
Jk¥eXasnaEdlniyayfa
<sIhnuehIynigln'-nl'Eck

p¬ËvK̀aedIr !!>
eeddaayy  ssuuTTÏÏ--bb""UUlliinn  ‹‹  ´́ff©©TTII1100  kkkk˚d̊daa  22000055

xxMM∆∆¨s̈sUUmmeeFFII√√kkaarrssiikkßßaaee®®bboobbeeFFoobbrrvvaaggGGttƒƒbbTTBBIIrr,,  mmYYyyCCaarrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu
mmYYyyeeTToottCCaarrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ KKWWrreebboobbddUUccCCaaeeKKccaakk''KKmmIIıırrddUUeecc~~aaHH‰‰gg  eehhIIyy®®ssaabb''EEttxxMM∆∆¨ëeXXII--
jjffaa  KKmmIIıırrrrbbss''xxMM∆∆¨ëehhIIyynniiggKKmmIIıırrrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu««ccaavvKK~~aa»»˘̆˘̆˘̆  eeJJllKKWWGGttƒƒbbTT
TTSSggBBIIrr  VVnneeFFII√√[[««xxÇÇaakk''»»eeccjjJJkk¥¥eeXXaassnnaammYYyy  EEddllVVnnppßßaayyeennAA®®KKbb''TTIIkk--
EEnn¬¬gg  eennAAttaammpp¬¬ËËvvrraaCCFFaannIIPP~~MMeeBBjjeennAAEExxFF~~ËËqq~~SS11996699  eehhIIyyEEddllmmaanneesscckkII††ffaa  ––

««sseemm††ccssIIhhnnuueehhIIyynniiggåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  mmaanneeKKaallkkaarrNN__EEttmmYY--
yyddUUccKK~~aa  ((KKWWeeddjjyyYYnn))  bb""uuEEnn††eeddIIrrpp¬¬ËËvveeppßßggKK~~aa»»  ..  KKWWJJkk¥¥eeXXaassnnaaeennHHeehhIIyy  EEdd
llVVnnjj¨S̈Sgg[[åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  nniigg®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreennAAPP~~MMeeBBjjccaajj''ll∫∫ii
cckkllrrbbss''ssIIhhnnuu  eeddaayyhhflflaanneeggIIbbeeLLIIggbbHHeeVVrr®®bbqqSSggnnwwggvvtt††mmaanneeyyookkkkuugg
eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa˘̆˘̆˘̆  ffII√√eebbIIBBYYkkeeyyIIggTTSSggGGss''KK~~aaddwwggffaa  kkaarrGGnnuuJJÔÔaattttSSggTT&&BBeeyyookk
kkuuggeennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  CCaanneeyyaaVVyyrrbbss''eess††ccyy""aaggNNaakkII††  ..  kkaalleennaaHHEExxµµrreeyyIIgg
TTSSggGGss''KK~~aammaannCCMMeennOOffaa  eess††ccssIIhhnnuubbJJÇÇaa[[eellaakkllnn''--nnll''eeddjjyyYYnnBBIIxxaaggkk~~¨¨
gg  ccMMEENNkk®®BBHHGGggvviijjeeTTAAeeddjjyyYYnnBBIIxxaaggbbrreeTTss  ..  KKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''nnwwkkssµµaannffaa
sseemm††cc®®BBHHbbiittaaCCaattii  ®®BBHHGGKKmmKK¨ëeTTÊÊsskk__dd**eeqqII~~mm,,  ®®BBHHmmhhaavviirrkkßß®®tt  EE®®bbxx¬¬ÁÁnneeTTAACCaa
CCnnkk∫∫tt''  eehhIIyyEEbbrrCCaarrtt''ccUUlleeyyookkkkuuggeeTTAAvviijj  eeddaayyVVnneeqq¬¬øøtt{{kkaassccaakk''ssmm¬¬aa
bb''åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  nniigg®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrBBIIee®®kkaayyxx~~gg  ..  

tteeTTAAeennHHCCaaGGttƒƒbbTTrrbbss''eess††ccssIIhhnnuueennAAkk~~¨g̈g<<EEvvbbssaayy>>rrbbss''®®TTgg''  –– Mon

2ème texte pour le 13 juin 2004 - Le Calice jusqu'à la lie - Première par-

tie Chapitre 10 - Nixon sauve Lon Nol;... La duperie du programme

Khmer Rouge; Mao soutient le Funk...

««nniiccssuunnCCYYyysseeÂÂggaaHHllnn''--nnll''  



««EExxååssPPaa11997700  CCaaEExxssMMbbUUrreeTTAAeeddaayy®®BBwwttii††kkaarrNN__FFMM@@CCaaee®®ccIInneeBBkkNNaass''
..  EExxeennaaHHVVnnccaabb''eeppII††mmeeLLIIgg  eeddaayymmaann®®BBwwttii††kkaarrNN__rrnnÊÊHHVVjj''mmYYyy  EEddllbbNN††aa--
ll[[BBiiPPBBeellaakkmmaannkkaarrPP∆∆aakk''eeppIIÌÌlljjaabb''jj&&rr  ®®BBmmTTSSggbbNN††aall[[mmaannkkaarrEEbbkkVV
kk''eennAAkk~~¨g̈gmmttiissaaFFaarrNNCCnn´́nn®®bbCCaaCCaattiiGGaaeemmrriikkSSgg  [[mmaannkkaarrddaacc''rrEEhhkkeeccjjBBII
KK~~aa  ttaammpp¬¬ËËvvssiillFFmm··nniiggcciitt††ssaa®®ss††  EEddllmmaannPPaaBBFF©©nn''FF©©rrxx¬¬SSggeeLLIIgg@@  CCaaeerrooggrrhhUUtt
eennAAkk~~¨g̈gEExxqq~~SSkknn¬¬ggmmkk  ..

««kk~~¨g̈gqq~~SS11997799,,  eennAAeebb""kkSSgg,,  eellaakkEEhhnnrrII--KKIIssßßIIggeeKK˙˙IIrrnniiggxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨,̈,  eeddaayyeeyyIIgg
VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa««CCnnccUUllnniivvtt††nn__»»´́nnnneeyyaaVVyyTTSSggBBIIrrnnaakk'',,  eeyyIIggkk**VVnneeFFII√√kkaarrCCYY
bbKK~~aaCCaaeellIIkkddMMbbUUggbbMMppuutt,,  eeddaayyssaarrEEttmmaann««kkaarrssMMrrYYlleerroobbccMM»»  BBIIssMMNNaakk''mmiitt††PPkkii††
rrYYmmrrbbss''eeyyIIgg  KKWWBBYYkkeemmddwwkknnSS´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaanniittuucciinn  ..  xxMM∆∆¨k̈k**VVnneeFFII√√kkaarrrrMM
ÆÆkkddll''KKUUssnnÊÊnnaaGGaaeemmrriikkSSggrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ GGMMBBII®®BBwwttii††kkaarrNN__rrnnÊÊHHVVjj''́́ nn´́ff©©TTII11ååssPPaa1199
7700  rrbbss''eellaakk®®bbFFaannaaFFiibbttIInniiccssuunn  ((EEddllmmaannKKIIssßßIIggeeKKII˙ṙrCCaa®®BBHHrraaCC®®KKUU  ––  l'é-

minence grise), KKWWGGnn††rraaKKmmnn__BBYYkkeeyyaaFFaaGGaaeemmrriikkSSgg  eeddIImm∫∫IIeeTTAACCYYyyllnn''--nnll''
nniigg««bbnn»»vvaa  eeddIImm∫∫II[[BBYYkkeennHHeeccoossppuuttrrYYccBBIIkkaarrddYYllrrllMMyy""aaggcc∫∫aass''®®VVkkdd  ..  ®®bb--
ssiinneebbIIeeKKbbeeNN††aayy[[BBYYkkeennHHddYYllrrllMMeeTTAA,,  rrUUbbxxMM∆∆¨c̈c∫∫aass''CCaaGGaaccvviill®®ttLLbb''eeTTAA®®bb--
eeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeddIImm∫∫IIeeTTAAss††aarrssPPaaBBkkaarrNN__mmrrNN:dd**GGss''ssggÙÙwwmm  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrCCYYyy
ee®®ssaacc®®ssgg''®®bbeeTTsseeyyIIggppgg  nniiggCCYYyyddll''eeKKaallCCMMhhrrrrbbss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk
eennAA≤≤NNÎÎËËcciinnppgg,,  BBIIee®®JJHHkkaallssmm&&yyeennaaHH  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeennAAmmaannccMMnnYYnnttiiccttYYcc
ccMMEENNkkBBYYkkcciinnnniiggBBYYkkeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggvviijj  bbnn''[[EEttrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  vviill
®®ttLLbb''eeTTAArrkk««ssPPaaBBeeddIImm»»vviijjEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..

