
kalNaTwkf¬adUckJçk'
eKemIleXIj®tIEhl !

eeddaayy  ssuuTTÏÏ--bb""UUlliinn  ‹‹  ´́ff©©TTII2222  kkkk˚d̊daa  22000055

kkaallNNaaeebbIIeeKKccaatt''TTuukkffaa  ««®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©1188mmiinnaa11997700»»  CCaaTTeeggII√√rrbbss''åå
tt††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  eennaaHHkk**ddUUccCCaakkaarrssmm¬¬wwggeemmIIlleeTTAAkk~~¨g̈gTTwwkkllÌÌkk''  KKWWmmiinnGGaacc
eemmIIllqq¬¬¨ḦHVVnneeTT  ..  kk**bb""uuEEnn††®®bbssiinneebbIIeeKKccaatt''TTuukkffaa  CCaaTTeeggII√√rrbbss''eess††ccssIIhhnnuuvviijj
eennaaHHTTwwkknnwwggkk¬¬aayyeeTTAACCaaff¬¬aaqq√√gg''ddUUcckkJJççkk''  EEddllGGnnuuJJÔÔaatt[[eemmIIlleeXXIIjj®®ttIIEEhhllkk~~¨¨
ggTTwwkkVVnn  ..  ttaammBBiittåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  ®®KKaann''EEttCCaakkUUnn®®ttIIEEddlleess††ccssIIhh
nnuuyykkeeTTAA®®bb´́kk  kk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNgg[[ppSS--yyuuSSggdduugg®®ttVVkk''eellbbEEttbb""uueeNNˆâaHH  ®®BBmm
CCaammYYyynnwwgg®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  eehhIIyy®®BBmmCCaammYYyyKK~~aanniiggTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa  ..

sseemm††ccssIIhhnnuuVVnneeccaaTT®®bbkkaann''  ((mmYYllbbgg˚åacc''))  åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''ffaa
VVnneeFFII√√««rrddΩΩ®®bbhhaarr´́nn´́ff©©1188mmiinnaa11997700»»TTmm¬¬aakk''®®BBHHGGgg  kk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNggbbMMeerrIIpp--
ll®®bbeeyyaaCCnn__rrbbss''««cc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikk»»  ..  ddUUeecc~~HHeeyyIIggGGaaccssmm¬¬wwggeemmIIlleeBBjjEEPP~~kk
®®BBmmTTSSggeeFFII√√kkaarrvviiPPaaKKddll''TTIICCMMeerrAA  GGMMBBIITTeeggII√√nniiggJJkk¥¥ssMMddIIrrbbss''åått††mmeessnniiyyllnn''--
nnll''kkaallBBIIssmm&&yyeennaaHH  nniiggGGMMBBIIGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaarrbbss''®®kkuummCCnnGGaaeemmrriikkSSgg  EEddllkkaa
nn''GGMMNNaacceennAAeessttvviimmaann  eennAAkk~~¨g̈gkkaallssmm&&yyCCaammYYyyKK~~aaEEddrr  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyykk~~¨g̈g®®bb
kkaarreessIIeerrIIkkkkaayyBBiinniitt¥¥eerrOOggccaass''eeLLIIggvviijjTTSSggGGss''eennHH  eeyyIIggGGaaccssmm¬¬wwggeemmIIll
FF¬¬¨ḦHddUUcckkJJççkk''  ffaaeettIICCnnNNaaCCaaGG~~kkeessµµaaHH®®ttgg''nnwwggCCaattiiBBiitt®®VVkkdd  ((CCaattiiEExxµµrr  mmiinnEEmm
nnCCaattiiyyYYnneennaaHHeeTT))  eehhIIyyeettIICCnnNNaaCCaaGG~~kkXXuubbXXiittkk∫∫tt''CCaammYYyynnwwggCCnnNNaa  eeddII
mm∫∫IIeeVVkkbbeeJJœœaattrruujj®®ccaann®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa[[FF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈geesscckkII††vviinnaassGGnn††rraayy  ..
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GGttƒƒbbTTppßßaayykk~~¨g̈gssaarrBBtt··mmaann  Réalités cambodgiennes eennAAPP~~MMeeBBjj´́ff©©  
44eemmssaa11997700  ––

««eeKKaallbbMMNNggrrbbss''åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''
««kkaallBBIIll©©aacc´́ff©©cc&&nnÊÊ  ((´́ff©©TTII3300mmiinnaa11997700))  eeddaayyBBiinniitt¥¥eemmIIllssPPaaBBkkaarr--

