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eeKKaarrBBCCUUnnmmkknnaayykkssaarrBBtt··mmaannGGggrrbbUUrrIICCaaTTIIrraabb''GGaannBBIIccmm©©aayy,,sseemm††
cc®®BBHHnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  BBIIGGttIIttkkaakknniiggbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  KKaatt''®®KKaann''EEttCCaammnnuussßß
mm~~aakk''EEddllVVnneeFFII√√[[®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaTTTTYYllkkaarrrrllaayyhhiinneehhaaccmm††ggeehhII
yymm††ggeeTToott  ®®BBHHGGggKKWWCCaaeess††ccEEddllQQ¬¬kk''vveegg√√ggkk~~¨g̈gGGaarrmmµµNN__rrbbss''xx¬¬ÁÁnn
EEddllBBYYkkbbrreeTTssCCaaXXaattkkrr  cciinnnniiggyyYYnnhhaaNNUUyyhhUU--CCIImmiijj  bbeeJJÇÇaarr
eehhIIyybbeeJJœœaattyykkeeTTAAee®®bbIICCaaQQ~~aann''  eeddIImm∫∫II®®bbeeyyaaCCnn__eeKK[[ssmm¬¬aabb''®®bbCCaa
rraa®®ss††xx¬¬ÁÁnnbb""uueeNNˆâaHH  ..

kkaarreeFFII√√GGII√√mmiinncc∫∫aass''llaass''kk~~¨g̈gkkaarrccaatt''EEccgg®®bbeeTTss  KKWWCCaakkaarrssmm¬¬aabb''
®®bbeeTTssCCaattiirrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ssIIhhnnuukkII††GG~~kknneeyyaaVVyy®®KKbb''@@rrUUbbkkII††    ®®ttUUvvyyll''[[
cc∫∫aass''ffaa  kkiiccççkkaarr®®bbeeTTssCCaattiinniiggkkiiccççkkaarrkk~~¨g̈grrgg√√gg''®®KKYYssaarr  kkMMuuyykkmmkk®®bb--
LLËËkk®®bbLLaakk''CCaammYYyyKK~~aa  BBIIee®®JJHHbbggbbÌÌËËnnkkUUnneeccAAbbeeggII˚t̊trrbbss''xx¬¬ÁÁnn  BBMMuuEEmmnneeccHH
EEttmmaannPPaaBB´́vvqq¬¬aatt®®bbssbb''ddUUccKK~~aaeeTT  ..  ssIIhhnnuueeFFII√√mm††ggeehhIIyymm††ggeeTToott  ttaa
mmeemmeerroonnccaajj''  ssMMrraabb''®®bbKKll''[[®®bbeeTTssnniiggCCaattiiEExxµµrr  EEttCC&&yyCCMMnnHH®®bbKK--
ll''[[®®KKYYssaarrppÊÊaall''rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..

xxMM∆∆¨s̈sUUmm®®VVbb''eeTTAAsseemm††ccssIIhhnnuu  bbJJ˙ȧaTTwwkkddIIEExxµµrrBBMMuuEEmmnnsseemm††cc®®ttUUvvKKiitt
eellIIkkyykkmmkkttvvaa""eennAAeeBBlleennHHeeTT    ttaammBBiittKKWWCCaaeerrOOggEEddllsseemm††cc®®ttUUvvKKiitt
eennAAeeBBllxx¬¬ÁÁnnsseemm††ccCCaaeess††cc    eettIIsseemm††ccCCaaeess††ccccgg''VVnnGGMMNNaaccssIIÌÌBBIIzzaa
nn≤≤nnÊÊ®®BBhhµµ‰‰NNaaeeTToott  ……mmYYyykk**sseemm††ccKKiittEEttGGMMNNaacc  KKµµaannKKiittBBII®®bbeeyyaa
CCnn__CCaattiieeTT……GGII  ??  xxMM∆∆¨s̈sUUmmbbJJÇÇaakk''CCUUnnbbggbbÌÌËËnnrrYYmmCCaattii    xxMM∆∆¨s̈sUUmm®®kkaabbff√√aayybbggMM
ee®®kkaammllÌÌggFFUUllII®®BBHHVVTTffaa  GGMMNNaaccrrbbss''®®BBHHGGgg  nniiggkkaarreekkaatteeKKaarrBB  eettII
®®BBHHGGgg®®ttUUvvkkaarrmmYYyyNNaa  ??  GGMMNNaaccVVnnddll''BBYYkkXXaattkkrrbb""uull--BBtt  ……nnaa--
yyxx¬¬SSgghhflfluunn--EEssnn  EEddlleeFFII√√[[eeKKxx¬¬aaccccMMeeJJHHmmuuxx  EEttee®®kkaayyxx~~ggeeKKeeCCrrddaa
kk''TTMMnnaayy®®bbeeTTccpp††aassaa[[qqaabb''eeTTAAccuuHHnnrrkk  eennHHKKWWGGMMNNaacc  eettII®®BBHHGGggccgg''
VVnnmmkkeeFFII√√GGII√√  ??  ..

