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yyvvKKTTII11  CCMMBBUUkk1100
nniicc--ssuunnCCYYyyssee®®ggaaHHllnn''--nnll'',,  kkaarreeVVkkbbeeJJœœaatt´́nn

kkmmµµvviiFFIIrrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm,,  eemm""AAKKSS®®TTBBYYkkhhflfl√√¨g̈g˘̆˘̆˘̆

EExxååssPPaaqq~~SS11997700  CCaaEExxmmYYyyEEddlleeJJrreeBBjjeeddaayy®®BBwwttii††kkaarrNN__  ..  EExxeennHHVV
nnccaabb''eeppII††mmeeLLIIgg  eeddaayymmaannrrnnÊÊHHVVjj''TTSSggkkNN††aall´́ff©©®®ttgg''    EEddllbbNN††aall[[eeppIIÌÌll
ccllaaccllvvwwkkvvrrrrJJÇÇÁÁyyddll''BBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUll˘̆˘̆˘̆  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆâaHH  EEddllbbNN††aa
ll[[mmaannkkaarrEEbbkkVVkk''KK~~aaeennAAkk~~¨g̈gmmttiissaaFFaarrNNCCnnrrbbss''CCaattii((EExxµµrr))ppgg  ®®BBmmTTSSgg
eennAAsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkppgg,,  KKWWCCaakkaarrEEbbkkrrEEhhkkXX¬¬aattccaakkKK~~aa  xxaaggpp¬¬ËËvvssIIllFFmm··  xxaaggpp¬¬ËËvv
cciitt††  EEddlleeccHHEEttmmaannssPPaaBBFF©©nn''FF©©rreeLLIIgg@@CCaaeerrooggddrraabbrrhhUUtteeTTAAeennAAkk~~¨g̈gEExx  nniiggqq~~SStt
eeTTAAmmuuxx  ..

eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11997799  eennAATTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  eellaakkeehhnnrrII--KKIIssßßIIggeeKKII˙ṙr  eehhIIyynniiggxxMM∆∆¨¨
®®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ EEddllTTSSggBBIIrrnnaakk''VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa  ««CCnnccUUllnniivvtt††nn__»»  eennAAkk~~¨g̈gbbJJ˙ȧann--
eeyyaaVVyyrrbbss''rrddΩΩ,,  eeyyIIggVVnnCCYYbbKK~~aaCCaaeellIIkkddMMbbUUggbbMMppuutt  eeddaayyssaarrEEttmmaannkkaarreerroobb
ccMM  rrbbss''mmiitt††rrYYmmrrbbss''eeyyIIgg  KKWWssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaanniittuucciinn  ..  xxMM∆∆¨V̈VnnrrMMllwwkkccMMeeJJHH
eePP∆∆øøvvGGaaeemmrriikkSSggrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ GGMMBBIIssPPaaBBkkaarrNN__rrnnÊÊHHVVjj''kkNN††aallEExxeecc®®tt  EEddllVVnnppÊÊ¨ḦH
eeLLIIggeennAAEExxååssPPaa11997700  rrbbss''®®bbFFaannaaFFiibbttIInniicc--ssuunn      ((EEddllKKIIssßßIIggeeKKII˙ṙr  CCaaxxYYrr
kk∫∫aallmmYYyydd**ssMMxxaann''bbMMppuutt)),,  GGMMBBIIGGnn††rraaKKmmnn__eeyyaaFFaaGGaaeemmrriikkSSggeeTTAACCYYyyxxaaggllnn''  nnll''
nniigg««®®kkuummbbnn»»rrbbss''vvaakk~~¨g̈g®®bbkkaarrkkMMuu[[BBYYkkeennHHddYYllrrllMMbbHHeeCCIIgg˘̆˘̆˘̆  ee®®JJHHffaaeebbII®®kkuummBBYYkk
eennHHddYYllrrllMMeeTTAAxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨ ̈   nnwwggmmaannllTTÏÏPPaaBBGGaaccvviill®®ttLLbb''eeTTAA®®bbeeTTsskkmmıı¨¨
CCaavviijj  eeddIImm∫∫IICCYYyyss††aarrssPPaaBBkkaarrNN__  mmYYyy®®bbkkbbeeddaayyee®®KKaaHHff~~aakk''ddll''ss¬¬aabb''  mmiinn®®ttww
mmEEttTTaakk''TTgg®®bbeeTTsseeyyIIggmmYYyybb""uueeNNˆâaHHeeTT  bb""uuEEnn††TTaakk''TTggnnwwggCCMMhhrrrrbbss''GGaaeemmrriikkSSgg
eennAAkk~~¨g̈gPPBB≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSggmmUUlleeTToottppgg,,  eeddaayyeehhttuuffaakkaalleennaaHH  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmmmaa
nnttiiccttYYccNNaass''  ccMMEENNkkBBYYkkcciinnnniiggBBYYkkeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg      kk**mmaanneeKKaallbbMMNNgg
kk~~¨g̈geevvllaaeennaaHH  [[®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caavviill®®ttLLbb''eeTTAAssPPaaBBkkaarrNN__ddEEddllddUUcceeddIImmvviijj
EEddrr  ««statu-quo ante»»  ..

eellaakkKKiissßßIIggeeKKII˙ṙreeBBlleennaaHH  kk**VVnnEEff¬¬gg®®VVbb''xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨f̈faaxx¬¬ÁÁnneellaakkkk**cc
gg''[[llnn''--nnll''FF¬¬aakk''  nniigg[[mmaannkkaarrvviill®®ttLLbb''rrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuuvviijjEEddrr,,    kk**bb""uuEEnn††
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eellaakkVVnnyyll''ffaa    BBYYkk®®kkuummkk∫∫tt''eehhIIyynniiggxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa    xxMM∆∆¨k̈kMMBBuuggEEtteellggEEll∫∫gg
ccUUllKK~~aa˘̆˘̆˘̆    eeddaayybbeeggII˚t̊trrddΩΩ®®bbhhaarrEEkk¬¬ggkk¬¬aayymmYYyy  ««TTmm¬¬aakk''eess††cc»»  eeddIImm∫∫IIeeVVkkbb--
eeJJœœaatteeyyookkkkuuggnniiggeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  ..  xxMM∆∆¨V̈VnneeqqII¬¬yyssaarrPPaaBBeeBBlleennaaHHeeTTAA
eePP∆∆øøvvGGaaeemmrriikkSSggffaa  ®®VVCC∆∆aadd**xxII¬¬rrbbss''xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa      xxMM∆∆¨m̈miinnGGaaccyyll''VVnnGGMMBBIITTssßßnn:

rrbbss''KKaatt''EEbbbbeennHHeeTT  ..
eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakkII††,,  eeKKGGaaccyyll''VVnnffaa  ®®bbssiinneebbIIeellaakk®®bbFFaannaaFFii

bbttIInniicc--ssuunn  GGaacceeFFII√√kkaarrTTssßßnn__TTaayy……ssmm¬¬wwggeemmIIlleeXXIIjjGGnnaaKKttVVnn,,  ddUUccmm""aaddaa
mm  Soleil ……kk**eellaakk  Jean Viaud,,      eellaakkcc∫∫aass''CCaaeeccoossvvaaggmmiinn®®bbffuuyy®®bbffaann
eellaattccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gssPPaaBBkkaarrNN__CCYYyysseeÂÂggaaHHmmYYyy  EEddllVVnnkk¬¬aayy22--33qq~~SSee®®kkaa--
yymmkkeeTTAACCaa  ««GGtt††XXaattkkmmµµnneeyyaaVVyy»»  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆâaHH®®ttUUvv®®bbLLaakk''®®bbLLËË--
ss  eeddaayyssPPaaBBGGaamm""aass''eeffaakkTTaabb  eennAAccMMeeJJHHmmuuxxCCaattiirrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..

eeKKmmiinnGGaaccssrreessrr®®bbvvttii††ssaa®®ss††eeLLIIggvviijjVVnneeTT  ..    kk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHH  eeKKGGaacc
®®ttwwmmEEttyykkmmkkeeFFII√√kkaarrssiikkßßaaEEttbb""uueeNNˆâaHH,,        yy""aaggeehhaaccNNaass''kk**GGaacceemmIIlleeXXIIjj
®®CCuuggee®®CCaayyxx¬¬HH@@dd**ssMMxxaann''@@  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyy  vviiPPaaKK®®BBwwttii††kkaarrNN__dd**llÌÌ®®bbeessIIrrbbMMppuuttccMM
eeJJHHxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨,̈,  ´́nnEExxååssPPaaqq~~SS11997700eennaaHH  eellcceeLLIIggkk~~¨g̈gGGttƒƒbbTTmmYYyydd**
®®ttccHH®®ttccgg''®®bbkkbbeeddaayykkaarrBBiitt  nniiggeeddaayyvviiccaarrNNJJÔÔaaNN,,  rrbbss''eellaakk
Jacques Doyon ((EEddllxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨ ̈ mmiinnVVnnssaall''eeddaayyppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnneennaaHHeeTT))
KKWWGGttƒƒbbTTmmYYyyccuuHHppßßaayykk~~¨g̈gkkaaEEsstt  Le Figaro,,  ´́nn´́ff©©TTII2266  ååssPPaaqq~~SS11997700,,
eehhIIyyEEddllxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨s̈sUUmmddkk®®ssgg''XX¬¬aaxx¬¬HH@@ddUUcctteeTTAAeennHH  ..  ««BBYYkkGG~~kkttMMNNaa
ggrraa®®ss††EExxµµrr  EEddllVVnnkkaatt''kk∫∫aallssIIhhnnuu,,  eennAA´́ff©©1188mmiinnaaqq~~SS11997700,,  ssIIuumm--vvaa""rr,,
DDuukk--rraa""ssIIuu,,  ®®TTiijj--vvaa""jj˘̆˘̆˘̆  BBYYkkGG~~kkEEddllVVnnEENNnnSS[[mmaannkkaarreeVVHHeeqq~~aattTTmm¬¬aakk''CCaa
‰‰kkccœœnnÊÊ,,  eettIIBBYYkkeennHHmmaannVVnnff¬¬wwggEEff¬¬ggGGMMBBIIkkaayyvviikkaarrrrbbss''xx¬¬ÁÁnn……eeTT  ??      BBIIrrEExxee®®kkaayy
mmkkeeTTIIbbeeKKGGaaccssmm¬¬wwggeemmIIlleeXXIIjjssPPaaBBFF©©nn''FF©©rr´́nnmmhhaaGGnn††rraayy˘̆˘̆˘̆((˘̆˘̆˘̆))  ..      bbJJ˙ȧa
eessaakknnaaddkkmmµµKKWWvvaabbNN††aallmmkkGGMMBBIIGGssmmttƒƒPPaaBB´́nnGG~~kkddwwkknnSSEExxµµrr      eeddIImm∫∫IIyyll''GGMMBBII
ssPPaaBBkkaarrNN__eeyyookkkkuugg  ..  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnbbgg˙ȧajjddll''BBYYkkGG~~kkTTSSggeennHHeehhIIyy
ttaaggnnaammnneeyyaaVVyyeerrccuuHHeeLLIIggrrbbss''®®TTgg'',,  ffaabbJJ˙ȧaeennHHvvaaKKWWCCaabbJJ˙ȧammYYyyllMMVVkk
NNaass''  ..  ®®bbkkaarrEEddllssMMxxaann''ssMMrraabb''sseemm††ccssIIhhnnuu  KKWWBBYYkkeeyyookkkkuuggeeKKVVnnTTTTYYll
ssaall''CCaapp¬¬ËËvvkkaarr  nnUUvvKKMMnnUUss®®BBMMEEddnn´́nnkkmmıı¨C̈Caa,,  EEddllBBYYkk´́®®BBnnKKrrkkII††,,  VVggkkkkkkII††  eehhIIyy
ssUUmm∫∫IIEEtteevvooggccnnÊÊkkII††,,    mm~~aakk''@@ssuuTTÏÏsswwggEEttVVnnTTaammTTaarrTTwwkkddIImmYYyyccMMEENNkk´́nn®®BBHHrraaCCaa
NNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  ((xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨s̈sUUmmKKUUssssMMKKaall''ddll''mmiitt††GG~~kkGGaann  TTSSggGGss''ffaa
kkaaEEsstt  Le Figaro KKWWCCaakkaaEEssttxxaaggss††SS,,  kk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHHCCaakkaaEEssttEEddll®®bbqqSSgg
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kkuummµµ¨ÿynniiss††  eehhIIyy®®bbqqSSggnnwwggbbddiivvtt††nn__  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyykkaarrvviinniiccœœ&&yy´́nnssaarrBBtt··mmaanneennHH
mmaanntt´́mm¬¬xx¬¬SSggNNaass''--  nn˘̆  ssIIhhnnuu))  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyysseemm††ccssIIhhnnuu  GGaaccTTTTYYll[[mmaann
kkaarrttSSggTT&&BBrrbbss''eeyyookkkkuuggeennAAkk~~¨g̈gddIIEExxµµrrEEddlleellaakkyyll''ffaa  CCaa®®bbkkaarrbbeeNN††aaHHGGaa
ssnn~~~~  EEddllmmaannkkMMNNtt''rrhhUUttddll''kkaarrccbb''ssÂÂggaammEEttbb""uueeNNˆâaHH  ((CCaakkaarrBBiitt,,  xxMM∆∆¨m̈miinnyy--
ll''®®BBmm  [[mmaannTTIIttSSggeeyyookkkkuuggCCaaeerrooggrrhhUUtteennaaHHeeTT  ..  nn˘̆  ss˘̆)) ––  kkaarryyll''®®BBmm
eennHH  KKWWCCaa´́ff¬¬ff~~ËËrr´́nneesscckkII††ssuuxxssnnii††PPaaBBeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  ccMMeeJJHHrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''
nnll''  ´́ff¬¬ff~~ËËrrKKWWCCaassÂÂggaammeeTTAAvviijj  ..  GGnn††rraaKKmmnn__GGaaeemmrriikkSSggmmaannppllvviiiiVVkkdd**®®CCaall
ee®®CCAA´́®®kkEEllgg  EEddlleeKKmmiinnGGaaccssµµaannVVnn  ..  vvaammaannTTiiddiiÏÏPPaaBBmmYYyyEEddllGGnn††rraaKKmmnn__mmaa
nnllkk≈≈NN:GGssiillFFmm··̆̆ ˘̆˘̆  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆâaHH  ®®bbkkaarreennHHVVnnCCMMrruujj[[kkggTT&&BBGGaaeemmrrii
kkSSggTTSSggmmUUll  EEddllEEss√√ggrrkk®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBBxxaaggpp¬¬ËËvveeyyaaFFaa  [[®®bb®®BBiitt††nneeyyaaVVyy´́nn
GGKKIIPP&&yy  ..  kkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkk,,  kkaarreeddIIrreeKKoogg®®bbmmUUll®®bbCCaaCCnn˘̆˘̆˘̆    KKWWssuuTTÏÏsswwggEEttCCaa
GGMMeeBBIIEEddllCCMMrruujj[[yyuuTTÏÏCCnndd**ee®®ccIInnrraabb''JJnn''mmWWuunnnnaakk''  rrtt''tt®®mmgg''ccUUllCCYYrr®®bbyyuuTTÏÏxxaagg
eess††ccssIIhhnnuu ..  eeyyaaggttaamm®®bbPPBBcc∫∫aass''kkaarrNN__  eeKKGGaaccnniiyyaayyVVnnffaa    kkggTT&&BBssII
hhnnuu®®ttUUvvVVnnTTTTYYllCCaakkggTT&&BBrrMMeeddaaHHCCaattii  BBIIssMMNNaakk''®®bbCCaakkssiikkrr,,  bbnnÊÊaabb''BBIImmaannkkaarr
hhiinneehhaacc  EEddllbbNN††aalleeLLIIggBBII  kkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg  ..  ppllvviiVVkkdd**EEssnnFF©©nn''FF©©rrmmYY
yyeeTToott˘̆˘̆˘̆KKWWGGnn††rraaKKmmnn__eennHH  vvaaVVnneerroobbccMM[[mmaannTTIIttSSggdd**ssMMeebbIImm´́nnkkggTT&&BBeevvoottNNaa
mmxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  eeKKeeFFII√√hhaakk''ddUUccCCaakkggTT&&BBeennHHCCaarrbbggccuuggee®®KKaayyrrbbss''llnn''--nnll''  eeddII--
mm∫∫IIkkaarrJJrrttTTll''nnwwggeeyyookkkkuugg  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[ddYYllrrllMMxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ((  kkkknn ––  xxMM∆∆¨ëennAAccSScc∫∫aass''
NNaass''ffaa      eennAAeeBBllEEddllssaarrBBtt··mmaannEExxµµrrVVnneeFFII√√kkaarrTTiieettoonnkkaarrllYYccbb¬¬nn''rrbbss''kkgg
TT&&BBeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggxxaaggeellIIeennHH  eellaakkGGiiuunn--ttSSEEddllkkaalleennaaHHCCaaeeccAAhh√√aayyeexx
tt††kkMMBBgg''ccaamm  VVnnKKMMrraammkkMMEEhhggBBYYkkGG~~kkkkaaEEsstt[[bbiiTTmmaatt''eeddaayy®®bbkkaarrffaa  ––  ««  BBYYkkeevvoo
ttNNaammxxaaggtt∫∫ËËggTTSSggeennHHeeKKmmkkCCYYyyeeyyIIgg˘̆˘̆˘̆»»  ssuuTTÏÏ--bb""UUlliinn))  ..  eeyyIIggssiiƒƒtteennAAccMM--
eeJJHHmmuuxxssPPaaBBkkaarrNN__ssmmıı&&nnÏÏbbkkßßmmYYyy  rrvvaaggkkggTT&&BBeevvoottNNaamm´́®®BBnnKKrrnniiggBBYYkkEExxµµrr
EEddllGG~~kkTTSSggBBIIrreennHHKKµµaanneesscckkII††eess~~hhaaccMMeeJJHHKK~~aa  ssUUmm∫∫IIEEttbbnnii††ccbbnn††ÁÁcc˘̆˘̆      ttTTll''nnwwgg
BBYYkkeeyyookkkkuugg  ..  KKWWCCaassmmıı&&nnÏÏeemm®®ttIIdd**®®bbkkbbeeddaayy  ee®®KKaaHHff~~aakk''bbMMppuuttssMMrraabb''®®bbeeTTsskkmmıı¨¨
CCaa  eeddaayynnrrNNaa@@kk**ddwwggEEddrrffaa  ®®kkuugg´́®®BBnnKKrrVVnnTTaammTTaarrCCaapp¬¬ËËvvkkaarr  ttSSggBBIIqq~~SS11996600
mmkkeemm""¬¬HH  eennHHrraabb''®®ttwwmmEEtteekkaaHHssmmuu®®TTEExxµµrreessIIÊÊrrEEttTTSSggGGss''      EEddlleennAACCaabb''EEkk∫∫rrnnwwggTTII
®®kkuuggkkMMBBtt  ..      ccMMEENNkkeennAAxxaagglliiccvviijj    TTII®®kkuuggVVggkkkkVVnnssnn¥¥aaffaannwwggCCYYyyKKSS®®TT
®®bbeeTTssEExxµµrr  ..  eennHHKKWWCCaa  ««mmiitt††PPaaBBkk∫∫aallBBIIrrmmYYyyeeTToott»»  eebbIIeeyyaaggttaammssMMddIIrrbbss''
®®bbCCaakkssiikkrrEExxµµrr,,  eeddaayyeehhttuuffaaVVggkkkkttSSggBBIIqq~~SS11994411mmkkeemm""¬¬HH    eeddaayymmaannkkaarrKKSS
®®TTBBII®®bbeeTTssCCbb""uunn  VVnnvvaattyykkTTwwkkddIIEExxµµrrGGss''11//33    eehhIIyyEEddllVVnnyyll''®®BBmm®®tt--  
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LLbb''TTwwkkddIIeennHHmmkkEExxµµrrvviijj  TTSSggeeTTIIssTTSSggTTaall''eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11994477  ..  bbJJ˙ȧaKKMMnnUUss
®®BBmmEEddnneennHH  KKWWCCaabbJJ˙ȧass¬¬aabb''rrss''rrbbss''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa    eehhIIyysseemm††ccssIIhhnnuueellaakk
VVnnddwwggcc∫∫aass''NNaass''GGMMBBIIeerrOOggeennHH,,  eellaakkEEddllVVnnCCYYbb®®bbTTHHnnwwggkkaarrllMMVVkk´́®®kkeeBB
kk  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrrrwwttccMMNNggccggVVcc''ssaammKKIIPPaaBBdd**ssmmmmYYyy´́nnCCnnCCaattiiEExxµµrr  EEddllCCaa««CCnn
PPaaKKttiicc»»  ..  ssaammKKIIPPaaBBEEddlleellaakkVVnn
bbeeggII˚t̊teennAACCMMuuvviijjxx¬¬ÁÁnnttTTll''nnwwggBBYYkkyyYYnn®®KKbb''nniinn~~aakkaarr  ((kkkknn ––  GG~~kknniiBBnnÏÏVVnnssrreessrr
Viet //  eevvoott  KKWWyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††))  ttTTll''nnwwggBBYYkk´́ffnniiggBBYYkkllaavvEEffmmeeTToott  ..  kkaarryyll''
ssbbii††ee®®sskkXX¬¬aannrrbbss''BBYYkkVVggkkkknniiggBBYYkk´́®®BBnnKKrr  mmiinnKKWWkkaarrccgg''VVnn®®BBMM®®bbTTll''EEttmmYY
yyCCaa  ««®®bbvvttii††ssaa®®ss††»»  eennAAttaammddggTTeenn¬¬eemmKKggeennaaHHeeTT……  ??  kkaarrTTTTYYllssaall''®®BBMM®®bb--
TTll''́́ nnkkmmıı¨C̈Caa  KKWWCCaabbJJ˙ȧass¬¬aabb''rrss''rrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  ®®BBmmTTSSggCCaaeeddIImmkkMMeeNNIItt´́nn
kkaarrpp††aacc''ccMMNNggTTUUttdd**xxÊÊrrxxÊÊaarrCCaaee®®ccIInn  ..    kkaarrbbiiuunn®®bbssbb''eennAAkk~~¨g̈gnneeyyaaVVyyrrbbss''åått††
mmeessnniiyy  ddWWeehhaall  KKWWCCaakkaarr®®bbkkaassTTTTYYllssaall''  kkaallBBIIqq~~SS11996666  ««eeKKaarrBBbbUUrrNN
PPaaBBTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa  eennAAkk~~¨g̈g®®BBMMEEddnnbbccçç¨b̈b∫∫nn~~»»  ((JJkk¥¥EEddllmmaannKKMMnnUUssbbnnÊÊaatt''BBIIee®®kkaamm
mmaanneeVVHHBBuummııppßßaayyeennAAkk~~¨g̈gkkaaEEsstt  Le Figaro ´́nn´́ff©©TTII2266ååssPPaa11997700,,  eeVVHHBBuummıı
CCaaGGkkßßrree®®TTtt˘̆˘̆˘̆  nn˘̆  ss˘̆))  ..

