ņŐřű ņů ũşŠ
ˇ ŘȝŠŦůŗ ŞůĹ ŰŦǺţŠȣũƕ ũŲɓŞůŕ Űşɑż ķō ũŲŝŪ ŠŪůĲ śš Ūżřů
ŀņ ũŽŞůȌŠ ņɃ ŝůŕ ŪŹƕ ĸũ ɓņůš ņů ŀņ śȼšŋŠ ņšřů şŲŎŸ ŕż
Ķŝ Şű ŝŪŲŕ ŌżŐů şŪũŲũ Ūżŕů ŪŹƕ Ņš şǾƿŠŪůĲ ķō ũŲŝŪ ŜżŰřȊũ
şǻ ķřŸ ņŸ ũŲĶŦũš ņŸ Ǻţŀ ŝŪŲŕ Ūű ķŞůšű Ūųƕĳ
şŲŎŸ Šůŗ ŪŹ ōŝ şǾ śŪţű ŝůš ŜżŰřȊũ ķŠů Ŗů ŕŝ şǾ ņŲŌ ũɑŪ
ŦŨȁ ņů Ŗůƕ Ņš ŠŪ ĺũ ũşŠ ũŸ ţŸņš ŠņɃřř ŝƎ ŋųņů ŪŹƕ ĸũ ũŲŝŪ
ōŝ Ūş ŜżŰřȊũ ņŸ Ķȝŗš ķŠŸ Ūş ŧůŠŗ Ūű ŝŕů ũņŕŸ ŪŹ Űņ ŪşřŸ
Őų Šųũř ņż ņŝ Ōżƍůƕ ŠŪ ţňŞň ŀņũůŖ ōŲƍ ňŀ ŪŹ ŕż ŝŪŲŕ ũŸ ȭŖůř
ŝũ ňŀ ŪŹƕ ŦŸ ȭŖůř ōŪůĲ Ūş ĶȊũš ōůŠů ņšŕŸ ŖŸ Ņš ŠŪůĲ ŕņ ŌżŐŸ
ňŘŸ šŸŕ śš ŋţů ņšŕŸ ŖŸ Ņš Ķŝ ŦŪůĳ śš ŪżŐţ Ņš ŝƍű ŗņ
Ų ůřŸ Ņš
ĸșŠůŰŗ Ūż ňŠű ŪŹƕ Ņš ŰřʆŠ Ūű ŠŪ ŝůŕǻ şŲŎŸ ŝųœů ŝřů šŪű ŪŹƕ



Ņš ŰŜš şǾ ŠŪůĲ şŸšŸ ĶȏŌŸ ŞůĹ ŞůĹ ŦŸŤŒŸƌ ņŸ śůũ ŠŪůĲ ŝŹőů ŪŲķ
Ŗů Ņš şǾřŸƶşǾřŸ ņŪů ƺŕż ŞůĹƿƻ Ūş ŝůŕ ņš šŪŸ ŖŸ Ņš şǾřŸ
ņŪů ƺŕż ŰřʆŠ Ūű şǾ ŝŲœů Ūż šŪů Ūųƕĳ ƻ şǾřŸ ņŪů ƺşŲŎŸ şŪũųũ Ūż
šŪů ŪŹ şǾ ŝŲœůśŸ ņɃ ńš ŝƎ šŪů Ūųĳ ƻ şǾřŸ ņŪů ƺşŸšű ĺɗ şǻ śŪŲĲŋřŸ ŕņ
ʕņżƻ Šů ŁũŸ Ūű ņŲŌƕ şǾƶşǾ ōůřņš ĶŋĳʺŞŕ šŪ ňŠů Űņ Ŧż şŲŎũŸ
ĳ ķś
ŝůšŪ ŦŨȁ ŝƍŸ ŪŹƕ şǾřŸ ņŪů ƺŞůĹ ŦŸŤŒŸƌ şǾ ōůřřů ŋůŪŕů Ūųƿ
ņŝ ũŸ ũŲũşůŋůš ɓŋůš ņš šŪŸ ŪŹ"ƻ


ĺũřŸ ņŪů ƺśɧůũ ŦŨȁ ũŸƕƻ
ŕŝ şǾ ŝŪŲŕ Ūű ŌżŐů ŝɧů Ŗů ōŝ Ŧż ɓŋůš ņšŕŸ ŖŸƕ ŕż şǾřŸ ņŪů
ƺŞůĹ ŦŸŤŒŸƌ şǾ ŋůŪŕů Ūųĳ Űņ ķō ũŲŝŪ ņɃ ũŞů ķś ţŸƕƻ şǾřŸ ņŪů
ƺşǾƶşǾ ŀņ ōŦůř śŲʕŨ Ūųĳ ƻ şǾřŸ ņŪů ƺşŲŎŸ ŠŪůĲ śš ĸũ ɓņůš ņɃ ŝůŕǻ
ŝřůņš ŝżţřŸ ũŸ řŜšŕ ŪŹƻ şǾřŸ ņŪů ƺşŸšŸ ɓůŋűřʠƕƻ


Ņš Ŧż ŝũ Ūĳũ śƍŸ ņŪů ƺŕŲş ȊŠů ũżŋŕŸ Ūż şǾ ŠŪůĲ ȊŠʠ
ķŠů Ūų"
ĳ ƻ



ĸũǺţŀ şǾ ŞůĹ ŦŸŤŒŸƌ ņŸ Ǻţŀ ŝŪŲŕ Ūű ķŞůšű Ūųƕĳ Ŧż şŲŎŸ ŠŪůĲ śš
ŀņ ŰŦȅůş ŉš ņŸ ŪżřŸ ņŸ ŝůšŸ şǻ ŝŕů šŪŸ ŖŸƕ ōżƶōż ũŋşŲŋ ŝŪŲŕ Ūű
ĶȏŌů ŪŹƕ şǾ ĸũņɃ ũšůŪřů ņšŕů Ūųƕĳ şŲŎŸ ŰřşĳɑŔ ŰŗŠů Űņ ķņš Űņũű




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

Űŗř ĺřņŸ ũůŖ şŲţůņůŕ ņʖĲƕ Ņš ŠŪ ŠŪůĲ řĹ řŗű ņŸ ŰņřůšŸ śš ŪŹƕ
şǾ řŪɀ ōůřŕů ķśşǻ ũŸ ņżĹ ōůřŕů ŪŹ Šů řŪű Űņ ŠŪ ņŪůĲ śš ŪŹƕ şŲŎŸ
śɜů ŪŹ ŠŰŗ ĸũņŸ śűŌŸ ŦŸŤŒŸƌŪŹ ŕż ĶȏŌű ŝůŕ ŪŹƕ
ŕż ŰŜš Ūš ŝůš şǾ ņȝŦǻŧř şǻ ķŕů Ūųĳ ŕż şǾ ŪşŸŧů Ūű Űņũű ũŸ
ŕż Űşţŕů Ūųĳ ʹōũřŸƶʹōũřŸ ũŞůń şǻ ŋĳňůĹ śůĹ ŪŹ Ņš ŁũŸ Ūű ņŲŌƕ
Ņš ōŝ ķō ũŲŝŪ şǾ ŠŪůĲ ŐŸŝţ śš Ňƍů Ŗů ŀņ ŝŪŲşųȧŠ Ķŝȁ řůş ņɃ
ŝŪř ŠŪůĲ śš ŝŹőű ŪŲĹ ŪŹ ōż ŠŪůĲ Űşʺŧňř ũŸ ķŕű ŪŹƕ ĺũņů ŝŸŐů ŠŪůĲ
ĸũ şũűŪű ȭŐŸŧř śš ĺɹŉżŨņ ŪŹƕ Ņš Ŧż ŝŪŲŕ śŪţŸ ȹʄŐ Űşʺŧňř şǻ
ũŞůń ņŸ ŝůšŸ şǻ ŝŕů šŪű Ŗűƕ ĺũņŸ śůũ ɓůŖȁ řů śɑ Ŗů Ņš ɓůŖȁ řů
ņšŦůřŸ ņŸ Ǻţŀ ņżʺŧŧ ņš šŪű Ŗű Ņš Ŧż ĸũŸ řŪű ņš śůĹƕ Ņš Ŧż
ŝŪŲŕ Ūű ňĳŞűš ʖś ũŸ ŝűşůš ŪŹƕ Ņš ķō ũŲŝŪ őűņ ŠŪůĲ śš şǾ ŰŦȫŦůũ
ņšŕů Ūųĳ śšşŸȫŦš řŸ ʒű ņż ŋĳňůĹ ŗű ŪŹ ōż őűņ ŠŪůĲ ĸũ ȭŖůř ņŸ
ŰņřůšŸ śš Ňƍű ŪŲĹ ŪŹƕ


şǾřŸ ņŪů ƺĶŝ ȊŠů Ūű ŀņ ũşŠ ŪŹ ŠŪ ţňŞň ŝůšŪ ŋŽŗŪ ŦŨȁ
śŪţŸ šŪů Ŗů Ņš Ķŝ ŜżŰřȊũ ņŪţůřŸ ŦůţŸ ŧŪš şǻ ŜżŰřȊũ şǻ ņŲŌ
ŕż ŪŹ ʹōũŸ ĺōŒŸ ŪŲŀ ŧŪš şǻ ũŸ ŰřşůȁŔƶŰřşůȁŔ ŰņŠů ŪŹƕƻ şǾřŸ ņŪů
ƺŕż ķō ũŲŝŪ ŁũŸ Ūű ŝůŕ ŕŲȣŪůšŸ ũůŖ ŉŰŐŕ ŪŲĹ ŪŹƕƻ şǾ ŰŦȫŦůũ ņšŕů
Ūųĳ ķō ũŲŝŪ śšşŸȫŦš řŸ ŕŲȣŪŸ ŀņƶŀņ ĺōƍŸ ŪŲĹ ũŸŪŕ ũŸ ĶȏŌű ũŸŪŕ
ņů ŰřşůȁŔ ŰņŠů ŪŹƕ


şǾ ŰśŌţŸ ũĳȜŠů ņż Ūű ũŲř šŪů Ŗů şŲŎŸ ŝŪŲŕ ũůšŸ Ŝżř ķ šŪŸ ŖŸƕ
Ķŝ şǾ ķśņů śŒżũű Ūųĳ şǾ Őų Šųũůř şǻ šŪŕů Ūųĳ Ņš şŲŎŸ ŝŪŲŕ ũůšŸ Ŝżř
ķŀ ŖŸ şǾ ĺř ũŝņŸ śůũ řŪű ōů ũņů ĸũǺţŀ şǾ ĺřņŸ Ǻţŀ ņŸŦţ
Ŝżř śš ɓůŖȁ řů ņš šŪů Ŗů Ņš ŦŸ ŰŜš ĺȝŪʠřŸ ņŸŦţ ĶśřŸ řĳŝš ņż
şŸšŸ Ǻţŀ Ōżƍů Ŗůƕ


Ņš ŦŪůĳ ŀņ ũȇůũű ŦŨȁ ĺɗ ņɃ ŀņ ŝųœű şũűŪű şŰŪţů Ŗű Ŧż
ņŲŌ ũşŠ ņŸ Ǻţŀ ĶśřŸ Űŗşůňű ũĳŕŲţř ũŸ ŝůŪš šŪű Ŗűƕ Ŧż šůȭŕŸ śš
ŋűŇ šŪű Ŗű Ņš śŲǺţũ ņż ŝŲţů šŪű Ŗű Űņ Űņũű řŸ ĺũņŸ ŝůţņ
ņż ţŸ ǺţŠů ŪŹƕ ũȇůũű ŦŨȁ ņɃ ĺɗ ŗŸŇŸ ĺũņŸ Űŗşůň řŸ ĺũŸ Ōżƍ ŰŗŠů
Ŗůƕ Ņš Ŧż ŀņ ȟŠůšű ŝųœű şŰŪţů Ŗűƕ şǾřŸ ĺũŸ ĶśřŸ ōűŦř şǻ ņŞű
řŪű ōůřůƕ Ņš Űŝţű řŸ Əżř ŰņŠů Ņš ņŪů ƺɓůŖȁ řů ņŸ Ǻţŀ ŕŲšŕ
ĳ Ūű



ņŐřű ņů ũşŠ



ōůńƻ ņŪů ƺŦż şŰŪţů ņɃ ȥȭŖŕű ňĳŞűš ŪŹ Ņš ŦŸ ũżŋ šŪŸ ŪŹ Ŧż şš
ōůŀňűƕƻ ņŪů ƺşŰŪţů ŝũƿŦż ĶśřŸ ķśŸ ũŸ ŝůŪš ŪŹƕƻ
şǾ ĸũű ŕšŪ Ŝżř ņż śņŒŸ šŪů Ņš şǾřŸ ņşšŸ ņŸ Ķȝŗš ōůņš Ņš
ɓůŖȁ řů ņɃƕ ņŲŌ Ūű ũşŠ şǻ Ŧż şŰŪţů ũżŠű Ŗűƕ Ŧż őűņ ũůşůȝŠ ʖś
ũŸ ĺőņš ŇŒű Ūż ňŠű śųšŸ ňżȫŕ ņů Şżōř ŰņŠů ĺř ķĸũɌűşż ņŸ
ũůŖ Ņš ĸũņŸ ŝůŗ şǻ ņŸ ņŞű ŇůŠůƕ ŪůĲƕ


ķśřŸ ŗŸŇů śšşŸȫŦš ũŦȁ ȅŸʋ ŪŹƕ Ŧż ŝŪŲŕ Ūű ŦůȭŕŰŦņ ŪŹ Ŧż ņš
ũņŕů ŪŹƿķśņż ŦŪůĳ śš ŪżřŸ ņɃ ķŦȫŠņŕů řŪű ŪŹ ņŸŦţƶņŸŦţ
ĸũŸ şůĳňżƕ



şǾ ũżŋŕů Ūųĳ ŠŪůĲ ŪşůšŸ ĶňŲŦůĹ ņšřŸ ŦůţŸ ŠŪůĲ ķō ũŲŝŪ ņżĹ
ŕż Šů ŧůŠŗ ŠŪ ŞůĹ ŦŸȧŒŸƌ řŸ Ķśřű ɓůŖȁ řů şǻ ņŪů ƺŪşůšŸ śůũ řŪű
Ūżŕů ŪŹ ȊŠʠŰņ Ūş şůĳňŕŸ řŪű ŪŹƕ Ūş şůĳňŕŸ řŪű ŪŹ ȊŠʠŰņ Ūş ŰŦȫŦůũ
řŪű ņšŕŸ ŪŹƕƻ


şǾ ŠŪůĲ ĸř ōŦůř ţżňż ņŸ ňűŕ ňůřŸ ņɃ ũšůŪřů ņšŕů Ūųƕĳ ŞůĹ
ŦŸȧŒŸƌ Ūş ŝųƎŸ ţżň ĺũ ōŦůř ȪŠŰɝ ņŸ ũɧůĹ ņɃ ńš ȜŠůř ŗŸ šŪŸ ŖŸ
Ŧż ĺũ ňŦůŪű ņż ŗŸ šŪů Ŗů Űņ Ŧż ŠŸŧŲ ņż ōůřŕů ŪŹƕ


Ķŝ Ūş ōůřŕŸ ŪŹ Űņ ŝŪŲŕ ũű ŝůš Ūş śůŕŸ ŪŹ ŠŸ ŋůš ţżňż ņů ŌżŐů
ũů ŎŲȘŒ ňů šŪů Ŗů şǾƿŠŪ ŀņ ŗũ
Ų šŸ ũŸŦņ ņŸ ŧȡŗ ŪŹ ŞůĹ ŦŸŤŒŸƌ
řŸ ņŪů ƺŰņũű ũşŠ ŦŸ ŀņ ŗƌȁ ř ņɃ ũĳȋŠů şǻ ķŕŸ ŖŸƕƻ ȊŠʠŰņ
ķō ŦŸ ŁũŸ ŰŗŇůĹ ŗŸŕŸ ŪŹ ŠŪƶŠŪ ĺũƶĺũ śŰŦɑŕů Ņš ũɧůĹ
ņŸ ȭŖůř şǻ ņů ŀņ ɓŗŧȁ ř ŝř ňŠů ŪŹ ʹōũŸ ŀņ ŝůš śǻŐŸņżȭŐţ řŸ ɓůʂ
ŰņŠů Ŗůƕ


Ņš ĸř ţŒņż ņɃ ũɧůĹ ņɃ şǾƶşǾ ĸũŸ ũšůŪřů ņšŕů Ūųƕĳ ţŒņż
śšşŸȫŦš ķśņż ķŧűŨ ŗŸƕ Ņš şǾƿ



şǾ ŐŸţűŰŦƌř śš Ķ˃Řņ řŪű Ūżŕů Ūųƕĳ ōŹũŸ ķś ōůřŕŸ ŪŹ şǾ ŦůȭŕŦ
şǻ ĸũņŸ ǺŇţůŜ Ūųƕĳ Ņš şǾ Ķũţ şǻ Őų Šųũůř şǻ ŀņ ȭŖůř ņż ŰņšůŠŸ
ũŸ ţŸ šŪů Ūųĳ ōŝ ŕņ Ūş ȭŖůř ņż ŕŠ řŪű ņš řŪű ţŸŕŸ ōŪůĲ śš ɓŞŲ
řŸ ŋůŪů ŕż Ūş ĶśřŸ Ǻţŀ ŦŪůĳ ŉš ņż ȭŖůŰśŕ ņšřŸ ŦůţŸ ŪŹƕ Ņš Ŧż
şŰŪţů ʹōũũŸ ŰņšůŠŸ śš ŉš ţŸřů ŪŹ Ŧż ŀņ ĶȏŌű şũűŪű şŰŪţů Űşɑ
ŪŹ ţŸŰņř ĺũņŸ ŉš şǻ ŀņƶŀņƶŀņ ŐŸţűŰŦƌř Ŗůƕ ŕż şŸšŸ ōŦůř
ŝɧŸ ŪŹ Ņš ķś ōůřŕŸ ŪŹ ŦŸ ņŹũŸ ŪŹ ŕż ŦŸ ĸũņŸ Ǻţŀ ōȧŗű şǻ ŪŹƕ ŕż




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ņŲŌ ũŲŝŪ śŪţŸ ōŝ şǾ ŁũŸ Ūű ŞůĹ ȭŐȄżşű ņŸ ũůŖ ŀņ ŗŽšŸ ũŸ ķŠůƿşǾ
řŪű ōůřŕů Űņ ŞůĹ ȭŐȄżşű ķō ũŲŝŪ ŠŪůĲ śš ŪŹ Űņ řŪű ŪŹ ŦŸ Őų Šųũůř
ņŸ Šůōņ ũŞů ņŸ ĶȜŠŧ ŪŹƕ şŸšű ŌżŐű ŝŸŐű ŦŪůĳ śš śűŌŸ ŝŹőű ŪŲĹ ŪŹ
ĺũřŸ şŲŎŸ ŗŸŇřŸ ņŸ Ǻţŀ ŝŲţůŠů ņŪů ƺŦŸ Űņũű ňůřŸŦůţŸ ŎŲȘŒ ņż ŗŸŇřŸ
ņŸ Ǻţŀ ŐŸţűŰŦƌř ņż ŋţů šŪŸ ŪŹƻ Šů ōż Şż ŠŪ Ŗůƕ
ŕż Ķŝ şǾ ĸũņů ņŲŌ ȑŠůŗů Ūű ȹřŗņ Ūųĳ Ņš şǾƶşǾ ĸũņŸ Ǻţŀ
ŇŸŰŗŕ Ūųĳ ţŸŰņř şǾƶşǾƶşǾ ņŲŌ Şű řŪű ņš ũņŕů Ūųĳ ţŸŰņř ŠŪű
ŪŹ ōż şǾřŸ ŰņŠů ŪŹƕ ŠŰŗ şǾ Űņũű ŝůŕ ņů ŰŦšżŘ ņšŕů Ūųĳ Ņš ĺũŸ ŇŲŗ
ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ ŝůŕʠ ņż ŝřůŕů Ūųĳ ŕż şǾ ŀņ œʠňű Ūųƕĳ Ņš şǾ ķś ţżňż
ņŸ ũůşřŸ Łũů řŪű ŝřřů ŋůŪŕů Ūųƕĳ şǾƶşǾ ŦŹũů Ūű Ūżřů ŋůŪŕů Ūųĳ ōż şǾ
Ūųĳ Ņš ŰŜš ķś ōůřŕŸ ŪŹ Ūş ņŹũŸ ŇƍŸ ŪŹƕ Ņš şǾƶşǾ ũżŋŕů Ūųĳ Űņ
şǾřŸ ņŲŌ ȑŠůŗů Ūű ȹřŗů ņɃ ŪŹƕ



ţŸŰņř ĸũņŸ Ǻţŀ ȹřŗů ņšřů şŸšŸ ʗŗŠ şǻ Ŗů ȊŠʠŰņ ŠŪ şŲŎŸ ņŲŌ
ŕż ŀņ ɓņůš ņů ŪźţűŦŲŒ ņż ŋůţų ņšřŸ ņŸ ōŹũŸ ŰŗŇůĹ ŰŗŠů ōż ŝŪŲŕ
ņŲŌ ũůşɎű Ǻţŀ ŪŲŀ ŪŹƕ ĸũşǻ Ŧż śŰŦɑŕů Ūżřű ŋůŰŪŀ ŠŸ ĺũ ŕšŪ ũŸ
ŰŗŇůĹ řŪű ŗŸŕů ŪŹƕ Ņš ŦŸ ĺř ȭŕŲŕű ņŸ ňűŕʠ ņż šźņ ŀĳ Œ šżţ Ņš
ňżȧŒ ȥȭţśũȁ ņŸ ũşŠ şǻ ňů šŪŸ ŖŸƕ Ņš ȊŠů ŠŪ ĸũ ŕšŪ ũŸ Ūż ŋŲņů
ŪŹ ŠŸ ũŲũşůŋůš ŀņ ŕşůŧů ŝř ňŠů ŪŹ" ȊŠʠ şǾ ŠŰŗ Łũů Ūű ŪŹ ŕż
şŲŎŸƶşŲŎŸ ĸũņŸ ũůŖ ņżĹ ţŸřů ŗŸřů řŪű ŪŹƕ şǾ ņŲŌ ŕż ŦůȭŕŰŦņ Ņš
ũɧůĹ ņż ŋůŪŕů Ūųĳ Ņš Ūş ĸũŸ ĺũű ŕšŪ ũŸ šŇřů ŋůŪŕŸ ŪŹƕ


Ķŝ ŞůĸŠż şǾƶşǾ ũżŋŕů Ūųĳ ĸř ŗżřʠ ņż őűņ ŠŪůĲ śš ŪŐůŠŸƕ
ŕż Ķŝ ķś şŲŎŸ őűņ ũŸ ũŲř śů šŪŸ ŪŹ"



Ķŝ ĶňţŸ ŧŰřŦůš ũŲŝŪ ņż ɓŞŲ řŸ ŋůŪů ŕż şŸšů śŪţű ŝůš śůŗȼšŠʠ
ņɃ ũŞů şǻ ŝżţřŸ ņů ŝŪŲŕ ŝƍů ũŽŞůȌŠ Ūżňů ōż ʄŸňȭŐźŜ ŀȼšƌżřů
şǻ ŪŹƕ Ŧż ŞůĹ ōż ŠŪůĲ śš ŪŹ şǾ ĺũņů řůş ŞŲţ ňŠů Ŧż śůŗȼšŠʠ ņɃ
ũŞů ņů ĶȜŠŧ ŪŹƕ >ŀņ ŞůĹ řŸ ņŪů ƺŋŸȭŐš Ķţȁ ƻƶũȣśůƕ@ ŋŸȭŐš
Ķţȁ  ŞůĹ ŋŸȭŐš Ķţȁ ƕ şŲŎŸ ķō Ūű ũŲŝŪ ĺřũŸ ŰşţřŸ ņů şŽņů Űşţů
ōŝ şǾ ŠŪůĲ śš ũȢŠ ũŲũşůŋůšņ ĺũ ŞůšŕűŠ ũŸ ŪůŖ ņż Űşţů šŪů Ŗů
ŀņ ŞůšŕűŠ ŞůĹƕ Ņš ĺũřŸ ņŪů Űņ ĶňţŸ ŧřűŦůš ņż şŲŎŸ ŦŪůĳ śš
ŝżţřů ŪŹƕķś ũŝ ņż ŪůȺŗņ ʖś ũŸ ĸũ ũŞů ņŸ Ǻţŀ ķşĳɑŔ ŪŹƕ Ūş
ķŧů ņšŕŸ ŪŹ Űņ śšşŸȫŦš Ūşǻ ķŧűŨ ŗŸňůƕ



ņŐřű ņů ũşŠ



Ņš ŰŜš ĺũű ũżşŦůš ņɃ šůŕ ņż Őų Šųũř şǻ ŀņ Şżō ŗůŦŕ ŪŹƕ
śšşŸȫŦš řŸ şŲŎŸ ŦŪůĳ śšƿŞżō ŗůŦŕ şǻ ŝżţřŸ ņů ňŽšŦ ŰŗŠů ōż
Űŗũȣŝš ņɃƶņɃ ĸɜɃũ ŕůšűŇ ņż Őų Šųũůř şǻ Ūżňűƕ ķś ũŝ ņż ŪůȺŗņ
ʖś ũŸ ĸũ Şżō ŗůŦŕ ņɃ šůŕ şǻ ũȣşǺţŕ ŪżřŸ ņŸ Ǻţŀ ķşĳɑŔ ŪŹƕ


Ņš ŰŜš ōŹũŸ ŞůĹ ŰŦǺţŠȣũ řŸ ŉżŨŔů ņɃ şŲŎŸ ŠŪůĲ Ŧůśũ ŰŜš
ũŸ ķřů ŪŹ ŕůŰņ ņȝŦǻŧř ķšĳŞ ŪżřŸ ũŸ śŪţŸ şǾ ņŲŌ ŀņ ɓņůš ņů
ɓȭŕůŦřů ņʖĲƕ



Ņš ĸũǺţŀ ŞůĹ ŰŦǺţŠȣũ ȊŠů şǾ ŦŪůĳ śš šŪřŸ Ŧůţů Ūų"
ĳ ŦŪůĳ
śšƿȊŠů ņŪ šŪŸ Ūż" ŠŪ ŝŸŪŕš ŪŹƕ őűņ ŪŹƕ



şǾ ŰřʆŠ ʖś ũŸ ķŧů ņšŕů Ūųĳ Űņ ķśşǻ ũŸ ŝŪŲŕ ũŸ ţżň ũşŠ
Űřņůţņš ĺũ ũŞů şǻ ũŸ ŀņ Űŗř ņŸ Ǻţŀ Šů Ūš šżō šůŕ Ņš Űŗř ņż
ĺśȥȭŖŕ ŪʠňŸƕ ōż ņɃ ũɑŪ ŕůšűŇ ņż ũůŕ ŝōŸ šŰŦŦůš ŗżśŪš ņż
ķšĳŞ Ūżňű" >ņżĹ ŕż ņŪŕů ŪŹ ƺŀņ ŝōņš ŕűũ ŰşřŐƻƶũȣśůƕ@
ŀņ ŝōņš ŕűũ ŰşřŐ ŀņ ŝōņš ŕűũ ŰşřŐ ŗżśŪš ņżƕ şǾ ŠŪ
Şű ņŪřů ŋůŪŕů Ūųĳ ɓŞŲ ņɃ ĸȏŌů ŪŲĹ ŕż şǾ ĸř ũŞůń şǻƶşǻƶşǻ
Űŝşůšż ņŸ Ǻţŀ ɓůŖȁ řů ņʖĲňů Ņš ŠŪ ũŝ ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ şǾ ķśņɃ
ũŪůŠŕů ņʖĲňůƕ


Ņš ŠŪůĲ ķō ũŲŝŪ ōżŜżŰřȊũ ĸţůņŸ ņŸ ũŸŦņ ŞůĹ ŪŹƕ şŸšů ĸũ
Ūźţ şǻ ķřŸ ņů ōż ņůšŔ ŪŹ şǾƿŪš ũşŠ şǾ ķŕů Ūųĳ ŕż şǾ ĶȊũš şǾ
ŠŪůĲŦŪůĳ ŗŽšŸ ņŸ Ǻţŀ ōůŕů Ūųĳ Ņš ĸŘšĺŘš ņţűʹũŠůń şǻ ōůŕů Ūųĳ
Ūš ņţűʹũŠů şǻƕ ŕŝ şǾ ĸũŀņ ɓņůš ņɃ śšŸŧůřű ņż ŗŸŇŕů Ūųĳ ȊŠʠŰņ
ņŲŌ ņţűʹũŠůŠŸ ŀņ ŕšŪ ũŸ ŌżŐű ũű ŪŹƕ Ņš Ūş ŰřʆŠ Ūű Űņũű Şű
ŞůĹ ņż ŝůŪš Ňƍů řŪű ņšřů ŋůŪŕŸ ȊŠʠŰņ ĺũņɃ ņţűʹũŠů ŌżŐű
Ūżŕű ŪŹ Ņš ŰŜš ĸũũŸ şŲȥȫņţ Ūż ōůŕű ŪŹ ţżň Ķȝŗš řŪű ķ ũņŕŸ
ŪŹƕ ĸũǺţŀ ŠŰŗƿşǾřŸ ũżŋů Ūş őűņ ŀņ Ūű ȭŖůř şǻ ŰşţǻňŸ Ņš şǾ ĸũŸ
ŇŲŗ ũĲŞůţ ţųĲňů Ņš Ūş ŠŪůĲ śš ŰşţŸňŸ Ņš ŪşůšŸ śůũ ũŞů Ūżňű ōż
ņŸŦţ ŀņ ŌżŐű ũŲũşůŋůšņ ņɃ ũŞů ŪŹ Ņš Űŝşůšż ņŸ Ǻţŀ ɓůŖȁ řů
Ņš ŝůŕǻ Ūʠňűƕ ĸũũŸ śŪţŸƿ


Ūż ũņŕů ŪŹ ŠŰŗ şǾ ĸũ ŗũ
Ų šŸ ŦůţŸ şůĸņ śš ķ ōůĻĳ ŕż ȊŠů
ŠŪůĲ śš ŝŸŪŕš ŪŹ" >ņżĹ ŕż ņŪŕů ŪŹ ƺřŪű ŠŪ ŠŪ ŐŸś ņŸ Ǻţŀ ŪŹƕƻƶ
ũȣśůƕ@ ŠŪ ŐŸś ņŸ Ǻţŀ ŪŹƕ ŕż őűņ ŪŹƕ





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

Ūż ũņŕů ŪŹ ŠŪ ŖżŒů Ņš Şű ŀņƶŀņ ŝŸŪŕš Ūżŕů ŠŰŗ şǾřŸ ĸũ
ɓņůš ũŸ ŰņŠů Ūżŕů ŕżƕ Ņš şǾ ŠŪůĲ şŸšŸ ĺř ņţűʹũŠůń ņŸ ŞůĸŠʠ ũŸ
ŋůŪŕů Ūųĳ ōż ŠŪůĲ śš ŜżŰřȊũ şǻ śůȭŐš ŪŹ ĸũŸ ōůř ţŸ Űņ ĸũű ņůšŔ
ũŸ ŪşřŸ ĸũŸ ŰņŠů ŪŹ ĸũǺţŀ Űņ Ūş ũŝ ŀņ őŪšůŠŸ ŪŲŀ ȭŖůř şǻ ŀņɑ
Ūż ũņŕŸ ŪŹƕ Ņš ķś ũŝ ŞůĸŠż ņŸ śůũ řŪű ōů ũņŕŸ ŪŹ ĺřşǻ ũŸ
ŝŪŲŕ ũŸ ŪŹƕ ķś ķō ũŲŝŪ ōż ŇƍŸ ŪŲŀ ŗŸŇŕŸ ŪŹ ĺřşǻ ũŸ ŠŪ ŧůŠŗ
ķŘŸ Şű řŪű ŪŹƕ ĸũǺţŀ ŖżƍŸ Űŗřż şǻ ũŝ ņŸ śůũ ķś ņȝŦǻŧř ņŸ śųŦȁ
řŪű śŪŲĲŋ ũņŕŸ ŪŹ ōż ŠŪůĲ ŪşůšŸ śůũ ŪżřŸ ōů šŪů ŪŹƕ


Ņš şŲŎŸ śɜů ŪŹ ŪşůšŸ śůũ ņȝŦǻŧř şǻ ŀņ şŪůř ũşŠ ŪżřŸ ōů
šŪů ŪŹƕ ķś ĸř şŪůř ɓŋůšņʠ ũŸ ũŲřǻňŸƕ ŠŪ ŞůĹ ņŶŧ ŞůĹ Ūşŝňȁ ŪŹ
Ūşŝňȁ ƕ ńŪ ŰņŕřŸ ţżňż řŸ ĺȝŪǻ ņŞű ũŲřů ŪŹ" Ŧż ŰřʆŠ ʖś ũŸ ŀņƶ
ŀņ ŕųŜůř ŪŹƕ ŪůĲƕ şŲŎŸ Ȉşů ņšřů şŲŎŸ ĸũ ŕšŪ ũŸ řŪű ņŪřů ŋůŰŪŀƕ
Ŧż ŀņ ŞůĹ ŪŹ ţŸŰņřƶţŸŰņř ńŪ şǾ ŀņ ũşŠ ĺũņŸ ũůŖ Ŗůƕ
ķś ōůřŕŸ ŪŹ şǾ řŪű ũşŎŕů Ūųĳ ķś şŲŎŸ ŪşŸŧů ņŹũŸ ũŲř ţŸŕŸ ŪŹ ōŝ
ķś ĸũ ŕšŪ ņŸ ŀņ ȪŠŰɝ ņż ũŲřŕŸ ŪŹƕ Ŧż ɓŋůš ņš ũņŕŸ ŪŹ Ņš
ĶśřŸ ũůĲũ ņż Şű řŪű ţŸŕŸ ŪŹƕ şǾƶşǾ řŪű ōůřŕů Ŧż ĸũŸ ņŹũŸ ņšŕŸ ŪŹƕ
şǾƿţŸŰņř Ŧż ŰřʆŠ Ūű ŝŪŲŕ Ūű Ŗņ ōůŕŸ ŪŹƕ şǾ şŸšŸ ȝŠųŠźņȁ ņȝŦǻŧř
şǻ ĺřņŸ ũůŖ Ūůţ Ūű şǻ ňŠů Ūųĳ Ņš Ŧż şŲŎŸ ũŞů ņŸ ŝůŗ Şżō ņŸ Ǻţŀ
ţŸņš ōůřů ŋůŪŕŸ ŖŸƕ Ņš şǾ ŀņ ȭŖůř ņŸ Ķȝŗš ňŠů Ņš şǾ ŝůŪš ķřŸ
śš Ūű Ŗů ōŝ ŞůĹƿĺȝŪʠřŸ ĺȝŪʠřŸ śųšů ɓŋůš ĻśšřűŋŸ řűŋŸ ōşűř
śš Ņš ŠŪůĲŦŪůĳ Ūš Űņũű ņɃ ńš ōůŕŸ ŪŲŀ ŰņŠůƕ Ŧż śųŔȁ ʖś ũŸ
ĶśřŸ ķś şǻ ŀņƶŀņ ŇůʹũŠŕ ŪŹƕ


Ņš şǾ ŰŦȫŦůũ ņšŕů Ūųĳ ķś ņŹǺţƏżȺřŠů ũŸ ŞůĹ ņů Şű ķřĳŗ
ţǻňŸƕ ĺřņů ȊŠů řůş ŪŹ" şǾ ĺũņů řůş Şųţ ňŠů Ūųĳ Ŧż ĺř ɓŋůšņż
şǻ ũŸ ŀņ ŪŹƕ şǾƶşǾ ĺũņů řůş Şű Şųţ ňŠůƕ ţŸŰņř Ŧż ŀņƶŀņ
ɓŞůŦŧůţű ɓŋůšņ ŪŹ Ņš ķś ĺřņů ķřĳŗ ţǻňŸƕ ŦŪůĳ śš ŧůŠŗ ĸũű
ŕšŪ ŝƍŸ ɓŋůšņ ŪʠňŸ ķś ōůřŕŸ ŪŹ ŞůĹ šżŝȔũȁ Ņš ĸũ Űŗř ņŸ ŦŸ
şŪůř ȪŠŰɝƕ


ĸũǺţŀ şǾ ĸũ Ŧŋř ņŸ ŝůšŸ şǻ ũżŋņš ķŞůšű Ūųĳ ōż ĸũ ũşŠ
ņŸ Ǻţŀ şŸšŸ şř şǻ ķŠůƕ Ņš ŀņ ũşŠ ŗůĻŗ ŕȣŝų şǻ ŝŹőů ŪŲķ ɓŞŲ ņŸ
ũĳŗņ
ų ņż ķŕŸ ŪŲŀ ŗŸŇ šŪů Ŗůƕ Ņš ĺũřŸ ņŪůƿŦż ĺũ Űŗř ņŸ řůŖůř



ņŐřű ņů ũşŠ



řŝű ņŸ ũůŖ ŝŹőů ŪŲķ Ŗůƕ Ņš ĸũǺţŀ ĺũřŸ ņŪů ƺȊŠů ŠŪ őűņ ŪŹ
Űņ şǾ ŠŪůĲ ŀņ ŉš şǾ šŪųĳ ŗŸŦŗůš ņŸ ŀņ ŉš şǻ šŪųĳ Ņš şŸšŸ ɓŞŲ ņŸ Ŧůŋů
ņů ũĳŗņ
ų ŕȣŝų ņŸ Ķȝŗš Ūż"ƻ
Ņš řŝű řŸ ĺũũŸ ņŪů ƺŗůĻŗ ōż ŕŲȣŪůšŸ ɚŗŠ şǻ ŪŹ Ŧż Ūű
ũŝ ņšż ņůšŔ śšşŸȫŦš ŕŲȣŪůšŸ ũůŖ ŪŹƕƻ Ŧż ĸŕřů Ūű ņŪřŸ ņŸ Ǻţŀ
ōůřŕů Ŗůƕ



ţŸŰņř ĺũ šůŕ ɓŞŲ řŸ řŝű ũŸ şŲţůņůŕ ņɃ Ņš ņŪů ƺōůń şŸšŸ
ŗůũ ŗůĻŗ ũŸ ņŪż Űņ şǾřŸ ĺũŸ ĺũ ŞŸƍŧůţů ũŸ ĺőůŠů ŪŹ ĺř ņŲŌ
śűŌŸ ŋţřŸ Ŧůţű ŞŸƍż ũŸ ķś ōůřŕŸ ŪŹ Ņš ĺř şŪůř śŲʕŨż ņŸ ũşůř
ĺũņů ŀņ řůş ŰņŠů ŪŹƻ řů Ūű ŝŪŲŕ ŝƍů řůş řů Ūű ŝŪŲŕ şŪůř
řůş ţŸŰņř ĺũ ũşŠ ņŸ ĸũ Řšŕű ņŸ şŪůř śŲʕŨż ņŸ ũůŖ ĺũņɃ
Űňřŕű ņɃ ŪŹƕ



Ņš şǾřŸ ũżŋů ƺŦŪůĲ śš śšşŸȫŦš ņů ĶřŲɎŪ ŗůĻŗ ņŸ Ǻţŀ Ŗůƻ
Ņš şǾřŸ ũżŋů ƺşǾ ĸũŸ şŸšŸ Ǻţŀ Űňř ũņŕů Ūųƕĳ ōŝ şǾ ĸũ Űŗř ņŸ Ǻţŀ
ʹōũşǻ Ūş šŪ šŪŸ ŪŹ ũŽŞůȌŠ ņż ŗŸŇŕů Ūųĳ ũĳũůš ņŸ ĸ˃ŕŪůũ ņŸ Űŗř
Ňșş Ūż šŪŸ ŪŹ Ņš ĺũ ɓņůš ņŸ ȪŠŰɝŠż ņŸ ŝűŋ ŧůŰşţ Ūżřů ōŹũŸ Ūş
ĸř ũŞůń şǻ ĺśȥȭŖŕ ŪŲŀ ŪŹƕƻ Ņš ɓŞŲ ķśņż ŦůȭŕŦ şǾ ŝŪŲŕůŠŕ ũŸ
ķŧűŨ ŗŸƕ



Ķŝ şŸšŸ ĶȏŌŸ Űşɑ ŞůĹ ŦŸŤŒŸƌ řŸ ņŪů ƺŞůĹ ɕȝŪş şŲŎŸ ōůřů
Ūżňů şǾ ũżŋŕů Ūųĳ śŽřŸ ŗũ ŝōŸ Šů ũŦů ŗũ ŝōŸƕƻ ņŪů ƺşǾ ŦŪůĳ
śűŌŸ ņɃ ńš ōů šŪů Ūųĳ ȊŠʠŰņ şǾ ķśņż ɓŋůš ņšŕŸ ũşŠ ʖņůŦŐƶ
ʖņůŦŐ řŪű Œůţřů ŋůŪŕůƕƻ Ŧż śŪţŸ ņɃ ũŞůń şǻ šŪŸ ŪŹƕ



şǾƶşǾ ŀņ ɓņůš ũŸ ŖżŒů ũů Řűşů Ūųĳ Ņš ũżŋŕů Ūųĳ ķś ōůřŕŸ
ŪŹ ōŝ şǾ ɓŋůš ņšŕů Ūųƕĳ Ņš şǾ ŠŪůĲ śš şŸšŸ Ŧŋřż ņż ǺţŇŕů Ūųĳ
Ņš Ūż ũņŕů ŪŹ ņŲŌ ǺţŇů ŪŲķ Ūżŕů ŪŹ ţŸŰņř ŰŜš şŲŎŸ śűŌŸ ōůņš
ũżŋřů Ūżŕů ŪŹ ɓŞŲ řŸ şŲŎŸ ȊŠů ŝżţřŸ ņŸ Ǻţŀ ņŪů ŪŹ ķś ōůřŕŸ ŪŹ
şŲŎŸ ĺũņŸ Ǻţŀ ʕņřů Ūżŕů ŪŹƕ Ņš şǾ ŀņ ɓņůš ũŸ ŖżŒů ũů Řűşů
Ūųĳ ŕż şǾ ķŧů ņšŕů Ūųĳ şǾ ķō ũŲŝŪ ķśņż ȑŠůŗů ũşŠ ŕņ řŪű
šżņŸ šŇųĲňůƕ


şǾřŸ ŞůĹ ŰŦǺţŠȣũ ũŸ śŲŌů şǾřŸ ņŪů ƺŞůĹ ŰŦǺţŠşũ şŸšŸ śůũ
Űņŕřů ũşŠ ŪŹ"ƻ şǾřŸ ņŪů ƺĶŝ şŸšŸ śůũ ŠŪůĲ śš ŀņ Ŧŋř ŪŹ ʹōũ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

śš şǾ ŝżţ ũņŕů Ūųĳ ōż ņŸŦţ ţňŞň şǾ ŕűũ ŰşřŐ Šů ŁũŸ Ūű ņŲŌ ũşŠ
ţŸ ţųĲňů ŕŝ Ūš ŀņ ņż ŝŇůȁȭŕ ņšņŸ ŉš ŞŸō ŗǻňŸƕƻ Ņš şǾřŸ ņŪů
ƺţŸŰņř şǾ ŀņ ŌżŐŸ ũŸ śůő ņż ţŸřů ŋůŪŕů Ŗů ŠŰŗ ŠŪ şŲşņɃř ŪŹ ŕżƻ
Ņš ķňŸ şǾ ũżŋŕů Ūųĳ ōż ķō ķśņŸ Ǻţŀ ņŲŌ ŕż Ūżňů ņŲŌ ŕż ʹōũŸ
ķś ĶśřŸ ũůŖ ŉš ţŸņš ōů ũņŕŸ ŪŹ ŕůŰņ ĸũ śš ũżŋŸƕ
Ņš ŰřʆŠ Ūű şǾ ķō ũŲŝŪ ũůƎŸ ŕűř ŝōŸ Šů ŕűũ Šů ŋůţűũ ŰşřŐ
śš řŪű ĺőů Ūżňů Űņ ŠŪůĲ ķřŸ ņŸ Ǻţŀ ŕŹŠůš Ūż ōůĻĳ ŁũŸ Ūű ŗŸŇřŸ ņŸ
Ǻţŀƕ şǾƶşǾƶşǾ ŠŸ ŗŸŇřŸ ņɃ ˄ŋŕů Şű řŪű ņšŕů Ūųƕĳ şǾřŸƶşǾřŸ ŠŪůĲ
śš ķņš Ņš ņŲŌ Ŧŋřʠ śš ĶȜŠř ŰņŠů ŪŹ şǾřŸ ĸũŸ ǺţŇņš šŇů ŪŹ
ȊŠʠŰņ ņŲŌ ŕż ŪŹ ʹōũ śš şǾřŸ ũɧůĹ ũŸ ɓůŖȁ řů ņɃ ŪŹ Ņš ũżŋů Űņ
Ūż ũņŕů ŪŹ ĸũņŸ ʀůšů ŧůŠŗ Űņũű ņż şŗŗ Ūż ōůŀƕ şǾƿŪşůšŸ śůũ
ɓŗŧȁ ř ņšřŸ Ņš řůɮ ʔȫŠ ņŸ Ǻţŀ ũşŠ řŪű ŪŹƕ ŪşǻƶŪşǻ ŕż ĺũ
şŕţŝ ņɃ ŝůŕ śš ķřů Ūű ŪŹƕ şǾ ŰŦȫŦůũ ņšŕů Ūųĳ ŠűŧŲ ŝŪŲŕ ōȧŗű
ķ šŪů ŪŹƕ


Ņš Ķŝ ŦŸ ĸũŸ ŐŸś ņš šŪŸ ŪŹ ũĳŞŦ ŪŹ ņżĹ ŕż ŧůŠŗ Ņš ŐŸś ņšŕů
Ūżƕ Ņš şǾ ĸũ ŝůŕ ņż ņŪřů ŋůŪųňĳ ů Űņ ņŞűņŞű şŲŎŸ ŝŪŲŕ ŝůš şŲŎŸ
ňţŕ ũşŎů ňŠů ŪŹƕ Ņš ŝŪŲŕ ũű ŝůš şŲŎŸ Ŧůśũ Əżř ķŕŸ ŪŹ ņŪŕŸ ŪŹ
ƺŞůĹ ɕȝŪş ȊŠů ŠŪ Ŧż ɓņůŧ Ŗů ōż ĸũşǻ ŕŲȣŪůšŸ ņŪřŸ ņů şŕţŝ
ŪŹ"ƻ Ņš ņŞűņŞű ĸũŸ Ūş ņŲŌ Ņš ņŪŕŸ ŪŹ ţŸŰņř ķśņż ōůřřů
Ūżňů ķś ŧȡŗ ŞĳŒůš ũŸ ōůĳŋŸ Űņ şŸšů ĸũņů şŕţŝ Ŗůƕ


Ņš şǾ ņŞűņŞű ŝůŕʠ ņż ņŪŕů Ūųĳ ōżƶōż ŀņ ņŲŌ ŰŦśšűŕ
Ūżŕű ŪŹ ʹōũũŸ Ūż ũņŕů ŪŹ ņżĹ ŕż ŀņ ŰŦȫŦůũ ņšŸ şǾ ĸũŸ ĶŞű ȭśʊ
ņšřů ŋůŪŕů Ūųĳ ņżĹ ŕż ŀņ Ūż ņżĹ ŕż ŀņ ōż ŰŦȫŦůũ ņšŕů Ūżƕ
ţŸŰņř şŸšŸ śůũ ŀņƶŀņ ũȝŗŸŧ Ūżŕů ŪŹ şǾ řŪűƿōż ɓŞŲ ũŸ ŪŹ şǾ
ĸũņŸ ŝůšŸ şǻ ĸũű ŕšŪ şŪũŲũ ņšŕů Ūųƕĳ ŗũ
Ų šŸ ţżň ŧůŠŗ şŪũŲũ ņšŕŸ
Ūż Űņ ŠŪ ŧŹŕůř ũŸ ŪŹƕ ŗũ
Ų šŸ ţżň ŧůŠŗ şŪũŲũ ņšŕŸ Ūż ŠŪ ŝŸŪŲŗů ŝůŕ
ŪŹƕ ţŸŰņř şŸšŸ Ǻţŀ ŠŪ ōűŦř ŪŹƕ Ņš şŸšŸ ņŪřŸ ņů şŕţŝ Ķţň Ūű
Ūżňů ōŝ şǾ ŝůŕʠ ņż ŝżţŕů Ūųĳ ōż Ķţň Ūű Ūżŕű ŪŹ Šů Ūż ũņŕů ŪŹ
ŖżŒů ŋżŐ śŪŲŋ
ĳ ůŠŸ Šů ţżňż ņż ņůŐřŸ Ŧůţű Ūżƕ şŸšŸ ĸũŸ ņŪřŸ ņů şŕţŝ
ɓņůŧ şǻ řŪű ŪŹƕ şǾƶşǾ ŠŰŗ şǾ ņšŕů Ūųĳ ŰŜš şǾ ŀņ œʠňű Ūųƕĳ şǾƶşǾ
ĸũŸ śšşŸȫŦš ņŸ Ǻţŀ ĺʁ˃ŕ ņŸ ɓņůŧ şǻ ņŪŕů Ūųƕĳ şǾ ĸũŸ ţżňż ņŸ ɓņůŧ


ņŐřű ņů ũşŠ



şǻ ŪżřŸ ņŸ Ǻţŀ ņŪŕů Ūųĳ ŕůŰņ ţżň śšşŸȫŦš ņż ŝŸŪŕš ōůř ţŸƕ Ņš şǾ
ĸũŸ ĸũņŸ Ǻţŀ řŪű ņŪŕů Ūųĳ ȊŠʠŰņ şǾřŸ ĸũŸ ĶśřŸ Ǻţŀ ņŲŌ ŕż ōůř
ǺţŠů ŪŹƕ ŠŪ ņŲŌ ŕż ŪŹ ōż şŲŎŸ śšşŸȫŦš ũŸ ȉůŕ Ūżŕů ŪŹƕ
Ņš Ķŝ ŠŰŗ şŸšŸ ŝżţřŸ ũŸ ĸř Űņũű ņȝŦǻŧřũ şǻ ņŲŌ Şű Ūżŕů ŪŹ
ʹōũũŸ ţżňż ņż ŗŇ
Ų śŪŲĲŋŕů ŪŹ ŠůƿņŪŕŸ ŪŹ ƺşǾ ŰŦȫŦůũ řŪű ņšŕů
Ūųĳ ŠŪ ĸũ ŕšŪ ũŸ ŪŹƕƻ



ŕż őűņ ŪŹ şǾřŸ ĶȊũš ʖŇŸ ŝŠůř ņż ŰŗŠů ŪŹƕ Ņš şŸšű śșřű ŦŪůĳ
ŝŹőű şŲŎŸ ũŲř šŪű ŪŹ Ŧż ōůřŕű ŪŹ ŦŪůĳ şŸšŸ ŝůšŸ şǻ Ķ˃Řņ Ņśŋůȼšņŕů
řŪű ŪŹƕ şǾƶşǾƿŰŝȧņŲţ ŦŹũŸ Ūű ōŹũŸ ķś ōŝ ˃ŋņř ņż ŇůŕŸ ŪŹ Ņš
ķśņż Ūɲű ţňřŸ ţňŕű ŪŹ Ķŝ ˃ŋņř ɓŸşű ņŞű ˃ŋņř ņż ŜǾņ řŪű
ŗŸŕŸ ŪŹ ȊŠʠŰņ ĺȝŪǻ Ūɲű ţňŕű ŪŹƕ Ŧż ŕż ņŸŦţ Ūɲű ņż ŜǾņ ŗŸŕŸ ŪŹ Ņš
Ŧż ķňŸ ŝœņš ˃ŋņř ņż ŇůŕŸ ŪŹƕ ĺũű ŕšŪ ũŸ ŋŸšű śůĹ ŇůŕŸ ŪŲŀ Ūżŕů
ŪŹƕ ŠŰŗ ŀņ ŝűō şŲŪ
ĳ şǻ ķŕů ŪŹ şǾƶşǾƶşǾ ņŞű śůĹ ņż ŜǾņ řŪű
ŗŸŕů Ūųƕĳ şǾ ŕż ņŸŦţ ŝűō ņż ŜǾņŕů Ūųƕĳ ŕżƿ
Ņš ōż şǾ ŠŪůĲ ņŪŕů Ūųĳ ŧůŠŗ ķśņż ţňŕů Ūż ōŹũŸ şŸšŸ ņżĹ
Şű ũŞůń şǻ ķśņŸ ǺţŠŸ ŀņ ŝűō ņŸ ōŹũů ŰŗŇŕů Ūż ķś ĺũŸ ŀņ
ŕšŜ šŇŸ Ņš ņŪŸ Ņš şŲŎŸ ĸũŸ ţůřŸ ņɃ ĶřŲş˃ŕ ŗŸ ķś ĸũņŸ ŝůšŸ
şǻ ʹōŕřů ōůřřů ŪŹ ĺŕřů ȑŠůŗů řŪű ōůřŕŸ ŪʠňŸƕ ŕŝ ĸũǺţŀ ķś
ņŸŦţ ķňŸ ŝœŸ Ņš ĺũŸ Ūű ŇůŠŸ ʹōũŸ ķś ũżŋŕŸ ŪŹ Űņ ŠŪ ũŪű ŪŹƕ
Ņš şǾƿ



şǾ Ķŝ Şšżũů ņšŕů Ūųĳ Űņ ɓŞŲ ĺũņŸ Ŧŋř ņż ķŧűŨ ŗŸňůƕ şǾ Ŧŋř
şǻ ŀņ ȥȭŖš ŰŦʉůũű Ūųĳ Ņš ņŸŦţ Ŧŋř Ūűƕ ņŸŦţ Ŧŋř Ūű şǻ Ņš ŠŪű
Ŧż ũȝŗŸŧ ŪŹ ʹōũŸ śšşŸȫŦš řŸ şŲŎŸ ŰŗŠů ŪŹƕ



Ūş ŀņ ŗũ
Ų šŸ ũŸ ʺŞʁ ŪżŕŸ ŪŹƕ şǾřŸ ķō ũŲŝŪ ȜŠůř ŰŗŠů şŸšŸ ŞůĹ
ţżň Űşŧřšűō ũŲũşůŋůšņ Ņš ŦŸ śůȭŐš ŠŪůĲ śš ŇƍŸ ŖŸ Ūż ũņŕů
ŪŹƶŪż ũņŕů ŪŹ Űņ ũŽ Šů ĺũũŸ Şű ȑŠůŗů ŠŪůĲ śš ŇƍŸ ŖŸƕ ĺř şǻ ũŸ
Ūš ŀņ ōż ŠŪůĲ ŇƍŸ śš ŖŸ Ņš ŝżţ šŪŸ ŖŸ ŦŸ şŲŎũŸ ȑŠůŗů ŠżȌŠŕů ɓůʂ
ŖŸƕ şŲŎŸ ĸŕřů ŕż śɜů ŪŹƕ ţŸŰņř ŗŸŇřů Ūşşǻ ũŸ Ūš ŀņ ōř Ŧż ŀņ
ŗũ
Ų šŸ ņŸ ȭŖůř ņż řŪɀ ţŸ ũņŕů ŪŹƕ Ŧż ŀņ ŗũ
Ų šŸ ņŸ ũȝŗŸŧ ņż řŪű ţŸ
ũņŕů ŪŹƕ ŗŸŇřů ŪşůšŸ ŰŦʺŞʁ ŕšűņŸ ŪŹƕ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

śšşŸȫŦš ũŦȁ ȅŸʋ ŪŹƕ ōŝ ŦżƿņŽř ķŰŗ şǻ ņŽř śšşŸȫŦš ņż ŝżţ
ũņŕů ŪŹ Űņ ŋűōż ņż ņŹũŸ ŝřůřů ŪŹ ōŝŰņ ŦŪůĳ śš ŕż Ŧż ņŸŦţ
ĶņŸţů Ūű Ŗů" ŗŸŇů" Ņš ŠŰŗ ŪşůšŸ śůũ Ķřĳŕ ōűŦř ŪŹ ŦŪůĳ śš
Ķřĳŕ ōűŦř ņů ņŸŦţ ŀņ Ūű ʖś ŪŹ Ņš Ŧż ŪŹ śšşŸȫŦšƕ ĸũǺţŀ ŠŰŗ
ŪşůšŸ śůũ Ķřĳŕ ōűŦř ŪŹ ŕŝ Ūş őűņ śšşŸȫŦš ņŸ ũůŖ ŖŸ ŀņ śšşŸȫŦš
ņů Şůňƕ Ūş ĺũņŸ ňŲŔ ŖŸƕ Ūş Ķŝ ĺũņŸ ňŲŔ ŪŹƕ Ņš ȊŠʠŰņ ƺķŰŗ
şǻ Ŧŋř Ŗůƕƻ Ņš ŀņ Ŧŋř ŀņ ŰŦŋůš ņů ȪŠɝ Ūżřů ŪŹƕ ŕż Ūş ĺũņŸ
ŰŦŋůš ŖŸ ŰŜš Ŧŋř şǻ ȪŠɝ ŰņŠŸ ňŀ Ņš ōż Ūş ŪŹ ŦŪű ŝř ňŀƕ ŠŪű
Ŧż ņůšŔ ŪŹ ŪşůšŸ řůş Ūż ũņŕů Ŧż řůş řŪɀ ōż ŪşůšŸ ĶŞű ŪŹ ţŸŰņř
ŪşůšŸ řůşż ņż ōňŕ ņɃ ŝŲŰřŠůŗ ŒůţřŸ ũŸ śŪţŸ şŸşřŸ ņŸ ōűŦř ņɃ
Űņŕůŝ şǻ šŇů ňŠů Ŗůƕ ũşŎŸ" Ņš ŠŰŗ ŕŝ ŦŪůĳ śš řŪű ŖŸ ŕż ŠŪ
ŦŪůĳ śš ņŞű řŪű ŪʠňŸƕ ũşŎŸ" Ņš ŠűŧŲ ĺř ũŝ ņż ŌŲŒůřŸ ņż ķŠů
ōż ʹōřņŸ řůş ĺũ Űņŕůŝ şǻ ŖŸƕ ŗŸŇů Ŧż ōůřŕů Ŗůƕ


ƺŦż ņŲȣŪůšƻ ōŹũŸ šżŰşŠż Ūşǻ ŝŕůŕů ŪŹ ƺņŽř ņŲȣŪůš ņż ŝŕů
ũņŕů ŪŹ" ȊŠů Űşɬű ņŪ ũņŕű ŪŹ ƷşŲŎŸ ĸũ ŕšŪ ĺũ ŕšŪ ŝřůƸ"ƻ
ŗŸŇů" řŪűƕ śšşŸȫŦš ņż ĺũņŸ ũůšŸ ňŲŔʠ ņż ɓņŐ ņšřů ŪŹƕ Ņš ĸũǺţŀ
ĺũŸ ŀņ ŝŕȁ ř ņż Ķřůŗš ņŸ Ǻţŀ Ņš ŀņ ņż ķŗš ņŸ Ǻţŀ ŝřůřů ŪŹ
ŕůŰņ ŰřʆŠ Ūű ĺũ ŀņ ņż Ļśš ņšŸƕ Ķŝ ţŸŰņř Ŧż ũŦȁ ȅŸʋ ŪŹ ķś
ŗŸŇřů ņżĹ ĺũŸ řŪű ņŪ ũņŕů ŪŹ Űņ ȊŠů ņšřů ŪŹƕ


Ņš Ŧż Ūşǻ ŰŦʺŞʁ ŝřůŕů ŪŹƕ ŠŪůĲ ŕņ ŦżƿŦŪůĳ ŝůĸŝţ şǻ Ūşǻ
ŝŕůŠů ňŠů ŪŹ ŦŸ ŕůšŸ ŀņ ŗũ
Ų šŸ ũŸ ŰŦʺŞʁ ŪŹ ŀņ ŕůšů ŗũ
Ų šŸ ũŸ ŰŦʺŞʁ
ŪŹƕ ķś ōůřŕŸ ŪŹ ŦŪůĳ ȭŦňȁ şǻ ŰŦʺŞʁŕů ŪŹ ŗŕ
ų ż şǻ ȭŦňȁ ŗŕ
ų ż ņŸ ĶȥȭŕșŦ
şǻ ŦŪůĳ śš ŦŸ ōż ŗŕ
ų ŪŹ ŦŪůĳ śš ōż ņʕŝ ŪŹ ŦŪůĳ śš ōż ũůšůś ŪŹ
Ņš ŦŪůĳ śš ĺřņɃƶĺřņɃ ŰŦʺŞʁŕů ŪŹƕ Ņš Ūş ũŝ ŰŦʺŞʁ ŪŹƕ Ņš
śšşŸȫŦš ņŸ śůũ ŝƍŸ śŪůƍ ŪŹ ĺũņŸ śůũ ũşŕţ ŪŹ şŹŗůř ŪŹ ŉůũ
ŪŹ šŸŰňȭŖůř ōţ ŪŹƕ ŗŸŇż Ŧż ŰŦʺŞʁ ŪŹ Ŧż ŀņƶŦż ŀņ ŰŦŰŦŘŕů
ņů śšşŸȫŦš ŪŹƕ Ņš ŠŪůĲ ķō ũŲŝŪ ĺũņŸ ţżňż ņɃ ńš ŗŸŇż Ūşşǻ
ũŸ ņŲŌ ũƏŸŗ ŪŹ ņŲŌ ņůţŸ ŪŹ ņŲŌ ŞŲšŸ ņŲŌ śűţŸ ņŲŌ ţůţ ŗŸŇż
ŠŪƶŠŪ ĺũņŸ ţżň ŪŹƕ Ŧż ŀņƿŦżƶŦż ŀņ ŰŦŰŦŘŕů ņů śšşŸȫŦš
ŪŹ Ņš ĸũǺţŀ şǾ ũżŋŕů Ūųĳ Űņ ĺũņŸ śůũ ĺũņŸ ũŸŦņż ņŸ ŝűŋ Şű
ŦŪű ŝůŕ ŪŹƕ


ņŐřű ņů ũşŠ



Ķŝ ķĸŠŸ ɓůŖȁ řů ņŸ Ǻţŀ ĶśřŸ ʹũšʠ ņż ņŲŌ ũşŠ ņŸ Ǻţŀ ŎŲņůŀƕ
Ņš Ūż ũņŕů ŪŹ ŪşůšŸ Ŧŋř śœřŸ ũŸ śŪţŸ şǾ ĸũŸ ņŪųƕĳ şǾ ōůřŕů Ūųĳ ŠŰŗ
şǾ ŖżŒů ȑŠůŗů ũşŠ ţŸŕů Ūųĳ Ņš ķś ĺőņš Ņš ŝůŪš ōůŕŸ ŪŹ ŕż şǾ
ũşŎ ōůĻĳňů şǾ śųšű ŕšŪ ũŸ ũşŎ ōůĻĳňůƕ Ņš ōŝ Ūş ɓůŖȁ řů ņšŕŸ
ŪŹ ĶśřŸ ʹũšʠ ņż řűŋŸ ĺũ Űşɬű ņɃ ńš ŎŲņůŠŸ ōŪůĲ ũŸ śšşŸȫŦš řŸ
Ūşǻ ĺőůŠů ŠŪůĲ ņżĹ ŀņ ŪŹ ōż ɓůŖȁ řů şǻ Šůŗ ņšŦůřů ŋůŪŸňů ņŸŦţ
ĶśřŸ ŪůŖż ņż ĺőůŀƕ Ŧż Ŧż ĺũ ŪůŖ ņŸ řűŋŸ őűņ ķśņŸ ɚŗŠ şǻ ȊŠů
ŪŹ ōůřŕů ŪŹƕ


