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ttaammttMMbbnn''CCaaee®®ccIInnkk~~¨g̈gTTwwkkddIIrrbbss''eeyyIIgg »» ..  ttaammrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr,,  ««PPUUmmiiPPaaKKeennAAeexxtt††
ssÊÊwwggEE®®ttggnniiggrrttnnKKIIrrII  GGaacc®®ttUUvvccaatt''TTuukkffaakkaann''kkaabb''ttaammpp¬¬ËËvveeyyaaFFaanniiggrrddΩΩVVll  eeddaa--
yyBBllTTaahhaannrrbbss''eellaakk»»,,  CCaaJJkk¥¥bbEEnnƒƒmmrrbbss''åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''EEddll
VVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  eennAAttMMbbnn''mmNNÎÎllKKIIrrII  ««kkaarrkkaann''kkaabb''eeddaayyBBllTTaahhaannrrbbss''eellaakk
eellIIEEddnnddIImmaannee®®ccIInnccMMNNuucc  EEddllmmaannxx¬¬HHCCaammUUllddΩΩaannssMMrraabb''ee®®KKOOggPPss††¨P̈Paarrnniiggkkgg
TT&&BBBBiitt@@,,  CCaammCCŒŒmmNNÎÎllEEpp~~kkssuuxxaaPPiiVVllBBiitt@@  eehhIIyyCCaabbJJÇÇaakkaarrddΩΩaannssMMrraabb''®®bb
ttiibbttii††kkaarrBBiitt@@kk**mmaannEEddrr»»  ..  eellaakkåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''VVnnKKUUssbbJJÇÇaakk''bbEEnnƒƒmm
eeTToott  kk~~¨g̈gJJkk¥¥EEff¬¬ggeeTTAAkkaann''GG~~kkkkaarrTTUUttyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††ffaa  eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''TTSSggeennHH  ««
BBllTTaahhaannrrbbss''eellaakk  eeddaayyttSSggxx¬¬ÁÁnnCCaammççaass''BBiitt@@eellIIttMMbbnn''kkaann''kkaabb''  VVnneeccjj
ee®®bbIIcc∫∫aabb''TTSSggLLaayy  eeddaayytt®®mmUUvv[[GGaaCC∆∆aaFFrr®®ssbbcc∫∫aabb''rrbbss''eeyyIIgg  TTSSggrraa®®ss††ssaamm
JJÔÔ  TTSSggeeyyaaFFaa  eessII~~rrkkkkaarryyll''®®BBmm  ……kkaarrGGnnuuJJÔÔaattCCaammuunnBBIIBBllTTaahhaannrrbbss''eellaa
kk  eeddIImm∫∫IIGGaaccqq¬¬ggkkaatt''ttaammttMMbbnn''TTSSggeennHH»»  ..

kkaallBBIIBBIIrrqq~~SSmmuunn,,  kk~~¨g̈gnnaamm´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllhhaaNNUUyy,,  ppaamm--vvaa""nn''dduuggVVnn®®bbkkaass
eennAAkk~~¨g̈gssaarrlliixxiittmmYYyy  ccuuHH´́ff©©TTII88mmiiffuunnaa11996677  ccMMeeJJHHssIIhhnnuuffaa  rrddΩΩaaPPiiVVllhhaaNNUU
yy  ««ssUUmmbbJJÇÇaakk''CCaaååLLaarriikkffaa  hhaaNNUUyyssuuxxcciitt††TTTTYYllssaallnniiggeeKKaarrBBbbUUrrNNPPaa
PPTTwwkkddIIEExxµµrreennAAkk~~¨g̈g®®BBMMEEddnnbbccçç¨b̈b∫∫nn~~»»  ..  ®®VVMMbbIÍ́ ff©©mmuunneennHH,,  ´́ff©©TTII3311ååssPPaa11996677,,  KK--
NN:kkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmm´́nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHeeyyookkkkuugg  VVnnTTTTYYllssaall''««®®BBMMEEddnnbbccçç¨b̈b∫∫
nn~~́́ nnyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggnniiggkkmmıı¨C̈Caa»»,,  eehhIIyyeennAA´́ff©©TTII66mmiiffuunnaa11996677,,  ®®bbFFaann´́nnrrNNssiirrßß
rrMMeeddaaHHeeyyookkkkuugg  eegg√√øøgg--hhWWuu  ff  VVnnGGHHGGaaggGGMMBBIIkkaarreeKKaarrBBddll''®®BBMMEEddnnEExxµµrrccMMeeJJHHssII
hhnnuu  ttaammssaarrlliixxiittmmYYyy  EEddlleennAAkk~~¨g̈geennaaHH  ®®bbFFaann´́nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHeeyyookkkkuugg
VVnnbbYYggssYYgg[[  ««sseemm††cc»»  nniiggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  ««CCYYbb®®bbTTHHmmhhaaeeCCaaKKCC&&yykk~~¨g̈g
kkaarrrrkkßßaannUUvvGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB,,  ‰‰kkrraaCCPPaaBB,,  GGaaBB¥¥aa®®kkwwttPPaaBB  nniiggbbUUrrNNaaPPaaBBEEddnnddII
®®bbqqSSggnnwwggsskkmmµµPPaaBBQQ¬¬aannJJnnrrbbss''cc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSggnniiggbbrriivvaarr»»  ..  ddUU--
eecc~~HHBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn  mmaannvviiFFIIyy""aaggBBiieesssseeddaayyEELLkk    ssMMrraabb''eeKKaarrBBnnUUvvbbUUrrNN--
PPaaBBEEddnnddIÍ́ nn®®bbeeTTssCCaammiitt††mmYYyy  ..