NN__  eennAAmmuuxxGG~~kkssaarrBBtt··mmaannee®®ccIInnKK~~aa,,  eellaakknnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††VVnneeFFII√√eesscckkII††bbJJÇÇaakk''
ffaa  ®®bbkkaarrGGMMJJvvnnaavvEEss√√ggrrkkCCMMnnYYyybbrreeTTss  nnwwgg®®ttUUvveellIIkkyykkmmkkff¬¬wwggEEff¬¬gg  EEtteennAA
kk~~¨g̈gllkk≈≈NN:NNaa  EEddllssPPaaBBkkaarrNN__FF¬¬aakk''dduunnddaabbbb""uueeNNˆâaHH  eehhIIyy®®bbssiinnNNaa
eeyyIIggGGss''mmaannmmeeFF¥¥aaVVyypp¬¬ËËvvTTUUtt  eeddIImm∫∫IICCMMrruujjBBYYkkCCnnbbrreeTTss[[eeddIIrreeccjjBBIIddIIEExxµµrr
..  eellaakkåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''eeddaayymmaannssMMeeNNIIccjjjjwwmmFFmmµµttaa  VVnneeFFII√√eesscc
kkII††bbJJÇÇaakk''yy""aaggddaacc''xxaattffaa  eellaakkmmiinn®®ttUUvvkkaarrmmaannGGnn††rraaKKmmnn__́́ nnBBYYkkkkggTT&&BBbbrreeTT--
sseessaaHHeeLLIIyy  ..  eennAAkk~~¨g̈g®®bbkkaarrccSSVVcc'',,  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaannwwggGGaacceessII~~ssMMuuddll''®®bbCCaa
CCaattiiCCaammiitt††  ((eellaakkrraabb''eeQQµµaaHHCCaaååTTaahhrrNN__  mmaannsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk,,  VVrrSSgg  nniigg≤≤
NNÎÎËËeeNNssIIuu))  nnUUvvee®®KKOOggGGaavvuuFFCCaabbEEnnƒƒmmbb""uueeNNˆâaHH  ..  eeKKaallbbMMNNggeennHHmmaannllkk≈≈NN:

ssmm®®ssbbnnwwggssuuPPnniiccœœ&&yy  eebbIIeeKKKKiittffaanneerraatt††mm--ssIIhhnnuuVVnnssnn¥¥aa  eeddaayymmaannbb
EEggÌÌkkBBIIeebb""kkSSggeehhIIyynniigghhaaNNUUyy  ffaannwwggbbJJÇÇËËnnee®®KKOOggGGaavvuuFFkkuummµµ¨ÿynniiss††eeTTAAddll''
BBYYkk««bbHHeeVVrr»»  eeJJlleeTTAAddll''BBYYkkEExxµµrreeyyookkmmiijj  nniiggBBYYkk®®kkuummEExxµµrrdd´́TTeeTToottEEddll
ccaajj''bbeeJJœœaattkkaarreeXXaassnnaarrbbss''eeyyookkmmiijjnniiggrrbbss''eess††cc  ..

eellaakknnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††VVnnrrMMÆÆkkGGMMBBIIkkaarr®®bbwwggEE®®bbggrrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVlleellaakk  eeddII--
mm∫∫IIeeccoossvvaaggmmiinn[[mmaannkkaarrbb""HHTTggiiccKK~~aaxx¬¬SSggkk¬¬aa  rrvvaaggkkggTT&&BBEExxµµrrnniiggTT&&BBeevvoottNNaamm
eeddaayyeellaakkmmaannkkaarreessaakkss††aayyccMMeeJJHHkkaarreeFFII√√ddMMeeNNIIrrccaakkeeccjj´́nn®®bbttiiPPUUrrbbss''
hhaaNNUUyynniiggrrbbss''««rrNNssiirrßßrrMMeeddaaHH»»  ((eevvoottkkuugg))  ®®BBmmTTSSggeellaakkVVnnbbEEnnƒƒmmeeTToott
ffaa  BBMMuummaann««kkaarrpp††aacc''mmiitt††PPaaBB»»eennaaHHeeTT  ®®KKaann''EEttkkaarreellIIkkTTMMnnaakk''TTMMnnggttaammpp¬¬ËËvvTTUUttbb""uu--
eeNNˆâaHH  ..  eellaakkåått††mmeessnniiyyVVnnKKUUssssMMKKaall''ffaa  BBYYkk««eeyyookkNNaammssggmmnniiyy
mm»»  VVnnTTTTYYllssaall''GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥PPaaBBnniiggbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIÍ́ nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eehhII--
yymm""¥¥aaggvviijjeeTToott  ««BBYYkkeeyyIIggkk**FF¬¬aabb''mmaannvvtt††mmaannCCaammYYyyKK~~aa  eennAAssnnii~~ssiiTT´́nnTTII®®kkuugg
VVnn''DDuugg  EEddllkkaalleennaaHHeeKKVVnneellIIkktteemmII˚g̊geeKKaallkkaarrNN__  ((bbJJççssiillaa))  mmiinnee®®CCoo
ttEE®®CCkkccUUllbbJJ˙ȧa´́ppÊÊkk~~¨g̈g´́nn®®bbeeTTssdd´́TT»»  ..  eellaakkåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''VVnn
eeFFII√√eesscckkII††bbJJÇÇaakk''  GGMMBBIIqqnnÊÊ:´́nn®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrTTUUeeTTAA  EEddllccgg''rrss''eennAACCaanniiccççkk~~¨g̈g««
GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥PPaaBBnniiggeessrrIIPPaaBB»»˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyååbbmmaaeebbIImmaannkkaarrssMMuuCCMMnnYYyyEEpp~~kkssmm∏∏aarr:eeTTAA
ddll''mmhhaaGGMMNNaaccEEddllCCaammiitt††  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrkkaarrJJrrGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥nniiggeessrrIIPPaaBBrrbbss''xx¬¬ÁÁ
nn  BBYYkkCCnnCCaattiiEExxµµrrnnwwggmmiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[nnrrNNaamm~~aakk''  mmkkcc∫∫SSggttssflflUUCCMMnnYYssxx¬¬ÁÁnneennaaHHeeTT
..  ««eeyyIIggCCaaEExxµµrr»»,,  eellaakkeeJJll  ««TTaammTTaarrkkiittii††yyss®®bbyyuuTTÏÏeeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg»»  ..

