
karviPaK
rrbbss''®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNNbbNNiiÎÎtthhuukk--ssaavvNNˆˆ

GGMMBBIIGGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··rrbbss''ttuullaakkaarrEExxµµrr
web site: hoksavann.org

´́ff©©TTII1199  ssIIhhaa  22000055

11--  kkaarrkkaatt''eeTTaass[[bbflflnn--ssMMNNaaggnniiggssuuxx--ssMMeeGGOOnnCCaabb''KKuukkkk~~¨g̈gmm~~aakk''@@ccMMnnYYnn
2200qq~~SS  rrbbss''ttuullaakkaarrEExxµµrreennAAPP~~MMeeBBjj  eeddaayyeeccaaTTffaa  BBIIrrnnaakk''eennHHVVnnssmm¬¬aabb''eellaakk
CCaa--vviiCCÇÇaa  ®®bbFFaannsshhCCIIBBeessrrIIkkmmµµkkrr´́nn®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  VVnneeFFII√√[[mmaann®®bb
ttiikkmmµµyy""aaggxx¬¬SSgg  BBIImmttiiCCaattiinniiggGGnn††rrCCaattii  EEddllkk~~¨g̈geennaaHHmmaannGGttIItt®®BBHHmmhhaakkßß®®tt
EExxµµrrppgg  VVnneeff˚åalleeTTaassccMMeeJJHHttuullaakkaarrEExxµµrr  ffaakkaarrkkaatt''eeTTaasseennaaHH®®bbkkbbeeddaayy
GGyyuuttii††FFmm··TTaakk''TTggpp¬¬ËËvvnneeyyaaVVyy  ..  eellaakkCCaa--vviiCCÇÇaammaanneeQQµµaaHHll∫∫IIll∫∫aajj  eeddaayy
KKaatt''kkaarrJJrrssiiTTiiÏÏkkmmµµkkrr  EEddlleeFFII√√[[CCnnTTuuccççrriittVVjj''ssmm¬¬aabb''KKaatt''  kkaallBBIIEExxmmkkrraaqq~~SS
22000033  ..  eeddaayymmaannssmmııaaFFBBIIGGnn††rrCCaattii  [[rrkkmmuuxx[[eeXXIIjjnnUUvvGG~~kkeeFFII√√XXaatteennHH  GGaa
CC∆∆aaFFrrEExxµµrrEEbbrreeTTAACCaaccaabb''GG~~kkEEddllmmiinnVVnn®®bb®®BBwwtt††  ee®®JJHHBBMMuummaannPPss††¨ẗtaaggGGII√√TTSSggGG--
ss''  ..  bbflflnn--ssMMNNaagg  nniiggssuuxx--ssMMeeGGOOnnVVnnnniiyyaayyffaa  kkaarrEEddllxx¬¬ÁÁnnVVnneeqqII¬¬yy
TTTTYYllssaarrPPaaBBCCaaddMMbbUUggeennaaHH  eeddaayykkaarrKKMMrraammkkMMEEhhggnniiggkkaarrssUUkkVV""nn''BBIIbb""UUlliiss  ..
eellaakkCCaa--vviiCCÇÇaakkaarrJJrrssiiTTiiÏÏkkmmµµkkrrBBIIkkaarrrrMMeellaaPP  rrbbss''®®kkuummhhflfluunnTTuuccççrriitt  nniiggGGaaCC∆∆aaFFrr
EExxµµrrBBuukkrrllYYyyccUUll´́ddCCaammYYyy®®kkuummhhflfluunnTTuuccççrriitt  ddUUeecc~~HHeeKKGGaaccyyll''cc∫∫aass''eehhIIyyffaa
GG~~kkNNaaCCaaGG~~kkssmm¬¬aabb''eellaakkCCaa--vviiCCÇÇaa  ..  eellaakkCCaa--vviiCCÇÇaaEEddllCCaavvrrCCnnmmaann®®bbeeyyaaCC
nn__ddll''ssggmmEExxµµrr  VVnnVVtt''bbgg''CCIIvviitteeTTAAeehhIIyy  mmiinn®®ttwwmmEEttrrkkmmuuxxGG~~kkssmm¬¬aabb''  nniiggGG~~
kkeennAABBIIee®®kkaayyxx~~ggBBiitt®®VVkkddyykkmmkkpp††nnÊÊaaeeTTaasseeTT  EEffmmTTSSggeeTTAAccaabb''bbuurrssBBIIrrnnaa
kk''  EEddllmmiinnVVnn®®bb®®BBwwtt††yykkmmkkddaakk''KKuukkeeTToott  ..  ttuullaakkaarrEExxµµrrllµµmmQQbb''®®bb®®BBwwtt††
GGMMeeBBIIVVbbkkmmµµEEbbbbeennHHtteeTTAAeeTTootteeTTAA  ..  kkaarrkkaatt''eeTTaass®®bbkkbbeeddaayyGGKKttiiFFmm··  CCaaGGMM
eeBBIIVVbbFF©©nn''NNaass''kk~~¨g̈g®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  eehhIIyykkaarrkkaatt''eesscckkII††EEbbbbeennHH  nnwwggeeFFII√√[[
®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrrrss''eennAAeeddaayykkaarrPP&&yyxx¬¬aacc  GGss''TTuukkcciitt††KK~~aa  GG~~kkllÌÌeeTTAACCaaGGaa®®kkkk''  GG~~
kkGGaa®®kkkk''eeTTAACCaallÌÌ  eeddaayykkaarrkkaatt''eesscckkII††eeddaayyGGyyuuttii††FFmm··rrbbss''ttuullaakkaarr  ..

