
Tsßn:
rrbbss''®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNNbbNNiiÎÎtthhuukk--ssaavvNNˆˆ

GGMMBBII®®BBllwwggEExxµµrr  ……CCMMeennOOEExxµµrr
web site: hoksavann.org

´́ff©©TTII2277  kkkk˚d̊daa  22000055

®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaassMMEEddggffaa  mmnnuussßßCCaasstt√√BBiieessssmmaann®®VVCC∆∆aaCCaaggsstt√√ttiirrccœœaann
ee®®JJHHmmnnuussßßmmaannsskk††aannuuPPaaBBTTSSggkkaayyssmm∫∫TTaanniiggcciitt††KKMMnniitt  GGaaccbbNN††¨ḦHbbNN††aa--
ll[[ccMMeerrIInnllUUttllaass''xxaaggvvbb∫∫FFmm··nniiggssggmmFFmm··  ..  ttaamm®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  kkaarrccMM--
eerrIInnllUUttllaass''eennHHGGaa®®ss&&yyeehhttuuBBIIrr®®bbkkaarr  KKWWGGaa®®ss&&yyååbbnniissßß&&yy  EEddllVVnnkk
ssaaggllÌÌBBIImmuunn  nniiggkkaarrBB¥¥aayyaamm®®ttUUvvkk~~¨g̈gbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ((bbuueeBB√√  kkttbbuuJJÔÔttaa,,  GGtt††ssmmµµaabbrr--
NNIIFFii))  ..

mmnnuussßßCCaattiieekkIIttmmkkCCaaddMMbbUUgg  BBMMuuTTaann''eeccHHddwwggGGII√√eennAAeeLLIIyy  BBYYkkeeKKrrss''eennAACCaammYY--
yyFFmmµµCCaattii  ttaammrrGGaaggPP~~MM  ee®®kkaammmm¬¬bb''́́ ®®BB®®BBwwkkßßaa  ccaabb''sstt√√VVnnEEhhkkEEcckkKK~~aassIIuuCCaa
eeddIImm  ..  kk~~¨g̈gpp¬¬ËËvvCCMMeennOO  eeKKeeCCOOffaavvttƒƒ¨F̈FmmµµCCaattiimmaanncciitt††mmaannvviiJJÔÔaaNN  ddUUccCCaaxx¥¥ll''BB¥¥¨ḦH
rrnnÊÊHHVVjj''  PP~~MMeePPII¬¬ggppÊÊ¨ḦH  EEppnnddIIjj&&rr  eeBBllEEddllVVttuuPPUUttTTSSggeennHHeekkIItteeLLIIgg  BBYYkkeeKKmmaann
kkaarrPP&&yyttkk''ss¬¬¨ẗt  bbnn''®®ssnn''kkMMuu[[FFmmµµCCaattiiTTSSggeennaaHHeekkIItteeLLIIgg  CCMMeennOOEEnnnneennHHeehhAAffaa
CCMMeennOO®®BBllwwggnniiyymm  ((animism))  ..  eeBBllee®®kkaayymmkk  KKMMnniittmmaannkkaarrvviivvtt††nn__  BBYYkkeeKK
eeCCOOffaa  vvttƒƒ¨F̈FmmµµCCaattiiTTSSggeennaaHHKKµµaanncciitt††vviiJJÔÔaaNNeeTT  EEttvvttƒƒ¨F̈FmmµµCCaattiiTTSSggeennaaHHmmaanneeTTvv:mmYY
yyrrUUbb@@EEffrrkkßßaa  EEddllGGaaccbbNN††aall[[®®bb®®BBwwtt††eeTTAAEEbbbbNNaammYYyy  ee®®ssccEEtteeTTvv:

eennaaHHbbJJÇÇaa[[eekkIItteeLLIIgg  ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaaeeddIImm∫∫IIkkMMccaatt''bbgg''kkMMuu[[ee®®KKaaHHmmhhnn††rraayy
TTSSggeennaaHHeekkIItteeLLIIgg  BBYYkkeeKKbbnn''®®ssnn''eeTTvv:TTSSggeennaaHH  ..  ee®®kkaayymmkkeeTToott  mmaannGG~~kk
ssrreessrrbbeeJJççjjTTssßßnn:ffaa  mmaanneeTTvv:dd**FFMMmmYYyybbeeggII˚t̊teellaakkEEddlleehhAAffaa  ®®BBHHGGaaTTii
eeTTBBVVnnddll''®®BBHH®®BBhhµµ  ..  nniiyyaayykkaatt''[[xxII¬¬  eennAAeeBBlleennaaHH  ®®BBHHBBuuTTÏÏ®®BBHHbbrrmm®®KKUU®®BBHH
ssmmNN:eeKKaattmmVVnn®®ttaass''ddwwggeeLLIIggkk~~¨g̈geellaakk  ..  ®®BBHHGGggmmaann®®BBHHnnaammmmYYyykk~~¨g̈g
BBuuTTÏÏKKuuNNKKWW  eellaakkvviiTTUU  EE®®bbffaa®®BBHHGGgg®®CCaabbcc∫∫aass''nnUUvveellaakk  ..  ®®BBHHGGgg®®CCaabbcc∫∫aass''
nnUUccssgg≈≈aarreellaakk  KKWWvvttƒƒ¨K̈KµµaannvviiJJÔÔaaNNTTSSggGGss''  KKµµaannGG~~kkNNaabbeeggII˚t̊teeTT  KKWWeekkIItteeLLIIgg
‰‰ggttaammcc∫∫aabb''FFmmµµCCaattii  ((Natural Law))  ..  ®®BBHHGGgg®®CCaabbnnUUvvsstt††eellaakk  KKWWrrbbss''mmaann
vviiJJÔÔaaNNTTSSggGGss''  ddUUccmmnnuussßßsstt√√eekkIItteeLLIIgg  ss¬¬aabb''eekkIItteeTTAAttaammGGMMeeBBIIllÌÌGGaa®®kkkk''rrbb
ss''xx¬¬ÁÁnn  ..  ddUUeecc~~HH®®BBHHBBuuTTÏÏVVnn®®ttaass''ddwwggeeLLIIgg  bbddiieessFF®®BBHHbbeeggII˚t̊teellaakk  ..  bbnnÊÊaabb''
mmkkeeTToott  mmaannssaassnnaaBBIIrrFFMMeeTToott®®bbkkaassffaa  ®®BBHHrrbbss''eeKKbbeeggII˚t̊teellaakkEEddrr  ..

