
sIhnunigCMnYyGaemrikaMg
eeddaayy  llII--eeDDoobb  ‹‹  ´́ff©©TTII22  ååssPPaa  22000044

xxaaggee®®kkaammeennHHCCaaGGttƒƒbbTTrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu    xx∆∆aall''nnwwggkkUUnnssiissßßmm~~aa
kk''ssrreessrrGGIIuuEEmmllTTiieettoonn®®BBHHGGggPPUUttkkuuhhkk  ffaammiinnEEddllVVnnTTTTYYllCCMMnnYY--
yyGGaaeemmrriikkSSgg  ––

eerrOOggCCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSggeennHH  CCaaeerrOOggccaass''eeTTeettII  ..  eeyyIIggmmiinnddwwggffaa  eettII
kkUUnnssiissßßddEEddllCCaaGG~~kkeeppII∆∆GGIIuuEEmmllmmkkeess††ccssIIhhnnuu  ……kk**CCaakkUUnnssiissßßffIIµµ
eeLLIIyy  EEttEEddlleeyyIIggVVnnddwwggeennaaHH  KKWWbbnnÊÊaabb''BBIIeeCCrrkkUUnnssiissßßeennHHffaa  CCaaeekkµµ
gg≤≤ttmmaannGG~~kkNNaaee®®bboonn®®bbeeddAAmmkk  eess††ccssIIhhnnuuVVnn««mmYYllssMMddII»»rrbbss''
®®BBHHGGggssaarrCCaaffIIµµeeTToott  ––  ««xxMM∆∆¨s̈sUUmmbbJJÇÇaakk''CCUUnnCCnnrrYYmmCCaattii  bbggbbÌÌËËnn  eeccAATTYYtt
CCaaTTII®®ssLLaajj''dd**®®CCaallee®®CCAACCaaTTIIbbMMppuuttVVnn®®CCaabbddUUcctteeTTAA  ––  BBIIqq~~SS11995555
mmkkddll''qq~~SS11996633  kkmmıı¨C̈Caa ((mmiinnEEmmnnnneerraatt††mm--ssIIhhnnuueeTT EEddllTTTTYYllCCMMnnYY
yyeennaaHH  ..  xxMM∆∆¨m̈miinnEEddllTTTTYYlllluuyyBBIInnrrNNaamm~~aakk''eeTT  ..  xxMM∆∆¨s̈sÌÌbb''NNaass''  eehhII
yy®®bbyyuuTTÏÏnnwwggGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyEEddllCCaaeehhttuunnSS[[eeKKKKMMuuKKYYnnxxMM∆∆¨ëehhIIyyTTmm¬¬aakk''xxMM∆∆¨¨
)) »»  ((sic))  ..

®®BBHHGGggmmaannbbnnÊÊËËllffaa  ––  BBMMuuEEmmnnCCaa®®BBHHGGggeeTT  EEddllCCaa««GG~~kkTTTTYYllCCMM
nnYYyy»»eennaaHH  KKWW««kkmmıı¨C̈Caa»»eeTTeettIIEEddllCCaaGG~~kkTTTTYYll  ((!!!!))  

eehh!!  eehh!!  eettIInnrrNNaaeeTTAAnniiyyaayyffaa    eess††ccssIIhhnnuuCCaaGG~~kkTTTTYYllCCMMnnYY--
yyeennHHeennaaHH  ??  ..  eettII‰‰kkssaarr®®ttgg''NNaaEEddllbbJJÇÇaakk''ffaa  GGaaeemmrriikkSSggpp††ll''CCMM
nnYYyy‰‰kkCCnn  eeTTAAbbuuKKlleeQQµµaaHH  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ?? ..  KKµµaanneeTT  ((!!!!))  KKµµaann
TTaall''EEtteessaaHH  ((!!!!))  ..  CCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSggTTSSggGGss''eennaaHH  KKWWpp††ll''CCUUnneeTTAA[[rraa
CCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  EEddllmmaannnneerraatt††mm--ssIIhhnnuuCCaa««®®bbmmuuxxrrddΩΩ»»˘̆˘̆˘̆  eennHHCCaakkaarr
BBiitt≤≤tt®®bbEEkkkkVVnneeLLIIyy  ((!!!!))  ……mmYYyyeess††ccssIIhhnnuuyyll''ffaa  TTaall''EEttGGaa--
eemmrriikkSSgg[[««lluuyy»»mmkk®®BBHHGGgg  kk~~¨g̈gmmYYyyqq~~SS««3300llaanndduull¬¬aarr»»  eeTTIIbbVVnn
eehhAAffaa®®BBHHGGggCCaaGG~~kkTTTTYYllCCMMnnYYyyTTSSggGGss''eennaaHH……  ??  ..  BBuueeTTÏÏaaGGrrhhMM  !!!!

eess††ccssIIhhnnuussrreessrrffaa  ––  ««CCMMnnYYyy3300llaanndduull¬¬aarrGGaaeemmrriikkEEddllss
hhrrddΩΩGGaaeemmrriikkpp††ll''ddll''kkmmıı¨C̈CaaeennHH  eeKKmmiinnEEmmnnpp††ll''CCaaTTwwkk®®VVkk''eeTT KKWWeeKKbbUU
kkssBB√√®®KKbb''GGMMBBIItt´́mm¬¬bbrriikk≈≈aaeeppßßgg@@  mmaanntt´́mm¬¬GGaaKKaarrEEddlleeKKCCYYyyssaaggssgg''
tt´́mm¬¬pp¬¬ËËvvpp~~ll''  rrffyynn††  ®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg  GGaavvuuFFyyuuTTÏÏPP&&NNÎÎ  ..ll..  EEddllsshhrrddΩΩ
GGaaeemmrriikkCCYYyyddll''vviiss&&yyGGbb''rrMM  vviiss&&yyssuuxxaaPPiiVVll  vviiss&&yyeeppßßgg@@eeTToott
CCaaBBiieessssCCYYyyxxaaggEEpp~~kkeeyyaaFFaaee®®ccIInnCCaaggeeKK»»  ..

eess††ccssIIhhnnuussrreessrrbbnn††ffaa  ––  ««xxMM∆∆¨V̈VnnssrreessrrCCMMrraabbCCaattiiCCaaPPaassaa
VVrrSSggeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11996633  ssII††GGMMBBIICCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkpp††ll''ddll''kkmmıı¨C̈CaaEEddllmmaannccMM
NNgg  nniiggmmaannll&&kk≈≈xx&&NNÎÎ®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  ..  ccMMNNggnniiggll&&kk≈≈xx&&NNÎÎEEddll
sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkddaakk''mmkkeellIIeeyyIIgg  eeFFII√√[[eeyyIIggGGaamm""aass''mmuuxx  bb""HHJJll''ddll''
‰‰kkrraaCC¥¥  eesscckkII††́́ ff¬¬ff~~ËËrr  nniiggkkiittii††yyssCCaattiieeyyIIgg ..  eeddaayyQQrreellIIeehhttuupp
llTTSSggGGss''eennHHeehhIIyy  eeTTIIbbxxMM∆∆¨¨ssMMeerrcckk~~¨g̈gzzaann:xxMM∆∆¨¨CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩ  nniigg®®bbFFaann
ssggmmrraa®®ss††nniiyymmEEddll®®bbCCaarraa®®ss††CCaammççaass''eeqq~~aatteellaakkVVnneeVVHHeeqq~~aatt[[
kkaann''GGMMNNaacc  TTaatt''CCMMnnYYyymmaannccMMNNgg    nniiggll&&kk≈≈xx&&NNÎÎ®®KKbb''EEbbbbyy""aaggrrbbss''
GGaaeemmrriikk  ccaabb''GGMMBBIIeeBBlleennHHtteeTTAA  eehhIIyyQQbb''TTTTYYllmmkkvviijjeehhIIyyCCMMnnYYyy
EEbbbbeennHH»»  ..

KKiitteeTTAAmm""¥¥aaggEEddrreettII  !!  eennAAeeBBllTTTTYYllCCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSgg  eess††ccssIIhh
nnuuccggÌÌ¨l̈lffaa  ®®BBHHEEss††ggmmiinnVVnnTTTTYYlleeTT  KKWW««kkmmıı¨C̈Caa»»eeTTeettIICCaaGG~~kkTTTTYYll ..
EEttddll''eeBBllkkaatt''pp††aacc''  ®®ttLLbb''CCaa®®BBHHEEss††ggxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTTAAvviijjCCaaGG~~kkeeFFII√√  ..  

bbEEnnƒƒmmBBIIeellIIeennHHeeTToott,,  eess††ccssIIhhnnuunniiyyaayyffaa  mmUUlleehhttuuEEddll®®BBHH
EEss††ggkkaatt''pp††aacc''  KKWWeeddaayyssaarrmmkkBBII  ««CCaaCCMMnnYYyymmaannccMMNNgg  nniiggmmaannll&&kk≈≈xx&&
NNÎÎ®®KKbb''EEbbbbyy""aagg»» ((sic))  ..  eeyyIIggkk**ccgg''ddwwggEEddrrffaa  CCaaccMMNNggnniiggCCaall&&
kk≈≈xx&&NNÎÎGGII√√eeTTAA  EEddlleess††ccssIIhhnnuummiinnGGaaccTTTTYYllVVnneennaaHH  ??  BBIIee®®JJHHeeyyIIgg



ææEEtt®®BBHHGGggnniiyyaayyddUUeecc~~HH  EEttmmiinnEEddllVVnneeXXIIjj‰‰kkssaarrCCaapp¬¬ËËvvkkaarrTTaa--
ll''EEtteessaaHH  ..  eettII‰‰kkssaarreennHHeennAA‰‰NNaa  ??  nniiyyaayyGGMMBBIIGGII√√  ??  ll&&kk≈≈xx&&NNÎÎ
eennaaHHyy""aaggddUUcceemm††ccEEddrr  ??  ..  ccuuHHddll''eeBBlleess††ccssIIhhnnuussMMeerrccTTaatt''CCMMnnYYyy
mmaannccMMNNggnniiggmmaannll&&kk≈≈xx&&NNÎÎGGss''rryy:eeBBll88qq~~SSeennaaHHeeccaall  BBMMuuEEmmnnCCaa
TTeeggII√√eellIIµµssnnwwggkkiiccççssnn¥¥aarrbbss''xx¬¬ÁÁnneeTT……  ??  ..  ccMMNNuucceennHH  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
EExxµµrrmmiinnTTTTYYllyykkVVnneeTT  lluuHH®®ttaaNNaaVVnneeXXIIjj««ll&&kk≈≈xx&&NNÎÎ»»CCaallaayy
ll&&kk≈≈GGkkßßrrTTSSggGGss''eennaaHHCCaammuunnssiinn  ..  eeyyIIggBBMMuuGGaaccyykkttaamm««JJkk¥¥ssMMddII»»
bbgg√√iillrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  mmYYllxxuussBBIIkkaarrBBiittyy""aaggddUUeecc~~HHVVnneeLLIIyy  ..

eerrOOggEEddllKKYYrr[[ccaabb''GGaarrmmµµNN__eennaaHH  KKWWkkaarrkkaatt''pp††aacc''CCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSgg
eennHHeeFFII√√eeLLIIggeennAAee®®kkaayyTTssßßnnkkiiccççrrbbss''eellaakk®®bbFFaannaaFFiibbttIIcciinnllIIvv--ccaavv
CCII    nniiggeennAAee®®kkaayyeeBBllsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  VVnnGGgg√√rrkkrrssMMuu[[eess††ccssIIhhnnuu
yyll''®®BBmmeeFFII√√CCaassmmaaCCiikk´́nnGGggkkaarr««eessGGaattUU»»bbnnii††ccbb""uueeNNˆâaHH  ..  

ccaabb''BBIIccuuggqq~~SS11996633rrhhUUttmmkk  CCMMnnYYyyBBIIxxaaggbb¬¬¨k̈kkkuummµµ¨ÿynniiss††kk**hhUUrrccUUll
mmkkkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrrddUUccTTwwkkVVkk''TTMMnnbb''  CCaaBBiieessssCCMMnnYYyymmkkBBII®®bbeeTTsscciinn®®bb
CCaammaanniittuu  ..  ssYYrrffaa  eettIICCMMnnYYyyBBYYkkbb¬¬¨k̈kkkuummµµ¨ÿynniiss††eennHHKKµµaannccMMNNggnniiggKKµµaann
ll&&kk≈≈xx&&NNÎÎeeTT……  ??  ..  PPss††¨ẗtaaggyy""aaggcc∫∫aass''®®kkEELLttmmYYyy  KKWWkkaarrGGnnuuJJÔÔaatt[[
kkggTT&&BBeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  ttSSggmmUUllddΩΩaannTT&&BBeennAAeellIITTwwkkddII
EExxµµrrttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnTTiissxxaaggeekkIItt  ..  rrYYcceehhIIyyCCMMnnYYyyeennaaHH    kk**CCYYyy
hhYYsseeTTAAkkaann''TTIIeennaaHHGGss''eeTTAA˘̆˘̆˘̆  1100%%EExxµµrrkk**eessIIÊÊrrEEttmmiinnVVnnppgg ((!!!!))

eess††ccssIIhhnnuuyyll''ffaa  nneeyyaaVVyyGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥llMMeeGGooggeeTTAAxxaaggkkuummµµ¨-̈-
yynniiss††  rrYYccBBnn¥¥¨ḦH[[BBYYkkeennHHhhkk''ccUUllmmkkQQ¬¬aannJJnn®®ssuukkxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  rrhhUUtt
bbNN††aall[[®®ssuukkEExxµµrrkk¬¬aayyCCaa  ««TTIIllaannBBiiXXaatt»»  ´́nnssttvvttßßTTII2200    BBMMuuEEmmnn
CCaaeerrOOggGGaamm""aass''mmuuxx  bb""HHJJll''ddll''‰‰kkrraaCC¥¥  eesscckkII††́́ ff¬¬ff~~ËËrr  nniiggkkiittii††yyssCCaa
ttiieeTT  ..  eettIIeehhttuuGGIIeess††ccssIIhhnnuuyyll''yy""aaggddUUeecc~~HH  ??  KKµµaannnnrrNNaayyll''
eessaaHHeeLLIIyy  ((!!!!))

eennAAkk~~¨g̈gGGttƒƒbbTTddEEddll,,  eess††ccssIIhhnnuuccggÌÌ¨l̈lbbgg˙ȧajjffaa  ––  ««kkaarrkkaatt''CCMM
nnYYyyeennHH  VVnneeFFII√√[[BBYYkkllnn''  NNuunn  ssiirriimmtt: EEddllmmaanneessGGIIuuGGaaCCYYyy  ssMMeerr
ccffaa®®ttUUvveeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrTTmm¬¬aakk''xxMM∆∆¨ëennAA´́ff©©TTII1188  EExxmmiinnaa  qq~~SS11997700  eennAAkk~~¨g̈g{{kkaa
ssEEddllxxMM∆∆¨k̈kMMBBuuggbbMMeeBBjjTTssßßnnkkiiccççCCaapp¬¬ËËvvrrddΩΩeennAAsshhPPaaBBssUUeevvoott»»  ((sic))..

KKiitteeTTAAeess††ccssIIhhnnuummaann««mmUUlleehhttuu»»rrbbss''®®BBHHGGgg  ee®®ccIInn®®bbkkaarr

NNaass''  JJkk''BB&&nnÏÏeeTTAAnnwwgg®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©TTII1188mmiinnaa11997700  ((!!!!))  
ttaammBBiitteeTTAA  ®®BBwwttii††kkaarrNN__1188mmiinnaa11997700  VVnneekkIItteeLLIIgg®®VVMMBBIIrrqq~~SS((77

qq~~SS))‰‰eeNNaaHH ee®®kkaayyeeBBlleess††ccssIIhhnnuu®®bbkkaasskkaatt''pp††aacc''CCMMnnYYyyGGaaeemmrrii--
kkSSgg  ..  ccMMNNuuccEEddlleeFFII√√[[eeKKmmiinneeCCOOeess††ccssIIhhnnuueennaaHH  KKWWeennAA®®ttgg''ffaaCCMMnnYY
yyGGaaeemmrriikkSSggVVnn®®ttUUvvrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllssggmmrraa®®ss††nniiyymmrrbbss''eess††ccssIIhh
nnuu  ((rrddΩΩaaPPiiVVllEEbb""nn--nnuutt)) TTTTYYlleeLLIIggvviijj  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII1199  kkuumm∏∏: qq~~SS1199
6688 ((22qq~~SSmmuunn®®BBwwttii††kkaarrNN__1188  mmiinnaa  11997700))  ..  

