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((  eeddaayyssaarrGGttƒƒbbTTrrbbss''eess††ccssIIhhnnuuccuuHH´́ff©©88--1111  FF~~ËË  22000033  ssrreessrr
TTaakk''TTgg<<rraaCCbbMMeerrIInniiggPP~~aakk''ggaarrbbrreeTTss>>  xxMM∆∆¨s̈sMMuuddkk®®ssgg''vvKKmmYYyyeennAAkk~~¨g̈g
eessoovveePPAA  <<SIHANOUK: Prince of Light, Prince of Darkness>>rrbb
ss''eellaakk Milton OSBORNE mmkkbbkkEE®®bb  eeddIImm∫∫IICCaavviiPPaaKKTTaannbbEEnnƒƒmmddll''
kkaarryyll''ddwwggGGMMBBIIeerrOOggeennHH  p-146, p-147, p-148, p-149 and p-150 ))  ––

««CCnnbbrreeTTssdd**ssMMxxaann''CCaaggeeKKBBIIrrnnaakk''CCaabbuuKKlliikkrrbbss''ssIIhhnnuu  KKWWCCnn
CCaattiiVVrrSSggeeQQµµaaHH  Charles Meyer nniigg  Jean Barré ..  GG~~kkTTSSggBBIIrreennHH
®®ttYYtt®®ttaaBBiinniitt¥¥eemmIIllPPaaKKee®®ccIInn  eellIIkkGGttƒƒbbTTkkaaEEssttnniiggTTssßßnnaavvddII††  EEdd--
lleeVVHHBBuummııeeccjjeeddaayyrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  ..  kkaaEEsstt®®bbccSSssVV††hh__JJkk''kk--
NN††aallpp¬¬ËËvvkkaarr,,  Réalités Cambogiennes,,  ®®ttYYttBBiinniitt¥¥eemmIIlleeddaayy
Barré ..  KKaatt''eennHHnniiggCCnnCCaattiiVVrrSSggeeppßßggeeTToott  eennAAkk~~¨g̈g®®kkuummbbuuKKlliikkrrbb
ss''ssIIhhnnuu  CCaaGG~~kkbbeeggII˚t̊tTTssßßnnaavvddII††  Kambuja nniigg  Le Sangkum EEddll
CCaaTTssßßnnaavvddII††ssIIhhnnuubbeeggII˚t̊teeLLIIgg  kk~~¨g̈gmmYYyyrryy:eeBBllKKaatt''kkMMBBuuggssbb∫∫aayy
eeFFII√√kkaaEEssttkkaallBBIIGGMMLL¨g̈gqq~~SS11996600  ..  BBYYkkVVrrSSggssrreessrrssuunnÊÊrrkkffaa    KKWWCCaa
GG~~kkssrreessrr[[ssIIhhnnuu  nniiggCCaaGG~~kkTTTTYYllbbggaabb''bbJJÇÇaa[[®®JJggnniiggEEkkkkuunn
ssuunnÊÊrrkkffaarrbbss''KKaatt''      ssMMrraabb''eeTTAAccuuHHppßßaayyeennAAkk~~¨g̈g®®BBiittii††bb&&®®ttBBtt··mmaannCCaapp¬¬ËËvv
kkaarr  ((AKP))  EEddllCCaa®®BBiittii††bb&&®®ttrrbbss''TTIIPP~~aakk''ggaarrBBtt··mmaannEExxµµrr  ..  BBYYkkVVrrSSgg
TTSSggeennaaHH    CCaaGG~~kkeeVVHHBBuummııppßßaayynnUUvveesscckkII††rraayykkaarrNN__®®bbccSS´́ff©©rrbbss''KKaatt''
..  BBYYkkeeKKBBMMuuEEmmnneeFFII√√xx¬¬ÁÁnnddUUccBBYYkkbbrriivvaarreennAACCMMuuvviijj  nniiggddUUccEEddlleeKKFF¬¬aabb''VVnn
eeXXIIjjmm††ggmmYYyyyyaammeennAAttaammTTIIkkEEnn¬¬ggnnaannaaeennaaHHeeTT  ..  CCMMnnYYsskkaarree®®bbIIJJkk¥¥
yykkKKaabb''KKYYrrBB®®JJkk''BBee®®BBIItt    BBYYkkeeKKccaatt''TTuukksskkmmµµPPaaBBrrbbss''ssIIhhnnuuCCaakkaarr
nnSSmmkkdd**FFMMeeFFggxx¬¬SSggNNaass''  ..  kkaallCCMMnnaann''qq~~SS11996600    eeKKkk®®mm®®bbTTHHeeXXIIjj
ssIIhhnnuu®®ttUUvvVVnneeKKeehhAAffaa  <<CCaammnnuussßßmmaannKKttiibbNNiiÎÎttxxııss''  pp††ll''{{kkaassdd**
®®ttwwmm®®ttUUvvddll''kkmmıı¨C̈Caa  eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeqqııaaHHeeTTAAmmuuxx  eeddIImm∫∫IIssnnii††PPaaBBttaammvvaassnnaa
kkMMNNtt''TTuukk[[>>  EEbbbbyy""aaggddUUeecc~~HHNNaass''  ..

eeBBllqq~~SS11996600eennaaHH,,  Charles Mayer KKWWBBiittCCaaCCnnCCaattiibbrreeTTssmm~~aa
kk''dd**ssMMxxaann''CCaaggeeKKTTSSggGGss''  eennAAkk~~¨g̈g®®kkuummbbuuKKlliikkrrbbss''ssIIhhnnuu  ..  CCnnCCaa
ttiiVVrrSSggrrUUbbeennHH,,  EEddllmmaannGG~~kkxx¬¬HHssaall''ffaaCCaaCCnnmmaannTTssßßnn:eeqq√√ggnniiyymm,,
CCaaBBiieessssBBYYkkGGaaeemmrriikkSSgg,,  VVnnCCHHnnUUvv≤≤TTiiÏÏBBllGGaa®®kkkk''eeTTAAeellIIssIIhhnnuu  ..
eeTTaaHHbbIIeeKKssaall''KKaatt''yy""aaggeennHHkk**eeddaayy  KKaatt''KKWWCCaammnnuussßßmmaannGGaaff··kkMMVVMMgg
xx¬¬HH@@EEddrr  ..  eekkIItteennAAeexxtt††  Alsace,,  KKaatt''VVnnccaabb''eeppII††mmmmaannkkaarrJJkk''BB&&nnÏÏCCaa
mmYYyy≤≤NNÎÎËËcciinneennAATTII®®kkuugg´́®®BBnnKKrr,,  CCaakkEEnn¬¬ggEEddllttYYnnaaTTIIrrbbss''KKaatt''CCMMJJkk''
CCMMBBiinnCCaammYYyy®®BBwwttii††kkaarrNN__ccuuHHjj""mm  bbJJççbb''nnUUvvkkaarr®®KKbb''®®KKggrrbbss''VVrrSSgg  nniigg
kkaarreeLLIIggkk††aabb''GGMMNNaacc´́nneeggaa""--DDiinnyyIImm  mmaannPPaaBB®®bbBBiicc®®ssBBiillKKYYrr[[ccgg''
ddwwgg  ..  KKaatt''VVnnhhaatt''hh√√wwkkhh√√WWnnCCaaGG~~kkPPUUmmiissaa®®ss††vviiTTUU  eehhIIyyEEddllee®®kkaayy

mmkk  PPss††¨ẗtaaggbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjffaa  kk~~¨g̈gCCMMnnaajjkkaarrCCaaGG~~kkKKUUrrEEppnnTTII,,  KKaatt''kk¬¬aa--
yyxx¬¬ÁÁnnCCaaeellIIkkddMMbbUUgg  ®®ttUUvveeKKTTTTYYllssaall''TTUUeeTTAACCaa<<TTII®®bbwwkkßßaa>>rrbbss''́́ bb--eevvoo
gg,,  eemmddwwkknnSS´́nn  bbiijj--eess√√øøgg  eennAA´́®®BBnnKKrr,,  EEddllCCaa®®kkuummeessIIÊÊrrCCaaTTaahhaann
TTuuccççrriitt  EEddllVVnn®®KKbb''®®KKggkkaann''kkaabb''mmuuxxrrbbrrdd**ss††¨k̈kss††mm∏∏  JJkk''BB&&nnÏÏEEll∫∫
ggssIIuussggnniigg®®ssIIeeBBss¥¥aa  eennAAkk~~¨g̈gTTII®®kkgg´́®®BBnnKKrr  ccaabb''ttSSggBBIIeeBBllccbb''ss
ÂÂggaammeellaakkeellIIkkTTII22mmkk  ..  eeBBllVVrrSSgg®®ttUUvvTTTTYYllbbrraaCC&&yyyy""aaggccuukkccaabb''
kkaallBBIIqq~~SS11995544,,  BBYYkkbbiijj--eess√√øøggmmaannGGMMNNaaccnniiggmmhhiiccœœiittaayy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa
®®KKbb''®®KKaann''  GGaacceeccjjmmuuxxeeTTAAEEbbggEEcckkGGMMNNaacceennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg
EEddlleeTTIIbbppuusseeLLIIggffIIµµ  ..  ssYYrrffaaeettII Meyer ccaakk''eecckkccaakk''ss˚r̊r®®ttUUvvEEpp¬¬®®ttUUvv
ddggKK~~aaCCaammYYyynnwwgg®®kkuummTTuuccççrriitteennHHyy""aaggddUUcceemm††cceennaaHH eeKKmmiinncc∫∫aass''eessaaHH
eeLLIIyy  EEtteennHHCCaaGGaaJJhh__BBiiJJhh__ssMMrrbbssMMrrYYllKK~~aammYYyy      EEddllKKaatt''VVnnddwwgg
rrYYcceehhIIyy  GGMMBBIIccMMNNUUllcciitt††rrbbss''xx¬¬ÁÁnneeTTAAxxaaggeeqq√√ggnniiyymm  ..  eebbIÍ́ bb--eevvoogg
nniigg®®kkuummeeccaalleemmßßøøttVVnnddwwggGGMMBBIITTMMeennaarrnneeyyaaVVyyeeTTaarrTTnn''eeTTAAxxaaggNNaa
mmYYyyeennaaHH  BBYYkkeeKKmmuuxxCCaammiinnrrYYmm´́ddCCaammYYyyCCnneeqq√√ggnniiyymmrrUUbbeennHHeeLLIIyy  ..

eettII Meyer VVnnTTTTYYllnnUUvvTTMMnnuukkcciitt††BBIIssIIhhnnuuyy""aaggddUUcceemm††cc  eehhIIyyGGaacc
eeddIIrrttYYEEpp~~kkssMMxxaann''kk~~¨g̈gkkaarrEEkkEE®®bbrrUUbbPPaaBBssIIhhnnuuccMMeeJJHHmmuuxxmmhhaaCCnnyy""aagg
NNaaeennaaHH  vvaakk**CCaaeerrOOggGGaaff··kkMMVVMMggEEddrr  ..  EEttyy""aaggcc∫∫aass''BBiitt®®VVkkddNNaass''
ssIIhhnnuuVVnnTTTTYYllssaall''  Meyer ffaaCCaammnnuussßßdd**qq¬¬aattqq¬¬MM¨n̈niiggmmaannffaammBBll
mm~~aakk''  ..  ttaammeemmIIlleeTTAA  kkaarr®®bbuuggee®®bboobbTTTTYYllyykk  Meyer mmkkeeFFII√√CCaabbuuKKllii
kk  KKWWmmaannGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaa®®sseeddooggKK~~aa  ddUUcckkaallssIIhhnnuueeFFII√√ccMMeeJJHHeeccAA--eessgg
ddUUeecc~~aaHHEEddrr  ..  ccMMeeJJHH Meyer EEddllssIIhhnnuuyykkmmkkeeFFII√√CCaabbuuKKlliikkeennHH  KKWWCCaa
mmnnuussßßmm~~aakk''dduuHHKKMMnniitt®®bbqqSSggGGaaeemmrriikkSSggrrYYcceeTTAAeehhIIyy    ssUUmm∫∫IIEEttssIIhhnnuummaa  

nnkkaarrGGll''EEGGkkbbeeJJççjjeeTTAAeerraaggBBuummııkk**eeddaayy  ..  eennAATTIIbbJJççbb'',,  vvaammiinnGGaacc

rrMMllggEEPP~~kkssIIhhnnuuVVnneeLLIIyy  ccMMeeJJHHkkaarryykk Meyer mmkkeeFFII√√CCaabbuuKKlliikk

KKaatt''VVnnccMMeerrIInnkkaarrggaarrBBIImmnnuussßßmm~~aakk''eennHH  EEddll®®bbkkbbeeddaayyeeTTBBeekkaass--

ll¥¥  GGaaccBBUUttbbgg√√iill[[eeccjjeeTTAACCaakkiiccççkkaarrssMMxxaann''eeppßßgg@@  ..  CCaaffIIµµmm††ggeeTToott,,

ssUUmm∫∫IIEEttssIIhhnnuubbrraaCC&&yyeeddaayymmiinnVVnnddwwggffaa    CCnnEEddllKKaatt''TTuukkcciitt††®®bbKK

ll''[[qq¬¬aakk''́́ qq~~rrUUbbPPaaBBrrbbss''KKaatt''kk**eeddaayy,,  eennAATTIIbbMMppuutt  CCnneennHHVVnnkk¬¬aayyeeTTAA

CCaammnnuussßßxxSS´́ddGG~~kkEEddlleebbIIkk®®VVkk''EExx[[xx¬¬ÁÁnneeTTAAvviijj  ..
eeTTaaHHbbIIssIIhhnnuunniigg Meyer ddll''́́ ff©©ee®®kkaayymmkkmmaannkkaarr®®ssggaakkcciitt††nnww

ggKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkkyy""aaggNNaakk**eeddaayy,,  TTII®®bbwwkkßßaaCCaattiiVVrrSSggrrUUbbeennHHmmaannkkaarr
eeccjjcciitt††yy""aaggcc∫∫aass''BBiitt®®VVkkddNNaass''  kk~~¨g̈grryy:eeBBllbb""uunnµµaannqq~~SSkknn¬¬ggmmkk
EEddllxx¬¬ÁÁnnKKaatt''VVnneessBBKKbb''CCaammYYyyssIIhhnnuu  ..  ttYYnnaaTTIIrrbbss''KKaatt''mmaannee®®ccIInn
kkEEnn¬¬ggNNaass''  ––  ssrreessrrssuunnÊÊrrkkffaa,,  EEkkkkuunnssuunnÊÊrrkkffaaEEddllssIIhhnnuussrr--
eessrreeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg,,  CCYYyyssrreessrr[[kkaaEEssttRéalités nniiggpp††ll''ssnnii~~ssiiTT
kkaaEEssttkk~~¨g̈gnnaammrrddΩΩaaPPiiVVll  ccMMeeJJHHBBYYkkGG~~kkkkaaEEssttbbrreeTTss  .. Meyer mmaa
nnkkaarrTTTTYYllxxuuss®®ttUUvveellIIkkaarreeVVHHBBuummııssMMxxaann''@@FFMM@@xx¬¬HH      ssrreessrrGGMMBBIIrraaCCaa--
NNaacc®®kk,,  EEddllCCaaCCMMnnaajjkkaarrKKaatt''mmaannyy""aaggeeBBjjeelljj  xxaaggEEpp~~kkKKUUssKKMM
nnUUrrEEppnnTTII  ..  KKaatt''EEttggmmaannkkaarr®®bbuuggee®®bboobbeerroobbccMMxx¬¬ÁÁnnTTuukkrrYYccCCaaee®®sscc  CCaaGG~~
kkCCYYyyEENNnnSSpp¬¬ËËvvccMMeeJJHHCCnnccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrr  EEddllmmaannbbMMNNggrraayykkaarr
NN__ssrreessrrKKSS®®TTGGMMBBII®®bbeeTTsseennHH  ..    kkaarrTTaakk''TTggrrbbss''KKaatt''TTUUllMMTTUUllaayy
NNaass''  eehhIIyyBBMMuuEEmmnnmmaann®®ttwwmmEEtteennAAkk~~¨g̈gsshhKKmmVVrrSSgg,,  BBYYkkmmÂÂnnII††EExxµµrrnnii
gg‰‰kkCCnnbb""uueeNNˆâaHHeeTT  KKaatt''kk**mmaannTTMMnnaakk''TTMMnnggCCaammYYyyssƒƒaannTTUUttcciinn    ((®®bbBBnnÏÏ

rrbbss''KKaatt''CCaaCCnnCCaattiicciinnhhuuggkkuugg))  ®®BBmmTTSSggBBYYkkttMMNNaaggyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††

eennAAkk~~¨g̈gTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjEEffmmeeTToottppgg  ..
EEtteeTTaaHHbbIICCaaddUUeecc~~HHkk**eeddaayy  KKaatt''kk**eennAAEEttBBiiVVkkVV""nn''ssµµaannGGMMBBIIkkaarree®®bbII

≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''KKaatt''eeTTAAeellIIssIIhhnnuu  nniiggeeTTAAeellIIkkaarrGGnnuuvvtt††nn__nneeyyaaVVyyrrbb



ss''ssIIhhnnuu  ..  xxMM∆∆¨ëemmIIlleeXXIIjjKKµµaannmmUUlleehhttuuGGII√√®®ttUUvvpp¬¬aass''bb††ËËrrnnUUvvkkaarrff¬¬wwggEEff¬¬gg
EEddllxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨c̈cgg''eeFFII√√vviiPPaaKKkkaallBBIImmuunn  eeTTAAeellIIbbuuKKlldd**KKYYrr[[ccaabb''cciitt††eennHHeeTT
EEddllffaa  ––  ≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss'' Meyer BBMMuummaannkkaarrssaayyPPaayyGGII√√TTSSggGGss''  ddUUcc
EEddllBBYYkkGG~~kksseegg˚t̊tkkaarrNN__xx¬¬HHVVnnKKiitt  nniigg®®bbEEhhllmmaannkkaarrssmmssYYnn
CCaaggkkaarrEEddlleeKKyyll''eeXXIIjj  ..  KKYYrrbbJJÇÇaakk''ffaa  vvaaKKµµaannGGII√√®®ttUUvvmmnniiÊÊllssggßß&&yy
eessaaHHeeLLIIyy  GGMMBBIIKKaatt''CCaammnnuussßßdd**ssMMxxaann''mm~~aakk''  EEddllVVnneeFFII√√[[eess††ccssIIhh
nnuuGGss''CCMMeennOOeeTTAAeellIIsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk        rrYYcceehhIIyy®®ttUUvveeCCOOyy""aaggBBiitt®®VVkkdd
ppggEEddrrffaa      KKµµaannCCnnbbrreeTTsseeppßßggdd´́TTeeTToottNNaa    EEddllmmaann{{kkaasseessIIµµ
EEkk∫∫rreeTTAAnnwwgg Meyer GGMMBBIIkkaarrkkaacc''ccgg˚˚ËËccssIIhhnnuu  eeqqııaaHHeeTTAArrkkCCMMhhrr®®bbUUcciinneennAA
kk~~¨g̈gnneeyyaaVVyykkaarrbbrreeTTss    ®®BBmmTTSSggbbnn††ddMMkkll''ddMMeekkIIggTTMMnnaakk''TTMMnnggyy""aagg
CCiittss~~iiTTÏÏCCaammYYyy®®bbeeTTssVVrrSSgg  [[ssiiƒƒtteennAAddEEddllVVnneennaaHHeeLLIIyy  ..

mmaannCCnnbbrreeTTssmm~~aakk''eeTToottEEttmmYYyyKKtt''  EEddllGGaaccCCiitteessIIµµKK~~aaeeTTAAnnwwgg
ttYYnnaaTTIIrrbbss''  Meyer kk~~¨g̈gzzaann:CCaaTTII®®bbwwkkßßaarrbbss''ssIIhhnnuu  KKWW  Jean Barré,,
ccaagghh√√aaggkkaaEEsstt  Réalités Cambodgiennes ..  CCnnCCaattiiVVrrSSggTTSSgg
BBIIrrnnaakk''eennHH  ee®®kkAAGGMMBBIImmaannKKMMnniitteeqq√√ggnniiyymmddUUccKK~~aa  eeKKmmaannGGII√√eeppßßggddUUccKK~~aattiicc
ttYYccNNaass''  .. Meyer,,  yy""aaggeehhaaccNNaass''  kkaallBBIIGGMMLL¨g̈geeddIImmqq~~SS11996600
KKaatt''eennHHkk®®mmbbgg˙ȧajjmmuuxx[[eeKKeeXXIIjj  eennAAkk~~¨g̈g{{kkaassTTTTYYlleePP∆∆øøvvGG~~kkkkaarr
TTUUttNNaass''  ..  KKaatt''mmaannrrUUbbrraagg®®bbEEhhllnnwwggttaabbss--  EEddllGG~~kkkkaaEEsstt
GGgg''eeKK¬¬ss  Dennis Bloodworth ee®®bboobb®®bbddUUcceeTTAAnnwwgg Molotov kkaall
eennAABBIIeekkµµgg  JJkk''EEvvnnttaammUUll  sskk''kk∫∫aallssMMeeJJggeeTTAAeellIImmiinnddwwggnniiyyaayy
®®VVbb''ffaayy""aaggddUUcceemm††cc  nniiggmmaannmmuuxx®®CCuugg  ..  kkaarrrrss''eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''eekk††AAyyUUrr
qq~~SS  eeFFII√√[[KKaatt''mmaannrrUUbbrraaggkkaayyllÌÌ  ..  ccMMEENNkk  Jean Barré vviijj  xxuussKK~~aa
qq©©aayyNNaass''  ..  kkaallBBIIqq~~SS11996600,,  KKaatt''eennHHccuukkxx¬¬aajj''rrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..  GGMM
BBIIeerrOOggmmuuxxmm˙˙ËËbbqq©©aajj''  mmaannmm††ggKKaatt''rrhhUUttddll''eeTTAAnniiyyaayyeeqqII¬¬yyqq¬¬ggKK~~aaCCaa
ssaaFFaarrNN:CCaammYYyyssIIhhnnuu  nnUUvvmm""aakkVV""eetteeffII¬¬mm®®kkggaannBBiieessssNNaaEEddll
qq©©aajj''CCaaggeeKKEEffmmeeTToottppgg  ..  Barré KKWWCCaaeePP∆∆øøvv®®bbccSSBBiiFFIIeellooggeePPaaCCnnaa--
hhaarrpp¬¬ËËvvkkaarrnnaannaa  nniiggmmaannTTmm¬¬aabb''ccUUlleePPaaCCnniiyyddΩΩaannllÌÌ@@eennAAPP~~MMeeBBjj  ..  eeBB
lleeccjjeeTTAAee®®kkAAppÊÊHH  KKaatt''EEttggbbeeNNII††rr®®bbuusseekkµµggEExxµµrr  EEddllKKaatt''KKµµaannxx√√ll''
GGMMBBll''GGII√√TTSSggGGss''  eennAAkk~~¨g̈gTTII®®kkggmmYYyyEEddllbbJJ˙ȧaxxaaggpp¬¬ËËvveePPTT®®ttUUvveeKK®®bbEEkk
®®bbkkaann''yy""aaggxx¬¬SSgg    eeddIImm∫∫IIllaakk''bbMMBBYYnnnnUUvvccMMNNUUlleess~~hhaaCCaammYYyy®®bbuuss@@ddUUcc
KK~~aarrbbss''KKaatt''eessaaHHeeLLIIyy  ..  kkii¬¬nnGGaa®®ssUUvveeppßßggeeTToott  kk**mmaannCCaabb''eennAACCaammYY--
yyxx¬¬ÁÁnnKKaatt''EEddrr  ..  eeKKnniiyyaayyffaa  KKaatt''FF¬¬aabb''VVnnKKSS®®TTrrbbbb  Vichy kkaall
BBIIeekkµµgg  nniiggKKWWeeddaayyssaarrmmkkBBIIbbJJ˙ȧaeennHH‰‰ggeehhIIyy    eeTTIIbbKKaatt''BBMMuuGGaaccvviill®®tt
LLbb''ccUUlleeTTAA®®ssuukkVVrrSSggvviijjVVnn  ..