ccMMeeJJHHCCMMeennOOEExxµµrrCCMMnnaann''eeddIImm  kk**ddUUccCCaaCCMMeennOOmmnnuussßßeeddIImmEEddlleeTTIIbbeekkIIttTTwwkkddII
EEddrr  KKWWeeCCOO®®BBllwwggnniiyymm  bbnnÊÊaabb''mmkkeeCCOOffaammaanneeTTvv:EEffrrkkßßaavvttƒƒ¨F̈FmmµµCCaattiiTTSSggeennaaHHrrhhUU
tteeCCOOeexxµµaaccbbiissaacc  GGaarrkkßßGG~~kkttaa  eeccHH[[ssuuxx[[TTuukk≈≈ddll''mmnnuussßß  ..  eeTTaaHHbbIImmaannCCMMeennOO
kk~~¨g̈g®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaassflflbb''eehhIIyy  EEddllee®®bboonn®®bbeeddAA[[eeCCOOkkmmµµppllrrbbss''xx¬¬ÁÁnneehhIIyy
kk**eeddaayy  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreennAAmmaannCCMMeennOOeexxµµaaccbbiissaaccGGaarrkkßßGG~~kkttaa  kkaallBBIImmYYyyss
ttvvttßßrr__mmuunn  eennAAttaammssssrrkkeenn††aagg´́nnppÊÊHHEExxµµrrnnIImmYYyy  mmaanneeFFII√√®®ccMMmmYYyyGGMMBBIIÚÚssßßIIrraaggddUUcc
ssaaCCIIddaakk''ssMMrraabb''[[eexxµµaaccss~~aakk''eennAA  eehhAAffaaCCMMnnaaggppÊÊHH  ssMMrraabb''[[EEffrrkkßßaappÊÊHH  ..  eennAAttaamm
ppÊÊHHmmaannrreebboobbeerroobbccMMGGaassnn:bbUUCCaaeexxµµaaccssMMbbYYCCYY  eehhIIyymmaanneeFFII√√BBiiFFIIeellooggGGaarrkk≈≈ttaamm
ppÊÊHHxx¬¬HHeerrooggrraall''qq~~SS  eeddIImm∫∫IIssMMuueesscckkII††ssuuxxssbb∫∫aayy  ..  eennAAttaammPPUUmmiimmaanneeFFII√√kkUUnnxxÊÊmmttUUcc
mmYYyyeehhAAffaa  ppÊÊHH®®BBHHPPUUmmii  ..  eennAAttaamm®®ssuukknnIImmYYyy@@  mmaanneeFFII√√kkUUnnxxÊÊmmmmYYyy  eehhAAffaaxxÊÊmm
GG~~kkttaaccaass''®®ssuukk  eennAAeeBBlleeccAAhh√√aayy®®ssuukkmmkkkkaann''kkaarrffIIµµ  EEttggEEtteeFFII√√BBiiFFIIeeLLIIggGG~~kk

ttaaccaass''®®ssuukk  eeddIImm∫∫IIxx¬¬ÁÁnnmmkkkkaann''kkaarr  VVnnssuuxxssbb∫∫aayynniiggrrIIkkccMMeerrIInnkk~~¨g̈g®®ssuukk  ..  ‰‰
rraabbeeTTvvttaammaanneeFFII√√EEttppÊÊHHEExxµµrrxx¬¬HH  BBMMuummaanneeFFII√√TTUUeeTTAAeeLLIIyy  ..  eennAAeeBBllmmaannGGaassnn~~GGnn''
®®kk  mmaannvviibbttii††ee®®KKaaHHff~~aakk''  mmaannCCmm©©WWddMMkkaatt''CCaaeeddIImmeebbootteebboonn  CCnnCCaattiiEExxµµrrEEttggEEttmmaann
kkaarrbbnn''®®ssnn''eexxµµaaccbbiissaacc  eexxµµaaccddUUnneexxµµaaccttaa  rrhhUUttbbnn''®®BBHHssMMBBHHeeTTvvttaa  ssUUmm[[vviibb
ttii††TTSSggeennaaHHVVtt''bbgg''eeTTAA  ..  

