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®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaammaannGGaarr¥¥FFmm··ccaass''TTMMuueennAAGGaassIIuuGGaaeeKK~~yy__  eehhIIyyVVnnCCHH

……TTiiÏÏBBllrrbbss''xx¬¬ÁÁnneeTTAAeellII®®bbeeTTssCCiittxxaaggeeTToottppgg  ..  CCnnCCaattiiEExxµµrrVVnnTT
TTYYllyykk®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaCCaassrrNN:TTIIBBwwgg®®bbccSSCCIIvviittrrbbss''xx¬¬ÁÁnnrraabb''JJnn''qq~~SS
mmkkeehhIIyy  ee®®JJHH®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa®®ssbbttaammcciitt††KKMMnniittrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ‰‰ssaass
nnaa®®JJhhµµNN__EEddllppßßaayyccUUllmmkkkkmmıı¨C̈CaaEEddrreennaaHH  eeBBllee®®kkaayyEExxµµrrBBMMuuyykk
CCaassrrNN:TTIIBBwwggddUUcc®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeLLIIyy  eeTTIIbbssaassnnaa®®JJhhµµNN__mmkk
®®CCkkeennAAttaammTTMMeennoommTTMMllaabb''EExxµµrrxx¬¬HH  nniiggttaammrryy:ssiill∫∫:ddUUccCCaaeerrOOggrraamm
eekkrr††ii__CCaaeeddIImm  ..  ddUUeecc~~HHmmUUllddΩΩaannvvbb∫∫FFmm··EExxµµrr  KKWW®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaCCaa®®BBllwwgg
GGtt††ssJJÔÔaaNNrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  EExxµµrreeCCOOkkmmµµeeCCOOppll  eeCCOOVVbbeeCCOObbuuNN¥¥  ddwwggKKuuNN
ddwwggeeTTaass  mmaanneehhttuuppllddUUcceehhttuuppllrrbbss''vviiTT¥¥aassaa®®ss††  ..  GGII√√mmYYyyEEddll
®®VVssccaakkeehhttuuppll  EExxµµrrBBMMuuGGaaccTTTTYYllyykkVVnneeLLIIyy  ..  yy""aaggNNaammiijj
EExxµµrreeCCOO®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  KKWWeeCCOOkkaarrBBiittEEddll®®BBHHBBuuTTÏÏVVnnssMMEEddgg  ddUUccJJkk¥¥
ffaaeeFFII√√bbuuNN¥¥VVnnbbuuNN¥¥  eeFFII√√VVbbVVnnVVbb,,  mmnnuussßßeekkIIttccaass''QQWWss¬¬aabb'',,
eeddIImm∫∫IIrrMMlltt''TTuukk≈≈®®ttUUvvrrMMlltt''GGvviiCCÇÇaa  ttNN˙ȧaCCaaeehhttuunnSS[[mmaannxxnnÏÏ55  mmaannrrUUbbxxnnÏÏ
CCaaeeddIImm  ..

CCnnCCaattiiEExxµµrrmmaannPP&&BB√√ssMMNNaaggeeddaayyVVnnTTTTYYllkkaann''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa
eeffrrvvaaTT  CCaassaassnnaammYYyymmaannmmaaKKaa··®®bbttiibbttii††  KKWWmmKK®®bbkkbbeeddaayyGGgg88kk~~¨g̈g
ddMMeeNNIIrreeqqııaaHHeeTTAArrkkkkaarrrrMMeeddaaHHTTuukk≈≈mmaannCCaattiiTTuukk≈≈CCaaeeddIImm  ..  bbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  BBuuTTÏÏ--
ssaassnnaaVVnnccMMeerrIInnllUUttllaass''yy""aaggxx¬¬SSggeennAATTII√√bbGGWWrr""uubbnniiggeennAAsshhrrddΩΩGGaa
eemmrriikkCCaaeeddIImm  ..  GG~~kkccUUllkkaann''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa´́nnbbssççwwmm®®bbeeTTssTTSSggeennaaHH
PPaaKKee®®ccIInnBBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††GG~~kkeeccHHddwwggddUUccCCaassaa®®ss††aaccaarr¥¥eemmFFaavvIICCaaeeddIImm  eeddaayy
BBYYkkeennaaHHmmuunnccUUll®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  VVnnGGaanneessoovveePPAA®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaCCaa
ee®®ccIInn  ®®ssaavv®®CCaavveeTTAAeeXXIIjjffaa  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaassMMEEddggGGMMBBIIssccççFFmm··CCaa
ssccççssaakkllKKWWkkaarrBBiittTTUUeeTTAAVVnnddll''GGrriiyyssccçç44  mmaannTTuukk≈≈ssccççCCaaeeddIImm  ssMM
rraabb''®®bbttiibbttii††eeqqııaaHHeeTTAArrkkkkaarrrrMMeeddaaHHTTuukk≈≈rrbbss''mmnnuussßßsstt√√  ..  ddrraabbNNaavviiTT¥¥aa
ssaa®®ss††kkaann''EEttllUUttllaass''  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaakkaann''EEttllUUttllaass''EEddrr  ee®®JJHH
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaakk**ddUUccvviiTT¥¥aassaa®®ss††  nniiyyaayyGGMMBBIITTMMnnaakk''TTMMnnggrrvvaaggeehhttuunniigg
ppll  EEddlleeKKGGaacceeFFII√√kkaarrBBiieessaaFFnn__VVnn  ddUUccCCaavviiTT¥¥aassaa®®ss††xxaaggKKIImmIIvvIITT¥¥aa
nniiggPPUUmmiivviiTT¥¥aaCCaaeeddIImm  kk**ddUUccCCaaBBuuTTÏÏssaassnnaa  eeJJllffaaeehhttuuyy""aaggNNaappll
kk**eekkIItteeLLIIggyy""aaggeennaaHHEEddrr  KKWWpplleekkIItteeLLIIggttaammeehhttuurrbbss''vvaa    ..  kkaarr®®ttaa
ss''ddwwggeehhttuuppll……kkmmµµppllrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏeennHH  CCaakkaarrBBiittssaakkllEEddllCCaa
GGrriiyyssccçç: ((Noble truth))  EEddlleeKKGGaacceeFFII√√kkaarrBBiieessaaFFVVnn®®KKbb''eeBBll
eevvllaanniigg®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬gg  ..  BBYYkkbbssççwwmm®®bbeeTTssTTSSggeennaaHHmmaannssTTÏÏaa®®CCHHff¬¬aa
xx¬¬SSggkk¬¬aa  mmaannxx¬¬HHccUUllbbYYss  eehhIIyyccUUllcciitt††ccMMeerrIInnvviibbssßßnnaa  ((meditation))  ..
mmaann®®ssIICCaattiiGGgg''eeKK¬¬ssmm~~aakk''eeQQµµaaHHeexxrrwwuunnGGaamm®®ss††gg  ((Karen Armstrong))

