
1

ǣǸǥƷƞǥ ǹǷƘǲ ĆǽǸƱ ǺǥǸƛ ƞƥƞƢƥƐǍ

ƞƥƞƢƥƐǍ
 ǹǷƘǲ ĆǽǸƱ ǺǥǸƛ
ǣǸǥƷƞǥ

بةيان عةسكةري
2011



2

ǣǸǥƷƞǥ ǹǷƘǲ ĆǽǸƱ ǺǥǸƛ ƞƥƞƢƥƐǍ

ƚ:                       طؤثتةثة بوكي خوَيناوي كةركوك ĆǾƢǥ ǻǷƘǱ
ƷƞƽǷǸǱ:                               بةيان عةسكةري

ƤǽƘơ:                                      ذيان نَيت
ǋƷƞƛ Ƿ ǰǽƗƺǽƳ:              توانا ئةحمةد حةسةن

1000                                     :ƵƗƸǾơ
ǯƳƷƘƦƽ ǻƝƷƘǭƵ:             )1566(ي ساَلي 2011



3

ǣǸǥƷƞǥ ǹǷƘǲ ĆǽǸƱ ǺǥǸƛ ƞƥƞƢƥƐǍ

بة باوكى شةهيدم مامؤستا لةتيف عةسكةرى، بة دايكى سك سوتاوم 
نةسرين خانى كضى شيَخ مستةفاي مامة ِرةزا.

عةبدولكةريمى  شيَخ  حاجى  كضى  خانى  عائيشة  ط��ةورةم  داية  بة 
شةدةَلة.

بة باجى شةهيدم ثةروين خانى كضى سةيد ئةحمةد 
بة خوشك و برا شةهيدةكانم ليلى ، بةَلين ، شنؤ ، شيالن و ثةِريَز، كاروان 
كة هيَشتا تروسكةى هيوايان مابوو بؤ ذيان، بة خوشكى جوانةمةرط 
ئامؤزا شةهيدةكانم كة هيَشتا  بة  خان،  ِروناك  و شويَنم  بيَ سةر  و 
لة دونيا نةطةيشتبوون تيَر بؤنى سنطى دايكيان نةكردبوو. بة سارا 
خاتون، بة كاكة دانا و دةريا و ثؤاَل، بة توانا و تابان و تاظطةخان و تيشكؤ 
، شؤخان، بة مامى شةهيدم شيَخ ئوميَد، بة ئامؤذنة جوانةكانم عةتية 

خان و فةيهمة خانى كضى كاكة ئةوِرةحمان شيَخ.
بة ثورزاى بيَ سةرو شويَن كراو كاكة مةحمود كاك شيَخ جةواد

بة هةموو شةهيدانى بنةماَلةكةم بة هةموو شةهيدان و ئةنفال و 
كيميا باران بة هةَلةبجةى دايكى شةهيد بة طؤثتةثةم بة كوِر و كضى 
شةهيدان بة خيَزانى طشت شةهيدانى كوردستان ، بة خوشك و براى 
طشت شةهيد يَك كة لة ثيَناوى كوردستان طيانيان بةخت كردووة بؤ 

هةمو ماَليَكى شؤِرش طيَِر و كورد ثةروةر.
بة هاوِريَانم بة دةستة خوشكانم بة جطةر طؤشةكانم و هاوسةرةكةم 
بة طشت خوشك و برا جيَماوةكانم بة هةموو كورديَكى ئةنفال كراو 
بة طؤِرى بة كؤمةَلى سةر سنور بة كضانى شؤخ و شةنطى كوردةوارى 
ئةنفال كراو بة 182 هةزار كوردى بىَ ضارة نوس بة ثيَنج هةزار طوندى 
طؤثتةثةى  طةرمى  دَلى  بة  شةهيديَك  هةموو  كؤرثةى  بة  سوتيَنراو 
سيَوةكةى  قةاَل  بة  طةرميانو  بة  كةركوكم  خويَناوى  بوكى  و  شةهيد 

شةهيد و خؤِراطر بة شةهيدانى هةر ضوار ثارضةى كوردستان. 
كوردو  بةقارةماني  شةهيدانم  بةسةروةري  ثيَشكةشة  لةكؤتايدا 
كوردستانم مامة عةلي عةسكةريم، هةر ناوهيَناني نةك هةر جيَطةي 
نةك  كوردستانة،  هةموو  شانازي  بةَلكو  بنةماَلةكةمانة،  شانازي 

فرميَسك رشتن خؤزطة ضةثكة طوَليَكم لةسةر طؤِرةكةي دانابواية.

ثَيشكةشة...
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 ƞǩ Ƿ ĆǧƘơ ǺǥƞǽǷǷƶ ĆǾǭ ƞƛ Ǹƛ ƗƸǥ ǧƘǞǱƞƕ Ƿ ǯƗƷƘƛ ƸǵƝƵ ƗƴǦĆǽƷƘǵƞƛ ƞǩ ǹƝƴǱǸǍ Ƿƞƕ ƞƥƞƢƥƐǍ
 ƞǽƘơƞǵ Ɛƛ ǯƘǮǱƘǥƞǭ ƞǙ ǹƞƜǍƞǵƞƛ Ǹƛ ǸǽƷƝǸĆǩƞǵ ƞǂǾǭƞǵ ǺǦĆǽƹƷƝǷ ǸǥƝǷ ǯƘǮĆǩƳ Ǹ ĆǾǱ

. ƗƸǥ ƷǸƥƘƱ Ƿ ƿƐǭƘƱ ǤĆǽƷƐơƘƢǦǽƳ ǺƢƽƝƳ ƞƛ  ƗƴǦĆǽƵƏĈƷ ƞǩ
 ǺǱƘǥƞơƘƽƝƷƘǥ ǹǿƘƛ ƞƛ ĈƸƥ ǰǽƸĆǽƳ ǺǱƗǸƩ Ƿ ƹǷƞƽ ǹƴǱǸǍ Ʒƞƽ ƞǩ ǺơƷǸǥ ƞƛ ĆǻǷƞǭƝƳ
 Ƿƞƕ  Ɛƛ  Ƿ  ǯƗƺ ĆǾƱ  ǷƘƱ  ǺơƘƽ  ƞǍƷƞǭ  Ɛƛ  ǬĆǽǷƴƛ  ǫƞǥƞƥƞƢƥƐǍ  ǺǱƘǥƝƷƗƹƘƕ  ǺǲĆǽǷƞǵ
 ƞƛ ǯƘǽ ƝǷƗƸǱƐǵ ƞƛ ǫ ĈƸ ĆǾǎƛ Ɛƛ ǺǦĆǾǱƝǸǾǁ ƗƴǽǷǷĈƷ ƗƳ ČĔēē/Đ/Ď ǹƵƏĈƷ ƞǩ ƞǥ ǹƞǽƞǥƸǉ
 ǹƳƘǽ ǤĆǾǭƞĆǩƞǡ ƞƛ Ƿƴǲǽƹ Ƿ ƝƹƘơ ǹƞǁǷ ƞƛ ƗƴơƘƽƝƷƘǥ ĈƸƥ Ƿ ǹǷǷƳƸƛƗ ĈƷ ǺǱƗƵ ƞǩ ĆǼƛ ǰǾƽǸǱ
 ƠƽƝƳ ƞƛ  ƝǷƞǲǾƽǸǱ  ǹĈƷƐǥ  ƞǮĆǽƳ  Ǭǲ ĆǾǶƛ  ƸǾƛ  ƝǷ  ǫƴǱǸǍ  ƝĈƷƐǁ ǹƞĆǩƘƽ  (čĎ)  ǺǲǽƷƝǷ
 ǺǱƘǾǍ Ɛƛ ǫƝƴƛ ǺĆǽƸǍ ƗƴĆǽƹ ĆǧƞǍƞǩ ǫǷǸƢǂǽƏĈƷ ǺǦƾĆǾǭƸǝ ǷǸǭƞǵ ƝǷƞǭƷǸƽ ǹƞǭƘƱ Ƿ
 ƞǍƷƞǭ Ƿ ǯƗƷƘƛƘǾǮǾǥ ǺơƘƽƝƷƘǥ ǺǱƗƹ ĆǼƥ ƘǾǱǷƳ ƝǷƝƸ ĆǾǩ ǺǱƘƛƷǸǡ ƞƛ ǯǸƛƝǷƝƸ ĆǾǩ ǹƞǱƗǷƞƕ
 ǺǥƏƷƞƛ ƞơƘƽƝƷƘǥ ǷƗƴǽǷĈƷ  Ǻǉ ƝǷƞƥƞƢƥƐǍ ǹƝƷǸǲƽ ǫƞǩ ƝǷƝƸ ĆǾǩ  .  ǯƘǥƞǩƘǞǱƞƕ ǺơƘƽ
 ǯƘǽƗƹƝƷƘǁƞǱ ǺǦĆǽƷǸǲƽ ǺǪǭ ǯƗǸƩ Ƿ ƸǾƥ Ƿ ƨǱƞǍ ǧƐƥ ǧƐƥ . ƟƸǍ ƷƝǷƝƴǲǽƹ ǷǸǭƞǵƞƛ
 . ǧƘǞǱƞƕ ǹƸơ ǺǥƞǾǱƘƛƷǸǡ ƝǷǸƛ ƞƥƞƢƥƐǍ ĆǼĆǩƞƛ . ƳƸǥ ǯƘǽƸǙƐƕ Ƿ ǇƐǥ ƷƏƹ ƞƛ Ʒƞƛ ƞơƸǍ
.( ƞƥƞƢƥƐǍ ) ƗƸǥ ƷǸƥƘƱ Ƿ ǯƘǭǷƳƷƐƛ Ƿ ǰǭƵǷƳ ǹǷƷƞǍ ǹǷƷƘƥ ƞƛǸƛ ƗƴǥƞǽƝƷƗǸ ĆǾƕ ƞǩ

 ǣƞǽƝƳƗ ĈƷƘơ ǬƛǷǸǉƞǱ ƗƳƞĆǩƞǵ ƞƛ ƝǷƞƽƘƛ ƞơƷǸǥ ǫƞƕ ǺĆǽǸơ ƞǩ ǫƷƳƷƗǸǾǵ ƗƴǾǽƘơƐǥ ƞǩ
 ǷǸơǷƞǥƷƞƽ Ƿ ǫƗǷƝƳƷƞƛ ǺǥƞǽƝƵƏƸƥ Ɛƛ ŻƗƘǂǱƗ Ǭ ĆǾĆǩƝƳ Ƿ ƠĆǾƛƝǸ ĆǾƕ ǹƴǱƞǭƗƹƝĈƷ ǹƞǎĆǾƩ

 .ƝǷƞƽƘƥǸƽ ƞƛ ƗƳǷǸơƘǵƗƳ ƞǩ

طؤثتةثة لة ِرووى طةشة و مَيذوو ناو ثةروةردةو كؤمةآليةتيةوة:

: ƝǷƘǾǝƗƸǍǸƩ ǹǷǷĈƷ ƞǩ ƞƥƞƢƥƐǍ *
 ǣǸǥƷƞǥ  ǹƘǍƺĆǽƷƘƥ  ƞƛ  Ʒƞƽ  ǹƷƞǩƞƪǙƘƕ  ǹƷǸǥƘƛ  ǹƷǸǲƽ  ƞƢĆǽǷƞǥƝƳ  ƞƥƞƢƥƐǍ
 .  ǣǷǸǊƛ  ǹ  Ćǻƹ  Ʒƞƽ  ƞƢĆǽǷƞǥƝƳ  ƘǵƝǷƷƞǵ  ƝǷƞǥƝǸ ĆǾƽ  ǿƞǡ  Ƿ  ǺǲĆǽƺƛ  ư ĆǾǁ  ǹƞǉǷƘǱ
 ǹƞǥƝǷƘǱ ǹƘǱƘǭ ƠĆǽƸƛƝƳ ǷƘǱ (ƞƥƞƢǥƐǍ ) ƞƛ  ƗƴǱƘǥƞǾǮƽƝƷ ƝƷƘƛǷƷƘǥ Ƿ ƞǂƱƞǱ ƞǩ ǹǷƘǱ
 ƞƥƞƢƥƐǍ  ƞƛ  ƗƳ  ƘƢƾĆǾƕ  ƞǩ  ǫǿƞƛ  ƠĆǽƳ  (  ƹǷƞƽ  ǹƳƸǍ  )  ǹƘơƗǷ  ƞƛ  ƞǾǥƷǸơ  ǺǥƞǽƞǁǷǷ
 ǺǥƞǾĆǽƳ  ƝƷƘǁ  ǷǸƛƝƳ  ĆǧƘǭ  (Ďċċ)  ƞǩ  ƸơƘǽƹ  ƗƳ   ǧƘǞǱƞƕ  ǀĆǾƥ  ƞǩ  ƝƴǱǸǍ  ǫƞƕ  ƝƸĆǽƳǷƘǱ

دةستثَيك
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 ǯƗǸƩ ǹǷǸǱƘƱ ƝǷƞơ ƝǷƗƸƢƽƞƛ ƸǾǡ ǹƝƳƘƩ ƞƛ ƞǦǱǸǉ ƝǷǸƛǷƘǉƷƞƛ Ƿ ǯƗƳƝǷƘƕ Ƿ ǘĆǩƘƛƝƷƞǡ
 ƝǷƞǱƳƸǥƞǁƞǍ ǷǷĈƷ  ƞǩ   ǯƘǥƝƸƽƞǡ  ǹǷǸǱƘƱ  ƟǷƝƳ  ǯƘǾ ĆǾƥ  ƞǥ  ƝǷǸƛƞǵ  Ɨƴ ĆǾơ  ǹƝƹƘơ  Ƿ
 ǯƘƢƽƳƷǸǥ Ɛƛ ǺǱƴǱƘǽƞǍƗ ĈƷ ǺǱƘǥƝƸ ĆǾǭƘƕ  ǰƢǂǽƞǍ ǹƘơƝƷƞƽ ƞǩ Ʒƞǵ . ƝǷǸƛ ǯƗƳƝǷƘƕ ƷƏƹ
 Ƿ  ǯƗƳƝǷƘƕ  ƝƴǱǸǍ  ǫƞƕ  ƝƴǱǸǍ  ǫƞƕ  ƞơƐƢǂǽƞǍ  (TV)  Ƿ  ƐǽƳƗ ĈƷ  ƝǷǸƛ  ǌǱƞǂĆǾƥ  ǀǾǭƞƕ
 Ơƽ  ƞƛ  Ơǂƥ  ǺǱƗǸƢǂǾǱƗƳ  .  ƝǷǸƛƗƴ ĆǾơ  ǺơǷƞǍƺǭ  Ƿ  ƞǱƘƲǁƐƱƞǱ  Ƿ  ƞǱƘƲƛƘơǸǡ  ƞǱƗǸƩ
 ƟǿƘǭǷ ĈƷƞǭ ǹǷǷĈƷ ƞǩ ƝǷǸƛ ƴǱƞǭƞĆǩǷƝƳ ƘǵƝǷƷƞǵ ǯƘǾǱƘǽƵ ǹǸĆǽƶƛ Ɛƛ ĆǧƘǥǸƢǂǥ ƞƛ ƝǷǸƛ
 ǌǱƞǁƞǡ ǹƷƗǷƞǵ ǰǽƴǱƞǉ ƞǽ ƝǷƗƹƗ ĈƷ  Ƿ ǯƗǸƩ Ɲƴǲ ĆǾǵ  ƞƥƞƢƥƐǍ Ƹơ  ǺǱƘǥƞǭƞǵƷƞƛ Ƿ
 ǺǱƘǥƞơǷƞǦǁƞƕ  .  ƝǷǸơƸǍƐƱ  ƞǩ  ǹƺĆǽƷƘǥ  Ƿ  ƟǷƞǦǁƞƕ  Ƿ   ƞǽƞǵ  ǺǱƐǥ  ǹƷƗǷƞƽƘƕ  Ƿ
 ĆǧƞǍƞǩ Û ƞǥƞǱƘƱ ǺơǷƞǦǁƞƕ ǷƷƘǽƷƞƛƞƽ Ƿ ƞǍǷĈƷǷƳ Ƿ Ćǧƞǡƞǉ ƞǱƐǥ  ǺơǷƞǦǁƞƕ ǸǥƝǷ
 ǷƘǱƸ ĆǾǁ ǺǱƘǥ Ƿ ƸĆǽǸǥ ƞƭƞƕ ǺǱƘǥ ǯƘǡƘǮƽ ǺǱƘǥ ƘǵƝǷƷƞǵ . ǯƗǸǱƘƱ Ƿ ƧƸƛ ưĆǾǁ ǹƺĆǽƷƘǥ
 ǹǿƞǡ Ʒƞƽ Û ǷƗƷƵǸǥ ƨǱƷƘǱ ǺƢǁƝƳ Û ƞǍǷĈƷƳ Ǻǭƞǉ ǹǿƞǡ ƷƞǭƐƕ ĈƷƐǥ ı ǺǱƘǥƞǭƞǉ .
 ƞǥƞǾĆǽƳ  ǺǦĆǩƞƱ  Ƿ  ƷƘǾơǸƩ  ƞǥ  ƞǱȆǾƪǲƱ  ǯƗǸƩ  ǹƷƗǷƞǵ  ƷƗǸǉ  ĆǧƞǍƞǩ  (  ƘǙƘƕǸƽ  Ƿ
 ǯƘǾǱƗƳƝǷƘƕ  ǯǷƘǽƵ  Ɨƴ ĆǾơ   ǰǭƵǷƳ  ƞǩ   ǣƞǽƞǍƘǱƞƥ  ǸǥƝǷ  Ƿ  ĆǧƘǥǸƢǂǥ  Ɛƛ  ƝǷƞǱƘƽƞƭ  Ɛƛ
 ƝƴǱƹƞǭ ƗǷ  ƝƳƗƹƘǁ Ƿ ƞǥ ĈƸƱ ƞǭƞǉ Û ƝǷƘǾǩƞǕ Û ǯƘƱ ǹƴǱƝĈƷ ǹƷƗǷƞǵ ǣƝǷ ƝǷƞơƝǷƳƸǥ
 Ʒƞǵ ǹƹƗƷƞƛ ƞǥ  ƘƢƾĆǾƕ ƞǩ ƞǎƩ ƝǷƗƸǲǾƛ Ƿ ƝǷǸƛƞǵ ǹǸĆǾǥƘƜǕƝƳ ǷǷƹ ƷƏƹ  ǺǱǿƘƽ ƝǷƗƸǥ
 ǰǾǁ ǺĆǽƹ ǹǷƘƕ ƞǩ ƘǵƝǷƷƞǵ ƞǱǸƛƹƐĆǩƘƕ Ƿ ĈƸƥ Ƿ ĈƸǉ ǺǱƘǥƞǭƞǉ ǹƝǷƞƕƷƞƛ ƞǩ  . ƝǷƘǭ Ɨƴ ĆǾơ
 ǹǸĆǽƶƛ  ƞǱƗƷƗǷƞǵ  ǫƞǩ  ƝǷƞǱƳƷƘǁƐƱ ƞǩ  ƞǎƩ ǺǎĆǩƞƱ  .  ƗƸǲƜƛƝƳ  ǹǷƘƕ  ǺǍƞƽ ǯƗǸƩ  Ƿ
 ǺǱƘǥƞơƘǥ ƞǩ ƗƳƞǱƗǸƩ ƠǁǷƸƽ ƞǎĆǾƩ ǫƞǩ ƝǷǸƛ ǹƘǲǾǁ Ƿ ǫƞǉ Ƿ ƯƘƛ Ʒƞƽƞǩ ǯƘǾǱƘǽƵ
 ǣƘƱ ǺǱƗ ĈƸ ĆǾǎǁƷ ĆǸǁ ĆǸƛ ƝǷǸƛ ƝǷƗƸǥ ǯƘǽƘǍƷƝƳ ǷǸƛ ƿƷ ĆǸǁ ǹƞǱȅ ƞǂǾǭƞǵ ƞǾĆǽƳ ǫƞƕ Ʒƞǁ

. ǯƘǮǾƢǂǾǱ ǺǱƗƷƘǥƗƴǾǝ Ƿ

 :ƝǷƞǾơƞǽĆȅƞǭ ĆǸǥ ǹǷƶĆǾǭ ǹǷǷĈƷ ƞǩ ƞƥƞƢƥ ĆǸǍ*
 ƞǦǱǸǉ  ƝǷǸƛ  Ɨƴ ĆǾơ  ǹƝƴƛ  ǯƘǱ  Ƿ  ǯƗƳƞǱƘƱ  ƝǷǷƴǱƗǸǱ  ǹ ĆǸƱ  ƷƘǽƳ  ǺǥƞǽƞǦǉǷƷƘǁ  ƞƛ
 ƝǷǷƳƸǦǽƗǷ  ƿƞǭƞƕ  ǰƛ  ƷƝǷƷƞƥ  ǯƗǸǾǭ  ƞǂǾǭƞǵ  ǷǸƛƗǷ  ĆǹƳ  ƘǙƘƕ  ǷƞĆǩƘǭƞǲƛ  ǺƢǁǷƸƽ
 ǣƝǷ ǯƘǥƞĆǩƘǭƞǲƛ. ƠĆǾǲǾƜƛ ƝǷ ĆǸƱƞƛ Ƿ ĆǺƛƞǵ ǺơƞƜǽƘơ ǺǦĆǾǱƳƸǥƞǁƞǍ ƝƷ ĆǸƩ ƞƥƞƢƥ ĆǸǍ
 ǹƷǸǥ ƘǝƞƢƾǭ ưĆǾǁ ǺƩƘƭ ǹĈƷǸǥ ƞơƘǥƝƳ ƞǥ ƷƞǦƽƞǕ ǹ(ǿǷƴƛƞǕ ưĆǾǁ) ǹƞĆǩƘǭƞǲƛ
 ǹƴǾǵƞǁ) ǯǷǸƛ ƞǱƘǭƞƕ ȀĆǩǷƴƛƞǕ ưĆǾǁ ƞǭƘǭ ǼǱƘǥƝƷǸǥ Ƿ ƷƞǦƽƞǕ ǹƗƹƝƷ ưĆǾǁ ǺƩƘƭ
 Ǡǽƴƽ ưĆǾǁ Ƿ ǯƘǮƽǸǕ ưĆǾǁ Ƿ ƞƥƞƢƥ ĆǸǍ ǹƷƳƘǢǩƗƴƜǕ ưĆǾǁ Ƿ ( ǹƸǦƾǕ ǺǪǕ) ƝƳƸǥƷƞƽ
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 ǼǂǾǱƘǥƞǊǥ  ÛƳƞǮƭƞƕ  ƴǽƞƽ  ǷƷƞǭǸǕ  ȅƞǭ  Ƿ  ĆǧǸƽƝƷ  ƘƛƘƛ  ǹƸǦƾǕ  ǛǷǷƷ  ưĆǾǁ  Ƿ
 ǹƝƷǷƞǍ  ƝƸǾƥƘƛ  ƞơƘǥƝƳ  ƘǵƝǷƷƞǵ  ƞǥ  ÛǯƘƱ  ĆǼƩƞƕ  Ƿ  ǯƘƱ  ƞǮǾǕƞǱ  Ƿ  ǯƘƱ  ƞǂǽƘǕ
 ƷƗƳƷƞƽ  ǹƳƞǮƭƞƕ  ưĆǾǁ  Ʒƞƽ  ƝǷƞǲǉƝƳ  ǣƞĆǩƞǉƝĈƷ  ƞƛ  ƞǥ  ǯƘơƷƘǦơƞǭƺƱ  ǹƝƴǱƞƛ
 ƝǷƗƸƽƘǱ  ƞǪǩƗƴƜǕ ƞǭƘǭ  ƞƛ  ȀĆǩǷƴƛƞǕ ưĆǾǁ.  ǺǱƘǮ ĆǾǪƽ ƞǩ  ư ĆǾǁ ǹƳƞǮƭƞƕ  ǣƘǥ ǹƝǷƞǱ
 ƞƥƞƢƥ ĆǸǍ  ǷƷƞǦƽƞǕ  ǺǱƘǥƝƴǱǸǍ  ĆǸƛ  ƟƘǥƝƳ  Ǉ ĆǸǥ  ƝǷƞĆǩƝƳƞǁ  ƞǩ  ƠĆǾƛ  ǣƞǽ ĆǸǵ  Ʒƞǵƞƛ
 ƝǷƞơ ĆǸƢƽƗǸǍ  ǹƘǍƝƷƘƛ  ƞƥƞƢƥ ĆǸǍ  ĆǸƛ  ƸơƗǷƳ   ƝǷǸƛ  ƷƞǦƽƞǕ ǹƴǱǸǍ  ƞǩ  ǹƘǍƝƷƘƛ  ƘơƝƷƞƽ
 Ćȅƞǡ ǹƞǉǷƘǱ ƞǩ ƝǷǸƛƞǵ ǹ ĆǸƱ ǹƞǽƘƥ ǷƞǪƥ ǣƞǾĆǽƳ ƘǙƘƕ Ƿ ǤĆǾơƝƸǾǁƞǕ ǣ ĆǷƷƞƽ Ƿ ǣƝǷ
 (ĆȅǷƴƜǕ ƞǭƘǭ) ƝǷƘǱƗƳ ƝƴǱǸǍ ǫƞǩ ǺĆǾǥƞơ ƘǵƝǷƷƞǵ ǣǸǥƷƞǥ ǹƘǍƺĆǽƷƘƥ ƞƛ Ʒƞƽ ƞǥǸ ĆǾƽ
 ǺǽƘǍƷƝƳ ƞǂǾǭƞǵ ƝǷǷƳƸǥ ǺǱƘƢƾǽǷƞǁ ĆǸƱ Ƿ ǯƘǱƗǸǾǭ ƞǩ  ǹƹƗǸǂĆǾƥ  ƷǷǸƢƽƝƳ Ƿ ǣƝǷ
 ǺǦĆǾƽƞǥƷƞǵ . ƝǷǸƛƝǷƗƸǥ ƞơǷƞǥƞƥ Ƿ ƿ ĆǸƱƞǱ ǺơƞǭƺƱ ĆǸƛ ǺĆǾǥƞơ Ƿ ǺơƞǢǽƷƞơ Ƿ ǺĆǩƘǭ
 ǯǷǷƳƸǥ ĆǺǩ ǹƹƗǸǂĆǾƥ ǯƘǥƘǉƷƗǸƽ Ƥƽƞƕ ǹƝǷƞǱƴǱƗƹƗ ĈƷ  ƞƛ ĆǺƛƳƸǥ ĆǺơ ǹǷǷĈƷ ƝƷǷƞǍ
 Ʒƞƽ ǷƝƳƘƩ Ƿ ǣƝǷƘơ ƝǷƝƴǱǸǍ ǷƘǱ ƞǩ  ĆǨƥƞơ ǺǱƗƴ ĆǾǩ ƞƛ ƝǷǸƛ ƟƞƜǽƘơ ƞǾǽƹƗǸǂĆǾƥ ǫƞƕ ƞǥ
 ǹǷƞƕ ǷƞǥƞǮǾƽƗƷƞǭ ǻƘơƝƷƞƽ ƞǩ ǯƘǾǦ ĆǾǥƞǽ Ǩƥƞơ ǷǷƳ ƞǩ ƝǷǸƛ ǺƢǽƸƛ ƞǥ ǯƘǥƞǭƘǡƞǁ
 ƠĆǾƛƗƸƱ ǤĆǽ ĈƷ ƞǥ ǤĆǾƢǁƞǍ ƳǸƱƘǽ ǯƘǱƗǸǾǭ ƞǩ ǹƹƗǸǂĆǾƥ ǺǽƘơ ĆǸǥ Ƙơ ı ƗƴǽƘơ ĆǸǥ ƞǩ ǀǽƸơ

 . ǰƢǁĆǷ ĈƷƝƳ ƝǷƞǞǽƞǥ Ƿ ǹƹƘƜǭĈƷ ƞƛ ǯƘǥƝƷƗǸƽ
 ƞǥƝƴǱǸǍ ĆǸƛ ƟƝƷƘǽƹ Ƿ ǣƝǷ ƝǷǷƳƸǥ ƞǥ ǹƞǱƗƺĆǽ ĈƷƞƛ Ƿƞǩ ǹƹƗǸǂĆǾƥ ǹ ĆǸƱ ǺĆǾǥƞơ ƞǩ
 ǹƸǍƷƞƛ ǹƸǽƹƝǷ Ƿ ǹƷƞǦƽƞǕ ƷƞǞǕƞƩ ) ƞơƘǥ Ƿƞƕ ǯƗƸǽƹƝǷ ǣƏƷƞƽƞǩ  ǯǷǸƛ ǺƢǽƸƛ
 ǜǽƷƞƽƞơǸǭ ǺǍƞƛ ƗƹƝĈƷ ǺǩƞǕ Ƿ ƴǾǕƞƽ ǹƷǸǱ ƐƱǷƘǱ ǹƸǽƹƝǷ Ƿ ǹƷƞǦƽƞǕ ǰǾƾƭƞơ
 ǹƞǥƝƹƘƜĆǽ ĈƷƞƛ ǷƝƸƛ ǼǁƐƱ ǹƗǷƳ ƞǩ ( ǹƷƞǦƽƞǕ ǹǿǷƴƛƞǕ ) ư ĆǾǁ (ǣǷǸǥƷƞǥ ǹƗǸǾǩ ǹ
 ǺǲĆǽǷƞǵ ƞǲƛƝƳ ƞǥ ĆǼǲ ĆǾǢĆǩǸƱƝƳ Ƿ ƟƘǥƝƳ ƿƐǍ ǣƞǽƝƳƸǥƷƞƽ Ƿ ƝǷƞǱ ƷƘƩƗǷƳ Ƿ ƝǷƗƷƳ
 ǷƘǲ ĆǾƥ  ƞǩ  ǯƗƷƘƛƘǾǮǾǥ  ƞǩ  ǺǱƘǥƝǷƞǱ  .  ǸǽƷƘǥƞǵ  ƞǩ  ǣƞǽƝƳƸǥƷƞƽ  ǯƘǾǱƘƛƷǸǡ  Ƿ  ƴǾǵƞǁ
 ǣƞǽƝƷƗǸ ĆǾƕ  Ƿ  ƸǵƝƵ  ǹƹƘǍ  ǺǥƞǽƞǥƸǉ  ƴǱƞǉ  ǺǱƞǭƞơǸƽ  ƞǲƛƝƳ  ǯƘǮƢǂǾǱ  Ƿ  ǧƞǍ
 ǷƷƞƽ ĆǼƛ ƞǩ Ƿ  ǯƘǭƐƱ ǹƞĆǩƘǭƞǲƛ ƞǩ Ʒƞǵ ĆǻĈƷƞƥƝƴĆǾơ (čĎ) ƝƷƘǭƵ ƞǩ ƞǥ ǯƞǥƝƳ ƷƘǭƐơ
 ǷƗƸǥ  ǺǱƗƴǲǽƹ  Ƿ  ƻƘǱƞǱ  Ƿ  ƴǱƘǭ  ǹƴǾǵƞǁ ƞǱƗǷ  ƞǩ  ƝǷƞƢĆǽƹƏƳƝƳ   ǹƐƱ ǯƘǾǱƳƸǦǲĆǽǸǁ
 ƞƛ  ǯǷǸƛ  ƝǷƞǽƘǱ  ǯƘǽƷƞƽ  ƗƳƞơƘƽƝƷƘǥ  ǫƞǩ  ƞǽƘơƞǵ  Ɛƛ  ƴ ĆǾǭǸƕ  ư ĆǾǁǷ  ǜǾơƞǩ  ƘƢƽƐǭƘǭ
 ƿĈƷƐǁ ǹƞĆǩƘǭƞǲƛ ǸǥƝǷ Ʒƞǵ ǷǸƛ ƞǝƞƱ ǯƘǾǱƘǥƞƽƘǱƞǵ  Ɨƴ ĆǾǪǭ ƷƏƹ ǺǦĆǾǩƘǞǱƞƕ ƞǩ ǷǷƶ ĆǾǭ
 ǷǸƛ ƿƐƲĆǾǩƗǸƱ ǹƞĆǩƘǭƞǲƛ Ƿ ƴǮƭƞƕ ȅƞǭ ǹƞĆǩƘǭƞǲƛ Ƿ ƷǸƽ ƞǩƘǡ ƷƝǷƷƞƥ ƳƷǸǥ Ćǹ ĈƸ ĆǾǍ
 ǻƘǾǮǾǥ Ǻǥƞǉ ǺǱƘƛƷǸǡ ƞǱǸƛ ǹƞƛƷƏƹ ƞǥ . ǛƘƩ ƬĆǩƘƽ Ƿ ǛƘƩ ƷƳƘǡ ƞǥƘǥ Ƿ ƳǷƗƳƞǩƘǡ
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 ƞǩ  ǤĆǽƷƏƹ  ƷƘƩƗǷƳ  ƞǥ  ǰǲĆǽƹƞƢĆǩƳ  ǺǱƘǥƞơƘƽƝƷƘǥ  ǺƢǂǍ  ƞƛ  (ƞƥƞƢƥƐǍ  )  ƗƳƝƴǱǸǍ  ǫƞǩ
 ǋƞƛ ƷƝƴǽƞǵ Ƿ ƷƞǦƽƞǕ ǹƴǱǸǍ ĆǧƞǍƞǩ ǯƗƸǥ ǰĆǽǸǁ Ƿ Ʒƞƽ ĆǼƛ ǧƘǞǱƞƕ ǹƞǥƞǦĆǩƞƱ