««eellaakkKKIIssßßIIggeeKK˙˙IIrrkk**VVnneeqqII¬¬yyttbbmmkkxxMM∆∆¨v̈viijjffaa  KKaatt''kk**ddUUeecc~~aaHHEEddrr  ccgg''[[llnn''--
nnll''ddYYllrrllMM  eehhIIyyccgg''[[ssIIhhnnuu®®ttLLbb''vviillvviijj,,  kk**bb""uuEEnn††KKaatt''VVnnyyll''ffaa BBYYkkrrddΩΩ
®®bbhhaarreennAAPP~~MMeeBBjjeehhIIyynniiggxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨ ̈ ttaammBBiitteeTTAAssuuTTÏÏsswwggEEttCCaaBBYYkkKKUUkknnEEddllXXuubb
XXiitt®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aa  eeddIImm∫∫IIeellggEEll∫∫ggkkMMbb¬¬¨k̈kkkMMEEbb¬¬gg  ««kkaarrTTmm¬¬aakk''rrUUbbxxMM∆∆¨B̈BIImmuuxxttMMEENNgg»»  kk~~¨g̈g
®®bbkkaarreeVVkkbbeeJJœœaattBBYYkkeeyyookkkkuuggnniiggBBYYkkeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg ..  xxMM∆∆¨k̈k**VVnnssaarrPPaa
BBeeTTAA≤≤ssßßrrCCnnGGaaeemmrriikkSSggrrUUbbeennHH  ((KKIIssßßIIggeeKKII˙ṙr))  ffaaeerrOOggrrbbss''KKaatt''mmiinnGGaacc[[yyll''
VVnnTTaall''EEtteessaaHH  ssMMrraabb''bbJJÔÔaajjaaNNdd**TTnn''eexxßßaayyrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ ..

««eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakk**eeddaayy,,  xxMM∆∆¨ëeccHHEEtteennAAKKiittffaa  ®®bbssiinneebbIIeellaakk®®bbFFaannaaFFiibb
ttIInniiccssuunn  mmaannllTTÏÏPPaaBBGGaaccTTssßßnn__TTaayyeemmIIllGGnnaaKKttCCaammuunnVVnn  ddUUcc  ««Madame

Soleil»»  ……eellaakk  Jean Viaud,,  eellaakkcc∫∫aass''CCaammiinnssMMeerrcccciitt††eeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__CCYYyy
sseeÂÂggaaHHmmYYyy  EEddllkk~~¨g̈grryy:eeBBllBBIIrrbbIIqq~~SSee®®kkaayymmkk  VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa««GGtt††XXaattnn
eeyyaaVVyy»»  EEddll®®bbkkbbeeddaayyeesscckkII††GGaamm""aass''eeffaakkTTaabb´́nn®®bbCCaaCCaattiiGGaaeemmrriikkSSgg»»

‹‹‹‹‹‹  eeddIImm∫∫IIeeKKaarrBBeesscckkII††BBiitt´́nn®®bbvvttii††ssaa®®ss††  eeKKKKYYrrrrMMÆÆkkffaa  eellaakk®®bbFFaannaaFFii



bbttIInniiccssuunn  EEddllVVnnssMMeerrccbbJJÇÇaa[[mmaannGGnn††rraaKKmmnn__́́ nnkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggeennAA´́ff©©TTII
11ååssPPaa11997700  KKWWmmiinnEEmmnnssMMrraabb''CCYYyysseeÂÂggaaHHrrbbbbllnn''--nnll''  ……kk**CCYYyysseeÂÂggaaHH
®®bbeeTTssEExxµµrr  eennAAccMMeeJJHHmmuuxxkkaarrvvaayy®®bbhhaarrrrbbss''eeyyookkkkuuggeennaaHHeeTT  EEttKKWWeeFFII√√eeLLIIgg
ssMMrraabb''CCYYyykkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg  [[ffyyeeccjjBBIIeevvoottNNaammeeddaayykkiittii††yyss  !! ..  eeTTaaHH
CCaayy""aaggNNaakk**eeddaayy,,  GGnn††rraaKKmmnn__rrbbss''kkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg  EEddllqq¬¬ggkkaatt''TTwwkkddIIkkmmıı¨¨
CCaa  EEttccMMnnYYnn2200KK˘̆mm˘̆  ccUUllxxaaggkk~~¨g̈gddIIEExxµµrr  kk~~¨g̈grryy:eeBBllEEtt22EExx  KKWWVVnnllTTÏÏppllccuugg
ccbb''  eeddjjkkggTT&&BBeeyyookkkkuugg[[ccUUllyy""aaggee®®CCAAeeTTAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ddll''eexxtt††kk--
NN††aall  ((ssÌÌaagg--KKKKIIrrFFMM))  ddll''eexxtt††kkMMBBgg''FFMM--eessoommrraabb--VVtt''ddMMbbgg˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyeennAAkk~~¨g̈g
eeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  kk**VVnnbbJJÇÇËËnnkkggTT&&BBeeyyookkNNaammxxaaggtt∫∫ËËggrraabb''mmWWuunnnnaakk''  eeTTAAdduu
ttPPUUmmiikkrrppÊÊHHssMMEEbbgg  bb¬¬nn''rrwwbbGGUUss®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  rrMMeellaaPP®®ssIIeePPTTeennAAttaammPPUUmmiiPPaaKK
xxaaggeekkIItt˘̆˘̆˘̆  CCaaeehhttuu[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrrraabb''EEssnnnnaakk''  rrtt''ccUUllkk~~¨g̈gCCYYrrEExxµµrr®®kkhhmm  ..
ssÂÂggaammGGaaeemmrriikkSSgg--yyYYnn  CCaassÂÂggaammBB®®ggIIkkTTwwkkddIIeeTTeettII  !!!!˘̆˘̆˘̆TTSSggeennHH  KKWWCCaallTTÏÏppll
´́nnnneeyyaaVVyyqqÁÁttllIIllaarrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  EEddlleePP¬¬ccTTeeggII√√nniiggJJkk¥¥ssMMddIIrrbbss''KKaa
tt''TTSSggGGss''  eeJJllKKWWeePP¬¬ccffaa  KKWWxx¬¬ÁÁnnKKaatt''eennaaHHeehhIIyy  EEddllVVnnEE®®sskkGGMMJJvvnnaavv[[
eellaakkKKIIssßßIIggeeKKII˙ṙr  mmkkTTmm¬¬aakk''
®®KKaabb''EEbbkkeellII®®bbeeTTsskkmmıı¨-̈-
CCaa  ttSSggBBII´́ff©©TTII1188mmiinnaa1199
6699  ..  ttSSggBBIÍ́ ff©©eennaaHHrrhhUUttdd
ll''EExxeemmssaa11997700  KKWW1144EExx
ee®®kkaayymmkk,,  eeddaayyeellaakkåå--
tt††mmeessnniiyyllnn''--nnll''BBMMuuVV
nneeFFII√√GGII√√TTSSggGGss'',,  kkaarrXXuubbXXii
ttrrbbss''eess††ccssIIhhnnuunniiggKKII--

ssßßIIggeeKKII˙ṙr  ««VVnnbbNN††aall[[

mmaannkkiiccçç®®bbttiibbttii††kkaarrTTmm¬¬aakk''