22--  eellaakkCCaamm--cc&&nnÊÊnnII  ssmmaaCCiikk´́nnKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨ ̈ VVnn®®ttUUvvttuullaakkaarr
eeyyaaFFaakkaatt''[[CCaabb''KKuukk77qq~~SS  kk~~¨g̈gbbTTeeccaaTTffaa  VVnnbbeeggII˚t̊tkkggTT&&BB®®sseemmaallrrMMllMMrrddΩΩaaPPii
VVll  VVnn®®ttUUvvGGggkkaarrssiiTTiiÏÏmmnnuussßßnnaannaa  TTSSggkk~~¨g̈g®®bbeeTTssnniiggee®®kkAA®®bbeeTTss  ssƒƒaann
TTUUttsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  GGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiieeff˚åalleeTTaassyy""aaggxx¬¬SSgg  eehhIIyyeeJJll
ffaa  ssUUmm[[eeddaaHHEEllggeellaakkCCaamm--cc&&nnÊÊnnIICCaabbnnÊÊaann''  eeddaayyKKµµaannllkk≈≈xxNNÎÎ  eehhIIyy®®bbKK
ll''GGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏttMMNNaaggrraa®®ss††bbIInnaakk''́́ nn´́nnKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨ëeLLIIggvviijj  ..  ttaamm
GG~~kk‰‰kkeeTTsscc∫∫aabb''BBIIrrnnaakk''  KKWWeellaakkeemmFFaavvIIssuuxx--ssMMeeGGOOnn  ®®bbFFaannGGggkkaarr®®kkuummGG~~kk
cc∫∫aabb''kkaarrJJrrssiiTTiiÏÏkkmmıı¨C̈Caa  VVnneeqqII¬¬yykk~~¨g̈gvviiTT¥¥¨G̈GaassIIuueessrrIÍ́ ff©©1166ssIIhhaa22000055  GGMMBBII®®bb
FFaannbbTTffaa  eettII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caabbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  GGaaccbbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVVll®®sseemmaallVVnn……
eeTT  ??  eellaakkssuuxx--ssMMeeGGOOnneeqqII¬¬yyffaa  eebbII®®bbeeTTssEEddllkkaann''llTTiiÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††  nniigg®®bb
eeTTssEEddllee®®bbIIGGMMNNaaccpp††aacc''kkaarr  GGII√√EEddlleeFFII√√VVnnlluuHH®®ttaaEEttmmaannkkaarrGGnnuuJJÔÔaattBBIIkkuummµµ¨¨
yynniiss††nniiggBBIIrrddΩΩaaPPiiVVll  bb""uuEEnn††®®bbeeTTssEEddllkkaann''llTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eessrrII  eebbIIcc∫∫aa
bb''mmiinnhhaammeeTT  eeyyIIggmmiinnGGaaccffaa  eeKKeeFFII√√xxuussVVnneeLLIIyy  ..  kkaarrbbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVVll®®ss
eemmaall  mmiinneeXXIIjjmmaanncc∫∫aabb''NNaahhaammeeTT  kkMMuu[[EEtteerroobbccMMkkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFFdd
eeNNII††mmGGMMNNaaccBBIIrrddΩΩaaPPiiVVll  eeTTIIbbccaatt''ffaaeeFFII√√xxuuss  ..  ddUUeecc~~HHkkaarreerroobbccMMrrddΩΩaaPPiiVVll®®ss

eemmaalleennHH  ddUUccCCaaBBMMuueeXXIIjjmmaannkkaarrxxuusscc∫∫aabb''eeTT  ..  mmYYyyeeTToott  eeBBllEEddllKKNNbb--
kkßß®®bbqqSSggeerroobbccMMrrddΩΩaaPPiiVVll®®sseemmaall  ssPPaammiinnVVnneeccjjcc∫∫aabb''hhaammXXaatt''ffaa  mmiinn
®®ttUUvveeFFII√√GGJJççwwggeeTT  ddUUeecc~~HHssPPaahhaakk''ddUUccCCaayyll''®®ssbbeeddaayy®®bbeeyyaallEEddrr  mmiinnEEmmnn
CCaakkaarrxxuusscc∫∫aabb''eeTT  ..  ccMMEENNkkeellaakkbbNNiiÎÎtteeLLAA--mm""uugg´́hh  ®®bbFFaannGGggPPaaBBcc∫∫aabb''