VVnneeFFII√√ddUUnnCCIIssaassnnaa®®KKiiss††GGss''77qq~~SS  nnaagg®®ttLLbb''mmaannssTTÏÏaannwwgg®®BBHHBBuuTTÏÏ--
ssaassnnaa  eeddaayyeeXXIIjjJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAArrbbss''®®BBHHBBuuTTÊÊ®®ttgg''eemmtt††aakkrruuNNaa
((compassion))  kkaarrrraabb''GGaannkkaarrGGaaNNiittGGaassUUrrmmiinneebbootteebboonnKK~~aa  CCaa®®bb--
PPBBssnnii††PPaaBBnniiggeeXXIIjjFFmm··GGnntt††aa  bbJJÔÔaaeeXXIIjjffaaBBMMuuEEmmnnxx¬¬ÁÁnnnnSS[[mmnnuussßß
ddaakk''GGssiiµµmmaann: mmiinn®®bbkkaann''xx¬¬ÁÁnn  CCaa®®bbPPBBssnnii††PPaaBBBBiiPPBBeellaakk  ..

eennAAqq~~SS11999999  ssmmaaCCiikk´́nnGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiiCCiitt220000®®bbeeTTss
VVnnGGnnuumm&&ttCCaa‰‰kkccœœnnÊÊ  TTTTYYllssaall''nniiggccaatt''TTuukkbbuuNN¥¥BBiissaaxxbbUUCCaarrbbss''
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaCCaabbuuNN¥¥GGnn††rrCCaattii  eeddaayymmUUlleehhttuuBBIIrryy""aaggKKWW  TTIImmYYyybb
NN††aassaassnnaaTTSSggGGss''kk~~¨g̈gsskklleellaakk  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeekkIIttmmuunneeKK  ..
ccMMEENNkkssaassnnaa®®JJhhµµNN__EEddllssBB√√́́ ff©©eehhAAffaassaassnnaahhiiNNÎÎËËeennaaHH  VV
nnCCaaeeKKBBMMuuccaatt''ffaaeekkIIttmmuunn®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ee®®JJHHssaassnnaaeennHHBBMMuummaann®®bbBB&&
nnÏÏJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAA[[VVnncc∫∫aass''llaass''nniiggeeTToottTTaatt''  mm††ggeeKKaarrBB®®BBHH≤≤nnÊÊ
mm††ggeeKKaarrBB®®BBHH®®BBhhµµ  mm††ggeeKKaarrBB®®BBHH≤≤ssUUrr  mm††ggeeKKaarrBB®®BBHHvviissˆˆ¨…̈…®®BBHHnnrraayy
NN__  mm††ggrrYYmm®®BBHHTTSSggbbIIGGggbbJJççËËllKK~~aa  EEddllmmaannnniiyyaayykk~~¨g̈gKKmmIIıırr´́®®tteevvTT
nniiggKKmmIIıırrååbbnniiss&&TTCCaaeeddIImm  ..  ccMMEENNkk®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaavviijj  mmaannkkaallbbrrii
eeccœœTT®®ttaass''ddwwggcc∫∫aass''llaass''rrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏ,,  mmaannJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAAcc∫∫aass''
llaass''  EEddllssBB√√́́ ff©©mmaannnniiyyaayykk~~¨g̈gKKmmIIıırr®®BBHH´́®®ttbbiiddkk,,  mmaannBBuuTTÏÏbbrriiss&&TT
TTSSggbbBB√√CCiittTTSSgg®®KKhhssƒƒTTTTYYllkkaann''eeCCOOBBiitt®®VVkkdd  ..  TTIIBBIIrr  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaass
nnaammaannJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAAmmYYyydd**ssMMxxaann''  KKWWFFmm··GGhhwwggßßaa  ((non violence))
kkaarrmmiinneebbootteebboonnEEddllCCaammUUllddΩΩaann´́nnssuuxxssnnii††PPaaBBBBiiPPBBeellaakk  ((peace