eesscckkII††rraayykkaarrNN__VVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''VVnnbbnn††kkaarrbbrriiyyaa
yyeeTTAAGG~~kkkkaarrTTUUttyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  eeddaayybbJJÇÇaakk''PPss††¨ẗtaaggGGMMBBII  ««kkaarrkkaann''kkaabb''BBiitt®®VV
kkdd»»  rrbbss''BBllTTaahhaanneeyyookkkkuugg  eennAAkk~~¨g̈geexxtt††kkMMBBgg''ccaamm,,  ´́®®BBEEvvgg,,  ss√√aayyeerroogg  ®®BB
mmTTSSggkkaarrttSSggmmUUllddΩΩaannTTSSggLLaayy  ..  mmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrJJrrCCaattiirrbbss''ssIIhhnnuuVVnnbb--
JJÇÇaakk''eeTTAAKKUUssnnÊÊnnaaeeyyookkkkuuggffaa  CCaaee®®ccIInn®®KKaa  BBllTTaahhaannyyYYnnxxaaggeeCCIIggnniiggeeyyookkkkuu
ggVVnnVVjj''eeTTAAeellIIkkggTT&&BBEExxµµrr  EEddllVVnneeTTAAeessII~~rrBBYYkkeeKK  [[ddkkffyyBBIIEEddnnddIIEExxµµrreehhII
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yy[[QQbb''CCYYyy««EExxµµrr®®kkhhmm»»eennAAkk~~¨g̈gCCYYrrTT&&BB  EEddllmmaannyyYYnneeyyookkkkuugg  ddUUccCCaakk~~¨g̈g
eexxtt††eeJJFFiissaatt'',,  kkMMBBgg''ssııWW,,  kkMMBBtt,,  kkMMBBgg''ccaamm  nniiggqq¬¬ËËgg  ..

rrddΩΩTTUUttrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyyVVnneeqqII¬¬yyffaa  eeKKeessaakkss††aayyccMMeeJJHHrraall''ååbb∫∫ttii††eehh
ttuuTTSSggeennHH  eeddaayybbJJÇÇaakk''ffaa  ««eeKKBBMMuuVVnnddwwggssBB√√®®KKbb''GGMMBBIIååbb∫∫ttii††eehhttuuTTSSggeennHHeeTT»»  ..
cceemmII¬¬yyrrbbss''GGggTTUUtteeyyookkkkuugg  mmaanneennAAkk~~¨g̈gbbnnÊÊaatt''FFMM@@  ddUUccKK~~aannwwggcceemmII¬¬yyrrbbss''eegg√√øøgg
eeFFOOggxxaaggeellII  ..  bb""uuEEnn††eebbIIeeKKGGaannkk~~¨g̈geesscckkII††rraayykkaarrNN__rrbbss''åått††mmeessnniiyyllnn''--
nnll'',,  GGggTTUUtteeyyookkkkuugg  eegg√√øøgg--vvaa""nn''eehhoovv  VVnnrrMMllwwkkGGMMBBIIååbb∫∫ttii††eehhttuueennAA´́®®BBttaaeemmaa
kk~~¨g̈geexxtt††ss√√aayyeerroogg  EEddllttaamm  eehhoovv  ««kkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊVVnneebbIIkk®®bbttiibbttii††
kkaarr®®bbqqSSggeellIImmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥eeyyookkkkuugg»»,,  eeddaayyTTTTYYllssaall''rreebboobbeennHH  GGMMBBIIkkaarrttSSggTTII
EEddllEExxµµrrVVnneeccaaTT®®bbkkaann''  ..  åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''VVnnssggssMMddIIeeTTAAvviijjffaa  ––  kk~~¨¨
ggkkrrNNIIeennHH  ««BBMMuuEEmmnnCCaabbJJ˙ȧassII††BBIImmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥eeTT  bb""uuEEnn††GGMMBBIIBBllTTaahhaannrrbbss''eellaakkdd**
ee®®ccIInnssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''  ®®bbddaabb''eeddaayyGGaavvuuFF®®KKbb''®®KKaann''  EEddllttSSggeellNNddΩΩaannttSSggBBIIyyUUrr
qq~~SSeennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''eennHH  ..  kkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊEEddlleeccjj®®bbttiibbttii††kkaarr  EEddll®®KKaann''
EEttbbMMeeBBjjPPaarrkkiiccççrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddaayyeessII~~[[BBllTTaahhaannrrbbss''eellaakkddkkffyyBBIIEEddnnddII
EExxµµrr  ®®ttUUvvVVnnvvaayy®®bbhhaarrGGss''rryy:eeBBllee®®ccIInn´́ff©©  eeddaayyBBllTTaahhaannrrbbss''eellaakk  ..
kkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊnniigg®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrVVnnTTttYYllkkaarrxxUUccxxaattyy""aaggee®®ccIInn  TTSS
ggCCIIvviittmmnnuussßßTTSSggssmm∏∏aarr:»»  ..  eennAATTIIbbMMppuutt  åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''VVnn®®bbkkaassccMM
eeJJHHmmuuxxKKUUssnnÊÊnnaayyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††ffaa  ––  ««ssƒƒaannPPaaBBkk~~¨g̈gbbccçç¨b̈b∫∫nn~~ssiiƒƒtteennAA®®ttgg''ccMMNNuucc
EEddllrraa®®ss††EExxµµrrTTSSggGGss''KK~~aaeeggOOggqq©©ll''ffaa  eettIIGG~~kkNNaaCCaammççaass''eellII®®bbeeTTssEExxµµrr  rrvvaagg
GGss''eellaakknniiggeeyyIIgg  ??»»  ..

eess††ccssIIhhnnuuBBMMuuVVnneeFFII√√GGII√√eeTT  ee®®kkAABBIIpp††ll''kkaarrppßßBB√√ppßßaayyTTUUllMMTTUUllaayyGGMMBBIIeesscckkII††
rraayykkaarrNN__eennHH  ..  kkaarrttSSggeennAArrbbss''eeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIggVVnneekkIInneeLLIIggeennAA
kk~~¨g̈gqq~~SSeennaaHH  ..  BBIIJJkk''kkNN††aallTTII11eeTTAATTII22´́nnEExxkkJJÔÔaa11996699,,  ccMMnnYYnnssrruubb´́nnkkggkkmm¬¬SS
ggyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††VVnneekkIInneeLLIIgg  BBII3322,,000000nnaakk''eeTTAA4400,,000000nnaakk'',,  eeyyaaggttaammrrVV
yykkaarrNN__  EEddlleeppII∆∆rreeddaayyåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  eeBBlleennaaHHCCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††nnii
ggCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrJJrrCCaattii  eeTTAACCUUnnssIIhhnnuu  eehhIIyyEEddll®®ttUUvvVVnneeVVHHBBuummııppßßaayy
ttaammTTssßßnnaavvddII††<<ssggmmrraa®®ss††nniiyymm>>  eennAAEExxttuullaa11996699  ..

