ĸř Ķĳ˃ŕş Űŗřʠ şǻ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō
ˇ ŰřʆŠ Ūű ķō ũŲŝŪ ĸř ȭśŸŰřŧ ţżňż ņŸ ŝűŋ Ŧůśũ ķřů ŀņ
ũŽŞůȌŠ ŪŹ ƕ Ņš şǻ ũżŋŕů ŪųĲ ŞůĹ ʹōş ĸũŸ ũŲř šŪŸ ŪŹ ƕ ńŪ
Ŧż ȼšņůˁŒň ņš šŪŸ ŪŹ ƕ şŸšŸ śůũ Ķŝ Şű Ŧż ŌżŐŸ ȭśŸŰřŧ ŎŲȘŒ ņů
ŝřůŠů ŪŲķ ȼšņůŒȁ ŪŹ ōŝ şǾ śŪţŸ ŠŪůĲ ŞůĹ ɎůʹũŠů ņŸ ũůŖ Ŗůƕ Ņš
şǾ ĺũ ŌżŐŸ ũŸ ňűŕ ņż Şųţ ňŠů ʹōũŸ ŦŸ ŪşŸŧů Ūű şŸšŸ Ǻţŀ ňůŕŸ ŖŸƕ
ţŸŰņř ńŪ şǾřŸ ĺũŸ Űņŕřů śũĳŗ ŰņŠů Ņš ŦŸ ũůšŸ ŝɧŸ Ķŝ ŝƍŸ Ūż
ňŀ ŪŹ Ņš ĺřņů ŰŦŦůŪ Ūż ňŠů ŪŹ ƕ şǾ ĺȝŪǻ Ķŝ ũŲřŕů ŪųĲ Ņš ŕŝ Şű
ũŲřů ƕ şǾ ķō ũŲŝŪ ŋţņš ķŠů Ņš ŌżŐŸ ōżũŜ ņż ŗŸŇů Ņš Ķŝ
ĸũřŸ şŸšŸ Ǻţŀ ũŋşŲŋ şǻ ņŲŌ ŕż ŰņŠů ŪŹ Ņš şǾ ŰřʆŠ Ūű ŕŲȣŪŸ ŗŸŇņš
ŇŲŧ Ŗůƕ
Ņš Ķŝ şŲŎŸ ŀņ ŧȡŗ Űşţů ŪŹ ʹōũŸ şǾ ȭśŸŰřŧ şǻ ŝżţ ũņŕů ŪųĲ
ƕ ȊŠů ķś ĸũŸ ũŲřřů ŋůŪǻňŸ" ƺŪůʅŸţŲŠůƻ şǾ ĸũ ŧȡŗ ņż ņŞű řŪɀ
Şųţň
ųĳ ů ƕ şǾ ņżʺŧŧ ņš šŪů Ŗů ŀņ ŝŪšű ʒű şŲŎŸ ŀņ ŝůš ũŲř ţŸ ƕ Ķŝ
şǾ ņŪ ũņŕů ŪųĲ ŠŪ ũŝ ňţŕ ŪŹ ķś ŗŸŇřů ţŸŰņř şŲŎŸ ĶȏŌű ŕšŪ
ũŸ Šůŗ ŪŹ ŠŪ Ŗů ƺńŀƕƻ ŠŪ ũŪű ŪŹ" şŲŎŸ ũŲř šŪŸ Ūż ũŲř šŪŸ Ūż
ƺńŀƕƻ Ņš ŰŜš ĸũ ŧȡŗ ņż ņŞű řŪű ŞŲţů ƺȌţżȼšŠů Ķ ˃ŒŠżũƻ
ŝŪŲŕ Ūű Ķɽŕ
ų  ńŪ şŲŎŸ ŦŪůĲ šůōŘůřű şŸȥȊũņż ŧŪš şǻ ōůřŸ ņů
ũŽŞůȌŠ Űşţů Ŗů Űņ ōůņš ĺřņŸ ũůŖ ŦŪůĳ ŝůŕ ņʖĲ ƕ şǾ Űņŕřů ŇŲŧ
Ŗů Ņš şǾ ŪşŸŧů Ūűƿ



şǾ ŰƏřţǾŒ şǻ Ŗů ĸũņŸ ŝůŗ şǾ ŠŪůĲ śš Ŗů ƕ Ņš ŪşŸŧů ĺũ ŌżŐű
ŰŜ˃ʁŧ ʒű ũŸ ŝůŕ ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ Šůŗ ŰŗţůŕŸ ŪŹ ƕ ŦŸ şŲŎŸ ŦŪůĳ ţŸņš ňŀ
ŦŸ ʹōũŸ ŀņ ƺŝŸŖřűƻ ņŪŕŸ ŪŹ ƕ Ūš ŀņ šůʊȄ ņŸ śůũ ĶśřŸ ŇŲŗ ņŸ ŰŦŋůš
ŪżŕŸ ŪŹ ƕ ȊŠů ķś ňųō
ĳ ŕű ķŦůō ņż ũŲř śů šŪŸ ŪŹ ȊŠů şǾ şůĸņ ņŸ
ŝŪŲŕ Ūű řōŗűņ ŪųĲ" ȊŠů ķś ũŲř ũņŕŸ ŪŹ ŕż őűņ ŪŹ ŠŪ ņŹũů ŪŹ"
Ŧż ŌżŐű şŰŪţů Ŧż ŀņ ŌżŐű ȟŠůšű ţƍņɃ Ŗűƕ ţŸŰņř Ŧż şŸšŸ ōŹũű
Ūű Ŗű ĺũŸ ŝŪŲŕ ũůšű ŝůŕǻ ņšřů ĶȏŌů ţňŕů Ŗůƕ Ņš ĶřŲŦůŗ ņšřŸ
ŦůţůƿŦż ŝŪŲŕ ŕŸōű ũŸ ŝżţŕű Ŗű ŅšƵŅš ĶřŲŦůŗņ ĸŕřů ŕŸōű ũŸ
řŪű ŝżţ ũņŕů Ŗů Űņ Ŧż ȊŠů ņŪřů ŋůŪŕű Ŗű ƕ Ņš Ŧż Ňƍű Ūżŕű




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

Ņš ĺũņů ŋŪŸšů ţůţ Ūż ōůŕů ĺũřŸ ņŪů ƺşǾřŸ ĸũŸ ĺř ţżňż ņŸ
Ǻţŀ ǺţŠů ŪŹ ōż ŝůŝŲţ şǻ ŪŹ ƕƻ
ţŸŰņř ķś ōůřŕŸ ŪŹ şǾřŸ ȜŠůř ŰŗŠů ŪŹ Űņ ŦŸƶŦŸ ũůšŸ śȈű ũŝ
ĸĳǺȌţŧ şǻ ňůŕŸ ŪŹ ņŲȇŸ ĸĳǺȌţŧ şǻ ŞʠņŕŸ ŪŹ ŝɧŸ ĸĳǺȌţŧ şǻ šżŕŸ ŪŹ ƕ şǾ
ũżŋŕů ŪųĲ ōż ņŲŌ Şű Ūż ŪşůšŸ ũůŖ ȊŠů şůşţů ŪŹ ƕ ţŸŰņř Ūş şǻ ũŸ Ūš
ŀņ ōř ũżŋŕů ŪŹ ņɃ Ūşůšű Ƶ Ūşůšű ŞůŨů ũȮŧůŕůȡŗű ņɃ ŞůŨů Ūżňű
ŰřʆŠ Ūű Ūżňű ƕ ţŸŰņř ĺřņɃ ʹōȝŪʠřŸ śŰŦɑ ķșşů ņż śůŠů ŪŹ ŠŸ ũŪű
ŪŹ ȊŠʠŰņ ŪşůšŸ śůũ ȭŦňɁŠ ŞůŨů ŪŹ ƕ


ŪşůšŸ ũůŖ ķō ũŲŝŪ ŠŪůĲ ŞůĹ šżŦŸ ŪŹ ōż ŀņ ŦůʽŧňŐř ņŸ
šůōřű˃ŕȉ ŪŹ ƕ şǾ ũżŋŕů ŪųĲ ĺȝŪʠřŸ śůĳŋ Šů Ō šůʊȄś˃ŕŠż ņŸ řűŋŸ ņůş
ŰņŠů ŪŹ ũůŕ šůʊȄś˃ŕŠż ņŸ řűŋŸ ƕ Ņš ķś ōůřŕŸ ŪŹ şǾ ĸũ şĳŋ śš ŠŪůĲ
Ňƍů Ūżņš ņŹũů şŪũųũ ņš šŪů ŪųĲ ŀņ ĸũ ŕšŪ ņŸ ȪŠŰɝ ņŸ ũůŖ ŝůŕ
ņšřů ōż şŸšŸ śűŌŸ ŝŹőŸ ŪŲŀ ŪŹ ƕ ţŸŰņř ĺřņɃ ŀņ ňŦůŪű ŪşŸŧů Ūű şŸšŸ
Ǻţŀ ŝŪŲŕ Ūű ŰŦŧŸŨ šŪű ŪŹ ŰŦŧŸŨņš ōŝ ŦŸƿşŹ ũżŋŕů ŪųĲ Ŧż ţųŖšř ŖŸ
ŠŰŗ şǾ ňţŕű řŪɀ ņš šŪů ŪųĲ ŕż ņŹŖżǺţņ Šů ţųŖšř ţųŖšř ƕ Ņš
ĺũřŸ ņŪů ŦżƿśǻŕŸņżȭŐţ ũŞů şǻ ņŲŌ ŕż ŐǻŐ ņŸ Ķȝŗš šǻňŕŸ ŪŲŀ ōůřŸ
ņŸ ŝůšŸ şǻ ņŪů Ņš ŦŸ śŪųĲŋ ňŀƿĶĳŕ şǻ ĺȝŪʠřŸ ŦŸŗű ņŸ Ǻţŀ şůňȁ ņż ŝřů
Ūű ǺţŠů Ņš ōŝ ĺȝŪʠřŸ Łũů ŰņŠů ɓŞŲ řűŋŸ ĺũ śš ĺŕš ķŠů Ņš
ĺũŸ ĸŕřű ķŧűŨ ŗű ŰņƿşǾ ũżŋŕů ŪųĲ Ŧż ţňŞň ũůŕ ŰŦʺŞʁ ŞůŨůń
şǻ ŝżţ ũņŕŸ ŖŸ ƕ Ņš ņŪů Ŗů ĺũřŸ ŀņ ŞůŨů ŝżţřŸ ņɃ ņżʺŧŧ
ņɃ ƺĸũřŸ ņůş řŪɀ ŰņŠůƻ ŰŜš ŗũ
ų šű ŞůŨů ņɃ ņżʺŧŧ ņɃ ƺĸũřŸ
ņůş řŪű ŰņŠůƕƻ Ņš şŲŎŸ ţňů Ŧż ȭśŸŰřŧ ŝżţ ũņŕŸ ŪŹ ōŹũŸ ķś ũŝ
ŝżţŕŸ ŪŹƕ ŕż ĺũřŸƵĺũřŸ ĺřşǻ ũŸ ũůšű ŞůŨůń ņɃ ņżʺŧŧ ņɃ Ņš
ĸũřŸ ņůş řŪű ŰņŠů ƕ Ņš ŗŸŇřů ōůřŕŸ ŪŹ ȊŠů śšşŸȫŦš ŝŪŲŕ Ūű
Şţů Ŗů Ŧż řűŋŸ ķŕů ŪŹ Ņš ĺũŸ ŀņ ŞůŨů ņż ŗŸŕů ŪŹ ʹōũņɃ ĺũřŸ
śŪţŸ ņŞű ņżʺŧŧ řŪű ņɃ Ŗű ņŪů ƺŠŸ ŞůŨů ņůş ņšŕű ŪŹƻ ŠŪ ũŪű
ŪŹ ƕ şǾ ũżŋŕů ŪųĲ ĺũ ńš ŠŸ ĸũű ŕšŪ ũŸ Ūżňů ƕ


ĺũ ŌżŐű ņţűʹũŠů ņɃ ŝŪŲŕ ũű Šůŗʠ ņż şǾřŸ ĶśřŸ ɚŗŠ şǻ šŇů ŪŹ
şǾ ĸũŸ ũżŋŕů ŪųĲƿńŪ şǾ Şųţ ňŠů ŠŪ ņŪůĲ śš ŪŹƕ ŠŪ ŠŪɀ ņŪɀ ŦŪůĳ
ŐʠŐż şůňȁ ņŸ řōŗűņ ŪŹƕ Ņš şŲŎŸ ŠŸ Šůŗ ŪŹ ƕ şǾ ƺŐʠŐż şůňȁ ƻ ŧȡŗ ņż
ũżŋ ũņŕů ŪųĲ ōŪůĲ ȭśŸŰřŧ ĶśżȭŕżǺţņ ņţűʹũŠů ŪŲķ ņšŕű Ŗű ƕ



ĸř Ķĳ ˃ ŕş Űŗřʠ şǻ śšşŸ ȫŦ š ņɃ ķŦůō



şǾ śůȭŐš ũŸ ņŪ šŪů Ŗů ƺŠŪ ŀņ ŝŸŗůšű ŪżřŸ ņŸ Ǻţŀ ŀņ ŝŪŲŕ ŝƍů
ȭŖůř Ūżňůƕƻ ŝŪŲŕ ũůšŸ ņşšŸ řŠű ņţűʹũŠů ĶȏŌŸ ţżňƕ ĸũǺţŀ şǾ
ũżŋŕů ŪųĲ ŠŪ Űņũű Űŗř ŀņ ŝŸŗůšű ŪżřŸ ņŸ şůňȁ şǻ ŪŹ ƕ ķś ŝŸŗůšű ņŸ ŪżřŸ
ņŸ Ǻţŀ ɓůŖȁ řů ņšŸ ƕ Ķŝ şǾ ķŧů ņšŕů ŪųĲ ŠŪ ĺũņů ŰŜš ũŸ ŗżŪšůřů
ŪŹ ōż ŪşůšŸ śůũ ŦŪůĳ śš ŗũ
ų šű ņţűʹũŠů şǻ Ŗůƕ şŲŎŸ Šůŗ ŪŹ ŠůŒȁ şǻ ŇƍŸ
Ūżņš ŝůƍŸ śš ŎŲņů ŪŲķ ĺř ũŒņż ņż Ļśš Ņš řűŋŸ ŀņ šůŕ ņŸ
Ǻţŀ ŦŪůĳ šŪřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņš šŪů Ŗů ŠŪ ũŋ şǻ ŀņ šżşůĳŋņ Ŗů ʹōũŸ
şǾ ņŞű řŪɀ ŞŲţů ŪųĲ ƕ Ņš şŲŎŸ ŀņƶŀņ ŌżŐű şŰŪţů ņů ȼšņůŒȁ Űşţů
ōż ĺũ ŠŲŦŕű Ņš ĺř ŞůĸŠʠ řŸ ňůņš Ņš ŀņ ȼšņůŒȁ ņż ŝřůŠů ƕ Ņš
ĺȝŪʠřŸ ňůřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņɃ Ūżňű ƺņŸŦţ ŰŦʉůũ ņšżƻ Ņš ĺȝŪʠřŸ ĸũŸ
őűņ ũŸ řŪű śņƍů ķś ōůřŕŸ ŪŹ ƕŦŸ ƺņŸŦţ ŰŦʉůũ ņšżƻ ņŸ ŝōůŠŸ
ĳ ů ŰŦʉůũ ņšżƻ ņŪŕŸ ŖŸ ŗŸŇů ƕ
ƺŠŸńņ


Ņš şŲŎŸ Šůŗ ŪŹ ȼšŰŝņů şŸšű ŝŸŐű ũůšŪ Ņš ŦŸ Ķŝ Şű Łũů ņŪŕű
ŪŹ ƺŒŹŒű ňůń ĺũ ŌżŐŸ ũŸ ȼšņźŒȁ ņż ŋţůńƻƿƻ ȭśŸŰřŧ ƺņŪřŸ ņŸ
ŝōůŀ ŦŸ ŧȡŗ ņż řŪɀ ŝżţ śůŕű ŪŹ ņŪů ƺŦż ŌżŐű ȭśŸŰřŧ ţƍŰņŠůĳ
ŌżŐű ȭśŸŰřŧ ţƍŰņŠůĳ ňů šŪű ŪŹ ƺņŸŦţ ŰŦʉůũ ņšżƕƻ



ŕż őűņ ŪŹ şŲŎŸ Šůŗ ŪŹ ĺȝŪʠřŸ ũŞů ņů ĶřŲņšŔ ŰņŠů ŕŝ ŝŸŗůšű
ōůšű Ŗű Ņš ĺȝŪʠřŸ ŦŪůĳ ũŸ ŪżŕŸ ŪŲŀ ś˃ʆş Űŗŧů ŕņ ũŞů ņů ĶřŲņšŔ
ŰņŠůƕ Ņš şŲŎŸƿŀņ ŌżŐű ŝůŕ şŸšŸ ɚŗŠ şǻ ţĳňš ŰņŠŸ ŪŲŀ Ŗű ōŝ ŪşřŸ
ņŹǺţƏżȺřŠů ņż Ōżƍů ŞůĹ şųšŸ Ņš şǾ ŞůĹ ɕůĺř ŦŪůĳ Ļśš ũĳũŗ
ŞŦř ņɃ ńšƕ ōŝ şǾ ĺũ šůŕ ĺũ Ĺşůšŕ ũŸ řűŋŸ ňŠů ŦŸ ŝɧŸ ŦŪůĳ ŇƍŸ
Ūżņš ŠŸ ňů šŪŸ ŖŸ ƺŦż ķśņů ȜŠůř šŇŕů ŪŹƕƻ ĶśřŸ ĸũŸ ũŲřů ŪŹ ƺƕ
ũųŠȁ ņů ɓņůŧ Ūż Šů ĶĳŘņůš Ūż ĺũşǻ ũŸ ŪżŕŸ ŪŲŀ Ŧż ķśņů ȜŠůř
šŇŕů ŪŹƕƻ ŝŪŲŕ ũű ŝůš ŰŦŗŸŧż şǻ ũĳũůš ņŸ ţƍůĹ ņŸ ŠŲɺ şŹŗůř śš
şũűŪ ņŸ ũȝŗŸŧ ņż ţŸřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņšŕŸ ŪŹ şŲŎŸ Šůŗ ŪŹ ŦŸ ţƍŰņŠůĳ
Ņš ţƍņŸ ĺũ ňűŕ ņż şŸšŸ Ǻţŀ ňů šŪŸ ŖŸ ƺŦż ķśņů ȜŠůř šŇŕů ŪŹ
ũųŠȁ ņů ɓņůŧ Šů ĶĳŘņůš Ūż ĺũşǻ ũŸ ŪżŕŸ ŪŲŀ Ŧż Ķŝ Şű ķśņů ȜŠůř
šŇŕů ŪŹƕƻ ĸũǺţŀ ŠŪ şŪůř ɓŸšŔů ŀņ şŗŗ šŪű ŪŹ ƕ


ķśņŸ ĶȏŌŸ śůȭŐš ũŸ şŲţůņůŕ ņšņŸ Ņš ŠŪ ŗŸŇņš ŝŪŲŕ ŇŲŧ
ŪųĲ Űņ ņţűʹũŠů ōűŰŦŕ ŪŹ ķśņŸ śůũ ŠŪůĲ śš ŠŪ ũŲȝŗš Ĺşůšŕ ŪŹ ũŝ
ŝŹőŸ ŪŲŀ ŪŹ ňů˃ŒŠʠ ņŸ Ǻţŀ ŝŪŲŕ Ūű ȭŖůř ŪŹ ƕ śŰŦɑ ķșşů ņŸ ŪůŖż şǻ





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ŀņ ũɧŸ ȭŖůř ņŸ ōŹũŸ ŠŰŗ ņŸŦţ Ūş ĸũŸ ŗŸŇřŸ Ņš ōůřřŸ ņŸ Ǻţŀ
ĺũŸ ũşŎ ũņŕŸ ŪŹ Ūş ŀņ ŝŸŗůšű ņż ŝŲţů šŪŸ ŪŹ ƕ Ŧż şǾ ŰŦʉůũ ņšŕů
ŪųĲ Ŧż ŀņ ŝŸŗůšű ņż ŞŸō ŗŸňůƕ
Ķŝ ķō šůŕ ŦŪůĳ ŗũ
Ų šű ńš ŞůĹ ķĺŐţź ņŸ ņţűʹũŠů şǻ ŪʠňŸ
ōż ŠŸŧŲ ņŸ řůş ņɃ ņţűʹũŠů ŪŹ ƕ Ņš ŞůĹ ķĺŐţź şǾ ŰŦʉůũ ņšŕů
ŪųĲƿōż ɓŸȼšŕż ņɃ ņţűʹũŠů ŪŹƕ şǾ ũżŋŕů ŪųĲ Ŧż ĺũ ņţűʹũŠů ņż ŠŸŧŲ
ņů řůş ņšņŸ ŝŲţůŕŸ ŪŹ ƕ şǾ ũżŋŕů ŪųĲ Ŧż ŰŦʉůũ şǻ ɓŸȼšŕ ŪŹ ƕ ŕż ķō
šůŕ Ūş ŦŪůĳ śš ŪʠňŸƕ Ņš Ķŝ Ūş ȭśŸŰřŧ ņţűʹũŠů ũŸ řŪɀ ņŪ šŪŸ
ŪŹ ƺĶŝ ķś ĺŘš ķŀ ƺȊŠʠŰņ ķś ĶśřŸ ņůŠȁ ņŸ śŗ śš ŪŹ ƕ Ņš
ŰŜš ŰɌȥȭŋŠř ŰŝũřŸũ şŸř ņɃ ŀņ šŹţű ŪżřŸ ōů šŪű ŪŹ ōż ňŲʕŦůš ņż
ķšĳŞ Ūżňű ŗũ
Ų šŸ ņţűʹũŠůń ņɃ ũŞůŀ ũşůʂ ŪżřŸ ņŸ ŝůŗ ňŲʕŦůš
ņż ƕ Ņš ĸũ ņȝŦǻŧř şǻ ĺřņŸ śůũ ɓşŲŇ ŝżţřŸŦůţŸ ŪʠňŸ Ņš ŦŸ ŪŹ
ńšţ šżŝŐȁ  Ņš ņŲŌ şŸŖ˃ŒȭŐ ŞůĹ ʹōȝŪʠřŸ ĶŞű ĺɺůš śůŠů ŪŹ Ņš
ŦŸ ŗůŦů ņšŕŸ ŪŹ Űņ Ŧż ŀņ ɓŞůŦŧůţű ɓŋůšņ ŪŹ ƕ Ņš şŲŎŸ śɜů ŪŹ
ķś ĸř ņȝŦǻŧřż ņů ķřĳŗ ţǻňŸ ƕ Ņš ķś ŠŲŦů ŝɧż ņŸ Ǻţŀ ĺȝŪʠřŸ
ŦŪůĳ šŹţű ņż Şű šŇů ŪŹ ōŹũŸ ŞůĹ řŸ ĶŞű ŉżŨŔů ņɃ Ņš şǾ ĶśřŸ
ŝɧż ņż ŦŪůĳ ŞŸōųň
ĳ ů ĸũǺţŀ ņɃ ŦŸ ŦŪůĳ ĸũşǻ ōů ũņŕŸ ŪŹƕ Ņš ĸũǺţŀ
ŦŪůĳ śš ķŀ ŪşŸ ķśņŸ ŦŪůĳ ŪżřŸ śš ƊŲŧű Ūżňű ƕ śšşŸȫŦš ķś ũŝņż
ķŧűŨ ŗŸ ƕ


