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‹‹  ttuukktt††aakk∫∫aallyyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr ––
eeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarrssiikkßßaa[[VVnn®®bbtt¥¥&&kkßß  GGMMBBIIkkaarr®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__eennAA

®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  EEddllVVnneellcceeLLIIggeeBBjjTTMMhhwwgg,,  ´́ff©©TTII1177  eemmssaa  1199--
7755... eeyyIIgg®®ttUUvveerroobbccMMddaakk''eesscckkII††ccaabb''eeppII††mm  ((Prémisse))  [[VVnn®®ttwwmm
®®ttUUvvssiinn  ..  eebbIIkkaallNNaaeesscckkII††ccaabb''eeppII††mm®®ttUUvvvvaayy  ««eess~~øøtt»»  bbJJççËËlleeTTAA
kk~~¨g̈gpp¬¬ËËvvxxuussttSSggBBIIddMMbbUUggTTIIeeTTAAeehhIIyy  eennaaHHeesscckkII††bbJJççbb''kk**vvaa®®ttUUvvFF¬¬aakk''ccUUll
pp¬¬ËËvvxxuussTTSSgg®®ssuuggCCaammiinnxxaannEEddrr  ..  FFmmµµttaammnnuussßßCCaattiieeyyIIgg  mmiinnEEddllss
mm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnneeddaayyssuuTTÏÏcciitt††eeTT  vvaaEEttggEEttmmaannkkaarrbbggaabb''bbJJÇÇaammkkBBIIxxaaggee®®kkAA  ..
eebbIIeeTTaaHHCCaaeeyyIIggBBiiXXaattxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  eeddaayyeesscckkII††xxkkcciitt††EEttxx¬¬ÁÁnn‰‰ggkk**eeddaayy
kk**kkaarrccaajj''bbeeJJœœaatteennaaHHkk**vvaaCCaa  ««GGMMeeBBII»»  EEddll  ««KKaabbssgg˚t̊t''»»  mmkkBBIIBBiiPPBB
xxaaggee®®kkAAddUUcceennaaHHEEddrr  ..  yy""aaggNNaammiijj®®bbCCaaCCaattiieeyyIIgg  kk**mmiinnVVnnssmm¬¬aabb''
xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggEEddrr  kkaallBBIIEExxeemmssaa11997755  ..  ´́ddEEddllssmm¬¬aabb''EExxµµrr
KKWWCCaa´́ddEExxµµrrBBiittEEmmnn  kk**bb""uuEEnn††xxYYrrkk∫∫aallEEddllssmm¬¬aabb''EExxµµrr  BBMMuuEEmmnnCCaaxxYYrrkk∫∫aall
EExxµµrreeTT  eeddaayyeehhttuuffaaxxYYrrkk∫∫aallrrbbss''CCnnEEddllssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn  KKWWCCaaxxYYrrkk∫∫aall
EEddllBBMMuummaanneessrrII  ..  ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaammaannJJkk¥¥ffaa  ««kk∫∫aallyyYYnnxx¬¬ÁÁnn
EExxµµrr»»... eehhIIyymmnnuussßß  ««kk∫∫aallyyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr»»  dd**ssMMxxaann''bbMMppuutt  EEddllCCaa®®bb--
PPBB´́nnmmhhaaGGnn††rraayyrrbbss''®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrrTTSSggmmUUll  KKWWmmaanneeQQµµaaHHffaa  nneerraatt††
mm--ssIIhhnnuu ..

KKWWCCaakkaarrCCaakk''cc∫∫aass''BBnn''eeBBkk  EEddlleess††ccssIIhhnnuuCCaattuukktt††aarrbbss''yyYYnn,,
eerrOOggeennHHeeyyIIggBBMMuuccSSVVcc''EEss√√ggrrkkPPss††¨ẗtaaggeeTT  ..  eeKKeeXXIIjjeess††ccssIIhhnnuu
eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11997700  rrtt''eeTTAAeeFFII√√eess††cceeyyookkkkuugg eehhIIyyVVnnBBnn¥¥¨ḦHTT&&BByyYYnnxxaa
ggeeCCIIgg  [[mmkkbbMMppii¬¬ccbbMMpp¬¬aajj®®ssuukkEExxµµrr  ((eettIIkkMMhhuussmmkkBBIIGGII√√  ??  mmkkBBIIllnn''nnll''
ssiirriimmtt: ??  eerrOOggeennHHmmiinneeccHHffaaCCaaGGIIccwwggeeTT... BBIIee®®JJHHeellaakksswwuumm--vvaa""rrVVnn
®®VVbb''xxMM∆∆¨f̈faa  eess††ccssIIhhnnuuccgg''eeFFII√√eemm≤≤ssßßrr: eemmeeyyookkmmiijj  ttSSggBBIIKKaatt''eeFFII√√
®®BBHHkkUUNNaakkaallBBIIqq~~SS11995533eemm""¬¬HH...kkaalleeNNaaHHsseemm††cc®®BBHHmmaattaa<<kkuussuumm:>>
VVnnGGgg√√rreellaakksswwuumm--vvaa""rr  [[XXaatt''®®BBHHkkUUNNaakkMMuu[[rrtt''ccUUll´́®®BB  eeTTAAeeFFII√√EExxµµrr≤≤
ssßßrr: ..  eellaakksswwuumm--vvaa""rrVVnneeqqww¬¬yyttbbffaa  ––  TTUUllbbggMMmmaannssiiTTiiÏÏGGII√√eeTTAAXXaatt''
®®BBHHkkUUNNaa,,  ®®BBHHkkUUNNaaCCaammççaass''EEppnnddII... eeTT  !!  ‰‰kkåått††mmGGaaccXXaatt''VVnn  ((
ssMMddIIrrbbss''kkßß®®ttIIkkuussuumm:))  ‰‰kkåått††mmGGaacceeFFII√√CCaa““®®BBHHkkUUNNaaVVnn  !!.....  eeTTaaHH
CCaayy""aaggNNaakkII††  ttuukktt††aaCCaavvttƒƒ¨≤̈≤ttvviiJJÔÔaaNN,,  ccMMEENNkkeess††ccEExxµµrrEEddlleeTTAAeellIIkk
TT&&BByyYYnn[[mmkkssmm¬¬aabb''®®ssuukkxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  mmaannllkk≈≈NN:CCaaEExxµµrr®®ttwwmmEEttCCaannaammbb""uu
eeNN̂̂aaHH... kk**bb""uuEEnn††««bbJJÔÔaajjaaNN»»  ……««®®BBHHtt®®mmiiHH»»  ……««nneeyyaaVVyy®®bbll&&yy
BBUUCCssaassnn__EExxµµrr»»eennHH  vvaaCCaakkaarrvvaayy««bbJJççËËlleess~~øøtt»»rrbbss''CCnnåå®®kkwwddΩΩEEddll
VVnnTTTTYYlleePPaaKKpplleeTTAAvviijjeeTT  eeQQµµaaHH  ««ppSS--yyuuSSggdduugg»» ..

ddUUeecc~~HHeebbIIeeyyIIggeeFFII√√ddMMeeNNaaHH®®ssaayy  ((ttaammEEbbbbbbTTrrbbss''TTssßßnnvviiTTUU®®kkii

kk))  nniieekk≈≈bbbbTTxxuuss  ((Thèse))  BBIIeeddIImmTTII... eeyyIIggnnwwggVVnnTTTTYYllssMMeeyyaaKK  ((
Synthèse))  xxuussCCaa®®VVkkddeennAAxxaaggccuuggccbb''  ..  ®®bbssiinneebbIIeeyyIIggnniiyyaayyffaa
««EExxµµrrEEttggEEttssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ((eesscckkII††ccaabb''eeppII††mmxxuuss))  eess††ccssIIhhnnuuKKaatt''VVnn
ssmm¬¬aabb''EExxµµrr®®VVkkddNNaass''... ddUUeecc~~HHeess††ccssIIhhnnuuKKWWCCaaEExxµµrr»»  ((eesscckkII††bbJJççbb''
xxuuss))  eennHHKKWWCCaaddMMeeNNaaHH®®ssaayyrreebboobbllIIllaa... ((Sophisme))  ..  eeddIImm∫∫IIrrkk
kkaarrBBiitteeXXIIjj  eeyyIIgg®®ttUUvvnniiyyaayyddUUeecc~~HHvviijj  ..  ««yyYYnnEEttggEEttssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ((
eesscckkII††ccaabb''eeppII††mm®®ttUUvv))  eess††ccssIIhhnnuuKKaatt''VVnnssmm¬¬aabb''EExxµµrr®®VVkkddNNaass''  ddUU
eecc~~HHeess††ccssIIhhnnuueennHH  KKWWCCaayyYYnn  !!  »»  ((eesscckkII††bbJJççbb''®®ttwwmm®®ttUUvv))  ..