eennAAssmm&&yyeennaaHHddEEddll,,  ®®ttUUvvnnwwgg´́ff©©TTII2255kkJJÔÔaa11996699,,  ssIIhhnnuuVVnnssMMeerrcckkiiccçç
®®NNmmee®®BBooggxxaaggJJNNiiCCÇÇkkmmµµnniiggkkaarrbbgg''®®VVkk''  CCaammYYyyrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHeeyyookkkkuugg  nnii
ggCCaammYYyyrrddΩΩaaPPiiVVllhhaaNNUUyy  ..  ttaammBBiitt,,  CCaakkiiccçç®®BBmmee®®BBooggmmYYyymmaannllkk≈≈NN:EEpp~~kk
eeyyaaFFaa,,  BBIIee®®JJHHssIIhhnnuuVVnnGGnnuuJJÔÔaattddll''kkaarrrrkkßßaaTTuukk  ––  mmUUllddΩΩaannTTSSggLLaayykk~~¨g̈gEEdd
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nnddIIEExxµµrr,,  kkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnnnnUUvvee®®KKOOggGGaavvuuFFnniiggyyuueeTTÏÏaabbkkrrNN__  rrhhUUttddll''««TTIICCMMrrkk»»  eehhIIyy
KKaatt''VVnnee®®KKaaggTTuukk  kkaarrpp††ll''eess∫∫øøgg  CCaaBBiieessssGGgg˚r̊r  eeTTAAkkggTT&&BB´́®®BBeeyyookkkkuuggnniigg
kkgg‰‰kkPPaaBByyYYnnxxaaggeeCCIIgg  ..  rrhhUUttddll''EExxmmiinnaa11997700,,    CCiitt8800%%´́nnyyuueeTTÏÏaabbkkrrNN__
EEddllee®®bbII®®VVss''eeddaayyBBYYkkyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  ®®ttUUvvVVnnbbJJÇÇËËnnBBIIkkMMBBgg''EEppkkMMBBgg''eessaamm  CCaa
TTIIEEddllssmm∏∏aarr:TTSSggeennHH®®ttUUvvVVnnbbeeJJççjjbbIInnaavvaappÊÊ¨k̈kTTMMnniijjrrbbss''ssUUeevvoott,,  cciinn,,  bb""UULLËËjj
rrhhUUttddll''««TTIICCMMrrkk»»  EEddllttSSggeennAAttaamm®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg ..

eennAA´́ff©©TTII88mmkkrraa11997700,,  ssIIhhnnuuVVnnccaakkeeccjjBBII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eeddaayyKKµµaannee®®KKaagg
TTuukkmmuunn,,  kk~~¨g̈geesscckkII††®®bbkkaassffaa  eeddIImm∫∫IIBB¥¥aaVVlleerraaKKeennAA®®bbeeTTssVVrrSSgg  ..  bbnnÊÊaabb''BBII
kkaarreeccjjddMMeeNNIIrrrrbbss''ssIIhhnnuu,,  ssƒƒaannkkaarrNN__mmaannllkk≈≈NN:kkaann''EEttFF©©nn''FF©©rreeLLIIggkk~~¨g̈gkk
mmıı¨C̈Caa  ..  eennAA´́ff©©TTII1177kkuumm∏∏:11997700,,  ‰‰eeJJFFiicciinnttuugg,,  mmaannkkaarrccaabb''VVnnCCaaff~~SSeeBBTT¥¥TTmm©©nn''
1166eettaann  EEddll®®ttUUvvssMMeeddAAeeTTAAssƒƒaannTTUUtt´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookk
kkuuggeennAAPP~~MMeeBBjj  ..  EEssÌÌkkeeLLIIgg,,  ´́ff©©TTII1188kkuumm∏∏:11997700,,  åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  EEddll
CCaa®®bbFFaannrrbbss''®®kkuumm®®bbwwkkßßaarrddΩΩmmÂÂnnII††́́ nn««rrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattii»»  VVnn®®ttLLbb''
mmkkddll''PP~~MMeeBBjjvviijj  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnTTTTYYllBB¥¥aaVVlleerraaKKeennAA®®bbeeTTssVVrrSSgg  ..  eennAA´́ff©©TTII
88mmiinnaa11997700,,  mmaannVVttuukkmmµµCCaaee®®ccIInnrrbbss''ssiissßß  EEddll®®bbqqSSggCCaammYYyyeeyyookkkkuuggeennAA
eexxtt††ss√√aayyeerroogg  ..  bbIÍ́ ff©©bbnnÊÊaabb''mmkk,,  TTII1111mmiinnaa11997700,,  eennAAPP~~MMeeBBjj,,  ssƒƒaannTTUUttyyYYnnxxaa
ggeeCCIIggnniiggssƒƒaannTTUUtteeyyookkkkuugg  ®®ttUUvvVVnnvvaayykkMMeeTTcceeddaayy®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr  EEddlleekk††AA
®®kkhhaayyeeddaayykkaarrkkaann''kkaabb''rrbbss''eeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIggeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  ..

