
®bvti†seg≈brbs'ekA-tk'
GG~~kkrrss''eennAACCaayyEEddnnEExxµµrr´́ff  eettaaggEEttCCaaGG~~kkkk¬¬aahhaann  ((  GG~~kkeellgg……ddeegg≈≈AA  ))  ..  kk~~¨̈ggssmm&&yyGGaaNNaanniiKKmmVVrrSS  

gg  GG~~kkeellggCCaayyEEddnneekkAA--ttkk''  CCaaGG~~kkrrkkssIIuunnSS®®bbhhuukk  ®®ttIIeeggoott  ®®ttIIeeqqIIÌÌrr  BBIIVVtt''ddMMbbgg  eessoommrraabb  ddwwkkyykkeeTTAAllkk''
eennAAeexxtt††ssuurriinn®®ssuukkeessoomm  rrYYccTTiijj®®kkNNaatt''nnSS®®ttLLbb''mmkkvviijj  ..  eennAAeeBBllCCbb""uunnvvaayyyykk≤≤NNÎÎËËcciinneennaaHH  ´́ffEEddllCCaa
ssmmıınnÏÏmmiitt††CCbb""uunn  kk**vvaayykkggTT&&BBGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggEEddrr  ..  kk~~̈̈ggssÂÂggaammQQ¬¬aannJJnneennHH  ´́ffVVnnrrkkeekkAA--ttkk''eeFFII√√CCaaGG~~kk
nnSSpp¬¬ËËvvkkggTT&&BB´́ffccUUllvvaayyTT&&BBVVrrSSggeennAA®®ssuukkEExxµµrr  ..  qq~~SS11994411  VVrrSSggssuuxxcciitt††®®bbKKll''VVtt''ddMMbbgg  eessoommrraabbeeTTAA´́ff
..  eeBBlleennaaHH´́ffVVnnssMMuu[[eekkAA--ttkk''eeFFII√√CCaaTTaahhaann´́ff  EEtteekkAA--ttkk''mmiinn®®BBmm  ®®KKaann''EEttssMMuussiiTTiiÏÏGGaaCC∆∆aaFFrr´́ff[[eellaakkGGaacc
ccuuHHeeLLIIggBBIIVVtt''ddMMbbgg  eessoommrraabb  nnSS®®bbhhuukk  ®®ttIIeeggoott  ®®ttIIeeqqIIÌÌrr  eeTTAAllkk''eennAA®®ssuukk´́ffddUUcckkaallBBIImmuunn  ´́ffkk**yyll''®®BBmm
eehhIIyyVVnnCCUUnneemmddaayykkiittii††yyssmmYYyyddll''eekkAA--ttkk''ppgg  ..  ®®BBwwttii††kkaarrNN__qq~~SS11994455  TT&&BBssmmıınnÏÏmmiitt††VVrrSSgg--GGgg''eeKK¬¬ss

ccUUllmmkk≤≤NNÎÎËËcciinnvviijj  eellaakkssWWgg--
gg""uukkffaajj''EEddlleeTTIIbbeeLLIIggCCaannaayykk
rrddΩΩmmÂÂnnII††  ®®ttUUvvVVrrSSggccaabb''nniirreeTTsseeTTAA
®®ssuukkVVrrSSgg  ..  bbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uull,,  GGaaccaa
rr¥¥nnYYnn--DDYYggVVnneePPoossxx¬¬ÁÁnnccUUllmmkkeexx
tt††VVtt''ddMMbbgg  eehhIIyyVVnnpp††ÁÁcceeppII††mmbbeeggII̊̊
ttccllnnaaEExxµµrr≤≤ssßßrr::CCaammYYyymmaabb"" uukk--
XXuunn  ..  GG~~kkTTSSggBBIIrrkk**rrkkGG~~kkEEddllmmaa
nnssiiTTiiÏÏGGaaccccuuHHeeLLIIggBBIIVVtt''ddMMbbgg  eessoo
mmrraabbeeTTAA®®ssuukk´́ff  ee®®JJHH®®ttUUvvkkaarrTTiijj
kkSSeePPII¬¬gg  ..  eekkAA--ttkk''kk**VVnnCCYYbbCCaammYYyy
nniiggGGaaccaarr¥¥nnYYnn--DDYYgg  eennAAVVtt''ddMMbbgg  ..
ee®®kkaayymmkkEEttggeeTTAACCYYbbBBiiPPaakkßßaaKK~~aaeennaa
bbNNˆ̂aaKKaarrllkk''eessoovveePPAAmmYYyyeeQQµµaaHH  ««
bbNNˆ̂aaKKaarrEExxµµrrGGUUrree®®CCAA»»  eennAAppßßaarree®®kkaa
mm--VVtt''ddMMbbgg  ..  bbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uullnniiggnnYY
nn--DDYYgg  kk**bbJJçç̈̈HHbbJJççËËllyykkeekkAA--ttkk''
[[eeFFII√√CCaaeemm≤≤ssßßrr::mm~~aakk''eeTTAACCaammYYyynnwwgg
ssIIuuvv--eehhgg  EEddllssaall''KK~~aaeennAAVVtt''ddMM
bbgg  eehhIIyy®®KKYYssaarrTTSSggBBIIrrVVnnrrss''
eennAACCaammYYyyKK~~aakk~~̈̈ggCCMMrrMM≤≤ssßßrr::  ..  qq~~SS1199
5500--5511  ee®®kkaayyBBIImmaannBBYYkkeevvoottmmiijj
ccUUllmmkkee®®CCoottEE®®CCkkkk~~¨̈ggccllnnaaEExxµµrr≤≤
ssßßrr::eennaaHH  llaavvEEkkvv--mmuunnII,,  mm""aa--mmUUnn,,
mmIIuu--ppUU  VVnnccUUllCCaammYYyyeevvoottmmiijj  eeddaa
yymmaannPP~~aakk''ggaarrrrbbss''yyYYnnCCaaTTII®®bbwwkkßßaa
nniiggkkggTT&&BByyYYnneennAACCaammYYyyppgg  ..  eekkAA
ttkk''  nniiggllaavvEEkkvv--mmuunnII  kk**EEbbkkVVkk''KK~~aa

CCaaBBIIrr®®kkuumm  Ben Kiernan VVnnssrreessrrkk~~̈̈ggeessoovveePPAA HOW POL POT CAME TO POWER ffaa  bbuuBB√√eehhttuú́ nn
kkaarrEEbbkkVVkk''KK~~aa  KKWWbbNN††aallmmkkBBIIeerrOOgg®®VVkk''660000,,000000eerrooll  nniiggeekkAA--ttkk''eeFFII√√VVbbGG~~kk®®ssuukk  ..  ‰‰kkaarr®®bbyyuuTTÏÏKK~~aakk**
eessoovveePPAAeennHHssrreessrrxxuussEEddrrffaa  BBYYkkeekkAA--ttkk''®®bbyyuuTTÏÏKK~~aaCCaammYYyyBBYYkkllaavvEEkkvv--mmuunnII  eennAA®®ttgg''®®ssuukkbbII        ttaammBBiittBBYYkk
llaavvEEkkvv--mmuunnIIccUUllmmkkxxaaggEEddnnddIIeekkAA--ttkk''  eehhIIyyeeddjjVVjj''BBYYkkeekkAA--ttkk''EEddllmmaannKK~~aattiicc  ®®ttgg''PPUUmmii®®kkUUccqqµµaarr  ccmm©©aa    
yy1155KKIILLËËEEmm""®®ttBBIIPPUUmmii®®ssuukkbbII  ((ttaammssMMddIIkkUUnnTTaahhaannBBIIrrnnaakk''EEddlleennAACCaammYYyyeekkAA--ttkk''kk~~̈̈ggkkaarr®®bbyyuuTTÏÏeennaaHH  ssBB√√́́ ff©©
rrss''eennAA Everett rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..  EEddnnddIIllaavvEEkkvv--mmuunnII  nniiggEEddnnddII®®ttYYtteeddaayyeekkAA--ttkk''  EEcckkKK~~aa®®ttgg''ssÊÊwwgg  ..  BBYYkk
llaavvEEkkvv--mmuunnIIqq¬¬ggssÊÊwwggccUUllmmkkmmaannKK~~aaee®®ccIInn  kk**eeddjjVVjj''BBYYkkeekkAA--ttkk''  @@®®ttUUvvrrbbYYsseePP¬¬AAkkMMeebb""HHKKUUffkk**ddYYllccuuHH  ..  nnwwkk
ssµµaannEEttss¬¬aabb''eehhIIyy  BBYYkkllaavvEEkkvv--mmuunnIIkk**ccUUllmmkkyykkkkSSeePPII¬¬gg  eekkAA--ttkk''eeddkkeennAAddIIkk**TTaajjkkSSeePPII¬¬ggkkaarr""aabbIInnVVjj''ss¬¬aa  
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bb''GGss''®®VVMMbbYYnnnnaakk''vviijj  ..  BBYYkkllaavvEEkk--mmuunnIICCaaggddbb''nnaakk''eeTToottkk**®®VVss''rrtt''yykkrrYYccxx¬¬ÁÁnnEEtteerroogg@@xx¬¬ÁÁnneeTTAA  ..  BBYYkkkkUUnneeccAA
kk**nnSSKK~~aa®®KKaaEEssggeekkAA--ttkk''ssMMeeddAAeeTTAACCaayyEEddnn  TTaahhaannEExxµµrr--VVrrSSggmm~~aakk''EEddllFF¬¬aabb''CCYYyy≤≤ssßßrr::  VVnn[[ff~~SSnniiggCCYYyyrrMMuu
rrbbYYss  ..  eeKKnnSSeekkAA--ttkk''qq¬¬ggEEddnnccUUlleeTTAA®®ssuukk´́ff  eeTTAAVVggkkkkeeddkkBB¥¥aaVVlleennAAkk~~¨̈ggeeBBTT¥¥mmYYyyeennAAee®®ttIIyyxxaagglliicc
TTeenn¬¬eeccAA®®bbHHyy""aa  eeQQµµaaHHssiirrIIuurr""aatt''  ((  ttaammssMMeennooggPPaassaa´́ff  eebbIIEExxµµrrffaa  ssiirrIIrrddΩΩ  ))  GG~~kkEEddllnnSSeekkAA--ttkk''eeTTAABB¥¥aaVVll  nnii
ggeennAAbbMMeerrIIkk~~̈̈ggeeBBTT¥¥´́ffeennaaHH  KKWWmmYYyyeeQQµµaaHH  ssMM--ppuutt  ((  CCIIddUUnnmmYYyynniiggeellaakkVV""nn''--ssuuFFII  ))  eeddaayypp¬¬aass''bb††ËËrrKK~~aaCCaammYYyy
eeQQµµaaHHppll--bbflfluunnttUU  ((  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA  Puyallup rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ))  ..  ‰‰eessoovveePPAA  HoOW POL POT CAME TO