nniiyyaayyttaammEEbbbbbbTTccuuggee®®kkaayyeennHH  eeTTIIbbeeyyIIggGGaaccyyll''VVnn  BBWW««
rrnnÊÊHHVVjj''TTSSggkkNN††aallEExxEEcc®®tt»»  EEddllVVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAeennAA´́ff©©TTII1177  eemm--
ssaa  11997755  ..  ddUUeecc~~HH  eebbIIeess††ccssIIhhnnuuCCaattuukktt††aa  ««kk∫∫aallyyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr»»  eeTTAA
eehhIIyy,,  bb""uull--BBttkk**CCaammnnuussßß««kk∫∫aallyyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr»»... eehhIIyy´́ff©©ee®®kkaayy
mmkk  hhflfluunn--EEssnnkk**CCaammnnuussßß  ««kk∫∫aallyyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr»»  ddUUccKK~~aaTTSSggGGss''  ..  BBII
ee®®JJHHGG~~kkTTSSggbbIIeennHH  mmaannmmuuxxmmaatt''®®ttwwmmEEttCCaaEExxµµrr  bb""uuEEnn††««nneeyyaaVVyy»»rrbb--
ss''BBYYkkeeKK  KKWWCCaa««nneeyyaaVVyyyyYYnn»»... KKWWCCaanneeyyaaVVyy««yyYYnn®®bbll&&yyBBUUCC
ssaassnn__»»  eeddIImm∫∫IIvvaattyykkTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa  ..  ddUUeecc~~HHeeyyIIgg®®ttUUvvnniiyyaayyttaammkk∫∫ÁÁnn
cciinnvviijj  ««GGII√√@@EEddlleeyyIIggeemmIIlleeXXIIjj  KKWW®®KKaann''EEttCCaassJJÔÔaaeeXXIIjj  EEttmmiinn
EEmmnnCCaassJJÔÔaaBBiitt... GGII√√@@EEddlleeyyIIggeemmIIllmmiinneeXXIIjj  eennaaHHeeTTIIbbVVnnCCaa
ssJJÔÔaaBBiitt»»  ..

❑

‹‹  sstt√√BBss''eennAAkk~~¨g̈gBBgg  ((Le serpent était dans l'oeuf)) ––
eennAAkk~~¨g̈grrCCÇÇkkaallrrbbss''mmççaass''kkßß®®ttIIGGggmmIIuu  ((11883344--®®BBHHGGggmmIIuu®®ttUUvvCCaa

kkµµÁÁyy®®ssIIrrbbss''®®BBHHGGggDDYYgg  ddUUeecc~~HH®®ttUUvvCCaabbggbbÌÌËËnnCCIIddUUnnmmYYyyrrbbss''eess††ccnneerraa
tt††mmnniiggssIIuussuuvvttiiƒƒ))  eess††ccGGNNˆâammmmIIuuggmm""aagg  VVnnyyll''ffaa®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa®®ttUUvv
rrllaayyrrlltt''ppuuttssUUnn¥¥GGaayyuueennAAeeBBlleennaaHHeehhIIyy  ..  ®®BBHHeeccAAGGNNˆâammVVnn
bbJJÇÇËËnneess††cc®®ttaajj''yyYYnnmm~~aakk''eeQQµµaaHHee®®TTOOgg--mmiijjyyuuSSgg  ((CCaammYYyynniiggkkggTT&&BB
1155,,000000nnaakk''))  mmkkkkaann''kkaabb''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa,,  [[mmkkrrYYmmddMMeeNNkkCCaassaahhaa
yyssµµnn''CCaammYYyy®®BBHHGGggmmIIuuGGaayyuu2200qq~~SS  ((JJkk¥¥xx¬¬HHffaaeerrOOggeennHHBBiitt,,  JJkk¥¥xx¬¬HH
eeTToottffaammiinnBBiitt... bb""uuEEnn††eennAA´́ff©©ee®®kkaayymmkk  lluuHH®®BBHHGGggmmIIuuVVnnddwwggBBIIJJkk¥¥
eeccaaTT®®bbkkaann''eennHH  ®®BBHHnnaaggkk**VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaaqqÁÁttllIIllaa))  ..  ®®BBHHGGggmmIIuummaann
eeQQµµaaHHyyYYnnffaa  ®®BBHHnnaagggg""uukkvvaa""gg... mmaannggaarrCCaa  mmIILLSSxx√√aann''QQYYrr  ((eess††cc®®ssII
´́nn®®ssuukkmmIILLSS))  ccMMEENNkkTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjmmaanneeQQµµaaHH  ®®ttSSggNNSSyyuuSSgg  ..  KKWW
eennAAkk~~¨g̈grraaCC¥¥GGggmmIIuueennHH‰‰gg  EEddllVVnnGGnnuuvvtt††nneeyyaaVVyy®®bbll&&yyBBUUCCssaa--
ssnn__EExxµµrreeddaayyccMMhhmm††ggrrYYcceeTTAAeehhIIyy  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa[[kk¬¬aayyeeTTAA
CCaa  ««ssMMbbuukk≤≤ttsstt√√»»... kk~~¨g̈g®®bbkkaarrssMMrrYYll[[TTwwkkddIIEExxµµrrPPÇÇaabb''CCaammYYyynnwwggTTwwkk
ddIIGGNNˆâamm  ..  yyYYnnkk**VVnnbbeeJJœœaatt®®BBHHååbbrraaCCGGggEEGGmm  ((eeCCddΩΩaarrbbss''®®BBHHGGgg
DDYYgg))  ®®BBmmTTSSggBBYYkkBBllbbrriivvaarr  [[mmkkccUUllGGnnÊÊaakk''yyYYnneennAAPP~~MMeeBBjj  rrYYccee®®TTOOgg
mmiijjyyuuSSggkk**bbJJÇÇaaccaabb''®®BBHHååbbrraaCCGGggEEGGmm  jjaatt''eennAAkk~~¨g̈g®®TTuuggEEddkk  bbJJÇÇËËnn
eeTTAATTII®®kkuuggeevv""... ((11884400))  ..

««ssPPaaBBkkaarrNN__kkaann''EEttmmaannkkMMrriittFF©©nn''FF©©rreeLLIIgg  ..  eeBBlleennaaHH  GGuuggTTuugg
KKYYnn  ((eess††cc®®ttaajj''GGNNˆâamm))  BBMMuummaannssaall''GGII√√EEddllCCaa®®BBMMEEddnn´́nnkkaarreellaaPP
llnn''rrbbss''xx¬¬ÁÁnneeTTootteeLLIIyy  ..  ee®®TTOOgg--mmiijjyyyyuuSSggVVnnccgg''pp¬¬aass''bb††ËËrrllTTiiÏÏ
ssaassnnaarrbbss''CCnnCCaattiiEExxµµrr  eeddaayyddaakk''ssaassnnaaGGNNˆâammmmkkCCMMnnYYssvviijj
VVnnbbgg≈≈MM®®BBHHssggÙÙ[[ccaakkssiikk≈≈aabbTTeeccjjBBIIvvtt††GGaarraamm,,  VVnnbbJJÇÇaa[[kkaabb''eeddII
mmeeJJFFii,,  [[KKaass''rrMMeellIIgg®®BBHHBBuuTTÏÏbbddiimmaakkrr,,  [[kkMMeeTTccbbMMppii¬¬ccbbMMpp¬¬aajjeeccttiiyy
nnaannaa.....  eellIIssBBIIeennHHeeTTAAeeTToott  eeddIImm∫∫IIbbMMVVtt''GGII√√@@EEddllmmaannllkk≈≈NN:CCaa
EExxµµrr,,  GGuuggTTuuggKKYYnnkk**VVnnccaabb''bbJJÇÇËËnnkkuuggßßIIeessnnaabbttIIrrbbss''®®BBHHGGggmmIIuueeTTAA´́®®BB--



