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nnrrss''eennAAppgg  ..

eennAAPPaaKKxxaaggee®®kkaayy  xxMM∆∆̈̈VVnnbbEEnnƒƒmmGGkk≈≈rraannuu®®kkmm  ((  Glossary ))  nniiggCCMMBBUUkkbbEEnnƒƒmmEEdd
llCCaaGGttƒƒbbTTvviiccaarrNNkkffaaxxII¬¬@@  eeyyaaggttaamm®®BBwwttii††kkaarrNN__sskklleellaakk  ccMMeeJJHHeerrOOggssnnii††PPaa
BB®®bbeeTTssEExxµµrr  EEddllVVnnccuuHHppßßaayykk~~̈̈gg®®BBiittii††bb&&®®ttTTssßßnnEExxµµrrrrddΩΩmmIInnIIssUUttaa  ..

mmYYyyeeTTootteeQQµµaaHH  LL¨̈gg--rrWWuutt  CCaaeeQQµµaaHHnnYYnn--CCaa  CCaaCCaattií́ ff  ((  ssmm&&yy´́ffyykkVVtt''ddMM--
bbggqq~~SS11994411--4466  ))  kkaallCCnneennHHeeTTAAeerroonn®®ssuukkeessoommeennaaHH  ssUUmmeemmtt††aaEEkkCCaa  rruugg--
eellIItt  vviijj  ee®®JJHHssMMeennooggPPaassaa´́ff  xx¥¥ll''  ««  rr  »»  mmaannssMMeellggeeTTAACCaa  ««  ll  »»  eeTTIIbbGG~~kk
xx¬¬HHeehhAAeeQQµµaaHHeennHHffaa  ««  lluugg--eellIItt  »»  eeTTAAvviijj  ..

GGrrKKuuNN
hhiiuunn--ssIIuuffaann
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Garm∏kfa
kkaarrnniirraass®®JJtt''®®VVss''eeddaayykkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''rrggaall´́nnbbggbbÌÌËËnnEExxµµrr  GGnnuuvvtt††eeddaa--  

yy®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmcciinnnniiyymm  rrhhUUttddll''rrllaayyGGss''®®ssuukkeeTTAAeeTTootteeTTAAeehhIIyyeennHH
eettIImmiinnTTaann''®®KKbb''®®KKaann''llµµmmnnwwgg[[EExxµµrr®®KKbb''KK~~aaPP∆∆aakk''®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarrNNaa  rrkkbbuuBB√√eehhttuuBBiitt
´́nnee®®KKaaHHmmhhnn††rraayyeennHHeeddIImm∫∫IICCaaeemmeerroonn  nniiggCCaaeeKKaallkkaarrNN__rrYYbbrrYYmmeeLLIIggvviijj……  ??

EExxµµrrmm~~aakk''@@ssuuTTÏÏEEttFF¬¬aabb''VVnnPP&&¬¬kkßß  VVnn®®bbTTHH  nniiggxx¬¬HHeeTToottVVnnTTSSggCCYYyyCCMMrruujjdd--
ll''ee®®KKaaHHmmhhnn††rraayyeennHHppgg  xx¬¬HHCCYYyyeeddaayyGGeeccttnnaa  xx¬¬HHeeTTootteeddaayyeeccttnnaaEEttmm††gg..

ssMMeennrreennHH®®KKaann''EEttCCaakkaarrssaakkll∫∫gg®®ssaavv®®CCaavv  BBiiccaarrNNaa  ssiikkßßaarrkkkkaarrBBiittBBII
bbuuBB√√eehhttuu  ÚÚssKKll''  TTMMnnaakk''TTMMnnggeeppßßgg@@  EEddllCCaabbcc&&ççyy  CCaakktt††aaeeFFII√√[[EExxµµrrss¬¬aabb''GGss''
CCaaggbbIIllaannnnaakk''  nniiggeennAATTIIbbJJççbb''®®ssuukkEExxµµrrkk**®®ttUUvvyyYYnn®®ttYYtt®®ttaa  nniiggeeFFII√√yyYYnnUUbbnniiyy--
kkmmµµEEffmmeeTToott  EEddllCCaaddMMeeNNIIrrQQaanneeTTAArrkkkkaarrVVtt''bbgg''TTwwkkddIInniiggCCaattiissaassnn__EExxµµrr
CCaaBBiitt®®VVkkddeeBBkkNNaass''  ®®ssbbeeTTAAttaammnniieekk≈≈bbbbTTrrbbss''eellaakknnYYnn--eeXXOOnn  kk~~̈̈ggddMM--
eeNNIIrreeqqııaaHHeeTTAATTiissxxaagglliicc  ……≤≤NNÎÎËËcciinnkk~~̈̈ggqq~~SS22,,000000  xxuussEEtt®®ttgg''mmhhnn††rraayyeennHH
eekkIItteeLLIIggmmuunnkkaarrTTssßßnn__TTaayyrrbbss''eellaakkbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  eellaakkGGFFiikkaarrbbzzmmssiikkßßaa
GGiiuutt--ssaarriinnkk**VVnnssrreessrrBBIIkkaarrPP&&nn††®®ccLLMMnneeyyaaVVyy  BBIIKKMMeerraaggbbMMpp¬¬aajjssggmmnniigg
®®ssuukkEExxµµrreeddaayyEExxµµrr®®hhmm  kk~~̈̈ggeessoovveePPAA  ««  ®®sseeNNaaHH®®BBllwwggEExxµµrr  »»  kk~~̈̈ggqq~~SS11997733
EEddllKKµµaannnnrrNNaaPP∆∆aakk''eeppIIÌÌlleessaaHH  ..  ee®®kkAABBII‰‰kkssaarrssrreessrreeddaayyeessµµrrCCaattiiEExxµµrr  nnii
ggbbrreeTTssnnaannaa  xxMM∆∆̈̈VVnneeFFII√√kkaarrTTaakk''TTggppÊÊaall''  eeddaayyssmm∏∏aassnn__ppgg  nniiyyaayyTTUUrrss&&BBÊÊ
ppgg  ffttccUUllkk~~̈̈ggEExxßßGGaatt''ppgg  ssrreessrreeqqII¬¬yyqq¬¬ggppgg  eeddIImm∫∫IIyykkBBtt··mmaannmmkkbbJJÇÇaakk''
GGHHGGaaggnnUUvv®®BBwwttii††kkaarrNN__eeppßßgg@@  EEddllVVnnssnnii~~ddΩΩaannffaaCCaabbuuBB√√eehhttuu´́nnmmhhnn††rraayy´́nn
kkaarr®®JJtt''®®VVss''nniirraassrrbbss''EExxµµrrTTSSggnnKKrreennHH  ..

ttSSggBBIIVVnnccUUllCCMMrrMMeexxAA  GGIIuuddaagg´́ff©©TTII2211  vviicciiœœkkaa  11997799eemm""¬¬HH  xxMM∆∆̈̈VVnnee®®KKaaggTTuukkffaa
nnwwggssrreessrrBBIIeerrOOggrraa""vv´́nnkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrreennHH[[VVnn  ..  xxMM∆∆̈̈kk**ccaabb''®®ssaavv®®CCaavvssnnßßMM
‰‰kkssaarrTTuukkbbeeNNII††rr@@mmkkeeddaayyssMMuuffttccmm¬¬ggeessoovveePPAArrbbss''mmiitt††PP&&kkii††xx¬¬HH  rrbbss''bbNNˆ̂aa
ll&&yykk~~̈̈ggCCMMrrMMnniiggbbNNˆ̂aall&&yyeennAA®®kkuuggttaaxxUUmmaaxx¬¬HH  EEttPPaaKKee®®ccIInnVVnnssMMuuffttccmm¬¬gg‰‰kk--
ssaarrBBIIbbNNˆ̂aall&&yy´́nnmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyKK&&rrEENNll  (( University Library Cornell ))
eennAATTII®®kkuuggGGIIuuttaakkaa  (( Ithaca ))  rrddΩΩnnIIvvyy""kk  ((  New York ))  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..  

ssMMeennrreennHHxxMM∆∆̈̈EEcckkeeccjjCCaa®®VVMMBBIIrrCCMMBBUUkkrrYYmmTTSSggCCMMBBUUkkeeyyaabbll''ppgg  ..
CCMMBBUUkkTTIImmYYyybbrriiyyaayyeerroobbrraabb''rrMMllwwkkBBIIEEppnnkkaarryyYYnnUUbbnniiyykkmmµµkk~~̈̈ggrraaCC¥¥kkßß®®ttIIGGgg

mmIIuu  ……ddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkTTiissxxaagglliicceellIIkkTTIImmYYyy  ……EEppnnkkaarrrrbbss''®®BBHHeeccAAmmiijj--mm""aagg,,
ee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg,,  ®®BBHHeeccAAyy""aa--LL¨̈gg  nniiggyyYYnnUUbbnniiyykkmmµµEEddnnddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..

CCMMBBUUkkTTIIBBIIrr  KKWWrrMMllwwkkBBII®®bbvvttii††ssaaÂÂss††ssmm&&yyccuuggssttvvttßßTTII1199  nniiggeeddIImmssttvvttßß
TTII2200  BBIIkkaarrbbHHeeVVrr  GGaaccaarr¥¥ss√√aa  eeJJrrkkMMeeVVrr  ((  ddeeNNII††mmrraaCC¥¥  )),,  kkaarrttssflflUU®®bbqqSSggVV--
rrSSggrrbbss''eellaakkååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakkQQUUkk  nniiggååkkjjaa®®kkLLaaeehhaammKKgg''  eeddaayykkaarrKKSS
®®TTBBII®®BBHHVVTTnneerraatt††mm  rrhhUUttddll''®®BBwwttii††kkaarrNN__qq~~SS11991166,,  ®®BBwwttii††kkaarrNN__qq~~SS11992255  ……®®BBww
ttii††kkaarrNN__VVeedd  ((  Bardez )),,    ®®BBwwttii††kkaarrNN__qq~~SS11994422    VVttuukkmmµµ®®BBHHssggÙÙTTaammTTaarr[[  
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eeddaaHHEEllgg®®BBHH®®KKUUEEhhmm--eeccoovv,,    ccllnnaarrMMeeddaaHHCCaattii  ««  EExxµµrr≤≤ssßßrr::  »»    eeJJllKKWWvvKKbbrrii--
yyaayyBBIIKKMMnniitteess~~hhaaCCaattiiddMMbbUUgg  ..

CCMMBBUUkkTTIIbbIIbbrriiyyaayyBBIIEEppnnkkaarrrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  kk~~̈̈ggkkaarreellbb®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  nnii
iiggllaavv  eeddIImm∫∫IIssMMeerrccnnUUvvkkaarrssƒƒaabbnnaammhhaacc®®kkyyYYnn  eehhAAffaa  ««  sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn  »»..
kkaarrbbeeggII̊̊ttEExxµµrreeyyookkmmiijj,,  EEppnnkkaarryyYYnneeyyookkmmiijjkk~~̈̈ggrrvvaaggqq~~SS11994455--5500  ..  CCMMBBUUkk
eennHHBBiiBBNN··nnaaGGMMBBIIEEppnnkkaarr´́nnddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkTTiissxxaagglliicceellIIkkTTII22  rrbbss''yyYYnnhhUU
CCIImmiijj  kk~~̈̈ggeeKKaalleeddAAbbeeggII̊̊tt  ««sshhPPaaBBkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn»»  ..

CCMMBBUUkkTTIIbbYYnnGGFFiibb∫∫aayyBBIInneeyyaaVVyyxxuussrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  ccaabb''BBIIqq~~SS11996622  
mmkk  eeddaayyXXuubbXXiittCCaammYYyycciinn  CCYYyyTT&&BBeeyyookkkkuugg  eeddaayypp††ll''eess∫∫øøgg  GGgg˚̊rr  ff~~SSeeBB
TT¥¥  eeddaayymmaanncciinnmm~~aakk''eeQQµµaaHHKKYYcc--GGaann  rrkkssIIuupp††aacc''mmuuxxddwwkkGGgg˚̊rrff~~SSeeBBTT¥¥  eeddaayymmaann
kkaarrGGnnuuJJÔÔaattBBIIsseemm††cc  nniiggkkaarrccUUllhhflfluunneeddaayy®®kkuummrraaCCvvggßßaannuuvvggßßxx¬¬HH  nniiggGG~~kkmm~~aaggmm""UU
nniiccppgg  ..  kkaarrGGnnuuJJÔÔaatt[[ddwwkkGGaavvuuFF  ®®KKaabb''rrMMeessvv  kkSSeePPII¬¬ggFFMM  eeddaayymmaannnnaayyTTaahhaann
EExxµµrrCCYYyyccaatt''EEccggddMMeellIIgg  nniiggddwwkknnSSyykkeeTTAA[[eeyyookkkkuugg  ee®®kkaamm®®BBHHrraaCCbbJJÇÇaarrbb--
ss''sseemm††ccssIIhhnnuu  ..  eessddΩΩkkiiccççssÊÊHH  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩxx√√HHGGgg˚̊rrbbrriieePPaaKK  kkaarrssgg˚̊tt''ssgg˚̊iinn
rrbbss''GGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVtt''ddMMbbggeeTTAAeellII®®bbCCaaCCnnttMMbbnn''ssMMLLËËtt  rrhhUUtt[[mmaannkkaarrbbHHeeVVrr
eeLLIIgg  nniiggkkMMeeNNIIttccllnnaaEExxµµrr®®kkhhmmkkuummµµ̈̈yynniiss††eemm""AAnniiyymmhhYYsseehhttuu  ..

CCMMBBUUkkTTII®®VVMMbbrriiyyaayyCCMMuuvviijjbbuuBB√√eehhttuu  EEddllbbNN††aall[[mmaannkkaarrTTmm¬¬aakk''sseemm††cc
kkaarrbb""uunnbb""ggrrbbss''sseemm††cceeddIImm∫∫IIkkaann''GGMMNNaaccvviijj  kkaarrBBIIXXaattdd**GGaaff··kkMMVVMMggeellIIrrUUbbeellaa
kkvvrr::eessnniiyy‰‰kk  eessgg--ssflfluunn´́ff  ..  kkaarrvvaayylluukkrrbbss''TT&&BBeeyyookkkkuuggmmkkeellIIssaaFFaa
rrNNrrddΩΩeellaakkllnn''--nnll''  ..  rrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattiiKKSS®®TTeeddaayyeeyyookkkkuugg  nniiggmmaannss
eemm††ccCCaa®®bbFFaannEEttKKµµaannGGMMNNaaccccaatt''EEccgg  ssIIhhnnuuccaajj''eeVVkkcciinn,,  yyYYnn  nniiggEExxµµrr®®kk--
hhmm  ..

CCMMBBUUkkTTII®®VVMMmmYYyyssII††BBIIllTTÏÏppllrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  ..  kkaarrkkMMeeTTccGGnnÊÊaakk''TTII11rrbbss''
yyYYnn  EEttbb""uull--BBttVVnnFF¬¬aakk''ccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggGGnnÊÊaakk''TTII22rrbbss''yyYYnneeTTootteeddaayymmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn
..  kkaarrssMMeerrcc´́nneeKKaallbbMMNNggrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  ……ddMMeeNNIIeeqqııaaHHmmkkTTiissxxaagglliicceellII
kkTTII22eeddaayyssuuvvttiiƒƒPPaaBB  nniiggEEppnnkkaarryyYYnnUUbbnniiyykkmmµµeellII®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrreellII®®bbeeTTss
EExxµµrr  ..

CCMMBBUUkkTTII®®VVMMBBIIrrKKWWCCMMBBUUkkeeyyaabbll''  kkaarrssaakkll∫∫ggEEvvkkEEjjkkrrkkmmuuxxXXaattkkrrrraaÂÂss††
EExxµµrrCCaaggbbIIllaannnnaakk''  nniiggkkaarr®®bbeemmIIeemmIIllccMMeeJJHHnneeyyaaVVyybbccçç̈̈bb∫∫nn~~  nniiggGGnnaaKKttrrbb
ss''mmaattuu®®bbeeTTssEExxµµrr  ..  eettII®®bbeeTTssEExxµµrrnnwwgg®®ttUUvvVVtt''bbgg''BBIIEEppnnTTIIsskklleellaakkddUUccccMM
VV""……  ??

eessµµrrxxMM∆∆¨̈ssUUmmeeGGaannkkaayyGGPP&&yyeeTTaassBBIIssMMNNaakk''bbgg@@  nniiggCCnnEExxµµrrTTSSggGGss''
eeTTaaHHbbIIVVnnllaaccaakkeellaakkeennHHeeTTAAeehhIIyykkII††  ……kk**eennAAmmaannCCIIvviittrrss''eennAAssBB√√´́ff©©eennAAeeLLII--
yykkII††  EEddllmmaannnnaammkk~~̈̈ggGGttƒƒbbTTeennHH  ssUUmmeemmtt††aaxxnnII††sseenn††aassddll''xxMM∆∆̈̈VVTT  EEddll®®KKaann''
EEttccgg''llaatt®®ttddaaggnnUUvvkkaarrBBiittxx¬¬HH@@  nniiggbbuuBB√√eehhttuu´́nnmmhhnn††rraayyeennHHEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ®®KKaa
nn''CCaaBBnnWW¬¬ddll''bbÌÌËËnn@@CCMMnnaann''ee®®kkaayy  ……eebbIIeehhaaccNNaass''®®KKaann''TTuukkCCaaeemmeerroonn  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[
eemmddwwkknnSSEExxµµrreeddIIrrCCaann''ddaann®®bbvvttii††ssaaÂÂss††ee®®KKaaHHff~~aakk''mmhhnn††rraayyddEEddll@@EEbbbbeennHHeeTToo  
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tteeTTAAGGnnaaKKttkkaall  ..
eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakk**eeddaayy  kkMMhhuusskk~~̈̈ggkkaarrssrreessrr  kkaarrPP¬¬SSggPP¬¬aatt''  kkaarrssnnii~~ddΩΩaann

mmiinnssmmrrmm¥¥  EEttggEEttmmaanneeccoossmmiinnrrYYcc  ee®®JJHHffaammnnuussßßmm~~aakk''@@mmiinnEEmmnnssuuTTÏÏEEttyy--
ll''®®ttUUvvhhUUttmmiinnEEddllxxuusseennaaHHeeTT  L'homme n'est pas parfait ..  GGaa®®ss&&yyeehhttuu
eennHH  ssUUmmbbggbbÌÌËËnnmmiitt††GG~~kkGGaanneemmtt††aaGGPP&&yyeeTTaasseeddaayyGGnnuuee®®KKaaHHddll''xxMM∆∆̈̈VVTT  ..

®®kkuuggssIIuuGGaaffiill,,  ´́ff©©TTII88    EExxttuullaa    qq~~SS11998866

hiun-sIufan

esckI†epI†m
eeBBlleennHH®®bbeeTTssEExxµµrrVVnnTTTTYYllee®®KKaaHHmmhhnn††rraayydd**FFMMeellIIssllbb''  eeddaayyss¬¬aabb''  

GGss''EExxµµrrCCaaggbbIIllaann  ®®BBmmTTSSggGGss''TTSSgg®®ssuukkEExxµµrreeTTAAeeTToott  ee®®JJHHEEttrrbbbbEExxµµrr®®kk--
hhmmEEddllVVnnrrMMllaayykkMMeeTTccCCaattiissaassnn__  nniiggvvbb∫∫FFmm··rrbbss''EExxµµrrttaammeeKKaallbbMMNNgg
rrbbss''yyYYnn  EEddllBBYYkkeeKKVVnnGGnnuuvvtt††rrYYccmm††ggmmkkeehhIIyy  kkaalleennAArraaCC¥¥kkßß®®ttIIGGggmmIIuuqq~~SS
11884400  ..  yyYYnnVVnnbbJJÇÇaa[[®®BBHHssggÙÙEExxµµrreess¬¬øøkkJJkk''ddUUcc®®BBHHssggÙÙyyYYnn,,  [[mmÂÂnnII††EExxµµrr
®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrreess¬¬øøkkJJkk''ddUUccyyYYnn,,  eerroonnPPaassaayyYYnn,,  [[kkaabb''eeddIImmeeJJFFii,,  rrMMllaayy®®BBHH,,
bbMMpp¬¬aajjvvtt††GGaarraamm  ddUUccEEddllBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmVVnneeFFII√√mmkkkk~~̈̈ggeeBBllffIIµµ@@kknn¬¬ggmmkkeennHH  ..
kkaalleeNNaaHHyyYYnneeFFII√√ppÊÊaall''  EEttddll''mmkkrraaCC¥¥bb""uull--BBtt  KKWW®®kkuummEExxµµrrvveegg√√ggQQ¬¬kk''nnwwgg®®TTww
ssII††kkaall''mm""aakk--eemm""AAnniiyymmhhYYsseehhttuueennHH  VVnnrrMMllaayy®®KKwwHHssggmmEExxµµrr,,  vvbb∫∫FFmm··nniigg®®bb
eeTTssEExxµµrrxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  KKµµaann®®bbeeTTssNNaammYYyyeellIIsskklleellaakkeeFFII√√VVnnddUUcceennAAeeLLIIyy  ..
®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrCCiitt5500PPaaKKrryy®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''eeccaall  ..  ®®kkuummEExxµµrrKKMMnniittyyYYnneennHHrrhhUUtt  
mmkkddll''ssBB√√́́ ff©©((11998877))eeKKeennAAEEttffaa  BBYYkkeeKKmmiinnVVnnssmm¬¬aabb''EExxµµrreeTT  KKWWBBYYkkkk∫∫tt''eeTTEEdd
llVVnnssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ((  ssMMddIIrrbbss''CCYYnn--eeCCOOnn  EEddllccUUllmmkkkk~~̈̈ggCCMMrrMMeexxAAGGIIuuddaagg  eennAA´́ff©©ddMM
bbUUggTTII2211  EExxvviicciiœœkkaa  qq~~SS11997799  ))  ..
((  kkkknn ––  eennAA´́ff©©ssMMuuccuuHHccUUllCCaammYYyyrrddΩΩaaPPiiVVllhhflfluunn--EEssnn  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII2255  EExxFF~~ËË  qq~~SS  
11999988˘̆˘̆˘̆  eexxoovv--ssMMppnnVVnnssaarrPPaaBBffaa  ––  ®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmrrbbss''xx¬¬ÁÁnnVVnn®®bb®®BBwwtt††GGMM--
eeBBIIssmm¬¬aabb''rrggaalleeTTAAeellII®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrBBiitt®®VVkkddEEmmnn  ..  KKaatt''VVnnnniiyyaayyssMMuu
eeTTaass  nniiggssMMuu[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ««  bbMMeePP¬¬ccGGttiittkkaalleeccaalleeTTAA  »»  ..  PP¬¬aammmmYYyyrrMM--
eeBBCC,,  nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††EExxµµrrhhflfluunn--EEssnnVVnnEEff¬¬ggbbJJÇÇaakk''  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnTTTTYYllyyll''®®BB
mmkkaarrccuuHHccUUllffaa  ––  EExxµµrrKKYYrreellIIkkEEllggeeTTaass  eeddIImm∫∫IIssnnii††PPaaBBnniiggkkaarrssMMrruuHHssMMrrYYllCCaattii
TTSSggmmUUll  !!  ..  eennHHeehhIIyyCCaaPPss††̈̈ttaaggyy""aaggcc∫∫aass''    bbJJÇÇaakk''GGMMBBIIkkll∫∫ll∫∫iiccnniiggkkaarrssflflMMuu
®®KKllMMuuKK~~aa  rrvvaaggBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmTTSSggBBIIrr®®kkuummEEddllCCaaGGaayy""ggrrbbss''cciinn--yyYYnn  ))  ..

KKµµaann®®KKYYssaarrEExxµµrrNNaammYYyyEEddllffaammiinnmmaannssaacc''jjaattii,,  ““BBuukkmm††aayy,,  bbggbbÌÌËËnn®®bbuu--
ss®®ssII……GGflflMMuummaammIIgg  ss¬¬aabb''eeddaayyssaarrss~~aa´́ddEExxµµrr®®kkhhmmbb""uull--BBtteessaaHH  ..  ®®KKYYssaarrxx¬¬HH
ssll''EEttmm~~aakk''  xx¬¬HHmmYYyy®®KKYYssaarr®®ttUUvvss¬¬aabb''TTSSggGGss''  ..  CCaaååTTaahhrrNN__  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrrCCaa  
ggddbb''BBIIrrmmWWuunnnnaakk''EEddllEExxµµrr®®kkhhmmCCeenn¬¬øøsseeccjjBBII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eehhIIyyyykkmmkkee®®VV  
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sseeccaalleennAAvvaallPP~~MMFFiibbttIIeennaaHH  ®®ttUUvvss¬¬aabb''vviinnaasssswwggEEttTTSSggGGss''  ..  eeBBllEEddllyyYYnn
QQ¬¬aannJJnnccUUllmmkkyykk®®ssuukkEExxµµrrkkaallBBIIeeddIImmqq~~SS11997799eennaaHH  EExxµµrrGG~~kkPP~~MMeeBBjjeennAAvvaa--
llPP~~MMFFiibbttIIeennAArrss''EEtt®®bbmmaaNNCCaaggbbIIJJnn''nnaakk''bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  qqÌÌwwggeexxµµaaccEExxµµrreennAAeeccaall
rraatt''rraayyeeBBjjvvaalleeBBjjKKuummııss∫∫ËËvv  rreeNN††AAxx¬¬HHmmaanneexxµµaaccBBII®®VVMMrryynnaakk''eeTTAABBIIrrJJnn''nnaakk''
TTSSggccaass''  eekkµµgg  TTaarrkkbbIITTTTwwgg  ..

eeKKssmm¬¬aabb''eeddaayy®®KKbb''vviiFFII  EEddllPPaassaa®®kkhhmmeeKKnniiyyaayyffaa®®KKbb''rrUUbbPPaaBB  KKWWccaabb''
yykk®®ttgg''@@eeTTAAssmm¬¬aabb''  ……ddaakk''XXMMuukk~~̈̈ggmmnnIIÊÊrreeddaayyeeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµssBB√√EEbbbbyy""aaggrrhhUUtt
ddll''ss¬¬aabb''  nniiggvviiFFIIbbggÌÌtt''VVyy[[ddaacc''eeJJHHss¬¬aabb''yy""aaggEEssnneevvTTnnaa  ..ll..˘̆˘̆˘̆

ssMMeennrreennHHCCaakkaarrssaakkll∫∫gg®®ssaavv®®CCaavv  BBiiccaarrNNaarrkkFFaattuuBBiittnniiggbbuuBB√√eehhttuueeppßß
gg@@  EEddllCCaassaarrvvnn††nnSS[[®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr®®ttUUvvss¬¬aabb''vviinnaass  ®®JJtt''®®VVss''nniirraassGGss''
xxÊÊgg''®®bbmmaaNNCCaaggbbIIllaannnnaakk''eennHH  ..

ssMMeennrreennHH®®KKaann''EEttccgg''llaatt®®ttddaaggnnUUvvkkaarrBBiittxx¬¬HH@@EEddlleemmddwwkknnSSEExxµµrrxxMMbbMMbbwwTT
xxMMllaakk''xxMMssrreessrreeddIImm∫∫IIllaaggxx¬¬ÁÁnnBBIIkkaarreeff˚̊aalleeTTaassBBIIssMMNNaakk''kkUUnnEExxµµrrCCMMnnaann''ee®®kkaa--
yy,,  BBIIkkaarrddaakk''eeTTaassrrbbss''®®bbvvttii††ssaaÂÂss††EExxµµrr  nniigg®®bbvvttii††ssaaÂÂss††sskklleellaakk  ..

GGnniiccççaa®®ssuukkEExxµµrr  eettIÍ́ ff©©NNaaeeTTIIbbEExxµµrrmmaanneemmddwwkknnSSEEddlleeccHHKKiittddll''CCIIvvPPaaBBrraa--
®®ss††EExxµµrr  ddll''kkaarrKKgg''vvgg''́́ nn®®bbeeTTssEExxµµrr  !!

eeyyIIggxx√√HHeemmddwwkknnSS  ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijjeemmddwwkknnSSeevvoottNNaammVVnneeFFII√√bbrriiccççaaKK®®KKbb''yy""aagg
eeddIImm∫∫II®®ssuukkeeKK  [[®®bbeeTTsseeKKrrIIkkFFMMTTUUllaayy  !!

sniΩsJÔakat'bnƒy®BMEdnExµr
ssnniiΩΩssJJÔÔaaccuuHH´́ff©©TTII1188  EExxkkuumm∏∏::  qq~~SS11997799  ––

CCaassnniiΩΩssJJÔÔaasshh®®bbttiibbttii††kkaarrkk~~̈̈ggrryy::2200qq~~SS  eehhIIyynniiggbbnnƒƒyyCCaassmm©©aatt''kk~~̈̈gg  
rrvvaagg1100qq~~SSmm††gg  ..  ®®ttgg''xxTTII44´́nnssnniiΩΩssJJÔÔaaeennHH  bbJJÇÇaakk''BBIIkkaarrkkMMrriitt®®BBMMEEddnnmmiitt††PPaaBB
EEddllee®®KKaaggffaannwwggBBiinniitt¥¥BBiiPPaakkßßaaeeLLIIggvviijj  eeddaayyyykk®®BBMMEEddnnbbccçç̈̈bb∫∫nn~~eeFFII√√CCaaeeKKaall
ssnniiΩΩssJJÔÔaaccuuHH´́ff©©TTII77  EExxkkkk˚̊ddaa  qq~~SS11998822 ––

CCaassnniiΩΩssJJÔÔaakkaatt''bbnnƒƒyyEEddnnssmmuu®®TTEExxµµrrkk~~̈̈ggttMMbbnn''eekkaaHHeessHH  EEddllCCaattMMbbnn''mmaa
nnee®®bbggkkaatt  ..  rrbbbbeehhggssMMrriinn--hhflfluunnEEssnnVVnn®®bbKKll''eeTTAA[[yyYYnn  ..
ssnniiΩΩssJJÔÔaaccuuHH´́ff©©TTII2200  EExxkkkk˚̊ddaa  qq~~SS11998833 ––

ssII††BBIIkkaarrkkaatt''bbnnƒƒyy®®BBmmEEddnnEExxµµrr®®bbKKll''eeTTAAeevvoottNNaammCCaaffIIµµeeTToott  ..
qq~~SS11998844 ––

eeLL--DDwwkkffUU  ssmmaaCCiikkkkaarriiyyaall&&yynneeyyaaVVyyyyYYnnVVnnmmkkeeFFII√√TTssßßnnkkiiccççeennAA
kkmmıı̈̈CCaa  eehhIIyyVVnnBBnn¥¥ll''EENNnnSSeehhggssMMrriinn--hhflfluunnEEssnnffaa  ––  eettaaggmmaann®®KKYYssaarryyYY
nnmmYYyy®®KKYYkk~~̈̈ggccMMeeNNaamm®®KKYYssaarrEExxµµrrbbYYnn®®KKYYeennAATTIICCnnbbTT  nniigg®®KKYYssaarryyYYnnmmYYyy®®KKYYkk~~̈̈gg
ccMMeeNNaamm®®KKYYssaarrEExxµµrrBBIIrr®®KKYYeennAAttaammTTII®®bbCCMMuuCCnnnniiggttaammTTII®®kkuuggnnaannaa  ..
ssnniiΩΩssJJÔÔaaEExxFF~~ËË  qq~~SS11998855 ––

ssnniiΩΩssJJÔÔaakkMMNNtt''®®BBMMEEddnnbbnnƒƒyyddIIEExxµµrrCCaaffIIµµeeTToott  nniiggkkaarryyll''®®BBmm[[nniiKKmmyyYY
nnccUUllmmkkttSSggTTIIllMMeennAAeellIIEEddnnddIIEExxµµrr  eeddaayy[[EExxµµrrCCYYyypptt''ppgg''ssBB√√yy""aaggddll''nniiKK--  
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mmyyYYnnffIIµµ@@eennHH  mmaannkkaarryykkppÊÊHHEExxµµrr  ((eeddjjmmççaass''eeccjj))  ddkkddIIFFII¬¬[[eeTTAAnniiKKmmyyYYnnTTSSgg
eennaaHHppgg  ..
qq~~SS11998855 ––

eemmddwwkknnSSeevvoottNNaammVVnn®®bbkkaassffaa  ssnniiΩΩssJJÔÔaammYYyyssII††BBIIkkaarrllbb''bbMMVVtt''®®BBMMEEdd
nnrrvvaaggeevvoottNNaammnniiggkkmmıı¨̈CCaa  ..  ssnniiΩΩssJJÔÔaaeennHHCCaammeeFF¥¥aaVVyyrrbbss''eevvoottNNaamm[[nnii
KKmmyyYYnnffIIµµ@@ccUUllmmkkttSSggTTIIllMMeennAAeeddaayy®®ssbbcc∫∫aabb''eellIITTwwkkddIIEExxµµrr  EEffmmeellIIccMMnnYYnnnnii--
KKmmyyYYnnccaass''CCiittBBIIrrllaannnnaakk''kkaallBBIImmiinnTTaann''mmaannssnniiΩΩssJJÔÔaaeennHH  ..
ssnniiΩΩssJJÔÔaaccuuHH´́ff©©TTII2200  EExxkkkk˚̊ddaa  qq~~SS11998888 ––

hhflfluunn--EEssnnnniiggeegg√√øøgg--kkUUffaacc''VVnnccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIssnniiΩΩssJJÔÔaaeennHH  EEddllssII††BBII
kkaarrrrkkddMMeeNNaaHH®®ssaayyvviivvaaTT®®BBMM®®bbTTll''EEddnn  rrvvaaggssaaFFaarrNNrrddΩΩssggmmnniiyymmeevvoott--
NNaammnniiggssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaanniittuukkmmıı¨̈CCaa  eehhIIyyVVnnccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIkkiiccçç®®BBmm
ee®®BBooggmmYYyyeeTToottssII††BBIIll&&kk≈≈nnii††kk::®®BBMMEEddnnffIIµµ́́ nn®®bbeeTTssTTSSggBBIIrr  ..
qq~~SS11999911 ––

nniiKKmmyyYYnnkk~~¨̈gg®®ssuukkEExxµµrrmmaannccMMnnYYnneeLLIIggddll''bbIIllaannnnaakk''eehhIIyy  @@VVnnTTTTYYll
ssJJÇÇaattiiCCaaCCaattiikkmmıı̈̈CCaa  BBIIrrbbbbGGaayy""ggeehhggssMMrriinn--hhflfluunnEEssnnEEffmmeeTToott  ..

ccaabb''BBIImmaatt''ssmmuu®®TTeeLLIIggrrhhUUtteeTTAAddll''®®BBMMrrYYmmbbIImmuumm  ((EExxµµrr--llaavv--yyYYnn))  eeKKVVnn
bbgg≈≈iittbbeeggaallssIImmaa®®BBMMEEddnnccmm©©aayyBBII33eeTTAA88KKIILLËËEEmm""®®tt  ccUUllmmkkkk~~̈̈ggddIIEExxµµrr  ..  kkEEnn¬¬gg
xx¬¬HHbbgg≈≈iittccUUllddll''eeTTAA3300KKIILLËËEEmm""®®ttppgg  ..

eeBBllffIIµµ@@eennHH  ttaammrryy::rrUUbbPPaaBBpp˚̊aayyrrNNbb  (Satellite) EEddllGGaaeemmrriikkSSgg
ffttVVnn@@bbJJÇÇaakk''ffaa  eevvoottNNaammVVnnbbgg≈≈iitt®®BBMMEEddnnEExxµµrrCCaaffIIµµ  eeddaayyVVnnCCIIkkEE®®BBkkmmYY--
yyTTTTwwgg2255EEmm""®®tt    ccmm©©aayy555500KKIILLËËEEmm""®®tt    ttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnneexxtt††kkMMBBtt  kkaatt''
ttaammeexxtt††ttaaEEkkvv  kkNN††aall  ´́®®BBEEvvgg  ss√√aayyeerroogg  kkMMBBgg''ccaamm  ..  ®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrkk**®®ttUUvv
CCaabb''kkMMEENNnnCCaammYYyyrraaÂÂss††yyYYnn  kk~~̈̈ggkkaarrddΩΩaannCCIIkkEE®®BBkk  ««vviijjeettTTII22»»  eennHHEEddrr  ..  kk~~̈̈gg
eeBBllGGbb''rrMMnneeyyaaVVyyBBYYkkGGaayy""ggeehhgg--ssMMrriinn  ®®KKUUyyYYnnVVnnBBnn¥¥ll''EENNnnSS[[BBYYkk
eehhgg--ssMMrriinneeyyaaKKyyll''GGFF¥¥aa®®ss&&yyddll''®®BBMMEEddnnffIIµµrrvvaaggeevvoottNNaamm--kkmmıı̈̈CCaaeennHH  ssMMuu
kkMMuu[[nnwwkkKKiitteeTTAAddll''®®BBMMEEddnnccaass''eeFFII√√GGII√√  ..

karbMp¬ajsm∫ti†sil∫:vtƒ¨
buraNvb∫Fm·Exµr

kk~~̈̈ggrrbbbbbb""uull--BBttkkMMLL¨̈ggbbIIqq~~SS®®VVMMbbIIEExx´́mm∏∏́́ ff©©  ‰‰kkssaarrGGkkßßrrssaaÂÂss††EExxµµrr®®ttUUvvbbnn  
EExxµµrr®®kkhhmmbbMMpp¬¬aajjeeccaalleexxÊÊccxxIIÊÊ  eeddaayy[[®®bbmmUUllyykkttaamm®®KKbb''vvtt††GGaarraamm  nnUUvv®®kkSSgg
KKmmIIıırr  ssaaÂÂss††aass¬¬wwkkrrwwtt  ccMMNNaarrBBuuTTÏÏssaassnnaa  kkMMNNaaBB¥¥TTUUnnµµaann  eerrOOggssaaÂÂss††aaEEll∫∫gg
ssaaÂÂss††aaeerrOOggbbuurraaNNnnaannaa  ((  ssaaÂÂss††aass¬¬wwkkrrwwttBBYYkkGGaaFFmmiiLLbbJJÇÇaa[[yykkeeTTAAeeddrreeFFII√√mmYY
kkJJkk''ssÊÊËËggnniigg®®ccUUtt®®ssUUvv˘̆˘̆˘̆        ‰‰®®kkSSgg®®kkaass''@@®®kkddaass''eeFFII√√GGMMBBIIssMMbbkkmmnn    vvaa®®bbmmUUll  
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yykkeeTTAAdduutteeccaall˘̆˘̆˘̆  ‰‰eessoovveePPAAvviijjBBYYkkvvaa[[mmUUrrVVrrIICCkk''  nniiggyykkeeTTAAKKrrdduutteeccaall  ((
ttaammpp¬¬ËËvvVVtt''ddMMbbgg--ssIIuussuuppuunn--ccMMkkaarreecckk  ))  CCaaBBiieessssssaaÂÂss††aaccaarrBBII®®bbvvttii††ssaaÂÂss††
EExxµµrr  EEddllBBMMuuTTaann''VVnneeFFII√√kkaarrssiikkßßaa®®ssaavv®®CCaavveennAAeeLLIIyy  ttaammTTIIssƒƒaannssMMxxaann''@@xx¬¬HHddUUcc
CCaa  ttaammvvtt††GGaarraammttMMbbnn''ffµµBBYYkk  bbnnÊÊaayyqqµµaarr˘̆˘̆˘̆  ttaammvvtt††GGaarraammxxaaggttaaEEkkvv  GGggrrbbUUrrII,,  VVPP~~MM,,
vvtt††hhaarr,,  kkaacc''rreeTTHH  ((ccMMNNaarrBBII®®bbvvttii††eeccAABBjjaassÂÂggaammhhuukk,,  vvtt††ee®®ttooll  rrMMllgg  ((ccMM--
NNaarrBBIIeerrOOggrrbbss''ååkkjjaaeetteeCCaammaass  ææeetteeCCaa®®kkhhmmkk))˘̆˘̆˘̆CCaaeeddIImm  ..  ssmm∫∫ttii††GGkkßßrr
ssaaÂÂss††eennHH  KKYYrr[[eessaakkss††aayyCCaaBBnn''eeBBkk  nniiggrrkkrrkkGGII√√mmkkee®®bboobbBBMMuuVVnn  ..  ttSSggBBIIrraa
bb''rryyqq~~SSmmkkeehhIIyy  eeTTaaHHbbIImmaannccMMVVMMggrrSSggCCll''ffMMyy""aaggNNaakk**eeddaayy  kk**ssmm∫∫ttii††vvbb∫∫--
FFmm··  GGkkßßrrssaaÂÂss††  ®®bbvvttii††ssaaÂÂss††TTSSggGGss''eennaaHH  VVnneennAAKKgg''vvgg''ttaammvvtt††GGaarraammnnaannaa
rrhhUUttmmkk..  rrbbbbBBYYkkeeqq√√ggnniiyymmhhYYsseehhttuullIIllaaBBuullkk††ÁÁccxxuusseeKKmmYYyysskklleellaa
kk  ddwwkknnSS®®ssuukkmmiinnddll''bbYYnnqq~~SSppgg  kk**bbJJÇÇaa[[bbMMppii¬¬ccbbMMpp¬¬aajjnnUUvveekkrr††ii__mmrrttkkCCaattiiEExxµµrrTTSSgg
eennaaHHGGss''rrllIIgg  ..  eekkrr††ii__mmrrttkkxxaagg‰‰kkssaarrGGss''TTSSggeennaaHH  eeyyIIggmmiinnGGaaccnnwwggrrkkmmkkvvii
jjVVnneessaaHHeeLLIIyy  ..

eerrOOggKKYYrr[[GGaaeeNNaaccGGFF··mmmmYYyyeeTToott  KKWWssmm∫∫ttii††ssiill∫∫::  ccmm¬¬aakk''ffµµ  rrUUbbbbddiimmaakkrr
ttaamm®®VVssaaTTbbuueerrGGggrrnnaannaa  ®®ttUUvvbbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajjddUUcctteeTTAA  ––

11--  ssmm&&yyEExxµµrr≤≤ssßßrr:: ––
BBYYkkGGttiiEExxµµrr≤≤≤≤ssßßrr::VVnnnniiyyaayyffaa  kk~~̈̈ggkkaarrttssflflUUCCaammYYyyVVrrSSgg  BBYYkkeeKKVVnnKKaa

ss''yykkbbuurraaNNvvttƒƒ̈̈bbddiimmaattaammbbuurraaNNssƒƒaannbbuueerrGGggrrkk~~̈̈ggttMMbbnn''rrnnaammddUUnnssMM  VVtt''ddMMbbgg
åått††rrmmaannCC&&yy  yykkeeTTAAllkk''[[QQµµÁÁjjeessoomm  yykklluuyyeeTTAATTiijjkkSSeePPII¬¬ggcc∫∫SSggCCaammYYyy
VVrrSSggxx¬¬HH  nniiggTTuukkCCaassmm∫∫ttii††ppÊÊaall''rrbbss''eemmEExxµµrr≤≤ssßßrr::eeFFII√√CCaaGG~~kkmmaann  ..

22--  ssmm&&yyssIIhhnnuu--llnn''nnll''  ––
eeccAAhh√√aayyGGnnuueexxtt††bbnnÊÊaayyqqµµaarr  hhflfluull--TTnn,,  ttaammeesscckkII††®®bbkkaass[[kkaarrNN__rrbbss

eellaakkssµµiï̈kk--eeyy  ((  nnaayyccMMNNgg''eennAAffµµBBYYkkqq~~SS11997711--7722  )),,  VVnn[[TTaahhaannKKaass''
yykkbbddiimmaakkrrssÌÌaatt@@  ttaammbbuurraaNN®®VVssaaTTnnaannaaeeTTAAllkk''[[BBYYkkeessoomm  ..  kk~~¨̈ggrrbbrr
rrkkssIIuubbMMpp¬¬aajjCCaattii  kk∫∫tt''CCaattiieennHH  eeKKmmaanneeFFII√√llaannssMMggaatt''ssMMrraabb''ååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkccuuHHeennAA
kk~~̈̈gg´́®®BBCCiittbbnnÊÊaayyqqµµaarr  ..  eeBBllyybb''eeTTIIbbååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkeessoommccuuHHmmkkddwwkkyykkbbddiimmaa
kkrrEExxµµrreennaaHH  ..  kk~~̈̈ggeerrOOggllYYccbbuurraaNNvvttƒƒ̈̈EExxµµrreennHHmmaanneeccAAhh√√aayyeexxtt††eesskk--ssMMeeGGoott
VVnnccUUllhhflfluunnCCaammYYyyppgg  ..  CCnnNNaa  TTaahhaannNNaaEEddllddwwggeerrOOggeennHH  ®®ttUUvvhhflfluull--
TTnn[[eeBBCCŒŒXXaattyykkeeTTAA®®kkEEbblleeccaallGGss''  ..  ttaammssMMddIIeellaakkssµµii ¨̈kk--eeyy
ffaahhflfluull  TTnnVVnnssmm¬¬aabb''bbMMbbwwTTmmaatt''kkUUnnTTaahhaannnniiggGG~~kk®®ssuukkGGss''ee®®ccIInnNNaass''  ..
eellaakkssiiµµ¨̈kk  eeyyVVnnbbEEnnƒƒmmffaa  hhflfluull--TTnnCCaaCCnnkk∫∫tt''CCaattii  bbMMpp¬¬aajjCCaattiieellxx11  ..  eeddaa
yykkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''bbMMbbwwTTmmaatt'' nniiggGGMMNNaaccpp††aacc''kkaarrxx¬¬SSggeeBBkkeennaaHHeennAAccuuggqq~~SS11997722
TTaahhaannkk**bbHHeeVVrrrrkkssmm¬¬aabb''hhflfluull--TTnneeccaall  EEtteemmBBuukkrrllYYyyeesskk--ssMMeeGGoott  ((11))
VVnnyykkååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkeeTTAAccuuHHeennAAffµµBBYYkkrrMMeeddaaHHkkUUnnCCwwggxx¬¬ÁÁnneennHH  rrYYcceehhIIyyyykkeeTTAAddaakk''
[[llYYccCCaattiieennAAbbrr´́bb""lliinneeTToott  ..  CCnneennHH‰‰ggEEddllkkwwbbbbMMVVtt''yykktt∫∫ËËggTTMMggnn''CCaaggbbII
rryykkaarr""aatteennaaHH  ..

®®BBHHeekkss®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbb®®bbkknnaaKKbbIIGGggeennAAkk~~̈̈gg®®VVggkkMMBBUUllPP~~MMVVNNnn''  nniiggkk∫∫aallGG  
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ssuurr:TT√√aarrVVll®®ttUUvveeKKllYYcc  ..  eennAACCiittPPUUmmiiGGUUrr®®VVssaaTT  nnaayyTTaahhaannss&&kkii††®®VVMMVVnnnnSS
TTaahhaanneeTTAAbb¬¬nn''yykkrrUUbbttaa®®BBhhµµnniigg®®BBHHPPKKeennss  ..  kkUUnn®®VVssaaTTbbuueerrGGggrrmmYYyyeennAA
kk~~̈̈ggdduubb´́®®BB  TTll''mmuuxxbbnnÊÊaayysswwkkrrggssIIuussuuppuunn  ®®ttUUvvBBYYkkTTaahhaannKKaass''yykkbbddiimmaakkaarr..

eennAAffµµBBYYkk  ccmm©©aayyBBIIrrKKIILLËËEEmm""®®ttBBII®®BBMMEEddnn  kkUUnn®®VVssaaTTbbuueerrGGggrrCCaa®®VVggffµµTTSSgg
mmUUllmmYYyy®®ttUUvveessoommyykkååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkmmkkssÊÊËËccyykkeeTTAAttMMeerroobbeennAAkk~~̈̈ggddIIeessoommeeTTAA  kk~~̈̈
ggssmm&&yy®®BBHHGGggeexxµµAA  ……ååkkjjaakkffaaffnneesskk--ssMMeeGGoott  ..

33-- ssmm&&yyEExxµµrr®®kkhhmm ––
BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ttaamm®®TTwwssII††bbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··rrbbss''ccwwkkeemm""AA  ((““EExxµµrr®®kkhhmm))  BBYYkk

TTmmiiLLeennHHVVnnbbMMpp¬¬aajjssmm∫∫ttii††bbUUrraaNNeennHHyy""aaggee®®ccIInn≤≤ttKKNNnnaa  ..  BBYYkkvvaa®®bbmmUUll
yykkttaammvvtt††GGaarraammnnUUvvbbddiimmaakkrrttUUccFFMM  ddwwkkttaammLLaann®®TTuuggyykkeeTTAAddUUrrGGMMbbiillCCaammYYyy
eessoomm  ……ee®®bbgg≤≤nnÏÏnn::  ..  vvtt††bbUUrraaNNVVNNnn''ee®®kkaammmmaannbbUUrraaNNvvttƒƒ̈̈CCaaee®®ccIInn  mmaannbbddii
mmaa®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbb®®bbkknnaaKKBBIIrrqq¬¬aakk''BBIIffµµPPkk''  ((  Sandstone ))  kkMMBBss''BBIIrrEEmm""®®tt  ttSSggBBIIsstt
vvttßßTTII1144mmkkeemm""¬¬HH  nniiggbbddiimmaakkrrCCaaee®®ccIInneeTToottttMMkkll''TTuukkkk~~̈̈ggvviihhaarr  ..  kk~~̈̈ggbbrriieevvNNvvtt††
mmaannbbUUrraaNNvvttƒƒ̈̈CCaaee®®ccIInn  mmaann®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbbssll''EEttEEPP~~nnTTMMhhMMbb""uunn®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbbeennAA®®VVssaa
ttVV""llii´́LL  ee®®JJHHTTIIssƒƒaannVVNNnn''CCaakkEEnn¬¬ggEEddll®®BBHHVVTTCC&&yyvvrrµµ&&nnTTII77VVnnkkssaagg
ååTTiiÊÊssddll''BBuuTTÏÏssaassnnaa  ee®®kkaayyBBIIbb®®gg˚̊aabbkkaarrbbHHeeVVrreennAAttMMbbnn''eennHHrraabbTTaabbmmkk  ..  BBYY
kkEExxµµrr®®kkhhmmVVnneerrIIssyykkBBuuTTÏÏrrUUbbttUUcc@@eeTTAAddUUrreessoommyykkGGMMbbiill  yykkee®®bbggssSSgg
mm""aassflflUUtt  ‰‰bbddiimmaakkrrFFMM@@BBYYkkvvaavvaayykkMMeeTTcceeccaall  CCJJÇÇËËnnyykkeeTTAAccaakk''eeccaallkk~~̈̈ggssÊÊwwgg
ee®®JJHHBBYYkkCCnnssaammaann¥¥GGss''eennHHvvaa®®ttUUvvkkaarryykk®®BBHHvviihhaarreeTTAAeeFFII√√CCaammnnIIÊÊrrBBiieessaaFFnn__  eeBB
TT¥¥vvHHeeJJHHmmnnuussßßrrss'' [[ssiissßßeeBBTT¥¥ll©©iittll©©gg''vvaa    ssiikkßßaaBBIIvviiCCÇÇaaeeBBTT¥¥CCaakk''EEss††gg  ..
ssaarrmmnnIIÊÊrrvvtt††eeJJFFiivvaall  ®®ttUUvvBBYYkkvvaaeerrIIbbMMpp¬¬aajjyykkbbUUrraaNNvvttƒƒ̈̈eeTTAAddUUrreessoomm  yykkvviihhaarr
eeFFII√√CCaammnnIIÊÊrrXXMMuuXXSSgg˘̆˘̆˘̆..  ®®VVssaaTTvvtt††‰‰kkPP~~MMEEddllCCaass~~aa´́dd®®BBHHVVTTååTTyyaaTTiitt¥¥aavvrr&&µµnnkk
ssaaggkk~~̈̈ggqq~~SS991100  VVnn®®ttUUvvBBYYkkTTmmiiLLGGnn††rrFFaannGGss''eennHH  yykkeeFFII√√CCaaKKuukkXXMMuuXXSSggEExxµµrr
EEddllBBYYkkvvaaccaatt''TTuukkffaaCCaassMMNNll''BBuukkrrllYYyy´́nnrrbbbbssggmmccaass''  ‰‰CCJJÇÇSSggeeFFII√√BBIIffµµ
VVyyee®®kkoommEEpp~~kkxxaaggtt∫∫ËËgg®®VVssaaTT®®ttUUvvBBYYkkvvaaeerrIIKKaass''vvaayybbMMEEbbkkyykkeeTTAAccaakk''®®kkaall
ff~~ll''BBIIvvtt††‰‰kkPP~~MMmmkkJJmm‰‰kk  mmkkTTII®®bbCCMMuuCCnnddUUnnTTaavv  ..  kkaarrbbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajjvvttƒƒ̈̈bbUUrraaNN
®®VVssaaTTbbUUrraaNNEExxµµrr  vvtt††GGaarraammVVnneeFFII√√eeLLIIggTTUUTTSSgg®®bbeeTTssEExxµµrr  KKWWCCaakkaarrbbMMpp¬¬aajj®®KKwwHH
ssggmmEExxµµrr[[ssaabbssUUnn¥¥bbgg''  ssmmttaammbbMMNNggrrbbss''eemmddwwkknnSSyyYYnnhhUU--CCIImmiijjEEtt
mm††gg  ..

44--  ssmm&&yyyyYYnn--eehhggssMMrriinn // hhflfluunnEEssnn ––
BBYYkkyyYYnnVVnneerrIIyykkssmm∫∫ttii††KKrruuPP&&NNÎÎttaammvvtt††nnaannaa  rrUUvvccmm¬¬aakk''ttaamm®®VVssaaTTTTeenn¬¬VV

TTII,,  PP~~MMCCIIssUUrr,,  GGggrrbbUUrrIĬ̆ ˘̆˘̆  ssaarrmmnnIIÊÊrrssaallaarrccnnaaddwwkkyykkeeTTAA®®ssuukkvvaabbwwggbbnn††yykkeeTTAA
llkk''eennAAhhuuggkkuugg  BBYYkkeehhgg--ssMMrriinnkk**llYYccKKaass''yykkbbUUrraaNNvvttƒƒ̈̈yykkeeTTAAllkk''[[eessoo
mm--yyYYnnEEddrr  ..  BBYYkkyyYYnnVVnnKKaass''yykkeekkaaddiimmaasseennAAeeccttiiyyttMMkkll''®®BBHHssaarrIIrriikkFFaattuu
eennAAmmuuxxssƒƒaanniiyyrrffeePPII¬¬gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  BBYYkkvvaallYYccyykkkk∫∫aall®®BBhhµµBBIIkk~~̈̈ggssaarrmmnnIIÊÊrr
vvtt††eeJJFFiivvaall˘̆˘̆˘̆..

55--  BBYYkkccllnnaattssflflUUEExxµµrr ––
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eemmBBYYkkccllnnaattssflflUUrreebb""HHrreeVV""HHttSSggBBIIqq~~SS11997788mmkk  ssuuTTÏÏEEttrrss''eeddaayy[[BBYYkkTTaa--
hhaannKKaass''yykkbbUUrraaNNvvttƒƒ̈̈ttaamm®®VVssaaTTnnaannaaeeTTAAllkk''[[eessoomm  bb¬¬nn''rraaÂÂss††yykkmmaass
eeBB®®CC  ..  kkUUnnTTaahhaannrrbbss''ssII√√--eeFFOOnn,,  ssBB√√́́ ff©©rrss''®®kkuuggttaakkUUmm""aa  ((rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann))VVnn
nniiyyaayyffaa  ––  ssII√√--eeFFOOnnVVnn[[TTaahhaannccUUHHeeTTAAKKaass''mmkkbbddiimmaa  ……vvaayyyykk®®BBHHeekkss
((kk∫∫aallGG~~kkttaa))  yykkmmkkllkk''[[eessoomm  ..  ssBB√√´́ffTTaahhaannrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆xx¬¬HHkkMMBBuuggEEttbbMMppii¬¬
ccbbMMpp¬¬aajjKKaass''yykkbbUUrraaNNvvttƒƒ¨̈BBII®®VVssaaTTnnaannaaeeTTAAllkk''[[eessoommEEddrr  ddUUccCCaaåått††mm--
eessnniiyy´́LL--vviirr::  rrYYmmCCaammYYyyTTaahhaannvvrreessnniiyyeeTTaavviibbuull  eeTTAAKKaass''bbUUrraaNNvvttƒƒ¨̈eennAA
®®VVssaaTTyyaaggddggMM  ((ssaarrBBtt··mmaannGGggrrbbUUrrII  ccuuHH´́ff©©TTII3311  mmkkrraa  11999911)),,  eellaakkEEkkmm--
EEccgg,,  ss&&kkii††bbYYnnssIIuuffaa,,  eeQQµµaaHH´́qq  nniiggeellaakkpp˚̊aayymmYYyyXXYYnn--eerrOOnn  VVnnKKaass''yykkrrUUbb
bbddiimmaaeellaakkeekkeettss√√rr::®®BBhhssƒƒ®®VVMM  kkMMBBss''BBIIrrEEmm""®®ttBBIIrrttwwkk  eeTTAAllkk''tt´́ff¬¬CCaammYYyy´́ff
CCaatt´́mm¬¬77llaannVVtt  ((ssaarrBBtt··mmaannGGggrrbbUUrrIIccuuHH´́ff©©TTII3311  mmkkrraa  11999911))  CCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆..

kkUUnnsseemm††ccssIIhhnnuu,,  nneerraatt††mm--cc®®kkBBggßß,,  kk**CCaaeemmxxaaggbbMMpp¬¬aajjvvttƒƒ̈̈bbuurraaNNEExxµµrrmm~~aa
kk''EEddrr  eeddaayybbJJÇÇaa[[kkUUnnTTaahhaanneeTTAAKKaass''yykkbbuurraaNNvvttƒƒ̈̈ttaamm®®VVssaaTTnnaannaa  mmkkll
kk''[[BBYYkkQQµµÁÁjjeessoomm  ..  TTiijjppÊÊHHtt´́mm¬¬11llaannVVtteennAAssuurriinn[[®®bbBBnnÏÏCCaattií́ ff  ((  ®®bbBBnnÏÏ
TTII66  ))  ®®bbBBnnÏÏ®®VVMMeeTToottnniiggkkUUnneennAAVV""rrIIss__  ..

kkMMNNtt'' ––  ttMMbbnn''PPaaKKxxaagglliicceexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ffµµBBYYkk  ssMMbbUUrreeddaayybbUUrraaNN®®VVssaaTTbbuu
eerrGGggrrCCaaee®®ccIInn  xxÊÊgg''CCiitt®®VVMMrryykkEEnn¬¬gg  ..  ®®VVssaaTTbbuueerrGGggrrGGss''TTSSggeennaaHHee®®ccIInnkk--
ssaaggBBII≤≤ddΩΩ  ®®ttUUvvVVkk''EEbbkkrrllMMKKrrCCaaBBMMnnUUkk  CCaaTTYYllGG~~kkttaa  kkbb''TTSSggrrUUbbbbddiimmaakkrreennAAkk~~̈̈gg
BBMMnnUUkkeennaaHH  ..  TTIIbbUUrraaNNssƒƒaannGGss''TTSSggeennaaHHeennAABBMMuuTTaann''VVnneeFFII√√kkMMNNaayy®®ssaavv®®CCaavveennAA
eeLLIIyykk~~̈̈ggssmm&&yyeekkaaHHssnnii††PPaaBBrrbbbbsseemm††ccssIIhhnnuueennaaHH  ..  eessoommEEttggEEttccUUllmmkk
llYYccCCIIkkKKaass''yykkbbUUrraaNNvvttƒƒ̈̈ttaamm®®VVssaaTTGGss''eennaaHHCCaaeerrOOyy@@ddUUccCCaa  ®®VVssaaTTkkMMEEBB
gg®®JJvvccmm©©aayyxxÊÊgg''ddbb''KKIILLËËEEmm""®®ttxxaagglliiccss√√aayyeecckk,,  ®®VVssaaTTeemmbbuuNN¥¥,,  ®®VVssaaTT
bbnnÊÊaayyTTaabbkk~~̈̈gg®®kkuumm®®VVssaaTTbbnnÊÊaayyqqµµaarrCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆..

eebbIIEExxµµrr®®KKbb''KK~~aa  ®®KKbb''rrbbbb  ®®KKbb''nniinn~~aakkaarrnnSSKK~~aabbMMpp¬¬aajjCCaattii‰‰ggyy""aaggeennHH  eettIIBBYYkk
eeKKnnSSKK~~aaeeTTAArrMMeeddaaHHCCaattii  ……kk**nnSSKK~~aaeeTTAArrMMeeddaaHHyykkGGMMNNaacceeddIImm∫∫IIbbMMpp¬¬aajjCCaattii  ??

((11))  CCaaCCnnBBuukkrrllYYyyCCaaggeeKKmmYYyykk~~̈̈ggrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩllnn''--nnll''  rrkkssIIuu  ((mmiinnVVcc''mmaanneeddIImmTTuunn))  rrtt''BBnnÏÏCCaa

mmYYyynnaayyTTuunnFFMM@@eennAAVVtt''ddMMbbggddwwkkTTSSggTTUU@@rreeTTHHeePPII¬¬gg  rrkkssIIuuCCaammYYyyssuugg--ssaakk''kk~~¨̈ggkkaarrkkaabb''´́®®BBeeQQIIEExxµµrr

yykkeeTTAAllkk''eennAA®®ssuukkeessoomm  eemmllYYccbbuurraaNNvvttƒƒ̈̈EExxµµrreeTTAAllkk''[[QQµµÁÁjjeessoomm  ..  eeddaayyBBuukkrrllYYyyxx¬¬SSggeeBBkk

kk**®®ttUUvvpp¬¬aass''eeccjjkk~~̈̈ggqq~~SS11997744  ((CCMMnnYYsseeddaayyåått††mmeessnniiyyssrr--eehhaarr))  EEttVVnnnniiyyaayy®®VVbb''BBYYkknnaayyTTuunn

eennAAVVtt''ddMMbbgg  rrddΩΩkkaarreexxtt††nnaannaa  ®®KKUUbbee®®ggoonnffaa  xxMM∆∆̈̈nnwwggvviill®®ttLLbb''mmkkvviijjCCaaeeccAAhh√√aayyeexxtt††VVtt''ddMMbbggddEEddll

..  EEmmnneesskk--ssMMeeGGoottVVnnvviillmmkkvviijjeennAAeeddIImmqq~~SS11997755  BBuukkrrllYYyyeellIIsseeddIImm  ..  CCaaeeccAAhh√√aayyeexxtt††CCYYyy

TT&&BBsseemm††cc““  ((BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm))  eeddaayyddwwkkkkSSeePPII¬¬gg  ®®KKaabb''rraall''@@EExx  eeTTAApp††ll''[[EExxµµrr®®kkhhmm  BBII88eeTTAA1100LLaann

GMC TTaahhaann  ..  CCaaeeBBCCŒŒXXaattssMMllaabb''bbMMbbwwTTmmaatt''rraaÂÂss††EExxµµrr  CCnnNNaaEEddllddwwggBBIIGGMMeeBBIIkk∫∫tt''CCaattiirrbbss''eesskk--

ssMMeeGGoott  nnwwgg®®ttUUvvBBYYkk´́ddddll''®®kkEEbblleeccaall  ddUUccCCaakkUUnnTTaahhaannBBIIrrnnaakk''eennAAbbnnÊÊaayy´́®®BB®®CCUUkk  ((pp¬¬ËËvvBBIIssIIuussuuppuunn

eeTTAA®®kkLLaajj''))  EEddllhhflflaannssUUrreemmbbJJÇÇaakkaarreeQQµµaaHHmm""aa--GGUUnn  BBIIeerrOOggddwwkkkkSSeePPII¬¬ggnniigg®®KKaabb''ccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggttMMbbnn''xxµµSSgg

..  CCaaCCnneellµµaaPP®®ssII,,  kk~~̈̈ggkkaarriiyyaall&&yyeexxtt††  eesskk--ssMMeeGGoottmmaanneellxxaaFFiikkaarrppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  ssuuTTÏÏCCaa®®ssIIeekkµµgg@@ccMM

nnYYnn77nnaakk'',,  mmaann®®bbBBnnÏÏccuuggCC√√aaeennAAccMMkkaarrssMMeerraagg,,  [[eeKKrrkk®®ssII@@yykkmmkk[[ddUUccCCaakkUUnnkkaatt''cciinnyyYYnneennAAppßßaarr  
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ee®®kkaamm  pp¬¬ËËvveellxxBBIIrrkknn¬¬HH  yykkmmkk[[eesskk--ssMMeeGGoottkk~~̈̈ggll©©aaccmmYYyyeennAAmm""UUEEttlleexxtt††ee®®kkaayyssaallaaTTkkßßiiNN  ((

ll©©aacceennaaHHeessµµrrkkMMBBuuggGGgg̈̈yyeellggeennAAeeCCIIggmm""aaffµµmmuuxxppÊÊHHCCYYll,,  ppÊÊHHeellaakkmm""aatt''--eerrOOmmGG~~kkeeFFII√√kkaattcciinnyyYYnn  ))  ..  ttaa

mmEEjj""rrssaaÂÂss††aaccaarr¥¥kkUUllaabb--ssaallIIrrtt~~EEttmmiinnVVnn  EEttVVnnssaaÂÂss††aaccaarr¥¥eeccjjqq~~SS11997733mm~~aakk''eennAAvviiTT¥¥aall&&yy

GGflflaabb--XXuutteeTTAAvviijj  ..  TTaakk''TTggVVnnGG~~kk®®KKUUbbzzmmssiikkßßaamm~~aakk''eeQQµµaaHHttaann''--yykk''ssflflaanneennAATTkkßßiiNNssaallaa  ((  Eco

le primaire groupe sud ))  TTll''mmuuxxvvtt††kkMMEEppggeehhIIyyTTiijjppÊÊHHeennAAkkaacc''®®CCuuggssaallaaTTkkiißßNN  nniiggpp¬¬ËËvveeTTAAbbrr--

´́bb""lliinn  nniiggkkUUnnLLaannhhuuggddaammYYyy[[eeTToottppgg  ..  eeddaayyssaarrCCnneennHHee®®bbIIGGMMNNaaccCCiiHHCCaann''pp††aacc''kkaarr  ddUUccCCaaeess††

cc®®ttaajj''ddaabb--QQYYnn  ……kkffaaffnnQQMMuu  ((eess††cc®®ttaajj''ccuuggee®®kkaayybbggÌÌss'',,  ttMMNNTTII55´́nn®®ttkkUUlleeccAAhh√√aaEEbbnn  EEddnn

VVtt''ddMMbbgg  ccgg√√aatt''bbUUJJ··´́nnrraaCCaaNNaacc®®kk´́ff))  eennaaHHeeTTIIbbeesskk--ssMMeeGGoott  mmaannrrhhssßßnnaammee®®kkAAmmYYyyeeTToott  EEddll

GG~~kkVVtt''ddMMbbggddaakk''[[ffaa  ®®BBHHGGggeexxµµAA  ..

--1111--



CMBUkTI1
rMlwk®bvti†saRs†

eeddaayyssaarrEEttCCeemm¬¬aaHHrrvvaaggrraaCCvvggßßkkßß®®ttEExxµµrr  EEddllccgg''eessaayyrraaCC¥¥  eeTTIIbbbbNN††aa  
ll[[mmaannkkaarree®®CCoottEE®®CCkkBBIIbbrreeTTssCCiittxxaagg  EEddllccUUllmmkkCCYYyycc∫∫SSggddeeNNII††mmrraaCC¥¥
[[kkßß®®ttEExxµµrr  rrYYcceehhIIyyTTaarryykkssrrKKuuNN  eeddaayyssMMuuyykkeexxtt††eennHH--eexxtt††eennaaHHeeTTAACCaa
rrbbss''eessoomm……rrbbss''yyYYnn  ..  ®®bbeeTTssEExxµµrrkk~~¨̈ggssttvvttßßTTII1188--1199  VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa®®BB
llaannccMMVVMMggrrvvaaggTT&&BBeessoommnniiggTT&&BByyYYnn  ..  ®®bbCCaarraaÂÂss††ss¬¬aabb''hhiinneehhaacc®®JJtt''bbgg
bbÌÌËËnn  kkUUnneeccAAKKµµaanneeBBllEEll˙̇  ..  eeBBlleessoommffyyeeTTAA®®ssuukkvviijj  eessoommEEttggEEtteeKKoorr
yykk®®KKYYEExxµµrr  bb¬¬nn''®®bbmmUUllyykkeePPaaKK®®TTBB¥¥EExxµµrrmmiinnEEddllxxaann  ..  kk~~̈̈ggGGttIIttkkaall  rraaÂÂss††
EExxµµrrmmiinnEEddllssaall''ssnnii††PPaaBBeessaaHH  ..

eeddaayyssaarr®®BBHHrraaCCaaGGggccnnÊÊccggssııaanneemm®®ttIInnwwggyyYYnn  eeTTIIbbnnSS[[®®BBHHGGnnuuCCGGggGGiiuumm
nniigg®®BBHHGGggddYYggeePPoossrrtt''eeTTAA®®bbeeTTsseessoomm  ..  ®®BBHHeeccAAGGFFiirraaCCyyYYnnmmiijj--mm""aaggVVnn
ccaatt''eemmTT&&BBeeQQµµaaHHee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  nnSSTT&&BBccUUllmmkkttSSggeennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  ttaammeess
cckkII††ssMMuurrbbss''eess††ccEExxµµrrGGggccnnÊÊ  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrGGMMNNaacceess††cceennHHEE®®kkggTT&&BB´́ffccUUllmmkk
yyaayyII  ..

®®BBHHeeccAAyyYYnnmmaannbbMMNNggnnwwggyykk®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUlleeFFII√√CCaaEEddnnddIIyyYYnn  TTuukkCCaa
rrnnSSggeeddIImm∫∫IITTbb''TTll''CCaammYYyyeessoomm  EEddllkkaalleeNNaaHHkk**CCaaGGaaNNaacc®®kkxx¬¬SSggBBUUEEkkmmYYyy
EEddrr  eennAAkk~~̈̈ggGGaassIIuuPPaaKKGGeeKK~~yy__  ..  mmiinn®®KKaann''EEttmmaannEEkkaallbbMMNNggccgg''yykk®®ssuukkEExxµµrr
bb""uueeNNˆ̂aaHHeeTT  eess††ccyyYYnnVVnneerroobbccMMEEppnnkkaarr  eeFFII√√yyYYnnUUbbnniiyykkmmµµeellII®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr  bbMM
VVtt''vvbb∫∫FFmm··  GGaarriiyyFFmm··  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeffrrvvaaTT  GGkkßßrrssaaÂÂss††  rreebboobbeess¬¬øøkkJJkk''
eeJJllKKWWyyYYnn®®ttUUvvEEttbbMMVVtt''nnUUvvGGII√√@@TTSSggGGss''EEddllCCaaEExxµµrreeccaalleeccjj  eehhIIyybbgg≈≈MM[[
EExxµµrrssiikkßßaaPPaassaayyYYnnEEffmmeeTToott  eeddIImm∫∫IIssMMrrYYllddll''kkaarrTTaakk''TTgg  ..  kk~~̈̈gg‰‰kkssaarryyYYnn
eeKKeehhAAEExxµµrrffaa  GGaannaarr¥¥CCnn  ((  Barbarians ))  KKWWCCnnEEddllmmiinnssaall''GGaarr¥¥FFmm··rruuggeerrOOgg
……  CCnn´́®®BB´́ppßß  ..

kkaarreellIIkkyykk®®bbvvttii††ssaaÂÂss††®®ttgg''vvKKeennHHmmkkPPÇÇaabb''CCaabbzzmmeehhttuukk~~¨̈ggkkaarrssrreessrr
eennHH  KKWWxxMM∆∆̈̈mmaanneeKKaallbbMMNNggccgg''[[EExxµµrrTTSSggGGss''  yyll''nniiggVVnnddwwgg[[cc∫∫aass''ffaa  yyYYnn
VVnneerroobbccMMnniiggbbMMVVtt''CCaattiiEExxµµrr  eellbb®®ssuukkEExxµµrr  rrMMllaayyvvbb∫∫FFmm··EExxµµrrcc∫∫aass''NNaass''  ..
eehhIIyyEEffmmBBIIeellIIeennHHeeTToott  xxMM∆∆̈̈ccgg''bbgg˙̇aajjffaa  yyYYnneeKKVVnnssiikkßßaa  eeFFII√√vviiPPaaKKnnUUvvkkaarrbbrraa
CC&&yyrrbbss''ddUUnnttaaeeKK  kk~~̈̈ggkkaarrEEddlleeFFII√√yyYYnnUUbbnniiyykkmmµµmmiinnssMMeerrcc  mmkkeellII®®bbeeTTssEExxµµrr
kk~~̈̈ggqq~~SS11884400  ..  eehhttuueennHHeehhIIyy  eeTTIIbbeemmddwwkknnSSyyYYnnhhUU--CCIImmiijj  VVnneerroobbccMMEEppnnkkaarr
eeFFII√√yyYYnnUUbbnniiyykkmmµµ®®bbeeTTssEExxµµrrssaarrCCaaffIIµµmm††ggeeTToott  EEddllmmaannEEccggeennAAkk~~̈̈ggbbNN††SShhUU--
CCIImmiijj    ((  Ho's testament ))  kk~~̈̈ggeeKKaalleeddAA®®ttYYtt®®ttaaGGaassIIuuGGeeKK~~yy__TTSSggmmUUll  ..

eehhttuuEEddllxxMM∆∆̈̈eellIIkkyykk®®bbvvttii††ssaaÂÂss††®®ttgg''eeNNHHmmkkrrMMllwwkk  ee®®JJHHccgg''bbgg˙̇aajjBBII
eeKKaallbbMMNNggBBiitt®®VVkkddrrbbss''yyYYnnmmkkeellII®®ssuukkEExxµµrr  ..  kkaalleennaaHH®®BBHHeeccAAyyYYnnVVnn
eeccjjrraaCCbbJJÇÇaa[[eemmTT&&BByyYYnnGGnnuuvvtt††EEppnnkkaarryyYYnnUUbbnniiyykkmmµµeellII®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr nniigg  

--1122--



®®bbeeTTssEExxµµrr  EEddll‰‰kkssaarryyYYnnVVnnssrreessrrBBII®®BBHHrraaCCbbJJÇÇaammiijj--mm""aaggeeTTAATT&&BB®®BBHH
GGgg  ((11)) ffaa  ––

BBYYkkGGnnaarr¥¥CCnn  ((kk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  ))  VVnnkk¬¬aayymmkkCCaakkUUnneeccAArrbbss''eeyyIIggeehhIIyy≤≤LLËË
vveennHH  eehhIIyyeellaakk®®ttUUvvEEttCCYYyyBBYYkkeeKK  eehhIIyybbee®®ggoonneeKKGGMMBBIITTMMeennoommTTmm¬¬aabb''rrbbss''eeyyII
gg˘̆˘̆˘̆  CCaaååTTaahhrrNN__,,  eeyyIIggVVnnææmmkkffaa  ddII((kkssiikkmmµµ))ssMMbbUUrreehhIIyymmaannCCIIrrCCaattiiNNaa--
ss''  eehhIIyyssMMbbUUrreeKKaa((ssMMrraabb''PPÇÇÁÁrr))˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††®®bbCCaaCCnnKKµµaannkkaarreeccHHddwwggBBIIkkssiikkmmµµ((TTaann''ss
mm&&yy))eessaaHH,,  eeKKee®®bbIIEEttccbb®®tteessHH  ccbbkkaabb''  CCaaCCaaggee®®bbIIkkmm¬¬SSggeeKKaa  ..  eeKKeeFFII√√EE®®ssEEdd
ll®®KKbb''®®KKaann''[[eeKKbbrriieePPaaKKBBIIrrddggkk~~̈̈ggmmYYyy´́ff©©  EEtteeKKmmiinnss††̈̈kk®®ssUUvvTTuukkeeTT  ..  vvttƒƒ̈̈EEddll
®®ttUUvvkkaarrccSSVVcc''rraall''́́ ff©©ddUUccCCaa  ssMMBBtt''GGaavv,,  ssUU®®tt,,  TTaa  nniigg®®CCUUkk´́ff¬¬xx¬¬SSggNNaass''̆̆ ˘̆˘̆..  vvttƒƒ̈̈
kkMMrrGGss''eennHH  KKWWbbNN††aallmmkkBBIIEExxµµrrxxiiÇÇll˘̆˘̆˘̆  eehhIIyybbJJÇÇaarrbbss''eeyyIIggccMMeeJJHHeellaakkKKWW  bb
ee®®ggoonnBBYYkkeeKK[[eeccHHee®®bbIIeeKKaa,,  bbee®®ggoonnBBYYkkeeKK[[eeccHHbbeeggII̊̊nnppll®®ssUUvv[[VVnnee®®ccIInn,,  bb
ee®®ggoonnBBYYkkeeKK[[eeccHHddSSeeddIImmmmnn,,  eeccHHcciiJJççwwmm®®CCUUkknniiggTTaa˘̆˘̆˘̆..  eehhIIyyccMMeeJJHHPPaassaavviijj
eellaakk®®ttUUvvEEttbbee®®ggoonnBBYYkkeeKK[[eeccHHnniiyyaayyPPaassaaeevvoottNNaamm  ..  ((rreebboobb))eess¬¬øøkkJJkk''
nniiggee®®bbIIttuuttaammTTMMeennoommeeyyIIgg  kk**®®ttUUEEttBBYYkkeeKKeeFFII√√ttaammEEddrr  ..  eebbIIssiinnCCaammaannTTMMeennoommTTMM--
llaabb''NNaahhYYssssmm&&yy  ……CCaaTTMMeennoommTTMMllaabb''EEddll´́®®BB´́ppßß  kk**KKYYrrEEttEEkkssMMrrYYll  ……kk**bb--
®®gg˚̊aabbkkMMuu[[eeggIIbbrrYYcc (1) ..

yYnUbniykmµ 
…dMeNIreqıaHmkTisxaglic

ee®®kkaayyEEddll®®BBHHGGggccnnÊÊssuuKKtteeddaayyeerraaKKccuuHHmmYYllkk~~̈̈ggqq~~SS11883344((22)) eellII®®BBHHTTII
nnSSggnnaavvaakkMMBBgg''eekkaaHHss¬¬aaEEkkttmmkk  eemmTT&&BByyYYnnGGuuggeellAA……ee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  VVnneellIIkk
kkßß®®ttIIGGggmmIIuu  CCaabbuu®®ttIIbbnnÊÊaabb''[[eeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥  eeddaayymmiinnyykkkkßß®®ttIIEEbbnnbbuu®®ttIITTII11
eeTT  ee®®JJHHeeKKeeccaaTTffaakk∫∫tt''  eeddaayy®®BBHHmmaattaarrtt''eeTTAAeessoommCCaammYYyy®®BBHHGGggGGiiuummnniigg®®BBHH
GGggÌÌddYYgg  ..

eellaakk  David P. Chandler VVnn®®ssgg''‰‰kkssaarryyYYnnEEddllssII††BBIIkkaarreellIIkkkkßß®®ttII
GGggmmIIuueennHH  ®®ttgg''TTMMBB&&rr112255ffaa  ––  ««  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√CCaaGGFFiibbttIIkk~~̈̈ggkkaarrEEttggttSSggkkßß®®ttIIGGggmmIIuu
eennHH  eess††ccyyYYnnmmiiuujjmm""aagg  VVnnbbJJÇÇËËnnmmÂÂnnII††yyYYnnmmkkBBII®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  eehhIIyyeennAAkk~~̈̈gg
eerraaggBBiiFFIIEEddlleeKKssgg''eeLLIIggeeddIImm∫∫II®®VVrrBB√√kkaarrEEttggttSSggeennaaHH  kkßß®®ttIIGGggmmIIuu®®BBmmTTSSggGGaa
nnuuCCTTSSggGGss''®®ttUUvvQQrrEEbbrr®®BBHHPPÂÂkk††eeqqııaaHHeeTTAATTiissxxaaggeeCCIIgg  ®®bbQQmmnniigg®®BBHHrraaCCssaarr
rrbbss''eess††ccyyYYnnEEddllGGnnuuJJÔÔaatt[[®®BBHHnnaaggeessaayyrraaCC¥¥  ..  kk~~̈̈ggeeBBlleennaaHHttMMNNaaggnnii
ggGGss''mmÂÂnnII††yyYYnnQQrrEEbbrrmmuuxxeeTTAATTiissxxaaggtt∫∫ËËgg  ddUUccEEddll®®BBHHeeccAAGGFFiirraaCCyyYYnnEEttgg
eeFFII√√yy""aaggeennHH  eennAAkk~~̈̈gg®®BBHHrraaCCvvSSgg®®BBHHGGgg‰‰®®kkuuggeehh√√eennaaHH  »»  ..

kkaallVVnneeLLIIggeessaayyrraaCCkk~~̈̈ggqq~~SS11883355  eennaaHH®®BBHHnnaaggKKµµaannGGMMNNaaccGGII√√eessaaHH
((11)) GG~~kk®®bbvvttii††ssaaÂÂss††bbssççwwmm®®bbeeTTssssaall''ffaa  eeQQµµaaHHee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  EEtt‰‰kkssaarrEExxµµrrssaall''ffaaeeQQµµaaHH

eegg√√oogg--yyuuSSggFFuuyy  ((  Nguyen Van Thuy ))  eehhAAee®®kkAAffaa  GGuuggeellAA@@  ..

((22)) ‰‰kkssaarrmmhhaabbuurrssEExxµµrrTTMMBB&&rr11004488  ‰‰eessoovveePPAAeellaakkeeddvvIIdd--qqaann''ll&&rrffaa  qq~~SS11883355  ..
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kkaarrccaatt''EEccggkkiiccççkkaarrEEppnnddII  KKWWBBYYkkeessnnaabbttIIEEddllssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''
ee®®TTOOgg--mmiijjyy""aaggTTSSggGGss''  ..  ee®®TTOOgg--mmiijjyy""aaggVVnnttSSggbbnnÊÊaayy®®ttYYtt®®ttaaeennAAPP~~MM--
eeBBjj  eehhIIyy®®ttiiHHrriiHHrrkkEEtt{{kkaassllÌÌeeddIImm∫∫IIyykk®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaaeeTTAAeeFFII√√CCaa®®ssuukkrrbbss''
yyYYnnbb""uueeNNˆ̂aaHH  (2) ..

GGuuggeellAAkk**ccaabb''GGnnuuvvtt††EEppnnkkaarryyYYnnUUbbnniiyykkmmµµrrbbss''®®BBHHeeccAAmmiijj--mm""aagg  ..  eeddIImm∫∫II
ssMMeerrcckkiiccççkkaarreennHH  eess††ccyyYYnnVVnnddaakk''TT&&BByyYYnnccMMnnYYnn5500,,000000((®®VVMMmmWWuunn))nnaakk''®®ttYYtt®®ttaa
eellII®®ssuukkEExxµµrr  mmaannbbnnÊÊaayyFFMMeennAAPP~~MMeeBBjj  nniiggeennAAeexxtt††eeJJFFiissaatt''  ..

kkaalleebbIIddUUeecc~~HH  GGMMNNaaccEEppnnddIITTSSggmmUUllkk**FF¬¬aakk''mmkkeellIIkkNN††aabb''́́ ddyyYYnnTTSSggGGss''
((33))..  yyYYnnVVnnbbeeJJççjjGGMMNNaaccyy""aaggeeXXaarreeXXAAmmkkeellIIrraaÂÂss††EExxµµrr  KKWWbbgg≈≈MMmmÂÂnnII††EExxµµrr[[
eess¬¬øøkkJJkk''CCaayyYYnn  [[rraaCCkkaarrEExxµµrrrrkkeess∫∫øøggGGaahhaarrcciiJJççwwmmTTaahhaannyyYYnn  yyYYnnVVnn
eebbootteebboonnyyaayyII®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  eeddjj®®BBHHssggÙÙEExxµµrr[[ccuuHHeeccjjBBIIvvtt††  (3) [[®®BBHH
ssggÙÙEExxµµrreess¬¬øøkkJJkk''ddUUcc®®BBHHssggÙÙyyYYnn  [[kkaabb''eeddIImmeeJJFFii  rrMMllaayyvvtt††GGaarraammEExxµµrryykk
eeTTAAssgg''vviihhaarryyYYnn  bbMMpp¬¬aajj®®BBHHBBuuTTÏÏbbddiimmaakkrr  [[rraaÂÂss††EExxµµrrmmÂÂnnII††EExxµµrreerroonnPPaassaayyYYnn
nniiggeess¬¬øøkkJJkk''ttaammyyYYnn  ((  CCaaååTTaahhrrNN__  KKWWssMMNNll''GGaavvbbMMBBgg''EEvvgg  EEddll®®ssIIEExxµµrr
mmiinnvvHHccMMeehhooggddUUccCCaaGGaavvppaayy®®ssIIyyYYnneeTT  EEbbrrCCaaeeddrrPPÇÇiittCCaabb''KK~~aaeeTTAAvviijj  EExxµµrrxx¬¬HHyy
ll''®®ccLLMMffaaCCaaGGaavvEExxµµrrbbUUrraaNN  ))  yyYYnnpp¬¬aass''eeQQµµaaHHTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  [[eehhAAffaa  ««  NNSS
yy""aagg  »»  (4) KKWWyyYYnneerroobbccMMrrMMllaayyvvbb∫∫FFmm··  GGkkßßssaaÂÂss††  TTMMeennoommTTMMllaabb''EExxµµrr  nniiggssaa
ssnnaaEExxµµrrCCaammuunn  ee®®JJHHvvaaCCaa®®KKwwHHEEddll®®TT®®TTgg''nnUUvvkkaarrrrss''rraann´́nn®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrrnniigg®®bb--
eeTTssEExxµµrr  ..

kk~~̈̈ggkkaarrGGnnuuvvtt††nn__EEppnnkkaarreennHH  yyYYnnVVnnbbJJÇÇËËnnss~~ggkkaarrnneeyyaaVVyyddbb''®®VVMMmmYYyy
nnaakk''  ®®kkmmkkaarrcciittssiibbnnaakk''  nniigg®®KKUUddbb''nnaakk''mmkkPP~~MMeeBBjj  eeddIImm∫∫IIeerroobbccMMss~~ËËll´́nnEEpp~~kkrrddΩΩ
VVll®®ttYYtt®®ttaa®®ssuukkEExxµµrr  ..  eeKKEEcckkEEppnnkkaarreeKKCCaabbYYnnvvKK  ––

vvKKTTII11--  KKWWeerroobbccMMeexxtt††EExxµµrrCCaaffIIµµ  eeddaayyddkkeeccAAhh√√aayyeexxtt††EExxµµrreeccjj  rrYYccddaakk''eeccAA
hh√√aayyeexxtt††CCaayyYYnn  ..  ®®ssuukkEExxµµrrkk¬¬aayyeeTTAACCaaeexxtt††yyYYnneehhAAffaa  ®®ttaann''  ttaayyffaajj''  ..  eexx
tt††TTSSggGGss''®®ttUUvvddUUrreeQQµµaaHHEExxµµrreeccjj  eehhIIyyddaakk''eeQQµµaaHHCCaaJJkk¥¥yyYYnnCCMMnnYYssvviijj  ..  kk~~̈̈gg
kkaarreerroobbccMMeennHH  yyYYnn®®ttUUvvrrkk[[mmaannss~~ggkkaarrff~~aakk''TTaabbxxÊÊgg''́́ mm∏∏nnaakk''  EEddllmmaannccMMeeNNHHxxaa
ggeeFFII√√EE®®ss  nniiggxxaaggvviiCCÇÇaaCCaannaayyTTaahhaann  eeddIImm∫∫IIddwwkknnSSrraaÂÂss††EExxµµrr  nniiggddwwkknnSS®®ttYYtt®®ttaa
eexxtt††EExxµµrrTTSSggGGss''  ..

vvKKTTII22--  KKWWeebbIIkkEEppnnkkaarrvvaayyssMMrruukkBB®®ggIIkkbbgg˚̊bbeeggII̊̊nnppll,,  bbgg˙̇aatt''BBllTTaahhaann
EExxµµrr[[VVnnee®®ccIInnssMMrraabb''TTbb''nnwwggeessoomm  nniiggss††¨̈kk®®ssUUvvTTuukk[[VVnnee®®ccIInneeddIImm∫∫IIcciiJJççwwmm
kkggTT&&BByyYYnn  ..

vvKKTTII33--  kkaarrbbee®®ggoonnEExxµµrr[[eeccHHPPaassaayyYYnn  eeddIImm∫∫IIssMMrrYYllddll''kkaarrTTaakk''TTggKK~~aa  ..
vvKKTTII44--  KKWWCCaakkaarrCCMMrruujjEEppnnkkaarreeFFII√√GGaaNNaanniiKKmm®®ssuukkEExxµµrr  eeddaayyyykknniiKKmmCCnn

cciinn  nniiggGG~~kkeeTTaassyyYYnn  [[mmkkttSSggTTIIllMMeennAA@@eellIITTwwkkddIIEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIbbee®®ggoonnTTMMeennoommTTMM
llaabb''yyYYnnddll''®®bbCCaaCCnnEExxµµrr[[eeFFII√√ttaamm  ..
((33)) ttaammeessoovveePPAAsseegg≈≈bbBBggßßaavvttaa®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaarrbbss''eellaakkrr˘̆eeKKaavviiTT  ffaaeemmTT&&BByyYYnnFFMM@@mmaannbbIInnaakk''KKWW

ee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg,,  ppSS--vv¥¥""aaggyy""aagg  nniigg  vv¥¥""aagg--NNgg  ..
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GGuuggeeFFooggKKuunn  ((  ee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  ))  GGKKeemmbbJJÇÇaakkaarryyYYnn  kkaallVVnnCCaaFFMMeennAA  
®®ssuukkEExxµµrreehhIIyy  VVnneerroobbccMMKKMMeerraaggkkaarryy""aaggcc∫∫aass''®®VVkkddNNaass''  kk~~̈̈ggkkaarryykk®®ssuu
kkEExxµµrreeFFII√√CCaa®®ssuukkyyYYnn  ..  vvtt††mmaann®®BBHHååbbrraaCC((GGiiuumm))  nniigg®®BBHHGGggddYYggeennAAeexxtt††VVtt''ddMMbb
gg  CCaaååbbss&&KKmmYYyyrraarrSSggddll''KKMMeerraaggkkaarrNN__eemmTT&&BByyYYnneennHH  (5) ..  kkaalleennaaHH®®BBHH
eeccAAeessoommVVnnccaatt''[[®®BBHHGGggGGiiuummmmkkKKgg''eennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  nniigg®®BBHHGGggddYYggmmkkKKgg''
eennAAeexxtt††mmggllbbUUrrII  ..  ee®®TToogg--mmiijjyy""aaggkk**rrkkååVVyykklleeppßßgg@@  nniiggyykkyyYYnnccMM--
NNgg®®BBHHhhssƒƒEEddlleess††ccyyYYnnVVnnff√√aayymmkk®®BBHHGGggccnnÊÊeennaaHHCCaaPP~~aakk''ggaarrnnSSlliixxiitt
nniiggnniiyyaayyeeVVkk®®BBHHGGggGGiiuummCCaassmm©©aatt''  ffaa[[®®BBHHGGggGGiiuummrrtt''ccUUlleeTTAA®®ssuukkEExxµµrrccuuHH
yyYYnnnnwwggff√√aayyrraaCCssmm∫∫ttii††  ..  eeddaayyccgg''eessaayyrraaCC¥¥  ®®BBHHGGggGGiiuummkk**TTUUllbbgg˚̊aacc''®®BBHHGG
ggddYYggffaa  ®®bbuuggkk∫∫tt''bbMMrruuggrrtt''ccUUllyyYYnn  ..  ®®BBHHeeccAAeessoomm  ®®BBHHBBuuTTÏÏLLiittLLaannPPaall&&yy  kk**
ccaabb''®®BBHHGGggddYYggddaakk''kkII††yykkeeTTAA®®kkuuggeeTTBB  ((®®kkuuggVVggkkkk))  ..  eeddIImm∫∫IIrrtt''eeTTAA®®ssuukkEExxµµrr
eennaaHH  ®®BBHHGGggGGiiuummVVnnccaabb''yykk®®kkmmkkaarreexxtt††VVtt''ddMMbbgg  KKWWeellaakkVVLLaatt''rrss''eeTTAACCaa
mmYYyyppgg  kk~~̈̈ggqq~~SSrrkkaannBB√√ss&&kkKK˘̆ss˘̆11883377  ..  ®®BBHHGGggeekkoorryykk®®KKUUEExxµµrrttaammpp¬¬ËËvveerroogg
mmkkddll''eeJJFFiissaatt''  ..  eennAATTIIeennaaHHyyYYnnkk**ccaabb''XXMMuu®®BBHHGGggGGiiuumm®®BBmmTTSSggrraaCCvvggßßaannuu--
vvggßßnnSSmmkkPP~~MMeeBBjj  ddll''eeBBllyybb''ss©©aatt''kk**nnSS®®BBHHGGggGGiiuummnniigg®®BBHHjjaattiiccuuHHeeTTAA´́®®BBnnKKrr
rrYYccbbnn††yykkeeTTAAXXMMuuTTuukkeennAA®®kkuuggeehh√√eeTTAA  ..  eess††ccyyYYnneeFFoovv--®®TTII  VVnneeccjjrraaCCssaarrmmkk
ee®®TTOOggmmiijjyy""aaggeennAAPP~~MMeeBBjjbbJJÇÇËËnnsseemm††cceeccAAhh√√aaTTll˙̇:LL¨̈gg11sseemm††cceeccAABBjjaahhflflUU11
ååkkjjaa®®kkLLaaeehhaammmmaann''11  [[ccuuHHeeTTAAKKaall''eess††cceennAA®®kkuuggeehh√√  rrYYccXXMMuueessnnaabbttIIEExxµµrr
TTuukkeennAATTIIeennaaHH  ..  ee®®kkaayymmkkee®®TTOOgg--mmiijjyy""aaggccaatt''eessnnaaTTaahhaann[[XXMMuuxx¬¬ÁÁnnkkßß®®ttIIGG
ggmmIIuu  GGggEEbbnn  GGggeeBBAA  nniiggGGggss©©ÁÁnn  nnSSyykkeeTTAA®®ssuukkyyYYnnCCaassmm©©aatt''eeTToott  ..  eeTTAA
ddll''®®kkuuggllgg''eehhaarr  GGuuggdduuggdduukkeeccAAhh√√aayyeexxtt††@@llgg''eehhaarr  ((  Vinh Long ))  bbJJççËËnn
EEttkkßß®®ttbbIIGGggeeTTAA®®kkuuggeehh√√  XXaatt''TTuukk®®BBHHGGggEEbbnnee®®JJHHvvaaeeccaaTTffaakk∫∫tt''vvaa  eehhIIyykk**
eeFFII√√KKtt®®BBHHGGggEEbbnn  eeddaayy®®CCmmuuCCTTwwkkssmm¬¬aabb''eennAA®®ssuukkllgg''eehhaarreennaaHHeeTTAA  (6) ..

EEppnnkkaarrddkkeeccAAhh√√aayyeexxtt††EExxµµrr  nniiggkkaarrccaabb''kkßß®®ttIIGGggmmIIuu  ®®BBmmTTSSggrraaCCvvggßßEExxµµrr
yykkeeTTAAXXMMuuTTuukkeennAATTII®®kkuuggeehh√√  CCaabbuuBB√√eehhttuueeFFII√√[[EExxµµrrkkaann''EEttyyll''cc∫∫aass''ffaa  yyYYnn®®bbuu
ggrrMMllaayy®®bbeeTTssEExxµµrrEEmmnnEETTnneehhIIyy  ..  eesscckkII††eekk††AA®®kkhhaayykk**eekkIIttmmaanneeLLIIggTTUU--
TTSSgg®®bbeeTTssEExxµµrr  ..  rraaÂÂss††EExxµµrr®®KKbb''eexxtt††  nniiKKmmCCnnbbTTCCMMnnMMuuKK~~aakkCCaassµµ&&®®KKbbkkßßBBYYkk  BBIÍ́ mm∏∏
hhaassiibb  ……mmYYyyrryynnaakk''  ddwwkknnSSeeddaayyeemmEEddlleeKKTTuukkcciitt††  bbHHeeVVrr®®ccYYll®®ccbbll''kk~~̈̈
ggkkMMLL¨̈ggEExxkkJJÔÔaanniiggttuullaa11884400  ..  kk~~̈̈ggkkaarrbbHHeeVVrreennHH  eemmssµµ&&®®KKbbkkßßBBYYkkEEttgg®®bbCCMMuu
TTaakk''TTggKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ..  kkaarrbbHHeeVVrrCCaaddMMbbUUgg  eellcceeccjjmmkkBBIImmMM††̈̈eexxtt††PPaaKKxxaagg
eekkIItt®®kkuuggåådduugg  ttaammCCYYrrmmaatt''TTeenn¬¬  mmaanneexxtt††ll√√aa‰‰mm,,  ®®ssIIssQQrr,,  eexxtt††kkNN††aallssÊÊwwgg
eexxtt††eeKKoonnss√√aayy,,  eexxtt††xxßßaacc''kkNN††aall,,  eexxtt††PP~~MMeeBBjjCCaaeeddIImm  ..  eennAAeeBBllEEddllVVnn
ddMMNNwwggffaa  yyYYnnVVnnccaabb''eessnnaabbttII  kkßß®®ttIIGGggmmIIuu  ®®BBmmTTSSggrraaCCvvggßßEExxµµrrVVtt''eeTTAAeehhII--
yy  ..  ddMMNNwwggeennHHVVnnppßßBB√√ppßßaayyyy""aaggrrhh&&ss  BBII®®ssuukkmmYYyyeeTTAA®®ssuukkmmYYyy  BBIIeexxtt††mmYY
yyeeTTAAeexxtt††mmYYyyeeTToott  ..  kk~~¨̈ggkkMMLL¨̈ggEExxååssPPaa11884411  kkaarrbbHHeeVVrrVVnneeLLIIggddll''kkMMrrii
ttCCaaGGttiimmrriimmaa..  eemmssµµ&&®®KKbbkkßßBBYYkkkk**ssnnµµtt''KK~~aabbHHeeLLIIgg®®BBmm@@KK~~aakk~~̈̈ggkkMMLL¨̈ggeevvllaa88´́ff©©
eellIIkkKK~~aaeeTTAAeeLLaammBB&&TTÏÏbbnnÊÊaayyyyYYnnnnaannaa®®KKbb''®®ssuukkeexxtt††XXMMuuttMMbbnn''  kkaabb''ssmm¬¬aabb''yyYYnnTTSS

--1155--



ggssIIuuvviillTTSSggTTaahhaann  eennAA®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggEEddlleeKKCCYYbb®®bbTTHH  ..  KKmmnnaaKKmmnn__rrvvaaggTTII®®kkuu
gg®®ttUUvvddaacc''  ..  BBYYkkEExxµµrrbbHHVVnneeLLaannBB&&TTÏÏTT&&BByyYYnn  EEddllGGaacc®®ttYYtt®®ttaaEEttTTII®®kkuugg  ‰‰kkgg
TT&&BByyYYnnttSSggeennAAddaacc''®®ssyy""aall  mmaanneesscckkII††PPiittPP&&yyCCaaxx¬¬SSgg  ..  ®®kkuummEExxµµrrbbHHxx¬¬HHmmaann
TTSSgg®®BBHHssggÙÙCCaaeemmddwwkknnSSppgg  (7) ccMMnnYYnnEExxµµrrbbHHeeVVrrkkaalleennaaHHeeLLIIggddll''CCaaggbbIImmWWuunn
nnaakk''  EEddlleeFFII√√[[eennTT&&BBee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  mmiinnddwwggrrkkvviiFFIINNaaeeddIImm∫∫IITTbb''TTll''nnwwggEExxµµrr
bbHHeeVVrr[[VVnnss©©bb''eeTTAAvviijjVVnn  ..  (8) yyYYnnEEddllrrYYccCCIIvviittBBIITT&&BBEExxµµrrbbHHeeVVrr  kk**nnSSKK~~aa
rrtt''mmkk®®CCkkCCaammYYyyTT&&BBFFMMkk~~̈̈ggbbnnÊÊaayyeexxtt††eeJJFFiissaatt''  nniiggbbnnÊÊaayyFFMMeennAAPP~~MMeeBBjj  ..

eeddaayyssMMNNUUmmBBrrBBIImmÂÂnnII††EExxµµrrnniiggeeccAAhh√√aayyeexxtt††eeJJFFiissaatt''  (9) ssMMuu[[®®BBHHeeccAA
eessoomm®®BBHHNNSSggkk¬¬aavvbbJJÇÇËËnn®®BBHHGGggddYYgg  mmkkee®®ssaacc®®ssgg''®®ssuukkBBIIkkNN††aabb''´́ddyyYYnn
eennaaHH®®BBHHeeccAAkk**bbJJÇÇaa[[BBjjaabb::DDiinneetteeCCaannSSTT&&BBeessoomm  1155,,000000nnaakk''  ddEEgg˙̇rr®®BBHHGGgg
ddYYggccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrr  ttaammrryy:VVtt''ddMMbbgg  nniiggeekkNNÎÎrraaÂÂss††EExxµµrrbbJJççËËllCCaammYYyyTT&&BB
eessoomm  VVnn3355,,000000nnaakk''  eellIIkkccUUlleeTTAAeeLLaammbbnnÊÊaayyeexxtt††eeJJFFiissaatt''VVnneeddaayy
mmWWuunnccaabbeeccHHeeFFII√√®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggFFMMVVjj''eepp¬¬aaggccUUllkk~~̈̈ggeeqqHHbbnnÊÊaayyyyYYnn  eemmTT&&BByyYYnnkk**ssMMuu
ccuuHHccaajj''  mmiinnhhflflaannTTTTYYllcc∫∫SSgg  ®®TTgg''kk**eellIIkkTT&&BBEExxµµrr--eessoommbbnn††mmkkvvaayykkMMccaatt''yyYYnn
eeccjjBBII®®kkuuggåådd††̈̈ggnniiggPP~~MMeeBBjjeeTToott  ..

eeddaayyGGss''ssggÙÙwwmmnnwwggeeFFII√√yyYYnnUUbbnniiyykkmmµµ®®ssuukkEExxµµrr  nniiggbbrraaCC&&yykk~~̈̈ggkkaarrbb""uunnbb""gg
ddaakk''®®BBHHGGggGGiiuumm[[eessaayyrraaCC¥¥vviijjeennaaHH  ((  ee®®JJHHEExxµµrrEEllggeeCCOO  ))  eennAAccuuggqq~~SS11884411
ee®®TTOOgg--mmiijjyy""aaggkk**ddkkffyyTT&&BByyYYnn  yykk®®BBHHGGggGGiiuumm  kkßß®®ttIIGGggmmIIuu  nniigg®®BBHHrraaCCvv--
ggßßaannuuvvggßß  ®®BBmmTTSSggeeKKoorr®®KKYYEExxµµrrCCaagg®®VVMMmmYYyyJJnn''nnaakk''  ccuuHHeeTTAAEEddnnkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  rrYYcc
eehhIIyyeePPppII∆∆lliixxiitteeTTAA®®kkuuggeehh√√  ssMMuuTTTTYYlleeTTaassEEddlleeFFII√√kkaarrmmiinnVVnnssMMeerrcc  rrYYcceehhII
yyee®®TTOOgg--mmiijjyy""aaggkk**ppwwkkff~~SSbbMMBBuulleeFFII√√GGtt††XXaattxx¬¬ÁÁnnss¬¬aabb''eeTTAA  (10) ..

eess††ccyyYYnnkk**bbJJÇÇËËnneemmtt&&BBeeQQµµaaHH  GGuugg  xxSSssaayy  ddaayyffaann''  nnSSTT&&BBCCaaee®®ccIInnnnSS
yykkeeTTAA®®BBHHGGggGGiiuumm  nniiggkkßß®®ttIIGGggmmIIuu  ®®BBmmTTSSggrraaCCvvggßßEExxµµrr  BBIIeexxtt††mmaatt''®®CCUUkk  mmkkTTuukk
eennAAbbnnÊÊaayyPP~~MMeeBBjj  ..  ccMMVVMMggrrvvaaggEExxµµrrnniiggyyYYnn  kkaalleennaaHHmmiinnccaajj''mmiinnQQ~~HH  eeTTIIbbeemm
tt&&BByyYYnnnniiggBBjjaabb::DDiinnssuuMMccrrccaaKK~~aaQQbb''cc∫∫SSgg  eehhIIyyTTTTYYllssaall''®®BBHHGGggddYYggCCaa
kkßß®®ttEExxµµrrTTSSggGGss''KK~~aa  eehhIIyyssMMuu[[yyYYnn®®bbKKll''kkßß®®ttIIGGggmmIIuu  ®®BBmmTTSSggrraaCCvvggßßaannuuvvggßß
EExxµµrrmmkkvviijjCCaaff~~ËËrr  nniiggeeQQII¬¬yysswwkkyyYYnn--ccaammEEddlleessoommXXMMuuTTuukkCCaaeeQQ¬¬IIyykkaallmmuunn
eennaaHH  ..  eeddIImm∫∫IIeesscckkII††ssuuxxddll''bbNN††aarraaÂÂss††  ®®BBHHGGggddYYggkk**ssuuxxcciitt††yykkeessoommnniigg
yyYYnneeFFII√√CCaaGGaaNNaaBB¥¥aaVVlleellII®®ssuukkEExxµµrr  ..

EEppnnkkaarryyYYnnUUbbnniiyykkmmµµ®®ttUUvvbbrraaCC&&yy  eeddaayyEExxµµrrVVnnddwwggxx¬¬ÁÁnnTTaann''  EEtteeddIImm∫∫IIkkMMuu[[
xxaattTTnn''xx¬¬SSggeeBBkk  yyYYnnkk**ffyyeeTTAA  EEtteeTTAAttSSggTT&&BBssgg''bbnnÊÊaayykkaann''kkaabb''rrkkßßeexxtt††EExxµµrr
EEddnnkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  CCaammSSmmYYnn  ttSSggBBII®®TTSSggee®®ttIIyytt∫∫ËËgg  mmaatt''®®CCUUkk  ®®kkmmYYnn--ss  JJmm  TTwwkk
eexxµµAA  BBllllaavv  ®®BBHH®®ttJJMMgg  EE®®BBkkÚÚssßßIĬ̆ ˘̆˘̆  CCaaeeddIImm  ..

mmuunnnnwwggccUUllddll''EEppnnkkaarryyYYnnUUbbnniiyykkmmµµ  xxMM∆∆̈̈ssUUmmrrMMllwwkk®®ttYYss@@EEddrr  GGMMBBIIccllnnaa
ttssflflUUrrbbss''EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  EEddll®®bbqqSSggnnwwggnneeyyaaVVyybbMMVVtt''TTMMeennoommTTMMllaabb''EExxµµrr
bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrrmmççaass''®®ssuukkeennAAEEddnnddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..
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viFankarEdlyYne®bIsm¬ab'Exµre®kam
nigkarts~Urbs'Exµre®kam

kk~~̈̈ggqq~~SS11777766  EExxµµrreennAAPPaaKKxxaaggee®®kkaamm´́nnEEddnnkkUUssSSggssIIuunnVVnnbbHHeeVVrreeLLIIgg  vvaa
yykkMMccaatt''yyYYnnEEddllee®®bbIIvviiFFIIeeXXaarreeXXAAssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ((  eexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  ))  ..  eeqq¬¬øøtt{{kkaa
sseennaaHH  ®®BBHHGGggnnnn''kk**eellIITT&&BBEExxµµrrccUUlleeTTAAvvaayyddeeNNII††mmyykkeexxtt††vviijjLL¨̈gg  ((  LL¨̈gg--
eehhaarr  ))  nniiggeexxtt††mmIIuuffUU  ((  eemm--ss  ))  mmkkvviijj  (11) ..

kk~~̈̈ggrrCCÇÇkkaall®®BBHHGGggccnnÊÊTTII22  ((11880066--11883344  ))  ®®ssbbeeBBllEEddll®®BBHHGGggmmççaass''
eegg√√øøgg--GGaann  ®®bbkkaassxx¬¬ÁÁnnCCaaeess††ccyyYYnn  eehhIIyycc∫∫SSggCCaammYYyyBBYYkkyyYYnnbbHHeeVVrr´́ttssWWnn
eennaaHH  eeccAAhh√√aayyeexxtt††EExxµµrreennAAeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggeeQQµµaaHHååkkjjaassYYss  VVnnee®®kkaakkeeLLIIgg
eekkNNÎÎTT&&BBcc∫∫SSggbbeeNN††jjyyYYnnQQ¬¬aannJJnn  ‰‰eess††ccEExxµµrrEEbbrrCCaabbJJÇÇËËnnTT&&BBeeTTAACCYYyyeess††
ccyyYYnneeTTAAvviijj  ..

ee®®kkaayymmkkkk~~̈̈ggrrCCÇÇkkaallkkßß®®ttIIGGggmmIIuu  ((11883344--11884411  ))  eeddaayyQQWWcciitt††nnwwggyyYYnn
EEddllyyaayyIIbbMMpp¬¬aajjTTMMeennoommTTmm¬¬aabb''  nniigg®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  eennAA
eexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggVVnnee®®kkaakkeeLLIIggeekkNNÎÎTT&&BBcc∫∫SSggbbeeNN††jjyyYYnneeTToott  eeddaayymmaann
eessnnaaCCMMnniitt®®VVMMnnaakk''KKWW  PPUUQQYYyyKKgg'',,  hhWWµµnn‰‰kk,,  ttaamm""gg'',,  eeTTssaaeessaamm  nniiggmmeennaarrss''  ..
TT&&BBeellaakkttSSggTTIIeennAAttMMbbnn''pp~~ËËrrddUUgg  ..  kkaarrttssflflUUrrbbss''eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy®®ttUUvvbbrraaCC&&yy
ee®®JJHHPPUUQQYYyyKKgg''kk∫∫tt''ccUUll´́ddnnwwggGGuuggllUUvv  eemmTT&&BByyYYnnEEddllssnn¥¥aaffaannwwgg[[PPUUQQYY
yyKKgg''eeLLIIggTTIICCaaååkkjjaaCCMMnnYYsseeccAAhh√√aayyKKuuyy  ..  PPUUQQYYyyKKgg''VVnn®®VVbb''kkiiccççkkaarrGGaaff··
kkMMVVMMggTT&&BBeeccAAhh√√aayyKKuuyyddll''yyYYnnGGss''KKµµaannssll''  rrhhUUttrrkkmmeeFF¥¥aaVVyyssmm¬¬aabb''ss--
hhkkaarrIIrrYYmmttssflflUUCCaammYYyyKK~~aa  mmaannhhµµWWnn‰‰kk,,  ttaamm""gg'',,  eeTTssaaeessaamm  nniiggmmeennaarrss''GGss''
eeTToott  ..  eeccAAhh√√aayyKKuuyy®®ttUUvvyyYYnnccaabb''  rrYYccvvaaEEttggttSSggCCaaPPUUQQYYyyvvaa  ..  eeBBllEEddll®®BBHH
eeccAAyyYYnnmmiijj--mm""aaggeeccjjbbJJÔÔaattii[[EExxµµrree®®kkaammeeVVHHbbgg''TTMMeennoommTTmm¬¬aabb''  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaass
nnaaeeffrrvvaaTT  eennaaHHeellaakkeeccAAhh√√aayyVVnnTTaammTTaarr®®bbqqSSggnnwwggkkaarrEEkkEE®®bbeennHH  eellaakkssuuxx
cciitt††[[yyYYnnssmm¬¬aabb''eellaakkccuuHH  [[EEttyyYYnn®®BBmmssnn¥¥aarrkkßßaaTTuukkTTMMeennoommTTMMllaabb''®®BBHHBBuuTTÏÏ--
ssaassnnaa[[EExxµµrree®®kkaamm  ..  GGuuggllUUvvVVnn®®bbhhaarrCCIIvviittååkkjjaaKKuuyyeennAAmmuuxxssaallaaXXMMuubbiinn
DDwwkk  ..  ®®bbCCaarraaÂÂss††VVnnyykkssBBååkkjjaaKKuuyy  mmkkeeFFII√√bbuuNN¥¥bbJJçç̈̈HHkk~~̈̈ggeeccttiiyymmuuxxvvtt††
eeJJFFiissaallrraaCC  kk~~̈̈ggeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  ..  ‰‰PPUUQQYYyyKKgg''EEddllkk∫∫tt''eeccAAhh√√aayyKKuuyy  kk**
®®ttUUvveemmTT&&BByyYYnnccaabb''ddaakk''®®TTuuggssmm¬¬aabb''eeccaallEEddrr  ..  (12)

kk~~̈̈ggqq~~SS11884477  rrCCÇÇkkaall®®BBHHGGggddYYgg  EExxµµrreexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggkk~~̈̈gg®®ssuukkccaabb''eePPII¬¬ggmm~~aa
kk''eeQQµµaaHHeeLLaamm--eessaammVVnnee®®kkaakkeeLLIIggddwwkknnSSkkaarrttssflflUU®®bbqqSSggnnwwggyyYYnn  ssggsswwkkCCYY
sseellaakkååkkjjaaKKuuyyppgg  nniiggeeddjjyyYYnneeccjjBBIIkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammppgg  ..  eellaakkmmaanneess
nnaa‰‰kk  eessnnaaee®®VVjj  nniiggeemmOOgg--eessaammCCaaCCMMnnYYyy  ..  eeLLaamm--eessaammVVnnvvaayyQQ~~HH
yyYYnneehhIIyyVVnnTTSSggssmm¬¬aabb''eeccAAhh√√aayyeexxtt††yyYYnnGGuuggbbUUppgg  ..  TT&&BBeellaakkeeLLaamm--eessaa
mmvvaayyccUUllddll''pp~~ËËrrddUUgg  eehhIIyyVVnnssmm¬¬aabb''yyYYnnCCaaee®®ccIInnppgg  ..  EEttyyYYnnVVnnbbJJÇÇËËnn
TT&&BByy""aaggee®®ccIInnmmkkBBIIeexxtt††xxaaggeekkIItt  mmkkTTbb''TT&&BBeeLLaamm--eessaamm  ..  yyYYnnccaabb''eeLLaamm--  
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eessaammVVnnddaakk''®®TTuuggyykkeeTTAA®®kkuuggeehh√√  eehhIIyyeess††ccyyYYnneeFFoovv--®®TTII  kk**bbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aa
bb''eellaakkeeTTAA  ..  (13)

kk~~̈̈ggKKMMeerraaggkkaarrvvaattTTIIccuuHHmmkkTTiissxxaagglliicc  nniiggBB®®ggwwggssƒƒaannPPaaBByyYYnnppgg  kk~~̈̈ggqq~~SS
11885566  yyYYnnssgg''bbnnÊÊaayyyy""aaggmmSSeennAATTIIrrYYmmeexxtt††XX¬¬SSggVVssaakk''((Soctrang ))  ..  eellaakk
eeccAAhh√√aayy®®ssuukkssuukkVVnnee®®kkaakkeeLLIIggeekkNNÎÎTT&&BBvvaayykkMMccaatt''yyYYnnyy""aaggkk¬¬aahhaann®®KKbb''
TTIIkkEEnn¬¬ggkk~~̈̈ggttMMbbnn''TTMMnnbb''nniiggkkMMBBgg''®®ttbb''  ((  Thuan Hoa ))  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11885599  eellaakkeessnnaassYYss  eennAAeexxtt††XX¬¬SSggVVnnee®®kkaakkeeLLIIggttssflflUUvvaayykkMM--
ccaatt''yyYYnneennAAmmhhaaTTbb''  ((Hoa Thuan))  nniiggccuuggVVLLaagg  ((  An Ninh ))  ..  kk~~̈̈ggkkaarrttssflflUU
CCaaggbbIIqq~~SS  EExxµµrrVVnnssmm¬¬aabb''åått††mmeemmbbJJÇÇaakkaarryyYYnnBBIIrrnnaakk''ppgg  mmYYyyeeQQµµaaHHGGuuggLLaann''--
ssmm  nniiggmmYYyyeeTTootteeQQµµaaHHGGuuggLLaann''--bbiinnssIIuu  ..  EEttee®®kkaayymmkkeellaakkeessnnaassYYssVV
nn®®ttUUvvBBYYkkccaamm  EEddllCCaassmmıınnÏÏmmiitt††yyYYnnllYYccbbMMBBuulleellaakkss¬¬aabb''eeTTAA  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11886600  kk~~̈̈ggeexxtt††XX¬¬SSggVVssaakk''  (( Soctrang ))  mmaannbbggbbÌÌËËnnBBIIrrnnaakk''eeQQµµaaHH
eessnnaaTTaa  eessnnaammaann''  eennAAeeLLaamm  BBUUyy""aa  ((  Nhu Gia ))  VVnnee®®kkaakkeeLLIIggeekkNNÎÎTT&&BBtt
ssflflUU  EEtteeddaayyTT&&BByyYYnnee®®ccIInnssnnÏÏwwkkeeBBkk  eellaakk®®ttUUvvbbgg≈≈MMnnSSTT&&BBffyyeeTTAAPPUUmmiiLL¨̈gg  ffaann''
kk~~̈̈ggttMMbbnn''®®ttaa  xxaa  eexxtt††BBllllaavv  ((  Baclieu ))  rrYYcceellaakkVVnnnnSSTT&&BBvvaayy®®ccaannyyYYnnrrhhUU
ttddll''JJmmbbUU  llIIvv  ..  eeddaayyyyYYnnVVnnCCMMnnYYyyTT&&BBccaamm  CC√√aarr  EEffmmmmkkCCaaee®®ccIInneeTToott
eellaakkeessnnaaTTaakk**®®ttUUvvBBYYkkCC∆∆aarrVVjj''eellaakkeeddaayykkSSeePPII¬¬ggss¬¬aabb''CCIIvviitteeTTAA  ..  BBllTTaahhaa
nnVVnnyykkssBBeellaakk  eeTTAAbbJJçç̈̈HHeellIIkkUUnneekkaaHHmmYYyyEEkk∫∫rrvvtt††EExxµµrreennAAEExx√√gg  bbbbiill  kk~~̈̈gg
eexxtt††BBllllaavv  ..

ssmm&&yyee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg®®ttYYtt®®ttaa®®ssuukkEExxµµrreennaaHH  EExxµµrrnniiggyyYYnn®®ttUUvvkkaarrCCaaccSSVV
cc''nnUUvv  EE®®BBkkvviijjeett  eeddaayyCCIIkkPPÇÇaabb''BBIImmaatt''ssmmuu®®TT  ccUUllmmkkccmm©©aayy5533KK˘̆mm˘̆  ..  kk~~̈̈ggkkaarr
CCIIkkEE®®BBvviijjeetteennHH  eemmTT&&BByyYYnnVVnnTTTTYYllddaavvGGaaCC∆∆aasswwkkmmYYyy  nniigg®®BBHHssgg˙̇aarr®®ttaaBBII
eess††ccEExxµµrr®®BBHHGGggccnnÊÊ  eeddIImm∫∫II®®ttYYtt®®ttaakkaarrCCIIkkEE®®BBkkeennaaHH  ..  mmnnuussßßCCaabb''kkMMEENNnnmmaann
EExxµµrr  nniiggyyYYnnllaayyKK~~aa  ..  eeKKEEcckkCCaa®®kkuummeeddIImm∫∫IIEErrkkGGaaccmm__ddIIeeccjjBBIIkk~~̈̈ggVVttEE®®BBkk  ..
kk~~̈̈gg®®kkuummnniimmYYyy@@mmaannyyYYnnmm~~aakk''eeddIIrrmmuuxx  yyYYnnmm~~aakk''eeddIIrree®®kkaayy  nniiggyyYYnnmm~~aakk''eeTTootteeddIIrr
kkNN††aallCCYYrr  eeddIImm∫∫IIKKkk''……ttbb''[[EExxµµrreeddIIrreeTTAAmmuuxx[[eellOOnn  ..  yyYYnnEEttggrrkkeerrOOggeeccaaTT
EExxµµrrffaaccgg''rrtt''eeKKcc  ……mmiinneeFFII√√kkaarrCCaaeeddIImm  rrYYccEExxµµrreennaaHH@@kk**®®ttUUvveeTTaass  eehhIIyyyykkeeTTAA
kkbb''ddII®®ttwwmmkkbbII@@nnaakk''  eeFFII√√CCaammuummeeCCIIgg®®kkaannddSSEEttGGuugg  ..  eeBBllEEddllyyYYnnvvaadduutteePPII¬¬ggddSS
EEtteennaaHH  EExxµµrrGG~~kkeeTTaasseerrIIbbMMrrHHeeddaayyeekk††AAnnwwggeePPII¬¬gg  yyYYnnvvaaEE®®sskkffaa  kkMMuukkMMeerrIIkk  ««  ®®bbyy&&tt~~
kkMMBBbb''EEttGGuugg  »»  KKWWddSSEEtt[[eellaakkFFMMyyYYnn  ..

eennHHCCaarreebboobbssmm¬¬aabb''EExxµµrryy""aaggssaahhaavv´́®®BB´́ppßß  EExxµµrr®®KKbb''@@KK~~aaEEttggrrMMllwwkkeerrOOgg
eennHH®®VVbb''ttkkUUnntteeccAA  CCaabbuuBB√√eehhttuueeFFII√√[[EExxµµrrssÌÌbb''yyYYnnrrhhUUttddll''≤≤LLËËvv  ..  ddll''eeBBll
CCIIkkEE®®BBkkrrYYcceehhIIyy  yyYYnneeKKllYYcc®®VVbb''KKII~~KK~~aaeeKKTTSSggGGss''[[ddwwggCCaammuunn  ‰‰EExxµµrreeKKmmiinn[[
ddwwggeessaaHHeeTT  ..  eeKKyykkXX~~aaggEEvvggmmkkddaakk''KKaabbkkEExxµµrrbbnn††KK~~aaddbb''nnaakk''  ´́mm∏∏nnaakk''  ……rraabb''
rryynnaakk''eeddaayyyykkeellssffaa  kkMMuu[[EExxµµrrrrtt''eeccaallkkMMEENNnnCCIIkkEE®®BBkk  ..  rrYYcceehhIIyyeemmTT&&
BByyYYnnkk**bbJJÇÇaa[[TTmm¬¬aayyddIImmuuxxTTMMnnbb''  [[TTwwkkssmmuu®®TThhUUrrccUUllEE®®BBkkCCIIkklliiccllgg''ss¬¬aabb''
EExxµµrrvviinnaassGGnn††rraayyGGss''KKµµaannssll''  ee®®JJHHkkCCaabb''XX~~aaggeerrIImmiinnrrYYcc  ..  eeddaayyssaarrkkaarr  
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ssmm¬¬aabb''EExxµµrryy""aaggeeXXaarreeXXAAEEbbbbeennaaHHeehhIIyy  eeTTIIbbEExxµµrreennAAttMMbbnn''EE®®BBkkCCIIkkvviijjeett  nniigg
eennAAttMMbbnn''CCYYrrPP~~MM®®VVMMBBIIrr  mmaannPP~~MMBBJJll  PP~~MMGGkkyyMMCCaaeeddIImmeekkIItteesscckkII††QQWWccaabb''eekk††AA®®kkhhaa
yynnwwggyyYYnnEEddlleeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµkkaabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrryy""aaggssaahhaavv´́®®BB´́ppßßddUUeecc~~HHeennaaHH  kk**
ee®®kkaakkeeLLIIgg®®bbmmUUllKKII~~KK~~aattssflflUUvvaayyssggsswwkknnwwggBBYYkkyyYYnn  rrhhUUttssmm¬¬aabb''VVnneemmTT&&BByyYY
nn  nniiggeessnnaaTTaahhaannCCaaee®®ccIInnnnaakk''  EEddllVVkk''TT&&BBrrtt''ccuuHHBBII®®ssuukkEExxµµrreeTTAA  ..

kkaarrttssflflUUrrbbss''EExxµµrree®®kkaammmmaannmmkkCCaahhUUrrEEhhrrhhUUttmmkkddll''eeBBllffIIµµ@@eennHH  CCaaåå--
TTaahhrrNN__́́ nnkkaarrttssflflUUmmYYyykk~~̈̈ggccuuggqq~~SS11994455  nniiggeeddIImmqq~~SS11994466CCaaeeddIImm  EEddllyyYYnnkkuu
mmµµ̈̈yynniiss††hhUU--CCIImmiijj  VVnnee®®KKaaggssmm¬¬aabb''EExxµµrree®®kkaammeeTToott  ..  kkaarrttssflflUUeennHHVVnneekkIItt
eeLLIIggeennAAkk~~̈̈ggEEddnnddIIss~~††  kk~~̈̈ggeexxtt††XX¬¬SSgg  nniiggkk~~̈̈ggPPUUmmiieekkaaHH®®bbhhaattkk~~̈̈ggeexxtt††BBllllaavv  ..
kk~~̈̈ggkkMMLL¨̈ggEExxFF~~ËË  11994455  yyYYnneeyyookkmmiijjVVnnbbeeJJœœaatt®®bbCCaaCCnnEExxµµrr®®bbuuss@@kk~~̈̈ggPPUUmmii
eekkaaHH®®bbhhaatt  yy""aarr""aayy  eepp~~aaGGEENN††tt  ddSSKKiinn  ddSSyyIIuuyy  EE®®BBkkhhUUrrppuugg  ffaayykkeeTTAATTTTYY
lleellaakkFFMM  ……ffaayykkeeTTAAhhaatt''hh√√wwkkhh√√WWnn  eehhIIyybbJJççËËllkk~~̈̈ggeerraaggddaakk''®®ssUUvvCCbb""uunndduutt
ssmm¬¬aabb''TTSSggrrss''GGss''rraabb''rryynnaakk''  ®®KKaann''EEttGG~~kkPPUUmmiieepp~~aaGGEENN††ttEEttmmYYyymmaannss¬¬aabb''ccMMnnYY
nnEEssssiibbnnaakk''eeTTAAeehhIIyy  (14) xx¬¬HHeeTToottBBYYkkvvaabbeeJJœœaatt[[eeLLIIggeellIITTUUkkssmmuu®®TT  rrYYcc
vvaaeeccaaHHBBnnii¬¬ccTTUUkkssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ..

eeyyIIggeeXXIIjjffaa  ®®KKbb''vviiFFaannkkaarrNN__  yyYYnneeFFII√√kkaarrssmm¬¬aabb''EExxµµrrCCaanniiccççKKµµaannQQbb''QQrr
eessaaHHeeLLIIyy  ..  bbuuBB√√eehhttuueeddIImmKKWWmmkkEEttBBIIeess††ccEExxµµrreekkIIttvviivvaaTTKK~~aaddeeNNII††mmrraaCCbbll¬¬gg˚̊
ddeeNNII††mmGGMMNNaaccKK~~aarrvvaaggrraaCCvvggßß‰‰gg  eeTTIIbbeeTTAABBwwggyyYYnn[[mmkkCCYYyy  yyYYnnkk**VVnneellss
eennHH‰‰ggccUUllmmkkkkaann''kkaabb''eexxtt††EExxµµrrTTSSggLLaayyeennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  nniiggeeFFII√√kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aa
bb''rrggaall®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  EEttGGkkuussllEExxµµrrmmiinneeccHHppßßaayykkaarrEEddllyyYYnnssmm¬¬aabb''EExxµµrreennHH
ddll''BBiiPPBBeellaakkeessaaHH  ..

eevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm
eeddaayyeeFFII√√yyYYnnnnUUbbnniiyykkmmµµkkmmıı̈̈CCaaeellIImmiinnVVnnssMMeerrcc  yyYYnnVVnnccUUlleeTTAA®®ttYYtt®®ttaa  

EEddnnddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammCCaammSSmmYYnnmmYYyyrryy::  eeBBllEEddllEExxµµrrkkMMBBuuggEEttssaaggxx¬¬ÁÁnn  ss††aarr®®bbeeTT
ssEEddlleeTTIIbbnnwwggrrYYccBBIImmhhnn††rraayyeeddaayyssÂÂggaamm  ..  ttSSggBBII®®BBHHeeccAAmmiijj--mm""aaggrrhhUUtt
®®BBHHeeccAAyy""aa--LL¨̈gg  eess††ccyyYYnnVVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[EExxµµrree®®kkaammeeVVHHbbgg''eeccaallTTMMeennoommTTMMllaa
bb''  GGkkßßrrssaaÂÂss††  kkaarreess¬¬øøkkJJkk''CCaaEExxµµrr  ®®BBmmTTSSgg®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeffrrvvaaTTppgg  ..  CCaa
ddMMbbUUggeeKKccaabb''EEkkEE®®bbeeQQµµaaHHeexxtt††CCaaEExxµµrr  ddaakk''CCaaPPaassaayyYYnnvviijj  ..  eexxtt††EExxµµrreennAAkkmmıı̈̈CCaa
ee®®kkaammTTSSggGGss''mmaann1177eexxtt††  EEtteennAACCMMnnaann''GGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  eeKKVVnnEEkkEE®®bbeeTTAACCaa
2211eexxtt††  ..  eexxtt††TTSSggLLaayyEEddllyyYYnnVVnnEEkkEE®®bbmmaannddUUcctteeTTAA  ––
eeQQµµaaHHCCaaEExxµµrr eeQQµµaaHHEEkkEE®®bbCCaaPPaassaayyYYnn
11--  eexxtt††kkMMBBbb''®®sskkaa®®ttII EEkkCCaa  Bien Hua rrYYcc  Phuoc Thanh rrYYcc

……ccgg√√aarr®®ttJJMMgg                                Phuoc Long

22--  eexxtt††eerraaggddMMrrII EEkkCCaa  Tay Ninh

33--  eexxtt††́́ ®®BBnnKKrr EEkkCCaa  Saigon rrYYcc  Gia Dinh Cholo rrYYcc
Ho Chi Minh
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44--  eexxtt††ppßßMMGGMMeebbIIss EEkkCCaa  Ben Tre rrYYcc  Kien Hoa

55--  eexxtt††eemm--ss EEkkCCaa My Tho rrYYcc  Dinh Tuong

66--  eexxtt††eekkaaHHKKgg EEkkCCaa  Go Cong rrYYcc  Long An

77--  eexxtt††EE®®BBkkÚÚssßßII EEkkCCaa  Can Tho rrYYcc  Phong Dinh

88--  eexxtt††llgg''eehhaarr EEkkCCaa  Vinh Long

99--  eexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg EEkkCCaa  Tra Vinh rrYYcc  Vinh Binh

1100--  eexxtt††ppßßaarrEEddkk EEkkCCaa Sadec rrYYcc  Kien Phong

1111--  eexxtt††mmaatt''®®CCUUkk EEkkCCaa  Chau Doc

1122--  eexxtt††XX¬¬SSgg  ((VVssaakk'')) EEkkCCaa Soctrang rrYYcc  Khanh Hung rrYYcc
Ba Xuyen

1133--  eexxtt††TTwwkkeexxµµAA EEkkCCaa  Camau rrYYcc  Quan Long rrYYcc  An

Xuyen

1144--  eexxtt††JJmm EEkkCCaa  Hatien

1155--  eexxtt††®®kkmmYYnnss EEkkCCaa Rachgia rrYYcc  Kien Giang,

Chuong Thien

1166--  eexxtt††BBllllaavv EEkkCCaa  Baclieu rrYYcc  Baclien

1177--  eexxtt††JJmmVVrr""aaCC EEkkCCaa  Long Xuyen rrYYccCCaa  An Giang

1188--  eexxtt††ttaaeemmaakk EEkkCCaa  Thudomot rrYYcc  Binh Duong, 

Binh Long

1199--  ®®BBHHssYYKK··aa EEkkCCaa  Baria rrYYcc  Phuoc Le, Phuoc Tuy,

Binh Tuy

2200--  GGUUkkaabb'' EEkkCCaa  Cap St. Jacques rrYYcc  Vung Tau

2211--  ((eeQQµµaaHHffIIµµ  )) EEkkCCaa  Tan An

®®ssuukknniiggTTIIkkEEnn¬¬ggxx¬¬HHeeTToott  EEddllyyYYnnVVnnEEkkEE®®bbCCaaeeQQµµaaHHyyYYnnKKWW  ––
vvaall®®BBUUss EEkkCCaa  Dong Nai

ååkkjjaaDDiinn EEkkCCaa  Gia Dinh

eekkaaHH®®ttLLaacc EEkkCCaa  Con Son

eekkaaHH®®ttll'' EEkkCCaa  Phu Quoc

®®ssuukkGGNN††ËËggTTwwkk EEkkCCaa  Long Phu

ssgg˚̊aatt''EE®®BBkkKKyy EEkkCCaa  Rachgoi

ssgg˚̊aatt''EE®®BBkkccaakk EEkkCCaa  Chac Vang

ssgg˚̊aatt''eepp††AAeeBBnn EEkkCCaa  Lo Vieng

ssgg˚̊aatt''ddggeekk††aagg EEkkCCaa  Bai Gi

ssgg˚̊aatt''kkUUnnEEkkÌÌkk EEkkCCaa  Ngang Ho

ssgg˚̊aatt''eeddIImmeeJJFFii EEkkCCaa  Lam Vo

ssgg˚̊aatt''xxii√√nnttaagg EEkkCCaa  Dinh My

ssgg˚̊aatt''́́ ddnngg EEkkCCaa  Lieu Tu

--2200--



ssgg˚̊aatt''ttaannaavv EEkkCCaa  Bang Lang

ssgg˚̊aatt''bbwwggGGnnßßaa EEkkCCaa  Bung Sa

ssgg˚̊aatt''TTeenn¬¬‰‰tt∫∫ËËgg EEkkCCaa My Than

ssgg˚̊aatt''‰‰lliicc EEkkCCaa  Lich Hoi Thuong

ssgg˚̊aatt''eepp~~aaGGEENN††tt EEkkCCaa  Giang Noi ..ll..

EEppnnTTIIEEddnnddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammccMMnnYYnn1177eexxtt††  EEddllkk¬¬aayyeeTTAACCaaeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ccMM--  
eeJJHHEEpp~~kkxxaaggtt∫∫ËËgg´́®®BBnnKKrr  ssPPaaGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggVVnnssMMeerrcc®®bbKKll''eeTTAA[[®®BBHH
eeccAAee◊◊ddaayykk~~¨̈ggyybb''́́ ff©©TTII2211  ååssPPaa  qq~~SS11994499  ..  ((  ddkk®®ssgg''eeccjjBBIIssaarrBBtt··mmaa
nnGGggrrbbUUrrII  rrddΩΩkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aa  GGttƒƒbbTTrrbbss''eellaakkffaacc''--bbflfluunneerrOOgg  ´́ff©©TTII1155  mmiinnaa  8877))

eeddaayyssaarrxx√√HH‰‰kkssaarr  xxMM∆∆̈̈KKµµaannllTTÏÏPPaaBBnnwwggeerroobbrraabb''nnUUvveeQQµµaaHH  ®®ssuukk  XXMMuu  ssgg˚̊aa
tt''TTSSggGGss''eennAAEEddnnddIIkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  EEddllyyYYnnVVnnEEkkEE®®kkCCaaPPaassaayyYYnneennaaHHeeLLIIyy..

yYnUbniykmµ®bCaraRs†Exµre®kam
kk~~̈̈ggssmm&&yyee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  EEddllyyYYnnVVnnGGnnuuvvtt††EEppnnkkaarryykk®®ssuukkEExxµµrreeFFII√√  

CCaa®®ssuukkyyYYnneennaaHH  ‰‰kkssaarreessoommVVnneehhAAEExxµµrrffaa  ««®®bbCCaaCCnnyyYYnnffIIµµ»»  ..  bbEEnnƒƒmmeellII
kkaarrbbgg≈≈MM[[EExxµµrreeVVHHbbgg''TTMMeennoommTTMMllaabb''  GGkkßßrrssaaÂÂss††  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeffrrvvaaTTeeccaall  
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nniigg[[EExxµµrreerroonnPPaassaayyYYnn  eess††ccyyYYnnVVnnbbJJÔÔaatt††[[EExxµµrree®®kkaammTTSSggGGss''  yykkEEss®®tt
kkUUlleeTTAAttaammJJkk¥¥  EEddlleess††ccyyYYnnddaakk''[[ssMMrraabb''eexxtt††nniimmYYyy@@  ..  eennHHCCaammeeFF¥¥aaVV--
yyeeddIImm∫∫II[[yyYYnneeKKssaall''ÚÚssKKll''́́ nn®®bbCCaarraaÂÂss††  ««yyYYnnkkMMeeNNIIttEExxµµrr»»GGss''eennaaHHEEtt
bb""uueeNNˆ̂aaHHee®®JJHHEExxµµrreexxtt††nniimmYYyy@@EEttggmmaannccrriittxxuussBBIIeexxtt††mmYYyyeeTToott  CCaaååTTaahhrrNN__
EExxµµrrEEddllmmaann®®ttkkUUllffaacc''  ee®®ccIInnmmaanncciitt††EE®®bb®®bbYYll  yykkssuuxxyykkrrYYccxx¬¬ÁÁnn  ‰‰EExxµµrrEEdd--
llmmaann®®ttkkUUllssWWnnee®®ccIInnmmaanncciitt††kk¬¬aahhaann  mmaann::rrwwggttÌÌwwgg  mmiinneeGGaannkk∫∫aall[[yyYYnn®®ttYYtt
®®ttaa  hhflflaannbbHHeeVVrr  ..ll..  ®®BBHHeeccAAmmiijj--mm""aaggVVnnbbJJÔÔaattii[[EExxµµrree®®kkaammyykkEEss®®ttkkUU
llCCaayyYYnnmmaannCCaagg´́mm∏∏EEss  EEttccaabb''BBIIrraaCC¥¥®®BBHHeeccAAyy""aaLL¨̈ggmmkk  eeKKVVnnrraabb''yykkEEtt
EEss®®VVMMmmYYyyeeTTAAvviijj  ..  KKWWffaaEEssEExxµµrrdd´́TTeeTToott  VVnn®®ttUUvvyyYYnnbbMḾ́ PP¬¬eeXXaassnnaabbMMVVtt''ddaa
nnffaaCCaaCCaattiiyyYYnnssuuTTÏÏ  EEttEExxµµrrTTSSggGGmm∫∫aallmmaaNNeennaaHH  eennAAEEttrrkkßßaaTTMMeennoommTTmm¬¬aabb''CCaa
EExxµµrr  nniiggnniiyyaayyPPaassaaEExxµµrreennAAeeLLIIyy  ..  EEssTTSSgg®®VVMMmmYYyyeennaaHHKKWW  ffaacc'',,  ssWWnn,,  KKIImm,,
KKaagg,,  yy""aajj  nniiggeeccAA  ..  EExxßßeeKKaatt††®®ttkkUUllEEddlleess††ccyyYYnnbbJJÔÔaattiiddaakk''[[rraaÂÂss††EExxµµrr
eennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammmmaannddUUcctteeTTAA  ––
‹‹  EExxµµrreennAAeexxtt††BBllllaavv              ®®ttUUvvEEttyykkEEssCCaa            ssWWnn,,  ffaacc'',,  KKIImm,,  KKaagg˘̆˘̆˘̆ååTTaahhrrNN__  ––

XX¬¬SSgg  nniigg®®BBHH®®ttJJMMgg                                                              ssWWnn--jjii¨̈ll,,  KKaagg,,  rriinnCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆

‹‹  EExxµµrreennAAeexxtt††mmaatt''®®CCUUkk              ®®ttUUvvEEttyykkEEssCCaa            eeccAA˘̆˘̆ååTTaahhrrNN__  ::  eeccAA--eessaamm

‹‹  EExxµµrreennAAeexxtt††®®kkmmYYnnss          ®®ttUUvvEEttyykkEEssCCaa          yy""aajj,,  ddaajj''̆̆ ˘̆˘̆  ååTTaa˘̆  ––ddaajj''--®®kkUUcc˘̆˘̆˘̆

‹‹  EExxµµrreennAAeexxtt††eerraaggddMMrrII              ®®ttUUvvEEttyykkEEssCCaa          kkaavv˘̆˘̆˘̆ååTTaahhrrNN__  ––  kkaavv--nnUU˘̆˘̆˘̆

‹‹  EExxµµrreennAAeexxtt††EE®®BBkkÚÚssßßII      ®®ttUUvvEEttyykkEEssCCaa          ddaavv˘̆˘̆˘̆åå˘̆  ––  ddaavv--kkaann  (15)

‰‰EEssdd´́TTeeTTootteennAAJJsseeBBjjkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammkk**ssuuTTÏÏCCaaEExxµµrrEEddrr  EEttyyYYnnmmiinnrraabb''bb  JJççËËllKKWW

––  yyWWbb,,  llII,,  LLwwmm,,  TTiinn,,  ttSS,,  jj""aagg,,  hhuugg,,  vviinn,,  ®®ttwwgg,,  eeggaa,,  ddUU,,  ttUU,,  KKII,,  eeyyOOgg,,  GGuugg  (16) ..
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CMBUkTI2

sµartIP∆ak'rÆk
kkaarrEEddllxxMM∆∆̈̈eellIIkkyykkvvKK®®ttgg''eennHHmmkk  ee®®JJHHCCaabbzzmmeehhttuuEEddllbbNN††aall[[mmaa

nnCCaaccllnnaaeess~~hhaaCCaattiiPP∆∆aakk''rrÆÆkk  ee®®kkaakkeeLLIIggttssflflUU  nniiggkkaarrCCiiHHCCaann''́́ nnGGaaNNaanniiKKmm
VVrrSSgg  rrhhUUttbbeeggII̊̊ttCCaaccllnnaaEExxµµrr≤≤ssßßrr:,,  EExxµµrreessrrII,,  EExxµµrreeyyookkmmiijj,,  EExxµµrr®®kkhhmmtt
@@mmkk  ..

kk~~̈̈ggKK˘̆ss˘̆11885577  ®®BBHHGGggddYYggVVnnBBwwgg®®BBHHssggÙÙkkaattUUlliikknnaamm  mm""uuggEEssggjj&&rr
mmIIss˙̇  (( Monseigneur Miche))  nnSS®®BBHHrraaCCssaarreeTTAAssMMuuCCMMnnYYyykkggTT&&BBVVrrSSgg  mmkkvvaayy
®®ssuukk´́®®BBnnKKrr  eebbIIVVnnssMMeerrccrraaCCkkaarr®®kkuuggkkmmıı̈̈CCaannwwggeeccjjCCaa®®VVkk''550000EENNnn  CCUUnn
rraaCCkkaarrVVrrSSgg  ..  ‰‰eexxtt††®®TTSSggee®®ttIIyytt∫∫ËËgg  VVssaakk''((XX¬¬SSgg))  ®®BBHH®®ttJJMMgg  ®®kkmmYYnnss  mmaa
tt''®®CCUUkkmm≈≈aaggTTll''nnwwggmmaatt''ssmmuu®®TT  mm≈≈aaggTTll''nnwwgg®®ssuukkEE®®BBnnKKrreennaaHH  rraaCCkkaarr®®kkuuggkkmmıı̈̈--
CCaannwwggccaatt''kkggTT&&BBeeTTAAvvaayyBB&&TTÏÏvvaaggeeTTAATTll''nnwwggEEddnn´́®®BBnnKKrr  ..  ®®BBHHeeccAANNaabb""UUeeLLGGuu
ggTTII33  kk**®®TTgg''eemmtt††aaee®®VVssttaamm®®BBHHrraaCCssaarr®®KKbb''®®bbkkaarr  ..  ®®BBHHeeccAAnneerraatt††mmVVnnccaatt''
ååkkjjaaeerr  CCaaeessddΩΩIIEEkkbb  eeccAAhh√√aayyeexxtt††@@JJmmCCaaeemmTT&&BBnniiggeessnnaaTTaahhaann  ®®BBmmeeddaa
yyssaaÂÂss††aavvuuFFbbMMrruuggee®®sscc  ccaatt''ååkkjjaayymmrraaCCmm""uukk  CCaaGG~~kkbbJJÇÇËËnneess∫∫øøggGGaahhaarrbbMMrruu
ggccSSkkggTT&&BBBBII®®kkuuggVVrrSSggEEssssmmkkddll''  nniiggvvaayyppÊÊbb''KK~~aa  (1) ..  ddll''qq~~SSmmmmIIssMMrriiTTiiÏÏ--
ss&&kkKK˘̆ss˘̆11885588  ®®BBHHeeccAANNaabb""UUeeLLGGuuggVVnnccaatt''åått††mmnnaavvII‰‰kk  Admiral Doudart

de Lagrée nnSSeessnnaaTTaahhaannccuuHHkkVV""ll''eeTTAAvvaayy®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  ..  ‰‰rraaCCkkaarr®®kkuuggkkmmıı̈̈
CCaakk**eellIIkkTT&&BBeeTTAAvvaayyeexxtt††®®TTSSggee®®ttIIyytt∫∫ËËgg,,  VVssaakk'',,  ®®BBHH®®ttJJMMgg,,  ®®kkmmYYnnss,,  mmaatt''
®®CCUUkk  (2) EEttTT&&BBEExxµµrr®®ttUUvveeTTIIeennAA®®ttgg''EE®®BBkkCCIIkkvviijjeett  kk**ttSSggVVjj''kkSSeePPII¬¬ggFFMM--ttUUcceeTTAA
vviijjeeTTAAmmkk  EEttCCaaGGkkuussll®®BBHHGGggddYYggssuuKKtteennAA´́ff©©TTII1199ttuullaa11886600  ‰‰ååkkjjaaEEkk
bbkk**®®ttUUvv®®BBHHnneerraatt††mmttMMeeLLIIggggaarrCCaaååkkjjaacc®®kkII ((11)) eehhIIyy[[eellIIkkTT&&BBeeTTAAvvaayyeexxtt††  
®®TTSSggtt∫∫ËËggtteeTTAAeeTToott  ..  ®®VVMMbbIIEExxee®®kkaayy®®BBHHGGggddYYggssuuKKtteeTTAAeennaaHH  ®®BBHHssIIuussuuvvttƒƒaa
CCaaGGnnuuCC  ®®BBHHeerraatt††mmVVnnccaatt''[[ss~~ggssUUrr  mmeennaaEEkkvv  CCaajjaattiixxaaggmmaattaaeekkNNÎÎTT&&BBBBII
ttMMbbnn''VVPP~~MM  ssgg˚̊tt''eexxtt††ee®®ttIIyyxxaaggeekkIItt  eeddIImm∫∫IIcc∫∫SSggddeeNNII††mmrraaCC¥¥BBIInneerraatt††mmttaammkkaarr
BBnn¥¥¨̈HHKKSS®®TTrrbbss''eessoomm  ..  kk~~̈̈ggEExxmmiinnaa11886611  mmeennaaEEkkvv®®ttUUvveeKKccaabb''VVnn  ‰‰ss~~ggssUUrr
nniiggbbkkßßBBYYkkrrtt''eeTTAABBwwggVVrrSSggeennAAbbnnÊÊaayyeexxtt††eerraaggddMMrrII  ((  Tai Ninh ))  VVrrSSggkk**nnSSddaakk''

((11))  kk~~̈̈ggEEpp~~kkrrddΩΩVVllEExxµµrr  mmaann®®BBHHmmhhaakkßß®®ttCCaaFFMM  rrYYccbbnnÊÊaabb''mmkkKKWWmmhhaaååbbrraaCC  ((CCYYnnmmaann--CCYYnnKKµµaann))  rrYYccKKWW  

sseemm††cceeccAAhh√√flflaaTTll˙̇::  ……CCYYnnkkaalleehhAA  GGKKmmhhaaeessnnaabbttII  EEddllmmaannmmuuxxggaarreessIIµµnnwwggnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  ((

Prime Monister ))  ..  ee®®kkaammsseemm††cceeccAAhhflfl√√aa  mmaanneessnnaabbttII((rrddΩΩmmÂÂnnII††))bbYYnnnnaakk''KKWW  ååkkjjaacc®®kkII  CCaaeessnnaa

xxaaggkkggTT&&BBeeCCIIggeeKKaakk  nnwwggddwwkknnSSeeCCIIggeeKKaakk,,  ååkkjjaa®®kkLLaaeehhaamm  CCaaeessnnaaxxaaggkkggTT&&BBeeCCIIggTTwwkknnwwggddwwkk

nnSSpp¬¬ËËvvTTwwkk,,  ååkkjjaayymmrraaCC  CCaaeessnnaabbttII®®kkssYYggttuullaakkaarr,,  ååkkjjaavvSSgg  CCaaeessnnaabbttIIxxaaggkkiiccççkkaarr®®BBHHrraaCC

vvSSggnniigghhiirrJJÔÔvvttƒƒ̈̈  ((  ssUUmmGGaanneessoovveePPAA  ««kkaall®®bbvvttii††vviiTT¥¥ËË́́ nnkkmmıı̈̈CCaa»»  rrbbeessµµrr®®ttgg''vvKKTTII11  EEddllEEccggcc∫∫aass''

llaass''BBIIrrddΩΩVVll®®kkuugg  eexxtt††  eeKKaarrmm¥¥ggaarr,,  zzaannnn††rrss&&kkii††mmÂÂnnII††,,  eeccAAhh√√aayyeexxtt††,,  eess††cc®®ttaajj''TTSSgg®®VVMM,,  kkMMEENNnn

kkggTT&&BB´́nnrrbbbbsskkii††PPUUmmiibbUUrraaNNEExxµµrr  ))  ..
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''kkVV""ll''yykkeeTTAAbbMMbbrrbbgg''eeccaall‰‰eekkaaHH®®ttLLaacceeTTAA  ..  
kk~~̈̈ggEExxeemmssaa11886622  sseemm††ccssuuTTssVV""bbHHeeVVrreekkNNÎÎTT&&BBeennAAeexxtt††ssMMeerraaggTTgg

((eexxtt††kkMMBBgg''ssWWıı))  EEtt®®ttUUvvbbrraaCC&&yyccaabb''VVnnssmm¬¬aabb''eeccaall  ..
kk~~¨̈ggqq~~SSkkuurrbbJJççss&&kk11886644  VVvveellaakkååkkjjaaeetteeCCaassuukk,,  eexxtt††kkMMBBgg''ss√√aayy,,

eeQQµµaaHHss√√aa  rrtt''eeTTAAeexxtt††®®TTSSggee®®ttIIyytt∫∫ËËgg  ttSSggxx¬¬ÁÁnnCCaaGGggPPwwmm  ((22)) bbJJçç̈̈HHbbJJççËËllrraaÂÂss††
[[VVnnTT&&BBee®®ccIInn  eellIIkkmmkkttSSggeennAA®®ssuukkeeCCIIggkkJJççMM̈̈ssgg˚̊tt''yykkeexxtt††JJmm  bbnnÊÊaayymmaa--
ss  ®®TTSSgg  ´́®®BBkkbb∫∫aass  ..  eevvllaayybb''ss©©aatt''  eemmbbHHeennHHnnSSeessnnaalluukkååkkjjaacc®®kkIIEEkkbb
GGnniiccççkkmmµµeennAAeexxtt††®®TTSSggeeTTAA  ..

eeccAAhh√√aayyeexxtt††yyYYnneennAAeexxtt††mmaatt''®®CCUUkk  ((  Chaudoc ))  VVnnKKSS®®TTccllnnaabbHHeeVVrr
eennHH  (3) ..  eeddaayyVVrrSSggeeFFII√√kkaarrKKMMrraammxx¬¬SSgg  eeTTIIbbååbbrraaCCyyYYnn®®BBmm®®bbKKll''xx¬¬ÁÁnnGGaaccaarr¥¥
ss√√aaeennAAEExxssIIhhaa11886666  ..  EEtteennAAEExxmmkkrraa  mmuunn®®bbKKll''xx¬¬ÁÁnnGGaaccaarr¥¥ss√√aa  yyYYnnbbeeggII̊̊tt
ccllnnaabbHHeeVVrrmmYYyyeeTToott  eeddaayybbeeJJççHH[[®®KKUUGGaaKKmmeeQQµµaaHHeeddIImmnnUU  ttSSggxx¬¬ÁÁnnCCaaeeJJrr
kkMMeeVVrr  eekkNNÎÎTT&&BBttMMbbnn''eerraaggddMMrrIIcc∫∫SSggddeeNNII††mmrraaCC¥¥  ..  ‰‰eeJJrrkkMMeeVVrrBBiitteennaaHH  CCaabbuu®®ttaa
®®BBHHGGggcc&&nnÊÊTTII22  VVnnssuuKKtteennAA®®kkuuggåått††̈̈ggttSSggBBII®®BBHHCCnnµµ88EExxeemm""¬¬HH  (4) ..  ååbbrraaCCyyYYnn
eexxtt††llgg''eehhaarrVVnnKKSS®®TTccllnnaabbHHeeVVrreennHH  (5) ..  ccMMVVMMggeennHHssIIuueeBBllGGss''CCiitt22qq~~SS
TTMMrrSSssmm¬¬aabb''eeJJrrkkMMeeVVrrVVnneennAAEExxFF~~ËË11886677  eennAATTYYllbbgg''bbtt''  PPUUmmiiss√√aayyeePPII¬¬gg  ttSSgg
eeKKaakk  eeddaayyååVVyyrrbbss''eellaakkååkkjjaaeetteeCCaaGGIIeexxtt††kkMMBBgg''ss√√aayy  ‰‰mmÂÂnnII††rraaCCkkaarr
®®bbCCaarraaÂÂss††ss¬¬aabb''vviinnaassGGss''CCaaee®®ccIInnnnaakk''  ..  

eeyyIIggVVnneeXXIIjjffaa  ®®BBHHGGggDDYYggVVnn[[ååkkjjaarraaCCaaeessddIIΩΩEEkkbbvvaayyyykkeexxtt††kk--
mmıı̈̈CCaaee®®kkaammvviijj  EEtteeddaayy®®TTgg''ssuuKKttkk~~̈̈ggqq~~SS11886600eeTTAA  ååkkjjaaEEkkbbkk**ppÌÌaakkssÂÂggaamm
eennaaHHssiinn  ee®®kkaayymmkkhh¬¬ÁÁggnneerraatt††mmVVnntteemmII¬¬ggggaarrååkkjjaaEEkkbb  CCaaeessnnaabbttIITTaahhaann
eeCCIIggeeKKaakkCCaaTTIIcc®®kkIIeeBBjjyyss  rrYYcc[[eellIIkkTT&&BBeeTTAAvvaayyeexxtt††®®TTSSggee®®ttIIyytt∫∫ËËggeeTToott..
eehhttuueennHHeehhIIyy  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[EExxµµrreeTTAAvvaayyyykkeexxtt††kkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammVVnn  mmhhaaååbbrraaCCyyYY
nnEEddllttSSggeennAAeexxtt††llgg''eehhaarr  ((  Vinh Long ))  eennaaHHkk**rrkkmmeeFF¥¥aaVVyyKKSS®®TTeemmbbHH
eeVVrrGGaaccaarr¥¥ss√√aa  [[eeTTAAlluukkssmm¬¬aabb''ååkkjjaacc®®kkIIEEkkbbTTaall''EEttVVnn  ..  ee®®kkaayymmkkeeTToo
ttyyYYnnKKSS®®TTccllnnaabbHHeeVVrreeJJrrkkMMeeVVrreeTToott  KKWWkk~~̈̈ggeeKKaallbbMMNNggeeFFII√√[[EExxµµrrmmaannccllaa
ccllkk~~̈̈gg®®ssuukk  eehhIIyyKKµµaann{{kkaassnnwwggvvaayyyykkeexxtt††kkUUssSSggssIIuunnmmkkvviijj  ..  EExxµµrrkk**FF¬¬aa
kk''kk~~̈̈ggååVVyykkllyyYYnn  EEddllee®®bbIIkkll∫∫yykkFF¥¥ËËggllaabbmmuuxxmmaann''[[CCll''KK~~aa  EExxµµrrkk**cc∫∫SS
ggkkaabb''ssmm¬¬aabb''EEttKK~~aa‰‰gg  eehhIIyyKKµµaann{{kkaassnnwwggvvaayyyykkeexxtt††  EEddllyyYYnnbb¬¬nn''yykk
eennaaHHmmkkvviijjeeLLIIyy  ..  ccMMVVMMggkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrssBB√√́́ ff©©  ((  11997799--11999900  ))  kk**CCaanneeyyaa
VVyyddEEddllEEddllyyYYnnyykkmmkkee®®bbII[[EExxµµrrssmm¬¬aabb''EEttKK~~aa‰‰gg  ..

((22)) GGggPPwwmmCCaabbuu®®ttaarrbbss''ååbbrraaCCGGggGGwwuumm  EEddllllYYcceePPoosseeccjjBBIIVVtt''ddMMbbgg  ((eessoomm))  eeddaayyccaajj''ååVVyy

kkllyyYYnn  ®®ttUUvvee®®TTOOgg--mmiijjyy""aaggXXMMuuTTuukkeennAAeexxtt††llgg''eehhaarr  ‰‰GGggPPwwmmBBiitt®®VVkkddeennaaHHVVnnssuuKKttrrYYcceeTTAA

eehhIIyyeennAATTIIeennaaHH  ..
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GaNaB¥aVlVraMg
eeddIImm∫∫II[[rrYYccccaakkBBIICCMMeerroottCCMMEErrkkbbrreeTTssCCiittxxaagg  ®®BBHHnneerraatt††mmkk**ddaakk''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈  

CCaaee®®kkaammGGaaNNaaBB¥¥aaVVllVVrrSSgg  eeddaayyssnniiÏÏssJJÔÔaaccuuHH´́ff©©TTII1111  EExxssIIhhaa  qq~~SS11886633
..  eeddaayyssaarrkkaarrbbHHeeVVrrTTSSggBBIIrreellIIkkeennaaHH  VVrrSSggVVnneeff˚̊aalleeTTaassffaa  mmkkBBIIEEpp~~kk
rrddΩΩVVllEExxµµrreexxßßaayy  ..  VVrrSSggyyll''eeXXIIjjffaa  rreebboobbrrddΩΩVVllrrbbss''®®BBHHnneerraatt††mmmmiinn
llÌÌ  kk**mmaannbbMMNNggeessIIeerrIIEEkkEE®®bbrrddΩΩVVllEEbbbbffIIµµ  ..  eennAAqq~~SS11888833  eellaakk  Charles

ThomsonVVnnmmkkCCaaGGPPiiVVll≤≤NNÎÎËËcciinnEEpp~~kkrrddΩΩVVllssIIuuvviill  ..  eellaakkssMMeerrccffaa®®ttUUvv
EEttbbgg≈≈MM[[®®BBHHnneerraatt††mmLLaayy®®BBHHhhttƒƒeellxxaakk~~¨̈ggkkaarr®®bbKKll''kkiiccççkkaarrEEppnnddIIEExxµµrreeTTAAVV
rrSSggkkaann''kkaabb''TTSSggGGss''  ..  eeKKVVnnee®®KKaaggTTuukkffaa    eebbII®®BBHHnneerraatt††mmmmiinn®®BBmmeeTTeennaaHH  eeKK
nnwwggbbgg≈≈MM[[®®BBHHGGggddaakk''rraaCC¥¥  rrYYcceehhIIyyeellIIkk®®BBHHssIIuussuuvvttiiƒƒEEddllKKSS®®TTVVrrSSggeennaaHH[[
eeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥vviijj  ..  ttSSggBBIIyybb''eebboottPP¬¬WẂ́ nn´́ff©©TTII1177mmiiffuunnaaqq~~SS11888844  eeddIImm∫∫IIGGnnuu--
vvtt††kkaarreennaaHH  eellaakkFFuummssuunnVVnneebbIIkkkkaaVV""ll''eeQQµµaaHHssIIuullUUEEGGttmmkkcctteennAAccMMmmuuxxvvSSgg
PP~~MMeeBBjj  (6) ..  ddll''eemm""aagg®®bbEEhhll1100yybb''  eellaakkkkaann''ssMMNNMMuulliixxiittccUUlleeTTAACCYYbb
®®BBHHnneerraatt††mm  eeddaayymmaannTTaahhaann®®bbddaabb''GGaavvuuFFssMMLL¨̈tt  ((  TT√√aarrVVllnniiggååkkjjaavvSSggmmiinn
[[ccUUllee®®JJHHeess††cckkMMBBuuggppÊÊMM  eellaakkFFuummssuunnyykkeeCCIIggQQUUssTT√√aarr®®kkLLaabbnnÊÊMMeeLLIIgg®®KKSSgg
))  ..  eebbII®®BBHHnneerraatt††mmmmiinn®®BBmmccuuHH®®BBHHhhttƒƒeellxxaaeeTTeennaaHH  ®®TTgg''®®ttUUvvEEttddaakk''rraaCC¥¥  ®®BBHH
nneerraatt††mmkk**®®BBmmccuuHHhhttƒƒeellxxaaTTSSggeeTTIIssTTaall''nniiggBBiieerraaFF (7) eeddaayyssuuxxcciitt††®®bbKKll''
GGmmNNaacckkiiccççkkaarrEEppnnddIIeeTTAArraaCCkkaarrVVrrSSggccaatt''EEccggeerroobbccMM  ..  ®®VVMMmmYYyyEExxee®®kkaayymmkk
®®TTgg''kk**tteemmII¬¬ggggaarrPPkkII††QQUUkk  CCaammhhaattllwwkk[[®®KKggggaarrCCaaååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakkQQUUkk  CCaa
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kkVV""ll''eeQQµµaaHH  ssaall¬¬ËËEEGGtt  EEddllVVrrSSggVVnnCCiiHHmmkkbbgg≈≈MM®®BBHHkkrruuNNaa®®BBHHVVTTnneerraatt††mm  [[LLaayy

®®BBHHhhttƒƒeellxxaaeellIIGGnnuussJJÔÔaaqq~~SS11888844  ..



eess††cc®®ttaajj''EEddnnddII®®TTSSgg®®ttYYtteexxtt††®®VVMMBBIIrrKKWW  ––  bbnnÊÊaayymmaass  VVTTII  ´́®®BBkkbb∫∫aass  JJmm  
kkMMBBtt  kkMMBBgg''eessaamm  nniiggeekkaaHHkkuugg  eehhIIyy[[eellaakkccaatt''EEccgg®®bbmmUUlleekkNNÎÎTT&&BBeeFFII√√ss--
ÂÂggaammttssflflUUvvaayyVVrrSSgg  eeddIImm∫∫IIyykkGGMMNNaaccmmkk[[®®BBHHGGggvviijj  ..  kk~~̈̈ggeeBBllCCaammYYyyKK~~aa
eennaaHHEEddrr  GG~~kkEEddllCCYYyyååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakkQQUUkkkk~~̈̈ggccMMVVMMggrrvvaaggTT&&BBVVrrSSgg  KKWWmmaannVV
LLaatt''EEgg""tt  ååkkjjaahhIIuugg  VVLLaatt''QQuubb  vvggßßaaGGKKrraaCCEEkkvv  eehhIIyyssuuTTÏÏEEttmmaannkkggTT&&BB
eerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ‰‰cciinneeQQµµaaHHllIIxx√√aaggXXwwmm  kk**mmaannTT&&BBcciinneennAAttMMbbnn''kkMMBBttbbHHeeVVrrvvaayyVVrrSS--
ggEEddrr  (8) ..  eeddaayyQQWWcciitt††nnwwggVVrrSSggddkkyykkbbwwggLLËËeennssaaTT  EEddll®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr
FF¬¬aabb''rrkk®®ttIIpptt''ppgg''®®KKYYssaarr  eehhIIyyllkk''eeTTAA[[ddeegg≈≈AAyyYYnn  eellaakkååkkjjaannrraaFFiibbttII®®VVkk''
®®BBmmTTSSgg®®kkmmkkaarree®®kkaammbbggaabb''kk~~¨̈ggeexxtt††́́ ®®BBEEvvggVVnnrrtt''eeccaallrraaCCkkaarr  eehhIIyyeeTTAAkk

TT&&BBvvaayyVVrrSSggEEddrr (9) ..  kk~~¨̈ggeeBBlleennaaHHmmaannEExxµµrrCCaaee®®ccIInneeTToottEEddllkkTT&&BBvvaayyVVrrSS  
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eeccttiiyyttMMkkll''FFaattuu®®BBHHeeccAABBjjaa--

yy""aatteellIIPP~~MMddUUnneeBBjj  ((  rrUUbbffttqq~~SS

11888855  ))  xxaagglliicc®®BBHHvviihhaarr  VV--

rrSSggVVnn[[eeFFII√√CCaaeeFFII~~eennAAkkeeccttiiyy

eeddIImm∫∫II[[TTaahhaann®®ssYYlleemmIIllccll

nnaaBBYYkkbbHHeeVVrrssmm&&yyBBiissˆ̂̈̈eellaakk

QQUUkk  nniigg®®kkLLaaeehhaammKKgg''  eeddaa--

yyeellIIggttaammCCeeNNII††rrÚÚssßßIIEEppÌÌkknnii

ggeeccttiiyy  ..  kkMMBBUUlleeccttiiyy®®ttUUvv

rrnnÊÊHHVVjj''VVkk''kk~~̈̈ggssmm&&yyssaaFFaarr

NNrrddΩΩllnn''--nnll''qq~~SS11997700  ..



ggddUUccCCaabbNNiiÎÎttnnUUeennAAVVPP~~MM  ååkkjjaassYYKK··aaeellaakkeennAAeexxtt††eeJJFFiissaatt''  GGaaccaarr¥¥eessggeennAA
ll√√aa‰‰mmCCaaeeddIImm  (10) ..

´́ff©©mmYYyyeeBBlleeddjjBBYYkkbbNNiiÎÎtt®®VVkk''EEddllrrtt''eeKKccVVtt''®®ttgg''mmMM††̈̈vvtt††eekkaaHH®®kkbbII  eellaa
kkss&&kkii††BBIIrrVVrrSSggmm~~aakk''  VVnnccUUlleeTTAAssaakkssYYrrrrkkeeccaarreennaaHH  BBIIeellaakk®®KKUUeeccAAGGFFiikkaarrKKgg''
EEddllkkMMBBuuggEEttqqaann''GGaahhaarr´́ff©©®®ttgg''  eellaakkVVnn®®VVbb''ffaaBBMMuuVVnneeXXIIjjeeTT  TTaahhaannVVrrSS
ggeennaaHHssMMLL¨̈tt  eehhIIyyyykk®®mmaamm´́ddeeTTAAccggÌÌ¨̈llff©©aasseellaakk  ..

´́ff©©mmYYyyeeBBlleeddjjBBYYkkbbNNiiÎÎtt®®VVkk''EEddllrrtt''eeKKccVVtt''®®ttgg''mmMM††̈̈vvtt††eekkaaHH®®kkbbII  eellaa
kkss&&kkii††BBIIrrVVrrSSggmm~~aakk''  VVnnccUUlleeTTAAssaakkssYYrrrrkkeeccaarreennaaHH  BBIIeellaakk®®KKUUeeccAAGGFFiikkaarrKKgg''
EEddllkkMMBBuuggEEttqqaann''GGaahhaarr´́ff©©®®ttgg''  eellaakkVVnn®®VVbb''ffaaBBMMuuVVnneeXXIIjjeeTT  TTaahhaannVVrrSS
ggeennaaHHssMMLL¨̈tt  eehhIIyyyykk®®mmaamm´́ddeeTTAAccggÌÌ¨̈llff©©aasseellaakk  ..  eeddaayyeesscckkII††®®bbmmaaff
eennHH  kk~~̈̈ggyybb''eennaaHH  eellaakk®®KKUUeeccAAGGFFiikkaarrKKgg''  EEddllssuuTTÏÏCCaassiissßßCCMMnniittrrbbss''eellaakk
ppÊÊaall''  ..  TTIIkkEEnn¬¬ggkkTT&&BBddMMbbUUggKKWW  eennAAee®®kkaammeeddIImmGGMMBBiilleevvoocc  PPUUmmiiGGMMBBiilleevvoocc  kk~~̈̈gg®®ssuukk
kkNN††aallssÊÊwwgg  ((44)) ..  ee®®kkaayymmkkeellaakk®®bbmmUUllVVnnååVVsskkCCaaee®®ccIInnCCaakkggTT&&BB
®®BBmmTTSSggrreeTTHH®®kkbbII  eessHH  ddMMrrII  CCaaee®®ccIInnssMMrraabb''ddwwkkeess∫∫øøggppgg  ..  ggaarrCCaaååkkjj""aa®®kkLLaa
eehhaamm  KKWWCCaaggaarrEEddllrraaÂÂss††VVnnddaakk''[[eellaakkCCaabbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeTT  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[GGnn''
CCaaååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakkQQUUkkEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  eemmTT&&BBrrggeeQQµµaaHHeebbggrrbbss''eellaakk  kk**TTTTYY
llggaarrCCaavviibbuulleebbggEEddrr  ..  TT&&BBrrbbss''eellaakkeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBeennAAttMMbbnn''ssÌÌaagg  ttMMbbnn''rraayy
ddbb  eexxtt††kkNN††aallssÊÊwwgg  ..  ee®®kkaayymmkk  eeddaayyVVrrSSggvvaayybbMMEEbbkkbbnnÊÊaayyEEddlleellaakk
kkMMBBuuggssgg''eennAAttMMbbnn''®®kkSSggttaappUU  ååkkjjaa®®kkLLaaeehhaammKKgg''kk**bbJJÇÇaaTT&&BBddkkffyyccUUlleeTTAA
kk~~̈̈ggeexxtt††VVTTII  ..  yybb''eeLLIIggeellaakknnSSTT&&BBvvaayyqqµµkk''ssmm¬¬aabb''TTaahhaannVVrrSSgg--yyYYnn  EEddll
ssMMrraakkeennAAkk~~̈̈ggvvtt††TTeenn¬¬VVTTII  ..  ee®®kkaayymmkkeellaakkrrYYbbrrYYmmTT&&BBCCaammYYyyååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakk
QQUUkk  rraayyGGnnÊÊaakk''ccSSssÊÊaakk''vvaayyTT&&BBVVrrSSgg  rrhhUUttVVnnCC&&yyCCMMnnHHeennAAssÊÊwwggss¬¬aaKKUU  ssmm¬¬aabb''
TTaahhaannVVrrSSggCCaaee®®ccIInnnnaakk''  kkaatt''kk∫∫aalleeddaatteennAAmmaatt''ssÊÊwwggss¬¬aaKKUUeennaaHHppgg  ..  

xxaaggeexxtt††tt∫∫ËËggXXMMµµ̈̈kk**mmaanneeccAAhh√√aayy®®ssuukknniigg®®kkmmkkaarr  eekkNNÎÎTT&&BBbbHHeeVVrrvvaayyVV
rrSSggEEddrr  ddUUccCCaaVVLLaatt''eennAA  ((  qq¬¬ËËgg--®®kkeeccHH  )),,  GGaaccaarr¥¥eeBBAA  ((  ®®kkUUccqqµµaarr  )),,  VVLLaatt''mm""aa  ((
kkMMBBgg''ccaamm  )),,  VVLLaatt''®®ssII  ((  xxaaggeeCCIIgg´́®®BBEEvvgg  ))  ((55)) ..  eellaakkååkkjjaammhhaavviiCC&&yy
®®ssuukk´́®®BBQQrr  nniiggeemmTT&&BBTTnn''kk**eekkNNÎÎTT&&BBvvaayyVVrrSSggEEddrr  (10) ..  TT&&BBttssflflUUmmaann®®bb
mmaaNNCCaa®®VVMMmmYYyyeeTTAA®®VVMMbbIIJJnn''nnaakk''  eeKKmmaannEEttkkSSeePPII¬¬ggbbUUrraaNNttiiccttYYcc  llMMEEBBgg  ddaavv
EExxllCCaaGGaavvuuFF  ..

((44)) eellaakkttaa  nnUU  CCIIttaarrbbss''GG~~kk®®KKUUCCaa--ssIIuunnII  FF¬¬aabb''VVnnnniiTTaann[[xxMM∆∆̈̈ss††aabb''kk~~̈̈ggqq~~SS11996644--6655  ..    ppÊÊHHKKaatt''nniiggppÊÊHHxxMM∆∆̈̈
eennAACCiittKK~~aa  eennAATTnnwwÊÊmmnnwwggppÊÊHHeellaakkssWWgg--eePPOOkkff  ((GGttiittccaagghh√√aaggssaarrBBtt··mmaannmmaattuuPPUUmmii))  pp¬¬ËËvveellxx229900  xxaagg
eekkIIttssaallaabbzzmmssiikkßßaaGGggeeGGgg..  eellaakkttaaeennHHccSSeerrOOgg®®kkLLaaeehhaammKKgg''BBIIeeddIImmddll''ccbb''  EEttKKYYrr[[ss††aayyeeddaa
yyeellaakkttaaVVnnVVtt''bbgg''CCIIvviittkk~~̈̈ggssmm&&yyEExxµµrr®®kkhhmm  CCaammYYyynniiggkkUUnneeccAA  eennAAssll''EEttbbÌÌËËnn®®ssIIGG~~kk®®KKUUBBIIrrnnaakk''
EEddllrrss''eennAAkk~~̈̈ggrrbbbbeehhgg--ssMMrriinn  ..  ttaannUUVVnnååTTaannBBIIååVVyyEEddllTT&&BBcciinnxx√√aaggXXIImm  eeFFII√√CCaaddYYllss¬¬aabb''GGss''
eeBBllVVrrSSggVVjj''  ddll''TTaahhaannyyYYnnVVrrSSggeeddIIrrccUUlleeTTAAeemmIIlleexxµµaacceeddaayymmiinn®®bbyy&&tt~~  TT&&BBcciinnkk**eeggIIbbeeLLIIggkkaa
bb''  ssmm¬¬aabb''VVrrSSggnniiggPPaaBBll©©gg''́́ nnEExxµµrrkkaalleennaaHH  eeXXIIjjTT&&BBVVrrSSggeeddkkddaakk''kkSSeePPII¬¬ggeeccaall  eeKKmmiinnllbbeeTTAAyy
kkkkSSeePPII¬¬ggeeTT  EEbbCCaaeerraaTTii__ssrryykkCC&&yymmuunnVVrrSSggPP∆∆aakk''eeLLIIggTTaajjkkSSeePPII¬¬ggVVjj''ss¬¬aabb''CCaaee®®ccIInn  ..
((55)) Etude Cambodgienne. No.11, Juillet - Septembre, 1968, page 39
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xxaaggeexxtt††kkMMBBgg''ss√√aayy  ®®BBHHGGggmmççaass''ssIIuuvvttƒƒaa  EEddllcc∫∫SSggddeeNNII††mmrraaCC¥¥BBII®®BBHHnneerraatt††mm
CCaa®®BBHHrraammeennaaHH  eennAAEEttkkaann''kkaabb''TT&&BBeennAAttaammddggssÊÊwwggEEssnneennAAeeLLIIyy  EEtt‰‰kk--
ssaarrmmiinnVVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  mmççaass''ssIIuuvvttƒƒaaVVnnccUUllrrYYmmkk~~̈̈ggccllnnaattssflflUUqq~~SS11888844--11888866
……eeTT  ..

eexxtt††eeJJFFiissaatt''mmaannååkkjjaassYYKK··aaeellaakkCC&&yyeekkNNÎÎTT&&BBvvaayyqqµµkk''ssgg˚̊aatt''nniiggbb""uuss††ii__
VVrrSSggCCaajjwwkkjjaabb''  ..  VVrrSSggmmiinnGGaacceeddIIrr  ……eeccjjqq©©aayyBBIIeexxtt††eeJJFFiissaatt''VVnneeLLIIyy  

‰‰eexxtt††kkMMBBgg''qq~~SSggvviijj  mmaannTT&&BBeellaakkVVLLaatt''dduunn  ggaarrCCaappÊÊaavvssÂÂggaamm    ttSSggbbnnÊÊaa
yyeennAAttMMbbnn''®®kkYYss  ®®bbmmUUllTT&&BBBBIIrreellooeebbÌÌøørr  ®®bbuuggeellIIkkeeTTAAvvaayy®®kkuuggkkMMBBgg''qq~~SSgg  ..  

eennAAJJkk''kkNN††aallqq~~SS11888866  TT&&BBeessnnaa®®VVkk''nniiggeessnnaassuuxx  yykkVVnn®®ssuukk
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ttMMbbnn''EEddllccllnnaattssflflUUrrbbss''ååkkjjaa®®kkLLaaeehhaammKKgg''  nniiggååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakkQQUUkk

eeFFII√√sskkmmµµPPaaBB®®bbqqSSggnnwwggGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  eeddIImm∫∫IIyykkGGMMNNaaccmmkk[[hh¬¬ÁÁggnneerraatt††mmvviijj



®®kkgg,,  TT&&BBVVLLaatt''EEkk--TTll'',,  vvggßßaa®®ssII--kkuuyy,,  eessnnaavvuuTTÏÏ  eennAAPP~~MM®®kkvvaajj  ..  TT&&BBeellaakk
ååkkjjaabb""uull  CCaaeeccAAhh√√aayy®®ssuukk  ttSSggeennAA®®ssuukkTTTTwwgg´́ff©©  ((66)) ..

eeddaayyxx√√HHsshh®®bbttiibbttii††kkaarrrrYYmmrrvvaaggccllnnaabbHHeeVVrrTTSSggGGss''  nniiggPPaaBBxxßßtt''eexxßßaa
yyxxaaggssJJ√√vvuuFFeennaaHH  ccllnnaattssflflUUmmiinnGGaaccvvaayyttTTll''CCaammYYyyTT&&BBVVrrSSggVVnneeLLIIyy
eeKKee®®bbIImmeeFF¥¥aaVVyyttaammkkaarryyll''eeXXIIjjrrbbss''eemmTT&&BB  ……eemmbbHHeeVVrrmm~~aakk''@@  nniiggee®®bbIIvviiFFII
kkggTT&&BBqqµµkk''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  EEddlleeFFII√√[[TT&&BBVVrrSSggmmaannkkaarrllMMVVkkCCaaxx¬¬SSgg  kk~~̈̈ggkkaarrbb®®gg˚̊aa
bbccllnnaattssflflUUEExxµµrreeBBlleennaaHHNNaass''  ..  kkaalleennaaHHVVrrSSggVVnnccMMNNaayyCCIIvviittTTaahhaann
VVrrSSgg--yyYYnnGGss''xxÊÊgg''bbYYnnJJnn''nnaakk''  (11) eehhIIyy  eennaaEEttbbÂÂgg˚̊aabbEExxµµrrmmiinnVVnneeTToott  eeTTII
bbVVrrSSggEEkkEE®®bbnneeyyaaVVyy  ..    eellaakk  Piqet CCaaeerr""ssIIuuddgg''ssflfluuEEbb""rrIIeeyyIIuurr  VVnneeppII∆∆lliixxiitt
eeTTAArraaCCkkaarrVVrrSSggrraayykkaarrNN__BBIIeerrOOggEExxµµrr®®bbqqSSggnnwwggkkMMEENNTTMMrrgg''  ..  kk~~¨̈gg´́ff©©eessAArr__  1100
eekkIItt  EExxkkttii††kk  qq~~SSccGGddΩΩss&&kk  KK˘̆ss˘̆11888866  VVrrSSggeeFFII√√CCaa®®bbKKll''GGMMNNaacckkiiccççkkaarrEEppnn
ddIImmkk®®BBHHnneerraatt††mmvviijj  ..  ®®BBHHnneerraatt††mmVVnneeTTAAssgg''®®BBHHBBnn¬¬aaeennAA´́®®BBTTTTwwgg  ((kkMMBBgg''ssııWW))
eehhIIyyeekkaaHHeehhAA[[eemmccllnnaattssflflUUTTSSggGGss''ccUUllKKaall''  nniiggbbJJŒŒbb''kkaarrttssflflUUtteeTTAA
eeTToott  ..  eemmddwwkknnSSkkaarrttssflflUUEExxµµrrTTSSggGGss''  VVnnccUUllmmkkKKaall''®®BBHHnneerraatt††mm  eellIIkkEEllgg
EEttååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakkQQUUkk  nniiggååkkjjaa®®kkLLaaeehhaammKKgg''  EEddllssnn¥¥aaffaannwwggccUUllKKaa
ll''eennAA‰‰®®kkuuggPP~~MMeeBBjj´́ff©©ee®®kkaayyvviijj  ..  hh¬¬ÁÁggVVnnssnn¥¥aaffaa  nnwwggeerroobbBBiiFFIIpp††ll''zzaannnn††rr
ss&&kkii††®®kkLLaaeehhaammKKgg''nniiggååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakkQQUUkk  [[eeBBjjyyssCCaaeessnnaabbttII    eennAA
hh¬¬ÁÁggVVnnssnn¥¥aaffaa  nnwwggeerroobbBBiiFFIIpp††ll''zzaannnn††rr  ss&&kkii††®®kkLLaaeehhaammKKgg''nniiggååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈

eellaakkQQUUkk[[eeBBjjyyssCCaaeessnnaabbttII  eennAArraaCCvvSSgg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  kkaarrttssflflUUeennHHVVnn
ssIIuueeBBlleevvllaaGGss''BBIIrrqq~~SS  ..  rraaCCaaNNaacc®®kkssiiƒƒtteennAAkk~~̈̈ggssPPaaBBeettaakkyy""aakk  eehhIIyybb--
NN††aall[[rraaÂÂss††eennAAeexxtt††ee®®kkAAmmaanneesscckkII††llMMVVkkCCaaxx¬¬SSgg  ..  eeBBll®®bbttiibbttii††kkaarrsswwkk
TTaahhaannVVrrSSggVVnneeFFII√√VVbbKKMMrraammkkMMEEhhggnniiggdduuttppÊÊHHssMMEEbbgg  ..  GG~~kk®®ssuukkrrtt''eeKKccbbYYnnkk~~̈̈
gg´́®®BB  ..  ®®KKYYssaarr®®ttUUvvVVkk''EEbbkk®®JJtt''®®VVss''KK~~aa  nniiggVVtt''bbgg''CCIIvviittGGss''CCaaee®®ccIInn  ..
GG~~kkEEddllVVnnVVtt''bbgg''GGII√√@@GGss''rrllIIggeennaaHH  kk**ccUUllrrYYbbrrYYmmCCaammYYyy®®kkuummGG~~kkttssflflUUEEddllmmaa
nnnnccaass''@@  ÂÂssII††nniiggkkUUnneekkµµggCCYYyypptt''ppgg''xxaaggeess∫∫øøggGGaahhaarr  (12) ..

eeddaayyeesscckkII††®®ccEENNnnxx¬¬aacc®®kkLLaaeehhaammKKgg''VVnnFFMMCCaagg      nnaammWWuunnvvSSggmm~~aakk''kk**nnSS
eellaakkffaaeeTTAAeeddIIrreellggttaammmmaatt''TTeenn¬¬  eeBBlleeTTAAddll''kkVV""ll''ccMMVVMMggVVrrSSgg  nnaammWWuunnkk∫∫
tt''EExxµµrreennaaHHkk**[[TTaahhaannVVrrSSggccaabb''eellaakkddaakk''eexx~~aaHH  ccggeeGGaabbbbMMBBgg''EEppßßgg  rrYYccssNN††ËËnn
ffµµTTmm¬¬aakk''eeccaallkk~~̈̈ggTTwwkkTTeenn¬¬eeTTAA..  ‰‰ååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakkQQUUkkVVnneeTTAAssMMNNaakk''nnwwggppÊÊHH
eellaakk®®bbeessIIrrssuurriiyyvvggßßeemm""AA  EEddll®®ttUUvvCCaa““BBuukkmmaaeellaakkeennAAppßßaarrkkaabb''eeKKaa  ee®®kkaayymm
kkeennAAppÊÊHHeellaakkEEddllmmaaeellaakkVVnnssgg''[[eennAACCiittvvtt††bbTTuummvvttII††  ..    ´́ff©©mmYYyyeeddaayyGGss''
kkmm¬¬SSggeeBBkk  ((ee®®JJHHeeBBllyybb''eellaakkmmiinnssUUvvVVnnssMMrraann††®®bbyy&&tt~~xx¬¬ÁÁnn))  eeBBlleellaakkTTMM--
eerrttxx¬¬ÁÁnneellIIkk††aarreeggOO  mmaannXXaattkkrrmm~~aakk''VVnneeLLIIggllbbttaammppÊÊHHVVyy    eeTTAAVVjj''ssmm¬¬aabb''
eellaakkss¬¬aabb''eeTTAA  ((77)) ..

eeddaayyssaarrVVrrSSggeemmIIlleeXXIIjjffaa  rrbbbbrrddΩΩVVllrrbbss''EExxµµrrssmm&&yyhh¬¬ÁÁggnneerraatt††mm    

((66)) Etude Cambodgienne. No.12, Octobre - décembre, 1967, pasge 27

((77)) ssUUmmGGaanneessoovveePPAAååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakkQQUUkk,,  DD--KKaamm  nniigg Etude cambodgienne No.18, 1969
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eennaaHHCCaarrbbbbccaass''  mmiinnEEmmnnCCaakkaarriiyyaall&&yynniiyymm  eehhIIyyCCaarrbbbbBBuukkrrllYYyyEEffmmeeTToo
tt      eeTTIIbbVVrrSSggssMMeerrcceeFFII√√kkaarrEEkkEE®®bbEEpp~~kkrrddΩΩVVll  ttuullaakkaarr  JJNNiiCCÇÇkkmmµµ    ‰‰BBnnÏÏddaarr
QQbb''[[eeccAAhh√√aayy®®ssuukkTTaarryykkBBIIrraaÂÂss††ppÊÊaall''  bbnnƒƒyyccMMnnYYnneeccAAhh√√aayyeexxtt††  ((
kkaalleeddIImm  eehhAAffaaeeccAAhh√√aayy®®ssuukk  ååTTaahhrrNN__eeccAAhh√√aayy®®ssuukkssMMeerraaggTTgg  ..ll..  ))
eeddaayyyykk  eexxtt††ttUUcc@@xx¬¬HHmmkkrrYYmmbbJJççËËllCCaaeexxtt††mmYYyyddUUccCCaa  eexxtt††ssÊÊwwggEE®®ttgg  eexxtt††kkMM--
BBgg''eessoomm  eexxtt††eeCCIIgg´́®®BB  rrYYmmCCaaeexxtt††kkMMBBgg''ccaammCCaaeeddIImm  ..

kkMMEENNTTMMrrgg''rrddΩΩVVllEEbbbbeennHH  eeFFII√√[[mmaannkkaarrbb""HHJJll''ddll''ppll®®bbeeyyaaCCnn__BBYYkkmm
ÂÂnnII††nnaahhµµWWnneexxtt††  ®®kkuugg  nniigg®®BBHHrraaCCaa  ®®BBmmTTSSgg®®BBHHrraaCCvvggßßaannuuvvggßß  EEddllssYYyyssaarrGGaa--
kkrrVVnnmmkkBBIIkkaarrTTaarrBBnnÏÏBBIIrraaÂÂss††eeddaayyBBYYkkeeccAAhh√√aayyeexxtt††      rrYYcceexxtt††eeLLIIggssYYyyeeTTAAmm
ÂÂnnII††kk~~¨̈gg®®kkuugg  ttaammEEddll®®BBHHrraaCCaaVVnnkkMMNNtt''  [[eexxtt††NNaaeeLLIIggmmkkmmÂÂnnII††NNaammYYyy
……eeLLIIgg  eeTTAA®®BBHHrraaCCaaddUUccCCaaEEddnnddII®®TTSSgg®®ttUUvveeLLIIggssYYyyeeTTAAååkkjjaayymmrraaCCCCaaeeddIImm
..ll.. (13)

kkaarrEEddlleellaakkffuummssuunnVVnneeLLaammvvSSgg  eehhIIyyKKMMrraamm®®BBHHnneerraatt††mm[[LLaayy®®BBHHhh
ttƒƒeellxxaaeellIIssnniiÏÏssJJÔÔaa´́nnkkMMEENNTTMMrrgg''eennaaHH  VVnneeFFII√√[[®®BBHHnneerraatt††mm®®bbqqSSggttbbvviijj
ee®®JJHHeeFFII√√[[®®BBHHGGggGGss''GGMMNNaaccrrllIIgg  ®®BBHHGGggkk**ccaatt''[[bbMMbbHHrraaÂÂss††EExxµµrreeLLIIggvvaayyVV
rrSSggeeddIImm∫∫IIyykkGGMMNNaaccmmkkvviijj  ..

eeddIImm∫∫IIQQaannccUUllkk~~̈̈ggkkaarrBBiiccaarrNNaarrkkbbuuBB√√eehhttuuCCaassaarrvvnn††nnaannaa  EEddllbbNN††aall
[[mmaannkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''rrggaall®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrCCaaggbbIIllaannnnaakk''eennaaHH  KKbb∫∫IIeellIIkkyykkKKMM
nniitt®®bbqqSSggttbbsskkmmµµPPaaBBbbHHeeVVrrttssflflUUEEddllrraaÂÂss††EExxµµrrVVnneeqqII¬¬yyttbbeeTTAAnnwwggrrbbbbCCiiHH
CCaann''GGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggeennAAeeddIImmssttvvttßßTTII2200eennHH  ee®®JJHH®®BBwwttii††kkaarrNN__TTSSggGGss''eennaaHH
eehhIIyyEEddllCCaakktt††aabbeeggII̊̊tt[[mmaannccllnnaaeess~~hhaaCCaattii  rrMMeeddaaHHCCaattii  mmaannccllnnaaEExxµµrr≤≤--
ssßßrr: EExxµµrreevvoottmmiijj  EExxµµrreessrrII  EExxµµrr®®kkhhmmCCaallMMddaabb''hhUUrrEEhhmmkk  ..

ffII√√eebbIIssÂÂggaammeellaakkeellIIkkTTII11mmiinnVVnnbb""HHJJll''ddll''EEddnnddII≤≤NNÎÎËËcciinnkk**eeddaayy  EEtt
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eeddIImm∫∫IICCYYyyddll''ssƒƒaannPPaaBBeessddΩΩkkiiccççeennAA®®ssuukkVVrrSSggGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggVVnntteemmII¬¬ggBB
nnÏÏ  GGaakkrryy""aaggFF©©nn''eennAA≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  ®®bbCCaakkssiikkrrEExxµµrrssmm&&yyeennaaHH®®kkII®®kkNNaass''  kk~~̈̈ggmmYY
yyqq~~SS@@  ®®KKYYssaarrGGaaccllkk''®®ssUUvvVVnn®®bbEEhhll4400eerrooll  ‰‰BBnnÏÏeeLLIIggddll''eeTTAA1122eerrooll
eeTTAAeehhIIyykk~~̈̈ggmmYYyyqq~~SS  ..  kkssiikkrrkk**eekkIIttmmaannkkaarrmmiinnssbb∫∫aayycciitt††  eehhIIyyVVnneellIIkk
KK~~aabb''JJnn''nnaakk''  mmkkBBIIttMMbbnn''eexxtt††kkMMBBgg''qq~~SS  eexxtt††xxaaggeekkIIttTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ccUUllmmkkTTUUll
ssMMuuhh¬¬ÁÁggssIIuussuuvvttiiƒƒbbnnƒƒyyBBnnÏÏddaarr  ..  ®®BBwwttii††kkaarrNN__CCaaddMMbbUUggeekkIItteeLLIIgg      eennAAeeddIImmEExxvviicciiœœkkaa
11991155  eeddaayymmaann®®bbCCaarraaÂÂss††®®bbmmaaNNbbIIrryynnaakk''  ccUUlleeTTAATTaammTTaarrssMMuu[[hh¬¬ÁÁggbbJJçç̈̈HH
BBnnÏÏ  ..  ee®®kkaayymmkkeeTTootteennAAeeddIImmqq~~SS11991166    kkaarrTTaammTTaarrVVnnrraallddaallddll''eexxtt††PPaaKK
xxaaggeekkIIttTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eeddaayymmaann®®bbCCaarraaÂÂss††rraabb''mmWWuunnnnaakk''  ccUUllrrYYmmkk~~̈̈ggkk∫∫ÁÁnnVVttuukkmmµµ
eeddIIrrccUUllmmkkkk~~̈̈ggTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  eeKKBBMMuuVVnnssaall''eemmVVttuukkmmµµeennaaHHeeTT  eehhIIyykkaarrTTaamm
TTaarreennaaHHkk**mmiinnTTaann''cc∫∫aass''ffaa  eeFFII√√eeLLIIggeeddIImm∫∫II®®bbqqSSggnnwwggVVrrSSggeennAAeeLLIIyyEEddrr  EEtteeKK
ssMMKKaall''ddwwggffaa  BBYYkkVVttuukkrrVVnneeJJllffaa  VVrrSSggVVnneeFFII√√[[eeyyIIggmmiinnssbb∫∫aayycciitt††CCaa
xx¬¬SSggGGss''eeBBllCCaaee®®ccIInnqq~~SSmmkkeehhIIyy      eeddaayyyykkEEttmmnnuussßßGGaa®®kkkk''mmkkeeFFII√√CCaaeess††cc
eessaayyrraaCC¥¥    nniiggmmÂÂnnII††rraaCCkkaarr    eehhIIyyKKMMrraammkkMMEEhhggssgg˚̊tt''ssgg˚̊iinneeFFII√√VVbbEEttmmnnuussßß
llÌÌ  (14) ..

eennAA´́ff©©TTII1188eemmssaaqq~~AA11992255  eeddaayyeehhttuuGG~~kk®®ssuukk®®kkSSggllaavvmmiinn®®BBmmbbgg''BBnnÏÏ
eellaakkeerr""ssIIuuddgg''  eexxtt††kkMMBBgg''qq~~SSggkk**GGeeJJIIÇÇjjeeTTAAppÊÊaall''eeddaayymmaannGG~~kkbbkkEE®®bbPPaassaamm~~aakk''
nniiggVV""TTIIssgg''mm~~aakk''eeTTAAppgg  ..  eellaakkVVnnccaabb''GG~~kk®®ssuukkxx¬¬HHEEddllmmiinn®®BBmmbbgg''BBnnÏÏddaakk''
eexx~~aaHHeennAAeellIIssaallaa  eehhIIyykkMMEEhhggffaannwwggyykkeeTTAAddaakk''KKuukkeeTToottppgg  ..  KKaatt''mmiinnGGnnuu--
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JJÔÔaatt[[GG~~kkeeTTaassTTTTYYllTTaannVVyyeeLLIIyy  EEttppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijjKKaatt''GGaa®®ss&&yyVVyy´́ff©©®®tt--
gg''eeFFII√√GGWWggeeGGIIyy  ..  kkMMhhwwggddll''kk  ®®bbCCaarraaÂÂss††®®kkII®®kkTTSSggeennaaHH®®bbmmaaNNssaammssiibbnnaakk''
kk**eeLLaammvvaayyeellaakkeerr""ssIIuuddgg''Bardez ®®BBmmTTSSggsshhkkaarrIIss¬¬aabb''eeTTAAeehhIIyykkaabb''cciiÂÂJJççSS
ssaakkssBBeexxÊÊccxxIIÊÊEEffmmeeTToott  ..  hh¬¬ÁÁggssIIuussuuvvttiiƒƒVVnnbbJJÇÇËËnn®®BBHHGGggmmççaass''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIvv
ggßßCCaarraaCCbbuu®®tt[[eeTTAABBiinniitt¥¥eehhttuukkaarrNN__  ..  ee®®kkaayymmkkhh¬¬ÁÁggkk**eeccjjrraaCC®®kkiitt¥¥ddaakk''
TTNNÎÎkkmmµµGG~~kk®®ssuukk®®kkSSggllaavvTTSSggGGss''  bbJJççËËllCCaaGG~~kkggaarrCCaabb''kkMMEENNnn  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√bbuu--
NN¥¥rrMMllwwkk´́ff©©EEddlleellaakk  Bardez ®®ttUUvvssmm¬¬aabb''  eehhIIyyEE®®bbeeQQµµaaHHPPUUmmii®®kkSSllaavv[[
eehhAAffaa  ««  PPUUmmiittiirrccœœaann  »»  vviijjttSSggBBIÍ́ ff©©eennaaHHmmkk  (15) ..  bbnnÊÊaabb''BBIIssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvv
PPUUmmii®®kkSSggllaavvkk**kk¬¬aayymmkkCCaammUUllddΩΩaannbbddiivvtt††nn__BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  eehhIIyykkUUnn®®ssIImm~~aakk''
´́nnGG~~kkPPUUmmiieennHHVVnnkk¬¬aayymmkkCCaa®®bbBBnnÏÏrruugg--eellIItt  ((nnYYnn--CCaa))  ..
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®®BBwwttii††kkaarrNN__qq~~SS11991166nniiggqq~~SS11992255  CCaallMMGGaann[[EExxµµrreeccHHPP∆∆aakk''rrllwwkk  eeccHHttvvaa""®®bbqqSS
ggnnwwggkkaarrssgg˚̊tt''ssgg˚̊iinnBBIIrrbbbb®®ttYYtt®®ttaa  ..  ®®BBwwttii††kkaarrNN__TTSSggBBIIrreennHHCCaaeeddIImmGGaaTTií́ nnKKMMnnii
ttKKMMnniitteess~~hhaaCCaattii  EEddllVVnnccaabb''bbddiissnniiÏÏeeLLIIggCCaaddMMbbUUggbbggÌÌss''kk~~̈̈ggccMMeeNNaammeerroommcc∫∫
ggbbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrreennAAccuuggqq~~SS11993300  eehhIIyyccaabb''rrIIkkdduuHHddaallyy""aaggxx¬¬SSgg  bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrbbeeggII̊̊tt
BBtt··mmaannEExxµµrrCCaaddMMbbUUggkk~~̈̈ggqq~~SS11993366eeQQµµaaHH  ««  nnKKrrvvtt††  »»  eeddaayy®®kkuumm®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥mmaa
nnnniinnãkkaarreessrrIInniiyymm®®bbqqSSggeess††cc  ddwwkknnSSeeddaayyeellaakkVV""cc--QQWWnnnniiggeellaakksswwuumm--
vvaa""rr  EEddlleeBBllxxaaggee®®kkaayybbnnii††ccmmkk  mmaanneellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ((  GGttiittssuuPPaaccaarrbbuu--
rrsseexxtt††eeJJFFiissaatt''  nniiggGGttiittnniissßßiitt®®ssuukkVVrrSSgg  ))  VVnnccUUllrrYYmmppggEEddrr  (16) nniigg
®®BBHHssggÙÙeeccHHddwwggCCaann''xxııss''xxaaggBBuuTTÏÏcc®®kkmmYYyyccMMnnYYnnmmaann  eellaakk®®KKUUVV""gg--xxaatt'',,  GGaaccaarr¥¥
eexxoovv--CCMMuu,,  GGaaccaarr¥¥GGflfluukk--CCaa,,  eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovvCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆..

ee®®kkaayymmkkGG~~kk®®ssIIssflfluuyyssaann--kkaaeeBBIIeellss  ((  Suzanne Karpeles ))  VVnnssMMuu
yykkeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''[[mmkkeeFFII√√CCaabbNNˆ̂aaKKaarr&&kkßßeennAAvviiCCÇÇaassƒƒaannBBuuTTÏÏssaassnnbbNNiiÎÎ  tt
EEddllCCaa{{kkaass[[eellaakkeeFFII√√kkaarrTTaakk''TTggssaall''eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  EEddll
mmaanneeQQµµaaHHll∫∫IIll∫∫aajjBBUUEEkkeeTTssnnaaNNaass''eennAAssmm&&yyeennaaHH  eehhIIyymmaannBBuuTTÏÏssaassnnii
kkCCnnCCaaee®®ccIInnccUUllcciitt††ss††aabb''FFmmµµeeTTssnnaarrbbss''eellaakk®®KKUUeennHHNNaass''  (17) ..

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnyykkKKMMnniitteess~~hhaaCCaattii  eeTTAAppßßBB√√ppßßaayynnwwgg®®BBHHssggÙÙ
CCaassmmNNssiissßßeennAABBuuTTÏÏiikkvviiTT¥¥aall&&yyBBuuTTÏÏssaassnnbbNNiiÎÎtt  eeddaayyeeFFII√√kkaarrTTaakk''TTggCCaammYY
yyeellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  eeddIImm∫∫IICCYYyyeeTTssnnaaBBnn¥¥ll''[[EExxµµrrPP∆∆aakk''rrllwwkkeeLLIIgg  ..
eeddaayyeehhttuueennHHeehhIIyy  eeTTIIbbEExxµµrrnniiggKKiijjVVrrSSggVVnneeTTAATTUUllBBiittVVrrSSgg  [[mmkkccaabb''GGaa
ccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovvppßßwwkkeennAA´́ff©©TTII1177  kkkk˚̊ddaa  11994433 ((55)) rrYYccPP¬¬aammmmYYyyrrMMeeBBcceennaaHH  eeKKkk**nnSS
eellaakkddaakk''LLaannbbJJÇÇËËnneeTTAA´́®®BBnnKKrr  eehhIIyybbJJÇÇËËnneeTTAAKKuukkeekkaaHH®®ttLLaacckk~~¨̈ggEExxmmiiffuunnaa
11994433  ..  ®®VVMMmmYYyyEExxee®®kkaayymmkk  eellaakkmmaannCCmm©©WWrraaKKmmYYllrrhhUUttVVtt''bbgg''CCIIvviitteeTTAA  ..
eessoovveePPAAeellaakkKKgg''--ssmm∏∏aarrVVnnssrreessrrffaa  sseemm††ccssIIhhnnuuCCaaGG~~kkxxßßwwbb[[VVrrSSggccaabb''
GGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  ((66)) ..

bbIÍ́ ff©©ee®®kkaayymmkk  ®®BBHHssggÙÙssmmNNssiissßßCCaagg®®VVMMrryyGGgg  rrYYmmCCaammYYyy®®KKhhssƒƒ
CCaagg550000nnaakk''  VVnneeddIIrrEEhhrrkk∫∫ÁÁnnssMMeeddAAeeTTAAGGaaKKaarreerr""ssIIuuddgg''VVrrSSggeennAAvvtt††PP~~MM  TTaammTTaarr[[
VVrrSSggeeddaaHHEEllggGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovvmmkkvviijj  ..  eeddaayyxx√√HHrreebboobbeerroobbrryy  kkaarrTTaammTTaarr
kk**mmiinnVVnnpplleellaakkVV""cc--QQWWnn,,  eellaakkbbflfluuNNˆ̂ccnnÊÊmm""uull,,  eellaakkGGaaccaarr¥¥nnYYnn--DDYYggkk**®®ttUUvv
VVrrSSggccaabb''yykkeeTTAAddaakk''KKuukkeeTToott  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''rrtt''ccUUllBBYYnneennAAkk~~̈̈ggbbnnÊÊaayy
GGaavvuuFFhhttƒƒCCbb""uunn  nnaayyTTaahhaannCCbb""uunnCCYYyyllaakk''eehhIIyybbeeNN††aaHHeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''
[[eeTTAA®®CCkkeekkaannnneeyyaaVVyyeennAA®®kkuuggttUUkk¥¥ËË®®bbeeTTssCCbb""uunn  ..  ‰‰eellaakkbbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uull,,
eellaakkVV""cc--QQWWnn,,  GGaaccaarr¥¥nnYYnn--DDYYgg  ®®ttUUvvbbJJÇÇËËnneeTTAAXXMMuueennAAKKuukkeekkaaHH®®ttLLaaccmmuunneellaakk
GGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovvbbnnii††cc  ..
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llaakk''xx¬¬ÁÁnneennAAkkuuddiisseemm††ccvvtt††bbTTuummvvttii††  eemmTT&&BBCCbb""uunnttaammeeTTAArrkkeeXXIIjjeehhIIyykk**yykkmmkk
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hhnnuuVVnnEEttggttSSggeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''CCaarrddΩΩmmÂÂnnII††kkaarrbbrreeTTss  rrYYccCCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††
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jj''nnaammeeddIImmLLSS--FFIIGGflfluukk  nniiggbbkkßßBBYYkkCCaaee®®ccIInnnnaakk''eeTToott  ..  ®®kkuummTTII22eeKKcceeTTAAVVtt''ddMMbbgg  
mmaanneellaakkbbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uull,,  nnYYnn--DDYYggCCaaeeddIImm  (23) ..  kkaalleennaaHHVVtt''ddMMbbggssiiƒƒtteennAA
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ppggnniiggkkaarrKKSS®®TTBBIIrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll´́ffppgg  eellaakkbbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uullkk**bbeeggII̊̊ttccllnnaattssflflUU
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≤≤ssßßrr::mmaannnn&&yyffaaFFMM,,  mmiinnkkJJÇÇHHeeKK,,  CCaaGG~~kkCCaa  (24) mmaanneeKKaalleeddAArrMMeeddaaHH®®ssuukkBBIInnwwmm
GGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  ..  kk~~̈̈ggeessoovveePPAA  ««  ccrriittEExxµµrr  »»  eellaakkccnnÊÊmm""uullVVnneerroobbrraabb''eeQQµµaaHH
eemmEExxµµrr≤≤ssßßrr::ddMMbbUUggKKWWmmaann  ––  EEhhmm--ssaavvaagg,,  EEhhmm--ssaavvaatt,,  ssaarrUU,,  ®®TTgg''ccnnÊÊrrggßßII,,
eeQQoogg,,  ccnnÊÊ--eettaaee®®ttss,,  ppaann--ssaayy,,  rrss''--yyiinn,,  hhflflUU,,  GGflfluukk--ssaann,,  BBMMuu,,  eePPaaKK--nnII..ll..
ee®®kkaayymmkkTTaakk''TTggVVnn  eekkAA--ttkk'',,  ssIIuuvv--eehhgg,,  ddaabb--QQYYnn  EEffmmeeTToott  ((77)) ..  eellaakk
bbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uull  nniiggbb""uukk--XXuunn  CCaaGG~~kkrrtt''kkaarrTTaakk''TTggccuuHHeeLLIIggVVggkkkk  ssMMuukkSSeePPII¬¬ggxx¬¬HHBBII
GGaaCC∆∆aaFFrr´́ff  nniiggTTiijjkkSSeePPII¬¬ggEEffmmBBIIVVggkkkkmmkkeeTToott  ..  eellaakkccnnÊÊmm""uullVVnnssrreessrrBBII
kkMMhhkkcciitt††yy""aaggxx¬¬SSggrrbbss''eellaakk  eellIIsskkmmµµPPaaBB´́®®BB´́ppßßrrbbss''BBYYkkEExxµµrr≤≤ssßßrr::  xxuussccaa
kkKKMMnniitteeddIImmkk~~¨̈ggkkaarrttssflflUUCCaammYYyyVVrrSSgg  ..  ee®®kkaayymmkkeeTTootteeddaayykkaarr®®ccEENNnnKK~~aarrvvaagg
BBYYkk≤≤ssßßrr::  kkaarr®®bbTTUUss††rraayykkaabb''ssmm¬¬aabb''KK~~aa‰‰ggkk**eekkIIttmmaanneeLLIIgg  ®®BBmmKK~~aaCCaammYYyykkaarr
llUUkk´́ddyy""aaggee®®CCAA´́nn®®kkuummyyYYnneeyyookkmmiijjmmkkkk~~̈̈ggccllnnaaEExxµµrr≤≤ssßßrr::  ..  kk~~̈̈ggccMMeeNNaamm
eemm≤≤ssßßrr::EEddlleellaakkbbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uullnniiggbb""uukk--XXuunnCCaaGG~~kkbbeeggII̊̊tt  mmaannEEtteekkAA--ttkk''nnii
ggddaabb--QQYYnneeTT  EEddllmmaanneeQQµµaaHHll∫∫IIll∫∫aajjCCaaggeeKK  ..  ddaabb--QQYYnnmmaanneeQQµµaaHHll∫∫II
xxaaggssaahhaavvkkaabb''ssmm¬¬aabb''KK~~aa‰‰gg  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[GG~~kkNNaaeellIIssCCaaggxx¬¬ÁÁnn  mmaannkkaarrbbeeJJœœaatt
yykkEEhhmm--ssaavvaagg,,  EEhhmm--ssaavvaatt  eeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallCCaaeeddIImm  ..  ee®®kkaayymmkkBBYYkk≤≤ssßß
rr::kk**VVkk''EEbbkkKK~~aammaannTT&&BBeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  eeTTAAttSSggeennAATTIIdd´́TTBBIIKK~~aa  ––  eellaakkccnnÊÊrrggßßIIeennAAcc∫∫aarr
mmnnkkMMBBgg''ssııWW,,  ddaabb--QQYYnneennAAeessoommrraabb,,  eekkAA--ttkk''eennAAåått††rrmmaannCC&&yy˘̆˘̆˘̆..  eeddIImm∫∫IIrrkkeessaa
hhflfluuyyTTbb''TTll''kkaarrccMMNNaayycciiJJççwwmmTT&&BB  EExxµµrr≤≤ssßßrr::kk**eeFFII√√kkaarr´́rrGGggaass……CCYYnnkkaalleeTTAA
bb¬¬nn''EEttmm††gg  ..  ddll''ee®®kkaayymmkkmmaanneekkIItt≤≤ssßßrr::EEkk¬¬ggkk¬¬aayy  EEddllrraaÂÂss††ssaammJJÔÔxxßßwwbbKK~~aa
ffaa  ««  ≤≤ssßßeerr""aaccaakk''  »»  ®®KKllaass''mmkkffaa  ««  ≤≤ssßßrr:eeccaarr  »»  ..  ‰‰eessoovveePPAA  ««  ccrriittEExxµµrr  »»
rrbbss''eellaakkbbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uullkk**VVnnssrreessrrBBII®®ttgg''eennHHEEddrr,,  ddUUccCCaaBBYYkkeeccaarryyIIeennAAkkMMBB
gg''ccaamm--´́®®BBEEvvgg,,  nniiggkkMMeeNNIIttBBYYkk≤≤ssßßrr::EEddlleeqq¬¬øøtt{{kkaasskkssaaggnniiggttSSggxx¬¬ÁÁnneeddIImm∫∫II
rrkkllaaPPsskk˚̊aarr::  ddUUccCCaaBBYYkk  BBuutt--qqaayy  ((  GGttIIttCCnneeVV""EELL  EEll∫∫ggssIIuussgg  )),,  ss&&kkii††mmYYyy
FFiijj  ((GGttIIttTTaahhaannVVrrSSgg)),,  ss&&kkii††bbIIssflflaabb  ((GGttIIttTTaahhaannVVrrSSgg))  CCaaeeddIImm  eeddIIrrbb¬¬nn''GG~~kk
®®ssuukkcciinnppßßaarr  GG~~kkmmaannbbggÁÁrreennAAttaammCCnnbbTT  mmaannccaabb''[[yykklluuyyeeTTAAeellaaHHCCaaeeddIImm
..ll..  ®®bbCCaaCCnnmmaanneesscckkII††rrggTTuukk≈≈eevvTTnnaaNNaass''  eeBBllyybb''eeLLIIggKKWWnnSSKK~~aaPPiittPP&&yy
mmiinnddwwggffaaeettIIee®®KKaaHHGGnn††rraayynnwwggFF¬¬aakk''mmkkeellII®®KKYYssaarrxx¬¬ÁÁnn……mmYYyykk**eeTT..  eemmEExxµµrr≤≤ssßßrr:TTSS
ggGGss''kk~~̈̈ggssmm&&yyeennaaHH,,  ddUUccKK~~aannwwggssmm&&yybbHHeeVVrrqq~~SS11888844--8866EEddrr    KKWWBBYYkkeeKKmmiinnccuuHH
ssMMrruuggrrYYbbrrYYmmKK~~aaCCaakkmm¬¬SSggkkMMccaatt''ss®®ttUUvvrrYYmmeeTT,,  eennHHeehhIIyyCCaaccrriittmmYYyyrrbbss''EExxµµrr,,      mm~~aakk''@@  
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xxiittxxMMkkssaaggkkmm¬¬SSggnniiggkkiittii††yyssxx¬¬ÁÁnn[[VVnnxxııgg''xxııss''ll∫∫IIxxÊÊ&&rrxxÊÊaarrBBUUEEkk  eeddaayyeeCCOOssflflbb''
eeTTAAeellIImmnn††GGaaKKmmKKaaffaa  VVjj''mmiinnmmuuttdduuttmmiinneeqqHH  bbMMVVMMggxx¬¬ÁÁnn˘̆˘̆˘̆ddUUccCCaaBBuutt--qqaayyEEddll
ll∫∫ÁÁggssMMuukkUUnn®®bbBBnnÏÏxx¬¬ÁÁnn‰‰ggmmaann´́ppÊÊeeJJHH  rrYYcceehhIIyyeerroobbccMMeeFFII√√eehhaammBBiiFFIIrraanneeTTvvttaa
VVyyssII1122ff~~aakk''  nniiggee®®KKOOggsskk˚̊aarr::bbUUCCaayy""aaggee®®ccIInneeTToott  rrYYcckk**ssmm¬¬aabb''®®bbBBnnÏÏxx¬¬ÁÁnneennaaHH
vvHHyykkkkUUnnrrMMuuGGMMeeVVHHeeqqAA  eeqqIIÌÌrrTTuukkCCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnnCCaakkUUnn®®kkkk  EEddllKKaatt''mmaannCCMMeennOOffaa
GGaaccCCYYyyKKaatt''ddwwggCCaammuunnnnUUvvee®®KKaaHHGGaassnn~~ddll''xx¬¬ÁÁnn    nniiggCCYYyy[[rrYYccBBIIkkaarrBBYYnnssÊÊaakk''eeddaaHHccMM
eeNNaammCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆  nniiggCCMMeennOOee®®ccIInneeTToott  mmaannkkEEnnßßgg  yy&&nn††  xx¬¬̈̈kkeettCC: ((88)),,  EExxßßkkffaa,,
nnaaggBBYYnnEEcckkaacc''((99)),,  kkNN††aajj''sskk''eellII,,  kkNN††aajj''sskk''ee®®kkaammrrbbss''®®ssII((1100)),,  kkaass®®kk
bbIIkkaassmmnnuussßß((1111)),,  xx~~aayyttaann''(12),,  ®®BBHHssMMrriiTTiiÏÏ((1133  )),,  kkUUnnssgg˚̊tt''((1144)),,  nnxx√√aakk''((1155)),,
EEbb""ttddaannssaarrddaann((1166))TTSSggGGss''eennHHssuuTTÏÏEEttCCaavvttƒƒ¨̈EEddllBBYYkkbbHHeeVVrr≤≤ssßßrr:xxMMss√√HHEEss√√
ggrrkkeeddIImm∫∫IIeeFFII√√[[xx¬¬ÁÁnneeKKxx¬¬SSggBBUUEEkk  ..  ee®®kkAABBIIeennHHeeTToott  BBYYkk≤≤ssßßrr::EEttggeeFFII√√kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aa
bb''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ddUUccCCaass&&kkii††mmYYyyFFiijj®®ttUUvvBBuutt--qqaayybbeeJJœœaattyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaa--
llCCaaeeddIImm  ..  EEffmmeellIIkkaarr®®bbTTUUss††rraayybbMMVVkk''KK~~aakkMMuu[[mmaanneeKKxx¬¬SSggeellIIssCCaaggxx¬¬ÁÁnnmm~~aakk''@@
eennaaHH  BBYYkkyyYYnneevvoottmmiijjVVnnllUUkkccUUllmmkkyy""aaggee®®CCAAkk~~̈̈ggccllnnaaEExxµµrr≤≤ssßßrr: llaabbmmuuxx
BBYYkkeennHH[[ssmm¬¬aabb''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ..  BBuutt--qqaayymmaanneeQQµµaaHHll∫∫IIxxaaggkkaabb''ssmm¬¬aabb''BBYYkk
GGaaNNiikkCCnnCCaattiiyyYYnnyy""aaggccaass''́́ dd  ((  ssUUmmGGaannkkMMBBbb''EEttGGuugg))  ((1177)) BBYYkkeevvoottmmiijjkk**rrkk
®®ssII®®kkmmMMuuyyYYnnyy""aaggssÌÌaatteeTTAACCUUnn[[eeFFII√√CCaa®®bbBBnnÏÏccuugg  eeTTIIbbBBuutt--qqaayyQQbb''ssmm¬¬aabb''yyYYnn
ttSSggBBIIeennaaHHmmkk  ..

kkaallBBIIxxMM∆∆̈̈GGaayyuu77qq~~SS  kk~~̈̈ggccuuggqq~~SS11995511  xxMM∆∆̈̈eennAAccSSffaa  KKWWBBYYkkeeccaarrGGaaccaarr¥¥yyIIeennHH‰‰gg
EEddllmmaannKK~~aa®®bbEEhhll´́mm∏∏nnaakk''  eellIIkkKK~~aaeeTTAAbb¬¬nn''ppÊÊHHccwwkkNNSS  EEddllssiiƒƒtteennAATTll''mmuuxxppÊÊHH
kkMMeeNNIIttxxMM∆∆̈̈  kk~~̈̈ggXXMMuull√√aa  ®®ssuukk´́®®BBQQrr  ((  eexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ))  ..  kkaabb''bbMMEEbbkkTT√√aarrppÊÊHH  ccUUll
eeTTAAccaabb''ccwwkkNNSSnniigg®®bbBBnnÏÏkkUUnnccggkkaabb''bbMMEEbbkkTTUUyykkmmaass®®VVkk''  eehhIIyyVVjj''mmYYyy®®KKaa
bb''ssMMeeddAAmmkkppÊÊHHxxMM∆∆̈̈EEbbkkeekk∫∫ØØgg  eeddaayyxx¬¬aacc®®KKYYssaarrxxMM∆∆̈̈ccuuHHeeTTAACCYYyy  ee®®JJHHCCIIttaaxxaaggmm††aayyxxMM∆∆̈̈
CCaaeeyyaakk∫∫aatt''ssaallaa®®ssuukk´́®®BBQQrr  nniiggmmaannkkSSeePPII¬¬gg®®bbmmaajj''eennAAeellIIppÊÊHHppgg  ..  xxMM∆∆̈̈eennAAccSS
VVnneeTToottffaa  kkaalleennaaHHeeddaayyppÊÊHHkkMMeeNNIIttxxMM∆∆̈̈FFMMeeBBkk  ((  CCIIttaaxxMM∆∆̈̈VVnneeTTAAeennAA‰‰´́®®BBTTTTwwgg
eeddaayyssaallaa®®ssuukkVVnneerrIIpp¬¬aass''eeccjjBBIITTYYllccaakk''GGgg˚̊rreeTTAA´́®®BBTTTTwwgg  ee®®kkaayymmkkTTYYll
ccaakk''GGgg˚̊rrkk¬¬aayyCCaassaallaaeerroonnbbzzmmssiikkßßaaXXMMuull√√aa  ))((1188)) ““BBuukkxxMM∆∆̈̈VVnnkkaatt''pp††aacc''rraannhhaa
llEEddllPPÇÇaabb''eeTTAAppÊÊHHVVyyxxaaggee®®kkaayy  eehhIIyyddaakk''eeQQIIssYYeeTTAAppÊÊHHVVyyeeBBll´́ff©©  eeBBll
yybb''hhUUtteeQQIIss~~ÁÁeennaaHHccUUllmmkkppÊÊHHFFMMvviijj  ddaakk''rrnnuukkTT√√aarryy""aaggmmSS  rrYYccnnSSKK~~aaeeLLIIggeeTTAAssMMrraa
kkeennAAeellIIeeLLAAEEddllccaakk''ssIIuumm""gg''  ..  eennAATTIIeennaaHH““BBuukkxxMM∆∆̈̈VVnnTTSSgg®®bbmmUUllyykkddMMuuffµµCCaaee®®ccIInn
eeTTAAKKrrTTuukk  eeFFII√√ss~~ddggyy""aaggEEvvggssMMrraabb''ccaakk''BBIIeellIIppÊÊHH  eebbIIBBYYkkeeccaarrccUUllbb¬¬nn''ssMMrraabb''TTuukktt
TTll''  ‰‰XXMMuuvviijjppÊÊHHmmaannrrbbggbbnn¬¬aayy""aagg®®kkaass''  rrbbggmmaannTT√√aarrnniiggrrnnuukkyy""aaggmmSS  eehhIIyy““
BBuukkxxMM∆∆̈̈EEffmmTTSSggVVnncciiJJççwwmmEEqq˚̊CCaaggddbb''ssMMrraabb''kkaarrJJrrppÊÊHHppgg  ..

kk~~̈̈ggssmm&&yy≤≤ssßßrr::eennaaHH  GG~~kkmmaannbbggÁÁrr  cciinnppßßaarr  nnSSKK~~aarrtt''ccaakkeeccjjBBIIppßßaarrff~~ll''
EEbbkk  XXMMuull√√aa  eeVVHHbbgg''eeccaallppÊÊHHeettoomm  nnSSKK~~aaeeTTAAeennAAkkMMBBgg''ccaammxx¬¬HH  ´́®®BBTTTTwwggxx¬¬HH  PP~~MMeeBBjj
xx¬¬HHeennAAssll''EEtt®®KKYYssaarrcciinnbbII--bbYYnn®®KKYYbb""uueeNNˆ̂aaHHEEddll®®ttddrrrrss''eennAATTIIeennaaHH  ddUUccCCaa®®KKYYssaarr
ccwwkkmmuuyy  ((  GGttIItteemmXXMMuull√√aa  )),,  ®®KKYYssaarrccwwkkNNSS  nniigg22--33®®KKYYssaarreeTToottEEddllxxMM∆∆̈̈mmiinnccSS  ..  
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®®bbCCaaCCnneennAAPPUUmmiikk~~̈̈gg@@VVnnnnSSKK~~aaEEssggppÊÊHHeeQQIIeerrIImmkkttSSggeennAAttaammddggpp¬¬ËËvvCCaattiiEEddllmmaa--
nnssnnii††ssuuxxCCaagg  ..

eerrOOgg≤≤ssßßrr::eennHHkk**CCaabbuuBB√√eehhttuuFFMMEEddlleeFFII√√[[®®KKYYssaarrxxMM∆∆¨̈eeVVHHbbgg''®®ssuukkkkMMeeNNIIttmmkk
rrss''eennAAPP~~MMeeBBjj  kkaallBBIIJJkk''kkNN††aallqq~~SS11995522EEddrr  eeddaayyBBMMuuGGaacc®®TTSS®®TTrrss''eennAATTIIeennaaHH
eekkIItt  ..  ssUUmmCCMMrraabbffaa  ee®®kkaayyCCbb""uunnccggVVrrSSgg  kkMMLL¨̈ggqq~~SS11994455  ((  ttaammssMMddII““BBuukkxxMM∆∆̈̈
ddMMNNaall®®VVbb''  ))  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈EEddllCCaabbuuKKlliikkkkssiikkmmµµeennAAeekkaaHHEE®®ccgg  ®®kkeeccHH  kk**mmaannkkaarr
PPiittPP&&yyxx¬¬aacckkggTT&&BBCCbb""uunnccaabb''  kk**llaakk''xx¬¬ÁÁnnEEhhkkGGtt††ssJJÔÔaaNNbb&&NNˆ̂ssMMKKaall''xx¬¬ÁÁnneeccaa--
ll  rrYYcceeKKccmmkkssmm©©MMeennAAppÊÊHHXXMMuull√√aa  ..  ee®®kkaayyCCbb""uunnccaajj''  mmiinnccUUlleeFFII√√kkaarrvviijjeeTT  eehhIIyy
yykk®®VVkk''ssnnßßMMxxÊÊgg''®®VVMMmmWWuunneerroollrrYYmmnnwwgg®®VVkk''mmiitt††PPkkii††CCMMnnYYyyxx¬¬HH  mmkkrrkkssIIuueeFFII√√CCaaddeegg≈≈AA
®®ssUUvv  ®®bbmmUUllTTiijj®®ssUUvvkkiinnnniiggtt∫∫aall''kkiinnssaammJJÔÔ  nnSSccuuHHeeTTAAllkk''‰‰´́®®BBnnKKrr  ..  mmnnuussßß
mm~~aakk''eeQQµµaaHHffIIssnn  CCaaTTMMnnuukkcciitt††EEddll““BBuukkxxMM∆∆̈̈CCYYll[[eeddIIrr®®bbmmUUll®®ssUUvv  VVnneeVVkkyykk
®®VVkk''CCaaggbbIImmWWuunnrrYYccrrtt''ccUUll≤≤ssßßrr::GGaaccaarr¥¥yyII  eehhIIyypp††SS[[““BBuukkxxMM∆∆¨̈ttaammeeTTAAyykklluuyy
eennaaHHBBIIBBYYkkeeccaarrEEffmmeeTToottppgg  ..  rrbbrrTTiijj®®ssUUvveennAAssmm&&yy≤≤ssßßrr::kk**®®ttUUvvxxaattbbgg''TTSSgg
eeddIImmTTSSggccuugg  nniiggCCMMJJkk''mmiitt††PPkkii††EEffmmeeTToott  EEddllCCaabbuuBB√√eehhttuueeFFII√√[[®®KKYYssaarrxxMM∆∆̈̈ssuuxxcciitt††
ccaakkeeccaall®®ssuukkkkMMeeNNIItt  eeddaayy““BBuukkxxMM∆∆̈̈VVnnccUUlleeFFII√√CCaabbuuKKlliikkKKNNeennyy¥¥eennAAeebbss
kkkkmmµµTTaahhaannVVrrSSgg  (( Mission Militaire Française : MMF ))  eennAAxxaagglliiccCCaabb''GGaa
KKaarr  eerr""ssIIuuddgg''  VVrrSSggeennAAvvtt††PP~~MM  ..

eeddaayyssaarrccgg''VVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii††  BBYYkkEExxµµrr≤≤ssßßrr::kk**VVtt''bbgg''KKMMnniitteess~~hhaaCCaattiiGGss''
rrllIIgg  ddUUccCCaakkrrNNIIddaabb--QQYYnn  EEddllmmkkssMMuuccuuHHccUUllCCaammYYyyssIIhhnnuukk~~¨̈ggqq~~SS11994499
eehhIIyyVVnnssIIhhnnuueellIIkkCCaaeess††cc®®ttaajj''®®ttYYtteexxtt††kkMMBBgg''FFMMnniiggeessoommrraabb  ..  BBYYkkBBuutt--qqaa
yy,,  cc&&nnÊÊ--rrggßßII  kk**ccuuHHccUUllCCaammYYyyssIIhhnnuueennAAkk~~̈̈ggqq~~SS11995522  ..  ee®®kkaayymmkkeennAAqq~~SS11995555
ddaabb--QQYYnnVVnnssmm¬¬aabb''eekkAA--ttkk''((1199))  eennAACCiittppßßaarrBBYYkk  eessoommrraabb  eeBBllkkMMBBuuggeerroobbccMM
QQrrCCaaeebbkk≈≈CCnnttMMNNaaggrraaÂÂss††mmNNÎÎll®®kkLLaajj''--BBYYkk  ..  kkaallBBII22EExxmmuunnXXaattkkmmµµeennHH
eeBBlleekkAA--ttkk''kkMMBBuuggeebbIIkkLLaannhhßßIIbbmmkkVVtt''ddMMbbgg  mmaannLLaann  GMC TTaahhaannmmYYyymmkk
BBIIeessoommrraabbeekkoorrLLaanneekkAA--ttkk''TTmm¬¬aakk''eeTTAAkk~~̈̈ggss~~aammeePP¬¬aaHH  ..  eeQQµµaaHHGGuunnEEddll®®ttUUvvCCaakkµµÁÁ--
yy®®bbssaarreekkAA--ttkk''  VVnnFF¬¬aakk''BBIIeellIILLaanneeVVkkkk∫∫aallnnwwggffµµss¬¬aabb''eeTTAA  ..  mmYYyyGGaaTTiitt¥¥
ee®®kkaayymmkk  eeBBlleekkAA--ttkk''eeLLIIggCCiiHHLLaannQQ~~ÁÁll  eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAssaallaaeexxtt††eessoommrraabb
eeddIImm∫∫IIeeFFII√√lliixxiitteeppßßgg@@  kk~~̈̈ggkkaarrQQrreebbkk≈≈CCnnttMMNNaaggrraaÂÂss††eennaaHH  BBYYkkddaabb--QQYYnnEEddll
ttaammeekkAA--ttkk''BBIIrrEExxmmkkeehhIIyyeennaaHH  VVnnddkkkkSSeePPII¬¬ggxxII¬¬PPÇÇgg''eekkAA--ttkk''  nnSSccuuHHBBIILLaannQQ~~ÁÁll
ccUUlldduubb  ((  bbIIKKIILLËËEEmm""®®tteeTToottddll''ppßßaarrBBYYkk  ))  ..  ddwwggffaaeeKK®®bbuuggssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnneehhIIyy  eekkAA--
ttkk''kk**®®bbyyuuTTÏḮ́ ddTTeeTTeeddaaHHxx¬¬ÁÁnn  ..  eehhttuuEEttmmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn  ffaaeeKKttaamm®®bbuuggBB¥¥aaVVTTssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁ
nneennaaHH  eeTTIIbbeekkAA--ttkk''mmiinnmmaannddaakk''GGaavvuuFFkkaarrJJrrxx¬¬ÁÁnn  ..      

((88)) CCaabbnnÊÊHHssMMNNmmaass……TTgg''EEddggccaarrmmnn††GGaaKKmmyynn††  mmUUrrbbgg˙̇kkkk~~̈̈ggEExxßßeevvjjCCaammYYyybbeeJJIIÔÔEEkkÌÌkk  dduuHHeellIIeeQQIIkkMMrr
ddUUccÚÚssßßII,,  eeJJFFii,,  xx¬¬iimmeess~~aarr˘̆˘̆˘̆  ®®CCllkk''CC&&rr®®mmaakk''  JJkk''eennAAkk∫∫aallkk~~̈̈ggkkaarr®®bbyyuuTTÏÏrrbbss''EExxµµrrssmm&&yyGGggrr  ..
((99)) ddMMrrII®®ssuukkEExxµµrrEEddllKKµµaannPP¬¬̈̈kk  mmaannEEttEEccEEddllmmiinnGGaaccdduuHHEEvvggVVnn  ee®®JJHHvvaaeeFFII√√[[ddMMrrIIeennAAmmiinnssuuxxnnwwggEEcceennHH  kk**
bbuukkkkbb''eeTTAAkk~~̈̈ggeeddIImmeeQQII  kkaacc''bbMMVVkk''eeccaall  eehhAAffaaEEcckkaacc''  ..  eebbIIssMMbbkkeeQQIIdduuHHkkbb''VVtt''  eeKKeehhAAnnaaggBBYYnn  ..  eeKK
mmaannCCMMeennOOffaa  GGaaccCCYYyybbeeJJÇÇøøss®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggFF~~ËËss~~aaVVnn  ..
((1100)) eeKKeeCCOOffaammaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBBGGaaccbbeeJJÇÇøøss®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg  ((  kkMM††̈̈ss&&kkii††®®bbBBnnÏÏddaabb--QQYYnn  mmaannkkNN††aajj''eennHH  ))  ..
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((1111)) qqÌÌwwgg®®kkGGUUmmmmaatt''rraaggssMMEEbb""ttbb""uunnkkaakk''  ((  eeKKaa®®kkbbII……mmnnuussßßEEttkkMMrrmmaannNNaass''  ))  GGaacckkaarrJJrr®®KKaabb''rrMMeessvv  ..
((1122)) xx~~aayy®®CCUUkkPPaaKKee®®ccIInn@@®®bbeehhaagg  kkMMrrmmaannttaann''  eeKKeeCCOOffaaGGaacckkaarrJJrreePPII¬¬ggeeqqHHnniigg®®KKaabb''rrMMeessvvVVnn  ..
((1133)) CCaavvttƒƒ̈̈kkssaaggeeLLIIggttSSggBBIICCMMnnaann''ssmm&&yyGGggrr  ssMMrraabb''BBYYkkTTaahhaannkkaann''kkaarrJJrrxx¬¬ÁÁnneeBBllssÂÂggaamm  ..  eeKKssaa
ggBBIIssMMrriiTTÏÏii  eeddaayymmaannbbJJçç̈̈HHGGaaKKmmnniiggeellaahhFFaattuuCCaaee®®ccIInnmmuuxx  nniiggeerroobbeehhaammBBiiFFIIttaammssaassnnaa®®JJhhµµ  ss¬¬TTMMhhMM
bbiiuunn®®mmaamm´́ddCCaarrUUbb®®BBHHBBuuTTÏÏ  ®®BBHHssiiGGaarr¥¥  nniiggGGaaTTiieeTTBBssaassnnaahhiiNNÎÎËËCCaaee®®ccIInn  ddUUccCCaa®®BBHH≤≤ssUUrr  ®®BBHHnnrraayyNN__
®®BBHHPPKKeennss  ®®BBHHxxÊÊmm((bbwwTTmmuuxx))  ®®BBHHkkccççaayy  ®®BBHH®®kkgg''̆̆ ˘̆˘̆  CCaavvttƒƒ̈̈kkMMrrEEddllCCnnCCaattiieessoommnniiggEExxµµrrss√√HHEEss√√ggrrkkTTuukk
kkaarrJJrrxx¬¬ÁÁnnnnwwggee®®KKaaHHff~~aakk''ssBB√√yy""aagg  nniiggkkaarrJJrrkkSSeePPII¬¬gg®®KKaabb''rrMMeessvv  ..
((1144)) CCaaddMMuussMMNNmmUUll  EEddlleeKKccaarryy&&nn††nniiggGGaaKKmm  rrYYccddMMlluujj[[mmUUll  eerroobbeehhaammBBiiFFII®®bbssiiTTIIÏÏ[[xx¬¬SSggBBUUEEkk  ..
((1155)) CCaattYYBB¥¥JJÇÇnn::  nn  EEttxxuussKK~~aaTTSSggrraaggTTSSggGGkkßßrrGGmm  mmaannccMMnnYYnn110088ttYY  kkMMrrmmaannGG~~kkeeccHHnnxx√√aakk''nniimmYYyy@@mmaann
kkaarree®®bbIIeeppßßggBBIIKK~~aa  ttSSggBBIIkkaarrJJrrGGMMeeBBII  eess~~hh__  ss®®ttUUvv  sstt√√ssaahhaavv  kkaarrJJrr®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg  ..
((1166)) mmiinnddwwggBBIICCMMnnaann''NNaammkk  eeKKyykkFFmm··®®BBHHBBuuTTÏÏ  nneemmaaBBuuTTÏÏaayy  mmGGåå  ≤≤ttiibbiieessaa˘̆˘̆˘̆  PPKKvvaattii  ttSSggCCaa88@@  ®®ttUUvv
CCaa6644ttYY  rrYYcceeKKTTaajjccuuHHeeLLIIggccMMnnYYnn110088yy""aaggeeppßßggKK~~aa  ddUUccCCaa  EEbb""ttddaann  ssaarrddaann  TTaakk''ddaann  vvgg''ddaann  ffyyll&&gg
mmhhaa≤≤ssßßeerraa  ssMMNNaajj''eeBB®®CC  ≤≤ttiibbiieessaaeellaatteeCCIIggeessHH  mmhhaaBBuuTTÏÏaa  rrnnSSggeeBB®®CC  ≤≤ttiibbiieessaammUUrreeqq√√gg  mmUUrrss††SS
mm˚̊̈̈dd®®BBHH  nniiggyy&&nn††≤≤ttiibbiieessaammYYyyccMMnnYYnn  eeKKeeCCOOffaass&&kkii††ssiiTTiiÏÏBBUUEEkkGGaacckkaarrJJrr®®KKaabb''rrMMeessvv  ..
((1177)) ssUUmmGGaanneessoovveePPAA  kkaall®®bbvvttii††vviiTT¥¥aa´́nn®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  rrbbss''eessµµrr®®ttgg''TTMMBB&&rr112277  ..
((1188)) eehhttuuVVnnCCaaVVrrSSggyykkTTIIttSSggTTYYllccaakk''GGgg˚̊rrCCaassaallaa®®ssuukk´́®®BBQQrr  ee®®JJHHXXMMuull√√aaCCaallMMeennAAssƒƒaannååjjaa
mmhhaavviiCC&&yy  GGttIItteeccAAhh√√aayy®®ssuukk´́®®BBQQrrBBIICCMMnnaann''hh¬¬ÁÁggnneerraatt††mmmmkk  ..  eeBBllVVrrSSggeeFFII√√kkMMEENNTTMMrrgg''  rrddΩΩVVll
EExxµµrreeKKkk**bbeeggII̊̊ttssaallaa®®ssuukkeennAATTIIeennaaHH  ..  TTIITTYYllssiiƒƒtteennAAxxÊÊgg''440000EEmm""®®ttccuuHHBBIIpp¬¬ËËvvCCaattii  TTIICCMMuuvviijjCCaavvaallEE®®ss  CCaa
ccMMNNuuccee®®KKaaHHff~~aakk''  eebbIIkkaallNNaaBBYYkkbbHHeeVVrreeFFII√√kkaarrhhflflMMuuBB&&TTÏÏ  eeTTIIbbVVrrSSggeellIIkkssaallaa®®ssuukkeeTTAAeennAA´́®®BBTTTTwwggvviijj
kk~~̈̈ggrrvvaaggqq~~SS11994488  ccmm©©aayy2233KKIILLËËEEmm""®®ttBBII®®kkuuggkkMMBBgg''ccaamm  1188KKIILLËËEEmm""®®ttBBII®®bbCCMMuuCCnnppßßaarrssnn''  ..
((1199)) BBtt··mmaanneennHHppÊÊ̈̈yyBBIIssMMeeNNrrbbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uullkk~~̈̈ggeessoovveePPAAccrriittEExxµµrr  EEddllffaaeekkAA--ttkk''  VVnneeTTAAssMMuuxxIIçç®®VVkk''
ddaabb--QQYYnnmmkkrrkkssIIuu  eehhIIyyddaabb--QQYYnnkk**ssmm¬¬aabb''eekkAA--ttkk''eeccaalleeTTAA  ee®®JJHHxx¬¬aaccFFMMCCaaggxx¬¬ÁÁnn  ..  eellaakkssiiuumm--
KKiinn®®ttUUvvCCaakkµµÁÁyyeekkAA--ttkk''  nniiggCCaaGGttiittEExxµµrreessrrIIVVnn[[kkaarrffaa  eellaakkss&&kkii††®®VVMMmm""mm--ssaarraa""tt  EEddllssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA
rrddΩΩ Origan sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  CCaaTTaahhaannCCMMnniittddaabb--QQYYnnVVnnnniiyyaayy®®VVbb''ffaa  kkaarrssmm¬¬aabb''eekkAA--ttkk''
KKWWsseemm††ccssIIhhnnuuVVnnbbJJÇÇaaBBIIPP~~MMeeBBjj  mmkk[[ddaabb--QQYYnnssmm¬¬aabb''eekkAA--ttkk''[[VVnn  ee®®JJHHCCaaeemmTT&&BBxx¬¬SSggrrbbss''ssWWgg
gg""uukkffaajj''  EEddllsseemm††ccssIIhhnnuuccaatt''TTuukkCCaass®®ttUUvvTTII11rrbbss''®®TTgg''  ..
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®bvti†seg≈brbs'ekA-tk'
GG~~kkrrss''eennAACCaayyEEddnnEExxµµrr´́ff  eettaaggEEttCCaaGG~~kkkk¬¬aahhaann  ((  GG~~kkeellgg……ddeegg≈≈AA  ))  ..  kk~~¨̈ggssmm&&yyGGaaNNaanniiKKmmVVrrSS  

gg  GG~~kkeellggCCaayyEEddnneekkAA--ttkk''  CCaaGG~~kkrrkkssIIuunnSS®®bbhhuukk  ®®ttIIeeggoott  ®®ttIIeeqqIIÌÌrr  BBIIVVtt''ddMMbbgg  eessoommrraabb  ddwwkkyykkeeTTAAllkk''
eennAAeexxtt††ssuurriinn®®ssuukkeessoomm  rrYYccTTiijj®®kkNNaatt''nnSS®®ttLLbb''mmkkvviijj  ..  eennAAeeBBllCCbb""uunnvvaayyyykk≤≤NNÎÎËËcciinneennaaHH  ´́ffEEddllCCaa
ssmmıınnÏÏmmiitt††CCbb""uunn  kk**vvaayykkggTT&&BBGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggEEddrr  ..  kk~~̈̈ggssÂÂggaammQQ¬¬aannJJnneennHH  ´́ffVVnnrrkkeekkAA--ttkk''eeFFII√√CCaaGG~~kk
nnSSpp¬¬ËËvvkkggTT&&BB´́ffccUUllvvaayyTT&&BBVVrrSSggeennAA®®ssuukkEExxµµrr  ..  qq~~SS11994411  VVrrSSggssuuxxcciitt††®®bbKKll''VVtt''ddMMbbgg  eessoommrraabbeeTTAA´́ff
..  eeBBlleennaaHH´́ffVVnnssMMuu[[eekkAA--ttkk''eeFFII√√CCaaTTaahhaann´́ff  EEtteekkAA--ttkk''mmiinn®®BBmm  ®®KKaann''EEttssMMuussiiTTiiÏÏGGaaCC∆∆aaFFrr´́ff[[eellaakkGGaacc
ccuuHHeeLLIIggBBIIVVtt''ddMMbbgg  eessoommrraabb  nnSS®®bbhhuukk  ®®ttIIeeggoott  ®®ttIIeeqqIIÌÌrr  eeTTAAllkk''eennAA®®ssuukk´́ffddUUcckkaallBBIImmuunn  ´́ffkk**yyll''®®BBmm
eehhIIyyVVnnCCUUnneemmddaayykkiittii††yyssmmYYyyddll''eekkAA--ttkk''ppgg  ..  ®®BBwwttii††kkaarrNN__qq~~SS11994455  TT&&BBssmmıınnÏÏmmiitt††VVrrSSgg--GGgg''eeKK¬¬ss

ccUUllmmkk≤≤NNÎÎËËcciinnvviijj  eellaakkssWWgg--
gg"" uukkffaajj''EEddlleeTTIIbbeeLLIIggCCaannaayykk
rrddΩΩmmÂÂnnII††  ®®ttUUvvVVrrSSggccaabb''nniirreeTTsseeTTAA
®®ssuukkVVrrSSgg  ..  bbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uull,,  GGaaccaa
rr¥¥nnYYnn--DDYYggVVnneePPoossxx¬¬ÁÁnnccUUllmmkkeexx
tt††VVtt''ddMMbbgg  eehhIIyyVVnnpp††ÁÁcceeppII††mmbbeeggII̊̊
ttccllnnaaEExxµµrr≤≤ssßßrr::CCaammYYyymmaabb"" uukk--
XXuunn  ..  GG~~kkTTSSggBBIIrrkk**rrkkGG~~kkEEddllmmaa
nnssiiTTiiÏÏGGaaccccuuHHeeLLIIggBBIIVVtt''ddMMbbgg  eessoo
mmrraabbeeTTAA®®ssuukk´́ff  ee®®JJHH®®ttUUvvkkaarrTTiijj
kkSSeePPII¬¬gg  ..  eekkAA--ttkk''kk**VVnnCCYYbbCCaammYYyy
nniiggGGaaccaarr¥¥nnYYnn--DDYYgg  eennAAVVtt''ddMMbbgg  ..
ee®®kkaayymmkkEEttggeeTTAACCYYbbBBiiPPaakkßßaaKK~~aaeennaa
bbNNˆ̂aaKKaarrllkk''eessoovveePPAAmmYYyyeeQQµµaaHH  ««
bbNNˆ̂aaKKaarrEExxµµrrGGUUrree®®CCAA»»  eennAAppßßaarree®®kkaa
mm--VVtt''ddMMbbgg  ..  bbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uullnniiggnnYY
nn--DDYYgg  kk**bbJJçç̈̈HHbbJJççËËllyykkeekkAA--ttkk''
[[eeFFII√√CCaaeemm≤≤ssßßrr::mm~~aakk''eeTTAACCaammYYyynnwwgg
ssIIuuvv--eehhgg  EEddllssaall''KK~~aaeennAAVVtt''ddMM
bbgg  eehhIIyy®®KKYYssaarrTTSSggBBIIrrVVnnrrss''
eennAACCaammYYyyKK~~aakk~~̈̈ggCCMMrrMM≤≤ssßßrr::  ..  qq~~SS1199
5500--5511  ee®®kkaayyBBIImmaannBBYYkkeevvoottmmiijj
ccUUllmmkkee®®CCoottEE®®CCkkkk~~¨̈ggccllnnaaEExxµµrr≤≤
ssßßrr::eennaaHH  llaavvEEkkvv--mmuunnII,,  mm""aa--mmUUnn,,
mmIIuu--ppUU  VVnnccUUllCCaammYYyyeevvoottmmiijj  eeddaa
yymmaannPP~~aakk''ggaarrrrbbss''yyYYnnCCaaTTII®®bbwwkkßßaa
nniiggkkggTT&&BByyYYnneennAACCaammYYyyppgg  ..  eekkAA
ttkk''  nniiggllaavvEEkkvv--mmuunnII  kk**EEbbkkVVkk''KK~~aa

CCaaBBIIrr®®kkuumm  Ben Kiernan VVnnssrreessrrkk~~̈̈ggeessoovveePPAA HOW POL POT CAME TO POWER ffaa  bbuuBB√√eehhttuú́ nn
kkaarrEEbbkkVVkk''KK~~aa  KKWWbbNN††aallmmkkBBIIeerrOOgg®®VVkk''660000,,000000eerrooll  nniiggeekkAA--ttkk''eeFFII√√VVbbGG~~kk®®ssuukk  ..  ‰‰kkaarr®®bbyyuuTTÏÏKK~~aakk**
eessoovveePPAAeennHHssrreessrrxxuussEEddrrffaa  BBYYkkeekkAA--ttkk''®®bbyyuuTTÏÏKK~~aaCCaammYYyyBBYYkkllaavvEEkkvv--mmuunnII  eennAA®®ttgg''®®ssuukkbbII        ttaammBBiittBBYYkk
llaavvEEkkvv--mmuunnIIccUUllmmkkxxaaggEEddnnddIIeekkAA--ttkk''  eehhIIyyeeddjjVVjj''BBYYkkeekkAA--ttkk''EEddllmmaannKK~~aattiicc  ®®ttgg''PPUUmmii®®kkUUccqqµµaarr  ccmm©©aa    
yy1155KKIILLËËEEmm""®®ttBBIIPPUUmmii®®ssuukkbbII  ((ttaammssMMddIIkkUUnnTTaahhaannBBIIrrnnaakk''EEddlleennAACCaammYYyyeekkAA--ttkk''kk~~̈̈ggkkaarr®®bbyyuuTTÏÏeennaaHH  ssBB√√́́ ff©©
rrss''eennAA Everett rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..  EEddnnddIIllaavvEEkkvv--mmuunnII  nniiggEEddnnddII®®ttYYtteeddaayyeekkAA--ttkk''  EEcckkKK~~aa®®ttgg''ssÊÊwwgg  ..  BBYYkk
llaavvEEkkvv--mmuunnIIqq¬¬ggssÊÊwwggccUUllmmkkmmaannKK~~aaee®®ccIInn  kk**eeddjjVVjj''BBYYkkeekkAA--ttkk''  @@®®ttUUvvrrbbYYsseePP¬¬AAkkMMeebb""HHKKUUffkk**ddYYllccuuHH  ..  nnwwkk
ssµµaannEEttss¬¬aabb''eehhIIyy  BBYYkkllaavvEEkkvv--mmuunnIIkk**ccUUllmmkkyykkkkSSeePPII¬¬gg  eekkAA--ttkk''eeddkkeennAAddIIkk**TTaajjkkSSeePPII¬¬ggkkaarr""aabbIInnVVjj''ss¬¬aa  
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bb''GGss''®®VVMMbbYYnnnnaakk''vviijj  ..  BBYYkkllaavvEEkk--mmuunnIICCaaggddbb''nnaakk''eeTToottkk**®®VVss''rrtt''yykkrrYYccxx¬¬ÁÁnnEEtteerroogg@@xx¬¬ÁÁnneeTTAA  ..  BBYYkkkkUUnneeccAA
kk**nnSSKK~~aa®®KKaaEEssggeekkAA--ttkk''ssMMeeddAAeeTTAACCaayyEEddnn  TTaahhaannEExxµµrr--VVrrSSggmm~~aakk''EEddllFF¬¬aabb''CCYYyy≤≤ssßßrr::  VVnn[[ff~~SSnniiggCCYYyyrrMMuu
rrbbYYss  ..  eeKKnnSSeekkAA--ttkk''qq¬¬ggEEddnnccUUlleeTTAA®®ssuukk´́ff  eeTTAAVVggkkkkeeddkkBB¥¥aaVVlleennAAkk~~¨̈ggeeBBTT¥¥mmYYyyeennAAee®®ttIIyyxxaagglliicc
TTeenn¬¬eeccAA®®bbHHyy""aa  eeQQµµaaHHssiirrIIuurr""aatt''  ((  ttaammssMMeennooggPPaassaa´́ff  eebbIIEExxµµrrffaa  ssiirrIIrrddΩΩ  ))  GG~~kkEEddllnnSSeekkAA--ttkk''eeTTAABB¥¥aaVVll  nnii
ggeennAAbbMMeerrIIkk~~̈̈ggeeBBTT¥¥´́ffeennaaHH  KKWWmmYYyyeeQQµµaaHH  ssMM--ppuutt  ((  CCIIddUUnnmmYYyynniiggeellaakkVV""nn''--ssuuFFII  ))  eeddaayypp¬¬aass''bb††ËËrrKK~~aaCCaammYYyy
eeQQµµaaHHppll--bbflfluunnttUU  ((  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA  Puyallup rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ))  ..  ‰‰eessoovveePPAA  HoOW POL POT CAME TO

POWER nniigg Channa ffaa  eekkAA--ttkk''mmkkeeddkkeeBBTT¥¥®®ssuukkEExxµµrreeTTAAvviijj  ..  eebbIIeekkAA--ttkk''eeddkkeeBBTT¥¥®®ssuukkEExxµµrr  kk**nnwwgg®®ttUUvv
TTaahhaannEExxµµrr--VVrrSSggccaabb''ssmm¬¬aabb''eeccaallCCaammiinnxxaann  kk~~¨̈ggeeddIImm  ((  ´́ff©©1133  kkuumm∏∏::  ttaamm‰‰kkssaarr®®kkssYYggssmm©©aatt''VVrrSSgg  ))  qq~~SS
11995511eennaaHH  ..

mmYYyyeeTToottyyYYnneevvoottmmiijjVVnnTTSSggyykkkkµµÁÁyyllaavvEEkkvv--mmuunnIIBBIIrrnnaakk''eeTTAAbbÂÂJJççkk®®TTwwssII††yyYYnnUUbbnniiyykkmmµµeennAAhhaaNNUU
yyeeTToottppgg  mmYYyyeeQQµµaaHH  bbUU  nniiggmmYYyyeeTTootteeQQµµaaHHeeQQOOgg  eeddaayyeeFFII√√ddMMeeNNIIrrccUUlleeTTAA®®ssuukk´́ff  vvaaggeeTTAAccUUllxxaaggeeJJ
FFiissaatt''  kkMMBBtt  eeTTAAttaaEEkkvv  rrYYcceeTTAA®®ssuukkyyYYnn  ..  ‰‰eeQQµµaaHH  ppll--bbflfluunnttUU  ((  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAArrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ))  kk**®®bbuuggee®®bboo
bbeerroobbccMMxx¬¬ÁÁnneeccjjBBIIåått††rrmmaannCC&&yyeeTTAA®®ssuukkeessoomm  rrYYccbbnn††eeTTAAhhaaNNUUyyeeTToott  EEttee®®kkaayyddwwggffaa  BBYYkkllaavvEEkkvv--
mmuunnIIccUUll´́ddCCaammYYyyyyYYnn  nniiggmmaannPP~~aakk''ggaarryyYYnneevvoottmmiijjeennAAeeFFII√√kkaarrCCaammYYyykk~~̈̈gg®®kkuummss~~ËËllddwwkknnSSppggeennaaHH  kk**®®kkaajjmmii
nn®®BBmmeeTTAA  ..  eessoovveePPAA HOW POL POT CAME TO POWER ssrreessrr®®ttgg''TTMMBB&&rr9955  ffaaeekkAA--ttkk''nniiggllaavvEEkkvv
mmuunnIIeeQQµµaaHHKK~~aaeeddaayyssaarrbb""uukk--XXuunnyykk®®VVkk''660000JJnn''eerrooll  ssMMrraabb''TTiijjkkSSeePPII¬¬gg  nniiggeeddaayyssaarreekkAA--ttkk''eeFFII√√VVbb
®®bbCCaaCCnn  ..  GG~~kknniiBBnnÏÏeeccoossvvaaggmmiinnssrreessrrBBIICCMMeerroottCCMMEErrkkyyYYnnmmkkkk~~̈̈ggccllnnaaEExxµµrr≤≤ssßßrr::eeTT  eeBBlleennaaHHssIIuuvv--eehh
ggVVnneeccjjeeTTAAeerroonneennAAhhaaNNUUyyppuutt  ..

kk~~̈̈ggkkaarrTTaakk''TTaajjyykkBBYYkkEExxµµrr≤≤ssßßrr::ttMMbbnn''eessoommrraabb--VVtt''ddMMbbgg  hhUU--CCIImmiijjVVnnccaatt''PP~~aakk''ggaarrccMMnnYYnn®®VVMMnnaakk''..
eemmddwwkknnSSeennHHmmaanneeQQµµaaHHffaa  GGuuggssWWuugg  ((  Nguyen Thanh Son ))  ..  eeddIImm∫∫IIssMMeerrcckkiiccççkkaarreennHH  BBYYkkPP~~aakk''ggaarryyYYnnVVnn
rrkk®®ssIIBBIIrrnnaakk''  EEddllmmaannGG~~kk®®ssuukkccUUllcciitt††®®ssLLaajj''ss††aabb''ee®®ccIInn  KKWWmm~~aakk''eeQQµµaaHH  mm""aa--mmUUnn  ®®ttUUvvCCaamm††aayymmIIggeekkAA--ttkk''
eeTTAAnniiyyaayyTTaakk''TTaajjeekkAA--ttkk''[[VVnneeddaayy[[®®VVkk''mmYYyyccMMnnYYnnyy""aaggFFMMeeTTAAmm""aa--mmUUnn  eeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggeeddIImm∫∫IIeeccoossvvaa
ggEE®®kkggeeKKddwwgg  lluuyyeennaaHHyyYYnnxxççbb''nnwwggss¬¬wwkkeecckk    EEttppll--bbflfluunnttUUssBB√√́́ ff©©eennAArrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaannCCaakkµµÁÁyymm""aa--
mmUUnnVVnnllbb
eemmIIlleeXXIIjj  ..  eekkAA--ttkk''VVnn®®bbEEkkkkddaacc''GGhhgg˚̊aannwwggkkaarrbbJJçç̈̈HHbbJJççËËllEEddllmm""aa--mmUUnnxxMMnniiyyaayyllYYggeellaammbbJJçç̈̈HH
bbJJççËËll  ttaammbbMMNNggrrbbss''PP~~aakk''ggaarryyYYnneevvoottmmiijjeennaaHH  rrhhUUttTTaajjkkSSeePPII¬¬ggrrkkVVjj''mm""aa--mmUUnneeccaalleeTToottppgg  ..  eeddaa--
yyKKMMeerraaggkkaarrbbrraaCC&&yy  eemmPP~~aakk''ggaarrhhUU--CCIImmiijjeeQQµµaaHHGGuuggssWWuugg  kk**[[KK~~aavvaamm~~aakk''eeQQµµaaHH  eegg√√øøgg  mmkkTTaakk''TTggCCaammYYyyyyaa
yyTTMMuu--XXuunn  ((  eennAAPPUUmmii®®ttMMuu  XXMMuuee®®CCaayynnaaggggYYnn  ®®ssuukk®®ssIIss~~MM  ))  eeTToott  EEddllmmaannGG~~kk®®ssuukkccUUllcciitt††rraabb''GGaannss††aabb''ee®®ccIInn
nniiggCCiittddiittCCaammYYyyeekkAA--ttkk''ppgg  ..  yyYYnneegg√√øøggeennaaHHVVnnss˚̊aatt''rrkkCCYYbbeekkAA--ttkk''eennAACCMMrrMMTT&&BB≤≤ssßßrr::eennAA´́®®BBeeQQµµaaHH®®ttJJMM
ggEEkk¬¬ggBBNN··CCaaee®®ccIInnddgg  EEtteekkAA--ttkk''VVnn[[BBYYkkTT&&BB≤≤ssßßrr::eeddjjPP~~aakk''ggaarryyYYnneevvoottmmiijjeennaaHHeeccjjBBIIttMMbbnn''eennaaHHppgg
..  kkUUnn®®bbuussTTMMuu--XXuunnBBIIrrnnaakk''  ((  TTMMuu--ssgg  nniigg  TTMMuu--ssIIuunn  ))  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA  Everett rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  CCaassaakkßßIIEEddllVV
nneennAACCaabb''CCaammYYyynnwwggeekkAA--ttkk''  eeBBllVVjj''KK~~aaCCaammYYyyBBYYkkllaavvEEkkvv--mmuunnIIeennAA®®ttgg''PPUUmmii®®kkUUccccaarr  åått††rrmmaannCC&&yyeennaaHH  ..  

qq~~SS11994466  VVrrSSggyykkVVtt''ddMMbbgg  eessoommrraabbvviijj  BBYYkkGG~~kkmmaannxx¬¬ÁÁnn®®bbqqSSggVVrrSSggddUUccCCaamm""aa--mmUUnn,,  TTMMuu--XXuunn,,
eekkAA--ttkk''̆̆ ˘̆˘̆  kk**ddwwkknnSSbbJJÇÇËËnn®®bbBBnnÏÏkkUUnneeccAAeeTTAArrss''eexxtt††ssuurriinn  ®®ssuukkeessoomm  ‰‰®®bbuuss@@eennAAEEtteeFFII√√sskkmmµµPPaaBBccllnnaaEExxµµrr
≤≤ssßßrr::ttMMbbnn''åått††rrmmaannCC&&yy  ssMMeerraaggccuuggkkaall''ddEEddll  rrhhUUttmmkkddll''qq~~SS5511  eeTTIIbbVVnnCCYYbb®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aannwwgg®®kkuummssWWgg--gg""uu
kkffaajj''  ..  ee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544  kk**vviill®®ttLLbb''mmkkrrss''eennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrvviijjxx¬¬HHeennAAssMMeerraaggccuuggkkaall''
åått††rrmmaannCC&&yy  xx¬¬HHmmkkrrss''eennAA®®kkLLaajj''kkMMBBgg''ff˚̊ËËvvvviijj  ddUUccCCaaeekkAA--ttkk''CCaaeeddIImm  eellIIkkEEllggEEttyyaayymm""aa--mmUUnn  EEddllkk¬¬aa
yyCCaaGG~~kkmmaannbbggÁÁrr  ((  eeddaayyssaarrlluuyyyyYYnneevvoottmmiijj[[  ))  kk**rrss''eennAAssuurriinnrrhhUUtt  eehhIIyyCCrraass¬¬aabb''kk~~̈̈ggqq~~SS11997777  ..
kkaallssaaFFaarrNNrrddΩΩrrllMMqq~~SS11997755  nnaayyTTaahhaann  eeccAAhh√√aayyeexxtt††  rrtt''ccUUlleeTTAA®®ssuukkeessoomm  mm""aa--mmUUnnVVnneeTTAACCYYbbeehhII
yynniiyyaayyffaa  ––  ««  BBYYkkGGss''eellaakkeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuu  eeBBllssIIhhnnuueennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkeellaakkmmiinneeFFII√√eeTT  eellaakkTTuu
kk[[ssIIhhnnuueeccjjBBII®®ssuukk  eeTTIIbbeellaakknnSSKK~~aaTTmm¬¬aakk''  rrhhUUttssIIhhnnuuccUUllCCaammYYyyyyYYnn  CCaammYYyyEExxµµrr®®kkhhmm  eellaakkcc∫∫SSgg
eemm""ccnnwwggQQ~~HH  »»  ..

rrhhUUttddll''qq~~SS11995555  eekkAA--ttkk''EEddll®®bbuuggQQrrCCaaeebbkk≈≈CCnnttMMnnaaggrraaÂÂss††CCaammYYyybb""uukk--XXuunn,,  llaavvEEkkvv--mmuunnII  kk**®®ttUU
vvsseemm††ccbbJJÇÇaammkkddaabb--QQYYnn  [[ssmm¬¬aabb''eekkAA--ttkk''eeccaallkk~~̈̈ggEExxmmkkrraa  ®®ttUUvvnnwwggEExxbbuussßß  qq~~SSmmmmIIrr  eebbIIttaammssMMddII[[kkaarr
rrbbss''GG~~kk®®ssIIhhggßß--FFuunnhhaakk''  CCaakkUUnn®®ssIIeekkAA--ttkk''  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAArrddΩΩ Oregon nniiggGG~~kk®®ssIIGGIIuuvv--yy""aagg  nnaaeeddIImmeekkAA--
ssaa´́vv  CCaakkµµÁÁyyeekkAA--ttkk'',,  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggVV""rrIIss__  ®®ssuukkVVrrSSgg  VVnnccUUllrrYYmmTTSSggccllnnaaEExxµµrr≤≤ssßßrr::  TTSSggCCYYyybbMMeerrII  
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ccllnnaassWWgg--gg""uukkffaajj''  ((  bbMMeerrIIVVyyTTwwkkeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ))  kkaallBBIIvv&&yyCCMMTTgg''  nniiggVVnnssaall''®®KKYYssaarreellaakkssIIuuvv  
eehhgg,,  PPrriiyyaaeeQQµµaaHHCCuuss--GGwwuugg  nniiggkkUUnn®®bbuussbbggeeQQµµaaHHllaagg--mm""aanniitt  yy""aaggCCiittddiitteeTToottppgg  ..

eessoovveePPAAccrriittEExxµµrrrrbbss''eellaakkbbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uullssrreessrrffaa  ®®bbssiinneekkAA--ttkk''mmaann
kkSSbbiitt……ddMMbbggCCaabb''nnwwgg´́ddeennaaHH  KKµµaannnnrrNNaaGGaaccccUUllCCiittKKaatt''VVnneeLLIIyy  ..  mmnnuussßßddaa
bb--QQYYnneeQQµµaaHHeeddaayyEErr""mm  ((  eeFFµµjjmmaasseeBBjjmmaatt''  ))  xx¬¬aacc®®bbyyuuTTÏÏmmiinnQQ~~HHkk**VVjj''ss
mm¬¬aabb''eekkAA--ttkk''eeTTAA  ..  eexxµµaacceeccaalleennAATTIIeennaaHHCCaaggbbIÍ́ ff©©KKµµaannnnrrNNaahhflflaanneeTTAACCiitteeLLIIyy..
bbIÍ́ ff©©ee®®kkaayymmkk  eeTTIIbb®®kkuumm®®KKYYssaarreeTTAAllbbllYYccyykkssBBmmkkbbJJçç̈̈HHss©©aatt''@@eennAAvvtt††®®TTgg''
VV®®tt  CCiittpp~~ËËrrkkµµÁÁyyGGuunn  EEddllFF¬¬aakk''BBIIeellIILLaannhhßßIIbbss¬¬aabb''CCaagg1100´́ff©©mmuunneennaaHH  ..  bbIIqq~~SS
ee®®kkaayy  eeTTIIbb®®kkuumm®®KKYYssaarrhhflflaanneeTTAAKKaass''ssBBTTSSggBBIIrrmmkkbbUUCCaaeeFFII√√bbuuNN¥¥ååTTiiÊÊsskkuussll
eennAAkk~~̈̈ggvvtt††®®TTgg''VV®®tt  ..