POWER nniigg Channa ffaa  eekkAA--ttkk''mmkkeeddkkeeBBTT¥¥®®ssuukkEExxµµrreeTTAAvviijj  ..  eebbIIeekkAA--ttkk''eeddkkeeBBTT¥¥®®ssuukkEExxµµrr  kk**nnwwgg®®ttUUvv
TTaahhaannEExxµµrr--VVrrSSggccaabb''ssmm¬¬aabb''eeccaallCCaammiinnxxaann  kk~~¨̈ggeeddIImm  ((  ´́ff©©1133  kkuumm∏∏::  ttaamm‰‰kkssaarr®®kkssYYggssmm©©aatt''VVrrSSgg  ))  qq~~SS
11995511eennaaHH  ..

mmYYyyeeTToottyyYYnneevvoottmmiijjVVnnTTSSggyykkkkµµÁÁyyllaavvEEkkvv--mmuunnIIBBIIrrnnaakk''eeTTAAbbÂÂJJççkk®®TTwwssII††yyYYnnUUbbnniiyykkmmµµeennAAhhaaNNUU
yyeeTToottppgg  mmYYyyeeQQµµaaHH  bbUU  nniiggmmYYyyeeTTootteeQQµµaaHHeeQQOOgg  eeddaayyeeFFII√√ddMMeeNNIIrrccUUlleeTTAA®®ssuukk´́ff  vvaaggeeTTAAccUUllxxaaggeeJJ
FFiissaatt''  kkMMBBtt  eeTTAAttaaEEkkvv  rrYYcceeTTAA®®ssuukkyyYYnn  ..  ‰‰eeQQµµaaHH  ppll--bbflfluunnttUU  ((  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAArrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ))  kk**®®bbuuggee®®bboo
bbeerroobbccMMxx¬¬ÁÁnneeccjjBBIIåått††rrmmaannCC&&yyeeTTAA®®ssuukkeessoomm  rrYYccbbnn††eeTTAAhhaaNNUUyyeeTToott  EEttee®®kkaayyddwwggffaa  BBYYkkllaavvEEkkvv--
mmuunnIIccUUll´́ddCCaammYYyyyyYYnn  nniiggmmaannPP~~aakk''ggaarryyYYnneevvoottmmiijjeennAAeeFFII√√kkaarrCCaammYYyykk~~̈̈gg®®kkuummss~~ËËllddwwkknnSSppggeennaaHH  kk**®®kkaajjmmii
nn®®BBmmeeTTAA  ..  eessoovveePPAA HOW POL POT CAME TO POWER ssrreessrr®®ttgg''TTMMBB&&rr9955  ffaaeekkAA--ttkk''nniiggllaavvEEkkvv
mmuunnIIeeQQµµaaHHKK~~aaeeddaayyssaarrbb""uukk--XXuunnyykk®®VVkk''660000JJnn''eerrooll  ssMMrraabb''TTiijjkkSSeePPII¬¬gg  nniiggeeddaayyssaarreekkAA--ttkk''eeFFII√√VVbb
®®bbCCaaCCnn  ..  GG~~kknniiBBnnÏÏeeccoossvvaaggmmiinnssrreessrrBBIICCMMeerroottCCMMEErrkkyyYYnnmmkkkk~~̈̈ggccllnnaaEExxµµrr≤≤ssßßrr::eeTT  eeBBlleennaaHHssIIuuvv--eehh
ggVVnneeccjjeeTTAAeerroonneennAAhhaaNNUUyyppuutt  ..

kk~~̈̈ggkkaarrTTaakk''TTaajjyykkBBYYkkEExxµµrr≤≤ssßßrr::ttMMbbnn''eessoommrraabb--VVtt''ddMMbbgg  hhUU--CCIImmiijjVVnnccaatt''PP~~aakk''ggaarrccMMnnYYnn®®VVMMnnaakk''..
eemmddwwkknnSSeennHHmmaanneeQQµµaaHHffaa  GGuuggssWWuugg  ((  Nguyen Thanh Son ))  ..  eeddIImm∫∫IIssMMeerrcckkiiccççkkaarreennHH  BBYYkkPP~~aakk''ggaarryyYYnnVVnn
rrkk®®ssIIBBIIrrnnaakk''  EEddllmmaannGG~~kk®®ssuukkccUUllcciitt††®®ssLLaajj''ss††aabb''ee®®ccIInn  KKWWmm~~aakk''eeQQµµaaHH  mm""aa--mmUUnn  ®®ttUUvvCCaamm††aayymmIIggeekkAA--ttkk''
eeTTAAnniiyyaayyTTaakk''TTaajjeekkAA--ttkk''[[VVnneeddaayy[[®®VVkk''mmYYyyccMMnnYYnnyy""aaggFFMMeeTTAAmm""aa--mmUUnn  eeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggeeddIImm∫∫IIeeccoossvvaa
ggEE®®kkggeeKKddwwgg  lluuyyeennaaHHyyYYnnxxççbb''nnwwggss¬¬wwkkeecckk    EEttppll--bbflfluunnttUUssBB√√́́ ff©©eennAArrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaannCCaakkµµÁÁyymm""aa--
mmUUnnVVnnllbb
eemmIIlleeXXIIjj  ..  eekkAA--ttkk''VVnn®®bbEEkkkkddaacc''GGhhgg˚̊aannwwggkkaarrbbJJçç̈̈HHbbJJççËËllEEddllmm""aa--mmUUnnxxMMnniiyyaayyllYYggeellaammbbJJçç̈̈HH
bbJJççËËll  ttaammbbMMNNggrrbbss''PP~~aakk''ggaarryyYYnneevvoottmmiijjeennaaHH  rrhhUUttTTaajjkkSSeePPII¬¬ggrrkkVVjj''mm""aa--mmUUnneeccaalleeTToottppgg  ..  eeddaa--
yyKKMMeerraaggkkaarrbbrraaCC&&yy  eemmPP~~aakk''ggaarrhhUU--CCIImmiijjeeQQµµaaHHGGuuggssWWuugg  kk**[[KK~~aavvaamm~~aakk''eeQQµµaaHH  eegg√√øøgg  mmkkTTaakk''TTggCCaammYYyyyyaa
yyTTMMuu--XXuunn  ((  eennAAPPUUmmii®®ttMMuu  XXMMuuee®®CCaayynnaaggggYYnn  ®®ssuukk®®ssIIss~~MM  ))  eeTToott  EEddllmmaannGG~~kk®®ssuukkccUUllcciitt††rraabb''GGaannss††aabb''ee®®ccIInn
nniiggCCiittddiittCCaammYYyyeekkAA--ttkk''ppgg  ..  yyYYnneegg√√øøggeennaaHHVVnnss˚̊aatt''rrkkCCYYbbeekkAA--ttkk''eennAACCMMrrMMTT&&BB≤≤ssßßrr::eennAA´́®®BBeeQQµµaaHH®®ttJJMM
ggEEkk¬¬ggBBNN··CCaaee®®ccIInnddgg  EEtteekkAA--ttkk''VVnn[[BBYYkkTT&&BB≤≤ssßßrr::eeddjjPP~~aakk''ggaarryyYYnneevvoottmmiijjeennaaHHeeccjjBBIIttMMbbnn''eennaaHHppgg
..  kkUUnn®®bbuussTTMMuu--XXuunnBBIIrrnnaakk''  ((  TTMMuu--ssgg  nniigg  TTMMuu--ssIIuunn  ))  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA  Everett rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  CCaassaakkßßIIEEddllVV
nneennAACCaabb''CCaammYYyynnwwggeekkAA--ttkk''  eeBBllVVjj''KK~~aaCCaammYYyyBBYYkkllaavvEEkkvv--mmuunnIIeennAA®®ttgg''PPUUmmii®®kkUUccccaarr  åått††rrmmaannCC&&yyeennaaHH  ..  

