikk  ..  bb""uuEEnn††eeBBlleennHHeehhIIyy  EEddlleeKK®®ttUUvvEEkkeerraaKK´́nn®®bbeeTTss
TTSSggBBIIrr[[VVnnCCaassHHeess∫∫IIyy»»  ..  eeddaayymmiinn®®BBmmccaajj''nnwwggJJkk¥¥ssMMddIIbbnnÏÏËËrr
bbnnƒƒyyrrbbss''ppSS--yyuuSSggVV... sseemm††cc  ((ssIIhhnnuu))  kk**VVnneeqqII¬¬yyttbbvviijjffaa  ––  ««
eerrOOggeennHHvvaacc∫∫aass''CCaaddUUeecc~~HHeehhIIyy  kk**bb""uuEEnn††BBYYkkeemmddwwkknnSSeennAATTIIeennHH  hhaakk''ddUUcc
CCaaee®®bbIIff~~SSxx¬¬SSgg®®CCuullBBnn''eeBBkk»»  ..  eeBBlleennaaHHkk**®®ssaabb''EEttmmaanneesscckkII††ss©©bb''
ss©©aatt''CCaaxx¬¬SSgg  eeddaayyGG~~kkTTSSggGGss''KK~~aammaannkkaarreeTTIIssTTaall''  ..  ppSS--yyuuSSggVVkk**
ssmm¬¬wwggeemmIIlleeTTAAhhflflUU--nnwwmm  ..  ccMMEENNkkhhflflUU--nnwwmmkk**ssmm¬¬wwggeemmIIlleeTTAAkk††aarr  ..  mmYYyy
qq~~SSee®®kkaayymmkk  hhflflUU--nnwwmmVVnn®®ttUUvveeKKBBiiXXaatt  eeddaayyCCaabb''eeccaaTTCCaaPP~~aakk''ggaarrccaarr
kkiiccççrrbbss''eessGGIIuuGGaa»» ] ..

❑

bb""uull--BBttCCMMrruujj[[ssUU--PPwwmmBBiiXXaattCCnnCCaattiiccaamm66,,000000nnaakk''rrYYccbbgg≈≈MM[[
ssUU--PPwwmmssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn,,  ccMMEENNkkyyYYnnCCMMrruujj[[bb""uull--BBtteeFFII√√kkaarrBBiiXXaattrrggaall



eeTTAAeellIImmhhaaCCnnTTUUeeTTAA˘̆˘̆˘̆  rrYYcckk**bbeeggII˚t̊tll∫∫iicckkll®®BBllMMrrbbbbbb""uull--BBtt
eeddIImm∫∫II[[EExxµµrrCCMMJJkk''KKuuNNyyYYnn  !!!!!! ––

CCaakkaarrCCaakk''cc∫∫aass''NNaass''  eennAAee®®kkaayykkaarrssmm¬¬aabb''KK~~aarrbbss''EExxµµrrxxaaggNNaa
kk**eeddaayy  kk**mmaannyyYYnnEEddrr  ..  tteeTTAAeennHHCCaaGGttƒƒbbTTddkk®®ssgg''BBIIeessoovveePPAA
Brother Ennemy rrbbss''eellaakk  Nayan Chanda ddEEddll    ((  Pages

249-250-251 ))  ––
««eennAA®®KKbb''CCMMnnaann''TTSSggGGss'',,  TTIIkkEEnn¬¬ggEEddll®®bbkkbbeeddaayyee®®KKaaHHff~~aakk''bbMMppuu