‰‰®®kkuummssIIuuvv--eehhgg,,  ®®VVkk''--xxaann''  ((  ssmm&&yyllnn''--nnll''KKaatt''JJkk''ss&&kkii††bbYYnn  eeFFII√√eeccAAhh√√aa
yy®®ssuukkVVNNnn''  )),,  LLaacc--ssaaeerrnn  ((  GGaaccaarr¥¥ssaaeerrnn  )),,  LLaacc--ssaavvnn,,  mmUUll--ssmm∫∫ttii††,,
GGaaccaarr¥¥ee®®bbss,,  bbflfluugg--eePPOOkk,,  llaavvEEkkvv--mmuunnII,,  mm""aa--mmUUnn  ((mm††aayymmIIggeekkAA--ttkk''  )),,  mmIIuu--ppUU,,  rruugg--
eellIIttCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆  VVnnTTaakk''TTggCCaammYYyyyyYYnneevvoottmmiijj  eeddaayyssaarrccaajj''ååVVyyeeXXaass--
nnaarrbbss''BBYYkkhhUU--CCIImmiijj  nniiggeeddaauuccgg''VVnnkkSSeePPII¬¬ggBBIIyyYYnnmmkkvvaayyGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggppgg
((2200)) nniiggmm""¥¥aaggeeTToott  eeddaayyssaarryyYYnneeXXIIjjEExxµµrrkkMMBBuuggVVtt''eemmddwwkknnSS  ((  VVrrSSggccaabb''ssWW
gg--gg""uukkffaajj''nniirreeTTsseeTTAA®®ssuukkVVrrSSggeennAAPoitier ))  yyYYnnkk**eeqq¬¬øøtt{{kkaassdd**kkMMrreennHHee®®CCoott
EE®®CCkkccUUllkk~~̈̈ggss~~ËËllddwwkknnSSEExxµµrr≤≤ssßßrr::  eeddaayyee®®bbIIlluuyyppgg  nniiyyaayybbJJçç̈̈HHbbJJççËËllppgg
ccaakk''BBYYkkEExxµµrr≤≤ssßßrr::[[eeQQ¬¬aaHHKK~~aa  nniiggrrkkkkll∫∫ll∫∫iiccssmm¬¬aabb''EExxµµrr  EEddllmmiinn®®BBmmccuuHHccUUll
CCaammYYyyyyYYnneevvoottmmiijjeeccaall[[GGss''  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11994477  eellaakkssIIuuvv--eehhggVVnneeTTAAGGnnÊÊggbbJJçç̈̈HHbbJJççËËllkkµµÁÁyybbeeggII̊̊ttrrbbss''PP
rriiyyaaeellaakkmm~~aakk''eeQQµµaaHHrruugg--eellIItt  EEddllCCaanniissßßiitteennAAmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyFFmmµµssaatt  ((  ssMM
eennoogg´́ff  eebbIIEExxµµrrKKWWmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyFFmmµµssaaÂÂss††  ……mmhhaavviiTT¥¥aall&&yycc∫∫aabb''  ))  nnaa®®kkuuggVVgg
kkkk  ((1100)) ..

BBYYkk®®kkuummeellaakkssIIuuvv--eehhggeennHHkk**VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa  ««  EExxµµrreevvoottmmiijj  »»  EEtteennAAkk~~̈̈gg
kkaarrXXMMuu®®KKggddwwkknnSSeeddaayyyyYYnneevvoottmmiijj  ..  TTIIttSSggrrbbss''BBYYkkeennHHeennAAttMMbbnn''ssMMLLËËtt  ®®kkjjËË
gg  eexxtt††VVtt''ddMMbbggCCiittTTll''EEddnneessoomm  ..  eesscckkII††bbJJÇÇaakk''rrbbss''eellaakkbbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uull
kk~~¨̈ggeessoovveePPAA  ««  ccrriittEExxµµrr  »»  kk**VVnnssaarrPPaaBBffaa  EExxµµrr≤≤ssßßrr:mmaannkkaarrTTaakk''TTggCCaammYYyy
yyYYnneevvoottmmiijjEEddrr  ((1111)) ..
eeddaayyssaarrmmaannTTMMnnaass''ccgg''eeFFII√√FFMMEEtteerrooggxx¬¬ÁÁnneennaaHH  EExxµµrr≤≤ssßßrr:kk**VVkk''EEbbkkKK~~aaGGss''..
ddaabb--QQYYnneeTTAAttSSggTTIIeennAAPP~~MMKKUUEEllnn,,  eekkAA--ttkk''eennAAPP~~MMddggEErrkk  åått††rrmmaannCC&&yy      ®®kkLLaajj''

''((2200)) ttaammssMMddII[[kkaarrrrbbss''eellaakkllaagg--mm""aanniitt  ®®ttUUvvCCaakkUUnn®®bbuusscc∫∫ggssBBeellaakkssIIuuvv--eehhgg      ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA
rrddΩΩnnIIvv--yy""kk  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..  
((1100)) rruugg--eellIItt  ((  CCaaeeQQµµaaHH´́ff  ))  eennHH‰‰ggEEddllee®®kkaayymmkkeeKKssaall''ffaa  nnYYnn--CCaa  ‰‰eeQQµµaaHHeeddIImmKKWWeeLLAA--eebbgg
KKnn  ppÊÊHHeennAAxxaaggeellIIvvtt††KKrrbbnnii††cc  ccmm©©aayy®®bbEEhhllCCaa22KKIILLËËEEmm""®®ttBBIIppßßaarreellIIVVtt''ddMMbbgg  ..
((1111)) ssUUmmGGaanneessoovveePPAA  ««  ccrriittEExxµµrr  »»  rrbbss''bbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uull  ®®ttgg''TTMMBB&&rr8811  ..
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eessoommrraabb  ..  eennAAVVtt''ddMMbbggmmaannllaavvEEkkvv--mmuunnII,,  ssIIuuvv--eehhgg,,  mmUUll--ssmm∫∫ttii††,,  bbflfluugg--eePPOO  
eeddaayyssaarrmmaannTTMMnnaass''ccgg''eeFFII√√FFMMEEtteerrooggxx¬¬ÁÁnneennaaHH  EExxµµrr≤≤ssßßrr::kk**VVkk''EEbbkkKK~~aaGGss''..

ddaabb--QQYYnneeTTAAttSSggTTIIeennAAPP~~MMKKUUEEllnn,,  eekkAA--ttkk''eennAAPP~~MMddggEErrkk  åått††rrmmaannCC&&yy  ®®kkLLaajj''
eessoommrraabb  ..  eennAAVVtt''ddMMbbggmmaannllaavvEEkkvv--mmuunnII,,  ssIIuuvv--eehhgg,,  mmUUll--ssmm∫∫ttii††,,  bbflfluugg--eePPOO
kkCCaaeeddIImm  ..  eexxtt††kkMMBBgg''FFMMmmaann  ggYYnn--hhuugg,,  ssaaLL¨̈tt--qqaayy  ((1122)),,  ss&&kkii††bbIIssflflaabb  ee®®kkaayy
mmkkmmaannccUUllBBIIPP~~MMddggEErrkkEEffmmmm~~aakk''eeTTootteeQQµµaaHHEEmm""nn  EEddllyykkrrhhssßßnnaammffaa  EEmm""nn
EEkknnEEppnnddII≤≤ssIIGGKKIIeenn®®tt  ..  ‰‰ss&&kkii††bbIIssflflaabbee®®kkaayymmkkmmiinnccUUllrrYYmmCCaammYYyyssWWgg--gg""uukk
ffaajj''eeTT  eennAA‰‰kkaaCCaammYYyykkUUnnTT&&BB≤≤ssßßrr::  eeddaayyyykkeellssffaa  vviinn&&yyccllnnaaeellaakkssWW  
gg--gg""uukkffaajj''ttwwggEEttggeeBBkk  ..  BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjeennAAttMMbbnn''bbUUJJ··  eennAAxxaaggss√√aayyeerroogg  ´́®®BB
EEvvgg  ddUUccCCaa  eessaamm--PPwwmm,,  ®®kkuummeehhgg--ssMMrriinn˘̆˘̆˘̆        kk**mmiinnccUUllrrYYmmCCaammYYyyssWWgg--gg""uukkffaajj''  
EEddrr  eeddaayyyyYYnnVVnnGGbb''rrMMbb  JJççËËll®®TTwwssII††[[bbMMeerrIIvvaaeeTTAAeehhIIyy  ..    eexxtt††kkMMBBgg''ssWWıı  mmaanncc&&nnÊÊ
rrggßßIIeennAAbbnnÊÊaayycc∫∫aarrmmnn,,  ssaavvaagg--vvggßß  ((  ≤≤ssßßrr:KKSS®®TTVVrrSSgg  )),,  BBuutt--qqaayy  eennAAcceenn¬¬aaHH
PP~~MMttµµaattBBggmmkkttMMbbnn''VVtt''ddwwgg  PP~~MM®®bbssiiTTiiÏÏ  ..  eexxtt††kkMMBBgg''ccaammmmaanneessaamm--PPwwmm,,  GGaaccaarr¥¥yyII
eemmeeccaarr  ..  eexxtt††kkMMBBttmmaannNNuubb--bbUUppaann,,  GGaaccaarr¥¥eemmoonn  ((ssWWgg--gg""uukkmmiijj))  ee®®kkaayymmkk
mmaannnniissßßiittBBII®®ssuukkVVrrSSggmmkkccUU  llrrYYmmeeTToottKKWW  vviiss√√kkrrCCII--KKiimmGGaann  nniiggssaaLL¨̈tt--ssrr
((bb""uull--BBtt))  ..

eeyyIIggeeXXIIjjffaa  kk~~̈̈ggeeBBllEEddllEExxµµrrVVtt''eemm  yyUUnneevvoottmmiijjVVnnllUUkk´́ddccUUllmmkk
ee®®CCoottEE®®CCkkbbJJçç¨̈HHbbJJççËËllyykkEExxµµrr≤≤ssßßrr::  EExxµµrreevvoottmmiijjVVnn  eehhttuueennHHeehhIIyyeeTTIIbb
eellaakkffaajj''mmiinnGGaacceeFFII√√kkaarrbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmccllnnaaEExxµµrr≤≤ssßßrr::TTSSggGGss''kk~~¨̈gg®®bbeeTTssEExxµµrr
VVnn  ..

�                             �

�

((1122)) ssaaLL¨̈tt--qqaayy  ®®ttUUvvCCaabbggbbeeggII̊̊ttrrbbss''ssaaLL¨̈tt--ssrr  ((  bb""uull--BBtt  ))  ..
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clnats~UelaksWg-g"ukfaj'
eeddaayyGGnn††rraaKKmmnn__BBII®®kkuummbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥    nniiggKKMMeehhIIjjBBYYkkeevvoottmmiijjccUUllmmkk

ee®®CCoottEE®®CCkkxx¬¬SSggkk¬¬aappggeennaaHH  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnssMMuuVVrrSSggGGnnuuJJÔÔaatt[[eellaakkssWWgg--gg""uu
kkffaajj''VVnnvviill®®ttLLbb''mmkkmmaattuuPPUUmmiivviijj  eeddaayyssnn¥¥aaffaammiinnccUUllLLËËkkLLMMeerrOOggnneeyyaaVV
yyeeTTootteeLLIIyy  ..

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrrvviijjeennAA´́ff©©TTII2299ttuullaa  11995511  ..  ´́ff©©
eennaaHH‰‰gg  eemmddwwkknnSSyyYYnnVVnn[[PP~~aakk''ggaarreeKKEEddllCCaakkUUnncciiJJççwwmmnniiggCCaabbMMeerrIIppÊÊaall''eellaakkrr""aa
yymm""uugg  vvaayyssmm¬¬aabb''eellaakk  Jean de Raymond eeBBlleellaakkkkMMBBuuggssMMrraann††  ..  ‰‰eessoovv
eePPAA  How Pol Pot came to power VVnnssrreessrr®®ttgg''TTMMBB&&rr9955  ffaaKKWWCCaabbkkßßBBYYkk
eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  CCaaGG~~kkssmm¬¬aabb''eeTTAAvviijj  ..

ee®®kkaayyBBIICCYYbbCCMMuuKK~~aaCCaammYYyyeellaakkVV""cc--QQWWnn,,  sswwuumm--vvaa""rr  nniiggBBYYkk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥
mmkk  kk**®®ssuuHHmmttiiKK~~aaffaa  ®®ttUUvvEEtteeccjjeeTTAA´́®®BB®®bbmmUUllbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmEExxµµrr≤≤ssßßrr:vvaayyVVrrSSgg
eeddIImm∫∫II‰‰kkrraaCCppgg  nniiggkkMMuu[[yyYYnnccUUllmmkkllUUkk´́ddkk~~̈̈ggeerrOOggEExxµµrrVVnnppgg  ..
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ssUUmm®®CCaabbffaakkaalleellaakkffaajj''eennAACCaaCCnnnniirreeTTss‰‰®®ssuukkVVrrSSggeennaaHH  eellaakkVVnn
TTaakk''TTgg®®bbwwkkßßaaCCaammYYyybbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrreekkµµgg@@          EEddllVVnneeTTAAssiikkßßaaeennAA®®ssuukkVVrrSSggmmaann
eellaakkhhggßß--FFuunnhhaakk'',,  eellaakkGGIIuuvv--yy""aaggCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆        eehhIIyyVVnnssaall''cciitt††eeffII¬¬mmKK~~aaCCaa  
mmuunn  ..  eeBBllmmkk®®ssuukkEExxµµrrvviijj  eellaakkffaajj''VVnnccaatt''[[eellaakkGGIIuuvv--yy""aaggeeTTAArrkkeemmIIll
kkEEnn¬¬ggEEddllGGaacceeFFII√√mmUUllddΩΩaannttssflflUUVVnn  ..  eellaakkGGIIuuvv--yy""aaggVVnneeTTAArrkkeemmIIlleeXXIIjjTTII
kkEEnn¬¬ggBBIIrr  ––

11--  ttMMbbnn''kkMMBBgg''ssııWW  PP~~MM{{rr""aall''  EEttCCaakkEEnn¬¬ggBBiiVVkktteemmII¬¬ggbb""uuss††ii__vviiTT¥¥¨̈ppßßaayysseemm¬¬ggppgg
CCaattMMbbnn''EEddll®®bbCCaaCCnnmmiinnssUUvv®®CCYYtt®®CCaabbnnwwggccllnnaattssflflUUrrMMeeddaaHHCCaattii  BBIIGGaaNNaanniiKKmm
ppgg  nniiggCCaattMMbbnn''EEddllBBiiVVkkkk~~̈̈ggkkaarrTTaakk''TTggCCaammYYyyBBiiPPBBbbrreeTTsseeddIImm∫∫IIrrkkCCMMnnYYyyppgg

22--  ttMMbbnn''eessoommrraabb  GGUUrrssµµaacc''  PP~~MMddggEErrkk  ::  CCaaTTIIkkEEnn¬¬ggllÌÌGGaaccttSSggCCaammUUllddΩΩaannVV
nn  ee®®JJHH®®bbCCaaCCnnkk**PP∆∆aakk''rrllwwkkee®®ccIInn  eeddaayymmaannccllnnaaEExxµµrr≤≤ssßßrr::ttSSggBBIIqq~~SS11994455
ppgg  CCaaTTIIGGaacctteemmII¬¬ggbb""uuss††ii__vviiTT¥¥¨̈ppßßaayysseemm¬¬ggVVnn®®ssYYll  eehhIIyynniiggCCaapp¬¬ËËvvmmYYyyGGaaccTTaakk''
TTggCCaammYYyyBBiiPPBBbbrreeTTssttaammrryy::®®ssuukkeessoommppgg  ..  eehhttuueennHHeehhIIyyeeTTIIbbeellaakkffaa
jj''ssMMeerrccyykkGGUUrrssµµaacc''  eeFFII√√CCaammUUllddΩΩaannttssflflUUCCaammYYyyVVrrSSggeeddIImm∫∫II‰‰kkrraaCC¥¥  ..  eellaakkGGIIuuvv--
yy""aaggVVnnnniiyyaayy®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aaCCaammYYyyeemmEExxµµrr≤≤ssßßrr::eekkAA--ttkk''  nniiggTTII®®bbwwkkßßaassaammuutt--bbflfluunn
ffaann''  ((1122)) rrYYccCCaaee®®sscc  ®®ssbbeeBBllnnwwggkkaarrtt´́ff¬¬rrbbss''eellaakkllnn''--nnll''CCaaeeccAAhh√√aayy
eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..

eennAA´́ff©©TTII99  mmiinnaa  11995522  eevvllaaeemm""aagg11PP¬¬WW  eellaakkffaajj''VVnnccaakkeeccjjBBII®®kkuuggPP~~MMeeBB--
jj  eeddaayymmaannsshhkkaarrIIrrYYmmddMMeeNNIIrrKKWW  eellaakkeeGGoorr--ssIIuuccUUvv,,  hhggßß--FFuunnhhaakk'',,  KKSS--eerr""tt  nnii
ggssSSgg--ssaavvaatt  ((1133)) ttaammrrffyynn††ssIIuu®®ttUUEEGGnnbbIIrrbbss''eellaakkffaajj'',,  eellaakkeeGGoorr--ssIIuuccUU
vv  nniiggKKSS--eerr""ttppÊÊaall''  ..  ´́ff©©TTII1100  TTSSggGGss''KK~~aaVVnneeTTAAddll''eeKKaakk®®ttMMuu  eennAAcceenn¬¬aaHH®®kkLLaajj''
nniigg´́®®BB®®CCUUkk  ..    eeBBlleennaaHHeekkAA--ttkk''nniiggssaammuutt--bbflfluunnffaann''        VVnnCCiiHHeessHHmmkkccSSTTTTYYll

((1122)) eellaakkssaammuutt--bbflfluunnffaann''ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggLLggbbflflÈÈccrrddΩΩkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aa  ..

((1133)) eellaakkssSSgg--ssaavvaattVVnnnniiBBnnÏÏeerrOOgg®®bbeellaammeellaakkBBIIrrdd**BBiieerraaHHccaabb''cciitt††  eess~~hhaaxxııgg''xxııss''

åått††mmKKttiieess~~hhaaCCaattiieemmaaHHmmtt''  KKWWeerrOOgg  ««  eetteeCCaa®®kkhhmm  »»  nniigg  ««  mmhhaaeeccaarreennAATTll''EEddnn  »»  ..  eerrOO

ggmmhhaaeeccaarreennAATTll''EEddnneennHH  kkaallBBIIddMMbbUUggeeVVHHCCaaBBIIrrEExxßß  EEtteennAAqq~~SS11997722  ®®kkuummssaarrBBtt··mmaann  ««

nnKKrrFFMM  »»  VVnn®®bbmmUUlleeVVHHrrYYmmKK~~aaEEttmmYYyyeessoovveePPAAeeTTAAvviijj  ..  kk~~¨̈ggeerrOOggmmhhaaeeccaarreennAATTll''EEddnn  vvii--

eesssskk¬¬aahhaann  ““BBuukknnaaggeeTTvvII  ((ssggßßaarrmmaannnnÊÊ))  CCaattMMNNaaggeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''EEttmm††gg  ee®®JJHH

®®ttgg''vvKKEEddlleellaakk[[BBrrkkUUnn  ®®ttgg''TTMMBB&&rr8866  KKWWCCaassMMddIIeellaakkffaajj''EEddllEEttggEEttnniiyyaayy[[BBrrKKUU

ss√√aammIIkk~~̈̈ggCCYYrrttssflflUUrrbbss''eellaakk  ..  eellaakkssSSgg--ssaavvaatt  VVnn®®ttUUvveellaakkeesskk--ssMMeeGGoott  ((  bbccçç̈̈bb∫∫

nn~~CCaassmmaaCCiikk®®BBwwTTÏÏssPPaarrbbbbhhflfluunn--EEssnn))  ccaabb''yykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallkk~~¨̈gg´́ff©©2200--2211  mmkkrraa

11995599  rrYYmmKK~~aannwwggkkaarrccaabb''ccggkk~~̈̈gg´́ff©©CCaammYYyyKK~~aa  ´́nnBBYYkkGGttiittEExxµµrr≤≤ssßßrr::CCaa´́mm∏∏nnaakk''eeppßßggeeTToott  ..

‰‰GG~~kkxx¬¬HHeeTToottVVnneeKKccrrtt''eeTTAA®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  rrYYmmeeFFII√√CCaa  ««EExxµµrreessrrII»»  CCaammYYyyeellaakkssWWgggg""uukk

ffaajj''  ..  xx¬¬HHeeTToott®®ttUUvvCCaabb''KKuukkddUUccCCaa  eellaakkGGIIuuvv--yy""aagg,,  KKSS--eerr""tt,,  ddYYgg--cc&&nnÊÊssaarraattCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆..  GG~~kk

EEddll®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''CCaammYYyyeellaakkssSSgg--ssaavvaattKKWW  ––  TTaavv--TTwwggssaann,,  ®®KKYYmmYYnn,,  ssaarrII,,  GGaaccaarr¥¥®®bbuukk

ttaammssMMddIIGG~~kk®®ssIIGGIIuuvv--yy""aaggffaa  llnn''--NNuunnCCaaGG~~kkeeTTAAccaabb''GGIIuuvv--yy""aagg        kk~~̈̈ggeevvllaayybb''eemm""aagg®®VVMMbbII

´́ff©©TTII2200  mmkkrraa11995599  ..
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eehhIIyynnSSccuuHHttaammpp¬¬ËËvvrreeTTHHeeTTAAkk~~̈̈gg´́®®BB  ..  ´́ff©©eennaaHHLLaannmmYYyy®®ttUUvvxxUUcceeddaayyddaacc''ccgg˚̊ËËtt    kk**

nnSSKK~~aarruujjllaakk''TTuukkkk~~̈̈gg´́®®BBkkMMuu[[VVrrSSggddwwggddaann  ..  ´́ff©©bbnnÊÊaabb''  VVnnmmkkssMMNNaakk''eennAAkk~~̈̈gg
vvtt††ee®®CCaayynnaaggggYYnnxxÊÊgg''bbIIeemm""aaggkk**ææssUUrrkkSSeePPII¬¬ggVVjj''ccMMrruuHHeennAA®®kkLLaajj''  TTSSggGGss''KK~~aakk**
bbnn††ddMMeeNNIIrreeTTAAmmuuxxeeTToott  ..

BBIIrr´́ff©©ee®®kkaayymmkk  eellaakkGGIIuuvv--yy""aaggVVnnyykkrrffyynn††LLgg''rr""UUEEvvrrmmYYyyddwwkkbb""uuss††ii__vviiTT¥¥¨̈
ppßßaayysseemm¬¬ggmmYYyyBBII®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarr  ((  eellaakkVV""cc--QQWWnnCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYgg
eeXXaassnnaakkaarr  ))  mmkkQQbb''eennAAPPUUmmii®®TTgg''VV®®tt  ((®®kkLLaajj''))  ..  GG~~kkTTSSggGGss''KK~~aakk**eeTTAACCYYbb
CCMMuuKK~~aaeennAAxxaaggeekkIItt®®ssuukkccuuggkkaall''®®ttgg''ssÊÊwwggddaacc''  ttaammddggssÊÊwwggEE®®ssgg  rrYYccyykkbb""uuss††ii__vviiTT¥¥¨̈
eeTTAAtteemmII¬¬ggeennAA®®ttgg''kkUUnnPP~~MMrrUUggss¬¬EEddkkBBIIbbUUrraaNNCCaabbeeNN††aaHHGGaassnn~~ssiinn  eeddaayyeellaakkeebb""
gg--KKiittCCaaGG~~kkttMMeellIIgg  ..

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnddaakk''eeQQµµaaHHccllnnaarrbbss''eellaakkffaa  ––  ««  ccllnnaa≤≤ssßßrr::
rrYYmmEExxµµrrbbMMeerrIICCaattii  »»  EEddllmmaannVVvvccnnaa  ::  ‰‰kkrraaCC¥¥--®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥--ssggmmEExxµµrrffIIµµ--vviinn&&
yy´́ff¬¬ff~~ËËrr--kk¬¬aahhaann  ..  ‰‰kkaarrccaatt''ttSSggkk~~̈̈ggccllnnaattssflflUUmmaannddUUcctteeTTAA  ––

11--  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  CCaa®®bbmmuuxxccllnnaa  ..
22--  eellaakkeeGGoorr--ssIIuuccUUvv  CCaa®®bbmmuuxxrrgg  CCaaGG~~kkccgg®®kkgg®®TTwwssII††kk∫∫ÁÁnnccllnnaattssflflUU

vviinn&&yy
nniiggkkaarrTTTTYYllxxuuss®®ttUUvv    xxaaggEEppnnkkaarrnneeyyaaVVyybb®®ggYYbbbb®®ggYYmmBBYYkkGG~~kkttssflflUU
EExxµµrr≤≤ssßßrr::  ..

33--  eellaakkGGaaccaarr¥¥eexxoovv--CCMMuu  ((1144)) CCaaGGKKeellxxaaFFiikkaarr  mmaanneellaakkyynn''--hhflflaaggCCaaPPUU
QQYYyy  ..

44--  eellaakkhhggßß--FFuunnhhaakk''  TTTTYYllxxuuss®®ttUUvvxxaaggEEpp~~kkGGbb''rrMM  vvbb∫∫FFmm··  ssiill∫∫: nniigg  
eerroobbccMM®®kkuummeell≈≈aannGGbb''rrMMddaass''ssttiiGG~~kkttssflflUU  nniigg®®bbCCaarraaÂÂss††eennAAttMMbbnn''eennaaHH  ..

55--  eellaakkGGIIuuvv--yy""aagg  CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarr®®KKbb''®®KKggTTTTYYllbbnnÊÊ̈̈kkxxaaggEEpp~~kkssnnii††ssuuxxTTUU--
eeTTAA  ((1155)) nniiggeemmbbJJÇÇaakkaarrPPUUmmiiPPaaKKbbssççwwmmTTiiss  ((eexxtt††VVtt''ddMMgg  eeJJFFiissaatt''))

66--  eellaakkeebb""gg--KKiitt  CCaaGG~~kkbbeeccççkkeeTTssxxaaggttMMeellIIggnniiggCCYYssCCuullbb""uuss††ii__vviiTT¥¥¨̈ppßßaa--
yysseemm¬¬gg  ..
eellaakkXXII--ttSSggllwwmm    TTTTYYllxxuuss®®ttUUvveerroobbccMMxxaaggkkmmµµvviiFFIIppßßaayysseemm¬¬ggccMMeerroogg
ccllnnaattssflflUU  eePP¬¬gg  GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayynneeyyaaVVyy  nniiggCCMMhhrrccllnnaattssflflUUeeddIImm∫∫II‰‰kk
rraaCC¥¥  ®®bbqqSSggGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  ((  bbccçç̈̈bb∫∫nn~~eeFFII√√CCaarrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggssaaFFaarrNN
kkaarr´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllhhflfluunn--EEssnn  ))  ..

((1144)) eellaakkGGaaccaarr¥¥eexxoovv--CCMMuu  kkaallqq~~SS11994422  VVnneePPoossCCaammYYyyGGaaccaarr¥¥GGflfluukk--CCaa  eeTTAAKKgg''eennAA®®ssuu

kkeessoomm  ((®®kkuuggVVggkkkk))  kk~~¨̈ggssmm&&yyEEddllVVrrSSggccaabb''GGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  ..  eeBBlleellaakkssWWgg--

gg""uukkffaajj''vviillmmkkBBII®®ssuukkVVrrSSgg  ((GGnn††rraaKKmmnn__BBYYkk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥))  eehhIIyyccUUll´́®®BB  ((qq~~SS11995522))

eellaakkGGaaccaarr¥¥eexxoovv--CCMMuuVVnnccUUllmmkkrrYYbbrrYYmmCCaammYYyy  EEtteellaakkBBMMuuVVnnllaaccaakkssiikk≈≈aabbTTeeTTeeBBlleennaaHH

((1155)) nnaaTTIIeemmbbJJÇÇaakkaarr®®KKbb''®®KKgg  KKWWTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvxxaaggrrddΩΩVVllssIIuuvviill  ssggmmkkiiccçç  nniiggxxaaggnn--

eeyyaaVVyy  ..
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77--  eellaakkddYYgg--cc&&nnÊÊssaarraa""tt  ((1166)) CCaannaayyGGKKeessnnaaFFiikkaarrkkggTT&&BB  mmaannPPUUQQYYyy
……GGKKeessnnaaFFiikkaarrggKKWWeellaakk  llaavv--FFaannssWW  ((1177)) ..

88--eellaakkeekkAA--ttkk''  CCaaeemmTT&&BBnniiggCCaaeemmbbJJÇÇaakkaarrsswwkkeeyyaaFFPPUUmmiiPPaaKKbbssççwwmmTTiiss..
99--  eellaakkssSSgg--ssaavvaatt  ((  ee®®kkaayyqq~~SS11995544  CCaaccaagghh√√aaggssaarrBBtt··mmaannEExxµµrr    CCaa  

GG~~kknniiBBnnÏÏeerrOOgg  ««eetteeCCaa®®kkhhmm»»  nniigg  ««mmhhaaeeccaarreennAATTll''EEddnn»»  ..      eeddIImmqq~~SS
11995599  ®®ttUUvvGGttiittss&&kkii††bbIIeesskk--ssMMeeGGoottssmm¬¬aabb''eeccaall  ..  eellaakkCCaaeemmbbJJÇÇaa--
kkaarrPPUUmmiiPPaaKKåått††rrTTiiss  ((eessoommrraabb))  mmaanneellaakkLLwwkk--ssMMeeGGOOnn  ((  rrhhssßßnnaamm
pp˚̊aayy®®BBwwkk,,  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAArrddΩΩmm""aassßßaaQQUUEEsstt  ))  CCaaPPUUQQYYyy  ..

1100--  eellaakkKKSS--eerr""tt  eemmbbJJÇÇaakkaarr®®KKbb''®®KKgg      nniiggCCaaeemmbbJJÇÇaakkaarrPPUUmmiiPPaaKK¯̄ssaann  
TTiiss  ((  kkMMBBgg''FFMM,,  kkMMBBgg''qq~~SSgg,,  kkMMBBgg''ccaamm  ))  EEddllmmaanneemmbbJJÇÇaakkaarr®®bbccSSeexxtt††nnii--  
mmYYyy@@  KKWWeellaakkEEmm""nn  ((1188)) ((rrhhssßßnnaammEEmm""nnEEkknnEEppnnddII≤≤ssIIGGKKIIeenn®®tt®®ttUUvv  
BBYYkkbb""UUllIIssGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggBB&&TTÏÏccaabb''ssmm¬¬aabb''kk~~̈̈ggqq~~SS5533)),,      eellaakkGGflfluumm--ssIIuumm
((1199)) ((  ®®ttUUvvCCaabbggeellaakkGGflfluumm--hhaakk'',,  ssBB√√́́ ff©©eeFFII√√kkaarreennAAxxaagg®®kkuummGGvvkkaass  NA

((1166)) eellaakkddYYggcc&&nnÊÊ--ssaarr""aatt  ((  GGnnuueessnniiyyeeTTaa  ))  nniiggeellaakkllaavv--FFaannssWW  kkaalleennaaHHkkaann''TTaa--

hhaannmmYYyykkggvvrr::eessnnaattUUcceennAAssIIuussuuppuunn  VVnnnnSSTTaahhaann®®BBmmTTSSggGGaavvuuFF  LLaanneessGGiiuummeess1100

nniiggLLaannhhßßIIbb22ee®®KKOOgg  rrtt''eeTTAAccUUllrrYYmmCCaammYYyyeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ..  kkaarr®®bbKKll''GGaavvuuFFeeFFII√√eennAA

PPUUmmiippÌÌ̈̈gg  ®®ssuukkccuuggkkaall''  eexxtt††åått††rrmmaannCC&&yy  ..  ‰‰TTaahhaannEEddllmmiinn®®BBmmttaammeellaakk@@VVnnGGnnuuJJÔÔaa

tt[[®®ttLLbb''mmkkCCYYbb®®bbBBnnÏÏkkUUnnvviijj  ssll''EEttTTaahhaann3300nnaakk''EEddllssuuxxcciitt††ttaammeellaakk  ..  ee®®kkaayy

mmkk  eeddaayymmiinnGGaacc®®TTSSVVnnnnwwggkkaarrllMMVVkkssIIuuGGtt''ssIIuuXX¬¬aann  eeddkk´́®®BB  ®®JJtt''®®bbBBnnÏÏkkUUnn  TTaahhaannxx¬¬HH

kk**rrtt''eeccjjEEffmmeeTToott  eennAAssll''EEtt77nnaakk''bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

((1177)) CCaaGGnnuueessnniiyy®®ttII  CCaakkUUnneellaakkllaavv--FFaannssflflUU  eemmXXMMuukkMMBBgg''ffµµ  ®®ssuukkVVrraayy  eexxtt††kkMMBBgg''FFMM  ..

mm††aayyeeQQµµaaHHeeKKooll  ..  eellaakkmmaannbbggbbÌÌËËnn®®bbuuss®®ssII®®VVMMbbIInnaakk''KKWW  ––  llaavv--FFaanneeGGgg,,  llaavv--FFaannssIIuu

llaavv--FFaanneeGGoomm  nniiggbbÌÌËËnn®®ssIIBBIIrrnnaakk''KKWW  ––  llaavv--KKwwmmQQuunn  nniiggllaavv--KKwwmmQQII  ..  llaavv--FFaannGGIIuumm

nniissßßiitteevvCCÇÇbbNNiiÎÎttqq~~SS11995555--5566  VVnnTTaakk''TTggeess~~hhaaGG~~kk®®KKUUeexxoovv--bb""uuNNˆ̂aarrII  ((  ee®®kkaayymmkkCCaa®®bb

BBnnÏÏTTII11rrbbss''bb""uull--BBtt  eeddaayyxx√√HHmmeennaasseeJJççttnnaabbII††®®bbBBnnÏÏ  eeTTIIbbkk~~̈̈ggqq~~SS11997788kk¬¬aayyCCaaqqÁÁttvvkk''  bb""uu

ll--BBttkk**mmaann®®bbBBnnÏÏffIIµµeeTToott  ))  EEttGGMMuueeKKoollCCaamm††aayymmiinnyyll''®®BBmm  ee®®JJHHmmaannrrUUbbssmm∫∫ttii††mmiinnssÌÌaatt

ssmmeeFFII√√CCaakkUUnn®®bbssaarrKKaatt''  ..  ®®ttgg''eennHHeehhIIyyEEddlleeFFII√√[[eexxoovv--bb""uuNNˆ̂aarrIIttUUcccciitt††nnwwggxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  mmaann

KKMMnniittssSSjj¨̈SS(complex)ssÌÌbb''BBYYkkvvNNˆ̂::GG~~kkmmaann  CCaaeehhttuu[[GG~~kk®®KKUUGGPP&&BB√√eess~~hh__eennHH®®ssbbeeyyaabb--

ll''KK~~aaCCaammYYyyssaaLL¨̈tt--ssrr  EEddllmmaannbbMMNNggllaaggCCMMrrHHssggmmBBuukkrrllYYyy  nniiggkkssaaggssggmmkkuummµµ̈̈

yynniiss††eeTTAAttaamm®®TTwwssII††ccMMkkYYttllIIllaarrbbss''Karl Max nniigg®®TTwwssII††eemm""AAnniiyymmrreevvIIrrvvaayyeeqq√√gghhYYsseehhttuu

((1188)) eellaakkEEmm""nn  CCaa≤≤ssßßrr::EEddlleellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''bbJJÇÇËËnnmmkkBBIIPP~~MMddggEErrkk  mmiinnEEmmnnCCaaEExxµµrr

≤≤ssßßrr::BBIImmuunnmmkkeeTT  ..

((1199)) eellaakkGGflfluumm--ssIIuumm  CCaammiitt††eellaakkllaavv--FFaannssWWuu  VVnnccUUllbbnnMM¬¬eeFFII√√CCaakkUUnnTTaahhaanneellaakkllaavv--

FFaannssWWuu  eeddIImm∫∫IICCaarrnnuukkkk~~̈̈ggnnSSrrtt''mmkkPP~~MMddggEErrkk  ..  kkaalleennaaHH  eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  ((  ®®ttUUvvllnn''--NNuu

nneeFFII√√XXaatteennAA´́ff©©TTII2244  mmiinnaa  qq~~SS11997700  eeddaayyxx¬¬aacceellaakkeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarryykkGGMMNNaacceeTTAA[[eellaakk

ssWWgg--gg""uukkffaajj''vviijj  ee®®kkaayykkaarr®®bbkkaassTTmm¬¬aakk''sseemm††ccssIIhhnnuurrYYcc  ))  kk**VVnnnnSSkkUUnnTTaahhaannrrtt''mmkkPP~~MM

ddggEErrkkEEddrr  EEtteeddaayyKKµµaannGG~~kknnSSpp¬¬ËËvv  kk**®®ttUUvvVVrrSSggttaammmmkkTTaann''ccaabb''yykkeeTTAAvviijjeennAA®®ttgg''PP~~MMEEtt∫∫gg--

mmaannCC&&yy  eehhIIyybbJJŒŒbb''EEllgg[[kkaann''kkUUnnTTaahhaanneeTToott  [[eeTTAAkkaann''xxaaggEEpp~~kkssmm∏∏aarr::nniiggnnSSssaarr

vviijj  ..
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SA,,  rrddΩΩ  FLORIDA ))  nniiggeellaakkeemm""AA--eeffnn  ..
eeddaayyssaarreesscckkII††GGMMJJvvnnaavvnnUUvvkkaarrbb®®ggYYbbbb®®ggYYmm,,  EExxssIIhhaa11995522  eellaakkggYYnn--

hhuugg  mmaannPPUUQQYYyyeeQQµµaaHHssaarriinn  nniiggssaaLL¨̈tt--qqaayy  ((2200)) xxaaggkkMMBBgg''FFMM  VVnnnnSSTTaa--
hhaann≤≤ssßßrr::115500nnaakk''®®BBmmTTSSggGGaavvuuFFppgg  mmkkccUUllrrYYmmCCaammYYyy  ..  ‰‰nneerraatt††mm--cc&&nnÊÊrrggßßII
xxaaggkkMMBBgg''ssWWıı  kk**ccgg''TT&&BB≤≤ssßßrr:mmkkccUUllrrYYmmCCaammYYyyEEddrr  EEtteellaakkffaajj''VVnnssMMuu[[cc&&nnÊÊ--
rrggßßIIttSSggeennAAbbnnÊÊaayycc∫∫aarrmmnn  ((xxaagglliixx®®kkuuggkkMMBBgg''ssııWW))ddEEddll  eehhIIyyeellaakkVVnnbbJJÇÇËË
nneellaakkeeGGoorr--ssIIuuccUUvvxxaaggnneeyyaaVVyy  ((2211)) nniiggCCMMnnYYyyxxaaggEEpp~~kkeeyyaaFFaamm~~aakk''eeQQµµaaHH
EEccmmeeTTAACCYYyy  ..

kkaarreellIIkkyykkccllnnaattssflflUUeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''mmkkGGFFiibb∫∫aayy®®ttYYss@@eennHH  xxMM∆∆̈̈®®KKaa
nn''EEttccgg''bbJJÇÇaakk''ffaa  eellaakkffaajj''mmaanncciitt††eess~~hhaaCCaattiieemmaaHHmmuutt  CCaaeemmddwwkknnSSKKMMrrUUmm~~aakk''  ((rrhhUU
ttssBB√√´́ff©©EExxµµrrKKµµaanneemmddwwkknnSSKKMMrrUUeeTT))  mmaannnniinn~~aakkaarrxxaaggrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩeessrrIInniiyymm
EEddllCCaaee®®KKaaHHff~~aakk''ccMMeeJJHHrrbbbbrraaCCaanniiyymmpp††aacc''kkaarr  ..  kkaarreerroobbccMMdd**xx¬¬SSggkk¬¬aanniiggccMMNNuuHHccuuHH
ccUUll´́nnBBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrrCCaammYYyyeellaakkffaajj''  VVnneeFFII√√[[ssIIhhnnuuVVrrmm∏∏xx¬¬aaccVVtt''bbgg''GGMMNNaa
cckk**ccaatt''TTuukkeellaakkffaajj''CCaass®®ttUUvvTTII11rrbbss''®®TTgg''  ..  eehhttuueennHHeehhIIyy  VVnnCCaaeennAAee®®kkaa
yyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544  BBYYkkGGnn††rrCCaattiiVVnnnnSSeellaakkffaajj''ccUUllmmkkCCiittddll''®®kkuu
ggPP~~MMeeBBjj  EEttssIIhhnnuummiinn®®BBmmTTTTYYll  ..  ccuuggqq~~SS11995544  eellaakkffaajj''VVnnssrreessrrlliixxiitt
CCnnmmkkssIIhhnnuussMMuuccUUllmmkkrrYYbbrrYYmmCCaammYYyy  EEttssIIhhnnuummiinn®®BBmmCCaaddaacc''xxaatt  eehhIIyyccaatt''
TTuukkeellaakkffaajj''CCaaCCnnkk∫∫tt''CCaattii  ee®®JJHHVVnn®®bbqqSSggnnwwgg®®BBHHmmhhaakkßß®®tt  ..  mmkkEEttBBIIeellaa
kkffaajj''mmaanncciitt††eeTTaarrTTnn''  mmiinnhhflflaanneeFFII√√[[ddUUccrrddΩΩ®®bbhhaarr´́ff  ((  11993322  ®®BBHHeeccAATTII77rrtt''eeTTAA
GGWWrr""uubb--  qq~~SS11994411  ®®BBHHeeccAATTII88EEddll®®VVff~~aaddeeNNII††mmyykkGGMMNNaaccmmkkvviijjeennaaHH®®ttUUvveeKKeeFFII√√
KKtt))  eeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggkkaarrssmm¬¬aabb''rrggaallKK~~aa‰‰gg        eeTTIIbbnneeyyaaVVyyeellaakk®®ttUUvvbbrraaCC&&yy  

((2200)) ssaaLL¨̈tt--qqaayy  ®®ttUUvvCCaabbggbbeeggII̊̊ttrrbbss''ssaaLL¨̈tt--ssrr  ((bb""uull--BBtt))  ..

((2211)) eennAAqq~~SS11995533  eeddaayyccgg''VVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii††  cc&&nnÊÊrrggßßIIVVnnnnSSTTaahhaannnniiggGGaavvuuFFmmkkccuuHHccUUllCCaa

mmYYyysseemm††cc  eeddaayyyykkTTSSggeellaakkeeGGoorr--ssIIuuccUUvvmmkkppgg  EEttsseemm††ccmmiinn®®BBmmTTTTYYll  ee®®JJHHeellaakk

eeGGoorr--ssIIuuccUUvvCCaabbkkßßBBYYkkrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  eehhIIyyssIIhhnnuuVVnn[[bb""UUllIIssnnSSeellaakkmmkk

®®bbKKll''[[®®kkuummPP~~MMddggEErrkkvviijj  ..  ‰‰BBuutt--qqaayy  ttMMbbnn''eexxtt††kkNN††aall  PP~~MM®®bbssiiTTiiÏÏkk**VVnnmmkkccuuHHccUUllCCaa

mmYYyyssIIhhnnuukk~~¨̈ggrrvvaaggqq~~SS11995522--5533eennaaHHEEddrr  ..  ‰‰ddaabb--QQYYnn  ((ddaabbCCaaJJkk¥¥eessoommCCaazzaannnn††rrss&&

kkii††TTaahhaanneeddaayy))VVnnccuuHHccUUllCCaammYYyyssIIhhnnuuttSSggBBIIqq~~SS11994499  eehhIIyysseemm††ccVVnnEEttggttSSgg[[eeFFII√√

CCaaeess††cc®®ttaajj''  CCaaeemmTT&&BB®®ttYYtt®®ttaaeexxtt††eessoommrraabbnniiggkkMMBBgg''FFMM  ..
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((2222)) ..  eellaakkffaajj''VVnnhhaammddaacc''xxaattmmiinn[[ssmm¬¬aabb''EExxµµrrKK~~aa‰‰ggeeTT  eellaakkEEttggeeJJll
bbJJÇÇaakk''ffaa  CCaaGGnnÊÊaakk''rrbbss''xxµµSSggyyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††EEddllccgg''[[EExxµµrreeQQ¬¬aaHHKK~~aa  nniiggTTaajjEExxµµrr
bbJJççËËllkk~~̈̈ggsshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn  ee®®JJHHhhUU--CCIImmiijjkkaalleennAACCaakkmmµµkkrr‰‰®®ssuukkVVrrSSgg  VV
nnbbbbYYlleellaakkmm††gg  [[bbeeggII̊̊ttccllnnaattssflflUUrrYYmmKK~~aayyYYnn--EExxµµrr--llaavv  vvaayyGGaaNNaanniiKKmmVV
rrSSgg  EEtteellaakkmmiinn®®BBmm  ..  ee®®kkaayymmkk  eeBBlleellaakkbbeeggII̊̊ttccllnnaa≤≤ssßßrr::rrYYmmEExxµµrrbbMMeerrII
CCaattii  hhUU--CCIImmiijjVVnnbbJJÇÇËËnnttMMNNaaggbbYYnnnnaakk''  ((EExxµµrrBBIIrrnnaakk''yyYYnnBBIIrrnnaakk''))  mmkkTTaakk''TTgg
eellaakkmm††ggeeTToott  EEtteellaakkeennAAEEttmmiinn®®BBmmccUUllrrYYmmCCaammYYyyBBYYkkyyYYnneevvoottmmiijjCCaaddaacc''xxaatt
ee®®JJHHEExxµµrrmmaannEEttxxaattKKµµaannccMMeeNNjjeessaaHH  nniiggmm""¥¥aaggeeTToott  eellaakkCCaaEExxµµrree®®kkaammEEddll
VVnnrrss''eennAA  nniiggssaall''BBuutttt∫∫¨̈tteemmddwwkknnSSyyYYnncc∫∫aass''NNaass''  ..

ee®®kkaayymmkkeeTToott  kk~~̈̈ggqq~~SS11995577  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnssrreessrrlliixxiittccMMnnYYnn
bbII  bbrriiyyaayy®®BBmmaannBBIIddMMeeNNIIrrnneeyyaaVVyyxxuussrrbbss''ssIIhhnnuu  EEddllkkMMBBuuggeeCCOOttaammkkaarr
llYYggeellaammrrbbss''CCUU--eeGGggLLaayynniiggeemm""AA--eessTTuugg  [[ssIIhhnnuuCCYYyyhhUU--CCIImmiijjkk~~̈̈ggss--
ÂÂggaammrrMMeeddaaHHeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  lliixxiittTTSSggbbIIeennaaHH  VVnnbbJJÇÇaakk''®®VVbb''ssIIhhnnuuBBII
ee®®KKaaHHff~~aakk''yyYYnnhhUU--CCIImmiijj  vvtt††mmaannkkggTT&&BByyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††eennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  ®®ssuukkEExxµµrr
nnwwggkk¬¬aayyCCaallaannccMMVVMMggrrvvaaggbb¬¬̈̈kkeessrrIInniiggbb¬¬̈̈kkkkuummµµ̈̈yynniiss††  nniiggbbmmNNggrrbbss''hhII--CCIImmii
jjkk~~̈̈ggkkaarreellbb®®ssuukkEExxµµrr  rrYYmmeeFFII√√sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinneeTToottppgg  ..  lliixxiittTTSSggbbIIeennaaHH  ssII
hhnnuuKKµµaannVVnnyykkcciitt††TTuukkddaakk''ssUUmm∫∫IIbbnnii††cceessaaHHeeLLIIyy  ee®®JJHHeeCCOOttaammkkaarrFFaannaaGGHHGGaagg
rrbbss''eemmddwwkknnSScciinn  nniigghhUU--CCIImmiijj  EEddllssnn¥¥aaffaannwwggeeKKaarrBBbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIIEExxµµrr  nniigg
KKSS®®TT[[ssIIhhnnuueennAAeellIIGGMMNNaaccrrhhUUtt  ..  eehhttuueennHHeeddaayyeeCCOOssMMddIIeeVVkk®®VVss''rrbbss''
eemmddwwkknnSSyyYYnn110000PPaaKKrryyeennaaHH  ssIIhhnnuueennAAEEttbbnn††CCYYyyyyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††kkaann''EEttxx¬¬SSgg
eeLLIIgg@@EEffmmeeTToott  ..

((2222)) kk~~̈̈ggrrCCÇÇkkaall®®BBHHeeccAA Pracha Thipok, Rama VII mmaannrrddΩΩ®®bbhhaarrddkkhhUUttGGMMNNaaccBBII®®BBHHmm

hhaakkßß®®ttddwwkknnSSeeddaayy  Pya Bahol nniigg Song Varadeth ..  ®®BBHHeeccAA®®bbCCaaFFIIbb""uukkVVnneePPooss®®BBHH

GGggeeTTAAGGWWrr""uubb  ((ssII√√ss,,  GGgg''eeKK¬¬ss))  ..  CCaassmm&&yyeellIIkkddeemmII¬¬ggGGMMbbUUrr´́ff  ..  eeKKeeFFII√√kkaarrEEkkTT®®mmgg''GGkkßßrr

ssaaÂÂss††́́ ff  EEkkttYYBB¥¥JJÇÇnn::xx¬¬HHddUUccCCaa  xx,,  qq,,  pp,,  ff˘̆˘̆˘̆..  ®®kkuummGG~~kkeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrVVnnbbeeggII̊̊tt®®kkuummrraaCCaannuu

ssiiTTiiÏÏ[[CCMMnnYYssrrhhUUttddll''qq~~SS11994400  eeTTIIbbeeKKeellIIkk®®BBHHeeccAA  Ananda Mahidol [[eeLLIIggeessaayyrraa

CC¥¥CCaa®®BBHHeeccAArrCCÇÇkkaallTTII88  (( Rama VIII ) ..  mmYYyyqq~~SSee®®kkaayymmkk,,  ®®bbEEhhlleeddaayyssaarr®®BBHHeeccAAeennHH

mmaannbbMMNNggddeeNNII††mmyykkGGMMNNaaccrraaCCssiiTTiiÏÏmmkkvviijjeennaaHH  eeTTIIbb®®ttUUvveeKKeeFFII√√KKtt  ..  rrYYcceehhIIyyeeKKkk**GGPPii

eesskk®®BBHHeeccAAPPUUmmiibbuull  GGdduulleettCC  rrCCÇÇkkaallTTII99  ((Rama IX))  rrhhUUttddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..    ®®bbeeTTss

´́ff,,  ffII√√eebbIIeekkIIttee®®kkaayyEExxµµrr  ((  qq~~SS11223388´́nn®®KKiiss††sskkrraaCC  ))  EEtteemmddwwkknnSS´́ffmmaannkkaarrvvaagg´́vv

EEkkEE®®bb®®bbeeTTsseeTTAAttaammTTMMeennaarr´́nnnneeyyaaVVyysskklleellaakk  ((  Flexibility))eeTTIIbb®®bbeeTTsseennHHeennAA

KKgg''vvgg''VVnn    TTSSggrrbbbbrraaCCaanniiyymmkk**KKgg''vvgg''CCaanniimmiitt††rrUUbbrrbbss''®®bbeeTTss´́ffrrhhUUttssBB√√́́ ff©©  eeddaayy®®BBHH

rraaCCaammiinnkkaann''GGMMNNaaccddUUccCCaa®®BBHHrraaCCnnIIeeGGllIIhhßßaaEEbbttEEddrr  ..
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CCMMBBUUkkTTII33
eKalbMNg

rbs'hU-CImij
eennAAkk~~¨g̈gvvKKmmuunn@@eeyyIIggVVnneeXXIIjjeehhIIyyffaa  CCnnCCaattiiyyYYnn    eemmddwwkknnSSyyYYnneennAAEEttbb

nn††ssÂÂggaammrrhhUUtt  KKµµaannssJJÔÔaaNNaammYYyybbJJÇÇaakk''ffaa  CCnnCCaattiieennHHQQbb''eeFFII√√ssÂÂggaammeessaaHH
eeLLIIyy  ..  ssÂÂggaammEEddllCCnnCCaattiieennHHVVnneeFFII√√mmkkGGss''®®VVMMssttvvttßßeehhIIyyeennaaHH  KKWWCCaass
ÂÂggaammBB®®ggIIkkTTwwkkddII  ssÂÂggaammbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËË
gg  ..  nnKKrrccMMVV""  ((11)) VVnn®®ttUUvvrrllaayyVVttBBIIEEppnnTTIIsskklleellaakkkk~~¨g̈gqq~~SS11669966  yyYYnn
TTuukkEEtteexxtt††ssaammllccaammBBIIrr,,  CCaassrrKKuuNNddll''eemmTT&&BBkk∫∫tt''ccaamm  EEddllCCYYyyyyYYnn[[eellbb
®®ssuukkccaamm,,  KKWWeexxtt††ppaann''rrII  nniiggppaann''rraa""gg  ..  eexxtt††ssaammllTTSSggBBIIrreennHH  ®®ttUUvvyyYYnnrrMMllaayyeeTToo
ttkk~~¨g̈gqq~~SS11772255  (1) ..  

ttSSggEEttBBIImmiinnTTaann''eellbb®®ssuukkccaammrrYYccrraall''®®ssYYllbbYYllppgg  CCnnCCaattiiyyYYnnVVnnccuuHHmm
kkCCaanniiKKmmCCnn  eehhIIyymmkkttSSggTTIIllMMeennAAyy""aaggeess©©øømmss©©aatt''kk~~¨g̈geexxtt††®®sskkaa®®ttII  ccgg√√aa®®ttJJMM
gg  ((22)) eennAAeeddIImmssttvvttßßTTII1177  eeddaayyssaarrEEttkkaarreeFF√√ss®®bbEEhhssrrbbss''eeccAAhh√√aayyeexxtt††
EExxµµrreennAATTIIeennaaHH  eehhIIyynniiggeeddaayyssaarrssÂÂggaammrrvvaaggrraaCCvvggßßEExxµµrr  EEddlleeQQ¬¬aaHHKK~~aaddeeNNII††
mmrraaCCbbll¬¬gg˚e̊ennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11665511  ..  kkßß®®ttEExxµµrrVVnneeTTAAssMMuuCCMMnnYYyyTT&&BBeess††ccyyYYnn[[mmkkCCYYyy
cc∫∫SSggyykkGGMMNNaacc[[xx¬¬ÁÁnn  eess††cceegg√√øøgg--eevvOOggkk**bbJJÇÇËËnnkkggTT&&BByyYYnnmmYYyykkggBBllFFMMmmkkCCYY
yycc∫∫SSgg[[eess††ccEExxµµrr  eehhIIyyeeqq¬¬øøtteeBBlleennaaHHkk**ddeeNNII††mmyykkeexxtt††®®sskkaa®®ttIInniiggccgg√√aa®®tt
JJMMgg  eeTTAATTuukkCCaassrrKKuuNNEEddlleeKKVVnnCCYYyyeess††ccEExxµµrr[[VVnnGGgg¨ÿyeellIIrraaCCbbll¬¬gg˚ ̊ ..  
((  kkkknn ––  eess††ccssIIhhnnuukk**VVnneeFFII√√ddUUccKK~~aaEEddrrkkaallBBIIqq~~SS11997700  eeddaayyrrtt''eeTTAABBwwggkkggTT&&BB
eeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  [[ccUUllmmkkvvaayy®®bbhhaarrrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  eeddII
mm∫∫IIyykkGGMMNNaacc®®ttLLbb''mmkkvviijj  ..  GGMMeeBBIIeennHHVVnnbbNN††aall[[VVtt''bbgg''GGaayyuuCCIIvviitt  nniigg®®TT
BB¥¥ssmm∫∫ttii††EExxµµrryy""aaggssMMeebbIImm  rrhhUUttddll''eeFFII√√[[®®ssuukkEExxµµrrkk¬¬aayyeeTTAACCaa<<TTIIllaannBBiiXXaatt>>
´́nnssttvvttßßTTII2200  ..  eennHHeehhIIyyKKMMnniitteess††cceellaaPPllnn''  nniiggssIIuueeCCaarrccaajj''kkllxxµµSSgg ))  ..

GGaaNNaaeexxtt††EExxµµrrEEbb""kkxxaaggeekkIIttVVnnrrbbUUttmmYYyymm††gg@@eeTTAAkk~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ ddyyYYnn  ––  kkMMBB
gg''®®kkbbIÍ́ ®®BBnnKKrr  ((11669966)),,  eexxtt††JJmm,,  rraaCCaa,,  eemm--ss,,  llgg''eehhaarr  ((11773311)),,  ppßßaarrEEddkk,,
mmaatt''®®CCUUkk  ((11669966)),,  ®®TTSSggee®®ttIIyytt∫∫ËËgg,,  eexxtt††TTwwkkeexxµµAA  ((11884400))  ..  ddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkTTiiss
xxaaggtt∫∫ËËgg´́nnCCnnCCaattiiyyYYnnVVnnccbb''ssBB√√®®KKbb''CCaassƒƒaaBBrr  eennAAeeBBllEEddllyyYYnnkkaann''kkaabb''VV
nnttMMbbnn''ee®®CCaayyTTwwkkeexxµµAA  EEddllCCaaEEddnnccuuggxxaaggtt∫∫ËËggbbMMppuutt´́nnEEddnnddII≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  eemmddwwkk
nnSSyyYYnnkk**ccaabb''eerroobbccMMddMMeeNNIIrrccuuHHmmkkTTiissxxaagglliiccCCaabbnn††eeTToott  ee®®JJHHvvaaccSSVVcc''[[CCnnCCaa
ttiiyyYYnnrrss''  ..

((11)) ®®bbeeTTssccaamm……ccMMVV""  kkaann''ssaassnnaa≤≤ss¬¬aammeennAA®®ttgg''eevvoottNNaammkkNN††aall    mmaann®®VVssaaTTccaamm

CCaattwwkkttaagg  ..

((22)) KKWWeexxtt††eebboonnhh""√√aa  ddUUnnNNaayy  VVeerroo  ssBB√√́́ ff©©  ..
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ee®®kkaayyeess††ccGGggccnnÊÊTTII22ssuuKKttqq~~SS11883344  kk~~¨g̈grraaCCkkßß®®ttIIGGggmmIIuu  yyYYnn®®ttYYtt®®ttaa®®ssuukk
EExxµµrrTTSSggmmUUllddUUccCCaaGGaaNNaaeexxtt††yyYYnneehhAAffaa®®ttaann''--ttaayyffaann''  eehhIIyy®®kkuuggPP~~MMeeBBjjVVnn
EE®®bbeeQQµµaaHHeeTTAACCaaNNSSyy""aagg  ..  eennHHCCaaddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkTTiissxxaagglliicceellIIkkTTII11rrbbss''
yyYYnn  ..  kk~~¨g̈gCCMMBBUUkkTTII11  eeyyIIggeeXXIIjjffaa  kkaarreeFFII√√eevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµ®®bbeeTTssEExxµµrr  kkaarr
eeFFII√√[[EExxµµrrkk¬¬aayyeeTTAACCaayyYYnn  eeddaayymmeeFF¥¥aaVVyyeekk††AArrbbss''eess††ccmmiijj--mm""aagg,,  yy""aa--LL¨g̈g
nniigg  eeTTOOgg--mmiijjyy""aaggVVnn®®ttUUvvbbrraaCC&&yy  eeddaayyssaarr®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrbbHHeeVVrrJJsseeBBjj
´́ppÊÊ®®bbeeTTss  kkaabb''ssmm¬¬aabb''yyYYnnTTSSggssIIuuvviillTTSSggTTaahhaann    nniiggeeddaayyssaarrvvtt††mmaann®®BBHHGGgg
DDYYgg    CCaammYYyykkggTT&&BBEExxµµrr--´́ff      EEddllmmaannBB¥¥""aabb:DDiinneetteeCCaaCCaaeemmTT&&BBccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrr
qq~~SS11884411  ..  

vvtt††mmaannVVrrSSggEEddllvvaayyyykk®®ssuukkyyYYnnddaakk''CCaaGGaaNNaanniiKKmmVVnnkk~~¨g̈gqq~~SS11885599
VVnnbbggÌÌaakk''  ssMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkTTiissxxaagglliicc ´́nnBBYYkkyyYYnnmmYYyyrryy: ..

kk~~¨g̈gssmm&&yyGGaaNNaanniiKKmm  yyYYnnkk**VVnneeFFII√√kkaarrttssflflUUvvaayyVVrrSSggmmiinnQQbb''QQrrEEddrr
EEttmmaannee®®ccIInn®®kkuummee®®ccIInnbbkkßß  ,,  mmaannEEttbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††eevvoottNNaammddwwkknnSSeeddaayyhhUU--CCII
mmiijjeeTT  EEddllmmaanneeQQµµaaHHll∫∫IICCaaggeeKK  nniiggmmaannssmmaaCCiikkee®®ccIInnCCaaggeeKKppgg  ..  eemmddwwkknnSS
yyYYnneennHHmmaannbbMMNNggdd**FFMMeeFFggNNaass''  KKWWbb""ggbbeeggII˚t̊tmmhhaacc®®kkeevvoottNNaamm  ((  Viet Em-

pire ))  eeddaayyddaakk''eeQQµµaaHHbbMMPP&&nn††ffaa  sshhBB&&nnÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  ……sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËccii
nn ((Federation of Indochina))  eeddaayymmeeFF¥¥aaVVyyeellbb®®bbeeTTssEExxµµrrnniiggllaavvbbJJççËË
llKK~~aa  ..  kk~~¨g̈gssmm&&yyVVrrSSgg  yyYYnnVVnnCCMMrruujjbbJJÇÇËËnnnniiKKmmyyYYnn  [[mmkkttSSggeennAAeellIIEEddnnddII
kkUUssSSggssIIuunnkkaann''EEttee®®ccIInneeLLIIgg@@  nniiggbbNN††aakk''KK~~aaeeKKccUUlleeTTAACCiittCCYYyyeeFFII√√kkaarrVVrrSSgg  yy
kkcciitt††VVrrSSggkk~~¨g̈gEEppnnkkaarrBB®®ggIIkkTTwwkkddIIeennHH  ..  kk~~¨g̈gvvKKeennHHxxMM∆∆¨n̈nwwggrraavvrrkknnUUvvTTMMnnaakk''TTMMnnggsskk
mmµµPPaaBBEEddllhhUU--CCIImmiijj  bb""ggyykkccllnnaattssflflUUEExxµµrr--llaavv[[rrYYbbrrYYmmCCaammYYyyyyYYnn  eeFFII√√CCaaTT&&BB
rrYYmmccllnnaattssflflUU≤≤NNÎÎËËcciinn  vvaayyVVrrSSgg[[eeccjjBBII≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSggmmUUll  EEttkk~~¨g̈geeBBlleennaaHH
yyYYnnCCaaeemmddwwkknnSS®®KKbb''vviiss&&yy  ..

cc∫∫aass''NNaass''  hhUU--CCIImmiijjVVnnssiikkßßaaBBiiccaarrNNaa®®bbvvttii††ssaa®®ss††ddUUnnttaaeeKK  bbrraaCC&&yy
PPaaBBddUUnnttaaeeKK  kk~~¨g̈gEEppnnkkaarrssMMeerrcc´́nnyyYYnnUUbbnniiyykkmmµµ®®ssuukkEExxµµrr  kkaallBBIIJJkk''kkNN††aall
ssttvvttßßTTII1199eennaaHH  ..  eeddIImm∫∫IIssMMeerrccnnUUvvEEppnnkkaarryyYYnnnnUUbbnniiyykkmmµµkk~~¨g̈gddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkk
TTiissxxaagglliicceellIIkkTTII22kk~~¨g̈gGGnnaaKKtteennaaHH  hhUU--CCIImmiijjVVnn®®ttiiHHrriiHHnniiggeerroobbccMMKKMMeerraaggkkaarr
yy""aagghhµµtt''cctt''NNaass''  eeddaayyssiikkßßaaddll''CCMMeerrAAssggmmEExxµµrr  ccMMNNuucceexxßßaayy,,  kkaarrKKiittEEtt
®®bbeeyyaaCCnn__ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn´́nneemmddwwkknnSSEExxµµrr  rrYYccssrreessrrbbNN††SSTTuukk[[ssaavv&&kkKKaatt''bbnn††eevvnnnn--
eeyyaaVVyyeennHHeeTToott  ..  

�                               �

�
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skmµPaBhU-CImijmkelIExµr
nigkarbdiesFrbs'elaksWg-g"ukfan'
ttSSggBBIIeennAACCaakkmmµµkkrrkkVV""ll''‰‰®®ssuukkVVrrSSggeemm""¬¬HH  hhUU--CCIImmiijjmmaanneeKKaallbbMMNNggdd**FFMMeeFF  

ggkk~~¨g̈gkkaarr®®bbqqSSggnnwwggVVrrSSgg  nniiggbb®®ggYYbbbb®®ggYYmm®®bbeeTTssTTSSggbbII  ((yyYYnn--nnaavv--EExxµµrr))  eeFFII√√CCaa
sshhBB&&nnÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinnEEddllmmaannyyYYnnCCaaGG~~kkddwwkknnSS  ..  hhUU--CCIImmiijjVVnnTTSSggssrr
eessrrvviiccaarrNNkkffaakk~~¨g̈gssaarrBBtt··mmaannppßßaayyeennAA®®ssuukkVVrrSSggffaa  ≤≤NNÎÎËËcciinnVVrrSSggnnwwgg®®ttUUvv
eeFFII√√eevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµeeTToottppgg  ..  ttaammssMMddIIeellaakkTTiitt--GGYYnn  EEddllCCaaeellxxaaFFiikkaarr
ppÊÊaall''rrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''ffaa  kkaalleennAA®®ssuukkVVrrSSggCCaakkmmµµkkrreeddIIrrkkVV""ll''eennAAeeLLII
yyrrvvaaggqq~~SS11993355  hhUU--CCIImmiijjVVnneeTTAAbbbbYYll®®TTgg''ssUUppaaNNuuvvggßß  ((llaavv))  nniiggeellaakkffaann''
eeddIImm∫∫IIrrYYbbrrYYmmKK~~aabbeeggII˚t̊tccllnnaattssflflUUrrMMeeddaaHH≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSggmmUUllBBIIGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  EEtt
eeddaayyddwwggkkllll∫∫iiccrrbbss''yyYYnn  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''VVnnbbddiieessFFssMMeeNNIIrrrrbbss''hhUU
CCIImmiijjeeddaayynniiyyaayyffaa  ssMMuu[[yyYYnneeFFII√√kkaarrrrMMeeddaaHH‰‰®®ssuukkyyYYnnccuuHH  ‰‰EExxµµrrvviijjeeyyIIggnnwwgg
eeFFII√√kkaarrttssflflUUrrMMeeddaaHHeennAA®®ssuukkEExxµµrrEEddrr  eeyyIIggnnwwggvvaayyVVrrSSggTTSSggGGss''KK~~aa  eeddaayymmiinnQQ¬¬aa
nnJJnnKK~~aa  KKWWyyYYnnmmiinn®®ttUUvvyykkkkggTT&&BBmmkkeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  ‰‰EExxµµrrvviijjkk**mmiinnyykkkkggTT&&BB
eeTTAAttSSggeennAAeellIITTwwkkddIIyyYYnnEEddrr  ..  ee®®JJHHeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''eemmIIlleeXXIIjjffaa  eebbIIEExxµµrr
nniiggllaavveeTTAArrYYbbrrYYmmccllnnaattssflflUUCCaammYYyyyyYYnneennaaHH  EExxµµrrnniiggllaavvkk**nnwwgg®®ttUUvvyyYYnneellbbGGss''
TTSSggkkggkkmm¬¬SSggttssflflUU  GGss''TTSSggTTwwkkddIIeeTTAAeeTToott  eeddaayyssaarryyYYnnmmaann®®bbCCaaCCnnee®®ccIInnCCaagg
EExxµµrrnniiggllaavv  eehhIIyymmYYyyeeTToottvvaaCCaaeeKKaallbbMMNNggeemmddwwkknnSSyyYYnnkk~~¨g̈gEEppnnkkaarrBB®®ggIIkkTTww
kkddIIssMMrraabb''®®bbCCaaCCnnyyYYnn®®ssYYllrrss''eennAAtteeTTAAGGnnaaKKttppgg  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''mmaann
kkMMeeNNIItteennAAEEddnnddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  EEddllyyYYnnFF¬¬aabb''bb¬¬nn''yykkeennaaHH,,  VVnnssaall''nniiggyyll''
cc∫∫aass''NNaass''nnUUvvcciitt††KKMMnniitteemmddwwkknnSSyyYYnn  nniiggeeKKaallbbMMNNggrrbbss''hhUU--CCIImmiijjeennHH
EEtthhUU--CCIImmiijjeennHHmmiinneeVVHHbbgg''bbMMNNggdd**FFMMeeFFggeennaaHHeeLLIIyy  eemmddwwkknnSSyyYYnneennHHEEff
mmTTSSggVVnnssrreessrrbbnnÊÊaatt''nneeyyaaVVyy  nniiggbbNN††SSTTuukk[[ssaavv&&kkKKaatt''GGnnuuvvtt††tteeTTAAGGnnaa--
KKtt  KKWWddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkTTiissxxaagglliicc  ttaammllMMGGaannddUUnnttaayyYYnn  ((  ®®BBHHeeccAAmmiijj--mm""aagg,,
yy""aa--LL¨̈gg,,  ee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  ))  eennaaHHrrhhUUttTTaall''EEttVVnnssMMeerrcc  ..

ee®®kkaayymmkkeeTToott  eeBBlleellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnvviill®®ttLLbb''mmkkBBIICCIIvvPPaaBBnniirreeTT
ss‰‰®®ssuukkVVrrSSggkk~~̈̈ggqq~~SS11995511  eehhIIyyccUUll´́®®BBPP~~MMddggEErrkkbbeeggII̊̊ttccllnnaa≤≤ssßßrr::rrYYmmEExxµµrr
bbMMeerrIICCaattiieennaaHH  ((11)) ®®bbmmaaNNCCaa66EExxee®®kkaayymmkkeellaakkccUUll´́®®BB    hhUU--CCIImmiijjVVnnbbJJÇÇËËnn

((11)) eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnvviill®®ttLLbb''BBIICCIIvvPPaaBBnniirreeTTss‰‰®®ssuukkVVrrSSggeennAA´́ff©©TTII2200ttuullaa1199

5511  eehhIIyyVVnnccUUll´́®®BBttssflflUUeennAA´́ff©©TTII99mmiinnaa11995522  ..  BBYYkkKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥VVnneerroobbccMM

TTTTYYlleellaakkeennAAeePPaaCCnniiyyddΩΩaannkkuukk--eemm""gg  kk~~̈̈ggeeBBlleennaaHHeellaakkmmiinnVVnneeFFII√√ssuunnÊÊrrkkffaaEEvvggeeLLIIyy

®®KKaann''EEtteeJJllJJkk¥¥GGrrKKuuNNddll''KKNNkkmmµµkkaarrTTSSggGGss''  rrYYcceellaakkpp††SSffaa  ––  eebbII®®bbssiinnCCaaeellaakk

mm~~aakk''ddYYll  ssUUmmGG~~kkTTSSggGGss''KK~~aakkMMuuQQbb''  ®®ttUUvvnnSSKK~~aabbnn††rrss''eeTTAAmmuuxxeeTToott  ..  eennHHCCaaeesscckkII††[[kkaarrNN__

rrbbss''eellaakkssflflaamm--hhYYtt  KKNNkkmmµµkkaarrbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥®®bbccSSTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA

®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..
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ttMMNNaaggbbYYnnnnaakk''  ((yyYYnnBBIIrrEExxµµrrBBIIrr))  mmkkssMMuuCCYYbbCCaammYYyy  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''VVnn[[
ttMMNNaaggeevvoottmmiijjTTSSggbbYYnnss~~aakk''eennAAkk~~̈̈ggCCMMrrMMGGUUrrssµµaacc''ssiinn  ..  lluuHH®®BBwwkkeeLLIIggeellaakkffaann''
ccaatt''EEppnnkkaarrCCMMnnMMuuCCaaeellIIkkTTII22  ..  kk~~̈̈ggssmm&&yy®®bbCCMMuueeBBjjGGggeellIIkkTTII11  eellaakkVVnn[[ttMM--
NNaaggyyYYnn22nnaakk''eennAAee®®kkAAssiinn  ccSSccUUllrrYYmmeennAA´́ff©©TTII22vviijj  ee®®JJHH´́ff©©TTII11CCaakkaarr®®bbCCMMuu´́nn
eemmddwwkknnSSEExxµµrrssuuTTÏÏ  ..  EEttddll''́́ ff©©TTII22  yyYYnnBBIIrrnnaakk''eennaaHHmmiinn®®BBmmccUUll®®bbCCMMuu  eeddaayyssMMGGaagg
ffaaeeKKmmiinnVVnnccUUllrrYYmm®®bbCCMMuueennAAeellIIkkTTII11  ..  kk~~̈̈gg´́ff©©TTII11  EExxµµrrBBIIrrnnaakk''eennaaHHVVnneessII~~ttaamm
ssMMeeNNIIrryyYYnneeyyookkmmiijjffaa  ––

11--  ssMMuubbJJÇÇËËnnkkggTT&&BBeevvoottmmiijjmmkkCCYYyycc∫∫SSggbbeeNN††jjVVrrSSggeeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrr
22--  ssMMuu[[EExxµµrrCCYYyypp††ll''eess∫∫øøggGGaahhaarrssMMrraabb''kkggTT&&BByyYYnneennAA‰‰®®ssuukkyyYYnn
33--  ssMMuu[[TT&&BBeevvoottmmiijjccuuHHeeLLIIggeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBttaamm®®BBMMEEddnnEExxµµrreeddIImm∫∫IIvvaayyVVrrSSgg
eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnbbddiieessFFnnUUvvssMMeeNNIIrrrrbbss''yyYYnneevvoottmmiijjeennHH  eehhIIyy

VVnnBBnn¥¥ll''EExxµµrreevvoottmmiijjTTSSggBBIIrr  BBIIKKMMeerraaggkkaarrmmiinneessµµaaHH®®ttgg''rrbbss''eemmddwwkknnSSyyYYnnmmkk
eellII®®bbeeTTssEExxµµrr  ..  eellaakkbbJJÇÇaakk''ffaa  EExxµµrrmmiinnccSSVVcc''eeTTAAeeFFII√√kkuummµµ̈̈yynniiss††eeTT,,  ®®bbCCaarraaÂÂss††
EExxµµrrcc∫∫aass''CCaammiinneeBBjjcciitt††CCaaddaacc''xxaatt  eebbIIBBYYkkeeKKyyll''ffaa  kkuummµµ̈̈yynniiss††CCaaGGII√√eennaaHH  ??  ..
eebbIIccgg''nnSSEExxµµrr[[ccUUllkkuummµµ̈̈yynniiss††  mmaannEEttee®®bbIIFFmm··eekk††AAbb""uueeNNˆ̂aaHH  ((22)) ee®®JJHH®®bbCCaarraaÂÂss††
EExxµµrr®®ssLLaajj''eessrrIIPPaaBB  rraaÂÂss®®EExxµµrrmmiinnTTaann''xx√√HHmm˙̇ËËbbGGaahhaarrddUUccCCaarraaÂÂss††yyYYnneennAAeeLLIIyy
eeKKeeFFII√√EE®®ssmm††ggkk~~¨̈ggmmYYyyqq~~SS  rrYYccssMMrraakk55--66EExx  ‰‰ddIIFFII¬¬bbgg˚̊bbeeggII̊̊ttppllkk**eennAAFFMMTTUUllaayy
NNaass''  rrddΩΩaaPPiiVVll®®KKaann''EEttCCYYyy[[kkssiikkrrEExxµµrreeccHHeeFFII√√EE®®ssttaammbbeeccççkkeeTTssTTMMeennIIbb
bbMMVVtt''QQµµÁÁjjkkNN††aall  ssMMNNUUkkssUUkkVV""nn''BBuukkrrllYYyy  eennaaHHkk**nnwwggGGaacceeddaaHH®®ssaayybbJJ˙̇aa  
CCIIvvPPaaBBkkssiikkrrEExxµµrrVVnneehhIIyy  ..

eeBBll®®ttLLbb''eeTTAAvviijj  EExxµµrrTTSSggBBIIrrnnaakk''eennaaHHkk**®®ttUUvvyyYYnnyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaall  eeddaa
yyvvaammiinnTTuukkcciitt††nniiggeeccaaTTffaa  VVnnccUUllrrYYmm®®bbCCMMuussmm©©aatt''CCaammYYyyeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''  ..

�                             �

�

(22)) ccMMNNuucc®®ttgg''eennHH  bb""uull--BBtt……ssaaLL¨̈tt--ssrrVVnneemmIIlleeXXIIjjEEddrr      eehhAAee®®bbIImmeeFF¥¥aaVVyyeekk††AA  

bbgg≈≈MMEExxµµrrTTUUTTSSgg®®bbeeTTss[[TTTTYYllyykkrrbbbbkkuummµµ̈̈yynniiss††eemm""AAnniiyymm  eeddaayyCCaaddMMbbUUggCCnneennHHmmiinnbbeeJJçç  

jjeeKKaalleeddAAnneeyyaaVVyyeeKK[[EExxµµrrTTSSggGGss''ddwwggddUUccCCaasswwgg--gg""uukkffaajj''eeTT  eeKKEEcckkEEppnnkkaarreeKKCCaa

ddMMNNaakk''@@  rrhhUUttrrllaayy®®ssuukk  ..
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EpnkarhU-CImij 
nigkll∫iceVk®Vs'Exµr

eellaakkKKIImm--EEppnn  mmaanneeddIImmkkMMeeNNIItteennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  FF¬¬aabb''VVnnbbYYsseerroonn  eehhIIyy
''VVnnTTaakk''TTggssaall''BBYYkkyyYYnnnniiggEExxµµrree®®kkaammxx¬¬HH  EEddllVVnnbbMMeerrIIccllnnaattssflflUUeevvoottmmiijj
rrhhUUtteellaakkVVnnTTTTYYll‰‰kkssaarrCCaaPPaassaayyYYnnssII††BBIIccllnnaa  nniiggsskkmmµµPPaaBByyYYnneevvoottmmii
jj  kk~~̈̈ggeeKKaallbbMMNNggeellbbTTwwkkddIIEExxµµrrnniiggllaavv  ..  eeddaayyeemmIIlleeXXIIjjee®®KKaaHHmmhhnn††rraayy
EEddllyyYYnnkkMMBBuuggEEtteeFFII√√mmkkeellIIEExxµµrrddUUeecc~~HHeennaaHH  eellaakkkk**VVnnggaakkmmkkccUUllrrYYmmCCaammYYyycc--
llnnaaEExxµµrreessrrIIrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''vviijj  ..  eellaakkVVnnssrreessrrccuuHHCCaaGGttƒƒbbTT®®bb
ccSS´́ff©©kk~~̈̈ggTTMMBB&&rrssaarrBBtt··mmaann  ««  eekkaaHHssnnii††PPaaBB  »»  ssII††GGMMBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''EEddllyyYYnnkkMMBBuuggeerroobb
EEppnnkkaarryykk®®ssuukkEExxµµrr  ..  eessµµrrxxMM∆∆̈̈kk**FF¬¬aabb''VVnnGGaannGGttƒƒbbTTeennaaHHEEddrr  eehhIIyykk~~̈̈ggGGttƒƒbbTT
eennaaHH  mmaannPPss††̈̈ttaaggffttccmm¬¬ggCCaabb''TTSSggeeQQµµaaHHssaarrBBtt··mmaann  nniiggGGttƒƒbbTTrrbbss''hhUU--CCIImmii
jj  EEddllVVnnssrreessrrccuuHHppßßaayyeennAA®®ssuukkVVrrSSgg  ttSSggEEttBBIIkkaallhhUU--CCIImmiijjeennAAeeFFII√√CCaa
kkmmµµkkrr‰‰®®ssuukkVVrrSSggeemm""¬¬HH  ..  ccMMNNggeeCCIIggeennaaHHssrreessrrCCaaPPaassaaVVrrSSggffaa  ––  L'Indo-

chine française sera vietnamisee ..
kk~~̈̈ggssmm&&yyssaaFFaarrNNrrddΩΩ  eellaakkKKwwmm--EEppnnmmaannzzaannnn††rrss&&kkii††CCaaGGnnuueessnniiyy‰‰kk  ((

ss&&kkii††bbII  ))  eeFFII√√kkaarrkk~~̈̈ggkkaarriiyyaall&&yyTTII22  ((33)) xxaaggEEpp~~kkyykkBBtt··mmaann  ee®®kkaayymmkkeellaakkCCaa
bb''eeqq~~aattCCaattMMNNaaggrraaÂÂss††mmNNÎÎllvviihhaarrssYYKK··  ..  eeddaayyeesscckkII††eessII~~rrssMMuuBBIIGG~~kkGGaannCCaaee®®ccII
nn  eellaakkVVnneerroobbccMM®®bbmmUUllssMMeennrrrrbbss''eellaakk  EEddllccuuHHkk~~̈̈ggssaarrBBtt··mmaanneekkaaHHssnnii††PPaa
BB  eennaaHHccgg®®kkggCCaaeessoovveePPAAmmYYyyeeLLIIgg  ..  ssMMeeNNAAGGttƒƒbbTTVVnnccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggeerraaggBBuummıı
eeddIImm∫∫IIeeVVHHCCaaeessoovveePPAAeeTTAAeehhIIyy  EEttGGkkuussll®®bbeeTTssEExxµµrr®®ttUUvvGGnn††rrkkbb∫∫  EExxµµrr®®kkhhmm
QQ~~HHrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®ttUUvvrrllMM  eellaakkkk**VVnnVVtt''bbgg''CCIIvviittkk~~¨̈ggrrbbbbbb""uull--BBttEEffmm
eeTToott  ..

eellaakkKKwwmm--EEppnnVVnnbbkkEE®®bb‰‰kkssaarrssrreessrrCCaaPPaassaayyYYnneennaaHH  ssII††BBIIddMMeeNNIIrrbb
ss''KKNNkkmmµµkkaarryyYYnn  EEddllVVnnccuuHHmmkkeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBCCaaddMMbbUUggkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  rrvvaaggqq~~SS
11994477  ..  GGttƒƒbbTTeennaaHHssrreessrrffaa  KKNNkkmmµµkkaarryyYYnneevvoottmmiijjeennaaHHmmaannBBIIrr®®kkuumm  mmYYyy
®®kkuummmmaannKK~~aaCCaagg1100nnaakk''  ..  ®®kkuummTTII11VVnnccuuHHmmkk  eehhIIyyttSSggTTIITTaakk''TTggbbeeggII̊̊ttKKNN--
kkmmµµkkaarrss~~ËËll  kk~~̈̈ggttMMbbnn''eexxtt††ss√√aayyeerroogg,,  ´́®®BBEEvvgg,,  kkMMBBgg''ccaamm,,  CCbb'',,  eemmmmtt''  ee®®JJHHeennAA
TTIIeennaaHHmmaannyyYYnnCCaaee®®ccIInn  CCaakkmmµµkkrrccMMkkaarreekkAAssflflUUVVrrSSggeennAACCbb''--eemmmmtt''  ..  ®®kkuummTTII22VVnn
bbnn††ddMMeeNNIIrreeTTAAeexxtt††kkMMBBtt  eeddaayyqq¬¬ggkkaatt''ttaammeexxtt††ttaaEEkkvv  ..  eennAAttaaEEkkvvBBYYkkeeKKVVnnTTSSgg
ccUUllrrYYmmssbb∫∫aayykk~~̈̈ggBBiiFFIIbbuuNN¥¥ccUUllqq~~SSEExxµµrrkk~~̈̈ggPPUUmmiiCCnnbbTTmmYYyy  rrYYcceeTTIIbbBBYYkkeevvoottmmiijj
bbnn††ddMMeeNNIIrreeTTAAeexxtt††kkMMBBtteeTToott  ..  eennAATTIIeennaaHHeeKKVVnnTTaakk''TTggbbeeggII̊̊ttKKNNkkmmµµkkaarrss~~ËËll

((33)) nnaayykkaarriiyyaall&&yyttII22  KKWWeellaakkKKwwmm--eeGGggKKUUrruunneeddtt  CCaaPP~~aakk''ggaarrssmm©©aatt''́́ ppÊÊkk~~̈̈ggrrbbss''EExxµµrr®®kk--

hhmm  eehhttuueennHHeehhIIyyeeTTIIbb®®KKbb''®®bbttiibbttii††kkaarreeyyaaFFaaeeccnnLLaa11  eeccnnLLaa22  ®®ttUUvvbbrraaCC&&yyrrhhUUtt  ..
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eevvoottmmiijj  eeddaayyeerrIIssBBYYkkGGnniikkCCnnyyYYnneekkIIttkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  kk~~̈̈ggccMMeeNNaammnniiKKmmyyYYnnCCaa
ee®®ccIInn  EEddllVVnnccaakkeeccjjBBIIeexxtt††JJmm  ((  Hatien ))  ..  kk~~̈̈ggeennaaHHmmaannyyYYnneekkIItt®®ssuukkEExxµµrr
mm~~aakk''  FF¬¬aabb''bbYYssssiikkßßaaFFmm··vviinn&&yyeennAABBuuTTÏÏiikkvviiTT¥¥aall&&yy  eeccHHnniiyyaayyEExxµµrrssÊÊaatt''cc∫∫aass''llaa
ss''  EEddllEExxµµrreeyyIIggxx¬¬HHssaall''eeQQµµaaHHffaa  ««  GGaaccaarr¥¥eemmoonn  »»  ..

eeddaayyeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''CCaaeemmddwwkknnSSEExxµµrr®®bbqqSSggnnwwggGGaaNNaanniiKKmm  eehhIIyy®®ttUUvv
VVrrSSggccaabb''eeTTAA  EExxµµrrkkMMBBuuggVVtt''eemmeennaaHH  hhUU--CCIImmiijjkk**[[GGaaccaarr¥¥eemmoonneennHHmmkkEEkk¬¬gg
eeQQµµaaHHCCaassWWgg--gg""uukkmmiijj  eehhIIyyeeXXaassnnaaffaaCCaabbggËËÌÌnnbbeeggII̊̊ttrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaa
nn''''  eeddIImm∫∫IITTaakk''TTaajjyykkEExxµµrreeTTAAbbMMeerrIIccllnnaayyYYnneevvoottmmiijj  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11995522  EExxµµrrBBIIrrnnaakk''
EEddlleeTTAACCYYbbeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''  ((  CCaammYYyyyyYYnnBBIIrrnnaakk''  ))  VVnnssYYrreellaakkffaa  ––  eettII
ssWWgg--gg""uukkmmiijjEEddllmmYYnnbbnn††̈̈bb[[eeFFII√√CCaaeemmddwwkknnSSeennAAkkMMBBtteennaaHH  ®®ttUUvvCCaabbÌÌËËnneellaakkEEmmnn
eeTT  ??  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''eeqqII¬¬yyttbbvviijjffaa  ––  eebbIIssWWgg--gg""uukkmmiijjeeFFII√√kkaarreeddIImm∫∫IIEExxµµrr  bbMM
eerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__EExxµµrr  bbMMeerrIIåått††mmKKttiiEExxµµrr  mmiinneeFFII√√kkaarr[[yyYYnn  eennaaHHeeTTIIbbssWWgg--gg""uukkmmiijj
CCaabbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈  EEttssWWgg--gg""uukkmmiijjeeFFII√√kkaarrbbMMeerrIIhhUU--CCIImmiijj  eehhttuueennHHeehhIIyyssWWgg--gg""uukkmmiijjmmiinn
EEmmnnCCaabbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈eeTT  ..  hhUU--CCIImmiijjVVnn[[GGaaccaarr¥¥eemmoonnEEkkeeQQµµaaHHCCaassWWgg--gg""uukkmmiijj  kk~~̈̈ggbbMM--
NNggeeVVkkyykkEExxµµrrEEddllkkMMBBuuggVVtt''eemm  ddwwkknnSS[[ccUUllkk~~̈̈ggGGnnÊÊaakk''yyYYnn  bbMMeerrIIccllnnaanniigg
ppll®®bbeeyyaaCCnn__yyYYnn  ee®®JJHHggaayynnwwggssMMeerrccmmhhiicciiœœttaadd**FFMMeeFFggrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  kk~~̈̈ggKKMM
nniittBB®®ggIIkkTTwwkkddII  bbeeggII̊̊ttCCaa  ««sshhBBnnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn»»  eeddaayyeemmddwwkknnSSyyYYnneennHHeemmIIlleeXXII--
jjffaa  tteeTTAAGGnnaaKKttrraaÂÂss††yyYYnnmmiinnGGaaccrrss''eennAAeellIIEEddnnddIIdd**ttUUcccceeggÌÌøøttpp††ll''pplliittppll
kkssiikkmmµµcciiJJççwwmmmmaatt''mmiinn®®KKbb''®®KKaann''eennaaHHeeTT  KKWWmmaannEEttyykk®®ssuukkEExxµµrrnniiggllaavveeTTeeTTIIbbyyYY
nnrrss''  ..  ttaammBBiitteellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''    KKµµaannbbÌÌËËnnbbeeggII̊̊tteeQQµµaaHHssWWgg--gg""uukkmmiijjTTaall''EEtt
eessaaHH  KKWWyyYYnnhhUU--CCIImmiijjeeFFII√√bbMMPP&&nn††EExxµµrr[[yyll''®®ccLLMM  eehhIIyynnSSKKII~~KK~~aaccUUlleeTTAArrYYmmbbMMeerrIIccll
nnaattssflflUUyyYYnn  kk~~¨̈ggeeKKaalleeddAAyykk®®ssuukkEExxµµrrbbJJççËËlleeTTAAkk~~¨̈ggsshhBBnnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinnEEttbb""uu--
eeNNˆ̂aaHHnnaaGGnnaaKKtt  eennAA  eeBBllyyYYnnmmaannCC&&yyCCMMnnHHeellIIGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggnniiggcc®®kkBBttii††GGaa
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GGaaccaarr¥¥GGnn--eemmoonn  ……  ssWWgg--gg""uukkmmiijj    CCaakkUUnnrrbbss''nniiKKmm
yyYYnnmmkkBBIIeexxtt††JJmm  (( Hatein ))  eekkIItteennAAeexxtt††kkMMBBtt  ..
hhUU--CCIImmiijjVVnn[[CCnneennHHEEkk¬¬ggeeQQµµaaHHbbnnMM¬¬    ffaaCCaabbÌÌËËnnrrbbss''
eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''      eeddIImm∫∫IIddwwkknnSSccllnnaaEExxµµrreevvoottmmiijj
((  bbMMeerrIIyyYYnn  ))  ..        eeTTAArrss''eennAAhhaaNNUUyyee®®kkaayyssnnii~~ssiiTT
hhßßWWEENNvv  ((2200kkkk˚̊ddaa11995544))  ..  eemmddwwkknnSSyyYYnnVVnnbbJJÇÇËË
nnmmkk  ((CCaammYYyyGGttiittEExxµµrreevvoottmmiijjBBIIrrJJnn''nnaakk''))    [[ddwwkknnSS
ccllnnaaEExxµµrr®®kkhhmmkk~~̈̈ggqq~~SS11997700  ..    ss¬¬aabb''kk~~̈̈ggqq~~SS11997722
eeddaayybb""uull--BBttbbMMBBuull  ..



eemmrriikkSSggrrYYccrraall''eehhIIyy  ..  ddUUeecc~~HHKKµµaannssJJÔÔaaNNaammYYyybbJJÇÇaakk''ffaa    eemmddwwkknnSSyyYYnnnnwwggbb--
JJŒŒbb''ssÂÂggaammBB®®ggIIkkTTwwkkddIIeessaaHHeeLLIIyy  ..  

ee®®kkaayybbnnii††ccmmkkeeTToott  BBYYkkeevvoottmmiijjVVnnmmkkbbNN††̈̈HHKKNNkkmmµµkkaarrss~~ËËlleennAAssMMLLËË
tt  GGaaeeKK~~yy__eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  eeddaayybbJJÇÇËËnnyyYYnn®®VVMMnnaakk''mmkkTTaakk''TTggVVnnEExxµµrr≤≤ssßßrr::  ––
ssIIuuvv--eehhgg,,  mmUUll--ssmm∫∫ttii††,,  llaavv--EEkkvvmmuunnII,,  GGaaccaarr¥¥ee®®bbss,,  bbflfluugg--eePPOOkk,,  rruugg--eellIItt  ((
nnYYnn--CCaa  ))  ..  EExxµµrr≤≤ssßßrr::TTSSggeennaaHH  kk**mmaanneeQQµµaaHHffIIµµffaa  ««  EExxµµrreevvoottmmiijj  »»  ..  BBYYkkee®®kkaayy
eennHHeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBkkaabb''ssmm¬¬aabb''rraaÂÂss††EExxµµrrddaakk''mmIInneeFFII√√[[rreeTTHHeePPII¬¬ggppÊÊ¨̈HH®®kkLLaabb''ss¬¬aabb''EExxµµrr
ss¬¬ËËtt®®ttgg''CCaaee®®ccIInn  ttaammEExxßßjjaakk''rrbbss''eevvoottmmiijj  ..  eennHHCCaakkaarrccaabb''eeppII††mmrrbbss''yyYYnnkk~~̈̈gg
nneeyyaaVVyyxxIIçḉ́ ddEExxµµrrllaabbmmuuxxEExxµµrr  ((  ddUUcceeKKllaabbmmuuxxmmaann''®®bbCCll''KK~~aa  ))  [[ssmm¬¬aabb''EExxµµrr
eehhIIyy  ..

yyYYnnVVnnTTuukkccllnnaaEExxµµrrkkuummµµ̈̈yynniiss††nniiggllaavv®®kkhhmmddUUcckkUUnnrrbbss''eeKK  ..  yyYYnnVVnn
eerroobbccMMee®®KKaaggkkaarrNN__llÌÌiittllÌÌnn''NNaass''  kk~~̈̈ggkkaarrbbNN††̈̈HHss~~ËËllEExxµµrreevvoottmmiijjeennHH  ..  ee®®kkaa
yyBBIIkkaarrTTaakk''yykkVVnnEExxµµrr≤≤ssßßrr::mmYYyyccMMnnYYnneehhIIyy  yyYYnnkk**ccaabb''GGbb''rrMMEEpp~~kkssttiiGGaarrmmµµ--
NN__BBYYkkeennHH[[®®ssLLaajj''yyYYnneevvoottmmiijj  eeddIIrrttaammmmaaKK··aayyYYnn  ..  BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjrraabb''rryy
nnaakk''  VVnneeTTAAssiikkßßaa®®TTwwssII††eevvoottmmiijjkk~~̈̈ggssaallaanneeyyaaVVyy®®kkuugghhaaNNUUyykk~~̈̈ggqq~~SS1199--
4477  (2) ‰‰ssIIuuvv--eehhggVVnneeTTAAhhaaNNUUyykk~~̈̈ggqq~~SS11995511  xx¬¬HHVVnneeTTAAssiikkßßaaeennAA®®ssuukkcciinn
eebb""kkSSggeeTToottppgg  ddUUccCCaaGGaaccaarr¥¥ssaaeerrnn  ((  LLaacc--ssaaeerrnn  ))  VVnneeccjjeeTTAAhhaaNNUUyyrrYYcc
bbnn††eeTTAAeebb""kkSSggkk~~̈̈ggqq~~SS11995555  ‰‰®®bbBBnnÏÏeeQQµµaaHHeellOOtt  kkUUnn®®bbuussBBIIrr  ((  LLaaccvvIIrr::,,  LLaacc--
vvrrvvIIrr::  ))  kkUUnn®®ssIIBBIIrr  ((  LLaacc--ttaarraa,,  LLaacc--vvIIrrttaarraa  ))  VVnnccaakkeeccaallppÊÊHHeennAAvvtt††KKrr    ®®ssuukk
ssEEgg˚̊  VVtt''ddMMbbgg  ((  CCiittppÊÊHHmm††aayynnYYnn--CCaa  ))  eeTTAAttaammbbII††kk~~̈̈ggqq~~SS11996600  ttaammrryy::EExxßßccaarr
kkiiccççyyYYnneennAAVVtt''ddMMbbgg  rrYYcceeTTAAssMMNNaakk''ppÊÊHHjjaattiieennAAPP~~MMeeBBjj  nniiggeeLLIIggyynn††eehhaaHHeeTTAA
hhaaNNUUyy  ..  GGaaccaarr¥¥ssaaeerrnnmmaannkkMMeeNNIItteennAAPPUUmmiiccMMkkaarrssMMeerraagg  CCaabb''DDIIbb¬¬ËËmmssaallaaVV
llII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ((  Diplome de l'Ecole Suprême de Pali à Phnom Penh ))  ((44))
kkaalleennAAkk~~̈̈gg´́®®BBmmaannmmuuxxggaarrCCaaKKNNnneeyyaaVVyyrrbbss''eevvoottmmiijj  eennAA®®ssuukkssMMLLËËtteexx
tt††VVtt''ddMMbbgg  ..

EEffmmBBIIeellIIkkaarreennHHeeTTootteennaaHH  eemmddwwkknnSSyyYYnnhhUU--CCIImmiijj®®bbEEhhllCCaaeeKKmmiinnTTuukkcciitt††
BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjkk**mmiinnddwwgg  eeTTIIbbeeKKeerroobbccMMKKMMeerraaggkkaarrNN__ssMMrraabb''rryy::eeBBllEEvvggmmYYyyeeTToo
tt  ..  BBYYkkyyYYnnVVnneeddIIrrccaabb''kkuummaarrEExxµµrr  ……bbJJçç̈̈HHbbJJççËËlleekkµµggCCMMTTgg''EExxµµrr  yykkeeTTAAhhaaNNUU--
yyGGbb''rrMMxxYYrrkk∫∫aallssMMrraabb''bbMMeerrIInneeyyaaVVyyyyYYnn  ..  bbgg@@xx¬¬HH®®bbEEhhlleennAAccSSVVnnffaa  rrvvaagg
qq~~SS11995511--5555  mm††aayyEExxµµrrEEttgg®®BBmmaannkkUUnnmmiinn[[eeddIIrreellgg  xx¬¬aacc®®bbmmaatt''®®bbmmgg''……GGaarraa""bb''
ccaabb''kkUUnneekkµµgg  ..  eevvoottmmiijjVVnnCCYYll[[ccaabb''eekkµµggEExxµµrryykkeeTTAAGGbb''rrMMeeddIImm∫∫IIssMMeerrccEEppnnkkaarr
eevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµrraaÂÂss††nniigg®®ssuukkEExxµµrr  eeFFII√√CCaasshhBBnnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinnnnaaGGnnaaKKtt  eeddaayy
yykkeekkµµggEExxµµrr  EEddllvvaaGGbb''rrMMTTuukkeennaaHH[[ddwwkknnSS®®ssuukk  EEttee®®kkaammkkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥rrbbss''yyYYnn
..  BBYYkkeekkµµggEExxµµrrGGss''TTSSggeennaaHH  rrhhUUttmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©  xx¬¬HHmmaannvv&&yy3300……4400qq~~SS      eehhIIyy

((44)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkttUUcc--QQYYgg  GG~~kknniiBBnnÏÏeessoovveePPAA  ««  VVtt''ddMMbbggssmm&&yyeellaa

kkmmççaass''  »»  ssBB√√́́ ff©©eennAAvvtt††KKrr    ..
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eeFFII√√kkaarrkk~~̈̈ggrrbbbbeehhgg--ssMMrriinn  xx¬¬HHmmiinnTTSSggssaall''EEmm""““  bbggbbÌÌËËnnbbeeggII̊̊tt  ……®®ssuukkPPUUmmiikkMM--
eeNNIIttxx¬¬ÁÁnneeLLIIyy  eellIIkkEEllggEEttmmaannvv&&yyCCMMTTgg''  kk~~̈̈ggccMMeeNNaammeennaaHHmmaannEEbb""nn--ssuuvvNNˆ̂,,
CCaa--sswwuumm,,  rrss''--ssmm&&yy  EEddllyyYYnnddwwkknnSSyykkBBII®®ssuukkllaaCC  eeJJFFiissaatt''eeTTAA  ((  ttaammssMM
ddII[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkeeLLAA--QQiinn  ))  ..

eennAAeeddIImmqq~~SS11997799  EEddllTT&&BByyYYnnvvaayyQQ¬¬aannJJnn®®bbeeTTssEExxµµrreennaaHH  bb""uull--BBttVV
nnddwwkkCCJJÇÇËËnneekkµµggkkMM®®JJFFMM@@eekkoorrmmkkttaamm  kkaatt''́́ ®®BBGGtt''GGaahhaarrss¬¬aabb''GGss''CCaaee®®ccIInn  ‰‰eekkµµgg
kkMM®®JJttUUcc@@  EEddllvvaa®®bbmmUUllmmiinnTTaann''  kk**ccaakk''eessaarrXXMMuuTTuukkkk~~̈̈ggmmnnIIÊÊrr  ..  ddll''kkggTT&&BByyYYnn
ccUUllmmkk  vvaakk**®®bbmmUUllyykkeekkµµggkkMM®®JJxxÊÊgg''11,,000000nnaakk''eeTTAAhhaaNNUUyy  ((55)) eeddIImm∫∫IIGGbb''rrMMbb
ÂÂJJççkk®®TTwwssII††  TTuukkeeFFII√√CCaass~~ËËllbbMMeerrIIEEppnnkkaarryyYYnntteeTTAAGGnnaaKKtteeTToott  ..  yyYYnneeFFII√√ddUUccKK~~aaeennAA
‰‰®®ssuukkllaavv  ccMMeeJJHHkkUUnnkkMM®®JJllaavv  ..  BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjmmaanneeQQµµaaHHssWWgg--gg""uukkmmiijjCCaa
eemmddwwkknnSS  ddUUeecc~~HHyyYYnnCCaaGG~~kkbbeeggII̊̊ttEExxµµrrnniiggllaavvkkuummµµ̈̈yynniiss††  ..  bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††TTSSggbbII
®®bbeeTTss  ((  yyYYnn--llaavv--EExxµµrr  ))  ®®ttUUvvrrYYmmbbJJççËËllKK~~aaeehhAAffaa  ««  bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn
Indochinese Communist Party …… ICP ))  ..  bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinnVVnnbbeeggII̊̊tt
eeLLIIggeennAAqq~~SS11993300  eennAA®®kkuugghhuuggkkuugg  ..  kkaalleeNNaaHHeennAAmmiinnTTaann''mmaannssmmaaCCiikkCCaaCCaattii
EExxµµrreennAAeeLLIIyyeeTT  ..  lluuHHee®®kkaayymmkk  kk~~̈̈ggrrvvaaggqq~~SS11994400VV¬¬yy  eeTTIIbbyyYYnneeVVkkVVnnEExxµµrr
mmYYyyccMMnnYYnn  EEttPPaaKKee®®ccIInnCCaaEExxµµrr®®kkhhmmeeddaayybbeeJJœœaattffaayyYYnnnnwwgg®®bbKKll''ddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaa
mmmmkkEExxµµrrvviijj  kkaallNNaacc∫∫SSggQQ~~HHVVrrSSgg  ..

eennAAqq~~SS11994455--4477  yyYYnneevvoottmmiijjVVnnKKSS®®TTccllnnaattssflflUUeeddIImm∫∫IIeessrrIIPPaaBBeennAA®®bbeeTT
ssEExxµµrr  ((nniiggllaavv))  eeddaayyssaarrEExxµµrrkkMMBBuuggVVtt''eemmddwwkknnSS  ee®®JJHHeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''
®®ttUUvvVVrrSSggccaabb''  yyYYnnkk**VVnn{{kkaassllUUkk´́ddmmkkkkkkUUrr´́ppÊÊkk~~̈̈ggccllnnaaEExxµµrr≤≤ssßßrr::  TTaakk''TTaa--
jjVVnnBBYYkkllaavv--EEkkvvmmuunnII,,  mmIIuu--ppUU,,  mm""aa--mmUUnn,,  ssIIuuvv--eehhgg,,  mmUUll--ssmm∫∫ttii††,,  eessaa--PPwwmm˘̆˘̆˘̆
..ll..

eennAAkk~~̈̈ggqq~~SS11995500  BBYYkkEExxµµrreeqq√√ggnniiyymmVVnnrrIIkkdduuHHddaallyy""aaggxx¬¬SSgg  eeddaayymmaannTTMMnnaa
kk''TTMMnnggCCiittss~~iiTTÏÏCCaammYYyyBBYYkkVV""eeffttLLaavv  nniiggbbkkßßllaanneevvoott  ((  Lien Viet Front of

Vietnam ))  ..
eennAA´́ff©©TTII1177eemmssaa11995500  EExxµµrr≤≤ssßßrr::    EEddllPPaaKKee®®ccIInnCCaaGGttiittssmmaaCCiikkkkuummµµ¨̈yy    

((55))  CCaaBBiieessssBBYYkkkkUUnnkkMM®®JJEEddll““BBuukkmm††aayyvviill®®ttLLbb''mmkkBBIIbbrreeTTss  ((  PPaaKKee®®ccIInnmmkkBBII®®bbeeTT

ssVVrrSSgg  kk~~̈̈ggccMMeeNNaammeennaaHHmmaannkkµµÁÁyybbeeggII̊̊ttxxMM∆∆̈̈mmYYyyEEddrr  EEddll““BBuukkvvaa  ((  hhiiuunn--ssIIuuhhflflnn  ))  VVnnnnSS

®®ttLLbb''mmkkBBII®®kkuuggVV""rrIIsskk~~̈̈ggqq~~SS11997766  kk~~̈̈ggrrvvaaggEExxeemmssaa  ttaammkkaarreeVVkkbbeeJJœœaattrrbbss''eeGGoogg--

ssaarrII  ffaa®®ttUUvvkkaarrbbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrreennAAbbrreeTTssmmkkCCYYyy  kkssaaggss††aarr®®ssuukkeeTTssEEddlleexxÊÊccxxÊÊSSeeddaayy

ssÂÂggaamm  ..  ®®VVMMmmYYyyEExxee®®kkaayymmkk  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmVVnnyykkbbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈eennHHeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallVVtt''eeTTAA

eehhIIyyyykkkkµµÁÁyyhhiiuunn--eevvaahhaarrGGaayyuuBBIIrrqq~~SS  eeTTAAddaakk''kk~~̈̈ggmmnnIIÊÊPPUUmmiimmYYyyCCiitteerraaggcc®®kkeeFFII√√EEkkvvccMMkkaarrddUUgg

..  ®®VVMMmmYYyy--®®VVMMBBIIrrEExxee®®kkaayyEEddllyyYYnnvvaayyQQ¬¬aannJJnnkkaann''kkaabb''®®ssuukkEExxµµrr  GG~~kk®®ssIIeeGGllIIssaaEEbb

tt--eebbcckk&&rr  ((  Elizabeth Becker ))  VVnneeXXIIjjeekkµµggkkMM®®JJEExxµµrrCCaagg770000nnaakk''eennAAhhaaNNUUyy  ddUUcc

GG~~kk®®ssIIVVnnssrreessrrkk~~̈̈ggGGttƒƒbbTT  (( How Vietnamese create a regional communist  Em-

pire - The Hanoi Pact ))  ccuuHHkk~~̈̈gg  The New Republic ´́ff©©TTII2200  ttuullaa  11998866  ®®ssaabb''  ..
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nniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  VVnneebbIIkkssmmaaCCTTII11eennAAssMMLLËËttVVtt''ddMMbbgg  CCaabb''®®BBMMEEddnn´́ff  eeddIImm∫∫IIbbeeggII̊̊
ttrrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmEExxµµrr≤≤ssßßrr::  (( United Khmer Issarak Front ))  ..  ssmmaaCCeellIIkkTTII
11eennHHddwwkknnSSeeddaayyssWWgg--gg""uukkmmiijj  ..      ®®ttgg''eennHHeehhIIyyEEddlleeFFII√√[[EExxµµrr≤≤ssßßrr:eekkAA--ttkk''
VVnnVVkk''EEbbkkKK~~aaBBIIBBYYkkllaavv--EEkkvvmmuunnII  rrhhUUttmmaannkkaarrVVjj''KK~~aaeennAAPPUUmmii®®kkUUccccaarr  mmiinnEEmmnn
eennAAPPUUmmii®®bbII  nniiggmmiinnEEmmnneeddaayyssaarr®®VVkk''660000,,000000  EEddll  Ben Kiernan VVnnssrr--
eessrrkk~~̈̈ggeessoovveePPAA  How Pol Pot came to power eennaaHHeeTT  ..  ttaamm‰‰kkssaarr®®bbvvttii††bb
kkßßkkuummµµ̈̈yy  nniiss††EExxµµrreeVVHHppßßaayykk~~̈̈ggqq~~SS11997733ffaa  kkaalleeNNaaHHmmaannbbkk≈≈CCnnEExxµµrrkkuummµµ̈̈yynnii
ss††EEttccMMnnYYnn4400nnaakk''bb""uueeNNˆ̂aaHH  ((  KKµµaannkkaarreeccHHddwwggee®®CCAA®®CCHH      nniiggmmiinnddwwggBBIIeeKKaallbbMMNNgg
yyYYnneerroobbEEppnnkkaarreellbb®®ssuukkEExxµµrrppgg))  ..  eeddaayyEExxµµrrmmiinn®®BBmmeennAAee®®kkaammkkaarrddwwkknnSSyyYYnn
@@kk**eerroobbccMMEEppnnkkaarrffIIµµ  KKWW[[bbkkßßkkuummµµ¨̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinnrrMMllaayyxx¬¬ÁÁnneennAAeeddIImmqq~~SS11995511
eehhIIyybbeeggII̊̊ttCCaabbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrr  llaavv  nniiggeevvoottNNaammeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  EEttbbkkßßkkuummµµ̈̈yynnii
ss††yyYYnneennAAEEtt®®ttYYtt®®ttaaddEEddll    ddUUccEEddll‰‰kkssaarreevvoottNNaammVVnnbbJJÇÇaakk''kk~~̈̈ggEExxvviicciiœœkkaa
11995511  ffaa  ––  bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††eevvoottNNaammeennAArrkkßßaassiiTTiiÏÏ    eemmIIllkkaarrxxuuss®®ttUUvveellIIsskkmmµµ
PPaaBBbbkkßßbbggbbÌÌËËnnkkmmıı̈̈CCaanniiggllaavv  ..  ee®®kkaayymmkk,,  eeTTaaHHbbIIyy""aaggNNaakk**eeddaayy  eebbIIllkk≈≈&&NN
GGnnuuJJÔÔaatt[[eennaaHH  bbkkßßbbddiivvtt††nn__TTSSggbbIInnwwggrrYYbbrrYYmmKK~~aaeeFFII√√bbkkßßEEttmmYYyy  KKWWbbkkßßsshhBB&&nnÏÏeevvoo
ttNNaamm  EExxµµrr  nniiggllaavv  ((The Vietnam-Khmer-Laotian Federation's Party ))  (3)

bb&&kkßßbbddiivvtt††nn__®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  ((  Khmer's People Revolution Party - KPRP ))
VVnneekkIItteeLLIIggeennAAEExxkkJJÔÔaaqq~~SS11995511      ‰‰llkk≈≈nnii††kk:KKWWccmm¬¬ggeeccjjmmkkbbIIbbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††
eevvoottNNaamm  (5) ..  ttaamm®®bbvvttii††rrbbss''bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrreennAAqq~~SS11995522    BBYYkkeeKKmmaannss--
mmaaCCiikkxxÊÊgg''mmYYyyJJnn''nnaakk''CCaaee®®sscc  ..

eennAA´́ff©©TTII33  EExxmmiinnaa  11995511  rrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiiEExxµµrr  eevvoottNNaamm  nniiggllaavv  VVnnCCYY
bb®®bbwwkkßßaaKK~~aa  eehhIIyybbeeggII̊̊ttCCaabbkkßßssmmıınnÏÏeevvoottNNaamm--EExxµµrr--llaavveeLLIIgg  rrYYcckk**®®bbkkaass
eehhAA®®bbCCaaCCnn®®bbeeTTssTTSSggbbII[[eeFFII√√sshh®®bbttiibbttii††kkaarrvvaayyrrMMllMMGGaaNNaanniiKKmm  ..  eeyyaall
eellIIkkaarrssMMeerrcccciitt††eennHH  EEddlleeKKVVnneeVVHHppßßaayyeennAA´́ff©©TTII1111  EExxmmiinnaa  11995511eennaaHH  kkgg
TT&&BByyYYnneevvoottmmiijjkk**VVnneellssssMMGGaaggccUUllmmkkkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrnniiggllaavv  eeddIImm∫∫IICCYYyycc∫∫SS
ggBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmEEddllee®®kkaayymmkkkk¬¬aayyCCaakkggTT&&BBrrMMeeddaaHHCCaattiikkmmıı̈̈CCaa  ((  The Khmer

National Liberation Army ))  nniiggCCYYyycc∫∫SSggBBYYkkllaavv®®kkhhmmVV""eeffttLLaavvppggEEddrr
(6) ..

eennAAqq~~SS11995588  BBYYkkyyYYnneevvoottmmiijjVVnneeTTAAeeXXaassnnaaeeVVkkBBYYkkEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammffaa
BBYYkkeeKKeeFFII√√kkaarr[[sseemm††ccssIIhhnnuu  eehhIIyyVVnnbbgg˙̇aajjbb&&NNˆ̂KKNNkkmmµµkkaarrBBiieessssEEddll
mmaannrrUUbbffttsseemm††cceennAAeellIIeennaaHHppgg  ..  EExxµµrree®®kkaammmmYYyyccMMnnYYnnFFMMVVnnccUUllrrYYbbrrYYmmkk~~̈̈ggccll
nnaayyYYnneevvoottmmiijj  ..  ((66)) eeKKeeXXaassnnaa[[EExxµµrreennAAkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammmmkkvviijj  ..  eennHHCCaall∫∫iicc
®®BBYYjjmmYYyyVVjj''VVnnsstt√√BBIIrrrrbbss''yyYYnneevvoottmmiijj  ..  mmYYyyKKWWBBYYkkeevvoottmmiijjbbMMppuuss[[EExxµµrr
bbHHeeVVrreeLLIIgg  eeddIImm∫∫II[[mmaannkkaarrvvwwkkvvrrkk~~̈̈ggEEpp~~kkrrddΩΩVVll--ssggmmyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..      BBIIrrKKWW  

((66)) eesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssWWnn--EELL  vvrreessnniiyyeeTTaaEEmm""kkhh√√kk  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAAttaaxxUUmm""aa  rrddΩΩ

vvaa""ssiiuunneettaann  ..
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rrddΩΩkkaarryyYYnn´́®®BBnnKKrrkk**nnwwggccaatt''vviiFFaannkkaarrbbÂÂgg˚̊aabbkkaabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrree®®kkaamm  yy""aaggccaass''́́ dd
eeTToott..  GG~~kkccMMeeNNjjKKWWeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg‰‰eeNNaaHHeessaaHH  ee®®JJHHEExxµµrrEEddll
bbHHeeVVrreennaaHHkk**nnwwgg®®ttUUvvss¬¬aabb''vviinnaassppgg  eehhIIyyGG~~kkEEddllrrtt''rrYYccxx¬¬ÁÁnn  nnwwggrrtt''mmkkccUUllbbMMeerrII
BBYYkkeevvoottkkuuggvviijj  ..  eennHHCCaall∫∫iiccyy""aaggggaayybbMMppuuttrrbbss''yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††kk~~̈̈ggkkaarrssmm¬¬aabb''
EExxµµrr  ..  kkaalleennaaHH  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''eeTTIIbbnnwwggvviillccUUllmmkk  BBIICCIIvvPPaaBBllaakk''xx¬¬ÁÁnneennAA
‰‰eexxtt††LL¨̈ggnniijj  ..  eeBBlleennaaHHeellaakkVVnnddwwggffaa  EExxµµrree®®kkaammccaajj''eeXXaassnnaaeeVVkkbb--
eeJJœœaattrrbbss''BBYYkkeevvoottkkuuggeehhIIyy@@®®bbuuggnnwwggbbHHeeVVrrEEffmmeeTToott  eeddaayymmaanneemmddwwkknnSSmm~~aakk''
eeQQµµaaHHffaacc''--EENNgg  ((77)) ..  BBYYkkKKiijjssmm©©aatt''yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggVVnnrrkkccaabb''eellaakkffaacc''--
EENNgg  ®®BBmmTTSSggbbkkßßBBYYkkEEddllrrtt''eeKKccllaakk''xx¬¬ÁÁnnttSSggPP&&yyPPiitt  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaa
nn''VVnn[[eeKKeehhAAeellaakkffaacc''--EENNggeeTTAACCYYbbeellaakkeennAA‰‰´́®®BBnnKKrr  ..  eellaakkkk**VVnnnnii--
yyaayyssMMrrYYlleeddaaHH®®ssaayyCCaammYYyyrrddΩΩkkaarr´́®®BBnnKKrr[[VVnn®®ssYYllbbYYlleeTTAAvviijj  ..  eellaakk
VVnnBBnn¥¥ll''BBIIee®®KKaaHHff~~aakk''  EEddllCCaall∫∫iiccrrbbss''yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††®®bbuuggnnwwggssmm¬¬aabb''EExxµµrreennHH
ddll''EExxµµrree®®kkaamm®®KKbb''@@KK~~aa[[®®bbuugg®®bbyy&&tt~~®®KKbb''@@CCMMhhaann  ((88)) ..

�                              �

�

((77)) bb""UUllIIssttSSggBBIIssmm&&yyVVrrSSgg  EExxµµrreexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggss††aabb''eeCCOOttaammNNaass''--  KKaatt''®®BBmmccUUllrrYYmmnnww

ggeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ..

((88)) eesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssiimm--KKiinn  eennAATTII®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..
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Exµrevotmij
KKWWyyYYnneevvoottmmiijjEEddllCCaaGG~~kkbbeeggII˚̊ttBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjeennHHkk~~¨̈ggrrvvaaggqq~~SS11994466--1199

4477  EEttkkaalleennaaHHmmaannEExxµµrr  EEttxxÊÊgg''EEssssiibbnnaakk''  EEddllCCaassmmaaCCiikkkk~~̈̈ggccllnnaa≤≤NNÎÎËËcciinn
kkuummµµ̈̈yynniiss††  (( Indochinese Communist Party - ICP ))  ..  BBYYkkyyYYnneevvoottmmiijjVVnnccUU
llmmkkbbeeggII̊̊ttmmUUllddΩΩaannbbIIeennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  ––

11--  mmUUllddΩΩaannEE®®kkkk  eemmmmtt''--CCbb''  mmaannCCnnCCaattiiyyYYnnCCaaee®®ccIInnCCaakkmmµµkkrrrrbbss''ccMMkkaarr
eekkAAssflflUUVVrrSSgg  ..  mmUUllddΩΩaanneennHHeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBeennAAkk~~̈̈ggttMMbbnn''eexxtt††®®kkeeccHH  ssÊÊwwggEE®®ttgg  rrttnn
KKIIrrII  mmNNÎÎllKKIIrrII  kkMMBBgg''ccaamm  ´́®®BBEEvvgg  ss√√aayyeerroogg  ..  mmUUllddΩΩaanneennHHkkaann''kkaabb''eeddaayyBBYYkkyyYY
nneevvoottmmiijjppÊÊaall''EEttmm††gg  ..

22--  mmUUllddΩΩaannTTII22eennAAkkMMBBtt  EEddllddwwkknnSSeeddaayyyyYYnneekkIItteennAA®®ssuukkEExxµµrreeQQµµaaHHGGaa--
ccaarr¥¥GGnn--eemmoonn  EEddllyyYYnn[[EEkk¬¬ggeeQQµµaaHHffaa  ssWWgg--gg""uukkmmiijj  CCaaeemmddwwkknnSSrrbbss''BBYYkkEExxµµrr
eevvoottmmiijj  ..  mmUUllddΩΩaanneennHHeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBkk~~̈̈ggmmNNÎÎlleexxtt††ttaaEEkkvv,,  kkMMBBtt,,  eekkaaHHkkuugg,,  kkMM
BBgg''ssWWıı  ..  ee®®kkaayymmkkeeTToottmmaanneellaakkvviiss√√kkrrCCII--KKiimmGGaann  nniiggssaaLL¨̈tt--ssrr  mmkkBBII®®ssuu
kkVVrrSSgg  mmkkccUUllrrYYmmkk~~̈̈ggmmUUllddΩΩaanneennHHEEddrreennAAqq~~SS11995533  (2) ..

33--  mmUUllddΩΩaannTTII33KKWWeennAAEEbb""kkxxaagglliicceeqqooggxxaaggtt∫∫ËËggeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ®®ttgg''ttMMbbnn''
ssMMLLËËtt  ®®kkjjËËgg  ..  yyYYnnVVnnee®®CCIIsseerrIIssKKNNkkmmµµaaFFiikkaarrEEddllCCaaGGttiittEExxµµrr≤≤ssßßrr::  EEdd
llmmaanneellaakkssIIuuvv--eehhgg((99)) CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarrsswwkkPPUUmmiiPPaaKKJJyyBB¥¥TTiiss,,  mmUUll--ssmm∫∫
ttii††CCaaeemmTT&&BB,,  rruugg--eellIItt  ((nnYYnn--CCaa  ))  CCaannaayyEEpp~~kkeessddΩΩkkiiccçç,,  GGaaccaarr¥¥LLaacc--ssaaeerrnn  nniigg
LLaacc--ssaarr""nn  CCaaKKNN::nneeyyaaVVyy  ..  mmUUllddΩΩaanneennHHeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBkk~~̈̈ggeexxtt††eeJJFFiissaatt''
VVtt''ddMMbbgg  eessoommrraabb  ..

ssaaLL¨̈tt--ssrr  ……bb""uull--BBtt  VVnnvviillmmkkccUUllrrYYmmkk~~̈̈ggccllnnaaEExxµµrreevvoottmmiijj  EEddll
mmaanneemmddwwkknnSSyyYYnneeQQµµaaHHssWWgg--gg""uukkmmiijj  kk~~̈̈ggEExxmmkkrraa  qq~~SS11995533  eennAAmmUUllddΩΩaannkkMMBBgg''
®®ttaacc  ..  

kk~~̈̈ggssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544  BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjKKµµaanneekkAAGGIIeeTT  eeddaayyBBYYkkeennHH
KKµµaannEEddnnddIIrrMMeeddaaHHkkaann''kkaabb''ddUUccyyYYnnhhUU--CCIImmiijj  ..  ‰‰VV""eeffttLLaavvmmaanneekkAAGGII  eeddaayyeeKKmmaa
nnmmUUllddΩΩaannrrMMeeddaaHHeennAAEEbb""kkxxaaggeeCCIIggCCaabb''nnwwggTTll''EEddnnyyYYnn  ..  ccMMeeJJHH®®bbeeTTssEExxµµrr  mmaann
EEttrrddΩΩaaPPiiVVllsseemm††ccssIIhhnnuueeTTEEddllttMMNNaaggeekkAAGGIIEExxµµrr  eeddaayyyykkEExxµµrr≤≤ssßßrr::ccuuHH
ccUUllmmaannddaabb--QQYYnn,,  cc&&nnÊÊrrggßßII,,  BBuutt--qqaayy  CCaabbnnÊÊaall''mmiinn[[EEbbggEEcckk®®bbeeTTssEExxµµrrCCaa
BBIIrr  ddUUccCCaa®®bbeeTTssllaavvnniiggyyYYnneeTT  ..  eennHHCCaaeemmeerroonnmmYYyyrrbbss''BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjEEddll
ee®®kkaayymmkk  kk¬¬aayymmkkCCaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..  eemmeerroonneennHHeehhIIyyEEddllCCMMrruujj[[®®kkuummbb""uull--BBtt
GGnnuuvvtt††nnUUvvEEppnnkkaarrvvaayyrrMMeeddaaHHyykkttMMbbnn''CCnnbbTTeeLLaammBB&&TTÏÏTTII®®kkuuggBBuukkrrllYYyy  rrhhUUttddll''
VVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yyCCaassƒƒaaBBrrkk~~̈̈gg´́ff©©TTII1177  eemmssaa  qq~~SS11997755  ((  ttaamm{{vvaaTTeemm""AA--eessTTuu
gg  ))  ..

