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((1941))
eess††ccssIIhhnnuu  kk~~¨g̈gGGaayyuu1199qq~~SS  CCaaeess††cceekkµµgg……««eess††ccJJll»»mmYYyyGGgg

mmiinnTTaann''ddwwggxx¥¥ll''GGII√√... EEddll®®ssaabb''EEttVVnneeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥CCaammççaass''EEppnn
ddIÍ́ nnnnKKrr®®kkuuggkkmmıı¨C̈Caa  ..  mmaannGG~~kknneeyyaaVVyybbIInnaakk''  KKWWeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''
VV""CC--QQWWnn  nniiggsswwuumm--vvaa""rr  EEddllVVnneeFFII√√sskkmmµµPPaaBBccUUkkEEccvv  CC®®mmuujj[[EExxßß
ccrrnn††́́ nn®®bbvvttii††ssaa®®ss††hhUUrreeTTAAttaammTTiiss®®BBYYjjEEbbbbddUUcceennHH  ..  kk**bb""uuEEnn††  kk~~¨g̈g®®bb
kkaarreennHH,,  eellaakkssWWuumm--vvaa""rrVVnnEEff¬¬gg®®VVbb''xxMM∆∆¨f̈faa  eellaakk««TTTTYYlleeTTaasskkMMhhuuss
»»  FF©©nn''CCaaggeeKKTTSSggGGss''...

KKWWeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11996677eeTTAAeehhIIyy  eeBBllEEddllxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨V̈VnneeTTAAeeFFII√√CCaasshh--
kkaarrIÍ́ nn““BBuukkFFMMrrbbss''xxMM∆∆¨.̈.. eellaakkssWWuumm--vvaa""rr  eennAAkk~~¨g̈gTTiinn~~aannuubb∫∫vvttii††  ««EExxµµrr‰‰kkrraa
CC¥¥»» EEddllxxMM∆∆¨V̈VnnddwwggeerrOOggssMMggaatt''xxaaggeellIIeennHH  ..  ““BBuukkFFMMrrbbss''xxMM∆∆¨V̈Vnn®®VVbb''
xxMM∆∆¨f̈faa  EEddllsseemm††ccssIIhhnnuuVVnneeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥  CCaa®®BBHHkkrruuNNaammççaass''EEpp
nnddIIeennaaHH... kk**eeddaayyssaarr««kkMMhhuussrrbbss''GGflfl˜˜uu»»EEddrr  ..  JJkk¥¥ffaa  ««kkMMhhuuss»» kk~~¨g̈g
mmaatt''GG~~kknneeyyaaVVyy,,  eettIImmaannnn&&yyddUUcceemm††cceeTTAAhh~~±±  ??...

ee®®JJHHttSSggBBIIxxMM∆∆¨d̈dwwggkkII††kkaallNNaammkk  xxMM∆∆¨m̈miinnTTaann''eeCCOOffaa  mmaannGG~~kknneeyyaaVV
yyNNaamm~~aakk''  eeTTaaHHeennAAkk~~¨g̈gGGttIIttkkaallkkII††  eeTTaaHHeennAAkk~~¨g̈gbbccçç¨b̈b∫∫nn~~kkaallkkII††  TTTTYYll
xx¬¬ÁÁnn‰‰ggffaa  xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeFFII√√xxuusseeLLIIyy... ……yyll''®®BBmmssaarrPPaaBBeeddaayyssuuTTÏÏcciitt††
‰‰gg@@  eeddaayyeessµµaaHHbbrriissuuTTÏÏGGss''BBIIeeJJHHBBIIBBuuggccMMeeJJHHGG~~kkdd´́TT  ffaaxx¬¬ÁÁnneeFFII√√xxuuss
ee®®kkAABBIIkkaarreeKKrruujj®®ccaann[[TTaall''®®cckkbb""uueeNNˆâaHH  ..  BBIIee®®JJHHkkaarrTTTTYYllkkMMhhuuss
kk~~¨g̈gnneeyyaaVVyy  KKWWCCaa««eesscckkII††ss¬¬aabb''rrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg»»... mmiinnEEmmnnCCaaGGvvtt††
mmaann´́nnrrUUbbkkaayyeeTT  bb""uuEEnn††CCaa««kkaarrss¬¬aabb''́́ nnåått††mmKKttiirrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg»» ..  GG~~kk
nneeyyaaVVyyEEddllTTTTYYllxx¬¬ÁÁnnxxuuss  KKWW®®ttUUvvQQbb''eeFFII√√nneeyyaaVVyy  ..  KKWW®®bbEEhh
llKK~~aannwwggbbgg≈≈MM[[mmnnuussßßssaammJJÔÔFFmmµµttaaQQbb''ddkkddeeggII˙ṁm  ..

sseemm††ccssIIhhnnuukkII††,,  eellaakkeexxoovv--ssMMppnnkkII††... ……kk**ssUUmm∫∫II‰‰kkåått††nnGGiiuunn--
ttSSkkII††  kk**mmiinnEEddllTTTTYYllxx¬¬ÁÁnnxxuussEEddrr  mmkkTTll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..  eehhIIyyeebbIIkkaa
llNNaaeeKKmm~~aakk''@@TTTTYYllxx¬¬ÁÁnnffaa««xxuuss»»... KKWW®®KKaann''EEttVVnneesscckkII††ffaa  eeKKmmiinn
xxuussEEttbb""uueeNNˆâaHH‰‰gg,,  ……FF©©nn''CCaaggeennHHeeTTAAeeTToott  ««xxuussEEddrr...kk**bb""uuEEnn††»»... ..  åå
TTaahhrrNN__ddUUccmmkkTTll''bbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  KKµµaannEEddllVVnnTTTTYYllxx¬¬ÁÁnneellaakkffaaxxuu--
ssmm††ggNNaaeessaaHH  KKWWeellaakkPP¬¬WWss√√aaggEEttmmYYyyccbb''... ss√√aaggttSSggEEttBBIIqq~~SS11994411
rrhhUUttddll''qq~~SS22000044  kk**eennAAEEtt®®TTgg''eeQQ√√ggyyll''®®ttUUvvrrhhUUtt... ss√√aaggmmiinn
®®BBmmss√√aagg  ..  eellaakkpp¬¬aass''bb††ËËrrnneeyyaaVVyyvviillkk∫∫¨g̈g  ddUUccsstt√√EEff¬¬nnddUUrrBBNN··
eeBBllEEddllsseemm††cceeFFII√√CCaa®®bbFFaannssggmmrraa®®ss††nniiyymm  eellaakkVVnnBBiiXXaatt««BBYY
kkEExxµµrreessrrII»»  nniigg  ««BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm»»  ((11995555--11997700)),,  eeBBllEEddlleellaakk
eeLLIIggeeFFII√√CCaa®®bbFFaannEExxµµrr®®kkhhmm... eennAATTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  eellaakkVVnnddwwkknnSSBBYYkk
yyYYnnhhaaNNUUyy  eehhIIyynniiggBBYYkkEExxµµrrkkuummµµ¨ÿynniiss††  [[mmkkBBiiXXaattBBYYkkEExxµµrrllnn''--

