
mmuunneennHHmmYYyyEExx  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnneeppII∆∆ssMMbbuu®®ttssMMggaatt''mmkkeellaakkGGIIuuvv--
yy""aagg  [[qqaabb''nnSSKK~~aaeeccjjeeTTAAee®®kkAAEEddrr  ee®®JJHHssƒƒaannkkaarrNN__®®ssuukkeeTTssnnwwggmmaannkkaarrEE®®bb
®®bbYYll  EEttBBMMuuddwwggffaayy""aaggNNaaeeTTIIbbmmaannkkaarreeff¬¬aaHHeeFF¬¬aayyEEbbbbeennHH  (7) ..  eeBBllEEddllss--
eemm††ccbbJJÇÇaa[[nnaayyTTaahhaanneeTTAAccaabb''eellaakkTTSSggkkNN††aallGGaa®®FFaatteennaaHH  eellaakkVVnnllaakk''
ssMMbbuu®®ttssMMggaatt''eennaaHHTTaann''eeBBll  ..  eellaakkGGIIuuvv--yy""aagg®®ttUUvvCCaabb''BBnnÏÏnnaaKKaarrGGss''kkMMLL¨̈gg77qq~~SS
kknn¬¬HH,,  eellaakkKKSS--eerr""ttGGss''bbIIqq~~SS  eeddaayymmaannEExxßßTTaakk''TTggCCaammYYyyBBYYkkeess††cc,,  eellaakkddYYgg--
cc&&nnÊÊssaarraatt55qq~~SS  ..  ‰‰eellaakkhhggßß--FFuunnhhaakk''VVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnneeddaayyssaarrmmaannssKKuuNNkk~~̈̈gg
ssiill∫∫::eell≈≈aannCCaammYYyy®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannII,,  eellaakkeebb""gg--KKiitt  rrYYccxx¬¬ÁÁnneeddaayyssaarreeccHH
tteemmII¬¬ggbb""uuss††ii__vviiTT¥¥¨̈  nniiggeellaakkeeGGoorr--ssIIuuccUUvvkk**VVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnnEEddrr  ®®bbEEhhlleeddaayymmaannssrrKKuu--
NNCCaammYYyynnwwgghh¬¬ÁÁggssuurraa®®mmiitt  ??  ..  GG~~kkxx¬¬HHeeTToott®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''eeccaallbbeeNN††aayyddUUccCCaa
eellaakkssSSgg--ssaavvaatt  ((  eesskk--ssMMeeGGoottVVnnssaarrPPaaBB®®VVbb''eellaakkLLwwkk--ssMMeeGGOOnnqq~~SS
11996699  eennAA®®BBMMEEddnn´́ffkkaallBBYYkkEExxµµrreessrrIIeeFFII√√CCaammkkssMMuuccuuHHccUUllnnwwggsseemm††ccssIIhhnnuu  ))  nniigg
GG~~kkGGttIItt≤≤ssßßrr::rrYYmmEExxµµrrbbMMeerrIICCaattiiTTSSggGGss''́́ mm∏∏nnaakk''  ((  ssUUmmGGaann®®bbvvttii††eekkAA--ttkk''kk~~̈̈ggeellxx
mmuunnkknn¬¬ggmmkk  ))  ..  

ssUUmmbbJJÇÇaakk''EEddrrffaa  ssmm--ssaarrIIEEddllEE®®bbCCaa®®bbqqSSggnnwwggsseemm††ccssIIhhnnuu  eehhIIyy
eeTTAAccUUll´́ddCCaammYYyyddaabb--QQYYnn  eehhIIyyrrtt''rrYYccxx¬¬ÁÁnneeTTAAccUUll´́ddCCaammYYyyeellaakkssWWgg--gg""uukkffaa
jj''eeTToott  KKWWeeddaayyssaarrEEtteerrOOggppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnneessµµaaHH  ..  eeddaayyssaarrssmm--ssaarrIIFF¬¬aabb''mmaannssrr
KKuuNNCCaaTTII®®bbwwkkßßaappÊÊaall''rrbbss''sseemm††cckk~~̈̈ggkkaarrTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥  mmYYyyeeTToottssmm--ssaarrIIVV
nnCCYYyysseemm††cckkMMccaatt''BBYYkk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ((99)) ssmm--ssaarrIIVVnn®®ttUUvvccaatt''ttSSggCCaaGGKKrraaCC
TTUUtt®®bbccSS®®bbeeTTssGGgg''eeKK¬¬ss  ..  eeBBllrrtt''eeTTAA®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggeennaaHH  eellaakkssWWgg--gg""uukk
ffaajj''mmiinnccgg''TTTTYYlleeTT  ee®®JJHHFF¬¬aabb''ssaall''ccrriittbbuuKKlleennHHcc∫∫aass''NNaass''  EEtteeddaayyssmm
ssaarrIICCaaGG~~kk®®bbqqSSggnnwwggsseemm††ccEEddrr  eennaaHHeeTTIIbbeellaakk®®BBmmTTTTYYll[[rrYYmmCCaammYYyyeellaakk  EEtt
[[eeTTAAkkaann''kkaabb''CCaammYYyykkggTT&&BBEExxµµrreessrrIIeennAA®®bbeeTTss´́ff  ..  ttaammssMMddIIeellaakkLLwwkk--ssMM
eeGGOOnnffaa  ––  ssmm--ssaarrIIVVnnllYYccssrreessrrssMMbbuu®®ttssMMuuccUUllmmkkrrYYbbrrYYmmCCaammYYyysseemm††ccvviijj
eeddaayy[[GG~~kkeebbIIkkbbrrLLaannCCaattií́ ffyykkeeTTAAddaakk''bb""uuss††ii__  EEtteeKKmmiinneeppII∆∆kk**yykk®®bbKKll''[[GGaa--
eemmrriikkSSgg  ..  ssMMbbuu®®ttEEddllssmm--ssaarrIIssrreessrrmmkksseemm††ccmmaannccMMnnYYnnbbIIhhiibbEEss∫∫kk  ((  ttaa
mmJJkk¥¥eellaakkLLwwkk--ssMMeeGGOOnn  ))  eessGGIIuuGGaayyll''ffaa  ssmm--ssaarrIImmaanncciitt††mmiinn®®ttgg''  GGaaccrrtt''
eeTTAAccUUllCCaammYYyysseemm††ccvviijj  eeTTIIbb´́ffkk**nnSSssmm--ssaarrIIeeTTAACCaayyEEddnnllaavv  ffaammkkeemmIIllTTII
ttSSggffIIµµ  rrYYcckk**ssmm¬¬aabb''ssmm--ssaarrIIeeccaalleennAATTIIeennaaHHeeTTAA  ((1100)) ..

kkaarrmmiinn®®BBmmTTTTYYllssaall''bbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIIEExxµµrreeddaayy®®bbeeTTssGGgg''eeKK¬¬ss  CCaaBBiieess    

((99)) kk~~̈̈ggBBiiFFIICCbb''eelloogg  ssmm--ssaarrIIVVnnTTHHkkMMeePP¬¬øøgg®®bbBBnnÏÏccuugg  ((bbvvrrkkJJÔÔaaEExxµµrrssmm&&yyeennaaHH))  eehhIIyynniiyyaayy®®VVbb''GG~~kk

ssaarrBBtt··mmaannffaa  kkaarrvvaayy®®ssIIbbMMeerrIIEEddlleeFFII√√kkaarrmmiinnssmmrrmm¥¥  CCaakkaarrFFmmµµttaarrbbss''EExxµµrrTTUUeeTTAA  ..  GG~~kkssaarrBBtt··mmaannVVnnvvaa

yyTTUUrreellxxmmkkssYYrrsseemm††cc@@kk**eekkaaHHeehhAAssmm--ssaarrII  mmkk®®bbeeTTssEExxµµrrvviijj  rrYYcchhUUttggaarrTTUUtt  ..  ssmm--ssaarrIIxxwwggkk**bbeeggII̊̊tt

ssaarrBBtt··mmaannssrreessrreeddoommddaamm[[sseemm††cc  ..  ee®®kkaayymmkkccUUllrrYYmmCCaammYYyyddaabb--QQYYnn  ®®bbuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrrrMMllMMsseemm††cc

kk~~̈̈ggccuuggqq~~SS11995588  eehhIIyyrrtt''ccUUllnnwwggssWWgg--gg""uukkffaajj''  ..