in the world))  ..  ®®ssbbnnwwggeesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__CCaasskkll´́nnGGggkkaarrsshh
®®bbCCaaCCaattiissII††GGMMBBIIssiiTTiiÏÏmmnnuussßß  ((Human Rights))  eennAA´́ff©©TTII1100FF~~ËË11994488  mmii
nn[[mmnnuussßßeebbootteebboonnKK~~aa  rrMMeellaaPPeellIIssiiTTiiÏÏKK~~aa  hhaakk''ddUUccCCaaGGggkkaarrsshh--
®®bbCCaaCCaattiiyykkJJkk¥¥®®BBHHBBuuTTÏÏeeFFII√√CCaammUUllddΩΩaannkk~~¨g̈gkkaarr®®bbkkaassccMMnnYYnn3300mmaa--
®®ttaaeennHH  ..  eebbIIKKiittBBIIeeBBlleevvllaa´́nnkkaarr®®bbkkaass  rrvvaaggGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaa
ttiinniigg®®BBHHBBuuTTÏÏ  KKWWGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii®®bbkkaass[[mmnnuussßßeeKKaarrBBssiiTTiiÏÏmmnnuu
ssßßeennAAqq~~SS11994488  ccMMEENNkk®®BBHHBBuuTTÏÏvviijj  ®®bbkkaass[[mmnnuussßßeeKKaarrBBssiiTTiiÏÏmmnnuu
ssßßrrhhUUtt[[eeKKaarrBBssiiTTiiÏÏsstt√√  kkMMuu[[eebbootteebboonnnniiggssmm¬¬aabb''  ddUUccmmaannkk~~¨g̈gssiikk≈≈aa
bbTTTTIImmYYyy´́nnssIIll55  mmaannCCaagg22550000qq~~SSmmkkeehhIIyy  ..

kk~~¨g̈g®®bbvvttii††ssaa®®ss††BBiiPPBBeellaakk  BBMMuueeXXIIjj®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaabbgg˙˙ËËrrQQaamm
KK~~aakkEEnn¬¬ggNNaammYYyy  eeddaayymmUUlleehhttuussaassnnaaeeLLIIyy  ..  eeddaayyeeXXIIjjkktt††aa
ssMMxxaann''BBIIrr®®bbkkaarreennHHeehhIIyy  VVnnCCaaGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiiccaatt''TTuukk®®BBHHBBuu
TTÏÏssaassnnaaCCaassaassnnaassnnii††PPaaBB  GGaaccyykkJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAArrbbss''®®BBHHGG
gg  ddUUccCCaaFFmm··GGhhwwggßßaa  FFmm··®®BBhhµµvviihhaarr  mmaanneemmtt††aakkrruuNNaaCCaaeeddIImm  eeFFII√√CCaarrUUbb
mmnn††ssMMrraabb''bbMMVVtt''kkMMhhwwgg  kkaarrbbgg˙˙ËËrrQQaammKK~~aa  eehhIIyyssaaggssuuxxssnnii††PPaaBBCCUUnn
mmnnuussßßkk~~¨g̈geellaakk  ..

®BHsgÙCamYysgmExµr
eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eebbIImmaannPPUUmmiikkEEnn¬¬ggNNaa  EEttmmaannvvtt††®®BBHHBBuuTTÏÏssaass--

nnaakkEEnn¬¬ggeennaaHH  VVnneesscckkII††ffaavvtt††®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  EEttggmmaann®®KKbb''PPUUmmii®®ssuukk
eexxtt††®®kkuugg´́nn®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkTTSSggmmUUll  ..  vvtt††CCaammCCŒŒmmNNÎÎllrrbbss''®®bbCCaa
CCaattiiEExxµµrr  ssMMrraabb''ssiikkßßaanniigg®®bbttiibbttii††®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..  ttaammTTMMeennoommTTMMllaabb''
EExxµµrrttSSggBBIIeeddIImmmmkk  kkUUnn®®bbuussCCMMTTgg''EEttggnnJJÇÇËËnneeTTAA®®bbeeKKnneellaakk®®KKUUeeccAAGGFFii
kkaarr  eeddIImm∫∫II[[kkUUnnssiikkßßaaGGkkßßrrssaa®®ss††CCaattiieennAATTIIvvtt††  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk[[kkUUnnbbYYss
CCaassaammeeNN  bbYYssCCaaPPiikk≈≈¨ ̈ eeddIImm∫∫IIssiikkßßaanniigg®®bbttiibbttii††®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  eehhII--
yyccaatt''TTuukkCCaakkaarrbbYYssssggKKuuNNmmaattaabbiittaa  ..  eebbIIGGggxx¬¬HHGGss''nniissßß&&yyssww
kkmmkkvviijj  eeKKeehhAAffaaGGnnÊÊiittEEddlleeccjjmmkkBBIIJJkk¥¥ffaabbNNiiÎÎtt  EE®®bbffaaGG~~kkeeccHH
ddwwggnniiggmmaannccrriiyyaallÌÌ  ee®®JJHHGG~~kkbbYYssVVnnssiikkßßaanniiggGGbb''rrMMcciitt††  VVnneeccHHddwwgg