rrbbss''mmCCŒŒmmNNÎÎllGGPPiivvDDÛÛnn__ssggmmmmaannTTssßßnn:®®ssbbKK~~aannwwggTTssßßnn:eellaakkeemmFFaavvII
ssuuxx--ssMMeeGGOOnnEEddrrffaa  mmaannrrddΩΩaaPPiiVVll´́nn®®bbeeTTsseessrrIInniiyymmCCaaee®®ccIInnVVnneerroobbccMMkk
JJççbb''ffvviikkaa  ssMMrraabb''[[KKNNbbkkßß®®bbqqSSggbbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVVll®®sseemmaall  mmaannbbeeggII˚t̊t®®kk
ssYYggTTnnÊÊwwmmnnwwgg®®kkssYYggEEddllrrddΩΩaaPPiiVVllmmaann  eeddIImm∫∫IIttaammddaannsskkmmµµPPaaBBrrbbss''®®kkssYY
ggnnIImmYYyy@@  ååTTaahhrrNN__ddUUcceennAA®®bbeeTTssGGgg''eeKK¬¬ss  ..  ddUUeecc~~HHkkaarrbbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVVll
®®sseemmaalleennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaGGaacceeFFII√√VVnn  eeddaayyeeyyaalleeTTAAttaammeeKKaallkkaarrNN__nniigg
TTmm¬¬aabb''́́ nn®®bbeeTTsskkaann''llTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eessrrII  ..  eebbIIffaammiinnGGaaccbbeeggII˚t̊tVVnn  eettIIyy
kkcc∫∫aabb''GGII√√eeTTAAddaakk''TTNNÎÎkkmmµµeeKK  ??  eennAAssggmmeessrrII  GGII√√EEddll≤≤tthhaammXXaatt''  CCaaeeKKaall
kkaarrNN__eeKKGGaacceeFFII√√VVnn  mmaannEEtt®®bbeeTTsskkuummµµ¨ÿynniiss††nniiggrrddΩΩaaPPiiVVllpp††aacc''kkaarreeTT  EEddll
eeFFII√√GGII√√VVnnTTaall''EEttmmaannkkaarrGGnnuuJJÔÔaatt  ..  ttaammssMMddIIrrbbss''GG~~kk‰‰kkeeTTsscc∫∫aabb''TTSSggBBIIrrnnaa
kk''eennHHbbJJÇÇaakk''ffaa  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caabbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  GGaaccbbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVVll®®sseemmaallVVnn
eettIIyykkcc∫∫aabb''GGII√√eeTTAAkkaatt''eeTTaasseellaakkCCaamm--cc&&nnÊÊnnII[[CCaabb''KKuukk77qq~~SS  ??  eebbIIGG~~kkttaammddaann
ssPPaaBBkkaarrNN__  eeKKyyll''cc∫∫aass''NNaass''ffaa  eeKKffaaCCaaeerrOOggnneeyyaaVVyyssuuTTÏÏssaaFF  eeddaa
yymmaannbbMMNNggkkMMccaatt''KKNNbbkkßß®®bbqqSSgg  ee®®JJHHkkaarrbbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVVll®®sseemmaalleennHH
mmaannmmkkCCaayyUUrrqq~~SSeehhIIyy  bb""uuEEnn††BBMMuueeXXIIjjmmaannkkaarrbb††wwggGGMMBBIIeerrOOggeennHHeeLLIIyy  lluuHHeeBBll
ee®®kkaayymmaannkkaarrbb††wwggpp††ll''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  eeTTIIbbKKaass''kkkkaayyeerrOOggeennHHeeLLIIgg  ..  mmYYyy
eeTToott  kkaarrEEddllGGggkkaarrnnaannaaeeccaaTTffaaCCaaeerrOOggnneeyyaaVVyyeennaaHH  KKWWeerrOOggCCaamm--cc&&nnÊÊnnIICCaa
eerrOOggttuullaakkaarrssIIuuvviill  EEbbrrCCaayykkeeTTAAddaakk''ttuullaakkaarreeyyaaFFaa  eehhIIyyeeBBlleeFFII√√ssvvnnaa--
kkaarrkkaatt''kkII††  BBMMuu®®BBmm[[ssaakkßßIIccuuggeeccaaTTeeLLIIggeeqqII¬¬yyeeTT  lluuHHeeBBlleeFFII√√ssvvnnaakkaarrccbb''BBMMuukkaa
tt''kkII††eeBBlleennaaHHeeTT  KKWWTTuukkmmYYyyyybb''®®BBwwkkeeLLIIgg  eeTTIIbb®®bbkkaassssaall®®kkmm  eeFFII√√EEbbbbeennHH