ŪşůšŸ ȭŦňɁŠ Űśŕů Ūş ũșŠŰřʋů ũŸ ķśņɃ ņɃ ńš ŝƎ šŪŸ ŪŹ
ŪşůšŸ ʹũšʠ ņż ĺũ Űşɬű ņɃ ńš ņšŕŸ ŪŲŀ ōŪůĲ ũŸ ķśřŸ Ūşǻ ĺőůŠů
ŪŹƕ Ņš ŰŜš ŪşůšŸ şǻ Ūş ũżŋ šŪŸ ŪŹ Űņ ķśřŸ ŀņ šůŕ ĶɕůŪş ũŸ
ņŪů ȊŠů Ŧż ƺũşŲȝɒ ņŸ ŰņřůšŸ ņɃ šŸŕ ņż Űňřŕű ņš ũņŕů ŪŹ"ƻ
Ņš ŰŜš ķśřŸ ĺũũŸ ņŪů Űņ ƺŕůšż ņɃ ńš ŗŸŇżƻ Ņš Ŧż ƺĺřņɃ
Űňřŕűƻ ņš ũņŕů ŪŹ" ŰřʆŠ Ūű ŠŪ ĶũĳŞŦ ŪŹƕ Ņš ķśřŸ ĺũŸ ŝŕůŠů
Űņ ĺũņŸ ƺŝűō ĶřŰňřŕ ŪʠňŸ Ņš ōŹũŸ ũşŲȝɒ ņŸ ŰņřůšŸ ņɃ šŸŕ Ņš
ķņůŧ şǻ ɓņůŧ ņšŕŸ ŕůšŸ ŪŹƕƻ Ķŝ Ūşůšů şř ŪşůšŸ ŰŦŋůš ŪşůšŸ şřż
ņŸ ŰŦŋůš ŰŦŧŸŨ ņšņŸ ōŝ Ūş ĶśřŸ ʹũšʠ ņż Űşɬű ņɃ ńš ŎŲņůŀ ŪŲŀ
ŪŹ ōŪůĲ ũŸ Ūş ķŀ ŪŹ ŰŜš ŪşůšŸ ɚŗŠ ķņůŧ ņɃ ńš ŗŸŇŕŸ ŪŹ ōŪůĲ
Ūş ōů šŪŸ ŪŹƕ Űşɬű ũŸ ŕůšż ņɃ ńš ĶɕůŪş ņŸ ŝűō ŪżřŸ ũŸ şũűŪ şǻ
şš ňŀ Ūş ĶɕůŪş ņŸ ŝűō ŪŹ Ņš ɓ˃ŕȉů ņŸ ĶřŲũůš ĺũņŸ ũůŖ Ūş
šůȑŠ ņšǻňŸƕ


Ņš Ūş ķō ũŲŝŪ ŠŪůĲ śš ķŀ ŪŹ ȭŦŞůŰŦņ ōűŦř ņŸ ĺśţȡŘ
Şżōř ũŸ ũĳňŕű ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ ʹōũŸ ŪşřŸ ŇůŠů ŪŹ ĺũ ōʕšŕ ņż śųšů
ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ Ņš Ķŝ Ūş ĸȏŌů šŇŕŸ ŪŹ Űņ ķś Ūşǻ ȭŦňɁŠ şʁů ŗǻňŸ
Ŧż Şżōř ōűŦř şǻ ŧŰɝ ŗŸňů ōż Ūş şǻ ŪŹƕ ōŹũŸ ņɃ Ŧż ţŪų Ķŝ ĺũ
ōűŦř ņż Ǻţŀ ŪŲŀ ŪŹ ōż ĸũŸ ŝţ ŗŸřŸ ņŸ Ǻţŀ ŪŹ Ņš Ķ˃Řņ ņżŧűņů
ņż ŝřůřŸ ņŸ Ǻţŀ ŕůŰņ Ūşǻ ĸũ Űŗř ņŸ Ǻţŀ şōŝŲŕ ŝřůŠŸ ŪżřŸ śůŀ
Ūş şũűŪ ņż ɎŪŔ ņšǻ ʹōũũŸ ķō ũŲŝŪ Ŧż Ŧŋř ņŸ ōȼšŠŸ ũŸ ŪşůšŸ
ķșşů ņŸ Ķȝŗš ķ ũņŸ ŅšƶŅš ʹōũ ŉŒű şǻ Ūş ōű šŪŸ ŪŹ Ūşǻ
ŝţ ņż ŗŸƕ ȊŠʠŰņ Űŗř ŝűŕ ňŠů ŪŹ Ņš ũĳȜŠů ņɃ ŌůŠů ŰňšřŸ ţňű ŪŹ
Ŧż ũĳȜŠů ņů ĺʹōŠůţů ŠŪůĲ śš ŪŹ Ņš Ūş ōȧŗ Ūű ĺũ ķʑůř ņż




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ũŲřǻňŸ ƺĻśš ķ ōůńƻ Ņš Ūş ĺũ ŉŒű ņŸ Ǻţŀ ŕŹŠůš Ūżřů ŋůŪŕŸ
ŪŹƕ ĸũǺţŀ Űśŕů Ūşůšű ũŪůŠŕů ŰņʹōŠŸƕ
Ņš ŦŪůĳ ņżĹ Şű şřŲȬŠ Űņŕůŝ ņż ŇżţřŸ Šů ĸũņŸ şżŪšʠ ņż
ŇżţřŸ ņŸ ŠżȌŠ řŪű ŪŹ ţŸŰņř Ŧż şŸşřů ōż ōňŕ ņɃ řűŦ ŒůţřŸ ũŸ
ŉůŕ ŰņŠů ňŠů ķņš ĺũ Űņŕůŝ ņż ţŸ ǺţŠů Ņš şżŪšʠ ņż Ňżţ
ŰŗŠůƕ ń śšşŸȫŦš ņŸ şŸşřŸ ķō ũŲŝŪ ķ ŪşůšŸ Ǻţŀ Űņŕůŝ ņż Ňżţ
Ņš ĸũşǻ ŗŸŇŸ ķśņŸ ũůŖ ɓŞŲ Ņš Ūş ŗŸŇŸ ņɃ ĸũ ŉŒű şǻ ŕŹŠůš ŪżřŸ
ņŸ Ǻţŀ Ūşǻ ȊŠů ņšřů ōʕšű ŪŹƕ Ūš ŀņ ņţűʹũŠů ņż Ņš ķňŸ ŪżřŸ
Ŧůţű ũŞůń ņż ķŧűŨ ŗŸ ĺř şǻ ũŸ Ūš ŀņ ņż Ņš Ūşůšű ŌżŐű ũŞů
ņż ķňŸ ķřŸ śš ĺřņŸ ũůŖ ōŲƍ ōůŠŸƕ Ņš ōŝ ķō ŠŪůĲ ũŸ ōůŠŸ
ŪżřŸ śůŀ Ūş ŠŸ ņŪ ũņŸ ōŹũŸ ŦŸ ōż ķşżũ ņŸ šůȭŕŸ ũŸ ķŠŸ ƺȊŠů
ŪşůšŸ ɚŗŠ řŪű ōţ ĺőŸ ōŝ ŪşũŸ ĺũřŸ šůȭŕŸ şǻ ŝůŕǻ ņɃ"ƻ ĸũŸ ɓŗůř
ņšŸ Űśŕůƕ Ūş ŠűŧŲ ņŸ řůş şǻ şůĳňŕŸ ŪŹƕ ķşűřƕ


Ķŝ ķśņŸ Ǻţŀ ōż śţŐřů ŋůŪǻňŸ ŪşŸŧů Ūű ķś ũŸŦņ ņŸ śűŌŸ
śœřů śũĳŗ ņšŕŸ ŪŹ ōŝ Ŧż śœřŸ Ŧůţů Ūżŕů ŪŹ ŠŪ ŗŸŇřŸ ņŸ Ǻţŀ Űņ
Ŧż ņŪůĲ ũŸ ŝżţ šŪů ŪŹ ŠŰŗ ķśņŸ śůũ ķśņɃ ŝůĸŝţ ŪŹ ŕż ũĳŕ şŕű
ņů ŋŽŖů ĶȜŠůŠ Ňżţřů ŋůŪǻňŸƕ



Ņš Ķŝ şǾ şŸšŸ şųţśůő ņż ŗŸřů ŋůŪųňĳ ů ĸũũŸ śŪţŸ şǾ ŝżţųĲ Ķ˃Řņ
Šů ņş ĸũŸ ŁũŸ ʹũŇůřů ŋůŪųňĳ ů Ņš ĸũŸ ŝżţųĲňů ōŝ Ūş ķňŸ ōůŕŸ ŪŹƕ
Ņš ĸũŸ şǾřŸ ŧűŨȁ ņ ŰŗŠů ŪŹ Űņũű ņůšŔ ũŸ şǾ řŪɀ ōůřŕů ȊŠʠ şǾ ĸũŸ
ŠŪ ŧűŨȁ ņ ŗŸ šŪů Ūųĳ ņŐřű ņů ũşŠ ƕ


Ņš Ūş ŀņ Ŧŋř ņż śœřŸ ōů šŪŸ ŪŹ ʹōũ ņŸ ķŘůš śš ŠŪ ŰŦŋůš
šŇů ŪŲķ ŪŹ ŕůŰņ ŠŪůĲ ũŸ şųţśůő ņŸ ŰŦŨŠ ņż ŝŕůŠŸƕ ŦŸ ũĳŕ şŕű ņŸ
ŋŽŖŸ ĶȜŠůŠ ņŸ ņŲŌ Şůň ņż śœřŸ ōů šŪŸ ŪŹƕ ŠŪ ŠűŧŲ ņɃ śšűȈůńĳ şǻ
ņŸ śŗ ŪŹƕ ĺũņŸ śŰŦɑ ķșşů ũŸ ŞšřŸ ņŸ ŝůŗ ĺũņɃ ōĳňţ ņŸ Ķȝŗš
ĶňŲŦůĹ ŪŲĹ Ŗűƕ



ŕŝ ĺũ ũşŠ ķșşů ŠűŧŲ ņż ōĳňţ şǻ ţŸ ňŠů ŕůŰņ ŧŹŕůř
ũŸ ĺũ ņɃ śšűȈů Ūżƕ
ŦŪ ŋůţűũ Űŗř Ņš ŋůţűũ šůŕ ŰřšůŪůš šŪů Ķȝŕ şǻ
ĺũŸ ŞųŇ ţňűƕ

ņŐřű ņů ũşŠ



ŕŝ śšŇřŸ ŦůţŸ řŸ śůũ ķņš ĺũ ũŸ ņŪů ŠŰŗ ŕų śšşŸȫŦš
ņů śŲɑ ŪŹ ŕż ņŪ ŗŸ Űņ ŠŸ śșŖš šżŰŐŠůĳ ŝř ōůŀĳ ƕ
ĺũ řŸ ĺȇš ŰŗŠů Űņ ǺţŇů ŪŹ Űņ şřŲȬŠ ņŸŦţ šżŐű Ūű ũŸ
řŪɀ śšȝŕŲ Ūš ŀņ Ŧŋř ũŸ ōż śšşŸȫŦš ņŸ şŲŇ ũŸ Űřņţŕů
ŪŹ ōűŰŦŕ šŪŸňůƕ
ŕŝ ŧŹŕůř ĺũŸ śŰŦɑ řňš şǻ ţŸ ňŠů Ņš şȥȝŗš ņŸ ņĳňųšŸ śš
Ňƍů ŰņŠůƕ
Ņš ĺũ ũŸ ņŪů ŠŰŗ ŕų śšşŸȫŦš ņů śŲɑ ŪŹ ŕż ĶśřŸ ķś
ņż řűŋŸ Űňšů ŗŸ ȊŠʠŰņ ǺţŇů ŪŹ Űņ ŦŪ ŕŸšŸ ŰŦŨŠ şǻ ĶśřŸ
ȭŦňȁ ŗŕ
ų ʠ ņż ķȉů ŗŸňů Ņš ŦŸ ŕŲŎŸ ŪůŖʠ ŪůŖ ĺőů ţǻňŸ ņŪɀ
Łũů ř Ūż Űņ ŕŸšŸ śůĳŦʠ şǻ śșŖš ũŸ őŸ ũ ţňŸƕ
ŠűŧŲ řŸ ĺũ ũŸ ņŪů ŠŪ Şű ǺţŇů ŪŹ Űņ ŕų ɓŞŲ ĶśřŸ śšşŸȫŦš
ņɃ śšűȈů ř ņšƕ
ŰŜš ŧŹŕůř ĺũŸ ŀņ ŝŪŲŕ ĻĳŋŸ śŪůƍ śš ţŸ ňŠů Ņš ũůšŸ
ōňŕ ņŸ šůȑŠ Ņš ĺũņů ŰŦŞŦ ŰŗŇůņš
ĺũũŸ ņŪů Űņ ŠŰŗ ŕų Űňšņš şŲŎŸ ɓŔůş ņšŸ ŕż şǾ ŠŪ ũŝ
ņŲŌ ŕŲŎŸ ŗŸ ŗňĳ ų ůƕ

ƿŕŝ ŠűŧŲ řŸ ĺũ ũŸ ņŪů ŪŸ ŧŹŕůř ŗšų Ūż ōů ȊŠʠŰņ ǺţŇů
ŪŹ Űņ ŕų ɓŞŲ ĶśřŸ śšşŸȫŦš ņż ɓŔůş ņš Ņš ņŸŦţ ĺũű
ņɃ ĺśůũřů ņšƕ


şǾ Ŧůśũ ŋŽŖŸ śŗ ũŸ ŖżŒů ũů ŝũ ķŘůš ņż ţŸřů ŋůŪŕů Ūųƕĳ

ţŸņɃř ĺũ řŸ ĺȇš ŰŗŠů Űņ ǺţŇů ŪŹ Űņ şřŲȬŠ ņŸŦţ šżŐű
Ūű ũŸ řŪɀ śšȝŕŲ Ūš ŀņ Ŧŋř ũŸ ōż śšşŸȫŦš ņŸ şŲŇ ũŸ
Űřņţŕů ŪŹ ōűŰŦŕ šŪŸňůƕ

Ķŝ ŰŦŨŠ ņŸ Ǻţŀ şǾ ĸũŸ ţůřů ŋůŪųňĳ ů ƺŪš ŀņ Ŧŋř ōż śšşŸȫŦš
ņŸ şŲŇ ũŸ Űřņţŕů ŪŹƕƻ Ķŝ ĸũŸ ĶśřŸ ŰŦŋůšż şǻ śņŒŸ šŪřů ōŝ Ūş
ŝżţ šŪŸ ŪŹƕ



ŠűŧŲ řŸ ŠųŪʁů  şǻ ŀņ ŝůš ņŪů şǾ ŰŦȫŦůũ ņšŕů Ūųĳ ŠŪű ũŪű
ŪŹ ōŹũŸ ķō ũŲŝŪ şǾřŸ ĸũŸ ǺţŇ ņŸ šŇů ŪŹ ƺşǾ ōűŦř ņɃ šżŐű Ūųƕĳ ƻ ŠŪ
ĺũ ĺșũŦ ņŸ śŦȁ śš Ŗů ōŝ ŦŸ ŠŪųŗű ţżň ōĳňţ şǻ ŰňšŸ şʁů ņŸ ĺřņŸ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ȭşšżșũŦ ņŸ Şżō ņż Ňů šŪŸ ŖŸƶŖŸ ŅšƶŅš ŦŸ ŎšřŸ ũŸ ōţ ņż śű
šŪŸ ŖŸ ōż ōĳňţ ņŸ ĺũ ŋɬůř ņż ŗŧůȁŕů Ŗů Ņš ĺřņŸ śůũ ŀņ ŝŪŲŕ
Ūű ĶȏŌů ũşŠ Ŗůƕ Ņš ŠűŧŲ ĺřņŸ ŝűŋ şǻ ˃ŋʅů ĺőů Ņš ĺũřŸ ņŪů
ƺşǾ ōűŦř ņɃ šżŐű Ūųƕĳ ŕŲȣŪůšŸ Űśŕůń řŸ ōĳňţ şǻ ĺũ ŋůţűũ ŦŨʡ ņŸ
ŗŽšůř şʁů ŇůŠů Ņš ŦŸ Ūš ŀņ ōř şš ňŀƕ ţŸŰņř şǾ ȭŦňȁ ũŸ śšşŸȫŦš
ņɃ ĺŕšű Ŧż šżŐű Ūųƕĳ ŠŰŗ ŀņ şřŲȬŠ ĸũŸ Ňůŕů ŪŹ Ŧż řŪɀ şšŸňůƕƻ Ņš
ŋɬůř ņŸ Ǻţŀ ĺũřŸ ņŪů ƺşǾ Ŧż ŋɬůř Ūųĳ ōż ĺũ ōĳňţ řǻ Ŗűƕ şǾ Ŧż
ŋɬůř Ūųĳ ʹōũũŸ ŕŲȣŪůšŸ Űśŕůń řŸ ŰśŠůƕƻ
ƺņŹũŸ"ƻ ĺȝŪʠřŸ ņŪů ƺŕŲş ŀņ şřŲȬŠ Ūż ōż śɧůũ ũŸ Şű ȑŠůŗů
řŪű Ūż Ņš ņŪŕŸ Ūż ŕŲşřŸ ĶɕůŪş ņż ŗŸŇů ŪŹ" Ķŝ Ūş ōůřŕŸ ŪŹ Űņ
ŕų ŀņ ŧŹŕůř ŪŹ Ņš śůňţ ŪŹƕƻ



Ņš ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺĶɕůŪş ũŸ śŪţŸ şǾ Ūųƕĳ ƻ ŗŸŇřů ƺşǾ Ūųƻ
ĳ Ŧż ĶŰɠ
ņů ȭŕĳŞ ōż ōţŕű ŪŲĹ ŎůŒűŠż şǻ Ŗů ʹōũřŸ şųũů ũŸ ŝůŕ ņɃƕ Ņš
ŠŰŗ ŕŲş ĸũņŸ ũĳȉůńĳ Ņš ũŦȁ řůşʠ śš śɜů ņšŕŸ Ūż ŕż ƺşǾ Ŗů şǾ
ŪżĻĳňůƻ řŪűƕ ƺşǾ Ūųƻ
ĳ Ŧŕȁ şůř ņůţ ŪŹ Ūš ũşŠƕ


Ūş ĸũŸ ũżŋ šŪŸ ŪŹ ŠŸ Ŧż ņŪ šŪů ŪŹ Ķŝ ĶśřŸ ķś şǻ Űņ ƺşǾ Ŧż
ōűŦř ņɃ šżŐű Ūųƕĳ ƻ Ķŝ ŠŪ ȪŠŰɝ ņŹũŸ ōűŦř ņɃ šżŐű Ūż ũņŕů ŪŹ"
ŠŪű Ūş ũżŋŕŸ ŪŹƕ ĺũřŸ ņŪů ƺşŸšű ŗŸŪ šżŐű ŪŹƕƻ Ņš Ķŝ ŠŪ şřŲȬŠ
ņŹũŸ šżŐű Ūż ũņŕů ŪŹ" ŠŪ ŀņ ŕšŪ ũŸ ĶũůşůȝŠ ŪŹ ţŸŰņř ĸũņŸ ŝůšŸ
şǻ ĺţŎ şŕ ōůřůƕ ĸũņŸ ŝůšŸ şǻ ĺũņŸ Űŗř ņŸ ţżň ĺţŎř şǻ śŒ ňŀƕ
ŦŸ řŪű ōůř śůŀ Űņ ņŹũŸ ŇŲŗ şǻ ŠŪ şřŲȬŠ Ķũţ şǻ šżŐű Ūż ũņŕů ŪŹƕ
ũĳŕ ŠųŪʁů ŀņ şǻ Şű ŠŪ ŪşůšŸ Ǻţŀ ĸũ ɓņůš ũŸ ŰŗŠů ňŠů ŪŹ Űņ
ƺķŰŗ şǻ Ŧŋř Ŗů Ņš Ŧŋř ŇŲŗů ņŸ ũůŖ Ŗů Ņš Ŧŋř ŇŲŗů Ŗůƕ
Ņš Ŧŋř ŗŸŪŘůšű ŪŲķ Ņš ŪşůšŸ ŝűŋ şǻ šŪůƕƻ ĸũǺţŀ Ŧż Ŧŋř šżŐű
ŝř ňŠůƕ Ŧż Ŧŋř Ņš šżŐű ŠŪůĲ śš ĺũű ŕšŪ ũŸ ŪʠňŸ ņůšŔ ŠűŧŲ Ŧŋř
ŪŹ Ņš Ŧż šżŐű ŪŹƕ


Ķŝ Ŧż ņŹũŸ šżŐű Ņš Ŧŋř ŝř ũņŕů ŪŹ" ũŝ ŦżƿŠŪ ũůĳũůȼšņ
şř ņŸ Ǻţŀ śŸŋűŗů ņš ŗŸňůƕ ţŸŰņř ķō ũŲŝŪ Ūş ķŧů ņš šŪŸ ŪŹ Űņ
ŪşůšŸ ŝűŋ ņżĹ ũůĳũůȼšņ şř řŪű ŪŹ ōż ŦŪůĳ ŪşůšŸ ŝűŋ ķȥșşņ şř
ŪŹ ʹōũũŸ Ūş ũşŎ ũņŕŸ ŪŹ Űņ Űśŕů ŠŪůĲ ŪşůšŸ Ǻţŀ ȊŠů ŝŕůřŸ ņɃ


ņŐřű ņů ũşŠ



ņżʺŧŧ ņš šŪů ŪŹƕ ŗŸŇŕŸ ŪŲŀ ŠŪ ŧȡŗ ĺţŎř şǻ Œůţ šŪŸ ŪŹ ţŸŰņř
ĺũű ũşŠ śš ŦŸ Ŧŋř ņŸ ĶřŲũůš ũșŠ ŖŸ ŗŸŇůƕ
ƺĶŝ ŠŪ şřŲȬŠ ņŹũŸ šżŐű Ūż ũņŕů ŪŹ"ƻ ŠŪű ŪŹ ōż ĺȝŪʠřŸ ņŪůƕ
ŠŪű ŪŹ ōż şǾ ũżŋŕů Ūųĳ ōżũŜũ ķśşǻ ũŸ ŝŪŲŕ ũŸ ĸ˃ŕŪůũņůšƿ
ōŹũŸ şǾ ĸũņů ĶȜŠř ņš šŪů Ŗůƕ


Ķŝ şǾ ŀņ Űņŕůŝ ņż ǺţŇ šŪů Ūųĳ ɓņůʺŧŕŦůȊŠ ņŸ śŪţŸ ŋůš
ĶȜŠůŠż śš şŸšű ŰŐȟśŔű ŪŹ ķŧů ņšŕů Ūųĳ ŠŪ ŝŪŲŕ ōȧŗű ŪşůšŸ śůũ
Ūżňűƕ ŠŪ ŀņ ŝŪŲŕ ŝƍű Űņŕůŝ Ūżňűƕ ŰŜš şŸšŸ śůũ Ūš ŀņ ŠŲň ņɃ ŀņ
śŲȥȭŕņů Ūżňűƕ


Ņš şǾ ņţűʹũŠů ņŸ ĸ˃ŕŪůũ ņż śƎ šŪů Ŗůƕ şǾƿŠŪ ŀņ ɓņůš
ũŸ şŸšŸ şř şǻ Ŗů şǾ ũżŋŕů Ūųĳ ŠŪ ōżũŜũ Ŗů ōż śŪţŸ ņŸ ţŸŇņż şǻ
ũŸ ŀņ Ŗů ōż ņŲŌ Şű Ūż ʹōũřŸ ŠŪ ņŪů ƺŠŪ řůōšŕ ņů ŠűŧŲ ōż
Űŝşůšż ņż ŋĳňůĹ ŗŸřŸ ņŸ ŰŦŨŠ ŋţů ňŠůƻ ņŪů ƺĺũņŸ ŋŸţż řŸ ĺũŸ
Ňżŗņš Űřņůţů Ņš ŦŸ ĺũņɃ ŗŸŪ ņż ŇůŕŸ ŖŸƕƻ ŗŸŇż ŦŸ ɓŞŲ Şżō ņż
ţŸ šŪŸ ŖŸƕ Ņš ĺȝŪʠřŸ ũżŋů Űņ ĺȝŪʠřŸ ĺũņɃ ŗŸŪ ņż Ňżŗņš Űřņůţů
ŪŹ Ņš ĺũņɃ ŗŸŪ ņż Ňů šŪŸ ŖŸƕ ōż Ūş ɓŞŲ Şżō ŇůŕŸ ŪŹ Šů Ūş ɓŞŲ
Şżō ţŸŕŸ ŪŹ ĺũņɃ ŗŸŪ ņż ˃ŋȝŪ ņŸ ʖś şǻ ȊŠʠŰņ Ŧż Ŧŋř ŪŹƕ


Ķŝ ŗŸŇřů ŠŪ ŀņ śŸŋűŗů ŪŹƕ Ņš ĺũű ũşŠ ŦŪůĳ śš ũůšŸ Ŧŋř
ŪŹƕ ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺũůšŸ Ŧŋř ņż śŲšů Ūżřů Ūű ŪŹƕƻ ŗŸŇů" Ķŝ Ūş ŪşŸŧů
Ūű ĶśřŸ ŰŦŋůšż ņż ŝĳŗ ņš ŗŸřů ŋůŪŕŸ ŪŹ ōż ņŲŌ Şű ĺũ Ŧŋř ũŸ
ŰŦśšűŕ ŪŹƕ řŪű ņŞű řŪű ņŞű řŪű Űņũű Şű ũşŠ Űņũű Şű ŝůŕ
ņŸ Ǻţŀ ĺũ Ŧŋř ņż ŦŹũŸ Ūű šŪřŸ ŗŸ ĸũşǻ ņů ŀņ Şű Ŧŋř řŪűƕ őűņ
ĺũ Ŧŋř ņŸ ũůŖ ŝřŸ šŪżƕ



Ķŝ śšşŸȫŦš ņż Űņũű Űŗř ţżňż ņŸ Ǻţŀ ȝŠůŠ ņż ņšřů ŪŹƕ
Ņš ŠŰŗ Ŧż ţżňż ņů ȝŠůŠ ŀņ ņţűʹũŠů ņŸ ʀůšů ņšŸňů Ŧż ņŽř ũű
ņţűʹũŠů Ūżňű" ŦŸ ņŪŕŸ ŪŹ ƺņŹŖżǺţņ ņţűʹũŠůƕƻ ŕż őűņ ŪŹ ņŽř
ũű ņŹŖżǺţņ ņţűʹũŠů" ũşŎŸ" ȊŠʠŰņ ŦŸ ŀņ ŗũ
Ų šŸ ũŸ ŰŦʺŞʁ ŪŹ ōż
ŪşůšŸ ũůŖ ŪŹ ĺũũŸ Şű ŦŸ Ņš ŝŗŕš ŪŹƕ ŗŸŇřů ŦŸ ŰŦʺŞʁ ŪŹ ŀņƿ
ŦŸ ũŝ ĺřşŸ ņŸ ŰŦʺŞʁ ɓņůš ņŸ ŪŹ ŦŸ šżşř Ņš Ŧż łŖʡŒźȊũ Ņš
ōűŠŲŜŸřůĹŐ Ņš ńŪ ĺřşǻ ŝŪŲŕ ũŸ ŰŦʺŞʁ Ŧňȁ ŪŹƕ Ņš ŦŸ ŰřʆŠ Ūű
ŀņ ŗũ
Ų šŸ ņŸ śŖ śš ŪŹ ŕż ĺřşǻ ũŸ ņŹŖżǺţņ ņţűʹũŠůŠŸ ņŽř ũű ŪŹ"




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ŠŰŗ Ŧż ĸũŸ ɓżŐżȭŐǻŐ ņţűʹũŠů ņŸ ʀůšů ņšŕů ŪŹ ņŽř ũů ɓżŐżȭŐǻŐ
ņţűʹũŠů" Ūš ŀņ ŗũ
Ų šŸ ũŸ Ķţň Ūű ŪŹƕ
ţŸŰņř Ŧż ũĳũůš ņů ȝŠůŠ ņšřŸ ōů šŪů ŪŹ Ņš ĺũņŸ śůũ ņŲŌ
şůśŗĳŒ ņż Ūżřů ŪŹ ʹōũņŸ ʀůšů ũĳũůš ņů ȝŠůŠ ņšŸ Šů Ķŝ Ŧż Ūşǻ
ōůřŸ ŗŸŕů ŪŹ ŕż Ŧż ĶȝŠůŠű Ūżňů ŅšƶŅš ĸũ ōűŦř ņż ōűřŸ ŗŸŕů
ŪŹ ōż Űŝřů ŀņ şůśŗĳŒ ņů ŪŹ ʹōũņŸ ʀůšů ȝŠůŠ Ūżřů ŪŹƕ ņŽř ũŪű
Ūżňů" ķś ņŹũŸ ņŪ ũņŕŸ Ūż Űņ ȊŠů ũŪű Ŗů" ŦŪůĳ śš ŀņ şůśŗĳŒ
ņż Ūżřů ŪŹƕ


Ņš ĺũřŸ ĺũņŸ ŝůĸŝţ şǻ ņŪů Űņ Ŧż ũĳũůš ņů ȝŠůŠ ŠűŧŲ şũűŪ
ņŸ ʀůšů ņšŸňůƕ Ņš Ūş ŠŪůĲ śƍŕŸ ŪŹ Űņ ŠűŧŲ Ŧż Ŧŋř ŪŹƕ ĸɕůřűŠʠ
 şǻ ņŪů ƺŦż ņţ ķō Ņš ŠŲňůřŲŠňŲ ŀņ ũů ŪŹƕƻ ŕż ĸũǺţŀ
Ŧż ņţűʹũŠů ņů şũűŪ ņŸ ɓ˃ŕ ĺřņŸ ȪŠŦŪůš ņż ŗŸŇņš ȝŠůŠ ņšŸňů
şũűŪ ōż Ŧŋř ŪŹƕ ƺşřŲȬŠ ņŸŦţ šżŐű ũŸ řŪű ţŸŰņř śšşŸȫŦš ņŸ şŲŇ
ũŸ ŰřņţŸ Ūš ŀņ Ŧŋř ũŸ ōűŰŦŕ šŪŸňůƕƻ řů ņɃ şřŲȬŠ ņŸ şŲŇ ũŸ řů
Ūű Řşȁ ŰŦɿůţŠ ņŸ şŲŇ ũŸ řů Ūű ņţűʹũŠů ņŸƶņŸ şŲŇ ũŸ ŰřņţŸ
ţŸŰņř ƺśšşŸȫŦš ņŸ şŲŇ ũŸ ŰřņţŸƕƻ şřŲȬŠ ņż ĺũű ņŸ ʀůšů Ūű ōűřů
ŪŹ Ņš ņŸŦţ ĺũű ņŸ řů Ūű şřŲȬŠ ņů ĶřŲŦůŗ ţŸŰņř śšşŸȫŦš ņů
ŇŲŗ ņů Ŧŋř


ƺŕż őűņ ŪŹƻ ķś ņŪŕŸ ŪŹ ƺŠŪůĲ śš ŀņ ňţŕű ŪŹƕƻ ŠŰŗ Łũů ŪŹ
ŕż śšşŸȫŦš ĸũņŸ Ǻţŀ ʹōȣşŸŗůš ŪŹƕ ĺũřŸ ĸũŸ şŸšŸ Ǻţŀ ţůŠů ŗŸŇżƕ ŠŪű
ŪŹ ʹōũŸ şŲŎŸ ţŸřů Ūű ŪŹ őűņ ŠŪůĲ ōż ĺũřŸ ņŪů ŪŹƕ


Ķŝ ŠŰŗ ŀņ ŕšŪ ņů śŸŋűŗů ŪŹ Ņš ĸũ ŝůšŸ şǻ Űņ ƺŀņ şřŲȬŠ
šżŐű Ņš Ŧŋř ŪŲķ ŪŹƻ ķĸŠŸ Ķŝ ōůŠŸ Ņš ĸũņŸ Ǻţŀ ŗŸŇǻňŸƕ ķĸŠŸ
ĸũŸ œų ĳœŸƕ ȊŠʠŰņ ũůšŸ Ŧŋř ũɧŸ ŪŹ Ņš ĸȝŪǻƶĸȝŪǻ ņŞű Şű ŕżŒů řŪű
ōů ũņŕů ŪŹƕ Ūš ŀņ Ŧŋř śŲšů Ūżňůƕ ņżĹ Ŝņȁ řŪɀ śƍŕů ŠŪ Űņŕřů
Ķōűŝ ŰŗŇůĹ ŗŸŕů ŪŹ ĸũŸ ŠŪ ŪşŸŧů Ūű śŲšů Ūżňůƕ


ȊŠů Ūż ŠŰŗ ŞůĹ ŰŦǺţŠȣũ ŠůƶŠů ŠŪůĲ ņŸ ņŲŌ ŞůĹ ŪşůšŸ śųŦȁ
śųŦȁśšŗůŗů ķō ũŲŝŪ ŗżřʠ Ūű ʔȫŠ śš ŇƍŸ Ūż ōůŠŸ Ņš ņŪŸ ĺȝŪǻ
ŐŸǺţŰŦōř ŰŗŇůń" Ņš Ūż ũņŕů ŪŹ Űņũű řŸ śŪţŸ ĺřņŸ ĺũ Űŗř şǻ
ŞŰŦȬŦůŔű ņɃ Ūż Ņš ņŪů Ūż ƺŦŪůĳ ŀņ ũşŠ Ūżňů Űņ ķś ũůšŸ ũĳũůš
şǻ ķŦůō ņż ũŲř ũņŕŸ ŪŹƕƻ



ņŐřű ņů ũşŠ



ŦŸ ņŪǻňŸ ƺŕż Ŧż şůşŲţű ũů ŝŲœů ķŗşű Ŧż ĶśřŸ Űŗşůň ņż Ňż
ŝŹőů ŪŹƕƻ



ƺŅš ŦŪůĳ ŀņ ũşŠ Ūżňů Űņ ŦŸ šĳň őűņ ŪŦů ņŸ ōȼšŠŸ ũŸ ŝŪǻňŸƕƻ
ōż őűņ ĶŞű ŠŪůĲ śš ŪŹƕ ƺŅš ŦŸ ŀņ ŌżŐŸ ũŸ ŝŐř ņż ŋůţų ņšǻňŸ
Ņš ũĳũůš şǻ ŕŲş ţżňż ņż ŉųşŕŸŰŜšŕŸ ŪŲŀ Ņš ĺř ŝůŕʠ ņż śŗǼ śš
ŗŸŇżňŸƕƻ


ƺŕż őűņ ŪŹƻ ŦŸ ņŪǻňŸ ƺşůşŲţű ŝŲœů ķŗşűƻ ŗŸŇů" ţŸŰņř ŠŪ
ĶŞű ŪşůšŸ śůũ ŪŹ őűņ ĶŞű ŠŪůĲ ũŲŝŪ ĸũ ņşšŸ şǻ ŪŹƕ



Ņš şǾ ŋůŪŕů Ūųĳ ķśņŸ Ǻţŀ ĺũņɃ ōůňʖņŕů ņż ţŸņš ķĻĲ
ĸũũŸ śŪţŸ Ūş ķňŸ ņɃ ńš ŝƎŸ Űņ śšşŸȫŦš ĸũ ņşšŸ şǻ ŪŹƕ ĸũ Ŧŋř
ņů ţŸŇņ ŠŪůĲ śš ŪŹƕ ĸũǺţŀ ĸũũŸ ņżĹ şŪșŦ řŪɀ šŇŕů Űņ ķśřŸ
ņŹũŸ ņśŒŸ śŪřŸ ŪŹ Šů ņŽř ũű ˃ŒɎű ţŸņš ķś ōű šŪŸ ŪŹ Šů ķś Űņũ
ɓņůš ņŸ ŉš şǻ šŪ šŪŸ ŪŹ Šů ķś Űņũ ŕšŪ ņɃ ņůš ŋţůŕŸ Ūż Šů
ķśřŸ ņŽř ũŸ ʺŧȈŔ ņż śůŠů ŪŹ śšşŸȫŦš ķśņŸ ʗŗŠ ņż ŗŸŇŕů ŪŹƕ
Ņš Ŧż şŸšŸ ʗŗŠ ņż ŗŸŇŕů ŪŹƕ Ūş ŪşůšŸ ɚŗŠ ũŸ ōůĲŋŸ ōůŕŸ ŪŹ ŧȡŗʠ ũŸ
Şű řŪűƕ Ūşůšů ʗŗŠ Ūşǻ ōůĲŋŕů ŪŹƕ ƺʗŗŠ ũŸ Ūş şŲŪ
ĳ şǻ ŝżţŕŸ ŪŹƕƻ ŠŰŗ
Łũů řŪű ŪŹ ŕż ŠŪ œʠňűśř ŪŹƕ



Ķŝ ĸũ ņşšŸ şǻ Ķŝ şřŲȬŠ ņů ĶȥȭŕșŦ ķ šŪů ŪŹ şřŲȬŠ ĶȥȭŕșŦ
ņŸ ʖś şǻ ŠŪůĲ ũŸ Ūżņš ňŲōš šŪů ŪŹ ũůšŸ ũĳũůš ũŸ ķŦůōŸ ňů šŪű ŪŹ
ŠŪ őűņ ĶŞű ĸũ ņşšŸ şǻ ŪŹƕ ţŸŰņř ķś ŗŸŇřů ţŸŰņř ķś Ķśřű
ŋŸŕřů şǻ ũűŰşŕ ŪŹ ŀņ ʔʊű ņŸ Űř˃ʆŕ ɓ˃ŕŧŕ ŕņƕ ţŸŰņř Ķŝ ķś
ŰɌȭŐţ Šů ɮŝ
ų Šů ōż Şű ĺũ ŐŸţűŰŦōř şǻ Ūżŕů ŪŹ Ņš ĺũŸ ŋůţų
ņšǻ Ņš ĺũ ũŸŐ ņŸ ũůŖ ŦůŠŲ şǻ ĺőŕű ţŪšʠ ņɃ ŰŦņŴ˃ŕ ņż ţŸ ũņŕű
ŪŹ Ņš ĺũ ŰŦņŴ˃ŕ ņż ŋŹřţ ņŸ Ķȝŗš ōşů ŗŸŕů ŪŹ Ņš ĺř ţżňż ņż
ţŸ ţŸŕů ŪŹ ņżĹ ķȭŐȄŸǺţŠů şǻ ŪŹ ŗ˃ȈŔ ĶɔɃņů Šů ņŪű Şůšŕ şǻ Šů
ōŪůĲ ņŪɀ Şű Ūżƕ ķś ŠŪůĲ ŀņ śŗǼ śš ŇƍŸ Ūż ũņŕŸ ŪŹ Ņš ōż ĺȝŪʠřŸ
ņśŒŸ śŪřŸ ŪŲŀ ŪŹ ĺũņŸ šĳň ņż Şű ŗŸŇŕŸ ŪŹ ĺũ ŦŴȈʠ ņŸ šĳň ņż Ņš
Ūš ŀņ ň˃ŕŰŦŘű ōż ŦŸ ņšŕŸ ŪŹƕ ņŸŦţ ŐŸţűŰŦƌř ņů ŝŐř ŗŝůń ŗŸŇŸ
ŠŪ Łũů řŪű ŪŹ ŕżƕ


ŕŝ ĸũŸ ņŪɀ ŕż Şű Ūżřů ŪŹ ķśņɃ ķĲ Ňʠ ũŸ ńŎţ ŪŹ ŦŪű ŋűō
ĶŞű ŠŪůĲ ũŸ Ūżņš ňŲōš šŪű ŪŹƕ ŠŪ ŠŪůĲ ũŸ Ūżņš ňŲōšű ŪŹ ōŝ ĶɕůŪş





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

řŸ śšşŸʉš ņż ņŪŕŸ ũŲřů ƺĻśš ŕůšʠ ņɃ ńš ŗŸŇżƻ ŠŪ ŠŪůĲ śš Ŗů
ōŝ ŀǺţȤŠůŪ ĺũ ņşǻţ śŦȁ ŕ śš ŝŹőů Ŗůƕ ŠŪ ŠŪű śš Ŗů ōŝ ķŗş
ŠŪůĲ śš Ŗů ţŸŰņř ĺȝŪʠřŸ ŕż ņŸŦţ ĸũŸ ĶŞű Ňżō Űřņůţů ŪŹƕ
Ņš ĺũű ŕšŪ śšşŸȫŦš Ņš ŦŸ ŗŕ
ų ŠŪůĲ śš ŪŹƕ Ņš ŀņ Űŗř ŠŪ
ĺŕřů Ūű ŦůȭŕŰŦņ Ūżňů ōŹũŸ ŐŸţűŰŦƌř Šů ōż Şű ŠŪ ŪŹ ȊŠʠŰņ Ŧż
ķșşů Ūşǻ ĺũ ĶŰŦřůŧű ōűŦř ņŸ Ķȝŗš ţŸņš ķŠŸňůƕ ŕŝ Ūş ũşŎ
ōůŠǻňŸƕ ŕż ŰŜš Ūş ĺũņŸ Ŧŋř şǻ ũŸ ŝżţ šŪŸ ŪŹƕ Ķŝ ōż Ūş ņżʺŧŧ
ņšřŸ ōů šŪŸ ŪŹƿ


śšşŸȫŦš śšşŸȫŦš Ŧż şŪůř šŋřůņš ķĸŠŸ Ūş ɓņŴ˃ŕ ņŸ ʖś śš
ŝżţřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņšŸ ĺũŸ ɓņŴ˃ŕ şǻ śŪţŸ Ļśš ĺőůŠŸňŸ ŕůŰņ Ŧŋř ņŸ
Ǻţŀ ĸũŸ Ŧůśũ ţŸņš ķŀƕ Ķŝ ɓņŴ˃ŕ ņŸŦţ Ŧŋř ņŸ ũůŖ ņůş ņšŕű
ŪŹ ȊŠʠŰņ śšşŸȫŦš ɓņŴ˃ŕ ņů šŋřůņůš ŪŹƕ ōŝ ķś ɓņŴ˃ŕ ņż ĸũ ŕšŪ
ņůş ņšŕŸ ŗŸŇŕŸ ŪŹƿśůŕŸ ŪŹ Űņ ŠŸ ĸũű ŕšŪ ũŸ ŪŹƕ ŠŪ ŠŪű şŸšű śŪţű
ŝůĸŝţ ŪŹ ŠŪ śŕů ţňůřů ŖůƿśšşŸȫŦš ņż ɓņŴ˃ŕ şǻ śůŠůƕ Ņš ňŸŪųĳ
ɓņŴ˃ŕ ņů ĺșśůŗř ŪŹ šżŐű ĸũşǻ ũŸ šżŐű ŝřŕű ŪŹ ōż ɓůņŴ˃ŕņ ŗŸŪ
Ňůŕű ŪŹƕ ɓņŴ˃ŕ ŝŪŲŕ ũŸ šŪȭŠż ņż śņŒŸ ŪŲŀ ŪŹƕ ŪşƿŅš ŠŪű şŸšů
śŪţű ŝůš śšşŸȫŦš ņż śůřů Ŗů ɓņŴ˃ŕ ņż ŗŸŇřů Ŗůƕ şǾřŸ ŗŸŇů ŦŪůĳ śš
ņŲŌ ŕż Ūżřů Ŗůƕ Ņš Ķŝ şŸšŸ śůũ ņżĹ ʺŧȈů řŪű ŪŹ ĸũǺţŀ şǾ ŝŪŲŕ
ņŲŌ ɓņŴ˃ŕ ņŸ ʀůšů ŝżţŕů Ūųƕĳ Ņš ŠŪƿşǾ Ķȉůřŕů ņż ũşŖȁ ř ņšřŸ
ņɃ ņżʺŧŧ řŪű ņš šŪů Ūųƕĳ ţŸŰņř şǾ ŠŪ ņŪřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņš šŪů Ūųĳ
ķśņż śůũ ĸũŸ ŪżřŸ ņŸ Ǻţŀ ŀņ ʺŧȈŔ ņż Şű řŪű Ūżřů ŪŹ śšşŸȫŦš
ņż ōůřřŸ ņŸ Ǻţŀƕ


ŠŪ
ų ʁů ŝś˃ŕȭşů ŗŸřŸ Ŧůţů şũűŪ ņů ĶɎŗŕ
ų  ōŝ Ŧż ōĳňţ ũŸ ŝůŪš
ķŠůƿŪşǻ ʹũŇůŠů ňŠů ŪŹ Űņ Ŧż ōĳňţ şǻ řŽ ŦŨȁ ņɃ ĺɗ şǻ ŋţů ňŠů
Ŗů Ņš Ŧż ŦŪɀ śš šŪů ȊŠʠŰņ ĺũņů şŪșŦśųŔȁ ņůş Ŗůƕ ĺũņů Űśŕů
ŀņ Šůōņ Ŗůƕ Ņš ĺũ Šůōņ śŗ ņŸ ŰřŠŕ ņŕůš şǻ Šů ũĳɓŗůŠ şǻ
ńŪ ĺũņŸ Űśŕů řŸ ņŪů ƺĶŝ ŠųŪʁů ŕŲş ōůřŕŸ Ūż Űņ ŕŲȣŪǻ şũűŪů ņů
śȼšŋŠ ņšŦůřů ŪŹƕ ŕŲş ōůřŕŸ Ūż Ŧż ŜţůĳŜţůĳ ŞůĹ ŰŝţņŲţ ũŪű ʖś
ũŸ şũűŪů ņż ŝŕůŀňůƻ ĸũǺţŀ ŠųŪʁů ņż ĺũũŸ ŗšŲ šŪřů Ŗů ĺũŸ ĶśřŸ
ķś ņŸ Ǻţŀ ōĳňţ şǻ ōůřů Ŗů ȊŠʠŰņ ĸũŸ ŕż śšşŸȫŦš ņů ŋŲřů ŪŲķ Ūű



ņŐřű ņů ũşŠ



Ūżřů ŪŹ Ņš Űņũű Şű ŕšŪ ũŸ ņżĹ şřŲȬŠ ņů ŋŲřřů řŪű şũűŪů ņŽř
Ūżňůƕ ŕż Ŧż ŦŪůĳ śš řŽ ŦŨȁ ņɃ ĺɗ şǻ ŋţů ňŠů Ŗůƕ
Ņš ķś ȜŠůř ŗŸřů ōŝ Ŧż ŕűũ ŦŨȁ ņɃ ĺɗ şǻ ŝůŪš ķŕů ŪŹ
ĺũņŸ ĺśŗŸŧ ŀņ ŝůĸŝţ ĶȜŠř ņšřŸ Ŧůţż ņŸ ōŹũŸ řŪű ŖŸƕ ĺũřŸ ŜŲţŕŸ
ŪŲŀ ŧȡŗʠ ņů ĸȭŕŸşůţ řŪű ŰņŠů ţŸŰņř ŠŪ ũŝ ɓņŲ˃ŕ śš ŖŸƕ ĺũřŸ
ĺũ Űŗř ņŸĺř ņţűʹũŠů ņŸ şřŲȬŠʠ ũŸ ņŪů ƺŕŲş ũśȁ ņŸ Ŧĳŧ Ūżƕƻ
ŠŪű ŪŹ ōż ĺũřŸ ōĳňţ şǻ ŗŸŇů ŪŹ ũśȁ ņżƕ ĺũřŸ ũśȁ ũŸ řŜšŕ ņɃƕ ŦŸ
ōŪšűţŸ ŖŸƕ ĺřņŸ ōŪšűţŸ Ŝřż şǻ ĺřņŸ śůũ şůš ŗŸřŸ Ŧůţů ōŪš Ŗů
Ņš ĺũřŸ ĸũņů ĺũ Űŗř ņɃ ņţűʹũŠů ņŸ Ǻţŀ ĺɧůšŔ ŰņŠů ƺŕŲş
ōŪšűţŸ ũśʡ ņů ŎŲȘŒ ŰņũřŸ ŕŲȣŪŸ ķřŸ ŦůţŸ ɌżŘ ũŸ ŞůňřŸ ņɃ ŋŸŕůŦřű
ŗű ŪŹ" ŠŪ şŕ ņŪřů ƷŪş ĸũũŸ ŕůʅņ
ų šŇŕŸ ŪŹƸ Ņš ƷŪş ŦżƶŪş
Ŧż ŠűŧŲ ĹȭŐ ŪŹƸ Šů ƷŪş ŠŪ Ņš Ŧż ŪŹƸ Šů ƷŪş şŸŖż˃ŒȭŐ ŝŹȥȟŐȭŐ
ɓŸũȡŠŐŸȼšŠř ũŸ ŕůʅņ
Ų šŇŕŸ ŪŹƸ Ņš ŠŪ ōż Şű ŪŹƕ ŠŪ ņŪřů ķšĳŞ
şŕ ņšřů ŕŲȣŪůšŸ śůũ ŠŪ ŪŹ ņůšŔ şǾ ŕŲşũŸ ņŪŕů Ūųĳ śšşŸȫŦš ĸř
śșŖšż ũŸ ĶɕůŪş ņŸ ũĳŕůř ņż Ňƍů ņš ũņŕů ŪŹƕƻ ũşŎŸ"


Ņš ŠŪ Şű ƺŦż ņŲȧŪůƍűƻ ĸũű ņż ĺũřŸ ōĳňţ şǻ ĸȭŕŸşůţ ŰņŠů
Ŗů ƺŠŪ śŸƍ ņɃ ōƍ śš šŇű Ūżňűƕ Ņš Ūš ŀņ śŸƍ ōż Ŝţʠ ņż řŪű
ţůŠŸňů Ŧż ņůŐ Œůţů ōůŠŸňů Ņš ķň şǻ Ŏʠņ ŰŗŠů ōůŠŸňůƕƻ ŗŸŇż Ŧż
śŸƍ ņż řŪű ņůŐŸňů ōż Ŝţ ņż ţů šŪŸ ŖŸ ȊŠʠŰņ ōűŦř ņŸ śŸƍ ņŸ Ŝţʠ
ņŸ ʀůšů ōűŠŸňůƕ ţŸŰņř Ŧż śŸƍ ʹōũřŸ Ŝţ ņż řŪű ţůŠů ńŪ ķś
ņŸŦţ Ŧŋř ņż ţŸ ũņŕŸ ŪŹ ōż ŝŪŲŕ Ūű ɓŸšŔů ũŸ Şšů ŪŲķ ŪŹ ĸŕřů ŕņ
ņɃ Ūš ŀņ ŝůŕ ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ ĸŗȁ Űňŗȁ ũŪű ŝŹőŕű ŪŹƕ ķś ŗŸŇřů ƺŪš
ŀņ śŸƍ ōż ĶȏŌŸ Ŝţ ņż řŪű ţůŕů ŪŹ Űňšů ŰŗŠů ōůŕů ŪŹ Ņš ķň
şǻ Ŏʠņ ŰŗŠů ōůŕů ŪŹƻ Ņš ĸșŠůŰŗƕ ķś ŗŸŇřů ĺũřŸ ĺũņŸ ũȝŗŸŧ
ņż ɓņŴ˃ŕ ņŸ ĶȤŠůş şǻ ĸȭŕŸşůţ ŰņŠů Ŗůƕ


Ņš Ūş ĺũŸ ũůşřů ņšřů ŋůŪŕŸ ŪŹ Ŧŕȁ şůř şǻ ŪşřŸ śůŠů ŪŹ Űņ
ĺũřŸ ņŪů ƺşǾ šżŐű Ūųƕĳ Ņš şřŲȬŠ Ūš ŀņ Ŧŋř ũŸ ōűŠŸňů Ņš şǾ Ŧż
Ŧŋř Ūųƕĳ ƻ ũşŎŸ" ĸũǺţŀ Ūş ɓņŴ˃ŕ şǻ Ŧůśũ ōůřů ŋůŪŕŸ ŪŹƕ şǾřŸ ŝŪŲŕ
ũű ŝůš ȜŠůř ŰŗŠů ŪŹ Űņ şŲŎŸ ĸũŸ ņšřů ŪŹƕ



Ņš ɓņŴ˃ŕ ĺũű ȭŕš śš ŋţ šŪű ŪŹƕ ķś ũşŠ Űřņůţņš ķś ĺř
ũůšŸ ś˃ȈŠʠ ņż ŗŸŇřů ŦŸ ŀņɑ ŪżŕŸ ŪŹ Ņš ŇŸŕŇǺţŠůř şǻ Űřņţņš





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ōůŕŸ ŪŹ Ņš ŦŪůĳ śš ōůņš ŇůŕŸ ŪŹƕ ĺř ũůšŸ ňůŠ ŝŹţż ŗŸŇŸ ōŝ ŦŸ ŇŸŕ
ŇţűŠůřʠ şǻ ŰŝŇšŸ ŪŲŀ Ňů šŪŸ ŪżŕŸ ŪŹƕ ķś ĶśřŸ ņůŐŸ ņż ŒůţŸ şŌţű
ŋůšŸ ņż ţŸ ţŸňűƕ ţŸŰņř ōŝ ŦŸ ňůŠ ŝŹţƿŦŸ ˃ŋŒűŠů Ļśš śŸƍż şǻ ōşů
Ūżŕű ŪŹ Ņš ŦŸ ňůŠ ŝŹţ ĺũ ņżřŸ şǻ ŪżŕŸ ŪŹ ķś Ūż ũņŕů ŪŹ ĶśřŸ
ņůŐǻ ņż ĶȏŌű ŕšŪ ŒůţŸ Ūżƕ ŦŸ ĸũ ŋůšŸ ņż řŪű ţǻňŸ ȊŠʠŰņ ɓņŴ˃ŕ
Ūš ũşŠ ĺũű ȭŕš śš ŋţŕű ŪŹƕ
Ņš ŦŹũŸ Ūű śšşŸȫŦš ņů Ŧŋř Űřšĳŕšŕů şǻ ŋţŕů ŪŹƕ śšşŸȫŦš ŪşŸŧů
Ūű Ūš ŀņ ŋűō ņż Ŧż ĺũű ȭŕš śš ņšŕů ŪŹƕ ĺũřŸ ķšĳŞ şǻ ŕŠ
ŰņŠů ōŝ şřŲȬŠ řŸ ĺũņŸ ũůŖ ũĳňŕű ņż Ňż ŰŗŠů Ŧż ĺũŸ ŀņ ŝŸňŲřůŪ
ņŸ ŝŪůŀ ŪŲŀ ţŪų ņŸ ʀůšů ŝŋůŀňůƕ Ņš ĺũřŸ ņŞű Ķśřů ŕšűņů řŪű
ŝŗţůƕ ŪşřŸ ĸũņŸ Ķȝŗš ĺȝŪǻ ʺŧȈů ŗŸřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņɃ ĺȝŪǻ ĸũņŸ
Ķȝŗš ũĳȭŖůňŕ ŰņŠů ŅšƶŅš ĸũņŸ Ķȝŗš ĺȝŪǻ ŰřŦŸŗř ŰņŠů
ĸũņŸ Ķȝŗš ĺȝŪǻ şůšů Šů ĸũņŸ Ķȝŗš ĺȝŪǻ ˃ŋʅůŠůƕ ŠŸ ŰŜš Şű ŦŹũŸ
Ūű šŪŕŸ ŪŹ Ŧż ņŸŦţ ŝŪůŠů ŪŲķ ţŪų Ūű ŪŹ ōŪůĲ śšşŸȫŦš ŀņ ŰŦʉůũű ũŸ
ŞǻŐ ņšŕů ŪŹƕ


řŪű Ūş ŀņ ŰŦʉ ņţűʹũŠůń ņŸ ũĳňőř ņż řŪű ŝřů ũņŕŸ ŪŹ
Ņš Ūš ŀņ ũŸ ŞŸŐ ņšŸƕ ŠŪ ņŞűŞű řŪű ņšŕů ŪŹ ĸũřŸ ņŞű ņůş
řŪű ŰņŠů ŪŹ ŠŪ ņŞű Şű řŪű ņšŸňůƕ ĸũű ŕšűņŸ ņɃ ĺũ ɓŔůţű ņŸ şǾ
ǺŇţůŜ Ūųƕĳ śšşŸȫŦš ņŸ śůũ ŀņ ɓŔůţű ŪŹƕ ķōņţ ķśřŸ ĸũŸ ņŪŕŸ
ŪŲŀ ũŲřů Ūżňů ƺũůšű ņţűʹũũůŠŸ ŀņ ũůŖ ķ ňŠű ŪŹ ŠŪ ŀņ ŰŦʉ
ņţűʹũŠůń ņů ũĳňőř ŪżřŸ ōů šŪů ŪŹƕ Ņš ŠűŧŲ řŸ ĸũņŸ Ǻţŀ ɓůŖȁ řů
ņɃ Ŗű ƷŰņ ũŝ ŀņ Ūż ũņŸƕƸƻ ŕż Ķŝ ķś ŗŸŇřů ŠŪű ķșşů ņż
Űŝřů ŪŲŀ ōůřŕŸ ŪŲŀ ŧůšűȼšņ şř ŪŹƕ



ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺʹōũũŸ ŦŸ ŀņ Ūż ũņŸ Űśŕů ōŹũŸ ķś Ņš şǾ ŀņ
ŪŹƕƻ řů Ūű ņżĹ şřŲȬŠ Űņũű ŋűō śš Ķ˃Řņůš ņšŸ ŠŪ ņŞű ņůş řŪɀ
ņšŸňů ŀņ ũĳȭŖů ŗũ
Ų šŸ śš Ķ˃Řņůš ņšřů ŋůŪŕű ŪŹ Ņš ŀņ şřŲȬŠ
ŗũ
Ų šŸ śš Ķ˃Řņůšņšřůƕ ţŸņɃř ʹōũũŸ ŕŲş śšşŸȫŦš ņŸ ũůŖ ŀņ Ūż
ũņż ōŹũŸ şũűŪ Ņš śšşŸȫŦš ŀņ ŖŸ ŠŪű Ŧż ɓůŖȁ řů ŪŹƕ ōż Űņ Ŧŋř
Ŗů Ņš ŠűŧŲ řŸ ɓůŖȁ řů ņɃ Ūş ĺũŸ ŗŧůȁŕŸ ŪŲŀ Ŧŋř ŝř ũņŸƕ ŠŪű ĺũņɃ
ɓůŖȁ řů ņů ĺȇš Ūżřů ŪŹƕ



ņŐřű ņů ũşŠ



ŗŸŇż ņŹũŸ ŧŹŕůř ĸũŸ ŧůšűȼšņ şř şǻ ũĳŗŸŪ ņż ţŸŕů ŪŹ" ţŸŰņř ŠŪ
ŠűŧŲ ņɃ ɓůŖȁ řů ŰŝţņŲţ Ūű řŪű Ŗű Űņ Ūş ũŝ ĸņɰů Ūż ũņŸ Ņš ũŝ
ņŸ śůũ ņżĹ ŀņ ũĳɓŗůŠ Ņš ĸșŠůŰŗ ŪŹƕ Ūš ũşŠ ŦŸ ĸũŸ ņšŕŸ ŪŹ ŦŸ
śšşŸȫŦš ũŸ Ņš ŗšų Ņš ŗšų ŪżŕŸ ōůŕŸ ŪŹƕ



Ŧż ŋůŪŕů ŪŹ Ūş śšşŸȫŦš ņŸ ũůŖ ŀņ Ūż Ņš śšşŸȫŦš Ŧŋř
ŪŹƕ Ūš ŀņ ȪŠŰɝňŕ ĶśřŸ ʗŗŠ şǻ ŠŪ Ūżřů Ūű ŪŹ Űņ śšşŸȫŦš ņŸ
ũůŖ ŀņ Ūżƕ


śšşŸȫŦš ŠŪ ōůřŕŸ ŪŲŀ ĸũŸ ŠŪ ũůšű ŝůŕǻ ĸũ ŕšŪ ũŸ ũĳśʁ ŪŲĹ ŪŹƕ
Ķŝ ŁũŸ Ūű Ūş Űņũű Űŗř śšşŸȫŦš ņż śůřů ŪŹ ĺũ ɓņŴ˃ŕ şǻ ŗŸŇņšƕ
ŦŸ Ūš ņŪɀ ŉųşŕŸ ŪŲŀ ļŕų śšşŸȫŦš ņż ũůŰŝŕ ņš šŪŸ ŪŹƕ ŠŪű ŪŹ ōŪůĲ şǾřŸ
śŪţŸ ĸũŸ śŪţŸ śůŠů ņŹũŸ Ŧż ŦŪůĳ śš ŀņ Ŧũĳŕ şŽũş şǻ ōűŦř Ļśš
ķŕů ŪŹ ŠŪ ķśřŸ ŗŸŇż ŠŪ ōűŦř ņż ōűŕů ŪŹ ŀņ ŝűō ņż ĺșśʁ
ņšŕů ŪŹ şšŕů ŪŹ Ņš ōşűř ņŸ Ķȝŗš ŋţů ōůŕů ŪŹ Ŧůśũ śŲřʕșŖůř
şǻ ķŕů ŪŹ ŝũ ňżţňżţ ŉŲşŕů šŪŕů ŪŹƕ Ūş ĸũ śš ŉĳŐż Űřņůţ
ũņŕŸ ŪŹƕ


ţŸŰņř Ķŝ ņŹũŸ ĺũ ĶřŲʖś ũŸ ŰŦʺŞʁ Ūżŕů ŪŹ ŪşůšŸ Űşŧřšű ŞůĹ
ōż Şůšŕ şǻ ŪŹƕ şǾřŸ ŦŪůĳ śš Ņš ũůšŸ ũĳũůš şǻ ŝŪŲŕ ũŸ ţżňʠ ņż śůŕů Ūųĳ
ŦŸ śŲř ōȝş şǻ ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ ŪŹ Űņ ŦŸƶŦŸ ōŝ ŠŪůĲ śš ķś ŀņ şřŲȬŠ
ņŸ řůĹ şš ōůŕŸ ŪŹ Ņš ķś ŀņ ˃ŋŰƍŠů ņŸ Šů ŀņ ōůřŦš ņŸ ʖś şǻ
Ŧůśũ ķŕŸ ŪŹƕ ŗŸŇřů ŠŪ ɓņŴ˃ŕ ņŸ ũůŖ şŸţ řŪű Ňůŕů ŪŹƕ


