śšşŸȫŦš ņů ŋŲřů
ŪŲķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř
ˇ ķĸŠŸ ņŲŌ ȈŔ ņŸ Ǻţŀ ŇƍŸ šŪǻňŸ ōŹũŸ Ūş ĶśřŸ ʹũšʠ ņż ɓůŖȁ řů
ņŸ Ǻţŀ ŎŲņůŕŸ ŪŹ ƕ Ķŝ ŪşůšŸ ŎŲņŸ ŪŲŀ ʹũšʠ ņŸ ũůŖ şǾ Şšżũů
ņšŕů ŪųĲ Űņ ŪşůšŸ ʗŗŠ Şű ŎŲņŸ ŪŲŀ ŪŹƕ şǾ ũżŋŕů ŪųĲ ŰņŕřŸ ţżň ķō
šůŕ ɓůŖȁ řů şǻ Šůŗ ņšřů ŋůŪǻňŸ" ȊŠů ķś ĶśřŸ ŪůŖ ņż ĺőůņš ņŪǻňŸ
ƺśšşŸȫŦš ķō šůŕ şŲŎŸ Ŧż ŰŗʹōŠŸ ʹōũŸ şǾ ŕţůŧ ņš šŪů ŪųĲƕƻ śšşŸȫŦš
ķśņż ķŧűŨ ŗŸƕ
ŪşůšŸ ȭŦňɁŠ Űśŕůŝ Ūş řɗŕů ũŸ Ķŝ ĸũ şŪůř ĶřŲɎŪ ņŸ ʸũŪůũř
ņŸ śůũ ŰŦȫŦůũ ņŸ ʀůšů ķŕŸ ŪŹ Ūş ĺũ śůš ĺũņŸ Ķȝŗš ŝœŕŸ ŪŹ
ōŪůĳ śšşŸʉš Ņš ŦŸ ŗŕ
Ų  Ņš ŦŸ ņʕŝ Ņš ŦŸ ũůšŸ ȭŦňɁŠ ũşŲŪ ŀņ
ũůŖ ŀņɑ ŪŲŠŸ ŪŹƕ ȊŠʠŰņ ĺũřŸ ņŪů Űņ ŦŪůĳ śš ŀņ ˃ŋŒűŠůĳ Şű ȭŦňɁŠ
Űśŕů ņŸ ōůřŸ Űŝřů ōşűř śš řŪű Űňš ũņŕű ŪŹƕ ŕż Ŧż ŠŪůĳ śš Űņŕřů
Ķ˃Řņ ōůřŕů ŪŹ ōŝ ũŸņŒż ţżňʠ řŸ ĶśřŸ ʹũšʠ ņż ŎŲņůŠů ŪŹ Ņš
ŰŦŧŸŨ ŰŦřŕűŠʠ ņŸ ǺţŠŸ ķśņż śŲņůš šŪŸ ŪŹƕ Űśŕů ķō šůŕ ōʕšŕşȝŗ
ũĳũůš ņɃ ńš ŗŸŇŸ ȊŠʠŰņ ķō Ūş ŀņ ōʖšŕşĳŗ ţżň ŪŹ ƕ


Ņš şŹ ɓůŖȁ řů ņšŕů Ūųĳ śšşŸȫŦš ȊŠʠŰņ Ūş ŠŪůĳ śš ŀņɑ ŪŲŠŸ ŪŹ
Ņš ōűŰŦŕ śšşŸȫŦš şǻ ŪşůšŸ ŰŦȫŦůũ ņż ķś śš ȪŠɝ ņš šŪŸ ŪŹ ōż
ɓůŖȁ řů ņů ĺȇš ŗŸŕů ŪŹ Ūş ʗŗŠ Ņš ņůř ņŸ ŇŕřůšŰŪŕ ũĳũůš ņŸ ŝűŋ
ũŸ ŝůŪš ķŠŸ ŪŹ ŀņ Ķţň ōűŦř ņż ōűřŸ ņŸ ǺţŠŸ ŝůŪš ķŠŸ ŪŹ Ņš
ĺũŸ ōűřŸ ņŸ Ǻţŀ ŪşůšŸ ŰŦȫŦůũ ņż ķśşǻ Ķĳňűņůš ņš šŪŸ ŪŹ ƕ ķō šůŕ
ŪşřŸ ĶśřŸ ŪůŖʠ ņż ĺőůŠů ŪŹ Ņš ŠŪ ņŪŕŸ ŪŲŠŸ Űņ ƺŪş ōʕšŕşȝŗ
ŪŹƕƻ ŰɓŠ śšşŸȫŦš Ūš ŀņ ņż ĺřņɃ ŰŦřĳŕű ņů ĺȇš ŰŗōűŠŸƕ



Ņš ŰŜš Űśŕů Ūş ɓůŖȁ řů ņšŕŸ ŪŹ Űņ ķś ķō šůŕ ŪşũŸ Ŧŋř
şǻ şŲţůņůŕ ņšŸňǻƕ Ūş ŠŪůĳ śš ũŲŘůš ņŸ ǺţŠŸ ũşŎřŸ ņŸ ǺţŠŸ ķŠŸ ŪŹ
Űņ Ūş Ķŝ ōůř ũņŸ ĸũ Ŧŕȁ şůř Űŗř şǻ ņŹũŸ ōűřů ŪŹ ķňŸ Űņũ ŝůŕ ņŸ
Ǻţŀ ŗŸŇřů ŪŹ ȊŠů ņšřů ŪŹƕ ȊŠʠŰņ Ūş ōůřŕŸ ŪŹ řŝű ņŸ śŪţŸ ũŸ ŝŕůŠŸ
ũůšŸ ˃ŋȝŪʠ ņŸ ĶřŲũůš ɓŞŲ ņů ķňşř řōŗűņ ķ šŪů ŪŹ ƕ Ūş ũşŠ





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ņŸ řōŗűņ ķ šŪŸ ŪŹ ɓŞŲ ōŝ ķśņŸ ŝɧʠ ņż śŲšű ŕšŪ ũŸ ŌŲŐņůšů
ŰŗŠů ōůŠŸňůƕ śšşŸʉš Ūş şǻ Ūš ŀņ ŦŪůĳ śš ŪżřŸ ŗűʹōŠŸ Űśŕůƕ ŦŪůĳ
ŀņ Şű ŌŲŐřŸ ř śůŠŸƕ ŠŪű Ūşůšů ŠŪůĳ śš ŪżřŸ ņů ĺɹŸŧŠ ŪŹ ɓŞŲ ƕ Ūş
ķśũŸ ɓŸş ņšŕŸ ŪŹ Ņš Ūş ĺũ ŉŒű ņŸ ǺţŠŸ ŕŹŠůšű ņšřŸ ņɃ ņżʺŧŧ
ņš šŪŸ ŪŹƕ
ŪşũŸ ŰŜš ũŸ ķō šůŕ ŝůŕ ņšŸ Ņš ĸũ ĸşůšŕ şǻ ōż ŝűşůš Ņš
śű˃Œŕ ŪŹ Ūş ɓůŖȁ řů ņšŕŸ ŪŹ Űņ ķś ĺȝŪŸ ŋĳňů ņšǻňŸ ɓŞŲ Ņš ŰŦŧŸŨņš
ĺȝŪŸ ōż ķȥșşņ ōʕšŕż ņŸ ũůŖ ŪŹƕ Ūş ɓůŖȁ řů ņšŕŸ ŪŹ Űņ ķś Ūš
ŀņ ŇżŠŸ ŪŲŀ ɓůŔ ņż ŝŋůŠŸňŸƕ Ūš ŀņ ŰŦʉůũű ņż śŰŦɑ ķșşů ũŸ Şš
ŗŸƕ Ņš ķśņŸ ŰŦȫŦůũ ņšřŸŦůţŸ ŝɧʠ ņɃ ŧɝɃ Ņš ũůşŖȁ ņż ŕůōů
ņšǻƕ ĸř ŝůŕʠ ņż ɓŗůř ņšŸ Űśŕůƕ Ūş ŝŪŲŕůŠůŕ ũŸ şůĳňŕŸ ŪŹ ȊŠʠŰņ
ķśřŸ ŪşŸ ņŪů şůĳňż ƺŝŪŲŕůŠůŕ ũŸ şůĳňż ĺřşŸ ũŸ ĺř şŪůř ŝůĳŕż ņż
şůĳňżƻ ʹōũũŸ Ūşůšů ķřĳŗ śŲšů Ūż ũņŸƕ Ņš Ūş ĺȝŪŸ ŠűŧŲ ņŸ řůş şǻ
şůĳňŕŸ ŪŹƕ ķşűřƕ


ķś ŝŹő ũņŕŸ ŪŹƕ
şŹ ŰřʆŠ ʕś ũŸ ŠŪůĳ ĸũ şĳŋ śš ŰŜš ũŸ ŪżřŸ ņŸ ǺţŠŸ ĸũŸ şŪůř
ũŽŞůȌŠ ũşŎŕů Ūųĳ ŠŪůĳ ĸũ ĺɧ ŰŦɿůţŠ şǻ ĸũ ŞţŸ ţżňʠ ņŸ ũůşřŸ
ōż ŠŪůĳ ōż ũŲũşůŋůš ũŲřřŸ ņŸ ǺţŠŸ ĸņɰů ŪŲŠŸ ŪŹƕ şŹ Ķśřű ũŪůŠŕů
ņŸ ǺţŠŸ śšşŸȫŦš ņɃ ŗŠů ņż şůĳňŕů Ūųĳ ŕůŰņ ōŪůĳ ŕņ ņɃ şǾ ũɧůĹ
ņż ōůřŕů Ūųĳ ķś ţżňż ņż ŝŕůĻĲ ƕ Ŧż Ķŝ Şű ŀņ şřŲȬŠ ņŸ şŲŪ
ĳ ņż
ŝȝŗ ņš ũņŕů ŪŹ ŦŹũŸ Ūű ōŹũŸ Ŧż ŀņ ʸũŪ ņŸ şŲŪ
ĳ ņż ŝȝŗ ņš ũņŕů
ŪŹƕ Ņš ŠŰŗ şŹ ņŞű ņŲŌ Şű ņŪřŸņɃ ņżʺŧŧ ņʕĳňů ōż ňţŕ ŪŹ Ņš
ĺũņŸ ĸȏŌů ņŸ ŰŦʕȜŗ ŪŹ şŸšű ũɧű ɓůŖȁ řů ŪŹ Űņ Ŧż şŸšŸ şŲŪ
ĳ ņż ŝȝŗ
ņš ŗŸňů ōż şŲŎŸ ĸũŸ řŪű ŝżţřů ŪŹƕ ȊŠʠŰņ ũŋşŲŋ şǻ şǾ ŇŲŗ ȭŦňȁ şǻ
šŪřů ŋůŪŕů ŪųĲ Ņš şŹ ŦŪůĳ ņŞű řŪű šŪŕů Ņš ĸũ ũŝņŸ ŝůŦōŲŗ şŹ
ŀņ ŎŲőů ĶňŲŦů Ūżŕů Ŗů ņżĹ ŕż ʹōũřŸ ņŲŌ ŕż ňţŕ œĳň ũŸ ŰņŠů Ŗůƕ
ŠŰŗ şŹ ĸũŸ ņšŕů Ūųĳ ŠŪ ĸũǺţŠŸ ŪŹ Űņ şŹ Ŝņȁ ņż řŪű ōůřŕůƕ ɓŞŲ
ķśņż ķŧűŨ ŗŸƕ


Ķŝ ņţ ũŲŝŪ ŠŰŗ ŠŪ śšşŸȫŦš ņɃ ĸȏŌů Ūżňű ŕż şŹ ŰŦŦůŪ Ņš
ŕţůņ ņŸ ŰŦŨŠ śš ŝżţřŸ ņů ĸšůŗů šŇŲň
ĳ ůƕ Ņš Ūş Şšżũů ņšŕŸ ŪŹ
ņɃ ķś ĶśřŸ ņţş Ņš śʁż ņż ţŸņš ķŠǻňŸƕ Ūş ȑŠůŗů ũşŠ řŪű


śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



ţǻňŸ ţŸņɃř şǾ ĸŕřů ŋůŪŕů Ŗůƿōż şŸšů ŠŪůĳ ĸȝŒűŠůřů şǻ Ŧůśũ ķřŸ
ņů śŪţůĺɹŸŧ Ŗů ʹōũņů şŹřŸ ķśņż ŠŪ ŦůŠŗů ŰņŠů Ŗů ƕ Ņš şŹ
ņţ ũŲŝŪ ņżʺŧŧ ņʖĲňůƕ ŠŰŗ şŹ ĸũŸ ņţ ũŲŝŪ řŪű ţŸŕů Ūųĳ ŕż şŹ
ņţ šůŕ ņż ţŲň
ĳ ůƕ ţŸņɃř ŠŰŗ śšşŸȫŦš řŸ ŋůŪů ŕż şŹ ņţ ũŲŝŪ ĸũ
ŰŦŨŠ śš ţŸřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņʕĳňů ĺř ŗż śůőŧůţůńĳ ņŸ ŰŦŋůšƕ Ņš
śšşŸȫŦš Ūşůšű ũŪůŠŕů ņšŸ ŕůŰņ Ūş ōůřŸ Űņ ũɧůĹ ȊŠů ŪŹ ņŸŦţ
ĸŕřů ōůřŸ Űņ ũɧůĹ ȊŠů ŪŹ ʹōũũŸ Ūş ũșŠ Ņš ĺʹōŠůţŸ şǻ ŋţ
ũņŕŸ ŪŹƕ Ūşƿ
ķś ōůřŕŸ ŪŹ şŸšů ŪşŸŧů Ūű ŀņ ʉŸŕ Űşɑ ŪŲķ ņšŕů Ŗůƕ ĺũřŸ
şŲŎũŸ ņŪů ƺŞůĹ Űŝţűƻ ĺũřŸ ņŪů ƺşŹƶşŹ řŗű śš ņżĹ Şű śšŸŧůřű
ņż řŪű ŋůŪŕů Ūųƕĳ ƻ ĺũřŸ ņŪů ƺşŹ ĶśřŸ ŪůŖ şǻ şŸšű ŰŐņŐ ņż ŋůŪŕů
Ūųƕĳ Ņš ōŝ ũűŐű ŝōŕű ŪŹ şŹ ŦŪůĳ ņżĹ śšŸŧůřű řŪű ŋůŪŕůƕ şŹřŸ ŝŪŲŕ
ũşŠ śŪţŸ ɓŞŲ ũŸ śŲŌů Ŗů ŠŰŗ ņŲŌ ňţŕ ŪŹ ŕż şŲŎŸ őűņ ĶŞű ĸũŸ
ũŪű ņšřŸ ŗżƻ ņŪů ƺȊŠʠŰņ ŠŪ ĺũ ũŲŝŪ ĶĳŘņůš Ņš ŕŲŜůřű Ūżňů
ōŝ ōŪůō ņż ŗũ
Ų šű ńš ŝůŪš Ňűŋ ǺţŠů ōůŕů ŪŹƻ ņŪů ƺşŹ ņżĹ Şű
ʕņůŦŐ ņż řŪű ŋůŪŕůƕ şŹ Ķŝ ĸũ ũŝ ŝůŕʠ ņů ȜŠůř šŇřů ŋůŪŕů Ūųĳ
ƕƻ ŠŪű ŪŹ Ŧż ʹōũņŸ ǺţŠŸ Ūş ŠŪůĳ śš ŪŹ Ūš ŀņ ʕņůŦŐ ņż ȜŠůř şǻ
šŇřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņšŕŸ ŪŹ ʹōũũŸ ņɃ Ūş ĺũ ũşŠ śš ōŪůō śš ŋţ
ņš ōů ũņŕŸ ŪŹƕ


Ķŝ şŹ ķō šůŕ ȑŠůŗů ũşŠ řŪű ŝżţŲň
ĳ ů ȊŠʠŰņ ŪşůšŸ śůũ ņţ
ŗż ũŞůŀĳ ŪŹƕ Ņš ŰŜš ŕŲšȝŕ ŝůŗ ņŪű Ņš Şű ōůřů ŪŹ ņŪű ŕż Ņš
ŗũ
Ų šŸ ȭŖůř śš Ņš ũŞůń ņż ţŸřů ŪŹ ƕ



ţŸŰņř Ķŝ şǾ ȪŠŦȭŖůŰŦŦšŔ şǻƕ şǾ śŪţŸ ŕűř śŗʠ ņż śœřů ŋůŪŕů
ŪųĲ ȪŠŦȭŖůŰŦŦšŔ  ũŸ ţŸņš  ƕ



ķŝűŝ şŪűřŸ ņż ȭşšŔ ņšņŸ ĶśřŸ śšşŸʉš ŠŪżŦů ņŸ ǺţŠŸ
ŜũŪ ņů śȪŦȁ şůřřůƿ ŋŽŖů şŪűřů ȊŠʠŰņ ķŝűŝ şŰŪřŸ
şǻ ŕŸšů śšşŸʉš ŠŪżŦů šůŕ ņż ŕŲŎŸ Űşʒ ũŸ ŰřņůţƶŰřņůţ
ţůŠůƕ
ĸũǺţŠŸ ōż ȭŖůř ŠŪżŦů ĶśřŸ řůş ņů ŰřŦůũ őŪšůřŸ ņż
ŋŲř ţŸňů ŦŪű ĶśřŸ śšşŸʉš ŠŪżŦů ņŸ ǺţŠŸ ŞŸƍƵŝņȼšŠʠ Ņš
ňůŠƵŝŹţ ŜũŪ ņšņŸ ŝǺţ ņšřůƕ



ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

Ķŝ şŸšů ķō šůŕ ņů ŰŦŨŠ ŪŹ śšşŸȫŦš ņů ŋŲřů ŪŲķ ķšůŘřů
ņů ȭŖůřƕ



ŠŰŗ ķś ȜŠůř ŗŸ ķŝűŝƿŝ şŪűřŸ ņů şŕţŝ ƺĶɓŹţƻ Ūżŕů
ŪŹ ƕ ŠŪ ĶɓŹţ ņů şŪűřů Ŗů ōŝ ĺȝŪŸ ŝůŪš ţůŠů ňŠůƕ
Ņš Ķŝ ĶřżŇű ŝůŕ ŠŪ ŪŹ Űņ Ūş śšşŸȫŦš ņŸ ķšůŘřů ņšřŸŦůţż
ņɃ řůĹ ķō šůŕ ĸũ Űŗř şǻ ʹōũşǻ Ūş šŪ šŪŸ ŪŹ Ņš Ūş ŝŪŲŕ ũŸ
ŰŦʺŞʁ ŰŦŋůšż ņŸ ţżňż ņż śůŕŸ ŪŹƕ Ņš ōŝ ŕņ ŦŪůĳ śš ĺř ŝůŕʠ ņŸ
ŝůšŸ ŰŦʺŞʁ ŰŦŋůš ŪŹ ŕż ŦŪůĳ śš śŲŌŸ ňŠŸ ĺũ Ūš ŀņ ũŦůţ ņů ŀņ
ũŪű ĺȇš Şű Ūżřů ŪŹƕ
ŠŰŗ şŹ ũŦůţ ņż śųŌŕů ŪųĲ ƺŠŪ ȊŠů ŪŹ"ƻ
ƺőűņ ŪŹƻ ŦŸ ņŪǻňŸ ƺŀņ şŸō ŪŹƻ
ƺŠŪ ŰņũǺţŠŸ ŪŹ"ƻ ũşŎŸ"
Ķŝ ŦŪůĳ śš Ūż ũņŕů ŪŹ ņżĹ ŕż ņŪŸňů ƺŠŪ şŸō řŪű ŪŹ ŠŪ ŕż
ŀņ ŕȋŕů ŪŹƕƻ ŕż őűņ ŪŹ ŠŪ ŀņ ŕȋŕů ŪŹ ţŸņɃř ŰŜš Şű ŠŪ ŀņ
şŸō ŪŹƕ ķś ŗŸŇŸ ŦŪůĳ śš ĸũ ņů ŀņ ũŪű ĺȇš Ūżřů ŪŹƕ


Ņš ŠŰŗ şŹ Űņũű ņŸŞű ŝůšŸ şǻ ũŦůţ śŲŌŕů ŪųĲ ŕż ĺũņů ŀņ ũŪű
ĺȇš Ūżřů ŪŹƕ ŦŪůĳ ĸũņŸ ķũśůũ ņů ņŲŌ ŕż ĺȇš Ūż ũņŕů ŪŹ
ţŸņɃř ŦŪůĳ śš ŀņ ũŪű ĺȇš ņż Ūżřů ŪŹ Ūš ŀņ ũŦůţ ņů ũűŘů ĺȇš
Ūżřů ŪŹ ƕ ŕż ĸũǺţŠŸ Ūš ŀņ ũŦůţ ōż ŪşůšŸ ōűŦř şǻ ķŕů ŪŹ ŕż
ŦŪůĳ śš ŀņ ũɧů ũŪű ĺȇš ņż Ūżřů ŪŹƕ
Ņš Ķŝ ķō Ūş ĸũŸƶĸũŸ ņŪŕŸ ũŲřŕŸ ŪŹ ķō ũĳũůš şǻ ŪşůšŸ
ŝŪŲŕ ũůšŸ ţżňʠ ņżƿ



ŀņ Űşŧřšű ņɃ řůĹ şǾřŸ ŝŪŲŕ ũůšű ũşŲɒ śůš Ņš ũůšŸ ũĳũůš ņɃ
Šůɑů ņɃ ŪŹ şŹ ŝŪŲŕ ũŸ ŰŦʺŞʁ Řşʡ ņŸ ũĳȣśņȁ şǻ ķŠů Ūųĳ ōŹũŸ ņɃ ŝŲȜŗ
Ņš şżŪȣşŗűř Ņš ʹũŇ Ņš ōŹř Ņš ōż ņŲŌ Şű ũĳũůš ņŸ Řşȁ ŪŹƕ
Ņš ŰŜš ŠŪůĳ ŪşůšŸ ŇŲŗ ũĳŠɝ
Ų šůʊȄ ņŸ Řşȁ  Ņš ŗũ
Ų šŸ ŰŦŗŸŧű Řşȁ ŪŹ
ŪşůšŸ ĺř ũůšŸ ŰŦʺŞʁ ņǺţʹũŠůŠʠ ũŸ Űşţů Ūųĳ ōŹũŸ ņɃ ŪşůšŸ ũĳȣɓŗůŠű
ņţűʹũŠůń ũŸ ķšĳŞ şǻ ɓůŋűř šżşř ņŹŖżǺţņ ņŸ ũůŖ Ņš ŰŜš
ŠŲřůřű Ņš ĸșŠůŗű Ņš ŦŸƶŦŸ ŰŦʺŞʁ ŘůȺşņ ȼšŦůō Ņš ŰŜš ŦŸ

śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



ũůšŸ ĺř ũĳȭŖůňŕ ŠŲň ņŸ Ķȝŗšƿōż řŽ ũŽ Ņš ŁũŸ Ūű ņŲŌ ŰŦʺŞʁ
ɓżŐŸȭŐŸȝŐ ũĳȭŖůŀ ŪŹƕ
Ķŝ ĺř şǻ ũŸ Ūš ŀņ ņŸ śůũ ĶȜŠŠř ņšŕŸ ŪŹ ķś ĺřņŸ ŰŦŋůš
ŗŸŇ ũņŕŸ ŪŹ Ņš şŹ ĺř śš ŗżŨ řŪű ţňů ũņŕů Ūųƕĳ Ūš ŀņ ŗůŦů ņšŕŸ
ŪŹ Űņ ŦŸ ũɧŸ ŪŹ ĺřņŸ śůũ ũɧůĹ ŪŹƕ Ņš ŦŸ ţżň ōż ĺř ņǺţʹũŠů
ũŸ ŕůʅņ
Ų šŇŕŸ ŪŹ ŦŸ ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ ŪŹ ȊŠʠŰņ ĺȝŪʠřŸƶĺȝŪʠřŸ ĺũ
ņǺţʹũŠů ņɃ ʺŧȈů ņŸ Ļśš ĶśřŸ şĳʹōţ ņż ŗůĳŦ śš ţňů ŰŗŠů ŪŹ ōż
ĺřņɃ Ķʁŕ şĳʹōţ ŪŹ ƕ Ņš ŦŸ ŀņ ŗũ
Ų šŸ ũŸ ĸŕřŸ ŰŦʺŞʁ ŪŹ ŠŪůĳ ŕņ Űņ
ĸũũŸ řŽ ũŽ Ņš ŁũŸ Ūű ņŲŌ ŰŦʺŞʁ ũŦůţ ŝřŕŸ ŪŹƕ
ĸũǺţŠŸ řŽ ũŽ Ņš ŁũŸ Ūű ņŲŌ ŰŦʺŞʁ ũŦůţ ĺőŸ ŪŹ ŦŪůĳ śš ŀņ
ũŪű ĺȇš ņżŪżřů ŪŹƕ Ņš ķō šůŕ şŹ ŪşůšŸ ǺţŠŸ ŋůŪŲňĳ ů Ūş ōż ȭŦňȁ
şǻ ōůřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņš šŪŸ ŪŹ Ņš ŪşůšŸ ɓŞŲ ŠűŧŲ ũŸ ŰşţřŸ ņɃ ʹōũũŸ
Ūş ũŝ ɓŸş ņšŕŸ ŪŹƕ şŹ ĸũŸ śůřŸ ņŸ ǺţŠŸ Ŧŋřʠ şǻ œų Ĳ œřů ŋůŪŲňĳ ůƕ

Ķŝ ŠŰŗ ŠŪ ŝůĸŝţ ņů ŀņ ũŦůţ ŪŹ ŕż ŰŜš ĸũŸ ŀņ ŝůĸŝţ
ņů ŀņ ũŪű ĺȇš Ūżřů ŋůŰŪŠŸƕ ĸũŸ řů Ūű ŀņ şřŲȬŠʠ ņŸ ŎŲȘŒ ũŸ ķřů
ŋůŰŪŀ řů Ūű Űņũű ŰŦŧŸŨ ũĳňŕű ũŸ Šů Űņũű śœŸǺţŇŸ ũŸ Šů Űņũű
ũĳȭŖů ũŸ ƕ ĸũŸ ŕż ũűŘŸ Ŧŋř ũŸ Ūű ķřů ŋůŰŪŠŸ ōŪůĳ śšşŸȫŦš ņŸ
ķšůŘřů ņů ȭŖůř ŪŹƕ Ņš ŰřʆŠ Ūű śšşŸȫŦš ņŸ ǺţŠŸ ŦŪůĳ ņŪű śš ŕż
ŀņ ŰşţřŸ ņů ȭŖůř ŪŹ ōŪůĳ śš Ŧż Űşţŕů ŪŹƕ



Ķŝ Ūş ŠŪůĳ ĸũ ȪŠŦȭŖůŰŦŦšŔ şǻ ŗŸŇŕŸ ŪŹ şŲũů ķšĳŞ şǻ Ŧůśũ
Ŧŋř ņů ʹōɌ ņš šŪů ŪŹ ĺř ŝůŕʠ ņż ōż ĺũřŸ ĺȝŪŸ ŝŕůĹ Ŗű Űņũ
ŕšŪ ĺũřŸ ĺȝŪŸ ŀņ şŪůř şōŝŲŕ ŪůŖʠ ũŸ Űşʒ şǻ ũŸ ŝůŪš Űřņůţů Ŗů
Ņš śŪţŸ ĺȝŪǻ ȭŖůŰśŕ ŰņŠů Ŗůƕ



ŦŸ ƺśšşŸȫŦš ņŸ ţżňƻ ņŪţůŠŸ ňŀ ŖŸ ōŝ ŕņ ŦŸ Űşʒ ũŸ ŝůŪš
řŪű ķ ňŠŸ Ņš ŰŜš ŦŸ ƺśšşŸȫŦš ņɃ ņţűʹũŠůƻ ņŪţůŠŸ ňŠŸ ŖŸ ƕ
ȊŠʠŰņ ŀņ ņţűʹũŠů ŀņ ōňŪ ŀņɑ Ūżŕű ŪŹ Šů Ķũţ şǻ ņţűʹũŠů
ņů şŕţŝ ŪŹ ƺŦŸ ōż ŝůŪš ŝŲţůŠŸ ŪŲŠŸ ŪŹƻ ŦŸ ʹōȝŪŸ ŝůŪš ŝŲţůŠů ňŠů ŪŹƕ
Ņš ŦŸ Űşʒ ũŸ ņţűʹũŠů ŪżřŸ ņŸ ǺţŠŸ ŝůŪš ŝŲţůŠŸ ňŀ ŖŸƕ
Ķŝ śšşŸȫŦš řŸ ĺȝŪŸ ŝŕůŠů ōŝ ŦŸƿĸũũŸ śŪţŸ ŦŸ şĳŰŗš ņż
ȭŖůŰśŕ ņšŕŸ Šů ōż Şű ĺȝŪʠřŸ ŰņŠů ƺşŹ Ķśřű ķšůŘřů ņŸ ǺţŠŸ
ȭŖůř ņż ŋŲřĲŲňů Ņš şŹ ĶśřŸ řůş ņż ĸũşŸ šŇųĲňůƕƻ Ņš ņŸŦţ ŠŪű





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

Ŧż ȭŖůř ŪŹ ōŪůĳ śš śšşŸȫŦš Űņũű ũŸ Şű ŰşţŸňů ōż ĺũņŸ ʀůšů ŋŲřů
ŪŲķ Ŗůƕ Ŧż ĺũņŸ ȭŖůř ņż ŋŲřŕů ŪŹƕ Ņš ōŪůĳ Ŧż ĺũņŸ ȭŖůř ņż
ŋŲřŕů ŪŹ Ŧż ĶśřŸ řůş ņż Œůţŕů ŪŹƕ ĺũņů ŗũ
Ų šů śŗ ŠŪ ŝŕůŕů ŪŹ
ƺŦż ĶśřŸ řůş ņż ȭŖůř şǻ ŒůţŸňů ʹōũŸ ĺũřŸ ţżňʠ ņŸ ǺţŠŸ ŋŲřů Ŗů
ŕůŰņ ĸũşǻ ķšůŘřů ņšŸƕƻ Ķŝ ŝůŕ ŠŪ ŪŹ Ūş œŲ œĳřů ŋůŪŕŸ ŪŹ Ŧż
ȭŖůř ņŪůĳ śš ŪŹƕ
řŽ ũŽ Ņš ŁũŸ Ūű ņŲŌ ŰŦʺŞʁ ŰŦŋůšż ņŸ ũůŖ ōż ŪŹ Ūş ĺř ũůšŸ
ňŹš ĹũůĹ Řşȁ ņż ŌżŒņš Ņš ņŸŦţ şũűŪ Řşȁ ņŸ Ǻţŀ ŝůŕ ņš šŪŸ ŪŹ
ƕ şŸšŸ śůũ ňŹš ĹũůĹŠż ņŸ ǺţŠŸ ōż ŞůŦřů ŪŹ Šů ŰřʆŠ Ūű şŹ ŦŪůĳ ōůņš
Ņš ĺřũŸ ŝůŕ řŪű ņš šŪů ŪųĲƕ ţŸņɃř ŦŸ ňţŕ ŪŹƕ şũűŪŕ Ūű ņŸŦţ Řşȁ
ŪŹ ōż ũɧů ŪŹ ōż şũűŪŕ ŪŹƕ Ņš şŹ ĸũŸ ĸũņŸ ǺţŀũŪű řŪű ņŪ šŪů Ūųĳ
ȊŠʠŰņ şŹ ŀņ şũűŪű Ūųĳ ȊŠʠŰņ şŹ ĸũŸ ũɧů ŪżřŸ ņů ŰŦȫŦůũ ņšŕů Ūųĳ ƕ
ŠŪű Ŧż ņŸŦţ Řşȁ ŪŹ ōż ũŪű ŪŹƕ