kk~~¨¨ggzzaann:CCaaccaagghh√√aaggkkaaEEssttJJkk''kkNN††aallpp¬¬ËËvvkkaarrrrbbss''®®bbeeTTss,,
Barré eemmIIlleeTTAAssIIhhnnuuddUUccKK~~aannwwgg  Charles Meyer EEddrr  EEttBBYYkkGG~~kkss--
eegg˚t̊tkkaarrNN__EEddllmmaannxxYYrrkk∫∫aallPPaaKKee®®ccIInneennAAPP~~MMeeBBjj  eeKKeeCCOOffaaKKaatt''eennHH
VVnnbbJJççËËll≤≤TTiiÏÏBBlleeTTAAeellIIssIIhhnnuu  yy""aaggee®®ccIInnttaammEEddllGGaacceeFFII√√eeTTAAVVnn
ddUUccKK~~aannwwgg´́ddKKUUrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  KKaatt''eeBBjjcciitt††bbMMeerrIIssIIhhnnuuxx¬¬SSggNNaass'',,  eeTTaaHHbbII
KKaatt''mmaannrraaggkkaayymmiinnllÌÌyy""aaggeennHHkk**eeddaayy  EEttKKaatt''EEttggEEtt®®bbuuggee®®bboobbxx¬¬ÁÁnn
CCaanniiccçç  ddUUccKK~~aaeeTTAAnnwwggMeyerEEddrr  ssMMrrYYccsseemm¬¬gg®®bbqqSSggGGaaeemmrriikkSSgg  kk~~¨g̈geeBB
llssrreessrr®®JJgg[[ssIIhhnnuu  ..    GGgg¨ÿyeekkookkkkiittCCaabb''CCaammYYyyssIIhhnnuueennAAeeBB
llssnnii~~ssiiTTkkaaEEsstt,,  Barré mmaannPPaavv:GGaaccyyll''ddwwggPP¬¬aamm  ffaassIIhhnnuu
ccgg''nniiyyaayyGGMMBBIIGGII√√̆̆ ˘̆˘̆  ®®KKaann''EEttssIIhhnnuussÊÊaakk''eessIIÊÊrreennAAkk~~¨g̈gkkaarreeqqII¬¬yy  eehhIIyy
ggaammuuxxeeTTAArrkk  Barré, KKaatt''eennHHbbMMeeBBjjKKMMnniitt[[PP¬¬aamm  ..

Meyer nniigg  Barré KKWWCCaammnnuussßßdd**ssMMxxaann''CCaaggeeKKTTSSggGGss''  EEddlleeFFII√√
kkaarr[[ssIIhhnnuu  nniiggEEffrrkkßßaamm""aassIIuunneeXXaassnnaarrbbss''ssIIhhnnuu[[eeddIIrrrrhhUUtt  ..
CCnnee®®kkAABBIIeennHH  EEddllmmaannttYYnnaaTTIIssMMxxaann''EEddrrmmaannrrYYmm  Donald Lancaster

CCaaeellxxaaPPaassaaGGgg''eeKK¬¬ssrrbbss''ssIIhhnnuu  nniiggGGttIIttmmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrbbrreeTT--
ssGGgg''eeKK¬¬ssmm~~aakk''eeTToott  ®®BBmmTTSSggGG~~kkkkaaEEssttVVrrSSgg  Pierre Fuchs nniigg
Bernard Hamel ..

❑

««CCaassrruubbeeTTAA  <<BBYYkkbbrriiJJrrssIIhhnnuu>>  VVnneeddIIrrttYYkk~~¨g̈gEEpp~~kkrrbbss''eeKK  eeddII
mm∫∫IIbbMMPP&&nn††nnUUvvkkaarrBBiittGGMMBBII®®ssuukkEExxµµrr  ccMMeeJJHHEEPP~~kkBBYYkkGG~~kksseegg˚t̊tkkaarrNN__bbrreeTT
ssnnaannaa  ee®®kkAAGGMMBBIIEEPP~~kkrrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ..  EEddllssMMxxaann''CCaaggeeKK˘̆˘̆˘̆
ssMMrraabb''rryy:®®BBwwttii††kkaarrNN__ee®®kkaayymmkk,,  BBYYkkGG~~kkEEddllCCiittssii~~TTÏÏCCaammYYyyssIIhhnnuu
TTSSggGGss''eennHH  TTSSggeennAAkk~~¨g̈gkkiiccççkkaarrggaarrrrbbss''KKaatt''  nniiggTTSSggeennAAkk~~¨g̈gkkaarrbbEEgg√√
ggddaannssBB√√EEbbbbyy""aaggeennaaHH,,  EEttggEEttmmaannKKMMnniittllaakk''bbMMVVMMggBBIIssIIhhnnuu  nnUUvveerrOO
ggrraa""vvCCaaee®®ccIInnEEddllmmiinnssUUvvmmaanneeKKddwwggææ  nniiggeerrOOggKKYYrrVVrrmm∏∏BBiitt@@´́nnrraaCCaa
NNaacc®®kk  ..  CCaammYYyy®®kkuummdd**CCiittss~~iiTTÏÏTTSSggGGss''eennHH,,  ssIIhhnnuuVVnnEEbbrrxx~~ggddaakk''
IIeehhttuukkaarrNN__®®ssuukk  EEddllKKYYrrNNaass''EEtt®®ttUUvvxx√√ll''GGMMBBll''  ..  BBYYkkTTII®®bbwwkkßßaadd**CCii
ttddiittEEddllssIIhhnnuueepp††aattkkII††rrMMBBwwggeeTTAAeellIInniigg[[ccaatt''EEccggeeFFII√√kkiiccççkkaarrrrddΩΩkk~~¨g̈gnnaa
mmKKaatt''  kk®®mmhhflflaannnniiyyaayy®®bbqqSSggssIIhhnnuu  nniigghhflflaann®®BBmmaannddll''ssIIhhnnuu  GGMM
BBIIkkaarrBBiiVVkk  ……bbJJ˙ȧaeekkIIttmmaanneeLLIIggccMMeeJJHHnneeyyaaVVyy      EEddllssIIhhnnuuVVnn
bbgg˚N̊Naass''  ..    kk~~¨g̈gzzaann:CCaaGG~~kkttMMNNaaggssJJÇÇaattiibbrreeTTss      EEddlleeddIIrrttaamm
ssIIhhnnuutt®®ttuukk  BBIIBBiiFFIImmYYyyeeTTAABBIIFFIImmYYyy,,  vvtt††mmaannrrbbss''BBYYkkeeKKKKWW®®KKaann''EEttssMMrraa
bb''bbMMeeBBjjcciitt††ssIIhhnnuubb""uueeNNˆâaHH  eeTTaaHHbbIIeerrOOggeennaaHHssMMxxaann''CCaagg®®ssuukkEExxµµrrFFMMbbiiuunn
NNaakk**eeddaayy  ..  eeBBllBBYYkkeeKKCCYYbbssvvnnaakkaarrCCaammYYyyssIIhhnnuu    @@eeBBjjcciitt††ss††aa
bb''EEttnnrrNNaaEEddllssrreessIIrrBBIInneeyyaaVVyyrrbbss''KKaatt''  eehhIIyymmaann®®bbttiikkmmµµ
®®bbqqSSggttbbttccMMeeJJHHkkaarrpp††ll''eeyyaabbll''TTSSggLLaayyNNaa  EEddll®®ttUUvvkkaarreeFFII√√kkaarr
EEkkssMMrrYYll  ..

eennAAeeBBlleennaaHHBBYYkkGG~~kkCCMMnnaajjkkaarrVVrrSSgg,,  BBYYkkeellxxaarrbbss''KKaatt''GGss''eennHH
kk**ssrreessrrbbeeJJÇÇaarreellIIkkeeCCIIgg      ttaammddUUccEEddllssIIhhnnuussBB√√®®BBHHTT&&yyccgg''    KKWW
bbeeJJççjjnnUUvvTTssßßnn:<<®®bbqqSSggcc®®kkBBttii††nniiyymm>>  ddUUccEEddllBBYYkkeeKKccgg''VVnnddUUcc
KK~~aaEEddrr  ..  ee®®ccIInnqq~~SSee®®kkaayymmkk,,  ssIIhhnnuuVVnneerroobbrraabb''GGMMBBIIbbrraaCC&&yyrrbbss''xx¬¬ÁÁnn
eeddaayyTTTTYYllssaall''  rrhhUUttddll''eeTTAAKKMMnniittdd**xx¬¬wwmm@@  EEddllhhkk''bbkk®®ttLLbb''mmkk
®®bbqqSSggnnwwggKKaatt''vviijj  ffaaCCaa<<kkaarreeqqaattll©©gg''EEddllmmiinnGGaaccGGtt''{{nn[[VVnn»»  ..
ttaammBBiitteeTTAA  KKaatt''hhYYssBBIIKKµµaannddwwggxx¥¥ll''GG√√IIeeTTAAeeTToott  ..  KKaatt''KKWWCCaaCCnnrrggee®®KKaaHH
ccMMeeJJHHPPaaBBee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnrrbbss''KKaatt''  EEddllmmiinnxx√√ll''GGMMBBll''ccMMeeJJHHkkaarrBBiitt  eepp††aatt
GGaarrmmµµNN__EEtteeTTAAeellIIkkaarr®®sseemmII®®ss´́mmdd**ll©©gg''eexx¬¬AA≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__  nniiggTTMMeeyyII
ssIIuueeCCaarrqqÁÁttnnwwggxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  eeddaayyKKµµaannkkaarrff¬¬wwggEEff¬¬gg®®bbeemmIIeemmIIllmmkkxx¬¬ÁÁnn‰‰ggnniigg
®®bbeeTTssCCaattiirrbbss''xx¬¬ÁÁnneessaaHHeeLLIIyy  ..  ddrraabbNNaa  kkaarrkkMMEEhhggeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukk
nniiggbbrreeTTsseeTTAAeellIImmuuxxttMMEENNggrrbbss''KKaatt''®®ttUUvvTTbb''ss˚åatt''VVnn  ddUUcckkaallBBII
GGMMLL¨g̈gmmuunnqq~~SS6600,,  ccrriittrrbbss''ssIIhhnnuuKKµµaannxx√√ll''GGMMBBll''GGII√√TTSSggGGss''  ..    EEtteennHH
kk**BBMMuuEEmmnnCCaakkrrNNIICCaanniiccççeennaaHHeeLLIIyy  »»  ..⁄⁄    
((  kkkknn ––  nnrrNNaakk**eeddaayyEEddllssrreessrrBBIIkkaarrBBiittrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  @@mmii
nnccUUllcciitt††eeTT  ..  eess††ccssIIhhnnuussÌÌbb''eellaakk Melton Osborne ddUUccssMMrraamm
ssUUmm∫∫IIEEtteessoovveePPAAeennHHkk**KKµµaannllkk''eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrrEEddrr  ..  kk~~¨g̈gmmYYyyCCIIvviittrrbb
ss''eess††ccssIIhhnnuu  @@ccUUllcciitt††EEtt<<BBYYkkeeqq√√ggnniiyymm>>bb""uueeNNˆâaHH  eehhIIyykk**rrss''eennAA
ssIIuuccuukkbbuukkTTMMJJrrCCaammYYyyBBYYkkeennHHppggEEddrr  ..  ssUUmmGGeeJJIIÇÇjjsseegg˚t̊teemmIIllccuuHH
eess††ccssIIhhnnuuKKµµaannTTuukkcciitt††nnrrNNaaee®®kkAABBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††eeTT  ssUUmm∫∫IIEEtt<<GGggrrkkßß
>>eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeessaaHH  kk**eess††ccssIIhhnnuuee®®CCIIsseerrIIssyykkCCnnCCaa
ttiikkUUeerr""xxaaggeeCCIIggCCMMnnYYssGGggrrkkßßCCaaCCnnCCaattiiEExxµµrr  ..  eess††ccssIIhhnnuu[[tt´́mm¬¬eeTTAA
eellIIbbrreeTTss  CCaaggCCaattiissaassnn__EExxµµrr  ..  ssUUmm∫∫IIEEtt®®bbFFaannaaFFiibbttIIkkUUeerr""xxaaggeeCCIIgg
[[GGaavvmmYYyykkMMeebb""¬¬  kk**xxMM®®bbwwgg®®tteehhbb®®tthhbbGGYYtt®®VVbb''BBiiPPBBeellaakkxxççaayy@@
eeddaayyKKµµaannkkaarreeGGoonnxxµµaass''eessaaHHeeLLIIyy  ))  ..  



eeddaayy  llII--eeDDoobb  ‹‹  ´́ff©©TTII1122  mmkkrraa  22000044

‹‹  kk~~¨g̈gCCMMBBUUkkTTII2211,,  Niccolò Machiavelli ssrreessrryy""aaggddUUeecc~~HHffaa  ––  
««  A prince is also respected when he is a true friend and a true
enemy; that is, when he declares himself on the side of one
prince against another without any reservation. Such a policy
will always be more useful than that of neutrality; for if two
powerful neighbours of your come blows, they will be of the
type that, when one has emerged victorious, you will either
have cause to fear the victor or you will not. In either of these
two cases, it will always be more useful for you to declare you-
self and fight an open war; for, in the first case, if you do not
declare your intentions, you will always be the prey of the vic-
tor to the delight and satisfaction of the vanquished, and you
will have no reason why anyone would come to your assis-
tance; because whoever wins does not want reluctant allies
who would not assist him in times of adversity; and whoever
loses will not give you refuge since you were unwilling to run
the risk of coming to his aid »»  ..  
««  GGggmmççaass''GGaacceeFFII√√[[eeKKeeKKaarrBBEEffmmeeTToott  eennAAkk~~¨g̈geeBBll®®BBHHGGggeeFFII√√xx¬¬ÁÁnnCCaa
mmiitt††  nniiggeeFFII√√CCaass®®ttUUvvyy""aaggBBiitt®®VVkkdd  ..  mmaannnn&&yyffaa  eeBBllGGggmmççaass''®®bbkkaa
ssxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  eennAAxxaagg®®BBHHGGggmmççaass''mm~~aakk''  eeFFII√√kkaarr®®bbqqSSggnnwwgg®®BBHHGGggmmççaass''mm~~aa
kk''eeTTootteeddaayyKKµµaannkkaarrGGll''EEGGkkGGII√√TTSSggGGss''  ..  vviiFFIIEEbbbbeennHH  ®®ttUUvvEEttllÌÌ®®bb--
eessIIrrCCaanniiccçç  CCaaggssiiƒƒtteennAACCaakkNN††aall  ..  ee®®JJHHeebbII®®bbeeTTssCCiittxxaaggxx¬¬SSgg@@
TTSSggBBIIrreennaaHHppÊÊ¨ḦHssÂÂggaammCCaammYYyyKK~~aa  eeKKnnwwggmmaannllkk≈≈NN:yy""aaggddUUeecc~~HH  KKWWffaa
eennAAeeBBllxxaaggmmYYyyNNaaQQ~~HH  GGggmmççaass''nnwwgg®®ttUUvvxx¬¬bbxx¬¬aaccGG~~kkQQ~~HH  ……mmYYyyGG
ggmmççaass''mmiinnxx¬¬aacc  ..  eennAAkk~~¨g̈gkkrrNNIITTSSggBBIIrryy""aaggeennHH  vvaaCCaakkaarrllÌÌ®®bbeessIIrrCCaa
nniiccççssMMrraabb''GGggmmççaass''  KKWW®®ttUUvv®®bbkkaassxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  nniiggeeccjjcc∫∫SSggyy""aaggeeccjjmmuuxx
..  ccMMeeJJHHkkrrNNIITTIImmYYyy,,  eebbIIGGggmmççaass''mmiinn®®BBmm®®bbkkaass[[eeKKddwwggBBIIeeccttnnaa
rrbbss''®®TTgg''eeTT  GGggmmççaass''mmuuxxCCaa®®ttUUvvTTTTYYllrrggee®®KKaaHHkk¬¬aayyCCaaccMMNNIÍ́ nn®®bbeeTT--
ssQQ~~HHssÂÂggaammBBMMuuxxaann  rrYYcceehhIIyyGGggmmççaass''kk**KKµµaanneehhttuuppllGGII√√KKiittffaa    KKµµaann
nnrrNNaamm~~aakk''eeKKeeGGIIttmmuuxxmmkkCCYYyyGGggmmççaass''eeLLIIyy  BBIIee®®JJHH®®bbeeTTssEEddll
QQ~~HHeennaaHH  eeKKmmuuxxCCaassÊÊaakk''eessIIÊÊrrmmiinnccgg''ccggssmmıı&&nnÏÏmmiitt††nnwwggGG~~kkNNaa  EEddllmmii
nnCCYYyyeeKKeennAAkk~~¨g̈g®®KKaaBBYYkkeeKKmmaannee®®KKaaHHkkaacceekkIItteeLLIIggeennaaHHeeLLIIyy,,  eehhIIyyccMM
EENNkk®®bbeeTTssEEddllccaajj''vviijj  eeKKkk**mmiinnrraabb''GGaannGGggmmççaass''EEddrr    ccaabb''ttSSggBBII
GGggmmççaass''mmiinn®®BBmm®®bbffuuyy®®bbffaanneeccjjmmuuxxeeTTAACCYYyyBBYYkkeeKK  »»  ..  

eess††ccssIIhhnnuuKKiittffaa  ––  kkaarrpp††ll''TTwwkkddIIEExxµµrreennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnn
EExxµµrrTTiissxxaaggeekkIItt  ddll''BBYYkkyyYYnneeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  ttSSggmmUU
llddΩΩaanneeFFII√√CCaaCCMMrrkkTT&&BBTTIIgg  eeddIImm∫∫IIcc∫∫SSggCCaammYYyyyyYYnnrrddΩΩkkaarrxxaaggtt∫∫ËËggnniigg

kkmm¬¬SSggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg  KKWWCCaakkaarrCCYYyy®®bbeeTTssCCiittxxaagg  ..  EEttttaammkkaarrBBiittvviijj
KKWW®®BBHHGGggeeTTAAccuuHHccUUllCCaammYYyyBBYYkkeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggeeTTAAvviijj
eessaaHH  ..  