ɓņŴ˃ŕ ŝŕůŕű ŪŹ Űņ ōż ŝűō ōşűř şǻ ŋţů ňŠů ŪŹ ŦŪű ŝűō Ŧůśũ
Ļśš ķŕů ŪŹƕ ũşŎŸ" ŦŪű ŠűŧŲ Ķȝŗš ŋţů ňŠů ŦŪű ŠűŧŲ Ŧůśũ
ķŕů ŪŹƕ ŪůʅŸţŲŠů Ņš ŠŸ ŧšűš ōŝ ĸũ ōşűř ņŸ Ķȝŗš ŋţů ōůŕů
ŪŹ ŠŸ ŜŲţ Šů ņżĹ Şű Ņš ŋűō şǻ Ŧůśũ řŪɀ ķŠŸňů ŠŪ ŀņ śŲʕŨ Šů
ʒű Ŧůśũ ķŠŸňůƕ Ūş ŗŸŇŕŸ ŪŹ ŠŪ ɓņŴ˃ŕ şǻ ŪŹ ŠŪ ņŹũŸ Ūżŕů ŪŹ ĸũŸ
őȝŒŸ ŧűŕņůţűř şǻ ũŸ Ūżņš ōůřů ŪŹ Ņš ũƍřů ŪŹ Ņš ĸșŠůŰŗ ţŸŰņř
ōűŦř ũĳš˃Ȉŕ ŪŹ ŠŰŗ ņżĹ ōűŦř ĸũşǻ ŪŹ ŕżƕ



ţŸŰņř ŠŰŗ ŦŪůĳ ŠŰŗ Ŧż ŝűō ĶĳņŲȼšŕ řŪű ŪŲķ ŪŹ ŕż Ŧż ŰŜš ũŸ
Ŧůśũ ņŞű řŪű ķŠŸňů ŠŪ Ļśš řŪű ķ ũņŕů ŪŹ ĸũşǻ Ļśš ķřŸ
ņŸ Ǻţŀ ņŲŌ Şű řŪű ŪŹƕ Ņš ŠŰŗ Ūş ŁũŸ Ūű řůş şůɑ ņŸ şũűŪű ŝřŕŸ
ŪŹƿŦŪůĳ ũĳũůš şǻ ŗż ņǺţ˃ŠũůŠŸ ŪŹ ȭŦůŞůŰŦņ ņţűʹũŠů ķȥșşņ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ņţűʹũŠů ŦŸ ũůšŸ ƺşũűŪűƻ ņŪţůŠŸ ōůŕŸ ŪŹƕ ţŸŰņř Ŧż ȭŦůŞůŰŦņ
ņţűʹũŠů Ļśš řŪű ķ ũņŕű ŪŹƕ Ŧż ĶŞű ŰŦʉ ũĳňőřů ņţűʹũŠů ņɃ
ũĳňőřů şǻ ĶśřŸ ķś şǻ Ļśš ĺő šŪű ŪŹƕ
ţŸŰņř şũűŪű ţżň şũűŪ ũŸ ŰşţřŸ ņŸ Ǻţŀ Ļśš ķŕŸ ŪŹ ȊŠʠŰņ
ŠŪ ŀņ ŗȧŲ Ūř ŪŹ ŕůŰņ ōůņš ĺũũŸ ŰşţŸƕ ŦŪůĳ ĺřņŸ ŝűŋ şǻ Ŝņȁ ŪŹƕ
ɓņŴ˃ŕ ĸř šŪȭŠʠ ņż ŪşůšŸ Ǻţŀ ŖůşŸ ŪŲŀ ŪŹ Ņš ōŹũŸ Ūş ĺřņɃ ńš
ʔʊű ņšŕŸ ŪŹ Ūş ŗŸŇ ũņŕŸ ŪŹƕ Ņš Ūş ŗŸŇŕŸ ŪŹ şũűŪŕ şŴșŠŲ ňůƍŸ
ōůřŸ Ņš śŲřʕșŖůř ņɃ ũɧůĹ ņż ŝżţŕű ŪŹƕ


ŠŰŗ ŰŜš ŦŪůĳ śš ŀņ ňǻŪų ņɃ šżŐű ŪŹ ŕż ʹōũŸ Ūş ōůřŕŸ ŪŹ ʹōũņŸ
ʀůšů Ūş ōűŕŸ ŪŹ Ņš Ūş ōůřŕŸ ŪŹ ņŸŦţ ŀņ Ūű ŕšűņů ŪŹ ʹōũũŸ Ūş
ŪşŸŧů ŪşůšŸ ŧšűš ņŸ Ķȝŗš ĺũ şšű ŪŲĹ ŦȭŕŲ ņż ţŸřŸ ņŸ ʀůšů ōű ũņŕŸ
ŪŹƕ ķś Űņũű Ņš ŕšűņŸ ũŸ řŪű ōű ũņŕŸ Ūżƕ



ȑŠůŗů ũşŠ řŪű ŪŲķ şŲŎŸ ŀņ ŧůņůŪůšű ȪŠŰɝ Űşţů ĺũřŸ ņŪů
ƺŞůĹ ɕȝŪş şŲŎŸ ķś śš ŝŪŲŕ Ūű Şšżũů Ŗů ōŝ ŕņ şǾřŸ ķśņż ņŪŕŸ
ŪŲŀ řŪű ũŲřů Űņ ķś řůȫŕŸ şǻ ĶĳŒŸ Ņš şůĳũ ņż Ňůŀƕƻ ŗŸŇů" Ņš
ņŪů ƺŞţů ŀņ ŘůȺşņ şřŲȬŠ ĸũ ŕšŪ ņɃ ŋűō ņż Ňů ũņŕů ŪŹ"ƻ


ķś ŗŸŇřů şǾřŸ ņŪů ƺŕż ĸũşǻ ȊŠů ňţŕ ŪŹ"ƻ
ũůšű ŋűōǻ ĶŧŲɺ ŪŹ ţŸŰņř ŠŪ śšşŸȫŦš ņŸ Ŧŋř Ņš ɓůŖȁ řů ņŸ
ʀůšů śŰŦɑ ņɃ ňŠű ŪŹƕ ŝůĸŝţ řŸ ņŪů ƺŠŰŗ ŕų ŠűŧŲ şũűŪ ņů ĶȏŌů
ũŸŦņ Ūżňů ŕż ŕų ĸř ŝůŕʠ ņż ŞůĹ ņż Šůŗ ŰŗţůŠŸňůƕ ŗŸŇż ũůšű ŋűōǻ
śŰŦɑ ņɃ ňĹ ŪŹ ņŲŌ Şű ĶȭŦűņŴŕ řŪű Ūżňů ŠŰŗ ĸũŸ ņšřů ŪŹ ŕż
ŘȝŠŦůŗ ņŸ ũůŖ ņšřů ŪŹƕƻ śŪţů ˃ŕşŲʺŖŠŲũ ƕ Ķŝ Ūş ŗŸŇŕŸ ŪŹ Űņ
ŠŪ ũŋ ŪŹƕ ŕż şǾřŸ ņŪů ņş ũŸ ņşƿ



şǾřŸ ņŪů ƺŕż őűņ ŪŹ ŕŲȣŪŸ Űņũű şšŸ ŪŲŀ ņż Şű řŪű Ňůřů ŪŹ"ƻ
ƺńŪ řŪű ȅűşůřƻ
şǾřŸ ņŪů ƺŠŰŗ ķś Űņũű Şű ŕšŪ ũŸ ōűŕŸ ŪŹ ķśņż şšű ŦȭŕŲ
ņŸ ʀůšů ōűřů ŪŹƕ ŠŰŗ ķś šżŐű ŇůŕŸ ŪŹ ŕż ňŸŪųĳ şšŕů ŪŹƕ ŠŰŗ ķś Ūšű
ŋűōż ņż ŇůŕŸ ŪŹ ŕż ĸũŸ şšřů ŪŹƕ ōż Şű ķśřŸ ŰņŠů ŪŹ ŗŘ
ų Şű śűŕŸ
ŪŹ ķś ōűŦůŔŲ ņż śűŕŸ ŪŹƕ ķś ņšŕŸ ŪŹƕƻ ķś ņŸŦţ şšű ŪŲĹ ŦȭŕŲ ņŸ
ʀůšů Ūű ōű ũņŕŸ ŪŹƕ


ņŐřű ņů ũşŠ



Ņš ŰŜš ŠŰŗ Űņũű ņż ŕż şšřů Ŗů ĸũǺţŀ ņɃ Ūş ŧůšűȼšņ ʖś
ũŸ ōű ũņŕŸ ŪŹ ŕż Űņŕřů Ņš Ķ˃Řņ ŰņŠů ōůřů ŪŹ ʹōũũŸ ņɃ Ūş
Ķřĳŕņůţűř ōű ũņŸ şŴșŠŲ ĸũŸ ţŸ ţŸŕű ŪŹ ŕůŰņ Łũů ņšŸƕ šżŐű ŗŸŇŕŸ
ŪŲŀ Űņ ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺşǾ Ŧż šżŐű Ūųĳ ƻ Ņš ŦŪůĳ ŀņ ňŸŪųĳ ņɃ šżŐű ŪŹ Ņš
Ŧż ĺũ ɓņůš ņɃ šżŐű řŪű Ŗů ĸũǺţŀ ŦŪůĳ ŗż ɓņůš ņŸ ōűŦř Ūżřů ŪŹ
ōż šżŐű ņŸ ʀůšů ōűŰŦŕ šŇŕů ŪŹƕ ŠŪ Ūşǻ ĺũņŸ Ǻţŀ ĶňŲŦůĹ ņšŸňůƕ ŦŪůĳ
řŪűƿŦż řŪű ŪŹ Ŧż ňǻŪų řŪű Ŗů Ņš Ŧż Ŧŋř řŪű Ŗů Ŧż ŧšűš Ŗů
ĸũǺţŀ ŗż ɓņůš ņŸ ōűŦř ņż Ūżřů Ūű ŪŹƕ Ūş ōůřŕŸ ŪŹ Űņ ňǻŪų şšŕů
ŪŹ ʹōũũŸ Ūş ŧůšűȼšņ ʖś ũŸ ōűŕŸ ŪŹ ōŹũŸ şǾřŸ ņŪůƕ ŠűŧŲ Ŧż Ŧŋř ņɃ
šżŐű şšů ʹōũũŸ ņɃ Ūş Ķřĳŕņůţűř ņŸ Ǻţŀ ōű ũņŸƕ Ķŝ ȜŠůř ŗŸřů
ĸũŸ ĶśřŸ şř şǻ šŇŸƕ Ķŝ ŠűŧŲ ņŸ Ŧŋř ņż ũɧů ũůŰŝŕ ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ
Ūş ĸũşǻ ɓņŴ˃ŕ şǻ ŗŸŇŕŸ ŪŹ ŠŪ ņŹũŸ ōůŕů ŪŹƕ


Ķŝ Ūş ŰŜš ũŸ ōůřřŸ ņŸ Ǻţŀ Ŧŋřż ņɃ ńš ōůŠǻňŸ ĺũ Ŧŋř şǻ
ņů ķŘůš ţǻňŸ ōŝ ŕņ Ūşǻ şŲȋŠ ŰŦŨŠ řŪű Űşţ ōůŕů ŪŹƕ śšşŸȫŦš
řŸ ŝňűŋŸ şǻ ĶśřŸ śŪţŸ śȼšŦůš ņż ĺũņŸ ʀůšů ōűřŸ ņŸ Ǻţŀ śšşŸȫŦš ņů
Ŧŋř ŰŗŠů ĸũ ņů Ūš ŀņ Ŧŋřƕ Ŧż śŪţů śȼšŦůš ʹōũŸ ŠŪůĲ Řšŕű śš
šŇů ňŠů Ŗů ōŝ ŕņ ŦŸ śšşŸȫŦš ņŸ Ŧŋř ņŸ ũůŖ ŝřŸ šŪŸ ĺȝŪǻ Ķřĳŕ
ōűŦř ŰŗŠů ňŠů Ŗůƕ



ŠŪ ĺũņɃ Šżōřů Ŗűƕ ƺşǾ śšşŸȫŦš Ūųĳ ƻ Ŧż ņŪŕů ŪŹ ƺşǾ řŪű
ŝŗţŕů Ūųƕĳ ƻ Ķŝ Şű ĺũņɃ ŠŪű Šżōřů ŪŹƕ ĺũņɃ ŠŪ Šżōřů ņŞű Şű
ũĳȭŖů ņŸ Ǻţŀ řŪű ŪŹ Šů ũȣɓŗůŠʠ ņŸ Ǻţŀ Šů şřŲȬŠ ņŸ ŝřůŠŸ ŰřŠş
ʹōũũŸ şřŲȬŠ ōűŠŸňů ţŸŰņř śšşŸȫŦš ņŸ şŲŇ ũŸ ŰřņţŸ Ūš ŀņ ĺũ
Ŧŋř ũŸ ōűŠŸňůƕ
 

Ķŝ ĺșśȇű şǻ Ŧůśũ ōůřŸ ņŸ Ǻţŀ ōż ķŰŗ ŪŹƕ ĺșśŕű ņů şŕţŝ
ƺķŰŗƻ Ūżŕů ŪŹƕ Ūş śůŕŸ ŪŹ Űņ śšşŸȫŦš řŸ ĺũņŸ śŪţŸ śȼšŦůš ņż Ķřĳŕ
ōűŦř ŰŗŠů ōŝ ŕņ ŦŸ ĸũ Ŧŋř şǻ ŝřŸ ŪŲŀ ŖŸ Ņš ĸũ Ŧŋř ņŸ ʀůšů
ōűŠŸƕ ţŸŰņř ōŝ ĺȝŪʠřŸ ĸũŸ ŕżƍ ŰŗŠů ņŸŦţ ɓ˃ŕȉůń ņŸ ōĳōűš ņɃ
ŀņ ņƍű ņż ŕżƍ ŰŗŠů ĺř śš şŴșŠŲ ķ ňŠű ōż ŀņ ɓ˃ŕȉů Şű Ŗűƕ

 

ŠŪ ŀņ ōĳōűš ŪŹƕ ĸũņŸ ũůŖ ķś řņȁ ņŸ Ļśš ţŐņ šŪŸ ŪŹ Ņš
ŠŪű Ŧż ŋűō ŪŹ ōż ķśņż ũşŖȁ ř ŰņŠŸ Ūżŕű ŪŹƕ ōŝ ŰŦʉůũű ŀņ
řůşŘůšű ŰŦʉůũű ŝř ōůŕů ŪŹ Ņš ŀņ ŧȡŗ şǻ ōűŕů ŪŹ ōż ĸũ Ŧŋř
 



ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ņŸ ŰŦśšűŕ ŪŹ Ŧż Ķśřű ũĳňŕű ņż śšşŸȫŦš ņŸ ũůŖ ŕżƍ ŗŸŕů ŪŹƕ ŀņ
ņƍű ŐŲ ŐřŸ ũŸ Ņš Šůŗ šŇřů ĸũ Ŧŋř şǻ ķśņů ŰŦȫŦůũ ņšřů ŠŪ
ŀņ ōĳōűš ņŸ ōŹũů ŪŹƕ ŀņ ōĳōűš ĶśřŸ ņşōżš ņƍű śš ũŝũŸ şōŝŲŕ
Ūżŕű ŪŹƕ ŠŪ ũŪű ŪŹƕ ŠŪ ŦŪůĳ ũŝũŸ şōŝŲŕ Ūżŕű ŪŹ ȊŠʠŰņ ŠŪű ũŝņż
śņŒŸ ŪŲŀ Ūżňűƕ ŠŰŗ Ŧŋř şǻ Łũů ņŲŌ ŕż ŪŹ ōż ķśņż ĺţŎř şǻ Œůţ
šŪů ŪŹ ʹōũŸ ķśřŸ Ķţň Ūű ũŲřů ŪŹ ţŸŰņř ĺȝŪʠřŸ ņŪů ƺŠŸ" ńŪ
ŠŪ ŕż ɓŸȼšŕʠ ņŸ Ǻţŀ Ŗů Ņš ŠŸ ŝůŕǻ ĺř ŝűŕŸ ŪŲŀ Űŗřʠ ņŸ Ǻţŀ Ŗűƕƻ
ōŝ Űņ Ŧŋř ņŪŕů ŪŹ ŠűŧŲ şũűŪ ņţ ķō Ņš ŠŲňůřŲŠňŲ ŀņ ũů ŪŹ
ĸũŸ ŀņ ņşōżšű şŕ ŝřřŸ ŗż ĸũũŸ şōŝŲŕ ņšż Ņš ŖůşŸ šŪż Ņš
ĶśřŸ ōűŦř ņż ĸũņŸ Ķȝŗš ţśŸŐ ţʠ ȊŠʠŰņ ŠŪű ņŸŦţ Ŧż ŋűō ŪŹ ōż
ķśņż řņȁ ņɃ ķň ũŸ Ļśš ĺőů ţŸňűƕ ŠŪ ũŪű ŪŹƕ
ōŝ ŠŪ ōĳōűš ķŗş Ņš ŪŦů ņŸ ũůŖ Őų Ő ňŠű ŪŹ ōż śŪţů śȼšŦůš
Ŗů Šůŗ šŇřů ĺȝŪʠřŸ ŀņ ŦůȊŠ ņż řŪű ŕżŒů ĺȝŪʠřŸ ŕűř ŧȡŗʠ ņż
řŪɀ ŕżŒů ŀņ ŧȡŗ şřŲȬŠ Ūš ŀņ Ŧŋř ņŸ ũůŖ řņȁ ņŸ Ļśš ţŐņŸňů
Ūš ŀņ Ŧŋř ōż śšşŸȫŦš ņŸ şŲŇ ũŸ Űřņţŕů ŪŹƕ ŠŪű ŪŹ ōŪůĲ şřŲȬŠ ņɃ
Ķřĳŕ şĳʹōţ ŰřŘůȁȼšŕ ŪŹƕ ȊŠʠ Ŧż ōĳōűš ņŸ ũůŖ ţŐņŸňů Šů Ŧż ŀņ
ũĳȭŖů ņŸ ʀůšů Šů ŠŰŗ Ŧż ũĳȭŖů ĺũ ōĳōűš ņŸ Ķȝŗš Űşţ ōŲţ ňŠű ŪŹ
ŦŪű ŪŹ ōŪůĲśš Ŧż ņşōżš ņƍű ŪŹ Ņš ķś Ňșş Ūż ňŀ ŪŹƕ ŠŪű ŪŹ ōŪůĲ
Ŧż ņşōżš ņƍű ķŗş Ņš ŪŦů ņŸ ũůŖ Ŗűƕ Ŧż ņşōżš ņƍű ƺŰřʆŠ
Ūűƻ ĺũřŸ ņŪů ƺśšşŸȫŦšƿƻ ţŸŰņř śšşŸȫŦš řŸ ĸũŸ ņŪů ŪŹ Ņš ŠŰŗ
śšşŸȫŦš řŸ ĸũŸ ņŪů ŪŹ ŕż śšşŸȫŦš ņů ĸũşǻ ĺɹŸȫŠ Ūżŕů ŪŹƕ Ņš Ŧż
ĺũņŸ Ŧŋř ņż Şű ŠŪ ņŪřŸ ņŸ ʀůšů šŇŕů ŪŹ ƺʹōũ Űŗř ŕŲş ŇůńňŸ
ĺũű Űŗř şš ōůńňŸƕƻ ĺũ Űŗř ŕŲş ĶśřŸ ɓůŔ ņŸ Ķȝŗš śšşŸȫŦš ņŸ
Űŝřů ŰşţůŦŐ ņŸ Ŧŋř ņŸ ķţůŦů ņŲŌ Ņš ĸũņŸ Ķȝŗš ŒůţżňŸ ŦŪű
Ŧż Űŗř ŪŹ ōŝ ŕŲş śšşŸȫŦš ũŸ Ķţň Ūż ňŀ Ūżƕ
 

Ķŝ ŠŪ ŝŪŲŕ Ūű şōŝŲŕ ŪŹ ţŸŰņř ŖżŒů řōŗűņ ũŸ ŗŸŇřůƕ Ķŝ
ȜŠůř ŗŸƕ ŀņ ŧȡŗ śŪţŸ ņɃ ŝůĸŝţ ņů ŀņ ŧȡŗ śšşŸȫŦš řŸ ņŪů ƺŀņ
ŧȡŗ řŸ şřŲȬŠ ņż ĺũņŸ Ķřĳŕ ōűŦř ņɃ ōĳōűš ũŸ Ķţň ņš ŰŗŠůƕƻ
 

ŠŪ ŀņ şřŲȬŠ ņż ĺőůņš ĺũņŸ śŹšż ũŸ ţŐņůřŸ ņŸ ũşůř ŪŹƿĺũřŸ
ĺũņŸ ŪůŖʠ ņż ķņůŧ şǻ ŰņŠŸ ŪŲŀ ŪŹ Ņš ŕŲş ĺũŸ ŗż ŐŲ ņŒż şǻ ņůŐ
ŗŸŕŸ Ūż śĳōż ũŸ ŕżƍ ŗŸŕŸ Ūż ʹōũ Űņũű śš Şű ķś ţŐņ šŪŸ Ūżƕ ķś

 

ņŐřű ņů ũşŠ



ĺũű ŰřŋţŸ Şůň śš ţŐņ šŪŸ ŪŹ Ņš ĺũ ōĳōűš ņż ņŪű ũŸ Şű ŕżƍŕŸ
ŪŹ ķś Ňșş Ūż ňŀ ŪŹƕ Ķŝ ĸũŸ şř şǻ šŇřůƕ
ȜŠůř šŇřů ŝůĸŝţ řŸ ņŪů ƺśšȝŕŲ ŕűř ũůȈűŠʠ ņŸ ņŪřŸ ũŸ ŝůŕ
śɜɃ őŪšŸƕƻ Ūş ņŲŌ ŰşřŐż şǻ ĸũ śš ōůŠǻňŸ ōż ŠűŧŲ şũűŪ ņɃ ŕűř
śȼšȈůŠŸ ŪŹ ķō ũŸŦņż ņɃ ŕűř śȼšȈůŠŸ ōŪůĲ ŦŸ ŰňšůŦŐ ņż ţůŕŸ ŪŹ
ņţűʹũŠů ņɃ ŕűř śšűȈůŠŸ Ņš ōŪůĲ śš Ŧż Ķśřű ŰňšůŦŐ ņż ţůŕű
ŪŹ ũĳȭŖůńĳ ņɃ ŕűř śšűȈůŠŸ ōŪůĲ ŦŸ ĺřņŸ ŰňšůŦŐ ņż ţůŕű ŪŹ Ņš
ȪŠŰɝňŕ şǻ ŕűř śšűȈůŠŸ Ņš ōŪůĲ ŦŸ ĶśřŸ ŰňšůŦŐ ņż ţůŕŸ ŪŹƕ Ķŝ
ŠŪ ũŝ ŕűř şǻ ņůŠȁ ņšŕů ŪŹ ŘşɁņšŔ śŰŦɑűņšŔ śŰŦɑ ķșşů ņů
ŝś˃ŕȭşů Űśŕů śŲɑ śŰŦɑ ķșşůƕ Ūš ŀņ ŝůŕ ŕűř şǻ ʹũɺ ŪŹƕ

 

Ķŝ ȜŠůř ŗŸ ķŰŗ şǻ śšşŸȫŦš ĺũņŸ ŝɧż ņż őűņ ōż śŪţű ŋűō
Ŧż ōűřŸ ņŸ Ǻţŀ ŗŸŕů ŪŹ Ŧż Ŧŋř Ŗůƕ Ūş Ūş ŗŸŇŕŸ ŪŹ ŠŪ ũɧůĹ ŪŹƕ
ŰŜš ŝůĸŝţ ņŸ şȜŠ şǻ Ūş ũŲřŕŸ ŪŹ ŠűŧŲ ķņš Ņš ņŪŕů ŪŹ Űņ
ƺşřŲȬŠ śšşŸȫŦš ņŸ şŲŇ ũŸ ŰřņţŸ Ūš ŀņ Ŧŋř ũŸ ōűŰŦŕ šŪŸňůƕƻ Ņš
ŰŜš ɓņůʺŧŕŦůȊŠ  şǻ ŠűŧŲ ŰŜš ũŸ ŝżţ šŪů ŪŹ ņŪů ƺşǾ ĸř
ŝůŕʠ ņż ņŪŕů Ūųƕĳ ŠŰŗ ņżĹ şřŲȬŠ ĸũ şǻ ŀņ ŧȡŗ Şű ōżƍŸňů Šů ĸũ
Űņŕůŝ ũŸ ŀņ ŧȡŗ ŰřņůţŸňů ĺũņů Şůň ōűŦř ņɃ Űņŕůŝ ũŸ Űřņůţ
ŰŗŠů ōůŠŸňůƕƻ
 

Ķŝ ŗŸŇřů ŠŪ řů Ūű Ūşůšů ĶȏŌů ōűřů ŪŹ ŠŪ ņŸŦţ ņŲŌ ŕż ŪŹ
ōż ĸũņŸ ũůŖ ōůŕů ŪŹƕ ŠŪ ŪşůšűƶŪşůšű řů Ūű ņţűʹũŠů ņɃ Űřʋů
ŪŹ ōż ĸũņŸ ũůŖ ōůŕű ŪŹƕ ţŸŰņř şŲȋŠ ŝůŕ ŠŪ ŪŹ ĺũ Ŧŋř ņŸ ũůŖ
ŝřŸ šŪřůƕ ĺũ Ŧŋř ņż Ōżƍ ņŲŌ Şű Ņš şŕ Ňůřůƕ ĸũņŸ ũůŖ ŝřŸ
šŪżƕ ŦŪű Ŧż Ŧŋř ŪŹƕ Ķŝ Ūş ŖżŒů řōŗűņ ũŸ ŗŸŇřů ŋůŪŕŸ ŪŹƕ

 

ōűřŸ ņŸ Ǻţŀ ĸũ ũŴŰʊ ņɃ šżŐű şǻ ȊŠů Ŝņȁ ŪŹ" Ķŝ ňŸŪųĳ Ŧż ōűŦř
ņɃ šżŐű ŪŹ ŠŰŗ ŠŪ ņżĹ ŀņ Űşȅűŕ ŗůřů řŪű ŪŹ ŕż ĸũŸƿĺȝŪǻ ňůƍ
ŗŸ Ņš ŠŪ Ŧůśũ Ļśš ķ ōůŠŸňůƕ ĸũŸ ŀņ ĶȏŌů śņů ŗůřů Ūżřů Ūű
ŪŹƕ Ňšůŝ ŗżŨśųŦȁ ŗůřŸ Ļśš řŪű ķŕŸ ŪŹƕ Ūş ũŝ ŠŪ ōůřŕŸ ŪŹƕ ŞůĹ
ũżŖşʁ ŠŪůĲ ŝŹőŸ ŪŲŀ ŪŹ ōż ņŸřŒů ũŸ ňŸŪųĳ ņż ĻňůřŸ ŦůţŸ ŪŹ Ŧż ōůřŕŸ
ŪŹ Űņ ķś Ɗšůŝ ŗůřż ņż Űşɬű ņŸ Ķȝŗš řŪű ŒůţŕŸ ŪŹ Űņ ĸũşǻ ũŸ
Ŝũţ ņɃ ĶśŸȈů ņšŸƕ ȊŠʠŰņ Ŧż ņɃƍŸ Šů ŦŸƶŦŸ ņɃŐůŔŲ ōż ĸũ ŗůřŸ
şǻ ŪŹ śŪţŸ ĸũņŸ ōűŦř ņż ĸũşǻ ũŸ Ňů ţŸŕŸ ŪŹƕ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ȊŠů ķśřŸ ōůř ǺţŠů ŦŪű ŦŸ ņɃƍŸ ŪŹ ōż ķśņż řʊ ņš ŗǻňŸ ōż
ķśņŸ ŧšűš ņż Ňů ţǻňŸ ŠŪ őűņ ĶŞű ĺř şǻ ŪŹ" ĶŠųŝ řŸ ņŪů ƺşŸšű
Ňůţ ņŸ ņɃƍŸ şŸšŸ ĸũ ŧšűš ņż řʊ Şű ņš ŗŸƻ ķśņż ŀņ ŧŦũĳŗņ
ų
şǻ Œůţ ŗŸ Ņš ĸũŸ ŪŦůŝĳŗ şżŪš ţňů ŗŸ ŰŜš Şű ņɃƍŸ ōż ķś şǻ ŪŹ
ķśņż Ňů ţǻňŸƕ


ķś Ňůɿ Ņš ķŐů Ņš Ňůɿ ŦȭŕŲ ņż ţŸ ţŸ Ņš ĸũŸ ŖżƍŸ ũşŠ
ņŸ Ǻţŀ şżŪš ŝĳŗ ņšņŸ Ōżƍ ŗŸ ĸũşǻ ņŲŌ ņɃƍŸ ķ ōůŕŸ ŪŹƕ ŠŪ ȊŠů ŪŹ"
ŦŸ ņɃƍŸ śŪţŸ ũŸ ĺũű şǻ ŪżŕŸ ŪŹ ŠŪ ķšĳŞ ũŸ ĺũű şǻ ŪżŕŸ ŪŹƕ



Ķŝ ĸũ ŗůřŸ ņż ŀņ ĶȏŌů ŗůřů Ūżřů Ūű ŪŹƕ ĸũŸ ŗżŨ şŲɝ Ūżřů Ūű
ŪŹ ĸũ şǻ ĶũŜţŕů Ņš ĸșŠůŰŗ ũŸ şŲɝ Ūżřů Ūű ŪŹƕ ĸũŸ ŀņ ĶȏŌű
řȭţ ņů ŗůřů Ūżřů Ūű ŪŹƕ ŠŪ ŀņ Űşȅűŕ ŗůřůƶŗůřů řŪű Ūż ũņŕů
ŪŹ ȊŠʠŰņ ōŝ ŠŪ Ļśš ķŕů ŪŹ ķś ĸũŸ Ŧůśũ ŝżŕŸ ŪŹ Ņš ķśņůƶ
ķśņů ňŸŪųĳ śņ ōůŕů ŪŹ ņůšŔ ŀņ Űşȅűŕ ŗůřů Ŧůśũ řŪű ĺňŸňůƕ ŠŪ
Ŧůśũ řŪɀ ŝƎ ũņŕů ŪŹƕ ķś ĺũņŸ ōűŦř ņż ĺũşǻ ũŸ Űřņůţ ŗŸŕŸ ŪŹ
ōŝ ķś ĸũŸ Űşȅűŕ ņš ŗŸŕŸ ŪŹƕ


Ņš ŠŪű ŪŹ ōż ņţűʹũŠůń ņů ŪŲķ ŪŹƕ ŦŸ ũĳũůš ũŸ Űşȅűŕ Ūż ňŀ
ŪŹ Ņš ŠŪű ņůšŔ ŪŹ Űņ Ūš ŀņ ŝŸŗůšű ōż Ūżŕű ķ šŪű ŪŹ Ņš ĸũņŸ
ŝůŗ ķśņŸ śůũ ŗũ
ų šű ŝŸŗůšű řŪɀ Ūż ũņŕű ŪŹƕ Ūš ŀņ ũĳɓŗůŠ ōż ņŞű
ũĳȭŖůňŕ ŪŲĹ ŪŹ ŦŸ ĺũű Ŧȯŕ şš ōůŕű ŪŹ Ņš Ŧůśũ ņŞű Ļśš řŪű
ķŕű ŪŹ ȊŠʠŰņ ŠŪ ĺũņŸ ʹũɺůĳŕż ņŸ Ķȝŗš ũĳũůš ņż ũĳȭŖůňŕ ņšŕű
ŪŹ ĸũǺţŀ ŠŪ ņŞű Ļśš řŪű ķŠűƕ ŦŪůĳ śš ņżĹ ĸ˃ŕŪůũ řŪű ŪŹ ōż
ņŞű ŰŗŇůŕů Ūż Űņ ņżĹ Şű ņţűʹũŠů ņŞű Ŧůśũ Ļśš ķŠű ŪŹƕ Ŧż
ŦŪůĳ śš şš ňŠűƕ ȊŠʠ" ĶśřŸ ĸũŸ Űşȅűŕ ņš ŰŗŠůƕ



ĸũ śš Űņũű ŀņ Űŝŧś ņż řů šŇŸƕ ĸũ śš śŰŦɑ ķșşů ņż ŝřŸ
šŪřŸ ŗżƕ ũşŎŸ" śŰŦɑ ķșşů ņż ŧżņ ņŸ Ŧʒ Ņš ŋűōż ņż ŝůŪš šŇřŸ
ņŸ Ǻţŀ ŞŸōů ŪŹ řů ņɃ Űŝŧś ȊŠů ũżŋŕů ŪŹ Šů ĶȜŠȈ ȊŠů ũżŋŕů
ŪŹ Šů ĸșŠůŰŗƕ ŠŪ śŰŦɑ ķșşů ņż ţŸŕů ŪŹ ŕůŰņ ņţűʹũŠů ņż ĺũņɃ
ĶŦȭŖů şǻ šŇŸƕ Ŧż ŦŪű ʹũɺ ŪŹ ōŝ Ūş ŗŸŇǻňŸƕ


ķŗş ņŸ śůũ ĺũņů ŋŲřůŦ Ŗů Ŧż Ŧŋř Ņš ōűřů ŪŹ Šů ŀņ Ŧŋř
ņů ĶŰŦȫŦůũ Ņš şšřů ŪŹƕ


ņŐřű ņů ũşŠ



ŪşůšŸ śůũ Şű ŦŪű ŋŲřůŦ ŪŹ ņůšŔ ŪşůšŸ śůũ Ūżřů ŪŹƕ ŠŰŗ śšşŸȫŦš
řŸ ķŗş ņż Ŧŋř śš šŇů Ņš ņŸŦţ Ŧŋř ŰŜš Ūşǻ ŀņ ũĳȭŖů śš
Šů Űņũű Şű ɓņůš ņɃ ũĳȭŖů śš ŕŝ śšşŸȫŦš ĺũņŸ ȝŠůŠ şǻ ĶȝŠůŠű
ŪŹ ŠŪ ĺũņɃ śŰŦɑŕů Ņš řů Ūű ĺũņɃ ɓŘůřŕů ŝřŕű ŪŹƕ ţŸŰņř ŠŪ
ĺũņɃ ɓŘůřŕů ŝřŕű ŰŗŇůĹ ŗŸŕű ŪŹ Űņ Ŧż Ūš ŀņ şřŲȬŠ ņż ĺũű ķŘůš
śš šŇŕů ŪŹƕ Ņš Ŧż śšşŸȫŦš ŪŹ Ņš řŪű ŝŗţŕů ŪŹƕ ōż śšşŸȫŦš śŪţŸ
ņšŕů ŪŹ Ŧż ŪşŸŧů Ūű ĺũű ŝůŕ ņż ņšŕů ŪŹƕ Ŧż ĸũŸ ŝœůŕů ŪŹ ţŸŰņř
Ŧż ĸũŸ ŝŗţŕů řŪɀ ŪŹƕ ĺũű ŝůŕ ņż ōůšű šŇŕů ŪŹƕ


Ķŝ ķŗş ņŸ śůũ ŀņ ŋŲřůŦ Ŗůƕ ŠŰŗ Ŧż Ŧŋř ņż ŖůşŸ šŪŕů ŕż
Ŧż ōűŕů Ŗůƕ ŠŰŗ ĺũřŸ Ŧŋř ņż řŪű ŖůşŸ šŇů Ŧż şš ňŠůƕ



Ņš ŪşůšŸ śůũ Şű ŦŪű ŝůŕ ŪŹƕ Ūş Ŧŋř ņŸ ũůŖ ŝřŸ šŪŕŸ ŪŹ Ūş
ōűŕŸ ŪŹƕ ƺşřŲȬŠ Ūš ŀņ Ŧŋř ũŸ ōűŰŦŕ šŪŸňůƕƻ ŠŰŗ Ūş řŪű ņšŕŸ ŪŹ
Ūş şš ōůŕŸ ŪŹ Ūş ķȥșşņ ʖś ũŸ şš ōůŕŸ ŪŹƕ ńŪ Ūş Ķŝ Şű ķŦůō
ņš ũņŕŸ ŪŹ ŰřʆŠ Ūű ŠŪůĲŦŪůĳ ņųŗ ũņŕŸ ŪŹ Ņš ˃ŋʅů ũņŕŸ ŪŹ
Ņš ņšŕŸ šŪŕŸ ŪŹ ţŸŰņř ŠŪ ŠŸ ņżĹƶŠŸ ņżĹ ōűřů řŪű ŪŹƕ ŠŪ ōűřů
řŪɀ Ūżŕů ŪŹƕ şŹ ŀņ Űşŧřšű Ūųƕĳ şǾřŸ şŲ˂ŕśŲōņż ņż ŠŪůĲŦŪůĳ ņųŗŕŸ Ņš
Ūş ũŸ ȑŠůŗů ˃ŋʅůŕŸ ũŲřů ŪŹ Ņš ŗŸŦŕůń ņż ōůřřŸ ņů ŗůŦů ņšŕŸ ŪŹ
Ņš ĸũű ŕšŪ ņɃ ŋűōŸƕ ŦŸ řŪű ōű šŪű šŪŸ ŪżŕŸ ŪŹƕ ƺŦŸ şšŸ ŪŲŀ ŪŹ ōŝ
ŦŸ ōű šŪŸ ŪŹƕƻ ŝůĸŝţ Łũů ņŪŕů ŪŹƕ Ķŝ Ūş ŗŸŇŕŸ ŪŹ Űņ ŠŪ ŋŲřůŦ Ūşǻ
ŰŗŠů ňŠů ŪŹƕ


ţŸŰņř ĺũřŸ ŧŹŕůř ņŸ ŀņ ŧȡŗ ņŸ ũůŖ ũşŎŽŕů ŰņŠů ŕŝ
şš ňŠůƕ



Ņš ŠŰŗ Ŧż ķŰŗ şǻ ōż śšşŸȫŦš Ķśřű ĶřŲɎŪ Ņš ŗŠů şǻ ĺř
ũůšű śűƍů ņż řōšĶĳŗůō ņšŕŸ ŪŲŀ Űřņţ ũņŕů ŪŹ ōż ŪşřŸ ŰņŠů
ŪŹ ĸř ũůšŸ ŝɧż ņɃ şŴșŠŲ ņż Ņš Ūš ŀņ ŋűō Ņš ĺũ ŠŲɺ ņż
Ņš ŦŸ Ķĳŗʖřű ŝůŕǻ Ņš Ɍųũ śš ŋœůřů Ņš ŦŸ ŝůŕǻ ōż ŪşřŸ ņɃ
Ŗű ŠŰŗ Ŧż ĸũŸ řōšĶĳŗůō ņšŕŸ ŪŲŀ Űřņţ ũņŕů ŪŹ ŕż ĺũņŸ Ŧŋř
ņɃ ȅŸʋșŦ řŸ ĸũŸ řōšĶĳŗůō ņšřŸ ņɃ ĶřŲşŕű ŗű Ūżňű Ŧż ŕŝ ĶȝŠůŠű
Ūżŕů ŠŰŗ Ŧż řōšĶĳŗůō řŪű ņšŕů ŪŹƕ ȊŠů ķśřŸ ĸũŸ ũşŎů" Ŧż
ĸũŸ řōšĶĳŗůō ņšŕŸ ŪŲŀ řŪű Űřņţ ũņŕů ŪŹƕ Ŧż ķšĳŞ ũŸ Ūű ņŞű
ĸũŸ ķŗş ņŸ Ǻţŀ řōšĶĳŗůō řŪű ņšŕůƕ Ūşǻ ĺũ ŝůŕ śš ķřů Ūű





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

Ūżňů ņŸŦţ Ŧŋř śšƕ ƺşřŲȬŠ ņɃ ŝůŕ ŎŲőű Ņš şŸšů Ŧŋř ũɧů őŪšŸƻ
ĺũřŸ ņŪůƕ
Ķŝ Ūş ņŸŦţ ĺũņŸ Ǻţŀ ŗŸŇ šŪŸ ŪŹ Ūş ņŽř ũŸ Űŗř şǻ šŪ šŪŸ ŪŹ
ņŐřű ņů ũşŠƕ



ŕŝ śšşŸȫŦš ķŗş ņŸ ŰňšřŸ ņŸ ŝůŗ ōż Ŧŋř ņŸ ʀůšů śšŇů ňŠů
Ņš Űňš ňŠů  śšşŸȫŦš řŸ ĺũņɃ ũŴʊű şǻ ōůšű šŇů ŠŸ ņżʺŧŧ ņšřŸ
ņŸ Ǻţŀ ʹōũũŸ ŀņ şřŲȬŠ ņż œų ĳœŸ ōż Ūš ŀņ Ŧŋř ņż ōűŠŸňůƕ Ķŝ
ŗŸŇŸƕ ĺũřŸ şřŲȬŠ ņż œų ĳœřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņɃ ōż ĺũņŸ ŠŲň ņŸ Ǻţŀ Ŧŋř
ņż ʹōŠŸƕ Ķŝ ķś ŗŸŇřů śšşŸȫŦš řŸ ĺũņŸ Ŧŋř ņż ŰŝŇšů ŰŗŠů ŪŹ
ȊŠʠŰņ Ŧż ņš ũņŕů ŪŹƕ


Ŧż ŪŹ Ŧż ĶũűŰşŕ ŪŹ Ņš ŦżƶŦż ũŦȁ ȪŠůśű ũŦȁ ȉůřű ŪŹ ĸũűǺţŀ
Ŧż ũŝ ŝůŕʠ ņż ōůřŕů ŪŹƕ Ŧż Ūš ņŪɀ ĺśȥȭŖŕ řŪɀ Ūż ũņŕů ŪŹ
ũŦȁ ȉůřű ŪżřŸ ņŸ ʀůšů Ŧż ũŝ ŝůŕʠ ņż ōůřŕŸ ŪŲŀ ŕŝ Ŧż Ūš ņŪɀ
ĺśȥȭŖŕ Ūż ũņŕů ŪŹƕ ȊŠʠŰņ ĸũű ŕšűņŸ ũŸ Ŧż Ūşǻ śųŦȁ ȉůř ņŸ ʀůšů
śŪţŸ ũŸ őŪšůŕů ŪŹ Łũů řŪɀ ȊŠʠŰņ ĺũřŸ ŋůŪů Űņ ŠŪ ȪŠŰɝ ŝŋřů
ŋůŰŪŀ Ņš ŠŪ řůŧ Ūżřů ŋůŰŪŀƕ ţŸŰņř Ŧż ōůřŕů ŪŹ ņŽř řůŧ Ūżňů
Ņš ņŽř ŝŋůŠů ōůŠŸňůƕ ũşŎŸ" ĸũűǺţŀ ĺũņŸ śųŦȁ ȉůř ņŸ ʀůšů Ŧż
śŪţŸ ũŸ őŪšů ũņŕů ŪŹƕ Ņš Ŧż Ūš ŀņ ņůŠȁ ņż ĺũņɃ şŰŪşů ņŸ Ǻţŀ
ņšŕů ŪŹƕ ŠŪű ŪŹ ōż ĺũņŸ ňŲŔ ņš šŪŸ ŪŹ ŦŸ ĺũņɃ şŰŪşů ņż ɓŗʻŧŕ
ņš šŪŸ ŪŹƕ ŀņ ŝŕȁ ř ķŗš ņŸ Ǻţŀ Ņš ŀņ Ķřůŗš ņŸ Ǻţŀ ţŸŰņř ŠŪ
śšşŸȫŦš ŪŹ ōż ĸũŸ ŝřůŕů ŪŹƕ ƺřů ĺũ ŋůŪřŸ ŦůţŸ Šů ĺũ ŗŽƍřŸ ŦůţŸ
ņż ţŸŰņř ʹōũ śš śšşŸȫŦš ŗŠů ņż ŰŗŇůŕů ŪŹƕƻ ŗŸŇů"


ƺņżĹ şřŲȬŠ şŸšŸ śůũ řŪű ķ ũņŕů ŪŹƻ ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺōŝ ŕņ
şŸšů Űśŕů ĺũŸ řŪɀ Ňűŋ ţůŠŸƕ Ņš ŦŸ ũŝ ōż Űśŕů ņŸ śůũ ŖŸƻ ŞŲŕ
ņůţ ƺşŲŎŸ ŰŗŠŸ ňŠŸ ŪŹ ŦŸ şŸšŸ śůũ ķŠŸňǻ Ŧŋř ņŸ Ǻţŀƕƻ ŦŸ ņŹũŸ ķ
ũņŕŸ ŪŹ ōŝ ŕņ ŦŸ ũŝ ķřŸ ņŸ Ǻţŀ śŪţŸ ũŸ őŪšůŠŸ řŪɀ ňŀ Ūż"
ƺʹōŕřż řŸ ĺũŸ ȭŦűņůš ŰņŠů Ŧż ĺȝŪǻ śšşŸȫŦš ņŸ śŲɑ ŝřřŸ ņɃ ũůşŖȁ
ŗŸŕů ŪŹƕƻ ŗŸŇřů ȊŠʠŰņ ĺřņŸ řůş Űņŕůŝ śš ŖŸ ŦŸ ōż Űņŕůŝ śš ŖŸ
ĺȝŪǻ ŌŲƍůŀ ņŸ Ǻţŀ ķŠůƕ


ɓņůʺŧŕŦůȊŠ şǻ Ūş śůŕŸ ŪŹ ōŝ şŲŪšŸ ŇŲţ ňŠű ŦŪůĳ śš ŀņ Űņŕůŝ
Ŗűƕ Ņš Ŧż ōż ʸũŪůũř śš śšşŸȫŦš ņŸ ŗůŰŪřŸ ŪůŖ şǻ ŝŹőů Ŗůƕ Ņš



ņŐřű ņů ũşŠ



ŦŪůĳ śš ņżĹ Şű řŪű Ŗů ōż Űņŕůŝ ņż ķņš ţŸ ţŸ Šů ĸũŸ ŗŸŇřŸ ņŸ
Şű ŠżȌŠ řŪű Ŗůƕ ŠųŪʁů ōżš ũŸ šżřŸ ţňůƿȊŠʠŰņ ŌŲŐņůšŸ ņɃ ũȣśųŔȁ
Űņŕůŝ ŦŪůĳ śš Ŗűƕ
ŠŪ ŀņ šůŕ ņż ũŞů Ŗű ŦŸ Ķũǻŝţű łŜ ňźŒ ņŸ ŞůĹ Ņš ŝŪř řŸ
ĺũ ňűŕ ņż ňůŠů ƺşǾ ũżŋŕů Ūųĳ ŠŰŗ ŠŪ
ų ʁů řŸ şŲŎŸ ŗŸŇů Ŗů ōŝ ĺũřŸ
ũůšŸ šůʊȄʠ ņż ŀņ ũůŖ ŗŸŇůƕ ȊŠů ĺũřŸ şŲŎŸ ŗŸŇů"ƻ ŰřʆŠ Ūű ĺũřŸ
ŗŸŇů ŠŰŗ ķśņů řůş Űņŕůŝ śš Ŗůƕ Ņš ōŝƿ


ŠųŪʁů ņů řůş Şű ĺũ śš Ŗů Ņš Ŧż šżŠů ȊŠʠŰņ ŦŪůĳ śš ņżĹ řŪű
Ŗů ōż ĸũŸ ŌŲ ũņŸƕ Ņš ŰŜš ɓůŋűřż şǻ ũŸ ŀņ řŸ ķņš ņŪů ƺŠųŪʁů
şŕ šż ȊŠʠŰņ ŠŪųŗů ņŸ ňżɑ ņů ʸũŪ ōŠŦĳŕ ŪŲķ ŪŹƕƻ


Ņš ŠųŪʁů řŸ ŀņƶŀņ ʸũŪ ņż ŗŸŇřŸ ņŸ Ǻţŀ ŠŪůĲŦŪůĳ ŗŸŇů
Ņš śŗʢ ņŸ śűŌŸ ũŸ ŀņ şŸşřů ķŕů ŪŹ ŀņ şŸşřů ōż ōňŕ ņɃ řűŦ
ŒůţřŸ ũŸ śŪţŸ ŉůŕ ŪŲķ Ŗůƕ ŕŝ ĺũřŸ ŀņ ţŪųţŲŪůř şŸşřŸ ņż ŝůŪš
ķŕŸ ŗŸŇů Ņš Ŧż ķņš Ņš ĺũņŸ ŗůŰŪřŸ ŪůŖ ũŸ Űņŕůŝ ņż ţŸ ţŸŕů
ŪŹ Ņš ĺř Ūš ŀņ ŋűō ņż ŝŲţůŕů ŪŹ ōż ĺũ Űņŕůŝ śš Ŗůƕ ŠŪ
ũȣśųŔȁ ŌŲŐņůšŸ ņɃ Űņŕůŝ Ŗűƕ Ņš ŠŪ Ŧż ŪŹƕ Ŧż ŌŲŐņůšŸ ņɃ Űņŕůŝ
ĺũřŸ ũŝ ņż ŌŲƍůŠů ōż ĺũ Űņŕůŝ śš ŖŸ řů Ūű ōż Űņŕůŝ ņŸ ŝůŪš
ŪŹƕ ʹōũ Űņũű ņɃ Şű ŀņ ŧʕķŕ Ŗű ĺũņů Ķĳŕ Şű ŪŹƕ ţŸŰņř ŠŰŗ
ķśņż Ķřĳŕ ōűŦř Űşţů ŪŹ ķśņů ņŞűŞű ķšĳŞ řŪű ŪŲķ Ņš
ķśņů Ķĳŕ řŪű Ūż ũņŕů ŪŹ ȊŠʠŰņ ķś śšşŸȫŦš ņŸ śŲɑ Ņš ņȝŠů
ŪŹ ĺũņŸ ŰŦŋůšż Ņš ĺũņŸ Ŧŋř ņŸ ňŲŔ ŪŹƕ ķśņŸ ōűŦř ņɃ ũşůʂű
řŪű ŪŹ ŠŰŗ ķśņů řůş ĺũ Űņŕůŝ śš ŪŹƕ Ŧż şŸşřů ĸũŸ ŌŲŒůřŸ ņŸ Ǻţŀ
ķŠůƕ řů Ūű ŦŸ ũŝ ōż ƺşũűŪűƻ ŪżřŸ ņů ŗůŦů ņšŕŸ ŪŹ řů Ūű ŦŸ ũŝ
ōż ĶȏŌů Ņš śŰŦɑ ŝřřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņšŕŸ ŪŹ ţŸŰņř ŦŸ ʹōřņŸ řůş
ŦŪůĳ śš ǺţŇŸ ŪŲŀ ŪŹ ĺũřŸ ĺȝŪǻ ŌŲƍůŠů Ņš ņŸŦţ ĺȝŪǻ Ūű ʹōřņŸ řůş
Űņŕůŝ śš ŖŸƕ


Ķŝ Ūş śůŕŸ ŪŹ Űņ ķŗş ņŸ ŰňšřŸ ņů ņůšŔ ŧŹŕůř Ŗů ĺũ ŀņ
ŧȡŗ ņŸ ʀůšůƕ Ņš Ķŝ śšşŸȫŦš řŸ ĺũņɃ ũŴʊű şǻ ōůšű šŇů ŪŹ ŕůŰņ ŀņ
şřŲȬŠ ņż śůřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņšŸ ōż Ūš ŀņ Ŧŋř ũŸ ōűŰŦŕ šŪŸƕ ĺũņů
śŪţů şřŲȬŠ ŋųņ ňŠůƕ Ņš ŠŪ şřŲȬŠ ĺũņŸ ũşŠ ņŸ Ŧŋř ņż ōűŠŸňů
ĺũņŸ ŠŲň ņŸ ʹōũşŸ Ŧż šŪŕů ŪŹƕ





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

Ķŝ ŗŸŇřů ŦŪůĲ śš ŰŦʺŞʁ ŠŲň ŪŹ ʹōũņɃ śšşŸȫŦš řŸ ķšĳŞ şǻ
ŞŰŦȬŦůŔű ņɃ ōż ũůšű śųšű ŕšŪ ũŸ ōňŪ ţŸňűƕ ŠŪű ņůšŔ ŪŹ Ŧż ķšĳŞ
ũŸ Ķĳŕ ŝŕů ũņŕů ŪŹ ȊŠʠŰņ Ŧż ũůšű ŝůŕʠ ņż ōůřŕů ŪŹƕ ĺũřŸ ũůšű
ŋűōʠ ņż ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ ʀůšů ŝřůŠů Ņš ĺũű ņŸ Ǻţŀ Ņš ĺũņɃ ŇŲŗ
ņɃ ĸȏŌů ũŸƕ Ķŝ ȜŠůřśųŦȁņ ŗŸŇŸƕ ĸũŸ ŋųņřů şŕƕ


ȊŠů Ūż ŠŰŗ şųũů řŲŪ ņŸ ũȝŗŸŧ ņż ţŸņš ķ šŪů Ūżŕů" ŠŪ ņůş
řŪű ņšŕůƕ řŪű ņš ũņŕů ŪŹƕ řŪűƕ



ȊŠů Ūż ŠŰŗ ŠűŧŲ şųũů ņŸ ũȝŗŸŧ ņż ţŸņš ķ šŪů Ūżŕů" ŠŪ ņůş
řŪű ņšŕůƕ



ȊŠů Ūż ŠŰŗ Ūş şŸŖż˃ŒȭŐ ņŸ ũȝŗŸŧ ņż ţůřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņšŕŸ ŪŹ
ŝŸȥȟŐȭŐ ņŸ ũȝŗŸŧ ņż Šů śǻŐűņżȭŐţ ņŸ ũȝŗŸŧ ņż" ŠŪ ņůş řŪű
ņšŸňůƕ ŦŸ őűņ ŪŹ Ŧŋř ņŸ ʀůšů ĸũŸ ŀņ ŰşřŐ şǻ ũůŰŝŕ ņšǻňŸƕ ŦŸ ĺřņŸ
ŠŲň śš ŰŝȧņŲţ ũŪű ŖŸƕ Ŧż ŠŲň ŝűŕ ňŠů ŪŹƕ Ūşǻ ŠŪ ŗŸŇřů ŪŹ Űņ ķō
ņŸ Ǻţŀ Ŧŋř ȊŠů ņŪŕů ŪŹƕ ĸũ Űŗř ŠŪű ŪŹ Ŧż ʹōũņŸ ʀůšů şřŲȬŠ ņż
ĺũņŸ ŠŲň ņŸ Ǻţŀ ōűřů ŪŹƕ



ĺũřŸ ŀņ şřŲȬŠ ņż śůřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņɃ ōż ũȣśųŔȁ Ŧŋř ņż ōűŠŸƕ
śŪţű ŝůŕ ōż ĺũřŸ ņɃ ĺũřŸ řŲŪ ņż śšŇůƕ řŲŪ řŸ ĺũŸ ŰŦŜţ
ŰņŠů ĺũřŸ şŰŗšů śű Ŧż ŰŦŜţ Ūż ňŠůƕ



şųũů Ŧż şųũů ũůşŖɁ śšşŸȫŦš ņɃ ũŦʡŕş šŋřů śšşŸȫŦš řŸ ĺũŸ
śšŇů Ņš şųũů ŰŦŜţ Ūż ňŠůƕ şųũů řŸ ŇŲŗ ņɃ şŰŪşů ņɃ Ņš şųũů
ņż ɓ˃ŕȉů ŗŸŧ ņŸ Ķȝŗš ōůřŸ ņɃ ĶřŲşŕű řŪű Űşţűƕ



ŰŜš ŗůĻŗ ķŠů ʹōũŸ Ŧż ɓ˃ŕȹŝŝ ņšřŸ ōů šŪů Ŗů ĺũƶĺũƿ
ŗůĻŗ şǻ Ŧż şŪůř ũȮŧŕůȡŗű Ŗű Ņš Ŧż ŰŗŇůřŸ ōů šŪů Ŗů Űņ ĺũņů
šůōů ņŽř Ŗůƕ Ņš śšşŸȫŦš řŸ ŗůĻŗ ũŸ ŧśŖ ŇůŠű Ŧż Ňƍů ņšŸňůƿ
ĺũņŸ śŲɑ ņż ʸũŪůũř śš ŝŹőřŸ ņŸ Ǻţŀ Ňƍů ņšŸňůƕ Ņš ŗůĻŗ ŀņ
Łũů ũůŪũű śŲʕŨ Ŗů ĸŕřů ŕņ ņɃ ƺŦż śšşŸȫŦš ņŸ ĶśřŸ ɚŗŠ ņŸ
ĶřŲũůš ŀņ şřŲȬŠ Ŗůƕƻ Ņš ŗůĻŗ ĶȏŌů ņš šŪů Ŗůƕ ĺũřŸ ũůšŸ
śǺţȥȫŕŠʠ ņż ņŲŋţ Œůţů Ņš ŦŸŰŗŠʠ ņż Ŝůƍ Œůţů Ņš Ŧŋř ņŸ
ũůŖ ŝřů šŪůƕ Ņš ĶŕĴ ŀņ ũŲȝŗš ʒű řŸ ĺũŸ śţŐ ŰŗŠů Ņš ŗůĻŗ
řŸ ȪŠŦȭŖů ņż ŕżƍ Œůţů Ŧŋř ņż Ňż ŰŗŠů ȪŠʺŞŋůš ŰņŠůƕ ŗŸŇů"


ņŐřű ņů ũşŠ



ŀņ şřŲȬŠ ōż ĺũņŸ ɚŗŠ ņŸ ĶřŲũůš Ŗů ŗŸŇřů ŗůĻŗ řŸ ĺũŸ ŰŜš
Şű ŰŦŜţ ņš ŰŗŠůƕ
şųũů řŸ ĺũŸ ŰŦŜţ ņš ŰŗŠů ĺř şǻ ŝůņɃ ņŸ ũůšŸ ţżňż řŸ ĺũŸ ŰŦŜţ
ņš ŰŗŠů ţŸŰņř ĺř ũŝņŸ ōűŦř řŸ ņŸŦţ ĺũŸ ɓ˃ŕȹŝŝ ŰņŠů Ŧż ōż
ŀņ ķřŸ Ŧůţů Ŗůƕ



ɓņůʺŧŕŦůȊŠ ņɃ Űņŕůŝ şǻ ōŹũŸ ņɃ şǾ ǺţŇŕů Ūųĳ ŀņ ȪŠŰɝ ōż
ĶřŲŦůŗ ņšŕů ŪŹ Šů ȪŠůņšŔ ōůřřŸ ŦůţůƿşŸšů ȪŠůņšŔ Ňšůŝ ŪŹ
ĸũņů ũŪű ȪŠůņšŔ ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ şŲŎŸ ŀņƶŀņ ĶȏŌů ŰŦʀůř Űşţů
ŪŹ ōż ũŪű ũĳȉůń Ņš ũŦȁ řůşż ņż ŒůţŸƕ ţŸŰņř ţŸŰņř Ŧż ņšŕů
ŪŹ Ņš Ŧż ĺř ũŝņż Œůţ ŗŸŕů ŪŹƿşǾ ōůřŕů Ūųĳ ņŸŦţ ōż ŝůŕ ņż şǾ
ōůřŕů Ūųĳ śšşŸȫŦš ĸũŸ şŲŎŸ ŗŸŕů ŪŹ Ņš şǾ ŝũ ĸũŸ ǺţŇ ŗŸŕů Ūųĳ ŗŸŇřůƕ
Ņš ĺȝŪǻ ĺȝŪǻ ŁũŸ šŇřů ŪŹ ŠŰŗ ŠŪ ĶȜŠř Ņš ŝůŕʠ ņŸ Ķȝŗš ōůŕů
ŪŹ ŦŸƶŦŸ ōůřŕŸ ŪŹ ĸũŸ Ņš ĶȏŌŸ ũŸ ĺřņŸ ĶśřŸ ŕšűņŸ ņɃ ũşŎ ũŸ
śœů ōů ũņŕů ŪŹƕ Ņš ŕŝ ţŸŇņ řŸ şŲŎũŸ ņŪů ȪŠůņšŔ Ŧż ȪŠŰɝ ōż
ĸũņů ũŪű ȪŠůņšŔ ņš šŪů Ŗů şŲŎũŸ ņŪů ĺũřŸ ņŪů ƺţŸŰņř ŞůĹ
ɕȝŪş Ūş ŗŸŇŕŸ ŪŹ ŰśšňşŲř ņţűʹũŠů ņůţƿŰņ ŠűŧŲ řŸ ŠŪůĲ śš ņŪů
ƷŦż ōż ōŠ śůŠŸ şǾ ĺũŸ Şżš ņů ŕůšů ŗňĳ Ų ůƕƸ ĺũŸ Şżš ņů ŕůšů ŗňĳ Ų ů"ƻ
ĺũřŸ ņŪů ƺĶŝ ĺũŸ Şżš ņů ŕůšů ņŹũŸ Űşţ ũņŕů ŪŹ ōŝ Űņ ŠűŧŲ řŸ
ŇŲŗ ņŪů Űņ şǾ Şżš ņů ŕůšů Ūų"
ĳ ƻ


ŗŸŇż ŦŸ ũůšŸ ĶɕůŪş ņŸ ŝűō ŕůšʠ ņŸ ʀůšů ɓ˃ŕȹŝŰŝŕ ŪŲŀƕ ŦŸ ŀņ
ŗũ
Ų šŸ ũŸ ʺŞʁ ŖŸ Ņš Ūş ŀņ ŗũ
Ų šŸ ũŸ ʺŞʁ ŪŹƕ Ņš ŠűŧŲ Ŧż Şżš ņů ŕůšů
ŪŹ ĺř ũŝũŸ ŋşņŗůšƕ ţŸŰņř Ūş ĺũŸ ɓņůʺŧŕŦůȊŠ ŀņ şǻ ĺũņŸ
ŪůŖ şǻ ũůŕ ŕůšż ņŸ ũůŖ şǻ śůŕŸ ŪŹƕ Ŧż ĸũņů ĶřŲŦůŗ ņšŕů ŪŹ Ņš
ņŪů ƺŠŪ ũůŕ ŕůšŸ ũůŕ ņţűʹũŠů ņŸ ũůŕ ŗŕ
ų ŪŹ Šů ũůŕ ņţűʹũŠů
ņŸ ŠŲň ōż ķřŸ ŦůţŸ ŪŹƕƻ


ŰŜš ĺũřŸ ņŪů ƺŠŰŗ ĺřņŸ śůũ Şżš ņů ŕůšů ŪŹ ŕż ŰŜš ŠŪ ņŹũŸ
Ūż ũņŕů ŪŹ"ƻ



şǾřŸ ņŪů ƺŦŸ ŕůšŸ ōż ĺũņŸ ŪůŖ şǻ ŖŸ ŦŸ ņŸŦţ ĺũ Şżš ņŸ ŕůšŸ ũŸ
ɓ˃ŕȹŝŰŝŕ ŕůšŸ ŖŸ ŗŸŇřů ȊŠʠŰņ ĺũ Űŗř ņŸ ũȝŗŸŧŦůŪņ ņŸ śůũ Ŧŋř
Ŗůƕƻ Ņš Ŧż Ŧŋř ŪŹ ĺũņŸ śůũ ĺũ Űŗř ņŸ Ǻţŀ ņŲŌ Ūű Şůň Ŗůƕ
Ņš ŦŸ ţżň ōż ũĳũůš ņŸ ŕšűņż ũŸ Ņš ũĳũůš ņŸ ŝůŕʠ ũŸ Ņš ũĳũůš