şŹ ĺũ ņɕ ņɃ ńš ňŠů Ūųĳ ōŪůĳ śš Ŧż ũŜŸŗ ŉżŒů Ūš ŋůš ŉĳŐż
şǻ ŝŗţů ōůŕů ŪŹƕ ōŪůĳ şżŪȣşŗ ŀņ ŝŒů Šůōņ ŅšƶŅš şũűŪ ņŸ
őűņ ŝůŗ ōż ĶňŲŦů Ŗů ʹōũŸ ŀņ řŝű şůřů ōůŕů Ŗů Ņš şŹ ũĳŗŸŪ řŪű
ņšŕů ţŸņɃř Ŧż ōż Ŗů őűņ şņůŝű ŞůĹŠʠ ņŸ ŝůŗ Ŗůƕ ţŸņɃř ōŝ
ŦŸƿŦż şšůƕ ĺũřŸ ŗůŦů ŰņŠů Űņ Ŧż Ŧůśũ ōű ĺőŸ ňů Ņš ũůšŸ ũĳũůš
śš ōŠ śůŠŸňůƕ Ķŝ ţňŞň Ūš ŋůš ŉĳŐŸ śš ŦŸ śŪšŸŗůšż ņż ŝŗţŕŸ ŪŹ
Ņš ŦŸ ŀņ ũŜŸŗ ŉżŒŸ ņż ĺũņɃ ņɕ śš šŇŕŸ ŪŹƕŦŸ ŗż Ūōůš ũůţż ũŸ
ĺũũŸ ĶśŸȈů ņš šŪŸ ŪŹ ŰņŦż ŰŜš ũŸ ĺőŸ ňů Ņš ũĳũůš śš ōŠ śůŠŸňůƕ
ţŸņɃř ķś ŗŸŇřůƿ



Ņš ķś ŝŲȜŗ ņɃ ńš ōůŠŸ ŝŲȜŗ ũŹņŒż ŦŨȁ ōűŠů ţňŞň ŕŸŦűũ
ũŽ ũůţ śŪţŸ Ŧż ōůśůř ņůƶņů śšşŸȫŦš Ŗůƕ Ņš Ŧż ŀņ ŗŧȁ ř ŧůʒű
Ŗů ņŲŌ ŕż ŗŧȁ ř ŧůʒ ņŸ ʹũŗůȝŕ ņŸ ũşůř ĸșŠůŗűƕ



ţŸņɃř ŠŪ ũŝƿȭŖůśřů ņšřŸ ŦůţŸ Ņš ĸșŠůŗű ŦŸ ũŝ ĶśřŸ
ŗŧȁ řŧůʒ ņŸ ũůŖ Ņš ňůŒŸ ňŠŸ ŪŹ Ņš ņɕ şǻ ŪŹƕ
ţŸņɃř şũűŪŕ ʹōũŸ ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ ʀůšů ȭŖůŰśŕ ŰņŠů ňŠů ŪŹ
ŦŪůĳ śš ŀņ Ňůţű ņɕ ŪŹƕ Ŧż Ūű ņŸŦţ Łũů şřŲȬŠ Ŗů ōż ņŞű Řšŕű
śš ŇŒů Ŗů Ņš ōű ĺőů Ņš ņŪů ƺşŸšŸ śůũ şŸšŸ ōűŦř ņż ţŸřŸ ņɃ

śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



ũůşŖȁ ŪŹ Ņš ĸũŸ Ŧůśũ ʹōţůřŸ ņɃ ũůşŖȁ ŪŹƕƻ Ņš ĺũřŸ ĸũŸ ŰņŠůƕ
Ņš Ŧż ķō ōűŰŦŕ ŪŹƕ
Ņš Ūş ōůřŕŸ ŪŹ Űņ Ŧż ōűŰŦŕ ŪŹ ȊŠʠŰņ Ŧż ŪşůšŸ ũůŖ ŪŹ Ņš ŇŲŗ
ņż ȭŦůŞůŰŦņ ˃ŋȝŪż Ņš ŋşșņůšż ņŸ ʀůšů ũůŰŝŕ ņšŕů ŪŹ ʹōũņɃ
ĺũřŸ ɓ˃ŕȉů ņɃ Űņ Ŧż ĸũŸ ŰŗŇůřŸ ņŸ ǺţŠŸ ũůŰŝŕ ņšŸňůƕ ŠŪůĳ ŕņ Ŧż
ŀņ Ķɠű ņŸ ȭŕȣŞ ņɃ řůĹ ōĳňţ şǻ ŪżŕŸ ŪŲŠŸ ĸʒůĹţ ņŸ ŝɧż ņɃ ĶňŲŦůĹ
ņɃ ŠŪ ķō ŪşůšŸ ũůŖ ŪŹ ŪşůšŸ śůũ ĸũņɃ ŕȭŦűš Şű ţű ňŠű ŪŹ
˃ŋȝŪż Ņš ŋşșņůšż ņż ņšŕŸ ŪŲŠŸ ʹōũņɃ ĺũřŸ ɓ˃ŕȉů ņɃ Ŗű Űņ Ŧż
ĸũŸ ĸũ Űŗř şǻ ņšŸňů ũůšŸ Ŧŋřʠ ņż ŗŸŇ šŪŸ ŪŹ ʹōũņɃ ĺũřŸ ɓ˃ŕȉů
ņɃ Ŗű ōż ĸũ Űŗř şǻ ɓşůʺŔŕ ŪŲĹ ŪŹƕ ĸũǺţŠŸ ŝůņɃ ņů ňŹš ĹũůĹ ũĳũůš
ŝůŪš ŪŹ ƕ ŠŪű şũűŪŕ ŪŹ
Ķŝ ŦŪůĳ śšşŸȫŦš ņŪůĳ śš Űşţŕů ŪŹ ĺũņŸ ŝůšŸ şǻ řŽ ũŽ Ņš ŁũŸ Ūű
ņŲŌ ŪşůšŸ śůũ ũŦůţ ŪŹ ƺŦż şŸŖż˃ŒȭŐ ņŸ ũůŖ Űşţŕů ŪŹ Ŧż ŝŸśŰŐȭŐ
şǻ Űşţŕů ŪŹ Ņš Ŧż ĸũşǻ Űşţŕů ŪŹ ńš ĺũşŸ Ņš ŗũ
Ų šŸ şǻƕƻ Ķŝ
ŦŪůĳ śš ŀņ ũŦůţ ŪŹ ĸũǺţŠŸ Ūš ŀņ ņż ĶśřŸ ŇŲŗ ņŸ ĺȜŗůš ņż ŒšŕŸ
Ņš ņůĳśŕŸ ŪŲŠŸ œų Ĳ Ǝřů ŪŹƕ


ţŸņɃř ķō šůŕ şǻ œų Ĳ ƎřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņšřů ŋůŪŕů Ūųĳ Ņš Ŧŋř
şǻ ũůŰŝŕ ņšřů ŋůŪŕů ŪųĲ ņɃ ņŪůĳ śš Ŧż ũŪű ȭŖůř ŪŹ ōŪůĳ śšşŸȫŦš
Űşţŕů ŪŹ Ņš ţżňʠ ņŸ ũůŖ ķšůŘřů ņšŕů ŪŹƕ Ņš ŠŰŗ Łũů Ūżŕů ŪŹ
ŕż ŠŪű Ŧż ņŸŦţ ȭŖůř ŪŹ Ŧż ŪşŸŧů ŰşţŸňůƕ

Ķŝ ŪşřŸ ȪŠŦȭŖůŰŦŦšŔ ũŸ ĸũ ŧȡŗ ņż ǺţŠů ŪŹƕ ŠŪ ŀņ ŠŲřůřű
ŧȡŗ ŪŹ ʹōũņů ŀņ ŰşȅŔ şŕţŝ Ūżŕů ŪŹ Šů ĸũņů şŕţŝ ƺŗż
ŦŠŦȭŖůƻ Ūżŕů ŪŹƕ Ŧż ŠŲřůřű ŧȡŗ ȪŠŦȭŖůŰŦŦšŔ ņů şŕţŝ ƺŗż
ŰŦʺŞʁ ȪŠŦȭŖůƻ Ūżŕů ŪŹƕ


Ņš ŠŪű ŪŹ ōż śšşŸȫŦš ņŸ śůũ ŪŹ ŗż ŰŦʺŞʁ ȪŠŦȭŖů ƕ Ņš
ĺũşǻ ũŸ ŀņ şŴșŠŲ ņɃ ȪŠŦȭŖů ŪŹ Ņš ŗũ
Ų šů ŀņ ōűŦř ņɃ ȪŠŦȭŖů ŪŹ
ƕ śšşŸȫŦš ņŸ śůũ ŗż ȪŠŦȭŖů ŪŹƕ ĺũņů ĶřŲņšŔ ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ Ņš
ĺũņɃ ũŸŦů ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ Ņš ĺũņɃ ķšůŘřů ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ ōż ōűŦř
ŪŹ ĸũŸ őŲ ņšůřů şŴșŠŲ ŪŹ ƕ ŦŪůĳ śšşŸȫŦš şǻ ŗż ȪŠŦȭŖů ŪŹƕ
Ķŝ ĺř ȪŠŦȭŖůńĳ şǻ ũŸ ŀņƿōż ũĳũůš ņŸ ǺţŠŸ ĺũ ʹũřŹ śŦȁ ŕ śš
ōůřů ňŠůƕ śšşŸȫŦš řŸ şŲũů Ņš ĸʒůĹţ ņż ȪŠŦȭŖů ŗű ƕ Ŧż ȪŠŦȭŖů





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ĺřņɃ ņżĹ şŗŗ řŪű śůĹ ţŸņɃř ĺũ ȪŠŦȭŖů řŸ ĺȝŪŸ ņŸŦţ ũĳņŸŕ
ŰņŠů Űņ ŦŸ śůśű ŪŹƕ ĺũ ũşŠ ŕņ ĺȝŪżřŸ řŪű ōůřů Ŗů Űņ śůśȊŠů
Ŗů ōŝ ŕņ ĺřņŸ śůũ ŀņ ȪŠŦȭŖů ř Ŗű ƕ ŦŪůĳ Űŝřů ōŲşůȁřŸ ņŸ ŀņ
ȪŠŦȭŖů řŪű Ūż ũņŕű ŪŹƕ ŀņ ȪŠŦȭŖů ȪŠŦȭŖů řŪű ŪŹ Űŝřů ōŲşůȁřŸ
ņŸƕ ŕż ĸũǺţŠŸ ƺȪŠŦȭŖů ņů ĺʅĳŉř ņšřů ŕż śůś ŪŹ Ņš śůś ņɃ
şōŗšŲ ű şŴșŠŲ ŪŹƕƻ ŕż ĸũǺţŠŸ ōŝ ŕņ śšşŸȫŦš ŀņ ȪŠŦȭŖů ņż řŪű
ŝřůŕů ŪŹ ĺřņŸ Űņũű Şű śůś ņż řŪű Űňřů ňŠůƕ
ŠŰŗ ŦŪůĳ ņżĹ ȪŠŦȭŖů řŪű ŪŹ ōż ņŪŕű ŪŹ Űņ ŕŲş ŝűũ şűţ ɓ˃ŕ
ŉĳŐŸ ũŸ ŕŸō řŪɀ ōů ũņŕŸ Ūż ŕŝ ŕŲş ŝűũ şűţ ɓ˃ŕ ŉĳŐů ũŸ Ķ˃Řņ
ōů ũņŕŸ Ūż ƕ ţŸŰņř ŠŰŗ ŦŪůĳ śš ŀņ ȪŠŦȭŖů ŪŹ ŕż ŕŲş ĸũŸ řŪű ņš
ũņŕŸ Ūż ŰŜš ŦŪůĳ ŀņ ȪŠŦȭŖů ŪŹ Ņš ĸũŸ ņšřŸ śš ōŲşůȁřů ŪŹ ƕ
Ķŝ şŴșŠŲ şŴșŠŲ ņɃ ȪŠŦȭŖů ōż ʹũřŹ śŦȁ ŕ śš ķȉůńĳ ŰŗŠů ňŠů
Ŗů ʹōũřŸ şřŲȬŠ ņż ŝŕůŠů Űņ Ŧż ŀņ śůśű Ŗůƕ Ņš śšşŸȫŦš ņŸ
ȪŠŦȭŖů ņů ĺʅĳŉř ņšřů ĺũŸ şŴșŠŲ ŪŹƕ ţŸņɃř ȪŠŦȭŖů şǻ ņżĹ ĺȜŗůš
řŪű ŪŹƕ ŠŪƿŦż ņŸŦţ ŀņ śŲǺţũŦůţů ŪŹ ōż ķśņż ŝȝŗűňŴŪ şǻ Œůţ
ũņŕů ŪŹ ĸũřŸ ķśņż ĸũũŸ ŝůŪš ņŞű řŪű ţůŠů Ŗůƕ



ţŸņɃř ŰŜš ĺũřŸ ŀņ Ņš ȪŠŦȭŖů ņż ŰŗŠů ōż ņţŦšű śŦȁ ŕ śš
Ŗů ōŝ śůś ŠűŧŲ şũűŪ şǻ Űňřů ňŠů Ŗů Ņš ŦŪůĳ ōŲşůȁřŸ ņż Şšů ňŠů
Ŗůƕ Ņš Űŝřů ņżĹƿȪŠŦȭŖů ņŸ ũůŖ ƺţŸņɃř ĶřŲɎŪ ņŸ ʀůšů ķś
ŝŋůŠŸ ňŠŸƻ śšşŸȫŦš ņŸ ĶřŲɎŪ ņŸ ʀůšů ķśņŸ ȪŠɝɃșŦ ņů śšşŸȫŦš
ņŸ śųŦȁ ȉůř ņŸ śŪţŸ ũŸ őŪšůŠŸ ōůřŸ ņŸ ōȼšŠŸ ũŸ ŪŹ ƕ
Ķŝ Ūş ĸř ŗż ȪŠŦȭŖůńĳ ņż ŗŸŇŕŸ ŪŹ ȪŠŦȭŖůŰŦŦšŔ ŗż
ȪŠŦȭŖů ņŸ ŝůšŸ ņż ŝŕů šŪů ŪŹ ƕ ŦŪůĳ ŗż ȪŠŦȭŖůŀ Ŗűƕ ŀņ şŴșŠŲ ņɃ
ȪŠŦȭŖů Ŗű Ņš ŗũ
Ų šű ŀņ ōűŦř ņɃ ȪŠŦȭŖů Ŗűƕ


ŦŪůĳ śš ţżňʠ ņŸ ǺţŠŸ ŗż ŦůŋůŠŸ Şű ŗű ňŠű Ŗűƕ Ūş ĺř śš ķō
ũŲŝŪ ŝżţřŸ ōů šŪů ŪŹƕ



ĺũşŸ ũŸ ŀņ ķŗş ņż ŧŕȁ şǻ ŰŗŠů ňŠů Ŗů ƺŠŰŗ ŕŲş ĸũŸ ņšŕŸ Ūż
Ņš Łũů řŪű ņšřů ŪŹƻ ţŸņɃř ȪŠŦȭŖů ņż ŕżŒů ňŠů Ŗůƕ ķŗş Ņš
ŪŦů řŸ Ķŗř ņŸ ŝňűŋŸ şǻ ĸũŸ ŕżŒ Œůţůƕ
ŕŝ śšşŸȫŦš řŸ ŗũ
Ų šű Ŧůŋů ņż ŝůȝŘů Ņš ĸũŸ ĶɕůŪş ņż ŰŗŠů
Ņš ŠŪ ȪŠŦȭŖů Űŝřů Űņũű ŧŕȁ ņŸ ũůŖ Ŗű ƺŠŪ Łũů řŪű ŪŹ ŕŲşřŸ

śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



ȊŠů ŰņŠů ŪŹ Šů ŕŲş ȊŠů ņšżňŸƕƻ ĺũřŸ ņŪů ƺşŹřŸ ĸũŸ śŪţŸ ũŸ Ūű ņš
ŰŗŠů ŪŹƕƻ ŠŪű ĶřŲɎŪ ŪŹƕ ŠŪű ōűŦř ņɃ ŦŠŦȭŖů ŪŹƕ ʹōũŸ śšşŸȫŦš řŸ
ĶɕůŪş Ņš ĺũņŸ ŝůŗ ĺũņŸ ķřŸ ŦůţŸ ŝűō ņŸ ǺţŠŸ ŰņŠů ŠŪű Ŧż
ũŝ ŪŹ ōż ĶɕůŪş ņŸ ŝűō ņŸ ǺţŠŸ ŪŹƕ
ōŹũŸ ŝůĸŝţ řŸ ņŪů ƺũůšů ĸəůŀţ ŝŋůŠů ōůŠŸňůƻ ţŸŰņř ĸũņů
şŕţŝ ŠŪųŗű řŪű ŪŹ ƕ ōŹũŸ śŽţŲũ řŸ ņŪů ƺŦż ĸəůŀţ ōż Şűŕšű ŪŹ
Šů ĸəůŀţ ŝůŪšű ŪŹƕƻ ƺŝůŪšűƻ ōŹũŸ ŪşřŸ ŀņ šůŕ ņż ŝŕůŠů Ŗů ŠŪ
ĸũŪůņ ņŸ ŧůšűȼšņ ũĳŝŘ
ĳ ũŸ ķŠŸ ŝɧŸ ŖŸ ƕ ţŸŰņř śšşŸȫŦš ņɃ ȪŠŦȭŖů
şũűŪ ņŸ ōȼšŠŸ ũŸ ōż ĶɕůŪş ņů ŧůŪű ŝűō ŪŹ ƺĶřŲɎŪ ņŸ ʀůšů ũůšŸ
ĸəůŀţű ŝŋůŀ ňŀ ŪŹ ƕƻ ŠŪű ŪŹ ƺũůšŸ ōż şũűŪ şǻ ŪŹ ŦŸ ŝŋůŀ ňŀ ŪŹƻ
ũůšű śšşŸȫŦš ņɃ ŗũ
ų šű Ŧůŋů ƕ ţŸŰņř ĸř ũůšű ŝůŕʠ řŸ şũűŪ ņż śŪţŸ
ũŸ ɓņŐ ŰņŠůƕ
Ķŝ ŗũ
Ų šŸ śŗ śš ȜŠůř ŗŸ ƕ ŠŪůĳ ȪŠŦȭŖůŰŦŦšŔ  ņŸ ŗũ
Ų šŸ śŗ şǻ
ƺĺũ ȭŖůř şǻ ķšůŘřů ņšřů ʹōũŸ şŹřŸ ŋŲřů ŪŹƕƻ Ķŝ ķśņż śšşŸȫŦš
ņɃ ķšůŘřů ņšřů Ūű ŪŹ ĺũřŸ ņŪů ƺĺũ ȭŖůř şǻ ʹōũŸ şŹřŸ ŋŲřů ŪŹƻ
řů Ūű Űņũű Ņš ņů ŋŲřřů ţŸņɃř ƺʹōũŸ şŹřŸ ōż ŋŲřů ŪŹƕƻ


Ķŝ ŠŰŗ śšşŸȫŦš ŀņ ȭŖůř ņż ŋŲřŕů ŪŹ ŠŪ ŪşůšŸ Ǻţŀ ōʕšű ŪŹ
ņɃ Ūş ōůřŸ ĺũřŸ ĸũņŸ ŝůšŸ şǻ ȊŠů ņŪů ŪŹƕŅš ŠŪ ņŪůĲ śš ŪŹ" şǾ ĸũŸ
ōůřřů ŋůŪŕů ŪųĲ ȊŠʠŰņ şǾ ũŋşŲŋ ĺũņɃ ķšůŘřů ņšřů ŋůŪŕů ŪųĲ ƕ
Ūş ũŝ ķō šůŕ ĺũņɃ ķšůŘřů ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ ŠŪůĲ śš ŪŹ ƕ
Ūş ũŝ ķō šůŕ ŠŪůĳ ŝŹőŸ ŪŲŠŸ ŪŹ şŸŖż˃ŒȭŐ ņŸ ʖś şǻ ŝŸśŰŐȭŐ
ņŹŖżǺţņ ŠŪżŦů ŰŦŐřŹũ ŰɌʆř ũůĸĳũ Ņš ũůšŸ ţŸņɃř Ūş ũŝ ņŲŌ
ŕż œŲ ĳœ šŪŸ ŪŹƕ
Ūş ũșŠ ņż ōůřřů ŋůŪŕŸ ŪŹƕ ŝůĸŝţ řŸ ņŪů ƺŕŲş ũșŠ ņż ōůřżňŸ
Ņš ũșŠ ŕŲȣŪŸ ķōůŗ ņšŸňůƕƻ
ņżĹ ŕż ŕŲş řŪű ōůř ũņŕŸ Ūż Űņ ŕŲş ȊŠů ņš šŪŸ Ūż ŕŲş řŪű
ōůřŕŸ ĸũŸ ņŹũŸ ņšřů ŪŹ ŕŲş ōŝ ŕņ ōůřżňŸ řŪű ĸũŸ ņŹũŸ ņšżňŸ ŕŲş
řŪű ōůřŕŸ ȊŠů ņšřů ŪŹ ōŝ ŕņ ŕŲş řŪű ōůřŕŸ ĸũŸ ņŹũŸ ņšřů ŪŹ
ŰřʆŠ ŪŹ ƕ ŕŲȣŪŸ ōůřřů Ūű ŪŹ ņɃ ŕŲş ȊŠů ņš šŪŸ Ūż Ņš Ņš ĸũŸ ņŹũŸ
ņšřů ŪŹƕ



ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ŠŪ ŪşŸ ŰŗŇůŕů ŪŹ Űņ śšşŸȫŦš ņŸ śůũ ĺũņɃ ķšůŘřů ņšřŸ Ŧůţż
ņŸ Ǻţŀ ŰşţřŸ ņů ȭŖůř ŪŹ ĺũ ŀņ ŰŦŧŸŨ ȭŖůř şǻƕ ņŸŦţ ĺũű ȭŖůř
şǻ śšşŸȫŦš ĺũņŸ ķšůŘřů ņšřŸ Ŧůţż ũŸ Űşţŕů ŪŹ ƕ



Ķŝ ĸũű ŕšŪ Ŧż ȭŖůř ĺũřŸ ĺũņŸ ķšůŘřů ņšřŸŦůţż ņŸ ǺţŠŸ
ŋŲřů ŪŹ ĺũřŸ ŗůŦů ŰņŠů ŪŹ Űņ Ŧż ĺũņŸ řůş ņż Şű ŒůţŸňůƕ Ķŝ ķĸŠŸ
Ūş Ŧŋř ũŸ œŲ œŸňŸ Ņš ŗŸŇŸňŸ ŠŪ ȭŖůř ņŪůĳ śš ŪŹƕ ŰřʆŠ Ūű ŠŰŗ
śšşŸȫŦš řŸ ņŪů ŪŹ Ŧż ĶśřŸ řůş ņż ĸũ ȭŖůř şǻ ŒůţŸňů ōŪůĳ Ŧż ţżňż
ņŸ ũůŖ Űşţŕů ŪŹ Ņš ĺřņŸ ũůŖ ķšůŘřů ņšŕů ŪŹƿŠů şŕţŝ ŦŸ
ĺũņɃ ķšůŘřů ņšŕŸ ŪŹ ŠŪ ŝůĸŝţ şǻ ņŪű śš ŕż ŪŹ ȊŠʠŰņ ŠŪ ũůšŸ
ŠŲňż ņŸ ǺţŠŸ Ŗůƕ


Ņš Ŧż şŪůř ř ŝŗţřŸŦůţů śšşŸȫŦš ŝŗţ řŪű ũņŕů ŪŹƕ şřŲȬŠ
ŝŗţŕů ŪŹƕ ţŸņɃř ķś ĶśřŸ ōűŦř ņż Űņũű Şű ŝůŕ śš šŇ ũņŕŸ ŪŹ
ōż śšşŸʉšřŸ ŪşŸŧů Űņũű Şű ũşŠ śš ņŪů ŪŹ ȊŠʠŰņ ŠŪ ũɧůĹ ŪŹƕ ŠŪ
ũșŠ ŪŹƕ ȊŠʠŰņ ŠŪű ņŸŦţ Ŧż ŝůŕ ŪŹ ʹōũ şǻ şŲŎŸ Şšżũů Ūż ũņŕů ŪŹ
Ŧż ŝůĸŝţ ŪŹƕ ȊŠʠŰņ şřŲȬŠ ņů ŧȡŗ ŰŦŜţ Ūż ōůŠŸňů ţŸņɃř śšşŸȫŦš
ũŦʡȇş ŪŹƕ


ĸũ ŦŨȁ şŲŎŸ ŝűŕŸ ŦŨȁ ũŸ Ķ˃Řņ ōůřřů ŋůŰŪŀƕ ķśņż Şű Ūš Űŗř
ōůřřů ŋůŰŪŀ ƕ Ūş ũűŰşŕ šŪŕŸ ŪŹ ĸũǺţŠŸ Ūş ȉůř ņż ŝœůŕŸ ŪŹƕ
śšşŸȫŦš ĶũűŰşŕ ŪŹƕ Ŧż ĶũűŰşŕ ŪŹ ƕ Ņš ĶũűŰşŕ ȪŠŰɝŦ ŪŹ
ĺũņů ȉůř řŪű ŝƎ ũņŕů ŪŹ ƕ Ŧż ŧŲʕŦůŕ ũŸ Ūű ʹũȜŗ ŪŹƕ ĺũņů Ūš
ŀņ ŰřŔȁ Š ŰŝȧņŲţ ũŪű Ūżřů ŪŹƕ
Ņš ʹōũ ŕšŪ ũŸ śšşŸȫŦš řŸ ŀņ ũşŠ ņůş ŰņŠů Ŗů Ŧż ŪşŸŧů Ūű
ĺũű ŕšŪ ņůş ņšŕů ŪŹ Šů ŕż ōŝ ĺũřŸ ōż śŪţű ŝůš ŰņŠů Ŗů Ŧż
ňţŕ Ŗůƕ ŠŰŗ ŀņ şřŲȬŠ ĺȜŗůš ņŸ ǺţŠŸ śšşŸȫŦš ņŸ śůũ ņŞű ķŠů
ŪŹ ĺũ ķŘůš śš ʹōũ śš ĺũřŸ ĺũŸ ȭŦűņůš ŰņŠů ŪŹ ĸũŸ ŪşŸŧů Ūű
ĺũű ķŘůš śš ȭŦűņůš ņšřů ŪŹ ƕ ŠŪ ũŪű ŪŹ ƕ ŠŰŗ ŀņ şřŲȬŠ ņŞű
śšşŸȫŦš ņŸ śůũ ŗŹŰŦņ ŋĳňůĹ ņŸ ǺţŠŸ ķŠů ŪŹ Ņš śšşŸȫŦš řŸ ĺũŸ ŀņ
ŰřŠŕ ķŘůš śš ȭŦűņůš ŰņŠů ŪŹ ōż Ķňţů ȪŠɝɃ ķŕů ŪŹ ĺũŸ ĺũű
ŕšŪ ũŸ ȭŦűņůš ņšřů ŪŹ Šů ŕż ĺũřŸ ōŝśŪţŸ ȪŠɝɃ ņż ȭŦűņůš ŰņŠů
Ŧż ňţŕ ŰņŠů Ŗů ƕ śšşŸȫŦš řŸ ŀņ ķŘůš ņż ŝřůŠů ŪŹ ʹōũ śš Ŧż
ŀņ şřŲȬŠ ũŸ şŲţůņůŕ ņšŸňůƕ ĺũřŸ ŀņ ķŘůš ņż ŝřůŠů ŪŹ Űņ Ŧż


śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



ȊŠů ņšŸňů Ŧż ĸũŸ ņŹũŸ ņšŸňů Ņš ŠŪ Ķŗř ņŸ ŝňűŋŸ şǻ ŀņ şŸȣřŸ ņŸ
ŝǺţŗůř ŪŲŀ ţŪŲ ņŸ ōȼšŠŸ ũŸ ŪŲķ Ŗůƕ śšşŸȫŦš řŸ ņŞű Şű Űņũű Şű
ũşŠ ĸũŸ řŪű ŝŗţů ŪŹƕ
ĺũřŸ ŰřʆŠ ŰņŠů şřŲȬŠ ņż Ŧż ņŹũŸ ŝŋůŠŸňů ƕ ŪşřŸ ķō ņżʺŧŧ
ņɃ ŪŹ Űņ şřŲȬŠ ņż ĸũşŸ ņŹũŸ ɓʺŧ˃Ȉŕ ņšǻ ŪşřŸ ĺȝŪŸ ŰŦɿůŗŸřŸ ņɃ
ņżʺŧŧ ņɃ ĺȝŪŸ ʺŧȈů ŗŸřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņɃ ĺȝŪŸ řůş ŗŸřŸņɃ ņżʺŧŧņɃ
ĺř ũůšű ŗũ
Ų šŸ ɓņůš ņɃ ŝůŕʠ ņɃ ņżʺŧŧ ņɃ ĺȝŪŸ ĸũşǻ ţůŠŸ ĺȝŪŸ
ĸũşǻ ŰşţůŠŸ ĺȝŪŸ ĸũşǻ ŝś˃ŕȭşů ŗŸ ŦŪůĳ ĺř ŗũ
Ų šŸ ŕȼšņż ũŸ ĺȝŪŸ
ŧȡŗż ņŸ ʀůšů ĸũşǻţůřŸ ņɃ ņżʺŧŧ ņɃ ŪŹ ƕ ţŸņɃř ŰŜš Şű ŦŸ ŦŹũŸ Ūű
šŪŕŸ ŪŹ śšşŸȫŦš ŀņ şřŲȬŠ ũŸ ĺũ şŸȣřŸ ņŸ ŝŪůŠŸ ţŪŲ ņŸ řűŋŸ Űşţŕů ŪŹ
ƕ Ŧż ţŪŲ ķŰŗ şǻ śšşŸȫŦš ņů şůňȁ Ŗů Ņš Ŧż ţŪŲ ķō šůŕ śšşŸȫŦš
ņů şůňȁ ŪŹ ƕ śŌŕůŦů ņšřů Ņš ŦŸ ũůšű ŝůŕǻ ŠŪ ĶȏŌű ŝůŕ ŪŹ ţŸņɃř
ĺȜŗůš ņŸŦţ ţŪŲ ņŸ ōȼšŠŸ ũŸ Ūű ķŕů ŪŹƕ ţŪŲ Ūű ņŸŦţ Ŧż ōȼšŠů ŪŹ
ōż śšşŸȫŦš řŸ şřŲȬŠ ņż ŝŋůřŸ ņŸ ǺţŠŸ ŋŲřů ŪŹ Ņš Ŧż ĸũŸ ŝŗţ řŪű
ũņŕů ŪŹƕ