nnKKrr  mmaannCCaaBBiieesssseeccAAhhflfl√√aaLL¨g̈g,,  eeccAABBjjaahhflflUU,,  ®®kkLLaaeehhaammKKIIgg  eeddaayy
yykkeellssffaa  ®®BBHHeeccAAGGNNˆâammccgg''ccrrccaaCCaammYYyyBBYYkkxx¬¬ÁÁnn  eennAAeeBBllEEddll
®®BBHHååbbrraaCC  ((GGggEEGGmm))  eeTTAAddll''  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk  CCnneennHHVVnnTTSSggccaabb''bbJJÇÇËËnn
mmhhaakkßß®®ttIIGGggmmIIuu,,  ®®BBHHnnaaggeeJJ  bbÌÌËËnn®®ssIIbbnnÊÊaabb''EEddllmmaannzzaann:CCaaååbbrraaCC
®®BBmmTTSSgg®®BBHHGGggss©©ÁÁnn  bbÌÌËËnneeKKbbggÌÌss''EEffmmeeTToott  ..  bbgg®®ssIIbbMMppuutteeQQµµaaHHGGgg
EEbb""nn  GGaayyuu3322qq~~SS  ®®ttUUvvyyYYnnyykkeeTTAA®®CCmmuuCCTTwwkkssmm¬¬aabb''eennAAllgg''eehhaa  ((vviijj
LL̈̈gg))  ..

ddUUeecc~~HH  nneeyyaaVVyyBBiiXXaattrrggaallrrbbss''yyYYnnppSS--yyuuSSggdduugg  eeTTAAeellIICCnn
CCaattiiEExxµµrrttaammrryy:TTIIggeemmaagg  ……««GG~~kkttaammbbJJççËËllrrUUbb»»bb""uull--BBtt  eennAAssmm&&yy
eemmssaa7755... KKWW®®KKaann''EEttCCaakkaarrbbnn††PPÇÇaabb''nneeyyaaVVyyrrbbss''ee®®TTOOgg--mmiijjyyuuSS
ggmmkkBBIIssmm&&yyrrCCÇÇkkaall®®BBHHGGggmmIIuuEEttbb""uueeNNˆâaHH‰‰gg  ..  xxuussKK~~aa®®ttgg''ffaa  kkaall
ssmm&&yyee®®TTOOgg--mmiijjyyuuSSggyyYYnnVVnnbbMMVVtt''BBUUCCeess††ccEExxµµrreeddaayyccMMhh  ccMMEENN  
kkeennAAkk~~¨g̈gEExxeemmssaa11997755  yyYYnnccgg''ssMMEEddggeell≈≈aann[[BBiiPPBBeellaakkeeXXIIjjffaa  
EExxµµrrVVnneeFFII√√GGttƒƒXXaatt  eeJJll««EExxµµrrVVnnssmm¬¬aabb''EExxµµrr»»eeddaayy´́ddrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg
eeTTeettII  ..  mmnnuussßßssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeennaaHH  eettIImmaann®®BBHH≤≤nnÊÊ®®BBHHGGgg‰‰NNaaCCYYyy
ee®®VVsseellaaHHeeTTAAVVnn  ??

ttaammBBiitteennAAkk~~¨¨©©ggEExxeemmssaa11997755  mmhhaaBBss''nnaaKKrraaCC´́nnkkaarr®®bbll&&yy
BBUUCCssaassnn__  EEddllmmaannbb""uull--BBttCCaakk∫∫aallmm""aassIIuunneennaaHH  vvaaVVnnrrIIkkFFMMFFaatt''
eehhIIyyxxııss''ss˚˚wwmm´́ss˚C̊Caaggeett~~aatt´́lleeTTootteeTTAAeehhIIyy  ddUUccCCaaeemm""AA--eessTTuuggeennAA
kkNN††aallmmhhaabbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··CCaammYYyynniiggBBYYkkqqµµSS®®kkhhmmGGIIccwwgg‰‰gg  ((EEddll
KKaatt''eennHHmmaann««kk∫∫aallCCaayyYYnnEEttxx¬¬ÁÁnnCCaacciinn»»... ssUUmmkkMMuueePP¬¬ccffaa  ««yyYYnn»»CCaarraaCC
kkaarrcciinnkkaallssmm&&yyeess††ccmm""uuggeeKK˙ȧall  KKUUbbflflÈÈ́́ LLkk˙ȧann''  kkaann''kkaabb''®®kkuuggeebb""kkSSgg  ..
ssBB√√́́ ff©©eennHH  ®®VVkk''cciinneennAAmmaanneeQQµµaaHHffaa  11««yyYYnn»»  22««yyYYnn»»  ..

ddUUeecc~~HH  eeyyIIggKKYYrr®®ttLLbb''eeTTAA11996644vviijj  EEddllBBss''nnaaKKrraaCCeennAAkk~~¨g̈gBBgg
eennAAeeLLIIyy  eehhIIyymmiinnTTaann''mmaanneeQQµµaaHHffaabb""uull--BBtteeTT  EEttCCaanneerraatt††mm--ssII
hhnnuu  ..  FFmmµµttaaeess††ccEEddllssmm¬¬aabb''®®ssuukkxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  KKWWCCaaeess††ccEEddlleeFFII√√GGtt††XXaa
ttdd**BBiitt®®VVkkdd  ..  eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11996644,,  eess††ccssIIhhnnuuVVnnccaabb''eeppII††mmBBiiXXaatt®®bb
eeTTsskkmmıı¨C̈CaarrYYcceehhIIyy  eeddaayyGGnnuuJJÔÔaatt[[kkggTT&&BBeeyyookkkkuugg  mmkkttSSggeennAA
kk~~¨g̈gddIIEExxµµrr  ttaammCCYYrr®®BBMMEEddnnxxaaggeekkIItt  ..  eennAAkk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  eess††cc
ssIIhhnnuuVVnnTTaatt''CCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSgg  ®®BBmmTTSSgg®®VVrrBB√√kkmmµµvviiFFIIeessddΩΩkkiiccççkkuummµµ¨ÿy
nniiss††  eeddaayyeeFFII√√CCaattUUbbnniiyykkmmµµ  ..  TTSSggeennHHeehhIIyyCCaaGGMMeeBBIIssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn  BBII
ee®®JJHHffaa  eeddaayymmaannCCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSggkk**eeddaayy  kk**ffvviikkaa®®bbccSSqq~~SS´́nnrrddΩΩaaPPiiVV
llkkmmıı¨C̈Caa  TTbb''TTll''nnwwggccMMNNaayymmiinnVVnnppgg  ccuuHHTT®®mmSS≤≤ttCCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSS
ggeeTTAAeeTToott  eettIICCaattiiEExxµµrrVVnnGGII√√kkaarrJJrrxx¬¬ÁÁnn  ??  GGMMeeBBIIqqÁÁttllIIllaakkaann''EEtteeLLIIggkkMM
rriittFF©©nn''FF©©rreeTTAAeeTToott  eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11996655... eeddaayyeess††ccssIIhhnnuuVVnnkkaatt''pp††aacc''
ccMMNNggTTUUttBBIIsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..  TTeeggII√√ddUUeecc~~HH  eeFFII√√eemm††ccnnwwggGGnnuuJJÔÔaatt[[®®BBHH
GGggeeKKccppuuttBBIIccggËËmmEEqq˚c̊ccckkppSS--yyuuSSggdduugg  ??  bb""uuEEnn††eess††ccssIIhhnnuummiinn®®ttwwmm
EEttmmiinnVVnn®®bbwwggrrtt''eeKKccbb""uueeNNˆâaHHeeTT  KKWW®®TTgg''VVnnxxMMeeVVllssMMrruukkccUUllEEffmm
eeTToott  ..  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaammaannkkggTT&&BB3355,,000000nnaakk''  ®®kkrreexxkkrrxxaakk  xx√√HHss--
mm∏∏aarr:TTMMeennIIbb  ((CCaaBBiieessssee®®KKOOggGGaavvuuFF))  EEddlleess††ccVVnn®®bbKKll''[[bbuurrssTTuurr
KKtt  llnn''--nnll''  CCaaGG~~kkccaatt''EEccgg  [[kkssaaggpp¬¬ËËvvff~~ll''  ssgg''ssııaann  CCIIkk®®ssHH  ..
kkggTT&&BBssMMrraabb''cc∫∫SSggeennAA®®BBMM®®bbTTll''≤≤ttmmaanneeTT... eehhIIyy®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caakk**
VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa®®bbeeTTss≤≤tt®®BBMM®®bbTTll''  BBIIee®®JJHHeennAA®®BBMM®®bbTTll''mmaannssuuTTÏÏEEtt
eeyyookkkkuugg,,  eehhIIyyeess††ccssIIhhnnuuVVnneeJJlleeddaayyGGMMnnYYttffaa  ––  ««®®bbeeTTsskk
mmıı¨C̈CaaCCaaeekkaaHHssnnii††PPaaBB  eennAAccMMkkNN††aallXX¬¬SSggrrMMeessvv»»  eeJJll®®bbeeTTsseennHHrrgg''
ccSSEEtt´́ff©©ppÊÊ¨ḦHss¬¬aabb''EEttbb""uueeNNˆâaHH  !!  ..  ttSSggBBIIqq~~SS11996644ddll''11997700  sseemm††ccssII
hhnnuuVVnnbbJJÇÇaa[[ddwwkkee®®KKOOggGGaavvuuFFyyuuTTÏÏPP&&NNÎÎrrbbss''cciinn  yykkeeTTAA[[eeyyookkkkuu
gg  ttaammCCYYrrLLaannkkuuggvv&&rreeyyaaFFaa  eeLLIIggPP¬¬ËËkkTTwwkkPP¬¬ËËkkddII  ttSSggBBII®®kkuuggkkMMBBgg''eessaamm