´́ff©©TTII22  mmiinnaa  qq~~SS11996699,,  eess††ccssIIhhnnuussMMeerrcc®®bbkkaass[[CCaattiinniiggGGnn††rr

CCaattiiVVnnddwwggCCaaeellIIkkddMMbbUUgg  GGMMBBIITTIIttSSggrrbbss''kkggTT&&BBeeyyookkkkuugg--eeyyookk

NNaammxxaaggeeCCIIgg  eennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  ..  ´́ff©©TTII2299  mmiinnaa  qq~~SS11996699,,  eess††ccssIIhh

nnuuVVnnbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjj  nnUUvvEEppnnTTIIyy""aaggBBiiss††aarrmmYYyy    GGMMBBIITTIIttSSggrrbbss''kkggTT&&

BBeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  ((??!!??!!))  ..
eeyyIIggkk**ssUUmmqq©©ll''EEddrrffaa  eettIIkkaarrssuuxxcciitt††TTTTYYllCCMMnnYYyyeessddΩΩkkiiccççnniigg

eeyyaaFFaarrbbss''GGaaeemmrriikkSSggeellIIkkeennHH  CCaakkaarrTTTTYYllccMMNNgg……kk**ll&&kk≈≈xx&&NNÎÎGGII√√
EEddrr……eeTT  ..  eehhIIyyeettIIkkaarrTTTTYYllCCMMnnYYyyeellIIkkeennHH  TTaakk''TTggCCaammYYyyeellaakkll
nn''--nnll''nniigg®®TTgg''ssiirriimmtt:eehhIIyynniiggeessGGIIuuGGaaddUUcceemm††ccEEddrreeTTAA  ??    eeyyIIggddwwgg
eehhIIyyffaa  BBMMuuEEmmnneess††ccssIIhhnnuuCCaaGG~~kkTTTTYYllCCMMnnYYyyeeTT  KKWWeellaakkEEbb""nn--nnuutt

CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllssggmmrraa®®ss††nniiyymm  EEddllmmaanneess††ccssIIhh
nnuuCCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩeeTTeettII  EEddllCCaaGG~~kkTTTTYYlleennaaHH  ((!!!!))

®®KKaann''EEttTTTTYYllCCMMnnYYyyeessddΩΩkkiiccççnniiggeeyyaaFFaaGGaaeemmrriikkSSggPP¬¬aamm  ®®bbeeTTss
kkmmıı¨C̈Caakk**VVnnkk¬¬aayyCCaassmmaaCCiikk´́nnmmUUllnniiFFiirrUUbbiiyyvvttƒƒ¨G̈Gnn††rrCCaattiippggEEddrr  ..  

kk**bb""uuEEnn††EEddll®®ccbbUUkk®®ccbbll''KK~~aaeennaaHH,,  KKWWeennAAkk~~¨g̈geeBBllTTnnÊÊwwmmKK~~aaeennHH  rraaCC
rrddΩΩaaPPiiVVllssggmmrraa®®ss††nniiyymmrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  kk**TTTTYYllssaall''rrddΩΩaaPPiiVV
llbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~  ((rrddΩΩaaPPiiVVlleeyyookkkkuugg))  eennAA  ((´́ff©©TTII1133  mmiiffuunnaa
qq~~SS11996699))  ..  mmaannnn&&yyffaa  ––  mm††ggccgg''EEhhkkmmuuxxBBYYkkyyYYnneeyyookkkkuugg,,  rrYYccmmkk
ggaakkmmkkTTTTYYllCCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSgg  nniiggccuuggee®®kkaayyTTTTYYllssaall''rrddΩΩaaPPiiVVll
yyYYnneeyyookkkkuugg  mmuunneeBBlleess††ccssIIhhnnuu®®bbmmUUll®®bbBBnnÏÏkkUUnn  eerroobbhhiibbeehhaa
jjeeLLIIggyynn††eehhaaHHrrtt''eeccaall®®ssuukk  ((!!!!????))  ..  

eeddIImm∫∫IIyyll''BBIIkkaarrEE®®bb®®bbYYllrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  ssUUmmGGaannrraaCCssaarrccaa--
ss''rrbbss''eess††ccssIIhhnnuummYYyyeeTToott  ssrreessrrkkaallBBIÍ́ ff©©TTII66  mmiinnaa  22000044  ddUUcc
xxaaggee®®kkaammeennHH  ––

kkaarrbbddiieessFFrrbbss''eess††ccssIIhhnnuuffaa  xx¬¬ÁÁnn®®BBHHGGggppÊÊaall''mmiinnVVnnTTTTYYll
CCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSggeeTT  KKWW««kkmmıı¨C̈Caa»»eeTTeettIICCaaGG~~kkTTTTYYll  KKWWddUUccKK~~aannwwggkkaarrbbddii--
eessFF®®bb®®BBwwtt††««GGMMeeBBIIssmm¬¬aabb''rrggaall»»ddUUeecc~~aaHHEEddrr  ––    eess††ccssIIhhnnuuBBMMuuEEddllss

mm¬¬aabb''eeddaayyppÊÊaall''́́ ddBBIIkkaallNNaa  KKWW««kkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥»»eeTTeettII  EEddll

CCaaGG~~kk®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIdd**mmhhaaeeXXaarreeXXAA´́®®BB´́ppßßeennaaHH  ((!!!!))  ..⁄⁄



sMuniyaypg!
‹‹ EEttmmYYyy´́ff©©eessaaHH  ee®®kkaayyBBIIFFIIbbuuNN¥¥ssBBeellaakkGGttIItt®®bbFFaannaaFFiibbttII  

sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  rraa""NNuull--rrIIkk˙˙iinn,,  eess††ccssIIhhnnuuVVnnbbeeJJççjjGGttƒƒbbTTeeBBbb
®®CCaayymmYYyyeennAAkk~~¨g̈g<<EEvvbbssaayy>>rrbbss''®®BBHHGGgg  ((´́ff©©TTII1122mmiiffuunnaa22000044))
mmaannccMMNNggeeCCIIggffaa  ««mmaassSSmm  GGFFiirraaCC´́nnkkaarreeFFII√√®®bbBB&&nnÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eennAA
kk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakk»» ..  eess††ccssIIhhnnuuVVnnxxMMrrMMllwwkkeeLLIIggvviijj    kkaallBBIITTssvvttßß
qq~~SS5500--6600  nniigg7700  EEddllss~~aa´́ddrrbbss''<<mmaassSSmm>>kk~~¨g̈gkkaarrbbMMppuussbbMMppuullll
TTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eennHH  VVnneeFFII√√[[eexxÊÊccxxÊÊSSddll''®®bbeeTTsseevvoottNNaammnniiggkkmmıı¨-̈-
CCaa  eeddaayy®®BBHHGGggmmiinnnniiyyaayyddll''®®bbeeTTsseeppßßgg@@eeTToottddUUccCCaa®®bbeeTTss
QQIIllII,,  BBYYkk®®bbeeTTsseennAAGGaaeemmrriikkLLaattSSgg  eennAAGGaaÂÂhh√√iikk  nniiggeennAAGGaassIIuuCCaaeeddII
mm  ..ll..  eess††ccssIIhhnnuussrreessrrffaa  ––  eennAAeevvoottNNaamm  <<mmaassSSmm>>  GGFFiirraaCC
´́nnllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eennHHVVnnbbeeggII˚t̊tCCnnpp††aacc''kkaarreeQQµµaaHHeegg""aa--DDiinnyyIImm  ((
eehhIIyynniigg®®kkuummCCnnbbiissaacceegg""aa--DDiinnjjËË  nniiggGG~~kk®®ssIIjjËË))  ..  eennAAkkmmıı¨C̈Caa  KKaatt''
bbeeggII˚t̊tCCnnpp††aacc''kkaarreeQQµµaaHHllnn''--nnll''  nniigg®®kkuummbbiissaaccllnn''--NNuunn  ..

‹‹ eess††ccssIIhhnnuuVVnnssII††bbeennÊÊaassddaakk''kkMMhhuuss  eeTTAAeellIIss~~aa´́ddrrbbss''<<mmaa
ssSSmm>>ffaa  CCaammUUlleehhttuubbNN††aall[[mmaann®®BBwwttii††kkaarrNN__1177  eemmssaa  11997755
EEddllCCaakkaarrccaabb''eeppII††mm´́nnGGMMeeBBIIssmm¬¬aabb''rrggaallrrbbss''bb""uull--BBtt  ..  ««mmiinn®®ttwwmm
EEttbb""uuNNˆˆwwggeessaatt»»,, eess††ccssIIhhnnuussrreessrr  ««mmaassSSmmKKaatt''mmiinnKKiittCCYYyy®®bb
CCaarraa®®ss††EExxµµeeTT  ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijjKKaatt''VVnnssMMeerrcccciitt††CCYYyyTTSSggxxuuss  ccMMeeJJHHkkmmıı¨¨
CCaa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥rrbbss''bb""uull--BBtt  [[ssiiƒƒtteennAACCaassmmaaCCiikk´́nnGGggkkaarrss--
hh®®bbCCaaCCaattii  EEddllCCaaGGggkkaarrFFaannaaeeKKaarrBBssiiTTiiÏÏmmnnuussßßEEffmmeeTToottppgg»» ..

‹‹ eennAAkk~~¨g̈gGGttƒƒbbTTrrbbss''eess††ccssIIhhnnuuxxaaggeellIIeennHH  eeyyIIggBBMMuuVVnnææeess††
ccssIIhhnnuummaannbbnnÊÊËËll  GGMMBBIImmuuxxnnaaTTIIrrbbss''®®BBHHGGggeeFFII√√CCaa««®®bbmmuuxxrrddΩΩkkmmıı¨C̈Caa®®bb
CCaaFFiibbeettyy¥¥»»  ccaabb''BBIÍ́ ff©©TTII1177  eemmssaa  11997755  rrhhUUttddll''́́ ff©©TTII22  eemmssaa
11997766eeLLIIyy ..  eehhIIyyCCaammYYyyKK~~aappggEEddrr  eeyyIIggkk**mmiinnææeess††ccssIIhhnnuummaann
bbnnÊÊËËllGGMMBBIIkkaarrccUUllrrYYmm´́ddCCaammYYyyBBYYkkeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  EEdd
llCCaaGGMMeeBBIInnSSeePPII¬¬ggssÂÂggaammmmkkdduuttppÊÊHH‰‰gg  ..  eeyyIIggmmiinnææbbnnÊÊËËlleess††ccssIIhh
nnuuuuGGMMBBIIttYYnnaaTTIIrrbbss''®®BBHHGGgg  eeFFII√√CCaa®®bbFFaannKKNN:®®bbttiiPPUUkkmmıı¨¨CCaa®®bbCCaaFFiibb
eettyy¥¥  ccUUllrrYYmmkk~~¨g̈gmmhhaassnnii~~VVttGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiieennAAkk~~¨g̈gqq~~SSeennaaHH
EEddrreessaaHH  ..  CCaaBBiieessss®®BBHHrraaCCddMMeeNNIIrrTTssßßnnkkiiccççeeTTAAkkaann''BBYYkk®®bbeeTTssmmYY
yyccMMnnYYnn´́nnbb¬¬¨k̈kkkuummµµ¨ÿynniiss††  eeddIImm∫∫IIGGYYttGGaaggGGMMBBIIeeCCaaKKCC&&yydd**mmhhaaGGssççaarr¥¥mm--
hhaaeellaatteepp¬¬aaHH´́nnddMMeeNNIIrrbbddiivvtt††nn__kkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eeTT  ..    eettIImmkkBBII
eehhttuuGGII√√EEddrreeTTAA  ((????))

‹‹ eess††ccssIIhhnnuuVVnnbbJJççbb''GGttƒƒbbTT  eeddaayyeeFFII√√kkaarrccMMGGkkLLkkeellIIyyddaa
kk''  <<mmaassSSmm>>  GGMMBBIIss~~aa´́ddbbeeggII˚t̊tllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eennAA®®bbeeTTsseeGGoorraa""kk''
««EEddllttaammBBiitteeTTAAKKWWCCaakkaarrbbppii¬¬ccbbMMpp¬¬aajj®®bbeeTTsseennHHTTSSggmmUUll»»,,  eess††ccssII
hhnnuussrreessrr  ««rrYYcceehhIIyyVVnneeFFII√√[[®®bbCCaarraa®®ss††eeGGoorraa""kk''  FF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈gssmmuu--
®®TTeevvTTnnaa  nniiggkkaarrGGaamm""aass''»» ..  vvttƒƒ¨b̈bMMNNggEEddlleess††ccssIIhhnnuussrreessrreeBB
bb®®CCaayyddaakk''GGaaeemmrriikkSSggeennAAkk~~¨g̈gBBiiFFIIbbuuNN¥¥ssBBeellaakkGGttIItt®®bbFFaannaaFFiibbttII

eennHH  KKWW®®BBHHGGggccgg''ccUUllrrYYmm´́ddbbMMVVkk''mmuuxxGGaaeemmrriikkSSgg  CCaammYYyy®®bbFFaannaaFFiibbttII
VVrrSSgg  <<hhßßaakk''--ssuuIIrraa""kk''>> EEddllBBMMuuVVnneeTTAAccUUllrrYYmmeennAAkk~~¨g̈gBBiiFFIIbbuuNN¥¥ssBB‰‰
rrddΩΩFFaannIIvvaa""ssiiuunneettaannkkaallBBIÍ́ ff©©ssuu®®kk1111  mmiiffuunnaa  22000044 ..

‹‹ TTeeggII√√dd**<<qqÁÁtt@@>>rrbbss''nneerraatt††mm--ssIIhhnnuueennHH  KKµµaannnnrrNNaayyll''eeLLII--  
yy  ..  bbuuKKlleennHHmmiinnss&&kkii††ssmmeeFFII√√CCaa<<eess††cc>>´́nn®®bbeeTTsskkaann''®®BBHHBBuuTTÏÏssaa--
ssnnaa  ddUUccCCaa®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeennHHeeTT  ..  eeTTaaHHbbIInneerraatt††mm--ssIIhhnnuummiinnccUUllcciitt††
ss®®ttUUvvccaass''rrbbss''xx¬¬ÁÁnnyy""aaggNNaakkII††  KKYYrrNNaass''KKaatt''mmaannssIIllFFmm··eennAAkk~~¨g̈g
xxYYrrxx¬¬HHppgg  ..  PPaaBBkkMMeerraalleeXXaarreeXXAAyygg''XX~~ggrrbbss''KKaatt''eennHH  VVnnbbgg˙ȧajj
[[BBiiPPBBeellaakkVVnneeXXIIjjyy""aaggcc∫∫aass''NNaass''  GGMMBBII®®BBwwttii††kkaarrNN__««ssmm¬¬aabb''
rrggaall»»  eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  CCaaBBiieesssseennAAee®®kkaammrrbbbbkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeett
yy¥¥  EEddllmmaannnneerraatt††mm--ssIIhhnnuueennHHCCaa  ««®®bbmmuuxxrrddΩΩ»»  ..  ttaammBBiitteeTTAA  eess††cc
ssIIhhnnuueennHHVVnnccggKKMMnnMMuussggsswwkkeeqqHHeekk††AAKKKKuukkeennAAkk~~¨g̈geeddIImm®®TTUUggCCaayyUUrrmmkk
eehhIIyy,,  kkMMhhwwggeennHHVVnnppÊÊ¨ḦHeeccjjmmkkyy""aaggssaahhaavvbbnnÊÊaabb''BBIÍ́ ff©©TTII1177  eemmssaa
11997755  ..  eess††ccssIIhhnnuuCCaammnnuussßßrrss''eennAAkk~~¨g̈gKKMMnnMMuunniiggkkaarrssggsswwkk  ((!!!!))

‹‹ eeyyIIggeennAAccSSGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaeeffaakkTTaabbrrbbss''nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  kkaall  
BBIÍ́ ff©©TTII99  FF~~ËË  qq~~SS11996633  eeBBll®®BBHHGGggeeccjjbbJJÇÇaaeeTTAAkkaann''®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrrTTSS
ggmmUUll  [[GGbbGGrrssbb∫∫aayy33´́ff©©nnwwggbbuuNN¥¥eexxµµaacceellaakk®®bbFFaannaaFFiibbttIIGGaa
eemmrriikkSSgg  eekkNNˆˆWWDDII,,  ®®bbFFaannaaFFiibbttIIyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggeegg""aa--DDiinnyyIImm  nniiggnnaayykk
rrddΩΩmmÂÂnnII††́́ ff  ssaarriitt--ffaaNNaarraa""tt  ..  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr®®ssaabb''®®ttggaakkcciitt††®®KKbb''
KK~~aa  ccMMeeJJHHPPaaBB<<VVttppßßaarr>>´́nn®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  CCaakkaarrppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj    
nniiggKKYYrr[[GGssççaarr¥¥´́®®kkEEllgg  ccMMeeJJHHeexxµµaacchhUU--CCIImmiijj  EEddllCCaaeemmddwwkknnSSccSS
EEttTTMMJJrrkk∫∫aallEExxµµrr  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ®®ttLLbb''CCaannSS®®bbBBnnÏÏccuuggeeTTAATTYYjjyyMM
eessaakkeennAAccuuggeeCCIIggeexxµµaacc  eehhIIyymmiinnEEttbb""uuNNˆˆwwgg  KKaatt''xxMMeeTTAAnniimmnn††®®BBHHssggÙÙ
CCaann''xxııss''CCaaee®®ccIInnGGgg  rrYYmmeeddaayyBBYYkknnaammWWuunnmmÂÂnnII††EExxµµrrnnaannaa  ttSSggrrUUbbfftthhUU--CCII
mmiijjkkNN††aallvvSSggEExxµµrr  eeFFII√√bbuuNN¥¥TTkkii≈≈NNaannuubb∫∫TTaannååTTÊÊiissppll¬¬aanniissggßß[[
EEffmmeeTToottppgg  ..  eennHHeehhIIyy<<sseemm††cc““vvaa>>,,  eeNNrruuggdd**mmhhaaJJllaa  ((!!!!))˘̆˘̆˘̆

‹‹ ggaakkmmkkeemmIIllbbJJ˙ȧanneeyyaaVVyyEExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~vviijj  ..        <<kkaarrssmm©©aatt''
EExxµµrr>>  ((Khmer Intelligence))  mm""aassIIuunneeXXaassnnaaKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨ ̈ ccuuHH
´́ff©©TTII1122mmiiffuunnaa22000044  ee®®kkaammccMMNNggeeCCIIggffaa    ««kkaarreeVVHHeeqq~~aattkkJJççbb''tt®®mmUUvv
kkaarrccUUllrrYYmmccMMEENNkkBBII®®BBHHmmhhaakkßß®®tt»» ssrreessrrffaa  ––  eeTTaaHHbbIIkkaarr<<eeVVHHeeqq~~aa
ttkkJJÇÇbb''>>eennHHppÊÊ¨ÿynnwwggrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔyy""aaggNNaakk**eeddaayy  eeKKkk**GGaacceeFFII√√kkaarrEEkkkkuu
nnVVnnEEddrr  eennAAkk~~¨g̈geeBBll®®bbeeTTssCCYYbbvviibbttii††  ..  ««eeddIImm∫∫IIeeddaaHH®®ssaayyssƒƒaannPPaa
BBee®®KKaaHHff~~aakk''CCaattiieennHHVVnn  nniiggeeddIImm∫∫IIFFaannaaddll''ddMMeeNNIIrrkkaarr®®bb®®kkttIÍ́ nnrrddΩΩaaPPii
VVlleeTTAAmmuuxxVVnn»»,, kkaarrssmm©©aatt''EExxµµrrssrreessrr  ««KKWWmmaannEEtt®®BBHHmmhhaakkßß®®tteeTT
EEddllGGaacckkaatt''eesscckkII††eeddaayyKKµµaannkkaann''bbkkßßBBYYkkxxaaggNNaa  nniiggCCaaTTIIssuuxx
cciitt††́́ nn®®KKbb''@@KK~~aa»» ..  ccMMeeJJHHccMMNNuucceennHH,,  eeyyIIggyyll''ffaa  CCaakkaarrllÌÌ®®bbeessIIrr
NNaass''  KKWW®®ttUUvvmmaann<<kkaarrccUUllrrYYmmccMMEENNkkBBIIeess††ccmmççaass''EEppnnTTwwkkEEppnnddII>>  mmuunn
eeBBllssMMeeBBAAkkmmıı¨C̈Caalliicc®®sswwmmeeTTAAVVttssmmuu®®TT  ..  ssMMeeBBAAEExxµµrrdd**rreexxkkrrxxaakk
mmYYyyeennHH  ®®ttUUvvEEttmmaannnneerraatt††mm--ssIIhhnnuuCCaaGG~~kkCCYYyyeebbIIkkbbrr  eeTTaaHHbbII®®BBHHGGgg
xxMM®®bbwwggeeccoossvvaaggmmiinn®®BBmmeeFFII√√CCaa  <<kkaaBBIIEEttnn>>  dd**kk¬¬aahhaannmmaannkkaarrTTTTYYllxxuu--
ss®®ttUUvvbb††ËËrrpp††aacc''CCaammYYyyssMMeeBBAArrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddaayyhhflflaannccggxx¬¬ÁÁnneeTTAAnnwwggccgg˚˚ËËttssMM
eeBBAA  eeTTaaHHbbII®®ttUUvv®®bbQQmmmmuuxxCCaammYYyyssPPaaBBkkaarrNN__NNaakk**eeddaayy  ..  eettIIeeFFII√√
eemm††cceeTTAAhh~~±±  eebbIIeennAAkk~~¨g̈geeBBlleennHHnneerraatt††mm--ssIIhhnnuukkMMBBuuggrrtt''eeccaallssMMeeBBAA
eeTTAA<<ggrrgg""kk''>>eennAA‰‰®®ssuukkqq©©aayyrraabb''eeyyaaCC  ..  eemmIIllccuuHH  !!  ssUUmm∫∫IIEEttccgg''[[eeKK
mmkkGGbbGGrr<<birthday>>®®bbBBnnÏÏccuuggxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  kk**®®ttUUvv<<VV""vv>>eeKK[[eeTTAAccUUllrrYY
mmGGbbGGrrssaaTTrrEEddrr  BBIIee®®JJHHmmkkBBIIxx¬¬aaccKKµµaannnnrrNNaaeeKKeeTTAAeeTTddwwgg  ((!!??))  

‹‹ eeyyIIggccgg''ddNN††wwggssYYrrffaa eettII<<®®bbeeTTssCCYYbbvviibbttii††>>  ……kk**mmYYyyGGss''eellaa  



kkCCYYbbvviibbttii††  ((????))  ..  eebbIInniiyyaayyffaa  BBYYkkGGss''eellaakkCCYYbbvviibbttii††eeTTAA  ®®bbEEhhllddUU
ccCCaa®®ttwwmm®®ttUUvvCCaagg  BBIIee®®JJHHGGIIKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨ ̈ vvaaEEllggCCaaTTIIssggÙÙwwmm´́nn
BBYYkkGG~~kkKKSS®®TTGGss''rrllIIggeeTTAAeehhIIyy  ..  kk¬¬aayyCCaaKKNNbbkkßß««VVtt´́dd--xx~~gg´́dd»»
((flip-flop))  rrgg''ccSSEEttppwwkkTTwwkkee®®kkaammEEkkgg´́ddeeKK  CCaaKKNNbbkkßß««ssIIuuLLaakk»»
eeddkkrrgg''ccSSGGflfluutteemmIIlleeCCIIggxx¥¥ll''  GGMMBBIIKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuuccnnwwggEEcckkrrMMEEllkk
eekkAAGGIINNaaxx¬¬HHmmkk[[xxaaggxx¬¬ÁÁnnbb""uueeNNˆâaHH  ??  ddll''ddUUeecc~~HHeeTTAA  GGMMEErrkkkkaann''EEttFF¬¬aakk''
FF©©nn''eeTTAAeellIIKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucc  BBIIee®®JJHHNNaammYYyy®®ttUUvv®®bbQQmmmmuuxxkkaarr
EEffrrkkßßaaeekkAAGGIIccaass''rrbbss''xx¬¬ÁÁnn[[KKgg''vvgg''ppgg  nniiggNNaammYYyyeeTToott®®ttUUvvrrkkeekkAAGGII
eeCCIIggmm""aabbEEnnƒƒmmeeTToott  ssMMrraabb''EEcckkrrMMEEllkkeeTTAA[[KKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨ ̈ EEddll
CCaa´́ddKKUUeennAAkk~~¨g̈g<<ssmmıı&&nnÏÏPPaaBBGG~~kk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥>>ppgg  ..  eeTTaaHHbbII®®ttUUvveeKKccMM--
GGkkffaa<<mmiinneeccHHeeFFII√√eellxxEEcckk>>  <<mmiinneeccHHeeFFII√√eellxxssgg>>yy""aaggNNaakk**eeddaayy
kkaarrTTaammTTaarr  5500//5500  CCaayyuuTTÏÏnnaakkaarrffIIµµ  ««KKWWEEllggKKiittddll''llTTÏÏpplleeqq~~aattEEdd
ll®®bbCCaarraa®®ss††eeVVHH[[»»eennaaHHeeTTootteehhIIyy  ..  mmaannnn&&yyffaa  5500eeTTAAxxaagg‰‰gg
‰‰ccMMEENNkk5500eeTToott  GGjj®®ttUUvvyykkeeTTAAEEcckkKK~~aa22nnaakk''  ((EEcckkKK~~aa22nnaakk''eennHH  kk**
mmiinnddwwggffaannwwggmmaannbbJJ˙ȧa  ……mmYYyykk**GGtt''ppgg  ??))  ..  mmkkddll''eeBBlleennHH  GGII√√@@ssuu
TTÏÏEEtt<<xxuusscc∫∫aabb''>>rrYYccGGss''eeTTAAeehhIIyy  eeKKnnSSKK~~aabbnn††eeFFII√√xxuusscc∫∫aabb''bbnnii††cceeTToo
tteeTTAAmmuuxxkk**mmiinnffII√√EEddrr  ddUUccCCaakkaarreeVVHHeeqq~~aattkkJJççbb'',,  eeVVHHeeqq~~aattkkeeJJIIÇÇ,,  eeVVHH
eeqq~~aattkk®®nn††kk,,  eeVVHHeeqq~~aatteess∫∫aaggGGII@@GGss''hh~~wwggCCaaeeddIImm  ..ll..  mm~~aakk''@@VVnnccMM
ttiittccMMttUUggbbeennÊÊaarrbbgg''ddaakk''eellII<<cc∫∫aabb''>>rrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..  eeJJlleebbIIeeyyIIgg®®ttUUvv
rrtt''eeTTAACCll''kk∫∫aallnnwwggcc∫∫aabb''  mmiinnGGaaccrrkk®®cckkeeccjjeeTTAATTIINNaaVVnn  eennaaHHeeyyII
ggCCaa<<BBYYkkeemmddwwkknnSS>>®®ssaabb''  KKµµaann<<GGaaGGiiuunnNNaa>>®®ttYYttBBIIeellIIkk∫∫aalleeyyIIggeeTToo
tteeTT  KKWWeeyyIIggnnwwgg<<EEkkEE®®bbcc∫∫aabb''>>eeddIImm∫∫IIssMMrrYYllddMMeeNNIIrrrrbbss''eeyyIIggeeTTAAeeQQaa
ggccaabb''GGMMNNaacc  ..  eeTTAA´́ff©©mmuuxx  eebbIIeeyyIIggxx√√HHlluuyy  eeyyIIggKKWWCCaa<<rrddΩΩ>>®®ssaabb''  nnrr
NNaahhflflaannffaaGGIIeeyyIIgg      eeyyIIggnnwwggnnSSKK~~aaeeVVHHBBuummıılluuyy[[EEttee®®ccIInnEEffmmeeTToott
eeTTAA˘̆˘̆˘̆  eeTTAANNaavvaa""EEll∫∫gg  ((!!!!))  ..  BBYYkkrraa®®ss††GGss''hh~~wwggKKµµaannddwwggxx¥¥ll''GGIIeeTT  BBYYkk
eeyyIIggccgg''eeFFII√√GGIIkk**VVnnEEddrr  ((!!!!))˘̆˘̆˘̆..  ssIIhhnnuuKKWWkkmmıı¨C̈Caa˘̆˘̆˘̆  rraa®®ss††KKWWrrggßßII¨¨̆̆ ˘̆˘̆  eebbIIrrggßßII¨¨
yyll''eeXXIIjjffaa  GGaacceeVVHHeeqq~~aattkkJJççiibbkkJJççbb''VVnn˘̆˘̆˘̆  eennaaHHKKWWKKµµaannbbJJ˙ȧa  ((!!!!))

‹‹ eeyyIIggVVnnsseegg˚t̊teeXXIIjjffaa  eennAAkk~~¨g̈gGGMMLL¨g̈geeBBllCCIIttmmYYyyddNN††bb''
EExx´́nnkkaarrrrSSggssÊÊHHnneeyyaaVVyyeennHH  GGII√√@@TTSSggGGss''VVnneehhIIyynniiggkkMMBBuuggGGnnuu
vvtt††eeTTAAttaamm  ««®®TTwwssII††rrbbss''rrggßßII¨»̈»  ((Rainsy's theory))  ..  KKaatt''GGaaccrrwwttEExxßß
ccaabbIIuu  eeTTAAttaammsseemm¬¬ggEEddllKKaatt''ccgg''VVnn  ––  eebbIIkkaallNNaaFFUUrr  KKaatt''bbNN††wwgg
bbnnii††cceeTTAA  eehhIIyyeebbIIkkaallNNaattwwggeeBBkk  KKaatt''kk**bbnnÏÏËËrrbbnnii††cceemmkk  ..  ååTTaahhrr--
NN__  eennAAeeBBlleehhoobbeeccjjllTTÏÏpplleeqq~~aatt  KKaatt''ttvvaa""GGMMBBIIPPaaBBmmiinn®®bb®®kk®®ttII
eennAAkk~~¨g̈gkkaarrrraabb''ssnn¬¬wwkkeeqq~~aatt  eeddaayyTTaammTTaarrrraabb''eeqq~~aattBBIIrreexxtt††eeLLIIggvviijj  EEdd
llCCaaeexxtt††KKaatt''mmaannssnn¬¬wwkkeeqq~~aatt®®bbkkiittCCiitteeKK  ..  ddll''eeXXIIjjeennAAEEttttwwggmmiinn
®®BBmm  KKaatt''kk**TTmm¬¬aakk''eeccaall  eehhIIyyggaakkeeTTAArrkkeerrOOggCCMMTTaass''eeppßßggeeTToott  ..  eennAA
eeBBlleess††ccssIIhhnnuubbeeJJççjj<<eessNNaarrIIyy""UÚ́ ff©©TTII55vviicciiœœkkaa22000033>>eeppÌÌøøggeeTTAA
xxaagghhflfluunn--EEssnn  KKaatt''kk**FFaakk''eeccaall  EEttddll''mmkkffIIµµ@@eennHH  ®®ssaabb''EEttKKaatt''ccgg''
eeTTAAEEGGbbGGbbeess††ccssIIhhnnuu[[eellIIkkmmkkGGnnuuvvtt††eeLLIIggvviijj  ..  KKaatt''nniiyyaayyffaa
««mmaannssIIuuGGtt''EEssnn--mmaannEEssnnGGtt''ssIIuu»»  EEttddll''mmkk≤≤LLËËvvKKaatt''ffaa  ««mmaannssIIuu
mmaannEEssnn--mmaannEEssnnmmaannssIIuu»»  ..  KKaatt''®®bbkkaassLLËËgg@@ffaa  kkaarreeVVHHeeqq~~aattkk
JJççbb''KKWWCCaaGGMMeeBBIIrrMMeellaaPPbbMMJJnneellIIrrddΩΩFFmmµµuuJJÔÔCCaattii  EEttddll''mmkk≤≤LLËËvvKKaatt''nniiyyaa
yy  eeKKGGaacceeVVHHVVnneennAAeeBBll®®ssuukkCCYYbb®®bbTTHHvviibbttii††  ..  kkaarrccrrccaakkmmµµvviiFFIInn--
eeyyaaVVyykk**CCaakkaarrGGnnuuvvtt††nn__<<®®TTwwssII††>>rrbbss''rrggßßII¨m̈mYYyyeeTToottEEddrr  ..  ttaammBBiitt
eeTTAAccMMNNuuccTTSSggGGss''eennaaHHmmaannddll''eeTTAA110000‰‰eeNNaaHH  eebbIIVVnnEEtt7733kk**CCaa
kkaarr®®bbeessIIrrNNaass''  ..  ffIIµµ@@eennHHrrggßßII¨®̈®bbkkaassffaa  kkiiccççccrrccaaVVnnssMMeerrcceeCCaaKK
CC&&yy9999PPaaKKrryy  ((9999%%))  eehhIIyy  eeTTaaHHbbII®®KKbb''@@KK~~aaKKµµaanneeXXIIjjGGII√√CCaaddMMuukkMMPPYYnn

kk**eeddaayy  CCaaBBiieessssbbJJ˙ȧallbb''ssnniiÏÏssJJÔÔaa®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnn,,  bbJJ˙ȧaCCnnGG--
eenn††aa®®bbeevvssnn__xxuusscc∫∫aabb''  nniiggbbJJ˙ȧa®®bbqqSSggGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  ..  ≤≤LLËËvveennHHKKaatt''
ffaa  eennAAssll''EEtt11PPaaKKrryy((11%%))bb""uueeNNˆâaHH  ..  mmYYyyPPaaKKrryyeennHH  KKWWbbJJ˙ȧaEEbbgg
EEcckkGGMMNNaaccKK~~aa  ..  ccMMNNuucceennHH  rrggßßII¨F̈F¬¬aabb''VVnnnniiyyaayyCCaajjwwkkjjaabb''ffaa  CCaa
bbJJ˙ȧammiinnssMMxxaann''GGII√√eeTT  ˘̆˘̆˘̆EEtt≤≤LLËËvvEE®®bbCCaassMMxxaann''xx¬¬SSggNNaass''  ((!!!!))  ..  bbJJ˙ȧa
eennHHmmuuxxCCaannwwggkk¬¬aayyeeTTAACCaa  <<kkmmµµvvttƒƒ¨΅́ nnkkaarrccrrccaaKK~~aa>>mmYYyyffIIµµeeTToott  BBIIee®®JJHHvvaa
kk**CCaaccMMNNuucc<<vviinniieeyyaaKKTTuunn>>  EEddll®®KKbb''@@KK~~aaVVnn<<ddaakk''ppuukk>>BBIIyyUUrrmmkkeehhII--
yy  ..  ssYYrrffaa  eettII<<®®TTwwssII††rrbbss''rrggßßII¨>̈>  ((Rainsy's Theory))  ……<<llTTiiÏÏrrbb
ss''rrggßßII¨>̈>  ((Rainsy's Doctrine))  LLbb''GGaaccmm__eexxßßøøGGss''eennHH  nnwwggccbb''eennAAeeBB--
llNNaaEEddrr  ((????))  ……mmYYyykk**eeKK®®ssuuHHKK~~aaeennAAbbnn††LLbb''@@tteeTTAAmmuuxxeeTToott  ((????))