nnSS[[eeKKssggßß&&yyffaa  TTuukkmmYYyyyybb''eeddIImm∫∫IIssYYrrGG~~kkkkaann''GGMMNNaacc  eettII[[eeKKkkaatt''eesscckkII††
EEbbbbeemm""cc  ??  eebbIIttaammddaannttSSggBBIIddkkGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏ  kk**eeFFII√√xxuussnnIIttiivviiFFIIEEddrr      KKWW®®bbCCMMuuddkk
eeddaayyssmm©©aatt''  bbiiTTTT√√aarrCCiitt  eeFFII√√ddUUcc®®bbeeTTssssiiƒƒttkk~~¨g̈gPPaaBBGGaassnn~~  ..  eettIIEExxµµrreeBBllNNaa
nnwwggQQbb''®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIVVbbkkmmµµ  QQbb''yykkeellsseeccaaTT®®bbkkaann''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkkeeddaa
yyGGyyuuttii††FFmm··EEbbbbeennHHtteeTTAAeeTToott  ..  yyuuttii††FFmm··eennAAeellIIGG~~kkmmaannGGMMNNaacc  GG~~kkmmaannGGMM--
NNaacc®®ttUUvvEEttQQ~~HH  ..  bb""uuEEnn††®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeJJllffaa  GG~~kkssaaggVVbbkkmmµµnnwwgg®®ttUUvvTTTTYY  
llpplleennAAeeBBllNNaammYYyyBBMMuuxxaanneeLLIIyy  ..  eebbIIGGaaNNiittGGaassUUrrddll''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr
ddll''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ttuullaakkaarrEExxµµrr®®ttUUvvEEtt®®bbkkaann''CCMMhhrr‰‰kkrraaCC¥¥  kkaatt''eesscckkII††ttaammKKttii  
yyuuttii††FFmm··  kkMMuullMMeeGGooggeeddaayyGGKKttiiFFmm··  ..  ®®bbeeTTssmmYYyyEEddllmmaanneessƒƒrrPPaaBBxxaaggpp¬¬ËËvv
ssggmm  eeddaayyssaarrEEttttuullaakkaarrmmaannyyuuttii††FFmm··  ..

33--  ®®bbFFaannttuullaakkaarreexxtt††VVtt''ddMMbbggVVnneellIIkkEEllggbbTTeeccaaTT®®bbkkaann''kkgg®®bbddaa
bb''GGaavvuuFFCCaagg110000nnaakk''  eennAAeexxtt††bbnnÊÊaayymmaannCC&&yy  kk~~¨g̈gbbTTeeccaaTTVVjj''rrHHeeTTAAeellII®®bbCCaa
BBllrrddΩΩ  ®®ttUUvvss¬¬aabb''55nnaakk''nniiggrrbbYYss88nnaakk''  eennAA´́ff©©TTII2211mmIInnaa22000055  kk~~¨g̈geeBBllGGnnuuvvtt††
ssaall®®kkmmeeddjj®®bbCCaaBBllrrddΩΩ221188®®KKYYssaarr  eeccjjBBIIddII55hhiikkttaaeennAAXXMMuukk∫∫aallssııaann
XXMMuubb""yyEEbb""tt  ..  kkaarreellIIkkEEllggkkaarreeccaaTT®®bbkkaann''rrbbss''ttuullaakkaarreexxtt††VVtt''ddMMbbggccMM--
eejjHHkkgg®®bbddaabb''GGaavvuuFFdd**eeXXaarreexxAAeennHH  VVnn®®ttUUvvGGggkkaarrssiiTTiiÏÏmmnnuussßßnnaannaarriiHHKKnn''yy""aagg
xx¬¬SSgg  eeddaayysseegg˚t̊teeXXIIjjffaa  GG~~kkkkaann''GGMMNNaacc®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIåå®®kkwwddΩΩeeccHHEEtt[[rrYYccxx¬¬ÁÁnn
‰‰®®bbCCaaBBllrrddΩΩEEttggEEttrrggee®®KKaaHHeeddaayyGGyyuuttii††FFmm··CCaanniiccçç  ..  eeKKkktt''ssmmaall''eeXXIIjj
eeTToottffaa  eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩkkII††BBMMuuEEddllQQ~~HHGG~~kkkkaann''GGMMNNaaccnniiggmmhhaa
eessddIIΩΩ  GG~~kkmmaann®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††eeLLIIyy  ee®®JJHHGG~~kkeennaaHHeeKKCCYYyyKK~~aaeeKKmmiinn[[CCaabb''eeTTaass  ..