kkaarreekkaatteeKKaarrBB  xxMM∆∆¨K̈Kiittffaa[[EEtt®®BBHHGGggeeFFII√√®®ttUUvv  vvaammiinneeccHHssaabbssUUnn¥¥eeTT
ttSSggBBIIeeddIImmrrhhUUttmmkkTTll''ssBB√√́́ ff©©  ®®BBHHGGggEEttggEEttnnSS®®bbeeTTssCCaattii    [[FF¬¬aakk''
GGnn¬¬¨g̈gmmrrNN: TTIIbbJJççbb''®®BBHHGGggeeccaaTTddaakk''eeKK‰‰gg®®KKbb''@@KK~~aa  ®®ttgg''GGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''
rrbbss''®®BBHHGGggppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  eemm††cckk**mmiinnKKiitt  !!  [[yyYYnneeyyookkkkuuggccUUllss~~aakk''kk~~¨g̈g
®®bbeeTTssEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIcc∫∫SSggCCaammYYyyGGaaeemmrriikk  eettII®®BBHHGGggccgg''VVnn®®bbeeyyaaCCnn__
NNaammYYyyBBIIyyYYnnhhaaNNUUyy  ??  eehhIIyyssBB√√́́ ff©©  eennHH®®bbeeyyaaCCnn__GGII√√EEddll®®BBHH
GGggVVnnTTTTYYll  eebbIITTUUllbbggMMKKiitteemmIIlleeTTAAeeXXIIjjffaa  bbeeggII˚t̊tVVnnXXaattkkrrmmYY--
yyssMMbbuukk  bbeeggII˚t̊tVVnneeccaarrllkk''CCaattiimmYYyyssMMbbuukkFFMMssBB√√́́ ff©©  EEddllCCaa®®kkuumm®®KKYY
ssaarrrrbbss''®®BBHHGGgg  KKWWssuuTTÏÏEExxßßeess††cc  KKWWeess††ccGGaayy  eess††ccGGUUkk  eess††ccmm""UUkk
ttSSggBBIIkk~~¨g̈gvvSSggrrhhUUttddll''bbnn®®ssII  eennHHKKWWCCaass~~aa´́ddrrbbss''®®BBHHGGggTTSSggGGss''
ccMMEENNkk®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr®®BBmmTTSSggmmaattuuPPUUmmii    VVnnTTTTYYllllTTÏÏppllmmiinnxxuussBBII
CCMMnnaann''CC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22  rraa®®ss††ss¬¬aabb''mmiinnee®®kkaammbbIIllaannnnaakk''  ®®BBMMEEddnn®®ttUUvveeccaarr
yyYYnnnniiggeessoommeellbb®®ttVVkk''  kk~~¨g̈g®®bbeeTTssBBYYkkGGaa®®sskkIIddUUggccUUllmmkkeennAArraabb''

llaann  ssmm∫∫ttii††FFmmµµCCaattiirrllaayyhhiinneehhaacceessIIÊÊrrEEttGGss''  ..  eettIIeehhttuuGGII√√VVnn
CCaasseemm††ccmmiinn®®BBmmTTTTYYllssaall''PPaaBBhhiinneehhaacc  EEddll®®BBHHGGggVVnneeFFII√√  ??
VVnneeFFII√√CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩ  kk~~¨g̈gqq~~SS11996677rrhhUUttddll''qq~~SS11997700  ®®BBHHGGggrrvvll''EEtt
®®ccEENNnnCCaammYYyyttYYkkuunn  NNuubb--EENNmm,,  KKgg''--ssMMeeGGOOnn  ®®BBHHGGggrrvvll''EEttyykk
®®BBHHvviiccaarrNNJJÔÔaaNNeeTTAAEEttggeerrOOggkkuunn  ..    ssUUmm®®BBHHGGggkkMMuueePP¬¬ccffaa    PPaaBByynn††
mmYYyyeerrOOgg@@BBMMuuEEmmnnggaayy®®ssYYlleeTT  ®®BBHHGGgg®®ttUUvvccMMNNaayyeeBBlleevvllaaGGss''
eeTTAAeellIIbbJJ˙ȧaeennHH  ..  eebbII®®BBHHGGggrrvvll''EEtteerrOOggkkuunnGGss''eeTTAAeehhIIyy  eettIImmaanneeBB
ll‰‰NNaaeeTTAAKKiittKKUUrreerrOOggCCaattii  ??  ..  eehhttuueennHHeeTTIIbbeeFFII√√[[®®bbeeTTssCCaattiiEExxµµrr
TTTTYYllppllvviiVVkkeeddaayyssaarrEEttGGMMNNaaccTTSSggeennHH  FF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈g´́dd´́nnCCnnGG--
®®bbIIyy__  KKWWCCnnEEGGbbGGbb  CCaaBBiieessssKKWWmmnnuussßßEEddll®®BBHHGGgg®®ssLLaajj''  mmaann
®®KKYYssaarrrrbbss''GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikkCCaaeeddIImm  eeFFII√√[[GG~~kknneeyyaaVVyyEEddll®®ssLLaa
jj''eessµµaaHH®®ttgg''CCaammYYyyCCaattiimmaattuuPPUUmmii  rrtt''eeccaall®®ssuukk  xx¬¬HHccUUlleessrrII  xx¬¬HHccUUllkkuu
mmµµ¨ÿynniiss††  BBIIee®®JJHHBBMMuuGGaaccrrss''eennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTssVVnn  eeddaayyssaarrEEttBBYYkkeeKKBBMMuu
®®BBmmBBuukkrrllYYyyCCYYyy  ååVVyykkllBBYYkkeeLLmmLLWWmm  ..  xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaammiinnEEmmnn
eeccHHEEttssrreessrreeTT  eennHHKKWWCCaakkaarrBBiitt  ..  ®®BBHHGGggyykk®®ccmmuuHHcciinn®®ccmmuuHHyyYYnnmm
kkddkkddeeggII˙ṁm    CCMMnnYYss®®ccmmuuHHrrbbss''xx¬¬ÁÁnn    kkaarreeFF√√ss®®bbEEhhsseennHHKKWWCCaakkaarrccaajj''
ååVVyykkllrrbbss''eeKK  ..  ssUUmm®®BBHHGGggQQbb''mmaannååVVyykkll    ddaakk''®®bbeeTTss
CCaattiixx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyeeTTAAbbMMeerrIIååVVyykkllbbrreeTTss  ..

kkaarreessBBKKbb''yyYYnnKKµµaannllTTÏÏppllNNaallÌÌeeTT    eehhttuuGGII√√kk**®®BBHHHHGGggmmiinn®®BB
mmTTTTYYllssaall''  ..  ®®bbvvttii††ssaa®®ss††VVnnccaarryy""aaggcc∫∫aass''ttSSggBBIIeeddIImmmmkk  vvaaBBMMuu
EEddlleeKKaarrBBkkiiccççssnn¥¥aaNNaammYYyyCCaammYYyyEExxµµrreeTT  eehhttuuGGII√√kk**®®BBHHGGggBBMMuuee®®bbII®®BBHH
vviiccaarrNNJJÔÔaaNNrrbbss''®®BBHHGGggmmkkBBiiccaarrNNaa  ??  ..