®®KKaabb''EEbbkkGGaaeemmrriikkSSgg  eeddaa

yyyynn††eehhaaHH  B-52 ccMMnnYYnn

33,,663300ddgg  eeTTAAeellIITTwwkkddII®®bb
eeTTsskkmmıı¨C̈Caa»»  ..
((In the fourteen months

the following the com-

mencement of the  bom-

bingd in March 1969, the



United States conducted 3,630 B-52 bombing raids in Cambodian ter-

ritory» THE FLAWED ARCHITECT, Henry Kissinger and American

Foreign Policy- by Jussi Hanhimäki, Oxford University Press- New

York- p.44))  ..
ddUUeecc~~HHttSSggBBIÍ́ ff©©1188mmiinnaa11996699  rrhhUUttddll''EExxeemmssaa11997700,,  eeddaayyeellaakkåått††mm

eessnniiyyllnn''--nnll''  nniiggGG~~kkGGggmmççaass''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt:BBMMuuVVnneeFFII√√GGII√√TTSSggGGss''  vvaammaa
nnkkaarrBBiiXXaattrrggaallrrYYcceeTTAAeehhIIyy  eeTTAAddll''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreennAA®®BBMM®®bbTTll''  eeddaayy
®®KKaabb''EEbbkk´́nnyynn††eehhaaHH  B-52 rrbbss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..  bbUUkkrrYYmmeesscckkII††eeTTAA  eerrOOggkkMM
bb¬¬¨k̈kkkMMEEbb¬¬ggdd**mmhhaaGGnn††rraayy´́nn««kkaarrTTmm¬¬aakk''eess††ccssIIhhnnuu»»  KKWWVVnneerroobbccMMeeLLIIggeeddaayy
eess††ccssIIhhnnuuxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeessaaHH  CCaammYYyyppSS--yyuuSSggdduugg  eehhIIyynniiggeellaakkEEhhnnrrII--KKIIssßßIIgg
eeKKII˙ṙr˘̆˘̆˘̆..  rrYYcceehhIIyyBBYYkkeeKKkk**yykkåå®®kkwwddΩΩkkmmµµdd**mmhhaabbiissaacceennHH  ((BBIIee®®JJHHCCaaåå®®kkwwddΩΩkkmmµµ
®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__EExxµµrr))  yykkeeTTAAllaabb®®bbLLaakk''  eellIIrrUUbbeellaakkåått††mmeessnniiyyllnn''--
nnll''  ..

�

�          �

‹‹‹‹‹‹  tteeTTAAeennHH  KKWWCCaaGGttƒƒbbTT‰‰kkssaarrrrbbss''xxMM∆∆¨p̈pÊÊaall''̆̆ ˘̆˘̆  kkaarrssnnÊÊnnaaCCaammYYyyeellaakk
eeffaagg--llwwmmhhYYgg,,  sshhkkaarrIImm~~aakk''rrbbss''eellaakkåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  eennAAEExxFF~~ËË1199
6699  KKWWbbIIEExxmmuunn®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ nn««´́ff©©1188mmiinnaa11997700»»  EEddllbbgg˙ȧajjffaa˘̆˘̆˘̆  nneeyyaaVVyy
rrbbss''EExxµµrreeyyIIggeeggIIbbeeLLIIggeeddjjyyYYnnQQ¬¬aannJJnn  ®®BBmmTTSSggbbJJÇÇaa[[åått††mmeessnniiyyll
nn''--nnll''eeddIIrrpp¬¬ËËvveeppßßgg  (([[eeTTAAccUUllGGaaeemmrriikkSSgg)),,  ccMMEENNkkxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeddIIrrpp¬¬ËËvvppßßwwgg  ((eeTTAAccUU
lleebb""kkSSgg))  eeddIImm∫∫IIeeVVkkbbeeJJœœaattyyYYnn  KKWWCCaaTTeeggII√√rrbbss''eess††ccssIIhhnnuuTTSSggGGss''  ((GGttƒƒbb
TTddkk®®ssgg''eeccjjBBIIeessoovveePPAAssiikkßßaa®®ssaavv®®CCaavv  ––  Cambodge- Le Chemin de

l'Apocalypse- 350 pages) 

««eeffaagg--llwwmmhhYYgg»»
««xxMM∆∆¨V̈VnneeTTAAppÊÊHHmmiitt††PPkkii††xxMM∆∆¨m̈m~~aakk''eeQQµµaaHHeeffaagg--llwwmmhhYYgg  ((EEddll´́ff©©ee®®kkaayymmkkkk¬¬aa--

yyeeTTAACCaa  GGnnuurrddΩΩeellxxaaFFiikkaarr®®bbssYYggeeXXaassnnaakkaarr´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllssaaFFaarrNNrrddΩΩrrbb--
ss''åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''))  eennAAssgg˚åatt''TTwwkkllÌÌkk''  eennAAssVV††hh__ddMMbbUUgg´́nnEExxFF~~ËËqq~~SS1199
6699  ..

®®bbssiinneebbIInnrrNNaamm~~aakk''ccgg''ddwwggBBIIeeKKaall®®VVff~~aadd**®®kkaass''XXµµwwkkccaakk''mmiinnFF¬¬¨ḦHrrkkyyll''
mmiinnVVnn  EEddllCCaakkmm¬¬SSggrrbbss''åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''kk~~¨g̈gssmm&&yyeennaaHH  eeKK®®ttUUvveeTTAA
eeFFII√√kkaarrssÊÊaabbssÊÊgg''eennAAppÊÊHHbbÌÌËËnnrrbbss''KKaatt''  KKWWeellaakkvvrreessnniiyy®®ttIIllnn''--NNuunn  ..  xxMM∆∆¨V̈Vnn
mmkkeellggppÊÊHH  eeffaagg--llwwmmhhYYgg  KKWWeennAAkk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNggeennHH‰‰gg  eeddaayyeehhttuuffaa  hhYY
ggkkMMBBuuggEEttbbMMeerrIIeeccAAhh√√aayynnaayyffIIµµrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  KKWWeellaakkllnn''--NNuunn  kk~~¨g̈gzzaann:CCaasskkmmµµ--



CCnnssmm©©aatt''mm~~aakk''eennAAkk~~¨g̈gkkaaEEsstt««®®bbeeyyaaCCnn__EExxµµrr»»rrbbss''eellaakkeellOOgg--EEvv""nn  eehhIIyy
EEddlleeccAAhh√√aayynnaayyBBiitt®®VVkkdd  KKWWKKµµaannnnrrNNaaee®®kkAABBIIbbÌÌËËnnrrbbss''eellaakkåått††mmeessnnii--
yyGGKKeemmbbJJÇÇaakkaarrkkggTT&&BBeennaaHH‰‰gg  ..

�

eeffaagg--llwwmmhhYYgg  ((eeBBlleennaaHHGGaayyuu3300qq~~SS  KKWWee®®ccIInnCCaaggxxMM∆∆¨3̈3qq~~SS))  ccaakk''TTwwkkmmYYyyEEkkvv
hhuuccmmkk[[xxMM∆∆¨ ̈ ––

--  KK~~aassbb∫∫aayycciitt††NNaass''  VVnnxx¬¬ÁÁnnmmkkeellgg,,  KK~~aammiinnssggÙÙwwmmffaa  bb""UUlliinn‰‰ggmmkk
eellggeeTT  ((hhYYggeeJJlleeddaayysseemm¬¬ggTTnn''PP¬¬nn''  eeJJrreeBBjjeeddaayymmiitt††PPaaBB))˘̆˘̆˘̆

--  xxMM∆∆¨s̈sUUmmeeTTaassccuuHH  EEddll®®kkVVnnmmkkeellgghhYYgg‰‰gg,,  xxMM∆∆¨ëeqqII¬¬yyttbb  ..  ttSSggBBII®®ttLL
bb''mmkkBBII®®ssuukkVVrrSSggvviijj  xxMM∆∆¨C̈Caabb''́́ ddmmmmaajjwwkkxx¬¬SSggeeBBkk  rrkkddkkXX¬¬aammiinnrrYYcc˘̆˘̆˘̆

--  eettII‰‰kkåått††mmsswwuumm--vvaa""rrssuuxxssbb∫∫aayyCCaaeeTT……  ??
--  ssuuxxssbb∫∫aayyeeTT  ..  eellaakkGGMMuunnwwkkxx¬¬ÁÁnnee®®ccIInnNNaass''̆̆ ˘̆˘̆  KKaatt''nniiyyaayyllÌÌEEttBBIIhhYY

gg‰‰ggeeTT˘̆˘̆˘̆  kk**bb""uuEEnn††CCaammYYyy  CCUU--ffaannII  vviijj  KKaatt''hhaakk''ddUUccCCaaeennAAmmaannKKMMnnMMuu  ..
--  eemm""cceeTTAA˘̆˘̆˘̆  kkaaEEsstt««EExxµµrr‰‰kkrraaCC¥¥»»bbiiTTTT√√aarr  ((eeffaagg--llwwmmhhYYgg  CCaaGGttIIttccaagg

hh√√aaggkkaarrppßßaayyrrbbss''««EExxµµrr‰‰kkrraaCC¥¥»»))˘̆˘̆˘̆‰‰kkåått††mmsswwuumm--vvaa""rrmmiinnBBiiVVkkcciitt††xx¬¬SSggeeBBkk
eeTT……  ??