JJkk¥¥<<CCYYyy>>mmaannnn&&yyffaa  ––  xx¬¬ÁÁnneeyyIIggmmaannkkmm¬¬SSggkkMMEEhhggmmSSmmYYnn  ssµµ&&--
®®KKeeTTAAbbEEnnƒƒmm  ……rrYYmmkkmm¬¬SSggCCaammYYyyeeKK  ..  rrII‰‰JJkk¥¥ffaa<<ccUUll>>vviijj  mmaannnn&&yy
xx¬¬ÁÁnn‰‰ggTTnn''eexxßßaayy  ssMMuueeTTAAvvaayyEEGGbbssIIuuGGuukkCCaammYYyyeeKK˘̆˘̆˘̆  eebbIIeeKKQQ~~HHssÂÂggaa
mm˘̆˘̆˘̆  GGjjkk**QQ~~HH®®ttssggCCaammYYyynnwwggeeKKEEddrr  ((!!!!))

ddll''ddUUeecc~~HHeeTTAA˘̆˘̆˘̆  vvaaxxuussKK~~aaBBII®®TTwwssII††rrbbss'' Machiavelli TTSSgg®®ssuugg  ..
GG~~kkeellIIkkssııkkeeTTAAccuuHHccUUllCCaammYYyyeeKK  KKWWeeTTAAkk~~¨g̈gzzaann:CCaa<<xxMM∆∆¨b̈bMMeerrIIeeKK>>  ee®®sscc
EEtteeKKee®®bbII®®VVss''hhUUbbccuukkeeTTAAttaammccMMNNgg''ccMMNNUUllcciitt††rrbbss''eeKK  ..  CCnnCCMMBBUUkk
eennHHKKµµaannkkiittii††yysseeTT  mmiinnxxuussKK~~aaCCaa<<EEqq˚b̊bMMeerrII>>rrbbss''eeKK  EEddlleennAATTIIbbMMppuutt
®®ttUUvvccaajj''eeVVkkeeKKTTTTWWkkss¬¬aabbeeCCaaKKeennaaHHeeLLIIyy  ..  ssBB√√́́ ff©©eennHH  eess††ccssIIhh
nnuummiinn®®ttwwmmEEtteeFFII√√CCaa  <<kkJJÇÇHHbbrreeTTss>>  bb""uueeNNˆâaHHeeTT  ®®BBHHGGggeeBBjjcciitt††eeFFII√√CCaa
<<kkJJÇÇHH´́nnBBYYkkGGaayy""ggbbrreeTTss>>EEffmmeeTToott  ..    ssUUmmGGeeJJIIÇÇjjss††aabb''ssMMddIIrrbb--
ss''eess††ccssIIhhnnuu  EEddlleeyyIIggddkk®®ssgg''eeccjjBBIIeessoovveePPAAee®®kkaammccMMNNggeeCCII--
ggffaa  ««ssÂÂggaammnniiggkkII††ssggÙÙwwmm»»  ((War & Hope))      ®®ttgg''vvKK  <<ssÂÂggaammxxuuss
®®bb®®kkttIImmYYyy,,  qq~~SS11997700--11997755>>  ((  An "Extraordinary" War, 1970-

1975))  p-16-17- 18 and 19 mmkkeeFFII√√kkaarrbbkkEE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarrddUUcctteeTTAAeennHH  ––

««kk~~¨g̈grryy:eeBBll®®VVMMqq~~SS´́nnkkaarr®®bbyyuuTTÏÏrrYYmmrrbbss''eeyyIIgg      ®®bbqqSSggcc®®kkBBttii††  
nniiyymmGGaaeemmrriikkSSgg,,  kkggTT&&BBrrbbss''®®bbFFaannaaFFiibbttII®®kkuugg´́sshh˚g̊geegg√√øøgg--vvaa""nn''FFIIvv
nniigg<<ssaaFFaarrNNrrddΩΩ>>llnn''--nnll'',,    xxMM∆∆¨m̈maannkkiittii††yyssVVnneeFFII√√TTssßßnnkkiiccççeeTTAATTII
®®kkuugghhaaNNUUyyCCaagg1100ddgg  ……ee®®ccIInneellIIssBBIIeennHH  ..  eennAArraall''eellIIkk  xxMM∆∆¨s̈s~~aakk''
eennAAkk~~¨g̈g®®kkuugghhaaNNUUyy  xxMM∆∆¨m̈maann{{kkaassCCYYbbnniiyyaayyKK~~aayy""aaggEEvvgg  eehhIIyyxxMM∆∆¨¨
ssUUmmssaarrPPaaBBeeddaayyeessµµaaHHffaa    KKWWCCYYbbCCaammYYyyBBYYkkeemmddwwkknnSSdd**ssMMxxaann''@@´́nneevvoo
ttNNaammxxaaggeeCCIIggCCaaBBiieessssppSSmm--yySSggdduugg,,  yy""--eegg√√øøggyy""aabb'',,  ®®TTuugg--CCIIjj
EELL--dd√√aann'',,  eegg√√øøgg--DDuuyy®®TTIIjj  eehhIIyyssUUmm∫∫IIrrhhUUttddll''eeTTAA®®bbFFaannaaFFiibbttIIttuugg
--DDwwkkffaagg  EEddllCCaaCCnndd**mmaannccMMNNaass''CCaaggeeKK  KKYYrr[[®®ssLLaajj''  nniiggdd**mmaann
®®VVCC∆∆aaPP¬¬WWff¬¬aappggEEddrr  ..  

xxMM∆∆¨m̈maannTTMMnnuukkcciitt††nniiggkkaarr®®ssLLaajj''rraabb''GGaannCCaammiitt††PPaaBBCCaammYYyy  ppSSmm--
yySSggdduugg  nniiggyy""--eegg√√øøggyy""aabb''  ..  BBYYkkeeKKccUUllcciitt††nnSSKK~~aammkkddMMNNaakk''rrbbss''xxMM∆∆¨¨
eennAA®®kkuugghhaaNNUUyy  eehhIIyynniiggmmkkTTTTYYllTTaannVVyy´́ff©©®®ttgg''……VVyyll©©aaccCCaa
mmYYyyxxMM∆∆¨ ̈ ..  mmuunnnniiggee®®kkaayyeeBBllVVyy    eeyyIIggmmaannkkaarrCCEECCkknniiyyaayyKK~~aayy""aa
ggEEvvggnniiggKKYYrr[[ccaabb''GGaarrmmµµNN__  GGMMBBII®®BBwwttii††kkaarrNN__bbccçç¨b̈b∫∫nn~~nnaannaa      CCaaBBiieessss
ddMMeeNNIIrrccYYUUllrrYYmm´́ddKK~~aarrbbss''eeyyIIgg®®bbqqSSggnnwwggGGaaeemmrriikkSSgg  ..

vvaaCCaakkaarrBBiittNNaass''  EEddllffaaeeyyIIggee®®bbIIPPaassaaEEttmmYYyyddUUccKK~~aa  KKWWPPaassaa
VVrrSSgg  eehhIIyyEEddllffaa  BBYYkkCCnnkkuummµµ¨ÿynniiss††ddUUccCCaa  dduugg,,  yy""aabb'',,  ®®TTuugg--CCIIjj
CCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆  ccUUllcciitt††bbgg˙ȧajjmmuuxxxxuussEEbb¬¬kkKK~~aaxx¬¬SSggNNaass''BBIIrreebboobbeeddIImm´́nnBBYYkk
CCnnkkuummµµ¨ÿynniiss††CCaaTTUUeeTTAA  ..  ssUUmm∫∫IIeeBBllBBYYkkeeKKnniiyyaayyeeTTAAkkaann''kkaaEEssttGGnn††rr
CCaattii,,  ppSSmm--vvaa""nn''dduuggnniigg®®kkuummrrbbss''KKaatt''  eeccjjbbgg˙ȧajjmmuuxxyy""aaggccMMhhnniiggyy""aa
ggEExxggEErrgg  mmiinnddUUccrreebboobbBBYYkkCCnnkkuummµµ¨ÿynniiss††CCaaTTUUeeTTAA    EEddllmmaannKKMMnniittbbiiTT
VVMMgg  nniiggmmiinn®®BBmmnniiyyaayyssII††GGII√√eennaaHHeeTT  ..

yy""--eegg√√øøggyy""aabb'',,  CCnnGG~~kkQQ~~HHssÂÂggaammdd**®®ttccHH®®ttccgg''eennAAeeDDoonneebboonnPPUU
CCaaGG~~kkmmaannkkaarreeBBjjcciitt††ppggEEddrr  kk~~¨g̈gkkaarrccaatt''EEccggeerroobbccMMkkiiccçç®®bbCCMMuussMMrraabb''xxMM∆∆¨¨
kk~~¨g̈geeBBllEEddlleeyyIIggBBiiPPaakkßßaaKK~~aaGGMMBBIIyyuuTTÏÏvviiFFIIdd**eeqqII~~mm  ssMMrraabb''yykkeeTTAAGGnnuuvvtt††
®®bbqqSSggCCaammYYyyss®®ttUUvvrrYYmm  ..  kkiiccçç®®bbCCMMuukkaarrggaarreennHH  eeFFII√√[[xxMM∆∆¨ëerroonnssUU®®ttyyll''ddww
ggVVnnee®®ccIInnNNaass''  ccaabb''ttSSggBBIIBBYYkkeeKKeebbIIkkbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjffaa  eevvoottNNaamm
xxaaggeeCCIIggssaall''®®ssuukkEExxµµrrddUUccVVtt´́ddrrbbss''BBYYkkeeKK  ..  yy""aabb''bbeeJJççjj[[eeXXII



jjnnUUvvEEppnnTTII®®ssaavv®®CCaavvyy""aagghhµµtt''cctt''GGssççaarr¥¥xxaaggTTaahhaann  eeddaayykkaarrEENN
nnSSxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨[̈[VVnnssaall''BBYYkkss&&kkii††®®VVMM@@  CCaabbuuKKlliikkCCMMnnaajjkkaarrkk~~¨g̈geerrOOgg®®ssuukk
EExxµµrr  EEddllCCaaGG~~kkGGaaccccggÌÌ¨l̈lbbgg˙ȧajj®®VVbb''xxMM∆∆¨ëennAAeellIIEEppnnTTII      GGMMBBIITTwwkkff¬¬¨k̈kttUUcc
mmYYyymmaannTTwwkkeeBBjjeennAArrddUUvv®®VVMMggTTSSggEEPP~~kkbbwwTTCCiitt  ..  ddll''ddUUeecc~~HHeeTTAA  xxMM∆∆¨G̈Gaacc
eemmIIlleeXXIIjjyy""aaggcc∫∫aass''ffaa  yyYYnnKKµµaannTTuukk{{kkaass®®ttgg''kkEEnn¬¬ggNNaammYYyy  nniigg
pp††ll''nnUUvvee®®KKaaHHff~~aakk''dd**GGssççaarr¥¥ccMMeeJJHHss®®ttUUvv  eebbII®®bbssiinnNNaaeeyyIIggCCaaEExxµµrr®®ttUUvv
ttttSSggCCaammYYyyBBYYkkeeKK  ddUUccllnn''--nnll''VVnnccaabb''eeppII††mmeeFFII√√kkaallBBIIEExxmmiinnaaqq~~SS1199
7700yy""aaggddUUeecc~~aaHH  ..

((kkkknn ––  eennAAeeBBll®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrnnSSKK~~aaddEEgg˙ṙreess††ccssIIhhnnuu  ccuuHHeeccjjBBIIttMM
MMEENNgg®®bbmmuuxxrrddΩΩ  nniiggeebbII®®BBHHGGggmmiinnhhkk''eeTTAAccUUll´́ddCCaammYYyyss®®ttUUvvyyYYnn
ssYYrrCCaattiieeTT˘̆˘̆˘̆  BBYYkkyyYYnnTTSSggGGss''eennHHkk**KKµµaanneellssGGII√√eellaattmmkkpp††iillpp††aacc''GGaa
yyuuCCIIvviittEExxµµrrnniiggbb¬¬nn''®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrbbss''EExxµµrr  eessIIÊÊrrJJyyGGss''BBIInnKKrryy""aaggddUU
eecc~~HHEEddrr  ..  eennHHeehhIIyyCCaakkMMhhuussyy""aaggFF©©nn''FF©©rrrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  EEddllssaa
vvttaaCCaattiiBBMMuuGGaaccbbMMeePP¬¬ccVVnneessaaHHeeLLIIyy  !!  ))  ..

««kk**bb""uuEEnn††  eettIIeeyyIIggGGaacckkMMccaatt''KKMMnnMMuuccaass''rrbbss''EExxµµrr®®bbqqSSggnnwwgg<<yyYYnn>>  ddUU  
cceemm††ccVVnneeTTAA  ??  ..  

((kkkknn ––  JJkk¥¥<<yyYYnn>>eennHH  kkaallCCMMnnaann''GGflfluunnttaakk''  ……kkaallCCMMnnaann''eess††ccssIIhh  
nnuueess††ccyyaaggccUUll®®ssuukk  ®®BBHHGGgg®®bbkkaassmmiinn[[eeKKee®®bbIIeeTT  BBIIee®®JJHH®®BBHHGGgg
®®TTgg''eeQQ√√ggyyll''ffaa  KKWWCCaaJJkk¥¥<<®®bbkkaann''BBUUCCssaassnn__>>  ..  ddll''ææddUUeecc~~aaHH
eellaakkyy""aassflflUUssIIuu--GGaakkaassIIuu  kk**ffaattaammeess††ccssIIhhnnuuEEddrr  ..  ssUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  TT
nnÊÊwwmmKK~~aakk~~¨g̈geeBBlleennaaHHppggEEddrr    eess††ccssIIhhnnuuVVnn®®bbkkaass[[ddwwggffaa  ®®BBHHGGgg
rrkkeemmIIllmmiinneeXXIIjjmmaannCCnnCCaattiiyyYYnnddll''mm~~aakk''eessaaHHeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  !!))  ..

««ssUUmm∫∫IIEEttBBYYkkkkuuggßßII¨r̈rNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((FUNK)),,  eeBBllBBYYkkeeKK
®®ttUUvvGGeeJJIIÇÇjj[[eeTTAA®®kkuugghhaaNNUUyykkaallBBIIqq~~SS11997700--11997711,,  EEddllCCaaddMM--
NNaakk''kkaalldd**®®ttkkMMuu®®ttkkaallbbMMppuutt´́nnssmmıı&&nnÏÏPPaaBBrrbbss''eeyyIIggCCaammYYyyeevvoott
NNaammxxaaggeeCCIIgg    eeBBlleerroobbccMMeeddIImm∫∫IInniiyyaayyeennAAkk~~¨g̈gppÊÊHHTTTTYYlleePP∆∆øøvvrrbbss''BBYY
kkeeKKeennAA®®kkuugghhaaNNUUyy  GGMMBBII<<BBuutttt∫∫¨ẗtrrbbss''yyYYnn>>      nniiggGGMMBBII  <<eesscckkII††®®ttUUvv
kkaarrrrbbss''EExxµµrreennAAkk~~¨g̈grrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  eeddIImm∫∫II®®bbyy&&tt~~®®bbEEyygg
eeccoossvvaaggbbMMNNggeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggyykkee®®bboobbeellIIeeyyIIgg      eennAAee®®kkaayy
eeBBllEEddll®®kkeeLLkkeemmIIlleeXXIIjjCCaammuunn  nnUUvvCC&&yyCCMMnnHHrrYYmmKK~~aaeellIIBBYYkkcc®®kkBBttii††
QQ¬¬aannJJnnnniiggCCnnkk∫∫tt''llnn''--nnll''  ..

eehhIIyyeeddaayyssaarrCCJJÇÇSSggmmaann®®tteeccookk,,  sseemm¬¬ggxxßßwwbbeexxßßøøvvKK~~aarrbbss''BBYY
kkkkuuggßßII¨r̈rNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  kk**VVnneellccææeeTTAAddll''åått††mmeessnniiyy
yy""aabb''  ..  bbnn††iiccbb""uueeNNˆâaHHee®®kkaayymmkk,,  TTwwkkmmuuxxrrbbss''KKaatt''eeLLIIgg®®kkhhmmeeddaayy
kkMMhhwwgg,,  KKaatt''ssMMEEddggnnUUvvkkaarrttUUcccciitt††rrbbss''KKaatt''ccMMeeJJHHxxMM∆∆¨ëeddaayyJJkk¥¥ssMMddIIddUUcc
tteeTTAAeennHH  ––  ««eeyyIIggeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  CCaakkuummµµ¨ÿynniiss††BBiitt®®VVkkdd˘̆˘̆˘̆  CCaa
mmnnuussßß®®bbkkaann''JJkk¥¥ssMMddII  ..  eeyyIIggVVnnssnn¥¥aaccMMeeJJHH®®BBHHGGggyy""aaggååLLaarrww
kk  eehhIIyyCCaallaayyll&&kk≈≈GGkkßßrrffaa  eeyyIIgg®®ttUUvvEEtteeKKaarrBBCCaanniiccççGGFFiibbeettyy¥¥PPaa
BBrrbbss''®®BBHHGGgg,,  ‰‰kkrraaCCPPaaBBCCaattii®®BBHHGGgg,,  TTwwkkddIIrrbbss''®®BBHHGGggeennAAkk~~¨g̈geeBB--
llssBB√√́́ ff©©eennHH  rrYYmmTTSSggeekkaaHHTTSSggLLaayyeennAAkk~~¨g̈gee®®CCaayyssmmuu®®TTppgg  ..  eeyyII
ggBBMMuuEEddllbbMMEEbbkkJJkk¥¥ssnn¥¥aarrbbss''eeyyIIggeeTT  ..  PPss††¨ẗtaaggdd**GGssççaarr¥¥´́nnkkaarr
eessµµaaHH®®ttgg''rrbbss''eeyyIIggccMMeeJJHHkkmmıı¨C̈Caa  eehhIIyynniigg®®bbmmuuxxrrddΩΩrrbbss''eeKK  ((ssMMeeddAA
ccMMeeJJHHxxMM∆∆¨n̈naaeeBBlleennaaHH))  KKWWkkaarreeFFII√√BBlliikkmmµµGGaayyuuCCIIvviitt´́nn®®bbCCaaCCnneevvoottNNaamm
rraabb''rryynnaakk''  bbUUCCaaCCUUnn®®ssuukkrrbbss''®®BBHHGGgg  ..  eennHHKKWWCCaakkaarreeFFII√√[[GGaamm""aass''mmuuxx
yy""aaggFF©©nn''FF©©rreeFFII√√eeLLIIggeeddaayyBBYYkkkkuuggßßII¨΅́ nnrrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa    eeddaayy
bbUUkkssrruubbeeyyIIggTTSSggGGss''KK~~aaTTSSggmmiinnssmmrrmm¥¥TTaall''EEtteessaaHH  rraabb''bbJJççËËllKK~~aa
CCaammYYyyBBYYkkcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSggQQ¬¬aannJJnn®®bbeeTTssTTSSggbbIÍ́ nn≤≤NNÎÎËËcciinn  ..

ssMMddII®®bbqqSSggyyYYnnrrbbss''BBYYkkeeKKEEddlleeFFII√√eeLLIIggeennAAhhaaNNUUyyeennHH  eeFFII√√[[eeyyIIgg
ccuukkccaabb''xx¬¬SSggNNaass''  eennAAkk~~¨g̈geeBBllrraall''́́ ff©©EEddllTTaahhaannrrbbss''eeyyIIgg  ssiiƒƒtt
eennAAqq©©aayyBBIIPPUUmmiikkMMeeNNIIttnniiggBBII®®KKYYssaarrCCaaTTIIeess~~hhaa  ®®ttUUvveeTTAAeeFFII√√kkaarr®®bbyyuuTTÏÏnnii
gg®®ttUUvvss¬¬aabb''eennAAeellIITTwwkkddIICCaaTTIIsskk˚åarr:´́nnbbggbbÌÌËËnn®®bbuuss®®ssIIEExxµµrr,,  ssµµaaTTll''nnii
ggssµµaa®®bbqqSSggss®®ttUUvvrrYYmm  eeddIImm∫∫IIsseeÂÂggaaHHnniiggrrMMeeddaaHH®®bbeeTTssrrbbss''®®BBHHGGgg  KKWW
kkmmıı¨C̈Caa»»  ..

ffII√√eebbIIBBYYkkeeKKBBMMuuVVnnddwwggkk**eeddaayy,,  PP&&BB√√ssMMNNaaggKKWWkkMMBBuuggeekkIIttmmaanneennAAxxaa
ggllnn''--nnll''nniiggBBYYkkGGaaeemmrriikkSSggnnaaeeBBlleennaaHH  ..  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmnniiggyyYYnn
VVnnEE®®bb®®bbYYllyy""aaggqqaabb''rrhh&&ss  BBIIkkaarreepp††aaHHpp††ggttaammJJkk¥¥ssMMddII  eeTTAACCaakkaarr
VVjj''®®bbhhaarrKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ..  sskkmmµµPPaaBBxxMM®®bbwwggEE®®bbggccUUllrrYYmmKK~~aarrbbss''
eeyyIIgg  kk**®®ttUUvvTTTTYYllllTTÏÏppllxx√√iinnxx√√gg''CCaaTTmm©©nn''ppggEEddrr  ..

eennAAEExxmmiinnaaqq~~SS11997733,,  ®®bbBBnnÏÏrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ mm""UUnniikk  eehhIIyynniiggxxMM∆∆¨ ̈ VVnn®®ttUUvvmmiitt††
eevvoottNNaammrrbbss''eeyyIIgg  CCUUnnddMMeeNNIIrreeccjjBBIIeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  ccuuHHeeTTAA®®BBMM
EEddnnllaavv--EExxµµrr    ((rrYYmmTTSSggeellaakkrrddΩΩTTUUtteegg√√øøgg--FFYYggkk~~¨g̈geennaaHHppgg))  CCiiHHLLaann
hhßßIIbbeeFFII√√eennAAssUUeevvoott  eeFFII√√ddMMeeNNIIrrttaammpp¬¬ËËvvmmYYyy´́nnpp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijjdd**ee®®ccIInn  ..
eeyyIIggeehhoobbeeTTAAddll''®®ssuukkEExxµµrrtteeTTAAeehhIIyy  eeTTIIbbeellaakkrrddΩΩTTUUtteegg√√øøgg--FFYYgg
xxßßwwbb®®VVbb''eeTTAAmm""UUnniikk  ((eeBBllxxMM∆∆¨{̈{bbKK~~aaCCaammYYyyhhUUflfl--nnwwmmnniiggssuunn--eessnn))  eeddIImm∫∫II
[[®®VVbb''xxMM∆∆¨ ̈ ssMMuu[[xxMM∆∆¨k̈kMMuunniiyyaayyssrreessIIrrGGMMBBIIssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eevvoo
ttNNaamm  nniiggssMMuukkMMuu[[xxMM∆∆¨n̈niiyyaayyffaa  xxMM∆∆¨s̈sbb∫∫aayycciitt††eeddaayyVVnnccggmmiitt††KK~~aa
yy""aaggCCiittss~~iiTTÏÏrrvvaaggssmmıı&&nnÏÏPPaaBBrrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  CCaammYYyy®®ssuukkrrbb
ss''KKaatt''  ..  eettIIee®®JJHHeehhttuuGGII√√eeTTAA??  ««BBIIee®®JJHHmmkkBBIIssmmmmiitt††EExxµµrreeyyIIggmmaanncciitt††
®®ssaallqqaabb''xxwwggxx¬¬SSggNNaass''GGMMBBIIccMMNNuucceennHH»»,,  KKaatt''eeJJll  ..  eennHHKKWWCCaakkaarr
PP∆∆aakk''eeppIIÌÌllddMMbbUUggbbggÌÌss''rrbbss''xxMM∆∆¨¨  TTaakk''TTggeeTTAAnnwwggTTMMnnaakk''TTMMnnggff~~aakk''rrddΩΩrrvvaa

eess††ccssIIhhnnuu  nniigg  eegg√√øøgg--hhflfluuyyffUU



ggBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  nniiggssmmmmiitt††rrYYmmGGaavvuuFFyyYYnnrrbbss''BBYYkkeeKK  ..
kk~~¨g̈grryy:eeBBllqq~~SS11997788,,  eexxoovv--ssMMppnn,,  CCnneeLLIIggeeFFII√√CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩbbnn††

BBIIxxMM∆∆¨,̈,  ccUUllmmkknniiyyaayy®®VVbb''xxMM∆∆¨f̈faa  eeTTaaHHbbIIkkMMBBuuggssiiƒƒtteennAAkkNN††aallssÂÂggaamm
®®bbqqSSggGGaaeemmrriikkSSggyy""aaggddUUeecc~~HHkk**eeddaayy,,  KKNNbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caanniigg
kkggTT&&BBbbddiivvtt††nn__mmiinnEEddllQQbb''nnwwkkKKiittffaa  yyYYnnnniiggkkggTT&&BBrrbbss''vvaaCCaass®®ttUU
vvTTIImmYYyyeennaaHHeeLLIIyy ..  KKaatt''EEff¬¬ggbbJJÇÇaakk''ffaa  ––  ««BBYYkkGGaaeemmrriikkSSggGGaaccQQ~~HH
®®ssuukkeeyyIIggeessII@@bb""uueeNNˆâaHH,,  EEttccMMEENNkk‰‰BBYYkkyyYYnnvviijjvvaaeellbb®®ssuukkeeyyIIgg,,
vvaannwwggbbJJÇÇËËnn®®bbCCaaCCnnrrbbss''vvaarraabb''llaannnnaakk''mmkkeeFFII√√GGaaNNaanniiKKmm®®ssuukkeeyyIIgg
vvaakkaatt''bbnnƒƒyy®®bbCCaaCCnnEExxµµrreeyyIIgg88llaannnnaakk''  [[mmkkeennAA®®ttwwmmEEttCCaaCCnnCCaattii
PPaaKKttiicc  ––  eennHHCCaaTTIIccuuggccbb''́́ nnssJJÇÇaattiirrbbss''eeyyIIgg  nniiggGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBBCCaa
ttiirrbbss''eeyyIIgg  !!  »»  ((11)) ..

eennHHKKWWCCaakkaarrKKµµaannmmnniiÊÊllssggßß&&yyeessaaHHeeLLIIyy  GGMMBBIImmUUlleehhttuummYYyyEEdd
llEExxµµrrssaaFFaarrNNrrddΩΩrrbbss''llnn''--nnll''  mmiinnrrllMMddYYllPP¬¬aamm@@  ..  ssUUmm∫∫IIEEttkkaa--
EEssttGGaaeemmrriikkSSgg  EEddllkkaallkk~~¨g̈gqq~~SS11997711--11997722  VVnnTTssßßnn__TTaayyTTuukk
ffaa  llnn''--nnll''nnwwgg®®ttUUvvbbrraaCC&&yykk~~¨g̈gqq~~SS11997733eennaaHH  hhYYsscciitt††yy""aaggxx¬¬SSggeeddaa
yyeeXXIIjjrrbbbbeennHHmmaannGGaayyuuEEvvgg  <<mmiinnGGaaccBBnn¥¥ll''VVnn>>  ..  ..  mmUUlleehhttuu
´́nnkkaarrmmaannGGaayyuuEEvvggKKYYrr[[PP∆∆aakk''eeppIIÌÌlleennHHggaayyeessaaHH  ––  KKWWmmkkBBIIBBYYkkEExxµµrr®®kk--
hhmmBBMMuuVVnnCCaabb''́́ ddyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aaCCaammYYyyBBYYkkcc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSggeeTT  ..
TTiisseeddAAccMMbbggrrbbss''BBYYkkeeKK  KKWWccgg''eessIIµµKK~~aaCCaammYYyyBBYYkkssmmmmiitt††rrYYmmGGaavvuuFFeevvoott
mmiijjnniiggeevvoottkkuugg˘̆˘̆˘̆  eennHHeebbIImmiinnnniiyyaayyddll''kkaarrccgg''kkMMccaayyyy""aaggss√√iittss√√aa
jjeeTTAAeellIIBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijj®®BBmmTTSSggkkmm¬¬SSgg®®bbUUssIIhhnnuu  !!  ssÂÂggaammEEddllmmaa
nnrryy:eeBBllccaabb''BBIIEExxmmiinnaaqq~~SS11997700  rrhhUUttddll''EExxeemmssaaqq~~SS11997755    KKWWCCaa
ssÂÂggaammxxuussEEbb¬¬kkFFmmµµttaa  nniiggxxuuss®®bb®®kkttIImmYYyy  ..

