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QQWWnnVVnnrraa""yyrraa""bb''®®VVbb''VVrrSSggBBIIeehhttuukkaarrNN__eeppßßgg@@  nniiggssMMuuCCYYbbeeTTssaaPPiiVVllVVrrSS
gg  EEttVVrrSSgg[[ccUUllBBIIrrbbIInnaakk''bb""uueeNNˆâaHH  ..  ®®kkuummVVttuukkrrmmiinn®®BBmmee®®JJHHxx¬¬aaccBBYYkkvvaaccaabb''
eeTToott  ..  eeBBlleennaaHHeeddaayymmnnuussßß®®ccaallccuuHH®®ccaalleeLLIIgg  eeFFII√√[[eellaakkVV""cc--QQWWnn®®CCuu--
llxx¬¬ÁÁnnccUUllkk~~¨g̈grrbbggkkaarriiyyaall&&yyrrbbss''bbrreeTTss  eehhIIyyVVrrSSggkk**bbiiTTTT√√aarr  rrYYccvvaannSSeemmVV
ttuukkrrttaammpp¬¬ËËvvee®®kkaayyVVtt''eeTTAA  ..

eeXXIIjjVVrrSSggccaabb''eellaakkVV""cc--QQWWnnddUUeecc~~HH  ®®kkuummVVttuukkrr®®TTSSmmiinnVVnn  kk**bbHHKKiillvvaa
yyKKiijjVVrrSSgg  yyYYnnEEbbkkkk∫∫aallhhUUrrQQaammeeLLIIgg  ..  ®®BBHHssggÙÙeeddjjccaabb''VVrrSSggnnwwggddgg
qq&&®®tt  ee®®JJHHEEttxxwwggeeKKeeFFII√√VVbbssaa®®ss††aaccaarr¥¥rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  ccMMEENNkk®®KKhhssƒƒee®®bbIIddMMuuffµµ  ddMM--
bbggnniiggkkUUnnttwwggCCaaGGaavvuuFFEEddrr  ..

kkaarrbbHHeeVVrrvvaayyddUUeecc~~HH  eeFFII√√[[xxUUccKKMMeerraaggkkaarrGGss''rrllIIgg  EEddlleellaakkssWWgg--gg""uukkffaa
jj''VVnnTTaakk''TTgg[[CCbb""uunnCCYYyyeeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__  eebbII®®bbssiinnNNaaeeTTssaaPPiiVVllVVrrSSggmmiinn
eeddaaHHEEllggvvIIrrCCnnTTSSggBBIIrreeTT  ((ssUUmmGGaannKKuukknneeyyaaVVyyrrbbss''eellaakk  bb""uuNNˆ-̂-ccnnÊÊmm""uull))

eeBBllkkMMBBuuggvvaayy®®bbLLËËkkKK~~aaeennaaHH  BBYYkkVVrrSSggVVnnffttrrUUbbVVttuukkrr  eeddIImm∫∫II®®ssYYlleeddIIrr
ccaabb''  ..  ®®BBHHPPiikk≈≈¨ ̈ VV""gg--xxaatt''  nniigg®®BBHHGGaaccaarr¥¥  GGflfluukk--CCaa,,  eellaakkbb""uuNNˆ-̂-ccnnÊÊmm""uull,,  eellaakk
CCMMuu--mmYYgg,,  PPiikk≈≈¨F̈FmmµµVVll  eexxoovv--CCMMuu  ..ll..  VVnnrrtt''eeKKccxx¬¬ÁÁnnyy""aaggrrhh&&ss  ..  CCnnNNaayyWWtt
ddMMeeNNIIrrkk**®®ttUUvvBBYYkkVVrrSSggccaabb''ddaakk''KKuukkGGss''  ..

®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNN  VV""gg--xxaatt''  eeKKccxx¬¬ÁÁnnrrYYcc  eehhIIyyEEbbrrCCaanniimmnn††eeTTAA[[VVrrSSggccaabb''
eeddaayycciitt††kk¬¬aahhaannCCaaTTIIbbMMppuutt  ..  eellaakkbb""uuNNˆ-̂-ccnnÊÊmm""uullkk**®®ttUUvvVVrrSSggccaabb''EEddrr  ..

rrII‰‰®®BBHHGGaaccaarr¥¥  GGflfluukk--CCaa  nniiggPPiikk≈≈¨F̈FmmµµVVll  eexxoovv--CCMMuu  VVnnnniimmnn††eePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAkkaann''
®®bbeeTTsseessoommTTSSggTTwwkkEEPP~~kk  ..  ((®®BBHHGGaaccaarr¥¥  GGflfluukk--CCaa  KKgg''eennAA®®ssuukkeessoommrrhhUUttmmkk
ddll''ssBB√√́́ ff©©))  ..

ccMMEENNkkeellaakk  CCMMuu--mmYYgg  kk**VVnneeKKccxx¬¬ÁÁnneeTTAAVVtt''ddMMbbggEEddrr  ..
EExxµµrrGG~~kkeess~~hhaaCCaattii  TTSSgg®®BBHHssggÙÙ  TTSSgg®®KKhhssƒƒ  EEddllccaabb''VVnn  eeKKddaakk''kk~~¨g̈gTTII