ttccMMeeJJHHGGggkkaarrddwwkknnSSrrbbss''bb""uull--BBtt  KKWWttMMbbnn''TTiissxxaaggeekkIItt  ..  ttSSggBBIImmaa
nnkkMMeeNNIIttBBYYkk≤≤ssßßrr:®®bbqqSSggnnwwggVVrrSSggeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11994400mmkkeemm""¬¬HH,,  ttMMbbnn''
eennHHmmaannkkaarrJJkk''BB&&nnÏÏyy""aaggCCiittss~~iiTTÏÏCCmmYYyynnwwggBBYYkkeevvoottNNaammkkuummµµ¨ÿynniiss††  ..
KKWWeeddaayyeehhttuuffaaCCaattMMbbnn''EExxµµrr  EEddlleennAACCaabb''EEkk∫∫rrbbeeggII˚ẙynnwwggeevvoottNNaamm
ppgg  nniiggeeddaayyvvtt††mmaann´́nnBBYYkksskkmmµµkkaarrggaarreevvoottNNaammeennAAccMMkkaarreekkAAssflflUUCCbb''
eennaaHHppgg  CCaaeehhttuu[[mmaannkkaarrssMMrrYYllnnUUvvkkaarrJJkk''BB&&nnÏÏeemm®®ttIIxxaaggeellIIeennHH  ..
eennAAkk~~¨g̈gddMMNNaakk''kkaarrddMMbbUUgg´́nnkkaarrttssflflUU®®bbqqSSggnnwwggrrddΩΩkkaarrllnn''--nnll''  KKWWeennAA
kk~~¨g̈gttMMbbnn''eennHHeehhIIyy  EEddllBBYYkkeevvoottNNaamm  ((kkuummµµ¨ÿynniiss††))  VVnnCCYYyyee®®CCaamm
EE®®CCggyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  bbeeggII˚t̊t[[mmaannkkggTT&&BBEExxµµrrttssflflUUrrMMeeddaaHH  ..  TTMMnnaakk''TTMMnnggdd**
yyUUrrGGEEgg√√ggCCaammYYyynnwwggeevvoottNNaamm  VVnneeFFII√√[[ttMMbbnn''xxaaggeekkIIttmmaannllkk≈≈NN:

CCaaEExxµµrrkkuummµµ¨ÿynniiss††eevvoottNNaamm  ((……EExxµµrreeyyookkmmiijj))  ..  eennAAkk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyy
KK~~aaeennaaHH  ®®kkuummEEddllddwwkknnSSeeddaayybb""uull--BBtt  ee®®ccIInnEEttTTTTYYll≤≤TTiiÏÏBBllBBIIcciinn
eemm""AA--eessTTuugg  EEddllee®®bboonn®®bbeeddAA[[eeFFII√√ssÂÂggaammttssflflUUrrvvaaggvvNNˆ:̂nniiggvvNNˆ:̂,,
xxuussKK~~aannwwggBBYYkkeemmddwwkknnSSxxaaggeekkIIttEEddllTTTTYYllyykk««ssggmmnniiyymm»»´́nnkkaarr
EEkkEE®®bbbbnnii††ccmm††gg@@»»  rrbbss''eevvoottNNaamm  ..  ssggmmnniiyymmeennHH  CCMMrruujj[[mmaann
sshhkkaarr  eeTTaaHHCCaammYYyyBBYYkkGGPPiiCCnnkk**eeddaayy  eeddIImm∫∫IIbbeeggII˚t̊teePPaaKKppll  ..    TTMMnnaa  
ss''rrvvaaggvvNNˆ:̂nniiggvvNNˆ:̂CCaaeerrOOggbbnnÊÊaabb''bbnnßßMM  ssMMrraabb''eeddaaHH®®ssaayyeennAAeeBBll
ee®®kkaayybb""uueeNNˆâaHHvviijj  ..  

««eeKKmmiinnGGaaccddwwggVVnneeTTffaa  eettIIBBYYkkeemmddwwkknnSSxxaaggeekkIIttVVnn®®bbqqSSggnnwwgg
nneeyyaaVVyybb""uull--BBttddll''kk®®mmiittNNaaeeTT  ..  eeKK®®KKaann''EEttddwwggffaa  BBYYkkTTSSgg
eennHHEEbbbbddUUccCCaammiinnssUUvvssbb∫∫aayycciitt††nnwwgg®®TTwwssII††eeqq√√ggnniiyymm®®CCuull  nniiggkkaarr
GGnnuuvvtt††nn__nneeyyaaVVyydd**ttwwggrrwwuuggttkk˚h̊hllhhYYss®®bbmmaaNNrrbbss''GGggkkaarrkkNN††aa
ll  ((bb""uull--BBtt))  ..  eennAAkk~~¨g̈grryy:eeBBll33qq~~SSddMMbbUUgg´́nnbbddiivvtt††nn__EExxµµrr®®kkhhmm  ttMM
bbnn''eennHHmmaannccMMNNIIccMMNNuukkmm˙˙ËËbbGGaahhaarrbbrriibbUUNN··  ccMMEENNkk««BBYYkk®®bbCCaaCCnnffIIµµ»»  ((
EEddllCCeenn¬¬øøssmmkkBBIITTII®®kkuugg))  kk**rrss''eennAAVVnnssuuxx®®ssYYllppggEEddrr  KKWWmmiinnFF©©nn''FF©©rr
ddUUccttMMbbnn''eeppßßgg@@eeTToott´́nnkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eennaaHHeeLLIIyy  ..