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ņŸ ũůŖ ŋţřŸ ũŸ ŗšų ķřŸ ņŸ Ǻţŀ ŕŹŠůš ŪŹ ĺũ ŠŲň ņŸ ũĳŗŸŧŦůŪņ ņŸ
ōȼšŠŸ ũŸ Şżš ņŸ ŕůšŸ ņŸ ɓ˃ŕȹŝŝ ņż ŗŸŇŕŸ ŪŹƕ ōŹũŸ ĺũřŸ řŲŪ ņŸ ōȼšŠŸ ũŸ
şųũů Ņš ĸșŠůŰŗ ņŸ ōȼšŠŸ ũŸ ŰņŠů ōŹũŸ ĺũřŸ śŲšůřŸ ŰřŠş ņż ɓ˃ŕȹŝŝ
ŰņŠů ĶŕĴ ŦŸ ũŝ ŀņ ņŸ Ǻţŀ śŪŲĲŋ ňŀƕ Ņš ŦŹũŸ Ūű ŠŪ ņţűʹũŠů
ņůţż ņŸ ũşůʂű śš Ūżňů ŠŪ ũŝ Ŧůśũ ŠűŧŲ ņŸ Ǻţŀ śŪŲŋ
ĳ Ÿňů Űņ Ŧż
Ŧŋř ŪŹƕ
Ūş şũűŪ ņɃ řůĹ ņŸŦţ ĺũŸ ɓ˃ŕȹŝŰŝŕ ņš šŪŸ ŪŹƕ ŋȝɒşů ņŸŦţ
ũųŠȁ ņż ĺũņŸ ĶřŲśȥȭŖ˃ŕ şǻ ɓ˃ŕŰŝȣŝ ņšŕů ŪŹƕ Ņš ŰŦʉůũű śšşŸȫŦš
ņŸ śŲɑ ņɃ ĶřŲśȥȭŖ˃ŕ şǻ ņŸŦţ śšşŸȫŦš ņŸ śŲɑ ņż ɓ˃ŕŰŝȣŝ ņšŕů ŪŹƕ
ŠŪ ŝůĸŝţ ņů ɓņůŧ ŪŹ ŦŸ Ŧŋř ŪşůšŸ ōűŦřʠ şǻ ɓşůʺŔŕ ŪŲŀ ŪŹ Ŧż
Ŧŋř ōż ĶĳŘņůš şǻ ɓņůŧ ŗŸŕů ŪŹƕ ķś Ŧż ŗűśņ Ūż ʹōũŸ ŀņ śŪůƍű
śš šŇů ŪŹƕ ŠŪ ũųŠȁ řŪű ŪŹ ŠŪ ŀņ ŗűśņ ŪŹƕ Ŧż ŗűśņ ņŸŦţ ũųŠȁ ņŸ
ȭŖůř ņż ţŸŕů ŪŹ ōż ņŸŦţ Ŗżƍű ũű ɓņůŧ ņɃ şůɑů ņż ŰŗŇůŕů ŪŹƕ
Ūş śšşŸȫŦš ņɃ ũĳŕůř ŪŹ Ūş ņŸŦţ ņŲŌ Şůň ņŸ ũůŖ ķșşů ņŸ ʀůšů
śšşŸȫŦš ņŸ śŲɑ Ņš ņȝŠů ŪŹƕ Ūş ŀņ ŕůšů ŪŹ ōż ŋşņ šŪů ŪŹ Ūş ũŝ
ŀņ ũůŖ ĺʹōŠůţŸ ņŸ ũĳũůš ņż ŝřůŕŸ ŪŹ ţŸŰņř Ŧż ũȣśųŔȁ śŲɑ ŪŹ ōż Ūš
ŀņ ĺʹōŠůţŸ ņż ɓ˃ŕŰŝȣŝ ņšŕů ŪŹƕ ŪůʅŸţŲŠů şǾ ĺũ śš ŰŦȫŦůũ ņšŕů
Ūųƕĳ śšşŸȫŦš şŸšŸ ĶŰŦȫŦůũ śš şŗŗ ņš


Ķĳŕ şǻ Ŧż ŀņ ʹũɺ ōř śŪŲĲŋ ōůŕů ŪŹƕ Ķŝ Ŧż Ūš ŀņ ȭŕš śš
śšŇŸ ōůřŸ ņŸ Ǻţŀ śŪŲŋĳŕů ŪŹ ŰŝȧņŲţ ŦŹũŸ Ūű ōŹũŸ ņɃ Ūşƕ ŝůĸŝţ
ņŪŕů ŪŹ Ŧż śšŇů ňŠů Ŗůƕ Ŧż řŲŪ ņŸ řůĹ śšŇů ňŠů Ŗůƕ Ŧż şųũů ņɃ
řůĹ śšŇů ňŠů Ŗůƕ Ŧż ĺř ũŝ ŝůņɃ ņŸ ōŹũŸ śšŇů ňŠů Ŗůƕ ŠŰŗ ŪşůšŸ
śůũ ĸũņů ŰŦʈŸŨŔ ņšřŸ ņż ũşŠ Ūżŕů Ŗů ŕż ķśņż ŰŗŇůŕů ţŸŰņř
ŪşůšŸ śůũ ũşŠ řŪű ŪŹ ņůšŔ şǾ ķśņů Ņš ȑŠůŗů ũşŠ řŪű ţŸřů
ŋůŪŕůƕ ţŸŰņř ŰŦʈŸŨŔ ņšřŸ Ņš ķśņż ŰŗŇůřŸ ņŸ Ǻţŀ Ŧż ĺũű
ŕšűņŸ ũŸ śšŇů ňŠů Ŗůƕ



ŧŹŕůř Ķśřű ŠŲŰɝ ņż ņŞű řŪű ŝŗţŕů ŪŹ řů Ūű śšşŸȫŦš ŝŗţŕů
ŪŹ ņŸŦţ ŠŲň ŝŗţŕŸ ŪŹƕ ţŸŰņř ȊŠůƿŧŹŕůř řŸ śŪţŸ ŦŪůĳ Řšŕű śš
śšşŸȫŦš ņŸ śŪţŸ śȼšŦůš ņż ȊŠů ŰņŠůƕ ŠŪůĲ śš ŪŹ ŠŸ ŞůĹŠż ŝŪřʠƕ
ĸũŸ ũşŎřŸ ũŸ ŋŲņřů şŕƕ ŧŹŕůř řŸ ņŹũŸ ĺũ śŪţŸ śȼšŦůš ņż śņƍů"
Ŧż Űņũű Ņš ŕšűņŸ ũŸ ĸũŸ řŪű ŕżƍ ũņŕů ŪŹ ţŸŰņř ĺȝŪǻ śņƍřŸ ņŸ



ņŐřű ņů ũşŠ



Ǻţŀ Ŧŋř ŕżŒů ȊŠʠŰņ ŦŸ Ŧŋř ņŸ śűŌŸ Űņţůŝȝŗ ŖŸƕ ŠŰŗ Ŧż ņŸŦţ
ŀņ ŗšůš ņš ũņŕů ŪŹ ŕż
ŁũŸ Ūű ĺũřŸ Ūš ŀņ ŠŲň şǻ ņţűʹũŠů ņż śņƍů Ūš ŀņ ŰŦʉůũű
ņż śņƍů ņŸŦţ ĺũ ŗšůš ņż Œůţ ŰŗŠůƕ ƺŕż őűņ ŪŹ şǾƶşǾ ŰŦȫŦůũ
ņšŕů Ūųĳ ŝůĸŝţ ũŪű ŪŹ ţŸŰņř ĺũ śš ŰŦȫŦůũ řŪű ņšŕůƕƻ ńŪ
ĺũŸ ŦŪůĳ śš ōůřů Ŗůƕ ŝŲšů ŪŲķ Ŧż ŦŪůĳ śš ŋţů ňŠůƕ


ƺŪš ŀņ Ŧŋř ōż śšşŸȫŦš ņŸ şŲŇ ũŸ Űřņţŕů ŪŹƻ
ĶŞű řōŗűņ ũŸ Ķŝ ŝĳŗ ņšŕŸ ŪŲŀƕ Ķŝ Ŧż Ķĳŕ şǻ ĸũ ŀņ ņż
śŪŲĲŋřů Ŗů Ņš śšŇů ōůřů Ŗů ŰŝţņŲţ ŦŹũŸ Ūű ōŹũŸ ĺř ŝůņɃ ņż
śšŇů ňŠů Ŗůƕ Ķŝ ȜŠůř ŗŸřů ņŹũŸ ŧŹŕůř ĶśřŸ Ūš ŀņ ɓŪůš ņż ņšŕů
ŪŹ ŰŝȧņŲţ ŦŹũŸ Ūű Ūš ŀņ ũşŠ ņšŕů ŪŹƕ Ķŝ ĺũřŸ ĺũŸ ȭŦůŞůŰŦņ
šżŐű ŗŸřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņɃ ŦŹũŸ Ūű ōŹũŸ ĺũřŸ ŪŦů ũŸ ŰņŠůƕ ƺŠŰŗ ŕŲş ĸũŸ
ŇůńňŸ ŕż ĸũŸ ţŸ ţżƻ Šů ņŲŌ Ņš Ŧż ĸũŸ śņƍ ţŸŕů ŪŹƕ


Ņš ŠŪű ŪŹ ʹōũŸ Ŧż Ūš ŀņ ũĳȭŖůń ņŸ Ǻţŀ ņšŕů ŪŹ ŠŪű ŪŹ
ʹōũŸ Ŧż Ūš ŀņ ȪŠŰɝňŕ ņŸ Ǻţŀ ņšŕů ŪŹ Ŧż ķśņż ȭŦůŞůŰŦņ ŋűōż
ņż ŗŸřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņšŕů ŪŹ ʹōũũŸ ķś ĺũ ņɃ ńš ŗŸŇ ũņŕŸ ŪŹƕ
Ņš Ŧż ķśņż ŗšų ţŸņš ōůŕů ŪŹ ƺőűņ ŪŹ ĸũ şŪůř ŝƍű ņţűʹũŠů
ņɃ ńš ŗŸŇż ȊŠʠ ĺřņŸ śůũ ĸũşǻ ŝŪŲŕ ũůšŸ ţůŇʠ ţżň ŪŹ Ūşůšű
ņţűʹũŠů ŧŪš şǻ ũŝũŸ ŝƍű ņţűʹũŠů ŪŹƕ ŕż Ūşůšű ŪşůšŸ śůũ Ūşůšű
ņţűʹũŠů şǻ şŸŠš ķŕů ŪŹƕ ĸř ũŝņż ŗŸŇż ŪşůšŸ śůȭŐš ņŸ śůũ ŀņƶ
ŀņ ŒűŒű ŀţŒű śű ŀŋŒű ņɃ ˃ŒɎű ŪŹ ĺũ ĺ˃ŋŕ ʖś ũŸ ĺũŸ
ĺũ ĺ˃ŋŕ ʖś ũŸ ĺũ ŀņ ŝŲ˃ɺşůř ȪŠŰɝ ņż Ūżřů ĶŦȫŠ ŪŹƕƻ ŀņ
ņŹŖżǺţņ Šůōņ ŦŪůĳ śš ķņš Ņš Űņũű Şű ũşŠ ĺũņɃ ˃ŒɎűŠż ņŸ
ũůŖ ĺũŸ Ļśš ŋƎů ũņŕů ŪŹƕ ĺũņŸ śůũ ņŲŌ ŀņ ũůő ĶřżŇű ŰņŕůŝŸ
ŪŹ ʹōũŸ ŝŲšű ŕšŪ ũŸ ĺũņż ōůřřů ŪŹ ʹōŕřů ķś ŝůĸŝţ ņż ōůřŕŸ
ŪŹ ŕůŰņ ĺũŸ ŀņ Šůōņ ŝřřŸ ņɃ ˃ŒɎű ŰşţŸ ĸũǺţŀ śœůĹ ǺţŇůĹ ũŸ
ŕŲţřů ņšřŸ ņŸ ņżʺŧŧ şŕ ņšřůƕ


ŠŪ ŰŝȧņŲţ ŗŰŲ řŠů ņŸ ōŹũů Ūű ŪŹ ŪşŸŧů Ūű ŕŲţřů ņšřŸ ņɃ ņżʺŧŧ
ņšŕŸ ŪŹƕ ŗŰŲ řŠů ņŸ ŝůŕʠ ņŸ ũůŖ ŕŲţřů şŕ ņšřůƕ ņţűʹũŠůń ņŸ
ũůŖ ŕŲţřů şŕ ņšżƕ ŝůĸŝţ ņŸ ũůŖ ŕŲţřů ņšż ŠŪű ŪŹ ōż ķō
Ūş ņš šŪŸ ŪŹƕ ŠŪű ŪŹ ōż ŪşůšŸ śǻŐűņżȭŐţ ņŸ ũůŖ ũşȭŠů ŪŹƕ ŠŪű ŪŹ





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ōż ŪşůšŸ ňŲŐ Ņš ňűŕ ňůřŸ ŦůţŸ Ņš ĸșŠůŰŗ ņŸ ũůŖ ũşȭŠů ŪŹ ōż
ŪşůšŸ śůũ ŪŹ Ūş ŪźţűŦŲŒ ņŸ ōŹũŸ ĶʺŞřŠ ņšřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņš šŪŸ ŪŹƕ
ŪźţűŦŲŒ ņɃ ōňşňůŪŐ ũŲũşůŋůš ŋşņŕů ŪŹƕ ŦŪůĳ śš ŀņ ōňşňůŪŐ
Ņš ŀņ ŋşņřŸ ŝűŋ ŝŪŲŕ ũű ŰŦʺŞʁŕů ŪŹƕ ũşŎŸ" ŪźţűŦŲŒ ņŸ ņśƍż ņŸ
ũůŖōňşňůŪŐ Ūżŕű ŪŹ ȼšɜɃũ Ņš ȼšɜɃĸŐůũ Ņš ȼšɜżņŐũƕ ţŸŰņř
śšşŸȫŦš ņɃ ŰŦřɗŕů ŰŦʉůʹũŠż ņɃ řɗŕů şǻ ŋşņŕű ŪŹ ņżĹ Ŝņȁ řŪű
śƍŕů Ŧż Űņŕřů Ķʺŧ˃Ȉŕ ŪŹƕ Ŧż řɗŕů şǻ ŋşņŕů ŪŹ řů Ūű ŪźţűŦŲŒ şǻ
ŗşņŕů ŪŹƕ
ȜŠůř ŗŸřů ĺũřŸ ŠűŧŲ śš Ķśřű śŲšůřű ŕšņɃŝ ņɃ ņżʺŧŧ ņɃ
ĺũű ŋűō ņż ĺũřŸ şųũů ņŸ ũůŖ ŰņŠů ĺũű ŋűō ņż ĺũřŸ ĺř ŝůņɃ
ņŸ ţżňʠ ņŸ ũůŖ ŰņŠůƕ ĺũřŸ ĸũņɃ ņżʺŧŧ ņɃƕ Ŧż ĸũņɃ ķś śš
ņżʺŧŧ ņšŸňů ŕůŰņ ķś ņŲŌ ŕż ŝŪŲŕ Ūű ŝƍű ŋűō ņż şůř ţŸ ōż
ŋşņŗůš ŰŗŇůĹ ŗŸŕű ŪŹƕ



şŲŎŸ Šůŗ ķŕů ŪŹ ōŝ şǾ ĶȊũš ņųř ņů ʺŧņůš ņšŕů Ŗů ōż
şůĳũůŪůšű ōůřŦš ŪŹƕ şŲŎŸ ņŲŌ Űşţŕů Ŗůƿśůśů şŸšŸ Űśŕů ŕȣŝůņų ņů
ũŸŦř ņšŕŸ ŖŸƕ şǾ řŪɀ ōůřŕů ņɃ ķś ũŝ ţżň ŠŸ ōůřŕŸ Şű ŪŹ ņɃ řŪű
ĺřşǻ ũŸ ŀņ śŲšůřů ţŸŝţ ōż ŪşŸŧů Ūű ŀņ ŕȣŝůņų ņŸ Ļśš ǺţśŐů ŪŲķ
Ūżŕů ŪŹƕ şǾ ĺȝŪǻ ţŸ ţŸŕů şǾ ŀņ ţņŒű ņż ţŸņš Ņš ĸũşǻ ŀņ ŌŸ ŗ ņż
ŰņŠů őűņ ĺũ ŌżŐű Ňůƍű ņŸ ķũśůũ ōŪůĲ śš ŀņ ņųř ŗŽƍ šŪů
Ŗůƕ Ņš ŰŜš ŀņ ĺũ şǻ ŌŸ ŗ ņż ņšņŸ Ņš ĸũ ŕȣŝůņų ņŸ ţŸŝţ ŦŪůĳ
˃ŋśņů ŰŗŠůƕ Ņš ŰŜš şǾ ņŲŌ Űņţʠ ņż ňůƍ ŰŗŠů ĸũ ŕšŪ ņŸ ņůĳŐŸ
ņż ţŐņůņšƕ Ņš Ŧż ņųř ŪşŸŧů Ūű ŋşņŗůš ŋűō ņɃ ńš ŝœŕŸ ŪŹƕ
Ņš ŕż ōŝ ŋȝɒşů Ļśš ķŕů ŪŹ Ņš Ŧż ŦŪůĳ ķňŸ ŗŽŒů ĺũřŸ ŦŪůĳ
śűŌŸ ņɃ ńš ŗŸŇů ĺũřŸ ĶśřŸ ŪůŖ ņż ĸũŸ ţŸřŸ ņŸ Ǻţŀ ĺũşǻ ŝœůŠůƕ
Ņš Ŧż ĸũũŸ řŪű ŌŲƍů śůŠŸňůƕ



Ŧż ņŲŌ ņţűʹũŠů ņŸ ũŗȭŠʠ ņŸ ōŹũů ŪŹƕ Ŧż ōůřŕů Şű ŪŹ Ŧż ĸũũŸ
řŪű ŌŲƍů śůŠŸňůƕ ƺŠŰŗ şǾ ņšŕů Ūųĳ ŕż ŦŸ şŲŎŸ ũĳɓŗůŠ ũŸ ŝůŪš ņš ŗǻňŸƕƻ
ŠŪű śš Ūű ĺũņɃ şŴșŠŲ ŪŹ ŝũ ĸŕřů Ūű ŪŹƕ ŕż őűņ ŪŹƕ ȜŠůř ŗŸřůƕ ŦŪůĳ
Ŧż ĸũ śš śņŒŸ šŇŕů ŪŹ Ŧż ĸũŸ œűţů řŪű ŌżƍŸňůƕ


Ķŝ ŧŹŕůř řŸ Ķśřű ĺũű ŕšņɃŝ ņż ŠűŧŲ śš ņšřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņɃ
ʹōũŸ ĺũřŸ ĺř ŝůņɃ ņŸ ţżňż śš ņɃ Ŗűƕ ĺũřŸ ĺũŸ ɓ˃ŕȉů Ŧŋř ņż



ņŐřű ņů ũşŠ



Ōżƍ ņŲŌ ŕż ǺŇţůřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņɃƕ ȊŠʠŰņ ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺŠŸ ǺţŇů
ŪŲķ ŪŹ ƷşřŲȬŠ ņŸŦţ šżŐű ũŸ řŪű ōűŰŦŕ šŪŸňůƕƸƻ ũşŎŸ" ĺũřŸ ĺũŸ
ķȉůņůšű ŝřůřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņɃƕ ŪůţůĲŰņ ŠŪ ķņȺŨŕ ŰŗŇůĹ ŰŗŠů
ŰŗŇů ōŹũŸ Űņ Ŧż ŇŲŗ ņż ǺŇţů ũņŕů ŪŹ Ņš Ŧż ĸũŸ ņš ũņŕů Ŗůƕ
ķśņŸ śůũƿ
ķś Şű ŋůŪŸ ŕż Űņũű Şű ŕšŪ ɓŰņŠů ņż ņš ũņŕŸ ŪŹƕ ķś ĸũŸ
ţŸ ţŸ ũņŕŸ ŪŹ Šů Ōżƍ ũņŕŸ ŪŹ ņżĹ Şű ŀņ ʹōũŸ ķś ŋůŪŸƕ Ķŝ ŠŰŗ
ĺũ ņųř ņŸ śůũ ĸŕřű Ūű ũşŎ Ūżŕű Ŗű ńŪ ĶśřŸ ŪůŖ ņż śűŌŸ
šŇŸ ŕż Ŧż ŰŜš ũŸ ĸũŸ Ŧůśũ ˀŇŋ ũņŕů ţŸŰņř Ŧż řŪű ņšŕů ŪŹ
Ŧż ŇŲŗ ņż ŦŪůĳ śš šżņŸ šŇŕů ŪŹƕ Ņš ĸũű ŕšŪ ũŸ ŝŪŲŕ ũŸ řůşşůɑ
şũűŪű ţżň Şű ņšŕŸ ŪŹƕ ŦŸ ĸũņŸ ŝůšŸ şǻ ņŲŌ Şű ũŲřřů řŪɀ ŋůŪŕŸ ŪŹ
ŦŸ ķņš ĸũŸ ũŲřřů řŪɀ ŋůŪŕŸ ŪŹƕ ŦŸ ĸũņŸ ŝůšŸ şǻ ņŲŌ řŪɀ ŋůŪŕŸ ŪŹƕ
ķňŸ ōůņš Ņš ŰŜš ĸũşǻ ʕņŸ šŪŕŸ ŪŹ ŗŸŇřů ķś ōůř ōůŠǻňŸ Űņ
ȊŠů Ūżŕů ŪŹƕ


Ķŝ ȜŠůř ŗŸřů ĺȝŪʠřŸ ōűŦř ņɃ šżŐű ņż Ōżƍ ʹōũņŸ ʀůšů şřŲȬŠ
ōűŰŦŕ šŪŕů ŪŹ ĺũŸ ņŲŌ ŕż Ņš Ūű ŇůřŸ ņż ŗŸřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņɃƕ
ţŸŰņř ŠűŧŲ Űśŕů ņŸ Ŧŋř ņŸ ũůŖ ŝřů šŪůƕ ńŪ ĺũ ũşŠ ŪŦů ņż
ɓŪůš řŪű ŰņŠů ĺũřŸ ņŞű şųũů ņż ɓŪůš řŪű ŰņŠů ĺũřŸ ņŞű ĺř
ŝůņɃ ņŸ Űņũű ņż Şű ɓŪůš řŪű ŰņŠůƕ ĺũřŸ ĺũ ŀņ ņż ɓŪůš ŰņŠů
ōż Ŧŋř ņż ɓ˃ŕȹŝŝ ņšřŸ ōů šŪů Ŗůƕ ŗŸŇřů ĺũŸ ŠŪű Ŧż ņůšŔ ŪŹ
Ŧż Ŧŋř Ŗůƕ ţŸŰņř ŠűŧŲ Ŧŋř ņŸ ũůŖ ŝřů šŪů ĺũņŸ ĶȜŠůȥșşņ
ĶȜŠř ņŸ ŰŦɿůţŠ ņŸ ʹũɺůĳŕ ņż ĸĳņůš ŰņŠů Ŗů ŪůĲ ȅűşůř ĺũņů
řŠů ĺʹōŠůţů ĺũņů ȑŠůŗů ĶřŲŞŦƕ Ŧż ĸũŸ ŠűŧŲ śš ŗŝůŦ řŪű ŗŸ
śůŠů ōŹũŸ ĺũřŸ ĸũŸ ŪŦů śš ŰņŠů ŕůŰņ ĺũŸ ŰŗŇůŠŸ ƺńŪ ŰřʆŠ Ūű
śšşŸȫŦš řŸƿƻ



ƺńŪ ŰřʆŠ Ūű śšşŸȫŦš ĸũşǻ Ūżňů ŠŰŗ Ūş ŀņ ũůŖ Ūż ũņŕŸ
ŪŹ Ņš ŀņ ũůšŸ ŰŦʉ ņţűʹũŠů ņɃ ũĳňőřů ŝřů ũņŕŸ ŪŹƕ ŰřʆŠ Ūű
śšşŸȫŦš Ūżňůƕ Ŧż ŀņŕů ņż ŋůŪŕů ŪŹ Ņš Ŧż ŞůĹŋůšŸ ņż ŋůŪŕů ŪŹƕƻ
ĺũņŸ ŇŲŗ ņŸ ũůŖ řů Ūű ŗŰŲ řŠů ņŸ ũůŖ ĺũņŸ ŇŲŗ ņŸ ũůŖ ŞůĹ
ŋůšů ĺũņŸ ŇŲŗ ņŸ ũůŖ ķšůŘřůƕ ŠŪű ŪŹ ʹōũņŸ Ǻţŀ Ŧż şůšů Űņ
ķś ĺũņɃ ķšůŘřů ņšŸƕ ōŹũŸ ŪşŸŧů Ūű ŠŰŗ Ŧż řŪűƿ





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

Ķŝ Ūş ŗŸŇŕŸ ŪŹ Űņ Ŧż Ūůš ňŠůƕ ŠűŧŲ ŠŪżŦů Šʠ ņŪŕů ŪŹ ņŸ ũůŖ
Ŧůśũ őűņ ĺũņŸ śűŌŸ ňŠůƕ
Ķŝ ōŝ Ŧż ĺũ ŀņ ŰŦʉůũű ņż ũȋŕ ŪŹƿĶŝ ŰŦʉůũű ņż ŗŸŇřů
Ķŝ ķś şǻ ũŸ Ūš ŀņ ōř ņţűʹũŠů ĺũű ȅŸŔű şǻ ķŕů ŪŹƕ ōŝ Ŧż
ķśņż ŗŸŇŕů ŪŹ Ŧŋř ņŸ ũůŖ ŝřŸ šŪǻňŸƕ ƺŪůĲ şǾ ŝůĸŝţ şǻ ŰŦȫŦůũ
ņšŕů Ūųƕĳ şǾ ņżĹ ũĳȭŖů Ņš ŦŪůĳ ĺř ŋűōʠ ũŸ řŪű ōŲƍŕů Ūųƕĳ şǾ ŝůĸŝţ
ņŸ ũůŖ ŝřů šŪųňĳ ůƕƻ Ņš ōŹũŸ ŪşŸŧů ŠŰŗ Ŧż ķśņż ŰŦȫŦůũ řŪű Űŗţů
ũņŕů ŪŹ ŕůŰņƶŕůŰņ ķś ŦůȭŕŰŦņ ũɧůĹ ņż ʹōũŸ Ņš Ŧŋř śš
ŰŦȫŦůũ ņšŸ şǾ ŋůŪŕů Ūųĳ ķś ȜŠůř ŗŸ ŗũ
ų šű ŝůš ĺũřŸ ŠűŧŲ ņż ȊŠů
ŰņŠů Ŗů ŠŰŗ Ŧż ķśņż řŪű śņƍ śůŕů ŪŹ ņŪŕŸ ŪŲŀ ƺşǾ ũĳȭŖů ũŸ
řŪű ōŲƍřŸ ōů šŪů Ūųƕĳ şǾ řŪű ōů šŪů Ūųƕĳ şǾ şŹřŸ ķōůŗ ōȝş ǺţŠů Ŗů şǾ
ĸũű ņŸ ũůŖ ŝřŸ šŪųňĳ ůƕ şǾ ĸũŸ ņšřŸ ōů šŪů Ūųĳ Ŧż Šů Ņš Ūű ƕƻ ŗŸŇż
ƺņţűʹũŠů ũŸ ōŲƍřůƻ Ņš ƺŕŲş ķņš ōŲŒżƻ Ņš ņŲŌ ŕż Ņš Ūű
Ŧż ķśņż ŠŪ ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ řŪű śņƍ ũņŕů ŪŹ ŕŝ Ŧż ķśņŸ Ǻţŀ
ņŲŌ ŕż Ņš Ūű ņšŸňůƕ ńŪ ŞůĹ ĸũŸ ŗŸŇřůƕ


ŠŰŗ Ŧż řŪű ņšŕů ŪŹ ŰŜš Ŧż ķśņż ŗšų ĺũņɃ ŇŲŗ ņɃ ʺŧȈů
ŰŦɿůţŠ ņŸ Ǻţŀ ŞŸōŸňů ŕůŰņ ĺũņŸ ŇŲŗ ņŸ Řşȁ ŧůǺʒŠż ņŸ ʀůšů
ʹũŇůŠŸ ŗŸŇŸ ōŪůĲ śš ŧŹŕůř ĶřŲŦůŗņ Ūżŕů ŪŹƕ ƺńŪ Ķɽŕ
ų ņůŠʡ ņŸ
Űŗř ŝűŕ ňŀƕ Ŧż ŦŪůĳ śš ōż ţżň ŪŹ şǾ ōůřŕů Ūųƿ
ĳ ŕż Ŧż ŀņ ĶŘȺşŠʠ
ņů ŎŲȘŒ ŪŹƕ ŦŸ ŦŸ řŪű ŪŹ ŗŸŇřůƕƻ Ŧż ķśņż ŦŪůĳ śš ŞŸōŸňůƕ



ńŪ Ūż ũņŕů ŪŹ ķś ņŪŸ ƺŀņ ŰşřŐ šŇřů ŞůĹ ɕȝŪş Ķŝ
ŰşřŐ ņŸ ǺţŠŸƻ ŪůĲ ķń ņŲŌ ŰşřŐ ņŸ Ǻţŀ ʖņŸ ŗŸŇřůƕ Ķŝ ķś
ņŪǻňŸ ƺȊŠů ķśņż Ķŝ Ņš řŪű ņšřů ŋůŰŪŀ" ȊŠů Ūşǻ řŪű ņšřů
ŋůŰŪŀ"ƻ řŪű ȅűşůřƕ řŪű ȅűşůřƕ



ţŸŰņř ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺōŝ Ŧż ũɧůĹ ņů ķșşů ķŕů ŪŹ ŗŸŇřů Ŧż
ķśņż Šůŗ ŰŗţůŠŸňů ĸř ŝůŕʠ ņż ţŸņš ķŠŸňů ōż şǾřŸ ʹũŇůĹ ŪŹ ōż
Ŧŋř ŪŹƕ Ņš Ŧż ķřŸ Ŧůţű ŝůŕʠ ņż Şű ŰŗŇůŠŸňůƕƻ ŦŪůĳ śš ŦůȭŕŰŦņ
ķșşů ũŸ Şšű ņţűʹũŠů ŪŹ Ŧŋř ņŸ ũůŖ ŝřű šŪŕű ŪŹ Ŧŋř ņŸ ũůŖ
ŝřű šŪŕű ŪŹ śšşŸȫŦš Řšŕű śš ŪŹƕ ũşŎŸ" ĺũŸ Űņũű Şű Řşȁ ŧůʒű
ņɃ ōʕšŕ řŪű ŪŹ ȊŠʠŰņ ĺũņŸ Ŧŋř ņů ņżĹ Űřōű ĶřŲŦůŗņ řŪű ŪŹƕ



ņŐřű ņů ũşŠ



Ŧż ŇŲŗ ĶśřŸ Ŧŋř ņů ĶřŲŦůŗņ ŪŹ ĸũŸ ɓşůʺŔŕ ņšřŸ Ņš ĸũŸ ũůŰŝŕ
ņšřŸ ņŸ ʀůšů ŠŪű ũɧůĹ ŪŹƕ
ōŝ şŸŖż˃ŒȭŐ ņţűʹũŠů řŸ ķśũŸ ņŪů ŕŲş śŰŦɑ ķșşů ņż ɎŪŔ
řŪű ņš ũņŕŸ Ūż ōŹũŸ ĺȝŪʠřŸ śǻŐűņżȭŐ ņŸ Űŗř ŰņŠů Ŗů ķŠů ĶśřŸ
ĸũņŸ Ǻţŀ ŖżŒů ȜŠůř ŰŗŠů" ŰŝţņŲţ řŪűƕ ķś őűņ ĸũņŸ ũůŖ ōůŠŸ
Ņš ŰŜš Şű śŰŦɑ ķșşů ņż śů ǺţŠůƕ ŗŸŇů" ȊŠʠŰņ Ŧżƿ



şǾ ŀņ šůŕ ņż ŀņ ŝŹȥȟŐȭŐ ũŸŦņ ņŸ ũůŖ ĺũƶĺũ Űɑŀņŕů ņż
ŦŔȁ ř ņš šŪů Ŗů Ņš şǾřŸ ĺũŸ ŝŕůŠů ŠŪ ņŸŦţ ŧȡŗůŦţű ŪŹƕ Ņš
ĸũǺţŀ ōůřřŸ ņŸ Ǻţŀ ķŀ ŪŹ ĺũřŸ ņŪů ŀņ Ņš ŌżŐů ũů ũŸŦņ ōż
ʺŧȈů ŰŦɿůţŠ ũŸ Ŗů ĺũřŸ ņŪů ƺţŸŰņř ŰşȭŐš ɕȝŪş ķś ţżňż ņż
ŀņ ɓŸȽšŕż ņŸ Řşȁ ņż ŰŦȫŦůũ ŰŗţůřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņš šŪŸ ŪŹƕƻ


şǾřŸ ņŪů ƺŰřʆŠ Ūű Ŧż ŦŪůĳ ņŸŦţ ŀņ Ūű ŪŹƕƻ
Ņš ĺũřŸ ņŪů ƺȅűşůř ķś ņŽř ũŸ ŰŦɿůţŠ śš ňŀ ŖŸ"ƻ
şǾřŸ ņŪů ƺȅűşůř şŸšŸ ŉŲŐřʠ śš şŸšŸ ŞůĹ řů ŪűƿŗŸŇż ŠŪű ŪŹ
ōŪůĲ śš şǾ ňŠů Ūųĳ řů Ūű Řşȁ ŰŦɿůţŠ ţŸŰņř NQHHRORJ\ ŉŲŐřʠ ņɃ
ŰŦɿůţŠ śšƕƻ şǾřŸ ņŪů ƺŠŪű ŪŹ ōŪůĲ şǾřŸ ĺũŸ śůŠů ŪŹƕƻ



Ņš ĺũřŸ ņŪů ƺŰşȭŐš ɕȝŪş Ŧż śŰŦɑ ķșşů ņů ŝś˃ŕȭşů ōŹũŸ
ĺȝŪǻ śǻŐűņżȭŐţ ņŸ Űŗř Űşţů ķś ņŪřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņš šŪŸ ŪŹ Űņ
ŦŪű ķō ŪŹ"ƻ



Ņš şǾřŸ ņŪů ƺŝůĸŝţ řŸ ņŪů ȅűşůř Űņ ŦżƿŰņ ŠűŧŲ şũűŪ
ņţ ķō Ņš ŠŲňůřŲŠňŲ ŀņ ũů ŪŹƕƻ şǾřŸ ņŪů ƺŦż ŠűŧŲ şũűŪ Ŗů ōż
śǻŐűņżȭŐţ ņŸ Űŗř ķŠů Ŗůƕƻ ńŪ ŪůĲƕ


řŪű Ŧż Ūű ŀņ ƺŕż Şű Ŗżƍű ŗŸš śš şǾ Űśŕů ũŸ ɓůŖȁ řů ņʖĲňů
Ŧż ŕŲȣŪůšŸ Ǻţŀ ŀņ Ņš ũŪůŠņ ņż ŞŸōŸňů ōż śŰŦɑ ķșşů ŪŹƕ Ņš
Ŗżƍű ŗŸš šŪ ňŠű ŪŹ ũĳũůš şŲŎŸ řŪű ŗŸŇŸňů ŰŜš Şű ŕŲş şŲŎŸ ŗŸŇżňŸ
ȊŠʠŰņ şŹ ŕŲȣŪůšŸ ũůŖ šŪųňĳ ů ŠŪůĲ ŕņ ŕŲş şǻ šŪųňĳ ů ũĳũůš ņŸ ũşůʂű
Ķĳŕ ŕņƕƻ


şǾřŸ ņŪů ƺŪůĲ ŠŪű ŪŹ ōż śǻŐűņżȭŐţ ņŸ Űŗř śš ķŠů Ŗůƕ ŪůĲ
ȅűşůřƕ Ŧż ķŠů ĺřşǻ šŪů ȜŠůř ŗŸřů śŰŦɑ ķșşů ņŸ ȪŠŰɝ ņŸ





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ʖś şǻ ŠűŧŲ şũűŪ śŰŦɑ ķșşů ņŸ ȪŠŰɝ şǻ ŪŹ ōŹũŸ Ūş śšşŸȫșŦ ņż
ũşŎŕŸ ŪŹƕƻ
Ķŝ ȜŠůř ŗŸřů ŧŹŕůř ņż ĺũņŸ Řşȁ ŧůʒ ņɃ ķŦȫŠņŕů řŪű
śƍű Řşȁ ŧůʒ ņɃƕ Ņš ĸũ şřŲȬŠ řŸ şŲŎũŸ ņŪů ĺũřŸ ņŪů ƺŰşȭŐš
ɕȝŪşƻ ĺũřŸ ņŪů ƺşǾ ķśņż ũşŎ ŗňĳ ų ů şǾ ŀņ ŰŦŧŸŨ ŰŦɿůţŠ ũŸ
Ūųĳ Ņš Ūşǻ ɓʺŧ˃Ȉŕ ŪŹƕƻ



şǾřŸ ņŪů ƺşǾřŸ ķśņŸ Ūš ũşŠ ũŞů ņż ũŲřŕů Ūųƕĳ ƻ ŗŸŇů"

ĺũřŸ ņŪů ƺŪşřŸ ŦŪůĳ śš ɓʺŧ˃ȈŔ ņż śůŠů ŪŹƕƻ ņŪů ƺĺřņů
śŰŦɑ ķșşů ņů ŝś˃ŕȭşů ņŸŦţ ŋŸţʠ ņŸ Ǻţŀ Ūű Ŗůƕƻ
şǾřŸ ņŪů ƺŝůĸŝţ řŸ ņŪů ŦŪůĳ Ļśšű ņżőű şǻ Ʒŀņ ũŽ ŝűũƸ ŖŸƕƻ
Ņš şǾřŸ ņŪů ƺĶŝ ņŽř ũŪű ŪŹ ŕŲş ņɃ ŠŪ Ŧŋřƕƻ


Ņš şǾřŸ ņŪů ƺŅš ŰŜš ŠŪ Şű ōŝ ŰŜţŸȟśŲũ ũůşȼšŠů şǻ ōůņš
ɓŋůš ŰņŠů Ņš ĺȝŪǻ ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ řůş ņů ŝś˃ŕȭşů ŰŗŠů ţŸŰņř
śŰŦɑ ķșşů ŰŜš Şű ĺř śš řŪű ĺŕšů Ŗů ȊŠʠŰņ śŕšũ ņŸ śůũ ŋůŝű
Ŗűƕ ĸũǺţŀ ĺũŸ ŠŸʕŧţş ņż ŞŸōů Ņš Ŧż śŕšũ ņż Űşţů ʹōũřŸ
řűŋŸ ķņš Ņš ĶśřŸ ŪůŖż ņż ĺř śš šŇů Ņš śŰŦɑ ķșşů ĺř śš
ķ ňŠůƕ ŝůĸŝţ řŸ ņŪů ƷŦż śŰŦɑ ķșşůƸƻ



şǾřŸ ņŪů ƺŦŪůĳ śŕšũ ŀņ ŗŧȁ ř ņŸ ũůŖ Ŗů ĺř ŋůŰŝŠʠ ņŸ ũůŖ
Ŗů ōż ɓȼšŕż ņŸ ņůş  ĺȝŋůţűũ şǻƿƸ Ņš ōŝ Ŧż ĸř Ŧŋřż ņż
ŝżţ Ūű šŪů Ŗů śŰŦɑ ķșşů ĺř śš ĺŕš ņš ķ ňŠůƕ ȊŠʠŰņ ĺȝŪʠřŸ
ĺȝŪǻ ĶȝŠōŲŝůř şǻ ŝżţŕŸ ŪŲŀ ũŲřů ŅšƶŅšƶŅš ŞŰŦȬŦůŔű ņż
śšşŸȫŦš ņż ĻĲŋů ĺőů šŪű Ŗűƕ ŕŝ śŕšũ řŸ ņŪů ȊŠů Ūş śůřű ņż šżņ
ũņŕŸ ŪŹ Űņ ĸũŸ ŝś˃ŕȭşů řŪű ţŸřů ŋůŰŪŀ ŠŪ ŗŸŇŕŸ ŪŲŀ Űņ ĺȝŪʠřŸ
śŰŦɑ ķșşů ņż śůŠů ŪŹ ōŹũŸ ŪşřŸ ķšĳŞ şǻ śůŠů Ŗů" Ņš ĺũřŸ ĺȝŪǻ
ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ řůş şǻ ŝś˃ŕȭşů ţŸřŸ ņɃ ķȉů ŗűƕƸƻ


Ūş ŗŸŇŕŸ ŪŹ ŕűũ ŦŨʡ ņŸ ŝůŗ śŽţŲũ ĹŜŲũűũ ņŸ Ļśšű ŰņřůšŸ śš
Ūżņš ňŲōšŕů ŪŹ ŦŪůĳ ņŲŌ ŝŹȥȟŐȭŐ ţżňż ņż ŗŸŇŕů ŪŹ ʹōřņŸ śůũ ŀņ
şŪůř ŝŸŗůšű Ūżŕű ŪŹƕ şŪůř ŝůŕǻ Ūż šŪű Ŗűƕ ŦŸ ˃ŋʅů šŪŸ ŖŸ śšşŸȫŦš
ņż ȭŕŲŕű ŗŸ šŪŸ ŖŸƕ Ņš śŽţŲũ řŸ ņţűʹũŠů ũŸ ŞǻŐ ņɃ ōŪůĲ śš ţňŞň
ŝűũ ţżň ĺśȥȭŖŕ ŖŸ ōŪůĲ ĶŰɟţů Ņš Űɓȥȭņʅů ĺśȥȭŖŕ ŖŸ ōŪůĲ
śš ĶśŲʅżũ ŀņ śȼšŦ˂ŕŕ ŦŠůȭŖůśņ Ŗů ōż ŝůĸŝţ ņŸ ʀůšů ũůŰŝŕ



ņŐřű ņů ũşŠ



ņš Ŗů Űņ ŠűŧŲ Ūű şũűŪ Ŗůƕ Ņš ĺřņŸ śůũ ŝƍů Ūű ķřĳŗ Ŗů Ņš
ŀņ ŝƍű ũŞů Ŗűƕ śŽţŲũ ňŲōš šŪů Ŗů Ŧż ŦŪůĳ ķŠůƿśšşŸȫŦš řŸ ĺũŸ
ņŹŗ ũŸ ŝůŪš Űřņůţů śŽţŲũ řŸ ŀņ ķșşů ņż ŝůŪš Űřņůţ ŜǾņů Ŗů
ŀņ ŧŹŕůř ōż ŀņ ŞŰŦȬŠ ŝŕůřŸ Ŧůţż ũŸ Ŗůƕ Ņš ŰŜš Ŧż ĺřşǻ ũŸ
Ūżņš Ļśš ŦŪůĳ śš ɓŞŲ ņŸ ņůş şǻ ķŠů Ŗů Ņš Ŧż ũŞů ņż ũŲřřŸ
ņŸ Ǻţŀ ňŠůƕ Ņš ĺũřŸ ņŪů ƷŠŪ şřŲȬŠ ŀņ şŪůř ȪŠŰɝ ŪŹ őűņ
ŝůŕ ŪŹƸ ţŸŰņř ņŪů ƷȊŠů ŕŲşřŸ śŰŦɑ ķșşů śůŠů ŪŹ ōŝ ũŸ ŕŲş řŸ
ŰŦȫŦůũ ŰņŠů"Ƹ ĺũřŸ ŰŦȫŦůũ ŰņŠů ķśřŸ ĸũŸ śůŠů ŪŹ ōŝ ķśřŸ
ŰŦȫŦůũ ŰņŠůƕ ţŸŰņř ĺũřŸ ņŪů ƷȊŠů ŕŲşřŸ śŰŦɑ ķșşů śůŠů ŪŹ ōŝ
ũŸ ŕŲş řŸ ŰŦȫŦůũ ŰņŠů"Ƹ ĺũřŸ ņŪů ƷŪş ōůřŕŸ Şű řŪű Űņ ņżĹ śŰŦɑ
ķșşů ŪŹ ŞűƕƸ
ƺņŪů Ʒŕŝ ŕŲşřŸ Űņũņů ŝś˃ŕȭşůǺţŠů Ŗů"Ƹ ŠŪ Ŧż ũŦůţ Ŗůƕ
ĺũřŸ ņŪů ƷŪşřŸ ĺũű şřŲȬŠ ũŸ ŝś˃ŕȭşů ǺţŠů ŪŹ ʹōũřŸ ŠűŧŲ ņż
ŝś˃ŕȭşů ŰŗŠů ŠųŪʁůƕ ŪşřŸ ŠųŪʁů ņů ŝś˃ŕȭşů ǺţŠů ŪŹƕƸ ũşŎŸ"
ĺũřŸ ņŪů ƷŠųŪʁů řŸ ŕż ņŸŦţ şř ŰŜšůŦ ņů ŝś˃ŕȭşů ŰŗŠů řů Ūű
śůśż ņŸ Ȉşů ņŸ ǺţŀƕƸ ŠųŪʁůƿȊŠʠŰņ şŸşřů Ķŝ ŕņ ŉůŕ řŪű ŰņŠů
ňŠů Ŗůƕ ĺũřŸ ņŪů ƷŠųŪʁů řŸ şř ŰŜšůŦ ņů ŝś˃ŕȭşů ŰŗŠů ŗŸŇŕŸ ŪŲŀ
Űņ ķś ĺũ śš ŰŦȫŦůũ ņšřů ŋůŰŪŀ ʹōũņż ķřů Ŗů ŠűŧŲ şũűŪ
śšƕƸ ƷŅš ōŝ ĺȝŪʠřŸ ĸũŸ ũŲřů ŕŝ ĺȝŪʠřŸ ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ řůş şǻ
ŝś˃ŕȭşů ǺţŠů Ŗůƕ Ņš śŽţŲũ řŸ ĺř śš ŪůŖ ņż šŇů Ņš śŰŦɑ
ķșşů ĺř śš ķ ňŠů Ņš ĺȝŪʠřŸ ŞŰŦȬŦůŔű ņɃ Ņš ĶȝŠ ōŲŝůř şǻ
ŝżţřŸ ţňŸƸ ŕűũ ŦŨʡ ņŸ ŝůŗƕƻ


Ņš şǾřŸ ņŪů ƺũůŖ Ūű ȊŠů ŕŲş ŝůĸŝţ ņż ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ Ūż"ƻ
ĺũřŸ ņŪů ƺŰřʆŠ Ūű ņšŕŸ ŪŹƕƻ
şǾřŸ ņŪů ƺśŕšũ śǻŐűņżȭŐ ņŸ Űŗř śš ōŝ ŠŪ ũůšŸ ŗţ şǻ ƏŹţ
ňŠů Ŗů Ņš ŦŸ ũŝ ˃ŋʅůřŸ ţňŸ Ņš śšşŸȫŦš ņɃ ȭŕŲŕű ņšřŸ ţňŸ
ĺȝŪʠřŸ ņŪů ƷŞůĸŠʠ Ūş ŝŋřŸ ņŸ Ǻţŀ ȊŠů ņšǻ"Ƹ śŕšũ řŸ ņŪů ƷŪš
ŀņ ōř śʆůŕůś ņšż Ņš śůśż ņŸ śʆůŕůś ņŸ Ǻţŀ ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ řůş
ņů ŝś˃ŕȭşů ţʠ Ņš ŕŲş śŰŦɑ ķșşů ņŸ ŗůř ņż śůńňŸ ȊŠʠŰņ ŠŪ
ɓ˃ŕȉů ŕŲş Ņš ŕŲȣŪůšŸ ŝɧʠ ņŸ Ǻţŀ ŪŹ Ņš ĺřņŸ Ǻţŀ ōż ŝŪŲŕ ŗšų ŪŹ





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ŠŪůĲ ŕņ ʹōŕřż ņż ɓŞŲ Ūşůšů śšşŸȫŦš ŝŲţůŀňůƕƸ ķņůŧ Ņš Řšŕű
Őţ ōůŠǻňŸ ţŸŰņř Ŧŋř ņŞű Şű řŪű ŐţŸňůƕƻ
ŕŲş ōż śǻŐűņżȭŐţ Ūż şŸŖż˃ŒȭŐ ŝŹȥȟŐȭŐ Šů ɓŸũȡŠŐŸȼšŠř ņɃ
ńš ņɃ ńš ȜŠůř řŪű ŰŗŠůƕ ŕŲş ōůřŕŸ ŖŸ ŠŪ Ūš ŀņ śűƎű ņŸ Ǻţŀ
Ŗů Ņš ķśřŸ ĸũņŸ Ķȝŗš ōżš ŰŗŠůƕ ŰřʆŠ Ūűƕ Ķŝ őűņ ŦŪůĳ śš
ōżš ŗŸřů ŝĳŗ şŕ ņšřů ņŸŦţ ōżš ŗŸŕŸ šŪŸƕ ŗŸŇżƕ



ŠŪű ŪŹ ōŪůĲ śš şŸŖż˃ŒȭŐż řŸ Ķśřű ňţŕű ņż ŰņŠů ĺȝŪʠřŸ
śŰŦɑűņšŔ ņż ōżš ŰŗŠů ţŸŰņř ʕņ ňŀƕ ţųŖšř řŸ ŘşɁņšŔ ņŸ Ķȝŗš
ōżš ŰŗŠů Ņš ʕņ ňŀƕ ŗŸŇřů ŕŝ ĸũřŸ ĸũŸ ũĳȭŖůňŕ ņš ŰŗŠů ŠŪ
ŦŪůĳ şš ōůŕŸ ŪŹƕ ŠŪű ĸũņů Ķĳŕ Ūż ōůŕů ŪŹƕ ŁũŸ Ūű ĸř ũŝņů Ūżŕů ŪŹƕ



Ķŝ ȜŠůř ŗŸřů Ķŝ Ūş ōȧŗű ũŸ ĸũşǻ ũŸ ōůŠǻňŸ ƺōŝ ũɧůĹ ņů
ķșşů ķŕů ŪŹ Ŧż ŕŲȣŪŸ ũůšű ŝůŕʠ ņż ʹũŇůŀňů ōż ņŲŌ Şű şǾřŸ ŕŲȣŪŸ
ʹũŇůŠů ŪŹƕƻ ńŪ ɓŞŲ ƺķś ũŝ Šůŗ šŇřů ōż şǾřŸ ķśũŸ ņŪů ŪŹ
ķśņŸ Ǻţŀ ũŝ Šůŗż ņż ţů šŪů Ūųƕĳ Ņš Ŧż ķśņż ķřŸ Ŧůţű ŝůŕʠ ņż
ŰŗŇůŠŸňůƕ Ŧż Ūš ŀņ Ŧŋř ņż ɓşůʺŔŕ ņšŸňů Űřȣř ˃ŋȝŪʠ ņŸ ũůŖ Ŧŋř
ņż ũůŰŝŕ ņšŕŸƕƻ Ūš ŀņ ŋűō ōż ĺũřŸ ɓ˃ŕȉů ņɃ ʹōũŸ śšşŸȫŦš
řŸ ŝůĸŝţ şǻ ɓ˃ŕȉů ņɃ ŠŰŗ ŕŲş Ūš ŀņ ũȣɓŗůŠŸ Ņš ōż ņŲŌ Şű ŪŹ
ĺũũŸ şŲŒ ōůńňŸ Ņš Ŧŋř ņż ŖůşŸ šŪżňŸ śšşŸȫŦš ĺũņŸ Ŧŋř ņů
ȜŠůř šŇřŸ ņŸ Ǻţŀ ɓ˃ŕȉůŝɺ ŪŹƕ Ņš ĸũǺţŀ ĺȝŪʠřŸ ōŝ ĸũŸ ŰņŠů
Ŧż Ŧŋř ĶśřŸ ķś şǻ ɓşůʺŔŕ Ūżŕů ŪŹƕ


ĺũŸ Űņũű ņɃ ķŦȫŠņŕů řŪű ņɃ ņŪŸ ƺŕż Ķɽŕ
Ų ņůŠʡ ņŸ Űŗř
ŝűŕ ňŀ ŪŹƕƻ


Ŧż ņŽř şřŲȬŠ ŪŹ ōż şŲŎũŸ ņŪŸ Ķɽŕ
Ų ņůŠʡ ņŸ Űŗř ŝűŕ ňŀ ŪŹ
ōŝ ŀņ ũşŠ ĶĳŘů şřŲȬŠ Ŗů" ŪůʅŸţŲŠůƕ şǾ ŀņ ŝůš śƍů ŪŲķ Ŗů ōŪůĲ
ŒźȊŐšʠ řŸ ōűřŸ ņ Ǻţŀ şŲŎŸ ŕűř ŰşřŐ Űŗŀ Ņš şǾ ķō ōű šŪů Ūųƕĳ
ņŹũŸ ŦŸ şŲŎŸ ņżĹ Ŝņȁ ņż ŝŕů ũņŕŸ ŪŹ" ŀņ ŝůš ŀņ ňŲřňŲřŸ ņţűʹũŠů
ņů ũŗȭŠ śŰŦɑ ķșşů ũŸ Şš ňŠůƕ śšşŸȫŦš ņż Űņũű ĶřŲŦůŗņ ņɃ
ķŦȫŠņŕů řŪű ŪŹƕ Ŧż ķșşů ŇŲŗ Ūű ōż Ŧŋř ŪŹ ĸũŸ ũɧůĹ ŪżřŸ ņů
ĶřŲŦůŗ ņšŸňůƕ ŠŰŗ ŀņ şřŲȬŠ ŇƍŸ šŪřŸ Ņš ĸũŸ ţŸřŸ ņɃ ŰŪȣşŕ ņšŸňůƕ
Ŧż ĺũņů ŇŲŗ ņů ĶřŲŦůŗņ ŪŹƕ ŀņ ŝůš ĸũŸ śšŇż Ņš ŗŸŇż Űņ ȊŠů


ņŐřű ņů ũşŠ



ŠŪ ũŪű řŪű ŪŹƕ ņżĹ ȊŠů ņŪŕů ŪŹ ĺũņɃ ńš ȜŠůř řŪű ŗŸƕ ĺũŸ ȜŠůř
ŗŸ Űņ śšşŸȫŦš řŸ ȊŠů ņŪů ŪŹƕ
ƺŕż őűņ ŪŹƻ ķś ņŪǻňŸ ƺşǾ ĸũŸ ņšŕů Ūųƕĳ ƻ őűņ ŪŹ ŗũ
Ų šż ņŸ ŝůšŸ
şǻ ȊŠů ŪŹ Ūš ŀņ Ŧŋř" ŀņ ŧȡŗ ōĳōűš ņż ŕżƍ ŗŸŕů ŪŹƕ


ŠŪű ŪŹ ōŪůĲ śš ŪşŸŧů Ūű ņţűʹũŠůŠŸ ŋųņ ōůŕű ŪŹ őűņ ĺũű ōĳōűš
śšƕ ŦŸ ĸũŸ ũĳȭŖůňŕ ņšŕű ŪŹ Ņš Ņš ŋűōʠ ņż ŀņɑ ņšņŸ Ņš ŀņ
ŝƍŸ ũȣɓŗůŠŸ ņż ŝřůŕŸ ŪŹƕ ŠŪ şřŲȬŠ ŀņ ũůŖ ķŕŸ ŪŹ Ūżţű Ŝůŗš
Ŝţůĳ Ŝţůĳ Ņš ŒźȊŐš Űŝŧś ŜţůĳŜţůĳ ƕ Ņš ķśņŸ śůũ śŪţű
ŝůŕ ȊŠů Ūżŕű ŪŹ" ķś ŦŪůĳ śš ŪŹƕ ķś őűņ ŦŪű śš şš ōůŕŸ ŪŹƕ ŠŰŗ
ɓŞŲ ņɃ ĸȏŌů ŪŲĹ ŕż Ūş ĸũŸ ɓņŴ˃ŕ ũŸ Ņš Ŧŋř ņŸ ʀůšů ņŲŌ Ūű ŰşřŐż
şǻ ũůŰŝŕ ņšǻňŸƕ ŕż őűņ ŪŹƕ



ƺŦůśũ Šůŗ ŰŗţůŕŸ ŪŲŀƕƻ Ŧż Ūš ŀņ Ŧŋř ņż ɓşůʺŔŕ ņšŕů ŪŹ
Ņš Ūş ĸũņŸ ʀůšů ōűŕŸ ŪŹƕ ŪůʅŸţŲŠů ĸũņŸ ʀůšů ōűŕŸ ŪŹ ƺşřŲȬŠ Ūš
ŀņ Ŧŋř ũŸ ōűŰŦŕ šŪŸňů Ūš ŀņ ɓşůʺŔŕ ŪŲķ Ŧŋřƕƻ ŠűŧŲ řŸ ņŪů
ƺŠŪ ˃ŋȝŪ ĺřņŸ śűŌŸ ōůŠǻňŸ ōż ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ ŪŹƕ ĺřņŸ śűŌŸ ōůŠǻňŸ ōż
ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ ŪŹƻ ĸũŸ śņŒŸ šŪż śšşŸȫŦš ĸũŸ ɓşůʺŔŕ ņšŕů ŪŹ Űņ
ŠŪű ũɧůĹ ŪŹƕ



ōŪůĲ ŦŸ ʺŧȈů ŰŦɿůţŠ Ņš Řşȁ ŧůʒű ŪŹ ōż ŧŹŕůř ņŸ ʀůšů ɓŸȼšŕ
ŪŲŀ ŪŹ ņŪŕŸ ŪŹ ƺķś ĸũŸ Şšżũů řŪű ņš ũņŕŸ ŪŹƕ ŠŪ ɓŸȼšŕʠ ņŸ ŪŹƕ
ŦŸ Űŗř ŝűŕ ňŀ ŪŹƕ ĸũ ŕšŪ ņɃ ņżĹ ŋűō řŪű ŪŹƕ ĸũņů ĶŖȁ ņŸŦţ
ɓŸȼšŕż ņŸ Ǻţŀ Ŗů ŕůŰņ ĺũ ũşŠ ŦŸ ũŲũşůŋůš ņż ũůŰŝŕ ņšǻƕ Ūş
ķō ʺŧ˃Ȉŕ ţżň ŪŹƕƻ



ōż ĶŞű ŪşůšŸ śůũ ʺŧȈů ŪŹ ĺũ ũşŠ ĺřņŸ śůũ ĺũũŸ Ņš ŝŸŪŕš
ʺŧȈů Ŗűƕ şŲŎŸ ņżĹ ņţűʹũŠů ŝŕůń ōż ĸũņŸ ũůŖ Ļśš ķ ũņŕű
Ūż Ŧż şŪůũŞů ōŝ ĺřņŸ śųŦȁśųŦȁśųŦȁśųŦȁśšŗůŗů ĺřņŸ ŝůŗ Šůōņ
ŪŲķ ņšŕŸ ŖŸƕ ŀņ ţśŸŐŸ ŪŲŀ ũųŋűśɑ şǻ Ŧż Ŧŋř Ŗů Šů ĸũű ņůšŔ ũŸ
ĺřņŸƶĺřņŸ śůũ ĸũņŸ Ǻţŀ ĺřņŸ śșŖš ŪŲķ ņšŕŸ ŖŸƕ ĺȝŪǻ ŰŝţņŲţ
őűņ ĸũņŸ ũůŖ ŝřŸ šŪřů Ŗůƕ ţŸņɃř ŦŸ Ŧŋř ņŸŦůȭŕŰŦņ ŝűō ņż ŗŸŇřŸ
ũŸ ŋųņ ňŀ ŪŹ ōŝ Ŧż ķŠů Ŗů Ŧż ōűŦřƕ ĸũűǺţŀ ŦŸ ŗżŨű őŪšůŠŸ ňŀ
Ņš ƺŧŹŕůř ņŸ ņůşňůšƻ ņŪţůŠŸ ňŀƕ





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ŗŸŇż ŠŪ śšşŸȫŦš ņŸ Ŧŋř ņż ɓ˃ŕȹŝŰŝŕ řŪű ņšŕů ŪŹ ōŝ ŀņ
Řşȁ ʺŧȈů ņů ŰŦɿůŖɁ ķśũŸ ņŪŕů ŪŹ ƺŦż śŰŦɑ ķșşů ķō ņŸ Ǻţŀ
řŪű ŪŹƕ Ņš ŠŪ ŝůŕǻ Ŧż ũŝ ŗŹŰŦņ ŋĳňůĹ ņɃ ŝůŕǻ Űņũű Ņš Űŗř
ņŸ Ǻţŀ ŪŹƕƻ ŗŸŇřů ŠŪ śšşŸȫŦš ũŸ ŀņ ɓ˃ŕŰŝȣŝ řŪű ŪŹ ŠŪ ŀņƶ
ŀņ ũĳɓŗůŠ ũŸ ŀņ ɓ˃ŕŰŝȣŝ ŪŹƕ ŠŪ ŀņ ʹũɺůĳŕ ũŸ ŀņ ɓ˃ŕŰŝȣŝ ŪŹ ōż
ŝůĸŝţ ņŸ ŝůŪš ŪŹƕ



ĸɕůřűŠż  řŸ ņŪů ƺŦż ņţ ķō Ņš ŠŲňůřŲŠňŲ ŀņ ũů ŪŹƕƻ
ũĳŕ ŠųŪʁů  řŸ ņŪů ƺŦż ōż şŲŎ śš ŰŦȫŦůũ ņšŕů ŪŹ Ŧż ņůş
ōż şǾ ņšŕů Ūųĳ Ŧż Şű ņšŸňůƕƻ Ķŝ ķś ŦŪůĳ ũŸ ņŹũŸ ţŸřŸ ōů šŪŸ Ūż
ņŹũŸ ķś ĸũņŸ ȭŖůř şǻ ņŹũŸ ņŲŌ ŕż ōżƍřŸ ōů šŪ Ūż" ķś ōűŦř
ņɃ ōĳōűš ņż ŕżƍ ŗŸŠŸ ŪŹƕ şřŲȬŠ ņŸŦţ šżŐű ņŸ ʀůšů ōűŰŦŕ šŪŕů ŪŹ Ŧż
šżŐű Ķřĳŕ ʖś ũŸ Ŧż šżŐű ņŸ ʀůšů ōűŕů ŪŹƕ ŧůšűȼšņ ʖś ũŸ Ŧż ĸũ šżŐű
ņŸ ʀůšů ōűŕů ŪŹƕ ŦŪůĳ ŗż šżŐűŠůĳ ŪŹƕ Ŧż śŰŦɑ ķșşů Ŧż śŰŦɑ ķșşů
ķșşů ŪŹ ōż śšşŸȫŦš ņŸ Ūš ŀņ Ŧŋř ņż ņŪŕů ŪŹ ƺķşűřƻ ŠŰŗ Ŧż
śŰŦɑ ķșşů ŪŹ ŕżƕ Ķŝ şǾ ķśũŸ ņŲŌ ŕż śŲŌřů ŋůŪŕů Ūųƕĳ Ķŝ ŠŪ ŀņ
˃ŋşŐű ţŸřŸ Ŧůţů Şůň ŪŹƕ