XXMMuuXXSSgg  rrYYccbbJJÇÇËËnneeTTAAKKuukkFFMMPP~~MMeeBBjjTTuukkkkaatt''eeTTaass  ..
ccMMEENNkkeess††ccssIIhhnnuu  KKµµaannKKiittbbJJ˙ȧa®®bbeeTTssCCaattiieeTT  KKWWKKiittEEttssbb∫∫aayynnwwgg®®ssII

jjII  rrSSEErrkk  eeBBjjccnnÊÊqqaayyaa  BBMMuuCCYYyyQQWWqqÌÌaallBBYYkkVVttuukkrreessaaHH  EEddllCCaaccUUll´́ddnnwwggVVrrSS
ggeeCCrr®®BBHHssggÙÙffaa  ««GGaa®®tteeggaallbbYYssbbMMpp¬¬aajjVVyy»» eeTTAAvviijj  eehhIIyyEEffmmTTSSgghhaamm
mmiinn[[ssiissßßssaallaaVVllIICCaann''xxııss''ee®®bbIIqq&&®®ttddggEEddkkeeTToottppgg ..  ((eellaakkttaamm~~aakk''mmaann
®®bbssaassnn__ffaa  eess††ccssuurraa®®mmiittVVnnddwwkk®®VVkk''ssuuTTÏÏnniiggmmaasseeTTAAssUUkkVVrrSSggee®®ccIInnNNaa
ss''  eeddIImm∫∫II[[kkUUnnxx¬¬ÁÁnnVVnneessaayyrraaCC¥¥  ..  VVrrSSggkk**yyll''®®BBmmeehhIIyyddaakk''xxssnn¥¥aakkMMuu[[
ssIIhhnnuueePP¬¬ccVVrrSSgg  ..  ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaaeess††ccssIIhhnnuunnwwkkKKuuNNVVrrSSggmmiinneePP¬¬cc  ..
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VVttuukkmmµµeennHHBBMMuuVVnnssMMeerrccddUUcceeKKaallbbMMNNggeeTT  KKWWhhaakk''ddUUccCCaa®®KKaann''EEtteeFFII√√[[CCaa
kkaarrssaakkll∫∫gg  [[EExxµµrrTTUUeeTTAAddwwggxx¬¬ÁÁnnbb""uueeNNˆâaHH  ..

ee®®kkaayymmkkGG~~kkeeTTaassnneeyyaaVVyy  kk**®®ttUUvvVVrrSSggbbJJÇÇËËnneeTTAA´́®®BBnnKKrrttaammkkVV""ll''
eeddIImm∫∫IIkkaatt''eeTTaass  ..

❑                                 ❑

❑



EEhhmm--eeccoovv  vvIIrrbbuurrssCCaattii                                                                                                                      2233

kkffaaTTII®®VVMMmmYYyy

karkat'eTas®bharCIvit
nnaavvaaEE®®sskkllaakkMMBBgg''EEppPPMM~~eeBBjjbbIIvvUUmm  kk**TTmm¬¬aakk''kknnÊÊ¨ÿyeehhIIyyeeFFII√√ddMMeeNNIIrree®®KKOOnn@@

eeTTAA  ..
eennAAeellIInnaavvaa  eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv,,  eellaakkVV""cc--QQWWnn,,  eellaakk  nnYYnn--DDYYgg

nniiggGG~~kkeeTTaass‰‰eeTTootteeCCIIggCCaabb''®®ccvvaakk''  ssmm¬¬wwggeemmIIllkkMMBBUUllvvtt††ååNNˆâaeellaamm  ssEEmm††gg
nnUUvveesscckkII††GGaaeellaaHHGGaall&&yymmaattuuPPUUmmii  mmiinnccgg''XX¬¬aattqq©©aayyeeTT  eellaakkss††aayyxxaannVVnnrrss''
eennAACCaammYYyyCCnnrrYYmmQQaammCCaaTTIIeess~~hhaa  !!  ss††aayyxxaanneeXXIIjjmmuuxxååVVsskkååVVssiikkaa  EEdd
llEEttggBBiiee®®KKaaHHKK~~aaGGMMBBIIbbJJ˙ȧaCCaattii--ssaassnnaa  ..  eellaakkGGaaccaarr¥¥kkMMsstt''eellIIkk´́ddTTSSggBBIIrr
®®bbNNmmeehhIIyyeeJJllxxßßwwbb@@  ––

--  xxMM∆∆¨m̈mççaass''ssUUmmff√√aayy®®BBHHbbggMMllaaeehhIIyy  mmiinnddwwgg´́ff©©NNaaVVnnCCYYbbvviijjeeTT  !!  ssUUmm
®®BBHHVVrrmmIICCYYyyEEffrrkkßßaaTTUUll®®BBHHbbggMMppgg  TTUUllbbggMMccgg''rrss''tteeTTAAeeTTootteeddIImm∫∫IIee®®ssaacc®®ss
gg''®®bbeeTTss  EEddlllliiccllgg''ee®®ccIInnqq~~SSmmkkeehhIIyyNNaass''̆̆ ˘̆˘̆..