Ņš Ķŝ şǾ ŝůĸŝţ ņŸ śʁż ņż śţŐřů ŋůŪŕů ŪųĲ Ņš ĺũņŸ ņŲŌ
ķŧűŰŨŕ Ŧŋř ņż śœų ĳňůƕ Ņš ʹōũŸ şǾřŸ ķō ũŲŝŪ ņŸ Ǻţŀ ŋŲřů ŪŹ ŖżƍŸ
ũşŠ ņŸ Ǻţŀ şǾ ķśņż ȑŠůŗů ũşŠ ŕņ šżņ ņš řŪɀ šŇřů ŋůŪŕů
ŪųĲ ņŲŌ Ŧŋř Ņš ĺũşŸ ũŸ ŀņ śŪţů ŧşųŀţ ũŸ ŪŹ Ņš ŗũ
Ų šů ŠŧůŠůŪ
ũŸ ŪŹƕ Ņš şǾ śŪţŸ ŠŧůŠůŪ ũŸ śœřů ŋůŪŕů ŪųĲƕ Ņš şǾƿ



ȊŠů ķś Ūš ņŪű śš őűņ ũŸ ũŲř śů šŪŸ Ūż" ĸř şůĸņ ņŸ ŝűŋ şǻ
ŦŸ şŲŎŸ ŝŪŲŕ Ūű řůōŲņ ŰŗŇůĹ ŗŸŕŸ ŪŹ şǾ řŪɀ ōůřŕů ȊŠʠ ƕ ķś ŦŪůĳ
őűņ ũŸ ũŲř ũņŕŸ ŪŹ ķś ĶśřŸ ŪůŖ ņż ĺőůŠŸƕ ĶȏŌű ŝůŕ ŪŹ ĶȏŌű
ŝůŕ ŪŹ ƕ



Ķŝ şŸšű ķŦůƌ Ŗżƍű ũű ŜŐű ŪŲĹ ŪŹ ŰřʆŠ Ūű ŠŪ ȑŠůŗů ŝżţřŸ
ũŸ ŪŹ ƕ Ņš ōŝ şǾ śŪţŸ ŠŪůĲ ĸũ ȭśŸŰřŧ ŞůĹ ņŸ ũůŖ ţňŞň ũżţŪ
ŦŨȁ śŪţŸ ķŠů Ŗů şǾ ũżŋŕů ŪųĲ ţňŞň ũżţŪ Šů ũɑŪ ŦŨȁ śŪţŸ ŕż
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şǾ ŕŝ ũŸ ɓŋůš ņš šŪů ŪųĲ ƕ ŕż ŕŝ şǾ Ŗņ ňŠů Ŗů şǾřŸ ņŪů şǾ Ķŝ
Şű Ŗņů ŪŲķ ŪųĲ ƕ ţŸŰņř şǾ Ķŝ Şű śšşŸȫŦš ņŸ ĶřŲɎŪ ņŸ ʀůšů ķňŸ
ŝƎ šŪů ŪųĲ ƕ
Ķŝ ŠŧůŠůŪ  ņż ŇżţǻňŸ ŠŧůŠůŪ ņů  Ŧů ĶȜŠůŠ Ņš śŪţů
ŧşųŀţ ņů ŕűũšů ĶȜŠůŠ ƕ Ņš ōŝ ŪşřŸ Ŧŋř ņŸ ĺř ȭŖůřż ņż śœřŸ
ņŸ Ǻţŀ Ňżţů ŪŹ şǾ ŋůŪŕů ŪųĲ Űņ Ūş ĶśřŸ ũšż ņż ņŲŌ ũşŠ ņɃ
ɓůŖȁ řů ņŸ Ǻţŀ ŎŲņůŀ ƕ


ŪşůšŸ ȭŦňɁŠ Űśŕů Ūş ķō ķŞůšű ŪŹ Űņ ķśřŸ ĸũ ũŲȝŗš Ĺşůšŕ
şǻ ŇƍŸ šŪřŸ ņů ŠŪ ũŽŞůȌŠ ŰŗŠů ōż śšşŸȫŦš ņż ĺũņŸ ņůş ņŸ Ǻţŀ
ũşȺśŕ ŪŹ ƕ Ņš Ūş ōůřŕŸ ŪŹ ōż ķśņŸ ŗůũ ŠŪůĲ ĸũ şĳŋ Šů śŲţŰśŐ ņŸ
śűŌŸ ŝŪŲŕ ŝůš ŇƍŸ ŪŲŀ ŪŹ Ņš ķśņɃ ũŸŦů ņŸ Ǻţŀ ŀņ ũşȺśŕ ōűŦř
ņŸ ũůŖ ŪŹ ƕ



Ņš ōż ĸũŸ ĸũ ũŲŝŪ Šůŗʠ ņż Ŧůśũ ţůŕŸ ŪŹ ĺř ŝŸŗůšű ņɃ Šůŗż
ņż ʹōũņɃ Ūůţ Ūű şǻ śŰŦɑ ķșşů ņŸ ũůŖ ŧŲʕŦůŕ ŪŲĹ Ŗű ōż ŀņ
ŝƍŸ ɓņůŧ ņŸ ʖś şǻ ŀņ ĶŰɠ ņŸ ŇȣŞŸ ņɃ řůĹ řűŋŸ ĺŕš ņš ķŠů
Ņš ĸũřŸ ņŪů Űņ ũȝŗŸŧ śŴȚŦű śš ŜŹţ ōůŠŸňů ƕ Ņš Ķŝ ķō ŠŪ
ĸ˃ŕŪůũ ŪŹ ƕ Ņš ĸũŸ ŗŸŇřŸ ņŸ ŝůŗ ũȝŗŸŧ řŸ ĸř ȪŠŰɝŠʠ ņŸ ōȼšŠŸ ũŸ
ķň ņż ţňů ŋųņů ŪŹ ōŹũŸ ńšţ šżŝŐȁ Ņš Őźşű ńȭŝżřȁ  Ņš Őźşű
ŰŪȊũ Ņš ŝŪŲŕ ũŸ Ņš Şű ŪŹ ƕ Ņš ĺř ɓŠůũʠ ņŸ ōȼšŠŸ ũŸ ōż ŪşřŸ
ŀņ ũůŖ Űşţņš ŰņŠŸ ŪŹ Ūş ŗŸŇŕŸ ŪŹ ũȝŗŸŧ řŸ ķņůŧ ņŸ řűŋŸ Ūš
ŀņ šůʊȄ şǻ ķň ņż ţňů ŋųņů ŪŹ ōż śǻ˃ŕņżȭŐţ ņů ũȝŗŸŧ ŪŹ ƕ ĸũņŸ
Ǻţŀ Ūş ķśņż ŘȝŠŦůŗ ŗŸŕŸ ŪŹ Ņš ķśņɃ ȭŕŲŕű ņšŕŸ ŪŹ ń ũůşŖɁ
śšşŸȫŦšƕ



Ņš Ķŝ ķō Ūş ɓůŖȁ řů ņšŕŸ ŪŹ ķś ŪşůšŸ ɚŗŠ ņż őűņ ņšǻňŸ
ŀņ şŪůř šŸśŋš ņŸ Ǻţŀ ŕŹŠůš ņšǻňŸ Ūş ŰŦʉůũ ņšŕŸ ŪŹ ōż ŝŪŲŕ Ūű
ōȧŗű Ūżňů ƕ Ņš ŠŰŗ ŪşůšŸ ɚŗŠ ĸũņŸ Ǻţŀ őűņ řŪű ŪŹ Šů ņżĹ
Ņš ŝůŕ ņŸ Ǻţŀ ōż ķśřŸ ŪşůšŸ Ǻţŀ šŇű ŪŹ Ūş ɓůŖȁ řů ņšŕŸ ŪŹ ķś
Ūşůšű ňţ˃ŕŠʠ ņŸ Ǻţŀ Ȉşů ņšǻňŸ Ņš Ŧŋř ņŸ ōȼšŠŸ ŝůŕ ņšǻňŸ ƕ ĸũ
ņţűʹũŠů ņŸ śůȭŐš ņż ķŧűŨ ŗűʹōŠŸ ĸũņŸ ˃Œņřũ ŐȄȭŐűŠż ũůšŸ
ōř ũůŘůšŔ ņż ũŗȭŠż ņż ŌżŐŸ ũŸ ňűŕ ňůřŸ ŦůţŸ ŎŲȘŒ ņż ŰśŠůřż
ŝōůřŸ ŦůţŸ ņż ũĳňűŕ ŝōůřŸ Ŧůţż ņż ķŧűŨ ŗűʹōŠŸ ƕ ĺř ũŝņż ōż





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ŜůŐņ ũŸ ĸũ ȭŖůř şǻ ɓŦŸŧ ņšŕŸ ŪŹ ƕ ŪżřŸ śůŀ ŦŸ Ūš ũşŠ ŠŪůĲ ũŸ ŝŗţ
ņš ōůŠŸ ķśņŸ ŖżŒů Ņš řōŗűņ ķ ōůŀ śŪţŸ ũŸ ȑŠůŗů ōŝ ŦŸ
ŠŪůĲ śš ķŀ ŖŸ ƕ ĸũŸ ɓŗůř ņšǻ Űśŕů ƕ Ņš ŠŸ ĸũű ũŲŝŪ ņż Łũů Ūż
ōůŠŸ ȊŠʠŰņ Ūş ĸũŸ ŠŸŧŲ ņŸ řůş ũŸ şůĳňŕŸ ŪŹ ƕ ķşűřƕ


Ķŝ ŠŧůŠůŪ ņɃ Űņŕůŝ şǻ ōůŠǻňŸ  ŦŸ ĶȜŠůŠ ũŸ Ūş śœǻňŸ
ŕŲȣŪůšů śšşŸȫŦšƿŠŪ ņŪŕů ŪŹ şŸšű ɓōů ņż ŧůȥȝŕ ŗż
ŧůȥȝŕ ƕ
ŠʖŧţŸş ũŸ ŧůȥȝŕ ņɃ ŝůŕǻ ņŪż Ņš ĺũ ũŸ śŲņůš ņš ņŪż
Űņ ŕŸšű ņŰőř ũŸŦů śųšű ŪŲĹ ŪŹ ŕŸšŸ ĶŘşȁ ņů ŗȘŒ Ķĳňűņůš
ŰņŠů ňŠů ŪŹ ŠŪżŦů ņŸ ŪůŖ ũŸ ŕų ĶśřŸ ũŝƿśůśʠ ņů ŗř
ų ů
ŗȘŒ śů ŋŲņů ŪŹ ƕ
Űņũű ņɃ śŲņůš ũŲřůĹ ŗŸŕű ŪŹ ōĳňţ şǻ ŠŪżŦů ņů şůňȁ ũŲŘůšż
ŪşůšŸ śšşŸȫŦš ņŸ ǺţŠŸ Ķšůŝů şǻ ŀņ šůōşůňȁ ŋŽšũ ņšżƕ Ūš
ŀņ ŕšůĹ Şš ŗű ōůŀ Ņš Ūš ŀņ śŪůƍ Ņš śŪůƍű Űňšů ŗű
ōůŀ ōż ŐŸƎů ŪŹ ŦŪ ũűŘů Ņš ōż Ļĳŋů řűŋů ŪŹ ŦŪ ŋŽšũ
ŰņŠů ōůŀƕ
ŕŝ ŠŪżŦů ņů ŕŸō ɓňŐ Ūżňů Ņš ũŝ ɓůŔű ĺũņż ŀņ ũĳň
ŗŸŇǻňŸ ȊŠʠŰņ ŠŪżŦů řŸ ķś Ūű Łũů ņŪů ŪŹƕ

Ķŝ ŧşųŀţ ņɃ Űņŕůŝ şǻ śŪţů ŧŸşųŀţ šů ĶȜŠůŠ şǻ śŪţů
ŗũ
ų šů Ņš ĺʁűũŦů śŗ śœřů ŋůŪŕů ŪųĲ 
Ņš ŦŪ ŝůţņ ŧşųŀţ ŀţű ņŸ ũůȣŪřŸ ŠŪżŦů ņɃ ũŸŦů ŐŪţ
ņšŕů Ŗůƕ Ņš ĺř Űŗřʠ şǻ ŠŪżŦů ņů Ŧŋř ŗţ
Ų ȁ Ş Ŗů Ņš
ŗŧȁ ř ņş Űşţŕů Ŗůƕ
Ņš ĺũ ũşŠ Łũů ŪŲķ Űņ ŀţű ņɃ ķĳ ŇŸ ŕż ŘŲŉ
ĳ ţű ŪżřŸ
ţňű Ŗɀ Ņš ĺũŸ ř ũųŎ śƍŕů Ŗů ōŝ ŦŪ ĶśřŸ ȭŖůř şǻ ţŸŐů
ŪŲķ Ŗů
ƿśšşŸȫŦš ņů ŗűśņ Ķŝ ŕņ ŝŲŎů řŪɀ Ŗů Ņš ŧşųŀţ
ŠŪżŦů ņŸ şȥȝŗš şǻ ōŪůĲ śšşŸȫŦš ņů ũȝŗņ
ų Ŗů ţŸŐů Ŗů
ŕŝ ŠŪżŦů řŸ ŧşųŀţ ņż śŲņůšůƿŅš ĺũřŸ ņŪů ȊŠů
ķȉů
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 Ŧů śŗ 
Ņš ŧşųŀţ ŝƍů Ūżŕů ňŠů Ņš ŠŪżŦů ĺũņŸ ũĳň šŪů Ņš
ĺũřŸ ĺũņɃ ņżĹ Şű ŝůŕ ŰřȬŜţ ŪżřŸ řŪɀ ŗűƕ
ńŪ ŀņ şŪűřŸ ņŸ Ǻţŀ ŠŪůĲ śš ĸŕřŸ Ŧŋř ņŸ śůő ņż ţŸřů ņůŜɃ
Ūżňů Ņš Ūş ĸũ şŰŪşůşŠ śůő ũŸ ŰŦŨŠ ņż ˃ŋŰɑŕ ņš ũņŕŸ ŪŹ ƕ
ţŸŰņř ķō ņɃ ũŲŝŪ Ņš ŪşůšŸ śůũ ņŸŦţ ŝűũ ŰşřŐ ŪŹ ũŪű ũşŠ
śš ŰřņţřŸ ņŸ Ǻţŀ ŪşůšŸƿşǾ ũżŋŕů ŪųĲ ũȝŒŸ ȭņųţ Ňșş Ūż ňŠů ŪŹ Šů
Ūż ũņŕů ŪŹ ŦŸ ĸũŸ ũŲř šŪŸ ŪŹ şǾ řŪɀ ōůřŕů ƕ ōż Şű Ūż şǾ ķō ŰŦŨŠ
ņż ţŸřů ŋůŪŕů ŪųĲ ĸř Ķĳ˃ŕş Űŗřʠ şǻ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ƕ



ŠŪ ŀņ ŝŪŲŕ Ūű Ķţň ũşŠ ŪŹ ƕ Ūş ōůřŕŸ ŪŹ Űņ Ūş Ŧŋř şǻ ņŪůĲ
ũŸ ŝżţ šŪŸ ŪŹ ōż ņŪŕů ŪŹ ƺŧşųŀţ ņŸ Űŗřʠ şǻ ņżĹ ŇŲţů ŗŧȁ ř řŪű
Ŗůƕƻ ĸũǺţŀ ƺōŪůĲ ņżĹ ŗŧȁ ř řŪɀ ŪŹ ŕż ƕƻ ŝůĸŝţ řŸ ņŪů ƺţżň řůŧ
Ūż ōůŠǻňŸ ƕƻ ŪşůšŸ śůũ ŗŧȁ ř Ūżřů Ūű ŋůŰŪŀ ƕ Ņš ŗŧȁ ř řŰŝŠż ņŸ śůũ
ķŕŸ ŪŹ Ņš ŠŪű ɓŞŲ ņů Ŧŋř Ūżŕů ŪŹ ōż ĺřũŸ ŝżţů ňŠů ƕ



Ņš Ūş ŗŸŇŕŸ ŪŹ Űņ ŀţű ŀņ řŝű řŪű Ŗů ŀţű ŀņ Šůōņ Ŗůƕ
Ņš Ŧż ŝŲœů Ūż šŪů Ŗů Ņš ĺũņɃ ķŇǻ ŘŲŘ
ĳ ţű Ūż ňŠű Ŗű Ŧż ĺũņŸ
ķũ śůũ řŪű ŗŸŇ śůŠů ŀņ ŝŪŲŕ Ūű ŰŦŧůţ ȪŠŰɝ Ŗů ƕ Ņš ĺũřŸ
ɓŞŲ ņŸ ņůş ņż ĶŘųšŸ şǻ ŌżŒřů ķšĳŞ ŰņŠů Ŗů ƕ



Ņš ķō ņŲŌ ĸũű ŕšŪ ũŸ ŪŹ ƕ şǻ ũżŋŕů ŪųĲ ņţűʹũŠů ŦŸ ũĳȭŖůŀ
Ņš ũȣɓŗůŠŸ ŦŸ ŀņ ŝŪŲŕ ũşŠ ũŸ ņůŠȁ ȈŸɑ şǻ šŪű ŪŹ Ņš ŦŸ œűţŸ
ŪżŕŸ ōů šŪŸ ŪŹ ƕ Ņš ɓŞŲ ņŸ ņůş ņż ĶŘųšů ŰŗŠů ŪŹ ōż ũɧůĹ ņů Ŧŋř
ŪŹ ȊŠʠŰņ ņţűʹũŠů ĶśřŸ ķś şǻ ʔŰʊ ũŸ ŘŲŘ
ĳ ţű Ūż ŋŲņɃ ŪŹ ƕ Ņš ŪşŸ
ķō ķŦȫŠņŕů ŪŹ Űņ śšşŸȫŦš ņů ķŦůō ŪşůšŸ ŝűŋ ŝůŕ ņšŸ Ūşǻ
Ŧůśũ ţŸņš ķŠŸ ƕ


Ņš ŗŸŇŸ ŀţű ţŸŐů ŪŲķ Ŗů ŅšƿĺũņɃ ķŇǻ ōůřŸ ţňű Ŗűƕ Ŧż
ŀņ Šůōņ Ŗůƕ Ņš ĺřņŸ śůũ ņżĹ ŇŲţů ŗŧȁ ř řŪɀ Ŗůƕ Ņš ʹōũņɃ
ŀņ ŝƍű ķŦȫŠņŕů ŪŹ


Ņš śšşŸȫŦš řŸ ķŦȫŠņŕů ņɃ ŉŒű şǻ ŰşţřŸ ņɃ ɓ˃ŕȉů ņɃ ŪŹ
ƕ Ŧż ŪşŸŧů Ūű Łũů ņšŕů ŪŹ ƕ Ņš ķō ŪşŸ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ņɃ
ķŦȫŠņŕů ŪŹ ŕůŰņ ĸũ ŉŒű ņɃ ķŦȫŠņŕů ũŸ şŲţůņůŕ ņšŸ ĺũ
ũşŠ ũŸ şŲţůņůŕ ņšŸ ʹōũşŸ Ūş šŪ šŪǻ ŪŹ ƕ ĺũņŸ ĸũ ɓ˃ŕȉů ņšřŸ ņŸ
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ŝůŗ Ūş ŧŸŨ ņŸ Ǻţŀ Űř˃ʆŕ Ūż ũņŕŸ ŪŹ Űņ Ŧż Ķśřű ɓ˃ŕȉů ņż šŇŸňů ƕ
ŠŪű Ŧż Şšżũů ŪŹ ōż ŰŦʉůũű ņů ĺũņŸ ŝřůřŸ ŦůţŸ ņŸ Ļśš ŪŹ Űņ ĺũřŸ
ɓ˃ŕȉů ņɃ ŪŹ Ŧż ķŦȫŠņŕů ŪżřŸ śš şŲţůņůŕ ņšŸňůƕ
Ņš ķō ŀņ ņůšŔ ũŸ ņţűʹũŠů ĸũ śȼšȥȭŖ˃ŕ şǻ ŪŹ ȊŠʠŰņ ŦŪůĳ
ŝŪŲŕ ũůšű ķŦůōŸ ŪŹ ŝŪŲŕ ũůšű ŗũ
ų šű ķŦůōŸ ŪŹ ŕůŰņ ņţűʹũŠů ņż
Ķśřű ńš ķņȺŨŕ ņšŸ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ũŸ ƕ ŠŪůĲ ŕņ Űņ ŠŸ
ŝŪŲŕ ũŸ ţżňż ņŸ Ǻţŀ ŝŪŲŕ Ūű ũĳŗŸŪōřņ Ūżŕů ŪŹ Űņ śšşŸȫŦš ņɃ
ķŦůō řŸ ĸũņŸ ōȼšŠŸ ũŸ őűņ ĺřņŸ şȜŠ ŝůŕ ņɃ ŪŹ ƕ Ūż ũņŕů ŪŹ
ŦŸ ĸũŸ ũşŎŕŸ Şű řŪɀ ŪʠňŸ ȊŠʠŰņ ĺřņŸ Ǻţŀ ŠŪ ŀņ Ķśȼš˃ŋŕ ŝůŕ
ŪżňűƕĺȝŪʠřŸ ĶśřŸ ķś ņż ķŦůō ņŸ Űŗřʠ śš ŝŪŲŕ ȑŠůŗů ņȥȝɒŕ ņš
ŰŗŠů ŪŹ ƕ


Ņš ŠŰŗ ķśřŸ ŪşůšŸ Ŧŋř śœřŸ şǻ ȜŠůř ŰŗŠů Ūż Űņ śšşŸȫŦš ņɃ
ķŦůō ĺřņŸ Ǻţŀ Ķśȼš˃ŋŕ Ŗű ƕ


Ņš Łũů Ūű ķō ŰŜš ũŸ Ūż ňŠů ŪŹ Űņ śšşŸȫŦš ņů ķŦůƌƿŦŪůĳ
ŝŪŲŕ ũůšű ķŦůōŸ ŪŹ ƕ Ņš ŰŜš ŠŰŗ śšşŸȫŦš řŸ ɓ˃ŕȉů ņɃ ŪŹ Ŧż Ūşǻ
ĸũŸ ŗŸňů Ņš ŠŰŗ ŗũ
ų šű ķŦůōŸ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ņŸ ŰŦśšűŕ ŪŹ ŕŝ
ŠŪ ķŦůō ŧɑŲ ņɃ Ūű Ūżňű ŕůŰņ ŪşŸ ĺţŎů ŗŸ ʹōũũŸ ōŝ śšşŸȫŦš
ņɃ ķŦůō ŝżţŸ ŕż Ūş řŪű ũşŎ śůŀ ƕ


Ņš ŪşřŸ ȜŠůř ŰŗŠů ĺũ ŀţű Ņš ŧşųŀţ ņŸ ũůŖ Łũů Ūű ņŲŌ
Ŗů ţŸŰņř ŀţű řŸ ŕŲšŕ
ĳ śŪŋůř ǺţŠů Ŗů Űņ ŠŪ śšşŸȫŦš Ŗůƕ Ņš ŀţű
śš śųšű ŕšŪ ũŸ ŀņƶŀņ Ĺŧȹřŗů Ŗűƕ ȊŠʠŰņ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō
ŧşųŀţ ũŸ ŝůŕ ņš šŪű Ŗű ōż ňţŕ ņš Ŗů ĺũņŸ ŝůšŸ şǻ ŝŕůŠůƕ
ȊŠʠŰņ ĺũņŸ ŝŸŐŸ ţůŒţŸ ŖŸ Ņš ŦŸ ŞŸŐż şǻ ũŸ śŹũŸ ŅšƶŅš şůĳũ ņż
ţŸ šŪŸ ŖŸƕ ōż őűņ řŪɀ Ŗů ƕ Ņš ŦŸ ňţŕ ŝůŕʠ ņż ņš šŪŸ ŖŸ ōż Ŧŋř
ņŸ ŰŦśšűŕ Ŗů ƕ


Ņš ŧşųŀţƿņŸŦţ ŝůŕ ōż ŧşųŀţ ņš ũņŕů ŪŹ Űņ Ŧż ũɧůĹ
ņż ŝżţ ŗŸƕ Ņš Ŧż ĺřņŸ Łũů ņšřŸ ũŸ ŖżŒů ĶũĳŕŲʊ Ŗů ȊŠʠŰņ ŠŸ
ĺũű ȭŖůř ņŸ ŰŦśšűŕ Ŗů ʹōũşŸ ĺũŸ ŝœřŸ ņŸ Ǻţŀ ŞŸōů ňŠů Ŗů ōż
ŀţű Ņš ĺũņů şĳŰŗš Ŗůƕ ţŸŰņř ŀţű řŸ ņŪů ƺŝŕůńƻ ƕ ŗŸŇů" Ņš
ĺũřŸ ũŪű ŝŕů ŰŗŠů ȊŠů ŪżřŸ ōů šŪů Ŗů Ŧż ŧşųŀţƿŠů ƺŀţű ņŸ
ŀņ Šůōņ ņɃ řůĹ Űŗř ũşůʂ ŪŲŀ ŖŸƻ ȊŠʠŰņ śšşŸȫŦš řŸ ŝŕůŠů Ņš