lluuHHmmkkddll''ccuuggssttvvttßßTTII2200eeddIImmssttvvttßßTTII2211  eennAAeeBBllEEddllBBuuTTÏÏiikkssiikkßßaa
KKWWkkaarrssiikkßßaaxxaagg®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaVVnnllUUttllaass''ccMMeerrIInn  yyll''kkaann''EEttcc∫∫aass''nnUUvvFFmm··
vviinn&&yyrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏCCaammççaass''  GGMMBBIIeehhttuuppllnniiggkkmmµµppll  TTnnwwÊÊmmKK~~aannwwggvviiTT¥¥aassaa®®ss††kk**
kkaann''EEttccMMeerrIInnllUUttllaass''  CCaaBBiieessssllUUttllaass''xxaaggvviiCCÇÇaaeeBBTT¥¥EEpp~~kkeerraaKKssaa®®ss††  CCMM
eennOO®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrxxaaggkkaarrbbnn''®®ssnn''ssMMuueesscckkII††ssuuxxBBIIeexxµµaaccbbiissaacc®®ttUUvvccuuHHeexxßßaayy
kkEEnn¬¬ggxx¬¬HHVVtt''TTSSgg®®ssuuggEEttmm††gg  ..  eeKKQQbb''eeFFII√√CCMMnnaaggppÊÊHH,,  xxÊÊmm®®BBHHPPUUmmii  xxÊÊmmGG~~kkttaaccaa
ss''®®ssuukkCCaaTTUUeeTTAAddUUccmmuunneeTTootteehhIIyy  ..  eeBBllmmaannvviibbttii††eeKKEEttggeeddaaHH®®ssaayyttaammyy
ffaaeehhttuu®®ssbbttaammnn&&yyrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  eehhIIyyeebbIICCmm©©WWddMMkkaatt''eebbootteebboonn  eeKK
EEttggEEtteeTTAABB¥¥aaVVlleennAAmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥  ..

eeddaayy≤≤TTiiÏÏBBll®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaEExxµµrr  eeCCOObbuuNN¥¥eeCCOOVVbb  ssaall''KKuuNNssaall''
eeTTaass  rrss''eennAACCaammYYyyKK~~aakk~~¨g̈gssggmm®®bbkkbbeeddaayyssuuxxddmmrrmmnnaa  ..  EExxµµrrmmaanncciitt††
eessµµaaHH®®ttgg''nnwwggKK~~aa  kkaallBBIICCMMnnaann''eeddIImm  eennAAeeBBllxxIIçç®®VVkk''kkaass……vvttƒƒ¨ëeppßßgg@@BBIIGG~~kkNNaa
mm~~aakk''  ssnn¥¥aaeeddaayymmaatt''TTeeTT  BBMMuuEEddlleeFFII√√ssMMbbuu®®ttss~~aamm[[GGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrrddwwggææeeLLIIyy  bb""uu
EEnn††BBMMuuEEddlleeVVkk®®VVss''KK~~aaeeLLIIyy  ddll''eeBBllkkMMNNtt''EEttggEEttyykkeeTTAAssggeeKKvviijj
ee®®JJHHmmaannCCMMeennOOffaa  eebbIImmiinnyykkeeTTAAssggeeKKeeTT    CCaattiiee®®kkaayynnwwggeeTTAAbbMMeerrIIeeKK550000CCaattii  
..  ®®ssUUvveeVVkkEEbbnneehhIIyyTTuukkeeccaallkk~~¨g̈gllaann  BBMMuuEEddllmmaanneeccaarrllYYcceeLLIIyy  ..  kkUUnn
eeccAA®®ssII@@  eeTTaaHHbbIIeeddIIrreeTTAANNaa  kk**BBMMuuææffaammaannbbuurrssccaabb''rrMMeellaaPPpp¬¬ËËvveePPTTeeLLIIyy  ..ll..
ssmm&&yyee®®kkaayymmkkeeddaayyvvbb∫∫FFmm··dd´́TTee®®CCoottccUUll      eeFFII√√[[åått††mmKKttiillÌÌddUUcceeJJllmmkk  
eennHH  ®®ttUUvvrrvvaattXX¬¬aatteeccjjeeTTAArrkkGGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''vviijjxx¬¬HH  ..