((11)) eeBBlleexxoovv--ssMMppnnnniiyyaayyGGMMBBII««®®bbCCaaCCnnEExxµµrrccMMnnYYnn88llaannnnaakk''»»  KKWWKKaatt''nniiyyaayyhhYYssBBIIkkaarr
BBiittTTSSgg®®ssuugg  ––  ttaammBBiitt®®bbCCaaCCnnEExxµµrrTTSSggGGss''  eennAAeeBBlleennaaHHmmaannmmiinnddll''55llaannnnaakk''ppgg  ..

eeyyaaggttaammbbnnÊÊËËllrrbbss''eess††ccssIIhhnnuuxxaaggeellIIeennHH    ®®BBHHGGggeepp††kkpp††ÁÁll  
CCMMeennOOTTSSgg®®ssuuggeeTTAAeellIIBBYYkkyyYYnnhhaaNNUUyy  rrYYcceehhIIyyccaatt''TTuukkyyYYnnhhaaNNUU
yyCCaaTT&&BBmmuuxx®®bbqqSSggGGaaeemmrriikkSSgg  ..  ®®BBHHGGggEEttggeellIIkkddmm˚l̊l''ddeemm˚˚IIggBBYYkkeemm
ddwwkknnSSyyYYnnhhaaNNUUyy  eessIIµµCCaa<<eeccAAhh√√aayy>>rrbbss''®®BBHHGGgg  ssUUmm∫∫IIEEttrrddΩΩTTUUtt
yyYYnnhhaaNNUUyydd**ttUUccmmYYyy  kk**GGaaccxxßßwwbb[[®®BBHHGGggeeFFII√√ttaammVVnnEEddrr  ..  

ssMMddIIrrbbss''eexxoovv--ssMMppnnEEddlleess††ccssIIhhnnuuVVnneellIIkkeeLLIIgg  eeFFII√√[[eeyyII
ggyyll''ffaa  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeeTTaaHHbbIIyy""aaggNNaa  kk**mmaannKKMMnniittCCaattiinniiyymm®®bb--
eessIIrrCCaaggeess††ccssIIhhnnuuEEddrr  ..  

eennAAkk~~¨g̈geessoovveePPAAeennHHTTSSggmmUUll  eeyyIIgg®®bbTTHHeeXXIIjjeennAAkk~~¨g̈gvvKKeennHHbb""uu--
eeNNˆâaHH  EEddlleess††ccssIIhhnnuummaannbbnnÊÊËËllGGMMBBII  ««kkmm¬¬SSgg®®bbUUssIIhhnnuu»» ..  kkmm¬¬SSgg
eennHHeebbIIttaammeeyyIIggyyll''  ®®bbEEhhllmmiinnssMMxxaann''  ……kk**BBMMuummaannrrUUbbrraaggBBiitt®®VVkkdd
ppgg  ..  BBIIee®®JJHHeess††ccssIIhhnnuummiinnEEddllmmaanneeBBllNNaaVVnnEEff¬¬ggbbJJÇÇaakk''[[BBii
tt®®VVkkddeessaaHH  GGMMBBIIccMMnnYYnn,,  sskkmmµµPPaaBB  nniiggeeQQµµaaHHeemmTT&&BBrrbbss''®®BBHHGGgg  ..
eeyyIIggeeCCOOffaa««kkmm¬¬SSgg®®bbUUssIIhhnnuu»»eennHH  KKWWCCaaBBYYkk««kkggTT&&BBEExxµµrr®®kkhhmm»»EEddll
mmaannnniinn~~aakkaarreemm""AAnniiyymm  EEddllCCaa««®®kkuummeemmXXaattkkrrrraa®®ss††EExxµµrr»»yy""aaggssaahhaa
vveeXXaarreeXXAA´́®®kkEEllgg´́nn<<rrbbbbllaannBBiiXXaatt>>  ..  ee®®kkaayyCC&&yyCCMMnnHH´́ff©©TTII1177
eemmssaaqq~~SS11997755  eess††ccssIIhhnnuuVVnn®®ttUUvvBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeennHH  eellIIkk[[eeLLIIgg
eeFFII√√CCaa  ««®®bbmmuuxxrrddΩΩkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥»» rrhhUUttTTll''EExxeemmssaaqq~~SS11997766  ..

ssrruubbeesscckkII††eeTTAA,,  eess††ccssIIhhnnuuBBMMuuVVnneeTTAA  <<CCYYyy>>yyYYnneeyyookkkkuugg--
eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggeeTT  BBII®®BBHHGGggeellIIkkssııkk<<®®ssuukkEExxµµrr>>  eeTTAA<<ccuuHHccUUll>>
CCaammYYyyEEttmm††gg  ..  eehhIIyyllTTÏÏppllccuuggccbb''  KKWW®®BBHHGGgg®®ttUUvvmmkkeeffaakkTTaabbeeFFII√√
CCaa<<VVvvbbMMeerrIÍ́ nnBBYYkkGGaayy""ggyyYYnn>>EEffmmeeTToott  ((!!!!))

eennHHeehhIIyyvvaassnnaakkmmµµEExxµµrrEEddllmmaanneess††cceeccaalleemmßßøøttddUUeecc~~HH  !!  ..  vv--
bb∫∫FFmm··rraaCCaanniiyymm  EEddllVVnnccaakk''®®KKwwHHeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrrrraabb''ssttvvttßßkknn¬¬gg
mmkk  kk**®®ttUUvvmmkkGGaabb''{{nnnniiggbbJJççbb''®®ttwwmmrraaCC¥¥eess††ccssIIhhnnuueennHHeehhaagg  ..⁄⁄



es†csIhnu
ehIynigBYkExµresrI

eeddaayy  ssuuTTÏÏ--bb""UUlliinn  ‹‹  ´́ff©©TTII3311  ttuullaa  11999966

““BBuukkrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ eellaakkssuuTTÏÏ--kkUUeemm""tt  FF¬¬aabb''VVnnccUUllKKNNbbkkßß««®®bbCCaaFFiibb
eettyy¥¥»»kk∫∫aallddMMrrIIrrbbss''®®TTgg''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--yyuuttii††vvggßß  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyy  kkaalleennAA
eekkµµgg,,  BBIIGGaayyuu66qq~~SSeeTTAAGGaayyuu1100qq~~SS  ((11994499--11995533))  xxMM∆∆¨ËEttggEEtteeXXIIjjmmaann
BB¥¥ÁÁrreennAACCJJÇÇSSggppÊÊHHrrbbss''xxMM∆∆¨C̈CaanniiccççCCaakkaall  nnUUvvrrUUbbrrbbss''rrddΩΩbbuurrssbbIIrrUUbb  ––  ssWWgg
gg""uukkffaann'',,  ssIIuussuuvvttiiƒƒ--yyuuttii††vvggßß  nniiggeeGGoovv--eekkIIss  ..  xxMM∆∆¨F̈F¬¬aabb''QQrrss††aabb''““BBuukkxxMM∆∆¨¨
eeddaayyPP¬¬wwkkPP¬¬SSggnniiggeeddaayyeessII∆∆ccssrreessIIrr  eeBBllNNaaKKaatt''CCEECCkkBBiiPPaakkßßaaKK~~aa
GGMMBBIInneeyyaaVVyyCCaammYYyymmiitt††PPkkii††rrbbss''KKaatt''  ..  eeddaayyeehhttuuEEttVVnneeXXIIjj
ee®®ccIInnddggeeBBkkeeTTAA  xxMM∆∆¨c̈cSSrrhhUUttddll''JJkk¥¥eeBBccnn__VVvvccnnaa´́nnKKNNbbkkßß  ««®®bb--
CCaaFFiibbeettyy¥¥»»ssmm&&yyeennaaHHKKWW  ««vviinn&&yy--´́ff¬¬ff~~ËËrr--kk¬¬aahhaann»»  ..  xxMM∆∆¨c̈cSSrrhhUUttddll''
JJkk¥¥VVrrSSggssrreessrreennAAeellIIbbddaakk~~¨g̈g{{kkaassEEhhrrssBBeellaakkeeGGoovv--eekkIIss˘̆˘̆
««Eternels regrets»»  ((eesscckkII††eessaakkss††aayyEEddllKKµµaannTTIIccbb'')) ..  KKWWVVnn
eesscckkII††ffaa  ttNN˙ȧanneeyyaaVVyyee®®ccIInnEEttccmm¬¬ggBBII““BBuukkmmkkkkUUnn˘̆˘̆˘̆

bb""uuEEnn††ttSSggBBIIssmm&&yyEEddllEExxµµrrVVnnTTTTYYll‰‰kkrraaCC¥¥  ((xxMM∆∆¨m̈maannGGaayyuu1100qq~~SS
))˘̆˘̆˘̆  xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨k̈k**ddUUccCCaaeekkµµgg@@‰‰eeTToottee®®ccIInnKK~~aaCCMMnnaann''eennaaHH  KKWWmmaann‰‰kkrraaCC¥¥xxaaggpp¬¬ËËvv
cciitt††rrYYcceeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆eeddaayyVVnnCCaabb''cciitt††®®ssLLaajj''eess††ccmmYYyyGGgg  EEddllVVnn
ddeeNNII††mmrraaCC¥¥BBIIVVrrSSgg  ––  sseemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ..  xxMM∆∆¨F̈F¬¬aabb''PP∆∆aakk''BBIIddMMeeNN
kkeennAAeemm""aaggbbYYnnPP¬¬WW  eeddIImm∫∫IIeess¬¬øøkkJJkk''‰‰kkssNNΩΩaanneexxaaeexxoovvGGaavvss  eeTTAAhhaatt''
eeddIIrreeddhhII√√eeLL  ..  ´́ff©©ee®®kkaayymmkk  xxMM∆∆¨V̈VnnccUUllkk~~¨g̈gkkggyyuuvv&&nn  ..  eennAAvviiTT¥¥aall&&yy
eeTTootteessaatt  xxMM∆∆¨F̈F¬¬aabb''VVnnssrreessrrGGttƒƒbbTTee®®kkaammnnaammVV""kkaa  eeppII∆∆eeTTAAssaarrBBtt··--
mmaanneeppßßgg@@  eeddIImm∫∫IIKKSS®®TTsseemm††ccssIIhhnnuuEEddllxxMM∆∆¨F̈F¬¬aabb''®®ssLLaajj''  ddUUccEEtteeKK
®®ssLLaajj''““BBuukkmm††aayyddUUeecc~~aaHH,,  mmiinnVVnnyykkmmkkBBiiccaarrNNaaGGII√√eeTT  ..  rrhhUUttdd--
ll''ssmm&&yy´́ff©©mmYYyy  xxMM∆∆¨P̈P∆∆aakk''xx¬¬ÁÁnnPP¬¬WWEEPP~~kk˘̆˘̆˘̆  eeddaayyeeXXIIjjGGaakkaarreeXXaarreeXXAA≤≤tt
®®bbeeyyaaCCnn__rrbbss''eess††cc  ––  KKWWeeBBllEEddllttuullaakkaarrkkaatt''eeTTaassVVjj''®®bbhhaarr
CCIIvviittGG~~kknneeyyaaVVyy®®bbqqSSggmm~~aakk''  eeQQµµaaHHeellaakk««ee®®BBoobb--GGiiuunn»»..  kkaalleennaaHH
xxMM∆∆¨m̈maannGGaayyuu2222qq~~SS˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkkeesscckkII††eess~~hhaabb††ËËrrpp††aacc''rrbbss''xxMM∆∆¨c̈cMMeeJJHH  ««ssgg
mmrraa®®ss††nniiyymm»»  kk**rrbbUUttFF¬¬aakk''eeTTAAttaammEExxßßTTwwkkssÊÊwwgg  hhUUrr≤≤ttvviill®®ttLLbb''  ..
eennAAkk~~¨g̈gbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  BBMMuussUUvvnnrrNNaannwwkkrrllwwkkeeXXIIjjddll''bbTTåå®®kkwwddΩΩkkmmµµTTSSgg
kkNN††aall´́ff©©®®ttgg''rrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  eeTTAAeellIIGG~~kkttssflflUUEExxµµrreessrrIIeennaaHHeeTT˘̆˘̆˘̆
bb""uuEEnn††kkaallssmm&&yyeennaaHH  KKWWCCaa®®BBwwttii††kkaarrNN__®®KKaabb''EEbbkkEEddllppÊÊ¨ḦHyy""aaggxx¬¬SSggssMM
eebbIImm  kk~~¨g̈gssttiiGGaarrmmµµNN__EExxµµrrTTUUeeTTAA  ..  CCaaBBiieesssseennAAkk~~¨g̈gmmCCŒŒddΩΩaannccaass''TTMMuu
EEddllFF¬¬aabb''EEttKKSS®®TT®®BBHHkkUUNNaattSSggBBIIeeddIImmeerrooggmmkk˘̆˘̆˘̆  kk**mmaannJJkk¥¥ffaa  ––  ««ss
eemm††ccssIIhhnnuuccUUllkk~~¨g̈gvv&&yyqqÁÁttLLbb''ssttii  ddUUccEEtt®®BBHHkkUUNNaanneerraatt††mm  CCaaCCIIttaa
rrbbss''®®TTgg''  EEddllVVnnbbJJÇÇaa[[eeKKVVjj''®®bbhhaarr®®ssIIss~~MMGGss''44--55nnaakk''kk~~¨g̈g®®BBww
kkmmYYyy˘̆˘̆˘̆  ee®®JJHHEEttmmaanneeccaarrJJnnvvSSgg  ..  eebbIIttaammkkaarryyll''eeXXIIjjrrbbss''xxMM∆∆¨p̈pÊÊaa
ll''̆̆ ˘̆˘̆  kkaarrVVjj''®®bbhhaarreellaakkee®®BBoobb--GGiiuunn  KKWWCCaaCCMMhhaannTTIImmYYyy´́nnrrbbbb««ssgg

mmrraa®®ss††nniiyymm»»  ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈geesscckkII††vviinnaassGGnn††rraayy  ..
xxMM∆∆¨m̈maannGGaayyuu2222qq~~SSeeTTAAeehhIIyy  xxMM∆∆¨F̈F¬¬aabb''yyll''nniiggFF¬¬aabb''BBiiccaarrNNaaffaa  GGaakkaa

rr:eeXXaarreeXXAACCaakkaarrccSSVVcc''  eennAAkk~~¨g̈gFFmmµµCCaattiinneeyyaaVVyy  ..  KKµµaannGG~~kknneeyyaa--
VVyyNNaamm~~aakk''EEddllmmaann´́ddmmiinn®®bbLLaakk''eennaaHHeeTT  ..  kkaallsseemm††ccssIIhhnnuubb
JJÇÇaa[[eellaakk  llnn''--nnll''  VVjj''eellaakk  ddaabb--QQYYnn  eeddaayyKKµµaannCCMMnnMMuuCCMMrrHH˘̆˘̆˘̆
eehhIIyy[[GGUUsseexxµµaaccttaammkknnÊÊ¨ÿyLLaannkkaamm""∆∆¨g̈gTTaahhaann  nniiggyykkrrUUbbddaabb--QQYY
nneeTTAAbbiiTTeennAA®®KKbb''kkEEnn¬¬ggssaaFFaarrNN:ddUUcceexxµµaaccEEqq˚˚̆̆ ˘̆˘̆  eesscckkII††eeXXaarreeXXAAeennHH
VVnnbbNN††aall[[GG~~kkppggjjaakk''ssaacc''®®KKbb''KK~~aa  ((kkuumm∏∏:11995599))  ..  kk**bb""uuEEnn††  xxMM∆∆¨V̈Vnn
ee®®bboobbeeFFoobbkkaarreeXXaarreeXXAAeennHH  eeTTAAnnwwggllkk≈≈NN:sstt√√xx¬¬aa  EEddllvvaassmm¬¬aabb''
sstt√√rrmmSSggssIIuuCCaaGGaahhaarr˘̆˘̆˘̆  KKWWCCaallkk≈≈NN:ccSSVVcc''́́ nnCCIIvviittvvaa  BBIIee®®JJHHvvaammiinnGGaa
cceeTTAAssIIuueessµµAAVVnneeTT  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott,,  eellaakkddaabb--QQYYnnkk**mmaannllUUkk´́dd
ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈grrddΩΩ®®bbhhaarrmmYYyyEEddllmmiinnVVnnssMMeerrcc˘̆˘̆˘̆  eellaakkhhaakk''ddUUccCCaaVVnn
ddwwggmmuunnCCaaee®®sscceeTTAAeehhIIyy  GGMMBBIIEEll∫∫ggdd**kkaaccssaahhaavvmmYYyy  EEddllPP&&BB√√ee®®BB
ggvvaassnnaarrbbss''GG~~kkccaajj''  KKWWeesscckkII††ss¬¬aabb''  ..

ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaakk~~¨g̈g®®BBwwttii††kkaarrNN__ddaabb--QQYYnn  eebbIIeeTTaaHHCCaammaanneesscc
kkII††rrnnÏÏtt''PP**nn††PPSSggssµµaarrttII  kk**®®bbCCaaBBllrrddΩΩPPaaKKee®®ccIInneellIIssllbb''VVnnKKSS®®TTss--
eemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ..  bb""uuEEnn††kkaarrssmm¬¬aabb''ee®®BBoobb--GGiiuunnbbnnÊÊaabb''BBIIssmmaaCCaattiimmYY
yy  ((kk~~¨g̈gqq~~SS11996655,,  eebbIIxxMM∆∆¨c̈cSSmmiinnxxuusseeTT))  VVnneeFFII√√[[eess††ccssIIhhnnuu  eellcceecc
jjllkk≈≈NN:ÚÚss¥¥aaQQ~~aanniissBB¥¥aaVVTT  ddUUccEEtteess††ccGGFFiirraaCC  eeNNrruugg  EEddll
mmaanneesscckkII††eessaammnnssßßrrIIkkrraayy  eeddjjccaabbIIuueessIIccee®®ccooggssbb∫∫aayy  eennAAeeBB--
llEEddlleeXXIIjjTTII®®kkuuggrr""UUmmeeqqHH,,  KKWWllkk≈≈NN:ssbb∫∫aayykk~~¨g̈gkkaarreeXXIIjjGG~~kkdd´́TT
QQWWccaabb''eevvTTnnaa  (Sadistic))  ..  kkaarrVVjj''®®bbhhaarreellaakkee®®BBoobb--GGiiuunneehhIIyynnii
ggEExxµµrreessrrIIdd´́TT‰‰eeTToott@@˘̆˘̆˘̆  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnneerroobbccMMeeLLIIgg  eeddIImm∫∫IIeessIIcc
kkÌÌaakkkkÌÌaayyssbb∫∫aayyssMMrrYYll®®BBHHTT&&yy®®bbmmaaffmmnnuussßßss¬¬aabb''  eebbIIeeyyaaggttaammCCMM
eennOO®®bbCCaa®®bbiiyy  ®®bbEEhhllKK~~aannwwggsstt√√EExx¬¬gg®®ssaakk''  EEddllvvaaEE®®sskkccMMGGkkeebbII
kkaallNNaammaannmmnnuussßßss¬¬aabb''eennAAkk~~¨g̈gPPUUmmii  ..  KKiittssBB√√@@eeTTAA  bbJJÔÔvv&&nn††eessrrII
((eexxoovv))TTSSggeennHH  BBMMuuVVnn®®bb®®BBiitt††GGII√√xxuussTTaall''EEtteessaaHH  ..  kkaallNNaaVVnnVVjj''
®®bbhhaarrBBYYkkEExxµµrreessrrIImm††gg@@  sseemm††ccssIIhhnnuuEEttggee®®bbIIBBYYkkPP~~aakk''ggaarr®®kkssYYgg
eeXXaassnnaakkaarreeTTAAfftt®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayy  rrYYcceehhIIyy®®BBHHGGgg®®TTgg''ee®®bbII[[eeKKyy
kkmmkk[[®®TTgg''TTtteeppÌÌøøggppÌÌgg˘̆˘̆˘̆  rrYYcceehhIIyy®®BBHHkkUUNNaammççaass''®®TTgg''®®BBHHrraaCCssMMrrYYll
kkÌÌaakkkkÌÌaayy  ..

ddaabb--QQYYnn,,  eemmddwwkknnSSTT&&BB´́®®BBEExxµµrr®®bbqqSSggVVrrSSgg,,  VVnneeccjjmmkkssMMuuccuuHHccUUll
CCaammYYyyeess††ccssIIhhnnuu  kkaallBBIIqq~~SS11994499  ..



ccMMEENNkkxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨v̈viijj  eebbIIeeTTaaHHCCaaccgg''eeXXIIjj  ……kk**mmiinnccgg''eeXXIIjj  kk**xxMM∆∆¨ëeccoo--
ssmmiinnrrYYcc  BBIITTiiddΩΩPPaaBBGGmmnnuussßßFFmm··́́ nnXXaattkkmmµµkkNN††aall´́ff©©®®ttgg''eeTTAAeellIIrrUUbb
BBYYkkEExxµµrreessrrIIEEddrr˘̆˘̆˘̆eeddaayysseemm††ccssIIhhnnuu®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ®®TTgg''VVnn®®BBHHrraaCCbb
JJÇÇaa  [[yykkeeTTAAccaakk''bbJJççSSggppßßaayyeennAA®®KKbb''ppÊÊSSggssMMBBtt''ss  ®®KKbb''eerraaggkkuunn˘̆˘̆˘̆
ttSSggBBIITTII®®kkuuggrrhhUUttddll''®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarr˘̆˘̆˘̆  ttSSggBBIIqq~~SS11996655  ddll''11996677  ..