‹‹ eettIInnrrNNaaKKiittffaaeerrOOggEEbbbbeennHHnnwwggccbb''eeTTAAggaayy@@eennaaHH  ??  ..  eettIIeeKK
nnwwggmmaann<<eekkAAGGII>>bb""uunnµµaannssMMrraabb''TTuukkllkk''  ??  ..  eettIIeeKKGGaacc<<bbUUmmlluuyy>>VVnnbb""uu
nnµµaann  ??  ..  eettIIeeKKmmaannvviiFFIIyy""aaggNNaaxx¬¬HH  eeddIImm∫∫IIGG®®ggYYnnBBYYkkGGgg¨ÿyeekkAAGGIIccaass''[[
®®CCuuHHlluuyyEEffmmeeTToott  ??  ..  eettIIvviiFFIIpp¬¬aass''bb††ËËrreekkAAGGII  GGaaccmmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBBkk~~¨g̈g
kkaarrrrkklluuyyEEddrr……eeTT  ??  ..  eebbIIBBYYkkGG~~kkVVtt''bbgg''eekkAAGGIIxx¬¬aajj''mmiinnssbb∫∫aayycciitt††
eettIImmaannvviiFFIIGGII√√ssMMrraabb''TTbb''TTll''  ??  ..  eehh  !!  eennHHeehhIIyyCCaabbJJ˙ȧassMMxxaann''  ((!!!!))  ..
eeyyIIggVVnnddwwggrrYYcceehhIIyy  GGMMBBIIKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈CaaeeKKEEcckkKK~~aarrss''  ccuuHH
EEttxxaagghhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuuccnniiggxxaaggssmm--rrggßßII¨ ̈ nnwwggEEcckkKK~~aarrss''EEddrr……eeTT  ??  ..  eettII
BBYYkkkkMMBBuuggrrss''eennAAee®®kkaammeeddIImm®®kkssSSggTTSSggGGss''eennaaHH  ®®BBHHGGggmmççaass''rrNNÚÚTTiiÏÏ
nnwwggKKiittKKUUrryy""aaggddUUcceemm††ccEEddrr  ((????))  ..

‹‹ ®®BBHHrraaCCGGttƒƒbbTT´́ff©©TTII1133mmiiffuunnaa22000044  ee®®kkaammccMMNNggeeCCIIggffaa  ««kkaarr
mmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn»» ((Inconscience)) eess††ccssIIhhnnuussrreessrrffaa  ––  ««mmaannBBYYkkGG~~kk
nneeyyaaVVyyCCaann''xxııss''nniiggBBYYkkGG~~kkKKSS®®TTrrbbss''eeKK  kkMMBBuuggmmaannCCMMeennOOyy""aaggmmSSffaa
ssUUmm∫∫IIEEtteennAAxxaaggee®®kkAA®®ssuukkEExxµµrr  kk**mmaanneeKKeekkaattssrreessIIrryy""aaggxx¬¬SSgg˘̆˘̆˘̆eekkaatt
BBII««PPaaBBccaass''TTMMuu»»rrbbss''BBYYkkeeKK  ((sic))  »» ..  eess††ccssIIhhnnuuccMMGGkkffaa  eemmIIlleeTTAA
®®bbEEhhllBBYYkkeeKKyyll''ffaa  bbrreeTTsseeKKyyll''®®BBmmGGMMBBIITTeeggII√√rrbbss''BBYYkkeeKK  kk~~¨g̈g
kkaarrTTmm¬¬aayy<<‰‰kkTTtt˚P̊PaaBB>>BBiiPPBBeellaakkxxaaggbbJJ˙ȧanneeyyaaVVyyeehhIIyy  ..  ««BBYY
kkeeKKmmaannCCMMeennOOyy""aagg®®CCaallee®®CCAA»»,,  eess††ccssIIhhnnuussrreessrr  ««BBYYkkeeKKeeCCOOffaa  BBYY
kkeeKKBBiittCCaaKKiittddll''ppll®®bbeeyyaaCCnn__yy""aaggssMMxxaann''rrbbss''®®ssuukkeeTTss  ppll
®®bbeeyyaaCCnn__rrbbss''CCaattii  nniigg®®bbCCaarraa®®ss††bb""uueeNNˆâa  HH  rrYYccBBMMuuVVnnKKiittddll''®®bbeeyyaa
CCnn__ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  nniigg®®bbeeyyaaCCnn__bbkkßßBBYYkkrrbbss''BBYYkkeeKKeennaaHHeeLLIIyy»» ..

««kkaallNNaaBBYYkkeeKKbbeeJJœœaattxx¬¬ÁÁnneeKK  eeddaayykkaarrbbMMPP&&nn††vviiJJÔÔaaNNnniiggeeddaayy
CCMMeennOO  eennaaHHBBYYkkeeKKmmuuxxCCaammiinnVVtt''bbgg''kkaarreeddkkmmiinnllkk''bbkk''mmiinneell˙˙IIyy  ssIIuu
mmiinnVVnn  VVkk''GGMMnnYYtteennaaHHeeTT  ..  CCeeyyaa  !!»»,, eess††ccssIIhhnnuussrreessrr  ..

‹‹ kkaarrbbnn††<<kkaarree®®JJkk®®VVCC∆∆>>rrbbss''eess††ccssIIhhnnuueennHH  vvaa®®bbEEhhllssMM--
xxaann''ccMMeeJJHH®®BBHHGGgg  EEttvvaammiinnssMMxxaann''ssMMrraabb''CCaattiieeTT  ..  eeyyIIggccgg''ddwwggffaa  eettII
ccMMeeJJHHnneerraatt††mm--ssIIhhnnuuvviijj  eettII®®BBHHGGgg  ««ddwwggxx¬¬ÁÁnn»» eehhIIyy……eennAA  ((????))  ……
mmYYyyeennAAEEttmmiinnddwwggffaa  ®®BBHHGGggCCaa<<eess††ccmmççaass''TTwwkkEEppnnddII>>  EEddllmmaann®®ttUUvv
mmaannPPaarrkkiiccççTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvccMMeeJJHH®®BBHHnnKKrr  ((????))  ..  eettIIeehhttuuGGII√√VVnnCCaa®®BBHH
GGggeeQQ√√ggyyll''ffaa  kkaarr<<VV""vv>>eeKK[[nnSSKK~~aaCCiiHHkkVV""ll''qq¬¬ggkkaatt''ssmmuu®®TTrraabb''JJ
nn''KKIILLËËEEmm""®®tt  eeddIImm∫∫IImmkkGGbbGGrrssaaTTrrbbuuNN¥¥xxYYbbkkMMeeNNIItt®®bbBBnnÏÏccuuggxx¬¬ÁÁnn‰‰gg
eennAAvvSSggbbwwggGGaayyuuEEvvgg  vvaaBBMMuuEEmmnnCCaa<<kkaarrbbMMPP&&nn††ssttii>>xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ((????))  ..  eettIIkkaarr
ggrrgg""kk''nniirreeTTssxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  nniiggkkaarrkkMMEEhhggccgg''ddaakk''rraaCC¥¥<<JJkk''kkNN††aall>>  ((eebbII
eeyyaaggttaammssMMddIIrrbbss''ssmm--rrggßßII¨)̈)  vvaa®®bbeessIIrråått††¨g̈gåått††mm®®ttgg''kkEEnn¬¬ggNNaa
eeTTAA  ((????))  ..  ttaammBBiittnniiggCCaakkaarrppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj˘̆˘̆˘̆  eeyyIIggeemmIIlleeXXIIjjEEtteess††cc
ssIIhhnnuukkMMBBuuggeekkIItteerraaKK<<vveegg√√ggvvgg√√aann''>>  eehhIIyyKKWWCCaabbuuKKllkkMMBBuuggrreevvIIrrvvaayyGG--
ss''ssggÙÙwwmm  eeddkkmmiinnllkk''bbkk''mmiinneellII˙ẏy  VVyymmiinnVVnn  nniiggVVkk''GGMMnnYYtt  ((!!!!))
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eess††ccssIIhhnnuukkMMBBuuggbbnn††eeBBbb®®CCaayyrriiHHKKnn''nneeyyaaVVyyGGaaeemmrriikkSSggeennAA
kk~~¨g̈g®®bbeeTTsseeGGoorraa""kk''  eeddaayyeeFFII√√kkaarree®®bboobbeeFFoobbeeTTAAnnwwggnneeyyaaVVyyrrbbss''GGaa
eemmrriikkSSggeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  kkaallBBIICCMMnnaann''TTssvvttßß7700  ..  eennAAkk~~¨g̈gGGttƒƒbbTTccuuHH
´́ff©©TTII1188mmiiffuunnaa22000044      eess††ccssIIhhnnuussrreessrreeddaayymmaannxx¬¬wwmmssaarree®®kkAApp¬¬ËËvv
kkaarryy""aaggddUUeecc~~HHffaa  ––

««eeyyaaggttaammbbnnÊÊËËll®®BBHHGGggmmççaass''EExxµµrrmm~~aakk'',,  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk®®ttUUvvbbnn††
ssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkeeGGoorraa""kk''yyUUrrtteeTTAAmmuuxxeeTToott  BBIIee®®JJHHffaaeebbIImmaassSSmmccaakkeecc
jjBBIIeeGGoorraa""kk''  ®®ssuukkdd**GGPP&&BB√√eennHH  BBMMuuGGaacceeccoossrrYYccBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''dd**FF©©nn''FF©©rr  nniigg
ee®®KKaaHHff~~aakk''ss¬¬aabb''ddUUccbb""uull--BBtt  CCaarreebboobbBBYYkk≤≤ss¬¬aammccuuggeeJJccnniiyymmGGaarraa""bb''
VVnneeLLIIyy  ..  

®®BBHHGGggmmççaass''EExxµµrrmm~~aakk''eeTTootteeFFII√√kkaarrkktt''ssmmaall''ffaa  eebbIIKKµµaannGGMMeeBBIIrrddΩΩ®®bb
hhaarrrrbbss''eellaakkllnn''--nnll''nniiggssiirriimmtt: kkaallBBIÍ́ ff©©TTII1188mmiinnaa11997700eeTT  nnii
ggeebbIIKKµµaannGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnnrrbbss''cc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSggmmkkeellII®®ssuukkEExxµµrr  kkaa--
llBBIIEExxeemmssaa--ååssPPaa11997700eeTT  eennaaHH®®ssuukkEExxµµrrkk**mmiinnFF¬¬aakk''eeTTAAee®®kkaammGGMM--
NNaaccrrbbss''bb""uull--BBttEEddrr  ..

kkaallBBIIEExxmmiinnaa--eemmssaaqq~~SS11997700,,  eennAATTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  ((ssaaFFaarrNNrrddΩΩ
®®bbCCaammaanniittuucciinn)),,  BBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrr®®kkhhmm  ««BBYYkkeeGGoogg--ssaarrIInniiyymm»»  VVnnnnii
yyaayyffaa  ––  ««eebbIIKKµµaannGGMMeeBBIIrrddΩΩ®®bbhhaarr®®bbqqSSggssIIhhnnuú́ nnllnn''nnll''--ssiirriimmtt:

eeTT,,  BBYYkkeeyyIIgg  ((EExxµµrr®®kkhhmm))  ®®ttUUvveeFFII√√kkaarrttssflflUUyy""aaggttiiccNNaass''kk**́́ mm∏∏qq~~SSeeTToott
‰‰eeNNaaHH  eeddIImm∫∫IIrrMMllaayyssIIhhnnuunniiggssggmmrraa®®ss††nniiyymm ..  KKWWeeddaayyssaarrmmkk
BBIIllnn''nnll''--ssiirriimmtt:eennHHeehhIIyy  eeTTIIbbBBYYkkeeyyIIggccMMeeNNjjVVnn´́mm∏∏qq~~SSEEddrr
kk~~¨g̈gkkaarr®®bbyyuuTTÏÏrrbbss''eeyyIIggeeddIImm∫∫IIkk††aabb''GGMMNNaacceennAAkkmmıı¨C̈Caa»»  ((sic!!))  ..

®®BBHHGGggmmççaass''EExxµµrrnniiyyaayyeennAATTIIeennHHffaa  ««CCaaddMMbbUUgg  eeKKEEttggEEttmmaannkkaarr
eeKKaarrBB®®ssLLaajj''KK~~aaddUUccllnn''nnll''--ssiirriimmtt:nniiggcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg--GGUU®®ss††aa
llIIGGJJççwwggeehhIIyy,,  ®®BBHHGGggmmççaass''EExxµµrreennHHrrMMBBwwggKKiittffaa  ®®ssuukkeeGGoorraa""kk''mmuuxxCCaakk¬¬aa
yyddUUcc®®ssuukkEExxµµrr  kkaallcceenn¬¬aaHHEExxmmiinnaa11997700nniiggeeddIImmEExxeemmssaa11997755yy""aa
ggddUUeecc~~aaHH,,  KKWWCCaa®®ssuukk««ee®®kkaammGGaaNNaaBB¥¥aaVVll--GGaaNNaanniiKKmm»»rrbbss''mmaassSS
mmdd**CCaaTTIIeeKKaarrBBsskk˚åarr:BBMMuuxxaanneeLLIIyy  ..  KKiitteeTTAAPPaaBBeessµµaaHH®®ttgg''KKWWCCaaKKuuNNss
mm∫∫ttii††dd**KKYYrr[[eekkaattssrreessIIrrEEmmnn  »»  ..

eeyyIIggVVnnddwwggffaa      ®®BBHHGGggmmççaass''EExxµµrrTTSSggBBIIrrGGggEEddlleess††ccssIIhhnnuuBBMMuu  
VVnnbbeeJJççjjeeQQµµaaHHeennHH  KKWWKKµµaannnnrrNNaaee®®kkAAGGMMBBII®®TTgg''ssiirrIIvvuuDDÛÛnniigg®®TTgg''VV""--
NNaarraa""ssiirriivvuuFFeennaaHHeeTT  ..    KKiitteeTTAA®®BBHHGGggmmççaass''TTSSggBBIIrreennHH    eeccHHeeFFII√√kkaarree®®bboo
bbeeFFoobbddll''mm¬¬wwggppgg……  ((????))

kk**bb""uuEEnn††eeTTaaHHbbIIyy""aaggNNaakk**eeddaayy  vvaaeennAAEEttCCaa««GGttƒƒbbTT»»rrbbss''nneerraatt††mm
ssIIhhnnuuddEEddllCCaaddEEddllhh~~wwgg  ..  ll∫∫iiccEEbbbbeennHH  GGaaccccaatt''TTuukkffaaCCaall∫∫iicc

ccaass''kk**VVnn  ……mmYYyyccaatt''TTuukkffaaCCaa<<kkaarrssaakkll∫∫ggffIIµµ>>mmYYyyEEbbbbeeppßßggeeTToott
kk**VVnnEEddrr  ..  