.(ČĔēē/Đ/Ď) ǹƵƏĈƷ ƞǩ ƟƘƽƝƷƘǥ ǣƞǽ Ƿ ƞĆǩƘǭƞǲƛ ǣƞǽ ƞǱǸƛ
 ǫƞƕ Ʒƞƽ Ɛƛ (ČĔēĎ) ǺĆǩƘƽ ǸǥƝǷ ƝǷƗƴǽǷĈƷ ƗƳ ƝƴǱǸǍ ǫƞǩ ǧƘǞǱƞƕ ǀĆǾƥ ǹƞǱƗ ĈƷƞǁ Ƿƞƕ
 Ƿƞƕ Ɛƛ ƞǍƷƞǮǂĆǾƥ ǹƝƷƘǭƵ ƝǷ ǹƴǱǸƩ Ƿ ƿƘƩ Ƿ ǀǽƞƩ (Ēċċ) ǹƷƝǷƘǽƞƛ ƞǥ ƝƴǱǸǍ
 ƞǲ ĆǾƛ  ƝǷǸƢǂĆǾǵ ǯƘǽƞǱ  ƝǷƞơƞǱǸǉ ƗƴǲǭƵǷƳ ǹǷĈƷƞƛ  ƞǥ ƝǷǸƛ  ƻƞǥ (Ď) ƘǾǱƞơ ƷƏƹ Ɲƺ ĆǾǵ
 ǯƘǮƽǸǕ Ƿ ǋƞƛƷƝƴǽƞǵ ǰǽƳƝƺǕ Ƿ ƴǮƭƗ ǨǾǮƩ ) ǹǷƘǱ ƞƛ ƞǱƘǱƘǭƝƷƘǡ Ƿƞƕ ƝǷƞǥƝƴǱǸǍ
 Ƿƞǩ Ʒƞǵ ǀǾǱƘǮƽǸǕ ĆǼƛƝƳ ƴǾǵƞǁ ǨǾǮƩ ƗƳƞǥƞǩƘǞǱƞƕ ƞǩ  ƷƘƩƗǷƳ ƞǥ ƝǷǸƛ ǣƞǲǽƞǕ
 ǺǱǷǸǉ  ǤĆǾơ  ǹƘơƝƷƞƽ  ƞǩ  (ČĔēĐ)  ǺĆǩƘƽ  ƞǩ   Ʒƞǵ  ĆǻƸǥƝƳ  ƷƗƴǲǽƸƛ  ƗƳƝƳƷƞƛƞǱ  Ɲ ĈƷƞǁ
 . ƟƘǥƝƳ ƝƴǱǸǍ ǫƞƕ Ʒƞƽ Ɛƛ ǺǂĆǾǥ ƸǦǁ ƞǩ ǰǭƵǷƳ ǹƺĆǾǵ ƝǷƞǱƘƾǽƳ ƟƗƹƝǷƘǞǭ

 ƝǷǸƛ ƸơƘǽƹ ƝǷ ƞǩ ǯƘǽƝƷƘǭƵ ƝƸǎƛ ƿƘƩ Ƿ ǀǽƞƩ (Ēċċ) Ʒƞǵ ǣƞǱ ǯƘǽƝƷƘƩ ǫƞƕ ƞǥ
 (ď) Ƿ  ǹǷƘƾǭƞǱ  ǺƥƐơ  ǺƢǂǽǷƘǵ ĆǧƞǍƞǩ  ƝǷ  ƗƳ  ƿƘƩ Ƿ ǹƴǱǸƩ (Đċċċ)  ƞǩ  ǹƐƱ ƞǥ
 ǹƞǍƷƞǮǂĆǾƥ (ďċ) ǺǱƘǾǍ Ɛƛ ǯƘǾǁƝƷƘƪǭƞƕ ƹƐơȆƦƥ ƷƞƢǱƞǵ ǹƝƷƘǽƞơ ǷǷƳ Ƿ ƷƞƢƥƐǦǾǩƞǵ
 ƗƳƝĈƷƞǁ Ƿƞǩ   ǧƘǭƞǥ ǬǥƘƭ Ƿ ǫƞƢƽƏĈƷ ǫƘǭ ƝƴǱƘǭƷƞǝ ǺƢǁƷƞƥƷƞƽ ƞƛ ǷƳƸƛƐƱ ƞǩ ǷƳ ƸƛƞǱ
 ƞǥƘǥ Ƿ ǧƘǭƞǥ ǬǥƘƭ ǺǱƳƸǥƴǾǵƞǁ ǹƐǵ ƝǸƛ ƷƘƩƗǷƳ ƳƸǥ ǹƞǂǥƞǁƘƥ  ǷƘǦǁ ǰǭƵǷƳ
  ĆǼƛƗƴǽǷĈƷ ƗƳƝƴǱǸǍ ǫƞǩ ĈƷƞǁ ǫƞǥƞǽ . ĆǼƛƝƳ ƷƗƴǲǽƸƛ ǺƢƱƞƽ ƞƛ ǀǾǭƞƢƽƏĈƷ ǫƘǭ Ƿ Ƹ ĆǾƛǷƹ
 ƞƛ ǺơƘƽƝƷƘǥ ƞƥƞƢƥƐǍ ƞǂǾǭƞǵ .ƝǷƗƸǲ ĆǾơǸƽ ǷƝǷƗƸǥ ƷǸƥƘƱ ƞǥ ƝǷǸƛ ƗƳ ČĔđĎ ǺĆǩƘƽ ƞǩ
 ƿƞơƘƽƝƷƘǥ ǫƞƕ Ƿ ǹĈƷƞƦ ĆǾơ ƗƴǩƘǞǱƞƕ ǹƷƗǸǉ ǺǙƘǱƐǡ ƞƛ ǀǽƷƘƩ ƗǷƳ Ɛƛ ƝǸǾǲǾƛ ƝǷƞǽƐƱ
 ƞǩ ƝǷƞơƸǍ ǺǍƞƛ ƷƝƴǽƘǵ Ƿ Ʒ ƞǦƽƞǕ Ƿ ƞǥǸ ĆǾƽ ǿƞǡ Ƿ  ǯƘǾǭƷƞǍ ǹƷǸǲƽ  ǺǱƘǥƝƴǱǸǍ
 ƨǱƞǍ Ƿ ƸǾƥ ƞƛ ƿƝƴǱǸǍ  ǫƞƕ ǺǦĆǩƞƱ ǺǱƗƷƘƛƘǾǮǾǥ Ƿ ƟƘƽƝƷƘǥ Ƿ ǯǸƛ ƴǾǵƞǁ ǹƗǷƳ
 Ƿ ƸǾƥ ƞǩ ǤĆǽƷƏƹ ƗƳƞǍƷƞǭ ǫƞƕ ǺǱǸơ ƞǩ ƷƘǽƳƘǱ  ǺǦĆǽƷǸǲƽ ǷƝƷƞƛ ǯƗƸǦǊĆǾƥƗ ĈƷ ƝǷ ǯƗǸƩ Ƿ
 ǺǱƘǾǍ ƞƛ ǺǁƝƴǱǸǍ ǫƞƕ ǧƘǞǱƞƕǷ ǯƘǽ ĈƷǸǥ Ƿ ǈǥ ĆǼƛ ƞƛ ǷƝǷƞǱ ĆǼƛ ƞƛ ƝǷƞǱƗ ĈƷƞǍ ƞơǷƞǥƞƥ
 ǷƞǭƝƳ ƞǩ  (ČĔēē) Ơǁƞǵ ǷƘƢǁƞǵ ǺĆǩƘƽ ƗƳ (Đ/Ď) ǹƵƏĈƷ ƞǩ ǺĆǩƘǭƗ ĈƷ ƝǷƝǷǷƳƸǭ Ƿƴǲǽƹ
 ǺǱƗƳƸǍƘƕ  ƘƢǂĆǾǵ  ǿƞǵ  ƞƛ  ǷǸƛ  ƝƴǱǸǍ  ǫƞǩ  ǷǸƛǷǸǭƷƞǝƞǱ  ǺǎǱƘƛ  ƘƢǂĆǾǵ   ƗƴǥƞǽƝƷƗǸ ĆǾƕ
 ǺƢǂĆǾǉ ǸƜǭƷƞǍ Ʒƞǵ ƷƳƘǢǩƗƴƜǕ ưĆǾǁ ǹƷƗǷƞǵ Ƿ ǰǽƸƽƞǱ ƞǦǁǸƱ Ƿ ƞǾơƞǕ ƞǦǁǸƱ
 ǹƞǭƸǍ ĆǧƞǍƞǩ ƟƸǍ ǺǱƘǮƽƘƕ ǹƷƞƛ ĆǧƞǥǷƳ ǷǸƛƘǭ ǺǭƝƳ ƿƞǭƝƵ Ƿƞƕ  ǺǱƗƳƸǍƘƕ Ʒƞƛ
 ǺǱƞǍƐƛ  ƗƳƞǥƝƷƗǷƞǵ  ƞƛ  ƝǷƝǷǸƛǷȀƛ  ƸǵƝƵ  Ƿ  ƹƘǍ  ƝƷƘǽƞơ  ǺǎǱƝƳ  Ƿ  Ɲ ĈƷƘǵ  ǰǭƵǷƳ  ǺƥƐơ
 ƿƞǩ ƘƢǽƞƥ ƘƢǽƞƥ ƠĆǾƛ  ĆǼǩ  ǺǲĆǽǸƱ ǣƐǲơ  ǣƞǽ ǹƝǷƞƕ  ĆǼƛ  ƞƛ  ƟƘǵƝƴĆǾǩ  ǹǸĆǾƽ Ƿ ƸǾƽ
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 ƞǩƞǥ ƞǱƗƹƘǍ ƝƷƐƩ ǫƞƕ Û Ɨ ĈƷƞǍƝƳ Ćǧƞǵ ƷǸƽ ǷƘǉ Ƿ ƻƞǝƞǱ ƞǎǱƞơ Ƿ ǹǷƘǢĆǪƛ Ƿ ƘơǸƽƝƳ
 .ƝǷƗƸƽƘǱ  ƘǮǾǁ ƏƸ ĆǾǵ ƞƛ  ƞǥ ƝǷǸơƘǵƷƘǥƞƛ  ǯƐƥƗƵ  ǺǱƘǥƝĈƷƞǁ ƞǩ  ƟƘǵƷƘǥƞƛ  ƗƳƞƥƞƢƥƐǍ
 (  ǹƳƷƘƢƽƐǭ  )  ǹƹƘǍƞǩ  Ƿ  ƘǮǾǁƏƸǾǵ  ǺǩƞǍ  ƞƛ  Ɛƛ  ƷƘƩƗǷƳ  Ɛƛ  ǀǽƳƷǸǥ  ǺǩƞǍ   ǫǿƞƛ
 ǺǍƷƞǭ  ǫƐƱ ǹǷƘǉ ƞƛ  ƗƳ  ƝƴǱǸǍ  Ƿƞǩ  ǤĆǾĆǩƘƭ  ƟƞǽƘǁ  ǸǥƝǷ  ǀǾǲǭ  .ƗƷƳ   ƳƷƗǸƱ ƷƝƳ
 ǺǱƘǥƝǷƘǉ  ǹƘǽƸǝƗƳ ƗƳƞơƘƽ Ƿƞǩ ƻƞǥ ǹƴǾƕ ǺǲǾƛ ǫƷƐơƘǦǽƳ ǹƞǱƘƲƛƘƽƞǡ Ƿ ǬǱƗƺǽƹƘƕ
 Ƿ  ƳƷǸǥ  ǯƗƷƗƹƞǵ  ǺĆǩƘǭ  ƞǱƗǸ ĆǾǂĆǾǩ  Ʒƞƽ  ǫƞƕ  .ǹƏĈƷƝƳ  Ɨƴǥƞǽȅ  ƞƛ  ǣƞǽƷƞǵ  ƟǷƞǥƝƳƞǱ
 ƸơƘǽƹ ƞƢǂǽƞǍ ƗƳƝƴǱǸǍ ǫƞǩ ǯƘǥƞǾǱƘǾǍ ƞǱƘǽƹ ,ƳƸǥ ǰĆǽǸǁ Ƿ Ʒƞƽ ĆǼƛ Ǻƽƞǥ ǯƗƷƹƞǵ
 ǷǸƛƞǝƞƱ ǯƘǾǱƘǥƞƭǷĈƷ ƞǽƘơƞǵ Ɛƛ ǰĆǽǸǁ Ƿ Ʒƞƽ ĆǼƛ ǺǩƘǞǱƞƕ (Ďċċ) Ƿ ƴǾǵƞǁ (Čċċ) ƞǩ
 ǫƞƛ   .ǯƗƸǦǊĆǾƥƗ ĈƷ  ƗƳƞǩƘǞǱƞƕ  ǹƸơ  ǺǱƘǥƞǙƘǱƐǡ  ĆǧƞǍƞǩ  ǀǾǱƗǷƞƕ  ƝǷƞǽƘǭ  ǯƘǽƳƘǽ  ƘǾǱƞơ
 ƞƛ ǫƞǥƞƥƞƢƥƐǍ ǺǱƗƴǾǵƞǁ ǫƞǥƞǩƘǞǱƞƕ ǺǱƗƴǾǵƘǁ  ƠĆǾƛ ĆǼǩ ǯƘơǷȀƽ ǯƗƷƗƹƞǵ ƝǷƝƳƘǽ
.ƐǦǂƥ ƞƛ ǷǸƛ ǯƘǮơǿǷ ǯ ĆǸǉ ǬƽǸǱƝƳ ǯƘơƐƛ ƞǂǾǭƞǵ ƐǎƢƽƗ ĈƷ ǣƘƥ ǺǦĆǾǭƞĆǩƞǡ ǹƞǭƘƱ
 ƟƞǽƘǁ ǸǥƝǷ ǧƘǞǱƞƕ ǹǷǿƘǁ ǺơƘƽƝƷƘǥ Ƙơ Ƿ ǬǾĆǩƘǲǭ ǺǱƘǭƷƞƱ ƞǩ ǤĆǾƢǂǭ ƋǷƞǭƝƳ
 ƝƷƘǍƵƏĈƷ ƞǩ ƞǥ ǬĆǽǷƴƛ ǺǱƘǥƗǷƗƳǷĈƷ ƞǩ ƞƥƞƢƥƐǍ ǹƴǱǸǍ ǺǱƗƷƘƛƘǾǮǾǥ ƞǩ ǣƞǾǱƘƛƷǸǡ Ƿ ȁƘƭ

.ƝǷǸơƘǵƗƳ ƗƳ ǫƞǥƞǱƗƺ ĆǾƱ Ƿ ǫƐƱ Ʒƞƽƞƛ ƷƐơƘƢǦǽƳ ǺǭƝƳƷƞƽ ǺǱƘǥƞĆǩƘơ
 ǺǦĆǾǱƗƺ ĆǾƱ  ƞǩ  ƷƞǩƞƪǙƘƕ  ǹƞǾƭƘǱ  ǹƹƞǥƷƞǭƞƛ  Ʒƞƽ  (ČĔĒĎ)  č/ČČ  ǹƵ ĆǷ ĈƷƞøøǩ
 ƞǩ  ƞǽ(  ŻƴƜǕ  ƷƳƘǢǩƗƴƜǕ  ǜǾơƞǩ)  ǹǷƘǱ  ǬǥǷƘƛ  ÛƝǷƘǾǱƳ  ƞơƞǭǷǸơƘǵ  ǘĆǩƘƛƝ ĈƷƞǡ  ǷƝƷǷƞǍ
 ǹƞǱƘƱ  ǀĆǽǷƞǩ  Ʒƞǵ  ƝǷƘǾǱǷƳ  ƞơƐơƘǵ  (ČĔďč)  ǺĆǩƘƽ  ƞǩ  ǣǸǥƷƞǥ  ǹƞǥƞǱƗǸƩ  ƝƷƘǁ
 ƞǽƗƹƝĈƷ ƞǭƘǭ ǹƘǝƞƢƾǭ ưĆǾǁ ǺǊǥ ǰǽƸƽƞǱ ǹǷƘǱ ǬǦǽƗƳ ÛƝǷƳƸǥ ǷƗǷƞơ ǺǱƘǾơƘƽƐǭƘǭ
 ǯƘǭƞǥƞǱƗƺ ĆǾƱ ÛƝǷǸƛ  ǤǽƗƳ  ƞǩ  ǯƘǥǷƳ ǹƗƹƞǡ  ƞƛ  Ʒƞƽ ǟƘǮƽ ƞǦĆǩƞǥ ƞǩ  (ČĔďē)  ǺĆǩƘƽ
 ǯƘǾǁƝƷƗǷƞǁ ǹƷƏƹ  ȁƘǲǭ  Ʒƞƛƞǩ  ƞǽƞǱƗǷƞǩ  ƗƸƛ  Ƿ  ǤǁǸƱ Čđ Ƿ  ǤǽƗƳ  ǷǷƳ  ƞǩ  ǷǸƜǱƘǶǦĆǾƥ
 Ɛƛ  ƗƸ ĆǾǍƝƳ  ǯƘǽƝƷƗǷƞǁ  ƗƳƘǎĆǩƞǭƐǥ  Ƿ  ĆǻƳȅ  ǹƷǸƢǪǥ  ƞǩ  ƞơƘǥ  Ƿƞƕ  ƞǥ  ǰǾƜơƸǍƞǱ  Ɛƛ
 ƝǸǽ ĈƷƞƦ ĆǾơ  ƘƽƷǸǡ  ǺǦĆǾǱƘǽƵ  ƞƛ  ǯƘǮǾǱƗƺ ĆǾƱ  ǹƷƘƛ  ƝǷƞơƘƛƞǱ  ǯƘǾǱƘǥƞĆǩƘǲǭ  ƝǷƞǁ  ǹƝǷƞƕ
 ƘƽǷƞƕ ǯƘǽƵ ƝǸƛƞǵ ǹƷƏƹ ǺǥƷƞƕ ǫǿƞƛ ƝǸƛ ƷƐƱ ƿƘǖǭ Ƿ ƘƢƽƐǭƘǭ ǬǥǷƘƛ ƝƴǱƞǉƷƞǵ
 ƝǷƳƸǦĆǾƦƢƽƝƳ ƝƴǱǸǍ ǫƞǩ  ǬǱƴǲĆǽǸƱ ǹƘơƝƷƞƽ ƗƳƘƢƾĆǾƕ  ĆǧƞǍƞǩ  ƝǸƛƞǵ ǹƹƗǷƘǾƩ ƷƏƹ
 ǣƝǷ ƘƢƽƐǭƘǭ ǸǥƝǷ ǬǥǷƘƛ ƞǦǱǸǉ ƝǷƳƸǥ ǫƞǥ ǹƷƘǁ Ƿ ƋƳȅ ǷƴǱǸǍ ƴǱƞǉ ǬǱƗƹƘǱ ƘƩ
 ǺǱƘǽƵ ǷƞǎĆǾƩ ǰǽƳƸǥƝƳ ǹƝƷƗǷƘƕ ǷƳƸǥƝƳ ǫƷƞǍ Ƿ ƝƹƘơ ǹƷƗǷƞǵ ƞǂǾǭƞǵ ƞǍƷƞǮǂĆǾƥ
 ƞǩ  ƝǷƳƸǥ  ǰĆǽǸƢǾƛ  ǹƞǉǷƘǱ  ƞǩ  ǹǷĈƷ  ǀǽƘƢƽƐǭƘǭ  ǹƞǂǾƥ  Ɛƛ  ƟƞǱƘǱƞơ  ƝǸƛƞǱ  ƸǾǎ ĆǾƩ
 ǸǥƝǷ ƝǷǸƛƗƴ ĆǾơ ƞǂǾǭƞǵ ǺơƞǽƗƳƷǸǥ ǺǱƘǾǍ ƝǷƗƳ ǹƐƱ ǺơƘƛƞƱ ƞƛ ǹǷƝƸƛ ƞǱ ĈƷǸǡƷƗǸǉ
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 Ƿ  ǹƐƱ ƞƛ  ƝǷƳƸǥ ǹƷƗƴǁƞƛ  ƞǱ ĈƷǸǡƷƗǸǉ ƞǩ  (ČĔēč)  ǺĆǩƘƽ ǹƞǥƞǲǽƷƞƥƗ ĈƷ  ƞǩ  ǤĆǽƳƷǸǥ
 ƝƷƝǷƘǭƞƩ ǹƺǽĈƷ ƞƢĆǽƸ ĆǾǱƝƳ ƝǷƞǥǸǊƛ ǷƝƷǷƞǍ ƞƛ ǺǱƘǥƞĆǩƘǲǭ ƞơƘǥ Ƿƞƕ Ʒƞǵ ǺĆǩƘǲǭ Ƿ ĆǧƘǭ
 ƳƸƛ ǹƞǮĆǾƕ ǹƐƱ ĆǧƞǍƞǩ Ƿ ǰǾơƸǍ ǺƢƽƝƳ ǬǦǽƗƳ ǹƷƗƳƘǍƘƕ ƌƛ ƞƛ ƞǥƝƷƘǁ ǹǸǽƷƞƥƗ ĈƷ
 ƞǱƘƲƛƘơǸǡ Ɛƛ ƝǷƞǲǾǊƛ ǺǥƘƥ ƞƛ ǺǱƘǽƞƛ ǹƝǷƞƕ Ɛƛ ǸƛƳƸǥ ǫƷƞǍ ǺǭƘǭƞƭ ǬǦǽƗƳ ƞơƘǥ Ƿƞǩ
 ƞǥƞǱƗƴǱƘǂĆǾƥƐƱ Ƿ ƸǍƘƕ ǷƘǱ ǹĈƷƐƥƘƕ ǷƝƷƞƛ ǺĆǩƘǲǭ ƷƗǸǉ Ʒƞǵ ƝǷƞǲǽƳƸǥ ǻƐǥ ǬǥǷƘƛ ǫǿƞƛ
 ǻƗƹƝĈƷƘǱ ǺǮǁǷƷƳ Ƿ ǺǥȅƘǉ ǺǥƘǉ ƞƛ ƷƏƹ ǫǷǸƛ ǺǽƘơƝƷƞƽ ǹƷƗǸǉ ƞǩ  ǰǭ ƞĆǩƘƽǷƞƕ
 ǺǥƘǱǷĈƷ ǫƞǥƝƷǷƞǍ ƞǦǁǸƱ ƞǩ ǣƞǽ Ʒƞǵ ƝǷƞơǷ ǫƝƳ ǯƘǾĆǩƞǍƞǩ ǸƛƝƴ ĆǾǩ ƋǸǍ ǫƷƝǷƘǭƞƩ
 ƴǾǩƘƱ.Ƴ) ƝƳƸǥƷƞƽ ǺǱƗƴǾǵƞǁ ǹƞǲĆǽǷ ǬǽƴǱƝǷƘǱ ǺǦǁǸƱ ǯƘƱƝǷƸƽ Ƿ ǋƷƞǭ ƞǱƗǸƩ
 ǺǲǾǉ ƞǲǽƷƞƥƗ ĈƷ  ǫƞƕ  ǷǸƛ  ƝǷƞƢƽƝƳƞƛ  ǬǁǷƷƳ ǸǥƝǷ ǯƘǽ  (ǹƷƞǦƽƞǕ ǺǪǕ  Û  ƴǾǕƞƽ
 ǹƞǾǱƗ ĈƷ ǹƷƘǁ ǷƞǱ ĈƷǸǡƷƗǸǉ ǹƴǱƝǷƘǱ ƞǩ ǷǸƜơƸǍ ƐƱƞǩ ǹƝǷƘƽǷƞǉ ǺơƞǪǪǾǭ Ƿ ǺƛƘơǸǡ

ǯǸƜơƘǵ ǤĆǾƥ ƠƾǽǷƞǁƐƱ
 ƝǷƞǲơǷ ǯƘǽƝƳ ƞǥ ǯǷǸƛ ƝƷƐƩ ǫƞƛ ǯƘǥƞǮǁǷƷƳ ǹƝǷƞǲơǷ

ƝƳƷǸǥ ǹƝƷƝƴǱƐǡ ǫƗƳƞƽ ƝƳƷǸƱ ƞƛ ƝƷƘǲǽƳ ǫƞƕ
ǹƷƞǥƐǱ ƞƢ ĆǾƛ ǫƗƳƞƽ ǹƷƞǦƽƞǕ ǺǪǕ ƴǾǵƞǁ

 ƞǽƗƳ ǺƢ ĆǾǥƞǽƞǩ ƺ ĆǾǵ ƞǽƘơƞǵ Ƙơƞǵ Ƙơƞǵ

 ĆǧƘǲǭ ƞǥ ǷǸƛ ǹƷƐơƘƢǦǽƳ ǺǭƝƳƷƞƽ ǹǸǽĈƷƞƥƗ ĈƷ ǺǦĆǩƞƱ ǺǱƘƛǷƹ Ʒƞƽ ǹƳƸĆǽǷ ƞǱƘǭƞƕ
 ƝǷƞơǷǷ ǯƘǽƝƳ ǹƸǾƥ Ƿ ƨǱƞǍ Ƿ

 Ƿ  ǯƘǽƗƹƝĈƷƘǱ  ǹƺǽĈƷ  ƞǭǸǉ  ǬǥǷƘƛ  ǹƴǱƞǭƗƹƝĈƷ  ƞƛ  ƳƷǸǥ  ǺǦĆǾĆǩƘǲǭ  ǸǥƝǷ  ǀǾǲǭ
 ǤĆǾǭƝƳ  ƝǷƞǦĆǽǷȀĆǾƥ  ƘǾǱƞơ  ƞƛ  ǤĆǾơƝƸǝƘƕ  ǺǱƗƹ  ǫƝƴǱƝǷƞƕ  ƞơƘǥ  Ƿƞǩ  ƝǷƞǱƗƷƝƴǱƘǂǾƥƐƱ
 Ƿƞƕ ǰǭ ǰƛƷƗƳƘǍƘƕ ǰǭ ƗǷƳ ƞǩ ǰǭƞƕ ƞǲǽ ĈƷǸǥ ƟǷ ǹƞƕ ƘƢƽƝǷƝƳƗ ĈƷ ǤĆǾǭƝƳ ǷƳƸǥƝƳ ǹƗĈƷ
(ƷƞƛǷƞǲƽ) Ơƽ ƝǷƞƕ ƞǥ ǺƽƘǲǽƝƳ ǬǥǷƘƛ ǷǸƛƷƘǽƳ ǫǿƞƛ ǺƽƘǱƝƳ ǫƞǱ ǷǸƛƞǱ ǫƞǱƞǭƞơ
 ǫƞƕ ƠƽƝƳƞǩ ǷȀĆǾƥ ƌƛ ƞƛ ƝǷƝƷǸǞǅ ǺǪƩ ƞƛ Ǥ ĆǾǱƵ ƠĆǾǉƘǱ ƳƘǽƞǩ ǫƝƵƏĈƷ Ƿƞƕ ǺǱƞǮǽƳ Ɲ