nnll''nniiggBBYYkkssggmmccaass''  EEddllssuuTTÏÏsswwggCCaakkUUnneeccAA®®BBHHGGgg  kkaallBBIIssmm&&--
yyssggmmrraa®®ss††nniiyymm  ((11997700--11997799))  ..  eennAAkk~~¨g̈gTTssvvttßß11998800˘̆˘̆˘̆
eellaakkVVnneeFFII√√nneeyyaaVVyyrrYYbbrrYYmmCCaammYYyyBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  eehhIIyynniiggBBYYkkssaa
FFaarrNNrrddΩΩ  eeddIImm∫∫IIcc∫∫SSggCCaammYYyyBBYYkkyyYYnnQQ¬¬aannJJnn  eehhIIyynniiggBBYYkkhhflfluunn--
EEssnn  ..  lluuHHddll''TTssvvttßß11999900... eellaakkVVnneeTTAAccuuHHccUUllCCaammYYyyBBYYkkhhflfluu
nn--EEssnn  eeddIImm∫∫IIcc∫∫SSggCCaammYYyyBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmvviijjmm††gg  ..  eeXXIIjjffaaGG~~kkEEddll
xxuuss  KKWWssuuTTÏÏsswwggCCaaBBYYkkGG~~kkdd´́TTeeTToottTTSSggGGss''... KKWWBBYYkkllnn''--nnll''  ((BBYYkkkkUU
nneeccAAppÊÊaall''rrbbss''sseemm††cc  ccMMEENNkkGG~~kkdd´́TTeeTToott  ssuuTTÏÏsswwggCCaaBBYYkkkkUUnneeccAA
mmiinnppÊÊaall''... eehhIIyyeebbIInniiyyaayyffaa  kkUUnneeccAAeellaakkppÊÊaall''mmiinneessµµaaHHnnwwggeellaakk
eeTTAAeehhIIyy  eettIIeeTTAAssggÙÙwwmmeellIIGG~~kkNNaaffaaeeKKeessµµaaHHnnwwggeellaakkeeTTAAeekkIItt??))  ..
GG~~kkxxuussKKWW««BBYYkkEExxµµrreessrrII»»,,  ««BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm»»,,  ««BBYYkkcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikk»»,,  ««BBYY
kkyyYYnnhhaaNNUUyy»»,,  BBYYkkssUUeevvoott,,  BBYYkkcciinneebb""kkSSgg  ®®BBmmTTSSggrraa®®ss††EExxµµrrTTUUeeTTAA
kk**xxuussEEddrr,,  eeTTEEttsseemm††ccssIIhhnnuummYYyyGGggKKtt''  ..  ccMMEENNkkeellaakkeexxoovv--ssMM
ppnnmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©vviijj... eeKKffaa««xx¬¬ÁÁnneeKKxxuussEEmmnnBBiitt  kk**bb""uuEEnn††eeKKBBMMuuVVnnss
mm¬¬aabb''mmnnuussßßNNaaEEddllKKµµaanneeTTaasskkMMhhuusseennaaHHeeTT...»»  ..  ccMMEENNkkbb""uull--BB
ttvviijj  ssaahhaavvCCaaggeeKKEEmmnneeTT˘̆˘̆˘̆  rrhhUUtteeTTAAddll''́́ ff©©ss¬¬aabb''  ((11999988))  bb""uull--
BBttmmiinnVVnnTTTTYYllxx¬¬ÁÁnn,,  xxuusskk**mmiinnffaaxx¬¬ÁÁnnKKaatt''xxuuss--®®ttUUvvkk**mmiinnffaaxx¬¬ÁÁnnKKaatt''
®®ttUUvv  ..  bb""uull--BBttmmiinnssUUvvCCaaxx√√ll''xx√√aayynnwwggeeyyaabbll''BBiiPPBBeellaakkeennaaHHeeTT  ..
mmnnuussßßEEttmm~~aakk''KKtt''  rrss''eennAAkk~~¨g̈gGGaaff··kkMMVVMMgg´́nn««GGggkkaarreellII»» ttTTll''nnwwggkkaarr
eexxIIıımmrreeGGIImmmmYYyyPPBBEEppnnddIIVVnn  ..    KKYYrrssrreessIIrrEEddrr,,  ee®®JJHHxx¬¬ÁÁnnmmaaDDttUUcc    ≤≤TTiiÏÏ
BBllttiicc  ccMMeeNNHHeessII††gg˘̆˘̆˘̆  GG~~kknneeyyaaVVyykkMMeeTTcckkMMTTIImm~~aakk''  kk~~¨g̈g®®bbeeTTssttUUcc
mmYYyyEEddlleeKKmmiinnEEddllssaall'',,  GGttIItt®®KKUUbbee®®ggoonnssaallaaQQ~~ÁÁllmm~~aakk''  EEddll
mmaannssMMddIITTnn''PP¬¬nn'',,  ®®ssaabb''EEttmmaannkkmm¬¬SSggTTwwkkcciitt††®®bbEEhhllmmiinneessIIÊÊrr  ……kk**mmiinn
eessIIµµeeTT˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††ddUUccCCaaeellIIss  GGIIuuEEtt¬¬rr,,  ss††aallIInn,,  eemm""AA--eessTTuuggeeTTAAeeTToott  ..  rrII‰‰
CCnnpp††aacc''kkaarrGGnn††rrCCaattiimmaaDDyykkßßTTSSggbb""uunnµµaann  ®®bbssiinneebbIIeeKKeeTTAAKKaass''eexxµµaaccBBYY
kkKKaatt''mmkkvviijj  [[mmkkEEff¬¬ggkkaarrNN__ddll''ssaarrBBtt··mmaannGGnn††rrCCaattii  kk**cc∫∫aass''CCaa
BBYYkkKKaatt''KKµµaannpp¬¬ËËvvTTTTYYllxx¬¬ÁÁnn  ffaaBBYYkkKKaatt''xxuusseennaaHHEEddrr  ..  eehhIIyy®®bbssiinneebbIIBBYY
kkKKaatt''®®ttUUvvkkssaaggåå®®kkwwddΩΩkkmmµµeeLLIIggvviijj  EEddllKKaatt''VVnn®®bb®®BBwwtt††kk~~¨g̈gGGttIIttkkaa
ll  KKWWcc∫∫aass''CCaaKKaatt''nnwwggkkssaaggeeLLIIggvviijjmm††ggeeTToottCCaammiinnxxaanneeLLIIyy  ..