««eennAAkk~~¨g̈geeBBllbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH    eeyyIIggssiiƒƒtteennAAeellIICCMMeerr®®ccSSgg´́nnkkaarrBBuuHHEEbbggEEcckkTTwwkk
ddIImm††ggeeTTootteehhIIyytteeTTAAGGnnaaKKttdd**xxII¬¬,,      eebbIIeeTTaaHHCCaaEExxµµrrmmaannTTmm¬¬aabb''́́ nnkkaarrttssflflUUttTTll''nnwwgg
rraatttt∫∫aattTTwwkkddIIyy""aaggNNaakk**eeddaayy  ..  ppllvviiVVkkmmYYyyeeTToottrrbbss''rrddΩΩ®®bbhhaarrllnn''--nnll''
––  kkaarrrraallddaall´́nneePPII¬¬ggssÂÂggaammeeTTAAeellIITTwwkkddIITTSSggmmUUll´́nnee®®CCaayy≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  ®®bbeeTT
sskkmmıı¨C̈Caaxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  kk**ccaabb''eeppII††mm®®kkeeLLkkeemmIIllbbnnii††ccmm††gg@@  eeXXIIjjffaarrUUbbxx¬¬ÁÁnnkkMMBBuuggEEttkk¬¬aa--
yyeeTTAACCaaccMMNNIIeePPII¬¬gg  ((˘̆˘̆˘̆))  ..  eennAAccuuggbbJJççbb''eeTTAATTiisseeddAA´́nnssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinn®®ttUUvveeFFII√√ddMM
eeNNIIrreeTTAAttaammmmaaKKaa··xxaaggss††SS  rrvvaaggVVggkkkk--eevvooggccnnÊÊ--PP~~MMeeBBjj--´́sshhgg,,    EEddlleeyyIIgg
VVnnnniiyyaayyeerroobbrraabb''kkaallBBIIrrEExxkknn¬¬ggeeTTAA  ..  KKWWCCaammaaKKaa··GGssiillFFmm··  ppÊÊ¨ÿynnwwggFFmmµµCCaattii
mmaaKKaa··́́ nnBBYYkkeeyyaaFFaanniiyymm  EEddllssÌÌbb''eexxııIImmkkuummµµ¨ÿynniiss††CCaaTTIIbbMMppuutt      ssmmıı&&nnÏÏeemm®®ttIÍ́ nnBBYYkk
®®bbyyuuTTÏÏssÂÂggaammssaassnnaa  ´́nnssggmmCCMMnnaann''eeddIImmeennAAGGaassIIuuPPaaKKGGaaeeKK~~yy__  ..      rrUUVVrrmmµµNN__
eennHH,,  TTiiddΩΩPPaaBBnneeyyaaVVyynnwwggeerroobbccMMtteeTTAAGGnnaaKKtt  nnUUvveesscckkII††eess~~hhaarrvvaagg®®bbeeTTssssMM
xxaann''@@BBIIrr    EEddll®®bbUUGGaaeemmrriikkSSggeennAAGGaassIIuuPPaaKKGGaaeeKK~~yy__̆̆ ˘̆˘̆eesscckkII††eess~~hhaa´́®®BBnnKKrr--VVgg
kkkkdd**ss††¨k̈kss††mm,,  eettIInnrrNNaaGGaaccddwwggVVnn,,  EEddllhhUUbbeeTTAAssMMNNll''́́ nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caannii
gg®®bbeeTTssllaavv  ..  eehhIIyyeettIIeeKKmmiinnGGaacceemmIIlleeXXIIjjeePPII¬¬ggssÂÂggaamm1100qq~~SStteeTTAAmmuuxxeeTToo
tteeTT……eennAAeeBBllEEddllGGaaeemmrriikkddkkTT&&BBxx¬¬ÁÁnnmmYYyyPPaaKKFFMMeeccjjppuuttBBIIPPUUmmiiPPaaKKGGaassIIuuPPaaKKGGaa
eeKK~~yy__,,  eennAAcceenn¬¬aaHH®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  EEddlleeBBlleennaaHH®®ttUUvvrrYYbbrrYYmmKK~~aavviijj  eehhIIyynniigg®®bb  
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eeTTss´́ff  ??»»  ..
((ccaabb''ttSSggBBIIcceenn¬¬aaHHqq~~SS11997799  ®®bbeeTTss´́ffnnwwgg®®ttUUvv®®bbQQmmmmuuxxttTTll''nnwwggeevvoottNNaa

mmEEddllrrYYbbrrYYmmKK~~aa  eehhIIyykkaarrkkaarrJJrrxx¬¬ÁÁnnrrbbss''BBYYkkeennHHTTll''nnwwggBBYYkkyyYYnn    KKWWkkaarryykkTT&&BB
bb""uull--BBttmmkkeeFFII√√CCaarrbbggssaacc''QQaammEEttbb""uueeNNˆâaHH˘̆˘̆˘̆  nn˘̆ss˘̆))  ..

««eeyyaaggttaammssaarrBBtt··mmaann  ««Chicago Sun Times»»  eellaakk®®bbFFaannaa  FFiibbttIInniicc--
ssuunnVVnnEEff¬¬ggeeTTAAkkaann''eeccAAhh√√aayyrrddΩΩGGaaeemmrriikkSSggTTSSggGGss''    EEddllmmkk®®bbCCMMuuKK~~aaeennAAeesstt
vviimmaann,,  ffaaeellaakkVVnnbbJJÇÇËËnnkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg  eeTTAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeTTAAttaammeesscckkII††
eessII~~ssMMuurrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVllkkmmıı¨C̈Caa  ((EExxßßkkaabb  AFP... Chicago... ccuuHH´́ff©©1133ååssPPaa1199--
7700))  ..  eessttvviimmaann,,  eeyyaaggttaammssaarrBBtt··mmaann  ««Chicago Sun Times ddEEddll˘̆˘̆˘̆
FF¬¬aabb''EEttVVnnGGHHGGaaggyy""aaggddaacc''xxaattffaa    sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkVVnnssMMeerrcceeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__BBIIxx¬¬ÁÁ
nn‰‰gg  kk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNggkkMMuu[[®®bbLLaakk''®®bbLLËËssddll''GGBB¥¥aa®®kkwwtt    PPaaBBCCaapp¬¬ËËvvkkaarr´́nnrrddΩΩaaPPii
VVllllnn''--nnll''»»  ..

ddUUeecc~~HHeeKKGGaacceeXXIIjjcc∫∫aass''NNaass''ffaa,,    ttSSggBBIIddMMbbUUggTTIImmkkeemm""¬¬HH    BBYYkkrrddΩΩ®®bbhhaarreennAA
PP~~MMeeBBjj  eehhIIyynniigg®®kkuuggvvaa""ssiiuunneettaannmmaannkkaarr®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aa  eeddIImm∫∫IIbbJJççbb''GGBB¥¥aa®®kkwwttPPaaBB
eehhIIyynniiggssnnii††PPaaBBeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..    BBYYkkeeKKmmaannkkaarr®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aa  eeddaayyrruujjbbJJççËËll
®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaCCaassƒƒaaBBrreeTTAAkk~~¨g̈gssÂÂggaammeevvoottNNaamm  eeddIImm∫∫IIFFaannaaeeCCaaKKCC&&yyccMMeeJJHHGGaa--
eemmrriikkSSggeennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggccMMeeJJHHrrbbbbrrNNbbrrbbss''eegg√√øøgg--yyuuSSggFFIIvv  ..

kkaarrrraatttt∫∫aatt®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caaeeddaayykkggkkmm¬¬SSggTT&&BB´́nnsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk--eevvoottNNaa
mmxxaaggtt∫∫ËËggeennAAkk~~¨g̈gEExxååssPPaa11997700,,  CCaaeeddIImmeehhttuummYYyy´́nnkkaarr  bbMMppuussbbMMppuullddll''kkMMBBUU
lleeTTAAeellIIBBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††      eehhIIyynniiggeeTTAAeellII®®kkuummssaarrBBtt··mmaanneennAAPP~~MMeeBBjj  ..    KKWWCCaaeerrOOgg
mmYYyyKKYYrr[[ccgg''eessIIcc  ee®®JJHHeeKKccaatt''TTuukkffaa  kkaarrrraatttt∫∫aatteennHH˘̆˘̆˘̆CCaaccMMNNaatt''kkaarr®®bbvvttii††ssaa
®®ss††mmYYyyEEddllnnwwggeellIIkkddMMeekkIIggeellaakk®®bbFFaannaaFFiibbttIInniicc--ssuunn  [[mmaannllkk≈≈NN:ssMMeebbII
mmFFMMeeFFgg  eessIIµµnnwwgg®®bbFFaannaaFFiibbttIImmuunn@@dd**FFMM@@CCaaggeeKK´́nnsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk,,  ««eessIIµµnnwwgg
hhÇÇCC--vvaa""ssiiuunneettaann  eehhIIyynniiggGGaa®®VVhhaamm--lliiggkkiinn»»,,  mmiinneessIIÊÊrreeTT  !!  ®®ssbbCCaammYYyyKK~~aa
BBYYkkbbJJÔÔaaCCnneehhIIyynniigg®®kkuummGG~~kkkkaaEEssttddEEddlleeddoollttµµHH®®ccaass''eeqqÌÌHHdd**ssMMeebbIImmeeTTAA
eellII®®ssuukkVVrrSSggffaa  CCaaGG~~kkkkaann''eeCCIIggssIIhhnnuu,,  ((Pro-Sihanouk--sic!!))  ..ll..  ®®BBmmTTSSgg
eeTTAAeellIIGG~~kkyykkkkaarrNN__BBtt··mmaannVVrrSSgg  ..  eennAAkk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHH,,  eellaakk  Bernard Ull-