eennAA´́ff©©TTII1122mmiinnaa11997700,,  rrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''  VVnneessII~~[[yyYYnnhhaaNNUUyynniigg
eeyyookkkkuuggddkkkkggTT&&BBrrbbss''xx¬¬ÁÁnneeccjjBBIITTwwkkddIIEExxµµrrCCaakkMMhhiitt  eennAA´́ff©©TTII1155mmiinnaa11997700  ..
bb""uuEEnn††,,  ssIIhhnnuuVVnneeppII∆∆rrssaarrTTUUrreellxxBBII®®kkuuggVV""rrIIsseeTTAAkkßß®®ttIIyyaannIIkkuussuumm: CCaamm††aayy  eeddaa
yyssII††bbeennÊÊaassddll''VVttuukkmmµµTTSSggLLaayy  eehhIIyypp††nnÊÊaaeeTTaassddll''rrddΩΩaaPPiiVVllnniiggssPPaaCCaa
ttii  BBIIeehhttuuKKSS®®TTddll''VVttuukkmmµµ  EEddll®®bbqqSSggyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††eennHH  ..  eennAA´́ff©©TTII1133mmiinnaa
11997700  rrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''VVnnssMMeerrccbbJJÇÇËËnneebbsskkCCnnBBIIrrrrUUbbmmkk®®kkuuggVV""rrIIss,,  GG
ggÌÌmmççaass''nneerraatt††mm--kknn††¨l̈l  nniiggEEyymm--ssMMbbUUrr,,  eeddIImm∫∫IIbbMMPPWW¬¬ssIIhhnnuu  GGMMBBII®®BBwwttii††kkaarrNN__eennAAkk
mmıı¨C̈Caa  ..  bb""uuEEnn††,,  ssIIhhnnuuVVnn[[ddwwggffaa  KKaatt''mmiinnTTTTYYllCCYYbbbbuuKKllTTSSggBBIIrreennHHeeTT  ..

eennAA´́ff©©TTII1166mmiinnaa11997700,,  eeddaayyBBMMuuVVnncceemmII¬¬yyBBIIBBYYkkyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  ssMMrraabb''́́ ff©©TTII
1155mmiinnaa,,  rrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''VVnnccaabb''eeppII††nnccrrccaaCCaammYYyyttMMNNaaggrrbbss''TTUUttyyYYnnhhaa
NNUUyynniiggeeyyookkkkuugg  ..  KKNN®®bbttiiPPUUEExxµµrr®®ttUUvvVVnnddwwkknnSSeeddaayynnaayykkxxaaggkkiiccççkkaarrEEpp~~
kknneeyyaaVVyy´́nn®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTss  KKII--ssuuTTÏÏ  EEddllccUUllrrYYmmeeddaayyvvrreessnniiyy®®ttII  KKwwmm
eeGGgg--KKUUrruunneeddtt,,    GGnnuueessnniiyy‰‰kk  nnaagg--ssnn    nniiggmmÂÂnnII††EEpp~~kkkkaarrTTUUtt  EEmm""nn--ssflfl˜˜uuppaavv  ..
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rrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuugg®®ttUUvvVVnnttMMNNaaggeeddaayy  yy""--GGaajj''TTnn'',,
CCaaPPaarrFFaarrII  nniiggGGnnuueellxxaaFFiikkaarrBBIIrrrrUUbb´́nnssƒƒaannTTUUtt  eegg√√øøgg--VVDDuugg  nniiggeegg√√øøgg--hh√√""aaggKKiijj
..  KKNN®®bbttiiPPUUyyYYnnxxaaggeeCCIIgg®®ttUUvvVVnnttMMNNaaggeeddaayyPPaarrFFaarrII  ®®ttaann''--vvaa""nn''TTwwkk  EEddll
®®ttUUvvGGmmeeddaayyGGKKeellxxaaFFiikkaarr´́nnssƒƒaannTTUUtt  eegg√√øøgg--ddaaggxxaa,,  GGnnuueellxxaaFFiikkaarrBBIIrrrrUUbb  ppaa
mm--mm""aajj''eeyyoomm  nniiggeegg√√øøgg--vvaa""nn''kk√√aagg  ..