««TTSSggeennHHBBMMuuEEmmnnmmaannnn&&yyffaa  eennAAttMMbbnn''xxaaggeekkIIttBBMMuummaannkkaarrssmm¬¬aabb''
rrggaalleennaaHHeeTT  ..  ccMMnnYYnnBBYYkkCCnnCCaattiiccaamm  ((PPaaKKttiicc))  ®®bbmmaaNNCCaa66,,000000nnaa
kk''  CCaaBBiieesssseennAAeexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ®®ttUUvvVVnnrrggee®®KKaaHHeeddaayykkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''
yy""aaggeeXXaarreeXXAA  BBIIee®®JJHHEEttBBYYkkGG~~kkTTSSggeennHHmmaannCCMMeennOOeeTTAAeellIIllTTiiÏÏssaass
nnaaGGIIuuss¬¬aamm  ..  BBYYkkCCnnCCaattiiyyYYnnssIIuuvviill  kk**VVnnTTTTYYllkkaarrBBiiXXaattyy""aagg´́®®BB
´́ppßßppggEEddrr  EEddllCCaass~~aa´́ddrrbbss''BBYYkkkkuummµµgg''ddUUXXaattkkrreennAAttMMbbnn''xxaaggeekkIItt
EEddllVVnnTTTTYYllkkaarrCCMMrruujjnniiggeellIIkkTTwwkkcciitt††BBIIGGggkkaarrkkNN††aall  ((bb""uull--BBtt))
ddUUccKK~~aa  ..  eeTTaaHHCCaayy""aaggeennHHkk**eeddaayy  BBYYkk®®kkbbxxNNÎÎEExxµµrr®®kkhhmmdd**ee®®ccIInnbbMM--
ppuutt  EEddlleeggIIbbeeLLIIgg®®bbqqSSggnnwwggGGMMeeBBIIqqÁÁttllIIllaarrbbss''bb""uull--BBtt  KKWWssiiƒƒtteennAA
ttMMbbnn''xxaaggeekkIItt  ..  eehhIIyyBBYYkkTTSSggeennHH‰‰gg  EEddllGGggkkaarrbb""uull--BBttVVnnBBii
XXaatteeccaallyy""aaggee®®ccIInnssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''CCaabbMMppuuttEEddrr  eeJJllKKWWrrkkEEttBBYYkkeeKKeeFFII√√
GGII√√mmiinneekkIItt»»  ..

««BBYYkkkk∫∫aallyyYYnn--xx¬¬ÁÁnnEExxµµrr»»
««eeyyIIggVVnneeXXIIjjrrYYcceehhIIyynnUUvvkkgg√√HHssmmttƒƒPPaaBB´́nnkkggTT&&BBttMMbbnn''xxaagg

eekkIItt  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrTTbb''TTll''nnwwggkkaarrlluukklluuyyrrbbss''eevvoottNNaamm  kk~~¨g̈gEExxFF~~ËË1199