((99)) ssIIuuvv--eehhggccUUllrrYYmmCCaammYYyyllnn''--nnll''kk~~¨g̈gqq~~SS11997700    eeFFII√√CCaavvrreessnniiyyeeTTaaeennAAbbnnÊÊaayysswwkkrrggssIIuu
ssuuppuunn  ..
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ee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvv  yyYYnnVVnnyykkEExxµµrreevvoottmmiijjrraabb''JJnn''nnaakk''  [[eeTTAA®®CCkk
eekkaanneennAAhhaaNNUUyy  rrgg''ccSS{{kkaassllÌÌeellIIkkee®®kkaayyeeTToott  ..  kk~~¨̈ggeennaaHHmmaanneemmddwwkknnSSEExxµµrr
eevvoottmmiijjeeQQµµaaHHssWWgg--gg""uukkmmiijj  ((  GGaaccaarr¥¥GGnn--eemmoonn  ))  kk**eeTTAArrss''eennAA®®kkuugghhaaNNUUyy
EEddrr  ..

®®kkuummTTII22EExxµµrreevvoottmmiijjmmaann  ssaaLL¨̈tt--ssrr,,  rruugg--eellIItt  ((nnYYnn--CCaa)),,  ssIIuuvv--eehhgg,,  mmUU
ll--ssmm∫∫ttii††  ((  rrss''--jjwwmm  ……ttaaeekkAA  )),,  GGaaccaarr¥¥LLaacc--ssaavv""nn,,  LLaacc--ssaaeerrnnCCaaeeddIImmmmiinn
eeTTAAhhaaNNUUyyttaammBBYYkkyyYYnneevvoottmmiijjeeLLIIyy  ..  KKWW®®kkuummTTII22eennHH‰‰gg  EEddllee®®kkaayymmkkkk¬¬aa
yyCCaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..  BBYYkkee®®kkaayyeennHHEEcckkeeccjjCCaaBBIIrr®®kkuummeeTTAAeeTToott  ––

11--  ®®kkuummTTII11mmaann  eellaakkssIIuuvv--eehhgg,,  mmUUll--ssmm∫∫ttii††,,GGaaccaarr¥¥LLaacc--ssaaeerrnn,,  LLaacc
ssaavv""nn  VVnnrrss''eennAArrkkssIIuuCCaaCCnnssaammJJÔÔeeFFII√√EE®®ssccMMkkaarr®®kkUUcceennAAPPUUmmiivvtt††KKrrxx¬¬HH  eennAArrUUggkknnWWÊÊ
kkgg''hhttxx¬¬HH  ((  ttaammddggssÊÊwwggssEEgg˚̊eeTTAAeellII  )),,  eennAAPPUUmmiiff√√aakkxx¬¬HH  kk~~̈̈ggeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..

22--  ®®kkuummTTII22mmaann  ssaaLL¨̈tt--ssrr  ((bb""uull--BBtt)),,  rruugg--eellIItt  ((nnYYnn--CCaa))  nniiggKK~~aaeeKKmmYY
yyccMMnnYYnneeTToott  bbnn¬¬MMbbgg˚̊bb''xx¬¬ÁÁnnkk~~̈̈ggTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjeeddIImm∫∫IIeerroobbccMM®®KKwwHHbbddiivvtt††nn__  ..  BBYYkkeeKKCCYYll
ppÊÊHHeennAACCiitt@@KK~~aa®®ttgg''mmMM††̈̈eemmeePPII¬¬ggxxaaggee®®kkaammeeBBTT¥¥cciinn  ..  BBYYkkeeKKbbgg˚̊bb''xx¬¬ÁÁnn  eeFFII√√sskkmmµµPPaaBB
BBnn¥¥ll''TTaakk''TTaajjBBYYkkyyuuvvssiissßß®®kkII®®kk  EEddllPPaaKKee®®ccIInnmmiinnssaall''ffaakkuummµµ̈̈yynniiss††CCaassIIÌÌ
ppgg  ..

�                                �

�
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Exµr®khm
eennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ssaaLL¨̈tt--ssrr  nniiggeeLLaa--eebbggKKnn  ((1100)) VVnnbbeeggII̊̊ttvviiTT¥¥aall&&  

yy‰‰kkCCnnBBIIrreennAACCiitteemmeePPII¬¬ggee®®kkaammeeBBTT¥¥cciinnKKWW  ::  vviiTT¥¥aall&&yykkmmıı̈̈CCaabbuu®®tt  nniiggvviiTT¥¥aall&&yy
ccMMeerrIInnvviiCCÇÇaa  ..  eeLLAA--eebbggKKnn  eennAAbbee®®ggoonn®®bbvvttii††ssaaÂÂss††kk~~̈̈ggvviiTT¥¥aall&&yyTTSSggBBIIrr,,  KKWWCCnn
eennHHeehhIIyyEEddllbbJJçç̈̈HHbbJJççËËllssiissßß®®kkII®®kkKKµµaann®®VVkk''bbgg''́́ ff¬¬ssaallaa  eeFFII√√CCaa  ««  ccllnnaa
yyuuvvCCnnkkuummµµ̈̈yynniiss††kkmmıı̈̈CCaa  --  GGkkßßrrkkaatt''eehhAAffaa  ::  yyuuvvkkkk  »»  ((1111)) eeLLIIgg  ..    BBYYkkssmmaa  
CCiikkccllnnaa  ««  yyuuvvkkkk  »»  KKWWCCaaccllnnaass~~ËËllbbddiivvtt††nn__rrbbss''ssaaLL¨̈tt--ssrr  ..  ee®®kkaayyEEdd
llBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmmmaannCC&&yyCCMMnnHHrrMMllMMrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩllnn''nnll''  eennAA´́ff©©TTII1177  eemmssaa
11997755mmkk  GGggkkaarrEExxµµrr®®kkhhmmVVnnyykkBBYYkk  yyuuvvkkkk  eennHHmmkkeeFFII√√CCaaKKNN::®®ssuukknnaannaa
……CCYYnnkkaallEEttggttSSggCCaaKKNNsshhkkrrNN__ppgg  ..

((1100)) CCaaeeQQµµaaHHBBiittrrbbss''nnYYnn--CCaa  ee®®JJHH≤≤BBuukkeeQQµµaaHH  eeLLAA--llIIvv  eennAAPPUUmmiivvtt††KKrr  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..
((1111)) ssMMddIIeeqqII¬¬yyqq¬¬ggKKNN::®®ssuukkeeqqggCCaammYYyymm††aayynnYYnn--CCaa  eennAAJJkk''kkNN††aallqq~~SS11997744  ..  kkaall
eeNNaaHHbb""uull--BBttVVnnyykkeeyyaaFFaammCCŒŒwwmmbbkkßßeeTTAABB&&TTÏÏccaabb''mmUUll--ssmm∫∫ttii††  PPaaKKJJyy&&BB¥¥nniiggKKNN::ttMMbbnn'',,
KKNN::sshhkkrrNN__,,  KKNN::®®ssuukk,,  KKNN::XXMMuu,,  kkggQQ¬¬bbnniiggkkggeeyyaaFFaa  ddkkhhUUttGGaavvuuFFGGss''rrYYccyykkeeTTAA
ssmm¬¬aabb''eeccaall  eellIIkkEEllggEEttKKNN::®®ssuukkyyaann  EEddllCCiittddiittnnwwggmm††aayynnYYnn--CCaa  eeKKmmiinnVVnnccaabb''ccgg
……eeFFII√√eeTTaassGGII√√eeLLIIyy  ..  kkaalleennaaHHeessµµrrxxMM∆∆¨ëennAAeeFFII√√CCaakkmmµµkkrrkk~~¨g̈geerraaggCCaaggXXMMuuvvtt††KKrr  ttSSggeennAABBIIrrKKIILLËËxxaagg
eellIIXXMMuuvvtt††KKrr  ..  ´́ff©©1188mmiiffuunnaa11997788  KKNN::XXMMuuddaakk''TTiiss[[eeTTAAccUUlleerrIIEEddkk  kkaatt''ssMMbbkkrrffyynn††ttUUcc@@
yykkmmkkeeFFII√√CCaaEEbb""llccaakk''ddIIEEcckkccaayy[[BBYYkkkkggccll&&ttnniiggeessnnaaCCnnXXMMuuvvtt††KKrr  ..  ®®ssaabb''EEttmmaannrrff--
ee®®kkaaHH MM--111133 CCaagg´́mm∏∏ee®®KKOOggnniiggBBYYkkeeyyaaFFaaxxÊÊgg''55,,000000nnaakk''  ccUUllmmkkkk~~¨g̈gGGttIItt®®kkuuggVVtt''ddMMbbggeeddaa--
yyKKµµaann[[ddMMNNwwggCCaammuunn  ccaabb''ccggBBYYkkKKNN::JJNNiiCCÇÇ,,  KKNN::®®ssuukknnaannaa  eehhIIyyeeTTAAccaabb''mmUUll--ssmm∫∫ttii††
eennAAppÊÊHHKKaatt''EEkk∫∫rrccMMkkaarrCCbb""uunn  CCiittPP~~MMttUUccPP~~MMFFMM  ..  kkaalleennaaHHBBYYkkeeyyaaFFaaVVnneeddjjBBYYkkCCaaggxxMM∆∆¨[̈[vviillmmkkXXMMuu
vviijj  ..  eehhttuukkaarrNN__eennHHVVnneeFFII√√[[xxMM∆∆¨m̈maanneesscckkII††eeggOOggqq©©ll''NNaass''  eeddaayyvvaaccaabb''ssmm¬¬aabb''EEttKK~~aavvaa  KKWWmm~~aa
kk''@@yyll''ffaa  CCaaeeBBoorreevvrraarrbbss''BBYYkkvvaa  QQaammEE®®sskkEEss∫∫kkeehhAA  ee®®JJHHBBYYkkJJyy&&BB¥¥TTiisseennHHkk**ssmm¬¬aabb''
®®bbCCaaCCnnEExxµµrrGGss''ee®®ccIInnssMMeebbIImmNNaass''EEddrr  ..  eeddaayykkaarrBBiiccaarrNNaattaammeehhttuukkaarrNN__  ee®®kkaayymmkkeeTTIIbb
xxMM∆∆¨d̈dwwggffaa  mmkkBBIIddnn¬¬ggrrbbss''mmUUll--ssmm∫∫ttii††  eeQQµµaaHHeessaa--PPwwmmVVnnkk∫∫tt''®®bbuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrkk~~¨g̈grrvvaaggEExx
vviicciiœœkkaaqq~~SS11997777  EEttbb""uull--BBttvvaaddwwggxx¬¬ÁÁnnmmuunn  ‰‰eessaa--PPiimmKKNN::PPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··TTiiss  kk**®®ttUUvveeyyaaFFaaeessµµaaHH
nnwwggbb""uull--BBttssmm¬¬aabb''VVnneeTTAA  ..  ‰‰kkUUnn®®bbuussmmUUll--ssmm∫∫ttii††mmYYyyeeQQµµaaHHmmiitt††qq~~SSgg  ((eeQQµµaaHHbbddiivvtt††nn__))VVnn
eerroobbkkaarrCCaammYYyykkUUnn®®ssIIeessaa--PPiimm  ..  mmUUll--ssmm∫∫ttii††nniiggeessaa--PPiimmCCaaeekkII¬¬nnwwggKK~~aappgg  ttSSggBBIIssmm&&yyEExxµµrr
eevvoottmmiijjmmkk  ..  eeBBlleennaaHHeeKKyykkBBYYkkyyuuvvkkkkBBIIPPUUmmiiPPaaKKnniirrttIIttaaEEkkvv--kkMMBBtt  mmkkCCMMnnYYssKKNN::eeppßßgg@@
eennAAJJyy&&BB¥¥TTiiss  ..  KKNN::®®ssuukkeeqqgg  EEddlleeTTIIbbVVnnmmkkkkaann''kk††aabb''®®ssuukkVVtt''ddMMbbgg  CCMMnnYYssKKNN::®®ssuukk
eehhOOnn  ((  ®®ttUUvvccaabb''ssmm¬¬aabb''eeccaallCCaammYYyymmUUll--ssmm∫∫ttii††  ))  eennaaHH  VVnnccUUlleeTTAAKKYYrrssmmyyaayyJJjj  ((  mm††aa
yynnYYnn--CCaa  ))  ..  yyaayyJJjjVVnnssYYrrKKNN::®®ssuukkeeqqggffaa  ––  kkUUnneeGGIIyy,,  yy""aaggNNaaVVnnCCaakkUUnn‰‰ggVVnn
mmkkCCYYbbJJkk''BB&&nnÏÏCCaammYYyynnwwggGGggkkaarr  ??  ..  KKNN::®®ssuukkeeqqggVVnneeqqII¬¬yyttbbvviijjffaa  ––  GGUU!!  mm""aaeeGGIIyy    xxMM∆∆¨k̈k**
kk**CCaaGGttiittkkUUnneeccAAkk~~¨g̈gccllnnaayyuuvvkkkkrrbbss''GGflfl˜˜uuCCaaEEddrreettII  ..  kkaalleennaaHHxxMM∆∆¨ëennAAeerroonnssaallaaccMMeerrIInnvviiCCÇÇaa  ..
mm""aaeeGGIIyy  BBYYkkKKiijjbb""UUllIIssrrbbss''ssIIhhnnuunniiggGGaaEEqq˚l̊lnn''--nnll''  KKµµaannddwwggxx¥¥ll''GGIIeessaaHHEEttmm††gg  BBYYkkxxMM∆∆¨ëeFFII√√
vviieeccœœTTkkmmµµ  vviiTTÏÏggßßnnaa®®kkLL¨k̈kbbgg˚c̊cllnnaa  BBYYkkeennHHKKµµaannddwwggGGIIeessaaHH  eehhIIyyeebbIIccaabb''VVnnBBYYkkxxMM∆∆¨ẍx¬¬HH  yykklluu
yyeeTTAAssUUkk  vvaaEEllgg[[rrYYccxx¬¬ÁÁnnmmkkvviijjGGss''  BBYYkkvvaaeemmIIlleeXXIIjjlluuyyCCaaFFMMeellIIssGGII√√@@TTSSggGGss''  ..
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kk~~̈̈ggqq~~SS11996600  mmaannBBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††®®kkhhmmxx¬¬HHvviill®®ttLLbb''mmkkBBII®®ssuukkVVrrSSgg  ddUUccCCaa  ––
eeccAA--eessgg,,  eexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU--yynn'',,  eePPaaKK--qqaayy,,  KKaatt--qquunn,,  hhflflUU--nnwwmm  ..  qq~~SSeennaaHHBBYYkk
kkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrrVVnnbbeeggII̊̊ttbbkkßßmm""aassssIIss††--eeLLnnIInneennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996600  mmaannBBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††®®kkhhmmxx¬¬HHvviill®®ttLLbb''mmkkBBII®®ssuukkVVrrSSgg  ddUUccCCaa  ––
eeccAA--eessgg,,  eexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU--yynn'',,  eePPaaKK--qqaayy,,  KKaatt--qquunn,,  hhflflUU--nnwwmm  ..  qq~~SSeennaaHHBBYYkk
kkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrrVVnnbbeeggII̊̊ttbbkkßßmm""aassssIIss††--eeLLnnIInneennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  ttSSggBBIIqq~~SS
eennaaHHmmkk  ccllnnaayyuuvvkkkkVVnnllUUttllaass''CCaaxx¬¬SSgg  ..  BBYYkkeennHHCCaaeemm®®kkmmIIee®®CCoottccUUllmmkk
TTiissGGggkkaarr  ccUUlleeTTAAbbnn¬¬MMxx¬¬YYnneennAAkk~~̈̈gg®®KKbb''sskkmmµµPPaaBBnnaannaa  EEddllmmaann®®bbeeyyaaCCnn__ddll''
bbkkßßeeKK  ddUUccCCaaVVttuukkmmµµvvaayyssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSggkk~~̈̈ggqq~~SS11996633  ((1122)),,  VVttuukkmmµµssiissßß
kk~~̈̈ggqq~~SS11997722--7733  rrhhUUtteeFFII√√XXaatteellaakkffaacc''--CCaa  nniiggeevvCCÇÇbbNNiiÎÎttEEkkvv--ssSSggKKIImm  kk~~̈̈gg
bbrriieevvNNvviiTT¥¥aall&&yy1188mmiinnaa  ((  GGttiittvviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHyyuuKKnnÏÏrr  )),,  VVttuukkmmµµbbuuKKlliikkssiikkßßaa
kk~~̈̈ggqq~~SS11997733--7744  eeddIImm∫∫IIbbMMEEbbrrTTiissVVttuukkmmµµ  [[kk¬¬aayyCCaaQQ~~aann''bbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__rrbb
ss''bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrreeTTAAvviijj  ..

BBYYkkyyuuvvkkkkeeccHHEEttTTaakk''TTggbbnn††ttaammEExxßßrryy::eeKK  eeddIImm∫∫II®®bbmmUUllssmmaaCCiikk[[VVnn
kkaann''EEttee®®ccIInnEEffmmeeTToott  ..  eeKKee®®CCoottccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggccMMeeNNaammBBYYkknniissiißßtt  ddUUccCCaakkrrNNII
CCMMuu--rrMMeePPIIyy  ((1133)) kk~~̈̈ggKKNNkkmmµµkkaarrssmmaaKKmmnniissßßiitteennAAmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyGGkkßßrrssaaÂÂss††
PP~~MMeeBBjjCCaaeeddIImm  ..

BBBBYYkkyyuuvvkkkkxx¬¬HHeeTToottEEddllVVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa®®KKUUbbee®®ggoonn  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  kk**VVnnssaa
bb®®BBYYssmmeennaaKKmmvviiCCÇÇaakkuummµµ̈̈yynniiss††kk~~̈̈ggccMMeeNNaammmmiitt††PPkkii††®®KKUUbbzzmmssiikkßßaa……ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  ..
kk~~¨̈ggccMMeeNNaammssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  mmaanneellaakk®®KKUUFFuucc--rriinn  ((  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥mm˘̆ss˘̆bb˘̆PP˘̆  )),,  eellaa
kkyyII--yy""uunn  ((1144)) ((  bbrriiJJÔÔaabb&&®®ttGGkkßßrrssaaÂÂss††EExxµµrr  ))˘̆˘̆˘̆..    ee®®kkaayymmkk´́ff©©TTII1177mmiinnaa1199
7733  ee®®kkaayyEEddllBBYYkkkkUUnneeccAAeellaakkllnn''--NNuunn  VVnnKKbb''®®KKaabb''EEbbkkbbMMEEbbkkhh√√ËËggVVttuu--
kkmmµµ®®KKUU  EEddllkkMMBBuuggEEtteeFFII√√mmIITTIIgg  mmaannKK~~aaCCaagg440000nnaakk''  kk~~̈̈ggbbrriieevvNNmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyKKrruu
eekkaassll¥¥xxaaggtt∫∫ËËgg  mmaannss¬¬aabb''®®KKUUBBIIrrnnaakk''nniiggrrbbYYssCCaaee®®ccIInnnnaakk''mmkk  BBYYkkssaaÂÂss††aaccaarr¥¥
®®KKUUbbee®®ggoonnmmYYyyccMMnnYYnneeTToottyyll''eeXXIIjjffaa  eebbII®®TTSSeennAAtteeTTAAeeTToott  nnwwgg®®ttUUvvBBYYkkllnn''--
NNuunnssmm¬¬aabb''eeccaall  eehhIIyyEEffmmBBIIeellIIeennHHeeTTAAeeTToott  rrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩeellaakkllnn''--
nnll''BBuukkrrllYYyyGGyyuuttii††FFmm··NNaass''  mmiinnTTSSggeeKKaarrBBllkk≈≈&&NN  EEddllccaarreellIIss††ËËbbssaaFFaarr
NNrrddΩΩ  eennAAmmuuxxGGttiittbbrrmmrraaCCvvSSggeessaaHH  eehhIIyytteeTTAAmmuuxxKKµµaannssggÙÙwwmmQQ~~HHBBYYkkrrNN::
ssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattiieeLLIIyy  eeTTIIbbBBYYkkeennaaHHkk**rrtt''ccUUllEExxµµrr®®kkhhmmbbeeNN††aayyddUUccCCaannYYnn--eeXXOOnn  

((1122)) kkaalleennaaHHsseemm††ccbbJJÇÇaaTTaahhaannhh¬¬ÁÁggeess¬¬øøkkJJkk''ssIIuuvviill  ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gvviiTT¥¥aall&&yynnaannaa  nnSSssiissßß
eeccjjeeTTAAvvaayyssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSgg  mmaanneellaakkXXwwmm--TTiittCCaaGG~~kkddwwkknnSSeeFFII√√  ttaammssMMddIIeellaakkeeVV""--ffnn
nniiggeellaakkssiiuumm--KKiinn  ..
((1133)) CCMMuu--rrMMeePPIIyy  CCaaGGttiittssiissßßxxMM∆∆¨k̈k~~¨g̈gqq~~SS11996688--6699  kkaallCCaabb''mmFF¥¥mmssiikkßßaabb&&®®ttPPaaKKTTII22kk~~¨g̈gqq~~SS
11997722  VVnneeTTAAbbnn††vviiCCÇÇaaeennAAmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyGGkkßßrrssaaÂÂss††  EEpp~~kk®®bbvvttii††vviiTT¥¥aa--PPUUmmiivviiTT¥¥aa  mmaaCCMMuu--rrMMeePPIIyy
mm~~aakk''eeQQµµaaHHmmiitt††eehhOOnn  CCaaGGttIIttEExxµµrr®®kkhhmmeennAAssMMLLËËtt  ..  ssmm&&yybb""uull--BBttmmiitt††eehhOOnneeFFII√√CCaaKKNN::®®ssuu
kkPP~~MMssMMeeBBAA  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..
((1144)) eellaakkyyII--yy""uunn  ®®ttUUvvCCaabbgg´́ff¬¬eellaakk‰‰kk--ssMMGGuull  GGKKeellxxaaFFiikkaarrmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyGGkkßßrrssaa--
ÂÂss††  ..
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((GG~~kknniiBBnnÏÏ  ««ddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkTTiissxxaagglliicc  ……≤≤NNÎÎËËcciinnkk~~̈̈ggqq~~SS22,,000000»»)),,  eellaakkkkuull--
eeyyOOtt  ((bbrriiJJÔÔaabb&&®®ttGGkkßßrrssaaÂÂss††EExxµµrr)),,  eellaakkeessaamm--ssMMGGflfluunn  ((bbrriiJJÔÔaabb&&®®tt®®bbvvttii††vviiTT¥¥aa))
bbIInnaakk''ee®®kkaayyeennHHeeccjjBBIIVVtt''ddMMbbggeennAAeeddIImmEExxmmiinnaa11997755  ..

kk~~̈̈ggccMMeeNNaammBBYYkkbbeeccççkkeeTTssvviiss√√kkrr  kk**mmaannnniinn~~aakkaarr®®kkhhmmEEddrrddUUccCCaa  eellaakkKKaa
tt--qquunn,,  eellaakkCCII--KKwwmmGGaann  ((1155)),,  eellaakkeevvCCÇÇbbNNiiÎÎtteeFFµµjjDDII--ppuunn  ((1166)),,  eellaakkggYYnn--
eeGGgg  ((vviiss√√kkrr)),,  eellaakkEEmm""nn--nnIIffUU  ((vviiss√√kkGGKKIIssnnII)),,  eellaakkeessoogg--eeVV""EEss  ((vviiss√√kkrrnniigg
nnaayykk®®kkssYYggssuurriieeyyaaddII)),,  eellaakkccnnÊÊ--bbuuVVππ  ((eeccAA®®kkmm))  ..ll..˘̆˘̆˘̆

eemmddwwkknnSSccllnnaayyuuvvkkkkKKWW  eeLLAA--eebbggKKnn  ((nnYYnn--CCaa))  ..  CCnneennHHrrss''eennAAbbgg˚̊bb''xx¬¬ÁÁnn
kk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjjrrhhUUttmmkkddll''qq~~SS11997722--7733  eeTTIIbbeeccjjeeTTAA´́®®BB  EEtteennAAEEttllbbccUUll
mmkkmm††gg@@eeTToott  eeddIImm∫∫IITTaakk''TTggBBYYkkEExxßßrryy::kk~~̈̈gg®®kkuugg  ..  eennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ee®®kkAABBIIeeFFII√√
CCaa®®KKUU‰‰kkCCnneennAAvviiTT¥¥aall&&yyccMMeerrIInnvviiCCÇÇaanniiggkkmmıı̈̈CCbbuu®®tt  CCnneennHHbbnn¬¬MMxx¬¬ÁÁnneeFFII√√CCaaGG~~kkcciiJJççwwmmmmaa
nn''--TTaa  llkk''ÚÚssßßII  eepp††AA  ss¬¬wwkk®®bbkk''ppÊÊHHeennAAmm††MM̈̈CCiittvvtt††ssÊÊwwggmmaannCC&&yy  ..

((1155)) GG~~kk®®ssIICCII--KKwwmmGGaann  CCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥  mmssbbPP  kk~~¨g̈gqq~~SS11997722  ..      GG~~kk®®ssIIVVnnpp¬¬aass''BBIIPP~~MMeeBBjj  
mmkkbbee®®ggoonneennAAvviiTT¥¥aall&&yyeenntt--yy""gg''  VVtt''ddMMbbggEEddrr  ..  ®®bbEEhhlleeddaayyxxuusseeKKaallbbMMNNggEEddllbb""uugg
®®VVff~~aaBBIImmuunnmmkk  eeTTIIbbææffaaeellaakkCCII--KKwwmmGGaann  VVnnccggkkeeFFII√√GGtt††XXaattxx¬¬ÁÁnn‰‰ggkk~~¨g̈grrvvaaggqq~~SS11997733
eennAAttMMbbnn''GGUUrrGGNN††ËËggeeTTAA  ??  ..
((1166)) eellaakkeevvCCÇÇbbNNiiÎÎttDDII--ppuunn  VVnnrrtt''ccUUll´́®®BBkk~~¨g̈gqq~~SS11997722  eehhIIyyee®®kkaayymmkk®®ttUUvvVVtt''xx¬¬ÁÁnneeddaayy
GGaaff··kkMMVVMMgg  kk~~¨g̈grrvvaaggqq~~SS11997733--7744  ..  GG~~kk®®ssIIDDII--ppuunn  CCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥rruukk≈≈CCIIvvvviiTT¥¥aa  ((  Biologie

végétale ))  rrbbss''xxMM∆∆¨k̈kaallxxMM∆∆¨ëennAACCaanniissßßiittEEpp~~kk  rr˘̆vv˘̆KK˘̆FF˘̆  ((  SPCN ))  eennAAmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyvviiTT¥¥aassaaÂÂss††
kk~~¨g̈gqq~~SS11996666--6677  ..  eeBBllccUUllCCMMrrMMeexxAA--GGIIuuddaagg  kk~~¨g̈gqq~~SS11997799  ´́ff©©TTII2211  EExxvviicciiœœkkaa  xxMM∆∆¨V̈VnnCCYYbbGG~~kk
®®ssIIDDII--ppuunn  eehhIIyyVVnnssaakkssYYrrBBtt··mmaannxx¬¬HH@@BBIIss√√aammII  GG~~kk®®ssII®®KKaann''EEtt®®VVbb''ffaa  ss√√aammIIKKaatt''®®ttUUvvss¬¬aabb''bb""uu
eeNNˆâaHH  eehhIIyymmiinn®®BBmmpp††ll''BBtt··mmaanneerrOOggnneeyyaaVVyyeessaaHH  ((xx¬¬aacc®®kkhhmmssmm¬¬aabb''))  ..
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‰‰®®bbBBnnÏÏeeFFII√√CCaaGG~~kkllkk''bbEEggÌÌmmccMMNNIIeessoomm  ..  yy""aaggeehhaacckk~~̈̈ggmmYYyyEExx  CCnneennHHEEtt
ggmmkkeellggppÊÊHHbbÌÌËËnn®®ssIIeeQQµµaaHHPPUU--BBUUnn  ((  ss√√aammIIJJkk''ss&&kkii††®®VVMMeeQQµµaaHHKKIImm--ssaann  xxaaggpp††ll''
ssmm∏∏aarr::ssSSgg  ))  eennAAppßßaarrGGUULLSSBBiikk  eehhIIyyccaakk''®®ssaaeehheeNNssIIuu……ssMMVV""jjbbÌÌËËnn´́ff¬¬ppwwkk  ..
CCnneennHHllaakk''kkEEnn¬¬ggrrss''eennAAyy""aaggCCiitt ((1177)) ..  eebbIIddwwggffaabbggbbÌÌËËnnllYYccttaammeeTTAAeemmIIllppÊÊHH
CCnneennHHkk**bb††ËËrrTTIIllMMeennAAPP¬¬aamm  ..

bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrrVVnneerroobbEEppnnkkaarreeKKyy""aagglliiÌÌttllÌÌnn''NNaass''  kk~~̈̈ggkkaarrddeeNNII††mm
GGMMNNaaccbbIIeess††ccssIIhhnnuu  ..  eeKKbbNN††aakk''KK~~aaee®®CCoottccUUlleeTTAAeennAAeekkookknnwwggssIIhhnnuu  kk~~̈̈gg®®bb
BB&&nnÏÏrrddΩΩaaPPiiVVll  ((eexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU--yynn''̆̆ ˘̆˘̆  ))  ttaammEExxßßrryy::sseemm††ccvvSSggEEbb""nn--nnuutt  EEddll
CCaaGG~~kknnSS[[eeTTAACCYYbbssIIhhnnuu  ..  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmVVnneerroobbccMMkkMMNNtt''eeKKaalleeddAAeeKKddUUcctteeTTAA
eennHH  ––

11--  eerroobbccMMbbeeggII̊̊ttyyuuvvCCnnss~~ËËllbbddiivvtt††nn__eennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ((bbeeggII̊̊ttvviiTT¥¥aall&&yy‰‰kk
CCnnccMMeerrIInnvviiCCÇÇaa  nniiggkkmmıı̈̈CCbbuu®®tt))  nniiggeennAATTIIrrYYmmeexxtt††xx¬¬HH  ddUUccCCaakkMMBBgg''ccaamm  ((®®ssuukkkkMMeeNNIItthhflflUU
yynn'')),,  ttaaEEkkvv,,  kkMMBBtt  ((mmUUllddΩΩaannyyYYnneevvoottmmiijj)),,  VVtt''ddMMbbgg  ((EExxµµrreevvoottmmiijjeennAAssMMLLËËtt))
eeKKee®®CCIIssyykkEEttssiissßß®®kkII®®kkmmkkBBgg√√kk''bbMMbb""nnssµµaarrttII  ((ccllnnaayyuuvvkkkk  ==  yyuuvvCCnnkkuummµµ̈̈yy
nniiss††kkmmıı̈̈CCaa))  ..  BBYYkkeennHHeehhIIyyEEddllCCaaGG~~kkbbgg˚̊GGnnaaFFiibbeettyy¥¥  VVccxxiittbb&&NNˆ̂eeFFII√√[[cc--
llaaccllkk~~̈̈ggTTII®®kkuugg  eeddIImm∫∫IIbbMMEEbbrrTTiissVVttuukkmmµµ……kkUUddkkmmµµnnaannaa  CCaa®®bbeeyyaaCCnn__bbkkßßkkuummµµ̈̈yy
nniiss††EExxµµrreeTTAAvviijj  ..

22--bbNN††aakk''KK~~aaccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggrrddΩΩaaPPiiVVll    eeddaayyee®®bbIIll∫∫iiccccUUllCCiittxxµµSSggeeddIImm∫∫IIkkMMccaatt''    

((1177)) ttaammssMMddIIrrbbss''GG~~kk®®ssIIKKIImm--ssaann  CCaabbÌÌËËnn®®ssIIbbeeggII̊̊tteeLLAA--eebbggKKnn      EEddllxxMM∆∆¨̈VVnnCCYYbbkk~~̈̈ggeeBBll  
EEddllkkggTT&&BByyYYnn  ccUUllmmkkyykk®®ssuukkEExxµµrreennAAeeddIImmqq~~SS11997799eennaaHHffaa  KKaatt''mmaanneesscckkII††eekk††AA®®kkhhaayy
nniiggeeCCrr®®bbeeTTccbbNN††aassaarrbbgg®®bbuusseennHHssBB√√EEbbbbyy""aagg  ee®®JJHHyykkss√√aammIIKKaatt''eeTTAAssmm¬¬aabb''  kkaallEEddll
EExxµµrr®®kkhhmmccUUllddll''PP~~MMeeBBjjPP¬¬aamm  ..  ssUUmmCCMMrraabbffaa  GG~~kk®®ssIIPPUU--BBUUnnVVnnCCaayykk®®ttkkUUllxxuussBBIIeeLLAA--eebb
ggKKnneennaaHH  ee®®JJHHGGMMuuPPUU--eeyyOOgg  ((GGMMuueekkµµkkrrbbss''eessµµrr))  VVnnssMMuuBBIIyyaayyJJjjmmkkeeFFII√√CCaakkUUnn  ‰‰PPrriiyyaarrbbss''
GGMMuuPPUU--eeyyOOgg  ®®ttUUvvCCaabbÌÌËËnn®®ssIIbbeeggII̊̊ttrrbbss''yyaayyJJjj  ..  eeBBlleeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmeeddjj®®bbCCaaCCnn[[eecc
jjBBIITTII®®kkuuggeennaaHH  ®®KKYYssaarrKKaatt''eennAAee®®kkaayyeeKKbbggÌÌss''  ee®®JJHHssMMGGaaggffaa  bbgg®®bbuussKKaatt''mmkkddll''eehhIIyy..
bbÌÌËËnn®®ssIInnYYnn--CCaamm~~aakk''eeTTootteeQQµµaaHHeeLLAA--KKIImmnnII  CCaaPPrriiyyaaeellaakkeekkaaHH--JJjj  ((bbÌÌËËnn®®bbuusseellaakkeekkaaHH--
QQYYnn))  kk**VVnnmmkkCCYYbbCCMMuuKK~~aaeennAAppÊÊHHGG~~kk®®ssIIPPUU--BBUUnnEEddrr  ..  nnYYnn--CCaaVVnnee®®bbIIeeyyaaFFaa[[mmkknnSSyykkeellaakk
KKIImm--ssaanneeTTAACCYYbb  ..  eeddaayymmiinnssaall''NNaammYYyyCCaaeellaakkKKIImm--ssaanneennaaHH  eeyyaaFFaakk**nnSS®®bbuuss@@TTSSgg
GGss''®®VVMMnnaakk''eeTTAA[[nnYYnn--CCaa  EEddlleennAAccMMeeNNaammeennaaHHmmaann  eellaakkeekkaaHH--JJjj,,  KKIImm--ssaann,,  bbflfluunnrriitt--xxSS
LL¨̈nn  ((bbgg´́ff¬¬®®bbuussrrbbss''eessµµrreennAAllIIvv))  nniiggkkµµÁÁyyBBIIrrnnaakk''eeTToott  ..  nnYYnn--CCaakkaatt''TTuukkEEtteellaakkKKiimm--ssaann
rrYYcceeddaaHHEEllggGG~~kkbbYYnnnnaakk''[[vviill®®ttLLbb''mmkkvviijj  ..  nnYYnn--CCaakk**ssmm¬¬aabb''bbÌÌËËnn´́ff¬¬ss&&kkii††®®VVMMxxaaggddwwkkCCJJÇÇËËnn
ssmm∏∏aarr::eennHHeeTTAA  eeddIImm∫∫IIssMMEEddggeesscckkII††eessµµaaHH®®ttgg''CCaammYYyybb""uull--BBtt  ..  GG~~kk®®ssIIKKIImm--ssaannccSSbbII††mmiinneeXXII
jjvviill®®ttLLbb''mmkkvviijjeessaaHH  ..  lluuHH®®BBwwkkeeLLIIggeeXXIIjjEEtteeyyaaFFaammkkbbeeNN††jjTTSSggGGss''KK~~aa[[eeccjjBBII
ppÊÊHH  ..  eellaakkeekkaaHH--JJjjmmkkss¬¬aabb''eennAAeexxtt††eeJJFFiissaatt''eeddaayyKKµµaannff~~SSBB¥¥aaVVll  ..  ssBB√√́́ ff©©GG~~kk®®ssIIPPUU--
BBUUnnrrss''eennAAppßßaarreellII  CCiittPPUUmmiivvtt††KKrr  VVtt''ddMMbbgg  ..  kkUUnn®®bbuussmm~~aakk''CCaaccll&&tt  eeddaayyBBYYkkvvaaee®®bbIIKKµµaanneeBBll
ssMMrraakk  kk**QQWWrrtt''mmkkrrkkmm††aayyddYYllddaacc''xx¥¥ll''ss¬¬aabb''eennAAnnwwggkkSSCCeeNNII††rrxxÊÊmm  ..  ‰‰kkUUnnmm~~aakk''eeTToott  BBYYkkvvaaeeccaa
TTffaaxxiiÇÇll  eehhIIyyccaabb''yykkeeTTAAvvaayyeeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµ  rrYYccdduuttssmm¬¬aabb''eeccaallTTSSggrrss''  ..  ‰‰GG~~kk®®ssIIeekkaaHH--
JJjj  ((ssll''EEttkkUUnn®®ssIImm~~aakk''))  ssBB√√́́ ff©©VVnnmmkkrrss''eennAArrddΩΩkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aa  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..
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BBYYkkss††SSnniiyymmmmuunn  rrYYccrrMMllMMsseemm††ccCCaaee®®kkaayy  ..  eeKKccUUlleekkookksseemm††cc  bbJJçç̈̈HHbbJJççËËllbb--
eeJJÇÇaarrsseemm††cc[[ggaakkeeTTAArrkkBBiiPPBBkkuummµµ̈̈yynniiss††  rrhhUUtt®®TTgg''VVnnTTaakk''TTggCCaammYYyycciinnCCaaddMM--
bbUUggkk~~̈̈ggqq~~SS11995566  ..  BBnn¥¥ll''sseemm††cc[[eeFFII√√CCaattUUbbnniiyykkmmµµsshh®®KKaassnnaannaa,,  eerraaggcc®®kk,,
bbeeggII̊̊ttsshhkkrrNN__ttaammEEbbbbkkuummµµ̈̈yynniiss††̆̆ ˘̆˘̆  eeddaayybbJJççËËlleexxoovv--ssMMppnnCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††JJ--
NNiiCCÇÇkkmmµµ,,  KKaatt--qquunnCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††ååssßßaahhkkmmµµ,,  eeccAA--eessggCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggGGbb''rrMMCCaattii..

ddMMNNaakk''kkaarrmmYYyyeeTToott  BBYYkkeeKKee®®CCoottccUUlleeTTAAddeeNNII††mmeekkAAGGIIkk~~¨̈ggmmnnIIÊÊrrrrddΩΩssPPaaeeFFII√√
CCaattMMNNaaggrraaÂÂss††  eeddIImm∫∫IIVVnnCCiittddiittnniiggTTaakk''TTggCCaammYYyy®®bbCCaaCCnn      kk~~¨̈ggEEppnnkkaarreerroobbccMM  
nniiggBB®®ggIIkkmmUUllddΩΩaannbbddiivvtt††nn__eennAAttaammCCnnbbTTEE®®ssccMMkkaarr  EEddllrrbbbbddwwkknnSSmmiinnssUUvveeGGIIeeBBII
eennaaHH  ..

33--  EEbb""ggkkMMccaatt''BBYYkkss††SSnniiyymm  mmaann®®kkuummeellaakksswwuumm--vvaa""rr,,  EEyy""mm--ssMMbbUUrr,,  ssWWnn--
ssaann,,  llnn''--nnll'',,  XXII--ttSSggllIImm  [[xxÊÊaattqq©©aayyBBIIsseemm††ccssIIhhnnuu  BBIIrrddΩΩaaPPiiVVll  BBIIrrddΩΩss
PPaa  eehhIIyynniiggeeFFII√√yy""aaggNNaa[[ssIIhhnnuussÌÌbb''BBYYkkTTSSggeennHHeeTToottppgg  ..

EEppnnkkaarrrrbbss''eeKKmmaannddMMNNaakk''kkaarrcc∫∫aass''llaass''NNaass''  kk~~̈̈ggkkaarr®®bbqqSSggnnwwggssIIhh
nnuu  ..  lluuHHddll''®®bbBB&&nnÏÏbbddiivvtt††nn__́́ ppÊÊkk~~̈̈ggeeKKrrwwggmmSSKKYYrrCCaaTTIITTuukkcciitt††VVnneehhIIyy  eemmddwwkknnSSEExxµµrr
®®kkhhmmkk**bbeeNN††aaHHKK~~aaeePPoossxx¬¬ÁÁnneeccjjeeTTAA´́®®BB  eennAATTIICCnnbbTTrrYYmmrrss''CCaammYYyy®®bbCCaaCCnneeddII
mm∫∫IIrraavvrrkkccMMNNuucceexxßßaayy®®bbCCaaCCnn  ggaayy®®ssYYllnnwwggTTaakk''TTaajjddwwkknnSS  ..  kkaalleebbII®®bbCCaa
CCnnccUUllcciitt††BBYYkkeeKKeehhIIyy  eeKKkk**ccaabb''eeppII††mmqqaakkbbNN††̈̈HHkkMMhhwwggbbddiivvtt††nn__vvNNˆ̂::GGFFnn[[ssÌÌbb''
vvNNˆ̂::GG~~kkddwwkknnSS  vvNNˆ̂::ss&&kkii††PPUUmmii  GG~~kkmmaann  GG~~kk®®kkuugg  GG~~kkeeccHHddwwgg˘̆˘̆˘̆..  eeKKeellIIkkyykkååTTaa
hhrrNN__CCaakk''EEss††ggmmkkllaatt®®ttddaagg  BBnn¥¥ll''®®bbCCaaCCnn  ccggÌÌ¨̈llbbgg˙̇aajjBBIIrreebboobbeekkgg®®bb
vv&&JJçç  CCiiHHCCaann''  bbMMbbwwTTssiiTTiiÏÏ  nniiggGGyyuuttii††FFmm··BBuukkrrllYYyyrrbbss''BBYYkkvvNNˆ̂:sskkii††PPUUmmiikkaann''GGMMNNaa
cc  ..  eeKKBBnn¥¥ll''®®bbCCaaCCnn  BBIIBBYYkkbb""UUllIIss  KKiijj  KKyy  eebb""GGwwuumm  EEddllKKµµaanneeFFII√√kkaarrbbMMeerrIIrrkkßßaa
ssnnii††ssuuxx[[®®bbCCaarraaÂÂss††TTaall''EEtteessaaHH  KKWW®®ccaakk''KK~~aaccSSEEtt®®ccVVcc''kk  CCiiHHCCaann''  ccaabb''ccggrraa--
ÂÂss††EExxµµrr  CCMMrriittyykklluuyykkaakk''CCaaeeddIImm  ..  eeddaayyeeXXIIjjååTTaahhrrNN__CCaakk''EEss††gg  ®®bbCCaa
CCnnCCaaBBiieessssBBYYkkyyuuvvCCnnkk**eeCCOOTTuukkcciitt††  ccUUllbbMMeerrIICCaaeeyyaaFFaattaammkkaarrPPUUttPPrrrrbbss''GGgg--
kkaarrffaa  eeTTAArrMMeeddaaHHEExxµµrr[[rrYYccBBIIcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg  BBIIvvNNˆ̂::sskkii††PPUUmmiiCCiiHHCCaann''CCJJÇÇkk''QQaamm
rraaÂÂss††eennaaHH  ..

kkaalleebbIIkkMMhhwwggvvNNˆ̂::BBuuHHkkeeÂÂJJÇÇaallkk~~̈̈gg®®ssTTaabb''®®bbCCaaCCnneehhIIyy  BBYYkkeeKKccaabb''BBnn¥¥
ll''BBIImmeeFF¥¥aaVVyyyy""aaggNNaa  eeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHeerrIIbbMMrrHHxx¬¬ÁÁnneeccjjBBIIkkaarrCCiiHHCCaann''eennaaHH@@eeddaayyeellII
kkyykkkkaarrttssflflUUvvNNˆ̂::[[eeQQµµaaHHffaa  ––  kkggTT&&BB®®bbddaabb''GGaavvuuFF®®bbCCaaCCnnvvNNˆ̂::GGFFnn  CCaa
mmeeFF¥¥aaVVyy  eeJJllKKWWeeKK®®ttUUvvEEtt®®bbyyuuTTÏÏssmm¬¬aabb''xxµµSSggCCaaddaacc''xxaatt  eeTTIIbbrrMMeeddaaHHxx¬¬ÁÁnnVVnn  ..
®®ttgg''eennHHeehhIIyyEEddllBBYYkk®®kkhhmm[[eeQQµµaaHHffaa  ((kkmmıı̈̈CCaa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥))  eennaaHH  ..  kk~~̈̈gg
kkaarrBBnn¥¥ll''bbMMppuusskkMMhhwwggvvNNˆ̂::eennaaHH  BBYYkkeeKKVVnnbbMḾ́ PP¬¬®®bbvvttii††ssaaÂÂss††[[®®ssbbeeTTAAnnwwggTTiiss  
eeddAAssµµaarrttIIttssflflUUbbddiivvtt††nn__bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrr  ddUUccCCaakkaarrbbMḾ́ PP¬¬®®bbvvttii††ttssflflUUbbHHeeVVrrkk~~̈̈ggrraa--
CC¥¥nneerraatt††mm  mmaannGGaaccaarr¥¥ss√√aa  eeJJrrkkMMeeVVrr  ((  yyYYnnKKSS®®TT[[bbgg˚̊ccllnnaakk~~̈̈gg®®ssuukk  kkMMuu[[EExxµµrr
mmaann{{kkaasseeTTAAvvaayyddeeNNII††mmyykkkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammmmkkvviijj  )),,  kkaarrssmm¬¬aabb''eellaakkVVeedd  eennAA
PPUUmmii®®kkSSggllaavv  ((VVrrSSggCCiiHHCCaann''TTaarrBBnnÏÏFF©©nn''eeBBkk)),,  GGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  ((BBnn¥¥ll''EExxµµrr[[PP∆∆aa  
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kk''rrÆÆkkrrhhUUttVVrrSSggccaabb''ppßßwwkkddaakk''KKuukk  ssuuKKtteennAAeekkaaHH®®ttLLaacc))˘̆˘̆˘̆  ffaaVVnn®®ttYYss®®ttaayy
bbddiivvtt††nn__mmuunneeKK  ..

ddll''eeBBlleennHH  ®®bbCCaaCCnnkk¬¬aayymmkkCCaaååbbkkrrNN__rrbbss''bbddiivvtt††nn__eeKKeehhIIyy  ee®®sscc
EEttnnwwggeeKK´́ll´́qq~~ee®®bbIIttaammeesscckkII††®®ttUUvvkkaarr  eeddaayyyykkvviinn&&yyrrwwggddUUccEEddkk  nnrrNNaakk∫∫tt''TTii--
sseeddAAGGggkkaarr®®ttUUvvkkaatt''eeTTaassxx¬¬ÁÁnn‰‰gg˘̆˘̆˘̆  eebbHHddUUggffµµ  KKµµaannmmeennaasseeJJççttnnaa  KKµµaanneemmtt††aa
GGnnuuee®®KKaaHHeessaaHHeeLLIIyy  ..  ‰‰kkggQQ¬¬bbnniiggeeyyaaFFaa  eeKKbbee®®ggoonnEEttBBIIvviiFFIIssmm¬¬aabb''xxµµSSggbb""uu--
eeNNˆ̂aaHH  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996622  ssaaLL¨̈tt--ssrrVVnneePPoossxx¬¬ÁÁnnBBII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjccUUll´́®®BB  eerroobbccMMee®®ttoomm
llkk≈≈NN::®®bbqqSSggnnwwggsseemm††ccssIIhhnnuu  ..  KK~~aaKKaatt''CCaaee®®ccIInneeTToottVVnnrrtt''eeccjjCCaabbnn††bbnnÊÊaa
bb''EEddrrddUUccCCaaEExxkk--EEbb""nn  ((ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  mmssbbPP))  ((1188)) rrtt''ccUUll´́®®BBkk~~̈̈ggqq~~SS11996633  ..
ee®®kkaayymmkkeeTToottmmaannTTIIvv--GGuull  ((ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥TTuuttiiyyPPUUmmiiEEpp~~kkGGkkßßrrssaaÂÂss††EExxµµrr)),,  FFuucc--
rriinn  ((ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  mmssbbPP))˘̆˘̆˘̆  kk**nnSSKK~~aaeePPoossxx¬¬ÁÁnneeccjjbbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aaeeddIImm∫∫IIeerroobbccMMkkmm¬¬SSgg
bbddiivvtt††nn__vvaayyyykkGGMMNNaaccBBIIsseemm††ccssIIhhnnuueennAA‰‰TTIICCnnbbTT  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996677  eexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU--yynn''kk**eePPoossxx¬¬ÁÁnneeccjjBBII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ccUUlleeTTAA
BBYYnnssmm©©MMkk~~̈̈ggssƒƒaannTTUUttcciinnxxÊÊgg''bbIIEExx  eeTTIIbbcciinnbbeeNN††aaHHeeccjjeeTTAA´́®®BBeeTToott  eeddaayyxx¬¬aaccBBYY
kkKKiijjsseemm††ccssmm¬¬aabb''eeccaall  ee®®JJHHCCaabb''eeccaaTTffaa  VVnnbbMMbbHHrraa®®ss††eennAAssMMLLËËtt  ®®kkjjËËgg
VVtt''ddMMbbgg  ..

�                                �

�

((1188)) eeQQµµaaHHbbddiivvtt††nn__eehhAAffaa  mmiitt††ssflflUU  VVnnnnSSkkggTT&&BBccUUll®®kkuuggVVtt''ddMMbbggmmuunneeKKeennAAll©©aacc´́ff©©TTII1177eemm
ssaa  11997755  VVnneeFFII√√CCaaKKNN::ttMMbbnn''44  ((KKWWEEpp~~kkxxaaggee®®kkaamm®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  eeTTAAddUUnnTTaavv  EEcckkKK~~aaCCaammYYyy
ttMMbbnn''33  eeddaayyyykkpp¬¬ËËvvrreeTTHHeePPII¬¬ggCCaaeeKKaall))  mmYYyyrryy::  ..  ®®VVMMmmYYyyEExxee®®kkaayymmkk  mmUUll--ssmm∫∫ttii††ccaatt''[[
eeyyaaFFaaeeTTAAccaabb''ss©©aatt''@@  yykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaall  eehhIIyykkuuhhkk®®bbCCaaCCnnffaa  GGggkkaarrVVnnbbJJÇÇËËnn[[eeTTAA
eeFFII√√TTUUtteennAA®®ssuukk´́ff  ..
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karbHeVrenAtMbn'sMLËt
kkaarrbbHHeeVVrreennAAttMMbbnn''ssMMLLËËtt  ®®kkjjËËggeennHHeehhIIyy  EEddllCCaaeeddIImmeePPII¬¬gg´́nnssÂÂggaamm

ssIIuuvviillkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  ……ssÂÂggaammbbddiivvtt††nn__BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ..  GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyynniiggGGMMeeBBII
GGyyuuttii††FFmm··CCiiHHCCaann''rrbbss''BBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVtt''ddMMbbggssmm&&yyeellaakkEEyy""mm--mmuunnIIrr&&tt~~VVnn
eeFFII√√[[®®bbCCaarraaÂÂss††®®ssuukkssMMLLËËtt  mmaanneesscckkII††eekk††AA®®kkhhaayyyy""aaggxx¬¬SSgg  ..  mmUUlleehhttuueennHH
kk¬¬aayyCCaa{{kkaassyy""aaggllÌÌkkMMrrrrkkVVnnmmYYyy  EEddllBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmrrgg''ccSSGGss''eeBBllCCaayyUUrr
mmkkeehhIIyy  ..  

BBYYkkss~~ËËllEExxµµrr®®kkhhmmeennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  VVnnbbJJÇÇËËnnKK~~aaeeKKmmkkbbMMbbHHrraaÂÂss††[[
ee®®kkaakkeeLLIIggttssflflUU®®bbqqSSggnnwwggGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  eehhIIyykkaarrbbHHeeVVrreennAAttMMbbnn''ssMM  
LLËËtteennHHVVnnrraallddaallccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggeexxtt††nnaannaaeeTToott  ddUUccCCaaeexxtt††eekkaaHHkkuugg,,  kkMMBBtt((QQUUkk))
kkMMBBgg''ssWWıı,,  ttaaEEkkvv,,  kkMMBBgg''qq~~SSgg((kkMMBBgg''®®ttLLaacc)),,  kkMMBBgg''ccaamm,,  kkMMBBgg''FFMM̆̆ ˘̆˘̆  EEddllmmaannmmUUllddΩΩaa
nnEExxµµrr®®kkhhmm  ……mmaannddMMNNaaggrraaÂÂss††nniinn~~aakkaarr®®kkhhmm  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996677  ®®bbCCaaCCnn®®ssuukkssMMLLËËttVVnnnnSSKK~~aaTTSSggPPUUmmii@@rrtt''ccUUll´́®®BB  eehhIIyy®®ttUUvv
BBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVtt''ddMMbbggllaabbBBNN··KK~~aaffaa  ««EExxµµrr®®kkhhmm»»  ..  kk~~̈̈ggeessoovveePPAA  ««kkssiikkrr
nniiggnneeyyaaVVyyeennAAkkmmıı¨̈CCaa,,  11994422--8800»»  ((  Peasants and Politics in Kampuchea,

1942-80 )),,  eellaakkEEbbnn--eeXXookkNNaann''  ((  Ben Kiernan ))  VVnnssrreessrrBBIIkkaarrbbHHeeVVrr
eennaaHHffaa  VVnneekkIItteeLLIIggccMMeeBBllEEddllkkggTT&&BByyYYnneeyyookkkkuuggeennAAeevvoottNNaammkkMMBBuuggEEttCCaa
bb''́́ ddttTTll''CCaammYYyynnwwggkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggkknn¬¬HHllaannnnaakk''  ..  eennAAkk~~̈̈ggEExxmmiiffuunnaa11996677
®®bbCCaarraaÂÂss††CCaaggbbYYnnJJnn''nnaakk''  VVnnrrtt''ccUUll´́®®BBGGss''CCaaggmmYYyyEExx  ..  ee®®kkaayymmkkVVnn®®BBHH
®®KKUU®®BBHHvv&&nn††rrttnn__  GGIIuuvv--TTYYtt  eemmKKNNeexxtt††VVtt''ddMMbbggnniimmnn††eeTTAAssMMrruuHHssMMrrYYllbbJJçç̈̈HHbbJJççËËll
EExxµµrrbbHHeeVVrrTTSSggeennaaHH  EEddllmmaannTTSSgg®®BBHHssggÙÙppgg  [[ccUUllmmkkrrss''eennAAkk~~̈̈ggPPUUmmiimm˚̊rrvviijj  

eeddaayyccgg''TTUUllkkaarrBBiitt  GG~~kk®®ssuukkssMMLLËËttVVnnee®®CCIIsseerrIIssttMMNNaaggBBIIrrnnaakk''  eehhIIyy
ccaatt''[[eeFFII√√ddMMeeNNIIrrnnSSddMMNNwwggeeTTAATTUUllsseemm††cceennAA‰‰®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  EEtt®®ttUUvvbbkkßßBBYYkkeellaakk
llnn''--nnll''ccaabb''ssmm¬¬aabb''eeccaallVVtt''eeTTAA  ..  ttaammBBiitteellaakkllnn''--nnll''mmiinnVVnnddwwggeessaaHH
eeTT  KKWWCCaabbkkßßBBYYkkeellaakkGGPPiiVVlleexxtt††VVtt''ddMMbbggEEyy""mm--mmuunnIIrr&&tt~~  nniiggnnaayyTTuunneeTT  EEddll
XXuubbXXiittKK~~aaeeFFII√√kkaarrbbMMbbwwTTmmaatt''ttMMNNaaggGG~~kk®®ssuukkssMMLLËËttTTSSggBBIIrrnnaakk''eennaaHH  ee®®JJHHxx¬¬aacc
sseemm††cc®®CCaabbBBIIeerrOOggEEddllBBYYkkeeKKbb¬¬nn''kkmmµµssiiTTiiÏÏ  bb¬¬nn''®®bbvv&&JJççyykkddIIccMMkkaarr®®bbCCaarraaÂÂss††®®ssuukk
ssMMLLËËtt  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996688  eessµµrrxxMM∆∆̈̈eeccjjBBIImmhhaavviiTT¥¥aall&&yyKKrruueekkaassll¥¥  CCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥mmFF¥¥
mmssiikkßßaabbzzmmPPUUmmii  mmkkbbee®®ggoonneennAAvviiTT¥¥aall&&yyGGflflaabbXXuutt--eennttyy""gg''  VVtt''ddMMbbgg®®kkuugg  mmaa
nneellaakkyyiinn--ppUU  CCaaccaagghh√√aagg  ..  kkaalleennaaHHGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVnneekkNNÎÎkkggbb""UUllIIsseexxtt††
kkggss√√&&yy®®ttaaNNttaammPPUUmmiinnaannaa  ®®KKUUbbee®®ggoonnbbzzmmssiikkßßaa  [[eeTTAAeeFFII√√kkaarrbbÂÂgg˚̊aabbGG~~kk®®ssuu
kkssMMLLËËtt  nniiggeeFFII√√kkaarreeXXaassnnaabbJJçç̈̈HHbbJJççËËll[[GG~~kk®®ssuukkmmkkrrss''eennAAkk~~̈̈ggPPUUmmiiddUUccFFmmµµttaa
vviijj  ..  eeKK[[eeQQµµaaHHsskkmmµµPPaaBBeennaaHHffaa  ®®bbttiibbttii††kkaarrssnnii††PPaaBB  ..  ttaammeellaakkEEbbnn--
eeXXookkNNaann''    EEddllVVnnssmm∏∏aassnn__CCaammYYyyGGFFiikkaarrFFuuyy--bbflfluunnssUUrr    eennAATTII®®kkuuggVV""rrIIssqq~~SS  
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11998800  ffaaBBYYkkeellaakk®®KKUUbbzzmmssiikkßßaaVVnnccUUllrrYYmmeeddaayyssµµ&&®®KKcciitt††  EEtteebbIIttaammxxMM∆∆̈̈ddwwggvviijj  
eennaaHH  KKWWssµµ&&®®KKcciitt††eeddaayybbgg≈≈MM  ((  volontaire obligatoire ))  eeTTAAvviijjeeTT  ee®®JJHHGGss''eellaakk
®®KKUUbbzzmmssiikkßßaaxx¬¬aaccGGMMNNaacceellaakkGGFFiikkaarrbbzzmmssiikkßßaaNNaass''  ..  ‰‰eellaakkGGFFiikkaarrss††aa
bb''bbggaabb''nniiggppaabb''eeccAAhh√√aayyeexxtt††  ..  ‰‰eellaakk®®KKUUmmFF¥¥mmssiikkßßaammiinnVVnnccUUllrrYYmmkk~~̈̈gg®®bbttii
bbttii††kkaarrssnnii††PPaaBByykkllÌÌeemmIIlleennaaHHeeTT  ..

eellaakkmmaass--mm""uunn  EEddllssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggttaaxxUUmm""aa  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  CCaaGGttiittkkgg
ss√√&&yy®®ttaaNNXXMMuuVVyyddMMrrSS  ®®ssuukkVVNNnn''  VVnnCCaabb''kkMMEENNnneeTTAAbbÂÂgg˚̊aabbrraaÂÂss††eennAAttMMbbnn''
ssMMLLËËttEEddrrkk~~̈̈ggqq~~SS11996688  ..  eellaakkmmaass--mm""uunnVVnnssaarrPPaaBBffaa  kkggss√√&&yy®®ttaaNN  bb""UU
llIIss  VVnnccaabb''mmaann''TTaa®®CCUUkk  KKaass''yykkccaannqq~~SSgg  ®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††EEddllGG~~kk®®ssuukkCCIIkkddII
kkbb''llaakk''TTuukk  kk~~̈̈ggeevvllaaEEddllrrtt''llUUnn  ttaammkkaarrbbeeJJççHHrrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeennaaHH  ..

eettIIbbuuBB√√eehhttuuBBiitteennaaHHyy""aaggNNaa  eeTTIIbbbbNN††aall[[mmaannkkaarrbbHHeeVVrreennAAssMMLLËËtt  ??
ssUUmmeemmtt††aa®®CCaabbffaa  ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11996600mmkk  GG~~kk®®ssuukkeennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbggVVnnnnSS

KK~~aaBB®®ggIIkkddIIccMMkkaarrssMMrraabb''ddMMNNSS  ®®kkUUcc  ss√√aayy  mm~~aass''̆̆ ˘̆˘̆  ee®®ccIInneeLLIIgg@@  eehhIIyynnSSKK~~aaccaabb''ddII
ffIIµµ@@mmaannCCIIrrCCaattiieennAAGGeeNNII††kkEEhhbb,,  eeffII©©((mm~~aass''  eekkAAssflflUU)),,  kkMMBBgg''KKll''  rrhhUUttddll''ssMMLLËËtt  ..
kkaarreennHHkk**rraallddaallddll''BBYYkkGGss''eellaakkEEpp~~kkrrddΩΩVVllEExx®®tt  nnaayykk®®kkssYYggssuurriieeyyaaddII
nnaayyTTuunnEExxµµrr  cciinn  mmaanneellaakkhhUU--ttuugghhaann'',,  hhUU--ttuugghhaabb''CCaaeeddIImm  ..  ttSSggBBIIyyUUrryyaarr
mmkkeehhIIyy  GG~~kk®®ssuukkeennAAssMMLLËËttmmaannddIIccMMkkaarreekkrr††ii__BBIIddUUnnttaaEEmm""““eeKKmmkk  eeddIImmss√√aayyKKll''
bbiiuunnkkgg''rreeTTHH  eeddIImmFFUUeerrnnFFMMxxııss''ll´́ll,,  ccMMkkaarreecckk  mm~~aass''  ssaavvmm""aavv˘̆˘̆˘̆  EEttddIIccMMkkaarrTTSSgg
eennaaHHmmiinnEEddllmmaannbb¬¬gg''kkmmµµssiiTTiiÏÏssMMKKaall''eeTT  ee®®JJHH®®bbCCaarraaÂÂss††rrss''eennAAttMMbbnn''ddaacc''®®ss--
yyaall  KKµµaannpp¬¬ËËvvff~~ll''  ((xx¬¬HHmmiinnEEddllssaall''ppßßaarrppgg))  eennAAll©©gg''eexx¬¬AAeeBBkkkk~~̈̈ggeerrOOggkkmmµµssiiTTiiÏÏ
bb¬¬gg''ddIIeennHH  ..

eeddaayyccgg''VVnnddIIttMMbbnn''ssMMLLËËtt  ((ddII®®kkhhmm))  dd**mmaannCCIIrrCCaattiieennaaHH  bbuuKKlliikkssaallaaeexx
tt††  ssaallaa®®ssuukkVVtt''ddMMbbgg  eeccAA®®kkssYYggnnaannaa  nnaayyTTuunnEExxµµrr  cciinn            CCaaBBiieessssnnaayykk
®®kkssYYggssuurriieeyyaaddII  ((  ®®kkssYYggEEppnnTTII  ))  VVnnXXuubbXXiittKK~~aaeeFFII√√bb¬¬gg''kkmmµµssiiTTiiÏÏvvaattbb¬¬nn''yykkddII
ccMMkkaarrGG~~kk®®ssuukkssMMLLËËttTTSSggbbMMJJnnnniiggGGyyuuttii††FFmm··  ..  eeddaayyssMMGGaaggeellIIbb¬¬gg''kkmmµµssiiTTiiÏÏ®®ttww
mm®®ttUUvv®®ssbbcc∫∫aabb''  BBYYkkeeKKVVnn[[®®ttaakk''TT&&rreeTTAAQQUUssrruujj®®BBllMMddMMNNSSccaass''vvaatteeFFII√√rrbbgg
eeFFII√√®®BBMMddIIrrbbss''eeKK  ..  GG~~kk®®ssuukkssMMLLËËttddll''eeXXIIjjeeKKmmkkQQUUssyykkddIIccMMkkaarrxx¬¬ÁÁnnTTSSggbbMM
JJnn  kk**nnSSKK~~aammkkXXaatt''  EEttmmççaass''kkmmµµssiiTTiiÏÏffIIµµssMMGGaaggeellIIbb¬¬gg''ddII®®ttwwmm®®ttUUvvmmiinn®®BBmmss††aabb''
eehhIIyyrrwwttEEttbbnn††kkaarrQQUUssddIItteeTTAAeeTToott  ..  eeddaayyXXaatt''mmiinnss††aabb''  GG~~kk®®ssuukkkk**nnSSKK~~aabbHH
kkaabb''ssmm¬¬aabb''GG~~kkeebbIIkkbbrr®®ttaakk''TT&&rrss¬¬aabb''eeTTAA  ..  GGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††kk**bbJJÇÇËËnnkkggbb""UUllIIsseeTTAAbb--
®®gg˚̊aabb  mmaannVVjj''ssmm¬¬aabb''nniiggccaabb''mmkkddaakk''KKuukkppgg  ..  ®®bbuuss@@kk**nnSSKK~~aarrtt''ccUUllBBYYnn´́®®BBGG--
ss''  eennAAssll''EEtt®®ssII@@  eekkµµgg  nniiggccaass''eennAAccSSppÊÊHHssMMEEbbgg®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††  ..  eeddaayykkaarrssMM
rruuHHssMMrrYYll  ®®bbuuss@@VVnnnnSSKK~~aaccUUllmmkkeennAAkk~~̈̈ggPPUUmmii®®ssuukkvviijj  ..  bbnnii††ccmmkk  kk~~̈̈ggBBiiFFIIbbuuNN¥¥
ccUUllqq~~SSrrSSvvgg''mmYYyy  ((ttaammeesscckkII††rraayykkaarrNN__rrbbss''eellaakkEEmm""--eessAArrII  ®®kkUUbbzzmmssiikkßßaaTTkkii≈≈
NNssaallaa))  ffaabb""UUllIIssVVnnccaabb''rrMMeellaaPPkkUUnn®®kkmmMMuuGG~~kk®®ssuukkssMMLLËËtt  ..  kkaarrbbMMJJnneennHH
VVnnbbeeggII̊̊ttCCaaGGFFiikkrrmmYYyyEEffmmeeTToott  ..  kkMMNNaann''nnaarrIIeennaaHHVVnnkkaabb''bb""UUllIIssnnwwggBBUUeeffAAss¬¬aa  
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bb''eeTTAA  ..  BBYYkkkkggbb""UUllIIsskk**eellIIkkKK~~aammkkVVjj''ssmm¬¬aabb''GG~~kk®®ssuukkGGss''CCaaee®®ccIInn  ..  GG~~kk®®ssuu
kkkk**bbHHeeVVrrmm††ggeeTToott  nnSSKK~~aaTTSSgg®®bbuuss  ®®ssII  eekkµµgg  ccaass''  TTSSggPPUUmmii@@nnSSKK~~aarrtt''ccUUll´́®®BB  ..
eeXXIIjj{{kkaassllÌÌeehhIIyy  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmkk**ccUUllmmkkbbnn¬¬MMTTaakk''TTggBBnn¥¥ll''GG~~kk®®ssuukkssMMLLËË
tt  jj¨̈HHjjgg''bbEEnnƒƒmm  bbMMppuusskkMMhhwwggssggsswwkk®®bbqqSSggnnwwggBBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVtt''ddMMbbggbb--
eeNN††aayy  ..  eennHHeehhIIyyCCaaeerrOOggBBiittEEddlleeKKxxMMnnSSKK~~aallaakk''rrhhUUttddll''ssBB√√́́ ff©©  ..

eennAA´́ff©©TTII3300  eemmssaa  11996677  sseemm††ccmmaannbbnnÊÊËËllffaa  ––  mmiinnEEmmnnmmaannEEttBBYYkkEExxµµrr®®kk
hhmmeeTTEEddllxxwwggeennaaHH  KKWW®®bbCCaaCCnnssaammJJÔÔeennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  kk**mmaanncciitt††eexxrrxxwwggnnwwgg
GGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††EEddrr  ..  eellaakkEEbbnn--eeXXookkNNaann''VVnnddkk®®ssgg''®®BBHHbbnnÊÊËËllrrbbss''sseemm††cc
ttaammsseemm¬¬ggvviiTT¥¥¨̈bbIIuubbIIuussIIuu  ®®ttgg''TTMMBB&&rr117777ffaa  ––  BBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††TTSSggeennaaHH  VVnnCCYYyyKKSS
®®TTddll''BBYYkkmmUUllFFnnEEddrr  eeddaayyGGnnuuJJÔÔaatt[[BBYYkkeeKKssgg˚̊tt''ssgg˚̊iinn®®bbCCaarraaÂÂss††  CCaaååTTaahhrr
NN__eeKKyyll''®®BBmm[[BBYYkkmmUUllFFnnTTTTYYllpp††aacc''mmuuxx  ……mmaannssiiTTiiÏÏBBiieesssskk~~̈̈ggkkaarrddwwkknnSS®®ttII
nniigg≤≤vvaa""nn''eeppßßgg@@eeTToott  ))eeTTAAllkk''))kk~~̈̈ggttMMbbnn''GGeeNNII††kkEEhhbb  nniigg´́bb""lliinn  ..  eehhIIyymmaann
GGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··FFMM@@EEddrrkk~~̈̈ggkkaarrEEcckkddIIFFII¬¬  ..  BBYYkkGG~~kkmmaannTTSSggeennaaHHVVnn®®kk´́LLddIIFFII¬¬eeKKeeTTAA
CCaakkmmµµssiiTTiiÏÏ®®ssbbcc∫∫aabb''  EEddlleeFFII√√[[xxUUcc®®bbeeyyaaCCnn__ddll''CCIIvvPPaaBB´́nnCCnn®®kkII®®kk  EEddllrrss''
eennAA@@kk~~̈̈ggttMMbbnn''eennaaHH@@  ..

eennAAeemmaaggÚÚssßßIIkk**mmaannbbJJ˙̇aarrvvaaggeeccAAttMMbbnn''nniigg®®bbCCaarraaÂÂss††ssaammJJÔÔEEddrr  eeFFII√√[[®®bbCCaa
CCnnmmaannkkaarrQQWWccaabb''nnwwggGGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··˘̆˘̆˘̆..  ttaammkkaarrBBiitt  GGaannaaFFiibbeettyy¥¥eeBBjjTTII
nniiggkkaarrrrMMeeCCIIbbrrMMCCYYllVVnneekkIIttmmaanneeLLIIggeennAAkk~~̈̈ggeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  xxMM∆∆̈̈ssMMuu®®VVbb''ffaa      xxMM∆∆̈̈nnwwgg
pp¬¬aass''GGaaCC∆∆aaFFrrTTTTYYllxxuuss®®ttUUvveexxtt††VVtt''ddMMbbggmmYYyyrrMMeeBBCC  ..

eellaakkEEyy""mm--mmuunnIIrr&&tt~~  kk**®®ttUUvvpp¬¬aass''eeccjj  eehhIIyyeellaakkTTwwmm--ggYYnnVVnnmmkkCCMMnnYYss®®bb
EEhhll®®VVMMmmYYyyEExx  sseemm††cckk**ccaatt''eellaakkGGiiuunn--ttSS  mmkkeeFFII√√CCaaGGPPiiVVlleexxtt††VVtt''ddMMbbgg
eeddIImm∫∫IICCYYyyeeddaaHH®®ssaayyrrMMggaabb''GGFFiikkrrnniiggkkaarrbbHHeeVVrreennAAssMMLLËËtt  ..

eellaakkPPuunn--KKgg''  GGttIItteessµµøønnssaallaa®®ssuukkGGUUrree®®CCAA  ssBB√√´́ff©©rrss''eennAA®®kkuuggttaaxxUUmm""aa
VVnn[[kkaarrNN__ffaa  kkaalleennaaHHmmaannGG~~kkbbHHeeVVrreennAAssMMLLËËtt  VVnnnnSSkkSSeePPII¬¬ggmmYYyyeeddIImmmmkk
ccuuHHccUUll  eehhIIyyVVnnnniiyyaayyffaa  BBYYkkeeKKmmiinnEEmmnnCCaaEExxµµrr®®kkhhmmeeTT  eeKKrrtt''ccUUll´́®®BBkk**
ee®®JJHHEEtteekk††AA®®kkhhaayynnwwggBBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVtt''ddMMbbggXXuubbXXiittCCaammYYyynnaayyTTuunn  eeTTAA
bb¬¬nn''yykkddIIeekkrr††ii__rrbbss''eeKK  nniiggkkaarrbb®®gg˚̊aabbyy""aagg´́®®BB´́ppßßVVjj''ssmm¬¬aabb''®®bbCCaarraaÂÂss††eennAAssMM--
LLËËtt  ..  kkaarrbbHHeeVVrreennHHhhaakk''ddUUccCCaarrgg''ccSSEEtt{{kkaassnnwwggppÊÊ¨̈HHkkaallNNaaeebbIImmaanneemmddwwkknnSS
NNaammYYyymmkkBBnn¥¥ll''bbEEnnƒƒmm  ..

eennHHeehhIIyyCCaabbuuBB√√eehhttuuBBiitt´́nnkkaarrbbHHeeVVrreennAAssMMLLËËtt  eehhIIyyEEddllBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm
mmYYyykk††aabb''ttUUcceeqq¬¬øøttqqkk''yykk{{kkaassdd**llÌÌeennHH  mmkkeeFFII√√CCaaQQ~~aann''bbddiivvtt††nn__bbeeNN††aayy  ..  BBYYkk
GGttiittEExxµµrreevvoottmmiijjmmaann  mmUUll--ssmm∫∫ttii††,,  GGaaccaarr¥¥ee®®bbss,,  FFuucc--rriinn˘̆˘̆˘̆  ®®BBmmTTSSggssmmaaCCiikk
ccllnnaayyuuvvkkkk  VVnnccUUllee®®CCoottEE®®CCkkkk~~̈̈ggeerrOOggeennHH  ..  BBYYkkeeKKllUUkk´́ddkkkkUUrrbbMMbbHHrraaÂÂss††[[
ee®®kkaakkeeLLIIggttssflflUU  eehhIIyyBBYYkkeeKKkk**bbeeggII̊̊ttkkggTT&&BBEExxµµrr®®kkhhmmCCaaddMMbbUUggkk~~̈̈ggqq~~SS11996688eennAA
VVyyddMMrrSS  ®®ssuukkVVNNnn''  eeddaayyeekkaaHHeehhAAKKII~~KK~~aaeeKKCCaaGGttiittEExxµµrr≤≤ssßßrr::,,  EExxµµrreevvoottmmiijjmmii
nnVVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii††GGII√√bbnnii††cceessaaHHBBIIsseemm††cc  ee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvbbJJççbb''ssÂÂggaamm  
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®bB&nÏcarkicçyYnkumµ¨ynis†
ttSSggBBIIqq~~SS11994477  mmkkeemm""¬¬HH  EEddllBBYYkkeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggVVnnnnSSGGaavvuuFFccUUllmmkkkk~~̈̈gg

®®ssuukkEExxµµrr  ((11)) eehhIIyybbeeggII̊̊ttmmUUllddΩΩaannbbIIkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrKKWW  CCbb''--eemmmmtt''mmYYyy,,  eennAAttMMbbnn''
kkMMBBgg''®®ttaacc--kkMMBBttmmYYyy  nniiggeennAAssMMLLËËtt--VVtt''ddMMbbggmmYYyy  ..  bbnnÊÊaabb''mmkkyyYYnneevvoottmmiijj
VVnnbbeeggII̊̊ttEExxµµrreevvoottmmiijj  nniiggrraayybbNN††aajjccaarrkkiiccççyyYYnneennAAeessIIÊÊrr®®KKbb''TTIIrrYYmmeexxtt††EExxµµrr  CCaa
BBiieesssseennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjjEEttmm††gg  ..  eeKKyykkBBYYkkyyYYnnEEddllmmaannkkMMeeNNIItteennAA®®ssuukk
EExxµµrr  [[mmkkeeFFII√√kkiiccççkkaarrTTSSggGGss''eennHH  ..  CCaaddMMbbUUggeeKK[[yyYYnnmm~~aakk''eekkIItteennAAeexxtt††kkMMBBtt  ccUUll
mmkkbbYYsseeFFII√√CCaa®®BBHHssggÙÙEExxµµrrKKNNeeffrrvvaaTT  rrYYccccUUllmmkkeerroonnCCaabb''ssJJÔÔaabb&&®®ttssaallaaVV--
llIIeennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  yyYYnneeFFII√√yy""aaggeennHHee®®JJHHkkaalleennaaHH  BBYYkkGG~~kknneeyyaaVVyyEExxµµrrEEddll
®®bbqqSSggnnwwggVVrrSSgg  ee®®ccIInneeccjjmmkkBBII®®bbPPBB®®BBHHssggÙÙ  ddUUccCCaakkrrNNIIVVttuukkmmµµ®®BBHHssggÙÙ
kk~~¨̈ggqq~~SS11994422,,  kkrrNNIIGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv,,  GGaaccaarr¥¥eexxoovv--CCMMuu,,  ®®BBHH®®KKUUVV""gg--xxaatt'',,  GGaaccaarr¥¥
GGflfluukk--CCaa,,  ®®BBHH®®KKUUssUUrr--hhaayyCCaaeeddIImm  ..  eeKK[[yyYYnnEEddllmmaannmmaanneeQQµµaaHHee®®kkAAeehhAAffaa  GGaa
ccaarr¥¥GGnn--eemmoonn  yykkeeQQµµaaHHCCaassWWgg--gg""uukkmmiijj  eehhIIyybbnn¬¬MMffaaCCaabbÌÌËËnnrrbbss''eellaakkssWWgg--
gg""uukkffaajj''eeTToott  ee®®JJHHkkaalleennaaHHeellaakkffaajj''  mmaanneekkrr††ii__eeQQµµaaHHll∫∫IIssMMeebbIImmNNaass''kk~~̈̈gg
kkaarr®®bbqqSSggVVrrSSgg  eehhIIyyeeBBlleennaaHHEExxµµrrkkMMBBuuggVVtt''eemmeeddaayyssWWgg--gg""uukkffaajj''®®ttUUvvVVrrSSgg
ccaabb''  ..

eellaakkssggÙÙmmYYyyGGggeeQQµµaaHHccUUvvCCaattiiyyYYnnbbYYsseeFFII√√®®BBHHssggÙÙEExxµµrr  eennAAeellIIPP~~MMssMMeeBBAA
VVtt''ddMMbbgg  ((  llÌÌaaggeellaakkttaaccUUvv  ))  kk**CCaaEExxßßrryy::bbNN††aajjccaarrkkiiccççyyYYnneevvoottmmiijjEEddrr  ..

ssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544  VVnnssMMeerrcc[[kkggTT&&BBbbrreeTTssTTSSggGGss''eeccjjBBII
kkmmıı̈̈CCaa  EEttkkggTT&&BByyYYnnxxaaggeeCCIIggmmiinnVVnneeKKaarrBBeesscckkII††ssMMeerrcceennHHeeLLIIyy  ..  eeBBllTT&&BB
FFMMyyYYnnddkkffyyeeTTAA  yyYYnneevvoottmmiijjVVnnTTuukkbbNN††aajjccaarrkkiiccççeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBss©©aatt''@@eennAA
ttaammeexxtt††nnaannaa  CCaaBBiieesssskk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjjEEttmm††gg  ..  eeddIImm∫∫IICCaassJJÔÔaassMMKKaall''KK~~aa  eennAA
mmuuxxppÊÊHHeeKK@@EEttggddSSeeddIImmÚÚssßßIIEEkkvvmmYYyy……BBIIrrKKuummııCCaanniiccçç  ..  BBYYkkyyYYnnTTSSggeennaaHHeennAAbbnn¬¬MMxx¬¬ÁÁnn
eeFFII√√CCaa®®bbkkbbrrbbrrkkMMbbiiuukkkkMMbb""uukk  eebbIIkkhhaaggkkaatt''eeddrrssMMeellookkbbMMJJkk''bbuurrssmm""UUddGGWWrr""uubb,,  eennAA
ppßßaarrccaass'',,  CCiittvviimmaann‰‰kkrraaCC¥¥,,  eennAAttaammeexxtt††ddUUccCCaahhaaggkkaatt''eeddrr´́ttll&&rreennAAeessoommrraabb,,
hhaaggeeFFII√√LLSSggEErrkkTTwwkkeennAApp¬¬ËËvveellxxBBIIrrkknn¬¬HHeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ((2200)),,  nniiggbbnn®®ssIIeeBBss¥¥aa
EEddllPPaaKKee®®ccIInnmmaanneemmCCaa®®ssIIyyYYnneemmIIllkkaarrxxuuss®®ttUUvv  eehhIIyynnaarrIIeeBBss¥¥aayyYYnnKKWWCCaaccaarr
nnaarrIIEEttmm††gg  ..

eevvoottmmiijjVVnnGGbb''rrMM®®ssIIyyYYnnmmYYyyccMMnnYYnn  eehhIIyyEEllgg[[mmkkeeFFII√√kkaarrTTaakk''TTggyy""aagg
NNaa[[VVnnCCaa®®ssIIkkMMNNaann''  CCaa®®bbBBnnÏÏccuuggGGss''eellaakkFFMM  nnaammWWuunnmmÂÂnnII††  eeccAA®®kkssYYggbb""UUllIIss
KKiijj  KKyy  CCaaBBiieessss®®bbBBnnÏÏccuuggnnaayyTTaahhaannEExxµµrr  ..  eemmeerroonneennHHmmiinnEEmmnnffIIµµeeLLIIyy
EExxµµrrFF¬¬aabb''ssaall''mm††ggrrYYccmmkkeehhIIyy  ssmm&&yyeess††ccCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22EEddllVVnnnnaaggkkUU--CCiinnssiiuu
nn  bbuu®®ttIIeess††ccyyYYnnCCaammeehhssII  rrhhUUttddll''GGss''ddIIkkMMBBgg''®®kkbbIÍ́ ®®BBnnKKrr  ccgg√√aarr®®ttJJMMgg  ®®BBHH
ssYYKK··aa  ååkkjjaaDDiinn˘̆˘̆˘̆  eeTTAAeehhIIyy  ..  eennAAssmm&&yyVVrrSSgg  kk**EExxµµrrddwwggmm††ggeeTToottEEddrr  ..  nnaayy  

((2200)) ®®bbBBnnÏÏnniiggkkUUnnGGaaccaarr¥¥ssaaeerrnnVVnneeTTAAttaammbbII††nniigg““BBuukkmm††aayyttaammrryy::eennHH  kk~~̈̈ggqq~~SS11996600  ..
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TTaahhaannFFMM@@VVrrSSgg  EEddllccUUllcciitt††eeVVyyyyYYnn  kkMMNNaann''®®ssIIyyYYnn  ®®bbBBnnÏÏyyYYnn  ®®ttUUvvss¬¬aabb''  
GGss''mmiinnttiiccEEddrr  ddUUccCCaakkrrNNIIeellaakk  Jean De Raymond ®®ttUUvveeVVyyEEddlleellaakk®®ss
LLaajj''eeFFII√√CCaakkUUnncciiJJççwwmmeennaaHH  vvaayyeellaakkssmm¬¬aabb''eeBBllkkMMBBuuggssMMrraann††llkk''  ((11995522))  BBMMuu--
EEmmnn®®kkuummeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''ssmm¬¬aabb''ddUUcceessoovveePPAA  How Pol Pot came to power

ssrreessrreennaaHHeeTT  ..
mmççaass''bbNNˆ̂aaKKaarrhhuugg--yyUU  ppßßaarrccaass''  CCaass&&kkii††®®VVMMeevvoottkkuugg  ..  kkUUnnhhuugg--yyUUGGaacceecc

jjccUUllccMMkkaarrmmnnddUUccCCaappÊÊHHrrbbss''eeKK  ee®®JJHHeeKKCCaa®®KKUUbbee®®ggoonnbbuu®®ttGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicc  ..  hhuugg
yyUUeennHHeeTToottææffaaVVnneebbIIkk®®kkuummhhflfluunnrrkkssIIuuCCaammYYyyGG~~kkmm~~aaggnniiggGGMMuu--mm""aaNNUUrriinn  rrtt''BBnnÏÏrrbb--
ss''BBIIbbrreeTTssttaammkkVV""ll''  EEddllccUUllmmkkccttkk~~̈̈ggkkMMBBgg''EEppÂÂhh√√gg''ssIIuu  ((EEpprrYYccBBnnÏÏ))  eennAAmmuuxx
vvSSggPP~~MMeeBBjj  ..  kkaallssmm&&yyeennaaHH  mmaanneellaakkCCYYnn--EEyy""mm  CCaaeemmKKyyFFMMeennAAPP~~MMeeBBjj  ..

eeQQµµaaHHffgg--XXWWnn  eennAAeexxtt††eessoommrraabbCCaaEExxßßeevvoottmmiijj  ..  kk~~¨̈ggbbII……bbYYnnEExxmm††ggEEttgg
EEtteeLLIIggccuuHHeeTTAAhhaaNNUUyy  ‰‰BBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrrddUUccCCaaKKµµaannddwwggxx¥¥ll''GGII√√bbnnii††cceessaaHH((2211))..

CCnnCCaattiiyyYYnnee®®ccIInnrrss''eennAACCaasshhKKmm  mmiinnrrss''llaayyLLMMCCaammYYyyEExxµµrreeTT  ..  eennAA®®kkuu
ggPP~~MMeeBBjjmmaannssgg˚̊aatt''yyYYnnFFMM@@  mm††MM̈̈eeBBTT¥¥cciinn  vviihhaarreekkAAddaayy  GGUUrrÚÚssßßII  ppßßaarrttUUcc  eeKKmmaann
bbeeggII̊̊ttCCaassmmaaKKmmssaassnnaa  ssmmaaKKmm‰‰kkCCnnnnaannaa  EEddlleeFFII√√sskkmmµµPPaaBBnneeyyaaVVyy
PPaaKKee®®ccIInnCCaaggsskkmmµµPPaaBBssggmmkkiiccçç  ..  vviihhaarreekkAAddaayyCCiittbbnnÊÊaayyss¬¬wwkk  ppßßaarreeddIImmKKrr
VVnnTTSSggnnSSkkSSeePPII¬¬ggttUUccFFMM  ®®KKaabb''rrMMeessvvmmkkllaakk''TTuukkyy""aaggee®®ccIInn  eeddaayyllaakk''kk~~̈̈ggkk††aarrmm--
QQUUss  eeFFII√√CCaaEEhhrreexxµµaaccnnSSccUUlleeTTAAllaakk''TTuukkkk~~̈̈ggvviihhaarr  ddll''ee®®kkaayymmkkeeTTIIbbEEbbkkkkaarr  ((
qq~~SS11995599  ))  ..

eennAAkkMMBBgg''qq~~SSgg  eennAAxxßßaacc''eeJJyyVVtt''ddMMbbgg  CCMMuuvviijjbbwwggTTeenn¬¬ssaabbssuuTTÏÏEEttyyYYnn  ..
kk~~¨̈ggqq~~SS11996633  eeBBllsseemm††ccyyaaggeeTTAAsseemmııaaFFTTIIllaannkkIILLaaVVll''eeVVHHeennAAeexxtt††kkMM

BBgg''FFMMeennaaHH      eeccAAhh√√aayyeexxtt††kkMMBBgg''FFMMVVnnff√√aayyyyYYnnmm~~aakk''eeQQµµaaHHeeLL--DDwwkk    CCaaeemmccuuggeePPAA  
yy""aaggll∫∫II  ..  sseemm††ccVVnnnnSSyykkyyYYnneennHHmmkkff√√aayymmaattaaeellaakk  ssMMrraabb''eeFFII√√®®kkyyaaff√√aayy
rraall''́́ ff©©kk~~̈̈ggvvSSggeennAAPP~~MMeeBBjj  ..  eeLL--DDwwkk  eennHHCCaass&&kkii††bbIIccaarrbbuurrssyyYYnneevvoottkkuuggmm~~aakk''EEddrr..
vvaaVVnnTTSSggnnSS®®kkuumm®®KKYYssaarrvvaa  ttSSggBBIImm††aayyeekkµµkk  ®®bbBBnnÏÏmmkkeennAAkk~~̈̈ggvvSSgg  bbMMeerrIIkkßß®®ttIIbbuuVVππ
eeTTvvIIeennAAee®®kkaammmmhhaa®®VVssaaTT  ..  ddMMbbUUggBBYYkkbb""UUllIIsseexxtt††VVnnccaabb''yyYYnneeQQµµaaHHeeLL--DDwwkk
mmkkddaakk''KKuukk  eeddaayyvvaallYYccccUUllmmkkeennAAkkMMBBgg''FFMM  eeddaayyKKµµaannGGtt††ssJJÔÔaaNNssMMKKaall''xx¬¬ÁÁnn..
eennAAkk~~̈̈ggKKuukk  yyYYnneennHHVVnnnniiyyaayyffaa    vvaaeeccHHeeFFII√√mm˙̇ËËbbqq©©aajj''  ..  eemmPPUUXXMMuukk**yykkvvaa[[eeFFII√√mm˙̇ËËbb
[[  ..  ee®®kkaayymmkkll∫∫IIddll''eeccAAhh√√aayyeexxtt††@@kk**nnSSyykkeeTTAAeeFFII√√CCaaccuuggeePPAAppÊÊaall''  ..  ddll''eeBB
llsseemm††cc®®TTgg''yyaaggeeTTAAeexxtt††kkMMBBgg''FFMM  kk**ssrreessIIrrCCaabb''mmaatt''nnwwggmm˙̇ËËbb  EEddlleellaakkeeccAA--
hh√√aayyeexxtt††eerroobbff√√aayy  eehhIIyyssYYrrrrkkmmuuxxGG~~kkeeFFII√√  ..  eeccAAhh√√aayyeexxtt††kkMMBBgg''FFMM  BBUU--ttuugghhaavv
kk**ff√√aayyeeLL--DDwwkkeennHHbbeeNN††aayy  ..  yyYYnnccaarrbbuurrsseeLL--DDwwkkeennHHmmiinneeccHHnniiyyaayyEExxµµrreeTT
..  eeBBllllnn''--nnll''eeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrTTMMllaakk''ssIIhhnnuukk~~̈̈ggqq~~SS11997700  TTaahhaannVVnnccaabb''eeLL--  

((2211)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssaammuutt--bbflfluunnffaann''  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAArrddΩΩkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aaffaa  ––  ffgg--XXWWnnCCaa

bbkkßßBBYYkkllaavv--EEkkvvmmuunnII  ..  ffgg--XXWWnneekkIItteennAAPPUUmmiiee®®CCaayynnaaggggYYnn  ®®ssuukk®®ssIIss~~MM  eexxtt††eessoommrraabb  ..  bbMMeerrIIyyYYnneevvoottmmiijj

mm††ggeeTToottkk~~̈̈ggqq~~SS11997722  ..  eeBBllbb""uull--BBttQQ~~HH  eeKKkk**ssmm¬¬aabb''ffgg--XXWWnneeTTAA  ..
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DDwwkkddaakk''LLaann  eeddaayyGGaaggxx~~ggPP~~aakk''ggaarryyYYnneennHHmmiinnxx¬¬aaccGG~~kkccaabb''eeTT    EE®®sskkeeCCrrkkee®®JJÇÇaa
llFF¬¬aakk''BBIIeellIIrrffyynn††EEbbkkkk∫∫aallss¬¬aabb''eeTTAA  ..

eerrOOggmmYYyyeeTToott  KKWWmmaanneeQQµµaaHH®®ssIIpp¬¬yy  CCaaKKNNkkmmµµkkaarreevvoottmmiijjEEddrr  FF¬¬aabb''bbMMeerrII
ccllnnaaeennHHeennAACCbb''  eemmmmtt''  EE®®kkkk  VVmmTTTTYYllkkaarrGGbb''rrMMBBIIBBYYkkeevvoottmmiijjffaa  ––  eeyyIIggCCaa
GG~~kkttssflflUUvvaayyVVrrSSggddUUccKK~~aa  ccUUrrkkMMuu®®bbkkaann''eeyyIIggCCaa®®bbCCaaCCnneevvoottNNaamm  EExxµµrr  llaavv  ®®ttUUvv
®®ssLLaajj''KK~~aaddUUccCCaabbggbbÌÌËËnnbbeeggII̊̊tt  ddIIyyYYnnkk**ddUUccCCaaddIIEExxµµrr  ddIIllaavvEEddrr        ®®bbCCaaCCnnyyYYnnkk**
ddUUccCCaa®®bbCCaaCCnnEExxµµrrEEddrr    eeyyIIggeebbIIkkccMMhh[[®®bbCCaaCCnnTTSSggbbIIrrss''eennAAssuuxx®®ssYYllCCaammYYyy
KK~~aaeebbIIeeyyIIgg®®bbkkaann''hhYYsseehhttuu  nnwwggnnSS[[®®bbCCaaCCnneeyyIIggTTSSggbbIIeeQQ¬¬aaHHKK~~aaKKµµaanneeBBllccbb''
eeLLIIyy  ..

ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakksswwuumm--KKiinn  ((ssIIuuGGaaffiill))  ffaa  ®®ssIIpp¬¬yyeennHHmmaann
kkMMeeNNIItteennAAåått††rrmmaannCC&&yy  ..  ssmm&&yyyyYYnnVVnneeFFII√√CCaaKKNNeexxtt††åått††rrmmaannCC&&yymmYYyyrr--
yy::  ..  KKWW®®ssIIpp¬¬yyeennHHeehhIIyyEEddlleeFFII√√CCaaEExxßßrryy:CCaammYYyyhhaaggkkaatt''eeddrrEEffll&&rreennAAeessoo
mmrraabb®®kkuugg  ..  

eeyyIIggeeXXIIjjffaayyYYnnxxaaggeeCCIIggVVnnddaakk''ccaarrCCnneeKK[[ccUUlleeTTAAeennAAeekkookknnwwggeemmddwwkk
nnSSEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIssaall''ccMMNNuucceexxßßaayy  GGtt††ccrriitteemmddwwkknnSSEExxµµrr  nniiggyykkkkaarrssmm©©aatt''BBIIEExxµµrr
eeTTIIbbeemmddwwkknnSSyyYYnnssaall''®®kkeeyyAAkk∫∫aalleemmddwwkknnSSEExxµµrryy""aaggcc∫∫aass''ddUUcc®®kkeeyyAAVVtt´́ddvvaa
GGIIccwwgg  ..  kkaallVVttuukkmmµµvvaayyTTUUtteevvoottkkuugg--yyYYnnxxaaggeeCCIIgg  eeKKyykkVVnn‰‰kkssaarrEEddll
yyYYnnssiikkßßaaBBIIeemmEExxµµrrffaa  eemmEExxµµrrccUUllcciitt††lluuyy,,  ®®ssII,,  ®®ssaa,,  GGMMNNaacc  EEtt®®kkuummssmm©©aatt''EExxµµrr
bbMMbbwwTTeeccaalleeTTAA  ..

KKMMeerraaggkkaarrNN__eennHHeeKKeerroobbccMMCCaayyUUrryyaarrNNaass''mmkkeehhIIyy  ttSSggBBIIssmm&&yyccMMVVMMgg
CCaammYYyyGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggeemm""¬¬HH  KKWWyyYYnnxxaaggeeCCIIggee®®KKaaggyykk®®ssuukkEExxµµrr[[VVnnkk~~̈̈ggGGnnaa
KKtt  ..  eeBBllyyYYnneemmIIlleeXXIIjjffaa  eeKKCCiittVVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yyrrMMeeddaaHHbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmeevvoo
ttNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eemmddwwkknnSSyyYYnnkk**ssMMeerrccddMMNNaakk''kkaarrTTII22ttaammbbNN††SShhUU--CCIImmiijj  EEdd
llmmuunnnnwwggss¬¬aabb''VVnnpp††SSeehhIIyypp††SSeeTToott  [[ssaavv&&kkKKaatt''bbnn††kkaarrrrMMeeddaaHHyykk≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSgg
mmUUll  ((EExxµµrr  llaavv))    rrYYmmeeFFII√√CCaasshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinneennaaHH  eeTTIIbb®®bbCCaaCCnnyyYYnnTTSSggxxaaggeeCCIIgg
nniiggxxaaggtt∫∫ËËggccMMnnYYnnCCaagg6600llaannnnaakk''GGaaccrrss''eennAAVVnn®®ssYYll  ee®®JJHHddIIEExxµµrrCCaaddIIxx¬¬aajj''xxaa
ggpp††ll''®®ssUUvv--®®ttII  EEddllmmaatt''rraaÂÂss††yyYYnn®®ttUUvvkkaarrCCaaccSSVVcc''  eehhIIyymmYYyyeeTToottTTSSggeemmddwwkk
nnSSTTSSggrraaÂÂss††EExxµµrrmmiinnVVnnKKiittKKUUrrBBIIvvaassnnaa®®bbeeTTssrrbbss''eeKKeeTT  ee®®JJHHmmnnuussßßeennAAttiicc
eellIITTwwkkddIIFFMMTTUUllaayy  VVnneeFFII√√[[EExxµµrrmmaannKKMMnniittxxII¬¬  xxiiÇÇll  rrss''eennAAssbb∫∫aayyeePP¬¬ccxx¬¬ÁÁnn  TTSSgg
eemmddwwkknnSS  ((eeGGaabbGGMMNNaacc))  TTSSggrraaÂÂss††  ..

�                                  �

�
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CMBUkTI4
GB¥a®kwt¥lMeGogkumµ¨ynis†

kkaallEEddlleellaallssWWgg--gg""uukkffaajj''vviill®®ttLLbb''mmkkBBII®®ssuukkVVrrSSgg  BBIICCIIvvPPaaBBCCaaCCnn
nniirreeTTsseennAA´́ff©©TTII2200  EExxttuullaa  qq~~SS11995511  eennaaHHsseemm††ccssIIhhnnuuVVnnhhaamm®®VVmmmmiinn[[
eeKKeeTTAATTTTYYlleellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''eeLLIIyy  EEttssiissßßaannuussiissßß  ®®bbCCaarraaÂÂss††rraabb''JJnn''
mmWWuunnnnaakk''VVnneeTTAATTTTYYlleellaakk  ..  ttSSggBBIIvvaallccMMNNttyynn††eehhaaHHeeJJFFiicciinnttuuggmmkkddll''rraa
CCFFaannIIPP~~MMeeBBjj  mmaannmmnnuussßßQQrrGGmmpp¬¬ËËvvCCaaBBIIrrCCYYrrrrhhUUtt  ((11)) ..  ssIIhhnnuummaanneesscckkII††®®cc--
EENNnnNNaass''nnwwgg®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''kk~~¨̈gg®®bbeeTTssEExxµµrr  CCaa
ee®®KKaaHHmmiinnllÌÌddll''®®BBHHGGggnniiggrrbbbbrraaCCaanniiyymm  ..  tteeTTAA´́ff©©mmuuxx®®BBHHGGggnnwwggVVtt''mmuuxxmmaatt''
VVtt''rraaCCbbll¬¬gg˚̊  VVtt''GGMMNNaaccCCaammiinnxxaann  ee®®JJHHeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''hhaakk''mmaannkkmm¬¬SSgg
®®ssUUbbTTaakk''TTaajjBBBBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrr[[mmkkrrYYbbrrYYmmCCaammYYyyVVnn  ..  eehhttuueennHHeehhIIyyeeTTIIbbssII
hhnnuuccaatt''TTuukkeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''CCaass®®ttUUvvTTII11rrbbss''®®TTgg''  nniiggrrbbbbrraaCCaasskkii††PPUUmmiiEEdd
llmmaann®®TTgg''CCaattMMNNaagg  ..

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnneeccjjeeTTAA´́®®BB´́ff©©TTII99  mmiinnaa  11995522  eeddIImm∫∫IIvvaayyVVrrSSgg
TTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥  ..  VVrrSSggccaajj''ssÂÂggaammeeDDoonneebboonnPPUU  eennAA´́ff©©TTII77  ååssPPaa  11995544  eeFFII√√
[[GGMMNNaaccGGaaNNaanniiKKmmrrggaaHHrreeggIIGGss''BBiiss  ..  kkaarrTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥ssnnßßwwmm@@rrbbss''ss
eemm††cckk¬¬aayyCCaammaanneeCCaaKKCC&&yy  ..  eeddaayyVVrrSSggccaajj''ssÂÂggaammCCaammYYyyhhUU--CCIImmiijjyy""aaggFF©©nn''
kk**ssuuxxcciitt††®®bbKKll''‰‰kkrraaCC¥¥mmkk®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ssflflyy‰‰BBYYkkeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  EEdd
llkkTT&&BBeennAAGGUUrrssµµaacc''PP~~MMddggEErrkkeeTTAAvviijj  ..  ssIIhhnnuuVVnnkk¬¬aayyCCaammhhaavvIIrrbbuurrssrrddΩΩ  CCaabbii--
ttaa‰‰kkrraaCC¥¥CCaattii  mmaann®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBdd**GGssççaarr¥¥  EEddllrraaÂÂss††EExxµµrrll©©gg''eexx¬¬AAnnSSKK~~aaeeCCOOffaa
®®TTgg''CCaaFFmmwwµµkkrraaCC  VVrrSSggssMMuuccuuHHjj""mmee®®kkaammGGnnuuPPaaBBkkSSeePPII¬¬ggeeQQIIBBYYkkCCIIvvBBll--nnaarrIIkk¬¬aahhaa
nn  ..

rrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔEEddlleerroobbccMMeeLLIIggeeddaayy®®TTgg''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--yyuuttii††vvggßß  ((22)) nniiggbbkkßß®®bbCCaa
FFiibbeettyy¥¥  eehhIIyy®®bbkkaassee®®bbIIkk~~¨̈ggqq~~SS11994477        VVnnddkk''GGMMNNaaccCCaaee®®ccIInnBBII®®BBHHmmhhaa--
kkßß®®tt  ®®bbKKll''eeTTAA[[®®bbCCaarraaÂÂss††  EEddllmmaannssPPaaCCaattMMNNaagg  ..  rrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔEEddll®®bbkkaa
ssee®®bbIImmkkeennaaHH  mmiinnCCaaTTIIssBB√√®®BBHHhhÚÚTT&&yysseemm††cceeLLIIyy  ..  ssIIhhnnuuVVnnEEkkEE®®bb®®ttLL
nn''®®ttLLiinnccuuHHeeLLIIggCCaaee®®ccIInnssaarreeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrEEttppll®®bbeeyyaaCCnn__nniiggzzaann:BBYYkkkkßß®®tt  ..
ssPPaaCCaattiinnIIttiikkaallTTII11  ccaabb''eebbIIkkBBIÍ́ ff©©TTII2211  EExxmmkkrraa  11994488  eehhIIyymmaannssmmaaCCiikkPPaa
KKee®®ccIInnCCaabbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ..  eeddaayy®®ccEENNnnnnwwggbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥mmaann®®bbCCaa
®®bbiiyyPPaaBBCCaagg  eehhIIyyeeddaayyssmmaaCCiikkPPaaKKee®®ccIInnmmiinn®®BBmmeeFFII√√ttaammbbMMNNgg®®TTgg''  ssIIhhnnuu
kk**®®bbkkaassrrMMllaayyrrddΩΩssPPaannIIttiikkaallTTII11eennaaHHeeTTAAeennAA´́ff©©TTII1177  kkJJÔÔaa  qq~~SS11994499  (1) ..

((11)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrrrbbss''eellaakkssflflaamm--hhYYtt  GGttIIttKKNNkkmmµµkkaarrbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥®®bbccSS®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ssBB√√́́ ff©©

eellaakkrrss''eennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  rrddΩΩvvaa""ssiiuuuunneettaann  ..

((22)) ssUUmmGGaannTTMMBB&&rr7766
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ee®®kkaayymmkkeeTTootteennAA´́ff©©TTII1144  mmkkrraa  11995500  CCnnmm~~aakk''VVnnyykk®®KKaabb''EEbbkkeeTTAAKKbb''ccUUllTTII
ccaatt''kkaarrKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥ssmm¬¬aabb''eellaakkeeGGoovv--eekkIIss,,  GGttiitt®®bbFFaannrrddΩΩssPPaa
nniiggCCaaGGKKeellxxaaFFiikkaarrKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥,,  eennHHkk**CCaass~~aa´́ddrrbbss''sseemm††ccEEddrr(2)

EEttTTmm¬¬aakk''eeTTaasseeTTAAeellII®®TTgg''nnrriinnÊÊeeddtteeTTAAvviijj  ..  kk~~̈̈ggkkaarrddeeNNII††mmGGMMNNaaccBBIIrraaÂÂss††eennHH
ssIIhhnnuuVVnnGGnnuuvvtt††GGMMeeBBIIkkaaccssaahhaavvNNaass''  eeFFII√√TTuukk≈≈bbuukkeemm~~jjBBYYkk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ccaa
bb''ddaakk''KKuukk  ((eekkgg--vvaa""nn''ssaakk''̆̆ ˘̆˘̆)),,  ssmm¬¬aabb''eeccaallGGss''CCaaee®®ccIInn  mmaanneellaakkeeGGoovv--eekkIIss,,
GGaaccaarr¥¥GGflflUU--ccuugg  ((kkUUnnttaa®®kkmmgg""uuyy˘̆˘̆˘̆)),,  bbwwTTssaarrBBtt··mmaannEExxµµrree®®kkaakkCCaaeeddIImm  ..  eeddaayyssaarr
ssPPaannIIttiikkaallTTII22mmiinn®®BBmmeeFFII√√ttaammbbMMNNggrrbbss''®®TTgg''  ssIIhhnnuukk**®®bbkkaassbbwwTTssPPaanniittii
kkaallTTII22eennaaHHeeTToott  eennAA´́ff©©TTII1133  mmkkrraa  11995533  (3) eehhIIyyccaabb''ssmmaaCCiikkssPPaaCCaaee®®ccIInn
EEddllCCMMTTaass''nnwwgg®®TTgg''jjaatt''KKuukkGGss''  kk~~¨̈ggccMMeeNNaammeennaaHHmmaanneellaakkbbflfluunn--ccnnÊÊmm""uullppgg
EEddrr  ..  

ssUUmmCCMMrraabbffaa  kkaallssmm&&yyeennaaHH  mmaannKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyyee®®ccIInnbbkkßßee®®ccIInn®®kkuu--
mmNNaass''  (4) EEttmmaannEEttbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eeTT  EEddllmmaann®®bbCCaa®®bbiiyyCCaaggeeKK  ..
bbkkßßTTSSggeennaaHHKKWW  ––

11--  KKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ssJJÔÔaakk∫∫aallddMMrrIIkkaann''pp˚̊aaQQUUkkbbII  mmaanneellaakkeeGGoovv--
eekkIIssCCaa®®bbFFaann  ..

22--  KKNNbbkkßßeessrrIIPPaaBB  ssJJÔÔaarrUUbb®®VVssaaTTkkMMBBUUllbbII  mmaann®®TTgg''nneerraatt††mm--nnrriinnÊÊeedd
ttCCaa®®bbFFaann  ..

33--  KKNNbbkkßßeexxmmrrbb""uunn~~kkaarr  ssJJÔÔaarrUUbbnnaaggKKgg˙̇IIgg  mmaanneellaakkllnn''--nnll''ddwwkknnSS  ..
44--  KKNNbbkkßßddMMeekkIIgg®®bbCCaaCCaattii  ssJJÔÔaahhnnuummaann®®TTEEppnnTTII®®ssuukkEExxµµrr      mmaanneellaakk  

EEyymm--ssMMbbUUrrCCaaGG~~kkddwwkknnSS  ..
55--  KKNNbbkkßßccMMeerrIInnCCaattii  ssJJÔÔaarrUUbb®®BBYYjjTTmm¬¬̈̈HHkkggbbYYnn  mmaanneellaakkCCaa--CCiinnkkuukk  CCaa

GG~~kkddwwkknnSS  ..

((22)) ®®TTgg''yyuuttii††vvggßßCCaaGG~~kk®®VVCC∆∆EExxµµrrmm~~aakk''  EEddllVVnnssiikkßßaaddll''åått††mmvviiCCÇÇaa  mmaannssJJÇÇaattiiVVrrSSgg  mmaannPPrriiyyaaVVrrSSgg  ..

kkaalleeNNaaHHhhUU--CCIImmiijjkk**TTTTYYllssaall''EEddrrffaa  EExxµµrrmmaannpp˚̊aayymmYYyyrrHHEEddrr  EEttpp˚̊aayyeennaaHHeeddIIrrpp¬¬ËËvvppÊÊ̈̈yyBBIIhhUU--CCIImmiijj  ..  ®®TTww

ssII††bbTTyyuuttii††vvggßß  ((  Théorèmes de Youthevong ))  xxaaggKKNNiittvviiTT¥¥aa  mmaanneennAAkk~~̈̈ggkkmmµµvviiFFIIEEpp~~kkåått††mmssiikkßßaa  eennAA

mmhhaavviiTT¥¥aall&&yyvviiTT¥¥aassaaÂÂss††  ..  ®®TTgg''yyuuttii††vvggßßVVnnnnSSyykkllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  EEddll®®TTgg''eekkaattssrreessIIrrttSSggBBIIeennAA

‰‰®®ssuukkVVrrSSggeennaaHHccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrr  ..  ®®TTgg''CCaaGG~~kkbbeeggII˚̊ttKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥mmuunneeKKCCaammYYyyeellaakkeeGGoovv--

eekkIIss  nniiggCCaaGG~~kkEEddllVVnnee®®BBooggssMMeeNNAArrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔEExxµµrrCCaaddMMbbUUgg  eeddaayyyykkrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔrrbbss''ssaaFFaarrNNrrddΩΩVVrrSS

ggTTIIbbIICCaaeeKKaall  ..  eeddaayy®®TTgg''mmiinnjjeejjIIttVVrrSSgg  nniiggeeccHHrraarrSSggkkiiccççkkaarrrrbbss''VVrrSSgg  eeTTIIbbVVrrSSggee®®KKaaggeeFFII√√KKtteellaa

kk  ..  ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssflflaamm--hhYYtt  ffaa®®TTgg''mmaannCCmm©©WWssYYtt  EEddllmmiinn®®ttUUvvKK~~aanniiggFFaattuuGGaakkaass®®ttCCaakk''

eeLLIIyy  ..  VVrrSSggkk**rrkkeellssccaakk''ccuucc[[PPrriiyyaa®®TTgg''CCaattiiVVrrSSggeennaaHHeerroobbccMM  eeFFII√√BBiiFFIICCbb''eellooggmmYYyyeennAAeeBBllrraa®®ttIIhhaa

llsseennßßIImm  ..  ®®TTgg''yyuuttii††vvggßß®®ttUUvvEEtteeTTAAccUUllrrYYmmxxaannmmiinnVVnn  ee®®JJHHPPrriiyyaaeellaakkVVnnNNaatt''CCaammYYyyGG~~kkFFMMVVrrSSggrrYYcc

eeTTAAeehhIIyy  ..  eeddaayy®®ttUUvvFFaattuu®®ttCCaakk''eerraaKKeellaakkkk**eerrIIbbeerrIIeeLLIIggvviijj  VVrrSSggeeKKmmaannff~~SSEEddrr  EEtteeKKmmiinnccaakk''ff~~SSeennaaHH[[

TTuukk[[eellaakkssuuKKttttaammssMMrrYYlleeTTAAeennAAkk~~̈̈ggEExxkkkk˚̊ddaaqq~~SS11994477  ..  eeccttiiyyeellaakkeennAAeellIIPP~~MM®®BBHHrraaCC®®TTBB¥¥®®ssuukkåått††̈̈gg..

sseemm††ccee®®ttkkGGrrNNaass''EEddll®®TTgg''yyuuttii††vvggßßssuuKKtteeTTAA  KKWWeellaakkVVtt''ss®®ttUUvvmmYYyyeehhIIyy  ..  ttSSggBBII®®TTgg''yyuuttii††vvggßßssuuKKtt

eeTTAA  sseemm††ccmmiinnEEddlleeccjj®®BBHHvvaaccaarrMMllwwkkBBII®®TTgg''yyuuttii††vvggßßTTaall''EEtteessaaHH  ..  mm~~aagg®®TTgg''yyuuttii††vvggßß®®BBmmTTSSggbbuu®®ttBBIIrrnnaakk''

VVnnvviilleeTTAArrss''eennAA®®ssuukkVVrrSSggrrhhUUttddll''ssBB√√́́ ff©©  ..
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66--  KKNNbbkkßß¯̄ssaannmmaannCC&&yy  ssJJÔÔaarrUUbbTTgg''CC&&yyBBIIrrEExx√√gg®®TTmm˚̊̈̈dd  mmaanneellaakk
eemm""AA--ccyy  CCaaGG~~kkddwwkknnSS  ..

77--  KKNNbbkkßßssMMbbuukkXXMMµµ̈̈rrbbss''eellaakkmm""mm--ssuuTTÏÏ  ..
88--  KKNNbbkkßßkkNN††aabb''®®ssUUvv  ddwwkknnSSeeddaayyeellaakkssmm--jjaann  ((33)) ..
99--  KKNNbbkkßßrrYYbbrrYYmmCCaattii  ..
1100--  KKNNbbkkßßrrUUbbkkeeNNÎÎøøvv  ..
1111--KKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnn  ssJJÔÔaarrUUbbnngg&&ll  rrbbss''®®kkuummEExxµµrreevvoottmmiijj  EEddllddwwkknnSS

eeddaayy®®kkuumm  NNuubb--bbUUppaann,,  nngg--ssYYnn  ((  mmIIuu--ppUU,,  mm""aa--mmYYnn,,  llaavv--EEkkvvmmuunnIĬ̆ ˘̆˘̆  ))  ..
eeKKaallbbMMNNggrrbbss''sseemm††ccKKWW  eekk††aabbyykkGGMMNNaaccTTSSggGGss''  nniiggrrMMllaayyKKNNbb--

kkßßTTSSggGGss''  [[mmkkeennAAee®®kkaamm≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''®®TTgg''  ..  eeddIImm∫∫IIhhkk''ccUUllmmkkyykkGGMMNNaacc
[[eeBBjj´́dd  ssIIhhnnuukk**ddaakk''rraaCC¥¥ff√√aayymmaattaabbiittaaeellaakkeennAAqq~~SS11995555  rrYYcc®®TTgg''kk**bbeeggII̊̊ttKK
NNbbkkßßssggmmrraaÂÂss††nniiyymm  nniiggee®®bbIIGGMMNNaacc´́®®BB  rrMMllaayyKKNNbbkkßßdd´́TTeeTToott[[ccUUll
mmkkCCaammYYyy  ..

BBYYkk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥EEddllmmiinnccUUllrrYYmmCCaammYYyyKKNNbbkkßßssggmmrraaÂÂss††nniiyymm  ®®ttUUvv
bbYYkkKKiijjbb""UUllIIssttaammrraabb''yybb''́́ ff©©  eeFFII√√TTuukk≈≈bbuukkeemm~~jjeeKKoobbssgg˚̊tt''®®KKbb''vviiFFIĬ̆ ˘̆˘̆˘̆..  ssIIhhnnuuVV
nnbbgg≈≈MM[[eeFFII√√kkaarreeVVHHeeqq~~aatt®®bbCCaammttiiee®®CCIIsseerrIIssyykkKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyyssggmmrraa--
ÂÂss††nniiyymm  ..  kk~~̈̈ggkkaarreeXXaassnnaaKKNNbbkkßßeennaaHH  ssIIhhnnuunniiggBBYYkk´́ccvvSSggVVnnee®®bbIIGGMMeeBBII
´́®®BB´́ppßßbbMMppuuttkk~~̈̈ggkkaarrppççaajj''ppççaallBBYYkkeeXXaassnniikkbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ..  ttaammeesscckkII††[[
kkaarrNN__rrbbss''eellaakkyyUU--ssMMbbUUrr  GGttIIttnnaayykkbbuuKKlliikkssiikkßßaaPPMM~~eeBBjj  ssBB√√´́ff©©rrss''eennAA
Montreal kkaaNNaaddaa  VVnnnniiyyaayyffaa  ––  kkaalleennAACCaassiissßßvviiTT¥¥aall&&yyssIIuussuuvvttiiƒƒ  VVnn
ttaammeeTTAACCaammYYyy®®kkuummeeXXaassnniikkbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  EEddllmmaanneellaakkeekkgg--vvaa""nn''
ssaakk'',,  GG~~kk®®KKUUeexxoovv--bb""uuNNˆ̂aarrII  ((GGttIItt®®KKUUrrbbss''eellaakkyyUU--ssMMbbUUrr))˘̆˘̆˘̆  nniiggKK~~aammYYyyccMMnnYYnneeTToo
tteeTTAAeeXXaassnnaattaammeexxtt††  ..  eellaakkyyUU--ssMMbbUUrrVVnneeXXIIjjBBYYkk´́ccvvSSggyykk®®kkuummqqSSyyuuSS
eeTTAATTHH  vvaayyssrrttMMLLgg''rrMMxxaannqqaaeeqqAAkkMMuu[[®®bbCCaarraaÂÂss††ss††aabb''kkaarreeXXaassnnaaBBYYkk®®bbCCaaFFiibbeett
tt¥¥eekkIItt  ..  eennAAeessoommrraabb  ssIIhhnnuubbJJÇÇaammkkddaabb--QQYYnn  @@kk**ee®®bbIIbb""UUllIIssGGUUss®®ccvvaakk''vvaa""vv
ccuuHHrraa""vveeLLIIggkkaatt''mmuuxxeeXXaassnniikk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  eeXXaassnniikk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥PP&&yykk**rrtt''
®®VVss''yykkrrYYccxx¬¬ÁÁnn  ..  eennAAPP~~MMeeBBjjCCiitt®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarr  ssIIhhnnuubbJJÇÇaa[[ssmm--ssaarrII
((  ““BBuukkrrbbss''eellaakkssmm--rrggßßIÏ̈  ))  nnSSBBYYkkKKiijjeeTTAAVVjj''eellaakkeeGGoorr--ssIIuuccUUvv  nniiggeekkgg--
vvaa""nn''ssaakk''  EEddllkkMMBBuuggeeFFII√√kkaarreeXXaassnnaaeellIIeevvTTiikkaa  ..  eennAAVVtt''ddMMbbgg,,  eellaakkttUUcc--QQYYgg
GG~~kknniiBBnnÏÏeessoovveePPAA  ««  VVtt''ddMMbbggssmm&&yyeellaakkmmççaass''  »»  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAAXXMMuuvvtt††KKrr  eexxtt††
VVtt''ddMMbbggVVnn[[kkaarrNN__ffaa  ––  kkaalleennAACCaassiissßßGGnnuuvviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHmmuunnIIvvggßß  VVnnccUUll
rrYYmmCCYYyyeeXXaassnnaakkNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ..  eeBBllkkMMBBuuggeeXXaassnnaaeennAAppßßaarree®®kkaamm
VVtt''ddMMbbgg  BBYYkkbb""UUllIIsseexxtt††VVnneekkNNÎÎmmnnuussßßmmYYyy®®kkuummxxÊÊgg''́́ mm∏∏nnaakk''  [[yykkffµµeeddjj
KKbb''  kk**nnSSKK~~aarrtt''yykkEEttrrYYccxx¬¬ÁÁnn  ..  eerrOOggEEbbbbeennHHmmaann®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggeeBBjj®®ssuukkEExxµµrr
kk~~¨̈ggqq~~SS11995555  rrhhUUttmmaannssmm¬¬aabb''eeXXaassnniikk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eeTToottppgg    ddUUccCCaaeennAAeessoo  

((33)) CCaa““BBuukkssmm--ssaarrII  ‰‰ssmm--ssaarrIIxxwwggnnwwggsseemm††cchhUUttggaarrTTUUtt  kk**rrtt''eeTTAAccUUllCCaammYYyyeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''    ..
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mmrraabbCCaaeeddIImm  ..  ssIIhhnnuuVVnnQQ~~HHeeqq~~aatt®®bbCCaammttii  eeddaayymmeeFF¥¥aaVVyydd**eeXXaarreeXXAAEEbbbb  
eennHH  ..  eennAAccuuggEExxkkJJÔÔaa  GGKKeellxxaaFFiikkaarrKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  VVnneeFFII√√BBiiFFIIttUUccmmYY
yyccMMeeJJHHmmuuxxssmmaaCCiikk  EEff¬¬ggrrMMllaayyKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  EEddlleellaakkeeTToogg--
eeLLaamm""aann''CCaakkµµÁÁyy,,  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggssIIuuGGaaffiill,,  VVnnrrMMllwwkkssMMddIIGGKKeellxxaaFFiikkaarrbbkkßß
®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥ffaa  ––  eeddaayyeehhttuussggmmrraaÂÂss††nniiyymmQQ~~HHeeqq~~aatt®®bbCCaammttii  GGMMeeNNIIHHtt
eeTTAAmmaannEEttKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyyEEttmmYYyyKKtt''ddwwkknnSSnneeyyaaVVyy®®ssuukkEExxµµrr  ®®bbeeTTss
EExxµµrrkk~~̈̈ggGGnnaaKKtt  cc∫∫aass''CCaannwwgg®®ttUUvvTTTTYYllrrggee®®KKaaHHBB¥¥¨̈HHssggÙÙrraaGGnn††rraayyCCaaBBMMuuxxaann  ..

mmuunnhhkk''ccUUll®®bbLLËËkkkk~~̈̈ggeerrOOggnneeyyaaVVyyddeeNNII††mmGGMMNNaacceennHH  eess††ccssIIhhnnuuVV
nnccUUlleeTTAAssiikkßßaaccMMeeNNHHBBuuTTÏÏcc®®kk  GGaaNNaacc®®kk  BBIIssMMNNaakk''sseemm††ccssggÙÙCCYYnn--NNaatt
rraall''@@rraa®®ttII  ccaabb''BBIIrrMMllggGGaa®®FFaatteeTTAA  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11995555  sseemm††ccCCYYnn--NNaattVVnn®®BBmmaannssIIhhnnuuffaa  ––  ®®TTgg''eennAAeekkµµggeesscckkII††
NNaass''  KKYYrrkkMMuuGGaalleeFFII√√nneeyyaaVVyyGGII  EE®®kkggnnwwggnnSSee®®KKaaHHmmhhnn††rraayyddll''®®bbeeTTssEExxµµrrnnii
gg®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr  !!  ..  ssIIhhnnuu,,  kkaalleennaaHHxx∆∆aall''CCaaxx¬¬SSgg,,  kk**rrMMeellIIkkssaarrKKuuNNttbbffaa  ––
bbuuNN¥¥TTIICCaasseemm††ccssggÙÙeennHH  KKWWssIIhhnnuuCCaaGG~~kk®®bbeeKKnn  mmYYyyeeTTootteerrOOggeeFFII√√……mmiinneeFFII√√nn--
eeyyaaVVyyeennaaHH  CCaaeerrOOggppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnssIIhhnnuu  sseemm††ccssggÙÙssUUmmkkMMuullUUkkmmkkee®®CCoottEE®®CCkk
eerrOOggeennHH  ..

�                                   �

�
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sIhnunigb¬¨kkumµ¨ynis†

®®bbeeTTssyyYYnnnniiggcciinn®®kkhhmmmmiinneeKKaarrBBeesscckkII††ssMMeerrccrrbbss''ssnnii~~ssiiTTTTII®®kkuugghhßßWW
EENNvveeLLIIyy  ..  yyYYnneevvoottmmiijjeennAAEEttbbnn††nneeyyaaVVyyssmm©©aatt''tteeTTAAeeTToott  eeddaayymmaannbbMM
NNggyykk®®ssuukkEExxµµrr  eeFFII√√CCaammUUllddΩΩaannrrMMeeddaaHHyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  cciinn®®bbCCaammaanniittuuVVnnrrkk
EExxßßrryy:cciinnEEddllFF¬¬aabb''eeccjjccUUllvvSSggmm~~aakk''  ppÊÊHHeennAAmmuuxxvvSSggeeQQµµaaHH  KKuucc--CCII  ®®bbBBnnÏÏeeQQµµaaHH
LLaann''  [[eeFFII√√CCaaeemmFF~~aakk''  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11995566  sseemm††ccVVnnTTaakk''TTggcciinn®®kkhhmm  ..  eellaakkCCUU--
eeGGggLLaayyVVnnmmkkeeFFII√√TTssßßnnkkiiccççeennAA®®ssuukkEExxµµrrkk~~̈̈ggccuuggqq~~SS11995566  (5) kkaalleeNNaaHHcciinn
nniiyyaayyssMMuu[[sseemm††ccCCYYyyyyYYnn  kk~~̈̈ggkkaarrvvaayyrrMMeeddaaHHeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggEEttmm††gg  ((44)) ..
ttaammssMMddII““BBuukkxxMM∆∆̈̈  GG~~kknniiyyaayyvviiTT¥¥¨̈eebb""kkSSggCCaaPPaassaaEExxµµrr  CCaacciinneekkIItteennAAkkMMBBgg''ccaamm  eerroonn
GGkkßßrrEExxµµrreennAAvvtt††ee®®CCaayyffµµBBII®®BBHHssggÙÙGGaaccaarr¥¥eennAA  ((  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈ssMMNNaakk''eennAAkkuuddiikkaalleennAA
CCaassiissßßbbzzmmssiikkßßaa  ))  ..

®®kkssYYggssmm©©aatt''GGaaeemmrriikkSSggeeXXIIjjsseemm††ccTTaakk''TTggcciinnCCYYyyyyYYnneehhIIyy  kk**ccaabb''rrkk
EExxßßrryy::rrMMllMMsseemm††cc  ..  kk~~¨̈ggEEppnnkkaarreennHHeeKKTTaakk''TTggVVnnddaabb--QQYYnneennAAccuuggqq~~SS11995577
eeKKpp††ll''lluuyykkaakk''nniiggGGaavvuuFF  vviiTT¥¥¨̈TTaakk''TTggCCaaee®®ccIInnddwwkkttaammyynn††eehhaaHHBBIIeeyyookkNNaammxxaa
ggtt∫∫ËËggmmkk[[ddaabb--QQYYnneennAAeessoommrraabbeeBBllrraa®®ttII  ..  ddaabb--QQYYnnKKµµaannccMMeeNNHHEEffmmTTSS
ggKKµµaannGG~~kkeeccHHddwwggCCYYyyeessaaHH  eeTTIIbbGGaaeemmrriikkSSggyykknnaayyTTaahhaannyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggBBIIrrnnaakk''
mmkkCCYYyy  eeFFII√√[[sseemm††ccssIIhhnnuummaannkkaarrssggßß&&yy  ((55)) ..  ee®®kkaayymmkkGG~~kkCCMMnnaajjkkaarrGGaa--
eemmrriikkSSggVVnn[[rrddΩΩaaPPiiVVll´́ffCCYYyyrrkkeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  eeddaayy[[eellaakk®®kkuummtt®®mmYY
tt´́ffCCYYyyppgg  ..  eellaakkrr""ggqq:NN:VVnneeTTAAyykkeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''BBIIeexxtt††LL¨̈kknniijj
((66)) mmkk  ..  GGaaeemmrriikkSSggssMMuu[[eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''eeTTAACCYYyyddaabb--QQYYnn          eeddIImm∫∫IIpp††ll''  

((44)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkeeVV""--ffnn  GGttIIttvvrr::eessnniiyy‰‰kknniiggCCaaGG~~kkccaatt''EEccggkkaarrTTTTYYllbbddiissNNΩΩaarr--

kkiiccççeePP∆∆øøvvbbrreeTTssnnaannaassmm&&yysseemm††ccssIIhhnnuu  ..

((55)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssiiuumm--KKiinn  eennAATTII®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..