--  nniiyyaayymmiinnBBiiVVkk˘̆˘̆˘̆  xxMM∆∆¨m̈maannGGaarrmmµµNN__ffaa  eellaakkGGMMuusswwuumm--vvaa""rrkkMMBBuuggEEttmmaannkkaarr
llII√√ggCCUUrrcctt''xx¬¬SSggNNaass''  ..  KKaatt''hhaakk''ddUUccCCaa®®ttUUvveeKKeeVVHHbbgg''eeccaall®®KKbb''TTiissTTII  ..  KK~~aa
yyll''ffaa  eellaakkGGMMuukkMMBBuuggEEtteeFFII√√kkaarrddkkffyyBBIICCIIvviittnneeyyaaVVyyTTSSgg®®ssuuggeehhIIyyeeBBll
eennHH˘̆˘̆˘̆

--  bb""UUlliinn‰‰ggnnwwkkssµµaannffaa  mmnnuussßßddUUcc‰‰kkåått††mmGGaacceeFFII√√GGII√√eeTToottVVnn  ee®®kkAAEEttBBII
kkaarreeFFII√√nneeyyaaVVyy  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  KKµµaannnnrrNNaaGGaaccddwwggCCaammuunnVVnneeTT˘̆˘̆˘̆GGII√√@@kk**mmaann
kkaarrPP&&nn††EE®®bbEEddrr  ..  ´́ff©©eennHH  KKaatt''eellcceeLLIIggCCaaCCnnkk∫∫tt''̆̆ ˘̆˘̆  ´́ff©©EEssÌÌkkKKaatt''GGaacckk¬¬aayyCCaa
vviirrbbuurrss˘̆˘̆˘̆

--  hhYYgg  !!  xx¬¬ÁÁnnFF¬¬aakk''ccUUllkk~~¨g̈gkkaarrbbkk®®ssaayyEEvvggqq©©aayyhhYYsseeBBkkeeTTddwwgg  ..  eellaakk
sswwuumm--vvaa""rrmmiinnEEddllccgg''eeFFII√√vviirrbbuurrssBBIIkkaallNNaaeeTT  kk~~¨g̈geerrOOggeennHHxx¬¬ÁÁnnddwwggcc∫∫aass''NNaass''
'' --  KK~~aaVVnnTTTTYYllddMMNNwwggffaa  xx¬¬ÁÁnnccgg''bbeeggII˚t̊tkkaaEEssttmmYYyyffIIµµEEmmnneeTT  ??

--  eerrOOgghh~~wwggEEmmnn  !!
--  xx¬¬ÁÁnnKKiittddaakk''eeQQµµaaHHGGIIEEddrr  ??
--  xxMM∆∆¨ÿykkrrQQµµaaHHttaammkkaaEEsstt  ««Le Monde»»  bb""uuEEnn††ss††aabb''CCaaPPaassaaEExxµµrreeTTAA  ddUUcc

CCaammiinnssUUvvBBiieerraaHHeessaaHH  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyy  eeBBll®®ttLLbb''mmkkBBIIeellggGGggrrvvtt††̆̆ ˘̆˘̆  xxMM∆∆¨k̈k**EEbbkkKKMM
nniittddaakk''eeQQµµaaHHffaa  ««nnKKrrFFMM»»  eeddaayymmaannrrUUbb®®BBhhµµmmuuxxbbYYnn  CCaanniimmiitt††rrUUbb´́nnGG~~kksseegg˚t̊t
kkaarrNN__  kkMMBBuuggeeddIIrrvviiPPaaKKBBII®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayy´́nnTTiissTTSSgg44  ..



--  mm""¥¥aaggEEddrr  ((eeffaagg--llwwmmhhYYggllaann''mmaatt''))  ..
--  hhYYgg  !!  ((xxMM∆∆¨ëeJJlleeddaayyKKMMhhuukkmmYYyyrrMMeeBBCC))  xxMM∆∆¨m̈mkkeennHH®®ttUUvvkkaarr[[xx¬¬ÁÁnnCCYYyy˘̆˘̆˘̆xxMM∆∆¨¨

®®ttUUvvkkaarr[[xx¬¬ÁÁnnnniiyyaayykkaarrBBiitt®®VVbb''xxMM∆∆¨T̈TSSggGGss''  kkMMuu[[mmaannssll''̆̆ ˘̆˘̆
--  KK~~aaccSSEEttCCYYyyeeTTeettII  !!
--  ≤≤LLËËvveennHH  xx¬¬ÁÁnnCCaaGG~~kkCCiittddiittCCaammYYyyeellaakkllnn''--NNuunn  ..  xx¬¬ÁÁnnGGaacc®®VVbb''xxMM∆∆¨[̈[

®®ttgg''@@  [[eeqqAA@@EEttmm††ggVVnneeTT˘̆˘̆˘̆  eettIIeeKKaallCCMMhhrrBBiitt®®VVkkddrrbbss''eellaakkåått††mmeessnnii
yyCCaammYYyynnwwggsseemm††ccyy""aaggNNaaEEddrr  ??  ≤≤LLËËvveennHH  eennAAttaammpp¬¬ËËvvmmaanneeKKnniiyyaayy®®KKbb''
KK~~aaBBIIrrddΩΩ®®bbhhaarr  ..  eehhIIyyGG~~kkEEddlleeddIIrrppßßaayyeerrOOggddUUeecc~~HH  TTMMnnggddUUccCCaaKKµµaannPP&&yy®®BBYYyy
VVrrmm∏∏TTaall''EEtteessaaHH  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  kk**ddUUccCCaaKKµµaannnnrrNNaaQQWWkk∫∫aallhhaall´́ff©©GGMMBBIIeerrOO
gg««xx¥¥ll''BB¥¥¨ḦHkkMMbbuutttt∫∫ËËgg»»EEbbbbddUUcceennHHppggEEddrr  ..  eeFFII√√eemmIIllEEtteerrOOggssaammJJÔÔFFmmµµttaa  ……
kk**CCaaeerrOOggkkMMbb¬¬¨k̈kkkMMEEbb¬¬ggeessµµaaHH  !!  

--  JJkk¥¥ccccaammGGaarraammGGss''TTSSggeennHH  KKµµaannmmUUllddΩΩaanneeTT  ..  eellaakkFFMM  ((llnn''--nnll''))
eennAAEEttCCaaGG~~kkbbMMeerrIIeessµµaaHHssµµ&&®®KKCCaammYYyyeeccAAhh√√aayy  ((ssIIhhnnuu))  ddEEddll  ..  eellaakkFFMMccgg''[[
EExxµµrreeyyIIggTTSSggGGss''KK~~aaeeggIIbbeeLLIIggttssflflUU®®bbqqSSggnnwwggyyYYnnQQ¬¬aannJJnn  mmiinnEEmmnn[[®®bbqqSS
ggCCaammYYyysseemm††cceennaaHHeeTT  ..  eennAAkk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHH  eellaakkFFMMVVnnnniiyyaayymmwwuuggmm""aatt''ddaacc''
xxaatt˘̆˘̆˘̆  eellaakkFFMM®®KKaann''EEttCCaaGG~~kkTTII22rrbbss''eeccAAhh√√aayybb""uueeNNˆâaHH˘̆˘̆˘̆