7777  EEddllCCaaeehhttuubbNN††aall[[mmaannkkaarrccaabb''eeppII††mmBBiiXXaatt´́ppÊÊkk~~¨g̈gyy""aaggssMMeebbII
mmeennAAkk~~¨g̈gGGggkkaarrEExxµµrr®®kkhhmm  ..  eennAAkk~~¨g̈gssPPaaBB®®ccbbUUkk®®ccbbll''vvwwkkvvrr  bbnnÊÊaabb''
BBIITT&&BBeevvoottNNaammddkkffyyeeTTAA  BBYYkkkkggTT&&BBeennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''  EEddllVVnnrrllaayyxx¬¬ÁÁ
nnVVtt''GGss''kkaalleeBBllEEddllyyYYnnccUUllmmkk  kk**EEbbrreeTTAACCaaVVjj''®®bbyyuuTTÏÏ®®bb®®TTuuHH
®®bb®®TTHHCCaammYYyynnwwggkkggTT&&BB  EEddllGGggkkaarrkkNN††aalleeTTIIbbbbJJÇÇËËnnmmkkffIIµµ@@eeTTAA
vviijj  CCaaeehhttuu[[eekkIIttmmaannkkII††ssggßß&&yyGGMMBBIIkkaarrXXuubbXXiittssflfl˜˜uu®®KKllMMuu  ((rrvvaaggBBYYkkxxaa
ggeekkIIttnniiggBBYYkkyyYYnn)) ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyBBYYkk®®kkbbxxNNÎÎeeyyaaFFaaff~~aakk''kkNN††aall®®bb
ccSSttMMbbnn''  ®®BBmmTTSSggBBYYkkmmCCŒŒwwmmbbkkßßeennAAkk~~¨g̈gkkggvvrreessnnaaFFMḾ́ nnGGggkkaarrkkNN††aa--
ll®®bbccSSeennAAxxaaggeekkIItt  kk**VVnn®®ttUUvveekkaaHHeehhAAmm~~aakk''mm††gg@@eeTTAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eeddII
mm∫∫IIeeTTAAeeFFII√√CCMMnnYYbb  ««eemmTTIIgg»»  ..  BBYYkkGG~~kkTTSSggGGss''eennHH  mmiinnVVnnvviill®®ttLLbb''vviijj
eeTT  ..  eennAATTYYllEEss¬¬gg  mmaann‰‰kkssaarrbbJJÇÇaakk''BBIIkkaarrccaabb''xx¬¬ÁÁnn´́nnBBYYkkmmCCŒŒwwmmbbkkßß  
mmkkBBIIttMMbbnn''xxaaggeekkIIttrrhhUUttddll''eeTTAA440099nnaakk''  ..  BBYYkkeemmbbJJÇÇaakkaarr´́nnkkgg
BBllFFMMBBIIrr´́nnttMMbbnn''xxaaggeekkIItt  kk**®®ttUUvvccaabb''xx¬¬ÁÁnnppggEEddrr  eennAAkk~~¨g̈gEExxeemmssaa1199--
7777  ..  eemmbbJJÇÇaakkaarrmm~~aakk''eeQQµµaaHH  eehhgg--ffaall''  ®®ttUUvvCCaabbggrrbbss''eehhgg--ssMM
rriinn  CCaaGG~~kkkkaann''kkggBBllFFMMeellxx229900  ..

««eennAA´́ff©©TTII1100  ååssPPaa  vviiTT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjjkk**VVnneeFFII√√kkaarrppßßaayyGGMMJJvvnnaavvmmYYyy
dd**mmhhaaGGssççaarr¥¥  KKWW[[ssmm¬¬aabb''BBYYkkCCnnCCaattiiyyYYnnTTSSggGGss''  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarr««ssMMGGaa
ttCCYYrr»»rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  [[mmaannssPPaaBBbbrriissuuTTÏÏ  ..  ««eebbIIKKiittBBIIccMMnnYYnnvviijj  eeyyIIggmm~~aakk''@@
®®ttUUvvssmm¬¬aabb''yyYYnn[[VVnn3300nnaakk''  eeJJlleeyyIIgg®®ttUUvvVVtt''bbgg''EEttmm~~aakk''eeTT  eeddIImm∫∫II
TTbb''TTll''nnwwggyyYYnnEEddll®®ttUUvvVVtt''bbgg''3300nnaakk''  ..  eeyyIIggmmiinnccSSVVcc''eekkNNÎÎ®®bb
CCaaCCnn88llaannnnaakk''eeTTAAcc∫∫SSggeeTT  eeyyIIgg®®ttUUvvkkaarrEEtt22llaannnnaakk''kk**®®KKbb''®®KKaann''
eehhIIyy  eeddIImm∫∫IIcc∫∫SSggnnwwggyyYYnn5500llaannnnaakk'',,  eehhIIyyeeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakk**eeyyII
ggeennAAssll''66llaannnnaakk''eeTToottEEddrr  ..  ((  kkkknn ––  eesscckkII††GGMMJJvvnnaavvrrbbss''bb""uull
BBtteennHH  eeFFII√√[[eeKKnnwwkkrrllwwkkddll''eesscckkII††GGMMJJvvnnaavvrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  mmuunn
´́ff©©1199mmiinnaa11997700  EEddllCCMMrruujj[[kkggTT&&BBllnn''--nnll''3355,,000000nnaakk''  EEddll
mmaannEEttkkSSeePPII¬¬ggVVjj''eeccjj®®KKaabb''ssÌÌ¨ÿy  [[cc∫∫SSggnnwwggBBYYkkeeyyookkkkuugg2200mmWWuunn
nnaakk''  ®®bbddaabb''eeddaayyGGaavvuuFFBBIIkk∫∫aallddll''ccuuggeeCCIIgg  ..  eennHHCCaammeeFF¥¥aaVVyybbMMVV
tt''BBUUCCEExxµµrreeTTeettII  mmiinnEEmmnnbbMMVVtt''BBUUCCyyYYnneeTT ))  ..  