  .ǷǸƛƗƴǾƽƸơƞǭ ƞǩ ǺǱƘǾǍ ƟƘǦƛ ƋǸǥ ƞǩ Ƿ ĈƷ ƞǱƗƴǱ ĈƷƳ
 ƿƞǮĆǾƕ...   ǰǽƳƸǦĆǾǩ  ǯƘǽƞǱƵ  Ƿƞƕ  ǻƷƘǾƽƸƥǷ  ǰơƘǵ  ǰǭƞƕ  ƠǂǽƏĈƷ  Ƿƞƕ  Ʒƞǵ
 Ƿƞƕ Ʒƞǵ ƝǷƞƱƗƳƞƛ ƷƏƹ ǫĆȅƞƛ ƘǂĆǾǥƗ ĈƷ Ƹơ Ǽǥƞǽȅ Ɛƛ ǯƘǮƢƽƝƳ ǯƴǱƗǸ ĆǾǂĆǾǩ ǯƘǮǱĆȅƐǥ
 ƝǷƞǥƞǽƞƛ ƞǽƐƛ Ǹƛ (ƞǲǾǭƘƕ) ƞǦǽƗƳ ǼĆǽ ĈƷǷƘǵ Ǹƛ ƷƘǽƳ  ƳƸǥ ǯƘǽƴǾǵƞǁ ǷƗƸǥƸǾǎƽƝƳ ƝƵƏĈƷ
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 ǬǂǾǥǷƘƛ ǼǱƗƹ ǫƝƴǱƝǷƞƕ . ƝǷƞǽƸǭƞǱ ǼǱƗǷƷƘǥ ƞǱǸǉ ǯƗƸǥ ƴǾǵƞǁ ƝǷƞǂǾǥƞǽƞƛ ǯƗƸǾǍ
 ǻƗǷƳƞƛ  ƘǾǱƞơ  ǼơƞǽƗƳƷǸǥ  ƞǩ  ǼǱƗƹƝƳƞǱ  ǯƘǮǊǾǵ  ĆǧƘǲǭ  ǻƞǮĆǾƕ  ǸƜǱǷ  ǷƘǭƞǱ  ƷƘǽƳ
 ƝǷƞơƘǵ ǤĆǾơƘǥ ƳƸǥƝƳ Ʒƞƽƞǩ ǺǱƗƳƞǭƞƩ ƟƘǥ ǻƞƛƷƏƹ ǬǥǷƘƛ  ǰǽǸƜơǷƞǥ ǯƘǥƝƷǷƞǍ
 ǯƳƸǥƞǡƞơ  ƞǱǷǸƜơǷƞǥ  ǷǸƛƴǱƗǸ ĆǾǁ ǀǾǲǭƞƕ  ƞǩ  ǻƷƞƽ ǸǦĆǩƞƛ  ,ƝǷƞǾƽƘǱ  ǯƘǭƞǱ  ƞǮ ĆǾƕ
 ǀǾƽƞǥ  ƴøøǱƗƵ ĈƷƝƳ  ƗƴǱƘǥƝƺǽƷ  ǷƘǱƞƛ  ǯƘǽƞǩǸǍ  ƗƸǦǁƘƕ  ƞƛ  ƗƳƞǥƞǦĆǩƞƱ  Ʒƞƽƞƛ
 ǣƞǲǽƞǕ  ǺǲǾƛ  ǯƘǮǦĆǽǷƘǾƥ  ǰǾƢǂǽƏĈƷƝƳ  ƞǥ  ƝǷƞǥƞǦĆǩƞƱ  ƠǂǾǱƞơƞǩ  ƝǷƞǽƗ ĈƷƞǍƝƳƞǱ
 ǷǸƛƘƢƽƝǷƗ ĈƷ ǼǽƘƽƘƕ ƞƛ ƷƏƹ ǷǸƛ ǻƘǭƷǸƱ ǷƞǪǽƞǭ ǻƶǡ ǷǸƛ Ʒƞƛƞǩ ǼĆǩƐƢǱƘƥ ǸơƞǥƘǉ ǷƘǉƞǩ
 ĆǼƛƞƕ ƝǷƘƢƽƝǷƗ ĈƷ ǯƘǭƐƱ ǼĆǩƘǭ ǻƞǱĆȅƐǥ ǷƞƢƽƐǁ ǫƞƕ Ʒƞƽƞǩ Ɛƛ ƞǾ ĆǾǥ ƝǷƘǾƥ ǫƞƕ ƞǽƗǸƱ
 ƝǷƞǾƽƘǱƝƳ  ǯƘǭƞǱ  ǷǸƛ  ǻĈƷƐǍ  ǻƐƱƗǷ  ĆǼƛƗƸǾǍƞǱ  ǀǽǷƞƕ  ĆǼƜơƘǶ ĆǾǩ  Ǽǉ  ǯƘǮǂǾǥǷƘƛ
 ƝǷƞƕ ƞĆǩƏ ĈƷ ǼơǷ ǰǽƳƸǥ Ɛƛ ǺơƝƷƘǂǾƕƝǸǾǲǾƛƞǱ ƝǷƝƶǡ ƝƷƐƩ Ƿ ƞƛ ǯƘǮǥǷƘƛ Ɵƞǡ ƞǦǱǸǉ
.  ÝƞǾǉ  Ɲƶǡ  ǫƞƕ  ƝǷƘƛ  ĆǻƷƞƕ  ǯƘǮơǷ  ǰƜǎǱƝƴĆǾƛ  ǬĆǽƸǾǍƝƳ  ǀǾǲǭ  ǰƛƷƗƳƘǍƘƕ  ǬǭƐƱ
 ǬǥǷƘƛ ÝǜǾơƞǩ ƹƘƢƽǸƕ ǰĆǽǷ ǼơǷ ƟƘǵ ǰǭƞƕ ƞơƘǥǷƞǩ Ʒƞǵ ǷǸƛ ƫƞĆǪƽƞƕ ǬǥǷƘƛ ƞǦǱǸǉ
 ƝƵƏĈƷ Ƿƞƕ Ʒƞǵ . ƳƸǥ ƶĆǽƷƳ ǤĆǾǱĆȅƐǥ Ɛƛ ǺƢƽƝƳ ǷǸƛƴǱƗǸ ĆǾǁ ǯƗǷƞǩ ǼǂǽƷƞƽ ǬǱƗƹƘǱ ǼơǷ
 ǯƘǭƐƱ ƞǥƞǱƘƲƛƘơǸǡ  ǺǱĆȅƘǲǭ  ĆǧƞǍƞǩ  ƿƞǮĆǾƕ  Ƿ  ǰǭƞƕ  ǻƝƸǾƕƗƳ  ƞƢǂǽƞǍ  ƞǥƞǦĆǩƞƱ
 ǯƘǥƞǁƘƩ ƝƷƘƩ ǫƞƕ ǰǭƞƕ ǻƝƸǾƕƗƳ ǼǱƘơǸƽ ƞǩ ǰǽǸƛ ƷƗƴǁƞƛ ƻƸơ ĆǼƛ ƞƛ ƝǷƝƺǽƷ ƝƳƸǥ
 ƷƝǷƘǭƞƩ  ƞǩ  ǤĆǽƷƏƹ  Ƿ  ǯƳƸǦĆǾƥ  ǯƘǽƝǷ ĆȆƛ  ƞǡƞơƞƛ  Ǹǽ ĈƷƞƥƗ ĈƷ  ǼǦĆǩƞƱ  ǯƘǾǍ  Ɛƛ  ǰơƘǵ
  ƞǍƷƞǮǂĆǾƥ  Ƿ  ǰƢƾƲǦĆǽ ĈƷ  ǻƺĆǾǵ  ǷǸƛ  ƷƘǽƳ  ƝǷƞǲǽƗ ĈƷƞǍ  ƿƞǮĆǾƕ  ǷƗƸǥ  ƸǾǎƢƽƝƳ
 ǼǦĆǽƷƘƩ ǬǥǷƘƛ ƝǸĆǽǷƞǩ .ƷƝǷƘǭƞƩ ǺǱƳƸǥ ǯƗǸǾƢǂƥ ĆǸƛ ƷƘǁ ǻƞǍƷƞƩǷƘǱ ƞǱǷǸƜƢǂǽƞǍ
 Ǽǁƞǁ  Ƿ  ƨǲ ĆǾƥ  ǼǙƘǱƐǡ  ƞǮƢǂǽƞǍ  ƞĆǩƘƽ  Ƿƞƕ  ǰǭ  ƷƞǩƞƪǙƘƕ  ǹƞǾƭƘǱ  ƝǷƞǽƗ ĈƷƞǍ  Ƹơ
 ƞƛ  ǷǸơǷƞǥƷƞƽ  ǻƘƢƽƐǭƘǭ  ƷƏƹ  ǷǸƛƞǵ  ǯƘǭƷƝǷƷƞƥ  ƳƷǸǥ  ǻƘƢƽƐǭƘǭ  ǼǽƘơƝƷƞƽ
  Ɛƛ ǻƐƱ ǼǭƝƳ ǬǥǷƘƛ ǼǱƗƹ ǯƘǽƝƳ ƞǦǱǸǉ ǷǸƛ ǯƘǽƞǮ ĆǾƕ  ǼǭƞƱ ƞǂǾǭƞǵ ǯǸƜǁƏƷƞƥ
 ǰǮĆǾǵ ƷƏƹ ƟǷƞǥǸƾĆǩƞǵ  ǸǥƝǷ ǬǥǷƘƛ ǼơƞƜǍƞǱ  Ɛƛ ƿƘƩǷ ǰǭƞƕ ǹǷǷĈƷ ƞǩ Ƿ ĆǻƸǾǍƘǱ
 ǹ ǬǥǷƘƛ ǯƘǥƘƢƽƐǭƘǭ ƞǩ Ǥ ĆǾǥƞǽ ǷǸƛ ǫƷƞǍ ƝƴǱƝǷƞƕ Ɛƛ ǼǭƝƳ  ǬǱƗƹƘǱ ǷǸƛ ƐƱ Ʒƞƽƞǩ Ƿ
 ƞǥ  ǷǸƛ  (ǯƘǽƞƛ.ǫ)  ƘƢƽƐǭƘǭ  ǻǷƘǱ  ǀǽǷƞƕ  ƞǥ  ƝǷƞǾơƞǽƗƳƷǸǥ  ǻǷǷĈƷ  ƞǩ  ǼƽƘǱƝƳ  ƿƘƛ
 ƳƷǸǥ  ƷƏƹ  ǷǸƛ  ǼǱƘǮ ĆǾǪƽ  ǹƷƘǁ  ǻƞǍƷƞƩ  Ǹ ĆǾǱ  ǼǦĆǩƞƱ   ƠƾǽǷƝƳ  ƿƐƱ  ǯƘǭƷƏƹ
 ǼĆǾƥ  ǫǷƘǉ  ĆǼƛƘǭ  ƗƴǱƘǽƵ  ƞǩ  Ƹơ  ǼǦĆǽƷƘƩ  ǫƗǸǾǵ  ƞƛ  ǷǸƛ  ǯƗǸƩ  ǀǽƷƏƹ  ,ǷǸƛ  ƷƝǷƷƞƥ
 Ƿ ƷƞǩƞƪǙƘƕ ǺǱƘǽƘƢƽƐǭƘǭ ǼƢƾǾǩ ǷƘǱƞǩ ƝǸǾƽƸƥ ǬǾǩƗǷƞǵ  ƷƏƹ ƝƴǱƞǉƷƞǵ ƝǷƞƢĆǽǷƞǦƛ
 ƞƛ ǯƘǽƞƛ ƘƢƽ ĆǸǭƘǭ ǯǷǸƛƗƸǲ ĆǾơǸƽ ƝǷƘǭƞǱ ƝƷƘǽƳƗǷ ǯƘǾǱƘǥƞƢƾǾǩ ǫǷƗ ĈƷƞǍ ǀǾĆǩƘǭƞǊǭƞǉ
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 ǀǾǲǭ  ƝǷƞơƘǦƛ  Ƿ ĆȆƛ  ĆǸƛ  ǬǱƘǥƞǮǁǷƷƳ  Ƿ  ƝǷƗƸǥǷĆȆƛ  ƠǊǥ  ǼǱƘǽƞƛ  ĆǼƛƞƕ  ƟǷ  ǼǮǥǷƘƛ
 ƞǩ  ǻƷƘǥǸƽƞǥ  ǷƝƷƘǁǷƘǱ  ǼǱƘǥƞǲƢƾƲǦĆǽ ĈƷ  ƞǩ  ƿƞǽƘƢƽƐǭƘǭ  ǫƞƕ  ǫǷǸƛƞǱ  ƷƗƳƘǍƘƕ
 ǷǸƛ ƷƝǷƷƞƥ ƳƷǸǥ ƝƴǱƝǷƞƕ ǫǷǸǉƞǱ ƷƝƳ ǻƞƾǡ ƞǩ ǼƢƽƗĈƷ ƞƛ ǯƞǍƷƞǮǂĆǾƥ ǷƞǽƝǷƝƷƝƳ
 ǼǱƘǥƞĆǩƗƴǲǭ  ǸǥƝǷ  ƞǍƷƞǮǂĆǾƥ  Ɲ ĈƷǸǥ  Ƿ  ƴǾǵƞǁ  ƝƷǸǥ  ǷǸƛ  ĆǧƞǍƞǩ  ǯƘǭƞǦǽƳ  ǼƛƘơǸǡ
 ƞǱƘƲƛƘơǸǡ   ǯƘǭƞǵ  ƞǩ  ǼƛƗƷ  ƞǭƞƭ  ǺǱƘǥƞĆǩƗƴǲǭ  Ƿ  ǻƷƞǩƞƪǙƘƕ  ƷǸǝƞǙ  ƞǭƞƭ  ƴǾǵƞǁ
  Ɛƛ ƷƞǍƞƕ ƐƱ ǷǸƛ ƿƘƛ ĆǼƥ ǻƝƷƘǥ ǫƞƕ ƞǽƐƛ ǼƽƘǱƞƕ ǺǮǥǷƘƛ ǫĆȅƞƛ ,ǯǷǸƛ  ƷƘǥƴǲĆǽǸƱ
 ƷƏƹ  ǷǸƛ  ǻƳƷǸǥ  ƞǦǱǸǉ  ƗƳǷƞƕ  ǻƞǱƗǷƞǩ  ǫĆȅƞƛ  ǫǸƛƞǱ  ǣƝƸǽƹ  ƝƴǱƝǷƞƕ  ƞǽƗǸƛ  ǯƴǲĆǽǸƱ
 ǸǦĆǩƞƛ ǬǱƗƹƘǱ ǈǾǵ ǹƝǷƞƕ Ʒƞƛƞǩ ǣƝǷƞǱ ǷǸƛ ǼƛƝƷƞǕ ǻƘƢƽƐǭƘǭ ǰǭ ǻƞǂĆǾǥ ǫǸƛ ƿƘƛ
 ǷǸƛ  ǺƾǕƞƛ  Ƿ  ƙƝƷƞǕƞǽƘƢƽ ĆǸǭƘǭ  Ƿƞƕ  ƳƸǥƝƳ  ǹƳƷǸǥ  ǹƘƢƽƐǭƘǭ  ĆǧƞǍƞǩ  ǹƷƞƛƘǥƷ
 ƘƢƽƐǭƘǭ  ƟǷǷ  ǹƞƕ  ǷǷƹ  ǷǷƹ  Ʒƞǵ  ǷǸƛ  ((   ƴǮƭƗ  /ǫ  ))  ǹǷƘǱ   ǷǸƛ   ǀǾǲǭƞƕ  ƞƛ  Ʒƞƽ
 ǹƝǷƞƕƷƞƛ ƞǩ ǫƴǱƘǦǁƝƴĆǾǩ  ǹƞƩƝƷƝƳ ƞĆǩƞǭƞơ ƟƘǥƝƳ ƞǾǾƥƐǡ Ɛơ ǹƞǊǥ ǫƞƕ ǜǾơƞǩ
 ǤĆǽƵƏĈƷ  ƟƸǎĆǩƞǵ  ǺƛƝƷƞǕ  ǺǽƘƢƽƐǭƘǭ  ƞǩ  ǺǡĈƷ  ǬǥǷƘƛ   ǷǸƛ  ǹƳƷǸǥ  ǹƘƢƽƐǭƘǭ  ǹƵƳ
 Ćǧƞǡƞǉ ǷǸƛƝƷƗǸ ĆǾƕ ƞǥƞǾǾƭƘǱ ǺǥƞǽƘƢƽƐǭƘǭ ƴǱƞǉ ĆǧƞǍƞǩ ƞƥƞƢƥ ĆǸǍ ƞǩ ƳƸǥ ǺơƝǸǕƝƳ
 ƝǷƞƕ ǹǷǸƜơǷǷ ǷǸƛƘƽƸơ ƝƴǱƝǷƞƕ ǷǸƛ Ǻǡ ĆǸơ ƘƢƽƐǭƘǭ  ƴǱƗƷǸǩ ǹƝƳ ǷƝǷǸƛ Ƿ ĆȆƛ ƞƢǁƝƳ Ƿƞǩ
 ƞƛ ƘƢƽƐǭƘǭ ƸƢǾƕ ƝǸǽƳ ǯƘǽ ƞǍƷƞǮǂĆǾƥ ƞǽ ǺǱ ǈǾǵ ƠĆǾĆǩƝƴ ĆǾƥ ǬǂǾǥǷƘƛ ƘƢƽ ĆǸǭƘǭ ƞǾǾǉ
 ǯƘǭƞǥƞǱƘƲƛƘơǸǡ Ɛƛ ǰĆǾƛ ǰǭƞƕ ǤĆǽƵƏĈƷ ƟǷƞǦĆǽ ĈƷ ÛƝǷǸơƘǵ ƚǽƷƞƱǸǭ ĆǺĆǩƞƕ ƝǷƞƢĆǽƳ ƞǩƞƥ
 Ƿ  ǠǾǝƝĈƷ  ĆǧƞǍƞǩ  Ƹơ  ǺǱƘǥƝƵƏĈƷ  ǷǸǭƞǵ  ǷǸǥƝǷƷƞǵ  ƘƽǷƞƕ  ǺǡƗƸ ĆǾǕ  ǹĆȅƘƕ  ǺǱƗƴĆǩƞǵ  Ɛƛ
 Ɛƛ ƳƸǥ ǌǱƘƛ ǯƘǽƸơ ǺǊǥ ǷǷƳ Ƿ ǰǭ ǯƘǽƝƷƘƩ ǫƞƕƐƛ ƗƳƺǽ ĈƷ ƞǩ ǰǽǷǸƛƘƢƽƝǷ ǬǱƘǦĆǽ ĈƷǷƘǵ
 ǷǸƛƞơƘǥǷƞƕ  ǺǭƞǩƞǕ  ǹƝǷƞǱƳƸǥ  ƹƷƞƛ  ǹƳǷǷƸƽ  ((ƝƴƩƞǮǩ  ǯƞøøơƝǷ))  ǹƴǾǁƞǱ
 ǀǲǭ ƳƸǥƝƳ ǯƘǽƷƗǷƘǵ ǯƗǷƞƕ ƞǦƛ ĆǼƥ ƠƽƝƳ ǯƘǽƞƛ ǻƝƳ ǺơǷ ǺƛƝƷƞǕ ǺǽƘƢƽƐǭƘǭ
 ƠǥǷƘƛƞǩ  ǺơǷǷ  ǺƛƝƷƞǕ  ǺǽƘƢƽƐǭƘǭ   ƝǷƐƛ  ƹƷƞƛ  ǫƞĆǩƞǕ  ĆǧƞǍƞǩ  ƴǱ ĆȆǝƘƱ  ǫƐƱ  Ʒƞǵ
 ĆǺĆǪǾƛ  ƘǾǱƞơƞƛ  Ɛơ   ǼơǷ  ƞǥƞǲǭƞƕ  ǯƘǽƝƷƘƩ  ǫƞƕ  ǷǸƛ  ƝǷƞƕ  ĆǼĆǩǷǸƩƘǱ  ƠǭƝƳ  ǹƸơ  ƳƘǲǾǕ
 Ɲ ĈƷǷǸơ  ƷƏƹ  ǯƘǽƞƛ  ƘƢƽƐǭƘǭ  ƳƸǦĆǾƥ  ǬƢƽƝƳ  ((ƷǸǞǚǩƗƴƜǕ  ƫĆȆƽ))   ǹƞǥƝƳǷƸƽ ǀǾǲǭ
 ǫƞǦƛ  Ǻǉ  ƘƢƽƐǭƘǭ  ǬơǷ   ǀǾǲǭ  ĆǺǊǥ  ĆǺĆǪƛ  ǯƗƴǾǵƞǁ  ǺơǷǷ   ǫƳƸǥƐƛ  ǹƝƵƘǭƘƕ  ǷǸƛ
 ǫƝƴǱƝǷƞƕ Ʒƞǵ ǯƗƴǾǵƞǁ ǹƞƕ ǹƞǁǷ ǫƞǥƞǽ ĆǧƞǍƞǩ ƝǷƝƸ ĆǾĆǪǾƛ  ƹƷƞƛ ǺǎǱƝƳƞƛ ǺơǷǷ
 Ɛơ  ((ƚǪǦǩƗ  Ơǲƛ  ))   ǺơǷǷ  Ƿ  ǫƗƴ ĆǾǩ  ǺǥƘǉ  ǹƞǪǩƹ  ǣƞǽ  ǹƐƱ  ǺơƝǸǡƞƛ  ǤĆǾǥƞǽ  ǺǱƗƹ
 ǫƞƕ ǯƘǾơǷǷ ƝǷƞǱǷǸƛƐǥ ǯƘǥƘƢƽƐǭƘǭ ,ǯƞǦƛ ǺǎǱƘƛ ǹƞǥƘƢƽƐǭƘǭ ĆǧƞǍƞǩ ƟǷǷ ƠǾǉ
 ǹǷǸǭƞǵ ǷǸƛ ƿƘƛ ǫǷǸǉƷƝƳ ǹƐƛ ǺǱƘƽƘƕƞƛ ƞǾǾǱ Ʒƞƛƞǩ ǹƳǷǷƸƽ ǯƞǦƛ ǻǷǸǝƞǕ ƝƷƘƩ
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 ǹƝǷƞǲǾƽƸƦǾǩ ǀǾǱƘǽƞƛ ƘƢƽƐǭƘǭ  ǫƳƸǥ ǺǽƗ ĈƷ Ɛƛ ǯƘǽƞǥƞǂǾǥ ǯǷǸƛ ǬǥǷƘƛ ǹƷƝƳƗƸƛ
 ǺơǷǷ  ǬǥǷƘƛ  ƝǷƞǽƗ ĈƸ ĆǾǍ  ǬǱƘǭƝǷƞĆǩƘǭ  Ƿ  ǬǦǽƗƳ  Ƿ  ǬǥǷƘƛ  Ɛƛ  ĆǼĆǩƘǭ  ƝǷƞǭǷǸǉ  ,ƗƸǥ  ĆǧƞǍƞǩ
 ƞƾǡ  ǫƞƕ  (ƠĆǾƛƘǱ  Ćǧƞǡƞǉ  ĆǼƛ  ǀǾǭƞǉ)  ĆǺĆǩƞƕ  ƞǥ  ƞǽƞǵ  ǤĆǽƴǱƞƥ  ƝǸƢƾǾƜơƞǱ  ƞĆǩƏ ĈƷ
  ƝǷƞǽƘǲ ĆǾǵ  ǹƝƷƘǾƽƸƥ  ǫƞƕ  ƟǷƞǦĆǽ ĈƷƞƛ  ƘƢƽƐǭƘǭ  ǹƗǷƳ  ǹƵƏĈƷ  Ɛƛ  ǬǥǷƘƛ  ǹƞǡƞƢƽƞǱ
  ƝǷƞǭƞǦƛ ĈƸƥ ǯƐǉ ƞǽ ǺǽƘǁƐƛ ǫƞƕ ƝǷƝƳƸǥƸǾƛ ǫƷƏƹ ǀǾǲǭ , (( ĆǺƛƘǱ ĆǧƞǡƞǊĆǾƛ ǫƞǉ))
 ǺǱƘǥƞƾǡ  ǺĆǩƘǽƞƱƞǩ  Ʒƞǵ  ǀǾǲǭ  (( ĆǺƛƘǱ  ǷƘƕ  ĆǺƛ  ǫƞǉ))  ƗǸƱƞƛ   ƟǷǷ  ǹƝƳ  ǹǷǸǭƞǵ
 ƞǦǱǸǉ ǺƢƽƝƳ ƞǭƗƳ ǺǽƗƸ ĆǾƱƞƛ ǺƽǷǸǱ ǫƘƢƽƐǭƘǭƐƛ ƝǷƞơƘǵ ǫƸǾƛ ǹƗǷƳ ǫǷǸƛ  ǬǥǷƘƛ
 ƠƾǾƛ ƞǩ ƨǲ ĆǾƥ Ƿ ƠƾǾƛ (( čĐ/čĐ)) ƝǷƞơƘǵ ǯƘǥƝƸǮǱ ƵƏĈƷ ǷǷƳ ǺǽƗǷƳ Ɛƛ ǷǸǊĆǾƥ ǫƷƏƹ
 ǫƸǾƛ ǷǸƛƞǱ ƟƞĆǩƞǙ ǫƞǁǷǷ ǣƞǽ ƞǥƝǷƞǱƳƸǦǾǡƘơ ǹƹƞǙƘǥ Ʒƞƽƞǩ ǷǸƜơƸǍƷƝǷ Ǭƪǲ ĆǾƥ Ƿ
 ƝƵ ĆǷ ĈƷ Ƿƞƕ ǷǸƛ ǣƞǽƞǪ ĆǾơƸǡ Ƿ ǤĆǾǱƗƴǱƘƥ ǬĆǩƞǡ ƞǥ ĆǺǭƗƳ ǹƷƘǽƳ ǷǷƳ ǣƞǽ ǫƞǥƘƢƽƐǭƘǭ ĆǻƳ
 ǹƝǷƞƕ Ɛƛ  ǫƳƸǥ Ʒƞƛƞǩ ĆǼƥ ǹƝƷƗƴ ĆǾƽ Ǻơƞƥ Ƿ ǯƗƴǾǵƞǁ ǺǱƘǥƝƳǷǷƸƽ ǫƞǥƘƢƽƐǭƘǭ
 ƘƢƽƐǭƘǭ ǬǱƗƹƘǱ ƸƢǾƕ ƝǷƗǷƳƞƛ ƝƸ ĆǾǩ ƗƳƞǥƞǱƘƲƛƘơǸǡ ǺǱƗƷƘǥƴǲĆǽǸƱ Ʒƞƽƞƛ ƝǷƞǭƞǦƛ ǹǷĆȆƛ
 Ē )) ǹƝǷƘǭ Ɛƛ ƗƸǾǍ ƗƳƞĆǩƘƽ Ƿƞǩ ǬǂǾǥǷƘƛ . ĆǸƛ ǺǱƗƺǭƞǱ ƝǷƞǽƗƷƺĆǽǸǍ ǹǷǷƹƞƛ ƷƏƹ ǯƘǽƞƛ
 ǯƘǭƐƱ ǹƞǉǷƘǱ ƞǩ ǯƗƸ ĆǾǎǁĈƷƐǁ ǺǦĆǽƷƳƘǥ ǺǁƞǥƞǲơƸǍ ǹƐǵ ƗƸǥ ǺǱƗƴǲǽƹ   (( ǌǱƘǭ
 ƞǵ ƝǷƞǲƢƾƲǦĆǽƷ ƞƛ ǹƴǱƝǸǽƞƥ ƞǥ ǷǸƛƗƸǦǁƘƕ ǬǥǷƘƛ ǹǷƘǱ ǷǸƛ ƗƸǾǍ ƳǸƱƘǽ ǷǸƛ ƴǾǵƞǁ
 ƝǷƞơƝǷƗƸǥ  ǷȀƛ  ƝǷƝǷƞƕ  ǯƞǽȅ  ƞǩ   ((  ƷƞǩƞƪǙƘƕ))  ǺǱƘǥƝƷƗǸǽƳ  Ʒƞƽ  ǺǮǁǷƷƳ  ǷƝǷǸƛ
 ǯƘǽƷƏƹ ǺƜǽƺǕƞơ ǯƗƸǾǍ ƝǷƞǥƞǽƞƛ ǷǸƛ ƝǷƞƕ ((ǹƷƞǩƞƪǙƘƕ ǰǾǭƞƕ ƞǮƭ ȅƞǭ)) ĆǧƞǍƞǩ
 Ƿ  ǣƝĈƷƞǍ  ǺǦĆǩƞƱ  ǹƝǷƞǲơƘǵ  ǹƵƏĈƷ  ǷǸƛ  ƷƞƛǷƹ  ǬǥǷƘƛ  ǷǸƛƳƸǥƞǱ  ǯƘǾǝƗƸƢǖǾƕ  ǯǷǸƛ  ƗƳ
 Ʒƞǵ  ǀǽǷƞƕ  ǹƝǷƞǲơƘǵƸ ĆǾƱƞƛ  Ƿ  ǹƹƗǸǂĆǾƥ  Ɛƛ  ǯǷǸƜơƘǵ  ǻƸǾƥ  ǷƝƷƞƛ  ƻƞǥǷǸǭƺƱ
 ǸơǸƕ ƞƛ ǺƢƾĆǾƥ ǷǸǭƞǵ Ƿ ƚǽƺǕƞơ ƞǩ ǷǸƛƞǱ ƿƞƛ ĆǼƛ ǺƽƘǾƽ ǺǱƘǾǱƗƴǲǽƹ ǷǸǭƞǵ ǸǥƝǷ
 ǹƺǽĈƷ  ƞƛ  ƳƸǥ  ǹƴǱƝǸǽƞƥƞĆǩƘƽ  Ƿƞƕ  Ʒƞǵ  ƗƸǥ  ƳƗƹƘƕ  ƞǥ  ǹƝǷƞơƘǥ  Ƿƞǩ   ǷǸƛƗƸǲ ĆǾơǷǸƽ
 ǺǦĆǾƢǁƞǍ Ƿ ǺơƞǭƘǵƞǱ ƝǷƝƸ ĆǾǩ .ƳƸǥ ƯƘǁƞǩ ǹǷĈƷ ƟĆȅǷ ǺǱƗ ĈƸ ĆǾǎǁĈƷƐǁ Ƿ ƞǍƷƞǮǂĆǾƥ
 ǰǭ ƞơƘǥǷƞƕ  ƗƳƝǷƞǱƳƸǦǾǡƘơ ƗǷƳ Ƿ ĆǧƘƽ ǺǽƘơƐǥ ĆǧƞǍƞǩ ƳƸǦĆǾƥ ǺƢƽƝƳ ǯƘǮǱƘǽƵ ǹƸơ
 ǷƞǱƗǷ  ƗǷƳ ǺǽƘơƐǥ ƞǩ  ĆǻƳ ǫƸǾƛ  ƞƛ  ǫƗƸƛ  ǷǷƳ Ƿ  ǤǁǸƱ ƷƗǸǉ ĆǧƞǍƞǩ   ǫǷǸƛ  ǹƴǱƝǷƘǱ  ƞǩ
 ƌǱƗǸǥ ǺơǷ Ƿ ƗƳƷǷƵƞƛ ƳƸǥ ǹƐƱ ƞǩƞƥƞƛ ƷƏƹ ǯƘǥƘƢƽƐǭƘǭ ƞǩ Ǥ ĆǾǥƞǽ ǷǸƛƝǷƞǱƳƸǦǾǡƘơ
 ƝƷƗƴǾƕ ƞǩ ǰǭƞƕ ǹƝǷƞƕƷƞƛ ƞǩ  ĆǧƘǭ Ɛƛ ƝǷƞǱƏ ĈƸƛ ǰƢƽƞǵ Ƙƛ ǜǾơƞǩ ƘƢƽƐǭƘǭ ǺǱƘǥƞĆǩƘǲǭ
 Ƿ ǬǾƭƸǩƗƴƜǕ.ǫ)) ǯǷǸƜơƘǵ ǤĆǾƥ ƞǱƘǭƞǩ ǯƘǮǽƴǱƝǷƘǱ ǺǱƘǥƘƢƽƐǭƘǭ ǯƞǥƝƳ ǯƘǾĆǽ ĈƷƝǷƘǉ
 ƴǱƞǉ  ĆǧƞǍƞǩ  ((ǣƘøøøǱǷĈƷ.ǫ  Ƿ  ǯƘǮǽƞƥ.ǫ  Ƿ   ǰǽƸƽƞǱ.ǫ  Ƿ  ƴǾǭƞƭ.ǫ  Ƿ  ǫƹƘøøǱ.ǫ
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 ƝǷƞǩ ƺǾǍƷƞǵ ƞǥ ǰǽǷǸƛ ǯƗƸǎĆǩƳ ƝƴǱƝǷƞƕ ƞơƘǥ Ƿƞƕ ƝǷƞơƞǽƘǱ ǫƸǾƛƞǥ Ƹơ ǺǥƞǽƘƢƽƐǭƘǭ
 Ʒƞǵ ĆǧƘƽ ǺǽƘơƐǥ ǺơƘǥ ǺơƞƜǽƘơƞƛ ƝǷ ƞǱƘƲƛƘơǸǡ Ƿ ǯƴǲĆǽǸƱ ƞǩ ǺĆǽ ĈƸƜƛƗƳ ƌƛƘǱ ƸƢǁƐƱƘǱ
 ƌƛ ƞƛ Ƿ ƚǾǡƗƸǭ ƠƽƝƳ ƞǽƗƳ ǯƘǭƝǷƞǱƳƸǦǾǡƘơ ǺĆǪǉ ƝǸǾǱ ǹƷƞƢǝƝƳ ƝǷƞǱƘǽƸǍ ƞƛ ƞǽƐƛ
 ƞƛ  ǷƞĆǩƘǲǭ  Ʒƞǵ  ƠǂĆǾǶ ĆǾƩƞƛ  ǯƘǮĆǩƐǵ  Ƿ  ƳƸǥ  ĆǧƐǉ  ǯƘǭƞǥƞƢƱƞơ  ƷƘǾƽƸƥ  Ƿ  ǫĆȅƝǷ
 ǺǉƐƛ  ǰǽƘǽƸǍ  ƷƏƹ  ƳƸǥ  ǯƘǭƷƗǷƘǵ  ƘǱƘǮǦǽƗƳ  Ʒƞƽƞƛ  ƷƏƹ  ƝǷƞĆǩƘǭ  Ɛƛ  ƠǂǽƏĈƷ  Ɨƴǥƞǽȅ
 ǷǸƛ  ǷƗǷƞơ  ĆǧƘƽ  ǫƞƕ  ǼǽƘơƐǥ  ǹƝǷƞǱƳƸǦǾǡƘơ  ƌǱƗƹƘǱ  ǯƘǮǥǷƘƛ  ƝǷƞƕ  ǯƞǥƝƴĆǾǩ  ǯƘǭƗǷ
 ĈƸƥƞǩ  ǷǸƛǿǸǥƞǱ  ƘƢǂĆǾǵ  ǷǸƛƘǱƗƳ  ƸǍƘƕ  Ʒƞƽƞǩ  ǹƞƢǞǥ  ĆǧƞƪǱƞǭ  ǣƞǽ  ƗƳƞơƘǥ  Ƿƞǩ  ǬǦǽƗƳ
 ƞǲ ĆǾƛ ǯƘǥƞǊǥ Ƙƛ ǯƞǥƗƸ ĆǾƱ ǺơǷ Ƿ ƝǷƞĆǩƘǭ ƞƛ ƳƸǥ ǹ ĆǸƱ ǯƘǮ ĆǾƽǷƘǵ ǺǲǽƸƽƞǱ ƘƢƽƐǭƘǭ
 ǰơǷƞǥ ǯƘǭƘǽƸǝ ƞƛ ƞǱƗƹƐƾĆǩƳ ƷƏƹ ǹƷƞƽǷƘǵ ǹƴǾǭƘƭ ƘƢƽ ĆǸǭƘǭ ĆǧƞǍƞǩ ǯƘǭƐƱ ǺĆǩƘǭ
 ǯǷǸƛ  ǣƝƸǽƹ  ƷƏƹ  ǬǱƘǥƞǦǁǸƱ  ƞǦǱǸǉ  ƟƘǵƷƞƽƞƛ  ǯƘǭƗǷƞǥ  ǷǸƛ  ƿƐƱƘǲ ĆǾƥ  ǯƘǽƷƏƹ
  ǯƞǦƛ ƞǩƞƥ ǰǽƸƽƞǱ ǺƩƘƛ ǺơǷ ǯƘǾǱƘǥƞǱƗǷ ƞǩ ǰơǷƞǥƝƳ ǯƳƷǸƜ ĆǾǩ Ʒƞƛ Ǥ ĆǾĆǩƘƽ ǷǸǭƞǵ
 ĆǧƞǍƞǩ  ƌǲ ĆǾǶƛ ƠƽƗĈƷ ǯƘǽƷƘǥ ƗǸƱ ǯƘƢǲơƸǍ Ɛƛ ƝǷƘǲ ĆǾǵ ǯƘǾǪǽƹ ǯƘơƷƞƽ ƞǱƞǍƝƳ ƘƢƾĆǾƕ
 ƝǷƞƕ ǰơƘǵ ƞǥ ǷǸƜ ĆǾǩ ǯƘǭƘǍƘƕ ǯƘǭƐƱ Ʒƞƛ Ƿƞǩ .ǰǽƗƴǾơƞǭƷƘǽ ǯƘǽƷƏƹ ƞǦǽƳ ǺǱƘǦ ĆǾƽǷƘǵ
 Ƿ ǰǽǸǉƷƝƳ ƝƵ ĆǷ ĈƷ Ƿƞƕ Ʒƞǵ ƞĆǩƘƽ ǺǽƘơ ĆǸǥ ǫƞƛ ǰǽǸƛ ƷƝƳƞƛƷƝƳ Ɛƛ ǰǾǱƗƹƘǱ ƞǮ ĆǾƕ ƘƢǂĆǾǵ
 ƗǷ ĈƸƛ  ƗǷ  ƿƝǸĆǾƕ  Ƿ  ƯƘǁ ƞơƐǉ ǯƘƢǥǷƘƛ  ǰǾơǷ  ǯƘǾ ĆǾƥ  ǯƗǷƞĆǩƘƥ  ư ĆǾǁ ǹƴǱǸǍ ƞǲǾƢǂǽƞǍ
 Ɛƛ Ʒƞǵ ƞǮĆǾƕ ǧƘǞǱƞƕ ǀĆǾƥ ǹƞĆǩƘƽ ǷǷƳ Ƿƞǩ  ƯƘǁ Ɛƛ ǯƘǮǱǸǉƷƝƳ ĆǧƞǍƞǩ Ʒƞǵ ǰĆǽƸǾǍƝƳ
 ƞǥ  ǷǸƛ  ǯƘǭƞǥƞǱƴǲĆ ăǽǸƱ  Ʒƞƽƞǩ  Ʒƞǵ  ǯƘǭƸǾƛ  Ƿ  ǯƘǽƸǍƝƳ  ǯƘǭƐƱ  ǹƞǥƞǱƘƲƛƘơǸǡ
 ǹƞǥƝƳƘƩ  Ʒƞƽ  ƞƛ  Ʒƞǵ  ǷǸƛƞǱ  ƷǷǷƳ  ƝƴǱƝǷƞƕ  ǯƗǷƞĆǩƘƥ  ư ĆǾǁ  ƞǥƝƴǱǸǍ  ƞǲǾƢǂǽƞǍ
 Ɛƛ ǺǦĆǩƞƱ ǷǸƛ ƷƘǵƞƛ ǰǽƘƽƸơ ƷƏƹ ƞǮ ĆǾƕ ƝǷƞǱǸƛ ǷȀƛ ƿƘƩ Ƿ ǀǽƞƩ ǷǸƛ ƝǷƝƷƞǩƞƪǙƘƕ
 ƳƸǥ ƗƳƘǾǍ ǷƶǍ ǷƞǪǡƘƥ ǷƘǱƞƛ ǯƘǭƐƱ ǯƘǾǱƘǥƞǱƘƢƾĆǾƛ Ƿ ƯƘƛ ǷƘǱ Ɛƛ ǸǉƝƳ ǺǽƗƹǷƞƽ Ʒƞƽ
 ƸƢǾƕ  ǰƢǂǽƏĈƷ  ǸǥƝǷƘơƞǵ  ǰǾƭȅƞǝ  ǺǱƗƹƝƳ  ǯƘǽƗǷ  ƞǪǡƘƥ  ǺǲǾǱ ĈƷ  ƞƛ  ƳƸǥ  ǯƘǮƢƽƝƳ
 ǈǾǵ  ƌƛ  ƞƛ  ǯƗƺ ĆǾƱ  Ʒƞƽ  ǷǷƳ  ƘǱ  Ǥ ĆǾơ  ǯƘǭƞǍƷƘƛ  ƝǷƞǂĆǽǷƞǩ  ƝǷƞǥƝƴǱǸǍ  ǷƘǱ  ƞǲơƘǵƞǱ
 ǯƘǭǷĈƷ ǸƜ ĆǾƥ ǯƘǭƗǷ ǺƢǁ ǯƳƷƗǸƱ Ƿ ǯƘǱ ƞǩ ǯƘǮǥƞǽƞǊƱǸƛ Ǻǥƞǽ ƘǾǱƞơ ǣƞǽƞƢƽƝƷƞǥ
 ǯƘǽƞǥƝƸǍƘƕ  ǯƘǦ ĆǾƽǷƘǵ ǷƗ ĈƸƛ  ƞƢǞǥ ƞǩ  ǯƘǭƘǍƘƕ  ƞƥƞƢƥƐǍ ƞǩ  ǯƗƸǾƥƘƛ  ǷƘƛ  ǹƴǱǸǍ ƝƳƸǥ
 ǺĆǩƘƽ ƞǩ Ʒƞǵ .ǰǽƳƸǥƞǱ ǯƘǾǱǿƘơ ǸƛƴǱƘƱǷĈƷ ǯƘǽƞǱ ǷǸƛ ƋƸǥ ǹǸǱƘƱ ƸǥǸǁ ƝǷƐƛƴǱƗƵǸǥ
 ƷƞƢƥƐǥ ƞƛ  ƗƳƝƴǽǷĈƷ  ƿƐƱƘǱ  ǹǷƗƳǷĈƷ  ǰǽƴǱƞǉ ƞǥƞǩƘǞǱƞƕ  Ƙơƞǵ ƳƸǥ ǯƘǭƗ ĈƷ  ƞǥ  ČĔēđ
 ƴǱƞǉ ƞǱǿƘƽ Ƿƞǩ Ʒƞǵ ƗƸǥƝƳ ǯƗƷƘƛ ƯǷƷƘƽ ƝǷƞǽƗƸǥƝƳ Ʒƞƽƞƛ ƝƴǱǸǍ ǫƞƕ ƝƷƘǽƞơ ƳǸƱƘǽ
 Ƿ  ƿƸĆǾǵ Ʒƞƛ  ƞǱǸơǷƞǥ ƝǷƝƴǱǸǍ Ƿ ƷƗǷƞǵ ƞǲơƘǵƝƳ ƝǷƞǱƘƽƞƭ Ɛƛ  ƞǥ ƞǍƷƞǮǂĆǾƥ  ǧƐƥ
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 ǫƸǾƥƘƛ  ǺĆǩƘǭ  ƞǩ  ǷǸƛ  ƿƐƱƘǱ  Ƿ  ƟƘƽƝƷƘǥ  ƝǷƞǱƘǭȅƞƛ  ƞǥ  ƞǱƗǷƞǩ  ǰǭƵǷƳ  ǹƷƘǭȅƞƥ
 Ʒƞǵ  ǷǷƳƷƗǸƱ  ǯƘǽƏĈƷƝǸǾǱ  ǺǱƘǱ  (  ǣǸǥƷƞǥ  ǹ  čČ)  ǺǱƘǥƞǍƷƞǮǂĆǾƥ  ƞǩ  ǣƞǽƝƹƝƸǝƞǭ
 ǷǷƹ  Ʒƞǵ  ƷƞƢƥƐǥ  ƞǽƐƛ  ǷǸƛƗƸǥ  Ʒƞƽƞǩ  ǯƘǾƽǸƽƘƩ  ǯǷǸǉƷƝƳ  ƞǥƝƴǱǸǍ  ƞǩ  ƝƴǱƝǷƞƕ
 ǺƢǁƷƞƥƷƞƽƞƛ ƞǽƝƹƝƸǝƞǭ Ƿƞƕ ǰƛƝƳ ƴǾǵƞǁ ǯƘǾǦ ĆǾƪǲ ĆǾƥ ƷƗǸǉ Ʒƞǵ ǯƘǽƷƞƽ ƞơƘǍƝƳ
 ǫƞǩ  Ƹơ  ǺǦĆǾơƘƽƝƷƘǥ  ÛǜǽƷƞǁ  ǧƳƘǕ  ƘƢƽƐǭƘǭ  ǹƞƢƽƝƳ  ƞǩ  ǷǸƛ  ǺǱȆǾƥƘƥ  ƿĈƷƐǁ
 ǷǸƛ ǠǾƾǱƞơ ǹƞǱƗǸǁ ǣƘǥ Ƿ ƷǸǶǮƩ ƘƢƽƐǭƘǭ ǺǱƳƸǥ ƴǾǵƞǁ ČĔēĒ ǺĆǩƘƽ ƞǩ ƝƴǱǸǍ
 ĆǻǷƞǩ  ǣƞǽƞǍƷƞǮǂĆǾƥ  ǸǥƝǷ  ƞƥƞƢƥƐǍ  ǹƷƗǷƞǵ  ƞǩ  ƷǸǶǮƩ  ƘƢƽƐǭƘǭ  ǺĆǩƘǭ  ǹƘǍƝƷƘƛ
 ǺƢƽƝƳ ƞƛ  ǯƘǽƝǷƞǱƗ ĈƷƞǍ ƞǩ  ǯǸƛ  ƿƏƷƞƥ  ƞƛ  ƷƏƹ  ǺǦĆǩƞƱ ǷǸƛ  ǺǥǸǥƷƞǥ ǫĆȅƞƛ  ƘǽƵƝƳ
  (ƷǸǶǮƩ.ǫ)  ǹƞǎǭƗƷƘƕ  .ƝǷƞǱƗƸǭƞǱ  ǹƺǽĈƷ  ƞǲǉƝƳ  Ƿ  ǰĆǽƸǥƝƳ  ƴǾǵƞǁ ǤĆǾǲǾƕƘƱ  ƴǱƞǉ
 ǺǱƗǷƘƛ  ƞĆǩƘǭ  ƞƛ  ǯƘǽƝƴǱǸǍ ǫƞƕ  ǹƝǷƞƕ  Ʒƞƛƞǩ  ƝǷƞơƝǷƘǭ  ƞƥƞƢƥ ĆǸǍ  ƞǩ  Ʒƞǵ ƘƢƾĆǾƕ  ǸǥƝǷƘơ
 ƝƴǱǸǍ ǫƞƕ ǹƷƘǥ Ƿ ƻƞǥ ƞƛ ǹƐƱ ƞǂǾǭƞǵ ǺǱƗƺ ĆǾƱ ǺǱƘƱ ǰǾǭƷƞǁ ǺǱƗƹƝƳ ǯƘǽƐƱ
 ÛƝǷǸƛƷƗƴǁƞƛ ƝƴǱǸǍ ǫƞƕ ǺǱƘǥƞǁƐƱƘǱ ƞǽƷƘǍƳƘǽ ĆǧƞǍƞǩ ƟƘǥƝƳ ǯƘǾǱƗƳƷƞƽ Û ǷƌǱƗƹƝƳ
 ǯƗƷƘƛ  ƸǵƝƵ  ǺǱƘǥƞĆǩƘơ  ƝƷƘǍƵ ĆǷ ĈƷ  Ƿ  ƝƴǱǸǍ  ǫƞƕ  ǹƝƷǷƞǍ  ǺǭƞƱ  ƟƘƽƝƷƘǥ  ǺǽƘơƐǥ  ƞǩ
 ƝƴǱƝǷƞƕ  ƞǥƞơƘƽƝƷƘǥ  ƗƴǽǷǷĈƷ  ČĔēē ǺĆǩƘƽ Đ/Ď ǹƵƏĈƷƞǩ  ƗƴǥƞǽƝƷƗǸ ĆǾƕ  ƞǩ  ǷǸƛ  ǺǱƳƸǥ
 ƳƸǥƝƳ  ǺǱƗƸĆǽǷ  ǷƴǱƘǥǷƸƦǽƝƳ  ƝƴǱƝǷƞƕ  Ʒƞǵ  ƞǽƗǸƛ  ǀǾǱǷƞǕƸǾǝ  ǻǷƘǝȅ  ƞǥ  ǷǸƛ  ƝƷǷƞǍ
 ǣƞǽƘƢƽƐǭƘǭ  ǺĆǩƘǭ  ǸǥƝǷ  ƞǮĆǾƕ.ǯƘǭƞǥƞǱƗƺ ĆǾƱ  Ǹ ĆǾǱ  ǹƝƷǷƞǍ  ǺǭƞƱ  ƝǸƛ  ƿƞǭƞƕ
 ǹƘǍƷƝƳ  ƞƥƞƢƥƐǍ  ǺǱƘƱ  ǹƴǱƝƷ  ǹƷƗǷƞǵ  ƞǩ  ǷǸƛ  ǯƗƳƝǷƘƕ  ǯƘǮƢǂƥ  ǷƷǷƝƳ  ƞǂǾǭƞǵ
 ƴǱƞǉ  ǹƞǎĆǽ ĈƷ  ƞǩ  ƞǽƐƛ  Ʒƞǵ  Ƿ  ǯƗƷƝǷƷƞƥ  ƳƷǸǥ  ƞǩ  ǹƹƗǸǂĆǾƥ  Ɛƛ  ǷǸƛ  ƝǷƗƸǥ  ǯƘǮĆǩƘǭ
 ǯƳƸǥ ƷƘǍƹĈƷ  ƐƱ Ɛƛ  ǯƳƸǥ ǯƗƷƘƛƹƘǍ  ƳǸƱƘǽ  ƘǾǮǾǥ  Ǻǥƞǉ ǺǱƗƴ ĆǾǩ  ǺơƘǥƞǩ  ǤĆǽƷƐƢǥƳ
 ƞǽƐƛ ÛǯƘǥƞǱƘǭƷƝƳ ǺǱƘǲ ĆǾǵƷƘǥƞƛ ǹƝƷƘƛƷƝƳ ǰơƸǍƝƳƷƝǸ ĆǾǩ ǹƘǮǲĆǽ ĈƷ ƷƘƩ ƋƴǱƞǵ ǬǦǽƗƳ
 ƴǱǸơ  ǹƐƱ  ǺǱƘǥƝƷƞƢǽƞƽ  ǷƞǦǲƛ  ǯƗƷƘƛ  ƘǾǮǾǥ  ǀĆǾƥ  ǹƞƢǝƞǵ  ǫƞǥƞǽ  ĆǧƞǍƞǩ  ǬĆǽƵ ĈƷ
 ǤĆǩƞƱ  ǺǱƳƸǥ  ƷƘǍƹĈƷ  ǷƷƞƽƝƷƘǉ  ǹƘǽƸǝ  ƞƛ  ƿĈƷƐǁ  ǺǱƘǥƝƷƐƢǥƳ  ǹƝǷƞƕ  Ɛƛ  ǷǸƛƳƸǥ
 ǷƘǱƞǩ ǯƞǦƛƷƞƛǷƷǷƝƳ ǺǱƘǥƝƷƘǁ ƞǩ ǷǷĈƷ ǺǱƘƽƘƕ ƞƛ ƗǷ ǺǦĆǩƞƱ ƠǂĆǾǵƝƳ ǯƘǽƞǱ ǯǷƞǥƞǱ
 Ʒƞƛ  ƷƘǁ  ǷƘǱ  Ɛƛ  ƝǷƞǱǸƛƗ ĈƷƞǍ  ƸơǷƹ  ǺǂǽƷƏƹ  ǺǱƘƛƷǸǡ  ƞǱǸƛ  ǺǦǩƞƱ  ƗƳȅǷƳƷƞǵ  ǺǲǾǉ
 ƝƷƘǽƞơ  ƷƗǸǉ  ƝǷƗǷƳ  ƞƛ  (Đ)  ƟƘǕƞƽ ƞǩ  ƗƴǥƞǽƝƷƗǸ ĆǾƕ  ƞǩ  ÛǯǷǸƜơǷƞǥƞǱ  ǧƘǞǱƞƕ  ǹǷǿƘǁ
 ǺǱƳƸǥ ǯƗƷƘƛ ƸǵƝƵ ǯƳƸǥ ǯƗƷƘƛ ƘǾǮǾǥ ƞǲơǷƞǥ ƷƘƩƗǷƳ Ɛƛ ƝǷƞǱȅǸƱ ƗƳƞǥƝƴǱǸǍ Ʒƞƽƞƛ
 ǷƝƷƞƛ ƞǽƘơǷƞǥ ǹƘǽƸǝ ƞƛ ƷƞǍƞƕ ǯƗƷƘƩ ǹƞǂǾƥ ǸǥƝǷ ƞǥƞǦĆ ăǩƞƱ ǯƘǥƝƷƗǷƞǵ ǷƴǱǸǍ ǷƘǱ
 ƗƳƸǍƘƕ  Ƿ  ƹƐơ  Ǹƥƞơ  ǹƞƦĆǪǍ  ĆǧƞǍƞǩ  ǫǿƞƛ  ǰƢǂǽƏĈƷƝƳ ǯƘǥƞǭƞǉ Ǹ ĆǾǱ  Ƿ  ǯƘǥƞơǷƞǦǁƞƕ
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 ƝƷƘǽƳ  ǯǷǸƛ  Ƥǥ  ǯƘǥƞǎǱƝƳ  ƝƷƘƩ  ǫƞƕ  ƞǲǾĆǩƘǲǭ  ǺơǷǷ  ƳƸǥ  ǺƢƽƞǵ  ǷǷƹ  Ʒƞǵ  ǬǦǽƗƳ
 ƞǥ  ǺǱȆǾƥƘƥ  ƴǮƭƍ  ǣƘǥ  ǺĆǩƘǭ  ǺǱƗƹ  ǯƘǭƝƴǱƝǷƞƕ  ǬǦǽƗƳ  ǺǱƘǥƞƾǡ  ĆǧƞǍƞǩ  ƞǽƘǾǮǾǥ
 ǯƘƱ  ǹƴǱƝĈƷ  ƞǩ  ǯǷǸƛ  ǯƘǮ ĆǾƽǷƘǵ  ƞǥ  ƳƸǥ  ǯƘǽƷƗǷƘǵ   ƯǷƷƘƽ  ƳƞǮƭƞƕ  ƞƛ  ǷǸƛ  ƗƸƽƘǱ
 ǯƘǾƽƞǥ  ƷƳƘǢǩƗƴƜǕ  ưĆǾǁ  ǺĆǩƘǭ  ǯǷƞǥƘǽƸǝƞƛ  ǯƘǾơǷ  ǹƷƘǽƳ  ƘƢƽƐǭƘǭ  ǺĆǩƘǭ  ĆǧƞǍƞǩ
 ǹƝƷƝƳƗƸƛ ƞǥ ǹƷƘǽƳ.ǫ  ƝǷƗƳ ǺǱƗǷƞƕ ƞǩ ƞǥƘǾǮǾǥ ĈƸƱ ƝǷƞơƐƛ ǷȀƛ ƝǸĆǽǷ ƞǩ ƘǾǮǾǥ ƝǷƘǭƞǱ
 ƝƸǵƝƵ  Ƿƞƛ  ƝǷƞƢĆǽ ĈƷƞǍƘǱ  ǀǽǷƞƕ  ƗǷ ĈƷƝƳ  ĆǼĆǪ ĆǾǵƝƴĆǾƩ  ǹƞǥƞĆǩƘǲǭ  Ƿ  ǯƗƺ ĆǾƱ  ǷǸƛ   ǫƘǭ
 ǬǦǽƗƳ  ƋǷƞǦƛ  ǹƐƱ  ǹƘǽƸǝ  ǷǸƛƝƳ  Ƿƞƽƞǥ  Ʒƞǵ  ƗƳƞơƘǥ  Ƿƞǩ  ƘƪǲǾƕ  ƠĆǾƛƝƳ  ƴǾǵƞǁ
 ǺǱƘơǷƘǉǸǭƝƳ Ʒƞƽ ƞƛ ǺơǷ Ƿ ƘǂĆǾǦĆǩƞǵ ǹǷƘƕ ƞǩ ƳƸǥ ǹƞǉƷƘƥ Ƙǲ ĆǾǵ ǺǥƞǾǩǷƘƱ ƴǱƞǉ
 ƟƝƳ ǹĈƷƞƢǾ ĆǾǁ ǷƘƕ ǺǱƘǲ ĆǾǵƷƘǥ ƞƛ ǯƗƷƘƛƘǾǮǾǥ ǺơƘǥ ƞǩ ƝǸƜ ĆĆǾǩ ĆǻǸǍ ǫƗǷ ƞǦǱǸǉ ǯƝƴƛ
 ǺĆǩƘǭ  ƞǩ  ǫǿ  ƞƛ  ǷƗƳ  ƗƴǱƘǭƷƞƽ  Ʒƞƽ  ƞƛ  ǯƘǭƞǱƘǉƷƘƥ  Ƿƞǩ  ǣƞǽ  Ʒƞǵ  ƞǁƞǮĆǾƕ  ĆǻƺĆǽƷƘƥ
 ƞǩ  ƝǷƐƛ  ǷȀƛ  ǺǁƗǸ ĆǾǵ  ƞƛ  ƷƏƹ  ƞǮ ĆǾƕ  ƞƢǂǽƞǍ  ƞǦǱƐƛ  ǌǱƝƷƳ  ǰǽǸƛ  ƷǷǷƳ  ƝǷƞǭƸǾƥƘƛ
 ǺǱƐƛ  ƞǥ ƗƸǲǾƛƝƳ ǺƦƽ ǺǦĆǾǮĆǩƞǵ ǸǥƝǷ ƝǷƞƢǂǾǱƝƳ ƞǥƝƹƐơ ƹƷƞƕ  Ʒƞƽ ƞǩ  ǹƝǷƞƕƷƞƛ
 ǺǱƘǭƷƝƳ  ĆǻƴǱƞǵ  ǷƘǉ  ǹƝƸơƞǡ  ƘǵƝǷƷƞǵ  ƟƘǵƝƳ  ĆǼǩ  ǹǸǽƹĈƷ  ǹǸĆǾƽ  ǸǽƹƷ  ǹƸǾƽ
 ǰǽƞƜǾƛ ǯƘǭƐƱ ĆǧƞǍƞǩ ǷǸǉ ǯƘǭƸǾƛ ǰǽǸƛƗǸ ĆǾǁ ƝƴǱƝǷƞƕ ǫȅƞƛ ǷǸƛƞǵ ĆǧƘǭƞǩ ǯƘǭƘǾǮǾǥ
 ǺĆǩƘǭ ǰǽƘƢƽƝǷƗ ĈƷ ǹƷƝƴĆǾƛ ƳƗǷƞƩ ưĆǾǁ ǺĆǩƘǭ Ƿ ƞǮ ĆǾƕ Ǻǲǽƞƛ ǹƞǥƝǷƘƕ ƞǩƞǍƐƩ Ʒƞƽ ƞǩ
 ƝǷƞơƘǦƛ  ǺǭƝƳ  ƗƸĆǽǷƝƳ  ǹƞǱ  ǀǾƽƞǥ ƝǷƞǱǸƛƐǥ  ǯǸƛ  ĆǻǷƞǩ  ǯƗƺ ĆǾƱ ǷǷƳƷƞǵ ǬǂǽƷǸƥ
 Ƿ ƷǸƽ ǯƘǭǷƘǉ ǫƞǥƗƸƛ Ƿ ǰǭ ƳƸǥ ǹƴǱǸơ ƸǵƝƵ Ƿ ƠǂǽƞǍ ƞǥƞǱ Ɛƛ ĆǻƶǮĆǩƞǵ ƞƽƘǱƞǵ
 Ʒƞǵ ƞǽƞǵ Ǭǎǲƽ ǹƷƗƹƘƕ ǷƞƦǥ ǬǥƞǾĆǽǸǍ ǫƐƱ Ɛƛ ƘƢƾĆǾƕ ǸǥƝǷƘơ ǰǽǷǸƛ ƻƞǝƞǱƞǎǱƞơ
 ƴǾǵƞǁ  ǺǁƐƱ  ƠĆǾǊƛ  ǯƘǽƷƗǷƘǵ  ƞƛ  ǫƸǾƥƘƛ  ǺĆǩƘǭ  Ɛƛ  ƗǷ ĈƷƝƳ  ƳƗǷƞƩ  ưĆǾǁ  ƗƳƞơƘǥǷƞǩ
 ƞǥ ǫƞǥƝƷǷƞǍ ƞǦǁǸƱ . ƠĆǾƛƞƕ  ǰĆǽǸǁ Ƿ Ʒƞƽ ĆǼƛ ƞǥƞǩƘǞǱƞƕ  ƞǩ  ǺǦĆǽ ĈƷǸǥ Ƿ ƠĆǾǾƛƝƳ
 ǬǦǽƗƳ Ǭǲ ĆǾǵƝƳ Ɛƛ ǯƘƢǱƘǭƷƝƳ ǫƏĈƷƞƕ ǺơǷ ǷǷƹ Ʒƞǵ ǰǾǁƐƱƞǱ ǷƞǲǽǷǸǊǦĆǾơ ƞǮ ĆǾƕ ǺǱƗƹ
 ĆǺǲ ĆǾǶƛƷƞǵ ƞǥ ƞǱƘǭƷƝƳ ǷȆĆǾƥ ƗǷ ĈƸƛ ƞǥ ƳƸǥ ǹƷƏƹ  ǫǿƞƛ ƝǷƞƢǾ ĆǾƛ ǺǱƗǸơƘǱ Ɛǉƞǭ ƟǷ ǺĆǾƥ
 ƝǷǸƛƗǷ ƟƞǮƾǡ ƝƷƘǽƳ ƝǷƞǽƗ ĈƷƞǍƞǱ Ɛƛ ƝƴǱƝǷƞƕ Ʒƞǵ Ƿƞƕ ǫǿƞƛ ǸƛƞǱ ǀǽƷǷƳ ǯƘǭƞǥƞĆǩƘǭ
 ǹƞǎĆǾƩ ǯƘǭƞǵ ƞǲǽǸǉ ǷǸƛƞǱ ǺǎǱƝƳ ƳƸǥ ǤǱƘƛ ǯƘǭƷƏƹ ǷǸǊĆǾƥ ǹƷƏƹ ƝǷƞƢĆǽ ĈƷƞǍƞǱ ƞǥ
 ǯƐǉ  ƹƷƞƕ  ǺǱƗƹ  ǯƘǭƞǱ  ǷǸƛ  ƝǷƞƕ  Ʒƞǵ  ƸƢǾƕ  ǫƝƸ ĆǾǩ  ƗǷ  ǺơǷ   ǌǱƝƳ  ǣƞǽ  ƘǾǱƞơ  ǯƘǭƐƱ
 ƞƛ ƝǷƞĆǩƘǱ Ƿ ƷƗǷƘǵ Ƿ ǤƾĆǾǭƸǝ ǫƝƳƞƛ ƿƞǮĆǾƕ ƝǷƝƳƸǥ Ɛƛ ǺǁƝǷƘƛ ǯƐǉ ǯƘǮƽƘƕ ƗƳ ǺơǸǡ
 ǯƘǭǷĈƷ  ǯƗƺ ĆǾƱ ĆǼƽƷƞǵ ƷƞƛƞơƸǍ ǯƘǭƞǎĆǽ ĈƷ  ǺǪǭ ǯƘǾǱƘƛƷǸǡ  ǺǭƷƞơ  Ƿ  ǯƗƷƝǷƝƴǲǽƹ  Ǹ ĆǾǱ
 ǹƞǮƩ  ǷǸƛƗǸ ĆǾǂĆǾǩ  ǹƷƞƽ  ǺǦĆǩƞƱ  ǯƏ ĈƸƛ  ǯǸƛƘǭƞơ  ƞƛ  ƞǥ  ǯƘǥƝƷƐƢǥƗƸơ  ǹȅ  ƝƳƸǥ
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 ǺǦĆǩƞƱ ƟƘǵƝƳ ĆǼǩ ǹǸǽƹĈƷ ǹǸĆǾƽ ǺǱƐƛ ĆǻƷƘƩ ƞƛ ǯƘƱ ǹƴǱƝĈƷ ǯƘǭƞǥƝƷƗǷƞǵ ƟƘǵƝƳ
 Ʒƞǵ ǫǿƞƛ ǯǷǸƛ ƹƘƛƷƝƳ Ɛƛ ǯǷǸƛƝƳ ǯƘǥƝƷƐƢǥƗƸơ ǹƷƗǸƽ ǹƐƱ ǺƭƏĈƷ Ʒƞƛ ƞǩ ǧƐƥ ǧƐƥ
 Ɛƛ  ƞǥ  ǰǽǷǸƛ  ƷƗǸƽ  ƷƐƢǥƗƸơ  ƸǾƱƘƕ  ƞǩ  ƿƞǮĆǾƕ  ǯƗƸǥ  ǰĆǽǸǁ  Ƿ  Ʒƞƽ  ĆǼƛ  Ƿ  ǯƗƸǾǍ  ǷǷƹ
 ƞǩ  ƗƴĆǽ ĈƸǝ  ǯƘǭƐƱ  ǫƗƸƛ  ǺǥȅƘǉ  Ƿ  ǰǭ  ǹƳƸǥ  ƗǸƱ  ƝƷƘǽƳ  ǫǿƞƛ  ǷǸƛƝƳƘǭƘƕ  ǰƢǂǽƏƷ
 ǯƘǮǱƘǽƵ  ƞǩ  ǰǽƘǽƸǍ  ƷƏƹ  ǰǽƏĈƷƘǱ  ǯƘǭƞǥƞǦǁǸƱ  ĆǼƛ  ǯƞǮơƞƭ  ǯƘǮơǷ  ƞǥƝƷƐƢǥƗƸơ
 ǌǱƘƛ ǯƘǭƷƏƹ ƝǷƞǲǽƗ ĈƷƞǍ ǷǸƛ ƝǷƞƕ . ǰǽǷǸƛƗ ĈƸƛƞǱƗƳ ǷǸƜơƘǵƞǱ Ʒƞƽ ƞƛ ǯƘǭƗǷ ǺơƘƽƝƷƘǥ
 ƞǥƞǾǽƗǷƘƕ ǷƘǱ ƞǲǾǊƛ ƝǷƞǲǽǷǸƛ ƷƗǸƱ ǷƝƷƞƛ ǫƝǷǷƳ ǹƷƘƩ Ɛƛ ƞǥ ǷǸƛƞǱ ǌǱƝƳ Ʒƞǵ ƳƸǥ
 ǰǽƗƴǱƘǾǎǱƝƳ ƝǷƝƷƗǷƘǵ Ƿ ƞĆǩƘǱ ƞƛ ǷǸƜơǷƞǥ ǯƘǭƞǥƘǎĆǽ ĈƷ Ʒƞƽƞǩ ƘǾǮǾǥ ǹƷƗƴǲǽƸƛ ĆǻƴǱƞǵ
 ƝǷƞƢƽƞǵ ĆǼƛ Ƿ ƝƹǸǱ ƞƛ ǹƗǷƘƕ ǷƝƷƞƛ ǯƘǮơǷ ǰǉƞƕ ĆǻǸǥ ǷƝƷƞƛ ǰĆǾǱƞǮĆǾǩ ǯƘǮ ĆǾƥ ƗǸƱǸơ
 ƝǷƞơƐơƸǍ  ǹƞǥƞǾǽƗǷƘƕ  ǹƴǱǸơ   ƞƛ  ƷƏƹ  ǹƘǾǮǾǥ  ƞǦǱǸǉ  ǰǽƏĈƷƞǱ  ƞǥ  ǰǾơǷǷ  ǯƘǾƥ
 ǯƘǭƞǱ  Ƿ  ƸǾǡ  ǹƝƳƘƩ  Ʒƞƽ  ƝƳƸǥ  ǯƘǭǷǷĈƷ  ƸƢǾƕ  ǯǸǽƹƞƛƗƳ  ƝǷƞǥƞǾǽƗǷƘƕ  ƞǩ  ƿƞǱƘǭƞƕ
 ǺǪǭ  ǹǷƗǸ ĆǾǂĆǾǩ  Ʒƞƽ  ǺƽƘƽƞǥ  ƞƛ  ƷƏƹ  ǰǽƝƴƛ  ǯƘǭƸǾƥƘƛ  ǺĆǩƘǭ  ƞǩ  ǤĆǽƷƞƽ  ǺǱƗǸơ
 ǷǸƛƞƢǝƞǵ  ǣƞǽ  ƝǷƞơƝǷƗ ĈƷƞǍ  ƞǩǷƞƩ  ƞǩ  ǯƘǮǥǷƘƛ  ƘǽƘƕ  ǺǱƗƹ  ǯƘǭƞǱ  Ʒƞƛ  ƞơƸǍ  ǯƘǭƞǎĆǽ ĈƷ
 ƗƴǾǱƘǥƞǍƷƞǮǂĆǾƥ ĆǧƞǍƞǩ ǷǸƛ ƟƷƞǥ ƸǭƘƕ  ƗƴǾơƞǽƘǍƷƞǮǂĆǾƥ ǹƞǪƥ ƞǩ ǷǸƛ ǼǲǾƛ ǯƘǭƞǱ
 Ƿƞƕ  Ʒƞǵ ǯƘǮǥǷƘƛ  ƞǥ  ƝǷƞǲǽƳƸǥ ǯƘǽƷƗƳƘǍƘƕ  ǹƗǷƳ  ƝǷ  ǺơƞǽƗƳƸǥƷƞƽ Ɛƛ  ǯǷǸƜƢǂǽƏƷ
 ǺĆǩƘǭ ǹȅ ƞǩ ƞǱǷǸƛ ƴǾǵƞǁ ǰĆǽǸǁ Ƿ Ʒƞƽ ĆǼƛ ǯǷƗƸǾǍ ǀǽƷƘǲǽƸƛ ƞƛ ƝǷƞơƐơƘǵ ƞǽƝƷƗǸ ĆǾƕ
 ǹƐƱ ǬǲǽǷƷƞƥ ǺƩƘƛ ǯǸƢǁĆǷ ĈƷ Ʒ ĆǸƢǥƗƸơ ƞƛ ǷƞǱǸƛƷƗƴǲǽƸƛ ǬǭƘǭ ĆǧƞǍƞǩ ǫƞǥ ǹƞǥƞǦǽƗƳ
 ǀǾǱƗǷƞƕ  ƞǥ  ƠĆǾƛƝƳ  ǯƘǽƹƘƛƷƝƳ  ǺĆǩƘǲǭ  Ď  Ƿ  ǰƛƝƳ  ƴǾǵƞǁ  ǺĆǩƘǲǭ  ƨǲ ĆǾƥ  (Đ)  Ƿ
 Ƿƞǩ  ǰĆǾǥ  ǺĆǩƗƴǲǭ  ƞǥ  ƝǷƞǲƽƘǱ  ǯƘǽƝƳ  ƝǷƞǱƸǍƝƳ  ǯƘǾĆǩƞǵ  ƿƘƩ ǀǽƞƩ ǹƷƗƴǲǽƸƛƞƛ
 ƞǩ ƗƷƗƳ Ƿ ǫƗƹƐǭƘƕ ǹƗƷƘơ ĆǧƞǍƞǩ ƠĆǾƛƝƳ ǌǱƘǭ ǷǷƳ ǺǱƞǭƞơ ƘǾǱƞơ ǬǦǁǸƱ ǺǱƘǑƘƕ ƗƳƞơƘǥ
 ǫƘǭ ǷǷƳƷƞǵ ƞƛ  ǫǿƞƛ ƠĆǾƛƝƳ ǯƘǽƷƘǍƹĈƷ  ǤĆǽǷƘǾƽƘǱ  ǹƐǵ ƞƛ  ǣǷǸǥƷƞǥ ǹƞǱƘƲǁƐƱƞǱ
 ǬǦĆǾǭƘǭ ǺǊǥ ǰƛƝƳ ƹƘƛƷƝƳ ƝǷƞƢ ĆǾǲ ĆǾǭƝƳƐƛ ǯƘǾĆǩƘǲǭ Ď ƘǾǱƞơ ƝƷǷƞǍ ǺǱƗƺ ĆǾƱ Ʒƞƽ ǷǷƳ ƞǩ
 ǻƘǾǮǾǥ  ƞǽƐƛ  ǰĆǽƸǥƝƳ  ǯƗƷƘƛ  ƸǵƝƵ  ƞǥ  ƠĆǾƛƝƳ  ƗƳƞǦǂĆǾƛ  ǷƘǱƞǩ  ǷǸƛ  ǯƘƢƾĆǽǸǥ  ǹǷƘǱ
 ǷƘƢǁƞǵ (ēē) ǺĆǩƘƽ ǹƝƺǾƪǕǸǭ ƞǲƛƝƳ ƝǷƞǽƞǥƞǦǂĆǾƛ Ʒƞƽ ǹƐǵ ƞƛ ƟƘǥƘǲ ĆǾǩ ǹƷƘǥ
 ǺǦĆǾǁƘƩ ƴǱƞǉ ǤĆǾơƘǥ   ĆǼǲ ĆǾǦǲƱ ǹƝƳ ƹƘǍ  ƝǷƞǦǂĆǾƛ  ǹƷƘǽƳ  ƞƛ  ǺǂǾǦǽƗƳ   Ơǁƞǵ
 ƞǩ ǤĆǾǥƞǽ ǯƘǽƐƱ ǺĆǩƘǭ ƞǩ  ƝǷƞǱƸǍƝƴǾĆǩƞǵ ǰƛƝƳ ƞǽƐǥ ǺơǿǷ ǺǦĆǩƞƱ ƞǥ ƞǽƐǥ ǹƷƞƛ
 Ƿ ǹƐƱ ǹȅ  ƝǷƞƢ ĆǾǲ ĆǾǵ ǹƝƳ ƝǷƞƢĆǽƹƏƳ ǹƝƳ ǺǦǱƞǱ ǸǥƘơ ƟƘǥƝƳ ǹǸĆǾƱƞƛ ǯƘǥƞǁƘƩ