eettII®®BBllwwggEExxµµrr  CCMMeennOOEExxµµrr  TTMMeennaarrEExxµµrr  ……mmeennaasseeJJççttnnaaEExxµµrreennAA®®ttgg''NNaa  ??  GG~~
kk®®ssaavv®®CCaavvxxaagg®®bbvvttii††vviiTT¥¥aaVVnn®®CCaabbeehhIIyyffaa  CCnnCCaattiiEExxµµrrccaabb''BBIIVVnnrrss''eennAACCaa
mmYYyyKK~~aaCCaassggmm  EEttggmmaannmmeennaasseeJJççttnnaaeeKKaarrBBccaass''TTMMuu  CCaaBBiieesssseeKKaarrBBeemmCCaa
ggeeKKaarrBBVV  ((eeKKaarrBBmm††aayyCCaaggeeKKaarrBB““BBuukk))  ddUUccmmaannJJkk¥¥ffaa  ss¬¬aabb''VVkkMMuu[[ss¬¬aabb''eemm..
®®bbuuss®®ttUUvvEEtteeTTAAddNN††wwgg®®ssII††  mmaannxxaagg““BBuukkeekkµµkkxx¬¬HHmm††aayyeekkµµkkxx¬¬HH  tt®®mmUUvv[[xxaagg®®bbuu--
ssssgg''ppÊÊHH[[xxaagg®®ssIImmYYyy  tt®®mmUUvv[[xxaagg®®bbuusseeTTAAbbMMeerrIIxxaagg®®ssII22qq~~SSssiinn  eeddIImm∫∫IIeemmII--
llcciitt††KKMMnniittÚÚkkmmaarryyaaTT  ..  KKMMnniittEExxµµrreeddIImmeeCCOOeexxµµaaccbbiissaacc  GGaarrkkßßGG~~kkttaa  eexxµµaaccddUUnn
ttaa  GGaaccpp††ll''ssuuxxpp††ll''TTuukk≈≈[[ddll''xx¬¬ÁÁnn  bb""uuEEnn††TTssßßnn:EExxµµrrBBMMuueeCCOO®®BBHHbbeeggII˚t̊teellaakkeeLLII--
yy  ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaaeeBBllEEddllssaassnnaa®®JJhhNN__nniigg®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaccUUll
mmkk®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  EExxµµrrVVnnssMMeerrcc®®ccaanneeccaallssaassnnaa®®JJhhµµNN__  EEddllffaa®®BBHH®®BB
hhµµbbeeggII˚t̊teellaakk  eehhIIyyVVnnTTTTYYll®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaayykkmmkkeeKKaarrBB®®bbttiibbttii††kk~~¨g̈gCCIIvv
PPaaBB®®bbccSS´́ff©©  rrhhUUttmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  eeddaayy®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaCCaajjaaNNTTssßßnn--
vviiCCÇÇaadd**xxııgg''xxııss''  mmaannssccççPPaaBB  CCaammaaKKaa··eeFFII√√[[GG~~kk®®bbttiibbttii††ttaammddll''nnUUvvTTIIrrMMlltt''TTuukk≈≈  ..
bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnTTTTYYll®®bbttiibbttii††ttaammFFmm··rrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏmmkk  CCMMeennOOeeTTAAeellIIeexxµµaaccbbiissaacc  ……
vvttƒƒ¨s̈s&&kkii††ssiiTTiiÏÏxxaaggee®®kkAA  ffaa[[ssuuxx[[TTuukk≈≈ddll''xx¬¬ÁÁnn®®ttUUvvVVnnllHHbbgg''  ..  FFmm··rrbbss''®®BBHHBBuu
TTÏÏVVnnrrllaayyccUUllkk~~¨g̈gcciitt††KKMMnniittrrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ..  ddUUeecc~~HHKKMMnniittnniiggCCMMeennOOrrbb
ss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  mmaannkkaarrvviivvtt††nn__eeTTAArrkkkkaarrccMMeerrIInn  KKWWCCMMeennOOffaavvttƒƒ¨s̈s&&kkii††ssiiTTiiÏÏxxaaggee®®kkAA
mmaanneexxµµaaccbbiissaaccnniiggeeTTvvttaaCCaaeeddIImm  ffaa[[ssuuxx[[TTuukk≈≈  CCaaCCMMeennOOmmiinnssmmeehhttuuppll
pp¬¬aass''mmkkCCMMeennOOkk~~¨g̈g®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaCCaaCCMMeennOO®®bbkkbbeeddaayyeehhttuuppllmmaannssccççPPaaBB..

®®ttgg''ccMMNNuuccEEddllcciitt††KKMMnniittnniiggCCMMeennOOEExxµµrrKKµµaannpp¬¬aass''bb††ËËrreennHH  KKYYrrBBiinniitt¥¥eemmIIllTT--
ssßßnn:rrbbss''eellaakkeekkgg--vvaa""nn''ssaakk''  EEddllvviiTT¥¥¨G̈GaassIIuueessrrIIyykkmmkkssaakkssYYrrGGMMBBIIcciitt††KKMM
nniittnniiggCCMMeennOOEExxµµrrssmm&&yybbUUrraaNNbbMMppuutteennaaHH  bbMMeeNNaaHH®®ssaayyxx¬¬HHrrbbss''KKaatt''  CCaakkaarr®®bb
DDiitteeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggssuuTTÏÏssaaFF  eeddaayyKKµµaann‰‰kkssaarrNNaammYYyyCCaaPPss††¨ẗtaaggppggeeTT  ddMM--
eeNNaaHH®®ssaayyxx¬¬HHeeddaayyEEppÌÌkkeellIIttYYGGkkßßrr  ..  kkaallBBIÍ́ ff©©mmuunn  eellaakkQQwwmm--ssaaeemmtt