((66)) ee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544    EExxµµrr≤≤ssßßrr: EExxµµrreevvoottmmiijj    ®®ttUUvvccuuHHccUUlleeTTAArrYYbbrrYYmmkk~~̈̈ggssggmmCCaattiivviijj  ..

ee®®kkaayyBBIIeeFFII√√bbuuNN¥¥‰‰kkrraaCC¥¥eennAAeellIIPP~~MMddggEErrkkrrYYcc  kkggTT&&BB≤≤ssßßrr:rrYYmmEExxµµrrbbMMeerrIICCaattiirrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnddaa

kk''GGaavvuuFFccuuHHccUUlleeTTAArrss''kk~~̈̈ggssggmmCCaattiieeddaayyxx¬¬HHeeTTAAeerroonnbbnn††vviiCCÇÇaaeeTToott  mmaannCCaaGGaaTTii  llaavv--FFaannGGIIuummCCaaeeddIImm  EEddll

eerroonnbbnn††CCaanniissßßiitteevvCCÇÇbbNNiiÎÎtt  ..  KKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''VVnnTTTTYYllbbuuNN¥¥ss&&kkii††BBIIsseemm††cceessaaHHeeLLIIyy  eeTTaaHHCCaaBBYYkkEExxµµrreevvoott

mmiijjkk**eeddaayy  ..  eennAAkk~~̈̈ggBBiiFFIIbbuuNN¥¥eennaaHH  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnnniiyyaayyEEpp††pp††SSffaa  ––  eeBBlleennHHkkaarrttssflflUUrrbbss''eeyyII

gg®®ttUUvvccbb''mmYYyyrryy: eeddaayy®®bbeeTTssEExxµµrrVVnn‰‰kkrraaCC¥¥eehhIIyy  EEtteebbsskkkkmmµµkkUUnnEExxµµrreennAAmmiinnTTaann''ccbb''eennAAeeLLIIyyeeTT  kk~~̈̈

ggkkaarrkkaarrJJrrTTwwkkddIIEExxµµrr[[KKgg''vvgg''  ..  ssIIhhnnuussuuxxcciitt††TTTTYYllkkggTT&&BB≤≤ssßßrr::rrYYmmEExxµµrrbbMMeerrIICCaattiiTTSSggGGss''  eellIIkkEEllggEEtt

ssWWgg--gg""uukkffaajj''eeccjj  ®®TTgg''hhaammmmiinn[[ccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrreessaaHHeeLLIIyy  eehhIIyyeeccaaTTeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''ffaa  CCaa

CCnnkk∫∫tt''CCaattiieeTToottppgg  ..    eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''kk**rrss''eennAAeellIIPP~~MMddggEErrkkCCaammYYyyTTaahhaannCCMMnniitt3300nnaakk''  nnSSKK~~aaeeFFII√√ccMM--

kkaarrcciiJJççwwmmCCIIvviitt  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11995566  sseemm††ccee®®bbII[[ddaabb--QQYYnnnnSSTT&&BBeeTTAAvvaayybbnnÊÊaayyeellaakkeeqqHHeexxÊÊccxxIIÊÊ  ..  eellaakkffaajj''

kk**eePPoossxx¬¬ÁÁnnccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggddIÍ́ ff  eellaakknnaayytt®®mmYYtt´́ffkkaalleennaaHHCCaass&&kkii††bbIIrraaCCtt®®mmYYtt  VVnnyykkååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkeeTTAATTTTYYll

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  [[llaakk''xx¬¬ÁÁnneennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggVVggkkkk  ..  ee®®kkaayybbnnii††ccmmkksseemm††cc®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannIIkkuussuumm:VV

nnyyaaggeeTTAAeeffII√√TTssßßnnkkiiccçç®®kkuuggVVggkkkk  eehhIIyyVVnnssMMuu[[rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll´́ffccaabb''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''®®bbKKll''mmkk[[  
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rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  eeTTaaHHCCaa´́ffccgg''VVnnssKKuuNNCCaammaassbb""uunnµµaannKKIILLËËkk**eeddaayy  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnllbbmmkkCCYYbb

TTaahhaannCCMMnniitteellaakkeennAACCaayyEEddnnvviijj  EEpp††pp††SS[[eeTTAArrss''eennAAbbnn¬¬MMeeFFII√√CCaa®®bbCCaaCCnneennAAkk~~¨̈gg®®ssuukk´́ffssiinn  ..          rrYYcceeddaayy  

eellaakkmmiinnTTuukkcciitt††eellaakknnaayytt®®mmYYtt´́ffeeTToott  xx¬¬aaccyykkeellaakkeeTTAAllkk''[[EExxµµrrssIIhhnnuu  eeBBllrraa®®ttIIeellaakkkk**llYYcceeKKcc

eeLLIIggrreeTTHHeePPII¬¬ggccUUlleeTTAA®®ssuukkPPUUmmaa  rrYYccTTaakk''TTggTTUUttCCbb""uunneeTTAAssMMNNaakk''eennAAttUUkk¥¥ËËmmYYyyrryy:ttUUcc  rrYYcckk**eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAA®®ssuu

kkyyYYnneeyyookkNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eeTTAACCYYbbnnwwggbbÌÌËËnneellaakkeeQQµµaaHHssWWgg--ffaayyeegg√√øøggeennAA®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  ssMMNNaakk''eennAATTIIeennaaHH

mmYYyyrryy::eeTToott  eeTTIIbbeellaakkeeccjjeeTTAAssmm©©MMllaakk''xx¬¬ÁÁnneennAAkk~~̈̈ggeexxtt††LL¨̈kknniijj  eeFFII√√ccMMkkaarrCCaammYYyyGG~~kkCCMMnniittmm~~aakk''eeQQµµaaHHttaa

hhyy  eennAAkk~~̈̈ggPPUUmmiibbuussßßFFMM  ..  eellaakkEEttggEEttttaammddaann®®ssuukkeeTTssCCaanniiccçç  eeddaayyGGaannssaarrBBtt··mmaannyyYYnnnniiggVVrrSSggEEdd

llbbÌÌËËnneellaakkeeppII∆∆mmkk[[  ..  eennAATTIIeennaaHHeellaakkVVnneeppII∆∆ssMMbbuu®®tteeTTAA®®VVbb''TTaahhaannCCMMnniitteennAA´́ffnnaammjjwwkk--KKiimmLL¨̈gg  ((  EEkk

eeQQµµaaHH´́ff  vvIIrraa""tt''--ffggDDII  eehhAAee®®kkAAffaa  ssaarraa""tt''  ))  ®®BBmmTTSSggeellaakkLLwwkk--ssMMeeGGOOnn  EEddlleennAATTIIeennaaHHEEddrrffaa  eellaakkssBB√√

´́ff©©rrss''eennAAsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnneeXXIIjjeesscckkII††®®bbkkaassrrkkrrUUbbeellaakkccuuHHkk~~¨̈ggssaarrBBtt··mmaa

nnCCaaPPaassaaVVrrSSgg  EEddllbbÌÌËËnneellaakkeeppII∆∆mmkk[[  ..  eellaakkkk**ee®®ttoommxx¬¬ÁÁnneehhIIyyeerrIIssTTaahhaannxx¬¬HH@@ccSSCCaaee®®sscc  ..  eehhttuueennHH

eehhIIyyeeTTIIbbeellaakknnaayytt®®mmYYtt´́ffGGaacceeTTAArrkkeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''eeXXIIjj  eehhIIyynnSSmmkkCCYYbbnnwwggttMMNNaaggsshhrrddΩΩGGaa

eemmrriikk  EEddllkkMMBBuuggEEttrrkkrrUUbbeellaakk  [[eeTTAACCYYyyddaabb--QQYYnneeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrTTmm¬¬aakk''sseemm††cc  EEtteellaakkmmiinnTTuukkcciitt††ddaabb--

QQYYnneeTTIIbbeellaakkrraaEErrkk  ..  rrhhUUttddll''eeBBllEEddlleellaakkyyll''®®BBmm  eehhoobbnnwwggeeLLIIggyynn††eehhaaHHeeTTAAccuuHHeennAAeessoommrraabb

EEtteeBBlleennaaHHEEppnnkkaarrddaabb--QQYYnn®®ttUUvvEEbbkkkkaarr  eehhIIyysseemm††ccVVnn[[bb""UUllIIsseexxtt††nniiggTTaahhaanneeTTAABB&&TTÏÏccaabb''ddaabb--QQYY

nn  ..  kkaalleennaaHHddaabb--QQYYnnVVnneeKKcceeccjjBBIIvviimmaann  rrYYcceeLLIIggeeTTAAPP~~MMKKUUEEllnnff√√aayybbggMM®®BBHHssMMrriiTTÏÏBBIIrrGGgg  EEddllddaabb--

QQYYnnEEttggeeCCOOnniiggeeKKaarrBBNNaass''  eehhAAffaannaaggeecckknnaaggccmm  ..  eellaakkccMMeerrIInn--ssiiuunn[[eellaakkss&&kkii††bbIIeehhggttaammeeTTAArrkk

ddaabb--QQYYnn  ee®®JJHHCCaaCCMMnniittnniiggssaall''TTIIkkEEnn¬¬ggeennaaHH  ..  mmYYyyeeddaayyxx¬¬aaccEEbbkkkkaarrkk~~̈̈ggeerrOOggrrYYmm´́dd  nniiggmmYYyyeeddaayyxxwwgg

nnwwggddaabb--QQYYnnrrMMeellaaPPkkUUnn®®kkmmMMuuxx¬¬ÁÁnnppgg  ss&&kkii††bbIIeehhggkk**ssmm¬¬aabb''ddaabb--QQYYnnTTaakk''kkGGUUssmmkk  ..  kkaallssmm&&yyssaaFFaarr--

NNrrddΩΩ  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''EEttggEEtteeJJll®®VVbb''sshhkkaarrIIeellaakkffaa  ––  kkaalleennaaHHkk**CCaakkMMhhuussrrbbss''eellaakkEEddrr  eeddaa

yyxx¬¬aaccddaabb--QQYYnneeBBkk  EEtteennHHkk**CCaavvaassnnaaGGkkuussll®®ssuukkEExxµµrr  EEddllnnwwgg®®ttUUvvEEttvviinnaassGGnn††rraayyee®®kkaammss~~aa´́ddssIIhh

nnuu  ..  BBtt··mmaanneennHHpp††ll''eeddaayyeellaakkssuuiimm--KKiinn  ((  eennAATTII®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  ))  nniiggeellaakkttSSgg--bbflfluunneeFFOOnn  ..  eellaakkttSSgg--

bbflfluunneeFFOOnnCCaaGG~~kkVVnnccUUllrrYYmmkk~~̈̈ggkkaarrhhflfl˜̃uuBB&&TTÏÏvviimmaannddaabb--QQYYnn  kkaalleellaakkeennAACCaakkggbb""UUllIIsseexxtt††eessoommrraabb  ssBB√√́́ ff©©

rrss''eennAATTII®®kkuuggttaaxxUUmm""aa  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..    

eeyyaabbll''nniiggeerroobbccMMKKMMeerraaggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrTTmm¬¬aakk''sseemm††cc  EEtteellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''mmiinn
®®BBmm  ee®®JJHHddaabb--QQYYnnCCaammnnuussßßcciitt††eeqqAAGGaaccnnwwgghhflflaannssmm¬¬aabb''eellaakk  ..  ttaammssuunnÊÊrrkk
ffaarrbbss''sseemm††ccEEddllEEff¬¬ggeennAAkkMMBBgg''ccaamm´́ff©©TTII1133mmkkrraa11995599  ffaassmm--ssaarrIIVVnnkk∫∫tt''
ccUUllrrYYmmCCaammYYyyddaabb--QQYYnn  eeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarreeddaayymmaannttMMNNaaggeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggeennAA
PP~~MMeeBBjjeeQQµµaaHHeegg""aa--®®TTuugghhIIuuvv  (( Nho Trong Hieu ))  ee®®kkaayymmkkrrddΩΩmmÂÂnnII††ssggmmkkiiccççnniigg
sskkmmµµPPaaBBcciitt††ssaaÂÂss††kk~~̈̈ggkkaarriiyyaall&&yyeellaakkeeggaa--DDiinneeDDoomm  (6) nniiggPP~~aakk''ssmm©©aatt''ssIIuu
GGaayyeeGG  ((CIA))  vviiccTT&&rr--mm""aatt''ssflflUU  ((  Victor Matsui ))  kk~~̈̈ggssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSggeennAAPP~~MMeeBB--  
jjCCYYyyeerroobbccMMkk~~̈̈ggkkaarr®®bbuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarreennHH  ..  EEppnnkkaarreennHHBBnn¥¥aaeeBBllGGss''CCaagg®®VVMMmmYY
yyEExx  kk**®®ttUUvvEEbbkkkkaarrNN__  eeddaayyGG~~kkeebbIIkkLLaannssmm--ssaarrIIkk∫∫tt''  ((77)) ..  GG~~kkeebbIIkkLLaann
VVnnyykkssMMbbuu®®ttssMMggaatt''EEddllssmm--ssaarrIIeeppII∆∆eeTTAAeellaakkGGIIuuvv--yy""aagg  eeTTAAff√√aayysseemm††cc  ..
BBYYkkGGttIItt≤≤ssßßrr::rrYYmmEExxµµrrbbMMeerrIICCaattii®®ttUUvvsseemm††ccccaabb''ccgg®®BBmmKK~~aaEEttmm††ggkk~~¨̈ggJJkk''kkNN††aall
GGaa®®FFaattmmaann  eellaakkGGIIuuvv--yy""aagg,,  ssSSgg--ssaavvaatt,,  KKSS--eerr""tt,,  ddYYgg--cc&&nnÊÊssaarraatt  nniiggKK~~aammYYyy
ccMMnnYYnneeTToott  ..

((77)) BBtt··mmaannmmYYyyeeTToottffaa  ®®bbBBnnÏÏddaabb--QQYYnn  ((yyaayykk††MM̈̈ss&&kkii††kkNN††aajj''ee®®kkaamm))  VVnnmmkkTTUUllsseemm††cc‰‰PP~~MMeeBBjj  ..  eennHH

CCaaeesscckkII††bbJJÇÇaakk''rrbbss''eellaakkssiiuumm--KKiinn  eennAATTII®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..
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mmuunneennHHmmYYyyEExx  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnneeppII∆∆ssMMbbuu®®ttssMMggaatt''mmkkeellaakkGGIIuuvv--
yy""aagg  [[qqaabb''nnSSKK~~aaeeccjjeeTTAAee®®kkAAEEddrr  ee®®JJHHssƒƒaannkkaarrNN__®®ssuukkeeTTssnnwwggmmaannkkaarrEE®®bb
®®bbYYll  EEttBBMMuuddwwggffaayy""aaggNNaaeeTTIIbbmmaannkkaarreeff¬¬aaHHeeFF¬¬aayyEEbbbbeennHH  (7) ..  eeBBllEEddllss--
eemm††ccbbJJÇÇaa[[nnaayyTTaahhaanneeTTAAccaabb''eellaakkTTSSggkkNN††aallGGaa®®FFaatteennaaHH  eellaakkVVnnllaakk''
ssMMbbuu®®ttssMMggaatt''eennaaHHTTaann''eeBBll  ..  eellaakkGGIIuuvv--yy""aagg®®ttUUvvCCaabb''BBnnÏÏnnaaKKaarrGGss''kkMMLL¨̈gg77qq~~SS
kknn¬¬HH,,  eellaakkKKSS--eerr""ttGGss''bbIIqq~~SS  eeddaayymmaannEExxßßTTaakk''TTggCCaammYYyyBBYYkkeess††cc,,  eellaakkddYYgg--
cc&&nnÊÊssaarraatt55qq~~SS  ..  ‰‰eellaakkhhggßß--FFuunnhhaakk''VVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnneeddaayyssaarrmmaannssKKuuNNkk~~̈̈gg
ssiill∫∫::eell≈≈aannCCaammYYyy®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannII,,  eellaakkeebb""gg--KKiitt  rrYYccxx¬¬ÁÁnneeddaayyssaarreeccHH
tteemmII¬¬ggbb""uuss††ii__vviiTT¥¥¨̈  nniiggeellaakkeeGGoorr--ssIIuuccUUvvkk**VVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnnEEddrr  ®®bbEEhhlleeddaayymmaannssrrKKuu--
NNCCaammYYyynnwwgghh¬¬ÁÁggssuurraa®®mmiitt  ??  ..  GG~~kkxx¬¬HHeeTToott®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''eeccaallbbeeNN††aayyddUUccCCaa
eellaakkssSSgg--ssaavvaatt  ((  eesskk--ssMMeeGGoottVVnnssaarrPPaaBB®®VVbb''eellaakkLLwwkk--ssMMeeGGOOnnqq~~SS
11996699  eennAA®®BBMMEEddnn´́ffkkaallBBYYkkEExxµµrreessrrIIeeFFII√√CCaammkkssMMuuccuuHHccUUllnnwwggsseemm††ccssIIhhnnuu  ))  nniigg
GG~~kkGGttIItt≤≤ssßßrr::rrYYmmEExxµµrrbbMMeerrIICCaattiiTTSSggGGss''́́ mm∏∏nnaakk''  ((  ssUUmmGGaann®®bbvvttii††eekkAA--ttkk''kk~~̈̈ggeellxx
mmuunnkknn¬¬ggmmkk  ))  ..  

ssUUmmbbJJÇÇaakk''EEddrrffaa  ssmm--ssaarrIIEEddllEE®®bbCCaa®®bbqqSSggnnwwggsseemm††ccssIIhhnnuu  eehhIIyy
eeTTAAccUUll´́ddCCaammYYyyddaabb--QQYYnn  eehhIIyyrrtt''rrYYccxx¬¬ÁÁnneeTTAAccUUll´́ddCCaammYYyyeellaakkssWWgg--gg""uukkffaa
jj''eeTToott  KKWWeeddaayyssaarrEEtteerrOOggppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnneessµµaaHH  ..  eeddaayyssaarrssmm--ssaarrIIFF¬¬aabb''mmaannssrr
KKuuNNCCaaTTII®®bbwwkkßßaappÊÊaall''rrbbss''sseemm††cckk~~̈̈ggkkaarrTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥  mmYYyyeeTToottssmm--ssaarrIIVV
nnCCYYyysseemm††cckkMMccaatt''BBYYkk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ((99)) ssmm--ssaarrIIVVnn®®ttUUvvccaatt''ttSSggCCaaGGKKrraaCC
TTUUtt®®bbccSS®®bbeeTTssGGgg''eeKK¬¬ss  ..  eeBBllrrtt''eeTTAA®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggeennaaHH  eellaakkssWWgg--gg""uukk
ffaajj''mmiinnccgg''TTTTYYlleeTT  ee®®JJHHFF¬¬aabb''ssaall''ccrriittbbuuKKlleennHHcc∫∫aass''NNaass''  EEtteeddaayyssmm
ssaarrIICCaaGG~~kk®®bbqqSSggnnwwggsseemm††ccEEddrr  eennaaHHeeTTIIbbeellaakk®®BBmmTTTTYYll[[rrYYmmCCaammYYyyeellaakk  EEtt
[[eeTTAAkkaann''kkaabb''CCaammYYyykkggTT&&BBEExxµµrreessrrIIeennAA®®bbeeTTss´́ff  ..  ttaammssMMddIIeellaakkLLwwkk--ssMM
eeGGOOnnffaa  ––  ssmm--ssaarrIIVVnnllYYccssrreessrrssMMbbuu®®ttssMMuuccUUllmmkkrrYYbbrrYYmmCCaammYYyysseemm††ccvviijj
eeddaayy[[GG~~kkeebbIIkkbbrrLLaannCCaattií́ ffyykkeeTTAAddaakk''bb""uuss††ii__  EEtteeKKmmiinneeppII∆∆kk**yykk®®bbKKll''[[GGaa--
eemmrriikkSSgg  ..  ssMMbbuu®®ttEEddllssmm--ssaarrIIssrreessrrmmkksseemm††ccmmaannccMMnnYYnnbbIIhhiibbEEss∫∫kk  ((  ttaa
mmJJkk¥¥eellaakkLLwwkk--ssMMeeGGOOnn  ))  eessGGIIuuGGaayyll''ffaa  ssmm--ssaarrIImmaanncciitt††mmiinn®®ttgg''  GGaaccrrtt''
eeTTAAccUUllCCaammYYyysseemm††ccvviijj  eeTTIIbb´́ffkk**nnSSssmm--ssaarrIIeeTTAACCaayyEEddnnllaavv  ffaammkkeemmIIllTTII
ttSSggffIIµµ  rrYYcckk**ssmm¬¬aabb''ssmm--ssaarrIIeeccaalleennAATTIIeennaaHHeeTTAA  ((1100)) ..

kkaarrmmiinn®®BBmmTTTTYYllssaall''bbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIIEExxµµrreeddaayy®®bbeeTTssGGgg''eeKK¬¬ss  CCaaBBiieess    

((99)) kk~~̈̈ggBBiiFFIICCbb''eelloogg  ssmm--ssaarrIIVVnnTTHHkkMMeePP¬¬øøgg®®bbBBnnÏÏccuugg  ((bbvvrrkkJJÔÔaaEExxµµrrssmm&&yyeennaaHH))  eehhIIyynniiyyaayy®®VVbb''GG~~kk

ssaarrBBtt··mmaannffaa  kkaarrvvaayy®®ssIIbbMMeerrIIEEddlleeFFII√√kkaarrmmiinnssmmrrmm¥¥  CCaakkaarrFFmmµµttaarrbbss''EExxµµrrTTUUeeTTAA  ..  GG~~kkssaarrBBtt··mmaannVVnnvvaa

yyTTUUrreellxxmmkkssYYrrsseemm††cc@@kk**eekkaaHHeehhAAssmm--ssaarrII  mmkk®®bbeeTTssEExxµµrrvviijj  rrYYcchhUUttggaarrTTUUtt  ..  ssmm--ssaarrIIxxwwggkk**bbeeggII̊̊tt

ssaarrBBtt··mmaannssrreessrreeddoommddaamm[[sseemm††cc  ..  ee®®kkaayymmkkccUUllrrYYmmCCaammYYyyddaabb--QQYYnn  ®®bbuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrrrMMllMMsseemm††cc

kk~~̈̈ggccuuggqq~~SS11995588  eehhIIyyrrtt''ccUUllnnwwggssWWgg--gg""uukkffaajj''  ..

((1100)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssiiuumm--KKiinn  rrss''eennAATTII®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..
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sssshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  bbUUkkrrYYmmnnwwggKKMMeerraaggrrddΩΩ®®bbhhaarrmmiinnssMMeerrcceennHH        rrwwttEEtteeFFII√√[[sseemm††cc
yyll''ffaa  bb¬¬̈̈kkeellaakkeessrrIICCaaee®®KKaaHHff~~aakk''ddll''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ((  ttaammBBiittee®®KKaaHHff~~aakk''ccMMeeJJHH  
®®BBHHGGggppÊÊaall''eeTTAAvviijjeeTT  ))  ..  sseemm††cckk**ggaakkeeTTAArrkkccaabb''́́ ddCCaammYYyybb¬¬̈̈kkkkuummµµ̈̈yynniiss††rrwwttEEtt
iiCCiittddiitteeTToott  CCaaBBiieessssCCaammYYyy®®bbeeTTsscciinn®®bbCCaammaanniittuu  EEddllhhflflaannssnn¥¥aannwwggsseemm††
ccffaa  nnwwggeeKKaarrBBTTTTYYllssaall''bbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIIEExxµµrr  ..  

cciinnccaabb''eeppII††pp††ll''CCMMnnYYyyeessddΩΩkkiiccççddll''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  mmaannkkaarrssgg''pp¬¬ËËvvrreeTTHHeePPII¬¬ggBBII
PP~~MMeeBBjjeeTTAAkkMMBBgg''eessaamm  ®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu,,  eerraaggcc®®kkttmm∫∫aajjeennAAkkMMBBgg''ccaammCCaaeeddIImm  ..
rraall''eeBBllEEddllsseemm††ccyyaaggeeTTAAsseemmııaaFFssmmiiTTiiÏÏnnaannaa‰‰eexxtt††ee®®kkAA  sseemm††ccEEttggEEttGGYYtt
ssrreessIIrr®®VVbb''®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrffaa  CCMMnnYYyyrrbbss''cciinnCCaaCCMMnnYYyyKKµµaannccMMNNgg  mmiinnddUUccCCaaCCMM--
nnYYyycc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSggeeTT  ..  eennHHeehhIIyyCCaall∫∫iiccTTaakk''yykkssIIhhnnuurrbbss''bb¬¬̈̈kkkkuummµµ̈̈yynnii
ss††eeddaayyvviiFFIImmiinneeccjjmmuuxx  eeddaayyvviiFFIIeeFFII√√CCaammiitt††ccUUll[[VVnnCCiitteeddIImm∫∫IIpp††ÁÁllnniiggTTaajjssII--
hhnnuu[[nnSS®®ssuukkEExxµµrrccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinnEEddrr  ..

❑                               ❑

❑

--8822--



kardwkGg˚r f`aMeBT¥ saRs†avuF
eTA[kgT&Bevotkug

eemmeerroonn®®bbvvttii††ssaaÂÂss††ssmm&&yyVVkk''EEbbkkbbnnÊÊaayyllEEgg√√kkmmiinn®®KKbb''®®KKaann''CCaaeemmeerroonn[[
eemmddwwkknnSSEExxµµrr  yykkCCaaeemmeerroonnddwwkknnSS®®ssuukkeessaaHH  ..  ®®BBHHssttƒƒaaEEddllVVnnbbJJÇÇËËnn®®BBHHmm--
hhaaååbbrraaCC®®ssIIssuurriieeyyaaBBNN··  [[eellIIkkkkggTT&&BBEExxµµrreeTTAACCYYyy®®bbeeTTsseessoomm  EEddllTT&&BB
PPUUmmaakkMMBBuugghhflfl˜̃uuBB&&TTÏÏTTII®®kkuugg´́ffeennaaHH  VVnneeFFII√√[[´́ffssggKKuuNNEExxµµrrvviijj  eeddaayyvvaayykkMMeeTTcc
yykknnKKrrEExxµµrrddaakk''CCaaccMMNNuuHH,,  bbnnÊÊaayyllEEgg√√kk®®ttUUvvVVkk''EEbbkkkk~~̈̈ggqq~~SS11559933  ((1111)) ..  kkaarr
EEddllEExxµµrrVVnnbbJJÇÇËËnnTT&&BBBBIIrrmmWWuunneeTTAAbbÂÂgg˚̊aabbBBYYkk´́ttssWWuugg[[eess††ccyyYYnn  ((  kkaalleennaaHHeess††cc
yyYYnnrrtt''mmkkBBYYnnkk~~̈̈ggeexxtt††EExxµµrree®®kkaamm  eehhIIyyssMMuuCCMMnnYYyyTT&&BBBBIIeess††ccEExxµµrr  ))  rrhhUUttee®®TTOOgg--
mmiijjyy""aaggyykk®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUll  nniiggGGss''ddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  kk**eennAAEEttmmiinnEEmmnnCCaaeemmeerroo
nnssMMrraabb''eemmEExxµµrrEEddrr  ..

ccaabb''BBIIqq~~SS11996600eemm""¬¬HH  EEddllssIIhhnnuullUUkk´́ddeeTTAACCYYyyyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaa
ggeeCCIIgg  [[ssƒƒaabbnnaapp¬¬ËËvvllMMccaakk''®®kkYYss®®kkhhmm  bbnn††PPÇÇaabb''pp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijj  BBIIeessbb""UUnnkkaatt''
mmkkssÊÊwwggEE®®ttgg  rrttnnKKIIrrII  ®®kkeeccHH  kkMMBBgg''ccaamm  ´́®®BBEEvvgg  ss√√aayyeerroogg  kkaatt''ttaammåådduugg  ccaakk''
eeTTAAEEppkkMMBBgg''eessaamm  ..  pp¬¬ËËvveellxx1199eennHHss©©aatt''NNaass''  eeKKee®®bbII®®VVss''pp¬¬ËËvveennHH  kk~~̈̈ggkkaarrddwwkk
ssmm∏∏aarr::sswwkkqq¬¬ggkkaatt''®®ssuukkEExxµµrr  eeTTAApp††ll''[[kkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  eennAA
‰‰eemmmmtt''  CCbb''  EE®®kkkk  ss~~ÁÁll  ..  pp¬¬ËËvveennHHssƒƒaabbnnaaeeddaayykkggeeyyaaBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊ  ttaamm®®BBHH
rraaCCbbJJÇÇaarrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  ((1122)) ..

eeddIImm∫∫IIrraavvrrkkEExxßßnnSSGGgg˚̊rreeTTAA[[TT&&BBeevvoottkkuugg  TTUUttcciinn®®bbCCaammaanniittuueeFFII√√CCaassMMuuTTiijjeeQQII
EExxµµrrnnSSeeTTAA®®ssuukkcciinnkk~~̈̈ggqq~~SS11996600  ccMMnnYYnnmmYYyymmWWuunnbbYYnnJJnn''EEmm""®®ttKKIIbb  ..  kkaalleennaaHHmmaann
cciinneekkIItteennAA®®ssuukkEExxµµrrmm~~aakk''eeQQµµaaHH  KKYYcc--GGaann  ((1133)) eennAA®®kkeeccHH  ®®bbkkbbrrbbrreeFFII√√ddeegg≈≈AA
eeQQIIhhflfluubb  mmaannyyIIeehhaaffaa  ««  ®®kkuummhhflfluunnmmhhaassaaKKrr  »»  VVnnFFaannaarraa""bb''rrggeeQQIIccMMnnYYnnmmYYyy
mmWWuunnEEmm""®®ttKKIIbb  ..  ‰‰bbYYnnmmWWuunnEEmm""®®ttKKIIbbeeTToottVVnnpp††ll''eeddaayyQQµµÁÁjjccMMrruuHHmmYYyy®®kkuumm  EEddll
kk~~̈̈ggccMMeeNNaammeennaaHHmmaanneellaakk  ssflflaamm--hhYYtt  mm~~aakk''ppgg  ..  TTUUttcciinnVVnnbbJJÇÇËËnnrrUUbbiiyybb&&NNÎÎ
ccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggFFnnaaKKaarrEExxµµrr  [[QQµµÁÁjjTTSSggeennHHeeTTAAeebbIIkkCCaa®®VVkk''eerrooll  ..  cciinnTTiijjeeQQIIEExxµµrr
EEttmm††ggeennHHKKtt''  eehhIIyyeeKKVVnnTTaakk''TTaajjQQµµÁÁjj  KKYYcc--GGaanneennAAeeBBlleennaaHH  [[TTTTYYllddwwkk  

((1111)) ssUUmmGGaann‰‰kkssaarrmmhhaabbuurrssEExxµµrr  rrbbss''eellaakkeeGGgg--ssuutt  ccaabb''BBIIEEppnnddII®®BBHHssttƒƒaaeeTTAA  ..
((1122))  ttaammeesscckkII††bbJJÇÇaakk''rrbbss''eellaakkeeVV""--ffnn  GGttIIttvvrr::eessnnIIyy‰‰kkkk~~̈̈ggTTIIGGKKeessnnaaFFiikkaarrkkggTT&&BB
EExxµµrr  ..
((1133)) KKYYcc--GGaannFF¬¬aabb''eeTTAAeerroonnbbnn††eennAAeebb""kkSSggeeTToott  ee®®kkaayyEEddllVVnneerroonnccbb''ssaallaacciinneennAAkk~~¨̈gg®®kkuugg
PP~~MMeeBBjj  ..  eeKK®®bbkkbbrrbbrreeFFII√√ddeegg≈≈AAeeQQIIhhflfluubbeennAA®®kkeeccHHbbnn††BBII““BBuukkeeKKmmkk  ..  ttaammeesscckkII††bbJJÇÇaakk''rrbbss''
eellaakk  ssflflaamm--hhYYtt  ffaa  ––  kk~~¨̈ggkkaarrddwwkkGGgg˚̊rr  ff~~SSeeBBTT¥¥  eeTTAA[[TT&&BBeevvoottkkuuggeennHH  KKYYcc--GGaannVVnnccMMeeNNjj
bbkk''eekk††aagg  eehhIIyykk¬¬aayyCCaaGG~~kkmmaannmm~~aakk''eennAA®®ssuukkEExxµµrrsswwggeessIIµµttaann''VV""  ..  ee®®kkaayymmkk  KKYYcc--GGaann  VVnn
TTiijjkkVV""ll''CCMMnnYYjjccMMnnYYnnddbb''eennAAhhuuggkkuugg  ..  ®®VVkk''ccMMeeNNjjEEddllVVnnmmkkkk~~̈̈ggkkaarrddwwkkGGgg˚̊rreennHH  KKYYcc--
GGaann´́llEEcckkeeTTAAGG~~kkmm~~aaggmm""UUnnIIcc  nniiggGGflfl˜̃uu--mm""aaNNUUrriinnppggEEddrr  eeTTIIbbvvaammaannlliixxiittGGnnuuJJÔÔaattBBiieesssseennaaHH  ..

--8833--



GGgg˚̊rr  eeTTAApp††ll''[[TT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggeennAACCbb''--eemmmmtt''  ..  mm††ggeennHH  KKYYcc--
GGaannVVnnssMMuu[[ssƒƒaannTTUUttcciinn®®kkhhmm  bbJJÇÇËËnnrrUUbbiiyyvvttƒƒ̈̈eeTTAAFFnnaaKKaarrhhuuggkkuuggvviijj  EEddlleeKK
VVnnccMMeeNNjjmmYYyyCCaaBBIIrrCCaabbIIttaammtt´́mm¬¬ppßßaarrggggiitt  ..  kk~~̈̈ggkkaarrddwwkkGGgg˚̊rreennHH  eeKKmmaannssMMbbuu
®®ttGGnnuuJJÔÔaattBBiieessssBBIIccMMkkaarrmmnn  EEddllKKµµaannnnrrNNaahhflflaannEEqqkkeeqq……XXaatt''VVnneeLLIIyy  ..
yybb''mmYYyykk~~̈̈ggqq~~SS11996655  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈EEddll®®ttUUvveevvnnTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvCCaannaayyll∫∫aatt  VVnnbbMMrruugg
EEqqkkeeqqLLaannddwwkkCCaagg´́mm∏∏kkaaMMmmIIjj¨̈gg  EEttddll''eeKKhhuucclliixxiittGGnnuuJJÔÔaattddwwkknnSSBBiieesssseennaaHH
mmkk  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈kk**mmiinnhhflflaannbb""HHJJll''  ((1144)) ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannGGgg˚̊rreeccjjEEtteeBBllyybb''bb""uueeNNˆ̂aaHH  eeddIImm∫∫IIllaakk''kkMMuu[[BBYYkkbbrreeTTssddwwgg  ..
bbnnÊÊaabb''BBIIQQµµÁÁjj  KKYYcc--GGaann  mmaannnnaayyTTaahhaannxx¬¬HH  nniigg®®BBHHrraaCCvvggßßxx¬¬HH  EEddlleeTTAArrMMGGuukkssMMuu
sseemm††cc““  ssMMuunnSSGGgg˚̊rreeTTAAllkk''ppgg  ee®®JJHHxx¬¬ÁÁnn®®kkNNaass''ddUUccCCaakkrrNNIImmççaass''VV""ggCCaaeeddIImm

sseemm††cckk**®®TTgg''GGnnuuJJÔÔaatt[[eeTTAA  (8) ..  bbnnii††ccmmkkkk**eeppIIÌÌllddll''®®bbCCaaCCnnnnSSKK~~aaDDuubbGGgg˚̊rr
ff~~SS  eeBBTT¥¥ttaammkkgg''mm""UUttUU  nnSSyykkeeTTAAllkk''[[BBYYkkeevvoottkkuuggQQUUrrqqrrEEddrr  ..  bb""UUllIIss  KKiijj  KKyy

((1144)) lluuHH®®BBwwkkeeLLIIgg  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈VVnnnniiyyaayy®®VVbb''kkUUnn@@TTSSggGGss''eennAAeeBBllVVyyCCMMuuKK~~aaffaa  ––  eemmIIlleeTTAA
®®ssuukkEExxµµrrcc∫∫aass''CCaammiinnVVnnssuuxxeeTT  ee®®JJHHEExxµµrrddwwkkGGgg˚̊rr  ff~~SSeeBBTT¥¥  eeTTAApp††ll''[[TT&&BBeevvoottkkuugg  ..  eellaakk““BBuu
kkxxMM∆∆̈̈VVnnbbnn††eeTToottffaa  ––  eeBBllEExxµµrrVVnn‰‰kkrraaCC¥¥qq~~SS11995544eennaaHH  eeccAAhh√√aayyVVrrSSggrrbbss''KKaatt''VVnn®®VVbb''
ffaa  [[llaaCCaattiiEExxµµrrccUUllCCaattiiVVrrSSgg  eehhIIyyttaammeeTTAAeeFFII√√kkaarreennAA®®ssuukkllaavvmmYYyyrryy::  eeTTIIbbeeTTAAeennAA‰‰®®ssuukk
VVrrSSggEEttmm††gg  ..  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈yyll''®®BBmmEEtteennAAmmuuxxeeccAAhh√√aayyKKaatt''  ee®®JJHHttaammssMMddIIffaa  eeccAAhh√√aayyeennHH®®ssLLaa
jj''““BBuukkxxMM∆∆¨̈NNaass''  ..  ““BBuukkxxMM∆∆¨̈llYYcceeFFII√√JJkk¥¥ccUUllCCaaTTaahhaannEExxµµrrvviijj  ..  ddll''xxaaggEExxµµrreeFFII√√lliixxiitteeTTAAssMMuu
yykk““BBuukkxxMM∆∆̈̈eeTTIIbbeeccAAhh√√aayyKKaatt''ddwwgg  ..  eeccAAhh√√aayyKKaatt''xxwwggCCaaxx¬¬SSgg  eehhIIyykkaakk''““BBuukkxxMM∆∆̈̈TTuukkccMMnnYYnn®®VVMMmmYY
yyEExxeeTToott  [[CCYYyyeeFFII√√kkaarrCCMMrrHHbbJJÇÇIIeeppßßgg@@  mmuunnnnwwgg®®bbKKll''kkiiccççkkaarrmmkk[[xxaaggEExxµµrr  ..  eellaakk““BBuukkxxMM∆∆̈̈
mmaann®®bbssaassnn__EEffmmeeTToottffaa  ––  eeBBllEEddlleeccAAhh√√aayyKKaatt''eehhoobbeeccjjeeTTAAeennaaHH  VVnneehhAA““BBuukkxxMM∆∆̈̈eeTTAA
CCYYbbnniiyyaayyKK~~aaEEttBBIIrrnnaakk''mm††ggeeTToott  eeddIImm∫∫II[[®®BBmmttaammkkaarrbbbbYYllBBIImmuunneennaaHH  ..  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈VVnnttbbeeTTAAvviijj
ffaa  KKaatt''mmiinnGGaacceeTTAAeeccaall®®ssuukkVVnneeLLIIyy  eehhIIyy≤≤LLËËvveennHHeeTToott  ®®ssuukkEExxµµrrkk**VVnn‰‰kkrraaCC¥¥eeBBjj
eelljjeehhIIyy  ..  eeccAAhh√√aayyKKaatt''VVnn®®VVbb''eeTToottffaa  ––  ssflflaa  ((  eeQQµµaaHH““BBuukkxxMM∆∆̈̈  ))  ‰‰ggccSSssMMddIIxxMM∆∆̈̈NNaa  ee®®JJHH
xxMM∆∆̈̈®®ssLLaajj''ssflflaa‰‰gg  !!  ®®ssuukkEExxµµrrnnwwggmmiinnVVnnssuuxxyyUUrreeTT  ee®®JJHHEExxµµrrmmiinneeccHHeeFFII√√eeccAAhh√√aayyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTT
eeccHHeeFFII√√®®ttwwmmEEttxxMM∆∆̈̈eeKK  ®®ssuukkEExxµµrrnnwwgg®®ttUUvvmmaannssÂÂggaammCCaammiinnxxaann  yy""aaggyyUUrrddbb''qq~~SSeeTTAAmmuuxxeeTToott  ..  VVrrSSgg
ssaallEExxµµrrcc∫∫aass''NNaass''  ..  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈mmaanneesscckkII††GGnn''cciitt††nnwwggeeccAAhh√√aayyKKaatt''EEddllmmaakk''ggaayyEExxµµrr  EEtt
ee®®kkaayymmkkeeTToottkk~~¨̈ggrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩ  eeTTIIbbKKaatt''nnwwkkss††aayynnUUvvJJkk¥¥ssMMddIIeeccAAhh√√aayyKKaatt''CCaaxx¬¬SSgg  ffaa
eeccAAhh√√aayyKKaatt''nniiyyaayy®®ttUUvvddUUcceemmIIlleeXXIIjj  eeTTIIbbeellaakkTTUUnnµµaann[[kkUUnnTTSSggGGss''xxiittxxMMeerroonneeddIImm∫∫IIeeccjj
eeTTAA®®ssuukkee®®kkAA  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11997711  bbÌÌËËnn®®bbuussxxMM∆∆¨̈mm~~aakk''VVnneeccjjeeTTAA®®ssuukkVVrrSSgg  eeddaayyeessaahhflfluuyybbggbbÌÌËËnn
mmaammIIggCCYYyy  ((  hhiiuunn--ssIIuuhhflflnn  ))  nniiggmm~~aakk''eeTTootteeccjjeennAAqq~~SS11997722  ((  hhiiuunn--ssIIuuffuuuunn  ))  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11997722
eennaaHHeeTToott  eellaakkTTUUnnµµaann[[xxMM∆∆̈̈QQbb''eeFFII√√®®KKUU  [[eeTTAA®®ssuukkVVrrSSggttaammbbÌÌËËnnTTSSggBBIIrreeTToott  ..  EEttxxMM∆∆̈̈eeqqII¬¬yyffaa  eebbII
eeTTAATTSSggGGss''KK~~aa  nnwwggKKµµaannnnrrNNaaeemmIIllEEffTTSS““BBuukkmm††aayyEEddllkkaann''EEttccaass''eehhIIyy  ((  ssUUmmCCMMrraabbffaakkaa--
lleennaaHH  xxMM∆∆̈̈eennAAmmiinnTTaann''mmaann®®KKYYssaarreennAAeeLLIIyy  eehhIIyyeeccjjmmkkCCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥  mmssbbPP  mmkkbbee®®ggoonn
eennAAvviiTT¥¥aall&&yyGGflflaabb--XXuutt  nniiggeenntt--yy""gg''  kk~~̈̈ggqq~~SS11996688  ccMMeeBBllEEddllmmaannkkaarrbbHHeeVVrreennAAssMMLLËËtt
eeddaayyssaarrEEttGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††nnSSKK~~aaBBuukkrrllYYyy  CCiiHHCCaann''  bb¬¬nn''yykkddIIccMMkkaarrrrbbss''rraaÂÂss††  EEddllKKµµaannbb¬¬gg''kkaann''
kkaabb''ddII  eehhIIyynnSSKK~~aaTTSSggeeccAAhh√√aayyeexxtt††  GG~~kkssaallaa®®ssuukk  nnaayyTTuunnEExxµµrr--cciinn  nnSSKK~~aaeeFFII√√bb¬¬gg''kkmmµµssiiTTiiÏÏddII
ssMMLLËËtt  ))  ..  eehhttuuEEddllxxMM∆∆¨̈eeVVHHbbgg''kkaarreerroonnssUU®®ttssiinn  ee®®JJHH““BBuukkxxMM∆∆¨̈ccUUllvv&&yyrrWWuuEE®®tttt,,  kkUUnn@@kkMMBBuuggeerroonn
‰‰xxMM∆∆¨̈CCaabbggeeKKbbggÌÌss''kk~~̈̈ggccMMeeNNaammbbÌÌËËnnccMMnnYYnn77nnaakk''  eehhIIyy®®KKYYssaarrxxMM∆∆¨̈CCaa®®KKYYssaarrmmFF¥¥mmppgg  mmiinnGGaaccTTbb''
TTll''VVnneeLLIIyy  ..
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ccaabb''EEttrraaÂÂss††ttUUccttaacceeTT  ‰‰LLaannkkaaMMmmIIjj¨̈ggrraabb''ssiibb  ppÊÊ¨̈kkGGgg˚̊rrff~~SSeeBBTT¥¥eeBBjj@@eennaaHHeemmII--
llmmiinneeXXIIjjeeLLIIyy  ..  ttaammssMMddIImmaass--ssuuppaatt  eennAA®®kkUUccqqµµaarrkkMMBBgg''ccaamm  ssBB√√́́ ff©©rrss''
eennAA®®kkuuggttaaxxUUmm""aa  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaannVVnn[[kkaarrNN__ffaa  ––  kk~~̈̈ggqq~~SS11996655  VVnnxxIIççbbuull®®VVkk''
eeKKnnSSGGgg˚̊rr  ff~~SSeeBBTT¥¥  nniiggvvttƒƒ̈̈ccSSVVcc''xx¬¬HHeeTToott  eeTTAAllkk''[[eevvoottkkuugg‰‰CCbb''--eemmmmtt''  eehhIIyy
®®ttUUvvBBYYkkkkUUnnKKiijj  KKyy  bb""UUllIIssccaabb''yykkGGss''  ssMMuuvviijjmmiinnVVnnTTaall''EEtteessaaHH  ..  ssuuppaatt
mmaanneesscckkII††eekk††AA®®kkhhaayyNNaass''  eeddaayyeeXXIIjjGGyyuuttii††FFmm··eeBBkk  LLaannFFMM@@ddwwkkGGgg˚̊rr  ff~~SS
eeBBTT¥¥eeBBjjEENNnn  eeKKmmiinnrrvvll''eeTT  eehhIIyyGGnnuuJJÔÔaatt[[eeccjjyy""aaggFFUUrrrrhhuuyy  ..  eeddaayy
mmYYyyKKµµaann®®VVkk''ssggCCMMJJkk''eeKKppgg  NNaammYYyyeeTToottQQWWcciitt††nnwwggbb""UUllIIss  KKiijj  KKyyppgg
ssuuppaattkk**rrtt''eeTTAAxxaaggyyYYnneevvoottkkuuggbbeeNN††aayy  ..  eeBBllccUUlleeTTAAddll''PP¬¬aamm  BBYYkkeevvoottkkuugg
VVnneeFFII√√bb&&NNˆ̂ssMMKKaall''xx¬¬ÁÁnn  CCaaKKNNkkmmµµkkaarrBBiieessssxxaaggEEpp~~kkTTaakk''TTgg[[,,  xxaaggss††SSKKWWrrUUbb
sseemm††cc  ‰‰xxaaggeeqq√√ggKKWWrrUUbbssaammIIxx¬¬ÁÁnnssuuppaatt  ..  KKWWbb&&NNˆ̂eennHHeehhIIyy  EEddllVVnnCCYYyyssuuppaa
tt[[rrYYccxx¬¬ÁÁnn  eeBBllEEddllEExxµµrr®®kkhhmmQQ~~HH  eehhIIyyCCeenn¬¬øøsseeccjjBBII®®kkuugg´́bb""lliinn  ..  eeddaayy
kkaalleennAA´́bb""lliinnCCaabb''kkMMEENNnnCCaakkggkkuummµµgg''ddUU  ssuuppaattmmaannssll''®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggxx¬¬HHkk~~¨̈gg
VVttkkaabbUUbbEEddllyyYYrrmmkkttaammpp¬¬ËËvv  ..  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmEEqqkkeeXXIIjj®®KKaabb''eennaaHH  EEttssuuppaatt
eeccHHnnwwkkeeXXIIjjhhuuccbb&&NNˆ̂eennaaHHeeTTAA  eeTTIIbbEExxµµrr®®kkhhmmEEddllEEqqkkeennAAttMMbbnn''EE®®ttggGGnnuuJJÔÔaatt
[[ssuuppaatteeccjjmmkkeeddaayy®®ssYYll  ee®®JJHHvvaayyll''ffaaCCaaKK~~aavvaa  ..

mmaass--ssuuppaattVVnnnniiyyaayyffaa  ––  eeBBll´́ff©©mmiinnssUUvveeXXIIjjTTaahhaanneevvoottkkuuggeeTT  EEtt
ddll''eevvllaayybb''  mmiinnddwwggvvaaeeccjjmmkkBBIINNaaeeTT  eexxµµAAmmIIrrddUUcchh√√ËËgg®®sseemmaaccGGJJççwwgg  !!  GGgg˚̊rr
mmYYyyLLaannccMMnnYYnnEEbb""ttssiibbVVvv  BBYYkkvvaaCCJJÇÇËËnnEEttddbb''nnaaTTIIGGss''rrllIIgg  ..  ttaammssuuppaattffaa  mmii
nnEEmmnnmmaannEEttGGgg˚̊rreeTT  mmaannTTSSggff~~SSeeBBTT¥¥®®KKbb''mmuuxx  CCaaBBiieesssseebb""nnIIssIIuullIInnrraabb''mmWWuunnddbb
mmaannTTSSggkkSSeePPII¬¬ggttUUccFFMM  nniigg®®KKaabb''®®KKbb''mmuuxxppgg  ((  mmaass--ssuuppaattVVnnccaakkeeccjjBBIIttMMbbnn''
eevvoottkkuuggkkaann''kkaabb''mmkkvviijjeennAAqq~~SS11996688  rrYYccmmkkCCIIkktt∫∫ËËggeennAAbbrr´́bb""lliinn  ))  ..  BBYYkkeevvoottkkuu
ggVVnnTTSSggyykk®®ssIIyyYYnnssÌÌaatt@@mmkk[[ssuuppaatteerrIIssyykkttaammcciitt††ccgg''ppgg  ..  ssuuppaattVV
nnnniiyyaayyeeTToottffaa    BBMMuuddwwggCCaaBBYYkkeevvoottkkuuggVVnnlluuyymmkkBBIINNaassuuTTÏÏEEtt®®kkddaass''®®VVMMrryy
eerroollffIIµµ@@EEccss  TTSSgghhiibb@@yykkmmkkTTiijj≤≤vvaa""nn''EExxµµrr  ((  yyYYnneeVVHH®®VVkk''EEkk¬¬ggkk¬¬aayy  ))  ..

eennAAttaammTTIIppßßaarr……PPUUmmiittaammCCaayyEEddnnEExxµµrryyYYnn  BBYYkkTTaahhaanneevvoottkkuuggGGaaccTTiijjvvttƒƒ̈̈EEdd
llBBYYkkvvaa®®ttUUvvkkaarrBBIIQQµµÁÁjj  ((……®®bbCCaaCCnn))  EExxµµrrEEddllnnSSyykkmmkkllkk''  (9) ..  ssmm∏∏aarr::EEddll
TTiijj……ddwwkkqq¬¬ggkkaatt''®®ssuukkEExxµµrrnniiggmmUUllddΩΩaanneennAAttaammCCaayyEEddnn  mmaannssaarr::ssMMxxaann''NNaass''
ccMMeeJJHHyyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††kk~~̈̈ggkkaarrxxiittxxMMttssflflUU  ((CCaammYYyyGGaaeemmrriikkSSggnniiggyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg))  (10)

..  kkaarrddwwkkGGgg˚̊rr  ff~~SSeeBBTT¥¥  eexxaaGGaavv  ee®®KKOOggssaaÂÂss††aavvuuFF  ssmm∏∏aarr::sswwkkssBB√√EEbbbbyy""aaggyykk
eeTTAApp††ll''[[BBYYkkeevvoottkkuugg  VVnn®®bb®®BBwwtt††yy""aaggxx¬¬SSggnniiggeeccjjmmuuxx  bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrvvaayyssƒƒaannTTUU
tt  GGaaeemmrriikkSSggqq~~SS11996633  eeddaayyssIIhhnnuu[[TTaahhaannhh¬¬ÁÁggeess¬¬øøkkJJkk''ssIIuuvviill  eeTTAAeekkNNÎÎ
ssiissßßBBIIvviiTT¥¥aall&&yynnaannaakk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  [[XXwwmm--TTiitteeFFII√√CCaaeemmddwwkknnSS  ((eessµµrrxxMM∆∆̈̈CCaassii--
ssßßff~~aakk''TTII44vviiTT¥¥aall&&yyssIIuussuuvvttiiƒƒVVnnttaammeeTTAAnnwwggeeKKEEddrr  EEttmmiinnVVnnccUUllhhflfluunneeTT)),,
CCaaBBiieessssee®®kkaayypp††aacc''TTUUttCCaammYYyysshhrrddΩΩqq~~SS11996655  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996666--6677  ssIIhhnnuuVVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[GG~~kkbbeeccççkkeeTTssrruussßßII      mmkkssgg''eerraagg  
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cc®®kkyy""aaggFFMMmmYYyy  eeFFII√√®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggttUUccFFMM  eeFFII√√mmIInn  ®®KKaabb''EEbbkk´́dd  eennAAkk~~̈̈gg´́®®BBssÊÊwwgg®®ccaall
GGnnuueexxtt††kkMMBBgg''ssIIllaa  ..  eeKKeeFFII√√®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg®®KKbb''FFuunn  CCaaBBiieessss®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg  GGaakkaa
EEttmm††gg  ..  ®®KKaabb''eeFFII√√rrYYcceeKKddwwkkeeTTAA[[TT&&BBeevvoottkkuugg  ‰‰kkggTT&&BBeexxmmrrPPUUmmiinnÊÊmmiinnEEddllVVnn®®KKaa
bb''BBIIeerraaggcc®®kkeennHHeeTTAAee®®bbIITTaall''EEtteessaaHH  ((1155)) ..  eennAAkk~~̈̈gg´́®®BBPP~~MMKKIIrrIIrrmm¥¥  ssIIhhnnuuVVnnbb--
JJÇÇaa[[eellaakkss&&kkii††®®VVMM®®BBIIgg--TTMMuu  TTTTYYllmmuuxxggaarrxxaaggkkaatt''rrffyynn††eehhßßGGiimmeess (GMC)

kkgg''ddbb''  ee®®bbIIEEttkkgg''bbYYnnvviijjeeddIImm∫∫II[[ccMMeeNNjjssSSgg  rrYYcceehhIIyynnSSyykkeeTTAA®®bbKKll''[[TT&&BB
eevvoottkkuuggee®®bbII®®VVss''ssMMrraabb''ddwwkkssmm∏∏aarr::sswwkkkk~~̈̈gg´́®®BBeemmmmtt''  CCbb''  EE®®kkkk  ss~~ÁÁll  rrttnnKKIIrrII
((1166))  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996677  kkVV""ll''cciinnccMMNNuuHH8855,,000000eettaann  VVnnddwwkkssmm∏∏aarr::sswwkkmmkkcctteennAA
kkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu  ((kkMMBBgg''eessaamm))  ..  sseemm††ccVVnnbbJJÇÇaa[[ss&&kkii††®®VVMMKKaatt--mm""aann''
®®ttYYtteemmIIllkkaarrxxuuss®®ttUUvv  kk~~̈̈ggkkaarrCCJJÇÇËËnnssmm∏∏aarr::sswwkkeeccjjBBIIkkVV""ll''eennaaHH  ..  mmaannkkSSeePPII¬¬gg
nniigg®®KKaabb''®®KKbb''FFuunn  ttSSggBBIIGGaakkaa  kkaaNNuuggmmiinnFFaakk''ffyy  ((  Canons sans recul ))  eeFFII√√eennAA
®®ssuukkcciinn  ..sseemm††ccbbJJÇÇaa[[ddkkTTaahhaannkk~~̈̈ggmmYYyy´́ff©©ccMMnnYYnn110000nnaakk''  BBIIkkggvvrr:eessnnaattUUcc
nnaannaa  ttSSggBBIIeexxtt††kkMMBBgg''ssWWıı,,  kkMMBBtt,,  kkMMBBgg''eessaamm  [[eeTTAACCJJÇÇËËnnee®®KKOOggssmm∏∏aarr::sswwkkGGss''
TTSSggeennaaHHeeccjjBBIIkkVV""ll''  ..  kkaarrCCJJÇÇËËnneeccjjkk~~̈̈ggmmYYyyGGaaTTiitt¥¥  VVnneeFFII√√[[kkVV""ll''eennaaHHeeggII
bbeeLLIIggVVnnmmYYyyhhttƒƒbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  kkaarrCCJJÇÇËËnnVVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAACCaaggbbIIEExx    eeTTIIbbyykkLLSSgg
ssmm∏∏aarr::sswwkkTTSSggeennaaHHGGss''  ..  sseemm††ccVVnnccaatt''[[eellaakkss&&kkii††®®VVMMssWWnn--ccUUvv  ((bbÌÌËËnneellaakk
ssWWnn--ssaann))  TTTTYYllxxuuss®®ttUUvvxxaaggkk∫∫ÁÁnnrrffyynn††ddwwkkssmm∏∏aarr::ccMMVVMMggTTSSggeennaaHH  ..    ““BBuukkmmaa  
xxMM∆∆̈̈  ((xxaaggmm††aayyxxMM∆∆̈̈))  llµµ̈̈tt--ssMMGGuunn  GGttIIttss&&kkii††®®VVMMeennAAeekkaaHHkkJJÇÇrrkk**CCaabb''kkMMEENNnnkkaarrJJrrkk∫∫ÁÁ
nnddwwkknnSSGGaavvuuFFEEddrr  ((ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAArrddΩΩ Maryland ))  ..  kk∫∫ÁÁnnddwwkkeeccjjddMMeeNNIIrrEEtteevvllaa
yybb''  eeBBllmmkkddll''GGggss~~ÁÁll  kk∫∫ÁÁnnrrffyynn††®®ttUUvvbbtt''ccUUllttaammpp¬¬ËËvvllMMccaakk''®®kkYYssttMMbbnn''VVtt''
ddwwgg--åådd††̈̈gg  nnSSyykkeeTTAATTuukkeennAAkk~~̈̈ggbbnnÊÊaayyllEEgg√√kk  ((eexxtt††kkMMBBgg''qq~~SSgg))  ..  eennAATTIIeennaaHHss--
eemm††ccVVnnccaatt''[[ss&&kkii††®®VVMMEEddll®®TTgg''TTuukkcciitt††eeQQµµaaHH  eeppgg--ppaann''GGIIuu  eeFFII√√CCaaccaagghh√√aagg®®ttYYtt
BBiinniitt¥¥GGaavvuuFFcciinnTTSSggeennaaHH  ..  eellaakkeeppgg--ppaann''GGIIuueeddaayymmaannGG~~kkbbeeccççkkeeTTsscciinnccMMnnYYnn
1100nnaakk''  ((mm~~aakk''CCaass&&kkii††®®VVMMcciinnppgg))  VVnntteemmII¬¬ggkkSSeePPII¬¬ggFFMMTTSSggGGss''eennaaHH  ..  lluuHHtteemmII¬¬gg
rrYYccGGss''ssBB√√®®KKbb''eehhIIyy  sseemm††ccccaatt''[[vvrr::eessnniiyy‰‰kkeeVV""--ffnn  CCaaGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUU
vvkk~~̈̈ggkkaarrddwwkkGGaavvuuFFTTSSggeennaaHH  eeTTAA®®bbKKll''[[TT&&BBeevvoottkkuuggeennAACCbb''--eemmmmtt''  ((eexxtt††kkMMBBgg''ccaa
mm))  ..  

kk~~̈̈ggEExxmmiinnaa11996688  sseemm††cc®®TTgg''yyaaggeeTTAACCYYbbeemmeevvoottkkuugg  eegg√√øøgg--vvaa""nn''ppaatt''  eennAAeexx
tt††kkMMBBgg''ccaamm  rrYYcceehhIIyysseemm††cc®®TTgg''yyaaggeeTTAA®®VVrrBB√√BBiiFFII®®cctt''®®BBHHnngg&&lleennAATTIIrrYYmmeexxtt††
ss√√aayyeerroogg  ..  eennAATTIIeennaaHH  ®®TTgg''VVnnvvaayyEExxßßllYYssmmkkGGKKeessnnaaFFiikkaarrddΩΩaannkkggTT&&BBeexx
mmrrPPUUmmiinnÊÊ  [[rrkkLLaannkkaatt''kkaatt''  (4X4) ccMMnnYYnn115500ee®®KKOOgg[[VVnnkk~~̈̈ggmmYYyy´́ff©©  ..  eellaakk
eeVV""--ffnnCCaaGG~~kkrrkkLLaannttaammccMMnnYYnnEEddllsseemm††cc®®ttUUvvkkaarr  eehhIIyynnSSyykkeeTTAAddll''GG~~kk  

((1155))  nniigg  ((1166)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkeeVV""--ffnn  GGttIIttvvrreessnniiyy‰‰kk  ..
((1177)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkmmaass--ssUUppaatt  ®®kkuuggttaaxxUUmm""aa  nniiggeellaakkeeVV""--ffnn  ..
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eellOOgg  eeddIImm∫∫IIddwwkkff~~SSeeBBTT¥¥eeTTAA[[BBYYkkeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggeennAACCbb''--eemmmmtt''  ((
kkMMBBgg''ccaamm))  ..  LLaannnniimmYYyy@@ppÊÊ̈̈kkff~~SSeeBBTT¥¥ccMMnnYYnn´́mm∏∏VVvv  ..  ff~~SSmmaann®®KKbb''mmuuxxttSSggBBIIGGaassIIıırrII
nneeLLIIggeeTTAA  EEttCCaaBBiieessssKKWWff~~SSeebb""nnIIssIIuullIInnrraabb''EEssnnddbb  EEddllbbNN††aajjccaarrkkiiccççeevvoott
kkuugg®®kkuuggPP~~MMeeBBjjVVnn®®bbmmUUllTTiijjBBIIhhaahhhh√√aamm""aassIIuunnaannaaeeTTAAKKrrTTuukkeennAA‰‰GG~~kkeellOOgg  ..

ccaabb''BBIIqq~~SS11996655  eeBBllEEddllsshhrrddΩΩssMMeerrcceebbIIkkyynn††eehhaaHHeebb--5522  TTmm¬¬aakk''®®KKaabb''
EEbbkkeellIIpp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijjmmkk  kkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg®®ttUUvveeKKddwwkkttaammkkVV""ll''mmkk
ccuuHHeennAAkkMMBBgg''EEpp®®BBHHssIIhhnnuu  rrYYccddwwkkttaammrrffyynn††kkMMaammIIjj¨̈ggbbwwTTddMMbbUUllCCiitt  kkaatt''®®ssuukkEExxµµrr
eeLLIIggeeTTAACCbb''--eemmmmtt''  eeddIImm∫∫IIvvaayyeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg  ((1177))  ..

ttaammssMMddIImmaass--ssUUppaatt  ffaaVVnneeXXIIjjnnaayyTTaahhaanneevvoottkkuuggeess¬¬øøkkJJkk''ssIIuuvviill
mmkkeeddIIrreellggssIIuuKKuuyyTTaavveennAATTeenn¬¬bbwwTT  ((®®kkuuggkkMMBBgg''ccaamm))  ((11996688))  rraall''́́ ff©©  ..  

GGttIIttbb""UUllIIsseexxtt††@@kkNN††aallmm~~aakk''  ((ssMMuummiinn[[bbeeJJççjjeeQQµµaaHH))  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuu
ggttaaxxUUmm""aaVVnn[[kkaarrNN__ffaa  ––  xx¬¬ÁÁnnKKaatt''CCaaGG~~kkTTTTYYllbbJJÇÇaa[[TTaarrlluuyy®®bbccSSEExxBBIIeevvoottkkuu
gg  nniiggbbJJÇÇaabbIIeeccAAhh√√aayyeexxtt††  ((EEddllTTTTYYllbbJJÇÇaabbnn††mmkkBBIImm~~aaggmm""UUnniicc))  [[rraabb''ccMMnnYYnneevvoo
ttkkuuggEEddllttSSggeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  nniiggTTaarrtt´́mm¬¬kk∫∫aall22,,000000eerrooll®®bbccSSEExxssMMrraabb''eevvoo--
ttkkuuggmm~~aakk''  ..  ‰‰eessoovveePPAA War in peace kk**VVnnssrreessrrEEddrrBBIInniiKKmmyyYYnnmm~~aakk''@@EEddll
ccUUllmmkkrrss''eennAAttaammTTUUkkttaammmmaatt''TTeenn¬¬  CCaaBBiieessssttMMbbnn''kkMMBBgg''ppßßaarrttUUcc  ®®ttUUvvbbgg''CCUUnnmm~~aa
ggmm""UUnniiccccMMnnYYnn®®VVMMrryyeerroollCCaaeerrooggrraall''EExx  ..

kk~~̈̈ggeessoovveePPAA  ««ssÂÂggaammnniiggeesscckkII††ssggÙÙwwmm»»  ( War and Hope ) ®®ttgg''TTMMBB&&rr5599
sseemm††ccVVnnssrreessrrffaa  ––  kkaarreeFFII√√GGII√√@@ssBB√√EEbbbbyy""aaggEEddllGGaacceeFFII√√VVnneeddIImm∫∫IICCYYyyGG~~kk
CCiittxxaagg  ((yyYYnneevvoottkkuugg))  EEddllkkMMBBuugg®®ttUUvvcc®®kkBBttii††kkMMEEhhggKKMMrraammeennaaHH  KKWWCCaakkrrNNiiyykkiiccçç
rrbbss''rraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı̈̈CCaa  EEddllmmiinn®®ttUUvveeKKcceevvHHBBIIkkaattBB√√kkiiccççeennHHeeLLIIyy  ..
((  eettII®®ssuukkEExxµµrrCCaakkmmµµssiiTTiiÏÏddaacc''mmuuxxrrbbss''ssIIhhnnuu……  VVnnCCaassIIhhnnuuyykkGGMMeeBBIIkk∫∫tt''CCaattii
eeTTAACCYYyyhhUU--CCIImmiijjeennHH  CCaakkaattBB√√kkiiccçç  (( Obligation ))  rrbbss''®®bbeeTTssEExxµµrrnniiggrraaÂÂss††EExxµµrr
eeTTAAvviijj  ??  eennAATTwwkkbbeeggIİ̇yyeeyyIIggVVnneeXXIIjjffaa  eemmddwwkknnSSyyYYnnVVnnssggKKuuNNssIIhhnnuu
EEbbbbyy""aaggNNaaeennaaHH,,  rrhhUUttkk††aabb''ssƒƒaannPPaaBB®®bbeeTTssEExxµµrrTTSSggmmUUllkk~~̈̈ggkkNN††aabb''́́ ddvvaaTTSSgg
®®ssuugg  eeddaayybbnn††̈̈bb®®kkuummGGaayy""ggeehhgg--ssMMrriinn  ((GGttIIttGG~~kkrrkkssIIuukkaabb''®®CCUUkk))  nniigghhflfluunn--
EEssnnGGttIIttssiissßßff~~aakk''TTII44TTMMeennIIbb  Classe de quatrième moderne vviiTT¥¥aall&&yy®®BBHH
ssIIhhnnuukkMMBBgg''ccaamm  (( kkkknn ––  eebbIIeeyyaaggttaammkkaaBB¥¥  EEddllhhflfluunn--EEssnnVVnnssrreessrreepp††aaHH
pp††ggEELLbbxxaayy  CCaammYYyyGG~~kkeemmmm""aayymm~~aakk''  eeyyIIggsseegg˚̊tteeXXIIjjJJkk¥¥xx¬¬HH  ssrreessrrmmii
nn®®ttUUvvGGkk≈≈rraavviirruuTTÏÏ  nniiggJJkk¥¥xx¬¬HHCCaaJJkk¥¥EExxµµrrssmm&&yyccaass''  ddUUccCCaaJJkk¥¥  ««eehhII¥¥»»  CCaaeeddIImm  ..
eeyyIIggeeCCOOffaa  ––  eebbIIhhflfluunn--EEssnn  CCaassiissßßeerroonneennAAff~~aakk''TTII44TTMMeennIIbbddUUeecc~~HH  BBiittCCaammiinnssrr
eessrrGGkkßßrr  ««eehhII¥¥»»  eennHHeeTTootteeTT  BBIIee®®JJHHssiissßßCCMMnnaann''mmuunnhhflfluunn--EEssnn1100eeTTAA1155qq~~SS
EEllggssrreessrr««eehhII¥¥»»  GGss''eeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  eeKKssrreessrr  ««eehhIIyy»»  CCaaCCMMnnYYssvviijj ..  mmaa
nnEEttssiissßßeerroonnssUU®®tteennAAttaammssaallaavvtt††eeTT  EEddlleennAAssrreessrr  ««eehhII¥¥»»  ddUUeecc~~HH  ..  kkaa--
BB¥¥eennHHVVnn®®ttUUvv{{mm--yyiinneeTTooggTTII®®bbwwkkßßaaCCMMnniittrrbbss''hhflfluunn--EEssnnGGHHGGaaggffaa  CCaakkaaBB¥¥rrbb
ss''eeccAAhh√√aayyxx¬¬ÁÁnnBBiitt®®VVkkddEEmmnn  ))  ..    [[eeTTAAeeFFII√√CCaattuukk˚̊ttaaTTUUrrbbJJÇÇaa  rrbbss''eemmddwwkknnSSyyYYnn
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rrhhUUtt  ((  Toy remoted by Viet leader, Nguyen Co Thach ))    KKµµaann´́ff©©NNaannwwggeerrIIxx¬¬ÁÁnn
rrYYcceessaaHHeeLLIIyy  ..  yyYYnnbb¬¬nn''yykk®®ttIIssmmuu®®TT  ®®ttIITTeenn¬¬ssaabb  ((ccaabb''eeddaayyssmm¬¬aabb''bbMMppii¬¬ccbbMM
pp¬¬aajjeessIIÊÊrrJJyyGGss''®®ttII)),,  kkaabb''́́ ®®BBeeQQIIEExxµµrrddwwkkCCJJÇÇËËnneeTTAA®®ssuukkyyYYnn  KKaass''yykkbbUUrraa--
NNvvttƒƒ̈̈BBII®®VVssaaTTnnaannaa  eeVVHH®®kkddaass''®®VVkk''mmkkTTiijj®®ssUUvvEExxµµrryy""aaggeeffaakk  ddwwkkyykkeeTTAA
cciiJJççwwmmrraaÂÂss††yyYYnn  nniiggnnSSeeccjjeeTTAAee®®kkAA®®bbeeTTssee®®kkaammyyIIeehhaa  Product of Vietnam ..
yyYYnnEEddllFF¬¬aabb''CCaa®®ssuukkxx√√HHGGgg˚̊rrssIIuu  ssBB√√́́ ff©©VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaannSSGGgg˚̊rreeccjjCCaabb''eellxxbbII
bbnnÊÊaabb''BBIIsshhrrddΩΩnniigg®®bbeeTTss´́ff  ..

eennAATTMMBB&&rrTTII6611  sseemm††ccVVnnssrreessrrBBIInneeyyaaVVyyxxuussrrbbss''®®TTgg''ffaa  ––  ««  kkaarrssMM
eerrcccciitt††rrbbss''xxMM∆∆̈̈kk~~̈̈ggkkaarrCCYYyyBBYYkkeeKK  ((eevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg))  kk~~̈̈ggkkMMLL¨̈ggqq~~SS1199
6600eennaaHH  xxMM∆∆̈̈ssMMuuss∫∫ffffaa  xxMM∆∆̈̈mmiinnVVnnTTTTYYll®®VVkk''BBIIyyYYnnTTaall''EEtteessaaHH  eehhIIyyssBB√√́́ ff©©eennHH
eeTToott  CCaaCCnnGGFFnn˘̆˘̆˘̆  ®®KKYYssaarrxxMM∆∆̈̈nniiggxxMM∆∆̈̈CCnnrrss''rrYYccCCIIvviitteeddaayyssaarrEEtteesscckkII††ssbb∫∫¨̈rrss
nniiggkkaarrss√√aaKKmmnn__CCaabbggbbÌÌËËnn  BBIIssMMNNaakk''®®bbeeTTsscciinn®®bbCCaammaanniittuu  ..  xxMM∆∆̈̈ssUUmmss∫∫ffffaa
eellssEEddllxxMM∆∆̈̈VVnnssMMeerrcccciitt††eeFFII√√sshhkkaarrCCaammYYyyeevvoottNNaammeennaaHH  KKWWxxMM∆∆̈̈ccgg''[[yyYYnnkkuummµµ̈̈
yynniiss††CCMMJJkk''KKuuNNkkmmıı̈̈CCaa,,  kk~~̈̈ggpp¬¬ËËvvEEbbbbeennHH  yyYYnnmmiinnGGaacchhflflaannnnwwggeeFFII√√GGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''mmkk
eellII®®bbeeTTssEExxµµrr  ®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrreeLLIIyy  ..  eebbII®®bbssiinnCCaavvaappÊÊ¨̈yyBBIIkkaarreennHHeeTTAAvviijjeennaaHH
yyYYnnnnwwgg®®ttUUvvVVtt''bbgg''kkiittii††yyssCCaammiinnxxaanneeLLIIyy  »»  ..  ((  kkkknn ––  ssBB√√́́ ff©©eennHH  eeyyIIgg
eeXXIIjjyyYYnnkkaann''EEttmmaannkkiittii††yyss  eehhIIyyeess††ccssIIhhnnuukkaann''EEttGGaabb''{{nneeTTAA@@      nniiggFF¬¬aakk''
''xx¬¬ÁÁnneeFFII√√CCaaTTIIggeemmaagg[[BBYYkkGGaayy""ggyyYYnnEEffmmeeTToott  ))  ..

eettIIeellssbb""uueeNNˆ̂HHGGaaccccaatt''TTuukkffaa®®KKbb''®®KKaann''……eeTT  EEddllsseemm††ccssIIhhnnuuVVnnCCYYyy
xx¬¬aayyYYnn[[mmaannkkmm¬¬SSggxxSSTTMMJJrrkk∫∫aallEExxµµrr  yykk®®ssuukkEExxµµrreennHH  ??  ssUUmmCCYYyyBBiiccaarrNNaappgg
ccuuHH  !!  ..  GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicc  ((rrYYmmCCaammYYyybbggeeQQµµaaHHGGflfl̃̃uu--mm""aaNNUUrriinn))  VVnnyykk≤≤TTiiÏÏBBllCCaa®®bb--
BBnnÏÏ®®bbmmuuxxrrddΩΩmmkkrrkkssIIuu  llkk''ddIIllkk''®®ssuukk[[yyYYnnhhUU--CCIImmiijj  ..  eeyyIIggCCaaEExxµµrrmmiinneeCCOOTTaa
ll''EEtteessaaHHffaa  ssIIhhnnuummiinnVVnnddwwgg  ææmmiinnVVnnccUUllhhflfluunnkk~~̈̈ggeerrOOggkk∫∫tt''CCaattii  kk∫∫tt''rraaÂÂss†
EExxµµeennHH  ..

eettIIkkaallyyYYnnyykkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeennaaHH  yyYYnnmmaannxxUUccVVtt''bbgg''kkiittii††yyss……eeTT  ??  eettII
sseemm††ccmmaannvviibb∫∫ddiissaarrII……eeTT  EEddllmmiinnVVnneeFFII√√kkaarrttvvaa""GGII√√eessaaHHkkaallssPPaaVVrrSSggssMMeerrcc
®®bbKKll''ddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeeTTAA  kk~~̈̈ggyybb''́́ ff©©TTII2211  ååssPPaa  11994499  nniiggkkaarrEEddll®®TTgg''VVnn
rraarrSSggXXaatt''mmiinn[[eellaakkee®®TTOOgg--kkaagg  eeFFII√√kkaarrTTaammTTaarrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammeeTTAAttuullaakkaarrGGnn††rr--
CCaattii  ??  ……mmYYyykkaalleennaaHHssIIhhnnuueeCCOOCCaakk''ffaa  yyYYnnnnwwggTTuukk[[®®TTgg''eessaayyssuuxxeellIIkkmmıı̈̈--
CCaammYYyyCCIIvviitt  ??

eennAAvvKKmmuunnsseemm††ccVVnnssrreessrrffaa  ––  eellaakkllnn''--nnll''CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††rrbbss''
rrddΩΩaaPPiiVVllqq~~SS11996699  rrhhUUttddll''́́ ff©©®®bbqqSSggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrssIIhhnnuu´́ff©©TTII1188mmiinnaa11997700
VVnnccaabb''nniiggEEcckk  (([[kkggTTaahhaannEExxµµrr))  nnUUvvssaaÂÂss††aavvuuFF®®KKbb''FFuunn,,  ®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg,,  ssmm∏∏aarr::
sswwkkcciinn,,rruussßßIInniigg®®bbeeTTssssggmmnniiyymmdd´́TTeeTToottEEddllEEddllbbJJÇÇËËnneeTTAA[[kkggTT&&BBeevvoo
ttNNaammxxaaggeeCCIIgg--eevvoottkkuuggttaammkkMMBBgg''EEpp®®kkuuggssIIhhnnuu  ..  eellaakkllnn''--nnll''eeFFII√√ttaammEEtt
bbJJÇÇaassIIhhnnuu  kk~~̈̈ggkkaarrddwwkkGGaavvuuFFTTSSggGGss''eennaaHHbb""uueeNNˆ̂aaHH  ((  eeTTAA[[eevvoottkkuugg  ))  ..
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ee®®kkaayyeeBBllsseemm††cc[[TTaahhaannhh¬¬ÁÁggeeTTAAvvaayyssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSggkk~~¨̈ggqq~~SS11996633
cciinn®®bbCCaammaanniittuuVVnn[[LLaannkkaammIIjj¨̈ggccMMnnYYnn6600ee®®KKOOgg  TTuukkeennAAkk~~̈̈ggccMMkkaarrmmnnssMMrraabb''ddwwkk
ssmm∏∏aarr::sswwkkpp††ll''[[TT&&BByyYYnn  ..  rrffyynn††TTSSggeennaaHHssrreessrrVV""yyffaa  kkggeeyyaaFFBBlleexx--
mmrrPPUUmmiinnÊÊ  ((  FARK ))  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996655  ttaammkkaarrbbJJÇÇaakk''rrbbss''GG~~kkbbrrrrffyynn††  EEddllmmiinnccgg''bbeeJJççjjeeQQµµaaHH
ssBB√√́́ ff©©eennAArrddΩΩ Oregon ffaa  ––  kkaarrddwwkkssaaÂÂss††aavvuuFFVVnn®®bb®®BBwwtt††yy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aaNNaass''kk~~̈̈gg
qq~~SSeennaaHH  LLaannEEddllKKaatt''eebbIIkknniiggLLaanndd´́TTeeTToott  mmaannbbiiTTpp¬¬aakkFFMM@@ffaa  ««  rr˘̆rr˘̆vv˘̆  ==  rrff--
yynn††rraaCCvvSSgg  »»  eehhIIyyeeddIImm∫∫IIkkMMuu[[yynn††eehhaaHHGGaaeemmrriikkSSggeemmIIllBBIIeellIImmkkeeXXIIjj  LLaannddaa
kk''pp¬¬aakk  rr˘̆rr˘̆vv˘̆  nniimmYYyy@@  eeKK--ttcceegg˚̊øøggllyyeeTTAAmmuuxxkk∫∫aallLLaann  [[ccSSggccuuHHeeTTAAddIIvviijj
eeccoossvvaaggkkMMuu[[BBnn¬¬WWssaaccCCHHeeTTAAeellIIeeLLIIyy  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996699  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnn[[eeFFII√√kkEEnn¬¬ggss††̈̈kkmmYYyyddaakk''®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg  nniigg
ff~~SSeeBBTT¥¥eennAAttaammddggssÊÊwwggeessssaann  rrttnnKKIIrrII  ssMMrraabb''pp††ll''[[kkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaa
mmxxaaggeeCCIIgg  ..  ssmm∏∏aarr:GGss''TTSSggeennaaHH  KKWWddwwkkttaammyynn††eehhaaHHddwwkkeeTTAAss††̈̈kkTTuukkeennAATTIIeennaaHH..

CCMMnnYYyyEEddllsseemm††ccVVnnCCYYyyxx¬¬aayyYYnnmmaannee®®ccIInnNNaass''  TTSSggpp¬¬ËËvvGGnn††rrCCaattii  nniiggss
mm∏∏aarr:sswwkk  nniiggkkggTT&&BByyYYnnxxaaggeeCCIIggddwwkkqq¬¬ggkkaatt''®®ssuukkEExxµµrr  BBIIkkMMBBgg''EEpp®®kkuuuugg®®BBHHssIIhhnnuu
kkMMBBgg''eessaamm  eeLLIIggeeTTAA®®KKbb''mmUUllddΩΩaannTT&&BByyYYnneennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEExxµµrr  ..  mmaann
EEttsseemm††ccmmYYyyGGggKKtt''EEddllGGaaccddwwggGGss''  nniiggeeqqII¬¬yy®®VVbb''eeyyIIggffaa  eettIIsseemm††ccVVnnCCYY--
yyyyYYnnee®®ccIInnbb""uuNNˆ̂aa  ??  eettIIssIIhhnnuu,,  GG~~kkmm~~aaggmm""UUnnIIcc,,  GGflfl̃̃uu--mm""aaNNUUrriinnVVnnTTTTYYlllluuyyyyYYnn
bb""uuNNˆ̂aa  ??  eemmddwwkknnSSyyYYnnVVnnssnn¥¥aannwwggssIIhhnnuuyy""aaggNNaaxx¬¬HH  VVnnCCaaeemmEExxµµrreennHHKKµµaann
kkaarrBBiiccaarrNNaabbnnii††cceessaaHH  ??

❑                           ❑

❑
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mUldΩanswknigGKesnaFikardΩan
evotkugelIEdndIExµr

KKWWttYYGGggsseemm††ccssIIhhnnuuEEttmm††gg  EEddllVVnnyyll''®®BBmm[[TT&&BBeevvoottkkuuggmmkkttSSggmmUUll--
ddΩΩaannsswwkkeennAAeellIIddIIEExxµµrr  ttaammCCaayyEEddnnEExxµµrr--eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eeddaayycciinnCCaaGG~~kkCCYY--
yyEEccccUUvv[[  ..  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnCCYYyyyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  eeddaayy®®KK
bb''mmeeFF¥¥aaVVyykk~~̈̈ggccMMVVMMggCCaammYYyyGGaaeemmrriikkSSgg (12) ..

mmUUllddΩΩaannTT&&BByyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg
((sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[kkggTT&&BByyYYnnhhUU--CCIImmiijjttSSggmmUUllddΩΩaanneellIIEEddnnddIIEExxµµrr
ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11996600  nniiggVVnnCCYYyypptt''ppgg''TT&&BByyYYnneennHH®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyy  pp††ll''GGgg˚̊rr  ff~~SS
eeBBTT¥¥  ®®KKaabb''rrMMeessvv  ssaaÂÂss††aavvuuFF®®KKbb''FFuunn  EEddllddwwkkttaammkkVV""ll''mmkkkkMMBBgg''EEppssIIhhnnuu  kkMM--
BBgg''eessaamm  CCaaBBiieesssskkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  EEddllmmkkccuuHHEEppeennAAkkMMBBgg''eessaamm
kk~~¨̈ggeeBBllEEddllyynn††eehhaaHHeebb--5522  TTMMllaakk''®®KKaabb''EEbbkkeellIIpp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijjyy""aaggxx¬¬SSgg
ccaabb''BBIIqq~~SS11996655mmkk  ..
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ttMMbbnn''yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††®®ttYYtt®®ttaa

mmUUllddΩΩaannyyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††

ellIIkkeeTTAA®®kkeeccHHeeBBll
yynn††eehhaaHHeebb--5522
TTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkk

COSVN
EEpp¬¬ssnnÊÊËËcc

CCbb''eemmmmtt''

®®kkeeccHH

QQUUggssmmuu®®TT´́ff

eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg

PRG

ccMMBBuuHHeesskk



mmUUllddΩΩaannsswwkkGGss''TTSSggeennaaHHVVnnccaabb''eeFFII√√mmkkttSSggBBIIqq~~SS11996600  ..  xx¬¬HHeeTToottCCaammUUll
ddΩΩaannccaass''  ttSSggBBIIssmm&&yyssÂÂggaammttssflflUUCCaammYYyyVVrrSSggeemm""¬¬HH  ..  mmUUllddΩΩaannsswwggEEttTTSSggGG--
ss''  ttSSggeennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnn  KKWWttSSggBBII®®BBMMrrYYmmbbII®®bbeeTTss  ((llaavv--EExxµµrr--
yyYYnn))  kk~~̈̈ggeexxtt††rrttnnKKIIrrII  llMMppaatt''  LLaaVVnneessookk  GGUUrrSSgg  ss~~ÁÁll  eemmmmtt''--CCbb''  EE®®kkkk  ®®BBMMEEdd
nneexxtt††ss√√aayyeerroogg  ttaaEEkkvv  kkMMBBgg''®®ttaacc  ..  

ttSSggEEttBBIIee®®ccIInnqq~~SSmmkkeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  sseemm††ccssIIhhnnuueeFFµµccEEPP~~kkeeFFII√√mmiinneeXXIIjjnnUUvvGGII√√@@  EEdd
llVVnneekkIIttmmaanneeLLIIggeennAAttaammttMMbbnn''CCaayyEEddnn  ((EExxµµrr--eevvoottNNaamm))  (13) ..

TTIIbbJJÇÇaakkaarr´́nnkkaarriiyyaall&&yykkNN††aallPPUUmmiiPPaaKKeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ((  COSVN,

Central Office South Vietnam ))  ttSSggeennAAeemmmmtt''  CCaabb''nnwwggccMMkkaarreekkAAssflflUUEEttmm††gg  ..  
TTIIbbJJÇÇaakkaarr´́nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattii  ((  NLF - National Liberation Front of

South Vietnam ))  mmaannTTIIttSSggeennAATTll''mmuuxxEE®®kkkk  kk~~̈̈ggeexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ..
‰‰TTIIss~~aakk''kkaarrkkNN††aall´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllbbeeNN††aaHHGGaassnn~~bbddiivvtt††nn__eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËË

gg  ((  PRG = Provisinal Revolutionary Government of South Vietnam ))
mmaannTTII  ttSSggeennAATTll''mmuuxxkkMMBBgg''®®ttaacc  kk~~̈̈ggeexxtt††ss√√aayyeerroogg  ..

eennAAttaammmmUUllddΩΩaannTTSSggeennaaHH  mmaannssgg''mmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥  EEddllGGaaccddaakk''EE®®KK  EEddllGGaaccddaa
kk''EE®®KKGG~~kkCCmm©©WWVVnnCCaagg®®VVMMrryy  XX¬¬SSggss††̈̈kkssmm∏∏aarr:sswwkkrraabb''eettaann  ssMMrraabb''ee®®bbII®®VVss''vvaayy
lluukkccUUlleevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ddUUccCCaakkrrNNIIkkaarrvvaayylluukk®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  kkaallBBIIbbuuNN¥¥
EEttttccUUllqq~~SScciinnyyYYnn  ((11996688))  ..

kk~~̈̈ggEExxmmiiffuunnaa11996677  eeddaayymmaannkkaarrttvvaa""BBIIssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaamm  nniiggBBIIssƒƒaann
TTUUttGGaaeemmrriikkSSggffaa  mmaannkkggTT&&BBeevvoottkkuuggttSSggeennAATTll''mmuuxxkkMMccaayymmaarr      CCaabb''eellII®®BBMMEEddnn
EExxµµrr--yyYYnn  TTTTwwggTTMMhhMM55KKIILLËËEEmm""®®tt  nniiggbbeeNN††aayy1155KKIILLËËEEmm""®®tt  ..  eellaakkvvrreessnniiyy
‰‰kk  eessgg--ssflfluunn´́ff  VVnnnnSSkkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊeeTTAAeeddjj  ee®®JJHHKKNNkkmmµµkkaarr
xxaaggbbTT®®ttYYtt®®ttaa  ((  ≤≤NNÎÎaa,,  kkaaNNaaddaa,,  bb""UULLËËjj  ))  mmkk®®ttYYttBBiinniitt¥¥  ..  eemmeevvoottkkuuggVVnn
mmkkCCYYbbnnwwggeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  eehhIIyyhhuuccnnaammbb&&NNˆ̂sseemm††ccssIIhhnnuummkkppgg  ..  eevvoo
ttkkuuggVVnnnniiyyaayyffaa  ––  sseemm††ccVVnnccuuHHxxssnn¥¥aayyll''®®BBmm[[BBYYkkeeKKeennAAeellIIddIIEExxµµrr
eeddIImm∫∫IIeeKKccBBIIkkaarreeddjjttaamm´́nnkkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggnniiggGGaaeemmrriikkSSgg  ..  kkaall
NNaaKKNNkkmmµµkkaarrxxaaggbbTT®®ttYYtt®®ttaaeeTTAAppuuttGGss''  BBYYkkxxMM∆∆̈̈ssMMuuvviill®®ttLLbb''mmkkvviijj  ..  TT&&BBeevvoo
ttkkuuggkk**ddkkffyyeeccjjBBIIttMMbbnn''PPUUmmii®®tteeLLaakkEEbbkkyyYYnnrryy:eeBBllttUUcc  ..  ddll''KKNNkkmmµµ--
kkaarrxxaaggbbTT®®ttYYtt®®ttaaeeTTAAeemmIIll  VVnneeXXIIjjEEttTTaahhaannEExxµµrrccaass''mm~~aakk''  kkMMBBuuggGGgg̈̈yybbiitt
ÚÚssßßIIeennAAkk~~̈̈ggeerraaggeeddaallyy""aaggFFMM  ..  kkaarreennHHvvaappÊÊ¨̈yyKK~~aaBBIIrrUUbbfftt  EEddllyynn††eehhaaHHGGaaeemm
rriikkSSggffttVVnneeTTAAvviijj  ((1188)) ..

ccaabb''BBIIqq~~SS11996699  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkssMMeerrccee®®bbIIyynn††eehhaaHHeebb--5522  vvaayylluukkTTmm¬¬aakk''
®®KKaabb''EEbbkkkkMMeeTTkkmmUUllddΩΩaannsswwkkeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  ttaamm®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnn
yy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  ..  ®®TTSSmmiinnVVnnBBYYkkkkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  nniiggGGKKbbJJÇÇaa
kkaarrvvaaVVnnrrtt''ffyyccUUllee®®CCAAmmkkssMMrraakkyykkkkmm¬¬SSggkk~~̈̈ggEEddnnddIIEExxµµrr  ttMMbbnn''́́ ®®BBeexxtt††®®kkeeccHH  

((1188)),,  ((1199)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkeeVV""--ffnn  GGttIIttvvrreessnniiyy‰‰kkssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  ..
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ccmm©©aayy115500KK˘̆mm˘̆PPaaKKxxaaggeeCCIIggpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx77  ..    eeddaayyee®®bbII®®VVss''eexxtt††EExxµµrrPPaaKKxxaagg
eeCCIIgg  BBYYkkeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggVVnnrrYYccppuuttmmiinnGGnn††rraayyeeddaayyssaarryynn††eehhaaHH
ccmm©©aayy115500KK˘̆mm˘̆PPaaKKxxaaggeeCCIIggpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx77  ..  eeddaayyee®®bbII®®VVss''eexxtt††EExxµµrrPPaaKKxxaagg
eeCCIIgg  BBYYkkeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggVVnnrrYYccppuuttmmiinnGGnn††rraayyeeddaayyssaarryynn††eehhaaHH
eebb--5522  ..  eeddaayykkggkkmm¬¬SSggeeKKVVnn®®ttYYtt®®ttaattMMbbnn''eennHHttSSggEEttBBIIkkaallmmuunnmmkk      BBYYkkeeKK
GGaaccssmm©©MMyykkkkmm¬¬SSggmmuunnnnwwggccUUllvvaayylluukk  ((yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg))  eeTToott (14) ..

mmUUllddΩΩaannsswwkkkk**ddkkffyyccUUllee®®CCAAmmkkkk~~¨̈gg®®ssuukkEExxµµrr  mmkkttSSggTTIIeennAAeellIIee®®ttIIyyxxaa
gglliiccTTeenn¬¬eemmKKgg  CCiitt®®kkeeccHH®®kkuugg  ..

eennAA´́ff©©TTII2244eemmssaa11997700  mmYYyyGGaaTTiitt¥¥mmuunnBBYYkkeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggkk--
ssaaggmmUUllddΩΩaann  nniiggbbJJÇÇaakkaarrsswwkkffIIµµeellII®®ccSSggTTeenn¬¬eemmKKggkk~~̈̈ggeexxtt††®®kkeeccHHeennaaHH  BBYYkkeemm
ddwwkknnSS≤≤NNÎÎËËcciinn®®bbqqSSggnnwwggcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg  VVnnCCYYbbKK~~aaCCaakkMMBBUUlleennAA®®kkuuggkkgg''ttuugg
eeddaayymmaannvvtt††mmaannsseemm††ccssIIhhnnuuCCaaGG~~kkccMMNNUUllffIIµµppgg  ..  ppSS--vvaa""nn''dduugg[[eekkaaHHeehhAAxxaa--
ggVV""eeffttLLaavv  KKWW®®TTgg''ssuuppaannuuvvggßß,,  ®®bbFFaannrrNNssiirrßßCCaattiirrMMeeddaaHHeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg
eegg√√øøgg--hhflflUUffUU  nniiggsseemm††ccssIIhhnnuu[[ccUUllrrYYmmppgg  ..  eeBBlleennaaHHsseemm††ccVVnneeff˚̊aalleeTTaass
sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  eehhIIyyVVnn®®bbkkaassGGnnuuJJÔÔaatteeddaayyeeccjjmmuuxx[[eevvoottkkuugg--eevvoottNNaa
mmxxaaggeeCCIIggee®®bbII®®VVss''EEddnnddIIEExxµµrreeTToottppggkk~~̈̈ggkkaarreeFFII√√ssÂÂggaammCCaammYYyyss®®ttUUvvrrYYmm  KKWWcc®®kk
BBttii††GGaaeemmrriikkSSgg  (15) ..

ssUUmmssYYrrffaa  eettIIssIIhhnnuukk¬¬aayyCCaaGGII√√eehhIIyyeennAAeeBBlleennHH  ccMMeeJJHH®®ssuukkEExxµµrrnniiggccMMeeJJHH
®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr  ??  ee®®JJHHeehhttuuGGII√√  eeddIImm∫∫IIGGII√√  eeTTIIbbssIIhhnnuuccUUllrrYYmmCCaammYYyyss®®ttUUvvCCaattiiEExxµµrr
eennHH  ??

ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11997700rrhhUUttmmkkddll''bbccçç̈̈bb∫∫nn~~eennHH  eettIIssIIhhnnuummaannEEddllmmaannbbnnÊÊËËll
ffaa  ®®TTgg''VVnneeFFII√√xxuuss  ……nneeyyaaVVyy®®TTgg''xxuuss  eennAATTIINNaa  ´́ff©©NNaamm††ggeehhIIyy……eennAA  ??

eessIIÊÊrr®®KKbb''EEttssuunnÊÊrrkkffaa  ssIIhhnnuuEE®®sskkeeCCrrEEkk††gg@@  eeff˚̊aalleeTTaasseexxµµaacceellaakkllnn''
nnll''nniiggssiirriimmtt::rrhhUUtt  xxMMllaaggxx¬¬ÁÁnnBBIIåå®®kkiiddΩΩkkmmµµCCaattii‰‰ggeennHH  ssIIhhnnuummiinnEEddllxxuussTTaa
ll''EEtteessaaHH  ..  ®®ssuukkEExxµµrreeTTAACCaayy""aaggeennHH  mmkkBBIIBBYYkkGGaakk∫∫tt''GGss''eennHH  vvaaeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarr
TTmm¬¬aakk''xxMM∆∆̈̈®®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆̈̈  !!  ssUUmmkkUUnneeccAAeemmtt††aa®®CCaabb  !!

®®TTgg''eemmIIllmmiinneeXXIIjjee®®KKaaHHff~~aakk''́́ nnvvtt††mmaannkkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg
eellIIddIIEExxµµrr  EEffmmBBIIeellIIeennHH  ssIIhhnnuuVVnnCCYYyyss®®ttUUvveellbbTTwwkkddIIEExxµµrreennHHssBB√√EEbbbbyy""aagg
eeddaayyeeCCOOyy""aaggssflflbb''eeTTAAeellIIssMMddIIeeVVkk®®VVss''rrbbss''CCUU--eeGGggLLaayynniigghhUU--CCIImmiijj  eeddaa
yyKKµµaannBBiiccaarrNNaa  ..

mmaannEEttssIIhhnnuunniigg®®bbeeTTssEExxµµrrEEttmmYYyyKKtt''  EEddll®®BBmmTTTTYYllssaall''nniiggddaakk''TTUUtt
CCaammYYyyeevvoottkkuugg  ..

eennAAqq~~SS11996699  mmaannEEttsseemm††ccssIIhhnnuummYYyyGGggKKtt'',,  kk~~̈̈ggffaann:CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr,,  EEdd
llVVnneeTTAAss®®mmkk''TTwwkkEEPP~~kk®®sseeNNaaHH®®sseeNNaakkeeKKaarrBBvviiJJÔÔaaNNxx&&nnÏÏeemmXXaattkkrr  nniigg
eemmeerroobbccMMEEppnnkkaarreellbbTTwwkkddIIEExxµµrr  EEddllVVnnss¬¬aabb''eeTTAAmmuunnVVnnssMMeerrccmmhhiicciiœœttaarrbbss''vvaa

--9922--



sIhnunigrbbdwknaMe®kay‰kraC¥

ttSSggBBIIVVnn‰‰kkrraaCC¥¥eeBBjjeelljjBBIIVVrrSSgg      ssIIhhnnuuKKµµaannVVnneeFFII√√GGII√√ee®®kkAAEEttBBIIkkaarrJJrr
GGMMNNaaccEEddll®®TTgg''yyll''ffaa,,  rrhhUUttmmkkddll''≤≤LLËËvvkk**eeddaayy,,  CCaakkmmµµssiiTTiiÏÏddaacc''mmuuxx  CCaaeekkrrii††__
mmrrttkk®®bbccSS®®ttkkUUllrrbbss''®®TTgg''EEttmm~~aakk''KKtt''  eeTTIIbb®®TTgg''ccaabb''kkssaaggTTuunn®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBB
®®bbCCaaPPiiffuuttii  bbeeJJÇÇaarreeVVkkrraaÂÂss††EExxµµrrll©©gg''eexx¬¬AA  eeddaayy®®TTgg''yyll''ffaaTTuunneennHHGGaaccrrkkßßaaGGMM--
NNaaccrrbbss''®®TTgg''CCaammççaass''EEppnnddIIEExxµµrr[[eennAAssiiƒƒtteessƒƒrrVVnnyyUUrrGGEEgg√√ggtteeTTAA  ..  eehhIIyy
eeddaayy®®TTgg''yyll''rreebboobbeennHHeehhIIyy  eeTTIIbb®®TTgg''ccaatt''EEccggrrccnnaanneeyyaaVVyyddwwkknnSSrrbbss''
®®TTgg''eeTTAAttaammEEttTTMMeennIIggcciitt††ccgg''  ttaammEEttbbMMNNggppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  nniiggCCaappll®®bbeeyyaaCCnn__ssMMrraabb''
GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniiccppgg  eeddaayyyykk®®ssuukkEExxµµrr  rraaÂÂss††EExxµµrrTTSSggGGss''CCaaååbbkkrrNN__EEll∫∫gg≤≤tt
BBiiccaarrNNaarrbbss''®®TTgg''  ..  eeddaayyxx¬¬aaccssWWgg--gg""uukkffaajj''ddeeNNII††mmTTuunneennHHBBIÍ́ dd®®TTgg''  ssIIhhnnuu
VVnnGGnnuuvvtt††bbnnßßaabbBBiissssWWgg--gg""uukkffaajj''  eeddaayyeeccaaTTffaa  eellaakkffaajj''CCaaCCnnkk∫∫tt''CCaattii
kk∫∫tt''rraaCCbbll¬¬gg˚̊  eehhIIyymmiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[eellaakkffaajj''ccUUllmmkkrrYYbbrrYYmmkk~~̈̈ggssggmmCCaattiieessaaHH
eeLLIIyy  ee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544  ee®®JJHH®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUll  rraaÂÂss††EExxµµrrTTSSgg
GGss''CCaassmm∫∫ttii††ddaacc''́́ ff¬¬rrbbss''ssIIhhnnuuEEttmm~~aakk''KKtt''  ssUUmm∫∫IIeellaakkffaajj''VVnnssrreessrrssMMbbuu
®®ttppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnmmkkssMMuuccUUllrrYYbbrrYYmmCCaammYYyy®®TTgg''  kk**®®TTgg''mmiinnyyll''®®BBmmTTaall''EEtteessaaHH  ..  ee®®kkaa
yymmkkqq~~SS11995577      eellaakkffaajj''VVnnssrreessrrlliixxiittppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnccMMnnYYnnbbIIpp††ll''{{vvaaTTssIIhhnnuu  

--9933--
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ffaa  ««  sseemm††cckkMMBBuuggeeFFII√√nneeyyaaVVyynnSSeesscckkII††vviinnaassmmkk[[®®bbeeTTssEExxµµrrnniigg®®bbCCaarraaÂÂss††
EExxµµrreehhIIyy  »»  kk**sseemm††ccmmiinnQQWWkk∫∫aallyykkcciitt††TTuukkddaakk''  ..  ssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvVVnn[[
EExxµµrrrrkkßßaannUUvvbbuuNN¥¥ss&&kkii††rrbbss''GG~~kkccuuHHccUUllddUUcckkaallBBIIeeddIImm  EEttssIIhhnnuummiinnVVnneeKKaarrBB
llkk≈≈&&NNeennHHeeLLIIyy  ..  BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjkk**ddUUccEEttEExxµµrr≤≤ssßßrr::  nniigg®®kkuummPP~~MMddggEErrkk,,  BBYYkk
ssWWgg--gg""uukkffaajj'',,  EEddrr  KKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''VVnnTTTTYYllbbuuNN¥¥ss&&kkii††BBIIsseemm††ccssIIhhnnuueessaaHH
eeLLIIyy  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHsseemm††ccssIIhhnnuuVVnnTTSSggccaatt''BBYYkkKKiijjttaammGGeegg˚̊tt®®KKbb''GG~~kk
ccuuHHccUUllCCaaeerrooggrraall''́́ ff©©  ..  GGeegg˚̊ttttSSggBBIIsskkmmµµPPaaBB®®bbccSS´́ff©©  JJkk¥¥ssMMddIIeebbIInniiyyaayyTTii--
eettoonnddll''nneeyyaaVVyyssIIhhnnuu  kk**nnwwgg®®ttUUvvKKiijjccaabb''jjaatt''KKuukkPP¬¬aamm  ddUUcckkrrNNIIeellaakkvvaa""nn''
QQYYgg,,  GGttIIttEExxµµrr≤≤ssßßrr::ssWWgg--gg""uukkffaajj''  ((11)),,  eellaakkqqaayy--yy""tt  ((22)),,  eellaakkeekkgg--
vvaa""nn''ssaakk''CCaaeeddIImm  ..

((11)) eeddaayymmiinnVVnnbbuuNN¥¥BBIIssIIhhnnuu  BBYYkkEExxµµrr≤≤ssßßrr::PP~~MMddggEErrkk,,  ee®®kkaayyBBIIccUUllmmkkrrYYmmrrss''kk~~̈̈ggssggmmCCaa
ttiieehhIIyy,,  kk**eeTTAArrkk®®bbkkbbrrbbrreeppßßgg@@cciiJJççwwmmCCIIvviitt  ..  eellaakkllaavv--FFaannssIIuuVVnnmmkkEEGGbbCCaammYYyyeellaakk
llnn''--nnll''  ee®®JJHHFF¬¬aabb''CCaassiissßßnnaayyTTaahhaann  eehhIIyyCCiittddiitteeTToottppgg  ‰‰bbÌÌËËnneeQQµµaaHHllaavv--FFaannGGIIuumm
®®ttUUvvCCaammiitt††PPkkii††rrYYmmff~~aakk''CCaammYYyyllnn''--NNuunnppgg  ..  eellaakkllnn''--nnll''VVnn[[eellaakkllaavv--FFaannssIIuueeFFII√√CCaa
ccaagghh√√aaggvviiTT¥¥aall&&yy‰‰kkCCnneexxmmrraa  EEddllCCaakkmmµµssiiTTiiÏÏrrbbss''eellaallllnn''--nnll''ppÊÊaall''  ..  eellaakkllaavv--
FFaannssIIuuVVnneebbIIkkttUUbbllkk''eessoovveePPAAmmYYyy  eeQQµµaaHHssaarriikkaa  eennAA®®ttgg''ccMMNNttrrffyynn††QQ~~ÁÁlleennAAppßßaarrffIIµµ  ..
eellaakkddYYgg--cc&&nnÊÊssaarr""aattVVnneeTTAArrkkssIIuullkk''ssSSggeennAATTeenn¬¬bbwwTT  eexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ..  eellaakkssSSgg--ssaavvaa""tt
eeFFII√√CCaaccaagghh√√aaggssaarrBBtt··mmaannEExxµµrrffIIµµ,,  eeTTAAmmuuxx,,  QQaammEExxµµrr  eehhIIyyVVnnnniiBBnnÏÏ®®bbeellaammeellaakkdd**EEssnnBBii--
eerraaHH  mmaanneess~~hhaaxxııgg''xxııss''  nniiggmmaanneess~~hhaaCCaattiidd**eebbaaHHmmuuttrrbbss''ttYYGGgg  KKWWeerrOOgg  ««eetteeCCaa®®kkhhmm»»  nniigg
««mmhhaaeeccaarreennAATTll''EEddnn»»  rrhhUUttddll''eellaalleesskk--ssMMeeGGoottccaabb''yykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaall  eennAAeeddIImmqq~~SS
11995599  ..  eessµµrrxxMM∆∆̈̈VVnnGGaanneessoovveePPAATTSSggBBIIrreennHH  ((11995566))  eeddaayymmaaxxMM∆∆̈̈mm~~aakk''mmaannttUUbbllkk''eessoovveePPAA
rrMMllggKK~~aabbYYnnttUUbb  ..  ‰‰eellaakkGGIIuuvv--yy""aaggeeFFII√√CCaa®®KKUUbbee®®ggoonn‰‰kkCCnn  nniiggssIIuuQQ~~ÁÁlleeFFII√√eemmFFaavvIICCaammYYyyCCaattii
kk¬¬wwgg≤≤NNÎÎaamm~~aakk''eennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj..  eellaakkKKSS--eerr""tteeFFII√√kkaarrCCaammYYyy®®kkuummhhflfluunnCCMMnnYYjj  ««mmhhaabbUUJJ··JJNNiiCCÇÇ»»
xxaaggeeCCIIggppßßaarrFFMMffIIµµ  xxaaggEEpp~~kknnSSTTMMnniijjeeccjjccUUll  (( Import-Export ))  ..  eellaakkhhggßß--FFuunnhhaakk''ccUUll
eeTTAAEEGGbbCCaammYYyymmhhaakkßß®®ttIIyyaannIIkkuussmm: eeddIImm∫∫IIkkaa´́LLeell≈≈aannnniiggssiill∫∫::bbMMeerrIIeeKKaallKKMMnniittEEkkEE®®bbssgg--
mmEExxµµrrttaammbbMMNNggrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnEEpp††pp††SS  eeddaayyssrreessrreerrOOggeell≈≈aannddUUccCCaa  ––  ««eerroomm
cc∫∫ggeeyyIIgg,,  eeffAAEEkkcciitt††eeccaarr,,  ssMMbbuukk≤≤tteemmVV,,  kkJJÔÔaaccrriiyyaa,,  vviibbttii††eess~~hhaa,,  cciieeJJççøønnbbJJççSScciitt††,,  eeddIImm
FF¬¬kkrrkkßßaaCCaattii,,  ffµµrrSS  »»  EEtteellaakkmmiinnddaakk''eeQQµµaaHHeellaakkCCaaGG~~kknniiBBnnÏÏeeLLIIyy  ..
((22)) eellaakkqqaayy--yy""ttkk**CCaaGGttIIttEExxµµrr®®kkuummssWWgg--gg""uukkffaajj''EEddrr  ssIIhhnnuuccaabb''ddaakk''KKuukkCCaammYYyyKK~~aannwwgg
eellaakkGGIIuuvv--yy""aagg  ..  llnn''--NNuunnVVnnTTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIssIIhhnnuueeTTAAccaabb''BBYYkkPP~~MMddggEErrkk®®BBmm@@KK~~aaEEttmm††ggeennAA
´́ff©©TTII2200  EExxmmkkrraa  qq~~SS11995599  eeddaayy®®TTgg''ssggßß&&yyffaa  VVnnccUUllrrYYmm´́ddCCaammYYyyssmm--ssaarrII,,  ddaabb--QQYYnn
®®bbuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''GG~~kk®®ssIIGGIIuuvv--yy""aagg  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggVV""rrIIss  ®®bbeeTTss
VVrrSSgg  ..  ‰‰eellaakkssSSgg--ssaavvaa""tt®®ttUUvveellaakkss&&kkii††bbIIeesskk--ssMMeeGGoottCCaaGG~~kkccaabb''  ..  eellaakkeesskk--ssMM
eeGGoottVVnnyykkeeCCIIggeeTTAAQQUUssssMMeeNNAAnniiBBnnÏÏrrbbss''eellaakkssSSgg--ssaavvaa""tt  FF¬¬aakk''rraatt''rraayy  ((ttaammeesscckkII††
[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakksswwuumm--KKiinn  ))  rrYYcceehhIIyyyykkeellaakkssSSgg--ssaavvaa""tteeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallbbeeNN††aayy
eeTTAA  ..  eesskk--ssMMeeGGoott  ee®®kkaayyBBII®®bbmmUUlllluuyykkaakk''eeddaayyllkk''́́ ®®BBeeQQII  bbUUrraaNNvvttƒƒ̈̈ttMMbbnn''bbnnÊÊaayyqqµµaarr  ((
hhflfluunnKK~~aaCCaammYYyyhhflfluull--TTnn  ))  mmaannlluuyyrraabb''llaannVVtt  eehhIIyyVVnnssgg''eerraaggkkuunn  mm""aassiiuunnkkiinn®®ssUUvv  ssgg' 
vvIILLaaeennAA®®ssuukkeessoomm    eeddaayyXXuubbXXiittCCaammYYyyssuugg--ssaakk''  ..
((22)) eellaakkqqaayy--yy""ttkk**CCaaGGttIIttEExxµµrr®®kkuummssWWgg--gg""uukkffaajj''EEddrr          ssIIhhnnuuccaabb''ddaakk''KKuukkCCaammYYyyKK~~aannwwgg  
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eellaakkGGIIuuvv--yy""aagg  ..  llnn''--NNuunnVVnnTTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIssIIhhnnuueeTTAAccaabb''BBYYkkPP~~MMddggEErrkk®®BBmm@@KK~~aaEEttmm††ggeennAA
´́ff©©TTII2200  EExxmmkkrraa  qq~~SS11995599  eeddaayy®®TTgg''ssggßß&&yyffaa  VVnnccUUllrrYYmm´́ddCCaammYYyyssmm--ssaarrII,,  ddaabb--QQYYnn
®®bbuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''GG~~kk®®ssIIGGIIuuvv--yy""aagg  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggVV""rrIIss  ®®bbeeTTss
VVrrSSgg  ..  ‰‰eellaakkssSSgg--ssaavvaa""tt®®ttUUvveellaakkss&&kkii††bbIIeesskk--ssMMeeGGoottCCaaGG~~kkccaabb''  ..  eellaakkeesskk--ssMM
eeGGoottVVnnyykkeeCCIIggeeTTAAQQUUssssMMeeNNAAnniiBBnnÏÏrrbbss''eellaakkssSSgg--ssaavvaa""tt  FF¬¬aakk''rraatt''rraayy  ((ttaammeesscckkII††
[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakksswwuumm--KKiinn  ))  rrYYcceehhIIyyyykkeellaakkssSSgg--ssaavvaa""tteeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallbbeeNN††aayy
eeTTAA  ..  eesskk--ssMMeeGGoott  ee®®kkaayyBBII®®bbmmUUlllluuyykkaakk''eeddaayyllkk''́́ ®®BBeeQQII  bbUUrraaNNvvttƒƒ̈̈ttMMbbnn''bbnnÊÊaayyqqµµaarr  ((
hhflfluunnKK~~aaCCaammYYyyhhflfluull--TTnn  ))  mmaannlluuyyrraabb''llaannVVtt  eehhIIyyVVnnssgg''eerraaggkkuunn  mm""aassiiuunnkkiinn®®ssUUvv  ssgg''
vvIILLaaeennAA®®ssuukkeessoomm    eeddaayyXXuubbXXiittCCaammYYyyssuugg--ssaakk''  ..  ee®®kkaayyeesskk--ssMMeeGGoottGGss''GGMMNNaacc
eeddaayyEExxµµrr®®kkhhmmQQ~~HH  eehhIIyyCCiiHHååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkrrtt''eeTTAA®®ssuukkeessoomm  eeddaayyssggÙÙwwmmeerraaggkkuunnvvIILLaaTTSSgg
eennaaHH  EEtt®®ttUUvvssuugg--ssaakk''ddaakk''eeQQµµaaHHvvaaTTSSggGGss''  eesskk--ssMMEEGGoottssll''EEttkkii††tteexxaa  eehhIIyymmkkGGaall&&yy
EEttCCaabb''́́ ddyykk®®bbBBnnÏÏeemm""AA--ssnn,,  ccaagghh√√aaggttuullaakkaarrsswwkkVVtt''ddMMbbgg,,  ®®bbBBnnÏÏeeddIImmeesskk--ssMMeeGGoottkk**
rrtt''eeccaalleeTTAAeennAA®®ssuukkVVrrSSggCCaammYYyykkUUnn®®ssII((kkUUnncciiJJççwwmmCCaakkµµÁÁyyxxaagg®®bbBBnnÏÏ))  eeTTAA  ..  ee®®kkaayymmkkeesskk--
ssMMeeGGoottVVnnssUUkk´́ffccUUllmmkkCCMMrrMMqquunnbbUUrrII  EEttKKµµaann®®bbeeTTssNNaammYYyy®®BBmmTTTTYYllyykkeessaaHH  TTSSgg  Père

Venet,,  TTSSggxxaaggsshhrrddΩΩVVnn®®VVbb''eesskk--ssMMeeGGoottffaa  ––  ««  ®®bbeeTTsseeKKKKµµaannkkEEnn¬¬gg[[KKaatt''eeTTAArrss''
eennAAeeTT  ((qq~~SS11998811))  »»  ..  eessµµrrxxMM∆∆̈̈VVnnmmkkTTaann''eeXXIIjjeesskk--ssMMeeGGootteennAAkk~~̈̈ggCCMMrrMMqquunnbbUUrrII  ..  kkaalleennaaHH
eesskk--ssMMeeGGoottVVnnccUUllrrYYmmCCaammYYyy®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNNhhuukk--ssaavvNNˆ̂  ((ssBB√√́́ ff©©KKgg''eennAA®®bbeeTTsskkaaNNaa
ddaa  ))  eeFFII√√CCaajjttiieeppII∆∆eeTTAAGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  KKSS®®TTsseemm††ccssIIhhnnuu  eehhIIyyeeddIIrreeKKoorrKKrreeKK[[CCYYyyccuuHH
hhttƒƒeellxxaaeellIIjjttiieennaaHH  EEttxxMM∆∆̈̈EEddllTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvxxaaggssllaallaammFF¥¥mmssiikkßßaaFFuunnbbUUrrII  VVnn®®bbqqSSgg
mmiinn®®BBmmccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIjjttiieennaaHH  ee®®JJHHssMMGGaaggffaa  nneeyyaaVVyysseemm††ccssIIhhnnuummiinncc∫∫aass''llaass''
sseemm††ccssIIhhnnuuCCaaeemmEExxµµrr®®kkhhmm  ..  eellaakkeesskk--ssMMeeGGoottEEffmmTTSSggssYYrr  nniiggVVnnTTSSggkktt''eeQQµµaaHHxxMM∆∆̈̈TTuu
kkkk~~̈̈ggbbJJÇÇIIeexxµµAArrbbss''KKaatt''eeTToottppgg  ..

ee®®kkaayymmkkeesskk--ssMMeeGGoottVVnnssUUkk´́ffEEkkeeQQµµaaHH  eehhIIyyeeFFII√√  Visa EEkk¬¬ggbbnn¬¬MM  VVnneeccjjeeTTAA®®ssuu
kkVVrrSSgg  eeTTAArrss''eennAAllaakk''mmuuxxkk~~̈̈gg®®kkuuggVV""rrIIss__rrhhUUttddll''qq~~SS11999900  ..
((kkkknn ––  eennAAqq~~SS11999933  eesskk--ssMMeeGGoottVVnnvviill®®ttLLbb''ccUUll®®ssuukkEExxµµrrvviijj  eehhIIyyllkk''kk∫∫aallCCaammYYyy
nneerraatt††mm--bbuuVVππeeTTvvII,,  nneerraatt††mm--cc®®kkBBggßß  nniiggnnuutt--NNaarrSSgg  kk~~̈̈ggCCYYrrKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨̈CCaa  ..  qq~~SS
11999988  eesskk--ssMMeeGGoott,,  nneerraatt††mm--bbuuVVππeeTTvvII  nniiggnneerraatt††mm--cc®®kkBBggßß  kk**vviillkk∫∫aallmmkkccuuHHccUUllxxaagg
KKNNbbkkßßhhflfl√√̈̈nnssiiuunnbbiiuuccvviijj  ..  ssBB√√́́ ff©©eennHHeesskk--ssMMeeGGoott  VVnneeFFII√√CCaassmmaaCCiikk®®BBwwTTÏÏssPPaaxxaaggKKNN
bbkkßßhhflfl√√¨̈nnssiiuunnbbiiuucc  ))  ..

ssIIhhnnuuVVnnkk¬¬aayyCCaammhhaavvIIrrbbuurrss  eeddaayyTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥VVnnBBIIGGaaNNaanniiKKmmVV
rrSSggeeddIImm∫∫II®®kkeessbbyykkGGMMNNaacc[[eeBBjj´́dd  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnddaakk''rraaCCssmm∫∫ttii††ddll''
mmaattaabbiittaakk~~̈̈ggqq~~SS11995555  eehhIIyyhhkk''ccUUllmmkk®®bbLLËËkkbbeeggII̊̊ttKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyymmYY--
eeQQµµaaHH  ««  ssggmmrraaÂÂss††nniiyymm  »»  ..  mmaannEExxµµrrxx¬¬HHVVnnllYYccxxßßiibbnniiyyaayyKK~~aaffaa  KKNNbbkkßß
nneeyyaaVVyyrrbbss''ssIIhhnnuueebbII[[eeQQµµaaHHffaa  ««  ssggmmrraaÂÂss††yyMM  »»  eeTTIIbb®®ttUUvvCCaagg  ..  
((kkkknn ––  ««  ssggmmrraaÂÂss††nniiyymm  »»  eebbIIddkkEEttJJkk¥¥rraaÂÂss††eeccjjKKWWKKNNbbkkßß  ««  ssggmmnnii
yymm  »»  ..  eeddIImm∫∫II[[rrwwttEEttddUUccssggmmnniiyymmEEmmnnEETTnn  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnn[[ssmmaaCCiikk
eennAAkk~~̈̈ggbbkkßßeehhAAKK~~aaffaa  ««  sshhCCIIvviinn  ……sshhCCIIvviinnII  »»  CCaaeeddIImm  ))  ..  ®®TTgg''VVnnkkMMeeTTccKKNN
bbkkßßnneeyyaaVVyydd´́TTeeTToott  eeddaayyee®®bbIIvviiFFIIeeXXaarreeXXAAbbMMppuutt  ddUUccCCaa[[mmnnuussßßyykk®®KKaabb''
EEbbkkeeTTAAKKbb''ssmm¬¬aabb''eellaakkeeGGoovv--eekkIIss  CCaa®®bbFFaannrrddΩΩssPPaa  nniiggCCaa®®bbFFaannKKNNbbkkßß®®bb  
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CCaaFFiibbeettyy¥¥,,  [[eellaakkssmm--ssaarrIIyykkBBYYkkKKiijjnniiggTTaahhaannhh¬¬ÁÁgg  eeTTAAVVjj''eellaakkeeGGoorr
ssIIuuccUUvv,,  eekkgg--vvaa""nn''ssaakk''CCaaeeXXaassnniikkbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  EEddllkkMMBBuuggeeXXaassnnaaeennAA
mmuuxx®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaakk~~̈̈ggqq~~SS11995555  EEttee®®KKaaHHllÌÌ®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg  EEbbrrCCaammkk®®ttUUvvGG~~kkeebbII
kkbbrrLLaannssmm--ssaarrIIeeTTAAvviijj  ((33)) ..

®®kkuummbbkkßßnneeyyaaVVyyTTSSggGGss''  eeddaayyxx¬¬aaccssIIhhnnuueeFFII√√VVbbssmm¬¬aabb''eeccaall  kk**®®BBmm
ccUUllrrYYmmCCaammYYyyKKNNbbkkßßssggmmrraaÂÂss††nniiyymm  EEddllmmaannssIIhhnnuuCCaa®®bbFFaannGGss''  xx¬¬HH
eeTToottkk**rrss''eennAAEEtt‰‰kk‰‰gg  mmiinnhhflflaanneeFFII√√sskkmmµµPPaaBBnneeyyaaVVyyGGII√√eeTTootteeLLIIyy  ddUUeecc~~HH
KKµµaannGG~~kkCCMMTTaass''®®bbqqSSggnnwwggsseemm††ccssIIhhnnuueeTTootteeTT  ..  ssIIhhnnuukk**GGnnuuvvtt††nneeyyaaVVyy
rreebboobbCCiiHHeessHHEEbbrrxx~~ggEEllgg´́dd  eeFFII√√ee®®ssccnnwwggcciitt††®®TTgg''nnwwkkeeXXIIjj  KKµµaannnnrrNNaammYYyy
hhflflaannCCMMTTaass''rraarrSSgg  ssUUmm∫∫IIEEttGG~~kkEEddllssIIhhnnuuVVnnEEttggttSSggCCaaTTII®®bbwwkkßßaappÊÊaall''rrbbss''®®TT
gg''eennaaHH  kk**mmiinnhhflflaannpp††ll''{{vvaaTTppÊÊ̈̈yyBBIIkkaarryyll''eeXXIIjjrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuueessaaHHeeLLIIyy
..  EExxµµrrkkaalleeNNaaHHEEttggEEttnniiyyaayyKK~~aaffaa  ––  ««  ttaammEEtt®®BBHHbbJJÔÔaajjaaNNdd**PP¬¬WWss√√aaggrrbbss''
®®BBHHGGggccuuHH  »»  CCaaBBiieesssseellaakkmm""aa--eeLLAABBII  EEddllCCaaGG~~kkeeFFII√√GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyEEffmmffyyyy""aa
ggBBiieerraaHHkk~~¨̈ggBBiiFFIIssiimmiiTTiiÏÏeeppßßgg@@  EEddllmmaannssIIhhnnuuCCaaGGFFiibbttII  ppßßaayyttaammsseemm¬¬ggvviiTT¥¥¨̈
CCaattii  ..
((  kkkknn ––  eellaakkmm""aa--eeLLAABBII  VVnnvviill®®ttLLbb''eeTTAA®®ssuukkEExxµµrrvviijjkk~~̈̈ggssmm&&yyrrddΩΩkkmmıı̈̈CCaa
eehhIIyyVVnnccUUllCCaassmmaaCCiikkKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨̈CCaa  ..  eellaakkeennAAEEtt®®bb®®BBwwtt††EEll∫∫gg
CCll''mmaann''ddEEddll  CCaaccMMNNUUllcciitt††rrbbss''eellaakkttSSggEEttBBIIeeddIImmrrhhUUttmmkk  ..      eellaakkVVnn
ss¬¬aabb''eennAA®®ssuukkEExxµµrreeddaayyeerraaKKeebbHHddUUgg  ((mmiinnccSSqq~~SS  ……®®bbEEhhllmmuunneeBBlleeVVHHeeqq~~aattGGflfluunn
ttaakk''  ))  ))  ..

eeKKsseegg˚̊tteeXXIIjjmmaannmmttiiyyll''eeXXIIjjbbIIccMMeeJJHHrrUUbbttYYGGggsseemm††ccssIIhhnnuu  ––
11--  BBBBYYkkkkssiikkrrEExxµµrreennAA®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarr  eeddaayymmiinnVVnnTTTTYYllkkaarrssiikkßßaaGGbb''rrMM

EEpp~~kk  ««vviiCCÇÇaaBBllrrddΩΩ  (( Instruction civiques - Social studies ))  mmaannCCMMeennOOffaa  ««
ssIIhhnnuu  CCaaGG~~kkmmaannbbuuNN¥¥  »»  CCaa  ««  ®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk  »»  ttaammkk∫∫ÁÁnnBBuuttTTMMnnaayy  ((44)) ®®ttgg''vvKK
««  cciinn  llIIKKmmIIıırreeddIIrrrrkk®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk  »»  ..

kkaallxxMM∆∆̈̈eennAACCaassiissßßvviiTT¥¥aall&&yyssnnii††PPaaBB®®kkuuggkkMMBBgg''ssııWW    kk~~̈̈ggqq~~SS11996600    kkaalleennaaHH  
sseemm††ccVVnnyyaaggeeTTAAsseemmııaaFFGGaaKKaarrvviiTT¥¥aall&&yymmYYyyeeTTIIbbnnwwggssgg''ffIIµµ  ..  BBYYkkeeyyIIggCCaassii  

((33)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssiiuumm--KKiinn  eennAArrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..
((44)) ®®BBHHVVTTFFmmµµwwkkEE®®bbffaa  eess††ccEEddll®®bbkkbbeeddaayyFFmm··  GGnnuuvvtt††cc∫∫aabb''TTssBBiittrraaCCFFmm··  ((  FF··mmTTSSgg1100
®®bbkkaarr  EEddlleess††ccllÌÌ®®ttUUvvGGnnuuvvtt††eeKKaarrBBttaamm  ))  ..  ®®BBHHVVTTFFmmµµwwkkeennHHmmaannkk~~̈̈gg®®kkSSggTTMMnnaayyrrbbss''ttaaBBuutt
EEttEExxµµrrGG~~kkccmm¬¬ggtt@@mmkk  eeddaayyccgg''[[eeKKeeCCOOkkaann''EEttxx¬¬SSggeennaaHH,,  kk**ssrreessrrEEkkeeTTAACCaa  ««BBuuTTÏÏTTMMnnaayy»»
eeTTAAvviijj  ..  ttaammBBiitt®®BBHHBBuuTTÏÏKKgg''eennAA®®bbeeTTss≤≤NNÎÎaa‰‰eeNNaaHH  BBMMuuVVnneeFFII√√kkaarrTTssßßnn__TTaayyBBII®®ssuukkEExxµµrreeTT..
TTMMnnaayyttaaBBuuttVVnnEEccggffaa  ––  ddll''JJkk''kkNN††aallssaassnnaa  ((BBuuTTÏÏsskkrraaCC22550000))  eennAA®®ssuukkEExxµµrrnnwwgg
mmaannGGssuurr®®VVMMbbIITTiiss  cc∫∫SSggkkaabb''ccaakk''KK~~aaQQaammddaabbeeJJHHddMMrrII  eehhIIyynniiggmmaanncciinnBBII®®ssuukkcciinn  llIIKKmmııIIrr
eeddIIrrss√√HHEEss√√ggrrkk®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk  mmkkCCYYbbeellaakkssggÙÙFFuuttuuggccIIBBrrrrEEhhkkKKgg''eellIIffµµ  eehhIIyyssaall''ffaaCCaa
®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk  kk**nnSSeess††ccFFmmµµwwkkeennHH[[eeTTAAbbÂÂgg˚̊aabbBBYYkkGGssuurrTTSSggeennaaHH[[QQbb''cc∫∫SSggKK~~aa  rraaÂÂss††EExxµµrr®®ssuukk
EE®®sskk**nnSSKK~~aakkaatt''yyll''ffaa  ssIIhhnnuuCCaa®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk  ..
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ssßßeess¬¬øøkkJJkk''‰‰kkssNNΩΩaannyyuuvv&&nn  eexxaaGGaavvkkaaKKII  mmaannccgg®®kkaavvaa""tt''eexxµµAAyy""aaggttwwggbbMMBBgg''kk
nniiggss&&kkii††bbeenn††aaggrrUUbbsseemm††ccssIIhhnnuu  pp¬¬aakk««yyuuvvCCnnrraaCCssggmmnniiyymmEExxµµrr»»  rrEENNggrr--
eeNNaaggyy""aaggFFuujj®®TTaann''  ..  BBYYkkeeyyIIggVVnnTTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIeellaakkccaagghh√√aagg  ggYYnn--ee®®ssgg
[[ee®®kkaakkttSSggBBII®®BBllwwmm®®ssaagg@@  ee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnmmkkQQrrccSSTTTTYYllbbddiissNNΩΩaarrkkiiccççsseemm††cc
ssIIhhnnuu  ttSSggEEttBBII®®BBmmwwmmeemm""aagg®®VVMMmmYYyyrrhhUUttddll''́́ ff©©®®ttgg''eekk††AAEEhhgg  ..  EEPP~~kkTTSSggrraaÂÂss††
TTSSggssiissßßTTSSggGGss''KK~~aa  xxMMssmm¬¬wwggeemmIIlleeTTAAllMMhhGGaakkaass  EE®®kkggeeXXIIjjyynn††eehhaaHHkknnMMÊÊ¨̈
rruuyyeess††cc““eehhaaHHmmkk  ..  eeBBllååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkeehhaaHHEEqq√√llBBIIeellII  ssIIhhnnuuVVnneeVVHH®®kk--
NNaatt''yyIIeehhaa««ssggmm»»..  eekkµµgg@@rraaÂÂss††TTSSgg®®ssIITTSSgg®®bbuussrrtt''CCaann''KK~~aattaammddeeNNII††mm®®kk--
NNaatt''eennaaHH  ..  eennAACCiittxxMM∆∆̈̈mmaannmmIIggmm~~aakk''  ®®ssaabb''EEtt®®kkNNaatt''FF¬¬aakk''mmkkccMMKKaatt''EEttmm††gg  xxMM∆∆̈̈eeXXII
jjTTwwkkmmuuxxKKaatt''ee®®ttkkGGrrNNaass''  ´́ddeeGGaabb®®kkNNaatt''eennaaHHyy""aaggCCaabb''  QQrrPP¬¬wwkkeePP¬¬ccxx¬¬ÁÁnnmmYY
yyssnnÊÊ¨̈HHFFMM  ..  ee®®kkaayymmkkKKaatt''BBMMuuVVnnyykk®®kkNNaatt''FFuunneeffaakkeennaaHHeeTTAAkkaatt''eess¬¬øøkkJJkk''
eeLLIIyy  KKaatt''eeCCOOffaaCCaavvttƒƒ̈̈BBiissiiddΩΩiirrbbss''®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk  ..  KKaatt''VVnnyykk®®kkNNaatt''eennaaHHeeTTAA
ttMMkkll''eellIIhhwwuuggCCaammYYyy®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbb  ff√√aayybbggMMrraall''́́ ff©©  ((55)) ..  ssuunnÊÊrrkkffaayy""aaggEEvvggGGnn¬¬aa
yy  EEbbkkCCaaGGUUrrhhUUrrCCaassÊÊwwgg  sseemm††ccttiiHHeeddoollbbggÌÌaabb''GGaaeemmrriikkSSggffaa  ««GGaaKKSSgg»»  ((66)) mmiinn
eeccHHeeFFII√√EE®®ssxx√√HHGGgg˚̊rrssIIuu  ((ttaammBBiittGGaaeemmrriikkSSggCCaa®®bbeeTTsseellxxmmYYyykk~~̈̈ggkkaarrddwwkkGGgg˚̊rreecc
jjeeTTAAllkk''ee®®kkAA®®bbeeTTss))  eeCCrrnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††eessoommffaa  ««  GGaaff~~mmkkaaTTiikkaaccnn  kkaattnn  kkaa
qqaa  »»  ppgg  eeCCrryyYYnneegg""aa--DDiinneeDDoommppgg  ..  ®®bbCCaarraaÂÂss††®®ssuukkEE®®ss,,  CCaaBBiieessssttaayyaayy
ccaass''@@  GGgg̈̈yyeeccaaggeehhaaggss††aabb''ssuunnÊÊrrkkffaasseemm††ccssIIhhnnuu  eehhIIyy{{nneellIIkk´́dd®®bb--
NNmm¥¥ddaakk''eellIIkk∫∫aall  ddUUcceeKKss††aabb''eellaakkeeTTssnn__GGJJççwwgg  ..

rraaÂÂss††®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarr  mmuunnnnwwggnniiyyaayyddll''®®BBHHnnaamm®®TTgg''  eeKKEEttggEEtteellIIkk´́dd
bbnnÊÊËËlleeLLIIggeeTTAAeellIIkk∫∫aall  nnwwkkrrMMllwwkkddll''®®BBHHGGggCCaanniiccçç  ee®®JJHH®®TTgg''CCaaGG~~kkmmaannbbuuNN¥¥
..  GG~~kkxx¬¬HH  mmaannTTSSggBBYYkk®®BBHHGGggmmççaass''xx¬¬HHppggGGYYttffaa  nnwwggeeCCOOffaa  ««vvggßßeess††ccEExxµµrrCCaavvggßß
®®BBHHeeJJFFiisstt√√»»  EEffmmeeTToottppgg  ..  rraaÂÂss††EExxµµrrxx¬¬HHeeTToott  VVnnTTSSgghhaammkkUUnneeccAAkkMMuu[[ttiieeTToo
nnBBII®®TTgg''  ee®®JJHHnnwwggmmaannVVbbFF©©nn''NNaass''  ..

22--  ccMMeeJJHHmmttiibbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrrvviijj  BBYYkkeeKKyyll''eeXXIIjjffaa  sseemm††ccssIIhhnnuueellaaPPllnn''
GGMMNNaacchhYYsseehhttuu  ®®kkeessaabbyykkkkiiccççkkaarrnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††mmkkkkaann''ppÊÊaall''  yykkkkiiccççkkaarr
rrbbss''ttuullaakkaarrmmkkeeFFII√√CCaakkaarrccUUllKKaall''ssvvnnaakkaarrttaammEEbbbbeess††ccEExxµµrrCCMMnnaann''eeddIImm    ®®TTgg''
[[rraaÂÂss††QQbb''eeQQ¬¬aaHHKK~~aa  eehhIIyyssnn¥¥aa[[®®VVkk''bb""uueeNNˆ̂HHbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..    eellaakkttaahhflfluull  ……

((55)) ®®KKbb''EEttccaass''@@  CCaaBBiieessss®®KKUUmmnn††GGaaKKmm  VVnnyykk®®kkNNaatt''ssggmmeennaaHH  ……kk**rrUUbbffttsseemm††ccssIIhh
nnuuddaakk''eellIIhhuuwwggCCaammYYyy´́TT®®KKUU  kkEEnnßßggyy®®nn††  ®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbb  ff√√aayybbggMMrraall''́́ ff©©  ..
((66)) JJkk¥¥ssIIhhnnuueehhAAGGaaeemmrriikkSSgg  ..  ttaammeerrOOggbbuurraaNNEExxµµrrEEddllssrreessrrEEttBBIIeerrOOggeess††cc  ddUUccCCaa®®BBHH
CCiinnvvggßß,,  rrttnnaavvggßß,,  TTiiBB√√ssgg√√aarr˘̆˘̆˘̆..ll..  eeKKssrreessrrrreebboobbEEttmmYYyy  KKWWmmaannkkUUnneess††cceeccjjeeTTAAeerroonn
mmnn††GGaaKKmmKKaaffaaBBIIttaa≤≤ssIIeennAA´́®®BBeehhmmJJnn††  ..  ®®KKbb''@@EEtteerrOOggEEbbbbeennHH,,  ttaa≤≤ssIImmaanneekkµµggbbMMeerrIImm~~aakk''
eeQQµµaaHHffaa  ««GGaaKKSS»»  ((GGaaKKSSggeeccAAttaa))  ..  GGaaKKSSggll©©gg''mmhhaaEEssnnll©©gg''  rrss''eennAACCaammYYyyeellaakkttaa≤≤ssII
rraabb''ssiibbqq~~SSmmkkeehhIIyy  ssIIÌÌkk**GGaaKKSSggmmiinneeccHHEEddrr  kkMMuussUUmm∫∫II  ««nnxx√√aakk''»»  kk**mmiinneeccHHppgg  ..  ssIIhhnnuuyykk
eeQQµµaaHHGGaaKKSSggeennHHmmkkeehhAAmmkkddaakk''[[GGaaeemmrriikkSSgg  ffaaGGaaeemmrriikkSSggll©©gg''  ((mmaannEEttssIIhhnnuueeTTEEddlleeccHH))
GGaaeemmrriikkSSggxx√√HHGGgg˚̊rrssIIuuCCaaeeddIImm  ..
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eellaakkXXwwmm--TTiittEEddllkkaann''lluuyyeennaaHH  mmiinnEEddlleebbIIkk®®VVkk''[[rraaÂÂss††eennaaHH@@  ttaammbbnnÊÊËËll
rrbbss''sseemm††cceeTT  KKaatt''llYYcckkiibbLLiibbllaakk''TTuukkppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnKKaatt''yy""aaggssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''  ..  ccMM--
eeJJHHGGaahhaarrUUbbkkrrNN__eeTTAAeerroonn‰‰bbrreeTTssvviijj  ((77)) ®®TTgg''GGnnuuJJÔÔaatt[[xx¬¬HH@@EEddrr  EEttEEpp~~kkxxaa
ggttiikknniikkbbeeccççkkeeTTsseessµµaaHH  ‰‰xxaagg  ««nneeyyaaVVyy,,  eessddΩΩkkiiccçç,,  ssggmmkkiiccçç,,  cc∫∫aabb''»»  ®®TTgg''
mmiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[CCaaddaacc''xxaatt  eeddaayyssIIhhnnuussMMGGaaggffaa  xx¬¬aaccnnSSmmeennaaKKmmvviiCCÇÇaabbrreeTTsseepp††
sspp††aassccUUll®®ssuukk  ..  ttaammBBiittKKWWssIIhhnnuuxx¬¬aacceeKKeeccHHCCaagg  eehhIIyymmkkddeeNNII††mmGGMMNNaacc
BBII®®TTgg''eeTTAAvviijjeeTT  ..

ssIIhhnnuuCCaaeess††cccciitt††®®ssII  qqaabb''xxwwgg  mmaayyaaggrrgg""kk''ee®®ccIInn  kkMMeejjIIjjccgg''llaaEEllggrraabb''
rryyddgg  ((EEttssIIhhnnuueennAAEEtteellIIGGMMNNaaccrrhhUUtt))  [[eeKKGGgg√√rrnnSSKK~~aaeeFFII√√jjttii  ……QQrrTTaammTTaarr
ssMMuu[[®®BBHHGGggeennAACCaa  ««GGKKmmKK̈̈eeTTÊÊsskk__eeqqII~~mmtteeTTAAeeTToott»»  xxaatteeBBlleevvllaaGGss''ssnnÏÏwwkk  ..

ssIIhhnnuuGGYYttGGaaggxxaaggBBUUEEkkeeFFII√√kkuunn  ddUUccCCaabbeeggII̊̊ttJJkk¥¥  ««FFIIggeemmaagg»»  CCaaeeddIImm  ..  ttaa
mm®®bbPPBBcc∫∫aass''kkaarrNN__ffaa  sseemm††ccssIIhhnnuuxxUUccEEmmnn  ccUUllcciitt††®®ssIINNaass''  ((88)) ..  nnaammWWuunn
EExxµµrrmm~~aakk''  eeddaayyccgg''yykkKKaabb''KKYYrrCCaammYYyysseemm††ccssIIhhnnuu  kk**nnSSPPrriiyyaadd**®®ssss''eekkµµggeeTTAA
ccUUllKKaall''sseemm††ccTTtteeXXIIjjkk**ssBB√√®®BBHHTT&&yy  TTaajj´́ddeellaakkCCMMTTaavveekkµµggccUUllbbnnÊÊbb''VVtt''
eeTTAA  ..  nnaammWWuunneennaaHHeessIIÊÊrrEEttnnwwggeeFFII√√GGtt††XXaattxx¬¬ÁÁnnee®®JJHHEEtteerrOOggeennHH  EEtteeddaayysseemm††ccssII
hhnnuuddeemmII¬¬ggbbuuNN¥¥eessIIµµnnwwggrrddΩΩmmÂÂnnII††  kk**eeBBjjcciitt††VVtt''mmaatt''QQwwggEEttmm††ggeeTTAA  ((99)) ..  ddUUcc®®bb
BBnnÏÏccuugg®®bbFFaannaaFFiibbttII≤≤NNÎÎËËeeNNssIIuussUUflflkkaarrNNUU  CCaammYYyy®®KKUUeekkµµggeexxtt††eessoommrraabbmm~~aakk''  ..
GG~~kk®®ssIIssflflUUkkaarrNNUUVVnnmmkkeennAACCaammYYyysseemm††ccssIIhhnnuu  ‰‰ddMMNNaakk''PP~~MMbbUUkkeeKKaaccMMnnYYnnmmYYyy
GGaaTTiitt¥¥EEttBBIIrrnnaakk''  ..

sseemm††ccssIIhhnnuuCCaabbiittaa®®KKbb''vviiss&&yy  ––  bbiittaa‰‰kkrraaCC¥¥CCaattii,,  bbiittaakkIILLaaCCaattii,,  bbiittaassii
kkßßaaFFiikkaarrCCaattii,,  bbiittaassiill∫∫::  ((ttYY‰‰kkPPaaBByynn††)),,  bbiittaaccee®®mmoogg  mmaannbbTTkkUUllaabbllYYgg®®VV
VVgg  ((rrhhUUttVVnnmm~~aaggllaavvmmYYyy)),,  eeBBllrraa®®ttIICCYYbbPP&&®®kk††̆̆ ˘̆˘̆..ll..  CCYYnnkkaall®®TTgg''eeLLIIgg®®bbKKMMuu
eePP¬¬ggppgg,,  bbiittaakkaassIIuuNNUUCCaattii,,  bbiittaaeevvoottkkuugg  nniiggccgg''eeFFII√√CCaabbiittaaeeddjjeevvoottkkuuggeeTToott  EEtt
®®TTgg''ssiirriimmtt::nniiggllnn''--nnll''mmiinnGGnnuuJJÔÔaattTTuukk{{kkaass[[  ..

((77)) GGaahhaarrUUbbkkrrNN__CCaaCCMMnnYYyyBBII®®bbeeTTsseeCCOOnneellOOnn  ttaammrryy::GGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  mmaann UNES-

CO CCaaeeddIImm  ddll''®®bbeeTTssTTnn''eexxßßaayy  [[bbJJÇÇËËnnssiissßßeeTTAAeerroonneennAA®®ssuukkeeKK  mmaannVVrrSSgg,,  GGaaeemmrriikkSSgg
GGgg''eeKK¬¬ss˘̆˘̆˘̆  EEtteeddIImm∫∫IIVVnnGGaahhaarrUUbbkkrrNN__TTSSggGGss''eennaaHH  eeKK®®ttUUvvssUUkk®®VVkk''xxÊÊgg''1100mmWWuunneerrooll  ddll''GG~~kk
EEddllkkaann''kkaabb''xxaaggGGaahhaarrUUbbkkrrNN__eennaaHH  eebbIIBBMMuueennaaHHeeTT  eeKKbbJJÇÇËËnnEEttkkUUnneeccAAeeKK  kkUUnnnnaammWWuunnEEddlleeVV""
EELL[[eeTTAAeerroonneerroonneeTTAAvviijj  ..
((88)) eennHHCCaaTTmm¬¬aabb''rrbbss''nnaammWWuunnEExxµµrrttSSggBBIIbbUUrraaNNmmkk  eeddIImm∫∫IIVVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii††BBIIeess††cc  eeKKyykkkkUUnn,,  CCYYnn
kkaallCCaa®®bbBBnnÏÏ  [[EEtteess††ccssBB√√®®BBHHTT&&yy,,  eeTTAAff√√aayyeess††ccddUUccCCaakkffaaffnnjj""̈̈jj,,  ““BBuukkkkffaaffnnQQMMuu,,
eess††cc®®ttaajj''eexxtt††VVtt''ddMMbbgg,,  VVnnyykkkkUUnn®®ssIImmYYyyeeTTAAff√√aayyhh¬¬ÁÁggnneerraatt††mm  nniiggkkUUnn®®ssIImmYYyyeeTTootteeTTAA
ff√√aayyeess††cceessoommCCaaeeddIImm  ..
((99)) ssUUmmGGaanneesscckkII††ssmm∏∏aassnn__rrbbss''ssIIhhnnuu  kk~~̈̈ggTTssßßnnaavvddII††  Playboy Vol.34 No.5- May 1987

ppggccuuHH  EEtt®®TTgg''BBMMuuVVnnllaatt®®ttddaaggGGss''BBIIeerrOOggBBiittrrbbss''®®TTgg''  CCaammYYyyGGss''eellaakkCCMMTTaavv  eellaakk®®ssIIxx¬¬HH
@@eennaaHHeeTT  ..
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sseemm††ccssIIhhnnuummaannccrriittEE®®bb®®bbYYll  KKµµaanncc∫∫aass''llaass''  mmaanneeKKaalleeddAArrkkßßaaEEttGGMM--
NNaaccppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  bbnnÊÊaatt''nneeyyaaVVyyttaammnnwwkkeeXXIIjj  ´́ff©©eennHHGGeeJJççHH  EEssÌÌkkeeLLIIggEE®®bbCCaa
GGJJçç̈̈HHeeTTAAvviijj  ssIIuueeCCaarr  nniiggccUUllcciitt††[[eeKKbbeeJJÇÇaarreekkaattssrreessIIrrBBIIxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..

ssIIhhnnuuKKWWkkmmıı̈̈CCaa  !!  kkmmıı̈̈CCaaKKWWssIIhhnnuu  !!    nnrrNNaa  EExxµµrrNNaaEEddllmmiinnyyll''®®ssbbttaamm
eeyyaabbll''®®TTgg''eeTT  KKWWCCaaCCnnkk∫∫tt''CCaattii  ..      sseemm††ccssIIhhnnuuyykkeellaakk®®JJbb--GGiiuunn  ((1100)),,  
eessAA--gg""uuyy,,  ssIIuussuummuutt--ssuuvvNNˆ̂rrIĬ̆ ˘̆˘̆  nniiggEExxµµrreessrrIICCaaee®®ccIInneeTToott  eeTTAAVVjj''eeccaalleennAA®®tt
JJMMgg®®kkLLwwgg  ((kkMMBBgg''ssWWıı))  rrYYcceehhIIyyffttbbJJççSSggkk~~̈̈ggkkmmµµvviiFFIITTUUrrTTssßßnn__  ®®KKbb''eerraaggkkuunnkk~~̈̈gg
®®kkuuggPP~~MMeeBBjjnniiggeexxtt††ee®®kkAA  ®®BBmmTTSSggccuuHHkk~~̈̈ggTTssßßnnaavvddII††  ««ssggmm»»  EEddllmmaann®®TTgg''CCaa
ccaagghh√√aaggppgg  ..

sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnbbeeggII̊̊tt[[eellggeebboorreeVV""  GGaaeeVV""gg  EEll∫∫ggssIIuussgg®®KKbb''mmuuxxeeBB
llccUUllqq~~SSEExxµµrrmm††gg@@  eeFFII√√[[VVtt''bbgg''GGss''EEll∫∫gg®®bbCCaa®®bbiiyyEExxµµrr  eehhIIyy®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr
eennAAeellggEEll∫∫ggssIIuussggCCaaee®®ccIInnEExxbbnn††eeTTAAeeTToott  ..  ®®TTgg''eebbIIkkkkaassIIuuNNUUrrddΩΩyykk®®VVkk''
ccUUllCCYYyyTTbb''ffvviikkaaCCaattiieeGGaannffyy  ..  ®®bbCCaarraaÂÂss††  nnaammWWuunnEExxµµrrvvwwkkvvrree®®JJHHEEttkkaassIIuuNNUUCCaa
ttii  xx¬¬GGEEllggllHHKK~~aa  ddUUccCCaakkrrNNIIeellaakkssWWgg--eePPOOkkff  ((1111)) CCaaeeddIImm  xx¬¬HHeeTToottccggkk
ssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn  eellaattTTwwkk  ®®ssII@@xx¬¬HHkk¬¬aayyCCaa®®ssIIllkk''xx¬¬ÁÁnn  eeccaarrkkmmµµeeccaarrqqkk''eekkIIttJJsseeBB--
jj®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  kkuuggssIIuubbJJççSSggkkaann''EEtteekkIIttee®®ccIInneeLLIIggeennAAmmuuxxeerraaggkkaassIIuuNNUUmmaatt''TTeenn¬¬
CCiittssaallccttuummuuxx,,  nnaammWWuunn  KKyy  bb""UUllIIsskkaann''EEttssIIuussMMNNUUkk  BBuukkrrllYYyykkaann''EEttxx¬¬SSgg  eeddII
mm∫∫IIyykklluuyyeeTTAA®®ssgg''eeddIImmkk~~̈̈ggkkaassIIuuNNUUrrddΩΩ  ..

‰‰mmaattaassIIhhnnuu,,  kkßß®®ttIIkkuussuumm::  nniiggGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicckk**xxMMrrkkssIIuuEEtteerroogg@@xx¬¬ÁÁnnEEddrr  ..  kkßß
®®ttIIkkuussuumm::CCaammaattaasseemm††ccssIIhhnnuunniiggGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniiccmmiinn®®ttUUvvKK~~aaeeTT  xxMM®®bbEECCgg®®bbNNSSgg
ddeeNNII††mmee®®bbIIGGMMNNaacc≤≤TTiiÏÏBBllCCaammaattaa  CCaa®®bbBBnnÏÏ®®bbmmuuxxrrddΩΩeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn    eeddaayyEEttggttSSgg
mmnnuussßßCCaaTTIIssMMNNbb''cciitt††  eeccjjssMMbbuu®®tteeVVHH®®ttaarraaCCvvSSgg  ttSSggPPYYgg--mm""aarrhhaaMMgg[[eeFFII√√CCaa
ccaagghh√√aaggeeGGssss˚̊aaeedd  (S.K.D.) CCaaeeddIImm  ..  GG~~kkmm~~aaggCCaammYYyybbggxx¬¬ÁÁnnKKWWGGflfl̃̃uu--mm""aaNNUUrriinn
eeqq¬¬øøttrrkkssIIuuhhflfluunnCCaammYYyyBBYYkkyyYYnneevvoottkkuugghhuugg--yyUUppgg,,  rrtt''BBnnÏÏmmaassVV¬¬TTIInnttaammyynn††--
eehhaaHHppgg  ((1122)) ((KKyymm~~aakk''EEddllccaabb''eeddaayymmiinnVVnnddwwggffaa  CCaarrbbss''GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicc    kk**    
®®ttUUvveeKKpp¬¬aass''eeccjj2244eemm""aagg  vviissEEttnnwwggGGss''bbuuNN¥¥ss&&kkii††EEffmmeeTToott)),,  ddwwkkGGgg˚̊rr  ff~~SSeeBBTT¥¥  

((1100)) kkaalleennaaHHsseemm††ccssIIhhnnuuVVnn®®bbkkaassttaammvviiTT¥¥¨̈  [[EExxµµrreessrrIIccUUllmmkkccrrccaaKK~~aa  ..  eellaakkssWWgg--
gg""uukkffaajj''ssYYrrrrkkGG~~kkssµµ&&®®KKcciitt††ccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrr  ttaammeexxtt††ttaaEEkkvv  EEddllkkaalleeNNaaHHeellaakkGGiiuunn--ttSSeeFFII√√
CCaaeeccAAhh√√aayyeexxtt††  ..  ssIIhhnnuuVVnnEEkkEE®®bbBBIIccrrccaaCCaammYYyyEExxµµrreessrrII  ®®ttLLbb''CCaayykk®®JJbb--GGiiuunn  eeTTAA[[
eekkµµggeeCCrrmm††aayy®®ccaass''eeqqÌÌHHyy""aaggGGaa®®kkkk''GGaa®®kkII  ppßßaayyttaammsseemm¬¬ggvviiTT¥¥¨̈CCaattii  ..  eellaakkGGiiuunn--ttSSVVnn®®VVbb''
®®JJbb--GGiiuunn[[ssMMuueeTTaasssseemm††cceeTTAAnnwwggVVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnneehhIIyy  EEtt®®JJbb--GGiiuunnmmiinn®®BBmm  ..  sseemm††cc[[yykk
®®JJbb--GGiiuunneeTTAAVVjj''eeccaalleennAA®®ttJJMMgg®®kkLLwwgg  ffttbbJJççSSgg®®KKbb''eerraaggPPaaBByynn††  ..
((1111)) ppÊÊHHxxMM∆∆̈̈eennAArrMMllggBBIIrrppÊÊHHBBIIppÊÊHHeellaakkssWWgg--eePPOOkkff  EEddllCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††mm††gg  nniiggCCaaccaagghh√√aaggssaarrBBtt··
mmaann  ««mmaattuuPPUUmmii»»  EEttee®®kkaayymmkk®®ttUUvvssIIhhnnuubbwwTTeeccaall  kk**eeVVHHeerrooggcciinnmmaann  ddaavvTTiiBB√√ssflflUULL¨̈gg,,  eeTTBB
≤≤ÂÂnnII††eessnnaakk¬¬aahhaann˘̆˘̆˘̆..ll..  vviijj  ..
((1122)) eesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkEEmm::--eessAArrII  CCaakkµµÁÁyyxxaaggPPrriiyyaaeellaakkGGiiuunn--ttSS  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA
®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..
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kkSSeePPII¬¬gg  ®®KKaabb''rrMMeessvv  CCaammYYyycciinnKKYYcc--GGaann        eeTTAApp††ll''[[TT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaagg
eeCCIIgg  eennAAmmUUllddΩΩaannttSSggeellIIddIIEExxµµrr  ttaammeexxtt††CCaabb''CCaayyEEddnnEExxµµrr--yyYYnn  ..  mmYYyyeeTToott®®KKYY--
ssaarrEExxkk--vvNNˆ̂DDII  ((mmaannTTMMnnaakk''TTMMnnggCCiittddiittCCaammYYyyGG~~kkmm~~aaggppgg))  VVnnTTTTYYll‰‰kkssiiTTiiÏÏ
BBiieesssskk~~¨̈ggkkaarrrrkkssIIuueeFFII√√CCMMnnYYjj  eeddaayyyykk®®kkuummhhflfluunnrrddΩΩeeFFII√√CCaa®®ttIImmuuxx  (( Magasin

d'Etat ))  kk~~̈̈ggkkaarrnnSSTTMMnniijjccUUllBBIIbbrreeTTss,,  BBiieessssBBII®®ssuukkVVrrSSggmmkkllkk''  ..
ee®®JJHHEEttrreebboobbyy""aaggeennHHeehhIIyy  eeTTIIbb®®bbeeTTssEExxµµrrEEddllpp††aacc''CCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSggkk**

mmaannvviibbttii††eessddΩΩkkiiccççyy""aaggFF©©nn''FF©©rr  eehhttuummkkBBIIeemmddwwkknnSSnniiggnnaammWWuunnttUUccFFMMKKµµaannvviiccaarrNNJJÔÔaa
NNKKiittxx¬¬aaccrrllaayyGGss''®®ssuukkddll''bbnnii††cceessaaHH  ..  rrhhUUttssBB√√´́ff©©eennHHeehhIIyykk**eeddaayy
eeKKeennAAEEtteeqqII¬¬yyddaakk''ffaa  ««  mmkkEEttBBIIBBYYkk®®bbeeTTssmmhhaaGGMMNNaacc,,  mmkkEEttBBIIBBYYkk®®KKUUccUUllCCaa
mmYYyyEExxµµrr®®kkhhmm  ((ssMMddIIBBYYkknnaayyTTaahhaannxx¬¬HH))  »»  EEtt®®ttgg''ssIIhhnnuu  ®®ttgg''nnaammWWuunnEExxµµrreeFFII√√kkaarr
[[EExxµµrr®®kkhhmm  eeFFII√√kkaarr[[yyYYnnmmkkyykk®®ssuukkeennaaHH  BBYYkkeeKKhhaakk''ddUUccCCaaeemmIIllmmiinneeXXIIjj
eessaaHH  ..  ttaammBBiittGG~~kkccUUllCCaammYYyyEExxµµrr®®kkhhmmmmiinnEEmmnnmmaannEEtt®®KKUUeeTT  mmaann®®KKbb''®®kkssYYgg
ttSSggBBIIeeBBTT¥¥  eeccAA®®kkmm  vviiss√√kkrr˘̆˘̆˘̆..ll..  ‰‰sseemm††ccssIIhhnnuueessaattkk**CCaaeemmEExxµµrr®®kkhhmmEEff
mmeeTTAAeeTToott  ..

33--  ttaammTTssßßnn::GG~~kknniiBBnnÏÏbbrreeTTss  CCaaBBiieessssBBYYkkbbssççwwmm®®bbeeTTss  eeKKeemmIIlleeXXII
jjffaa  ssIIhhnnuuCCaaeess††ccsskkii††PPUUmmiittSSggBBIIqq~~SS11994411  (1) ddll''qq~~SS11997700,,  CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩ,,  CCaa
nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††,,  CCaa®®bbFFaannbbkkßßnneeyyaaVVyyEEttmmYYyyKKtt''  ((ssggmmrraaÂÂss††nniiyymm)),,  GG~~kkddwwkk
nnSS®®bbKKMMuuvvgg''eePP¬¬gg  Jazz,,  ccaagghh√√aaggTTssßßnnaavvddII††  ((ssggmm,,  eeppßßgg@@)),,  ccaagghh√√aaggffttPPaaBB
yynn††  nniiggCCaattYY‰‰kkppgg,,  CCaaGG~~kkeebbIIkkkkaassIIuuNNUU,,  CCaaGG~~kkssaakkll∫∫ggrrYYmmbbJJççËËll®®TTwwssII††BBuuTTÏÏnnii
yymmnniiggllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ((ttaamm{{vvaaTTrrbbss''®®bbFFaannaaFFiibbttIIrr""UUmm""aannII  EEddll®®ttUUvv®®bbhhaa
CCIIvviitteennAAEExxFF~~ËË11998899  eeddIImm∫∫IIrrkkßßaaGGMMNNaacc®®TTgg''[[VVnnmmYYyyCCIIvviitt))  ..  CCaammnnuussßß≤≤ttVVnn
kkaarr  qqaabb''xx∆∆aall''  ccUUllcciitt††GGYYttGGaaggBBIIffII√√́́ ddxxaagg««eeFFII√√kkuunn»»,,  mmiinnGGnnuuJJÔÔaattGGtt''eeTTaassddll''kkaarr
TTiieettoonnnniiggkkaarrEExx√√ggeeyyaabbll''ppÊÊ̈̈yyBBII®®TTgg''eeLLIIyy,,  ccaatt''TTuukkTTII®®bbwwkkßßaanniiggGG~~kkCCMMnnYYyyffaammaa
nnssmmttƒƒPPaaBBmmiinnddll''®®TTgg'',,  cciitt††llÌÌNNaass''CCaammYYyyGG~~kkEEddlleeccHHyykkcciitt††  lluutt®®kkaabbKKaa
bb''KKYYrrrreeNNbbrrNNbb®®ssbbttaamm®®TTgg''  ((EEddllPPaassaassaammJJÔÔnniiyyaayyffaa  eeccHH®®ttwwmmEEtt  ««kkUU
NNaaeessss@@bb""uueeNNˆ̂aaHH)),,  EEttmm~~aakk''@@xx¬¬aaccjjeejjIIttNNaass''nniiggccrriittqqaabb''xxwwgg®®cceeLLaattrrbb--
ss''®®TTgg''  ..  ssuunnÊÊrrkkffaarrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuuCCaassMMddII  ««eeccaallddwwggTTSSggddgg»»  mmaannllkk≈≈--
NN::BBiieessssLLbb''@@mm""¥¥aagg  (Idiosyncratic) eehhIIyy‰‰kkaarrBBnn¥¥ll''rrbbss''®®TTgg''ee®®ccIInnmmaann
nn&&yymmiinn®®VVkkddmmiinncc∫∫aass''llaass''  ..  kk~~̈̈ggeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  sseemm††ccssIIhhnnuummaanneeTT--
BBeekkaassll¥¥bbiiuunn®®bbssbb''xxaaggEEpp~~kknneeyyaaVVyy  mmaannssmm∏∏ssßßrrwwggbbwwuuggnniiggmmaann®®VVCC∆∆aaeevvoo--
gg´́vv  ((EEttKKYYrrss††aayynnUUvveemmddwwkknnSSeennHH  EEddllmmiinnVVnnTTTTYYllkkaarrGGbb''rrMMxxaaggEEpp~~kkddwwkknnSSeessaaHH
))  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrccaabb''eeppII††mm  ((eerroonneeFFII√√nneeyyaaVVyyTT®®TTIIbbTT®®TTaabb  mmiinncc∫∫aass''llaass''mmYYyy
BBIIddMMbbUUggTTIImmkk  sseemm††ccssIIhhnnuuee®®kkbbCCJJÇÇkk''yykkVVnnllkk≈≈NN:TTSSggGGss''eennHH  kk~~̈̈ggppll
®®bbeeyyaaCCnn__́́ nnbbuuBB√√eehhttuudd**xxııgg''xxııss''mmYYyy  --KKWWkkaarrrrkkßßaa®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa[[ssiiƒƒtteennAAkk~~̈̈ggss
nnii††PPaaBBnniigg‰‰kkrraaCCPPaaBBVVnnmmYYyyrryy::  rrYYccppuuttBBIIkkaarrrrMMeellaaPPrrbbss''GG~~kkCCiittxxaagg  ((eessoomm--
yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  EEttssIIhhnnuu[[yyYYnnxxaaggeeCCIIggrrMMeellaaPPttSSggeessnnaaFFiikkaarrsswwkkeennAAeellIIddIIEExxµµrr))
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TTMMnnaakk''TTMMnnggeennHHVVnneeFFII√√[[®®TTgg''GGaaccyykkCC&&yyCCMMnnHHeellIIss®®ttUUvvxxaaggee®®kkAA  kk**ddUUccCCaaGGtt††aaFFii
bbeettyy¥¥´́nnss®®ttUUvvxxaaggkk~~̈̈gg®®bbeeTTssEEddrr  ..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHeessaatt  KKWWTTMMnnaakk''TTMMnnggrrbbss''
®®TTgg''CCaammYYyy®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr  nniiggCCaammYYyy®®bbeeTTssmmhhaaGGMMNNaaccbbrreeTTss  --  CCaaBBiieessss
CCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkEEddllmmkkCCMMnnYYssVVrrSSgg  mmaannGGMMNNaaccCCaaFFMMkk~~̈̈ggee®®CCaayy≤≤NNÎÎËËccii
nneennaaHH  --  CCaaEEpp~~kkdd**ssMMxxaann''mmYYyy´́nn®®bbvvttii††ssaaÂÂss††kk~~̈̈ggkkaarrrrllaayyvviinnaassGGnn††rraayyrrbbss''
®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaeennHH  ..

❑                              ❑

❑
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buB√ehtu´nkarTMlak'sIhnu

ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11996600eerrooggmmkk  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnFF¬¬aakk''ccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggGGnnÊÊaakk''rrbbss''
eemmddwwkknnSSyyYYnnnniiggcciinn®®bbCCaammaanniittuu  ee®®JJHHEEttsseemm††ccssIIhhnnuummiinnssaall''xx¬¬ÁÁnneellaakk  nniigg
mmiinnssaall''nnrrNNaaCCaass®®ttUUvv  nnrrNNaaCCaammiitt††[[VVnncc∫∫aass''llaass''  ..  ttaammkkaarrBBnn¥¥¨̈HHrrbbss''
eemmddwwkknnSScciinnCCUU--eeGGggLLaayy  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnbbJJŒŒbb''EEllgg[[sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkbbnn††
kkaarrkkssaaggpp¬¬ËËvvff~~ll''''kk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrtteeTTAAeeTToott  ee®®JJHHeemmddwwkknnSScciinnVVnnbbMMPP&&yysseemm††ccssII
hhnnuuffaa  ––  ««  GGaaeemmrriikkSSggssgg''pp¬¬ËËvvFFMM@@  KKWWmmaannbbMMNNggggaayy®®ssYYllccuuHHyynn††eehhaaHHccMMVVMMgg
ddeeNNII††mmGGMMNNaaccBBIIssIIhhnnuu  »»  ..  eennHHKKWWCCaayyuuTTÏÏvviiFFIIrrbbss''cciinn  ((nniiggyyYYnnhhUU--CCIImmiijj))  EEdd
llccgg''[[TTIICCnnbbTT®®ssuukkEExxµµrreennAAddaacc''®®ssyyaallBBIIssggmmddwwkknnSS  BBIIkkaarrTTaakk''TTggCCaammYYyy
TTII®®kkuugg  [[CCIIvvPPaaBB®®bbCCaaCCnneennAACCnnbbTTppÊÊ̈̈yyKK~~aa®®ssLLHH  BBIICCIIvvPPaaBBrraaÂÂss††kk~~̈̈ggTTII®®kkuugg  kk~~̈̈gg
eeKKaalleeddAAkkMMuu[[TTIICCnnbbTTEExxµµrrrrIIkkccMMeerrIInnVVnn  eeddIImm∫∫IITTuukk{{kkaass[[yyYYnnnniiggEExxµµrr®®kkhhmmggaa
yy®®ssYYllkk~~̈̈ggkkaarreeFFII√√eeXXaassnnaa  TTaakk''TTaajjrraaÂÂss††EExxµµrr[[®®ssLLaajj''®®TTwwssII††®®kkhhmm  ddUUccEEdd
lleemm""AA--eessTTuuggVVnneeFFII√√VVnneeCCaaKKCC&&yykk~~¨̈ggccMMeeNNaamm®®bbCCaarraaÂÂss††cciinn®®kkII®®kkeennAATTIICCnnbbTT
EE®®ssccMMkkaarr‰‰®®ssuukkcciinnBBIImmuunnmmkkeennaaHH  ..

eeddIImm∫∫IIppaabb''cciitt††eemmddwwkknnSScciinnnniigg®®BBmmaannsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkppgg  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnn
bbJJÇÇaaeellaakkXXwwmm--TTiittnnSSTTaahhaannhh¬¬ÁÁggeess¬¬øøkkJJkk''ssIIuuvviill  eeccjjeeTTAA®®bbmmUUllssiissßßaannuu--
ssiissßßBBII®®KKbb''vviiTT¥¥aall&&yyrrddΩΩnniigg‰‰kkCCnnkk~~̈̈gg®®kkuugg  ((CCaaBBiieessssssiissßßBBIIvviiTT¥¥aall&&yyccMMeerrIInn
vviiCCÇÇaa--kkmmıı̈̈CCbbuu®®tt))  eeTTAAvvaayyssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSgg,,  ssƒƒaannTTUUttGGgg''eeKK¬¬ss  ((CCiittvviimmaann‰‰kkrraa--
CC¥¥  kkaalleennaaHHeessµµrrEEddllCCaassiissßßff~~aakk''TTII44vviiTT¥¥aall&&yyssIIuussuuvvttiiƒƒ  VVnnttaammeeTTAA  eehhIIyy
QQrreemmIIlleellIIcciieeJJIIççmmvviiffII®®BBHHnneerraatt††mmxxaagglliicc  eeXXIIjjssiissßßmmYYyy®®kkuummkkMMBBuuggeerrIIkkkkaa
yyhhII√√llkkuunnTTmm¬¬aakk''ttaammbbggÌÌÁÁccBBIICCaann''eellIImmkkee®®kkaamm)),,  vvaayybbMMpp¬¬aajjTTIIccaatt''kkaarrTTssßßnnaavvddII††  
eellaakkeessrrII  ((CCaabb''xxaaggtt∫∫ËËggvviiTT¥¥aall&&yyssIIuussuuvvttiiƒƒ))  kk~~̈̈ggqq~~SS11996633  pp††aacc''««CCMMnnYYyymmaannccMMNN
gg»»  rrbbss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  eehhIIyybbeeggII̊̊nn««CCMMnnYYyy≤≤ttccMMNNgg»»rrbbss''cciinneebb""kkSSgg  rruussßßII
nniigg®®bbeeTTsskkuummµµ̈̈yynniiss††dd´́TTeeTToottvviijj  eehhIIyyddll''qq~~SS11996655  ssIIhhnnuukk**pp††aacc''ccMMNNggTTUU
ttCCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkCCaassƒƒaaBBrrEEttmm††gg  ..

kkaarrpp††aacc''CCMMnnYYyysshhrrddΩΩVVnneeFFII√√[[eessddΩΩkkiiccççEExxµµrrssÊÊHH  mmaannvviibbttii††yy""aaggFF©©nn''  ..  ffvviikkaa
CCaattii®®ttUUvvccuuHHeeGGaannffyy  ee®®JJHHccMMNNaayyee®®ccIInnCCaaccMMNNUUll  eeddaayy®®bbBB&&nnÏÏddwwkknnSSEExxµµrrKKµµaann
®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBB  ..  ssmm∫∫ttii††FFmmµµCCaattiimmaanntt∫∫ËËggkkeeNNÎÎøøggtt∫∫ËËggTTTTwwmm  ((  Sapphires, rubies

))  rraabb''eekkaaddiidduull¬¬aarr  rrtt''BBnnÏÏeeccjjttaammeexxtt††ccnnÊÊbbUUrrII  ((  eeTTAAhhuuggkkuugg  rrYYcceeTTAAssII√√ss  ®®kkuummhhflfluunn
´́qq~~tt∫∫ËËggssII√√ssssaall''ffaa  ´́bb""lliinnssiiƒƒtteennAAkk~~̈̈gg®®ssuukk´́ff  eehhIIyytt∫∫ËËggkkeeNNÎÎøøgg´́bb""lliinnCCaa
tt∫∫ËËggCCaabb''eellxxmmYYyy  ))  ((1133)) ..  rrddΩΩmmiinneeccHHrrkk®®bbeeyyaaCCnn__  eehhIIyyTTuukkeePPaaKKppllssmmuu®®TT

((1133)) ddIIxxÊÊgg''CCaagghhaassiibbKKIILLËËEEmm""®®tt®®kkLLaammaannEErr""tt∫∫ËËggkkeeNNÎÎøøggeexxoovv  kkeeNNÎÎøøggss  kkeeNNÎÎøøggeellOOgg  ((
bbflfluuttNNSSffgg))  tt∫∫ËËggTTTTwwmm  eeBB®®CC´́ff  tt∫∫ËËggttgg˘̆˘̆˘̆..  qq~~SS11997733  eessµµrrVVnneeTTAArrkkssIIuuTTiijjllkk''tt∫∫ËËggeennAA´́bb""
lliinn  ((kkuugg´́ss))  tt∫∫ËËggeexxoovvmmiinnTTaann''́́ qq~~ttUUcc@@  ((BBIIrr……bbII®®KKaabb''TTmm©©nn''mmYYyykkaarraa""tt))  kkaalleennaaHHmmaanneeKKCCIIkkVVnn
tt∫∫ËËggeexxoovvmmYYyyTTmm©©nn''CCaaggbbIIrryykkaarraa""tt  TTMMhhMMbb""uunnBBggmmaann''EEcc      GG~~kkCCIIkkVVnn@@EEttBBIIrrllaanneerroolleeTT  tt∫∫ËËgg  
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eennaaHH®®ttUUvveeccAAhh√√aayyeexxtt††kkiibbLLiibbyykkVVtt''eeTTAA  ..  eerrOOggeennHHll∫∫IIddll''PP~~MMeeBBjj  eellaakkGGiiuunn--ttSSVVnnmmkkeemmII
llEEtt®®ttUUvvBBYYkkQQµµÁÁjjnniiggeeccAAhh√√aayyeexxtt††nnSSBBgg√√aagg  bbnn¬¬bb''ffaaKKµµaanntt∫∫ËËggee®®ccIInneeTT  mmaannEEttbbnnii††ccbbnn††ÁÁccssMMrraa
bb''[[rraaÂÂss††KK~~aarrkkssIIuucciiJJççwwmmCCIIvviittbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  eeffAAEEkkTTiijjtt∫∫ËËggee®®ccIInnmmkkBBIIhhuuggkkuugg  ddUUccCCaaVV""ggssuugg  ((mmaa
nnCCaaggeeKKTTiijjtt∫∫ËËgg®®KKaabb''FFMM@@))  ,,  ssIIuuKKgg''  ((TTiijjtt∫∫ËËgg®®KKaabb''lliiÌÌtt))  nniiggmmaanneeffAAEEkkkkUULLaa  EEddllmmaanneeddIImmkkMM
eeNNIItteennAA´́bb""lliinn  ttSSggEEttBBIICCIIddUUnnCCIIttaaeeKKmmkk  ddUUccCCaaeeffAAEEkkKKYYnn--CCIIgg  mmaanntt∫∫ËËggmmYYyyTTMMhhMMbb""uunnmmuuxxnnaaLLii
kkaa´́dd  KKaatt''nniiyyaayyffaa  VVnnTTiijjkkaallBBIIqq~~SS11994488  tt´́mm¬¬bbYYnnJJnn''eerrooll  ..  eerrOOggtt∫∫ËËgg´́bb""lliinneennHH  ®®ssuu
kkEExxµµrrKKµµaannVVnnkkMḾ́ rrbbgg''BBnnÏÏccUUllrrddΩΩeessaaHH  ..

[[yyYYnnnniiggQQµµÁÁjjeessoommccUUllmmkkeekkoorryykk  eeddaayy®®ttUUvvKK~~aaCCaammYYyyeeccAAhh√√aayyeexxtt††EExxµµrr
((1144)) ´́®®BBeeQQII®®ttUUvvBBYYkkQQµµÁÁjjeessoommccUUllmmkkkkaabb''eeddaayyeeccAAhh√√aayyeexxtt††  mmaanneesskk--
ssMMeeGGoottCCaaeeddIImmhhflfluunnKK~~aaCCaammYYyyssuugg--ssaakk''  CCaammYYyyBBYYkkQQµµÁÁjjeessoomm  ..  kkaarrddwwkknnSSeecc--
jjCC&&rreekkAAssflflUUnniigg®®ssUUvvmmiinn®®KKbb''®®KKaann''eeLLIIyy  ..  EEffmmBBIIeellIIvviibbttii††eennHHeeTToott  tt´́mm¬¬CC&&rreekkAAssflflUU
®®ttUUvvccuuHHeeffaakkkk~~̈̈ggppßßaarrGGnn††rrCCaattiieeTToott  ..  sseemm††ccssIIhhnnuu,,  eeddaayyeeCCOOss††aabb''ttaammKKMMnniittBBYYkk
eeqq√√ggnniiyymmnniiggeemmddwwkknnSScciinn  kk**ssMMeerrcceeFFII√√CCaattUUbbnniiyykkmmµµsshh®®KKaassnnaannaa,,  ®®kkuummhhflfluunnddww
kknnSSTTMMnniijjeeccjjccUUll  (( Import-Export ))  eerraaggcc®®kk‰‰kkCCnn˘̆˘̆˘̆..  EEttGG~~kkkkaann''kkaarrBBuukkrrllYY
yyKKµµaannmmnnssiikkaarrCCaattiiKKµµaannkkaarrGGbb''rrMMhh√√wwkkhh√√WWnnxxaaggEEpp~~kkeessddΩΩkkiiccçç  eehhIIyyCCMMnnYYyyBBII®®bbeeTT
sskkuummµµ̈̈yynniiss††kk**mmiinn®®KKbb''®®KKaann''  nniiggKKµµaannKKuuNNPPaaBBEEffmmeeTToott  ..  eellIIssBBIIeennHHeeTTAAeeTToott
eennaaHH  GGgg˚̊rr®®ttUUvveeccjjttaammppßßaarrggggiitt  eeddaayycciinnKKYYcc--GGaannhhflfluunnKK~~aaCCaammYYyyGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicc,,
GGflfl̃̃uu--mm""aaNNUUrriinn,,  nnaayyTTaahhaannxx¬¬HH,,  ®®bbCCaaCCnnxx¬¬HH  nnSSyykkeeTTAAllkk''[[BBYYkkeevvoottkkuugg  yykkCCaa
®®VVkk''eerroollEEkk¬¬ggkk¬¬aayyssuuTTÏÏssaaFF  mmiinnVVnnrrUUbbiiyybb&&NNˆ̂GGnn††rrCCaattiieessaaHH  ..

kkMMhhuussnneeyyaaVVyydd**FF©©nn''mmYYyy  KKWWkkaarrGGnnuuJJÔÔaattrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu[[yyYYnneevvoott
kkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  ttSSggmmUUllddΩΩaannnniiggTTIIGGKKeessnnaaFFiikkaarrsswwkkeellIIddIIEExxµµrr  VVnnpp††--
ll''ppllGGaa®®kkkk''ee®®ccIInnCCaaggllÌÌ  ..

BBYYkkyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggVVnnbbeeJJççHH[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreellIIbbHH--
eeVVrrTTaammTTaarrddIIBBIIEExxµµrr  kk~~̈̈ggEExxååssPPaaqq~~SS11996688  nniiggbbeeggII̊̊ttKKSS®®TTpptt''ppgg''GGbb''rrMMBBYYkkEExxµµrr®®kk
hhmmEEddllmmaannTTIIttSSggeennAATTIICCiitt@@mmUUllddΩΩaanneeKK  ..

kkaarrCCYYyyyyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††EEddllsseemm††ccssIIhhnnuuyyll''ffaa  CCaammeeFF¥¥aaVVyyGGaaccbbeeJJççøø
ssssÂÂggaammeennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrreennaaHH  ®®ttLLbb''CCaahhuuccppllppÊÊ̈̈yyeeTTAAvviijj  KKWW®®TTgg''VVnnnnSSss--
ÂÂggaamm[[rraallddaallccUUllmmkkkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrreeTTAAvviijjeessaaHH  ..

sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkVVnnssMMeerrccttaammkkMMeeTTccmmUUllddΩΩaannGGKKbbJJÇÇaakkaarryyYYnneevvoottkkuugg--eevvoo
ttNNaammxxaaggeeCCIIggkk~~̈̈ggEEddnnddIIEExxµµrr  ee®®JJHHeeKKmmaannPPss††̈̈ttaagg®®KKbb''®®KKaann''  kk~~̈̈ggkkaarrEEddllrraaCCaa
NNaacc®®kkEExxµµrr  VVnnCCYYyyCCMMrrkkTTaahhaannyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  CCYYyyCCJJÇÇËËnn
pp††ll''GGgg˚̊rrnniiggssmm∏∏aarr::sswwkk  EEddllyynn††eehhaaHHGGaaeemmrriikkSSggffttVVnnCCaaee®®ccIInn    nniiggVVnnssÊÊËËcc  

((1144)) mmiitt††PPkkii††CCMMnnaann''CCaammYYyyxxMM∆∆̈̈VVnneeccjjeeTTAAbbee®®ggoonneennAAeekkaaHHkkuuggVVnn[[kkaarrNN__ffaa  kkUUnnbb""UUllIIss  GG~~kk
rraaCCkkaarrkkMMbbiiuukkkkMMbb""uukkeeqq¬¬øøttssMMuucc∫∫aabb''mmaannkkUUnnTTUUkkeennssaaTT  TTUUkkeennaaHHssMMrraabb''CCYYll[[BBYYkkeessoommccUUllmmkkccaabb''
®®ttII  bbggaarr  kk~~̈̈ggEEddnnTTwwkkEExxµµrr  ddll''EExxccSSEEttTTTTYYllkkMḾ́ rrccMMnnYYnnBBIIrrmmWWuunneerrooll  ccMMeeJJHHkkUUnnTTUUkkddaakk''mm""aassIIuunnttUUcc
mmYYyy  ((qq~~SS11996677))  ..
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yykkTTSSggLLaannddwwkkGGgg˚̊rr  ff~~SSeeBBTT¥¥  ssaaÂÂss††aavvuuFFeeTTAA[[eevvoottkkuuggeennaaHHppgg  ..
sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkee®®bbIIyynn††eehhaaHHeebb--5522  [[eeTTAATTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkttaamm®®BBMMEEddnnEExxµµrr

--eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eehhAAffaa  ««®®bbttiibbttii††kkaarrsswwkkGGaahhaarreeBBll®®BBwwkk  Operation

Breakfast »»  eehhIIyybbEEnnƒƒmmeeddaayy  ««  ®®bbttiibbttii††kkaarrGGaahhaarr´́ff©©®®ttgg'',,  ®®bbttiibbttii††kkaarrGGaahhaarr
eeBBllll©©aacc  »»˘̆˘̆˘̆..ll..  CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''hhUUrrEEhh  ..

yyll''ee®®KKaaHHGGaassnn~~mmkkddll''  sseemm††ccssIIhhnnuukk**yyll''®®BBmmssuuxxcciitt††PPÇÇaabb''ccMMNNggTTUUtt
CCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkvviijjkk~~̈̈ggEExxmmiiffuunnaaqq~~SS11996699  ..

sseemm††ccssIIhhnnuukkaalleennaaHHeeddaayyeeTTaarrTTnn''eeTTAAttaammGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicc  EEddllccgg''[[ssII
hhnnuueeFFII√√BBiiFFIIrraaCCaaPPiieesskk  ((eeddIImm∫∫IIxx¬¬ÁÁnnVVnneeLLIIggCCaaGGKKmmeehhssIIeeBBjjyyss))  nniigghhaakk''ddUU
ccCCaaccgg''ddkkxx¬¬ÁÁnnBBIInneeyyaaVVyymmkkeessaayyrraaCC¥¥CCaaeess††ccvviijj  eeddaayy®®KKbb''BBiiFFII®®cctt®®BBHH
nngg&&ll  sseemm††ccssIIhhnnuueeccjjmmuuxxTTTTYYlleeFFII√√  nniiggyykkGG~~kkmm~~aaggeeccjjmmuuxx  [[®®bbCCaarraaÂÂss††
EExxµµrrVVnnssaall''®®KKbb''KK~~aappggkk~~̈̈ggBBiiFFIIeennaaHH  eennAA®®KKbb''eexxtt††kk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  ..

eeddaayyGGss''pp¬¬ËËvvnnwwggeeddjjTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggeeccjjBBIIEEddnnddIIEExxµµrreennaaHH
sseemm††ccssIIhhnnuukk**rrkkeellsseeccjjeeTTAABB¥¥aaVVllCCmm©©WWeennAA‰‰®®bbeeTTssVVrrSSgg  eennAA´́ff©©TTII66  mmkk
rraa  11997700  ..  eebbIIttaammkkaarrBBiittvviijjeennaaHH  KKWWsseemm††ccssIIhhnnuueeccjjeeTTAArrkkkkaarrGGgg√√rrkkrrssMMuu[[
eemmddwwkknnSScciinn  rruussßßIIeeFFII√√ssmmııaaFFbbgg≈≈MM[[kkggTT&&BByyYYnnkkuummµµ¨̈yynniiss††ddkkffyyeeccjjppuuttBBIIEEddnn
ddIIEExxµµrr  ..  ®®VVkkddNNaass''  KKWWeennAAeeddIImmqq~~SS11997700eennHH‰‰gg  EEddllsseemm††cceeQQ√√ggyyll''ffaa  ««
ssÂÂggaammVVnnrraallddaallccUUllmmkkkk~~¨̈gg®®bbeeTTssEExxµµrreehhIIyy@@®®TTgg''VVnnbbeeJJççjjkkMMhhwwggCCaa
ssaaFFaarrNN::®®bbqqSSggnnwwggBBYYkkkkuummµµ̈̈yynniiss†† (2) »»  ..

eeqq¬¬øøtteeBBlleennaaHH®®TTgg''ssiirriimmtt::EEddllmmaannTTMMnnaass''rraaCCvvggßßCCaammYYyyssIIhhnnuu  ((1155)) ®®bb
EENNnn  kk**rrYYmm´́ddCCMMrruujjeellaakkllnn''--nnll''CCaammiitt††  eeddaayymmaannkkaarrKKSS®®TTBBII®®kkuummssWWgg--
gg""uukkffaajj''ppgg  [[TTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuu  eeddaayybbeeggII̊̊tt[[mmaannVVttuukkmmµµTTaammTTaarr[[yyYYnneevvoottkkuugg--
eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggddkkffyyeeccjjBBIIEEddnnddIIEExxµµrr  nniiggkkaarrvvaayyssƒƒaannTTUUtteevvoottkkuuggnniiggssƒƒaa
nnTTUUtteevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  ((1166)) eennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..

((1155)) ttaammcc∫∫aabb''rraaCC®®ttkkUUllEExxµµrr  ee®®kkaayyhh¬¬ÁÁggssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIvvggßßssuuKKtteeddaayyssÊÊHH  ee®®JJHHeessoommyykk
eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  eessoommrraabbeennaaHH  ®®ttUUvvssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIeerr""tteeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥  EEttVVrrSSggyyll''eeXXIIjjffaa
®®TTgg''mmuunnIIeerr""ttCCaammnnuussßßccaass''  BBiiVVkkBBtt''[[bbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__VVrrSSggeennaaHH  VVrrSSggkk**ssMMeerrccyykkssiissßß
eennAA´́®®BBnnKKrr,,  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu,,  ®®BBHHCCnnµµ1177qq~~SSmmkkeessaayyrraaCC¥¥vviijj  ee®®JJHHCCaaeekkµµggggaayy®®ssYYllBBgg√√kk''
bbeeJJÇÇaarrddwwkk  ..  eennHHeehhIIyyCCaaTTMMnnaass''rraaCCvvggßßEExxµµrr  rrvvaaggEExxßßnneerraatt††mmEEddllmmaannssIIhhnnuuCCaattMMNNaagg  nniigg
vvggßßssIIuussuuvvttiiƒƒ  ((ssIIuussuuvvttiiƒƒssiirriimmtt::CCaattMMNNaagg))  kk~~̈̈ggvviibbttii††nneeyyaaVVyyEExxµµrr  CCaabbuuBB√√eehhttuummYYyyEEddrr  kk~~̈̈ggkkaarr
TTmm¬¬aakk''sseemm††ccssIIhhnnuueennHH  ..  kkaarrEEddllVVrrSSggyykksseemm††ccssIIhhnnuummkkeessaayyrraaCC¥¥eennaaHH  KKWWccgg''yykkrraa
ÂÂss††EExxµµrrTTSSggmmUUllTTuukkCCaakkJJÇÇHHVVrrSSgg  kkaarreennHHddUUccKK~~aannwwggeevvoottNNaamm  EEddllyykkhhflfluunn--EEssnneellIIkkeeLLIIgg
[[eeFFII√√CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††EExxµµrrssBB√√́́ ff©©EEddrr  ..
((1166)) kkaarrEEddllssiissßßccUUlleeTTAAvvaayyssƒƒaannTTUUtteennaaHH  eeKKyykkVVnn‰‰kkssaarrssmm©©aatt''yyYYnn  EEddllssiikkßßaaBBIIccMM
NNuucceexxßßaayyrrbbss''nnaammWWuunnEExxµµrr  eemmddwwkknnSSEExxµµrrffaa  ««  eemmddwwkknnSSEExxµµrr  nnaayyTTaahhaannEExxµµrr  mmÂÂnnII††EExxµµrr  ccUUllcciitt††
lluuyyeellxxmmYYyy  ®®ssIIeellxxBBIIrr  bbkkßßBBYYkknniiggGGMMNNaacceellxxbbII  »»  ..  ‰‰kkssaarreennaaHH®®ttUUvv®®kkssYYggssmm©©aatt''EExxµµrr
eeKKbbMMbbwwTTeeccaallVVtt''eeTTAA  mmiinnyykkmmkkssiikkßßaa  ……ppßßBB√√ppßßaayy[[rraaÂÂss††EExxµµrr  ……eemmddwwkknnSSEExxµµrrddwwggeeLLIIyy  ..
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rdΩ®bharTMlak'sem†csIhnu

ddbb''́́ ff©©ccuuggee®®kkaayykk~~¨̈ggzzaann:CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr  sseemm††ccssIIhhnnuummiinnTTaann''ssMMeerrcccciitt††
yy""aaggNNaaeennAAeeLLIIyyeeTT  ..  bbuuBB√√eehhttuuCCMMrruujjeellaakkllnn''--nnll''nniigg®®TTgg''ssiirriimmtt::yykkmmkk
ee®®bbIIeennaaHH  kk**eennAAEEttmmiinncc∫∫aass''CCaaGGII√√EEddrr  ..  eennAA´́ff©©TTII88mmiinnaa11997700  mmaannVVttuukkmmµµ®®bbqqSSgg
kkggTT&&BByyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  EEddllttSSggeennAAeellIIddIIEExxµµrr  CCaaBBiieesssseennAA
ttMMbbnn''ccMMBBuuHHeesskkEEttmm††gg  EEddllyynn††eehhaaHHeebb--5522VVnneeFFII√√kkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkyy""aaggFF©©nn''
FF©©rr  (3) ..

sseemm††ccssIIhhnnuuEEddllyyaaggeeccjjeeTTAATTII®®kkuuggVV""rrIIss__  ffaaeeddIImm∫∫IIeeTTAABB¥¥aaVVlleerraaKKeennaaHH
KKWWmmkkBBII®®TTgg''mmaannkkMMhhuussTTTTaakk''TTTTaammkk~~¨̈ggkkaarr[[kkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg
ttSSggmmUUllddΩΩaanneellIIEEddnnddIIEExxµµrr  eehhttuueennHH®®TTgg''®®ttUUvvEEttddkkXX¬¬aassiinn  TTuukk{{kkaass[[eellaakk
llnn''--nnll''ccaatt''kkaarrbbeeNN††jjkkggTT&&BByyYYnnkkuummµµ¨̈yynniiss††eeccjjssiinn  rrYYcceess††ccssIIhhnnuunnwwgg
yyaaggvviill®®ttLLbb''mmkk®®ssuukkEExxµµrrvviijj  eehhIIyyVVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnnBBIIkkaarreeccaaTT®®bbkkaann''eeppßßgg@@  VVnn
®®BBHHnnaammffIIµµmmYYyyeeTToottffaa  ««bbiittaaeeddjjeeyyookkkkuugg»»  BBIIEEddnnddIIEExxµµrr  EEttssIIhhnnuummiinnnnwwkkddll''
eeTTffaa  ®®TTgg''ssiirriimmtt::VVnnrrYYmmKK~~aaCCaammYYyyllnn''--nnll''    ee®®KKaaggeerroobbccMMTTmm¬¬aakk''®®TTgg''BBII®®bbmmuuxxrrddΩΩ
EExxµµrreessaaHH  ..

ttaammkkaarrBBiitteeTTAAvviijjeennaaHH  eellaakkllnn''--nnll''nniigg®®TTgg''ssiirriimmtt: VVnneeFFII√√kkaarrTTaakk''TTgg
CCaammYYyyssWWgg--gg""uukkffaajj''eerrooggrrhhUUttmmkk  ..  CCaaååTTaahhrrNN__kk~~̈̈ggccuuggqq~~SS11995588  eeBBllEEddll
sseemm††ccssIIhhnnuubbJJÇÇaa[[kkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊ  eeTTAABB&&TTÏÏccaabb''ddaabb--QQYYnneennAAeessoomm
rraabb  nniiggeennAA´́ff©©TTII2200mmkkrraa11995599  ccaabb''bbkkßßBBYYkkeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''TTSSggGGss''eennAATTII
®®kkuuggPP~~MMeeBBjjeennaaHH  eellaakkllnn''--nnll''VVnn[[eellaakkllaavv--FFaannssWWuu  ((ccaagghh√√aaggvviiTT¥¥aall&&yy
‰‰kkCCnneexxmmrraa))  eeKKcceeddaaHHxx¬¬ÁÁnnmmYYyyrryy::ssiinn  eehhIIyyeeTTAAeeFFII√√kkaarrTTaakk''TTggKK~~aaCCaammYYyyeellaa--
kkssWWgg--gg""uukkffaajj''eennAA‰‰eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  EEtteellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnn[[eellaakk
llaavv--FFaannssWWuuvviillccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrrvviijjeeFFII√√CCaarrnnuukkkk~~̈̈gg  ee®®JJHHCCiittddiittnnwwggeellaakkllnn''--
nnll''  ..  ‰‰KKMMeerraaggkkaarrTTmm¬¬aakk''sseemm††ccssIIhhnnuu  kk**eerroobbccMMeeddaayyeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''EEddrr
EEtt®®TTgg''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt::  EEddllccgg''eeFFII√√eess††cceeddaayy®®ccEENNnnnnwwggssIIhhnnuueennaaHH  kk**eerroobb
ccMMTTmm¬¬aabb''ssIIhhnnuuEEddrr  KKWWVVnnssMMeerrcc[[eeFFII√√KKttsseemm††ccEEttmm††gg  EEttllnn''--nnll''mmiinnyyll''
®®BBmmttaamm  TTuukk[[sseemm††ccyyaaggeeccjjeeTTAAee®®kkAA®®bbeeTTssEExxµµrrssiinn  eeTTIIbbTTmm¬¬aakk''®®TTgg''CCaaee®®kkaa
yy  ddUUccCCaaeellaakkllnn''--nnll''rruujjsseemm††ccssIIhhnnuu  [[ccUUllrrYYmmCCaammYYyyxxµµSSggss®®ttUUvvrrbbss''
®®bbeeTTssEExxµµrr  ((yyYYnnxxaaggeeCCIIggnniiggEExxµµrr®®kkhhmm))  EEttmm††gg  ..

´́ff©©TTII44  ddll''99  EExxmmkkrraaqq~~SS11996688  kk~~̈̈ggKKMMeerraaggkkaarreerroobbccMMeennHH  ((1177)) eellaakkssWWgg--

((1177)) EExxµµrreessrrII220055nnaakk''ssMMuuccuuHHccUUllttaammeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  mmaannTTSSggkk∫∫ÁÁnncc∫∫aabb''ttssflflUU  kk∫∫ÁÁnneeXXaassnnaammkk
CCaammYYyyppgg  EEcckkccaayyddll''TTaahhaannEExxµµrr[[PP∆∆aakk''rrllwwkk  ..  kk~~¨̈ggGGttƒƒbbTTeeXXaassnnaammaannEEccggBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''
´́nnnneeyyaaVVyyxxuussrrbbss''ssIIhhnnuu  ..  ee®®kkaayyBBIIVVnnGGaannGGttƒƒbbTTTTSSggBBIIrreennaaHHxx¬¬HH@@mmkk  eeBBllyyaaggccaabb''
´́ddnnaayyTTaahhaannEExxµµrreessrrIIccuuHHccUUlleennaaHH    ssIIhhnnuuhhaakk''ddUUccCCaayyll''BBIIkkMMhhuussnneeyyaaVVyy®®TTgg''EEddrr  eeTTIIbb  
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sseemm††cc®®TTgg''®®BBHHssEEnnßßgg  ((yyMM))  CCaaxx¬¬SSgg  eennAAnnwwggmmuuxxnnaayyTTaahhaannEExxµµrreessrrIIccuuHHccUUll  nniiggnnaayyTTaahhaann
eexxmmrrPPUUmmiinnÊÊ  ..  ®®TTgg''mmaannbbnnÊÊËËllffaa  ––  ««  eehhttuuGGII√√VVnnCCaaEExxµµrrEEbbkkVVkk''KK~~aa  xx¬¬HHCCaaEExxµµrree®®kkaamm  xx¬¬HHCCaaEExxµµrrkk
NN††aall  eennHHmmkkEEttBBIImmeennaaKKmmbbrreeTTss  »»  ..  TTaahhaannEExxµµrreessrrIIccuuHHccUUlleennaaHHKKWWmmaann9988nnaakk''  ddwwkknnSSeeddaa
yyeellaakkeettaa--xxaajj''  mmkkBBIIbbuussGGMMeeBBAA,,  110077nnaakk''ddwwkknnSSeeddaayyeellaakkffaacc''--ssYYnn  mmkkBBIIbb""uuss††ii__ff˚̊ËËvv,,
112200nnaakk''CCaa®®kkuummccll&&ttCCJJÇÇËËnneess∫∫øøgg  GGaavvuuFF  nniigg®®VVkk''EExx  eennAAbb""uuss††ii__kkaabb''eeCCIIgg  ..

gg""uukkffaajj''VVnn[[TT&&BBEExxµµrreessrrIIeennAA®®ssuukkeessoommeeFFII√√CCaammkkssMMuuccuuHHccUUll  eehhIIyykkaalleennaaHH
sseemm††ccssIIhhnnuuVVnneeFFII√√BBiiFFIITTTTYYllBBYYkkeeKK  EEddllmmaanneellaakkffaacc''--ssYYnnCCaattMMNNaaggEExxµµrr
eessrrII  eennAAkk~~̈̈ggbbrriieevvNNvvaalleemmrruu  ..  kk~~̈̈ggkkggTT&&BBEExxµµrreessrrIIeennaaHH  mmaanneellaakkssiiuunn--KKiinneennAA
kk~~¨̈ggeennaaHHppggEEddrr  EEddllVVnneeXXIIjjsseemm††ccssIIhhnnuu®®TTgg''®®BBHHkkEEnnßßgg((yyMM))  mmkkBBII®®TTgg''
hhaakk''ddUUccCCaayyll''eeXXIIjjBBIIkkMMhhuussnneeyyaaVVyyxxuussrrbbss''®®TTgg''xx¬¬HH@@EEddrr  kk~~¨̈ggeerrOOggEExxµµrr
EEbbkkVVkk''KK~~aaeennHH  ..

sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnvvaayyEExxßßllYYssmmkkffaa  ®®TTgg''nnwwggccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrrvviijj  eeddIImm∫∫II
yykkeellaakkllnn''--nnll''nniigg®®TTgg''ssiirriimmtt::  [[eeTTAAqq¬¬ggeeqqII¬¬yyKK~~aaeennAAnnwwggmmuuxx®®bbCCaarraaÂÂss††  ..
ssIIhhnnuuVVnnssMMeerrccffaa  nnwwggyyaaggnniivvtt††nn__ccUUllPP~~MMeeBBjjvviijjeennAA´́ff©©TTII1188  mmiinnaa  11997700  ..
´́ff©©eennaaHHBBYYkkssIIhhnnuunniiyymmVVnnyykkTTgg''CCaattiieeTTAAeeddaatthhUUrrEEhhrr  ttaammddggpp¬¬ËËvvmmiitt††PPaaBBEExxµµrr
--ssUUeevvoott  ttSSggBBIIvvaallccMMNNttyynn††eehhaaHHeeJJFFiicciinnttuugg  rrhhUUttddll''®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  mm~~aakk''@@
nnwwkkffaa  eellaakkllnn''--nnll''nniigg®®TTgg''ssiirriimmtt::  mmuuxxCCaannwwggTTTTYYllTTaarruuNNkkmmµµkk~~̈̈ggkkaarrrrwwggTTTTww
gg®®bbuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarreennHH  ..  kk~~̈̈ggeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  ®®kkuummssIIhhnnuunniiyymmnniigg®®kkuumm®®bb--
qqSSggssIIhhnnuu  kkMMBBuuggeeKKookkKKrrKK~~aaeeddIIrr®®bbmmUUllrrkkkkmm¬¬SSggKKSS®®TT  (4) ..

BBYYkk®®bbqqSSggCCaammYYyysseemm††ccssIIhhnnuummaanneellaakkllnn''--nnll'',,  ®®TTgg''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt::
nniiggkkggTT&&BBCCaattii  bbuuKKlliikkxxuuTTÊÊkkaall&&yy  ®®BBmmTTSSggrrddΩΩssPPaappgg  ..  ‰‰BBYYkkKKSS®®TTsseemm††ccssII
hhnnuummaannGGflfl̃̃uu--mm""aaNNUUrriinn  ((bbgg´́ff¬¬sseemm††cc)),,  EExxkk--vvaa""nn''DDII,,  nnaayyTTaahhaannbbIInnaakk'',,  KKUU--rruunn  nniigg
kkggbb""UUllIIss,,  eellxxaaFFiikkaarrkkggTT&&BBeeCCIIggeeKKaakknniiggssuuEEss††nn--EEhh√√rrNNgg''EEddss  nniiggBBYYkkGGPPii
VVlleexxtt††PPaaKKee®®ccIInn  (5) ((CCaaBBiieesssseesskk--ssMMeeGGoott))  ..

kk~~¨̈ggPPaaBBGGaassnn~~eennaaHH  eellaakkllnn''--nnll''VVnnccaatt''[[eellaakkvvrreessnniiyy‰‰kkeessgg--
ssflfluunn´́ff ((1188)) ccaatt''EEccggkkaarrJJrrTTbb''TTll''  EE®®kkggmmaannccllaaccllVVjj''KK~~aarrvvaaggKK~~aa‰‰gg  nniigg
eerroobbccMMTTbb''TTll''CCaammYYyykkggTT&&BByyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggppgg  ..

((1188)) kk~~¨̈ggccMMeeNNaammnnaayyTTaahhaannCCMMnnaann''TTII11nniiggTTII22  mmaannEEtteellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeTT  EEddllmmaann®®VV--
CC∆∆aaQQ¬¬aass´́vv  eessµµaaHH®®ttgg''  nniiggmmaannKKMMnniittssaaFFaarrNNrrddΩΩnniiyymmppgg  ..  ssUUmmbbJJÇÇaakk''EEddrrffaa  nnaayyTTaahhaann
EExxµµrrCCMMnnaann''TTII11  mmaanneellaakk  ––  ®®ssII--ssaamm""nn,,  GGflfluuyy--ssyy,,  hhflfluull--XXuunn  ((CCaakkUUnneellaakkbbflflUU--
hhflfluullCCiittddiittnnwwggssIIhhnnuu)),,  eeppgg--ppaann''GGIIuu,,  zzaabb∫∫nnaa--ggiinn,,  qqaayy--LLaayy,,  hhflflUU--®®TTYYkk,,  sskk''--ssflfluuttssaa
xxnn,,  bb""uukk--ssMMGGaann  ..  nnaayyTTaahhaannCCMMnnaann''TTII22mmaann  ––  eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff,,  eeBBAA--llwwmmvvaa"",,  ®®kkUUcc--ssMM
eerrcc,,  ssuuEEss††nn--EEhh√√rrNNgg''EEddss((CCaabb''EExxßßeellaahhiittBBIIBBYYkk®®kkuummppßßggee®®BBggBB&&rrTTuuyyeehhss  eeGGss∫∫aajj""̈̈ll))
GGflfl˜̃uu--mmaa""NNUUrriinn  ((VVnn®®ttUUvvssIIhhnnuutteemmII¬¬ggss&&kkii††  BBIInnaayyccMMNNgg'',,  eeddaayy,,  mmkkCCaannaayyTTaahhaannkk~~̈̈ggqq~~SS1199--
5522  eeddaayyssIIhhnnuussBB√√®®BBHHTT&&yynnwwggnnaaggkkJJÔÔaamm""UUnniicc--GGIIuussIIuu  ““BBuukkCCaattiiGGIIuuttaallII  CCaabbÌÌËËnneellaakkGGflfl˜̃uu--mm""aaNNUU
rriinn  ““BBuukkss&&kkii††bbIIGGflfl˜̃uu,,  ““BBuukkeeppßßggKK~~aamm††aayyCCaammYYyy)),,  nniiggddYYgg--cc&&nnÊÊssaarraa""tt  ..
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®®kkuummnnaayyTTaahhaannEEddllKKSS®®TTsseemm††ccssIIhhnnuuTTSSggbbIImmaanneellaakk  ––  hhflfluull--XXuunn,,  eeppgg--ppaann''GGIIuu
nniigg®®kkUUcc--ssMMeerrcc  ..  ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkeeVV""--ffnn  ffaa  ––  eellaakk®®kkUUcc--ssMMeerrcc®®bbuuggyykk
kkSSeePPII¬¬ggmm&&rreeCCbbIIeeddIImmVVjj''pp††kk''eepp¬¬aaggccUUllppÊÊHHeellaakkllnn''--nnll''  kk~~¨̈ggEEppnnkkaarreeFFII√√XXaatteellaakkeessgg--ssflfluu
nn´́ffeennaaHH  ..  GGtt††ccrriittrrbbss''eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  KKWWmmiinnggaayyTTuukkcciitt††nnrrNNaa  eehhIIyymmiinnEEddlleeTTAAppÊÊHH
nnrrNNaaTTSSgg‰‰kkssNNΩΩaanneessaaHHeeLLIIyy  eellIIkkEEllggEEttmmiitt††CCiittddiitteellaakkmm~~aakk''eeQQµµaaHHbbflflUU--kkaabbUU  ..  eellaakk
llnn''--NNuunnVVnn[[BBYYkkGGaavvuuFFhhttƒƒ  ((®®kkuummkkUUss´́ddeeqqAAssMMrraabb''llnn''--NNuunn      ee®®bbIIkkMMccaatt''nnrrNNaa  nnaammWWuunnNNaa
EEddllhhflflaann®®bbqqSSgg))  bbYYnnnnaakk''mmkkccUUllrrYYmm´́ddccaatt''EEccggXXaattkkmmµµ        eellIIrrUUbbeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeennHH  ..
yybb''eennaaHHKKWW´́ff©©TTII2211  mmiinnaa  11997700      ee®®kkaayykkaarr®®bbkkaassTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuubbIÍ́ ff©©  ..  eellaakkeeVV""--ffnnEEddll
VVnneennAACCaabb''nnwwggeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  VVnnllaaeeccjjeeTTAArrkk®®ssss''®®ssUUbbVVyyssiinn  eennAAeemm""aagg88yybb''
ee®®JJHHGGtt''eeBBjjmmYYyy´́ff©©mmkkeehhIIyy  EEttmmuunnnnwwggeeccjjVVnnpp††SSeeccAAhh√√aayyKKaatt''ffaa  ««kkMMuu[[eeccjjeeTTAAee®®kkAA[[
eessaaHH  eeTTaaHHCCaannrrNNaammkkeehhAAkk**eeddaayy  ssMMuu[[eellaakk®®bbyy&&tt~~xx¬¬ÁÁnn»»  ..  eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeddaayyGGss''
kkmm¬¬SSggeeBBkk  VVnnTTaajjee◊◊""GGIIuubbtt''mmkkTTMMeerrkkxx¬¬ÁÁnnssMMrraakkyykkkkmm¬¬SSggbbnnii††cc  ..  eettII®®kkuummeennHHeeKKeerroobbccMMEEppnn
kkaarryy""aaggNNaa  eeddIImm∫∫II[[llnn''--NNuunnVVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnn  ??  ..

BBYYkk®®kkuummeellaakkhhflfluull--XXuunn  nniiggBBYYkkkkUUssrrbbss''llnn''--NNuunnTTSSggbbYYnn  VVnneeTTAAVVjj''ssmm¬¬aabb''eellaakk
bbflflUU--kkaabbUUeennAA‰‰ppÊÊHHeellaakk  rrYYcceebbIIkkrrffyynn††rrbbss''eellaakkbbflflUU--kkaabbUU  mmkkXX¬¬SSccSSeennAACCiittTTIIGGKKeessnnaaFFiikkaarrppÊÊHH
eellaakkllnn''--nnll''  rrgg''ccSS{{kkaassllÌÌ  ..  KKWWeeBBllaaEEddlleellaakkeeVV""--ffnnVVnneeccjjeeTTAArrkk®®ssss''®®ssUUbbVV
yyeennaaHH‰‰gg  EEddllBBYYkkXXaattkkrrVVnneebbIIkkLLaannccUUlleeTTAAPP¬¬aamm  ..  ®®kkuummkkUUss´́ddeeqqAAmm~~aakk''VVnnEE®®sskkBBIIkk~~¨̈gg
LLaannmmkkffaa  ««  ssUUmmeettCCKKuuNNGGeeJJIIÇÇjjeeLLIIggLLaann!!  eellaakkkkaabbUU[[xxMM∆∆̈̈VVTTmmkkTTTTYYll!!»»  ..  ggaakkeeTTAA
eeXXIIjjcc∫∫aass''CCaaLLaanneellaakkkkaabbUUCCaammiitt††CCiittddiittEEmmnn  kk**KKµµaannkkaarrssggßß&&yybbnnii††cceessaaHH  ..  eellaakkeessgg--
ssflfluunn´́ffkk**®®BBmmeeLLIIggLLaanneeddaayyKKµµaannVVnnpp††SSTTaahhaannNNaamm~~aakk''ffaa  eellaakkeeTTAATTIINNaaeessaaHH  ..  eennAAeellIIrrff
yynn††  ®®kkuummkkUUss´́ddeeqqAArrbbss''llnn''--NNuunn  kk**ee®®kkookkvvaayybbMMVVkk''kkssmm¬¬aabb''eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeTTAA
rrYYcceehhIIyyBBYYkkeeKKkk**yykkssaakkssBBeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  eeTTAAddaakk''eennAAeellIIppÊÊHHeellaakkeessgg--ssflfluunneeffgg  ((
bbggbbeeggII̊̊tteellaakkssflfluunn´́ff  EEttVVnnTTTTYYllee®®KKaaHHff~~aakk''LLaannccMMnnYYnnbbIIqq~~SSmmuunnmmkkeehhIIyy  eehhIIyyppÊÊHHeennaaHHeennAA
TTMMeennrr  eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffCCaaGG~~kkTTTTYYllrraabb''rrggrrkkßßaa))  eennAApp¬¬ËËvvkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  TTll''mmuuxxppÊÊHHeellaakkbbflflUU--kkaa
bbUU  ..  eennAAeellIIppÊÊHHeeKKeerroobbccMMddbb®®ssaa  mmaannEEkkvvbbYYnn  ccaannbbbbrreeBBjjccMMnnYYnnbbYYnn  ..  BBYYkkeeKKVVnnyykkkkSSeePPII¬¬gg
rrbbss''eellaakkbbflflUU--kkaabbUU  mmkkVVjj''ssBBeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  BBIIffııaall''xxaaggss††SSFF¬¬aayymmkkccMMeehhooggkk∫∫aall
xxaaggee®®kkaayy  EEpp~~kkxxaaggeeqq√√gg  ..  kkSSeePPII¬¬ggeennaaHHeeKKddaakk''ppÊÊaabb''nniiggssaacc''ssaakkssBB  rrYYcceeTTIIbbVVnneeKKeekkHH´́kk
VVjj''  ((GG~~kkVVjj''KKWWeellaakkhhflfluull--XXuunn))  ee®®JJHHttaammkkaarrsseegg˚̊tteeXXIIjj  rrnnÏÏ®®KKaabb''ccUUllttUUccTTMMhhMMbb""uunn®®KKaabb''
‰‰rrnnÏÏeeccjjFFMM  ..  eeKKyykkkkSSeePPII¬¬ggrrbbss''eellaakkbbflflUU--kkaabbUU  eeddIImm∫∫II[[eeKKeeCCOOffaa  TTSSggBBIIrrnnaakk''eeQQ¬¬aaHHKK~~aaEEmmnn
EEttvvaammiinnssmm®®ttgg''ffaa  mmnnuussßßGGgg̈̈yyTTll''mmuuxxKK~~aa  ®®KKaabb''VVjj''ccUUllttaammffııaall''xxaaggeeqq√√gg  eeTTIIbb®®ttUUvvnnwwgg
eerrOOgg®®bbDDiitteennHH  eehhIIyymmYYyyeeTToottGG~~kk®®ssuukkEEddlleennAACCiittxxaaggppÊÊHHeennaaHHVVnn[[kkaarrNN__ffaa  eeKKVVnnææss~~ËËrr
kkSSeePPII¬¬ggEEttmmYYyy®®KKaabb''KKtt''  ..
((1188))  ((tt)) BBYYkkeeKKbbeeggII˚̊tteellIIkkeerrOOggEEkk¬¬ggffaa  ««eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffVVnnppwwkk®®ssaa®®ssvvwwgg  eehhIIyyeeQQ¬¬aaHH
KK~~aaCCaammYYyyeellaakkbbflflUU--kkaabbUU  rrYYcchhUUttkkSSeePPII¬¬ggVVjj''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ss¬¬aabb''ttSSggBBIIrrnnaakk''eeTTAA  ..

eemm""aagg®®VVMMbbYYnnyybb''´́ff©©TTII2211mmiinnaaddEEddlleennaaHH  eellaakkeeVV""--ffnnVVnnvviill®®ttLLbb''mmkkvviijj  eehhIIyy
ssaakkssYYrrnnrrNNaakk**mmiinnddwwggffaa  eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeTTAATTIINNaaeessaaHHeeLLIIyy  ..  eellaakkeeVV""--ffnnkk**eeqqaa
eeLLaaCCaammYYyyeellaakkcc&&nnÊÊ--NNuunn  eehhIIyyTTUUrrss&&BBÊÊTTaakk''TTggCCaammYYyyeellaakkbbflflUU--yy""aann  rrkkGGss''mmYYyyeemm""aaggeeTToott
kk**eennAAEEttmmiinnddwwggffaaeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeTTAATTIINNaa  ..  eellaakkeeVV""--ffnnVVnnttaammrrkkrrhhUUttddll''nnaakk''eellOO
ggCCaammYYyyeellaakkcc&&nnÊÊ--NNuunn  rrhhUUttddll''eemm""aagg1122GGaa®®FFaa®®tt  ..  eennAAeemm""aaggBBIIrrmmaannTTaahhaannmmkkttaammeeTTAA
®®ssss''®®ssUUbbbbbbrrssiinn  rrYYcc®®BBwwkkeeLLIIggeemm""aagg66  kk**nnSSKKII~~KK~~aaeeccjjttaammrrkkeeTToott  mmkkEEbb""kkxxaagglliiccmm††gg  eehhII
yymmkkCCYYbbeellaakkCCMMuu--ssaavv""nneennAAGGggss~~ÁÁll    kk**eennAAEEttKKµµaannddMMNNwwggBBIIeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeTToott    eehhIIyy
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VVnnvviill®®ttLLbb''mmkkllMMeennAAeellaakkllnn''--nnll''vviijjeennAAeemm""aaggbbIIrreessooll  ..  eennAAeemm""aaggbbYYnnll©©aacc  eellaakk
hhflfluull--XXuunnVVnneehhAAeellaakkeeVV""--ffnneeTTAAppÊÊHHeellaakk  rrYYccssMMLL¨̈ttTTaarryykkkkUUnneessaarrTTUUEEddkkeeddIImm∫∫IIccaakk''yykk
‰‰kkssaarr  eehhIIyyVVnn®®VVbb''ffaa  ––  ««  GGaaeessgg--ssflfluunn´́ffvvaass¬¬aabb''eehhIIyy  eeddaayyvvaaccaajj''ssMMbbff  [[eeTTAAyykk
ssBBvvaammkkccuuHHeennAA‰‰ppÊÊHHeellaakkeessgg--ssflfluunneeffgg  ‰‰pp¬¬ËËvvkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm‰‰eeNNaaHH  »»  ..  eellaakkeeVV""--ffnnVVnn
ccaakkeeccjjeeTTAACCaammYYyyeellaakkssrr--bbYYnn  eeTTAAyykkssBBeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffmmkkddMMkkll''  ..

eeddIImm∫∫II[[sseemm††ccssIIhhnnuuyyaaggccUUllmmkkkkmmıı¨̈CCaavviijj  eeddaayyKKµµaannååbbss&&KKeennaaHH
kk~~̈̈ggrraa®®ttIÍ́ ff©©TTII2211mmiinnaa11997700  ®®kkuummeellaakkhhflfluull--XXuunnVVnneerroobbccMMEEppnnkkaarrNN__eeFFII√√XXaatt
eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffyy""aaggss©©aatt''  ..  eerrOOggXXaattkkmmµµdd**GGaaff··kkMMVVMMggeellIIrrUUbbeellaakkeessgg--
ssflfluunn´́ffeennHH  mmaannTTSSggllnn''--NNuunn  ((llnn''--nnll''yyll''®®BBmmppggEEddrr))  ccUUllrrYYmm´́dd  eeddaayy
VVnnyykk®®kkuummssIIhhnnuunniiyymm  mmkkeeFFII√√CCaaEExxllbbwwTTVVMMggGGMMeeBBIIdd**KKMMrruukkeennHH  ..  sseemm††cc®®bbuugg
nnwwggccUUlleeTTAA®®kkuuggeessoommrraabb  EEttBBYYkkeellaakkllnn''--nnll''VVnnyykkFFuuggssSSgg  eeTTAAddaakk''JJss
eeBBjjpp¬¬ËËvvkkMMuu[[yynn††eehhaaHHccuuHHeekkIItt      mmYYyy´́ff©©ee®®kkaayyBBIIXXaattkkmmµµeellIIrrUUbbeellaakkeessgg--ssflfluunn  
´́ffeennaaHHmmkk,,  eellaakkllnn''--nnll''VVnneeccjjbbJJÇÇaa[[XXaatt''xx¬¬ÁÁnnnnaayyTTaahhaannTTSSggGGss''  CCaa
BBiieessssBBYYkkEEddllmmaannkkaarrTTaakk''TTiinnnnwwggXXaattkkmmµµeennHH  eeTTIIbbccllnnaaKKSS®®TTssIIhhnnuu®®bbqqSSgg
llnn''--nnll''VVnnss©©bb''ss©©aatt''eeTTAAvviijj  ..

eehhttuuGGII√√VVnnCCaallnn''--NNuunnnniiggllnn''--nnll''  ssMMeerrcccciitt††ssmm¬¬aabb''eellaakkeessgg--
ssflfluunn´́ff  EEddllCCYYyyeellaakkeeTTAAvviijj  kk~~̈̈ggkkaarrTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuuBBIIzzaann::®®bbmmuuxxrrddΩΩeennaaHH  ??

KKYYrrrrMMllwwkkeeLLIIggvviijjEEddrrffaa  kkaallEEddlleellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''vviill®®ttLLbb''BBIICCIIvvPPaaBB
nniirreeTTss‰‰®®ssuukkVVrrSSgg  eehhIIyyccUUll´́®®BBPP~~MMddggEErrkk  eeFFII√√kkaarrttssflflUUvvaayyGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg
TTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥eennaaHH  eellaakkss&&kkii††BBIIrrddYYgg--cc&&nnÊÊssaarraatt  VVnnnnSSTTaahhaann115500LLaann  kkSS--
eePPII¬¬ggrrtt''eeTTAAccUUllCCaammYYyy  ..  ‰‰eessgg--ssflfluunn´́ffkk**nnSSTTaahhaannrrtt''eeTTAAttaammeellaakkssWWgg--gg""uukk
ffaajj''EEddrr  EEtt®®ttUUvvVVrrSSggttaammTTaann''eennAA®®ttgg''PP~~MMEEtt∫∫ggmmaannCC&&yy  ((QQbb''[[kkaann''TTaahhaannttSSgg
BBIIeennaaHH))  ..  

eehhttuuEEddllllnn''--nnll''nniiggllnn''--NNuunnccMMeerrcceeFFII√√XXaatteellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  kk**
ee®®JJHHEEttxx¬¬aacceellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarryykkGGMMNNaacceeTTAA[[eellaakkffaajj''vviijj
eennaaHH‰‰gg  ..  eehhttuuEEddllxxMM∆∆̈̈hhflflaannGGHHGGaaggyy""aaggeennHH  ee®®JJHHeellaakksswwuumm--KKiinn  ((CCYYbbssmm∏∏aass
nn__CCaammYYyyeellaakkssMMeeGGOOnneennAAkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aa11998888))  VVnn[[kkaarrNN__ffaa  ––  ««  eeddaayyeennAA
EEttmmiinnTTuukkcciitt††  eellaakkllnn''--nnll''kk**ssaakkssYYrreellaakkLLwwkk--ssMMeeGGOOnn  EEddlleeTTIIbbccuuHHBBII®®ssuu
kk´́ffeeTTAAeennaaHHffaa  eettIIeellaakkffaajj''mmaannbbMMNNggddeeNNII††mmmmuuxxnnaaTTII®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ……®®bbFFaannaaFFiibb
ttII®®ssuukkEExxµµrreennHH……eeTT  ??  »»  ..  eellaakkssMMeeGGOOnnkk**eeqqII¬¬yyttbbvviijjffaa  ––  ««  eeKKaalleeddAArrbbss''
eellaakkffaajj''  KKWW[[EEtt®®ssuukkEExxµµrrVVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaassaaFFaarrNNrrddΩΩ  eennaaHHeellaakkssbb∫∫aayy
cciitt††NNaass''eeTTAAeehhIIyy  eeTTaaHHCCaannrrNNaaVVnnkkaann''GGMMNNaacckk**eeddaayy  vvaaKKµµaannssaarr::ssMMxxaann''
GGII√√ccMMeeJJHHeellaakkeeTT  !!  »»  ..  EEtt®®kkuummllnn''--NNuunn//llnn''--nnll''eennAAEEttmmiinneeCCOOeellaakkeeTToott
rrhhUUttBBYYkkeeKKnnSSKK~~aabbMMEEbbkkTTaahhaannEExxµµrree®®kkaamm  ««  EEmm""kkhh√√&&kk Mike's Force »»  eexxÊÊccxxIIÊÊ  eehhII
yyBBYYkkeeKKeennAAmmaannkkaarrssggßß&&yyeellIIrrUUbbeellaakkåått††mmeessnniiyy  GGflfl̃̃uu--ssaavvuutt  EEffmmeeTToott  EEdd--  
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llååssßßaahh__mmkkeellggssaakkssYYrrssuuxxTTuukk≈≈eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ..  llnn''--NNuunnkk**ssMMeerr
ccssmm¬¬aabb''eellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuutteeccaallmm~~aakk''eeTToott  KKWWbbIÍ́ ff©©ee®®kkaayyEEddlleellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuuFFmmkkPP~~MM
eeBBjjttaammkkaarreekkaaHHeehhAArrbbss''llnn''--nnll''mmkk®®VVbb''ffaa  xx¬¬ÁÁnnKKaatt''mmiinnEEmmnnBBiikkaarrTTSSggGGss''
eeTT  KKWWKKaatt''GGaaccmmaannkkUUnnddUUcceeKK‰‰ggEEddrr  ..  kkaalleennaaHHCCaaeellIIkkTTII88eehhIIyy  EEddlleellaakkGGflfl̃̃uu
ssaavvuuttQQaaggccUUlleeTTAAeellggssYYrrssuuxxTTuukk≈≈eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  nniiggTTTTYYll{{vvaaTTBBIIkkaarr
eess~~hhaaCCaattii  BBlliikkmmµµeeddIImm∫∫IICCaattiiBBIIeellaakkffaajj''  ..  kk~~̈̈ggXXaattkkmmµµeellIIrrUUbbeellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuutt
eennHH  llnn''--NNuunnVVnneerroobbccMMqqaakkffaa  eellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuuttVVnnTTTTYYllee®®KKaaHHddll''ss¬¬aabb''  eeddaa
yyee®®KKaaHHff~~aakk''®®kkLLaabb''LLaanneeTTAAvviijj  ..

eennAA´́ff©©TTII1133mmiinnaa11997700  sseemm††ccssIIhhnnuukk**ssMMeerrcccciitt††yyaaggeeccjjBBII®®kkuuggVV""rrIIss__eeTTAA
mmUUssËËeeddIImm∫∫IIssMMuuCCMMnnYYyyKKSS®®TT  ..  BBYYkkeemmddwwkknnSSssUUeevvoottVVnnXXaatt''ssIIhhnnuu[[eennAA®®kkuuggmmUUssËË  kkMMuu
yyaaggeeTTAAeebb""kkSSeeFFII√√GGII√√  EEttssIIhhnnuummiinn®®BBmm  ee®®JJHHeemmddwwkknnSSssUUeevvoottKKµµaannVVnnssnn¥¥aaffaa  nnww
ggyykkGGMMNNaaccmmkk[[®®TTgg''vviijjeessaaHH  ssIIhhnnuukk**ssMMeerrcccciitt††bbnn††ddMMeeNNIIrreeqqııaaHHeeTTAA®®kkuuggeebb""
kkSSggEEttmm††gg  ..  kkaalleennaaHHeemmddwwkknnSS®®kkuuggeebb""kkSSggeennAA®®TTwwggmmYYyyssnnÊÊ¨̈HHEEddrr  eeddaayyeeKK[[BBYY
kkTTUUttcciinneennAAPP~~MMeeBBjj  eeFFII√√kkaarrtt´́ff¬¬CCaammYYyyeellaakkllnn''--nnll''bbnnii††cceeTToottssiinnEE®®kkggVVnn
ppll  ..  

ee®®kkaayy´́ff©©TTII1188mmiinnaa11997700  cciinneebb""kkSSggeennAAmmiinnTTaann''pp††aacc''ccMMNNggTTUUttCCaammYYyy®®bb--
eeTTssEExxµµrreennAAeeLLIIyyeeTT  ..  GG~~kkttMMNNaaggkkaarrTTUUttcciinneebb""kkSSggVVnneeFFII√√kkaarrTTaakk''TTggCCYYbbtt´́ff¬¬
CCaammYYyyeellaakkllnn''--nnll''CCaaee®®ccIInnddgg  eessII~~ssMMuu[[rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrreennAAbbnn††CCYYyykkggTT&&BBeevvoo
ttkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggtteeTTAAeeTToott  ddUUccEEddllrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrssmm&&yysseemm††cc
ssIIhhnnuuVVnnFF¬¬aabb''eeFFII√√kkaallBBIImmuunnmmkkeennaaHH  ..  ttMMNNaaggTTUUttcciinnVVnnnniiyyaayyffaa  ––  ««  kkaarr
TTMMllaakk''sseemm††ccssIIhhnnuuCCaaeerrOOgg´́ppÊÊkk~~¨̈ggrrbbss''EExxµµrreeTT˘̆˘̆˘̆  ®®kkuuggeebb""kkSSggmmiinnrrvvIIrrvvll''CCaammYYyy
sseemm††ccssIIhhnnuueeTT  eehhIIyycciinneennAAEEttbbnn††eeKKaarrBBrrddΩΩGGMMNNaaccEExxµµrrtteeTTAAeeTTootteebbII  ––

11--  EExxµµrr®®BBmmGGnnuuJJÔÔaattpp††ll''ssmm∏∏aarr::sswwkk  ssaaÂÂss††aavvuuFF  ff~~SSeeBBTT¥¥  BBII®®ssuukkcciinneeTTAA[[
kkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  EEddll®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaFF¬¬aabb''eeFFII√√BBIImmuunnmmkk  eeddIImm∫∫II
[[eevvoottNNaammGGaaccbbnn††eeFFII√√ssÂÂggaammCCaammYYyyGGaaeemmrriikkSSgg  vvaayyrrMMeeddaaHHyykkeevvoottNNaammxxaagg
tt∫∫ËËgg[[VVnn  ..

22--  EExxµµrreennAAEEttGGnnuuJJÔÔaatt[[kkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  ttSSggeennAAeellIITTww
kkddIIEExxµµrrtteeTTAAeeTToott  ..

33--  EExxµµrreennAAEEttbbnn††eeFFII√√kkaarreeXXaassnnaaKKSS®®TTmmiitt††yyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg
ddUUccmmuunneeTToott

ee®®kkaayyBBIICCYYbbccrrccaaCCaammYYyyllnn''--nnll''CCaaee®®ccIInnddgg  rrhhUUttddll''́́ ff©©TTII55ååssPPaa1199--
7700  KKWWmmYYyyEExx´́mm∏∏́́ ff©©ee®®kkaayyTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuurrYYcc˘̆˘̆˘̆  ttMMNNaaggTTUUttcciinnyyll''eeXXIIjjffaa  KKµµaann
kkaarrrrIIkkccMMeerrIInnKKYYrrCCaaTTIIeeBBjjcciitt††eessaaHHeennaaHH  eeKKkk**[[ddMMNNwwggeeTTAAeebb""kkSSgg@@kkMMssMMeerrcc®®bbkkaass
pp††aacc''ccMMNNggTTUUttCCaammYYyy®®bbeeTTssEExxµµrr  rrYYcceehhIIyycciinnkk**ggaakkmmkkKKSS®®TT      TTTTYYllssaall''nniigg
ssnn¥¥aaffaa  yykkGGMMNNaaccmmkkff√√aayy®®TTgg''vviijj      EEttsseemm††ccssIIhhnnuu®®ttUUvveeKKaarrBBllkk≈≈&&NNmmYYyy  
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KKWW®®ttUUvvccUUllrrYYmm´́ddCCaammYYyyBBYYkkyyYYnnhhaaNNUUyy  nniiggCCaammYYyybbnnEExxµµrr®®kkhhmm ..
cciinnccgg''[[EExxµµrrCCYYyyyyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††eeTTIIbbeeKKnniiyyaayyffaa  eeKKmmiinnxx√√ll''CCaammYYyyssIIhhnnuu

eeTT  KKWWcciinnyykkssIIhhnnuummkkeeFFII√√CCaaååbbkkrrNN__CCYYyyyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  (6)

TT&&BByyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggccaabb''eeppII††mmvvaayy®®bbhhaarr®®ssuukkEExxµµrrCCaaddMMbbUUgg
kk~~̈̈gg´́ff©©TTII22eemmssaa11997700  ..  kk~~̈̈ggssƒƒaannkkaarrNN__dd**dduunnddaabbeennHH  eellaakkllnn''--nnll''kk**ssMMuuCCMMnnYY
yyTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''BBIIeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  mmkkCCYYyyCCaabbnnÊÊaann''
EEddrr  ..  kkaalleennaaHHåått††mmeessnniiyyGGaaeemmrriikkSSgg  Haig VVnn®®BBmmaanneellaakkffaajj''ffaa  ––  ««
kkMMuu[[eellaakknnSSTT&&BBccUUll®®ssuukkEExxµµrrCCaabbnnÊÊaann''eeBBkk  [[eennAArrgg''ccSSccUUlleeTTAACCYYyyBBIIxxaaggee®®kkAA
eeTTAAvviijj  eeTTIIbbmmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBB  »»  ..  eennHHkk**CCaakkMMhhuusseellaakkffaajj''EEddrr  EEddlleennAAEEttyy--
ll''ffaa  ««  EExxµµrrTTSSggGGss''eennAAEEtt®®ssLLaajj''rrUUbbeellaakkddUUcckkaallssmm&&yyqq~~SS11995522ddEEddll  »»
eellaakkkk**hhkk''ccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggGGnnÊÊaakk''BBYYkk®®ssvvwwggGGMMNNaaccllnn''--NNuunn,,  llnn''--nnll''  EEddllVV
nneerroobbccMMkkMMeeTTcc®®kkuummeellaakk  nniiggbbMMpp¬¬aajjee®®KKaaggkkaarrTTSSggGGss''  EEddlleellaakkffaajj''®®ttUUvvccUUll
mmkkkkaarrJJrr®®bbeeTTssEExxµµrr[[rrYYccppuuttBBIIEEppnnkkaarrsshhPPaaBB≤≤NNÎÎËËcciinn´́nnhhUU--CCIImmiijj  ((2200)) ..
kkggTT&&BBeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnddwwkkccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrrTTSSgg´́ff©©TTSSggyybb''  ttaammyynn††--
eehhaaHHnniiggttaammrrffyynn††  mmaannGGaavvuuFF®®KKbb''́́ dd  ..  ‰‰kkggTT&&BBEExxµµrrvviijjVVnnssmm∏∏aarr::sswwkk  kkSSeePPII¬¬gg
®®KKaabb''  eexxaaGGaavveevvoottkkuugg  EEddllkkaakk''ddkkhhUUttmmiinnddwwkkyykkeeTTAA[[TT&&BByyYYnnxxaaggeeCCIIggeennaaHH
mmkkeeFFII√√kkaarrTTbb''TTll''  ..  TTaahhaann´́mm∏∏bbYYnneemm""aaggVVnneerrIIssCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''PP¬¬aamm@@  ..  ssrreessrr
ddll''®®ttgg''eennHH  eessµµrrxxMM∆∆̈̈ssUUmmeeKKaarrBBddll''vviiJJÔÔaaNNkk≈≈&&nnÏÏssiissßßxxMM∆∆̈̈TTSSggLLaayy  eeddaayykkaall
eennaaHHxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨̈VVnnCCMMrruujj[[BBYYkkeeKK  ccUUlleeFFII√√TTaahhaanneeccjjeeTTAAvvaayyBBYYkkyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoott
NNaammxxaaggeeCCIIgg  rrhhUUttVVtt''bbgg''CCIIvviittGGss''CCaaee®®ccIInn  kk~~̈̈ggssÂÂggaamm≤≤ttnn&&yy´́nnrrbbbbllnn''--
nnll''eennaaHH  ..

kkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggVVnnvvaayylluukkyykkVVnneexxtt††rrttnnKKIIrrII  ssÊÊwwgg
EE®®ttgg  mmNNÎÎllKKIIrrII  ®®kkeeccHH    eeddaayyee®®bbIIvviiFFIIccaakk''EExxßßGGaatt''ss~~ËËrrkkSSeePPII¬¬gg    eeFFII√√[[TTaahhaannEExxµµrr

llnn''--nnll''  nniiggeeccAAhh√√aayyeexxtt††PP&&yyssµµaannEEtteevvoottkkuuggee®®ccIInn  kk**rrtt''yykkrrYYccEEttxx¬¬ÁÁnnmmaann  ttMMuu

ssaarraavvaa""nn''  ((®®ttUUvveeTTaass®®bbhhaarrCCIIvviitt))  nniiggeeccgg--ssaayyMMuubbflflnnCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆..

mmYYyyEExxee®®kkaayymmkk    eeTTIIbbsshhrrddΩΩ®®BBmmpp††ll''CCMMnnYYyykkggTT&&BBddll''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ..  

ccaabb''BBIIEExxeemmssaa11997700  mmkkTTll''nnwwggEExxmmiinnaa11997733  KKWWkkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaa

mmxxaaggeeCCIIggssuuTTÏÏssaaFF  EEddllvvaayylluukk®®bbeeTTssEExxµµrr  mmiinnTTaann''mmaannTT&&BBEExxµµrr®®kkhhmmeessaaHH

eeLLIIyy  ..  yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††VVnnvvaayyrrMMeeddaaHHkkaann''kkaabb''EEddnnddIIEExxµµrrmmYYyyEEpp~~kkyy""aaggFFMM  eehhIIyy

eeKK®®ttYYtt®®ttaattMMbbnn''rrMMeeddaaHHTTSSggeennaaHHddUUccCCaaEEddnnddIIyyYYnnGGJJççwwgg  eeddaayyVVnnccaatt''EEccggEEttggttSS

ggEEpp~~kkrrddΩΩVVlleexxtt††  ®®ssuukk  XXMMuu  CCaayyYYnnTTSSggGGss''  ..

((2200)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssWWgg--eeLL  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ((GGttiittTTaahhaannEEmm""kkhh√√&&kk))  nniiyyaa
yyffaa  ––  ««  eellaakkffaajj''VVnnssMMuuyykkkkggTT&&BBEExxµµrree®®kkaammrrbbss''eellaakkeeTTAAddaakk''kkaarrJJrrpp¬¬ËËvvBBYYkkyyYYnneevvoottkkuu
gg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  eennAAttaammeexxtt††EEbb""kkxxaaggeekkIItt®®ssuukkEExxµµrr  nniiggeennAAeexxtt††eessoommrraabb  kkMMBBgg''FFMM  vvaayy
ssÊÊaakk''pp¬¬ËËvvTT&&BByyYYnnxxaaggeeCCIIgg  kkMMuu[[ccUUllmmkkkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrVVnn˘̆˘̆˘̆  EEtteellaakkllnn''--NNuunnnniiggllnn''--nnll''mmiinn
®®BBmmTTaall''EEtteessaaHHttaammEEppnnkkaarreennHH  »»  ..
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Cem¬aHrvagExµr®khmnigyYnkumµ¨ynis†

eennAAeeddIImmqq~~SS11997700  yyYYnnhhaaNNUUyyVVnnyykkEExxµµrreevvoottmmiijj  ((2211)) ccMMnnYYnn22,,330000nnaa
kk''  (7) nniiggssWWgg--gg""uukkmmiijj  ((eehhAAGGaaccaarr¥¥eemmoonn))  EEddllVVnneePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAssmm©©MMeennAAhhaa--
NNUUyy  ((2222)) ee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvv  EExxkkkk˚̊ddaa11995544  mmkk[[ddwwkknnSSccllnnaaEExxµµrrkkuu
mmµµ¨̈yynniiss††  ..  kkaarrEEddllkkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggvvaayylluukkssaaFFaarrNNrrddΩΩ
EExxµµrreennaaHH  BBYYkkeennHHVVnnyykkTTuunn®®bbCCaa®®bbiiyyssIIhhnnuummkkeeXXaassnnaaeeVVkk®®VVss''rraaÂÂss††EExxµµrr
EEddrr  ddUUccCCaayykkrrUUbbffttsseemm††ccssIIhhnnuuddaakk''eellIIbb&&NNˆ̂KKNNkkmmµµaaFFiikkaarrTTaakk''TTggCCaaeeddIImm  ..
‰‰cciinneebb""kkSSggkk**VVnnyykkTTuunn®®bbCCaa®®bbiiyyssIIhhnnuummkkee®®bbIIEEddrr  ..  ssBB√√́́ ff©©eennHHeeTToottkk**eeddaa
yy  ((11998877))  eeddIImm∫∫IIccMMeehhoovvxx¬¬aajj''ssIIhhnnuuCCaappll®®bbeeyyaaCCnn__yyYYnn  nniiggppll®®bbeeyyaaCCnn__
kkUUnnCCwwggxx¬¬ÁÁnn  ((EExxµµrr®®kkhhmm))  cciinneebb""kkSSggVVnneeVVHHrrUUbbsseemm††ccssIIhhnnuu  rraabb''EEssnnssnn¬¬wwkkEEcc
kk[[BBYYkkeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm  kkaann''ccUUlleeTTAA®®ssuukkEExxµµrr  EEcckkccaayyddll''®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr  [[
yyll''®®ccLLMMmm††ggeeTToottffaa  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmCCaakkggTT&&BBrrbbss''sseemm††cc““  mmkkcc∫∫aaMMggyykkGGMM--
NNaacc[[sseemm††cc““vviijj  ..

eennHHeehhIIyyllTTÏÏppll´́nn  ««nneeyyaaVVyy®®bbCCaammttii»»  rrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  EEddllCCaa
bbuuBB√√eehhttuussaarrvvnn††mmYYyydd**CCaakk''cc∫∫aass''  kk~~̈̈ggvviinnaasskkmmµµCCIIvviitt´́nn®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrbbIIllaannnnaakk''
nniiggkkaarrrrllaayy®®bbeeTTssEExxµµrrssBB√√́́ ff©©eennHH  ..
( kkkknn ––  ddUUeecc~~HHeennAAkk~~̈̈ggkkaarrkkaatt''eeTTaassEExxµµrr®®kkhhmm  BBIIbbTTssmm¬¬aabb''rrggaall    EEddllnnwwggeeFFI√
eeLLIIggnnaaeeBBllxxaaggmmuuxxeennHH˘̆˘̆˘̆  sseemm††ccssIIhhnnuuKKWWCCaaeemmddwwkknnSSyy""aaggssMMxxaann''CCaaggeeKKTTSSgg
GGss''  ´́nnGGMMeeBBIIåå®®kkiiddΩΩkkmmµµ®®bbqqSSggmmnnuussßßCCaattii,,  GGMMeeBBIIåå®®kkiiddΩΩkkmmµµssÂÂggaamm  nniiggGGMMeeBBIIssmm¬¬aabb''
CCaattii‰‰gg  ..  eebbII®®TTgg''mmiinnssµµ&&®®KKcciitt††eeddIIrrccUUlleeTTAA[[eeKKkkaatt''eeTTaasseeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ttaammddUUcc
®®BBHHbbnnÊÊËËlleeTT˘̆˘̆˘̆  ttuullaakkaarr®®ttUUvveekkaaHHeehhAAsseemm††ccssIIhhnnuummuunneeKKTTSSggGGss''  ..  ««  sswwgg‰‰gg
eeQQµµaaHHGGII  VVnnCCaa““eeQQµµaaHHeemm""AA--eessTTuugg  ??  »»  )) ..

CCaaff~~ËËrrnnwwggGGgg˚̊rr  yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††VVnnpp††ll''ee®®KKOOggssaaÂÂss††aavvuuFF[[BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmxx¬¬HH
EEttmmiinnVVaann®®KKbb''®®KKaann''ttaammkkaarr®®ttUUvvkkaarrrrbbss''bbnnEExxµµrr®®kkhhmmeessaaHHeeLLIIyy  ..  eennAAeeBBll
EEddllBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmVVnnTTTTYYllCCMMnnYYyyBBIIcciinneebb""kkSSggllµµmm®®KKbb''kkmm¬¬SSggeeKK    ttaammkkaarrCCYYyy  

((2211)) BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjVVnnbbeeggII̊̊ttKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyyeeQQµµaaHH  ««KKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnn»»  mmaannrrUUbbnngg&&
llCCaassJJÔÔaassMMKKaall''  nniiggddwwkknnSSeeddaayyNNuubb--bbUUppaann  ..  ee®®kkaayyNNuubb--bbUUppaann®®ttUUvvKKiijjssIIhhnnuussmm¬¬aabb''
eeccaalleeTTAA,,  nngg--ssYYnn  ((eekkIItteennAAKKIIrrIIvvggßß,,  eexxtt††ttaaEEkkvv))  VVnneeLLIIggmmkkCCMMnnYYss  rrYYccccUUll´́®®BBrrYYmm´́ddCCaammYY--
yyEExxµµrr®®kkhhmm  ..
((2222)) ssWWgg--gg""uukkmmiijj  mmiinnEEmmnnCCaabbÌÌËËnneellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''TTaall''EEtteessaaHH  GG~~kkxx¬¬HHeennAAEEttyyll''®®ccLLMM
eerrOOggeennHH  ttaammkkaarreeXXaassnnaarrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  EEddllvvaaee®®bbIICCaammeeFF¥¥aaVVyyssMMrraabb''TTaakk''TTaajjBBYYkkEExxµµrr
kkNN††aall  EExxµµrree®®kkaamm  [[ccUUllbbMMeerrIIccllnnaayyYYnneevvoottmmiijj  KKWWyykk®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  rrYYmmCCaammYYyyllaavv  eevvoott--  
NNaammeeFFII√√CCaa  ««sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn»»  ..  eeddIImm∫∫IIddwwggKKuuNNGGaaccaarr¥¥eemmoonn……ssWWgg--gg""uukkmmiijj  EEddllVVnnbbMMeerrII
®®bbeeyyaaCCnn__yyYYnn  @@VVnneeVVHHrrUUbbffttGGaaccaarr¥¥eemmoonneellIIEEttmm__ssMMbbuu®®tttt´́mm¬¬mmYYyyeerrooll  nniiggeellII®®VVkk''110000
eerroollrrbbbbeehhgg--ssMMrriinnssBB√√́́ ff©©eennHH  ..
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ee®®CCaammEE®®CCggBBIIsseemm††ccssIIhhnnuueennAAeebb""kkSSggeennaaHH  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeeqq√√ggddaacc''xxaattnniiyymm
llTTiiÏÏeemm""AA  kk**ccaabb''®®bbeellHHyykkBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjbbeeNNII††rr@@  EEddllBBYYkkeeKKeeccaaTTffaa  ««  kk∫∫aall
yyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr  »»  ..

--111122--

TTiiddΩΩPPaaBB´́nnkkaarrBBiiXXaatt®®bbCCaaCCnnffIIµµTTSSgg®®KKYY@@eennAAPPUUmmiiPPaaKKåått††rrTTiissnniiggbbUUJJ··TTiiss

((kkMMBBgg''FFMM--kkMMBBgg''ccaamm))  KKUUrreeddaayyeellaakkGGwwuugg--bbflfluunnhhflflaagg  ((  eellaakkGGwwuugg--bbflfluunnhhflflaagg

VVnnpp††ll''ssMMeeNNAArrUUbbKKMMnnUUrreennHHddll''xxMM∆∆̈̈  kkaalleennAACCMMrrMMeexxAA--GGIIuuddaagg  qq~~SS11998800  ))



eeddaayyxx¬¬aaccyyYYnn  ssWWgg--gg""uukkmmiijj  kk¬¬aayyCCaaeemmddwwkknnSSeeTTAA´́ff©©mmuuxxeennaaHH  bb""uull--BBttkk**eerroo
bbccMMKKMMeerraaggkkaarrNN__ssmm¬¬aabb''GGaaccaarr¥¥eemmoonneeccaall  ..  bb""uull--BBtt  ……ssaaLL¨̈tt--ssrr  VVnn[[
GG~~kkCCMMnniittCCaaEExxµµrreellIIeeQQµµaaGG  GGaabb""gg''  llbbyykkff~~SSbbMMBBuullEExxµµrreellIIeeTTAAddaakk''kk~~¨̈ggGGaahhaarr
ssmm¬¬aabb''ssWWgg--gg""uukkmmiijjkk~~̈̈ggqq~~SS11997722  (8) ..  rrYYcceehhIIyy  bb""uull--BBttxx¬¬ÁÁnn‰‰ggkk**eeLLIIggeeFFII√√CCaa
®®bbFFaanneellxxaaFFiikkaarrbbkkßßkkuummµµ¨̈yynniiss††EExxµµrr  EEddllkkaalleeNNaaHHeeKKbbwwTTVVMMggeeddaayyddaakk''
eeQQµµaaHHffaa  ««rrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı̈̈CCaa»»  ee®®JJHHmmaann®®kkuummssIIhhnnuuccUUllrrYYmmCCaammYYyyppgg  ..
sseemm††ccssIIhhnnuukkaalleennaaHHeeFFII√√CCaa®®bbFFaannrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllrrYYbbrrYYmmCCaattii  ttSSggeennAAee®®kkAA®®ssuukk
((eennAA®®kkuuggeebb""kkSSgg))  ..

ttaammBBiitteeTTAA  sseemm††ccKKµµaann≤≤TTiiÏÏBBllGGII√√bbnnii††cceeTTAAeellIIccllnnaarrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı̈̈
CCaaeessaaHH  eehhIIyymmiinnGGaaccmmkkCCaann''ddII®®ssuukkEExxµµrr  eeddaayyKKµµaannkkaarrGGnnuuJJÔÔaattBBIIbb""uull--BBttnniigg
bbnnEExxµµrr®®kkhhmmeeLLIIyy  ee®®JJHHffaa  ––  ««  GGggkkaarrmmiinn[[ssIIhhnnuummkk®®ssuukkEExxµµrr˘̆˘̆˘̆  ee®®JJHHeebbII
[[ssIIhhnnuummkk  cc∫∫aass''CCaa®®bbCCaaCCnnrrtt''eeTTAArrkkssIIhhnnuueehhIIyy˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkkeeyyIIggvviijj  eeyyIIgg
mmuuxxCCaaeeVVssKKUUffTTeeTT  »»  (9) ..  ddUUeecc~~HHEExxµµrr®®kkhhmm®®KKaann''EEttyykkssIIhhnnuummkkeeFFII√√®®ttwwmmEEttCCaa
QQ~~aann''eeXXaassnnaaeeKKooggKKrr®®bbmmUUllkkmm¬¬SSggKKSS®®TTbbnneeKKBBIIddMMbbUUggTTIIbb""uueeNNˆ̂aaHH  ee®®JJHHkkaall
eeNNaaHHTTnn''®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBrrbbss''sseemm††cc““  eennAAmmaann≤≤TTiiÏÏBBllxx¬¬SSggkk¬¬aaNNaass''kk~~̈̈ggccMMeeNNaa
mm®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarr  ..  ffII√√eebbIICCaarrbbbbpp††aacc''kkaarrddUUccKK~~aa  rrbbbbrraaCCaanniiyymmnniigg
rrbbbbkkuummµµ¨̈yynniiss††CCaass®®ttUUvvss¬¬aabb''rrss''  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmmmiinnGGaaccyykksseemm††ccssIIhhnnuu[[
mmkk®®ttYYttkk∫∫aallBBYYkkeeKKeennaaHHeeLLIIyy  ..  rrNNssiirrßßnniiggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı̈̈CCaammaa--
nnEEtteeQQµµaaHHbb""uueeNNˆ̂aaHH  ttaammBBiitt´́ppÊÊkk~~̈̈ggKKNNkkmmµµaaFFiikkaarr´́ppÊÊkk~~̈̈ggssuuTTÏÏEEttCCaaEExxµµrr®®kkhhmm--EExxµµ
rreevvoottmmiijjTTSSggGGss''  ..

BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmee®®kkaayyBBIIVVnnCCMMrruuHHBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjbbeeNNII††rr@@mmkk  eeKKkk**ccaabb''eeppII††mm
®®bbqqSSggeeccjjmmuuxxCCaammYYyynnwwggBBYYkkyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  rrhhUUttddll''mmaann
kkaarrbb""HHTTggiicc®®bbyyuuTTÏÏssIIuussaacc''hhuuttQQaammKK~~aayy""aaggFF©©nn''FF©©rr  ..  eettIIbbNN††aallmmkkBBIIeehhttuuGGII√√  ??
ddUUccEEttkkaallssmm&&yy≤≤ssßßrr:EEddrreennaaHH  BBYYkkyyYYnnTTuukkBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmCCaakkJJÇÇHH  CCaaxxMM∆∆̈̈  ssMMrraabb''  
bbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__eevvoottNNaammmmYYyymmuuxxbb""uueeNNˆ̂aaHH  eeddaayyee®®CCoottEE®®CCkkkkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~̈̈ggrrbb
ss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  eeFFII√√xx¬¬ÁÁnnCCaammççaass''  CCaaeeccAAhh√√aayyeellIIkk∫∫aallEExxµµrr®®kkhhmm  ..  kkaarreennHHKKWWyyYY
nnccgg''bbgg˙̇aajjffaa  yyYYnnmmaannbbMMNNggyykk®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUllCCaaBBiitt®®VVkkdd  ..

ddUUcckkaallssmm&&yy≤≤ssßßrr:EEddrr  kkaalleennaaHHBBYYkkEExxµµrr≤≤ssßßrr:VVnneeFFII√√kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''
yyYYnnGGss''CCaaee®®ccIInn  kk**mmkkddll''ssmm&&yybbnnEExxµµrr®®kkhhmm  kk**yyYYnneennAAEEtteeFFII√√rreebboobbEEttmmYYyy
eeddaayyeemmddwwkknnSSyyYYnnKKµµaannkkaarreessµµaaHH®®ttgg''  ..    ®®ttgg''eennHHeehhIIyyEEddlleellaakkeesskk--ssMMeeGGoo
tteeCCOOttaammssMMddIIrrbbss''ssIIhhnnuu  eehhIIyyxxMMbbJJÇÇËËnnkkSSeePPII¬¬gg  ®®KKaabb''TTSSggLLaann@@eeTTAApp††ll''[[kkgg
TT&&BBeess††cc““rraall''@@EExxmmiinnEEddllxxaann  eeddIImm∫∫IIVVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii††xxııgg''xxııss''eeTToott  kkaallNNaaeebbII
eess††cc““vviillmmkkkkaann''GGMMNNaaccvviijjeennaaHH  ..

eennAAccuuggqq~~SS11997733  eeddaayy®®ttUUvvvvaayylluukkeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg[[xx¬¬SSggkk¬¬aakk~~̈̈ggrrddUUvveekk††AAqq~~SS
11997722ppggeennaaHH  kkggTT&&BByyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††eeddaayymmaannCCeemm¬¬aaHHCCaammYYyyBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmppgg
eennaaHHkk**ddkkkkggTT&&BBQQbb''vvaayyssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr,,  eeTTAACCaayyEEddnnEExxµµrr--yyYYnnPPaaKKxxaaggeekkIItt
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TTuukkPPaarr::[[rrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨̈CCaamm††ggvviijj  EEttyyYYnnkkuummµµ¨̈yynniiss††eennAAEEttkkaann''kkaabb''
mmUUllddΩΩaannsswwkkxx¬¬HH@@eennAAkk~~̈̈ggEEddnnddIIEExxµµrreennAAeeLLIIyy  ..  EEppnnkkaarrCCMMrruuHHBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijj  nniigg
BBYYkkssIIhhnnuunniiyymmkk**VVnnccaabb''eeFFII√√CCaabbnn††ss©©aatt''@@  rrhhUUttmmkkddll''JJkk''kkNN††aallqq~~SS11997788
eeTToott  ddUUccCCaakkaarrccaabb''mmUUll--ssmm∫∫ttii††  nniiggBBYYkkJJyy&&BB¥¥TTiissssmm¬¬aabb''eeccaalleennAA´́ff©©TTII1188
mmiiffuunnaaqq~~SS11997788CCaaeeddIImm  ..  eennAAeeBBllQQ~~HHrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩllnn''--nnll''PP¬¬aamm  bb""uull--BB
ttkk**kk**kkMMeeTTcckkggTT&&BBnniiggBBYYkkssIIhhnnuueennAAttMMbbnn''eexxtt††kkMMBBtt  nniiggeexxtt††nnaannaaxx¬¬HHeeTToott  EEddll
mmiinnVVnn®®bbuuggxx¬¬ÁÁnnCCaammuunneexxÊÊccxxÊÊIIGGss''KKµµaannssll''  ddUUccCCaaeeccgg--ssaayyMMuubbflflnnCCaaeeddIImm  ..ll..

❑                                     ❑

❑
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CMBUkTI6

lTÏpl´nEpnkarhU-CImij

mmuunnnnwwggQQaannccUUlleeTTAAddll''llTTÏÏppllCCaassUUeerrccrrbbss''eemmddwwkknnSShhUU--CCIImmiijj  CCaabbzzmm
xxMM∆∆̈̈ssUUmmbbrriiyyaayyxx¬¬HH@@GGMMBBIICC&&yyCCMMnnHHrrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  eellIIssaaFFaarrNNrrddΩΩllnn''--nnll''eennAA
´́ff©©TTII1177  eemmssaa  qq~~SS11997755  ..

bbuuBB√√eehhttuú́ nnCC&&yyCCMMnnHHrrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm
nniiggbbrraaCC&&yyrrbbss''rrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr

bb""uull--BBttEEttggEEttGGYYtteekkÌÌggkkÌÌaaggffaa  BBYYkkvvaaVVnnvvaayyQQ~~HHcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSggnniiggbbrrii
vvaarrllnn''--nnll''  eeddaayyssaarrEEttnneeyyaaVVyydd**PP¬¬WWss√√aaggrrbbss''GGggkkaarrnniiggkkggTT&&BB®®bbddaabb''GGaa
vvuuFF®®bbCCaaCCnnkkmmıı̈̈CCaadd**xx¬¬SSggkk¬¬aammhhaaGGssççaarr¥¥  ddUUccccMMeerrooggmmYYyyrrbbss''vvaaee®®ccooggffaa  ––  nneeyyaa--
VVyyrrYYmmppßßMMGGaavvuuFF  ®®bbeessIIrreemmaaHHmmuuttrrbbss''GGggkkaarr˘̆˘̆˘̆..ll..

ttaammBBiitt  CC&&yyCCMMnnHHrrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  VVnnmmkkeeddaayyssaarrEEttyyYYnnnniiggcciinneebb""--
kkSSggeeTTAAvviijjeeTT  eebbIIKKµµaannCCMMnnYYyyssmm∏∏aarr::sswwkkssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''BBIIcciinn®®bbCCaammaanniittuu  nniiggCCMMnnYY
yyBBIIkkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  EEddllvvaayyEExxµµrrssaaFFaarrNNrrddΩΩBBIIEExxeemmssaa
11997700  mmkkEExxmmiinnaa11997733  ®®BBmmTTSSggssPPaasshhrrddΩΩssMMeerrcc[[bbJJŒŒbb''EEllggee®®bbIIyynn††--
eehhaaHHeebb--5522  eeTTAATTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeellIIEEddnnddIIEExxµµrreeTToott  ccaabb''BBIIqq~~SS11997733eeTTeennaaHH  bbnn
bb""uull--BBttcc∫∫aass''CCaarrkkmmiinneeXXIIjjCC&&yyCCMMnnHH´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755eennaaHHTTaall''EEtteessaaHH..  

EEffmmBBIIeellIIeennHHeeTTAAeeTToott  mmaannkktt††aabbIIFFMM@@VVnneeFFII√√[[ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrddYYllrrllMMEEdd--
llxxMM∆∆̈̈ssUUmmeeFFII√√ttaarraaggee®®bboobbeeFFoobbddUUcctteeTTAA  ––
EExxµµrr®®kkhhmm EExxµµrrssaaFFaarrNNrrddΩΩ
11--KKµµaannxxµµSSgg´́ppÊÊkk~~̈̈gg  ::  bb""uull--BBttVVnneeFFII√√ 11--mmaannxxµµSSgg´́ppÊÊkk~~̈̈gg::  eeccAAhh√√aayyeexxtt††PPaaKK

kkaarreeVVssssMMGGaattssmm¬¬aabb''BBYYkkEExxµµrreevvoott                  ee®®ccIInnddUUccCCaaeesskk--ssMMeeGGoott  CCaaBBiieess
mmiijjnniiggBBYYkkssIIhhnnuunniiyymm  ..                                  ssnnaayykkaarriiyyaall&&yyTTII22    KKiimmeeGGgg--

KKUUrruunneeddtt      EEddllpp††ll''ccMMNNuucceexxßßaayy
®®kkuummssaaFFaarrNNrrddΩΩnniiggkkaarrssmm©©aatt''́́ nn
®®bbttiibbttii††kkaarrsswwkkeeTTAAEExxµµrr®®kkhhmm  ..