rrhhUUtteeTTAAddll''eemmmmtt''  ..  ee®®KKOOggGGaavvuuFFTTSSggeennHH  eeTTAA´́ff©©mmuuxxeeTTAA  KKWWssMMrraabb''BBiiXXaa
tt®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  mmiinnEEmmnnssMMrraabb''cc∫∫SSggnnwwggGGaaeemmrriikkSSggeeTT  ..  eeddIImm∫∫II[[eeyyoo
kkkkuuggmmaann®®VVkk''TTiijjeess∫∫øøgg  ff~~SSeeBBTT¥¥  TTiijjTTSSgg®®KKUUeeBBTT¥¥EExxµµrrnniigg®®KKUUeeBBTT¥¥
VVrrSSggeeTTAABB¥¥aaVVllBBYYkkxx¬¬ÁÁnneennAAkk~~¨g̈grrUUggddIIEEffmmeeTToott  sseemm††ccssIIhhnnuueehhIIyynnii
ggsseemm††ccssWWnn--ssaann  VVnn[[eeKKddwwkkssnn¬¬wwkk®®VVkk''eerrooll  ((®®kkddaass''550000))  TTSS
ggeettaann  EEddllmmiinnTTaann''TTSSggkkaatt''ppgg  yykkeeTTAA®®bbKKll''[[BBYYkkeennHH  CCaammYYyynnwwgg
ee®®KKOOggGGaavvuuFF  ..  ((ddUUeecc~~HH... eess††ccGGtt††XXaattVVnnbbeeJJœœaattttaallnn''--nnll''eehhIIyy
nniigg®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrrTTSSggmmUUll  [[PPBB®®bbssBB√√CCaammYYyyBBYYkkeeyyookkkkuugg,,  [[BBwwggEEppÌÌ
kkCCIIvviittxx¬¬ÁÁnneeTTAAeellIIBBYYkkCCnnbbrreeTTss  EEddllCCaass®®ttUUvvssYYrrBBUUCCttSSggBBIIddUUnnttaa  ..
ee®®JJHHeess††ccssIIhhnnuuCCaaGGaayy""gg,,  CCaaTTIIggeemmaagg,,  CCaa««GG~~kkttaabbJJççËËllrrUUbb»»  rrbbss''
ppSS--yyuuSSggdduugg  ..  ddUUeecc~~HHeebbIImmaann««rrddΩΩ®®bbhhaarr»»eennAA´́ff©©TTII1188mmiinnaa11997700  EEddll
GGnnuuJJÔÔaatt[[TT&&BByyYYnn  TTSSggxxaaggeeCCIIggTTSSggxxaaggtt∫∫ËËgg  ccUUllmmkkbb¬¬nn''TTwwkkddIIEExxµµrr
TTSSggkkNN††aall´́ff©©®®ttgg''  KKWWppSS--yyuuSSggdduuggCCaaGG~~kkbbeeggII˚t̊trrddΩΩ®®bbhhaarreennHH  ttaamm
rryy:eess††ccGGtt††XXaattnneerraatt††mm--ssIIhhnnuueennaaHH‰‰gg  ..  bb""uuEEnn††yyYYnnmmiinnVVnnmmkk
yykkGGMMNNaacc[[eess††cc««ccMMkkYYtthh¬¬ÁÁgg»»vviijjeeTT... bb""uuEEnn††VVnnmmkkssaabb®®BBYYssbb--
eeggII˚t̊tBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  [[kk¬¬aayyeeTTAACCaammhhaannaaKKrraaCC®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__  ssMM
rraabb''bbeeggII˙ẏy®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrr  kk~~¨g̈g®®bbkkaarryykkeeTTAAPPÇÇaabb''nnwwgg®®bbCCaaCCaattiieevvoottNNaa
mm  ((ddUUccBBiiPPBBeellaakkVVnneeXXIIjj®®ssaabb''eehhIIyy!!))  ..

ddUUeecc~~HH  ««mmhhaaBBss''nnaaKKrraaCCssmm¬¬aabb''BBUUCCEExxµµrr»»  VVnnccaabb''bbddiissnniiÏÏeennAAkk~~¨g̈g
ssmm&&yyddwwkk®®KKaabb''[[eeyyookkkkuugg´́nnqq~~SS11996644eennaaHH‰‰gg  ..  ssUUmm∫∫IIEEttmmhhaa®®bb--
eeTTsscciinn  kk**VVnn®®ttUUvvccaajj''eeVVkkppSS--yyuuSSggdduugg  ttaammrryy:««ttuukktt††aakk∫∫aallyyYYnn
xx¬¬ÁÁnnEExxµµrr»»  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuuddUUccKK~~aaEEddrr  ..  tteeTTAAeennHH  CCaaeesscckkII††ddkk®®ssgg''́́ nn
GGttƒƒbbTTmmYYyyrrbbss''eellaakk  Nayan Chanda eennAAkk~~¨g̈geessoovveePPAArrbbss''eellaakk
EEddllmmaanneeQQµµaaHHffaa  ««bbggbbÌÌËËnnCCaaxxµµSSggss®®ttUUvv»»  ((Brother Ennemy))  ––

««TTII®®kkuuggeebb""kkSSggVVnnbbJJÇÇËËnnbbEEnnƒƒmmeeTToott  eennAAcceenn¬¬aaHHqq~~SS11996655--11996688
nnUUvvCCMMnnYYyyddwwkknnSSddll''®®kkbbxxNNÎÎ́́ nnKKNNbbkkßß  ((kkuummµµ¨ÿynniiss††))  eevvoottNNaamm  nnii
ggBBYYkk®®kkuumm®®bbwwkkßßaaeeyyaaFFaa  EEddllqq¬¬ggkkaatt''ttaammddIIcciinnrrhhUUttddll''ddIIllaavv
eeddaayypp††ll''rrffyynn††kkaamm""∆∆¨g̈g3300,,000000ee®®KKOOgg  eeddIImm∫∫IIddwwkkee®®KKOOggGGaavvuuFFrrbbss''cciinn
rraabb''JJnn''eettaann  eeqqııaaHHeeTTAApp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijj  ®®BBmmTTSSggVVnnssMMrruuHHssMMrrYYllCCaammYYyy
nnwwggssIIhhnnuu  eeddIImm∫∫IIddwwkkeess∫∫øøggnniiggGGaavvuuFFttaammnnaavvaa  yykkeeTTAApp††ll''[[eeyyookkkkuu
ggttaammrryy:®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa...»»  ((Brother Ennemy, p.129))  ..