eellaakkKKII--ssuuTTÏÏVVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  kkmmµµvvttƒƒ¨΅́ nnkkiiccçç®®bbCCMMuueennHH  ––  ««ddaacc''xxaattssII††GGMMBBIIkkaarrCC
eenn¬¬øøsseeccjj´́nnBBllTTaahhaanneeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIggBBIIEEddnnddIIEExxµµrr  EEddlleessII~~eeLLIIgg
eeddaayyrrddΩΩaaPPiiVVll»»  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk,,  vvrreessnniiyy®®ttII  KKUUrruunneeddtt  VVnnrrMMllwwkkeeLLIIggvviijjffaa  ––
««EEttBBII®®ttwwmmEExxttuullaa11996699  mmkkTTll''́́ ff©©TTII1155mmiinnaa11997700,,  ååbb∫∫ttii††eehhttuu227777kkrrNNII
VVnn®®ttUUvvbbgg˚e̊eLLIIggeeddaayyBBllTTaahhaanneeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg,,  EEddll222200kkrr--
NNIIkk~~¨g̈geexxtt††rrttnnKKIIrrII  VVnnbbNN††aall[[EExxµµrrss¬¬aabb''1155nnaakk''  nniiggrrbbYYss113377nnaakk''  ..  kk~~¨g̈g
eeBBllffIIµµ@@eennHHeeTToott,,  GGaaCC∆∆aaFFrrttaamm®®BBMMEEddnnVVnn[[ddMMNNwwggBBIIkkaarrttSSggTTIÍ́ nnBBllTTaahhaann
eeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIggyy""aaggssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''  ®®BBmmttSSggXX¬¬SSggttmm˚l̊l''nnUUvvee®®KKOOggGGaa--
vvuuFF,,  eess∫∫øøggGGaahhaarr  nniigg®®KKaabb''rrMMeessvv»»  ..

««bbnnÊÊaabb''BBIIssMMeeNNIIrrrrkkkkaarrddkkffyy´́nnBBllTTaahhaannTTSSggeennHH  EEddlleessII~~rreeLLIIggeeddaa
yyrrddΩΩaaPPiiVVll,,  GGaaCC∆∆aaFFrrttaamm®®BBMMEEddnnrrbbss''eeyyIIggVVnn[[ssJJÔÔaaffaa  eennAA®®BBwwkk®®BBllwwmm´́ff©©TTII
1155mmiinnaa11997700,,  BBMMuummaannvviiFFaannkkaarrNN__NNaammYYyyVVnn®®ttUUvvccaatt''EEccgg  ccMMeeJJHHbbJJ˙ȧaeennHHeeddaa
yyPPaaKKIIyyYYnnTTSSggBBIIrreeTT,,  eehhIIyyffaaBBllTTaahhaannyyYYnnxxaaggeeCCIIggnniiggeeyyookkkkuugg  eennAAbbnn††
kkaann''kkaabb''eellIITTIIttSSggeennaaHHddEEddll»»  ..

««ddUUeecc~~HH,,  eeyyIIgg®®VVff~~aaccgg''ddwwggGGMMBBIIeeKKaallCCMMhhrrrrbbss''GGss''eellaakkkk~~¨g̈gbbJJ˙ȧaeennHH  ..
eehhttuuGGII√√VVnnCCaaGGss''eellaakkmmiinnVVnneeFFII√√eessaaHH  ttaammkkaallbbrriieeccœœTTEEddll®®ttUUvvVVnnkkMMNNtt''
eehhIIyyeeBBllNNaaeeTTAA  eeTTIIbbGGss''eellaakk´́llllkkCCeenn¬¬øøssBBllTTaahhaanneeccjjBBIITTwwkkddIIrrbb
ss''eeyyIIgg??»»  ..