eennAATTIIbbMMppuutt  eebbIInniiyyaayyBBII‰‰˘̆åå˘̆GGiiuunn--ttSSvviijj  EEddllssBB√√́́ ff©©kkMMBBuuggkkssaa
ggssIIllFFmm··®®ssgg''eeddIImm  CCaa««ttaa≤≤ssIIkkMMVVkk''kkMMBBuukk»»mm~~aakk''eennAAGGaarrIIssUUNNaa  eellaa
llFF¬¬aabb''VVnnrrMMllwwkkeeBBlleevvllaaFFMM@@TTSSggGGss''eennAAkk~~¨g̈gGGttIIttkkaall  EEddll‰‰kkåå
tt††mmVVnnKKSS®®TTsseemm††cc““CCaaGGmmççaass''  ..  eeBBllssmm&&yyTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥BBIIVVrrSS
gg  !!  eeBBllqq~~SS11996600,,  EEddlleellaakkVVnneekkNNÎÎ®®bbCCaannuurraa®®ss††  ((eexxtt††ttaaEEkkvv))
CCaammYYyynniiggeellaakkTTwwmm--dduugg  ((®®bbttiiPPUU®®kkuuggEEkkbb))  mmkkff√√aayy®®BBHHBBrrsseemm††cc““
[[kk¬¬aayyeeTTAACCaa®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ®®BBmmTTSSggVVnnddEEgg˙ṡseemm††cc““  ««rrhhUUttddll''TTII
GGvvssaann»»,,  CCYYyy®®BBHHGGggeeFFII√√®®bbCCaammttii®®bbkkbbeeddaayyeeCCaaKKCC&&yy®®ttccHH®®ttccgg''ccMM
eeJJHH««ssggmmrraa®®ss††nniiyymm»»  ..  eennAAqq~~SS11997722˘̆˘̆˘̆  eennAAccMMkkNN††aallTTeenn¬¬́́ nnssaa
FFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr˘̆˘̆˘̆‰‰˘̆åå˘̆GGiiuunn--ttSS  kk~~¨g̈gnnaammCCaaeemmddwwkknnSSKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeett
yy¥¥  CCaammYYyynniiggeellaakkDDuukk--rraa""ssIIuu  eehhIIyynniiggeellaakkeeccAA--eessAA  kk~~¨g̈gyyuuTTÏÏnnaa
kkaarreeVVHHeeqq~~aattttttSSggnnwwgg‰‰˘̆åå˘̆llnn''--nnll''̆̆ ˘̆˘̆  eellaakkVVnn®®bbkkaasseeFFII√√CCaaeemmFFaa
vvII[[sseemm††ccssIIhhnnuu  ®®ttLLbb''ccUUllTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjvviijj˘̆˘̆˘̆((kk~~¨g̈g®®bbkkaarr[[eess††cc
®®kkhhmmmmkkGGaarrkkBBYYkkllnn''--nnll''nniiggBBYYkkssiirriimmtt:))  ..  rrhhUUttddll''qq~~SS11998800
EEddll‰‰kkåått††mmVVnnssuuxxcciitt††ddEEgg˙ṙrsseemm††cc““  [[rrhhUUttddll''TTIIccbb''eennaaHHeeTToott,,
eellaakkGGiiuunn--ttSSeePP¬¬ccnnwwkkeeXXIIjjEEtt®®BBwwttii††kkaarrNN__mmYYyyKKtt''̆̆ ˘̆˘̆ffII√√eebbIICCaa®®BBwwttii††kkaarr--
NN__mmYYyydd**ssMMxxaann''KKYYrrssmmEEddrr  KKWWeellaakkeePP¬¬ccffaa  eellaakkVVnnddEEgg˙ṙr®®BBHHkkUUNNaa
ssIIhhnnuuvvrrµµ&&nn  (([[FF¬¬aakk''ddSSddUUgg))    kk~~¨g̈g®®BBwwttii††kkaarrNN__1188mmiinnaa11997700˘̆˘̆˘̆  EEddllkk~~¨g̈g
zzaann:CCaa®®bbFFaannrrddΩΩssPPaassII††TTIĬ̆ ˘̆˘̆  eellaakkVVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa  ««kkUUnneessaarrmmYYyydd**



ssMMxxaann''»»  kk~~¨g̈grrddΩΩ®®bbhhaarr««ttaammcc∫∫aabb''»»  TTmm¬¬aakk''®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr  ..  KKiittssBB√√@@
eeTTAA˘̆˘̆˘̆  eeBBllEEddlleellaakkGGiiuunn--ttSSVVnneeccaaTTsseemm††ccssIIhhnnuu  kk~~¨g̈g´́ff©©1188mmiinnaa
ffaaCCaaeess††ccsskkii††PPUUmmiiCCaammYYyy‰‰˘̆åå˘̆®®TTiijj--vvaa""jj  ®®BBmmTTSSggVVnn««llYYccssrreessIIrr
eerroommcc∫∫gg‰‰˘̆åå˘̆åått††mmeessnniiyy‰‰kkllnn''--nnll''BBIIyyUUyyaarrNNaass''mmkkeehhIIyy»»˘̆
kk**eennAAEEtteellaakkmmiinnxxuuss  ..  bb""uuEEnn††eeBBllEEddll‰‰kkåått††mmGGiiuunn--ttSSVVnneeVVkkbb--
eeJJœœaatteemmddwwkknnSSEExxµµrreessrrIImm~~aakk''  KKWWeellaakkee®®BBoobb--GGiiuunn  [[mmkkccUUllssflflgg  ««ssgg
mmrraa®®ss††nniiyymm»»  bbNN††aall[[sseemm††ccssIIhhnnuuccaabb''ddaakk''kk~~¨g̈g®®TTuugg  bbeeNNII††rrddUUcc
ss√√aa  eennAAmmuuxxmmnnuussßßkkMMssaakkrraabb''mmWWuunnEEssnnnnaakk''́́ nnhh√√ËËggssmmaaCCeennAAvvaall®®BBHH
eemmrruŭ̆ ˘̆˘̆  rrYYcceehhIIyy®®ttUUvveess††ccbbJJÇÇaa[[yykkeeTTAAVVjj''eeccaallyy""aaggssaahhaavvyygg''
XX~~ggeennAA®®ttJJMMgg®®kkLLwwgg... eennaaHHkk**CCaaGGMMeeBBII®®ttwwmm®®ttUUvvmmYYyyEEddrrrrbbss''‰‰˘̆åå˘̆GGiiuunn
ttSS  ((xxMM∆∆¨ḧhaakk''ddUUccCCaammaannGGaarrmmµµNN__mm††ggmm˚åall  ffaaeess††ccssIIhhnnuu®®bbEEhhllCCaa
mmiinnFF¬¬aakk''ddll''ff~~aakk''qqÁÁttllIIllaamm¬¬wwggeeBBkkeeTT˘̆˘̆˘̆  ®®bbssiinneebbIIKKµµaann®®BBHHrraaCCbbMMeerrIIbb--
eeJJççIIccbbeeJJIIççrr[[LLbb''GGaaccmm__eexxßßøørr  ttYYyy""aaggddUUcc‰‰˘̆åå˘̆GGiinn--ttSS  !!!!))  ..