{{kkEEnn¬¬ggdd**mmeennaarrmm¥¥  !!  EEddllFF¬¬aabb''pp††ll''nnUUvvvviiCCÇÇaanniiggeesscckkII††ssuuxx®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  !!  xxMM∆∆¨¨
mmiinneePP¬¬ccGG~~kkeeTT  !!  eeTTaaHHbbIIGGaaeeccaarr´́®®BBssmm¬¬aabb''xxMM∆∆¨ ̈ kk**vviiJJÔÔaaNNkk≈≈nnÏÏxxMM∆∆¨ëehhIIrrmmkkeennAATTIIeennHHvviijj
EEddrr  ..  ssUUmmGG~~kkGGPP&&yyeeTTaassddll''xxMM∆∆¨ ̈ EEddllmmiinnVVnnccUUllllaaddll''kkEEnn¬¬gg  ee®®JJHHxxMM∆∆¨C̈Caa
mmnnuussßßmmaanneeTTaass  mmiinnGGaaccmmaanneessrrIIPPaaBBeeFFII√√eeGGII√√eekkIIttttaammcciitt††ccgg''  !!  EEttxxMM∆∆¨m̈miinnttUUcccciitt††
eeLLIIyy  nnUUvveeTTaasskkMMhhuussEEddllVVrrSSggvvaaeeccaaTT  eeddaayyssaarrxxMM∆∆¨®̈®ssLLaajj''CCaattii--ssaassnnaa
xxMM∆∆¨s̈s¬¬aabb''kk**ss¬¬aabb''ccuuHH[[EEttCCaattii  !!  ssaassnnaarrss''̆̆ ˘̆˘̆..

kkVV""ll''eebbIIkkmmkkddll''mmuuxxvvSSgg  jj¨S̈Sggcciinn††aaeellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  nniiggmmiitt††
PPkkii††‰‰eeTToott[[eekk††AAeeqqHHqqYYllhhYYss®®bbmmaaNN,,  eellaakkssııbb''eexxııIImmBBYYkkeess††ccEEddllkkaacceeXXaarr
eeXXAA  ssmm¬¬aabb''mmnnuussßßKKµµaannBBiiccaarrNNaa  rrkkyyuuttii††FFmm··  KKµµaannKKiitt®®bbCCaarraa®®ss††®®kkII®®kk  eell˙ṁmll˙ȧa
mm  EEddllBBYYkkbbrreeTTssssgg˚t̊t''ssgg˚˚iinn  mmaanncciinn  yyYYnn  VVrrSSggCCaaeeddIImm  ..  eemmIIllccuuHHvvSSgg®®VV
ssaaTTrrbbss''eeKKmmaannrrssIIµµPPWW¬¬rrnnÊÊaall  GGss''lluuyyCCaattiirraabb''rryyllaann  !!  ccMMEENNkkllMMeennAA®®bbCCaa
rraa®®ss††  rrkkEEttss¬¬wwkkVVMMggmmiinnCCiittTTwwkkeePP¬¬øøggnniiggkkMMeeddAAppgg  !!  eeKKTTuukkxx¬¬ÁÁnneeKKCCaaGG~~kk®®KKbb''®®KKgg
®®bbCCaarraa®®ss††  ..  EEttttaammBBiittBBYYkkeeKKCCaabbkkßß´́nn®®bbCCaarraa®®ss††eeTTIIbb®®ttwwmm®®ttUUvv  eeTTIIbbssmmnnwwggss
kkmmµµPPaaBBEEddlleeKKVVnn®®bb®®BBwwtt††  ..  kkaarrQQWWcciitt††  kkaarrPP∆∆aakk''rrllwwkkrrbbss''eellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm
eeccoovv  mmaannttSSggBBIIeellaakkeennAACCaassiissßßssaallaaVVllIICCaann''xxııss''eemm""¬¬HH  ..  eellaakkCCaaeemmbbddiivvtt††
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nn__dd**åått††mmmm~~aakk''EEddlleeyyIIggkk®®mmnnwwggVVnnCCYYbb ..
bbnnii††ccee®®kkaayymmkk  nnaavvaaccMMVVMMggddwwkkGG~~kkeeTTaasseennHH  kk**mmkkddll''mmuuxxssaallaaVVllIICCaann''

xxııss''  EEddllCCaaTTIIbbNN††¨ḦHvviiCCÇÇaarrbbss''eellaakk  ..  eellaakkssmm¬¬wwggkkMMBBUUllssaallaaeeddaayyccuukkEENN
nn{{rraa  eehhIIyybbeeggII˚t̊tsseemm¬¬ggttaammxx¥¥ll''eeTTAAssiissßßkkMMsstt''  ––

--  {{ssiissßßCCaaTTIIeess~~hhaaeeGGIIyy  !!  eettIIGG~~kkVVnn®®KKUUNNaabbee®®ggoonnGG~~kkeeTToott  !!  eebbIIxxMM∆∆¨®̈®ttUUvv
bbrreeTTsseeKKddwwkkeeTTAA®®bbhhaarrCCIIvviittddUUeecc~~HH  !!  xxMM∆∆¨m̈miinnccgg''XX¬¬aattGG~~kkeeTT  !!  GG~~kkCCaassiissßß®®bbkkbb
eeddaayyFFmm··  eeccHH®®ssLLaajj''vviiCCÇÇaaddUUcccciitt††®®KKUUbb""gg®®VVff~~aa  !!  ´́ff©©eennHHxxMM∆∆¨ẌX¬¬aattBBIIGG~~kkeehhIIyy  !!  ccUUrr
GG~~kkxxMMssiikkßßaaCCaammYYyy®®KKUUffIIµµ[[EEmmnnEETTnn  eebbIIGG~~kkBBiittCCaa®®ssLLaajj''EExxµµrrEEmmnn  !!  ccUUrrGG~~kkxxMMrrkkßßaa
kkiittii††yyss  ssaassnnaa  eeyyIIggkkMMuu[[ssaabbssUUnn¥¥NNaa±±  !!  xxMM∆∆¨K̈KµµaannGGII√√eeppII∆∆mmkkGG~~kkee®®kkAABBIIbbNN††SSmmYY--
yymm""aatt''eennHHeeTT  KKWWeebbIIGG~~kk®®ssLLaajj''xxMM∆∆¨ ̈ TTuukkxxMM∆∆¨C̈Caa®®KKUU®®ttUUvvxxMMeerroonn  eehhIIyyrrMMeeddaaHH®®bbeeTTss[[
VVnn‰‰kkrraaCC¥¥eeLLIIgg  ..