 . ƝƷƞƽǷƘǵ Ƿ ĆǧƘǭ ǯƝǷƘƱ Ƿ ƞǽƗƴǱƘǽƵ ƞǩ ƿƘƢƾĆǾƕ
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 ǯƗǷƗƷƴ ĆǾǩƘǾǮǾǥ  Ƿ  ƷƗƴǲǽƸƛǷƘǱ  ƞƛ  ǰǾƢǂǽƏƷƝƳ  ƞǎĆǽ ĈƷ  Ǻǡƞǉ  Ʒƞƽƞǩ  ƞǥ  ƞǮĆǾƕ  ĆǼĆǩƞƛ
 ƞǩ  ǤĆǾǥƞǽ  ǰĆǾǱƞǮ ĆǾǩ  ǯƘǮ ĆǾƥ  ƗǸƱǸơ  ƳƸǥƝƳ  ǯƘǽƷƗǷƘǵ  ǰǽǷǸƛ  ƸƢǥȆǾǵ  ǯƗǷƞǩ  ǯƘǭƐƱ
 ǷǸƜƛ ƷƗƴǲǽƸƛ ǺƢƱƞƽ ƞƛ ƷƏƹ Ǹƛ ƳǷƗƳ ƞǩƘǡ ǹ ĆǸƽƞƭ ƞǥ ǺƽƘǱ ǯƘǮǽƞǥƞǎǱƝƳ ƞǥ ǹƞǱƗǷ
 ƞǲǾƢǂǽƞǍ   ƿƞǮĆǾƕ  Û ĆǼƛƝƳ  ƴǾǵƞǁ  Ƿ  ƠĆǽƸǥƝƳ  ǰĆǽǸǁ  ǷƷƞƾĆǾƛ  ƞǽƐǥƞǩ  ƗƴǽƗǷƳ  ƞǩ
 ǹƷƗǸƽ / ƧƘǙƘǲĆǩƞǍƞǩ  ǰǾơǷƞǥ ĆǻƷƞƛƝƸǾƪǱƞǵ ǺǱƘǥ Ƿ  ƧƘǙƘǲĆǩƞǍ ǷƝƷƞƛ  ƸǾǡ  ǹƝƳƘƩ
 ǺǱƘǽƹ ǫǿƞƛ ǰǽƗ ĈƷƞǍƷƝǷ ǷǸƛ ƳƸǥƞǱ ǯƘǭƸǙƐƕ ƘƢǂĆǾǵ  ǫƷǸƥ ǺĆǩƘǭ ĆǧƞǍƞǩ ǰǽǷǸƛ ƷƐƢǥƗƸơ
 ƝǷƞǽƘơǸǥ  ǯƘǭƗǸƱ  ǹƹƷƞƕ  ǯƘǭƐƱ  ǺǱƘǥƞǾ ĆǾƥ  ƞƛ  ƝǷƞǱƘƾǽƳ  ƿƞǮĆǾƕ  ǰǽƴǱƘǽƞǍƞǲ ĆǾƥ
 ƷƗǸǉ  ƞǩ  Ʒƞǵ   ǺǱƘǽƞƛ  ǸǥƘơ  ǰǽǷǸƛ  ƟƞĆǪǙƞƽ  Ƿ  ǷƗǸ ĆǾǂĆǾǩ  Ʒƞƽ  ƝƴǱƝǷƞƕ  ǰǾơǷƞǦĆǽ ĈƷƞƛ
 Ʒƞǵ  ƝǸǽ ĈƸƛ  ǯƘǭƘǦĆǽ ĈƷ  ǣƞǽƘǲǽǷǷƳ  ǺǱƗƹƝƴǱƘǭƗǷ  Ƿ   ƝǷƞǲǽƗ ĈƷǸƽƝƳ  ǯƘǭƐƱ  ǹƷǷƝƳ
 ǹƞǭƸǍ  Ƿ  ƷƞǦƽƞǕ  Ǻǩƞơ  ǸǮǾƽ  ǷƘǱ  ƞǲǾơǷƞǥ  ƞǾǱƘǽƞƛ  ǹƷƞƛ  Ƿƞƛ  ǺǱƗƹ  ǯƘǭƝƴǱƝǷƞƕ
 ƞƥƞƢƥƐǍ  ǹȅ Ƿƞƕ  ƗǷƞĆǩƗƳ  ǯƗǸ ĆǾǱ  ǹƞǎĆǽ ĈƷ  Ʒƞƽ Ɛƛ  ƝǷƞǲǾĆǽ ĈƷƞǎƛ  ƝǷƞǱƘƾǽƳ  ƞƛƘƛƝƳ  ǺǥƘǥ
 ƞǩ ǹĈƷƞƦ ĆǾơ ƗƴǱƘǭƷƞƽ ƞƛ ƞǥ ƝǷƞǁ Ƿƞƕ ǰǉƝƳ ƞǥƝƴǱǸǍ ǷƘǱ Ɛƛ ǺǁƘƩ Ƿ ƷƞǦƽƞǕ ƝǷƞƕ
 ǯƗƳ Ƿ ĆǨǙƝƳ ǷƘǱ ƞƛ ƟƘǦƛ ǹƘǁƘǭƞơ Ƿ ƠĆǾƛ ƷƞǍ ƘǥƘǱƗǷ ĈƸƛ ǺǦĆǩƞƱ ǀǽƴǲǵ ǺǮǾǪǝ ǷƘǱ
 ǫƞƛ  ǰǽǸƛ  ǷǷƴǱƘǭ  ƝƴǱƝǷƞƕ  ƝƷƗǸ ĆǾƕ  ƝǷƘǱ  Ƿƞƕ  Ƿ  ǯǿƘƲĆǩƘƱ  ǹƷƘǲƛ  ǷƝƷƞƛ  ƞǎĆǽ ĈƷ  ƞǲǾơǷƞǥ
 ǬǱƗƺƛƗǷ  ǹƐƱ  ĆǧƞǍƞǩ  ǹǷǸƛƘǲ ĆǾǵ  ǬǦǽƗƳ  ǷǸƜ ĆǾƥ  ǯƘǭƘƛƞǕ  ǷǷƳ  ƘǾǱƞơ  ƞǱƗƺ ĆǾƱ  ǷǸǭƞǵ
 ǷǸƛ Ǻǉ ǹ ĆǸǵ ǬǱƗƹƘǱ ǯǷǸƛ ƸƢǥǸƽ ǺǱƘơƞƛ ƞǩ  ƳǸƱƘǽ ƠƾǽǷƝƳ ƸƢǁƐƱ ƷƏƹ ǺǱƘǥƘƛƞǕ
 Ƿƞƕ  ǷǸƛ  ƿƘƛ  ƝǷƞǽƘơǸǥ  ǷǸǭƞǵ  ǯƘǮĆǾǥƞơ   ǯĆȅƘƱ  ĆǧƘƱ  ǺƢǁƝƳ  ƞƛ  ǰǾƢǂǽƞǍƞǱ  Ʒƞǵ
 ƞǕƹƝǷ ǫƞƕ ǀĆǾƥ ǷǸƛ ĆǼƥ ǺƢǁ Ƿ ƠĆǾǪǦǉ Ƿ ƠǾǦƾƛ ƞǩ ĆǻƴǱƞǵ ǫƗƸƛ ǺǥȅƘǉ ƝƵƏƷ ĆǼƽ
 ǸǥƝǷƘơ ǷǸƛƘǲ ĆǾǵ ƷƏƹ ǺǱƘǥƞƢǁ ǷǸƛƘǱ ǺĆǩƳ ƞǩ ƗǸƱ ǷǸƛ ƷƘǽƳ ǷǸƛƞǵ ǹƞǱȅƐǦǊƛ ǺǦĆǾǱƘǥǷƳ
 ǹƷƞƛǷƷǷƝƳ ǺǱƘǥƞǭƞǉ ƷǸƽ ƝǸǾǁ ǹǷƘƕ Ʒƞƽ ƞǲǾƢǂǽƞǍ Ƙơ ƗƳ ǺǱƘǭƝƷƗƴǾƕ  ǰǽƶƛ ǺĆǾƥ
 ǷǸƛ  ǣƘǲƽƸơ  Ƿ  ƷƏƹ  ƞǥƝǷƘƕ  ƝƴǱƝǷƞƕ  ƝƷǸƽ  ƝǸǾǁ  Ƿ  ĆǼ ĆǾǥƞơ  ǤǽƺǱ  ǺǱƘǥƞơǷƞǦǁƞƕ  Ƿ
 ĆǷ ĈƸǭƞƕ ǫǿƞƛ ǰǾƢǁǸǦǽƞǱ ǻƘǾǮǾǥ ƗƳƵƏĈƷ ǫƞǩ ƟǷǷ ǯƘǭƝƳ ǷǸƛ ǯƘǭƷƗǷƘǵƷƗǷƘǵ ǷǸǭƞǵ
 ǤĆǾǱƐǉ Ʒƞǵ ǷǸƛ ƟƞǮƭƝƹ ƷƏƹ ƝǷƞǲǽĈƷƞƥ ǷǸƛ ĈƷǸƱ ƞƛ ǹƞǥƝǷƘƕ ƝƴǱƝǷƞƕ ƟƘƛ ǯƘǭƝƳ ǷƘƕ
 ƷƏƹ  ƞǥƞǕƹƝǷ  ÛƷƞƛ  Ƿƞƕ  ƝƴǱƘǽƞǍ  ǯƘǭƐƱ   ǬǦǽƗƳ  ǺǱƘǥƘƛƞǕ  Ɲ ĈƸǁ  Ƿ  ǰĆǾƢǂƥ  ƞƛ  ƠĆǾƛ
 ƿƝƴǲĆǩƘƛ  ǺǎǱƝƳ ƟƞǱƘǱƞơ ǯǷǸƛƗƸǥ ĆǧƐǉ ǯƘǥƞǾǽƗǷƘƕ ǷƘǱ ǷƷƝƳ Ƿ ƠǁƝƳ ǷǸƛ ƿƐƱƘǱ
 ƞǩƞƥ  ƞƛ  ƷƏƹ  ǷǸƛ  ƷƘǽƳ  ǤĆǽƸǍƘƕ  ǹƞǦƽǷƸơ  ƝǷƝƷǷƳ  ƞǩ  ǰǾƢǂǽƏƷ  ǣƞǽƝǷƘǭ  ƟƘǵƝƳƞǱ
 ǰǽǷǸƛ  ǣȆǾǵ  ƷƏƹ  ƠĆǾƛ  ĆǼǩ  ǺǦĆǾĆǩƘǭ  ǸǦĆǩƞƛ  ǯƘǮơǷǷ  ƞǲĆǽǸǁ  Ƿƞƕ  ƝƴǱƘǽƞǍ  ǯƘǭƐƱ
 ǸǥƝǷ  ƞǥƞơǷƞǦǁƞƕ  ƝǷƝǷƘǱ  ƞǩ  ǷǸƛ  ƟǷƞǦǁƞƕ  ǺǭƝƳƷƞƛ  ƞǥƝƸǍƘƕ  ǷƝƷƞƛ  ǰǽǷǸǉƞǥ
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 ƝƹƘơ ƞǥƝƸǍƘƕ ǷǸƜ ĆǾǩ ǹǷƗǷƞơ ǺǦĆǾĆǩƘǭ ǫǿƞƛ ǷǸƛƞǱ ƷƘǽƳ ǀǾƽƞǥ ǷǸƛƗƸǥ ǣƘǉ ǣƞǽǸǱƘƱ
 ƞǩ ǀǾǱƗǷƞƕ ǷǸƛƷƘǽƳƗǷ ǷǸƛƗƷƴǱƗƳ ƞǥƝƸǍƘƕ Ʒƞƽ ƞǩ Ʒƞǵ ǹƸƢǥ Ƿ ǹƷƐǡ ǹƘǉǷǸƛ ǫƷƞǍ Ƿ
 Ʒƞƽ  ĆǼƽ  ǰǾƛ  ƿƘƩ  Ƿ  ǀǽƞƩ  ƿƞǮĆǾƕ  ǯǷǸƜƢǂǽƞǎĆǾơ  ƗǷ  ǯǷǸƜơƘǶĆǩƞǵ  ƞǮĆǾƕ  Ʒƞƛ
 ǯƘǭƐƱ  Ƿƞǁ  ƞǎǱƝƷƳ  ƞǲǾƢǂǽƞǍ  ǸǥƝǷƘơ  ƗƴǱƘǭǸǂƥ  ĆǹǷƞǩ  ǷƗǷƞơ  ǰǽǸƛ  ǯƗƺ ĆǾƱ
 ƞǥ  ǤĆǾƱƘƛ  ǷƘǱ  ƞǲǾƢǂǽƞǍƘơ  ƗǸƱ  ǹƹƷƞƕ  ƝǷƞǱƘǭƘơǸǥ  ĆǼƥ  ƞƛ  ǰǾƢǂǽƏƷ  ǷƝǷƝƳƸǥƐǥ
 ǬǱƗƹƘǱ  ƘƢƾĆǾƕ  ǷǸƛƗƸǥ  ƠƽǷƷƳ  ƞǱȅ ĆǸǦǊƛ  ǺǦĆǽƷǷƵ  ƘǾǱƞơ  Ǹƛ  ǺǽƘǲǾǁ  Ʒƞƽ  ǷƷƗǷƞǵ
 ƘǱƗƳ  ǯƘǭƞǍƝƷƘƛ  ĆǻǷƞƕ  ƞǲǾƢǂǽƞǍ  ƞǥ  ǷǸƛ  Ə ĈƷƝǸǾǱ  ǹȅ ǺơƘǥ  ǫĆȅƞƛ  ǷǸƜĆǽǸǥ  ƞǥƞǲĆǽǸǁ
 ƞǦƾǍ ǹƳƷƘǱ  ƗǸƱ ƗƳƞơƘǥ Ƿƞǩ ǯƐǉ ƟƝƸǾǁƞǕ ǣƞǽ ĆǸƛ  ǰǽƞǦƛ Ƙǽƞƥ ǯƳƷƗǸƱ ĆǻĈƷƞǎƛ
 ǰǽǷǸƛƘǲ ĆǾǵ Ɛƛ  ǹƷƏƹ ǺƢ ĆǾƽƸƛ ǫǿƞƛ ƝǷƞǲǽƞǦƛ ƸǍƘƕ  ǰǽƘƽƸƢǁƝƳ ǷǸƛ Ƙǽƞƥ ǣƞǽ ƞǩƞǁ
 ǷƝǷƝƳƸǥ Ɛƛ ǯƘǽƸǍƘƕ ǷǷƳƸǥ ǯƘǾǥƘǉ Ƿ ǹ ĈƸƛ ǯƘǽƷƞƽ ƗƸ ĆǾƱ  ǫƗƹƷǸƥ ǹƞǭƞƭ Ƿ ǫƞǥƗƸƛ
 ǺǥƘǥ  ƗƳ  ƞǥƝƸǍƘƕ  ǹƝǷƞǱƳƸǥ  Ƿ  Ćǧƞǥ  ǷǷƳ  ĆǧƞǍƞǩ  ǰǽǸƲǽƞƕ  Ʒƞǵ  ƞǮĆǾƕ  ƝƹƘơ  ǯƘǾơǷ
 ǯƘǭƐƱ  ƝǷƝƴǱƗƵǸǥ  ǯƘǭƞǥƝƸǍƘƕ  ƞǩƞƥ  ƞƛ  Ʒƞǵ  ĈƷƘǵƝĈƷƘǵƞƛ  ǯǷǸƛƘǽƞƥ  ƝƷƘǽƞơ  Ƿ  ƷƞƢƥƐǥ
 ǯƘǮơǷ  ǯƘǭƞǱǿƐǥ Ʒƞǵ ƠǁƐǍ ǺĆǽǸǍ Ƿ  Ʒƞƽ ƝǷƞǲơǷƞǥ ǰǾƢǂǽƏĈƷ  ǸǥƝǷƘơ  ƳƸǥ ƟƘǭ
 ƞǩƞǁ ƞǦƾǾǍ ǺǱƳƷƗǸƱ ǹƗǷƳ  ƝǷƞǂĆǽǷƞǩ  ǰǽƐƲǽƞƕ  Ʒƞǵ  ƠĆǾƛ  ǀǾĆǩƘǥƞƛ  ƞǽƗƳ  ƗǸƱƞƛ
 ƞǽƘǎĆǽ ĈƷ  ƟƘǕƞƽǸǾǱ  ƘƢƾĆǾƕ  ƞǥ  ǹƞǾ ĆǾǥƞơ  ǫƞƕ  ǰǽƏ ĈƸƛ  ǺĆǽǸǥ  ǷƝƷƞƛ  ĆǼǱƗƹƘǱ  ƻƞǥ
 ƞǦƽƞǕ Ʒƞǵ ǣƞǽƞǎĆǾƩ Ʒƞǵ ƞǲǽǷǸǉƝƳ ǰǾƢǂǽƞǍƞǱ Ʒƞǵ Ƿ ƵƏĈƷƝƳ ƞƛ ǷǸƛĆ  ǯƘǮ ĆǾǩƞǮĆǾƕ
 ǷǸƛƞǱ ĆǧƞǍƞǩ ǯƘǭƗƹƝƷƘǁ  ǹƝǷƞƕ Ʒƞƛƞǩ ƳƸǥ ǯƘǭƞĆǩƞǵ ƝƴǱƝǷƞƕ ǷǸƛ ƿƘƩ Ƿ ǀǽƞƩ ǷƷ
 ǷƘǮ ĆǾƩ  ǹƳƸĆǾǭ  ƝƸǾƥ  ƞǩ  ĆǻƴǱƞǵ   ǤĆǾơǷƞǦǁƞƕ  Ƿ  ǰĆǽǸǁ  Ʒƞǵ  ƞƛ  ǰǾǂǽƞǍƝƳ
 ǯǷǸƛ  ǯƘǽƐƱ  ǺǪǪǾƜƽ  Ƿ  ǯƳƷƗǸƱ  ƝƷƘǚƩ  ǺǦǽƷƞƱ  ǯǷǸƛƘǭ  ĈƷǸǦĆǩƞǵ  ǯǷǸƜƢǂǾǱƗƳ
 ƗƸ ĆǾƱ ƞǽƗƴƛ ǯƘǭȅ ǫƷǸƥǷ ǬǦǽƗƳ ĆǧƞǍƞǩ ƿƞǮĆǾƕ ǯǷǸƜƢǂǾǱƗƳ ǯƘǾǥǷƘƛ ǺĆǩƘǭ ƞǩ ƟǸơƝƳ
 ƞǮĆǾƕ ĆǼƛƞƕ ǯƘƢǽǷ ǯǷǸƛ ƷƗƺ ĆǾƛ Ʒ ĆǷƹ ǫƷǸƥ Ƿ ǬǦǽƗƳ ƝǷƞǱƴǱƗƵǸǥƝƴĆǾƥ ǯƘǮĆǩƞǥǷƳ Ƿ ƝƷƞǎƩ
 ǹƞǍƷƘƛ   ǯƘǾǁƝƷƘƪǭƞƕ  ĆǼƛƘǱ  ƗǷ  ƞǭƞƕ  ƷƘǁ  ƞƢ ĆǾǱƞǽƞǎǱƘǮƛ  ƝǷƞǲǽƹƏƴƛ  ǤĆǾƽƞǥ
 ƝƴǱƝǷƞƕ ǰǽ ĆǷ ĈƸƛ ĆǼǥƞơ ǤǽƺǱ Ǻǭƞǉ Ƿ ƸĆǽƴĆǩƞǵ Ƿ ƟǷƞǦǁƞƕ ǷƝƷƞƛ ƘǲǦ ĆǾơ ǯƘǮƢǽƞǭƘǵƞǱ
 ǹȅ Ɛƛ ƝǷƞǲǾĆǽ ĈƷƞǎƛ  ǸǥƝǷƘơ ƝǷƞǽƘơǸǥ ǷǸǭƞǵ ǯƘǮǱǿƘƱ ĆǧƘƱ ǹƷƘǲƛ ǬǱƗƺƛƗǷ ǰǾƢǂǽƏƷ
 Ƿ  ǌǱƝƳ  ƞǎǱƝƳ  ƟƸǍƗ ĈƷ  ǯƘǮƢƽƞǵ  ǤĆǾơǷƞǦǁƞƕ  ǤǽƺǱ  ƞǲǽǸǉ  ĆǧƘƭ  Ʒƞǵ  ƞƛ  ĆǼǥƞơ
 ƞǩ  ƞơǷƞǦǁƞƕ  ǫƞƕ  ǹƷƞƽ  ƞǽƝǸĆǽǸǥ  ƞǩ  ƞǎǱƝƳ  Ƿƞƕ  ǺǱƗƹƝƳ  ǯƘǮǁƞǱ  ǷǸƛ  ƞơƷǷ  ǯƘǽƸǍ
 ǯǷǸƛ  ǌǱƝƴĆǾƛ  Ƿ  ǯƘƽƸơ  ǷǸƛ  ƞǮ ĆǾƕ  ǺĆǾƥ  ǹƞƦǂƱ  ƞǩ  ǯƘǾĆǽǸǍ  ǀǾǱƗǷƞƕ  ƞǥ  ƞǽƝǸĆǽǸǥ
 Ƿ ƿǸƥ ĆǻƴǱƞǵ ĆǧƞǍƞǩ ǫǿƞƛ Ƙǲ ĆǾǵƷƝƳ ƟǷƞǦǁƞƕ ƞǩ ǹƷƞƽ ǤĆǾƽƞǥ ǷǸƜ ĆǾǩ  ǯƘǭƘǍƘƕ
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 ƞƛ  ƞǥƘǥ  ƝƷǸǥ   ƳƸǥ  ǯƘǭƷƗǷƘǵ  ƞǩƞƥƞƛ  ƟƘǵ  ƷƞƢƥ ĆǸǥ  ƗƳƞơƘǥǷƞǩ  ƝǷƞǽǿǸƩƝƳ  ƿǿƞƥ
 ǹƷƞƽ   ƟǷƞøøǥƷƝƳ  ƞǥ  ƞơǷƞǦǁƞƕ  ǹƘøøǍƷƝƳ  ƞǥ  ƝǷƝǷƘøøǱ  ƞǲ ĆǾƛ  ǯǷƞǦƛ  ǯƘǭƘǽƸǝ
 ƝǷƝƷǷǷƵ ƞǲǽǸǉ ƞǥ ƞǦĆǾơǷƞǦǁƞƕ Ǻǉ ƞǭƞƕ ǷǸǉƝƳ ĈƸƱ ǺǥƞǽƞǲǾƽ ƞǩ ƞǥƞơǷƞǦǁƞƕ
 ǷǸƛ  ǯƵ  ƝƸǾƥ  ĆǧƘǲǭ  Ƿ  ǯƵ  ƞǩ  ĈƸƥ  ƞǱƘƱƝǸǽƳ  ƟǸơƞƕ  Ǹƛ  ǹƞǥƘǍƷƝƳ  ǹƞǱƗǷƞǊĆǾƥ  ƞƛ  ƷƏƹ
 ĈƷƳ  Ƿ  ƷƗƳ  ĆǻƴǱƞǵ  ƝǷƞǥƞơǷƞǦǁƞƕ  ǺƢǂǾǱƞơ  ƞǩ   ǫǿƞƛ  ĆǻǷƞǩ  ƟƸǍ  ǯƘǭƐƱ  ǤĆǽƵƏĈƷ
 ƞǩ ǷǸƛƞǱ ƝǷƘǭ ǯƞǦƛ ƠƽǷƷƳ ǤĆǾƢǁ ƗƴǦĆǾơƞƽƸǝ ƞǩ ǷǸƛ ĆǼƥ ǯƘǽƳƷƘƕ ǺǦĆǩƞƱ ƝǷǸƛƗƸǥƐǥ
 ǤǁǷǷ ƝƸ ĆǾǩǸǥ ƳǸƱƘǽ ǹƘǉ Ǻǉ ƘǦƛ ǫƷƞǍ ǤĆǾƢǁ ƝǷƝƷƝƳ ƞƢ ĆǾƛ  ƷƞǦƽƞǕ Ƿ ƿƘƩ Ʒƞƛ
 Ƿ ƝƷƞǭƞǥ ) ƟǷǷ ǹƝƳ ƳƸǥƝƳ ǹƞǥƝĈƷǸǥ ƞǩ ǹƷƗǷƘǵ Ʒƞǵ ǷǸƛ ǺƽƸƛ ǹƷƏƹ ǤĆǾǱƵ ƝƸǾƥ
 Ʒƞǵ  ǷǸƜ ĆǾƥ  ǺĆǩƘǲǭ  Ƿ  ĆǧƘǭ  ǺǁƞǥƝĈƷǸǥ  (  ĆǻƳ  ƝƷƐǡ  Ƙƽ  Ƹƛ  ƞǩ  Ǥƽ  ĆǻƳ  ǹƝĈƷƘǵ  ǣƞǩǸǩ
 ĈƸǍ  Ɲ ĈƸǍ  ƞƛ  ǿƞƛ  ǹƷƞƢƥƐǥ  ǺǱƗƹ  ǯƘǭƴǱƝǷƞƕ  Ʒƞǵ  .  ƞƜƽǷǷ  ƞǽƗƳ  ĆǹƷƞƕ   ĆǼĆǪƛ  ƗƸǥƝƴĆǾƥ
 ƞǩ  ǷǸƛ  ǤǽƺǱ  ƝƴǱƝǷƞƕ  ƷƞƢƥƐǥ  ǹƗǷƞǵ  Ʒƞƛ  ƞǩ  ǷǸƛ  ǯƘǾǡƞǁ  ƞǡƞǁ  ǯƘǥƞǁǸƥ  ƝǷƞơƘǵ
 ĆǼǉƝƳƐƛ ǺĆǩƘǽƞƱ ĆǼǥ ǷƞǽƞǍƷƘǁƞƭ ƞǽƞǎĆǾƩ ǫƞƕ ǺǱƗƹƝƴǱƘǽƞǱ ǫǿƞƛ ƝǷƞǥƞơǷƞǦǁƞƕ
 Ʒƞƛ Ƿƞǩ ǰơƘǵ ƿƘƩ ƞǩ ǤĆǾĆǩƞǭƐǥ ƗƴǽƗǷƳ ƞǩ . ǷǸƜǁǸƥ ǹǷǸǭƞǵ ƞǥƞơǷƞǦǁƞƕ ǹƘǍƷƝƳ
 ƳƸǥƝƳ  ǯƘǾǦĆǩƞƱ  ǺǎǱƘƛ  ƗƴǱƘǥƞǭƞǉ  ƞǩ  ǷǸƜ ĆǾǩ  ǹƸơ  Ǻƽƞǥ  ƘǵƝƷƗƹƞǵ  ƝƷƘǽƳ  ƝǷƞǮĆǾƕ
 ƞƛ  ǹƗǷ ĈƸƛ  ƷƏƹ  ǺǦĆǩƞƱ ǷǸƛƷƘǽƳ  ƟƘǥƘǱ  ĆǼǩ  ǯƘǾǊǾǵ ƻƞǥ Ƿ  ƠƽƝƳ ƞǱƝƴƛ  ǯƘǽƐƱƞǥ
 ǫƷǸƥ  Ƿ  ǬǦǽƗƳ  ǫǿƞƛ  ƝǷƞƢƽƝƳƞƛ  ƗƳ  ǯƘǽƐƱ  ƳƸǥ  ǯƘǁƏƸǝ  ƟƞǪǪǾǭ  Ƿ  ǯƘǁƏƸǝ  ǣƘƱ
 ǹƗǷƳ  ƿƞǮĆǾƕ  ǷƳƸǥ  ǈĆǾƥƗ ĈƷ  ƝǷƞǥƞǩǸǥ  ƝǸǾǁ ƞǩ  ǯƘǽƞǦĆǩƞƱ Ƿƞƕ  ƸƢǾƕ  Ƿ  ƟƸǍ  ǯƘǽƐƱ
 ǯƘǾǽƗƹƝƷƘǁ  ƞǥƞǦĆǩƞƱ  ĆǻǷƞǩ  Ʒƞǵ  ƝǷƝƷƝƳ  ƞǲǾơƘǵ  ǯƘǥƞǁƘƩ  Ƿ  ǀǽƞƩ  ǺǲƢǂǽƏĈƷ
 ǫƞƕ Ƿ ƗƹƝƷƘǁ ĆǧƞǍƞǩ ,ǷǸƛ ǷƘǱ  ǼǱƗǷƞĆǩƘƥ ư ĆǾǁ ǺǪǕ ǣƘǥ ǬƛǸƛƞǱƞĆǩƞǵ ƷƞǍƞƕ ƳƸǥ Ɨƴǽƞƥ
 ǹƷƘǲƛ  ǷƝƷƞƛ  ǰǾơǷƞǥ  ĆǻĈƷƞƛ  ǰǽǸƛƝƳ  ǀǾƽƞǥ  Ďċċ  ƞǩ  ƸơƘǽƹ  ƞǥ  ƗƳƞǦĆǩƞƱ  ǷǸǭƞǵ
 Ƿ  ƠǁƏĈƷ  ǯƘǮƽƸơ  ǤĆǽƹƐơ  ǷǸƛƝƷƗǸ ĆǾƕ  ǹƝǷƞƕ  Ʒƞƛ  ƞǩ  ĆǧƘǭƞǊǭƞǉ  ƞƛ  Ʒƞƽ  ǺĆǾǥƞơ
 ǯƐǉ ƞǥ ƳƸǥƝƳƘǭƘƕ ǯƘǭƐƱ ǺĆǾǥƞơ ǹƞǦǉƏƷƘǁ ǹƷƘǲƛ ƞǲǾƢǂǽƞǍ ĆǻǷƞǩ  ƝǷǸƜǽǷƝĈƷ
 ƗƹƝƷƘǁ ƟƸǍƝƳƞǱ ǺĆǩƞǵ ƷƘǁ ǰǽǸƛ ƷƏƹ ƝƴǱƝǷƞƕ ƐƱ ƝǷƝǷƘǱ Ɛƛ ĆǻƸǦƜĆǽ ĈƷ ƞƛ ƞǦĆǩƞƱ ǫƞƕ
 ǺĆǩƘǲǭ Ƿ ĆǧƘǭ ƠĆǾƛ ǹƷƘǍƹĈƷ ƗǷ ĈƸƛ ĆǼǩ ǺơƘǥ ǷǸƛ ǹƗǸƱ ƗǸƱ Ʒƞǵ ǷǸƛ ƸơƷƗƺ ĆǾƛ ƞǥƞǦĆǩƞƱ ƞǩ
 ǹƐƱ ǹƞǥƞǱƵ ǺƢƽƝƳ ǀǽǷƞƕ ƘǽƸǍ ƷƏƹ ǹƞǥƞĆǩƘǲǭ ǷǸƛ ƞǦĆǩƞƱ Ƿƞƕ ĆǧƞǍƞǩ ǺǁƐƱ
 ǹƴǾƕ ƘǭƞǱ ǫƝƸǡƐƕ ƝǷƝƷƗǸƱ ƞǭƝƳƞƕ Ćǧƞǵ ƟƞǥƞĆǩƘǲǭ Ƿ ƟƐƱ ƘƢƾĆǾƕ Ʒƞǵ ǺơǷǷ Ƿ ƟƸǍ
 ƐƱ ƞǦƛ  ǯƘǭ  ĆǻĈƷƞƛ  ƝǷƞǦƛ  ǯƘǭƘǽƸǝ  ƞƛ  ƝƷƘƩ ǫƞƕ  Ʒƞǵ ƞǥƘǥ ƝǷƞǱƗ ĈƷƘƥ  ĆǼǩ  ƷƏƹ  ǺǦĆǩƞƱ
 Ƙơƞǵ ǷǸƛ ǤĆǾĆǩǷƳ ƝǷƐƛƳƷƘǁ ĆǼǩ  ǯƘǭƐƱ ƞǥ ǹƞǲĆǽǸǁ Ƿƞƕ ƞǾǱ ǯƘǭǷƞǢ ĆǾǩ Ʒƞǵ ƵƏĈƷ ǷǸǭƞǵ
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 ƴǱǸơ  Ƿ  ǷǸƛƝƳ  ƶ ĆǾǍ  ƟƷƞƽ ƳƸǥƝƳ  ƟƝǷƝƷƗǸƱ  ǹƘǁƘǭƞơƞǥ  ǷǸƛ  ǣƘǲǭƘƽ  Ƿ  ƹƷƞƛ  ǺĆǾĆǪƛ
 ƠǁƐǍ  ĆǻƷƗǸƱ  ƝǷƝƳƷƞƛ  ǤĆǾǑƏƸǭ  ƝƷƝǷ  ǷǸǉƝƴǦĆǾơ  ĆǧƳ  Ƿ  ƟƸǍƝƳ  ƟƐƱ  ǺǱƗǷƘǉǸ ĆǾǱ
 ǷǸǭƞǵ  ǫƞǩ  ƞǽƝǷƞƕ  ǺƢƱ  ƝǷ  ƞǥƘǥ  Ǻǉ   ǺǱƗƴĆǽ ĈƸǝ  ǤƾĆǾƕ  Ƿ  ǣǷƞǱ  ƝǷƞƢĆǽƹƏƳƘǱ  Ǻǁƞǥ
 ǯƘǭƞƕ  ǯƘǭƐƱ Ʒƞƛƞǩ  Ʒƞǵ ǯƘǽƞƛ  ƝƷƞƛ  (  ǸǾǱ  Ƿ  ĆǼƽ) ƞƢǂǽƞǍ ƟƘǕƞƽ ƗƳƞǽƐǢǭ Ƿǿƞǵ
 ǯƘǭƝƴǱƝǷƞƕ ǯƗƳƝƷƘǁ ǫƞƕ ǷƘǱ ƞǩ ƞǥ ǰƛ ƸơƷƏƹ ƞǮĆǾƕ ƞǩ ƞǦĆǩƞƱ Ƿƞƕ ĆǼƛƞƕ ƞǽƗǸƱ ƟǸǍ
 ǤĆǩƞƱ  ƗǸƱ  ǹƹƷƞƕ  ǼǽƘǱƘƥ  ƞƛ  ƐƱ  ǤĆǾǲǾƢǂǽƏĈƷ  Ǻǉ  .ą  ǯƏ ĈƸƛ  ǺơǷ  ǺǪǕ  ǺǥƘǥ   ǺǱƗƹ
 Ƙǽƞƥ  ǯƐǉ ƝǷǸǭƞǵ ǫƞƕ  ǷǸǉƝƳ ǺǽƘǭƞǲǾƽ ǼǮǪǝ  ƞǩ  ƻƞƛ Ǻǉ ƻƞǥ Ďċċ ǷǸƛƗƴǽƞƥ
 Ƿƞƕ  ǹƸǎƛ  ǤĆǽƷƗƳ  ƷƏƹ  ǹǿƞǡ Ǻǉƞƕ  ǯƐǉ ǸǥƝǷ Ʒƞǵ ƝǷƐƛƳƷƘǁ ǯƘǽƐƱ ǺĆǽǸǥ ƞǩ  ǷǸƛ
 ǯƘǽƐƱ ǌǱƞƽ Ƿ ǌǱƝƳ ĆǼƛ ƞƛ ƟƘǦƛƗ ĈƷ  ǹƐƱ Ɛƛ Ƿ ƞǥƘǥ Ʒƞǵ ǰơǷƞǥ ĆǻƷƞƛ ƞǱƘǡǸǪƱƞǭ
 Ƿ  ǯƘǭƐƱ ƘǾǱƞơ  ǰǽƗ ĈƸƛƗƳ  ƻƞǥ ǷǸǭƞǵ ƞǩ  ƞǮ ĆǾƕ  .  ƳƸǥ ƗƳƞǥƞǦǉƏƷƘǁ ǺǱƘǥƞǱǿƐǥ ƞƛ
 ƿƞǁ  Ʒƞǵ  ƝǷƐƛƗƸǥ  ƸǥǸǁ  ǣƞǽƞǱƘƱƗǷƞǱƘǱ  ǫƝƳƷƞƛ  ƞǲǽǸǉ  ƝǷƞǲǽǷǸƛƘǭ  ǯƘǮǦǽƗƳ
 .ƳƸǥ  ǯƘǭƝƸǾƜǍƞơ  Ƿƞƕ  ǰǾƛƞǱ  ƗƸǦǁƘƕ  ǹƝǷƞƕ  Ɛƛ  ǯƘǱ  ǹƝƸƽ  Ɛƛ  ǰǽǷǸƛƺǽ ĈƷ  ǯƘǮơǷƞƭ
  Ƿ ǫĆȅƝǷ ƞơƘǵ ǬǦǽƗƳ ĆǻǷƝƳ ǯƘƢǱƘǱ ǬǦǁǸƱ ĆǼĆǩƞƛ ǺơǷǷ ƝǷƝƺǽ ĈƷ ƝǷƝƸƽ Ʒƞƽ ƞǲƢǂǽƞǍ
 ǯȀǝ  Ƿ  ǰǾƽƞǥ  ǯȆǝ  ǺĆǩƘǭ  ǰǾǩƘǞǱƞƕ  ǰǽǷƘǭǷƞǡ  ĆǼǩ  ĆȆĆǩƝǷƞǱ  ƞǥƘǥ  Ǻǉ  ǰǾĆǾĆǪƛ
 ƷƏƹ  ƸƢǾƕ  ǯǷǸǭƷƞǝ  ƞǱƘǭƐƱ  ǺĆǩƘǭ  Ƿƞƕ  ǷƘǉƷƞƽ  ƞƛ  ǣƝƳ  ǺơǷǷ  ĆǻǷƝƳ  ǯƘǮǂǾƽƞǥ
 Ƿ ƳƷƝƳ ƝƴǱƝǷƞƕ  ƝǷƞǲǽƘǭ ĆǻǷƞǩ  ƵƏĈƷ  ǷǷƳ ƠĆǽǷƞǱƘǭƝƳ ǹƞĆǩƘǭ  Ƿƞƕ  ƝƳƸƛ  ǹƞǮĆǾƕ  ƞǱƗǷƘǾƥ
 ƗƴǽƗǷƳƞǩ  Ƿ  ǰǽƐƲƛ  ĈƷǸǍ  ǸǭƷƞǍ  ǺǦĆǾǱƘǱƳƸǥƝƳ  ǯƘǭƹƞƭ  ǷǸƛ  ǺǲǾƛ  ǯƘǮǾơƞǭƘǵƞǱ
 Ʒƞǵ Ƿ ǰǽƳƸǦĆǩ ǯƘǾǲơƘǵƸ ĆǾƱƞƛ ƝǷƝƺĆǽ ĈƷƞƛ ǹƝǷƞƕ ǹƗǷƳ ǰǾǲǽǸǲǭƞǭ ǯƞǦƛ ǯƘǮǂǽƷƝƳ
 Ƿ ƳƷƘǱ ǺǱƘǮ ĆǾǪƽ ǺǱƘǭƺƱ ĆǻƴǱƞǵ Ɛƛ ǯƘǮĆǩƗǷƞǵ . ǰǽƳƸǥ ǯƘǾĆǽƷƞƛ ƝǷƞơƞǭƷǸƭ Ƿ ƺĆǽƷƞƛ
 ǯƘǭȅ ĆǸƛ  ǰơƘǵ ǺǽƗǷƳ ǻƵƏĈƷ  Ƿ   ǻƷƞǦƽƞǕ ƘǝƞƢƾǭ ƐĆǩƘƱ Ƿ  ǬǦǱƞǱ  ǰĆǾƛ  ƝǷƞǱƘǭƘǱƘǵƞƛ
 ǷǸƛ  ƿƏƷƞƥ  ƞƛ  ƷƏƹ  ǬǦǽƗƳ  ǷǸƛƗ ĈƸƛƗƳ  ǯƘǮ ĆǾǩ  ƞǥ  ǫƞǥƞǦǁǸƱ ǹƗǷƳ  ƞƛ  ǯƗ ĈƷƞǍ  ǀǽƷ ĆǷƹ
 ǹƷƗǷƞǵ  ƝǷƞƢĆǽ ĈƷƞǍƝƳ ǯƗƷƘƩ ǸǥƝǷ Ʒƞǵ ƞǥ Ǹƛ  ƳƸǦǁƐƱ ƝǷƞƛ  ǯƘǭƐƱ ǺĆǩƳ ƿƞǮĆǾƕ
 ƞǩ  ǺǱƘǮ ĆǾǪƽ  ƞǲǽǸǉ  ƝǸĆǽǷƞǩ  .Ʒ  ƘǥǷ  ƻƞǥ  Ƿ  ǣǷƘƛ  ƞƛ  ƝǷƞǲǾƛƝƳƳƘǁ  Ƿ  ǺǱƗƷƘƩ  ǹƷƘƩ
 Ƿ ǣȆǾǵ ƝƴǱƝǷƞƕ  ǯƗǸĆǩƘƱ ƵƏĈƷ  (čċ) ǹƝǷƘǭ Ɛƛ  ƝǷƞǲǽƘǭ  ǬǦǽƗƳ ǼǱƘǥƞĆǩƘƱ Ƿ ƷǸƥ ǺĆǩƘǭ
 ƻƘǱƗǸƱ Ƿ ǣƘǉ Ƿ ƿƘƛ ǷƘǾƥ ƞǩ ǤĆǽƴǱƞǵ ǹƷƝǷƘǽ ƞƛ ƿƝǷƞǩ ƘǾƩ ƝǷƞǱƘǮ ĆǾƥ ǯǷǸƛ ǷƴǱƘǭ
 ǺƽƘǱ  ǯƘǽƗƹ ĆǸǭƘƕ  Ƿ  ƗƸƛ  Ƿ  ǤǁǸƱ  ǺǭƷƞơ  ǷƞƥƞƢƥƐǍ  ƝǷƞǱǷǸƛǸǉ  ƘǝƞƢƾǭ  ƞĆǩƘƱ  ĆǧƞǍƞǩ
 ǯƘǽƐƱ  ƞǩ  Ƿ  ǯǷǸƛƗ ĈƷƞǍ  ƗƴǽƗǷƳ  ƞƛ  ǷǸƛ  ǷǸǉ  ǀǽƷƝƳ  ǹƝǷƞƕ  Ƿ  ƝǷƞǱƘǽǸƛƳƷƘǁ  ƝǷƐƛ
 ǫƞǵ ǷǸƛ ǯƘǮǦǽƗƳ ǺǭƞǙ ƷƏƹ ƟƘǵ ƘǱƘǭƷƞƽƞƛ ƞơƘƽƝƷƘǥ ǷǸǭƞǵ ǫƞƕ ǹƗǷƳ ƞǩ ǯǷǸƜơƸǍ
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 .  ǰĆǽƸǾǎƛ  ǣƝǷƞǱ  Ɨƴ ĆǾơ  ǰǽǸƛ  ƝǷƗƷƘǁ ƞǥ ǹƞǱǿƘǭ  Ƿƞǩ  ƞǂǾǭƞǵ ǰǽƘƽƸơƝƳ  ǯƘǭƐƱ ƞǩ
 ƝǷƞǾǱƗ ĈƷ  ǹƝƹƗǷƷƝƳ  ƞǩ   ƗƳ  ǯƘǮǱƗƸ ĆǾƕ  ƞǱǸǉ  ǹƷƘǽ ĈƸƛ  ƵƏĈƷ  ƠƾǾƛ  ǹƗǷƳ  ƞǽƐƛ  Ʒƞǵ
 ǯƗƸ ĆǾƕ ǺǱƘǥƘǍǷƳƷƐƕ ƝƴǱƘǽƞǍ ǯƘǭƐƱ ƗƴǪǽƴǱƞǡ ƞƛ ǹƝƷƗǷƘƕ ǹƷǸǲƽ ǷƝƷƞƛ ǰǾơǷƞǦĆǽ ĈƷƞƛ
 ƝƷƗƴǾƕ  ǺǍƷƞǭƞǩǸǥ  ƞƛ   Ǥ ĆǾǎǱƘǭ  ƴǱƞǉ  ƝǷǸƜơƸǍ  ǺǡƗƸ ĆǾǕ  ǹƝƷƗǷƘƕ  Ɛƛ  ǯƘǾǁƝǷƘƛ  ƞǥ
  ǺǦĆǽ ĈƷǷƵ Ƿ ƞǪǾƕƘǕ Ʒƞǵ . Ǻƽƞǥ ĆǼƛ ƞƛ ƳƸǥ ǯƘǭƸǙƐƕ ƺǡƞƽ Ƿ ƞǱƘƛƐƛ ƝǷƞǂĆǽǷƞǩ ǰǽƗƷƳ
  ǣƞǽƝǷƘǭ  ǹƗǷƳ . ƠĆǾǲ ĆǾǵƝƳƷ ƞƽ ƞƛ ǯƘǽ Ǻǉ ǯǸƛ ƷƘǍƵƏĈƷ Ƿ ƷƝƳƞǡ ǺǱƗǷ ĈƷƝǷƘǉ . ǷǸƜơƸǍ
 Ɛƛ ǰǾƽƸƦĆǩƗǷƞǵ ƞǲơǷƞǥ ǯǸƜƛƝƷƗǷƘƕ ǷǸƜơƘǵ ƗƳƷƞƽ ƞƛ ǯƘǽƞơƘƽƝƷƘǥ ǫƞƕ ǹƞǱƘƽƞǥǷƞƕ
 Ɛƛ  ǯƘǽ  ƝǷƞǲĆǽ ĈƷƞǍƝƳ ƐƱƘƕ  ƝǷǸơƘǵƷ  ƞƽ ƞƛ  ǯƘǽ  Ǽǉ ǰǱƗƺƛ  ǹƝǷƞƕ  Ɛƛ  ǯƘǽƷƘǥ  Ƿ  ƻƞǥ
 ƞǩ  ƞǂǾǭƞǵ  ǯƘǥƞǩƘǞǱƞƕ  ǺƽǸǱƝƷƘǉ  Ɛƛ  ƘǽƘƕ   ƠĆǾƛƝƳ  ĆǧƺǱƞǭ  ǰǽƗǷƳ  ƞǭƞƕ  ƞǽƘơƞǵ
 ǹƞƛƷƏƹ Ƿ ǣǷƘƛ  ƞǽƗǸǍ ƞǥ ǷǸƜƢǂǽƞǎĆǾƥ  ǯƘǮĆǩƗǷƞǵ ǹƝƴǱƝǷƞƕ ƞǮ ĆǾƕ  .  ǰƛ ƗƴǾǱƗǷ ĈƷƝǷƘǉ
 ƞǽƘơƞǵ Ɛƛ ƝƸǎƛ ǷǸǉƞǱƷƝƳ ƗǷ ǫǿƞƛ ǯƗƸ ĆǾƕ ƞǩ  ǯƘǽƐƱ ǹƞǎĆǾƩ ƞơƞǱǸƢǂǽƞǍ ǯƘǮƽƞǥ
 ƟǷƞǥƷƝƳ (ČĔĔČ) ĆǿƘƽ ƞǩ  ǟƗƸ ĆǾǕ Ɛƛ  ǯƘǭƝǷƞǱƗ ĈƷƞǍ ǹƗǷƳ ƞǩ  Û  ǯƗƸǥ ǰ