qq~~SS11994466  VVrrSSggyykkVVtt''ddMMbbgg  eessoommrraabbvviijj  BBYYkkGG~~kkmmaannxx¬¬ÁÁnn®®bbqqSSggVVrrSSggddUUccCCaamm""aa--mmUUnn,,  TTMMuu--XXuunn,,
eekkAA--ttkk''̆̆ ˘̆˘̆  kk**ddwwkknnSSbbJJÇÇËËnn®®bbBBnnÏÏkkUUnneeccAAeeTTAArrss''eexxtt††ssuurriinn  ®®ssuukkeessoomm  ‰‰®®bbuuss@@eennAAEEtteeFFII√√sskkmmµµPPaaBBccllnnaaEExxµµrr
≤≤ssßßrr::ttMMbbnn''åått††rrmmaannCC&&yy  ssMMeerraaggccuuggkkaall''ddEEddll  rrhhUUttmmkkddll''qq~~SS5511  eeTTIIbbVVnnCCYYbb®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aannwwgg®®kkuummssWWgg--gg""uu
kkffaajj''  ..  ee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544  kk**vviill®®ttLLbb''mmkkrrss''eennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrvviijjxx¬¬HHeennAAssMMeerraaggccuuggkkaall''
åått††rrmmaannCC&&yy  xx¬¬HHmmkkrrss''eennAA®®kkLLaajj''kkMMBBgg''ff˚̊ËËvvvviijj  ddUUccCCaaeekkAA--ttkk''CCaaeeddIImm  eellIIkkEEllggEEttyyaayymm""aa--mmUUnn  EEddllkk¬¬aa
yyCCaaGG~~kkmmaannbbggÁÁrr  ((  eeddaayyssaarrlluuyyyyYYnneevvoottmmiijj[[  ))  kk**rrss''eennAAssuurriinnrrhhUUtt  eehhIIyyCCrraass¬¬aabb''kk~~̈̈ggqq~~SS11997777  ..
kkaallssaaFFaarrNNrrddΩΩrrllMMqq~~SS11997755  nnaayyTTaahhaann  eeccAAhh√√aayyeexxtt††  rrtt''ccUUlleeTTAA®®ssuukkeessoomm  mm""aa--mmUUnnVVnneeTTAACCYYbbeehhII
yynniiyyaayyffaa  ––  ««  BBYYkkGGss''eellaakkeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuu  eeBBllssIIhhnnuueennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkeellaakkmmiinneeFFII√√eeTT  eellaakkTTuu
kk[[ssIIhhnnuueeccjjBBII®®ssuukk  eeTTIIbbeellaakknnSSKK~~aaTTmm¬¬aakk''  rrhhUUttssIIhhnnuuccUUllCCaammYYyyyyYYnn  CCaammYYyyEExxµµrr®®kkhhmm  eellaakkcc∫∫SSgg
eemm""ccnnwwggQQ~~HH  »»  ..

rrhhUUttddll''qq~~SS11995555  eekkAA--ttkk''EEddll®®bbuuggQQrrCCaaeebbkk≈≈CCnnttMMnnaaggrraaÂÂss††CCaammYYyybb""uukk--XXuunn,,  llaavvEEkkvv--mmuunnII  kk**®®ttUU
vvsseemm††ccbbJJÇÇaammkkddaabb--QQYYnn  [[ssmm¬¬aabb''eekkAA--ttkk''eeccaallkk~~¨̈ggEExxmmkkrraa  ®®ttUUvvnnwwggEExxbbuussßß  qq~~SSmmmmIIrr  eebbIIttaammssMMddII[[kkaarr
rrbbss''GG~~kk®®ssIIhhggßß--FFuunnhhaakk''  CCaakkUUnn®®ssIIeekkAA--ttkk''  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAArrddΩΩ Oregon nniiggGG~~kk®®ssIIGGIIuuvv--yy""aagg  nnaaeeddIImmeekkAA--
ssaa´́vv  CCaakkµµÁÁyyeekkAA--ttkk'',,  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggVV""rrIIss__  ®®ssuukkVVrrSSgg  VVnnccUUllrrYYmmTTSSggccllnnaaEExxµµrr≤≤ssßßrr::  TTSSggCCYYyybbMMeerrII  
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ccllnnaassWWgg--gg""uukkffaajj''  ((  bbMMeerrIIVVyyTTwwkkeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ))  kkaallBBIIvv&&yyCCMMTTgg''  nniiggVVnnssaall''®®KKYYssaarreellaakkssIIuuvv  
eehhgg,,  PPrriiyyaaeeQQµµaaHHCCuuss--GGwwuugg  nniiggkkUUnn®®bbuussbbggeeQQµµaaHHllaagg--mm""aanniitt  yy""aaggCCiittddiitteeTToottppgg  ..

eessoovveePPAAccrriittEExxµµrrrrbbss''eellaakkbbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uullssrreessrrffaa  ®®bbssiinneekkAA--ttkk''mmaann
kkSSbbiitt……ddMMbbggCCaabb''nnwwgg´́ddeennaaHH  KKµµaannnnrrNNaaGGaaccccUUllCCiittKKaatt''VVnneeLLIIyy  ..  mmnnuussßßddaa
bb--QQYYnneeQQµµaaHHeeddaayyEErr""mm  ((  eeFFµµjjmmaasseeBBjjmmaatt''  ))  xx¬¬aacc®®bbyyuuTTÏÏmmiinnQQ~~HHkk**VVjj''ss
mm¬¬aabb''eekkAA--ttkk''eeTTAA  ..  eexxµµaacceeccaalleennAATTIIeennaaHHCCaaggbbIÍ́ ff©©KKµµaannnnrrNNaahhflflaanneeTTAACCiitteeLLIIyy..
bbIÍ́ ff©©ee®®kkaayymmkk  eeTTIIbb®®kkuumm®®KKYYssaarreeTTAAllbbllYYccyykkssBBmmkkbbJJçç̈̈HHss©©aatt''@@eennAAvvtt††®®TTgg''
VV®®tt  CCiittpp~~ËËrrkkµµÁÁyyGGuunn  EEddllFF¬¬aakk''BBIIeellIILLaannhhßßIIbbss¬¬aabb''CCaagg1100´́ff©©mmuunneennaaHH  ..  bbIIqq~~SS
ee®®kkaayy  eeTTIIbb®®kkuumm®®KKYYssaarrhhflflaanneeTTAAKKaass''ssBBTTSSggBBIIrrmmkkbbUUCCaaeeFFII√√bbuuNN¥¥ååTTiiÊÊsskkuussll
eennAAkk~~̈̈ggvvtt††®®TTgg''VV®®tt  ..

‰‰®®kkuummssIIuuvv--eehhgg,,  ®®VVkk''--xxaann''  ((  ssmm&&yyllnn''--nnll''KKaatt''JJkk''ss&&kkii††bbYYnn  eeFFII√√eeccAAhh√√aa
yy®®ssuukkVVNNnn''  )),,  LLaacc--ssaaeerrnn  ((  GGaaccaarr¥¥ssaaeerrnn  )),,  LLaacc--ssaavvnn,,  mmUUll--ssmm∫∫ttii††,,
GGaaccaarr¥¥ee®®bbss,,  bbflfluugg--eePPOOkk,,  llaavvEEkkvv--mmuunnII,,  mm""aa--mmUUnn  ((mm††aayymmIIggeekkAA--ttkk''  )),,  mmIIuu--ppUU,,  rruugg--
eellIIttCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆  VVnnTTaakk''TTggCCaammYYyyyyYYnneevvoottmmiijj  eeddaayyssaarrccaajj''ååVVyyeeXXaass--
nnaarrbbss''BBYYkkhhUU--CCIImmiijj  nniiggeeddaauuccgg''VVnnkkSSeePPII¬¬ggBBIIyyYYnnmmkkvvaayyGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggppgg
((2200)) nniiggmm""¥¥aaggeeTToott  eeddaayyssaarryyYYnneeXXIIjjEExxµµrrkkMMBBuuggVVtt''eemmddwwkknnSS  ((  VVrrSSggccaabb''ssWW
gg--gg""uukkffaajj''nniirreeTTsseeTTAA®®ssuukkVVrrSSggeennAAPoitier ))  yyYYnnkk**eeqq¬¬øøtt{{kkaassdd**kkMMrreennHHee®®CCoott
EE®®CCkkccUUllkk~~̈̈ggss~~ËËllddwwkknnSSEExxµµrr≤≤ssßßrr::  eeddaayyee®®bbIIlluuyyppgg  nniiyyaayybbJJçç̈̈HHbbJJççËËllppgg
ccaakk''BBYYkkEExxµµrr≤≤ssßßrr::[[eeQQ¬¬aaHHKK~~aa  nniiggrrkkkkll∫∫ll∫∫iiccssmm¬¬aabb''EExxµµrr  EEddllmmiinn®®BBmmccuuHHccUUll
CCaammYYyyyyYYnneevvoottmmiijjeeccaall[[GGss''  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11994477  eellaakkssIIuuvv--eehhggVVnneeTTAAGGnnÊÊggbbJJçç̈̈HHbbJJççËËllkkµµÁÁyybbeeggII̊̊ttrrbbss''PP
rriiyyaaeellaakkmm~~aakk''eeQQµµaaHHrruugg--eellIItt  EEddllCCaanniissßßiitteennAAmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyFFmmµµssaatt  ((  ssMM
eennoogg´́ff  eebbIIEExxµµrrKKWWmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyFFmmµµssaaÂÂss††  ……mmhhaavviiTT¥¥aall&&yycc∫∫aabb''  ))  nnaa®®kkuuggVVgg
kkkk  ((1100)) ..