CCeeyyaassaallaaVVllII  !!  xxMM∆∆¨l̈laaeehhIIyy  llaaTTSSggmmiinnVVnneeXXIIjjmmuuxxGG~~kkrraall''KK~~aa  llaa
eehhIIyykkEEnn¬¬ggFF¬¬aabb''eerroonn  FF¬¬aabb''CCMMnnMMuuKK~~aa  !!  llaaeehhIIyymmaattuuPPUUmmiiCCaaTTIIeess~~hhaaeessIIµµeeddaayyCCIIvviitt  !!
llaaeehhIIyyeejjaammjjaattii  EEddllFF¬¬aabb''®®ssLLaajj''rraabb''GGaannKK~~aa≤≤ttmmaannhhµµgg˘̆˘̆˘̆  llaaeehhIIyyTTII
®®kkuuggkkMMsstt''EEddll®®ttUUvveeKKssgg˚t̊t''ssgg˚˚iinn  !!  llaaeehhIIyy®®bbiiyymmii®®ttEEddllKKiitt®®bbeeyyaaCCnn__
CCaattii  !!  xxMM∆∆¨l̈laaTTSSggGGaall&&yynniiggQQWWcciitt††CCaaTTIIbbMMppuutt  !!

ccMMEENNkkeellaakk  nnYYnn--DDYYgg  nniiggeellaakk  VV""cc--QQWWnn  kk**mmaannddMMuuTTuukk≈≈ddUUccCCaaeellaakk®®KKUU
EEhhmm--eeccoovv  EEddrr  ..  eellaakkVV""cc--QQWWnnkkII††  eellaakk  nnYYnn--DDYYggkkII††  eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥EEhhmm
eeccoovvkkII††  nniiggGG~~kk‰‰eeTToottkkII††  KKµµaannss††aayy®®sseeNNaaHHCCIIvviitteeTT  EEttssaakkss††aayyxxaannVVnnbbnn††
sskkmmµµPPaaBB  eeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHCCaattii[[rrYYccBBIInnwwmmEEddkkGGaaNNaanniiKKmmnniiyymmVVrrSSgg[[rrYYccssiinn  ..
kkaarrKKiittEEvvggqq©©aayynnUUvvbbJJ˙ȧaCCaattiiTTSSggeennHHeehhIIyy  EEddlleeFFII√√[[CClleenn®®ttvvIIrrbbuurrssEExxµµrreeyyII
gghhUUrreeddaayymmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn  ..  eellaakkTTSSggeennHHBBMMuuVVnnssnnÊÊnnaaKK~~aaeennAAttaammsseemm¬¬ggeeTT  KKWW®®KKaa
nn''EEttssnnÊÊnnaattaammEExxßßEEPP~~kkbb""uueeNNˆâaHH  ..

ddMMeeNNIIrrnnaavvaaeeTTAAmmuuxxCCaanniiccçç  ≤≤ttKKiittddll''mmnnuussßßEEddllmmaannTTuukk≈≈eeTTaasshhYYss®®BBMMEEdd
nneessaaHHeeLLIIyy  ..  eeTTssPPaaBBddggTTeenn¬¬BBIIPP~~MMeeBBjjeeTTAA´́®®BBnnKKrrmmaannssPPaaBBee®®kkoomm®®kkMMssmm©©MM
eess©©øømmQQwwgg  hhaakk''ddUUccCCaaQQrreeKKaarrBBvvIIrrbbuurrssEEddllVVrrSSggddwwkkeeTTAAkkaatt''eeTTaassnnaa®®kkuugg
´́®®BBnnKKrrkk~~¨g̈geeBBllxxaaggmmuuxxeennHH  ..  ssPPaaBBss©©bb''ss©©aatt''eennHH  rrwwggrrwwttEEttTTaajj®®BBllwwggvvIIrrCCnn
eeyyIIgg[[rrMMeePPIIbb≤≤ttååbbmmaa  ..

eennAAeeBBllEEddllnnaavvaaeebbIIkkhhYYss®®BBMM®®bbTTll''EEddnnEExxµµrr  eellaakknnYYnn--QQYYgg  VVnnbbnnWW¬¬ss
eemm¬¬ggeeTTAAkkaann''eellaakkGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovveeddaayyjj&&rr@@  ––

--  ®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNN  eeyyIIggXX¬¬aattBBIImmaattuuPPUUmmiieeyyIIggeehhIIyy  !!  
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--  eeGGIIeellaakk  !!  eennHHCCaakkaarrFFmmµµttaarrbbss''eeyyIIggeeTT˘̆˘̆˘̆  ssUUmmkkMMuueeTTaammnnssßßGGII  !!
--  BBiittEEmmnneehhIIyy  !!  EEtt®®BBllwwggxxMM∆∆¨v̈vaammiinn®®BBmmddaacc''GGaall&&yyBBIIEExxµµrreeyyIIggeessaaHH  !!
--  eeGGII  !!  xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨k̈k**yyaa""ggeennaaHHEEddrr  !!  xxMM∆∆¨m̈miinnGGaaccbbMMeePP¬¬ccCCaattiieeyyIIggVVnneeTT  eeTTaaHHbbIIVVrrSSgg

ssmm¬¬aabb''eeccaallkk**eeddaayy  xxMM∆∆¨m̈miinnKKiittEEddrr  KKWWxx¬¬aaccEEtt®®bbeeTTsseeyyIIggBBMMuuVVnneessrrIIPPaaBBbb""uu--
eeNN̂̂aaHH  ..