((  ssuuPPaassiittrrbbss''  DIOGÈNE TTssßßnnvviiTTUU®®kkiikk  ––  CCnnmm~~aakk''VVnnssYYrrKKaa
tt''ffaa  ––  eettIIsstt√√NNaammYYyyEEddllxxSSbbNN††aall[[QQWWccaabb''CCaaggeeKKbbMMppuutt  ??  eennAA
kk~~¨g̈gccMMeeNNaammBBYYkkkkaaccssaahhaavv  ((BBYYkkCCnnJJll)),,  KKaatt''eeqqII¬¬yy,,  KKWWBBYYkknniiyyaayy
GGaa®®kkkk''BBIIeeKK  ..  eennAAkk~~¨g̈gccMMeeNNaammBBYYkkGG~~kkeeccHHddwwgg,,  KKWWBBYYkknniiyyaayybbeeJJIIççccbb
eeJJIIççrr...))  ..

❑                    ❑

❑

vviill®®ttLLbb''mmkkeellaakkssWWuumm--vvaa""rrvviijj,,  kk~~¨g̈gqq~~SS11996677˘̆˘̆˘̆  eeBBlleennaaHHsseemm††
ccssIIhhnnuueeTTIIbbEEttVVnnbbJJÇÇaa[[eellaakk  eeccAA--eessgg  ««ååbbrraaCCeeqq√√gg»»  rrbbss''®®TT
gg''bb¬¬nn''ddeeNNII††mmyykkkkaaEEsstt  ««Le Dépêche du Cambodge»»  eeccjjBBII
ppÊÊHHKKaatt''̆̆ ˘̆˘̆  EEddllKKaatt''mmaannzzaann:CCaaccaagghh√√aaggnneeyyaaVVyy  ..  eellaakksswwuumm--
vvaa""rrkk**VVnneeTTAAbbeeggII˚t̊tTTiinn~~aannuubb∫∫vvttii††mmYYyyeeTToottCCaaPPaassaaEExxµµrr  KKWWkkaaEEsstt  ««EExxµµrr
‰‰kkrraaCC¥¥»»˘̆˘̆˘̆  ((ccaagghh√√aaggnneeyyaaVVyy  sswwuumm--vvaa""rr,,  ccaagghh√√aaggkkaarrppßßaayyeeffaagg
llwwmmhhYYgg,,  nniiBBnnÏÏnnaayykk  CCUU--ffaannII))  ..  ffII√√eebbIImmaannkkaarrCCMMTTaass''BBIImmiitt††PPkkii††ttssflflUUCCaa
ee®®ccIInnkk~~¨g̈gCCMMnnaann''GGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggkk**eeddaayy  ffaakkMMuu[[KKaatt''eeFFII√√nneeyyaaVVyyeeFFII√√
GGII√√  kk~~¨g̈gqq~~SS11996666--6677˘̆˘̆˘̆  ee®®JJHHkkaall:eeTTss:mmiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[eeTT˘̆˘̆˘̆  BBIIee®®JJHH
KKµµaann®®cckkeeccjjeeTT,,  eeddaayyeessrrIIPPaaBBnneeyyaaVVyyeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  kk~~¨g̈gss
mm&&yy11996666--6677eennaaHH  mmaann««mmiinneessIIµµnnwwggeessrrIIPPaaBBnneeyyaaVVyykkaallBBIIssmm&&
yyGGaaNNaanniiKKmm»»eennaaHHppgg˘̆˘̆˘̆  kk**bb""uuEEnn††eellaakksswwuumm--vvaa""rreennAAEEttcceeccsseeFFII√√ttaamm
ccrriittrrbbss''KKaatt''  EEddllhhflflaannnniiyyaayykkaarrBBiittxx¬¬SSgg@@  ccMMeeJJHH®®BBwwttii††kkaarrNN__®®bb--
kkbbeeddaayyee®®KKaaHHff~~aakk''̆̆ ˘̆˘̆  eennAAeeBBllEEddllGG~~kkppggTTUUeeTTAA®®KKaann''EEtthhflflaannKKiitteennAA
kk~~¨g̈geeJJHH  ((Dire tout haut ce que tant le monde pense tout bas))  ..
CCaaeehhttuubbNN††aall[[sseemm††cc““CCaaGGmmççaass''  EE®®sskkbbeeggIIÌÌllttaammvviiTT¥¥¨ ̈ [[rraa®®ss††
mmkkeeFFII√√XXaatteellaakksswwuumm--vvaa""rr  ®®BBmmTTSSggbbJJÇÇaa[[eellaakkeeccAA--eessgg  ®®BBmmTTSSgg
eellaakkss&&kkii††®®VVMM  hhflflUUvv--hhSSggssIIuunn  ((kkuummIIEEssßßrrssgg''®®ttaall''PP~~MMeeBBjj))  eekkNNÎÎVV
ttuukkrrxx~~aann''xx~~aabb''  mmkkeeLLaammBB&&TTÏÏbbMMppii¬¬ccbbMMpp¬¬aajjeeKKhhssƒƒaanneellaakkssWWuumm--vvaa""rrppgg  ((
zziitteennAAvviiffIIbbUUTTuummssUUrriiyyaavvggßß  EEkk∫∫rrss††aattccaass''  eennAAccMMBBIImmuuxxppÊÊHHeellaakkmmIIuu--ssIIuu
ccnn  kk~~¨g̈gssgg˚åatt''VVrrSSgg))˘̆˘̆˘̆    ®®BBmmTTSSgg[[mmkkkkMMeeTTcceerraaggBBuumm∏∏kkaaEEssttEExxµµrr‰‰kk
rraaCC¥¥ppgg  zziitteennAAttaammpp¬¬ËËvvkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  mmiinnqq©©aayybb""uunnµµaannBBIIppßßaarrffIIµµ  ..  BBYYkkVVttuu
kkrrVVnnvvaayyddMMmm""aassIIuunnkkaaEEsstt[[xxUUccyy""aaggddMMNNMM  ®®BBmmTTSSgg®®bbmmUUll®®kkddaass''
rraabb''eettaann  mmkkEEhhkkVVccssaacceeBBjjff~~ll''  ((ccMMnnYYnnxxUUccxxaatt®®bbEEhhllxxÊÊgg''CCiitt
BBIIrrllaanneerrooll˘̆˘̆˘̆eehhIIyyssuuTTÏÏsswwggCCaa®®VVkk''xxIIççeeKK  nniiggCCaa®®VVkk''ccUUllhhflfluunnKK~~aayy
kkmmkkeeFFII√√ssaarrBBtt··mmaanneennHH))  ..