((1100)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssiiuumm--KKiinn  rrss''eennAATTII®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..
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sssshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  bbUUkkrrYYmmnnwwggKKMMeerraaggrrddΩΩ®®bbhhaarrmmiinnssMMeerrcceennHH        rrwwttEEtteeFFII√√[[sseemm††cc
yyll''ffaa  bb¬¬̈̈kkeellaakkeessrrIICCaaee®®KKaaHHff~~aakk''ddll''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ((  ttaammBBiittee®®KKaaHHff~~aakk''ccMMeeJJHH  
®®BBHHGGggppÊÊaall''eeTTAAvviijjeeTT  ))  ..  sseemm††cckk**ggaakkeeTTAArrkkccaabb''́́ ddCCaammYYyybb¬¬̈̈kkkkuummµµ̈̈yynniiss††rrwwttEEtt
iiCCiittddiitteeTToott  CCaaBBiieessssCCaammYYyy®®bbeeTTsscciinn®®bbCCaammaanniittuu  EEddllhhflflaannssnn¥¥aannwwggsseemm††
ccffaa  nnwwggeeKKaarrBBTTTTYYllssaall''bbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIIEExxµµrr  ..  

cciinnccaabb''eeppII††pp††ll''CCMMnnYYyyeessddΩΩkkiiccççddll''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  mmaannkkaarrssgg''pp¬¬ËËvvrreeTTHHeePPII¬¬ggBBII
PP~~MMeeBBjjeeTTAAkkMMBBgg''eessaamm  ®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu,,  eerraaggcc®®kkttmm∫∫aajjeennAAkkMMBBgg''ccaammCCaaeeddIImm  ..
rraall''eeBBllEEddllsseemm††ccyyaaggeeTTAAsseemmııaaFFssmmiiTTiiÏÏnnaannaa‰‰eexxtt††ee®®kkAA  sseemm††ccEEttggEEttGGYYtt
ssrreessIIrr®®VVbb''®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrffaa  CCMMnnYYyyrrbbss''cciinnCCaaCCMMnnYYyyKKµµaannccMMNNgg  mmiinnddUUccCCaaCCMM--
nnYYyycc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSggeeTT  ..  eennHHeehhIIyyCCaall∫∫iiccTTaakk''yykkssIIhhnnuurrbbss''bb¬¬̈̈kkkkuummµµ̈̈yynnii
ss††eeddaayyvviiFFIImmiinneeccjjmmuuxx  eeddaayyvviiFFIIeeFFII√√CCaammiitt††ccUUll[[VVnnCCiitteeddIImm∫∫IIpp††ÁÁllnniiggTTaajjssII--
hhnnuu[[nnSS®®ssuukkEExxµµrrccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinnEEddrr  ..

❑                               ❑

❑
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kardwkGg˚r f`aMeBT¥ saRs†avuF
eTA[kgT&Bevotkug

eemmeerroonn®®bbvvttii††ssaaÂÂss††ssmm&&yyVVkk''EEbbkkbbnnÊÊaayyllEEgg√√kkmmiinn®®KKbb''®®KKaann''CCaaeemmeerroonn[[
eemmddwwkknnSSEExxµµrr  yykkCCaaeemmeerroonnddwwkknnSS®®ssuukkeessaaHH  ..  ®®BBHHssttƒƒaaEEddllVVnnbbJJÇÇËËnn®®BBHHmm--
hhaaååbbrraaCC®®ssIIssuurriieeyyaaBBNN··  [[eellIIkkkkggTT&&BBEExxµµrreeTTAACCYYyy®®bbeeTTsseessoomm  EEddllTT&&BB
PPUUmmaakkMMBBuugghhflfl˜̃uuBB&&TTÏÏTTII®®kkuugg´́ffeennaaHH  VVnneeFFII√√[[´́ffssggKKuuNNEExxµµrrvviijj  eeddaayyvvaayykkMMeeTTcc
yykknnKKrrEExxµµrrddaakk''CCaaccMMNNuuHH,,  bbnnÊÊaayyllEEgg√√kk®®ttUUvvVVkk''EEbbkkkk~~̈̈ggqq~~SS11559933  ((1111)) ..  kkaarr
EEddllEExxµµrrVVnnbbJJÇÇËËnnTT&&BBBBIIrrmmWWuunneeTTAAbbÂÂgg˚̊aabbBBYYkk´́ttssWWuugg[[eess††ccyyYYnn  ((  kkaalleennaaHHeess††cc
yyYYnnrrtt''mmkkBBYYnnkk~~̈̈ggeexxtt††EExxµµrree®®kkaamm  eehhIIyyssMMuuCCMMnnYYyyTT&&BBBBIIeess††ccEExxµµrr  ))  rrhhUUttee®®TTOOgg--
mmiijjyy""aaggyykk®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUll  nniiggGGss''ddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  kk**eennAAEEttmmiinnEEmmnnCCaaeemmeerroo
nnssMMrraabb''eemmEExxµµrrEEddrr  ..

ccaabb''BBIIqq~~SS11996600eemm""¬¬HH  EEddllssIIhhnnuullUUkk´́ddeeTTAACCYYyyyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaa
ggeeCCIIgg  [[ssƒƒaabbnnaapp¬¬ËËvvllMMccaakk''®®kkYYss®®kkhhmm  bbnn††PPÇÇaabb''pp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijj  BBIIeessbb""UUnnkkaatt''
mmkkssÊÊwwggEE®®ttgg  rrttnnKKIIrrII  ®®kkeeccHH  kkMMBBgg''ccaamm  ´́®®BBEEvvgg  ss√√aayyeerroogg  kkaatt''ttaammåådduugg  ccaakk''
eeTTAAEEppkkMMBBgg''eessaamm  ..  pp¬¬ËËvveellxx1199eennHHss©©aatt''NNaass''  eeKKee®®bbII®®VVss''pp¬¬ËËvveennHH  kk~~̈̈ggkkaarrddwwkk
ssmm∏∏aarr::sswwkkqq¬¬ggkkaatt''®®ssuukkEExxµµrr  eeTTAApp††ll''[[kkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  eennAA
‰‰eemmmmtt''  CCbb''  EE®®kkkk  ss~~ÁÁll  ..  pp¬¬ËËvveennHHssƒƒaabbnnaaeeddaayykkggeeyyaaBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊ  ttaamm®®BBHH
rraaCCbbJJÇÇaarrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  ((1122)) ..

eeddIImm∫∫IIrraavvrrkkEExxßßnnSSGGgg˚̊rreeTTAA[[TT&&BBeevvoottkkuugg  TTUUttcciinn®®bbCCaammaanniittuueeFFII√√CCaassMMuuTTiijjeeQQII
EExxµµrrnnSSeeTTAA®®ssuukkcciinnkk~~̈̈ggqq~~SS11996600  ccMMnnYYnnmmYYyymmWWuunnbbYYnnJJnn''EEmm""®®ttKKIIbb  ..  kkaalleennaaHHmmaann
cciinneekkIItteennAA®®ssuukkEExxµµrrmm~~aakk''eeQQµµaaHH  KKYYcc--GGaann  ((1133)) eennAA®®kkeeccHH  ®®bbkkbbrrbbrreeFFII√√ddeegg≈≈AA
eeQQIIhhflfluubb  mmaannyyIIeehhaaffaa  ««  ®®kkuummhhflfluunnmmhhaassaaKKrr  »»  VVnnFFaannaarraa""bb''rrggeeQQIIccMMnnYYnnmmYYyy
mmWWuunnEEmm""®®ttKKIIbb  ..  ‰‰bbYYnnmmWWuunnEEmm""®®ttKKIIbbeeTToottVVnnpp††ll''eeddaayyQQµµÁÁjjccMMrruuHHmmYYyy®®kkuumm  EEddll
kk~~̈̈ggccMMeeNNaammeennaaHHmmaanneellaakk  ssflflaamm--hhYYtt  mm~~aakk''ppgg  ..  TTUUttcciinnVVnnbbJJÇÇËËnnrrUUbbiiyybb&&NNÎÎ
ccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggFFnnaaKKaarrEExxµµrr  [[QQµµÁÁjjTTSSggeennHHeeTTAAeebbIIkkCCaa®®VVkk''eerrooll  ..  cciinnTTiijjeeQQIIEExxµµrr
EEttmm††ggeennHHKKtt''  eehhIIyyeeKKVVnnTTaakk''TTaajjQQµµÁÁjj  KKYYcc--GGaanneennAAeeBBlleennaaHH  [[TTTTYYllddwwkk  