ĸř Ķĳ ˃ ŕş Űŗřʠ şǻ śšşŸ ȫŦ š ņɃ ķŦůō



śšşŸȫŦš ŧşųŀţ ĺũ řŝű ņŸ ōȼšŠŸ ũŸ ĶśřŸ ũȝŗŸŧ ņż ŞŸō šŪů Ŗů ƕ
ŝŪŲŕ Ūű ŰŦ˃ŋɑ ōȝş ŝŋśř ũŸ ɓŞŲ ņż ũşȺśŕ ƕ ōŝ Ŧż ŀņ ŝůţņ Ŗů
śšşŸȫŦš řŸ ĺũũŸ ŝůŕ ņɃ Ņš ĺũŸ ŀņ ķňŸ šŇŸ ņůş ņŸ Ǻţŀ ŕŹŠůš
ņš šŪů Ŗůƕ Ņš ŀţű ņů ũşŠ ũşůʂ Ūż šŪů Ŗů ƕ
ķō Řšŕű şǻ ŝŪŲŕ ũůšű ķŦůōŸ ŪŹ ʹōũũŸ ŠŪ ŰŝţņŲţ Ūű ŀņ
ņŰőř ŝůŕ ŪŹ ȊŠʠŰņ ŠŪ ŅţżŰņņ ņɃ ķŦůō ņż ŗŝů ŗŸŕű ŪŹ ƕ ŦŪůĳ
ŝŪŲŕ ũű ŝŲ˃ɺşůř ķŦůōŸ ŪŹ şŪůř ȪŠŰɝŠʠ ņɃ ŝƍű ķŦůōŸ ōż ŝŲ˃ɺşůř
ŪŹ ʹōũũŸ ĺřņɃ ŝŲ˃ɺşůřű ņɃ ĺśů˃ŘŠůĳ ŠŪůĲ ŕņ šůʊȄ ņż ŰŪţů ŗŸŕű ŪŹ
ƕ ŦŸ ŁũŸ Ūű ŀņ šůŕ ņŸ ţżň řŪɀ ŪŹ ţŸŰņř ŦŸ šůʊȄ ņż ŰŪţů ŗŸŕŸ ŪŹ ŝƍŸ
ũĳȭŖůń ņż ŀņ ũůŖ ĸņɰů ņšŕŸ ŪŹ Ŝųţż ũŸ ţŗŸ ĶʺŞŠůř ņšŕŸ ŪŹƕ
Ņš ŀņ ȪŠŰɝ ŖżŒů ĺţŎř şǻ ķ ōůŠŸňů ƕ ĺȝŪǻ ĺţŎř şǻ ţůřŸ ņŸ Ǻţŀ
ĸŕřů Ūű ņůŜɃ ŪŹ Űņ Űņũ ŕšŪ ŠŪ ŝůŕǻ Ūżŕű ōů šŪű ŪŹ Ņš ũŜţ
Ūż šŪű ŪŹ ƕ Ņš ŦŪůĳ śš ŦŸ ķŦůōŸ ŪŹ ōżƶōż Ļśš ĺőŕű ŪŹ Ņš ĸř
ņůşż ņż ņšŕű ŪŹ Ņš ĸũű ņůšŔ ũŸ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ŝŪŲŕ śűŌŸ
ņŪű ŕż ŗŝ ňŠű ŪŹ Ŧż śšşŸȫŦš ņɃ ũɧű ķŦůō ƕ


ƺŅš śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůōƻ ŦŸ ņŪŕŸ ŪŹ ƺŪş ņŹũŸ ōůřŸňŸ ŠŪ
śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ŪŹ"ƻ ȊŠʠŰņ ķō ņŸ Ǻţŀƿŕŝ ŠŪ ŀņ ũůŰŝŕ ņɃ
ŪŲĹ Ŗűƕ Ķŝ ķō Ūş ņŹũŸ ōůřŸňŸ ŠŪ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ŪŹ ȊŠʠŰņ
ŠŪ řŝű ņŸ Ŧŋř ņů ɓňŐűņšŔ ŪŹƕ ŠŪ śšşŸȫŦš ņů řŝű ŪŹ ƕ Ņš
ŀņ ũɧű śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ņŸŦţ ũɧŸ ōűŰŦŕ ŅţżŰņņ śšşŸȫŦš
ņż ĺũņŸ ŅţżŰņņ Ŧŋř ņŸ ũůŖ Ŧůśũ ţůŕű ŪŹ ĺũ ũɧŸ Ŧŋř ņŸ
ŅţżņɃņ ɓňŐűņšŔ ņŸ ũůŖ ƕ ŕŝ Ūş ōůř ōůŕŸ ŪŹ Űņ ŠŪű śšşŸȫŦš
ņɃ ķŦůō ŪŹƕȊŠʠŰņ Ņš Ŧż ŅţżņɃņƿŦŪůĳ ŗũ
Ų šŸ ȈŸɑż şǻ ŝŪŲŕ ņŲŌ
Ņš Şű ŪŹ ʹōũřŸ ţňŞň ĸũŸ ŗŝů Ūű ŰŗŠů ŪŹ ƕ ţŸŰņř Šůŗ šŇřů ŠŪ
ŋşņŸňű ŠŪ ķňŸ ķŠŸňű ŠŪ ĸũŸ ņšŸňű ƕ


Ķŝ ŦŪůĳ śš ķō šůōřűŕű ņŸ ũĳũůš şǻ ŀņ ķŦůō ŪŹ ƕ ŠŪű ŀņ
ŝƍű ķŦůō ŪŹ ƕ Ņš ţżň ŰřʆŠ Ūű ĸũ ŝƍŸ šůōřűŕű ņŸ Űŗř şǻ ŦŸƿ
ŠŪ ũŝ ĺřņɃ ņţűʹũŠůńĳ şǻ Ņš ũůšű ŝůŕǻ Űşţ ōŲţ ňŠű ŪŹ ƕ Ņš
ŝŪŲŕ ũű ŝůš ōż ŪşřŸ Ūůţ Ūű şǻ ŗŸŇů ŪŹ Űņ Ķũţ şǻ šůōřűŕű ņɃ
ķŦůō ņţűʹũŠůńĳ şǻ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ũŸ ȑŠůŗů ɓŞůŦŧůţű ŪŹ Šů
ĶşŸȼšņř ţżňż řŸ ņŞű řŪɀ ŰņŠů ŪŹ ōż ĺȝŪʠřŸ ĶŞű ŰņŠů ŪŹ" ŗŸŇů"





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ĺȝŪʠřŸ ĸũŸ ņŞű řŪű ŰņŠů ŪŹ ƕ ŠŰŗ ĺȝŪʠřŸ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ņż
ōűŰŦŕ šŇů Ūżŕů ŕż ŦŸ ņŞű Łũű ňţŕű řŪű ņšŕŸ ŖŸ ƕ ţŸŰņř ķō
Řšŕű śš šůōřűŕű ņɃ ķŦůō śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ũŸ ĸŕřű ȑŠůŗů
ɓŞůŦŧůţű ŪŹ ŠŪůĲ ŕņ ņɃ ţżňż řŸ ĺřņŸ şũűŪű ōȝş ʹũɺ Ķ˃Řņůš
ņż ŀņ ňȝŗű ţżņŰɓŠŕů ʺŧȈů Ņš šůōřűŕűņ ŧŰɝ ņŸ Ǻţŀ ŝŸŋ řŪű
ŰŗŠů ƕ ĸũŸ ŗŸŇ ņš ŝŪŲŕ Ūű ŀņ ŧşȁ ķŕű ŪŹ ƕ Ņš ĸũű ŝůŕ ņż
ŪşůšŸ šůʊȄ řŸ ŰņŠů Ŗů ĸũ ŝůŕ ņż ņšřŸ śš ţżň őűņ Ŧůśũ şŲŒ ňŀ
ŅšƶŅš ĺũ ŝůŕ ņż şŕŗůř ŰŗŠů ʹōũũŸ ŪşřŸ ĶȝŠ ŗŸŧ ņż Ōżƍ
ŰŗŠůƕ Ņš ŦżƶŅš Ŧż ʃůŠşůĺŖ Ņš şŸʄůŦš Ņš ŦŸ ŠŪůĲ śš ķ
ňŀ ŅšƶŅš ĸũ ŝƍű ĶŖȁ ȪŠŦȭŖů ņɃ ȭŖůśřů ņɃ ōż ŪşůšŸ śůũ ŪŹ
ƕ Ūş ĸũű ŝůŕ ũŸ ŝůŪš ķřŸ ņŸ Ǻţŀ ŝŪŲŕ ţƍŸ ŪşřŸ ĸũņŸ ʺŧņĳōż
şǻ ũŸ ŇŲŗ ņż őűņ śűŌŸ šŇů ȊŠʠŰņ ŝůĸŰŝţ ņŪŕű ŪŹ ŠŪ ĸũű ŕšŪ
ũŸ Ūżňů ƕ
Ņš ŀţű ņů ŕšűņů ŀņ řŝű ņŸ ŝōůŠŸ Ŧż Šůōņ Ŗů ƕ řŝű Ŧŋř
Ūżŕů ŪŹ ƕ Ņš Ŧż Šůōņ ņţűʹũŠů Ŗů ƕ



Ņš ŠŪ ŀņ ŁũŸ ȭŖůř şǻ ŋţů ňŠů ŠŪůĲ ŕņ ŠŸ ĸŕřů œűţů ŪżřŸ
ţňů Űņ ţżňż ņŸ Ǻţŀ Ŧŋř Ķśȼš˃ŋŕ Ūż ňŠů ŪŹ ƕ ŦŸ ĸũŸ řŪű śņƍ śůŕǻ
ŪŹ ƕ ŰŜš ķś ĸũŸ ŝżţŕŸ ŪŹ Ņš ŦŸ ĸũŸ řŪű ũşŎŕŸ ŪŹ ȊŠʠŰņ ĺřņż ŠŸ
řŪű ʹũŇůŠů ňŠů ŪŹ ƕ śŽţŲũ řŸ ņŪů ƺŠŰŗ ŕŲšŪű ņů ŧȡŗ ũůŜ řů Ūż
ŕż ņŽř ōůřŸňů Űņ ŇŲŗ ņż ŠŲɺ ņŸ Ǻţŀ ŕŹŠůš ņšŸ"ƻ



ţżňż ņż ŀņƶŀņƶŀņ ņţűʹũŠů ņɃ ķŦůō ņŸ Ǻţŀ ɓʺŧȈŔ
ŰŗŠů ňŠů ŪŹ ōż ŀņ ņţűʹũŠů ņɃ ŕŲšŪű ŪŹ ƺōż ŝůņɃ ŗũ
Ų šż ņż Űşţů ŪŹ
ĺũũŸ Ķ˃Řņ ŪşŸ ŪşůšŸ ũȝŒŸ ȭņųţ şǻ Űşţů ŪŹƕƻ ĸũ ŝůŕ ũŸ ņżĹ şŕţŝ
řŪű ŪŹƕ ƺōż ŝůņɃ ŗũ
Ų šż ņż Űşţů ŪŹ ĺũũŸ Ķ˃Řņ ŪşŸ Ūşůšű ũĳȭŖů şǻ
Űşţů ŪŹƕ Ūş ũĳȭŖůń ņŸ ŝűŋ ũŝũŸ ŝƍŸ ŪŹ ƕƻ ŗŸŇů ĸũű ɓņůš ņɃ ŀņ
ķŦůō ŪŹ ʹōũũŸ ţżň ɓʺŧ˃Ȉŕ ŰņŠŸ ōůŕŸ ŪŹ ƕ šůȭŕż şǻ ōůņš ţżňż
ņż ɓŸȼšŕ ņšņŸ Ņš ĺȝŪǻ Ķȝŗš ţůŕŸ ŪŹ ƕ ĺřņɃ Űŗţŋȭśű Űņũşǻ ŪŹ"
ƺŪşůšŸ śůũ ŝŪŲŕ ŝƍű ņţűʹũŠů ŪŹ ƕ ŪşůšŸ śůũ ŝŪŲŕ ũůšŸ ţżň ŪŹ ƕ ŪşůšŸ
śůũ ũŝũŸ Ķ˃Řņ ũĳȋŠů ņŸ ũŗȭŠʠ ņů ũȝŒŸ ȭņųţ ŪŹ ƕ ŪşůšŸ ņţűʹũŠů
şǻ ŧŪš ņů şŸŠš ķŕů ŪŹ ƕƻ ŠŪ ũŝ ĶȏŌů Ūż ũņŕů ŪŹ ţŸŰņř ŠŰŗ


ĸř Ķĳ ˃ ŕş Űŗřʠ şǻ śšşŸ ȫŦ š ņɃ ķŦůō



ŠŪű ņţűʹũŠů śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůƌ ũŸ ɓʺŧ˃Ȉŕ řŪű ŪŹ ōż ũŲũşůŋůš
ņɃ ŕŲšŪű ŪŹ ŕż ĸũũŸ ȊŠů Ūżňů"
Ņš ōŝ ŀņ ŝůŕ Ļśš ĺőŕű ŪŹ ŰŝȧņŲţ ŦŹũŸ Ūű ōŹũŸ Ūşůšű ũšņůš
ņŸ Şűŕš ĺő ŋŲņɃ ŪŹ ȊŠů ŪŲķ ŪŹ" ņţűʹũŠů ŕŲšŪű ņɃ ķŦůō ņż řŪű
ōůřŕű Ņš ŦŸ řŪɀ ōůřŕŸ ȊŠů ņšřů ŪŹƕ Ŧż ŝƍű ũŜţŕů ņɃ ɓ˃ŕȉů
ŀņ ŝŲ˃ɺşůř ŗůřŦ Ķȝŗš ķ šŪů ŪŹ Ņš ŦŸ őűņ ĺũű ŝůŕ śš ŋţŸ
ňŀ ŪŹ ʹōũņɃ ŝůĸŝţ řŸ ŞŰŦȬŦůŔű ņɃ Ŗű Ņš ĸũŸ ţůŠů ƕ ŗŸŇů ŀņ
šůōřűŕű ņɃ ķŦůō Ņš ĸũřŸ ũůŰŝŕ ŰņŠů Űņ ĸũřŸ ŘůȺşņ ķŦůō
ņů ĺʅĳŉř ŰņŠů ŪŹ Šů ŕż ĺȝŪʠřŸ ņŞű řŪű ŰņŠů ŪŹ ĺȝŪʠřŸ ũŲũşůŋůš
ņɃ ķŦůō ņż ŰņŠů ŪŹ ƕ ȊŠʠŰņ ŪşŸ ŝŪŲŕ ũŸ ŰŦŨŠ ŦȭŕŲ ņɃ ɓ˃ŕȉů
Űşţű ŪŹ Ūşǻ ũŜţŕů ņɃ ɓ˃ŕȉů Űşţű ŪŹ ţŸŰņř ņżĹ ũĳŗŸŪ řŪű ŪşŸ ŠŸ
Űşţ ōůŠŸňů ƕ


ţŸŰņř Ķŝ Şű ŠŪ ŀņ ŰŦʉůũű ņŸ Ǻţŀ ņŲŌ Şű şŪșŦ řŪɀ šŇŕů ŪŹƕ
ĸɕůřűŠż ņɃ Űņŕůŝ şǻ ňŠůšůŦŸ ĶȜŠůŠ şǻ ōůŠǻňŸ ũĳŕ śŽţŲũ ņż ŝżţŕŸ
ŪŲŀ ũŲřŸ ņŹũŸ ŦŸ ĺř Űŗřʠ şǻ ƺŞŸƍʠ Ņš ŝņšűŠʠ ņɃ Ňůţǻ ńƎŸ ŪŲŀ ŗŇ
Ų
ŞżňŕŸ ņżĹ Şű ȭŖůř ũŸ ŧŪš şǻ ɓŦŸŧ řŪű śůŕŸ ŖŸƕ


şǾ ŰřʹũŠů ņŸ śȼšŨŗ ņż śƎ šŪů Ŗů ŠŸŧŲ ņŸ şšřŸ ņŸ ŕűř ũŽ ũůţ
ŝůŗ ōŝ ŝƍŸ şůşţŸ ŰřʹũŠů šżş şǻ ķ ňŀ ĺũ ŝƍŸ ŰřʹũŠů ņŸ śȼšŨŗ
şǻ Ņš Ŧż şŪůř ņţűʹũŠů ōż ũŪű ŝůŕ ņŸ Ǻţŀ Ňƍű Ŗű ōż ŝůĸŝţ
ņż ŋůŪŕŸ ŖŸƕ Ņš šżşű ōż śŪţű ņţűʹũŠů ŪŹ ĺř ʹũŗůȝŕż ņż ĺũşŸ
Œůţņš ŋŋȁ łƏ šżş şǻ śȼšŦ˂ŕŕ Ūż ňŀ ŖŸ ĺŗůŪšŔ ņŸ Ǻţŀ ņŪŕů
ŪųĲ ōŹũŸ ŪşůšŸ śůũ ŰɌũşũ ŪŹƕ


ŰɌũşũ şũűŪ ņŞű Şű Űŗũȣŝš ņɃƶņɃ śɧűũ ņż řŪɀ ōȝşů
Ŗů ƕ ȊŠʠ ŠŪųŰŗŠů ņɃ ŉůŰŐŠůĳ ŝŜɅţű Ŗű Ņš ŦżƿŠŸ ŝůĸŝţ ņŸ ŗũ
ų šű
ŞŰŦȬŦůŔűŠż ņŸ ŰŦśšűŕ ŪŹƕ ŦŪ Ŧũĳŕ ļŕų şǻ ōȝşů Ŗů ōŹũŸ ũůšŸ şŸşřŸ
ōȝş ţŸŕŸ ŪŹ ƕ ŦŪ ȊŠʠ ŀņ ŉš ņɃ ŝōůŠŸ ŀņ ŇǺţŠůř şǻ ōȝşů Ŗů" ŦŪ
ŀņ şŸşřů Ŗů ƕ Ŧż ȊŠʠ ŁũŸ Ūű ŦŪůĳ ŦŸŗű ņɃ ńš ŗŽƍ ņš řŪű ňŠů Ŗů
Šů ĺũņɃ ŦŸŗű ņɃ ńš ōŪůĲ ĺũŸ Ɍųũ śš ŰņţŸ őżņŸ ňŀ ŖŸ" ĺũŸ Ɍųũ
ņɃ Ǻţŀ ŰřŗǼʺŧŕ ŰņŠů ňŠů Ŗůƕ ķś ŞŸƍ ņż ŦŘ ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ ŰřŗǼʺŧŕ
ņšŕŸ ŪŹƕ Ŧż ŀņ şŸşřů Ŗů ƕ ĺũřŸ ŕŝ ōȝş ǺţŠů Ŗů ōŝ şŸşřʠ řŸ ōȝş
ǺţŠů Ŗů ƕ





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ţŸŰņř ķś ŗŸŇřů ĸũŸ ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ ĺřņŸ śůũ ũųŠȁ ŗŸŦŕů ņů
ōȝş Űŗř Ŗů ōż ũŽš şĳŒţ şǻ ŪŹ Ŧż ũųŠȁ ŝűũ Űŗũȣŝš ũŸ ţŸņš śɧűũ
Űŗũȣŝš ĸř śůĳŋ Űŗřʠ şǻ ŦŪůĳ ũųŠȁ ņɃ ň˃ŕ şŲȥȫņţ ũŸ ŝœŕű ŪŹ ƕ ŠŪƶ
ŠŪ Ūš ŀņ Űŗř ŖżŒů śȼšŦŕȁ ř Ūżŕů ōůŕů ŪŹ ţȣŝů Ņš ţȣŝů Ņš ţȣŝů
Űŗř ōŝ ŕņ ŠŸ ōŲţůĹ şǻ ũŝũŸ ţȣŝŸ Űŗř ŕņ řŪű śŪŲŋ ōůŕů ŪŹ ƕŅš
ŰŜš Űŗũȣŝš şǻ ŠŸ ũŝũŸ ŌżŐů Űŗř Ūżŕů ŪŹ ƕ Ņš ŰŜš ĺũ śɧűũ ņŸ
ŖżƍŸ ũşŠ ņůţ śš ŝűũ ũŸ śɧűũ ŕņ ĺřņŸ śůũ šżşř ŋɌ Ŗů Ņš
ũųŠȁ ŗŸŦŕů ņŸ ōȝş Űŗř ņů ĺșũŦ Ŗů ƕ ĸũǺţŀ ŰŜš Ŧż ōŲśűŐš ōż ŀņ
šżşř ŗŸŦŕů Ŗů Ņš ŰŜš ĺȝŪʠřŸ ĸũŸ ĸũşǻ Œůţ ŰŗŠů ŠŪ ņŪŕŸ ŪŲŀ
ƺŪş śšşŸȫŦš ņŸ śŲɑ Ņš ũųŠȁ ņŸ ōȝşŰŗř ņż ŀņ ũůŖ ţŸ ţǻňŸ ōż ŀņ
ŝƍů ĺșũŦ Ūżňůƻƕ ŠŪ ŰŦśšűŕ ŪŹ Ņš ĺȝŪʠřŸ ŝŪŲŕ ũű ŝůŕʠ ņż ŦŪůĳ
šŇ ŗű ŪŹƕ


Ņš ŰŜš ōŝ ŦŸ śšşŸȫŦš ņŸ ũɧŸ ţżň ōż Ŧŋř ņŸ ũůŖ ŝřŸ šŪřů
ŋůŪŕŸ ŖŸ ōŹũŸ śżţűņůśȁ  ĸšŸŰřĶũ şůȺŐř ŦŸ śŪţŸ ņŸ şŪůř ũĳŕ ȪŠŰɝ
ōż ũɧůĹ ņŸ ũůŖ ŝřŸ šŪřů ŋůŪŕŸ ŖŸƿŅš ōŝ ĺȝŪǻ ŰřʹũŠů ņŸ śȼšŨŗ
ũŸ Ūżņš ţůŠů ňŠů ĺřşŸ ũŸ ņŲŌ ţżňż ņż ĸŕřů ĶȭŦűņůš ŰņŠů ňŠů
Ŗů ŦŸ řŝű ōĳňţ ũŸ ŝůŪš ŕŝ ŕņ řŪű ķŕŸ ŖŸ ōŝŕņ ŞŸƍż ņŸ Ňůţ
ņŸ Ōżƍ ņŲŌ Ņš ř ţśŸŐŸ Ūż ŕůŰņ ĺũ śȼšŨŗ şǻ ŝŹőŸƕ ţŸŰņř ŦŸ ɓŞŲ
ņŸ Ŧŋř ņż ōůřŕŸ ŖŸƕ ţŸŰņř ţżņŰɓŠŕů ĺřņɃ śĳɒŪ Űŗř ņɃ ŇŲřű
šůōřűŕű Ņš ŦŸ ĸũũŸ ķňŸ Űřņţ ňŀ ƕ ŰŜš ŪşůšŸ śůũ ŀņ Ūōůš ŦŨȁ
ņů ĶĳŘņůš ŠŲň Ŗů ƕ


ţŸŰņř śšşŸȫŦš řŸ ɓ˃ŕȉů ņɃ ŪŹ Űņ ŕŲšŪű ŰŜš ũŸ Ŝĳų ņɃ ōůŀňűƕ ţżň
ŪşŸŧů Ūű śšşŸȫŦš ņŸ ũɧŸ Ŧŋř ņɃ ķŦůō ņż ũŲřŕŸ ŪŹ ŪşŸŧů Ūű ōůĳŋŕŸ
ŪŹ ķś ōż ņšŕŸ ŪŹ Ŧŋř ņŸ ʀůšů ņšŕŸ ŪŹ ƕ