KKWWCCaakkaarrbbJJççSSggppßßaayydd**EEss††ggGGssççaarr¥¥nnUUvvkkaarrssmm¬¬aabb''mmnnuussßß  eeddIImm∫∫IIbbMM
eerrIIeemmaaTTnnPPaaBBrrbbss''®®BBHHGGgg  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyxxMM∆∆¨k̈k**VVnneeXXIIjjTTwwkkmmuuxxkk††ÁÁlleekk††AA
rrbbss''eellaakkee®®BBoobb--GGiiuunneennAAccMMeeJJHHmmuuxxeesscckkII††ss¬¬aabb'',,  VVnneeXXIIjjeesscckkII††tt
kk''ss¬¬¨ẗtrrbbss''eellaakkeeccAA--bbUUrrII,,  kkMMhhwwggrrbbss''eellaakk  mmFFuurraa""̆̆ ˘̆˘̆  kkaarreessIIccjjjjwwmm
jjEEjjmmrrbbss''eellaakkeessAA--gg""UUyy  ..  xxMM∆∆¨ëennAAccSSeeBBlleeKKccggEExxµµrreessrrIIeeppÌÌaabbnnwwgg
bbeeggaalleennAA®®ttJJMMgg®®kkLLwwgg  rrYYcceehhIIyyeeKKccggmmuuxxnnwwggssMMBBtt''eexxµµAA˘̆˘̆˘̆  rrYYcceehhII--
yymmaannmmnnuussßß®®bbEEhhll77eeTTAA88nnaakk''  QQrrVVjj''BBIIee®®kkaayyxx~~ggeeLLIIggssuuHH
ssaacc''  ..  CCnnrrggee®®KKaaHHkk**®®ssuuttCCgggg''®®KKwwbb  ccMMttiittKKUUffeeLLIIggeellII  ccMMEENNkkkk∫∫aa--
llssMMyyuuggccuuHHee®®kkaamm  ..

bbuuKKllss¬¬aabb''VVtt''eeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††CCnnmm~~aakk''eeTTAAccaabb''sskk''kk∫∫aalleePP©©IIyy
eeLLIIgg  eeddIImm∫∫IIbbEEnnƒƒmmmmYYyy®®KKaabb''ccuuggee®®kkaayy  ((Coup de grâce))    eeddaayyee®®bbII
kkSSeePPII¬¬gg  P.A. Colt ..  ®®bbEEhhlleeddaayyssaarr®®BBllwwggeeccjjmmiinnTTaann''GGss''  ……kk**
eeddaayyssaarrkkmm¬¬SSgg®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg  kk∫∫aalleennaaHHkk**PP∆∆aakk''kk®®nn††aakk''mm††ggeeTToott˘̆˘̆˘̆  rrYYcc
ssMMyyuuggFF¬¬aakk''ccuuHHeeTTAAvviijj    eennAAeeBBllEEddlleellcceeccjj®®bbeehhaagg®®KKhhflflUUrrEEpp¬¬GGgg¨¨
jjeennAA®®ttgg''mm††MM¨ëessoottpp˚åa  ..  TTiiddΩΩPPaaBB®®bbeehhaaggmmUUllff¬¬¨j̈jddUUccEEPP~~kkbbiissaacc  VVnn
ttaammllgg''ssttiiGGaarrmmµµNN__rrbbss''xxMM∆∆¨ÿy""aaggyyUUrrllgg''  ..

eennAAeeBBllEEddllrrbbbb««ssggrraa®®ss††nniiyymm»»kkMMBBuuggvvkk''vvIIkk~~¨g̈gkkaarrccggVVjj''bb
JJÔÔvv&&nn††EExxµµrreessrrIĬ̆ ˘̆ddUUccCCaaVVnn22--33nnaakk''rrYYcceehhIIyy,,  kkaaEEssttVVrrSSggeeQQµµaaHH  ««Le

Canard Enchaîné»»  EEddllmmaanneeKKaallCCMMhhrr®®bbqqSSggnnwwggkkaarrssmm¬¬aabb''mmnnuu--
ssßß  eeTTaaHHCCaammnnuussßß®®bbeePPTTNNaakk**eeddaayy,,    kk**VVnn®®bbkkaassEEllggTTTTYYllssaa
ll''sseemm††ccssIIhhnnuu  kk~~¨g̈gnnaammCCaaGG~~kknniiBBnnÏÏmm~~aakk''eennAAkk~~¨g̈gTTMMBB&&rrrrbbss''xx¬¬ÁÁnneeTToott
eehhIIyy  ..  sseemm††cckk**VVnneeqqII¬¬yyttbbvviijjeeddaayykkMMhhwwgg˘̆˘̆˘̆  eeddaayyee®®bbIIeellaakkhhflfluu
yy--EEhhmm[[KKUUrrKKMMnnUUrr  ««Le Canard Enchaîné»»  CCaasstt√√TTaammYYyymmaannJJkk''
ssJJÔÔaa  ««NNaassIIuu»»,,  eeVVHHBBuummııppßßaayyeennAAkk~~¨g̈gTTssßßnnaavvddII††    ««Kambuja»»  ..
eennHHCCaasskkII≈≈PPaaBBmmYYyybbgg˙ȧajjffaa  eess††ccssIIhhnnuummaanneesscckkII††kkMMNNaacceeXXaarr
eeXXAA  rrhhUUttddll''mmaannkkaarrqqÁÁttllIIllaaeennAAkk~~¨g̈gssttiiGGaarrmmµµNN__  EEllggddwwggxxuuss
®®ttUUvv,,  xx¬¬ÁÁnn‰‰ggyykk®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreeFFII√√CCaaxxµµSSggss®®ttUUvv      eehhIIyyEEbbrreeTTAAeeccaaTT
kkaaEEssttVVrrSSggffaaCCaakkaaEEsstt««NNaassIIuu»»˘̆˘̆˘̆

®®bbssiinneebbIIbb""uull--BBttCCaasstt√√BBss'',,  kkaallkk~~¨g̈gssmm&&yyEEddllsseemm††ccssII
hhnnuuccaatt''[[eeKKVVjj''®®bbhhaarrBBYYkkEExxµµrreessrrIIeennaaHH,,  bb""uull--BBtt®®KKaann''EEttCCaaBBss''kk~~¨¨
ggBBgg  ((Le serpent était dans l'oeuf))  ..  ccMMEENNkksseemm††ccssIIhhnnuueennHH
‰‰ggCCaaeemmBBss''̆̆ ˘̆˘̆  KKWWCCaasstt√√BBss''eekkggkkgg  ..  eeTTAA´́ff©©ee®®kkaayyeeTTAA˘̆˘̆˘̆  BBYYkkEExxµµrr
®®kkhhmmeeddIIrrkkaabb''ssmm¬¬aabb''GG~~kk®®ssuukk  eehhflflaarrkkee®®JJÇÇøøvveexx∆∆øøvvxx∆∆aarr  ssmm¬¬aabb''eekkµµggkk~~¨g̈g
GG®®ggwwgg,,  ssmm¬¬aabb''®®ssIImmaann´́ppÊÊeeJJHH,,  mmaannkkaarreessIIccssbb∫∫aayyeeddaayyQQ~~aanniiss
BB¥¥aaVVTT˘̆˘̆˘̆  eennAAeeBBllEEddlleeXXIIjjGG~~kk®®kkuuggeeTTAAddYYllss¬¬aabb''eennAAvvaallEE®®ss˘̆˘̆˘̆BBYY
kkEExxµµrr®®kkhhmmBBMMuuEEmmnnmmaann®®ttwwmmEEttssaaLL¨ẗt--ssrr  eehhAAbb""uull--BBtt  CCaa®®KKUUVVFF¥¥aa
yy__bb""uueeNNˆâaHHeeTT˘̆˘̆˘̆bb""uuEEnn††mmaannsseemm††ccssIIhhnnuu  CCaassaa®®ss††aaccaarr¥¥eeddIImmccmm˘̆˘̆˘̆  CCaa
eerroommcc∫∫ggEEpp~~kkTTaarruuNNkkmmµµ  ..

�                             �

�

elake®Bob-Giun
eeBBll®®ttUUvvyykkeeTTAAkkaatt''eeTTaass®®bbhhaarrCCIIvviitt  eeddaayybbJJÇÇaarrbbss''eess††ccssII

hhnnuu,,  eellaakkee®®BBoobb--GGiiuunnCCaabbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrreekkµµggmm~~aakk''  mmaannGGaayyuu®®bbmmaaNNCCaagg
3300qq~~SS  ..  mmaaDDssmmxxııss'',,  rraaggccMMGGwwgg  ®®bbkkbbeeddaayyff©©aassEEvvgg  sskk''rrYYjj˘̆˘̆˘̆mmuuxx
mmaatt''eeFFII√√[[xxMM∆∆¨n̈nwwkkrrllwwkkeeXXIIjjddll''eellaakkeeGGoovv--eekkIIss˘̆˘̆˘̆..  ®®bbssiinneebbIIeellaakk
ee®®BBoobb--GGiiuunn  ®®ttUUvvrrbbbbrrbbss''eess††ccssIIhhnnuuccaabb''xx¬¬ÁÁnnVVnn  kk**mmttiimmhhaaCCnnmmiinn
VVnnssUUvvCCaa®®bbkkaann''®®bbkkYYttGGII√√EEddrr˘̆˘̆˘̆bb""uuEEnn††eess††ccssIIhhnnuuCCaaGG~~kkll∫∫ÁÁggeeVVkkee®®BBoo
bb--GGiiuunnyykkmmkkssmm¬¬aabb''  EEddllCCaakkaarrkk∫∫tt''ssIIllFFmm··́́ nnnneeyyaaVVyyTTUUtt  ..
eellaakkee®®BBoobb--GGiiuunnmmiinnVVnnmmkkeeFFII√√vviieeccœœttkkmmµµ  bbMMpp¬¬aajjssııaann  dduuttppÊÊHHGG~~kk®®ssuukk
……®®bbyyuuTTÏÏCCaammYYyykkggTT&&BBCCaattii  ……kk**ccUUllmmkkeeXXaassnnaaeeFFII√√vviiTTÏÏggßßnnaa  bbMMpp¬¬aajj
rrbbbbssggmmrraa®®ss††nniiyymmeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeennaaHHeeTT  ..  ee®®kkAABBIIvvtt††mmaann´́nnvvii--
TT¥¥¨ËExxµµrreessrrIImmYYyyeennAA´́®®BBnnKKrr  ((xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨p̈pÊÊaall''̆̆ ˘̆˘̆mmiinnTTSSggEEddllVVnnss††aabb''sseemm¬¬
ggvviiTT¥¥¨ëennaaHHmm††ggppgg˘̆˘̆˘̆  FF¬¬aabb''EEttss††aabb''vviiTT¥¥¨r̈rbbss''sseemm††cc))˘̆˘̆˘̆  ccllnnaaEExxµµrreessrrII
ee®®kkaammkkaarrddwwkknnSSrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''  mmiinnEEddlleeTTAAbb""HHJJll''®®bbeeyyaa
CCnn__PPUUmmiiddΩΩaannEExxµµrr  EEddllssiiƒƒtteennAAee®®kkaammrrbbbbeess††cceennaaHHbbnnii††ccbbnn††ÁÁcceessaaHH,,  ppÊÊ¨¨
yyBBIIccllnnaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆâaHH,,  ´́ff©©ee®®kkaayymmkk  eennAAEExxmmkk
rraaqq~~SS11996699,,  mmaannBBYYkkEExxµµrreessrrII220055nnaakk''  VVnnmmkkccuuHHccUUllkk~~¨g̈grrbbbbrrbbss''
sseemm††ccssIIhhnnuŭ̆ ˘̆˘̆..  TTMMnnggeemmIIlleeTTAAeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''VVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[
BBYYkkEExxµµrreessrrIITTSSggeennHH  mmkkBBYYkkkkmm¬¬SSggKK~~aaCCaammYYyysseemm††ccssIIhhnnuu  eeddIImm∫∫IITTbb''TT
ll''nnwwggkkaarrrraatttt∫∫aattrrbbss''eeyyookkkkuugg  ((eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''  VVnnKKiitt®®bb--
eeyyaaCCnn__CCaattiiEExxµµrrCCaammuunn,,  mmiinnVVnnKKiitt®®bbeeyyaaCCnn__ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnneennaaHHeeTT˘̆˘̆˘̆))  ..  eettII
nnrrNNaaGGaaccddwwggCCaammuunnVVnn  ffaaeess††ccssIIhhnnuuEEbbrrCCaarrtt''eeTTAAccUUlleeyyookkkkuugg
eeddIImm∫∫IIvvaayy®®bbhhaarr®®bbeeTTssCCaattiirrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ??  ..  eennAAkk~~¨g̈geerrOOggkk∫∫tt''CCaattii
rrbbss''ssmm--ssaarrII  nniiggeellaakkddaabb--QQYYnneeTTootteessaatt˘̆˘̆˘̆  mmaannss~~aamm®®bbLLaakk''
®®bbLLËËssrrbbss''rrddΩΩkkaarreeyyookkNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eegg""aa--DDiinneeyyoomm  nniiggeegg""aa--DDiinn
jjËË̆̆ ˘̆˘̆  bb""uuEEnn††BBMMuuVVnn®®ttaassJJÔÔaarrbbss''ssWWgg--gg""uukkffaann''TTaall''EEtteessaaHH˘̆˘̆˘̆..  ssMMeerrcc
ssMMrrYYcceeTTAA  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''kk**ddUUccCCaaeellaakkllnn''--nnll''̆̆ ˘̆˘̆  ®®bbvvttii††ssaa®®ss††
eennAAEEttccggccSSffaa  CCaaGG~~kknneeyyaaVVyyeerrrraa  ssÊÊaakk''eessIIÊÊrr˘̆˘̆˘̆  eennAATTIIbbMMppuuttCCaaGG~~kkssMM
eerrcc[[eess††cceennAArrss'',,  ®®ssbbttaammJJkk¥¥eess¬¬aakkffaa  ––  ««cciitt††mmiinnddaacc''  eeFFII√√eess††cc
mmiinnVVnn»»  ..  ccMMEENNkkbb""uull--BBttnniiggBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmCCaaeerrOOggeeppßßgg˘̆˘̆˘̆bb""uull--BB
ttVVnnTTaajjeemmeerroonn®®KKbb''yy""aaggBBIIeesscckkII††TTnn''eexxßßaayyrrbbss''ssWWgg--gg""uukkffaann''nnii
ggrrbbss''eellaakkllnn''--nnll''CCaammYYyyeess††cc  ..

®®ttLLbb''mmkkeellaakkee®®BBoobb--GGiiuunnvviijj˘̆˘̆˘̆  eellaakkCCaaEExxµµrreessrrIITTII11  EEddllss--
eemm††ccVVnnll∫∫ÁÁggyykkmmkkVVjj''eeccaallCCaassaaFFaarrNN:..  eellaakkee®®BBoobb--GGiiuunnVV
nnccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrr  kk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNggll∫∫ÁÁggsseemm††ccssIIhhnnuu  [[eeccjjBBIImmaa
KKaa··nneeyyaaVVyykkuummµµ¨ÿynniiss††,,  ccMMEENNkkeess††ccssIIhhnnuuvviijj  mmaanneeKKaallbbMMNNgg
ll∫∫ÁÁggeeKK[[ccuuHHccUUllnnwwggxx¬¬ÁÁnn˘̆˘̆˘̆..  TTSSggeennHHssuuTTÏÏsswwggEEttCCaakkaarryyll''®®ccLLMḾ́ nn
PPaaKKIITTSSggssggxxaagg˘̆˘̆˘̆..  GG~~kkEEddllVVnneeFFII√√CCaaGGaaCC∆∆aakkNN††aall  eeddIImm∫∫IITTaakk''TTaajj
eellaakkee®®BBoobb--GGiiuunn  mmkk[[ccUUllkk~~¨g̈gssMMNNaajj''rrbbss''eess††cc  KKWWeellaakkGGiiuunn--ttSS
eeccAAhh√√aayyeexxtt††ttaaEEkkvv  ..  ´́ff©©ee®®kkaayymmkkeeTTIIbbxxMM∆∆¨d̈dwwggffaa  eellaakkee®®BBoobb--GGiiuunn®®ttUU
vvCCaakkµµÁÁyyrrbbss''eellaakkGGiiuunn--ttSS˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyeennAAeeBBllEEddlleellaakkee®®BBoobb--GGiiuunn
VVnn®®ttUUvvVVjj''®®bbhhaarrrrYYcceehhIIyy  ..  ®®kkuumm®®KKYYssaarrrrbbss''eellaakkGGiiuunn--ttSSVVnn
ssII††bbeennÊÊaass[[KKaatt''CCaaee®®ccIInn  ..  eeyyaaggttaamm®®bbPPBBxx¬¬HH  eellaakkGGiiuunn--ttSSVVnnbb
eeJJççjjvvaaccaayy""aaggddUUeecc~~HH  ––  ««ee®®BBoobb--GGiiuunn,,  xxMM∆∆¨C̈CYYyyvvaammiinnrrYYcceeTT  ..  vvaassmmEEtt
ss¬¬aabb''ddUUeecc~~HH˘̆˘̆˘̆  BBIIee®®JJHHvvaammaatt''rrwwgg  ®®BBeehhIInnmmiinn®®BBmmllnn''ttYYCCaammYYyysseemm††ccssII
hhnnuu»»  ..  ttaammBBiitteellaakkee®®BBoobb--GGiiuunnVVnneeJJll®®VVbb''eess††ccssIIhhnnuuffaa  xx¬¬ÁÁnn
eellaakkBBMMuuEEmmnnmmkkccuuHHccUUllCCaammYYyysseemm††cceeTT  eellaakkccUUllmmkkkk~~¨g̈gzzaann:CCaaGG~~kk



ccrrccaa  ..
xxMM∆∆¨ëennAAnnwwkkeeXXIIjjddUUcckkaallBBIImmßßiillmmiijj  GGMMBBIÍ́ ff©©ddMMbbUUggEEddllxxMM∆∆¨V̈VnnCCYYbb

®®bbTTHHnnwwgg®®BBiittii††kkaarrNN__ee®®BBoobb--GGiiuunn  ..  KKWWCCaa{{kkaassBBiiFFII®®VVrrBB√√ssmmaaCCCCaattii
EEddllccUUllmmkkddll''́́ ff©©TTII22eeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  xxMM∆∆¨V̈VnnCCiiHHmm""UUttUU  mm""UUbbflflÈÈEELLtt  BBNN··eexxoovv
rrbbss''xxMM∆∆¨ëeTTAAkkEEnn¬¬ggvvaalleemmrruu  eennAAeemm""aagg1111®®BBwwkk,,  eeTTAATTIIkkEEnn¬¬ggEEddllmmnnuussßß
ttUUccFFMMTTSSggLLaayymmkkBBII®®KKbb''eexxtt††xx&&NNÎÎ  mmkkrrYYmm®®bbCCMMuueeFFII√√ssmmaaCC  ..  xxMM∆∆¨b̈bJJŒŒbb''
mm""UUttUUeennAAEEkk∫∫rrkkMMEEppggvvSSgg  eehhIIyykkMMBBuuggEEttTTiijjmm˚åakk''®®ttSSmmYYyyBBIIcciinn˘̆˘̆˘̆  ®®ssaabb''
EEttxxMM∆∆¨ëeXXIIjjmmnnuussßßCCaabb''®®TTuuggmm~~aakk''BBIImmaatt''TTeenn¬¬  ..  KKWWCCaa®®TTuuggmmYYyyxxııss''ddaakk''eennAA
eellIILLaann  ®®bbkkbbeeddaayyccMMrrwwggEEddkk  mmaannddMMbbUUllrraaggmmUUll  nniiggmmaannBBNN··®®bb--
EEhhllKK~~aannwwggeekk¬¬aaHHrrbbss''eess††cc  ..  mmnnuussßßeennAAkk~~¨g̈g®®TTuuggJJkk''GGaavvss  QQrrFFµµwwgg
nnwwggff˚l̊l''̆̆ ˘̆˘̆  ccMMEENNkkmmnnuussßßeennAAxxaaggee®®kkAArraabb''rryynnaakk''  rrtt''ttaammyykkddMMuuffµµddMMuu
®®KKYYssddMMuuddII  mmkkKKbb''eellIICCnnCCaabb''®®TTuuggeennHH  ddUUcceeKKKKbb''eeTTAAeellIIss√√aaKKIIggkkuugg  eeddaa
yyeeCCrr®®bbeeTTccpp††aassaarrffaa  CCaa««CCnnkk∫∫tt''CCaattii»»  ..  bbuurrsskk∫∫tt''CCaattiieennaaHHeehhIIyy
KKWWCCaaeellaakkee®®BBoobb--GGiiuunn˘̆˘̆˘̆..  ccMMEENNkksseemm††ccssIIhhnnuu  bbgg√√iilleemm®®kkUUddUUcceeKK
bbgg√√iillkkSSeePPII¬¬ggmmIÍ́ ®®tteeyyIĬ̆ ˘̆˘̆  eeddIImm∫∫IIBBnn¥¥¨ḦH[[mmhhaaCCnnxxwwggee®®kkvvee®®kkaaFFccMMeeJJHH
CCaannCCaabb''eeTTaass  ..  xxMM∆∆¨ëemmIIlleeTTAAssIIhhnnuu  eeXXIIjjddUUccCCaaeess††ccGGFFiirraaCC  rr""UUmmuuSSgg
EEddllBBnn¥¥¨ḦHrraa®®ss††®®bbCCaa  [[EE®®sskkeehhflflaarrkkee®®JJÇÇøøvv  eennAAeeBBllEEddllccaabb''mmnnuu
ssßßeeVVHH[[xx¬¬aassIIuu  ..  eennAAeeBBlleennaaHH  sseemm††ccssIIhhnnuuhhaakk''ddUUccCCaaeeJJllmmkk
xxMM∆∆¨f̈faa  ––  ««GGjjCCaaeess††cc  !!  ccMMEENNkkBBYYkk‰‰ggCCaasstt√√̆̆ ˘̆˘̆  GGjjeeFFII√√GGIIJJççwwgg  eettIInnrr
NNaahhflflaanneeFFII√√GGIIGGjj  ??»»  ..  ®®TTuuggrrbbss''eellaakkee®®BBoobb--GGiiuunn  kk**xxiittmmkkCCiittxxMM∆∆¨¨
bbnnii††ccmm††gg@@˘̆˘̆˘̆  xxMM∆∆¨®̈®TTSSmmiinnVVnnnnwwggTTiiddΩΩPPaaBBeennHH  kk**bbtt''kk∫∫aallmm""UUttUUeeccjjCCaa®®bb--
jjaabb''  ..