((1111)) ssUUmmGGaann‰‰kkssaarrmmhhaabbuurrssEExxµµrr  rrbbss''eellaakkeeGGgg--ssuutt  ccaabb''BBIIEEppnnddII®®BBHHssttƒƒaaeeTTAA  ..
((1122))  ttaammeesscckkII††bbJJÇÇaakk''rrbbss''eellaakkeeVV""--ffnn  GGttIIttvvrr::eessnnIIyy‰‰kkkk~~̈̈ggTTIIGGKKeessnnaaFFiikkaarrkkggTT&&BB
EExxµµrr  ..
((1133)) KKYYcc--GGaannFF¬¬aabb''eeTTAAeerroonnbbnn††eennAAeebb""kkSSggeeTToott  ee®®kkaayyEEddllVVnneerroonnccbb''ssaallaacciinneennAAkk~~¨̈gg®®kkuugg
PP~~MMeeBBjj  ..  eeKK®®bbkkbbrrbbrreeFFII√√ddeegg≈≈AAeeQQIIhhflfluubbeennAA®®kkeeccHHbbnn††BBII““BBuukkeeKKmmkk  ..  ttaammeesscckkII††bbJJÇÇaakk''rrbbss''
eellaakk  ssflflaamm--hhYYtt  ffaa  ––  kk~~¨̈ggkkaarrddwwkkGGgg˚̊rr  ff~~SSeeBBTT¥¥  eeTTAA[[TT&&BBeevvoottkkuuggeennHH  KKYYcc--GGaannVVnnccMMeeNNjj
bbkk''eekk††aagg  eehhIIyykk¬¬aayyCCaaGG~~kkmmaannmm~~aakk''eennAA®®ssuukkEExxµµrrsswwggeessIIµµttaann''VV""  ..  ee®®kkaayymmkk  KKYYcc--GGaann  VVnn
TTiijjkkVV""ll''CCMMnnYYjjccMMnnYYnnddbb''eennAAhhuuggkkuugg  ..  ®®VVkk''ccMMeeNNjjEEddllVVnnmmkkkk~~̈̈ggkkaarrddwwkkGGgg˚̊rreennHH  KKYYcc--
GGaann´́llEEcckkeeTTAAGG~~kkmm~~aaggmm""UUnnIIcc  nniiggGGflfl˜̃uu--mm""aaNNUUrriinnppggEEddrr  eeTTIIbbvvaammaannlliixxiittGGnnuuJJÔÔaattBBiieesssseennaaHH  ..
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GGgg˚̊rr  eeTTAApp††ll''[[TT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggeennAACCbb''--eemmmmtt''  ..  mm††ggeennHH  KKYYcc--
GGaannVVnnssMMuu[[ssƒƒaannTTUUttcciinn®®kkhhmm  bbJJÇÇËËnnrrUUbbiiyyvvttƒƒ̈̈eeTTAAFFnnaaKKaarrhhuuggkkuuggvviijj  EEddlleeKK
VVnnccMMeeNNjjmmYYyyCCaaBBIIrrCCaabbIIttaammtt´́mm¬¬ppßßaarrggggiitt  ..  kk~~̈̈ggkkaarrddwwkkGGgg˚̊rreennHH  eeKKmmaannssMMbbuu
®®ttGGnnuuJJÔÔaattBBiieessssBBIIccMMkkaarrmmnn  EEddllKKµµaannnnrrNNaahhflflaannEEqqkkeeqq……XXaatt''VVnneeLLIIyy  ..
yybb''mmYYyykk~~̈̈ggqq~~SS11996655  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈EEddll®®ttUUvveevvnnTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvCCaannaayyll∫∫aatt  VVnnbbMMrruugg
EEqqkkeeqqLLaannddwwkkCCaagg´́mm∏∏kkaaMMmmIIjj¨̈gg  EEttddll''eeKKhhuucclliixxiittGGnnuuJJÔÔaattddwwkknnSSBBiieesssseennaaHH
mmkk  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈kk**mmiinnhhflflaannbb""HHJJll''  ((1144)) ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannGGgg˚̊rreeccjjEEtteeBBllyybb''bb""uueeNNˆ̂aaHH  eeddIImm∫∫IIllaakk''kkMMuu[[BBYYkkbbrreeTTssddwwgg  ..
bbnnÊÊaabb''BBIIQQµµÁÁjj  KKYYcc--GGaann  mmaannnnaayyTTaahhaannxx¬¬HH  nniigg®®BBHHrraaCCvvggßßxx¬¬HH  EEddlleeTTAArrMMGGuukkssMMuu
sseemm††cc““  ssMMuunnSSGGgg˚̊rreeTTAAllkk''ppgg  ee®®JJHHxx¬¬ÁÁnn®®kkNNaass''ddUUccCCaakkrrNNIImmççaass''VV""ggCCaaeeddIImm

sseemm††cckk**®®TTgg''GGnnuuJJÔÔaatt[[eeTTAA  (8) ..  bbnnii††ccmmkkkk**eeppIIÌÌllddll''®®bbCCaaCCnnnnSSKK~~aaDDuubbGGgg˚̊rr
ff~~SS  eeBBTT¥¥ttaammkkgg''mm""UUttUU  nnSSyykkeeTTAAllkk''[[BBYYkkeevvoottkkuuggQQUUrrqqrrEEddrr  ..  bb""UUllIIss  KKiijj  KKyy