JJkk¥¥ssMMddIIeeJJrreeBBjjeeddaayyeemmaaTTnnPPaaBBeennHH  VVnn®®ttUUvveeKKææJJsseeBBjjTTSSggeennAA
kk~~¨g̈g®®bbeeTTssppgg  TTSSggxxaaggee®®kkAA®®bbeeTTssppgg  ..  JJkk¥¥ssMMddIIeennHHVVnnbbJJççbb''JJkk¥¥ccccaa
mmGGaarraammEEddllppßßBB√√ppßßaayyffaa  eennAAkk~~¨g̈gllkk≈≈NN:´́nnvviibbttii††FF©©nn''FF©©rr……GGaassnn~~GGnn''®®kk  rrddΩΩaaPPii
VVllnnwwggmmaannllTTÏÏPPaaBBssMMuuCCMMnnYYyykkggTT&&BBbbrreeTTss  ..  ddUUeecc~~HHeeTTaaHHeennAAkk~~¨g̈gvviiss&&yypp¬¬ËËvvTTUU
ttkkII††  kk~~¨g̈gvviiss&&yyeeyyaaFFaakkII††,,  eellaakkåått††mmeessnniiyyeennAAEEttmmaannPPkkII††PPaaBBeessµµaaHH®®ttgg''CCaanniiccçç
CCaammYYyynnwwggåått††mmKKttiissggmmrraa®®ss††nniiyymm  EEddllnneerraatt††mm--ssIIhhnnuukk~~¨g̈gzzaann:CCaassƒƒaabb--
nniikkVVnneeVVHHbbgg''eeccaall»»  ..

‹‹‹‹‹‹  xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨k̈k**mmaannvvtt††mmaanneennAAssnnii~~ssiiTTssaarrBBtt··mmaannxxaaggeellIIeennHHEEddrr  EEddllkkaa
lleennaaHHxxMM∆∆¨¨VVnneeddIIrree®®CCoottBBYYkkGG~~kkkkaaEEssttee®®ccIInnrrUUbb  eeddIImm∫∫IIeeTTAAssYYrrssuuxxTTuukk≈≈eellaakk
Bernard Hamel ..  KKaatt''eeqq¬¬øøtt{{kkaasseeddIImm∫∫IInniiyyaayy®®VVbb''xxMM∆∆¨f̈faa  ––  ««åått††mmeessnniiyy
llnn''--nnll''CCaammnnuussßßmmaann®®VVCC∆∆aaNNaass''»»˘̆˘̆˘̆..  kkaallssmm&&yyeennaaHH  xxMM∆∆¨B̈BMMuummaanneesscckkII††
TTuukkcciitt††eeTTAAeellIIssPPaaBBkkaarrNN__EE®®bb®®bbYYlleennHHeeTT  ..  xxMM∆∆¨ëennAAEEttxxMM®®bbwwggeeCCOO  Bernard

Hamel eeTTAA  EEttxxMM∆∆¨m̈maannGGaarrmmµµNN__ffaa  CCnnCCaattiiEExxµµrreeyyIIggTTSSggGGss''KK~~aa  kkMMBBuuggFF¬¬aakk''ccUUll
kk~~¨g̈gGGnnÊÊaakk''rrbbss''eeKK˘̆˘̆˘̆
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‹‹‹‹‹‹  ddUUeecc~~HH  eennAA´́ff©©TTII3300mmiinnaa11997700eeTTAAeehhIIyy    EEddllTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjkkMMBBuuggEEtt
®®ttUUvveeLLaammBB&&TTÏÏCCMMuuCCiitt  eeddaayykkggTT&&BBkkuummµµ¨ÿynniiss††eeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg,,  eellaakk
åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''eennAAEEtt®®bbkkaassbbJJÇÇaakk''ddll''BBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUllffaa  eellaa
kkeennAAEEttmmaanneesscckkII††eessµµaaHH®®ttgg''  ccMMeeJJHHåått††mmKKttií́ nn««ssggmmrraa®®ss††nniiyymm»»rrbbss''ss
eemm††ccssIIhhnnuu  eeJJllrrkkßßaakkmmıı¨C̈Caa[[eennAAmmaannllkk≈≈NN:GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥mmiinnccUUllbbkkßßxxaagg
NNaa  ..  kk**bb""uuEEnn††KKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''eennAAeellIIeellaakkeennHHEEddlleeCCOOffaa  eellaakkåått††mmeessnniiyy
llnn''--nnll''mmiinnEEmmnnCCaakkUUnnCCwwggrrbbss''GGaaeemmrriikkSSggeennaaHHeessaaHH  KKWWBBIIee®®JJHHGG~~kkppgg®®KKbb''KK~~aa
eeKKnnSSKK~~aaeeCCOOJJkk¥¥ssMMddIIrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  EEddllkkMMBBuuggEE®®sskkccMMTTaallBBIITTII®®kkuuggeebb""kkSS
ggmmkkffaa  eellaakkåått††mmeessnniiyyCCaaPP~~aakk''ggaarrrrbbss''eessGGIIuuGGaa  ..  ttaammBBiittsseemm††ccssIIhhnnuu
CCaaPP~~aakk''ggaarreessGGIIuuGGaaxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTTAAvviijjeessaaHH  ccMMEENNkkeellaakkllnn''--nnll''  KKWW®®KKaann''EEttCCaa
kkUUnn®®ttII®®bb´́kk  ……CCaakkUUnnCCwwggrrbbss''eess††cc  ((sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnGGHHGGaaggeennAAkk~~¨g̈g My War