šůōřű˃ŕŠż ņɃ ķŦůōƕ Ņš ŪşůšŸ ĶşŸȼšņů şǻ Ņš ŝůņɃ ņŸ ũůšŸ
ũĳũůš ņŸ śůũ ķō ŝżţŕű ŪŲĹ ŀņ ŝƍű ķŦůō ŪŹ Ņš Ŧż ķŦůō
ŪźţűŦŲŒ ņɃ ŪŹ ĸũřŸ ũůšŸ ũĳũůš ņż ŰňšȠŕ şǻ ţŸ ǺţŠů ŪŹƕ ŪźţűŦŲŒ şǻ
Űņũű ņż ŕż ņżĹ ŝůŕ ņŸ ũůŖ ŝůŪš ķřŸ ŗż ķś ĺũ ŝůŕ ņż ũůšŸ
ŗŸŧ şǻ ŗŸŇŕŸ ŪŹƕ Ķŝ Ūş ŗŸŇŕŸ ŪŹ Űņ ĺȝŪʠřŸ Ūşůšű ǺʒŠż ņŸ Ǻţŀ ĺřņŸ
Ŧʒż śš ĺřņŸ ŝůţʠ ņɃ ŧŹţű śš ŀņ ķņŴŕű ņż ŕŹŠůš ŰņŠů ŪŹƕ ŦŸ
ĺř Ŧʒż ņż ŕŹŠůš ņšŕŸ ŪŹƕ


ĸř Ķĳ ˃ ŕş Űŗřʠ şǻ śšşŸ ȫŦ š ņɃ ķŦůō



ņţűʹũŠů ņż ĸũ ŝůŕ śš śšşŸȫŦš ņɃ ŕŲšŪű ņɃ ķŦůō ņż ōůřřů
ŋůŰŪŀ ţŸŰņř ŦŪůĳ ŝŪŲŕ Ūű Ķ˃Řņ ňƍŝƍű ŪŹ ȊŠʠŰņ ķś ŗũ
Ų šż ņů
ĺŗŪůšŔ ţŸņš Łũů ņšŕŸ ŪŹ ƕ ĸũ ɓņůš ņů ŀņ ĺŗŪůšŔ ţŸņš ĶśřŸ
ķś ņż ņŞű Şű řşŲřů şŕ ŝřůń ȊŠʠŰņ ŠŪ řůŧŦůř ŪŹƕ ŪşŸŧů Ūű
śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ņż ũŲřż Ŧż ĸũņŸ ŝůšŸ şǻ ȊŠů ņŪŕű ŪŹ ƕ



Ņš Ūş ŪźţűŦŲŒ şǻ ŗŸŇŕŸ ŪŹ ŦŸ ĺř ŋɀōż ņż ŝœůŦů ŗŸŕŸ ŪŹƕ Ņš
ĸũũŸ śŪţŸ Ūş ķňŸ ōůŠŸ şǾ ŖżŒů ĸũ śš ņŲŌ ũşŠ ņŸ Ǻţŀ ŝżţųĲňůƕ
ȑŠůŗů ũşŠ řŪɀ ŪŲķ ŀņƶŀņ ŝůŕ ŝůŕ ŝůŪš ķŠű Ŗű Űņ ŀņƶ
ŀņ ŪźţűŦŲŒ şǻ ŀņ ȪŠŰɝƿĶŝ ĺũ ȪŠŰɝ ņŸ ŰŦʕɺ ņŲŌ Şű řŪɀ ŪŹ
Ŧż ŀņ řůŧŦůř ŪŹ ʹōũņŸ Ǻţŀ şũűŪ şšů ţŸŰņř ņŸŦţ ŠŪ ķśņż
ŰŗŇůřŸ ņŸ Ǻţŀ ŪŹƕ ĺȝŪʠřŸ ŀņ ŌżŐű ŋűō ņż ŝřůŠů ʹōũŸ ŝɧŸ ŪşŸŧů
ƺŪųţů Ūųśƻ ņŪŕŸ ŖŸ Ūųţů Ūųś Šů Łũů Ūű ņŲŌ Ŗů ƕ Ņš ķśřŸ ņŞű
ĺũņɃ ŝŸŪųŗňű Ņš ŝůŕʠ śš ȜŠůř ŰŗŠů Ūżňů ʹōũņů ŌżŐŸ ŝɧŸ ŝŪŲŕ Ūű
ĶřŲņšŔ ņšŕŸ ŖŸ ƕ ŠŪ őűņ řŪű ŪŹ ƕ


Ķŝ ŪźţűŦŲŒ śųšű ŕšŪ ũŸƶũŸ ňżţűŝůšű ņšřŸŦůţʠ ũŸ Şšů ŪŲķ
ŪŹƕ Ķŝ ōż ņżĹ Şű ĸ˃ŕŪůũ ņż ōůřŕů ŪŹ Ŧż ōůřŕů Ūżňů ŦŸ ţżň
ĺř Űŗřʠ şǻ ŦŸ ňżţűŝůšű ņšřŸŦůţŸ ōŹũŸ ŦŸƶŦŸ ŰŦʺŞʁ ţżň ŖŸ ŦŸ ũȢŠ
řůňȼšņ řŪű ŖŸ ŦŸ ķŦůšů ŖŸ ŦŸ Ķţ ņśżř ŰŗˀţňŸš ņŸ ōŹũŸ ŖŸ ƕ ĺřņŸ
śůũ ŐŸţűŰŦƌř śš ŀņ ŪźţűŦŲŒ ņů ŇŸţ Ŗů ŦŸ ĺũŸ ƺňřĸȭşżņƻ ņŪŕŸ
ŖŸ ƕ Ņš şǾřŸ ŀņ Űŗř ōůĲŋ ņšřŸ śš ũŲřů Űņ Ŧż ȪŠŰɝ ʹōũřŸ ĸũņů
Űņšŗůš ŰņŠů ŪŹ ĶřǼũ Šů Łũů Ūű ņŲŌ ĶřǼũ şǾ Şųţ ňŠů Űņ ĺũņů
řůş ȊŠů ŪŹ Ņš ĺũŸ ŋůŰŪŀ ŖůƿŦż şŹŐ Űŗʅűńĳ ņż ŗŧůȁŕů ŪŹ ōż
ņǻũůũ şǻ ŀņ ŜŽōŗůš Ŗů ƕ Ņš şŹŐ Űŗʅűńĳ śűţŸ Ňšňżŧ ņŸ ũşůř
Ŗů ƕ ŦŪůĳ ŰśŌŦůƍŸ şǻ ĺũřŸ Œźō ŧŪš ņŸ ŝůŪš ĺʁűũ ŝŸňŲřůŪ ţżňż ņż
ňżţű şůš ŗű Ņš Ŧż ŀņ ŎůŰƍŠż şǻ ʕņů šŪŕůƕ Ņš ōŝ ŀņ ȪŠŰɝ
ķňŸ ķŕů ŪŹ ʹōũŸ ņżĹ ŕż ŝŲţůņš Ņš ĺũũŸ ņŪŕů Űņ ņżĹ ŕż ŀņ
ŝŗşůŧ ŦŪůĳ ũŸ ķ šŪů Ŗů Ņš ŦŪůĳ śš ŝůŪš ʕņŸ šŪż Ņš ōŝ Ŧż
ȪŠŰɝ ŦŪůĳ śš ķŕů ŕż Ŧż ĺũŸ śűŌŸ ũŸ ňżţű şůš ŗŸŕů Ŗů ƕ Ķŝ Ūş
śůŕŸ ŪŹ Ŧż ƺřůşű ȪŠŰɝƻ ŪŹ ōż řűŋŸ Űňš ňŠů ŪŹ ƕ ȊŠʠŰņ ŠŪƶŠŪ
śůś ņż śųšű ŕšŪ ũŸ şŰŪşůşŠ ņš šŪů ŪŹƕ ţŸŰņř ŪşůšŸ ŗŸŧ ņŸ ŌżŐŸ ŝɧŸ
ŠŸŧŲ şũűŪ ņŸ ŝůšŸ şǻ ŝŕůřŸ ũŸ ȑŠůŗů ķśņż şŹŐ Űŗʅűńĳ ņŸ ŝůšŸ şǻ ŝŕů




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ũņŕŸ ŪŹ ƕ ŦŸƶŦŸ ŝƍű ŗņ
Ų ůřŸ Ŧż ŗũ ũǻŐ ņɃ ŝƍű ŗņ
Ų ůřŸ Ņš ņśƍż
ņŸ ŰŦŞůň şǻ ĺũ ŌżŐű Őżśű ņŸ ũůŖ ǺŇţŽřŸ ņɃ ţŐņŕű ŝĳŗņ
ų ż ũŸ Şšű
ŪŲĹ ŪŹ ʹōũŸƶʹōũŸ ķś ņŪű ũŸ Şű Ňšűŗ ũņŕŸ ŪŹ ƕ ĸũŸ śŪřřů őűņ
ŝůŕ ŪŹ ţŸŰņř şǾƶşǾ ķśņż ŁũŸ Ūű ŝŕů šŪů ŪųĲ ķś ũşŎŸ ƕ ŰŜš
ŦżƶŦż ȪŠůŦũů˃Šņ ũĳũůš ĺũ ŋűō ņż Ļśš ĺőůŕů ŪŹ Ņš ĸũũŸ
ţůŇʠ Œźţũȁ ņşůŕů ŪŹƕ
ŪşůšŸ śůũ ʹōũŸ Ūş ƺũĳŕ śŹŰŐȄņ ŒŸƻ ņŪŕŸ ŪŹ ŪşůšŸ śůũ ʹōũŸ
Ūş ƺŘůȺşņ ŪźǺţŒŸũƻ ņŪŕŸ ŪŹƕ Ņš ȪŠůŦũů˃Šņ ũĳũůš řŸ ĸũŸ ĺőůŠů
ŪŹ Ņš ĺȝŪʠřŸ ţůŇʠ Œźţũȁ ŝřůŠŸ ŪŹ ƕƺşŗš ŒŸƻ şǻ Ŝųţż ņů ňŲȏŌů ƕ
ȊŠʠ Ūš Űŗř şůĲ ņŸ Ǻţŀ ŀņ ķŗš ņů Űŗř Ūżřů ŋůŰŪŀ ƕ Ŧż ŝųœű ņŪɀ
ŕż ŗšų ŪŹ ōůņš ĺũŸ ŗŸŇż ƕ ŠŸ Ŝųţ Šů ōż ņŲŌ Şű ķś ĺũŸ ŞŸō ũņŕŸ
ŪŹ ĺũũŸ ȑŠůŗů şŪșŦ ŠŸ šŇŕů ŪŹ ƕ ŗŸŇż ţŸŰņř ĺȝŪʠřŸ ĸũŸ ĺőůŠů ŪŹƕ
ŠŪ ŀņ ķŦůō ŪŹ Ņš Ūş őűņ ĸũşǻ ĸũņŸ ũůŖ ŉŲţŕŸ ōů šŪŸ ŪŹ ƕ ŠŸ
ũŋşŲŋ ũŪű řŪű ŪŹƕ ţŸŰņř ķś ȊŠů ņšřŸ ōů šŪŸ Ūż" ŗŸŇż Ūşƶ
Ūş ņŸŦţƿ


şǾ ķśņż ŀņ ȭŖůř śš ţůřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņš šŪů ŪųĲ ŕůŰņ ķśņż
ņŲŌ ŝŕůĻĲ ōż şǾƶşǾ ŰŦʉůũ ņšŕů ŪųĲƕ Ŧż ķŦůō ĶũşůȝŠ ŪŹ ōż
śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ŪŹ ƕ


Ķŝ Ūş ŗŸŇŕŸ ŪŹ ĺȝŪʠřŸ ņŗş ņż šŇů ŪŹ ƕ ȊŠů ķśřŸ ņŞű ȜŠůř
ŰŗŠů ŪŹ" ŪşůšŸ ōŦůř ţƍņŸ ƺȼšɜɃƻ Ņš ƺŀȥȧŦũƻ ŝř ŋŲņŸ ŪŹ ƕ ķśņŸ
ŝɧż ņů řůş ŠŰŗ ŠŸ ŪŹ ĸũŸ ōȧŗű Ūű ŝŗţ ŗŸ ĺũŸ řĳŝš ƺŀņƻ Šů ƺŗżƻ
Šů ņŲŌ Şű ņŪņš ŝŲţůŠŸƕ řŪű ŠŪ ŀņ Ňšůŝ ŝůŕ ŪŹƿķś ņŪŕŸ ŪŹ
ƺřůş ũŸ ȊŠů Ŝņȁ śƍŕů ŪŹ"ƻ ȊŠʠ ŰřʆŠ Ūű ĸũũŸ Ŝņȁ śƍŕů ŪŹƕ
ķśņů řůş ķśņŸ ōűŦř ņŸ ŋȼšɑ ņż ŗŧůȁŕů ŪŹ ƕ ƺŞůĹ ɕȝŪş Ķŝ
ķś Ķĳņ ŧůʒ śš ķ ňŀ ŪŹ ƕ řŪű şǾ řŪű ŪųĲ şŹ ŠŪżŦů Šʠ ņŪŕů ŪŹ śš
ŪųĲ Łũů ȊŠʠ Ŗů ōŝ Šůņųŝ ĶśřŸ řůş ņŸ ũůŖ ʹōŠů ŞšşůřŸ ŦůţŸ ņɃ
řůĹ ŘżŇŸŝůō Šůņųŝ ƕ Ņš ōŝ śšşŸȫŦš řŸ ĺũŸ ŝŗţ ŰŗŠů ƕ ĺũřŸ
ĺũņŸ řůş ņż ŝŗţ ŰŗŠů ƕ śšşŸȫŦš řŸ ŧůĻţ ņż śŽţŲũ şǻ ŝŗţ ŰŗŠů
ʺŧşżř ņż śŕšũ ĸũşǻ ņŲŌ ŕż ŪŹƕ Ņš ȼšɜɃ Ņš ŀȥȧŦũ Ņš ŁũŸ
Ūű ōż řůş ŪŹ ŠŸ ĶşŸȼšņů ņŸ ķŘŲŰřņ řůş ŪŹ ōż ŝɧż ņż őűņ ĸũņŸ
Ķȝŗš Œůţ ŗŸŕŸ ŪŹ ƕ ũşŎŸ şŸšů ȊŠů şŕţŝ ŪŹ"


ĸř Ķĳ ˃ ŕş Űŗřʠ şǻ śšşŸ ȫŦ š ņɃ ķŦůō



Ķŝ şǾ ķŧů ņšŕů ŪųĲ şǾƿĶȏŌů Ūżňů şǾ śűŌŸ ōůĻĳ Ņš ŠŪůĲ ĸũņŸ
Ķȝŗš Ņš ȑŠůŗů řŪű ōůĻĳ ũşŎŸ şŸšů ȊŠů şŕţŝ ŪŹ" Űņ ķś řŪű
ũşŎǻňŸƕ ţŸŰņř ŠŸ ũůšű ŝůŕǻ ŠŪůĲ ŕņ ķş ȪŠŰɝ ņŸ ʀůšů řŪű ũşŎű
ňŠű ƕŦŸ ĸũŸ řŪű śņƍŸňŸ ȊŠʠŰņ ĺřņŸ śůũ ŀņ ŰŦŋůšŘůšů ŪŹ ƕ ŠŪű ŪŹ
ʹōũŸ ŦŸ ũŝ ũŲřŕŸ ŪŹ ĺř ķŦůōż ņż ƕ



ŦŪůĳ ŀņ ŗŧȁ řŧůʒű ņɃ ķŦůō ŪŹ ũůȣŠŦůŗ ōż ņŲŌ ŕż ɓ˃ŕȉů
ņšŕŸ ŪŹ ʹōũŸ ŦŸ ŰřŞů řŪű ũņŕŸ ŪŹƕ Ņš ŰŜš Şű ȑŠůŗů ɓ˃ŕŧŕ
ĶşŸȼšņř ţżň ũůȣŠŦůŗ şǻ Œų ŝ ňŀ ŪŹ ƕ şǾ ũůȣŠŦůŗ şǻ šŪů ŪųĲ şŸšů
şŕţŝ ũůȣŠŦůŗ ņŸ ȈŸɑ ōşȁ řű şǻ ōż ŝʿţř ņŸ ĺȇš śš ŪŹ ƕ ĺřņŸ śůũ
ŰŗŇůřŸ ņŸ Ǻţŀ ŝůŪš ũŸ ŝƍŸ ŉš ŖŸ ƕ ķś ĺřņŸ Ķȝŗš ŋţņš ōůŠǻňŸ
ĺȝŪʠřŸ ĸũŸ ŠŪůĲ ŕņ śųšů Şű řŪű ŰņŠů ŪŹ ƕ ŠŪ ŀņ Ŏųőű ĶŖȁ ȪŠŦȭŖů ŪŹ
ŦŸ ĺũ śš ņŲŌ ŕż œņŸţřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņšŕŸ ŪŹ ƕ


Ņš ʖũ şǻ ōż ũůȣŠŦůŗűŠż ņů ōȝş ȭŖůř ŪŹƿōŪůĲ ŝŪŲŕ ŦŨȁ
śŪţŸ ōŝ şǾ ŝũ ŀņ ōŦůř ɓŋůšņ Ūű Ŗů şǾ ņŪųĲňů ŕŹŕűũ ŦŨȁ śŪţŸ
ōŝ řůŰƌȭş Ŝůʹũȑş Ņš ũůȣŠŦůŗ ŝƎ šŪŸ ŖŸ şǾřŸ ņŪů ƺşǾ ɓŞŲ
ņŸ řůş ũŸ ŝżţŕů ŪųĲ ŦŸ ũŝ ũůȣŠŦůŗ şǻ őȟś Ūż ōůŀĲ ƕƻ ţŸŰņř ņŞű
ķśřŸ ŠŸ řŪű ũżŋů śšşŸȫŦš řŸ ŪşůšŸ Ǻţŀ ŀņ şůňȁ ņż šŇů ŪŹ ŠŰŗ
Ūş ņŸŦţ ĸũŸ ţŸŕŸ ŪŹ ŕż ƕ ŦŪůĳ ʖũ şǻ ņŸŦţ ŀņ ɓ˃ŕŧŕ ũůȣŠŦůŗ ŪŹ
ņŸŦţ ŀņ ɓ˃ŕŧŕ ŦŸ ɓ˃ŕŧŕ ņż ŰřŠĳɑŔ şǻ ņš šŪŸ ŪŹƕ ũůȣŠŦůŗ ņů
ŀņ ɓ˃ŕŧŕƿʖũ ņů ŀņ ɓ˃ŕŧŕ ũůȣŠŦůŗ ŪŹ Šůřű ņɃ ŦŸ ŰřŠȝɑŔ
ņšŕŸ ŪŹ ƕ




Ņš ŦŹũŸ Ūű ŪźţűŦŲŒ şǻ ŀņ ȭŖůř ŪŹ ţŸŰņř ŦŸ ŰřŠȝɑŔ şǻ ŪŹ ƕ

ţňŞň ŀņ ˃ŕŪůĹ Šů ŗż ˃ŕŪůĹ ŠųřůĸŐŸŒ ȭŐŸŐ ņɃ ōřũĳȋŠů
ņţűʹũŠů ōůŕű ŪŹ Ņš ņţűʹũŠů ņŸ ũŗȭŠ ŪŹ ţŸŰņř ŦŸ ũĳȭŖůń
ņŸ ŰřŠĳɑŔ şǻ ŪŹƕ



ŦŪůĳ śš ũůȣŠŦůŗ şǻ ōż ķŦȫŠņŕů ŪŹ Űņ ĺřņŸ ŝűŋ şǻ śšşŸȫŦš ņɃ
ķŦůō ņż Ļśš ţůŠŸ Ņš ŠŪ ĺȝŪǻ ŀņ ŧȻşŗňű ņŸ Ķȝŗš Œůţ ŗŸňű ƕ



ŰƏřţǾŒ şǻ ōŝ Ŧż ŌżŐů ŝɧů ĺũ Űŗř şŲŗʢ şǻ ũŸ ōű ĺőů Ŗů Ņš
ŦŸ şŲŎŸ ŕűř Ŧňȁ ŗšŲ ű ũŸ ţŸņš ķ šŪŸ ŖŸ ōŪůĲ ŌżŐů şšů ŪŲķ ŝůţņ ōű
ĺőů Ŗů ũůȣŠŦůŗ ũŹŰřņ ʖũű ŦŪůĳ ʖũű ũţůşű ņŸ ũůŖ ŇƍŸ ŖŸ Ņš





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ĺřņŸ ňůţż śš ŕŸōű ũŸ ķĳ ũŲ řűŋŸ ŝŪ šŪŸ ŖŸ ƕ ĺȝŪʠřŸ ņŪů ƺŪş ŀņ
śšşŸȫŦš ņż ɎŪŔ ņšǻňŸ ōż şšŸ ŪŲŀ ņż ʹōţů ũņŕů ŪŹ ƕƻ ŠŪ ņŹŖżǺţņ
ņţűʹũŠů Ņš ţųŖšř ņţűʹũŠů Ņš ĺř ũĳȭŖůń ņɃ ţůśšŦůŪű ŪŹ
Ņš ŦŸ ũŝ śŹũż ţŸ šŪŸ ŪŹ Ņš Ĺşůšŕ ņɃ ũĳňőřů ņż Ņš ţżňż ņż ņŲŌ
řŪɀ ŗŸ šŪŸ ŪŹ ƕ ŦŸ ŝůņɃ ņŸ ţżňż ņŸ ōŹũŸ Ūű ōűŕŸ ŪŹ ƕ ŦŪůĳƿ
ʖũ ņż ōż ōʕšŕ ŪŹ Ŧż ŪŹ ŀņ řŝű ņɃ ōż ɓŞŲ ņŸ Ŧŋř ņŸ ũůŖ
ʔȫŠ śš ķŠŸ ōż şŲŪ
ĳ ņż ŝĳŗ ņš ũņŕůƶũņŕů ŪŹ ƕ ŕŝ řȡŝŸ ɓ˂ŕŧŕ
ņȡƌů ņš ţǻňŸ ƕ


ĶşŸȼšņů ņż ōż ōʕšŕ ŪŹ Ŧż ŪŹ śšşŸȫŦš ņŸ ŀņ řŝű ņŸ ķŦůō ņɃ
ōż ŇƍŸ Ūżņš Ņš ŪźţűŦŲŒ ņż ŗżŨű őŪšů ũņŕů Ūż Ņš ĸř ŝůŕʠ ņż
ŠŸŧŲ şũűŪ ņŸ řůş şǻ ŗżŨű őŪšů ũņŕů Ūż Ņš śŰŦɑ ķșşů ņȡƌů ţŸ
ţŸňůƕ ŝŪŲŕ Ūű ȑŠůŗů ňƍŝƍű ŪŹ ŗŸŇŸ ĸũņŸ ũůşřŸ ŝŪŲŕ ũůšű ŰŦśšűŕ
ķŦůōŸ ŪŹ ƕ


Ŧż ņţűʹũŠů ņɃ ķŦůō Ūš ŀņ ōř Ņš Şű ũŗȭŠż ņż ŋůŪŕŸ ŪŹƕ
ŦŸ ŝŹȥȟŐȭŐ ŠŪű ũŝ ŋůŪŕŸ ŪŹ şŸŖż˃ŒȭŐ ŠŪű ũŝ ŋůŪŕŸ ŪŹ ɓŸũȡŠŐŸȼšŠř ƕ
ŠŪ Ūş ũŝņŸ śůũ Ūżƕ Ņš Łũů ŰŗŇůĹ ŗŸŕů ŪŹ ōŹũŸ ņŹŖżǺţņ ĸř ũŝņż
ţŸřŸ ōů šŪŸ ŪŹ Ņš ŦŸ ĸũŸ ţŸ ţǻňŸ ƕ ŠŪű ŝůĸŝţ ũŸ Űřņţű śšşŸȫŦš ņɃ
ķŦůō ŪŹ ƕ ŦŸ šůȑŠ ņšǻňŸ ƕ