man (AFP) VVnnssrreessrrppßßaayyeennAA´́ff©©TTII77ååssPPaa  ((xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨ ̈ ssUUmmeellIIkkyykk
GGttƒƒbbTTrrbbss''KKaatt''eeppII∆∆mmkkBBIIPP~~MMeeBBjjmmkkppßßaayyTTSSgg®®ssuugg))  ––  ««´́ff©©eennHH  ssaarrBBtt··mmaannkk~~¨g̈g
®®ssuukkVVnntteemmII¬¬ggFFµµ¨g̈grrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddIImm∫∫IIvvaayy®®bbhhaarreeTTAAeellIIeeKKaallCCMMhhrrVVrrSSgg  TTaakk''TTgg
nnwwggbbJJ˙ȧassÂÂggaamm®®ssuukkEExxµµrr    ®®BBmmTTSSggVVnn®®bbkkaasseeddaayy®®ttgg''[[eeddjjGG~~kkssaarrBBtt··--  
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mmaannVVrrSSgg[[eeccjjBBIITTIIeennHH  ..  mmaannssaa®®ss††aaccaarr¥¥mm~~aakk''  EEddllVVnneerroonnssUU®®tteennAA®®bbeeTT--
ssVVrrSSggVVnneeFFII√√ssMMeeNNIIeennAAkk~~¨g̈gTTiinn~~aannuubb∫∫vvttii††  ««Le Cambodge»»  ffaakkaarrddkkxx¬¬ÁÁnnrrbb--
ss''kkmmıı¨C̈CaaeeccjjBBII≤≤TTiiÏÏBBllvvbb∫∫FFmm··VVrrSSgg  nnwwggGGaacceeFFII√√[[®®bbeeTTsseennHH  mmaannccMMNNggrrwwgg
mmSSCCaammYYyynnwwggGG~~kkCCiittxxaaggrrbbss''xx¬¬ÁÁnneennAAGGaassIIuu  ..  eellaakkssaa®®ss††aaccaarr¥¥  ffaacc''--ff√√aann''  VVnn
ssrreessrrbbEEnnƒƒmmeeTToottffaa  vvtt††mmaanneennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa´́nnBBYYkkGG~~kkbbMMeerrIIGGggkkaarrssaarrBBtt··mmaa
nnVVrrSSgg˘̆˘̆˘̆  BBMMuummaannpp††ll''ppll®®bbeeyyaaCCnn__GGII√√TTSSggGGss''  ..  eellaakkVVnneeJJllffaa  BBYYkkGG~~kkyy
kkkkaarrNN__BBtt··mmaannTTSSggeennHHVVnneeFFII√√yyuuTTÏÏnnaakkaarreeXXaassnnaa®®bbqqSSgg®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa      eemm""¬¬aaHH
eehhIIyyBBYYkkGG~~kkTTSSggeennHH  KKYYrrEEtt®®ttUUvvbbeeNN††jjeeccjj  ..  ssaarrBBtt··mmaannCCaaPPaassaaVVrrSSggmmYYyy
eeTToott  ««Le Courrier Phnom Penhois»»  VVnnssrreessrrffaa    eebbIIeeTTaaHHCCaa®®bbeeTTssVVrrSS
ggBBMMuummaannCCYYyypp††ll''GGII√√ddll''eeyyIIggkk**eeddaayy,,  eeTTaaHHCCaaCCMMnnYYyyttaammpp¬¬ËËvvcciitt††kk**BBMMuummaannEEddrr    ««eeyyII
ggmmaannkkaarrFFaannaaCCMMnnYYyypp¬¬ËËvvcciitt††BBII®®bbeeTTssmmYYyyeeTToottdd**FFMM  eeddaayyssaarrEEtt®®bbFFaannaaFFiibbttIÍ́ nn
®®bbeeTTsseennHHmmaannvviiccaarrNNJJÔÔaaNNPPWW¬¬ss√√aagg»»  KKWWCCaaeesscckkII††ssMMeeddAAeeTTAAsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..
««eesscckkII††ssMMeerrcceeJJrreeBBjjeeddaayyeesscckkII††kk¬¬aahhaannrrbbss''eellaakk®®bbFFaannaaFFiibbttIImm~~aakk''eennHH
nnwwggcc∫∫aass''CCaaeellIIkkddeemmII˚g̊grrUUbbeellaakk[[mmaannzzaann:eessIIµµnnwwgg®®bbFFaannaaFFiibbttIIGGaaeemmrriikkSSggFFMM@@
mmaannhhÇÇCC--vvaa""ssiiuunneettaann    nniiggGGaa®®VVhhaamm--lliiggkkiinn»»,,  ssaarrBBtt··mmaanneennHHVVnnbbEEnnƒƒmm  ..
eeddaayy®®bbkkaassddaakk''eeTTaassVVrrSS  ggGGMMBBIIbbTTCCYYyyKKSS®®TT  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu,,  TTiinn~~aannuubb∫∫vvttii††
««®®bbeeyyaaCCnn__EExxµµrr»»  VVnneessII~~ssMMuu[[rrddΩΩaaPPiiVVlleessIIeerrIIeeLLIIggvviijjGGMMBBIImmiitt††PPaaBBVVrrSSggEExxµµrr
®®BBmmTTSSggccaatt''vviiFFaannkkaarr[[ssmm®®ssbb  ..  eettIIBBYYkkEExxµµrrKKYYrrEEttpp††ll''mmiitt††PPaaBBeeTTAAddll''CCnnCCaattii
VVrrSSggEEddllFF¬¬aabb''rrss''eennAATTIIeennHHttSSggBBIIyyUUrryyaarrNNaass''mmkkeehhIIyyeennaaHH……eeTT  ??  TTMMnnaakk''TTMM
nnggrrvvaaggBBYYkkssƒƒaannTTUUttVVrrSSggeennAATTIIeennHH  eehhIIyynniiggxxaaggGGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrrkk**VVnnmmkkddll''TTII
ccbb''̆̆ ˘̆˘̆  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆâaHHmmaannJJkk¥¥ccccaammGGaarraammrraallddaallffaa  BBYYkkeeKKnnwwggmmaanneerroobbccMM
eeFFII√√VVttuukkmmµµ®®bbqqSSggnnwwggssƒƒaannTTUUtteennHHeeTToottppgg  ..

ssuuPPaassiittVVrrSSggmmYYyyVVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  ––  ««GGII√√@@EEddllffIIµµssuuTTÏÏsswwggEEttllÌÌTTSSggGGss''»»
vvaammiinnssUUvvxxuussBBIIPPaassiittEExxµµrrEEddllnniiyyaayyffaa  ««VVnnffIIµµeeccaallccaass''»»  eennaaHHbb""uunnµµaanneeLLIIyy  

TTaakk''TTggnnwwggGGnn††rrKKmmnn__eeyyaaFFaaccUUllkk~~¨g̈g®®bbeeTTsseeyyIIgg  BBIIssMMNNaakk''kkggTT&&BB´́nnrrddΩΩ
kkaarr´́®®BBnnKKrr,,  eennAATTIIbbMMppuuttBBYYkkllnn''--nnll''kk**VVnnEEff¬¬ggssaarrPPaaBBffaa  KKWWxx¬¬ÁÁnneeKKEEttmm††ggEEddll
VVnnGGeeJJIIÇÇjjBBYYkkeennHH[[mmkkeeFFII√√ddUUeecc~~HH  ..  kk~~¨g̈gGGttƒƒbbTTEExxßßkkaabbmmYYyy´́nnTTIIPP~~aakk''ggaarrrrWWuuEETTrr  ccuuHH
´́ff©©2211ååssPPaa11997700  eennAA´́®®BBnnKKrr  eeddaayy  Christopher Pritchett mmaannssrreessrrffaa
eellaakkEEyy""mm--ssMMbbUUrreeJJllffaa  TT&&BBeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggVVnnccUUllmmkkcc∫∫SSggeennAA®®bbeeTT--
sskkmmıı¨C̈Caa  ««ttaammssMMeeNNIIrrrrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr»»  eehhIIyy®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaammaanneesscckkII††kk
tt††JJÔÔËËttaaFFmm··ccMMeeJJHHCCMMnnYYyydd**rrhh&&ssEEbbbbeennHH  BBIIssMMNNaakk''ssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaamm»»  ..
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kkaarrccuuHHccUUllkk~~¨g̈gbbkkßßssmmıınnÏÏGGaaeemmrriikkSSggBBIIssMMNNaakk''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caarrbbss''llnn''nnll''
--ssiirriimmtt: KKWWCCaaTTeeggII√√mmYYyyEEddlleeKKCCMMrruujjeellOOnneess¬¬vveeTTAAmmuuxxeeddaayyeeccttnnaa  eehhIIyyEEdd--
llBBMMuuVVnnbbkk®®ttLLbb''ffyyee®®kkaayyvviijjeeLLIIyy  ..

®®kkuummbbkkßßGGaassflflaann  ((ssmmaaKKmm®®bbCCaaCCaattií́ nnGGaassIIuuPPaaKKGGaaeeKK~~yy__))  eeddaayymmaanneeKKaall
bbMMNNggCCYYyysseeÂÂggaaHHrrbbbbffIIµµ́́ nnTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  kkMMuu[[lliiccllgg''ss¬¬aabb''eeddaayyeeccoossmmiinn
rrYYcceennaaHH  kk**VVnneeFFII√√ssMMeeNNIIrrssMMrraabb''́́ ff©©TTII1166nniiggTTII1177ååssPPaa11997700  [[mmaanneeFFII√√ssnnii~~ssii
TTkk~~¨g̈gccMMeeNNaamm®®bbCCaaCCaattiieennAAGGaassIIuunniiggVV""ssIIuuhh√√iikkeennAATTII®®kkuugghhßßaakkaarrttaa  ..  ((KKYYrrkktt''ssMM
KKaall''ffaa  BBIIqq~~SS11997799eeTTAA11998811˘̆˘̆˘̆  ssmmaaKKmmGGaassflflaannddEEddlleennHH‰‰ggnnwwggVVnnkk¬¬aayy
eeTTAACCaammUUllddΩΩaann  ((eeccaalleemmßßøøtt))  ´́nn««ssnnii~~ssiiTTGGnn††rrCCaattiissII††BBIIkkmmıı¨C̈Caa»»  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrCCYYyy
ee®®ssaacc®®ssgg''rrbbbbBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  kkMMuu[[lliiccllgg''vviinnaassCCaassƒƒaaBBrrppggEEddrr  ..  KKiittssBB√√
@@eeTTAA  BBYYkkeeKKxxMM®®bbwwggEE®®bbggCCYYyyee®®ssaacc®®ssgg''eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  kkMMuu[[lliiccllgg''ss¬¬aabb''
GGnn††rrFFaann  nnUUvv®®kkuummNNaaEEddllCCaarrbbbbrraaCCXXaatt  EEddll®®bbqqSSggssIIhhnnuuEEttbb""uuNNˆˆwwgg‰‰gg))  ..

««ssnnii~~ssiiTT´́nn®®bbCCaaCCaattiieennAAGGaassIIuunniiggVV""ssIIuuhh√√iikk»»eennHH  kk**mmiinnVVnnpp††ll''GGII√√dd**KKaabb''®®bb
eessIIrr  eeTTAAddll''BBYYkkllnn''--nnll''nniiggBBYYkkEExxµµrrssaaFFaarrNNrrddΩΩeennaaHHEEddrr  ..  BBYYkkrrbbbbffIIµµeennAAPP~~MMeeBB
jjmmaanneesscckkII††VVrrmm∏∏xx¬¬aaccEE®®kkgg  EEttssnnii~~ssiiTTddEEddllxxaaggeellIIeennHH  nnwwggeeFFII√√kkaarreeddaaHH®®ssaa
yybbJJ˙ȧanneeyyaaVVyyeennAATTIIbbJJççbb''eeTTAA  ««eeddaayyddwwkknnSSnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  [[vviill®®ttLLbb''
mmkkkkmmıı¨C̈Caavviijj»»  EEttddEEddllddUUcceellIIkkmmuunn@@  ..  bbggCCIIddUUnnmmYYyyrrbbss''xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨m̈m~~aakk''
ssIIuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt: eehhIIyynniiggrrddΩΩaaPPiiVVllrrbbss''KKaatt''  VVnnbbnnÊÊ¨k̈kbbNN††aakk''[[bbggCCIIddUUnnmmYY
yymm~~aakk''eeTToott»»,,  EEddllBBIIeeddIImmFF¬¬aabb''EEtt®®bbUUssIIhhnnuuNNaass''  bb""uuEEnn††EEddllkk¬¬aayyeeTTAACCaaGG~~kk®®bb
qqSSggnnwwggssIIhhnnuuyy""aaggssMMeebbIImm  bbnnÊÊaabb''BBIÍ́ ff©©1188mmiinnaa11997700,,  KKWWnneerraatt††mm--mm""UUnniiss¥¥aarraa""  ((ssUU
mmkkMMuu®®ccLLMMCCaammYYyynnwwgg®®BBHHGGggmmççaass''nneerraatt††mm--PPUUrriissßßaarraa""  EEddllttaammddEEgg˙ṙrxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa
xxMM∆∆¨ÿy""aaggeessµµaaHH®®ttgg''  rrhhUUttddll''ss¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  eennAAkk~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ ddrrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm)),,
mm""UUnniissßßaaaa"",,  xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨s̈sUUmmbbJJÇÇaakk''  GGKKeellxxaaFFiikkaarr´́nn®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTss´́nnrrddΩΩaa
PPiiVVllllnn''--nnll'',,  VVnn®®ttUUvvssIIuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt:ee®®bbII[[eeFFII√√eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__kk††¨g̈gkk††SSgg
rrEEhhkkeemmXXrrEEhhkkddII  eeTTAAkkaann''®®kkuummssaarrBBtt··mmaannGGnn††rrCCaattii  eennAA´́ff©©TTII1100ååssPPaa11997700
eennAAPP~~MMeeBBjj  eeddaayybbJJÇÇaakk''ffaa  yy""aaggddaacc''xxaatt®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caammiinn®®ttUUvvGGnnuuJJÔÔaatt  [[nneerraa
tt††mm--ssIIhhnnuu  ccUUllmmkkrrYYbbrrYYmmss√√HHEEss√√ggrrkkddMMeeNNaaHH®®ssaayykk~~¨g̈gEEpp~~kkbbJJ˙ȧanneeyyaaVVyy
eennaaHHeeLLIIyy  ..

kk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHH  xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ ssUUmmGGnnuuJJÔÔaattddkk®®ssgg''eesscckkII††kk~~¨g̈gGGttƒƒbbTTmmYYyy
´́nnTTIIPP~~aakk''ggaarrBBtt··mmaann  yyUUPPIIGGaayy  eeddaallmmaanneeQQµµaaHHGG~~kknniiBBnnÏÏ  Roxanna Brown eehhII
yyEEddllmmaannssMMeeNNrrddUUeecc~~HHffaa  ––    ««˘̆˘̆˘̆eeyyIIggcc∫∫aass''CCaammiinnGGgg¨ÿyeennAAttuuccrrccaaCCaammYYyyKK~~aa  
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nniiggsseemm††ccssIIhhnnuueennaaHHeeTT»»  ..  mmUUnniiss¥¥aarraa""VVnneeJJllbbEEnnƒƒmmffaa  ®®TTgg''nnwwggrrgg''ccSSffaass--
nnii~~ssiiTTGGaassIIuu--VV""ssIIuuhh√√iikk  EEddlleerroobbccMMeeLLIIggeennAAhhßßaakkaarrttaa  nnwwggcc∫∫aass''CCaapp††ll''kkaarrKKSS
®®TTrrwwggbbwwuugg  ccMMeeJJHHCCMMhhrrrrbbss''EExxµµrr  ..  ssnnii~~ssiiTTeennAAhhßßaakkaarrttaannwwggcc∫∫aass''CCaaKKµµaannllTTÏÏPPaa
BBGGII√√eeLLIIyy  eeddIImm∫∫IIEEkkEE®®bbnneeyyaaVVyy´́nnsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrpp††ll''CCMMnnYYyyddll''
kkmmıı¨C̈Caa,,  ®®TTgg''eeJJll  ««BBIIee®®JJHHeeyyIIggkkMMBBuuggEEtteeFFII√√kkaarr  eeddaayymmaannTTMMnnaakk''TTMMnnggeeddaayyppÊÊaa
ll''CCaammYYyynniiggGGaaeemmrriikkSSgg»»  ..  ((˘̆˘̆˘̆))  mmUUnniiss¥¥aarraa""VVnnEEff¬¬ggffaa  kkmmıı¨C̈CaannwwggeessII~~ssMMuuCCMMnnYYyyBBII
®®bbeeTTss´́ff  eennAAeeBBllEEddllrrddΩΩmmÂÂnnII††kkaarrbbrreeTTssEEyy""mm--ssMMbbUUrr  eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAATTIIeennaaHH
kk~~¨g̈gssVV††hh__eennHH  eeddIImm∫∫IIeerroobbccMM[[mmaannTTMMnnaakk''TTMMnnggttaammpp¬¬ËËvvTTUUttssaaeeLLIIggvviijj  ..  mm""UUnniiss¥¥aa
rraa""VVnneeJJllffaa  ®®TTgg''mmiinnmmaannCCMMeennOOeeTT  mmkkddll''ff~~aakk''eennHHeeTTAAeehhIIyy  ffaasshhPPaaBBssUU--
eevvoottnnwwggeeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAttaamm®®bbeeTTsskkuummµµ¨ÿynniiss††xx¬¬HH@@  eeddaayyeeFFII√√kkaarrpp††aacc''ccMMNNggTTUUttCCaa
mmYYyynnwwggTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  ®®TTgg''yyll''ffaa  BBYYkkrruussßßII¨m̈miinnccgg''eellggEEll∫∫ggccUUllssflflggrrbbss''
BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††cciinneennaaHHeeLLIIyy  ..