((1144)) lluuHH®®BBwwkkeeLLIIgg  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈VVnnnniiyyaayy®®VVbb''kkUUnn@@TTSSggGGss''eennAAeeBBllVVyyCCMMuuKK~~aaffaa  ––  eemmIIlleeTTAA
®®ssuukkEExxµµrrcc∫∫aass''CCaammiinnVVnnssuuxxeeTT  ee®®JJHHEExxµµrrddwwkkGGgg˚̊rr  ff~~SSeeBBTT¥¥  eeTTAApp††ll''[[TT&&BBeevvoottkkuugg  ..  eellaakk““BBuu
kkxxMM∆∆̈̈VVnnbbnn††eeTToottffaa  ––  eeBBllEExxµµrrVVnn‰‰kkrraaCC¥¥qq~~SS11995544eennaaHH  eeccAAhh√√aayyVVrrSSggrrbbss''KKaatt''VVnn®®VVbb''
ffaa  [[llaaCCaattiiEExxµµrrccUUllCCaattiiVVrrSSgg  eehhIIyyttaammeeTTAAeeFFII√√kkaarreennAA®®ssuukkllaavvmmYYyyrryy::  eeTTIIbbeeTTAAeennAA‰‰®®ssuukk
VVrrSSggEEttmm††gg  ..  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈yyll''®®BBmmEEtteennAAmmuuxxeeccAAhh√√aayyKKaatt''  ee®®JJHHttaammssMMddIIffaa  eeccAAhh√√aayyeennHH®®ssLLaa
jj''““BBuukkxxMM∆∆¨̈NNaass''  ..  ““BBuukkxxMM∆∆¨̈llYYcceeFFII√√JJkk¥¥ccUUllCCaaTTaahhaannEExxµµrrvviijj  ..  ddll''xxaaggEExxµµrreeFFII√√lliixxiitteeTTAAssMMuu
yykk““BBuukkxxMM∆∆̈̈eeTTIIbbeeccAAhh√√aayyKKaatt''ddwwgg  ..  eeccAAhh√√aayyKKaatt''xxwwggCCaaxx¬¬SSgg  eehhIIyykkaakk''““BBuukkxxMM∆∆̈̈TTuukkccMMnnYYnn®®VVMMmmYY
yyEExxeeTToott  [[CCYYyyeeFFII√√kkaarrCCMMrrHHbbJJÇÇIIeeppßßgg@@  mmuunnnnwwgg®®bbKKll''kkiiccççkkaarrmmkk[[xxaaggEExxµµrr  ..  eellaakk““BBuukkxxMM∆∆̈̈
mmaann®®bbssaassnn__EEffmmeeTToottffaa  ––  eeBBllEEddlleeccAAhh√√aayyKKaatt''eehhoobbeeccjjeeTTAAeennaaHH  VVnneehhAA““BBuukkxxMM∆∆̈̈eeTTAA
CCYYbbnniiyyaayyKK~~aaEEttBBIIrrnnaakk''mm††ggeeTToott  eeddIImm∫∫II[[®®BBmmttaammkkaarrbbbbYYllBBIImmuunneennaaHH  ..  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈VVnnttbbeeTTAAvviijj
ffaa  KKaatt''mmiinnGGaacceeTTAAeeccaall®®ssuukkVVnneeLLIIyy  eehhIIyy≤≤LLËËvveennHHeeTToott  ®®ssuukkEExxµµrrkk**VVnn‰‰kkrraaCC¥¥eeBBjj
eelljjeehhIIyy  ..  eeccAAhh√√aayyKKaatt''VVnn®®VVbb''eeTToottffaa  ––  ssflflaa  ((  eeQQµµaaHH““BBuukkxxMM∆∆̈̈  ))  ‰‰ggccSSssMMddIIxxMM∆∆̈̈NNaa  ee®®JJHH
xxMM∆∆̈̈®®ssLLaajj''ssflflaa‰‰gg  !!  ®®ssuukkEExxµµrrnnwwggmmiinnVVnnssuuxxyyUUrreeTT  ee®®JJHHEExxµµrrmmiinneeccHHeeFFII√√eeccAAhh√√aayyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTT
eeccHHeeFFII√√®®ttwwmmEEttxxMM∆∆̈̈eeKK  ®®ssuukkEExxµµrrnnwwgg®®ttUUvvmmaannssÂÂggaammCCaammiinnxxaann  yy""aaggyyUUrrddbb''qq~~SSeeTTAAmmuuxxeeTToott  ..  VVrrSSgg
ssaallEExxµµrrcc∫∫aass''NNaass''  ..  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈mmaanneesscckkII††GGnn''cciitt††nnwwggeeccAAhh√√aayyKKaatt''EEddllmmaakk''ggaayyEExxµµrr  EEtt
ee®®kkaayymmkkeeTToottkk~~¨̈ggrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩ  eeTTIIbbKKaatt''nnwwkkss††aayynnUUvvJJkk¥¥ssMMddIIeeccAAhh√√aayyKKaatt''CCaaxx¬¬SSgg  ffaa
eeccAAhh√√aayyKKaatt''nniiyyaayy®®ttUUvvddUUcceemmIIlleeXXIIjj  eeTTIIbbeellaakkTTUUnnµµaann[[kkUUnnTTSSggGGss''xxiittxxMMeerroonneeddIImm∫∫IIeeccjj
eeTTAA®®ssuukkee®®kkAA  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11997711  bbÌÌËËnn®®bbuussxxMM∆∆¨̈mm~~aakk''VVnneeccjjeeTTAA®®ssuukkVVrrSSgg  eeddaayyeessaahhflfluuyybbggbbÌÌËËnn
mmaammIIggCCYYyy  ((  hhiiuunn--ssIIuuhhflflnn  ))  nniiggmm~~aakk''eeTTootteeccjjeennAAqq~~SS11997722  ((  hhiiuunn--ssIIuuffuuuunn  ))  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11997722
eennaaHHeeTToott  eellaakkTTUUnnµµaann[[xxMM∆∆̈̈QQbb''eeFFII√√®®KKUU  [[eeTTAA®®ssuukkVVrrSSggttaammbbÌÌËËnnTTSSggBBIIrreeTToott  ..  EEttxxMM∆∆̈̈eeqqII¬¬yyffaa  eebbII
eeTTAATTSSggGGss''KK~~aa  nnwwggKKµµaannnnrrNNaaeemmIIllEEffTTSS““BBuukkmm††aayyEEddllkkaann''EEttccaass''eehhIIyy  ((  ssUUmmCCMMrraabbffaakkaa--
lleennaaHH  xxMM∆∆̈̈eennAAmmiinnTTaann''mmaann®®KKYYssaarreennAAeeLLIIyy  eehhIIyyeeccjjmmkkCCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥  mmssbbPP  mmkkbbee®®ggoonn
eennAAvviiTT¥¥aall&&yyGGflflaabb--XXuutt  nniiggeenntt--yy""gg''  kk~~̈̈ggqq~~SS11996688  ccMMeeBBllEEddllmmaannkkaarrbbHHeeVVrreennAAssMMLLËËtt
eeddaayyssaarrEEttGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††nnSSKK~~aaBBuukkrrllYYyy  CCiiHHCCaann''  bb¬¬nn''yykkddIIccMMkkaarrrrbbss''rraaÂÂss††  EEddllKKµµaannbb¬¬gg''kkaann''
kkaabb''ddII  eehhIIyynnSSKK~~aaTTSSggeeccAAhh√√aayyeexxtt††  GG~~kkssaallaa®®ssuukk  nnaayyTTuunnEExxµµrr--cciinn  nnSSKK~~aaeeFFII√√bb¬¬gg''kkmmµµssiiTTiiÏÏddII
ssMMLLËËtt  ))  ..  eehhttuuEEddllxxMM∆∆¨̈eeVVHHbbgg''kkaarreerroonnssUU®®ttssiinn  ee®®JJHH““BBuukkxxMM∆∆¨̈ccUUllvv&&yyrrWWuuEE®®tttt,,  kkUUnn@@kkMMBBuuggeerroonn
‰‰xxMM∆∆¨̈CCaabbggeeKKbbggÌÌss''kk~~̈̈ggccMMeeNNaammbbÌÌËËnnccMMnnYYnn77nnaakk''  eehhIIyy®®KKYYssaarrxxMM∆∆¨̈CCaa®®KKYYssaarrmmFF¥¥mmppgg  mmiinnGGaaccTTbb''
TTll''VVnneeLLIIyy  ..
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ccaabb''EEttrraaÂÂss††ttUUccttaacceeTT  ‰‰LLaannkkaaMMmmIIjj¨̈ggrraabb''ssiibb  ppÊÊ¨̈kkGGgg˚̊rrff~~SSeeBBTT¥¥eeBBjj@@eennaaHHeemmII--
llmmiinneeXXIIjjeeLLIIyy  ..  ttaammssMMddIImmaass--ssuuppaatt  eennAA®®kkUUccqqµµaarrkkMMBBgg''ccaamm  ssBB√√́́ ff©©rrss''
eennAA®®kkuuggttaaxxUUmm""aa  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaannVVnn[[kkaarrNN__ffaa  ––  kk~~̈̈ggqq~~SS11996655  VVnnxxIIççbbuull®®VVkk''
eeKKnnSSGGgg˚̊rr  ff~~SSeeBBTT¥¥  nniiggvvttƒƒ̈̈ccSSVVcc''xx¬¬HHeeTToott  eeTTAAllkk''[[eevvoottkkuugg‰‰CCbb''--eemmmmtt''  eehhIIyy
®®ttUUvvBBYYkkkkUUnnKKiijj  KKyy  bb""UUllIIssccaabb''yykkGGss''  ssMMuuvviijjmmiinnVVnnTTaall''EEtteessaaHH  ..  ssuuppaatt
mmaanneesscckkII††eekk††AA®®kkhhaayyNNaass''  eeddaayyeeXXIIjjGGyyuuttii††FFmm··eeBBkk  LLaannFFMM@@ddwwkkGGgg˚̊rr  ff~~SS
eeBBTT¥¥eeBBjjEENNnn  eeKKmmiinnrrvvll''eeTT  eehhIIyyGGnnuuJJÔÔaatt[[eeccjjyy""aaggFFUUrrrrhhuuyy  ..  eeddaayy
mmYYyyKKµµaann®®VVkk''ssggCCMMJJkk''eeKKppgg  NNaammYYyyeeTToottQQWWcciitt††nnwwggbb""UUllIIss  KKiijj  KKyyppgg
ssuuppaattkk**rrtt''eeTTAAxxaaggyyYYnneevvoottkkuuggbbeeNN††aayy  ..  eeBBllccUUlleeTTAAddll''PP¬¬aamm  BBYYkkeevvoottkkuugg
VVnneeFFII√√bb&&NNˆ̂ssMMKKaall''xx¬¬ÁÁnn  CCaaKKNNkkmmµµkkaarrBBiieessssxxaaggEEpp~~kkTTaakk''TTgg[[,,  xxaaggss††SSKKWWrrUUbb
sseemm††cc  ‰‰xxaaggeeqq√√ggKKWWrrUUbbssaammIIxx¬¬ÁÁnnssuuppaatt  ..  KKWWbb&&NNˆ̂eennHHeehhIIyy  EEddllVVnnCCYYyyssuuppaa
tt[[rrYYccxx¬¬ÁÁnn  eeBBllEEddllEExxµµrr®®kkhhmmQQ~~HH  eehhIIyyCCeenn¬¬øøsseeccjjBBII®®kkuugg´́bb""lliinn  ..  eeddaayy
kkaalleennAA´́bb""lliinnCCaabb''kkMMEENNnnCCaakkggkkuummµµgg''ddUU  ssuuppaattmmaannssll''®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggxx¬¬HHkk~~¨̈gg
VVttkkaabbUUbbEEddllyyYYrrmmkkttaammpp¬¬ËËvv  ..  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmEEqqkkeeXXIIjj®®KKaabb''eennaaHH  EEttssuuppaatt
eeccHHnnwwkkeeXXIIjjhhuuccbb&&NNˆ̂eennaaHHeeTTAA  eeTTIIbbEExxµµrr®®kkhhmmEEddllEEqqkkeennAAttMMbbnn''EE®®ttggGGnnuuJJÔÔaatt
[[ssuuppaatteeccjjmmkkeeddaayy®®ssYYll  ee®®JJHHvvaayyll''ffaaCCaaKK~~aavvaa  ..