ee®®kkaayyBBIIeekkIIttååbb∫∫ttii††eehhttuu  eellaakkGGflfl˜˜uusswwuumm--vvaa""rr  ®®BBmmTTSSgg®®KKYYssaarrrrbbss''
KKaatt''̆̆ ˘̆˘̆  eeddaayykkaarrEENNnnSSbbJJçç¨ḦHbbJJççËËllBBII®®kkuummjjaattiinniiggmmiitt††qq©©aayyTTSSggGGss''

kk**VVnnddaacc''cciitt††eeTTAAssMMNNaakk''eennAAppÊÊHHkkµµÁÁyyKKaatt''mm~~aakk''eeQQµµaaHHeellaakkhhIIuugg--KKuunn
ffaabb''  ((bbÌÌËËnnbbeeggII˚t̊trrbbss''eellaakkhhIIuugg--KKnnÏÏnn''))  eeTTAATTYYlleeKKaakk  ..  kk~~¨g̈gkkaarrxxkkccii
tt††……®®ssuuttcciitt††yy""aaggxx¬¬SSgg˘̆˘̆˘̆  EEddllxxMM∆∆¨k̈k®®mmCCYYbb®®bbTTHHeennAAkk~~¨g̈grrUUbbGG~~kknneeyyaaVV--
yysswwuumm--vvaa""rr˘̆˘̆˘̆  xxMM∆∆¨æ̈æKKaatt''mmaann®®bbssaassnn__mmkkkkaann''xxMM∆∆¨ ̈ eeddaayymmiinnTTSSggssmm¬¬wwgg
mmuuxxxxMM∆∆¨p̈pggffaa  ––  ««GGflfl˜˜uuKKµµaannCCMMeennOOeeTTAAeellIIGGnnaaKKttrrbbss''®®ssuukkeeyyIIggeeTTootteeTT˘̆˘̆˘̆
eehhIIyyGGflfl˜˜uukk**KKµµaannCCMMeennOOffaannrrNNaaGGaacceeFFII√√GGII√√eeTTootteekkIIttEEddrr»»  ..

ddUUeecc~~HHqq~~SS11996666--11996677eennHH˘̆˘̆˘̆  KKWWCCaaqq~~SSkkMMeeNNIItt´́nnkkaarrmmiinnssbb∫∫aayy
cciitt††TTUUeeTTAA´́nn®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ccMMeeJJHHsseemm††ccssIIhhnnuu®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ̆̆ ˘̆˘̆ccMM--
EENNkkkkaaEEsstt  ««EExxµµrr‰‰kkrraaCC¥¥»»  rrbbss''eellaakksswwuumm--vvaa""rr  KKWWCCaa««nniimmiitt††rrUUbb»»´́nn
kkaarrmmiinnssbb∫∫aayycciitt††eennaaHH‰‰gg  ((Le Malaise))˘̆˘̆˘̆  ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaasseemm††
cc[[eeKKrrMMllaayyeeccaalleeddaayy  ««cc∫∫aabb''́́ ®®BB˘̆˘̆˘̆……cc∫∫aabb''ttaammpp¬¬ËËvvff~~aakk''»»  Loi de la

rue ..
bb""uuEEnn††eerrOOggFFMMbbMMppuuttEEddllKKµµaannnnrrNNaaddwwgg  ((®®bbEEhhllmmaannEEtteellaakksswwuumm

vvaa""rr  nniiggmmnnuussßß44--1100nnaakk''eeTTEEddllddwwgg))˘̆˘̆˘̆  EEddllCCaakktt††aassMMxxaann''bbMMppuutt  bb--
NN††aall[[ppÊÊ¨ḦH®®BBwwttii††kkaarrNN__1188  mmiinnaa  11997700  ..  

eerrOOggÚÚssKKll''́́ nneessaakknnaaddkkmmµµEExxµµrrEEttmm††gg  KKWWeerrOOgg««TTMMnnaass''vvSSgg»»˘̆˘̆˘̆KKWW
eerrOOggccMMVVMMggrrvvaaggeess††ccEEmm""  ((vvSSgghh¬¬ÁÁgg))  nniiggeess††cckkUUnn  ((vviimmaannrrddΩΩccMMkkaarrmmnn))˘̆˘̆˘̆
KKWWkkaarrbb""HHTTggiiccKK~~aa≤≤ttpp¬¬ËËvvEEkkVVnn  rrvvaagg®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannIIkkuussuumm:nnaarrIIrr&&tt~~
nniiggsseemm††cc®®bbmmuuxxrrddΩΩnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ..