eennAAmmuunnqq~~SS11997700  ®®BBHHGGggbbMMeerrIIååVVyykkllyyYYnn®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  ddwwkk
ee®®KKOOggGGaavvuuFFyyuuTTÏÏPP&&NNÎÎssBB√√EEbbbbyy""aaggeeTTAA[[yyYYnn  EEttccMMeeJJHH®®bbeeTTssrrbbss''
®®BBHHGGggKKµµaannkkmm¬¬SSggTT&&BBNNaammYYyyKKYYrr[[TTbb''ss˚åatt''ss®®ttUUvvbbrreeTTssVVnnTTaall''
EEtteessaaHH  ..  ®®BBHHGGggeekkÌÌggkkÌÌaaggddUUccxx¬¬aa®®kkddaass''  GGII√√@@EEddll®®BBHHGGggbbnn††¨ḦHbbggÌÌaabb''
sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  KKWWCCaaGGII√√@@EEddll®®BBHHGGggxx¬¬ÁÁnn‰‰ggmmaannnniiggVVnneeFFII√√  ..  

BBYYkknnaammWWuunnmmÂÂnnII††CCMMnnaann''®®BBHHGGggmmYYyyccMMnnYYnn      CCaaBBiieessssKKWWBBYYkkmmÂÂnnII††eeLLmm
LLWWmmVVnnbbeeJJÇÇaarrffaa  ®®BBHHGGggCCaaGG~~kknneeyyaaVVyydd**eeqq~~IImmqq¬¬aatt  EEttkkaarrBBiittKKWW®®KKaa
nn''EEttqq¬¬aattssMMrraabb''eeFFII√√xxMM∆∆¨k̈kJJÇÇHHyyYYnnbb""uueeNNˆâaHH  ..  eettIIeennAAkk~~¨g̈gCCMMnnaann''®®BBHHGGgǵ́ nn®®BBHH
rraaCCaaNNaacc®®kkTTII11  ®®BBHHGGggmmaannkkggTT&&BBbb""uunnµµaannnnaakk''  ??  TTaahhaannmmaannGGaavvuuFFGGII√√
ee®®bbII®®VVss''  KKWWmmaannEEttrrbbss''kkMMVVkk''kkMMBBuukk  ssll''BBIIssÂÂggaammeellaakkeellIIkkTTII22
EEddlleexxµµaaccVVrrSSggTTuukk[[bb""uueeNNˆâaHH  ..  ccMMEENNkkyyYYnneeyyookkkkuuggmmaannGGaavvuuFFTTMMeennII
bbssBB√√ssaarreeBBII  ..  JJkk¥¥ssMMddIIyyYYnnffaaeeKKaarrBB®®BBHHGGgg  EEttkk~~¨g̈gcciitt††vvaaeeddooll®®BBHH
GGggffaall©©gg''eexx¬¬AA  bbeeJJÇÇaarryykkddIIee®®bbII®®VVss''  ..  ®®BBHHGGggmmaannCCMMeennOOeellIIyyYYnn
eeddaayyeeKKaarrBBrraabb''GGaanneexxµµaaccGGaahhUU--CCIImmiijj  ®®BBHHGGggmmiinnVVnnKKiittffaa  ®®bbeeTTss
eeyyIIggKKWWCCaa®®bbeeTTssEExxµµrr  TTwwkkddIIEExxµµrr  KKWWyyYYnnvvaaVVnneellbbrrYYcceeTTAAeehhIIyy  eeTTaaHH
®®BBHHGGggyyll''ffaa  yyYYnnmmYYyyxxaaggeeCCIIggmmYYyyxxaaggtt∫∫ËËgg  EEttttaammBBiittKKWWyyYYnnddUUcc
EEttKK~~aa  ..  eettIIyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggeennaaHH  BBUUCCvvaammkkBBIINNaa  ??  KKWWvvaammkkBBIIkkEEnn¬¬ggEEttmmYYyy
®®bbssiinneebbIIvvaayykkVVnnddIIEExxµµrrPP~~MMeeBBjj  vvaannwwgg®®bbkkaassffaa  yyYYnnxxaagglliicc  ..  eettII
®®BBHHGGggssÌÌbb''yyYYnnxxaagglliicc  eeTTAA®®ssLLaajj''yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg……yy""aaggeemm""cc  ??
®®BBHHGGggeeFFII√√eess††cc  ®®BBHHGGggeeFFII√√®®bbmmuuxxrrddΩΩ    eettIIeess††ccssMMrraabb''GGII√√    ®®bbmmuuxxrrddΩΩ[[CCaattii
ssaassnn__NNaa  ??  ®®KKbb''@@JJkk¥¥EEddll®®BBHHGGggmmaann®®BBHHrraaCC{{gg˚åa  ssuuTTÏÏEEttCCaattii
mmaattuuPPUUmmii  EEtt®®BBHHGGggeeFFII√√EEtt®®bbeeyyaaCCnn__[[bbrreeTTssbb""uueeNNˆâaHH  ..

®®BBHHGGggbbeeggII˚t̊tkkggTT&&BBssmm©©aatt''kkII††  ccMMeeJJHHmmuuxxkkII††  kkaallssmm&&yymmuunn  EEtt
®®BBHHGGggmmiinn  EEddllmmaannTTMMnnuukkTTuukkcciitt††eeTT      EEttggEEtt[[eeKKeeTTAAllYYccttaammssmm¬¬aabb''
GG~~kkddwwkknnSS  ee®®JJHHxx¬¬aacceeKKkk∫∫tt''®®BBHHGGggxx¬¬aacceeKKrrMMllMMrraaCCbbll¬¬&&gg˚ ̊ kkaarrBBiitt®®BBHHGGgg
ss††aayyEEttddIImmYYyyKKIILLËËbbYYnn®®CCuuggssuuTTÏÏEEttGGaaccmm__eennaaHH‰‰gg  ..        ccMMEENNkk®®BBMMEEddnn