ĆǽǸǁ ǷƷƞƽ ĆǺƛ
 ǰǭ . ǰƛƞǱ ǯƘǽƝǷƞǱƗƷƞǍ ǹƘǭƞơ ƞƛ Ƿ ǯǷƘǭƞǱ ǯǷǸƛ ǧƘǞǱƞƕ ƞǥ ǺǱƘǥƝƳƷǸǥ ǷǸǭƞǵ ƞǥ
 ǹƷƞƽƝƷƘǉ  Ɛƛ  ƟǷƞǦĆǽ ĈƷƞƛ  (ČĔĔđ)  ǺĆǩƘƽ  ǸǥƝǷƘơ  ǫǷǸƛ  ĆǼƩƞƢǂǾǱ  Ƹ ĆǾǩǷƞǵ  ǹƷƘǁ  ƞǩ
 ǺơƞǽƘǍƷƞǮǂĆǾƥ ƞǩ ǫƞǥƝƷƞƽǷƘǵ  ƗƴǲĆǩƐǵ ǺơǿǷǷ ƘƥǷƷǷƞƕ ƝƳƸǥ ǯƘǭǷƷ ǫƞǥƝƷƞƽǷƘǵ
 ( ǸǾǱ Ƿ ĆǧƘƽ ƐǱ Ĕ) ǹƝǷƘǭ Ɛƛ ǷǸƛƳƸǥ ǺǱƘǂĆǽƷƞƥ ǺǉƘǡ ǹƷƗƹƘƕ ǷǸƛƗƸǥ ƷƗƴǲǽƸƛ ƷƘƩ ƷƗǸǉ
 ǫƞǵ ǹƷƐơƘƢǦǽƳ ǺǱƘƱǷĈƷ ƿƘƥ ƞǩ . ƘǱƗƳ ǺƜǽƷƞǙ ƞǩ ǬǦĆǾǱƞǭƞơ ƳƸƛ Ʒƞƽ ƞƛ ǬǱƘǽƵ ĆǻǷƞǩ
 ǺǥƞǾǱƘƛƷǸǡ  ǸǥƝǷ  ƗƳ  ǫƝǷƞǱƗ ĈƷƞǍ  ǹƷƘǽ ĈƸƛ  ǀǾǦĆǾĆǩƘƽ  ǹƗǷƳ  Ƿ  ƳƸǦǽ ĆǸǍ  ǫƸǖǁ  ǺǱƘǭƹ
 Ʒƞƽ  ǺƾǾǩƐƥ  ƗƴǲĆǩƐǵ  ƞǩ  ǫƝǷƞǱƗ ĈƷƞǍ  ǀĆǾƥ  ƞǱƗǷƗƳǷǷĈƷ  Ƿƞǩ  ǤĆǾǩƘƭ  ƟƞǽƘǁ  Ƿ  ǧƘǞǱƞƕ
 ǬǦǽƗƳ Ƿ ǰǭ ƞǥ ǰǽƳƸǥƝǸ ĆǾƥ ǯƘǽƴǱƝǸǽƞƥ ƞơĆȅǷ Ƿƞƕ ǼǑƏƸǭ ǼǝƘǭ ǹƸǍƷƞƛ ǺơƝƷƗƹƝǷƞƛ
 ƝǷ  ƝǷƗƴǽǷǷĈƷƞƥƞƢƥƐǍ  ƞǩƞǥ  ƗƳƷƗǸøøǉ  ǺǩƘǞǱƞƕ  ǺơƘƽƝƷƘǥ  ƞǩ  Ǥ ĆǾơƞǽƘǁ  ǸǥƝǷ
 ƷƗǸǉ ǺǩƘǞǱƞƕ  ǺǱƘƛƷǸǡ ǸǥƝǷ ƞǮ ĆǾƕ ǺǱƴǱƘƽƘǱ  ǀǽǷƞƕ ǯƞǦƛ ĆǧƞǍƞǩ  ǯƘǮǲơǷƞǦĆǾƥǷƘǉ
 ǷǸǭƞǵ  ǯƘǭƐƱ  Ǻƾǽƞǥ  ƞǥ  ǹƝǷƞǩƞǎƩ  Ǹƛ  ƝǷƞǽ  ǺƩƘƭ  ǺǁĈƷƐǁ  ǣƘǥ  ǯƞǽȅ  ƞǩ
 ǧƘǞǱƞƕ  Ƿ ǯƗƷƘƛƘǾǮǾǥ Ǻƾǽƞǥ ǺǱƴǱƘƽƘǱ  ǸǥƝǷ ƿĈƷƐǁ ǣƘǥ ÛǷǸƛƗƴ ĆǾơ  ǺǱƘǥ ƞơƘƽƝƷƘǥ
 ǺǦĆǾĆǩƘƭ ƟƞǽƘǁ ǸǥƝǷ ǹƞǮĆǾƕ  ƞơĆȅǷ Ƿƞƕ ǺǑƏƸǭ ǺǝƘǭ Ƿ  ǹƸǍƷƞƛ ǺơƝƷƗƹƝǷ ĆǧƞǍƞǩ
 ƷƏƹ  Ǭ ĆǾĆǪƛ  ǬǱƗǸơƝƳ  .  ƞǽƝƷǷƞǍ ƞǱƗǷƘơ  ǫƞƕ  Ʒƞƽ ƞǩ  ǷǸƛƳƸǥ ǯƘǂǾǱ  ƠƽƝƳ ƝǷƗƳǷǷĈƷ  ǫƞƕ
 ƞƢƾƱ ǯƘǭǷǸǭƞǵ  ƝǷǸƛ  Ǻǉ ƗƳƝƴǱǸǍ  ǫƞǩ  ǯƘǥƝǷƗƳǷǷĈƷ  ǯƐǉ  ǺǱƗǸƩ  ƞƛ  ǹǷƘǦǁƗĈƷƞƛ
 ƞƛ  ǯƘǾƢƾǽǸ ĆǾƥ  ƷƏƹ  ǯƘǥƞǾǱƘƛƷǸǡ  ǷǸƛ  ƳƸǥ  ǯƘǮǁƗǷƗƳ  ƝǷƞøøơƝƷƗƹƝǷ  Ƿƞƕ  ǺƢƽƝƳƷƞƛ
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 Ɛƛ ǬǲǾǲǦǂƥ ƗƴǲĆǩƐǵ ǺơĆȅǷ ƞǩ ǫƐƱ ǺƢƽǷƷƴǱƞơ ǺǱƞǽȅ ƞǩ ƟƞƜǽƘơ ƞƛ ƞǽƞǵ ǺơƞǭƷƘǽ
 .  ƝǷǷƳƸǥ  ǹƷƘǥƝƴǱƞǉ ƠĆǾƛƝƳ  ǹƷƞǍ  ǹƷƘǥ  ƞǾǽǷƗƸǵƝƵ  ƝƹƘǍ  ǫƞƕ  ƴǱƞǉ  ǸǥƘơ  ƝǷƗƸǥ
 ǫǿƞƛ  ƞǽƞǵ  ǹƷƗƹƘøøƕ  Ǭǎǲƽ  ǹƝƹƞǝƞǡ  Ƿ  ƞƦǥ  ǬǥƞǽƞǦǊĆǽǸǍ  ƿƘƢƾĆǾƕ  ǸǥƝǷƘơ
 Ƿ  ǯǸƢǂǽƞǍƞǱ  ǺĆǾơ  ƞǥƘƢƾĆǾƕ  ǸǥƝǷƘơƞǵ  ǀǾǱƗǷƞƕ  ƘǵƝǷƷƞǵ   ǬƢǂǽƞǍƞǲ ĆǾơ