««eeKKmmaannccmm©©ll''ffaa  eettIIssUU--PPwwmmEEddllCCaassmmaaCCiikkmm~~aakk''́́ nnGGggkkaarreellII
ppggEEddrr  mmaannVVnnccUUll´́ddkk~~¨g̈gGGMMeeBBIIqq˚˚ÁÁttllIIllaa´́nnkkaarrBBiiXXaatt´́ppÊÊkk~~¨g̈gEEbbbbeennHH
……eeTT  ??  ttaammeeyyaabbll''eellaakk  Ben Kiernan,,  GG~~kk®®ssaavv®®CCaavvdd**ll∫∫IIll∫∫aajj
mm~~aakk''́́ nn®®bbvvttii††EExxµµrr®®kkhhmm,,  ssUU--PPwwmm  kkaallssmm&&yyeennaaHHmmaannCCmm©©WWsswwgg®®KKbb''
eeBBlleevvllaaeeTTAAeehhIIyy@@kk**BBMMuuVVnnddwwggGGMMBBIIkkaarrccaabb''xx¬¬ÁÁnn´́nnBBYYkkmmCCŒŒwwmmbbkkßßEEddrr
..  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''VVnnddwwggBBII®®bbkkaarrccaabb''xx¬¬ÁÁnn´́nneemmbbJJÇÇaakkaarrkkggBBllFFMM
®®bbccSSeennAAxxaaggeekkIIttBBIIrrrrUUbb  KKWWeellxx228800nniigg229900  KKaatt''kk**mmaannkkMMhhwwggBBuuHHeeJJrr
CCaaxx¬¬SSgg  ..  bb""uuEEnn††®®bbttiikkmmµµrrbbss''KKaatt''mmaannllkk≈≈NN:FFUUrrxxßß¨¨flflyy  eeddaayy®®KKaann''EEtt
eessII~~ssMMuu[[GG~~kkppgg  ««eeFFII√√kkaarr®®bbuugg®®bbyy&&tt~~[[EEmmnnEETTnn»»  ..  eeyyaaggttaammeellaakk
Kiernan,,  ssUU--PPwwmmeennHH®®ttUUvvccggxx¬¬ÁÁnnCCaabb''kk~~¨g̈gbbTTvviinn&&yynniiggCCMMeennOOrrbbss''KKaatt''
ppÊÊaall''  EEddlleeCCOOffaakkaarrccaabb''ccggnniiggkkaarrBBiiXXaatt´́ppÊÊkk~~¨g̈g  KKWWvvaaCCaaeerrOOggFFmmµµttaa´́nn
bbddiivvtt††nn__  ..  eennAAeeBBllccMMnnYYnnCCnnBBiiXXaattkk~~¨g̈gbbkkßßkkaann''EEttrrIIkkFFMMeeLLIIgg  PPUU--PPwwmm
kkaann''EEttPP¬¬wwkkPP¬¬SSggPPSSggssµµaarrttIIeeFFII√√GGII√√EEllggeekkIItt  ..  bb""uuEEnn††ttaammeeyyaabbll''rrbbss''
eellaakk  Stephen Heder vviijj  ssUU--PPwwmmeennHHVVnnccggbbkkßßCCaammYYyybb""uull--BBtt
((eeBBlleevvoottNNaammddkkffyyppuutteeTTAA))  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrkkMMccaatt''bbkkßßBBYYkk´́ppÊÊkk~~¨g̈g´́nn®®kk
bbxxNNÎÎeeyyaaFFaa  ..    eeddIImm∫∫IIrrss''rraannmmaannCCIIvviittkk~~¨g̈grrbbbbkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥
eeKK®®ttUUvvEEttTTmm¬¬aakk''eeTTaasskkMMhhuussnniiggGGMMeeBBIIkk∫∫tt''eeTTAABBYYkkff~~aakk''xxaaggee®®kkaamm  ..