mmaass--ssuuppaattVVnnnniiyyaayyffaa  ––  eeBBll´́ff©©mmiinnssUUvveeXXIIjjTTaahhaanneevvoottkkuuggeeTT  EEtt
ddll''eevvllaayybb''  mmiinnddwwggvvaaeeccjjmmkkBBIINNaaeeTT  eexxµµAAmmIIrrddUUcchh√√ËËgg®®sseemmaaccGGJJççwwgg  !!  GGgg˚̊rr
mmYYyyLLaannccMMnnYYnnEEbb""ttssiibbVVvv  BBYYkkvvaaCCJJÇÇËËnnEEttddbb''nnaaTTIIGGss''rrllIIgg  ..  ttaammssuuppaattffaa  mmii
nnEEmmnnmmaannEEttGGgg˚̊rreeTT  mmaannTTSSggff~~SSeeBBTT¥¥®®KKbb''mmuuxx  CCaaBBiieesssseebb""nnIIssIIuullIInnrraabb''mmWWuunnddbb
mmaannTTSSggkkSSeePPII¬¬ggttUUccFFMM  nniigg®®KKaabb''®®KKbb''mmuuxxppgg  ((  mmaass--ssuuppaattVVnnccaakkeeccjjBBIIttMMbbnn''
eevvoottkkuuggkkaann''kkaabb''mmkkvviijjeennAAqq~~SS11996688  rrYYccmmkkCCIIkktt∫∫ËËggeennAAbbrr´́bb""lliinn  ))  ..  BBYYkkeevvoottkkuu
ggVVnnTTSSggyykk®®ssIIyyYYnnssÌÌaatt@@mmkk[[ssuuppaatteerrIIssyykkttaammcciitt††ccgg''ppgg  ..  ssuuppaattVV
nnnniiyyaayyeeTToottffaa    BBMMuuddwwggCCaaBBYYkkeevvoottkkuuggVVnnlluuyymmkkBBIINNaassuuTTÏÏEEtt®®kkddaass''®®VVMMrryy
eerroollffIIµµ@@EEccss  TTSSgghhiibb@@yykkmmkkTTiijj≤≤vvaa""nn''EExxµµrr  ((  yyYYnneeVVHH®®VVkk''EEkk¬¬ggkk¬¬aayy  ))  ..

eennAAttaammTTIIppßßaarr……PPUUmmiittaammCCaayyEEddnnEExxµµrryyYYnn  BBYYkkTTaahhaanneevvoottkkuuggGGaaccTTiijjvvttƒƒ̈̈EEdd
llBBYYkkvvaa®®ttUUvvkkaarrBBIIQQµµÁÁjj  ((……®®bbCCaaCCnn))  EExxµµrrEEddllnnSSyykkmmkkllkk''  (9) ..  ssmm∏∏aarr::EEddll
TTiijj……ddwwkkqq¬¬ggkkaatt''®®ssuukkEExxµµrrnniiggmmUUllddΩΩaanneennAAttaammCCaayyEEddnn  mmaannssaarr::ssMMxxaann''NNaass''
ccMMeeJJHHyyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††kk~~̈̈ggkkaarrxxiittxxMMttssflflUU  ((CCaammYYyyGGaaeemmrriikkSSggnniiggyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg))  (10)

..  kkaarrddwwkkGGgg˚̊rr  ff~~SSeeBBTT¥¥  eexxaaGGaavv  ee®®KKOOggssaaÂÂss††aavvuuFF  ssmm∏∏aarr::sswwkkssBB√√EEbbbbyy""aaggyykk
eeTTAApp††ll''[[BBYYkkeevvoottkkuugg  VVnn®®bb®®BBwwtt††yy""aaggxx¬¬SSggnniiggeeccjjmmuuxx  bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrvvaayyssƒƒaannTTUU
tt  GGaaeemmrriikkSSggqq~~SS11996633  eeddaayyssIIhhnnuu[[TTaahhaannhh¬¬ÁÁggeess¬¬øøkkJJkk''ssIIuuvviill  eeTTAAeekkNNÎÎ
ssiissßßBBIIvviiTT¥¥aall&&yynnaannaakk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  [[XXwwmm--TTiitteeFFII√√CCaaeemmddwwkknnSS  ((eessµµrrxxMM∆∆̈̈CCaassii--
ssßßff~~aakk''TTII44vviiTT¥¥aall&&yyssIIuussuuvvttiiƒƒVVnnttaammeeTTAAnnwwggeeKKEEddrr  EEttmmiinnVVnnccUUllhhflfluunneeTT)),,
CCaaBBiieessssee®®kkaayypp††aacc''TTUUttCCaammYYyysshhrrddΩΩqq~~SS11996655  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996666--6677  ssIIhhnnuuVVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[GG~~kkbbeeccççkkeeTTssrruussßßII      mmkkssgg''eerraagg  
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cc®®kkyy""aaggFFMMmmYYyy  eeFFII√√®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggttUUccFFMM  eeFFII√√mmIInn  ®®KKaabb''EEbbkk´́dd  eennAAkk~~̈̈gg´́®®BBssÊÊwwgg®®ccaall
GGnnuueexxtt††kkMMBBgg''ssIIllaa  ..  eeKKeeFFII√√®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg®®KKbb''FFuunn  CCaaBBiieessss®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg  GGaakkaa
EEttmm††gg  ..  ®®KKaabb''eeFFII√√rrYYcceeKKddwwkkeeTTAA[[TT&&BBeevvoottkkuugg  ‰‰kkggTT&&BBeexxmmrrPPUUmmiinnÊÊmmiinnEEddllVVnn®®KKaa
bb''BBIIeerraaggcc®®kkeennHHeeTTAAee®®bbIITTaall''EEtteessaaHH  ((1155)) ..  eennAAkk~~̈̈gg´́®®BBPP~~MMKKIIrrIIrrmm¥¥  ssIIhhnnuuVVnnbb--
JJÇÇaa[[eellaakkss&&kkii††®®VVMM®®BBIIgg--TTMMuu  TTTTYYllmmuuxxggaarrxxaaggkkaatt''rrffyynn††eehhßßGGiimmeess (GMC)