�                             �

�

elakesA-g"Uy
KKWWCCaabbJJÔÔvv&&nn††eessrrIIccuuggee®®kkaayy  EEddlleess††ccssIIhhnnuuVVnnccaabb''VVjj''eeccaa--  

lleennAA®®ttJJMMgg®®kkLLwwggbbgg˙ȧajjssaaFFaarrNNCCnn  ..  ˘̆˘̆˘̆bbnnÊÊaabb''BBIIeellaakkeessAA--gg""UU
yyeeTTAA,,  sseemm††ccssIIhhnnuuhhaakk''ddUUccCCaa  ((VVkk''TTwwkkcciitt††))  EEllggccaabb''mmnnuussßßmmkk
®®bbhhaarrssMMEEddggÚÚTTiiÏÏbbJJççËËllhhII√√llkkuunntteeTTAAeeTToott  ..  kkaarr®®bbhhaarrCCIIvviittrrbbss''
eellaakkeessAA--gg""UUyy  VVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAeennAAkk~~¨g̈gEExxååssPPaaqq~~SS11996677  ..  xxMM∆∆¨ëennAAccSS
yy""aaggcc∫∫aass''bbMMppuuttGGMMBBII®®BBwwttii††kkaarrNN__eennHH˘̆˘̆˘̆  eeddaayyeehhttuuffaakk~~¨g̈gssmm&&yyeeKKccaa
bb''xx¬¬ÁÁnneellaakkeessAA--gg""UUyy  xxMM∆∆¨k̈kMMBBuuggEEttssrreessrr®®bbeellaammeellaakkmmYYyyeeQQµµaaHHffaa
««ccMMttiitt≤≤ttGGaassUUrr»»  ..  ssaarrBBtt··mmaann««ssuuCCIIvvFFmm··»»rrbbss''eellaakknnuutt--eeQQOOmm
kk**VVnneeccaaTT®®bbkkaann''xxMM∆∆¨m̈mYYyyrrMMeeBBCC  ffaaCCaaGG~~kknniiBBnnÏÏ««xx√√HHkkaarrGGbb''rrMM»»  eehhIIyyEEdd--
llmmaannxxYYrrkk∫∫aall««bbrreeTTss»»  ..  ccMMEENNkk®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarr  ee®®kkaammkkaarr
ddwwkknnSSrrbbss''GG~~kk®®ssII  CCiinn--EErr""nn  kk**VVnnppßßaayyttaammvviiTT¥¥¨ ̈ mmYYyy´́ff©©bbIIddgg  GGss''
ccMMnnYYnnBBIIrr´́ff©©ffaa  ««bbuuKKllNNaaEEddllPP~~aakk''ggaarrmmaannssmmttƒƒPPaaBBTTaann''xx¬¬ÁÁnnkkMMBBuuggGGaa
nneessoovveePPAA  <<ccMMttiitt≤≤ttGGaassUUrr>>  nnwwgg®®ttUUvveekkaaHHeehhAAeeTTAAssaallaaddMMbbUUgg  »»  ..

ttaammBBiittxxMM∆∆¨s̈srreessrreessoovveePPAAeennHH  eeddaayynnwwkkeeXXIIjjddll''mmnnuussßßBBIIrrnnaa
kk''̆̆ ˘̆˘̆  KKWWeeFFµµjjCC&&yy  ((FFnnJJÔÔCC&&yy))  eehhIIyynniiggeessAA--gg""UUyy  ..  eeFFµµjjCC&&yy˘̆˘̆˘̆eeddaa
yyeehhttuuEEtteess††ccmmiinnccgg''eeXXIIjjmmuuxxrrbbss''KKaatt''̆̆ ˘̆˘̆  KKaatt''kk**ccMMttiittKKUUffff√√aayy®®TT
gg''eennAAttaammbbggÌÌÁÁcc  ..  eebbII®®BBHHGGggmmiinnssBB√√®®BBHHTT&&yyGGaaxxaaggmmuuxx  xx¬¬ÁÁnnkk**ssMMeerrcc
cciitt††ff√√aayyGGaaxxaaggee®®kkaayy  ..  ccMMEENNkkeellaakkeessAA--gg""UUyyvviijj  ®®BBHHrraaCCaaVVnnccaa
bb''ccggVVjj''  ®®ssuuttkk∫∫aallCCgggg''ddll''ddIIeehhIIyy  kk**eennAAEEtteeqq¬¬øøttccMMttiitt[[®®BBHHrraa
CCaaEEddrr˘̆˘̆˘̆  kk~~¨g̈gnn&&yyffaa  CCaakkaarr®®bbqqSSggKKµµaannccbb''  ((Défi absolu))  ..  ´́ff©©ee®®kkaayy

eeTTAA  xxMM∆∆¨V̈Vnnyykk««ccMMttiitt≤≤ttGGaassUUrr»»
eeTTAAbbkkEE®®bbCCaaPPaassaaVVrrSSgg  eeddaa--
yyddaakk''ccMMNNggeeCCIIggffaa  ««L'Anar-

chiste»»  ..
eellaakkeessAA--gg""UUyyCCaabbJJÔÔvv&&nn††

eeccHHddwwgg  FF¬¬aabb''VVnneeFFII√√kkaarrssiikkßßaaCCaa
nn''xxııss''  rrhhUUttddll''VVnnCCaabb''ff~~aakk''åå
tt††mmmmÂÂnnII††  ..˘̆˘̆˘̆  KKWWCCaassPPaaBBbbuurrss
mm~~aakk''  EEddllmmaannrrUUbbrraaggssgg˙ȧarr  mmaa
nnqqÌÌwwggrrwwggddUUccEEddkk  mmaannkkmm¬¬SSggmmSSmmYY
nn  GGaacc®®bbyyuuTTÏÏKK~~aammYYyyTTll''nnwwgg
®®VVMM  ..  eellaakkeessAA--gg""UUyymmaanneess
cckkII ††kk¬¬aahhaannEEpp~~kkkkaayyssmm∫∫TTaa
eeddaayykk®®mmrrkknnrrNNaaee®®bboobb®®bbddUU
ccVVnn˘̆˘̆˘̆  KKWWmmiinneeccHHttkk''ss¬¬¨¨ttnnwwgg
ee®®KKaaHHff~~aakk''  ..  kkaalleennAAeerroonn‰‰vviiTT¥¥aa
ll&&yyssIIuussuuvvttiiƒƒ  eellaakkeessAA--gg""UUyy
FF¬¬aabb''ccUUllttyyuuTTÏÏnnwwggBBYYkk  Normal

eeddaayy´́ddTTeeTT  ..,,  ffII√√eebbIIxxaaggmm≈≈aagg
eeTToottmmaannmmaaDDFFMMCCaagg  mmaannKK~~aaee®®ccII
nnCCaagg  ®®BBmmTTSSgg®®bbddaabb''eeddaayyGGaa
vvuuFFkkSSbbiitt--BBUUeeffAA˘̆˘̆˘̆..  eebbIIeennAAkk~~¨g̈gPPUU
mmiiNNaassMMbbUUrreeddaayyeeccaarrllYYcceeccaarr
bb¬¬nn''  eellaakkeessAA--gg""UUyyccUUllcciitt††CCiiHHkkgg''eeTTAAEEttmm~~aakk''‰‰ggeeFFII√√®®BBeeggIIyy  ..  bb""uuEEnn††
CCaakkaarrGGPP&&BB√√  eeBBlleennAAvv&&yyCCMMTTgg''  eellaakkeessAA--gg""UUyyVVnnTTHHmmnnuussßßmm~~aakk''
eeddaayy®®CCuull´́dd  eeddaayyee®®KKaaHHff~~aakk''  ((eennAAee®®CCaayyGGMMBBiill))  ..  eerrOOggeennHHssaammIIxx¬¬ÁÁ
nnVVnnllaakk''VVtt''eeTTAA  kk¬¬aayyeeTTAACCaaGGaaff··kkMMVVMMggeeTTAAeehhIIyy  ..  bb""uuEEnn††́́ ff©©ee®®kkaayy
mmkk  eennAAeeBBlleeccjjeeFFII√√CCaaåått††mmmmÂÂnnII††̆̆ ˘̆˘̆  eellaakkeessAA--gg""UUyyVVnnddNN††wwggkkUUnn
eeccAAhh√√aayy®®ssuukkmm~~aakk''eeFFII√√CCaa®®bbBBnnÏÏ  eehhIIyykk**VVnnyykkGGaaff··kkMMVVMMggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn
eeTTAArraa""yyrr""aabb''®®VVbb''nnaagg®®bbBBnnÏÏGGss''rrllIIgg  ..  eehhttuuEEtteess~~hhaannaagg  ddaallIILLaa
ssSSssuuggkk**VVnnTTTTYYllee®®KKaaHHff~~aakk''  ..  nnaaggGGaallIInn,,  ®®bbBBnnÏÏeellaakkeessAA--gg""UUyy,,
CCaa®®ssIImm~~aakk''mmaannssmm∏∏ssßß®®bbwwmm®®bbiiyy  mmaannkkMMBBss''kkMMBB  TTuukksskk''CCaakkMMeeVV""yy
eeTTAAee®®kkaayyddUUccsskk''eessHH  KKYYrrCCaaTTIIccaabb''cciitt††eemm®®ttIIxx¬¬SSggNNaass''̆̆ ˘̆˘̆  ((´́ff©©ee®®kkaayy
eeTTAA  nnaaggGGaallIInnVVnnkk¬¬aayyeeTTAA
CCaaPPrriiyyaaeellaakkssuukk--qquugg))  ..
nnaaggGGaallIInnkk**VVnnyykkGGaaff··kkMM--
VVMMggrrbbss''bbII††  ((eessAA--gg""UUyy))eeTTAA
®®VVbb''““BBuukkmm††aayyKKµµaannssll''  ..
eeddaayyeellaakkeessAA--gg""UUyyCCaamm--
ÂÂnnII††eessµµaaHH®®ttgg''  mmiinnssUUvveeccHHrrkk
ssIIuuee®®kkAAeehhIIyyeennAAEEtt®®kk  eellaakk
eessAA--gg""UUyykk**eeccHHEEtteeFFII√√[[TTaass''
cciitt††ddll''““BBuukkmm††aayyeekkµµkk  ..  eerrOO
ggGGaakk''GGnn''cciitt††bbnnii††ccbbnn††ÁÁcckk**kk¬¬aa--
yyeeTTAACCaaeerrOOggFFMM  rrhhUUttddll''““BBuu

eellaakkeessAA--gg""UUyy  eennAAmmuunneeBBllVVjj''VVnn

ssMMuubbWWttVVrrIImmYYyyxxßßWWtt    rrYYccEE®®sskkyy""aaggxx¬¬SSgg

eeLLIIggffaa  ««  CCeeyyaasseemm††cc®®BBHHnneerraatt††mm--

ssIIhhnnuu  !!»»  ..

eessAA--gg""UUyy,,  eennAAee®®kkaayyeeBBll
VVjj''®®bbhhaarrCCIIvviitt  2222//55//6677



kkmm††aayyeekkµµkkyykkssMMNNMMuueerrOOggrrbbss''eellaakkeessAA--gg""UUyy  ((ssmm¬¬aabb''mmnnuussßß))
eeTTAAbb††wwggttuullaakkaarr  ..  eellaakkeessAA--gg""UUyyddwwggxx¬¬ÁÁnnTTaann''  kk**VVnneeKKccxx¬¬ÁÁnneeTTAA®®bb--
eeTTssllaavv  rrYYcceeTTAA´́®®BBnnKKrr  ccUUllkk~~¨g̈gccllnnaaEExxµµrreessrrIIrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uu
kkffaann''  ..  bbUUkkrrYYmmeesscckkII††TTSSggGGss''eeTTAA˘̆˘̆˘̆  eellaakkeessAA--gg""UUyyBBMMuuEEmmnnCCaaGG~~kknn
eeyyaaVVyyeeTT  ..  eellaakkBBMMuuVVnnrrtt''eeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrr  eeddaayyssaarrssÌÌbb''eess††cc
eennaaHHeeTT˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††eeddaayyssaarreellaakkmmaannvviibbttii††CCaammYYyynnwwgg®®KKYYssaarrxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..

kkaarrccaabb''xx¬¬ÁÁnnrrbbss''eellaakkeessAA--gg""UUyyeeTTootteessaatt  ee®®bboobbVVnneeTTAAnnwwgg
kkaarrccaabb''xx¬¬ÁÁnnrrbbss''ee®®BBoobb--GGiiuunnEEddrr,,  KKWWVVnn®®bb®®BBiitt††eeTTAAeeddaayyvviiFFIIll∫∫ÁÁggeeVVkk
bbeeJJœœaatt  ..  mmaannPP~~aakk''ggaarrkkggTT&&BBVVnneeTTAAbbbbYYlleellaakkeessAA--gg""UUyyppwwkk®®ssaa
TTaall''EEtt®®ssvvwwggEEllggddwwggxx¬¬ÁÁnneennAA´́®®BBnnKKrr  ..  lluuHHddll''eessAA--gg""UUyyPP∆∆aakk''ddwwgg
xx¬¬ÁÁnnkkaallNNaa  kk**VVnnmmkkddll''mmnnIIÊÊrrXXMMuuXXSSggrrbbss''eess††ccssIIhhnnuurrYYcceeTTAAeehhII
yy  ..  mmaannGGnn††rraaKKmmnn__CCaaee®®ccIInnmmCCŒŒddΩΩaann  eessII~~ssMMuu[[®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩeellIIkkEEll
ggeeTTaass[[eessAA--gg""UUyy˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††eess††ccssIIhhnnuummaanneesscckkII††mmaannHHddaacc''xxaatt  ssUU
mmccggkkmmµµccggeeBBoorrCCaammYYyynnwwggmmnnuussßßmm~~aakk''  EEddllKKµµaanneerrOOggGGII√√TTaakk''TTaammnnwwgg
®®BBHHGGggeessaaHH  ..

eennAAeeBBllEEddllttuullaakkaarrsswwkkccaabb''yykkeeTTAAssYYrrcceemmII¬¬yy˘̆˘̆˘̆eeKKVVnneeccaaTT
ssYYrreellaakkeessAA--gg""UUyyddUUeecc~~HHffaa  ––  ((BBtt··mmaanneennHH  xxMM∆∆¨V̈VnnTTTTYYllBBIInnaayyTTaahhaa
nnCCaann''xxııss''mm~~aakk''  eeFFII√√kkaarreennAAkkaarriiyyaall&&yyTTII22  eeQQµµaaHHKKwwmm--ee®®TTOOgg))  ––

--  eettIIeellaakkCCaaGG~~kkssIIuuQQ~~ÁÁllbbMMeerrIIGGaaeemmrriikkSSggBBiittEEmmnn……  ((ttuullaakkaarr))  ..
--  xxMM∆∆¨r̈rss''eeddaayyssaarrGGaaeemmrriikkSSggBBiittEEmmnn˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††xxMM∆∆¨K̈KµµaannVVnneeFFII√√GGII√√bbMMeerrIIGGaa

eemmrriikkSSggeeTT  ((eessAA--gg""UUyyeeqqII¬¬yy))  ..
eennAATTIIbbMMppuutt  ttuullaakkaarrsswwkkVVnnssMMeerrcc®®bbhhaarrCCIIvviitteellaakkeessAA--gg''UUyy

®®ssbbttaammqqnnÊÊ:®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ((kkaallNNaammaann®®BBHHrraaCCGGMMeeNNaayy  eennaaHHCCaa
rrbbss''sseemm††cc““˘̆˘̆˘̆  kkaallNNaammaannkkaarrBBiiXXaatt  eennaaHHCCaarrbbss''ttuullaakkaarrsswwkk))

eennAArraa®®ttIImmuunn´́ff©©BBiiXXaatt,,  PP~~aakk''ggaarr´́nn®®kkssYYggmmaannssmmttƒƒkkiiccçç  kk**VVnneeTTAA
ssaakkssYYrreellaakkeessAA--gg""UUyyffaa  eettIIeellaakkccgg''VVnnGGII√√mmuunn´́ff©©®®bbhhaarrCCIIvviitt  ??  ..
eellaakkeessAA--gg""UUyykk**VVnnssMMuu®®ssaanniiggVVrrII  eehhIIyynniigg®®ssIImm~~aakk''̆̆ ˘̆˘̆..  eeKKVVnn®®bb
KKll''CCUUnneellaakknnUUvv®®ssaanniiggVVrrIĬ̆ ˘̆˘̆  bb""uuEEnn††VVnnbbddiieessFF®®ssII  ..

eennAA´́ff©©®®bbhhaarrCCIIvviitt˘̆˘̆˘̆  EEbb¬¬kkBBIIGG~~kkeeTTaassmmuunn@@,,  eellaakkeessAA--gg""UUyyVVnn
eeddIIrryy""aaggssgg˙ȧarreeqqııaaHHeeTTAAbbeeggaallmmccçç¨r̈raaCC  eeddaayyKKµµaannccSSVVcc''nnrrNNaa®®KKaa  ……
rruujj®®ccaanneessaaHHeeLLIIyy  ..  eellaakkeessAA--gg""UUyy®®bbEEhhllCCaammiinneeccHHrrss''®®ssbb
ttaammssggmmnniiyymmrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuŭ̆ ˘̆˘̆  bb""uuEEnn††eellaakkeeccHHss¬¬aabb''eeddaayy´́ff¬¬
ff~~ËËrrddUUccvvIIrr:bbuurrss  ..  eellaakkjjjjwwmmjjEEjjmmKKµµaannttkk''ss¬¬¨ẗt    KKµµaann®®BBWW®®BBYYcc  TTTTYY--
llyykkeesscckkII††ss¬¬aabb''ddUUcceeKKVVnnTTTTYYllGG®®mmiitt¥¥®®ttCCaakk''  ..  eennAAeeBBllEEddll
eeKKccggrrwwttee®®kkookkeellaakkCCaaccuuggbbeeggII˙ẏy˘̆˘̆˘̆  eellaakkeessAA--gg""UUyyxxMM®®bbwwggbbWWttVVrrII
ddll''TTIIccbb''  ..  ttaamm®®bbPPBBxx¬¬HHVVnn[[xxMM∆∆¨d̈dwwggffaa˘̆˘̆˘̆  eennAAmmuunneeBBllEEddlleeKKVVnn
VVjj''®®bbhhaarr˘̆˘̆˘̆  eellaakkeessAA--gg""UUyyVVnnEE®®sskkffaa  ––    ««CCeeyyaa  !!  sseemm††cc®®BBHH
nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  !!»» ..