««bb""uuEEnn††eeyyaaggttaammeellaakk  Heder,,  ssUU--PPwwmmmmiinnVVnnddwwggffaaxx¬¬ÁÁnn‰‰ggCCaa
CCnnCCaabb''ssggßß&&yyeennaaHHeeTT  KKWWkk~~¨g̈g®®bbkkaarrVVnneeFFII√√[[ttMMbbnn''xxaaggeekkIIttssMMbbUUrrss--
bb∫∫aayyeeddaayy≤≤vvaa""nn''hhUUbbccuukk  EEddlleeFFII√√[[ttMMbbnn''eennHHFFUUrr®®ssaallkk~~¨g̈gkkaarrrrss''eennAA



eehhIIyyEEbbkkeeqq√√ggkk~~¨g̈gkkaarrEEcckkpp¬¬ËËvvKK~~aaeeddIIrr  »»  ..
««eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakk**eeddaayy  eerrOOggssUU--PPwwmmxxMM®®bbwwggeeKKcceeddaaHHxx¬¬ÁÁnnBBIIssMM--

NNaajj''mmrrNN:rrbbss''bb""uull--BBtt  kk**kk¬¬aayyeeTTAACCaaeerrOOggeehhttuubbNN††aall[[ppÊÊ¨ḦH
ssÂÂggaammssIIuuvviill  rrvvaaggEExxµµrr®®kkhhmmeehhIIyynniiggEExxµµrr®®kkhhmm  EEddllccuuggccbb''eeTTAA
CCMMrruujj[[mmaannGGnn††rraaKKmmnn__yy""aaggKK®®KKwwkkKKee®®KKgg´́nnkkggTT&&BBeevvoottNNaamm  ccUUll
mmkkkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  »»  ..

««eennAAccuuggEExxååssPPaa11997788,,  EEkk--eeJJKK  eemmbbJJÇÇaakkaarrkkNN††aallrrbbss''bb""uu
ll--BBtt  kk**VVnneeppII∆∆eesscckkII††GGeeJJIIÇÇjjeeTTAAssUU--PPwwmm  [[mmkkbbgg˙ȧajjxx¬¬ÁÁnneennAACCMMnnYYbb
««eemmTTIIgg»»  ..  ssUU--PPwwmmddwwggcc∫∫aass''NNaass''GGMMBBIIGGttƒƒnn&&yy´́nneesscckkII††GGeeJJIIÇÇjjEEbb
bbeennHH  ..  KKaatt''VVnneeppII∆∆nniirrssaarrbbIInnaakk''®®BBmmTTSSggeemmddwwkknnSSbbkkßßCCaann''xxııss''mm~~aakk''
ppgg  eeddIImm∫∫IIeeTTAAeessIIuubbssYYrrGGMMBBIICCMMnnYYbb««eemmTTIIgg»»eennHH  ..  bb""uuEEnn††GG~~kkTTSSggbbIIeennHH  BBMMuuVV
nnvviill®®ttLLbb''vviijjeeTT  »»  ..