®®bbeeTTssGGss''GGIIGGss''ccuuHH  ..  ®®BBHHGGgg®®ttUUvv®®CCaabb[[cc∫∫aass''ffaa  ®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrmmaa
nnCCIIvviittss¬¬aabb''rrss''ttaammkkmmµµ  KKµµaannrrddΩΩaaPPiiVVllNNaaTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvcciiJJççwwmmBBYYkkeeKK
eeTT  ..  BBYYkkeeKKmm~~aakk''@@  ttSSggBBIIttUUccTTMMrrSSrrss''rraannmmaannCCIIvviittFFMMFFaatt''  KKWW““BBuukkmm††aayy®®KKYY
ssaarrrrbbss''eeKKxxMM®®bbwwggxx¬¬SSggNNaass''  KKWWrrss''eennAAttaammssmmaaCCIIeevvaa    xxMM®®bbwwggeeFFII√√EE®®ss
ccMMkkaarr  TTTTYYllkkaarr®®bbmmaaffeemmIIllggaayy  nniiggTTTTYYllkkaarreeFFII√√VVbbssBB√√®®KKbb''xxaagg
pp¬¬ËËvvkkaayy    xxaaggpp¬¬ËËvvcciitt††BBIIssMMNNaakk''rraaCCkkaarrVVrrSSgg  rraaCCkkaarrssIIhhnnuu  ..  ccMMEENNkk
BBYYkkGGss''eellaakkeess††cc@@  rrss''eennAAEEttkk~~¨g̈gvvSSgg  bbJJÇÇaa[[GGaammIIuuGGaaeeffaaggeeFFII√√GGII√√@@ttaa
mmccMMNNgg''BBYYkkxx¬¬ÁÁnnccgg''VVnn  ..  ttSSggxx¬¬ÁÁnnffaaxx¬¬ÁÁnnCCaaBBUUCCmmhhaakkßß®®tt  CCaaGG~~kkmmaann
bbuuNN¥¥  BBUUCC®®BBHH  ..ll..  nniigg  ..ll..  eennHHKKWWCCaakkaarrCCiiHHCCaann''xx¬¬SSggNNaass''  eehhIIyy
kk**GGyyuuttii††FFmm··dd**FF©©nn''FF©©rrNNaass''EEddrr  ..  eennAAeeBBllNNaaeess††cc®®ttUUvvkkaarrGGMMNNaacc  ……
eeFFII√√GGII√√mmYYyy  ttSSggeeccjjbbJJÇÇaa[[®®bbCCaarraa®®ss††  EEddllKK~~aarrss''eennAAttaammssmmaaCCIIeevvaa
mmkkee®®bbII®®VVss''  eeddIImm∫∫II®®bbeeyyaaCCnn__®®KKYYssaarrxx¬¬ÁÁnn  eeddaayyxx¬¬ÁÁnnCCaaeess††cc  ..      xxMM∆∆¨®̈®BBHH
kkrruuNNaaccgg''nniiyyaayyffaa  bbMMNNaacc''ttSSggxx¬¬ÁÁnnCCaaBBUUCCeess††ccCCaaGG~~kkmmaannbbuuNN¥¥
KKYYrrNNaass''EEtteeFFII√√GGII√√@@[[®®ttwwmm®®ttUUvvbbnnii††cc    kkMMuu[[vvaaGGyyuuttii††FFmm··ccMMeeJJHHrraa®®ss††EExxµµrreeBB
kk  eebbIIeeFFII√√nneeyyaaVVyy  ssMMuu[[BBiiccaarrNNaabbnnii††cceeTTAA  kkMMuueeccHHEEtteeFFII√√TTSSggxx√√aakk''TTSSgggg
ggwwtt  eeddaayyGGaaggffaaxx¬¬ÁÁnnCCaaeess††cc  BBIIee®®JJHHeess††cceennHH‰‰ggEEddlleeFFII√√[[GGss''TTwwkk
GGss''ddII  eeFFII√√[[eekkIIttEExxµµrr®®kkhhmm  eeFFII√√[[EExxµµrrss¬¬aabb''  ee®®JJHHEEttxxYYrrkk∫∫aallGGnn''eehhIIyy
eennAAEEttxxMM®®ttddrr  ..

sseemm††ccssIIhhnnuukkII††  GG~~kknneeyyaaVVyykkMMVVkk''kkMMBBuukkTTSSggLLaayykk~~¨g̈grrddΩΩaaPPiiVV
llEExxµµrrkkII††  ®®ttUUvvEEtteeFFII√√GGII√√@@[[®®bbuugg®®bbyy&&tt~~  BBMMuuEEmmnnnnSSKK~~aaGGYYtteekkÌÌggkkÌÌaaggEEttmmaatt''
®®ttKKaakkss¬¬aabb''ss††ËËkkeennaaHHeeTT  ..  ®®bbeeTTssEEddllTTTTYYllssnnii††PPaaBB  BBMMuuEEmmnnVVnn
eesscckkII††ffaa  ®®bbeeTTsseennaaHHTTnn''eexxßßaayyeeTT    KKWW®®ttUUvvmmaannGGMMNNaacc®®KKbb''®®KKaann''  mmiinn
EEmmnnGGMMNNaaccbbuuKKllddUUccEEssnn--hhflfluunneennaaHHeeTT  GGMMNNaacceennaaHHnnSS[[rraa®®ss††mmaann
TTuukk≈≈  xxMM∆∆¨c̈cgg''nniiyyaayyffaa  GGMMNNaacceessddΩΩkkiiccçç  GGMMNNaacckkggTT&&BB  ssMMrraabb''kkaarrJJrrCCaa
ttii  ..  mmiinnEEmmnnddUUccssBB√√́́ ff©©  eessoommkkII††  yyYYnnkkII††    ccUUllQQ¬¬aannJJnn®®BBMMEEddnn  rrddΩΩaaPPii
VVllEEbbrrCCaarrgg''ccSSddMMNNwwgg……TTTTYYllddMMNNwwggBBII®®bbCCaaBBllrrddΩΩeeTTAAvviijj  ..    xxMM∆∆¨ëeccHH
EEttqq©©ll''ffaa  ccuuHHBBYYkkrrddΩΩaaPPiiVVlleeKKeeFFIIssIIÌÌeeKK  ……mmYYyykk**rrvvll''EEtteeFFII√√rrddΩΩaaPPiiVVll
eebbIIGGJJççwwggvvaammaannxxuussGGIIBBIIssMMbbuukkeeccaarr  ..