cceemmII¬¬yyrrbbss''yyYYnnxxaaggeeCCIIgg  KKµµaannCCaabb''TTaakk''TTggbbnnii††ccNNaaeessaaHHCCaammYYyykkmmµµvvttƒƒ¨΅́ nn
GGgg®®bbCCMMuu  ––  kkaarrddkkTT&&BBffyy´́nnBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnneeccjjBBIITTwwkkddIIEExxµµrr  ..  ttaammFFmmµµPPaaBB
rrbbss''yyYYnn  CCaassaassnn__QQ¬¬aannJJnnTTaabbeeffaakkmmiinneeccHHeeGGoonnxxµµaass'',,  GG~~kkkkaarrTTUUttyyYYnnxxaagg
eeCCIIgg  ®®ttaann''--vvaa""nn''TTwwkk  ®®ttLLbb''CCaapp††nnÊÊaaeeTTaass  ««nneeyyaaVVyyQQ¬¬aannJJnnrrbbss''cc®®kkBBttii††nnii
yymmGGaaeemmrriikkSSgg»»,,  eehhIIyyGGHHGGaaggttaammssMMeennooggdd**ååLLaarriikkbbMMppuuttkk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakkeennHHffaa
––  ««ccMMeeJJHHkkmmıı¨C̈Caa,,  rrddΩΩaaPPiiVVll´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eevvoottNNaamm  VVnnbbnn††
CCaa®®bbccSSnnUUvvnneeyyaaVVyymmiitt††PPaaBB  nniiggPPaaBBCCaaGG~~kkCCiittxxaaggdd**®®ttwwmm®®ttUUvv  eeddaayyEEppÌÌkkeeTTAA
eellIIeeKKaallkkaarrNN__TTSSgg®®VVMḾ́ nnkkaarrrrYYmmrrss''eeddaayyssnnii††PPaaBB    ttaammkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennAAhhßßWW
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EENNvvkk~~¨g̈gqq~~SS11995544ssII††BBII≤≤NNÎÎËËcciinn  kk~~¨g̈gkkiiccççeeKKaarrBBeeTTAAvviijjeeTTAAmmkkddll''ppll®®bbeeyyaaCCnn__
´́nnPPaaKKIITTSSggBBIIrr  eehhIIyyeeddaayyKKµµaannkkaarree®®CCoottEE®®CCkkeellIIkkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~¨g̈grrbbss''PPaakkIImmYYyy
eeTToott  ..  rrddΩΩaaPPiiVVlleevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggVVnneeKKaarrBBCCaanniiccçç  nnUUvv‰‰kkrraaCCPPaaBB,,  GGFFiibbeett
yy¥¥PPaaBB,,  GGBB¥¥aa®®kkiittPPaaBB  nniiggbbUUrrNNPPaaBBEEddnnddIÍ́ nnrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  eennAAkk~~¨g̈g®®BBMMEEdd
nnnnaabbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ..

bbnnÊÊaabb''mmkk,,  ®®ttaann''--vvaa""nn''TTwwkkVVnnEEff¬¬ggeeKKaarrBBddll''««nneeyyaaVVyyrrbbss''ssIIhhnnuueeddIImm∫∫II
‰‰kkrraaCC¥¥,,  ssnnii††PPaaBB  nniiggBB¥¥aa®®kkiittPPaaBBEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIrrkkßßaanniiggBB®®ggwwggccMMNNggmmiitt††PPaaBB  nniigg
PPaaBBCCaaGG~~kkCCiittxxaaggllÌÌ®®bbeessIIrr  CCaammYYyyssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥yyYYnn»»  ..  rrYYcceehhII
yy,,  ®®ttaann''--vvaa""nn''TTwwkkrrMMllwwkkGGMMBBIIkkaarrvvaayykkMMeeTTccssƒƒaannTTUUttyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  eennAA´́ff©©TTII1111mmiinnaa
ffaa  ««CCaakkaarrrrMMeellaaPPeellIIcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  ccMMeeJJHHGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏrrbbss''ttMMNNaaggTTUUtt»»,,  eehhII
yynniiyyaayyffaa  ««ååbb∫∫ttii††eehhttuuffIIµµ@@eennHHmmaannPPaaBBFF©©nn''FF©©rrbbMMppuuttnniiggppÊÊ¨ÿyBBIImmiitt††PPaaBB  EEddll
eemmddwwkknnSS´́nn®®bbeeTTssTTSSggBBIIrrVVnn®®bbkkaann''yykk≤≤ttQQbb''QQrr  ssMMrraabb''ppll®®bbeeyyaaCCnn__
rrbbss''®®bbCCaaCCaattiippggxx¬¬ÁÁnn»»  ..  PPaarrFFaarrIIyyYYnnxxaaggeeCCIIggVVnneessII~~rrCCaabbÂÂJJççaass[[TTTTYYllffaa  ««
rraall''bbJJ˙ȧaEEddllVVnneekkIItteeLLIIgg  kk~~¨g̈gTTMMnnaakk''TTMMnnggrrvvaagg®®bbeeTTssTTSSggBBIIrr  nnwwgg®®ttUUvveeddaaHH
®®ssaayyttaammkkaarrccrrccaa»»  ..  ssII††BBII  ««ååbb∫∫ttii††eehhttuueennAA´́ff©©TTII1111mmiinnaa»»,,  ®®ttaann''--vvaa""nn''TTwwkk®®VV
ff~~aaccgg''ddwwggGGMMBBII««vviiFFaannkkaarrNN__CCaakk''EEss††ggTTSSggLLaayy»»  EEddllEExxµµrr®®ttUUvvccaatt''EEccgg  eeddIImm∫∫II
eeccoossvvaaggVVttuukkmmµµffIIµµeeTToott  eeddIImm∫∫IIpp††nnÊÊaaeeTTaassBBYYkkVVttuukkrr  nniiggeeddIImm∫∫II««ssggCCmm©©WWcciitt††́́ nnPPaa
KKIIyyYYnnEEddllrrggkkaarrxxUUccxxaatt»»  ..