TTaakk''TTggnnwwggGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaa®®bbqqSSggnnwwgghhflfl√√¨g̈gnniigg®®KKuugg  ((rrNNssiirrßßnniiggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVV
ll®®kkhhmmrrbbss''eess††ccssIIhhnnuueennAAeebb""kkSSgg))  BBIIssMMNNaakk''sshhPPaaBBssUUeevvoott,,  mm""UUnniiss¥¥aarraa""
KKaatt''mmiinnVVnneeFFII√√kkaarrPP&&nn††®®ccLLMMeennaaHHeeTT  ..  BBYYkkrruussßßII¨ëehhIIyynniigg®®kkuummrrNNbbrrbbss''xx¬¬ÁÁnnTTSSgg
GGss''  eellIIkkEEllggEEtt®®bbeeTTssKKuuyyVVmmYYyyeeccjj,,  nnwwggssiiƒƒtteennAAxxaaggBBYYkk««ssaaFFaarrNNrrddΩΩ
EExxµµrr»»  rrhhUUttddll''ccuuggccbb''  ..

kk**bb""uuEEnn††  PP¬¬aammbbnnÊÊaabb''BBIIkkaarr®®bbkkaasseennAA´́ff©©55ååssPPaaqq~~SS11997700  nnUUvvkkaarrbbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPii
VVllffIIµµrrbbss''xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨(̈(®®KKuugg))  EEddllmmaannsseemm††ccEEbb""nn--nnuuttCCaa®®bbFFaann,,  ®®bbeeTTss
TTSSggLLaayyddUUcctteeTTAAeennHH  EEddllFF¬¬aabb''mmaannssƒƒaannTTUUtteennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  kk**VVnnkkaatt''pp††aacc''
ccMMNNggBBIIrrbbbbllnn''nnll''--ssiirriimmtt: KKWWmmaann  ––  ®®bbeeTTsscciinn,,  ssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaaFFiibbeett
yy¥¥kkUUeerr"",,  KKuuyyVV,,  ssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaanniittuueevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ((eeyyookkkkuugg)),,  ssaa--
FFaarrNNrrddΩΩGGaarraa""bb''rrYYmm  ((eeGGyyIIBBÊÊ)),,  ssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eevvoottNNaamm  ((xxaaggeeCCIIgg))
yyUUeeKK˙ȧass¬¬aavvII  ..  BBYYkkPP~~aakk''ggaarrTTUUttttMMNNaagg®®bbeeTTssTTSSGGss''eennHH  eeJJllKKWWBBYYkkEEddllmmiinnTTaa
nn''VVnnccaakkeeccjjBBII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  bbnnÊÊaabb''BBIIrrddΩΩ®®bbhhaarr´́ff©©TTII1188mmiinnaaeennaaHHeennAAeeLLIIyyeeTT,,
kk**ccaabb''eeppII††mmccaakkeeccjjeeddaayyKKµµaannbbggÌÌgg''BBII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa´́nnBBYYkkCCnnkk∫∫tt''  ..  ssaaFFaarrNN
rrddΩΩ®®bbCCaammaanniittuucciinnkk**VVnnbbJJÇÇËËnnBBYYkk®®kkuummTTUUttmmYYyykk††aabb''ttUUcc  [[vviill®®ttLLbb''eeTTAAPP~~MMeeBBjj
vviijj  EEddllkkaallBBIIeeddIImmFF¬¬aabb''EEttbbMMeerrIIssIIhhnnuu  eehhIIyyEEddll≤≤LLËËvvkk¬¬aayyeeTTAACCaaBBYYkk®®bbUUllnn''
nnll''  bbnnÊÊaabb''BBIÍ́ ff©©TTII1188mmiinnaa  eehhIIyycciinnkk**TTTTYYllyykkPP~~aakk''ggaarrTTUUttrrbbss''eeKKEEddlleennAAPP~~MM
eeBBjjeennaaHH  [[®®ttLLbb''mmkkvviijj  ..  mmkkddll''TTII®®kkuuggeebb""kkSSgg,,  BBYYkkPP~~aakk''ggaarrTTUUttcciinnTTSSggeennHH
kk**VVnnff¬¬aaEEff¬¬gg®®VVbb''xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈   GGMMBBIIbbNN††SS´́nnBBYYkkbbNN††aaCCnnnniiggBBYYkkeeyyaaFFaaCCaaee®®ccII
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nnffaa  BBYYkkeeKKeennAAEEtteessµµaaHHssµµ&&®®KKCCaanniiccççCCaammYYyynniiggsseemm††ccssIIhhnnuu  rrhhUUttddll''®®kkeeGGAA´́nn
eebbHHddUUgg»»  eebbIIeeTTaaHHCCaaBBYYkkeeKK®®ttUUvvrrss''bbeeNN††aaHHGGaassnn~~ssiinn  eennAAeeBBllGGvvtt††mmaann´́nnsseemm††
cceennAAkk~~¨g̈gmmaattuu®®bbeeTTss  eehhIIyyeebbIIeeTTaaHHBBYYkkeeKK®®ttUUvvmmaannkkaattBB√√kkiiccççEE®®sskkllUUmm††ggmm˚åallCCaa
mmYYyynnwwggBBYYkk®®kkuummEEqq˚c̊ccckkkk**eeddaayy  ..

GGMMBBIIrrddΩΩdd´́TTeeTToott  EEddllmmaannzzaann:CCaa««®®kkuummmmiitt††PPkkii††ttSSggBBIIddMMbbUUggTTII»»  rrbbss''®®KKuugg,,
EEddllVVnnTTTTYYllssaall''rrddΩΩaaPPiiVVlleennHHeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11997700  eehhIIyyEEddllbbddiieessFFmmiinn[[
mmaannkkaarrTTaakk''TTggTTaall''EEtteessaaHHCCaammYYyynnwwgg««ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr»»  mmaann®®bbeeTTss  ––  GGaa
llVVnnII,,  GGaall''eehhflflßßrrII,,  GGaa®®hhII√√kkkkNN††aall,,  kkuuggeehhaa  ((®®VVssßßaavvIIll))  ,,  KK˙˙IIeeNN,,  eeGGoorraa""kk'',,
llIIbbflflÈÈ,,  mm""UUrrIIttaannII,,  VV""eeLLssTTIInn,,  rrUUmm""aannII,,  ssUUmm""aallII,,  eeyyEEmmnnxxaaggeeCCIIgg,,  eeyyEEmmnnxxaaggtt∫∫ËËgg,,
ssflflUUddgg'',,  eessoorrII,,  ttgg''hhßßaannII  ..

tteeTTAAeennHHCCaaeesscckkII††GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyeerroobbrraabb''GGMMBBII®®KKuugg  eeddaayyGG~~kknniiBBnnÏÏ  Jean La-

couture ((eennAAkk~~¨g̈gTTssßßnnaavvddII††  ««LLWW  nnUUEEvvll  GGuubbEEssflflvvaa""eeTTIIrr»»  ccuuHHppßßaayyBBIÍ́ ff©©44eeTTAA´́gg©©1100
ååssPPaa11997700))  ––

««eennAAeeBBllEEddll®®BBHHGGggyyaagg®®ttLLbb''BBIIeexxtt††kknn††SSggvviijj,,  eehhIIyybbnnÊÊaabb''BBIIeemmddwwkk
nnSSEExxµµrrkkuummµµ¨ÿynniiss††dd**eeqqII~~mmmm~~aakk'',,  eellaakkCCYYnn--mmuumm,,  VVnneeFFII√√ddMMeeNNIIrrBBII®®kkuuggVV""rrIIssmmkkddll''
eebb""kkSSgg  eeTTIIbbsseemm††ccssIIhhnnuummaannllTTÏÏPPaaBBccMMNNaayykkmm¬¬SSgg®®BBHHGGgg  kk~~¨g̈gkkaarrbbeeggII˚t̊trrddΩΩaa
PPiiVVllmmYYyynniiggKKNNbbkkßßmmYYyy  EEddllccaabb''eeppII††mmeeFFII√√kkaarrttssflflUUttTTll''nnwwggkkaarrrraatttt∫∫aattrrbb
ss''GGaaeemmrriikkSSggnniiggbbrriivvaarreennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  KKNNbbkkßßeennaaHHmmaanneeQQµµaaHHffaa  hhflfl√√¨g̈g  ((rr--
NNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa))  ..  vvaammaannPPiinnPPaaKKbbIIyy""aaggEEddlleeyyIIggKKYYrrkktt''ssmmaall''  ..  PPii
nnPPaaKKmm""¥¥aaggKKWWKKNNbbkkßßeennHHmmaannmmUUllddΩΩaannccMMbbggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggrrYYcceeTTAAeehhIIyy  eennAAkk~~¨g̈g
´́®®BBmm""aaKKIIEEpp~~kkxxaaggtt∫∫ËËggnniiggxxaagglliicc´́nnPP~~MM®®kkvvaa""jjnniiggVVtt''ddMMbbgg  ..  eennAAkk~~¨g̈gPPiinnPPaaKKmm""¥¥aa
ggeeTToott  KKWWKKNNbbkkßßeennHHVVnnpp††aacc''xx¬¬ÁÁnn  BBIIssaammKKIIPPaaBBCCaattiiTTUUllMMTTUUllaayyCCaaTTUUeeTTAAEEbbbb
yyll''ssbbii††yyll''ssUUggrrbbss''ssggmm((rraa®®ss††nniiyymm))´́nnsseemm††ccssIIhhnnuu,,  kk**bb""uuEEnn††KKNNbbkkßß
eennHHeepp††aattKKMMnniitteeTTAAeellIIkkaarrrrYYbbrrYYmm  eeddaayyeeFFII√√kkaarrGGMMJJvvnnaavvEE®®sskkeehhAArrkkkkmm¬¬SSggeeppßßgg@@
bbII®®KKbb''TTiissTTIÍ́ nnssggmm,,  eeyyaaggttaammååTTaahhrrNN__́́ nnBBYYkkrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHH  ((eeyyookkkkuugg))
´́nneevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  eennAATTIIbbMMppuutt  KKNNbbkkßßeennHHVVnnbbgg˙ȧajjnnUUvvkkmmµµvviiFFIInneeyyaaVV
yymmYYyy®®bbkkbbeeddaayyeesscckkII††ssuuPPaaBBrraabbssaarrdd**ee®®ccIInn  EEddllkkmmµµssiiTTiiÏÏ®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††ppÊÊaa
ll''xx¬¬ÁÁnnnniiggllTTiiÏÏ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ®®ttUUvvmmaannkkaarrFFaannaarraa""bb''rrgg  EEddllCCaakktt††aa´́nnkkaarrrrIIkkccMMeerrII
nndd**qqaabb''rrhh&&ss´́nnCCIIvviittnneeyyaaVVyy  ..  eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakkII††  ssmmaassPPaaBB´́nnrrddΩΩaaPPiiVV--
llEEddlleeccjjmmkkBBIIhhflfl√√¨g̈g  ((®®KKuugg  ––  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa˘̆˘̆˘̆nn˘̆ss˘̆))  KKWWVVnn
bbgg˙ȧajjnnUUvvGGttƒƒnn&&yydd**bbrriibbUUNN··  ..  ssmmaaCCiikkTTSSggGGss''́́ nnrrddΩΩaaPPiiVVlleennHH  EEddllvvaaxxuuss
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BBIICCMMhhaannddMMbbUUgg´́nn®®kkuumm®®bbwwkkßßaaddwwkknnSSnneeyyaaVVyyrrbbss''BBYYkk  F.N.L. ((eeyyookkkkuugg))  KKWWssuuTTÏÏ
sswwggEEttCCaammnnuussßßEEddlleeKKFF¬¬aabb''ssaall''eeBBkkNNaass''eeTTAAeehhIIyy  ..  eeTTaaHHCCaaGG~~kknneeyyaaVV
yymmaannnniinn~~aakkaarr  mm""aarrKKssIIuuss††  ((kkuummµµ¨ÿynniiss††))  ……mmiinnEEmmnnkk**eeddaayy  BBYYkkeeKKssuuTTÏÏsswwggEEtt
FF¬¬aabb''VVnneeddIIrrttYYssMMxxaann''@@kk~~¨g̈gCCIIvviittnneeyyaaVVyy´́nn®®bbeeTTssCCaattii  ccMMnnYYnnCCaagg1100qq~~SSmmkk
eehhIIyy  ..  CCaaddMMbbUUggKKWWeellaakknnaayykkrrddΩΩaaPPiiVVll  eellaakkEEbb""nn--nnuutt  EEddllmmaannllkk≈≈NN:

ccMMeeJJHHrraaCCaanniiyymmEExxµµrr  ddUUccCCaaeellaakk Aristide Briand ccMMeeJJHHssaaFFaarrNNrrddΩΩTTII33´́nn
®®bbeeTTssVVrrSSgg,,  KKWWmmaannllkk≈≈NN:CCaanniirrnn††rrPPaaBBnniiggCCaanniimmiitt††rrUUbb  ®®bbkkbbeeddaayybbJJÔÔaanniigg
kkaarrss√√iittss√√aajj˘̆˘̆˘̆  ®®bbEEhhllKK~~aanniiggllkk≈≈NN:rruukk≈≈CCaattiiGGJJççwwggxx¬¬HHEEddrr  ..  eennAAEEkk∫∫rrrrUUbbeellaa
kkmmaannmmnnuussßßbbII®®kkuumm  ..  TTII11  KKWWBBYYkkGG~~kkrraaCCkkaarrssIIhhnnuunniiyymmCCaann''xxııss''  EEddllKKµµaannnniinn~~aa
kkaarrnneeyyaaVVyycc∫∫aass''llaass''  ddUUccCCaaGGttIIttrraaCCTTUUtteennAATTII®®kkuuggmmUUssËË,,  EEKKrr  nniiggddaakkaarr˘̆˘̆˘̆ddUU
ccCCaaeellaakkeeccAA--eessgg  EEddllFF¬¬aabb''eeFFII√√CCaarrddΩΩmmÂÂnnII††eennAAPP~~MMeeBBjj  eehhIIyyssBB√√́́ ff©©eennHHeennAAeebb""
kkSSgg  eennAAeeBBllNNaaEEddllKKaatt''nnwwggbbgg˙ȧatt''bbee®®ggoonnGGMMBBIIssggmmnniiyymmnneeyyaaVVyyeeTTAA
Perpignan,,  ((˘̆˘̆˘̆))  ddUUccCCaaeellaakkCCYYnn--mmuumm  vviiss√√kkrrEExxµµrrEEpp~~kkxxaaggBBhhuubbeeccççkkeeTTssEEttmm~~aa
kk''KKtt''  EEddllVVnnccaakkeeccaall  C.N.R.S. ((mmCCŒŒmmNNÎÎll®®ssaavv®®CCaavv´́nn®®bbeeTTssVVrrSSgg))
eeddIImm∫∫IIbbMMeeBBjjmmuuxxggaarrCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††EEpp~~kkhhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨ëennAAkk~~¨g̈grrddΩΩaaPPiiVVlleennHH  ..  eennAATTIIbbMMppuutt
KKWWmmaannBBYYkk´́®®BBmm""aaKKII  EEddllmmaanneemmddwwkknnSSFFMM@@33nnaakk'',,  eellaakkhhflflUU--yynn'',,hhflflUU--nnwwmm  nniiggeexxoovv
ssMMppnn  EEddllVVnnTTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈keerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  nnUUvvTTIIssII††kkaarrEEpp~~kkxxaaggmmhhaa´́ppÊÊ,,  eeXXaassnnaakkaarr
nniiggkkaarrJJrr®®bbeeTTss  ..    KKWWvvrrCCnnxxaaggeellIITTSSggeennHH  EEddll®®ttUUvv®®bbQQmmmmuuxxttttSSggCCaammYY
yynnwwggllnn''--nnll''»»  ..

mmuunnnnwwggeerroobbccMMppmmaann  ((rrddΩΩaaPPiiVVll))  ®®KKuugg,,  ((rrNNssiirrßß))  hhflfl√√¨g̈g  VVnnttaakk''EEttggeeccjjrrUU
bbrraaggkk~~¨g̈g  ««kkmmµµvviiFFIInneeyyaaVVyy»»mmYYyyyy""aagg®®bbNNiittdd**KKYYrr[[rrMMeePPIIbb  ®®bbkkbbeeddaayyllkk≈≈--
NN:««®®ttwwmm®®ttUUvv,,  ®®VVkkddnniiyymm  nniigg®®ssbbttaammllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥»»  ..

BBYYkkbbJJÔÔaaCCnnVVrrSSggEEpp~~kkxxaaggeeqq√√gg  VVnneeFFII√√eesscckkII††ssrreessIIrr  ««kkmmµµvviiFFIInneeyyaaVVyy
»»  eennHHeeddaayyeessµµaaHHGGss''BBIIddYYggcciitt††  eeddaayyeehhttuuffaa  CCaaTTeeggII√√rrbbss''bbJJÔÔaaCCnnEExxµµrr®®kkhhmm
eeddaayymmaannCCYYnn--mmuummCCaaeemmeexx¬¬aagg  eehhIIyyEEddllmmiitt††PPkkii††VVrrSSggxxaaggeeqq√√ggrrbbss''BBYYkkeeKKccaatt''
TTuukkffaa  CCaa®®kkuummbbkkßßCCnn®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥dd**BBiitt®®VVkkdd˘̆˘̆˘̆  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆâaHH  VVnnFF¬¬aabb''
CCYYyyKKSS®®TTBBYYkkGG~~kkTTSSggeennHH  kk~~¨g̈gkkaarrttssflflUU®®bbyyuuTTÏÏEEpp~~kknneeyyaaVVyy  ®®bbqqSSggnnwwgg««rrbbbb
sskkii††PPUUmmii,,  llTTiiÏÏCCiiHHCCaann''pp††aacc''kkaarr,,  GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy»»  rrbbss''xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ ..

kkmmµµvviiFFIInneeyyaaVVyyrrbbss''hhflfl√√¨g̈g VVnn®®ttUUvveerroobbccMMttaakk''EEttggeeLLIIgg  ttSSggBBIIGGkkßßrr««kk»»
rrhhUUttddll''««GG»»  eeddaayyeellaakkvviiss√√kkrrBBhhuubbeeccççkkeeTTss  ((Polytechnicien))  EExxµµrr
EEttmm~~aakk''KKtt'',,  KKWWeellaakkCCYYnn--mmuummdd**eeqqII~~mm  EEddllFF¬¬aabb''mmaannBBUUCCGGMMbbUUrrCCaa®®kkuummvvSSgg  kk¬¬aayyxx¬¬ÁÁnn
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mmkkCCaa««vvNNˆ:̂GGFFnn»»  eeddIImm∫∫IIbbMMeerrII®®kkuummbbkkßß[[ssmm®®ssbbttaammkkaall:eeTTss:´́nneesscckkII††
®®ttUUvvkkaarrrrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ..  xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨s̈sUUmmeebbIIkkrrgg√√gg''®®kkcckkeeTTAAccuuHH˘̆˘̆˘̆eerrOOggTTSS
ggGGss''eennHHmmiinnVVnnhhaammXXaatt''eellaakkCCYYnn--mmuumm  [[yykk®®bbBBnnÏÏVVrrSSggmm~~aakk''yy""aaggssÌÌaatt
®®bbiimm®®bbiiyy  EEddllmmaannllkk≈≈NN:GGPPiiCCnnttSSggBBIIkk∫∫aallddll''ccuuggeeCCIIgg  ..

eellaakkCCYYnn--mmuummVVnneerroobbeerrooggkkmmµµvviiFFIIeennHHeeLLIIgg  eeyyaaggttaammssMMNNUUmmBBrrrrbbss''BBYYkk
®®kkuummssmmmmiitt††rrbbss''KKaatt''  EEddllbbMMeerrII««kkaarrttssflflUÚ́ ppÊÊkk~~¨g̈g»»  mmaanneexxoovv--ssMMppnn  nniiggeeGGoogg--
ssaarrII  ..ll..  mmiigg  ..ll..  EEddllccaabb''eeppII††mmBBIIqq~~SS11997755eeLLIIggeeTTAA  VVnneellcceeLLIIggCCaaeemm
®®JJyybbiissaacc  EEddllmmiinn®®ttwwmmEEttee®®sskkXX¬¬aannGGMMNNaaccGGFFmm··  EEddll®®bbqqSSggnnwwgg®®bbCCaaCC
nnxx¬¬ÁÁnn‰‰ggnniiggllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥bb""uueeNNˆâaHHeeTT  EEffmmTTSSggee®®sskkXX¬¬aanneellaahhiitt´́nn®®bb
CCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''EEffmmeeTToott  ..