««eennAAEExxeemmssaaqq~~SS11998800  xxMM∆∆¨ ̈ ((Nayan Chenda))  VVnneeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAATTII
®®kkuuggeebb""kkSSgg  eeddIImm∫∫IIeeTTAAssmm∏∏aassnn__eellaakk  hhaann''--jj""aann''LL¨g̈g  GGnnuurrddΩΩmmÂÂnnII††cciinn
EEpp~~kkkkiiccççkkaarrbbrreeTTss  GGttIItt´́ddss††SSrrbbss''eexxµµaacceellaakkCCUU--eeGGnnLLaayy  kk~~¨g̈g®®bb
kkaarreerroobbccMMttuubbEEttggnneeyyaaVVyycciinn  ((ddwwkk®®KKaabb''[[eeyyookkkkuugg))  eennAAEEddnnddII≤≤--
NNÎÎËËcciinn  ..  xxMM∆∆¨V̈VnnssYYrrKKaatt''ffaa  eemm††ccVVnnCCaa®®bbeeTTsscciinn  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnKKSS®®TT
vvtt††mmaannrrbbss''eevvoottNNaammeennAAllaavvnniiggkkmmıı¨C̈Caa  kkaallBBIIssmm&&yyssÂÂggaamm  eehhII
yy≤≤LLËËvvEEbbrrCCaa®®bbqqSSggnnwwggvvtt††mmaanneennHHeeTTAAvviijj  ??  eeBBlleennaaHHeellaakkhhaann''
mmaannkkaarrrrssaabb''rrssll''CCaaxx¬¬SSgg  ((cc∫∫aass''CCaaKKaatt''eennHHCCaakk∫∫aall««yyYYnnxx¬¬ÁÁnncciinn»»
……CCaaPP~~aakk''ggaarryyYYnnEEttmm††gg,,  eebbIIBBMMuueennaaHHeessaattKKaatt''mmiinn®®ttUUvvmmaannkkaarrPP&&yyVVrrmm∏∏
eeTT))... eellaakkhhaann''VVnneeqqII¬¬yymmkkxxMM∆∆¨v̈viijjffaa  ––  ««kkaallssmm&&yyeennaaHH,,  BBYYkkeeKK
((eevvoottNNaamm))  VVnnyykkmmaaKKaa··qq¬¬ggkkaatt''®®bbeeTTssllaavvnniigg®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  CCaa
mmaaKKaa··ssMMrraabb''ttssflflUU®®bbyyuuTTÏÏCCaammYYyynnwwggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..  CCaaFFmmµµttaaeeBBll
eennaaHHeeyyIIggVVnnCCYYyyKKSS®®TTBBYYkkeeKK... eerrOOggmmYYyyEEddlleeyyIIggBBMMuuVVnnnnwwkkssµµaann
eessaaHH  KKWW®®bbeeTTssmmYYyyEEddllFF¬¬aabb''mmaannÚÚkkeettIIÌÌggCCaacc®®kkBBttii††nniiyymmeennAAkk~~¨g̈gGG--
ttIIttkkaall  ®®ssaabb''EEttmmaannÚÚkkJJrreekkaaggkkaaccmm††ggeeTTootteeTTAAeellII®®bbeeTTssCCaabbgg
bbÌÌËËnn  eennAAeeBBllEEddlleeCCaaKKCC&&yymmkkddll''»»... ..  TTMMrrSSEEttcciinnss††aayyee®®kkaayy  ®®bb
CCaarraa®®ss††EExxµµrrVVnnss¬¬aabb''GGss''33llaannnnaakk''eeTTAAeehhIIyy...



‹‹‹‹‹‹eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11996644,,  eess††ccssIIhhnnuu®®KKaann''EEttCCaa««ffµµGG~~kkttaabbJJççËËllrrUUbb
»»  ..  kk**bb""uuEEnn††GG~~kkkkaann''GGMMNNaaccBBiitt®®VVkkdd  KKWWsseemm††cc««®®BBHHrraaCC®®KKUU»»... KKWW‰‰˘̆
åå˘̆ssWWnn--ssaann  ..  eellaakkssWWnn--ssaannVVnneehhAAsseemm††ccssIIhhnnuuffaaCCaa  ««GG~~kkttaa
GGaaccmm__EEqq˚»̊»... ««eehhIIyyGG~~kkttaaGGaaccmm__EEqq˚e̊ennHH  xx¬¬SSggBBUUEEkkNNaass''»»  rrYYcceehhIIyy‰‰˘̆
åå˘̆ssWWnn--ssaannkk**GGgg¨ÿyssMMBBHHeess††ccssIIhhnnuukk∫∫aallbbnnÊÊaabbCCiittddll''ddII  eeddIImm∫∫II
[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrTTSSggmmUUlleeVVllrrtt''eeTTAArrkkeesscckkII††ss¬¬aabb''  CCaammYYyynnwwgg««GG~~
kkttaaGGaaccmm__EEqq˚»̊»  ..  eennAAeeBBllEEddllsseemm††ccssIIhhnnuukkMMBBuuggEEttvvkk''®®kkssaallss
bb∫∫aayykk~~¨g̈geePP¬¬ggPP¬¬aatt''... kk~~¨g̈grraa®®ttII®®sseemmaassrrkk~~¨g̈gpplliittkkmmµµPPaaBByynn††,,  kk~~¨g̈g
ttNN˙ȧa®®ssIIjjII  ddUUcceennAAkk~~¨g̈gvvSSggeess††ccccaamm  hhaarrII  CCiitteeBBllEEddll®®bbeeTTssccMM--
VV""®®ttUUvvrrlltt''rrllaayy  ((kkaallNNaavvrrCCnnNNaamm~~aakk''yykk®®bbBBnnÏÏeeTTAAff√√aayy  eess††cc
ssIIhhnnuuEEttgg®®bbKKll''ttMMEENNggddll''kkMMBBUUll... eellaakkCCiinn--EErr""nnVVnnyykk®®bbBB
nnÏÏeeTTAAff√√aayyeess††cc  kk**VVnnTTTTYYllddMMEENNggCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarr,,  ccMM
EENNkkGG~~kk®®ssIIGGwwuugg--mmwwuugg  kk**VVnnTTTTYYllttMMEENNggCCaarrddΩΩeellxxaaFFiikkaarr®®kkssYYgg
eeTTssccrrNN__.....  eerrOOgg««®®VVCC∆∆aabbuuNN¥¥ppgg  eeLLIIggttaammff~~kk''ssMMBBtt''»»TTSSggGGss''
eennHH  ssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥rrbbss''GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikk  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√[[eess††cc
qqÁÁttvveegg√√gg))... eennAAkk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aa  sseemm††ccrraaCC®®KKUU««ssWWnn--ssaann»»  eekk††aabb
kk††aabb''kkiiccççkkaarrssMMxxaann''@@TTSSggGGss''eennAAkk~~¨g̈g®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kk  ..  eellaakkssWWnn--
ssaannmmaannzzaann:CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  eeJJllKKWW®®KKbb''®®KKggeeTTAAeellII®®KKbb''®®kkssYYgg
rraaCCkkaarr,,  eellaakkkkaann''kkaabb''kkiiccççkkaarrbbrreeTTss  eeJJllKKWWmmaannTTMMnnaakk''TTMMnnggCCaammYYyy
®®KKbb''®®bbeeTTssxxaaggee®®kkAA,,  eellaakkmmaannttMMEENNggCCaaeeTTssaaPPiiVVllFFnnaaKKaarrCCaattii
kkmmıı¨C̈Caa  eeJJllKKWWeekk††aabbkk††aabb''eessddΩΩkkiiccçḉ́ nn®®bbeeTTssCCaattiiTTSSggmmUUll.....  eehhIIyy
sskkmmµµPPaaBB  ffaammBBll´́nn®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkEExxµµrr  kkaallssmm&&yyeennaaHH  KKWWmmaann
ssMMrraabb''EEttBBiiXXaatt®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eennAAkk~~¨g̈gEExxmmiinnaa11997700ee®®kkaayymmkk  ..  eennAA
eeBBllEEddllsseemm††cc««rraaCC®®KKUU»»  ffyyxx¬¬ÁÁnneeTTAAssMMrraakkeennAA®®bbeeTTssVVrrSSgg  eennAAkk~~¨¨
ggqq~~SS11996688... ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaVVnnrreemmoollmmkkddll''mmaatt''ee®®CCaaHHmmrrNN:rrYYcc
eeTTAAeehhIIyy  ..