 . ƞǾǱ ǺǂǽƷƞƽƝƷƘǉ
 ƞǽƘǱ ǼǽƘơƐǥ Ƿ ǰǾƽǸǱ ǯƘǽƝƳƞƛ ƞǽƝƷǷƞǍ Ɲƴǲ ĆǾǵ ǯƘǮǱƘǥƝƷƗƹƘƕ Ƿ ǺǁƐƱƘǱ Ƿ ƤƽƐǥ
 Ƿ ƝǷƞƢ ĆǾĆǪ ĆǾǵ ǯƘǾǾƛ ƷƝƳƞǡ ǷǷƶǾǭ ǼǽƘơƐǥ Ƙơƞǵ ĆǼƛƝƳ ƝƷƏƹ ƝƴǱƝǷƞƕ ƿƞƢǁƝƹǸǍ Ʒ ƞƽ Ƿ
 ǷǸǭƞǵ ǼĆǽǸǍ ƞƛ ƟƘǎƛ ǫƞǥƞǦǪǾǭƘǱ ǫƗǸǾǵ ƞƛ ǰǽƸǎƜǾĆǩƞǵ ƗƴǱƘǮĆǩƳ ƞǩ ǣƞǽƞƜǍƞǵ ǸǥƝǷ

 . ĆǧƞǭƐǥƞƛ  ǹĈƷƐǍ ǺǱƘǥƝƷǸǲƽǷǸǭƞǵ Ƿ ƘǾǮǾǥ Ǻǥƞǉ ǺǱƘƛƷǸǡ ǺǦĆǾƽƞǥ

بةيان عةسكةرى 
6/نيسانى 2011
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ليستى شةهيدانى طؤثتةثة
 ČĔēē ǺƾǽƘǭ ǺǎǱƘǭ ǺǱƘǥƝǷƗƸǦǩƘǞǱƞƕ Ƿ ƞƥƞƢƥƐǍ ǺǱƗƷƘƛƘǾǮǾǥ ǺǱƗƴǾǵƞǁ ǹǷƘǱ ǺƢƾǾǩ

ئةنفالشةهيدساَلى بوونناوى سيانىذ
شةهيد 1942لةتيف عبدالقادر عبدوَلآل1
-شةهيد1950ثةروين سةيد ئةحمةد2
-شةهيد1968شنؤ لة تيف عبدالقادر3
ئةنفال- 1968ِرووناك لةتيف عبدالقادر4
-شةهيد1966لةيال لةتيف عبدالقادر5
-شةهيد1981شيالن لةتيف عبدالقادر6
-شةهيد1980كاروان لةتيف عبدالقادر7
-شةهيد1950ثةروين لةتيف عبدالقادر8
1984ثةِرَيز لةتيف عبدالقادر9
-شةهيد 1988بةَلَين بَيستون حةمة قالة 10
ئةنفال-1952ئومَيد عبدالقادر عةبدوَلآل11
 -شةهيد1953عةتية عبدالرحمان عبدالكريم 12
-شةهيد 1978دانا ئومَيد عبدالقادر13
-شةهيد1979سارا ئومَيد عبدالقادر14
-شةهيد 1982دةريا ئومَيد عبدالقادر15
-شةهيد1985ثؤآل ئومَيد عدالقادر16