BBYYkk®®kkuummeellaakkssIIuuvv--eehhggeennHHkk**VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa  ««  EExxµµrreevvoottmmiijj  »»  EEtteennAAkk~~̈̈gg
kkaarrXXMMuu®®KKggddwwkknnSSeeddaayyyyYYnneevvoottmmiijj  ..  TTIIttSSggrrbbss''BBYYkkeennHHeennAAttMMbbnn''ssMMLLËËtt  ®®kkjjËË
gg  eexxtt††VVtt''ddMMbbggCCiittTTll''EEddnneessoomm  ..  eesscckkII††bbJJÇÇaakk''rrbbss''eellaakkbbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uull
kk~~̈̈ggeessoovveePPAA  ««  ccrriittEExxµµrr  »»  kk**VVnnssaarrPPaaBBffaa  EExxµµrr≤≤ssßßrr:mmaannkkaarrTTaakk''TTggCCaammYYyy
yyYYnneevvoottmmiijjEEddrr  ((1111)) ..
eeddaayyssaarrmmaannTTMMnnaass''ccgg''eeFFII√√FFMMEEtteerrooggxx¬¬ÁÁnneennaaHH  EExxµµrr≤≤ssßßrr:kk**VVkk''EEbbkkKK~~aaGGss''..
ddaabb--QQYYnneeTTAAttSSggTTIIeennAAPP~~MMKKUUEEllnn,,  eekkAA--ttkk''eennAAPP~~MMddggEErrkk  åått††rrmmaannCC&&yy      ®®kkLLaajj''

''((2200)) ttaammssMMddII[[kkaarrrrbbss''eellaakkllaagg--mm""aanniitt  ®®ttUUvvCCaakkUUnn®®bbuusscc∫∫ggssBBeellaakkssIIuuvv--eehhgg      ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA
rrddΩΩnnIIvv--yy""kk  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..  
((1100)) rruugg--eellIItt  ((  CCaaeeQQµµaaHH´́ff  ))  eennHH‰‰ggEEddllee®®kkaayymmkkeeKKssaall''ffaa  nnYYnn--CCaa  ‰‰eeQQµµaaHHeeddIImmKKWWeeLLAA--eebbgg
KKnn  ppÊÊHHeennAAxxaaggeellIIvvtt††KKrrbbnnii††cc  ccmm©©aayy®®bbEEhhllCCaa22KKIILLËËEEmm""®®ttBBIIppßßaarreellIIVVtt''ddMMbbgg  ..
((1111)) ssUUmmGGaanneessoovveePPAA  ««  ccrriittEExxµµrr  »»  rrbbss''bbflfluuNNˆ̂--ccnnÊÊmm""uull  ®®ttgg''TTMMBB&&rr8811  ..
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eessoommrraabb  ..  eennAAVVtt''ddMMbbggmmaannllaavvEEkkvv--mmuunnII,,  ssIIuuvv--eehhgg,,  mmUUll--ssmm∫∫ttii††,,  bbflfluugg--eePPOO  
eeddaayyssaarrmmaannTTMMnnaass''ccgg''eeFFII√√FFMMEEtteerrooggxx¬¬ÁÁnneennaaHH  EExxµµrr≤≤ssßßrr::kk**VVkk''EEbbkkKK~~aaGGss''..

ddaabb--QQYYnneeTTAAttSSggTTIIeennAAPP~~MMKKUUEEllnn,,  eekkAA--ttkk''eennAAPP~~MMddggEErrkk  åått††rrmmaannCC&&yy  ®®kkLLaajj''
eessoommrraabb  ..  eennAAVVtt''ddMMbbggmmaannllaavvEEkkvv--mmuunnII,,  ssIIuuvv--eehhgg,,  mmUUll--ssmm∫∫ttii††,,  bbflfluugg--eePPOO
kkCCaaeeddIImm  ..  eexxtt††kkMMBBgg''FFMMmmaann  ggYYnn--hhuugg,,  ssaaLL¨̈tt--qqaayy  ((1122)),,  ss&&kkii††bbIIssflflaabb  ee®®kkaayy
mmkkmmaannccUUllBBIIPP~~MMddggEErrkkEEffmmmm~~aakk''eeTTootteeQQµµaaHHEEmm""nn  EEddllyykkrrhhssßßnnaammffaa  EEmm""nn
EEkknnEEppnnddII≤≤ssIIGGKKIIeenn®®tt  ..  ‰‰ss&&kkii††bbIIssflflaabbee®®kkaayymmkkmmiinnccUUllrrYYmmCCaammYYyyssWWgg--gg""uukk
ffaajj''eeTT  eennAA‰‰kkaaCCaammYYyykkUUnnTT&&BB≤≤ssßßrr::  eeddaayyyykkeellssffaa  vviinn&&yyccllnnaaeellaakkssWW  
gg--gg""uukkffaajj''ttwwggEEttggeeBBkk  ..  BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjeennAAttMMbbnn''bbUUJJ··  eennAAxxaaggss√√aayyeerroogg  ´́®®BB
EEvvgg  ddUUccCCaa  eessaamm--PPwwmm,,  ®®kkuummeehhgg--ssMMrriinn˘̆˘̆˘̆        kk**mmiinnccUUllrrYYmmCCaammYYyyssWWgg--gg""uukkffaajj''  
EEddrr  eeddaayyyyYYnnVVnnGGbb''rrMMbb  JJççËËll®®TTwwssII††[[bbMMeerrIIvvaaeeTTAAeehhIIyy  ..    eexxtt††kkMMBBgg''ssWWıı  mmaanncc&&nnÊÊ
rrggßßIIeennAAbbnnÊÊaayycc∫∫aarrmmnn,,  ssaavvaagg--vvggßß  ((  ≤≤ssßßrr:KKSS®®TTVVrrSSgg  )),,  BBuutt--qqaayy  eennAAcceenn¬¬aaHH
PP~~MMttµµaattBBggmmkkttMMbbnn''VVtt''ddwwgg  PP~~MM®®bbssiiTTiiÏÏ  ..  eexxtt††kkMMBBgg''ccaammmmaanneessaamm--PPwwmm,,  GGaaccaarr¥¥yyII
eemmeeccaarr  ..  eexxtt††kkMMBBttmmaannNNuubb--bbUUppaann,,  GGaaccaarr¥¥eemmoonn  ((ssWWgg--gg""uukkmmiijj))  ee®®kkaayymmkk
mmaannnniissßßiittBBII®®ssuukkVVrrSSggmmkkccUU  llrrYYmmeeTToottKKWW  vviiss√√kkrrCCII--KKiimmGGaann  nniiggssaaLL¨̈tt--ssrr
((bb""uull--BBtt))  ..

eeyyIIggeeXXIIjjffaa  kk~~̈̈ggeeBBllEEddllEExxµµrrVVtt''eemm  yyUUnneevvoottmmiijjVVnnllUUkk´́ddccUUllmmkk
ee®®CCoottEE®®CCkkbbJJçç¨̈HHbbJJççËËllyykkEExxµµrr≤≤ssßßrr::  EExxµµrreevvoottmmiijjVVnn  eehhttuueennHHeehhIIyyeeTTIIbb
eellaakkffaajj''mmiinnGGaacceeFFII√√kkaarrbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmccllnnaaEExxµµrr≤≤ssßßrr::TTSSggGGss''kk~~¨̈gg®®bbeeTTssEExxµµrr
VVnn  ..

�                             �

�

((1122)) ssaaLL¨̈tt--qqaayy  ®®ttUUvvCCaabbggbbeeggII̊̊ttrrbbss''ssaaLL¨̈tt--ssrr  ((  bb""uull--BBtt  ))  ..
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clnats~UelaksWg-g"ukfaj'
eeddaayyGGnn††rraaKKmmnn__BBII®®kkuummbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥    nniiggKKMMeehhIIjjBBYYkkeevvoottmmiijjccUUllmmkk

ee®®CCoottEE®®CCkkxx¬¬SSggkk¬¬aappggeennaaHH  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnssMMuuVVrrSSggGGnnuuJJÔÔaatt[[eellaakkssWWgg--gg""uu
kkffaajj''VVnnvviill®®ttLLbb''mmkkmmaattuuPPUUmmiivviijj  eeddaayyssnn¥¥aaffaammiinnccUUllLLËËkkLLMMeerrOOggnneeyyaaVV
yyeeTTootteeLLIIyy  ..

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrrvviijjeennAA´́ff©©TTII2299ttuullaa  11995511  ..  ´́ff©©
eennaaHH‰‰gg  eemmddwwkknnSSyyYYnnVVnn[[PP~~aakk''ggaarreeKKEEddllCCaakkUUnncciiJJççwwmmnniiggCCaabbMMeerrIIppÊÊaall''eellaakkrr""aa
yymm""uugg  vvaayyssmm¬¬aabb''eellaakk  Jean de Raymond eeBBlleellaakkkkMMBBuuggssMMrraann††  ..  ‰‰eessoovv
eePPAA  How Pol Pot came to power VVnnssrreessrr®®ttgg''TTMMBB&&rr9955  ffaaKKWWCCaabbkkßßBBYYkk
eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  CCaaGG~~kkssmm¬¬aabb''eeTTAAvviijj  ..

ee®®kkaayyBBIICCYYbbCCMMuuKK~~aaCCaammYYyyeellaakkVV""cc--QQWWnn,,  sswwuumm--vvaa""rr  nniiggBBYYkk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥
mmkk  kk**®®ssuuHHmmttiiKK~~aaffaa  ®®ttUUvvEEtteeccjjeeTTAA´́®®BB®®bbmmUUllbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmEExxµµrr≤≤ssßßrr:vvaayyVVrrSSgg
eeddIImm∫∫II‰‰kkrraaCCppgg  nniiggkkMMuu[[yyYYnnccUUllmmkkllUUkk´́ddkk~~̈̈ggeerrOOggEExxµµrrVVnnppgg  ..
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ssUUmm®®CCaabbffaakkaalleellaakkffaajj''eennAACCaaCCnnnniirreeTTss‰‰®®ssuukkVVrrSSggeennaaHH  eellaakkVVnn
TTaakk''TTgg®®bbwwkkßßaaCCaammYYyybbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrreekkµµgg@@          EEddllVVnneeTTAAssiikkßßaaeennAA®®ssuukkVVrrSSggmmaann
eellaakkhhggßß--FFuunnhhaakk'',,  eellaakkGGIIuuvv--yy""aaggCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆        eehhIIyyVVnnssaall''cciitt††eeffII¬¬mmKK~~aaCCaa  
mmuunn  ..  eeBBllmmkk®®ssuukkEExxµµrrvviijj  eellaakkffaajj''VVnnccaatt''[[eellaakkGGIIuuvv--yy""aaggeeTTAArrkkeemmIIll
kkEEnn¬¬ggEEddllGGaacceeFFII√√mmUUllddΩΩaannttssflflUUVVnn  ..  eellaakkGGIIuuvv--yy""aaggVVnneeTTAArrkkeemmIIlleeXXIIjjTTII
kkEEnn¬¬ggBBIIrr  ––