CCaaccuuggbbJJççbb'',,  ««®®BBHHrraaCC®®KKUU»»  VVnnssrreessrrlliixxiittmmYYyyeeTTAACCMMrraabbllaa  ««
GG~~kkttaaGGaaccmm__EEqq˚»̊»  eeddaayymmaanneesscckkII††ddUUeecc~~HHffaa  ––  ««TTUUllbbggMMssUUmmffyyxx¬¬ÁÁnn
eeTTAAccUUllnniivvtt††nn__  eeddaayyddMMeeNNIIrrccMMeeGGIItteeCCIIggllbb@@»»  ((eeJJllddUUcceeccaarrllYYcc
eessHH))  ((Je prends ma retraite sur la pointe de mes pieds))  ..  ®®BBHH
rraaCC®®KKUUmmaannkkMMnniitt®®BBeehhIInnNNaass''... KKaatt''eeXXIIjjffaaeess††ccmmaann««bbJJÔÔaassUUnn¥¥»»
eeTTAAeehhIIyy  eeTTIIbbVVnnCCaahhflflaann®®VVbb''BBIIFFmmµµCCaattiiBBiitt®®VVkkddrrbbss''KKaatt''  CCaaPP~~aakk''
ggaarrccaarrkkiiccççCCaann''xxııss''rrbbss''eevvoottNNaamm  ..

❑

‹‹  qq~~SS11996666  --  sstt√√BBss''llUUnneeccjjBBIIee®®ssaamm ––
eennAAccuuggqq~~SS11996666,,  eess††ccssIIhhnnuuVVnnee®®bbII‰‰˘̆åå˘̆eeccAA--eessgg  [[eeccaaTTåå

tt††mmeessnniiyyllnn''--nnll''ffaa  CCaassflflUUhhaarrttUUEExxµµrr... eeJJllKKWWmmaannKKMMeerraaggkkaarrkk∫∫tt''
eess††cc  eeddaayyXXuubbXXiittCCaammYYyyeessGGIIuuGGaaGGaaeemmrriikkSSgg  ..  eellaakkllnn''--nnll''VV
nneessII~~rr  ((ttaammrryy:vviiTT¥¥¨C̈Caattii))  CCYYbbeellaakkeeccAA--eessgg  eeddIImm∫∫IIeeddaaHH®®ssaayyBBIIkkaarr
eeccaaTT®®bbkkaann''FF©©nn''FF©©rreennHH..  eellaakkeeccAA--eessggmmiinnVVnnyyll''®®BBmm  eehhIIyyEEbbrr
CCaayyll''ffaa    eellaakkllnn''--nnll''mmaannbbMMNNggBBiiXXaattrrUUbbeellaakk  ..  eess††ccssIIhh
nnuukk**ddkkeellaakkllnn''--nnll''  ®®BBHHrraaCCbbMMeerrIIdd**eessµµaaHH®®ttgg''CCaaggeeKKbbMMppuuttrrbbss''®®TTgg''
eeccjjBBIIttMMEENNggGGKKeemmbbJJÇÇaakkaarreeyyaaFFaa  eehhIIyybbgg≈≈MMeellaakk[[TTTTYYllttMMEENN
ggCCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††vviijj  ..  åått††mmeessnniiyy≤≤ttkkggTT&&BBeeFFII√√kkaarrbbMMeerrIInneeyyaaVV--
yysseemm††cc““ttaammCCnnbbTTVVnn®®bbmmaaNNCCaa55EExx... sseemm††cc““kk**VVnnee®®bbIIåått††mm
eessnniiyyjjwwkk--CCUULL¨g̈g  eeTTAABBiiXXaattåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  ..  ttaammBBiittKKWWCCaa
nneeyyaaVVyyrrbbss''yyYYnn  eeFFII√√[[eess††ccssIIhhnnuueehhIIyynniiggeellaakkllnn''--nnll''EEbb

kkVVkk''KK~~aa  ((eennAA´́ff©©TTII99  eemmssaa  11996677,,  eellaakkjjwwkk--CCUULL¨g̈g  eehhAA  ««ttaa--ss  ……
ttaabbflfl„„tt»»  EEddlleeLLIIggkkaann''ttMMEENNggCCaaGGKKeemmbbJJÇÇaakkaarrkkggTT&&BB  VVnnnnSSeellaakk
llnn''--nnll''  eehhAA  ««eellaakkttaaeexxµµAA»»  CCiiHHLLaannhhßßIIbbeeTTAA®®kkLLaabb''eennAAeellIIPP¬¬WWEE®®ss
mmYYyyeennAAeexxtt††kkMMBBgg''ssWWıı,,  eellaakkjjwwkk--CCUULL¨g̈gBBMMuummaannrrllaatt''EEss∫∫kkGGII√√TTSSggGG--
ss''  ccMMEENNkkeellaakkllnn''--llnn''  eeddaayymmaannrrbbYYssCCaaTTmm©©nn''  kk**VVnneeppII∆∆lliixxiitt
llaaEEllggBBIIttMMEENNggnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††eeTTAAsseemm††cc  eeJJlleellaakkllnn''--nnll''
≤≤ttmmaannmmuuxxttMMEENNggGGII√√TTSSggGGss''  ddUUccmmnnuussßß®®ssaatt))  ..  

eennAAkk~~¨g̈gEExxååssPPaaqq~~SS11996677,,  eeBBllEEddlleellaakkllnn''--nnll''kkMMBBuuggBB¥¥aa
VVllxx¬¬ÁÁnn,,  eellaakkjjwwkk--CCUULL¨g̈g  nnaayyeessnnaaFFiikkaarrkkggTT&&BB  kk**VVnnbbJJÇÇaa[[
eellaakksskkii††®®VVMM  qqaayy--LLaayy  ((eemmTTaahhaann®®bbccSSeexxtt††VVtt''ddMMbbgg))    bb¬¬nn''ddIIGG~~kk
®®ssuukkeennAAssMMLLËËtt  ..  lluuHHddll''GG~~kk®®ssuukkeeggIIbbeeLLIIggbbHHeeVVrr  kk**[[bbÂÂgg˚åabbkkaarr
bbHHeeVVrreennHH  eeddaayyBBiiXXaattrrggaall  rrYYcceehhIIyyeeccaaTT®®bbCCaaCCnnEExxµµrreennAAssMMLLËËtt
ffaa  CCaaBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ..