vviiTT¥¥¨s̈seemm¬¬ggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  kk~~¨g̈gkkaarreeFFII√√GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  GGMMBBIIccmm¬¬aakk''eennAA®®VV
ssaaTTbbnnÊÊaayy®®ssII  VVnnbbddiieessFFTTssßßnn:rrbbss''eellaakkeekkgg--vvaa""nn''ssaakk''  GGMMBBIIeeQQµµaaHHcc
mm¬¬aakk''eennaaHH  eeddaayyrriiHHKKnn''TTssßßnn:eellaakkeekkgg--vvaa""nn''ssaakk''ffaaeeccHHEEttffaa  eeddaayyKKµµaannPPss††¨¨
ttaaggBBiitteeLLIIyy  ..  ssUUmmeellIIkkyykkTTssßßnn:mmYYyyrrbbss''eellaakkeekkgg--vvaa""nn''ssaakk''GGMMBBII®®VV
ssaaTTGGggrrvvtt††  EEbbrrmmuuxxeeTTAATTiissxxaagglliicc  ..  KKaatt''ffaaVVnnCCaaGGggrrvvtt††EEbbrrmmuuxxeeTTAATTiiss
xxaagglliicc  ee®®JJHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrccgg''rrMMllMMeess††cc[[ssJJÔÔaaddwwggttaammrryy:CCaaggssMMNNgg''
TTSSggeennaaHH  ..  eennAAssmm&&yyssggmmrraa®®ss††nniiyymm  BBMMuuEEddggffaaeellaakkeekkgg--vvaa""nn''ssaakk''mmaann
sskkmmµµPPaaBBEEbbbbNNaaeeTT  sseemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuuVVnnccaabb''KKaatt''ddaakk''KKuukk  eeddaayyeeccaa
TTffaaCCaabbJJÔÔvv&&nn††eeqq√√ggnniiyymm  ((kkuummµµ¨ÿynniiss††))    CCaammYYyynniiggbbJJÔÔvv&&nn††BBIIrrrrUUbbeeTToott  KKWWeellaakk
PPYYgg--ttuunn  nniiggeellaakkeeccAA--eessAA  ..  ddUUeecc~~HHkkaaEEvvkkEEjjkk®®bbvvttii††ssaa®®ss††rrbbss''eellaakkeekkgg
vvaa""nn''ssaakk''  ee®®ccIInnEEppÌÌkkeeTTAAeellIIeeKKaallKKMMnniittnneeyyaaVVyyee®®ccIInnCCaaggkkaarreellIIkkyykkPPss††¨-̈-
ttaaggBBiitt®®VVkkddttaammllkk≈≈NN:vviiTT¥¥aassaa®®ss††  ..  kkaallsseemm††ccssggÙÙCCYYnn--NNaattbbNNiiÎÎ
ttGGkkßßrrssaa®®ss††KKgg''eennAAEEttggeeJJlleeccaaTTeellaakkeekkgg--vvaa""nn''ssaakk''ffaa  CCaaeemm®®kkmmIIGGkkßßrr
ssaa®®ss††  ee®®JJHHKKaatt''ccgg''EEkkEE®®bbJJkk¥¥EExxµµrrxx¬¬HH  ..  ≤≤LLËËvveennHHbbMMNNggrrbbss''KKaatt''VVnnssMM
eerrcceehhIIyy  eeddaayymmaannJJkk¥¥EExxµµrrxx¬¬HHEEddllFF¬¬aabb''ssrreessrrBBIImmuunn  ≤≤LLËËvveennHHVVnn®®ttUUvvEEkk
CCaaee®®ccIInnJJkk¥¥  CCaaBBiieessssGGkkßßrr<<LL>>nniiggGGkkßßrr<<NN>>  eessIIÊÊrrEEttlluubbTTSSgg®®ssuugg  eehhII
yyGG~~kkEEddllEEkkeennaaHH  KKWWkkUUnnssiissßßeellaakkeekkgg--vvaa""nn''ssaakk''BBIIrrnnaakk''  EEddllCCaaGGaaCC∆∆aaFFrr
®®kkssYYggGGbb''rrMMssmm&&yyrrddΩΩkkmmıı¨C̈Caarrbbss''bbkkßß®®bbCCaaCCnnGGMMLL¨g̈gqq~~SS11998800  ..  JJkk¥¥EExxµµrrEEdd
llCCnnCCaattiiEExxµµrrTTUUeeTTAAeeccHHccSS  ®®BBmmTTSSggyyll''nn&&yyrrYYcceehhIIyy  BBMMuuKKYYrrEEkkEE®®bbeeTT  KKYYrrbbeeggII˚t̊t
JJkk¥¥EEddllEExxµµrrBBMMuuTTaann''mmaann  [[®®ssbbttaammvviiCCÇÇEEddlleekkIItteeLLIIggffIIµµ@@eeTToott  BBMMuuKKYYrrbbMMpp¬¬aajj
rrbbss''EEddllmmaanneehhIIyyeeTT  ..  FFmmµµttaaPPaassaa´́nnCCnnCCaattiinnIImmYYyy@@  EEttggEEttxxIIççBBIIPPaassaa
dd´́TTxx¬¬HH  eeddIImm∫∫IIyykkmmkkbbÂÂggbb''kk~~¨g̈gPPaassaaxx¬¬ÁÁnnEEddllmmaannkkgg√√HHxxaatt  ddUUccPPaassaaVVrrSSgg
nniiggGGgg''eeKK¬¬ssmmaannJJkk¥¥xx¬¬HHxxIIççBBIIPPaassaa®®kkiikknniiggLLaattSSgg  ..  yy""aaggNNaammiijj  mmaannJJkk¥¥
EExxµµrrCCaaee®®ccIInnVVnnxxIIççBBIIPPaassaassMM®®ss˚˚wwttnniiggPPaassaaVVllII  bb""uuEEnn††sseemm¬¬gg´́nnJJkk¥¥TTSSggeennaaHH
mmaannsseemm¬¬ggCCaaPPaassaaEExxµµrrssuuTTÏÏssaaFFrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..  ddUUeecc~~HHKKYYrrEEkk®®ttLLbb''mmkkJJkk¥¥
ddUUcceeddIImmvviijj  ..  GGkkßßrrssaa®®ss††CCaarrbbss''ssMMxxaann''NNaass''  mmiinn®®ttUUvveeccHHEEttEEkkEE®®bbttaammEEtt
cciitt††nnwwkkeeXXIIjjeeTT  KKYYrr®®kkssYYggGGbb''rrMMnniiggrraaCCbbNNiiÎÎtt¥¥ssPPaakkmmıı¨C̈CaaBBiiccaarrNNaa[[VVnnhhµµtt''
cctt''  kkMMuubbeeNN††aayy[[EEkkttaammEEttTTMMeennIIggcciitt††  KKYYrreeccjjGGnnuu®®kkwwtt¥¥nniiggeeFFII√√GGnnuussaassnn__bbEEnnƒƒ
mmeeTToott  eeddaayy®®ttUUvvTTuukkvvccnnaannuu®®kkmmsseemm††ccCCYYnn--NNaattCCaammUUllddΩΩaannkk~~¨g̈gkkaarrbbeeggII˚t̊tJJ
kk¥¥ffIIµµ@@eeTToott  ..