eeyyIIggssUUmmmmiinnnniiyyaayyGGMMBBII®®bbeeTTsseeGGoorraa""kk''eeTT  BBIIee®®JJHHvvaahhYYssssmmttƒƒ
PPaaBBrrbbss''eeyyIIgg  eehhIIyyvvaakk**BBMMuuEEmmnnCCaaeerrOOggssIIÌÌrrbbss''eeyyIIggppgg  ..  eeyyIIggssUUmm
eepp††aattEEtteeTTAAeellII<<bbJJ˙ȧarrbbss''EExxµµrr>>bb""uueeNNˆâaHH  ––

eess††ccssIIhhnnuuVVnneellIIkkssMMddIIrrbbss''®®BBHHGGggmmççaass''EExxµµrrmm~~aakk''nniiyyaayyffaa
KKWWmmkkBBIIGGMMeeBBIIrrddΩΩ®®bbhhaarrrrbbss''llnn''nnll''--ssiirriimmtt: eeTTIIbb®®ssuukkFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈gkk
NN††aabb''́́ ddrrbbss''bb""uull--BBtt  ..  CCaammYYyyKK~~aaeennHH,,  eess††ccssIIhhnnuuVVnnrrMMllwwkkeeLLIIgg
ppggEEddrr  nnUUvvJJkk¥¥ssMMddIIrrbbss''BBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrr®®kkhhmmeeGGoogg--ssaarrIInniiyymm  nnii--
yyaayyKK~~aaeennAA®®kkuuggeebb""kkSSggkkaallBBIIEExxmmiinnaa--eemmssaa11997700ffaa  ––  GGMMeeBBIIrrddΩΩ®®bb--
hhaarr®®bbqqSSggssIIhhnnuurrbbss''llnn''nnll''--ssiirriimmtt:eennHH  nnwwggeeFFII√√[[BBYYkkeeKKccMMeeNN
jj´́mm∏∏qq~~SS‰‰eeNNaaHH  eeddIImm∫∫IIkkMMccaatt''®®BBHHGGggnniiggssggmmrraa®®ss††nniiyymm  ((!!!!))  

eehh  !!  KKiitteeTTAAmm¥¥""aaggEEddrreettIIeemmvvaa  ((!!!!))
ccMMNNuuccdd**ssMMxxaann''CCaaggeeKK  EEddlleeyyIIggnnwwggcc∫∫iiccyykkeeccjjBBIIGGttƒƒbbTTeennHH

KKWW  ««EExxmmiinnaa--eemmssaa11997700»» ..  ssYYrrffaaeettIIeehhttuuGGII√√VVnnccMMNNuucceeBBlleevvllaa
eennHHCCaaeerrOOggssMMxxaann''  ??  ..  cceemmII¬¬yyKKWWffaa  ––  eebbIIeess††ccssIIhhnnuuVVnnss††aabb''ææBBYYkk
bbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrr®®kkhhmmeeGGoogg--ssaarrIInniiyymmeepp††aaHHpp††ggKK~~aa  GGMMBBIIEEppnnkkaarrrrbbss''BBYYkk
eeKK  ccgg''kkMMccaatt''®®BBHHGGggnniiggssggmmrraa®®ss††nniiyymmyy""aaggddUUeecc~~HHEEddrr˘̆˘̆˘̆  ccuuHHeehhttuuddUU
cceemm††ccVVnnCCaa®®BBHHGGggeeTTAAbbbbYYllBBYYkk<<ss®®ttUUvv>>rrbbss''®®BBHHGGggGGss''eennHH  mmkk
eeFFII√√kkaarrCCaammYYyyKK~~aaeennAAkk~~¨g̈g  ««rrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa»» nniiggeennAAkk~~¨g̈g  ««rraaCC
rrddΩΩaaPPiiVVllrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa»» EEddll®®BBHHGGggCCaaGG~~kkbbeeggII˚t̊tkkaallBBIÍ́ ff©©TTII2233
mmiinnaa  11997700  ((????))  ccuuHHeehhttuuGGII√√VVnnCCaaeennAA´́ff©©TTII2233  mmiinnaa  11997700ddEEddlleennHH
®®BBHHGGggssÊÊ¨ḦHeeTTAAccUUll´́ddCCaammYYyy  ««ss®®ttUUvvssYYrrBBUUCCEExxµµrr»» eeJJllKKWWBBYYkkeeyyookkkkuu
gg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  ((ssnnii~~ssiiTTTTII®®kkuuggkkgg''ttuugg))  [[BBYYkkeennHHeellIIkkTT&&BB
TTIIggkk~~¨g̈gnnaammrrbbss''®®BBHHGGgg eeFFII√√kkaarrvvaayy®®bbhhaarryy""aaggssaahhaavvmmkkCCnnCCaattiinnii
gg®®bbeeTTssrrbbss''®®BBHHGGgg  ((????))  ..  eettIIeehhttuuGGII√√VVnnnneerraatt††mm--ssIIhhnnuummiinnKKiitt
ffaa ««kkaarreessµµaaHH®®ttgg''eennHHCCaaKKuuNNssmm∫∫ttii††dd**KKYYrr[[eekkaattssrreessIIrr»» ppggeeTTAA  ????

®®BBwwttii††kkaarrNN__1188mmiinnaa11997700,,  eebbIIttaammeeyyIIggddwwgg  mmUUlleehhttuuFFMMKKWWbbNN††aa
llmmkkBBIIbbJJ˙ȧa  ««BBYYkkeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg®®kkaajjmmiinn®®BBmmddkk
ffyyeeccjjBBIITTwwkkddIIEExxµµrr»»  eehhIIyynniiggBBYYkkeennHHBB®®ggIIkksskkmmµµPPaaBBkkaann''EEttssaayy
PPaayyrraallddaallFFMMeeLLIIgg@@eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUll  ..  eess††ccssIIhhnnuuTT&&ll
ddMMeerrHH  kk**[[eellaakkllnn''--nnll''TTTTYYllffµµVVkk''CCMMnnYYssxx¬¬ÁÁnn  rrYYccnnSSkkUUnnnnSS®®bbBBnnÏÏ
rrtt''eeccaall®®ssuukk  ..  eebbIIllnn''nnll''--ssiirriimmtt:mmaannKKMMnniittkk∫∫tt''  ccuuHHccSSVVcc''GGII√√®®ttUUvv
bbJJÇÇËËnn®®TTgg''kknn††¨l̈l  ((ttMMNNaagg®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannIIkkuussuumm:))  nniiggeellaakkEEyy
mm--ssMMbbUUrr ((ttMMNNaaggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll))  eeTTAA<<BBnn¥¥ll''GGMMBBIIssƒƒaannPPaaBBnnKKrr>>ddll''
®®BBHHGGggeennAATTII®®kkuuggVV""rrIIss  ((´́ff©©TTII1122mmiinnaa11997700)) nnSS[[xxaatteeBBlleevvllaa≤≤tt
®®bbeeyyaaCCnn__eeFFII√√GGII√√  ((????))  ..  KKWWmmkkBBII®®BBHHGGggKKMMuuccgg''kk¬¬aayyxx¬¬ÁÁnneeTTAACCaa  <<mmhhaavviirrbbuu
rrssCCaattii>>ddUUcchhUU--CCIImmiijjeennaaHHeehhIIyy  eeTTIIbb®®ssuukkEExxµµrrGGnn††rrFFaannEEbbbbeennHH  ((!!!!))

ttaammBBiitteeTTAA,,  KKµµaannnnrrNNaa<<kk∫∫tt''>>eess††ccssIIhhnnuueeTT  KKWW®®BBHHGGgg<<kk∫∫tt''CCaa
ttii>>xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTTeettII  ––  ®®BBHHGGggVVnnccUUll´́ddCCaammYYyyBBYYkkyyYYnneeyyookkkkuugg--eeyyookk
NNaammxxaaggeeCCIIgg,,  ®®BBHHGGggccUUll´́ddCCaammYYyyBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  eehhIIyyeennAA´́ff©©TTII
1177eemmssaa  11997755  ®®BBHHGGggVVnneeLLIIggeeFFII√√CCaa    ««®®bbmmuuxxrrddΩΩkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeett
yy¥¥»»  EEffmmeeTToott  EEddllCCaarrbbbbssmm¬¬aabb''rrggaallCCnnCCaattiixx¬¬ÁÁnn‰‰ggyy""aagg´́®®BB´́ppßß
GGssççaarr¥¥  nniiggEEddll®®bbvvttii††ssaa®®ss††EExxµµrrBBMMuuEEddllVVnnCCYYbb®®bbTTHHeessaaHHeeLLIIyy  ..

eeyyIIggeeCCOOffaa  GGttƒƒbbTTrrbbss''®®BBHHGGggeennHH  vvaaBBMMuuVVnnCCYYyyGGII√√ddll''®®BBHHGGggeeTT
ee®®kkAAGGMMBBIICCaa  ««GGnnÊÊaakk''»»  EEddll®®BBHHGGggeeFFII√√eeLLIIgg    ssMMrraabb''TTaakk''kk®®BBHHGGggxx¬¬ÁÁnn‰‰gg
bb""uueeNNˆâaHH  ..  TTeeggII√√dd**GGaa®®ssUUvveennHH®®bbddUUccssuuPPaassiittEExxµµrrmmYYyyeeJJllffaa  ««QQaamm
EE®®sskk--EEss∫∫kkeehhAA»» BBMMuuxxuusseessaaHHeeLLIIyy  ((!!!!))  ..⁄⁄
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eeddIImm∫∫IIggaakkeeccjjBBIIkkaarrssII††bbeennÊÊaasskk~~¨g̈gkkaarrLLaayy®®BBHHhhttƒƒeellxxaaeellII««
rraaCC®®kkwwtt¥¥»»®®ttaass''ccaatt''ttSSggeellaakkhhflfluunn--EEssnn  eeFFII√√CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  ®®BBmm
TTSSggkkaarr®®bbkkaassTTTTYYllssaall''rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllGGaaNNttii††TTII33 EEddllCCaaGGMMeeBBIIrrMM--
eellaaPPyy""aaggFF©©nn''FF©©rreeTTAAeellIIrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  nnaa´́ff©©eennHH  ((3300kkkk˚d̊daa22000044))  eess††
ccssIIhhnnuuVVnnbbEEgg√√GGaarrmmµµNN__mmttiiCCaattiinniiggGGnn††rrCCaattii  eeTTAAeellIIbbJJ˙ȧappÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn
rrbbss''®®BBHHGGggdd**FF©©nn''FF©©rrmmYYyyeeTToott  KKWWkkaarrCCaabb''JJkk''BB&&nnÏÏ®®bbLLaakk''®®bbLLËËssrrbb--
ss''®®BBHHGGgg  CCaammYYyyBBYYkkeemmddwwkknnSSEExxµµrr®®kkhhmm  eennAAkk~~¨g̈gGGMMeeBBIIssmm¬¬aabb''rrggaallnnii
ggGGMMeeBBIIåå®®kkiiddΩΩkkmmµµ®®bbqqSSggmmnnuussßßCCaattii  ..

xxaaggee®®kkaammeennHHCCaaGGttƒƒbbTTrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  EEddlleeyyIIggssUUmmbbkk
EE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarrddUUcctteeTTAA  ––

««eennAAkk~~¨g̈geeBBllxxaaggmmuuxxmmiinnyyUUrreennHH,,  ®®ssuukkeeyyIIggnnwwggmmaannttuullaakkaarrBBii--
eessssEExxµµrr--GGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiimmYYyy  TTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈keeFFII√√kkaarrkkaatt''eeTTaassBBYY
kkeemmddwwkknnSSEExxµµrr®®kkhhmm  EEddllVVnn®®bb®®BBiitt††kkaallBBIIcceenn¬¬aaHHccaabb''BBIIEExxeemmssaa
qq~~SS11997755nniiggccuuggqq~~SS11997788  nnUUvvGGMMeeBBIIåå®®kkiiddΩΩkkmmµµssmm¬¬aabb''rrggaallCCaattii  ..

eerrOOggeennHH  eeFFII√√[[xxMM∆∆¨n̈nwwkkddll''kkaarryyll''eeXXIIjjrrbbss''EExxµµrrnniiggbbrreeTTssxx¬¬HH
EEddlleeKKffaa  GGMMeeBBIIåå®®kkiiddΩΩkkmmµµdd**FFMMrrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII1177  eemmssaa
11997755eennHH    BBMMuuGGaacceeFFII√√[[rrllMMrrllaayyddll''rrbbbbllnn''--nnll''    nniiggBBMMuuGGaacceeLLIIgg
kk††aabb''rrddΩΩGGMMNNaaccVVnneeTT  eebbII®®bbssiinnNNaaKKµµaannrrUUbbxxMM∆∆¨ ̈   eehhIIyynniiggBBYYkkssIIhhnnuunnii
yymmEEddllCCaaGG~~kkrrYYmm´́ddmmYYyyEEpp~~kkdd**FFMḾ́ nnCCnnCCaattiiEExxµµrr®®bbuuss®®ssIIeeTTeennaaHH  ..

ccMMeeJJHHeerrOOggeennHH,,  xxMM∆∆¨k̈ktt''ssmmaall''GGMMBBIIttuullaakkaarrBBiieessssEExxµµrr--GGggkkaarrss
hh®®bbCCaaCCaattii  nnUUvveehhttuukkaarrNN__BBiittddUUcctteeTTAA  ––

11--  eeBBjjmmYYyyCCIIvviittrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ kk~~¨g̈grryy:eeBBll««ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr»»  EEttgg
®®bbkkaasseehhIIyy®®bbkkaasseeTToottffaa  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuuttMMNNaagg[[xx¬¬ÁÁnn‰‰ggbb""uu--
eeNN̂̂aaHH ((sic))  BBIIee®®JJHHCCaattiinniigg®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrreellaakkbbddiieessFFxxMM∆∆¨ëeccaallTTSSgg
®®ssuuggrrYYcceeTTAAeehhIIyy ((sic))  ..

22--  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm,,  ttSSggBBIImmuunnmmkkBBMMuuEEddllVVnnGGHHGGaaggffaanneerraatt††mm--ssII
hhnnuu  CCaaEEpp~~kkmmYYyy´́nnCC&&yyCCMMnnHHrrbbss''BBYYkkeeKK ´́ff©©TTII1177  eemmssaa  11997755  eellII
kkmmıı¨C̈CaaeeTT  ..  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmVVnnyyll''®®ssbbddUUccBBYYkkEExxµµrrssaaFFaarrNNrrddΩΩTTSSgg
GGss''eennaaHHEEddrrbbJJÇÇaakk''ffaa  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu    BBMMuuEEmmnnCCaattMMNNaaggEEbbbbNNaa´́nn
®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreennaaHHeeLLIIyy ..

bbEEnnƒƒmmeeTTAAeellII®®BBwwttii††kkaarrNN__CCaa®®bbvvttii††ssaa®®ss††  ––  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmCCaaTTUUeeTTAA
VVnneeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµddll''ss¬¬aabb''  ……VVnnssmm¬¬aabb''BBYYkkssIIhhnnuunniiyymmTTSSggGGss''  ……
BBYYkkGG~~kkEEddlleeKKeeccaaTTffaaCCaaCCnn®®bbUUssIIhhnnuu  ..
((kkkknn ––  GGggrrbbUUrrIIVVnnccuuHHppßßaayynnUUvvssuunnÊÊrrkkffaarrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  ttaammvviiTT¥¥¨¨
cciinneebb""kkSSgg´́ff©©TTII2233mmiinnaa11997700rrYYcceehhIIyy  EEddlleennAAkk~~¨g̈geennaaHH®®BBHHGGggVVnn
®®bbkkaassGGMMJJvvnnaavvddll''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  [[nnSSKK~~aaccUUll´́®®BBmm""aaKKII  eeFFII√√kkaarr®®bbqqSS

ggrrbbss''ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  nniiggkkaarr®®bbkkaassbbeeggII˚t̊t<<rrNNssiirrßßnniiggrraaCCrrddΩΩaaPPii
VVllrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  FUNK et GRUNK ppgg  ..  eennAAkk~~¨g̈grrNNssiirrßßnniigg
rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈CaaeennHH  ssmmaaCCiikkPPaaKKee®®ccIInneellIIssllbb''  KKWWCCaa
ff~~aakk''ddwwkknnSSEExxµµrr®®kkhhmm ..  KKµµaannPPss††¨ẗtaaggbbgg˙ȧajjkkaarrssmm¬¬aabb''CCnnssIIhhnnuueeTT  ))

eennAAkk~~¨g̈gllkk≈≈NN:eennHH  eettIIttuullaakkaarrGGaacckkaatt''eeTTaassxxMM∆∆¨d̈dUUcceemm††ccVVnneeTTAA
ccMMeeJJHH««kkaarrTTTTYYllxxuuss®®ttUUvv»»  ´́nnkkaarrkkaann''kkaabb''rrddΩΩGGMMNNaaccrrbbss''bb""uull--BBtt
®®BBmmTTSSggBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmrrbbss''KKaatt''??  kk~~¨g̈geerrOOggeennHH  xxMM∆∆¨n̈nwwggeeTTAAbbgg˙ȧajjccMMeeJJHH
mmuuxxttuullaakkaarr EEddlleeccaaTTCCaassMMnnYYrr  eehhIIyyxxMM∆∆¨n̈nwwggeeqqII¬¬yy»» ..

kkaarrccgg''bbEEgg√√®®BBwwttii††kkaarrNN__EExxµµrr  [[ggaakkeeTTAArrkkbbJJ˙ȧammYYyyeeppßßggeeTToott  eennAA
kk~~¨g̈geeBBllEExxµµrrmmiinnTTaann''qq¬¬ggppuuttccMMeeNNaaTTnneeyyaaVVyyCCaattiieennHH  vvaaeeFFII√√[[eeyyIIgg
ccaabb''GGaarrmmµµNN__ffaa  eess††ccssIIhhnnuukkMMBBuuggmmaannbbJJ˙ȧaCCMMJJkk''vvaakk''vviinneennAAkk~~¨g̈gxx¬¬ÁÁnnFFMM
@@mmYYyyccMMnnYYnn  EEddll®®ttUUvveeddaaHH®®ssaayy  mmuunnQQaannccUUlleeTTAAddll''ddMMNNaakk''kkaarrmmYY
yyffIIµµeeTToott  ..  ddMMNNaakk''kkaarreennAAxxaaggmmuuxxeennHH  ®®bbEEhhll««kkaarrddaakk''rraaCC¥¥»»EEddll
®®BBHHGGggEEttggeellIIkkyykkmmkkddMMGGUUjjddMMEEGGrrvv""ll''vviiuukknnaaeeBBllkknn¬¬ggmmkk  ..  