ddUUeecc~~HH  ««BBss''nnaaKKrraaCC»»  VVnnccaabb''eeppII††mmssaabb®®BBYYssnnUUvveePPrrvvkkmmµµrrbbss''xx¬¬ÁÁ
nnrrYYcceehhIIyy  ..  KKµµaannnnrrNNaaddwwggffaa  kkaarrPP∆∆aass''  ««BBss''nnaaKKrraaCC»»  [[eeccjjBBII
ee®®ssaamm  CCaass~~aa´́ddrrbbss''eellaakkjjwwkk--CCUULL¨g̈geessaaHH  ee®®JJHH««ttaabbflfl„„tt»»VVnnyykk
eellaahhiittEExxµµrreennAAssMMLLËËtt  yykkmmkkllaabb®®bbLLaakk''́́ ddrrbbss''åått††mmeessnniiyyll
nn''--nnll''  EEddlleess††ccssIIhhnnuueeccaaTTffaa  CCaa««ssflflUUhhaarrttUUEExxµµrr»»,,  rrYYcceehhIIyy««ttaabbflfl„„
tt»»  kk**eeFFII√√kkaarr««ffııiinnEEPP~~kk»»  bbeeJJœœaattmmttiimmhhaaCCnn  ffaaKKaatt''mmaann««´́ddssÌÌaatt»»KKµµaann
VVnn®®bb®®BBwwtt††GGII√√TTSSggGGss''  ee®®kkAAEEttBBIIeeTTAAbbflfl„„ttnnaaggssaakk''ssIIuueess∫∫aaggyy""aaggssnnÏÏwwkk
ssnnÏÏaabb''  eennAAkk~~¨g̈gEExxßßPPaaBByynn††  ««kkaarrssbb∫∫aayykk~~¨g̈gkkaarrrrss''»»  rrbbss''nneerraatt††mm--
ssIIhhnnuu  ..  eennAAkk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aa  eess††ccTTIIggeemmaaggttuukktt††aarrbbss''yyYYnneennHH
VVnnGGYYttGGaaggeeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggffaa    ®®TTgg''VVnnbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''EExxµµrr®®kkhhmmbbIIJJnn''
nnaakk''  eehhIIyyffaa®®TTgg''««KKµµaannVVbbeeTT»»  eeddaayy®®TTgg''mmiinnTTSSggVVnnyyll''ssbbii††GGaa
®®kkkk''ppgg... ((´́ff©©ee®®kkaayymmkk««GG~~kkttaaGGaaccmm__EEqq˚»̊»eennHH  eeJJllJJkk¥¥ssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn
rrhhUUttddUUccCCaaffaa®®TTgg''mmiinneeKKaarrBBcc∫∫aabb''rrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔCCaattiieeTT  ®®TTgg''««eeKKaarrBBEEttcc∫∫aa
bb''́́ ®®BB»»  --qq~~SS11996677--  eennAAkkNN††aallssnnii~~ssiiTTeennAA®®kkuuggVV""rrIIss  ®®TTgg''EEff¬¬ggffaa
®®TTgg''««KKSS®®TTkkaarr®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__»»  eennAAeeBBllccUUlleeTTAAddll''««NNSSyy""aagg»»
rrbbss''eehhgg--ssMMrriinn  ®®TTgg''eeJJllffaa  ««mmiinnVVnneeXXIIjjCCnneevvoottNNaammmmYYyy
®®KKaabb''ppgg»»))  ..

CCaabbnnÊÊaabb''mmkk,,  mmaannJJkk¥¥ccccaammGGaarraammeeccjjmmkkBBIIvvSSggeess††ccssIIhhnnuuffaa
eellaakkllnn''--nnll''  ((ssflflUUhhaarrttUUEExxµµrr))  VVnnbb®®gg˚åabb®®bbCCaaCCnnbbHHeeVVrreennAAssMMLLËË
tt  ..  eellaakkeeccAA--eessgg  ((ssflflUUbbgg''®®DDIIyy""UUEExxµµrr))  mmaannkkaarrPPiittPP&&yykk**eePPoossxx¬¬ÁÁnn
eeTTAA®®bbeeTTssVVrrSSgg  ..  eellaakkeexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU--nnwwmm,,  hhflflUU--yynn''  ((bbJJÔÔaaCCnn
®®bbUUcciinn))  rrtt''ccUUll´́®®BB  eeTTAAsshhkkaarrCCaammYYyyeemmEExxµµrreeyyookkmmiijjbb""uull--BBtt,,  eeGGoo
gg--ssaarrII  EEddllTTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIeemmeeyyookkmmiijjkkMMBBUUllCCYYnn--mmMMuu  eennAATTII®®kkuuggVV""rrIIss
((mmuunnnnwwggrrtt''ccUUll´́®®BB  BBYYkkGG~~kkTTSSggbbIInnaakk''eennHH  VVnneeTTAAssMMNNaakk''eennAAppÊÊHHeellaa
kkQQaann--vv""mm,,  EEddllBBMMuuEEmmnnCCaannrrNNaaee®®kkAABBIÍ́ ddss††SSrrbbss''««®®BBHHrraaCC®®KKUU»»ssWWnn
ssaann  kk~~¨g̈gbbJJ˙ȧaeessddΩΩkkiiccçç  ®®BBmmTTSSggCCaakkUUnn®®bbssaarrrrbbss''vvSSggCCYYnn  nniiggCCaabbgg
´́ff¬¬rrbbss''CCYYnn--mmuuMM,,  CCYYnn--eeCCOOnn,,  CCYYnn--®®bbssiiTTÏÏeennaaHH‰‰gg  EEddllssuuTTÏÏsswwggEEttCCaa
eemmEExxµµrreeyyookkmmiijjTTSSggGGss''))  ..

❑

‹‹  ®®bbCCaaCCaattii®®ttUUvvbbNN††aassaarrrrbbss''®®BBHH ––
®®bbCCaaCCaattiirrbbss''EExxµµrreeyyIIgg      kk**hhaakk''ddUUccCCaa®®ttUUvvbbNN††aassaarrrrbbss''®®BBHH... 

eehhIIyyBBYYkkeeyyookkkkuuggeennHH  KKWWCCaaCCmm©©WWGGaassnn~~eerraaKKrrbbss''®®BBHH  ((Le fléau de

Dieu))  ..  eeddaayymmaannkkaarrVVjj''®®bbhhaarrbbJJÔÔaaCCnnEExxµµrreessrrII  ®®bbeeTTssEExxµµrr®®ttUUvv
ddaacc''ccMMNNggeemm®®ttIIBBIIsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..  eeddaayymmaannkkaarrBBiiXXaatteennAA®®ssuukk



ssMMLLËËtt  kkmmıı¨C̈Caakk**®®ttUUvvmmaannTTMMnnaass''CCaammYYyy®®bbeeTTsscciinn  ..  kk~~¨g̈gssmm&&yyeennaaHH
eess††ccEExxµµrr  KKWWCCaaeess††ccGGss''pp¬¬ËËvv...

eennAAeeddIImmqq~~SS11996699,,  eellaakknniiccssuunnVVnneeLLIIggkkaann''ttMMEENNgg®®bbFFaannaaFFii
bbttIÍ́ nnsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  eehhIIyyVVnn®®bbkkaassnnUUvvkkaarrssMMeerrcccciitt††rrbbss''eellaakk
ddkkkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggeeccjjBBIIeevvoottNNaamm  ..  ««GG~~kkttaaGGaaccmm__EEqq˚»̊»  TTIIggeemmaagg
rrbbss''eevvoottNNaamm  mmaannkkaarr««PPiittPP&&yy»»  kk**ssrreessrrGGttƒƒbbTTeeff˚åalleeTTaasseeyyoo
kkkkuuggnniiggeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  eeVVHHppßßaayykk~~¨g̈gTTssßßnnaavvddII††  ««Le Sang-

kum»»  rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eehhIIyykk**CCMMrruujj[[eellaakkllnn''--nnll''CCaammYYyynniigg®®bbCCaaCCaattii
EExxµµrrTTSSggmmUUll  eeddjjyyYYnneeccjjBBIITTwwkkddIIEExxµµrr  ..  KKMMeerraaggkkaarreennHH  GGssbb∫∫¨r̈rss
xx¬¬SSggeeBBkkNNaass''  BBIIee®®JJHHmmiinnEEmmnn[[eellaakkllnn''--nnll''ssmm¬¬aabb''yyYYnneeTT  KKWW
[[yyYYnnssmm¬¬aabb''eellaakkllnn''--nnll''  eeddaayyeehhttuuffaakkggTT&&BBEExxµµrrmmaannEEttccbbEEbb""
ll  eehhIIyynniiggbbggIIrr  eettIIVVnnGGII√√eeTTAAssmm¬¬aabb''kkggTT&&BByyYYnn220000,,000000nnaakk''®®bb--
ddaabb''eeddaayyGGaavvuuFFttSSggBBIIkk∫∫aallddll''ccuuggeeCCIIggeennaaHH  ??