GGMMBBII®®BBllwwggnniiggCCMMeennOOEExxµµrr  ttaammssMMddIIeellaakkeekkgg--vvaa""nn''ssaakk''  KKaatt''[[tt´́mm¬¬EEtteeTTAA
eellIIGGII√√EEddllCCaaEExxµµrrssuuTTÏÏ  ddUUccCCaaCCMMeennOOEExxµµrreeTTAAeellIIGGaarrkkßßGG~~kkttaattaammrreebboobbbbnn''®®ssnn''CCaa
llkk≈≈NN:mmnnuussßßCCMMnnaann''eeddIImm  EEddllGGaarr¥¥FFmm··BBMMuuTTaann''llUUttllaass''eennAAeeLLIIyyeennaaHH  ..  ccMM
EENNkkssaassnnaa®®JJhhµµNN__nniigg®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  KKaatt''ffaaeennHHCCaarrbbss''≤≤NNÎÎaa  BBMMuuEEmmnn
rrbbss''EExxµµrreeTT  ..  ddUUccVVnneeJJllmmkkxxaaggeeddIImmeehhIIyyffaa  mmnnuussßßeekkIIttmmkkBBMMuuEEmmnneeccHH
‰‰ggeeTT  KKWWeeccHHmmkkBBIIkkaarrBBiieessaaFFnn__GGss''rryy:eeBBlldd**yyUUrr  qq¬¬ggttaammkkaarrssiikkßßaaBBIIKK~~aaeeTTAA
vviijjeeTTAAmmkk  eeTTaaHHbbIImmnnuussßßmmaannååbbnniissßß&&yyBBIICCaattiimmuunnmmkkxx¬¬SSggkk¬¬aayy""aaggNNaakk**eeddaa--
yy  ..  yy""aaggNNaammiijj  mmnnuussßßCCMMnnaann''eeddIImmeeBBllkkeekkIIttTTwwkkddII  BBMMuuTTaann''eeccHHddwwggGGII√√eeTT
eeKKrrss''eennAArreebboobbsstt√√ttiirrccœœaann  KKµµaannppÊÊHHssMMEEbbgg  ccaabb''sstt√√bbrriieePPaaKKCCaaGGaahhaarr  ..  mmeennaa
sseeJJççttnnaarrbbss''mmnnuussßß®®KKbb''@@rrUUbb  mmiinnffaammnnuussßßssmm&&yyvviiTT¥¥aassaa®®ss††eennaaHHeeTT  eeTTaaHH
bbIImmnnuussßßCCMMnnaann''eeddIImmbbMMppuutt  eeBBllEEddllvviiTT¥¥aassaa®®ss††BBMMuuTTaann''llUUttllaass''  kk**mmaanncciitt††ccgg''
VVnnssuuxxccgg''VVnnkkaarrllUUttllaass''ccMMeerrIInnddUUccKK~~aa  EEttmmeeFF¥¥aaVVyyeeTTAArrkkssuuxxccMMeerrIInneennaaHH
mmnnuussßßCCMMnnaann''eeddIImmBBMMuuTTaann''mmaannbbJJÔÔaarrkkeeXXIIjj  ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaamm††ggeeCCOOffaa  vvttƒƒ¨F̈Fmmµµ
CCaattiimmaann®®BBllwwggvviiJJÔÔaaNN  mm††ggbbddiieessFFeehhIIyyeeCCOOffaammaanneeTTvv:eennAA®®KKbb''®®KKggFFmmµµCCaa
ttiiTTSSggeennaaHHCCaaeeddIImm  ..  TTSSggGGss''eennHHCCaaCCMMeennOOxxuuss  BBMMuu®®ttwwmm®®ttUUvvttaammkkaarrBBiitteeLLIIyy  ..
lluuHHeeXXIIjj®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaCCaassaassnnaassMMEEddggFFmm··BBiitt  CCaaFFmm··nnSSmmnnuussßß[[ccaakkeecc
jjccaakkTTuukk≈≈BBiittEEmmnn  CCnnCCaattiiEExxµµrrkk**llHHbbgg''CCMMeennOOxxuussTTSSggeennaaHH  eehhIIyyEEbbrrmmkkeeCCOO