11--  ttMMbbnn''kkMMBBgg''ssııWW  PP~~MM{{rr""aall''  EEttCCaakkEEnn¬¬ggBBiiVVkktteemmII¬¬ggbb""uuss††ii__vviiTT¥¥¨̈ppßßaayysseemm¬¬ggppgg
CCaattMMbbnn''EEddll®®bbCCaaCCnnmmiinnssUUvv®®CCYYtt®®CCaabbnnwwggccllnnaattssflflUUrrMMeeddaaHHCCaattii  BBIIGGaaNNaanniiKKmm
ppgg  nniiggCCaattMMbbnn''EEddllBBiiVVkkkk~~̈̈ggkkaarrTTaakk''TTggCCaammYYyyBBiiPPBBbbrreeTTsseeddIImm∫∫IIrrkkCCMMnnYYyyppgg

22--  ttMMbbnn''eessoommrraabb  GGUUrrssµµaacc''  PP~~MMddggEErrkk  ::  CCaaTTIIkkEEnn¬¬ggllÌÌGGaaccttSSggCCaammUUllddΩΩaannVV
nn  ee®®JJHH®®bbCCaaCCnnkk**PP∆∆aakk''rrllwwkkee®®ccIInn  eeddaayymmaannccllnnaaEExxµµrr≤≤ssßßrr::ttSSggBBIIqq~~SS11994455
ppgg  CCaaTTIIGGaacctteemmII¬¬ggbb""uuss††ii__vviiTT¥¥¨̈ppßßaayysseemm¬¬ggVVnn®®ssYYll  eehhIIyynniiggCCaapp¬¬ËËvvmmYYyyGGaaccTTaakk''
TTggCCaammYYyyBBiiPPBBbbrreeTTssttaammrryy::®®ssuukkeessoommppgg  ..  eehhttuueennHHeehhIIyyeeTTIIbbeellaakkffaa
jj''ssMMeerrccyykkGGUUrrssµµaacc''  eeFFII√√CCaammUUllddΩΩaannttssflflUUCCaammYYyyVVrrSSggeeddIImm∫∫II‰‰kkrraaCC¥¥  ..  eellaakkGGIIuuvv--
yy""aaggVVnnnniiyyaayy®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aaCCaammYYyyeemmEExxµµrr≤≤ssßßrr::eekkAA--ttkk''  nniiggTTII®®bbwwkkßßaassaammuutt--bbflfluunn
ffaann''  ((1122)) rrYYccCCaaee®®sscc  ®®ssbbeeBBllnnwwggkkaarrtt´́ff¬¬rrbbss''eellaakkllnn''--nnll''CCaaeeccAAhh√√aayy
eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..

eennAA´́ff©©TTII99  mmiinnaa  11995522  eevvllaaeemm""aagg11PP¬¬WW  eellaakkffaajj''VVnnccaakkeeccjjBBII®®kkuuggPP~~MMeeBB--
jj  eeddaayymmaannsshhkkaarrIIrrYYmmddMMeeNNIIrrKKWW  eellaakkeeGGoorr--ssIIuuccUUvv,,  hhggßß--FFuunnhhaakk'',,  KKSS--eerr""tt  nnii
ggssSSgg--ssaavvaatt  ((1133)) ttaammrrffyynn††ssIIuu®®ttUUEEGGnnbbIIrrbbss''eellaakkffaajj'',,  eellaakkeeGGoorr--ssIIuuccUU
vv  nniiggKKSS--eerr""ttppÊÊaall''  ..  ´́ff©©TTII1100  TTSSggGGss''KK~~aaVVnneeTTAAddll''eeKKaakk®®ttMMuu  eennAAcceenn¬¬aaHH®®kkLLaajj''
nniigg´́®®BB®®CCUUkk  ..    eeBBlleennaaHHeekkAA--ttkk''nniiggssaammuutt--bbflfluunnffaann''        VVnnCCiiHHeessHHmmkkccSSTTTTYYll

((1122)) eellaakkssaammuutt--bbflfluunnffaann''ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggLLggbbflflÈÈccrrddΩΩkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aa  ..

((1133)) eellaakkssSSgg--ssaavvaattVVnnnniiBBnnÏÏeerrOOgg®®bbeellaammeellaakkBBIIrrdd**BBiieerraaHHccaabb''cciitt††  eess~~hhaaxxııgg''xxııss''

åått††mmKKttiieess~~hhaaCCaattiieemmaaHHmmtt''  KKWWeerrOOgg  ««  eetteeCCaa®®kkhhmm  »»  nniigg  ««  mmhhaaeeccaarreennAATTll''EEddnn  »»  ..  eerrOO

ggmmhhaaeeccaarreennAATTll''EEddnneennHH  kkaallBBIIddMMbbUUggeeVVHHCCaaBBIIrrEExxßß  EEtteennAAqq~~SS11997722  ®®kkuummssaarrBBtt··mmaann  ««

nnKKrrFFMM  »»  VVnn®®bbmmUUlleeVVHHrrYYmmKK~~aaEEttmmYYyyeessoovveePPAAeeTTAAvviijj  ..  kk~~¨̈ggeerrOOggmmhhaaeeccaarreennAATTll''EEddnn  vvii--

eesssskk¬¬aahhaann  ““BBuukknnaaggeeTTvvII  ((ssggßßaarrmmaannnnÊÊ))  CCaattMMNNaaggeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''EEttmm††gg  ee®®JJHH

®®ttgg''vvKKEEddlleellaakk[[BBrrkkUUnn  ®®ttgg''TTMMBB&&rr8866  KKWWCCaassMMddIIeellaakkffaajj''EEddllEEttggEEttnniiyyaayy[[BBrrKKUU

ss√√aammIIkk~~̈̈ggCCYYrrttssflflUUrrbbss''eellaakk  ..  eellaakkssSSgg--ssaavvaatt  VVnn®®ttUUvveellaakkeesskk--ssMMeeGGoott  ((  bbccçç̈̈bb∫∫

nn~~CCaassmmaaCCiikk®®BBwwTTÏÏssPPaarrbbbbhhflfluunn--EEssnn))  ccaabb''yykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallkk~~¨̈gg´́ff©©2200--2211  mmkkrraa

11995599  rrYYmmKK~~aannwwggkkaarrccaabb''ccggkk~~̈̈gg´́ff©©CCaammYYyyKK~~aa  ´́nnBBYYkkGGttiittEExxµµrr≤≤ssßßrr::CCaa´́mm∏∏nnaakk''eeppßßggeeTToott  ..

‰‰GG~~kkxx¬¬HHeeTToottVVnneeKKccrrtt''eeTTAA®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  rrYYmmeeFFII√√CCaa  ««EExxµµrreessrrII»»  CCaammYYyyeellaakkssWWgggg""uukk

ffaajj''  ..  xx¬¬HHeeTToott®®ttUUvvCCaabb''KKuukkddUUccCCaa  eellaakkGGIIuuvv--yy""aagg,,  KKSS--eerr""tt,,  ddYYgg--cc&&nnÊÊssaarraattCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆..  GG~~kk

EEddll®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''CCaammYYyyeellaakkssSSgg--ssaavvaattKKWW  ––  TTaavv--TTwwggssaann,,  ®®KKYYmmYYnn,,  ssaarrII,,  GGaaccaarr¥¥®®bbuukk

ttaammssMMddIIGG~~kk®®ssIIGGIIuuvv--yy""aaggffaa  llnn''--NNuunnCCaaGG~~kkeeTTAAccaabb''GGIIuuvv--yy""aagg        kk~~̈̈ggeevvllaayybb''eemm""aagg®®VVMMbbII

´́ff©©TTII2200  mmkkrraa11995599  ..
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eehhIIyynnSSccuuHHttaammpp¬¬ËËvvrreeTTHHeeTTAAkk~~̈̈gg´́®®BB  ..  ´́ff©©eennaaHHLLaannmmYYyy®®ttUUvvxxUUcceeddaayyddaacc''ccgg˚̊ËËtt    kk**

nnSSKK~~aarruujjllaakk''TTuukkkk~~̈̈gg´́®®BBkkMMuu[[VVrrSSggddwwggddaann  ..  ´́ff©©bbnnÊÊaabb''  VVnnmmkkssMMNNaakk''eennAAkk~~̈̈gg
vvtt††ee®®CCaayynnaaggggYYnnxxÊÊgg''bbIIeemm""aaggkk**ææssUUrrkkSSeePPII¬¬ggVVjj''ccMMrruuHHeennAA®®kkLLaajj''  TTSSggGGss''KK~~aakk**
bbnn††ddMMeeNNIIrreeTTAAmmuuxxeeTToott  ..

BBIIrr´́ff©©ee®®kkaayymmkk  eellaakkGGIIuuvv--yy""aaggVVnnyykkrrffyynn††LLgg''rr""UUEEvvrrmmYYyyddwwkkbb""uuss††ii__vviiTT¥¥¨̈
ppßßaayysseemm¬¬ggmmYYyyBBII®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarr  ((  eellaakkVV""cc--QQWWnnCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYgg
eeXXaassnnaakkaarr  ))  mmkkQQbb''eennAAPPUUmmii®®TTgg''VV®®tt  ((®®kkLLaajj''))  ..  GG~~kkTTSSggGGss''KK~~aakk**eeTTAACCYYbb
CCMMuuKK~~aaeennAAxxaaggeekkIItt®®ssuukkccuuggkkaall''®®ttgg''ssÊÊwwggddaacc''  ttaammddggssÊÊwwggEE®®ssgg  rrYYccyykkbb""uuss††ii__vviiTT¥¥¨̈
eeTTAAtteemmII¬¬ggeennAA®®ttgg''kkUUnnPP~~MMrrUUggss¬¬EEddkkBBIIbbUUrraaNNCCaabbeeNN††aaHHGGaassnn~~ssiinn  eeddaayyeellaakkeebb""
gg--KKiittCCaaGG~~kkttMMeellIIgg  ..