ĶȤŠųŝ ņŸ śůũ ŠŪű ŝůŕ Ŗűƕ Ŧż ōůřŕů Ŗů Űņ Ŧż ŀņ ŘşɁ Ŗů
ȊŠʠŰņ ĺũřŸ ĺũƶĺũ ŝǺţŗůř ņż ŋœůŠů Ŗů ʹōũņɃ śšşŸȫŦš ņż
ĺũũŸ ķŦȫŠņŕů Ŗűƕ



Ķŝ ķĸŠŸ Ķŝ Ūş œŲ ĳœŸňŸ ŕůŰņ ŗŸŇŸ Űņ Ŧż ȭŖůř ȊŠů ŪŹ Ņš ĺũ
ȭŖůř ņż ʹōũşǻ ĺũřŸ ĶśřŸ řůş ņż Œůţů ŪŹƕ ŪşůšŸ śůũ ŠŪ ŪżřŸ ōů
šŪů ŪŹ ŠŪ ŗŸŇřŸ ņŸ Ǻţŀ Űņ Ŧż ĶśřŸ řůş ņż ņŪůĳ śš Œůţŕů ŪŹƕ ŰŜš
ŠŰŗŪş ŗŸŇ ţŸŕŸ ŪŹ Űņ śšşŸȫŦš ņů ȊŠů řůş ŪŹ Ŧż ĶśřŸ řůş ņż ņŪůĳ
śš Œůţŕů ŪŹ ŕŝ ŪşůšŸ śůũ Ŧż ķšůŘřů ņů ȭŖůř Ūżňů ōŹũŸ Ūű Ūş
ĸũŸ śů ţŸŕŸ ŪŹƕ


ŰřʆŠ Ūű ŠŸ ũůšű ŋűōŸ ĺř ķřŸ Ŧůţű ŝůŕʠ ņɃ ŌůŠů Ŗűƕ Ŧż ũůšű
ȪŠŦȭŖů ķřŸ Ŧůţű ŝůŕʠ ņɃ śŲŦȁ ŌůŠů ņż ŰŗŇů šŪŸ Ŗűƕ
ŰŝţņŲţ ŦŹũŸ Ūű ōŹũŸ Ŧż ŋȝɒşů ũŲŠȁ ņɃ ŀņ ŌůŠů ŪŹƕ ŠŪ ũŲŠȁ ņɃ
ĶřŲśȥȭŖ˃ŕ şǻ ņůş ņšŕů ŪŹ ŰŝȧņŲţ ŦŹũŸ Ūű ōŹũŸ ņǺţʹũŠů śšşŸȫŦš
ņŸ śŲɑ 6RQ ņɃ ĶřŲśȥȭŖ˃ŕ şǻ ņůŠȁ ņšŕű ŪŹƕ śŲɑ ņɃ ĶřŲśȥȭŖ˃ŕ şǻ
Ŧż ŕűɘ ɓņůŧ Ŧż ņţűʹũŠů ŦŸ ŰŦʉůũű śšşŸȫŦš ņɃ ũŸŦů ņšŕŸ ŪŹ Ņš
śŲɑ ņɃ ĶřŲśȥȭŖ˃ŕ şǻ ɓņůŧ ŗŸŕŸ ŪŹ ƕ ţŸņɃř ōŝ ũŲŠȁ ĺŰŗŕ Ūżŕů ŪŹ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

Ķŝ Ņš ķś ŋȝɒşů ņż řŪű ŗŸŇŕŸ ŪŹ ȊŠʠŰņ Ŧż řűŋŸ ōů ŋŲņů ŪŹƕ Ķŝ
ĺũņŸ ɓņůŧ ņɃ Ņš Ķ˃Řņ ķŦȫŠņŕů řŪű ŪŹ ȊŠʠŰņ ĺũņů ɓņůŧ
ũŲŠȁ ņŸ ōůřŸ ņŸ ŝůŗ ŗũ
Ų šŸ Ɍş şǻ Ūű Űşţŕů ŪŹƕ Ķŝ ōŹũŸ ś˃ŕ Ņš śșřű
ŪŹ ũŲŠȁ Ņš ŋȝɒşů ŪŹ ņţűʹũŠů Ņš şũűŪ ŪŹ ƕ
Ķŝ Ūş ŗŸŇŕŸ ŪŹ Űņ ŠŪ ŋűōŸ şũűŪ ņɃ ŌůŠů šŪűŪŹ ƕ Ūš ŀņ
ŝǺţŗůř śŦȁ  Ņš śŲšůřŸ ŰřŠş şǻ ŦŸ ũůšű ŝůŕǻ şũűŪ ņɃ śŲŦȁ ŌůŠů
Ŗű ŰŝţņŲţ ŦŹũŸ Ūű ōŹũŸ ōşűř śš ŋůšż ńš ŌůŠů ŜŹţŕű ŪŹ ƕ Ķŝ ŠŪű
śš ŪşůšŸ śůũ ķšůŘřů ņů ũŪű ȭŖůř ŪżřŸ ōů šŪů ŪŹ ŠŪůĳ śŲšůřŸ ŰřŠş
şǻ ōůŠŸňŸ ōŪůĳ śš ŠŪ ŰŗŠů ňŠů Ŗů Ņš ŗŸŇŸňŸ ŦŸ ŝůŕǻ ȊŠů Ŗűƕ



Ķŝ ōŝ ŀņ ŌůŠů ōşűř śš ŜŹţ ōůŕű ŪŹ ķś ŝŕů ũņŕŸ ŪŹ
Űņ Šů ŕż ŠŪ śŲʕŨ ņɃ ŀņ ŌůŠů ŪŹ ʒű ņɃ śŧŲ ņɃ Šů ōż Şű Ūż
ũņŕů ŪŹ ȊŠʠŰņ ŠŪ ōşűř ņŸ Ļśš ŜŹţŕű ŪŹƕ Ņš ōŹũŸ Ŧż ŌůŠů
Ūżŕű ōůŕű ŪŹ Ŧż ŌůŠů ŰřňŸŰŐŦ Ūżŕű ŪŹ Ņš Űŝřů ŀņ ŦůȭŕŰŦņŕů
ņŸ ŰřňŸŰŐŦ řŪű Ūżŕů ŪŹƕ ĸũǺţŠŸ ōŝ ŦůȭŕŰŦņŕů řŸňŸŰŐŦ ņŸ řōŗűņ
ķŕű ōůŕű ŪŹ Ŧż ŰřňŸŰŐŦ ŦůȭŕŰŦņŕů şǻ ŀņ Ūż ōůŕů ŪŹƕ Ŧż ŌůŠů Ņš
ŦůȭŕŰŦņŕů ŀņ ũůŖ ķ ōůŕŸ ŪŹ Ņš ŕŝ ŠŪű ŪŹ Ŧż ōż ĸũŸ ŦůȭŕŰŦņ
ŝřůŕů ŪŹƕ


Ņš ŠŰŗ ƺŦŸ ũůšű śŲšůřű ŝůŕǻƻ ŝůĸŝţ řŸ ņŪů ƺśŲšůřŸ ŰřŠş şǻ ŦŸ
ķřŸ Ŧůţű ŝůŕʠ ņɃ ŌůŠů Ŗűƻ ŕż ĸũǺţŠŸ şũűŪ ĺř ķřŸ Ŧůţű ŝůŕʠ
ņɃ ŌůŠů Ŗűƕ
ĸũǺţŠŸ Ūş ŗŸŇ ũņŕŸ ŪŹ ĺř śŲšůřŸ ŰřŠş ņŸ řşŲřż ņŸ ʀůšů ōŪůĲ
Ŧż ĶśřŸ řůş ņż ŒůţřŸ ņŸ ǺţŠŸ ŋŲřŕů ŪŹ ŅšƿĶŞű ņŸ ǺţŠŸƕ Ķŝ
ōŹũŸ Ŧż ŌůŠů ōşűř śš śŒŕű ŪŹ şŹřŸ ņŪů ŰřňŸŰŐŦ Ŧż ŀņ řşŲřů šŪů ŪŹƕ
ĸũǺţŠŸ Ūş ōż ķšůŘřů ņšřŸ ŦůţŸ ŪŹ śŲšůřů ŰřŠş ņż řŀ ŰřŠş ņɃ
ŦůȭŕŰŦņŕůņŸ Ķȝŗš ŘŲŘ
ĳ ţů ŪżŕŸ Şű ŗŸŇ ũņŕŸ ŪŹ ƕ


Ķŝ ŦŸ ũůšŸ śŦȁ  ŦŸ ŌŲɬűŠů ũůšŸ ŞŦř ŠŸ ũůšű ţņŒűŠů ũŝņŲŌ ōż
ŞŦř şǻ ŪŹ Ūš ŀņ ŋűō şũűŪ ņů řşŲřů Ŗůƕ ũůšű ŞŸŐŸ ũůšű ŦŠŦȭŖůŁ
Ūš ŀņ ŋűō şũűŪ ņů řşŲřů ŪŹ ƕ Ūş ũşŠ ŗš ũşŠ ŠŪůĲ ĸũ ŞŦř ĸř
ŝůŕʠ ũŸ ŪżŕŸ ŪŲŀ ķŠŸ ŪŹ ƕ



ŕŝ Ūş ŗŸŇŕŸ ŪŹ ĸũņŸ ʀůšů ōż Ūš ŀņ ũĳȭŖů ņţűʹũŠů Ūš ŀņ
ũȣɓŗůŠŸśųšű ŕšŪ ũŸ śűŌŸ ŌŲŐ ňŠű ŪŹƕ ŠŸ ŠŪůĲ ŕņ ŗŽƍ şǻ ŪŹ ƕ Şű řŪű

śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



ĺũņŸ ǺţŠŸ Ņš ņżĹ ȭŖůř řŪű ŪŹƕ Ūš ŀņ ũĳȭŖů Ūš ŀņ ņţűʹũŠů
Ūš ŀņ ũȣɓŗůŠŸ śųšű ŕšŪ ũŸ ŝůŪš Űřņţ ňŠű ŪŹƕ Ķŝ ĺřņŸ Ǻţŀ ņżĹ
ȭŖůř řŪɀ ŝŋů ŪŹƕ
śŲšůřŸ ŰřŠş şǻ ĸũņů ņŲŌ Şű ņů řşŲřů řŪű Ŗů Šů ņţűʹũŠů ņɃ
ŝůĸŝţ ņŸ Ķȝŗš ņŪű Şű řŪű ŪŹ ţŸņɃř ŝůŝŲţ ņŸ Űşřůš ņɃ ŝţśųŔȁ
ŀņŕů Ŗűƕ ȊŠʠŰņ ŠŪ Űřɗżŗ ņŸ ʀůšů ŪŲķ Ŗů ŀņ ŗʊŲ ȪŠɝɃ ʹōũřŸ
ōůņš Ņš ũůšŸ ŌżŐŸ ŗŸŧż ņż ĸũ ŀņ ȭŖůř ņŸ Ķȝŗš ķřŸ ņŸ ǺţŠŸ ŗŝůŦ
Œůţů Ņš ŠŪ Ŧż ŝŒű Űşřůš Ŗű ƕ ŰřʆŠ Ūű ŠŪ ŀņ Řşȁ ņɃ ķšůŘřů
Ŗű ţŸņɃř śšşŸȫŦš ņŸ Ŧŋř ņż ũżŋ şǻ šŇņš řŪű ŖůƕĸũǺţŠŸ ŠŪű
ŪŹ ōŪůĲ ķś ŘůȺşņ ũĳňőřůń ņŸ Řşȁ ņŸ řşŲřŸ ņż ŗŸŇŕŸ ŪŹ ōż śŲšůřŸ
ŰřŠş şǻ Ŧż ŝůŝŲţ ņɃ Űşřůš ŪŹƕ ōż Űņ ŠŪ Řşȁ ŰřʆŠ Ūű ŀņ Řşȁ Ŗů
ţŸņɃř śšşŸȫŦš ņŸ Ŧŋř ņů Řşȁ řŪű ŪŹƕ



śšşŸʉš řŸ Űņũű Şű ũĳȭŖů şǻ ĶśřŸ řůş ņż ŒůţřŸ ņŸ ǺţŠŸ řŪű
ŋŲřů ŪŹƕ ŠŰŗ Łũů ŪŹ ŕż ţŸŰņř şǾ ĸũŸ Ŧŋř ũŸ ŗŸŇřů ŋůŪŕů Ūųƕĳ şŹ ōůřŕů
Ūųĳ Űņ ŦŸ ŗůŦů ņšŕŸ ŪŹ ĺũņŸ śůũ ŪŹ ţŸŰņř ĺũņŸ śůũ řŪű ŪŹ ƕ Ŧż
ĶśřŸ řůş ņż ŝŪŲŕ ũŸ ȭŖůřż şǻ řŪű Œůţ ũņŕů ŪŹ ȊŠʠŰņ ĺũřŸ ņŪů
Ŧż ĶśřŸ řůş ņż ŀņ ȭŖůř şǻ Œůţŕů ŪŹƕ Ņš Ŧż ŀņ ȭŖůř Ūš ŀņ
Ūşůšű ũĳȭŖůŁ ņŪřů ŋůŪŕű ŪŹ Űņ Ŧż ŦŸ ŦŪű ȭŖůř ŪŹ ţŸņɃř ŠŪ ĸũņŸ
ŰŦśȼšŕ ŪŹƕ


ţŸņɃř ĺũřŸ ĶśřŸ řůş ņż ņŪůĳ šŇů"
Ķŝ Ņš ĺũņů śŪţŸ ŕż ĺũņů řůş ȊŠů ŪŹ" Ūşǻ řůş ņż
ōůřřů Ūżňů Űņ śšşŸʉš ņů ȊŠů řůş ȊŠů ŪŹ ĸũũŸ śŪţŸ Ūş ōůř ũņŕŸ
ŪŹ Űņ Ŧż ȊŠů ŪŹ Ŧż ʹōũ ȭŖůř şǻ řůş ņż Œůţ šŪů ŪŹƕ



Ķŝ Ūş ŗŸŇŕŸ ŪŹ Űņ ĺũņŸ ŝŪŲŕ ũůšŸ ʺŧŨȁ ņ ŪŹƕ ĺũŸ ŝŲţůŠů ňŠůƿ
ĺũŸ ƺŰśŕůƻ ŝŲţůŠů ňŠů ōż ŀņ ʺŧŨȁ ņ ŪŹƕ Ņš ĺũŸ ƺśŲɑƻ ŝŲţůŠů
ňŠů ōż ŀņ ʺŧŨȁ ņ ŪŹƕ ĺũŸ ƺśŰŦɑ ķșşůƻ ŝŲţůŠů ňŠů ōż ŀņ ʺŧŨȁ ņ
ŪŹƕ ĺũŸ ƺŧůšżř ņů ňŲţůŝƻ ŝŲţůŠů ňŠů ōż ŀņ ʺŧŨȁ ņ ŪŹƕ ƺũżũř ņů
ŜŲţƻ ŀņ ʺŧŨȁ ņ ŪŹƕ ƺŞżš ņů ŕůšůƕƻ ƺŠŪżŦů ŠűšŸ ŠŪżŦů šůŜůƻ ũůŕ
ŰŦʺŞʁ Űşʺȅŕ ŌŲŐņůšŸ ņŸ řůş Ņš ĺřşǻ ũŸ ũŝ ʺŧŨȁ ņ ŖŸƕ ĺřşǻ ũŸ
ņůĹ Şű řůş řŪű Ŗůƕ
ţŸņɃř ĺũņů ŀņ řůş ŪŹƕ



ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ōŝ Ŧż şŲũů ũŸ Űşţů ĺũņů Ķŝ ŕņ ŀņ řůş řŪű Ŗů Ņš ĺũřŸ
şŲũů ũŸ ņŪů ƺşŹ ōż Ūųĳ ũż Ūųƕĳ ƻ Ņš ōŝ ŠűŧŲ ņż Řšŕű śš ĸɕůŰřŠʠ ņŸ
ŌőŸ ĶȜŠůŠ şǻ ŝżţŕŸ ŪŲŠŸ ŗŸŇŕŸ ŪŹƿşŹ ķśũŸ Ȉşů ŋůŪŕů Ūųĳ ũĳŕ ŠŲŪʁů
ņů  ŦŸ ĶȜŠůŠ şǻƕ ĺũřŸ ņŪů ƺşŹ ōż Ūųĳ ũż Ūųƕĳ ƻ


ĺȝŪʠřŸ ņŪů ƺȊŠʠ ŕŲş ŀņ şřŲȬŠ Ūż ōż śɧůũ ŦŨȁ ũŸ Ļśš řŪű
Ūż Ņš ŠŪ ņŪŕŸ Ūż Űņ ƷŕŲşřŸ ĶɕůŪş ņż ŗŸŇů ŪŹƸ"ƻ

ĺũřŸ ņŪů ƺĸũũŸ śŪţŸ ĶɕůŪş Ŗů şŹ Ūųƕĳ ƻ Ņš ƺşǾ Ūųƻ
ĳ Ŧż Ūű ŀņ
Ŗů ōż ōţŕű ŪŲĹ Ŏů˃ŒŠʠ şǻ Ŧż ĶŰɠ ņů ȭŕȣŞ şǻ ōż ŦŪůĳ śŪţŸ şŲũů
ņŸ Űŗřʠ şǻ ōţŕű ŪŲĹ Ŏů˃ŒŠż şǻ Ŗů Ŧż ƺşǾ ōż Ūųĳ ũż Ūųƕĳ ƻ



Ņš Ķŝ ŗŸŇŕŸ ŪŹ Űņ ŠűŧŲ řŸ ŠŪ Şű ņŪů ƺşŹ Űśŕů ņŸ řůş ũŸ řůş
ũŸ ķŠů Ūųĳ Ņš ŕŲş şŲŎŸ ɎŪŔ řŪű ņšŕŸƕƻ ŕŝ Űśŕů ņů řůş ŠűŧŲ Ūű
Ūżřů ŪŹƕ ŠŪ ũŪű ŪŹƕ Űśŕů ņů řůş ŠűŧŲ ŪŹ ņůšŔ ŠűŧŲ řŸ Łũů ņŪůƕ ƺşŹ
ĶśřŸ Űśŕů ņŸ řůş ņŸ ũůŖ Ūųƕĳ şŹ şŸšŸ Űśŕů ņŸ řůş şŸ ķŠů Ūųĳ Ņš ŕŲş
şŲŎŸ ɎŪŔ řŪű ņšŕŸƕƻ ŕŝ ĺũņů řůş ŠűŧŲ Ŗůƕ



Ņš ʹōɕůĸţ řŸ ĺũŸ ŠűŧŲ ņšņŸ ŝŲţůŠů řŝűŠʠ řŸ ĺũŸ ŠűŧŲ ņŪů
Ņš Űř˃ʆŕ ʖś ũŸ Ŧż ŠűŧŲ Ūű Ŗůƕ ĺũņŸ ōȝş ũŸ śŪţŸ śŰŦɑ řŝű řŸ
Şű ĺũņů řůş ĸȣşůřŲŀţ ņšņŸ ŝŲţůŠů ʹōũņů şŕţŝ ƺśšşŸʉš ŪşůšŸ
ũůŖƻ ŪŹƕ ŰŜš ƺśšşŸʉš ũĳũůš ņŸ śůś ņż ŗšŲ ņšřŸ ņŸ ǺţŠŸ ŗŸŪ şǻ ɓņŐ
ŪŲķƻ Ņš Łũů ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ ĺũŸ ŠűŧŲ ņů řůş ŰŗŠů ňŠů Ŗůƕ ĸũǺţŠŸ
ŠűŧŲ Ŧż řůş ŪŹƕ
Ņš Ŧż řůş ņż ŀņ şřŲȬŠ şǻ šŇů ňŠů Ŗů řů Ūű ŀņ ņţűʹũŠů
şǻ řů Ūű ŀņ ũĳȭŖů şǻ řů Ūű ŀņ ũĳȣɓŗůŠ şǻ ţŸņɃř ŀņ şřŲȬŠ şǻ Ŧż
ĺũņŸ řůş ņż šŇřŸ ņŸ Ǻţŀ ŠűŧŲ şũűŪ ņż ŋŲřŕů ŪŹ ƕ Ķŝ Ūş śůŕŸ ŪŹ
Űņ ŕŝ Ŧż śšşŸȫŦš ņŸ ķšůŘřů ņů ȭŖůř ŝřŕů ŪŹ ōŪůĳ ķś ĺũņɃ
ķšůŘřů ņšŕŸ ŪŹƕ
ĺũũŸ śŪţŸ ņɃ ĺũņů ōȝş Ūż ĺũņů řůş ŠűŧŲ ŝŲţůŠů ňŠůƕ ŠŪ
ŝŪŲŕ Ūű şŪșŦśŲŔȁ Ŗů ĸũŸ ʹōɕůĹţ ŗŕ
Ų ņŸ ʀůšů ĺũņɃ şůĳ ņż ŰŗŠů
ňŠů Ŗů Űņ ĺũņů řůş ƺŠűŧŲ śšşŸȫŦš ņů śŲɑ ŝŲţůŠů ōůŠŸňůƻ
ōż Ŧů Ŗůƕ



ŕŝ ŠŪ ŪşůšŸ śůũ Ŗůƕ ʹũŜȁ ŠŪű ŪŹ Ŧż ƕ ŠŪű ʹũŜȁ ĺũņŸ ǺţŠŸ
ŪŹ ōż śšşŸȫŦš ņů ŋŲřů ŪŲķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř ŪŹƕ śšşŸȫŦš ņů ŋŲřů



śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



ȭŖůřƕ ōż śšşŸȫŦš řŸ şŲřȬŠ ũŸ ŰşţřŸ ņŸ ǺţŠŸ ŋŲřů ŪŹ ŠŪ ņţűʹũŠů
şǻ řŪű Ŗů ŀņ ũĳȭŖů şǻ řŪű ŀņ ũĳȣɓŗůŠ şǻ řŪű ţŸņɃř şũűŪ şǻƕ
ŠŪű ņŸŦţ ȭŖůř ŪŹ ōŪůĲ śšşŸȫŦš ŀņ şřŲȬŠ ũŸ ŰşţŸňů Ņš Ŧż şũűŪ şǻ
śšşŸȫŦš ņɃ ķšůŘřů ņš ũņŕů ŪŹƕ ŠŪű ņŸŦţ Ŧż ȭŖůř ŪŹƕ ņżĹ şŪșŦ
řŪű šŇŕů ŠŰŗ ķś şŸŖż˃ŒȭŐ ŪŹ ŝŸśŰŐȭŐ ŪŹ ņŹŖżǺţņ ŪŹ ɓżŐŸȭŐȝŐ
ķś ōż ņŲŌ Şű ŪżřŸ ŗż ŦŪůĳ ņŸŦţ ŀņ Ūű ȭŖůř ŪŹ ōŪůĲ ķś ũŪű
ŕšűņŸ ũŸ śšşŸȫŦš ņɃ ķšůŘřů ņš ũņŕŸ ŪŹ Ŧż şũűŪ şǻ ŪŹƕ
šżŰşŠż  řŸ ņŪů ƺĶŝ ĺř śš ņżĹ ŗżŨ řŪű ŪŹ ōż şũűŪ ŠűŧŲ
şǻ ŪŹ ōż ŧšűš ņŸ řŪű ţŸņɃř ķșşů ņŸ ŋţůŠŸ ŋţŕŸ ŪŹƕƻ ŠŪű Ŧż
ũŲũşůŋůš ŪŹƕ
Ūş ũĳȣɓŗůŠż śš ŰŦʺŞʁ Ūż ũņŕŸ ŪŹƕ Ūş şřŲȬŠ ņɃ ŝřůĹ ʺŧȈůń
śš ŰŦʺŞʁ Ūż ũņŕŸ ŪŹƕ ķś ŀņ şŸŖż˃ŒȭŐ ņţűʹũŠů ōů ũņŕŸ ŪŹ ķś
ŀņ şŸŖż˃ŒȭŐ ŝř ũņŕŸ ŪŹ ŀņ ŝŸśŰŐȭŐ ŀņ ŝŸśŰŐȭŐ ŝř ũņŕŸ ŪŹ
ŀņ ņŹŖżǺţņ ŀņ ņŹŖżǺţņ ŝř ũņŕŸ ŪŹƕ ţŸņɃř ōŝ ķś ŀņ ŝůš
şũűŪ ņŸ Ķȝŗš ŝś˃ŕȭşů ţŸŕŸ ŪŹ Ņš ĺũņŸ ŗŸŪ ņŸ Ķĳň ŝř ōůŕŸ ŪŹ
ŕŝ ŦŪůĳ śš ņżĹ Şű ŰŦʺŞʁŕů řŪű šŪŕű ŪŹƕ ŦŸ şȜŠ ņɃ ŰŗŦůšŸ ŐŲ Ő ņš
Űňš ōůŕű ŪŹ Ņš ķś ķōůŗ Ūż ōůŕŸ ŪŹ ȊŠʠŰņ ķś şũűŪ ŠűŧŲ şǻ ŪŹƕ
Ņš ķś śšşŸȫŦš ņɃ ķšůŘřů ķșşů Ņš ũɧůĹ şǻ ņšŕŸ ŪŹ ōŝ ķś
şũűŪ ŠűŧŲ şǻ ŪůŕŸ ŪŹ ƕ ŠŪ śšşŸȫŦš ņɃ ķśņŸ ǺţŠŸ Šżōřů ŪŹ ŕůŰņ ķś
ĺũņɃ şũűŪ ŠűŧŲ şǻ ķšůŘřů ņšŸƕ


Ķŝ ņżĹ ũĳȭŖůňŕ ņţűʹũŠů ĸũŸ ŗůŦů řŪű ņš ũņŕű ŪŹ ņżĹ Şű
ĺũŸ ŗůŦů řŪű ņš ũņŕű ŪŹƕ ŕŲȣŪůšű ĸũ ŕšŪ ņŸ ŗůŦů ņšřŸ ņɃ ŰŪȣşŕ
ņŹũŸ Ūżŕű ŪŹ" ĸũ ŕšŪ ņɃ ŝůŕ ņż ņšřů ŕż ŀņ şũűŪ ŰŦšżŘű ņɃ
ķșşů Ūű Ūżňű şũűŪ ũŸ ŗšŲ ţŸ ōůŕű ŪŹ ŕůŰņ ĺũşŸ ũŸ ŝůŪš ņšŸƕ ķś
Łũů řŪű ņš ũņŕŸ ŪŹƕ şũűŪ Ūű ņŸŦţ Ŧż ȭŖůř ŪŹ ōŪůĳ śš śšşŸȫŦš
ķšůŘřů ņšřŸŦůţż


ŦŸ ķō ņŪŕŸ ŪŹ ƕ şŸšŸ śůũ şŲŎŸ ŝŕůřŸ ņŸ ǺţŠŸ ţżň ŖŸƕ ȑŠůŗů ũşŠ
řŪű ŪŲķ ŀņ ȪŠɝɃ řŸ şŲŎŸ ȡŠŲşżȝŐ ŐŸȊũůũ şŸ ŝŲţůŠůƕ ĺũřŸ ņŪů
ƺŰşȭŐš ɕȝŪş ŠŰŗ ķśņů řůş ŪşůšŸ ņţűʹũŠů ņɃ Űņŕůŝ şǻ řŪű ŪŹ
ķś ȭŦňȁ řŪű ōů ũņŕŸ ŪŹƕƻ ȊŠů ķś ņŞű Łũů ũżŋżňŸ" ķś ĸũ
ŕšŪ ņɃ ŝůŕ ņż ŰŦȫŦůũ şŕ ņšřůƕ ŦŸ ũżŋŕŸ ŪŹ ķśņż ĺũ ŀņ Ŝţůĳ