mmaanncciitt††bbrriissuuTTÏÏllÌÌ  ..  eeBBlleennaaHH  ®®BBHHssggÙÙBBMMuuEEmmnnssiikkßßaaEEtt®®BBHHBBuuTTÏÏssaass
nnaanniigg®®bb´́BBNNIITTMMeennoommTTMMllaabb''EExxµµrrbb""uueeNNˆâaHHeeTT  vviiCCÇÇaaCCIIvv:eeppßßgg@@ddUUccCCaaCCaagg
eeQQII  CCaaggEEddkk  vviiFFIIppßßMMff~~SSeemmIIllCCmm©©WW  rreebboobbKKUUrrKKMMnnUUrrCCaaeeddIImm  kk**eellaakkssiikkßßaa
EEddrr  ..  ddUUeecc~~HHbbJJÇÇaakk''ffaa  ®®BBHHssggÙÙmmaannccMMeeNNHHxxaagg®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaEEpp~~kk
vvbb∫∫FFmm··ppgg  vviiCCÇÇaaCCIIvv: EEpp~~kkssggmmkkiiccççppgg  ..  ®®BBHHssggÙÙCCaamm¬¬bb''́́ nnBBuuTTÏÏbbrriiss&&TT
eeBBllmmaannvviibbttii††pp¬¬ËËvvcciitt††EEttggEEtteeTTAAff√√aayybbggMM®®BBHHssggÙÙ[[CCYYyyeeddaaHH®®ssaayy..
®®BBHHssggÙÙeeBBllxx¬¬HHVVnneeddIIrrttYYnnaaTTIICCaaeeccAA®®kkmmssMMrruuHHssMMrrYYll  kkaarrvviivvaaTTrrbbss''
®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  EEddllCCaaeeCCIIggvvtt††[[®®ssuuHH®®ssYYllKK~~aattaammvviiFFII®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..
eeBBllxx¬¬HH®®BBHHssggÙÙeeddIIrrttYYCCaa®®KKUUbbee®®ggoonn  eeddaayyBBnn¥¥ll''EENNnnSSBBuuTTÏÏbbrriiss&&TT
ccMMNNuuHHeeCCIIggvvtt††rrbbss''®®BBHHGGgg  kkMMuu[[eeQQ¬¬aaHHTTaass''EETTggKK~~aa  kkUUnneeccAA[[xxMM®®bbwwgg
EE®®bbggeerroonnssUU®®tt  mm††aayy““BBuukk[[xxMMeeFFII√√kkaarrrrkkssIIuu®®bbkkbbeeddaayyFFmm··CCaaeeddIImm  ..
eeBBllxx¬¬HH®®BBHHssggÙÙeeddIIrrttYYnnaaTTII  CCaaGG~~kkeeppII††mmKKMMnniittkkssaaggssaallaaeerroonn  mmnnIIÊÊrr
eeBBTT¥¥  eellIIkkddIIeeFFII√√pp¬¬ËËvv  CCIIkk®®ssHH  eeFFII√√GGNN††ËËgg  CCUUnn®®bbCCaaBBllrrddΩΩee®®bbII®®VVss''  ..
eeBBllxx¬¬HH®®BBHHssggÙÙeeddIIrrttYYnnaaTTIICCaa®®KKUUeeBBTT¥¥  eeddaayyCCYYyyBB¥¥aaVVllCCmm©©WWrrbbss''®®bb
CCaaBBllrrddΩΩ  eeddaayyff~~SSbbUUrraaNNppßßMMnnwwggBBuuTTÏÏmmnn††eellIIkkkkmm¬¬SSggpp¬¬ËËvvcciitt††ppgg  ..  eeBBll
xx¬¬HH®®BBHHssggÙÙeeddIIrrttYYnnaaTTIICCaacciitt††vviiTTUU  eeddaayyCCYYyyEENNnnSSBBnn¥¥ll''BBuuTTÏÏbbrriiss&&TTEEdd
llmmaannvviibbttii††pp¬¬ËËvvcciitt††  ……xxUUccpp¬¬ËËvvcciitt††  [[CCaassHHeess∫∫IIyyeeddaayy{{ssffKKWW®®BBHHFFmm··..
®®BBHHssggÙÙxx¬¬HHmmaannssmmttƒƒPPaaBBnniimmnn††TTTTYYlljjaattiieejjaamm®®bbmmUUllbbccçç&&yynniiggss
mm∏∏aarr:yykkeeTTAACCYYyysseeÂÂggaaHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrEEddllrrggee®®KKaaHHeeddaayyee®®KKaaHHFF
mmµµCCaattii  ddUUccCCaaTTwwkkCCMMnnnn''  xx¥¥ll''BB¥¥¨ḦHxxUUccxxaatt®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††  nniiggrrSSggeePP¬¬øøgg  eeFFII√√
[[xxUUccxxaattppllddMMNNSSCCaaeeddIImm  ..  eennAAttaammvvtt††GGaarraamm®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarr  ®®BBHH
ssggÙÙcciiJJççwwmmkkUUnn®®bbCCaaBBllrrddΩΩ®®kkII®®kknniiggkkuummaarrkkMM®®JJxx¬¬HH  [[ssMMNNaakk''kk~~¨g̈gvvtt††
eeddIImm∫∫IIssiikkßßaaeerroonnssUU®®tt  ..  CCaaBBiieessssvvtt††eennAATTII®®kkuugg  mmaann®®kkuuggPP~~MMeeBBjjCCaaeeddII
mm  ddUUccCCaavvtt††ååNNˆâaeellaamm  vvtt††llgg˚åa  vvtt††bbuuTTuummCCaaeeddIImm  mmaannnniissßßiittss~~aakk''eennAA
rraabb''rryynnaakk''kk~~¨g̈gvvtt††nnIImmYYyy@@  eeddIImm∫∫IIssiikkßßaaeerroonnssUU®®tteennAAvviiTT¥¥aall&&yynniiggmm--
hhaavviiTT¥¥aall&&yy  ee®®JJHHrrddΩΩBBMMuuVVnnssgg''GGaaKKaarr[[VVnn®®KKbb''®®KKaann''  ssMMrraabb''[[nniissßßii
ttss~~aakk''eennAAeeLLIIyy  ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaakkUUnneeccAA®®kkII®®kkTTSSggeennaaHH  mmkkssMMNNaa
kk''eennAAkk~~¨g̈gvvtt††eeddaayyBBMMuummaannllTTÏÏPPaaBBCCYYllppÊÊHH  ..  ddUUeecc~~HHbbJJÇÇaakk''ffaa  vvtt††®®BBHHBBuuTTÏÏ
ssaassnnaammaann®®bbeeyyaaCCnn__ssMMxxaann''NNaass''ssMMrraabb''CCYYyyssMMrrYYllCCIIvvPPaaBBkkaarrrrss''
eennAArrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ..