with C.I.A. ffaaåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''CCaa««CCnnkk∫∫tt''ccUUllGGaaeemmrriikkSSgg»»  CCaayyUUrryyaarr
NNaass''mmkkeehhIIyy  ddUUeecc~~HHeemm††ccVVnnCCaaeellaakkEEttggttSSggåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''CCaa
nnaayykkrrddΩΩaaPPiiVVlleennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11996699  ????  ..  ddUUeecc~~HHmmiinnKKWWsseemm††ccxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTT……  EEddll
CCaaGG~~kkbbeeggII˚t̊tCCnnkk∫∫tt''  ??!!  mmiinnKKWWsseemm††ccaa¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTT……  CCaaPP~~aakk''ggaarrrrbbss''GGaaeemmrriikkSSgg  ??!!))

kk~~¨g̈g®®bbkkaarreeccaaTTåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''ffaaCCaa««CCnnkk∫∫tt''eeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrbbMMeerrIIGGaa--



eemmrriikk»»  ®®bbEEhhllCCaaBBMMuussUUvvmmaannnnrrNNaaeeCCOO®®TTgg''bb""uunnµµaanneeTTkkaallBBIIssmm&&yyeennaaHH  ®®bbssii
nneebbIIeennAAxxaaggGGaaeemmrriikkSSgg  eellaakkKKIIssßßIIggeeKKII˙ṙr  mmiinnVVnnxxMM®®bbwwggllaabbBBNN··eellaakkåått††mm
eessnniiyyllnn''--nnll''  [[eeTTAACCaaCCnnss††SSnniiyymmEEbbbbssflflUUhhaarrttUŬ̆ ˘̆˘̆  CCnnssmm¬¬aabb''kkmmµµ¨ÿynniiss††
EEddllGGaaeemmrriikkSSgg®®ttUUvvkkaarr  ®®ssbbddMMeeNNIIrrCCaammYYyyKK~~aannwwggkkaarreeccaaTT®®bbkkaann''rrbbss''ssIIhhnnuu
EEddrr  nniigg®®ssbbCCaammYYyyKK~~aaEEddllkkMMBBuuggEEtteeccaaTTffaa  åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''CCaa««GG~~kk
eeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrTTmm¬¬aakk''sseemm††ccssIIhhnnuu  nniiggCCaaGG~~kkkkaabb''ssmm¬¬aabb''yyYYnn!!!!»»  ..

ssUUnnGGaannGGttƒƒbbTTddkk®®ssgg''mmYYyyrrbbss''eellaakk  Jussi Hanhimäki ––
««vvaaBBMMuummaannPPss††¨ẗtaaggGGII√√BBiitt®®VVkkddEEddllbbJJÇÇaakk''ffaa  rrddΩΩkkaarrnniiccssuunn  ……kk**KKIIssßßIIgg--

eeKKII˙ṙrmmaannllaayyLLMMkk~~¨g̈gKKMMeerraaggkkaarrNN__eeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrrrbbss''llnn''--nnll'',,  eeTTaaHHCCaayy""aagg
eennHHkkII††  BBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrrGGaaeemmrriikkSSggeennAAeevvoottNNaamm  ®®BBmmTTSSggBBYYkkPP~~aakk''ggaarreessGGIIuuGGaaeennAAkk~~¨g̈g
ttMMbbnn''  ((≤≤NNÎÎËËcciinn))  cc∫∫aass''CCaaVVnn®®CCaabbGGMMBBIIddMMeeNNIIrrkkaarrNN__TTmm¬¬aakk''eess††cceennHHttSSggBBIIddMMbbUU
gg´́ddeemm""¬¬HH  ..  eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakkII††  KKIIssßßIIggeeKKII˙ṙr  cc∫∫aass''CCaaVVnnTTTTYYllss√√aaKKmmnn__ccMMeeJJHH
kkaarrpp¬¬aass''bb††ËËrr´́nnrrddΩΩaaPPiiVVll  yy""aaggeehhaaccNNaass''kk**eeddaayyssaarrEEttBBYYkkeevvoottNNaammxxaagg
eeCCIIgg  hhaakk''ddUUccCCaammaannkkaarr««PP&&nn††PPSSggvveegg√√ggvvgg√√aann''»»  TTaakk''TTggeeTTAAnnwwggkkaarrrruujj®®ccaannssII--
hhnnuu[[FF¬¬aakk''BBIImmuuxxttMMEENNgg  ..  eennAAkk~~¨g̈grryy:eeBBllBBIIrrssVV††hh__bbnnÊÊaabb''BBIIrrddΩΩ®®bbhhaarr  KKII--
ssßßIIggeeKKII˙ṙr  EEddllVVnnCCYYbbEELL--DDwwkkff  eennAATTII®®kkuuggVV""rrIIssVVnneeJJllffaa  ««EELL--DDwwkkff
hhaakk''ddUUccCCaaKKµµaannllMMnnwwggeessaaHH  KKWWQQrreeCCIIggmmiinnCCaabb''ddII»»  ..  kkaalleennaaHH  KKIIssßßIIggeeKKII˙ṙr  VV
nneeJJll®®VVbb''EELL--DDwwkkffffaa  eebbIIccgg''bbnn††kkaarrccrrccaa  BBYYkkeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg««®®ttUUvv
mmaannssMMeeNNIIrrCCaavviiCCÇÇmmaann  ((positive))  ddaakk''eellIIttuu  ..  KKWWCCaakkaarrcc∫∫aass''llaass''NNaass''
kkaarrTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuu  CCaakkaarrpp¬¬aass''bb††ËËrrmmYYyydd**llÌÌssMMrraabb''  KKIIssßßIIggeeKKII˙ṙr  »»  ..