22--KKµµaannGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy::  vviinn&&yyEEddkkEEffbb            22--BBuukkrrllYYyyeellIIssCCMMnnaann''ssIIhhnnuu11CCaa
KKµµaanneeyyaaKKyyll''  KKµµaannmmeennaasseeJJççtt                    1100  nnaayyTTaahhaannllnn''--nnll''ssgg''vvII--
nnaa  ((KKµµaanneebbHHddUUgg))                                                          LLaa  mmaann®®bbBBnnÏÏccuuggrraabb''ssiibb˘̆˘̆˘̆
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33--nneeyyaaVVyycciitt††ssaaÂÂss††xx¬¬SSgg                              33--KKµµaannee®®bbIInneeyyaaVVyycciitt††ssaaÂÂss††::  nnaa
yyTTaahhaannbbMMeerrIIxxµµSSgg  llkk''ff~~SSeeBBTT¥¥
llkk''®®KKaabb''  ..ll..˘̆˘̆˘̆

11--  eennAAkk~~̈̈ggCCYYrrEExxµµrr®®kkhhmm  GG~~kkEEddlleeKKGGnnuuJJÔÔaatt[[ccUUllCCaaeebbkk≈≈CCnnVVnneennaaHH  lluuHH
®®ttaaEEttmmaann®®bbvvttii††rrUUbbssÌÌaattssÌÌMM  eehhIIyyEEffmmTTSSggVVnnbbMMeeBBjjllkk≈≈&&NNmmYYyyccMMnnYYnnFFMM  EEddll
GGggkkaarrtt®®mmUUvv[[eeFFII√√  ..  GGKKeellxxaaFFiikkaarrbbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrrbb""uull--BBtt  GGaacckk††aabb''®®ttYYtt
®®ttaaVVnneellII®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmTTSSggmmUUll  eeddaayyee®®bbIIvviinn&&yyEEddkkEEffbb  nniiggGGMMNNaaccpp††aacc''
kkaarrvvNNˆ̂::GGFFnn  ..  ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijj  eellaakkllnn''--nnll''mmiinnGGaacc®®ttYYtt®®ttaa  ……kk††aabb''GG~~kkee®®kkaamm
bbggaabb''eellaakk[[VVnnddUUccBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeessaaHHeeLLIIyy  ..  kkaarrTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuummiinnccaatt''TTuukk
ffaaCCaabbddiivvtt††nn__VVnneeLLIIyy  KKWWCCaakkaarrddeemmII††mmGGMMNNaacceeddaayyKKµµaannkkaarrbbgg˙̇ËËrrQQaammmmYYyy  ..  kkMM
hhuussdd**FFMMmmYYyyrrbbss''llnn''--nnll''KKWW  mmYYyymmiinnyyll''®®BBmmttaammeeyyaabbll''®®TTgg''ssiirriimmtt::  EEdd--
ll[[eeFFII√√KKtt''ssIIhhnnuu˘̆˘̆˘̆  BBIIrrllnn''--nnll''VVnnTTuukkmm""aassIIuunnccaass''rrffyynn††eellaakkeennAAddEEddll
®®KKaann''EEtteellaakkeeLLIIggCCaaGG~~kkeebbIIkkbbrrffIIµµmm~~aakk''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  eeJJllKKWWGG~~kkEEddllKKSS®®TTssIIhhnnuu
eennAAEEttTTSSggGGss''kk~~̈̈ggss~~ËËllnniigg®®bbBB&&nnÏÏddwwkknnSSrrbbss''eellaakk  TTSSggEEpp~~kkrrddΩΩVVll  TTSSggEEpp~~kk
kkggTT&&BB  ..  GG~~kkTTSSggeennaaHHVVnnxxÊÊaass''kkgg''ssaaFFaarrNNrrddΩΩmmiinn[[vviilleeTTAAmmuuxxppgg  nniiggmmYYyy
eeTToottVVnnCCYYyyCCaakkmm¬¬SSggddll''ss®®ttUUvv´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  ((EExxµµrr®®kkhhmmnniiggssIIhhnnuu))
ppgg  ..  BBYYkkeeKKVVnnCCJJÇÇËËnnkkSSeePPII¬¬gg  ®®KKaabb''  ff~~SSeeBBTT¥¥  eeTTAApp††ll''[[EExxµµrr®®kkhhmm  ..  ccaabb''BBIInnaayy
TTaahhaannCCaann''xxııss''  rrhhUUttddll''eeccAAhh√√aayyeexxtt††  ssuuTTÏÏEEttVVnnCCYYyykkggTT&&BBrrbbss''ssIIhhnnuu  ((
EExxµµrr®®kkhhmm))  sswwggEEttTTSSggGGss''  ..  ssUUmm∫∫IIEEttllnn''--NNuunnCCaabbÌÌËËnneellaakkllnn''--nnll''  kk**
VVnnddwwkk®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggeeTTAA[[EExxµµrr®®kkhhmmEEddrr  ..  kk~~̈̈ggkkMMLL¨̈ggCCaabb''́́ dd®®bbyyuuTTÏÏKK~~aaeennAAttMMbbnn''
TTYYlleelloobb  eeBBllyybb''eellaakkllnn''--NNuunnVVnnbbJJÇÇaa[[TTaahhaannCCMMnniitt  ddwwkk®®KKaabb''yykkeeTTAA
[[EExxµµrr®®kkhhmmeennAAPP~~MM®®VVssiiTTiiÏÏ  VVkk''ddwwgg  ((11)) ..  ‰‰eellaakkeesskk--ssMMeeGGoott  GGPPiiVVlleexxtt††
VVtt''ddMMbbgg  CCaaCCnnBBuukkrrllYYyymm~~aakk''kk~~̈̈ggccMMeeNNaammBBYYkkBBuukkrrllYYyyCCaaee®®ccIInneeTToott´́nnrrddΩΩaaPPiiVV
llllnn''--nnll''  eeddaayyVVnnpp††ll''®®KKaabb''rrMMeessvv  nniiggee®®KKOOggssaaÂÂss††aavvuuFFeeTTAA[[EExxµµrr®®kkhhmm  ..

kk~~¨̈ggEExxeemmssaaqq~~SS11997744  eeBBllEEddllbbÌÌËËnn´́ff¬¬eellaakkeeddoobb--eessoonnVVnnccaabb''eexxaaGGaavv
bbYYnnVVvv  EEss∫∫kkeeCCIIggbbYYnnVVvv  nniigg®®VVkk''3377mmWWuunneerrooll ((22)) eennAA®®ttgg''PPUUmmiiTTYYll®®kkssSSgg  BBIIrr

((11)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakk  ssiiuumm--KKiinn  ®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..
((22)) eesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssWWnn--eeLL  GGttiitteemmbbJJÇÇaakkaarreennAAbbnnÊÊaayyEE®®ttgg  ..  kkaalleennaaHHPP~~aakk''
ggaarrssmm©©aatt''VVnn[[kkaarrNN__ffaa  mmaannEExxßßrryy::xxµµSSggVVnnddwwkkssmm∏∏aarr::  eeTTAA[[EExxµµrr®®kkhhmmeennAAPPUUmmiiTTYYll®®kkssSS
gg  ..  eeddaayyKKµµaannbbEEggÌÌkk  eellaakkssWWnn--eeLLVVnnnniiyyaayyvviiTT¥¥¨T̈Taakk''TTgg[[bbÌÌËËnneeddoobb--eessoonn  ((GGPPiiVVll
GGnnuueexxtt††́́ bb""lliinn))  eeQQµµaaHHss√√aayy--ssaaeemmOOnnmmkkccaabb''  ..  GGnnuueessnniiyy‰‰kkss√√aayy--ssaaeemmOOnnnniiggsshhkkaarrII
bbYYnnnnaakk''  VVnnmmkkTTaakk''TTggnnwwggeellaakkssWWnn--eeLL@@kk**VVnnbbEEnnƒƒmmPP~~aakk''ggaarrssmm©©aatt''eellaakkBBIIrrnnaakk''eeTToott  ..
®®kkuummeennHHVVnneeccjjBBIIeess††AAeennAAeemm""aagg44ll©©aacc  eeTTAAhhflfl˜˜uuBB&&TTÏÏPPUUmmiiTTYYll®®kkssSSgg  rrYYccccaabb''VVnnGG~~kkeebbIIkkbbrr
LLaannddwwkkeeQQIIBBIIrrnnaakk''  nniigg®®KKUUbbzzmmssiikkßßaamm~~aakk''  ((eePP¬¬cceeQQµµaaHH))  EEddllkkMMBBuuggnnSSrrbbss''eeTTAA[[EExxµµrr®®kkhhmm..
mmnnuussßßnniiggrrbbss''PPss††¨ẗtaaggVVnnyykkmmkkTTuukkeennAAbbnnÊÊaayyEE®®ttgg  ..  eeBBll®®BBwwkkeeLLIIggeellaakkeeddoobb--eessoonn
nniiggeeffAAEEkkGGflflUU  VVnneeTTAAssYYrrcceemmII¬¬yy  ..  GG~~kkCCaabb''eeccaaTTVVnneeqqII¬¬yyffaa  CCaa≤≤vvaa""nn''rrbbss''eellaakkeesskk--ssMMeeGGoott
ee®®bbII[[nnSSeeTTAA[[EExxµµrr®®kkhhmm  ..  mmnnuussßßnniiggvvttƒƒ¨C̈CaaPPss††¨ẗtaagg  VVnnbbJJÇÇËËnneeTTAAVVtt''ddMMbbgg  ..  eesskk--ssMMeeGGoo
ttkk**VVnneeddaaHHEEllgg[[rrYYccxx¬¬ÁÁnneeTTAA  ..
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KKIILLËËEEmm""®®ttBBIIss~~wwgg  ttaammpp¬¬ËËvveeTTAAkkMMBBgg''KKll'',,  eesskk--ssMMeeGGoottVVnneehhAAGG~~kkccaabb''mmkkssII††bb--
eennÊÊaassffaa  ––  eehhttuuGGII√√VVnnCCaaBBYYkk‰‰ggccaabb''BBYYkkeeKK  ??  KKWWBBYYkkeeKKEEddll[[BBYYkk‰‰ggssuuxx  !!  kkaarr
eennHHKKWWxxMM∆∆̈̈VVnneeFFII√√mmkkCCaayyUUrryyaarrmmkkeehhIIyy  ee®®JJHHBBYYkkeeKKcc∫∫SSggEEttCCaammYYyyyyYYnnmmYYyyssnnÊÊ̈̈HH
eeTT  nnwwggccUUllmmkkrrYYbbrrYYmmCCaammYYyyeeyyIIggeehhIIyy  ..

eellaakkssµµ̈̈flflkk--eeyy"",,  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggttaaxxUUmm""aa  VVnn[[kkaarrNN__ffaa  xx¬¬ÁÁnnFF¬¬aabb''VVnnddwwgg
BBIIeerrOOggeesskk--ssMMeeGGoott  ddwwkkkkSSeePPII¬¬gg  ddwwkk®®KKaabb''ttaammLLaannTTaahhaannmm††gg@@xxÊÊgg''BBII88eeTTAA1100
LLaannCCaaeerrooggrraall''EExx  nnSSeeTTAA[[EExxµµrr®®kkhhmmttaammpp¬¬ËËvvBBIIssIIuussuuppuunneeTTAAeessoommrraabb  ..  kkaall
eennaaHHeellaakkssµµ̈̈flflkk--eeyy""CCaannaaccMMNNgg''eennAAbbnnÊÊaayy´́®®BB®®CCUUkk  ®®kkLLaajj''kkMMBBgg''ff˚̊ËËvveessoommrraabb  ..
kkUUnnTTaahhaannBBIIrrnnaakk''GGtt''mmiinnVVnnkk**ssYYrrffaa  eehhttuuGGII√√VVnnCCaaeeKKddwwkkkkSSeePPII¬¬gg  ddwwkk®®KKaabb''ccUUll
eeTTAAttMMbbnn''xxµµSSggyy""aaggeennHH  eebbIITTaahhaannkkMMBBuuggEEttxx√√HH®®KKaabb''eennaaHH  ??  ..  kkUUnnTTaahhaannBBIIrrnnaakk''
eennaaHHkk**®®ttUUvveemmbbJJÇÇaakkaarreeQQµµaaHHmm""aa--GGUUnn  yykkeeTTAAssmm¬¬aabb''bbMMbbwwTTmmaatt''eeccaall  ((qq~~aaMM11997700--
7711))  ..

eellaakkKKiimmeeGGgg--KKUUrruunneeddttCCaannaayykkaarriiyyaall&&yyTTII22EEpp~~kkyykkkkaarrNN__ssmm©©aatt''  CCaa
rrnnuukkkk~~̈̈ggrrbbss''ssIIhhnnuu--EExxµµrr®®kkhhmm        VVnnpp††ll''kkaarrssmm©©aatt''TTSSggGGss''eeTTAAyyYYnneevvoottkkuugg
EExxµµrr®®kkhhmm  ..  eehhttuueennHHeehhIIyyeeTTIIbb®®KKbb''®®bbttiibbttii††kkaarrsswwkknnaannaa  mmaanneeccnnLLaaTTII11  eeccnn
LLaaTTII22˘̆˘̆˘̆  ®®ttUUvvbbrraaCC&&yyrrhhUUtt  ..  eellaakkKKiimmeeGGgg--KKUUrruunneeddttssBB√√́́ ff©©  ((11999900))  eennHH  rrss''
eennAAkk~~̈̈ggCCYYrrEExxµµrr®®kkhhmm‰‰CCaayyEEddnnEExxµµrr--´́ff  ..  

kk~~¨̈ggkkggTT&&BBsswwggEEtt®®KKbb''kkgg‰‰kkPPaaBB  mmaannkkaarrllYYccbbMMVVtt''ccMMnnYYnnkkUUnnTTaahhaanneennAA‰‰
bb""uuss††ii__……bbnnÊÊaayy  eehhIIyy®®ttUUvvss®®ttUUvvyyYYnn--EExxµµrr®®kkhhmmvvaayyeexxÊÊccxxÊÊII  ..

kkggTT&&BBKKµµaannvviinn&&yyTTaall''EEtteessaaHH  xx¬¬HHeeTTAAbb¬¬nn''GGuukkLL¨̈kkhhaaggTTMMnniijj  bbrriieePPaaKKVVyy……
KKuuyyTTaavvmmiinn[[lluuyyCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆  xx¬¬HHeeTToottccaabb''®®ssII  kkUUnn®®kkmmMMuueeKKTTSSgg´́ff©©ddaakk''LLaann  rrMMeellaaPP
rrYYccyykkeeTTAAllkk''[[bbnn®®ssIIeeBBss¥¥aaeeTToott  ..

22--  eebbIInniiyyaayyBBIIGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyvviijj  xx¬¬SSggCCaaggssmm&&yyssIIhhnnuummYYyyCCaaddbb''CCaa´́mm∏∏..
eeccAAhh√√aayyeexxtt††ccUUllhhflfluunnCCaammYYyynnaayyTTuunn  cciinnppßßaarrnnSSccUUllrrbbss''rrtt''BBnnÏÏ  ddwwkkTTSSggTTUU@@
rreeTTHHeePPII¬¬gg  ..  bb""uuss††ii__kkuugg®®ttUUll®®ttYYttBBiinniitt¥¥nniimmYYyy@@  ®®ttUUvvrrkklluuyy[[eeccAAhh√√aayynnaayy  ((33))  ..

kk~~̈̈ggssmm&&yy®®bbLLggmmFF¥¥mmssiikkßßaabbzzmmPPUUmmii  ((  Diplôme )),,  mmFF¥¥mmssiikkßßaabb&&®®ttPPaa
KKTTII11  ((  BAC I )),,  mmFF¥¥mmssiikkßßaabb&&®®ttPPaaKKTTII22  ((  BAC II ))  eennAAccuuggqq~~SS11997700,,  11997711  CCaa
KKMMrrUUGGaa®®kkkk''ddll''bbuuKKlliikkssiikkßßaa  ..  eeccAAhh√√aayyeexxtt††VVnneeppII∆∆kkUUnn®®ssII[[nnaayykkmmFF¥¥mmssii--
kkßßaa    (( DP= Directuer Provincial de l'Enseignement Secondaire ))    CCYYyyyy""aagg[[

((33)) eennAA®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ee®®kkaayyTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuurrYYccmmkk  eeccAAhh√√aayyeexxtt††VVnn[[ssiissßßvviiTT¥¥aall&&yynniiggssaa
ÂÂss††aaccaarr¥¥EEcckkeevvnnKK~~aayyaammEEqqkkeeqqrr®®cckkccUUll®®kkuugg  kk~~̈̈ggmmYYyy´́ff©©ssiissßßccMMnnYYnnBBII1155eeTTAA2200nnaakk''  eehhIIyy
mmaann®®KKUUBBIIrrnnaakk''eemmIIllxxuuss®®ttUUvv  ..  xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨̈ppÊÊaall''kk**VVnnccUUllrrYYmmkk~~̈̈gg®®kkuummEEqqkkeeqqrreennHHEEddrr  ..  BBYYkkeeyyIIggEEqqkk
eeqqrrrrkkEEttrrbbss''EEddllTTaakk''TTiinnnniiggxxµµSSggssuuTTÏÏssaaFF  rrbbss''rrtt''BBnnÏÏmmiinn®®ttwwmm®®ttUUvvEEddllee®®ccIInnhhYYsseehhttuu  ..
xxMM∆∆¨̈ssUUmmCCMMrraabbffaa  BBYYkkeeyyIIggmmiinnEEddllVVnnTTTTYYllyykkssMMNNUUkkTTaall''EEtteessaaHH  ..  eeddaayyBBYYkkssiissßßnniigg®®KKUU
mmiinneeccHHrrkklluuyy[[eeKKeennaaHH  eeTTIIbbkknn¬¬HHqq~~SSee®®kkaayymmkk  eeKKkk**bbJJŒŒbb''EEllgg[[ssiissßßvviiTT¥¥aall&&yynniiggssaa--
ÂÂss††aaccaarr¥¥eeFFII√√kkaarrEEqqkkeeqqrrtteeTTAAeeTToott  eeKKddaakk''BBYYkkKKiijj  kkggss√√&&yy®®ttaann  nniiggbbuuKKlliikk®®kkssYYggeeppßßgg@@EEdd
lleeccHHrrkklluuyyvviijj  ..
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EEttVVnnCCaabb'',,  TTaahhaannssııaayykkSSeePPII¬¬ggccUUlleeTTAA®®bbLLgg  eehhIIyyeebbIIkkeemmIIllttaammcciitt††  ..  bbuuKK
lliikkKKyyKKiijj  ssUUkklluuyy®®bbFFaannKKNNeemm®®bbeeyyaaKK  ((  President de jury ))  eeddIImm∫∫IIVVnn
CCaabb''nniiggVVnneeLLIIggbbuuNN¥¥ss&&kkii††  ..  eerrOOggmmYYyyEEddllxxMM∆∆̈̈ccSSmmiinneePP¬¬cceennaaHH  KKWWssmm&&yy®®bbLLgg
mmFF¥¥mmssiikkßßaabb&&®®ttPPaaKKTTII22kk~~̈̈ggqq~~SS11997722eennAAVVtt''ddMMbbgg®®kkuugg  ((44)) ..  ssiissßßmm~~aakk''CCaakkUUnn
nnaayyTTaahhaanneennAAVVtt''ddMMbbgg,,  ®®bbEEhhllCCaaeeKKGGaaggffaaVVnnssUUkk®®bbFFaannKKNN::eemm®®bbeeyyaa
KKrrYYcceehhIIyy  eeTTIIbbeeKKVVnncceemmII¬¬yyKKNNiittssaaÂÂss††TTSSggGGss''mmkkccMMLLggddaakk''bbeeNN††aayy  ..
xxMM∆∆̈̈kk**ccaabb''ssiissßßeennaaHH      eemm®®bbeeyyaaKKBBIIrrnnaakk''eeTToottkk~~̈̈ggssaall®®bbLLggeennaaHHkk**®®ttUUvvccuuHHhhttƒƒ--  
eellxxaaeellIIvviiJJÔÔaassaarrrrbbss''eebbkk≈≈CCnneennaaHH  PPÇÇaabb''CCaammYYyy‰‰kkssaarrccaabb''VVnn  vviiJJÔÔaassaarreennaaHH
nnwwgg®®ttUUvvVVnnBBiinnÊÊ̈̈ssUUnn¥¥  ((  ttaammcc∫∫aabb''eebbIImmaannPPss††̈̈ttaagg  eehhIIyyeebbIIvviiJJÔÔaassaarrNNaammYYyyVVnn
ssUUnn¥¥eennaaHH  eeKKmmiinnbbUUkkBBiinnÊÊ¨̈eeTT  ))  ..  EEtteeKKVVnn®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aaCCaammYYyy®®bbFFaannKKNN::eemm®®bbeeyyaaKK
nniiggGG~~kkkkaatt''kk∫∫aall®®kkddaass''eebbkk≈≈CCnnddaakk''eellxxssmm©©aatt''  eeKKkk**ddaakk''®®kkddaass''eebbkk≈≈CCnnEEddll
eeFFII√√llÌÌ®®ttwwmm®®ttUUvv≤≤tteexxççaaHHCCMMnnYYss  ddkk‰‰kkssaarrccaabb''VVnn®®KKvvaatt''eeccaall  ..        eebbkk≈≈CCnneennaaHHkk**      
VVnnCCaabb''ssJJÔÔaabb&&®®ttmmFF¥¥mmssiikkßßaaPPaaKKTTII22eeTTAA  ..  ee®®kkaayymmkkeeTTIIbbxxMM∆∆̈̈VVnnddwwggffaa  eeKKccMM--
NNaayyGGss''CCaagg3300mmWWuunneerrooll  ..  eennHHeehhIIyyCCaaKKMMrrUUEEddllCCMMrruujj[[®®kkssYYggGGbb''rrMMCCaattiiccaabb''
BBuukkrrllYYyyEEddrr  ccaabb''BBIIqq~~SS11997722mmkk  ..

ttSSggBBIIssmm&&yyssIIhhnnuummkkddll''qq~~SS11997700,,  11997711  bbuuKKlliikkssiikkßßaaeennAAssÌÌaattssÌÌMMllÌÌ
NNaass''  EEddllBBYYkkrraaCCkkaarr……rrddΩΩkkaarr®®KKbb''®®kkssYYgg  nniiggnnaayyTTuunn  cciinnppßßaarrnnSSKK~~aaeehhAAffaa  nnaa
mmWWuunnddIIss  ……BBYYkk®®VVkk''EExxggaabb''  ……BBYYkkBBss''®®BBlliitt  ..  ssƒƒaannkkaarrNN__ssÂÂggaammeeFFII√√mmiinn[[®®KKUU
®®VVkk''EExxggaabb''rrss''eekkIItt  bbUUkkrrYYmmTTSSggkkMMeehhIIjjGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy®®KKbb''®®kkssYYggnnaannaappgg  eehhII--
yyBBYYkkeeKKTTSSggeennaaHHrrss''VVnn®®ssYYll  BBYYkkbbuuKKlliikkssiikkßßaakk**ccaabb''ssIIuussMMNNUUkkeeccjjmmuuxxEEtt
mm††ggEEddrr  xx¬¬HHeeTToottVVnnnniiyyaayyffaa  eebbIIvvaaddUUeecc~~HHeeTTAAeehhIIyyeennaaHH  KKYYrrnnSSKK~~aaCCYYyyrruujjssaaFFaarr
NNrrddΩΩeennHHTTmm¬¬aakk''TTwwkkbbeeNN††aayyeeTTAA  ee®®JJHHvvaaGGss''pp¬¬ËËvvEEkkeehhIIyy  llkk≈≈&&nnii††kk::eellIIss††ËËbbssaa--
FFaarrNNrrddΩΩmmuuxxGGttiittrraaCCvvSSgg  ®®ttUUvveeKKbbMMeePP¬¬cceeccaall  eeVVHHeeccaallkk~~̈̈ggPPkk''®®CCSSGGss''  ..  ‰‰BBYYkk
®®KKUUEEddllmmaannnniinn~~aakkaarr®®kkhhmm  VVnneeFFII√√[[eellccæækk~~̈̈ggccMMeeNNaamm®®KKUUmmFF¥¥mmssiikkßßaaffaa  BBYYkkBBuu
kkrrllYYyyGGss''eennHH  eemmIIlleeTTAAKKµµaannpp¬¬ËËvvEEkkTTaall''EEtteessaaHH  mmaannEEttpp¬¬ËËvvmm""¥¥aaggKKWWssmm¬¬aabb''eeccaall
..  EEffmmBBIIeellIIeennHHeeTTAAeeTTootteennaaHH  ssiissßßvviiTT¥¥aall&&yy  CCaaBBiieesssseennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  PPaaKK
ee®®ccIInnCCaakkUUnnnnaayyTTaahhaann      KKµµaanneeKKaarrBBvviinn&&yyssaallaaTTaall''EEtteessaaHH    yykkkkSSeePPII¬¬ggccUUll
bbnnÊÊbb''eerroonn  ddaall''®®KKUU  ®®cceeLLaammxxaamm  ((55)) ddUUccCCaa®®kkuummGGaamm""UUvveemmbb¬¬nn''CCaaeeddIImm  ..

((44)) eeddIImm∫∫IIssMMrrYYllddll''kkUUnnssiissßß  ee®®JJHHpp¬¬ËËvvccrraaccrrddaacc''  ®®kkssYYggGGbb''rrMMCCaattiissMMeerrcc[[eebbIIkkmmNNÎÎll®®bbLLgg
mmFF¥¥mmssiikkßßaabbzzmmPPUUmmii,,  mmFF¥¥mmssiikkßßaaPPaaKKTTII11eennAAttaammeexxtt††  EEkknniigg®®bbkkaassllTTÏÏpplleennAAttaammeexxtt††EEtt
mm††gg  eellIIkkEEllggEEttmmFF¥¥mmssiikkßßaabb&&®®ttPPaaKKTTII22eeccjj  vviiJJÔÔaassaarreebbkk≈≈CCnn®®ttUUvv®®bbmmUUllyykkeeTTAAEEkkeennAAPP~~MM
eeBBjjTTSSggGGss''  ..
((55)) kk~~̈̈ggqq~~SS11997722  eennAAvviiTT¥¥aall&&yyeennttyy""gg''  mmaannssiissßßmm~~aakk''CCaakkUUnneellaakkss&&kkii††®®VVMMttuullaakkaarrsswwkkVVtt''
ddMMbbgg  ((PPUUQQYYyyeellaakkeemm""AA--ssnn))  ..  ssiissßßnnaarrIImm~~aakk''VVnneeLLIIggBBIIee®®kkaammeeTTAACCaann''eellII  ‰‰kkUUnneellaakkss&&kkii††
®®VVMMeennaaHHccuuHHBBIIeellIImmkk  eehhIIyyccaabb''{{bbssiissßßnnaarrIIeennaaHHeennAACCaann''TTII22  EEddlleeFFII√√[[ssiissßßnnaarrIIeennaaHHxxµµaass''eeKK
CCaaxx¬¬SSgg  ..  ®®BBwwkkEEssÌÌkkeeLLIIgg  KKNNkkmmµµkkaarrvviinn&&yynniiggssaaÂÂss††aaccaarr¥¥TTSSggGGss''VVnnrrYYmm®®bbCCMMuu  ee®®kkaammGGFFiibbttII  
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eellaakkccaagghh√√aagg  eehhIIyyssMMeerrccbbeeNN††jjssiissßßeennaaHH  QQbb''[[ccUUlleerroonnssaallaarrddΩΩnnaannaaTTSSggGGss''
eeTTaaHHbbIICCaa““BBuukkssiissßßeennaaHHVVnnxxMMeeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__yy""aaggNNaakk**eeddaayy  ..  eennAAvviiTT¥¥aall&&yyVVtt''ddMMbbgg  ((GGttiitt
vviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHmmuunnIIvvggßß))  mmaannssiissßßmm~~aakk''eeddaayyxxwwggnnwwggeellaakk®®KKUU  EEddllVVnnbbeeNN††jj[[QQbb''eerroonnmmYY--
yyGGaaTTiitt¥¥  eeddaayybbTT®®BBeehhIInnnniiggrrMMxxaannssiissßßnnaarrIIkk~~̈̈ggff~~aakk''  ..  ´́ff©©mmYYyykk**ccUUllmmkkkk~~̈̈ggff~~aakk''eerroonn  rrYYccddaa
ll''eellaakk®®KKUUEEddllkkMMBBuuggbbee®®ggoonn  rrYYcchhkk''eeccjjttaammbbggÌÌÁÁcceeTTAA  ..  ssiissßßeennaaHHkk**CCaakkUUnnss&&kkii††®®VVMMmm~~aakk''eeTToo
ttEEddrr  ..  

eerrOOggBBuukkrrllYYyyEEddlleeFFII√√[[BBYYkkssaaÂÂss††aaccaarr¥¥ccSSmmiinneePP¬¬cceennaaHH  KKWWkkaarrkkaatt''yykk3300%%
eellII®®VVkk''eemm""aaggrrbbss''®®KKUUmm~~aakk''@@  eebbIIBBMMuuddUUeecc~~aaHHeeTTBBYYkkrrttnnaaKKaarrmmiinn®®BBmmeeFFII√√eeLLIIyy  eeKKBBnn¥¥aa
TTuukk[[yyUUrr  eeddaayyyykkeellssffaa  ffvviikkaaKKµµaann  ®®ttUUvvccSSbbYYnn®®VVMMqq~~SStteeTTAAeeTToott  ..  ssUUmmCCMMrraabb
ffaa  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥mmFF¥¥mmssiikkßßaabbzzmmPPUUmmiimmaann®®VVkk''EExx88,,550000eerrooll  ((kkaalleeNNaaHHmmaass
mmYYyyddMMLLwwgg´́ff¬¬33,,000000eerrooll))  ..  eebbIIbbee®®ggoonneennAAbbzzmmPPUUmmii  ((ff~~aakk''TTII66eeTTAATTII33TTMMeennIIbb))
®®ttUUvvbbee®®ggoonn1188eemm""aaggkk~~¨̈ggmmYYyyGGaaTTiitt¥¥  eebbIIeellIIssBBIIeennaaHHKKWWCCaaeemm""aaggbbEEnnƒƒmm  EEddll®®ttUUvv
TTTTYYllkkMḾ́ rrccMMnnYYnn116600eerroollkk~~̈̈ggmmYYyyeemm""aagg  ..  eebbIIbbee®®ggoonneennAATTuuttiiyyPPUUmmii  ((ff~~aakk''TTII22ddll''
ff~~aakk''TTIIbbJJççbb''))  eennaaHH®®ttUUvvbbee®®ggoonnEEtt1166eemm""aaggeeTTkk~~̈̈gg11GGaaTTiitt¥¥  eellIIssBBIIeennaaHHKKWWeemm""aaggbb--
EEnnƒƒmm®®ttUUvvVVnnkkMḾ́ rr118800eerroollkk~~̈̈ggmmYYyyeemm""aagg  ..  eebbIICCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥TTuuttiiyyPPUUmmii  ((bbrriiJJÔÔaa--
bb&&®®tt))  vviijj  ((  ®®VVkk''EExx1100,,000000eerrooll))  eennaaHH®®ttUUvvVVnnkkMḾ́ rr®®VVkk''eemm""aaggbbEEnnƒƒmmccMMnnYYnnEEtt77
eemm""aaggkknn¬¬HHeeTTkk~~̈̈ggmmYYyyGGaaTTiitt¥¥  eebbIIeellIIssBBIIeennHH®®ttUUvvbbee®®ggoonnTTeeTTeeddaayyKKµµaannkkMḾ́ rr  ..  BBYYkk
®®KKUU®®VVkk''EExxggaabb''VVnnFFUUrrFFaarrmmYYyykkMMrriitt  kk**eeddaayyssaarrEEtt®®VVkk''eemm""aaggbbEEnnƒƒmmeennHH  eehhIIyy
®®ttUUvvBBYYkkrrttnnaaKKaarrkkaatt''yykk3300%%  TTSSggGGyyuuttii††FFmm··  EEddlleeFFII√√[[GG~~kkxx¬¬HHmmaannKKMMnniitt®®kkhhmm
eeLLIIgg  ..  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥mmFF¥¥mmssiikkßßaabbzzmmPPUUmmiimm~~aakk''@@®®ttUUvvVVnnkkMḾ́ rr®®VVkk''eemm""aaggeennHHccMMnnYYnn
BBII33,,000000eeTTAA55,,000000eerroollkk~~̈̈ggmmYYyyEExx    ttaammbbee®®ggoonnttiicc……ee®®ccIInneemm""aagg  ..    kk~~̈̈ggkkaarreeFFII√√  
®®VVkk''eemm""aaggeennHH  BBYYkkrrttnnaaKKaarreeKKtt´́ff¬¬CCaammYYyynnaayyKKNNeennyy¥¥xxaaggbbuuKKlliikkssiikkßßaa  ..
nnaayyKKNNeennyy¥¥yykkmmkkBBiiPPaakkßßaaCCaammYYyynnaayykkeexxtt††xxaaggmmFF¥¥mmssiikkßßaa  CCaammYYyyccaagg
hh√√aaggvviiTT¥¥aall&&yy  ..ccaagghh√√aaggvviiTT¥¥aall&&yyeebbIIkk®®bbCCMMuussMMuueeyyaabbll''PPaaKKee®®ccIInnBBIIBBYYkkssaaÂÂss††aa
ccaarr¥¥kk~~̈̈ggkkaarrtt´́ff¬¬eennHH  ..  ®®VVkk''eemm""aaggeennaaHHeeKKeebbIIkkmmkk®®KKbb''ttaammbbJJÇÇII®®ttwwmm®®ttUUvv  EEttkk~~̈̈ggbb--
JJIIÇÇggggiittvviijj  nnaayyKKNNeennyy¥¥xxaaggbbuuKKlliikkssiikkßßaakkaatt''yykk®®VVkk''3300%%  ®®bbKKll''ee®®kkaa
mmttuueeTTAA[[BBYYkkrrttnnaaKKaarreeKKEEcckkccaayyKK~~aaeeKK  ..  eettIIeehhttuuGGII√√VVnnCCaaeeKK®®ttUUvveeFFII√√EEbbbbeennHH
ee®®JJHHeennHHCCaammuuxxggaarr  CCaaPPaarrkkiiccççrrbbss''BBYYkkeeKKeessaaHHeennaaHH  ??  ..  eerrOOggeennHHeehhIIyyEEddll
bbNN††aallCCaabbuuBB√√eehhttuueekk††AA®®kkhhaayymmYYyyEEddrrccMMeeJJHHBBYYkkssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  ..  ®®bbBB&&nnÏÏrrddΩΩVV--
llEEpp~~kkBBuukkrrllYYyy  rrhhUUttcciinnppßßaarr  ……BBYYkkkkUUnneeccAAcciinneennAAVVtt''ddMMbbggeeKKnniiyyaayyffaa  ««  eeKK
mmiinn[[kkUUnneeTTAA®®KKUU®®VVkk''EExxggaabb''eeTT  eeKKssuuxxcciitt††eellIIkk[[kkUUnnbb""UUllIIss®®VVkk''EExx22,,000000eerroo--
ll®®bbeessIIrrCCaagg  »»  ..  ‰‰eeccAAhh√√aayyeexxtt††®®VVkk''EExx77,,000000eerrooll  eehhttuuGGII√√kk**hhWWuuhhaarreemm""¬¬HH
VVnnlluuyymmkkBBIINNaa  ??  ..

33--  nneeyyaaVVyycciitt††ssaaÂÂss††KKµµaannyykkmmkkee®®bbIITTaall''EEtteessaaHH  GG~~kkEEddlleeTTAAssiikkßßaa
vviiCCÇÇaaeennHHBBIIkkUUeerr""xxaaggtt∫∫ËËgg  ®®KKaann''EEttmmaann@@bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  BBYYkkss~~ggkkaarrnneeyyaaVVyyJJkk''EEtt
ss&&kkii††llMMGGTTII®®kkuugg    ssUU®®tt®®TTwwssII††®®bbqqSSggkkuummµµ̈̈yynniiss††[[EEttssiissßßnniigg®®KKUUss††aabb''  EEttnnaayyTTaa  

--111199--



hhaann  GGss''eellaakkeeccAAhh√√aayyeexxtt††mmiinnrrvvIIrrvvll''eeGGIIeeBBII  ……eeFFII√√ttaammKKMMnniittssÂÂggaammcciitt††ssaaÂÂss††
´́nnBBYYkkss~~ggkkaarrnneeyyaaVVyyTTaall''EEtteessaaHH  eehhIIyyEEffmmTTSSggBBYYkkeeKKeemmIIllggaayyffaa  BBYYkk
ss~~ggkkaarrnneeyyaaVVyyEEddllPPaaKKee®®ccIInnCCaannaayyTTaahhaannGGaassIIuummIIeeLL  (( Assimilés ))eennaaHH
eeccHHmmiinnddll''BBYYkkeeKKCCaannaayyTTaahhaann  EEddllVVnnssiikkßßaaeeccjjBBIIssaallaaeeyyaaFFaaEExxµµrr  ((
EMK - Ecole Militaire Khmère ))  TTaall''EEtteessaaHH  ..  ppÊÊ̈̈yyeeTTAAvviijj  BBYYkkeemmEExxµµrr®®kkhhmmBBMMuu
EEddllssiikkßßaa®®TTwwssII††ssaallaaeeyyaaFFaaNNaammYYyyeeTT  EEttBBYYkkeennHHVVnnyykk®®TTwwssII††ssÂÂggaammTT&&BB
qqµµkk''mmkkGGnnuuvvtt††VVnneeCCaaKKCC&&yymmYYyyrryyPPaaKKrryy  kkaann''kkaabb''CCaammççaass''llaann®®bbyyuuTTÏÏVVnn  ((
Maître du terrain ))  ‰‰BBYYkkGGttiittssiissßßssaallaaeeyyaaFFaaEEbbrrCCaaGGnnuuvvtt††®®TTwwssII††ssÂÂggaammttSS
ggBBIIssmm&&yyGGaaNNaanniiKKmm  ®®bbmmUUllppMM††̈̈KK~~aaEEtteennAAkk~~̈̈ggbbnnÊÊaayy  TTuukkTTIIxxaaggee®®kkAA[[xxµµSSggeeFFII√√ss--
kkmmµµPPaaBBVVnn110000%%  CCaaBBiieesssseennAAeeBBllyybb''  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmGGnnuuvvtt††ssÂÂggaammcciitt††ssaa
ÂÂss††eennHHxx¬¬SSggkk¬¬aaNNaass''  eehhIIyyVVnneeCCaaKKCC&&yyCCaaTTIIeeBBjjcciitt††rrbbss''eeKK  ..  eeKKeeXXaassnnaa
nniiggeeFFII√√vviiTTÏÏggßßnnaa  bbgg˚̊vviieeccœœTTkkmmµµ[[´́ppÊÊkk~~̈̈ggssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®ccbbUUkk®®ccbbll''  ®®bbCCaaCCnnEEllggmmaa
nnCCMMeennOOeellIIrrddΩΩkkaarrllnn''--nnll''  eehhIIyynnwwkkssrreessIIrr®®ssLLaajj''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  llÌÌ®®ttwwmm
®®ttUUvv  ssÌÌaattssÌÌMM  mmiinnllYYccbb¬¬nn''GG~~kk®®ssuukk  ((eebbIIBBYYkkeeKKeebbHHEEpp¬¬eemmÊÊssmmYYyy  eeKKddaakk''lluuyyeellIIeeddII
mmeemmÊÊsseennaaHH))  ssrreessIIrrffaaeeBBTT¥¥bbddiivvtt††nn__eeccHHccaakk''mmÇÇ¨̈llvviiTT¥¥aassaaÂÂss††ttaammEEbbbbcciinn  ((
Acupuncture ))  BBUUEEkkss&&kkii††ssiiTTiiÏÏ,,  mmiinnssIIuussMMNNUUkk  ..ll..

kkmm¬¬SSggssaaFFaarrNNrrddÏÏEEddll®®ttUUvvyykkmmkkvvaayyxxµµSSggeennaaHH  ®®ttLLbb''CCaayykkmmkkkkaabb''ccaa
kk''ssmm¬¬aabb''EEttKK~~aa‰‰gg´́ppÊÊkk~~̈̈ggeeTTAAvviijj  ((  llnn''--NNuunnddaakk''®®KKaabb''EEbbkk®®bbuuggeeFFII√√XXaatteellaakknnaa
yykkrrddΩΩmmÂÂnnII††ssWWgg--gg""uukkffaajj'',,  eeFFII√√XXaatteellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff,,  eeFFII√√XXaatteellaakkffaacc''--CCaa
nniiggbbNNiiÎÎttEEkkvv--ssaaMMggKKIImm,,  ssmm¬¬aabb''eellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuuFF˘̆˘̆˘̆  ))  ..BBYYkk®®kkuummllnn''--NNuunn  eeddaayy
xx¬¬aacc®®kkuummeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''ddeeNNII††mmGGMMNNaaccBBIIbbggKKaatt''  ((  nnll''--nnll''  ))  kk**bbMMEEbbkk
kkggTT&&BBBBiieessss  kkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkeexxÊÊccxxIIÊÊ[[eexxßßaayyEEllggmmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBB  ..  kkggvvrr
eessnnaaNNaaEEddllxx¬¬SSgg  ddUUccCCaakkggTT&&BBqq&&®®tteeyyaagg,,  kkggTTaahhaanneellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuuFF˘̆˘̆˘̆  ®®ttUUvv
®®kkuummllnn''--NNuunnbbJJÇÇËËnn[[eeTTAAvvaayy®®KKbb''ssmmrrPPUUmmii  rrhhUUttss¬¬aabb''GGss''KKµµaannssll''  rrhhUUtt
eellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuuFFkk**®®ttUUvvss¬¬aabb''VVtt''bbgg''CCIIvviitteeddaayyssaarrss~~aa´́ddllnn''--NNuunnEEffmmeeTToott  KKWW
XXaattkkmmµµVVnneeFFII√√bbIÍ́ ff©©  ee®®kkaayyEEddllGGflfl̃̃uu--ssaavvuuFFVVnneeTTAACCYYbb  ((  TTTTYYll{{vvaaTTee®®bboonn®®bbeeddAA
BBIIeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ))  CCaaKKMMrrbb''eellIIkkTTII®®VVMMmmkk  ..

eeKKmmiinn[[®®KKaabb''  ……rrffyynn††ddwwkkTTaahhaanneeTT  lluuHHNNaaEEtteemmbbJJÇÇaakkaarrssUUkklluuyy  eeTTIIbb
eeKK®®BBmm[[  ..  eebbIIccgg''yynn††eehhaaHHeeTTAATTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkk  eemmbbJJÇÇaakkaarr®®ttUUvvEEttssUUkklluuyyEEddrr
eebbIImmiinnddUUeecc~~aaHHeeTT  kkggvvrr::eessnnaaeennaaHH@@kk**®®ttUUvvBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmnniiggBBYYkkyyYYnnxxaaggeeCCIIggvvaayy
ss¬¬aabb''eexxÊÊccxxIIÊÊGGss''eeTTAA  ..

eexxaaGGaavvCCaaCCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSggeeKKmmiinneebbIIkk[[TTaahhaanneeTT  eeKKeeTTAA®®bbTTHHeeXXIIjjTTSSggKKMM
nnrrllkk''eennAAttaammppßßaarrnnaannaa  ddUUccCCaappßßaarrGGUULLSSBBiiccCCaaeeddIImm  ..  eebbIIEEbbrrCCaaeebbIIkk[[TTaahhaannvvii--
jj  KKWWeemmbbJJÇÇaakkaarrnnwwggkkaatt''®®VVkk''EExx´́ff¬¬eexxaaGGaavveennaaHH  ..kk~~̈̈gg{{kkaassEEhhrrkk∫∫ÁÁnnTTTTYYlleellaakk
GGKKrrddΩΩTTUUttGGaaeemmrriikkSSgghh¨̈nn--FF&&rreeddoonneennAAVVtt''ddMMbbggeennaaHH  TTaahhaanneeddIIrrkk∫∫ÁÁnneess¬¬øøkkeexxaa
GGaavvrrEEhhkk    eellaakkeeddoonnVVnnyykkeexxßßøøeellaakkeeTTAAeeKKaaHHpp˚̊aayyeeFFII√√BBIImmaass    eellIIssµµaaeesskk--  
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ssMMeeGGoott  eehhIIyymmaann®®bbssaassnn__ffaa  ––  pp˚̊aayyeellaakkeeFFII√√ssuuTTÏÏEEttBBIImmaass  EEttrraaÂÂss††  nniiggTTaa
hhaanneellaakkGGtt''VVyy  !!  ..

eettIIeehhttuuGGII√√VVnnCCaaBBYYkknnaayyTTaahhaannssaaFFaarrNNrrddΩΩCCYYyyBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ??  ee®®JJHH  ––
11--  BBYYkkeeKKnnSSKK~~aaeeCCOOttaamm®®BBHHrraaCCbbnnÊÊËËllssIIhhnnuu  EEddllEE®®sskkEEkk††gg@@BBIIeebb""kkSSggmmkk

ffaa  [[kkUUnneeccAAnnSSKK~~aarrtt''ccUUll´́®®BB  vvaayykkMMccaatt''bbnnkk∫∫tt''llnn''--nnll''  nniiggcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg
..  eehhttuueennHHeehhIIyyVVnnCCaaEExxµµrr®®kkhhmm  GGaacc®®bbmmUUllkkggTT&&BBVVnnyy""aaggqqaabb''rrhh&&ss  eeddaa
yyVVnnrraaCCbbnnÊÊËËllssIIhhnnuuCCYYyyEE®®sskkBBIIeebb""kkSSggppgg  nniiggeeddaayyTTuunn®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBssII--
hhnnuueennAAxxııss''  kk~~̈̈gg®®ssTTaabb''cciitt††KKMMnniittkkssiikkrrEExxµµrr®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarrppgg  ..

22--  BBYYkkeeKKeennAAEEttmmaannCCMMeennOOffaa  ((  rrhhUUttssBB√√́́ ff©©BBYYkkssIIhhnnuunniiyymm  kk**eennAAEEtteeCCOOdd
EEddll  ))  eeTTAA´́ff©©mmuuxx  sseemm††ccssIIhhnnuummuuxxCCaammkkddwwkknnSS®®bbeeTTssEExxµµrrvviijjCCaammiinnxxaann  ..  eehh
ttuueennHHeehhIIyy  eebbIIbbYYkkeeKKCCYYyykkggTT&&BBssIIhhnnuueennAAeeBBlleennHH  ((  11997700--7755  ))    eeTTAA´́ff©©mmuuxx  
BBYYkkeeKKcc∫∫aass''CCaaVVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii††kkaann''EEttFFMMeeLLIIggEEffmmeeTToott  eennAAeeBBllEEddllsseemm††ccssII
hhnnuuyyaaggmmkkkkaann''kkaabb''GGMMNNaacc  CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrrvviijjeennaaHH  ..    kk~~̈̈ggKKMMnniittyyll''®®ccLLMMEEbb
bbeennHH‰‰gg  eeTTIIbbbbYYkkeeKKmmiinnyykkcciitt††TTuukkddaakk''ssiikkßßaaBBIIbbnnEExxµµrr®®kkhhmmddll''bbnnii††cceessaaHH  ..
kk~~̈̈ggCCMMeennOOrreebboobbeennHH  eeTTIIbbVVnnCCaallnn''--NNuunnVVnnbbJJÇÇËËnn®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggeeTTAA[[EExxµµrr®®kkhh
mmEEddrr  ..

bbrraaCC&&yy´́nnrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  KKWWmmaannkk**eeddaayyssaarrEEtteellaakkllnn''--nnll''ppÊÊaa
ll''EEttmm††gg  EEddllmmaannKKMMnniittxxII¬¬  KKWWmmYYyymmiinn®®BBmmeeFFII√√ttaammKKMMnniittrrbbss''®®TTgg''ssiirriimmtt::  EEddll[[
eeFFII√√KKttssIIhhnnuu  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrkkMMuu[[ssIIhhnnuurrtt''eeTTAAccUUllCCaammYYyyxxµµSSgg  ((  ®®bbEEhhllCCaallnn''--
nnll''xx¬¬aacc≤≤TTiiÏÏBBllTTwwkkssmm∫∫ff  EEddllVVKKUUyykk®®BBHHxxaann''rraaCC¥¥kkUUrr[[ppwwkkeehhIIyyss∫∫ffffaa
mmiinnkk∫∫tt''eeFFII√√KKttssIIhhnnuueeTT  ee®®JJHHllnn''--nnll''eeCCOOeellIIGGaaKKmmGGUUmmGGaammJJkk¥¥ssmm∫∫ffNNaa
ss''  ))  ..  TTII22--KKWWllnn''--nnll''mmiinn®®BBmmddkkBBYYkkssIIhhnnuunniiyymm[[GGss''eessaaHH  ..  EEffmmBBIIeellII
eennHHeeTToott  ttSSggBBIIllnn''--nnll''kk¬¬aayyCCaaBBiikkaarrss¬¬aabb''́́ ddeeCCIIggmmkk  ((  xxMM®®ttddrr{{bbGGMMNNaacctt
eeTTAAeeTToott  ))  llnn''--nnll''ffIIµµeennHHmmiinnddUUccllnn''--nnll''kkaallmmuunneessaaHH  ..  CCaaååTTaahhrrNN__®®KKaann''
EEtt®®bbBBnnÏÏffIIµµeekkµµggVVnnkkUUnn  kk**GGYYtt®®VVbb''eeKK‰‰gg  ®®bbkkaassttaammvviiTT¥¥¨̈  eekkaaHHeehhAAGGflfl̃̃uu--ssaavvuuFFBBII
llaann®®bbyyuuTTÏÏkkMMBBuuggxx¬¬SSggkk¬¬aa  mmkk®®VVbb''ddMMNNwwggccMMkkYYttmmiinnssmmeehhttuupplleennHH  ..  kkaallEExxµµrr
®®kkhhmmvvaayyPP~~MMeeBBjjxx¬¬SSggkk¬¬aaeennaaHH    llnn''--nnll''VVnneeFFII√√ssIImmaaddMMuuffµµ  rrYYcceehhIIyy[[yynn††eehhaaHH
yykkeeTTAAeeVVHHTTmm¬¬aakk''CCMMuuvviijjTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  CCaassiimmaakkaarrJJrrkkMMuu[[BBYYkkTTmmiiLLccUUllmmkkkk~~¨̈gg
®®kkuuggVVnn  ..  llnn''nnll''[[®®KKUUeess¬¬øøkkssJJkk''ss  ssııaayyffgg''yyaamm®®KKvvaassVVccGGgg˚̊rrnnSSmmuuxx
kkggTT&&BB  ccUUlleeTTAAvvaayyTT&&BByyYYnneeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  nniiggEExxµµrr®®kkhhmm
..ll..  KKWWllnn''--nnll''ccaatt''TTuukkBBYYkkyyYYnneeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  nniiggEExxµµrr®®kkhh
mmCCaaTTmmiiLL  CCaaeexxµµaacc®®JJyybbiissaacc  CCaass®®ttUUvvGGrrUUbbiiyy  EEddllKKaatt''eeCCOOffaa  ®®ttUUvvEEttccuuHHccaajj''
≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''BBuuTTÏÏmmnn††CCaaddaacc''xxaatt  ((??!!))  ..

❑                          ❑

❑
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bdivt†n_Xatkr
´́ff©©TTII1177  eemmssaa  11997755  CCaa´́ff©©mmhhaaeeCCaaKKCC&&yyrrbbss''bbnnEExxµµrr®®kkhhmmeellIIrrbbbbssaa

FFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  nniiggcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg  ..  bb""uull--BBttVVnnbbJJÇÇaaPP¬¬aamm[[eeddjjCCeenn¬¬øøss
®®bbCCaaCCnneeccjjBBII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eeddaayyKKµµaannkkaarrGGnnuuee®®KKaaHHeessaaHHeeLLIIyy  ..  ®®bbCCaaCCnnCCaagg
bbIIllaannnnaakk''  ((55)) VVnn®®ttUUvvccaakkeeccjjeeccaallppÊÊHHssMMEEbbggTTSSggbbgg≈≈MM  VVkk''EEbbkk®®JJtt''®®VVss''
EEmm""““  kkUUnnbbII††®®bbBBnnÏÏeeTTAATTIÍ́ TT@@  eeddaayyxx¬¬HHeennAA‰‰kkaarriiyyaall&&yy  eennAAssaallaaeerroonn  eeTTAAppßßaarr
eeTTAAeeBBTT¥¥ssYYrrGG~~kkCCmm©©WW  eennAAppÊÊHHbbggbbÌÌËËnn……mmiitt††PPkkii††̆̆ ˘̆..  ®®KKUUeeBBTT¥¥EEddll®®KKaann''EEttssMMuuBBnn¥¥aaeeBBll
eemmIIllGG~~kkrrbbYYss  kk**®®ttUUvveeyyaaFFaaVVjj''eeccaallPP¬¬aamm  ..  TTaahhaannssaaFFaarrNNrrddΩΩEEddlleePP¬¬cc
eeddaaHH‰‰kkssNNΩΩaanneeccaall  ®®ttUUvvBBYYkkeeyyaaFFaaVVjj''ss¬¬aabb''ccÂÂggaagg@@eeccaalleennAAeellIIpp¬¬ËËvvff~~ll''  ..
GG~~kkEEddllssaakkll∫∫ggBBnn¥¥aaeeBBllEErr""rr""  kk**®®ttUUvveeyyaaFFaaVVjj''eeccaall  ……KKbb''®®KKaabb''EEbbkkccUUllkk~~̈̈
ggppÊÊHHss¬¬aabb''TTSSgg®®KKYYssaarr  ..  mmnnuussßßEENNnnNNaann''ttaann''ttaabb''®®bbee®®CCoottKK~~aaeeccjjeellII®®KKbb''pp¬¬ËËvv
eeccjjBBIITTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  eekkµµgg  mmnnuussßßccaass''CCrraa  GG~~kkCCmm©©WW®®ttUUvvss¬¬aabb''  eehhIIyy®®ttUUvveeVVHHbbgg''
ssaakkssBBeeccaallKKµµaanneeBBlleevvllaannwwggkkbb''[[VVnn®®ssYYlleeLLIIyy  ®®KKaann''EEtt®®KKbbnnwwgg®®kk--
NNaatt''ssMMBBtt''……kkeennÊÊll  kkUUnneeccAA……EEmm""““  kk**eeFFII√√ddMMeeNNIIrrKKµµaanneeKKaalleeddAAtteeTTAAmmuuxxeeTToott
ee®®JJHHxx¬¬aaccGGaaCC∆∆aaBBiiXXaattrrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ..

““BBuukkxxMM∆∆̈̈EEbbkkBBIImm††aayyxxMM∆∆̈̈  ((66)) CCaabb''CCaammYYyybbÌÌËËnn®®bbuussbbnnÊÊaabb''eeQQµµaaHHhhiiuunn--ssIIuuFFnn  nniigg
GGaammMMuuCCaa®®bbBBnnÏÏ  ®®BBmmCCaammYYyybbÌÌËËnn®®ssIITTII55  CCaassiissßßvviiTT¥¥aall&&yy1188mmiinnaa  eeQQµµaaHHhhiiuunn--ccaann''
FFII  ((77)) eeFFII√√ddMMeeNNIIrrttaammpp¬¬ËËvvkk∫∫aallff~~ll''  EE®®BBkk‰‰gg  eehhIIyyeeTTAArrss''eennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkkkMMeeNNIItt
GGaammMMuuCCaakkUUnn®®bbssaarr®®ssII  ((  ®®bbBBnnÏÏssIIuuFFnn  ))  eennAAeexxtt††́́ ®®BBEEvvgg  ee®®ttIIyyxxaaggeekkIIttTTeenn¬¬eemmKKgg
kk~~̈̈ggPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··TTiiss  ..  ddll''rrddUUvv®®ccUUttkkaatt''qq~~SS11997755  GGggkkaarrbbUUJJ··VVnnCCeenn¬¬øøss®®bbCCaa
CCnnffIIµµ  [[eeTTAAeennAAee®®ttIIyyxxaagglliiccxx¬¬HHkk~~̈̈ggeexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ..  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈nniiggkkUUnnTTSSggGGss''KK~~aa
bbYYnnnnaakk''  kk**®®ttUUvvGGggkkaarrddaakk''TTiisseennHHEEddrr  eehhIIyyVVnneeTTAAeennAAkk~~¨̈ggPPUUmmii®®ttJJMMggÚÚssßßII
ssgg˚̊aatt''CC&&eeyyaa  ®®ssuukkccMMkkaarreellII  eexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ttMMbbnn''55  PPUUmmiiPPaaKKåått††rrTTiiss  ..
eeddaayyxx√√HHCCaattii®®bbUUeettGGIIuunn  ee®®JJHHrrbbbbGGaaEExxµµrr®®kkhhmmvvaammiinnpp††ll''GGaahhaarr®®KKbb''®®KKaann''ddll''®®bb
CCaaCCnneeTT  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈eehhIImmkk¬¬aayyCCaaddMMee◊◊eeddaayyKKµµaannff~~SSBB¥¥aaVVll  ..  BBYYkkvvaaVVnnddaakk''TTiiss““
BBuukkxxMM∆∆̈̈[[CCYYyybbiittÚÚssßßIIeeFFII√√kkEEÂÂJJççggllIIÌÌCCaammYYyy®®kkuummttaaccaass''@@eennAAkk~~̈̈ggPPUUmmii  ..        ‰‰bbÌÌËËnn®®ssII  

((55)) ®®bbCCaaCCnneekkIInneeLLIIggeeddaayyssaarrrrtt''eeKKccBBIIssÂÂggaammeexxtt††ee®®kkAAccUUllmmkkkkkkkkuujjkk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..
((66)) BBtt··mmaannssII††BBIIddMMNNwwggCCeenn¬¬øøssrrbbss''““BBuukkxxMM∆∆̈̈  KKWWmmiitt††EEtt--eemm""ggllIIVVnneerroobbrraabb''®®VVbb''xxMM∆∆̈̈  ..  EEtt--eemm""gg
llII  CCaaGGttiittssaaÂÂss††aaccaarr¥¥GGkkßßrrssaaÂÂss††EExxµµrr--VVrrSSggeennAAvviiTT¥¥aall&&yyeenntt--yy""gg''EEddrr  ..        eennAAqq~~SS11997722  
VVnnpp¬¬aass''eeTTAAbbee®®ggoonnssmmNNssiissßßeennAABBuuTTiiÏÏkkvviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHssuurraa®®mmiitt  ((PP~~MMeeBBjj))  ..  eeBBllEExxµµrr®®kkhhmm
CCeenn¬¬øøss®®bbCCaaCCnneennaaHH  mmiitt††EEtt--eemm""ggllII  VVnneeTTAArrss''eennAAkk~~̈̈ggXXMMuuCCaammYYyy®®KKYYssaarr““BBuukkxxMM∆∆̈̈  eeddaayyPPrrBBYYkk
vvaaffaa  CCaacciinnGG~~kkrrkkssIIuuBBIIeeddIImm  ..  EEtt--eemm""ggllIIVVnneeTTAAeellggCCaammYYyybbÌÌËËnn®®bbuussxxMM∆∆¨̈  eeBBll®®ccUUtt®®ssUUvvnnaaqq~~SS
11997755  ..  xxMM∆∆̈̈VVnnCCYYbbEEtt--eemm""ggllII  ee®®kkaayyeeBBllEEddllkkggTT&&BByyYYnnccUUllQQ¬¬aannJJnnkkaann''kkaabb''®®ssuukkEExxµµrr
ssBB√√́́ ff©©mmiitt††EEtt--eemm""ggllII  VVnnrrss''eennAAkk~~̈̈gg®®kkuugg  QUEBEC ®®bbeeTTsskkaaNNaaddaa  ..
((77)) bbÌÌËËnn®®bbuusseennHHssBB√√́́ ff©©eennAArrss''‰‰eexxtt††eeJJFFiissaatt''  ..
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hhiiuunn--ccaann''FFII  eeddaayyeennAAllIIvv  bbYYkkvvaakk**ccaatt''bbJJççËËlleeTTAAkk~~̈̈gg®®kkuummccll&&ttnnaarrII  mmiinnVVnneennAACCYY
bbCCMMuu““BBuukkxxMM∆∆̈̈eeTT  ..  yyUUrr@@eeTTIIbbVVnnssMMuucc∫∫aabb''eeKKmmkkeellgg““BBuukknniiggbbgg@@VVnnmm††gg  ..  eeBBll
eevvllaaeeccHHEEttkknn¬¬ggeeTTAA  mmiitt††EEtt--eemm""ggllIIVVnn®®ttUUvvGGggkkaarrddaakk''TTiiss[[eeTTAAPPÇÇÁÁrrEE®®ss    eellIIkk
TTMMnnbb''  CCIIkk®®bbLLaayy  eellIIkkPP¬¬WWEE®®ss  eehhIIyyVVnnCCYYbbKK~~aaCCaammYYyybbÌÌËËnn®®bbuussxxMM∆∆̈̈CCaajjwwkkjjaabb''  ..
kk~~̈̈ggEExxeemmssaa11997777  mmiitt††EEtt--eemm""ggllIIVVnneeTTAAeellgg““BBuukkxxMM∆∆̈̈eeTToottEEttbbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈VVnn®®VVbb''ffaa
““BBuukkxxMM∆∆̈̈VVnn®®ttUUvvGGggkkaarrddaakk''TTiiss[[eeTTAAyyaammTTMMnnbb''kkaallBBII®®VVMḾ́ ff©©mmuunn  ((ee®®JJHHkkaalleennaaHH
GGggkkaarrEExxµµrr®®kkhhmmåått††rrTTiiss  VVnneekkNNÎÎ®®bbCCaaCCnnkkggccll&&ttTTSSgg®®bbuussTTSSgg®®ssIIrraabb''mmWWuu
nnnnaakk''eeTTAAeellIIkkTTMMnnbb''TTwwkkqqaa))  ..  bbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈VVnnnniiyyaayy®®VVbb''EEtt--eemm""ggllIIffaa  ––  mmiitt††ttUUcc((kkgg
QQ¬¬bb))  VVnnyykkkkgg''mmkkddwwkk““BBuukkxxMM∆∆̈̈  eeddaayy[[KKaatt''eerroobbccMMeexxaaGGaavv  ee®®JJHH®®ttUUvvmmaannTTiiss
eeTTAACCYYyyyyaammTTMMnnbb''  ..  vvaa®®VVbb''ffaa  vvaaddwwkkeeTTAACCaassgg˚̊aatt''@@  vvaaddwwkk““BBuukkrrbbss''xxMM∆∆̈̈ttaammLLaa
nnCCaammYYyynniiggttaa@@dd´́TTeeTToott  EEddllmmkkBBIIPPUUmmiieeppßßgg@@mmkkCCYYbbCCMMuuKK~~aa  ..  ttSSggBBIIeeBBlleennaaHH
mmkk  VVtt''ddMMNNwwgg““BBuukkxxMM∆∆̈̈rrhhUUtt  ..  bbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈TTSSggbbIIVVnnccSS@@eemmIIllpp¬¬ËËvv““BBuukkmmiinneeXXIIjjvviill®®tt
LLbb''mmkkvviijjeessaaHH  ..  ddll''mmkk´́ff©©TTII22kkkk˚̊ddaa11997777  GGggkkaarrEExxµµrr®®kkhhmmPPUUmmiiPPaaKKåått††rrttMM
bbnn''55  ccaabb''CCeenn¬¬øøss®®bbCCaaCCnnffIIµµeessIIÊÊrrGGss''BBIIPPUUmmii    ffaayykkeeTTAA[[bbgg˚̊bbeeggII̊̊nnpplleennAA®®ssuukk
ffIIµµmmYYyyeeppßßggeeTToott  mmiinnccSSVVcc''yykk≤≤vvaa""nn''ee®®ccIInneeTTnnSSBBiiVVkk  ee®®JJHHeennAATTIIeennaaHHGGggkkaarrmmaa
nnrrbbss''GGaaccpptt''ppgg''VVnnssBB√√®®KKbb''TTSSggGGss''  ..  BBYYkkvvaaVVnn®®VVbb''ffaa  GGggkkaarrnnwwggddaakk''TTiiss
[[®®bbCCaaCCnnffIIµµeeTTAAeennAAttaammddggpp¬¬ËËvvCCaattiieeTTAAPP~~MMeeBBjj  ..    ææffaaVVnnGGggkkaarrpptt''ppgg''ssBB√√®®KKbb''
eennaaHH  GG~~kkxx¬¬HH  EEddllKKµµaannTTiisskk**ssMMuueeKKeeTTAACCaammYYyyEEddrr  eeddIImm∫∫IIVVnnCCYYbbCCMMuubbggbbÌÌËËnnkkUUnneeccAA  ..
kkaalleennaaHH  bbÌÌËËnn®®ssIIxxMM∆∆̈̈eennAAkk~~̈̈ggkkggccll&&tt  kkMMBBuuggCCMMrrHHeessµµAAccMMkkaarrmmnn  ddll''ææffaabbgg®®bbuussbb
gg®®ssII®®ttUUvveeKKCCeenn¬¬øøss  kk**TTMMllaakk''ccbbeeccaallrrtt''rrllHHrrllSSggmmkkCCYYbbbbgg    eehhIIyyssMMuueeTTAACCaa
mmYYyyeeKKEEddrr  ..  ®®bbCCaaCCnnffIIµµTTSSggGGss''®®ttUUvvBBYYkkvvaaddwwkkTTSSggLLaann@@  ((LLaann®®TTuugg))  yy""aaggEENN
nnyykk  eeTTAAvvaayyssmm¬¬aabb''kkbb''rreeNN††AAeennAAkk~~̈̈ggccMMkkaarreekkAAssflflUUGGUUrrGGNN††ËËgg  ccmm©©aayy2200KK˘̆mm˘̆BBIIPPUU
mmii  ..  BBYYkkvvaaVVnnCCIIkkrreeNN††AAyy""aaggFFMMddUUccCCaa®®ssHHTTwwkkTTuukkCCaammuunnxxÊÊgg''mmYYyyEExx  ..  vvaassmm¬¬aabb''ttSS
ggBBIITTaarrkk  eekkµµggttUUcc  mmnnuussßß®®bbuuss®®ssII®®KKbb''vv&&yy  TTSSgg®®ssIImmaann´́ppÊÊeeJJHHppgg  ..  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[
ssMMEErrkk  QQWWccaabb''́́ nnBBYYkkGG~~kkeeTTaassææssUUrreeTTAAddll''PPUUmmii  BBYYkkvvaaVVnnccaakk''eemm®®kkUUeePP¬¬ggnniiggccMMeerroo
ggbbddiivvtt††nn__  ((rrMMllaayy®®ssuukkrrMMllaayyssggmmEExxµµrr))  llaann''ææxx¬¬SSggkkggrrMMBBgg  ..  kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''
eennHH  KKWWbb""uull--BBtteeccjjbbJJÇÇaaBBIIPP~~MMeeBBjjmmkkee®®kkaayy  EEddllvvaassmm¬¬aabb''VVnnKKNNPPUUmmiiPPaaKKbbUU
JJ··kk∫∫tt''ccUUll´́ddyyYYnneeQQµµaaHHeessaa--PPwwmmeennaaHHmmkk  ..  bb""uull--BBttVVnn[[bbJJÇÇaassmm¬¬aabb''TTSSgg
eeyyaaFFaakk∫∫tt''  rrYYmmTTSSgg®®bbCCaaCCnnffIIµµkk~~̈̈ggPPUUmmiiPPaaKKåått††rrnniiggbbUUJJ··TTiiss  ..  vvaayykkyynn††eehhaaHHeeTTAA
TTmm¬¬aakk''xxiittbb&&NNˆ̂  [[BBYYkkeeyyaaFFaabbUUJJ··ddaakk''GGaavvuuFFccuuHHccUUllGGggkkaarrnnwwggGGPP&&yyeeTTaass[[
EEttee®®kkaayyhhUUttGGaavvuuFFGGss''eehhIIyy    bb""uull--BBttbbJJÇÇaa[[ddwwkkeeyyaaFFaabbUUJJ··TTiissTTSSggGGss''xxÊÊgg''
bbYYnnmmWWuunnnnaakk''  yykkmmkkvvaayyTTmm¬¬aakk''rreeNN††AAeennAA®®ttgg''rrkkaaeekkaagg  eexxaaGGaavv  mmYYkk    eennAAeeccaallrraatt''
rraayy  ‰‰kk¬¬iinnssÌÌ̈̈yyeexxµµaaccBBYYkkeeyyaaFFaabbUUJJ··PPaayyrrhhUUttddll''ee®®ttIIyymm≈≈aaggxxaaggll√√aaeeTTrr  eennHHeebbII
ttaammeesscckkII††rraayykkaarrNN__rrbbss''eellaakkyyUU--ssMMbbUUrr  GGttIIttnnaayykkbbuuKKlliikkmmFF¥¥mmssiikkßßaa®®kkuu
ggPP~~MMeeBBjj  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggmm""uuggeerr""GGaall''®®bbeeTTsskkaaNNaaddaa  ..

‰‰mm††aayyxxMM∆∆̈̈vviijjVVnnCCeenn¬¬øøsseeccjjeeTTAA®®ssuukkkkMMeeNNIItteennAAeekkaaHHxxßßaacc''kkNN††aall      xxaagg
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eekkIIttee®®CCaayyccgg√√aa  EEtteeddaayyCCaa®®bbCCaaCCnnffIIµµ  ®®VVMMmmYYyyEExxee®®kkaayykk**®®ttUUvvGGggkkaarrCCeenn¬¬øøsseecc
jjbbnn††mmkkddll''eexxtt††eeJJFFiissaatt''  ccuuHHeeTTAAqq©©aayyddaacc''®®ssyyaallBBIIff~~ll''CCaattiiCCaagg3300KK˘̆mm˘̆
CCaattMMbbnn''́́ ®®BBKKµµaann®®ttIIssaacc''  CCaammYYyybbÌÌËËnn®®bbuussllIIvv  hhiiuunn--ssIIuuffaa  ((bbÌÌËËnnTTII66))  bbÌÌËËnn®®ssIIhhiiuunn--
®®ssII  ((bbÌÌËËnnTTII77))  nniiggbbÌÌËËnn®®bbuusseeBBAAhhiiuunn--vvNNˆ̂ddaarraa  eehhAAhhflfluucc  ((77)) ..  bbÌÌËËnn®®bbuussssIIuuffaa  ®®ttUU
vv®®bbFFaannkkggccll&&ttkkggQQ¬¬bbccaabb''yykkeeTTAAccaakk''kkssmm¬¬aabb''  BBIIbbTTllYYcckkaacc''eeJJttmmYYyyssMM--  
rrnn''®®kkBBHH  EEddllrrbbbbGGggkkaarrvvaakkMMNNtt''[[GGgg˚̊rrmmYYyykkMMbb""uugg  ((TTmm©©nn''xxÊÊgg''220000®®kkaamm))  ssMMrraabb''
KK~~aa1100nnaakk''kk~~̈̈gg11´́ff©©  ..  mm††aayyxxMM∆∆̈̈eeddaayymmaanneerraaKKCCmm©©WW®®kkBBHH®®bbccSSkkaayyppgg  NNaammYYyyGGtt''
GGaahhaarrppgg  eehhIIyyddll''TTTTYYllddMMNNwwggBBIIbbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈®®ttUUvvBBYYkkGGaaeeffII¬¬mmeexxµµAAbb""uull--BBttssmm¬¬aabb''eeccaa
lleeTTootteennaaHH  kk**bbNN††aalleerraaKKkkaann''EEttxx¬¬SSgg  ..  eeBBllCCiittppuuttddeeggIİ̇mm,,  ttaammssMMddIIbbÌÌËËnn®®bbuuss
eeBBAA,,  mm††aayyxxMM∆∆̈̈VVnn[[bbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈eeTTAAssMMuuss˚̊rreett~~aattmmYYyyss¬¬aabb®®JJBBIImmIIccuuggeePPAAeerraaggVVyyrrYYmm  EEtt
eemmssaammaann¥¥eennaaHHvvaaeeqqII¬¬yyttbbvviijjffaa  ––  ««  KKµµaannss˚̊rrKKµµaannssIIÌÌeeTT  BBYYkkmmII1177eemmssaa[[vvaass¬¬aabb''
®®ssLLHH[[GGss''eeTTAA  !!  »»  ..  mm††aayyxxMM∆∆̈̈VVnnTTTTYYllmmrrNNPPaaBBTTSSggkkII††eevvTTnnaanniiggQQWWccaabb''  ..
bbÌÌËËnn®®bbuussxxMM∆∆̈̈VVnnbbJJçç̈̈HHssBBmm††aayyxxMM∆∆̈̈ppÊÊaall''́́ dd  ((qq~~SS11997777))  ..  ‰‰bbÌÌËËnn®®ssIITTII77kk**mmaannCCmm©©WWKKµµaa
nnff~~SSBB¥¥aaVVll  eehhIIyyVVtt''bbgg''CCIIvviitteennAATTIIeennaaHHEEddrr  ..

kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''mmaannssPPaaBBxx¬¬SSggkk¬¬aaNNaass''kk~~̈̈ggkkMMLL¨̈ggqq~~SS11997777  ..  eennAAPPUUmmiiPPaaKK
åått††rrnniiggbbUUJJ··TTiiss  CCaaBBiieesssseennAAee®®kkaayyEEddlleessaa--PPwwmmVVnnkk∫∫tt''ccUUll´́ddKKSS®®TTyyYYnn
eehhIIyyeellIIkkTT&&BBssMMeeddAAmmkkPP~~MMeeBBjj  ..  ee®®kkaayyssmm¬¬aabb''eessaa--PPwwmmrrYYcceehhIIyy  bb""uull--BBtt
bbJJÇÇaa[[eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmvvaayyssMMrruukkccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggddIIeevvoottNNaamm  ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnnEExxµµrr
ee®®kkaammGGss''CCaaee®®ccIInnJJnn''  ..  ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__BBIIEExxµµrree®®kkaammmm~~aakk''eeQQµµaaHHffaacc''--QQ~~aa
gg  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggGGUULLSSBBIIyy""aa  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaannffaa  ––  ««  yyYYnnVVnnddwwggssƒƒaannkkaarrNN__
eennHHmmuunn  eehhIIyy[[ddMMNNwwgg®®bbCCaaCCnnyyYYnnddkkxx¬¬ÁÁnnffyy  ‰‰EExxµµrree®®kkaammeeKKmmiinn[[ddwwggeessaaHH
eeLLIIyy  TT&&BBbb""uull--BBttkkaabb''ssmm¬¬aabb''PPaaKKee®®ccIInn  CCaaCCaattiiyyYYnnssJJÇÇaattiieeddIImmEExxµµrree®®kkaammbb""uu--
eeNNˆ̂aaHH  ..  mmuunnnnwwggTT&&BByyYYnnccUUllQQ¬¬aannJJnn®®ssuukkEExxµµrr  BBYYkkbb""uull--BBttmmiinnGGaacckkaann''kkaabb''ttMM
bbnn''xxaaggeekkIIttee®®ttIIyyTTeenn¬¬eemmKKggPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··VVnneeTT  ®®bbCCaaCCnnmmaannkkaarrrrMMeeCCIIbbrrMMCCYYllbbHH
eeVVrrttTTll''ss¬¬aabb''rrss''CCaammYYyyBBYYkkkkggQQ¬¬bb  ..  mmaanneerrOOggGG~~kkxx¬¬SSggBBUUEEkkeeccjjCCYYyyGG~~kk®®ssuu
kk  mmaanneerrOOggeellaakkttaasskk''ss  ((ccaarrbbuurrssyyYYnn))  ccUUllmmkkbbgg˚̊ccllaaccllBBYYkkbb""uull--BBtt
eebbIIeeyyaaFFaaeeddjjttaammkk**eeKKccxx¬¬ÁÁnnVVtt''rrkkmmiinneeXXIIjjeeLLIIyy  ((88)) ..  ‰‰eennAAVVtt''ddMMbbggmmaann
JJkk¥¥ccccaammGGaarraammxxßßwwbbttKK~~aaBBIImmaatt''mmYYyyeeTTAAmmaatt''mmYYyyffaa  ––  ««  GG~~kkmmaannbbuuNN¥¥CCiitteekkIItt
eehhIIyy˘̆˘̆˘̆ xx¬¬HHeeTToottffaaeekkIItteehhIIyy  EEtteeccjjttaammqqÌÌwwggCCMMnnIImm††aayy  mmiinnddUUccmmnnuussßßssaammJJÔÔ
FFmmµµttaaeeTT˘̆˘̆˘̆  xx¬¬HHeeTToottffaaBBYYkkeeyyaaFFaa®®bbuuggssmm¬¬aabb''TTSSggmm††aayyTTSSggkkUUnn  EEtteeyyaaFFaaeennaaHH®®ttUUvv
ss¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggvviijj  »»  ..  eebbIIttaammeessµµrr˘̆˘̆˘̆  eennHHCCaassÂÂggaammcciitt††ssaaÂÂss††rrbbss''BBYYkkyyYYnneehh--
gg--ssMMrriinn  bbMMppuuss[[EExxµµrrEEddllmmaannCCMMeennOOrrgg''ccSSEEttGG~~kkmmaannbbuuNN¥¥mmkkCCYYyyeennaaHH  [[KKSS®®TT
BBYYkkvvaa  ..

‰‰kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnnttMMbbnn''PPUUmmiiPPaaKKåått††rrnniiggbbUUJJ··eennaaHH        KKWWeeFFII√√eeddaayyrreebboobb  

((77)) bbÌÌËËnn®®bbuusseennHHssBB√√́́ ff©©eennAArrss''‰‰eexxtt††eeJJFFiissaatt''  ..
((88)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkhhuukk--GGUUnnllaaggeennAA®®kkeeccHH  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAArrddΩΩkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aa..
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eeXXaarreeXXAAbbMMppuutt  ddUUccCCaaBBMMuuEEmmnnCCaaCCaattiiEExxµµrrddUUccKK~~aabbnnii††cceessaaHH  ..  bb""uull--BBttbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aa
bb''eeccaallTTSSgg®®KKYY@@  ..  ssUUmm∫∫IIccll&&ttEEddllKKµµaann““BBuukkmm††aayy  KKµµaannddwwggeerrOOggGGII√√eessaaHH  kk**®®ttUUvv
BBYYkkvvaaGGUUsskkyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallEEddrr  KKWWvvaaeeFFII√√ttaammssuuPPaassiittcciinnffaa  ––  ««  CCMMrrHHeessµµAAKKWW
CCIIkkTTSSggÚÚss  »»  bbgg˚̊aarrkkMMuu[[mmaannkkaarrssggsswwkknnwwggBBYYkkvvaaeeTTAA´́ff©©ee®®kkaayy  ..  kkUUnneekkµµgg  TTaarrkk
®®ttUUvvBBYYkkvvaaccaabb''eeVVkkssmm¬¬aabb''nnwwggKKll''eett~~aatt  KKll''ss√√aayy  KKll''ddUUgg  eeVVHHeeLLIIggeellIIyykkCCMM
BBuuHHTTuuggrrgg  ..  vvaarrMMeellaaPP®®ssIIrrYYccssmm¬¬aabb''eeccaall  ..  vvHHmmnnuussßßTTSSggrrss''yykkeeff¬¬IImmeeTTAAqqaarrssIIuu
yykk®®bbmmaatt''ppwwkkEEkk¬¬mm®®ssaa  nniiggbbJJÇÇËËnneeTTAA®®ssuukkcciinneeFFII√√ff~~SScciinnEEssEEkkeerraaKK  ..  rreeNN††AAFFMM@@
eeBBjjeeddaayyeexxµµaaccrraabb''JJnn''  ..  KKll''ddUUgg  KKll''eett~~aatt  eennAA®®bbLLaakk''QQaammeennAAeeLLIIyyeeBBll
TT&&BByyYYnnccUUllmmkkQQ¬¬aannJJnn®®ssuukkEExxµµrr  eehhIIyyyykkVVnnPP~~MMeeBBjjeennAA´́ff©©TTII77  mmkkrraa  1199--
7799eennaaHH  ..  

kk~~̈̈ggJJkk''kkNN††aallqq~~SS11997788  bb""uull--BBttbbJJÇÇaa[[CCeenn¬¬øøss®®bbCCaaCCnneexxtt††ss√√aayyeerroogg
mmkkPP~~MMeeBBjjyykk®®kkmmaaBBNN··´́bbttggmm~~aakk''mmYYyy  rrYYcceehhIIyyddwwkkCCJJÇÇËËnnttaammrreeTTHHeePPII¬¬ggmmkk
TTmm¬¬aakk''eeccaalleennAAeexxtt††eeJJFFiissaatt''  ..  BBYYkkGG~~kkmmaann®®kkmmaaBBNN··́́ bbttggeennHH  KKWW®®ttUUvvGGggkkaarr
eexxtt††eeJJFFiissaatt''TTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIbb""uull--BBttmmkk[[ssmm¬¬aabb''eeccaallTTSSggGGss''  ee®®JJHHssuuTTÏÏCCaa
BBYYkkkk∫∫tt''  kk∫∫aallyyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr  ..  eeKKGGUUsskkyykkBBYYkkss√√aayyeerrooggTTSSggGGss''  mmiinnffaaCCaa®®bbCCaa
CCnn  eemmkkgg  KKNN:XXMMuu  KKNN:GGII√√@@eeTT  yykkeeTTAAvvaayykkaabb''ssmm¬¬aabb''eeccaalleennAA‰‰vvaallEE®®ss
ee®®kkAAPPUUmmii  ..  mmaanneemmkkggnnaarrIImm~~aakk''kk¬¬aahhaannNNaass''VVnnnniiyyaayyffaa  ––  eettIIBBYYkkeeKKmmaannkkMMhhuu
ssGGII√√VVnnGGggkkaarryykkBBYYkkeeKKmmkkssmm¬¬aabb''yy""aaggeennHH  ??  BBYYkkeeyyIIggVVnnbbMMeerrIIGGggkkaarr  eessµµaaHH
®®ttgg''GGggkkaarrGGss''BBIIcciitt††BBIIeeffII¬¬mm  eennAATTIIbbJJççbb''BBYYkkeeyyIIggVVnnTTTTYYllppllEEbbbbeennHHeeTTAAvviijj!!
mmiinnVVcc''ccggmmuuxxyykkeeTTAAeeTT  ssmm¬¬aabb''eeyyIIggeennAATTIIeennHHccuuHH  !!  ..  eekkµµgg®®ssIImm~~aakk''GGaayyuu®®VVMMbbYYnn
qq~~SS®®ttUUvvBBYYkkeeBBCCŒŒXXaattyykkeeTTAAvvaayyssmm¬¬aabb''EEttmmiinnccMMFF©©nn''®®KKaann''EEttssnn¬¬bb''  eeggIIbbddwwggxx¬¬ÁÁnnBBII
ssnn¬¬bb''kk**eeddIIrrccUUllmmkkkk~~̈̈ggPPUUmmiivviijj  ..  ®®bbCCaaCCnnmmUUllddΩΩaannVVnn®®VVbb''[[rrtt''eeKKccxx¬¬ÁÁnneeccjj
eeTTAA  EEttKK~~aaggIIeeggIImmiinnddwwggrrtt''eeTTAATTIINNaa  ..  kkggQQ¬¬bbmmkkddll''eeXXIIjjkk**ccaabb''yykkeeTTAAdduuttTTSS
ggrrss''  EE®®sskkTTFFaakk''kkeeÂÂJJÇÇaallllaann''rrMMBBggTTMMrrSSddaacc''xx¥¥ll''ss¬¬aabb''  ..  eexxµµaaccGG~~kkeexxtt††ss√√aayy
eerrooggrraabb''mmWWuunnnnaakk''ss¬¬aabb''KKrreeCCIIggeellIIKK~~aaKKµµaannkkbb''eeTT  eeccaallrraatt''rraayykkNN††aallvvaalleehhIImm
ssÌÌ̈̈yyPPaayymmkkddll''PPUUmmii  ((99)) ..  eennAACCaayyEEddnnss√√aayyeerroogg  mmaannBBYYkkss~~ËËlleevvoottmmiijjddUUcc
eehhgg--ssMMrriinn  ((mmiinnTTSSggGGss''eeTT))  mmaannKKMMnniitt®®ssLLaajj''nniiggbbMMeerrIIyyYYnnttSSggBBIIssmm&&yy≤≤ssßß
rr:mmkkeemm""¬¬HH  ..  kk~~̈̈ggssmm&&yyssIIhhnnuuBBYYkkeennHHrrss''eennAAllaakk''xx¬¬ÁÁnneeFFII√√CCaa®®bbCCaaCCnnrrkkssIIuuFFmmµµttaa
EEttmmiinnccuuHHccUUllCCaammYYyyrrbbbbddwwkknnSSssIIhhnnuueeTT  ddUUccCCaa®®KKUUbb""kk''eennAAPPUUmmiissaagg  xx¬¬HHrrkkssIIuurrtt''
BBnnÏÏnnSS≤≤vvaa""nn''yykkeeTTAAllkk''  ddUUccCCaakkrrNNIIeemmEExxµµrreevvoottmmiijjeehhgg--ssMMrriinn  EEddllrrkkssIIuuddwwkk
®®CCUUkkeeTTAAllkk''eennAACCaayyEEddnnyyYYnnCCaaeeddIImm  ..

((99)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''GG~~kk®®ssIIKKIImm--ssaann  nnaammeeddIImmPPUU--BBUUnn  CCaabbÌÌËËnn®®ssIInnYYnn--CCaa  ((CCaakkUUnncciiJJççww
mmrrbbss''GGMMuuxxaagg®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈))  ..  eeBBllmmkkCCYYbbCCMMuuCCaammYYyybbggbbÌÌËËnnmm††aayyyyaayyeeBBjj  eennAAvvtt††KKrrkknn¬¬HHEExxee®®kkaayy
yyYYnnyykk®®ssuukkEExxµµrrVVnn  ffaaVVnnCCeenn¬¬øøssmmkkrrss''eennAAeexxtt††eeJJFFiissaatt''  VVnneeXXIIjjeerrOOggkkaabb''ssmm¬¬aabb''BBYYkk
eexxtt††ss√√aayyeerrooggeennHH  ..  ‰‰kkUUnn®®bbuusscc∫∫ggrrbbss''KKaatt''eeQQµµaaHHssll''  QQWWeehhIIyyrrtt''BBIIkkggccll&&ttmmkkddaacc''
xx¥¥ll''ss¬¬aabb''eennAAnnwwggkkSSCCeeNNII††rrxxÊÊmmnnwwggmmuuxxmm††aayy  ..  ‰‰kkUUnn®®bbuussmm~~aakk''eeTToott  ®®ttUUvvkkggQQ¬¬bbyykkeeTTAAdduutt
ssmm¬¬aabb''TTSSggrrss''  ee®®JJHHvvaaxxiiÇÇllBBuutteeFFII√√QQWW  ..
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eennAAVVtt''ddMMbbgg  PPUUmmiiPPaaKKJJyy&&BB¥¥TTiissBBYYkkGGggkkaarrmmUUll--ssmm∫∫ttii††kk**mmiinnGGnn''EEddrr  kk~~̈̈gg
kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrreennHH  ..  ®®bbCCaaCCnnttMMbbnn''bbYYnnxxaaggee®®kkaammGGttIItt®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ®®ttUUvv
ss¬¬aabb''vviinnaassTTSSggPPUUmmii@@  eeddaayyssaarrBBYYkkvvaabbggÌÌtt''VVyy  nniiggccaabb''yykkeeTTAAvvaayyssmm¬¬aabb''eeccaa
llbbnn††KK~~aa  ..  GG~~kkllYYccrrtt''eeccjjBBIIttMMbbnn''44ssMMeeddAAeeTTAACCaayyEEddnn´́ff  mmaannsswwggrraall''́́ ff©©  xx¬¬HH
rrtt''mmkkssMMuueennAAvvtt††KKrr    GG~~kkxx¬¬HH®®ttUUvvQQ¬¬bbccaabb''VVnnkk**®®ttUUvvBBYYkkvvaassmm¬¬aabb''eeccaalleeTTAA  ..    ‰‰GG~~kk  
XXMMuuvvtt††KKrrkk**llYYccrrtt''eeTTAA®®ssuukkeessoommEEddrr  eeTTAAmm††ggCCaa®®kkuummddbb''……´́mm∏∏nnaakk''  ccMMnnYYnnBBIIrrbbIIGGaaTTiitt¥¥
mmaannddMMNNwwggffaammaannGG~~kkllYYccrrtt''  ..  eeddaayyGGtt''xx¬¬SSggeeBBkk  ®®bbuuss@@EEddllkkMMBBuuggPPççÁÁrrkk**ddYYll
ss¬¬aabb''PP¬¬aamm  eekkµµgg@@ss¬¬aabb''mmuunneeKK  rrYYcceeTTIIbbmmnnuussßß®®bbuussee®®JJHHxx√√HHGGaahhaarrpp††ll''ffaammBBll
ddUUccCCaass˚̊rr  CCaattii®®bbUUeettGGIIuunn  ((®®ttII  ssaacc''  ssflfluutt))  ‰‰®®ssIIss¬¬aabb''ee®®kkaayyEEttttiiccee®®JJHH®®ssIImmiinn
ssUUvv®®ttUUvvkkaarrzzaammBBllkk~~̈̈ggssJJ··ggkkaayyeeTTIIbbGGaacc®®TTSS®®TTVVnnyyUUrrCCaagg  ..

GG~~kkxx¬¬HHeeddaayyGGtt''xx¬¬SSggeeBBkkeeTTAA  kk**hhflflaanneeTTAAllYYccKKaass''eexxµµaacckkbb''ffIIµµ  GGaarryykkssaacc''
mmkkllYYcceess©©aarr  ……GGSSggTTTTYYllTTaannssMMrrnn''®®kkBBHH  yykkkkii††lleecckkkkii††llll˙̇̈̈ggmmkkbbrriieePPaaKKllaa
yynniigg®®ttkkYYnn  nnSS[[ccuuHHrraaKKrrhhUUttVVtt''bbgg''CCIIvviitt  ..  xx¬¬HHeeTTootteeTTAAllYYccbbUUtt®®ssUUvv  llYYccKKaass''
ddMMLLËËgg  ®®ttaavv  eehhIIyy®®ttUUvvkkggQQ¬¬bbccaabb''VVnnssmm¬¬aabb''eeccaalleeTTAAeeTToott  ..  kk~~̈̈ggPPUUmmiivvtt††KKrrEEdd
llxxMM∆∆̈̈rrss''eennAA  BBYYkkeemmkkggrraayykkaarrNN__eeTTAAXXMMuu  @@[[kkggQQ¬¬bbmmkkyykkmm††ggmmYYyy@@eeTTAAssmm¬¬aa
bb''eeccaallss©©aatt''@@  ..  ‰‰xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆̈̈ppÊÊaall''kk**mmaanneeQQµµaaHHkk~~̈̈ggbbJJÇÇIIeexxµµAArrbbss''BBYYkkvvaaEEddrr  CCaammYYyynniigg
eellaakkttaassUUrr--CCiitt  GGttIIttGGnnuuKKNNeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ((1100)) ..  GG~~kkbbMMJJnnssIIllFFmm··ssaahhaa
yyssµµnn''KK~~aa  ®®ttUUvveeKKyykkeeTTAAvvaayyssmm¬¬aabb''eennAAmmuuxxGGgg®®bbCCMMuu  ..  GG~~kkxxiiÇÇlleeKKccEEkkmmiinn®®BBmmeeFFII√√
kkaarrrrYYmm  GG~~kkQQWWee®®ccIInnkk**®®ttUUvvkkggQQ¬¬bbGGUUsskkyykkeeTTAAEEddrr  ..  bbggyyYYgg((GGttIIttKKyy)),,  eellaa
kkhhaabb''--hhUUyy  ((nnaayyEEpp~~kkbbuuKKlliikk®®KKUUmmFF¥¥mmssiikkßßaaVVtt''ddMMbbgg))  kk**eeKKyykkeeTTAAEEddrr  eeddaa
yyPPrriiyyaaKKaatt''eeFFII√√[[eellccææffaa  eebbIIkkMMuuEEtt®®ssuukkddUUeecc~~HHeemm""¬¬HHbbII††KKaatt''mmaannbbuuNN¥¥ss&&kkii††FFMMCCaammiinn
xxaann  ..  KKaatt''ffaaeellaakkeesskk--ssMMeeGGoott  eeccAAhh√√aayyeexxtt††VVtt''ddMMbbggVVnneessII~~rr[[bbII††KKaatt''JJ--
kk''ss&&kkii††®®VVMM  JJkk¥¥eennHHææccUUllddll''®®tteeccookk®®bbFFaannnnaarrIIeeQQµµaaHHeerroobb  EEddllkkMMBBuuggCCaann''GGgg˚̊rr
rrYYccddll''KKNN::XXMMuu@@kk**CCeenn¬¬øøss®®KKYYssaarrKKaatt''eeTTAAeennAAccuuggXXMMuuvvtt††KKrr[[EEcckkkk††aarrCCiittPP~~MMssMMeeBBAA
bbnnii††ccmmkkQQ¬¬bbkk**mmkkyykkeellaakk®®KKUUhhaabb''--hhUUyyeeTTAAssmm¬¬aabb''eennAAGGNN††ËËgg®®BBIIgg  ..  GG~~kkxx¬¬HH
eeTToottEEddllxxMMllaakk''xx¬¬ÁÁnn  eehhIIyy®®ttUUvvEEbbkkkkaarrNN__nnwwggssMMddII®®bbBBnnÏÏ  ee®®JJHHmmiinneeccHHllwwbbkkwwbb
yykkmmkkpp††ll''[[®®bbBBnnÏÏ  EEddllGGtt''ssIIuueeddaayyKK~~aammaannxx¬¬ÁÁnnCCaaGGttIIttrrddΩΩkkaarr  kk**bbNN††aall[[mmaa
nnCCeemm¬¬aaHHbbII††®®bbBBnnÏÏ  ®®bbBBnnÏÏEE®®sskk……eeCCrr  eeFFII√√[[EEbbkkkkaarrNN__BBIImmuuxxddMMEENNggbbII††  kkggQQ¬¬bb
kk**mmkkGGUUsskkyykkeeTTAA˘̆˘̆˘̆  xx¬¬HHeeTToottkk**ssuuxxcciitt††llYYccrrtt''eeccjjeeTTAA´́ff  ddUUccCCaaeellaakkbbUUrraa""nn''CCaa
eeddIImm  ..  BBYYkkllYYccrrtt''PPaaKKee®®ccIInn  ®®ttUUvv´́ffCCaayyEEddnnssmm¬¬aabb''eeccaall    yykkmmaass®®VVkk''EEddll
CCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnn  ..  eeccAA®®bbssaarrGGMMuuxxSSeeQQµµaaHHppll¬¬aa  ((  GGttIIttss&&kkii††bbIIeebbIIkkyynn††eehhaaHH  ®®ttUUvvCCaajjaa    

((1100)) kkggTT&&BByyYYnnkkaann''kkaabb''VVnn®®kkuuggVVtt''ddMMbbggeehhIIyyeennAA´́ff©©TTII1122mmkkrraa  ®®bbCCaaCCnnVVnnllbbqq¬¬ggssÊÊwwgg
ccUUllmmkkPPUUmmiivvtt††KKrreerrIIyykk®®TTBB¥¥  EEtt®®ttUUvvbb""HHQQ¬¬bbyyaammrrbbss''vvaa  ´́ff©©TTII1133˘̆˘̆˘̆  QQ¬¬bbEEddllvvaaddaakk''yyaammkk~~̈̈gg
PPUUmmiiss©©aatt''QQwwgg  kk**VVjj''BBYYkk®®bbCCaaCCnnEEddllllbbccUUlleeTTAAPPUUmmiiss¬¬aabb''GGss''CCaaee®®ccIInn  ..  GG~~kkEEddllccUUlleeTTAA
eerrIIkk~~¨̈ggppÊÊHHKKNN::XXMMuu  VVnneeXXIIjjssMMeeNNAAbbJJÇÇIIrraayyeeQQµµaaHHEEddlleeKK®®ttUUvvyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''  ..  eeQQµµaaHHssmm¬¬aa
bb''rrYYccBBYYkkvvaaKKUUsseeccaall  eeQQµµaaHHxxMM∆∆̈̈eennAA®®ttgg''eellxx332288  ..  eeQQµµaaHHeellaakkttaassUUrr--CCiitteennAABBIImmuuxxxxMM∆∆̈̈  eennAAEEtt55
nnaakk''eeTToottddll''eevvnnxxMM∆∆̈̈  ..
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ttiinnYYnn--CCaappgg  ))  kk**®®ttUUvveeKKyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''kkbb''GGgg˚̊aammeennAAGGNN††ËËgg®®BBIIggEEddrr  eeddaayyBBYYkk
QQ¬¬bbvvaammkkyykkffaa  [[eeTTAACCYYyyCCJJÇÇËËnnGGMMbbiill‰‰XXMMuu  ..  ffIIKKIICCaaKKiijjkk**eeKKyykkeeTTAAEEddrr  vvaayy
eeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµmmYYyy´́ff©©@@EE®®sskkeerraaTTii__rrMMBBggTTMMrrSSss¬¬aabb''  ..  kkUUnnffIIKKIIBBIIrrnnaakk''eeQQµµaaHHkkaanniiggeekkIInn
mmiinnssuuxxcciitt††mmkk®®bbeeTTssTTII33nnwwggeeKKeeTT  mmkkccUUllrrYYmmccllnnaattssflflUUrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆eennAACCaayy
EEddnnccSSssggsswwkknnwwggBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmvviijj  ..  eennAAmmaannGG~~kk‰‰eeTToottCCaaee®®ccIInnEEddllxxMM∆∆̈̈mmiinnccSS
eeQQµµaaHHGGss''  EEttkk~~̈̈ggccMMeeNNaammGGttIItt®®KKUUnniiggssaaÂÂss††aaccaarr¥¥vviiTT¥¥aall&&yyeenntt--yy""gg''ccMMnnYYnnEEss
ssiibbnnaakk''  eennAAssll''rrss''EEtt®®VVMMmmYYyynnaakk''rrYYmmTTSSggxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆̈̈mm~~aakk''ppgg  ee®®kkaayyEEddllBBYYkkyyYYnn
kkaann''kkaabb''®®ssuukkEExxµµrrVVnneehhIIyyeennaaHH  ..

´́ff©©EExxeeccHHEEttkknn¬¬ggeeTTAA  mmYYyy´́ff©©hhaakk''ddUUccCCaammYYyyqq~~SS  eeBBll®®BBwwkkeeLLIIggkk**nnwwkkffaaxx¬¬ÁÁnn
VVnnrrss''mmYYyy´́ff©©eeTTootteehhIIyy  EEttxxMM∆∆̈̈rrss''eennAATTSSggkkII††PPiittPP&&yyttkk''ss¬¬̈̈tt  mmiinnddwwggffaa´́ff©©NNaa
nnwwggddll''eevvnnxx¬¬ÁÁnn  ..  yybb''eeLLIIggmmaannEEttbbnn''®®BBHH  vvttƒƒ̈̈ss&&kkii††ssiiTTiiÏÏnnaannaa  KKuuNN““BBuukkmm††aayyCCYY
yy[[bbeeJJççøøssrrYYccppuuttBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''  kkMMuu[[ddUUccGG~~kkppggEEddllQQ¬¬bbvvaayykkeeTTAAffaa  ««  [[eeTTAA
eerroonnssUU®®tt‰‰GGggkkaarreellII  »»  eennaaHHeehhIIyyKKµµaann´́ff©©vviillmmkkvviijjeessaaHH  ..  EEttxxMM∆∆̈̈mmiinneePP¬¬ccllaakk''
ddaavveekkrr††ii__  ssMMeellooggyy""aaggmmuutt  ddaakk''ee®®kkaammkkeennÊÊlleeddkkeeLLIIyy  ..  ddaavveennHH®®ttUUvvBBYYkknniirrttIIddkk
hhUUttyykkmmuunnyyYYnnccUUllbbnnii††cc  TTSSggBBUUeeffAA  ppaakk''  EExx√√vv®®KKbb''@@ppÊÊHH  ee®®JJHHvvaaxx¬¬aacc®®bbCCaaCCnnbbHH
eeVVrrddUUcceennAAPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··eeTToott  ..  xxMM∆∆̈̈rrss''eennAAeeddaayyeesscckkII††ssggÙÙwwmm  ((  Hope ))  ee®®JJHHmmaa
nnCCMMeennOOffaa  rrbbbbccMMkkYYttllIIllaaEEbbbbeennHHcc∫∫aass''CCaarrllaayyGGnn††rrFFaann´́ff©©NNaammYYyymmiinnxxaann  ..
mmiitt††xxMM∆∆̈̈xx¬¬HHddUUccCCaaCCiinn--ssUUFFIIrr,,  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥bbrriiJJÔÔaabb&&®®ttFFmmµµCCaattiivviiTT¥¥aa,,  ssYYnn--QQwwmm,,  ssaa--
ÂÂss††aaccaarr¥¥PPaassaaGGgg''eeKK¬¬ss  eeddaayykkII††GGss''ssggÙÙwwmmkk~~̈̈ggCCIIvviitt  kk**ddaacc''cciitt††ccggkkeeFFII√√GGtt††XXaatt
ss¬¬aabb''kk~~̈̈ggqq~~SS11997777  ..

xxMM∆∆̈̈ssUUmmCCMMrraabbffaa  ee®®kkaayyrrddUUvvccMMrrUUttqq~~SS11997755  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvveeKKccaatt''[[eeTTAAeeFFII√√kkaarrkk~~̈̈ggeerraaggCCaa
ggrrYYmm®®bbccSSXXMMuuvvtt††KKrr  ccmm©©aayybbIIKKIILLËËEEmm""®®ttxxaaggeellIIppÊÊHHmm††aayynnYYnn--CCaa  eeddaayyssaarrxxMM∆∆̈̈mmaannccMM
eeNNHHxxaaggeePPII¬¬ggGGKKIIssnnII  nniiggCCYYssCCuullvviiTT¥¥¨̈  eeddaayyVVnneerroonnttaammssMMbbuu®®ttTTaakk''TTggBBII®®ssuu
kkVVrrSSggBBIIssaallaaGGWWrrWWuulliicc  (( Institut Europeen d'Electronique - EUREULEC ))
..  mmYYyyGGaaTTiitt¥¥  CCYYnnddbb''́́ ff©©eeTTIIbbVVnnmmkkCCYYbbmmuuxxkkUUnn  ((kkUUnncc∫∫ggTTII11))  nniigg®®bbBBnnÏÏmm††gg  ..

eennAA´́ff©©TTII1188mmiiffuunnaa11997788  eeBBllEEddllBBYYkkCCaaggPPUUmmiivvtt††KKrreeTTAAeerrIIEEddkkkk~~̈̈gg®®kkuuggVVtt''
ddMMbbgg  mmaannBBYYkkeeyyaaFFaaffaammkkBBIIPP~~MMeeBBjj  CCaaBBYYkkmmCCŒŒwwmmxxÊÊgg''®®bbmmaaNN®®VVMMJJnn''nnaakk''  nniiggrrff
ee®®kkaaHHCCaagg´́mm∏∏ee®®KKOOgg  ®®bbLLaakk''ddII®®ssmmkkccUUllmmkkkk~~̈̈ggGGttIIttVVtt''ddMMbbgg®®kkuugg  eeddaayyKKµµaann
[[ddMMNNwwggGGII√√CCaammuunnddll''BBYYkkPPUUmmiiPPaaKKJJyy&&BB¥¥TTiisseessaaHHeeLLIIyy  ..  BBYYkkeeyyaaFFaammCCŒŒwwmmVV
nnssaakkssYYrrrrkkeeddjjBBYYkkCCaagg[[vviill®®ttLLbb''mmkkPPUUmmiivvtt††KKrrvviijj  ..  BBYYkkmmCCŒŒwwmmbbkkßßkk**eeFFII√√
kkaarrccaabb''ccggttaammXXMMuu  ®®ssuukk  rrYYccxx¬¬HHeeTTootteeTTAAccaabb''KKNNPPUUmmiiPPaaKKJJyy&&BB¥¥TTiiss  mmUUll--ss
mm∫∫ttii††  ……ttaaeekkAA  ((  BBYYkkJJyy&&BB¥¥eehhAAKKaatt''ffaa  rrss''--jjwwmmeeTTAAvviijj  ))  BBIIppÊÊHHKKaatt''EEddlleennAAkk~~̈̈gg
cc∫∫aarrBBiieessaaFFnn__®®ssUUvvCCbb""uunn  CCiittPP~~MMttUUccPP~~MMFFMM®®ssuukkmmggllbbUUrrII  xx¬¬HHeeTTootteeTTAAccaabb''ccggKKNNttMM--
bbnn''  sshhkkrrNN__  KKNN:®®ssuukk  kkggQQ¬¬bb  eeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaalleeddaayyeeccaaTTffaakk∫∫tt''  ..  ‰‰
BBYYkkJJyy&&BB¥¥nniiggkkggQQ¬¬bbxx¬¬HH  ddUUccCCaaGGaaeemmeeBBCCŒŒXXaatt®®bbccSSPPUUmmiivvtt††KKrrmmaann  ––  GGaaeeBBAA,,  GGaa
eemmOOnn,,  GGaaeeDDOOnn  VVnnrrtt''ccUUll´́®®BBttssflflUUCCaammYYyyBBYYkknniirrttIIrrhhUUttddll''yyYYnnccUUll  ..    BBYYkkmmCCŒŒww  
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mmVVnnyykkBBYYkknniirrttIImmkkCCMMnnYYss®®KKbb''EEpp~~kkkk~~̈̈ggPPUUmmiiPPaaKKJJyy&&BB¥¥TTSSggmmUUll  ..  ‰‰kkaarrssmm¬¬aabb''
eennaaEEttmmaannCCaabbnn††hhUUrrEEhhrrKKµµaannQQbb''QQrreeLLIIyy  rraall''@@´́ff©©  ..  kk~~̈̈ggXXMMuuvvtt††KKrrmmaanneemmkkgg
´́ppCCaaGG~~kkeeccHHEEGGbbGGbbCCaammYYyyBBYYkknniirrttII  bb††wwgg[[yykkGG~~kkeennHHyykkGG~~kkeennaaHH  ..  ee®®kkaayyyyYY
nnccUUll  eemmkkgg´́ppkk**®®ttUUvvkkgg´́ss√√®®ttaaNNXXMMuuvvtt††KKrrssMMeerrccyykkeeTTAAVVjj''eeccaalleennAApp¬¬ËËvvffIIµµ
CCiittGGttIIttBBMMnnUUkkddII Murette EEddlleeKKeellIIkkBBUUnneeFFII√√CCaaEExxßß®®kkvvaatt''kkaarrJJrr®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg
CCMMnnaann''ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  ..  

eennAAeeddIImmEExxFF~~ËË  ee®®kkaayyBBIIddkkhhUUtt  ddaavv  kkSSbbiitt  BBUUeeffAABBII®®bbCCaaCCnneehhIIyy  BBYYkkvvaaVVnn
ddaakk''EEppnnkkaarr[[ccaakkeeccjjBBIIPPUUmmii  eeTTAAeeFFII√√xxÊÊmmeennAAvvaallEE®®ssxxaaggeekkIIttPPUUmmiivvtt††KKrr  eehhIIyybbgg≈≈MM
[[®®ccUUtt®®ssUUvvTTSSggmmiinnTTaann''TTMMuu®®ssYYllbbYYllppggeennaaHH  yy""aaggrrYYssrraann''bbMMppuutt  ..  BBYYkkvvaahhaakk''ddUUcc
CCaaddwwggffaa  TT&&BByyYYnn®®bbuuggee®®bboobbvvaayyccUUll®®ssuukkEExxµµrreehhIIyy  ..  mmaannBBYYkknniirrttIIeeccHHEEttmmkk
bbnn††KK~~aaKKµµaannQQbb''  xx¬¬HHeeddjj®®kkbbIIeeKKaaTTSSgghh√√ËËggmmkkppgg  ..  BBYYkkvvaaeellIIkkxxÊÊHHVVyyrrYYmmeeTTAAddSS
ss¬¬eennAA‰‰EE®®ssEEddrr  ..  eemmkkggeeQQµµaaHH´́ppVVnnnniiyyaayyeeddaayyKKMMrraammccgg''ssIIuussaacc''  æænnwwgg®®tt
eeccookkxxMM∆∆̈̈ppÊÊaall''ffaa  ––  ««  BBYYkkGGaarrddΩΩkkaarreessssssll''  !!˘̆˘̆˘̆  BBYYkkEErr˙̇ggccSSeemmIIllEEttddll''®®ccUUtt®®ssUUvv
rrYYccnnwwggddwwggKK~~aaeehhIIyy  !!  »»  ..  eennAA‰‰PPUUmmiiss√√aayyeecckk  vvaaVVnneehhAA®®bbCCaaCCnnmmkk®®bbCCMMuu  eehhIIyy
BBYYkkvvaanniiyyaayyffaa  ««GGggkkaarr®®ttUUvvkkaarrkkggTT&&BBeeTTAAvvaayyyyYYnn  ee®®JJHHyyYYnnccUUllmmkkvvaayy®®ssuukk
eeyyIIggeehhIIyy  eehhttuueennHHeebbIImmaannbbggbbÌÌËËnn  ……mmiitt††NNaaEEddllCCaaGGttIIttTTaahhaannssaaFFaarrNN
rrddΩΩBBIIeeddIImmeennaaHH  ssUUmmbbgg˙̇aajjxx¬¬ÁÁnn  GGggkkaarrnnwwggccaatt''[[CCYYyykkaann''kkSSeePPII¬¬ggeeTTAAvvaayyyyYYnn  »»  ..
GG~~kkEEddllxxMMllaakk''xx¬¬ÁÁnnCCaayyUUrrmmkkeehhIIyykk**®®VVbb''vvaaGGss''  BBYYkkvvaakk**ddwwkkCCJJÇÇËËnnttaammrreeTTHHTTSSgg
®®KKYY@@CCaaggBBIIrrJJnn''nnaakk''  ®®VVbb''ffaaeeTTAAccUUllCCaammYYyykkggeeyyaaFFaaeeTTAAvvaayyyyYYnn  ..  eeccjjppuuttBBII
PPUUmmii®®bbEEhhll22KK˘̆mm˘̆  BBYYkkeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmkk**VVjj''ssmm¬¬aabb''BBYYkkeennaaHHTTSSgg®®KKYYssaarrGGss''
KKµµaannssll''  ..

eennAAccuuggEExxFF~~ËË11997788    BBIIEE®®sseeTTAA  eeyyIIggeemmIIlleeXXIIjjBBYYkkkkggTT&&BBbb""uull--BBtt  nnSSKK~~aa
rrtt''ddwwkkssmm∏∏aarr:eeppßßgg@@mmaann  mm""aassIIuunneeddrr  ®®kkNNaatt''  ®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg®®KKbb''FFuunn  eeFFII√√ddMMeeNNIIrr®®bb
jjaabb''®®bbjjaall''eellIIpp¬¬ËËvv´́bb""lliinn  bbwwggrrSSgg  ..  BBYYkkeeyyaaFFaaxx¬¬HHmmkkttaammrreeTTHHeePPII¬¬gg  sseessII¬¬tt
ssss¬¬aakk''ssııaayykkSSeePPII¬¬ggmm~~aakk''BBIIrr……bbIIeeddIImm  ssYYrrrrkkpp¬¬ËËvveeTTAAssMMLLËËtt  PP~~MMvvaayyccaabb  ..  ®®BBwwkk´́ff©©TTII
99mmkkrraaqq~~SS11997799  mmaannyynn††eehhaaHHmmIIccBBIIrree®®KKOOggeebbIIkkyy""aaggeellOOggkkaatt''BBIIeellII®®kkuuggVVtt''ddMM
bbgg  VVjj''TTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeeddjjBBYYkkeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmEEddllkkMMBBuuggrrtt''VVkk''TT&&BB  ..  BBYYkk
vvaarraayyddaakk''EExxßßee®®ttoommTTII11eennAA®®ttgg''vvtt††bbwwggrrSSgg  mmaannttSSggkkSSeePPII¬¬ggFFMMeennAAkk~~¨̈ggvvtt††bbwwggrrSSgg
eennaaHHppgg  ..  eeddaayybbeeNN††aaHHkkSSeePPII¬¬ggnniigg®®KKaabb''EEddllss††̈̈kkTTuukkkk~~̈̈ggvvtt††ssEEgg˚̊dd**llÌÌ®®bbiimm®®bbii--
yymmiinnTTaann''  yybb''́́ ff©©TTII99mmkkrraa  BBYYkkvvaakk**VVjj''eepp¬¬aaggkkMMeeTTccvvtt††ssEEgg˚̊eeqqHHPP¬¬WWmmYYyyccMMeehhoogg
eemmXX  ..  BBYYkkGG~~kk®®ssuukkkk**nnSSkkUUnnCCJJÇÇËËnneeccAArrtt''ccUUllmmkkPPUUmmiillMMeennAAvviijj  nnSSKK~~aaQQrreemmIIll
eePPII¬¬ggeeqqHHvvtt††ssEEgg˚̊ppÊÊ¨̈HHkkee®®kkIIkkddII  ..  ´́ff©©TTII1100mmkkrraa  TT&&BByyYYnnmmaannllaayyllaavvppgg  VVnnccUU--
llmmkkddll''GGttIItteexxµµaacc®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..  ®®bbCCaaCCnnmmYYyy®®kkuummyykkVVnnkkSSeePPII¬¬ggmmYYyyhhii
bb  EEddllEExxµµrr®®kkhhmmyykkeeTTAAmmiinnTTaann''  eennAAxxaaggeellIIPPUUmmiibbwwggrrSSggbbnnii††cc  eehhIIyykk**nnSSKK~~aaCCaa
mmYYyyGGttIIttQQ¬¬bbXXMMuuvvtt††KKrr  EEddllrrtt''ccUUll´́®®BBeellIIkkKK~~aaeeTTAAEEccggkk††aarr  ssÊÊaakk''VVjj''LLaannhhßßII
bbKKNN:®®ssuukkeeqqgg  nniiggttaamm""uukk  ..  ttaamm""uukkeeKKccrrYYccxx¬¬ÁÁnn  ..      ®®bbCCaaCCnnnnSSKK~~aarrtt''eeTTAAPPUUmmiixxaagg
eellII@@  mmkkCCiittkkEEnn¬¬ggEEddllmmaannTTaahhaannyyYYnn  mmkkeennAAkkkkkkuujjKK~~aannwwggvvtt††KKrr        mmaatt''ssÊÊwwgg  
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ssEEgg˚̊  xx¬¬HHeeTToottVVnnqq¬¬ggeeTTAAee®®ttIIyymm≈≈aagg  ..  TT&&BByyYYnnvvaayyaammddaakk''EExxßß®®kkvvaatt''kkaarrJJrrvvaaeennAA
®®ttwwmmpp¬¬ËËvvrreeTTHHeePPII¬¬gg  ccmm©©aayyxxÊÊgg''BBIIrrrryyEEmm""®®ttBBIIppÊÊHHEEddllxxMM∆∆̈̈eennAA  ..  ®®bbCCaaCCnnVVnnnnSSKK~~aaeeTTAA
CCJJÇÇËËnnyykk®®kkNNaatt''eexxµµAA  ´́ss∫∫mmuuggBBIIeerraaggttmm∫∫aajjkk~~̈̈ggvvtt††KKrr  xx¬¬HHeeTToottnnSSKK~~aaeeTTAAccaabb''mmaann''
TTaa  ®®CCUUkk  BBII®®TTuuggrrYYmmeennAApp¬¬ËËvvffIIµµ  xx¬¬HHeeLLIIggeebbHHddUUggEEGGGGuukkeeFFII√√®®CCUUkkmmaann''TTaa  ..  yybb''eennaaHHBBYYkk
eeyyaaFFaabb""uull--BBttVVnneess¬¬øøkkJJkk''bbnn¬¬MMeeFFII√√®®bbCCaaCCnn  CCaaTTaahhaanneehhgg--ssMMrriinn  eess¬¬øøkkkkaaKKII
ccUUllmmkkXXMMuuvvtt††KKrr  ..
eeyyIIggVVnnssaakkssYYrrKK~~aaffaaCCaaBBYYkkNNaaEEddrr  eeKKffaaCCaakkggTT&&BBmmiitt††eeyyIIggmmkkrrMMeeddaaHHeeTT  ..  ®®BBww
kkeeLLIIggeemm""aagg®®VVMM  eessµµrrxxMM∆∆¨̈kkMMBBuuggEEtteeppÊÊøøggss††aabb''vviiTT¥¥¨̈sseemm¬¬ggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkCCaaPPaassaa
EExxµµrr  ®®ssaabb''EEttææCCaaddMMbbUUggss~~ËËrrkkSSeePPII¬¬ggbbII®®KKaabb''CCaassJJÔÔaa  bbnnii††ccmmkkss~~ËËrrddUUccllaaCCppÊÊ̈̈HH  ..  BBYYkk
eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmVVnnmmkkeennAAeeBBjjee®®kkaammppÊÊHH  ttaammpp¬¬ËËvv  eehhIIyyeeddjj®®bbCCaaCCnn[[eeccjj
BBIIPPUUmmii  ppÊÊHHssMMEEbbgg  ttaammpp¬¬ËËvv  ttaammddggssÊÊwwggeeLLIIggeeTTAAeellII  GG~~kkEEddll®®bbuuggeeKKcc  ®®ttUUvvBBYYkkvvaa
VVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaallss¬¬aabb''hhUUrrEEhhrrttaammpp¬¬ËËvv  ..  ““BBuukkeekkµµkknniiggmm††aayyeekkµµkkxxMM∆∆̈̈®®ttUUvvBBYYkkeeyyaaFFaa
EExxµµrr®®kkhhmmCCeenn¬¬øøsseeccjjeeTTAAGGss''ttSSggBBII®®BBllwwmm®®ssaagg@@  ..  xxMM∆∆̈̈  ®®bbBBnnÏÏ  nniiggkkUUnnttUUccGGaa
yyuuCCiittBBIIrrqq~~SSBBYYnnssmm©©MMeennAAeellIIppÊÊHH  ..  xxMM∆∆̈̈llbbeemmIIllttaamm®®bbeehhaaggkk††aarr  eeXXIIjjBBYYkkvvaakkMMBBuugg
kkaabb''ddUUggEEcckkKK~~aassIIuu  nniiggppwwkkTTwwkk  eehhIIyyCCEECCkkKK~~aarr´́jj""  ..  ddll''eemm""aagg®®bbEEhhll®®VVMMbbII  kkUUnn
®®bbuussxxMM∆∆̈̈GGaayyuueeTTIIbb22xxYYbbeerrIIyyMM  mm††aayyxxÊÊbb''mmaatt''EEddrr  EEttBBYYkkvvaaVVnnæærrYYccCCaaee®®sscc  ..  KK~~aavvaa
EE®®sskkffaa  mmaannmmnnuussßßeennAAeellIIppÊÊHH  ..  GGaamm~~aakk''rraaggddUUcceeccaarreexxµµAA®®ssiilleeLLIIggmmkkFFaakk''TT√√aarr
eellIIkkkkSSeePPII¬¬ggGGaakkaaeehhoobbnnwwggeekkHH´́kkeeTTAAeehhIIyy  EEttVVnneeyyaaFFaamm~~aakk''eeTToottrraaggss®®CCHH
eeLLIIggmmkkTTaann''KKaasseellIIkkccuuggkkSSeePPII¬¬ggeeTTAAeellIIrrYYccnniiyyaayyffaa  ––  ««  bbggeeGGIIyy!!  ssMMuueeTTAAttaamm
eeKKssiinneeTTAA  kkMMuu[[eeKKeeFFII√√VVbb  »»  ..  xxMM∆∆̈̈kk**nnSS®®bbBBnnÏÏkkUUnnmmkkddIICCaa®®bbjjaabb''  rrYYcceeddIIrrrr""bbttaammpp¬¬ËËvv
ddggssÊÊwwggeeTTAAeellIIttaammBBYYkkvvaa®®VVbb''  ..  BBYYkkeeyyaaFFaaEEddllCCIIkkeellNNddΩΩaannhhUUrrEEhhrrttaammpp¬¬ËËvv
EE®®sskkeeCCrrxxMM∆∆̈̈llaann''®®TThhwwggssBB√√EEbbbbyy""aagg  ..  GGaaxx¬¬HHvvaaffaa  ««  eeyyIIuuss!!  VVnnEEttVVjj''eeccaall
eemm""cceennAAccgg''ccUUllyyYYnneeGGHH±±  ??  »»  ..  GGaaxx¬¬HHeeTToottvvaaffaa  ««  GGaaeennHHVVnnEEttddaakk''vvaa[[ccSSyyaamm
pp¬¬ËËvveennAA®®ttgg''eeNNHH  !!  »»  ..ll..  xxMM∆∆̈̈eeccHHEEttnniiyyaayyGGgg√√rreeddaaHHssaarrvvaaffaa  ««  mmkkBBIIkkUUnnxxMM∆∆̈̈vvaa®®KKuunn
xx¬¬SSgg  ssUUmmmmiitt††GGaaNNiitteemmtt††aappgg  »»  ..  GGaaxx¬¬HHeeTToottvvaaffaa  ««  eeTTAA!!  eeTTAA!!  [[qqaabb''kkMMuu[[GGjj
EE®®bbcciitt††TTaann''  »»  ..  eennAAttaammpp¬¬ËËvvmmaannGG~~kkCCiiHHkkgg''eettOOnn[[®®bbCCaaCCnn®®ssUUtteeTTAAmmuuxx  ..  eexxµµaacc
ss¬¬aabb''nnwwggeeyyaaFFaaVVjj''eeccaalleennAArreeNNttss††ËËkkss††wwggttaammddggpp¬¬ËËvv  mmaannTTSSggeexxµµaaccttaaeeLLAA--
GGflflUUnniiggkkUUnn®®bbuussmm~~aakk''ppgg  ((1111)) ..  xxMM∆∆̈̈mmaannGGaarrmmµµNN__ffaa  eebbIIeennAAEEttttaammvvaaeeTTAAxxaaggeellIItt
eeTTAAeeTToott  CCIIvviittxxMM∆∆̈̈cc∫∫aass''CCaaBBYYkkvvaassmm¬¬aabb''CCaammiinnxxaann  ee®®JJHHrraaggeerrAAssmm∫∫¨̈rrssMMbbkkxxMM∆∆̈̈mmiinnEEmm
nnCCaaGG~~kkEE®®ss  ..  xxMM∆∆̈̈eeccHHEEttbbbbYYll®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈rrtt''qq¬¬ggeeTTAAee®®ttIIyymm≈≈aagg  EEtt®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈mmiinn®®BBmm
ttaamm  eeddaayyccgg''®®ssUUtteeTTAA[[TTaann''““BBuukkmm††aayyEEddlleeTTAAmmuunnVVtt''  ..  bbbbYYllCCaaee®®ccIInnddgg
eennAAEEttmmiinn®®BBmm  xxMM∆∆̈̈kk**ssMMeerrcccciitt††ffaa®®ttUUvvEEtteeKKccxx¬¬ÁÁnnmmYYyyrryy:ssiinn  ..  eeBBlleeddIIrrhhYYsseerraagg
CCaagg  ((1122)) ®®bbEEhhllCCaa®®VVMMrryyEEmm""®®tt    eeddaayy®®ttgg''eennaaHHpp¬¬ËËvveekkaaggvvaaggqq©©aayyBBIImmaatt''®®ccSSgg    

((1111)) eeLLAA--GGflflUU  ®®ttUUvvCCaammaaeeLLAA--eebbggKKnn  ((nnYYnn--CCaa))  CCaabbÌÌËËnn®®bbuusseeLLAA--llIIvv  ““BBuukknnYYnn--CCaa  ..
((1122)) ssUUmmCCMMrraabbffaa  ee®®kkaayyBBIÍ́ ff©©EEddllBBYYkkmmCCŒŒwwmmbbkkßßccUUllmmkkccaabb''mmUUll--ssmm∫∫ttii††  nniiggBBYYkkJJyy&&BB¥¥
TTiissssmm¬¬aabb''eeccaalleennaaHH  mmYYyyGGaaTTiitt¥¥ee®®kkaayy  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvveeKKddkkeeccjjBBIIeerraaggCCaagg  [[mmkkeennAAkk~~̈̈ggPPUUmmiiCCYYyy
ssgg''eerraaggddaakk''®®ssUUvv  ..
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ssÊÊwwgg  eehhIIyy®®ccSSggkk**eeccaatteeTTootteennaaHH,,  ccSS[[®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈eeddIIrrppuutteeTTAAmmuuxxbbnnii††cc  xxMM∆∆̈̈eeFFII√√CCaaccUUll
eeTTAAddggTTwwkkkk~~̈̈ggppÊÊHHKKµµaannmmnnuussßßeennAA  ..    eeBBlleeyyaaFFaaCCiiHHkkgg''eettOOnn®®bbCCaaCCnnCCiiHHkkgg''hhYYss  
bbnnii††cc  xxMM∆∆̈̈kk**eeKKccrrtt''eellaattccuuHHeeTTAABBYYnnEEGGbbnnwwggmmaatt''®®ccSSggeeccaattssmm©©MMeennAATTIIeennaaHHeeTTAA  ..  xxMM∆∆̈̈ææ
ssUUrrGGaa®®kkuummkkSSeePPII¬¬ggtt∫∫aall''®®VVMM--®®VVMMmmYYyynnaakk''  EEddllkkMMBBuuggffyybbeeNNII††rrVVjj''eepp††aaggbb--
eeNNII††rr  nniiyyaayyeessIIcckkÌÌaakkkkÌÌaayynnwwggeeCCaaKKCC&&yyBBYYkkvvaaeennHH  ..  xxMM∆∆̈̈ccSSrrhhUUttTTll''yybb''  eeTTIIbb
hhflflaannEEhhllqq¬¬ggTTwwkkeeTTAAee®®ttIIyymm≈≈aagg  ..  eehhttuuEEddllxxMM∆∆̈̈eeKKcckk**CCaakkaarrssnnii~~ddΩΩaanndd**®®ttwwmm®®ttUUvv
rrbbss''xxMM∆∆̈̈EEmmnn  ee®®JJHHee®®kkaayyxxMM∆∆̈̈CCYYbb®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈vviijj  ææffaaeeBBllyybb''  BBYYkkGGaaeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhh
mm  vvaaeeddIIrrqqYYllBBiilleemmIIllmmuuxxGG~~kkvvtt††KKrrEEddllvvaaCCeenn¬¬øøsseennaaHH  nnrrNNaammaannrrUUbbrraaggssÌÌaattVV
tt  mmiinnssmmCCaaGG~~kkEE®®ss  vvaakk**GGUUsskkyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallbbnn††KK~~aa  ..  kkEEnn¬¬ggssggßß&&yymmuunn
nnwwggqq¬¬ggkkaatt''pp¬¬ËËvvee®®ttIIyyxxaaggeekkIItt  xxMM∆∆̈̈ccUUllBBYYnnkk~~̈̈ggdduubbssflfluubb®®TTbb''ssiinn  ssMMrraakkrrYYcc®®BBwwkkeeLLIIgg
VVnneeddIIrrkkaatt''ggaakkeeqq√√ggssMMeeddAAeeTTAAPPUUmmiiGGUUrrddMMbbgg  ee®®kkaayyvvtt††ttaammwwmm  TTll''mmuuxxnnwwggPPUUmmiivvtt††KKrr
..  BBIIrr--bbIÍ́ ff©©ee®®kkaayymmkk  GG~~kkEEddllhhflflaannqq¬¬ggssÊÊwwggccUUlleeTTAAyykk≤≤vvaa""nn''kk~~̈̈ggPPUUmmiivvtt††KKrr  ®®ttUUvv
BBYYkkQQ¬¬bbVVjj''ss¬¬aabb''GGss''CCaaee®®ccIInn  ..  eeBBllrrtt''eeccjjBBIIKKMMeennoorrEExxµµrr®®kkhhmmvviijj  ®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈
xxMMeeddIIrreeGGIItteemmIIllttaamm®®ccSSggmmaatt''ssÊÊwwggEE®®kkggeeXXIIjjssBBxxMM∆∆̈̈  rrhhUUttVVnnCCYYbbGGttiittssiissßßxxMM∆∆̈̈
mm~~aakk''EEddll®®VVbb''ffaaxxMM∆∆̈̈eennAArrss''eennAAeeLLIIyy ((1133)) ..

xxMM∆∆̈̈eePP¬¬ccCCMMrraabbffaa  eennAA´́ff©©TTII77mmkkrraa11997799  eeBBllEEddllTT&&BByyYYnnyykkVVnn®®kkuuggPP~~MMeeBB--
jjeehhIIyyeennaaHH  bb""uussii††__vviiTT¥¥¨̈VVnnppßßaayy[[®®bbCCaaCCnnnnSSKK~~aaee®®kkaakkQQrreeLLIIgg  vvaayykkMMccaatt''kkMMeeTT
ccrrbbbbBBYYkkbb""uull--BBtt  ..  xxMM∆∆̈̈®®BBmmTTSSggKK~~aammYYyyccMMnnYYnnVVnneebbIIkkvviiTT¥¥¨̈kk~~̈̈ggeerraaggVVyyrrYYmm  ddwwggffaa
eeKKeeddjjBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  yykkVVnnPP~~MMeeBBjjeehhIIyy  ..  eeQQµµaaHHeemmOOtt,,  yyWWuunn,,  ssaarrii  nniiggKK~~aammYY
yyccMMnnYYnneeTToottEEddllxxMM∆∆̈̈mmiinnccSSeeQQµµaaHH  kk**kkMMeerrIIkkcciitt††kk¬¬aahhaann  nnSSKK~~aaccaabb''KKNNkkggBBYYkknniirrttII
eeQQµµaaHHttaammSSgg  ttaakk∫∫aallFFMMnniigg®®bbBBnnÏÏ  ((mmiinnccSSeeQQµµaaHH))  yykkeeTTAAkkaabb''ssmm¬¬aabb''kkbb''eeccaall
eennAAee®®kkaayyPPUUmmiivvtt††KKrr  ®®ttgg''ccuuggccMMkkaarrccwwkkssflfluuyy  ..  mmiitt††mmaaXXCCaaKKNNXXMMuunniirrttII  EEddllmmkk
CCMMnnYYssmmiitt††eeyy""nn  ((JJyy&&BB¥¥TTiiss))  VVnnnnSSBBYYkkeeyyaaFFaaCCaaggssaammssiibbnnaakk''  mmaannkkSSeePPII¬¬gg
®®KKbb''´́ddttaammrrkkBBYYkkGG~~kkEEddllssmm¬¬aabb''KK~~aaeeKK  ..  BBYYkkbbHHbb""uunnµµaannnnaakk''eennaaHHkk**eeqq¬¬øøtteeKKcceeTTAA
®®bbuuggccaabb''®®bbBBnnÏÏmmiitt††mmaaXXyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeTToott  EEttnnaaggeennaaHHkkUUnnxxIIççppgg  VVnnGGgg√√rrssMMuu[[
TTuukkCCIIvviittee®®JJHHxx¬¬ÁÁnnmmiinnVVnnddwwggeerrOOggGGII√√eeTT  eehhIIyymmYYyyeeTToottnnaaggeennaaHHkk**mmaanncciitt††eeffII¬¬mmmmiinn
kkaaccssaahhaavvddUUccbbII††CCaaKKNNXXMMuu  eeTTIIbbBBYYkkeeKKEEllggmmiinnssmm¬¬aabb''  ..  eeddaayyssaarrEEtteerrOOggeennHH
BBYYkkeeyyaaFFaakk**eeFFII√√kkaarrssggsswwkkvviijj  eeddaayyVVjj''ssmm¬¬aabb''BBYYkkkkggccll&&tt  EEddllvviill®®ttLLbb''
mmkkBBIIkkaarrddΩΩaannTTMMnnbb''TTwwkkxx¬¬HH  kkaarrddΩΩaannEE®®ssvvaall®®TTaaxx¬¬HH  mmkkCCYYbbCCMMuu““BBuukkmm††aayy‰‰PPUUmmiivviijj
ss¬¬aabb''GGss''CCaaggbbIIrryynnaakk''eennAA®®ttgg''PPUUmmiixxßßaacc''eeJJyy  ((GGttIIttPPUUmmiiyyYYnnkkaattUUlliikk))  nniiggxx¬¬HH
eeTToottvvaaqqYYllBBiilleemmIIllmmuuxxyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeBBllkkMMBBuuggCCeenn¬¬øøss  ..  eehhttuueennHHeehhIIyyeeTTII
bbxxMM∆∆̈̈ddaacc''cciitt††EEbbkk®®bbBBnnÏÏnniiggkkUUnnssiinn  eehhIIyymmYYyyeeTTootteeddaayyssaarrxxMM∆∆̈̈yyll''ffaa  ®®ssII@@BBYYkk
vvaammiinnssUUvvCCaayykkcciitt††TTuukkddaakk''  ……eeFFII√√VVbbeeTT  eeBBllEEddllBBYYkkvvaakkMMBBuuggPP&&yyss¬¬nn''eess¬¬aarrrrtt''
nnwwggkkggTT&&BByyYYnneeddjjBBIIee®®kkaayyeennaaHH  ..

yyYYnnVVnneeddjjttaammBBYYkkeeyyaaFFaabb""uull--BBttyy""aagg®®bbkkiitt    nniiggeepp¬¬aaggkkSSeePPII¬¬ggFFMMddaakk''EEff  

((1133)) KKWW®®VVMMbbYYnn´́ff©©ee®®kkaayymmkk  eeBBlleennaaHHkkUUnn®®bbuusscc∫∫ggxxMM∆∆̈̈®®KKuunneekk††AACCaaxx¬¬SSgg  nniiggeeccjjkkÂÂJJÇÇiillppgg  ..
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mmeeTToott    eeFFII√√[[GG~~kkCCeenn¬¬øøssnniiggBBYYkkeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmPPiittPP&&yyCCaaxx¬¬SSgg    nnwwgg®®KKaabb''eepp¬¬aagg  
yyYYnn  ..  BBYYkkvvaaEEqqkkeeqqrrxxMM∆∆̈̈yykknnaaLLiikkaa´́ddnniiggEExxßßkkEEddllllaakk''TTuukk  eehhIIyyeeccaaTTxxMM∆∆̈̈ffaa  VV
nnccUUllCCaammYYyyyyYYnneeTToott  mmuunneeBBllEEddllxxMM∆∆̈̈ssMMeerrcccciitt††EEbbkkBBII®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈eennaaHH  ..  eellaakk®®KKUU
QQWWnn--qqaayykk**®®ttUUvvBBYYkkvvaaEEqqkkeeqqrrEEddrr  EEttKKaatt''eeccHHnnwwkkeeXXIIjjll∫∫iiccmmYYyyffaa  GGUU!!  kkggTT&&BB
yyYYnnKK~~aaCCaaggssaammssiibbnnaakk''eeTTIIbbnnwwggCCYYbbxxMM∆∆̈̈®®ttgg''eennaaHHGGMMVVjjmmiijj  !!  GGaaeeyyaaFFaabbIInnaakk''EEdd
ll®®bbuuggEEqqkkeeqqrryykknnaaLLiikkaa´́dd  EExxßßkk  kk**PP&&yyeess¬¬aarr  ggaakkeemmIIlleeqq√√ggss††SS  rrYYccddaakk''eemmppaa
yybbeeNN††aayy  ..  kkggTT&&BByyYYnneeTTAAttSSggeennAAPPUUmmiiXXMMuuNNaa  vvaaeerrIIssKKNN:kkmmµµkkaarrPPUUmmii  kkggss√√&&
yy®®ttaannyyaammPPUUmmiirrYYcceehhIIyy  yyYYnnvvaaddkkeeccjjeeddaayyKKµµaann®®VVbb''CCaammuunneessaaHH  ..  eeBBll
yybb''eeLLIIggBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmvvaaddwwggkk**ccUUllmmkkVVjj''ssmm¬¬aabb''kkggss√√&&yy®®ttaannKKµµaannkkSSeePPII¬¬gg  nnii
gg®®bbCCaaCCnnss¬¬aabb''GGss''KKµµaannssll''  ..  eennHHeehhIIyyCCaall∫∫iiccmmYYyyrrbbss''yyYYnn  kk~~̈̈ggkkaarrxxIIçḉ́ dd
EExxµµrr®®kkhhmmssmm¬¬aabb''rraaÂÂss††EExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''  eehhIIyyEExxµµrrKKµµaannBBiiccaarrNNaaxx¬¬HHeennAAEEttyyll''ffaa
yyYYnnvvaammaannKKuuNNeellIIEExxµµrreeTToott  ..  eebbII®®bbCCaaCCnnccaabb''VVnnEExxµµrr®®kkhhmm  yyYYnnvvaaeeTTAAyykkmmkk
XXMMuuTTuukk  [[VVyyTTwwkkrrYYccEEllggGGaaEExxµµrr®®kkhhmmeennaaHHeeTTAAvviijj  vvaakk**nnSSeeyyaaFFaaKK~~aavvaaccUUllmmkkss
mm¬¬aabb''GG~~kkccaabb''vvaanniigg®®bbCCaaCCnnPPUUmmiieennaaHHGGss''eeTTAA  ..  kkEEnn¬¬ggxx¬¬HHeeTToott  EEddll®®bbCCaaCCnnccaabb''
VVnnBBYYkkQQ¬¬bbEEddllssmm¬¬aabb''““BBuukkmm††aayybbggbbÌÌËËnneeKK  eehhIIyy®®bbuuggee®®bboobbnnwwggssmm¬¬aabb''ssgg
sswwkkvviijj  yyYYnneeFFII√√CCaaeeTTAAXXaatt''yykkllÌÌeemmIIll  rrYYccbbnnii††ccmmkkBBYYkkyyYYnneennaaHHkk**eebbIIkk´́dd[[GG~~kk
ccggKKMMnnMMuunnwwggQQ¬¬bbEExxµµrr®®kkhhmmeennaaHHkkaabb''ssmm¬¬aabb''CCnnXXaattkkrreennaaHHeeTTAA  ..  BBYYkkeemmkkgg  eemm
PPUUmmii  JJNNiiCCÇÇQQ¬¬bbEEddllmmaannxx¬¬ÁÁnnxx¬¬HH  EEddllmmaanncciitt††ssaahhaavvssmm¬¬aabb''eeKKCCMMnnaann''bb""uull--BBtt
kk**®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''vviijj  xx¬¬HHkk**rrtt''eeKKccxx¬¬ÁÁnneeTTAAeennAATTIIdd´́TTqq©©aayy@@  eehhIIyyBBYYkkCCMMBBUUkkeennHHkk**VVnn
mmkk®®bbeeTTssTTII33  CCaaBBiieesssssshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkkk**mmiinnttiiccEEddrr  ddUUccCCaakkrrNNIImmiitt††eePPoogg  ((
KKNNXXMMuu´́®®CC))  eemmeeBBCCŒŒXXaatt®®bbccSSeexxtt††VVtt''ddMMbbggCCaaeeddIImm  EEddllssBB√√́́ ff©©rrss''eennAAkk~~̈̈ggrrddΩΩ
xxUUeeNNttFFIIxxaatt''  ..