KKWWCCaakkaarrBBiittNNaass''  kkaallkk~~¨g̈gqq~~SS11997700  TTSSggBBYYkkbbJJÔÔaaCCnnVVrrSSggxxaaggeeqq√√gg  nniiggxxMM∆∆¨¨
®®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ BBMMuuVVnnnnwwkkssµµaanneessaaHHEEttmm††gg,,  ssUUmm∫∫IIEEttmmYYyynnaaTTIIkk**KKµµaannEEddrr,,  ffaaBBYYkkEExxµµrr
®®kkhhmmTTSSggeennHH  VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa®®JJyybbiissaaccGGaa®®kkkk''GGaa®®kkIICCaaggGGaarrkkßßssaattSSggeeTTAA
eeTToott  ((Satan))  ..  eemmGGaarrkkßßssaattSSggee®®kkaayyeennHH  mmaannkkMMBBss''kkMMBBrrmmiinnVVnnVVtteeCCIIgg
rrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmppggeeLLIIyy  kk~~¨g̈g®®bbkkaarr´́nnllkk≈≈NN:eeXXaarreeXXAA,,  GGMMeeBBII®®kkLLiicc®®kkLL¨¨
cc  nniiggnneeyyaaVVyyeeVVkk®®VVss''̆̆ ˘̆˘̆..

kkmmµµvviiFFIInneeyyaaVVyyrrbbss''BBYYkkhhflfl√√¨g̈g EEddllBBYYkkGG~~kkKKSS®®TTTTSSggLLaayy,,  eeddaayymmaannrraabb''
xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨n̈niiggsseemm††ccEEbb""nn--nnuuttppggEEddrr,,  VVnnEEff¬¬ggssrreessIIrrddll''kkMMBBUUll,,  VVnnkk¬¬aa
yyeeTTAACCaa,,  ttSSggBBIImmuunneeBBlleeCCaaKKCC&&yyTTSSgg®®ssuugg´́nnBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmkk~~¨g̈gqq~~SS11997755eeTTAA
eeTToott,,  kkmmµµvviiFFIIeeVVkkbbeeJJœœaattmmYYyydd**FFMMssMMeebbIImm,,  TTaakk''TTggnnwwgg®®bbCCaarraa®®ss††rrbbss''eeyyIIggppgg
nniiggTTaakk''TTggnnwwggBBiiPPBBxxaaggee®®kkAAeennAAhhppgg  CCaaBBiieessssccMMeeJJHHBBYYkkmmiitt††PPkkii††VVrrSSgg  eehhIIyy
nniiggBBYYkkGG~~kkdd´́TTeeTToott  EEddllFF¬¬aabb''BBwwggEEppÌÌkkeesscckkII††ssggÙÙwwmmdd**FFMMeeFFggeeTTAAeellIIttssflflUUrrMMeeddaaHH
rrbbss''BBYYkkeeyyIIgg  eeddIImm∫∫IIssƒƒaabbnnaakkiiccççkkaarrkkssaaggCCaattii,,  bbnnÊÊaabb''BBIImmaanneeCCaaKKCC&&yyeeTTAA,,  eeddIImm∫∫II
ssaaggssgg®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaammYYyy[[VVnnssMMbbUUrrssbb∫∫aayyrruuggeerrOOgg  ®®bbkkbbeeddaayyllTTiiÏÏ®®bb--
CCaaFFiibbeettyy¥¥  nniiggeeJJrreeBBjjeeddaayyyyuuttii††FFmm··́́ nnssggmm»»  ..

kk**bb""uuEEnn††eeddaayyKKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''GGaaccssmm¬¬wwggeemmIIlleeXXIIjj  ……TTssßßnn__TTaayyGGMMBBIIGGnnaa--
KKttVVnn  kkaallkk~~¨g̈gEExxååssPPaa--mmiiffuunnaa11997700  eeyyIIggkk**nnSSKK~~aarrss''eennAAkk~~¨g̈gkkaarrssbb∫∫aayy
yyll''ssbbii††yyll''ssUUggddUUeecc~~HHssiinneeTTAA  ..

kk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHH,,  eellaakk  Jacques Decornoy VVnnssrreessrrGGttƒƒbbTTdd**®®bbNNiitt  dd**
KKYYrr[[kktt''ssmmaall''  ccuuHHppßßaayyeennAAkk~~¨g̈g  Le Monde Diplomatique ((EExxååssPPaaqq~~SS1199--
7700))  ––
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««eeddIImm∫∫IITTbb''TTll''nneeyyaaVVyy((bbrrbbkkßß))  BBYYkkGG~~kkCCaattiinniiyymmEExxµµrreennAACCMMuuvviijjsseemm††cc
ssIIhhnnuu  ®®BBmmTTSSggBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  VVnnssMMEEddggbbgg˙ȧajjGGMMBBIIkkmmµµvviiFFIInneeyyaaVVyymmYYyy  EEdd
llmmaannddaakk''llaayyLLMMKK~~aa  nnUUvvåått††mmKKttiiCCaatt´́mm¬¬BBIIbbuurraaNNkkaallmmkkrrbbss''®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ
TTaakk''TTggnnwwggFFaattuuBBiitt´́nnrrbbbb  eehhIIyynniigg®®kkSSggbbJJIIÇḈ́ nnvviiFFaannkkaarrNN__mmYYyyccMMnnYYnnssMMrraabb''
ccaatt''EEccgg  EEddlleeTTAAmmiinnhhYYssqq©©aayybb""uunnµµaannBBIIkkaarrEEkkTT®®mmgg''mmYYyydd**®®bbyy&&tt~~®®bbEEyyggEEttbb""uu
eeNNˆâaHH  ..  eeyyIIggzziitteennAAEEssnnqq©©aayyBBIIEEppnnkkaarrEEddllssMMEEddggbbgg˙ȧajjeeddaayyrrddΩΩaaPPiiVVll
bbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~́́ nneevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ((eevvoottkkuugg))  EEddllTTaammTTaarr[[eeddaaHHddUUrr
rrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔnniiggssƒƒaabb&&nnCCaattiiTTSSggGGss''́́ nnrrddΩΩaaPPiiVVll´́®®BBnnKKrr  ..  eennAAkk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHH  ®®bb
eeTTsskkmmıı¨C̈CaaeennAAEEttmmaannllkk≈≈NN: CCaa®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kk˘̆˘̆EEttBBMMuummaann®®BBHHrraaCCaaEEttbb""uueeNNˆâaHH
‰‰gg  eehhIIyyEEddllmmaann®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  CCaallTTiiÏÏssaassnnaarrbbss''rrddΩΩ  ..  eeTTaaHHCCaayy""aagg
eennHHkkII††  eeKK®®ttUUvvssnnµµtt''ffaa  ®®bbeeTTssCCaattii®®ttUUvveeFFII√√ddMMeeNNIIrrvviivvDDÛÛnn__eeqqııaaHHeeTTAArrkkeessrrIIPPaaBBBBiitt
®®VVkkdd--  mmiinnEEmmnnEEttyy""@@EEpp~~kkssMMbbkkee®®kkAAEEttbb""uueeNNˆâaHHeeTT  KKWWeeddaayyeehhttuuffaakkmmµµvviiFFII
eennaaHHVVnnnniiyyaayyBBII  ««®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥nniiyymm  EEddllkkMMBBuuggEEttppßßBB√√ppßßaayyeennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''
rrMMeeddaaHH»»  ..  ((mmiitt††rrbbss''eeyyIIgg  EEddlleennAAkk~~¨g̈gccMMeeNNaammbbJJÔÔaaCCnnVVrrSSggxxaaggeeqq√√gg  mmaannCCMM
eennOOTTSSgg®®ssuugg  eeddaayyKKµµaanneesscckkII††ssggßß&&yy  ssUUmm∫∫IIEEttbbnnii††ccbbnn††ÁÁcc  ffaaBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm
®®ssLLaajj''llTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥CCaaggeess††ccssIIhhnnuu  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyy  ssiiTTiiÏÏnniiggeessrrIIPPaaBB
rrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩeeyyIIgg  nnwwggcc∫∫aass''CCaammaannssPPaaBBBBiitt®®VVkkdd  BBMMuuEEmmnnmmaann®®TTgg''®®TTaayy
««eeVVkkbbeeJJœœaatt»»  ddUUcckkaallssmm&&yyssIIhhnnuueennaaHHeeLLIIyy  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyCCMMeennOOeennHH  vvaannwwgg
kk¬¬aayyeeTTAACCaakkaarryyll''xxuussttSSgg®®ssuugg  eebbIIeeKKssmm¬¬wwggeemmIIlleeTTAAGGII√√@@  EEddlleekkIItteeLLIIggeennAA
ee®®kkaammGGggkkaarrdd**««mmhhaaPPWW¬¬ss√√aagg,,  mmhhaa®®ttwwmm®®ttUUvv,,  mmhhaaeellaatteepp¬¬aaHH,,  mmhhaaGGssççaarr¥¥»»´́nn
®®kkuummbbkkßßbb""uull--BBtt,,  eeGGoogg--ssaarrII,,  eexxoovv--ssMMppnn,,  ssuunn--eessnn,,  nnYYnn--CCaa˘̆˘̆˘̆  nn˘̆ss˘̆))  ..

ccMMEENNkk‰‰KKMMeerraaggvviiFFaannkkaarrNN__TTaakk''TTggnnwwggEEpp~~kkeessddΩΩkkiiccçç  EEddllmmaannssrreessrr
eennAAkk~~¨g̈gkkmmµµvviiFFIÍ́ nnrrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  VVnneellcceeLLIIggCCaassMMeeNNIIrrmmaann®®bbeeyyaa
CCnn__  eeddaayyeehhttuuffaaBBYYkkeeKK  VVnneeFFII√√ssMMNNUUmmBBrr[[mmaannkkaarrEEkkTT®®mmgg''kk~~¨g̈gkkaarrCCYYyyssÊÊÁÁyy
BBYYkk®®bbCCaakkssiikkrr  ––  kkmmµµssiiTTiiÏÏppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn®®ttUUvvVVnnTTTTYYllkkaarrFFaannaa  ((ttaammkkaarrBBiitt  kkaarrFFaannaa
eennHHnnwwggeellcceeLLIIggCCaakkaarrllYYccbb¬¬nn''TTSSgg®®ssuugg˘̆˘̆˘̆  KKWWCCaakkaarrddkkhhUUttrrwwbbGGUUssddll''ÚÚssKK--
ll''EEttmm††gg    nn˘̆ss˘̆)),,  kkaarrEEss√√ggrrkkddMMeeNNaaHH®®ssaayymmYYyydd**ssmmrrmm¥¥  TTaakk''TTggnnwwggbbMMNNuu
ll®®VVkk''®®bbkkbbeeddaayyGGyyuuttii††FFmm··»»  ..ll..  ttSSggBBIIbbuurraaNNkkaallmmkk  BBYYkk®®bbCCaakkssiikkrr
eennAAGGaassIIuu  EEttggEEttTTTTYYllrrggee®®KKaaHHeeddaayyBBYYkk[[xxIIççbbuull,,  BBYYkkGG~~kk[[xxIIçç®®VVkk''EEttyykkssMM--
NNggCCaapplliittppll,,  eemm""¬¬aaHHeehhIIyykkMMeerraaggkkaarrNN__EEbbbbeennHH  GGaaccCCYYyyssÊÊÁÁyysskkmmµµPPaaBB
´́nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHH    eehhIIyyeeFFII√√[[mmnnuussßßccUUllcciitt††ee®®ccIInnCCaaggKKMMeerraaggkkaarrNN__rrbbss''åått††mm



rrggccuukkccaabb''rrhhUUttddll''GGvvssaann                                                                                                          1133

eessnnIIyy__llnn''--nnll''  EEddllccSSEEttEE®®sskk®®bbkkaassEEttGGMMBBIIssaaFFaarrNNrrddΩΩ  ..  ((ttaammBBiittkkaarr
««ttSSgg[[mmaannrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩ»»rrbbss''BBYYkkllnn''--nnll'',,  nniiggkkaarr««ttSSgg[[mmaannrrbbbb®®bb
CCaaFFiibbeettyy¥¥nniiggkkaarrrrMMeeddaaHHBBYYkk®®bbCCaaBBllkkrrrrbbss''eeyyIIgg[[rrYYccxx¬¬ÁÁnnBBIIGG~~kk[[xxIIçç®®VVkk''  ((cciinn
®®BBiinn))»»  eeddaayyBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm,,  KKWWmmaannllMMnnSS®®sseeddooggKK~~aa  ddUUccTTwwkkBBIIrrddMMNNkk''kk~~¨g̈g®®bbkkaarr
EEddllffaa  BBYYkkeeqq√√ggnniiyymmbbMMppuuttnniiggBBYYkkss††SSnniiyymmbbMMppuuttrrbbss''eeyyIIgg  EEttggeemmIIllggaayy
eemmIIll®®ssaall®®bbCCaaBBllrrddΩΩttUUccttaaccrrbbss''eeyyIIggyy""aaggxx¬¬SSgg  eehhIIyymmiinnjjeejjIIttjjeejjII
mmkk~~¨g̈gkkaarreeVVkk®®VVss''yy""aaggrreebboobbyygg''XX~~ggeennaaHHeeLLIIyy  ..  CCaakkaarrBBiitt  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm
VVnnccaabb''eeppII††mmBBiiXXaattBBYYkkGG~~kk[[xxIIçç®®VVkk''  eehhIIyybbnnÊÊaann''mmkkeeTToott  BBYYkkeeKKkk**BBiiXXaattppgg
EEddrrnnUUvvBBYYkk®®bbCCaakkssiikkrr  EEddllmmiinnccgg''eeFFII√√kkaarrrreebboobbCCaakkJJÇÇHHddaacc''́́ ff¬¬rrbbss''GGggkkaarr««bb""uu
ll--BBtt»»  ®®BBmmTTSSggttaammssmm¬¬aabb''rrhhUUttddll''BBYYkkrraaCCaanniiyymm  nniiggBBYYkkGG~~kkkkaann''llTTiiÏÏ®®BBHHBBuu
TTÏÏssaassnnaaEEffmmeeTToott  EEddllkkmmµµvviiFFIInneeyyaaVVyyrrbbss''BBYYkkhhflfl√√¨g̈gVVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  BBYYkkeeKK
eennAAEEttmmaannkkaarreeKKaarrBBCCaanniiccçç  !!  nn˘̆ss˘̆))  ..  KKYYrrkktt''ssmmaall''EEddrrffaa  GG~~kknniiBBnnÏḮ́ nnkkmmµµvviiFFII
VVnnssMMEEddggqqnnÊÊ:ccgg''[[®®ssuukkEExxµµrreeccjjppuuttBBIIsskkrraaCC´́nnGGaaNNaanniiKKmmnniiyymm  eeddaayy
CCMMrruujj[[mmaanneexxmmrryyaannkkmmµµeeCCOOnneellOOnneeTTAAmmuuxxyy""aaggsskkmmµµkk~~¨g̈gmmCCŒŒddΩΩaannssiikkßßaaFFiikkaarr
((eexxmmrryyaannkkmmµµmmaannddMMeeNNIIrreellOOnneeTTAAmmuuxxNNaass''eeTTAAeehhIIyy  mmuunneeBBllrrddΩΩ®®bbhhaarr
ee®®kkaammkkaarrEENNnnSSrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  eehhIIyynniiggrrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggssiikkßßaaFFiikkaarrdd**eekkµµgg
mm~~aakk''  ®®bbkkbbeeddaayyffaammBBll))˘̆˘̆˘̆®®BBmmTTSSggeeFFII√√eesscckkII††®®ssaavv®®CCaavvTTaakk''TTggnnwwggssaavvttaarrbb
ss''CCaattii  ««EEddllCCaaee®®ccIInnddggNNaass''  mmaann®®TTgg''®®TTaayyxxuussBBIIeesscckkII††BBiitt  eeddaayyssaarrEEtt
BBYYkkGG~~kknniiBBnnÏÏbbrreeTTss»»  ––  eeddaayyssnnßßwwmm@@nniiggyy""aaggss©©aatt''eess©©øømm  mmuuxxkkaarreennHHVVnn®®ttUUvv
bbMMeeBBjjeeddaayyBBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††eeCCOOnneellOOnnxx¬¬HHeennAA®®bbeeTTssVVrrSSgg  ..  ((eesscckkII††BBiittbbgg≈≈MM[[xxMM∆∆¨¨
®®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨b̈bJJÇÇaakk''ffaa  BBYYkkbbJJÔÔaaCCnnxxaaggeeqq√√ggrrbbss''eeyyIIgg  ddUUccCCaaBBYYkkbbJJÔÔaaCCnnxxaagg
ss††SSddUUeecc~~aaHHEEddrr  BBMMuuEEddllnnwwkkeeXXIIjjccgg''ssrreessrrGGMMBBII®®bbvvttii††ssaa®®ss††́́ nn®®bbeeTTsseeyyIIgg[[
®®ssbbttaammeesscckkII††BBiitteennaaHHeeTT  ..  BBYYkkeeKKVVnneeFFII√√kkaarrttiieeTToonneeTTAAeellIIBBYYkkGG~~kknniiBBnnÏÏ®®bbvvttii††
vviiTT¥¥aabbrreeTTss  eeddaayyssaarrEEttBBYYkkeennHHmmiinnVVnnssrreessrrbbggÌÌaabb''rraaCCaanniiyymmnniiggeess††ccEExxµµrr
[[VVnneexxµµAAggggiitt®®KKbb''®®KKaann''EEttbb""uueeNNˆâaHH  ..  BBIIcceenn¬¬aaHHqq~~SS11997755eeTTAA11997799,,  eeKKGGaaccss††aabb''
vviiTT¥¥¨r̈rbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  kk**ddwwggVVnnEEddrrffaa  eettIIBBYYkkeeKKssrreessrr®®bbvvttii††ssaa®®ss††®®bbeeTTsskkmmıı¨¨
CCaaEEbbbbNNaa  eeddIImm∫∫IIEEkkEE®®bbBBII®®TTgg''®®TTaayyxxuuss´́nnBBYYkkGG~~kknniiBBnnÏÏbbrreeTTss  ..  ccMMEENNkk‰‰
BBYYkkbbJJÔÔaaCCnnEEpp~~kkxxaaggss††SSbbMMppuuttrrbbss''eeyyIIggvviijj  GGaaccbbMḾ́ PP¬¬ssaavvttaaCCaattiieeyyIIgg[[®®VVss
ccaakkeesscckkII††BBiitt  kk**mmiinnssUUvvCCaaccaajj''BBYYkkbb""uull--BBttbb""uunnµµaannEEddrr  !!  eennAAccuuggccbb''eeTTAA  KKYYrrkktt''
ssmmaall''ffaa  TTaakk''TTggnnwwgg  ««eexxmmrryyaannkkmmµµ»»´́nnssiikkßßaaFFiikkaarrrrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ––
BBYYkkeeKKxxMM®®bbwwgg  ««eexxmmrryyaannkkmmµµ»»  xx¬¬SSggeeBBkkeeTTAA  rrhhUUttTTaall''EEtteeKKBBMMuuVVnnbbgg˙ȧatt''bbee®®ggoonn
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GGII√√TTaall''EEtteessaaHHddll''kkUUnneeccAArrbbss''eeyyIIgg˘̆˘̆˘̆  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆâaHH  eeFFII√√[[BBYYkkee®®kkaayyeennHH
kk¬¬aayyeeTTAACCaaBBYYkkGGvviiCCÇÇaanniiggxxMM∆∆¨k̈kJJÇÇHHeeKKssuuTTÏÏssaaFF  ..  eennAAff~~aakk''kkMMBBss''kkMMBBrrrrbbss''rrddΩΩvviijj  ««
eexxmmrryyaannkkmmµµ»»rrbbss''BBYYkkeeKK  VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaakkaarr®®bbkkaann''nniiggkkaarrmmaakk''ggaayyBBUUCCssaa--
ssnn__  ..  KKWWBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmVVnnhhaammXXaatt''BBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUll  mmiinn[[eehhAA®®bbeeTTss
kkmmıı¨C̈Caaffaa  ««Cambodge»»  ……  ««Cambodia»»  GGII√√eeTT  ffII√√eebbIIxxaaggssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaa
nniittuucciinnvviijj,,  EEddllmmaanneeQQµµaaHHCCaacciinnffaa  ««QQuugg--KKYY»»,,  cciinnssuuxxcciitt††[[eeKKeehhAAeennAAGG˘̆ss
bb˘̆ffaa  ««Chine»»  ……  ««China»»,,  ……CCaaPPaassaarruussßßII¨f̈faa  ««Kitai»»  ..ll..

eeTTaaHHCCaaeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11998811eeTTAAeehhIIyykkII††  V.O.A. ((vviiTT¥¥¨s̈seemm¬¬ggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk))  nnii
gg  B.B.C. ((vviiTT¥¥¨s̈seemm¬¬ggcc®®kkPPBBGGgg''eeKK¬¬ss))˘̆˘̆˘̆  kk**mmaannkkaattBB√√kkiiccççeeccoossvvaaggeehhAA®®bbeeTT--
ssEExxµµrrffaa««Cambodia»»  eennaaHHEEddrr  eeddaayyee®®bbIIJJkk¥¥ffaa  ««Kampuchea»»  CCMMnnYYssvviijj  ..
kkaarrddMMeekkIIggxx¬¬ÁÁnnhhYYsseehhttuuddUUeecc~~HH  KKWWCCaa®®TTgg''®®TTaayymmYYyy´́nnkkaarr®®bbkkaann''BBUUCCssaassnn__  dd**®®bb
kkbbeeddaayyee®®KKaaHHff~~aakk''bbMMppuutt  ..  ååTTaahhrrNN__́́ nnssaavvttaarrbbss''GGflflÈÈEEtt¬¬rr  CCaakkaarrcc∫∫aass''®®kkEELL
tt  ––  BBYYkkGG~~kk®®bbvvttii††vviiTT¥¥aaBBiitt®®VVkkdd  VVnnddwwggeehhIIyyffaa  eettIIkkaarrmmaakk''ggaayyBBUUCCssaassnn__
rrMMeeCCIIbbrrMMCCYYlleennaaHH  vvaaGGaaccddwwkknnSSeeTTAAddll''TTIINNaaEEddrr  ..  kkaarr®®bbwwggEE®®bbggEEbbbbeennHHVVnn®®ttUUvv
ccaabb''eeppII††mmeeLLIIgg  ccaabb''ttSSggBBII≤≤LLËËvveennHHeeTTAA  ®®ssbbKK~~aaCCaammYYyynnwwgg««kkaarrrrMMeeddaaHH»»´́nn®®bbeeTTss
CCaattii  ––  eeKKTTTTYYllssaall''ffaa  ccMMNNaatt''vviiFFaannkkaarrNN__EEbbbbeennHH  kk**CCaaTTIIccUUllcciitt††rrbbss''BBYYkk
GG~~kkttssflflUUeevvoottNNaamm  ((eeyyookkkkuugg))  EEddllyyll''ffaakkaarrssaaggssgg''ssggmmffIIµµ  vvaa®®ttUUvveeTTAA
®®ssbbCCaammYYyyKK~~aa  nnwwggkkaarr®®bbyyuuTTÏÏxxaaggEEpp~~kkkkggTT&&BBnniiggxxaaggEEpp~~kknneeyyaaVVyy  ..  KKYYrrkktt''
ssmmaall''EEddrrffaa  eennAAkk~~¨g̈grrddΩΩaaPPiiVVllEEddlleerroobbccMMeeLLIIggeeddaayyeellaakkEEbb""nn--nnuutt,,  BBYYkkkkuummµµ¨¨
yynniiss††  ……BBYYkkEEddlleeKKssaall''ffaammaanneeQQµµaaHHGGIIccwwgg  VVnneekk††aabbkk††aabb''®®kkssYYggssMMxxaann''@@GG
ss''rrllIIggeeTTAAeehhIIyy  ––  eessddΩΩkkiiccççnniigghhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨,̈,  ®®kkssYYggkkaarrJJrrCCaattii,,  BBtt··mmaannnniiggeeXXaa
ssnnaa,,  ®®kkssYYggmmhhaa´́ppÊÊ  nniiggEEkkTT®®mmgg''CCnnbbTT»»˘̆˘̆˘̆
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GGII√√TTaall''EEtteessaaHHddll''kkUUnneeccAArrbbss''eeyyIIgg˘̆˘̆˘̆  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆâaHH  eeFFII√√[[BBYYkkee®®kkaayyeennHH
kk¬¬aayyeeTTAACCaaBBYYkkGGvviiCCÇÇaanniiggxxMM∆∆¨k̈kJJÇÇHHeeKKssuuTTÏÏssaaFF  ..  eennAAff~~aakk''kkMMBBss''kkMMBBrrrrbbss''rrddΩΩvviijj  ««
eexxmmrryyaannkkmmµµ»»rrbbss''BBYYkkeeKK  VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaakkaarr®®bbkkaann''nniiggkkaarrmmaakk''ggaayyBBUUCCssaa--
ssnn__  ..  KKWWBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmVVnnhhaammXXaatt''BBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUll  mmiinn[[eehhAA®®bbeeTTss
kkmmıı¨C̈Caaffaa  ««Cambodge»»  ……  ««Cambodia»»  GGII√√eeTT  ffII√√eebbIIxxaaggssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaa
nniittuucciinnvviijj,,  EEddllmmaanneeQQµµaaHHCCaacciinnffaa  ««QQuugg--KKYY»»,,  cciinnssuuxxcciitt††[[eeKKeehhAAeennAAGG˘̆ss
bb˘̆ffaa  ««Chine»»  ……  ««China»»,,  ……CCaaPPaassaarruussßßII¨f̈faa  ««Kitai»»  ..ll..

eeTTaaHHCCaaeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11998811eeTTAAeehhIIyykkII††  V.O.A. ((vviiTT¥¥¨s̈seemm¬¬ggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk))  nnii
gg  B.B.C. ((vviiTT¥¥¨s̈seemm¬¬ggcc®®kkPPBBGGgg''eeKK¬¬ss))˘̆˘̆˘̆  kk**mmaannkkaattBB√√kkiiccççeeccoossvvaaggeehhAA®®bbeeTT--
ssEExxµµrrffaa««Cambodia»»  eennaaHHEEddrr  eeddaayyee®®bbIIJJkk¥¥ffaa  ««Kampuchea»»  CCMMnnYYssvviijj  ..
kkaarrddMMeekkIIggxx¬¬ÁÁnnhhYYsseehhttuuddUUeecc~~HH  KKWWCCaa®®TTgg''®®TTaayymmYYyy´́nnkkaarr®®bbkkaann''BBUUCCssaassnn__  dd**®®bb
kkbbeeddaayyee®®KKaaHHff~~aakk''bbMMppuutt  ..  ååTTaahhrrNN__́́ nnssaavvttaarrbbss''GGflflÈÈEEtt¬¬rr  CCaakkaarrcc∫∫aass''®®kkEELL
tt  ––  BBYYkkGG~~kk®®bbvvttii††vviiTT¥¥aaBBiitt®®VVkkdd  VVnnddwwggeehhIIyyffaa  eettIIkkaarrmmaakk''ggaayyBBUUCCssaassnn__
rrMMeeCCIIbbrrMMCCYYlleennaaHH  vvaaGGaaccddwwkknnSSeeTTAAddll''TTIINNaaEEddrr  ..  kkaarr®®bbwwggEE®®bbggEEbbbbeennHHVVnn®®ttUUvv
ccaabb''eeppII††mmeeLLIIgg  ccaabb''ttSSggBBII≤≤LLËËvveennHHeeTTAA  ®®ssbbKK~~aaCCaammYYyynnwwgg««kkaarrrrMMeeddaaHH»»´́nn®®bbeeTTss
CCaattii  ––  eeKKTTTTYYllssaall''ffaa  ccMMNNaatt''vviiFFaannkkaarrNN__EEbbbbeennHH  kk**CCaaTTIIccUUllcciitt††rrbbss''BBYYkk
GG~~kkttssflflUUeevvoottNNaamm  ((eeyyookkkkuugg))  EEddllyyll''ffaakkaarrssaaggssgg''ssggmmffIIµµ  vvaa®®ttUUvveeTTAA
®®ssbbCCaammYYyyKK~~aa  nnwwggkkaarr®®bbyyuuTTÏÏxxaaggEEpp~~kkkkggTT&&BBnniiggxxaaggEEpp~~kknneeyyaaVVyy  ..  KKYYrrkktt''
ssmmaall''EEddrrffaa  eennAAkk~~¨g̈grrddΩΩaaPPiiVVllEEddlleerroobbccMMeeLLIIggeeddaayyeellaakkEEbb""nn--nnuutt,,  BBYYkkkkuummµµ¨¨
yynniiss††  ……BBYYkkEEddlleeKKssaall''ffaammaanneeQQµµaaHHGGIIccwwgg  VVnneekk††aabbkk††aabb''®®kkssYYggssMMxxaann''@@GG
ss''rrllIIggeeTTAAeehhIIyy  ––  eessddΩΩkkiiccççnniigghhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨,̈,  ®®kkssYYggkkaarrJJrrCCaattii,,  BBtt··mmaannnniiggeeXXaa
ssnnaa,,  ®®kkssYYggmmhhaa´́ppÊÊ  nniiggEEkkTT®®mmgg''CCnnbbTT»»˘̆˘̆˘̆

eesscckkII††ssnn¥¥aadd**llÌÌ@@rrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  kk**ddUUccEEtteesscckkII††ssnn¥¥aadd**GGssççaarr¥¥@@rrbb
ss''BBYYkkeeyyookkkkuugg  eeTTAAkkaann''®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrbbss''BBYYkkeeKKddUUeecc~~aaHHEEddrr˘̆˘̆˘̆  bbnnÊÊaabb''BBIIbbIIbbYYnnqq~~SS´́nn
CCIIvviittBBiieessaaFFnn__eeTTAA  kk**VVnneellcceeLLIIggCCaakkaarrKKYYrr[[xxkkcciitt††xx¬¬SSggNNaass''  ..  CCaaBBiieessss
ccMMeeJJHHBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm,,  kkaarrGGnnuuvvtt††nn__́́ nnCCIIvviittBBiieessaaFFnn__EEbbbbddUUcceennHH  VVnnTTTTYYllllTTÏÏ--
ppllCCaaTTIIccuuggccbb''eeTTAA  nnUUvveessaakknnaaddkkmmµµdd**eeJJrreeBBjjeeddaayyff¬¬¨k̈kQQaamm  dd**mmhhaaEEssnnGGaa
mm""aass''eennAAkk~~¨g̈g®®bbvvttii††ssaa®®ss††́́ nnmmnnuussßßCCaattii  ..  ccMMeeJJHHeerrOOggeennHH  GGII√√@@EEddlleennAAssll''ssMMrraa
bb''  Jean Lacouture, Jacques Decornoy,,  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu,,  EEbb""nn--nnuutt  nniiggssMM--
rraabb''CCnnbbrreeTTssnniiggEExxµµrr‰‰eeTToottCCaaee®®ccIInn  EEddllcciiJJççwwmmeesscckkII††ssggÙÙwwmmTTSSgg®®ssuuggffaa
®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caannwwggmmaann««GGnnaaKKttPPWW¬¬ss√√aagg»»  eeddaayyssaarrBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ((EEddllmmaannCCYYnn
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mmuummmm~~aakk''eennAAkk~~¨g̈geennaaHH  EEddllGG~~kkppggEEff¬¬ggeekkaattssrreessIIrr))˘̆˘̆˘̆  KKWWeennAAssll''EEttkkaarr««TTTTYYll
xx¬¬ÁÁnnxxuuss»»EEttbb""uueeNNˆâaHH‰‰gg,,  EEddlleeTTaaHHCCaayy""aaggNNaa  kk**vvaammiinnGGaaccCCYYyysseeÂÂggaaHH®®ssuukk
EExxµµrr[[rrss''eeLLIIggvviijjVVnnEEddrr,,  eeddaayyeehhttuuffaa  vviinnaasskkmmµµ́́ nn®®bbeeTTsseennHH  vvaaVVnnccaarr
eeddaayy®®BBhhµµlliixxiittrrYYccee®®sscceeTTAAeehhIIyy  ttSSggEEttBBIÍ́ ff©©1188mmiinnaa11997700mmkkeemm¬¬""HH  ..

eeddIImm∫∫IIbbJJççbb''vvKKeennHH  EEddllssrreessrreeLLIIggssMMrraabb''bbMMppuuss««®®BBwwttii††kkaarrNN__FFMM@@»»TTaakk''
TTggnnwwggEExxååssPPaa11997700,,  xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ ssUUmmbbgg˙ȧajjddll''mmiitt††GG~~kkGGaann  nnUUvvnneeyyaaVV
yyppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  EEddllxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨V̈VnneerroobbeerrooggGGMMBBIÍ́ ff©©2200ååssPPaa11997700eennAATTII®®kkuugg
eebb""kkSSgg  ..