««®®bbttiikkmmµµ́́ nnrrddΩΩkkaarrnniiccssuunnPP¬¬aammbbnnÊÊaabb''BBIIrrddΩΩ®®bbhhaarr  VVnnbbJJÇÇaakk''cc∫∫aass''NNaass''
ffaa  llnn''--nnll''VVnn®®ttUUvvTTTTYYllss√√aaKKmmnn__  eeddaayyccaatt''TTuukkffaaCCaa®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††mmYYyydd**llÌÌ
®®bbeessIIrrrrbbss''GGaaeemmrriikkSSgg  ..  CCaaBBiieessss  nniiccssuunnmmaannkkaarreeBBjjcciitt††nnwwggKKMMeerraaggkkaarr
BB®®ggIIkkkkggTT&&BBrrbbss''eemmddwwkknnSSffIIµµrrbbss''EExxµµrr  eehhIIyyeennAA´́ff©©TTII1199mmiinnaa  VVnnssrreessrr®®VV
bb''KKIIssßßIIggeeKKII˙ṙrffaa  eellaakkccgg''VVnnccaagghh√√aaggeessGGIIuuGGaa  Richard Helms eerroobbccMMKKMMeerraagg
kkaarrCCMMnnYYyymmYYyyeeBBjjTTMMhhwwgg  ssMMrraabb''BBYYkk®®bbUUGGaaeemmrriikkSSggeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa»»  ..  BBIIrrbbII
GGaaTTiitt¥¥ee®®kkaayymmkk  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkee®®kkaayymmkk  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkkk**VVnnTTTTYYllssaa
ll''eellaakkllnn''--nnll''  ®®BBmmTTSSggVVnnccaabb''eeppII††mmkkmmµµvviiFFIIeeyyaaFFaa  ((GGnn††rraaKKmmnn__kkggTT&&BB))  nnii
ggCCMMnnYYyyddll''kkmmıı¨C̈Caa  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆâaHHEEffmmTTSSggVVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[kkggTT&&BBeevvoottNNaa
mmxxaaggtt∫∫ËËgg  ccUUllvvaayylluukkCCMMrrMMeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  ((eennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr))  eeddaayymmaann
CCMMnnYYyykkggGGaakkaassrrbbss''GGaaeemmrriikkSSggeennAAccuuggEExxmmiinnaa11997700..  ddUUcceellaakk  Haldeman

VVnneeJJllddUUeecc~~aaHH,,  rrddΩΩ®®bbhhaarreennHH  ««vvaassmm®®ssbbCCaammYYyynnwwggccMMNNgg''rrbbss''eeyyIIggBBiitt
EEmmnn»»  ((The Flawed Architect, p.72))  ..

‹‹‹‹‹‹  eennAAkk~~¨g̈geessoovveePPAATTSSggGGss''eennHH  eellaakkKKIIssßßIIggeeKKII˙ṙrddwwggcc∫∫aass''NNaass''ffaa
åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''mmiinnVVnneeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrccuuHHccUUllnnwwggGGaaeemmrriikkSSggeennaaHHeeTT,,  BBII
ee®®JJHHeellaakkKKIIssßßIIggeeKKII˙ṙr  VVnnTTTTYYlleessxxkkII††GGnnuuJJÔÔaattBBIIeess††ccssIIhhnnuu  ((mmiinnEEmmnnVVnn
BBIIeellaakkllnn''--nnll''eennaaHHeeTT))  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrBB®®ggIIkkssÂÂggaammyyYYnn  ccUUllkk~~¨g̈gTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa
eeddaayyeeFFII√√kkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkssmm©©aatt''eennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  ttSSggEEttBBIIEExxmmiinnaa11996699
eemm""¬¬HH  ..  ««kkiiccçç®®bbttiibbttii††kkaarr<<ttaarraaggmm˙˙ËËbb>>  ((kkkknn ––  mm˙˙ËËbbKKWW®®KKaabb''EEbbkkGGaaeemmrriikkSSgg  ssMMrraa
bb''CCaaccMMNNIIGGaahhaarrddll''®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa))  VVnnccaabb''eeppII††mmeeLLIIggeennAA´́ff©©1188mmiinnaa  ..  ´́ff©©
EEssÌÌkkeeLLIIgg  KKIIssßßIIggeeKKII˙ṙrmmaannssMMeeNNIIccjjjjwwmmBB®®JJyyssbb∫∫aayycciitt††NNaass''  eeyyaagg
ttaamm  Haldeman,,  eeddaayyBBtt··mmaannPP¬¬aamm@@BBIIyyuuTTÏÏnnaakkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkVVnn[[ddwwggffaa
GGaaeemmrriikkSSggVVnnTTTTYYlleeCCaaKKCC&&yyyy""aaggKKaabb''®®bbeessIIrr  ..  eennAAkk~~¨g̈grryy:eeBBll1144EExx  bb--
nnÊÊaabb''BBIIkkaarrccaabb''eeppII††mmTTmm¬¬aakk''eennAAkk~~¨g̈gEExxmmiinnaa11996699mmkk,,  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkVVnnbbJJÇÇËËnn
yynn††eehhaaHH  B-52 eeTTAAeeFFII√√kkiiccçç®®bbttiibbttii††kkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaaccMMnnYYnn
33,,663300ddgg»»  ((The Flawed Architect, p.44 & 45))  ..  eeJJllKKWWGGaaeemmrriikkSSggVVnn
TTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeeTTAAeellIIkk∫∫aallCCnnCCaattiiEExxµµrr  BBIIEExxmmiinnaa11996699  eeTTAAddll''EExxeemmssaa1199