❑                            ❑

❑
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yYnUbniykmµk`¨gsm&y
ehgsMrin-h~unEsn

eeddIImm∫∫II[[®®bbCCaaCCnnKKSS®®TT    yyYYnnVVnneerroobbccMMddaakk''eehhgg--ssMMrriinn,,  GGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj
eennAACCaayyEEddnnyyYYnn--ss√√aayyeerroogg  [[eeFFII√√CCaa®®bbFFaannrrddΩΩTTIIggeemmaagg  eehhIIyyEE®®bbeeQQµµaaHH®®ssuukk
EExxµµrrCCaa  ««  kkmmıı̈̈CCaa®®bbCCaammaanniittuu  »»    EEttyyYYnnkk††aabb''®®ttYYtt®®ttaarrbbbbeennHHnniiggssggmmEExxµµrrddll''CCMM--
eerrAA  xx¬¬SSggCCaaggssmm&&yyee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  ee®®CCAACCaaggGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggeeTTAAeeTToott  ..  eemm
ddwwkknnSShhUU--CCIImmiijjVVnnssiikkßßaaBBIIbbrraaCC&&yyPPaaBBkk~~̈̈ggkkaarreeFFII√√eevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµkkmmıı̈̈CCaammiinn
ssMMeerrccCCMMnnaann''kkßß®®ttIIEExxµµrrGGggmmIIuu  ..  ee®®JJHHmmkkBBIIeehhttuuGGII√√eeTTIIbbyyYYnnUUbbnniiyykkmmµµeennaaHHmmiinnssMMeerr
cc  ??  ee®®JJHH  ––

11--  eemmddwwkknnSSyyYYnnmmiinnVVnnssiikkßßaaBBIIssggmmEExxµµrr[[VVnnee®®CCAA®®CCHH  ..  yyYYnnXX¬¬MM̈̈yykkEEtt
eess††ccEExxµµrrCCaabb''kk~~̈̈ggkkNN††aabb''́́ dd  eeKKkk**mmaannCCMMeennOOffaa  eeKKGGaaccrrMMllaayy®®ssuukkEExxµµrr  CCaaeexxtt††yyYYnn
CCaaBBiitt®®VVkkdd  ..  yyYYnnGGaacckk††aabb''VVnnEEttTTII®®kkuugg  EEttttaammCCnnbbTT  PPUUmmii  XXMMuu  yyYYnnmmiinnVVnnKKiitt
KKUUrreessaaHH  ..  eennHHeehhIIyyCCaacceenn¬¬aaHHpp¬¬ttrrbbss''eemmTT&&BBee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  kk~~̈̈ggkkaarreeFFII√√yyYYnnUUbb
nniiyykkmmµµkkmmıı̈̈CCaaTTSSggmmUUllmmiinnVVnnssMMeerrcceennaaHH  ..

22--  eemmyyYYnnmmiinnssaall''TTwwkkcciitt††®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr..  EExxµµrrssmm&&yyeennaaHHeeKK®®ssLLaajj''eeKKaa
rrBBeess††ccNNaass''  TTuukkeess††ccCCaammççaass''eellIIssiirriissaa  CCaammççaass''EEppnnddII  ..  kkaarrEEddllyyYYnnccaabb''
XXMMuueess††ccEExxµµrr  CCaakkaarrmmYYyybbJJÇÇaakk''ffaa  yyYYnnmmaannbbMMNNggrrMMllaayyvvggßßkkßß®®ttEExxµµrr  eehhIIyy
yykkyyYYnn[[mmkkeeFFII√√CCaaeess††cceellIIrraaÂÂss††EExxµµrrvviijj  ..  mmYYyyvviijjeeTToott  rraaÂÂss††EExxµµrrmmiinnccUUllcciitt††
[[CCaattií́ ssssaassnn__  mmkkeeFFII√√kkaarrbbggii≈≈ttbbgg≈≈MMeeKKeeTT  ..

33--  eemmddwwkknnSSyyYYnnnniiggTTaahhaannyyYYnnmmiinneeccHHPPaassaaEExxµµrr  EEddllCCaakkaarrmmYYyyBBiiVVkkkk~~̈̈gg
kkaarr®®VV®®ss&&yyTTaakk''TTgg[[yyll''cciitt††EExxµµrrppgg  nniiggCCaaBBiieessssBBiiVVkkkk~~̈̈ggkkaarreessIIuubbyykkkkaa
rrNN__ssmm©©aatt''BBIIccllnnaattssflflUUEExxµµrrppgg  ..

44--  yyYYnnmmiinnssaall''PPUUmmiissaaÂÂss††TTwwkkddIIEExxµµrr  EEddllCCaakkaarrBBiiVVkkkk~~̈̈ggkkaarr®®ttYYtt®®ttaa  ..
55--  kkaarryykkBBuuTTÏÏssaassnnaammhhaayyaannmmkkbbgg≈≈MM[[EExxµµrrTTSSgg®®bbeeTTss®®BBmmTTTTYYll  nniigg

eeFFII√√kkaarreeKKaarrBB®®BBHHssggÙÙyyYYnnEEddlleess¬¬øøkkeexxaaGGaavvppÊÊ¨̈yyBBIIss∫∫gg''ccIIBBrr  rrMMllaayyvvtt††GGaarraamm
®®BBHHvviihhaarrEExxµµrr  rrYYccssgg''vviihhaarrEEbbbbyyYYnn  bbgg≈≈MM[[®®ssIIEExxµµrreess¬¬øøkkGGaavvbbMMBBgg''EEvvggrreebboobbyyYYnn
[[mmÂÂnnII††EExxµµrreerroonnPPaassaayyYYnn  CCaakkaarrmmYYyy®®bbqqSSggnnwwggTTMMeennoommTTMMllaabb''rrbbss''EExxµµrr  EEddllVV
nnGGnnuuvvtt††rraabb''JJnn''qq~~SSmmkkeehhIIyy  ..

66--  kkaarrEEddllyyYYnnee®®bbIIGGMMeeBBIIkkaacceeXXaarreeXXAAmmkkeellIIrraaÂÂss††EExxµµrr  bbgg˙̇aajjEExxµµrr[[eemmIIll
eeXXIIjjffaayyYYnnmmaannbbMMNNggrrMMllaayyCCaattiiEExxµµrr®®bbeeTTssEExxµµrrCCaaBBiitt®®VVkkddNNaass''  ..

77--  EEppnnkkaarryyYYnnEEddll®®bbuuggddkkeeccAAhh√√aayyeexxtt††EExxµµrreehhIIyyyykkyyYYnnmmkkCCMMnnYYnnvviijj
eennaaHH  VVnneeFFII√√[[eeccAAhh√√aayyeexxtt††EExxµµrrrrYYbbrrYYmm´́ddCCaammYYyy®®bbCCaarraaÂÂss††vvaayykkMMccaatt''yyYYnnvviijj  ..

bbuuBB√√eehhttuuTTSSgg77®®bbkkaarreennHHeehhIIyyEEddlleeFFII√√[[EExxµµrreeccHHrrYYbbrrYYmmKK~~aa  ee®®kkaakkeeLLIIggbbgg˚̊CCaa

--113322--  



®®kkuummCCaassµµ&&®®KKbbkkßßBBYYkkbbHHeeVVrrTTUUTTSSgg®®bbeeTTssEExxµµrr  ®®bbqqSSggttTTll''nnwwggss®®ttUUvvbbrreeTTss
EEddllccgg''rrMMllaayyssaassnn__EExxµµrr  rrMMllaayy®®bbeeTTssEExxµµrr  ..  kkaarrssnnµµtt''KK~~aa®®KKbb''eemmbbHH  eeFFII√√kkaarr
eeVVssssMMGGaattyyYYnnTTSSggTTaahhaannTTSSggssIIuuvviill  kkMMLL¨̈gg88´́ff©©TTUUTTSSgg®®bbeeTTssEExxµµrr  eeFFII√√[[eemm
TT&&BByyYYnnee®®TTOOgg--mmiijjyy""aaggmmiinnGGaaccTTbb''TTll''VVnneeLLIIyy  eehhIIyyeeTTaaHHbbIICCaaee®®TTOOgg--mmiijj
yy""aaggVVnnbb††ËËrrEEppnnkkaarr®®bbuuggeeVVkkrraaÂÂss††EExxµµrr  eeddaayy®®BBmmyykkvvggßßkkßß®®ttEExxµµrrGGggmmIIuummkk
[[eessaayyrraaCC¥¥vviijjeennaaHH  kk**vvaaCCaakkaarrhhYYsseeBBlleeTTAAeehhIIyyEEddrr  ee®®JJHHrraaÂÂss††EExxµµrrEEllgg
eeCCOOEEllggTTuukkcciitt††yyYYnnffaammaanncciitt††eessµµaaHH®®ttgg''  mmiinneeVVkk®®VVss''eeTToott  ddUUccssuuPPaassiittEExxµµrr
EEttggrrMMllwwkk®®VVbb''kkUUnneeccAAffaa  ––  ««  eessoommmmiinneeccaallkk∫∫ÁÁnn  yyYYnnmmiinneeccaallBBuutt  »» ..  EEffmmBBII
eellIIeennHHeeTTAAeeTTootteennaaHH  ®®BBwwttii††kkaarrNN__  ««  kkMMBBbb''EEttGGuugg  »» kk**eeTTIIbbEEttnnwwggkknn¬¬ggeeTTAAffIIµµ@@  CCaagg
1100qq~~SSbb""uueeNNˆ̂aaHH    EEddllkkaalleeNNaaHHyyYYnnVVnneeFFII√√kkaarrssmm¬¬aabb''EExxµµrreeddaayyPPaaBBssaahhaavv´́®®BB  
´́ppßßhhYYsseehhttuueeBBkkkk~~̈̈ggkkaarrddΩΩaannCCIIkkEE®®BBkk  ««  vviijjeett  »» ..  ®®BBwwttii††kkaarrNN__kkMMBBbb''EEttGGuuggeennHH
ddUUnnttaaEEmm""““EExxµµrr  eellIIkkEEllggEEtteess††ccEExxµµrrmmYYyyeeccjj  EEttggeellIIkkyykkmmkkttMMNNaall®®VVbb''
kkUUnneeccAA[[ccggccSS  ssaall''BBIIcciitt††KKMMnniittyyYYnn  bbMMNNggrrbbss''yyYYnn  ..  eeTTaaHHbbIICCaaeemmddwwkknnSSEExxµµrr
mmYYyykk††aabb''ttUUcc®®ssLLaajj''yyYYnnkk**eeddaayy  EEttrraaÂÂss††EExxµµrr®®ssTTaabb''ee®®kkaammmmiinn®®ssLLaajj''  mmiinn
ccUUllcciitt††yyYYnneessaaHHeeLLIIyy  ee®®JJHHyyYYnnCCaaCCaattiissaassnn__mmaannBBuutttt∫∫¨̈tt  ®®kklliicc®®kklluucc
NNaass''  EEttEExxµµrrmmiinnEEmmnnmmaannKKMMnniitt®®bbkkaann''BBUUCCssaassnn__  Racialist rreebboobbddUUcckk~~̈̈ggssggmm
GGaaeemmrriikkSSggssmm&&yymmuunn  EEddlleessµµrrbbrreeTTssxx¬¬HHVVnnssrreessrreennaaHHeeTT  ..

eehhttuuddUUeecc~~HHeehhIIyy  eeddIImm∫∫II®®kkeessaabbeellbb®®bbeeTTssEExxµµrr  kk~~̈̈ggddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkTTiiss
xxaagglliicceellIIkkTTII22eeTTootteennaaHH  hhUU--CCIImmiijjVVnneerroobbEEppnnkkaarrvvaayy""aaggllÌÌiittllÌÌnn''  ®®BBmmTTSSgg
ssiikkßßaa®®ssaavv®®CCaavvBBIIbbuuBB√√eehhttuú́ nnbbrraaCC&&yyrrbbss''ddUUnnttaavvaa  EEddlleeFFII√√eevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµ
kkmmıı̈̈CCaammiinnVVnnssMMeerrcceennaaHH  ..

EEppnnkkaarrffIIµµrrbbss''hhUU--CCIImmiijjKKWW  ––
11--  eerroobbccMMssggmmEExxµµrr[[ppÊÊ̈̈yyxxuuss®®ssLLHHBBIIssggmmbb""uull--BBtt  ..
22--  eeFFII√√[[EExxµµrr®®ssLLaajj''yyYYnn  EEkkEE®®bb®®bbvvttii††ssaaÂÂss††  ffaayyYYnnCCaammiitt††mmkkCCYYyyEExxµµrr  ..
33--  BBgg√√kk''[[EExxµµrrqqÁÁttvveegg√√gg  BBuukkrrllYYyy  rrSSEErrkk  ®®ssIIjjII  bbJJççËËll®®ssIIyyYYnn[[mmkkeeFFII√√CCaa

®®bbBBnnÏÏccuuggBBYYkkeemmddwwkknnSSFFMM@@  nniiggBBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrreehhgg--ssMMrriinn  ..
44--  yykk®®kkuummEExxµµrreevvoottmmiijjmmkkddwwkknnSS®®ssuukkEExxµµrr  ..
55--  ee®®bbIIvviiFFaannkkaarrBBnn¥¥aaeeBBll  eeddIImm∫∫IIeerroobbccMḾ́ ppÊÊkk~~̈̈gg  nniigg[[EExxµµrreePP¬¬cceennOOyyNNaayy

ppßßSS[[rraaÂÂss††EExxµµrrGGaaccrrss''eennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''yyYYnn  [[mmttiiBBiiPPBBeellaakk®®BBmmTTTTYY
llssaall''rrbbbbGGaayy""ggeehhggssMMrriinn--hhflfluunnEEssnn  ®®BBmmTTTTYYllddwwggææ  Status quo kk~~̈̈ggssƒƒaa
nnPPaaBB®®ssuukkEExxµµrrssBB√√́́ ff©©  ffaayyYYnnCCaammççaass''́́ nnkkmmıı̈̈CCaa  ..

66--  yykknniiKKmmyyYYnnmmkkttSSggeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr[[kkaann''EEttee®®ccIInn  eeddIImm∫∫IIttaammBBiinniitt¥¥ss
kkmmµµPPaaBBEExxµµrr  bbgg˚̊aatt''BBUUCCEExxµµrryyYYnn[[mmaannkkUUnnkkaatt''yyYYnnEExxµµrrkkaann''EEttee®®ccIInn  ..  eennHHKKWWCCaaEEppnn
kkaarrrrMMllaayyCCaattiiEExxµµrrkk~~̈̈ggrryy::eeBBllEEvvggmmYYyy  EEddllyyYYnnVVnnFF¬¬aabb''eeFFII√√mmkkVVnneeCCaaKKCC&&yy
rrYYcceehhIIyyeennAA®®bbeeTTssccaamm  nniiggffIIµµ@@kk~~¨̈ggccuuggssttvvttßßTTII1199nniiggeeddIImmssttvvttßßTTII2200eennHH
eennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..
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kk~~̈̈ggbbMMNNggmmYYyyeeTToottEEddrr  KKWW[[eehhgg--ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnnTTTTYYllyykkBBYYkknniiKKmm
yyYYnnffIIµµ@@eennHH  [[ccUUllCCaassJJÇÇaattiiEExxµµrrTTSSggGGss''  kk~~̈̈ggbbMMNNggyykkQQ~~HH  eebbII®®bbssiinnCCaaGGgg
kkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiibbgg≈≈MM[[mmaannkkaarreeVVHHeeqq~~aatteennaaHH  ..

77--  bbMMppuusseellIIkkyykkEEttBBIIåå®®kkiiddΩΩkkmmµµ  EEttGGMMBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''rrbbss''EExxµµrr®®kkhhmmmmkk®®VV
bb''mmttiiCCaattiiEExxµµrrkk~~̈̈gg®®bbeeTTss  nniiggCCaaBBiieessssBBiiPPBBeellaakk  eeddIImm∫∫IIbbwwTTVVMMggnnUUvvåå®®kkiiddΩΩkkmmµµ
rrbbss''yyYYnnmmkkeellIIrraaÂÂss††EExxµµrr  nniiggbbwwTTVVMMggeeKKaallbbMMNNggyyYYnn  kk~~̈̈ggkkaarreellbb®®bbeeTTss
EExxµµrrrrYYmmeeFFII√√sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinneeTTAAGGnnaaKKtt  ..

kk~~̈̈ggvviiFFaannkkaarrNN__yykkQQ~~HHeellIIBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  bbMMPP&&nn††mmttiiBBiiPPBBeellaakk  nniiggeellbb
®®ssuukkEExxµµrryy""aaggqq©©aajj''  ddUUccyyYYnneellbb®®bbeeTTssccaammnniigg®®bbeeTTssllaavveennaaHH  yyYYnnnniiggGGaa--
yy""ggeehhgg--ssMMrriinn  eeFFII√√CCaaeebbIIkk[[mmaanneessrrIIPPaaBB  ((EEkk¬¬ggkk¬¬aayy))  ®®bbCCaaCCnnGGaacceeddIIrrccuuHHeeLLII
ggVVnn  EEtt®®ttUUvvmmaannlliixxiittGGnnuuJJÔÔaatteeddIIrrpp¬¬ËËvv  ((eeKK®®ttUUvvccaayylluuyyssUUkkeeTTIIbbVVnnlliixxiitt
eennaaHH))  GG~~kkNNaaeennAA®®ssuukkNNaaGGaaccvviilleeTTAArrss''eennAA®®ssuukkeennaaHHvviijj  ..  bbeeggII̊̊tt®®kkddaass''®®VV
kk''eeVVHHeeddaayyeevvoottNNaamm  yykkmmkkTTiijjeePPaaKKppllEExxµµrryy""aaggeeffaakkddwwkkeeccjjeeTTAAee®®kkAA®®bb
eeTTssee®®kkaammyyIIeehhaa  Product of Vietnam ..  eebbIIkk[[mmaannppßßaarrllkk''ddUUrr  eebbIIkkssaallaa
eerroonn  vviiTT¥¥aall&&yy  EEtteeKKmmiinn[[ssiikkßßaaBBII®®bbvvttii††EExxµµrr  mmiinn[[ssiikkßßaaBBIIGGkkßßrrssaaÂÂss††EExxµµrreessaaHH
eeLLIIyy  ..  eeKKbbee®®ggoonn[[kkUUnnEExxµµrreeccHH®®ssLLaajj''yyYYnn  ffaayyYYnnllÌÌ  yyYYnnCCaammiitt††mmkkCCYYyy
EExxµµrr  ..  ssiissßßEEddllCCaabb''mmFF¥¥mmssiikkßßaabb&&®®ttPPaaKKTTII22  ((  Bacc II ))  eehhIIyy  mmiinnGGaaccyykk
ccMMeeNNHHeeTTAAbbMMeerrII®®ssuukkVVnneeLLIIyy  ..  rrbbss''GGss''TTSSggeennHHEEddlleeKKbbeeggII̊̊tteeLLIIgg  vvaa®®KKaann''
EEttCCaabbMMNNggbbgg˙̇aajjBBiiPPBBeellaakk[[eeXXIIjj  eehhIIyyKKSS®®TTrrbbbbGGaayy""gg  ssÌÌbb''rrbbbbbb""uull--
BBtt  eehhIIyyeePP¬¬ccssUUnn¥¥QQwwggEEttmm††ggBBIIeevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµkkmmıı̈̈CCaaTTSSggmmUUllCCaa  ««  ®®ttaann''
ttaayyffaajj''»»  rrbbss''yyYYnn  ..

eeKKaallbbMMNNggrrbbss''hhUU--CCIImmiijjVVnnssMMeerrccCCaassƒƒaaBBrreehhIIyy  eeddaayyssaavv&&kkKKaatt''VV
nneeddIIrrttaammmmaaKK··aa®®ttaayyTTuukk  eehhIIyyyykkVVnnkkmmıı̈̈CCaaTTSSggmmUUllkk~~̈̈gg´́ff©©TTII77  mmkkaarr  11997799  ..

yyYYnnvvaaddaakk''EExxµµrreevvoottmmiijj  EEddllTTTTYYllkkaarrGGbb''rrMMeennAAhhaaNNUUyyCCMMnnaann''TTII11  ((1144))
eehhgg--ssMMrriinn,,  GGttIIttGG~~kkrrtt''BBnnÏÏ®®CCUUkkeennAAss√√aayyeerroogg,,  [[eeFFII√√CCaa®®bbFFaannnnaaFFiibbttIIGGaayy""gg
kkmmıı̈̈CCaa  rrYYccyykkBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjCCMMnnaann''TTII22[[CCYYyyeeFFII√√kkaarr  EEttyyYYnnVVnnddaakk''ss~~ggkkaarrnniigg
PP~~aakk''ggaarr  ((®®ssIIyyYYnn®®bbBBnnÏÏccuugg))  vvaa[[eennAA®®ttYYtt®®ttaattaammddaannBBYYkk®®kkuummGGaayy""ggeehhgg--ssMMrriinn,,  
hhflfluunn--EEssnn  ..  eesscckkII††ssMMeerrccGGII√√@@  ……kkaarr®®ttUUvveeFFII√√yy""aaggNNaa@@eennaaHH    ®®ttUUvvEEttssaakkssYYrreessII~~  

((1144)) BBYYkkCCMMnnaann''TTII11KKWWBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijj  EEddllttaammyyYYnneeTTAAeennAAhhaaNNUUyyee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvv
qq~~SS11995544  mmaannGGaaccaarr¥¥eemmoonn  ……ssWWgg--gg""uukkmmiijj,,  eehhgg--ssMMrriinn˘̆˘̆˘̆..  BBYYkkCCMMnnaann''TTII22KKWWBBYYkkeekkµµgg@@nniiggBBYYkk
CCMMTTgg''kkUUnnEExxµµrr  EEddllyyYYnnccaabb''yykkeeTTAAGGbb''rrMMeennAAhhaaNNUUyy  ccaabb''BBIIrrvvaaggqq~~SS11995522mmkk  KKWWssmm&&yy  ««  ®®bb
mmaatt''®®bbmmgg''  ……GGaarr""aabb''ccaabb''kkUUnneekkµµgg  »»  mmaannBBYYkkEEbb""nn--ssuuvvNNˆ̂,,  CCaa--sswwuumm,,  rrss''--ssmm&&yyCCaaeeddIImm  ..  ssBB√√
´́ff©©BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjCCMMnnaann''TTII22eennHHmmaann®®bbBBnnÏÏyyYYnn  ‰‰xx¬¬HHeeddaayyyyYYnnccaabb''eeTTAABBIIeekkµµggeeBBkk  mmiinnTTSSgg
ssaall''®®ssuukkkkMMeeNNIItt  ……EEmm""““bbggbbÌÌËËnnppgg  ..  BBYYkkCCMMnnaann''TTII33  KKWWBBYYkkeekkµµggkkMM®®JJEExxµµrr  EEddllyyYYnn®®bbmmUUllyykk
eeBBllbb""uull--BBttVVkk''TT&&BBrrtt''mmkkCCaayyEEddnn´́ff  ..  CCMMnnaann''TTII33eennHH  yyYYnnnnwwggyykkmmkkee®®bbIIeeTToott  eebbIIEExxµµrrrrMM--
eeddaaHH®®ssuukkrrYYcceennAAeeBBlleennHH  ..
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ssMMuukkaarryyll''®®BBmmBBIIeemmddwwkknnSSyyYYnnCCaammuunnssiinn  eebbIIttMMNNaagg……eemmddwwkknnSSyyYYnnmmiinn®®BBmm  KKWWmmii
nnGGaacceeFFII√√……ccaatt''kkaarrVVnnTTaall''EEtteessaaHH  ..

EEppnnkkaarreevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµffIIµµeennHH  KKWWyyYYnnmmiinnee®®KKaaggddkkeeccAAhh√√aayyeexxtt††  eeccAA--
hh√√aayy®®ssuukkEExxµµrr  eehhIIyyddaakk''yyYYnnmmkkCCMMnnYYssddUUccEEddllee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  ((1155)) VVnn
GGnnuuvvtt††ttaammbbJJÇÇaaeess††ccmmiijj--mm""aaggkkaallBBIIqq~~SS11884400  kk~~̈̈ggrraaCCkkßß®®ttIIGGggmmIIuueennaaHHeeTTootteeTT..
yyYYnnvvaayykkEExxµµrrEEddllVVnnTTTTYYllkkaarrGGbb''rrMMbbÂÂJJççkk®®TTwwssII††yyYYnnUUbbnniiyykkmmµµeennAAhhaaNNUUyy
CCaayyUUrrqq~~SSmmkkeehhIIyyeennaaHH  [[®®ttYYtt®®ttaarraaÂÂss††EExxµµrrKK~~aa‰‰gg  EEttyyYYnnvvaa®®ttYYttBBIIeellIIkk∫∫aallBBYYkk
GGaayy""ggeehhgg--ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnnvviijj    eehhIIyyeemmddwwkknnSSyyYYnnVVnnbbgg˚̊bb''PP~~aakk''ggaarreeKKeennAA  
kk~~̈̈gg®®ssTTaabb''GGaaCC∆∆aaFFrreehhgg--ssMMrriinn  CCaaBBiieesssseennAAkk~~̈̈gg®®ssTTaabb''®®bbCCaaCCnnEExxµµrrEEttmm††gg  eeddII
mm∫∫IIkkMMuu[[EExxµµrreeggIIbbbbHHeeVVrrrrYYcceennAAkk~~̈̈gg®®bbeeTTssEExxµµrrddUUccssmm&&yyee®®TTOOgg--mmiijjyy""aaggeeTToott  ..
bbuuKKlliikkFFMM@@®®KKbb''®®kkssYYgg  eeTTaaHHmmaann®®bbBBnnÏÏEExxµµrrEExxµµrrrrYYcceeTTAAeehhIIyykk**eeddaayy  kk**®®ttUUvvEEttyykk
®®bbBBnnÏÏccuuggCCaayyYYnnmmYYyyeeTToott  ..

eennAAttaammvviiTT¥¥aall&&yynnaannaa  eeKK[[eerroonnPPaassaayyYYnnCCaaPPaassaaTTII22ccaabb''BBIIff~~aakk''TTII55eeLLIIgg
eeTTAA  kk~~̈̈ggmmYYyyGGaaTTiitt¥¥ccMMnnYYnn22eemm""aagg  ..  ttaammlliixxiittqq¬¬ggeeqqII¬¬yyrrbbss''eellaakkttUUcc--QQYYgg,,
GGttIIttGG~~kknniiBBnnÏÏeessoovveePPAA  ««VVtt''ddMMbbggssmm&&yyeellaakkmmççaass''  »»  VVnnssrreessrr®®VVbb''ffaa  ––

eennAAttaammvviiTT¥¥aall&&yynnaannaa  eeKK[[eerroonnPPaassaayyYYnnCCaaPPaassaaTTII22ccaabb''BBIIff~~aakk''TTII55eeLLIIgg
eeTTAA  kk~~̈̈ggmmYYyyGGaaTTiitt¥¥ccMMnnYYnn22eemm""aagg  ..  ttaammlliixxiittqq¬¬ggeeqqII¬¬yyrrbbss''eellaakkttUUcc--QQYYgg,,
GGttIIttGG~~kknniiBBnnÏÏeessoovveePPAA  ««  VVtt''ddMMbbggssmm&&yyeellaakkmmççaass''  »»  VVnnssrreessrr®®VVbb''ffaa  ––
««  ssiissßßEEddll®®bbLLggDDIIbb¬¬ËËmm  eeKKeeFFII√√  Classement ee®®CCIIsseerrIIssyykkPPaaKKrryy[[ccUUllff~~aa
kk''TTII88  ((  Classe de seconde BBIIeeddIImm  ))  EEttBBiinnÊÊ̈̈mmiinnddll''eeKKeehhAAffaaFF¬¬aakk''eekkAAGGII  ®®ttUUvvss˚̊kk
eeddIIrrTTaatt''xx¥¥ll''  ®®ttUUvvVV""cc''eeFFII√√TTaahhaann  ..  ®®bbLLggssBB√√́́ ff©©eeKK®®ttUUvvkkaarrlluuyykkaakk''  GGaa®®kkkk''GGaa
®®kkIICCaaggssmm&&yyllnn''--nnll''eeTTAAeeTToott  ..˘̆˘̆˘̆  EEtt  Taux vvaammiinnddll''  CCaakkaarr≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__  ..
nniiyyaayyBBIIkkMMrriittvviiCCÇÇaassiissßßeexxßßaayyhhYYssvviiss&&yy  xx¬¬HHCCaabb''  Bac eehhIIyymmiinneeccHH  Fraction

ppgg  ..
eemmddwwkknnSSyyYYnnBBgg√√kk''EExxµµrr®®KKbb''®®kkssYYggrrddΩΩ[[QQ¬¬kk''vveegg√√gg  BBuukkrrllYYyyddll''qqÌÌwwgg  eeddIImm∫∫II

ggaayykkaann''kkaabb''®®ttYYtt®®ttaa  ee®®JJHHEExxµµrrmm~~aakk''@@KKiittEEttBBIIbbJJ˙̇aa®®KKYYssaarr  ®®kkBBHH  EEllggKKiittKKUUBBIICCaa
ttii  BBII®®bbeeTTss®®ttUUvveennAACCaakkJJÇÇHHyyYYnn  ……eeTTAACCaassIIÌÌeeTTootteehhIIyy  ..

®®KKUUbbzzmmssiikkßßaaVVnn®®VVkk''EExx117755eerrooll  ‰‰®®KKUUmmFF¥¥mmssiikkßßaaVVnn225500eerroollkk~~̈̈ggmmYY
yyEExx  ..  GG~~kkrrddΩΩkkaarrmmFF¥¥mmVVnn®®VVkk''EExxxxÊÊgg''220000eerrooll  ‰‰BBYYkkeehhaa--NNSShhuugg,,  KKgg''--ssMM
GGuull˘̆˘̆˘̆  VVnnxxÊÊgg''330000eerroollkk~~̈̈ggmmYYyyEExx  EEttBBYYkkeennHHCCiiHHLLaannssuuTTÏÏEEttmm""aakkEEmmrrssWWEEddss
eebbIIKKiittCCaalluuyyssnnßßMM®®VVkk''EExx  BBYYkkeennHH®®ttUUvveeFFII√√kkaarrccMMnnYYnnBBIIrrrryyqq~~SSeeTTIIbbTTiijjLLaannFFuunneennHH
VVnnCCiiHH  ..

eeddaayyssaarrBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjssuuTTÏÏEEttCCaammnnuussßßll©©gg''eexx¬¬AA  mmiinnGGaacceeFFII√√[[®®bbBB&&nnÏÏddwwkk
nnSS®®bbeeTTsseeddIIrreeTTAAmmuuxxVVnn  yyYYnnkk**ee®®CCIIsseerrIIssyykkBBYYkkCCYYrrTTII33    mmkkCCYYyyeeFFII√√kkaarrBBYYkkGGaa--  
yy""ggyyYYnneennHHmmaann  KKgg''--ssMMGGuull        ((  GGttIIttnniissßßiitteennAA  Georgia sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  )),,  

((1155))  ssUUmmGGaannCCMMBBUUkkTTII11  ..
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eehhaa--NNSShhuugg  nniiggBBYYkkGGttIIttrraaCCkkaarrCCMMnnaann''ssIIhhnnuu  nniiggBBYYkkrrddΩΩkkaarrCCMMnnaann''ssaaFFaarrNN--
rrddΩΩmmkkCCYYyyeeTToott  ..  BBYYkkee®®kkaayyeennHH  ddMMbbUUggeeLLIIyyeeKKyykkmmkk®®KKaann''EEttCCaabbMMeerrIIBBYYkkCCYYrrTTII11
nniiggCCYYrrTTII22bb""uueeNNˆ̂aaHHeeTT  EEttee®®kkaayyEEddllCCYYrrTTII11nniiggTTII22VVkk''EEbbkkKK~~aa  bbnnÊÊaabb''BBIIyyYYnnccaabb''
EEbb""nn--ssuuvvNNˆ̂yykkeeTTAAhhaaNNUUyyVVtt''eeTTAAeennaaHH  BBYYkkCCYYrrTTII33  ddUUccCCaaKKgg''--ssMMGGuull,,  eehhaa--
NNSShhuugg  kk**VVnneeLLIIggTTwwkkmmYYyykkMMrriittyy""aaggxxııss''  eehhIIyyttSSggxx¬¬ÁÁnnCCaakkJJÇÇHHyyYYnnddaacc''́́ ff¬¬EEtt
mm††gg  ee®®JJHHEEttGGMMNNaacc  ..

eeddIImm∫∫IIeeFFII√√[[®®kkuummccllnnaattssflflUUEExxµµrreexxßßaayy  BBYYkkyyYYnnVVnneeFFII√√nneeyyaaVVyyTTaakk''TTaajj
yykkBBYYkkEExxµµrrbbrreeTTssddUUccCCaa  ––  hhSSgg--eegg""aa,,  DDiitt--®®bbnn,,  EEbb""ll--NNaall'',,  yy""gg--EEssmm,,
GGiiuunn--ttSS,,  qqSSgg--ssuugg˘̆˘̆˘̆..ll..    kk~~¨̈ggeeKKaalleeddAABBIIrr  ––    KKWWmmYYyy[[KKSS®®TTrrbbbbGGaayy""ggeehhgg--
ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnn  nniiggeeXXaassnnaarrbbbbeennHH[[EExxµµrreennAAbbrreeTTss  nniiggmmttiibbrreeTTssTTTTYYll
ssaall''rrbbbbeennHH  nniiggeeKKaalleeddAATTII22  KKWWTTaakk''TTaajjyykklluuyyrrUUbbiiyyvvttƒƒ̈̈eeTTAACCYYyyss††aarreessddΩΩ
kkiiccççyyYYnn  EEddllBBYYkkeennHHVVnnrrkkssIIuunnSSyykklluuyydduull¬¬aarr  lluuyyÂÂhh√√gg''eeTTAA[[bbggbbÌÌËËnneennAA
®®ssuukkEExxµµrr  EEttyyYYnn®®bbmmUUllyykkrrUUbbiiyybb&&NNˆ̂TTSSggGGss''eeTTAA´́®®BBnnKKrr  TTuukk®®VVkk''eerroollEEddll
yyYYnneeVVHH[[FFnnaaKKaarreehhgg--ssMMrriinn  CCaaCCMMnnYYsslluuyydduull¬¬aarreeTTAAvviijj  ..

eeddIImm∫∫IICCaall∫∫iicceellbb®®ssuukkEExxµµrr  yyYYnnVVnn[[eehhgg--ssMMrriinnccuuHHhhttƒƒeellxxaayyll''®®BBmm
[[kkggTT&&BByyYYnnttSSggeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrrccMMnnYYnn2255qq~~SS  nniiggccuuHHhhttƒƒeellxxaakk~~̈̈ggkkaarrrraabb''GGaannKK~~aa
dd**CCiittss~~iiTTÏÏ  rrvvaagg®®bbCCaaCCnneevvoottNNaamm--llaavv--kkmmıı̈̈CCaaCCaabbggbbÌÌËËnnyyUUrrGGEEgg√√ggqq~~SS  ..  kk~~̈̈ggPPaa
ssaanneeyyaaVVyy……TTUUtt  BBYYkkeeKKnniiyyaayyffaa  ««  nneeyyaaVVyyrrbbss''®®bbeeTTss≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSgg
bbII  »»  ..

yyYYnnVVnnbbgg≈≈MM[[eehhgg--ssMMrriinnccuuHHhhttƒƒeellxxaa®®bbKKll''eekkaaHHeessHH  EEddllmmaannee®®bbggkkaa
tteeTTAA[[yyYYnn  kkaatt''bbnnƒƒyy®®BBMMEEddnnEExxµµrr  ccmm©©aayyBBII55eeTTAA3300KK˘̆mm˘̆  ccaabb''BBII®®BBMMrrYYmmbbII®®bbeeTTss
EExxµµrr--llaavv--yyYYnn  ccuuHHmmkkddll''mmaatt''ssmmuu®®TTCCaabb''eexxtt††JJmm  (( Hatien ))  ((1166)) ..

eemmddwwkknnSSyyYYnnVVnnnniiyyaayyffaa  ––  ««  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[®®bbCCaaCCnnyyYYnnnniiggEExxµµrreeccHHEEttTTaass''
EETTggKK~~aammiinneeccHHccbb''eeTTootteennaaHH  KKYYrrEExxµµrrkkaatt''®®bbKKll''ddIIccMMBBuuHHTTaakk~~̈̈ggeexxtt††ss√√aayyeerroogg[[eeTTAA
yyYYnn  »»  ..

❑                                  ❑

❑

((1166)) ssUUmmGGaann  ««  kkaall®®bbvvttii††vviiTT¥¥aa´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  »»  rrbbss''eessµµrr  ..
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sem†csIhnuCa®bFanclnaExµrcMruH

eennAAqq~~SS11996699  eeBBllEExxµµrreessrrII220055nnaakk''ccuuHHccUUll  EEddllkkaalleennaaHHssIIhhnnuuVVnnGGaann
GGttƒƒbbTTEExxµµrreessrrII  EEccggBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''nneeyyaaVVyyxxuussrrbbss''®®TTgg''  sseemm††ccVVnnddwwggrrYYcceehhII
yy  eeddaayykkMMhhwwggccgg''ssggsswwkkBBYYkkllnn''--nnll'',,  ssiirriimmtt::  ssIIhhnnuuVVnnccUUllrrYYmm´́ddCCaammYYyy
yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††nniiggEExxµµrr®®kkhhmm  ..  [[TT&&BByyYYnnhhUU--CCIImmiijjvvaayy®®bbeeTTssEExxµµrr  ssmm¬¬aabb''
EExxµµrr  ..

kk~~̈̈ggeessoovveePPAA Sihanouk's Sideshow ®®ttgg''TTMMBB&&rr115555  ssIIhhnnuuVVnnssaarrPPaaBB
®®VVbb''GG~~kknniiBBnnÏÏffaa  ––  ««  I have had to take a sedative in order to sleep »».

Princess Monique guards her husband's supply of barbiturates, just as

she did during the years they were help captive by the Khmer Rouge. He

wanted to commit suicide, but she refused to give him the potion. He,

too, tells me ( the author ), « I owe my life and sanity to my wife ».

eehhttuuGGII√√VVnnCCaasseemm††ccssIIhhnnuuccgg''eeFFII√√GGtt††XXaatt??  ee®®JJHHGGss''ssggÙÙwwmm  ……eeddaayyssaarr
mmaannvviibb∫∫ddiissaarrII  ??  ..

kk~~̈̈ggssMMeennrr  ««  ssÂÂggaammnniiggeesscckkII††ssggÙÙwwmm  »»  (( War and Hope ))  kk**sseemm††ccssIIhh
nnuuVVnnssaarrPPaaBBBBII  ««  bbuuBB√√eehhttuuGGII√√VVnnCCaa®®TTgg''eeTTAACCYYyyyyYYnneevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  »»  EEddrr
EEtt®®KKaann''EEttCCaaeellssEEddll®®TTgg''yykkmmkkssrreessrrssMMrraabb''kkaarrJJrrmmuuxxmmaatt''  ((  Sauver sa

face ))  bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  kkaarrssMMxxaann''KKWW®®TTgg''VVnnssaarrPPaaBBffaa  ««  ssIIhhnnuuVVnnCCYYyyyyYYnn®®KKbb''EEbb
bb®®KKbb''yy""aaggEEmmnn  »» ..

eennAA®®KKbb''ssuunnÊÊrrkkffaa  eennAA®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggEEddll®®TTgg''yyaaggeeTTAA  sseemm††ccssIIhhnnuueennAAEEtt
mmiinnTTTTYYllffaa  ««  nneeyyaaVVyyrrbbss''®®TTgg''xxuuss  ……kk**EExxµµrrTTSSggbbIIllaannnnaakk''ss¬¬aabb''KKWWmmaann®®TTgg''
CCaaGG~~kkccUUllrrYYmmCCaammYYyyBBYYkkXXaattkkrrEExxµµrr®®kkhhmmeeTT  »» ..  ®®TTgg''eennAAEEttCCMMTTaalleeCCrrffaa  ««  mmkk
EEttBBIIBBYYkkGGaassaaFFaarrNNrrddΩΩ  GGaallnn''--nnll'',,  ssiirriimmtt: bbnnkk∫∫tt''eeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrTTmm¬¬aakk''®®TTgg''BBII
ttMMEENNgg®®bbmmuuxxrrddΩΩ  eeTTIIbbVVnnCCaa®®ssuukkeeTTAACCaayy""aaggeennHH  »» ..

kk~~¨̈ggnnaammCCaa®®bbFFaannccllnnaattssflflUUccMMrruuHH  sseemm††ccssIIhhnnuueennAAEEtteeFFII√√nneeyyaaVVyyee®®kkaamm
TTUUrrbbJJÇÇaarrbbss''eemmddwwkknnSSyyYYnn  ..  ®®TTgg''llaaEEllgg  EEllggllaaCCaaee®®ccIInnddgg  ..  tt´́ff¬¬®®VVkk''EExx
CCaammYYyyyyYYnn  kk~~̈̈ggeeBBllyyYYnnCCaammYYyyeehhgg--ssMMrriinn  ee®®bbIImmeeFF¥¥aaVVyyll∫∫ÁÁggTTaakk''yykkss--
eemm††cc  eehhIIyy‰‰sseemm††ccvviijjggaakkmmkkbbrriihhaarr  pp††ll''kkaarrTTnn''eexxßßaayy´́ppÊÊkk~~̈̈ggccllnnaattssflflUUEExxµµrr
eeTTAAeemmddwwkknnSSyyYYnnGGss''rrllIIgg  ..

ssBB√√́́ ff©©eennHHeeTToott  ((  EExxFF~~ËË11999900  ))  sseemm††ccssIIhhnnuukkMMBBuuggEEtteeddIIrrttYYffttkkuunneennAAkkUUeerr""
xxaaggeeCCIIgg  eeddIImm∫∫IIyykkeeTTAAbbJJççSSgg[[rraaÂÂss††EExxµµrreemmIIll  kk~~¨̈ggeeKKaallbbMMNNggllaaggkkMMhhuuss
llaaggVVtt´́dd®®TTgg''[[®®CCHHQQaammrraaÂÂss††EExxµµrr  EEddll®®TTgg''kkaalleennaaHH  CCaa®®bbFFaannrrddΩΩaaPPiiVVll
rrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı̈̈CCaa  eeFFII√√sshhkkaarrrrYYmm´́ddCCaammYYyyeemmddwwkknnSSyyYYnnppgg  CCaammYYyybbnnEExxµµrr®®kkhhmm
ppgg  nniiggddUUcckkaallmmuunnddEEddll      KKWW®®ssgg''  ««nneeyyaaVVyy®®bbCCaaPPiiffuuttii    ®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBB  »»  
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rrbbss''®®TTgg''eeLLIIggvviijj  ..
eettIIttMMNNeeTTAA´́ff©©mmuuxx  sseemm††ccssIIhhnnuunnwwggddUUrr≤≤rriiyyaabbff  ssuuxxcciitt††eeFFII√√BBlliikkmmµµxx¬¬HH  eeddII--

mm∫∫IIee®®ssaacc®®ssgg''mmuuxxmmaatt''rrbbss''®®TTgg''kk~~̈̈gg®®bbvvttii††ssaaÂÂss††sskkll  CCaaBBiieesssskk~~̈̈gg®®bbvvttii††--
ssaaÂÂss††EExxµµrr……eeTT  ??

sskkmmµµPPaaBBrrbbss''®®TTgg''CCaammYYyyGG~~kkmm~~aagg  ®®BBmmTTSSggbbuu®®tt  ssBB√√́́ ff©©eennHHCCaakkaarrbbJJÇÇaakk''
®®VVbb''eeyyIIggCCaaEExxµµrrTTSSggGGss''KK~~aarrYYccee®®sscceeTTAAeehhIIyy  !!  ..

❑                            ❑

❑
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eKaledAnigbMNgExµr®khmnaGnaKt

TTSSggmmttiisskklleellaakk  CCaaBBiieessssmmttiirraaÂÂss††EExxµµrr  mmiinneeCCOOffaa  EExxµµrr®®kkhhmmEEkkEE®®bb
cciitt††KKMMnniitt  llHHbbgg''®®TTwwssII††eemm""AAnniiyymmeeqq√√gghhYYsseehhttuu  ((  Radical Maoism ))  bb††ËËrrccrriittssaa
hhaavvEEllggkkaabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrr  nniiggmmiinnmmkkddeeNNII††mmGGMMNNaacceeTToott  ..  ccMMNNuucceennHHeehhIIyy
EEddlleemmddwwkknnSSeevvoottNNaammyyll''cc∫∫aass''  eehhIIyyyykkmmkkeeFFII√√CCaaeellsskk~~¨̈ggkkaarrkkaann''kkaabb''
®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUlleeddaayyssMMGGaaggffaa  kkaarrJJrrrraaÂÂss††EExxµµrr[[rrYYccBBIIBBYYkkXXaattkkrrbb""uull--BBtt  ..

bbnnEExxµµrr®®kkhhmmeennAAEEttmmaannCCMMeennOOffaa  ««  bbddiivvtt††nn__mmhhaaeellaatteepp¬¬aaHHmmhhaaGGssççaarr¥¥  »»
nniigg  ««  bbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··  »»  dd**llIIllaarreevvIIrrvvaayyttaammccMMkkYYttmm""aarrssIIuuss--eemm""AAnniiyymmssIIÌÌvvaaeennaaHH
CCiittVVnnssMMeerrccddll''eeKKaalleeddAAeeTTAAeehhIIyy  eebbIIkkMMuuEEtteevvoottNNaammccUUllmmkkQQ¬¬aannJJnneeddjj
BBYYkkvvaaeeccjjBBIIGGMMNNaacceennaaHH  ..

BBYYkknniissßßiittEExxµµrrEEddllvviill®®ttLLbb''ccUUll®®ssuukkvviijjee®®kkaayy´́ff©©1177eemmssaa11997755  xxÊÊgg''
bbIIJJnn''nnaakk''  ‰‰GG~~kkEEddlleennAAssll''rrss''BBIIss¬¬aabb''eeddaayyss~~aa´́ddbb""uull--BBtt  vvaalltt''ddMMmmaannCCaagg
bbIIrryynnaakk''  ..  kk~~̈̈ggccMMeeNNaammBBYYkkEEddlleennAAssll''CCIIvviitteennHH  mmaannxx¬¬HHeennAAEEtteeCCOOddUUccbbnnbb""uull
--BBttEEddrr  ..  xx¬¬HHVVnnvviilleeTTAACCYYbbEEmm""““eennAAeexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  eehhIIyyxxMMGGYYttffaa  ––  ««  EExxµµrreeyyIIgg
eennAAEEttbbnnii††cceeTToottmmaannVVyyhhUUbbbbIIddggnniiggmmaannbbEEggÌÌmmppgg  »»  EEtt®®ttUUvvbbggbbÌÌËËnnVVnnhhaamm
[[bbwwTTmmaatt''QQbb''nniiyyaayytteeTTAAeeTToott  eebbIIBBMMuueennaaHHeeTTnnwwgg®®ttUUvv®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrGGUUsskkCCaammiinn
xxaann  ..

kk~~̈̈ggBBiiFFIICCbb''eellooggmmYYyyeennAAjjËËvvyy""kkkk~~̈̈ggqq~~SS11998822  EEddllmmaannsseemm††ccssIIhhnnuunniigg
GG~~kkmm~~aaggssIIhhnnuuVVnnccaatt''EEccggeeLLIIggeennaaHH  eePP∆∆øøvvssMMxxaann''eellIIkkEEllggEEttGG~~kkkkaarrTTUUttbbrreeTT
sseeccjj  KKWWmmaanneemmddwwkknnSSEExxµµrr®®kkhhmmFFMMVVnnccUUllrrYYmm  mmaanneexxoovv--ssMMppnnCCaaeeddIImm  ..  eexxoovv
ssMMppnnVVnneeqqII¬¬yyttbbnnwwggssMMnnYYrr  ––  ««  eettIIeellaakkVVnnssmm¬¬aabb''®®bbCCaarraaÂÂss††bb""uunnµµaannnnaakk''  ??  mmYY
yyllaann''nnaakk''  ??  BBIIrrllaannnnaakk''  ??  »»  ffaaCCaa  ««  JJkk¥¥PPUUttPPrrrrbbss''BBYYkkcc®®kkBBttii††,,  cc®®kkBBttii††eevvoo
ttNNaammQQ¬¬aannJJnnVVnnmmkkssmm¬¬aabb''rraaÂÂss††EExxµµrrTTSSggeennaaHH  »» ..

bb""uull--BBttEEttggEEtteebbIIkkvvKKGGbb''rrMMeerroonnssUU®®ttttMMrrgg''eeKKaallCCMMhhrrnneeyyaaVVyyvvaaBBMMuuEEddll
eellaaHHxxaanneeLLIIyy  CCaaBBiieesssskkaarrGGbb''rrMMBBYYkkKKNNddwwkknnSSFFMM@@  BBYYkkeemmkkggeeyyaaFFaaCCaaeeddIImm  ..
kkaarreebbIIkkvvKKeerroonnssUU®®ttmmYYyyeennAAttMMbbnn''8877kk~~̈̈ggeexxtt††®®ttaatt  ((®®ssuukk´́ff))  CCiittCCMMrrMMEExxµµrr®®kkhhmm
EEkk∫∫rrTTll''EEddnnEExxµµrreennaaHHmmaannTTSSggBBYYkkeemmddwwkknnSS´́nnEEddnnddIIBBiiXXaatt  ((  The Killing Fields

))    VVnnccUUllrrYYmmppggKKWW  ––  ssuunn--eessnn,,  nnYYnn--CCaa,,  eexxoovv--ssMMppnn,,  eeGGoogg--ssaarrII,,  ttaamm""uukk  ..  CCMMrrMM
eennHHCCaammUUllddΩΩaanneeyyaaFFaaFFMMrrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  EEddllmmaannccMMnnYYnnBBII3355JJnn''eeTTAAbbYYnnmmWWuunnnnaakk''
..  eennAAttMMbbnn''8877  bb""uull--BBttVVnneerroobbccMMyyuuTTÏÏvviiFFIIccaass''ddEEddll  eeddIImm∫∫IIkk††aabb''yykkCCnnbbTTEExxµµrr
((  kkaann''kkaabb''kk~~̈̈ggeeBBllyybb''  ´́ff©©bbgg˚̊bb''xx¬¬ÁÁnn  ))  eeLLaammhhflfl̃̃uuBB&&TTÏÏTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjBBuukkrrllYYyynniiggrrddΩΩ
VVll  ((eehhgg--ssMMrriinn))  VVkk''EEbbkk  ..

BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmmmiinnee®®bbIIyyuuTTÏÏssaaÂÂss††vvaayyssÂÂggbb''ccUUllTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ddUUcckkaallqq~~SS
11997755eeTTootteeTT  EEttBBYYkkvvaaeepp††kkpp††ÁÁlleeTTAAttaammnneeyyaaVVyy´́nnkkaarrTTUUttGGnn††rrCCaattii    nniiggkkaarrccrr  
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ccaaTTaakk''TTiinnCCaammYYyykkggTT&&BBqqµµkk''  ((TT&&BBccllnnaattssflflUUEExxµµrr  ))  ..  bb""uull--BBttVVnnyyll''yy""aaggcc∫∫aa
ss''ffaa  eebbIIkkaallNNaakkggTT&&BBEExxµµrr®®kkhhmmccUUllkkaann''EEttCCiittTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjeennaaHH  sshhKKmm
GGnn††rrCCaattiikk**nnwwggeeqq¬¬qq¬¬aaeeFFII√√ssmmııaaFFbbgg≈≈MM[[mmaannkkaarreeddaaHH®®ssaayynneeyyaaVVyy  ..  ffII√√eebbIIkkaarrvvaa
yy®®bbyyuuTTÏÏ®®ttUUvvEEttyykkmmkkee®®bbIICCaaccSSVVcc''eennaaHH  EEttbbnnEExxµµrr®®kkhhmm®®ttUUvvEEtt®®bbmmUUllppMM††̈̈KKMMnniitt
vvaaeellIIEEpp~~kknneeyyaaVVyy  ((  ccUUccccMMeerrooggBBYYkkvvaaee®®ccIInnee®®ccooggffaa  nneeyyaaVVyyrrYYmmppßßMMGGaavvuuFF  ®®bb--  
eessIIeemmaaHHmmuuttrrbbss''GGggkkaarr  ))  eeddIImm∫∫IIQQaanneeTTAArrkkeeKKaalleeddAArrbbss''vvaaeennaaHH  ..  eehhttuuddUUeecc~~HH
eehhIIyy  eeTTaaHHbbIICCaaTTII®®kkuuggvvaa""ssiiuunneettaannVVnnddkkkkaarrKKSS®®TTnneeyyaaVVyyeeccjjBBIIBBYYkkEExxµµrr®®kk--
hhmm  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarrccrrccaaCCaammYYyyeevvoottNNaamm  kk~~̈̈ggkkaarreeccoossvvaaggkkMMuu[[EExxµµrr®®kkhhmmmmkkyykk
GGMMNNaaccvviijjkk**eeddaayy  kk**vvaaKKµµaannGGII√√EE®®bb®®bbYYllpp¬¬aass''bb††ËËrreessaaHHeeLLIIyy  ..

kk~~̈̈ggBBiiFFIIeebbIIkkvvKKeerroonnssUU®®tteennaaHH  bb""uull--BBttVVnnccMMNNaayyeeBBjjmmYYyy´́ff©©kk~~̈̈ggkkaarrssii--
kkßßaaEEvvkkEEjjkkBBIInneeyyaaVVyy  nniiggEEmmkkFFaaggssggmmvvNNˆ̂:´́nnccllnnaattssflflUU®®ttIIPPaaKKIIEEddllrrYYmm
CCaammYYyyBBYYkkmmiinnEEmmnnkkuummµµ̈̈yynniiss††  ..  bb""uull--BBttVVnnbbee®®ggoonnffaa  kkaarrEEddllEExxµµrr®®kkhhmm
®®BBmmccUUllrrYYmmCCaammYYyyBBYYkkmmiinnEEmmnnkkuummµµ̈̈yynniiss††  kk~~̈̈ggeeKKaalleeddAA®®bbmmUUllyykknnUUvvkkaarrKKSS®®TTnn
eeyyaaVVyyBBIIrraaÂÂss††EExxµµrrkk~~̈̈gg®®ssuukk  nniiggkkaarrKKSS®®TTpp¬¬ËËvvTTUUttBBIIGGnn††rrCCaattii  ffII√√eebbIImmaannkkaarrEE®®bb®®bbYY--
lleeKKaallCCMMhhrrnneeyyaaVVyyxx¬¬HHeeddaayyBBYYkkbbddiivvtt††nn__CCYYbb®®bbTTHHCCaammYYyyBBYYkkcc®®kkBBttii††nniiggss
kkii††PPUUmmiikk**eeddaayy  ..  EEtteeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakk**eeddaayy  bb""uull--BBttVVnn®®BBmmaannee®®kkIInnrrMMllwwkkBBYYkk
ssiissßßvvaaffaa  [[rrkkßßaannUUvvssPPaaBBeeddIImm  ((  Their true nature))  CCaanniiccççeehhIIyyrrss''eennAAeeddaayy
TTeennÊÊjjCCaabb''CCaanniiccççffaa  ««  nneeyyaaVVyyVVnnpp¬¬aass''bb††ËËrr  EEttBBYYkkeeyyIIggeennaaEEttmmaanncciitt††KKMMnniitt
ddEEddll  »»  ((The politics have changed but the spirit remains the same ))  ..

EEffmmBBIIeellIIeennHHeeTToott  bb""uull--BBttVVnnFFaannaaddll''BBYYkkeemmkkgg  eemmKKNNddwwkknnSSvvaaffaa  ––  ««
ffII√√eebbIIbb""uuss††ii__ssMMxxaann''@@xxaaggkkaarrTTUUtt®®ttUUvvBBYYkkmmiinnEEmmnnkkuummµµ̈̈yynniiss††kkaann''kkaabb''kk**eeddaayykk**BBYYkkEExxµµrr
®®kkhhmmeennAAEEttCCaakkmm¬¬SSggTT&&BBdd**xx¬¬SSggCCaaggeeKKkk~~̈̈ggccllnnaattssflflUUccMMrruuHH  ––  sseemm††ccssIIhhnnuu  CCaa
®®bbFFaannEEttKKµµaannGGMMNNaacc  ee®®bboobbddUUccssMMbbkk®®kkUUccGGIIccwwgg  ‰‰BBYYkkeeyyIIggvviijjCCaaEEkk¬¬bbEEpp¬¬®®kkUUcc
eennaaHH  ..  ssIIhhnnuunniiggBBiiPPBBeellaakkxxaaggee®®kkAAmmiinnmmaannTTiiddΩΩPPaaBBddUUeecc~~HHeeTT  bb""uuEEnn††ssmmmmiitt††TTSSgg
GGss''KK~~aammiinn®®ttUUvvssggßß&&yyeessaaHHeeLLIIyyffaa  KKWWBBYYkkeeyyIIggeennHHeehhIIyy  EEddllmmaannnnaaTTIICCaaeemmddww
kknnSSBBiitt@@kk~~̈̈ggkkaarrvvaayy®®bbyyuuTTÏÏrrMMeeddaaHHCCaattiieennHH  »» ..

kk~~̈̈ggkkaarreebbIIkkvvKKssiikkßßaaeerroonnssUU®®tteennHH  bb""uull--BBttVVnnssYYrrddll''ssiissßßCCaaKKNNddwwkk
nnSSEExxµµrr®®kkhhmmffaa  ––  ««  eettIIeeyyIIgg®®ttUUvveeFFII√√yy""aaggNNaaeeddIImm∫∫II[[®®bbCCaaCCnnKKSS®®TTeeyyIIgg  ??  »»  ..
BBYYkkKKNNeemmkkggCCaaee®®ccIInnVVnneeqqII¬¬yyttbbffaa  ««  [[eellIIkkyykkGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyrrbbss''®®kkuumm
mmiinnEEmmnnkkuummµµ¨̈yynniiss††mmkknniiyyaayy  eehhIIyybbgg˙̇aajjBBIIsskkmmµµPPaaBBeess~~hhaaCCaattiirrbbss''BBYYkk
EExxµµrr®®kkhhmm  ..  xx¬¬HHeeTTootteellIIkkGGMMBBIIbbJJ˙̇aaeessddΩΩkkiiccçç  ffaa®®ttUUvveerroobbccMM[[®®bbCCaaCCnnbbgg˚̊bbeeggII̊̊nn
ppll®®ssUUvv[[VVnnee®®ccIInn  »»  CCaaeeddIImm  EEttbb""uull--BBtteennAAEEttmmiinneeBBjjcciitt††eellIIcceemmII¬¬yyTTSSgg
eennaaHH  ..  eeBBlleennaaHHmmaanneemmkkggvvaaeennAACCYYrree®®kkaayymm~~aakk''eellIIkk´́ddeeqqII¬¬yyffaa  ––  ««  eeyyIIgg®®ttUUvvddaa
kk''xx¬¬ÁÁnn[[TTaabbeessIIµµnnwwgg®®bbCCaaCCnnEEddll®®kkII®®kkCCaaggeeKK  eennaaHHbbnnÊÊaabb''mmkk®®bbCCaaCCnnkk**nnwwggmmkkppMM††̈̈
KKSS®®TTBBYYkkeeyyIIggnniigg®®ssLLaajj''BBYYkkeeyyIIgg  »»  ..  bb""uull--BBttVVnneeqqII¬¬yyyy""aaggeeBBjjcciitt††ffaa  ««
®®ttUUvv  !!  ®®ttUUvvNNaass''  !!  »»  ..
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eennAAkk~~̈̈ggff~~aakk''vvKKeerroonnssUU®®tteennHH  bb""uull--BBttVVnneeff˚̊aalleeTTaassBBYYkkPP~~aakk''ggaarreevvoottNNaa
mm  ((kk∫∫aallyyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr))  ffaaVVnneeFFII√√vviiTTÏÏggßßnnaaddll''bbddiivvtt††nn__  CCaaPPaaKKee®®ccIInnkk~~̈̈ggkkaarrssmm¬¬aabb''
rrggaall  ..  bb""uull--BBttVVnnssaarrPPaaBBffaa  ––  ««  kkaarrEEddllGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''BBYYkkGG~~kknn--
eeyyaaVVyy  nniiggeemmbbJJÇÇaakkaarrkkggTT&&BBssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrkk~~̈̈ggqq~~SS11997755eennaaHH  ««  ee®®JJHHBBYYkk
eeKK®®bbLLaakk''eeCCaaKKCCSSeeddaayyKKMMnniittcc®®kkBBttii††»»,,  eehhIIyybb""uull--BBttVVnnrrMMllwwkkBBIIeemmddwwkknnSSEExxµµrr
®®kkhhmmeekkµµgg@@  EEddllVVnnGGnnuuvvtt††®®TTwwssII††bbddiivvtt††nn__ddaacc''xxaatteeBBkk  nniigg®®BBmmaannQQbb''[[eeFFII√√kkMM
hhuussddEEddlleennaaHHeeTToott  ..

eennAAeeBBllbbJJççbb''bbwwTTvvKKeerroonnssUU®®tteennaaHH  bb""uull--BBttVVnnEEff¬¬ggssuunnÊÊkkffaaEEddlleeFFII√√[[BBYY
kkssiissßßKKNN  bbJJÇÇaakkaarr  vvrreessnnaa˘̆˘̆˘̆  ®®sskk''TTwwkkEEPP~~kknniiggssMMEEddggkkaarreebb††CC∆∆aacciitt††ttssflflUU®®bb--
yyuuTTÏÏrrhhUUttddMMNNkk''QQaammccuuggee®®kkaayybbggÌÌss''  ddUUccGG~~kknniiBBnnÏÏVVnneellIIkkssMMddIIeennaaHHmmkkssrr--
eessrr®®ttgg''TTMMBB&&rr220000ffaa  ––  ««  xxMM∆∆̈̈mmaanneesscckkII††eessaakkss††aayyNNaass''  eeddaayyssmmmmiitt††TTSSgg
GGss''mmiinnTTaann''yyll''[[VVnnddll''CCMMeerrAA  ..  xxMM∆∆̈̈eessaakkss††aayyNNaass''EEddll®®kkuummttssflflUUdd´́TTeeTToo
ttnnwwggkkaann''EEttmmaannkkmm¬¬SSgg  ..  eeTTaaHHbbIIxxMM∆∆̈̈kkaann''EEttccaass''  nniigg®®ttUUvvccUUllnniivvtt††nn__kk**eeddaayy  kk**xxMM∆∆̈̈®®ttUUvv
EEttxxMM®®bbwwgg[[GGss''ssmmttƒƒPPaaBBeeddIImm∫∫IIkkssaaggssmmmmiitt††  ..  kkMMuueemmIIllggaayyxx¬¬ÁÁnnffaa  ssmmmmiitt††
eeTTAAmmiinnrrYYcc  EEtt®®ttUUvv®®bbuugg®®bbyy&&tt~~CCaanniiccççccMMeeJJHHPPaaBBeettaaHHeettIIyynniiggllaakk''kkaarrCCaanniiccçç  »»  ..˘̆˘̆˘̆

eettII®®kkuummEEddllttSSggxx¬¬ÁÁnnCCaaEExxµµrreessrrIIkkaarr  ®®ssLLaajj''eessrrIIPPaaBB  yyuuttii††FFmm··̆̆ ˘̆˘̆eennaaHHmmaann
kkaarreebb††CC∆∆aattSSggcciitt††[[VVnnmmYYyyPPaaKK´́nn®®kkuummXXaattkkrreennHHeeTT  ??  ..

ttaammssMMddIIhhYYtt--GGUUnneehhgg  eennAA®®kkeeccHH  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAArrddΩΩkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aaVVnnnniiyyaa
yyffaa  ««  eeQQµµaaHHqqnn  ((……ttaayykkßß)),,  eennAAkkMMBBgg''ccaammssmm&&yyyyYYnnyykk®®ssuukkEExxµµrr  VVnn®®ttUUvv
eeKKeeccaaTTbbww††ggyyYYnnffaaCCaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..  KKaatt''kkMMBBuuggEEtteeddkkGG®®ggwwggee®®kkaammppÊÊHH  ®®ssaabb''EEttmmaa
nnBBYYkkTTaahhaannyyYYnnmmYYyy®®kkuummccuuHHBBIIrrffyynn††eeddIIrrssMMeeddAAmmkkrrkkKKaatt''@@eeXXIIjjddUUeecc~~aaHHkk**nnwwkkffaa
yyYYnncc∫∫aass''CCaammkkrrkkccaabb''KKaatt''CCaammiinnxxaann  kk**kkMMeessookkxx¬¬ÁÁnneeKKcceeTTAAee®®kkaayyppÊÊHH  TTaahhaann
yyYYnnkk**eeddjjccaabb''bbeeNN††aayy  ..  eeQQµµaaHHqqnn……ttaayykkßßVVnnrrtt''ccUUll´́®®BBeeTTAArrss''eennAACCaammYY--
yyBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  eehhIIyyVVnneeFFII√√CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarrkkggvvrreessnnaa  ..  eeKKeehhAAffaa  ««  ttaaqqnn  »»
((ttaaCCaavvNNˆ̂::kk~~̈̈ggCCYYrrEExxµµrr®®kkhhmm))  ..  hhYYtt--GGUUnneehhggVVnnrrMMllwwkkssMMddIIttaaqqnnffaa  ––  ««  rrbbbb
eennHHeennaaEEttkkaabb''ssmm¬¬aabb''ddEEddll  KKWWKKµµaannEEkkEE®®bbTTaall''EEtteessaaHH  ee®®JJHH®®TTwwssII††®®kkhhmmddaacc''
xxaattVVnnEEccggffaa  ®®ttUUvvEEttssmm¬¬aabb''eeddIImm∫∫II[[mmnnuussßßxx¬¬aacc  nniiggeeKKaarrBBttaammTTiisseeddAArrbbss''GG--
ggkkaarrkkuummµµ̈̈yynniiss††  nniiggeeddIImm∫∫II[[VVnnkkaann''GGMMNNaacctteeTTAA´́ff©©mmuuxxeeTToott  »»  ..

eebbIImmaannddMMeeNNaaHH®®ssaayyssnnii††PPaaBBrrYYcceennAA®®ssuukkEExxµµrr  EEttKKµµaannkkaarrccaatt''EEccggkkaatt''eeTTaa
ssbbnnEExxµµrr®®kkhhmmeeTTeennaaHH  kk~~¨̈ggrryy::eeBBllEEvvggnnaaGGnnaaKKtt  kk~~¨̈ggeeBBllEEddllBBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrr
EExxµµrrmm~~aakk''@@xxMMbbUUmm  xxMMBBuukkrrllYYyy®®ssgg''eeddIImmeennaaHH  bbnnEExxµµrr®®kkhhmmkk**nnwwgg®®bbmmUUllVVnnnnUUvvkkaarr
KKSS®®TTBBII®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrmmkkvviijj  eehhIIyy®®kkeessaabbyykkGGMMNNaaccmmkkvviijjeeTToottCCaammiinnxxaann
EEttkk~~̈̈ggnnaammEExxµµrrssIIÌÌmmYYyyeeppßßggeeTToott  mmiinnEEmmnnkk~~̈̈ggnnaamm  ««  EExxµµrr®®kkhhmm  »»  ddEEddlleennHHeeTT..

❑                                   ❑

❑
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CMBUkTI7

- eyabl' -
eeyyIIggmm~~aakk''@@  TTSSggeessµµrrbbrreeTTss  bbssççwwmm®®bbeeTTss  ®®BBmmTTSSgg®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrTTSSggGG  

ss''KK~~aaVVnneemmIIlleeXXIIjj  nniiggeeccaaTTeeTTAAeellIIEEtt®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmbbnnbb""uull--BBtt,,  eeGGoogg--
ssaarrII,,  eexxoovv--ssMMppnn,,  nnYYnn--CCaaEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  BBiittEEmmnneehhIIyyffaa  bbnnbb""uull--BBttCCaaCCnn´́dd
ddll''åå®®kkiiddΩΩ  VVtt´́dd®®bbLLaakk''QQaammrraaÂÂss††EExxµµrrbbIIllaannnnaakk''  EEttvvaammaannkktt††aaGGaaff··kkMMVVMMggmmYY--
yyccMMnnYYnnFFMM      EEddllCCaa®®kkuummEExxµµrrKK~~aa‰‰ggkk**mmaann    ®®kkuummbbrreeTTsskk**mmaann    EEddllVVnnTTUUrrbbJJÇÇaa
((  eeddaayyccMMeeJJHHnniiggmmiinnccMMeeJJHH  Directly or indirectly ))  bbnnbb""uull--BBtt[[®®bb®®BBwwtt††åå®®kkww--
ddΩΩkkmmµµssmm¬¬aabb''rrggaallCCnnCCaattiiEExxµµrrKK~~aa‰‰gg  eeddaayyBBYYkkbbrreeTTsseennaaHHccSSeeqq¬¬øøtt{{kkaassccMMeeNN
jj  nniiggbbwwTTVVMMggnnUUvvåå®®kkiiddΩΩkkmmµµnniiggbbMMNNggrrbbss''eeKKmmkkeellII®®bbeeTTssEExxµµrr  nniiggCCnnCCaattii
EExxµµrreeyyIIgg  ..

eettIIbbnnbb""uull--BBtteeccjjBBIINNaammkk  ??  bbrreeTTssNNaa  EExxµµrrNNaaCCaaGG~~kkbbeeggII̊̊ttppçç̈̈ggeeppII††mm
bbnnåå®®kkwwddΩΩCCnnGGss''TTSSggeennHHeeLLIIgg[[ssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ??  yyYYnnCCaaGG~~kkbbeeggII̊̊ttBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ..

bb""uull--BBttmmaannKKMMnniittssÌÌbb''rrbbbbrraaCCaanniiyymm  ttSSggEEttBBIIeeKKyykkbbgg®®ssIIbbggÌÌss''rrbbss''
KKaatt''eeTTAAff√√aayyhh¬¬ÁÁggssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIvvggßßeeFFII√√CCaass~~MMeemm""¬¬HH  ((11)) ..  EEffmmBBIIeellIIeennHHeeTTAAeeTTootteennaaHH
ssaaLL¨̈tt--ssrrmmaannbbMMNNggdd**FFMMeeFFggkk~~̈̈ggkkaarrkkssaaggxx¬¬ÁÁnneeKK  kkiittii††yyssppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnrrbbss''eeKK
[[llII∫∫ll∫∫aajjxxÊÊ&&rrxxÊÊaarr  CCaaeemmddwwkknnSSEExxµµrrdd**eeqqII~~mmmm~~aakk''ddUUccCCaaeeLLnnIInn,,  eemm""AA--eessTTuugg  ……ddUUccCCaa
hhUU--CCIImmiijjeeddaayyeeddIIrryykkpp¬¬ËËvvssggmmnniiyymmkkuummµµ̈̈yynniiss††EEbbbbeemm""AAnniiyymmddaacc''xxaatt  ((Radi

-cal ))  ..

((11)) ssUUmmCCMMrraabbffaa  EExxµµrrCCaarraaÂÂss††ssaammJJÔÔ  eellIIkkEEllggEEttnnaammWWuunnEEddllppaabb''eess††cceeddIImm∫∫IIbbuuNN¥¥ss&&kkii††eeccjj
mmiinnccgg''[[kkUUnn®®ssIIxx¬¬ÁÁnn  eeTTAAeeFFII√√CCaass~~MMeess††ccEEddllmmaann®®bbBBnnÏÏrraabb''mmiinnGGss''eennaaHHeeTT  ..  ttaammkkaarrssmm∏∏aassnn__
rrbbss''ssIIhhnnuu  ccuuHHkk~~̈̈ggTTssßßnnaavvddII††  Playboy qq~~SS11998877  kk∫∫aall3344  eellxx55  ssIIhhnnuuVVnnnniiyyaayyffaa
CCIIttaarrbbss''hh¬¬ÁÁggKKWW®®TTgg''mmuunnIIvvggßß  mmaannss~~MMCCaapp¬¬ËËvvkkaarrccMMnnYYnn6600  EEttttaammkkaarrBBiittrraabb''rryy  ee®®JJHHhh¬¬ÁÁggmmaannddMM--
NNaakk''eennAAJJsseeBBjj®®ssuukkEExxµµrr  ®®KKaann''EEttBBIIssnn''eeTTAAkkMMBBgg''FFMM  mmaannddMMNNaakk''bbII--bbYYnnkkEEnn¬¬ggeeTTAAeehhIIyy  ..
ddMMNNaakk''mmYYyyeennAAGG~~kkrrSSgg  CCiittppßßaarrrrMMllgg®®ttUUvveeKKllYYccdduutteeccaall  ..  eeccAAhh√√aayyeexxtt††EEttggeeTTAAbbgg≈≈MMrraaÂÂss††[[
yykkkkUUnn®®kkmmMMuueeTTAAff√√aayyhh¬¬ÁÁgg  eeBBllEEddllhh¬¬ÁÁggeeTTAAssMMNNaakk''llMMEEhheennAAnnwwggddMMNNaakk''NNaammYYyyeennaaHH  ..  bbgg
®®ssIIbbggÌÌss''rrbbss''bb""uull--BBttmm~~aakk''eeQQµµaaHHLL¨̈tt--ssaaeerrOOnn  ®®ttUUvveeKKbbgg≈≈MM[[eeTTAAeeFFII√√CCaass~~MMhh¬¬ÁÁggmmuunnIIvvggßßeennAAnnwwgg
ddMMNNaakk''GG~~kkrrSSggeennaaHH  ..
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eeBBllVVnneeTTAAeerroonneennAA®®ssuukkVVrrSSgg  bb""uull--BBttkk**ccUUllcciitt††®®ssLLaajj''ggbb''ggll''nnwwgg
®®TTwwssII††kkuummµµ̈̈yynniiss††  eehhIIyyVVnnccUUllrrYYmmCCaammYYyybbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††hhUU--CCIImmiijjttSSggBBIIqq~~SS1199
4499eennaaHHmmkk  ..  eeBBllCCnneennHHVVnnvviill®®ttLLbb''mmkk®®ssuukkEExxµµrrvviijjnnaaeeddIImmqq~~SS11995533  eennaaHH
kk**eennAAEEttbbnn††kkaarrTTaakk''TTggCCaammYYyybbkkßßkkuummµµ¨̈yynniiss††yyYYnnddEEddll  eeddaayyVVnneeTTAAccUUllrrYYmm
kk~~̈̈ggmmUUllddΩΩaannttMMbbnn''kkMMBBtt  ®®ttaacc  ®®ttYYtt®®ttaaddwwkknnSSeeddaayyGGaaccaarr¥¥eemmoonn  ……ssWWgg--gg""uukkmmiijj  KKWW
eennAAccuuggssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinneellIIkkTTII11  EEddllCCiittEEttnnwwggccbb''eeTTAAeehhIIyyeennaaHH  ..  ttSSggBBIIee®®kkaa
yykkaarrssMMeerrccrrbbss''ssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544mmkk  eeddaayymmaanneemmddwwkknnSShhaaNNUUyy
CCYYyyccaatt''EEccggssMMrrYYll[[  bb""uull--BBttVVnneeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAA®®ssuukkcciinneebb""kkSSggttaammrryy:yynn††--
eehhaaHHhhaaNNUUyyyy""aaggss©©aatt''@@CCaaee®®ccIInnddgg  ..  ttSSggEEttBBIIVVnnCCYYbbssnnÊÊnnaaCCaammYYyyeemm""AA--
eessTTuuggmmkk  CCnneennHHmmaannkkaarreekkaattssrreessIIrrnnUUvv®®TTwwssII††rreevvIIrrvvaayyrrbbss''eellaakk®®bbFFaanneemm""AA
dd**mmhhiimmaarrbbss''cciinnCCaaxx¬¬SSgg  CCaaBBiieessss®®TTwwssII††EEccggBBII««mmhhaaeellaatteepp¬¬aaHH--mmhhaaGGssççaarr¥¥»»
nniigg®®TTwwssII††EEccggBBII  ««kkaarreeFFII√√bbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··rrMMllaayyssggmmccaass''sskkii††PPUUmmii»»  eeccaall  ..  CCnn
eennHHkk**ccaabb''mmaannmmhhiicciiœœttaaeellaaPPllnn''nniiggmmaannbbMMNNggttSSggxx¬¬ÁÁnn[[kk¬¬aayyeeTTAACCaaeemmddwwkknnSS
EExxµµrrdd**mmhhaaPP¬¬WWss√√aaggmmhhaaGGssççaarr¥¥mm~~aakk''kk~~¨̈ggkkaarrttssflflUUvvNNˆ̂: kkssaaggrrbbbbkkuummµµ̈̈yynniiss††kk~~̈̈gg
®®ssuukkEExxµµrr  [[VVnnddUUccCCaaeeLLnnIInn  ……eemm""AA--eessTTuugg  ……kk**hhUU--CCIImmiijj[[TTaall''EEttVVnn  ..  eehh
ttuueennHHeehhIIyyeeTTIIbbCCnneennHHVVnnGGbb''rrMMxx¬¬ÁÁnneeKK[[mmaanneebbHHddUUggffµµ  cciitt††rrwwggddUUccEEddkk  ssaahhaavv
ddUUccxx¬¬aa®®ttUUvvrrbbYYss  ccMMeeJJHHGGII√√EEddllmmkkBBaaMMgg  mmkkrraarrSSggnnUUvveeKKaallbbMMNNggdd**FFMMeeFFggrrbbss''eeKK
eennaaHH  CCnneennHH®®ttUUvvEEttkkMMeeTTcceeccaallTTSSggGGss''  ..  eeddaayyssaarrcciitt††mmaann::bb††ËËrrpp††aacc''EEbbbbyy""aagg
eennHHeehhIIyy  CCnneennHHkk**VVnnkk¬¬aayymmkkCCaammnnuussßßKKµµaannmmeennaasseeJJççttnnaa  CCaaBBiieessssrrvvaaggbbII††
®®bbBBnnÏÏ  EEddlleeFFII√√[[GG~~kk®®KKUUeexxoovv--bb""uuNNˆ̂aarrIIkk¬¬aayyCCaaqqÁÁttvvkk''kk~~̈̈ggqq~~SS11997788  eehhIIyybb""uull--BBtt
kk**yykk®®bbBBnnÏÏmmYYyyeeTTootteeTTAA  ..

eeddIImm∫∫IIeeFFII√√ssggmm[[VVnneeCCOOnneellOOnnkk¬¬aayyCCaassggmmnniiyymmBBiitt®®VVkkddeennaaHH  eeKK®®ttUUvv
EEtteeFFII√√bbddiivvtt††mmYYyy[[xx¬¬SSggkk¬¬aa  eeJJllKKWW®®ttUUvvEEttkkMMeeTTcc[[GGss''BBYYkksskkii††PPUUmmii  vvNNˆ̂:GG~~kkddwwkknnSS
CCMMnnaann''rrbbbbccaass''  GG~~kkTTII®®kkuugg  nnaayyTTuunn  CCaaBBiieessss®®ttUUvvssmm¬¬aabb''GG~~kkeeccHHddwwggeeccaallmmuunn[[
GGss''ssiinn  ee®®JJHHttaamm{{vvaaTTrrbbss''eemm""AA--eessTTuuggffaa  ––  eebbIITTuukkBBYYkkGGss''eennHH[[eennAArrss''  BBYYkk
eennHHEEddlleeccHHBBiiccaarrNNaarrkkeehhttuuppllee®®ccIInn  nniiggbbeeggII̊̊tt[[mmaannKKMMnniitt  ««eessIIeerrIInniiyymm»»
®®bbqqSSggttbbCCaammYYyyKKMMnniittssggmmnniiyymmkkuummµµ̈̈yynniiss††vviijjCCaammiinnxxaann  ..  ‰‰®®KKwwHHvvbb∫∫FFmm··CCMM--
eennOOssaassnnaa  ssiill∫∫::kk~~̈̈ggrrbbbbccaass''  kk**®®ttUUvvEEttbbMMpp¬¬aajjeeccaallTTSSggGGss''EEddrr  eebbIIBBMMuueennaaHHeeTT
kkaarreeFFII√√bbddiivvtt††nn__QQaanneepp¬¬aaHHeeTTAArrkkssggmmnniiyymmBBiitt®®VVkkddeennaaHH  nnwwggmmiinnVVnnssMMeerrcceeCCaa
KKCC&&yyddll''eeKKaalleeddAAeessaaHHeeLLIIyy  ..  eennHHeehhIIyyCCaaCCMMeennOOpp˚̊aabb''mmuuxxrrbbss''bbnnbb""uull--BBtt
eehhIIyyCCaabbMMNNggrrbbss''eemmddwwkknnSScciinnEEddrr  kk~~̈̈ggkkaarryykk®®ssuukkEExxµµrreeFFII√√kkaarrBBiieessaaFFnn__      nnUUvv  
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®®TTwwssII††rrbbss''eellaakk®®bbFFaanneemm""AAdd**mmhhiimmaarrbbss''eeKK  ffaaeettII®®TTwwssII††eennaaHHGGaaccTTTTYYlleeCCaaKKCC&&yy
……eeTT  ??  ..

‰‰ccMMEENNkkeemmddwwkknnSSyyYYnnvviijj  VVnnyyll''nniiggddwwggBBIIKKMMnniittrreevvIIrrvvaayyrrbbss''eellaakk®®bb--
FFaanneemm""AAdd**mmhhiimmaacc∫∫aass''llaass''NNaass''  nniiggddwwggGGMMBBIIeeKKaallbbMMNNggrrbbss''cciinn®®bbuuggyykk
eevvoottNNaammddUUccCCaacciinnVVnnrrMMllaayyyykk®®bbeeTTssTTIIeebbkk~~̈̈ggqq~~SS11995599EEddrr  ee®®JJHHyyYYnnFF¬¬aabb''
VVnnPP¬¬kkßßeemmeerroonnCCUUrrcctt''ee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''GGFFiirraaCCcciinnGGss''ddbb''mmYYyyssttvvttßßmmkk
eehhIIyy  ..  eemmddwwkknnSSyyYYnnVVnnss††aabb''KKMMnniitteemmddwwkknnSScciinncc∫∫aass''NNaass''  ..  KKMMnniitteemm""AAvvaassIIuu
KK~~aa  ®®ttUUvv®®ssbbKK~~aannwwggeeKKaallbbMMNNggrrbbss''yyYYnn  EEddllee®®KKaaggyykk®®ssuukkEExxµµrr[[VVnnkk~~̈̈gg
GGnnaaKKtt  eeddIImm∫∫II[[®®bbCCaarraaÂÂss††yyYYnnCCaagghhuukkssiibbllaannnnaakk''GGaaccrrss''VVnn®®ssYYll  ..

ee®®KKaaggkkaarrNN__TTII11EEddllyyYYnnxxaaggeeCCIIggVVnnGGnnuuvvtt††KKWW  yykkBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjmmkk
ddaakk''[[ddwwkknnSS®®bbeeTTssEExxµµrrVVMMggmmuuxxGGnn††rrCCaattiimmYYyyrryy:ssiinn  rrYYcceehhIIyysswwmmeeFFII√√eevvoottNNaa
mmUUbbnniiyykkmmµµssnnßßwwmm@@  eeddIImm∫∫IITTaajjyykk®®ssuukkEExxµµrreeFFII√√CCaarrddΩΩmmYYyykk~~̈̈ggsshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn
EEddllmmaannyyYYnnCCaaeemmddwwkknnSS  ..  EEttee®®KKaaggkkaarrNN__eennHHVVnn®®ttUUvvbb""uull--BBttddwwggCCaammuunn  eehhII
yykkMMeeTTcceeccaallttSSggBBIIqq~~SS11997722  KKWWttSSggBBIIeeBBllssaaLL¨̈tt--ssrrVVnnbbMMBBuullssmm¬¬aabb''ssWWgg
gg""uukkmmiijjeemm""¬¬HH  ..  kkaarrkkMMeeTTccEEppnnkkaarryyYYnneennHH  VVnneeFFII√√CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''mmkkeeTToottrrhhUUttddll''
qq~~SS11997788  ddUUccCCaakkaarrccaabb''ssmm¬¬aabb''BBYYkkJJyy&&BB¥¥TTiiss®®kkuummmmUUll--ssmm∫∫ttii††  eennAA´́ff©©TTII1188mmiiffuu
nnaa11997788CCaaeeddIImm  ..

EEppnnkkaarrTTII11VVnnxxUUccGGaassaarrbbgg''GGss''eehhIIyy  eeddaayyssaarrss~~aa´́ddbb""uull--BBtt  ..  eehhttuu
eennHHeemmddwwkknnSSyyYYnnrrgg''ccSSeemmIIllEEppnnkkaarrTTII22  EEddllyyYYnnVVnneeFFII√√ss®®mmbbeeTTAAnnwwgg  ««®®TTwwssII††
eemm""AA»»  KKWWbbMMppuussbbMMppuull´́ppÊÊkk~~̈̈ggss~~ËËllddwwkknnSSEExxµµrr®®kkhhmm  eeFFII√√[[bb""uull--BBttqqÁÁttvvkk''vvIIssmm¬¬aabb''
EEllggssMḾ́ cc´́dd  ssUUmm∫∫IIEEttssggßß&&yykk**®®ttUUvvEEttyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallEEddrr  nniiggrrYYmmssmm¬¬aabb''
TTSSggEExxµµrr1177eemmssaa  [[ppuuttBBUUCCBBYYkkssMMNNll''ssggmmccaass''EEttmm††ggkk~~̈̈ggrrvvaaggqq~~SS11997777  ..
bb""uull--BBttkk**FF¬¬aakk''ccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggGGnnÊÊaakk''TTII22rrbbss''eemmddwwkknnSSyyYYnn  EEddlleeddkkrriiHHKKiittEEttmmeeFF¥¥aa
VVyyyyll®®ssuukkEExxµµrrttSSggBBIIssmm&&yyssIIhhnnuummkkeemm""¬¬HH  ..

eeddaayyeeXXIIjjEExxµµrrggaakkeeTTAArrkkcciinn,,  ss®®ttUUvvyyYYnn,,  yy""aaggbb††ËËrrpp††aacc''  eemmddwwkknnSSyyYYnnkk**TTaakk''
TTggrruussßßIIrrkkCCMMnnYYyyyy""aaggssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''mmkkvvaayyEExxµµrrbb""uull--BBtt  [[EExxµµrr®®BBmmccUUllrrYYmmeeFFII√√CCaa
sshhBB&&nnÏÏ  ttaammKKMMnniittbbkkßßGGnn††rrCCaattii  ((®®ssbbttaammKKMMnniittyyYYnn))  EEddll[[yyYYnnbbeeggII̊̊ttccllnnaa
««kkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn»»eeLLIIggeennAAqq~~SS11993300  nnaa®®kkuugghhuuggkkuugg  ..  kkaalleennaaHHeennAAmmiinnTTaann''
mmaannEExxµµrrnniiggllaavvCCaassmmaaCCiikkbbkkßßrrbbss''kkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinneennAAeeLLIIyyeeTT  ..

kkaarrllaaggssMMGGaattCCMMrrHHssggmmaaeeddaayyGGnnuuvvtt††vviiFFIIssmm¬¬aabb''rrggaall®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr  ttaamm
®®TTwwssII††rreevvIIrrvvaayyrrbbss''eellaakk®®bbFFaanneemm""AAdd**mmhhiimmaaeennaaHH  KKWWbb""uull--BBttVVnneeddIIrrccUUlleeTTAAkk~~̈̈gg  
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GGnnÊÊaakk''TTII22rrbbss''eemmddwwkknnSSyyYYnn  EEddllrrgg''ccSS{{kkaassllÌÌeennHHCCaayyUUrrmmkkeehhIIyy  ..  ®®ssbb
eeBBllnnwwggeesscckkII††GGMMJJvvnnaavvrrbbss''eellaakk®®BBwwTTiiÏÏssPPaaGGaaeemmrriikkSSgg  George McGovern

VVnnssMMuu[[®®KKbb''®®bbeeTTssTTSSggGGss''  ((qq~~SS11997788))  EEddll®®ssLLaajj''eessrrIIPPaaBBnniiggyyuuttii††FFmm··
[[bbJJÇÇËËnnkkggTT&&BBeeTTAAvvaayyrrMMllMMrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr®®kkhhmmeennaaHH  eemmddwwkknnSSyyYYnnkk**yykkeellss
eennHH‰‰ggeellIIkkTT&&BBKK®®KKwwkkKKee®®KKgg  vvaayylluukkccUUll®®ssuukkEExxµµrr  eeddaayyee®®bbIIrrffee®®kkaaHHVVjj''mmiinn
eeqqHHrrbbss''rruussßßIInnSSmmuuxx  eeddaayyppßßaayy®®VVbb''BBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUllffaa  ««  eevvoottNNaammccUUll
mmkkrrMMeeddaaHH®®bbCCaaCCnnEExxµµrrBBIIssƒƒaannnnrrkkeellaakkiiyy´́nnrrbbbbkkaabb''ssmm¬¬aabb''ssaassnn__‰‰gg  GGnnuuvvtt††
eeddaayybbnnbb""uull--BBtt  »»  ..

eettIIeevvoottNNaammVVnnCCYYyyrrMMeeddaaHHEExxµµrrBBII®®kkuummXXaattkkrrbb""uull--BBttEEmmnn……  ??
eemmddwwkknnSSyyYYnnqq¬¬aattNNaass''kk~~¨̈ggkkaarrppßßBB√√ppßßaayy®®VVbb''BBiiPPBBeellaakkeennHH  eeddIImm∫∫IIllaakk''

VVMMggnnUUvvEEppnnkkaarråå®®kkiiddΩΩnniiggKKMMnniittGGaa®®kkkk''rrbbss''yyYYnnkk~~̈̈ggkkaarreellbb®®bbeeTTssEExxµµrr  rrYYmmbbJJççËË
lleeFFII√√sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn  ttaammbbNN††SSrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  ..  eemmddwwkknnSSyyYYnnee®®bbIIvviiFFIIrraarrSSggCCaa
nniiccççnnUUvv®®KKbb''ssnnii~~ssiiTTGGnn††rrCCaattiinnaannaa  EEddlleellIIkkeeLLIIggnnUUvvkkaarrEEss√√ggrrkkssnnii††PPaaBBddll''
®®bbeeTTssEExxµµrrnniigg®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr  nniiggee®®bbIIvviiFFIIBBnn¥¥aaeeBBll[[EEvvggGGnn¬¬aayy  eeddIImm∫∫IIeerroobbccMMCCaa
bbeeNNII††rr  nnUUvvEEppnnkkaarr  ««eevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµ»»  rrhhUUttmmttiiBBiiPPBBeellaakknniiggrraaÂÂss††EExxµµrrTTSSgg
GGss''  ssuuxxcciitt††TTTTYYllyykknnUUvvssPPaaBBEEbbbbssBB√√́́ ff©©  ´́nnkkaarrQQ¬¬aannJJnnrrbbss''eevvoottNNaamm
Status quo eeddaayyee®®bbIIPPaassaanneeyyaaVVyybbeeNNII††rr@@ffaa  ««  nneeyyaaVVyyrrbbss''®®bbeeTTss
≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSggbbIICCaaeeddIImm  »»  KKWWkk~~̈̈ggeeKKaalleeddAAeeFFII√√sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinneennaaHHEEttmm††gg  ..

bb""uull--BBttnniiggbbkkßßBBYYkk  ((  eeGGoogg--ssaarrII,,  ttaamm""uukk,,  nnYYnn--CCaa,,  ssuunn--eessnn  ))  CCaaGG~~kk´́dd
ddll''  eeTTaaHHCCaammiinnccMMeeJJHHkk**eeddaayy  (( Indirectly )),,  ‰‰eemmddwwkknnSSeevvoottNNaammCCaaGG~~kkee®®KKaagg
KKMMnniitteerroobbccMMEEppnnkkaarr  xxIIçḉ́ ddEExxµµrreeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCssaassnn__EExxµµrr  EEttmm††gg  ..

bb""uull--BBttnniiggbbkkßßBBYYkk  ((  eeGGoogg--ssaarrII,,  ttaamm""uukk,,  nnYYnn--CCaa,,  ssuunn--eessnn  ))  CCaaGG~~kk´́dd
ddll''  eeTTaaHHCCaammiinnccMMeeJJHHkk**eeddaayy  (( Indirectly )),,  ‰‰eemmddwwkknnSSeevvoottNNaammCCaaGG~~kkee®®KKaagg
KKMMnniitteerroobbccMMEEppnnkkaarr  xxIIçḉ́ ddEExxµµrreeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCssaassnn__EExxµµrr EEttmm††gg  ..  KKMMnniittkkaarr
GGnnuuvvtt††nn__ssmm¬¬aabb''rrggaallrrbbss''bbnnbb""uull--BBtt  ddUUccCCaaVVnnTTTTYYllnnUUvv®®bbBB&&nnÏÏTTUUrrbbJJÇÇaa  ((  Re-

mote control's system ))  BBIIeemmddwwkknnSS®®kkuugghhaaNNUUyyGGIIccwwgg  ..  eebbIIyyYYnnmmkkCCYYyyEExxµµrr
eehhttuuGGII√√kk**ccSSVVcc''rrgg''ccSSrrhhUUttbb""uull--BBttGGnnuuvvtt††EEppnnkkaarrssmm¬¬aabb''rrggaallrraaÂÂss††EExxµµrrrrMMllaayy
ssggmmEExxµµrreexxÊÊccxxÊÊII  eeTTIIbbCCaaVVnneeFFII√√CCaammkkCCYYyyrrMMllaayybbEEnnƒƒmmkkMMuu[[ssll''ddaanneeTToott  ??

sseemm††ccssIIhhnnuuCCaaGG~~kkrruujj®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrttSSggGGss''eeTTAAccUUllkk~~¨̈ggrreeNN††AAmmrrNN::rrbb
ss''bb""uull--BBtt  eeddaayyEE®®sskkbbMMBBggGGMMJJvvnnaavvBBII®®kkuuggeebb""kkSSgg  mmkk[[kkUUnneeccAATTSSggGGss''rrbb--
ss''““nnSSKK~~aarrtt''ccUUll´́®®BB  vvaayykkMMccaatt''cc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSggnniiggbbrriivvaarrkk∫∫tt''llnn''--nnll'',,  ssiirrii--  
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mmtt: eeTTaaHHbbIIee®®kkaayybbIIyyll''ssaall''yy""aaggcc∫∫aass''nnUUvvKKMMnniittbbnnbb""uull--BBtt  bbnnÊÊaabb''BBIIsseemm††cc
ssIIhhnnuuVVnnccUUlleeTTAATTssßßnnaa®®ssuukkEExxµµrrkk~~̈̈ggttMMbbnn''rrMMeeddaaHHqq~~SS11997733eehhIIyykk**eeddaayy  kk**ss
eemm††ccssIIhhnnuummiinnVVnnQQbb''EE®®sskkGGMMJJvvnnaavvEEbbbbddEEddll@@eennHH  rruujjrraaÂÂss††EExxµµrreeTTAA[[bb""uu--
ll--BBttvvaayykk∫∫aallnnwwggtt∫∫ËËggccbb  GGaarrkkssmm¬¬aabb''nnwwggFFaaggeett~~aattEEffmmeeTTootteeLLIIyy  ..

kkMMhhuussCCaann''eellIIkkMMhhuuss  ((  CCYYyyyyYYnnhhaaNNUUyy  rrYYccccUUllCCaammYYyyEExxµµrr®®kkhhmmeeTToott))
sseemm††ccssIIhhnnuuKKµµaannVVnneeddaaHH®®ssaayybbJJ˙̇aaEExxµµrrNNaammYYyy  ee®®kkAAEEttBBIIbbeeggII˚̊ttbbJJ˙̇aaEEffmm
eeLLIIggeeLLIIyy  ..  ssIIhhnnuuCCaaGG~~kkcciiJJççwwmmbbMMbb""nnkkmm¬¬SSggxx¬¬aaTTSSggBBIIrr[[FFMMFFaatt''  qqaabb''TTMMJJrreellbb
CCIIvviittrraaÂÂss††EExxµµrrnniigg®®ssuukkEExxµµrr  eeddaayyssaarrEEttkkMMhhwwggccgg''ssggsswwkkBBYYkkbbnnllnn''nnll''--ssiirrii
mmtt:EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

eettII®®bbeeTTssEExxµµrrnnwwgg®®ttUUvvkk¬¬aayyCCaaccMMVV""TTII22  kk~~̈̈ggGGnnaaKKttqqaabb''@@xxaaggmmuuxxeennHH……  ??  eettII
kkggTT&&BBeevvoottNNaammnnwwggccaakkeeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrreeddaayy®®ssYYll@@……  ?? ..

eehhttuukkaarrNN__TTSSggGGss''eennHHKKµµaannGG~~kkNNaaGGaaccTTssßßnn__TTaayy®®ttUUvvTTSSggGGss''VVnneeLLII--
yy  !!  eettIIeemmddwwkknnSSyyYYnnee®®bbIIyyuuTTÏÏvviiFFIIEEbbbbNNaakk~~̈̈ggkkaarrrrMMllaayy®®bbeeTTssEExxµµrreennHH  ??

11--  eemmddwwkknnSSyyYYnnee®®bbIIEEppnnkkaarr  ««BBnn¥¥aaeeBBll»»  [[yyUUrr  eeFFII√√[[mmttiiBBiiPPBBeellaakkFFuujj
®®TTaann''  rrhhUUttTTaall''EEttEExxµµrreennAAkk~~̈̈gg®®bbeeTTssVVkk''pp~~tt''KKMMnniitteeCCaaKKCCSS  GGaaccrrss''eennAArrYYmmKK~~aaCCaa
mmYYyyyyYYnn  ee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''yyYYnn  eehhIIyyssuuxxcciitt††TTTTYYllyykkssJJÇÇaattiiCCaaCCnnCCaa
ttii≤≤NNÎÎËËcciinn  ..

22--  bbJJççËËllnniiKKmmyyYYnn[[mmkkttSSggTTIIllMMeennAACCaaggbbIIllaannnnaakk''eehhIIyy  eellIIttMMbbnn''ddIImmaa
nnCCIIrrCCaattii  ttaammmmaatt''TTeenn¬¬eemmKKgg  eennAAttMMbbnn''ssMMbbUUrr®®ttII  bbwwggTTeenn¬¬ssaabb  eehhIIyybbgg≈≈MM[[rrbbbb
GGaayy""ggeehhggssMMrriinn--hhflfluunnEEssnn  ®®BBmmTTTTYYllssaall''BBYYkknniiKKmmyyYYnnTTSSggeennaaHHffaa  CCaaCCaattii
kkmmıı¨̈CCaa  kk~~¨̈ggeeKKaalleeddAAyykkQQ~~HH®®bbssiinneebbIImmaannkkaarreeVVHHeeqq~~aatteennAAkkmmıı¨̈CCaa  eeddIImm∫∫IIrrkkßßaa
rrbbbbGGaayy""ggeennHH[[mmaannCCIIvviittrrss''rrhhUUtteeTTAA  ..  ee®®JJHHeebbIIrrbbbbGGaayy""ggeennHHrrss''  kkaarrccuuHH
hhttƒƒeellxxaaTTSSggGGmm∫∫aallmmaaNNrrbbss''eehhgg--ssMMrriinn  kk~~̈̈ggssnniiÏÏssJJÔÔaa®®bbKKll''TTwwkkddIIeeTTAA[[
yyYYnn  eennaaHHccaatt''TTuukkCCaaVVnnkkaarr  eehhIIyyEExxµµrrnnwwgg®®ttUUvvVVtt''bbgg''TTwwkkddIIkk~~̈̈ggGGnnaaKKtteennHH  eebbIIKKµµaa
nnkkaarr®®bbuugg®®eebboobbeerroobbccMMeeCCIIgg®®BBYYllnneeyyaaVVyy[[VVnnddiittddll''eeTTeennaaHH  ..

ccMMeeJJHHnniiKKmmyyYYnnCCiittBBIIrrllaannnnaakk''eennHH  eettIIKKNNkkmmµµkkaarrGGnn††rrCCaattiiGGaaccccaatt''vviiFFaann--
kkaarreekk††AAbbgg≈≈MM[[ccaakkeeccjjbbIIEEddnnddIIEExxµµrreekkIItt……eeTT  ??  kkggTT&&BByyYYnnEEddllccaakkeeccjjeeTTAAeennaaHH
KKWW®®KKaann''EEttbbkkeexxaaGGaavvTTaahhaanneeccaall  rrYYcceess¬¬øøkkJJkk''eexxaaGGaavvssIIuuvviill®®ttLLbb''mmkkrrss''eennAA
kk~~̈̈ggccMMeeNNaammnniiKKmmyyYYnnvviijjEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

33--  eemmddwwkknnSSyyYYnnmmaannbbMMNNggCCMMrruujjbbgg˚̊aatt''BBUUCCEExxµµrr--yyYYnn  [[mmaannkkUUnnkkaatt''yyYYnn--
EExxµµrrkkaann''EEttee®®ccIInn  eeccHHnniiyyaayyPPaassaaEExxµµrr  EEttmmaanncciitt††KKMMnniitt®®ssLLaajj''CCaattiiyyYYnnCCaagg  ..  
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eennHHCCaavviiFFIIrrMMllaayyCCaattiiEExxµµrreeddaayyee®®bbIIrryy::eeBBllEEvvgg  eehhIIyyEEddllyyYYnnVVnnyykkmmkkee®®bbII
VVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yyrrYYcceehhIIyyeennAAccMMVV""  nniiggffIIµµ@@eennHHeennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..

EEppnnkkaarryyYYnnUUbbnniiyykkmmµµeennHHGGaaccssMMeerrcceeTTAAVVnn  GGaa®®ss&&yyeeTTAAeellIIssƒƒaannkkaarrNN__
vviivvttii††nn__́́ nn®®bbvvttii††ssaaÂÂss††BBiiPPBBeellaakkppgg  EEttCCaaBBiieesssseennaaHHGGaa®®ss&&yyeeTTAAeellIIssµµaarrttII®®bb
CCaarraaÂÂss††EExxµµrr®®KKbb''@@rrUUbbEEttmm††gg  ..  eettIIEExxµµrrTTSSggGGss''ssuuxxcciitt††[[®®bbeeTTssEExxµµrrkk¬¬aayyeeTTAACCaa
®®ssuukkyyYYnn……eeTT  ??  ..

yyYYnnKKµµaannbbMMNNggTTaall''EEtteessaaHHkk~~¨̈ggkkaarrccaakkeeccjjBBII®®bbeeTTssEExxµµrreeddaayy®®ssYYll@@
KKµµaannkkaarrKKaabbssgg˚̊tt''BBIIGGnn††rrCCaattii  KKµµaannkkaarrttssflflUUyy""aaggbb††ËËrrpp††aacc''rrbbss''EExxµµrrkk~~¨̈ggkkaarrvvaayybb--
eeNN††jjyyYYnn[[eeccjjBBIIEEddnnddIIEExxµµrreennaaHHeeTT  ..  eemmddwwkknnSSEExxµµrr®®KKbb''nniinn~~aakkaarrVVnnyyll''rrYYcc
GGss''eehhIIyyBBIIBBiieessaaFFnn__nneeyyaaVVyyxxuuss  xx√√HHkkaarrBBiiccaarrNNaarrbbss''eeKK  kk~~¨̈ggGGttiittkkaall
kknn¬¬ggmmkkffIIµµ@@eennHH  ..

eettIIpp¬¬ËËvvNNaaEEddllGGaaccee®®ssaacc®®ssgg''nnUUvvkkaarrKKgg''vvgg''́́ nn®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrr  GGrriiyyFFmm··  vvbb∫∫
FFmm··EExxµµrr  ssiill∫∫::nniigg®®bbeeTTssEExxµµrrVVnn  ??

pp¬¬ËËvvssMMrraabb''EExxµµrrrrss''mmaannEEttmmYYyyKKtt''  KKWWkkaarrrrYYbbrrYYmmKK~~aaCCaaFF¬¬̈̈ggmmYYyy  nniiggkkaarrllHHbbgg''BBllii
kkmmµµrrbbss''eemmEExxµµrr®®KKbb''@@rrUUbb  ssMMrraabb''®®bbeeTTssnniiggrraaÂÂss††EExxµµrrBBiitt@@  EEtt®®ttUUvvee®®bbIIrrUUbbmmnn††NNaa
mmYYyyeeddIImm∫∫IIssMMeerrccnnUUvveeKKaallkkaarreennHH  ??

eettIIEExxµµrr®®kkhhmmGGaaccpp¬¬aass''bb††ËËrrccrriittkkaaccssaahhaavveeXXaarreeXXAA  llHHbbgg''KKMMnniitteemm""AAnniiyymm
rreevvIIrrvvaayy  QQbb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrrtteeTTAAeeTToott……eeTT  ??

EEbbrrmmkk®®kkuummEExxµµrreessrrIIEEddllttSSggxx¬¬ÁÁnnffaa  ®®ssLLaajj''eessrrIIPPaaBB  yyuuttii††FFmm··eennaaHHvviijj  KKµµaa
nnbbnnÊÊaatt''nneeyyaaVVyycc∫∫aass''llaass''  kkggTT&&BBTTSSggeemmTTSSggkkUUnnKKµµaannvviinn&&yy  eeQQ¬¬aaHHVVkk''EEbbkk
KK~~aa  ®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  rrMMeellaaPPssiiTTiiÏÏmmnnuussßß˘̆˘̆˘̆  eettIIBBYYkkeeKKkkMMBBuuggeeddIIrreeTTAArrkkGGII√√[[BBiitt
®®VVkkdd  ??  ……mmYYyyBBYYkkeeKKnnSSKK~~aaeerroobbccMMBB®®ggIIkkrrbbbbrraaCCaanniiyymmeeLLIIggvviijjeeTToott  ??

BBYYkkbbnnEExxµµrr®®kkhhmmVVnnyykk®®TTwwssII††kkuummµµ̈̈yynniiss††eemm""AAnniiyymmmmkkeeFFII√√CCaaåått††mmKKttii  ppÊÊ̈̈yy
eeTTAAvviijjBBYYkkeemmddwwkknnSSeevvoottNNaammyykk®®TTwwssII††kkuummµµ¨̈yynniiss††  ®®KKaann''EEttCCaammeeFF¥¥aaVVyyeeddIImm∫∫II
bb®®ggYYbbbb®®ggYYmmeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggxxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggeeddIImm∫∫IIBB®®ggIIkkTTwwkkddII  bbeeggII˚̊ttCCaa
mmhhaaNNaacc®®kkyyYYnn≤≤NNÎÎËËcciinnmmYYyy  ..

ddUUccGGttƒƒbbTTrrbbss''eellaakk Roger Normand VVnnbbJJÇÇaakk''BBIIbbMMNNggnniiggyyuuTTÏÏvviiFFIIrrbb--
ss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm®®ssaabb''  BBYYkkvvaaeennAAEEtt®®VVff~~aaddeeNNII††mmGGMMNNaaccmmkkvviijjddEEddll  EEtteennAA
eeBBlleennHHEExxµµrr®®kkhhmmmmiinnTTaann''CCaaee®®KKaaHHff~~aakk''ddll''kkmmıı¨̈CCaaeeTT  kk~~¨̈ggrryy:eevvllaaxxII¬¬xxaaggmmuuxx
eennHH  ..
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ee®®KKaaHHff~~aakk''rrbbss''®®bbeeTTssEExxµµrreennAAeeBBlleennHH  ((11999900))  KKWWeevvoottNNaammEEttmm††gg  EEddll
mmaannkkmm¬¬SSggxx¬¬SSggCCaaggbbnnbb""uull--BBtt  TTSSggxxaaggvviiss&&yyeeyyaaFFaa  TTSSggyyuuTTÏÏvviiFFII  CCaaBBiieessss
yyuuTTÏÏvviiFFIIeevvoottNNaammeellIIqqaakkGGnn††rrCCaattiiEEttmm††gg  ..  eevvoottNNaammVVnnbbMMppuussmmttiiGGnn††rrCCaattii
eeddaayyrrMMeellIIkkyykkee®®KKaaHHff~~aakk''rrbbss''EExxµµrr®®kkhhmmmmkkJJMMgg  bbMMbbwwTTnnUUvvåå®®kkwwddΩΩkkmmµµnniiggbbMMNN
ggeexxµµAArrbbss''eevvoottNNaamm  kk~~̈̈ggkkaarreellbb®®bbeeTTssEExxµµrr  ..

eeddaayyyykkbbnnGGaayy""ggeehhggssMMrriinn--hhflfluunnEEssnn  [[eeddIIrrttYYbbeeNN††aaHHGGaassnn~~  eeddIImm∫∫II[[
mmttiiBBiiPPBBeellaakkTTTTYYllssaall''nnUUvvrrbbbbbbnn††¨̈bbkkJJÇÇHHyyYYnneennHH  eemmddwwkknnSSyyYYnnee®®bbIIyyuuTTÏÏvviiFFII
®®KKbb''yy""aaggeeddIImm∫∫IIBBnn¥¥aaeeBBlleeddaaHH®®ssaayyvviibbttii††EExxµµrr[[EEvvggGGnn¬¬aayy  TTmm¬¬aakk''kkMMhhuusseeTTAAeellII
®®kkuummEExxµµrrTTSSggbbYYnn  ffaammiinn®®BBmmCCaannaaKK~~aa  ((  EEtteemmddwwkknnSSyyYYnnpp††ll''vviiFFII®®KKbb''yy""aagg[[GGaayy""gg
PP~~MMeeBBjjrrkkeellsseeddIImm∫∫IIkkMMuu[[mmaannssnnii††PPaaBBeennAA®®ssuukkEExxµµrr  ))  ®®ssbbeeTTAAnnwwggcciitt††KKMMnniitteemm
EExxµµrrTTSSggeennaaHHppggEEddrr  EEddllsswwggEEttEEllggrrvvll''BBIIGGaaNNaanniiKKmmyyYYnn  EEppnnkkaarryyYYnnnnUUbb
nniiyykkmmµµ  kkaarrQQ¬¬aannJJnnrrbbss''yyYYnn  EEbbrrmmkk®®bbkkaabb''®®bbccaakk''KK~~aaQQUUrrqqrrbbeeggII̊̊ttKKNN--
bbkkßßnneeyyaaVVyy  KKµµaannddwwggTTiissttMMbbnn''  kk~~¨̈ggeevvllaaEEddll®®ssuukkTTSSggmmUUllkkMMBBuuggssiiƒƒtteennAA
ee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''yyYYnn  ..

mmYYyyeeTToott‰‰hhflfluunn--EEssnnkk**nnwwgg®®ttUUvvyyYYnnddkkddaakk''BBYYkkGGttiittEExxµµrreevvoottmmiijjmmkkCCMMnnYYss
vviijj  kk~~̈̈ggGGnnaaKKttxxII¬¬xxaaggmmuuxxeennHH  eebbII®®bbssiinneemmddwwkknnSSyyYYnneemmIIlleeXXIIjjffaa  hhflfluunn--EEssnn
KKµµaannssmmttƒƒPPaaBB®®KKbb''®®KKaann''kk~~¨̈ggkkaarrpp††ll''®®bbeeyyaaCCnn__[[yyYYnneeTTeennaaHH  ddUUccEEddllyyYYnnVVnn
bb††ËËrrddkkeemmddwwkknnSSllaavv®®TTgg''ssuuppaannuuvvggßß  ddaakk''llaavveevvoottmmiijj´́kkssUUnn--PPMMuuvviihhaannddUUeecc~~aaHHEEddrr
..  kkaarrnnSSKK~~aabbeeggII̊̊ttKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyykk~~¨̈ggssƒƒaannPPaaBB®®bbeeTTssEExxµµrreennAACCaakkJJÇÇHHyyYYnn
KKWWEExxµµrrTTSSggGGss''KK~~aakkMMBBuuggEEtteeddIIrrccUUlleeTTAAkk~~¨̈ggkkllååVVyyrrbbss''eemmddwwkknnSSyyYYnneehhIIyy  ..
eemmddwwkknnSSyyYYnnnnwwggee®®bbIIvviiFFIIddEEddll@@  KKWWbbMMEEbbkkkkmm¬¬SSgg[[eexxßßaayy  ««bbMMEEbbkkeeddIImm∫∫II®®ttYYtt®®ttaa  »»
((  Diviser pour règner ))  ..

eemmddwwkknnSSyyYYnneeFFII√√yy""aaggNNaaeeddIImm∫∫II[[GGnn††rrCCaattiieeCCOOffaa  ««yyYYnnBBMMuuVVnnllUUkk´́ddkk~~̈̈ggeerrOOgg
´́ppÊÊkk~~̈̈ggEExxµµrreeTT  KKWWBBYYkkEExxµµrrKK~~aa‰‰ggEEddll®®bbeeQQ¬¬aaHHddeeNNII††mmGGMMNNaaccKK~~aa»»  eehhIIyyeeFFII√√[[GGnn††rr
CCaattiieeKKQQWWkk∫∫aall  eeKKEEllggrrvvIIrrvvll''nnwwggeerrOOggEExxµµrrtteeTTAAeeTToott  ..

CCaaggddbb''qq~~SSEEddllBBiiPPBBeellaakk  CCaaBBiieesssssshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  VVnneeFFII√√ssmmııaaFFeessddΩΩ
kkiiccççnniiggTTUUttCCaammYYyyeevvoottNNaamm  eettII®®kkuumm®®bbeeTTssTTSSggGGss''eennaaHHmmaannkkaarrxxaattbbgg''KKiittCCaa
lluuyyGGss''bb""uunnµµaanneekkaaddiidduull¬¬aarr  ??  eettIIeeKKVVnn®®bbeeyyaaCCnn__GGII√√tteeTTAAeeTToottkk~~¨̈ggkkaarrbbnn††eeFFII√√
ssmmmmııaaFFeeTTAAeellIIeevvoottNNaammeennHH  eettII®®bbeeTTssEExxµµrrmmaann®®bbeeyyaaCCnn__bb""uuNNˆ̂aaeeTTAA  kk~~¨̈ggkkaarr
bb""HHbb""UUvveessddΩΩkkiiccçḉ́ nn®®kkuumm®®bbeeTTssGGss''TTSSggeennaaHH  ??  ..

eemmddwwkknnSSyyYYnnVVnneemmIIlleeXXIIjj®®kkLLaaeennHHttSSggBBIIddMMbbUUggTTIImmkkeemm""¬¬HH  EEttEEbbrrmmkkeemmddwwkk
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nnSSEExxµµrreennAAEEttmmaannKKMMnniitteepp††kkpp††ÁÁlleellIIGGnn††rrCCaattii110000PPaaKKrryy  eeddaayyEEllggKKiittCCYYyy
xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeessaaHHEEttmm††gg  eeKKKKiittEEttBBIIeeFFII√√yy""aaggNNaa®®kkeessaabbGGMMNNaacc[[VVnn  ..  eennHHeehhIIyy
CCaaccMMNNuucceexxßßaayyrrbbss''eemmddwwkknnSSEExxµµrr  EEddllkk¬¬aayyeeTTAACCaabbMMeerrIInneeyyaaVVyyxxµµSSggCCaattiiEExxµµrr
eeTTAAvviijj  ..

sseemm††ccssIIhhnnuummiinnVVnneeVVHHbbgg''eeccaallBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeessaaHHeeLLIIyy  ee®®JJHH®®TTgg''
yyll''eeXXIIjjffaa  mmaannEEtteeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmeeTT      eeTTIIbbmmaannllTTÏÏPPaaBBGGaaccvvaayykkMMccaatt''kkgg
TT&&BByyYYnnQQ¬¬aannJJnneeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrrVVnn  ..  ‰‰bbnnEExxµµrr®®kkhhmmhhflfluunn--EEssnn//eehhgg--ssMM
rriinnvviijj  eennAAEEtt®®ttUUvvkkaarrkkggTT&&BByyYYnn[[ttSSggeennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrddEEddll  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrrrbbbb
GGaayy""ggeennHH[[rrss''eennAA  eeddaayy®®BBmm[[yyYYnn®®bbmmUUllyykkeePPaaKKssmm∫∫ttii††EExxµµrr  ®®ssUUvv  ®®ttII  eeQQII
tt∫∫ËËggrraall''́́ ff©©  ..  

‹‹  eeTTaaHHCCaaxxMMbbddiieessFFffaa  ««mmiinnbbMMeerrIIyyYYnn»»  kk**eeddaayy  EEttkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''rrggaall®®bb--
CCaarraa®®ss††EExxµµrrCCaaggbbIIllaannnnaakk''eennaaHH  eettIIbbnnbb""uull--BBttVVnneeFFII√√kkaarr[[nnrrNNaa  ??

‹‹  eeTTaaHHCCaaxxMMbbddiieessFF  ««mmiinnbbMMeerrIIyyYYnn»»  kk**eeddaayy  EEttkkaarrGGnnuuJJÔÔaatt[[kkggTT&&BByyYYnn
mmkkttSSggeennAAeellIIEEddnnddIIEExxµµrr  kkaarrCCYYyypp††ll''GGgg˚̊rr  CCYYyyddwwkknnSSssaa®®ss††aavvuuFFeeTTAA[[kkggTT&&BBeevvoo
ttkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  kkaarrCCYYyyCCJJÇÇËËnnTT&&BByyYYnnEEddllccuuHHkkVV""ll''eennAAkkMMBBgg''EEppkkMMBB--
gg''eessaamm  eeTTAAddaakk''eennAACCaayyEEddnnEExxµµrr--yyYYnn  eettIIeennHH……CCaakkaarrCCYYyybbeeJJççøøssssÂÂggaammeennAA
kkmmıı̈̈CCaaeeddIImm∫∫II««kkmmıı̈̈CCaaeekkaaHHssnnii††PPaaBB»»  eennAAssmm&&yysseemm††ccssIIhhnnuueennaaHH  ??

‹‹  eeTTaaHHCCaaxxMMbbddiieessFFggaa  ««mmiinnkkJJÇÇHHyyYYnn  mmiinnGGaayy""ggyyYYnn»»  kk**eeddaayy  EEttkkaarrccuuHH
hhttƒƒeellxxaa[[TT&&BByyYYnneennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr2255qq~~SS  ccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIssnniiÏÏssJJÔÔaakkaatt''bbnnƒƒ--
yy®®BBMMEEddnnpp††ll''ddIIeeTTAAyyYYnn  ttSSggBBII®®BBMMrrYYmmbbII®®bbeeTTssrrhhUUttddll''mmaatt''ssmmuu®®TT  kkaarreeFFII√√ttaamm
nnUUvv®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyyrrbbss''yyYYnn  eeddIImm∫∫IIBBnn¥¥aaeeBBllkkMMuu[[mmaannssnnii††PPaaBBeennAAkkmmıı̈̈CCaa  eettIITTSSgg
GGss''eennHHmmiinnEEmmnnCCaaGGMMeeBBIIrrbbss''eess††ccssaammllrraaCCeehhgg--ssMMrriinn//hhflfluunn--EEssnn  kkMMBBuuggbbMMeerrII
yyYYnn  CCaaGGaayy""ggyyYYnneeTT……  ??

‹‹  eeTTaaCCaaxxMMEE®®sskkbbMMBBggffaa  ««ssııbb''GGaaeeccaarryyYYnnQQ¬¬aannJJnn»»yy""aaggNNaakk**eeddaayy  EEtt
kkaarrxxMM®®bbkkaabb''®®bbccaakk''KK~~aa‰‰gg´́ppÊÊkk~~̈̈ggee®®JJHHEEttlluuyykkaakk''  GGMMNNaacceennaaHH  eettIIBBYYkk®®kkuummEExxµµrr
eessrrII  EEddllffaa®®ssLLaajj''eessrrIIPPaaBBeennaaHH  kkMMBBuuggEEtteeFFII√√kkaarrbbMMeerrIInnrrNNaa  ??  nnrrNNaaccMMeeNN--
jj  ??  EExxµµrrccMMeeNNjj  ……kk**yyYYnnccMMeeNNjj  ??

kk~~̈̈ggssÂÂggaamm≤≤NNÎÎuucciinnTTSSggbbIIeellIIkk  ®®bbeeTTssEEddllccUUllrrYYmmkk~~̈̈ggssÂÂggaammeennHH  KKµµaannccMM
eeNNjjbbnnii††cceessaaHH  ‰‰eevvoottNNaammvviijjccMMeeNNjjkkbb''eekk††aaggTTSSggbbIIeellIIkk  yykkVVnnTTSSgg
®®bbeeTTssllaavv  VVnnTTSSgg®®bbeeTTssEExxµµrrEEffmmeeTToott  ..
kkaarrGGkkuussllmmYYyyeeTToottKKWWEExxµµrrKKµµaanneemmddwwkknnSS  EEddllKKiittCCaattiiKKiittrraa®®ss††eessaaHH  mmaannEEtteemm
eekk††aabbGGMMNNaaccpp††aacc''kkaarr  ..
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