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnddaakk''eeQQµµaaHHccllnnaarrbbss''eellaakkffaa  ––  ««  ccllnnaa≤≤ssßßrr::
rrYYmmEExxµµrrbbMMeerrIICCaattii  »»  EEddllmmaannVVvvccnnaa  ::  ‰‰kkrraaCC¥¥--®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥--ssggmmEExxµµrrffIIµµ--vviinn&&
yy´́ff¬¬ff~~ËËrr--kk¬¬aahhaann  ..  ‰‰kkaarrccaatt''ttSSggkk~~̈̈ggccllnnaattssflflUUmmaannddUUcctteeTTAA  ––

11--  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  CCaa®®bbmmuuxxccllnnaa  ..
22--  eellaakkeeGGoorr--ssIIuuccUUvv  CCaa®®bbmmuuxxrrgg  CCaaGG~~kkccgg®®kkgg®®TTwwssII††kk∫∫ÁÁnnccllnnaattssflflUU

vviinn&&yy
nniiggkkaarrTTTTYYllxxuuss®®ttUUvv    xxaaggEEppnnkkaarrnneeyyaaVVyybb®®ggYYbbbb®®ggYYmmBBYYkkGG~~kkttssflflUU
EExxµµrr≤≤ssßßrr::  ..

33--  eellaakkGGaaccaarr¥¥eexxoovv--CCMMuu  ((1144)) CCaaGGKKeellxxaaFFiikkaarr  mmaanneellaakkyynn''--hhflflaaggCCaaPPUU
QQYYyy  ..

44--  eellaakkhhggßß--FFuunnhhaakk''  TTTTYYllxxuuss®®ttUUvvxxaaggEEpp~~kkGGbb''rrMM  vvbb∫∫FFmm··  ssiill∫∫: nniigg  
eerroobbccMM®®kkuummeell≈≈aannGGbb''rrMMddaass''ssttiiGG~~kkttssflflUU  nniigg®®bbCCaarraaÂÂss††eennAAttMMbbnn''eennaaHH  ..

55--  eellaakkGGIIuuvv--yy""aagg  CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarr®®KKbb''®®KKggTTTTYYllbbnnÊÊ̈̈kkxxaaggEEpp~~kkssnnii††ssuuxxTTUU--
eeTTAA  ((1155)) nniiggeemmbbJJÇÇaakkaarrPPUUmmiiPPaaKKbbssççwwmmTTiiss  ((eexxtt††VVtt''ddMMgg  eeJJFFiissaatt''))

66--  eellaakkeebb""gg--KKiitt  CCaaGG~~kkbbeeccççkkeeTTssxxaaggttMMeellIIggnniiggCCYYssCCuullbb""uuss††ii__vviiTT¥¥¨̈ppßßaa--
yysseemm¬¬gg  ..
eellaakkXXII--ttSSggllwwmm    TTTTYYllxxuuss®®ttUUvveerroobbccMMxxaaggkkmmµµvviiFFIIppßßaayysseemm¬¬ggccMMeerroogg
ccllnnaattssflflUU  eePP¬¬gg  GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayynneeyyaaVVyy  nniiggCCMMhhrrccllnnaattssflflUUeeddIImm∫∫II‰‰kk
rraaCC¥¥  ®®bbqqSSggGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  ((  bbccçç̈̈bb∫∫nn~~eeFFII√√CCaarrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggssaaFFaarrNN
kkaarr´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllhhflfluunn--EEssnn  ))  ..

((1144)) eellaakkGGaaccaarr¥¥eexxoovv--CCMMuu  kkaallqq~~SS11994422  VVnneePPoossCCaammYYyyGGaaccaarr¥¥GGflfluukk--CCaa  eeTTAAKKgg''eennAA®®ssuu

kkeessoomm  ((®®kkuuggVVggkkkk))  kk~~¨̈ggssmm&&yyEEddllVVrrSSggccaabb''GGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  ..  eeBBlleellaakkssWWgg--

gg""uukkffaajj''vviillmmkkBBII®®ssuukkVVrrSSgg  ((GGnn††rraaKKmmnn__BBYYkk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥))  eehhIIyyccUUll´́®®BB  ((qq~~SS11995522))

eellaakkGGaaccaarr¥¥eexxoovv--CCMMuuVVnnccUUllmmkkrrYYbbrrYYmmCCaammYYyy  EEtteellaakkBBMMuuVVnnllaaccaakkssiikk≈≈aabbTTeeTTeeBBlleennaaHH

((1155)) nnaaTTIIeemmbbJJÇÇaakkaarr®®KKbb''®®KKgg  KKWWTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvxxaaggrrddΩΩVVllssIIuuvviill  ssggmmkkiiccçç  nniiggxxaaggnn--

eeyyaaVVyy  ..
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77--  eellaakkddYYgg--cc&&nnÊÊssaarraa""tt  ((1166)) CCaannaayyGGKKeessnnaaFFiikkaarrkkggTT&&BB  mmaannPPUUQQYYyy
……GGKKeessnnaaFFiikkaarrggKKWWeellaakk  llaavv--FFaannssWW  ((1177)) ..

88--eellaakkeekkAA--ttkk''  CCaaeemmTT&&BBnniiggCCaaeemmbbJJÇÇaakkaarrsswwkkeeyyaaFFPPUUmmiiPPaaKKbbssççwwmmTTiiss..
99--  eellaakkssSSgg--ssaavvaatt  ((  ee®®kkaayyqq~~SS11995544  CCaaccaagghh√√aaggssaarrBBtt··mmaannEExxµµrr    CCaa  

GG~~kknniiBBnnÏÏeerrOOgg  ««eetteeCCaa®®kkhhmm»»  nniigg  ««mmhhaaeeccaarreennAATTll''EEddnn»»  ..      eeddIImmqq~~SS
11995599  ®®ttUUvvGGttiittss&&kkii††bbIIeesskk--ssMMeeGGoottssmm¬¬aabb''eeccaall  ..  eellaakkCCaaeemmbbJJÇÇaa--
kkaarrPPUUmmiiPPaaKKåått††rrTTiiss  ((eessoommrraabb))  mmaanneellaakkLLwwkk--ssMMeeGGOOnn  ((  rrhhssßßnnaamm
pp˚̊aayy®®BBwwkk,,  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAArrddΩΩmm""aassßßaaQQUUEEsstt  ))  CCaaPPUUQQYYyy  ..

1100--  eellaakkKKSS--eerr""tt  eemmbbJJÇÇaakkaarr®®KKbb''®®KKgg      nniiggCCaaeemmbbJJÇÇaakkaarrPPUUmmiiPPaaKK¯̄ssaann  
TTiiss  ((  kkMMBBgg''FFMM,,  kkMMBBgg''qq~~SSgg,,  kkMMBBgg''ccaamm  ))  EEddllmmaanneemmbbJJÇÇaakkaarr®®bbccSSeexxtt††nnii--  
mmYYyy@@  KKWWeellaakkEEmm""nn  ((1188)) ((rrhhssßßnnaammEEmm""nnEEkknnEEppnnddII≤≤ssIIGGKKIIeenn®®tt®®ttUUvv  
BBYYkkbb""UUllIIssGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggBB&&TTÏÏccaabb''ssmm¬¬aabb''kk~~̈̈ggqq~~SS5533)),,      eellaakkGGflfluumm--ssIIuumm
((1199)) ((  ®®ttUUvvCCaabbggeellaakkGGflfluumm--hhaakk'',,  ssBB√√́́ ff©©eeFFII√√kkaarreennAAxxaagg®®kkuummGGvvkkaass  NA

((1166)) eellaakkddYYggcc&&nnÊÊ--ssaarr""aatt  ((  GGnnuueessnniiyyeeTTaa  ))  nniiggeellaakkllaavv--FFaannssWW  kkaalleennaaHHkkaann''TTaa--

hhaannmmYYyykkggvvrr::eessnnaattUUcceennAAssIIuussuuppuunn  VVnnnnSSTTaahhaann®®BBmmTTSSggGGaavvuuFF  LLaanneessGGiiuummeess1100

nniiggLLaannhhßßIIbb22ee®®KKOOgg  rrtt''eeTTAAccUUllrrYYmmCCaammYYyyeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ..  kkaarr®®bbKKll''GGaavvuuFFeeFFII√√eennAA

PPUUmmiippÌÌ̈̈gg  ®®ssuukkccuuggkkaall''  eexxtt††åått††rrmmaannCC&&yy  ..  ‰‰TTaahhaannEEddllmmiinn®®BBmmttaammeellaakk@@VVnnGGnnuuJJÔÔaa

tt[[®®ttLLbb''mmkkCCYYbb®®bbBBnnÏÏkkUUnnvviijj  ssll''EEttTTaahhaann3300nnaakk''EEddllssuuxxcciitt††ttaammeellaakk  ..  ee®®kkaayy

mmkk  eeddaayymmiinnGGaacc®®TTSSVVnnnnwwggkkaarrllMMVVkkssIIuuGGtt''ssIIuuXX¬¬aann  eeddkk´́®®BB  ®®JJtt''®®bbBBnnÏÏkkUUnn  TTaahhaannxx¬¬HH

kk**rrtt''eeccjjEEffmmeeTToott  eennAAssll''EEtt77nnaakk''bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