®BHBuTÏsasnanigvibti†neyaVy
GG~~kkssiikkßßaa®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaVVnnddwwggeehhIIyyffaa        JJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAAdd**

ssMMxxaann''rrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏ  KKWWkkaarr®®bbttiibbttii††FFmm··GGhhwwggßßaa  kkaarrBBMMuueebbootteebboonn  EEddll
CCaammUUllddΩΩaann´́nnssnnii††PPaaBBsskklleellaakk  ..  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaVVnnqq¬¬ggkkaatt''vviibbttii††
nneeyyaaVVyyCCaaee®®ccIInn®®bbeePPTT  rrhhUUttmmaannkkaarrssmm¬¬aabb''rrggaallddUUccvvaallBBiiXXaatt
EExxµµrr®®kkhhmm  nniiggkkaarrQQ¬¬aannJJnnBBIIbbrreeTTss  ..  GGMMeeBBIIGGmmnnuussßßFFmm··TTSSggeennHH
ppÊÊ¨ÿynnwwggJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAArrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏ  ddUUeecc~~HHGGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''eennHHBBMMuuTTaakk''TTgg
nnwwgg®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeLLIIyy  ..  ®®BBHHBBuuTTÏÏBBMMuuEEddllbbee®®ggoonn[[mmnnuussßßTTaass''EETT
ggKK~~aa  kkaabb''ssmm¬¬aabb''KK~~aa  EEbbkkssaammKKIIKK~~aaeeLLIIyy  ..  mmiinnffaaEEttmmnnuussßßeeTTEEddll
®®BBHHGGgghhaammmmiinn[[eebbootteebboonnmmiinn[[ssmm¬¬aabb'',,  TTSSggsstt√√mmaannCCIIvviittTTSSggGGss''
kk**®®BBHHGGgghhaammmmiinn[[ssmm¬¬aabb''ddUUccKK~~aa  ..  GG~~kkEEddllssmm¬¬aabb''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr
ssmm&&yyvvaallBBiiXXaattEExxµµrr®®kkhhmm  BBMMuuEEmmnnCCaaGG~~kk®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeLLIIyy  KKWWCCaa
GG~~kkeeddIIrrttaammmmaaKKaa··kkuummµµ¨ÿynniiss††  EEddllmmaannbbrreeTTsskkuummµµ¨ÿynniiss††eennAABBIIee®®kkaayy
..  ttaammnn&&yyeennHH  eeKKbbMMuuGGaacceeccaaTTffaa    kkaarrssmm¬¬aabb''KK~~aaeennHH  eeddaayyssaarrkkaann''®®BBHH
BBuuTTÏÏssaassnnaaeeLLIIyy  ..  ttaammBBiittvviijj  BBuuTTÏÏssaassnniikkCCnnEExxµµrrTTSSgg®®KKhhssƒƒTTSS
ggbbBB√√CCiitt  ®®ttUUvvTTTTYYllrrggee®®KKaaHHeeddaayyssaarrBBYYkkeennHH  KKWW®®BBHHssggÙÙ®®ttUUvveeKKeeFFII√√
KKtt  ccaabb''ppßßwwkk  ®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbb  vvtt††GGaarraamm  KKmmIIıırrkk∫∫ÁÁnncc∫∫aabb''  ®®ttUUvveeKKbbMMpp¬¬aajjeeccaall