ţŸŰņř Ķĳŕ şǻ ũŝũŸ ĻĲŋů śšşŸȫŦš šůȑŠ ņšŸňůƕ ŀņ Űŗř ŦŸ ũĳŕ
ņȡƌů ņšǻňŸ ŝůĸŝţ Łũů ņŪŕů ŪŹ ƕ ŦŸ ņȡƌů ņšǻňŸƕ


Łũű ŝŪŲŕ ũű ŞŠĳņš ķŦůōŸ ŪŹ ŰŜš ŦŪůĳ śš ŎųőŸ řŝű ņɃ ķŦůō
ŪŹ ƕ ŠŪ ŀņ ŞŠůřņ ķŦůō ŪŹ ŀņ ȪŠŰɝ ōż ŇŲŗ ņż řŝű ņŪŕů ŪŹ ƕ
ŰřʆŠ Ūű ŀņ řŝű ɓŋůšņ Ūżŕů ŪŹƕ ŀņ ķŘŲŰřņ ŧȡŗ ƺřŝűƻ ņů śųšű
ŕšŪ ũŸ şŕţŝ ŪŹ ƺŀņ şřŲȬŠ ōż ɓŸšŔů ņŸ řűŋŸ ɓŋůš ņšŕů ŪŹ ƕƻ ŀņ
şřŲȬŠ ōż Ňƍů Ūżņš Ņš ŇŲŗ ņż ŀņ řŝű ņŪŕů ŪŹ Ņš śšşŸȫŦš ņŸ
Ŧŋř ņů ĸĳņůš ņšŕů Ūż śšşŸȫŦš ņŸ ũɧůĹ ņů ĸĳņůš ņšŕů Ūż ƕ ŦŪůĳ
ŝŪŲŕ ũůšű ķŦůōŸ ŪŹ ƕ



ņŲŌ ȈŔ śŪţŸ ŦŪůĳ ŀņ ŞůĹ Ŗů ōż şŲŎŸ ŠŪůĲ Ļśš ķřŸ ņŸ Ǻţŀ
ŰřŗǼʺŧŕ ņš šŪů Ŗů ţŸŰņř şǾ ũşŎŕů ŪųĲƿĺũřŸ ũżŋů şǾ ȊŠʠ Ļśš
šůȭŕŸ śš ōůņš Ņš şŲƍņš Ŧůśũ ķ ňŠůƕ ŞůĹ ŠŰŗ ķś ŠŪůĲ śš ŪŹ


ĸř Ķĳ ˃ ŕş Űŗřʠ şǻ śšşŸ ȫŦ š ņɃ ķŦůō



ŕż şǾ ņŲŌ ŕż ũŲř šŪů Ŗů ōż ŪşůšŸƶŪşůšŸ ĶʉŸŕ řűɎż Űşɑ ŖŸƕ ĺřņů
ŠŪůĲ śš ŀņ şĳŰŗš ŪŹ Ņš ŦŸ ĸũŸ ƺŀʹʅŠůŪ şżŪȣşŗƻ ņŪŕŸ ŪŹ Šů Łũů
Ūű ņŲŌ ŪŹ ƺŠŲŦů ŀʹʅŠůŪ şżŪȣşŗƕƻ ŦŸ ŀņ ķŦůō ņŸ ũůŖ ĺő šŪŸ ŪŹ
Ņš ņŪ šŪŸ ŪŹ Űņ ŦŸ ţżň Ŧż ķŦůō ŪŹ ōż ĸũ ňƍŝƍű ũŸ ĶʉŸŕ ōů˃ŕ
ņż ŝůŪš ţůŠŸňűƕ ʹōũŸ ķś ŗŸŇŕŸ ŪŹ ĺũű ŋűō ņż ĺřƶĺřƶĺř
şŲȥȭţşż ņɃ şȥȭōŗ ŠŪůĲ śš ŪŹ ƕ ĸũņŸ śűŌŸ ȊŠů ŝůŕ ŪŹ ķś ĺũű ŝůŕ
ȊŠʠ řŪű ŗŸŇŕŸ ŠŪ ňţŕ ŪŹ
ŦŸ ĶʉŸŕ ţżň ũƏŸŗ ţżňż ņŸ ōŹũŸ Ūű ŪŹ ŞųšŸ ţżň Ņš ũůŦţŸ ţżňż
ņŸ ōŹũŸ Ūű ŪżŕŸ ŪŹ Ŧůśũ ĸũţůş ņɃ ńš řŪű ţŸŰņř şũűŪ ņɃ ńš
Ŧůśũ ōůřů ŪŹ ŦŪű ʹũŗůȝŕ ōż ŝůĸŰŝţ ʹũŇůŕů ŪŹ ƕ ĸũţůş Ŧŋř
ņŸ ŰŦʕɺ ŪŹ ƕ Ķŝ şŲŎŸ ŀņ ũşŠ ŗŝŲ ȁ ř ŗ˃ȈŔ ĶɔɃņů şǻ ŗũ Ūōůš
ĸũţůşűŠż ņż şũűŪ ņɃ ńš ĶňŲŦůĹ ņšřŸ ņů ũŽŞůȌŠ Űşţů Ŗůƕ ĸũřŸ
şřżŰŦȉůř ņż Ōżƍ ņŲŌ Şű ĺșśʁ řŪɀ ŰņŠů ƕ şřżŰŦȉůř őűņ ŪŹ ōŝ
ŕņ şřżŰŦȉůř Ŧŋř ņż ĸĳņůš řŪɀ ņšŕů ŪŹƕ ţŸŰņř ōŝ şřżŰŦȉůř
Ŧŋř ņż ĸĳņůš ņšŕů ŪŹ ŕŝ şřżŰŦȉůř ňţŕ ŪŹ ƕ ŠŪ ŀņ ĶŰř˃ʆŕ
ķŦůō ņż ŗŸŕů ŪŹ ƕ ŦŪůĳ Ūš ŀņ ŋűō Őţ ōůŀňű ţŸŰņř śšşŸȫŦš ņů
Ŧŋř ŠŸŧŲ řŸ Łũů Ūű ņŪů ƺŘšŕű Ņš ķņůŧ Őţ ōůŠǻňŸ ţŸŰņř şŸšů
Ŧŋř ņŞű Şű řŪɀ ŐţŸňůƕƻ ŕż ķśřŸ ŗŸŇů Ūşǻ Ŧŋř ņŸ ũůŖ ŝřŸ šŪřů
Ūű ŪŹ ĺũ ķŦůō ņŸ ũůŖ ŝřŸ šŪřů ŪŹ ƕ


ŝŪŲŕ ũůšű ňƍŝƍ ņɃ ŋűōŸ ŪŹ ţżň ŇƍŸ Ūż ōůŕŸ ŪŹ ŦŸ Ŧŋř ņż řŪű
ōůřŕŸ Ņš ŝůŕʠ ņż ņŪŕŸ ŪŹ Ņš Ūż ũņŕů ŪŹ ŠŪ ŝŪŲŕ Ūű ĺ˃ŋŕ
ţňŕű ŪŹ ƕ ũůȣŠŦůŗ ŀņ ŝŪŲŕ Ūű ĺ˃ŋŕ ŝůŕ ŪŹ ƺũŞű ŀņ ũşůř ŪŹ ƕ
ņżĹ Şű śųĲʹōś˃ŕ řŪű ŪŹ ŦŸ ũŝ ũůȣŠŦůŗ ŪŹƕƻ ȊŠů ķśřŸ ņŞű ʖņņš
ũżŋů ŪŹ Űņ ũůȣŠŦůŗ ŀņ Ŏųőű ŝŸŗůšű ŪŹ" Ņš ĺũřŸ ĸũ Űşũůţ ņż
ŰņũņŸ śűŌŸ ŰŗŠů" ŦżƿŠŸŧŲ řŸ ņŪů ƺŗż ķșşůŠŸ ĸŕřű řōŗűņ Ūʠňű
ũĳŞŦ Ūż ŕż ŋŲřŸ ŪŲŀ Şű ŞšşůŠŸ ōůŠǻňŸ ƕƻ Ņš ōż ņŲŌ Şű ŧŹŕůř ņż Űşţů
ŪŹ ŠŪ ŀņ śšşŸȫŦš ņɃ ũŴʊű ņů Űŝňƍů ŪŲķ ʖś ŪŹ ƕ śůś ŘůȺşņŕů ņů
Űŝňƍů ŪŲķ ʖś ŪŹ ƕ Ŏųő ũɧůĹ ņż ňţŕ œĳň ũŸ śŸŧ ņšřů ŪŹ ƕ ȪŠʺŞŋůš
ŦżƶŦż ŀņ ņůŠȁ ŪŹ ʹōũŸ śšşŸȫŦš řŸ ŗŰų Ũŕ ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ Ūşǻ őŪšůŠů
ŪŹƕ ũůšů ĶŰŦʉůũ ŰŦʉůũ ņů ŰŝňŒů ŪŲķ ʖś ŪŹ ƕ ŰŝňƍŸ ʖś ņżƶ
ņż ţŸřŸ ņŸ Ǻţŀ ķśņż ũɧůĹ ņż ĸĳņůš ņšřů Ūżňůƕ ŗŸŇż ĸř ķŦůōż





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ņż ũşŎřŸ ņŸ ǺţŠŸ ĺȝŪǻ Ŧŋř ņŸ ʀůšů śšŇż Ņš ŗŸŇż ŠŪ ũŪű ŪŹ
ņɃ řŪű ƕ
ńŪ Ūş Űņŕřů ķō ņŸ ĸř ķŦůōż śš ķňŸ Ņš ķňŸ ōů ũņŕŸ
ŪŹ ţŸŰņř Ūşůšů ũşŠ Űřņţŕů ōů šŪů ŪŹ ƕ ţŸŰņř ŝŪŲŕ ũůšű ķŦůōŸ
ŪŹ ʹōũŸ ţżň řŪű ōůřŕŸ Űņ ȊŠů ņšřů ŪŹƕ şŸŖż˃ŒȭŐ Ķĳŕ şǻ ŀņ ŝŹȥȟŐȭŐ
ɓŋůšņ ņż ũŲřŸňŸ ŦŸ ŦŪůĳ śš ōůŠǻňŸ ŦŸ ŦŪůĳ ŖżŒů ʕņǻňŸ Ņš ŦŸ ţųŖšř ņɃ
ńš ōůŠǻňŸ ƕ Ņš śǻ˃ŕņżȭŐţ şǻ ĺřņŸ śůũ ŰŦʺŞʁ ŎŲȘŒ ŪŹ ŀņ ĸũ
ŕšŜ ōůŠŸňů ŀņ ŗũ
ų šű ŕšŜ ōůŠŸňů ŰŜš ķňŸ Ņš śűŌŸ ƕ ŠŪ ŰŗŇůŕů
ŪŹ Űņ ķś ȥȭŖš řŪű ŪŹ ƕ ĺũņɃ ķŦůō ņż ũŲřż ŠŪůĲ ŪŹ ŠŸ śŸśš śš
ǺţŇů ŪŲķ Ŧż ķŦůō ōż ũůŰŝŕ Ūż ōůŠŸňű ŠŰŗ ũŪű ŪŹ ŕż ƕ


ņţűʹũŠů ņɃ ŗŰŲ řŠů řŪű ōůřŕű Űņ ȊŠů ņšřů ŪŹ Ŧż šůōřűŕű ņɃ
ŗŰŲ řŠů ňƍŝƍű şǻ ŪŹ ƕ Ūš ŀņ ŋűō ňƍŝƍű şǻ Ūżŕű ŰŗŇůĹ śƍŕű ŪŹ ƕ
ţżň ŠŪůĲ ũŸ ŞůňŕŸ ŪŹ ņŲŌ Ņš ŝůŕ Ļśš ķŕű ŪŹ ņŲŌ ōŹņŸŐ ņɃ ŝůŕ
ņŲŌ ņŲšŕŸ ņɃ ŝůŕ ƕōŝ şǻ šżş şǻ Ŗů ĺřņŸ śůũ ĺʁűũ ŰŦʺŞʁ ũůŰŝŕ
ŪŲŀ ņɃţŸ ŖŸ ʹōũŸ ŠŸŧŲ ņŸ ŪůŖż şǻ Œůţů ňŠů Ŗů Ņš ŦŪůĳ śš ņŸŦţ
ŕűř Ūű ŖŸ ţŸŰņř ŰŜš Şű ĺřņŸ śůũ ĺʁűũ ŰŦʺŞʁ ņɃţż ņů ȼšņůŒȁ
ŪŹ ƕ Ķŝ ĸũũŸ ȊŠů Ŝņȁ śƍŕů ŪŹ Űņ ņɃţŸ ŰņũņŸ śůũ ŪŹ" şũűŪ řŸ
ņɃţż ņż ŪşůšŸ ķšůŘřů ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ ņŞű řŪű Ōżƍů ĺũřŸ ĺũņŸ
Ŧŋř ņŸ ʀůšů ŪşůšŸ Ǻţŀ śŰŦɑ ķșşů ņż Ōżƍů ŪŹ ƺōż ŰŦʉůũ ņšǻňŸ
ĺřņŸ ŠŪ ˃ŋȝŪ ŪżňŸ ĺřņŸ śůũ şųţ ņɃţŸ ŪʠňŸ"ƻ ƺĺřņŸ śůũƿōż
ŰŦʉůũ ņšǻňŸ ĺřņŸ ŠŪ ˃ŋȝŪ ŪʠňŸ ŦŸ şŸšű ķšȣŞ ņɃ ŪŲĹ ũĳȭŖůń ũŸ
ŕůʅņ
Ų šŇǻňŸ"ƻ ĺũřŸ ņŲŌ ķšĳŞ řŪű ŰņŠů ƕ ŗŸŇů Ŧż ķŦůō ņŹũű
ŰŦśšűŕ ŪŹ"


ţŸŰņř ōż ŰŦʉůũ ņšǻňŸ ĺřņŸ ŠŪ ˃ŋȝŪ ŪʠňŸ şŸšŸ řůş ũŸ ŦŸ
ŗʊŲ ůșşůń ņż ŰřņůţǻňŸ ƕƻ ŠŪůĲ ŠŸ Ŧŋř ŪŹ ƕ ƺŦŸ řĹ ŞůŨů şǻ ŝżţǻňŸ
ũśȁ ņż ĺőů ţǻňŸ ōż ĺřņż Ūůřű řŪɀ śŪŲŋůŀĳ ňŸƕ ŠŰŗ ŦŸ ŰŦŨŸţű ŦȭŕŲ śű
ōůŠŸ ĸũũŸ ĺȝŪǻ ņŲŌ Ŝņȁ řŪű śƍŸňů ƕ ŠŰŗ ŦŸ Űŝşůšż śš ŪůŖ šŇǻňŸ
ŦŸ ŋĳňŸ Ūż ōůŠǻňŸƕƻ Ņš ķś ĸř ŝůŕʠ ņż ŗŸŇřů Ņš ũůŖ şǻ ŝůņɃ ņŸ
Ŧŋř ņż ŀņ ũůŖ šŇřů ƕ



Ķŝ ņŸŦţ ĸũũŸ ũůŰŝŕ řŪű Ūżňů ŰŝţņŲţ řŪű ƕ ŠŪű ŪŹ ōŪůĲ Ūş
śǻ˃ŕņżȭŐţ ňţŕ šůȭŕŸ śš ŪżŕŸ ŪŹ ƕ ȊŠů ŠŸŧŲ řŸ ŠŸ řŪű ņŪů ƺŝŪŲŕ ũŸ



ĸř Ķĳ ˃ ŕş Űŗřʠ şǻ śšşŸ ȫŦ š ņɃ ķŦůō



ĺũ Űŗř şŸšŸ śůũ ķņš Ņš ņŪǻňŸ ƷȊŠů ŪşřŸ ŕŸšŸ řůş ũŸ ŝƍŸ ņůş řŪű
ŰņŠŸ ŪŹ" ȊŠů şǾřŸ ķśņŸ řůş ũŸ ŞŰŦȬŦůŔű řŪű ņɃ" ȊŠů şǾřŸ ŠŪ ũŝ
ŕŸšŸ řůş ũŸ řŪű ŰņŠů ŪŹ"Ƹ ƸƸ ŠŸŧŲ řŸ ņŪů ƺşŲŎũŸ ŗšų Ūż ōůń ņŲņşȁ
ņšřŸ Ŧůţż şǾ ŕŲȣŪŸ řŪű ōůřŕůƕƻ ȊŠů ķśřŸ ŗŸŇů şŸšŸ ŞůĸŠż Ņš
şŸšű ŝŪřʠ şǾ ĸũ śűƎű ņż ĸŕřů ȊŠʠ ŗżŨű őŪšů šŪů ŪųĲ Ņš ĶʺŞŠżň
ţňů šŪů ŪųĲ" ŕŲş şřŲȬŠ Ņš ŗŕ
ų ż ņɃ ŝżţű ŝżţ ũņŕŸ Ūż ŕŲş ũůšű
ņţűʹũŠů şǻ ŉųşņš ķșşů şǻ řůŋ ũņŕŸ Ūż ĸũņů ĸũņŸ ũůŖ ņŲŌ
ţŸřů ŗŸřů řŪű ŪŹ ƕ
şǾřŸ ĸũţůşűŠż ņż ĸũű ŕšŪ ŉųşņš řůŋŕŸ ŗŸŇů ŪŹƕ şǾřŸ ũŲřů ŪŹ
Űņ ŒźȊŐš şǻƿńŎů ņŸ ŒŸšŸ şǻ ŗŸŇů ňŠů ŪŹ Űņ ōůŗňų š ŇƍŸ Ūżņš Ņš
ĶȝŠ ŞůŨůń şǻ ŝżţŕŸ ŪŹ Ņš ĸũņů ĶřŲŦůŗ ņšŕŸ ŪŹ Ņš Űŝȧņųţ ũŪű
ŝŕůŕŸ ŪŹ ņɃ ȊŠů ŪżřŸ ōů šŪů ŪŹ Ņš ŠŸ ĺũű ŕšŪ Ūżŕů ŪŹ ƕ şǾřŸ ŠŪůĲ
ŕņ ŀņ ņţş ņż ĺőŕŸ ŪŲŀ Ņš ĶȝŠ ŞůŨů şǻ ǺţŇŕŸ ŪŲŀ ŗŸŇů ŪŹ Ņš
ŦŪůĳ ŀņ Ūű ŪŹ ĸũŸ śƎ ũņŕů ŪŹ Ņš ŠŸ ŧŹŕůř ũŸ Ŗů ƕ ŕŲş ĶśřŸ Ķřĳŕ
şĳʹōţ ņɃ ŝŲŰřŠůŗ ņż Űņũű ũĳŦŸŗřů śš řŪɀ šŇ ũņŕŸ Ūż ƕ ŧŹŕůř ĺř
şǻ ũŸ Űņũű Şű ũĳŦŸŗřůń ņɃ řƉţ ņš ũņŕů ŪŹ ƕ řŪűƿŠŪ şũűŪ ņż
ōůřřů ŪŹ ķśņŸ ōűŦř şǻ ņŲŌ ŕż ŝŗţůŦ ķřů ŪŹ ƕ ĶśřŸ ōűŦř ņż
ŗŸŇż Ņš ĸũŸ Ŧŋř ņŸ ũůŖ Űşţůń Ņš ŗŸŇż ŕŲş ņŪůĲ śš Ūż ƕ ŰřʆŠ
Ūű ĸũ ŰŦŨŠ ņż ţŸŕŸ ŪŲŀ ƕ


ĸř ũůšű řņţʠ Ŏųőű ķŦůōʠ ŎųőŸ řŰŝŠż ņŸ ŝůŦōŲŗ Ņš ũůšű
ŗũ
ų šű ŝůŕǻ ōż ĺő šŪű ŪŹ ŠŸŧŲ řŸ ŰŜš Şű ņŪů ĸř ũŝ ŝůŕʠ ņŸ ŝůŦōŲŗ
ƺŠŰŗ ņżĹ şřŲȬŠ şŸšű ķŦůō ņż ũŲřņš Ņš şŸšŸ śűŌŸ ŋţŸňůƕƻ Ŧż Ŧŋř
ŪŹƕ ũŲřřů ĸř ũůšű ķŦůōż şǻ ŪşůšŸ Ǻţŀ ĺũņɃ ķȉů ŪŹ ƕ ʹōũŸ şǾřŸ
ņŪů ĸř ũůšű ķŦůōż ņż ŝůŪš ţůřŸ şǻ ŉĳŐż ţň ōůŠǻňŸ ƕ Ņš ŠŸ ţżňż
ņż ĺţŎř şǻ ţů šŪű ŪŹ ŠŪ ŀņ ŗŠřűŠ ŝůŕ ŪŹ ƕ Ņš ĸũ ũŝņŸ ŝůŗ
ķśņż ŗũ
ų šů şŽņů řŪű ŰşţŸňů ŕŲȣŪŸ ĸũŸ ĶŞű ţŸřů ŪŹƕ Ūż ũņŕů ŪŹ
ķśņż ķō šůŕ ŀņ şŽņů řŪű ŰşţŸƕ Ūż ũņŕů ŪŹ ķśņż ņţ ŀņ
şŽņů řŪű ŰşţŸƕ ŠŪ ĶŞű ŪŹ ƺōŝ ŕŲş şŸšű ķŦůō ũŲřż ĶśřŸ ɚŗŠ
ņż ņőżš şŕ ņšż ōŹũů ɌżŘ ŰŗţůřŸ ņŸ ũşŠ şǻ ŰņŠů Ŗůƕ Ķŝ ŠŪű
Ŧż ũşŠ ŪŹ ƕ ŠŪ ĺũŸ ȭŦűņůšřŸ ŠżȌŠ ũşŠ ŪŹ Űņ ŠŰŗ ņżĹ şřŲȬŠ şŸšű
ķŦůō ņż ũŲřŸňůƕƻ ŠŪ ŰŗŇůŠŸňů Űņ ĺũņɃ ķŦůō Ķŝ Ūű ĺř ũůšű




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ňƍŝŒű ņŸ ŝűŋ şǻ Ūżňű ƕ ĺũņŸ śůũ Ķŝ Şű ķŦůō ŪŹ ȊŠʠ" ȊŠʠŰņ
ĺũņɃ ķŦůō ŪşŸŧů Ūű ŝřű šŪŸňűƕ ŠŪůĲ ŪŹ ŠŸ ƺŘšŕű Ņš ķņůŧ Őţ
ōůŠǻňŸ ţŸŰņř şŸšű ķŦůō ņŞű řŪɀ ŐţŸňűƻ ōż ĺũņů Ŧŋř ŪŹ ƕ
ŝũ śůĳŋ ŰşřŐ Ņš ņŪųĲňů ōȧŗű ũŸ ķś ũŲř ũņŕŸ ŪŹ ȊŠů ķś
ȑŠůŗů ũşŠ ũŲřŸňŸ Šů ņŲŌ Ūű ŰşřŐ" Ķŝ şǾ ōȧŗű ņʖĲňů ŖżŒů ņŲŌ
ĺȝŪǻ ţŸŕŸ ŪŹ ʹōȝŪʠřŸ ĺũņɃ ķŦůō ņż ũŲřņš Ņš ĸũņů śůţř ŰņŠůƕ
ņŹũŸ ĸũřŸ ĺȝŪǻ ņůŠȁ ņšřŸ ņż ţňůŠů ĸũřŸ ĺȝŪǻ ȊŠů ņůŠȁ ņšřŸ ņż
ţňůŠůƕ Ķŝ şǾ ŝŪŲŕ ũŸƶũŸ Ŧŋř ņż Ōżƍ šŪů ŪųĲ ʹōũũŸ şǾ ķśņż
ũűŘŸ ĺũ ŝůŕ ņż ŝŕůĻĲ ņŹũŸ ĸũřŸ ĺřņŸ ōűŦř ņż ŝŗţ ŰŗŠů Ņš
Ŧż ũŝ ōż ĺřņŸ ŝůšŸ şǻ Ŗů ņŹũŸ ŦŸ ŰŦ˃ŋɑ ɓůŔű ŝř ňŀ Ūş ƺŰŦ˃ŋɑ
ɓůŔűƻ ņŪŕŸ ŪŹƕ Ūš ŀņ şřŲȬŠ ʹōũřŸ ņŞű śšşŸȫŦš śš ŰŦʉůũ ŰņŠů
ŪŹ ĺũŸ ŀņ ŰŦ˃ŋɑ ɓůŔű şůřů ňŠů Ŗů ƕ ŠŰŗ ķś ũĳũůš ņŸ ŰŦŋůšŘůšů
şǻ ŪŹ ŦŪůĳ ŕŲȣŪůšŸ ũůŖ ņŲŌ ŕż ňţŕ ŪŹƕ şũűŪ ŝřřŸ ņŸ Ǻţŀ ŕŲȣŪŸ ŀņ
ŰŦ˃ŋɑ ɓůŔű Ūżřů ŪŹ ƕ ȊŠʠŰņ ŦŸ ũŝ ōż şũűŪ ŠŸŧŲ şǻ ŞŰɝ ņŸ ũůŖ ōűŦř
Űŝŕůřů ŋůŪŕŸ ŪŹ ũĳũůš ũŸ ũŕůŀ ōůŠǻňŸƕ ƺŦż ũĳũůš şǻ Ŗů Ņš ũĳũůš
ĺũņŸ ʀůšů ŝřůŠů ňŠů Ņš ũĳũůš řŸ ĺũŸ řŪű ōůřůƕƻ Ķŝ ōȧŗű ũŸ
Ķŝ ȜŠůř ũŸ ũŲřřů ōŝ Ūş ũşůʂ ņšŕŸ ŪŹƕ