7700  ((yyuuTTÏÏnnaakkaarrrrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeennHH  VVnnbbnn††KKµµaannQQbb''QQrrrrhhUUttddll''qq~~SS1199--
7733))  ..  ddUUeecc~~HH  eeddIImm∫∫IIllaakk''bbMMVVMMggåå®®kkiiddΩΩkkmmµµ́́ nnkkaarr®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__dd**FFMMeeFFgghhYY
ssnniissßß&&yyeennHH˘̆˘̆˘̆  eellaakkKKIIssßßIIggeeKKII˙ṙr®®ttUUvvkkaarrllaabbBBNN··ssMMbbuurråått††mmeessnniiyyllnn''--
nnll''  CCaaeemmddwwkknnSSrrddΩΩ®®bbhhaarr®®bbUU--GGaaeemmrriikkSSgg  ®®ssbbCCaammYYyyKK~~aannwwggsseemm††ccssIIhhnnuu  nnii
gg®®ssbbttaammeeKKaallkkaarrNN__rrbbss''ppSS--yyuuSSggdduugg  ((KKWWeeFFII√√[[®®ssuukkEExxµµrrrrlltt''rrllaayyssaa
bbssUUnn¥¥))  ..  eeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''EEqq˚ ̊ eeKK®®ttUUvveeccaaTTffaaEEqq˚e̊ennaaHHqqÁÁtt,,  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyeellaakkKKIIssßßIIgg
eeKKII˙ṙr  VVnnllaabbBBNN··åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''nniiggCCnnCCaattiiEExxµµrr[[eeXXIIjjCCaaBBYYkkmmnnuu--
ssßßqqÁÁtt  ≤≤ttmmaanneehhttuuppll  ®®bbUUGGaaeemmrriikkSSggeeddaayyKKµµaannkkaarrccMMeeNNjj,,  CCaaBBYYkkCCnn´́®®BB
´́ppßß  EEddlleeFFII√√««rrddΩΩ®®bbhhaarrTTmm¬¬aakk''eess††cc  nniiggkkaabb''ssmm¬¬aabb''yyYYnneeddaayyKKµµaannkkaarrBBiiccaarr--
NNaa»»  !!  ..  ddUUeecc~~HHkkMMhhuuss´́nnssÂÂggaammeennHH  KKWWbbNN††aallmmkkBBIICCnnCCaattiiEExxµµrrxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  !!!!  ..
rrYYmmeesscckkII††eeTTAA  eellaakkKKIIssßßIIggeeKKII˙ṙrEEddllVVnneeTTAArrYYmm®®bbCCMMuuCCaammYYyyEELL--DDwwkkff  eennAATTII
®®kkuuggVV""rrIIssttSSggEEttBBIIqq~~SS11996699eemm""¬¬HH  KKWWmmiinnEEmmnneeddIImm∫∫IIbbJJççbb''ssÂÂggaammeennAAeevvoottNNaamm
eeTT  EEttKKWWeeddIImm∫∫IIBB®®ggIIkkssÂÂggaammccUUllkk~~¨g̈gTTwwkkddII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeeTTAAvviijj  ..  kk~~¨g̈g®®bbkkaarr
eennHH  eellaakkKKIIssßßIIggeeKKII˙ṙrCCaaCCnnkk∫∫tt''eennAAkk~~¨g̈grrddΩΩkkaarrnniiccssuunn  BBIIee®®JJHHeellaakkmmiinnVVnnbbMM
eerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__rrbbss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkeennaaHHeeTT  EEttVVnnbbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__rrbbss''
eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  ..  KKWWkkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkssmm©©aatt''eeTTAAeellII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caakk~~¨g̈gqq~~SS
11996699  rrbbss''eellaakkKKIIssßßIIggeeKKII˙ṙreennaaHHeehhIIyy  EEddllVVnneeFFII√√[[rrddΩΩkkaarrnniiccssuunnrrlltt''
rrllaayyeennAAkk~~¨g̈geerrOOggvviibbttii†† Watergate ´́nnqq~~SS11997733--7744  ..

eennAA««ccuuggEExxmmiinnaa11997700»»eeTTAAeehhIIyy,,  eellaakkåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''VVnn®®bb--
kkaassCCaaååLLaaÚÚkkccMMeeJJHHBBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUll  GGMMBBIIeeKKaallCCMMhhrrrrbbss''eellaakkCCaa««CCnn
GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥»»  EEddllmmiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[««nnrrNNaamm~~aakk''mmkkeeFFII√√ssÂÂggaammeennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrrCCMM
nnYYssEExxµµrreessaaHHeeLLIIyy»»˘̆˘̆˘̆  EEtteennAA««ccuuggEExxmmiinnaa»»ddEEddlleennaaHH  rrddΩΩkkaarrnniiccssuunn--KKIIssßßII
ggeeKKII˙ṙrEEbbrrCCaaccaatt''TTuukkffaa  ««ssaaFFaarrNNrrddΩΩrrbbss''eellaakkllnn''--nnll''  CCaarrbbbb®®bbUUGGaaeemmrrii--
KKSSgg»»eeTTAAvviijj  ..  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆâaHHeessaatt  EEffmmTTSSggVVnnbbJJÇÇËËnnkkggTT&&BBeevvoottNNaa
mmxxaaggtt∫∫ËËgg  eeTTAAccUUlllluukklluuyyTTwwkkddIIEExxµµrrppggeeTToott  !!!!  ..  eennHHmmiinnEEmmnnCCaakkaarreellIIkkssÊÊÁÁ
yyssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrreennaaHHeeTT  EEttCCaakkaarrCCaann''BBnnii¬¬ccCCaattiiEExxµµrr[[ss¬¬aabb''BBIIrr®®ttYYttEEttmm††gg  !!!!  