şŲŎŸ şůĲ ĶȊũš ĶšĳŒű ņů ŕŸţ ŗŸŕű Ŗű ōŝ şǾ ŀņ ŝůţņ Ŗůƕ Ņš
şǾƶşǾ ŕŝ ĺũ ŦȭŕŲ ņɃ ňĳŘ şǻ Ňƍů řŪű Ūż ũņŕů Ŗůƕ ũşŎŸ" Ūş
ňšűŝű şǻ śţŸ ŪŲŀ ŖŸ Ņš şůĲ şŐř ņɃ ŋşƍű ņż ĺŝůţņš Ņš ĺũŸ
śņůŕű Ŗűƕ Ūş ĺũŸ ŦŪůĳƿŀņ ňŲŒŰŦř řůş ņɃ ŝųœű ŝŪř ũŸ ţůŕŸ ŖŸ
ʹōřņɃ ŦŪůĳ řűŋŸ ŀņ ŝŸņšű ŪŲķ ņšŕű Ŗű Ņš ŝŪř ŪŹş Ņš ŋűōż ņż
ŝŸņ ņšŕű Ŗű Ņš ĺũŸ śņůŕűƕ Ūşǻ Şżōř Űşţŕů Ŗů Ņš ĺũ ŋŝɁ
Ņš şũůţʠ ņż ţŸņš Ņš Ūşůšű şɜŸ ņɃ šżŐű ŝřůŕŸƕ Ņš ŪşůšŸ śůũ
ňšűŝű ņů Ňůřů Ŗů ņżĹ ŕůōŲȡŝ řŪű Űņ ŪşůšŸ śůũ ĶśŠůȁʂ Şżōř Ņš
ĸșŠůŰŗ Ŗů şŪůşůšűƕ ţŸŰņř ĺũ ũşŠ şůĲ Ūš ŧŰřŦůš ņżƿŪşǻƶŪşǻ
ũŪű ŕšŪ ņů Şżōř řŪɀ Űşţů ĸũǺţŀ Ŧż Ūş ũŝņż ŀņ ŝƍű şůɑů
şǻ ĶšĳŒű ŕŸţ ŗŸŕű Ŗűƕ Ņš şǾƶşǾ ŝũ ĶśřŸ řůņ ņż śņƍņš Ņš
˃ŋʅůŕů şǾřŸ ņŪů ƺşůĲ ŠŪ şŲŎŸ ŝŪŲŕ Ūű ŝűşůš ņš ŗŸŕů ŪŹƕƻ şůĲ řŸ ņŪů
ƺŠŰŗ ŠŸ ŕŲȣŪŸ ŝűşůš řŪű ņšŕů ŪŹ ŕż ĸũũŸ ŕŲȣŪůšů ņżĹ ţůŞ řŪű ŪŹƕƻ
ŕż ĸũǺţŀ Ūż ũņŕů ŪŹ ŠŪ ĸũ ŕšŪ ũŸ ņůş ņšŸňůƕ Ķŝ ņŹũŸƿ




şǾ Ķŝ ķśũŸ ņŲŌ ŕż śųŌřŸ ōů šŪů Ūųƕĳ ņŹũŸ ŀņ śŲʕŨ Šů ŀņ ʒű

ņŐřű ņů ũşŠ



ōż śŰŦɑ ķșşů ņŸ ũůŖ ŞšřŸ ņů ŗůŦů ņš ũņŕů ŪŹ ōż Ŧŋř ŪŹ ŠŪ
ũŪű ŪŹ" Ņš ķś ņŹũŸ ĸũ śŰŦɑ ķșşů ņŸ ŧšűš Ūż ũņŕŸ Ūż ķśņż
ĺũņů Şůň ŝřůŠů ňŠů Ūż ĶśřŸ ŠŲň ņŸ ũŲũşůŋůš ņż ɓ˃ŕŰŝȣŝ ņšřŸ ņŸ
Ǻţŀ Ņš ōż Ŧŋř ĺũřŸ ǺţŇŸ ŪŹ ĺũņů ĸĳņůš ņšŕŸ ŪŹ"
şǾ śšŦůŪ řŪű ņšŕů ķś ŰņŕřŸ ĶȏŌŸ ŪŹƕ ȊŠʠ şǾ ķśņż ĶɔɃņů
ŦŪůĳ ŪżɬŸȝŐżŐũ ņɃ ńš ţŸņš ōů ũņŕů Ūųĳ Ņš ķśņż ŀņ ōűŦř ņż
ŰŗŇůĻĳňů ņɃ ŀņ şũűŪű ȭśŧȁ řŪű ũņŕŸ ŪŹƕ ŠŪůĲ ŕņ ŠŰŗ ŦŸ ȪŠʺŞŋůš
şǻ śņŒŸ Şű ōůŠŸ ŠŰŗ ŀņ ōŦůř şŰŪţů ņż ŰŦŦůŪ ņšřů ŪŹ ŕż śŪţŸ
ĺũŸ ņŲŦůšŸśř ņŸ Ǻţŀ śšŇů ōůřů ŪŹƕ ŠŰŗ Ŧż ŗżŨű śůĹ ōůŕű ŪŹ ĺũŸ
ŝŕůřů ŪŹ ņŽř ũŸ śŲʕŨ řŸ ĸũŸ ŰņŠů ŪŹ Ņš ĺř ŗżřʠ ņż ŀņ ũůŖ şůš
ŰŗŠů ōůŕů ŪŹƕ ȊŠů Ūż ŠŰŗ ŠŪ ũŠŲɝ
ĳ šůȑŠ şǻ Ūżŕů ŪŹ ĸř ũůšű ţůŧż
ņż ņŽř ŗŜřůŕů ŗŸŇů" ŕż ĸũǺţŀ ŦŪůĳ śš ķś ŪŹ ŗŸŇřůƕ Ņš ŦŸ
şŲ˂ŕśŲōņ ŪŹ ĺřņɃ şřȥȭŖ˃ŕ ņż ŗŸŇŸƕ ŗŸŇřů ŕż ķś ĸȝŪǻ ĸũņŸ
ʀůšů řŪű śšŇ řŪɀ ũņŕŸ ŪŹƕ ŠŪůĲ śš ŪşůšŸ ŞůšŕűŠ ŞůĹ Ķŝ ķśņż
ŝŕů ũņŕŸ ŪŹ ŦŸ şżŪȣşŗűř ŧůŠŗ ŝŪŲŕ Ūű ŝŸŪŕš ōűŦř ņż ōűŕŸ ŪŹ
ʹōŕřů Ūş ņŞű ĺũ ŝůšŸ şǻ ũżŋŕŸ Ūżƕ


ţŸŰņř ȊŠů ŪŹ ŠŪ" ŠŪ Ŧż Ŧŋř ŪŹ ōż śšűȈů ņż ŗŸŕů ŪŹƕ ʹōŕřů
řɗ ŠűŧŲ Ŗů ŦŸ Ŝšűũű ĺũũŸ ŗňŲ řŸ řɗ ŖŸƕ Ŧż ĺřņɃ ņţűʹũŠůń ņż
ĺŇůƍřŸ ņŸ Ǻţŀ ŠŪůĲŦŪůĳ ňŠů Ņš ĺȝŪǻ ŝůŪš Űřņůţ Ŝǻņů Ņš ĺȝŪǻ
ŝůŪš ŰśŐů Ņš ĸũű ɓņůš ņɃ Ūš ŀņ ŝůŕʠ ņż ņšŕŸ ŪŲŀƕ



Ņš ŠŸ ŘůȺşņ śųŦȁ Šůōņ ķś ōůřŕŸ ŪŹ ȊŠʠ ņŽř ŖůƿŠŰŗ
şŸšŸ śůũ ķō ũŲŝŪ ĺřņŸ ŰŦšżŘ şǻ ŀņ ũŞů Ūżŕű ŪŹ şǾ ņŪŕů Ŗů
ķśņŸ śůũ ɓůŖȁ řů ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ ņŽř ķŠů Ŗů ōŝ ķś ŝűşůš ŖŸ"
ƺŦż ŘůȺşņ ɓůŋűř Šůōņƕƻ ŰņũřŸ śůśů ņż śŹũŸ ĺŘůš Űŗŀ ōŝ ĺũņɃ
ŜũţŸ řʊ Ūż ňŠű" ƺŘůȺşņ ɓůŋűř Šůōņƕƻ ŠŪ ņŽř Ŗů ʹōũřŸ ōűŦř
Şš śšşŸȫŦš ņɃ ũŸŦů ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ ŕŲȣŪŸ ũşȺśŕ ŰņŠů" ƺŘůȺşņ ɓůŋűř
Šůōņƕƻ ŠŪ ņŽř Ŗů ōŝ ŕŲş ōŸţ şǻ ŖŸ ŦŪůĳ ķņš ŕŲşũŸ ŞŸŐ ņɃ Ŗű"
ƺŦż ŘůȺşņ ɓůŋűř Šůōņƕƻ Ņš ŠŪ ŠŲŦů ȭŦŠĳ ņŸ Řşȁ ņů șŠůňű ōż
ŠűŧŲ ņŪţůŕů ŪŹ ĸũřŸ ȊŠů ŰņŠů ŪŹ" ōż ŕŲȣŪůšŸ śůȭŐš ņż ŀņ ƺũśȁ ƻ
ņŪŕů ŪŹ ũşŎŸ" ŗŸŇřů ŠŪ Ŝţʠ ņŸ ʀůšů řŪű ŪŹƕ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ŠŪ Ŧŋř ņŸ ʀůšů ŪŹƕ ƺşřŲȬŠ ņŸŦţ Ŝţ ņŸ ʀůšů ōűŰŦŕ řŪű šŪŸňů
ţŸŰņř Ūš ŀņ Ŧŋř ōż śšşŸȫŦš ņŸ şŲŇ ũŸ Űřņţŕů ŪŹƕƻ


Ņš Ŧż ŦŪű Ŧŋř ŪŹƕ ŦŸ ŝũ ĸũŸ ŗŸŇřŸ ņŸ Ǻţŀ ŋųņ ňŀƕ ŠŪű ŪŹ ōż
ĺũŸ ņšřů ŋůŰŪŀ Ŗůƕ ŦŸ ĸũŸ řŪű ŗŸŇ śůŀ ȊŠʠŰņ ŦŸ ĸũŸ ŗŸŇřŸ ņŸ Ǻţŀ
řŪű őŪšůŠŸ ňŀ ŖŸƕ ņŪů ƺŕŲş şŸšŸ śůũ řŪű ķ ũņŕŸ Ūżƕƻ ĺř ĶŞůňŸ
ŠŪųŰŗŠʠ ņɃ ńš ŗŸŇż ĺřņɃ ķĳ ŇŸ ĶĳŘű Ūż ňŠű Ŗűƕ ŰřʆŠ ĺũű řŸ
ĸũŸ ŰņŠůƕ ĺũřŸ ĺȝŪǻ ĶĲŘů ŰņŠů ȭŦŠĳ řŸƕ


ũżŋż ĶĳŘůśř Ūżřů ņŹũů Ūżŕů ŪŹƕ ŝŸŪŕš Ūżňů ķś śšşŸȫŦš ņż
ŘȝŠŦůŗ ŗŸ ȊŠʠŰņ ōż ʔʊű ķśņż Ŧŋř ņż ŗŸŇřŸ ņŸ Ǻţŀ Űşţű ŪŹƕ
Ķŝ ȜŠůř ŗŸřůƿ


Ķŝ Ŧż Ŧż ŠŪ Ŧŋř Ŗůƕ Ķŝ ĸũņŸ ŝůŗ Ŧż śšŇů ňŠů Ŗůƕ ŠűŧŲ
ņɃ śšűȈůƕ Ķŝ ŪşŸ ĸũ şǻ Ūżņš ōůřů ŪŹƕ


ŗŸŇż ŠŪ Ŧŋř ņż ɓ˃ŕȹŝŝ řŪű ņšŕů ŪŹ ōŝ ņżĹ Şű ņŪŕů ŪŹ
ƺőűņ ŪŹ ŠŪ Űņũű Ņš ŠŲň ņŸ Ǻţŀ Ŗůƻ ȊŠʠŰņ ŝůĸŝţ řŸ ņŪů Ŧż
ņţ ķō Ņš ŠŲňůřŲŠňŲ ŀņ ũů ŪŹƕ ņŹũŸ Ŧż śŰŦɑ ķșşů ŕŲş şǻ ņŪ
ũņŕů ŪŹ ņɃ ķś ŀņ śŰŦɑ ķșşů ũŸ ŞšŸ ŪŲŀ ŪŹ"



Ķŝ ȊŠů şǾ ķśņż ŖżŒů ũů ŗŇ
ĳ ů ũņŕů Ūų"
ĳ >ũŞů ņŪŕű ŪŹ
Ų śŪŲŋ
ƺķşűřƻƶũşůƕ@ ȊŠů ŠŪ őűņ ŪŹ" ĶśřŸ ŪůŖż ņż ĺőůŠŸƕ ķś şŲŎ
śš řůšůō řŪű ŪʠňŸ" >ƺřŪűƕƻ@ ŠŰŗ ķś řůšůō ŪżŕŸ ŪŹ ŕż ķś Ūż
ũņŕŸ ŪŹƕ


ņŹũŸ ŕŲş ōż ņŐŸ ŪŲŀ ŝůţʠ Ŧůţű ǺʒŠůĲ Ūż şŲŎũŸ ņŪ ũņŕű Ūż Űņ
ŕŲş śŰŦɑ ķșşů ũŸ Şšű ŪŲĹ Ūż" ŀņ ŧȡŗ ƺńŪ şǾřŸ ĶȝŠ ōŲŝůř şǻ
ŝżţůƕƻ ĸũũŸ ņżĹ Ŝņȁ řŪű śƍŕů ŪŹƕ şǾřŸ ĺř ńŎů ţżňż ĶȝŠ ōŲŝůř
şǻ ŝżţŕŸ ŗŸŇů ŪŹ ĶřŲŦůŗ ņšŕŸ ķșşů şǻ ˃ŋʅůŕŸ ķșşů şǻ řůŋŕŸƕ


ŕŲş śŲʕŨ ņŹũŸ ĶśřŸ ķś ņż ŉš ņů ɓşŲŇ ņŪţů ũņŕŸ Ūż Ņš
Ķśřű śșřű ņż ŌżŐŸ ņśŒŸ ŗŸŕŸ Ūż Ņš Ŧż ʹōũ ŕšŪ ŪŹ ņšřŸ ŗŸŕŸ Ūż
ĶśřŸ ķś ņż şũűŪ ņŪŕŸ Ūż"



ŕŲş śůȭŐš ţżň ŇƍŸ Ūżņš Ņš ĸũņů ŰŦšżŘ ŰņŠŸ ŝňŹš ņŹũŸ ĸũ
ŕšŪ ņɃ ŝůŕʠ ņŸ ũůŖ śšşŸȫŦš ņů ũůşřů ņš ũņŕŸ Ūż" ķś ĸũŸ ņšřŸ
ũŸ ĺȝŪǻ řŪű šżņ ũņŕŸ ŪŹƕ ţŸŰņř ŕŲş ĸũ ŕšŪ ũŸ ɓŋůš ņš šŪŸ ŪżŕŸ Ūż
ķśņů ŀņ Řşȁ ŰŦɿůţŠ şǻ Šů Űņũű ŀņ ŎŲȘŒ ņŸ ũůŖ ţȣŝŸ ũşŠ ũŸ



ņŐřű ņů ũşŠ



ŕůʅņ
Ų řŪű Ūżňůƕķśņż ņŪű Ņš ũŸ ũŪůŠŕů Űşţ ōůŠŸňűƕ Ūş ŖżƍŸ Ūű
ũşŠ şǻ ĸũņŸ Ķȝŗš ōůŠǻňŸ ɓŞŲ řŸ ŋůŪů ŕżƕ ũşŎŸ"
ţŸŰņř ķś ŦŪůĳ śš ŪŹƕ řŪű şŸšů ķśņż ŗŇ
Ų ŗŸřŸ ņů ņżĹ ĺɹŸȫŠ
řŪű ŪŹƕ şǾ ķśũŸ ɓŸş ņšŕů Ūųƕĳ ŠŪű ņůšŔ ŪŹƕ ŠŰŗƶŠŰŗ ķś řŗű şǻ
ŕŹš šŪŸ ŪżŕŸ Ūż Ņš şǾ ķśņż ŗŸŇ šŪů Ūųĳ Űņ ķś Œų ŝ šŪŸ Ūż ŕż şǾ ŀņ
ŝŲšů ȪŠŰɝ Ūżŕů Ŗů ņŪŕů Ūųĳ ƺőűņ ŪŹ ŀņ ĶȏŌŸ ȪŠŰɝ ŝřż ŰɓŠƕƻ
ĶȏŌů Ūżňů Űņ ŕŲş ĺȝŪǻ ŋŸŕůŦřű ŗżƕ ŠŪű ũŪű ŪŹƕ ĺȝŪǻ ŝŕůń
 

ōŹũŸ şǾřŸ ŀņ šůŕ ņŪů Ŗů ŠŰŗ şǾ ŀņ şũűŪű Ūųĳ şŲŎŸ ŝůĸŝţ ņŸ Ūš
ŀņ ȪŠŰɝŦ ņŸ ũůŖ śŪŋůř ŗŸřů Ūżňůƕ şŲŎŸ ĺř Űŗřʠ şǻ řŲŪ ņŸ ũůŖ ŇƍŸ
šŪřů Ŗů Ņš ĺũņŸ ũůŖ ɓŋůš ņšřů Ŗů Ņš ţżňʠ ņż ŋŸŕůŦřű ŗŸřů
Ŗůƕ ŠŪ ũŪű ŪŹƕ şŲŎŸ ņůşǼţ śŦȁ ŕ śš ĶņŸţŸ ŀǺţȤŠůŪ ņŸ ũůŖ Ňƍů šŪřů
Ŗůƕ şŲŎŸ ņţŦšű śš Ňƍů šŪřů Ŗů Ņš şŲŎŸ ŇŲŗ ņż Ņš şŸšŸ ŰŦŋůšż
ņż ĺũņŸ ũůŖ Ɍųũ śš ŋƎůřů Ŗůƕ ţŸŰņř ŕŝ şǾ ŰŜš ũŸ ĹȭŐš śš ĺũņŸ
ũůŖ ōű ĺőů ũůšű ŋűōʠ śš ŰŦōŠű ŪŲķƕ ŗŰŲ řŠů ņŸ ũůšŸ ŧšűš ņŸ ņůŠȁ
ĺũ şǻ ĸũņŸ Ļśš ĺő ňŀƕ
 

ȜŠůř ŗŸ ŠŸ ŕŝ Ŧŋř ņż ɓ˃ŕŰŝȣŝ řŪű ņšŕů ŪŹ řŪű ŠŪ ĸũŸ
ɓşůʺŔŕ řŪű ņšŕů ŪŹƕ Ķŝ ţŸŰņř ŠŰŗ ķś Ŧŋř ņů ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ ŪŹ
śšşŸȫŦš ĸũŸ ŇŲŗ şǻ ɓşůʺŔŕ ņšŸňů ōŹũŸ ĺũřŸ ŠŪůĲ ŠűŧŲ şǻ ŰņŠůƕ

 

ĺũ Ŧŋř šżŐű ņż ŪşŸŧů ĸũű œĳň ũŸ ǺŇţůŠů ōůřů ŪŹ ƺŅš şřŲȬŠ
ņŸŦţ šżŐű ũŸ řŪű ōűŠŸňů ōŹũŸ Űņ ŠŸ šżŐű ŪŹ ţŸŰņř Ūš ŀņ Ŧŋř ũŸƕƻ
ĸũǺţŀ ŠŪű Ŧŋř ņɃ šżŐű ŪŹ ĸũŸ şř şǻ šŇŸ ŠŪű Ŧż ŠŸ šżŐű ŪŹ ʹōũŸ
ņţűʹũŠů řŸ Ūš ŠŲň şǻ ŪżŕŸ ŪŲŀ ŇůŠű ŪŹ ōż ņŸŦţ ōŠ śůřŸŦůţż ņŸ Ǻţŀ
Ūű ʺŌśů ŪŲķ şʁů šŪů ŪŹƕ ɓņůʺŧŕŦůȊŠ Łũů ņŪŕů ŪŹƕ Ķŝ şŸšŸ śůũ
ũşŠ řŪű ŪŹ Űņ ĸũ ũůšű ŝůŕʠ ņż ŇŲţ ņš ŝŕůĻĲ ȊŠʠŰņ şŸšŸ śůũ
ŧůŠŗ ŕűũ ŰşřŐ Ņš ŪŹƕ ţŸŰņř ŗŸŇřů ōŝ Ŧż śŰŦɑƶōŝ Ŧż śŰŦɑ
şʁů ȭŦňȁ ũŸ Űňšů ōż ŀņ śŰŦɑ ķșşů ņů řşŲřů ŪŹƕ ķś ĸũ śš ũŪşŕ
Ūż ōůńňŸƕ
 

śšşŸȫŦš řŸ şųũů ņż ŝŕůŠů ŦŪůĳ ōůņš ĸũ ńşŸš ņż Şš ŗż Ņš ĸũŸ
śšş śŰŦɑ ȭŖůř şǻ šŇ ŗżƕ ņůšŔ ŠŰŗ ĺȝŪʠřŸ ĸũŸ śšş śŰŦɑ ȭŖůř şǻ
řŪű šŇů ŕż ŠŪ ũŒ ōůŠŸňůƕ ȊŠů ŠŪ ũŪű ŪŹ" ĸũşǻ ņɃƍŸ ķ ōůŠǻňŸƕ
Ķŝ ĺũřŸ ņŪů ƺţŸŰņř ĸũŸ śšş śŰŦɑ ȭŖůř şǻ šŇ ŗż ĸũ ńşŸš şǻ

 



ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ʹōũũŸ Šůōņ śŗ ņŸ ŝůŗ Ūš ŀņ ķřŸ Ŧůţű śűƎűƻ ōŝ ŀņ ȪŠŰɝ ŀņ
Šůōņ ŝřřŸ ōů šŪů Ūż ŕůŰņ Ŧŋř ņů ũŸŦņ ŝřŸ ĺũņŸ ŰřŠŲɝ ŪżřŸ
ņŸ ŝůŗ śŪţű ŝůŕ ōż ĺũŸ ņšřů Ūżŕů ŪŹ Űņ ŦŪůĳ Ķȝŗš ōůņš ĺũ ŀņ
şŲɭű Şš ŦůȭŕŰŦņ şʁů ņż ţŸņš Ņš ĸũŸ Ňůřů ŪŹƕ
ŠŪ ōż ĺũņŸ ŪůŖ şǻ Ŗů ĺʹōŠůţŸ ņż ŗŧůȁŕů Ŗů řĹ ņţűʹũŠů
ņŸ ŠŲň şǻ ĺũņŸ ĺʹōŠůţŸ ņż ŗŧůȁ šŪů Ŗů ĺũ şʁů ņż Ņš ņŸŦţ
Ŧż şřŲȬŠ ōż ʹũɺ ʖś ũŸ ōŠ śůŕů ŪŹ Ŧż şřŲȬŠ ōż ũŋşŲŋ ŦŪůĳ ȥȭŖš
šŪŕů ŪŹ Ņš Ŧŋř ņż Ōżƍ Ūš ŀņ ŋűō ņż ŀņ ŕšŜ ŜǾņ ŗŸŕů ŪŹƕ Ņš
Ŧŋř Ūű Ŧż şʁů ŪŹƕ ńŪ ɓŞŲ ŠŪ ŠűŧŲ ŪŹ ƺşřŲȬŠ śšşŸȫŦš ņŸ şŲŇ
ũŸ ŰřņţŸ Ūš ŀņ Ŧŋř ũŸ ōűŰŦŕ šŪŸňůƕƻ ŠŪű Ŧż ōŠŦĳŕ ţżňż ņŸ Ǻţŀ
ʺŌśů ŪŲķ şʁů ŪŹ ńŪ ŠŪű ŦŪůĳ śš śƍů ŪŲķ Ŗů ŪšƶŪš Ūš ŀņ
Šůōņ śŗ ņż ĸũŸ ĶřŲņšŔ ņšřů ŪŹƕ

 

ŝŪŲŕ śŪţŸ Řşȁ ʺŧȈů ņů ŰŦɿůţŠ řŸ ŀņ şũųš ņɃ ŗůţ ņŸ Ǻţŀ
ĸũ ķŧűŰŨŕ ŦȭŕŲ ņż Ķŗţůŝŗţű ņš ŰŗŠůƕ ŠŪ ŰŝȧņŲţ ũŪű ŪŹƕ
ŪůĲ ȅűşůřƕ
 

ōŹũŸ ŁũůŦ řŸ ŰņŠůƕ Ķŝ ŁũůŦ řŹ˃ŕņ ʖś ũŸ Šůņųŝ ũŸ ŝŸŪŕš şřŲȬŠ
Ŗů ţŸŰņř ĺũřŸ ĺũņŸ ōȝş Ķ˃Řņůšʠ ņż řŪű ŗŧůȁŠů ōż Ŧŋř Ŗůƕ
ŰņŕřŸ ţżň ŠŪ ōůřŕŸ ŪŹ Ŧż ōȝş Ķ˃Řņůš Ŧŋř ŪŹ Ŧż ɓ˃ŕȉů ŪŹ ȑŠŸʋ
śŲɑ" ţŸŰņř Ŧż ŀņ ĶȏŌů şřŲȬŠ Ŗů řŹ˃ŕņ şřŲȬŠ ōŹũŸ ōŹũŸ ņɃ ķō
ņŸ řůş ņŸ Ǻţŀ şũűŪ ţżň ŪŹ ŀņ ĶȏŌŸ şřŲȬŠƕ ĺũřŸ Ŏųő řŪɀ ŝżţůƕ
ĺũřŸ ŋżšű řŪű ņɃƕŦż ĶśřŸ Űśŕů ņŸ Ǻţŀ ĶȏŌů Ŗůƕ ĺũřŸ ĸř ũŝņż
ŰņŠů Ŗůƕ ţŸŰņř ķś ŗŸŇřů ĺũņů ōȝş Ķ˃Řņůš ĺũřŸ ņŪů ĺũřŸ
ĺũņŸ ŝůšŸ şǻ śšŦůŪ řŪű ņɃƕ ƺĸũũŸ ȊŠů Ŝņȁ śƍŕů ŪŹ" ōż ņŲŌ Şű Ūż
şǾ ŀņ ĸəůŀţű Ūųƕĳ ŗŸŇż ōż ņŲŌ Şű Ūż şǾƶşǾ ĸũũŸ ŕůʅņ
Ų šŇŕů Ūųƕĳ ƻ
ţŸŰņř ŠŪ ĺũņŸ ŰňřŸ ňŀ ōȝş Ķ˃Řņůš ŖŸ ŗŸŇřůƕ ĺũņů ȭŦůŞŰŦņ
őűņ Ŗů ţŸŰņř ĺũņů ķȥșşņ ňţŕ Ŗůƕ
 

Łũů Ūű ķō ŪŹ Ŧż şũųš Œůţ ŰşţűōŲţű ņţűʹũŠů Ņš ũĳũůš
ŀņ ũůŖ ĺř ũŝ şǻ Ūš ŀņ ōř ȹŝňż śůŰŐŠůĳ řůŋřů ņţűʹũŠů şǻ
ũŝ ŕšŪ ņɃ ŝůŕʠ ņż ņšŕŸ ŪŲŀ ŌżŐŸ ņŐŸ ǺʒŠż ņŸ ŝůţ ŌżŐŸ ņśŒŸ
śŪřřů ƕ

 

ŕż ķś ņŪǻňŸ ƺŞůĹ ɕȝŪş ŠŪ ŕż ŌżŐű ŝůŕ ŪŹ"ƻ

ņŐřű ņů ũşŠ



ŠŪű Ŧŋřʠ şǻ ũŸ ŀņ Ŧŋř ŪŹ ȊŠʠŰņ ŝůĸŝţ řŸ ņŪů ŠŪ ŀņ ʒű
ņŸ Ǻţŀ ňţŕ ŪŹ Űņ ĶśřŸ ŝůţʠ ņż ņůŐǻƕ ŠŪ ũŪű ŪŹƕ ŠŰŗ Ŧż ņšŕű ŪŹ
Şţů Ŧż Ķȝŗš ņŹũŸ ōů ũņŕű ŪŹ" ũşŎŸ" ņŸŦţ Űņũű Şű ɓŋůšņ ũŸ
śųŌŸ Ŧż ķśņż ŝŕůŀňů Ŧŋř Łũů ņŪŕů ŪŹƕ ŗŸŇŸ ƺŦż ĶśřŸ ʹũš ņů
Ķśşůř ņšŕű ŪŹƕƻ Ŧż ĶśřŸ ś˃ŕ ņů Ķśşůř ņšŕű ŪŹƕ ĺũŸ ŕţůņ ŗŸřů
Ūżňůƕ ŠŪ ŰŝţņŲţ ũŪű ŪŹƕ ƺĺũņŸ Ǻţŀ ōż ĶśřŸ ŝůţż ņż ņůŐŸňű ŕż
Ŧż ĶśřŸ ŝůţʠ ņż Şű şŲŒ
ĳ Ŧů ţŸƕƻ ŗŸŇŸ ŠŪ ĸũņŸ ōȼšŠŸ ũŸ ŰŗŇůŕů ŪŹƕ
řů Ūű ņŸŦţ ŌżŐŸ ŝůţ ņšŸ śšşŸȫŦš ĸũŸ ĸũ ŕšŪ ũŸ řŪű ŋůŪŕů ŪŹƕ ŠŪű
ŪŹ ōż ȅűşůř Ņš ȅűşŕű ņŸ ŝűŋ şǻ ŪŹƕ Łũů ņšņŸ şŲŇȁ şŕ ŝřůńƕ Šů
ŕż śųšů ņůŐ ŗż Šů ĸũŸ ŝœřŸ ŗż ŠŪű ŪŹ ōż śšşŸȫŦš řŸ ņŪů ŪŹƕ ņżĹ Şű
ũŲũşůŋůš ņů ũŸŦņ ōůřŕů ŪŹ ŠŪű ũɧůĹ ŪŹ ŋůŪŸ ŕż ķś ņŪŸ Šů řů
ņŪŸƕ ţŸŰņř ŠŪű ũɧůĹ ŪŹƕ ŗŸŇů" ŕż ȊŠů ĶȏŌů ŪŹ ŠŰŗ ķś ĺř şǻ
ņů ŝůņɃ ũŝ ņšřŸ ōů šŪŸ ŪŹ Ņš ĸũŸ ŁũŸ Ūű Ōżƍ ŗŸŕŸ ŪŹ"



ȊŠů" ŦŪůĳ śš ŗŰŲ řŠůŗůšű ņɃ ņŲŌ ŌżŐů ũů Ķĳŗůō ķśņŸ Ķȝŗš ŪŹ
ōż ŖżŒů ņŲŌ ŗũ
Ų šű ņţűʹũŠů ņŸ ōŹũŸ ķŋšŔ ņšřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņšŕŸ
ŪŹƕ ŰŝȧņŲţ ŠŪű ŪŹ ōŪůĲ śš ĸəůŀţ şŲũűŝŕ şǻ ķ ňŠůƕ ŠŪű ŪŹ ōŪůĲ śš
ŦŸ şš ňŀ ŠŪű ŪŹ ōŪůĲ ķŗş şŲũűŝŕ şǻ ķ ňŠůƕ ŠŪű ŪŹ ōŪůĲ ŦŸ ŝůņɃ ņŸ
ţżň şŲũűŝŕ şǻ ķ ňŀƕ ņŸŦţ ŀņ Ŧŋř ĸũ ũŝņż ţŸ ţŸŕů ŪŹ ņŸŦţ
ŀņ ŰŝȝŗƕŲ şũųš ņɃ ŗůţ ũĳũůš ņŸ ũůŖ Űşʺȅŕ ŪŹ ņŲŌ ũĳũůš şǻ ņů
ņŲŌ ŪźţűŦŲŒ ņů ņŲŌ ņţűʹũŠů ņů ņŲŌ Řşȁ ŧůǺʒŠż ņů Ņš ȊŠů
ŕŲȣŪŸ Űşţů ŪŹ"


ȜŠůř ŗŸřů ŠŰŗ ŧŹŕůř ŠŪůĲ śš ŋųņ ōůŕů ŪŹ ŕŝ Ŧż ĺũņɃ ŗũ
ų šű
Šżōřů ņɃ ņżʺŧŧ ņšŸňů ʹōũũŸ ŕŲş ĺũƶĺũ Ŧŋř śš ĶŰŦȫŦůũ
ņšřŸ ţňż Ŧż ņšŸňůƿŅšƶŅš Řşȁ ŰŦɿůţŠ ņż ōůŠŸƕ ŰŜš Ŧż ŀņ
Ķňţű Šżōřů ņɃ ņżʺŧŧ ņšŸňůƕ Ķŝ ŠŪű ŪŹ ōŪůĲ śš ķśņż ũŋşŲŋ
ũůŦŘůř šŪřů Ūżňů Ņš ĸũ Şůň śš ņŸŦţ ņŲŌ Ņš śůĳŋ ŰşřŐż ņŸ
Ǻţŀ ŝŹőŸ šŪŸ ŠŰŗ ķś ŋůŪŸ ŕżƕ ŕŝ Ŧż ķśņż ŀņ ĶţŽŰņņ ɓȭŕůŦ
ņż ŗŸŕů ŪŹƕ şǾ ŝĳŗ ņšřŸ ũŸ śŪţŸ ĸř ũŝ śš Ŧůśũ ķ šŪů Ūųƕĳ Ŧż ņšŕů
ŪŹƿŠŰŗ Ŧż ķśņż Ŧŋř ũŸ śųšű ŕšŪ ũŸ řŪű śšŇ ũņŕů ŪŹ ŕż ƺřŪű
şǾ Ŧŋř ņŸ ũůŖ ŝřŸ šŪųňĳ ůƻ ŕŝ Ŧż ķśņż ŀņ ķţŽŰņņ ɓȭŕůŦ
ņż ŗŸňůƕ





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ĺũřŸ ņŪů ƺşǾ ŕŲȣŪŸ ŝŕůĻĳňů ȊŠůƕ ŕŲş ŠŪůĲ śš ķřů Ņš şĳŰŗš
ũŸ Ōţůĳň ţňůřů Ņš Ŧůśũ Ļśš ķřůƕ ŗŸŇřů ţżňż ņż ŰŗŇůřů Űņ
ŕŲş ņŲŌ ŕż ĶţŽŰņņ ņš ũņŕŸ Ūżƕƻ


ţƍņŸ ŦŪůĳ ĺũņŸ śůũ ŦŸ ŪŹƕ Ķŝ ĸũŸ ŗŸŇřů ŠŸ ŪŹ ŦŸƕ ȜŠůř ŗŸřů
ōŝ ķś Ķĳŕ şǻ śŪŲĲŋŕŸ ŪŹ ōŪůĲ śš ŠŸ śšűȈů ķŕű ŪŹƕ Ūż ũņŕů ŪŹ
Ŧż ŧůŠŗ ķś şǻ ũŸ ņŲŌ ţżňż ņż ĶȝŠ ŞůŨů ŝżţřŸ ŗŸ ʹōũũŸ ķś
ũżŋŸ ķśņż ŠŪ Űşţ ňŠůƕ ũşŎŸ" Šů ŧůŠŗ ķśņż ŞŰŦȬŦůŔű Şű
ņšřŸ ŗŸ ŪůţůĲŰņ ŠŸ Ŧŋř ņŸ ũůŖ řŪű Űşţŕůƕ şǾřŸ ţżňż ņż ŇƍŸ Ūżņš
Ņš ŞŰŦȬŦůŔű ņšŕŸ ŗŸŇů ŪŹ ōż Ŧŋř ņŸ ŰŦśšűŕ Ŗů ōŹũŸ śųšŝ ũŸ
ś˃ʆş ŪŹƕ ũşŎŸ" ŠŪ Ŧż Ŧŋř ŪŹ ʹōũņŸ ʀůšů ķś ōűŕŸ ŪŹƕ ŦŸ ĶţŽŰņņ
Ŧšŗůř ōż ŧŹŕůř ņŸ ŪůŖʠ şǻ ŪŹ Ŧż ĺȝŪǻ ŗŸňůƕ ŰřʆŠ Ūűƕ ĸũņů ņżĹ
şŕţŝ řŪű ŪŹƕ


ȊŠů ŠűŧŲ řŸ řŪű ņŪů ƺĺũ Űŗř şŸšŸ śůũ ŝŪŲŕ ũŸ ķŀĳ ňŸ Ņš
ņŪǻňŸ ƷɓŞŲ ȊŠů şǾřŸ ķśņŸ řůş ũŸ ŞŰŦȬŦůŔű řŪű ņɃ ŪŹ" ķśņŸ řůş
ũŸ şǾřŸ ŧŹŕůřż ņż Űřņţů ŪŹƕ şǾřŸ ŝƍŸŝƍŸ ņůŠȁ ŰņŠŸ ŪŹƕ şǾ ũĳɓŗůŠ şǻ ŀņ
ŝƍů ȪŠŰɝ šŪů Ūųƕĳ şǾřŸ ĸř ũůšű ŋűōʠ ņż ŰņŠů ŪŹ ĸř ŋűōʠ ņżƸƻ" Ŧż
ņŪŸňů ƺşŲŎũŸ ŗšų Ūż ōůń ŕŲş ĶŘşȁ ņŸ ņůş ņšřŸ Ŧůţżƕƻ


ĶŘşȁ ȊŠů ŪŹ" ŠŪ ņŲŌ ŕż ŪŹ ʹōũŸ ķś ōůřŕŸ ŪŹ ŠŪű ũŪű ŪŹ Ņš
ķś ĸũŸ ĶśřŸ ʗŗŠ şǻ şůř ţŸŕŸ ŪŹ Ņš ĸũŸ řŪű ņšŕŸ ŪŹƕ ōŝ ķś
ōůřŕŸ ŪŹ Űņ ŠŪ ŝůĸŝţ ŀņ ŰřŠŕ ŝůŕ ņż ʹũŇůŕű ŪŹ Ņš ķś ĸũŸ
řŪű ņšŕŸ ŪŹ ŠŪű ĶŘşȁ ŪŹƕ Ņš ŗůĻŗ řŸ ņŪů ƺŠŰŗ şǾ şŸšŸ ɚŗŠ şǻ ĶŘşȁ
ņż ʺŌśůŕů Ūųĳ śšşŸȫŦš şŸšű ɓůŖȁ řů ņż ũŲřŸňů Şű řŪűƕƻ ȊŠů ŠŪ ũŪű
ŪŹ" >ũŞů ņŪŕű ŪŹ ƺķşűřƕƻƶũȣśůƕ@ Ķŝ ŰřʆŠ Ūű ķś ĸũũŸ
řůšůō řŪű Ūż ũņŕŸ ŗŸŇřů ŠűŧŲ řŸ ŠŪ ņŪů ƺŝŪŲŕ ũŸ şŸšŸ śůũ ĺũ
Űŗř ķŠǻňǻ Ņš ņŪǻňŸ ƷşǾřŸ ĸř ũŝ ŋűōʠ ņż ŰņŠů ŪŹƸ Ņš şǾ ņŪųňĳ ů
Ʒŗšų Ūż ōůń ŕŲş ĶŘşȁ ņŸ ņůş ņšřŸ ŦůţżƕƸƻ


ŦŹũŸ Ūű ķŗş řŸ ŰņŠůƕ ķŗş řŸ ņŪů ƺɓŞŲ şǾřŸ ŠŪ ŰņŠů şǾřŸ Ŧż
ŰņŠůƕƻ ţŸŰņř ŀņ ŧȡŗ ŗŸŇřů ŀņ ŧȡŗ řŸ ĸũŸ ŰņŠůƕ ŠŪű ĸũ ũŝņż
ţŸ ţŸŕů ŪŹ ņŸŦţ ŀņ ŧȡŗ ņů ĺʅĳŉř ņšřůƕ



ŪůĲ Ūż ũņŕů ŪŹ ŞŰŦȬŦůŔű Ŧŋř ņŸ ŰŦśšűŕ Ūżƕ ţŸņɃř ĶŞű ŠŸ
ũşŠ ĺũŸ ŠŪ ĶţŽŰņņ ŗůř Űşţŕů ŪŹ Ŧż ķŦůō ņšřŸ ņŸ ʀůšů ĸũņŸ



ņŐřű ņů ũşŠ



ɓŞůŦ ņŸ ʀůšů ķśŸ ũŸ ŝůŪš Ūż ōůŕů ŪŹ ƺśšşŸȫŦš ņɃ şŰŪşů Ūż şǾřŸ
ŜţůĳƵŜţůĳ ņŸ Ǻţŀ ɓůŖȁ řů ņɃ ŦŸ ĺőņš ŋţřŸ ţňŸ ŪůʅŸţŲŠů şǾ ĶȝŠ
ŞůŨů şǻ ŝżţ ũņŕů Ūųĳ Ņš ņżĹ ŕż ĸũņů ĶřŲŦůŗ ņšŕů ŪŹ ŠŪ Ķũţű
ŪŹ ũɧů ŪŹƕƻ
śŽţŲũ řŸ ņŪů ƺşǾ şřŲȬŠʠ Ņš ȭŦňȁ ŗŕ
ų ʠ ņɃ ŝżǺţŠůĳ ŝżţ ũņŕů
Ūųĳ Ņš ŰŜš Şű şǾ ņŲŌ Şű řŪűƕ şŲŎŸ śŪůƍż ņż ŪŐůřŸ ņů ŰŦȫŦůũ Ūż
Ņš ŕŝ Şű şǾ ņŲŌ řŪű Ūųƕĳ ƻ ȊŠů ŠŪ ũŪű ŪŹ" >ũŞů ņŪŕű ŪŹ ƺŠŪ
ũŪű ŪŹƕƻƶũȣśůƕ@


ţŸŰņř ŗŸŇż Ŧż ķśņŸ Ǻţŀ ŠŪ ɓȭŕůŦ ņż šŇŸňůƕ ńŪ
śǻŕŸņżȭŐţ ţżňʠ şǾ ķśũŸ ɓŸş ņšŕů Ūųĳ Šů şǾ ķśņŸ ũůŖ řŪű šŪųňĳ ůƕ
ŠŪű ŪŹ ōŪůĲ śš ķś ŋųņ ōůŕŸ ŪŹ ŗŸŇřůƕ Ŧŋř ņɃ ńš ŗŸŇż ŗůř ņɃ
ńš řŪű ŗŸřŸ ŦůţŸ ņɃ ńš ŗŸŇż ŗŸŇŸ ņŪůĲ ũŸƶŗŸŇŸ ņŪůĲ ũŸ ŠŪ ķŕů
ŪŹ ŗŸŇřůƕ Ŧż ķśŸ ũŸ ŝůŪš Ūżņš ķșşů şǻ řůŋŕů ŪŹ ţƍņŸƿ>ŐŸś śš
ȼšɝ ȭŖůřƶũȣśůƕ@ƿņŸŦţ ŋűō ŪŹƕ ĺũņŸ ķũśůũ ŝŪŲŕ ũŸ ţżň
ŪżŕŸ ŪŹ Ņš Ūš ŀņ ōř ĺũŸ Ūű ŝŲţůŕů ŪŹ ŠŪůĲ ũŸ Ņš ŦŪůĳ ũŸ Ņš Ŧż
Ŧŋř ņż Şųţ ōůŕů ŪŹƕ


ńŪ ŕŲş ŝŪŲŕ Ūű ɓŋţűŕ ŪżŕŸ Ūż ōŝ ŕŲş Ŧŋř ũŸ ŝůŪš ŝřŸ šŪŕŸ
Ūżƕ ţŸŰņř ŀņ ŝůš ŕŲş ĺũ Ŧŋř şǻ ōůŕŸ Ūż ŗŸŇřů ĺũ ũşŠ ŕŲȣŪŸ ņŽř
ũŪŠżň ņšŸňůƕ ũşŎŸ" ŗŸŇřů ŕŝ ȊŠů ŝůŪš ķřŸ ţňŕů ŪŹƕ Ūş ņŲŌ Ūű
ũşŠ şǻ ĸũ śš Ķţň ȭŕš ņŸ ŞůŦ ũŸ ōůŠǻňŸƕ ŗŸŇřů ĺũ ũşŠ ņŽř
ķśņż ŋůŪŕů ŪŹ ņżĹ řŪű ŋůŪŕů ŪŹƕ ƺńŪ ĺũũŸ ŗšų šŪżƻ ōŹũŸ ņɃ
ŀņ ņżĹ ŕż şĳŒţű ņŲŌ ŪȠŕʠ śŪţŸ ŠŪůĲ śš ŀņ ũůŖ ĸɜɭů ŪŲŀ ŖŸ Ņš
şŲŎŸ ũĳňŰőŕ ņš ŰŗŠů ņżĹ Şű śųŔȁ ũŲũşůŋůš ņů ũŸŦņ ŧŪš şǻ ķŕů
ŪŹ Ŧż şŲŎŸ ŧŪš ũŸ ŝŲţůŕŸ ŪŹ ŕůŰņ ŦŪůĳ ĺřņŸ ŝűşůšʠ ņŸ Ǻţŀ ɓůŖȁ řů ņʖĲ
ʹōũŸ şĳŒţű ũŸ śųšű ŕšŪ ũŸ ŝůŪš Űřņůţů ōůřů Ūżňůƕ ņżĹ ŝůŕ řŪű
ȊŠʠŰņ şǾ ŝűşůšʠ ņŸ Ǻţŀ ɓůŖȁ řů ņšŕů Ūųƕĳ ŕż őűņ ŪŹƕ ņŪŕŸ ŪŹ ƺĸũņɃ
şŕ ũŲřřůƕƻ Ņš ŠŪůĲ śš ɓşůʺŔŕ Ŧŋř ŪŹƕ


ĸũű ŝůŕ ņż ĺȝŪʠřŸ ŪşůšŸ ɓŞŲ ņŸ ũůŖ ņɃ Ŗűƕ ĸũű ŝůŕ ņż ĺȝŪʠřŸ
Ūš ŀņ ŠŲň şǻ Ūš ŀņ şřŲȬŠ ņŸ ũůŖ ņɃ ŪŹƕ ŠŪű ŪŹ ōż ĺȝŪʠřŸ ţųŖš
ŦŸũţű Ņš ũŝ ņŸ ũůŖ ŰņŠů ŪŹƕ ŠŪű ŪŹ ōż ĺȝŪʠřŸ ķšĳŞ şǻ ķśņŸ ũůŖ
ŰņŠů ŪŹ Ķŝ ķś őűņ ĺũű ņɃŋƍ şǻ Ŧůśũ şŲƍ ōůŕŸ Ūż ōŪůĲ ũŸ ķś





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ķŀ ŖŸƕ ĺũ ŕšűņŸ ņż ȜŠůř ŗŸ ŠŪ ŪşŸŧů Ūű ĺũű ŕšűņŸ ũŸ Ūżŕů šŪů
ŪŹƕ ŠŪ ņŞű ŋŲņŕů řŪű ŪŹ ŧŹŕůř ĺũű ŝůŕ ņż ņšŕů ŪŹƕ
Ķŝ ĺũ ŋşņŗşņ ņɃ ķŦůō Ņš ĸșŠůŗű ņŸ ʀůšů Ŧż ĺũŸ ķśŸ
ũŸ ŝůŪš ţŸ ōůŕů ŪŹ ŠŪůĲ ŕņ Űņ ńŪ Ŧż Ŧŋř ņɃ ńš Şű ȜŠůř Şű
řŪű ŗŸŕů ŪŹƕ ƺńŪ ŞůĹ ŞůĹ ŜţůĳŜţůĳ řŸ ŁũůƶŁũů ņŪů Ņš
şŲŎŸ ŠŪůĲ ķřů Ūżňůƕ şǾƿƻ ŗŸŇřů Ŧż ŝũ ĸŕřů ķśŸ ũŸ ŝůŪš Ūżŕů ŪŹ
Ŧż ŠŪůĲ ŕņ ĸũŸ ȜŠůř Şű řŪű ŗŸŕů ŪŹƕ ŠŪ Ŧŋř Ūż Šů Ŧŋř řů Ūż
ņżĹ Ŝņȁ řŪű śƍŕůƕ ƺĺř şǻ ŝůņɃ ţżňż řŸ ņŪů ņżĹ ŝůŕ řŪű Ŗű
ĸũǺţŀ ņżĹ Ŝņȁ řŪű śƍŕů ŪŹƕƻ ũĳȭŖůŀ ņŪŕű ŪŹ ƺŗŸŇż ŕŲȣŪŸ Űşţ
ňŠů ȊŠů ŕŲȣŪŸ Űņũű řŸ ŝŕůŠů řŪɀƻ Űņ ŕŲȣŪŸ ȊŠů Űşţ ňŠů" ŗŸŇů"
ȜŠůř ŗŸřůƕ



ŧŹŕůř ŪşŸŧů Ŗů ŠŪůĲ ŕņ ŕŝ Şű ŠŪůĲ śš ŀņ ȭŖůř şǻ ŗŸŇřů
ĺũřŸ Ŧŋř ņɃ śšŕ ņż ŋƎůŠůƕ ŠŪůĲ ŕņ ņɃ ĸũ ĶţŽŰņņ śš Şű ʹōũŸ
ĺũřŸ ņżʺŧŧ ņɃ Űņ ŠűŧŲ ũŸ ņšŦůŠŸ Ŧż ĶţŽŰņņ ŗŸŇřů ĶţŽŰņņ
ŪżŕŸ ŪŲŀ ȊŠů Ūżŕů ŠŰŗ ŠűŧŲ řŸ ĺũņɃ ũŲřů Ūżŕů" ŗŸŇů" ĺũřŸ ņŪů
ƺĶŝ ʕņřůƕ ŕŲş Ŧŋř ņŸ ũůŖ ŝřŸ šŪřů ŋůŪŕŸ Ūż ȊŠů ŕŲş ŋůŪŕŸ Ūż"
ŕŲş Ŧŋř ņŸ ũůŖ ŝřŸ šŪřů ŋůŪŕŸ Ūż"ƻ ņŪů ƺŁũů ǺţŇů ŪŹ ĺũřŸ ĸũ
ŰŦŨŠ śš ĺũņŸ ŗŕ
ų ʠ ņż ķȉů ŗű Ŗűƕ Űņũű Şű ũşŠƕ Űņũű Şű ũşŠ
ŕŲȣŪůšŸ śůĳŦ ŀņ śșŖš ũŸ őżņš ţňŸ ŕż Ŧż ŕŲȣŪŸ ũĳŞůţ ţǻňŸƕƻ ţŸŰņř
ĺũřŸ ĶśřŸ śůĳŦ ņż ņżĹ śșŖš śš őżņš ţňřŸ řŪű ŰŗŠů Ŗůƕ ũşŎŸ"
ŗŸŇřůƕ ȊŠů Ūżŕů ŠŰŗ Ŧż ĸũņŸ ũůŖ ŝřů šŪŕů ŪŹ" ŦżƿȊŠů ķśřŸ
ȜŠůř ŰŗŠů şǾřŸ ņŞű řŪű ņŪů ĺũřŸ Ŧŋř ņů ŪŦůţů ŰŗŠů ĺũřŸ ĸũ
śš śšŕ ņż Œůţů ĺũņɃ śšŕ ņż ŋƎůŠů ōŹũŸ ŀņ ņŸņ ņŸ Ļśš ũŜŸŗ
śšŕ ņż ţňůŕŸ ŪŹ ĸũŸ śųšű ŕšŪ ũŸ œůņ ŗŸřů ĸũ śš ũŜŸŗ Ǻţśůśżŕű
ņšřů ŗŸŇřů ŠŪ ĶśřŸ ũŪű şǻ ȭŖůř řŪű Ŗůƕ



ŠŪű ŪŹ ʹōũņɃ ķō ŦŸ ņżʺŧŧ ņšŕŸ ŪŹ ĸũŸ ũŜŸŗ Ǻţśůśżŕű ņšřŸ
ņɃ ņżʺŧŧ ņšŕŸ ŪŹ ţŸŰņř ĸũŸ ŝůņɃ ņŸ Ŧŋřʠ ņŸ ũůŖ ĸũŸ ōůšű řŪű
šŇ ũņŕŸ ŪŹƕ ĸũņŸ ɓșŠŸņ ņż ţŸřů Ūżňůƕ ƺŠűŧŲ şũűŪ ņţ ķō Ņš
ŠŲňůřŲňŲň ŀņ ũů ŪŹƕƻ ŗŸŇřů ņżĹ Ŝņȁ řŪű śƍŕů ķś Űņŕř Ŧŋř
ņż śšŕ ţňůřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņšŕŸ ŪŹ ŠŪ řŪűƿ


ņŐřű ņů ũşŠ



ĸũŸ ŦŹũŸ Ūű ŪŦůţů ŗŸřů Ūżňů ōŹũŸ ĸũŸ ĺũřŸ ņŪůƕ ŰŜš ŠŰŗ ĸũŸ
ũŪű ŪŦůţů ňŠů ŪŹ Ŧż ĸũŸ ŦŹũŸ Ūű ķśņŸ ōűŦř şǻ ɓşůʺŔŕ ņšŸňůƕ ƺŁũŸ
Ūű ũůšŸ şřŲȬŠ ōůř ōůŠŸňŸ ŕŲş śšşŸȫŦš ņɃ śƎű ōůřŸ Ŧůţű ǺţǺŇŕ śɑű
Ūżƕƻ ŠŪ ǺţŇűŕ śɑű ŪŹ ƺŝůĸŝţƕƻ ȊŠů ŠŪ ũŪű ŪŹ" ŀņ śɑű ŝůĸŝţ
ŪŹƕ Ņš ķś ŀņ ǺţǺŇŕ ŝůĸŝţ ŪŹ ĺũņŸ Ŧŋř ņż ɓ˃ŕŰŝȣŝ ņšŕŸ ŪŲŀ
Ŧż ŰŜš ũŸ ʹũɺ şřŲȬŠ śšşŸȫŦš şǻƕ


ţŸŰņř ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺŁũů Şű ǺţŇů ŪŹƕƻ ũşŎŸ"
ţŸŰņř ȜŠůř ŗŸ ŪŦů ĸũű ȥȭŖ˃ŕ şǻ ĶśřŸ ĶţŽŰņņ ũşŎ ņŸ ʀůšů
ķśŸ ũŸ ŝůŪš Ūż ňŠű ĺũņŸ śůũ Řşȁ ŧůʒ ņů ŀņ ĶřŲŞŦ Ŗůƕ ĺũņɃ
ʺŧȈů ĺũ ũşŠ ņŸ ŗŸŧ ņŸ Űņũű Şű Řşȁ ŧůʒ ũŸ ũŦʡŕş Ŗűƕ ŗŸŇřů
Ŧż ĸŕřű ķśŸ ũŸ ŝůŪš Ŗű Ŧż ĸũŸ řŪű ōůř śůĹƕ Ŧż ōůř ňŠű ĺũņŸ
śůũ ņŲŌ ŕż ŪŹ ōż ķŗş ņŸ śůũ ņŞű řŪű Ŗůƕ şŲşŰņř ŪŹ Ŧż őűņ ĶŞű
ĺũņŸ Ļśš Ķ˃Řņůš ņš ũņŕű Ŗű ȊŠʠŰņ Ŧż ĺũņŸ ķŗş ũŸ ĸũņŸ
ŝůšŸ şǻ ȑŠůŗů ōůř ňŠű Ŗűƕ ŗŸŇŸ ĺřņŸ Ķŗř ķō ȊŠů ņš šŪŸ ŪŹƕ Ŧż
ŗʊŲ ŕů ũŸ ĶȏŌů ōůř ňŠű ōż ĺȇş ũɧůĹ ņɃ ʺŧȈů ŪŹƕ ŠŪ ũŪű ŪŹƕ Ņš
ĺũņŸ śůũ ĺȇş ũɧůĹ ņɃ ʺŧȈůŖű ʹōũŸ ĺũřŸ śŪţŸ řŪű ōůřů Ŗů
Ņš ŠŪ śšşŸȫŦš ņɃ ũɧůĹ Ŗűƕ ţŸŰņř Ŧż Ŧŋř ņż ŕżƍřŸ ņŸ ʀůšů şš
ňŠű Ŗűƕ ŪůĲ ĺũņŸ śůũ ĺũņɃ ʺŧȈů Ŗű ŕż őűņ ŪŹƕ


ĸũǺţŀ Řşȁ ŰŦɿůţŠ ŕŲȣŪŸ ŀņ Řşȁ ȉůř ņů ĶřŲŞŦ ŗŸŕŸ ŪŹ ʹōũũŸ
ŕŲş śŲšůřŸ Ņš řŀ ŰřŠş ņŸ Ūš ŀņ Űņšŗůš ņů ŪŦůţů ŗŸ ũņŕŸ Ūżƕ
ţŸŰņř ũůŦŘůř šŪřů ōż Şű ŕŲş ņš šŪŸ Ūż ŠŰŗ ŠŪ őűņ ŦŪůĳ Ŧŋř ņż
řŪű ŕżƍŕů ŪŹ ŠŰŗ ķś ŁũŸ Ūű ņŪŕŸ ŪŹ ƺĶšŸ ŠŪ ĺřņŸ Ǻţŀ ŪŹƕƻ řŪű
ŠŪ ķśņŸ Ǻţŀ ŪŹ ōż ņżĹ ŋůŪŸ ũşŎŸ" ŗŸŇů" ũůŦŘůř šŪŸƕ ƺńŪ
ŠŪ ŝŪŲŕ śŪţŸ ņţűʹũŠů ņŸ Ǻţŀ Ŗůƕƻ Ŧż ņţ ķō Ņš ŠŲňůřŲŠňŲ ŀņ
ũů ŪŹƕ ĺũņŸ śůũ ŀņ ĺȇş ʺŧȈů Ŗű ţŸŰņř Ŧż śůś Ņš ĶśšůŘż şǻ
şšű Şű ŪŲĹ Ŗűƕ



Ķŝ ŧŹŕůř ņɃ ŕűũšű Šżōřůƕ Ūş ĸũŸ ōȧŗű ũŸ ţǻňŸ ȊŠʠŰņ Ūş
ȑŠůŗů ũşŠ řŪű ţŸřů ŋůŪŕŸ ŪŹ ŧůŠŗ Ūż ũņŕů ŪŹ Ņš śĳɒŪ ŰşřŐ
ŝűũ ŰşřŐ ŠŰŗ ķś ĺũũŸ ŝœņš řŪɀ ŋůŪŕŸ ŪŹ ŕżƕ ȜŠůř ŗŸ ŝůŗ şǻ
ĺũņɃ ŕűũšű Šżōřů ĺũņɃ ĺũņɃ ŕűũšű śšűȈů şǻƕ ŠŰŗ ŦŸ ŗũ
Ų šŸ
ĶũŜţ Ūż ňŀ ŖŸ ŠŪ řŪű Ūżŕů ŪŹ ŗŸŇřůƕ Ŧż ŕŲȣŪŸ Ķŝ ņţűʹũŠů şǻ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ŗōůȁ ŗŸřŸ ņů ɓȭŕůŦ ŗŸňů ōŹũŸ ĺũřŸ ŠűŧŲ ņż ŰņŠůƕ ƺşǾ ŕŲȣŪŸ ũĳũůš
ŗňĳ ų ůƕ ŕŲş šůōů ŝř ōůńňŸ şǾ ŕŲȣŪŸ ŝřůĻĳňůƕ ŦŸ ũŝ şŸšŸ ŪŹ ŕŝ şǾ ĸȝŪǻ
ŕŲȣŪǻ ŗŸ ŗňĳ ų ůƕƻ
ņŽř ŀņ şřŲȬŠ ņż ŀņ ũŸŦņ ŝřů ũņŕů ŪŹ" ņŽř ŀņ şřŲȬŠ ņż
ĺũ śš ŪůŖ šŇřŸ ŀņ ʀůšů ŀņ ŗůř ņż ŗŸ ũņŕů ŪŹ" ƺśšşŸȫŦš řŸ
ņţűʹũŠů şǻ ȥȭŖš ŰņŠů ŪŹƻ ũşŎŸ" ŗŸŇřů ņŹũŸ ŦŸ Ŧŋř ņż ŉŲşůŕŸ ŪŹƕ
ōŹũŸ ņɃ Ķŝ ŪŦů ĺũņŸ řŀ ȉůř ņż ōůřřŸ ņŸ ũůŖ ĺũņŸ śůũ ĺũņŸ
Ķ˃Řņůš şǻ ķŗş ŪŹƕ Ŧż ōż Şű ŋůŪŸ Ŧż ņš ņš ũņŕű ŪŹ ŗŸŇŸ ōŹũŸ Ūű
ĺũņŸ śůũ ĸũŸ ɎŪŔ ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ ķŗş Ūżŕů ŪŹƕ



Ņš ţŸŰņř ōŝ Ŧż ŠűŧŲ ņŸ śůũ ķŠů ĺũřŸ ĸũŸ ɎŪŔ řŪű ŰņŠůƕ
ĺũřŸ ņŪů ƺŧŹŕůř ŕų şŸšŸ śűŌŸ ŪŐ ōůƕƻ ŗũ
Ų šŸ ŧȡŗʠ şǻ şǾ ĸũņů ňţŕ
ŪŦůţů řŪű ŗňĳ ų ů ţŸŰņř ĸũņŸ ũůŖ ŠŪ ōżƍŕů Ūųƕĳ ƺŁũů ǺţŇů ŪŹ Ūš
ŀņ şřŲȬŠ śšşŸȫŦš ņŸ Ūš ŀņ Ŧŋř ņŸ ʀůšů ōűŰŦŕ šŪŸňů řů Ūű ŕŲȣŪůšŸ
ɓȭŕůŦ ņŸ ʀůšů ƷşǾ ŕŲȣŪŸ şŲȋŠ ĶȜŠȈ ŝřůĻĳňů ŀņ śųŦȁȉůřű Šůƶ
Šů ŀņ ˃Œņř Šů şǾ ŕŲȣŪŸ ŰśŠůřż ņż ŝōůřŸ ŗňĳ ų ů ŝŪřƕƸ ŗŸŇŸ ĸř ũůšŸ
ɓȭŕůŦż ņż ƷŕŲş ŀņ ɓŋǺţŕ ȪŠŰɝ Ūż Ņš Ūşůšű ņţűʹũŠů şǻ ŕŲȣŪůšű
ŠżȌŠŕů ņɃ ōʕšŕ ŪŹƕƸƻ ŗŸŇż Ŧŋř ņŸ śůũ ķń



Ŧż ĺũ śš Ķ˃Řņůš ņš ũņŕű ŪŹ Šů ĺũŸ ʹũŇů ũņŕű ŪŹ ŦŹũŸ Ūű
ķō ņɃ Ŝũţ ŪŹƕ ĸũű ŕšŪ ũŸ ŦŸ ķō ņɃ Ŝũţ ŪŹƕ ĸũű ŕšŪ ũŸ
ķō ŦŸ ĸũŸ ņšŕŸ ŪŹ ŀņ ŒűŒű ŝřřŸ ņŸ Ǻţŀ ŀņ šůȑŠ ņů śŲšżŰŪŕ
ŝřřŸ ņŸ Ǻţŀ ĶȜŠȈ ʹōţŸ ņů ũĳŋůţņ Ņš ĸũű ŕšŪ ũŸ ņŲŌ Ņš
ŝřřŸ ņŸ Ǻţŀƕ