eettII®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrdd**GGPP&&BB√√eennAAeeBBllNNaa  eeTTIIbbrrYYccccaakkTTuukk≈≈eevvTTnnaaBBIIGGMMeeBBIÍ́ ®®BB´́ppßßrrbb
ss''GG~~kkkkaann''GGMMNNaaccEExxµµrrxx¬¬HH  EEddlleennAAEEttee®®sskkXX¬¬aannQQaammrrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩxx¬¬ÁÁnn
eettIIeeBBllNNaaeeTTIIbbeeKKrrkkyyuuttii††FFmm··[[xx¬¬ÁÁnn  EEddll®®ttUUvveeKKVVjj''ssmm¬¬aabb''ddUUccsstt√√ttiirrccœœaann  ??

44--  eellaakkxxwwmm--vvaassnnaa  CCaattMMNNaaggrraa®®ss††xxaaggKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨ ̈ VVnn®®ttUUvv



bbkkßßBBYYkkrrbbss''xx¬¬ÁÁnnddkkBBIIttMMNNaaggrraa®®ss††  eehhIIyyeeddjjeeccjjBBIIbbkkßß  eeddaayybbTTeeccaaTTffaa
VVnnnniiyyaayybb""HHJJll''®®BBHHmmhhaakkßß®®tt  kk~~¨g̈g{{kkaasseevvTTiikkaassMMEEddggmmttiirrbbss''eellaakkkkwwmm
ssuuxxaa  VVnn®®ttUUvvmmttiiCCaaee®®ccIInnrriiHHKKnn''    CCaaBBiieessss®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏ®®bbFFaannKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈n--
ssiiuunnbbiiuuccrriiHHKKnn''ffaa  KKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨G̈GYYttxx¬¬ÁÁnnCCaaKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  bb""uuEEnn††
eeTTAAddkkeellaakkxxwwmm--vvaassnnaa  ®®KKaann''EEtteeKKbbeeJJççjjmmttiittaammvviiCCÇÇaaCCIIvv:rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeTTAACCaa[[
eeKKmmaannkkMMhhuuss  ..  ddwwggxx¬¬ÁÁnneehhIIyy……eennAAKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨ ̈ ddkkKK~~aa‰‰ggeeddIImm∫∫IIyykk
cciitt††KKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucc  EEddllCCaaKKNNbbkkßßrraaCCaanniiyymm  mmiinn®®ttwwmmEEttmmiinnGGbbGGrr
ssaaTTrrkk~~¨g̈gkkaarrddkkeennHHeeTT  EEffmmTTSSgg®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏeeFFII√√kkaarrrriiHHKKnn''  eehhIIyyKKSS®®TTssMMddIIeellaa
kkxxwwmm--vvaassnnaaEEffmmeeTToott  ..  kkaarryykkcciitt††eeKKeeddaayyPPaaBBggggwwttggggll''  eeddIImm∫∫IIEE®®kkggCCYY
yyssMMrrYYllkk~~¨g̈gkkaarrbb††wwggpp††ll''KK~~aa  ®®ttUUvvVVnnppllppÊÊ¨ÿymmkkvviijjEEbbbbeennHH  ..  kkMMuu[[ddUUccJJkk¥¥
eeKKffaa  KKSS®®TTeess††ccCCaaggxx¬¬ÁÁnneeKKCCaaeess††cc  ..  ttaammBBiitteeTTAA  BBYYkkEEddll®®ttUUvv®®bbqqSSggnnwwggbb††wwgg
eellaakkxxwwmm--vvaassnnaa  KKWWKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuuccvviijjeeTT  EEttKKNN:bbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucc
eennAAss©©bb''eess©©øømm  EEbbrrCCaaKK~~aa‰‰gg®®bbqqSSggKK~~aa‰‰gg  ..  kkaarrddkkeennHHCCaaTTNNÎÎkkmmµµFF©©nn''bbnnii††cceehhII
yy  KKYYrrEEttmmaannkkaarrEENNnnSS……GGbb''rrMMCCaammuunnssiinn  eennHHEEbbrrCCaaddMMee◊◊mmiinnQQWWyykkeeQQIIccaakk''
..  kkaarrnniiyyaayybb""HHJJll''ddll''®®BBHHmmhhaakkßß®®tteennaaHH  eettIInniiyyaayyffaaeemm""cc  ..  eebbIIttaammkkaarr