فهيمة عبدالرةحمان 17
ئةنفال- 1951عبدالكريم 

ئةنفال- 1920عائيشة عبدالكةريم مستةفا 18
-شةهيد 1972توانا عبدوَلآل عبدالقادر19
-شةهيد 1979تابان عبدوَلآل عبدالقادر20
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-شةهيد 1982تيشكؤ عبدوَلآل عبدالقادر21
-شةهيد 1984تاظطة عبدوَلآل عبدالقادر22
1987شؤخان عبدوَلآل عبدالقادر23
ئةنفال- 1955نةختة نورى ئةحمةد 24
ئةنفال1976نازةنين عةزيز حةسةن 25
ئةنفال1978عةلى عزيز حةسةن 26
ئةنفال1980رووثاك عةزيز حةسةن 27
ئةنفال1982دَلثاك عةزيز حةسةن28
ئةنفال1985نياز عةزيز حةسةن 29
ئةنفال1988نةجات عةزيز حةسةن 30
ئةنفال1975حسَين ئةحمةد 31
شةهيد 1930حسَين محمود حةسةن 32
ئةنفال1968كامةران حسَين محمود 33
ئةنفال1958سةبرية تؤفيق 34
ئةنفال1977فائق رةفيق محمةد35
ئةنفال1979سةركةوت رةفيق محمةد36
ئةنفال1981ِرَيكةوت رةفيق محمةد37
شةهيد1960فهمية قادر38
شةهيد1983نةجيبة ئةحمةد39
ئةنفال1920خةديجة محمةد40
شةهيد1960فاتمة محمد غةريب41
شةهيد1965قادر نادر محمد42
ئةنفال1958مشير على ئةحمةد43
ئةنفال1959معين على ئةحمةد 44
ئةنفال1975ئةمير على ئةحمةد45
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ئةنفال1960تةمين جةوهةر كةريم 46
ئةنفال1975هةوار ئةمير على 47
ئةنفال1977ئاكؤ ئةمير على 48
ئةنفال1979نةهرؤ ئةمير على 49
ئةنفال1981سةردار ئةمير على 50
ئةنفال1953ئةنوةر على ئةحمةد51
ئةنفال1961طوَلة باخ عةبدوَلآل نصراهلل 52
ئةنفال1982خاوةر ئةنوةر على 53
ئةنفال1981جةوهةر ئةنوةر على 54
ئةنفال1983سةروةر ئةنوةر على 55
ئةنفال1985سيروان ئةنوةر على 56
ئةنفال1987جةيران ئةنوةر على 57
شةهيد1955حةمةد ئةمين صالح 58
شةهيد1950كابان صالح 59
شةهيد1987هةذار حمة امين 60
شةهيد1977عةبدوَلآل حمة امين 61
شةهيد1976ئامينة حمة امين 62
شةهيد1978فتمة حمة امين 63
شةهيد1979طوآلَلة حمة امين 64
شةهيد1980هةآلَلة حمة امين 65
شةهيد1960شةمسة ِرةزا 66
ئةنفال1969ئاراس عبدالرحمان صالح 67
ئةنفال1965بةيان محمد صالح68
ئةنفال1979ثةيمان محمد صالح69
ئةنفال1966زبيدة عبدالرحمان مستةفا 70
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ئةنفال1983شنؤ مدير على 71
ئةنفال1985ذينؤ مدير على 72
ئةنفال1987ذيلوان مدير على 73
ئةنفال1970بةديعة غفور خورشيد 74
ئةنفال1985ثَيشِرةو حوَيز خورشيد75
ئةنفال1987ئاشتى حوَيز خورشيد76
ئةنفال1988سةميرة حةوَيز خورشيد77
ئةنفال1966حةبيبة حسَين تاهر 78
ئةنفال1982ذيان جليل مستةفا 79
ئةنفال1984ظيان جليل مستةفا80
ئةنفال1986نيان جليل مستةفا81
ئةنفال1952كابان رةزا هةمزة 82
ئةنفال1975ئيبراهيم عبداهلل مستةفا 83
ئةنفال1976ئةكرةم عبداهلل مستةفا84
ئةنفال1977دارا عبداهلل مستةفا 85
ئةنفال1979بةشدار عبداهلل مستةفا86
ئةنفال1982دانا عبداهلل مستةفا 87
ئةنفال1985ِرؤذطار عبداهلل مستةفا 88
ئةنفال1987ِرؤذان عبداهلل مستةفا89
ئةنفال1966طةوهةر ِرةزامةن90
ئةنفال1975عائيشة ئيسماعيل91
ئةنفال1940قةدةمخَير مةحمود92
ئةنفال1970ئايشة مةجيد مستةفا93
ئةنفال1976عائيشة شةريف مستةفا94
ئةنفال1984دنيا جبار مستةفا95
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ئةنفال1986هةردى جبار مستةفا96
ئةنفال1972تاهر محمد حةسةن97
ئةنفال1970ئةنوةر محمد حةسةن98
ئةنفال1942ساَلح ئةحمةد ساَلح99
ئةنفال1975خاليد محمد ئةحمةد100
شةهيد1968نةجات عبدالرحمن 101
شةهيد1970نةوزاد عةزيز 102
ئةنفال1959جمعة محةمةد ياسين 103
ئةنفال1956عةبدلرحمان سابر104
شةهيد1925عومةر ياسين محةمةد105
ئةنفال1965حسَين رةسوَل عةلى 106
ئةنفال1978دانا حةسةن رةسول107
ئةنفال1968رةمزية رةسول على 108
ئةنفال1985سةميرة الياس كريم 109
ئةنفال1987ئةميرة الياس كريم110
ئةنفال1964بةكر عبداهلل سةعيد111
ئةنفال1962نةزيرة عةزيز سةعيد112
ئةنفال1978بَيستون بةكر عبداهلل113
ئةنفال1980كوَيستان بةكر عبداهلل114
ئةنفال1981ذيلوان بةكر عبداهلل 115
ئةنفال1983دابان بةكر عبداهلل 116
ئةنفال1966خانم عبداهلل سةعيد117
ئةنفال1973عوسمان عبداهلل سةعيد118
شةهيد1951هاجةرة محمةد مام ِرةش 119
شةهيد1970ناسك قادر ئيسماعيل120
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شةهيد1972ئاسكة قادر ئيسماعيل121
شةهيد1978سةربةست قادر ئيسماعيل122
شةهيد1982سةردار قادر ئيسماعيل123
شةهيد1984كؤضةر قادر ئيسماعيل124
شةهيد1987هاوذين قادر ئيسماعيل125
شةهيد1967ئامينة قادر ئيسماعيل126
ئةنفال1966محمد سالح ئيسماعيل127
شةهيد1937سالح ئيسماعيل على 128
شةهيد1968تةليعة صالح ئيسماعيل129
شةهيد1973خدر صالح ئيسماعيل130
شةهيد1974نازدار صالح ئيسماعيل131
شةهيد1978على صالح ئيسماعيل 132
شةهيد1982كاروان صالح ئيسماعيل133
شةهيد1983ئاونط صالح ئيسماعيل134
ئةنفال-1966محمد ئةحمةد محمةد 135
ئةنفال-1963سارا رةسوَل ئةحمةد136
ئةنفال-1986ساكار محمد ئةحمةد137
ئةنفال-1987طوآلَلة محمد ئةحمةد138
ئةنفال-1970زارا ئةحمةد محمد139
ئةنفال-1971على ئةحمد محمد140
ئةنفال-1972محمود ئةحمةد محمد141
ئةنفال-1952حةميد ئةحمةد سابر142
ئةنفال-1981دارا ئةحمد محمد143
ئةنفال-1982عبداهلل ئةحمد محمد144
ئةنفال-1984دلَير ئةحمد محمد145
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ئةنفال-1986تارا ئةحمةد محمد146
ئةنفال1952نةوزاد مةجيد حسن147
ئةنفال1957توبا يوسف ئةحمةد148
ئةنفال1977تريفة نةوزاد مةجيد149
ئةنفال1979تارا نةوزاد مةجيد150
ئةنفال1982ئاكَو نةوزاد مةجيد151
ئةنفال1987شَيركَو نةوزاد مةجيد152
ئةنفال1988شكَو نةوزاد مةجيد153
ئةنفالنةزانراوةعومةر حمة صاَلح154
ئةنفالنةزانراوة خةديدجة شةريف155
ئةنفالنةزانراوةبَيستون عومةر حةمة صاَلح156
ئةنفالنةزانراوةسيروان عمر حمة صاَلح157
ئةنفال1961بةهار مةجيد قادر158
ئةنفال1987ساكار ساالر مةجيد159
ئةنفال1970سوعادة سةعيد حةسةن160
ئةنفال1967حاميد عبداهلل تاهر161
ئةنفال1971شوشة محمد برزَو162
ئةنفال1988ستار حاميد عبداهلل163
ئةنفال1935عبداهلل تاهر حسَين164
ئةنفال1949سةبريية برَز محَيدين165
ئةنفال1970عوبَيد عبداهلل تاهر166
ئةنفال1979ئامينة عبداهلل تاهر167
ئةنفال1976ئةحمةد عبداهلل تاهر168
ئةنفال1977نةسرين عبداهلل تاهر169
ئةنفال1980ثةروين عبداهلل تاهر170
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ئةنفال1982شةهَين عبداهلل تاهر171
ئةنفال1985شيالن عبداهلل تاهر172
ئةنفال1954حةالوة قادر حمة صاَلح173
ئةنفال1975طوَلزار محمد جةميل174
ئةنفال1980ثةرى محمد جةميل175
ئةنفال1982مةريوان محمد جةميل176
ئةنفال1984ِرَيزان محمد جةميل177
ئةنفال1986كَوضةر محمد جةميل178
ئةنفال1988ضَومان محمد جةميل179
ئةنفال1958جةبار قادر ساَلح180
ئةنفال1953هةيبةت ئةحمةد جةميل181
ئةنفال1970سةردار جةبار قادر182
ئةنفال1973بةختيار جةبار قادر183
ئةنفال1974شيرين جةبار قادر184
ئةنفال1976شنَو جةبار قادر185
ئةنفال1977شَوخان جةبار قادر186
ئةنفال1983ذيلوان جةبار قادر187
ئةنفال1979شةونم جةبار قادر188
ئةنفال1964قةدريية عوسمان حمة صاَلح189
ئةنفال1956حةسَو قادر حمة صاَلح190
ئةنفال1975ئاسَو حةسَو قادر191
ئةنفال1981ئاكَو حةسَو192
ئةنفال1984ئاوات حةسَو قادر193
ئةنفال1985ئاوارة حةسَو قادر194
ئةنفال1987ساكار حةسَو قادر195
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ئةنفال1988دةوةن حةسَو قادر196
ئةنفالنةزانراوةهةدية قادر حمة صاَلح197
ئةنفالنةزانراوةثةيمان قادر حمة صاَلح198
ئةنفال-حسَين قادر حمة صاَلح199
ئةنفال-ئارام قادر حمة صاَلح200
ئةنفال-ثشتيوان قادر حمة صاَلح201
ئةنفال-نةبةز قادر حمة صاَلح202
ئةنفال-نزار قادر حمة صاَلح203
ئةنفال-نزال قادر حمة صاَلح204
ئةنفال-ناجية سةعيد عبدالرحمان205
ئةنفالستار عوسمان حمة صاَلح206
ئةنفال-ئيبراهيم عوسمان حمة صاَلح207
ئةنفال-ِرةنطين عوسمان حمة صاَلح208
ئةنفال-نةسرين عوسمان حمة صاَلح209
ئةنفال-تريفة عوسمان حمة صاَلح210
ئةنفال-هةوار عوسمان حمة صاَلح211
ئةنفال-دلَير عوسمان حمة صاَلح212
ئةنفال-سةالم عوسمان حمة صاَلح213
ئةنفال-بةيان قادر حمة صاَلح214
ئةنفال-ديار سةالم عوسمان215
ئةنفال-ِرَوذطار سةالم عوسمان216
ئةنفال1957ساالر محمد اسماعيل217
ئةنفال1956ئةحمةد عزيز عارف218
شةهيدنةزانراوةئامينة محمد ِرةشيد219
ئةنفالنةزانراوةعةتية حسَين محمد220
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ئةنفال-ِرَيبةر خاليد محمد221
ئةنفال-ِرَيناس خاليد محمد222
ئةنفال-ِرَيواس خاليد محمد223
شةهيد-محمد كريم محمد224
شةهيد-جةمال محمد كريم225
ئةنفال-جليل محمد كريم226
شةهيد1971عوسمان ئةحمةد رةزا227
شةهيدنةزانراوةعبداهلل عبدالرحمان مستةفا228
شةهيد-عائيشة عبدالرحمان مستةفا229
ئةنفال-هاجةر عةبيد عارف230
ئةنفال-سَوران عةبيد عارف231
ئةنفال-كوَيستان عةبيد عارف232
ئةنفال-نةجمةدين ِرةشيد ساَلح233
ئةنفالنةصرالدين ِرةشيد ساَلح234
ئةنفال-سةبيحة ئةحمةد محمد235
ئةنفال-ئارةزو ئةحمةد سابير236
ئةنفال-سةروةت ئةحمةد سابير237
ئةنفال-ئةحمةد عبدالرحمان مستةفا238
ئةنفال-شيرين محمود مستةفا239
ئةنفال-عوسمان عبدالرحمان مستةفا240
ئةنفال-نةزيرة سةعيد كةريم241
ئةنفال-هَيرَو عوسمان عبدالرحمان242
ئةنفال-فةرمان عوسمان عبدالرحمان243
ئةنفال-سامان عوسمان عبدالرحمان244
ئةنفال-ئاوارة عوسمان عبدالرحمان245
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ئةنفال-مةروان على ئةحمةد246
ئةنفال-هةذار عومةر عبدالرحمان247
ئةنفال-ثيرَوز عبدالرحمان مستةفا248
ئةنفال-شَيركَو ئةحمةد محمد249
ئةنفال-محمد ئةحمةد محمد250
ئةنفالنةزانراوةحةكيم شةفيق ضاَلح251
ئةنفال-ئامينة ئةحمةد حمة ئةمين252
ئةنفال-بةهار حةكيم شةفيق253
ئةنفال-كةوسةر حةكيم شةفيق254
ئةنفال-على شةفيق صاَلح255
ئةنفال-ِرةفيق كةريم محةمةد256
ئةنفال-سةعيد على قادر257
ئةنفال-خةليل ابراهيم شةريف258
ئةنفال-ِرةفيق حمة ئةمين قادر259
ئةنفال-ئاوات ِرةفيق ئةمين260
ئةنفال-عةباس سةعيد261
شةهيد-حةسةن حسَين مستةفا262
شةهيد-نةزيرة حمة فةتاح263
شةهيد-بةرهةم حةسةن حسَين264
شةهيد-ئاشتى حةسةن حسَين265
شةهيد-دةشتى حةسةن حسَين266
شةهيد-ديمةن حةسةن حسَين267
شةهيد-حسَين مستةفا صاَلح268
شةهيد-خانم/ خَيزانى حسَين269
شةهيد-ئةحمةد عبداهلل270
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شةهيد-فاتيمة شةفيق ستار271
شةهيد-شةونم ئةحمةد عبداهلل 272
شةهيد-شيالن ئةحمةد عبداهلل273
شةهيد-ئاوات ئةحمةد عبداهلل274
ئةنفال-جمعة عبدالرحمان275
ئةنفال-سةالم عبدالرحمان276
ئةنفال-على عبدالرحمان277
ئةنفال-ئيسماعيل عبدالرحمان278
ئةنفال-عبدالرحمان ئيسماعيل279
ئةنفال-زرار مةجيد رحمان280
ئةنفال-مريةم ئةحمةد محمد281
شةهيدنةزانراوةمحمد ئةحمةد محمد282
ئةنفال1957جةميل ئةحمةد جةميل283
ئةنفال1957سةبرية على284
ئةنفال1976جةمال جةميا ئةحمةد285
ئةنفال1978كةمال جةميا ئةحمةد286
ئةنفال1984شاخةوان جةميا ئةحمةد287
ئةنفال1982نةمام جةميا ئةحمةد288
ئةنفال1988نةوا جةميا ئةحمةد289
ئةنفال1968ثةخشان عةزيز ئةحمةد290
ئةنفال1988داليا جةالل ئةحمةد جةميل291
ئةنفال1975ئامينة عوسمان ئةحمةد292
ئةنفالنةزانراوةبةكر محمد ئةمين293
ئةنفال1969دَلشاد عومةر عبداهلل294
ئةنفال1987ضرَو خليل كةريم295
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شةهيدنةزانراوةشكَو دَلشاد عومةر296
شةهيد-جمعة ئةحمةد كاكى297
ئةنفال-سةبيحة عةزيز عارف298
ئةنفال-حةالوة قةدر299
ئةنفال-شاديية عزيز قادر 300
ئةنفال-بةَلَين عزيز قادر301
ئةنفال-هةَلكةوت عزيز قادر302
ئةنفال-ئيبراهيم محمد على303
ئةنفال-وهبية مةحمود جةليل304
ئةنفال-ئةجية ئيبراهيم محةمةد305
ئةنفال-طوَلشاد ئيبراهيم محةمةد306
ئةنفال-محمد ئيبراهيم محةمةد307
ئةنفال-على ئيبراهيم محةمةد308
ئةنفال-دَلسَوز ئيبراهيم محةمةد309
ئةنفال-عومةر محمةد على310
ئةنفال-عائيشة عبدالرحمان311
ئةنفال-طوشاد عومةر محمةد312
ئةنفال-نةزيرة على ئةحمةد313
ئةنفال-عبداهلل حسَين محمةد314
ئةنفال-هَيمن حسَين محمةد315
ئةنفال-سةركةوت حسَين محمةد316
ئةنفال-وةزيرة حسَين محمةد317
ئةنفال-ِرةعنا قادر ِرةسوَل318
ئةنفال-شَوخان محمود شةريف319
ئةنفال-شيرين محمود شةريف320
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شةهيد-حسَيم محمود حةسةن321
شةهيد-كاكة مةم حسَين مةحمود322
شةهيد-عومةر كاكة مةم حسَين323
شةهيد-جواد ئةحمةد )بَيدةرى(324
ئةنفال-محمود جواد بَيدةرى325
شةهيد-فوئاد عبدالباقى محةمةد326

مةحمود ئةحةد ئةمين/ 327
شةهيد1949كلَيسة*

شةهيد1978ئةحمةد سةعيد حةمة شوان 328
شةهيد1979محةمةد سةعيد حةمة شوان329
شةهيد1974نةبات سةعيد حةمة شوان330
شةهيد1974ئاونط سةعيد حةمة شوان331
شةهيد1986هَيرَو حسَين شةريف332
شةهيد1987هَيشو حسَين شةريف333
شةهيد1965نةجات سةعيد حةمة شوان 334
شةهيد1944ئامينة ساَلح335
شةهيد1964محسن سةالم محةمةد336
شةهيدنةزانراوةسةعيد حةمة شوان337
شةهيد-شوان سعيد حةمة شوان338
شةهيد-حسَين شةريف339
شةهيد-دكتَور سةعيد محةمةد340
ئةنفال-دانا عبدالرحمان341
ئةنفال-سةردار شَيخ جةميل342
شةهيد-ئازاد تَوفيق لةتيف343
شةهيد-لةتيف سةعيد فةتاح344
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 ǹǷƘǱ  .ƝǷƷƞǩƞƪǙƘƕ  ǹƹƞǥƷƞǭ  ǹƞǾƭƘǱ  ǺơĆȅƞǵƵ ĆǷ ĈƷ  ƞƢĆǽǷƞǥƝƳ  ƷƞǦƽƞǕ  ǹƴǱǸǍ
 ǷǷƳ) ǹƘơƗǷ .ƝǷƗƸǾǍƷƝǷ ƝǷƞǾǥƷǸơ ƞǩ ƝǷǸơƘǵ (ƝǷƞǪǦƾǕ) ǹƞǁǷǷ ƞǩ ƷƞǦƽƞǕ ǹƴǱǸǍ
 ǀĆǾƥ  ǺǱƘǥƞĆǩƘǭ  ǹƝƷƘǭƵ  ƝǷǸơƘǵ  ǹǷƘǱ  ƞǽƝǸ ĆǾǁ  ǫƞƛ  ƝǷǸƛ  ƝǷƞǥƞǾĆǽƳ  Ơǂƥ  ƞǩ  ƴǱǸǍ
 ǹƞǱȅ ĆǸǦǊƛ ǺǥƞǽƞǱƘƲƛƘơǸǡ ƝƴǱǸǍ ǫƞƕ ǰƛƝƳ ǤĆǾĆǩƘǭ Ēċ ƘƢƾĆǾƕ Û ƝǷǸƛ ĆǧƘǭ ČĎċ ǧƘǞǱƞƕ
 ǹƞĆǩƘǭƞǲƛ  ƝǷǸơǷƞǦĆǩƞǵ  ĆǼǩ  ǺǁƘƛ  ǹǷƘǾƥ  ƝƷǷƞǍ  Ɨƴǽ ĆǸƱ  ǺǥǸǊƛ  ĆǧƞǍƞǩ  .  ƝǷǸƛ  Ɨƴ ĆǾơ
 Û  Ƿ  ƝƷƝǷƞơ  ƞǩǸƱ  ǹƞĆǩƘǭƞǲƛ  .ǯƘǥƞƲĆǾǁ  ǹƞĆǩƘǭƞǲƛ  ǸǥƝǷ  ƝǷǸơƸǍ  ĆǸƱƞǩ  Ƿ  ƝǷǸƛ  Ɨƴ ĆǾơ
 ƝǷǸƛƞǱ  ǺƾǾƕƝĈƷ  ǹƘƛƝƷƘǥ  .ǯƘǥƞǥ ĆǷƳ  ǹƞĆǩƘǭƞǲƛ  ǷǷƹ ĆǷƸǝƞƕ  ǯƞƽƞƭ  Û  Ƿ  ǬǽƷƞǥ  ĆǺǡƞǝ
 ǺǱƗƸǽƹƝǷ  ǣ ĆǷƷƞƽ  ǯƞǽȅ  ƞǩ  (ČĔĎċ)  ǺĆǩƘƽ  ƝǷǸƛƞǱ  ǹƞǱƘƱƞƢƽƞƱ  ǬĆǽƵ ĈƷ  ǺǱƘǭƝƹ  ƞǩ
 (ƷƞǦƽƞǕ))  .ƝǷƗƸǥ  ƠƽǷƷƳ  ĆǸƛ  ǹƞǱƘƲƛƘơǸǡ  (ǹƷƞǦƽƞǕ  ƷƞǞǕƞƩ)  ǟƗƸ ĆǾǕ  ǹƘƽǷƞƕ
 ĆǺǡƞǝ Û ǹƷǸǱ ƴǾƽ ȅƞǭ Û ǰĆǾƾƭ ưĆǾǁ ȅƞǭ ƞǱƗǷƞǩ ƝǷǸƛ Ɨƴ ĆǾơ ƿƘƛ ǹƷƘǥƴǲĆǽǸƱ Ƿȅƞǭ
 ƝǷǸƛ ƴǱƞǭƞĆǩǷƝƳ ƝǷǸƛƞǵ Ɨƴ ĆǾơ ǯƘǾ ĆǾǡƞǝ ǹƝƸƩǸƭ ƞǂǾǭƞǵ ƝƴǱǸǍ ǫƞƕ ƝǷ ǹƷƘǁ ǺǪǕ
 ƘǾǮǾǥ ǹƵ ĆǷ ĈƷ ƞǩ Ʒƞǵ Ǹ ĆǾƛƘǱ ƿƞƜĆǾƛ ƗƳƷƗǸǉ ǺǩƘǞǱƞƕ ƞǩ ƿƝƴǱǸǍ ǫƞƕ . ƝǷƞǾǲǽƘƕ ǹǷǷĈƷ ƞǩ
 ǰĆǽǸǁ Ƿ Ʒƞƽ ĆǼƛ  ǹƞǥƞǦĆǩƞƱ Ƿ ĆǹƸǥƝƳ ǯƗƷƘƛ  ƸǵƝƵ ƗƳƵ ĆǷ ĈƷ  ǯƘǭƞǵ Ƿ  ƞƥƞƢƥ ĆǸǍ ǺǱƗƷƘƛ
 ǯƗƷƘƛ  ƘǾǮǾǥ  ƝǷƝƳƘǽƹƞƛ  Ǽƽƞǥ Čēđ  ƞơƘǍƝƳ  ƗƳƝƴǱǸǍ  ǫƞǩ  ǯƘǾǱƘƛƷǸǡ  ǹƝƷƘǭƵ  ĆǻƸǥƝƳ
 ǬǽƘǡ ǺơǷƞǦǁƞƕ Ƿ ƞǽƞǵ ǯ ĆǸǥ ǹƷƗǷƞƽƘƕ ƗƳƝƴǱǸǍ ǫƞǩ .ƝǷǸƛƞǵ ǹƴǾǵƞǁ Ƿ  ǧƘǞǱƞƕ Ƿ
 ƷƘƩ ǹƞƛƷ ĆǷƹ ƞǥ (ǯƶĆǽƸǾƥ ǯƘǽ ǯƵ ƝƸǾƥ ƞǱǸǥ) ǺơǷƞǦǁƞƕ ƞǱƗǷƞǩ ƝǷǸƛƞǵ ǺǎǱƘƛ ǷƘǱƞƛ Ƿ
 ǺǭƞƩ ƠǂǾǱƞơ  ƞƛ  ƷƞǦƽƞǕ ƝǷǸƛ  ǯƘǽƞǱȅ  ƝƸ ĆǾƕ  ǺơƞǽƗƳƷǸǥ  ǀǽĈƷ ĆǸǁ ǺǱƗǷƘǾƥ  ƝƷǷƞǍ
 ƳǸƱƘǽ ǺǱƳƸǦĆǾǩ ĆǸƛ ƝǷǸƛƞǵ ǺǁƘƕ ƝǷǸơƸǍ ĆǸƱƞǩ ǺǱƗǸƩ Ƿ ǌǱƞǁƞǡ ǺǱƞǮǽƳ ƞƛ ƝǷƞǱƗƺĆǽ ĈƷ
 ƞǩ Ʒƞǵ ǺƲĆǾǁ ǺǁƘƕ Ƿ ƞƥƞǉ ǺǁƘƕ ƞǩ ƝǷǸƛ ǼƢǽƸƛ ƞǥ  ĆǸƩ Ƿ ǬǱƞǍ ǯƗƳ Ƿ ĆǨǙƝƳ ǺǲǽĈƷƘǵ
 ƞǂǾǭƞǵ ǺơƞǽƝǷƞǽ ĆǸƱ ƞƛ ǹ ĆǸƱ ǺǱƗǸƩ ǹǷƘǱ ƝǷǸƛ ǺơƞǽƗƳƷǸǥ Ƿ ƿĈƷ ĆǸǁ ǹƞǱȅ ƝǷƞǱ ĆǸǥ
 ǯƘǽ ĆǸƱ  ǹǷƘǱƹƘǱ  ƝǷƝƸ ĆǾǩ  ǺǱƘƲĆǾǁ  ǺĆǩƘǭ  ǯƘǲǭƵǷƳ  ǹƝǷƞǱǸƛǷĈƷƞƛǷĈƷ  ĆǸƛ  ƝǷǸƛ  ƝǷƞǂĆǾƥ  ƞǩ
 ĆǺƛƝǷƘǁƞǍ  ƝƷǸǱ  ǫƞƕ  ƞƢƾǽǸ ĆǾƥ  ƞǽ ĆǸƛ  ƝǷƞơ ĆǷƴǱƹƗ ĈƷ  Ɨƴ ĆǾơ  ǺĆǾǥƞơ  ǷƷƗǷƞǵ  ƝǷǷƳƷƗƶƜĆǩƞǵ

. ĆǺƜǱƗƳƝǷƘƕ ǺĆǩƘǭ ǫƝƳƷƞǵ

كورتةيةك لةسةر طوندى عةسكةرى
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: ƞǽ ƝǷƝƷƗǸƱ ƞǽƝƸǾƪǱƹ ƝǸ ĆǾǁ ǫƞƛ ƷƞǦƽƞǕ ǺǱƗƴǾǵƞǁ ǹǷƘǱ ǹƷƘǭƘƕ ǺƢƾǾǩ

1965بةكر سعيد اسماعيل1
165شوكرية نةجم حمة ئةمين2
1983ئامينة بةكر سةعيد3
1933جمعة بةكر سعيد4
1966نورى محمد ئةمين5
1933فاتيمة سعيد خدر تةها6

30 ساَل حسَين على عبداهلل10
25 ساَلئازاد على عبداهلل11
23 ساَلمحمد على عبداهلل12
26 ساَلطوَلزار احمةد صاَلح13
25 ساَلسةبيحة حةمة ور14
9 ساَلبِروا حسَين على 15
11 ساَلِرَيباز حسَين على16
8 ساَلِرَيزان حسَين على17
6 ساَلدةرباز حسَين على18
7 ساَلدةريا ئازاد على19
5 ساَلبةناز ئازاد على20
4 ساَلنازةنين ئازاد على21
37 ساَلئةحمةد فةقَى على22
13 ساَلسيروان ئةحمةد فةقَى على23
31 ساَلعبداهلل عبدالرحمان ِرةشيد24
50 ساَلمستةفا ِرةشيد احمد25
35 ساَلحسَين جمعة محمد26
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30 ساَلعوسمان جمعة محمد27
25 ساَلفاتيح جمعة محمد28
20 ساَلئةجَى جمعة محمد29
12 ساَلثَيشِرةو حسَين جمعة30
9 ساَلثشتيوان حسَين جمعة31
7 ساَلبَيريظان حسَين جمعة32
30 ساَلنةجيبة سةعيد33
40 ساَلخدر طضكةل34
39 ساَلحميد حسن ِرسول35
25 ساَلطورجى حسن رسول36
38 ساَلزاهير صاَلح تَوفيق37
40 ساَلجعفر محمد قادر38
45 ساَلاحمد حمة صاَلح 39
17 ساَل على عبداهلل اسماعيل40
15 ساَل عومةر عبداهلل اسماعيل41
55 ساَلمحمد عبداهلل قادر42
35 ساَلصالح مةولود امين43
26 ساَل جوامَير محمد امين44
25 ساَل ئامينة محمد امين45
7 ساَلتارا صالح مةولود46
26 ساَلسوعاد مةجيد ئةحمةد47
28 ساَلئةسمةر كةريم شةريف48
6 ساَلهَيرَو كاكة ِرةش على49
4 ساَلمةريوان كاكة ِرةش على50
48 ساَلسةعيد ئةحمةد صاَلح51
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15 ساَلرسوَل سعيد ئةحمةد52
45 ساَلسعاد ئةحمةد مجيد53
14 ساَلسهام سعيد احمد54
12 ساَلبختيار سعيد احمد55
8 ساَلساكار سعيد احمد56
31 ساَلئومَيد ئةحمةد بابةكر57
25 ساَلقومرى ِرةفيق58
20 ساَلشوقى ئةحمةد بابةكر59
25 ساَلئومَيد على ئَومةر60
33 ساَلحةسةن مةال حسَين سةيد نورى61
28 ساَل ثةخشان سةيد عبدالرحمان62
12 ساَلظيان حةسةن حسَين63
38 ساَلمحمد سةيد على هادى64
49 ساَلطةوهةر محمد65
25 ساَلميكايل سعيد محمد66
40 ساَلنةبةز سعيد محمد67
18 ساَلعادل سعيد محمد68
15 ساَلهاوكار سعيد محمد69
10 ساَلسَوزان سعيد محمد70
28 ساَلتَوفيق صاَلح حةمة الو71
25 ساَلعومةر حةمةالو كاكة ِرةش72
32 ساَلكةمال حةمةالو كاكة ِرةش73
25 ساَلمةحمود على ئاغا حسةن74
35 ساَلئةحمةد على ئاغا حسةن75
28 ساَلمحةمةد على ئاغا حسةن76
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25 ساَلفةخرى خدر77
38 ساَلبةدرى واحيد مةال ِرةشيد78
15 ساَلئاكَو مةحمود على ئاغا79
13 ساَلئاسَو مةحمود على ئاغا80
11 ساَلسمكَو مةحمود على ئاغا81
9 ساَلهةَلَو مةحمود على ئاغا82
6 ساَلشَوِرش مةحمود على ئاغا83
25 ساَلفةوزية على ئاغا حسن84
12 ساَلهةوراز ئةحمةد على ئاغا85
10 ساَلهاوذين ئةحمةد على ئاغا86
9 ساَلهَيرش ئةحمةد على ئاغا87
38 ساَلوالى سعيد ئيسماعيل88
35 ساَلعومةر سعيد ئيسماعيل89
20 ساَلسديق سعيد ئيسماعيل90
11 ساَلئاوات والى سعيد91
9 ساَلكاروان والى سعيد92
32 ساَللوتفى محةمةد ساَلح93
22 ساَلدانا حةميد سعيد94
23 ساَلفاتيح عبداهلل سعيد95
20ساَلعةزيمة عبداهلل سعيد96
21 ساَلهاجةر عومةر سعيد97
15 ساَلعةتا عومةر سعيد98
13 ساَل جةبار عومةر سعيد99
10 ساَلديمةن عومةر سعيد100
8 ساَلضيمةن عومةر سعيد101
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14 ساَلِرَيباز غريب سعيد102
12 ساَلزاطرَوس غريب سعيد103
46 ساَل فاتمة مستةفا ِرةزا104
48 ساَللةتيف عبداهلل قادر105
20 ساَلجمعة عبداهلل قادر 106
18 ساَلمهايات لةتيف عبداهلل107
14 ساَلخةبات لةتيف عبداهلل108
13 ساَلحةسةن لةتيف عبداهلل109
12 ساَلئاوات لةتيف عبداهلل110
10 ساَلِرَيباز لةتيف عبداهلل111
8 ساَل ِرَيبوار لةتيف عبداهلل112
6 ساَلجوان لةتيف عبداهلل113
24 ساَلئاوارة عزيز هةمزة114
47 ساَلعلى سةيد كريم115
36 ساَلمحمد سيد كريم116
30 ساَلئةحمةد سيد كريم117
28 ساَلجليل سيد كريم118
40 ساَلطةالوَيذ حةمة ِرشيد119
50 ساَلنفتى على عبدالرحمان120
28 ساَلسةبيحة لةتيف121
12 ساَلنةريمان على سيد كةريم122
15 ساَلعومةر على سيد كةريم123
10 ساَلدةشتى على سيد كةريم124
9 ساَلِرَيزان على سيد كةريم125
52 ساَلخاوةر  سيد كةريم126
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10 ساَلِرَيذين جوامَير محةمةد ئةمين127
11 ساَلهاوذين جوامَير حةمة128
16 ساَلثرشنط عومةر عبدالرحمان129
15 ساَلمةشخةَل عومةر عبدالرحمان130
14 ساَلثةخشان عومةر عبدالرحمان131
44 ساَلطوَلناز ئةحمةد سةليم132
42 ساَلسابير ئةحمةد سةليم133
39 ساَلفائيق ئةحمةد سةليم134
22 ساَلنةشميل سابير ئةحمةد135
20 ساَلفازيل سابير ئةحمةد136
13 ساَلجةبار سابير ئةحمةد137
15 ساَلنةسرين سابير ئةحمةد138
13 ساَلثشتيوان سابير ئةحمةد139
12 ساَلكوردستان سابير ئةحمةد140
11 ساَلِرَيزان سابير ئةحمةد141
10 ساَلدَلشاد سابير ئةحمةد142
8 ساَلكامةران سابير ئةحمةد143
6 ساَلشاخةوان سابير ئةحمةد144
10 ساَلدةرون فائيق ئةحمةد145
8 ساَلدابان فائيق ئةحمةد146
6 ساَلخةرمان فائيق ئةحمةد147
50 ساَلطوَلة باخ حةمةالو كاكة ِرةش148
45 ساَلليمَو فةتاح149
32 ساَلئامينة عبداهلل اسماعيل150
26 ساَلرووف عبدالرحمان حةمة الو151
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30 ساَلعبدالرحمان مستةفا سديق152
34 ساَلزةينةب على هادى153
38 ساَلمةليحة نةجم حةمة ئةمين154
8 ساَلدارا ئةحمةد ئيسماعيل155
6 ساَلبةشدار ئةحمةد ئيسماعيل156
5 ساَلشيالن ئةحمةد ئيسماعيل157
35 ساَلرةسوَل كريم شةريف ئاغا158
23 ساَلعوسمان كريم شةريف ئاغا159
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)نامةيةكى كراوة(        -1-
لة كوِرةوة بؤ دايك