EExxµµrrCCaaGG~~kkttaammddaanneess††ccssIIhhnnuumm~~aakk''VVnnnniiyyaayy®®VVbb''<<GGggrrbbUUrrII>>ffaa
eess††ccssIIhhnnuu®®bbEEhhllGGaaccddaakk''rraaCC¥¥ BBIIee®®JJHH®®BBHHGGggKKµµaannkkaarree®®CCIIsseerrIIss
eeTTootteeTT  CCaaBBiieessss®®bbQQmmmmuuxxnnwwggkkaarrvviivvtt††nn__nnaaeeBBllffIIµµ@@eennHH  ..  kkaarrccUUll
nniivvtt††nn__  ……kkaarrddaakk''rraaCC¥¥  nnwwggeeFFII√√[[eess††ccssIIhhnnuukk¬¬aayyCCaa®®bbCCaarraa®®ss††ssaammJJÔÔ
EEddll®®ttUUvvVVtt''bbgg''<<GGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏ>>CCaa<<®®BBHHmmhhaakkßß®®tt>>bbJJÔÔttii††ttaammrrddΩΩFF
mmµµnnuuJJÔÔ  ..  mmuunnnnwwggeeFFII√√ddUUeecc~~HHeeTTAAVVnn    eess††ccssIIhhnnuueettaaggCCMMrrHHxx¬¬ÁÁnn®®BBHHGGgg‰‰gg
[[®®CCHH®®ssLLHHBBIIkkMMhhuusseeppßßgg@@    mmaannbbJJ˙ȧaCCaabb''®®bbLLaakk''®®bbLLËËsseennAAkk~~¨g̈gttYY
nnaaTTIICCaa  <<GG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUUvv>>  CCaammYYyyff~~aakk''ddwwkknnSSEExxµµrr®®kkhhmm ccMMeeJJHHGGMMeeBBII
ssmm¬¬aabb''rrggaallnniiggGGMMeeBBIIåå®®kkiiddΩΩkkmmµµ®®bbqqSSggmmnnuussßßCCaattii  ccaabb''BBIÍ́ ff©©TTII1177  eemm--
ssaa11997755  rrhhUUttddll''ccuuggqq~~SS11997788  eennaaHHCCaaeeddIImm  ..

kkaarrkk¬¬aayyxx¬¬ÁÁnnCCaa<<®®bbCCaarraa®®ss††ssaammJJÔÔ>> GGaacceeFFII√√[[eeKKnnSSxx¬¬ÁÁnn®®BBHHGGggccUU--
lleeTTAAkk~~¨g̈gttuullaakkaarrEExxµµrr--GG˘̆ss˘̆bb˘̆VVnn  EEddllmmiinnGGaacckkaarrJJrreeddaayymmaa®®ttaa
TTII77´́nnrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔVVnneeTT  ((  mmaa®®ttaaTTII77EEccggffaa  ––  ®®BBHHmmhhaakkßß®®ttkkmmıı¨C̈Caa
®®TTgg''®®KKbb''®®KKggrraaCCssmm∫∫ttii††  bb""uuEEnn††®®TTgg''mmiinnkkaann''GGMMNNaacceeLLIIyy  ..  ®®BBHHmmhhaa
kkßß®®tt®®TTgg''CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩmmYYyyCCIIvviitt  ..  GGgg®®BBHHmmhhaakkßß®®tt  mmiinnGGaaccnnrrNNaarrMM
eellaaPPbbMMJJnnVVnneeLLIIyy))  ..

eeTTaaHHbbIIkkaarrbbgg˙ȧajjeehhttuuppllxx¬¬HH@@eennAAkk~~¨g̈gGGttƒƒbbTTrrbbss''®®BBHHGGgg  BBMMuu®®KKbb''
®®KKaann''yy""aaggNNaakk**eeddaayy  eess††ccssIIhhnnuukk**®®ttUUvvEEttxxMM®®bbwwggEEddrr  ..  kkaarrJJkk''BB&&nnÏÏ
rrbbss''®®BBHHGGggCCaammYYyyff~~aakk''ddwwkknnSSEExxµµrr®®kkhhmm  BBMMuuEEmmnnccaabb''eeppII††mmee®®kkaayy´́ff©©CC&&--
yyCCMMnnHHeellIIrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  ((1177  eemmssaa  11997755))  EEddll®®BBHHGGggVV
nnssµµ&&®®KKcciitt††eeLLIIggeeFFII√√CCaa  ««®®bbmmuuxxrrddΩΩkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥»» eennaaHH‰‰NNaa  ddMM
eeNNIIrrkkaarrnneeyyaaVVyynniiggkkaarrccUUllrrYYmmccMMEENNkkyy""aaggeekk¬¬øøvvkk¬¬aarrbbss''®®BBHHGGgg
VVnneekkIIttmmaanneeLLIIgg  ccaabb''ttSSggBBIIJJkk''kkNN††aallTTssvvttßßqq~~SS6600mmkkeemm""¬¬HH  ..

‰‰kkssaarrCCaaee®®ccIInnnnwwggccggÌÌ¨l̈leeTTAAeess††ccssIIhhnnuu  EEddll®®BBHHGGggCCaa®®bbFFaann
´́nn<<rrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa>>,,  ®®bbFFaann<<rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllCCaattiikkmmıı¨C̈Caa>>  nniigg  
<<®®bbmmuuxxrrddΩΏ́ nnkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥>>  ..    KKWWmmuuxxttMMEENNggccuuggee®®kkaayyeennHH‰‰
ggeehhIIyy  EEddllCCaaccMMNNggccggeess††ccssIIhhnnuu[[CCaabb''®®kkjjgg''  eennAAkk~~¨g̈gssMMbbuukk
BBIIggJJgg´́nnGGMMeeBBIIssmm¬¬aabb''rrggaalldd**mmhhaa´́®®BB´́ppßßmmYYyyeennHH  ..  

eeyyIIggyyll''ffaa  ««kkaarrddaakk''rraaCC¥¥»»rrbbss''eess††ccssIIhhnnuueennAAkk~~¨g̈geeBBlleennHHBBii
ttCCaallÌÌ®®bbeessIIrrNNaass''  BBIIee®®JJHHeeddIImm∫∫IIkk~~¨g̈gkkaarrggaayy®®ssYYlleeKKGGUUsskk®®BBHHGG--
ggccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gttuullaakkaarreeddIImm∫∫IIkkaatt''eeTTaass  ..  eess††ccssIIhhnnuuBBMMuuccSSVVcc''rrgg''ccSS
eemmIIllbbMMNNSSBBII  eeTTBB--vvgg''  eennaaHHeeTT..  KKYYrrddaakk''rraaCC¥¥eeddaayyxx¬¬ÁÁnnEEttmm††ggeeTTAA  ..  dd
ll''eeBBlleennaaHHeeKKnnwwggeeXXIIjj®®ssuukkEExxµµrr  mmaannmm""UUnniikkCCaa<<nniimmiitt††rrUUbb´́nnrrbbbbrraaCCaannii
yymm  EEddllmmaannbbII††CCaa<<GG~~kkeeTTaass>>eennAAkk~~¨g̈geerrOOggEExxµµrr®®kkhhmm  ..⁄⁄



kasIuNUrdΩenAPM̀eBj
eeddaayy  {{bb--KKwwmmGGaann  

((ddkk®®ssgg''eeccjjBBIITTssßßnnaavvddII††<<NEW CAMBODIA>>
qq~~SSTTII11  eellxx22  EExxmmiiffuunnaa  11997700

((bbkkEE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarr))

««kkaassIIuuNNUUrrddΩΩKKWWbbeeggII˚t̊teeLLIIggCCaa‰‰kkCCnneeddaayyssIIhhnnuu--mm""UUnniikk--eeVV""mm  nnii
ggbbkkßßBBYYkkrrbbss''eeKK  kk~~¨g̈geellssmm≈≈aaggeeddIImm∫∫IIrrkk®®VVkk''ccMMNNUUlleebbIIkkeebboovvttßß[[
kkggTT&&BB  nniiggmm≈≈aaggeeTTootteeddIImm∫∫IIrriiHHrrkkmmeeFF¥¥aaVVyyEEddllmmiinnGGaacceeTTAArrYYcc  kk~~¨g̈gkkaarr
bbÂÂgg˚åabbEEll∫∫ggssIIuussggxxuusscc∫∫aabb''  EEddllTTSSggGGss''eennHHCCaakkaarrbbgg˙ȧajj[[eeXXII
jj  nnUUvvbbrraaCC&&yyTTSSgg®®ssuugg´́nnnneeyyaaVVyyrrbbss''ssIIhhnnuu    ttaammrryy:kkaarrbbeeggII˚˚
ttkkaassIIuuNNUUrrddΩΩeennHH  ..  CCaaååTTaahhrrNN__bbEEnnƒƒmmBBIIeellIIBBuutttt∫∫¨ẗt  nniiggKKMMnniittrreevvII
rrvvaayyrrbbss''xx¬¬ÁÁnn,,  ssIIhhnnuuVVnneellIIkkEEppnnkkaarreennHHeeTTAAssMMuukkaarrGGnnuumm&&ttBBIIssPPaa
CCaattiiEEffmmeeTToott  ..

ssIIhhnnuuKKaatt''KKiittEEttppll®®bbeeyyaaCCnn__®®KKYYssaarrrrbbss''KKaatt''  eeddaayyKKµµaannxx√√ll''
GGMMBBll''GGII√√TTSSggGGss''      ccMMeeJJHHppllGGaa®®kkkk''EEddllkkaassIIuuNNUU  nnwwggpp††ll''ddll''®®ssuukk
eeTTssrrbbss''KKaatt''  ..

EEll∫∫ggssIIuussgg,,  eeTTaaHHCCaaEEll∫∫ggppßßggee®®BBggssMMNNaagg  ……CCaaEEll∫∫gg´́nnmmuuxx
CCMMnnaajjyy""aaggNNaakk**eeddaayy  EEttggbbeeggII˚t̊t[[mmaannGGaarrmmµµNN__PP∆∆aakk''eeppIIÌÌllnniiggss--
bb∫∫aayyeePPII¬¬tteePPII¬¬nn  ®®BBmmTTSSggrrMMeeddaaHHnnUUvvkkgg√√ll''nnaannaa  ..  kk**bb""uuEEnn††  kkaarreellggEEll∫∫gg
KKµµaannpp††ll''nnUUvvGGII√√llÌÌ®®bbeessIIrr  ……kkiiccççkkaarrGGII√√eennaaHHeeTT  ..  eennAAkk~~¨g̈gkkrrNNIIPPaaKKee®®ccIInn
®®VVkk''TTSSggGGss''eennAAkk~~¨g̈gvvgg''EEll∫∫gg  EEttggFF¬¬aakk''eeTTAAeellIÍ́ ddBBYYkkeemmbbnnbb""uueeNNˆâaHH
..  eennHHKKWWCCaallkk≈≈NN:TTUUeeTTAA  TTTTYYllVVnnmmkkBBIIEEll∫∫ggssIIuussgg  EEddllKKµµaannGGII√√
ee®®kkAAGGMMBBIIkkaarrvveegg√√ggppuuggxx¬¬ÁÁnn  nniiggkkaarrEEllggeeFFII√√kkaarrggaarrcciiJJççwwmmCCIIvviitteennaaHHeeTT  ..

eennAAkk~~¨g̈gEEpp~~kkJJNNIICCÇÇkkmmµµnniiggååssßßaahhkkmmµµ  sskkmmµµPPaaBBKKµµaannddMMeeNNIIrr
kkaarreeTTAAmmuuxx  ..  eeKKEEllggTTuukkcciitt††KK~~aa  ..  kkaarrxxIIççbbuullBBMMuuGGaacceeccoossvvaaggrrYYcc  ..  GGII√√
@@TTSSggGGss''®®ttUUvv®®bbmmUUllllkk''eeddIImm∫∫IIyykklluuyy  ..  ee®®kkDDIItt®®ttUUvvVVtt''bbgg''  ..  KKµµaa
nnnnrrNNaaccgg''KKiittKKUUrrkkaarrggaarrrrkkssIIuu  ..        ®®KKbb''@@KK~~aaeepp††aattGGaarrmmµµNN__EEtteeTTAAeellII
EEll∫∫ggssIIuussggmmYYyymmuuxxKKtt''  ..

eennAAkk~~¨g̈gssggmm,,  kkaarrppuussppuullCCaaee®®ccIInneekkIIttmmaanneeLLIIgg  ..  GGMMeeBBIIllYYccbb¬¬nn'',,
GGMMeeBBIIXXaattkkmmµµ  nniiggkkaarreeFFII√√GGtt††XXaattmmaannCCaaTTUUeeTTAA  nniiggKKµµaannnnrrNNaayykkcciitt††
TTuukkddaakk''eeLLIIyy  ..  vviibbttii††®®KKYYssaarr  ddUUccCCaaEEllggllHHKK~~aa  nniiggllkk''ppÊÊHHssMMEEbbgg
EEddllCCaa®®TTBB¥¥ssnnßßMM  KKWWmmkkBBIImmUUlleehhttuukkaassIIuuNNUU  ..  mmaannkkrrNNIIxx¬¬HH  mmnnuussßß
®®ttUUvvrrtt''eeccaall®®ssuukk,,  kkMMEEhhggyykklluuyyeeKK,,  llYYccbbnn¬¬MM®®VVkk''rrddΩΩeeddaayyBBYYkkGG~~kk
rraaCCkkaarr  EEddllbbNN††aallmmkkEEttBBIIkkaarrccaajj''kkaassIIuuNNUU  ..

rrUUbbPPaaBBTTSSggGGss''eennHHnnwwggeeFFII√√[[ssggmmTTSSggmmUUll  mmaannkkaarrEE®®bb®®bbYYllpp¬¬aa
ss''bb††ËËrr  ..  EEll∫∫ggssIIuussggsswwggeeTTAACCaaee®®KKOOggeejjoonn  ddiittCCaabb''eennAAkk~~¨g̈gGGaarrmmµµNN__
kk¬¬aayyCCaakkaarrccSSVVcc''  ..  eettIIkkaarrssbb∫∫aayyeennHH  nnwwggnnSSmmkknnUUvvkkaarrQQWWccaabb''eexx¬¬aacc
ppßßaarrGGII√√xx¬¬HHeeTTAA  ..

ccMMnnYYnnmmnnuussßßeeFFII√√kkaarrggaarrVVnnFF¬¬aakk''ccuuHH  ..  eeBBlleevvllaassMMrraabb''bbeeggII˚n̊neePPaaKK

ppll  ®®ttUUvvyykkeeTTAAccMMNNaayyeennAAkk~~¨g̈gvvgg''EEll∫∫ggssIIuussggGGss''  ..  ®®bbBBnnÏÏccUUll
kkaassIIuuNNUUssiinnmmuunneeBBlleeTTAAppßßaarr  ..      mm~~aakk''@@ssmm¬¬wwggrrkkeemmIIlleeCCaaKKCCttaarraassII,,
rrMMBBwwggeellIIkkaarryyllssbbii††,,  bbnn''®®ssnn''eexxµµaacc®®JJyyGGaarrkkßßGG~~kkttaa  nniiggkkaarrkkaatt''
®®bbpp~~ËËlleepp††sspp††aass  ..  eeKKnnSSKK~~aaTTssßßnn__TTaayyrrkkeemmIIll´́ff©©mmaannllaaPP  ..    mmaann
CCYYnnkkaall  rrhhUUttddll''eeTTAAbbnn''®®BBHHssMMBBHHGG~~kkttaa[[ccuuHHmmkkCCYYyyEEffmmeeTToottppgg˘̆˘̆˘̆

ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  eeddIImm∫∫IITTbb''TTll''nnwwggGGII√√TTSSggGGss''eennHH,,  ssIIhhnnuuVVnnccMMNNaayy
eeBBlleevvllaarrbbss''KKaatt''  eeddIIrrffttkkuunnnniiggeeddIIrrccaayylluuyy  kk~~¨g̈geeBBll®®bbBBnnÏÏrrbb
ss''KKaatt''®®ssvvaarrlluuyyjjaatt''eehhaaee◊◊""..  kkaarrffttkkuunnnniiggkkaarrCCbb''eellooggff~~aakk''ddWWlluu
cc  VVnn®®ttUUvvccaayyvvaayylluuyyGGss''rraabb''ssiibbllaanneerrooll  ..  eeKKppwwkkssIIuuGGYYrrTTIInnYYrr..
ssIIhhnnuukkaann''EEttccuukkxx¬¬aajj''  rrYYccrrtt''eeccjjeeTTAABB¥¥aaVVlleennAAGGWWrr""uubb  !!

eennHHeehhIIyyCCaass~~aa´́ddrrbbss''ssIIhhnnuu  EEddllmmaannCCMMnnYYyyBBII®®bbBBnnÏÏmm""UUnniikk  nnii
ggmm††aayyeekkµµkkeeQQµµaaHHeeVV""mmrrbbss''KKaatt''»»  ..  