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ņţűʹũŠů ũŸ ŕůʅņ
Ų šŇřů ŪŹ Šů ŕż ķś ȭŦňȁ řŪű ōů ũņŕŸ ŪŹƕ ŠŪ
ňţŕ ŪŹƕ Łũů ũżŋřů şũűŪ ŰŦšżŘű ŪŹƕ şŹ ŠŪ ņŪųĲňů ŠŰŗ ķś ĸũ ɓņůš
ņɃ ķșşů śš ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ ŪŹ ķś Ňż ňŀ ŪŹƕ ŠŪ ŀņ ĶȏŌů ˃ŋȝŪ ŪŹ
Űņ ķś Ňż ňŀ ŪŹ ȊŠʠŰņ ŠŪ ķśņż ōż śšşŸȫŦš řŸ ŰņŠů ŪŹ ĺũũŸ ŗšŲ
ţŸņš ōů šŪů ŪŹƕ śšşŸȫŦš řŸ ņŞű Şű ĺũņŸ řůş ņż Űņũű ņţűʹũŠů şǻ
řŪű Œůţů ŪŹƕ ĺũřŸ ĸũŸ ĺũņŸ śŲɑ şǻ Œůţů ŪŹ ōż ŠűŧŲ şũűŪ ŪŹ ōŝ Ŧż
Ņš ĺũņů śŲɑ ŀņ ŝř ōůŕŸ ŪŹƕ ŠŪű Ŧż ũɧů ķšůŘřů ņů ȭŖůř ŪŹ ņżĹ
Ņš ŝŲŰřŠůŗ ņż řŪű Œůţů ňŠů Ŗů ņżĹ Ņš ŋɬůř řŪűƕ
şũűŪ śš ōż şōŝŲŕ ŋɬůř ŪŹ şǾ Ňƍů ŪųĲ
ŦŸ ũůšű ŗũ
ų šű ōşűřŸ Řũŕű ŪŲĹ šŸŕ ŪŹƕ
ũĳȭŖůŠŸ ŋŲšƶŋŲš Ūżņš Ņš Űňš ňĹ ŪŹ šůʊȄ Őţ ōůŠŸňŸ ţŸņɃř Ŧż
ũŗů ŝřů šŪŸňůƕ ņżĹ Ņš ȭŖůř řŪű ŪŹ ōż şřŲȬŠ śšşŸȫŦš ņɃ ķšůŘřů
ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ śů ũņŕů ŪŹ Űņ śšşŸȫŦš ĺũũŸ Ŧůśũ ŝůŕ ņšŸňů ŠűŧŲ
şũűŪ ņż ŌżŒ Ņš ņżĹ ȭŖůř řŪű ŪŹ ƕ ņŸŦţ ŦŪű Ŧż ȭŖůř ŪŹ ņŸŦţ
ŦŪű ȭŖůř ōŪůĳ śšşŸȫŦš ĶśřŸ řůş ņż ŒůţřŸ ņŸ ǺţŠŸ ŋŲřŕů ŪŹ Ņš Ŧż
Ūű ȭŖůř ŪŹ ōŪůĳ Ŧż şřŲȬŠ ũŸ Űşţŕů ŪŹ ŕůŰņ ķšůŘřů ņšŸƕ ķś Ňż
ōůŕŸ ŪŹ Űņũű Şű Ņš ŋűō śš ŰŦȫŦůũ ņšřŸ ũŸƕ
ȜŠůř ŗŸ ũůšŸ ũůŕ ŠŪŲŗű ņŸ śŦȁ ĺũű ȭŖůř şǻ šŇŸ ňŠŸ ŖŸƕ ĺȝŪżřŸ
ņŞű Şű ŀņ śŦȁ ņż ŠŪůĳ şŸŖż˃ŒȭŐ ņŸ ǺţŠŸ řŪű šŇů Ņš ŀņ ŠŪůĳ śš
ŝŸśŰŐȭŐ ņŸ ǺţŠŸ řŪű šŇů ŀņ ŦŪůĳ śš ɓŸȭśűŐŸȼšŠř ņŸ ǺţŠŸ řŪű šŇů
ŀņ ŠŪůĳ śűŌŸ ņŹŖżǺţņ ņŸ ǺţŠŸ Ņš ŀņ ɓżŐŸȭŐř ņŸ ǺţŠŸ ƕ ŦŸ ũůšŸ ũůŕ
śŦȁ ĺũ ŀņ ȭŖůř şǻ šŇŸ ňŠŸ ŖŸƕ



ŠŪůĳ śš ŠŪ ŀņ ŝŪŲŕ Ūű ũŲĳŗš řşŲřů ŪŹƕ Ūş ũůŕ ņţűʹũŠů ņŸ Šųňż
ũŸ Ūżņš ňŲōšŸ ŪŹ ōż ŰŗŇů šŪŸ ŪŹ Űņ śšşŸȫŦš ũůšŸ ũůŕ ņţűʹũŠů ņŸ
ŠŲňʠ ņż Ŧŋř şǻ šŇŕů ŪŹ ȊŠʠŰņ Ūš ŀņ ņţűʹũŠů ņŸ ŠŲň řŸ Ŧŋř
ņŸ Şůň ņż ĺșśʁ ŰņŠů Ņš ōŝ ņŞű ĺȝŪżřŸ ĸũŸ ĺșśʁ ŰņŠů ĺȝŪʠřŸ
ɓņůŧ ņż ŗŸŇůƕ



ŰŝţņŲţ ŦŹũŸ Ūű ōŹũŸ ŦŸ ţżň ʹōȝŪʠřŸ ŠűŧŲ ņŸ řůş şǻ ŝś˃ŕȭşŸ ņż
Ňżōůƕ ĺȝŪżřŸ ȊŠů ŰņŠů" ĺȝŪżřŸ ĸũşŸ ũŸ ŀņ ũĳȭŖů ņż ŝřů ŰŗŠů
Ņš ŦŸ ŦŪű śš şš ňŠŸƕ ŰŜš śšşŸȫŦš őűņ ŕŞű Űņũű Ņš ņɃ ŕšŜ
ķňŸ ŝœ ňŠůƕ Ŧż ĺřşǻ ũŸ ŀņ Şű ũĳȭŖůń Ņš ũĳȣɓŗůŠż şǻ řŪű ʕņŸňůƕ

śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



ĺũņů ĸũņŸ ũůŖ ņŲŌ ţŸřů ŗŸřů řŪű ŪŹƕ ŦŪůĳ śšşŸȫŦš ņŸ ŝůšŸ şǻ ņŲŌ
Şű ŗŰų Ũŕ řŪű ŪŹƕ śšşŸȫŦš śŰŦɑ ŪŹ ŰşţůŦŐ šŰŪŕ ŪŹ şũűŪ śšşŸȫŦš ņŸ
ķšůŘřů ņů şȜŠ ȭŖůř ŪŹƕ Ŧż śšşŸȫŦš ŪŹƕ
ũůšŸ ũůŕ śŦʡ ņż ĸũ ŀņ ȭŖůř şǻ Ūű šŇů ōůřů Ūżňů ƕ ķś śŦȁ ņż
Űņũű Ņš ȭŖůř şǻ řŪű šŇ ũņŕŸ ŪŹ ƕ ţŸņɃř ĺř ũůŕżƿũůţ ņŸ ũůŕ
śŦʡ ņż ŀņ ȭŖůř şǻ šŇů ōůřů Ūű ŪŹƕ ĸũǺţŠŸ ũůŕ ņǺţʹũŠů ņŸ ŠŲňż
ņż ĺũ ŀņ Ūű ȭŖůř ũŸ ķřů Ŗů Ŧż şũűŪ Ŗů ōż ũůšŸ ũůŕ ņţűʹũŠů
ŠŲňż şǻ ŝżţ šŪů Ŗůƕ ŠŪ ŰŝȧņŲţ ũŪű ŪŹƕ ũůŕ ņţűʹũŠů ņŸ ŠŲňż ņů
řşŲřů ţŸņɃř ĺȝŪżřŸ ĸũşǻ ũŸ ũĳȭŖůń ņż ŝřůŠůƕ



Ķŝ ķĸŠŸ ŀņ Ņš řşŲřŸ śš ŗŸŇŸ ōŝ Ūş ŠŪůĳ ĸũņŸ ũůŖ ŪŹ ŠŪű
ĸũ śŦȁ ņů řşŲřů ŪŹ ʹōũřŸ ŠűŧŲ ņɃ śŲŦȁ ŌůŠů ņż ŰŗŇůŠů ƕ Ūş ŠŪůĳ
şŴșŠŲ ņŸ ʀůšů ĺũ ţŪŲ ņŸ ŝǺţŗůř śš ȜŠůř ŗǻňŸ ƕ ţŪŲ ņů ŝǺţŗůř Ŧż
ȭŖůř Ŗů ōż şũűŪ ņɃ śŲŦȁ ŌůŠů Ŗűƕ ȊŠů ŀņ ũĳȭŖů ţŪŲ ŝŪů ũņŕű ŪŹ
ȊŠů ķś ŀņ ņţűʹũŠů ņŸ ŝŪŕŸ ţŪŲ ņż ũżŋ ũņŕŸ ŪŹ ŀņ ũĳȭŖůňŕ
ņů ţŪŲ ŝŪ šŪů ŪŹ"ŰřʆŠ Ūű řŪűƕ ĸũřŸ ţŪŲ ņż ǺţŠů ŪŹ ŕůŰņ ōűŦř
ũŸ ţŪŲ ŝŪŸƕ Ņš Ŧż ōűŦř ĺũ şŸȣřŸ ņŸ ʀůšů ŠŪůĳ ŠŸŧŲ ʔȫŠ şǻ ķŕů ŪŹƕ
Ŧż şŸȣřů şũűŪ ņů ŀņ řşŲřů Ŗů Ņš şũűŪ ņŸ śŲŦȁ ŌůŠů ņż ŰŗŇůŠů
ȊŠʠŰņ Ŧż ƺśšşŸȫŦš ņů şŸȣřů Ŗůƻ ʹōũņů ŠŲŪʁů řŸ śȼšŋŠ ņšůŠů
ƺōż ũĳũůš ņŸ śůś ņż ŗšŲ ţŸ ōůŕů ŪŹƕƻ Ūş ŠűŧŲ ņż ŠŪůĳ Űřňȁ şř 
ĶȜŠůŠ şǻ ʔȫŠ śš ķŕŸ ŪŲŠŸ ŗŸŇŕŸ ŪŹƕ


ȜŠůř ŗŸ ŠŪű ņŸŦţ Ŧż ȭŖůř Ŗů ōŪůĳ şŴșŠŲ řŪű ķ ũņŕű ŪŹ ƕ ōŝ
şŴșŠŲ ŗŸŧ śš ķřŸ Ŧůţű Ūű Ŗű ŦŪůĳ ŀņ ŰřŘůȁȼšŕ ȭŖůř ņż Ūżřů Ŗů ũŝ
ĸũ şŴșŠŲ ņŸ řűŋŸ ũŸ ŪŹƕ ņŸŦţ ŀņ Ūű ȭŖůř Ķŝ ĸũņů şŕţŝ ŠŪ řŪű
ŪŲķ ŠŪ ŀņ ŉš Ŗů ţŸņɃř ŦŪůĳ śš ŀņ ȭŖůř Ŗů ŠŪű ŪŹ ōŪůĳ şŸȣřů
ŉůŕ ŪŲķ Ŗůƕ ōŪůĲ şŸȣřŸ ņů ţŪŲ ŝŪů Ŗů Ŧż şŴșŠŲ ņů ŗŕ
ų řŪű ķ ũņŕů
ŪŹ ȊŠʠŰņ ŠŪ Ŧż ŀņ ȭŖůř Ŗů śšşŸȫŦš řŸ ĶśřŸ řůş ņż Œůţů Ŗů ƕ
Ņš Ŧż şŸȣřŸ ņů ŦŪůĳ ķŰŗ şǻ řůş ņż šŇů ňŠů Ŗů ŀņ şŸȣřů ƕ ȜŠůř ŗŸƕ
ȜŠůř ŗŸ ŠŪ Ŧż ŀņ ȭŖůř Ŗů Ŧż řŪű ķ ũņŕů ŪŹƕ


Ņš Ķŝ ķō Şű Łũů Ūű ŪŹƕ ŦŪůĳ ņŸŦţ ŀņ Ūű ȭŖůř ŪŹ ōŪůĳ şŴșŠŲ
řŪű ķ ũņŕű ŪŹ Ŧż Ŧŋř ŪŹƕ şŴșŠŲ Ŧŋř śš řŪű ķ ũņŕű ŪŹƕ ȊŠʠŰņ
ŠŪ śšşŸȫŦš ņů ōűŦűŕ Ŧŋř ŪŹƕ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ţŸņɃř ōŝ ķś ĸũņŸ ũůŖ ũĳȣɓŗůŠ ņż šŇŕŸ ŪŹ Ŧŋř ĶśřŸ ķś
Ūű ŝůŪš Űřņţ ōůŕů ŪŹƕ ŠŪ śůřű ũŸ ŕŸţ ņŸ ōŹũŸ Ķţň ņš ŗŸňůƕ
ķś ŗżřż ņż ŀņ ũůŖ řŪű Űşţů ũņŕŸ ŪŹƕ ĸũǺţŠŸ ķś ŗŸŇřů ōŝ
ũĳȣɓŗůŠ ŀņ ũĳȭŖů ņŸ Ķȝŗš ķŕű ŪŹ ŦŸ ũŝ ũĳȣɓŗůŠ ņŸ śűŌŸ ŋţŸ
ōůŕŸ ŪŹ Ņš Ŧż Ŧŋř Ňșş Ūż ōůŕů ŪŹ Ņš Űņũű Ņš ņŸ ũůŖ ŋţů
ōůŕů ŪŹ Ņš ĺũŸ Ņš Ķ˃Řņ ŝœůŕů ŪŹƕ ň˃ŕ ņż ŕŸō ņš ŗŸŕů ŪŹ ōŹũŸ
ŠŪ ŘşɁņšŔ ũŸ śŰŦɑņšŔ ņż ŝœŕů ŪŹ ŰŜš śŰŦɑ ķșşů ņů ŝś˃ŕȭşů
Ņš ŝƎņš ŗůřŸ ņŸ Ķȝŗš Űřņţŕů ŪŹ ȊŠů ķś šůȭŕŸ ņż ŗŸŇŕŸ ŪŹ ōż
śšşŸȫŦš ŋţů ŪŹ" ĶśřŸ řůş ņż ţů šŪů ŪŹ ĺř ũůšŸ ũşŠ ũŸ ţŸņš
őűņ ĺũű ŕšŪ ũŸ ȊŠʠŰņ Ŧż Ŧŋř ŪŹƕ
ȜŠůř šŇřů ŠŪ řŪű şš ũņŕů ŪŹƕ Ŧŋř ņů ōűŦř řŪű şš
ũņŕů ŪŹƕ
ȜŠůř ŗŸ Ķŝ ŠŪ Űņŕřů ʹũɺ ŪŹƕ ĺũ şŴșŠŲ ņŸ ŗŕ
ų ņż ĺř Űşʒ ņŸ
ŝŲ˃ɺşůř ţżňż ņż şůšřŸ ņŸ Ǻţŀ şřů řŪű ŰņŠů Ŗůƕ ĺũņŸ śŰŦɑ ŗŸŧ
ĸũņɃ ŝƍű ĸşůšŕʠ ĸũņŸ ŰŜšżř ņż şůšřŸ ņŸ Ǻţŀ şřů řŪű ŰņŠů Ŗůƕ
Šů ŦŸ ĺũ ŗŸŧ ņŸ Šůōņ ŪŹ ĺũ ŗŕ
ų ņż ĺȝŪǻ şůšřŸ ņŸ Ǻţŀ şřů řŪű ŰņŠů
Ŗů ƕ ŠŪ Űņũű Şű Ĺşůšŕ ņżĹ Şű ȭŖůř Űņũű śš Şű ķ ũņŕű ŪŹ
ţŸņɃř ŠŪ ōŪůĳ śš şŸȣřů Ŗů ŦŪůĳ śš řŪű ķ ũņŕű ŪŹƕ


şŴșŠŲ ŦŪůĳ śš řŪű ķ ũņŕű ŪŹ ōŪůĳ śšşŸȫŦš ņů Ŧż ŰřŠżōűŕ ŰņŠů
ŪŲķ ȭŖůř ŪŹ Ņš Ŧż şŸȣřŸ şǻ ŪŹƕ
ȜŠůř ŗŸ ŠŪůĳ ŕņ ŰņƿĺũřŸ ĸʒůĸţ Šů ĺũņŸ ĸɕůřű Šůōņż ņż
şůšřŸ ũŸ Şű şřů řŪű ŰņŠů Ŗů Ņš Šů ĺřņɃ ņżĹ Şű ũĳȭŖů Ūż ƕ
ũŝņż śšşŸȫŦš ņŸ ŋŲřŸ ŪŲŠŸ ŰřŠŲɝ ŰņŠŸ ŪŲŠŸ ȭŖůř şǻ Ūżřů Ūű ŪŹ Šů ŕż
şŴșŠŲ ķ ōůŠŸňűƕ



ņţűʹũŠů ķś ōŪůĲ ņŪɀ śš Şű Ūż ķś Űņũű ũŸ Şű ŕůʅņ
Ų šŇŕŸ
Ūż şŲŎŸ ņżĹ Ŝņȁ řŪű śŒŕů ŪŹƕ ţŸņɃř ŦŪůĳ śš ŀņ ŋűō ŪŹ ōż ŕŲȣŪŸ
ōůřřů ōʕšű ŪŹ ķśņż şũűŪ şǻ Ūżřů ŪŹ řŪű ŕż ķś şšŸ ŪŲŠŸ ŪŹƕ ķś
ĺũņŸ ŝůŪš řŪű ōű ũņŕŸ ŪŹƕ Ūż ũņŕů ŪŹ ŀņ ĸşůšŕ ņŸ ōŹũŸ ķśņɃ
ņţűʹũŠů ũŪű Ūż Ūż ũņŕů ŪŹ ķśņɃ ũĳňŕű şřŲȬŠ ņɃ řůĹ ũŪű Ūżƕ
ţŸņɃř ōŝ ķś ĺũ ŗŸŪ ņż ĺũ ţŪŲ ņů ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ Ŧŋř ņż ĸȝņůš
ņšŕŸ ŪŹ ķś Łũů ņšřŸ śš ĺũű ŰşřŐ şš ōůŕŸ ŪŹƕ ŠŪ śšşŸȫŦš ņŸ



śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



ķšůŘřů ņů ŋŲřů ŪŲķ ȭŖůř ŪŹƕ ŠŪű ŪŹ ōŪůĳ ŦůȭŕŦ şǻ ĺũņů řůş ŪŹƕ
ŠŪű ŪŹ ōŪůĳ Ŧż ĺũņŸ řůş ņż ŒůţřŸ ņŸ ǺţŠŸ ŋŲřŕů ŪŹ ņţűʹũŠů şǻ
řŪű ţŸņɃř śŲɑ şǻ ōż ŠűŧŲ şũűŪ ŪŹƕ
ȜŠůř ŗŸ ũŲšȈů ĺũņŸ ņŸŦţ ŋŲřŸ ŪŲŠŸ ȭŖůř şǻ šŇű ňŠű ŪŹ ĺũņŸ
şŸȣřŸ şǻ Ņš şŸȣřŸ ņŸ řůş şǻ šŇű ňŠű ŪŹƕ



ȜŠůř ŗŸ ŠŪ ŀņ ƺřšƻ şŸȣřů Ŗů Ŧż KH řš ŪŹ ŀņ KHU şůŗů
řŪű ƕ ŀņ ņǺţʹũŠů řŪű ōż şůŗů ŪŹ ţŸņɃř ĺũņů KLV řůş ŪŹ
KHU şůŗů ņů řůş řŪű ŪŹƕ ōŪůĳ śš Ŧż ţżňż ũŸ ŰşţřŸ ōů šŪů Ŗů şůŗů
ņŸ řůş şǻ řŪű ţŸņɃř řš ņŸ řůş şǻ řš ōż şŸȣřů ŪŹ


Ķŝ Ūş ņŪŕŸ ŪŹ ƺŦż ņţűʹũŠů Ŧż şŪůř ũůşŖɁ ņţűʹũŠů
VKH ĺũřŸ Łũů ŰņŠů ĺũřŸ ŦŹũů ŰņŠů ƕ VKH ĺũřŸ ŘůŦů ŝżţů
ŪŹƕ Ūş ōřũĳȋŠů şǻ ŝœ ňŠŸƕ Ūş ũĳȋŠů şǻ ŝŪŲŕ ŪŹƕ Ūş ŀņ ũůşŖɁ
ņţűʹũŠů ŪŹƕ Ŧż ŀņ ŝƍű ŋűō ŪŹƕƻ


ţŸņɃř śšşŸȫŦš řŸ ņŞű ŀņ şůŗů ņŸ ŝůšŸ şǻ ņŲŌ Şű řŪű ņŪů ŪŹƕ
ĺũřŸ ņŪů ƺřšƕƻ ƺřšƻ Ŧż ŰşţřŸ ņů ȭŖůř ŪŹ ōż şŸȣřů ŪŹ ņţűʹũŠů
řŪűƕ şůŗů ņů řůş řŪű ţŸņɃř řš ņů řůşƕ ĺũřŸ şůŗů ņů řůş ņŪű
śš Şű řŪű Œůţů ƕ Ŧż ĺũņŸ řůş ņż ƺřšƻ şǻ šŇŕů ŪŹƕ
ĸũűǺţŠŸ ƺōż Şű Ūş ņšŕŸ ŪŹ Šů ŕż Ŧŋř Šů ŕż ņůŠȁ  Ūşǻ ŠŪ ũŝ
ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ řůş ũŸ Ūű ņšřů ŪŹƕƻ ŠŰŗ Ūş ɓůŖȁ řů ņšŕŸ ŪŹ ŪşŸ ŠűŧŲ
ņŸ řůş şǻ ņšřů ŪŹƕ ŠŰŗ Ūş ŰřŦŸŗř ņšŕŸ ŪŹ ŪşŸ ŠűŧŲ ņŸ řůş şǻ şůĳňřů
ŪŹƕ ŠŰŗ Ūş ŋţŕŸ ŪŹ ŪşŸ ŠűŧŲ ņŸ řůş şǻ ŋţřů ŪŹƕ ŠŰŗ Ūş ŝżţŕŸ ŪŹ
ŠűŧŲ ņŸ řůş şǻ ŝżţřů ŪŹ ƕ ŠŰŗ Ūş ŝś˃ŕȭşů ţŸŕŸ ŪŹ ŪşŸ ŠűŧŲ ņŸ řůş şǻ
ŝś˃ŕȭşů ņż ţŸřů ŪŹƕ ȊŠʠŰņ ƺŦż ũŝ ōż Ūş Ŧŋř Šů ņůŠȁ şǻ ņšŕŸ ŪŹ
ĸũŸ ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ řůş şǻ ņšŕŸ ŪŹƕƻ
ŀņ ȪŠɝɃ řŸ şŲŎũŸ ŀņ ũşŠ ņŪů Ŧż ŠŪ Ŧůŕůȁţůś ņš šŪů Ŗů
ĺũřŸ ņŪů ƺŞůĹ ɕĳŪş şŸšű śșřű şǾ řŪűƿƻ ĺũřŸ ņŪů ƺĺũ ʒű ņů
řůş Ŝţůĳ Ŝţůĳ ŪŹƕƻ Ŧż ȪŠɝɃ ŀņ ũŸŦņ ŪŹ Ūż ũņŕů ŪŹ Űņ Ŧż ŠŪůĳ
śš ĶŞű ŝŹőů ŪŲķ Ūż ƕ Ņš ĺũřŸ ņŪů ƺşŸšű śșřűƻ ņŪů ƺĺũŸ şŸšů
řůş Űşţů ŪŹƕƻ şŹ ŁũŸ Ūű ũşŎ ţż ņŪŕů ŪųĲ ōżȝũ ȊŠʠŰņ ŠŪ ōżȝũ
řŪű Ŗůƕ ĺũřŸ ņŪů ƺĶŝ ĺũŸ Ūš ũŲŝŪ ĺőņš ŎůŒŲ ņż ţŸņš ŠŪ řŪű
ņŪřů ŪŹ ƷĶŝ şŹ ōżȝũ ņŸ řůş şǻ ōşűř ņż ũůŜ ņšŕű Ūųĳ Ņš ōżȝũ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ņŸ řůş şǻ ŝŕȁ ř ņż ũůŜ ņšŕű Ūųĳ Ņš ōżȝũ ņŸ řůş şǻ ņśŒż şǻ śŸŝȝŗ
ţňůŕű Ūųƕĳ Ʒƻ ĺũřŸ ņŪů ƺşŹ řŪű ũżŋŕů Ūųĳ ŕŲȣŪŸ ņżĹ řůş ņż ţŸřŸ ņɃ
Ķŝ ōʕšŕ ŪŹƕƻ
şŹřŸ ņŪů ƺşŹ ũżŋŕů Ūųĳ Űņ ŕŲȣŪŸ ņšřů ŪŹƕƻ ŠŪ ũŪű ŪŹƕ
Ņš ĺũřŸ ņŪů ƺŕż őűņ ŪŹ ȊŠʠ"ƻ ĺũŸ ĸũŸ ȊŠż řŪű ņŪřů ŪŹƕ
Ūš ŀņ ŋűō ņɃ ŧŲʕŦůŕ ōżȝũ ņŸ řůş ũŸ ņšřů ŪŹƕ
şŹřŸ ņŪů ƺţŸņɃř ŕŲş ĺũŸ ŁũŸ Ūű ōůņš Ņš ŀņ ũƍņ śš ũŸ
ĺőůņš řŪű ţŸņš ķŠŸ Ūż Ņš ĺũřŸ ŠŸ ņŪů Ūż Ʒŋţż ōżȝũƕƸ ĺũņŸ
ũůŖ śŪţŸ ŀņ ũşůšżŪ ņż Ūżřů Ŗů ƷōżȝũƸ ņŸ ũůŖ ŀņ ŰŦŦůŪ ņů
ũşůšżŪ ņż Ūżřů ŪŹ ƕ ŠŰŗ Ŧż Łũů řŪű ņšŕű ŪŹ ŕż ŕŲş ȪŠʺŞŋůš şǻ ōű
šŪŸ Ūżƕ Ņš ŠŰŗ ķśřŸ ņżĹ Ņš ŕȼšņŸ ũŸ ŝś˃ŕȭşů ǺţŠů ŪŹ ţŸņɃř
ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ řůş ũŸ řŪű ŪŹ ŕż ŠŪ ŀņ ȪŠʺŞŋůšű ŝś˃ŕȭşů ŪŹ ōż
ŝůĸŝţ şǻ řŪű śůŠů ōůŕů ŪŹƕƻ



ŰŜš ƺōż Şű ŕŲş Ŧŋř şǻ Ņš ņůŠʡ şǻ ņšŕŸ Ūż ĸř ũŝņż ŠűŧŲ ņŸ
řůş şǻ ņšżƻ ĺũņŸ ŝůŗ ŕŲş ōż ņšżƕ ţŸņɃř śŪţŸ ŕŲȣŪŸ ĺũņŸ řůş şǻ
ķřů ŪŹƕ
ĸũ ĸşůšŕ şǻ ŝŪŲŕ ũű Şţű şŰŪţůŠŸ ŪŹ ĶȏŌű ũȢŠ şŰŪţůŠŸ
ţŸņɃř ŦŪůĳ ŀņ Ūű ȅűşŕű ɕȝŪş ŪŹƕ Ŧż Ūű ŀņ şŸšŸ ũůŖ ŉš ōůŕű ŪŹƕ Ŧż
Ūű ŀņ ŪŹ ōż şŸšű śșřű ŪŹƕ


ũĳũůš şǻ ĶȏŌŸ ţżň ŪŹ ĶȏŌű ņţűʹũŠůŠŸ ŪŹ ţŸņɃř ŦŪůĳ ŀņ Ūű
ȅűşŕű ŠűŧŲ şũűŪ ŪŹ Ņš ŦŪű ŪŹ ʹōũņŸ ǺţŠŸ Ŧż ķ šŪů ŪŹƕ ŠŪű ŪŹ ōŪůĳ
Ŧż ĶśřŸ řůş ņż šŇŕů ŪŹƕ ŦŪű ŪŹ ōŪůĳ śš ĺũņɃ ķšůŘřů ŪŹ ĺũ şǻ
Ņš ņŸŦţ ĺũű şǻ ŪŹƕ ŠŪ ũŋ ŪŹƕ ńŪ Ūůĳ ȅűşůřƕ Ūş ĺũŸ ũŋ Ūżŕů
ŗŸŇŕŸ ŪŹƕ



Ķŝ ĸũǺţŠŸ Ūş ƺōż ũŝ Ūş Ŧŋř Šů ņůŠȁ şǻ ņšŕŸ ŪŹ Ūş ĸũŸ
ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ řůş şǻ ņšŕŸ ŪŹƕƻ



ƺĺȜŗůš ņŸ ǺţŠŸ ņŸŦţ ŠűŧŲ şũűŪ ņż ŌżŒ ņżĹ Ņš řůş ķņůŧ
ņŸ řűŋŸ řŪű ŰŗŠů ňŠů ŪŹƕƻ ɓŸȼšŕż ņŸ ņůş  šů ĶȜŠůŠ ŠŪ ņŪŕů ŪŹ
Űņ ƺȊŠʠŰņ ŕŲş ŠŪ ōůř ţżƿƻ Ņš Űņũű ŗũ
ų šŸ ņŸ ʀůšů ĺɺůš řŪű
ȊŠʠŰņ ȭŦňȁ ņŸ řűŋŸ şřŲȬŠʠ şǻ Ņš ņżĹ ŗũ
ų šů řůş řŪű ŰŗŠů ňŠů ʹōũ

śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



ņŸ ʀůšů Ūş ĺɺůš śů ũņŸ ƕƻ ķşűřƕ şŹ ķŧů ņšŕů Ūųĳ ķśřŸ ĸũŸ
ũşŎůƕ ŠűŧŲ şũűŪ ņů řůş Ūš ŀņƿ
ũŝũŸ ĻĳŋŸ ȭŦňȁ řŸ ĺũŸ řůş ŰŗŠů ƺũůšů ŉšůřů ōż ȭŦňȁ şǻ ŪŹ ŠűŧŲ
řůş ŪŹƻ ŝůĸŝţ řŸ ņŪů ƺŅš ũůšű Řšŕű ņŸ ŉšůřŸ ņů řůş ŠűŧŲ ŪŹƕƻ
ĸũǺţŠŸ ŠŪű śšşŸȫŦš ņů ŋŲřů ŪŲķ řůş ŪŹ Ņš ōŪůĳ ĺũřŸ ĸũŸ Œůţů
ŪŹƕ ŠŪű ĺũņů ķšůŘřů ņů ȭŖůř ŪŹ ōż ŠűŧŲ şũűŪ şǻ ŪŹ ƕ Ķŝ Ūş
ōůřŕŸ ŪŹ Űņ Łũů Ūű Ūżňů ņŸŦţ ĺũŸ şǻ ŌżŒ ķšůŘřů ņŸ ǺţŠŸ ņżĹ
Ņš ȭŖůř řŪű ŪŹ ƕ
ƺŅš Űņũű ŗũ
ų šŸ ņŸ ʀůšů ĺɺůš řŪű ȊŠʠŰņ ȭŦňȁ ņŸ řűŋŸ şřŲȬŠʠ
şǻ Ņš ņżĹ ŗũ
ų šů řůş řŪɀ ŰŗŠů ňŠů ʹōũ ņŸ ʀůšů Ūş ĺɺůš śů ũņǻƻ
ĺũņů śšşŸȫŦš ņŸ ŌŲŐņůšŸ ņů řůş ŪŹƕ KLV Ŧż śšşŸȫŦš ņŸ ŌŲŐņůšŸ
ņů řůş ŪŹ śšşŸȫŦš ņů ŀņ řůş ŪŹ ōż ŠŪżŦů ŠűšŸ ŠŪżŦů šůŜů ŠŪżŦů
ŠűšŸ ņŪţůŠů ňŠů ƕƺɓŞŲ ŕŸšŸ ũůšŸ śůśʠ ņż Ȉşů ņšŕů ŪŹƕƻ ŠŪżŦů šůŜů
ƺɓŞŲ ŕŸšŸ ũůšŸ šżňʠ ņż ŋĳňů ņšŕů ŪŹƕƻ ĺũņŸ ŝŪŲŕ ũůšŸ ʺŧŨȁ ņ ŪŹƕţŸņɃř
ĺũņŸ śůũ ŀņ ŌŲŐņůšŸ ņů řůş ŪŹ ōż şřŲȬŠ ōůŕű ũŸ ũĳŝŘ
ĳ šŇŕů ŪŹ
Ņš Ŧż řůş ŪŹ ƺŠűŧŲƻ ŠŪű ĺũ ņů řůş ŪŹ ʹōũŸ Ŧż ŒůţřŸ ņŸ ǺţŠŸ ŋŲřŕů
ŪŹƕĺũřŸ ĸũŸ ņŪůĲ śš šŇů" ĺũřŸ ĸũŸ şũűŪ şǻ šŇůƕ