kkgg''ddbb''  ee®®bbIIEEttkkgg''bbYYnnvviijjeeddIImm∫∫II[[ccMMeeNNjjssSSgg  rrYYcceehhIIyynnSSyykkeeTTAA®®bbKKll''[[TT&&BB
eevvoottkkuuggee®®bbII®®VVss''ssMMrraabb''ddwwkkssmm∏∏aarr::sswwkkkk~~̈̈gg´́®®BBeemmmmtt''  CCbb''  EE®®kkkk  ss~~ÁÁll  rrttnnKKIIrrII
((1166))  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996677  kkVV""ll''cciinnccMMNNuuHH8855,,000000eettaann  VVnnddwwkkssmm∏∏aarr::sswwkkmmkkcctteennAA
kkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu  ((kkMMBBgg''eessaamm))  ..  sseemm††ccVVnnbbJJÇÇaa[[ss&&kkii††®®VVMMKKaatt--mm""aann''
®®ttYYtteemmIIllkkaarrxxuuss®®ttUUvv  kk~~̈̈ggkkaarrCCJJÇÇËËnnssmm∏∏aarr::sswwkkeeccjjBBIIkkVV""ll''eennaaHH  ..  mmaannkkSSeePPII¬¬gg
nniigg®®KKaabb''®®KKbb''FFuunn  ttSSggBBIIGGaakkaa  kkaaNNuuggmmiinnFFaakk''ffyy  ((  Canons sans recul ))  eeFFII√√eennAA
®®ssuukkcciinn  ..sseemm††ccbbJJÇÇaa[[ddkkTTaahhaannkk~~̈̈ggmmYYyy´́ff©©ccMMnnYYnn110000nnaakk''  BBIIkkggvvrr:eessnnaattUUcc
nnaannaa  ttSSggBBIIeexxtt††kkMMBBgg''ssWWıı,,  kkMMBBtt,,  kkMMBBgg''eessaamm  [[eeTTAACCJJÇÇËËnnee®®KKOOggssmm∏∏aarr::sswwkkGGss''
TTSSggeennaaHHeeccjjBBIIkkVV""ll''  ..  kkaarrCCJJÇÇËËnneeccjjkk~~̈̈ggmmYYyyGGaaTTiitt¥¥  VVnneeFFII√√[[kkVV""ll''eennaaHHeeggII
bbeeLLIIggVVnnmmYYyyhhttƒƒbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  kkaarrCCJJÇÇËËnnVVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAACCaaggbbIIEExx    eeTTIIbbyykkLLSSgg
ssmm∏∏aarr::sswwkkTTSSggeennaaHHGGss''  ..  sseemm††ccVVnnccaatt''[[eellaakkss&&kkii††®®VVMMssWWnn--ccUUvv  ((bbÌÌËËnneellaakk
ssWWnn--ssaann))  TTTTYYllxxuuss®®ttUUvvxxaaggkk∫∫ÁÁnnrrffyynn††ddwwkkssmm∏∏aarr::ccMMVVMMggTTSSggeennaaHH  ..    ““BBuukkmmaa  
xxMM∆∆̈̈  ((xxaaggmm††aayyxxMM∆∆̈̈))  llµµ̈̈tt--ssMMGGuunn  GGttIIttss&&kkii††®®VVMMeennAAeekkaaHHkkJJÇÇrrkk**CCaabb''kkMMEENNnnkkaarrJJrrkk∫∫ÁÁ
nnddwwkknnSSGGaavvuuFFEEddrr  ((ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAArrddΩΩ Maryland ))  ..  kk∫∫ÁÁnnddwwkkeeccjjddMMeeNNIIrrEEtteevvllaa
yybb''  eeBBllmmkkddll''GGggss~~ÁÁll  kk∫∫ÁÁnnrrffyynn††®®ttUUvvbbtt''ccUUllttaammpp¬¬ËËvvllMMccaakk''®®kkYYssttMMbbnn''VVtt''
ddwwgg--åådd††̈̈gg  nnSSyykkeeTTAATTuukkeennAAkk~~̈̈ggbbnnÊÊaayyllEEgg√√kk  ((eexxtt††kkMMBBgg''qq~~SSgg))  ..  eennAATTIIeennaaHHss--
eemm††ccVVnnccaatt''[[ss&&kkii††®®VVMMEEddll®®TTgg''TTuukkcciitt††eeQQµµaaHH  eeppgg--ppaann''GGIIuu  eeFFII√√CCaaccaagghh√√aagg®®ttYYtt
BBiinniitt¥¥GGaavvuuFFcciinnTTSSggeennaaHH  ..  eellaakkeeppgg--ppaann''GGIIuueeddaayymmaannGG~~kkbbeeccççkkeeTTsscciinnccMMnnYYnn
1100nnaakk''  ((mm~~aakk''CCaass&&kkii††®®VVMMcciinnppgg))  VVnntteemmII¬¬ggkkSSeePPII¬¬ggFFMMTTSSggGGss''eennaaHH  ..  lluuHHtteemmII¬¬gg
rrYYccGGss''ssBB√√®®KKbb''eehhIIyy  sseemm††ccccaatt''[[vvrr::eessnniiyy‰‰kkeeVV""--ffnn  CCaaGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUU
vvkk~~̈̈ggkkaarrddwwkkGGaavvuuFFTTSSggeennaaHH  eeTTAA®®bbKKll''[[TT&&BBeevvoottkkuuggeennAACCbb''--eemmmmtt''  ((eexxtt††kkMMBBgg''ccaa
mm))  ..  

kk~~̈̈ggEExxmmiinnaa11996688  sseemm††cc®®TTgg''yyaaggeeTTAACCYYbbeemmeevvoottkkuugg  eegg√√øøgg--vvaa""nn''ppaatt''  eennAAeexx
tt††kkMMBBgg''ccaamm  rrYYcceehhIIyysseemm††cc®®TTgg''yyaaggeeTTAA®®VVrrBB√√BBiiFFII®®cctt''®®BBHHnngg&&lleennAATTIIrrYYmmeexxtt††
ss√√aayyeerroogg  ..  eennAATTIIeennaaHH  ®®TTgg''VVnnvvaayyEExxßßllYYssmmkkGGKKeessnnaaFFiikkaarrddΩΩaannkkggTT&&BBeexx
mmrrPPUUmmiinnÊÊ  [[rrkkLLaannkkaatt''kkaatt''  (4X4) ccMMnnYYnn115500ee®®KKOOgg[[VVnnkk~~̈̈ggmmYYyy´́ff©©  ..  eellaakk
eeVV""--ffnnCCaaGG~~kkrrkkLLaannttaammccMMnnYYnnEEddllsseemm††cc®®ttUUvvkkaarr  eehhIIyynnSSyykkeeTTAAddll''GG~~kk  

((1155))  nniigg  ((1166)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkeeVV""--ffnn  GGttIIttvvrreessnniiyy‰‰kk  ..
((1177)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkmmaass--ssUUppaatt  ®®kkuuggttaaxxUUmm""aa  nniiggeellaakkeeVV""--ffnn  ..
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eellOOgg  eeddIImm∫∫IIddwwkkff~~SSeeBBTT¥¥eeTTAA[[BBYYkkeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggeennAACCbb''--eemmmmtt''  ((
kkMMBBgg''ccaamm))  ..  LLaannnniimmYYyy@@ppÊÊ̈̈kkff~~SSeeBBTT¥¥ccMMnnYYnn´́mm∏∏VVvv  ..  ff~~SSmmaann®®KKbb''mmuuxxttSSggBBIIGGaassIIıırrII
nneeLLIIggeeTTAA  EEttCCaaBBiieessssKKWWff~~SSeebb""nnIIssIIuullIInnrraabb''EEssnnddbb  EEddllbbNN††aajjccaarrkkiiccççeevvoott
kkuugg®®kkuuggPP~~MMeeBBjjVVnn®®bbmmUUllTTiijjBBIIhhaahhhh√√aamm""aassIIuunnaannaaeeTTAAKKrrTTuukkeennAA‰‰GG~~kkeellOOgg  ..

ccaabb''BBIIqq~~SS11996655  eeBBllEEddllsshhrrddΩΩssMMeerrcceebbIIkkyynn††eehhaaHHeebb--5522  TTmm¬¬aakk''®®KKaabb''
EEbbkkeellIIpp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijjmmkk  kkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg®®ttUUvveeKKddwwkkttaammkkVV""ll''mmkk
ccuuHHeennAAkkMMBBgg''EEpp®®BBHHssIIhhnnuu  rrYYccddwwkkttaammrrffyynn††kkMMaammIIjj¨̈ggbbwwTTddMMbbUUllCCiitt  kkaatt''®®ssuukkEExxµµrr
eeLLIIggeeTTAACCbb''--eemmmmtt''  eeddIImm∫∫IIvvaayyeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg  ((1177))  ..

ttaammssMMddIImmaass--ssUUppaatt  ffaaVVnneeXXIIjjnnaayyTTaahhaanneevvoottkkuuggeess¬¬øøkkJJkk''ssIIuuvviill
mmkkeeddIIrreellggssIIuuKKuuyyTTaavveennAATTeenn¬¬bbwwTT  ((®®kkuuggkkMMBBgg''ccaamm))  ((11996688))  rraall''́́ ff©©  ..  

GGttIIttbb""UUllIIsseexxtt††@@kkNN††aallmm~~aakk''  ((ssMMuummiinn[[bbeeJJççjjeeQQµµaaHH))  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuu
ggttaaxxUUmm""aaVVnn[[kkaarrNN__ffaa  ––  xx¬¬ÁÁnnKKaatt''CCaaGG~~kkTTTTYYllbbJJÇÇaa[[TTaarrlluuyy®®bbccSSEExxBBIIeevvoottkkuu
gg  nniiggbbJJÇÇaabbIIeeccAAhh√√aayyeexxtt††  ((EEddllTTTTYYllbbJJÇÇaabbnn††mmkkBBIImm~~aaggmm""UUnniicc))  [[rraabb''ccMMnnYYnneevvoo
ttkkuuggEEddllttSSggeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  nniiggTTaarrtt´́mm¬¬kk∫∫aall22,,000000eerrooll®®bbccSSEExxssMMrraabb''eevvoo--
ttkkuuggmm~~aakk''  ..  ‰‰eessoovveePPAA War in peace kk**VVnnssrreessrrEEddrrBBIInniiKKmmyyYYnnmm~~aakk''@@EEddll
ccUUllmmkkrrss''eennAAttaammTTUUkkttaammmmaatt''TTeenn¬¬  CCaaBBiieessssttMMbbnn''kkMMBBgg''ppßßaarrttUUcc  ®®ttUUvvbbgg''CCUUnnmm~~aa
ggmm""UUnniiccccMMnnYYnn®®VVMMrryyeerroollCCaaeerrooggrraall''EExx  ..