داي���������ة ط�����ي�����ان م������ةط������رى ب������ؤ ط����ي����ان����ى ث���اك���م 
ل�����ة زي������ن������دان ل�����ةث�����ةت ل�����ة ط���ش���ت ب������َي ب���اك���م 

ط�����رن�����ط ف�����ي�����داب�����م ل������ة ِرَي������������ى ن���ي���ش���ت���م���ان 
ك�����وردس�����ت�����ان  و  ك����������ورد  ق�����ورب�����ان�����ى  ب����ب����م����ة 

ئ������ةم������ِرؤ ل�����ة ك�����وض�����ةى زي������ن������دان ن����وَي����ن����ةرم 
خ������ت������ةوةرم  ب������ة  زؤر  ت����������ارة  ذوورى  ل������ة 

ق���ام���ض���ى ش������ةق زل������ة ق������ةت ن������ام ِروخ����َي����ن����َي 
ه�������������ورةم ث�������ؤآلي�������ة ه�������������ةرةس ن����اه����َي����ن����َي 

دا  ت��������ؤى ط����ي����ان����م  ل������ة  ك�������ارةب�������ا  ئ������وت������وى 
دا  ن��اض��م وة ط��ي��ان��ى ه���اوِرَي���ي���ان���م  ب���م س��وت��َي��ن��َي  ط���ةر 

ئ�������ةى ب�����ؤض�����ى دي�����ل�����ى ن�����َي�����و زي������ن������دان ن���ةب���م 
خ������زم������ةت ك�����ارَي�����ك�����ى ك������وردس������ت������ان ن���ةب���م 

ه�����اوِرَي�����ي�����ان  ل�����ة  دوور  خ�����اَل�����ى  م  ه����������ةوار 
ه�������اوِرَي�������ى ت����ةن����ي����اي����م ل�����ة س����وض����ى زي����ن����دان 

ت�����وخ�����وا ط���������وَي ب�����ط�����رة ث�����ي�����رؤزت�����ري�����ن ك����ةس 
ل�����ة ث������اش م�����ن ه����ةرط����ي����ز ن���ةه���َي���ن���ى ه������ةرةس

دةب���������������َي ب��������ب��������ورى داي��������ك��������ى ش����ي����ري����ن����م 
ذي����ن����م  ك������ؤت������اي������ة  و  دي����������������دارة  دوا  ك�������ة 
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ش�����������ادم ب�������ة ث������ةت������ى ل�������ة س����������َي����������دارةدان 
دةض������م������ة دي��������������دارى ك������������ؤِرى ش����ةه����ي����دان 

)وةآلمى دايك(
ِرؤَل����������������ة دَل����������ةك����������ةم ه����ةم����ي����ش����ة الت�����ة 
ِرؤح��������������و ه��������ةن��������اوم ج�������ةرط�������م ف����ي����دات����ة 

ئ������ةش������ك ئ����������ةِرَي����������ذم ب�������ة ض�����������اوى ه�������ةور
ب�������اط�������وَل�������زار ب��������������ِروَي ل����������������ةدةورى ق���ةب���ر

س���������ةرت ه�����ةَل�����ب�����ِرة ه����ات����م����ة س�������ةر ط�������ؤِرت 
زؤرت  خ������ةم������ى  ب��������ؤ  دةالوَي����������ن����������م����������ةوة 

ِرؤَل������������ة ط�����ي�����ان ئ�����ازي�����ز ئ��������������اوِرَي ب���������ةرةوة 
ب�����ي�����ك�����وذَي�����ن�����ةرةوة  و  ب�����ري�����ان�����ة  ج������ةرط������م 

دةورت  ل����ة  س���������وِرام  و  ب���َي���ت  ِرؤذط����������ار  ض���ةن���د 
ب������ةرةت  ل����ة  ط����ري����ام  و  ب����َي����ت  ه���ةي���ن���ى  ض����ةن����د 

س�����������ةرت ه�������ةَل�������ب�������ِرة ن������������������ازدارى داي�������ة 
ب��������ؤض ب������ة الي��������ة ك��������ةم ض����������اوت ه����ةَل����ن����اي����ة 

ِرؤَل���������������ةى ش����ي����ري����ن����م ه�������������ةروةك م����ن����اَل����ى 
ط�����اَل�����ى  و  ط���������ِر  ب�������ة  ب�������������اوةش  وةرةوة 

ن��������اَل��������ةى دَل���������ةك���������ةم ذي���������ر ب�������ك�������ةرةوة 
ب�������ة ي������������ادى ج��������������اران ي������������ادم ك������������ةرةوة 

ǼǱƘǮĆǾǪƽčċċď
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)بةالغى مةرط(           -2-

من لة دواى ئَيوة مةرطَيكى وَيَلم 
ديارى فرمَيسك بؤتان ئةنَيرم 

ئةَلَيم كة ئَيوة 
طوَلى سوورن 

وشك نابن تاكو مردن 
منيش بةيادى ئةم شانزة ساَلة 

ضةند ضةثكة طوَلى زةردى ِرزيو 
ثَيشكةش بة طؤِرى ئَيوةى خَير نةديو 

ثَيشكةش بة باوكى شةهيد و وَيَلم 
وةك طوِرةى بة هار فرمَيسك ئةنَيرم 

طوَلى بَي بؤنم 
ثَيشكةش بة ئَيوةى هةردةم لة يادم 

بؤ شنة و ليلى و ثةرَيز و كاروانى وَيَلم 
بؤ شيالنة خان طووَلى شؤخانى طشت رةندى خانم 

جامى فرمَيسك ثَيشكةش بة ئَيوة 
بة و مانطةى كةوا  تابانم ديوة 

ئَيوة لة يادمن ئَيوة فريادمن 
ئَيوة لة ناخى قوَلثى طريانمن 
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طوَلى ِرزيوم ثَيشكةش 
بةسةرجةم طَلكؤى شةهيدم 

بةمامو براو خوشكى بَي شوَينم 
كؤتايي ووشةم دةبا نةفرةت بَيت 

دووذمنى زؤردار هةنجن .. هةنجن بَيت 
ئةوسا لة طؤِردا دَلم شاد دةبَيت 
دَلى شكاوى ئَيوةش ذير دةبَيت 

دةبا نةفرةت بَيت .. دةبا نةفرةت بَي 
كؤشكى زؤردارى دووذمن ِروخاوبَي 

شوَين و ئاتاجى سةرة و ذوور بو بَيت 
ئةوسا بةالغو ثَيشكةش و طوَلم 
بة خونضةى هيواو ئاواتى طَلم 

ئةدةم لةيةخةى ِرووناكى ذينم 
بالوَيتةوة طوَلة نةسرينم 

čċċď
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)وةرزى ئةنفال (  -3-

ئةى طؤثتةثة ئةمِرؤ سَي ى ثَينج و 
يادى هةَلوةرينى مةملةكةتي 

باخى بةهارى تؤية 
يادى هةَلوةرينى وةرزى تؤية 

لة ثَيش وةرزى ضرؤيةكى نؤبةرة 
تؤ شةهيد بووى 

شةهيدَيك بةر لة دايك بوون 
ناويان ..... نا ْ  ئةنفال 

ئةنفال دوا وَيستطةى ذينى تؤية 
دوا ترثةى لَيدانى دَلى تؤية 

ضاوَيكى تؤَلةوا هاتو 
سةبر سةبر جةستةى 

زيندوت ئةوةرَينَي 
ئَيوارةية طوَيم لة ناَلةى 

طؤثتةثةية 
هاوارئةكا ئاخر بؤضى 

خنكاني ..... من 
تؤرانى .... وةرزى بةهارى من 

ضى سودَيك بة ثياوة زلهَيزةكةى 
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بةغدا دةطةيةنَي 
ئةو نازانَى مَيذووى خاكم 

لة ناخةوة نامرم ماوم 
هةنجنم كةن 

سنورةكةم نةثةذاوة 
لة هةر شوَينَي ... هةر قوذبنَي 

بة ضةثكة كوردَيكم بوذاوة 
ئةوا سةربةرزم  ئازاديم ال بة جَي ماوة 

سنورى تةثو تؤزى 
ثِر ذةنطى ئةو 

هةميشة كليلَيكى
 ِرزيوة  دةرطاى دَلى داخراوة 

بة دةم حيكايةتى وردى 
طؤثتةثةكةم 

بة دةم سةد فرمَيسكى 
داضؤِراوم 

بة دةم بيست بة هارى بة جَي ماوم 
بة ديار سةد ثةثولةى باَلكراوم 
طوَيم لة ناخى طؤثتة ثة طرت 

لة ئَيوارةيةكى ثروكاودا رؤحةكان بةرةو ئاسمان 
ئؤغريان كرد 
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ِريز و ثؤل ثؤل بؤ بيابان 
سةفةريانكرد 

ئَيوارةية و سؤزو
جريوةى باَلندةكان 

دَلى مرد و ئةبزوَينَي 
الشةو جةنازةى بَينازيش 

سةرابَيكة 
ئةستَيرةكان ئةتاسَينَي 

ئَيوارةية و واسَي ى )5( ة 
طؤثتةثة و ثةروانة و شةم 

طؤِرى بَي جةنازة هةَل ئةكةنَي 
ئةوا ئَيوارةية و رةشة باى دوذمن

لورةى طورك 
طوَيى ئاطردانم دةبيستَي 
تةرزةى ذةهر دةبارَينَي 

دةستى ماَلئاوايي و 
فيراقم بة سةرمدا دادةهَينَي 

ضةند دةترسام 
ضاوةكانم بكةمةوة 

تؤ ديار نةبى ئةى نيشتمان 
ضاوةكانم بكةمةوة و تؤ ديار نةبى 
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ئةى بابة طيان ئةى داية طيان 
زؤر دةترسام طةر دةستةكانم بةربدةم 

لة خةويشبَي دابِران لة تؤ 
ئةى خوشكى زيز ئةى خوشكى جوان 

نةبا ِرؤذى قيامةت بَي 
كةضى نةوةك هةر  خةون بوو 

ماَلئاواى بو لةم وةرزة 
ئيتر مةَلَين مةملةكةتمان سةوزة 

ذةهر كوشتى ذةهر و تةرزة 
بة دةست هيتلةرة لةرزؤكةكان 

جنِراَلة دِرندةكان 
ئَيوارة يةو شةهيديان كردى 

سةرضَلى طوَلة باخةكانى ضةميان 
هةموو بة تاسةوة بردى 
ئَيوارةية وا سَى ى )5( ة

تاسة و بةربانطى مةغريبيش 
ثةرضةمى خؤى لة قورئةنا 

لة عةزرةتا سؤماى ضاوى 
لة دةست دابوو 

بة تاسةوة ئةى وتةوة 
ئَيمة و شةهيدانى ثَيشوو ترمان 
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وةك كوردستان لة بةر ضاوة 
بةآلم ئةى ئَيوارةى سةر كَيشى شَيت 
تؤ ضيت داوة لة وَيرانى مةملةكةتمان 

خؤ ِرؤذَيك ناوى عةرعةرمان 
بير نةبوو 

نؤطرة سةلمان و سةماوة 
لة هزرى كوردَيكدا نةبوو 

بيابانى خةراباتةم 
هةرطيز هةر لة ياد نةبوو 

كؤِرةوَيكى جةرط بِراو 
طوَيى لة زامى ناخم نةبوو 

ئَيوارةية و زةردةى خؤرم بةرةو ئاوا بوون ئةضَي 
خؤرَيك لةم سةرى طؤثتةثة 

يةك ثارضة سورة 
بةرةو بيابانى سنور ئةضَي 

ئَيوارةية ثرسةنامةى 
طؤِرستانم ِرووةو ئةنفالستانة 

ئةَلي بنوون .. بنوون ئةمة 
خةونَيكى سِركةرة ئيتر 

بةرخؤلة ساوايانى نَيو كؤشى دايك 
ناضنةوة بةر سينةى طةرم و
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ضيدى حةز بة مذينى طؤناكةن 
باَلندةكان لة بةر شةثؤلى خوَيناوى 

نَيو زةرياكان ضيدى كة هَيالنة ناكةن 
ئةى طؤثتةثة ئةم جارةيان 

ضةمضةماَليش ... ئةم كاروانةى 
شَيخ بزَينى شوان و قةآلسَيوةكة 

لة ناو ئيظا و لؤرى ئةنفال 
لةنَيو طةرووى قوَلى دةجاَل 

ضريكةى ثير و طةنج و جوانت
ترثةى دَلى مناآلنت 

طوَيى نادَيرَي لةم كاروانة ثِر سةرابة
ضيدى ضيدى و نابيننةوة 

لة دةست دوذمن بسَيننةوة 
ئةمِرؤ ئَيوارةية و طؤثتةثة

 بنو بة ئةسثاى دةرطاى 
باخةكانت ثَيوة بدة 

ئةمِرؤ باخةوانةكان ضيدى 
ناطةِرَينةوة بؤ بذارى دارستانت 
طووَلي ناو ثةرَيززانت ناضنةوة 

ضون وةريون 
وةرينَيك بةرزينةوة 
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ئَيوارةية وا سَيى )5( ة و 
باخَيكة ثِر لة ئاطرة بؤ دايكان 

شةهيدان و بؤ خوشكانى 
برا جَيماو 

بؤ يادى هةموو خؤشةويستَي لَيك دابِراو 
ئَيوارةيةو مةرطى ئَيوارةية 

ئةمِرؤ لة طؤثتةثة.

  ǼǱƘǮ ĆǾǪƽ čċċē
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)فرمَيسك و ِرووبار( -4-

بةئةسرينى من با ِرووبار لَيَلبَي

جةستة و الشةكةم شةثؤلى وَيَل بَي 

وةك و ِروبارى خوِر بابطريم بة كووَل 

هَيندة زةرد بوومة... قةت نابمةوة طوَل 

بةِروبار  دةَلَيم ... دةبم بة شةثؤل 

بةرةو لَيذايي و بةدرَيذاي دؤَل 

با لة كاروانى .. ذينم داببِرَيم 

بؤ مةرط و ... مردن هةردةِرؤم لة ِرَيم 

باشةرت بَي بطريم بؤ حاَلى شَيواو .. 

لة جَيى فرمَيسك ... بضؤِرَي خوَيناو ... 

بة دةم ئازار ى ضين ضين زامةوة 

سةيرة بة ضةشنَى ورد ورد توامةوة . 

ƗƴǲĆǩƐǵčċċč



57

ǣǸǥƷƞǥ ǹǷƘǲ ĆǽǸƱ ǺǥǸƛ ƞƥƞƢƥƐǍ

)شيوةن (-5-

مشتَي لة خاكى سةر  طؤِرى ئَيوة ...

بنَيرن ... بؤ من 

ثَيى دروست بكةم قةبرى هاو شَيوة 

مشتَي لة تؤزى سةر سينةى ) تةنطتان (

بنَيرن بؤ من 

با لة يةخةى دا كَيلى ذوور سةرمان 

نةخشةى ئةنفالتان 

بَلَين بة شةماَل با تاراى ِرةشى ئَيوةم 

بؤ بَينَي 

لة دةورى طؤِرم بيكا بةشورة ورد ورد 

بيضَينَي 

ǼǱƘǮĆǾǪƽčċċď ǹƷƗƹƘƕ
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)مةرطَيكى زوو( -6-

من لة دونياى خةندةدا بووم 
مةرط زةفةرى ثَي بردم 

من لة دنياى كةمى تةمةن 
مةرط زوو كؤضى ثَي كردم 

ئاى لةم مةرطة كتو ثِرة 
يةخةى طرتم 

ئاي لة هةناسةى ِرةشم دوورى 
كردم 

واى لة سوتانى خةونم 
دورى و دةردم 

ئاخر طةردون ضى زوو ديدار ئاخرت كردم 

ǼǱƘǮĆǾǪƽčċċē
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))ئَيوارة نالَةى طَوثتةثة(( -7-            

لة كاروانى ... كَوضى ... ئةو شةوةدا
كة تَو نوقمى خوَين كرابوى

لة ناَلة ناَلى ... ئةو ساتةدا 
بةرطى بةفرو مةرطةساتيان لةبةر كردي

لة ئَيوارة خوانى سةر شامدا دةست ِرزيوةكان
ذةمى ذةهريان ... ثَي نَوش كردى

ئا بةم ئَيوارة ناوةختة طِرى ئاطرو
مةرط ... ضَينة

وةرن بنواِرن ... سةيركةن
مةملةكةتى سوتاوى من تةماشاكةن

بةم بةهارة ... بااَلى خاكم وةك ئارطةية ثِر
لة خَلتانى ... خوَينة

ئةى طَوثتةثةى هَيرَو شيمام
لة ناَلة ناَلى ... زامى تَودا
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لة ضى ... ِرَيبوارَيك ثرسيار بكةم
لة ئازارى شانزة ساَلةى ئةو روضيارةت

ضَون و.. بةضى ... زامى سةخت ساِرَيذ بكةم

ئاخيش بَو تَو
شيوةن بَو تَو
بَو كَي بكةم

بَو ثَولَيكى سةد و هةشتاو دوو هةزار 
فريشتةى جوانت شيوةن بكةم

يانيش بَو كَوضى سةد و ثةنجا و ضوار ثةثولةى
قوربانيةكان شيوةن بكةم

يان بَو مةرطى ئةندامانى خَيزانةكةم
شيوةن بَو تَو بَو كَى بكةم

بَو كيذَوَلة شَوخةكانى سةر ِرووبارت
طواَلَلة سورةكانى سةر كانيلةى سماقانت

يانيش بَو دايكانى سك سوتاو
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ثرض ذاكاوةكانى سةر قةبرانت شيوةن بكةم

من نازانم بَو ضةند زيندةت شيوةن بكةم
بَو يةك كَورثةت يانيش بَو سةدانى

بَى باوك و زيندةبةضاَل

ئاخيش بَو ئةنفال كراوةكانى ِراثَيض كراوى
ئةم كَومةَلة دابِراوةم

بَى ضارة ماو ثَولَى مةلم لَى ِرَيفَيندران
بون بة كَوترة سثى بةرةو ئاسمان

بةاَلم ضى بكةم لة ضاوةِروانى
طواَلَلة سةوز و سورةكانت

لة ضاوةِروانى شانزة ساَل و ...
شانزة بةهار و ... هاوين و ...

شانزة ثايزو ... زستانى سارد و سِرت
ديدةكانى ... دايكانى طةل ِرووناكى ضوو

ئا ئةم خةو زِرانة لة ناكاوةت
ئةى طَوثتةثةى هةردةم زيندو
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ئا ئةم مةرطة كتوثِرة بةكَومةَلةت
بة ضى خةونَيكى خاكى تَوثزاوادا خَوى طرتبو

تا بتوانم ِروى فراغم لةوَي دةنط دا
هاوار بكةم بة بةرزى دةنط

بَو زريكةى منااَلنى ... كَوض كردوى تَو ...
بَو الوانى جوانةمةرط و ثياوانى نةمرانى تَو

بَو كضانى شَوخ و شةنطى كوردةوارى تَو
بَو ذنانى ِرةش ثَوشى تَو

ثَييان يَلَيم

ئَيوة ماون ... يان نةماون
ئةى ئَيوة هَيشتا لةكوَين...

واى لةوانو ...
واى لة من و...
واى لة ئَيوةو...

واى لة ئَيمةش...
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لة وةاَلمى ئةم هةموو واوةيلةى من
هاتة بةر طوَيم دةنطَى بة ئاستةم

وتى وةرن بيبينن جةستةم

ئَيمة لة خاكى عةر عةر و تَوثخانةداين
بااَل ثَوشى خَوَل كراوين

ئَيمة لة خاكى ئةنفالستانين
 ذَير لمة طِرةى عةربستانين 

 هةر لة تؤثزاوة تا نوطرة سةلمان  
 كوذراوى دةستى جةالدستانين  

ئالةم غوربةتة سةرمان نايةوة 
بة دةم برين و دةرد و زامةوة 

لة هةر كوَييةك بن بؤمان بنَيرن 
جامَي فرمَيسك 

تا لة يادتان  بَي لة بيرتان نةضَي      
طؤِرى ثِر ئَيسك      

ǼǱƘǮĆǾǪƽčċċď ǹƷƞǽƗƸƜǝ
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)دوكةَلى طوندَيك ( -8-

لة روحى خاكى طوندَيكم ثرسى 
وتم ضى بوة بؤ ضى دةترسى 

وتى بؤ حاَلى دةرد و ميحنةتيم 
بؤ ئةو ساآلنةى بة دى و نةطبةتيم 

نةما ثيادةيةك بةسةر خاك ما 
ثَي بنَي بة ناخ جَي ى ترسناك ما 

تةنيا خؤم ماوم هةر بة كاولى 
خةَلكى سةرطةردان رويكردة ضؤلى

وتم ئةى كوانَي ثوختة ئةساسيان ؟
ئةم هةموو ساَلة بؤ نةبو باسيان ؟

ووتى ِرؤَلة طيان لة كَي دةثرسى 
هةموو لة سنور بةسكى برسى 
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خستيانة ذَير خؤَل بة نيوة طيانيان 
لة نيوة شةودا لة بةر بةيانيان 

هَيند طرفتار بوم  ِرؤَلة بؤ ئةوان 
دةستى شكاوم لة دورى ياران 

وتم ئةى طوندى كاول و وَيران؟
ضؤنة نازانى سنور و بةشيان؟

ِرؤَلة نازانم سنورى حةشريان 
بةآلم بة ئاطام لة حاَل و بةشيان 

ووتى سةطى ِرةش شةم شةمة كوَيرة 
بةسةرى كورد و ميللةتم فَيرة 

لة سةرة مةرطا بة رهةدوواليان 
شةم شةمة كوَيرة سةطى بةآليان 

الشةى بَي طيانى خةَلكةكةم ئةخؤن 
تةفاوت ناكةن طرنط تَير بخؤن 
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واصَل نةبووة بوكى بةهارم 
لة زينداناية ياخود لة ثاَلم 

ئةى كوا مناآلن بةرةو كوَي ضونة ؟
خؤ فَيرى اليةى دايك نةبونة ؟

كوَيرةدَي ووتى 
مناَل و دايك  هةريةك بة جوتة 
تامى طةرويان وةك ذةقنةبوتة 

مناَلَيك تةماى ئةم ِرؤذةى نةبو 
دايكيش بيرى ذَير خؤَلى  نةبو 

زؤر بة سؤزةوة دايك ئةيِروانى 
لة سةرة مةرطى كؤرثةى جوانى 

لةطةَل هةنسكو كةف و كؤَلى يةك 
لةوسةر سنورة طيانيان بوبةيةك 

 ǼǱƘǮĆǾǪƽčċČċ
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)ذوورى زيندان ( -9-

لة ذوورى زيندان دَل داخ كراوة 
ذوورى سامناكة و ثةت هةَلواسراوة 

ِرؤحَيك ئةمرَي دة ِرؤح دةهَينرَي 
ِرؤذ نيية دةيان الوى كورد نةمرَي 

سورةتى دنيام طشت لة بير ضووة 
وةك طورطى برسى لة مةِر بةربووة 

ناَلة و هاوارى ذوورى زيندانى 
لةت  لةتة جةرط شةو تا بةيانى 

سةرف بوو طيانى وةضةى مةردانة 
لة بةر ِرؤذطارى نَيو  بةنديخانة 

لة ضركةيةكدا  ئةهات ثؤث قرمز 
ثةذ مووردة ذاكاو  كة يةكَيك وةك دز 

هةندَيكيان وةكو قذاكة وابون 
بةسةيلى خوَينى شةهيد دَلشابون 
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لةطةَل طؤرانى بةر لة سَيدارة 
لةطةَل سرودى دذ بة زؤردارة 

تيابوو شاراو هةبو بريندار 
هةبوو طشت طيانى ببوة ضةغار 

ئةساسى زيندان ثةت هةَلواسينة 
جَي ِرؤح كَيشان و مةرط ناسينة 

لة نَيو ئاطر و دوكةَلى ثِرسؤ 
هةور و ئاسمانيش بؤى دةهاتة طؤ 

قةد قةد نةمامى باآل تر ئةبوو 
موشتاقى خولياى دَل زياتر ئةبوو 

دةفتةرى ِرازى ذوورى زيندانم 
ياد و ِرؤذانى طشت هاوِرَييانم 

بة ثَي نووسةكةى خؤم نووسيمةوة 
حارسم  بؤتان ِرؤذَيك دَيمةوة . 

ƗƴǲǩƐǵčċċĎ
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ويَنةكان
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ساَلي )1969(-طوندي طؤثتةثة
كاكة  مامةِرةزا،  مستةفا  هؤشيار  عةزيز،  شَيخ  عةبدولقادر،  ئومَيد  شَيخ  شةهيد  مسايل،  كاكة  راستةوة:  لةالي 

حةمةي مامةِرةزا.
راستةوةكان لةالي راستةوة: حةمةدةمينةسوور، نةناسراوة، عةلي ساَل شةشؤ، نةناسراوة، نةناسراوة.
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ساَلي )1983( طوندي طؤثتةثة-سةر زَيي بضووك
لةالي راستةوة: مامؤستا بةكر، مامؤستا حمةمةد، مامؤستا شَيخ لةتيف، مامؤستا عومسان، مامؤستا سةآلح

ساَلي )1980( - شةهيد شَيخ ئومَيد عةبدولقادر 
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ساَلي )1983( سةر زَيي بضووك - لةِرةندخان طرياوة
لةالي راستةوة: مامؤستا حمةمةدئةمي طوَل كةوة، م.حمةمةد داآلوا، م.حمةمةد عةسكةر، م.فةهمي داآلوا، م.حسَي 

هةيدةربةط، شةهيد ئومَيد عةبدولقادر براي شةهيد مامؤستا لةتيف، م. عومسان، م.بةكر

ساَلي )1983( طوندي طؤثتةثة
لةالي ضةثةوة: وَينةي هةرسَي شةهيدي قورباني ئةنفال: ئومَيد عةبدولقادر، عةتية 

خاني هاوسةري، سارا ئومَيد، دارا ئومَيد )لةذياندا ماوة(
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دواي  عةسكةري  عةبدولقادر  لةتيف  مامؤستا  شةهيد 
 )1986( لةساَلي  ئاغجةلةر  لةستؤديؤي  لةزيندان  بةربووني 

طرتوويةتي

شةهيد ئومَيد عةبدولقادر لةِرةندخيان لةطؤثتةثة لةساَلي )1979( طرياوة
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شَيخ  حاجي  عةسكةري،  عةبدوَلآل  بةمامة  ناسراو  مستةفا  شَيخ  حاجي  كوِري  عةبدوَلآل  شَيخ  لةِراستةوة: 
عةبدولكةرميي كوِري حاجي شَيخ مستةفا ناسراوة بةحاجي شَيخ عةبدولكةرميي شةدةَلة.

تَيبيين: ئةم وَينةية لةاليةن نووسةرو فؤتؤطرافةي ئينطليز )ئيدمؤنز( طرياوة
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شَيخ عةبدولقادر كوِري شَيخ عةبدوَلآلي عةسكةري

لةالي راستةوة: شَيخ مةجيد كوِري مامةحةسةن، شَيخ كةريم شَيخ تاهري، شَيخ عةبدولقادر، ئةجَي خان كضي 
شَيخ عةبدوَلآل خوشكي شَيخ عةبدولقادر، شَيخ هاوِرَي كاكة حةمةي مامة رةزا، شَيخ ئامانج مام تةها، نةناسراوة، 

شاآلو عةلي عةسكةري، نةناسراوة، دارا ئومَيد عةبدولقادر.
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بةيان لةتيف عةسكةري - هؤَلةندا )2001/5/3(

رةندي خان رةهبةر سةيد برايم لةهةواري رةندي خاني طؤثتةثة لةساَلي )1999( طرياوة
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هؤَلةندا - بةيان لةتيف رؤذي )2001/5/3(

ساَلي )2004( لةسةر مةزاري شةهيدان و ثةيكةري هاوار لةطوندي طؤثتةثة
لةِراستةوة: راهي رةهبةر، رادي رةهبةر

لةثشتةوة: رةندي رةهبةر، رةهبةر سةيد برايم، بةيان شَيخ لةتيف
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مةزاري شةهيدان و ثةيكةري هاوار ساَلي 2004
راهي رةهبةر سةيد برايم، رادي رةهبةر سةيد برايم

ساَلي 2004 - بةيان شَيخ لةتيف، حةالوة عةبدولِرةمحان نةنكي
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ساَلي 2004 سةر قةآلي هاوار طوندي طؤثتةثة سةر مةزاري شةهيدان
راهي رةهبةر سةيد برايم

ساَلي 2004 - سةر ثةيكةري هاوار طوندي طؤثتةثة
لةالي راستةوة: بةيان شَيخ لةتيف و خاَلة هؤشيار بضكؤل

لةثشتةوة: راوةستاوةكان: شوانة سايةق، راهي رةهبةر، رادي رةهبةر
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ساَلي 1999 - لةقةآلي ثةيكةري هاوار طوندي طؤثتةثة
رةندي خان رةهبةر سةيد برايم

لةتيف  شَيخ  سؤران  نةناسراوة،  لةتيف،  شَيخ  فةرهاد  لةتيف،  مامؤستا  شةهيد  بَيدةري،  جةواد  شَيخ  شةهيد 
لةميواندار طوندي كاني هةجنري ساَلي 1986
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جوتيار  نةناسراوة،  عةبدولقادر،  ئومَيد  شةهيد  عةسكةري،  مستةفا  ثارَيزةر  عةبدولقادر،  عةبدوَلآل  مامؤستا 
حمةمةد عةبدولِرةمحان.

ساَلي 1982 -ضوارقوِرنة
م.شامل، مامؤستا لةتيف عةبدولقادر، جةوهةر قادر، م.فاتيح، حةمةئةمي غةريب، عومسان حمةمةد
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ساَلي 1958 - طوندي طؤثتةثة لةكاتي نةورؤزدا
شةهيد عةلي عةسكةري و كؤمةَلَيك لةهاوِرَيكاني

ئةم وَينةيةلةساَلي ثةجناكاندا طرياوة لةطوندي طؤثتةثة لةكاتي سةيراندا، شةهيد عةلي و هاوِرَيكاني
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ساَلي 1958 طوندي طؤثتةثة كاتي سةيران

ساَلي ثةجناكان - طوندي طؤثتةثة
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ساَلي 1958 طوندي طؤثتةثة لةيادطاري شةهيد عةلي عةسكةريدا ثارَيزراوة.

ساَلي ثةجناكان - سةيراني طوندي طؤثتةثة يادطاري شةهيد عةلي عةسكةري.
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ثارَيزةر  دكتؤر عةلي عةبدولِرةمحان،  لةاليةن شةهيد عةلي عةسكةري،  طؤثتةثة  1955 سةيراني طوندي  ساَلي 
مستةفا عةسكةري طرياوة

ساَلي 1999 طوندي طؤثتةثة، سةر قةآلي ثةيكةري هاوارو مةزاري شةهيدان
لةضةثةوة: رةهبةر سةيد برايم، راهي رةهبةر، رةندي خان رةهبةر

بةيان لةتيف، رادي رةهبةر، سروة لةتيف، نةسرين خان كضي شَيخ مستةفا دايكي بةيان، دكتؤر سريوان لةتيف، 
رَيبةر عةلي، حمةمةد عةلي



87

ǣǸǥƷƞǥ ǹǷƘǲ ĆǽǸƱ ǺǥǸƛ ƞƥƞƢƥƐǍ

بةش-ي  بَي  عومةر  كاك  دانراوة،  كةركوكةوة  رَيكخستين  دووي  مةَلبةندي  لةاليةن  هاوار  ثةيكةري   1992 ساَلي 
شَيوةكار درووستيكردووة

طوندي طؤثتةثة-قةآلي هاوار مةزاري شةهيدان، طَلكؤي بَي جةنازةي شةهيد مامؤستا لةتيف
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مةزاري شةهيداني طوندةكة

ثةيكةري هاواري سةرقةآلي طوندةكة
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ئاوايي طوندي طؤثتةثة دواي ئةنفال

مزطةوتي طوندي طؤثتةثة لةئَيستادا
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مةزارطةي شةهيدان بةطشيت

هةواري رةندي خان و زَيي بضووك لةطؤثتةثة
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رَيِرةوي هاتنةذوورةوةي سةرمةزارطة لةطةَل ئاوايي طوندي طؤثتةثة

طوندي طؤثتةثة
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دوو منداَلي ئاوايي لةطؤثتةثة

ئاوايي طوندي عةسكةر لةئَيستادا
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هةواري كؤن دواي ئةنفال طوندي عةسكةر

طوندي عةسكةرو شوَينةواري تةكيةي كؤني شَيخان
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طوندي عةسكةر
ئافرةتان لةسةر كاني لةئيش و كارةكانيان سروشيت ذناني الدَي لةطوندي عةسكةر

طوندي عةسكةر ساَلي 2010
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قوتاخبانةي طوندي عةسكةر