sseemm††ccssIIhhnnuu  eeddaayyddwwggffaa  GGMMNNaaccrrbbss''eellaakkkkaann''EEttrreeggaaHHrreeggIIrr
eehhIIyy  ddUUccCCaaccgg''rrbbUUttppuuttBBIÍ́ ddeellaakkeehhIIyy  kk**mmaanneeKKaallbbMMNNggccgg''
eessaayyrraaCC¥¥eellIIrraaCCbbll¬¬gg˚e̊eLLIIggvviijj  eeddaayyBBiiFFIIrraaCCaaPPiieesskkCCaammYYyyGG~~kkmm~~aa
ggmm""UUnniikk  ..  EEddllCCaakkaarrbbNN††aall[[mmaannkkaarr®®bbqqSSggddaacc''GGhhgg˚åaBBII®®BBHHmmhhaa
kkßß®®ttIIyyaannII  ..  eebbIIsseemm††ccssIIhhnnuuccgg''eessaayyrraaCC¥¥ssmm∫∫ttii††eeLLIIggvviijj  vvaaTTaa
ll''EEtteessaayyeellII  ««eexxµµaaccrrbbss''®®TTgg''»»  BBIIee®®JJHHffaa˘̆˘̆˘̆eeBBll®®BBHHkkUUNNaanneerraatt††
mm--ssIIhhnnuuVVnnddaakk''rraaCC¥¥kk~~¨g̈gqq~~SS11995555  ®®BBHHGGggVVnnssnn¥¥aaCCaaååLLaarriikkccMM--
eeJJHHmmuuxx®®bbCCaannuurraa®®ss††  nniiggeeTTJJ††rrkkßßaaeess√√ttqq&&®®tt  ffaa®®TTgg''mmiinnvviill®®ttLLbb''
mmkkkkaann''rraaCCssmm∫∫ttii††vviijjeeTT  ..  BBIIqq~~SS11996666  eeTTAAddll''qq~~SS11997700  EEmm""eehhIIyynnii
ggkkUUnn  GGss''eemmIIllmmuuxxKK~~aa®®ttgg''CCaaEEmm""eehhIIyynniiggCCaakkUUnneeTTootteehhIIyy˘̆˘̆˘̆..  ®®BBHH
rraaCCaaNNaacc®®kkEExxµµrrkk**kk¬¬aayyeeTTAACCaammaannvvSSggBBIIrr˘̆˘̆˘̆..

eeBBllEEddlleellaakksswwuumm--vvaa""rr®®ttUUvveeTTAAssMMNNaakk''eennAAppÊÊHHeellaakk  hhIIuugg--KKuunn
ffaabb''  ((ccaagghh√√aagg®®kkuummhhflfluunnEEss˙l̇l))  eennAATTYYlleeKKaakk˘̆˘̆˘̆  KKWWCCaaeeBBllEEddllKKaatt''
VVnn  ««nniiTTaann»»  eerrOOggssmm©©aatt''rrbbss''vvSSgg[[xxMM∆∆¨s̈s††aabb''xx¬¬HH@@  EEddllbbNN††aall[[xxMM∆∆¨¨
®®BBWWkk∫∫aallxx∆∆aakk@@  ..  CCaabbffmm  eellaakksswwuumm--vvaa""rrmmaann®®bbssaassnn__ffaa˘̆˘̆˘̆EEddlleeKK
mmiinneeFFII√√XXaattKKaatt''  ……mmiinneeFFII√√XXaattddll''®®kkuummnniiBBnnÏÏ  ««EExxµµrr‰‰kkrraaCC¥¥»»  KKWWeeddaayy
ssaarrVVnnKKuuNNbbuuNN¥¥®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannIICCaaGG~~kkKKSSJJrr  ..

TTII22--  eellaakkbbJJÇÇaakk''ffaa  EEddllsseemm††ccssIIhhnnuuVVnneeLLIIggssaayyrraaCC¥¥  kk**
CCaakkMMhhuussrrbbss''KKaatt''EEddrr˘̆˘̆˘̆ddUUccxxMM∆∆¨V̈VnneeJJlleennAAeellIIrrYYccmmkkeehhIIyy  ((bb""uuEEnn††CCaa
kkMMhhuussEEddllKKaatt''VVnnss††aayyee®®kkaayy  ……mmiinnVVnnss††aayyee®®kkaayyeennaaHH˘̆˘̆˘̆xxMM∆∆¨m̈miinn
ddwwggeeTT˘̆˘̆˘̆BBIIee®®JJHHxxMM∆∆¨m̈miinnssYYrrKKaatt''̆̆ ˘̆˘̆))  ..

TTII33--  eellaakkssWWuumm--vvaa""rreeJJllffaa  ®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannII  ffII√√tt∫∫iittEEttCCaa
®®ssIIeePPTT˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††mmaann®®VVCC∆∆aaxxııgg''xxııss''NNaass''  eehhIIyymmaanncciitt††rrwwggbbwwuuggddUUcc®®bbuu
ss˘̆˘̆˘̆  ttSSggBBIIssmm&&yyGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggmmkkeemm""¬¬HH  ..  ccMMEENNkkeess††ccssIIhhnnuu
vviijj  mmaannCCaattiiCCaaeess††ccEEttssMMbbkkee®®kkAA  EEttmmaann®®kkeeyyAACCaaxxMM∆∆¨ëeKK  ((eeBBlleennaaHHxxMM∆∆¨¨
eeccHHEEttqq©©ll''ffaa  eellaakksswwuumm--vvaa""rreemm††cckk**®®ssLLaajj''eehhIIyyeeKKaarrBBmm††aayy˘̆˘̆˘̆eehhII--
yyeemm††cckk**ssÌÌbb''kkUUnneemm""¬¬HH  ??  

TTII44--  GGMMBBIIsseemm††cc®®kkuumm®®BBHHssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIeerrtt˘̆˘̆˘̆
eellaakksswwuumm--vvaa""rrVVnneeJJllffaa  CCaammnnuussßßmm~~aakk''®®ttgg''  ((Un homme sin



cère))˘̆˘̆˘̆  cciitt††eellaakkyy""aaggeemm""cc  ssMMddIIeellaakkyy""aaggddUUeecc~~aaHH‰‰gg  mmiinneeccHHmmaannBBuu
tttt∫∫¨ẗtEEmm∆∆rrmm∆∆rrEEmmÌÌmmÌÌÁÁyyrreebboobbCCaa««jjII»»˘̆˘̆˘̆……llaakk''mmuuxxTTuukkKKUUffkkNN††aallvvaallddUU
ccsseemm††ccssIIhhnnuueennaaHHeeTT  ..  GGMMBBIIss††aattGGUULLSSBBiikkeennAAPP~~MMeeBBjjCCaaeeddIImm  EEddll
®®ssUUbbffvviikkaaCCaattiiGGss''rraabb''llaanndduull¬¬aarreennaaHH˘̆˘̆˘̆  sseemm††cc®®kkuumm®®BBHHmmuunnIIeerrttVVnn
nniiyyaayyCCaaPPaassaaVVrrSSggffaa  ––  ««C'est le tombeau du Sangkum))  ((««KKWW
pp~~ËËrr´́nnrrbbbbssggmmrraa®®ss††nniiyymm»»)) ..