®®ssgg''JJkk¥¥eellaakkxxwwmm--vvaassnnaarrbbss''vviiTT¥¥¨G̈GaassIIuueessrrII  eellaakkxxwwmm--vvaassnnaaccgg''nniiyyaa--
yyee®®bboobbeeFFoobbffaa  eettIIeess††ccnniigg®®bbCCaaBBllrrddΩΩxxuussKK~~aa®®ttgg''NNaa  ??  VVnneesscckkII††ffaa
eess††ccnniiggrraa®®ss††mmaanneeCCIIggBBIIrr´́ddBBIIrr  mmaannddggxx¬¬ÁÁnnmmaannkk∫∫aallmmYYyyddUUccKK~~aa  EEtt®®ttgg''xxuuss
KK~~aaeennAA®®ttgg''NNaaeennaaHH  mmiinnddwwggCCaaeellaakkxxwwmm--vvaassnnaaBBnn¥¥ll''ffaaeemm""cceeTT  ee®®JJHHeeKKBBMMuuVV
nnppßßaayy  ..  eebbIInniiyyaayyeeTTAAttaammnn&&yyrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  eeBBllEEddll®®BBHHBBuuTTÏÏ®®ttaa
ss''ddwwgg  ®®bbeeTTssTTSSggLLaayykk~~¨g̈geellaakkmmaanneess††ccrrYYcceeTTAAeehhIIyy  CCaaBBiieessssxx¬¬ÁÁnn®®BBHH
GGgg  ®®BBHHssiiTTÏÏttƒƒ:CCaa®®BBHHrraaCCbbuu®®tt®®BBHHVVTTssuueeTTÏÏaaTTnn  ..  ssaassnnaa®®BBHHGGggBBMMuuTTTTYYllssaa
ll''vvNNˆ:̂TTSSgg44eeTT  KKWWvvNNˆ:̂®®JJhhµµNN__  vvNNˆ:̂kkßß®®tt  vvNN̂̂:´́vvss¥¥:GG~~kkCCMMnnYYjj  nniiggvvNNˆ:̂
ssUU®®TT:KKWWvvNNˆ:̂xxMM∆∆¨ëeKK  ..  bb""uuEEnn††eeddIImm∫∫IIss®®mmbbss®®mmYYllkkMMuu[[mmaannbbJJ˙ȧakk~~¨g̈gssggmm  ®®BBHHGGgg
®®bbkkaassffaa  EEddlleeTTAACCaa®®JJhhµµNN__  lluuHH®®ttaaEEttbbuuKKllNNaaVVnnkkMMccaatt''bbgg''nnUUvvGGMMeeBBII
VVbbGGss''eehhIIyy,,  VVnneeTTAACCaaeess††cc  lluuHH®®ttaaEEttkkaann''FFmm··TTssBBiiFFrraaCCFFmm··  KKWWFFmm··ssMMrraabb''
eeFFII√√CCaaeess††cc1100yy""aaggCCaaeeddIImm  ..  kk~~¨g̈gnn&&yyeennHHbbJJÇÇaakk''ffaa  ®®BBHHBBuuTTÏÏBBMMuuTTTTYYllssaall''ffaa
mmnnuussßßxxııgg''xxııss''nniiggeeffaakkTTaabbmmkkBBIICCaattiikkMMeeNNIItteeLLIIyy  ..  ®®BBHHGGggbbJJÇÇaakk''ffaa  mmnnuu--
ssßßNNaa®®BB®®BBwwtt††llÌÌeeddaayykkaayyvvaaccaacciitt††CCaammnnuussßßxxııgg''xxııss''  mmnnuussßßNNaa®®bb®®BBwwtt††GGaa
®®kkkk''eeddaayykkaayyvvaaccaacciitt††  KKaatt''CCaammnnuussßßeeffaakkTTaabb  KKWWyykkGGMMeeBBIIEEddlleeKKVVnn®®bb®®BBww
tt††CCaaxx~~aattssMMrraabb''vvaass''kkMMBBss''nniiggTTMMnnaabbrrbbss''mmnnuussßß  BBMMuuEEmmnnyykkCCaattii®®ttkkUUllvvNNˆ:̂
®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††yyssss&&kkii††  CCaaxx~~aattssMMrraabb''vvaass''eeLLIIyy  ..  VVnneesscckkII††ffaa  CCnnNNaammaann
CCaattii®®ttkkUUllxxııss''mmaann®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††ee®®ccIInn  mmaannyyssss&&kkii††FFMMbb""uuEEnn††®®bb®®BBwwtt††GGaa®®kkkk''eeddaa
yykkaayyvvaaccaacciitt††  eellaakkccaatt''CCaammnnuussßßeeffaakkTTaabb  bb""uuEEnn††mmnnuussßßNNaa  EEddlleekkIIttkk~~¨g̈g
®®ttkkUUllccNNÎÎaall  EEddlleeKKccaatt''ffaaCCaa®®ttkkUUlleeffaakkTTaabb  nniiggCCnnNNaaEEddll®®kkII®®kk®®TT--
BB¥¥ssmm∫∫ttii††≤≤ttbbuuNN¥¥ss&&kkii††  bb""uuEEnn††CCaaGG~~kk®®bb®®BBwwtt††llÌÌ  eeddaayykkaayyvvaaccaacciitt††  eellaakkccaatt''