®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaavviijj  ..  ®®ttgg''nn&&yyeennHHeehhIIyyVVnnCCaammaannJJkk¥¥kk~~¨g̈gBBuuTTÏÏssaassnnaammYYyy
kkEEnn¬¬ggeeJJllffaa    BBhhMMuu  eevvssrrNNMM  yynnii††  bbBB√√ttaannii  vvnnaanniicc  GGaarraammrruukk≈≈eebbtt¥¥aannii  mmnnuussßßaa
PPyyttCCIIÇÇttaa  EE®®bbffaa  mmnnuussßßTTSSggLLaayymmaannccMMnnYYnnee®®ccIInn  kkaallEEddllPP&&yy®®KKbbssgg˚t̊t''
eehhIIyy  EEttggyykkPP~~MMTTSSggLLaayyxx¬¬HH  ´́®®BBTTSSggLLaayyxx¬¬HH  GGaarraammnniiggeeddIImmeeQQIIEEddllCCaa
eeccttiiyyTTSSggLLaayyxx¬¬HH  CCaaTTIIBBwwgg  ..  eesscckkII††eennaaHHbbnn††eeTToottffaa  TTIIBBwwggnnuu±±HH‰‰ggmmiinnEEmmnnCCaa
TTIIBBwwggdd**eekkßßmmdd**åått††mm  bbuuKKllmmiinnrrYYcc®®ssLLHHccaakkTTuukk≈≈TTSSggBBYYgg  ee®®JJHHGGaa®®ss&&yyTTIIBBwwgg
nn±±uuHHeeTT  EEttbbuuKKllNNaaVVnnddll''nnUUvv®®BBHHBBuuTTÏÏ®®BBHHFFmm··®®BBHHssggÙÙCCaaTTIIBBwwggTTIIrrllwwkk  eeXXIIjj
nnUUvvGGrriiyyssccçç:44rrhhUUttssMMeerrccnniiJJ√√nn  eeTTIIbbCCaaTTIIBBwwggdd**®®bbeessIIrr  bbuuKKllrrEEmmggrrYYccccaakkTTuukk≈≈
TTSSggBBYYgg  ee®®JJHHGGaa®®ss&&yynnUUvvTTIIBBwwggnnuu±±HH‰‰gg  ..  ddUUeecc~~HH®®BBHHBBuuTTÏÏrrkkeeXXIIjjssccççFFmm··ssMMrraabb''
rrMMeeddaaHHTTuukk≈≈mmnnuussßßsstt√√TTUUeeTTAA  CCaaBBiieessssssMMrraabb''CCnnCCaattiiEExxµµrr  KKWWCCaa®®BBHHBBuuTTÏÏrrbbss''CCnn
CCaattiiEExxµµrr  ..  ee®®bboobbddUUccGG~~kk®®VVCC∆∆vviiTT¥¥aassaa®®ss††®®KKbb''EEpp~~kk  EEddllrrkkeeXXIIjjGGII√√mmYYyy  BBMMuuEEmm
nnssMMrraabb''EEttCCnnCCaattiirrbbss''GG~~kkrrkkeeXXIIjjeennaaHHeeTT  KKWWssMMrraabb''mmnnuussßßeellaakkTTUUeeTTAAkk~~¨g̈gss
kklleellaakk  EEddllyykkvviiCCÇÇaaeennHHeeTTAAee®®bbII®®VVss''eeddIImm∫∫IIeesscckkII††ssuuxxccMMeerrIInnkk~~¨g̈g®®bbeeTTss
eerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..  yy""aaggNNaammiijj®®BBHHBBuuTTÏÏ®®ttaass''ddwwggeeLLIIgg  BBMMuuEEmmnnssMMrraabb''EEttCCnnCCaattiiNNaa
mmYYyyeeLLIIyy  KKWWssMMrraabb''®®KKbb''CCnnCCaattiiTTSSggGGss''kk~~¨g̈geellaakk  ee®®JJHHssccççFFmm··EEddll®®BBHHGGgg
®®ttaass''ddwwggeennHH  CCaassccççFFmm··TTUUeeTTAA®®ttUUvv®®KKbb''kkEEnn¬¬gg  ®®ttUUvv®®KKbb''eeBBll  ee®®JJHHCCaacc∫∫aabb''FFmmµµ--
CCaattii  ..  ddUUccJJkk¥¥ffaa  eehhttuuEEbbbbNNaappllEEbbbbeennaaHH  ……GGMMeeBBIIEEbbbbNNaa  ppllEEbbbbeennaaHH
..  CCnnCCaattiiGGaaeemmrriikkeeddIImm  CCnnCCaattiikkaaNNaaddaaeeddIImm  CCnnCCaattiiVVrrSSggeeddIImm  CCaaCCnnCCaattiiBBMMuu
TTaann''mmaannGGaarr¥¥FFmm··xxııss''eennAAeeLLIIyy  ‰‰CCnnCCaattiiEEddlleeFFII√√[[®®bbeeTTssTTSSggbbIIeennHHllUUttllaa
ss''  KKWWCCnnCCaattiiccMMNNUUllffIIµµ  EEddllmmaannGGaarr¥¥FFmm··nniiggbbJJÔÔaaxxııss''  ..  eellaakkeekkgg--vvaa""nn''ssaakk''
eebbIIEEvvkkEEjjkk®®bbvvttii††ssaa®®ss††EExxµµrreeddIImm∫∫IIkkaarreeccHHddwwggBBMMuuCCaakkaarrGGII√√eeTT  [[EEttEEvvkkEEjjkkeennaaHH
®®ttwwmm®®ttUUvveeTTAAttaammkkaarrBBiitt  bb""uuEEnn††eebbIIEEvvkkEEjjkkeeddIImm∫∫IIbbMMNNggTTaajjEExxµµrr[[vviill®®ttLLbb''eeTTAA
rrkkCCMMeennOONNaammYYyy®®VVssccaakkkkaarrBBiitt  KKµµaann®®bbeeyyaaCCnn__ddll''ssggmmEExxµµrr  eennaaHHBBMMuuKKYYrr®®bb
®®BBwwtt††eeFFII√√eeTT  ee®®JJHHbbJJÔÔaassµµaarrttIICCaattiiEExxµµrrVVnnvviivvtt††mmkkddll''kkMMrrwwttxxııss''eehhIIyy  ..