ķŗş řŸ ũĳȜŠů ņŸ őĳŒņ şǻ ĺũņɃ ķŦůō ņż ũŲřů Ņš ĺũņŸ
ũůŖ ũĳňŕű ņɃ Ŗű ƕŦŪůĳ ķŗş śš ņżĹ ŗżŨ řŪű Ŗů ƕ ĺũřŸ śšşŸȫŦš
ņɃ ķŦůō ņż ũŲřů Ņš ĺũřŸ ņŪů ƺŰśŕů Ķŝ şǻ řűŋŸ ũżŕů ŪųĲ ƕƻ Ņš
Ŧż řűŋŸ ţŸŐ ňŠů Ņš ŪŦů ĺũņŸ ŪůŖż śš ʹũŪ ŋűŕů Ņš ōĳňţű śŧŲ
ĺũņŸ ŋůšż ńš ţŸŐ ňŀ ŦŪůĳ ņżĹ Ūůřű řŪű Ŗű ŝűşůš ŪżřŸ ņɃ ņżĹ
ŝůŕ řŪű Łũű ņżĹ ŝůŕ řŪű ũŲŝŪ şǻ ĺőǻ ňŸ ņɃ řŪű ŦŸ ĺőǻ ňŸƕ ķŗş řŸ
ĺũņɃ ķŦůō ņż ĺũ ŕšŪ ũŲřů ōŹũŸ ĺũņż ĸũŸ ũŲřřů ŋůŰŪŀ ƕ



ţŸŰņř ŀņ Űŗř ĺũřŸ Ķśřű śșřű ņɃ ķŦůō ņż ũŲřů ƕ ĶȏŌů
Ūżňů ŰņşǾ ŖżƍŸ ũşŠ ņŸ Ǻţŀ ĸũŸ šŪřŸ ŗĲ ų ƕ ţŸŰņř ĺũřŸ ňţŕ ķŦůō
ņż ũŲřů ĸũ śš Şű ŠŪ ĺũņɃ śșřű Ŗű ʹōũņŸ ũůŖ ĺũņů Řšŕű śš
ũŝũŸ řōŗűņɃ ũĳŝŘ
ĳ Ŗůƕ ĺũřŸ ĶȤŠųŝ ņŸ ōŹũŸ ȊŠʠ řŪű ŰņŠů ƺŕŲş şŲŇȁ
ǺʒŠż ņɃ řůĹ ȊŠʠ ŝůŕ ņšŕű Ūż"ƻ Ņš ŠŰŗ Łũů Ūżŕů ũůšű şůřŦ
ōů˃ŕ şšřŸ ņɃ ŝōůŠŸ ōű šŪű Ūżŕűƕ ĸũřŸ ũůšű şůřŦ ōů˃ŕ ņŸ Űŗŧů Ņš
ũşŠ ņż ŝŗţ ŰŗŠů ƕ ţŸŰņř ĺũřŸ śšşŸȫŦš ņɃ ŀņ ķŦůō ņż ũŲřů


ĸř Ķĳ ˃ ŕş Űŗřʠ şǻ śšşŸ ȫŦ š ņɃ ķŦůō



Ŗů ĺũřŸ ĸũņŸ ũůŖ ũĳňŕű ņɃ Ŗű ţŸŰņř ōŝ Ŧż şŲŒ ňŠůƿĺũřŸ ņŹũŸ
ōůřů ņɃ ĺũņɃ śșřű ňţŕ Ŗű" Šůŗ šŇřů ŠŪ şŘŲš Ŗű ƕ
Ūş ķō ũżŋŕŸ ŪŹ Űņ Ūşůšű ũĳȭŖůŀ ņţűʹũŠů Ūş ũżŋŕŸ ŪŹ Űņ
ķō Ūşůšű ũŜţŕů śšşŸȫŦš Ūş śš şŲȭņŲšů šŪů ŪŹ ƕ ŠŪ ĶȏŌů ŰŗŇůĹ
ŗŸŕů ŪŹ ƕ ŠŪ ĶȏŌů ŰŗŇů ōŝ şűņů ŋůš ũŽ řŰŝŠż ņŸ ũůşřŸ Ňƍů ŪŲķ
Ņš ũůšů ŗŸŧ ĺřņŸ Ǻţŀ Ŗů Ņš śǺţȥȫŕ Šů ĶȫŧųȼšŠů ĺũ śš ŖŸ
ŠŪ ĶȏŌů ŰŗŇů ƕ ŦŸ řŝű ņŪ šŪŸ ŖŸ ƺŦŪůĳ śš ōůń Ŧż Ūşůšů ŪŹ ƕ ĸũŸ
ţŸ ţżƻ ţŸŰņř ŠŪ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō řŪű Ŗűƕ Ņš şűņů śűŌŸ şŲŒů
Ņš ĺũ ķŦůō ņż ȅůŰśŕ ŰņŠů ƕ Ņš ĺũřŸ ņŹũŸ ōůř ǺţŠů Űņ Łũů
ņšřů ŪŹ" ȊŠʠŰņ ĺũņů ŗŧȁ ř ŰŝţņŲţ Ŧŋř ņŸ ĶřŲũůš Ŗů ƕ ķō ĸũ
śš Şšżũů ņšřů Ņš ŗŸŇřŸ ņů ņŸŦţ ŠŪű ŕšűņů ŪŹ ĸũŸ Ŧŋř śš Ūű
Ūżřů ŪŹ ƕ


ŰŜš ȊŠů ķśřŸ ȜŠůř ŰŗŠů" ķŗş řŸ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ņż
Ōżƍņš ŗũ
ų šű ķŦůō ņż ũŲřů ōż ĺũņɃ śșřű ŖűƿŅš ņţűʹũŠů
ĺśřŸ ũĳȭŖůń ņɃ ķŦůƌ ņż ũŲř šŪű ŪŹ Ŧŋř ņɃ ŝōůŠŸ ŦŸ ĺřņŸ Ķĳŗš
ʹũŗůȝȇż ņż ŒůţŕŸ ŪŹ ŦŸ ņŹũŸ Şű ŋůŪŸ ōűřŸ ŗŸŕŸ ŪŹ ƕ ōŝ ŕņ ŦŸ Űņũű
ņţűʹũŠů ōůŕŸ ŪŹ Ņš Űņũű ŀņ ņţűʹũŠů ņŸ ũŗȭŠ ŪŹ ŠŪű ũŝ şŪșŦ
šŇŕů ŪŹ ƕ ĺřņŸ ǺţŠŸ Řšŕű śš ņů ŰŦʉůũű ũŝũŸ řōŗűņɃ ũĳśņȁ ŪŹ ƕ
ţŸņɃř ũɧŸ ŰŦʉůũű ņů ũŝũŸ řōŗűņɃ ũĳśņȁ śŰŦɑ ķșşů ũŸ ŪŹ ĺũ
śšşŸȫŦš ņŸ Ŧŋř ũŸ ŪŹ ƕ



ĸũǺţŠŸ ķś ŗŸŇŕŸ ŪŹ Űņ ķŗş řŸ Ķśřű ĶŦȭŖů ņż ōůř ǺţŠů
Ņš ĺũřŸ ŰŜš ũŸ śšşŸȫŦš Űņ ķŦůō ņż śŲņůšŕŸ ŪŲŠŸ ũŲřů Ņš ŕŝ Ŧż
Ķĳōűš ņŸ śȇż şǻ Ŗů ƕ ţŸņɃř ŠŸ ŗżŨ ţňůřŸ Űņ ķŦůō Ŗű ƺĸũŸ ŕŲşřŸ
ȊŠż ŰņŠů ŪŹ"ƻ


şŹ ũżŋŕů ŪųĲ ŠŰŗ ķō ĶşŸȼšņů Šů ũĳũůš ĶśřŸ ŘůȺşņ ņżţůŪţ şǻ
ŪŹ ōŹũŸ ŠŪ Ūżŕů ŪŹ Ņš ĶşŸȼšņů ņż Űřňţ šŪů ŪŹ Űřňţů ňŠů ŪŹ ŝŪŲŕ
Ūű ōȧŗ ŠŪ ŀņ šůŰʊȄŠ Řşȁ Ūżňů ƕ >ŐŸś śš ȼšɝ ȭŖůřƶũşůƕ@



şŸšŸ ũůşřŸ ņŽř ŝŹőů ŪŹ" şǾ ōůřŕů ŪųĲ ŠŪ ŐŸś Ūż šŪů ŪŹ Ņš ŠŪ ũůšŸ
ũĳũůš şǻ ōůŠŸňů ƕ ŪşůšŸ śůũ ŐŸś ņŸ ɓżɎůş ŪŹ ʹōũũŸ Ūš ŀņ ũȝŗŸŧ
ũůšű ŗŰŲ řŠů şǻ ũůšŸ ŗũ
Ų šŸ ŗŸŧż şǻ ţŸŕŸ ŪŹ ƕ





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ŕż őűņ ŪŹ Ķŝ ŠŰŗ ȜŠůř ŗǻňŸ Ņš ŗŸŇǻňŸ ķś ŁũŸ Ūű Ķĳōűš ņŸ
śȇż şǻ ŇƍŸ ŪŹ ƕ ōŝ śšşŸȫŦš ņů ũɧů ķŦůō ŝůŪš ķŕů ŪŹ ŦŸ řŪű
ōůřŕŸ ĸũņŸ ŝůšŸ şǻ ȊŠů ņšřů ŪŹ ƕ ĸũũŸ ňƍŝƍ Ūż šŪű ŪŹ ŦŸ řŪɀ ōůřŕŸ
ȊŠů ņšřů ŪŹ ƕ



ōȧŗű ņʖĲňů řųŪ řŸ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ņż ũŲřů ƕ ŠŪ ĺũņŸ ōűŦř
ņż ŝŋůřŸ ņɃ ŕŹŠůšű ņš šŪű Ŗű Ņš ĺũřŸ ŰřŗǼŧż ņů ĶřŲņšŔ ŰņŠů
Ņš Ŧż Ňƍů šŪů ƕ



ŠŰŗ ŀņ şřŲȬŠ ķŦůō ņż ũŲřŕů ŪŹƿĶŝ ũŲřřů ĸũŸ śņƍřů ŝŪŲŕ
Ūű ĶȏŌů ŪŹ ƕ ŋųņřů şŕ ƕ ŠŰŗ ŀņ şřŲȬŠ Űņũű ņɃ ŕż ķŦůō ņż ũŲřŕů
ŪŹ Ņš ŠŰŗ ŠŪ ũşŠ śš śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ũůŰŝŕ Ūżŕű ŪŹ Ņš ŰŜš
Ŧż şřŲȬŠ ũŸ ŝůŪš Űřņţŕű ŪŹ Řšŕű Ņš ķņůŧ Őţ ōůŠǻňŸ ţŸŰņř
şŸšů Ŧŋř řŪű Őţ ũņŕů ŪŹ ƕ


řųŪ řŸ ķŦůō ņż ũŲřů Ņš ũĳũůš ņż ŗżŨű őŪšůŠů ƕ Ņš ŦŸ ĺũņŸ
şŲŪ
ĳ śš ŪĲũŸ ȊŠʠŰņ ĺũņŸƶĺũņŸ ũȝŗŸŧ řŸ ĺřņŸ ŰŦȉůŰřņ ũŜţŕůń
ņů ũůşřů řŪű ŰņŠů ţŸŰņř ĸũřŸ ŝůȼšŧ ņż ţůŠů Ņš ũůšŸ ũĳũůš ņż
řůŧ ņš ŰŗŠů ƕ ŗŸŇů" ĺũņɃ ķŦůō ōż ķňŸ ňŠű Ŧż ŝűō ŦŪůĳ śš
śƍů ŪŲķ Ŗů ƕ Ūš ŠŲň şǻ ŁũŸ Ūű Ūżŕů ŪŹ ƕ



ŧşųŀţ ũŕņȁ Ūż ňŠů ōŝ ĺũřŸ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ņż ũŲřů Űņ
ĺũřŸƿŦż ŀţű ņż ŗżŨű őŪšůřŸ ņŸ Ǻţŀ ķňŸ ŝƎů ĺũ ȪŠŰɝ ņż ʹōũřŸ
ĺũņɃ śšŦȼšŧ ņɃ Ŗű ƕ ĺũ ȪŠŰɝ ņż ōż ĺũņŸ Ǻţŀ Űśŕů šŪů Ŗů Ņš
ĺũŸ ŝƍů ŰņŠů Ņš ĺũŸ ǺŇţůŠů ƕ


ũŸŦņ ŞůĸŠż ȊŠů şǾ ŝżţųĲ" ũŸŦņ ōř ŝŪŲŕ ũű ĶśřŸ ũĳȭŖů ņŸ
ȅŸɑż ņŸ Ņš ũĳɓŗůŠ ņŸ ɓşůŔ śɑ ĺřņɃ ōŸŝʠ şǻ ŪżŕŸ ŪŹ ĺũű Ķȡŝů
ņŸ ĺũű ũĳȭŖů ņŸ ʹōũřŸ ĺũņɃ śšŦȼšŧ ņɃ Ņš ĺȝŪǻ ǺŇţůŠů Ņš
ĺȝŪǻ Ļśš ţůŠů Ņš ņţűʹũŠů şǻ ŀņ ȭŖůř śš šŇů Ņš ŀņ ŎŲȘŒ
şǻ šŇů ōż ŦŸ ʹũŇůŕŸ ŪŹ ķśņż ĺũŸ ĺŇůƍ ŜŸņřů ŪŹ ƕ ũşŎŸ" ŀņ
ũɧŸ śšşŸȫŦš ņŸ ũŸŦņ ņŸ Ǻţŀ ȊŠů Ūű ŀņ ŞŠĳņš ŝůŕ ŪŹ śšşŸȫŦš ņɃ
ķŦůō ņż ũŲřřů Ņš ĺũŸ ĺũű ũĳȭŖůňŕ şůĲ ņŸ śůũ Ŧůśũ ķřů Ūżňů
ņŪŕŸ ƺŕŲş ŗżŨű Ūż ȊŠʠŰņ ŕŲş ĸũ Ŧŋř ņż ȭŦűņůš řŪű ņšŕŸƕƻ ȊŠů
Ūű ŝůŕ ŪŹ



ĸř Ķĳ ˃ ŕş Űŗřʠ şǻ śšşŸ ȫŦ š ņɃ ķŦůō



ŠŪ ŧşųŀţ ņŸ ǺţŠŸ ņŰőř Ŗů ƕ ţŸŰņř Ŧż ŀņ řŝű Ŗů ĺũŸ ĸũŸ
ņšřů Ŗů ƕ śšŦůŪ řŪű ņšŕŸ Űņ ĸũũŸ ŗŇ
Ų Ūżňů Šů řŪű ņŲŌ Şű Ūż
ĺũŸ ĸũŸ ņšřů Ūű Ŗůƕ
şŲũů řŸ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ņż ũŲřů Ŗůƕ Ŧż Řşȁ ŧůʒ ũŸ Şšů ŪŲķ
Ŗů ƕ Ŧż ĸũņŸ śųšŸ Ķĳŗʖřű Ņš ŝůŪšű ŝůŕʠ ņż ōůřŕů Ŗů ţŸŰņř ŠŸ
ŋųņ ňŀ ƕ ĺũřŸ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ņż ũŲřů şŲũů ņŞű ŦŹũů řŪű šŪů ƕ



Ņš ņżĹ Şű şřŲȬŠ ņŞű ŦŹũů řŪű šŪů ŪŹ ƕ ķśřŸ ĶśřŸ ņůřż şǻ
ĺũƶĺũ ķŦůō ņż ŝżţŕŸ ŪŲŀ ũŲřů Ūżňů ţŸŰņř ōŝ ķś ĶśřŸ ɚŗŠ
şǻ ĺũ ķŦůō ŝżţŕŸ ŪŲŀ ũŲřŕŸ ŪŹ ŕŝ ķś ũŲř šŪŸ ŪżŕŸ ŪŹ ƕ ŕŲş ķĲ Ňʠ
ũŸ řŪű ũşŎŕŸ Ūż ƕ ŕŲş ķĲ Ňʠ ũŸ ŗŸŇŕŸ Ūż ŕŲş ɚŗŠ ũŸ ũşŎŕŸ Ūż
ƕ ķś Űņũű ņż ņŪŕŸ ŗŸŇŕŸ ŪŹ ƺşǾřŸ ĸũŸ řŪű ŗŸŇůƻ ķśņů şŕţŝ
ķśřŸ ĸũŸ řŪű ũşŎů ƕ ķś ņůřż ũŸ řŪű ũŲřŕŸ ķś ɚŗŠ ũŸ ũŲřŕŸ
ŪŹƕ ŝŪŲŕ ŝůš ķśņŸ ņůř śšşŸȫŦš ņɃ ũɧű ķŦůō ņż ũŲřŕŸ ŪŹ Ņš ŠŸ
śůřű ņů řů ŰŐņřů ŪŹ ōŹũŸ ĺȧŐŸ ŉƍŸ şǻ śůřű řŪű ŰŐņřů ƕ ţŸŰņř ōŝ
ķś ũɧşŲŋ ũŲřŕŸ ŪŹ ķś ɚŗŠ ũŸ ũŲřŕŸ ŪŹ ƕ


Ņš ũůšů Řşȁ ȉůř ōż şŲũů ņŸ śůũ Ŗů ĺũřŸ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō
ņż řŪɀ ũŲřů Ŗů ƕ ţŸņɃř śšşŸȫŦš řŸ ĸũ Ķȭũű ŦŨȁ ņŸ ŋšŦůŪŸ ņż ĺũ
ŀņ ŕšŜ śŲņůšů Ņš ĺũũŸ ŝůŕǻ ņɃ Ņš ĺũřŸ ĸũŸ śņƍ ǺţŠůƕ ĺũřŸ
ũůŰŝŕ ŰņŠů Űņ Ŧż śšşŸȫŦš Ŗů ƕ śŪţű ŝůŕ ĺũřŸ ōż şŲũů ņŸ Ǻţŀ ņɃ
ĺũřŸ Ŧŋř ņż ũůŰŝŕ ŰņŠů Ŗů ƺşǾ řűŋŸ ōů šŪů ŪųĲ şŲŎŸ Šůŗ ŪŹ şǾřŸ
ōż ɓ˃ŕȉů ņɃ ŪŹƕƻ



Ņš ŠŪű ŪŹ ʹōũņɃ ĺũřŸ Ķĳ˃ŕş Űŗřʠ ņŸ Ǻţŀ ɓ˃ŕȉů ņɃ ŪŹƕ Ŧż ņŲŌ
ţżňż ņż ĺőůŕů Ņš Ņš ũůšű ɓ˃ŕȉůń ņż ţŸŕů ŪŹ ƕ



ƺşǾřŸ ĸũņɃ ɓ˃ŕȉů ņɃ ŪŹ ƕƻ ņŪů ƺşŲũů ĶśřŸ ōųŕż ņż ĺŕůšżƕƻ
ŗũ
Ų šŸ ŧȡŗʠ şǻ ĸũņů ķŗš ņšƕƺĶŝ Ķśřű ţůőű ņż Ŝǻņż ƕƻ Ņš
ŀņƶŀņ ũŲŇű ţņƍű šŸŕ śš ŜǻņɃ Ŧż ũśȁ ŝř ňŠű Ņš şŲũů řŸ ĸũŸ
ĺőů ǺţŠů Ņš Ŧůśũ ŰŜš ũŸ ţůőű ŝř ňŠű ƕ ŗŸŇů" Ŧż ōůřŕů Ŗů
ŠŪ śšşŸȫŦš Ŗů ȊŠʠŰņ śšşŸȫŦš řŸ ņŪů Ŧż śšşŸȫŦš ņů Ŧŋř ŪŹ Ŧż
Ŧŋř ōż Ŧż ŝżţ šŪů Ŗů ņŪů ƺĶśřŸ ŪůŖż ũŸ ţůőű ņż řűŋŸ Ŝǻņż ƕƻ
ŠŪű śšşŸȫŦš ņů Ŧŋř ŪŹ ƕ ĸũű ŝůŕ ņż ņšřŸ ņɃ ņżʺŧŧ şŕ ņšřů
ŠŪ śšşŸȫŦš ņů Ŧŋř ķśņŸ Ǻţŀ řŪű ŪŹ ŠŪ śšşŸȫŦš ņů Ŧŋř şŲũů





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ņŸ Ǻţŀ ŪŹ ƕ ŠŪůĲ śš ķśņŸ Ǻţŀ śšşŸȫŦš ņů Ŧŋř ŪŹ ƺţůőű ņż řűŋŸ
Ŝǻņż ƕƻ ŠŸ ŀņ ũśȁ şǾ ŝŗţ ňŠűƕ ņŪů ƺĶŝ ȊŠů ŕŲş ĸũũŸ ŒšŕŸ Ūż"
ĸũŸ ĸũņɃ śŲŌ
ĳ ũŸ ĺőůńƻ Ņš Ŧż Ŧůśũ ţůőű ŝř ňŠű ƕ śšşŸȫŦš
ņů Ŧŋř ĺũņŸ Ǻţŀ ŪŹ ƕ ĺũřŸ ȊŠů ŰņŠů" śšşŸȫŦš řŸ ĺũņŸ Ŧŋř ņż
ɓşůʺŔŕ ŰņŠů ƕ
şŲŎŸ ţňŞň ņŲŌ şŪűřż śŪţŸ Ŝżř ķŠů Ŗů ţňŞň ŀņ ŦŨȁ śŪţŸ
ŀņ ũůţ ũŸ ȑŠůŗů Ūż ňŠůƕ ŀņ ŌżŐű şŰŪţů ŐŸţűŜżř ņŸ ŗũ
Ų šŸ Ōżƍ
śš ŀņ ŝŸȥȟŐȭŐ Ņš ŀņ śǻŕŸņżȭŐţ ɓŋůšņ ņŸ ũůŖ Ŗűƕ ʒű řŸ ņŪů
ƺŞůĹ ŝȝŪş śšşŸȫŦš řŸ şŲŎŸ ŀņ şŰŪţů řŝű ŝřůŠů ŪŹ ƕƻ



ņŪů ƺĶȏŌű ŝůŕ ŪŹƕƻ
ņŪů ƺķś ōůřŕŸ ŪŹ şǾřŸ ķśņż ŠŪ ŝŕůŠů Ŗů ʹōũŸ ķśřŸƶ
ķśřŸ ņŪů ĸũņů ķţŸŇ ŰņŠů Űņ şŸšű ũŸŦņůĹ śšşŸȫŦš ņɃ Ŗű ƕƻ