TTII55--  KKWWccMMNNuucceennHHeehhIIyyEEddlleellaakksswwuumm--vvaa""rrVVnnhhaamm®®VVmmxxMM∆∆¨d̈daa
cc''xxaatt  mmiinn[[ppßßaayy……mmiinn[[®®VVbb''nnrrNNaamm~~aakk''eeTTootteessaaHH˘̆˘̆˘̆  kk**bb""uuEEnn††kk~~¨g̈geeBB
ll≤≤LLËËvveennHH  xxMM∆∆¨m̈miinnGGaaccllaakk''TTuukkkkaarrssmm©©aatt''eennHHVVnneeTTootteeLLIIyy  ..  eellaakk
sswwuumm--vvaa""rrVVnneeJJllffaa  ´́ff©©mmYYyyeellaakkVVnnbbeeggII˚t̊tssmmaaKKmmnniissßßiittEExxµµrrmmYY--
yy˘̆˘̆˘̆  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrEEss√√ggrrkkGGaahhaarrUUbbkkrrNN__  eeddIImm∫∫IIeeTTAAeeFFII√√kkaarrssiikkßßaaeennAAbbrr--
eeTTss  ..  eellaakkkk**VVnneeTTAAeessII~~ssMMuusseemm††cc®®kkuumm®®BBHHssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIeerrtt˘̆˘̆kkaall
eennaaHHeehhAAffaa  ««®®BBHHGGggmmççaass''GGFFiibbttII»»˘̆˘̆˘̆  ((kkUUnneess††ccbbMMrruuggeessaayyrraaCC¥¥))  eeddII--
mm∫∫II[[eellaakkeeFFII√√CCaa®®bbFFaann  ..  CCaaGGkkuussll  sseemm††cc®®kkuumm®®BBHHmmuunnIIeerrttVVnneeqqII¬¬
yymmkkeellaakksswwuumm--vvaa""rrvviijjffaa  ––  ««˘̆˘̆˘̆kkMMuu[[kkUUnnEExxµµrreerroonnssUU®®ttee®®ccIInneeBBkk  nnSS
EEttBBiiVVkk®®ttYYtt»»  ..  ææddUUcceennHH  eellaakksswwuumm--vvaa""rreekkIItteesscckkII††eeTTaammnnssßß  eehhII
yykk**VVnneeTTAAbbMMppuussbbMMppuullccllnnaa®®bbCCaa®®bbiiyymmYYyy  ®®bbqqSSggnnwwggsseemm††ccmmuunnII
eerrtt  EEddllCCaaeehhttuubbNN††aall[[««®®BBHHGGggmmççaass''GGFFiibbttII»»  ®®ttUUvvrrbbUUttrraaCCssmm∫∫
ttii††  ..

❑                    ❑

❑

≤≤LLËËvveennHH,,  EExxßßccrrnn††®®bbvvttii††ssaa®®ss††VVnnhhUUrrrrssaatt''VVtt''eeTTAAqq©©aayyBBnn''eeBB
kkeeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  ddUUccEEttTTwwkk««ssÊÊwwgghhUUrr≤≤ttmmaannvviill®®ttLLbb''»»  ..  kk**bb""uuEEnn††eettIIeeyyII
ggKKYYrrss††aayykkMMhhuussrrbbss''eellaakksswwuumm--vvaa""rr……eeTTEEddllVVnneeFFII√√ccllnnaassmm©©aatt''
kkMMccaatt''sseemm††cc®®kkuumm®®BBHHssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIeerrttBBIIrraaCCbbll¬¬gg˚˚̆̆ ˘̆˘̆  eehhIIyyEEbbrrCCaaee®®CCII
sseerrIIss««eess††ccJJll»»  mmiinnTTaann''®®CCuuHHbbeeggII˙ẏyBBIIkk∫∫aall  eeQQµµaaHHnneerraatt††mm--ssII
hhnnuu  mmkkeessaayyrraaCC¥¥CCMMnnYYssvviijj  ??  FFmmµµttaa˘̆˘̆˘̆  kkaarr®®bb®®BBwwtt††xxuuss  KKWWCCaakkMMhhuuss
TTII11˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkkkkaarrss††aayykkMMhhuuss  vvaaCCaakkMMhhuussTTII22˘̆˘̆˘̆  BBIIee®®JJHHffaa  GGII√√EEddll
eeyyIIggVVnn®®bb®®BBwwtt††hhYYsseeTTAAeehhIIyy  eeyyIIggmmiinnGGaaccEEkkEE®®bbvvaa[[mmaannllkk≈≈--
NN:®®TTgg''®®TTaayy  VVnnddUUcceeddIImmvviijjeeTT  ..  GGgg˚r̊rddSSCCaaVVyyeeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆mmiinn
GGaacckk¬¬aayyeeTTAACCaaGGgg˚r̊rvviijjVVnneeTT˘̆˘̆˘̆

kk**bb""uuEEnn††ttaammeeyyaabbll''xxMM∆∆¨ ̈ yy""aaggeehhaaccNNaass''  kk**ssUUmm[[kkMMhhuussrrbbss''
eellaakksswwuumm--vvaa""rr  VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaaeemmeerroonn®®bbvvttii††ssaa®®ss††  ssMMrraabb''kkUUnneeccAACCMMnnaa
nn''ee®®kkaayyppggEEddrr  ..  CCaaBBiieesssseennAAkk~~¨g̈gbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHHEEttmm††gg  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
EExxµµrrkkMMBBuuggEEtt®®ttUUvvkkaarree®®CCIIsseerrIIssyykkeess††cceessaayyrraaCC¥¥  eennAAkk~~¨g̈gccMMeeNNaamm
®®BBHHGGggmmççaass''BBIIrrGGgğ̆ ˘̆˘̆  eeddIImm∫∫IIkkaann''kkaabb''®®BBHHrraaCCbbll¬¬gg˚˚́́ nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  !!

TTII11--  eettIIeeyyIIgg®®ttUUvvee®®CCIIsseerrIIssyykk®®BBHHGGggmmççaass''nneerraatt††mm--ssIIhhmmuunnII
……  ????  eebbIIddUUeecc~~HH  eeyyIIggcc∫∫aass''CCaaeeddIIrrttaammKKnn¬¬gg´́nnkkMMhhuussrrbbss''eellaakksswwuumm
vvaa""rreeTTootteehhIIyy˘̆˘̆˘̆  KKWWeeyyIIggnnwwggVVnnee®®CCIIsseerrIIssyykkeess††ccPPII¬¬eePPII¬¬mm~~aakk''  eeccHHEEtt
rrSSee®®ccoogg  eehhIIyyEEddllCCaabb''««XXMMuu®®BBllwwgg»»  eeddaayymmhhaaGGMMNNaaccVVrrSSggnniigg
eevvoottNNaamm  ..  KKWWddUUccEEddlleellaakksswwuumm--vvaa""rrVVnnee®®CCIIsseerrIIss  yykk««eess††ccJJ
ll»»ssIIhhnnuu  [[eeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥kkaallBBIIssmm&&yymmuunnddUUeecc~~aaHHEEddrr˘̆˘̆˘̆