ŦŸ ũůšŸ ŗũ
Ų šŸ ņţűʹũŠů ņŸ řůş ŪŹ ũĳȣɓŗůŠ ĺřņŸ ʺŧŨȁ ņż śš Şšżũů
ņšřů şŴșŠŲ ŪŹƕķśņż ȭŦňȁ ţŸņš ōůřŸ ņŸǺţŠŸ ķś şŸŖż˃ŒȭŐ ņţűʹũŠů
śš Şšżũů ņš šŪŸ ŪŹ ķś Ňż ňŠŸ ŪŹƕ ŠŰŗ ķś śŸȝŐűņżȭŐţ ņŸ Ļśš
Şšżũů ņš šŪŸ ŪŹ Ŧż śŸȝŐűņżȭŐţ ņţűʹũŠů ōż ķśņż ȭŦňȁ ţŸ ōůŠŸňű
ķś Ňż Ūż ňŠŸ ŪŹƕ Ņš ŝŸśŰŐȭŐ ţŲŖšř ɓŸũŝűŐŸȼšŠř ņŹŖżǺţņ Šů
ŗũ
Ų šű ņţűʹũŠů ķś ĺřņŸ řůş śš Šů ĺřņŸ ʺŧŨȁ ņ śš Šů ĺř ņŸ
ũĳȣɓŗůŠ śš Şšżũů ņš šŪŸ ŪŹ ķś Ňż Ūż ňŠŸ ŪŹƕ


ȊŠʠŰņ ķś ķšůŘřů Şű řŪű ņš ũņŕŸ ŪŹ ōŝ ŕņ ķś śŪţŸ
ķšůŘřů ņŸ ȭŖůř ņŸ Ķȝŗš řŪű ķŕŸ ŪŹƕ ķşűřƕ ŠŪű ņŸŦţ Ŧż ȭŖůř
ŪŹ śšşŸȫŦš ķšůŘřů ņšřŸŦůţż ũŸ Űşţŕů ŪŹ ŠŪű Ŧż ȭŖůř ŪŹ Ŧż ĶśřŸ
řůş ņż ŒůţřŸ ņŸ ǺţŠŸ ŋŲřŕů ŪŹƕ ũůšŸ ŗũ
Ų šŸ ʹōũşǻ ķś Şšżũů ņšŕŸ
ŪŹ ŕż ķś şš ōůŠŸňǻ ƕŦżƿ
ŀņ Ņš ŠűŧŲ ņɃ ŌůŠů ŠŪůĳ śš ŪŹ şŹřŸ ŠŪůĳ śš Ŧŋř śš Űřŧůř
ţňůŠů ŪŹƕĺũņɃƶĺũņɃ śŲŦȁ ŌůŠů ŠŪůĳ śš Şű ŪŹ ƺŦż ŀņ Űŝřů ŀņ





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ŗżŨ ņŸ Ūű ŪżřůŪŹƕƻ Ŧż ȭŖůř ōŪůĳ Ŧż ĺũņŸ řůş ņż Œůţŕů ŪŹ ĺũşŸ
şŸȣřŸ ņż Űŝřů ŀņ ŗżŨ ņŸ Ūű Ūżřů Ūżňůƕ
Ķŝ ņŽř ũű ũĳȭŖů Šů ʹũŗůȝŕ ņŸ Ǻţŀ ŠŪ ĸŧůšů ņš ũņŕŸ ŪŹ
ņŽř ũű ņţűʹũŠů ņŹŖżǺţņ ɓżŐŸȭŐř ŠŪŲŗű ŠŪ ōż ņżĹ Şű ŪŹ"
ņŽř ũů ʹũŗůȝŕ ũĳȭŖů ķś ĸũņŸ Ǻţŀ ĸŧůšů ņš ũņŕŸ ŪŹ Űņ ƺŠŪ
Űŝřů Űņũű ŗżŨ ņŸ ŪŹ"ƻ ŠŪ ũůšŸ őŲ ņšůŠŸ Ņš ĶȭŦűņŴŕ ŰņŠŸ ŪŲŠŸ ŪŹ

ţŸņɃř ŦŪůĳ śš ŀņ ȭŖůř ŪŹ ŪůʅŸţŲŠů Ŧż ȭŖůř ŠűŧŲ şũűŪ şǻ ŪŹƕ
ĺũ śš ņżĹ ŀņ ŗżŨ řŪű ŪŹƕ ĺũşǻ ņżĹ ňţŕű řŪű ŪŹƕ

ķś ŠŪ ĸŧůšů řŪű ņš ũņŕŸ ŪŹƕ ŦŸ ũůšŸ ţżň ōż Łũů ņšřŸ ņɃ
ņżʺŧŧ ņšŕŸ ŪŹ ŦŸ ņŪŕŸ ŪŹ Űņ ĺř ņɃ ņţűʹũŠů Űŝřů Űņũű ňţŕű
ņŸ Ņšĺř ũŝŝůŕʠ ņŸ ŪŹƕŠŪ ɖʊ ŪŹ Ŧŋř ņż ŕżŒřŸŦůţŸ ŪŹ ŋůŪřŸŦůţŸ
ĶŘşšŸ ţŽŗŰņŠů ũĳȣɓŗůŠ ţŸņɃř ŠŪ ũɧůĹ řŪű ŪŹƕ ţŸņɃř ŠŪůĳ ŕņ
ŰśţůŕŲũ ŞűŇŲŗĺũņů ŧɑŲ ŖůĺũřŸ ņŪů ƺşŹ ĺũ şǻ ņżĹ ňţŕű řŪű
ŗŸŇŕů Ūųƕĳ ƻ ĺũņŸ ŇŲŗ ņŸ ŧɑŲ řŸ ňŦůŪű ŗű Űņ ŦŪůĳ ĺũşǻ ņżĹ ňţŕű řŪű
Ŗű ƕ ķś ĺũ śš ņżĹ śůś ņż řŪű ŰŗŇů ũņŕŸ ŪŹƕ
ĺũřŸ ĶśřŸ Űŗřʠ ņŸ Šůōņż ũŸ ņŪů ƺŕŲş şǻ ņŽř şŲŎ śš ŗżŨ ţňů
ũņŕů ŪŹ" ņŽř şŲŎŸ ŰŗŇů ũņŕů ŪŹ Űņ şǾ śůśű Ūų"
ĳ ƻ



şŲŎŸ ŀņ ņţűʹũŠů ŝŕůń ōż ņŪ ũņŕű ŪŹ Űņ ĺȝŪżřŸ ņŞű Şű
ņŲŌ ňţŕ řŪű ŰņŠů ŪŹƕ ŇŲţŸ ʕś ũŸ ņŪųĲ şŲȫņɃţ ũŸ ĺřşŸ ũŸ ŀņ
Şű řŪű ŪŹ ţŸŰņř ōż Şű ŪșŠůŁ Ņš ōż ņŲŌ Şű ĺȝŪʠřŸ ŰņŠů ŪŹ Ŧż
ŕůšűŇʠ şǻ ŪŹ şŲȫņɃţ ũŸ ņżĹ ŪŹ ƕ ŕŝ ŦŸ ŰŜš Şű ŇŲŗ ņż ņŪŕŸ ŪŹƿ
ĸũǺţŀ ŠŪ śšşŸȫŦš ņŸ ķšůŘřů ņů ȭŖůř řŪű ŪŹ Űņũű ũĳɓŗůŠ şǻ Šů
ũĳȭŖů şǻƕ

şŸšŸ Űşɑʠ şǾ ķśņɃ ŞůŦřůń ņż ŗŇ
Ų řŪű ŗŸřů ŋůŪŕů Ūųĳ ţŸņɃř
şŹ ŀņ ũȝŗŸŧ ņŸ ǺţŠŸ ʹōȣşŸŗůš Ūųĳ Ņš Ŧż ũȝŗŸŧ ŪŹ ƺĸũ ňŒŝŒű
şǻ ŝůŪš ķńƻ Ņš ŠŰŗ şŹ ķśũŸ ŝůŪš ķřŸ ņŸ ǺţŠŸ ņŪŕů Ūųĳ ŕżşŹ
ķśņż ņŪůĳ śš ţŸņš ōů šŪů Ūų"
ĳ ȊŠů şŹ ķśņż ɕȝŪş ŐŸŝšřŸņţ ţŸņš
ōůĻĳňů" ŠŸ ĺŕřů Ūű ňţŕ ŪŹ ʹōŕřů ņɃ ŦŸ ŝůņɃ ņŸ ţżň ŪŹƕƻ


ţŸņɃř ŦŪůĳ śš ŀņ ȭŖůř ŪŹ şǾ ķśņż ţŸņš ōů ũņŕů Ūųĳ ōŪůĳ ķś
şŴșŠŲ ũŸ ũŲš˃Ȉŕ Ņš ŝŋŸ ŪŲŠŸ ŪżŕŸ ŪŹ Ŧż ŠűŧŲ şũűŪ şǻ ŪŹ ōż śšşŸȫŦš ņŸ
ķšůŘřů ņů ȭŖůř ŪŹ ƕ ŠŪű Ŧż ȭŖůř ŪŹ ʹōũņů şǾ ķō šůŕ ķśņż

śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



śȼšŋŠ ņšů šŪů Ūųĳ ōŪůĳ śšşŸȫŦš ĶśřŸ řůş ņż Œůţŕů ŪŹƕ ōŪůĳ ĺũřŸ
Ūš ŀņ ȪŠɝɃ ũŸ şŲţůņůŕ ņšřŸ ņɃ ɓ˃ŕȉů ņɃ ŪŹ ōż ŦŪůĳ śš ķŕŸ ŪŹ
Ŧż ĺřņŸ ũůŖ ķšůŘřů ņšŸňů Ņš ĺřņŸ ũůŖ Şżōř ņšŸňů ōż şũűŪ
şǻ ŪŹ řů Ūű ņţűʹũŠů şǻ řů Ūű ŞŦř şǻ ƕ
ţŸņɃř şũűŪ şǻ Ŧż śšşŸȫŦš ņů ŞŦř ŪŹƕ şũűŪ Ŧż ȭŖůř ŪŹ ʹōũşŸ
śšşŸȫŦš ŇŲŗ ķŠů Ņš ĺũşǻ Ŧůũ ŰņŠůƕ ƺŠŪ şŸšů ŰɓŠ śŲɑ ʹōũşǻ
šŪřŸ ũŸ şǾ Ķ˃ŕ ɓũʁ Ūųƕĳ ƻ ŠŪű ŪŹ ōŪůĳ śšşŸȫŦš ņů ŞŦř ŪŹ Ŧż ĶśřŸ
řůş ņż ţůņš Ņš ĸũŸ ŠűŧŲ şũűŪ śš Œůţ ŰŗŠůƕ ĸũǺţŠŸ ĺũņŸ řůş
ņż ŀņ şřŲȬŠ şǻ Œůţů ňŠů Ŗů ĺũņŸ śŲɑ şǻ ōż ŠűŧŲ şũűŪ ŪŹ ʹōũ şǻ
ĺũřŸ ŇŲŗ Ŧůũ ŰņŠů Ņš ĺũ ŞŦř şǻƕ
ōŪůĳ Ŧż ĺũ ɓůŋűř ŠʕŧŸţş şǻ ņů ŀņ řşŲřů ŪŹ Ŧż ɓůŋűř śŦȁ 
Ŧż ɓůŋűř şĳŰŗš ŀņ řşŲřů ŖŸ ōŝ ĺũ şǻ ũŸŘŲķĳ ĺőřŸ ţňů ĺũ Űŗř
Ŧż Ŧůŋů ņů ũĳŗņ
Ų Ķȝŗš ŋţů ňŠů Ņš ȭŖůŰśŕ ŰņŠů ňŠů Ņš ĸũşŸ
ũŸ śšşŸȫŦš ņů ķŦůō ũŲřů ňŠů Ŗůƕ
ŕż śšşŸȫŦš ņɃ ķŦůō ņż ũŲřů ňŠů Ŗů ŞŦř ņŸ Ķȝŗš ķ šŪű
Ŗű ŠűŧŲ şũűŪ ōż śŲšůřů ŰřŠş ȭŦůŞůŰŦņ ʖś ũŸ řŠŸ ŰřŠş ņů
ŀņ řşŲřů Ŗů Ņš ŌůŠů Ŗűƕ Ņš ōŝ Ŧż şũűŪ ņŸ Ķȝŗš ķŕů ŪŹ
ĺũřŸ ņŪů ƺŠŪ şŸšů ŰɓŠ śŲɑ ŪŹ ʹōũşŸ šŪřŸ ũŸ şǾ Ķ˃ŕ ɓũʁ Ūųƕĳ Ņš
şŹ ĺũ ȭŖůř ņż ŋŲřĲŲňů ōŪůĳ şǾ ĶśřŸ řůş ņż ŒůţųĲňů Ņš ōŪůĳ śš
şŹ şřŲȬŠ ũŸ şŲţůņůŕ ņʕĳňů Ņš ōŪůĳ şŹ ķšůŘřů ņʕĳňůƕƻ śšşŸȫŦš
ȭŖůř ņż ŋŲřŕů ŪŹ řů Ūű ũĳȭŖůňŕ ņţűʹũŠů ţŸņɃř ŠűŧŲ şũűŪƕ
Ūůĳ ȅűşůřƕ
ĺũŸ Şű ƺŰŝřů ŰņũűŗżŨ ņŸƻ Ūżřů Ūű ŪŹ ōŹũŸ şŹřŸ ņŪůƕ ņżĹ ũĳȭŖů
ŠŪ ŗůŦů řŪű ņš ũņŕű ŪŹƕ ŦŸ ņšŕŸ ŪŹ ŦŸ şũűŪ ŰŦšżŘű ŪŹƕ


Ķŝ Ūş ŠŪůĳ śš ŗŸŇŕŸ ŪŹ ȜŠůř ŗŸ ĺũņɃ ŰŜš ũŸ ŌůŠů ŪŹƕ ĺũƶ
ĺũ şŸȣřŸ ņż Ļśš šŇů ōůřů ŪŹƕ Ķŝ ŠŪ Űřňȁ şř  şǻ Űşţŕů ŪŹ ŠŰŗ
ķś ĸũŸ Űřŧůř ţňů šŪŸ ŪŹ ŕż ŠŪŰřňȁ şř  ũŸ  ŪŹƕ ĺũ şŸȣřŸ ņż
ŋůš Űŗřʠ ņŸ ǺţŠŸ Ļśš šŇů ōůřů Ūű Ūżňů śšŇů ōůřů Ūżňů ŕůŰņ ŠŪ
ŗŸŇŸ Űņ ŠŪ Ķŝ Şű ŝǺţŗůř ņŸ ŠżȌŠ ŪŹ ņɃ řŪű ŪŹ ƕ ĸũŸ ōʕš ĺőůŠů
Ūżňů ŋůš Űŗřż ņŸ ǺţŠŸ ĸũŸŝůšƶŝůš ōůĳŋůŪżňů Űņĸũ śš ņżĹ ŗżŨ
ŕż řŪű ŪŹ ŗŸŇřŸ ņŸ Ǻţŀ Űņĸũşǻ ņżĹ Űŝşůšű ŕż řŪű ŪŹ ŗŸŇřŸ ņŸ Ǻţŀ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

şŸȣřŸ ņŸ ũůŖ ņŲŌ ňţŕ ŕż řŪűŪŹƕ ĸũŸ ŋůš Űŗřż ņŸ ǺţŠŸ Ļśš šŇů
ōůřů Ūű Ūżňůƕ
Ķŝ ȜŠůř ŗŸ ķś şǻ ũŸ ŧůŠŗ Űņũű řŸ ũżŋů Ūżňů Űņ ŠŪ ŕż ŀņ
ŌżŐű ũű ŝůŕ ŪŹ ŋŽŗŪŦŸ Űŗř śš şůšů ňŠůƕ ţŸņɃř ķś Šůŗ šŇřů
ĺȝŪżřŸ şŸȣřŸ ņż şŰŪřŸ ņŸ ŗũŦŸ Űŗř śš ĺőůŠů Ņš ĸũŸ şŰŪřŸ ņŸ ŋŽŗŪŦŸ
Űŗř śš şůšů ŗŸŇřů ĺũŸ ŋůš Űŗřż ŕņ šŇů ňŠů Ŗůƕ



Ķŝ ŠűŧŲ śšşŸȫŦš ņů řůş ŪŹ Ŧż şŸȣřů ŠʕŧŸţŸş ņŸ Ķȝŗš ňŠů Ņš
ŰŜš ņŞű Ŧůśũ řŪű ķŠů ŝůŗ şǻ ōŝ ŕņ ĺũņɃ şŴșŠŲ řŪű Ūż ňŠű
Ŗű ŗŜřůŠů řŪű ňŠů Ņš śŲřʕșŖůř řŪű Ūż ňŠůƕ ĺũŸ ŋůš ŰŗřŅš
ŋůš šůŕż ņŸ ǺţŠŸ Űřȝŗņż ņŸ řűŋŸ šŇů ňŠů Ŗůƕ ȊŠů Ūű ŠŪ şŸȣřŸ ņů Ŧż
ʹũȜŗ řşŲřů Ŗů ʹōũŸ ŋůš Űŗřʠ ņŸ ǺţŠŸ šŇů ňŠůƕ ŠŪű ŪŹ ōŝ ŰśţůŕŲũ
řŸ ņŪů ƺşŹ ĺũşŸ ņżĹ ŗżŨ řŪű śůŕů Ūųƕĳ ƻ



ĺũņɃ ŀņ Ņš ŌůŠů ĺũņɃ ņżĹ Ūɲű řŪű ŐŲ Ő śůŠŸňű ōż ʹũȜŗ
ʕś ũŸ ŌůŠů Ŗű ōŝ ŦŸ řŪű ņš śůŠŸƕ ŝǺţŗůř ņż şůšřŸ şǻ ŦŸ ŀņ Şű
Ūɲű řŪű ŕżŒ ũņŕŸ ŪŹƕ ŠŰŗ Łũů ŪżŕůŖů ĸũŸ ĸȝņůš ŰņŠů ōůŕů Ŗůƕ
Ņš ĺȝŪżřŸ şũűŪ ņŸ śŹšż ņɃ ŪɲűŠʠ ņż ŕżŒřŸ ņŸ ǺţŠŸ ŪŖżŒŸ ņż śŪţŸ
Űřņůţ ŋŲņŸ ŖŸ ōŝ ĺȝŪżřŸ ņŪů ƺŦż ŕż şš ŋųņů ŪŹƕƻĺȝŪżřŸ ĺũņŸ
ŝůōŲ ņż ŌŸ ŗ ŰņŠů Ņš ţŪŲ Ņš śůřű ņż ŗŸŇůƕ



Ķŝ ŠŪůĲ śš ŰŜš ũŸ ŀņ Ņš şŪůř ŝůŕ ņż ȜŠůř ŗŸřůƕ şŹ ĸũŸ
ŌżŒ ķňŸ řŪű ŝƎũņŕů ȊŠʠŰņ Ŧż ŞǻŐż şǻ ŗŧůȁŠů ňŠů Ŗů ĺũŞǻŐ
ņɃ šżŐű şǻƕ



şŲŎŸ Šůŗ ŪŹ ŀņ Űŗř ĺřņů ŀņ ŝůĸŝţ ņů ŰŦɿůţŠ Ŗů ʹōũŸ řŝűŠʠ
ņů ŰŦɿůţŠņŪŕŸ ŖŸ Ņš ŠŪ ŀņ śųŔȁʕś ũŸ ŰŦɿůţŠ Ŗůƕ Ņš Ūş śůŕŸ
ŪŹ Űņ ŀņ Űŗř ŁʹʅŠů ŦŪůĳ ĺũ ŰŦɿůţŠ şǻ ňŠůƕ Ņš ĺȝŪʠřŸ ņŪů
ƺŪşƿƻ ĺȝŪʠřŸ ĺũũŸ ŦŪůĳ ũŸ ōůřŸ ņŸ ǺţŠŸ ŰŦřĳŕű ņɃ ņŪů ƺōŝ Şű
ŕŲş ŠŪůĳ ķũ śůũ ŪżŕŸ Ūż ŝŪŲŕ Ūű Ķōűŝ ŝůŕǻ Ūżŕű ŪŹƕƻ ĸũǺţŠŸ ŦŸ
ĺũũŸ ŋůŪŕŸ ŖŸ Űņ Ŧż ŗšŲ šŪŸƕ

Ņš ŦŸ ĺũņŸ Ǻţŀ šůɑű ņů Şżō ţůřŸņż ŝůŪš ňŠŸƕ Ņš ŀņ Šůōņż
ņů Šů řŝűŠż ņů ŎŲȘŒ ŝůŪš ňŠů ŕůŰņ ĺũņŸ ǺţŠŸ šůɑű ņů Şżō ŝřůřŸ
ņŸ ǺţŠŸ şŐš ţůŠŸƕ Ņš ōŝ ĺȝŪʠřŸ ŝřůŠů ĺȝŪʠřŸ ĺũşǻŝŪŲŕ ŝƍŸ ņśŒŸ
ņŸ ŐŲ ņŒż śš ĺũŸ ĸņɰů ŰņŠů Ņš ōŝ ŦŸ Ŧůśũ ķŠŸ ŠŪ ōĳňţű

śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



ũȡōű Ŗű ōż ōŪš Ŗů Ņš ĺȝŪżřŸ ŝŕȁ ř ņŸ Ķȝŗš Œůţ ŰŗŠůƕ Ņš
ŝŕȁ ř ĺŝţřů ŧŲʕ Ūż ňŠů Ņš ĺřşǻ ũŸŰņũű řŸ ŕż ņŪů ƺŪůŠ ĸũ
ŝŕȁ ř şǻ ŕż şŴșŠŲ ŪŹƕ Ķŝ Ūş ĸũŸ Ňů Şű řŪű ũņŕŸ ŪŹƕƻ
Ņš ŁʅűŠů řŸ ņŪů ƺşŸšŸ śůũ ŀņ şŲɰűŞš ŞżōřţŸ ķńƕƻ ĺũřŸ
Şżōř ņż ǺţŠů Ņš ĸũŸ ŝŕȁ ř ņŸ Ķȝŗš Ŝǻņ ŰŗŠů ņŪů ƺŇůń ŝŕȁ ř
ŋĳňů Ūż ňŠů ŪŹƕƻ
Ŧż ŞǻŐ ņɃ šżŐű şũűŪ Ŗůƕ ĺũ ŞǻŐņɃ šżŐű ņŸ ǺţŠŸ Ūš ŀņ ņŐűţŸ
ŝűō ņż ŁũŸ Ūű őűņ Ūżřů Ŗů Ņš Ūš šżŐű ņŸ ŐŲ ņƍŸ ņż ōşűř ņŸ Ķĳŗš
ŦŹũŸ Ūű ňůŒů ōůřů ŖůƕŠŪ ŰŗŇů šŪů ŪŹ Űņ Ŧż ŋĳňůĹ ŗŸřŸŦůţů ŪŹƕ Ŧż ȭŖůř
ņż ţŸ ţŸŕů ŪŹ Ņš şŴșŠŲ ņż ţŸ ţŸŕů ŪŹ Ņš ōűŦř ņż Œůţ ŗŸŕů ŪŹ ĺř
ŗż ȪŠȭŖůńĳ ņŸ ʀůšůƕ ŪůʅŸţŲŠů ōŪůĳ ŀņ ȭŖůř śš şŴșŠŲ ŪŹ ōŝ şũűŪ
ĺũşǻ ķŕů ŪŹ Ŧż ōűŦř ķ ōůŕů ŪŹƕ Ŧż ņţ ķō Ņš ŠŲňůřŲŠňŲ ŀņ
ũů ŪŹƕ Ņš ōŪůĳ ņŪű śš şŴșŠŲ Ŗű Ŧż ōűŦř ŝř ňŠůƕ ȊŠʠŰņ şũűŪ ņż
ĺũşǻ ţůŠů ňŠů Ŗů ōż ŞŸŐ ņɃ šżŐű Ŗůƕ



ĸř şŪůř ŝůŕʠ ņŸ ŪżřŸ ņŸ Ǻţŀ ȊŠů Ūű ŀņ şŪůř ʺŧȈůŁ ŪŹ ŠŰŗ Ūş
ĺȝŪŸ ŕżŒřŸ ņŸ Ǻţŀ ũşŠ ņż ţŸŕŸ ŪŹ Ķŝ ȜŠůř ŗŸ ĺř ŌůŠů şǻ ņů ŀņ
Şű ŧȡŗ ŋŲņŸňů řŪűƕ řůŪű ĺũ ŌůŠů ņů ŀņ ŧȡŗ Şű ņŞű ŋŲņů ŪŹ Ūš
ŀņ ŋűō ʹũȜŗ ʕś ũŸ řşŲřů Ŗűƕ


Ŧż śšşŸȫŦš ņů ŋŲřů ŪŲķ ȭŖůř ŪŹ Ņš śšşŸȫŦš ņů řůş ĺũŸ ŰŗŠů
ňŠů ŪŹƕ Ŧż śšşŸȫŦš ņŸ ķšůŘřů ņů ȭŖůř ŪŹ Ņš śšşŸȫŦš ņů řůş
ĺũŸ ŰŗŠů ňŠů ŪŹƕ Ŧż śšşŸȫŦš ņů Ŧŋř ŪŹ Ņš Ŧż śšşŸȫŦš ņů řůş ŪŹƕ
Ŧż ŗżřż ŪŹ śšşŸȫŦš ņů Ŧŋř Ņš śšşŸȫŦš ņů řůşƕ ƺŦż ŗŸŪŘůšű ŪŲķ
Ŧŋř Ŗůƕƻ Ŧż śšşŸȫŦš ņů Ŧŋř Ŗů śšşŸȫŦš ņů şŸȣřů śšşŸȫŦš ņů
řůş Ņš śšşŸȫŦš Ŗůƕ ŠŪű ŪŹ ōż Ŧż Ŗů ŋŲřů ŪŲķ Ņš śšşŸȫŦš ņɃ
ķšůŘřů ņů şůɑ ȭŖůřƕ
Ņš śšşŸȫŦš ŠűŧŲ şũűŪ şǻ ĺũņŸ ĶţůŦů ņżĹ Şű Ņš ȭŖůř ņů
ĸȝņůš ņšŕů ŪŹ ķś ĺũņɃ ņŪű Ņš ķšůŘřů řŪű ņš ũņŕŸ ŪŹƕ
ĺũřŸ ņŪů ƺĺřņɃ şŸšŸ ǺţŠŸ ķšůŘřů ȪŠŖȁ ŪŹ ōż şřŲȬŠʠ ņɃ ķȉůń
ņŸ ʹũȜŗůŕż ņż ʹũŇůŕŸ ŪŹƕƻ ŪşůšŸ śůũ ķō ũĳȣɓŗůŠ šűŕ ȼšŦůō
Ņš ũŝņŲŌ ŪŹ ōż Ūşǻ ʹũŇůŕŸ ŪŹ ŠŪ ĸũ ŕšŪ ũŸ ŪŹ Ņš ŠŪ ĺũ
ŕšŪ ũŸ ŪŹƕ





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

Ņš ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺşŹ şůňȁ  ũșŠ Ņš ōűŦř Ūųĳ Ņš ņżĹ Şű şřŲȬŠ
şŸšŸ Űŝřů śšşŸȫŦš ņŸ śůũ řŪű ķ ũņŕů ŪŹƕƻ ŗũ
Ų šŸ ŧȡŗż şǻ ƺşŹ ŞŸŒż
ņů ʀůš Ūųƕĳ Űŝřů ĸũņŸ ũŝ ŋżš ŪŹƕƻ ņŸŦţ Ŧż Ūű śŪŲŋ
ĳ ŪŹƕ Ŧż ʀůš ŪŹƕ Ŧż
şůňȁ ŪŹ Ŧż ũșŠ ŪŹ Ŧż ōűŦř ŪŹ Ŧż ũŝ ōż ŦŪůĳ śš ŪŹ ŀņ şůɑ ɓŦŸŧ
ʀůš ŀņ şůɑ ȭŖůř ŀņ şůɑ ķšůŘřů ŀņ şůɑ řůşƕ
Ūš ŀņ ŋűō ŠűŧŲ şũűŪ ũŸ ōŲŒű ŪŹƕ śŲšůřŸ ŰřŠş ņů Ŧż ũŝ ĺũũŸ
ōŲŒůŪŲķ ŪŹƕ řŠů ŰřŠş ĺũũŸ ōŲŒů ŪŲķ ŪŹƕ Ņš ņţűʹũŠů ĺũņŸ Ŧŋř
ņɃ ķȉůń ņŸ ʀůšů ĺũũŸ ōŲŒű ŪŲĹ ŪŹƕ ŦŪůĳ Ņš ņżĹ Şű ȭŖůř řŪű
ŪŹ Šů Ņš ņżĹ řůş Šů ņŪű Şű ōŪůĳ śšşŸȫŦš řŸ ņŞű ŀņ şřŲȬŠ ũŸ
ŰşţřŸ ņɃ ɓ˃ŕȉů ņɃ Ūż ōż ņŸŦţ ŠűŧŲ şũűŪ şǻ ŪŹ Ŧż ĺũņɃ ķšůŘřů
ņů ŋŲřů ŪŲķ ȭŖůř ŪŹƕ
ȜŠůř ŗŸ śšşŸȫŦš řŸ ĺũņŸ ķšůŘřů ņšřŸŦůţż ņŸ ǺţŠŸ ņŸŦţ ĸũ
ŀņ ȭŖůř şǻ ŰşţřŸ ņɃ ɓ˃ŕȉů ņɃ ŪŹ Ņš ŠŪ ĺũņů ŇŲŗ ņŸ ʀůšů ŋŲřů
ōůřů ŪŹ ŪşůšŸ ʀůšů ŋŲřů ōůřů řŪű Ūşůšű ũżŋ ũŸ řŪű ţŸņɃř ĺũņů
ũżŋřů ĺũņŸ ʀůšů ŋŲřů ōůřůƕ Ņš ŠŪ Ŧż ȭŖůř Ūżňů ōŪůĳ śš Ŧż
ĶśřŸ řůş ņż Œůţŕů ŪŹ ōŪůĳ Ŧż ŋŲřŕů ŪŹƕ ĸũǺţŠŸ Ūş ŗŸŇŸňŸ Űņ Ūş
ōůřŸ ĺũņů řůş ņŪůĳ śš Ŗů ʹōũŸ Ŧż ĶśřŸ ŇŲŗ ņŸ ŋŲřřŸ ņŸ ʀůšů ōż
ŋŲřŕů ŪŹƕ