eerrOOggmmYYyyKKYYrr[[GGss''ssMMeeNNIIcceennaaHHKKWW  eeBBllffIIµµ@@eennHH®®ssaabb''EEttææffaaBBYYkk
TTaahhaanneessoommnnSSKK~~aaccUUllttMMbbnn''--ss  ddaakk''TT&&BBTTIIggJJsseeBBjjeennAA®®VVssaaTT
®®BBHHvviihhaarr  ccMMEENNkkTTaahhaannEExxµµrr  nnSSKK~~aaBB&&TTÏÏvvaattTTIIyykkddII®®bbCCaaBBllrrddΩΩeennAAåått††¨¨
gg  ..  BBuueeTTÏÏaaeeGGIIyyeennHHVVnnccMMCCaa  GGII√√EEddlleehhAAffaaeePPII¬¬mmiinneeccHHQQbb''    bbgg˚b̊beeggII˚t̊t
TTaahhaann[[mmaann®®KKaann''EEttssMMrraabb''cc∫∫SSggCCaammYYyy®®bbCCaaBBllrrddΩΩxx¬¬ÁÁnn‰‰ggbb""uueeNNˆâaHH

eerrOOggEEddllKKYYrrqq©©ll''CCaaTTIIbbMMppuutt    rrddΩΩaaPPiiVVllBBIIqq~~SS11999933rrhhUUttTTll''eeBBll
eennHH  KKWWeeKKnnSSKK~~aaeeFFII√√GGII√√  ??  ..

xxMM∆∆¨V̈VnnssggÙÙwwmmTTuukkffaa  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaammuuxxCCaaVVnnrrIIkkccMMeerrIInn  ee®®kkaayyBBIIEExxµµrr
VVnnppuutt  eePPII¬¬ggssÂÂggaammeennAAeeBBllEEddllEExxµµrrVVnnrrYYbbrrYYmmKK~~aa  KKWWEExxµµrr®®ttUUvvTTTTYYll
kkaarreeddaaHHxx¬¬ÁÁnneeccjjBBIInnwwmmkkuummµµ¨ÿynniiss††TTII22  ..      eennAAeeBBllyyYYnn®®bbkkaann''xxÇÇaabb''rrbbbb
kkuummµµ¨ÿynniiss††  EExxµµrr®®ttUUvveerrIIbbMMrrHHBBIIPPaaBB®®kkII®®kkmmuunnyyYYnn  ee®®JJHHbb¬¬¨k̈keessrrIIKKWWPPaaKKee®®ccIInn
CCaa®®bbeeTTssGG~~kkmmaann  eehhttuueennHHEExxµµrr®®ttUUvvssÊÊ¨ḦHmmuunnyyYYnn  ..  mmiinnnnwwkkssµµaanneessaaHH
®®ttUUvvmmaannbbuuKKllkkJJÇÇHHyyYYnn  bbeeNN††aayyxx¬¬ÁÁnn[[yyYYnn®®KKbb''ddNN††bb''  ee®®JJHHEEttccgg''
eeFFII√√FFMM  ccgg''VVnnxx¬¬ÁÁnnCCaabbuurrssxx¬¬SSgg  BBMMuu®®BBmmkkssaagg®®bbeeTTssCCaattii  eennAAmmaannBBuutttt∫∫¨¨
tt  bbeeNN††aayykk∫∫aall[[yyYYnnCCaann''  ..  kkMMhhuusseennHHKKWWmmkkBBIIeess††ccssIIhhnnuuddEEdd
ll  ee®®JJHHEEttee®®sskkXX¬¬aannGGMMNNaaccCCaaeess††cc  eeddIIrrnneeyyaaVVyyxxuuss    yykkPPaaBB
eellµµaaPPeellaaPPllnn''rrbbss''xx¬¬ÁÁnnmmkkbbMMPP&&nn††EEPP~~kkrraa®®ss††  bbMMPP&&nn††EEPP~~kkGGnn††rrCCaattii    eeFFII√√xx¬¬ÁÁ
nnCCaammnnuussßßmmaannFFmm··eemmtt††aa    ssuuxxcciitt††TTuukk®®kkuummkkJJÇÇHHyyYYnn[[kkaann''GGMMNNaacc    KKWW
EEttggttSSgg[[mmaannnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††TTII22  ..  kkaarrssMMeerrcccciitt††rrbbss''eess††ccssIIhhnnuu
eennHH  BBMMuuEEmmnneeKKaarrBBqqnnÊÊ:……eeKKaallkkaarrNN__®®bbeeTTssCCaattiieeTT  KKWWCCaaGGMMeeBBIIGGtt††eennaa--