ŠŪ ŠűŧŲ ũŸ Űņŕřů ŰŦʺŞʁ ŪŹ Ŧż Ŧŋř ņŸ ũůŖ ŝřů šŪůƕ Ķŝ ķňŸ
ņŲŌ ŰşřŐ şǾ ĸř ũŝ ŝůŕʠ ņż ũŋ ũůŰŝŕ ņšřů ŋůŪŕů Ūųĳ ɓņŴ˃ŕ Ņš
Ŧŋř ŗżřʠ ņŸ ʀůšů ĸũŸ ŀņ ũůŖ ţůŕŸ ŪŲŀƕ ŠŪ ũůŰŝŕ ņšŕů ŪŹ Űņ Ŧż
šżŐű ņŸ ǺţŠ ŗŸŪŘůšű ŪŲķ Ŧŋř Ŗůƕ Ŧż Ŧŋř Ŗů ōż ŗŸŪŘůšű ŪŲķ Ŗůƕ
ȊŠʠŰņ ĺũřŸ ɓ˃ŕȹŝŝ ŰņŠů Ŗů ŰņũŸ" ņŸŦţ Ŧŋř ņżƕ


ŠŰŗ ķś ŀņ ǺţǺŇŕ śɑű ŪŹ ķś ņŸŦţ Ŧŋř ņż Ūű ɓ˃ŕŰŝȣŝ
ņšǻňŸ řů Ūű Řşȁ ŰŦɿůţŠ ȊŠů ņŪŕŸ ŪŹ ņżĹ Ņš ȊŠů ņŪŕů ŪŹ ņŲşůšű
ōʠũ ĸũņŸ ŝůšŸ şǻ ȊŠů ũżŋŕű ŪŹ ŒźȊŐš ŜţůĳŜţůĳ ĸũņŸ ŝůšŸ şǻ ȊŠů
ũżŋŕů ŪŹ ţŸŰņř śšşŸȫŦš řŸ ĸũņŸ ŝůšŸ şǻ ȊŠů ņŪů ŪŹƕ ƺŪš ŀņ şřŲȬŠ


ņŐřű ņů ũşŠ



ņů Ŧŋř Ŏųőů Ņš şŸšů Ŧŋř ũɧů őŪšŸ ōż ņżĹ Şű ĸř ķȉůń ņż
ŖżŒů Şű ŕżƍŕů ŪŹ Ņš Łũů şřŲȬŠż ņż ʹũŇůŕů ŪŹ ōż ņżĹ Şű ŀņ
ŧȡŗ ĸũ Űņŕůŝ ũŸ Űřņůţŕů ŪŹ Šů ĸũņŸ ũůŖ ōżƍŕů ŪŹ şřŲȬŠ ņŸŦţ
šżŐű ũŸ řŪɀ ţŸŰņř śšşŸȫŦš ņŸ şŲŇ ũŸ ŰřņţŸ Ūš ŀņ Ŧŋř ũŸ ōűŰŦŕ
šŪŸňůƕƻ ĺũ Ŧŋř ņŸ ʀůšů Ķřĳŕņůţűř ōűřů
ŰŝȧņŲţ ŦŹũŸ Ūű ōŹũŸ ķśņż ʸōŗů şŴŕ ŦȭŕŲ ņɃ ķŦȫŠņŕů Ūżŕű
ŪŹ ĺũű ŕšŪ ŠŪůĲ ķśņż ŠŪůĲ şũűŪ ņɃ ķŦȫŠņŕů Ūżŕű ŪŹ Šů ŕż ķś
şš ōůŠǻňŸƕ Ņš şũűŪ ȊŠů ŪŹ" ƺķŰŗ şǻ Ŧŋř Ŗů Ņš Ŧŋř śšşŸȫŦš
ņŸ ũůŖ Ŗů Ņš Ŧŋř śšşŸȫŦš Ŗůƕ Ņš Ŧŋř ŗŸŪŘůšű ŪŲķ ŪşšŸ ŝűŋ
şǻ šŪůƕƻ


Ņš ķś ŦŪű ǺţǺŇŕ śɑű ŪŹ ŀņ ŠŲň ņŸ Ǻţŀ ŀņ ŗũ
Ų šŸ ņŸ Ǻţŀ
ŀņ ĺũ ŉŒű ņŸ ĺʹōŠůţŸ ņŸ Ǻţŀ ţŸŰņř ŦŸ ĸũŸ ŗŸŇřŸ ũŸ ŋųņ ňŀƕ
ķś ņŸŦţ ĸũŸ ɓ˃ŕŰŝȣŝ ņšŕŸ ŪŹƕ


ŗũ
Ų šŸ ȥȭŖš ŖŸ Łũů ŪżřŸ śš Şű ŀņ şǻ ņŸŦţ ŀņ ȭŖůř şǻ ŋųņ
ňŀ ţŸŰņř Ŧż řŪű ŋųņůƕ Ņš ōŹũŸ şǾřŸ ņŪů ɓņůʺŧŕŦůȊŠ  şǻ
ĺũřŸ ņŪů ƺōż ņżĹ Şű ĸũşǻ ōżƍŸňůƻ


ĶŞű ŝŪŲŕ Ūű řōŗűņ ũŸ Ķŝ ŗŸŇřůƕ şŕű  ɓŞůŰŦŕ Ūż šŪů
ŪŹ ņŹũŸ ŦŸƿƺţňŞň ĸũ Ķĳ˃ŕş Űŗřʠ şǻƻ ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺŋŲřŸ ŪŲŀ Şű
ĸũ ņŸ ʀůšů ŞšşůŠŸ ōůŠǻňŸƕƻ ķșşůń ņɃ ńš ŗŸŇřůƕ ƺĶĳ˃ŕş Űŗřʠ
şǻƻ Ķŝ ĺũ Ŧŋř ņż śųšů Ūżřů ŪŹƕ ȊŠů ķś ĸũŸ ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ ŪŹ"
>ũŞů ņŪŕű ŪŹ ƺķşűřƻƶũȣśůƕ@ Ķŝ Łũů Ŗů ƺĶĳ˃ŕş Űŗřʠ şǻ
ŋŲřŸ ŪŲŀ śŪţŸ ũŸ őŪšůŠŸ ŪŲŀ ĸũņŸ Ǻţŀ ŋŲřŸ ŪŲŀ ŞšşůŠŸ ōůŠǻňŸƿƻ ŠŪ
ĸŕřů ũŪű ʖś ũŸ ŪŹ ŠŪ ĸŕřů Ŧŋř ņŸ ĶřŲũůš ŪŹ Ņš ĸŕřů ũůƏ
Ņš ȭśʊ ŪŹ Űņ ķś ĸũşǻ ŀņ ŇżŐ řŪű ŗŸŇ ũņŕŸ ŪŹ ņŲŌ Şű Ūż
ņŸŦţ ŋŲřŸ ŪŲŀ ĸũũŸ Űřņţ ōůŠǻňŸƕ Ķŝ ŠŪű ŪŹ ōż ŠűŧŲ řŸ ņŪůƕ ȊŠů
ķś ĸũŸ ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ ŪŹ" >ƺķşűřƕƻ@ ƺŋŲřŸ ŪŲŀ Şű ŞšşůŠŸ ōůŠǻňŸ
ŠŰŗ ŠŪ ũĳŞŦ Ūżŕůƕƻ


ƺȊŠʠ ŠŪ ʹũɺ ʖś ũŸ Ŧŋř ŪŹ ķś ĶśřŸ ȭŦůŞůŰŦņ ķĲ Ňʠ ũŸ
ŗŸŇ ũņŕŸ ŪŹƕƻ ţŸŰņř ķś ŗŸŇřů ŠŪ ĸŕřů Ūű řŪű ŪŹƕ ŠűŧŲƿĺř
ŜȼšũűŠż ņŸ śůũ Ŧż Ŧŋř Ŗů ŰŝţņŲţ ŦŹũŸ Ūű ōŹũŸ ŠŪ ʹũɺ ʖś ũŸ Ūż
ũņŕů ŪŹ ţŸŰņř ĺřņŸ ŇŲŗ ņŸ ĶřŲŦůŗ ņŸ ʀůšůƕ





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ĺȝŪʠřŸ ņŹũŸ ōůřů Űņ Ŧż ňţŕ řŪű Ŗů" ȊŠʠŰņ śšşŸȫŦš řŸ Ūš ŀņ
Ŧŋř ņż ɓşůʺŔŕ ŰņŠů ʹōũņɃ ĺũřŸ ĺũ ŠŲň şǻ ĺũņŸ Ǻţŀ ɓ˃ŕȉů ņɃ
Ŗűƕ ŠŪű Ŧż ņůšŔ Ŗů ĺȝŪʠřŸ ōůř ǺţŠů Ŧż şũűŪů Ŗůƕ ũşŎŸ"



Ķŝ ȜŠůř ŗŸ ƺŠŰŗ ŠŪ ũĳŞŦ Ūżŕů Ŗů ŕżƻ ĸř Ķĳ˃ŕş Űŗřʠ şǻƕ
ņŸŦţ ŀņ ŧȡŗ ŀņ ŧȡŗ ņɃ ķŦȫŠņŕů ŪŹƕ ŰŝȧņŲţ ŠŪű ŪŹ ōż ŧŹŕůř
řŸ ķŗş ņż ţŸřŸ ņŸ Ǻţŀ ŰņŠů Ŗů ņŸŦţ ŀņ ŧȡŗ śš ĺũŸ ţŸ ǺţŠůƕ
ŰŝȧņŲţ ŠŪű ŪŹ ĺũŸ ŠŪ ŪżřŸ ņŸ Ǻţŀ ķō ņšřů ŪŹ ņŸŦţ ŀņ ŝůŕ ņż
ŠŪůĲƵŦŪůĳ ŉŲşůřů ŪŹƕ ŰŝȧņŲţ ŠŪű ŪŹ ŠŪű ũŝ ŝůŕ ņɃ ĺũŸ ķŦȫŠņŕů
ŪŹƕ Ķŝ ķś ōůřŕŸ ŪŹ ŠŪ ũɧůĹ ŪŹƕ ŀņ ŝůŕ ņż ōżƍřů Šů ŀņ ŝůŕ
ņż Űřņůţřů ŠŪ ņŲţ Űşţů ņš ĶũŜţŕů ŪŹƕ Ūš ŀņ ȹŝŗŲ ƺśšşŸȫŦš
ņů Ūš ŀņ Ŧŋřƻ Ķŝ Řşȁ ŰŦɿůţŠż ņŸ ĶřŲŦůŗʠ ņż ũżŋż Ūš ŀņ
ŀņ ŗũ
Ų šŸ ũŸ ʺŞʁ ŪŹƕ


ŦŪůĳ ņŪɀ śš ŕż ŀņ ũɧůĹ ņż Ūżřů ŪŹ Ņš Ŧż ŪŹ ŝůĸŝţƕ Ķŝ ŠűŧŲ
řŸ ņŪůƿ



ķś ņŪŕŸ ŪŹ ƺőűņ ŞůĹ ɕȝŪş ĺřņŸ śůũ ŝŪŲŕ Ūű ũŲȝŗš
ķšůŘřů ŪŹƕƻ


ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺŦŸ ȪŠŖȁ şǻ şŸšű ķšůŘřů ņšŕŸ ŪŹ ʹũɺůĳŕż ņŸ Ǻţŀ
şřŲȬŠʠ ņŸ ȉůř ņż ʹũŇůŕŸ ŪŹ Ŧŋř řŪűƻ şřŲȬŠ ņŸ ŇŲŗ ņɃ ĶřŲŦůŗ
ņɃ ňŠű Ŧŋř ņɃ ŰŦŋůšŘůšůƕ



ōŹũŸ şǾřŸ ņŪů śšşŸȫŦš ņż ņżĹ ĶřŲŦůŗ ņɃ ķŦȫŠņŕů řŪű ŪŹƕ Ŧż
ŇŲŗ Ūű Ūš ŀņ Ŧŋř ņů ĶřŲŦůŗ ņšŕů ŪŹƕ ŗŸŇż ķśņż Űņũű ņɃ Şű
ķśņŸ Ǻţŀ ĸũŸ ĶřŲŦůŗ ņšřŸ ņɃ ķŦȫŠņŕů řŪű ŪŹ śšşŸȫŦš ķśņŸ
Ǻţŀ ĸũņů ĶřŲŦůŗ ņšŕů ŪŹ ōŝ ķś ĸũŸ ɎŪŔ ņšřů ŋůŪŕŸ ŪŹƕ ŗŸŇřů
ŠŪű ōűŦř ŪŹ ŠŪű ĶśřŸ ķś şǻ ōűŦř ŪŹƕ


ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺŦŸ ȪŠŖȁ şǻ şŸšű ķšůŘřů ņšŕŸ ŪŹƕƻ ŦŸ Ķũţ şǻ śšşŸȫŦš
ņɃ ķšůŘřů ņšŕŸ ŪŹƕ ņŸř řŸ ķšĳŞ şǻ Ķũţ şǻ śšşŸȫŦš ņɃ ķšůŘřů
ņɃƕ ƺţŸŰņř ȪŠŖȁ şǻ ŦŸ şŸšű ķšůŘřů ņšŕŸ ŪŹƕƻ ȪŠŖȁ ȊŠů ŪŹ" ƺĸũũŸ
ņŲŌ ĶȏŌů řŪű Ūżřů ŪŹƕƻ



Ūż ũņŕů ŪŹ ŦŸ ņŪŸ ƺŕż őűņ ŪŹ şǾ ŠŪ ņšŕů Ūųƕĳ şǾ ķșşů şǻ řůŋŕů
Ūųƕĳ şǾ şǾ ĶȝŠ ōŲŝůřż şǻ ŝżţŕů Ūųƕĳ şǾ ũŲũşůŋůš ɓŋůš ņšŕů Ūųƕĳ ƻ ţŸŰņř
ĶśřŸ ŝůţʠ ņż ŝœůřŸ ũŸ ŋųņ ōůŕŸ ŪŹ ŀņ ŝůŕ śš ŋųņ ōůŕŸ ŪŹ Ņš


ņŐřű ņů ũşŠ



ŗŸŇŕŸ ŪŹ ȊŠů Ūżŕů ŪŹ Ŧż ķșşů ķśņż őűņ ŦŪɀ śš Ōżƍ ŗŸŕů ŪŹƕ ŠŪű
ŪŹ ōż ķśņɃ ņţűʹũŠů şǻ ŪŲķ ŪŹ ŦŸ ŋųņ ňŀ ŪŹƕ
ƺȪŠŖȁ şǻ şŸšű ķšůŘřů ņšŕŸ ŪŹƕ ńŪ ŠŸ ŀņ ũŲȝŗš ķšůŘřů ŪŹƕ
ţŸŰņř ȪŠŖȁ şǻ şŸšű ķšůŘřů ņšŕŸ ŪŹ şřŲȬŠ ņŸ ŰřŠş ʹũɺůĳŕ ņŸ Ǻţŀ
ʺŧȈů ŗŸŕŸ ŪŹƕƻ



ŦŸ Ŝšűũű Řşȁ ŧůʒ ņɃ ʺŧȈů śůŠŸ ŪŲŀ ŖŸƕ ŕŲş ŠŪ ņŪřŸ ņɃ ŰŪȣşŕ
şŕ ņšřů Űņ ķō ŪşůšŸ śůũ ĺřņŸ ũůŖ ŕŲţřů ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ ņŲŌ
ŕż ŪŹƕ Űř˃ʆŕ ʖś ũŸ řŪű ŪŹƕ ŦŸ ŀņŀņ ŧȡŗ ņż ōůřŕŸ ŖŸ Ūš ŀņ
Ŧŋř ņż ŰŝȧņŲţ ŦŹũŸ Ūű ōŹũŸ ŠŪ ǺţŇů ŪŲķ Ŗů ţŸŰņř ȪŠŖȁ şǻ ŦŸ şŸšű
ķšůŘřů ņšŕŸ ŪŹƕ ĸũ śš ũżŋŸ ƺȪŠŖȁ şǻƻ ŝŪŲŕ Ūű ĶȏŌŸ ŝƍŸ ȭņųţ
ŪŹ Ņš Řşȁ ŰŦɿůţŠ ŪŹ Ņš ʺŧȈņ ŪŹ Ņš ŠŲŦů śŲʕŨ ŪŹ Ņš ĸũű ŕšŪ
ũŸ ũŝ ņŲŌ ŪŹ ţŸŰņř Ňż ŋŲņŸ ŪŹƕ


ĺũű ŕšŪ ōŹũŸ ĺũřŸ ōĳňţ şǻ ņŪů ƺĺȝŪʠřŸ ōĳňţ şǻ ĺũ ķȥșşņ
ŋɬůř ũŸ şʁů ŇůŠů ĺř ũŝřŸ ĺũ ŋɬůř ũŸ ŰśŠů şŸšů şŕţŝ Ņš
ĺř ũŝřŸ ĺũ şǻ ũŸ şʁů ŇůŠůƕƻ Ņš ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺŅš ŦŸ Ūš ŀņ şš
ňŀƕƻ şŴșŠŲ şŕţŝ ƺĶřĳŕņůţűř ĶţňůŦƕƻ ȊŠʠ" ȊŠʠŰņ ŦŸ śšşŸȫŦš
ņɃ ɓ˃ŕȉů ũŸ ŋųņ ňŀƕ



ńŪ şŲŎŸ ķśņż ĸũ ŕšŪ ũŸ šŇřů śũĳŗ řŪű ŪŹ ţŸŰņř şŲŎŸ ŁũŸ
Ūű ŝżţřů Ūżňůƕ ŗŸŇřů şǾ ĸũ śš ŀņ ŰşřŐ Şű řŪű ţųĲňůƕ ĺř şǻ ũŸ
Ūš ŀņ ţżň Űřņůţņš ķň ņŸ ŇȣŞŸ ņŸ řűŋŸ ķŀ ŖŸ ŦŸ Űřņţņš
ōĳňţ şǻ ķŀ ŖŸ śšşŸȫŦš śš ŰŦȫŦůũ ņš šŪŸ ŖŸ ņųŋ ŰņŠůƕ ţŸŰņř
ōŝ ĺȝŪǻ ʖņůŦŐ ŰŗŇůĹ ŗű ōŝ ĺřƶōŝ ĺř ŗũ ţżňż řŸ ķņš
ņŪů ƺŪş ŗŸŧ ņż řŪű ţŸ ũņŕŸ ŪŹƕ ńŪ ŦŸ ŦŪůĳ śš ŗůřŦ ŪŹƕ ŦŸ ŁũŸ
ŪŹ ŦŹũŸ ŪŹ Ņš ĺũ ŕšŪ ŪŹƕ ŦŸ ŝũƿŪş ĸũŸ řŪű ņš ũņŕŸ ŪŹƕ ŠŪ
ĶũĳŞŦ ŪŹƕƻ


ţŸŰņř ņůţűŝ Ņš ŠŪżŧŲ řŸ ȊŠů ŰņŠů" ĺȝŪʠřŸ ţżňż ņż ŧůĳŕ
ŰņŠůƕ ƺŪş ĸũŸ ţŸřŸ ņŸ Ǻţŀ ōŠŦĳŕ ũŸ Şű ŝœņš ŪŹƕƻ ȊŠʠ" ŦŸ ţżň
ŗŸŇ šŪŸ ŖŸ ōż ŦŸ ŗŸŇ ũņŕŸ ŖŸ ŗŸŇż ĺũ ņɃ ńš ŗŸŇ šŪŸ ŖŸ ōż Ŧż
ŗŸŇ ũņŕŸ ŖŸƕ ţŸŰņř ņůţűŝ Ņš ŠŪżŧŲ śšşŸȫŦš ņɃ ɓ˃ŕȉů ņɃ ńš
ŗŸŇ šŪŸ ŖŸƕ śšşŸȫŦš řŸ ņŪů ƺşǾřŸ ŕŲȣŪŸ ĺũ ŗŸŧ ņż ŰŗŠů ŪŹƕ ōůņš
ĸũŸ ţŸ ţʠƻ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

Ķŝ ĸɕůřűŠż ņů  Ŧů ŠŰŗ şǾ ĸũņů ŪŦůţů ŗŸ ũņŕů Ūųĳ ŕż ƺȊŠʠŰņ
ʹōȝŪʠ řŸ ŀņ ŝůš ȑŠż˃ŕ śůĹ ŪŹ ōż ȭŦňɁŠ Ŧšŗůř ņů ȭŦůŗ ŋŇ ŋŲņŸ
ŪŹ Ņš śŰŦɑ ķșşů ņŸ Şůňű Ūż ňŀ ŪŹƕ Ņš śšşŸȫŦš ņŸ ĺȇş Ŧŋř ņů
Ņš ķřŸ ŦůţŸ ŠŲň ņɃ ũůşŖʢ ņů ȭŦůŗ ŋŇ ŋŲņŸ ŪŹƕ ŠŰŗ ŦŸ ŞŐņ ōůŀĳ 
ŕż ĺȝŪǻ şř ŰŜšůŦ ņŸ ǺţŠŸ ŰŜš řŠů ŝřůřů ĶřŪżřů ŪŹƕƻ


ĺř ţżňʠ řŸ ŦŪůĳ ķņš Ņš ĺũ ńš ŇƍŸ Ūżņš ŗũ
Ų šŸ ŗŸŧ ũŸ Ķĳňųšʠ
ņż ŇůŠů Ņš ōŝ šůȭŕŸ śš ĺũ Ŧŋř ņŸ ĶřŲņšŔ ņɃ ŝůŕ ķŠű ŕż
ĺȝŪʠřŸ ņŪů ƺŪş ĸũŸ řŪű ņš ũņŕŸ ŪŹƕƻ Ņš ŦŸ ōĳňţ şǻ şš ňŀƕ


ŠŪű ŪŹ ōŪůĲ śš Ūş ķŀ ŪŹƕ ŪşřŸ ŀņ ĶȏŌŸ Ŧŋř ņŸ ȭŦůŗ ņż ŋŇů
ŪŹƕ ţŸŰņř śųšű ɓ˃ŕȉů ƺřŪű řŪű Ūş ŠŪ řŪű ņš ũņŕŸ ŪŹ ŗŸŇŸ
ŒźȊŐš ŜţůĳƵŜţůĳ Šů ņżĹ ŕż Ņš ņŪŕů ŪŹ Ūş ĸũŸ řŪű ņš ũņŕŸ
ŪŹƕ ŠŪ ɓŸȼšŕż ņŸ Ǻţŀ ŪŹƕ Ŧż ņżĹ Ņš Űŗř Ŗůƕƻ ķś şš ōůŕŸ ŪŹƕ



ŗŸŇřů ŦŸ ũŝ Ŧŋř ŀņ ũůŖ ōŲƍŕŸ ŪŹ ĸũşǻ ņů Ūš ŀņ Ŧŋř ŀņ
ũůŖ ōŲƍŕů ŪŹƕ Ņš ŠŪ Űņũű şřŲȬŠ ņŸ ȉůř ʹũɺůĳŕ Šů Űņũű ņŸ Şű
ʀůšů ŝřů řŪű ŪŹƕ ŠŪ ņŸŦţ śŰŦɑ ķșşů ņŸ ʀůšů ɓňŐ ŪŲķ ŪŹƕ ŠűŧŲ řŸ
ņŪů ƺŰśŕů şǾ ŕŲŎŸ ŘȝŠŦůŗ ŗŸŕů Ūųĳ ŕųřŸ ĸř ŝůŕʠ ņż ŝŲ˃ɺşůř Ņš
ȉůřű ũŸ ʺŌśů ņš šŇů Ņš ŁũŸ ŝůţņż śš ɓņŐ ŰņŠů ŪŹ ʹōũũŸ
ʹũŇ ōůŠŸƕƻ


Ķŝ ōȧŗű ũŸ ĸũ ĶňţŸ ŰŦŋůš śš ŠŪůĲ ōůŠǻňŸ ŠŰŗ Ūş ōů ũņŕŸ
ŪŹ ŕżƕ ƺŦŸ ȪŠŖȁ şǻ şŸšű ķšůŘřů ņšŕŸ ŪŹƕƻ ŦŸ Ŝšűũű śƎŸǺţŇŸ ńŪ
řŹ˃ŕņ ʖś ũŸ ĶȏŌŸ ŖŸ ţŸŰņř ŠűŧŲ ņŸ ʀůšů ƺŧŹŕůřƻ ŝŲţůŠŸ ňŀƕ ŦŸ
śƎŸǺţŇŸ Řşȁ ŧůǺʒŠʠ ņż ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺŕŲş ŧŹŕůř Ūż Ņš ĶśřŸ
Űśŕů ņŸ ņůşż ņż ŕŲş ņšżňŸƕƻ ņŪů ƺŕŲş řŰŝŠż ņɃ ņɕʠ ņż ũōůŕŸ Ūż
ţŸŰņř ŕŲȣŪůšŸ Űśŕů śŪţŸ ĺũű ũşŠ śšƿŦŸ řŝű ĺř ŘůȺşņ ʹũɺůĳŕż ņŸ
Ǻţŀ ķĳ ũų ŝŪůŕŸ ķňŸ ķŀƕƻ ŠŪű ŪŹ ōż ĺȝŪʠřŸ ŰņŠů Ŗůƕ



řŝűŠʠ Ŧŋř ŰņũņŸ Ǻţŀ ũŸ ķŕů ŪŹ ŀņ Řşȁ ŧůʒű ņŸ Ǻţŀ Šů
ŀņ řŝű ņŸ Ǻţŀ" >ũŞů ņŪŕű ŪŹ ƺřŝűƻƶũȣśůƕ@ řů Ūű Řşȁ ŧůʒű
Ņš ŰŦɿůţŠ ņŸ Ǻţŀƕ ŠŪ ŪşŸŧů Ūű ŀņ řŝű ņŸ Ǻţŀ ķŕů ŪŹƕ śšşŸȫŦš
Ķśřű ȪŠŦȭŖů ņż ņŞű řŪű ŝŗţŕů ŪŹ ņŞű Şű řŪűƕ ŪşŸŧů Ūű Łũů
ņšŕů ŪŹ ŪşŸŧů Ūű řů Ūű ŀņ ŎŲȘŒ ņŸ Ǻţŀ ȪŠŰɝňŕ ņŸ Ǻţŀ ņŞű


ņŐřű ņů ũşŠ



Şű ŀņ ŎŲȘŒ ņż řŪű ȪŠŰɝňŕ ņż ŪůĲ ȅűşůř ŀņ řŝű ņżƕ Ņš
ĺȝŪʠřŸ ņŪůƿ
ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺŕŲş řŝűŠż ņɃ ņɕʠ ņż ũōůŕŸ Ūż Ņš ŕŲȣŪůšŸ Űśŕůń
řŸ ĺȝŪǻ ĺũ şǻ Œůţů ŪŹƕƻ Ņš ŦŸ ŰŝȧņŲţ ĺũű ŝůŕ ņż ŧŹŕůř ņɃ Řşȁ
ʺŧȈů ņŸ ĶĳŘŸśř ņŸ řűŋŸ ņš šŪŸ ŪŹƕ ŗŸŇů"



Ņš Ķŝ śǻŐűņżȭŐţ ĶśřŸ řůņ ņż ĺũ ŰŦʉ ņţűʹũŠů ũĳňőřů ũŸ
ũŸ ŝůŪš šŇżƕ Ķŝ ķś ŠŪůĲ ōż ũŸŦņňŔ ŪŹ ķś ĸř ţżňż ņżƶņż
şŲȋŠůţŠʠ şǻ ǺţŇżňŸƕ Ķŝ ķśņż Ķũǻŝţűũ Ņš ĺř şǻ ũŸ ŝŪŲŕż ņż
řŪű ǺţŇřů Ūżňů ȊŠʠŰņ ĺȝŪʠřŸ ĺřŰřŠŕ ŝůŕʠ ņż ŝůŪš ņš ŰŗŠů ŪŹ ŦŸ
ĸũņŸ ũůŖ ņŲŌ ţŸřůŗŸřů řŪɀ šŇřů ŋůŪŕŸ ŪŹƕ Ņš ķś Şű ŝŹȥȟŐȭŐ
ŞůĸŠʠ ĶśřŸ ũš ņż ŦŪůĳ ũŸ ŝůŪš šŇŸƕ ȊŠů ķś ŦůȭŕŦ şǻ śŧŲ ņɃ
Ōůś ņż Ļśš ķŕŸ ŪŲŀ řŪű ŗŸŇ šŪŸ ŪŹ" ķś ōůřŕŸ Ūż ņŽř ĸũ ũŝņż
ŰřňţřŸ ōů šŪů ŪŹ ŠŰŗ ķś Ŧŋř ņŸ ŝůšŸ şǻ ņŲŌ Şű ōůřŕŸ ŪŹ ŕżƕ ŠŰŗ
ŦŸ Ŧŋř ķś şǻ ȭŦŠĳ ɓ˃ŕŰŝȣŝ ŪżŕŸ ŪŹ ĺř ŝůŕʠ ũŸ ŗšų šŪżƕ ķśņɃ
ũĳȭŖůŠŸ ĸũņŸ Ķȝŗš ŝœŕű ōůŠǻňűƕ Ņš ķśņŸ śůũ ŠŸ ŪżřŸ ņŸ Ǻţŀ ĸũŸ
ņšřů ŪŹ Šů ŕż ķśņŸ ũĳȭŖů ũŸ ŝůŪš Űřņţřů Ūżňůƕ ķś ŀņ ũĳȭŖů
řŪű Ūż ũņŕŸ Ņš ķś ŦŪůĳ śš ŝřŸ řŪű šŪ ũņŕŸ ŪŹ ȊŠʠŰņ ķśņż
ĸũ şǻ ķřů Ūżňů Šů ŝůŪš Ūżřů Ūżňůƕ


ŕŝ ķś Ķŝ Ņš ũĳŖůňŕ řŪű šŪŕŸ ŪŹ ŕŝ ķśřŸ ŇŲŗ ņż ɓňŐ
ŰņŠů ŪŹƕ ŰŝȧņŲţƕ śšşŸȫŦš ķśņż ķŧűŨ ŗŸ ŠŰŗ ķś ĸũŸ ņšŕŸ ŪŹƕ
ŠŪ ņŪřů şŲȥȫņţ ŪŹ ŰņŕřŸ ţżň ĸũŸ ņšǻňŸƕ ţŸŰņř ņŲŌ ţżň ņšǻňŸ ņżĹ
ũĳŗŸŪ řŪɀ ŪŹƕ ŪůĲ ȅűşůřƕ


ŞšşůŠŸ ŪŲŀ Ņš ŠűŧŲ řŸ ĺȝŪǻ ƺŧŹŕůřƻ ŝŲţůŠůƕ Ķŝ ţŸŰņř ōŝ
ŠűŧŲ ŦŪůĳ śš Ňƍů Ŗů ȊŠů Ūš ŀņ śšűȈů ņż ĺũřŸ ĸũŸ Ŧŋř ņŸ
ũůŖ ŜŐņůš ŗű Ņš ŦŪůĳ Ŧŋř ņŸ ʀůšů Ňƍů šŪůƕ śšşŸȫŦš řŸ ĺũŸ
ɓşůʺŔŕ ŰņŠůƕ



ōŹũŸ ŦŪůĳ śš ŀņ šůŕ ņż şǾřŸ śš ɓŋůš ŰņŠů Ŗůƕ ŰņŕřŸ ţżň ņŞű
ŜżšŸȭŐ ţźř ňŀ ŪŹ Ņš ŦŪůĳ şůĹņţĶȝōţż ņŸ ʀůšů ŝřŸ şųũů ņŸ ɓ˃ŕşů
ņż ŗŸŇů ŪŹ" Ŧż ĶũůŘůšŔ Ŗű şǾřŸ ōŝ ŦŪůĳ śš ōůņš ĸũŸ śŪţű ŝůš
ŗŸŇůƕ şůĹņţĶȝōţż řŸ ĸũŸ ŝřůřŸ şǻ ţňŞň ĺũņŸ ōűŦřņůţ ņż Űŝŕů
ŰŗŠůƕ ĺũņŸ şř şǻ ĺũņŸ şř şǾ Ŗů şųũů ŰņũƶŰņũ ŕšŪ ũŸ ŰŗŇŕů




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

Ūżňůƕ Ņš ŦżƶŦż ĸũŸ ȭŖůŰśŕ ņšřůƶņšřů ŋůŪŕů Ŗů ĺũņŸ şšřŸ
ũŸ śŪţŸƕ Ņš ĺũřŸ ŕšůŧřŸ şǻ ŦŨʡ Ņš ŦŨʡ Űŝŕů ŰŗŠŸ ŠŪůĲ ũŸ ņůŐřŸ
şǻ ŠŪůĲ ũŸ ŕżƍřŸ şǻ Ņš ŠŪůĲ ũŸ ŋşņůřůƕ ōŝ ŕņ ĶŕĴ ŀņ Űŗř
ĺũřŸ ĸũŸ śųšů řŪɀ ņš ŰŗŠů ņůŜɃ ŦŨʡ ņŸ ŝůŗ Ŧż ŦŪůĳ śš ĺũņŸ ŪůŖ
şǻ ĸũ ŕšŪ ũŸ ŀņ ŐŲ ņƍů ţŸņš Ňƍů Ŗůƕ Ŧż śűŌŸ Ňƍů ŪŲķ Ņš ĸũ
śš ŗŸŇů Ŧż ŗŧȁ ř ōż ĺũņŸ şř şǻ Ŗů ȊŠʠŰņ ōŝ ĺũřŸ śŪţű ŝůš
şųũů ņŸ Ǻţŀ ũŲřů Ŗů ĺũŸ ĺũ ŕšŪ ũŸ ŰŗŇřů ŋůŰŪŀ Ŗůƕ ŦŪůĳ śš ŠŸ
Ŗů ĺũņŸ ũůşřŸ ŰŗŇŕů ŪŲķƕ Ŧż ĶśřŸ ŇŲŗ ņŸ ņůş ũŸ ŝŪŲŕ Ūű ɓŸȽšŕ
ŪŲķ ĺũřŸ ŀņ ŪŖżƍŸ ņż ǺţŠů Ņš ĸũŸ śŹš śš şůšů Ņš ˃ŋʅů ĺőů
ƺşųũů ŝżţƻ ĺũřŸ ũżŋů ŠŪ şųũů Ŗů ĺũŸ ŝżţřů ŋůŰŪŀ Ŧż ĸŕřů
ĺũ ŋűō ņŸ ũşůř Ŗů ōż ĺũņŸ şř şǻ Ŗůƕ Ņš Ŧż ŋżŐ ĶŞű Şű ĺũņŸ
śŹš śš ŪŹƕ ŠŪ ĺũ śŹš ņŸ Őų ŐŸ ŪŲŀ ŐŲ ņƍŸ ņż Ōżƍ ŀņ śųšű ũŪű şų˂ŕ ŪŹƕ
ĸũŸ ŜżšŸȭŐ ţźř şǻ ŗŸŇŸ ōŝ ķś ŦŪůĳ ŗšŦůōŸ şǻ ōůŕŸ ŪŹ ĸũņů ŀņ
ɓ˃ŕʖś ŪŹƕ şůĹņţĶȝōţż ņů şųũů ĺũņɃ ũŦʡŕş šŋřů ōż ʹōũřŸ
ĺũņŸ ōűŦř ņż şżŪšŝĳŗ ņš ŰŗŠůƕ
śšşŸȫŦš ŀņ şŪůř şų˂ŕņůš ŪŹ őűņ ĺũřŸ şřŲȬŠ ņż ĶśřŸ ȭŦʕś şǻ
ŝřůŠů ŕůŰņ ĺũŸ ɓ˃ŕȹŝŝ ņšǻ Ņš Ŧż Ŧŋř ŪŹƕ Ņš ĺũřŸ ȊŠů ŰņŠů"
ĺũřŸ ķŗş ņż śšŇů Ŧż ŋųņ ňŠů Ņš ŦŸ ŝůņɃ ņŸ ũůšŸ ŋųņ ňŀƕ
ţŸŰņř ŠŪůĲ śš ŀņ ʹũɺ ŪŹ ŪůʅŸţŲŠů ŠŸ ȊŠů Ŗů" şůřŦűŠ ŗŸŪ şǻ
ŇŲŗ śšşŸȫŦš ũŸ ņş řŪű Ŧż Ŧŋř ĺũşŸ ɓ˃ŕȹŝŝ ŪŲķ ōż śšşŸȫŦšșŦ
ņŸ ŗŸŪ ņɃ ũȣśųŔȁŕů ņż ţŸņš ķŠů řů Ūű ŀņ řŝű ŰŜš Şű Ŧż ŀņ řŝű
Ŗů řů Ūű ŀņ şřŲȬŠ ŰŜš Şű Ŧż ŀņ şřŲȬŠ Ŗůƕ



ŦŸ ŠŪųŗű ĺũŸ ķśņů ņŪřŸ ņů ŗůŦů ŗůŦů ņšřŸ ņŸ ņżʺŧŧ şŕ
ņšřůƕ Ŧż řů Ūű ŠŪųŗű Ŗů řů Ūű ĶȝŠōů˃ŕ Ŗůƕ Ŧż śšşŸȫŦš Ŗůƕ ũşŎŸ"
ķś ȊŠů ŪŹ ōż ķśņů ţŪų ŪŹ ŗŸŇż Ņš ŰřʆŠ Ūű ķś ŀņ ŧšűš ŪŹƕ
Ņš şšűŠş ŰřʆŠ Ūű şȼšŠş ņů ňŞȁ ŘůšŔ śŰŦɑ ķșşů ņŸ ũůŖ ĺũŸ
ņżĹ ĶřŲŞų˃ŕ ŗŸřŸ ũŸ řŪű ŪŲķƕ śšşŸȫŦš ĺũ Űśŕů řŸ ŀņ ōűŦůŔŲ ņɃ ũŴʊű
ņɃ ŠůƶŠů şȼšŠş şǻ ŀņ ĶĳŒůŔŲ ņɃ Ņš ŀņ ţŪų ņɃ ņżʺŧņů ņɃ Şű
ũŴʊű ņɃ Ņš ŠŪ śšşŸȫŦš ņů ţŪų Ŗůƕ


Ŧż ţŪų śŲʕŨ ņŸ Ŧňȁ ũŸ ķŕů ŪŹƕ ŕż ĸũǺţŀ ŠŪ řů ŪűƿţŪų ņŸ ņŔʠ
ņů ţůţ śȼšşůŔŲ Ņš ţŪų ņż Űśŕů ũŸ ķřů ŪŹ ȊŠʠŰņ Ŧż ŝůţņ ĺũņŸ


ņŐřű ņů ũşŠ



şůĲ ņɃ ŝűşůšű ņż ţŸ Şű řŪű ũņŕů ŪŹ ōŹũŸ ņɃ Őűŝűƕ ŠŪ şůĲ ņŸ ũůĲũ ũŸ
ĸũŸ śů ũņŕů ŪŹ ţŸŰņř ĸũŸ ɓůʂ řŪű ņš ũņŕů ŪŹ şŸšů şŕţŝ ţŸŰņř
ũůĲũ ţŸ ũņŕů ŪŹƕ
Ķŝ ţŸŰņř ŠűŧŲ řů Ūű ŀņ ŠŪųŗű ņů ţŪų Ŗů řů Ūű ŀņ ĶȝŠōů˃ŕ
ņů Ŧż ŇŲŗ ŠŪżŦů ņŸ ʀůšů ŀņ šŋřůșşņ Ŗůƕ Ŧż śšşŸȫŦš ņů ţŪų
Ŗůƕ ŝůĸŝţ řŸ ņŪů ƺŪş śšşŸȫŦš ņŸ ţŪų ņŸ ʀůšů ŝŋůŀ ňŀƕƻ řů ņɃ
ŀņ ŠŪųŗű Šů ŀņ ĶȝŠōů˃ŕ ņů ţŪų ŠŪ ũŝ ŠŽř ũŸ ŪʠňŸ ţŸŰņř ŠŪ
śšşŸȫŦš ņů ţŪų ŪŹƕ


ȜŠůř ŗŸřů ōŝ ĺũřŸ ŀņ ʹũɺ ņż ŗŸŇů ĺũřŸ ĺũŸ şůšů ķŘůŕ
ŰņŠůƕ ŠŧůŠůŪ řŸ ņŪů ƺŦż ŪşůšŸ ĶśšůŘż ņŸ ņůšŔ ŉůŠţ ŪŲķ ŪşůšŸ
śůśż ŪŸŕŲ ņŲŋţů ňŠůƕƻ Ŧż ȊŠů Ŗů" ŠŸ Ŧż ʹũɺ Ŧŋř Ŗů šżŐű ņŸ Ǻţŀ
ɓ˃ŕȹŝŝ ŪŲķ ʹōũņŸ ʀůšů Ūš ŀņ şřŲȬŠ ōűŠŸňůƕ Ŧż śšşŸȫŦš ņŸ Ŧŋř
ņů Ŧż ňŸŪųĳ Ŗů ʹōũũŸ Ŧż ōşűř şǻ ōů ũņŸ Ņš ŋůš ũŲũşůŋůš şǻ Œůţů
ōů ũņŸ ŌŸ ũő ŰņŕůŝŸƕ Ņš şřŲȬŠ ĸũņŸ ʀůšů ōűŠŸňů Ņš ņŸŦţ ĺũű
ņŸ Ņš ĸũņŸ Ūš ŀņ Ŧŋř ņŸ ʀůšůƕ ķşűřƕ Ŧż şůĹņţĶȝōţż ņɃ
ũŦʡŕş šŋřů Ŗůƕ Ņš ōŝ śšşŸȫŦš ŇŲŗ ņż ŀņ şřŲȬŠ şǻ ŗŸŇ ũņů
ĺũņŸ śůũ ŇŲŗ ņŸ ȭŦʕś şǻ Ŧż ʹũɺ şřŲȬŠ ņɃ šŋřů Ŗűƕ ńŪ ɓŞŲ ȊŠů
Ūű ŀņ şřŲȬŠ ŪŹ ĺũŸ Ūş ũŝņŸ Ǻţŀ şšřů Ŗůƕ Ņš Ŧż şšů Ŧż ōż ŀņ
ʹũɺ ŪŹ Űņ Ūş ōż Ķʹũɺ ŪŹ ĺũņɃ ŝůĸŝţ ņŸ Ūš ŀņ Ŧŋř ņŸ ʀůšů
Şůňűŗůš ŪżřŸ ũŸ ʹũɺ ŝř ũņŸƕ Ķŝ ŕŝ ĺũřŸ ĺũŸ ŰŜš ũŸ ʹōţůŠů
ŪşůšŸ ŘşɁņšŔ ņŸ Ǻţŀ ʹōũũŸ ŪşůšŸ śůũ ŀņ Ķ˃Řņůš Ūż ŀņ ōű ĺőŸ
ŠűŧŲ ņɃ řůĹ Űņ Ŧż ŠŪůĲ śš ŪŹ ŕůŰņ ŪşůšŸ Ǻţŀ śšşŸȫŦš ņŸ Ūš ŀņ Ŧŋř
ņɃ ũŸŦņůĹ ņż ņšŸ ʹōũņŸ ʀůšů ŪşŸ ōűřů ŪŹƕ




Ķŝ ōȧŗű ũŸ ŕż ĶŞű Ūş ŝĳŗ ņš šŪŸ ŪŹƕ Ķŝ Ŧż ŗũ
ų šű ŪŦů ŗȧŲ Ūřƕ

Ķŝ Ŧż śŪţů ŗȧų Ūů ķŗş ĺũŸ ŀņ řŰŝŠż ņɃ ţȣŝű ţŰƍŠʠ Ņš
ĸșŠůŰŗ ņŸ ōȼšŠŸ ũŸ ţůŠů ňŠů Ŗů Ņš ŕŝ Ŧż ʹũɺ ķŕů ŪŹ Ņš ŕŝ
šżŐű ŝřřŸ ņŸ Ǻţŀ şšřů Ŗů ĺř ŝůņɃ ņŸ Ǻţŀƕ



Ķŝ ŪŦů ņŸ ŝůšŸ şǻ ȊŠů ŪŹ" ĺũŸ ĺũű ŝůŕ ņż ņšřů ŪŹƕ ţŸŰņř ōŝ
ŠűŧŲ ķŠůƿŠůŗ šŇřů ŪŦů ʒű Ŗűƕ ŝůĸŝţ şǻ ņţűʹũŠů řŸ ŪşŸŧů Ūű
ŀņ ʒű ņż ɓ˃ŕȹŝŰŝŕ ŰņŠů ŪŹ ȊŠʠŰņ Ŧż ŗȧŲ Ūř ŪŹƕ Ķŝ ŗŸŇřů ĺũřŸ
ȊŠů ŰņŠůƕ ĺũřŸ ĺũņŸ ʹũɺůĳŕ ņŸ Ǻţŀ ĺũŸ ŠņɃř ŰŗţůřŸ ņɃ ņżʺŧŧ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ņɃƕ ōŝ ŕņ Ŧż ɓŋůš ņšŕű ŪŹ ŦŹũŸ Ūű ōŹũŸ ŦŸ ũżŋŕŸ ŪŹ Ŧż ŀņ şŪůř
ȪŠŰɝ ŪŹƕ
ţŸŰņř ŀņ Űŗř Ŧż ŝżţřů ķšĳŞ ņšŕů ŪŹ Ņš ņŪů ƺşǾ Ņš şŸšů
Űśŕů ŀņ ŪŹƕƻ



ƺńŪ ŕŲş śšşŸȫŦš ņŸ ũůŖ Ķśřű ŇŲŗ ņɃ ŝšůŝšű ņšŕŸ Ūż ŗŸŇżƕ
ńŪ Ūş ĸũ ȪŠŰɝ ņŸ ũůŖ Ķŝ Ņš ţŸřůŗŸřů řŪű šŇřů ŋůŪŕŸ ŪŹƕƻ



Ņš ĺř ũŝ ŗũ
Ų šű ŝůŕʠ ņż ĺũřŸ ŝżţřů ķšĳŞ ŰņŠů Ŗů ƺōŝ
ŕņ ŕŲş şřŲȬŠ ņŸ śŲɑ ņů şůĳũ řŪű ŇůŕŸ Ūżƕƻ ŕŲş ȊŠů ũżŋŕŸ Ūż ŦŪůĳ
śš ŀņ ŝŹőŸ ŪŲŀ ŀņ ŒźȊŐš ņŸ śůũ ȊŠů ŰŦŋůš Ūżňů" ŕŲş ȊŠů ũżŋŕŸ
Ūż Űņũű Şű şřŲȬŠ ņů ŁũŸ Ūű ũůŦȁ ōůŰřņ ŰŦŋůš ȊŠů Ūżňů" ƺŕŲȣŪŸ şŸšŸ
şůĳũ ņż Ňůřů Ūżňů Ņš şŸšŸ ţŪų ņż śűřů Ūżňůƕƻ


ĺȝŪʠřŸ ņŪů ƺŠŪ şřŲȬŠ ŀņ Űśŧůŋ ŪŹ ŀņ ũŸŦņ řŪű ŪŹƕ ĺũ şřŲȬŠ
ũŸ ŗšų šŪż Ŧż śůňţ ŪŹƕ ĺũũŸ ŗšų šŪżƕƻ



ţŸŰņř ŠŪ ũɧůĹ Ŗűƕ ŗŸŇż ŠŪ ũɧůĹ Ŗűƕ ƺŕŲş ĸũ ŇůřŸ ņŸ ʹũŦů
ŕŲş řůŧ Ūż ōůńňŸ ŕŲş şš ōůńňŸ ŠŰŗ ŕŲş ĸũŸ řŪű ŇůŕŸ Ūżƕƻ



ŠŪű ŝůŕ ķō Şű ŪŹƕ Ŧż šżŐű Ņš ŗůŇšũ ņŸŦţ ŀņ ˃ŋȝŪ ŪŹ ŦŸ
ȭŦůŞůŰŦņ ŦȭŕŲ ŕŲȣŪŸ řűŋŸ řŪű ŰňšůřŸ śůŠŸƕ ŕŲȣŪŸ şũűŪ ņż Ňůřů Ūżňů
ōż Űņ Ŧŋř ŪŹ ʹōũņŸ ʀůšů ŕŲş ōűŕŸ Ūż ƺŪš ŀņ Ŧŋř ōż Űřņţŕů
ŪŹƻ Ŧż ũȣśųŔȁ ŝůĸŝţ ĺșś˃ŕ ũŸ ţŸņš ɓņůʺŧŕŦůȊŠ ŕņƕ



Ķŝ Ŧż ŗũ
ų šű ŪŦů ĺũŸ ŗŸŇřůƕ ĺũņɃ řŀ ʹũšŸ ũŸ šŋřů ņɃ ňŠű
Ŗű ōŹũŸ KH ĺũņɃ ņɃ ňŠű Ŗű śǻŐűņżȭŐ ņŸ Űŗř śš śŰŦɑ ķșşů
ũŸ Şš ňŀ Ņš Ŧŋř ņŸ ʀůšů ǺŇţůŠŸ ňŀƕ ķşűřƕ Ķŝ şǾ ŘůȺşņ Ūż
šŪů Ūųƕĳ şǾ ĶȏŌů şŪũŲũ ņš šŪů Ūųƕĳ Ŧż śŪţű ņţűʹũŠů Ŧż śŪţű ŪŦů
ʹōũŸ şũűŪ ņɃ ŗȧŲ Ūř Ūżřů Ŗůƕ ŰņŕřŸ ţżň ĸũņŸ Ǻţŀ ƺķşűřƻ ņŪ
ũņŕŸ ŪŹ" >ũŞů ņŪŕű ŪŹ ƺķşűřƕƻƶũȣśůƕ@ ĺũŸ şũűŪ ņɃ ŗȧŲ Ūř
Ūżřů Ŗů ĺũřŸ śǻŐűņżȭŐ śš ōȝş ǺţŠů Ŗů řů Ūű řůĹŰņŠů šżş şǻ
řů Ūű ţȝŗř ĸĳȌţǾŒ şǻ řů Ūű ũĳŠɝ
Ų šůȑŠ şǻ řů Ūű ţųŖš ņŸ ũůŖ
ōşȁ řű şǻ řů Ūű ŦŸũţű ņŸ ũůŖ ĸĳȌţǾŒşǻ řů Ūű řůş ņŸśǻŐűņżȭŐţ ņŸ
ũůŖ ũĳŠɝ
Ų šůȑŠ şǻƕ Ŧż śǻŐűņżȭŐ ņŸ Űŗř śš ķșşů ũŸ ōȝşű Ŗűƕ Ŧż
ķșşů ũŸ Şšű ŪŲĹ Ŗűƕ Ŧż ķșşů ũŸ Şšű ŪŲĹ Ŗű Ņš Ŧŋř ņż ŇůŠů Ŗů
ƺŪš ŀņ Ŧŋř ōż śšşŸȫŦš ņŸ şŲŇ ũŸ Űřņţŕů ŪŹƕƻ ŠŪůĲ ŕņ ŠŪųŗůƿ


ņŐřű ņů ũşŠ



Ņš ńŪ ĺȝŪǻ ŝũ Ūš ŀņ ņż ţŸřů Ŗů őűņ Ŧŋř ŗš Ŧŋř śšşŸȫŦš
ņɃ Řšŕű śš ŀņ ǺŇţŕů ŪŲķ ŦůȭŕŰŦņ śŽŘů ōż ĺũŸ ŗŧůȁ šŪů ŪŹ ŀņ
Ņš ŗȧŲ Ūř ŦŴȈƕ
ĺũņŸ ɓ˃ŕȉů ņů Ŧŋř ŗȧŲ Ūř şǻ ĺũŸ ɓ˃ŕŰŝȣŝ ŰņŠůƕ ĺȝŪǻ śŕšũ
Ņš ĺȝŪǻ ňŽš ņšřů Ŗůƕ ŦŸ ŀņ Řşȁ ŰŦɿůţŠ ņŸ Ǻţŀ řŪű ňŀ ŖŸ Ņš ŦŸ
ŠŪ ōůřŕŸ ŖŸƕ ŦŸ Űņũű Şű ŝůĸŝţ ȭņųţ řŪű ňŀ ŖŸ Űņũű Řşȁ ŧůʒű
ņŸ Řşȁ ŰŦɿůţŠ ĺřņŸ śůũ ņżĹ ʺŧȈů řŪű Ŗű ȊŠʠŰņ ŦŸ ŠŪůĲ ŕņ
ĶśřŸ řůş ņż Şű řŪű ǺţŇ ũņŕŸ ŖŸƕ ŝůĸŝţ řŸ ņŪů ƺŦŸ ĶřśƎ
Ņš Ķʺŧ˃Ȉŕ ŖŸƕƻ ţŸŰņř ȊŠů ŪŲķ" ĺȝŪʠřŸ ȜŠůř ŰŗŠů ŦŸ ŠűŧŲ ņŸ
ũůŖ šŪŸ ŖŸ ȊŠʠŰņ Ŧż ĺřşǻ Ŗů ĺũņɃ ɓ˃ŕȉů ņż ɓ˃ŕŰŝȣŝ ņš šŪů
Ŗůƕ ŪůʅŸţŲŠů śšşŸȫŦš ņɃ şŰŪşů Ūż ŠŪű ŪŹ ʹōũņɃ ķō ĸũ ŠŲň
şǻ ķŦȫŠņŕů ŪŹƕ ĺũņŸ Ŧŋř řŸ ŗȧŲ Ūř şǻ ĺũŸ ɓ˃ŕȹŝŰŝŕ ŰņŠů ōż
ņţűʹũŠů ŪŹƕ Ŧż ōűŰŦŕ Ŗű ĺũņŸ Ūš ŀņ Ŧŋř ņŸ ʀůšů ōż ĺũņŸ şŲŇ
ũŸ Űřņţŕů ŪŹƕ


ţŸŰņř ŕŝ ōŹũŸ ŪŦů Ŧż ŦŪůĳ řůĹŰņŠů šżş śš Ŧŋř śš Űňšű ŪŲĹ
Űşţű ōŪůĲ śš śŪţű ũĳȭŖů ōż ņŞű ũĳȭŖůňŕ ŪŲĹ Ŗű ŰŦʉ şũűŪű
ņţűʹũŠůƕ ȊŠů ŠŪůĲ śš ŀņ ŝůĸŝţ ŰŦɿůŖɁ ŪŹ" ȊŠů ŀņƿȊŠů ŠŪůĲ
śš ŀņ Řşȁ ŧůʒű ŪŹ ōż ōůřŕů Ūż ŠŪű ũɧůĹ ŪŹ" Ŧż śŪţű ũĳȭŖů
řůĹŰņŠů šżş śš Ŗűƕ śšşŸʉš ņŸ śůũ ņŞű Şű ŀņ ũĳȭŖů řŪű ŪŲĹ ŪŹ
řů Ūű ņŞű Şű ŀņ ũĳȭŖů Ūżňűƕ ŠŪ şřŲȬŠ ņŸ ŰřŠĳɑŔ şǻ ŪŲĹ ŪŹƕ ŠŪű ŪŹ
ōŪůĲ ŦŸ ũŝƿ


şǾ ŀņ şũűŪ Ūųƕĳ ƺŕŲş ņŽř ũű ņţűʹũŠů ũŸ ŕůʅņ
Ų šŇŕŸ Ūż"ƻ ŦŪůĳ
śš ņŸŦţ ŀņ ŪŹƕ şǾ śŋśř ŦŨʡ ũŸ ŀņ ɕȝŪş šŪů Ūųĳ Ņš şǾ śȼšŦůš ũŸ
ņŞű Şű ōŲƍů řŪű şǾřŸ ŦŪůĳ śš ŀņ ōȝş ǺţŠů Ŗůƕ ŁũŸ Ūű ķśřŸ śšşŸȫŦš
ņŸ šůȑŠ şǻ ōȝş ǺţŠů ŪŹ Ņš ķś ĺũņŸ Ŧŋř ņů ŀņ ɓ˃ŕŰŝȣŝ ŪŹƕ


ȜŠůř ŗŸ ŪŦů ĺřũŸ KHUV Űşţ ňĹƕ Ņš ŦŹũŸ Ūű ŪŦů ĺřũŸ KHUV
řůĹŰņŠů šżş śš Űşţ ňŠű Ŧŋř ņŸ ŝōůŠŸ ĸũŸ ŀņ ũĳȭŖů ņŸ Ǻţŀ
ũȣɓŗůŠŸ ʹũɺůĳŕ ņŸ Ǻţŀ ŗŸ ŰŗŠů šżş ņŸ ŗŸŦŕů Ņš ĸșŠůŰŗ ņŸ ōŹũŸ
şų˂ŕśųōņ ņŸ şų˂ŕŠʠ ņż řűŋŸ ţŸņš ķŠŸ Ņš śŽţŲũ Ņš ŝšřůŝũ ņż
ķňŸ šŇůƕ ŅšƶŅš ũųŠȁ ŗŸŦŕů ņż Ņš ŋȝɒ ŗŸŦŕů ĶȫŕżšŸŕ ņż
ǺţŠů ŋȝɒ ŗŸŦŕů ĸũ śš ɓůşůʺŔņ ŋɌ ņŸ ũůŖ Ņš ĺũŸ ũųŠȁ ŗŸŦŕů




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ņɃ şůĲ ŝřů ŰŗŠů ŪŹ ōż šżş ņů ŗŸŦŕů ŪŹƕ Ņš ŠűŧŲ ņŸ ōȝş Űŗř ņż ĶɓŹţ
ũŸ ŝŗţ ŰŗŠů ōŪůĲ ũůšű ɓņŴ˃ŕ ōŪůĲ ĺũřŸ ŞŸƍż ņŸ řűŋŸ ōȝş ǺţŠů Ŗů
ȊŠʠŰņ Ŧż ŀņ ŞŸƍ Ŗů Ņš ĺũŸ ŦŪůĳ ũųŠȁ ŗŸŦŕů ņŸ ōȝş Űŗř ņŸ Ǻţŀ
ŝŗţ ŰŗŠů ũŽš şǻ ōŪůĲ ĸũŸ ŀņ Ūű Űŗř ŝřůŕů ŪŹƿŦŪůĳ ŝũ ņŸŦţ
ţňŞň Űŗř şǻ ŀņ Ūű Űŗř ņů Ŝņȁ ŪŹ ōŝ ŠŪ Űŗũȣŝš ņŸ śɧűũ ŕůȼšŇ
śůũ Ūżņš ōůŕů ŪŹ ōż ũųŠȁ ŗŸŦŕů ņů ōȝş Űŗř ŪŹ řů Ūű śšşŸȫŦš ņŸ śŲɑ
ņůƕ Ņš Ūşşǻ ũŸ Ūš ŀņ ũǻŐů ɞźũ ņů ĶʺŞřŠ ņšŕů ŪŹ Ņš śŸƍż ņż
ũōůŕů ŪŹ ŀņ şų˂ŕśųōů Ņš ĸũű ŕšŪ ņɃ ŝůŕʠ ņż Ņš ŰŜš ŇŲŗ ņż
şũűŪű ņŪţůŕŸ ŪŹ" şũűŪ ņţűʹũŠů ņŸ ũůŖ ȊŠů ũşȭŠů ŪŹ"
ȊŠů ŦŪůĳ ŪşůšŸ ŝűŋ şǻ ņżĹ Ňƍů Ūżňů ōż Ŧŋř ņż ɓŋůš ņšŸ Ņš
ũɧůĹ ņż ŝŕůŀ Ņš śšşŸȫŦš ĸũŸ ţżňż ņŸ Ǻţŀ ɓşůʺŔŕ ņšŸňů Ņš
ũůŰŝŕ ņšŸňů ņɃ Ŧż ņţ ķō Ņš ŠŲňůřŲŠňŲ ŀņ ũů ŪŹ" Ūşǻ ŀņ Řşȁ
ŰŦɿůţŠ ņɃ ķŦȫŠņŕů řŪű ŪŹƕ Ūşǻ ŀņ Řşȁ ŧůǺʒŠʠ ņɃ ķŦȫŠņŕů
řŪű ŪŹƕ Ūşǻ ŀņ řŝű ņɃ ķŦȫŠņŕů ŪŹƕ ŠŪű ũŪű ŪŹƕ śšşŸȫŦš řŸ ĸũņɃ
Şű ɓ˃ŕȉů ņɃ ŪŹƕ


ŕŝ ŪŦů ĺũņɃ ŰňšůŦŐ ũŸ Űşţű ŦŹũŸ Ūű ņţűʹũŠů řŸ ŰņŠů ũĳɓŗůŠ
ņŸ Ǻţŀ ũŽś ŰŗŠů şřŲȬŠ ņŸ ŰřŠş ʹōũŸ şřŲȬŠ ņŸ ʀůšů ŧůũř ŰņŠů
ōůřů ŪŹ Ķŝ Ņš ķșşů ņŸ ʀůšů ŰřŠȝɑŔ şǻ řŪű šŪűƕ Ŧż Ŧŋř ũŸ ŗšų
ŋţű ňŠű Ņš ʹũŘůȝŕż ņż ɎŪŔ ŰņŠů ŪŹƕ ņŽř ƺķşűřƻ ņŪ ũņŕů
ŪŹ" >ũŞů ņŪŕű ŪŹ ƺķşűřƻƶũȣśůƕ@ ũŪűƕ ţŸŰņř ȊŠů ķś ōůřŕŸ
ŪŹ Ūş ɓżŐżȭŐǻŐ ŦŹũŸ Ūű ŝŪŲŕ ũŸ ʹũɺůĳŕ ņż ɎŪŔ ņšŕŸ ŪŹ ōŹũŸ ĺřņŸ śůũ
ŖŸ ōŝ Ūş ĸũ Ŧŋř ņŸ ũůŖ ņŲŌ ŕż ōżƍŕŸ ŪŹ Šů ĸũşǻ ũŸ ņŲŌ ŕż
ŰřņůţŕŸ ŪŹ" ŧŹŕůř ĺũŸ śņƍ ǺţŠů ĺũņɃ ĺũű śŲšůřű ŕņřűņ ņŸ
ʀůšů ōż ĺũřŸ ŪŦů ņŸ ũůŖ ŰņŠů ũşŎŽŕů ņšŕŸ ŪŲŀƕ ŠŪű ŪŹ ōŪůĲ ĺũřŸ
ĸũŸ śņƍ ǺţŠů ĺũŸ Ŧŋř ũŸ ņŲŌ ŕż Ķţň Ūű ŝŕůŠů ŀņ Řşȁ şŕ Šů
ŀņ ũĳȭŖůƕ


Ŧż şųţ ŞųŰş śš ŋţů ňŠů Šůŕřů şǻ Ŧż šżş ņɃ ņĳŐűţű ŞųŰş ōż
śǻŐűņżȭŐţ ũŸ ňǻŪų Ŗů Űşɬű ņŸ Ķȝŗš ŋţů ňŠů Ņš ĺȝŪǻ ōţůřŸ ņŸ
Ǻţŀ ŗůĲŦ śš ţňů ŰŗŠů Ņš ĺȝŪǻ ʸũŪż ņż ǺŇţůŠůƕ ŦŸ ĸũ şǻ ŋţŸ ňŀ
ōŹũŸ ŗũ
Ų šŸ ňŸŪųĳ řŸ ŰņŠů ŠŪ ũŪű ŪŹ ţŸŰņř Ŧż ũŲŘůš ņšņŸ Ŧůśũ ĺũŸ
Ňƍů ņšřů ķšĳŞ ņšŕů ŪŹ ĺũű śŪţű ņż ŗũ
Ų šű ŝůšƕ