--  xxMM∆∆¨k̈k**VVnnæækkaarrbbkk®®ssaayyGGIIccwwggEEddrr˘̆˘̆˘̆  EEddllnniiyyaayyffaa  TTMMnnaass''rrvvaaggåått††mm--
eessnniiyyllnn''--nnll''eehhIIyynniiggsseemm††cc  KKWW®®KKaann''EEttCCaaeerrOOggkkMMEEbb¬¬ggbb""uueeNNˆâaHH  ..  ttaammBBiitt
BBIIrrnnaakk''eennHHeeFFII√√kkaarrccUUllKK~~aaeeTTAAvviijjeessaaHH  !!  ddUUeecc~~HHeebbIIttaammhhYYgg‰‰gg˘̆˘̆˘̆BBIIrrnnaakk''eennHHmmaann
eeKKaallkkaarrNN__nneeyyaaVVyyEEttmmYYyy  eehhIIyynneeyyaaVVyyeennHH  KKWWeeccjjmmkkBBIIsseemm††ccssII
hhnnuu  ..  ddUUeecc~~HHhhYYgg‰‰ggnniiyyaayy®®VVbb''xxMM∆∆¨V̈VnneeTT  eettIIeellaakkåått††mmeessnniiyymmaannVVnnTTTTYY
llbbJJÇÇaaBBIIsseemm††cc[[eeddaaHHEEllggbbJJÔÔvv&&nn††eeqq√√ggnniiyymm  ((kkuummµµ¨ÿynniiss††))  bbIInnaakk''  KKWWeellaakkPPYY
gg--ttuunn,,  eekkgg--vvaa""nn''ssaakk''  nniiggeeccAA--eessAA˘̆˘̆˘̆  EEddllsseemm††ccssIIhhnnuuxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  CCaaGG~~kkbbJJÇÇaa
[[ccaabb''ddaakk''KKuukkeennaaHH……eeTT  ??

--  ttaammBBiitt  KKWWGGIIccwwggeehhIIyy  ..  eennAA®®KKbb''bbJJ˙ȧaTTSSggGGss''  eellaakkFFMM®®KKaann''EEttCCaaGG~~kkTT
TTYYllbbJJÇÇaarrbbss''sseemm††ccEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..  kk**bb""uuEEnn††kk~~¨g̈g®®bbkkaarrbbJJÔÔaaCCnnTTSSggbbIInnaakk''eennHH˘̆˘̆˘̆
eellaakkFFMM®®bbEEhhllCCaaVVnneeFFII√√kkaarreeddaaHH®®ssaayy  eeddaayyee®®bbIIssmmttƒƒPPaaBBrrbbss''eellaakkEEtt
bb""uueeNNˆâaHH  ..  bb""UUlliinn  eerrOOggeennHHCCaaeerrOOggnneeyyaaVVyyCCaann''xxııss''̆̆ ˘̆˘̆  KK~~aammiinnGGaaccnniiyyaayyeeTTAA
qq©©aayyeellIIssBBIIeennHHVVnneeTT  ..  KK~~aakk**mmiinnddwwgghhYYssBBIIxx¬¬ÁÁnnEEddrrkk~~¨g̈geerrOOggeennHH  ..

--  xxMM∆∆¨k̈k**ddwwggffaaCCaanneeyyaaVVyyCCaann''xxııss''EEddrrBBYYkkmm""aakk  ..  xxMM∆∆¨m̈miinnEEmmnnyykkeerrOOggTTSSggGG
ss''eennHH  eeTTAAccuuHHppßßaayykk~~¨g̈gkkaaEEsstteeTT  ..  kk**bb""uuEEnn††xxMM∆∆¨c̈cgg''yyll''GGMMBBIIKKnn¬¬wwHHeessaarr´́nnGGaaff··kkMMVVMM
gg˘̆˘̆˘̆..  bbUUkkrrYYmmeesscckkII††eeTTAAsseemm††ccVVnnEEttggttSSggåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''[[eeFFII√√nneeyyaa
VVyy®®bbUUGGaaeemmrriikkSSgg®®BBmmTTSSgg®®bbqqSSggyyYYnn,,  eeJJllKKWW[[®®bbqqSSggnnwwggeess††cc  ..  ®®bbssiinn



eebbIInneeyyaaVVyy®®bbqqSSggnnwwggsseemm††ccssIIhhnnuuddUUeecc~~HH  VVnn®®ttUUvvee®®KKaaggeeLLIIggeeddaayyss~~aa´́dd
®®KKUUååbbCCŒŒaayy__́́ nnll∫∫iicckkllkkMMBBUUlldd**mmhhaa®®kkLLiicc®®kkLL¨c̈ceeQQµµaaHH  CCaanneerraatt††mm--ssIIhhnnuu
KK~~aaccgg''ddwwggEEddrrffaa  eettIIsseemm††ccmmaanneeKKaall®®VVff~~aaccgg''VVnnGGII√√BBiitt®®VVkkddeennaaHH  ..  eellaakk
llnn''--nnll''®®ttUUvvEEttddwwggeerrOOggeennHHCCaaggeeyyIIgg  ..  hhYYgg  !!  KK~~aaxx¬¬aaccEEttccUUllGGnnÊÊaakk''rrbbss''eeKKeeTT
eevvIIuuyy˘̆˘̆˘̆  xx¬¬ÁÁnnmmaannddwwggeerrOOggpp˚åa110000rrbbss''eemm""AA--eessTTuugg……eeTT  ??  ((kkkknn ––  yyuuTTÏÏnnaakkaarr´́nn
««bbuuVVππ110000»»  CCaaccllnnaabbeeJJœœaattrrbbss''®®bbFFaanneemm""AA  eeddIImm∫∫II[[bbJJÔÔaaCCnncciinneeggIIbbeeLLIIgg
««®®ccUUgg»»  eeddIImm∫∫II®®KKaann''EEttyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallTTSSggGGss''KK~~aa))  ..  eellaakksswwuumm--vvaa""rr,,  hhYYgg
‰‰ggeehhIIyynniiggxxMM∆∆¨ ̈ eeyyIIgg®®KKaann''EEttCCaakkUUnnCCwwggrrbbss''eeKKbb""uueeNNˆâaHH˘̆˘̆˘̆  mmiinn®®ssYYll@@eeKKccaabb''
yykkeeTTAAVVjj''eeccaall  ddUUcceessAA--gg""UUyyeennAA®®ttJJMMgg®®kkLLwwggGGIIccwwgg‰‰gg˘̆˘̆˘̆

--  bb""UUlliinn‰‰ggkkMMuunniiyyaayy[[®®CCuullhhYYss˘̆˘̆˘̆  eellaakkFFMMVVnn[[bbggNNuunn®®VVbb''BBYYkkeeyyII
ggffaa  eellaakkmmaanneeKKaallCCMMhhrreessµµaaHH®®ttgg''KKµµaannrreeggaaHHrreeggIIccMMeeJJHHeeccAAhh√√aayy˘̆˘̆˘̆

--  eebbIIddUUeecc~~HH  mmaannEEtteellaakkFFMM®®bbqqSSggnnwwggBBYYkkeeyyIIgg˘̆˘̆˘̆
--  mmiinnEEmmnnGGJJççwwggeeTT  ..  eeddaayyeeddaaHHEEllggbbJJÔÔaaCCnnTTSSggbbIIrrUUbb  eellaakkFFMMVVnnee®®CCII

sseerrIIssyykknneeyyaaVVyyeessrrIInniiyymm  ..  KKWWeellaakkFFMMeeFFII√√kkaarr[[BBYYkkeeyyIIgg˘̆˘̆˘̆
--  eerrOOggeennHH  ddUUccCCaammiinn®®ssYYlleeTThhYYgg˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyKK~~aaddUUcckkaann''EEttEEllggyyll''EEttmm††gg