CCnneennaaHHffaa  CCaammnnuussßßxxııgg''xxııss''́́ ff¬¬ff~~ËËrr  ..  ddUUeecc~~HHmmaannnn&&yysseegg≈≈bbffaa  CCnnNNaa®®bb®®BBwwtt††
ttaammTTssBBiiFFrraaCCFFmm··  CCnneennaaHHeeTTAACCaaeess††cc      ee®®JJHHTTssBBiiFFrraaCCFFmm··eeFFII√√[[GG~~kk®®bb®®BBwwtt††  

eeTTAACCaaGG~~kkddwwkknnSSdd**llÌÌssMMrraabb''ssggmmKKYYrreeKKaarrBBbbUUCCaa  ..  eebbIIeellaakkxxwwmm--vvaassnnaanniiyyaayy
kk~~¨g̈gnn&&yyeennHH  ccaatt''CCaakkaarrnniiyyaayy®®ttwwmm®®ttUUvv  ttaammnn&&yyrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  BBMMuummaann
kkMMhhuuss®®ttUUvvccaabb''BBiirruuTTÏÏeeLLIIyy  ..  bb""uuEEnn††eellaakkxxwwmm--vvaassnnaassMMddIImmaannllkk≈≈NN:qqgg®®ttgg''
kkaall:eeTTss:EEddllmmiinnccSSVVcc''yykkssƒƒaabb&&nn®®BBHHmmhhaakkßß®®ttmmkkEEvvkkEEjjkkkk~~¨g̈geeBBll
eennaaHHeeLLIIyy  ee®®JJHH®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caammaann®®BBHHmmhhaakkßß®®tteessaayyrraaCC¥¥  eeTTaaHHbbIInniiyyaayy
®®ttUUvv  kk**mmiinn®®ttUUvvyykkmmkknniiyyaayyEEddrr  ssuuPPaassiittEExxµµrrffaa  JJkk¥¥BBiittEErrggEEss¬¬gg,,  hhaavvaa
ss¬¬aakk''xxÇÇaakk''vvaaEEss¬¬gg  nniiggnniiyyaayyxxuusskkaall:eeTTss: ..  ddUUeecc~~HHkkMMhhuussbb""uueeNNˆĤHGGaaccnniiyyaa
yyKK~~aa[[llHHeeccaallVVnn  mmiinn®®ttUUvvddaakk''kkMMhhuussddll''ff~~aakk''ddkkhhUUttttMMEENNggeeLLIIyy  eebbII
ddkkhhUUtteehhIIyy®®ttUUvvEEtt®®bbKKll''ttMMEENNggttMMNNaaggrraa®®ss††CCUUnneellaakkxxwwmm--vvaassnnaavviijj  ..

55--  ®®BBHHGGttIItt®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrrsseemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  VVnn®®bbkkaassbbddii--
eessFF  mmiinneeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__[[eeddaaHHEEllggeellaakkCCaamm--cc&&nnÊÊnnII  EEddllttuullaakkaarreeyyaaFFaaVVnn
kkaatt''eeTTaass[[CCaabb''KKuukk77qq~~SS  ..  kk**ddUUccCCaaeellaakkbbflflnn--ssMMNNaagg  nniiggssuuxx--ssMMeeGGOOnn  EEdd
llttuullaakkaarrkkaatt''eeTTaass[[CCaabb''KKuukkkk~~¨g̈gmm~~aakk''@@2200qq~~SS  ..  ®®BBHHGGttIItt®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrr
mmaann®®BBHHbbnnÊÊËËllffaa  ®®BBHHGGggccUUllnniivvtt††nn__eehhIIyymmiinnmmaannssiiTTiiÏÏGGMMNNaacceeFFII√√GGII√√VVnneeLLIIyy
ssUUmmGGPP&&yyeeTTaassGGMMBBII®®KKYYssaarrTTSSggBBIIrr  ..  ®®BBHHGGggBBMMuu®®BBmmeeFFII√√GGII√√TTSSggGGss''  ssUUmm∫∫IIeeFFII√√ssMM--
eeNNII[[eeddaaHHEEllggCCnnTTSSggbbIIrrUUbb  kk~~¨g̈gzzaann:®®BBHHGGggCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrmmYYyyrrUUbbkk**®®BBHHGGggBBMMuu
eeFFII√√EEddrr  ..  ≤≤LLËËvv®®kkeeLLkkmmkkeemmIIll®®BBHHmmhhaakkßß®®ttffIIµµ  ®®BBHHbbrrmmnnaaffssIIhhmmuunnIIvviijj  ss
kkmmµµPPaaBBrrbbss''®®BBHHGGggccMMeeJJHHbbJJ˙ȧaeennHH  kk**mmiinnxxuussKK~~aaBBII®®BBHHbbiittaaEEddrr  ®®BBHHGGggBBMMuu®®BBmm