�                             �

�

eennAA´́ff©©ee®®kkaayymmkk˘̆˘̆˘̆  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnbbddiieessFFTTSSgg®®ssuugg  ffaa´́dd
eellaakkBBMMuummaann®®bbLLaakk''®®bbLLËËsskk~~¨g̈gkkaarr®®bbhhaarrCCIIvviittCCnnNNaamm~~aakk''eessaaHHeeLLII--
yy  ..  eebbIIeeyyaaggttaammJJkk¥¥ssMMddIIrrbbss''®®TTgg''  ssUUmm∫∫IIEEttsstt√√rruuyynniiggsstt√√mmUUss
mmYYyy  kk**eellaakkmmiinnTTSSggEEddllVVnnddkk®®ssgg''yykkCCIIvviittrrbbss''eeKKppggEEddrr  ..

eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11998800  eess††ccssIIhhnnuuVVnneeVVHHBBuummııeessoovveePPAACCIIvv:®®bbvvttii††rrbb--
ss''KKaatt''mmYYyyeennAATTII®®kkuuggVV""rrIIss˘̆˘̆˘̆  EEddllmmaannccMMNNggeeCCIIggffaa  ««Souvenirs

doux et amers»»  ..  eennAAkk~~¨g̈gTTMMBB&&rrTTII113311  eess††ccssIIhhnnuuVVnnssrreessrrddUUcc
tteeTTAAeennHH  ––  ««xxMM∆∆¨k̈k**GGaacckk¬¬aayyeeTTAACCaaeess††ccmm~~aakk''cciitt††llÌÌVVnnEEddrr˘̆˘̆˘̆  GG~~kkxx¬¬HHVVnn
eeJJllffaa  xxMM∆∆¨ëennHHCCaammnnuussßßkkaaccssaahhaavvxx¬¬SSggNNaass''ccMMeeJJHHKKUUss®®ttUUvvrrbbss''
xxMM∆∆¨ ̈ ..  ttaammkkaarrBBiitt  xxMM∆∆¨F̈F¬¬aabb''kkaaccEEtt®®ttwwmmJJkk¥¥ssMMddIĬ̆ ˘̆˘̆  mmaanneeBBllxx¬¬HHxxMM∆∆¨ẍxwwgg®®cc--
eeLLaattddaacc''kk∫∫aallkknnÊÊ¨ÿyeeTToottppgg  ccMMeeJJHH≤≤ssßßrrCCnnxx¬¬HHEEddllccgg''bbMMpp¬¬aajjrrUUbb
xxMM∆∆¨ ̈ bb""uuEEnn††<<kkaarreeXXaarreeXXAA>>rrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ mmiinnEEddlleeTTAAqq©©aayyhhYYssBBIIJJkk¥¥ssMMddII
eennaaHHeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkk<<BBYYkkGG~~kkrrggee®®KKaaHHrrbbss''xxMM∆∆¨>̈>eennAAEEttmmaannCCIIvviittrrss''eennAA
nniiggmmaannssuuxxPPaaBBllÌÌCCaanniiccçç  eennAAeeBBllEEddllxxMM∆∆¨®̈®ttUUvvbbgg≈≈MMccaakkeeccjjBBIIGGMMNNaacc»»
˘̆˘̆˘̆eehh  !!  eehh  !!  ≤≤ttvvaaccaannwwggEEff¬¬gg  ((!!!!))˘̆˘̆˘̆
««  Il m'arrive d'être bon prince. On a parfois dit que j'étais impi-

toyable envers mes ennemis. En réalité, s'il m'est arrivé plus

d'une fois de m'exprimer très vivement, à l'encontre de per-

sonnalités qui cherchaient à me nuire, ma (violence) n'a que

bien rarement dépassé le stade verbal et mes (victimes) se

portaient toujours bien quand j'ai dû quitter le pouvoir. »»  ( Sou

venirs doux et amers - Paris 1980- Hachette -p.131 par Noro-

dom Sihanouk) ..
eennAA´́ff©©ee®®kkaayymmkkeeTToott,,  kk~~¨g̈gqq~~SS11998877,,  eess††ccssIIhhnnuummaannCCeemm¬¬aaHHCCaammYY

yynnwwggGG~~kkssaarrBBtt··mmaannGGaaeemmrriikkSSggmm~~aakk''eeQQµµaaHH  Elizabeth Becker EEddll
VVnnppßßaayyBBIIkkaarrBBiiXXaatteeTTAAeellIIBBYYkkGG~~kkCCMMTTaass''nneeyyaaVVyy˘̆˘̆˘̆  bbggaabb''bbJJÇÇaa
eeddaayysseemm††cc  ..  eennAAkk~~¨g̈geerrOOggeennHH,,  eellaakk  Bernard Hamel EEddllFF¬¬aabb''
eeFFII√√CCaaGG~~kkeeqqII¬¬yyqq¬¬ggTTIIPP~~aakk''ggaarrBBtt··mmaann  Reuters ®®bbccSSeennAAPP~~MMeeBBjjBBIIqq~~SS1199
6644ddll''11997755  VVnnpp††ll''nnUUvvPPss††¨ẗtaaggmmiinnGGaacc®®bbEEkkkkVVnn eehhIIyyEEddllKKSS
®®TTkkaarrGGHHGGaaggrrbbss''GG~~kk®®ssII  Becker,,  PPss††¨ẗtaaggEEddllccuuHHppßßaayyeeddaayyTT--
ssßßnnaavvddII††  Far Eastern Economic Review eehhIIyyEEddllVVnnbbJJççbb''CC
eemm¬¬aaHHrrvvaaggGG~~kkTTSSggBBIIrr  ..  PPss††¨ẗtaaggeennaaHH  KKWWrrUUbbfftt´́nnkkaarrVVjj''®®bbhhaarrBBYYkk
EExxµµrreessrrII  fftteeddaayyPP~~aakk''ggaarr®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarr´́nnssggmmrraa®®ss††nniiyymm
rrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  rrkkßßaaTTuukkeeddaayyeellaakk  Bernard Hamel ((rrUUbbffttEEddll
mmaannccuuHHppßßaayyeennAAkk~~¨g̈g««GGggrrbbUUrrII»»eellxxeennHH  nniiggeellxxrrYYccmmkkeehhIIyy))  ..

tteeTTAAeennHHCCaaeesscckkII††́́ nnlliixxiittrrbbss''eellaakk  Bernard Hamel ccuuHHppßßaa
yy´́ff©©TTII2211  ååssPPaa  11998877  EEddllmmaannPPÇÇaabb''eeddaayyrrUUbbffttBBIIssnn¬¬wwkk´́nnkkaarrBBii
XXaatteennaaHHppgg  ––  ««rrUUbbeennHH  bbgg˙ȧajjBBIIkkaarrccaabb''eeppII††mmVVjj''®®bbhhaarrCCIIvviittBBYYkkEExxµµrr
eessrrIĬ̆ ˘̆˘̆  EEddll®®bb®®BBiitt††eeTTAArrhhUUttddll''qq~~SS11996677  ..  eettIIGGss''ccMMnnYYnnbb""uunnµµaannnnaakk''??
TTMMnnggddUUccCCaa1122nnaakk''̆̆ ˘̆˘̆    eebbIIttaammxxMM∆∆¨d̈dwwgg ((eellaakk  Bernard Hamel ssrreessrr))
mmaann  ––  ee®®BBoobb--GGiiuunn,,  eeccAA--bbUUrrII,,  bbÌÌËËnnrrbbss''eeccAA--bbUUrrIĬ̆ ˘̆˘̆mmFFuurraa"",,  eessAA--gg""UUyy,,  eeccAA--
ssIIuu  eehhIIyynniigg  EEgg""tt--ggiinn  ..  ttaammbbJJÇÇaarrbbss''sseemm††cc  kkaarr®®bbhhaarrCCIIvviitt´́nn
CCnnTTSSggeennHH  ®®ttUUvvVVnnccaakk''ppßßaayyJJsseeBBjj®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kk»» ..⁄⁄



es†csIhnuCamYyyYn
nigBYkExµr®khm

xxaaggee®®kkaammeennHH  KKWWCCaakkaallbb∫∫®®bbvvttii††xx¬¬HH@@GGMMBBIITTMMnnaakk''TTMMnnggrrvvaaggeess††ccssII
hhnnuuCCaammYYyyBBYYkkyyYYnnnniiggEExxµµrr®®kkhhmm  ccaabb''BBIIqq~~SS11997700ddll''qq~~SS11997755  EEddll
eeyyIIggeeFFII√√kkaarrddkk®®ssgg''xx¬¬HH@@eeccjjBBIIeessoovveePPAA<<Les clés du Cambodge>>
ssrreessrreeddaayyeellaakk  Raoul M. Jennar eeVVHHBBuummııppßßaayykkaallBBIIqq~~SS1199--
9955  ––

‹‹ q`aM1970
•• ´́ff©©TTII1188  mmiinnaa ––  ssIIhhnnuuccaakkeeccjjBBII®®kkuuggmmUUssËËeeTTAA®®kkuuggeebb""kkSSgg  CCaa

kkEEnn¬¬ggKKaatt''CCYYbbCCaammYYyyKKNN®®bbttiiPPUUbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa    ee®®kkaamm
kkaarrddwwkknnSSrrbbss''ssaaLL¨ẗt--ssrr ..

•• ´́ff©©TTII1199  mmiinnaa ––  kkaarr®®bbkkaassPPaaBBGGaassnn~~  ..  rrddΩΩaaPPiiVVllsshhrrddΩΩGGaa
eemmrriikkccaatt''TTuukkkkaarrTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuu®®ttwwmm®®ttUUvvttaammcc∫∫aabb''  ..    eennAAPP~~MMeeBBjj
kkaarrFF¬¬aakk''rrbbss''ssIIhhnnuu  VVnnTTTTYYllnnUUvvkkaarreeBBjjcciitt††    BBIIssMMNNaakk''BBYYkk
yyuuvvCCnnnniiggnniissßßiitt  CCaaBBiieesssskk~~¨g̈gccMMeeNNaammBBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††    EEddlleeKK
eeCCOOffaaddUUcckkaarreekkIItteeLLIIggmm††ggeeTToott´́nnbbddiivvtt††nn__VVrrSSggqq~~SS11778899  ..  BBYY
kkyyuuvvCCnnCCaaee®®ccIInnmmWWuunnnnaakk''  VVnnnnSSKK~~aassµµ&&®®KKcciitt††ccuuHHeeQQµµaaHHccUUlleeFFII√√TTaa
hhaann  EEddllkk~~¨g̈grryy:eeBBll99EExxeessaaHH  kkggTT&&BBVVnneekkIInnBBII3355,,000000
eeTTAAddll''115500,,000000nnaakk''  ..

•• ´́ff©©TTII2233  mmiinnaa ––  ssIIhhnnuu®®bbkkaasseennAAeebb""kkSSgg  bbeeggII˚t̊trrNN:ssiirrßßbb--
®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((FUNK))  eeddaayymmaannkkaarrKKSS®®TTBBII®®bbeeTTssccii
nn,,  yyYYnnxxaaggeeCCIIgg  nniiggeeyyookkkkuugg  ..  rrNN:ssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikk
mmıı¨C̈Caa  ((FUNK))  mmaannkkaarrccUUllrrYYmmBBIIBBYYkkssIIhhnnuunniiyymm    kk**bb""uuEEnn††kk**mmaannpp
ggEEddrrnnUUvvBBYYkkKKNNbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa  ..    rrNN:ssiirrßßbb®®ggYYbbbb--
®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caakk**VVnnbbeeggII˚t̊tkkggTT&&BBrrbbss''xx¬¬ÁÁnnppggEEddrr  EEddlleeKKddaa
kk''eeQQµµaaHHffaa  ––  kkggTT&&BB®®bbCCaaCCnnrrMMeeddaaHHCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((FAPLNK)) ..

•• ´́ff©©TTII2244  mmiinnaa ––  ssIIhhnnuueeccjjeesscckkII††GGMMJJvvnnaavvmmYYyy  eeggIIbbGGaavvuuFF®®bb
qqSSggrrbbbbllnn''--nnll''  ..  kkaarrrraallddaall´́nnssÂÂggaammeevvoottNNaammmmkkkk
mmıı¨C̈Caa  ccaabb''BBII≤≤LLËËvveennHHeeTTAA  VVnnbbEEnnƒƒmmnnUUvvssÂÂggaammssIIuuvviillrrvvaaggEExxµµrrnnii
ggEExxµµrr  ..  mmaannkkaarrEExx√√ggKKMMnniittrrvvaaggBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††EExxµµrr  nniiggBBYYkkkkuummµµ¨ÿy
nniiss††yyYYnn  eennAAeellIIsshh®®bbttiibbttii††kkaarreeyyaaFFaa  ..  ssaaLL¨ẗt--ssrr,,  eeGGoo
gg--ssaarrII  nniiggssuunn--eessnn®®bbqqSSggnnwwggbbJJÇÇaakkaarrrrYYmm  ..  hhflflUU--yynn''  nniigg
ssUU--PPwwmmKKSS®®TTsshh®®bbttiibbttii††kkaarrxxaaggss††SSbbMMppuutt  ..    eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''bbUU--
JJ··,,  rrhhUUttTTll''qq~~SS11997733,,  ssaallaayyYYnnVVnneerroobbccMMbbeeggII˚t̊tkkgg‰‰kkPPaa  
BBllÌÌ@@´́nnkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ((KD))  ..  kk~~¨g̈gccMMeeNNaammBBYYkknnaayyTTaa
hhaannEEddllyyYYnnVVnneerroobbccMMbbeeggII˚t̊teeLLIIggeennaaHH  mmaannhhflfluunn--EEssnnmm~~aakk''
EEddrr  ..

•• ´́ff©©TTII2277--2288  mmiinnaa ––  eexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU==nnwwmm  nniigghhflflUU--yynn''VVnn®®bb
kkaassCCaassaaFFaarrNN: KKSS®®TTssIIhhnnuu  ..

•• ´́ff©©TTII2299  mmiinnaa  –– kk~~¨g̈gnnaammssIIhhnnuu,,  kkggTT&&BBeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaamm
xxaaggeeCCIIggVVnneeFFII√√kkaarrvvaayy®®bbhhaarrmmkkeellIIkkggTT&&BBrrddΩΩaaPPiiVVll ..  kk~~¨g̈g
eeBBllmmYYyyrrMMeeBBcceessaaHH    eeKKeeXXIIjjmmaannvvtt††mmaannkkggTT&&BByyYYnnkkuummµµ¨ÿynnii
ss††eennAAkk~~¨g̈geexxtt††CCaaee®®ccIInn  ..  CCaakkaarrBBiitt®®VVkkddNNaass''  eexxtt††ss√√aayy--
eerrooggssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn  eehhIIyy
nniigg®®ttUUvveeKKrrMMBBwwggKKiittffaa  ssiiƒƒtteennAAee®®kkaammrrNN:ssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattii

kkmmıı¨C̈Caa  ((FUNK))ppggEEddrr  ..
•• ´́ff©©TTII2244--2255  eemmssaa ––  eennAATTII®®kkuuggkkgg''ttuugg,,  mmaann®®bbCCMMuukkMMBBUUlleellIIkkTTII

22´́nn®®bbCCaaCCnn≤≤NNÎÎËËcciinn  EEddllmmaannkkaarrccUUllrrYYmmBBIIssIIhhnnuu  ((®®bbeeTTss
kkmmıı¨C̈Caa)),,  ssUUppaannUUvvggßß  ((®®bbeeTTssllaavv)),,    eegg√√øøgg--hhflfluuyyffUU  ((eeyyookkkkuugg))
nniiggppSS--yyMMuuaaggdduugg  ((yyYYnnxxaaggeeCCIIgg))  ..  

•• ´́ff©©TTII2299  eemmssaa ––  KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmmbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnnssMM
rraabb''eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  VVnneellIIkkeeTTAAttSSggTTIIeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEE®®BBkk--
®®bbssbb''  ((eexxtt††®®kkeeccHH))  ..

•• ´́ff©©TTII33--44  ååssPPaa ––  ssmmaaCCeellIIkkTTII11  ´́nnrrNN:ssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmm
CCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((FUNK))  eeFFII√√eennAA®®ssuukkcciinn  ––    GGnnuumm&&ttkkmmµµvviiFFIInneeyyaaVV--
yyrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..

•• ´́ff©©TTII55  ååssPPaa ––  kkaarrbbeeggII˚t̊trraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨-̈-
CCaa  ((GRUNK))  ..  nnaa´́ff©©bbnnÊÊaabb''    mmaannkkaarr®®bbkkaassTTTTYYlleeddaayycciinn,,
yyYYnnxxaaggeeCCIIgg,,  kkUUeerr""xxaaggeeCCIIgg  nniiggeeyyookkkkuugg  ..  cciinnkkaatt''pp††aacc''TTMMnnaakk''
TTMMnnggCCaammYYyyrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''  ..

•• ´́ff©©TTII1133  ååssPPaa ––  kkaarrpp¬¬aass''bb††ËËrreennAAkk~~¨g̈gCCYYrrrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllbb®®ggYYbbbb
®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((GRUNK))  ..  kkaarrccUUllmmkkkk~~¨g̈grraaCCrrddΩΩaaPPiiVVlleennHH
´́nnBBYYkkGG~~kkttssflflUUkk~~¨g̈g´́®®BBCCaaee®®ccIInnnnaakk''  ..

•• ´́ff©©TTII2200  ååssPPaa ––  kkaaEEssttcciinnffIIµµ®®bbkkaass[[ddwwggffaa  eexxoovv--ssMMppnnddww
kknnSSkkaarr®®bbyyuuTTÏÏeennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''bbUUJJ··,,  hhflflUU--yynn''eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''JJyyBB¥¥,,
hhflflUU--nnwwmmeennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''nniirrttII  ..

•• EExxmmiiffuunnaa ––  ssaaLL¨ẗt--ssrreeccjjBBIIhhaaNNUUyyccUUllttaammeexxtt††rrttnnKKIIrrII
rrYYcceehhIIyyVVnneeTTAAttSSggTTIIeessnnaaFFiikkaarr  eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkssnnÊÊ¨k̈k  ((TTiissxxaa
ggeekkIItteexxtt††kkMMBBgg''FFMM,,  ddaakk''eeQQµµaaHHffaattMMbbnn''3311  eeTTAAttaammJJkk¥¥rrbbss''kk
mmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥))  ..

•• ´́ff©©TTII1100  ssIIhhaa ––  rrNN:ssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((FUNK))®®bb
kkaasskkaann''kkaabb''TTwwkkddIIEExxµµrr5500%%  ..

•• ´́ff©©TTII1177  ssIIhhaa ––  ttuullaakkaarrsswwkk®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  pp††nnÊÊaaeeTTaasseeddaayyGG--
vvtt††mmaannccMMeeJJHHmm""UUnniikk--ssIIhhnnuu  BBIIbbTTkk∫∫tt''CCaattii    eeddaayy®®ttUUvvkkaatt''[[CCaa
bb''KKuukkGGss''mmYYyyCCIIvviitt  ..

•• ´́ff©©TTII2200  ssIIhhaa ––  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((GRU-

NK))  eeFFII√√kkaarrpp¬¬aass''bb††ËËrrssaarrCCaaffIIµµ  eeddaayyccMMeeNNjjCCaanniiccççeeTTAAxxaaggBBYYkkkk
mmµµ¨ÿynniiss††  ..

•• EExxvviicciiœœkkaa ––  kkaarrCCYYbbssnnÊÊnnaaKK~~aarrvvaaggBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn  ((eegg√√øøgg--vvaa""nn''
lliijj,,  ®®ttaann''--NNSSee®®TTOOgg))    CCaammYYyyBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††EExxµµrr    ((ssaaLL¨ẗt--
ssrr,,  nnYYnn--CCaa))  ..  kkaarreeccjjddMMeeNNIIrrBBIIhhaaNNUUyymmkkkkaann''®®bbeeTTsskk--
mmıı¨C̈Caa  ttaammrryy::pp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijj  ´́nnBBYYkkTTaahhaann≤≤ssßßrr:rraabb''JJnn''nnaa--
kk''  ((eennAAkk~~¨g̈geennaaHHmmaannssmmaaCCiibbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈CaaccMMnnYYnn882222nnaakk''))
EEddllVVnneeTTAAhh√√wwkkhh√√WWnneennAAhhaaNNUUyyttSSggBBIIqq~~SS11995544  ..  eeKKeehhAABBYY
kkEExxµµrrTTSSggGGss''eennHHffaa  ––  EExxµµrrhhaaNNUUyy  ……EExxµµrreevvoottmmiijj  ..

•• ´́ff©©TTII3311  FF~~ËË ––  eeyyaaggttaammrrNN:ssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caanniiyyaa
yyffaa  BBYYkkeeKK®®ttYYtt®®ttaaTTwwkkddIIEExxµµrrccMMnnYYnn7700%%  ..

‹‹ q`aM1971
•• EExxkkuumm∏∏: –– kkaarrmmkkddll''CCaaeellIIkkTTII11´́nnBBYYkkEExxµµrrhhaaNNUUyykk~~¨g̈geexxtt††®®kk

eeccHH..  BBYYkkeennHHnnwwgg®®ttUUvvccaakkeeccjjeeTTAA®®KKbb''TTiissTTIIkkEEnn¬¬ggTTSSggGGss''eennAA
kk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  eeddaayybbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈CaaCCaaGG~~kkbbJJÇÇËËnn ..

•• ´́ff©©TTII1199  mmiinnaa ––  kkaarreeFFII√√[[ddwwggCCaaeellIIkkddMMbbUUgg  GGMMBBIIkk∫∫aallGGgg''EEttnn´́nn



´́nnbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa  nniiggkkMMeeNNIItt´́nn  ««GGggkkaarr»» ..  ((  kkkknn ––
mmaannnn&&yyffaa  ««GGggkkaarr»»  eennHHKKWWyyYYnnCCaaGG~~kkbbeeggII˚t̊t  ))  ..

•• EExxkkkk̊̊ddaa ––  mmaannkkaarrCCYYbb®®bbCCMMuuccMMnnYYnn22GGaaTTiitt¥¥  ´́nn®®kkbbxx&&NNÎÎbbkkßßkkuummµµ¨¨
yynniiss††kkmmıı¨C̈Caa  ((PCK))  eennAAPP~~MMssnnÊÊ¨k̈keeddIImm∫∫IIEEttggttSSggKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr
mmCCŒŒwwmmffIIµµ  ..    KKµµaannvvtt††mmaannBBYYkkEExxµµrrhhaaNNUUyyeennAAkk~~¨g̈geeBBlleennaaHHeeTT  ..
eeGGoogg--ssaarrIIVVnn®®ttUUvveeKKbbJJÇÇËËnn[[eeTTAAeebb""kkSSggeeddIImm∫∫IIFFaannaannUUvvttYYnnaaTTIIssII
hhnnuu  .. ssmmaaCCVVnn®®ttUUvveekkaaHHeehhAA  ..  eeQQµµaaHH®®ssuukkTTSSggbb""uunnµµaannEEddll
ssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''bbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa  ®®ttUUvvbb††ËËrrCCaa
eellxxvviijj  ..  

•• ´́ff©©TTII2200  ssIIhhaa ––  kkaarrccaabb''eeppII††mm´́nn®®bbttiibbttii††kkaarreeccnnLLaaTTII22  kk~~¨g̈gvvttƒƒ¨¨
bbMMNNggddeeNNII††mmyykkvviijj´́nneexxtt††kkMMBBgg''FFMM        BBIIkkaarr®®ttYYtt®®ttaakkaann''kkaabb''
rrbbss''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  ..  eennAAddMMNNaalleeBBll®®bbttiibbttii††kkaarreennHH,,    kkmm¬¬SS
ggbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa  ((PCK))  ee®®kkaammbbJJÇÇaarrbbss''EEkk--eeJJkk  VVnn
vvaayyyykkVVnnppßßaarrVVrraayymmYYyyrryy:eeBBll  ..  eennHHCCaaeellIIkkTTII11eehhII--
yyEEddlleeKKeeXXIIjjmmaannGGMMeeBBIIssmm¬¬aabb''́́ nnTTssvvttßß  ..  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩTTSS  
ggGGss''EEddllkkaallBBIImmuunnrrss''eennAAee®®kkaammTTaahhaannkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnnVVnn
®®ttUUvvssmm¬¬aabb''eeccaall  ..    KKMMnnrrqqÌÌwwggmmYYyymmaannccMMnnYYnnCCaagg118800nnaakk''  VVnn
®®ttUUvvTTaahhaannrrddΩΩaaPPiiVVll®®bbTTHHeeXXIIjj  eennAAeeBBllddeeNNII††mmyykkTTIIppßßaarr
VVrraayyeennHHmmkkvviijj  ..