®®BBllwwggvviiJJÔÔaaNNnniiggCCMMeennOOEExxµµrr  VVnnssiiƒƒtteennAACCaammYYyy®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaarraabb''JJnn''
qq~~SSmmkkeehhIIyy  ..  BBiittEEmmnnEEttBBuuTTÏÏssaassnnaassMMEEddggGGMMBBIIssccççFFmm··  mmaannllkk≈≈NN:CCaasskk
llTTUUeeTTAA  bb""uuEEnn††EExxµµrryykk®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaammkk®®bbttiibbttii††  ®®ssbbeeTTAAttaammllkk≈≈NN:®®bb´́BB
NNIÍ́ nnCCaattiixx¬¬ÁÁnn  ..  VVnneesscckkII††ffaa  ®®bbttiibbttii††ttaammFFmm··®®BBHHBBuuTTÏÏ  yykkFFmm··®®BBHHBBuuTTÏÏCCaaeeKKaa
ll  bb""uuEEnn††®®bbttiibbttii††eeTTAAttaammllkk≈≈NN:CCaattiiEExxµµrr  EEddlleeppßßggBBIIllkk≈≈NN:´́ff  PPUUmmaa
nniigg®®ssIIllgg˚åa  ..  ddUUccCCaa®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbbrreebboobbEExxµµrr  BBiiFFIIkkmmµµbbuuNN¥¥TTaannrreebboobbEExxµµrr  ff√√aayy
bbggMM®®BBHHBBuuTTÏÏrreebboobbEExxµµrr  vviibbssßßnnaarreebboobbEExxµµrrCCaaeeddIImm  ..  eeddaayyCCnnCCaattiiEExxµµrrmmaann®®bbvvttii††
ssaa®®ss††rrbbss''xx¬¬ÁÁnnCCaaggBBIIrrJJnn''qq~~SS  eehhIIyyFF¬¬aabb''CCaammhhaaGGMMNNaacceennAAssmm&&yymmhhaannKKrr
ppgg  CCaaPPss††¨ẗtaaggbbJJÇÇaakk''ffaa  CCnnCCaattiiEExxµµrrmmaannGGaarr¥¥FFmm··xxııss''  eehhIIyyVVnnCCHH≤≤TTiiÏÏBBll
rrbbss''xx¬¬ÁÁnnmmkkeellII®®bbeeTTssCCiittxxaaggppgg  bb""uuEEnn††ssmm&&yyee®®kkaayymmkk  rraaCCaaNNaacc®®kkeennHH
VVnn®®ttUUvvccuuHHeexxßßaayy  eeddaayybbrreeTTssQQ¬¬aannJJnn  eeFFII√√[[EExxµµrrnniiggEExxµµrrEEbbkkssaammKKIIKK~~aa  ..
eeTTaaHHbbII®®BBwwttii††kkaarrNN__rrbbss''®®bbeeTTssEE®®bb®®bbYYllyy""aaggNNaakk**eeddaayy  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaEEtt
ggssiiƒƒtteennAAyy""aaggrrwwggmmSSkk~~¨g̈gcciitt††KKMMnniittEExxµµrr  PPss††¨ẗtaaggBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmVVnnbbMMVVtt''®®BBHHBBuuTTÏÏ
ssaassnnaaddll''ÚÚssKKll''  bb""uuEEnn††BBYYkkeeKKBBMMuuGGaaccbbMMVVtt''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaakk~~¨g̈gcciitt††KKMMnniittEExxµµrr
VVnneeLLIIyy  ..  ddUUeecc~~HHbbJJÇÇaakk''ffaa  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaCCaa®®BBllwwgg  ……CCaaGGtt††ssJJÔÔaaNNrrbb
ss''EExxµµrr  EEddlleeKKBBMMuuGGaaccEEjjkkeeccjj[[ddaacc''BBIIKK~~aa  rrvvaagg®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaanniiggCCnnCCaattii
EExxµµrrVVnneeLLIIyy  ..  ssIIllFFmm··FF¬¬aakk''ccuuHHeeddaayybbJJ˙ȧassggmm  eeddaayyvvbb∫∫FFmm··GGaassGGaaPPaass
rrbbss''bbrreeTTssccUUYYllmmkkee®®CCoottEE®®CCkkkk~~¨g̈gccMMeeNNaammyyuuvvCCnn  ..  eebbIIeeKKccaabb''GGbb''rrMMssIIll--
FFmm··®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa[[xx¬¬SSggkk¬¬aa  eennaaHHssIIllFFmm··mmaannkkMMrrwwttxxııss''nniiggeekkIItteeLLIIggvviijj  eehhII
yyGGMMeeBBIIhhwwggßßaannwwgg®®ttUUvvffyyccuuHH  CCnnCCaattiiEExxµµrrnnwwggrrss''eennAA®®bbkkbbeeddaayy  eemmtt††aa  kkrruuNNaa
ttaammFFmm··®®BBHHBBuuTTÏÏBBMMuuxxaanneeLLIIyy  ..⁄⁄
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