yykkssiiTTiiÏÏGGMMNNaaccrrbbss''®®BBHHGGgg  EEddllmmaannEEccggkk~~¨g̈grrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔffaa  GGaacceellIIkkEEllgg
eeTTaassccMMeeJJHHCCnnCCaabb''eeTTaass  EEttEEbbrrCCaa®®BBHHGGggeeppII∆∆lliixxiittrrbbss''CCnnmmaannTTuukk≈≈TTSSggBBIIrr
®®kkuumm  EEddllssMMuu®®BBHHGGgg[[eellIIkkEEllggeeTTaasseeTTAA[[®®bbmmuuxxrrddΩΩaaPPiiVVll  EEddllCCaass®®ttUUvv
rrbbss''CCnnTTSSggBBIIrr®®kkuummeennHHeeddaaHH®®ssaayyeeTTAAvviijj  ..  ddUUeecc~~HHeettIIssƒƒaabb&&nnrrbbss''®®BBHHmmhhaa
kkßß®®ttmmaannnn&&yyyy""aaggNNaaeeTTAAvviijj  ..  BBiittEEmmnnEEttrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔEEccggffaa®®BBHHmmhhaakkßß®®tt
eessaayyrraaCC¥¥  bb""uuEEnn††mmiinnkkaann''GGMMNNaacc  EEtt®®BBHHGGggmmaannssiiTTiiÏÏeellIIkkEEllggeeTTaass  EEtt®®BBHH
GGggmmiinnee®®bbIIssiiTTiiÏÏeennHH  EEbbrrCCaa®®BBHHGGgg®®bbKKll''ssiiTTiiÏÏeennHHeeTTAA[[®®bbmmuuxxrrddΩΩaaPPiiVVll  eettII
ee®®JJHHeehhttuuGGII√√  ..  bbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHHsseegg˚t̊teeXXIIjjffaa  GGMMNNaaccnnIIttiibbJJÔÔttii††kk**ccSSssYYrreeyyaabb--
ll''GGMMNNaaccnnIIttii®®bbttiibbttii††  ‰‰GGMMNNaaccttuullaakkaarrkk**ddUUccKK~~aa  ≤≤LLËËvveennHHssƒƒaabb&&nn®®BBHHmmhhaakkßß
®®ttCCaassƒƒaabb&&nnkkMMBBUUll  kk**BBMMuuhhflflaannee®®bbIIssiiTTiiÏÏrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  EEddllmmaannEEccggkk~~¨g̈grrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ
EEbbrreeTTAACCaa®®bbKKll''GGMMNNaacc[[nnIIttii®®bbttiibbttii††ssMMeerrcceeTToott  eettII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caakkaann''rrbbbbGGII√√
eebbIIrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔmmaannBBMMuu®®BBmmnnSSKK~~aaeeKKaarrBB  rrhhUUttddll''®®BBHHmmhhaakkßß®®ttkk**BBMMuu®®BBmmeeKKaarrBBrrddΩΩ
FFmmµµnnuuJJÔÔeennHHEEddrr  yykkssiiTTiiÏÏrrbbss''xx¬¬ÁÁnneeTTAA®®bbKKll''[[nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††ssMMeerrcc  ..  ssƒƒaabb&&nn
nniimmYYyy@@  eeXXIIjjEEttkkaarrJJrrGGMMNNaaccrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  BBMMuueeXXIIjjkkaarrJJrr®®bbCCaaBBllrrddΩΩEEddllrrgg
TTuukk≈≈eevvTTnnaaeeLLIIyy  ..    kkaallBBIImmuunn®®BBHHGGttIItt®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrr  FF¬¬aabb''eellIIkkEEllggeeTTaa
ss®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏ  EEddllttuullaakkaarrkkaatt''[[CCaabb''KKuukk3355qq~~SS,,  eellIIkkEEllggeeTTaass®®TTgg''ssiirrII
vvuuDDÛÛ,,  jjwwkk--bbflfluunn´́qqCCaaeeddIImm  EEtt®®BBHHmmhhaakkßß®®ttCCaa®®BBHHrraaCCbbuu®®ttmmiinneeFFII√√ttaamm®®BBHHbbiittaa  KKWW
mmaanneesscckkII††kk¬¬aahhaann®®bbkkaasseellIIkkEEllggeeTTaassCCnnTTSSggbbIInnaakk''®®ssbbttaammrrddΩΩFFmmµµnnuu--
JJÔÔeeTTAA  ..⁄⁄
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