eellaakk  nnYYnn--DDYYgg  eeqqII¬¬yy  ––
--  mmiinnGGIIeeTT  EExxµµrreeyyIIggPP∆∆aakk''rrllwwkkxx¬¬HHeehhIIyy®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNN  !!
kkMMBBuuggssnnÊÊnnaaKK~~aaCCaabb''mmaatt''  ®®ssaabb''EEttss&&kkii††22VVrrSSggeeddIIrrmmkkCCiitteehhIIyyEE®®sskk  ––
--  QQbb''CCEECCkkKK~~aaeeTTAA  !!  eerroobbccMMxx¬¬ÁÁnneeLLIIggddll''EEpp≤≤LLËËvveehhIIyy  !!
GG~~kkeeTTaassTTSSggGGss''kk**eeFFII√√ttaammVVrrSSggeennaaHH  ..
ddll''́́ ®®BBnnKKrr  rrffyynn††®®TTuuggmmYYyyVVnnmmkkddwwkkGG~~kkeeTTaass  yykkeeTTAAddaakk''kk~~¨g̈gKKuukkFFMM  ..

GGMMeeBBIIyygg''XX~~ggeennAAKKuukk´́®®BBnnKKrr  kk**ddUUccCCaaeennAAKKuukkFFMMPP~~MMeeBBjjEEddrr  ..
BBYYkkGG~~kkccUUllffIIµµ  EEttggTTTTYYllff~~SSxx¬¬SSggBBIIGG~~kkeeTTaass´́ddeeqqIItteessIIÊÊrr®®KKbb''KK~~aa  ..  GGMMeeBBII®®VV

ssccaakkmmnnuussßßFFmm··eennHHeekkIItteeddaayyssaarrBBYYkkVVrrSSggvvaabbeeggII˚t̊teeLLIIgg  kkMMuu[[GG~~kkeeTTaass®®ttUUvv
nnwwggGG~~kkeeTTaass  KKWWCCaanneeyyaaVVyybbMMEEbbkkbbMMVVkk''  eeddIImm∫∫II®®ssYYll®®ttYYtt®®ttaaeeTTAAeeTToott  ..  EExxµµrr
GG~~kkeeTTaassxx¬¬HHeeddaayyVVrrSSggkkaann''eeCCIIgg  xx¬¬ÁÁnnkk**eeLLIIgg´́dd  vvaayyeeFFII√√VVbbCCaattii‰‰ggKKµµaannKKiittmmuuxx
KKiittee®®kkaayyGGII√√eessaaHH  ..  eeBBllccUUlleeTTAAddll''  eellaakk  nnYYnn--DDYYgg  VVnn®®ttUUvveemmtt®®mmYYttKKuukk
´́®®BBnnKKrrvvaayyFFaakk''rrhhUUttssnn¬¬bb''VVtt''ssµµaarrttII  EEllggddwwggxx¬¬ÁÁnneennAAccMMeeJJHHGG~~kkeeTTaassCCaaee®®ccIInn
ee®®JJHHEEtteellaakkeeqqII¬¬yyffaa  ««kk∫∫tt''VVrrSSgg»»  GGMMeeBBIIeennHHeeFFII√√[[kkll¥¥aaNNmmiitt††eellaakkGGaaNNiitt
eessIIÊÊrreePP¬¬ccssµµaarrttII  ..  GGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  eeXXIIjjmmiitt††xx¬¬ÁÁnnTTTTYYllTTNNÎÎkkmmµµdd**ssaahhaavvddUU
eecc~~HH  eellaakkVVrrmm∏∏kk~~¨g̈gcciitt††xx¬¬HHEEddrr  eeddaayyxx¬¬aaccTTTTYYllrrgg√√aann''GG®®bbiiyyBBIICCnnTTuuyy··ss  ddUUcc
eellaakk  nnYYnn--DDYYgg  ..  EEttxxNN:eennaaHHeellaakknnwwkkeeXXIIjj  ««eennHHCCaakkaarrFFmmµµttaarrbbss''GG~~kkeeTTaa
sseeTT  !!  eennHHeehhIIyyCCaassƒƒaannnnrrkkeellaakkiiyy  !!  GGjjmmiinn®®ttUUvvrruujjrraaeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆»»  bbnnÊÊaabb''BBIIBBYYkk
yyYYnnvvaaeeFFII√√VVbb  eellaakkGGaarr¥¥  nnYYnn--DDYYgg  GGss''cciitt††eehhIIyy  CCnnGG®®bbiiyyeennaaHHkk**mmkkeehhAAGGaa
ccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  eeTTAAssYYrrmm††gg  ..  eellaakkGGaaccaarr¥¥kk**ccUUlleeTTAACCiittttaammTTmm¬¬aabb''eeKKnniiyymmGGnnuu
vvtt††eennaaHH  eeddaayymmiinnhhflflaanneeggIIbbeemmIIllmmuuxxeeKKppgg  ..  eemm®®ttYYtt®®ttaakk**eeVVHHssMMddIITTSSggkkMMeerraall
eeTTAAkkaann''GGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  ––