eennAAEExxkkkk˚d̊daa11996699,,  eess††ccssIIhhnnuukk**VVnneessII~~[[eellaakkllnn''--nnll''kkaa
nn''ttMMEENNggCCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩaaPPiiVVll  ..  eellaakkllnn''--nnll''VVnnbbddiieessFF  BBIIee®®JJHH
eeBBlleennaaHH®®bbBBnnÏÏrrbbss''KKaatt'',,  eellaakkCCMMTTaavveexxgg  kkMMBBuuggmmaannCCmm©©WWmmhhaarrIIkk  eehhII
yyVVnnEEpp††pp††SSddll''eellaakkåått††mmeessnniiyyffaa  ««kkMMuu[[ccgg''eeFFII√√FFMM»»  ..  eess††ccssIIhhnnuu
mmiinnGGss''cciitt††  kk**VVnnbbJJÇÇËËnnEEmm""eekkµµkk,,  GG~~kk®®ssIIeeVV""mmJJgg  mm††aayyGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikk
eeTTAAllYYggeellaammeellaakkllnn''--nnll''GGss''ccMMnnYYnn33´́ff©©  eeTTIIbbeellaakkåått††mmeessnniiyy
TTTTYYllyyll''®®BBmmbbMMeeBBjjeebbsskkkkmmµµeennHH  ..  ddUUeecc~~HH  ««rrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ss
gg''CCaattii»»  ssMMrraabb''««eeddjjyyYYnn»»rrbbss''llnnnnll''--ssiirriimmtt: KKWWCCaass~~aa´́dd®®bbccHH
®®ttccgg''rrbbss''yyYYnneeTTeettII  ..  yyYYnnEEttggEEttddaakk''GG~~kkddwwkknnSSBBIIrrnnaakk''ddUUeecc~~HHrrhhUUtt
eeddIImm∫∫II[[GG~~kkTTSSggBBIIrreennHHkkaabb''ssmm¬¬aabb''KK~~aa‰‰gg  ––  llnn''nnll''--ssiirriimmtt:,,  bb""uullBB
tt--eeGGooggssaarrII,,  hhflfluunnEEssnn--CCaasswwuumm...

eennAAEExxssIIhhaa11996699  ««rrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattii»»kk**®®ttUUvvbbeeggII˚t̊t
eeLLIIgg  ..  eennAAeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  sseemm††ccssIIhhnnuukk**ssuuxxcciitt††ddaakk''[[mmaann
ssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSggeeLLIIggvviijj  eennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  KKWWeeddIImm∫∫IIbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjj
ffaa  llnn''--nnll''kkMMBBuuggEEttmmaannkkaarrXXuubbXXiittCCaammYYyynnwwggGGaaeemmrriikkSSggeeddIImm∫∫IITTMM--
llaakk''  ..

eennAAkk~~¨g̈gEExxmmiinnaa11997700... eess††ccssIIhhnnuukk**VVnnbbJJÇÇaa[[eellaakkllnn''--

nnll''eerroobbccMMeeFFII√√VVttuukkmmµµ®®bbqqSSggnnwwggvvtt††mmaannrrbbss''yyYYnneennAAkk~~¨g̈gddIIEExxµµrr  ..  eennAA
eeBBllEEddlleellaakkkkMMBBuuggEEttTTTTYYlleeCCaaKKCC&&yykk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHH  kk**®®ssaabb''EEtteess††
ccssIIhhnnuueeccaaTT®®bbkkaann''eellaakkBBII®®bbeeTTssVVrrSSggmmkkffaa  eellaakkCCaa««CCnnkk∫∫tt''»»
eeddaayyTTTTYYll««yykklluuyydduull¬¬aarrGGaaeemmrriikkSSgg»» ..  KKWWCCaakkaarryykkssSSggccaakk''
eellIIeePPII¬¬gg... kk~~¨g̈grrMMeeBBCCeennaaHH®®ssuukkEExxµµrrkk**eekkIIttGGaannaaFFiibbeettyy¥¥  eeddaayyeellaakk
åått††mmeessnniiyy®®ttYYtteellIIssPPaaBBkkaarrNN__mmiinnVVnn  BBIIee®®JJHHeellaakkVVnnkk¬¬aayy
eeTTAACCaa««CCnnkk∫∫tt''»»  ..  ppSS--yyuuSSggdduugg  eeqq¬¬øøtt{{kkaass  kk**bbJJÇÇËËnnTT&&BBeeyyookkmmiijj
EEddlleess¬¬øøkkJJkk''CCaaeeyyaaFFaaEExxµµrr[[mmkkVVjj''®®bbhhaarr  ««®®bbCCaaCCnnyyYYnn55000000
nnaakk''»»  bbEENN††ttTTwwkkee®®ttoobb®®ttaaeennAAGG~~kkeellOOgg  eehhIIyyyykkåå®®kkwwddΩΩkkmmµµeennHHeeTTAA
llaabb[[llnn''--nnll''  ..  kk~~¨g̈gmmYYyyBB®®BBiiccEEPP~~kk  BBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUllVVnnssÌÌbb''
eexxııIImmrreeGGIImmrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''  EEddll®®ttUUvveeccaaTTffaaCCaarrddΩΩaaPPiiVVllXXaattkkrr
..  BBYYkkkkuummµµgg''ddUUssmm©©aatt''yyYYnnxxaaggeeCCIIgg  kk**ccUUllmmkkGGaarrkk®®bbCCaaCCnnEExxµµrr®®bbuuss
®®ssIIeennAAttaamm®®kkuuggnniiggeexxtt††  eeddaayyttSSggxx¬¬ÁÁnnffaaCCaaTT&&BBrrbbss''ssIIhhnnuu ..  BBYYkkyyYY
nnxxaaggtt∫∫ËËggkk**eeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__ccUUllmmkkbb¬¬nn''  rrMMeellaaPP  kkaabb''ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnnEExxµµrr
eeddIImm∫∫IIssggsswwkk  ..  ttaammBBiittKKWWeeddIImm∫∫IIbbNN††¨ḦHbbNN††aallBBUUCCEExxµµrr®®kkhhmm  ..  eennAA
TTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  eess††ccssIIhhnnuukk**EE®®sskkGGMMJJvvnnaavv  [[EExxµµrrrrtt''ccUUll´́®®BBmm""aaKKII  kk~~¨g̈g
®®bbkkaarr[[TT&&BByyYYnnxxaaggeeCCIIggbbgg˙ȧatt''bbee®®ggoonn  [[mmkkcc∫∫SSgg®®bbhhaarrBBYYkkTTII®®kkuugg
PP~~MMeeBBjj  nniiggBBYYkkrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''nnll''--ssiirriimmtt: ..  eennAATTIIbbMMppuutt  kk~~¨g̈gEExxååss
PPaa11997700  cciinneemm""AA--eessTTuuggkk**GGnnuuJJÔÔaatt[[bbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVVllrrMMeeddaaHH  ((EExxµµrr®®kk
hhmm)) rrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  EEddllssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkiiccçç®®ttYYtt®®ttaarrbbss''eemmEExxµµrr
eeyyookkmmiijjCCYYnn--mmMMuu  ..

KKWWddMMNNaakk''kkaarrccuuggee®®kkaayyeennHHeehhIIyy  EEddllEENNnnSS®®bbCCaaCCaattiieeyyIIgg[[
FF¬¬aakk''CCaaccMMNNIÍ́ nn  ««mmhhaaBBss''nnaaKKrraaCC®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__»»bb""uull--BBtt´́nn
EExxeemmssaa11997755  ..

KKWWBBYYkkEExxµµrreeyyIIggTTSSggGGss''KK~~aa  EEddllssmm¬¬aabb''EEttEExxµµrrKK~~aa‰‰ggeennHHeehhIIyy
EEddllCCaa««kk∫∫aallyyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr»»  ee®®JJHHeeyyIIggeemmIIlleeXXIIjjEEtt´́ddEExxµµrrEEddllss
mm¬¬aabb''EExxµµrr  bb""uuEEnn††eeyyIIggeemmIIllmmiinneeXXIIjjxxYYrrkk∫∫aallnnrrNNaa  EEddllssmm¬¬aabb''eeyyIIgg
eennaaHHeeTT  ..  KKWWCCaaxxYYrrkk∫∫aallyyYYnn  EEddllrrss''eennAACCaabb''EEkk∫∫rrbbeeggII˚ẙynniiggssaacc''
QQaammrrbbss''eeyyIIgg  ((!!!!))  ..⁄⁄

❑