««eennAA´́ff©©TTII44ååssPPaa,,  kkggTT&&BBbbJJÇÇaakkaarrkkNN††aallrrbbss''bb""uull--BBttVVnn
eeTTAABB&&TTÏÏBBYYkkeessnnaaFFiikkaarr´́nnttMMbbnn''xxaaggeekkIItt  eennAA®®ssuukkssYYgg  ccmm©©aayy2200´́mm""ll__  
BBIIeevvoottNNaamm  ..  BBYYkkeemmbbkkßßCCaaee®®ccIInnVVnn®®ttUUvveeKKccaabb''ccgg  eehhIIyybbJJÇÇËËnneeTTAA
rrkkeesscckkII††ss¬¬aabb''  ..  bb""uuEEnn††ssUU--PPwwmmVVnneeKKccxx¬¬ÁÁnnppuuttrrYYcceeTTAAeehhIIyy  eeddaayyeeLLII  

ggCCiiHHLLaannhhßßIIbbeeqqııaaHHeeTTAAPP~~MMeeBBjj  eeddaayynnSS®®bbBBnnÏÏkkUUnneehhIIyynniiggGGggrrkkßß
rrbbss''KKaatt''eeTTAAppgg  ..  KKaatt''VVnn®®VVbb''kkUUnneeccAArrbbss''KKaatt''ffaa  EEkk--eeJJkkeehhIIyy
nniiggrrddΩΩmmÂÂnnII††kkaarrJJrr®®bbeeTTss  ssuunn--eessnn  CCaa®®kkuummkk∫∫tt''  KKWWVVnnddwwkknnSSkkaarr
ssmm¬¬aabb''́́ ppÊÊkk~~¨g̈gbbkkßßeennHHeeddaayycciitt††‰‰gg  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyy  KKaatt''ccgg''eeTTAA®®VVbb''
GGggkkaarrkkMMBBUUllbb""uull--BBtteennaaHH  [[VVnn®®CCaabbnnUUvvBBtt··mmaanneennHH  ..  KKaatt''mmiinnTTaann''
ddwwggxx¬¬ÁÁnneeTTffaa  eennAAkk~~¨g̈gEEPP~~kkrrbbss''bb""uull--BBtt  KKaatt''eennHHCCaaCCnnkk∫∫tt''eennAATTiissxxaa
ggeekkIIttrrYYcceeTTAAeehhIIyy  CCaaeemmbbkkßßbbnn¬¬MMxx¬¬ÁÁnn  bbJJÇÇËËnnmmkkeeddaayyBBYYkkeevvoottNNaammnnii
ggBBYYkkeessGGIIuuGGaa  [[mmkkddeeNNII††mmkkaann''kkaabb''GGMMNNaacceennAAkkmmıı¨C̈Caa  »»  ..  

ssUU--PPwwmmkk**eeTTAAttSSggxx¬¬ÁÁnn  eennAAddIIeekkaaHHmmYYyykkNN††aallTTeenn¬¬eemmKKgg  EEkk∫∫rrPP~~MM--
eeBBjj  eehhIIyyrrgg''ccSSddMMNNwwggBBIIbb""uull--BBtt  ..    ((KKaatt''VVnnbbJJÇÇËËnnnniirrssaamm~~aakk''eeTToo
tteeTTAACCYYbbbb""uull--BBtt  mmuunnnnwwggKKaatt''ccUUllrrddΩΩFFaannII))  ..  eennAA´́ff©©TTII22mmiiffuunnaa  bb""uull--
BBttVVnnbbJJÇÇËËnnssaaLLaagg  ((nnaavvaaccmm¬¬gg))  BBIIrreeJJrreeBBjjeeddaayyeeyyaaFFaa  eeddaayy--
mmaannddaakk''bbddaa  ««ss√√aaKKmmnn__»»  ssMMrraabb''TTTTYYllssmmmmiitt††ssUU--PPwwmm  ..  KKaatt''eennHHyy
ll''cc∫∫aass''NNaass''  ffaaKKaatt''mmaannddMMeeNNIIrrmmkkddll''ddMMNNaakk''kkaarrccuuggee®®kkaayyrrYYcc
eehhIIyy  ..  ssUU--PPwwmm  kk**VVnnddkkkkSSeePPII¬¬ggBBIIss††ËËeeLLtt__  VVjj''®®bbhhaarrxx¬¬ÁÁnn‰‰ggccMM
kkNN††aalleeddIImm®®TTUUggeeTTAAeehhaagg  »»  ..⁄⁄