Ķŝ ʹōũ ȭŖůř ņż ŪşřŸ ōůř ǺţŠů ŪŹ Ŧż ĺũņŸ řůş ņż Œůţŕů ŪŹ
Ŧż ŠűŧŲ şũűŪ şǻ ŪŹ Ņš ņżĹ ȭŖůř řŪű ŪŹ Šů ņżĹ Ņš řůş řŪű ŪŹ
ȊŠů ķś ĸũũŸ ũĳŕŲʊ ŪŹ" ƺķşűřƻ ņŪŸƕ ũŞů ņŪŕű ŪŹ ƺķşűřƻƶ
ũȣśůƕ Ķŝ ŝůŕ ŠŪ ŪŹ ŠŰŗ Ūş ŗŸŇŕŸ ŪŹ Űņ Ŧż ȭŖůř ņŪůĳ śš ŪŹƿ
ņżĹ Şű ȭŖůř ņż ķšůŘřů ņŸ Ǻţŀ ɎŪŔ řŪű ŰņŠů ňŠů ŪŹ ŦżņŸŦţ
şũűŪ şǻ ŪŹƕ


ķś śʆůŕůś ņš ũņŕŸ ŪŹ ķś ĸũŸ ņš ũņŕŸ ŪŹ ţŸņɃř ķś Ķŝ
Şű ķšůŘřů řŪű ņš šŪŸ ŪżŕŸ ŪŹƕ ķś Ȉşů ņż şůĳň šŪŸ ŪżŕŸ ŪŹƕ śŕšũ
řŸ ņŪůƿ
śŸȝŐűņźȭŐ ņŸ Űŗř śš ōŝ ĺȝŪżřŸ ĺȝŪŸ ĶȝŠ ŞůŨů şǻ ŝżţŕŸ Ņš
ŝŒŸ ˃ŋȝŪż Ņš Ķɽŕ
Ų ņż ņšŕŸ ŪŲŠŸ ŗŸŇů ĺȝŪżřŸ Ūũĳřů ķšĳŞ ŰņŠů
Łũů ņţűʹũŠů řŸ ŰņŠů Ņš ņŪů ƺŠŪ şřŲȬŠ řĹ şŰŗšů ņż śűŠŸ ŪŲŠŸ ŪŹƕ
ŦŸ şŰŗšů śűŠŸ ŪŲŠŸţżňż ņɃ řůĹ ņšřŸ ţňŸƕ ŦżƿņŲŦůĳšű şȼšŠş ĺřşǻ ũŸ

śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



ũŝ ŦŸ ŀņ ũŽ ŝűũ ŀņ ũůŖ ŖŸ ƕ Ņš ŦŸ ţżň şŰŗšů śűŠŸ ŪŲŠŸ şřŲȬŠż ņɃ
řůĹ ţŒŇŒů šŪŸ ŖŸ Ņš ĶȝŠ ŞůŨů şǻ ŝżţ šŪŸ ŖŸ Ņš ņšŕŸ Ūű ōů šŪŸ
ŖŸƕ ĺȝŪʠřŸ ņŪů ƺŠŸ şřŲȬŠ śŲšű ŕšŪ ũŸ řŠů ŗůŇšũ śűŠŸ ŪŲŀ ŪŹƕƻ
ţŸņɃř śŕšũ ŇŒů Ūż ņš ņŪřŸ ţňů ƺŞůĹŠʠ ĸř şřŲȬŠʠ řŸ řŠů
ŗůŇšũ řŪű ŰśŠů ŪŹ ȊŠʠŰņ ŠŪ Űŗř ņů ˃ŕũšů śŪš ŪŹ ţŸņɃř ŠŪ
ŦŪű ŪŹ ōż Šżŀţ řŝű ņŸ ʀůšů ņŪů ňŠů ƷŅš ŠŪ Ķȥȝŕş Űŗřż şǻ śŲšů
Ūżňů śšşŸȫŦš ņŪŕů ŪŹ şŹ ũůšŸ ŗŸŪ śš Ķśřű ķșşů ņż ĺȝŒŸţŲňů
ŕŲȣŪůšŸŝŸŐŸ Ņš ŝŸŰŐŠůĳ řŝŲŦŕ ņšŸňŸ şŸšŸ ŗůũ Ņš ŗůũűŠż śš şŸšű ķșşů
ņż ĺĳ ŒŸţĲųňů şŹ Ļśš ķņůŧ śš Ņš śŴȚŦű śš ˃ŋȝŪż ņż ŰŗŇůĻĳňů
ĶŰɠ Ķɠű ņů ȭŕȣŞ ŘŲŀĲņŸ ŝůŗţ ņż ƕ ɓŞŲ ņŸ ĺũ ŞŠůřņ Ņš ŝŒŸ
Űŗř ņŸ ķřŸ ũŸ śŪţŸ ŠŪ śŲšů Ūżňů ōż ņżĹ Şű ɓŞŲ ņŸ řůş ņż śŲņůšŸňů
Ŧż ŝŋ ōůŠŸňůƕƸƻ


ōŝ ĺȝŪżřŸ ĸũŸ ũŲřů ĺřņŸ ɚŗŠ ʺŌŗ ňŠŸ Ņš ĺȝŪżřŸ ņŪů ƺşŸšŸ
ŞůĹŠʠ Ūş ȊŠů ņš ũņŕŸ ŪŹ"ƻ


śŕšũ řŸ ņŪů ƺśʆůŕůś ņšż Ņš śůśʠ ņɃ Ȉşů ņŸ ǺţŠŸ ŠűŧŲ
şũűŪ ņŸ řůş ũŸ Ūš ŀņ ōř ŝś˃ŕȭşů ţż Ņš ŕŲş śŰŦɑ ķșşů ņŸ ŗůř
ņż śůńňŸƕ ȊŠʠŰņ ɓ˃ŕȉů ŕŲȣŪůšŸ ķřŸ ŦůţŸ Ŧĳŧ ņŸ ǺţŠŸ ŪŹƕƻ Ķŝ Ūş
ĸũŸ ŗŸŇŕŸ ŪŹƕ



Ķŝ Ūş ŗŸŇřů ŋůŪŕŸ ŪŹ Ūş ĺũşǻ ņŹũŸ Ķȝŗš ōůŕŸ ŪŹƕ Ūş ņŹũŸ ĸũ
ķšůŘřů ņŸ ȭŖůř ņŸ Ķȝŗš ōůŕŸ ŪŹ" śŪţů ņŲʕȥȝŖŠʠ ĸũŸ ŝŕůŕů
ŪŹ ȊŠʠŰņ ƺŀņ ķșşů ņŸ ʀůšůƻ ŀņ ņţűʹũŠů ņŸ ʀůšů řŪű ŀņ
ũĳȣɓŗůŠ ņŸ ʀůšů řŪű ŀņ śůȭŐš ņŸ ʀůšů řŪű ŀņ Űŝŧś ņŸ ʀůšů řŪű
ŀņ Šůōņ ņŸ ʀůšů řŪűƕ ţŸņɃř ƺŀņ ķșşů ņŸ ʀůšů Ūş ũŝřŸ ŀņ
ŗŸŪ şǻ ŝś˃ŕȭşů śůŠů ŪŹƻ ōż ŠűŧŲ şũűŪ ņɃ ŗŸŪ ŪŹ Ņš Ūš ŗůř ņŸ
ŰŦŨŠ ōż ĺũ ŗŸŪ şǻ šŇŸ ŪŹƕ Ūůĳ ȅűşůř ņżĹ ōŲŒřů řŪű ũĳȣɓŗůŠ ņɃ
ŋŋůȁřŪű ōůřņůšű ŗŸřŸ Ķȝŗš ũůřŸ ŗŸřŸ ŪůŖ Űşţůřů řŪű Šů Łũů ņŲŌ
Şű řŪűƕ ţŸņɃř ōȝş ņŸ ʀůšů ŪşřŸ ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ ŗŸŪ ņŸ Ķȝŗš ŝś˃ŕȭşů
ǺţŠů ŪŹƕ ķşűřƕ ƺŪşřŸ ŀņ ķșşů ņŸ ʀůšů ŀņ ŗŸŪ ņŸ Ķȝŗš ŝś˃ŕȭşů
ǺţŠů ŪŹƕƻ


Ņš Ŧż ŗŸŪ ȊŠů ŪŹ" ƺķŰŗ şǻ Ŧŋř Ŗů Ņš Ŧŋř śšşŸȫŦš ņŸ ũůŖ
Ŗů Ņš Ŧż Ŧŋř śšşŸȫŦš Ŗůƕ Ņš Ŧż Ŧŋř ŗŸŪŘůšű ŪŲķ Ņš ŪşůšŸ





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

şȜŠ ŒŸšů ŰņŠůƕƻ Ūş Şţů ņŹũŸ ĺũ ŗŸŪ ņů Şůň Ūż ũņŕŸ ŪŹ Ņš ĸũņŸ
ŀņ Ŧŋř ņů Şű ĸȝņůš ņš ũņŕŸ ŪŹ Šů ĸũŸ ņŪű Ņš ȭŖůř śš šŇŕŸ
ŪŹ ōż ŗŸŪ şǻ ŪŹ Şű řŪű" Ūş Şţů ĸũŸ ņŹũŸ ŪşŸŧů ņš ũņŕŸ ŪŹ" śšşŸȫŦš
ņů ŋŲřů ŪŲķ ȭŖůř
ȜŠůř ŗŸ Ņš ōŝ ķś ũŋşŲŋ ĺũņŸ Ķȝŗš ŝś˃ŕȭşů ţŸŕŸ ŪŹ ĺũņů
ũɧů ɓşůŔ ŠŪ ŪŹ Űņ ĺũŸ ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ ŪŹ ōż Ŧŋř ŪŹƕ



ķś Şţů ņŹũŸ ĺũņů ŀņ Şůň Ūż ũņŕŸ ŪŹ Ņš ŰŜš ĺũņů ĸȝņůš
ņš ũņŕŸ ŪŹ" Şţů ņŹũŸ şŹ ĶśřŸ ŪůŖ ņż şŸšů ŪůŖ ŪżřŸ ũŸ ĸȝņůš ņš
ũņŕů Ūų"
ĳ ŠŰŗ ŦŪůĳƿŠŰŗ şŹ ņšŕů Ūųĳ ŕż ņŲŌ ŕż şŸšŸ ũůŖ ŦŪůĳ śš
Űŗşůňű ňƍŝƍ ŪŹƕ Ņš ņŹũŸ şŹ ņš ũņŕů Ūų"
ĳ ŠŰŗ şŸšŸ ũůŖ ŦŪůĳ śš ņŲŌ
ŕż Űŗşůňű ňƍŝƍ ŪŹ ŕżşŹ şŸšŸ ŪůŖ ņż ĸȝņůš ņʕĳňů şŸšŸ śŹšż ņż ĸȝņůš
ņʕĳňů ĺũ ŰŦʉůũű ņŸ ũůŖ ķȥșşņ ʕś ũŸ ņŲŌ ŕż ňƍŝƍ ŪŹ ōż ĺũņŸ
ņżĹ Şű Ŧŋř ņů ĸȝņůš ņšŕů ŪŹ ōż Şű śšşŸȫŦš řŸ ņŪů Ņš ɓ˃ŕȉů ņɃ
ŪŹ ƕ ŦŪůĳ ĺũ şůřż ŰŦʉůũű ņŸ ũůŖ ņŲŌ ŕż ňƍŝƍ ŪŹƕ
ķś ĺũņŸ ŀņ ŧȡŗ ņů ĸȝņůš řŪű ņš ũņŕŸ ŪŹ ȊŠʠŰņ ķś ĺũű
ņů ŀņ Şůň ŝř ňŀ ŪŹƕ ķś ĺũņů ŀņ Şůň ŪŹ ȊŠʠŰņ ķśřŸ ĺũņŸ Ķȝŗš
ŝś˃ŕȭşů ǺţŠů ŪŹ ĺũ śŰŦɑ ķșşů ņŸ ʀůšů ʹōũřŸ ķśņż ŠűŧŲ şũűŪ
ņɃ ŗŸŪ ņŸ Ķȝŗš ţůŠůƕ ȊŠů Ūű ũŲĳŗš ŝůŕ ŪŹ



śšşŸȫŦš ņŸ śůũ ŀņ Űř˃ʆŕ ȭŖůř Ŗů ŦżƶŦż ĶɕůŪş ũŸ Űşţů
Ņš ŦŪůĳ śš ĶɕůŪş řŸ ķšůŘřů ņɃ ƕ ĺũ ũůšŸ śŲšůřŸ ņšůš şǻ ũŸ
ŪżŕŸ ŪŲŠŸ



Ņš ĺũņɃ ɓ˃ŕȉů ŰņŠů ŪŲķ Ŧŋř ĺũņŸ ʀůšů ķśşǻ ĶřŲŦůŗ
Ūżňůƕ ȊŠů ķśřŸ ŠŪ ũşŎů" ʹōũ Ŧŋř ņɃ ĺũřŸ ɓ˃ŕȉů ņɃŕůŰņ
ʹōũ Űŗř şǻ ķś šŪ šŪŸ Ūż ĺũŸ śŲšů ņšŸ ķś śšşŸȫŦš ņɃ ǺţǺŇŕ
śɑű ŪŹ ʹōũŸ ũůšŸ şřŲȬŠ śœŕŸ ŪŹƕ Łũů řŪű Űņ ķś ȊŠů ŗůŦů ņšŕŸ
ŪŹ ţŸņɃř ōż śšşŸȫŦš ķśņŸ ōȼšŠŸ ũŸ Ūżņš ņšŕů ŪŹ ōżņŲŌ Şű ŝůŕ
ņż ķś ŗůŦů ņš ũņŕŸ ŪŹ Ŧż ĺũũŸ ņĹ Ķ˃Řņ ŝżţŸňůƕ śšşŸȫŦš řŸ
ņŪů ƺōż ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ ŪŹ ŠŪ ˃ŋȝŪ śűŌŸ ōůŠŸňŸ ƕƻ ōż ķśşǻ ũŸ Ūżņš
ŝżţŕů ŪŹƕ
ĺũřŸ ĸũ ŠŲň ņŸ ǺţŠŸ ŝżţů ōż Ķŝ Ūżňůƕ ĸũ ŠŲň ņŸ ŰŦʉůũűŠʠ ņż
ĸũŸ ŰŦȫŦůũ ņšřů ŪŹ ōż ĺũřŸ ķō ņŸ Ǻţŀ ɓ˃ŕȉů ņɃ ŪŹƕ ŰŝţņŲţ ŦŹũŸ



śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



Ūű ōŹũŸ ŝŋřŸ ņŸ ǺţŠŸ ōŪůō ņŸ Ķȝŗš ķŠŸ ŝŋřŸ Űņ ǺţŠŸ Űşʒ ũŸ ŝůŪš
ŰřņţŸ Ķŝ ĺȝŪŸ ŝŋřŸ ņŸ ǺţŠŸ şũűŪ ņŸ Ķȝŗš ķřů Ūżňů Ŧŋř ũȝŗŸŧ
şǻ ķřů ŪŹ Űņ Ŧż ņţ ķō Ņš ŠŲňůřŲŠňŲ ŀņ ũů ŪŹƕ

ķś ĸũ ņŸ Ķȝŗš ņŹũŸ ķŕŸ ŪŹ" ŝś˃ŕȭşů ņŸ ʀůšů Űņũņů
ŝś˃ŕȭşů śůřű ņů" śŰŦɑ ķșşů ņů ŝś˃ŕȭşů ƺŀņ ķșşů ņŸ ʀůšů Ūş
ũŝřŸ ĸũ ŀņ ŗŸŪ ņŸ Ķȝŗš ŝś˃ŕȭşů ǺţŠů ŪŹƕƻ



Ņš ĺũņů ɓ˃ŕȉů ŰņŠů ŪŲķ Ŧŋř Ŧż řŪűƿķśņż ĸũŸ ĶřŲŦůŗ
řŪű ņšřů ŪŹƕ Ŧż ķśņŸ ōȼšŠŸ ũŸ ĸũŸ ĶřŲŦůŗ ņšŸňů ķś ōż ņš
šŪŸ ŪŹ ōż ĺũřŸ ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ ɓ˃ŕȉů ņɃ ŪŹƕ Ŧż ņţűʹũŠů ōż ĺũņů
ĶřŲņšŔ ņšŕű ŪŹ Ŧż ĸŕřů ĺũņŸ ũşůř Ūż ōůŠŸňű ōŝ ŕņ ţżň ōůř
řŪű ōůŕŸƕ



śŕšũ Ņš ŠŲŪʁů ņɃ ńš ŗŸŇŸ ōŝ ĺȝŪżřŸ ũŲĳŗš ŜůŐņ śš ŀņ
şřŲȬŠ ņɃ ŋĳňůĹ ņŸ ŝůšŸ şǻ ũŦůţ śŲŌů Ŗůƕ ĺȝŪżřŸ ņŪů ƺĺȝŪżřŸ ōůř
ǺţŠů ŪŹƻ ĺřŠůōņż řŸ ōůř ǺţŠů ƺŰņ ŦŸ ŗżřż Ķřśœ Ņš Ķʺŧ˃Ȉŕ
şřŲȬŠ ŖŸƻ ţŸņɃř ĺȝŪżřŸ ȜŠůř ŰŗŠů Űņ ŦŸ ŠűŧŲ ņŸ ũůŖ šŪŸ ŖŸƕ ȊŠʠŰņ
ȊŠů" ŦŸ ĺř ŝůŕʠ ņż ņš šŪŸ ŖŸ ōż ĺũřŸ ņɃ Ŗűƕ



ĺũŸ Űśŕů ņŸ ņůş ņż Ūű ņšřů ŪŹ ƕ Ņš ķō ĸũŸ ŦŹũů Ūű Ūżřů ŪŹƕ

Ķŝ Šůŗ šŇřů Ŧż ņţ ķō Ņš ŠŲňůřŲŠňŲ ŀņ ũů ŪŹ ȊŠʠŰņ
śšşŸȫŦš ķśũŸ ĺũşǻ Űşţŕů ŪŹ ŦŪůĳ śš ŀņ şůɑ ȭŖůř ŪŹ ȊŠʠŰņ ŠŪű
ŪŹ ōŪůĳ śš ĺũřŸ ĶśřŸ řůş ņż ŒůţřŸ ņŸ ǺţŠŸ ŋŲřů ŪŹ ŠűŧŲ şǻƕ ƺŠűŧŲƻ Ŧż
śšşŸȫŦš ņů řůş ŪŹƕ Šůŗ šŇřů Űśŕů śŲɑ śŰŦɑ ķșşů ƺŠűŧŲşũűŪƻ
řůş ņŸ ǺţŠŸ ʺŧŨȁ ņ ŪŹƕ


ōŝ şŕű řŸ ņŪů ƺĸũǺţŠŸ ōůń ũůšŸ šůʊȄ ņż ʹũŇůń ĺȝŪŸ Űśŕů
śŲɑ Ņš śŰŦɑ ķșşů ņŸ řůş şǻ ŝś˃ŕȭşů ŗżƕƻ



Űņũ ŕšŪ ũŸ ķō ĸũņů ňţŕ ĶřŲŦůŗ ŰņŠů ňŠů ŪŹ Ņš ņŪŕŸ ŪŹ
ƺŰśŕů ņŸ řůş şǻ śŲɑ ņŸ řůş şǻ śŰŦɑ ķșşů ņŸ řůş şǻƕƻ Łũů ǺţŇů Şű
řŪű ŪŲķ ŪŹƕ ŠŪ ƺřůş şǻƻ ŪŹ ōż ŀņŦŋř ŪŹ ƺŰśŕů śŲɑ śŰŦɑ ķșşů
ņŸƕƻ Űśŕů ņżĹ ŀņ řůş řŪű ŪŹ śŲɑ ŀņ řůş řŪű ŪŹ śŰŦɑ ķșşů ŀņ
řůş řŪű ŪŹ ŠŪ ŀņ ʺŧŨȁ ņ ŪŹƕ
ŗũ Űŗřź ņŸ ŝůŗ śŕšũ ŇŒů Ūż ňŠů Ņš ņŪů ƺŕŲş şǻ ũŸ Ūš
ŀņ śʆůŕůś ņšŸ Ņš ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ řůş şǻ ŝś˃ŕȭşů ţŸƕƻ ŰŜš ȊŠů



ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ĺũřŸ ŰņŠů ōż ĺũřŸ ĺũũŸ řŪű ņšřŸ ņŸ ǺţŠŸņŪů" ĺũřŸ ŦŪű ŰņŠů
ōż ĺũřŸ ĺũũŸ ņšřŸ ņŸ ǺţŠŸ ņŪůƕ Űśŕů śŲɑ Ņš śŰŦɑ ķșşů ņů řůş
ƺɓŞŲ ŠűŧŲ şũűŪƻ ŪŹ ƕ řŠŸ ŰřŠş ņŸ Ūš ŀņ ȪŠɝɃ řŸ ɓŞŲ ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ
řůş şǻ ŝś˃ŕȭşů ǺţŠů Ŗůƕ
ŝůĸŝţ şǻ ŀņ Şű ȪŠɝɃřŸ Űśŕů śŲɑ śŰŦɑ ķșşů ņŸ ʺŧŨȁ ņ şǻ ņŞű
Şű ŝś˃ŕȭşů řŪű ǺţŠů Ŗůƕ ŠŪ ņŞű Şű ĶȥȭŕșŦ şǻ řŪű ķŠů ōŝ
ŕņ řůĸũűŠů ũĳȣɓŗůŠ řůĸũűŠů šżş śš řŪű ŒůţűňŠű Ŗű ƕ ŠŪ ŀņ
ņŹŖżǺţņ ņţűʹũŠů ņů ŰřŗǼŧ Ŗů ŘůȺşņ ʺŧȈů şǻ ĸũŸ śůŠů ĸũű ŝůŕ
ņż ɓşůʺŔŕ ŰņŠůƕşŲŎŸ ŠŪ Űşţ ňŠů ŠŪű ũŪű ŪŹ ŪşůšŸ ŰŦȫŦůũ ņɃ
ũɧůĹ Ņš ĸșŠůŗű Űř˃ʆŕ ʕś ũŸ ŠŪ ŀņ šżşř ņŹŖżǺţņ ũĳȣɓŗůŠ ŪŹƕ
ŦŸ ķśũŸ ņŪŸňǻ ŠŪ ŝůĸŝţ şǻ řŪű ŪŹ ţŸņɃř ŦŸ ņŪŕŸ ŪŹ Űņ ŠŰŗ ŦŸ ŋůŪŸ
ŕżĺřņŸ śůũ ĺř Ŧŋřʠ ņż ŝŗţřŸ ņɃ ŕůņŕ ŪŹ ĺũ śżś ņɃ ŦōŪ ũŸƕ
şŹ Ķţň Ūű Ūųƕĳ



ŠűŧŲ şũűŪ ņţ ķō Ņš ŠŲňůřŲŠňŲ ŀņ ũů ŪŹƕ ƺŅš ōż ņżĹ Şű
ĸũ ŝůĸŝţ ũŸ ŀņ ŧȡŗņż Şű ŰřņůţŸňůƻ ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺŠů ŀņ ŧȡŗ
ĸũşǻ ōżŒŸňů ĺũņů Şůň ōűŦř ņɃ Űņŕůŝ ũŸ Űřņůţ ŰŗŠů ōůŠŸňůƕƻ
ŀņ ŧȡŗ ŀņ ŦůȊŠ řŪű Šů ŀņ Ķĳŕšů řŪű ţŸņɃř ŀņ ŧȡŗ ƺōż
ņżĹ Şű ŀņ ŧȡŗ ņżƿƻ
ķŰŗ şǻ śšşŸȫŦš řŸ ĶśřŸ ţżňż ņż ĺũņŸ Ŧŋř ũŸ Űņţůŝȝŗ ŰņŠůƕ
ŀņ ŧȡŗ ņŸ ňţŕ ĶŖȁ  Ūš ŀņ şŴșŠŲ ņů ņůšŔ Ŗů Ūš ŀņ Űŗţ ņů
ŗŽšů śƍřů Ūš ŀņ ŗŇ
Ų ƕ ŪŦůřŸ ŀņ ŦůȊŠ ņż řŪű ŕżŒů ĺũřŸ ŀņ ŧȡŗ
ņż ŕżŒůƕ Ņš ōŝ ŠűŧŲ Űņŕůŝ ņŸ şȜŠ şǻ ķŠůƿĺũ Űņŕůŝ ņů Ŧż
ɓŖş Ŗů


ōŝ ŠűŧŲ Űņŕůŝ ņŸ şȜŠ şǻ ķŠů ĺũřŸ ȊŠů ņŪůŖů" ƺŁũů ǺţŇů
ŪŹ Űņ şřŲȬŠ ņŸŦţ šżŐű ũŸ řŪű ţŸņɃř ĺũņŸ Ūš ŀņ Ŧŋř ũŸ ōűŰŦŕ
šŪŸňů ōż śšşŸȫŦš ņŸ şŲŇ ũŸ Űřņţŕů ŪŹƕƻ
Űņŕůŝ ņŸ Ķȥȝŕş şǻ ɓņůʺŧŕ ŦůȊŠ ņů  ĶȜŠůŠ ņŸ  śŗ
şǻ ōż ŝůĸŝţ ņů őűņ Ķȥȝŕş Şůň ŪŹ ŠűŧŲ ŇŲŗ ņŪŕů ŪŹ ņŪůĳ ƺşǾ
ņŪŕů Ūųĳ Űņ ŠŰŗ ņżĹ şřŲȬŠ ĸũ Űņŕůŝ ņů ŀņ ŧȡŗ Şű ŰřņůţŸňů
Šů ĸũņů ŀņ ŧȡŗ Şű ĸũşŸ ōżŒŸňů ĺũņů Şůň ōűŦř ņɃ Űņŕůŝ
ũŸ Űřņůţ ŰŗŠů ōůŠŸňůƻ ȊŠʠŰņ Ŧż ŀņ ŎŲőů řŝű ŪŹ Ņš ĺũřŸ ţżňʠ

śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



ņż ňţŕ ĶŖȁ ŝŕůŠů ŪŹ Ņš Łũů ņšřŸ ũŸ ĺřņŸ ţŪŲ ņů ţŸŇů ĺũņŸ
ŪůŖʠ şǻ Ūżňůƕ
ŪşŸ ĺũ ķšůŘřů ņŸ ȭŖůř ņż ŝřůŠŸ šŇřů Ūű ŪŹ ōż ŠűŧŲ şũűŪ
ŪŹ Ŧż Ŧŋř ōż ņţ ķō Ņš ŠŲňůřŲŠňŲ ŀņ ũů ŪŹƕ ķşűřƕ ŕż őűņ
ŪŹƕ Šůŗ šŇřů ŦŪůĳ śš ķšůŘřů ņů Ņš ņżĹ ȭŖůř řŪű ŪŹ ŀņ ȭŖůř
řŪű ŪŹƕ śšşŸȫŦš ĸũŸ ŋŲřŕů ŪŹƕ



ŦŪůĳ ŝŪŲŕ śŪţŸ ŠŲŪʁů řŠŸ Ņš śŲšůřŸ ņšůš ņŸ ŝűŋ ōŲƍřŸ śš Ŗůƕ
Ķŝ ȜŠůř ũŸ ũŲřřůƕ Ķŝ řōŗűņ ũŸ ŗŸŇřůƕ ŠŲŪʁů Ŧż şŪůř ĺņůŝ ōż
ŀņ Űŗř ōĳňţ ũŸ ĺŒŕŸ ŪŲŠŸ ķŕů ŪŹ ĺũņŸ ŝŒŸ śĳŇ ŜŹţ ňŠŸƕ Ŧż Ššŗř
ņŸ ŰņřůšŸ ķņš ŝŹő ňŠů ŀņ şŪůř ĺņůŝ řŝű ʹōũřŸ řŠŸ Ņš śŲšůřŸ
ņšůš ņŸ ŝűŋ śŲţ ņż ŝůĳŘůƕ Ņš ĺũřŸ ĺȝŪǻŗůŠɀ ńš Ņš ŝůŠɀ ńš ũŸ
ŝŲţůŠůƕ Ŧż ŀņ śʆůŕůś ņŸ Űŗř ņŸ ǺţŠŸ ŝŲţů šŪů Ŗůƕ