mm&&ttEEddll®®BBHHGGggmmaannCCaabb''ttSSggBBIICCIIddUUnnCCIIttaarrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeFFII√√GGII√√mmiinnddaacc''ee®®sscc
mmiinnBBiitt®®VVkkdd  CCaaGGMMeeBBIIxxuusscc∫∫aabb''ssMMrraabb''rrddΩΩaaPPiiVVllCCaattii  ..  kkaarrssMMeerrcccciitt††
rreebboobbeess††ccssIIhhnnuuEEbbbbeennHH  KKWWCCaaGGMMeeBBIIssMMrraabb''EEtt®®kkuummhhflfluunn‰‰kkCCnnmm~~aakk''eeTT
BBMMuuEEmmnnssMMrraabb''rrddΩΩeeLLIIyy  ..  eeFFII√√xxuussmmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnnxxuuss  eeccHHEEtteeFFII√√mm††ggeehhIIyymm††
ggeeTToott  ..  kkaallmmiinnTTaann''mmaannGGMMNNaacc  GGMMJJvvnnaavveeVVkk®®VVss''CCaattiinniiggGGnn††rr
CCaattii[[CCYYyyxx¬¬ÁÁnn  ddll''eeBBllmmaannGGMMNNaacchhaarrmmaatt''ffaa  eennHHKKWWCCaaeerrOOggrrbbss''
EExxµµrr  TTuukk[[EExxµµrreeddaaHH®®ssaayy  ..  JJkk¥¥ssMMddIIeennHH  KKMMnniitteennHH  KKWWKKMMnniittmmnnuussßßGG
tt''mmaannkkaarrGGbb''rrMM  CCaaKKMMnniitt®®kkuummeeccaarrPP~~gg  KKiittEEtt®®bbeeyyaaCCnn__ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  mmiinnKKiitt
®®bbeeyyaaCCnn__CCaattii  ..  TTIIbbJJççbb''eeJJllffaa  xx¬¬ÁÁnnKKµµaannGGMMNNaacc  ..  mmUUlleehhttuú́ nn
kkaarrKKµµaannGGMMNNaacc  KKWWssIIhhnnuuxx¬¬ÁÁnnCCaaGG~~kkbbMMpp¬¬aajjxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  CCaammnnuussßßeeddIIrrpp¬¬ËËvv
xxuuss  KKWWxxuussrrhhUUttddll''́́ ff©©ss¬¬aabb''kk**ssIIhhnnuummiinnddwwggxx¬¬ÁÁnnEEddrr  ..

ssIIhhnnuuCCaaeess††ccEEddllssÌÌbb''eexxııIImmEExxµµrr  ssÌÌbb''eexxIIıımm®®BBllwwggddUUnnttaaxx¬¬ÁÁnn  ..  kkMMuu
ffaaeeLLIIyykk~~¨g̈gCCaattiieennHH  ssUUmm∫∫IIEEttCCaattiiee®®kkaayykk**KKaatt''mmaannbbMMNNggbbMMVVtt''GGkkßßrr
ssaa®®ss††rrbbss''EExxµµrr  ssuuxxcciitt††eellIIkkddMMeekkIIggPPaassaaVVrrSSgg  ..  ssMMuuxx¬¬ÁÁnn[[eeTTAACCaa
ssaa®®ss††aaccaarr¥¥PPaassaaVVrrSSgg  ..  eettIIGGMMeeBBIIeennHHKKYYrreeyyIIggssÌÌbb''eexxIIıımm  eess††ccddUUccCCaa
ssIIhhnnuuEEddrr……eeTT  ??  ..  bbJJ˙ȧaeennHH  ssUUmm®®BBHHkkrruuNNaaeemmtt††aa®®TTgg''BBiiccaarrNNaa  ..
VVrrSSggKKWWCCaaCCaattiissaassnn__mmYYyyVVnnssmm¬¬aabb''EExxµµrr  rrMMeellIIggÚÚssKKll''EExxµµrr  rrhhUUtt
ddll''kkaatt''TTwwkkddIIEExxµµrr®®bbKKll''[[yyYYnn  ..  eettII®®BBHHGGggyyll''yy""aaggeemm""cc  vvaassÌÌaatt
NNaass''  vvaallÌÌNNaass''eeTTAA……  eebbII®®BBHHGGggCCaaEExxµµrr  mmiinnssaall''tt´́mm¬¬vvbb∫∫FFmm··EExxµµrr
kk~~¨g̈gnnaammxx¬¬ÁÁnnCCaaBBUUCCGGMMbbUUrreess††ccEExxµµrr  ..  eettII[[CCaattiissaassnn__NNaaeeKKeeKKaarrBBEExxµµrr..
eeFFII√√GGJJççwwggmmiinnkk¬¬aayyCCaasstt√√bbeennaaeekk≈≈aa  TTMMuuEEmmkkeeJJFFiissIIuuEEpp¬¬́́ ®®CCeeTT……GGII  ??  ..

bbuuBB√√bbuurrsskkmmıı¨C̈CaaEEddlleerroobbccMMTTwwkkddIIdd**FFMMll√√wwggeellII√√yy  [[eeQQµµaaHHCCaaEExxµµrr
ttSSggBBIIEEddnn  PP~~MMrrhhUUttddll''EEddnnssmmuu®®TT  mmaannssIIllFFmm··vvbb∫∫FFmm··®®bb´́BBNNII  EEdd--
lleellaakkVVnnbbnnßßll''TTuukk  KKWWåått††mmKKttiikk~~¨g̈gssmm∫∫CCJJÔÔ:dd**PPWW¬¬ff¬¬aa  kkMMuu[[bbrreeTTss
CCiittxxaaggllYYccbbnn¬¬MMVVnneeddaayyggaayy      EEtt®®BBHHGGggmmaannEEttTTuuTTiiddiiÏÏnniiyymmkk~~¨g̈g®®BBHH
hhÚÚTT&&yy  kkssaaggEEttGGMMeeBBIIVVbb®®KKbb''yyuuKKssmm&&yy  EEddll®®BBHHGGggmmaannxx¬¬ÁÁnnkk~~¨g̈g
rrddΩΩaaPPiiVVll  ..  mmiinn®®BBmmyykkkkaarrkkssaagg  KKiittEEttJJkk¥¥GGssuurrss  KKµµaannbbJJÔÔaa--
jjaaNNmmkk®®KKbbddNN††bb''xx¬¬ÁÁnn  eeFFII√√eeTTaass[[CCaattii  ..    eessIIÊÊrr®®KKbb''kkaall:eeTTss:´́nn
kkaarrssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈grraaCCbbll¬¬&&gg˚ ̊ mm††ggddaakk''rraaCC¥¥mm††ggGGtt''  KKWWeeFFII√√®®KKaann''EEttCCaakkaarrrrMMxxaann
GGaarrmmµµNN__rrbbss''mmnnuussßßCCiittxxaaggxx¬¬ÁÁnn[[eeKKmmkkllYYggeellaamm  ..  kkMMuuffaaeeLLIIyyxx¬¬ÁÁnn
®®BBHHGGggCCaaeess††cc  ssUUmm∫∫IIEEttkkaallssmm&&yyttssflflUUmmuunnqq~~SS11999933  GGMMLL¨g̈g8800mmkk
9900  kk**®®BBHHGGggggrrgg""kk''  mm††ggccgg''ddwwkknnSSccllnnaattssflflUU  mm††ggssMMuullaa  ..  KKWWBBMMuuEEmmnnCCaa
GGMMeeBBIIrrbbss''GG~~kknneeyyaaVVyydd**vviieessssvviissaalleeTT  EEttCCaaGGMMeeBBIIrrbbss''CCnnTTaall''
®®cckk  CCaaGGMMeeBBIIrrbbss''mmnnuussßßll©©gg''  ..        eennAAeeBBllEEddllrraa®®ss††®®ttUUvvkkaarr®®BBHHGGgg  
®®BBHHGGggeeFFII√√CCaaggrrgg""kk''  mmkkBBIImmUUlleehhttuueennHHmmUUlleehhttuueennaaHH  ..  eebbIIGG~~kkEEGGbb
GGbb  ……EEqq˚r̊rbbss''®®BBHHGGggeeFFII√√[[®®BBHHGGggeeTTIIss®®BBHHTT&&yy  ®®BBHHGGggKKYYrrEEttKKiittCCIIvviiii
EExxµµrrrraabb''llaannnnaakk''EEddrr  eennHH®®bbssiinneebbII®®BBHHGGggeess††ccmmaannTTssBBiittrraaCCFFmm··  ..
EEttkkaarrBBiitt®®BBHHGGgg®®KKaann''EEttCCaaeess††ccmmYYyyGGgg  ssMMrraabb''eeFFII√√QQ~~aann''……kkJJÇÇHHbbrreeTT
ssbb""uueeNNˆâaHH  ..