kk~~̈̈ggeessoovveePPAA  ««ssÂÂggaammnniiggeesscckkII††ssggÙÙwwmm»»  ( War and Hope ) ®®ttgg''TTMMBB&&rr5599
sseemm††ccVVnnssrreessrrffaa  ––  kkaarreeFFII√√GGII√√@@ssBB√√EEbbbbyy""aaggEEddllGGaacceeFFII√√VVnneeddIImm∫∫IICCYYyyGG~~kk
CCiittxxaagg  ((yyYYnneevvoottkkuugg))  EEddllkkMMBBuugg®®ttUUvvcc®®kkBBttii††kkMMEEhhggKKMMrraammeennaaHH  KKWWCCaakkrrNNiiyykkiiccçç
rrbbss''rraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı̈̈CCaa  EEddllmmiinn®®ttUUvveeKKcceevvHHBBIIkkaattBB√√kkiiccççeennHHeeLLIIyy  ..
((  eettII®®ssuukkEExxµµrrCCaakkmmµµssiiTTiiÏÏddaacc''mmuuxxrrbbss''ssIIhhnnuu……  VVnnCCaassIIhhnnuuyykkGGMMeeBBIIkk∫∫tt''CCaattii
eeTTAACCYYyyhhUU--CCIImmiijjeennHH  CCaakkaattBB√√kkiiccçç  (( Obligation ))  rrbbss''®®bbeeTTssEExxµµrrnniiggrraaÂÂss††EExxµµrr
eeTTAAvviijj  ??  eennAATTwwkkbbeeggIİ̇yyeeyyIIggVVnneeXXIIjjffaa  eemmddwwkknnSSyyYYnnVVnnssggKKuuNNssIIhhnnuu
EEbbbbyy""aaggNNaaeennaaHH,,  rrhhUUttkk††aabb''ssƒƒaannPPaaBB®®bbeeTTssEExxµµrrTTSSggmmUUllkk~~̈̈ggkkNN††aabb''́́ ddvvaaTTSSgg
®®ssuugg  eeddaayybbnn††̈̈bb®®kkuummGGaayy""ggeehhgg--ssMMrriinn  ((GGttIIttGG~~kkrrkkssIIuukkaabb''®®CCUUkk))  nniigghhflfluunn--
EEssnnGGttIIttssiissßßff~~aakk''TTII44TTMMeennIIbb  Classe de quatrième moderne vviiTT¥¥aall&&yy®®BBHH
ssIIhhnnuukkMMBBgg''ccaamm  (( kkkknn ––  eebbIIeeyyaaggttaammkkaaBB¥¥  EEddllhhflfluunn--EEssnnVVnnssrreessrreepp††aaHH
pp††ggEELLbbxxaayy  CCaammYYyyGG~~kkeemmmm""aayymm~~aakk''  eeyyIIggsseegg˚̊tteeXXIIjjJJkk¥¥xx¬¬HH  ssrreessrrmmii
nn®®ttUUvvGGkk≈≈rraavviirruuTTÏÏ  nniiggJJkk¥¥xx¬¬HHCCaaJJkk¥¥EExxµµrrssmm&&yyccaass''  ddUUccCCaaJJkk¥¥  ««eehhII¥¥»»  CCaaeeddIImm  ..
eeyyIIggeeCCOOffaa  ––  eebbIIhhflfluunn--EEssnn  CCaassiissßßeerroonneennAAff~~aakk''TTII44TTMMeennIIbbddUUeecc~~HH  BBiittCCaammiinnssrr
eessrrGGkkßßrr  ««eehhII¥¥»»  eennHHeeTTootteeTT  BBIIee®®JJHHssiissßßCCMMnnaann''mmuunnhhflfluunn--EEssnn1100eeTTAA1155qq~~SS
EEllggssrreessrr««eehhII¥¥»»  GGss''eeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  eeKKssrreessrr  ««eehhIIyy»»  CCaaCCMMnnYYssvviijj ..  mmaa
nnEEttssiissßßeerroonnssUU®®tteennAAttaammssaallaavvtt††eeTT  EEddlleennAAssrreessrr  ««eehhII¥¥»»  ddUUeecc~~HH  ..  kkaa--
BB¥¥eennHHVVnn®®ttUUvv{{mm--yyiinneeTTooggTTII®®bbwwkkßßaaCCMMnniittrrbbss''hhflfluunn--EEssnnGGHHGGaaggffaa  CCaakkaaBB¥¥rrbb
ss''eeccAAhh√√aayyxx¬¬ÁÁnnBBiitt®®VVkkddEEmmnn  ))  ..    [[eeTTAAeeFFII√√CCaattuukk˚̊ttaaTTUUrrbbJJÇÇaa  rrbbss''eemmddwwkknnSSyyYYnn
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rrhhUUtt  ((  Toy remoted by Viet leader, Nguyen Co Thach ))    KKµµaann´́ff©©NNaannwwggeerrIIxx¬¬ÁÁnn
rrYYcceessaaHHeeLLIIyy  ..  yyYYnnbb¬¬nn''yykk®®ttIIssmmuu®®TT  ®®ttIITTeenn¬¬ssaabb  ((ccaabb''eeddaayyssmm¬¬aabb''bbMMppii¬¬ccbbMM
pp¬¬aajjeessIIÊÊrrJJyyGGss''®®ttII)),,  kkaabb''́́ ®®BBeeQQIIEExxµµrrddwwkkCCJJÇÇËËnneeTTAA®®ssuukkyyYYnn  KKaass''yykkbbUUrraa--
NNvvttƒƒ̈̈BBII®®VVssaaTTnnaannaa  eeVVHH®®kkddaass''®®VVkk''mmkkTTiijj®®ssUUvvEExxµµrryy""aaggeeffaakk  ddwwkkyykkeeTTAA
cciiJJççwwmmrraaÂÂss††yyYYnn  nniiggnnSSeeccjjeeTTAAee®®kkAA®®bbeeTTssee®®kkaammyyIIeehhaa  Product of Vietnam ..
yyYYnnEEddllFF¬¬aabb''CCaa®®ssuukkxx√√HHGGgg˚̊rrssIIuu  ssBB√√́́ ff©©VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaannSSGGgg˚̊rreeccjjCCaabb''eellxxbbII
bbnnÊÊaabb''BBIIsshhrrddΩΩnniigg®®bbeeTTss´́ff  ..

eennAATTMMBB&&rrTTII6611  sseemm††ccVVnnssrreessrrBBIInneeyyaaVVyyxxuussrrbbss''®®TTgg''ffaa  ––  ««  kkaarrssMM
eerrcccciitt††rrbbss''xxMM∆∆̈̈kk~~̈̈ggkkaarrCCYYyyBBYYkkeeKK  ((eevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg))  kk~~̈̈ggkkMMLL¨̈ggqq~~SS1199
6600eennaaHH  xxMM∆∆̈̈ssMMuuss∫∫ffffaa  xxMM∆∆̈̈mmiinnVVnnTTTTYYll®®VVkk''BBIIyyYYnnTTaall''EEtteessaaHH  eehhIIyyssBB√√́́ ff©©eennHH
eeTToott  CCaaCCnnGGFFnn˘̆˘̆˘̆  ®®KKYYssaarrxxMM∆∆̈̈nniiggxxMM∆∆̈̈CCnnrrss''rrYYccCCIIvviitteeddaayyssaarrEEtteesscckkII††ssbb∫∫¨̈rrss
nniiggkkaarrss√√aaKKmmnn__CCaabbggbbÌÌËËnn  BBIIssMMNNaakk''®®bbeeTTsscciinn®®bbCCaammaanniittuu  ..  xxMM∆∆̈̈ssUUmmss∫∫ffffaa
eellssEEddllxxMM∆∆̈̈VVnnssMMeerrcccciitt††eeFFII√√sshhkkaarrCCaammYYyyeevvoottNNaammeennaaHH  KKWWxxMM∆∆̈̈ccgg''[[yyYYnnkkuummµµ̈̈
yynniiss††CCMMJJkk''KKuuNNkkmmıı̈̈CCaa,,  kk~~̈̈ggpp¬¬ËËvvEEbbbbeennHH  yyYYnnmmiinnGGaacchhflflaannnnwwggeeFFII√√GGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''mmkk
eellII®®bbeeTTssEExxµµrr  ®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrreeLLIIyy  ..  eebbII®®bbssiinnCCaavvaappÊÊ¨̈yyBBIIkkaarreennHHeeTTAAvviijjeennaaHH
yyYYnnnnwwgg®®ttUUvvVVtt''bbgg''kkiittii††yyssCCaammiinnxxaanneeLLIIyy  »»  ..  ((  kkkknn ––  ssBB√√́́ ff©©eennHH  eeyyIIgg
eeXXIIjjyyYYnnkkaann''EEttmmaannkkiittii††yyss  eehhIIyyeess††ccssIIhhnnuukkaann''EEttGGaabb''{{nneeTTAA@@      nniiggFF¬¬aakk''
''xx¬¬ÁÁnneeFFII√√CCaaTTIIggeemmaagg[[BBYYkkGGaayy""ggyyYYnnEEffmmeeTToott  ))  ..