--  ccuuHHGGaaee®®TTIIkkeennaaHHmmaanneerrOOggGGIIEEddrr  ??
eellaakkGGaaccaarr¥¥kk**eeqqII¬¬yyeeTTAAvvaavviijj  ––
--  ®®bbVVTT®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNNmmççaass''  !!  xxMM∆∆¨V̈VTT®®ttUUvvVVrrSSggccaabb''CCaammYYyyKK~~aa  eeddaayyssgg

ggßß&&yyffaaxxMM∆∆¨k̈k∫∫tt''VVrrSSgg,,  EEttttaammBBiittVVrrSSggeeKKnniimmnn††xxMM∆∆¨ ̈     [[eeddIIrreeTTssnnaaBBnn¥¥ll''GG~~kk®®ssuukk
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TTaahhaannkkMMuu[[TTaass''KK~~aa  ..  lluuHHeeXXIIjjBBYYkkTTSSggeennaaHHccUUllcciitt††xxMM∆∆¨V̈VTTee®®ccIInn  VVrrSSggPP&&yyxx¬¬aacc
xxMM∆∆¨b̈bMMbbHHbbMMeeVVrr  eeKKkk**ccaabb''xxMM∆∆¨V̈VTTmmkk  !!

--  eeGGIImmiinnGGIIeeTTGGaa‰‰ggrrYYccxx¬¬ÁÁnn  !!  eeTTAAkkEEnn¬¬ggvviijjccuuHH  !!
ccaabb''ttSSggBBIIccUUllmmkkeennAAkk~~¨g̈gKKuukk´́®®BBnnKKrr  eellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  mmiinnEEddll

ee®®bbIIGGaakkaabb∫∫kkiirriiyyaa®®cceeLLIIsseebbIIsseeTT,,  eellaakkEEttggnniiyyaayyEENNnnSSGGbb''rrMMGG~~kkeeTTaassEExxµµrr
®®ssLLaajj''GG~~kkeeTTaassEExxµµrr  kkMMuu[[eePP¬¬ccCCaattiixx¬¬ÁÁnn  ..  mmiinn®®ttwwmmEEttEExxµµrreeyyIIggeeTTEEddll®®ssLLaa
jj''eellaakkGGaaccaarr¥¥  ssUUmm∫∫IIEEttBBYYkkCCaabb''BBnnÏÏFFnnaaKKaarrCCaammYYyykk**®®ssLLaajj''eeKKaarrBBddll''eellaakk
CCaaeerrOOyy@@EEddrr  ..  kkiirriiyyaassuuPPaaBBrraabbssaa  ssMMddIIBBiieerraaHH  cciitt††llÌÌmmiinneeccHHQQ~~aanniiHHCCnnNNaammYY
yyddUUcceellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  EEttggVVnnTTTTYYllnnUUvveesscckkII††GGaaNNiittGGaassUUrrBBIIGG~~kkppgg
CCaanniiccçç  ..  eeKKVVnnddaakk''eellaakkTTSSggBBIIrreennAAeellIIGGaaKKaarrCCaann''TTII44  bbnnÊÊbb''eellxx33  ..  KKuukkeennAA
´́®®BBnnKKrrmmaannssPPaaBBssÌÌaattssÌÌMMFFMMTTUUllaayyCCaaggKKuukkeennAAPP~~MMeeBBjjee®®ccIInn  eehhIIyyssMMeellookkbbMM
JJkk''eessaattkk**eellIIPP~~MMeeBBjjEEddrr  ..  eettIIbbJJ˙ȧaeennHHmmkkBBIIGGII√√  eebbIIeeyyIIggTTSSggBBIIrrkkJJÇÇHHVVrrSSggddUUcc
KK~~aa  ??

kkaarrCCMMnnMMuuGG~~kkeeTTaassEExxµµrreeyyIIggBBIIrrbbIIddggeeTTAAeehhIIyy  eennAAEEttmmiinnTTaann''ssMMeerrccffaayy""aagg
NNaaeessaaHH  ..  eeXXIIjjEEtt®®BBHHGGaaccaarr¥¥  VV""gg--xxaatt''  mmYYyy®®ttUUvvrrYYccvviillmmkkPP~~MMeeBBjjvviijj  ..

««ccMMEENNkkGGss''eellaakk‰‰eeTToottkkMMBBuuggnniiÂÂnnÊÊaaKKggff©©aass  CCJJÇÇwwggKKiittffaa  eettIIvvaassnnaaGGjj
nnwwggFF¬¬aakk''ddll''NNaa±±  !!  EEttssIIÌÌkk**ssIIÌÌeeTTAAccuuHH  ee®®JJHHCCIIvviittGGjj@@VVnnbbUUCCaaCCUUnnCCaattiiee®®sscceeTTAA
eehhIIyy»»  kkaarreebb††CC∆∆aacciitt††EEbbbbeennHHeehhIIyy  EEddlleeFFII√√[[vvIIrrbbuurrssTTSSggeennaaHHKKµµaannttkk''ss¬¬¨ẗtGGII√√
eessaaHH  ..  rrhhUUttmmkkddll''mmaannGGss''eellaakkxx¬¬HH  EE®®sskkeeCCrr[[ss&&kkii††®®VVMMVVrrSSggffaa  ––