((1177)) CCaaGGnnuueessnniiyy®®ttII  CCaakkUUnneellaakkllaavv--FFaannssflflUU  eemmXXMMuukkMMBBgg''ffµµ  ®®ssuukkVVrraayy  eexxtt††kkMMBBgg''FFMM  ..

mm††aayyeeQQµµaaHHeeKKooll  ..  eellaakkmmaannbbggbbÌÌËËnn®®bbuuss®®ssII®®VVMMbbIInnaakk''KKWW  ––  llaavv--FFaanneeGGgg,,  llaavv--FFaannssIIuu

llaavv--FFaanneeGGoomm  nniiggbbÌÌËËnn®®ssIIBBIIrrnnaakk''KKWW  ––  llaavv--KKwwmmQQuunn  nniiggllaavv--KKwwmmQQII  ..  llaavv--FFaannGGIIuumm

nniissßßiitteevvCCÇÇbbNNiiÎÎttqq~~SS11995555--5566  VVnnTTaakk''TTggeess~~hhaaGG~~kk®®KKUUeexxoovv--bb""uuNNˆ̂aarrII  ((  ee®®kkaayymmkkCCaa®®bb

BBnnÏÏTTII11rrbbss''bb""uull--BBtt  eeddaayyxx√√HHmmeennaasseeJJççttnnaabbII††®®bbBBnnÏÏ  eeTTIIbbkk~~̈̈ggqq~~SS11997788kk¬¬aayyCCaaqqÁÁttvvkk''  bb""uu

ll--BBttkk**mmaann®®bbBBnnÏÏffIIµµeeTToott  ))  EEttGGMMuueeKKoollCCaamm††aayymmiinnyyll''®®BBmm  ee®®JJHHmmaannrrUUbbssmm∫∫ttii††mmiinnssÌÌaatt

ssmmeeFFII√√CCaakkUUnn®®bbssaarrKKaatt''  ..  ®®ttgg''eennHHeehhIIyyEEddlleeFFII√√[[eexxoovv--bb""uuNNˆ̂aarrIIttUUcccciitt††nnwwggxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  mmaann

KKMMnniittssSSjj¨̈SS(complex)ssÌÌbb''BBYYkkvvNNˆ̂::GG~~kkmmaann  CCaaeehhttuu[[GG~~kk®®KKUUGGPP&&BB√√eess~~hh__eennHH®®ssbbeeyyaabb--

ll''KK~~aaCCaammYYyyssaaLL¨̈tt--ssrr  EEddllmmaannbbMMNNggllaaggCCMMrrHHssggmmBBuukkrrllYYyy  nniiggkkssaaggssggmmkkuummµµ̈̈

yynniiss††eeTTAAttaamm®®TTwwssII††ccMMkkYYttllIIllaarrbbss''Karl Max nniigg®®TTwwssII††eemm""AAnniiyymmrreevvIIrrvvaayyeeqq√√gghhYYsseehhttuu

((1188)) eellaakkEEmm""nn  CCaa≤≤ssßßrr::EEddlleellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''bbJJÇÇËËnnmmkkBBIIPP~~MMddggEErrkk  mmiinnEEmmnnCCaaEExxµµrr

≤≤ssßßrr::BBIImmuunnmmkkeeTT  ..

((1199)) eellaakkGGflfluumm--ssIIuumm  CCaammiitt††eellaakkllaavv--FFaannssWWuu  VVnnccUUllbbnnMM¬¬eeFFII√√CCaakkUUnnTTaahhaanneellaakkllaavv--

FFaannssWWuu  eeddIImm∫∫IICCaarrnnuukkkk~~̈̈ggnnSSrrtt''mmkkPP~~MMddggEErrkk  ..  kkaalleennaaHH  eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  ((  ®®ttUUvvllnn''--NNuu

nneeFFII√√XXaatteennAA´́ff©©TTII2244  mmiinnaa  qq~~SS11997700  eeddaayyxx¬¬aacceellaakkeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarryykkGGMMNNaacceeTTAA[[eellaakk

ssWWgg--gg""uukkffaajj''vviijj  ee®®kkaayykkaarr®®bbkkaassTTmm¬¬aakk''sseemm††ccssIIhhnnuurrYYcc  ))  kk**VVnnnnSSkkUUnnTTaahhaannrrtt''mmkkPP~~MM

ddggEErrkkEEddrr  EEtteeddaayyKKµµaannGG~~kknnSSpp¬¬ËËvv  kk**®®ttUUvvVVrrSSggttaammmmkkTTaann''ccaabb''yykkeeTTAAvviijjeennAA®®ttgg''PP~~MMEEtt∫∫gg--

mmaannCC&&yy  eehhIIyybbJJŒŒbb''EEllgg[[kkaann''kkUUnnTTaahhaanneeTToott  [[eeTTAAkkaann''xxaaggEEpp~~kkssmm∏∏aarr::nniiggnnSSssaarr

vviijj  ..
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SA,,  rrddΩΩ  FLORIDA ))  nniiggeellaakkeemm""AA--eeffnn  ..
eeddaayyssaarreesscckkII††GGMMJJvvnnaavvnnUUvvkkaarrbb®®ggYYbbbb®®ggYYmm,,  EExxssIIhhaa11995522  eellaakkggYYnn--

hhuugg  mmaannPPUUQQYYyyeeQQµµaaHHssaarriinn  nniiggssaaLL¨̈tt--qqaayy  ((2200)) xxaaggkkMMBBgg''FFMM  VVnnnnSSTTaa--
hhaann≤≤ssßßrr::115500nnaakk''®®BBmmTTSSggGGaavvuuFFppgg  mmkkccUUllrrYYmmCCaammYYyy  ..  ‰‰nneerraatt††mm--cc&&nnÊÊrrggßßII
xxaaggkkMMBBgg''ssWWıı  kk**ccgg''TT&&BB≤≤ssßßrr:mmkkccUUllrrYYmmCCaammYYyyEEddrr  EEtteellaakkffaajj''VVnnssMMuu[[cc&&nnÊÊ--
rrggßßIIttSSggeennAAbbnnÊÊaayycc∫∫aarrmmnn  ((xxaagglliixx®®kkuuggkkMMBBgg''ssııWW))ddEEddll  eehhIIyyeellaakkVVnnbbJJÇÇËË
nneellaakkeeGGoorr--ssIIuuccUUvvxxaaggnneeyyaaVVyy  ((2211)) nniiggCCMMnnYYyyxxaaggEEpp~~kkeeyyaaFFaamm~~aakk''eeQQµµaaHH
EEccmmeeTTAACCYYyy  ..

kkaarreellIIkkyykkccllnnaattssflflUUeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''mmkkGGFFiibb∫∫aayy®®ttYYss@@eennHH  xxMM∆∆̈̈®®KKaa
nn''EEttccgg''bbJJÇÇaakk''ffaa  eellaakkffaajj''mmaanncciitt††eess~~hhaaCCaattiieemmaaHHmmuutt  CCaaeemmddwwkknnSSKKMMrrUUmm~~aakk''  ((rrhhUU
ttssBB√√´́ff©©EExxµµrrKKµµaanneemmddwwkknnSSKKMMrrUUeeTT))  mmaannnniinn~~aakkaarrxxaaggrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩeessrrIInniiyymm
EEddllCCaaee®®KKaaHHff~~aakk''ccMMeeJJHHrrbbbbrraaCCaanniiyymmpp††aacc''kkaarr  ..  kkaarreerroobbccMMdd**xx¬¬SSggkk¬¬aanniiggccMMNNuuHHccuuHH
ccUUll´́nnBBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrrCCaammYYyyeellaakkffaajj''  VVnneeFFII√√[[ssIIhhnnuuVVrrmm∏∏xx¬¬aaccVVtt''bbgg''GGMMNNaa
cckk**ccaatt''TTuukkeellaakkffaajj''CCaass®®ttUUvvTTII11rrbbss''®®TTgg''  ..  eehhttuueennHHeehhIIyy  VVnnCCaaeennAAee®®kkaa
yyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544  BBYYkkGGnn††rrCCaattiiVVnnnnSSeellaakkffaajj''ccUUllmmkkCCiittddll''®®kkuu
ggPP~~MMeeBBjj  EEttssIIhhnnuummiinn®®BBmmTTTTYYll  ..  ccuuggqq~~SS11995544  eellaakkffaajj''VVnnssrreessrrlliixxiitt
CCnnmmkkssIIhhnnuussMMuuccUUllmmkkrrYYbbrrYYmmCCaammYYyy  EEttssIIhhnnuummiinn®®BBmmCCaaddaacc''xxaatt  eehhIIyyccaatt''
TTuukkeellaakkffaajj''CCaaCCnnkk∫∫tt''CCaattii  ee®®JJHHVVnn®®bbqqSSggnnwwgg®®BBHHmmhhaakkßß®®tt  ..  mmkkEEttBBIIeellaa
kkffaajj''mmaanncciitt††eeTTaarrTTnn''  mmiinnhhflflaanneeFFII√√[[ddUUccrrddΩΩ®®bbhhaarr´́ff  ((  11993322  ®®BBHHeeccAATTII77rrtt''eeTTAA
GGWWrr""uubb--  qq~~SS11994411  ®®BBHHeeccAATTII88EEddll®®VVff~~aaddeeNNII††mmyykkGGMMNNaaccmmkkvviijjeennaaHH®®ttUUvveeKKeeFFII√√
KKtt))  eeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggkkaarrssmm¬¬aabb''rrggaallKK~~aa‰‰gg        eeTTIIbbnneeyyaaVVyyeellaakk®®ttUUvvbbrraaCC&&yy  

((2200)) ssaaLL¨̈tt--qqaayy  ®®ttUUvvCCaabbggbbeeggII̊̊ttrrbbss''ssaaLL¨̈tt--ssrr  ((bb""uull--BBtt))  ..