bbnnÊÊaabb''mmkk,,  ttMMNNaaggxxaaggrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuugg  yy""--GGaa
jj''TTnn''  VVnneeLLIIggEEff¬¬gg  eeddaayyppÊÊÁÁnnJJkk¥¥ssMMddIIrrbbss''KKNN®®bbttiiPPUUhhaaNNUUyy  ––  ccMMeeJJHH
GG~~kkkkaarrTTUUtteeyyookkkkuuggeennHH  BBMMuummaannkkaarreerroobbrraabb''NNaammYYyyGGMMBBIIvvtt††mmaann´́nnBBllTTaahhaannrrbb
ss''xx¬¬ÁÁnnkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrreeTT  ..

yy""--GGaajj''TTnn''  ®®bbkkaassffaa  ––  ««ttaammFFmmµµttaa,,  nneeyyaaVVyyrrbbss''eeyyIIggccMMeeJJHHrraaCCaa
NNaacc®®kkEExxµµrr  mmaannllkk≈≈NN:cc∫∫aass''llaass''  eehhIIyy®®ttUUvvVVnnbbJJÇÇaakk''CCaaååLLaarriikkCCaaee®®ccIInn
eellIIkk  eennAAkk~~¨g̈g‰‰kkssaarrCCaa®®KKwwHHTTSSggLLaayyrrbbss''rrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattii  nniiggrrddΩΩaaPPiiVVllbb
ddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eevvoottNNaamm  ..  kknn¬¬ggmmkk,,  kk**ddUUccbbccçç¨b̈b∫∫nn~~nniiggeeTTAAGGnnaaKKtt,,  eeyyIIgg
eeKKaarrBBGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB,,  ‰‰kkrraaCCPPaaBB,,  ‰‰kkPPaaBB  nniiggbbUUrrNNPPaaBBEEddnnddIIEExxµµrrkk~~¨g̈g®®BBMMEEddnn
bbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ..  eeyyIIggeeccoossvvaaggddaacc''xxaatt  nnUUvvkkaarree®®CCoottEE®®CCkkeellIIkkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~¨g̈grrbbss''kkmmıı¨¨
CCaa  eehhIIyyeeKKaarrBBrrbbbbnneeyyaaVVyyrrbbss''kkmmıı¨C̈Caa  ..  xxMM∆∆¨T̈TTTYYllPPaarrkkiiccççBBIIrrddΩΩaaPPiiVVllmmkk
eeddIImm∫∫IIbbJJÇÇaakk''CCaaffIIµµeeTToottffaa  nneeyyaaVVyyeennHHKKµµaannkkaarrEEkkEE®®bb»»  ..

eeddaayyeeddIIrrttaammååTTaahhrrNN__́́ nnsshheessvviikkyyYYnnxxaaggeeCCIIgg,,  PPaarrFFaarrIIeeyyookkkkuuggVVnn