ņŐřű ņů ũşŠ



ōŹũŸ ĺũřŸ ŗũ
Ų šŸ ķŗş ņŸ ũůŖ ŰņŠůƕ ķŗş ņŸ ŰňšřŸ ņŸ ŝůŗ Ŧż
ŀņ ŗũ
Ų šŸ ķŗş ņż Ňƍů ņšřů ķšĳŞ ņšŕů ŪŹƕ Ņš ŗũ
ų šů ķŗş řűŋŸ
ŋţů ňŠů Ņš ĸũŸ Ļśš ĺőůŠů ňŠů Ŗůƕ śŪţů ķŗş ĺũņŸ śůś şǻ
Űňš ňŠů Ņš ŦŪůĳ ŝřů šŪůƕ ŗũ
ų šů ķŗş řűŋŸ ŋţů ňŠů ŕůŰņ ŀņ şřŲȬŠ
ņż śůś ũŸ ŌŲŒůŀ Ņš Ļśš ĺőůŠů ňŠůƕ


Ķŝ Ŧż śŪţű ņţűʹũŠů řůĹŰņŠů šżş şǻ Űňš ňĹ śŪţű ĺũ
ŝůĸŝţ ņŸ ŝůŪš ũɧůĹ ņŸ Ŧŋř ņŸ ʀůšů ōŪůĲ śš šżşř ņţűʹũŠů řŸ
ĺřņŸ ʹũɺůĳŕż Ņš Řşȁ şŕ ņż ōżƍů Ŗůƕ ŦŪůĳ śš şůȺŐř ţųŖš řůş ņů
ŀņ ŌżŐů Šůōņ ķŕů ŪŹ ʹōũřŸ ņŪů ƺŠŪ ɓŞŲ Şżō řŪű ŪŹ ŠŪ ɓŞŲ
ņɃ ŗŸŪ řŪű ŪŹƕ ŠŪ ŀņ ŰŦ˃Řũȣşŕ ŪŹƕ Ņš şřŲȬŠ ƷŘşɁōř ŰŦȫŦůũ
ņŸ ʀůšů ōűŰŦŕ šŪŸňůƕƸƻ Ņš ĺũřŸ ŋűōż ņż ōşűř śš ŜǾņ ŰŗŠů Ņš
ĸũņů ŰŦšżŘ ŰņŠůƕ ŦŪůĳ śš Ŗųķŕűšů ŠŲň ņŸ ŝůŗ ķśņů śŪţů ŋşņŕů
ŕůšů ķŕů ŪŹƕ ŪůĲ ȅűşůř ŰŦȫŦůũ ņŸ ʀůšů ŘşɁ ŪŲķ Ŧż şŪůř şų˂ŕņůš
ŀņ ũŦʡŕş šŋřů ŗȧŲ Ūř ņż ŝřůřŸ ņŸ Ǻţŀ ȪŠŦȥȭŖŕ ņšŕů ŪŹ ōż ĺũņŸ
Ŧŋř ņż ɓ˃ŕȹŝŝ ņšŸňűƕ


ţŸŰņř ţųŖš ņŸ şšřŸ ņŸ ţųŖšřż řŸ ȊŠů ŰņŠů" ŦŸ ŧŹŕůř ũŸ Űşţ
ňŀ Ņš ĸũşǻ ũŸ ŀņ ũĳȭŖů ņż ŝřůŠů Ņš şš ňŀƕ ĺũřŸ ĺũņŸ ŝůŗ
ņŞű Ņš ņŲŌ Şű řŪű ŰņŠů Ŗů ĺũřŸ ņš ŰŗŠů Ŗů őűņ ţżňż ņů ŀņ
ŝƍů ŘůȺşņ ũşųŪ ŝř ňŠůƕ ŕż őűņ ŪŹƕ



ŕŝ śšşŸȫŦš řŸ ōźř ŦŸũţű ņŸ Űŗřʠ şǻ ĺũŸ ŰŜš ũŸ ĺőůŠů ŀņ Ņš
ũɧůĹ ņŸ ũůŖ ɓ˃ŕȹŝŝ ņšřŸ ņŸ Ǻţŀƕ ĺũřŸ ȊŠů ŰņŠů" ĺũřŸ ņŪů
ƺśŰŦɑűņšŔ ĶřŲɎŪ ņů ŗũ
ų šů ņůŠȁ ŪŹƕƻ Ņš śšşŸȫŦš řŸ ȊŠů ŰņŠů"
ĺũřŸ ĸũŸ ķŧűŰŨŕ ŰņŠůƕ Ņš ĺũřŸ ŀĳ ǺȌţņř ņţűʹũŠů Ņš ȥȑŦȝňţű
ņţűʹũŠů Ņš ŝůņɃ ņŸ ĺř ũŝ ņů ŰŦšżŘ ŰņŠů Ņš ĺř ũŝ ņů
ŰŦ˃Řũȣşŕ Ņš ũŝ ņůȥȧŦř Šů ĺũƶĺũ ņţŰŦŰřȭŐ ņů ŰŦšżŘ
ŰņŠůƕ ŅšƶŅš ņŪů ƺƷŘşɁōř ŰŦȫŦůũ ņŸ ʀůšů ōűŰŦŕ šŪŸňůƸ
ţųŖš řŸ ņŪůƕ Ņš ĶřŲɎŪ ņů ŗũ
ų šů ņůŠȁ śŰŦɑűņšŔ ŪŹƕƻ Ņš ŠŪű
ũɧůĹ ŪŹƕ ŠŪ ũŪű ŪŹƕ ŗŸŇů"


ŕŝ ĺũřŸ ȊŠů ŰņŠů" ĺũű ŝůŕ ņż ŦŸũţű ņŸ şšřŸ ņŸ ŝůŗ ĶȭŝŲšű
Ņš ŦŸ ţżň ŦŪű ŝůŕ ōż ţųŖš řŸ ŰņŠů ũĳŖůňŕ ŪŲŀ şš ňŀƕ Ķŝ ĸũņɃ
ńš ŗŸŇřůƕ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ŠŪůĲ ȑŠůŗů ũşŠ řŪű ŪŲķ ŀņ şŰŪţů ņŸ Ǻţŀ ɓůŖȁ řů ņšřŸ
Ķȭśŕůţ şǻ ŦŪůĳ śš ňŀ ʹōũņů ŀņ łśšŸŧř ŪżřŸ ōů šŪů Ŗůƕ şǾ
ŦŪůĳ ňŠůƕ şŰŪţů řŸ ņŪů ƺŞůĹ ɕȝŪş şǾřŸ ķśņż ŝŲţůŠů ŪŹƕ ķś şŲŎŸ
řŪű ōůřŕŸ Ūżƻ ĺũřŸ ņŪů ƺţŸŰņř ȊŠů ķś şŸšŸ Ǻţŀ ɓůŖȁ řů ņšżňŸ"
şŸšů ũŲŝŪ şǻ ŀņ łśšŸŧř ŪżřŸ ōů šŪů ŪŹƕƻ



şǾřŸ ņŪů ƺōʕš ŝŪřƕƻ
ŦŪůĳ śš ŀņ Ņš śŲʕŨ ŀņ şŰŪţů Ņš ŀņ ţňŞň ĶőůšŪ ŦŨȁ
ţƍņů ŝŹőů ŪŲķ Ŗů Ņš ŦŸ şŲŎŸ ŝŪŲŕ Ūű ňŽš ũŸ ŗŸŇ šŪŸ ŖŸƕ Ņš śűŌŸ
şŲŒů Ņš şǾřŸ ņŪů ƺşŲŎŸ şůŜ ņšřů şǾƿƻ



şŰŪţů řŸ ņŪů ƺśŗǼ ņż Ňɀŋřůƻ
şǾřŸ ņŪů ƺȊŠů ķś ŀņ şũűŪ řŪű ŪŹ"ƻ
şŰŪţů řŸ ņŪů ƺŪş şŸŖż˃ŒȭŐ ŪŹƕƻ
şǾřŸ ņŪů ƺşǾřŸ ķśũŸ ŠŪ řŪű śųŌů Ŗůƕ şǾřŸ ķśũŸ śųŌůƿŠŰŗ ķś
ņŸŦţ şŸŖż˃ŒȭŐ ŪŹ ŕż şǾ śŗǼ ņż ŇűŋŲĳňů ŠŰŗ ķś şũűŪ ŪŹ ŕż ķś
śŗǼ ņż řŪű Ňɀŋřů ŋůŪżňŸƕƻ ŕż ŪůĲ ŠŪ őűņ ŪŹƕ



ŕż ŦŪůĳ śš ŀņ şŸŖż˃ŒȭŐ şǻ Šů ŀņ ŝŹȥȟŐȭŐ ɓŸũŰŝŐŸȼšŠř ŪżřŸ şǻ
ŝŪŲŕ Ūű ŀņ Ŝņȁ ŪŹ Ņš ŰŜš ŀņ şũűŪ ŪżřŸ şǻ řů Ūű ŀņ ũĳȭŖů ņů
ũŗȭŠ Ūżřů ţŸŰņř ŀņ şũűŪ Ūżřů ŗŸŇřůƕ ĺũřŸ ȊŠů ŰņŠů" ĺũű
ŝůŕ ņż ŰņŠůƕ



ŕŝ ȊŠů ŪŲķ" śšşŸȫŦš řŸ ŠŪůĲ řűŋŸ ŗ˃ȈŔ şǻ ŀņ ŌżŐŸ ũŸ ŎŲȘŒ ņż
ǺţŠů ŀņ ŌżŐů ĶʉŸŕ şřŲȬŠ ʹōũņɃ ķĳ ŇŸ ˃ŕšŌű Ŗűƕ Ņš Ŧż ĺũřŸ
ȊŠů ŰņŠů" ĺũřŸ ŗůřŦšŗůřż ņŸ ţŽŐůŀ ōůřŸ ņż ĺĳ ŒŸţ ŰŗŠů Ņš
ŠŪ śǻŐűņżȭŐţ ŝř ňŠůƕ Ņš ķśşŸ ũŸ ŝŪŲŕ ũŸ śŲšůřŸ ţżň ŪŹ ōŹũŸ ŦŪůĳ
śűŌŸ ŞůĹ ŦŸŤŒŸƌ ŝŹőŸ ŪŲŀ ŪŹ ŀņ ŝŲ˃ɺşůř ŝŲōŲňȁ ōż ɓŋůš ņš šŪŸ ŖŸ
ōŝ şǾ śůĳŋ ŦŨȁ ņů Ŗůƕ ĺȝŪǻ śųŦȁ śǻŐűņżȭŐ Šůŗ ŪŹƕ ţƍņŸ ŕŲş ĺũŗţ
ũŸ ũĳȭŖů ņɃ ŝůŕ şŕ ņšż ŦŸ ĺũ ˃ŉřŽřű ŋűō ũŸ ŝůŪš Űřņţ ķŀ ŖŸƕ
Ņš ĺřņŸ śůũ śšşŸȫŦš ņů ũȝŗŸŧ Ŗůƕ


ţŸŰņř ĺȝŪʠřŸ ȊŠů ŰņŠů" ĺũű ŝůŕ ņż ōż ŗũ
Ų šż řŸ ŰņŠů Ŗů
ĸũŸ ũĳȭŖůňŕ ņš ŰŗŠůƕ Ķŝ ĺřņŸ śůũ ţňŞň ŕűũ Šů ŋůţűũ ŰŦŞűʁ
ũĳȭŖůŀ ŪŹ ŦřřŸũ Őų řŸũ ŕűřƕ ōŝ ŕņ ŗŠů ņʕŔů Ūż şǾřŸ ĶśřŸ



ņŐřű ņů ũşŠ



ōűŦř şǻ ĸŕřů ņŞű Şű řŪű ũŲřů ķśřŸ ȊŠů ŰņŠů" ķś őűņ ĺũű
ōňŪ śš şš ňŀƕ ŝũ ĸŕřů Ūű ķś ķňŸ ķś ōů ũņŕŸ ŪŹƕ ķśņɃ
ũĳȭŖůŀ ĸũŸ ȭŦűņůš řŪű ņšŸňűƕ ķśřŸ ķśřŸ ĶśřŸ şřŲȬŠ ņů ŋŠř
ŰņŠů ŪŹ ƺŠŰŗ ŠŪ ȪŠŰɝ ŠŰŗ ŠŸ ŪşůšŸ ũůŖ ŰŦȫŦůũ řŪű ņšŕů ŪŹ ŕż
ĺũŸ ŦŪůĳ śš şŕ šŪřŸ ŗŸřůƕ ĸũŸ Ūşůšű ũĳňŕű şǻ řŪű Ūżřů ŪŹƕƻ ńŪ
ŗŸŇż ōȧŗű ņʖĲňů ŦŪůĳ ŀņ ũɧŸ ŝűō ņż ķřů Ūű ŪŹƕ ŦŪůĳ őűņ ĸũŸ
Ūżřů ŪŹ ȊŠʠŰņ Ŧż Űŝřů ŗůň Ņš ŎŲšɁ ņɃ ŗȧŲ Ūř ķ šŪű ŪŹƕ Ŧż ĸũņŸ
Ǻţŀ ķ šŪŸ ŪŹ ŀņ Ŧŋř ņɃ ɓşůʺŔŕ ŗȧŲ Ūřƕ ńŪ Ŧż ŝŪŲŕ Ūű ŌżŐű ũů
ŎŲȘŒ Ūżňűƕ ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺōŹũŸ ŠŸ řŲŪ ņŸ Űŗřʠ şǻ ŪŲķ Ŗů ʹōũşǻ śůĳŋ
ɓůŔ ŝŋ ňŀ Ŗůƻ ȊŠů ŠŪ ũŪű ŪŹ" ƺŦŹũŸ Ūű şřŲȬŠ ņŸ śŲɑ ņŸ ķňşř
şǻ Ūżňůƕƻ ŰņŕřŸ ţżň" şǾ řŪű ōůřŕůƕ



ţŸŰņř ŗŸŇřů Ŧż ŗȧŲ Ūř ĺř ũůšŸ ŧŲʖ ũŸ Ķĳŕ ŕņ ņŸ Ŧŋř ņɃ
ŰřȺşŕ Ūżňű ōż ĺřņŸ ŠŲň şǻ ŖŸƕ ŠŸ śųŔȁŕ Ķĳ˃ŕş ŎŲȘŒ řŪű ŪŹ śšşŸȫŦš
ŠŪůĲ ũŸ ũůšű ŋűōż ņż ŰřņůţřŸ ōů šŪů ŪŹƕ ńŪ řŪűƕ



ŠŸ ŝŪŲŕ ŪűƶŪű ŌżŐů Ūżňů ŠŸ ķŧŋŠȁ ōřņ Ūżňůƕ ŦŸ Ļśš ķņš
ţŲʂ Ūż ōůŠǻňŸ ŕŲş ōůř Şű řŪű śůńňŸ Űņ ŦŸ ŋţŸ ňŀ ŪŹƕ ȊŠů Ūż ŠŰŗ
ĸũ Ķĳ˃ŕş Űŗřʠ şǻ ĺũřŸ śůĳŋ ũŽ ņż ǺţŠů ŕż" ŖżƍŸ Ūű Űŗřʠ ņŸ ũşŠ
şǻ śůĳŋ ũŽ ţżňż ņż ţŸ ǺţŠů ŗż Šů ŕűř Űŗřʠ şǻ" ŦŪůĳ śš ũůšŸ ũĳũůš
şǻ ŦŸ ŝŪŲŕ ũŸ ţżň Ļśš ķŕŸ ŪŲŀ ŇżŕŸ ōů šŪŸ ŪŹ ŠŪůĲ ŕņ ōůřŕŸ Şű
řŪű ŦŸ ņŪůĲ śš ŪŹ ņŞű ĺřņŸ ŝůšŸ şǻ ņŲŌ Şű řŪű ũŲřŕŸ ŪŹƕ ɓŞŲ ŠűŧŲ ņů
šŪȭŠ ķ šŪů ŪŹƕ Ŧż ĺőů ţű ōůŀňűƕ


Ņš ŦŸ ĺřşǻ ņŸ ŝůņɃ ɓŋůš ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ őűņ ķňŸ ŝœǻňŸ ŰŝţņŲţ
ŦŹũŸ Ūű ōŹũŸ ŠŪ řŲŪ ņŸ Űŗřʠ şǻ Ŗů ƺɓŞŲ ņɃ şŰŪşů Ūż ŪşřŸ ĸũŸ śů
ǺţŠů ŪůʅŸţŲŠůƻ Ņš ĺşņŸ şŴșŠŲ ņŸ Ǻţŀ şżŪšŝĳŗ ŪŹƕ ŠŪű ŪŹ ōż ŝůĸŝţ
ņŪŕű ŪŹ Ņš ŠŪ ŋųņ řŪű ũņŕů ŪŹƕ


ōŹũŸ řŲŪ şųũů ŗůĻŗ řŸ ķřŸ ŦůţŸ ĸũ ʹũɺ ŗȧŲ ŪŸ ņż ɓ˃ŕȹŝŝ ŰņŠů
ŦŹũŸ Ūű ţųŖš ŦŸũţű Ņš śǻŐűņżȭŐ řŸ ķřŸ Ŧůţű ŀņ ʹũɺ ŗȧŲ Ūř ņż
ɓ˃ŕȹŝŝ ŰņŠůƕ
 

ȜŠůř ŗŸřů Ūš ũşŠ ĺũřŸ ōůŪűš ŰņŠů ĺũřŸ ȊŠů ŰņŠů" ōŹũŸ
ŪŦů řŸ ŰņŠů Ūš ũşŠ ŠŸ ņţűʹũŠů řŸ ŰņŠů ĺũřŸ ĶśřŸ ķŗş ņż
ĺũņŸ řŀ ĺʹōŠůţŸ śš ŰŦȫŦůũ ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ ĺũņɃ ŠŲŰɝ ņŸ Ǻţŀ

 



ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ŗŝůŦ Œůţů Ņš ŦŪůĳ ĸũű ņŸ ũůŖ şš ňŀƕ ƺŪş ŕż őűņ ŪŹ ĶśřŸ ŎŲȘŒ
ņż ĸņɰů ņšǻňŸ ŗŸŇřů ńŪ Ūşůšű řĹ ķŧűŨż ņż ōż Ūşǻ Űşţů ŪŹ
Ņš ĸșŠůŰŗƕƻ
ĸũ ũŝřŸ ŪŦů ņŸ Ǻţŀ ȊŠů ŰņŠů" ŪşůšŸ śůũ Ķŝ ŝũ ŖżŒů Ūű
ũşŠ ŪŹƕ ĸũ ũŝřŸ ŪŦů ņŸ Ǻţŀ ȊŠů ŰņŠů ĺũ śŪţű şůŕů ņţűʹũŠů
ņŸ ʀůšů śŪţŸ ķŗş ņɃ śŪţű śșřű" ĸũřŸ ĺũņŸ Ǻţŀ ȊŠů ŰņŠů Ŗů"
Ķŝ řōŗűņ ũŸ ŗŸŇřů ķś ĸũũŸ ţǺɩŕ Ūż ōůŠǻňŸƕ ţŸŰņř ĸũřŸ ƺũśȁ
ņŸ ŝűō ņżƻ ĺȇśʁ ŰņŠůƕ

 

ŪŦů ņů śŪţů śŲɑ ķŗş ņů śŲɑ řŪɀ Ŗůƕ ŠŰŗ ŠŪ Ŗů ĺũņŸ śůũ
ōȝş Ķ˃Řņůš Ŗůƕ ŝůĸŝţ şǻ ŠŪųŗů ņɃ Űņŕůŝ şǻ ņŪů Űņ ķŗşƿŰņ
ƺŪřżņ ķŗş ũŸ ũůŕŦů Ŗůƕƻ ȊŠů ŠŸ ũŪű ŪŹ" Ņš Ŧż ķšĳŞ ņšŕů
ŪŹ ƺķŗş ņż ĺũņů śŲɑ ŧŸŕ ĺșśʁ ŪŲķƕƻ ņŹř ņŸ ŝůšŸ şǻ ȊŠů ŪŹ
ʹōũņŸ śůũ ōȝş Ķ˃Řņůš Ŗů" Ŧż ķŗş ņů śŲɑ řŪű Ŗůƕ ŧŸŕ Ņš
ŧŸŕ ĺșśʁ ŪŲķ ŠŸšŗ
Ÿ Ņš ķňŸ ķŗş ņŸ śŲɑ ŪŲŀ ŖŸ ōż ķňŸ ŕņƿ
ƺōż ķŗş ũŸ ũůŕŦů Ŗůƕƻ ŰŜš ŠŰŗ ņŹř ĺũņů śŲɑ Ŗů ŕż ŝůĸŝţ
şǻ ŀņ Şű ȭŖůř śš řŪű ŪŹ ŠŪůĲ ŕņ ţŲņů şǻ Şű řŪű ōŪůĲ Ŧż ŰŜš ũŸ
ĸũņů ĺʅŸŇ ņšŕů ŪŹ ĺũřŸ ņŞű Şű ĺʅŸŇ řŪű ŰņŠů Űņ ņŸř ķŗş
ņů śŲɑ ŪŹƕ Ņš ŠŰŗ Ŧż řŪű Ŗů ŕż Ŧż Űņũņů śŲɑ Ŗů" Ņš ŠŰŗ Ŧż
ķŗş ņů śŲɑ Ŗů ŕż Ŧż ĺũņů śŪţů śŲɑ Ŗů ĺũņŸ śůũ ũůšů ōȝş
Ķ˃Řņůš Ūżŕů Ŗůƕ ńŪ
 

ŦŪůĳ śš Ŧż ŧůšűȼšņ ņţűʹũŠů ŪŹ ȊŠů ķś ĸũŸ řŪű ŗŸŇ ũņŕŸ
ŪŹ ʹōũřŸ ņŲŌ ŕż ȭŦűņůš ŰņŠů ŪŹ ōż Ŧŋř ņŸ ŝōůŠŸ ȪŠʺŞŋůš ŪŹƕ
śǻŐűņżȭŐţ ţżňʠ ŕŲȣŪŸ ķŧűŨ ŰşţŸƕ ŕż őűņ ŪŹ ĺũřŸ ŪŦů ņŸ Ǻţŀ ȊŠů
ĺșśʁ ŰņŠů" ĺũ ũśȁ ņŸ ŝűō ņżƕ ĸũřŸ ĸũ Ķĳ˃ŕş Űŗřʠ şǻ ũĳȭŖůń ņŸ
ʀůšů ȊŠů ŰņŠů ŪŹ" Ŧŋř ņż ĸĳņůš ņšŕŸ ŪŲŀ ĺũ ũśȁ ņŸ ŝűō ņż ŰŜš
ũŸ ĺșśʁ ŰņŠů ŪŹƕ ĺũřŸ ņŽř ũű ŞǻŐ ņż ŋƎůŠů" Ŝţʠ Ņš ŦȭŕŲń
ņż ţŪų ņż řŪűƕ

 

Ŧŋř ņŸ ɓņůŧř ņŸ ʀůšů śšşŸȫŦš ņů Ŧŋř ĸũũŸ śŪţŸ ĸũŸ ņŞű
ǺţŇů ōůŕů ƺŰŦȫŦůũ ņŸ ʀůšů ŪůŰŝţ řŸ śšşŸȫŦš ņż ņŸř ũŸ Şű ĺȇş
ŝǺţŗůř ņż ŋœůŠů ʹōũřŸ ňŦůŪű ŗű Űņ Ŧż ŘşɁ Ŗůƕƻ ĺũņŸ ŝǺţŗůř
ņŸ ʀůšů Ŧŋř ĶśřŸ ķś şǻ ĺũşǻ Ūżņš ɓ˃ŕȹŝŝ Ūż šŪů Ŗůƕ

 

ņŐřű ņů ũşŠ



ńŪ ņŹř řŸ ōůņš ŝňűŋŸ ũŸ Ŝţʠ ņż ţůŠů ĺũřŸ ũżŋů Űņ ŪŦů řŸ
ŀņ ũŸŝ ņż ŇůŠů Ŗůƕ ŝŪŲŕ ũŸ Řşȁ ŰŦɿůţŠʠ řŸ Ķŝ ĸũŸ ŝŗţņš ŀņ
Ňųŝůřű Ŝţ ņš ŰŗŠů ŪŹƕ ŠŪ ŀņ ȪŠʺŞŋůš Ŗůƕ Ņš Ūš Űņũű ņż ŠŸ
şůţųş ŪŹ ōż ŝůĸŝţ ņż ōůřŕů ŪŹƕ ŰřʆŠ Ūű Łũů Ŗůƕ

 

ȜŠůř ŗŸřů ũśȁ ņů ŝűō śŪţű ŪŦů ņŸ ʀůšů Ŧŋř ņŸ ŗšų šŪřŸ ũŸ ŪŲķ
Ŗůƕ ŗũ
ų šű ŪŦů řŸ ĺũű ņůş ņż řůĹŰņŠů šżş şǻ ŰņŠůƕ Ņš ĺũņŸ śůũ
ȊŠů Ŗů" ŀņ ũĳȭŖůňŕ ŝɧż ņů ŎŲȘŒ Ŗůƕ ŠŪ ũŪű ŪŹƕ ńŪ řŹ˃ŕņ
ʖś ũŸ ĶȏŌů ŪŹ ŰřʆŠ Ūű őűņ ŪŹƕ ţŸŰņř ĸũņŸ ŝůšŸ şǻ ȊŠů ŪŹ" ĺřņŸ
ʹũɺůĳŕż ņŸ ōȼšŠŸ ũŸ şšŸ ŪŲŀ ŪŹƕ

 

Ķŝ ŦŹũŸ Ūűƕ ņŸř ņŸ Ŧŋř ņŸ ɓņůŧř řŸ ĺũű ŝůŕ ņż ŰņŠů ŪŹ ōż
ĸũřŸ ŰņŠůƕ ȊŠů" ĺũŸ ɓ˃ŕȉů ŗűƕ Ķĳ˃ŕş ũşŠ śš ĸũ ŪŦů ņɃ Ķŝ ȊŠů
ɓ˃ŕȉůŠŸ ŪŹ" Ķŝ ŖżŒů ȜŠůř ũŸ ũŲřřů şǾ ŝĳŗ ņš šŪů Ūųƕĳ ĸũ ŪŦů ņŸ
Ǻţŀ Ķĳ˃ŕş ũşŠ śš ņŸ Ǻţŀ ȊŠů ɓ˃ŕȉů ŪŹ" ŘřŦůř ţŽŗŰņŠů ŝƍů
řůş ŝƍŸ ţżň Řřűƕ ƺţŸŰņř şšŸ ŪŲŀ Ņš řĳňŸ Ņš ŠŪ řŪű ōůřŕŸƕƻ
ŠŪű ŪŹ ōż ņţűʹũŠů ņŸ ŠŲň ņɃ ũşůʂű ŪŹƕ

 

ţŸņɃř Ŧŋř ņů ĸĳņůš ņšŕű ŪŹƕ şŕű   ĺũņŸ Ǻţŀ ŦůȭŕŰŦņ
ŪŹ Ŧż ŝŪŲŕ ũŸ ŧżš ņŸ ũůŖ ĸũşǻ ŝœřŸ ņŸ ņżʺŧŧ ņšŕű ŪŹ Ņš ŝŪŲŕ
Ūű ĸũũŸ Ņš ŝŪŲŕ ũŸ ŀņ ũůşųŰŪņ ũŞů ņŸ ķŘůšż ũŸ Ņš ĸũ ŕšŪ
ņɃ ŋɀōż ũŸ ņŪřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņšŕŸ ŪŹ ƺĶŪů ŪşůšŸ śůũ ũůşŖȁ ŪŹ
śšşŸȫŦš ņɃ şŰŪşů Ūż ŪůʅŸţŲŠů ŪşůšŸ śůũ ũůşŖȁ ŪŹƻ ŞŰɝ ņů ŞŸŨ
ŕż ŘšŕŸ ŪŹ ţŸŰņř ĺũņɃ ŧŰɝ ņů ĸĳņůš ņšŕŸ ŪŹ ĸŕřů řōŗűņ ņɃ
ŋŲřŸ ŪŲŀ Şű ŞšşůŠŸ ōůŠǻňŸƿņŹũŸ ŀņ şřŲȬŠ ķșşů şǻ řůŋ ũņŕů ŪŹ
Ņš ĶȝŠ ŞůŨů şǻ ŝżţ ũņŕů ŪŹ Ņš śšşŸȫŦš ņŸ Ŧŋř ņż ũɧůĹ
ŪżřŸ ũŸ Ņš śŰŦɑ ķșşů ŪżřŸ ũŸ ĸĳņůš ņšŕů ŪŹ" ĸũŸ řŪű ŰņŠů ōů
ũņŕů ŪŹƕ


ƺŪš ŀņ Ŧŋřƻ śšşŸȫŦš ŀņ ŝůŕ ņż ņŪŕů ŪŹ ŠŪ ŰŝȧņŲţ őűņ
ĺũű œĳň ũŸ ŪŹƕ ņżĹ Ņš ŕšűņŸ ũŸ ĸũņů ĶřŲŦůŗ şŕ ņšżƕ ŝůĸŝţ
ņŪŕů ŪŹ Űņ ƺŠŪ ȪŠŰɝňŕ ĶřŲŦůŗ ņŸ Ǻţŀ řŪű ŪŹƕƻ ĺũű ŕšŪ ũŸ
ņŪż ōŹũŸ ĺũřŸ ĸũŸ ņŪů ŪŹƕ



ȜŠůř ŗŸ ŀņ Ŏųőű ũůşŖȁ ƕ ŰŝȧņŲţ ŠŪű ŪŹ ōż ŧŹŕůř ŠűŧŲ ņż ŗŸřů
ŋůŪŕů Ŗů ŦŪůĳ Ļśš ţŸ ōůņš Ņš ĺũŸ ŇŲŗ ņż ɓŗʻŧŕ ņšŦůŀƕ ţżň




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ŠŪű ņšŕŸ ŪŹ ŰŦʉ ũĳňőř Şű ŦŸ ũůšŸƕ ƺņŽř ĺũņŸ ũůŖ ŠŲɺ ņšřŸ ņŸ
Ǻţŀ ŠżȌŠ ŪŹƻ ĺũřŸ ŝůĸŝţ şǻ ņŪů ƺśŧŲ ņɃ Ōůś ōż Ļśš ĺőřŸ ōů
šŪű ŪŹ"ƻ ŠŰŗ ŪşůšŸ śůũ ũşŠ šŪů ŕż Ūş ĸũşǻ ōůŠǻňŸ ĸũņŸ Ǻţŀ
ţŸŰņř ŪşůšŸ śůũ řŪű ŪŹ ȜŠůř ŗŸ ŠűŧŲ Ŧż ŗũ
ų šů Ŧŋř ķŗş ĺũņŸ
Űŗř şǻ Ķŝ ĸũ ņţűʹũŠů ņŸ Ķĳ˃ŕş Űŗřʠ şǻ ŗŸŇřů ōż ŝŪŲŕ Ūű řōŗűņ
ŪżřŸ ōů šŪů ŪŹƕ Ķĳ˃ŕş ņţűʹũŠů ņů ŠŲň ţŽŗŰņŠů ŪŹƕ ŰņŕřŸ ţżň ĸũņŸ
Ǻţŀ ƺķşűřƻ ņŪ ũņŕŸ ŪŹ" >ũŞů ņŪŕű ŪŹ ƺķşűřƻƶũȣśůƕ@ Ŧż
ȊŠů ņšŕű ŪŹ" Ŧż ĺũ şŰŪşůşŠ ȥȭŖ˃ŕ şǻ ņŹũŸ ōů ũņŕű ŪŹ" ňŲřňŲřű
Űŝřů śšşŸȫŦš ņɃƕ Ņš ĺũřŸ ȊŠů ŰņŠů"
Ķŝ ķŗş řŸ ŗŸŇů ŪŦů řŸ ōůřŝŲŎņšƿŠů řŪű ōůřŕŸ ŪŲŀ ţŸŰņř
ĶřōůřŸ şǻ ŞšşůĹ ňŠű Ŗű Ņš ķŗş ĺũņŸ ũůŖ ŋţů ňŠů ĸũǺţŀ
Űņ Ŧż ĺũŸ ŌŲŒů ũņŕů ŪŹƕ ȊŠů ŠŪ ũŪű ŪŹ" ŝůĸŝţ řŸ ņŪů ƺķŗş
ŞšşůŠů řŪű ňŠů Ŗůƕƻ ŠŪű ņůšŔ ŪŹ ŠŪ ǺʒŠż ņż ũŲũşůŋůš ɓŋůš
ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ şřů ņšŕů ŪŹƕ ŗŸŇů" ķŗş ĶśšůŘ şǻ řŪű Ŗů ţŸŰņř
ŪŦů Ŗűƕ ŕż ĸũű ņůšŔ ũŸ ĺũŸ ʹũŇůřů řŪű ŋůŰŪŀ ŗŸŇřů Ņš Űņũű
Şű şřŲȬŠ ņŸ Ļśš Ķ˃Řņůš řŪű šŇřů ŪŹ Ņš ĸșŠůŗűƕ ŠŪűƶŠŪű ŪŹ
ōż Ŧŋř ņŪŕů ŪŹƕ


ķś ņŪŕŸ ŪŹ ƺŕż ĸũřŸƿƻ şǾ śšŦůŪ řŪű ņšŕů ŠŪ ȊŠů ņšŕů
ŪŹ Ņš Ŧż ȊŠů ņšŕů ŪŹƕ ŠŸ Ŧŋř ȊŠů ņŪŕů ŪŹ ŞůĹŠż ŝŪřʠƕ şǾ
ķśņż ŠŸ śŪŲĲŋůřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņš šŪů Ūųĳ ŗŸŇż ŠŸ Ŧŋř ȊŠů ņŪŕů ŪŹƕ
Ūş Ŧŋř ņŸ ʀůšů ōűŕŸ ŪŹ řů Ūű ņŲŌ ɓşůŔ ņŸ ʀůšů Šů ņŲŌ ŧůšűȼšņ
ņżĹ ŋűō Šů ņżĹ ĶřŲŞŦƕ ĸũņŸ ũůŖ ĸũ ũŝ ņů ņŲŌ ţŸřů ŗŸřů řŪű
ŪŹ Űņũű Şű ŕšŪ ņů ŀņ ĶřŲŞŦ ņůş řŪű ņšŸňů ŠŰŗ ŠŸ Ŧŋř ņů ĸĳņůš
ņšŕů ŪŹƕ ƺŝŪŲŕ ũŸ şŸšŸ śůũ ķņš Ņš ņŪǻňŸ ƷşǾřŸ ŞŰŦȬŦůŔű ņɃ ŪŹ şǾřŸ
ŧŹŕůřż ņż Űřņůţů ŪŹƕ şǾřŸ ĶȝŠ ōŲŝůřż şǻ ŝżţů ŪŹƕ şǾřŸ ĸř ũŝ ŋűōʠ
ņż ŰņŠů ŪŹ ũŲũşůŋůš ņż ɓŋůš ŰņŠů ŪŹ ŀņ śšşŸʉšșŦ ņů ŰŦʀůř Ūųƕĳ Ƹ
ņŪů ƷŕŲş ĶŘşȁ ņŸ ņůŠȁ ņšřŸ Ŧůţż ŗšų Ūż ōůń şǾ ŕŲȣŪŸ ōůřŕů Şű
řŪűƕƸƻ ōůřŕŸ ŪŲŀ Űņ Ŧŋř Łũů ņŪŕů ŪŹ Ņš ũşŎŽŕů ņšŕŸ ŪŹ ņŲŌ
ũĳȭŖů Šů Űņũű ŝůŕ ņŲŌ ʹũɺůĳŕ ņɃ ŦōŪ ũŸƕ ńŪ şŸšŸ ŗżȭŕʠ şŲŎŸ
ŀņ ŰɓŠ ŞůĹ ņɃ řůĹ ķśņż ŋŸŕůŦřű ŗŸřŸ ŗż ōż ķśũŸ ɓŸş ņšŕů ŪŹƕ
ŖżŒů ȜŠůř ũŸ ũŲřřůƕ


ņŐřű ņů ũşŠ



Ķŝ Ŧż śŪţů ķŗş ŪŦů ņŸ ũůŖ ŋţů ňŠů ȊŠʠŰņ Ŧż ŞšşůŠű
ňŠű Ŗűƕ ţŸŰņř ŠŪůĲ ĸũ ţŽŗŰņŠů şǻ ņżĹ ŕż Ŗů Ŧż Ŝņȁ ņż ōůřŕű
ŪŹƕ ŪůĲ ȅűşůřƕ ȊŠʠŰņ Ŧż ĺũŸ ĶśřŸ ŇůŐ ũŸ ŝůŪš šŇŕű ŪŹ ĶśřŸ ņşšŸ
ũŸ ŦżƿŦż ŝůŪš Ŗů ŇŐŇŐů šŪů Ŗů Ŧůśũ Ķȝŗš ķřŸ ņɃ ņżʺŧŧ
ņš šŪů ŪŹƕ şňš ĺũřŸ ũȢŠŕů ņż ɓůʂ ņš ǺţŠů Ŗů Ŧż ĻĲŋŸ śš ŝŹőű
ŪŲĹ ŪŹƕ Ŧż ŝŹőű Ŗű ńŪ ɓŞŲ ƺĺũŸ Űņũű ņɃ Şű ķŦȫŠņŕů řŪű Ŗűƕƻ
ţŸŰņř řŪű ōůřŕű Ŧż řĳňű ĶŞůňű Ŗűƕ ŠŪű Ŧż ņţűʹũŠů ŪŹ ōż ŋŲřŸ
ŪŲń ņɃ Şű Şšşů ŗŸŕű ŪŹ ŠŰŗ ŠŪ ũĳŞŦ Ūżŕů Ŗů ŕżƕ ȜŠůř ŗŸřů ĺũņŸ
śůũ ũůşŖȁ Ŗű ŎŲőű ũůşŖȁ ƕ ĺũřŸ Ŧŋř ņŸ Şůň ņż ǺţŠů Ņš ŝůņɃ
ņů řŪű ǺţŠůƕ



ũŝũŸ ŝƍů Ŏųő ȊŠů ŪŹ ʹōũŸ ņŞű ŝżţů ňŠů Ŗů" ĸũņů ŰřȝŠůřŝŸ
ɓ˃ŕŧŕ ũŋ Ūżŕů ŪŹƕ ŠŰŗ Űņũű řŸ ņŪů ƺŰŦǺţŠş ɕȝŪş Ŝţůĳ ŕůȼšŇ
ņż ŦŪůĳ ĺŗůš ŪźȭŐř ŐŸȊũůũ şǻ ŖŸ řŧŸ şǻ ŖŸ ʹōŕřů Ŧż Ūż ũņŕŸ ŪŹƕƻ
ŠŪ ŀņ Ŏųő ŪŹƕ ũşŎŸ" ƺńŪƻ ņŪů ƺřŪű Ŧż ƏɃŰřȊũ ŀȼšƌżřů
şǻ ŖŸƕ Ŧż ŰɌȥȭŋŠř ŰŝōřŸũşŹř ņż ɓŋůš ņš šŪŸ ŖŸ ĺȝŪʠřŸ ŀņ Ŝţůĳ
ŰŦŨŠ śš ɓŋůš ŰņŠů ŦŪůĳ śš ŝŪŲŕ ũŸ ţżň ŖŸ ĺȝŪʠřŸ ţňŞň ũůƎŸ ŗũ
ŝōŸ ŕņ ũŲřůƕ Ņš ũůœŸ ŗũ ŝōŸ ķś ōůřŕŸ ŪŹ ĺũřŸ ȊŠů ŰņŠů" ŦŪůĳ
řűŋŸ śŪŲŋ
ĳ ņš Ņš śűřŸ ņŸ Ǻţŀ ŧšůŝ ņż ǺţŠů Ņš ĸũŸ śű ňŀƕƻ Ķŝ
ŠŪůĲ śš ŀņ Ŏųő ŪŹƕ ŝůņɃ ņɃ ũůšű ŝůŕ ũŋ Ŗűƕ ŗŸŇřů ŠŪ ŞšşůřŸ ņŸ
Ǻţŀ ŰŝȧņŲţ Ūű ũŋ ōŹũů ŰŗŇŸňůƕ


ķō ţżň ĸũű ɓņůš ũŸ ņšŕŸ ŪŹƕ ĺřņŸ śůũ ŝŪŲŕ ũű ũɧůĹ Ūżŕű
ŪŹ ŦŸ ŋŲřŸ ŪŲń ņż ŞšşůŕŸ ŪŹƿţŸŰņř ŀņ Ŧŋř ōż ĸũ ũŝņż ţŸ ţŸŕů
ŪŹƕ Ņš şǾřŸ ĸũŸ ŝůĸŝţ ũŸ ũůŰŝŕ ŰņŠů ŪŹƕ



ȜŠůř ŗŸ Ŧż ņŞű ĺũņŸ ũůŖ ŝůŪš řŪű Űřņţůƕ ĺũřŸ VKH ĺũŸ
ŝůŪš šŇů Ŧŋř ņż ĺũŸ őŲ ņšů ŰŗŠůƕ Ķŝ ŠŪ ŀņ ŗŠřűŠ ŰŗŇůĹ ŗŸŕů
ŪŹ ōŝ Ūş ũşůʂű ņɃ ńš śŪŲĲŋŕŸ ŪŹƕ



ŰŝȧņŲţ ŦŹũŸ Ūű ōŹũŸ ŠŸ ŝůŝŲţ şǻ Ŗů şřŲȬŠ ņŪű śš Şű řŪű ʕņ
šŪů ŪŹ Ŧż ŇŲŗ ņŸ Ǻţŀ ɓůʂ ņšřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņš šŪů ŪŹƕ Ŧż Ķŝ řŪű
ʕņřŸ Ŧůţůƕ ōŹũŸ řŲŪ ņŸ Űŗřʠ şǻ ņżĹ Ŝņȁ řŪű śƍŕů řŲŪ řŸ Űņŕřů
ɓŋůš ŰņŠů Ņš ŋŸŕůŦřű ŗű ŖżŒů Şű ţůŞ řŪű ŪŲķƕ ĶŪůŝ ņŸ Űŗřʠ
şǻ ōŝ ĺũŸ ŇŲŗ Ķśřű šżŐű ņż ŝřůřů Ūű Ŗů ʹōũũŸ Ŧż ĶśřŸ ȭŦŠĳ ņż




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ĶŘżţżņ ŞŸōŸƕ őűņ Łũů Ūű ŪŹƕ ĺũŸ ĺũņɃ šżŐű ņż ŝřůřů Ŗů ʹōũũŸ
Űņ Ŧż ņƍű Őų Ő ōůŠŸňű ʹōũũŸ Ŧż ĶśřŸ ȭŦŠĳ ņż ĶŘżţżņ ŞŸōŸƕ őűņ
ĶŪůŝ Ņš ĸōůŝŸţ ņŸ ōŹũŸƕ ŦŸ ţŸŰņř ŠŸ ŝůŕ Łũű ŪŹ Űņ ĺȝŪʠřŸ řŪű
ũżŋů Űņ ŦŸ śůś ņš šŪŸ ŪŹƕ ĺȝŪʠřŸ ũżŋů ŦŸ ũŪű ņš šŪŸ ŖŸƕ
ķś ōůřŕŸ ŪŹ ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺŀņ Űŗř Łũů Ūżňů ŦŸ ŕŲȣŪŸ şůš Şű
ŒůţǻňŸ ŠŸ ũżŋŕŸ ŪŲŀ Űņ ŦŸ śšşŸȫŦš ņɃ ŀņ ũŸŦů ņš šŪŸ ŪŹƕƻ şŸšű ĸũ řĹ
Űņŕůŝ ķřŸ ŕņ ʕņřůƕ ĺȝŪʠřŸ ņŲŌ ţżňż śš ŀņ šůŕ ňżţű ŋţůŠű
ŠŪ ņŪŕŸ ŪŲŀ Űņ ŠŪ ňţŕ Ŗů Űņ šżşř ņŹŖżǺţņ ņţűʹũŠů ɓżŐżȭŐǻŐ
ņŸ ũůŖ ŀņ Ūżƕ şŸšŸ Űşɑ ņɃ ŀņ Ĺşůšŕ şǻ ŕűř ŝůš ňżţű ŋţű ĺȝŪǻ
şůɑ ŖżŒů ũű ŋŲņ ňŠűƕ ĸũ Űņŕůŝ ņŸ ɓũůš ŪżřŸ ŕņ ʕņřůƕ ŦŸ řŪű
ũżŋŕŸ ŪŹ Űņ ŦŸ śůś ņš šŪŸ ŪŹ ŦŸ ũżŋŕŸ ŪŹ ŦŸ ũŪű ņůşņż ņš šŪŸ ŪŹƕ
ŦŸ ũżŋŕŸ ŪŹ ŦŸƶŦŸ ĸũŸ ŀņ ņůšŔ ũŸ ņš šŪŸ ŪŹ śšşŸȫŦš ņŸ Ǻţŀ ĸũŸ
řŪű ōůřŕŸ ŪŲŀƕ


ĺř ŠŪųŰŗŠʠ řŸ ŠűŧŲ ņż şůš Œůţů ŠŪ ũżŋņš ŦŸ ũŪű ŋűō ņż
ņš šŪŸ ŪŹ ȊŠʠŰņ ĺřņɃ ņţűʹũŠů ņŸ ʹũɺůĳŕ řŸ ņŪů Űņ Ŧż ňţŕ Ŗůƕ
ńŪ ĺřņŸ Ǻţŀ ŦżƿƺĺȝŪʠřŸ ĺũű šżŐű ņż Ɍųũ śš ŋœůŠů ʹōũņŸ
ʀůšů ĺȝŪǻ ōűřů ŋůŰŪŀ Ŗůƕƻ



Ķŝ ŰŜš ƺʹōŕřż řŸ ĺũŸ ɎŪŔ ŰņŠů ĺřņŸ Ǻţŀ ōűŦř ŝřů Ķřĳŕ
ōűŦř ŦŸ ĺũņŸ ʀůšů ōűŀ Ņš ĺũřŸ ĺȝŪǻ ũůşŖȁ ŗű ŕůŰņ ĺũņů Şůň
ŝřŸ śšşŸȫŦš ņŸ śŲɑ ŝřŸƕƻ ȊŠů ŠŪ ũŪű ŪŹ"



ŦŸ ōĳňţű ţŽņɃ ņŸ ōŹũŸ ŪŹ ōż ĺũ ŧżšŝů şǻ şš ňŀ ĺřņŸ Řşȁ
ŰŦŘůţŠ ņŸ ȭņųţ ũŸƕ ŦŸ ŠűŧŲ ņż řŪű ŋůŪŕŸ ŪŹ ōż ōűŦř ņɃ šżŐű ŪŹƕ ŦŸ
ĺũŸ řŪű ŋůŪŕŸ ŪŹƕ ĺȝŪʠřŸ ĺũŸ Ķśřű ņţűʹũŠů ũŸ ŝůŪš šŇů ŪŹƕ ĺȝŪǻ
ĸũŸ ņšřů Ūű ŪŹƕ şǾ śšŦůŪ řŪű ņšŕů ŦŸ ȊŠů ņšŕŸ ŪŹƕ


ķś ņŪŕŸ ŪŹ ƺŕŲş ũżŋŕŸ Ūż ķś ĸũŸ ŝŗţ ŗǻňŸ ŞůĹ ɕȝŪş"ƻ
řŪű ȅűşůřƕ ţŸŰņř şǾ ŋŲřŸ ŪŲń ũŸ ŝůŕ ņš šŪů Ūųƕĳ



ĺȝŪʠřŸ ĺũŸ ŝůŪš šŇů ŪŹƕ ȊŠʠ" ĺȝŪʠřŸ ĺřņŸ ŧżšŝů ņż ǺţŠů
ũĳũůš ņŸ ũůŖ Űşţů ŰŗŠů Űņũű ʹũɺůĳŕ ņŸ ũůŖ Ņš ĸũŸ ŀņũůŖ
Űşţů ŰŗŠů Ņš ŀņ Řşȁ ŧůʒ ņů Řşȁ ŰŦɿůţŠ ŧżšŝů ŝřů ŰŗŠůƕ Ņš
ŦŸ ŀǺţȤŠůŪ řŝű ņż ĺũ Şżōř ņż šżňşŲɝ ņšřŸ ũŸ ĸĳņůš ņšŕŸ ŪŹƕ



ņŐřű ņů ũşŠ



ȊŠů ĺȝŪʠřŸ ĺũ Űŗř şǻ ŰņŠů" ŀǺţȤŠůŪ ņŸ śůũ ņŲŌ Şżōř Ŗůƕ
Ŧż Şżōř şũűŪ Ŗů Ŧż ŞǻŐ ņɃ šżŐű ũŝņż ŀņ ũşůř ōşűř şǻ ōůřů
ŪŹƕ Ūš ŀņ ņĳŐűţŸ ņż ŦŹũŸ Ūű ōůřů Ŗů ŕůŰņ ĸũŸ Űśũů ōůŠŸƕ Ņš ĺũřŸ
ĸũŸ ŦŪůĳ ĺũşǻ ŜǾņ ŰŗŠů Ņš ĺřņɃ ŝűşůšű ņż šżňşŲɝ ņš ŰŗŠů Šů
ŕż ĺřņɃ şŴșŠŲ ĺũ ŝŕȁ ř şǻ Ŗűƕ



ţŸŰņř ķō ĺřņŸ śůũ ŝŕȁ ř şǻ şŴșŠŲ ŪŹ Ņš ŦŸ ŀǺţȤŠůŪ ņŸ Şżōř
ņż řŪű ŋůŪŕŸ ŪŹ şũűŪ ņż řŪű ŋůŪŕŸ ŪŹ ōż šżŐű ŪŹ Ŧŋř ŪŹƕ ƺřŪű
ȅűşůř ŠŪ ĶśŘşȁ ŪŹƻ ĺřņŸ śůũ ŠŪ řŪű Ūżňůƕ ķňŸ ŝƎņš Ņš ĸũŸ
ŇůŕŸ Ūż ŰřʆŠ Ūű ŕŲş ũĳũůš ņŸ řůĹ şš ōůńňŸƕ ŦŪůĳ ĺũ ŝŕȁ ř şǻ ŰŦŨ
ŪŹƕ ŦŸ ĶśřŸ Řşȁ ŰŦɿůţŠ ņŸ ŝŕȁ řż şǻ ĸũ Şżōř ņż ȭŦűņůš řŪű ņšǻňŸ
řŪű ȅűşůř ŦŸ ĸũŸ ŰŝȧņŲţ řŪű ņšǻňŸƕ Ķŝ ŦŸ ŕŲȣŪŸ ĸũũŸ ŝůŪš šŇǻňŸƕ
ĳ řŪű šŇřů ŋůŪŕŸ ŪŹƕ
ŦŸ ĸũņŸ ũůŖ ņżĹ ũĳŝŘ


Ķŝ Ŧż ŗũ
ų šű ŪŦů šżŐű ņů ŗůřů śǻŐűņżȭŐ Ŗů śŪţŸ ņŸ ōŹũŸ Ūű
ŰņŠů ķŗş ōż šżŐű Ŗů šżş ņŸ ņŐűţŸ ŝűōņżŨ ņŸ řűŋŸ şš ňŠů
ũŕůŀ ōůřŸ ņŸ řűŋŸ ŧŪűŗ Ūż ňŠůƕ



ţŸŰņř ĺũņɃ ŝŪř ōż ŦŸȫŠ ŝř ňŠű ȊŠů ŠŪ ŝůĸŝţ ŝŕůŕű
ŪŹ" ŠŪ ũŪű ŪŹ ĺũřŸ ȊŠů ŰņŠů" Ŧż ŦŪůĳ ũĳũůš ņŸ Ķĳŗš ŋţű ňŠű
Ņš ŝɧż ņż ĺȶśʁ ŰņŠůƕ ņŽř ĸũņŸ Ǻţŀ ƺķşűřƻ ņŪ ũņŕů ŪŹ"
>ũŞů ņŪŕű ŪŹ ƺķşűřƻƶũȣśůƕ@ ɓņůʺŧŕŦůȊŠ  ƺŦż ŦŸȫŠ Ņš
ĺũņɃ śŲŰɑŠůĲƻ śŲʕŨ řŪű ǺʒŠůĳ ņůǺţʹũŠůŠŸƕ Ŧż ũĳȭŖůňŕ Űņũ ŝůŕ
řŸ ĺũŸ ŀņ ŦŸȫŠ ŝřůŠů" ĺũřŸ Ŧŋř ņż őŲ ņšů ŰŗŠů Ņš ũĳȭŖůń ņż
ţŸ ǺţŠů Ŧż ŀņ ŦŸȫŠ ŝř ňŠűƕ ĺũņŸ ŝɧż řŸ ȊŠů ŰņŠů" ŦŸ ŠŽřņşɁ
ŖŸ ōż ņɃ ŀņ Ūű ŝůŕ ŪŹƕ ĺũű ņůş ņż ŰņŠů Ŧŋř ņż őŲ ņšů ŰŗŠů
Ņš ũĳȭŖůń ņż ţŸ ǺţŠůƕ ƺĺũņŸ ŝɧŸƻ śŲŰɑŠůĲ ņţűʹũŠůŠŸ ĺřņɃ
ńš ŗŸŇŸƕ



Ķŝ şŲŎŸ ĸũŸ ŞŰŦȬŦůŔű şǻ ņŪřŸ ŗżƕ ȊŠů ķś ũşŎǻňŸ" ĺũ ŝƍŸ
śȼšŦůš ņɃ śšŸŧůřű ţňŞň Ňșş ŪżřŸ śš ŪŹƕ ŦŸ ũŝ ņŸ ũŝ ŀņ ũůŖ ķ
šŪŸ ŪŹƕ ŝųœű şůĲ ĶśřŸ ŝɧż ņż ŰŜš ũŸ Ŧůśũ ţŸřŸ ōů šŪű ŪŹƕ ōż ņŲŌ Şű
Ūż ŦŸ ũŝ ŀņ ũŸ ŪŹƕ ŦŸ ŀņ Ūżřů ŋůŪŕŸ ŪŹƕ ŠŪ ņţűʹũŠů Ņš śšşŸȫŦš
ņů ũşŠ ŪŹ ņţűʹũŠů Ņš Ŧŋř őűņ ŠŪůĲ śš ŀņ ŪʠňŸ ȊŠʠŰņ ŠŪű





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ŪŹ ʹōũņŸ śűŌŸ Ŧż ķ šŪů ŪŹ řů Ūű ŀņ ĸũ ɓņůš ņů ƺŀņƻ ŎŲȘŒƕ
řŪű ȅűşůřƕ
ŀņ ňŸŪųĳ ņŸ ŗůřŸ ņż Ūżřů ŪŹƕ Ķŝ ɓņŴ˃ŕ ņż ŗŸŇŸ Ņš Ūş ĸũ ŰŦŋůš
śš ŝĳŗ ņšřŸ ōů šŪŸ ŪŹƕ Ķŝ ɓņŴ˃ŕ ņż ŗŸŇŸƕ ŀņ şřŲȬŠ ňŸŪųĳ ņż ŝżŕů ŪŹƕ


ĺȝŪʠřŸ ŀņ Űņŕůŝ ņż ǺţŇů şǾ ũżŋŕů Ūųĳ ķś ũŝ řŸ ĸũŸ śƎů ŪŹ
Ūż ũņŕů ŪŹ ķś şǻ ņŲŌ Řşȁ ŧůʒű ʹōũŸ Ŧż Ňůşżŧ śšşŸȫŦš ŝŲţůŕŸ ŪŹƕ
şǾ ũżŋŕů Ūųĳ ŕŲȣŪŸ ŠŸ Űşţ ũņŕű ŪŹ Ūż ũņŕů ŪŹ ķśņŸ Űņŕůŝż şǻƶşǻ
ōŪůĲ ķś Űņŕůŝʠ ņżƶņż ŝŸŋŕŸ ŪŹ Űņŕůŝż ņɃ ŗņ
ų ůřż şǻƕ Ŧż Ňůşżŧ
śšşŸȫŦš ņŪů ņŹũŸƿŀņ řůȥȭŕņ řŸ ņŪů ƺņŹũŸ ŕŲş ŪşŸŧů ŦŪůĳ ŀņ
śšşŸȫŦš ŪżřŸ ņɃ ĶśŸȈů ņš ũņŕŸ Ūż ōż ŦŪůĳ śš ĶĳŘņůš ņŸ ŠŲňʠ ņŸ
ŗŽšůř ŝŹőů ŪŲķ Ūż Ņš ŦŪůĳ ķň śš ŝɧż ņż şŴșŠŲ şǻ Œůţŕů ŪŲķ ŗŸŇ
šŪů Ūż ǺʒŠůĲ ĺřņŸ ţȣŝŸ ŝůţ řűŋŸ Œůŝš şǻ ˃ŋśņ ōůŕŸ ŪŹ Ņš ōţ
ōůŕŸ ŪŹ ŝŹţ ņż ŀņ ņĳŘŸ śš šŇŕŸ Ņš ŗũ
Ų šŸ ņĳŘŸ śš ŀņ ȪŠŰɝ ņż
Ņš ĺȝŪǻ ŗšų ŕņ ǺŇŋŕŸ ȊŠʠŰņ ĺȝŪʠřŸ Ɍųũ ņż ŋŲȣŝř řŪű ŗŸřů ŋůŪů
Ņš ĺũű ŕšŪ ņɃ ŦŸ ũůšű ŋɀōŸ"ƻ ņŪů ƺņŹũŸ ŀņ śšşŸȫŦš Ūż ũņŕů
ŪŹ ŠŰŗ Ŧż ŀņ Ŗů ŕż ŦŪůĳ ŝŹőņš Ņš ĺř ŌżŐŸ ŝɧż ņż ōţŕů ŪŲķ
ŗŸŇŕů"ƻ ŗŸŇż ŠŪű ȭŦŞůŰŦņ ŧšűȼšņ ũşŎ ŪŹƕ ũşŎŸ"


ŗŸŇřů ȊŠů ķś ōůřŕŸ ŪŹ ŀņ ňǻŪų ōŝ ŠŪ ōşűř şǻ ŋţů ōůŕů ŪŹ
ĸũŸ ŦŪůĳ śƍŸ šŪřů ŪŹ Ņš ũŒřů ŪŹ" ŠŪű ŪŹ ōż śǻŐŸņżȭŐţ ņż ņšřů
Ŗů ĺũŸ ŦŪůĳ śƍŸ šŪřů Ŗů Ņš ōşűř ņŸ Ķȝŗš ōůřů Ŗů Ņš şšřů
Ŗůƕ ĸũŸ Ŧůśũ ōűŦř ņż ķňŸ ţůřŸ ņŸ Ǻţŀ ũƍřů Ŗůƕ ȊŠů ŠŪ ũŪű ŪŹ"
>ũŞů ņŪŕű ŪŹ ƺķşűřƻƶũȣśůƕ@ Ķŝ ȜŠůř ŗŸ Ņš Ķŝ ŠŪ şŸšŸ ŝĳŗ
ņšŕŸ ŪŲŀ ŰŦŋůš ŪŹƕ Ķŝ ĸũ ũŝņż ũşůʂ ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ ķĸŠŸ ɓņŴ˃ŕ
ũŸ ţǻňŸƕ ŰņŕřŸ ţżň ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ ŪŹ Űņ śšşŸȫŦš ũůšű ŋɀōż şǻ ũşůȝŕš
ņůŠȁ ņšŕů ŪŹ" >ƺķşűřƕƻ@


Ŧż ŗŸŇŸ ĺũřŸ ũĳũůš ũŸ ņš ŰŗŠů ŪŹ ƕŦż ũĳũůš ņż ĺũű ɓņůš
ŌŲƍůŕů ŪŹ Ŧż ŀņ şřŲȬŠ ņż ŌŲƍůŕů ŪŹƕ ŀņ şřŲȬŠ ȊŠů ŰŦȫŦůũ ņšŕů
ŪŹ" Ŧż ŰŦȫŦůũ ņšŕů ŪŹ ŰŜš ŝś˃ŕȭşů ţŸŕů ŪŹ ŕŝ Ŧż ţŪų ņŸ ʀůšů
ũůŜ ŰņŠů ōůŕů ŪŹ śŰŦɑűņšŔ ōż ŦŸũţű ņů ũȝŗŸŧ ŪŹ ŕŝ Ŧż śŰŦɑ
ķșşů ņɃ ķň ũŸ Şš ōůŕů ŪŹ ũĳũůš ņż ĺũşǻ ũŸ ŝůŪš ņšŕů ŪŹ Ņš
Ŧż ķșşůũŸ Şšů Ūżŕů ŪŹ ōż Ŧŋř ŪŹƕ ȊŠů ķś ŠŪ ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ ŪŹ"


ņŐřű ņů ũşŠ



>ũŞů ņŪŕű ŪŹ ƺķşűřƕƻƶũȣśůƕ@ Ķŝ ŗŸŇřů ȊŠůƕ śšşŸȫŦš ĺũņŸ
ũĳũůš ņż ĺũű ɓņůš ũŸ ŌŲŒůřŸ ōů šŪů ŪŹƕ
ŰņŕřŸ ţżňż ņż ŦżƶŦżƶŦż ŗȧŲ Ūř Ņš ŗȧŲ ŪŸ ņů ŞŰŦȬŠ ņů ŉš
ũȝŗŸŧ ŐŸś şǻ Űşţů ŪŹ" ŗŸŇřů şǾřŸ ĸũŸ ŦŪůĳ śš ɓŋůš ŰņŠů ŪŹƕ śšşŸȫŦš
řŸ şŲŎŸ ĸũŸ ŰŗŠůƕ şǾ ķśņż ŗŸŕů Ūųĳ ōŹũŸ śšşŸȫŦš ĸũŸ şŲŎŸ ŗŸŕů ŪŹƕ


ŗŸŇż śŪţű ŝůŕ ķŗş ņŸ Ŧŋř ũŸ ŰňšřŸ ũŸ ũĳũůš ŗżŨű ŪŲķ Ŗůƕ
řŲŪ ņŸ ɓŋůš řŸ ŘşɁņšŔ ņż ţůŠů Ņš śšşŸȫŦš řŸ Řšŕű ņů śůřű ņŸ
ũůŖ ŝś˃ŕȭşů ŰņŠů ŰŜš ũůŖ Ūű śŲɑ ķŕů ŪŹ Ņš ţŪų ņż ĸũ śš
ŰňšůŠů ŕůŰņ ĸũņů śŰŦɑűņšŔ ņšǻ ĺũņŸ Ķśřʠ ņŸ Ǻţŀ ŰŜš Ķĳ˃ŕş
śŪŲĲŋ Ŧż řŦűřűņšŔ Ŧż ĶŰɠ Ūżňű ōż Ūš ŀņ ōűŦůŔŲ ņż ōţů ŗŸňű Ūš
ŀņ ŋűō ņż ŠŪ ŪŦů şǻ ţůŇʠ şűţ Ļśš ĺőŸ ňűƕ