eettIIeellssbb""uueeNNˆ̂HHGGaaccccaatt''TTuukkffaa®®KKbb''®®KKaann''……eeTT  EEddllsseemm††ccssIIhhnnuuVVnnCCYYyy
xx¬¬aayyYYnn[[mmaannkkmm¬¬SSggxxSSTTMMJJrrkk∫∫aallEExxµµrr  yykk®®ssuukkEExxµµrreennHH  ??  ssUUmmCCYYyyBBiiccaarrNNaappgg
ccuuHH  !!  ..  GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicc  ((rrYYmmCCaammYYyybbggeeQQµµaaHHGGflfl̃̃uu--mm""aaNNUUrriinn))  VVnnyykk≤≤TTiiÏÏBBllCCaa®®bb--
BBnnÏÏ®®bbmmuuxxrrddΩΩmmkkrrkkssIIuu  llkk''ddIIllkk''®®ssuukk[[yyYYnnhhUU--CCIImmiijj  ..  eeyyIIggCCaaEExxµµrrmmiinneeCCOOTTaa
ll''EEtteessaaHHffaa  ssIIhhnnuummiinnVVnnddwwgg  ææmmiinnVVnnccUUllhhflfluunnkk~~̈̈ggeerrOOggkk∫∫tt''CCaattii  kk∫∫tt''rraaÂÂss†
EExxµµeennHH  ..

eettIIkkaallyyYYnnyykkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeennaaHH  yyYYnnmmaannxxUUccVVtt''bbgg''kkiittii††yyss……eeTT  ??  eettII
sseemm††ccmmaannvviibb∫∫ddiissaarrII……eeTT  EEddllmmiinnVVnneeFFII√√kkaarrttvvaa""GGII√√eessaaHHkkaallssPPaaVVrrSSggssMMeerrcc
®®bbKKll''ddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeeTTAA  kk~~̈̈ggyybb''́́ ff©©TTII2211  ååssPPaa  11994499  nniiggkkaarrEEddll®®TTgg''VVnn
rraarrSSggXXaatt''mmiinn[[eellaakkee®®TTOOgg--kkaagg  eeFFII√√kkaarrTTaammTTaarrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammeeTTAAttuullaakkaarrGGnn††rr--
CCaattii  ??  ……mmYYyykkaalleennaaHHssIIhhnnuueeCCOOCCaakk''ffaa  yyYYnnnnwwggTTuukk[[®®TTgg''eessaayyssuuxxeellIIkkmmıı̈̈--
CCaammYYyyCCIIvviitt  ??

eennAAvvKKmmuunnsseemm††ccVVnnssrreessrrffaa  ––  eellaakkllnn''--nnll''CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††rrbbss''
rrddΩΩaaPPiiVVllqq~~SS11996699  rrhhUUttddll''́́ ff©©®®bbqqSSggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrssIIhhnnuu´́ff©©TTII1188mmiinnaa11997700
VVnnccaabb''nniiggEEcckk  (([[kkggTTaahhaannEExxµµrr))  nnUUvvssaaÂÂss††aavvuuFF®®KKbb''FFuunn,,  ®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg,,  ssmm∏∏aarr::
sswwkkcciinn,,rruussßßIInniigg®®bbeeTTssssggmmnniiyymmdd´́TTeeTToottEEddllEEddllbbJJÇÇËËnneeTTAA[[kkggTT&&BBeevvoo
ttNNaammxxaaggeeCCIIgg--eevvoottkkuuggttaammkkMMBBgg''EEpp®®kkuuggssIIhhnnuu  ..  eellaakkllnn''--nnll''eeFFII√√ttaammEEtt
bbJJÇÇaassIIhhnnuu  kk~~̈̈ggkkaarrddwwkkGGaavvuuFFTTSSggGGss''eennaaHHbb""uueeNNˆ̂aaHH  ((  eeTTAA[[eevvoottkkuugg  ))  ..
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ee®®kkaayyeeBBllsseemm††cc[[TTaahhaannhh¬¬ÁÁggeeTTAAvvaayyssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSggkk~~¨̈ggqq~~SS11996633
cciinn®®bbCCaammaanniittuuVVnn[[LLaannkkaammIIjj¨̈ggccMMnnYYnn6600ee®®KKOOgg  TTuukkeennAAkk~~̈̈ggccMMkkaarrmmnnssMMrraabb''ddwwkk
ssmm∏∏aarr::sswwkkpp††ll''[[TT&&BByyYYnn  ..  rrffyynn††TTSSggeennaaHHssrreessrrVV""yyffaa  kkggeeyyaaFFBBlleexx--
mmrrPPUUmmiinnÊÊ  ((  FARK ))  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996655  ttaammkkaarrbbJJÇÇaakk''rrbbss''GG~~kkbbrrrrffyynn††  EEddllmmiinnccgg''bbeeJJççjjeeQQµµaaHH
ssBB√√́́ ff©©eennAArrddΩΩ Oregon ffaa  ––  kkaarrddwwkkssaaÂÂss††aavvuuFFVVnn®®bb®®BBwwtt††yy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aaNNaass''kk~~̈̈gg
qq~~SSeennaaHH  LLaannEEddllKKaatt''eebbIIkknniiggLLaanndd´́TTeeTToott  mmaannbbiiTTpp¬¬aakkFFMM@@ffaa  ««  rr˘̆rr˘̆vv˘̆  ==  rrff--
yynn††rraaCCvvSSgg  »»  eehhIIyyeeddIImm∫∫IIkkMMuu[[yynn††eehhaaHHGGaaeemmrriikkSSggeemmIIllBBIIeellIImmkkeeXXIIjj  LLaannddaa
kk''pp¬¬aakk  rr˘̆rr˘̆vv˘̆  nniimmYYyy@@  eeKK--ttcceegg˚̊øøggllyyeeTTAAmmuuxxkk∫∫aallLLaann  [[ccSSggccuuHHeeTTAAddIIvviijj
eeccoossvvaaggkkMMuu[[BBnn¬¬WWssaaccCCHHeeTTAAeellIIeeLLIIyy  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996699  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnn[[eeFFII√√kkEEnn¬¬ggss††̈̈kkmmYYyyddaakk''®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg  nniigg
ff~~SSeeBBTT¥¥eennAAttaammddggssÊÊwwggeessssaann  rrttnnKKIIrrII  ssMMrraabb''pp††ll''[[kkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaa
mmxxaaggeeCCIIgg  ..  ssmm∏∏aarr:GGss''TTSSggeennaaHH  KKWWddwwkkttaammyynn††eehhaaHHddwwkkeeTTAAss††̈̈kkTTuukkeennAATTIIeennaaHH..

CCMMnnYYyyEEddllsseemm††ccVVnnCCYYyyxx¬¬aayyYYnnmmaannee®®ccIInnNNaass''  TTSSggpp¬¬ËËvvGGnn††rrCCaattii  nniiggss
mm∏∏aarr:sswwkk  nniiggkkggTT&&BByyYYnnxxaaggeeCCIIggddwwkkqq¬¬ggkkaatt''®®ssuukkEExxµµrr  BBIIkkMMBBgg''EEpp®®kkuuuugg®®BBHHssIIhhnnuu
kkMMBBgg''eessaamm  eeLLIIggeeTTAA®®KKbb''mmUUllddΩΩaannTT&&BByyYYnneennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEExxµµrr  ..  mmaann
EEttsseemm††ccmmYYyyGGggKKtt''EEddllGGaaccddwwggGGss''  nniiggeeqqII¬¬yy®®VVbb''eeyyIIggffaa  eettIIsseemm††ccVVnnCCYY--
yyyyYYnnee®®ccIInnbb""uuNNˆ̂aa  ??  eettIIssIIhhnnuu,,  GG~~kkmm~~aaggmm""UUnnIIcc,,  GGflfl̃̃uu--mm""aaNNUUrriinnVVnnTTTTYYlllluuyyyyYYnn
bb""uuNNˆ̂aa  ??  eemmddwwkknnSSyyYYnnVVnnssnn¥¥aannwwggssIIhhnnuuyy""aaggNNaaxx¬¬HH  VVnnCCaaeemmEExxµµrreennHHKKµµaann
kkaarrBBiiccaarrNNaabbnnii††cceessaaHH  ??

❑                           ❑
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