..  eebbIIeeKKeeddIIrrttaammmmaaKKaa··®®BBHHBBuuTTÏÏvviijj  BBiittCCaakkaarrssmm¬¬aabb''KK~~aaBBMMuueekkIIttmmaanneeLLIIyy..
ddUUeecc~~HHkkaarrssmm¬¬aabb''KK~~aaeennHH  eeddaayyssaarrkkaarrBBMMuueeddIIrrttaammJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAArrbb--
ss''®®BBHHBBuuTTÏÏvviijjeeTT  ..

ccMMeeJJHH®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaEEddll®®kkII®®kkvviijj  kk**eeKKBBMMuuGGaaccbbeennÊÊaass®®BBHHBBuuTTÏÏssaa
ssnnaaeeLLIIyy  ee®®JJHHJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAArrbbss''®®BBHHGGggeessIIÊÊrrEEtt®®KKbb''TTMMBB&&rr  bb--
ee®®ggoonnmmnnuussßß[[xxMM®®bbwwggssiikkßßaaeerroonnssUU®®tteeFFII√√kkaarrggaarr®®bbkkbbeeddaayyFFmm··  ddUUcc
®®bbeeyyaaCCnn__bbccçç¨b̈b∫∫nn~~44yy""aagg  KKWWååbbddΩΩaannssmm∫∫TTaaEE®®bbffaa®®bbkkbb®®BBmmeeddaayy
kkaarr®®bbwwggEE®®bbggeeFFII√√kkaarrggaarrBBMMuuxxiiÇÇll®®ccGGUUssCCaaeeddIImm  ..  mmaannJJkk¥¥VVllIICCaaee®®ccIInn
EEddllmmaannnn&&yy[[xxMM®®bbwwggEE®®bbggddUUccJJkk¥¥ffaa  vvaayyaamm: vvIIrriiyy: CCaaeeddIImm  ..  CCiitt
bbrriinniiBB√√aann  ®®BBHHBBuuTTÏÏ®®bbTTaann{{vvaaTTCCaaccuuggee®®kkaayyddaass''eettOOnnmmiinn[[mmnnuussßß®®bb
mmaaTTeeFF√√ss®®bbEEhhss  KKbb∫∫IIbbMMeeBBjjeesscckkII††llÌÌ[[VVnnssMMeerrcc  ee®®JJHHssgg≈≈aarrBBMMuu
eeTTooggeeTT  ..  ddUUeecc~~HHbbJJÇÇaakk''ffaa  eeTTaaHHbbII®®BBHHGGggCCiittbbrriinniiBB√√aannmmaann®®BBHHJJFFdd**
FF©©nn''kk**eeddaayy  kk**®®BBHHGGggeennAAEEttBB¥¥aayyaammrrMMllwwkkbbEEnnƒƒmmeeTToott  kkMMuu[[eePP¬¬cceekkIItt
mmkk®®ttUUvvEEtteeFFII√√kkaarrggaarrllÌÌ  eeddIImm∫∫II®®bbeeyyaaCCnn__xx¬¬ÁÁnnnniigg®®bbeeyyaaCCnn__ssggmm  kkMMuu[[
eeBBlleevvllaakknn¬¬ggeeTTAAeeddaayy≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__  ee®®JJHHeeBBllkknn¬¬ggeeTTAAGGaayyuukk**
kknn¬¬ggeeTTAACCaammYYyyEEddrr  eeddaayyeesscckkII††®®bbmmaaTTeeFF√√ss®®bbEEhhssCCaapp¬¬ËËvv´́nnmmccçç¨¨
eesscckkII††mmiinn®®bbmmaaTTCCaapp¬¬ËËvv´́nnGGmmtt: ..  JJkk¥¥ffaaGGmmtt:EE®®bbffaammiinnss¬¬aabb''  VVnn
ddll''kkaarrssMMeerrcc®®BBHHnniiBB√√aann  CCaaFFmm··rrhhUUttmmiinnss¬¬aabb''  KKWWbbuuKKllBB¥¥aayyaammmmiinn®®bb
mmaaTTBBiiccaarrNNaassgg≈≈aarrkkaarreekkIIttrrlltt''  rrhhUUtteeXXIIjjeeTTaasskk~~¨g̈gxx¬¬ÁÁnn55  mmaannrrUUbb
xxnnÏÏCCaaeeddIImm  rrEEmmggssMMeerrcc®®BBHHnniiBB√√aann  EEllggeekkIIttccaass''QQWWss¬¬aabb''  ..  ee®®BBggnnii
gg®®bbwwggCCaaKKUUKK~~aa  KKWWbbuuKKlleebbIIeeTTaaHHbbIIddwwggffaa  mmaannee®®BBggvvaassnnaaBBIImmuunnmmkkeehhIIyy
kk**eeddaayy  kk**®®ttUUvvEEttxxMM®®bbwwggEE®®bbggBB¥¥aayyaammkk~~¨g̈gbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eeTToott  eeTTIIbbssMMNNaagg
EEddllVVnnkkssaaggeennaaHHbbeeJJççjjCCaappllVVnn  ..  ddUUccee®®bbggeeTTAAkk~~¨g̈gddUUggTTMMuu  eeddII