‹‹‹‹‹‹  ®®KKYYssaarreess††ccssIIhhnnuueessIIÊÊrrTTSSggmmUUllEEttmm††gg  EEddllnnSSKK~~aabbeeggII˚t̊tGGMM
eeBBIIGGVVyymmuuxxeennHH  ..  ssUUmm∫∫IIEEtt®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannIIkkuussuumm: kk**VVnnddaakk''ppÊÊHH
CCYYll  [[eebbIIkkeeFFII√√bbnnEEll∫∫ggssIIuussggppggEEddrr  ..

ee®®kkAABBIITTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj,,  kkaassIIuuNNUUrrddΩΩmmaannee®®ccIInnkkEEnn¬¬ggeeTToottddUUccCCaa  EEkkbb
bbUUkkeeKKaa  nniigg®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu  ((ssUUmmGGaanneessoovveePPAA  ««mmuunnkkmmıı¨C̈Caa»»  <<Before

Kampuchea, Preludes to Tragedy> ssrreessrreeddaayy Milton

Osborne))  ..  ®®VVkk''GGaa®®ssUUvvVVnnmmkkBBIIkkaassIIuuNNUUrrddΩΩTTSSggGGss''eennHH  kk®®mmVVnn
ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈ghhiibbrrddΩΩNNaass''  KKWWFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈g´́ddmm""UUnniikknniiggyyaayyeeVV""mmCCaamm††aa--
yy  ®®BBmmTTSSggkk¬¬gg''EEttbb""uueeNNˆâaHH  ..  CCaajjwwkkjjaabb'',,  eeKKEEttggeellccæækkaarreeQQ¬¬aaHH
TTaass''EETTggGGMMBBIIkkaarrEEcckklluuyyKK~~aaeennHH  ..  ååTTaahhrrNN__ddUUccCCaaCCeemm¬¬aaHHrrvvaagg  KKUU--
rruunn  nniiggeeccAA--eessgg  eennAAkk~~¨g̈gkkrrNNIIkkaassIIuuEEkkbbCCaaeeddIImm  ..

eess††ccssIIhhnnuummiinn®®ttwwmmEEtteebbIIkkkkaassIIuuNNUUrrddΩΩbb""uueeNNˆâaHHeeTT  KKaatt''EEffmmTTSSgg
eeFFII√√[[®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUllkk¬¬aayyCCaa<<vvgg''EEll∫∫ggssIIuussgg>>yy""aaggFFMMeeTToottppgg  EEdd
llCCaaGGMMeeBBIImmYYyy®®bbqqSSggnnwwggBBuuTTÏÏssaassnnaaCCaattii  ..  ®®BBHHGGggVVnnGGnnuuJJÔÔaatt  [[
®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrreellggEEll∫∫ggssIIuussgg  <<bbIÍ́ ff©©--bbIIyybb''>>  eennAAeerroogg{{kkaassbbuu--
NN¥¥ccUUllqq~~SSffIIµµmm††gg@@  ..

eennHHeehhIIyyCCaa  ««bbrraaCC&&yy»»  ´́nnnneeyyaaVVyy<<ssggmmrraa®®ss††nniiyymm>>rrbb--
ss''eess††ccssIIhhnnuu  EEddll®®ttUUvvbbJJççbb''eeddaayykkaarrrrtt''eeccaall®®ssuukkrrbbss''KKaatt''kkaa--
llBBIIeeddIImmqq~~SS11997700  ..

rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllBBIIrrccuuggee®®kkaayybbggÌÌss''́́ nn<<ssggmmrraa®®ss††nniiyymm>>  KKWWrraaCC
rrddΩΩaaPPiiVVll<<ssMMNNaaggccuuggee®®kkaayy>> nniiggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  <<ee®®ssaacc®®ssgg''CCaa
ttii>> KKWWCCaallTTÏÏppllssrruubb´́nnnneeyyaaVVyykkssaaggCCaattiirrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  ..
®®KKaann''EEttææssUUrreeQQµµaaHH´́nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllTTSSggBBIIrreennHH  eeKKkk**GGaaccyyll''VVnnGGMMBBII
rrUUbbPPaaBBTTSSggmmUUll´́nn®®ssuukkEExxµµrrnnaaeeBBlleennaaHHeeTTAAeehhIIyy  ..  mmaannnn&&yyffaa  eess††
ccssIIhhnnuuVVnnbbgg˙˙iinnbbeegg˙ȧaccnnKKrrxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ddll''ff~~aakk''««vviinnaassFFuunnkkßß&&yy»» mmuunn
eeBBllTTmm¬¬aakk''GGMMEErrkkeeddIIrreeccjj  TTuukk[[llnn''--nnll''TTTTYYllffµµVVkk''CCMMnnYYssxx¬¬ÁÁnn  ..  

EEddllssaahhaavvnniiggGGaa®®kkkk''GGaa®®kkIICCaaggeennHHeeTTAAeeTTootteennaaHH,,  ee®®kkaayyeeBBll
eess††ccssIIhhnnuuVVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[BBYYkkeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  ee®®bbII
®®VVss''TTwwkkddIIkk~~¨g̈g®®BBMMEEddnnTTiissxxaaggeekkIItt  ttSSggmmUUllddΩΩaannTT&&BBrrhhUUttbbeeNN††jjmmii
nneeccjjmmkk,,  eennAAeeBBllllnn''--nnll''bbeeNN††jjBBYYkkGGss''eennaaHHeeccjj,,  eess††ccssII
hhnnuukk**hhkk''eeTTAAccUUll´́ddCCaammYYyyss®®ttUUvvssYYrrCCaattiiEEffmmeeTToott    eeddaayyeeFFII√√kkaarreeKKoo  
ggKKrrnniiggBBnn¥¥¨ḦH[[ssÊÊ¨ḦHccUUllmmkkkkaabb''ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ®®BBmmTTSSggbbMMpp¬¬aa
jj®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††EExxµµrreessIIÊÊrrJJyyGGss''mmYYyynnKKrr  ..

eeyyIIggccgg''ddwwggffaa  ––  eettII[[llnn''--nnll''®®ttUUvveeFFII√√ddUUcceemm††cceeTTAA  eeddIImm∫∫II®®ssgg''
CCaattiiBBII  <<vviinnaassFFuunnkkßß&&yy>> kk~~¨g̈geeBBll®®ttUUvv®®bbQQmmmmuuxxttttSSggss®®ttUUvvdd**FFMMnniigg
dd**mmaannkkmm¬¬SSggTT&&BBTTIIggyy""aaggxx¬¬SSggGGssççaarr¥¥eennHH  ((????)) ..⁄⁄



sIhnuxIç´dGIura"k'
vay®bharGaemrikaMg!

eeddaayy  llII--eeDDoobb  ‹‹  ´́ff©©TTII1166  kkJJÔÔaa  22000044

eeTTaaHHbbIIKKiittmmkkddll''eeBBlleennHHCCaagg3300qq~~SSeeTTAAeehhIIyykk**eeddaayy  eess††ccssII
hhnnuueennAAEEttccggKKMMnnMMuuCCaammYYyyGGaaeemmrriikkSSggddEEddll  ssUUmm∫∫II®®BBHHGGggVVnnssMMeerrcc
eeCCaaKKCC&&yykkaallBBIÍ́ ff©©TTII1177eemmssaa11997755  eeddaayykk¬¬aayyCCaa««®®bbmmuuxxrrddΩΩkkmmıı¨C̈Caa
®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥»» rrYYcceehhIIyyyy""aaggNNaakk**eeddaayy  ..  ®®bbeeTTssyyYYnnEEddllCCaa
mmhhaammiitt††nniiggCCaammiitt††rrYYmmGGaavvuuFFCCaammYYyyeess††ccssIIhhnnuu  FF¬¬aabb''®®bbLLËËkkkk~~¨g̈gssÂÂggaa
mm®®bbqqSSggGGaaeemmrriikkSSggyyUUrrGGEEgg√√ggqq~~SS  nniiggssaahhaavvCCaaggeess††ccssIIhhnnuueeTTAAeeTToo
tteennaaHH  kk**VVnn®®ssuuHH®®ssYYllmmUUllmmiitt††CCaammYYyyss®®ttUUvvccaass''rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  rrhhUUtt
ddll''®®ttLLbb''mmkkeekkookkkkrrkkssIIuuCCaammYYyyKK~~aa  nniigg®®bbEEhhllKKiittccgg''ccUUllrrYYmmeeFFII√√
ssmmıı&&nnÏÏmmiitt††nneeyyaaVVyyCCaammYYyyKK~~aaEEffmmeeTToottppgg  ..

eerrOOggEEddllEEbb¬¬kkeennaaHH  KKWWeess††ccssIIhhnnuu  EEddll≤≤LLËËvveennHHVVnnkk¬¬aayyCCaa®®BBHH
mmhhaakkßß®®tt´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeeTTAAeehhIIyy  ((eessaayyrraaCC¥¥EEttmmiinnKKµµaannGGMMNNaacc))
kkMMBBuuggllgg''llkk''eennAAkk~~¨g̈gssmm&&yyssÂÂggaamm®®ttCCaakk''  eehhIIyymmiinn®®BBmmPP∆∆aakk''rrllwwkk
eeddIIrr[[TTaann''ssmm&&yyssÂÂggaammeessddΩΩkkiiccçç  nniiggssmm&&yybbeeccççkkssaa®®ss††bbccçç¨b̈b∫∫nn~~
EEddllmmaannkkaarrvviivvDDÛÛnn__yy""aaggeellOOnneess¬¬vveennHHeessaaHH  ..

yyYYnneeKKqq¬¬aattNNaass''  eeKKKKiittBBIIppll®®bbeeyyaaCCnn__rrbbss''rraa®®ss††  nniiggrrbbss''
®®ssuukkeeKKCCaaFFMM  ..  eeKKGGaaccbbtt''EEbbnnxx¬¬ÁÁnn®®VVNN®®ssbbeeTTAAttaammkkaall:eeTTss: eeFFII√√
yy""aaggNNaakk**eeddaayy  [[EEtt®®ssuukkeeKKeeVVHHCCMMhhaanneeTTAAmmuuxx  TTaann''®®bbkkiitt@@KK~~aaCCaa
mmYYyy®®bbeeTTssnnaannaaeennAAkk~~¨g̈gPPUUmmiiPPaaKK  ..  kk**bb""uuEEnn††ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  eess††ccssIIhhnnuumm~~aa
kk''eennHH  KKaatt''GGtt''xx√√ll''eeTT  eeddaayyssaarrKKaatt''ssMMGGaaggffaa  KKaatt''CCaammnnuussßßccaass''CCrraa
CCiittss¬¬aabb''eeTTAAeehhIIyy  ..  KKaatt''GGtt''<<mm""uugghhflfl√√ËË>>ffaaeettII®®bbCCaarraa®®ss††rrbbss''KKaatt''  ®®ssuu
kkeeTTssKKaatt''kk¬¬aayyeeTTAACCaayy""aaggeeLLIIyy  [[EEttKKaatt''eennAAssll''{{kkaassVVnn
eeCCrrGGaaeemmrriikkSSgg[[GGss''kkMMhhwwgg  eeccjjBBIIeeddIImm®®TTUUggVVnneehhIIyy  ..  nnrrNNaaccgg''
rriiHHKKnn''KKaatt''  ffaaKKaatt''CCaaeess††cckkJJççaass''PPII¬¬eePPII¬¬llII©©eellII©©kk**ffaaeeTTAA  ssIIhhnnuueennAAEEttCCaa
ssIIhhnnuuddEEddll  KKWWCCaa<<ss®®ttUUvv®®bbvvttii††ssaa®®ss††>>rrbbss''GGaaeemmrriikkSSgg  ..  

ssBB√√́́ ff©©eennHH  eennAAkk~~¨g̈gccMMeeNNaammBBYYkk®®bbeeTTssddaakk''TTaannCCMMnnYYyy[[EExxµµrr  GGaa
eemmrriikkSSggKKWWCCaammççaass''TTaanndd**FFMMCCaaggeeKKTTII22bbnnÊÊaabb''BBIICCbb""uunn  ..  kkaarreeFFII√√TTaannrrbbss''
GGaaeemmrriikkSSggeennHH  BBMMuuVVnneeFFII√√[[eess††ccssIIhhnnuu  ®®ssaakk®®ssaann††BBIIKKMMnnMMuuKKMMuuKKYYnnqqÁÁtt@@
rrbbss''KKaatt''eeLLIIyy  ..  CCaaeerrOOyy@@  eess††ccEExxµµrrLLbb''GGaaccmm__eexxßßøøeennHH  VVnnssrr--
eessrrvvaayy®®bbhhaarreeTTAAeellIInneeyyaaVVyynniiggsskkmmµµPPaaBBrrbbss''GGaaeemmrriikkSSgg  eennAA
CCMMuuvviijjBBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUll  eeddaayyKKaatt''EEttggyykkxx¬¬ÁÁnnKKaatt''eeTTAAEEGGbbCCaammYYyy
ss®®ttUUvvrrbbss''GGaaeemmrriikkSSggCCaanniiccçç  ..

eebbIIkk~~¨g̈gkkaall:eeTTss:eennHH  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaCCaa®®bbeeTTsseeCCOOnneellOOnn  mmaann
eessddΩΩkkiiccççmmSSmmYYnneennaaHHmmiinnff√√IIeeTT  EEttCCaa®®ssuukkkkMMBBuuggssMMuuTTaanneeTT  eehhIIyyssMMbbUUrreeTTAA
eeddaayy®®bbCCaarraa®®ss††CCaaGG~~kkssMMuuTTaanneeTTAAeeTToott  rrYYmmCCaammYYyybbJJ˙ȧakk~~¨g̈g®®ssuukkdd**ee®®ccII
nneess˚k̊kss˚åakkddUUccGGaaccmm__CCaabb''QQ~~aaggppgg  sseemm¬¬ggrrbbss''eess††ccssIIhhnnuuEEddll
eennAAkk~~¨g̈geeBBlleennHHkkMMBBuuggnniirreeTTssxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  eeppII∆∆xx¬¬ÁÁnneennAAttaammppÊÊHHbbrreeTTssnnaannaa
ppggeennaaHH  mmiinnxxuussKK~~aaBBIIsseemm¬¬ggEEqq˚l̊lUU  eennAAeeBBllkk∫∫ÁÁnnGGUUddΩΩkkMMBBuuggeeFFII√√ddMMeeNNIIrr

ee®®KKIInn@@eeTTAAmmuuxxeennaaHHeeLLIIyy  ..
xxaaggee®®kkaammeennHHCCaalliixxiittccMMhhrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  EEddlleeyyIIggVVnnddkk