2200  ååssPPaa--  KKWWCCaaTTiivvaammYYyyEEddllmmaanntt´́mm¬¬®®bbvvttii††ssaa®®ss††dd**BBiitt®®VVkkdd  eeTTaaHHssMMrraa
bb''ccllnnaattssflflUUeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaakkII††  ……kk**ssMMrraabb''®®bbeeTTsscciinn®®bbCCaammaanniittuukkII††  ..

ttSSggBBIÍ́ ff©©mmßßiillmmiijjeemm""¬¬HH,,  eennAATTII®®kkuuggeebb""kkSSggkk**ddUUcceennAATTIIkkEEnn¬¬ggdd´́TTeeTToottTTSSggGG--
ss''eennAA®®bbeeTTsscciinn,,  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩcciinnTTSSggmmUUll®®ttUUvvVVnneeKKbbMMppuussbbMMppuull  ««cciitt††KKMMnniitt»»
[[mmaanneeKKaallCCMMhhrrrrwwggbbwwuugg  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrCCYYyyKKSS®®TT®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrr  nniigg[[mmaannkkaarrssÌÌbb''
eexxIIıımmccMMeeJJHHcc®®kkBBttii††nniiyymm´́nnsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk»»˘̆˘̆˘̆

ttSSggBBIÍ́ ff©©TTII1166ååssPPaammkkeemm""¬¬HH  ((ttSSggBBIIeeBBllrreessoollrrhhUUttddll''rraa®®ttIIFF¬¬aakk'')),,  ®®bb--
CCaaBBllrrddΩΩTTSSgg®®bbuussTTSSgg®®ssIIrraabb''rryyJJnn''nnaakk''  VVnneeddIIrrcc®®mmuuHHxxµµÁÁllxxµµaajj''eennAAttaammddgg
vviiffIIssMMxxaann''@@´́nnrrddΩΩFFaannII  ..  BBYYkkeeKKVVnnEE®®sskkGGMMJJvvnnaavv  GGMMBBIIkkaarrssÌÌbb''rrbbss''BBYYkkeeKKccMMeeJJHH
««cc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSgg»»  eehhIIyynniiggkkaarrKKSS®®TTrrbbss''BBYYkkeeKKccMMeeJJHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
EExxµµrr  EEddllTTTTYYllrrggee®®KKaaHHeeddaayy««kkaarrQQ¬¬aannJJnn»»  ..

eennAA®®BBwwkkEEssÌÌkkeeLLIIgg  ´́ff©©TTII2200ååssPPaa,,  mmnnuussßß®®bbmmaaNNCCaagg11llaannnnaakk''  VVnnmm
kkhhUUrreehhoorrccUUlleeBBjjeennAATTIIkkEEnn¬¬gg  ««eeTToonn--GGaann''eemmnn»»  ..

mmuunnnnwwggeeccjjbbgg˙ȧajjxx¬¬ÁÁnn  mmkkTTIIkkEEnn¬¬ggeevvTTiikkaaFFMMEEddlleeFFII√√BBIIffµµccaakk''eebbttuugg  eehhIIyyEEdd
llmmaannkkMMBBss''kkMMBBrryy""aaggssgg˙ȧarr  ®®KKbbssgg˚t̊t''mmkkeellIITTIIkkEEnn¬¬ggdd((ll∫∫IIll∫∫aajjeennHH  eellaa
kk®®bbFFaanneemm""AA--eessTTuugg  EEddllGGmmeeddaayy««mmiitt††rrYYmmGGaavvuuFFCCiittss~~iiTTÏÏCCaaggeeKKbbMMppuutt»»,,  eellaakk
eessnnaa®®bbmmuuxxlliinn--JJvv  nniiggeellaakkrrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11CCUU--eeGGnnLLaayy,,  VVnnTTTTYYllxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruu--
NNaaxxMM∆∆¨ÿy""aaggrraakk''TTaakk''CCaaTTIIbbMMppuuttGGss''ccMMnnYYnnkknn¬¬HHeemm""aagg  ..  ssMMddIIssMMeeddAATTSSggbb""uunnµµaann  EEddll
eellaakkVVnnnniiyyaayymmkkkkaann''xxMM∆∆¨¨̆̆ ˘̆˘̆  CCaakkaarrCCaakk''cc∫∫aass''NNaass''  KKWWnniiyyaayyeeLLIIggssMMrraabb''eellII
kkTTwwkkcciitt††xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ EEddllkkMMBBuuggEEttFF¬¬aakk''®®ssuuttccuuHHyy""aaggxx¬¬SSgg  [[mmaannCCMMeennOOeeLLIIgg
vviijj  eeTTAAeellIIvvaassnnaaGGnnaaKKtt´́nnmmaattuu®®bbeeTTssrrbbss''xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ ..  

TTaakk''TTggnnwwggkkaassIIuuNNUUeennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj,,  eellaakk®®bbFFaanneemm""AAVVnnEEff¬¬ggmmkkkkaann''xxMM∆∆¨¨
®®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨d̈dUUeecc~~HHffaa  ––  ««bb""uunnµµaann´́ff©©ccuuggee®®kkaayyeennHH  BBYYkkllnn''--nnll''VVnneeFFII√√kkaarrvvaayy
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®®bbhhaarrsseemm††ccyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa˘̆˘̆˘̆  ®®BBmmTTSSggbbnn††¨ḦHbbggÌÌaabb''sseemm††ccGGMMBBIIeerrOOggkkaassIIuuNNUU  ..  ttaa
mmeeyyaabbll''ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnrrbbss''xxMM∆∆¨,̈,  xxMM∆∆¨ÿyll''eeXXIIjjffaa  sseemm††ccVVnneeFFII√√ccMMNNaatt''kkaarr®®ttwwmm®®ttUUvv
eeddaayyyykk®®VVkk''ccMMNNUUll  mmkkTTbb''TTll''kkaarrccMMNNaayyeennAAkk~~¨g̈gkkggTT&&BB  nniiggkk~~¨g̈gkkiiccççkkaarr
JJrrCCaattii  ..  eerrOOggGGss''TTSSggeennHH  vvaa®®KKaann''eebbIICCaaggkkaarrBBwwggEEppÌÌkkTTSSgg®®ssuuggeeTTAAeellIICCMMnnYYyyGGaa
eemmrriikkSSggppggEEddrr  EEddll®®bbkkbbeeddaayyee®®KKaaHHff~~aakk''xx¬¬SSggNNaass''  eehhIIyyEEddllmmaannllkk≈≈--
NN:cc´́®®ggåått∫∫aattssMMrraabb''‰‰kkrraaCCCCaattiirrbbss''®®BBHHGGgğ̆ ˘̆˘̆»»  ..
((kkkknn ––  sseemm††ccssIIhhnnuueeCCOOffaa  eellaakk®®bbFFaanneemm""AA--eessTTuuggnniiyyaayyBBIIeerrOOggyykklluuyy
kkaassIIuuNNUUmmkkcciiJJççwwmmkkggTT&&BBeennHH  CCaammeeFF¥¥aaVVyyssMMrraabb''EEtteellIIkkTTwwkkcciitt††®®TTgg''EEttbb""uu--
eeNNˆâaHH  ..  ddUUeecc~~HHsseemm††ccssIIhhnnuuxx¬¬ÁÁnn‰‰ggkk**yyll''ffaa  kkaarryykk®®VVkk''BBIIkkaassIIuuNNUUmmkkcciiJJççww
mmkkggTT&&BBeennHH  BBMMuuEEmmnnCCaaccMMNNaatt''kkaarr®®ttwwmm®®ttUUvveeLLIIyy˘̆˘̆˘̆)) ..

eellaakk®®bbFFaanneemm""AA  eebbIIeeTTaaHHCCaammaannccMMNNaass''TTnn''®®CCaayyxx¬¬SSggNNaass''eeTTAAeehhIIyy  eebbII
ee®®bboobbeeFFoobbnnwwgg®®TTgg''®®TTaayyrrbbss''eellaakkkk~~¨g̈gTTssvvttßß6600  eennAAEEttmmaannKKMMnniittPPWW¬¬ss√√aaggnniigg
®®VVCC∆∆aavvaagg´́vv  eehhIIyyeennAAmmaannccMMNNUUllcciitt††xxaaggnniiyyaayykkMMEEbb¬¬ggss©©ÁÁtt  ..

xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨V̈VnnEEff¬¬ggGGMMNNrrKKuuNNccMMeeJJHHCCMMnnYYyydd**ssMMeebbIImmrrbbss''eellaakk®®bbFFaann
ccMMeeJJHHccllnnaattssflflUUdd**eekkµµggxxIIççrrbbss''eeyyIIgg  ..  eellaakkVVnneeqqII¬¬yymmkkxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨v̈viijjffaa
««CCaaBBiieessssssUUmmsseemm††cckkMMuuGGrrKKuuNNBBYYkkeeyyIIggeeFFII√√GGII√√  !!  KKWWBBYYkkeeyyIIggeeTT®®bbeeTTsscciinnEEddll
®®ttUUvvGGrrKKuuNNsseemm††cc,,  BBIIee®®JJHHGGaavvuuFFrrbbss''eeyyIIgg  ®®VVkk''kkaassrrbbss''eeyyIIgg  EEddllpp††ll''[[
®®bbCCaaBBllrrddΩΩttssflflUUeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  mmiinnmmaanntt´́mm¬¬GGII√√ssMMxxaann''TTaall''EEtteessaaHH  eebbIIee®®bboobb
eeFFoobbnnwwggBBlliikkmmµµdd**mmhhaaGGssççaarr¥¥´́nn®®bbCCaaBBllrrddΩΩeennHH  EEddllssiiƒƒtteennAACCYYrrmmuuxx´́nnEExxßß®®bb
yyuuTTÏÏttTTll''nnwwggcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg  ..  KKWWBBllrrddΩΩEExxµµrr,,  BBllrrddΩΩeevvoottNNaamm,,  BBllrrddΩΩllaavv
EEddllbbgg˙˙ËËrrQQaammxx¬¬ÁÁnn‰‰ggkk~~¨g̈g®®bbyyuuTTÏÏeennHH˘̆˘̆˘̆  BBMMuuEEmmnneeyyIIggEEddllCCaaCCnnCCaattiicciinneennaaHHeeTT
..  eehhIIyyKKWWBBYYkkeeyyIIggeennHH‰‰gg  EEddllVVnnTTTTYYllyykkppllccMMeeNNjj  BBIIeeCCaaKKCC&&yyrrbbss''
eellaakkGG~~kk»»,,  eennHHVVnneehhAAffaa  kkaarrnniiyyaayyKK~~aaeeddaayyeessµµaaHH®®ttgg''nniiggssuuccrriitt  !!

ccMMEENNkkeellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxlliinn--JJvvvviijj,,  bbuurrssmm~~aakk''mmaaDDttUUccllÌÌiitt  ssmmeehhII
yyss©©ÁÁtteessaaHHkkee®®KKaaHH,,  kkaallBBII®®BBwwkk´́ff©©eennaaHH,,  xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨V̈Vnn®®kkeeLLkkeemmIIlleeTTAAeeXXII
jjKKaatt''TTMMnnggddUUccCCaaCCnn®®ssvvwwggmm~~aakk'',,  eehhIIyyEEddllmm††ggmm˚åall  VVnnbbggÌÌaakk''eellaakk®®bbFFaann
eemm""AA  eeddIImm∫∫IIEE®®sskkqq˚åa´́ddqq˚åaeeCCIIggeeCCrrsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ®®BBmmTTSSggVVnnpp††ll''ddll''xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruu
NNaaxxMM∆∆¨ ̈ nnUUvveesscckkII††FFaannaaGGHHGGaaggTTSSgg®®ssuugg  EEddllKKµµaannrreeggaaHHrreeggII  ´́nnkkaarrKKSS®®TTrrbbss''
®®bbeeTTsscciinn  nniigg®®kkuummeeyyaaFFaarrbbss''eellaakk  ««rrhhUUtteeTTAAddll''eeCCaaKKCC&&yyCCaaTTIIbbJJççbb''»»  ..
eellaakkVVnnbbJJÇÇaakk''®®VVbb''xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨f̈faa  eellaakknnwwggmmiinnyykk´́ff¬¬ff~~ËËrrGGII√√eeLLIIyy  BBIICCMMnnYYyy
ee®®ccIInnmmuuxxee®®ccIInnyy""aagg  EEddllpp††ll''[[hhflfl√√¨g̈g--®®KKuuggrrbbss''BBYYkkeeyyIIgg  eehhIIyyEEddllccllnnaa
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nniiggrrddΩΩaaPPiiVVlleennHH  mmiinn®®ttUUvvjjeejjIIttjjeejjIImmeessaaHHeeLLIIyy  nnwwggeessII~~ssMMuuccMMeeJJHH®®bbeeTTss
cciinn  nnUUvvGGII√√@@TTSSggGGss''  EEddllccllnnaattssflflUUrrbbss''eeyyIIggmmaanneesscckkII††®®ttUUvvkkaarr  ..

eellaakkrrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11CCUU--eeGGnnLLaayy  EEddllCCaammnnuussßßmmaannbbJJÔÔaallÌÌiittllÌÌnn''  ss©©aatt''eess©©øø
mm  eehhIIyymmaanneesscckkII††eeKKaarrBByy""aagg®®CCaallee®®CCAAccMMeeJJHHeellaakk®®bbFFaanneemm""AA  EEddlleebbIIkkmmaa
tt''nniiyyaayyssII††ssMMrraabb''EEtteeqqII¬¬yyccMMeeJJHHccMMNNuuccxx¬¬HH@@  EEddlleellaakk®®bbFFaannVVnneeccaaTTssYYrr  nnii
ggeeddIImm∫∫IIEEff¬¬ggssrreessIIrrkkiiccççkkaarrkkssaaggCCaattiiCCaaTTUUeeTTAA´́nnxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ëennAAkkmmıı¨C̈Caa  cceenn¬¬aaHH
qq~~SS11995533nniigg11996699  ..

eellaakkCCUU--eeGGnnLLaayyVVnnEEff¬¬ggeeTTAAkkaann''eellaakk®®bbFFaanneemm""AAffaa  KKWWCCaakkaarrmmYYyyKKYYrr[[
eessaakkss††aayyBBnn''eeBBkk  EEddllkkiiccççkkaarrkkssaaggCCaattiiTTSSggGGss''eennHH  VVnn®®ttUUvvbbJJççbb''eeddaayy
kkMMhhuukk  eeddaayyssaarrEEttBBYYkk®®kkuummrrddΩΩ®®bbhhaarreennAAPP~~MMeeBBjj,, eeddaayyeellaakkVVnnbbEEnnƒƒmmffaa
««eeddaayyVVnnyyll''ssaall''®®bbeeTTssCCaaee®®ccIInneennAAkk~~¨g̈gttttiiyyeellaakk»»  eellaakkmmaannllTTÏÏPPaaBB
««eeFFII√√eesscckkII††bbJJÇÇaakk''ffaa  eennAAee®®kkaammkkaarrddwwkknnSSrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaVVnn
eeVVHHCCMMhhaanneeCCOOnneellOOnneeTTAAmmuuxxkk~~¨g̈gkkiiccççkkssaaggCCaattii  CCaagg®®bbeeTTssdd´́TTeeTToottPPaaKKee®®ccII
nn  EEddllkkMMBBuuggeeFFII√√ddMMeeNNIIrreeqqııaaHHeeTTAArrkkkkaarrrrIIkkccMMeerrIInn»»  ..

mmiitt††CCUU--eeGGnnLLaayyrrbbss''xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ kk**VVnneeqq¬¬øøtt{{kkaasseeBBlleennaaHH˘̆˘̆˘̆  eehhIIyy
KKaatt''EEttggEEtteeqq¬¬øøtt{{kkaassCCaanniiccçç  rrhhUUttddll''eesscckkII††ss¬¬aabb''rrbbss''KKaatt''  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√eemmFFaavvII
kkaarrJJrråått††mmKKttiixxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ëeddaayyeesscckkII††eessµµaaHHssµµ&&®®KK  eennAAccMMeeJJHHmmuuxx®®bbCCaaBBll
rrddΩΩrrbbss''KKaatt''kkII††  eennAAccMMeeJJHHmmuuxxBBYYkkCCnnbbrreeTTsskkII††  ((CCaaBBiieesssseennAAccMMeeJJHHmmuuxxBBYYkkGGnnaa
KKttmmiitt††PPkkii††GGaaeemmrriikkSSggrrbbss''KKaatt''))˘̆˘̆˘̆  ……eennAAccMMeeJJHHmmuuxxBBYYkkeemmddwwkknnSSEExxµµrr®®kkhhmmkkII††̆̆ ˘̆˘̆..