KKiitteeTTAA  eellaakkKKIIssßßIIggeeKKII˙ṙr  eehhIIyynniiggppSS--yyuuSSggdduuggmmaannkkaarrvveegg√√ggvvgg√√aann''ddUUccKK~~aa
bbnnÊÊaabb''BBII®®BBwwttii††kkaarrNN__TTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuu  ..  bb""uuEEnn††BBIIrrnnaakk''eennHH  vveegg√√gg««ccUUll»»ddUUccKK~~aa  BBIIee®®JJHH
CCaaCCnneellµµaaPPssÂÂggaammddUUccKK~~aa  !!!!  ..  ppSS--yyuuSSggdduugg  vveegg√√ggvvgg√√aann''bbJJÇÇËËnnTT&&BB««bbUUddUUyy»»eeTTAA
ddll''®®BBMMEEddnnxxaagglliicc´́nnkkmmıı¨C̈Caa  ((VVtt''ddMMbbggnniiggeessoommrraabb))  eeddIImm∫∫II««CCYYyyssÊÊÁÁyyrrbbbb
rrbbss''eess††ccssIIhhnnuu»»  ccMMEENNkkKKIIssßßIIggeeKKII˙ṙrvveegg√√gg®®ccLLMMbbJJÇÇËËnnkkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaa
ggtt∫∫ËËgg  ((8800,,000000nnaakk''))  eeTTAAPPUUmmiiPPaaKKxxaaggeekkIItt´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeddIImm∫∫II««CCYYyyssÊÊÁÁyy
rrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩrrbbss''åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''»»  [[VVnnqqaabb''ss¬¬aabb''  !!!!
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‹‹‹‹‹‹  ssUUmmGGaannGGttƒƒbbTTmmYYyyeeTToottrrbbss''eellaakk  Jussi Hanhimäki ––  ««eennAAccuugg  
bbMMppuutteeTTAA  kkaarrEEss√√ggrruukkrrkkccUUlleeTTAAkk~~¨g̈geessnnaaFFiikkaarrkkuummµµ¨ÿynniiss††eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  VV
nnkk¬¬aayyeeTTAACCaaeebbsskkkkmmµµmmYYyyrrbbUUttrrllUUtt  ..  GGss''rryy:eeBBllBBIIrrEExx,,  BBYYkkkkggTT&&BBeeyyoo
kkNNaammkkuuggvvaa""nniiggkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg  ((ccMMnnYYnn8800,,000000nnaakk''))  VVnnccUUlllluukklluuyyrraatt
tt∫∫aattPPUUmmiiPPaaKKxxaaggeekkIItt®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  bbNN††aall[[mmaannssPPaaBBccllaaccllvvwwkkvvrreennAA
kk~~¨g̈gCCnnbbTT  eennAAeeBBllEEddllBBYYkkeeKKccaabb''®®bbmmUUllVVnnee®®KKOOggGGaavvuuFFrrbbss''xxµµSSgg  bb""uuEEnn††BBYYkk
eeKKBBMMuussUUvvCCaaVVnnCCYYbb®®bbTTHHnnwwggTT&&BBxxµµSSggdd**BBiitt®®VVkkddeennaaHHeessaaHH  ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijjBBYYkkeeKK
EEbbrreeTTAACCaaVVnnrruujj®®ccaannBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  eeJJllBBYYkkeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggBBYYkk
EExxµµrr®®kkhhmm  [[ccUUllkkaann''EEttqq©©aayykkaann''EEttee®®CCAAeeqqııaaHHeeTTAATTiissxxaagglliicc  ..  CCaallTTÏÏppll
kkaarrqq¬¬ggkkaatt''ccUUllkk~~¨g̈gTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa  VVnnbbeeggII˚t̊t[[mmaannBBYYkkCCnneePPoossxx¬¬ÁÁnn  EEddlleekkIInn
eeLLIIggddUUccTTwwkkCCMMnnnn'',,  BBYYkkGG~~kkTTSSggeennHHmmYYyyPPaaKKFFMMVVnnEEss√√ggeeTTAArrkkTTIICCMMrrkkeennAATTII®®kkuuggPP~~MM