®®ssgg''eeccjjmmkkBBIIkkaaEEsstt<<eekkaaHHssnnii††PPaaBB>>  ccuuHH´́ff©©TTII1166kkJJÔÔaa22000044  ––
««kkaallBBIÍ́ ff©©TTII1155kkJJÔÔaa22000044  ®®BBHHkkrruuNNaa®®TTgg''VVnneeppII∆∆ttaammEEvvbbssaa--

yyrrbbss''®®BBHHGGgg  nnUUvv®®BBHHrraaCCssaarrlliixxiittccMMhhmmYYyyrrbbss''®®BBHHGGgg  ddll''BBll
rrddΩΩGGuuIIrraa""kk''  EEddllkkMMBBuuggEEttttssflflUUeeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHH®®bbeeTTssGGIIuurraa""kk''BBIIkkaarrkkaann''kkaabb''bbrr--
eeTTss  EEddll®®BBHHrraaCCssaarrlliixxiitteennHH  eekkaaHHssnnii††PPaaBBssUUmmbbkkEE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarr
ddUUcctteeTTAA  ––

xxMM∆∆¨B̈BMMuueePP¬¬cceehhIIyynniiggBBMMuubbMMeePP¬¬ccddaacc''xxaatt  EEddllrrvvaagg´́ff©©TTII1188mmIInnaa11997700
((´́ff©©rrddΩΩ®®bbhhaarrrrbbss''llnn''--nnll''nniiggbbkkßßBBYYkk))  nniigg´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755
EEddll®®bbeeTTssrrbbss''eellaakkGG~~kk  ®®bbCCaaCCnnnniiggeemmddwwkknnSSrrbbss''eellaakkGG~~kk  BBMMuu
VVnneeVVHHbbgg''rrUUbbxxMM∆∆¨ëeccaalleeLLIIyy  eehhIIyyVVnnpp††ll''kkaarrKKSS®®TTCCaapp¬¬ËËvvkkaarrccMMppuutt
ccMMeeJJHHrrUUbbxxMM∆∆¨ ̈ ((TTTTYYllssaall''xxMM∆∆¨C̈Caa®®bbmmuuxxrrddΩΩ®®ssbbcc∫∫aabb''CCaanniiccçç  nniinnVVnnKKSS®®TT
mmwwuuggmm""aatt''  ccMMeeJJHH®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caaeess~~hhaaCCaattii  kk~~¨g̈gkkaarrttssflflUUrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddIImm∫∫II
rrMMeeddaaHHCCaattii  eehhIIyykkaarrKKSS®®TTeennaaHHmmaannrrhhUUttddll''eeyyIIggVVnnTTTTYYlleeCCaaKKCC&&yy
ccuuggee®®kkaayy  ..
((kkkknn ––  ttaammFFmmµµttaaeess††cceessaayyrraaCC¥¥´́nnnnKKrrmmYYyy  eeKKBBMMuuEEddlleeFFII√√lliixxiittccMM
hheeTTAAkkaann''®®bbCCaarraa®®ss††́́ nnnnKKrrmmYYyyeeTToott  EEddllBBMMuuddwwggffaammaann®®bbCCaarraa®®ss††́́ nn
nnKKrreennaaHHbb""uunnµµaann®®KKaabb''  VVnnddwwggBBIIEEvvbbssaayyrrbbss''xx¬¬ÁÁnnyy""aaggddUUeecc~~HHeeTT  ..  eess††
ccssIIhhnnuuKKYYrree®®CCIIsseerrIIssnnUUvveemm®®kkuummbbHHeeVVrrNNaammYYyy  eennAAkk~~¨g̈gccMMeeNNaamm®®bb
rraa®®ss††GGIIuurraa""kk''TTSSggGGss''eennaaHH  ..  eettIIeemmddwwkknnSSrrddΩΩaaPPiiVVllGGIIuurraa""kk''ssBB√√́́ ff©©eennHH  CCaa
ttMMNNaagg®®bbCCaarraa®®ss††EEddllFF¬¬aabb''KKSS®®TT®®BBHHGGggBBIImmuunneennaaHH  kk**eess††ccssIIhhnnuummiinn
GGaaccddwwggVVnnEEddrr  BBIIee®®JJHHssƒƒaannPPaaBBeennAAGGIIuurraa""kk''VVnnpp¬¬aass''bb††ËËrrTTSSgg®®ssuuggGGss''
eeTTAAeehhIIyy  ..  eellssrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  KKWWKKaatt''ccgg''EEtteennAAxxaaggNNaaEEddll
®®bbqqSSggGGaaeemmrriikkSSggbb""uueeNNˆâaHH  ..  xxaaggNNaa®®bbqqSSggnnwwggGGaaeemmrriikkSSgg  KKWWCCaammiitt††
rrbbss''KKaatt''TTSSggGGss''  ..  eess††cceennHHKKaatt''ccUUll´́ddEEttCCaammYYyymmnnuussßßGGaa®®kkkk''@@
eeTT  ddUUccCCaassaaddaamm--hhUUssßßSSggCCaaeeddIImm  EEddllCCaaCCnnpp††aacc''kkaarrnniiggCCaaeemmXXaatt
kkrrssmm¬¬aabb''rraa®®ss††xx¬¬ÁÁnn‰‰gg..  llkk≈≈NN:rrbbss''ssaaddaammnniiggeess††ccssIIhhnnuummiinnCCaa
xxuussKK~~aabb""uunnµµaanneeTT  kkii¬¬nnQQaamm®®bbLLaakk''VVtt´́ddkk**®®bbEEhhllKK~~aa  ..  eess††ccssIIhhnnuu
CCaaeemmEExxµµrr®®kkhhmm  nniiggbbnnÊÊaabb''mmkkVVnneeLLIIggeeFFII√√CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibb
eettyy¥¥  ..  eennAAkk~~¨g̈glliixxiittccMMhh,,  eess††ccssIIhhnnuussrreessffaa  ®®bbCCaarraa®®ss††GGIIuurraa""kk''
((®®bbEEhhllBBYYkkxxaagg®®bbqqSSggGGaaeemmrriikkSSgg))  TTTTYYllssaall''®®BBHHGGggCCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩ
®®ssbbcc∫∫aabb''  ccaabb''BBIÍ́ ff©©1188mmiinnaa11997700  rrhhUUttddll''́́ ff©©TTII1177eemmssaa11997755  ..
eeyyIIggssUUmmqq©©ll''ffaa  eebbIImmaannbbrreeTTssTTTTYYllssaall''ffaa®®BBHHGGggeennAAEEttCCaa®®bbmmuu
xxrrddΩΩ®®ssbbcc∫∫aabb''yy""aaggddUUeecc~~HHeeTTAAeehhIIyy  ccuuHHeehhttuuGGII√√VVnnCCaa®®BBHHGGggeeTTAAbbeeggII˚˚
tt<<rrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa>>  nniiggbbeeggII˚t̊t<<rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨¨
CCaa>>  eehhIIyyeettIIeehhttuuGGII√√VVnnCCaa®®bbCCaarraa®®ss††GGIIuurraa""kk''mmiinnbbnn††TTTTYYllssaall''®®BBHHGG
ggCCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  bbnnÊÊaabb''BBIÍ́ ff©©TTII1177eemmssaa11997755  ??)) ..

CCaa®®BBHHmmhhaakkßß®®tt´́nn®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈CaaTTII22  xxMM∆∆¨ ̈ ((nneerraatt††mm--ssIIhh
nnuu))  eeBBlleennHHmmaann®®BBHHCCnnµµkkaann''EEttccaass''NNaass''eeTTAAeehhIIyy  ((8822®®BBHHvvssßßaa))
mmaannmmhhaakkiittii††yyssssMMEEddggnnUUvvkkaarrKKSS®®TTccMMeeJJHHeellaakkGG~~kk  kk~~¨g̈gkkaarrttssflflUUdd**®®ttww
mm®®ttUUvvrrbbss''eellaakkGG~~kk  eeddIImm∫∫II®®bbeeTTssGGIIuurraa""kk''mmYYyyEEddllmmaann‰‰kkrraaCC¥¥eeBBjj
eelljj  KKµµaannvvtt††mmaannrrbbss''kkggTT&&BBnniiggGGaaCC∆∆aaFFrrbbrreeTTss  ..
((kkkknn ––  EEttppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  eess††ccssIIhhnnuuVVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[kkggTT&&BBbbrreeTTssccUU
llmmkkee®®bbII®®VVss''TTwwkkddII®®ssuukkrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeFFII√√CCaammUUllddΩΩaannkkggTT&&BB  nniiggmmiinnEEtt
bb""uuNNˆˆwwggeessaatt  eennAAqq~~SS11997700  eess††cceennHHrrhhUUttddll''eeTTAAeeKKooggKKrrnniiggBBnn¥¥¨ḦH
kkggTT&&BBbbrreeTTsseennHH  [[eeFFII√√kkaarrvvaayy®®bbhhaarreeTTAAeellII®®ssuukkxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTToottppgg
..  mmkkddll''qq~~SS11999933  eess††ccssIIhhnnuukk~~¨¨ggnnaammCCaa®®bbFFaannåått††mm®®kkuumm®®bbww--



kkßßaaCCaattii  VVnn®®bbKKll''<<GGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB>>®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeTTAA[[GGaaCC∆∆aaFFrrGG
ggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  EEddll®®bbkkbbeeddaayykkggTT&&BBccMMrruuHHmmkkBBII®®bbeeTTssCCaaee®®ccII
nnCCMMuuvviijjBBiiPPBBeellaakk  ccUUllmmkk®®ttYYtt®®ttaaeerroobbccMM®®ssuukkEExxµµrreeLLIIggvviijj  ee®®kkaammbb--
nnÊÊaabb''BBIInneeyyaaVVyyLLbb''GGaaccmm__eexxßßøørrbbss''®®BBHHGGgg  mm††ggeeTTAAeeKKoorryyYYnn[[ccUUll
QQ¬¬aannJJnn®®ssuukkEExxµµrr  bbeeggII˚t̊tEExxµµrrEExxµµrr®®kkhhmmkkaabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrr  nniiggmm††gghhkk''
eeTTAAbbeeNN††jjyyYYnn[[eeccjjeeTTAAvviijj  ((TTssvvttßßqq~~SS8800))  rrYYcceennAATTIIbbMMppuutthhkk''eeTTAA
®®ttUUvvrr""UUvvccaakk''eecckkccaakk''ss˚r̊rKK~~aaCCaammYYyyBBYYkkGGaayy""ggyyYYnn  )) ..  

TTaakk''TTiinnddll''ssaassnnaaGGIIuuss¬¬aamm  eeyyIIgg®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa  ((®®BBHHmmhhaakkßß®®tt
nniigg®®bbCCaaCCnn))  BBIICCMMnnaann''mmYYyyeeTTAACCMMnnaann''mmYYyy  eeyyIIggEEttggKKSS®®TTCCaanniiccççccMMeeJJHH
ssaassnnaaGGIIuuss¬¬aamm  eehhIIyykkaarrJJrrGG~~kkkkaann''ssaassnnaaGGIIuuss¬¬aammeennAA®®bbeeTTsseeyyII
gg  eehhIIyyssaassnnaaeennaaHH  KKWWCCaassaassnnaaTTII22rrbbss''rrddΩΩeeyyIIgg  ..

ccMMeeJJHHbbJJ˙ȧa´́nnkkaarree®®bbIÍ́ ss∫∫GGIIuuss¬¬aammkk~~¨g̈gssaallaaeerroonnTTSSggLLaayyrrbbss''
eeyyIIgg  kk**KKµµaannbbJJ˙ȧaNNaammYYyyEEddrr  ..  rrddΩΩkkmmıı¨C̈Caarrbbss''eeyyIIggeeKKaarrBBCCaanniiccçç
110000%%  ccMMeeJJHHTTMMeennoommTTMMllaabb''®®bb´́BBNNIInniiggcc∫∫aabb''kk∫∫ÁÁnnTTSSggLLaayy  rrbbss''CC
nnmmUUss¬¬IImmTTSSggGGss''eennaaHHeennAAkkmmıı¨C̈Caa  ..
((  kkkknn ––  kkaallCCMMnnaann''qq~~SS5500nniigg6600  eeBBllxxMM∆∆¨ëerroonnssUU®®tteennAAssaallaaeerroonn
xxMM∆∆¨m̈maannmmiitt††PPkkii††®®ssIIccaammCCaaee®®ccIInn  EEttxxMM∆∆¨B̈BMMuuEEddlleeXXIIjjnnaaggTTSSggGGss''eennaaHHJJkk''
´́ss∫∫eeTTAAeerroonneeTT  ..  mmkkddll''́́ ff©©eennHH  eennAAPPaaKKxxaaggtt∫∫ËËggrrddΩΩkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aass
hhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  EEddllCCaattMMbbnn''ssMMbbUUrreeTTAAeeddaayyGG~~kkkkaann''ssaassnnaammUUss¬¬IImm
xxMM∆∆¨ëeXXIIjjCCnnCCaattiiGGaaeemmrriikkSSgg  BBMMuuEEddlleerrIIsseeGGIIggeeLLIIyy  ..  xxMM∆∆¨ëeXXIIjjGG~~kkTTSSgg
GGss''eennaaHHTTTTUUrr´́ss∫∫eeddIIrreeBBjjpp¬¬ËËvv  KKµµaannnnrrNNaarrMMxxaannGGII√√eeTT  ..  CCaaBBiieessssCCnn
CCaattiiGGaaeemmrriikkSSggEEss∫∫kkeexxµµAA  ssMMbbUUrrGG~~kkkkaann''ssaassnnaammUUss¬¬IImmeeTToottppgg  ..  eehh
ttuuddUUeecc~~HHGGaaeemmrriikkSSggmmiinnllÌÌCCaaggVVrrSSggeeTT……  EEddllKKµµaannTT&&BBeennAAGGIIuurraa""kk''  ??  ))  ..

kk~~¨g̈gssaarrlliixxiittrrbbss''xxMM∆∆¨ëennHH  eeddaayymmiinnee®®CCoottEE®®CCkkccUUllkkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~¨g̈g
rrbbss''GGIIuurraa""kk''  xxMM∆∆¨s̈sUUmmeessII~~ddll''eellaakkGG~~kknnUUvvkkaarrGGnnuuJJÔÔaattii  bbgg˙ȧajjCCUUnneellaakkGG~~
kknnUUvvssMMeeNNIIEEtt22bb""uueeNNˆâaHHKKWW  ––

kk--  ssUUmmeellaakkGG~~kkeeVVHHbbgg''eeccaallkkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµ  nniiggssmm¬¬aabb''ccMM--
NNaabb''xxµµSSggrrbbss''eellaakkGG~~kk  eeddaayykkaarreeVVHHbbgg''EEbbbbeennHHnnwwggbbMMeerrIIddll''ppll
®®bbeeyyaaCCnn__yy""aaggxxııgg''xxııss''rrbbss''eellaakkGG~~kkeennAAeellIIqqaakkGGnn††rrCCaattii  eehhIIyynnii
ggGGaaccCCYYyyCCMMrruujj[[bbuuBB√√eehhttuurrMMeeddaaHH®®bbeeTTssGGIIuurraa""kk''GGaaccssMMeerrccVVnnqqaabb''rrhh&&
ss  ..
((  kkkknn ––  eebbIIKKµµaannkkaarrvvaayy®®bbhhaarrrrbbss''eeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg
mmkkeellII®®ssuukkEExxµµrr,,  eebbIIKKµµaannGGMMeeBBIIssggsswwkkeeTTAAeellIICCnnssaaFFaarrNNrrddΩΩBBII®®kkuumm
EExxµµrr®®kkhhmmrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  kk**®®ssuukkEExxµµrrBBMMuuGGnn††rrFFaannddUUccssBB√√́́ ff©©eennHHEEddrr
..  eerrOOggeennHHeess††ccssIIhhnnuuCCaaGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvdd**FFMMCCaaggeeKK´́nn®®bbvvttii††ssaa®®ss††
EExxµµrr  ..  ddUUeecc~~HHeeddaaHH®®ssaayyEEtteerrOOgg´́ppÊÊkk~~¨g̈gxx¬¬ÁÁnn‰‰gg[[®®CCHH®®ssLLHHeeTTAAVVnneehhII
yy  CCaaBBiieesssskkaarrkkaatt''eeTTaassBBYYkkbbnnEExxµµrr®®kkhhmm  nniiggkkaarreerroobbccMMxx¬¬ÁÁnnrrbbss''
®®BBHHGGgg  eeddIImm∫∫II[[eeKKkkaatt''eeTTaass    ..  eerrOOggrrbbss''GGIIuurraa""kk''KKWWCCaaeerrOOggttUUccttaacc  nniigg
kk**KKµµaannGG√√IITTaakk''TTggCCaammYYyy®®ssuukkEExxµµrrEEddrr  !!  )) ..  

xx--  ssUUmmeellaakkGG~~kkeeddaaHHEEllggeeKKeeddaayyKKµµaannllkk≈≈xxNNÎÎ  nnUUvvccMMNNaabb''xxµµSS
ggCCnnCCaattiiVVrrSSgg  nniiggccMMNNaabb''xxµµSSgg´́nn®®bbeeTTssdd´́TT@@eeTToott  EEddll®®bbeeTTss
rrbbss''BBYYkkeeKKBBMMuummaannkkggTT&&BBeennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTssGGIIuurr""aakk''  ..  bbJJ˙ȧa´́nnkkaarree®®bbIÍ́ ss∫∫
kk~~¨g̈gssaallaaeerroonnTTSSggLLaayyrrbbss''VVrrSSgg  mmiinn®®ttUUvvkk¬¬aayyeeTTAACCaabbJJ˙ȧaFF©©nn''FF©©rr
mmYYyyddUUccCCaabbJJ˙ȧa´́nnkkaarrrrkkßßaaTTuukkkkggTT&&BBbbrreeTTsseennAAGGIIuurraa""kk''eeLLIIyy  ..
((  kkkknn ––  eess††ccssIIhhnnuuccgg''mmaannnn&&yyffaa  ccaabb''EEttCCnnCCaattiiGGaaeemmrriikkSSggeeTTAAVV
nneehhIIyy˘̆˘̆˘̆  bbrraaCC&&yyeeTTAAcc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSggnniiggbbrriivvaarrvvaa  !!)) ..⁄⁄