TTII22--  eettIIeeyyIIgg®®ttUUvvee®®CCIIsseerrIIssyykksseemm††cc®®kkuumm®®BBHHnneerraatt††mm--rrNNÚÚ
TTiiÏÏ  ??  ffII√√eebbIIsseemm††cc®®kkuumm®®BBHHGGggeennHHmmaannGGMMeeBBIIqqSSqqggxx¬¬HH  GG®®bbCCaa®®bbiiyy  ddUUccEEtt
««sseemm††cc®®kkuumm®®BBHHmmuunnIIeerrtt»»ssmm&&yymmuunn  kk**bb""uuEEnn††®®TTgg''kk**mmaannllkk≈≈NN:llÌÌxx¬¬HH@@
EEddrr  EEddllKKYYrryykkCCaaVVnnkkaarr˘̆˘̆˘̆

kk//  eess††cc®®kkuummvvSSggeessIIÊÊrrEEttTTSSggGGss''  ((bbuuVVππeeTTvvII,,  cc®®kkBBgg''ßß,,  ssiirrIIvvuuDDÛÛ,,
vvCCrraa""̆̆ ˘̆˘̆))  KKWWssuuTTÏÏsswwggCCaabbrriivvaarrddaacc''́́ ff¬¬rrbbss''GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikk  ..  mmaannEEtt®®TTgg''rr--
NNÚÚTTiiÏÏeeTT  EEddllhhflflaannCCMMTTaass''CCaammYYyy““BBuukkxx¬¬ÁÁnn‰‰gg˘̆˘̆˘̆  BBIIee®®JJHH®®TTgg''mmaann««‰‰
kkrraaCC¥¥xxaaggpp¬¬ËËvvKKMMnniitt»»  ((Indépendence d'esprit))˘̆˘̆..  mmnnuussßßddUUeecc~~HH  mmiinn
ggaayyCCaabb''««XXMMuu®®KKgg»»rrbbss''CCnnNNaamm~~aakk''eeTT  ..  mmnnuussßßddUUeecc~~HH  KKWWCCaammnnuussßß
EEddllmmaannCCMMeennOOeellIIxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  !!

xx//  ®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏCCaassaa®®ss††aaccaarr¥¥cc∫∫aabb''eennAAsskkllvviiTT¥¥aall&&yyVVrrSSgg  ..
llkk≈≈NN:eennHHmmiinnFFmmµµttaaeeTT  ..  kkaarrEEddlleellaakkssmm--rrggßßII¨b̈bnn††¨ḦHbbggÌÌaabb''ffaa  ®®TT
gg''mmiinneeccHHPPaassaaVVrrSSgg  KKWWCCaakkaarrttiieeTToonneeddaayyQQ~~aanniissBB¥¥aaVVTT  ((BBIIee®®JJHH
eellaakkssmm--rrggßßII¨C̈CaaxxMM∆∆¨k̈kJJÇÇHHddaacc''́́ ff¬¬rrbbss''GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikk˘̆˘̆˘̆  ccuuHHsseemm††ccssIIhh
nnuueerroonnssUU®®ttVVnnEEtt®®ttwwmmff~~aakk''TTII44´́nnGGnnuuvviiTT¥¥aall&&yy  eemm††cckk**eeKKmmiinnrrMMÆÆkkppgg))

KK//  ®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏFF¬¬aabb''VVnneeFFII√√kkaarrttssflflUU®®bbqqSSggyyYYnnCCaammYYyyeellaakkeexxoovv
ssMMppnn  ..  eerrOOggeennHHmmiinnFFmmµµttaaeeTT˘̆˘̆˘̆  eebbIIeeKKffaa®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏ  ««XXMMuu®®BBllwwgg»»
rrbbss''eellaakkhhflfluunn--EEssnn  EEddllmmaannyyYYnnBBIIee®®kkaayyxx~~gg  hhuuflflnn--EEssnnkk**®®ttUUvv
CCaabb''««XXMMuu®®BBllwwgg»»rrbbss''rrNNÚÚTTiiÏÏ  EEddllmmaannGG~~kkttssflflUUeennAABBIIee®®kkaayyxx~~gg  ttYY
yy""aaggddUUccCCaajjww¨k̈k--bbflfluunn´́qqnniiggeessrrII--kkuussll  ..

XX//  ®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏFF¬¬aabb''eeFFII√√yyuuTTÏÏnnaakkaarreeVVHHeeqq~~aatt˘̆˘̆˘̆  FF¬¬aabb''kkaann''ttMMEENNgg
CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††̆̆ ˘̆˘̆  kkMMBBuuggEEttkkaann''kkaabb''ttMMEENNggCCaa®®bbFFaannssPPaa  ..  eerrOOgg
eennHHmmiinnFFmmµµttaaeeTT˘̆˘̆˘̆

gg//  llkk≈≈NN:FFmmµµttaarrbbss''®®TTgg''̆̆ ˘̆˘̆  KKWW®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏmmaann®®bbBBnnÏÏkkUUnnddUUcc
eeKK‰‰ggFFmmµµttaa  ..  ccMMEENNkk®®BBHHGGggmmççaass''ssIIhhmmuunnIĬ̆ ˘̆˘̆  CCaaCCnneexxIIÊÊyy  eerrOOggeennHH
mmiinnFFmmµµttaaeeTT,,  eettIInnrrNNaaeeTTAAee®®CCIIsseerrIIssyykkkkUUnneess††ccEEddllKKµµaann®®bbBBnnÏÏ
mmkkmmkkeeFFII√√CCaa®®BBHHmmhhaakkßß®®tt  ??  KKWWmmaannEEtt[[®®TTgg''ttMMNNaagg[[CCnneexxIIÊÊyy  ??

kk**bb""uuEEnn††xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨ ̈ ®®KKaann''EEttCCaaGG~~kkssaarrBBtt··mmaannbb""uueeNNˆâaHHeeTT˘̆˘̆˘̆  PPaarrkkiiccçḉ́ nnkkaarr
ee®®CCIIsseerrIIsseess††ccxxaaggeellIIeennHH˘̆˘̆˘̆xxMM∆∆¨s̈sUUmmTTuukk[[mmiitt††GG~~kkGGaanneeFFII√√kkaarrBBiiccaarrNNaa
nniiggssMMeerrccppggccuuHH  ..⁄⁄