≤≤LLËËvvkkMMuuffaaeeLLIIyyrrUUbb®®BBHHGGggppÊÊaall''  ssUUmm∫∫IIEEttbbuu®®tt®®BBHHGGggeeQQµµaaHHrrNNÚÚ
TTiiÏÏeennaaHHkk**BBiiVVkkNNaass''EEddrr  eeFFII√√GGII√√@@ccUUllcciitt††[[eeKKEEhhhhmmyykkcciitt††TTuukkddaakk''..
eeFFII√√®®bbFFaannrrddΩΩssPPaaccUUllcciitt††[[eeKKss††aabb''xx¬¬ÁÁnn  eennHHKKWWCCaaGGMMeeBBIIGGtt††eennaamm&&ttll©©gg''
eexx¬¬AA  eerroonnssUU®®ttbbgg˙˙iinn®®VVkk''CCaattii  bbMMpp¬¬aajjmmaattuuPPUUmmii  ..  eettII®®BBHHGGggddwwggffaa  rrddÏÏ
ssPPaakkII††  ®®BBwwTTÏÏssPPaakkII††  kk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakk  eeKKbbeeggII˚t̊tmmkkssMMrraabb''eeFFII√√GGII√√  ®®bbssiinneebbII
®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏccgg''GGtt††eennaamm&&ttmmiinnss††aabb''eeKK‰‰gg  ccUUllcciitt††[[eeKKeeFFII√√ttaammxx¬¬ÁÁnn
eehhttuuGGII√√kk**mmiinnbbiiTTTT√√aarrrrddΩΩssPPaa  eehhIIyyGGgg¨ÿybbJJÇÇaaBBIIkk~~¨g̈gvvSSggddIImmYYyyKKIILLËËEEmm""--
®®ttbbYYnn®®CCuuggssuuTTÏÏEEttGGaaccmm__eennaaHHeeTTAA  ??  ..

®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caammiinn®®ttUUvvkkaarrmmnnuussßßddwwkknnSSCCaattii  EEddllmmaannPPaaBBCCaarrNNbb



yyYYnnddUUcc  ®®BBHHGGgg……GGaammIIuuGGaaeeffaagg®®BBHHGGggeeTT  GGII√√@@®®BBHHGGggeessµµaaHHssµµ&&®®KKEEttmmYY--
yyGGgg‰‰gg  ccMMEENNkkyyYYnnJJsseeBBjjeeddaayyååVVyykkll  kkMMuuffaayyYYnnrrddΩΩkkaarr
ssUUmm∫∫IIGGaakkUUnnyyYYnneeTTIIbbnnwwggeekkIIttgg""aakk**vvaaqq¬¬aattCCaaggeess††ccnniiggmmÂÂnnII††ggbb''ggll''ssBB√√
´́ff©©eennHHEEddrr  ..