BBIÍ́ ff©©eennHHtteeTTAA  xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨m̈miinnGGaaccbbMMeePP¬¬ccVVnneeLLIIyy  nnUUvvGGII√√@@EEddllKKaatt''VVnn
eeFFII√√ccMMeeJJHHxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ ..

eebbIIeeyyIIggvviill®®ttLLbb''mmkkkkiiccçç®®bbCCMMuueemmTTIIggdd**mmhhaassMMeebbIImm  eennAA´́ff©©TTII2200  ååssPPaa
11997700,,  eennAAeeTToonn--GGaann''eemmnn,,  kkaarrbbgg˙ȧajjxx¬¬ÁÁnnrrbbss''eellaakk®®bbFFaanneemm""AA  CCaammYYyynnwwggxxMM∆∆¨¨
®®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ëennAAxxaaggss††SS  eehhIIyynniiggeellaakklliinn--JJvveennAAxxaaggeeqq√√gg  eeddaayymmaannbbnnÊÊaabb''
mmkkeeTToott  nnUUvvvvtt††mmaannrrbbss''eellaakkCCUU--eeGGnnLLaayy  VVnneeFFII√√[[BBYYkk®®bbCCaaBBllkkrrcciinn®®bbmmaa
NNCCaagg11llaannnnaakk''  TTHH´́ddxxÊÊrrxxÊÊaarrddUUccsseemm¬¬ggrrnnÊÊHH  ®®BBmmTTSSggVVnnbbeeJJççjjssMMEErrkkeehhflflaa
kkeeJJÇÇøøvvGGWWuuggkkggdd**yyUUrrllgg''  ..

eeKKeeXXIIjjvvtt††mmaann®®kkuummPP~~aakk''ggaarrTTUUtt  eehhIIyynniiggBBYYkkGG~~kkttMMNNaaggssaarrBBtt··mmaannbbrreeTT
ss  ((BBYYkkee®®kkaayyeennHHmmaannccMMnnYYnnttiiccttYYccNNaass''))  eennAATTIIkkEEnn¬¬ggeevvTTiikkaaFFMMeennaaHH  ..  

bbnnÊÊaabb''BBIIeesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__rrbbss''eellaakk®®bbFFaanneemm""AA,,  xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨k̈k**VVnnTTTTYY
llkkiittii††yyssdd**BBiieessssBBiissaall  KKµµaannBBIIrrssMMrraabb''CCnnbbrreeTTss,, KKWW®®ttUUvvVVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[EEff¬¬
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ggssgg˚f̊faaBBIIeellIImmhhaaeevvTTiikkaaeennaaHHppggEEddrr  ..
eeddIImm∫∫IIbbJJççbb''vvKKeennHH  xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨s̈sUUmmeesscckkII††GGnnuuJJÔÔaatteeFFII√√kkaarrppßßaayyTTSSgg®®ssuu

gg  nnUUvvGGttƒƒbbTTdd**mmhhaassMMxxaann''ccMMeeJJHHmmuuxx®®bbvvttii††ssaa®®ss††  ´́nneesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__rrbbss''
eellaakk®®bbFFaanneemm""AA--eessTTuugg  eennAA´́ff©©TTII2200ååssPPaaqq~~SS11997700  ((CCaaGGttƒƒbbTTdd**mmhhaassMMxxaann'',,
xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨s̈sUUmmbbJJÇÇaakk''  BBIIee®®JJHHffaa  ppÊÊ¨ÿyBBIIGGMMnnYYttkk††¨g̈gkk††SSggrrbbss''eellaakknniiccssuunn  kkaa
llBBIÍ́ ff©©TTII11ååssPPaa11997700,,  eesscckkII††®®bbkkaassrrbbss''eellaakkeemm""AA--eessTTuugg´́nn´́ff©©TTII2200ååss
PPaa11997700  KKWWCCaaccMMNNuucceeppII††mmddMMbbUUgg  EEddllQQaanneeTTAArrkkeeCCaaKKCC&&yydd**mmhhaaGGssççaarr¥¥´́nnssaa
FFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaanniittuucciinn  eeTTAAeellIIsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikknniiggeeTTAAeellIIsshhPPaaBBssUUeevvoott,,
eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa,,  eeddaayykkaarrkkaann''kkaabb''eekk††aabbkk††aabb''GGMMNNaaccBBIIssMMNNaakk''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm
eennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTss´́nnxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ eennAA´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755))  ––

BBllrrddΩΩTTSSggLLaayy´́nnBBiiPPBBeellaakk,,  ccUUrrrrYYbbrrYYmmKK~~aaeeLLIIgg  eeddIImm∫∫IIkkMMeeTTccBBYYkkQQ¬¬aannJJnn
GGaaeemmrriikkSSgg  nniiggxxMM∆∆¨k̈kJJÇÇHHrrbbss''vvaa  !!

eemm""AA--eessTTuugg
((2200  ååssPPaa  11997700))

eennAAkk~~¨g̈geeBBllbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH,,  vvaammaannssnnÊÊ¨ḦHkkaann''EEttxxııss''eeLLIIggkk~~¨g̈gkkMMBBss''kkMMBBrr´́nnBBiiPP
BBeellaakkEEttmm††gg  ´́bbkkaarr®®bbyyuuTTÏÏttssflflUU®®bbqqSSggnnwwggcc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSggnniiggBBYYkk®®kkuumm
bbrriivvaarr  EEddlleeccHHEEttbbeeggII˚t̊tssÂÂggaammQQ¬¬aannJJnnKKµµaannQQbb''QQrr,,  eemm""¬¬aaHHeehhIIyy®®kkuumm®®bbCCaa
BBllkkrrkk**EEttggEEttee®®bbIIvviiFFIÍ́ nnssÂÂggaammbbddiivvtt††nn__  eeddIImm∫∫IIyykkCC&&yyCCMMnnHHeeTTAAeellIIBBYYkkQQ¬¬aann
JJnn  ..  ee®®KKaaHHff~~aakk''́́ nnkkaarrppÊÊ¨ḦHssÂÂggaammBBiiPPBBeellaakkffIIµµmmYYyyeeTToott  eennAAEEttmmaannCCaanniiccçç
eehhIIyyBBllrrddΩΩeennAABBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUll  ®®ttUUvvEEtteerroobbccMMxx¬¬ÁÁnn[[eehhIIyy  ..  kk**bb""uuEEnn††eennAAkk~~¨g̈g
eeBBllssBB√√´́ff©©eennHH,,  eennAAkk~~¨¨ggBBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUll  TTMMeennaarrdd**ssMMxxaann''CCaaggeeKKbbMMppuutt,,
KKWWbbddiivvtt††nn__  ..

BBYYkkQQ¬¬aannJJnnGGaaeemmrriikkSSgg  eeddaayymmiinnGGaaccddeeNNII††mmyykkeeCCaaKKCC&&yyVVnn  eennAAkk~~¨g̈g
ssÂÂggaammeevvoottNNaammnniiggllaavv  kk**VVnneerroobbccMMbbeeggII˚t̊t[[mmaannrrddΩΩ®®bbhhaarr®®bbttiikkiirriiyyaa´́nnBBYYkk
®®kkuummbbnnllnn''nnll''--ssiirriimmtt:,,  eeddaayyVVnnbbJJÇÇËËnnkkggTT&&BBxx¬¬ÁÁnn  eeddaayy≤≤tteeGGoonnxxµµaass''eeTTAA
®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eehhIIyykk**VVnnccaabb''eeppII††mmTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeeLLIIggvviijjeeTTAAeellIIeevvoottNNaamm
xxaaggeeCCIIgg˘̆˘̆˘̆  EEddllCCaaeehhttuubbNN††aall[[mmaannkkaarrttssflflUUeeddaayyeesscckkII††eekk††AA®®kkhhaayy´́nnBB
llrrddΩΩTTSSggbbIIeennAA≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  xxMM∆∆¨s̈sUUmmKKSS®®TTyy""aaggkkkk''eekk††AA  nnUUvveeKKaallKKMMnniittyyssflflUUrrbbsseemm††
ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu,,  ®®bbmmuuxxrrddΩΏ́ nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa,,  ®®bbqqSSggnnwwggcc®®kkBBttii††nniiyymmnniiggBBYYkk
xxMM∆∆¨k̈kJJÇÇHHrrbbss''vvaa  ..  xxMM∆∆¨s̈sUUmmKKSS®®TTyy""aaggkkkk''eekk††AAnnUUvveesscckkII††EEff¬¬gg®®bbkkaassrrYYmm´́nn®®bbCCaaBBll
rrddΩΩ≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  xxMM∆∆¨s̈sUUmmKKSS®®TTkkaarrbbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVVllrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  EEddllssiiƒƒtteennAA
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ee®®kkaammkkaarrddwwkknnSS´́nnrrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ..  eeddaayyrrwwttccMMNNgg‰‰kkPPaaBBeennHH[[rrwwgg
bbwwuugg,,  eeddaayyCCYYyyåånnttƒƒmm∏∏KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  eehhIIyyeeddaayybbnn††ssÂÂggaammttssflflUU®®bbCCaa®®bbiiyy
mmYYyy[[VVnnyyUUrrGGEEgg√√gg  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩ≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSggbbIInnwwggGGaacc®®KKbbssgg˚t̊t''eeTTAAeellIIeess
cckkII††TTuukkllMMVVkk®®KKbb''yy""aagg®®BBmmTTSSggGGaacckkJJœœkk''tteeNNII††mmyykkeeCCaaCC&&yyVVnnTTSSgg®®ssuugg  ..

cc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeennrriikkSSgg  eennAAeeBBllEEddllBBYYkkeeKKeeFFII√√kkaarrBBiiXXaattrrggaalleennAA‰‰bbrr
eeTTss,,  BBYYkkeeKKkk**VVnnssmm¬¬aabb''BBYYkkEEss∫∫kkssnniiggBBYYkkEEss∫∫kkeexxµµAA  eennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTssrrbbss''xx¬¬ÁÁ
nn‰‰ggppggEEddrr  ..  GGMMeeBBIIhhwwggßßaarrbbss''nniiccssuunn  kk**VVnn®®BBYYss[[eeccjjGGNN††aatteePPII¬¬ggsseennÏÏaa
sseennÏÏAAeekk††AAKKKKuukk´́nnccllnnaabbddiivvtt††nn__®®bbCCaaBBllkkrreennAAsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..  eeddaayymmaannvvIIrr
PPaaBBkk~~¨g̈gkkaarrttssflflUU®®bbyyuuTTÏÏ  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩGGaaeemmrriikkSSggnnwwggkk¬¬aayyeeTTAACCaaGG~~kkQQ~~HH  rrII‰‰kkaarr
®®KKbbssgg˚t̊t''́́ nnllTTiiÏÏhh√√aassIIuussßßeennAAsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  kk**nnwwggVVnnTTTTYYllbbrraaCC&&yyyy""aagg
BBiitt®®VVkkdd  ..  eennHHCCaaCCMMeennOOdd**mmuuttmmSSrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ ..

rrddΩΩkkaarrnniiccssuunnkkMMBBuuggEEtt®®ttUUvvvvaayy®®bbhhaarreeddaayyeesscckkII††llMMVVkkee®®ccIInnmmuuxxee®®ccIInn
yy""aagg  eeTTaaHHeennAAkk~~¨g̈g´́ppÊÊkk~~¨g̈gkkII††  eeTTaaHHmmkkBBIIxxaaggee®®kkAAkkII††  ––  rrddΩΩkkaarreennHHkkMMBBuuggmmaannGGnnaaFFiibb--
eettyy¥¥vvkk''vvII  eehhIIyymmiinnssUUvvmmaannccMMNNggmmiitt††PPkkii††CCaammYYyynniiggBBiiPPBBxxaaggee®®kkAAeennaaHHeeTT  ..  cc
llnnaa®®bbCCaaBBllkkrrEEddlleeFFII√√kkaarr®®bbqqSSggnnwwggkkaarrQQ¬¬aannJJnnGGaaeemmrriikkSSggeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨¨
CCaa  kkMMBBuuggEEttrraallddaallJJsseeBBjjBBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUll  ..  mmiinnVVnnddbb''́́ ff©©ppgg  bbnnÊÊaabb''
BBIIeeccjjrrUUbbrraaggeeLLIIgg,,  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  VVnn®®ttUUvv®®bbeeTTssdd´́TTeeTToottccMMnnYY
nnEEkk∫∫rr´́mm∏∏eeTTAAeehhIIyy  eeFFII√√kkaarrTTTTYYllssaall''  ..  ssÂÂggaammttssflflUÚ́ nnBBllrrddΩΩeevvoottNNaamm  llaavv
nniiggkkmmıı¨C̈Caa  ttTTll''nnwwggkkaarrQQ¬¬aannJJnnGGaaeemmrriikkSSgg  eehhIIyynniiggeeddIImm∫∫IICCaaGGaayyuuCCIIvviittrrbbss''
CCaattii  kkMMBBuuggEEttssaall''ssPPaaBBkkaarrNN__®®bbeessIIrreeLLIIggCCaaeerrooggrraall''́́ ff©©  ..  kkaarrttssflflUU®®bbyyuuTTÏÏ
´́nneeyyaaFFaabbddiivvtt††nn__́́ nnBBllrrddΩΩeennAAGGaassIIuuGGaaeeKK~~yy__,,  kkaarr®®bbyyuuTTÏḮ́ nnBBllrrddΩΩeennAAkkUUeerr"",,  CCbb""uunn
eehhIIyynniigg®®bbeeTTssGGaassIIuudd´́TTeeTToott  ttTTll''nnwwggkkaarrrrss''eennAAeeLLIIggvviijj´́nneeyyaaFFaanniiyymm
GGaaeemmrriikkSSgg  EEddll®®bb®®BBwwtt††eeLLIIggeeddaayy®®kkuumm®®bbttiikkiirriiyyaaGGaaeemmrriikkSSgg,,  CCbb""uunn,,  kkaarrttssflflUÚ́ nn
BBllrrddΩΩVV""eeLLssIIÊÊnn  eehhIIyynniigg®®bbCCaaBBllrrddΩΩGGaarraa""bb''dd´́TTeeTToott  ttTTll''nnwwggBBYYkkQQ¬¬aannJJ
nnGGaaeemmrriikkSSgg--GGIIuu®®ssaaEEGGll,,  kkaarrttssflflUU®®bbyyuuTTÏḮ́ nnBBllrrddΩΩGGaassIIuumm  GGaa®®hhII√√kk  nniiggGGaaeemmrriikk
LLaaTTIInn  ((xxaaggtt∫∫ËËgg))  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarrrrMMeeddaaHH®®bbCCaaCCaattii  ®®BBmmTTSSggkkaarrttssflflUUbbddiivvtt††nn__́́ nnBBll
rrddΩΩeennAAGGaaeemmrriikkxxaaggeeCCIIgg  eennAAGGWWrr""uubb  nniiggGGuusseessGGaannII  ((®®bbCCaaCCnn´́nneekkaaHHssmmuu®®TT  ––
GGUU®®ss††aallII,,  nnUUeessLLiinn,,  hhaa´́vv""  ..ll..  kkMMBBuuggEEttmmaannkkaarrrrIIkkFFMMeeLLIIggyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  ..  ®®bb
CCaaBBllrrddΩΩcciinnKKSS®®TTyy""aaggrrwwggbbwwuugg  BBllrrddΩΩ≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSggbbIInniiggBBllrrddΩΩdd´́TTeeTTootteennAAkk~~¨¨
ggBBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUll  eennAAkk~~¨g̈gkkaarr®®bbyyuuTTÏÏttssflflUUbbddiivvtt††nn__eerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ttTTll''nnwwggcc®®kk
BBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSgg  eehhIIyyBBYYkkxxMM∆∆¨k̈kJJÇÇHHrrbbss''vvaa  ..
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cc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSggmmaannllkk≈≈NN:ddUUccCCaayykkßß,,  kk**bb""uuEEnn††ttaammkkaarrBBiitt  vvaa®®KKaann''
EEttCCaaxx¬¬aa®®kkddaass''EEttbb""uueeNNˆâaHH,,  eehhIIyyvvaakkMMBBuuggEEtteerrIIbbMMrrHH®®bb®®TTuuHH®®bb®®TTHHyy""aaggKKYYrr[[GGss''
ssggÙÙwwmm  ..  KKiitt[[VVnnEEvvggqq©©aayyeeTTAA  eettIImmaannnnrrNNaaxx¬¬aaccnnrrNNaaeeTToottkk~~¨g̈geeBBllssBB√√
´́ff©©eennHH  ??  KKWWmmiinnEEmmnnBBllrrddΩΩeevvoottNNaamm,,  llaavv,,  kkmmıı¨C̈Caa,,  VV""eeLLssIIÊÊnn,,  BBllrrddΩΏ́ nn®®bbeeTT
ssGGaarraa""bb''TTSSggLLaayy  nniiggBBllrrddΩΩeennAATTIIkkEEnn¬¬ggeeppßßgg@@eeTToottkk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakkeennaaHHeeTT
EEddll®®ttUUvvPP&&yyxx¬¬aaccnnwwggcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg,,  KKWWcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSggeeTTAAvviijjeeTT  EEddll®®ttUU
vvPP&&yyxx¬¬aaccnnwwggBBllrrddΩΏ́ nnBBiiPPBBeellaakk  ..  [[EEttmmaannkkaarrrrMMeeCCIIbbrrMMCCYYllGGII√√EEttbbnnii††ccbbnn††ÁÁcc,,  cc
®®kkBBttii††eennHHEEttggEEttmmaannkkaarrPP&&yyjj&&rrjjaakk''ss¬¬nn''eess¬¬aa  ..  mmaann®®BBwwttii††kkaarrNN__ee®®ccIInnNNaass''
EEddllCCaaPPss††¨ẗtaaggbbgg˙ȧajjffaa  eeKKaallCCMMhhrr®®ttwwmm®®ttUUvvEEttgg®®ttUUvvVVnnTTTTYYlleesscckkII††KKSS®®TT
TTUUllMMTTUUllaayy,,  ccMMEENNkk‰‰eeKKaallCCMMhhrrGGyyuuttii††FFmm··vviijj  BBMMuussUUvvVVnnTTTTYYllkkaarrKKSS®®TT
eessaaHHeeLLIIyy  ..  ®®bbeeTTssTTnn''eexxßßaayymmYYyyGGaaccyykkCC&&yyCCMMnnHH  eeTTAAeellII®®bbeeTTssxx¬¬SSggmmYY
yyVVnn  eehhIIyy®®bbeeTTssmmYYyyttUUcc  GGaaccmmaannllTTÏÏPPaaBBQQ~~HH®®bbeeTTssmmYYyyFFMM  ..  BBllrrddΩΩ
´́nn®®bbeeTTssmmYYyydd**ttUUcc  nnwwggGGaaccyykkCC&&yyCCMMnnHHyy""aaggBBiitt®®VVkkdd  eeTTAAeellIIkkaarrQQ¬¬aannJJnn
´́nn®®bbeeTTssmmYYyydd**FFMM,,  ®®bbssiinneebbIIBBYYkkeeKKhhflflaanneeggIIbbeeLLIIgg®®bbyyuuTTÏÏttssflflUU  kkaann''GGaavvuuFFeennAA´́dd
eehhIIyyTTTTYYllkkaann''kkaabb''vvaassnnaa´́nn®®bbeeTTssrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..  eennHHeehhIIyyKKWWCCaacc∫∫aabb''́́ nn®®bb
vvttii††ssaa®®ss††  ..

BBllrrddΩΩBBiiPPBBeellaakk,,  ccUUrrrrYYbbrrYYmmKK~~aaeeLLIIgg  eeddIImm∫∫IIkkMMccaatt''BBYYkkQQ¬¬aannJJnnGGaaeemmrriikkSSggnnii
ggxxMM∆∆¨k̈kJJÇÇHHrrbbss''vvaa  !!

❑