eeBBjj  ..  kk~~¨g̈grryy:eeBBllEEttBBIIrrbbIIqq~~SSbb""uueeNNˆâaHH  ®®bbCCaaCCnneennAATTII®®kkuuggeennHH  ((660000,,000000nnaa
kk''))  VVnneekkIInnccMMnnYYnneellIIssBBIIBBIIrrddgg  ..  eellIIssBBIIeennHHeeTTAAeeTToott  eennAAccuuggbbJJççbb''eeTTAA  ss--
ÂÂggaammVVnnbbNN††aall[[mmaannmmnnuussßßss¬¬aabb''kkaann''EEttee®®ccIInneeLLIIgg  kk~~¨g̈gccMMeeNNaammBBYYkkeeyyaa
FFaanniiggBBYYkk®®bbCCaaCCnnssIIuuvviill  ..  eebbIIeeTTaaHHCCaaKKµµaannbbJJIIÇÇCCaakk''llaakk''EEddllbbgg˙ȧajjBBIIccMMnnYYnnmmnnuu
ssßßss¬¬aabb''kkII††  eeKKGGaaccVV""nn''ssµµaannVVnnffaa  CCnnCCaattiiEExxµµrrEEddrrss¬¬aabb''eennAAcceenn¬¬aaHHqq~~SS11997700nniigg
11997733  mmaannccMMnnYYnnBBII110000,,000000eeTTAA330000,,000000nnaakk''  ..  kk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHH  BBYYkkGG~~kk®®ssaavv
®®CCaavvddUUccCCaa William Shawcross CCaaeeddIImm  kk**VVnnnniiyyaayymmiinnxxuussEEddrr  eeddaayyVVnn
GGHHGGaaggffaa    kkaarrrreemmoollFF¬¬aakk''́́ nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gssMMNNaajj''rrbbbbXXaattkkrr
rrbbss''bb""uull--BBtt  KKWWCCaallTTÏÏpplldd**ccMMeeJJHH  ´́nnkkaarrssMMeerrccBB®®ggIIkkssÂÂggaammccUUllkk~~¨g̈gTTwwkkddII
kkmmıı¨C̈Caadd**GGPP&&BB√√eennHH‰‰gg  EEddllbbNN††aall[[mmaannssPPaaBBhhiinneehhaacceexx¬¬aaccppßßaarrbbHH®®kkLLaa
bb''  xxççaatt''xxççaayy  nnUUvvrrccnnaassmmıı&&nnÏÏnneeyyaaVVyy  ssggmm  nniiggeessddΩΩkkiiccçç̆̆ ˘̆˘̆»»  ..

««KKiittssBB√√@@eeTTAA  vvaaKKµµaannGGII√√KKYYrreeggOOggqq©©ll''eessaaHH      EEddllCCnnGGaaeemmrriikkSSggCCaaee®®ccIInnrrUUbb  
mmaannkkaarrxxkkcciitt††nnwwgg®®bbFFaannaaFFiibbttIImm~~aakk''  EEddllVVnnkk∫∫tt''eesscckkII††ssnn¥¥aa  ..  BBIIee®®JJHHkkaa
llBBIIBBIIrrGGaaTTiitt¥¥mmuunneennaaHHeessaaHH      eellaakk®®bbFFaannaaFFiibbttIIVVnn®®bbkkaassddkkkkggTT&&BBmmYYyyccMM  

nnYYnnFFMMBBIIeevvoottNNaamm  ®®ssaabb''EEtteeBBll≤≤LLËËvveennHHvviijj  mmaannmmuuxx®®kkaass''bbJJÇÇaakk''ttaammTTUUrrTT--
ssßßnn__ffaa  kkaarrqq¬¬ggkkaatt''́́ nnkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg--yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggccUUllkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
bbMMuuEEmmnnCCaakkaarrrraatttt∫∫aattccUUllkk~~¨g̈g®®bbeeTTsseennHHeeLLIIyy»»  ..

‹‹‹‹‹‹  bbUUllrrYYmmeesscckkII††eeTTAA  eellaakknniiccssuunn®®ttUUvv®®bbTTaajjeeddaayyssIIhhnnuunniiggKKIIssßßII
ggeeKKII˙ṙr  [[FF¬¬aakk''ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gGGnnÊÊaakk''́́ nnssÂÂggaammQQ¬¬aannJJnnmmYYyy  EEddllKKµµaann®®bbeeyyaaCCnn__
GGII√√eessaaHHccMMeeJJHH®®bbCCaaCCaattiiGGaaeemmrriikkSSgg  ((BBIIee®®JJHHKKWWCCaassÂÂggaammvvaattTTwwkkddIIrrbbss''ppSS--
yyuuSSggdduugg))  ..  eeBBlleellaakknniiccssuunneeLLIIggkkaann''GGMMNNaacceennAAeessttvviimmaann  eennAAeeddIImmqq~~SS
11996699  eellaakkmmaanneeKKaallbbMMNNggeeTTAACCYYbbmmnnuussßß22nnaakk''  EEddlleellaakkmmaanneesscckkII††
eeKKaarrBBeessII∆∆ccssrreessIIrr  eehhIIyyEEddllssuuTTÏÏsswwggEEttCCaa““BBuukkFFmm··rrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu
TTSSggBBIIrrnnaakk''  mmYYyyKKWWåått††mmeessnniiyy  ddWWeeKK˙ȧall  eennAATTiissxxaagglliicc˘̆˘̆˘̆  BBIIrrKKWWeellaakk®®bbFFaann
eemm""AA--eessTTuuggeennAATTiissxxaaggeekkIItt  ..  eettIIeellaakk®®bbFFaannaaFFiibbttIInniiccssuunnVVnnccMMeeBBjjGGII√√EEddrr
kk~~¨g̈g®®bbkkaarrBB®®ggIIkkssÂÂggaammccUUllTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa  EEddllmmaannvvrrCCnnTTSSggBBIIrrxxaaggeellIIeennHH
®®bbkkaasseeccjjmmuuxxKKSSJJrreeddaayyccMMhh  ????  ..⁄⁄  
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