mm∫∫IIVVnnee®®bbggeeKK®®ttUUvvyykkddUUggeeTTAAeekkaass  rrYYccyykkeeTTAArrMMggaass''eeTTIIbbeeccjjCCaa
ee®®bbggVVnn  ..  ee®®bboobbmmYYyyeeTToott  ddUUccbbuuKKllmmaann®®KKaabb''BBUUCCmmYYyy®®KKaabb''  eeddIImm∫∫II
[[®®KKaabb''BBUUCCeennaaHHdduuHHCCaaeeddIImmEEbbkkEEmmkkbbeeJJççjjCCaaEEpp¬¬pp˚åa  eeKK®®ttUUvvyykk®®KKaabb''BBUU
CCeennaaHHeeTTAAddSSeellIIddIIEEddllmmaannCCIIrrCCaattii  EEffTTSSee®®ssaaccTTwwkk  kkMMuu[[sstt√√vvaassIIuu  eeTTIIbb
ssMMeerrccppllVVnn  ..  ddUUeecc~~HH®®KKbb''JJkk¥¥TTUUnnµµaannrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏ  KKµµaannkkEEnn¬¬ggNNaa
mmYYyyEEddll®®BBHHGGggbbee®®ggoonn[[mmnnuussßßsstt√√xxiiÇÇll®®ccGGUUsseeddkkccSSssMMNNaagg
GGuuCCFFUUbbbbnn''®®ssnn''[[eesscckkII††®®VVff~~aarrbbss''xx¬¬ÁÁnnpp††ll''ppll[[xx¬¬ÁÁnneeLLIIyy  ..  JJkk¥¥
mmYYyyeeTToottffaa  eesscckkII††ssuuxxccMMeerrIInn®®KKbb''yy""aaggBBMMuuEEmmnneekkIIttBBIImmeennaarrff  KKWWeekkIIttBBII
kkaarrnnwwkkKKiitteeLLIIyy  EEtteekkIIttBBIIkkaarrBB¥¥aayyaammeeFFII√√  eehhIIyykk**BBMMuuEEmmnneekkIIttmmkkBBII®®BBHH
CCaammççaass''NNaa®®bbTTaann[[eeLLIIyy  KKWWeekkIIttmmkkGGMMBBIIGGMMeeBBIIllÌÌrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  ccMMeeJJHH
®®BBHHBBuuTTÏÏvviijj  ®®BBHHGGggssMMEEddggffaa  ttffaaKKtt®®KKaann''EEtt®®VVbb''bbgg˙ȧajjpp¬¬ËËvvbb""uueeNNˆâaHH
GG~~kkrraall''KK~~aa®®ttUUvveeddIIrreeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  VVnneesscckkII††ffaa  ®®BBHHGGggbbgg˙ȧajjpp¬¬ËËvvllÌÌpp¬¬ËËvv
GGaa®®kkkk''  nnrrkk  ssYYKK··  nniiBB√√aann  mmnnuussßßsstt√√®®ttUUvvee®®CCIIsseerrIIsspp¬¬ËËvveeddIIrreeddaayyxx¬¬ÁÁnn
‰‰gg  ..  eebbIIccgg''eeccHH®®ttUUvvxxMMeerroonn  eebbIIccgg''VVnn®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††®®ttUUvv®®bbwwggEE®®bbggrrkk
ssIIuu®®bbkkbbeeddaayyFFmm··  eebbIIccgg''VVnnssYYKK··nniiBB√√aann®®ttUUvvxxMM®®bbttiibbttii††FFmm··  eennHHCCaassccçç
FFmm··  CCaaeehhttuuppllBBiittEEddlleeKKBBMMuuGGaaccEEkkEE®®bbVVnn  BBMMuuEEmmnneekkIIttBBIIGGMMNNaaccxxaa
ggee®®kkAA  mmaanneekkIIttBBII≤≤TTiiÏÏBBll®®BBHHCCaammççaass''CCaaeeddIImmeeLLIIyy  ..  BBuuTTÏÏssaassnniikkCCnn
EExxµµrrBBMMuuEEmmnneeCCOO®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeddaayyeeFFµµccEEPP~~kkeeLLIIyy  KKWWeeCCOOeeddaayyeebbIIkk
EEPP~~kk  KKWWssTTÏÏaakkaarreeCCOOeeddaayymmaannbbJJÔÔaa  kkaarrBBiiccaarrNNaarrkkeehhttuupplleennAACCaa
mmYYyy  ..  VVnneesscckkII††ffaa  eeCCOO®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaKKWWeeCCOOkkaarrBBiittEEddll®®BBHHGGggssMM
EEddgg  BBMMuuEEmmnneeCCOOrreebboobbyyll''ssbbii††  rreebboobbnniiTTaanneerrOOgg  EEddllBBMMuuGGaaccbbJJÇÇaakk''
kkaarrBBiittVVnneennaaHHeeTT  ..

ddUUccVVnnTTaajjyykkJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAA    rrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏxx¬¬HHmmkkbbJJÇÇaakk''rrYYcc
eehhIIyy    KKWW®®BBHHBBuuTTÏÏVVnnee®®bboonn®®bbeeddAAkkMMuu[[mmnnuussßßxxÇÇiill®®ccGGUUss    ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj
[[xxMM®®bbwwggEE®®bbggkkiiccççkkaarr®®bbkkbbeeddaayyFFmm··  eeddIImm∫∫II®®bbeeyyaaCCnn__xx¬¬ÁÁnnnniigg®®bbeeyyaa



CCnn__ssggmm  ..  ®®bbCCaaBBllrrddΩΏ́ nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  FF¬¬aakk''xx¬¬ÁÁnn®®kkII®®kkllMMVVkkeettaakk
yy""aakkvviijjeennaaHH  eeddaayyssaarrvviibbttii††nneeyyaaVVyynniiggGG~~kkddwwkknnSSrrddΩΩ    BBMMuuVVnneerroobbccMM
kk∫∫ÁÁnneessddΩΩkkiiccçç    ttaammllkk≈≈NN:bbeeccççkkeeTTss[[VVnnCCaakk''llaakk''  ®®BBmmTTSSggVVnn
®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyppgg        VVnneeFFII√√[[kkmmıı¨C̈CaammaattuuPPUUmmiiFF¬¬aakk''xx¬¬ÁÁnndduunnddaabbddUUcc
ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..  eebbIIee®®bboobbeeFFoobbnnwwgg®®bbeeTTssBBIIrrbbIIEEddlleeKKaarrBB®®BBHHBBuuTTÏÏssaass
nnaa  KKWW®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeeKKaarrBB®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaammaannPPaaBB®®kkII®®kk  ccMMEENNkk®®bbeeTT
ssCCbb""uunn  ®®bbeeTTss´́ff  eeKKaarrBB®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaEEddrr  eeTTAACCaaGG~~kkmmaannss††¨k̈kss††mm∏∏
eessddΩΩkkiiccççllUUttllaass''  eettIIbbNN††aallmmkkBBIIGGII√√  ??  PPaaBBxxuussKK~~aaeennHH  KKWWBBiittCCaabb--
NN††aallmmkkBBII®®bbeeTTss´́ffnniigg®®bbeeTTssCCbb""uunn  GG~~kkddwwkknnSSeeKKeeccHHddwwkknnSSVVnnllÌÌ
TTSSggpp¬¬ËËvvnneeyyaaVVyynniiggpp¬¬ËËvveessddΩΩkkiiccçç  CCaaBBiieesssseeKKeeccHHddkk®®ssgg''yykk®®BBHH  
KKMMnniittdd**llÌÌ@@rrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏmmkkGGnnuuvvtt††  eeTTIIbbeeFFII√√[[®®bbeeTTsseeKKllUUttllaass''ccMM--
eerrIInn  ..  ccMMEENNkkGG~~kkddwwkknnSSEExxµµrrGGnnuuvvtt††®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaammaannllkk≈≈NN:®®bbCCaa--  

PPiiffuuttii  CCaapp¬¬ËËvvnneeyyaaVVyy  BBMMuuVVnnddkk®®ssgg''yykkKKMMnniittllÌÌ@@rrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏmmkk
GGnnuuvvtt††eeLLIIyy  ..  rrbbss''llÌÌmmaanntt´́mm¬¬  bb""uuEEnn††eeKKBBMMuuVVnnyykkmmkkee®®bbIIeeddIImm∫∫IICCaa®®bb
eeyyaaCCnn__eeTT  rrbbss''mmaanntt´́mm¬¬eennaaHHkk**BBMMuuVVnnpp††ll''ppllddll''GG~~kkeennaaHHeeLLIIyy  yy""aa
ggNNaammiijj  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeeKKaarrBB®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  bb""uuEEnn††GG~~kkddwwkknnSSEExxµµrrBBMMuu
VVnnyykkJJkk¥¥®®BBHHBBuuTTÏÏmmkkGGnnuuvvtt††nn__  kk**mmaannnn&&yyddUUcceennHHEEddrr  ..  ®®ssbbnn&&yy
eennHHEEddrr  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeekkIIttvviibbttii††nneeyyaaVVyyrrhhUUttbbgg˙˙ËËrrQQaammKK~~aaeennHH  eeddaa
yyssaarrGG~~kkddwwkknnSSEExxµµrrBBMMuueeKKaarrBBttaammFFmm··®®BBHHBBuuTTÏÏ  KKWW®®BBHHBBuuTTÏÏVVnnbbee®®ggoonnmmnnuu
ssßßmmiinn[[eebbootteebboonnKK~~aakkaabb''ssmm¬¬aabb''KK~~aa  EEtt®®ttUUvv®®ssLLaajj''rraabb''GGaannKK~~aa®®bbkkbb
eeddaayycciitt††eemmtt††aanniiggkkrruuNNaa  ..  ®®bbvvttii††®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaBBMMuuEEddlleeFFII√√ccmm∫∫SSgg
QQ¬¬aannJJnneeKKeeLLIIyy  mmaannEEtteeKKQQ¬¬aannJJnnmmkkxx¬¬ÁÁnnvviijj  ..  ccMMEENNkkssaass
nnaadd´́TTee®®kkAABBIIBBuuTTÏÏssaassnnaavviijj  VVnneeFFII√√ccmm∫∫SSggeehhIIyyrrhhUUtteeBBlleennHHkk**eennAA
EEtteeFFII√√ccmm∫∫SSggbbgg˙˙ËËrrQQaammKK~~aaeeddaayymmUUlleehhttuussaassnnaaeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..⁄⁄