•• ´́ff©©TTII3300  kkJJÔÔaa ––  ssmmaaCCeellIIkkTTII33´́nnbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa  ®®bbkkaa
ss[[ddwwggffaa  ss®®ttUUvvEEddllmmaannee®®KKaaHHff~~aakk''xx¬¬SSggCCaaggeeKKKKWWyyYYnn  ..  GGttƒƒ
bbTTmmYYyymmaannccMMNNggeeCCIIggffaa  ««eesscckkII††®®bbkkaass´́nn®®kkuummbbJJÔÔvv&&nn††eess~~
hhaaCCaattiieennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''rrMMeeddaaHH»»  EEddllmmaannhhttƒƒeellxxaaccMMnnYYnn9911    VVnn
®®ttUUvveeKKEEcckkppßßaayyeeBBjjBBiiPPBBeellaakk  ..  BBYYkkEExxµµrrhhaaNNUUyykk**ccaabb''eeppII††
mmddkkxx¬¬ÁÁnneeccjjBBIImmuuxxnnaaTTIITTTTYYllxxuuss®®ttUUvvTTSSggGGss''  ..  ssaaLL¨ẗt--ssrr
CCaabb''eeqq~~aattCCaaffIIµµeeFFII√√CCaaGGKKeellxxaa  nniiggCCaa®®bbFFaannKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrxxaagg
kkggTT&&BB  ..  

‹‹ q`aM1972
•• EExxeemmssaa ––  kkggTT&&BB®®bbCCaaCCnnrrMMeeddaaHHCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  FAPLNK vvaayydd--

eeNNII††mmyykkVVnnppßßaarrkkMMBBgg''®®ttEEbbkk  EEddllCCaaccMMNNuuccyyuuTTÏÏssaa®®ss††yy""aa
ggssMMxxaann''eellIIpp¬¬ËËvveeTTAAkkaann''®®kkuugg´́sshh˚g̊g  ..

•• EExxkkkk̊̊ddaa ––  eellIIEEllggEEttttMMbbnn''bbUUJJ··eeccjj  EEddllssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarr
TTTTYYllxxuuss®®ttUUvvrrbbss''bbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa,,  ssUU--PPwwmmmmiinnss††aabb''bb--
JJÇÇaaeeTT,,  ®®bbCCaaCCnnssiiƒƒtteeeennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''bbkkßßkkuummµµ¨ÿynnii--
ss††kkmmıı¨C̈Caa  bbnnii††ccmm††gg@@VVnn®®ttUUvveeKKbbgg≈≈MM[[eess¬¬øøkkJJkk''eexxµµAAddUUccGG~~kkEE®®ss

‹‹ q`aM1973
•• ´́ff©©TTII11  mmkkrraa ––  llnn''--nnll''bbddiieessFF®®KKbb''kkaarrccrrccaaCCaammYYyyssIIhhnnuu
•• ´́ff©©TTII11  mmkkrraa ––  kkaarrllaaQQbb''BBIIttMMEENNgg´́nnEEkkvv--cciinn††aa,,    EEbb""nn--ssuuvv--

NNˆ ̂ nniigg®®kkbbxx&&NNÎÎdd´́TTeeTToott  EEddlleeFFII√√kkaarree®®kkaammbbggaabb''rrbbss''eeGGoo
gg--FFIIrriiTTÏÏ  eennAA‰‰ssƒƒaanniiyybb""uuss††ii__vviiTT¥¥¨b̈bkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa  EEddlleeKKddMM
eeLLIIggeennAAhhaaNNUUyy  ..  BBYYkkeeKKeeTTAAccUUllrrYYmmCCaammYYyyCCaa--ssuuTTÏÏ  eeddIImm∫∫IIcc
gg''bbgg˚b̊beeggII˚t̊tKKNNbbkkßßffIIµµmmYYyyeeTToott  EEtt®®ttUUvvVVnnyyYYnnBBnn¥¥ll''[[eeVVHH
bbgg''eeccaallKKMMnniitteennHH  ..

•• ´́ff©©TTII2211--2266  mmkkrraa ––  kkaarrCCYYbbssnnÊÊnnaaKK~~aarrvvaaggbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨-̈-
CCaaCCaammYYyybbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn  ..  xxaaggyyYYnnVVnn®®VVbb''eeTTAABBYYkkkkuummµµ¨-̈-
yynniiss††EExxµµrr[[bbnn††TTTTYYllssaall''kkiiccçç®®BBmmee®®BBooggVV""rrIIss..  bbkkßßkkuummµµ¨ÿy

nniiss††EExxµµrr®®ccaanneeccaallkkaarrTTaammTTaarrrrbbss''yyYYnnccgg''TTmm¬¬aayykkiiccççccrrccaa  ..
yyYYnnBB¥¥ÁÁrrTTuukkQQbb''bbJJÇÇËËnnGGaavvuuFFcciinn  eeTTAA[[kkggTT&&BB®®bbCCaaCCnnrrMMeeddaaHHCCaa
ttiikkmmıı¨C̈Caa  ((FAPLNK))  ..

•• ´́ff©©TTII2277  mmkkrraa ––  kkaarrccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIkkiiccçç®®BBmmee®®BBoogg®®kkuuggVV""rrIIss
GGMMBBII®®ssuukkyyYYnn  ..  kkggTT&&BByyYYnnxxaaggeeCCIIggVVnn®®ttUUvvddkkeeccjjCCaabbnn††bb--
nnÊÊaabb''BBIIkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  ..  bbIIkkggBBllFFMM  EEddllmmaannvvtt††mmaannrrhhUUttddll''ccuu
ggqq~~SS11997722  kk**VVnnccUUlleeTTAAkk~~¨g̈g®®ssuukkyyYYnn,,  kkggBBllFFMMTTII44VVnnccaabb''  
rraayyeennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''®®BBMMEEddnneexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ..      eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''xx¬¬HH®®ttYYtt
®®ttaaeeddaayyBBYYkkbb""uull--BBtt´́nnbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa  ((ttMMbbnn''eellxx2255  
ee®®kkaammbbJJÇÇaarrbbss''ttaamm""uukk)),,  kkaarrddkkkkggTT&&BByyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  VVnneeFFII√√
yy""aagg®®bbjjaabb''®®bbjjaall''    eennAAee®®kkaammKKMMnnaabbssgg˚t̊t''́́ nnssmmıı&&nnÏÏmmiitt††EExxµµrr
CCaa´́ddKKUUccaass''rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..

•• JJkk''kkNN††aallEExxkkuumm∏∏: ––  ssIIhhnnuueeTTAAddll''hhaaNNUUyy  ..  ttaammrryy:pp¬¬ËËvv
llMMhhUU--CCIImmiijj  ssIIhhnnuummaannbbMMNNggeeTTAAeeFFII√√TTssßßnnkkiiccççttMMbbnn''®®ttYYtt®®ttaa
eeddaayyBBYYkkrrNN:ssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((FUNK)) ..  ((  kkkknn
ssUUmmeemmIIllrrUUbbffttxxaaggeeddIImm  ..    eess††ccssIIhhnnuuVVnneeTTAA®®ssuukkEExxµµrr  ttaa
mmrryy:yyYYnnhhaaNNUUyy    eennAAee®®kkaayyeeBBllBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmbbMMEEbbkkxx¬¬ÁÁnn
eeccjjBBIIyyYYnn  ..  ccMMNNuucceennHHbbJJÇÇaakk''[[eeXXIIjjffaa    eess††ccssIIhhnnuuVVnn
®®ttUUvvyyYYnnee®®bbII[[eeTTAAnniiyyaayyssMMrrYYllKK~~aaCCaammYYyyEExxµµrr®®kkhhmm  ))  ..

•• ´́ff©©TTII2233  mmiinnaa ––  ssIIhhnnuueeTTAAddll''PP~~MMKKUUEEllnn  CCaammYYyymm""UUnniikk,,  hhflflUU--nnwwmm,,
hhflflUU--yynn'',,  eexxoovv--ssMMppnn,,  ssuunn--eessnn  nniiggssaaLL¨ẗt--ssrr  ..  mmaannkkaarr
CCYYbbCCMMuuKK~~aaeeFFII√√bbuuNN¥¥yy""aaggFFMMmmYYyy      eeddIImm∫∫II®®VVrrBB√√xxYYbbqq~~SSTTII33´́nnkkMMeeNNIItt
rrNN:ssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((FUNK))  ..

•• ´́ff©©TTII44  eemmssaa ––  ssIIhhnnuuvviill®®ttLLbb''eeTTAAddll''hhaaNNUUyy  ..
•• ´́ff©©TTII1111  eemmssaa ––  kkaarrvviill®®ttLLbb''rrbbss''ssIIhhnnuueeTTAAeebb""kkSSgg  ..
•• ´́ff©©TTII2200  ååssPPaa ––    kkaarrccaabb''eeppII††mmssmmUUhhkkmmµµkkssiikkmmµµeennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''

rrMMeeddaaHH®®ttUUtt®®ttaaeeddaayyrrNN:ssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  nniiggEEddll
kkaann''kkaabb''kkaann''EEttxx¬¬SSggeeLLIIgg@@eeddaayybbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa  ..      kkaarr
bbeeggII˚t̊tcc∫∫aabb''tt®®mmUUvv[[rrss''eennAACCaarreebboobbsshhkkrrNN__  ..        kkaarrbbMMVVtt''
eeccaallEEllgg[[ee®®bbIIlluuyy  ..  kkaarreeFFII√√[[XX¬¬aattKK~~aa    rrYYccbbnnÊÊaabb''mmkkbbMMVVtt''
eeccaallCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''́́ nnBBYYkkssIIhhnnuunniiyymm  nniiggBBYYkkEExxµµrrhhaaNNUUyy    ..
kkaarrccaabb''eeppII††mmbbMMVVtt''rrUUbbPPaaBBddUUccvviiFFIIrrddΩΩaaPPiiVVll      ccMMeeJJHH®®bbCCaaCCnnrrss''  
eennAAee®®kkaammkkaarrkkaann''kkaabb''rrbbss''bbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa  ..  mmaannkkaarrbb""HH
TTggiiccKK~~aaCCaammYYyykkggTT&&BByyYYnnkkaann''EEttee®®ccIInneeLLIIggeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  ..
CCaaTTUUeeTTAA,,  BBYYkkeeyyaaFFaa´́nnkkggTT&&BB®®bbCCaaCCnnrrMMeeddaaHHCCaattiikkmmıı¨C̈Caa    ((FAPL-

NK))  VVnnkk¬¬aayyeeTTAA  ««eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm»»rrbbss''bb""uull--BBtt  ..
•• ´́ff©©TTII1122  ssIIhhaa ––  kk~~¨g̈gssmm∏∏aassnn__CCaammYYyy  Oriana Fallaci, ssIIhhnnuu

®®bbkkaassffaa  ««BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmEEllgg®®ttUUvvkkaarrxxMM∆∆¨ëeTTootteehhIIyy˘̆˘̆˘̆  BBYYkkeeKK
xxÇÇaakk''xxMM∆∆¨ëeccaallddUUcc®®KKaabb''EEQQrrII»» ((The New York Times Magazine))

•• ´́ff©©TTII1100  ttuullaa ––  sshhPPaaBBssUUeevvoottCCaa®®bbeeTTssTTII6622  TTTTYYllssaall''
rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((GRUNK))  ..

•• ´́ff©©TTII99  vviicciiœœkkaa ––  kkaarrbbJJÇÇËËnn®®kkssYYgg  ´́nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllbb®®ggYYbbbb®®ggYYmm
CCaattiikkmmıı¨C̈CaaTTSSggGGss''  ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  ..

•• EExxvviicciiœœkkaa ––  kkaarrbb""HHTTggiiccKK~~aarrvvaaggkkggTT&&BBssIIhhnnuunniiyymm  EEddllrrYYmmss
hhkkaarreeddaayyBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn        CCaammYYyykkggTT&&BBEEddllss††aabb''ttaamm
bbJJÇÇaarrbbss''bb""uull--BBtt  VVnn®®ttUUvvbbJJççbb''  ..

•• EExxFF~~ËË ––  kkaarrVVHHBBuummııeennAAPP~~MMeeBBjj,,      eessoovveePPAArrbbss''ccaagghh√√aaggssaallaa
bbzzmmssiikkßßaa  GGiiuutt--ssaarriinneeQQµµaaHH  ««®®sseeNNaaHH®®BBllwwggEExxµµrr»»  kkaallKKaa



tt''rrss''eennAA99EExxkk~~¨g̈gttMMbbnn''kkuummµµ¨ÿynniiss††..  eessoovveePPAAeebbIIkkbbgg˙ȧajjGGMMBBIIkkaarr
GGnnuuvvtt††nn__́́ nnbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa  eennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIee®®kkaammkkaarrkkaann''kkaabb''
rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..

•• ´́ff©©TTII33  FF~~ËË ––  kkaarrpp¬¬aass''bb††ËËrreellIIkkTTIIbbYYnn  ´́nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllbb®®ggYYbbbb®®ggYY
mmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ..  ssmmaassPPaaBB´́nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVlleennHH      KKWWVVnneeFFII√√kkaarr
rrhhUUtteeTTAATTll''EExxeemmssaa  qq~~SS11997766  ..

‹‹ q`aM1974
•• ´́ff©©TTII1188  mmiinnaa ––  ee®®kkaammkkaarr®®bbyyuuTTÏÏKK~~aaxx¬¬SSggkk¬¬aa,,    kkggTT&&BB®®bbCCaaCCnnrrMM--

eeddaaHHCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  eennAAee®®kkaammbbJJÇÇaakkaarrrrbbss''EEkk--eeJJkknniiggttaamm""uukk  VV
nnkkaann''kkaabb''åådd††¨g̈g  ..  ®®kkuugg®®ttUUvvVVnneeVVssssMMGGaatt  ..  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩccMM
nnYYnn2200,,000000nnaakk''  VVnn®®ttUUvveeKKddwwkkCCJJÇÇËËnneeTTAAkkaann''TTiisseeppßßgg@@,,    BBYYkk
®®KKUUbbee®®ggoonn,,  BBYYkkGG~~kkrrddΩΩkkaarr      eehhIIyynniiggTTaahhaannssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®ttUUvv
eeKK®®bbhhaarrCCIIvviitt  ..  

•• ´́ff©©TTII99  kkkk˚d̊daa  ––  kkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrCCaattii    VVnnvvaayyddeeNNII††mmyykk
åådd††¨g̈gmmkkvviijj  ..  ee®®kkaammkkaarrCCYYyy®®bbwwggEE®®bbggrrbbss''  John Gunther 

Dean rrddΩΩTTUUttGGaaeemmrriikkSSggffIIµµ®®bbccSS®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa,,  llnn''--nnll''ccgg''eessII~~
eeFFII√√kkaarrccrrccaaCCaammYYyy®®kkuummEExxµµrrmm≈≈aaggeeTToott  eeddaayyKKµµaannllkk≈≈xx&&NNÎÎ  ..  ssII
hhnnuuVVnn®®ccaanneeccaallssMMNNUUmmBBrreennHH  eehhIIyy®®bbkkaassffaa  ––  ««  xxMM∆∆¨n̈nwwgg
mmiinnccUUll®®kkuuggPP~~MMeeBBjjddaacc''xxaatt  eebbII®®bbCCaaCCnnTTSSggGGss''mmiinnkkMMeeTTcceeccaa
lleeTT»»  ..  ((  kkkknn ––  ssMMddIIrrbbss''eess††ccssIIhhnnuueennHHssaahhaavvxx¬¬SSggNNaa
ss''  KKWWkkMMBBuuggee®®sskkQQaamm®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreeLLIIggjj&&rrxx¬¬ÁÁnn ))  ..

‹‹ q`aM1975
•• ´́ff©©TTII11  mmkkrraa ––  kkaarrccaabb''eeppII††mmvvaayyyykk®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ´́nnkkggTT&&BB®®bb--

CCaaCCnnrrMMeeddaaHHCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((FAPLNK))  ..
•• ´́ff©©TTII2244--2255  kkuumm∏∏: ––  rrNN:ssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caanniiggbbkkßß

kkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa  ((FUNK - PCK))  eeccjjppßßaayynnUUvvbbJJÇÇII  ««CCnnkk∫∫tt''  
77nnaakk''»»®®ttUUvv®®bbhhaarrCCIIvviittKKWW  ––  llnn''--nnll'',,  ssiirriimmtt:,,  GGiiuunn--ttSS,,  eeccgg
eehhgg,,  ssuuEEss††nn--EEhh√√rrNNgg''EEddss,,  llnn''--NNuunn  nniiggLL¨g̈g--bbUUeerr""tt..

•• ´́ff©©TTII44  eemmssaa ––  eennAAkk~~¨g̈geeBBll®®bbCCMMuueemmddwwkknnSSbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††kkmmıı¨C̈Caa
hhflflUU--yynn'',,  ´́NN--ssaarraa""nn''  nniigg  QQUUkk    ®®bbqqSSggKKMMeerraaggkkaarrCCeenn¬¬øøss®®bb
CCaaCCnneeccjjBBIITTII®®kkuugg  nniiggkkaarrllbb''bbMMVVtt''lluuyyeeccaall  ..

•• ´́ff©©TTII1177  eemmssaa ––  EExxµµrr®®kkhhmmkkaann''kkaabb''VVnnTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..
•• ´́ff©©TTII2244  eemmssaa ––  ssaaLL¨ẗt--ssrrccUUllPP~~MMeeBBjj  bbnnÊÊaabb''BBIIccaakkeeccjjkkaa

llBBIIqq~~SS11996633  ..
•• ´́ff©©TTII2255--2277  eemmssaa ––  ssmmaaCCCCaattiiBBiieessss  CCYYbbCCMMuuKKNN:®®bbttiiPPUUBBii

eessssccMMnnYYnn333311rrUUbb  ––  112255rrUUbbttMMNNaaggGGggkkaarr,,  111122rrUUbbttMMNNaagg
kkggTT&&BB®®bbCCaaCCnnrrMMeeddaaHHCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((FAPLNK)),,    ®®BBHHssggÙÙ2200GGgg,,
4411rrUUbbttMMNNaaggrrNN:ssiirrßßbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((FUNK))    nniigg
1133rrUUbbCCaassmmaaCCiikkrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((GRUN

K))  ..  ssmmaaCC®®bbkkaass®®ssuukkEExxµµrrkk¬¬aayyeeTTAACCaa    ««kkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeett--
yy¥¥»»,,  eess††ccssIIhhnnuuCCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩ    eehhIIyynniiggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllbb®®ggYYbb
bb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((GRUNK))  ®®ttUUvvddMMkkll''TTuukkCCaa  rrddΩΩaaPPiiVVll´́nnkkmmıı¨¨
CCaa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ..  

•• ´́ff©©TTII1199  ååssPPaa ––  ssIIhhnnuueeccjjeeTTAA®®kkuuggBB¥¥¨g̈gyy""aagg  ..
•• ´́ff©©TTII2200--2266  ååssPPaa ––    ®®kkbbxx&&NNÎÎnneeyyaaVVyynniiggeeyyaaFFaaTTSSggGG

ss''́́ nnkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥    VVnn®®bbCCMMuuKK~~aaeennAAkk~~¨g̈gmmNNÎÎllkkIILLaaddΩΩaa

nn®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  TTiisseeddAAnneeyyaaVVyyFFMM@@´́nnrrbbbbffIIµµ    EEddllEEcckkccaa
yyeeddaayyssaaLL¨ẗt--ssrrnniiggnnYYnn--CCaammaann®®VVMMbbIIccMMNNuuccKKWW  ––  11--CCeenn¬¬øø    
ssCCaaGGccií́ ÂÂnn††yy__®®bbCCaaCCnnTTII®®kkuuggTTSSggGGss''    rrYYccEEbbggEEcckkCCaaBBIIrr®®bbeePP
TT  ®®bbCCaaCCnnffIIµµnniigg®®bbCCaaCCnnccaass''  eennAAttaammttMMbbnn''nnaannaa,,  22--llbb''bbMMVV
tt''eeccaalleessddΩΩkkiiccççTTIIppßßaarr®®KKbb''EEbbbb,,  33--llbb''bbMMVVtt''eeccaalllluuyy®®KKbb''
FFuunn,,  44--ppßßwwkk®®BBHHssggÙÙ[[eeTTAAeeFFII√√EE®®ssccMMkkaarr,,  55--®®bbhhaarrCCIIvviitt®®kkbbxx&&
NNÎÎTTSSggGGss''́́ nnrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩ,,  66--bbeeggII˚t̊tsshhkkrrNN__TTUUTTSSgg
®®bbeeTTss,,  77--bbeeNN††jjCCnnCCaattiiyyYYnnTTSSggGGss''eeccjjBBII®®ssuukk,,    88--rraa
yykkggTT&&BBeennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnn  CCaaBBiieessss®®BBMMEEddnnyyYYnn  ..  GG
nnaaKKtteemmddwwkknnSS33rrUUbb´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaanniittuukkmmıı¨C̈Caa    mm""aatt''--llII,,
CCaa--ssIIuumm  nniiggeehhgg--ssMMrriinn  kk**VVnnccUUllrrYYmmeennAAkk~~¨g̈g®®bbCCMMuueennaaHHEEddrr  ..

•• ´́ff©©TTII22  mmiiffuunnaa ––  kkaarrCCYYbbssnnÊÊnnaaKK~~aarrvvaaggssaaLL¨ẗt--ssrrnniiggeegg√√øøgg--vvaa""
nn''lliijjeennAAhhaaNNUUyy  eeddIImm∫∫IIbbeeggII˚t̊tCCaaKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrccMMrruuHH®®BBMMEEddnn
mmYYyy  ..

•• ´́ff©©TTII2211  mmiiffuunnaa ––  eennAAeebb""kkSSgg  mmaannkkaarrCCYYbbKK~~aarrvvaaggssaaLL¨ẗt--ssrrnnii
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