--  ««BBYYkkGGaaEErr""ggccgg''eeFFII√√GGIIGGjjkk**eeFFII√√eeTTAAccuuHH  !!  GGaaeeccaarrllYYcc®®bbeeTTssGGjj  !!  GGjjeexxIIıımm
rrss''  ee®®kkaammkkaarrCCiiHHCCaann''rrbbss''GGaa‰‰ggNNaass''GGaahhnnÊÊyyMMuu  !!  GGaakkMMssaakk  !!  ssmm¬¬aabb''GGjjeeTTAA»»

´́ff©©kkaatt''eeTTaasskk**mmkkddll''  !!
ee®®kkaayyBBIICCMMnnMMuuCCMMrrHHssee®®mmcceesscckkII††mmkk  eellaakkss&&kkii††®®VVMMccaagghh√√aaggttuullaakkaarrsswwkkVV

nnkkaann''ssMMNNMMuueerrOOgg  eeccjjmmkkQQrreennAAccMMeeJJHHmmuuxxGG~~kkeeTTaassEExxµµrryy""aaggkk¬¬aahhaann  eeddaayy
mmaannEExxµµrreeyyIIggmm~~aakk''CCaaGG~~kkbbkkEE®®bbPPaassaaGGmmppgg  ..  CCaabbzzmmeeKKeehhAAeeQQµµaaHHeellaakkVV""cc
QQWWnn  ..  eellaakkVV""cc--QQWWnn  ee®®kkaakkQQrryy""aaggssgg˙ȧarrrrYYcceeqqII¬¬yy  ––

--  VVTT  !!
--  GG~~kk‰‰gg®®ttUUvvmmaanneeTTaass®®bbhhaarrCCIIvviittbbgg''  !!  ‰‰eellaakkEEhhmm--eeccoovv  kk**mmaanneeTTaass

®®bbhhaarrCCIIvviittEEddrr  !!  eellaakk  nnYYnn--DDYYgg  kk**mmaanneeTTaass®®bbhhaarrCCIIvviittEEddrr  !!  ccMMEENNkkeellaakk
bb""uuNNˆ-̂-ccnnÊÊmm""uull  mmaanneeTTaassKKuukk55qq~~SS  nniiggnniirreeTTssmmiinn[[ccUUll®®ssuukk1155qq~~SSeeTToott  ..ll..

kk~~¨g̈gccMMeeNNaammGG~~kkeeTTaassttSSggeennHHmmaannEEtteellaakkbb""uuNNˆ-̂-ccnnÊÊmm""uullmm~~aakk''eeTTEEddllPP&&yy
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xx¬¬HH  ee®®JJHHeellaakkmmaannvv&&yyeekkµµggCCaaggeeKK  ..  ccMMEENNkkeellaakkVV""cc--QQWWnn,,  GGaaccaarr¥¥EEhhmm--
eeccoovv,,  GGaaccaarr¥¥nnYYnn--DDYYgg  eennAAmmaannssµµaarrttIIrrwwggbbwwuuggddEEddll  ..  eellaakkTTSSggbbII®®VVNNjjjjwwmm
eeddaayykkaarrQQWWccaabb''≤≤ttååbbmmaa  ccMMeeJJHHkkaarrkkaatt''eeTTaassdd**llaammkkeennHH  ..  bbnnÊÊaabb''mmkkeellaakk
ss&&kkii††®®VVMMeennaaHH  kk**eeJJllmmkkkkaann''GG~~kkeeTTaass®®bbhhaarrCCIIvviittbbgg''  ––

--  eeyyIIggnnwwggbbJJççËËnnssMMNNMMuueerrOOggGG~~kk‰‰gg  eeTTAAssMMuussMMrraalleeTTaassBBIIeellaakkåått††mmeess
nniiyy  eebb""ttSSgg  ®®bbmmuuxxrrddΩΩaaPPiiVVllVVrrSSgg  eeddIImm∫∫II[[eellaakkGGnnuuee®®KKaaHHeeTTaassxx¬¬HHddll''GG~~kkrraa
ll''KK~~aa  ..

sseemm¬¬ggrrbbss''eellaakkss&&kkii††®®VVMMccbb''eeddaayyeess©©øømmss©©aatt''  KKµµaannææGG~~kkeeTTaassEExxµµrrNNaa
mm~~aakk''  EEff¬¬ggnnUUvvGGMMNNrrKKuuNNeessaaHHeeLLIIyy  ..  eellaakkss&&kkii††®®VVMMkkMMNNaacceennaaHHkk**bbJJÇÇaa[[PP~~aakk''
ggaarrKKuukk  nnSSGG~~kkeeTTaassvviillmmkkaann''TTIIXXMMuuXXSSgg  ..

rrvvaagg22EExxee®®kkaayy  eellaakkGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  mmaanncciitt††GGaaNNiittGGaassUUrreellaakkbb""uu--
NNˆ-̂-ccnnÊÊmm""uullnniiggmmiitt††‰‰eeTToottNNaass''  eeddaayy®®ttUUvveeKKbbJJÇÇËËnneeTTAA[[eennAAKKuukk‰‰eekkaaHH®®ttLLaa
cc  ..  ‰‰eellaakkTTSSggbbIImmiinnTTaann''bbJJÇÇËËnneeTTAAPP¬¬aamm@@eeTT  ee®®JJHHrrgg''ccSSeesscckkII††ssMMeerrcccciitt††BBIIåått††
mmeessnniiyy  eebb""ttSSgg  ssiinn  ..