Ņš ŰŜš ȊŠů" ƺşǾřŸ ŀņ řŀ ķņůŧ Ņš ŀņ řĹ Řšŕű ņż ŗŸŇů
śŪţů ķņůŧ Ņš Řšŕű ōůŕŸ šŪŸƕ Ņš şǾřŸ ĺũ śŰŦɑ řňš ņż Ŧż řŠů
ŠŸʕŧţş ȭŦňȁ śš ũŸ śšşŸȫŦš ņŸ śůũ ũŸ ĺŕšŕŸ ŗŸŇů ŦŪ ŗȧŲ Ūř ņŸ
ũşůř ŖűƿŦŪ ĺũ ŗȧŲ Ūř ņŸ ũşůř Ŗű ōż ĶśřŸ ś˃ŕ ņŸ ǺţŠŸ ʸũňůš
Űņŀ Ūż ŗŸŇż řűŋŸ Řšŕű śš ĺŕšņš ķ šŪů ŪŹƕƻ ŰŜš śšşŸȫŦš Ņš
şřŲȬŠƿ


ŦŪű ŝůŕ ŠűŧŲ ņŸ ũůŖ Ŗű ŗŸŇż ōŝ ĺũřŸ śůřű şǻ ŝś˃ŕȭşů ǺţŠů
Ņš Ķśřű ŕŹŠůšű ņż ŰņŠůƕ Ŧż Űśŕů ņŸ ʀůšů ķšĳŞ ũŸ śŰŦɑ ŪŲķ Ŗů
ŕŝ ĺũřŸ ĶśřŸ ŪůŖʠ ņż ĺőůŠů Ņš ŠŪůĲ şŸşřŸ ņŸ Ļśš ȹśŒŲ ņ ķŕů
ŪŹƕ śšşŸȫŦš ȊŠů ņš šŪů Ŗů ōŝ ĺũřŸ ȹśŒŲ ņ ņż ŦŪůĳ śš šŇů" ĺũřŸ
ĺũ ōűŦř ņŸ Şůň ņů ŗůŦů ŰņŠů ōżƶōż Řšŕű ņů Şůň Ŗů ŠűŧŲ ņż
Şżōř Ňůřů ŪŹ ōŹũŸ Ūş ŇůŕŸ ŪŹ ĺũ ȭŦŞůŰŦņ šżŐű ņżƕ ţŸŰņř Ķŝ
śšşŸȫŦš řŸ ĸũŸ ŗůŦů ņšŕů ŪŹ ŦŪůĳ ĸũŸ śņƍřŸ ņŸ Ǻţŀ ņŲŌ Şű řŪű ŪŹƕ
şŴșŠŲ ĸũŸ řŪű śņƍ ũņŕű ŪŹƕ ņŪů ƺĸũ şĳŰŗš ņż Űňšů ŗż şǾ ĸũŸ ŰŜš
ũŸ Ňƍů ņʖĲňůƕƻ


Ņš ōŝ ʒű Ņš śŲʕŨ śšşŸȫŦš ņŸ Ķȝŗš ōůŕŸ ŪŹ Ķŝ śųšů Ūżŕů ŪŹ
řů Ūű Űņũű ũȣşżŪř ņŸ řűŋŸ řŪű řů Ūű Űņũű ŞůŦřů ņŸ řűŋŸ ţŸŰņř
ŦůȭŕŦ řǻ ōŝ Ŧŋř Ņš Ŧż ŀņ Ūż ōůŕŸ ŪŹ śšşŸȫŦš řŸ ĺũ ȪŠŰɝ ņż
ŝŋůŠů ŪŹ ũĳũůš ņɃ ŋɀōż ũŸ ĺũŸ śŰŦɑ ŰņŠů ŪŹ ũĳũůš ņż ĺũũŸ ŝůŪš
Űřņůţņš ũŝ ņŲŌ řŠů ņš ŗŸŕů ŪŹ śŰŦɑ ķșşů ņŸ ķň ņŸ ũůŖ Ņš





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ŇŲŗ ņż ɓ˃ŕȹŝŝ ņšŕŸ ŪŲŀ ĺũ ȪŠŰɝ şǻ ōűŕů ŪŹ Ŧż śŲʕŨ Šů ʒű Ūš ŀņ
Ŧŋř ņŸ ʀůšů ōűŕŸ ŪŹƕ ŗŸŇż ŠŪű Ŧż Řšŕű ŪŹ ōż ũůƏ ņɃ ňŠű ŪŹƕ Ŧż
Řšŕű ņż ĺũű ɓņůš ĸȭŕŸşůţ ņšŸňů Ŧż ĸũŸ ŌŲƍůŕů ŪŹƕ
Ķŝ ŗŸŇřů ŀņ ňǻŪų ņů ŗůřů ōşűř ņŸ Ķȝŗš ōůŕů ŪŹƕ Ķŝ ŠűŧŲ
Ŧż ňǻŪų ņů ŗůřů Ŗů ōż ōşűř ņŸ Ķȝŗš ŋţů ňŠů ōż ĺũņŸ ŝůŗ şǻ
ʹũɺ ŝřů Ŗů ĸũņŸ Ķȝŗš ōűŦř Ŗůƕ şųũů Ļśš řŪű ķŠůƕ ķŗş
Ļśš řŪű ķŠůƕ ĺř ŝůņɃ şǻ ũŸ ņżĹ Şű Ļśš řŪű ķŠŸƕ ţŸŰņř ŠŪ
ōż ŀņ ʹũɺ Ŗů ʹōũřŸ Ūš ŀņ ōȼšŠŸ ũŸ Ŧŋř ņż ɓ˃ŕȹŝŝ ŰņŠů Ŧż Ūš
ŀņ Ŧŋř ņŸ ʀůšů ōűŠůƕ ŰņŕřŸ ţżň ĸũ śš ƺķşűřƻ ņŪ ũņŕŸ ŪŹ"
>ũŞů ņŪŕű ŪŹ ƺķşűřƻƶũȣśůƕ@ Ŧż Ūš ŀņ Ŧŋř ņŸ ʀůšů ōűŠůƕ
ȊŠů ŪŲķ" ĺȝŪʠřŸ ĺũŸ ņɕ şǻ šŇůƕ ţŸŰņř ŕűũšŸ Űŗř ĺũřŸ ĺũŸ Ňżţ
ŰŗŠů Ņš Ŧůśũ ŝůŪš ķ ňŠůƕ ŗŸŇů"



Ķŝ ŠŪůĲ śš ŰŜš ũŸ ņţűʹũŠů ķŕű ŪŹ ŗŸŇŸ ĺũ ŀņ ʹũɺŕů ņŸ Ǻţŀ
ķ šŪű ŪŹ Ŧůśũ šŸśŋš ņŸ Ǻţŀƕ Ķŝ ĺũ ņţűʹũŠů ņů řůĹŰņŠů šżş
ņŸ Şųşű śš ŰňšřŸ ņŸ ŝůŗ ȊŠů ŪŲķ ĺũ śŪţű ũĳȭŖůňŕ ņů" ȊŠů ņżĹ
ƺķşűřƻ ņŪ ũņŕů ŪŹ Űņ ŠŪ ũŪű ŪŹ" >ũŞů ņŪŕű ŪŹ ƺķşűřƕƻƶ
ũȣśůƕ@ ĺũřŸ ȊŠů ŰņŠů" Ŧż ŰŜš ũŸ ŀņ ĶȭŖůĹ śŲřʕșŖůř şǻ ŝůŪš
ķŕŸ ŪŹ ĺũřŸ ţųŖš ņŸ ōȼšŠŸ ņżʺŧŧ ņɃ ŦŹũŸ Ūű ōŹũŸ řŲŪ ņŸ ōȼšŠŸ ũŸ
ŰņŠůƕ ţŸŰņř ĺũřŸ ȊŠů ŰņŠůƕ Ŧż Ŧŋř ũŸ ŋųņ ňŠůƕ Ŧż ũĳŖůňŕ Ūż
ňŠůƕ ĸũřŸ ȊŠů ŰņŠů"


ŠŸ ōŹũŸ Ļśš ķŕů ŪŲķ ňǻŪų ņů ŗůřů Ŗůƕ ōŝ Ŧż ŗůřů Ļśš ķŕů
ŪŹ śŪţű ŋűō ȊŠů Ļśš ķŕű ŪŹ" ŗż ŌżŐŸ ĶĳņŲšƕ Ķŝ ŝŪŲŕ Ūű ȜŠůř ũŸ
ũŲřřůƕ Ķŝ ɓůņŴ˃ŕņ ʖś şǻ ȊŠů Ļśš ȊŠů ķŕů ŪŹ" Ūş ķȥșşņ ņŸ
ũůŖ ɓůņŴ˃ŕņ ņż ȜŠůř ŗǻňŸ ɓůņŴ˃ŕņ šżŐű ņŸ ũůŖ ķȥșşņ šżŐűƕ ȊŠů
Ūżŕů ŪŹ" ƺŠŪ şřŲȬŠ ņŹũŸ šżŐű Ūż ũņŕů ŪŹ"ƻ ȜŠůř ŗŸƕ


ōŝ ņţűʹũŠů Ļśš ķŠű Ŧż ŀņ ŌżŐů ũů śȇů Ŗůƕ Ķŝ ŠŪ ĺũ
ŗůřŸ ņŸ ōŹũů ŖżŒů Şű řŪű ŰŗŇů ōż ōşűř şǻ ňŠů Ŗů ţŸŰņř ŠŪ
ŀņ ōűŦř ņů ũĳŗŸŧŦůŪņ Ŗůƕ ũşŎŸ" Ķŝ ȊŠů Ūżŕů ŪŹ" Ķŝ şřŲȬŠ
ņŪŕů ŪŹ ƺńŪ şŲŎŸ ŀņ ňǻŪų ņɃ ĶȏŌű Ŝũţ Űşţű ŪŹƕƻ ũŧɝ ʖś ũŸ
ĶŞű Şű ĺũņŸ śůũ řŪű ŪŹƕ ȊŠů ŪŲķ" Ŧż Ķňţů ķŕů ŪŹ Ŧż ȥȑŦȝňţű
ũŲŘůšņ Ŗů Ŧż ţųŖš ņŸ ŝůŗ ŀņ Ņš ņŗş ņů Ļśš ĺőřů Ŗůƕ


ņŐřű ņů ũşŠ



ŠŪ ŰŜš Şű Ŧż řŪű Ŗůƕ ŠŪ ŀņ śȇű Ŗűƕ ŰŜš ĺũ Œĳőţ řŸ ŝŪŲŕ ũůšŸ
śȇż ņż ķňŸ ţůŠů ōŹũŸ ņɃ ņŸȥȧŦř Ņš ĸșŠůŰŗ Ļśš ķŠŸƕ Ķŕ Ŧż
ŀĳ ǺȌţņř ņţűʹũŠů Ļśš ĺőű ŦŸ ũůšű ŒĳőţŸƕ ŗŸŇřů ĺř şǻ ũŸ ũůšű
ŰŝţņŲţ őűņ ŀņ ōŹũŸ ŰŗŇű ŦŪű ŋűōƕ
ŕŝ ȊŠů ŪŲķ" ňǻŪų ŝŗţŕů ŪŹ Ņš Ŧż ŗůřů ŝţŗŕů ŪŹ Ņš Ūš ŀņ
ŋűō ŝŗţŕű ŪŹƕ ōż Ļśš ķŕű ŪŹ Ŧż ŀņ ŐŪřű Ŗűƕ ķś Ūż ũņŕů ŪŹ
ĸũŸ ŐŪřű ņŪŸƕ ŕż ĸũřŸ ȊŠů ŰņŠů ŗŸŇřů ĸũ śš ȊŠů ţŐņŕů ŪŹ
ŌżŐŸ ũŸ Ŝųţʠ ņŸ śšůňƕ Ķŝ ŠŪ ņŲŌ Ņš ŖżƍŸ Ņš ȑŠůŗů ŗůřŸ ņŸ ōŹũŸ
ŰŗŇůĹ ŗŸŕŸ ŪŹ ōż ōşűř ņŸ Ķĳŗš ňŀ ŖŸ ŕŝ ĺũ śȇŸ řŸ ŰņŠůƕ ȊŠů
ŠŪ ũŪű ŪŹ" ŕż ŦŸũţű ņů ũȝŗŸŧ ţųŖš ņŸ ũȝŗŸŧ ũŸ ŝůĸŝţ ņŸ ȑŠůŗů
řōŗűņ Ŗůƕ ŠŪ ķś ōůřŕŸ ŪŹƕ ȊŠů ŠŪ ũŪű ŪŹ" ĺř ŌżŐŸ ũŸ Ŝųţʠ ņŸ
śšůňż ņů Ķŝ ȊŠů ŪŹ" ŦŪůĳ śš ŦŸ ŦŸũţűŠř şŸŖż˃ŒȭŐ ŖŸ řůƌšŸřũ
ŰśţŰɎş ŪżţűřŸũ ŠųřůĸŐŸŒ ɕŗšűř ŦŸ ũŝ ĺũ śŰŦɑűņšŔ ņŸ řűŋŸ
ŖŸƕ Ņš ŝůŗ şǻ ĺũ ũŸ ȊŠů ķŕů ŪŹ" ĸũřŸ Ķŕ ĸũřŸ ȊŠů ŰņŠů"
ũĳȭŖůňŕ Ūż ňŀ şš ňŀ



ĺũşǻ ũŸ ōż ŝůŪš ķŠŸ ŦŸ śǻŐűņżȭŐţ ŖŸƕ ķś ņŪŕŸ ŪŹ
ƺńŪ ŞůĹƕƻ


Ķŝ ķŗšśųŦȁņ Ņš şǻ ĸũŸ ĹʉšűŠ ɓŸş ņŸ ũůŖ ņŪŕů Ūųƕĳ Ņš
ŪżřŸ śůŀ Ŧż şŪůř Űśŕů ʹōũřŸ ķśņż ĶŞű ķšĳŞ şǻ ŝŕůŠů ōż ŠŪůĲ
ĺśȥȭŖŕ Ŗů Ŧż ũŦȁ ȪŠůśűƕ ŠŰŗ şǾ ĸũŸ ŪůŰř śŪŲĲŋůřŸ ņŸ şůȜŠş ũŸ ņŪŕů
Ūųĳ ŕż Ŧż şŸšů ȝŠůŠ ņšŸňůƕ ŠŰŗ şǾ ĸũŸ ũɧůĹ ņŸ şůȜŠş ũŸ ņŪŕů Ūųĳ
Ŧż şŲŎŸ ķŧűŨ ŗŸňůƕ Ŧż ķśņż ĸũŸ ŰŗŇůŠŸňů ŠŰŗ ķś ōűŦř ņŸ Ǻţŀ
őŪšůŠŸ ňŀ ŕżƕ



ōŝ Ŧż śŪţů ňŸŪųĳ ņů ŗůřů ŀņ ňŸŪųĳ ņŸ Œĳőţ śš ũŸ ŝůŪš ķřŸ ţňŕů
ŪŹ ŠŪ śųŔȁ ʖś ũŸ ĺũ ŗůřŸ ņŸ ōŹũů ŰŗŇůĹ ŗŸŕů ŪŹƕ ȊŠů ŠŪ ũŪű ŪŹ"
ţŸŰņř ŠŸ ȊŠů ŪŹ" ŠŸ řů řŪű ŪŹƕ ŠŪű şŕű  ŪŹ ƺĸŕřů řōŗűņ
ŪżňŸ ņɃ ŠŰŗ ŠŪ ũĳŞŦ Ūżŕů ŕż ŦŸ ŋŲřŸ ŪŲŀ ņż Şű Şšşů ŗǻňŸƕƻ ȜŠůř
ŗŸřů ŠŸ ŰŝţņŲţ ŗůřŸ ņŸ ōŹũů ŰŗŇůĹ ŗŸŕů ŪŹƕ ţŸŰņř ŠŰŗ ķś ĸũŸ ŝůŪš
ŰřņůţŕŸ Ūż Ņš ŝŹőņš Ņš şůĸɌżȭņżś ņůĳŋ Šȝɑ ņż ţŸņš Ņš
ĸũŸ Űřņůţřů ķšĳŞ ņšŕŸ Ūżƕ ŠŸ ŕż ņŸŦţ ŗůřŸ śš ʺŌţņů Ūżŕů ŪŹ
Šů ĺũ ňǻŪų śš ʺŌţņů Ūżŕů ŪŹƕ ĸũřŸ ņŸŦţ ĸũŸ ŝŋůŀ šŇřŸ ņŸ Ǻţŀ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ŰņŠů ŪŹ ţŸŰņř ŠŪ śųŔȁ ʖś ũŸ ĺũ ŗůřŸ ņŸ ōŹũů ŰŗŇůĹ ŗŸŕů ŪŹƕ Ķŝ
ŰņŕřŸ ţżň ōůřŕŸ ŪŹ ŠŪ ũɧůĹ Ūżřű ŪŹ ĶśřŸ ŪůŖż ņż ĺőůŠŸ" ŰřʆŠ
Ūűƕ ţŸŰņř ŠŪ Şųũű ŪŹƕ
Ķŝ śǻŐűņżȭŐţ ŞůĸŠʠ şŲŎŸ ňţŕ şŕ ũşŎřů ţŸŰņř ŠŪ ũɧůĹ
ŪŹƕ ķś ɓņŴ˃ŕ ņů ŰŦšżŘ řŪű ņš ũņŕŸ ŪŹƕ Ņš ɓņŴ˃ŕ ŉżŨŔů ņšŕű ŪŹ
śšşŸȫŦš Ūš ŀņ ŋűō şǻ ŪŹ ŠŪ ũŴʊűņŕůȁ ŪŹƕ



Ķŝ ĺũ Şųũű ņɃ ńš ŗŸŇŸƕ Łũů ŰŗŇŕů ŪŹƿĺȝŪǻ ȊŠů ņšřů Ŗů"
ĺȝŪʠřŸ ĶȝŠ ōŲŝůř şǻ ŝżţůƕ ĺȝŪʠřŸ ŰŝţņŲţ ŦŹũů Ūű ȪŠŦŪůš ŰņŠů
ōŹũŸ ĺȝŪʠřŸ śǻŐŸņżȭŐ şǻ ŰņŠů Ŗůƕ ţŸŰņř ŠŰŗ ķś ĸũŸ ņůŐżňŸ ĺũ
ŌżŐű ũű ŋűō ņż ņż ţŸņš Ņš ĸũŸ ŝůŪš ŰřņůţŕŸ ŪŹ ĸũ şǻ ŝŪŲŕ ũŸ
ŌżŐŸ ʺŌţņŸ ŪżŕŸ ŪŹƕ Ņš ōŝ ķś ĸũŸ ŝůŪš ŰřņůţŕŸ ŪŹ ķś ĸũņŸ
ŀņ ņŸ śűŌŸ ŀņ ŗŸŇŕŸ ŪŹ ŠŰŗ ķśņŸ śůũ ŀņ ĶȏŌů ņůĳŋ ņů Šȝɑ
ŪŹ ŕż ķś ŦŪůĳ śűŌŸ ŗŸŇřůƕ ŦŪůĳ śš ŀņ ŌżŐů řȝŪů ũů ŗůřŸ ņů ĶĳņŲš
ķ šŪů Ūżŕů ŪŹ ŠŪ Ŧż ŦůȭŕŰŦņ ŋűō ŪŹƕ ŠŸ ŀņ ũĳŗŸŧŦůŪņ ŪŹƕ ȊŠʠ"
ĸũŸ ŦŪůĲ Ūżřů ŪŹ ŕůŰņ ĺũ ŗůřŸ ņż ŝŋůŀ šŇŸƕ ŠŪ ũşůřŕů şǻ Ūżŕů ŪŹ
ţŸŰņř ŠŸ ĺũ ŗůřŸ ņż ŝŋůřŸ ņŸ Ǻţŀ ŪŹƕ Ķŝ ōŪůĲ ũŸ Ŧż ŗůřů ķŕů ŪŹ
ţųŖšř şǻ ũŸ ŪżŕŸ ŪŲŀ Ļśš ĺř ņţűʹũŠůń şǻ ũŸ ŪżŕŸ ŪŲŀ ŦŸũţű şǻ
ũŸ ŪżŕŸ ŪŲŀ Ņš ŦŪůĳ ũŸ ŪżŕŸ ŪŲŀ ŐŪřűŠż şǻ ŪżŕŸ ŪŲŀ ŝůŪš Ņš Ķŝ ŦŪůĳ
Şųũű ņŸ Ķȝŗš Ūżŕů ŪŹƕ Ķŝ ŠŪ ŰŝȧņŲţ ʹũɺ ʖś ũŸ ŰŗŇŕů ŪŹƕ ņżĹ
ķʆŠȁ řŪű ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺŠŰŗ ŠŪ ũĳŞŦ Ūżŕů ŕż ŦŸ ŋŲřŸ ŪŲŀ ņż Şű
Şšşů ŗǻňŸƕƻ ŰŝȧņŲţ ŗůřŸ ņŸ ōŹũů Ūű ŰŗŇŕů ŪŹ őűņ ĺũ ȭŖůř şǻ ĺũ
ŗůřŸ ņż Ūżřů ŋůŰŪŀ ţŸŰņř ȊŠů ŪŲķ" ĸũřŸ ĺũű ŝůŕ ņż ŰņŠů ʹōũŸ
ŗũ
Ų šż řŸ ĸũŸ śŪţŸŰņŠů Ŗůƕ ũĳȭŖůňŕ Ūż ňŀ ĸũũŸ ȊŠů ŝř ňŠů" ŀņ
ķňŸ ţŸ ņš ōůřŸ ŦůţŸƕ


Ķŝ ĸř Űŗřʠ şǻ ʹōũşǻ Ūş šŪ šŪŸ ŪŹ ŠŪůĲ ņżĹ Şű ĸ˃ŕŪůũņůš
ōůřŕů Ūżňů Űņ ņżĹ Şű ŝŸŗůšű ţňŞň ņŸŦţ ŕűř ŦŨʡ ŕņ Ūű ŋţű
Ņš ŰŜš ĺũ ŝŸŗůšű ũŸ ŀņ ũĳȭŖů ŝůŪš ķŠűƕ ŞůĸŠż ŝŪřʠ ĸũ
şŪůř śĳɒŪ ŦŨʡ ņɃ ŝŸŗůšű şǻ ʹōũşǻ Ūş šŪ šŪŸ ŪŹ ķśņŸ ũůŖ ĸũşǻ
šŪřŸ ņů ũŽŞůȌŠ šŪů ŪŹ ĸũşǻ ũŸ ŀņ Şű ũĳȭŖů ŝůŪš řŪű ķŠű ŪŹƕ
ŦŪůĳ Ķŝ Ņš ũĳȭŖůŀ řŪű ŪŹƕ ŦŪůĳ řŪű Ūʠňűƕ ŦŪůĳ Ŧż Ķĳ˃ŕş ŪŹƕ Ķŝ
śǻŐűņżȭŐ ņż ŦŪůĳ śš Ūżřů Ŗů ŕůŰņ ĸũŸ ũĳš˃Ȉŕ ņšŸƕ Ūş ņŪůĲ ōůŕŸ


ņŐřű ņů ũşŠ



ŠŰŗ Ūşǻ ĸũ ŕšŪ ũȝŗŸŧ řŪű Űşţŕů ŠŰŗ ŦŪůĳ ĸũŸ ŰŦȫŦůũ ŰŗţůřŸ ŦůţŸ
śǻŐűņżȭŐ řŪű ŪżŕŸ ŖŸ" Ķŝ  şǻ Ŧůśũ ńŰŪŠż řŗű ņŸ Ǻţŀ ōůřů
ŪŹƕ ŗŸŇů"
ĸũņŸ Ǻţŀ Ȉşů ņšǻ ţŸŰņř şǾ ŋůŪŕů Ūųĳ ķś ũɧůĹ ņż ōůřŸƕ şŸšŸ
śůũ Ņš ȑŠůŗů ũşŠ řŪű ŝŋů ŪŹ ķś ŠŪ ōůřŕŸ ŪŹ şǾ śŋśř ŦŨȁ
ņů Ūųƕĳ ţŸŰņř ŠŸ ŐŸś šŪǻňű ōŝ şǾ ŋţů ōůĻĳňů Ņš ķś ŗŸŇǻňŸ Űņ
ŠŪ ũŪű ŪŹ Šů ňţŕ ŪŹ ŠŰŗ şǾ ũɧů ũŸŦņ Ūųĳ Šů ŀņ Ŏųőů ũŸŦņ Ūųƕĳ
şǾřŸ ķśņż ĶŞű ŕņ ņŲŌ řŪű ŝŕůŠů ŪŹ ţŸŰņř ōż ŪŲķ ŪŹ Łũů Ūű
ŠŪ Ūżňůƕ



ŠŪ ŀņ ũĳŗŸŧŦůŪņ ŪŹƕ ĸũŸ Ūżřů Ŗůƕ ţŸŰņř ōŝ Ŧż ŗůřů ŝœřů
ķšĳŞ Ūżŕů ŪŹ ōŹũŸ Ŧż śŪţű ņţűʹũŠů ŠűŧŲ ņů ŀņ ũĳŗŸŧŦůŪņ Ŗů
ţŸŰņř ōŝ ĺũřŸ ĺȝŪǻ śšşŸȫŦš ņɃ ũɧůĹ ņż ŝŕůřů ķšĳŞ ŰņŠů ŦŸ
ĺũũŸ Ķţň Ūż ňŀƕ Ķŝ ȊŠů Ūż šŪů ŪŹ" ņżĹ ũĳŝŘ
ĳ řŪűƕ ȊŠʠ" ĸũŸ ĸũű
ŕšŪ ũŸ Ūżřů ŪŹ ĸũǺţŀ Űņ Ŧż ňǻŪų ȭŦŠĳ Ūű ũųŠȁ ņŸ ũůşřŸ śƍů šŪ ũņŕů
ŪŹ ũųŠȁ VXQ  Ņš ŦŹũŸ Ūű ķȥșşņ ňǻŪų śŲɑ 6RQ ņŸ ũůşřŸ
śƍů šŪ ũņŕů ŪŹ ŕůŰņ ŀņ ũŲřŪšŸ Ŧŋř ņŸ ŗůřŸ şǻ ŝŗţ ōůŠŸ ŗŸŇřů
Ŧŋř ŝř ňŠů Ŧŋř ŗŸŪŘůšű ŪŲķ ɓşůʺŔŕ ŪŲķƕ ƺŦżƿŦż ōż şŲŎ śš
ŰŦȫŦůũ ņšŕů ŪŹ ōż ņůş şǾ ņšŕů Ūųĳ Ŧż Şű ņšŸňůƕƻ Ŧż ņţűʹũŠů ōż
ũŪű ʖś ũŸ Ŧŋř ņŸ ʀůšů ōűŕű ŪŹ řů Ūű ũĳȭŖů ņŸ ōȼšŠŸ ũŸ ţŸŰņř
Ŧŋř ņɃ ĺśȥȭŖ˃ŕ şǻ ĺũ śŲɑ ņɃ ŠŪ ŝřŕű ŪŹ ȊŠů" ŰŝȧņŲţ őűņ
ŦŪű Ŧŋř ōż śǻŐűņżȭŐ ņŸ Űŗř śš řűŋŸ ŋţů ňŠůƕ


Ķŝ ȊŠů şţůņɃ  Ūşǻ řŪű ʹũŇůŕů ŪŹ Űņ ĺũ ɓŞŲ ņŸ ŝƍŸ Ņš
ŞŠůřņ Űŗř ņŸ ķřŸ ũŸ śŪţŸ Űņ ŠŪ ŝůŕǻ ōňŪ ţŸňű" ŰņŕřŸ ţżň
ŠŸ ōůřŕŸ ŪŹ" ƺŅš Ŧż ŝɧż ņŸ şř ņż Űśŕůń ņɃ ńš ţŽŐůŀňůƻ
ȊŠů ŠŪ ũŪű ŪŹ ƺĺũ şųţ śǻŐűņżȭŐţ Űśŕůń ņŸ ŰŦȫŦůũ ņɃ ńš
ţŽŐůŀňůƕƻ



ƺŅš ĺũ Űŗř śšƻ ţŲņů  şǾ ũżŋŕů Ūųĳ ŠŪű ŪŹ ŠűŧŲ řŸ
ņŪů ƺōŝ Ŧż şřŲȬŠ ņů śŲɑ ɓňŐ Ūżŕů ŪŹƻ şřŲȬŠʠ řŪűƕ ƺŦż şřŲȬŠ
ņů śŲɑƻ řů Ūű ŀņ ũĳȭŖůƕ ƺŦż şřŲȬŠ ņů śŲɑƻ Ŧż Ŧŋř ȭŦŠĳ ţżňż ņŸ
ŝűŋ şǻ ōűŕŸ ŪŲŀ ũşŎŸ"




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

Ŧż Ŧŋř ȭŦŠĳ ķśşǻ ŗŸŪŘůšű ŪŲķ ķś ĸũ ŉŒű ņŸ ŀņ ɓ˃ŕȹŝŝ
ŪŹ Ŧż ũȝŗŸŧ ĸũņů ɓ˃ŕȹŝŝ ŪŹƕ ŗŸŇřů ķś ŰŜš ũŸ ōűŕŸ ŪŹ ĺũ
ōűŦř ņż ōűŕŸ ŪŹ ōż ŠűŧŲ şũűŪ şǻ Ŗůƕ ķś śŲɑ ņɃ ĺśȥȭŖ˃ŕ şǻ ŪŹƕ
ŕŝ Ŧżƿ


ĸũũŸ ȊŠů Ūżŕů ŪŹ" ĺũ ņţűʹũŠů ņŸ Ǻţŀ ȊŠů Ūżŕů ŪŹ" Ķŕ
ũŲřřů Ŧż Şųũű ĺũ ňǻŪų ũŸ Ķţň Ūż ōůŕű ŪŹ ōŝ ŠŸ ɓņŐűņšŔ Ūżřů
ķšĳŞ Ūżŕů ŪŹƕ ȊŠů ŪŲķ" ōż ōűŦř Şųũű şǻ Ŗů Űřņţņš ňǻŪų şǻ ŋţů
ňŠů ŪŹƕ Ŧż ōűŦř řŪű ŝŗţŕů ŪŹƕ ŦŸ ũĳŗŸŧŦůŪņ ŝŗţŕŸ ŪŹ ŦŸ ũĳȭŖůňŕ
Ūż ōůŕŸ ŪŹ ŗŸŇů Ŧż Œĳőţ ŐŪřű Şųũűƕ ţŸŰņř ňǻŪų ŝŗţ řŪɀ ũņŕů
ŪŹƕ ĸũņŸ śůũ ŀņ ũŸŦņůĹ ņż Ūżřů ŪŹ ŰŝȧņŲţ őűņ ĺũ Ŧŋř śš
ōŹũŸ Ŧż Ŧŋř śš Ŗů Ņš ōŹũŸ śŪţű ņţűʹũŠů Ŧŋř śš Ŗű ķșşů
ũŸ Şšű ŪŲĹ Ŧŋř ņɃ ʺŧȈů śůĹ ŪŲĹ řů Ūű ũĳȭŖůňŕ ņɃ ʺŧȈůƕ Ŧŋř
ņɃ ʺŧȈů


Ķŝ ŦŪůĳ ɓņŴ˃ŕ ŪŹ Ņš śšşŸȫŦš ņů Ŧŋř ŪŹƕ ŦŪű Ŧż šżŐű ŪŹƕ ƺşřŲȬŠ
ņŸŦţ šżŐű ũŸ řŪű ţŸŰņř śšşŸȫŦš ņŸ şŲŇ ũŸ ŰřņţřŸ ŦůţŸ Ūš ŀņ Ŧŋř
ũŸ ōűŰŦŕ šŪŸňůƕƻ



ɓůŖȁ řů ũŸ śŪţŸ ŝĳŗ ņšŕŸ ŪŲŀƕ Ķŝ ŠŪůĲ ȜŠůř ŗŸřů ŠŪůĲ śš Ŧż ŝůŕ
ķŕű ŪŹ şǾ ņŪřů ŋůŪŕů Ūųƕĳ


Ķŝ ĺũ Şųũű ņż ĺũ ňǻŪų ũŸ Ķţň Ūżřů ŪŹ ŠŪ śšşŸȫŦš ņŸ ŰŦ˃Ř ŪŹƕ
ŰņŕřŸ ţżň ƺķşűřƻ ņŪŕů ŪŹ" >ũŞů ņŪŕű ŪŹ ƺķşűřƕƻƶũȣśůƕ@
ĺũ Şųũű ņż ĺũ ňǻŪų ũŸ Ķţň Ūżřů ŪŹ ȊŠʠŰņ ŠŪ Ķŝ śɟŕů şǻ ŪŹƕ ŠŪ
Ļśš ŪŹƕ Ķŝ Ŧż Şųũű ŦŪůĳ śš řŪɀ Ŗű ŠŪ ŀņ ũŪůŠņ Ŗű ŠŪ ĺũ
ōűŦř ņů ŀņ ũĳŗŸŧŦůŪņ Ŗű ŰŜš Ŧż ōűŦř ŦŪůĳ ũŸ Űřņůţņš őűņ
ňǻŪų ņŸ Ķȝŗš ŋţů ňŠůƕ Ķŝ ŠŪű Ŧż ņůšŔ ŪŹƕ



ŗŸŇřů Űşɑż Ūş ņŽř ũŸ Űŗř şǻ šŪ šŪŸ ŪŹ" ŪşůšŸ śůũ śĳɒŪ ŦŨʡ
ņɃ ŝŸŗůšű Ŗűƕ ŰņŕřŸ ţżň ĸũņŸ Ǻţŀ ƺķşűřƻ ņŪ ũņŕŸ ŪŹ" >ũŞů
ņŪŕű ŪŹ ƺķşűřƻƶũȣśůƕ@ ņŽř ũű ũĳȭŖů Ļśš ķŠű ŪŹ" ņżĹ
řŪűƕ ĺȝŪʠřŸ şŲŎŸ ţŸņš ŀņ ũĳȭŖů ŝřůřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņɃ ņŪů ƺȊŠů
ķś Ķśřű ũŸŦņůĹ ņż ţŸņš ŀņ ũĳȭŖů ņż ŝřůŠǻňŸ ŞůĹ ɕȝŪş" ŠŸ
Ūżňůƿƻ Ķŝ şǾ řŪű şǾ ĶśřŸ ŝůšŸ şǻ řŪɀ ŝżţ šŪů Ūųƕĳ şǾ ĸũ ŉƍű ņŸ
ũȝŗŸŧ ņŸ ŝůšŸ şǻ ĸũ Űŗř ņŸ ŝůšŸ şǻ ŝżţ šŪů Ūųĳ ƕ



ņŐřű ņů ũşŠ



Ņš ŦŸ ŦŪůĳ Ļśš ņŸřŒů şǻ ňŠŸ Ņš ņŲŌ ŀņ Ķĳ˃ŕş ŝůȼšŧ ņŸ ŞůĸŠʠ
ņż ţŸņš ķŀ" ŦŸ őűņ ŦŪɀ śš şš ňŀƕ Šůŗ ŪŹ ŞůĸŠʠ Ŧż Ķĳ˃ŕş ŝůȼšŧ"
ŠŸ ņŪůĲ śš ŋţŸ ňŀ" Ņš ņżĹ Şű Ūż ņŪůĲ śš ŋţŸ ňŠŸ" ţŸŰņř ĸũşǻ
ũŸ Űřņţű ũĳȭŖů řŸ ȊŠů ŰņŠů" ţůŇʠ śȼšŦŕȁ ř ŪŲŀ Ņš ĺȝŪǻ ĶśřŸ
ʹũɺůĳŕż ņů ňŲţůş ŝřů ŰŗŠů ŘřŦůř ŝř ňŀ ţůŇʠ ŝřůŠŸ Ņš ņšżŒż
Œźţš Ĺşůšŕ Ņš ĸũű ŕšŪ ņɃ ŋűōż şǻ ţňů Űŗŀ Ņš ņŪ šŪŸ ŪŹ ƺɓŞŲ
ķ šŪů ŪŹƻ ɓŋůšņʠ ņż Řşȁ Ņš ŝůŕʠ şǻ ŞŸōŕŸ ŪŹ Ņš ĺȝŪǻ şřŲȬŠ ņŸ
ŝřůŠŸ Řşȁ ŧůʒ śš ʹũŇůŕŸ ŪŹ ōŹũŸ ţųŖš ŦŸũţű Ņš ŝůņɃ ņŸ ķśƕ
ŠŸ ŀņ Şųũű ŝř ōůŕű ŪŹƕ



ţŸŰņř śšşŸȫŦš ņů ŘȝŠŦůŗ Ūż Ŧż ŗůřů ķňŸ ŝƎ šŪů ŪŹƕ ŕŝ ŠŰŗ
ŠŪ Ŧŋř ņŸ ʀůšů ũɧůĹ ŪŹ ōŪůĲ śš Ūş šŪ šŪŸ ŪŹ ŠŪ ɓņŴ˃ŕ ņŸ ʀůšů
ũɧůĹ ŪŹ ŠŪ ɓşůʺŔŕ ŪŲķ ŪŹ Ŧż ňǻŪų ņů ŗůřů Ūš ŀņ ŕšűņŸ ũŸ ŪşůšŸ
śůũ Ņš Űņŕřů ũşŠ ŪŹ" ķś ōůřŕŸ ŪŹ Űņŕřů" şǾ ŰŦʉ ŎŲȘŒ ņŸ ŀņ
ũůŖ ĸņɰů ŪżřŸ ņż ũŲř šŪů Ūųĳ Ŧż ĸũŸ Ķţň ņšŸňűƕ Ŧż ȊŠů ņšŕű ŪŹ"
Ŧż ĺũņŸ Œĳőţ ņż ņůŐ ņů ũůƏ ņš ŗŸňűƕ ţŸŰņř ĺũņŸ śůũ ŀņ Ļśš
ĺőůřŸ Ŧůţů ŪŹ ōż ĺũņŸ Ǻţŀ ʕņů ŪŲķ ŪŹƕ Ŧż ŀņ ũŲŝŪ ņż ŉš ŋţű
ōůŀňűƕ ńŪ ŪůĲ ƕ ķś ũşŎ šŪŸ ŪŹ ƺķşűřƻ ņŪŸ" >ũŞů ņŪŕű ŪŹ
ƺķşűřƕƻƶũȣśůƕ@


şǾ ōůřŕů Ūųĳ ũĳũůš ĸũŸ ŰŦȫŦůũ řŪű ņšŕů ŪŹƕ ŦŸ ĸũŸ ŰŦȫŦůũ řŪű
řŪű ņš ũņŕŸ ŪŹƕ ȊŠůƿŝũ ĺřņŸ Ǻţŀ ŗŠů ņż şŪũŲũ ņš šŪů Ūųĳ
ȊŠʠŰņ ƺņżĹ şřŲȬŠ řŪɀ ķ ũņŕů ŪŹ ōŝ ŕņ ĺũŸ Űśŕů řŪű Ňɀŋ
ţůŠŸ Ņš ʹōř ũŝņż Űśŕů řŸ şŲŎŸ ŰŗŠů ŪŹ ŦŸ ķŀĳ ňŸƕƻ ŠŰŗ ĺũņů řůş
ōűŦř ņɃ Űņŕůŝ şǻ ŪŹ ŕż Ŧż ŰřʆŠ Ūű Ŧŋř ņż śŪŋůř ţǻňŸƕ ĺũŸ ţŸřů
Ūű ŪŹ ŠŸ ŝŪŲŕ śŪţŸ Ūű Ūż ŋųņů ŪŹƕ ŠŸ śųšű ŕšŪ ũŸ ĸŕřů ɓşůʺŔŕ Ūż ŋųņů
ŪŹ ōŝ ŕņ ŠŸ ũɧůĹ ņż ŦůȭŕŰŦņ řŪű ņš ŗŸŕů ŪŹƕ


Ķŝ ŪşůšŸ śůũ Ņš ȑŠůŗů ũĳȭŖůŀ řŪű Ūżňű ţŸŰņř ũůšű ũĳȭŖůŀ
ŀņ ņŸ Ķȝŗš ŋţű ōůŀňűƕ Ŧż ŰņũņŸ Ǻţŀ ĶȏŌű ŪŹ" ōů šŪű ŪŹƿ
ĺũ Şųũű ņŸ ũůŖ ŦŸ ȊŠů ņšŕŸ ŪŹ" ĸũŸ ōţů ŗŸŕŸ ŪŹƕ ŠűŧŲ řŸ ņŪů
ƺŦŸ ŗŕ
ų ķņš ĺũ ňǻŪų ņż ŇŕŸ şǻ ĸņɭů ņšǻňŸƕƻ Ņš ŰŜš ȊŠů ŝůŕ
ōňŪ ţŸňű" ƺŦŸ Œĳőţ Ņš Şųũű Ņš ŎůŰƍŠůĲ ř ŝŲŎřŸ Ŧůţű ķň ũŸ
ōţů ŗű ōůŠǻňűƕƻ ķśřŸ ŗŸŇů" Ņš śŪţŸ ȊŠů Ūżřů ŪŹ" ŦŸ ŗŕ
ų ķňŸ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ōůņš Ņš śŪţŸ ōĳňţű ŎůŒűŠż ņż ŀņɑ ņšŕŸ ŪŹƕ ȊŠů ŠŪ ũŪű ŪŹ"
ŗŸŇż ŦŸ ŀņ ŝƍű ũĳȭŖů şǻ ŇŲŗ ņż ŀņɑ ņšņŸ ŝůĳŘ šŪŸ ŪŹ Ķŝ Ņš
ũĳȭŖůŀ řŪű ŪŹƕ
Ŧż ňǻŪų ŠŪůĲ śš ŪŹƕ śšşŸȫŦš ņů ŘȝŠŦůŗ Ūż Ŧż ũȣśųŔȁ ňǻŪų ŠŪůĲ śš
ŪŹƕ şũűŪ ŠŪůĲ śš ŪŹƕ Ŧż ĶśřŸ Ŧŋř ņż ũůŰŝŕ ņšŕů ŪŹ ŠŪű ũɧůĹ ŪŹƕ
Ŧż ňǻŪų ŠŪůĲ śš ŪŹ ŠŸ Ķŝ śɟŕů şǻ ķ šŪů ŪŹ ŠŸ śŲɑ ņɃ ĺśȥȭŖ˃ŕ şǻ
śƍů ŪŲķ ŪŹƕ



ņżĹ Şű şřŲȬŠ ĸũŸ ŌŲřŸ řŪű śůŀ ĸũ ũŝũŸ śűŌŸ ŪŐ šŪŸ ŪŹ ƺŪş
ĸũņŸ ũůŖ ņżĹ ũĳŝŘ
ĳ řŪű šŇǻňŸƕƻ ķśņż ŠŪ ņšřů Ūżňůƕ



ńŪ ŞůĹ ňŸŪųĳ şǻ ķ ōůń ķśņů ōűŦř ōż ķśşǻ ŪŹ ĺũ ňǻŪų
ņŸ Ķȝŗš ķřŸ ŗżƕ ȊŠů ķś ņšǻňŸ" śšşŸȫŦš śš ŰŦȫŦůũ ņšżƕ řů Ūűƿ
ņŸŦţ śšşŸȫŦš ņŸ ũůŖ ŝřŸ šŪżƕ ȊŠů ķś ĸũŸ ŰřʆŠ Ūű ņš ţǻňŸ" ȊŠů
Ūż ŠŰŗ ņżĹ ņŪŸƿşǾ śšŦůŪ řŪű ņšŕůƕ



ōŹũŸ ŀņ ŝůš şǾřŸ ŀņ ņŪůřű ņż śƎůƕ ŀņ ŒźȊŐš Ŗů Ŧż ŀņ Şţů
ȪŠŰɝ Ŗů Ņš Ŧż ňšűŝ ţżňʠ ũŸ ɓŸş ņšŕů Ŗůƕ Ūš ũşŠ ŦŸ ňšűŝ ţżň
ĶśřŸ ņōʡ ņż řŪű ŗŸ śůŕŸ ŖŸ ŕż ķś ōůřŕŸ ŪŹ ĺũřŸ ȊŠů ŰņŠů Ŗů" Ŧż
ņŸŦţ ţůţ ņţş ũŸ ĸũŸ ŪȭŕůȈš ņšŕů Ņš ņŪŕů ƺķś Ȉşů ŰņŠŸ
ňŀƕƻ Ķŕ Ŧż ŒźȊŐš şš ňŠůƕ Ņš ōŝ ŒźȊŐš şš ňŠů ĺũņɃ śșřű
ŉşĳŒű Ŗűƕ Ŧż Ķţň Ūű Ŗű ōŹũŸ ķō ņɃ ņţűʹũŠů ŪŹƕ ĺũřŸ ōůņš Ņš
ĺř ũŝņż ŀņ ũůŖ ũōů ŗűƕ ĺũřŸ şŲņŗşů ŰņŠů Ņš ĺũřŸ ũŝņż
ņŋŪšű şǻ ŉũűŐů ƺŕŲȣŪŸ ņŹũŸ Şű ĸř Űŝţ ņż Şšřů Ūżňůƕƻ


ţŸŰņř ȝŠůŘűŧ řŸ ņŲŌ ũų˃ŋŠʠ ņż ĺőůŠů ņŪů ƺşŹŒş ŠŪůĲ śš
ķŠŸƕƻ ĺũřŸ ņŪů ƺȊŠů ŠŪ ţůţ ȭŠůŪű ũŸ ŪȭŕůȈš ķśņŸ ś˃ŕ
ņɃ ŪŹ"ƻ


ʒű řŸ ņŪů ƺŪůĲ ȅűşůř ŠŪ ŪŹƕƻ
ņŪů ƺŦŪůĳ Řšŕű şǻ ŀņ Şű ņŋŪšű ĺř śš şŲņŗşů řŪű ŋţů ũņŕű
ŪŹƕ ŦŸ ķōůŗ ŪŹƕƻ



ĺȝŪǻ ōż Şű ŋůŪŸ ņŪřŸ ŗżƕ ĺũřŸ ĺũņŸ ĺũņŸ ŇŲŗ ņŸ ţŪų ũŸ Ŧŋř
ņż ŪȭŕůȈš ŰņŠů ŪŹƕ ņżĹ Şű ĸũŸ ŪşũŸ řŪű ţŸ ũņŕů ŪŹ ŞůĹƕ Ūş
ķōůŗ ŪŹƕ




ņŐřű ņů ũşŠ

ķĹŠŸ ɓůŖȁ řů ņšǻƕ ŰřʆŠ Ūű ķśƿ>ŀņ ŞůĹ ũŞů şǻ ŀņ ɓżșũůŪř
ņż ŗŸŕů ŪŹƕ ŐŸś śš ȼšɝ ȭŖůřƶũȣśůƕ@ ķşűřƕ


Ķŝ ĶśřŸ ʹũšʠ ņż ŎŲņůřŸ ņŸ ũůŖƕ ŠŰŗ şǾ ũşŎŕů Ūųĳ šůōů ņŸ Űŗřʠ
şǻ ŀņ Ňƍů ŪŲķ Ŗů Ņš ŀņ ŞŰŦȬŠŦůŔű ņż ŰŗŠů ĺȝŪǻ ŧɑŲ ũŸ ņŪůĲ
Űşţřů ŋůŰŪŀ Ņš řʊ ņšřů ŪŹƕ Ķŝ ŠŰŗ şǾ ũşŎŕů Ūųĳ Űņ ŠŪ ũŪű
ŪŹ ŦŪůĳ śš ķśņż ĶśřŸ ŧɑŲ ũŸ ŰşţřŸ ņů ŀņ ȭŖůř ŪŹ Ŧż Ŧŋř śš
ŪŹƕ ŠŪű ōŪůĲ śš Ŧż ķśũŸ ŰşţřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņšŕů ŪŹƕ ŕŲş ĺũņŸ ũůŖ
ŠŪżŦů Šż ņŪŕů ŪŹ ņŸ ũůŖ şŲţůņůŕ ņšŕŸ Ūżƕ



ŰņŕřŸ ţżň ŠŪůĲ śš ĶśřŸ ŎŲņŸ ŪŲŀ ʹũšʠ ņŸ ũůŖ ŪŹ ŗżśŪš ŪżřŸ ņż
ŪŹ şŸšŸ śůũ ŦŸŗű ņɃ śŲņůš ņŸ Ǻţŀ ũşŠ řŪɀ ŪŹ ţŸŰņř ņŸŦţ ŠŪű ĶśřŸ
ŪůŖʠ ņż ĺőůŀĳ ňŸ ŎŲņŸ ŪŲŀ ʹũšʠ ņŸ ũůŖ Ķśřű ķĲ Ňʠ ņż ŝĳŗ ņšŸ ƺşǾ
ĺũņů Şůň ŝřřů ŋůŪŕů Ūųƕĳ şǾ ĺũũŸ Ņš ĺũņŸ Ŧŋř ņŸ ũůŖ ōŲƍřů
ŋůŪŕů Ūųƕĳ ņżĹ śšŦůŪ řŪű ȊŠů ķŕů ŪŹ Ņš ōůŕů ŪŹ ũĳũůš ȊŠů ņŪŕů
ŪŹ şǾ ĺũņů Şůň Ūżřů ŋůŪŕů Ūųƕĳ ƻ ĶśřŸ ŪůŖż ņż ĺőůŠŸ Ņš ņŪŸ
ƺşǾ ņʖĲňů"ƻ śšşŸȫŦš ķśņż ķŧűŨ ŗŸƕ ŀņ ũŽ ɓ˃ŕŧŕ şǾ ŰŦȫŦůũ
ņšŕů Ūųƕĳ


ĶśřŸ ʹũšʠ ņż ŎŲņůřŸ ņŸ ũůŖ ōŝŰņ Ūş ũżŋ šŪŸ ŪŹ Ķŝ ŘűšŸ ũŸ
ĸũ ňűŕ ņż ňŲřňŲřůŠǻňŸƕ Ūš ŀņ ɓůŖȁ řů ņšŕŸ ŪŲŀƕ



ŘȝŠ ŪŹ Ŧż ōżƍ ōż ŝůĳŘŕů ŪŹ ŠŪ Ŧŋř ŪŹ
ŪşůšŸ ʗŗŠż ņż şũűŪű ɓŸş şǻ
Ŧż ŞůĹ ŝĳŘų ņɃ ũĳňŕű
Ļśš ņŸ ũşůř Ūż ōŹũŸ ƺōŹũŸ şǾ Ņš şŸšů Űśŕů ŀņ
ŪŹ ŕŲş Şű ĺũņŸ ũůŖ ŀņ Ūżƕƻ
ōŝ Ūş ʺŞʁʺŞʁ ōŲŗů ŪżŕŸ ŪŹ
ŠŸ Ūşǻ Şűŕš ũŸ ŗŗȁ ŗŸŕů ŪŹ
ţŸŰņř Ūş ŰŜš Şű Űŗţż şǻ ōŲƍŸ šŪǻňŸ
Ņš Ŧůśũ ŰşţřŸ ņɃ ķŧů ņšŕŸ ŪŹƕ
ĶňţŸ ŧŰřŦůš ũŲŝŪ ʄŸňȭŐźŜ ŀȼšƌżřů śš ɓŞŲ řŸ ŋůŪů ŕż şǾ
ķŧů ņšŕů Ūųĳ ķśũŸ ŰŜš ũŸ şŲţůņůŕ ņʖĲňůƕ ȊŠů ķś ĺũũŸ ɓŸş
ņšŕŸ ŪŹ" >ũŞů ņŪŕű ŪŹ ƺķşűřƕƻƶũȣśůƕ@





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

Ķŝ şǾ Ķŝ ĸũŸ ĸũ ŕšŪ ũŸ ŰŦŗů ņʖĲňů ŗŸŇŸƕ ŝůĸŝţ řŸ ņŪů
ƺʹōŕřż řŸ ĺũ śš ŰŦȫŦůũ ŰņŠů Ņš ʹōŕřż řŸ Ŧŋř ņż ȭŦűņůš
ŰņŠůƕƻ ũşŎŸ" şǾ řŪű ņŪ ũņŕů Ūųĳ Űņ ņŽř ŪŹ Ņš ņŽř řŪű ŪŹ
ŠŪ ŕż ķś śš ŪŹƕ ţŸŰņř ŠŰŗ ķś ņżĹ ŌżŐŸ ũŸ ʹũɺůȝŕ ņż śņŒŸ
ŪŲŀ ŪŹ ņŲŌ ķś şǻ ũŸ şŸŖż˃ŒȭŐ ŝŹȥȟŐȭŐ Šů śǻŐűņżȭŐţ Šů ķś ōż
ņżĹ Şű ŪżřŸ ŗż ōż ņŲŌ ŕż ĺũ Ŧŋř ŰŦšżŘ şǻ śņŒŸ ŪŲŀ ŪŹ ņŴśŠů
ņšņŸ şŸšŸ ŰɓŠ ţżňż ķō ĺũũŸ Ŧůśũ şŲŒ ōůŠŸƕ ȊŠů ķś řŪű şŲƍǻňŸ"
ĸũũŸ Ŧůśũ şŲŒ ōůŠŸ Ņš ĺũņɃ ńš şŲƍŸƕ ŀņ Şű ŧȡŗ ķśņż şũűŪ
ņɃ ũĳňŕű ũŸ ņŞű Şű Ķţň řů ņšřŸ ŗŸƕ ŪżřŸ śůŀ ĺũņɃ ķșşů ĸũŸ
ɓŗůř ņšǻƕ


Űśŕů śšşŸȫŦš ţżň ŠŪůĲ śš ŀņ ţȣŝŸ ũşŠ ũŸ ŝŹőŸ ŪŲŀ ŪŹƕ ŠŸ şŲŎŸ
ĺũ śŽţŲũ ņŸ ũşŠ ņɃ Šůŗ Űŗţůŕů ŪŹ ĺũű ŧŹţű şǻ ɓŋůš ņšŕů ŪŲķ
ŠŪ ũŲũşůŋůš Ŗů ŦŸ ũůšű šůŕ ŝŹőŸ Ņš ĺũŸ ũŲř šŪŸ ŖŸ Ņš ŀņ ōŦůř
ȪŠŰɝ ǺŇƍņɃ ũŸ Űňšņš Ņš şš ňŠůƕ śŽţŲũ řŸ ōůņš Ņš ĶśřŸ ŧšűš
ņż ĺũ ōŦůř ȪŠŰɝ ņŸ Ļśš ŜŹţů ŰŗŠů Ņš ņŪů ƺĺũņů ōűŦř
Ŧůśũ ķ ŋųņů ŪŹƕƻ Ķŝ Űśŕů ŠŪůĲ śš ŝűşůš Ņš śűŰƍŕ ţżň ŪŹ ŠŪůĲ
śš ŦŸ ŪŹ ʹōȝŪǻ ĺřņŸ ŧšűš ņŸ Ǻţŀ ɓůŖȁ řů ņɃ ķŦȫŠņŕů ŪŹƕ şǾ ɓůŖȁ řů
ņšŕů Ūųĳ ŰɓŠ śšşŸȫŦš ũŞů ŪżřŸ ŕņ ĸĳŕōůš řů ņšŸƕ ŦŸ Űņũű Şű ũŞů
ņŸ ŪżřŸ ņů ĸĳŕōůš řů ņšǻƕ Ŧż Ŧŋř ŪşŸŧů Ūű ŠŪůĲ śš Ūżŕů ŪŹ ōż şũűŪ
ŪŹƕ şǾ ɓůŖȁ řů ņšŕů Ūųĳ Űņ ķś ķś ĺř şǻ ũŸ Ūš ŀņ ņż ŋĳňů ņšǻňŸƕ
ĺř şǻ ũŸ Ūš ŀņ ōř śųšű ŕšŪ ũŸ ŋĳňů Ūż ōůŠŸ śšşŸȫŦšƕ ĸũŸ ɓŗůř
ņšǻƕ ĺȝŪǻ ķŧűŨ ŗŸ ĺřņŸ ɓŠůũʠ ņżƕ ŦŸ ŠŪůĲ śš řŪɀ ŝŹőŸ ŪżŕŸ ɓŞŲ
ĺȝŪʠřŸ ĸũŸ řŪű ũŲřů Ūżŕů ŠŰŗ ŦŸ ĸũ śš ŰŦȫŦůũ řŪű ņšŕŸ ŖŸ ŕżƕ
Ķŝ ɓŞŲ ĺȝŪʠřŸ ĶśřŸ ŪůŖż ņż Ļśš ĺőůŠů ŪŹ ŦŸ ĸũŸ ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ
ŪŹ Ķŝ ŦŸ ĸũŸ ĶśřŸ ɚŗŠż ņŸ Ķȝŗš ɎŪŔ ņšǻ Ūš ŀņ ũŸŦņ Ūš ŀņ
ōř ũůŘůšŔ ŦŸ śůśű ŦŸ şũűŪ ņż ɎŪŔ ņšŸ ōż śűŌŸ ŪŐŸ ŪŲŀ ŪŹ Ŧůśũ
ķ ōůŠŸƕ ĸũŸ ɓŗůř ņšǻ Űśŕůƕ ĸř ķŧűŨż ņż Ūş ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ řůş
ũŸ şůĳňŕŸ ŪŹƕ ķşűřƕ


şǾ ķśũŸ ɓŸş ņšŕů Ūųĳ
ĺũřŸ şŸšŸ řůş ņż ŦŪůĳ śš šŇů ŝŪŲŕ ŦŨȁ śŪţŸƕ



ņŐřű ņů ũşŠ

ƿśŪţŸ şŲŎũŸ ɓŸş ŰņŠů
Ņš şŸšŸ ĺɺůš ņż şżţ ǺţŠů
ĺũ ņţŦšű ņŸ śŸƍ śšƕ

ķś ĺũũŸ ɓŸş ņšŕŸ ŪŹ" ōŝŰņ Ūş ĸũŸ ŰŜš ũŸ ňůŕŸ ŪŹ şŸō ņŸ
ķũśůũ ōůņš Ņš Űņũű ņŸ ŪůŖż ņż Űşţůņš ņŪŸ ƺŰɓŠ Šůɑű şǻ
ŠŪůĲ śš ķō ũŲŝŪ ŝŹőŸ šŪřŸ ũŸ ŇŲŧ Ūųƕĳ şǾ şũűŪ śš ŰŦȫŦůũ ņšŕů Ūųƕĳ
ȊŠů ķś řŪű ņšŕŸ"ƻ ĸũű ŕšŪ ũŸ ņŲŌ ņŪŸƕ ōŝ Ūş Ŧůśũ ňůŕŸ ŪŹƕ


şǾƿ ƿ"ƿ
ƿşŸšŸ ĺɺůš ņż şżţ ǺţŠů
ĺũ ņţŦšű ņŸ śŸƍ śšƕ

Ķŝ ĶŞű ũŸ ķňŸ ȊŠů Ūş śųšű ŕšŪ ũŸ ũĳũůš ņŸ ũůŖ ŪŹ" ȊŠů
Ūş śųšű ŕšŪ ũŸ ũĳũůš ņŸ ŜŹŧř ņŸ ũůŖ ŪŹ" ŅšƿŦż ũůšű şŲŇȁŕů Ņš
ŠŪůĲ ņɃ ŠŸ ũůšű ŋşņŗşņ Ņš ĸũ ũŲũşůŋůš ņż ţŸņš Ņš ĸũşǻ
ũŸ ȪŠŦũůŠ ņż ŝřůřů ŅšƶŅš ȊŠů Ūş śųšű ŕšŪ ũŸ ĸũņŸ ũůŖ
ŪŹ" ȊŠů Ūş řŪű ŪŹ" şŲŎŸ ņŸŦţ ŠűŧŲ ŗŸ ŗż ŠŪű ũŝ şǾ ŋůŪŕů Ūųƕĳ ƺĺũŸ
ōůřřů Ūű ōűŦř ŪŹ ĺũŸ ōůřřůƕƻ şǾ ķśũŸ ɓŸş ņšŕů Ūųƕĳ ȊŠů ķś
ĺũũŸ ɓŸş řŪű ņšŕŸ" >ũŞů ņŪŕű ŪŹ ƺķşűřƕƻƶũȣśůƕ@ ńŪ Ūş
ķśũŸ ũŸ ɓŸş ņšǻ


Ķŝ şǾ ũŞů ņż ŞůĹ ņůţȁ ņż ũŽś šŪů Ūųƕĳ şǾ řŪű ōůřŕů ŦŸ Ņš
ȊŠů ņšřŸ ōů šŪŸ ŪŹƕ



śšşŸȫŦš ķśņż ķŧűŨ ŗŸƕ Ņš şǾ ķśũŸ ĶňţŸ šŰŦŦůš ņż ŰŜš
ũŸ ŰşţřŸ ņɃ ķŧů ņšŕů Ūųĳ Ņš ŠŰŗ şǾ ķśũŸ řŪű Űşţ ũņŕů Ūųƿ
ĳ
Šů ŰŜš ĶňţŸ ŧŰřŦůš ņż ŰşţųĲňůƕ ŠŰŗ şǾ ķśũŸ ŕŝ řŪű Űşţŕů Ūųĳ ŕż
ķśņż Őų Šųũůř şǾ ŰşţųĲňůƕ ŠŰŗ ŕŝ Şű řŪű ŕż şǾ ķśņż Ŧůśũ ŠŪůĲ
śš ũɑŪ ŕůšűŇ ņż ŰşţųĲňů ŠŰŗ ŕŝ Şű řŪű ŕż ŰŜš şǾ ķśũŸ şŰŪşů
şǻ ŰşţųĲňůƕ ķşűřƕ


ŞůĹ ņůţȁ Ķŝ şǾ řŪű ōůřŕů Űņ ŦŸ őűņ ĸũ ũşŠ śš ȊŠů ņšřů
ŋůŪŕŸ ŪŹ ŞůĹ ŰŦǺţŠȣũƕ
ˇ



ņŐřű ņů ũşŠ +,1
7KH +DUYHVW 7LPH

ŠŪ ũȝŗŸŧ ŪşůšŸ ŞůĹ ŰŦǺţŠş şŸȼšŠř ɕȝŪş ņŸ ʀůšů şųţ ʖś ũŸ ĸĳǺȌţŧ şǻ ŧŰřŦůš ũŲŝŪ  Űŗũȣŝš
 ņż ŜŲţ ňżȭśţ ŰŝũřŸũşŸř ƏŸţżʺŧś ņŸ ĶĳŕššůʊȄűŠ řůȫŕŸ śš šşŗů ĸř ŜżŰřȊũ ŀȼšōżřů Šų
ŀũ ŀ şǻ ɓŋůȼšŕ ŰņŠů ňŠů ʹōũŸ ŋŲȣŝņɃŠ ŐŸś ȼšņźˁŒň ũŸ ǺţŠů ňŠů ŪŹ Ņš ĸĳǺȌţŧ şǻ ŰŦȭŕŴŕ Ōůśů
ňŠů ŪŹ ƕ ĸũ ȹŪŗű ĶřŲŦůŗ ņż ŦżĹũ łŜ ňźŒ ȼšņźˁŒň ņŸ ʀůšů Ōůśů ňŠů Ņš ŝůĲŐů ňŠů ŪŹƕ
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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
iksLV cksDl 950 tSQjlu foys] bfUM;kuk 47131 ;w- ,l- ,-
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