..  eennAAeeBBllEEddllsseemm††ccddaakk''[[mmaannssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSggeeLLIIggvviijj˘̆˘̆˘̆  sseemm††cckk**TTTTYY
ll®®bbmmuuxxrrddΩΩeeyyookkkkuugg  eegg√√øøgg--ttaann''ppaatt''  CCaapp¬¬ËËvvkkaarrppggEEddrr  ..  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆâaHH
sseemm††ccVVnnbbJJÇÇËËnnyynn††eehhaaHHddaakkUUttaaeeyyaaFFaa  eeTTAAddwwkkCCnneennHHmmkkBBIIttMMbbnn''eemmmmtt''  ..  KKWW
CCaaeerrOOggmmYYyyKKYYrr[[hhYYsscciitt††̆̆ ˘̆˘̆  BBIIPPBBeellaakkTTSSggmmUUllVVnneeXXIIjj®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr  eeTTAATT
TTYYll®®bbmmuuxxrrddΩΩeeyyookkkkuuggeennAAeeJJFFiicciinnttuugg  EEddllCCiiHHyynn††eehhaaHHeeyyaaFFaaEExxµµrr  eeccjjBBIITTww
kkddIIEExxµµrr  !!  eettIIeennHHBBMMuuEEmmnnCCaaeerrOOggllkk''CCaattiieeTT……  ??  eellIIssBBIIeennHHeeTTAAeeTToott  sseemm††ccVVnn
bbeeNN††jjKKNN:kkmmµµkkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥GGnn††rrCCaattii  eeddaayyyykkeellssffaa««GGtt''lluuyy»»  ..
eehhIIyy≤≤LLËËvveennHH  sseemm††ccssbb∫∫aayykk~~¨g̈gkkaarreeddaaHHEEllggBBYYkkPP~~aakk''ggaarreeyyookkkkuugg  EEddll
kkggTT&&BBeeyyIIggccaabb''VVnnmmkkeeddaayyllMMVVkk˘̆˘̆˘̆  eeFFII√√eemmIIllEEtteeKKEEllggsstt√√ccaabbeeccjjBBII®®TTuu
gg  BBIIee®®JJHH®®BBHHGGggccgg''««VVnnmmKKVVnnppll»»  ..  eehhIIyyeennHH  xx¬¬ÁÁnn®®bbssiiTTiiÏÏnnaammffaa
CCaanneeyyaaVVyy®®bbqqSSggyyYYnn  ??  xxMM∆∆¨s̈sUUmm®®VVbb''xx¬¬ÁÁnn®®ttgg''eeTTAAccuuHH  ffaaxxMM∆∆¨m̈miinnTTuukkcciitt††sseemm††cc
ssIIhhnnuueeTT  eehhIIyyxxMM∆∆¨k̈k**mmiinnTTuukkcciitt††åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''ddUUccKK~~aappggEEddrr  !!˘̆˘̆˘̆

--  bb""UUlliinn˘̆˘̆˘̆  eebbII‰‰ggeeTTAAppÊÊHHbbggNNuunn  eeccoossvvaaggddaacc''xxaattkkMMuunniiyyaayybb""HHJJll''ss--
eemm††cc[[eessaaHH˘̆˘̆˘̆

--  eemm††ccVVnnCCaaGGIIccwwgg  ??
--  bbggNNuunnccgg''CCYYbbxx¬¬ÁÁnn˘̆˘̆˘̆  bbnnii††cceeTToottKKaatt''bbJJÇÇËËnnxxYYnn--´́ff  ((ccaagghh√√aaggssaarrBBtt··--

mmaannssuuvvNNˆP̂PUUmmii))  [[eeTTAACCYYbbxx¬¬ÁÁnnCCaammiinnxxaann˘̆˘̆˘̆
eehhIIyyeeffaagg--llwwmmhhYYgg    kk**nniiyyaayybbnn††BBII®®TTwwssII††rrbbss''KKaatt''    EEddllbbkk®®ssaayyffaa



ssIIhhnnuunniiggllnn''--nnll''mmaannkkaarr®®ttUUvvddgg®®ttUUvvEEpp¬¬CCaammYYyyKK~~aa  ––
--  xx¬¬ÁÁnnmmiinnddwwggffaa  sseemm††ccVVnnbbJJÇÇaa[[eellaakkFFMM  eeTTAA®®ttYYttBBiinniitt¥¥®®BBMMEEddnnccMMnnYYnn22qq~~SS

mmkkeehhIIyyeeTT……  ??  ((hhYYggeeJJll))  ..
--  xx¬¬ÁÁnnmmiinneeXXIIjjffaa  sseemm††cchh~~wwgg®®ssLLaajj''EEttkkggTT&&BBeeyyookkkkuugg  EEddllKKaatt''ddwwkk

ee®®KKOOggGGaavvuuFFnniiggmm˙˙ËËbbmm˙ȧayykkeeTTAAbbMMeeJJkk˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkkkkggTT&&BBEExxµµrrvviijj  KKµµaannGGII««GGSSgg»»
CCaammYYyyVVyykkkkeeTT  mmaannEEtt««kkggkkaakk»»˘̆˘̆˘̆  ((xxMM∆∆¨ëeJJll))  ..

--  EEttKK~~aassUUmm®®VVbb''eerrOOggssmm©©aatt''mmYYyyccuuHH˘̆˘̆˘̆  eellaakkFFMMVVnn®®VVbb''bbggNNuunnffaa  eeccAA
hh√√aayyVVnnbbJJÇÇaa[[eeFFII√√VVttuukkmmµµeeddjjyyYYnneennAAkk~~¨g̈geeBBllqqaabb''@@eennHH  ..  eerrOOggssmm©©aatt''mmYY--
yyeeTToott  EEddllKK~~aaVVnnddwwggBBIIbbggNNuunn˘̆˘̆˘̆  eennAAssmmaaCCxxaaggmmuuxxeennHH  eeccAAhh√√aayyeerroobbccMM
rrMMllaayyrrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattiĭ̆ ˘̆˘̆  eebbII®®bbkkaarreennHHmmiinnssMMeerrcceeTT  ®®TTgg''nnwwggrrtt''eeTTAA
®®ssuukkVVrrSSgg˘̆˘̆˘̆

eeBBlleennaaHHxxMM∆∆¨ḧhYYsscciitt††  ddUUcceeKKddaall''®®ttUUvvccuuggddeeggII˙ṁm  ––
--  eebbIIsseemm††ccGGnnuuJJÔÔaatt[[eellaakkFFMMeerroobbccMMeeFFII√√VVttuukkmmµµeeddjjyyYYnn  eerrOOggeennHHKKYYrr[[

eeCCOOVVnnxx¬¬HH  BBIIee®®JJHHbbggNNuunnVVnnBBtt··mmaanneennHHBBIIbbgg®®bbuussrrbbss''KKaatt''  ..  EEtteerrOOggEEdd--
llffaa  eeccAAhh√√aayynnaayyccgg''rrMMllaayy««rrddΩΩaaPPiiVVllee®®sscc®®ssgg''CCaattii»»  eehhIIyyeebbIImmiinnVVnn
ssMMeerrcc®®TTgg''nnwwggrrtt''eeTTAA®®ssuukkVVrrSSgg˘̆˘̆˘̆  eettIIbbggNNuunnVVnnBBtt··mmaannBBIINNaammkk  ??  vvaammaann
EEttKKaatt''®®ttUUvveeCCIIgg  ……kk**VVnnrrkkssIIuutt´́ff¬¬KK~~aaCCaammYYyynnwwggBBYYkkEE®®bbttGGssuurrkkaayy  ))!!!!))  vvaammaann
EEttKKaatt''VVnnddMMNNwwggEEbbbbddUUcceennHH  BBII««kk¬¬gg''»»EExxkk--vvNNÎÎII  ??  ..

eeffaagg--llwwmmhhYYggjjjjwwmmBB®®JJyy  bb""uuEEnn††mmiinnnniiyyaayyffaaGGII√√TTSSggGGss''  EEddllCCaaeess
cckkII††bbJJÇÇaakk''ffaa  xxMM∆∆¨V̈Vnnyyll''®®ttUUvv  ..  bb""uuEEnn††PP¬¬aamm@@eennaaHH  xxMM∆∆¨m̈miinnssUUvvCCaaeeCCOObb""uunnµµaanneeTT  GGMMBBIIeerrOO
ggVVttuukkmmµµeeddjjyyYYnneennHHppgg  eehhIIyynniiggeerrOOggeess††ccrrtt''eeTTAAbbrreeTTsseennaaHHppgg  ..  xxMM∆∆¨s̈sµµaa
nnEEtteeffaagg--llwwmmhhYYgg  ®®bbwwggnniiyyaayybbMMeeVVggeeddIImm∫∫IIkkMMEEbb¬¬ggeellggbbnnÏÏËËrrbbrriiyyaakkaass  ..  