TTSSggeess††ccEExxµµrrTTSSggnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††®®BBmmTTSSggbbrriivvaarr    KKiittEEtteerrOOggCCMMJJkk''
KKuuNNyyYYnn  eeddaayyssaarrEEttxx¬¬ÁÁnnVVnnGGMMNNaacceellIIkkbbnn††¨b̈b  ..  xxMM∆∆¨s̈sUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa
GGMMNNaaccTTSSggbb""uunnµµaann  mmiinnEEmmnnVVnnBBIIyyYYnneeTT  KKWWVVnnBBII®®bbCCaarraa®®ss††  BBIIee®®JJHH
yyYYnnvvaaTTTTYYllssaall''ffaa  vvaammiinnGGaacceeFFII√√GGII√√VVnneeddaayyggaayy®®ssYYll    xx¬¬aaccrraa®®ss††
EExxµµrrbbHHeeVVrr  eeTTIIbbvvaabbeeggII˚t̊t[[mmaannEEqq˚C̊CaaEExxµµrr  ssMMrraabb''bb®®gg˚åabbEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIbbiiTT
VVMMggGGMMeeBBIIxxuusscc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  ..  ®®bbssiinneebbII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaKKµµaann®®bbCCaarraa®®ss††
††EExxµµrr  vvaammiinnxxIIçç[[mmaannEEqq˚b̊bMMeerrIIeeTT  ..  bbuurrssxx¬¬SSgghhflfluunn--EEssnn      KKWWxx¬¬SSggVVnnEEttCCaa
mmYYyyEExxµµrrKK~~aa‰‰gg  KKµµaannssmmttƒƒPPaaBBttvvaa""CCaammYYyyyyYYnn……eessoommeeTT  ..  eettIIeennHHeeKK
eehhAAffaaxx¬¬SSggrreebboobbNNaa  ??  ssBB√√́́ ff©©eennHHKKaatt''TTIIBBwwggEEttkkmm¬¬SSggyyuuTTÏÏCCnn  bbMMPP&&nn††
[[yyuuTTÏÏCCnnkkaabb''ssmm¬¬aabb''KK~~aa  ..  yyuuTTÏÏCCnnkkaann''GGaavvuuFF  KKWWVVnnddll''®®kkuummeeyyaaFFaa
®®KKbb''rrUUbb®®KKbb''rrbbbb  KK~~aammaannEEttåått††mmKKttiimm""¥¥aaggKKtt''      KKWWkkaarrJJrrCCaattiimmaattuuPPUUmmiiBBII  
ss®®ttUUvvbbuu""eeNNˆâaHH  ..  BBYYkkeeKKVVnnrrggrrbbYYss  ss¬¬aabb''QQaamm®®kkaallJJsseeBBjjFFrr
NNII  BBIIee®®JJHHEEtteess~~hhaaCCaattii  ..  BBYYkkeeKKccaass''CCrraaBBiikkaarr  ee®®JJHHEEtteess~~hhaaCCaattii
rrss''eennAAyy""aaggeevvTTnnaa  KKµµaannGG~~kknnaammWWuunnmmÂÂnnII††NNaannwwkknnaaddll''  ..  yyuuTTÏÏCCnn®®KKbb''
rrbbbbVVnn®®ttwwmmEEtteeKK[[eeQQµµaaHH  ®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmm  ®®kkuummssaaFFaarrNNrrddΩΩ  ®®kkuumm
eehhggssMMrriinn--hhflfluunnEEssnn  EEttttaammBBiittBBYYkkeeKKmmaannbbMMNNggrrkkeesscckkII††ssuuxxCCUUnn
CCaattiinniiggmmaattuuPPUUmmiibb""uueeNNˆâaHH  ..  BBYYkkeeKKKKµµaannkkMMhhuusseeTT  ..    yyuuTTÏÏCCnnyyuuTTÏÏnnaarrIIEEdd
llmmaannGGaayyuuCCIIvviitt  ssBB√√́́ ff©©KKWWrrss''TTSSgg®®ttddaabb®®ttddYYss          VVnn®®BBwwkkxx√√HHll©©aacc  

GG~~kkCCnnBBiikkaarrTTTTYYllrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaa    KKWWeeddaayyssaarrEEttCCnnmmYYyykk††aabb''ttUUccddeeNNII††
mmGGMMNNaaccKK~~aa  ..  eemmeePPII¬¬ggFFMMCCaaggeeKKkk~~¨g̈gkkaarr  eeFFII√√[[®®bbeeTTssccllaaccllKKWWeess††cc
ssIIhhnnuuCCaammYYyyyyYYnnhhaaNNUUyyeennHH‰‰gg  eeTTIIbbeekkIIttmmaann®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmnniigg
bbuurrssxx¬¬SSgghhflfluunn--EEssnn  ..  eebbIInniiyyaayy[[ccMMeeTTAA  eebbIIkkMMuuEEttsseemm††cc  kk**BBYYkkeennHHKKµµaa
nneeCCaaKKvvaassnnaassmm¬¬aabb''rrggaallnniiggGGMMNNaaccpp††aacc''kkaarrEEddrr  ..  

eeyyIIggssUUmmeellIIkkBBIIPPaaBB®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  mmkkCCMMrraabb[[VVnn®®CCaabb  ..    ssMM
nnYYrrssYYrrffaa  eettIImmnnuussßßddUUcc®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏ,,  ssmm--rrggßßII¨,̈,  ssIIhhnnuu,,  hhflfluunn--EEssnn
eettIIbbuuKKllbbYYnnrrUUbbeennHH  GG~~kkNNaammYYyyGGaacceeFFII√√[[®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  mmaannPPaaBB®®bb--
CCaaFFiibbeettyy¥¥VVnn  ??  ..  cceemmII¬¬yymmnnuussßßTTSSggGGss''eennHH  ®®bbssiinneebbIIeeKKmmaann
cciitt††eeFFII√√[[®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caammaann®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eeTTAAVVnnKKWWmmaannEEttmm~~aakk''KKtt''  mm~~aa
kk''eennHHBBMMuuEEmmnnCCaammnnuussßßEEddllkkMMBBuuggTTaammTTaarreennaaHHeeTT  !!

PPaaBB®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  mmiinnEEmmnneekkIItteeLLIIggBBIImmnnuussßßKKµµaannGGMMNNaacceeTT
®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eekkIIttBBIIPPaaBBpp††aacc''kkaarrnniiyymm  ..  eebbIIGG~~kk‰‰ggKKµµaannGGMMNNaaccpp††aacc''
kkaarrnniiyymmeeTT  KKµµaannGG~~kkNNaamm~~aakk''ss††aabb''bbggaabb''GG~~kk‰‰ggeeLLIIyy  ..  eennHHKKWWCCaacc--
eemmII¬¬yybbMMbbiiTTmmuuxx  ..  bbggbbÌÌËËnnrrYYmmCCaattiiGGaacc®®CCaabbeeTTAAVVnnffaa  ®®bbssiinneebbIIGG~~kkTTSSgg
bbYYnnnnaakk''eennHHccgg''eeFFII√√[[mmaann®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eeTTAAVVnn  KKWWmmaannEEttmm~~aakk''KKtt''  ..

ssUUmmeeKKaarrBBccMMeeJJHHbbggbbÌÌËËnnrrYYmmCCaattii  CCYYbbKK~~aaeeBBllee®®kkaayy  ..  
ssUUmmGGrrKKuuNN  ..

GGYYnn--sswwuumm
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