❑                           ❑

❑

ddrraabbNNaaEExxµµrrEEllggmmaannKKMMnniittkkii††ccEExxµµrr
ddrraabbeennaaHHCCaattiieeyyIIggnnwwggVVnnrruuggeerrOOggmmiinnxxaann  ..
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kkffaaTTII®®VVMMBBIIrr

®BHGacar¥Ehm-ecov
mrN:k~¨gKukekaH®tLac

kkaarrrrss''eennAAkk~~¨g̈gBBnnÏÏnnaaKKaarrmmYYyyqq~~SS  ee®®bboobbddUUcceeyyIIggrrss''eennAAxxaaggee®®kkAAmmYYyysstt--
vvttßß  ..  eellaakkGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  ccaabb''ttSSggBBIIVVrrSSggppßßwwkkmmkk  eellaakkmmiinnEEddllTTTTYYll
TTaannGGaahhaarrll©©aacceeTT  ..  vvIIrrCCnneennHHmmiinn®®ttwwmmEEttmmiinnBBiissaarrGGaahhaarrll©©aaccbb""uueeNNˆâaHHeeTT
KKWWeellaakkrrkkßßaassiill®®VVMMbbIICCaabb''CCaanniiccççppgg  ..

TTwwkkEEPP~~kkrrbbss''eellaakkGGaaccaarr¥¥  EEttFF¬¬aakk''eessIIÊÊrrrraall''TTiivvaarraa®®ttII  eeddaayyeeXXIIjjmmnnuussßßeeTTaa
ssTTSSggnnuu±±HH  ®®ttUUvveeKKeeFFII√√VVbbCCaaggsstt√√ttiirrccœœaanneeTTAAeeTToott  ..  eeBBlleennaaHHeehhIIyyEEddll®®BBHHGGaa
ccaarr¥¥  yykkKKuukkCCaassaallaaeerroonn  ssII††BBIIssggmmssaa®®ss††  ..  mmhhaabbuurrsseennHHnnwwkkKKiittffaa  ««kk~~¨g̈g
eellaakkssnnii~~vvaasseeyyIIggeennHH  KKµµaannsstt√√NNaaGGaa®®kkkk''CCaaggmmnnuussßßeeyyIIggeeTT  !!  mmYYyy´́ff©©@@
eeXXIIjjEEttkkaabb''ccaakk''  TTaatt''--FFaakk''--ddaakk''eexx~~aaHHvvaayyddMM  ®®bbhhaarrCCIIvviittKK~~aaeeddaayy≤≤tt®®ttaa®®bbNNII
GGII√√eeLLIIyy  ..  eemmIIllccuuHH  !!  GG~~kkFFMMeeFFII√√VVbbGG~~kkttUUcc  !!  eess††cchhuuttQQaammrraa®®ss††  ssmm¬¬aabb''rraa®®ss††
ttaammTTMMeennIIggcciitt††rrbbss''eeKK  ..

®®bbeeTTssttUUccttaacc®®ttUUvvmmhhaaGGMMNNaaccbb¬¬nn''®®ttYYtt®®ttaa  !!  GG~~kkEE®®ssccmm˚åarreeFFII√√kkaarrBBII®®BBllwwmm
TTll''®®BBllbb''  KKµµaannVVnnrrbbss''GGII√√qq©©aajj''ee®®kkAABBIIVVyynniigg®®bbhhuukkmmYYyyxx~~bb''eeLLIIyy..  ‰‰eess††cc
mmÂÂnnII††FFMM@@  nnaayyTTuunn  eeddkk®®ssNNuukkssIIuussuuTTÏÏEEttmm˙˙ËËbbqq©©aajj''@@  !!  mmaannEEttssƒƒaannssYYKK··rrbbss''
mmnnuussßß  ??  KKµµaanneeTT®®BBHHeeGGIIyy  !!  mmaannEEttssƒƒaannnnrrkkGGBB√√mmggllEEttmmYYyybb""uueeNNˆâaHH  !!  kkaarrBBiitt
ssggmmmmnnuussßßccMMeerrIInnEEttGGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··  GGmmnnuussßßFFmm··  hhuuttQQaammKK~~aa≤≤ttQQbb''QQrr
eessaaHHttSSggBBIIEEppnnddIIeennHHeekkIItteeLLIIgg  !!

{{bbggbbÌÌËËnnrrYYmmCCaattiieeGGIIyy  !!  ccUUrrPP∆∆aakk''ssµµaarrttIIeeLLIIgg  eeTTIIbbeeyyIIggkkMMccaatt''BBYYkkVVrrSSgg  ……BBYYkk
GGPPiiCCnn[[vviinnaassssaabbssUUnn¥¥VVnn  !!

rraa®®ss††eennHHeehhIIyyEEddllddwwggTTuukk≈≈FFuurr:rraa®®ss††BBiitt®®VVkkdd  kkMMuueeccHHEEtteeCCOOssMMddIIeeVVkk®®VV--
ss''rrbbss''eeKKnnuu±±HH  mmiinnssmmCCaaBBuuTTÏÏbbrriiss&&TTeeLLIIyy  ®®BBHHGGggyykkxx¬¬ÁÁnneeyyIIggCCaarrMMBBwwgg  yykkGG~~
kkdd´́TTCCaaBBwwgg  mmiinnEEmmnnCCaavviiFFIIeeTTAAkkaann''eesscckkII††ssuuxxeeTT˘̆˘̆˘̆  eeyyIIggnnwwggnnSSxx¬¬ÁÁnneeyyIIgg[[FF¬¬aakk''
ccuuHHkk~~¨g̈gTTaassPPaaBBeeKKmmiinnxxaann  ..