--  xx¬¬ÁÁnnddwwggeeTT,,  bb""UUlliinn  ((eeffaagg--llwwmmhhYYgg[[eeyyaabbll''bbEEnnƒƒmm))  KK~~aayyll''ffaa  eeccAA--
hh√√aayyeehhIIyynniiggeellaakkFFMM  mmaannyyuuTTÏÏssaa®®ss††nneeyyaaVVyyEEttmmYYyyddUUccKK~~aa  EEtteeddIIrrpp¬¬ËËvv
eeppßßggKK~~aa  ((!!!!))˘̆˘̆˘̆

�

�        �

‹‹‹‹‹‹  KKWWJJkk¥¥rrbbss''eellaakkeeffaagg--llwwmmhhYYggccuuggee®®kkaayyeennHHeehhIIyy  EEddll««ccaavv
KK~~aa»»CCaammYYyyJJkk¥¥rrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuukk~~¨g̈gGGttƒƒbbTTxxaaggeellII  ––  ««˘̆˘̆˘̆kk**bb""uuEEnn††KKaatt''  ((EEhhnn
rrII--KKIIssßßIIggeeKKII˙ṙr))VVnnyyll''ffaa  BBYYkkrrddΩΩ®®bbhhaarreennAAPP~~MMeeBBjj  eehhIIyynniiggxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨ẗtaammBBiitteeTTAA
ssuuTTÏÏsswwggEEttCCaaBBYYkkKKUUkknn  EEddllXXuubbXXiitt®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aa  eeddIImm∫∫IIeellggEEll∫∫ggkkMMbb¬¬¨k̈kkkMMEEbb¬¬gg´́nn
kkaarr««TTmm¬¬aakk''rrUUbbxxMM∆∆¨B̈BIImmuuxxttMMEENNgg»»kk~~¨g̈g®®bbkkaarreeVVkkbbeeJJœœaattBBYYkkeeyyookkkkuuggnniiggBBYYkkeeyyoo
kkNNaammxxaaggeeCCIIgg»»˘̆˘̆˘̆



eehh  !!  eehh  !!  eennAAccuuggccbb''eeTTAA˘̆˘̆˘̆  KKWWeess††ccssIIhhnnuueeTTAAvviijjeessaaHH  EEddllssflfl˜˜uu®®KKllMMuuCCaa
mmYYyynniiggKKIIssßßIIggeeKKii˙ṙr  eeddIImm∫∫IIeellggEEll∫∫ggeeVVkkbbeeJJœœaatt  [[åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''
nniigg®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrrrrtt''ccUUllGGaaeemmrriikkSSgg  kk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNgg[[eeyyookkkkuuggnniiggeeyyookkNNaa
mmxxaaggeeCCIIggssmm¬¬aabb''CCaattiiEExxµµrrBBIIee®®kkaayyxx~~gg˘̆˘̆˘̆

xxMM∆∆¨V̈Vnnssiikkßßaa‰‰kkssaarrCCaaee®®ccIInn´́nnnneeyyaaVVyyee®®kkAA®®bbeeTTssrrbbss''®®bbeeTTsskkmmıı¨-̈-
CCaassmm&&yyeennaaHH  ((11996699))  BBMMuueeXXIIjjmmaannss~~aamm……ssJJÔÔaassUUmm∫∫IIEEttbbnnii††ccbbnn††ÁÁccEEddllffaa
eellaakkllnn''--nnll''VVnnkk∫∫tt''CCaattii  ……kk**kk∫∫tt''ssIIhhnnuueeddaayyllkk''xx¬¬ÁÁnn[[GGaaeemmrriikkSSggeennaaHH
eessaaHH˘̆˘̆˘̆  EEttVVnneeXXIIjjEEtteess††ccssIIhhnnuu  EEddllssflfl˜˜uu®®KKllMMuuXXuubbXXiittmmiinneeccHHccbb''CCaammYYyy
nniiggKKIIssßßIIggeeKK˙˙IIrr˘̆˘̆˘̆  ……eeXXIIjjEEttKKIIssßßIIggeeKK˙˙IIrrEEddllssflfl˜˜uu®®KKllMMuummiinneeccHHccbb''EEttCCaammYYyynniigg
ssIIhhnnuu  eeddIImm∫∫IIkkssaaggåå®®kkwwddΩΩkkmmµµ́́ nnkkaarrBBiiXXaattrrggaall  vviinnaasskkmmµµ  nniiggeePPrrvvkkmmµµ  ((Ter-

rorism))  eeddaayyeeFFII√√yyuuTTÏÏnnaakkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkk  B-52 ccMMnnYYnn33,,663300ddgg  eeTTAAeellII®®bb
CCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  BBIIqq~~SS11996699eeTTAAddll''qq~~SS11997700  ..

ssUUmmGGaannGGttƒƒbbTTmmYYyyrrbbss''eellaakk  Jussi Hanhimäki ––
««ttSSggBBIIrrddUUvv®®VVMMgg  ((1188mmiinnaa))  ´́nnqq~~SS11996699  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaVVnnTTTTYYlleesscckkII††

eexx¬¬aaccppßßaarr  eeddaayyGGaaeemmrriikkSSggeeFFII√√yyuuTTÏÏnnaakkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkk  llaattssnnÏÏwwggkkaann''EEttEEvvgg
qq©©aayy  eehhIIyykk**®®bbTTaajj®®bbeeTTsseennHH  ccUUllkkaann''EEttee®®CCAAeeTTAA@@kk~~¨g̈gPP~~kk''eePPII¬¬ggssÂÂggaammeevvoo
ttNNaamm  ..  eebbIIeeTTaaHHCCaayy""aaggeennHHkkII††,,  sseemm††ccssIIhhnnuueennAAEEttccgg''rrkkßßaammiitt††PPaaBBllÌÌBBIIxxaagg
ee®®kkAACCaammYYyynniiggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkddEEddll  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrEEddll®®TTgg''®®ttUUvvkkaarrrrkkCCMMnnYYyyBBII
xxaaggee®®kkAA  eeddIImm∫∫IITTbb''TTll''nnwwggBBYYkkeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  ..  eehhttuuddUUeecc~~HH®®TTgg''kk**VVnn,,
eeTTaaHHeeddaayyccMMeeJJHHkkII††,,  bbJJÇÇaakk''ffaa®®TTgg''mmiinn®®bbqqSSggnnwwggGGaaeemmrriikkSSgg  EEddll®®bbeeddjjttaamm
BBYYkkeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeennaaHHeeLLIIyy  ..  eebbIIeeTTaaHHCCaaeerrOOggeennHH  mmaa
nneesscckkII††ffaa®®TTgg''mmiinnEEmmnnrrgg''ccSS  ……kk**mmaanneesscckkII††ssbb∫∫aayycciitt††nnwwggeeXXIIjjeennaaHHkk**eeddaa--
yy  KKWWyyuuTTÏÏnnaakkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkllaattssnnÊÊwwggeeTTAAeellIIkkmmıı¨C̈Caa  rrvvaaggqq~~SS11996699nniiggqq~~SS
11997700˘̆˘̆˘̆  GGaakkbb∫∫kkiirriiyyaammiinnnniiyyaayyssII††rrbbss''sseemm††cc  KKWWVVnnEENNnnSS[[KKIIssßßIIggeeKKII˙ṙr
yyll''ffaa  ssIIhhnnuuVVnn««yyll''®®BBmm»»[[mmaannkkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkTTSSggeennHH»»  ((  The

Flawed Architect, p.71))˘̆˘̆˘̆
‹‹‹‹‹‹  TTaakk''TTggnnwwggJJkk¥¥XX¬¬aaccuuggee®®kkaayy´́nnGGttƒƒbbTTxxaaggeellIIeennHH  eeyyIIggVVnnss--

eegg˚t̊teeXXIIjjffaa    ––
kk--  ssIIhhnnuummiinnEEmmnn  ««mmaannGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaammiinnnniiyyaayymmiinnssII††»»eennaaHHeeTT  KKWW®®BBHH®®bb

mmuuxxrrddΩΩEExxµµrrVVnnnniiyyaayyeeBBjjmmaatt''  eeddIImm∫∫II[[GGaaeemmrriikkSSggyyll''cc∫∫aass''  GGMMBBIIeeKKaallbbMMNN
ggrrbbss''®®BBHHGGgg  EEddllccgg''[[mmaannkkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkGGflfluuyyEEGGsseeTTAAeellII®®bbeeTTsskk
mmıı¨C̈Caa  ..  eennAAeeddIImmqq~~SS11996699  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnyykkEEppnnTTIIssmm©©aatt''rrbbss''kkggeeyyaaFFaa
EExxµµrr  EEddllmmaannbbgg˙ȧajjGGMMBBIICCMMrrMMTTIIttSSggeeyyookkkkuugg  eennAACCYYrr®®BBMM®®bbTTll''xxaaggeekkIItt  eeTTAAllaatt