Ķŝ şǾ Łũů řŪű ņš ũņŕů ŠŸ Ŧŋř ņŸ ŰŦśšűŕ ŪŹƕ ĸũǺţŀ şǾřŸ
ņŪů ƺşŰŪţů ŠŪ ŀņ ňţŕű ŪŹ ƕ şǾ ķśņż ōůřŕů Şű řŪű ŪųĲ ƕƻ



Ņš şǾřŸ ŝŹȥȟŐȭŐ ɓŋůšņ ņż ũŲřů şǾřŸ śǻŕŸņżȭŕţ ɓŋůšņ ņż ũŲřůƕ
şŰŪţů řŸ ņŪů ƺŕż ŪşůšŸ śůũ ŠŪůĲ ŀņ şűȹŐň Ūż šŪű ŪŹƕƻ Ņš ņŪů
ƺɓŞŲ şŪůř ŝůŕʠ ņż ņš šŪů ŪŹ ƕƻ



şǾřŸ ņŪů ƺşǾ ĸũņŸ Ǻţŀ ķřĳŰŗŕ ŪųĲ ƕƻ ĺũřŸ ņŪůƿşǾřŸ ņŪů ƺȊŠů
ņŞű ĺũřŸ ķśņż Ķŝ ŕņ ņŲŌ ŝŕůŠů ŪŹ"ƻ


ņŪů ƺŪůĲ şŸšŸ ŪůŖ şǻ ŀņ ŝƍů ņůŠȁ ņş ŪŹƕƻ
şǾřŸ ņŪů ƺŝŪŲŕ ĶȏŌůƕƻ şǾřŸ ņŪů ƺĶŝ ķśņů ȊŠů ņůŠȁ ņş
ŪŹ"ƻ şǾřŸ ņŪů ƺśšşŸȫŦš řŸ ķśņż ȊŠů ŝŕůŠů"ƻ


ƺśšşŸȫŦš řŸ ņŪů ƷŜţůĳƶŜţůĳ ŕůšűŇ ņż ƏɃŰřȊũ ŀȼšƌżřů
şǻ ōůń Ņš ŰŜš şǾ ŕŲȣŪŸ ŇżĹ ŪŲĹ Œŋşř ņɃ ũżřŸ ņɃ Ňŗůř ņż
ŗňĳ ų ů Ņš ŕŲş ŦŪůĳ ŰşţŸ ŪŲŀ ũżřŸ ņż ţŸņš Ņš ũůšŸ ũĳũůš ņɃ Űşŧřšű
ņż ɓůŠżʹōŕ ņšżňűƕƸƻ ōŝŰņ Ūş ũŝ ōůřŕŸ ŪŹ Űņ Œŋşř ņɃ ũżřŸ ņɃ
Ňŗůř ŀņ ņŪůřű ŪŹƕƺĺũřŸ Łũů ņŪůƕƻ



şǾřŸ ņŪů ƺőűņ ŪŹ şǾ ķśņż ŝŕůĻĳňů Ūş ņŹũŸ ōůřŸňŸ ŠŸ śšşŸȫŦš
ŪŹ Űņ řŪűƕƻ şǾřŸ ņŪů ƺĺũ Űŗř śš ŕŲş ŦŪůĳ śš ŪʠňŸƕ Ņš ŠŰŗ ķśņż
ŇżĹ ŪŲĹ Œŋşř ņɃ Ňŗůř Űşţŕű ŪŹ ŕŝ ŠŪ śšşŸȫŦš ŪŹ Ņš ŠŰŗ ķśņż


ĸř Ķĳ ˃ ŕş Űŗřʠ şǻ śšşŸ ȫŦ š ņɃ ķŦůō



ŇżĹ ŪŲĹ Œŋşř ņɃ Ňŗůř řŪű Űşţŕű ŪŹ ŕŝ ŕŲş śʆůŕůś ņšřů Ņš
ĺũ Ŏųőű ķșşů ņż ĶśřŸ şǻ ũŸ ŝůŪš ņšřůƕƻ ŁũŸ Ūű ķś ōůřŸňŸ ņɃ
ŠŪ śšşŸȫŦš ŪŹ Űņ řŪű ŪŹƕ
śšşŸȫŦš řŸ ņŪů ƺşŲũů ţůőű ņż řűŋŸ Ŝǻņż Ņš ŠŪ ũśȁ şǻ ŝŗţ
ōůŀňű ƕƻ ĺũřŸ ĸũŸ ŰņŠůƕ ĺũřŸ ņŪů ƺĸũŸ ĺőů Ņš ŠŪ Ŧůśũ ţůőű
ŝř ōůŀňű ƕƻ ĺũřŸ ĸũŸ ŰņŠůƕ



ōŝ śšşŸȫŦš ĸũ Ķĳ˃ŕş Űŗřʠ şǻ ŀņ ũŸŦņůĹ ņɃ ŀņ ɓ˃ŕȉů ņż
ņšŕů ŪŹ Ŧż ĸũŸ ŰŝţņŲţ ŦŹũŸ Ūű ɓşůʺŔŕ ņšŕů ŪŹ ōŹũŸ ĺũřŸ ņŪů Ŧż
ĸũŸ ņšŸňůƕ ŕŝ ŕŲş ōůř ōůŕŸ Ūż Űņ ŕŲȣŪůšŸ śůũ ũŪű ķŦůō ŪŹ ƕ ŕŲş
ũŪű ŝůŕ ņż ũŲř šŪŸ Ūż ȊŠʠŰņ ŠŪ Ŧŋř ŪŹ ōż ɓşůʺŔŕ ŰņŠů ňŠů ŪŹ ƕ
ũşŎŸ" ńŪ ņŹũŸƿşŲŎŸ Ȉşů ņšŸ şǾƿŕż őűņ ŪŹƕ


şŲũů řŸ Ķţň Ūű ȪŠŦŪůš ŰņŠů ƕ ŗŸŇřů şŲũů řŸ ȊŠů Ūű ŀņƶŀņ
ŰŦ˃ŋɑ ŝůŕ ņż ŰņŠů ŪŹ ƕ Ķŝ ŪşŸŧů Ūű ōŝ ķś śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ņů
ĶřŲņšŔ ņšŕŸ ŪŹ ķś ŗŰŲ řŠů ņŸ Ǻţŀ śůňţ ŪżŕŸ ŪŹ ƕ ĶňţŸ Űŗř şŲũů
Ķśřű śșřű ņŸ ũůŖ Ŗů ŀņ Ňɧš şǻ ŝŹőůņš Ņš ŀņ ţƍņů ĺũņɃ
ņşš śš Ŗů Šů ŗ˃ȈŔ ņɃ ńš ƺŝɧůƻ ĺũņɃ ņşš śš Ŗů Ņš ŦŸ ŦŪůĳ
śš ŖŸ ƕ ĸũ ŝųƎŸ ȪŠŰɝ ņɃ ŗůƎű ĸũ ŕšŪ ũŸ ţŐņ šŪű Ŗű Ņš ĺũņů
ňĳōů ũš ŋşņ šŪů Ŗů ĺũņŸ ŪůŖż şǻ ŀņ ţůőű ŀņ ŌżŐŸ ũŸ ňŘŸ ņż
ţŸņš ōů šŪů Ŗů Ņš őűņ ŦŪůĳ Űşʒ ņɃ ńš Ŧż şŲȥȫņţ ũŸ ķňŸ ōů śů
šŪů Ŗů ƕ Űņũű řŸ ņŪů ƺşŲũů ŕŲş ņŪůĲ ōů šŪŸ Ūż"ƻ

 

ƺŰşʒ ņɃ ńš ōů šŪů ŪųĲ ņȡƌů ņšřŸ ņŸ Ǻţŀƕƻ ʹōřũŸ Ŧż ŀņ
ōŦůř ņɃ řůĹ Ūůš ňŠů Ŗů Ŧż ŀņ ũŹŰřņ ņɃ řůĹ Ūůš ňŠů Ŗů ţŸŰņř
ŠŪůĲ Ŧż ņȡōů ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ ōů šŪů Ŗů ƕ Ņš ĺũřŸ ĸũŸ ŰņŠů ƕ ȊŠʠ"
ĺũřŸ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ņż ũŲřů Ŗů Ņš ĺũņŸ Űŗř ņŸ Ǻţŀ ĸũŸ
ɓşůʺŔŕ ŪżŕŸ ŗŸŇů Ŗů ȊŠʠŰņ Ŧż ŝůŕǻ ĺũņŸ Űŗř şǻ Ūżřű Ŗű ƕ ĺũřŸ
ĸũŸ ŗŸŇů ƕ
 

śŽţŲũ ŀņ ȭŦŉżŰŨŕ Ŝšűũű śųšű ŕšŪ ũŸ Řşȁ ȉůřű ʹōŕřů Ŧż Ūż
ũņŕů ŪŹ Ŧż Ŗů ţŸŰņř ĺũřŸ ŀņ Űŗř śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ņż ũŲřů ƕ
ĺũřŸ ŀņ ĶŰɠ ņŸ ȭŕȣŞ ņż ŗŸŇů Ņš Ŧż ōůř ňŠů ŦŪůĳ ņŲŌ ŕż Ķţň
Ūű ŝůŕ ŪŹ ƕĸũřŸ ĺũņŸ ōűŦř ņż ŝŗţ ŰŗŠů ƕ ņżĹ Ŝņȁ řŪű ŰņŕřŸ
ŜȼšũűŠż řŸ ŰņŕřŸ ňţűţűŠż řŸ Šů ōż ņżĹ Şű śŽţŲũ ņż ˃ŋʅů ũņŕŸ

 



ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ŪŹ ƺŕŲş ňţŕ Ūż ŕŲş ňţŕ Ūżƻ śŽţŲũ řŸ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ņż ũŲřů
Ŗů Ŧż ōůř ňŠů ŠŪ ũɧůĹ Ŗű ƕ
śŕšũ ʹōŕřů ŦŪ ŘşɁ Ūż ũņŕů ŪŹ Ŧż Ŗů ɓůŋűřż ņŸ šűŕ ȼšŦůōż
ņů śůţř ņšřů ĺũřŸ ņżĹ şůĳũ řŪű ŇůŠů Ŗů ƕ řŪű ȅűşůř ƕ ĺũņů
ĸř ũŝ ŝůŕʠ ņŸ ŝůšŸ şǻ ņżĹ ţŸřů ŗŸřů řŪű ŪŹ ƕ Ŧż ŦůȭŕŦ şǻ őűņ Ūš
ŧȡŗ ņů śůţř ɓůŋűřż ņŸ šűŕ ȼšŦůōż śš ņš šŪů Ŗůƕ ȊŠů ŪŲķ" ŀņ
Űŗř ĺũřŸ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ņż ũŲřů ƺĺũŸ ĶŧŲɺ Ņš ĶśŰŦɑ şŕ
ņŪż ōŝ şǾ ŧŲɺ ņšŕů ŪųĲƕƻ Ŧż ŀņ ŝŗţů ŪŲķ ȪŠŰɝ Ŗůƕ Ŧż ņŪű Şű
ōůřŸ ņż ŕŹŠůš Ŗů ōŪůĲ ɓŞŲ řŸ ĺũŸ ŞŸōů ƕ
 

ũşůʂ ņšŕŸ şǾ ŠŪ ņŪ ũņŕů ŪųĲ ƕ ŀņ ũşŠ ŀņ şřŲȬŠ Ŗů ōż
ŀņ ŰŦʉůũű Ŗů ƕ Ŧż ŋůš Űŗřʠ ũŸ şšů ŪŲķ Ŗů ƕ Ŧż ņɕ şǻ Ŗů ŝŗŝų
ķ šŪű Ŗű ũƍ ňŠů Ŗů ţŸŰņř ĺũřŸ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ņż ŝżţŕŸ
ũŲřů ƺţůōšũ ŝůŪš ķƻ Ņš ŠŰŗ ĸũřŸ ŀņ şřŲȬŠ ņż şšřŸ Ņš
ũƍřŸ ņŸ ŝůŗ ŝůŪš ţůŠů ĺũŸ ŀņ ņţűʹũŠů ņŸ ũůŖ ȊŠů ņšřů ŋůŰŪŀ
ʹōũşŸ ĶŞű Şű ōűŦř ŪŹ" ĸũŸ ĺȝŪǻ ʹōţůřů ŋůŰŪŠŸ ĸř ũůšű ķŦůōż
ņŸ ňƍŝƍű şǻ ũŸ ʹōũņŸ ŝůšŸ şǻ ŪşřŸ ŝůŕ ņɃ ŪŹ ŘůȺşņ šůōřű˃ŕȉ
ŪźţűŦŲŒ ũůšű Ŏųőű ŞŰŦȬŦůŔűŠůĳ Ņš ŦŸ ŝůŕǻ ōż ŝůŪš ķŕű ŪŹ ƕ ĸř ũŝ
ŝůŕʠ ņŸ ŝűŋ şǻ Ŧż ũɧű śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō şřŲȬŠ ņż ŰŜš ũŸ ōűŦř
ņŸ Ǻţŀ ŝŲţůŀňű ōż śůś Ņš ĶśšůŘż şǻ şš ňŠů ŪŹ ƕ ŰřʆŠ Ūű
 

Šůŗ šŇřů şǾ ũşůʂ ņšŕŸ ŪŲŀ ĸũŸ ņŪŕů ŪųĲ Ņš ŰŜš şǾ ũşůʂ
ņʖĲňůƕ ŠŸŧŲ řŸ ņŪů ƺŦż ũşŠ ķŠŸňů ōŝ ŦŸ ũůšŸ ōż ņɕ şǻ ŖŸ śšşŸȫŦš
ņɃ ķŦůō ņż ũŲřŸňŸƕƻ Ņš ķś ĸũŸ ũŲřřŸ ōů šŪŸ ŪŹ ƕ ĸũũŸ ņżĹ Ŝņȁ
řŪű śƍŕů ķś ņŽř ũű śȼšȥȭŖŕű şǻ ŪŹ ŰŜš Şű ķś ĸũŸ ũŲřřŸ ōů šŪŸ
ŪŹƕ Ņš ĺřşŸ ũŸ ŖżƍŸ ōż ņɕ ũŸ ŝůŪš ķŕŸ ŪŹ ŦŸ ŗżŨű őŪšůřŸ ņŸ Ǻţŀ
ķŀĳ ňŸ ƕ Ŧż ķŦůō ņż ũŲřŕŸ ŪŹ ţŸŰņř ŠŪ ŗżŨ ţňůŕű ŪŹƕ Ņš ŠŰŗ ķś
ĸũŸ ķō ũŲřŕŸ ŪŹ ƺķō ţȣŝŸ ũşŠ ņŸ ŝůŗ ōŝ ŕŲş şŸšű ķŦůō ņż
ũŲřż ĶśřŸ ɚŗŠ ņż ņőżš şŕ ņšż ōŹũŸ ŕŲşřŸ ņżś ņŸ Űŗřʠ şǻ ŰņŠů
Ŗůƕƻ Ņš ŠŰŗ ŕŲş śǻŕŸņżȭŐţ ţżňż Ŧůśũ ũȣɓŗůŠʠ şǻ ŗŰŲ řŠůŗůšű şǻ
ŎŲȘŒ ņż ŝřů šŪŸ Ūż ƺŦŸ ŞŰɝ ņů ŞŸŨ ŕż ŘšŕŸ ŪŹ Ņš ĺũņɃ ŧŰɝ ņż
ĸĳņůš ņšŕŸ ŪŹƻ ķś śŲřʕșŖůř şǻ ķřŸ ũŸ śŪţŸ ķśņż ŗżŨű őŪšůŠů
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ōůřů ŪŹ ȊŠʠŰņ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ōż ĶŞű ķśũŸ Ŧŋř şǻ ũŸ Ūżņš
ŝůŕ ņš šŪű ŪŹ ĺũ Űŗř ķśņż ŗżŨű őŪšůŀňű ƕ
ŠŰŗ ķś ŀņ ŁũŸ Ūű ňŲřňŲřŸ ŰŦʉůũű ŪŹ ĸũ ũŲŝŪ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō
ķśņŸ ɚŗŠ şǻ śŲņůš šŪű ŪŹ ƺŕŲş ŀņ ňŲřňŲřŸ ŰŦʉůũű Ūżƻ ĶȏŌů Ūżňů
ŕŲş śʆůŕůś ņšż
 

ŕŲş śŲʕŨ ʒű ţŒņż Ņš ţƍŰņŠʠ ŠŪ şũűŪ ņŸ Ǻţŀ ōűřů řŪű
ŪŹ Ņš śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ĺũņŸ Ŧŋř şǻ ũŸ Ūżņš ŝżţ šŪű ŪŹ Ņš
ņŪ šŪű ŪŹ ƺĸũŸ ņšřů ŝĳŗ ņšżƻ ĶȏŌů Ūżňů Űņ ŕŲş ĸũŸ ņšż ƕ ȊŠʠŰņ
ŕŲş ĸũŸ ŀņ Űŗř ŰŜš ũŸ ũŲřżňŸ Ņš ŠŪ ŕŲȣŪŸ ŗżŨű őŪšůŠŸňű ƕ ŕŲş ĸũņů
ĸĳņůš řŪű ņš ũņŕŸ ŠŸ ĶŞű ķśũŸ ŝůŕǻ ņš šŪű ŪŹ ƕ Ņš Šůŗ šŇřů
ŠŪ ȼšņůŒȁ Ūż ňŠů ŪŹ ƕ

 

Ņš ŦŸ ōż ũŪű ņšŕŸ ŪŹ Ņš ĺũņɃ ķŦůō ņż ũŲřŕŸ ŪŹ ŦŸ ŘůȺşņŕů
ņŸ Ǻţŀ şŰŪşů ņŸ Ǻţŀ ȭŦňȁ ņŸ ǺţŠ ĺőǻ ňŸ ƕ

 

ĸũǺţŀ ķś Űņũű Şű ũşŠ ĺũņɃ ķŦůō ņż ũŲřřŸ ōů šŪŸ ŪŹ ƕ
Ūż ũņŕů ŪŹ ķō ũŲŝŪ ŠŪ ķśņŸ ɚŗŠ şǻ Řűşű ŝżţ šŪű Ūż Űņ ʹōũ
śš ŕŲş ōů šŪŸ Ūż ĺũ şůňȁ ũŸ şŲŒ ōůřů ŋůŰŪŀ Ŧůśũ śšşŸȫŦš ņɃ
ńš şŲŒż ƕ Ķŝ Šůŗ šŇřů ŦŸ ķśņŸ ɚŗŠ şǻ ŝżţŕű ŪŲĹ ķŦůō ņż
ȭŦňȁ şǻ ȼšņźŒȁ ņšǻňŸƕ Ņš Űņũű Űŗř ŠŸŧŲ śŲņůš ņšŕů ŪŹ Ņš ŦŸ ũůšŸ
ōż ņɕ şǻ ŪŹ ũůšŸ ňţŕ Ņš ũŪű ŦŸ ĺőǻ ňŸ ƕ Ņš ŰŜš ŰŝţņŲţ ŠŪű
ķŦůō ŘűšŸ ũŸ Ŧůśũ ũűŘů ķśũŸ ņŪǻňű ƺƏɃŰřȊũ ŀȼšƌżřů şǻ ŀņ
Ŝţůĳ šŰŦŦůš ņɃ ũŲŝŪ ōŝ ũŸŦņ ķŦůō śš ŝżţ šŪů Ŗů ŕŲȣŪŸ ŝŪŲŕ
ũşŠ ņŸ Ǻţŀ šżņŸ šŇů şǾřŸ ŕŲşũŸ ŝůŕǻ ņɃ ǺʒŠż şǾřŸ ŕŲȣŪŸ ŝŕůŠů ĶśřŸ
ŝůţż ņż ŝœřŸ ŗż ŞɹŸ ņśŒŸ śŪřřů Ōżƍ ŗż śŲʖŨʠ ŕŲȣŪŸ ŝŕůŠů Űņ Ŏųő
ŝżţřů Řųɗśůř ņšřů Ōżƍ ŗż ŕŲş ɓŋůšņ śšşŸȫŦš ņŸ Ŧŋř ņɃ ńš
Ŧůśũ şŲŒżƕƻ şŸšů ȊŠů şŕţŝ ŪŹ ũşŎŸ" ŠŪ ũŪű ŪŹ ƕ



Ŧż Řűşű ķŦůō ņŪŕű ŪŹ ƺŠŪ őűņ Ūż ũņŕů ŪŹ ƕƻ
ŠŰŗ şǾ ŰřņżŗŸşŲũ ņŸ ōŹũŸ ķŕů Ŗů şǾ ŕŝ Şű ŦŪůĳ ōůřŸ ņŸ Ǻţŀ
ņżʺŧŧ ņšŕů Ŗů Ņš ŠŪůĲ ņŪɀ ŕż šŸŰňȭŕůř şǻ ķņš Ņš ņŪŕů
ƺɓŞŲ śšşŸȫŦš şǾ ŠŪůĲ ŪųĲ şŲŎŸ Ķŝ ŝŗţƕ ĶśřŸ ʖś şǻ œůţ ƕƻ Ŧŋř ņɃ
ńš Ŧůśũ ķ ōůń ƕ ņŪɀ śš ŕż ōŪůĲ ŕŲş ŗŸŇŕŸ Ūż Űņ ŕŲş Ŧŋř şǻ ũŸ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ŝůŪš ķ šŪŸ Ūż őűņ Ŧůśũ ŦŪű śš ķ ōůń ȊŠʠŰņ ŀņ ōĳōűš ĺũņŸ
ŇŲŗ ņɃ ņşōżš ņƍű śš ĶśřŸ ķś şǻ şōŝųŕ Ūżŕű ŪŹƕ Ņš ķśņŸ
ōűŦř şǻ ņŪɀ Şű ĶśřŸ śšşŸȫŦš ņɃ ķȉů ũŸ ŗšų Ūż ňŀ ŪŹ ŀņ ȼšŕű
ȼšŦůō ņů ņůŠȁ ņšřŸ śš ŠŪɀ ŪŹ ōŪůĲ ķśņɃ ōĳōűš Őų Ő ōůŀňű ĸũũŸ
ņżĹ Ŝņȁ řŪű ķś ŗũ
ų šű ŝůŕʠ śš ŰņŕřŸ ȥȭŖš šŪŸ ŪŹƕ śšşŸȫŦš ņŸ řů
ŝŗţřŸ ŦůţŸ ŪůŖż ņż Ŗůş ţż ƕ
ķĸŠŸ ɓůŖȁ řů ņšǻƕ ķō ŝŪŲŕ Ūű ţȣŝŸ ũşŠ ņŸ ŝůŗ ɓŞŲ ķśřŸ
ņŪů ņɃ ķś ŝżţǻňŸ ķś ĶśřŸ ŰřŠşż ņż ʗŗŠż ņɃ śŰŐŠů śš ǺţŇǻňŸ
ƕ şǾ řŪű ōůřŕů şŸšŸ ũůşřŸ ȊŠů Ňƍů Ūżŕů ŪŹƕ şǾ ŀņ Ūű ŝůŕ ņż ņšřů
ōůřŕů ŪųĲ ķśņŸ Ŧŋř ņż ţŸřů ŪŹ Ņš ĸũŸ Ūš ņŪɀ ŜŹţůřů ŪŹ ŰřʆŠ Ūű
ŠŪ ņŪɀ ŕż ņŲŌ ŋɬůřʠ ņŸ řűŋŸ šŇů Ūżňůƕ şǾ ɓůŖȁ řů ņšŕů ŪųĲ śšşŸȫŦš
Űņ ķś Ūš ŀņ ōŦůř ţżňż ũŸ ŝůŕ ņšǻňŸ Ūš ŀņ şȜŠ ĺɗ ũŸ ŝųƎŸ
ţżňż ũŸ ōż ņżĹ Şű ŪżřŸ ŗż ƕ şŸšŸ ʗŗŠ ũŸ ŝůŕǻ ņšǻ ɓŞŲ ƕ ĸř ũŸŦņż ņŸ
ʗŗŠż ũŸ ŝůŕǻ ņšǻ ƕ ũůşųŰŪņ ʗŗŠ ũŸ ŝůŕǻ ņšǻ ƕ