ōŪůĳ ũůŗũ
Ų ű Ņš Ŝȼšũű ŝůŪš ķŕŸ ŪŹ ĺũřŸ ņŪů ƺŕŲş ĶśřŸ ũŸ
ŠŸ ņŪřů ķšĳŞ şŕ ņšż ƷŪş ŪşůšŸ Űśŕů ĶɕůŪş ũŸ ŪŹ ņůšŔ şŹ ŕŲş ũŸ
ņŪŕů Ūųĳ śšşŸȫŦš ĸř śșŖšż ũŸ śšşŸȫŦš ĶɕůŪş ņŸ ǺţŠŸ ũȝŕůř ņż
ŇŒů ņš ũņŕů ŪŹƕƻ ńŪ ɓŞŲ
ōŝ ĺũřŸ ĺũņŸ ũŲũşůŋůš ņż ŝżţřů ķšĳŞ ŰņŠů Ņš ņŪ šŪů
Ŗů ƺŦŪůĳ ŕŲȣŪůšŸ şȜŠ ŀņ ŇŒů ŪŹ ʹōũŸ ŕŲş řŪű ōůřŕŸƕ şŹřŸ ĺũŸ Ķŝ
ŕņ ĺũņż řŪű śŪŋůřŕů ŪųĲ ţŸņɃř şŹ ĺũŸ ōůř ōůĻĳňů ōŝ Ŧż ķŕů
ŪŹƕ şŹ ĺũņŸ ōŲŕŸ ņŸ ŝȝŘ ŇżţřŸ ņŸ ŠżȌŠ řŪű Ūųƕĳ ţŸņɃř Ŧż ŕŲȣŪŸ śŰŦɑ
ķșşů Ņš ķň ņů ŝś˃ŕȭşů ŗŸňůƕ Ņš ĺũņů ũųŜů ĺũņŸ ŪůŖ şǻ ŪŹ
Ņš ŦŪ Ķśřů ŇǺţŠůř ĶȏŌű ŕšŪ ũŸ ũůŜ ņšŸňů Ņš ŞŲũű ņż ķň
ũŸ ōţůŠŸňů ōż ŝŲŎŸňű řŪűƕƻ
Ŧż şŪůř ũŲũşůŋůš ņů ĺņůŝ ŦŪůĳ śš ŝŹőů ŪŲķ ŪŹ ōŝ ĺũřŸ Ķśřű
ŝŒű ŒšůŦřű ȜŦřű ņż ŰņŠůƕ Ņš Ŧż ňȝŗňű ŝůŪš ķ ňŠű Šů ŦżŪŸšżŗ
ōż ĺũ ũşŠ ņů ŧůũņ Ŗů ĺũřŸ ŉżŨŔů ņɃ ĺũņŸ ŞůĹ ņɃ śșřű ũŸ
ŰŦŦůŪ ŰņŠůƕ Ņš ȊŠů ķś ņȧśřů ņš ũņŕŸ ŪŹ Ŧż ŝŒů ũŲũşůŋůš ņů
ĺņůŝ ŦŪůĳ ŝŹőů ŪŲķ ŪŹ Ņš ĸũ śš ŧůȝŕű ŘšŸ ŪŲŠŸ ŪŹ"
 

ĺřşŸ ũŸ ņŲŌ ņŪů ƺŠŲŪʁů ȊŠů ŕŲş Ķŝ ŰŦŦůŪ Ņš ŕţůņ śš ɓŋůš
řŪű ņšŕŸƻ ƺȊŠʠŰņ ŪŸšżŗ ŦŪůĳ śš ŝŹőů ŪŲķ ŪŹƕƻ



ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

Ŧż őűņ ŦŪůĳ śš ŋţņš ňŠů Ņš ĺũņŸ şŲŪ
ĳ śš ņŪů ƺŠŪ ŕŲȣŪůšŸ
ǺţŠŸ ĺ˃ŋŕ řŪű ŪŹ Űņ ŕŲş ĺũ ʒűņż šŇżƕƻ ũŪű ŪŹ

 

ȊŠů Ŧż Łũů Ŗů" Ŧż ĺũ ōĳňţ şǻ ņů ĺņůŝ ŪŲķ Ŗůƕ Ŧż şřŲȬŠ ņŸ
ŒšůřŸ Ņš ŘşņůřŸ ņŸ řűŋŸ Űņũű ũĳȭŖůńĳ ņů ɓʺŧ˃Ȉŕ ŰņŠů ŪŲķ řŪű
Ŗůƕ ţŸņɃř Ŧż ũŦȁ ŧɝɃşůř śšşŸȫŦš ņɃ ũůşŖȁ ņŸ řűŋŸ ɓʺŧ˃Ȉŕ ŪŲķ
Ŗů ŕůŰņ ōůřŸ ŦŪůĳ śš ȊŠů Ūżňůƕ Ŧż şũűŪů ņɃ śŪŋůř ņż ōůřŕů Ŗůƕ
ŪůʅŸţŲŠů ĸũ ŧȡŗ ņů şŕţŝ Ūżŕů ŪŹ ƺŪşůšŸ śšşŸȫŦš ņɃ ȭŕŲŕű
Ūżƻ Œšřů şŕƕ şŹřŸ Ķŝ ŕņ ņŞű Űņũű ņż Şű ŗŇ
Ų řŪű ŰŗŠů ŪŹƕ şŹ
ĺȇŸōűŕ řŪű Ūųƕĳ şŹ őűņ ŕšŪ ũŸ ōůřŕů Ūųĳ Űņ şŹ ņŪůĳ śš Ūųƕĳ
ńŪ ōŝ şŹ ĺũņŸ ǺţŠŸ ũżŋŕů Ūųĳ Ŧż ŝŒů ĺņůŝ ōż ŦŪůĳ śš ĺŒņš
ķŕů ŪŹ Ņš řűŋŸ ŝŹőŕů ŪŹ ĺũřŸ ņŪů ƺşǾ ĺũŸ ōůř ōůĻĳňů ōŝ Ŧż
ķŕů ŪŹƕƻ
ŀņ Űŗř ŦŪůĳ śš Ŧż ŇƍŸŪżņš ɓŋůš ņš šŪů ŪŹƕ ŦŸ Šůōņ ŦŪůĳ
ĺũ ŕšŜ ũŸ ňŲōšŕŸ ŪŹ ņŪů ƺŕŲȣŪůšů şŕţŝ ŪŹ ŦŪůĳ ŀņ ũşŠ ķŠŸňů
Ŧżɓ˃ŕŰŗř ņŸ ŝǺţŗůř ņż ţŸ ǺţŠů ōůŠŸňů ōż Ūşůšů ŝřůŠů ŪŲķ ŝŒů
şĳŰŗš ŪŹ Ņš ŦŸ ũůšŸ ņůŠȁ Ūş ņšŕŸ ŪŹ Ūş ōż ŝŒű ũĳȭŖůŠŸ ŪŹ"ƻ
 

ĺũřŸ ņŪů ƺŀņ ũşŠ ķŠŸňů ōŝ ŠŸ ũŝ ţŸ ǺţŠů ōůŠŸňůƕƻ
ƺŠŪ řŪű Ūż ũņŕů ŪŹƕ ŕŲş ŀņ ŎŲőŸ řŝű Ūżƻ
Ņš ĺũřŸ ĸŘš ĺŘš ŗŸŇůƕ ĺũřŸ ņŪů ƺŗŸŇż Ŧż ŦŪůĳ śš ŪŹ ŦŪůĳ
śš śšşŸȫŦš ņů ŋŲřů ŪŲķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř ŪŹƕ ŦŪůĳ śš Ŧż şŸȣřů ŪŹ Ŧż
ũɧů şŸȣřů ōż ũĳũůš ņŸ śůś ņż ţŸ ţŸŕů ŪŹƕƻ ĺũřŸ ŠŪ řŪű ņŪů ƺŠŪůĳ
şŸŖż˃ŒȭŐ ķŕů ŪŹ ŠŪůĳ ŝŸśŰŐȭŐ ķŕů ŪŹ Šů ņŹŖżǺţņƕƻ ĺũřŸ ņŪů
ƺŦŪůĳ şŸȣřů ķŕů ŪŹ ōż ũĳũůš ņŸ śůś ņż ţŸ ţŸŕů ŪŹƕƻ

 

ņŸŦţ ŀņ şůɑ ũŲš˃Ȉŕ ȭŖůř ŪŹ Ŧż śšşŸʉšşŸȣřŸşǻ ŪŹƕ ņŸŦţ ĺũű şǻ
ĺȜŗůš ŪŹ řů Ūű Űņũű ņţűʹũŠů şǻ řů Űņũű ũĳȣɓŗůŠ şǻ řů Ūű Űņũű
ţżňż şǻ Űņũű Űśŕů şǻ Űņũű şůŕů şǻ Űņũű śŰŦɑ ȪŠɝɃ şǻ Šů ņżĹ
Şű śŰŦɑ ȭŖůř řŪű ŪŹƕ ŠŪ śŰŦɑ śšşŸȫŦš ŪŹ Ŧż ɓŞŲ ŠűŧŲ şũűŪ ŪŹ ōŪůĳ
śšşŸȫŦš řŸ ŌŲŐņůšŸ ņŸ ǺţŠŸ ĶśřŸ řůş ņż ŀņ şřŲȬŠ ōůŕű śš Œůţů ŪŹ
ʹōũřŸ Ūş śůśűŠʠ ņŸ ǺţŠŸ ŗůş ņż ŋŲņůŠůƕ ņŸŦţ ŦŪű Ŧż ȭŖůř ŪŹ Űņ
ōŪůĳ śš ĺȜŗůš ŪŹƕ ŠŪű Ŧż ŋɬůř ŪŹ ʹōũ śš şŹ ŇŒů Ūųƕĳ

śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



ŠŲŪʁů řŸ ĺũŸ śŪŋůř ǺţŠů ƕ ĺũřŸ ņŪů ƺşŹřŸ ĺũŸ řŪű śȮŋůřů
ōŝ şŹřŸ ĺũŸ ŋţņš ķŕŸ ŗŸŇů ţŸņɃř ŦŪůĳ śš ōŪůĳ şǾ ʺŧȈů ņż ţŸ šŪů
Ŗůƿƻ ņżĹ Řşȁ ʺŧȈůşǻ řŪű ōŹũŸ ĺũņŸ Űśŕů řŸ ŰņŠů ŀņ Šůōņ ņɃ
řůĹ ʺŧȈů řŪű śůŠűƕ ţŸņɃř ōĳňţ şǻ ōŪůĳ Ŧż ũŦȁ ŧɝɃşůř śšşŸȫŦš ņɃ
Řşȁ ũĳŝŘ
ĳ ű ʺŧȈůţŠ şǻ Ŗů śšşŸȫŦš ņŸ Ŧŋř ņŸ ǺţŠŸ ʕņů ŪŲķ Ŗů řů
ņɃ Űņũű şřŲȬŠʠ ņŸ šŋŸ ŎŲȘŒ ņŸ Ǻţŀ ʕņů Ŗů ţŸņɃř śšşŸȫŦš řŸ ĸũņŸ
ŝůšŸ şǻ ȊŠů ņŪů Ŗů ƕ Ņš ōŝ ŠŲŪʁů řŸ ĻśšŗŸŇů Ņš ķșşů ņż ķŕŸ
ŗŸŇů ĺũřŸ ņŪů ƺşŹ ňŦůŪű ŗŸŕů Ūųĳ ŠŪ ŦŪű ŪŹƕƻ ńŪ ɓŞŲ
 

ŦŪůĳ śš ķśņŸ ķšůŘřů ņů ȭŖůř ŪŹƕ ŦŪůĳ ķśņŸ ʺŌśřŸ ņů ȭŖůř
ŪŹƕ ŦŪůĳ Ŧż śšşŸȫŦš ņů şŸȣřů ŪŹ ōż ũĳũůš ņŸ śůśʠ ņż ţŸ ōůŕů ŪŹƕ řů Ūű
ņżĹ ņţűʹũŠů řů Ūű ņżĹ ũĳȣɓŗůŠ Šů ņŲŌ Şű Ņš řŪű ţŸņɃř Ŧż
śšşŸȫŦš ņů şŸȣřů ũĳũůš ņŸ śůś ņż ţŸ ōůŕů ŪŹƕ
ŗŸŇů ŠŲŪʁů řŸ ĸũŸ ņŹũŸ ȭŖůř śš šŇů" ĺũřŸ ŠŪ řŪű ņŪů
ƺŜšűʹũŠʠ ŕŲş ũŪű Ūż ŕŲş ũŗŰų ņŠʠ ŪŸšżŰŗŠżƕƻ ĺũřŸ ņŪů ƺŦŪůĳ
Ŧż şŸȣřů ŪŹƕƻ ŠŪű Ŧż ȭŖůř ŪŹƕ ĺũřŸ řůş ņż ōůř ǺţŠů Ŗůƕ ŦŪű ŀņ
ŪŹƕ ķņůŧ ņŸ řűŋŸ ņżĹ Ņš řůş řŪű

 

Ķŝ ŗŸŇřů ŠűŧŲ řŸ ŠŲŪʁů ņŸ ŝůšŸ şǻ ȊŠů ņŪůƕ ŀņ Űŗř ŠŲŪʁů řŸ ŠŪ
ŗŸŇřŸ ņŸ Ǻţŀ ĺũŸ ĺũņŸ śůũ ŞŸōů Űņ Ŧż ȊŠů ņš šŪů ŖůƕŠűŧŲ řŸ ĺũũŸ
ņŪů ƺŦż şŪůř Ņš ŋşņŕů ŪŲķ ĺʹōŠůţů Ŗůƻ ŕůŰņ ĺũņŸ ɓŖş
ķňşř ũŸ śŪţŸ ĺȝŪŸ ũŪű şůňȁ ņż ŰŗŇůŠŸƕ ȜŠůř ũŸ ũŲřřůƕ ĸũŸ ŋŲņřů
şŕƕ ŠűŧŲ řŸ ņŪů ƺŠŲŪʁů ŦżĺʹōŠůţů Ŗůƕƻ şţůņɃ  ņżĹ ňţŕű
řŪű ŪŹ ĺũ řŝű řŸ ĺũ şŪůř ŋşņŕŸ ĺʹōŠůţŸ ņŸ ũůŖ ņŸŦţ ŀņ Ūű
ȪŠŰɝŦ ņɃ řůĹ ŠűŧŲ ņɃ śŪŋůř ŗű ƺŦż şŸȣřůƕƻ ŦŸ Šůōņ ĺř ũůšŸ ŗũ
Ų šŸ
şŸȣřż ņŸ ŝůšŸ şǻ ŝůŕ ņš šŪŸ ŖŸ Ņš ĺřşŸ ņɃ ũůšű ŗũ
Ų šű ŝůŕǻ ņš šŪŸ
ŖŸ ōżşŲŇȁŕů Ŗűƕ ŠŪůĳ śš ƺŦż şŸȣřůƻ Ŗůƕ Ŧż şřŲȬŠ ĺũ şŪůř ŋşņŕŸ
ĺʹōŠůţŸ ņŸ ũůŖ Ŗů ʹōũŸ ŠűŧŲ řŸ ņŪů Ŗů Űņ Ŧż ĺʹōŠůţů Ŗůƕ

 

şţůņɃ  řŸ ņŪů ƺşǾ şŸšŸ ũȝŗŸŧŦůŪņ ņż şŸšŸ ķňŸ ŞŸōŲňůĳ ŕůŰņ
şůňȁ ņż ŕŹŠůš ņšŸƕƻ Ņš ĺũ ŀņ ņż şůňȁ ņż ŕŹŠůš ņšřŸ ņŸ ǺţŠŸ ŞŸōů
ĺũŸ śŪŋůř ǺţŠů ĺũ ȭŖůř ņżƕ ƺŠŪ ŦŪű ŪŹ ŦŪůĳ ņżĹ ňţŕű řŪű
Ŗűƕ ŠŪ ŦŪű ŪŹ şŹ ˃ŋȝŪ ņż ĺũņŸ śűŌŸ ōůŕŸ ŪŲŠŸ ŗŸŇŕů Ūųƕĳ şŹ ōůřŕů Ūųĳ



ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

Űņ ŠŪ ŦŪű ŪŹ ķņůŧ ņŸ řűŋŸ ķŕŸ ŪŲŠŸ ŀņ ĺʹōŠůţůŅš ĺũ ņŸ Ļśš
ōů šŪů ŪŹƕƻ ŠŪ ũņůšůșşņ Ŗů ŠŪ ŦŪű Ŗůƕ
ŕŝ şŸšŸ ŞůĹ şŹ ķśũŸ ņŲŌ ŕż ŝȝŗ ņšŕŸ ŪŲŠŸ śŲŌřů ŋůŪŕů Ūųƕĳ
Ūż ũņŕů ŪŹ Ūş ĸũŸ ņŪŸ ƕ şţůņɃ şǻ ȊŠů Ūşǻ ŀņ Ņš ĺņůŝ ņɃ
Şű ɓ˃ŕȉů řŪű ņɃ ňĹ ŪŹ ŀņ ĺʹōŠůţŸ ņůȭŕȣŞ śűŌŸ śűŌŸ ōů šŪů
Ūżňů ĸũ Űŗř śůśşŠ ņţűʹũŠů ņż ŰŗŇůřŸ ņŸ Ǻţŀ Űņ Ŧż ĸɕůŰřŠʠ
 ƺŦż ņţ ķō Ņš ŠŲňůřŲŠňŲ ŀņ ũů ŪŹ" ȊŠů Ūşǻ ɓ˃ŕȉů řŪű
ņɃ ňŠű Űņ ŀņ Ņš ōĳňţ ũŸ ĺŒŕŸ ŪŲŠŸ ķŠŸňů" ķşűř ŠŪ ŰŝȧņŲţ
Ūű ũșŠ ŪŹƕ Űņũ ŕšŪ ũŸ ŠŪ ŝŹŐ ţŲņů  şǻ ũŪű ŝŹő šŪű ŪŹ Ņš
Űşţ šŪű ŪŹ ōŪůĳ şřŲȬŠ ņů śŲɑ ĺņůŝ ŇŲŗ ņż ɓņŐ ņš šŪů Ūżňů
ŕůŰņ ũůšŸ ŗũ
Ų šŸ ķšůŘřů ņŸ ȭŖůřʠ ņż Űřņȣşů őŪšůŠŸ ōŹũŸ ņɃ ũĳȭŖůŠŸ
Ņš ĸșŠůŗű
 

śšşŸȫŦš ĶśřŸ ȭŖůř ņż ŋŲřŕů ŪŹƕ ŠŲŪʁů řŸ ņŪů ƺŠŪű ŪŹ Ŧżƻ
Ņš ŰŜš ŪşŸ ĸũ Űŗř ņŸ ǺţŠŸ ŦŪű ɓ˃ŕȉů ņɃ ňĹ ŪŹ ōż şţůņɃ
ŪŹ ƺŝůţņż ņŸ şř ņż Ŧůśũ ŜŸšŸňůƻ ŠŪ ņŪřŸ ņŸ ǺţŠŸ ŰņŦż şšů řŪű
ŪŹ ŠŪ ŝůŕǻ Űņũű Ņš ŠŲň ņŸ ǺţŠŸ řŪű ŪŹ ŠűŧŲ ņŸ řůş ņů ŝś˃ŕȭşů
ŦŪůĳ śš ŠŪ śŪţŸ ņŸ ǺţŠŸ Ūű řŪű Ŗů ţŸņɃř Ŧż Ķŝ ŀņ ũů ŪŹƕ ķşűřƕ
ŗũ
Ų šŸ ķšůŘřů ņŸ ȭŖůřż ņż Űřņȣşů őŪšůřŸ ņŸ Ǻţŀ ŠŪű ŪŹ ōż Ķȥȝŕş
Űŗř ņŸ ĺņůŝ ņż ņšřů ŪŹ ŠŪ ŰŗŇůřŸ ņŸ ǺţŠŸ ĸũņů ŝůņɃ ņů ũŝ
şŲŇȁŕů ŪŹ ũĳȭŖůŠŸ ķȉůřű ŪŹ ţŸņɃř ĺȝŪŸ Ŧůśũ ĺũű ˃ŋȝŪ ņŸ ũůŖ
ũņŸŕ ņšřů ōż ĺũřŸ ŰņŠŸ Űņ Ŧż ņţ ķō Ņš ŠŲňůřŲŠňŲ ŀņ ũů
ŪŹƕ ŪůʅŸţŲŠů
 

ɓņůʺŧŕŦůȊŠ  şǻ Şű ŪşůšŸ śůũ ŋůš śŧŲ ŖŸ ʹōũşŸ ũŸ Ūżņš
Ūş ĶŞű ňŠŸ ŪŹƕ



Ŧż ŀņ ōż śŪţů Ŗů ʹōũŸ ŪşřŸ ŗŸŇůƿŗŸŇŕŸ ŪŹ Ŧż ʸũŪ Ŗůƕ Ŧż
śŪţů śŧŲ Ŗů ōż ĺũ Űŗř ņɃ ŋŲřŽŕű ņż ţŸřŸ ņŸ ǺţŠŸ ķňŸ ňŠů Ŧż
ŠŪŲŗů ņŸ ňżɑ ņů ʸũŪ Ŗůƕ
Ķňţů śŧŲ ķŕů ŪŹ ƕ Ņš Ūş ŗŸŇŕŸ ŪŹ Ŧż Ķňţů śŧŲ ŝŹţ ŀņ Ŗů
ōż ŀņ ŝżŎ ţŸřŸ Ŧůţů śŧŲ ŪŹ ŀņ ŝţű ņů śŧŲ ƕ šżşř Űňšōůŉš ņŸ
Űŗřʠ şǻ ņţűʹũŠů şůš ŗű ňĹ ŝţűƕ

śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



ĺũņŸ ŝůŗ Ŧż ŗũ
Ų šů ķŠů ōż ŀņ şřŲȬŠ Ŗů ŀņ śŧŲ ōż ŀņ
şřŲȬŠ ņŸ ŋŸŪšŸ ņŸ ũůŖ Ŗůƕ Ņš Ŧż şřŲȬŠ ũŲŘůšņ Ŗů şřŲȬŠ ņɃ ʺŧȈů
Řşȁ ŧůʒ Ņš ĸșŠůŗűƕ
ţŸņɃř Ķȥȝŕş śŧŲ ʹōũŸ ĺŒřů Ŗů Ŧż Ķȥȝŕş śŧŲ ʹōũŸ ķřů Ŗů
ŝůĸŝţ řŸ ņŪů ŠŪ ŀņ ĺŒŕů ŪŲķ ĺņůŝ Ŗůƕ ŪůʅŸţŲŠůƕ Ņš řŝű řŸ
ņŪů ĸũ Űŗř şǻ ƺŠŪ ĺʹōŠůţů Ūżňůƕƻ ńŪ ɓŞŲ ƺĺũ Űŗř şǻ ŦŪůĳ
śš ĺʹōŠůţů Ūżňůƕƻ
ŦŪůĳ ũŲŘůšņż ņů ŀņ Űŗř šŪů ŪŹƕ ŦŪůĳ ŀņ Űŗř šŪů ŪŹ ōż ņŸŦţ
ŀņŀņ ŌůŠů šŪű ŪŹ ʹōũŸ Űŗř Ņš šůŕ řŪű ņŪ ũņŕŸ ŪŹƕ ţŸņɃř ũĳȜŠů
ņŸ ũşŠ şǻ ĺņůŝ ņŸ ũşŠ şǻ


ĺņůŝ ņŸ ũşŠ ĺʹōŠůţů ŪżřŸ śš Ūżňů
Ŧż şŰŪşů ņŸ šůȭŕŸ ņż ŰřʆŠ Ūű ŕŲş śů ţżňŸ
ĺũ śůřű ņŸ šůȭŕŸ şǻ ķō Ŧż ĺʹōŠůţů ŪŹ
ŠűŧŲ ņŸ ŝŪŲşŲȧŠ řůş şǻ ňůŒů ňŠůƕ
ōŦůř Ņš ŝŲœŸ ĶśřŸ ũůšŸ śůśʠ ņŸ ǺţŠŸ śʆůŕůś
ņšŸ
śŰŦɑ ķșşů ŰřʆŠ Ūű ŕŲȣŪŸ ĺũşǻ ŝś˃ŕȭşů ŗŸňů
ȊŠʠŰņ ũĳȜŠů ņů ĺʹōŠůţŸ ķŠŸ ŪŹ
ŠŪ ŀņ ũɧůĹ ŪŹ Űņ śšşŸȫŦš Ņš şũűŪ ŀņ ŪŹƕ
ķşűř ŠŪ ũĳȜŠů ņŸ ũşŠ ĺʹōŠůţů ŪżřŸ śš Ūżňů śšşŸȫŦš ņů
ŋŲřů ŪŲķ ŀņ şůɑ ķšůŘřů ņů ȭŖůřƕ ńŪ ŠŪ ũȝŗŸŧ Űņũ ǺţŠŸ
ķŠů ŪŹ Ŧż ȊŠů ņšřŸ ōů šŪů ŪŹ" Ņš ĺũņŸ Űŗř şǻ ŠŪ ũĳȜŠů ņŸ
ũşŠ ĺʹōŠůţů Ūżňů Ņš ȊŠů" ĺũņŸ ŝɧʠ ņż Ŧůśũ ŉš şǻ ȭŦůňŕ
ņšřŸ ņŸ Ǻţŀ ũɧŸ ɓ˃ŕȉů ŰņŠŸ ŪŲŀ ŗŸŧ ņŸ Ǻţŀ ĺũű ĶŰɠ ņŸ ȭŕȣŞ ņŸ
ʀůšů ʹōũřŸ ōĳňţ şǻ ũŸ ŪżŕŸ ŪŲŠŸ ĸʒůŀţ ņŸ ŝɧʠ Űņ ĶňŲŦůĹ ņɃ Ŗűƕ


śšşŸʉš ņŸ ķšůŘřů ņů ŋŲřů ŪŲķ ȭŖůř ŠűŧŲ şũűŪ ŪŹƕ ŠŪű Ŧż
ŦŪůĳ śš ŀņ şůɑ ȭŖůř ŪŹƕ ŠŪű Ŧż ŀņ şůɑ ĺȜŗůš ņŸ ǺţŠŸ śšşŸȫŦš ņů
řůş ŪŹƕ ŠŪűŪŹ ōż ĺũřŸ ȭŦňȁ şǻ śȼšŦůš ņů řůş ŰŗŠů ōŝ ŠŸ Řšŕű śš
ŪŹ ŠűŧŲ şũűŪ ŪŹƕ
ń ņţűʹũŠů ń ţżňʠ śůśű Űşɑ ŠűŧŲ şũűŪ ņż ŌżŒŰņũű Ņš
şǻ Şšżũů şŕ ņšřůƕ Űņũű ɓŋůšņ şǻ Şšżũů şŕ ņšřů Űņũű Ņš şǻ





ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

Şű Şšżũů şŕ ņšřů Űņ ŕŲȣŪŸ ŝŋůŠŸňůƕ Űņũű ņţűʹũŠů şǻ Şšżũů şŕ
ņšřů Űņũű ũĳȣɓŗůŠ Űņũű Şű ũĳȭŖůƕ ņŸŦţ ŠűŧŲ şũűŪ şǻ Şšżũů
ņšřů ȊŠʠŰņ Ŧż ĸũ ŉŒű ņů ĺʹōŠůţů ŪŹƕ
ķĸŠŸ ŪşůšŸ ʹũšż ņż ŎŲņůŠŸ
ĺņůŝ ņŸ ũşŠ ĺʹōŠůţů ŪżřŸ śš Ūżňů
Ŧż şŰŪşů ņŸ šůȭŕŸ ņż ŰřʆŠ Ūű ŕŲş śů ţżňŸ
ĺũ śůřű ņŸ šůȭŕŸ şǻ ķō Ŧż ĺʹōŠůţů ŪŹ
ŠűŧŲ ņŸ ŝŪŲşŲȧŠ řůş şǻ ňůŒů ňŠůƕ
ōŦůř Ņš ŝŲœŸ ĶśřŸ ũůšŸ śůśʠ ņŸ ǺţŠŸ śʆůŕůś
ņšŸ
śŰŦɑ ķșşů ŰřʆŠ Ūű ŕŲȣŪŸ ĺũşǻ ŝś˃ŕȭşů ŗŸňů
ȊŠʠŰņ ũĳȜŠů ņů ĺʹōŠůţŸ ķŠŸ ŪŹ
ŠŪ ŀņ ũɧůĹ ŪŹ Űņ śšşŸȫŦš Ņš şũűŪ ŀņ ŪŹƕ
ńŪ ŞůĹ ŝŪř ķśřŸ ŠŰŗ Ķŝ ŕņśʆůŕůś řŪű ŰņŠů ŪŹ ŠŰŗ
ķśřŸ ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ řůş ŝś˃ŕȭşů řŪű ǺţŠů ŪŹ ȊŠů ķś ķō šůŕ
ĸũņɃ ŧŲʕŦůŕņšǻňŸ" ȊŠů ķś śšşŸȫŦš ņż şŽņů ŗŸňǻ ŕůŰņ ķśņů
ĺũ ȭŖůř şǻ ȭŦůňŕ ņšŸ ōŪůĳ ķś ĺũņɃ ķšůŘřů ņš ũņŕŸ ŪŹ"
Šůŗ šŇřů ĸũņŸ ŝůŪš ŦŪůĳ śš ņżĹ ȭŖůř řŪű ŪŹ Űņ śšşŸȫŦš ķśũŸ
şŲţůņůŕ ņšŸ Ņš ķśņɃ ķšůŘřů ņů ȭŦůňŕ ņšŸƕ


ķś ņŪŕŸ ŪŹ ƺŞůĹ ɕůȝŪş şŹ ŰŝţņŲţ ũɧůĹ ņŸ řůĹ ķšůŘřů
ņšŕů Ūųĳ ƻ ŁũŸ Ūű ņŹř řŸ ŰņŠůƕ ĺũřŸ Ūš ɓņůš ņɃ ŞŸŐ ņż ŝřůŠů ōż
Ūůŝűţ řŸ ŰņŠů ţŸņɃř ŠŪ ňţŕ ŞŸŐ Ŗűƕ Ūż ũņŕů ŪŹ ķś ņţűʹũŠů
ōůŕŸ ŪŹ ĶśřŸ ŗŧĳŦůĳŧ ņż ŗŸŕŸ ŪŹ Ņš ŀņ şũűŪ ņɃ řůĹ ĶśřŸ ņůŠȁ ņż
ņšŕŸ ŪŹ ōż ņšřů ŋůŰŪŠŸ ŦŹũŸ Ūű Ĺşůřŗůšű ũŸ ōŹũŸ ņżĹ Şű ʒű Ņš
śŲʕŨ ŪżŕŸ ŪŹƕ


şŹ ŠŪůĳ śš Ķŝ ţňŞň ŕűũ ŦŨʡ ũŸ ŇŒů Ūųĳ ŠŪůĳ ŧŪš ņŸ ĸŗȁ ƶ
Űňŗȁ Ņš ĸũű ũȝŗŸŧ ņż ŋűŇů ŪŹƕ şŹ ŝŲœů Ūż šŪů Ūųƕĳ şŹ ȑŠůŗů ũşŠ ŕņ
ķśņŸ ũůŖ řŪű šŪųňĳ ůƕ ţŸņɃř Šůŗ šŇřů ȝŠůŠ ņŸ Űŗř şǻ şŸšű ķŦůō
ȼšņźŒȁ ŪŲĹ ŪŹ Ņš ŠŪ ŕŲȣŪůšŸ ŰŦšżŘ ŝżţ ĺőŸ ňűƕ
ŦŪůĳ ņŸŦţ ŀņ Ūű ȭŖůř ŪŹ ōŪůĳ śš śšşŸȫŦš ĺũņŸ řůş ņż Œůţŕů
ŪŹ Ņš Ŧż ŀņ ņţűʹũŠů şǻ řŪű ŪŹ ţŸņɃř şǻ ŠűŧŲ ŪŹƕ ŦŪůĳ ņŸŦţ ŀņ



śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



Ūű ķšůŘřů ņů ȭŖůř ŪŹ ņŸŦţ ŀņ Ūű ȭŖůř ʹōũŸ ķśřŸ ɎŪŔ ŰņŠů
ŪŹ Ņš Ŧż ŰɓŠ ŠűŧŲ şũűŪ şǻ ŪŹƕ ƺŦŪůĳ ķņůŧ ņŸ řűŋŸ şřŲȬŠʠ ņŸ ŝűŋ
ņżĹ Ņš řůş řŪű ŰŗŠů ňŠů ŪŹ ʹōũşǻ ŝŋů ōůŠŸňůƕƻ řů Ūű ņţűʹũŠů
řů Ūű ũĳȣɓŗůŠ řŪű ņŲŌ Şű řŪűƕ ŠűŧŲ şũűŪ
Ņš ŠŪű ĸũ ŉŒű ņů ũȝŗŸŧ Ūżřů ŋůŰŪŠŸ ƺŝůţņż ņŸ şř ņż
ŰŦȫŦůũ ņɃ ńš ţŽŐůŠŸňů ōż ŀņ ŝůš ĺř ũĳŕż ņż ŰŗŠů ňŠů Ŗůƕƻ
ȊŠů ķś ķō šůŕ ĸũŸ ȭŦűņůš řŪű ņšŸňǻ"
Ņš ōŝ ŪşřŸ ĶśřŸ ʹũšʠ ņż ŎŲņůŠů ŪŹƕ
Ņš ŦŸ ōż ɓůŖȁ řů şǻ Šůŗ šŇřů ŋůŪŕŸ ŪŹ ķś ņŸŦţ ŪůŖż ņż ĺőůŠŸƕ
Ūş ŀņ ŦŸŗű ņŸ Ǻţŀ śŲņůš ņż řŪű ņš ũņŕŸ ŪŹ ȊŠʠŰņ ŝŪŲŕ ũŸ ţżň
ŪŹƕ śšşŸȫŦš ķśņż ķʺŧŨ ŗŸƕ ńŪ şŸšű ŗůŠɀ ŕšŜ şŹ ũżŋŕů Ūųĳ ŦŪůĳ
ŕűř ũŽ ţżň ŪŹƕ



Ķŝ şŸšű ŝůŠɀ ŕšŜ ķś ĶśřŸ ŪůŖʠ ņż ĺőůņš ņŪŸňǻ ƺşŹ ŋůŪŕů
ŪŲĳ ɓůŖȁ řů şŸ Šůŗ ņšŸƕƻ şŹ ũżŋŕů Ūųĳ şŸšű ŝůŠɀ ńš ŀņ ũŽ śɧůũ Šů
ȑŠůŗů ţżň ŪŹƕ


ŪşůšŸ śůũ ŠŪůĳ ŀņ ŞŦř şǻ ōż ŀņ śůřű ņŸ ŝƍŸ ŕůţůŝ ņŸ ũůŖ ŪŹ
śůȭŐš ōżŀņ ĶȏŌŸ śůȭŐš ŪŹ ŞůĹ łšşř řŸŰŦţ ķũ śůũ ŠŪůĳ ņŲŌ
ũůŖ şǻ ũŪŠżňű ȪŠɝɃ ŪŹ ʹōũŸ ŗŸŇņš Ņš ŰşţŸƕ Ūš Űŗř Ūš šůŕ Ūš
ŉŒű ōż ţżň ŝś˃ŕȭşů ţŸřů ņż ŋůŪŕŸ ŪŹ ʹōȝŪʠřŸ śʆůŕůś ŰņŠů ŪŹ
ŠŪ ŪşŸŧů Ūű ɓŕűȈů ņšŕů ŪŹƕ Ņš ŠŰŗ ķś ĺũ ķȉů ņż şůřŕŸ ŪŹ
ķś śšşŸȫŦš ņɃ ŀņ ɓ˃ŕȉů ņŸ ʀůšů Űř˃ʆŕ ŪŹ ŠŰŗ ķś ĶśřŸ ʗŗŠ
şǻĹşůřŗůš ŪŹ ŕůŰņ śŰŦɑ ķșşů ņŸ ŝś˃ŕȭşŸ ņż ɎŪŔ ņšŸ ƕ
ŦŪůĳ ņŸŦţ ķšůŘřů ņů ŀņ Ūű ȭŖůř ŪŹƕ Ķŝ ŠŪ ŞŦř şǻ řŪű Ūżřů
ŪŹ ŠŪ şũűŪ şǻ ŪŹƕ Ūş ĺũşǻ ņŹũŸ ōůŠŸňŸ"ƺŀņ ķșşů ņŸ ʀůšů Ūş ũŝřŸ
ĸũ ŀņ ŗŸŪ şǻ ŝś˃ŕȭşů ǺţŠů ŪŹƕƻ


ķĸŠŸ ɓůŖȁ řů ņšŸƕ
ŰɓŠ śšşŸʉš ōŝ ŠŪ ŪůŖ Ļśš ĺőŸ ŪŹ ŠŪ ŰŗŇůŕŸ ŪŹ Űņ ŪşůšŸ ĺũ
ŪůŖ ņŸ řűŋŸ ĺũ ʗŗŠ şǻ ȊŠů Ŗů ŀņ ʔœ ŰŦȫŦůũ Űņ ĺȝŪŸ ŰřʆŠ Ūű
ķśũŸ ũŪůŠŕů ņɃ ĶŦȫŠņŕů ŪŹƕ şŹ ĺřşǻ ũŸ Ūš ŀņ ņŸ ǺţŠŸ ɓůŖȁ řů
ņšŕů Ūųĳ Űśŕůƕ Ņš şŹřŸ ķśņŸ Ŧŋř ņů ŪŦůţů ŗŸřŸ ōů šŪů Ūųƕĳ ķśřŸ




ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

ņŪů ƺōż şŸšŸ Ŧŋř ņż ũŲřŕů ŪŹ Ņš ĺũ śš ŰŦȫŦůũ ņšŕů ŪŹ ʹōũřŸ
şŲŎŸ ŞŸōů ŪŹ ĺũņŸ śůũ ĶʁŕōűŦř ŪŹ Ņš Ŧż ȝŠůŠ ņŸ ǺţŠŸ řŪű
ķŠŸňů ţŸņɃř Ŧż şŴșŠŲ ũŸ ōűŦř ņɃ ńš śůš Ūż ŋŲņů ŪŹƕƻ
Űśŕů ĶŞű ņŲŌ ũʂůŪ ũŸ ŧŪš ũŸ Ūżņš ňŲōšů Ūųĳ Ŧůśũ ķņš śŲŌů
ƺĸũ ŝůšŸ şŸ"ƻ
ƺŦŸ ȊŠżŰņ ŋţŸ ňŠŸ ŪŹƕƻ
ƺŕż ĸũņŸ ŝůšŸƿƻ
ƺŦŸ ŋţŸ ňŠŸ ŪŹƕƻ
ŰɓŠ śšşŸʉš ŀņ ņŸ ŝůŗ ŀņ ņšņŸ ŪşŸ ŝŲţůŠů ŪŹ ŀņ ņŸ ŝůŗ ŀņ
ŪşŸ şŴșŠŲ ņɃ ŕšůĹ ņɃ ŌůŠů ũŸ Ūżņš ōůřŸ ņɃ ŋŲřŽŕű ņż ţŸřů Ūżňůƕ
Ņš ŠŪ Ūşũŝ ņŸ ǺţŠŸ şšřŪůš ņɃ řůĹ ŪżřŸ ņɃ ŦōŪ ũŸ ŪŹ ƕ ţŸņɃř
ķō šůŕķśřŸ ŪşŸ ĶśřŸ ķŦŸŗř ņż ɓȭŕŲŕ ŰņŠů ŪŹ Űņ ŠŰŗ Ūş ĺũ
şǻ ŰŦȫŦůũ ņšǻňŸ Ņš ĺũņŸ řůş şǻ ŝś˃ŕȭşů ţǻňŸ ŕż ķś Ūşǻ Ķȝŗš ţŸ
ţŸňŸƕ Ņš ŕŝ ĸũŗŸŪ şǻ ōż şũűŪ ņů ŗŸŪ ŪŹ řů Ūű ņţűʹũŠů şǻ ţŸņɃř
şũűŪ ņŸ ŗŸŪ şǻ ʹōũ ŗŸŪ ņů śŪţŸ ũŸ Ūű ȝŠůŠ Ūż ŋŲņů ŪŹƕ ĸũŸ ȝŠůŠ ņŸ
ǺţŠŸ řŪű ķřů ŪŹƕ śšşŸȫŦš řŸ ĺũ ŗŸŪ śš ĶśřŸ ɌżŘ ņż ĺĳ ŒŸţ ŰŗŠů
Ņš Ŧż ŗŸŪ śůś ũŸ ķōůŗ ŪŹ Ņšĺũşǻ ŪżřŸ ũŸ ōż ŪşůšŸ Ǻţŀ şšů ĺũ
ɓůŠ˃ʆŠŕů ņŸ ʀůšů ŪşŸ śůś ũŸ ķōůŗ šŇŕů ŪŹƕ Ņš ŪşůšŸ śůũ ĺũű şǻ
ŀņ ŗũ
Ų šŸ ņŸ ũůŖ ũĳňŕű ŪŹ ōŝ Ŧż ŠűŧŲ şũűŪ ņů ţŪŲ ōż śšşŸȫŦš ņů
śŲɑ ŪŹ ŪşŸ ũůšŸ śůśʠ Ņš ĶŧŲȜŗŕů ũŸ ũůŜ šŇŕů ŪŹƕ


Űśŕů śšşŸʉš şŹ ɓůŖȁ řů ņšŕů Ūųĳ Űņ ķś ĺř şǻ ũŸ Ūš ŀņ ņż
ķśņŸ šůȑŠ ņŸ Ķȝŗš ţŸ ţǻňŸ ƕ ĸũŸ ɓŗůř ņšŸ śšşŸʉšƕ ĺř şǻ ũŸ ŀņ
ōř Şű řů ŇżřŸ śůŀ ŦŪůĳ śš ŀņ Şű ţŒņů Ņš ţŒņɃ ʒű Šů śŲʕŨ
řůŇżřŸ śůŀƕ ɓŞŲ ŠŪůĳ ĺũşŸ ũŸ şŸšŸ ņŲŌ ĶśřŸ ţżň Şű ķō šůŕ ŝŹőŸ ŪŹ
ōż ĺũ ţŪŲ ņŸ ŝůŪš ŪŹƕ Űņŕřű ĶȏŌű ŕšŪ ũŸ şŹ ĶśřŸ Űśŕů ņŸ ŧȡŗʠ
ņż Šůŗ ņš ũņŕů Ūųĳ Ņš şŹ ɓůŖȁ řů ņšŕů Ūųĳ ŰɓŠ śšşŸʉš Űņ ĺř şǻ
ũŸ ņżĹ Şű řŪű ŇżŠŸňůƕ ĸũŸ ɓŗůř ņšŸ ɓŞŲƕ Ķŝ şŹ ķś śš ŰŦȫŦůũ
ņšŕů Ūųĳ Ŧż ũŝ ōż şŲŎŸ ŰŦȫŦůũ ņšřů ŪŹƕ


ōż ŠŪůĳ ķō šůŕ ĸũ ȭŖůř şǻ şŸšŸ ŞůĹ ŝŪřŸ şŸšŸ Űşɑ Ņš ŦŪůĳ
ōż ŗšŲ Ŝżř ņŸ ʀůšů ōŲŒŸ ŪŹ ĺřņŸ Ļśš şĳŒšůŠŸ ƕ ŝŪŲŕ ũůšŸ ŰŦʺŞʁ šůȑŠ
ņŸ ţżň śŲŦȁ ŕŐ ũŸ ţŸņš ś˃ʆş ŕŐ ņɃ ńš ŕņ ōż ĸũ şǻ ũŲř šŪŸ ŪŹƕ



śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



şŹ ɓůŖȁ řů ņšŕů Ūųĳ ŰɓŠ śšşŸʉš ŦŪůĳ ŗšŲ ĺũ ŐȊũřņŸ šŸŰňȭŕůřʠ şǻ Ūš
ņŪɀ ĺũ ńš ŗšŲ ņŸǺţŜżȺřŠů şǻ Ļśš řŸŦŒů Ņš ĸŒůŪż ĺũ ńš
ŗšŲ śŲŦȁ Ņš Ūš ņŪű řűŋŸ ŐŸȊũůũ şǻ ōŝ ŠŪ ŰřşĳɑŔ ŰŗŠů ňŠů ŪŹ ţżň
ŌżŐű ņţűʹũŠůń şǻƶşǻ ŝŹőŸ ŪŲŠŸ ŪŹ śŸŐȄżţ śĳśşǻ ŉšʠ şǻ ũŲř šŪŸ ŪŹƕ
ń śšşŸʉš ŪżřŸ śůŠŸ Űņ ŇżŠŸ ŪŲŠŸ ʒű Ņš śŲʕŨ ţŒņů Šů ţŒņɃ
ĸũ ŉŒű śš ŕŸšŸ śůũ ķ ōůŠŸƕ őűņ ĶŞű ķś ĸũŸ ɓŗůřņšǻ ƕ Ūş ĸũŸ
ŠűŧŲ ņŸ řůş şǻ şůĳňŕŸ ŪŹ ʹōũũŸ ŦŸ ĸũ ũŲš˃Ȉŕ ȭŖůř ņż śů ţǻňŸ ōŝ
Űņ ŠŪű Ŧż ũşŠ ŪŹƕ
ōŝ Ūş ŰŗŦůš śš ŪȭŕţŸŇ ņż ŗŸŇŕŸ ŪŹ śŴȚŦű ŝŸŋŹř Ūż šŪű ŪŹ
ŌŲŒůŠŸ ōůřŸ ņů ũşŠ řōŗűņ ŪŹƕ ŪşůšŸ šůʊȄ ņů Şůň ŒŲ ŝ šŪů ŪŹ ŗũ
Ų šů
Şůň ŰŪţ šŪů ŪŹ Ņš ŞŲņĳś ũŸ ŜŐ šŪů ŪŹ ʹōũņɃ ŠűŧŲ řŸ Łũů ŪżřŸ ņɃ
ɓ˃ŕȉů ņɃ Ŗű ƕ ĸũŸ ĺřņŸ ǺţŠŸ Ņš ŗŸš ř ŪżřŸ ŗŸ ɓŞŲƕ ŪżřŸ śůŠŸ ŦŸ ĸũŸ
ĶŞű ɎŪŔ ņšŸ ȊŠʠŰņ Ūş ĺȝŪǻ ķśņż ũŲũşůŋůš ņŸ ũŞů ņŸ ŰŦōŠ
˃ŋȝŪ ņɃ řůĹ ũşȈ ţůŕŸŪŹ ŠűŧŲ ņŸ řůş şǻ ķşűřƕ
ȊŠů ķś ĺũ śš ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ ŪŹ" śšşŸȫŦš ķśņż ķʺŧŨ ŗŸƕ şŸšű
ŗůŠɀ ńš ŰņŕřŸ ţżň ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ ŪŹ Űņ ŠŪű ũɧůĹ ŪŹ ĶśřŸ ŪůŖż ņż
ĺőůŠŸƕ ŰņŕřŸ ţżň ŝůŠɀ ńš ĶśřŸ ŪůŖ ņż ĺőůŠŸƕ śšşŸȫŦš ķśņż
ķʺŧŨ ŗŸƕ ōŪůĲ ŕņ şŹ ŗŸŇ ũņŕů Ūųĳ Ūš ŀņ ōř ņšŕů ŪŹ ƕ ŠŪű ũɧůĹ
ŪŹ Űşɑżƕ śšşŸȫŦš ōůřŕů ŪŹ ŠŪű ũŋ ŪŹƕ



Ķŝ ōŝ ķś ĺũşǻ ŪŹ Ņš ĺũşǻ šŪŸ ŪŹ ķś Ūš ŀņŋűō ņŸ ǺţŠŸ
śŪŲŋ
ĳ šŇŕŸ ŪŹ ʹōũņŸ ǺţŠŸ Ŧż şšůƕŅš Ŧż ŰņũņŸ ǺţŠŸ şšů" ƺŦż ŪşůšŸ
Ūű ķśšůŘż ņŸ ǺţŠŸ ŉůŠţ ŰņŠů ňŠů ŦŪ ŪşůšŸ ĶŘşȁ ņŸ ņůşʠ ŪŸŕŲ
ņŲŋţů ňŠů Ūşůšű Ūű ŧůȝŕű ņŸ ǺţŠŸ ĺũŸ ŕůŒřů śŒű Űņ ĺũņŸ ņżŒŸ
ŇůřŸ ũŸ Ūş ŋĳňŸ Ūż ōůŠŸƕȊŠů ķś ŠŪ ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ ŪŹ ĺũņɃ ɓůŠ˃ʆŕů
şǻ Ūű ĶŝŪşůšű ŋĳňůĹ ŪŹ"ƻ



ȊŠů ŪşůšŸ ŝűŋ ņżĹ Űŝşůš ŪŹ" ĺȝŪǻ ĶśřŸ ŪůŖż ņż ĺőůřŸ ŗŸ ŗůŠŸ
Šů ŝůŠŸ ƕ Űŝşůšű ņů ŝŪŲŕ ŝƍů ũşŲŪ ŪŹƕ şŹ Űŝşůšʠ ņɃ śĳɝɃ ņż řŪű ŝŲţů
ũņŕů Ūųƕĳ ķś ŗŸŇŕŸ ŪŹ şŹ śůũƿŠŪůĲ Ļśš şĳŋ śš řŪű ķ ũņŕŸ ŪŹƕ
ĸũŸ ņšřŸ ņŸ ǺţŠŸ ņżĹ šůȭŕů řŪű ŪŹƕ



ĺřņŸ śůũ ŝůŪš ŗũ
Ų šŸ ȭŖůřʠ şǻ Űŝşůšż ņŸ ǺţŠŸ ɓůŖȁ řů ņɃ ũŞůŀĳ
Ūżŕű ŪŹ ņţűʹũŠůń şǻ Ņš ŠŪůĳ ŦŪůĳ ŦŪůĳ ŞŦř şǻƕ



ņŪů ŪŲ ķ Ŧŋř

şǾ ķśũŸ ņŲŌ śŲŌřŸ ōů šŪů Ūųƕĳ ŦŪůĳ śš ŰņŕřŸ ŰŦʉůũű ŪŹ" ĶśřŸ
ŪůŖʠ ņż ĺőůŠŸƕ ŕż őűņ ŪŹƕ şŹ ķśņŸ ǺţŠŸ Ŧŋř ņů ŪŦůţů ŗŸřŸ ōů
šŪů Ūųĳ ōż şũűŪ ŪŹƕ ŠűŧŲ řŸ ũĳũůš ņŸ ǺţŀŅš ņţűʹũŠů ņŸ ǺţŠŸĶ˃ĳ ŕş
ķȉů ŗű Ŗű şŕţŝ ĺũřŸ ŠŪ ņŪů ƺŠŪ ˃ŋȝŪ ĺřņŸ śűŌŸ ōůŠǻňŸ
ōż ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ ŪŹ ŠŰŗ ŦŸ ĶśřŸ ŪůŖż ņż Űŝşůšż śš šŇŸňŸ ŦŸ ŋĳňŸ Ūż
ōůŠǻňŸ ƕƻ ŰņŕřŸ ţżň ōůřŕŸ ŪŹ Űņ şšņŲũ  ŠŸ ũŋ ŪŹ ƺķşűřƻ ņŪŸ
>ũŞů ņŪŕű ŪŹ ƺķşűřƻƶũȣśůƕ@ ŕż őűņ ŪŹƕ şŹ ķśũŸ ņŪŕů Ūųĳ
ŀņ ŰŦʉůũű ņɃ řůĹ ĶśřŸ ŪůŖż ņż Űņũű śš šŇŸ ōż ķśņŸ ũůşřŸ ŇŒů
ŪŹƕ ŝũ ĶśřŸ ŪůŖż ņż Űņũű śš ŕż šŇŸ ōż ķśņŸ ũůşřŸ ŇŒů ŪŹ Ņš
ķĸŠŸ Ūş şǻ ũŸ Ūš ŀņ ōř Ķŝ ŕņ ŗũ
Ų šŸ ņŸ ǺţŠŸ ɓůŖȁ řů ņšŸƕ ōż ņżĹ
Şű ķśņŸ ķũśůũ ŪŹ ĺũ śš ĶśřŸ ŪůŖż ņż ŒůţŸ ƕ
ɓŞŲ ŠŪůĳ şŸšŸ ũůşřŸ ʕşůţż ņů ŀņ ŝȊũů ŪŹ ŌżŐŸ ņśŒż ņŸ ŐŲ ņŒŸ
ŪŹ ņŲŌ ŝųœű şůŕůŁ ņŪű ŕż śŒű ŪŲŠű şš šŪű ŪŹ ŀņ ŝůţņ şŴșŠŲ ņŸ ņšűŝ
ŪŹ Ūš ņŪű Űŝşůš ţżň ŪŹƕŪş ŝůĸŝţ şǻ śœŕŸ ŪŹ ĺȝŪʠřŸ śŽţŲũ ņɃ ŗŸŪ
ũŸ ʕşůţ Ņš ņśŒż ņż ǺţŠů Ņš ĺȝŪżřŸ ĺũŸ Űŝşůšż śš šŇ ŰŗŠů
Ņš ʔʊ ķșşůŁ Ņš ĶŧŲȜŗ ķșşůŁ Ņš ŰŝşůȼšŠůĳ Ņš šżň ţżňʠşǻ
ũŸ Űřņţ ňŠŸƕ Ķŝ ɓŞŲ Ūş ōůřŕŸ ŪŹ Ūş ũȝŕ śŽţŲũ řŪű ŪŹ ţŸņɃř
Ūş ōůřŕŸ ŪŹ Űņ ķś Ķŝ Şű ŦŪű ŠűŧŲ ŪŹ ōż śšşŸȫŦš ņů ŰřŠżōűŕ
ŰņŠů ŪŲķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř ŪŹ ƕ Ņš Ķŝ ķō ĸř ţżňʠ řŸ ĺřņŸ
ĺũű ŰŦȫŦůũ ņż ȭŦűņůš ŰņŠů ŪŹ ŦŹũŸ Ūű ŰŦȫŦůũ ņš šŪŸ ŪŹ ōŹũŸ ĺř
ţżňʠ řŸ ŰņŠů Ŗů ƕ Űř˃ʆŕ ʖś ũŸ ķśřŸ ĺřņŸ ǺţŠŸ ŀņ şůňȁ ņż ŝřůŠů
ŪŹ Ņš şŹ ĶśřŸ ŪůŖʠ ņż ĸř ʕşůţʠ śš šŇŕů Ūųĳ Ņš şůĳňŕů Ūųĳ Űņ ŠŪ
ĺř śš šŇů ōůŠŸ ŕż ŰŝşůšűŠůĳ Ņš śűŒůŀĳ  ţżňʠ ņŸ ŧšűš ņż ŌżŒ ŗŸ
ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ řůş şǻ şůĳňŕŸ ŪŹƕ


Ķŝ ŪşřŸ ʹũŇů ŪŹ Űņ ōŝ ĸʒůĸţ Űşʒ ũŸ ŝůŪš ķ šŪů Ŗů
ĶśřŸ ņŕȁ ȪŠ şǻ ŦŸ ĶśřŸ ɓ˃ŕȉů ŗŸŧ ņŸ šůȭŕŸ śš ŖŸƕ ţůţ ũşŲȝŗš ĺřņŸ
şůňȁ şǻ ķ ňŠůƕ Ņš śšşŸȫŦš řŸ Ķɠű ņŸ ȭŕȣŞ şǻ ũŸ ŪżŕŸ ŪŲŠŸ řűŋŸ
ŗŸŇů Ņš ũşŲɒ Œš ņš śűŌŸ ŪŐ ňŠů Ņš ĸʒůŀţ ņż ɓ˃ŕȉů ŗŸŧ ņŸ
ǺţŠŸ ŰřņţřŸ ŰŗŠůƕ ń śšşŸʉš ķō šůŕ ŠűŧŲ ņŸ ţŪŲ şǻ ũŸ Ūżņš
řűŋŸ ŗŸǺŇŠŸ Ņš ŪżřŸ śůŠŸ Űŝşůšű śűŌŸ ŪŐ ōůŠŸ Ņš ŧŹŕůř Űřņţ
ōůŠŸƕ Ņš ŪżřŸ śůŠŸ ţżň ĺũ ĶȏŌű ũŸŪŕ Ņš ŧɝɃ ņɃ ɓ˃ŕȉů ņŸ Ǻţŀ



śšşŸ ȫŦ š ņů ŋŲ ř ů ŪŲ ķ ķšůŘřů ņů ȭŖůř



ŪżņšŰřņţŸ ōż śšşŸȫŦš řŸ ņŪů ƺŦŹũŸ Ūű ŕŲ ũŝ ŝůŕʠ şǻ ĺʁŕű ņšŸ
Ņš Şţů ŋĳňů ņšŸƕƻ
Ķŝ ɓŞŲ ŠűŧŲ ōŹũŸ ķś ŦŪůĳ ŗŸŇŕŸ ŪŹ ĸř ţżňʠ řŸ ŀņ ŗũ
Ų šŸ śš ŪůŖż
ņż šŇů ŪŲķ ŪŹ ŦŸ ĶśřŸ ŰŦȫŦůũ ņż ȪŠɝ ņš šŪŸ ŪŹ ōż ķśřŸ ņŪů
ƺŠŪ ˃ŋȝŪ ĺřņŸ śűŌŸ ōůŠŸňŸ ōż ŰŦȫŦůũ ņšŕŸ ŪŹƕƻ ŦŸ ĶśřŸ ŕȼšņŸ ũŸ
ŀņ ŗũ
Ų šŸ ņŸ ǺţŠŸ ɓůŖȁ řů ņš šŪŸ ŪŹƕ ĺřņŸ ŝůōŲ ņů ȪŠɝɃ ĺřņŸ ǺţŠŸ
ɓůŖȁ řů ņš šŪů ŪŹƕ


Ķŝ ɓŞŲ ĸũ ŋŲřŽŕű ņż ŰŗŠů ňŠů ŪŹ Ŧż ŧŹŕůř ōż ŝŒů ŘżŇŝůō
ŪŹ ĺũņŸ śůũ ņżĹ Ķ˃Řņůš řŪű ŪŹ Űņ Ŧż ŀņ śšşŸȫŦš ņŸ ŝɧŸ ņż śņŒ
ņŸ šŇŸ ƕ Ŧż ŀņ Ūůšů ŪŲķ ōűŦ ŪŹƕ ŠűŧŲ şũűŪ ŀņ şůɑ ķšůŘřů ņů
ȭŖůř ņŸŦţ ũɧů řůş ĺũřŸ ĺũŸ ņţŦšű śš ŪšůŠůƕ Ņš Ūş ĶŞű
ĺũņŸ ţŪŲ ņż ŗůŦů ņšŕŸ ŪŹ Űņ ĺũřŸ Ūš ŀņ Űŝşůšű Ūš ŀņ šżň ņż
śšůʹōŕ ŰņŠů ŪŹƕ



Ņš şǾ ĸř ȅżŕůńĳ ņż ŌżƍřŸ ņŸ Ǻţŀ ŧŹŕůř ņż ķŗŸŧ ŗŸŕů ŪųĲƕ ŠŸŧŲ
şũűŪ ņŸ řůş şǻ ĸř ţżňʠ şǻ ũŸ ŝůŪš Űřņţ Ņš ŦŸ ķōůŗ Ūż ōůŀĲ ƕ
Ūšŀņ ōř ōż ǺţŇŸ ŪŲŠŸ Ŧŋř ņŸ ķŘůš śš Ķśřű ŋĳňůĹ ņż ɎŪŔ
ņšŕů ŪŹ ĶśřŸ śŹšż śš ŇŒŸ ŪżřŸ ņŸ ʀůšů Ķśřű ňŦůŪű ņż ŗŸ Ņš ņŪŸ
ƺşǾ Ķŝ Ķśřű ŋĳňůĹ ņż ŠűŧŲ şũűŪ ņŸ řůş şǻ ɎŪŔ ņšŕů Ūųƕĳ ƻ ĶśřŸ
śŹšż śš ŇŒŸ Ūż ōůŠŸƕ


śšşŸȫŦš ņɃ ȭŕŲŕű Ūż ŦŪű śš ķś ŪŹƕ ŠŪůĳ śš ŗŸŇŸ ţĳňƍŸ Ņš
ũŝŇƍŸ Ūż šŪŸ ŪŹƕ śšşŸȫŦš ņɃ ȭŕŲŕű ŪżŦŸƕ Łũů Ūű ŪŹƕ ņŸŦţ ŰŦȫŦůũ
ņšżƕ Ŧż ŠŪůĳ śš ŪŹƕ Űņŕřů Ķɽŕ
Ų ŪŹ

ŝůŪš ȅżŕůňŔʠ şǻ ōż ŐŸǺţŜżř ŕůš ņŸ ʀůšůŝůŪš ņɃ ńš ŪŹ ķśņż
ŗŸŇřů ŋůŰŪŠŸ şŹ ũżŋŕů Ūųĳ ŠŪůĳ Ūš ŀņ ȪŠɝɃ ōŪůĳ ŕņ şŹ ōůřŕů Ūųĳ
Šů ĺřşǻ ũŸ ȑŠůŗůŕš ĸũ ũşŠ ŇŒŸ ŪŲŠŸ ŪŹƕ ńŪ ȊŠů Ūű Ķɽŕ
Ų ũşŠ
ŪŹ ɓŞŲ ņɃ ĺśȥȭŖŕű ŠŪű ŪŹ Ŧż ƺōŪůĳ śš ɓŞŲ ņɃ ĺśȥȭŖŕű ŪŹ ŦŪůĳ
ķōůŗű ŪŹ ŦŪůĳ ȭŦĳŕȵŠŕů ŪŹƕƻ śšşŸȫŦš ņů ķșşů Ūşǻ ķōůŗ ņšŕů ŪŹƕ


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