®®ttddaaggeennAAccMMeeJJHHmmuuxxBBYYkkGG~~kkssaarrBBtt··mmaannGGnn††rrCCaattii  ((CCaaBBiieessssmmaann  Jean Barré

PP~~aakk''ggaarrBBtt··mmaannVVrrSSgg,,  Bernard Hamel ttMMNNaaggrrWWuuEETTrr˘̆˘̆˘̆))  ..  eennAAeeBBlleennaaHH  sseemm††
ccVVnnEEff¬¬gg®®VVbb''PP~~aakk''ggaarrBBtt··mmaannVVrrSSggffaa  ––  ««xxMM∆∆¨ËEllgg®®TTSS®®TTccMMeeJJHHkkaarrrruukkrruull  ´́nn
TT&&BBeeyyookkkkuuggnniiggeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggccUUllkk~~¨g̈gddIIEExxµµrreeTTootteehhIIyy  ..  kk~~¨g̈g®®bbkkaarr
eennHH  eebbIIGGaaeemmrriikkSSggeeFFII√√kkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkk  eennAATTIIkkEEnn¬¬ggNNaaddaacc''®®ssyyaall
EEddllBBMMuummaann®®bbCCaaCCnnEExxµµrrrrss''eennAA  kk~~¨g̈g®®BBMM®®bbTTll''rrbbss''eeyyIIgg,,  eennaaHHxxMM∆∆¨K̈Kµµaanneeyyaabbll''
CCMMTTaass''eeTT»»  ..  EEnnhh__  !!  vvaaGGIIeeccHHeeTTAAeeTToott˘̆˘̆˘̆  eettIIvvaammaannddIIEExxµµrr‰‰NNaaEEddll≤≤ttmmaannEExxµµrr
eennAAeennaaHH  ??

xx--  mmiinnEEmmnnmmaann®®ttwwmmEEttvvaaccaabb""uueeNNˆâaHHeeTT  KKWWmmaannTTeeggII√√EEffmmeeTToott  ..  ssIIhhnnuuVVnn
ddaakk''[[mmaannzzaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSggeeLLIIggvviijjeennAAPP~~MMeeBBjj  EExxmmiiffuunnaa11996699  KKWWccMMeeBBllEEdd
llyynn††eehhaaHH  B-52 GGaaeemmrriikkSSggkkMMBBuuggEEttTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeeBBjjTTMMhhwwggeellIITTwwkkddII®®bb
eeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  JJkk¥¥eeXXaassnnaaxxaaggee®®kkAAffaa  kkaarrddaakk''TTUUtteeLLIIggvviijj  KKWWmmkkBBIIGGaaeemmrriikkSS
ggTTTTYYllssaall''®®BBMM®®bbTTll''́́ nnkkmmıı¨C̈Caabbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ..  ttaammBBiittGGaaeemmrriikkSSggkk**ddUUccEEtteeyyookkkkuu
ggeehhIIyynniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  KKWWTTTTYYllssaall''®®BBMMEEddnnkkmmıı¨C̈CaarrYYcceehhIIyy  kk**eeFFII√√kkaarrbbMMJJrrbbMM
JJnnbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIIEEttmm††gg  ..  eennHHmmiinnKKWWssIIhhnnuukkMMBBuuggEEttXXuubbXXiittCCaammYYyynnwwggKKIIssßßII
ggeeKKII˙ṙr  eeddIImm∫∫IIrruujj®®ccaann®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa[[FF¬¬aakk''ccUUllkk~~¨g̈gssÂÂggaammGGaaeemmrriikkSSggeeTT……  ????

KK--  eennAA´́ff©©TTII1166ssIIhhaa11996699  ssIIhhnnuuVVnnEEttggttSSggåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''
CCaannaayykkrrddΩΩaaPPiiVVll««ee®®ssaacc®®ssgg''CCaattii»»  eeddIImm∫∫IIee®®ssaacc®®ssgg''EExxµµrrBBIIkkaarreeLLaammBB&&TTÏÏ
rrbbss''eeyyookkkkuugg  ..  eennHHmmiinnKKWWnneeyyaaVVyykkMMbb¬¬¨k̈kkkMMEEbb¬¬gg  EEddlleess††ccssIIhhnnuueerroobbccMM
eeFFII√√kkaarr««TTmm¬¬aakk''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg»»eeTT……  ??  ..  KKWWssIIhhnnuukkMMBBuuggEEtteerroobbccMMllaabbBBNN··åått††mmeessnniiyy
llnn''--nnll''  [[eeTTAACCaass††SSnniiyymm  ®®bbUUGGaaeemmrriikkSSgg  [[eeTTAACCaassflflUUhhaarrttUU  ((!!!!))  ..  KKWWssIIhhnnuu
kkMMBBuuggEEttbbeeggII˚t̊t««CCnnkk∫∫tt''»»  eeddIImm∫∫IIGGnnuuJJÔÔaatt[[xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  mmaanneellssrrtt''eeTTAAeeFFII√√eess††cc
eeyyookkkkuuggeennAAeebb""kkSSgg  ..  BBIIee®®JJHHffaa  eebbIIKKµµaann««CCnnkk∫∫tt''»»eeTT  eeFFII√√eemm††cceeLLIIyyssIIhhnnuunnww
ggGGaacckk¬¬aayyeeTTAACCaa««®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk»»  ……kk**eeTTAACCaa««eess††ccssttUUcceessII††ggeessaayyrraaCC¥¥nnKKrr
bbII»»  ????  ..

‹‹‹‹‹‹  ddUUeecc~~HH,,  eeyyaaggttaamm®®BBwwttii††kkaarrNN__TTSSggGGss''xxaaggeellIIeennHH  KKWWeess††ccssIIhhnnuueehhII
yynniiggKKIIssßßIIggeeKK˙˙IIrr  EEddllVVnnrrYYmmKKMMnniittKK~~aakk~~¨g̈gqq~~SS11996699--11997700  kk~~¨g̈g®®bbkkaarreellgg
EEll∫∫ggkkMMbb¬¬¨k̈kkkMMEEbb¬¬gg´́nn««kkaarrTTmm¬¬aakk''eess††ccssIIhhnnuu»» ®®ssbbKK~~aannwwggrrKKaallkkaarrNN__rrbbss''
hhUUCCIImmiijj--ppSSyyuuSSggdduugg  eeddIImm√√IIeeFFII√√[[TTwwkkddIIEExxµµrrkk¬¬aayyCCaaTTwwkkddIIyyYYnn,,  eehhIIyykk**eellIIkkåå®®kkww
ddΩΩkkmmµµ®®bbkkbbeeddaayyTTmm©©nn''FF©©nn''ddUUcc®®bbffBBIIeennHH  eeTTAAllaabb®®bbLLaakk''åått††mmeessnniiyyllnn''--
nnll''  nniigg®®TTgg''ssiirriimmtt:˘̆˘̆˘̆

‹‹‹‹‹‹  ddUUeecc~~HH  KKWWbbnnssIIhhnnuu--KKIIssßßIIggeeKKII˙ṙreennHHeehhIIyy  EEddlleeKK®®ttUUvv®®bbGGUUss®®bbTTaa--
jjyykkmmkkkkaatt''eeTTaass  GGMMBBIIbbTT®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa˘̆˘̆˘̆  CCaammYYyynnww



ggbbnneemmddwwkknnSSyyYYnnssBB√√́́ ff©©  eehhIIyyCCaammYYyynniiggbbnnEExxµµrr®®kkhhmmbb""uullBBtt--eeGGooggssaarrII
eeddaayyttuullaakkaarrGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥  eennAAkk~~¨g̈geeBBllxxaaggmmuuxxeennHH  ..⁄⁄
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