Ūş ɓůŖȁ řů ņšŕŸ ŪŹ Űśŕů Űņ ķō Ūş ķśņɃ ķŦůō ņż ũŲřŸňŸƕ
Ņš Ūş ōůřŕŸ ŪŹ ōŹũŸ ŠŪ ŧşųŀţ ņŸ Űŗřʠ şǻ ŪŲķ Ŗů ŀņ ŇŲţů ŗŧȁ ř
ŝŪŲŕ Ūű ŗţ
Ų ȁ Ş ŝůŕ ŪŹ Ņš ĸũřŸ ţżňż ņż ŋŽņů ŰŗŠů ƕ ŪşůšŸ śůũ ȭŦȟř
Ņš ȭŦȟř ŗŸŇřŸ ŦůţŸ ŪŹ ŪşůšŸ śůũ ɓŋůšņ Ņš ĶřŲŦůŗņ ŪŹ ţŸŰņř
ŀņ ŇŲţů ŗŧȁ ř ɓŞŲ ņŸ Ŧŋř ņŸ ũůŖ ķňŸ ķŕů ŪŹ Ņš ũŲŘůšŕů ŪŹƿ
Ūş ɓůŖȁ řů ņšŕŸ ŪŹ ȭŦňɁŠ Űśŕů Űņ Ŧż ķŦůō ōż ōĳňţ şǻ śŲņůš šŪű
Ŗű ƺɓŞŲ ņŸ Ǻţŀ şůňȁ ņż ŕŹŠůš ņšżƻ ʹōũŸ Ūş ŰŦʉůũ ņšŕŸ ŪŹ Űņ
śŰŦɑ ķșşů ķō ĺũ ķŦůō ņż ŰŜš ũŸ ŗŸ šŪů ŪŹ ƺɓŞŲ ņŸ ķňşř ņŸ
Ǻţŀ ŕŹŠůš Ūż ōůńƻ Ņš ŠŪ ņŹũű ĶřżŇű ŪŹ ȊŠʠŰņ ŦŪůĳ ŝŪŲŕ ũű
ķŦůƌŸ ŪŹ ōż ĸũŸ ũŲʁ ņš ŗŸŕű ŪŹ Ņš ĸũŸ ŝůŪš ņšŕű ŪŹ ţŸŰņř ŠŪ
ĺř ũŲřřŸŦůţŸ ņŸ ņůřż ņŸ Ǻţŀ ĶřŲɎŪ ũŸ Şšű ŪŹƕ şǾ ɓůŖȁ řů ņšŕů ŪųĲ Űņ
Ķŝ śŰŦɑ ķșşů Ūş ũŝņŸ ʗŗŠż şǻ ņůŠȁ ņšŸƕ


Ņš ōŝ ŪşřŸ ĶśřŸ ũšż ņż ŎŲņůŠů ŪŹ Ņš şǾ Şšżũů ņšŕů ŪųĲ
ŪşůšŸ ʗŗŠ ŎŲņŸ ŪŲŀ ŪŹƕ ŠŰŗ ķś ōůřŕŸ ŪŹ ņɃ ķśřŸ ņŪɀ ŕż ĶśřŸ
ōűŦř şǻ ķȉů şǻ řŪɀ šŪŸ ŪŹ ōůřŕŸ ŪŹ ņŪű Ŧŋř şǻ ʹōũŸ ķś ōůřŕŸ
ŪŹ ŠŪű ŝůĸŝţ ņɃ ʺŧȈů ŪŹ ʹōũņŸ ũůŖ ķśřŸ ũŪŠżň řŪű ŰņŠů ŪŹ
ȊŠʠŰņ ņŲŌ ŕż ŪźţűŦŲŒ ņɃ ķŦůō řŸ ķśņż ņŲŌ ŕż Ķţň Ūű ņšŦůŠů
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ŪŹ ƕ ņŲŌ ȭŖůř śš ķś ũŸŦņż řŸ ŀņ ȭŖůř ņż ŝůĸŝţ şǻ śůŠů ŪŹ ōż
Ķũţ şǻ ũșŠ ŪŹ ţŸŰņř ķś ōůřŕŸ ŪŹ ŠŰŗ ķś ĸũŸ ʹũŇůŕŸ ŪŹ ŕż
ķśņɃ ũĳȭŖů ķśņż ŝůŪš ņš ŗŸňű Ņš ķś ōůřŕŸ ŪŹ ŠŪű ŰŝţņŲţ
ũșŠ ŪŹƕ ţżňż ķśņŸ Ǻţŀ ōż ňţŕ ŝůŕ ņż ţŸŕŸ ŪŹ ňţŕ ōűŦř ņż
ōűŕŸ ŪŹ ƕ ŕŲş Űśŕůń Ņš şůŕůń ōż ĶśřŸ ŝɧż ņż ũŲŘůšřŸ ņɃ ņżʺŧŧ
řŪű ņšŕŸ ĺȝŪǻ ŝƍů ņšřŸ ņɃ ņżʺŧŧ řŪű ņšŕŸ ƕ ķś Ķśřű ŕšŜ
ũŸ śųšű ņżʺŧŧ ņšŕŸ ŪʠňŸ ţŸŰņř ŦŸ ŰŜš Şű ũűŘŸ ŗŰŲ řŠůŗůšű şǻ ŋţŕŸ
ōůŕŸ ŪŹ ţŸŰņř ķś ĺřņŸ ũůşřŸ ĺŗůŪšŔ ņż šŇ šŪŸ ŪŹƕ Ņš ŠŰŗ ķś
ĸũŸ řŪű ņšŕŸ ŪŹ ŕż śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ķśũŸ ŝůŕ ņš šŪű ŪŹƕ ƺŁũů
şŕ ņšż ƕƻ
Ņš Ķŝ ĶśřŸ ũšż ņż ŎŲņůřŸ Ņš ũůšŸ ķĲ Ňʠ ņż ŝĳŗ ņšřŸ ņŸ
ũůŖ Ņš ŪżřŸ śůŀ ȭŦňȁ ņů śšşŸȫŦš řűŋŸ ĺũ ȪŠŰɝ ņŸ ʗŗŠ ņŸ Ķȝŗš
ŗŸŇŸ ōż ŞųŇů ŪŹ Ņš ĺũ ȭŖůř ņż œų Ĳ œŕů ŪŹ ōŪůĲ śš Ŧż ňţŕ ŪŹƕ Ņš
śšşŸȫŦš ņŸ Ǻţŀ ŀņ ŪůŖ ņż ĺőůņš ņŪ šŪů Ūż ƺɓŞŲ şŸšű ĸȏŌů
ũŋşŲŋ ķśņŸ ķŦůō ņŸ Ǻţŀ ŪŹ ŕůŰņ şŸšŸ ũůšŸ ĶŰŦʉůũ ņż ŰřņůţŸ
Ņš ĺř ŝůŕʠ ņż ōż ķśņŸ ōŹũű řŪű ŪŹ Ņš şŲŎŸ Ŧż ŝřůĸŀ ōż
ķśņż şŲŎŸ ŝřůřů ŪŹ ƕƻ ȊŠů ķś ĶśřŸ ŪůŖż ņż ĺőůŀĳ ňŸ ƕ ōŝ ķśƿ
ɓŞŲ ķŧűŨ ŗŸ ƕ śšşŸȫŦš ķśņż ķŧűŨ ŗŸ ƕ



ŕŝ ŝůĸŝţ řŸ ņŪů ŠŸŧŲ řŸ ņŪů Ņš ĸř ũůšű ŗũ
ų šű ķŦůōż ņŸ
ŝůŦōųŗ ƺŰŜš Şű ŠŰŗ ŀņ şřŲȬŠ şŸšű ķŦůō ņż ũŲřŕů ŪŹ ƕƻ ĺũņŸ
śűŌŸ ŋţż ķśņż ķśņɃ ĸȏŌů Űşţ ōůŀňűƕ



ɓŞŲ ũşŠ Űřņţ šŪů ŪŹ ƕ ţŸŰņř ŝůĸŝţ řŸ ņŪů ƺʹōŕřż řŸ ŰŦʉůũ
ŰņŠů ŝŰʂȭşů ǺţŠůƕƻ şǾ ɓůŖȁ řů ņšŕů ŪųĲ ȭŦňɁŠ Űśŕů Űņ Ūš ŀņ ōř
ʹōȝŪʠřŸ ũɧŸ ȭŦűņŴŕ şǻ ĶśřŸ ŪůŖż ņż ĺőůŠů ŪŹ Ŧż śšşŸȫŦš ņů Ŧŋř
ʹōũŸ ĺȝŪʠřŸ śƎů ŪŹ Ņš ŠŪ ŗŸŇů ŪŹ Űņ ŦŸ ňţŕ ŖŸ ƕ şǾřŸ ĺřşǻ ũŸ ņŞű
ķŘŸ ţżňż ņż Şű řŪű ŗŸŇů ŪŹ ƕ ŠŸ şŸšŸ ŗŸŇřŸ ņŸ Ǻţŀ řŪű ŪŹ ŠŪ ķśņŸ
ņŸ Ǻţŀ ŪŹ ņɃ ŗŸŇŸ ɓŞŲ ƕ ķś ĺũ ĺőŸ ŪŲŀ ŪůŖ ņŸ śűŌŸ  ĸšůŗŸ Ņš
ĺɹŸŧ ņż ōůřŕŸ ŪŹ ƕ ĺȝŪǻ ĸũű ũşŠ ũŸ ĺřņŸ ɚŗŠ şǻ ņŸ ĺɹŸŧ ņż ŗŸ
ŰŗʹōŠŸ ƺķō ņŸ Űŗř ũŸ ķňŸ şǾ śšşŸȫŦš ņŸ Ŧŋř ņż Ņš śšşŸȫŦš
ņɃ ķŦůō ņż ţųĲňů Ņš ĶřŲņšŔ ņʖĲňů ĸũũŸ ņżĹ Ŝņȁ řŪű ņɃ şŲȧŠ
ȊŠů ŪŹƕƻ Ņš ōŝ ŦŸ ōů šŪŸ ŪŹ ĶśřŸ şřż şǻ ũŪř ņšǻ ņŦű ņů Ŧż
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ňűŕ ƺŠŸŧŲ řŸ Ūű Ɍųũ ņż ĶņŸţů ũŪů ŪŹ Ņš ũůšů ũĳũůš ķōůŗ Ūż
ňŠů" řŪɀ ŦŪůĳ Ūš ŀņ ņŸ Ǻţŀ ŀņ Ɍųũ ŪŹ ŦŪůĳ şŸšŸ Ǻţŀ Ɍųũ ŪŹ ƕŅš
ĸũ śŰŦɑ Ɍųũ ņż şǾ ũŪŲňĳ ů ōŝ ŕņ şŲŎŸ şŴșŠŲ şŲŎŸ ķōůŗ řŪɀ ņšŕű
ƕƻ ŰŜš ōŝ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ŝżţŕű ŪŹ ƺşǾ ĺũņɃ ŘůȺşņŕů şǻ
ķňŸ ŝœų Ĳ ňů ȊŠʠŰņ şǾřŸ ĺũņɃ ķŦůō ņů ĶřŲņšŔ ŰņŠů ŪŹ ōż ĺũņŸ
Ŧŋř ņɃ ķŦůō ŪŹ ƕƻ Ķŝ şǾ ĺȝŪǻ ķśņż ũʠśŕů ŪųĲ ɓŞŲ ŠŸŧŲ şũűŪ
ņŸ řůş şǻ ƕ
Ķŝ ōŝŰņ ŪşřŸ ĶśřŸ ũšż ņż ŎŲņůŠů ŪŹ ķś ĶśřŸ Ķĳňűņůš Ņš
Ķśřű ɓ˃ŕȉů ņż ţŸ šŪŸ ŪŹ ƕ şǾ ŠŪůĲ śš ŝŹőŸ ŪŲŀ ĺũ ŌżŐŸ ţƍņŸ śš
ĶŋȥȣŞŕ ŪųĲ ĶśřŸ ũš ņż ŋůšż ńš ŉŲşů šŪů ŪŹ ƕ Ņš ŦŪůĳ ņţűʹũŠů
ņŸ Ǻţŀ ŀņ ķŦůō ŪŹ ƺşǾ ɓŞŲ ŪųĲ ōż ũůšŸ šżňʠ ũŸ ŋĳňů ņšŕů ŪŹ ƕƻ
ŠŪű ŀņ ķŦůō ņţűʹũŠů şǻ ŪŹ ƕ Ņš ķś ũŝ ʹōȝŪǻ ŋĳňůĹ ņɃ ōʕšŕ
ŪŹ Ņš ķś śšşŸȫŦš ņŸ Ūš ŀņ Ŧŋř ņŸ Ǻţŀ śŰŦɑ ōűŦř ņż ōű šŪŸ
ŪŹ ķś ōż ōůřŕŸ ŪŹ ũŪű ȊŠů ŪŹ Ņš ķśņż ŋĳňůĹ ņɃ ōʕšŕ ŪŹ şǾ
ũżŋŕů ŪųĲ ŠŰŗ ķś ņŸŦţ ĶśřŸ ŪůŖ ņż Ļśš ĺőůŠŸ ƕ ĶśřŸ ŪůŖ ņż
Ļśš ĺőůŠŸ ƺşŲŎŸ ŀņ ŋĳňůĹ ņɃ ōʕšŕ ŪŹƕƻ ŕż őűņ ŪŹƕ



Ķŝ ĺũ ķŦůō ņż ĶśřŸ ɚŗŠ şǻ šŇŸ ƺşǾ ɓŞŲ ŪųĲ ōż ũůšŸ šżňʠ ũŸ
ŋĳňů ņšŕů ŪŹ ƕƻ Šůŗ šŇřů ōŝ Ŧŋř ŝżţů ňŠů ŪŹ ĸũŸ śŲšů Ūżřů ŪŹ
ƕ ŠŸŧŲ řŸ şšņŲũ  şǻ ņŪů ƺŠŰŗ ŕŲş ĸũ śŪůƍ ũŸ ņŪż ƷŪŐ ōůƸ
Ņš ĶśřŸ ɚŗŠ şǻ ũĳŗŸŪ řů ņšŸ ţŸŰņř ŰŦʉůũ ņšŸ Űņ ōż ŕŲşřŸ ņŪů ŪŹ
Ŧż śųšů Ūż ōůŠŸňů ōż ŕŲşřŸ ņŪů ŪŹ ŕŲȣŪůšŸ śůũ Ūżňůƕƻ Ķĳňűņůš



Ķŝ Ūš ŀņ ōř ŪşůšŸ ĶśřŸ ŕšűņŸ ũŸ Ķŝ ĶśřŸ ũš ņż ŎŲņůŀ
ĶśřŸ Ķĳňűņůš ņż ņšŸ ƺɓŞŲ şǾ ķśņŸ Ŧŋř ņż ŰŦʉůũ ņšŕů ŪųĲ şǾřŸ
ķśņɃ ķŦůō ņż şŲŎũŸ ņŪŕŸ ŪŲŀ ũŲřů ŪŹ Űņ ķś ķō ņţ ŠŲňůřŲŠňŲ
ŀņ ũŸ ŪŹ ƕƻ şǾ řűŋŸ ōůņš Ņš ĸũ ŝɧŸ śš ŪůŖ šŇųĲňů ȊŠʠŰņ Ŧż ŠŪ
ōůřřŸ ņŸ Ǻţŀ ŝŪŲŕ Ūű ŌżŐů ŪŹ Űņ ĸũ ũŝņŸ ŝůšŸ şǾ ȊŠů ŪŹ ŝŪŲşŲȧŠ
ţƍņů ţňŞň ņŗ Ņš ĺɗ ţňŞň şŸšŸ ŌżŐŸ ŝŸŐŸ ōżũŜ ņŸ ʹōŕřű ŪŹ ƕ
Ņš şǾ ķś ũŝũŸ ŋůŪŕů ŪųĲ ɓůŖȁ řů ņšŕŸ šŪŸ ɓůŖȁ řů ņšŕŸ šŪŸ ƺɓŞŲ
şǾ ķśņɃ ķŦůō ņż ũŲřŕů ŪųĲƕ şǾ ŰŦʉůũ ņšŕů ŪųĲƕƻ



ȭŦňɁŠ Űśŕů Ūş ĸř ȅżŕůńĳ ņż ķśņŸ śůũ ĺřņŸ ŧšűš ņŸ ŋĳňůĹ
ņŸ Ǻţŀ ţůŕŸ ŪŹ ƕ Ņš ɓŞŲ ŠŪůĲ ŀņ ŗűř ŌżŐů ŝůţņ ŝŹőů ŪŹ ĺũřŸ ũůšŸ



ĸř Ķĳ ˃ ŕş Űŗřʠ şǻ śšşŸ ȫŦ š ņɃ ķŦůō



ũȝŗŸŧ şǻ şŸšŸ ȜŠůř ņż ķņȺŨŕ ŰņŠů ŪŹ ĺũ ŌżŐŸ ũŸ ţƍņŸ ņż śņŒŸ
ŪŲŀ ĺř şůŕů Űśŕů ņż ŦŪůĳ śš ŝŹőů ŗŸŇ šŪů Ŗů ƕ ˃ŋŰņșũů ŰŦȉůř ũŸ
ĺũ ŌżŐŸ ţƍņŸ ņŸ Ǻţŀ ņżĹ ķŧů řŪű ŪŹ ƕ ŦŪůĳ ŀņ śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō
ŪŹ ōż Ūš ŝůŕ ņŸ Ļśš ũŜţŕů śůŕű ŪŹƕ Ņš ōŹũŸ ŠŸ ņţűʹũŠů ŀņ
ũůŖ ōŲƍ ňŠű ŪŹ ŕůŰņ Ūš ŀņ ķȉů ņż śųšů ņšŸ ʹōũŸ şǾ ōůřŕů ŪųĲ Űņ
ņŹũŸ ņšřů ŪŹ ŝůņɃ ņů ķś ņšǻňŸ Űśŕů ƕ şǾ řűŋŸ ŋţņš ōůŕů ŪųĲ Ņš
ĺũ ŝɧŸ śš ŪůŖż ņż šŇŕů ŪųĲƕ
Űśŕů śšşŸȫŦš ŠŸŧŲ şũűŪ ņŸ řůş şǻ şǾ ĸũŸ ŗżŨű őŪšůŕů ŪųĲ ƕ
śšşŸȫŦš ņɃ ũůşŖȁ Ūż śšşŸȫŦš ņɃ ŋĳňůĹƿŪżřŸ śůŀ ĶňţŸ śůĳŋ ŰşřŐ
şǻ ĺũşǻ ŀņ Łũů ŝŗţůŦ ķ ōůŠŸ ƕ ŪżřŸ śůŀ ķśņɃ şŰŪşů ņŸ Ǻţŀ ŦŸ
ũŝ śšşŸȫŦš ņŸ śůũ ķ ōůŠŸ ƕ


ȭŦňɁŠ Űśŕů ķśřŸ ɓ˃ŕȉů ņż ŰŗŠů ŪŹ ƕ şǾ ŠŪű ōůřŕů ŪųĲ ķśřŸ
ɓ˃ŕȉů ņż ŰŗŠů ŪŹ ƕ ĸũŸ śųšů ŰņŠů ňŠů ŪŹ ōŹũŸ ĶśřŸ ņŪů ƺŠŰŗ ŕŲş
ĸũŸ ņŪżƻ Ņš şǾ Ūš ŀņ ŝűşůšű Ņš śűŒůń ņŸ ŧŹŕůř ņż ņŪŕů ŪųĲ
ʹōũřŸ ĸř ȅżŕůń ņż ŝůĳŘ šŪů ŪŹ ōż ĸř ţżňż ņż ŝůĳŘ šŪů ŪŹ Ūš ŀņ
ĶŰŦʉůũ ņɃ ķșşů şǾ ņŪŕů ŪųĲ ƺţżňż şǻ ũŸ Űřņţ ōů ŠŸŧŲ şũűŪ ņŸ
řůş ũŸƻ Ķŝ Ūş ōůřŕŸ ŪŹ ŠŸ ǺţŇů ŪŹ Ņš ĸũŸ ņŪů ňŠů ŪŹ śšşŸȫŦš
ņŸ ķŗš Ņš şŰŪşů ņŸ Ǻţŀ Łũů Ūż ōůŠŸ ƕ Ņš ĸũŸ ŠŸŧŲ şũűŪ ņŸ řůş
şǻ şůĳňŕŸ ŪŹ ƕ



Ķŝ ķś ōż ŰŦʉůũ ņš ũņŕŸ ŪŹ Ņš ŰŦʉůũ ņšŕŸ ŪŹ ņżĹ ŝůŕ
řŪű ȊŠů Ūżřů ŪŹ řŪű Ūżřů ŪŹ ŝűō ņż ŦŪůĳ śš Œůţů ňŠů ŪŹ ƕ Ŧż ŌżŐů
ũů ņŲŌ ŕż ķśņŸ Ķĳŗš ŪŹ ōż ķŦůō ŪŹ ƕ ōż ĸũ ŝɧŸ ņŸ şůŕů Űśŕů
ŪŹ ņżĹ Ŝņȁ řŪɀ śƍŕů ĸũ ŝɧŸ ņɃ ȊŠů ĶŦȭŖů ŪŹ ķś ŰŦʉůũ ņšŸ
śšşŸȫŦš ņů ŝűō ķśņŸ ɚŗŠ ņŸ Ķȝŗš Œůţů ňŠů ŪŹ ȊŠů Ŧż ţƍņů
őűņ Ūż ōůŠŸňů" ŦŸ ŝůņɃ ţżň ōż ŀņ ŗũ
Ų šŸ ņŸ Ǻţŀ ɓůŖȁ řů ņš šŪŸ ŪŹ
ȊŠů ŰŦʉůũ ņšŕŸ ŪŹ śšşŸȫŦš ņů ŝűō ķśņŸ ɚŗŠ ņŸ Ķȝŗš Œůţů ňŠů
ŪŹ ƺşŸšű ŝűşůšű Ňșş Ūż ňŠű ŪŹ"ƻ ŕŝ ŰŦʉůũ ņɃ ɓůŖȁ řů řŸ ķśņŸ Ǻţŀ
ɓůŖȁ řů ņż ņš ŰŗŠů ŪŹ ŦŪůĳ ĺũ ņůş ņż ņš ŰŗŠů ŪŹ ƕ Ņš ŠŰŗ ŧŹŕůř
ņŞű ņżʺŧŧ ņšŕů ŪŹ ķś őűņ Ŧůśũ ķņš ņŪŕŸ Ūż ƺĺũ šŰŦŦůš
ņɃ ũŲŝŪ şǻ ĺũ ȭśŸŰřŧ ņţűʹũŠů şǻ ŇƍŸ Ūżņš ŰŦʉůũ ņɃ ɓůŖȁ řů řŸ
şŸšŸ Ǻţŀ ɓůŖȁ řů ņż ŰņŠů ŪŹ ƕ Ņš śšşŸȫŦš řŸ ɓ˃ŕȉů ņɃ ŪŹƻ Ŧż ŰŦʉůũ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř
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dksih jkbZV lwpuk
lkjs vf/kdkj lqjf{kr gSA ;g iqLrd O;fDrxr iz;ksx ;k
eq¶r esa nsus vkSj ,d vkStkj ds leku ;h'kq elhg dk
lqlekpkj QSykus ds fy;s
?kj ds fiazVj ij Nki ldrs gSaA
bl iqLrd dks cspuk] vf/kd ek=k esa fQj ls Nkiuk] osc
lkbZV ij Mkyuk] nqckjk Nkius ds fy;s lqjf{kr j[kuk] nwljh
Hkk"kkvksa esa vuqokn djuk ;k /ku izkfIr ds fy;s fuosnu djuk
fu"ks/k gSA tc rd dh ok;l vkWQ xksM fjdkfMZax fd fyf[kr
vuqefr izkIr uk dj yh tk;sA
vf/kd tkudkjh ;k nwljh miyC/k lkexzh ds fy;s d`i;k
laidZ djsa%
ok;l vkWQ xksM fjdkfMZaXl
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