((2211)) eennAAqq~~SS11995533  eeddaayyccgg''VVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii††  cc&&nnÊÊrrggßßIIVVnnnnSSTTaahhaannnniiggGGaavvuuFFmmkkccuuHHccUUllCCaa

mmYYyysseemm††cc  eeddaayyyykkTTSSggeellaakkeeGGoorr--ssIIuuccUUvvmmkkppgg  EEttsseemm††ccmmiinn®®BBmmTTTTYYll  ee®®JJHHeellaakk

eeGGoorr--ssIIuuccUUvvCCaabbkkßßBBYYkkrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  eehhIIyyssIIhhnnuuVVnn[[bb""UUllIIssnnSSeellaakkmmkk

®®bbKKll''[[®®kkuummPP~~MMddggEErrkkvviijj  ..  ‰‰BBuutt--qqaayy  ttMMbbnn''eexxtt††kkNN††aall  PP~~MM®®bbssiiTTiiÏÏkk**VVnnmmkkccuuHHccUUllCCaa

mmYYyyssIIhhnnuukk~~¨̈ggrrvvaaggqq~~SS11995522--5533eennaaHHEEddrr  ..  ‰‰ddaabb--QQYYnn  ((ddaabbCCaaJJkk¥¥eessoommCCaazzaannnn††rrss&&

kkii††TTaahhaanneeddaayy))VVnnccuuHHccUUllCCaammYYyyssIIhhnnuuttSSggBBIIqq~~SS11994499  eehhIIyysseemm††ccVVnnEEttggttSSgg[[eeFFII√√

CCaaeess††cc®®ttaajj''  CCaaeemmTT&&BB®®ttYYtt®®ttaaeexxtt††eessoommrraabbnniiggkkMMBBgg''FFMM  ..
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((2222)) ..  eellaakkffaajj''VVnnhhaammddaacc''xxaattmmiinn[[ssmm¬¬aabb''EExxµµrrKK~~aa‰‰ggeeTT  eellaakkEEttggeeJJll
bbJJÇÇaakk''ffaa  CCaaGGnnÊÊaakk''rrbbss''xxµµSSggyyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††EEddllccgg''[[EExxµµrreeQQ¬¬aaHHKK~~aa  nniiggTTaajjEExxµµrr
bbJJççËËllkk~~̈̈ggsshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn  ee®®JJHHhhUU--CCIImmiijjkkaalleennAACCaakkmmµµkkrr‰‰®®ssuukkVVrrSSgg  VV
nnbbbbYYlleellaakkmm††gg  [[bbeeggII̊̊ttccllnnaattssflflUUrrYYmmKK~~aayyYYnn--EExxµµrr--llaavv  vvaayyGGaaNNaanniiKKmmVV
rrSSgg  EEtteellaakkmmiinn®®BBmm  ..  ee®®kkaayymmkk  eeBBlleellaakkbbeeggII̊̊ttccllnnaa≤≤ssßßrr::rrYYmmEExxµµrrbbMMeerrII
CCaattii  hhUU--CCIImmiijjVVnnbbJJÇÇËËnnttMMNNaaggbbYYnnnnaakk''  ((EExxµµrrBBIIrrnnaakk''yyYYnnBBIIrrnnaakk''))  mmkkTTaakk''TTgg
eellaakkmm††ggeeTToott  EEtteellaakkeennAAEEttmmiinn®®BBmmccUUllrrYYmmCCaammYYyyBBYYkkyyYYnneevvoottmmiijjCCaaddaacc''xxaatt
ee®®JJHHEExxµµrrmmaannEEttxxaattKKµµaannccMMeeNNjjeessaaHH  nniiggmm""¥¥aaggeeTToott  eellaakkCCaaEExxµµrree®®kkaammEEddll
VVnnrrss''eennAA  nniiggssaall''BBuutttt∫∫¨̈tteemmddwwkknnSSyyYYnncc∫∫aass''NNaass''  ..

ee®®kkaayymmkkeeTToott  kk~~̈̈ggqq~~SS11995577  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnssrreessrrlliixxiittccMMnnYYnn
bbII  bbrriiyyaayy®®BBmmaannBBIIddMMeeNNIIrrnneeyyaaVVyyxxuussrrbbss''ssIIhhnnuu  EEddllkkMMBBuuggeeCCOOttaammkkaarr
llYYggeellaammrrbbss''CCUU--eeGGggLLaayynniiggeemm""AA--eessTTuugg  [[ssIIhhnnuuCCYYyyhhUU--CCIImmiijjkk~~̈̈ggss--
ÂÂggaammrrMMeeddaaHHeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  lliixxiittTTSSggbbIIeennaaHH  VVnnbbJJÇÇaakk''®®VVbb''ssIIhhnnuuBBII
ee®®KKaaHHff~~aakk''yyYYnnhhUU--CCIImmiijj  vvtt††mmaannkkggTT&&BByyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††eennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  ®®ssuukkEExxµµrr
nnwwggkk¬¬aayyCCaallaannccMMVVMMggrrvvaaggbb¬¬̈̈kkeessrrIInniiggbb¬¬̈̈kkkkuummµµ̈̈yynniiss††  nniiggbbmmNNggrrbbss''hhII--CCIImmii
jjkk~~̈̈ggkkaarreellbb®®ssuukkEExxµµrr  rrYYmmeeFFII√√sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinneeTToottppgg  ..  lliixxiittTTSSggbbIIeennaaHH  ssII
hhnnuuKKµµaannVVnnyykkcciitt††TTuukkddaakk''ssUUmm∫∫IIbbnnii††cceessaaHHeeLLIIyy  ee®®JJHHeeCCOOttaammkkaarrFFaannaaGGHHGGaagg
rrbbss''eemmddwwkknnSScciinn  nniigghhUU--CCIImmiijj  EEddllssnn¥¥aaffaannwwggeeKKaarrBBbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIIEExxµµrr  nniigg
KKSS®®TT[[ssIIhhnnuueennAAeellIIGGMMNNaaccrrhhUUtt  ..  eehhttuueennHHeeddaayyeeCCOOssMMddIIeeVVkk®®VVss''rrbbss''
eemmddwwkknnSSyyYYnn110000PPaaKKrryyeennaaHH  ssIIhhnnuueennAAEEttbbnn††CCYYyyyyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††kkaann''EEttxx¬¬SSgg
eeLLIIgg@@EEffmmeeTToott  ..

((2222)) kk~~̈̈ggrrCCÇÇkkaall®®BBHHeeccAA Pracha Thipok, Rama VII mmaannrrddΩΩ®®bbhhaarrddkkhhUUttGGMMNNaaccBBII®®BBHHmm

hhaakkßß®®ttddwwkknnSSeeddaayy  Pya Bahol nniigg Song Varadeth ..  ®®BBHHeeccAA®®bbCCaaFFIIbb""uukkVVnneePPooss®®BBHH

GGggeeTTAAGGWWrr""uubb  ((ssII√√ss,,  GGgg''eeKK¬¬ss))  ..  CCaassmm&&yyeellIIkkddeemmII¬¬ggGGMMbbUUrr´́ff  ..  eeKKeeFFII√√kkaarrEEkkTT®®mmgg''GGkkßßrr

ssaaÂÂss††́́ ff  EEkkttYYBB¥¥JJÇÇnn::xx¬¬HHddUUccCCaa  xx,,  qq,,  pp,,  ff˘̆˘̆˘̆..  ®®kkuummGG~~kkeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrVVnnbbeeggII̊̊tt®®kkuummrraaCCaannuu

ssiiTTiiÏÏ[[CCMMnnYYssrrhhUUttddll''qq~~SS11994400  eeTTIIbbeeKKeellIIkk®®BBHHeeccAA  Ananda Mahidol [[eeLLIIggeessaayyrraa

CC¥¥CCaa®®BBHHeeccAArrCCÇÇkkaallTTII88  (( Rama VIII ) ..  mmYYyyqq~~SSee®®kkaayymmkk,,  ®®bbEEhhlleeddaayyssaarr®®BBHHeeccAAeennHH

mmaannbbMMNNggddeeNNII††mmyykkGGMMNNaaccrraaCCssiiTTiiÏÏmmkkvviijjeennaaHH  eeTTIIbb®®ttUUvveeKKeeFFII√√KKtt  ..  rrYYcceehhIIyyeeKKkk**GGPPii

eesskk®®BBHHeeccAAPPUUmmiibbuull  GGdduulleettCC  rrCCÇÇkkaallTTII99  ((Rama IX))  rrhhUUttddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..    ®®bbeeTTss

´́ff,,  ffII√√eebbIIeekkIIttee®®kkaayyEExxµµrr  ((  qq~~SS11223388´́nn®®KKiiss††sskkrraaCC  ))  EEtteemmddwwkknnSS´́ffmmaannkkaarrvvaagg´́vv

EEkkEE®®bb®®bbeeTTsseeTTAAttaammTTMMeennaarr´́nnnneeyyaaVVyysskklleellaakk  ((  Flexibility))eeTTIIbb®®bbeeTTsseennHHeennAA

KKgg''vvgg''VVnn    TTSSggrrbbbbrraaCCaanniiyymmkk**KKgg''vvgg''CCaanniimmiitt††rrUUbbrrbbss''®®bbeeTTss´́ffrrhhUUttssBB√√́́ ff©©  eeddaayy®®BBHH

rraaCCaammiinnkkaann''GGMMNNaaccddUUccCCaa®®BBHHrraaCCnnIIeeGGllIIhhßßaaEEbbttEEddrr  ..
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eeXXIIjj  eehhIIyyddaavveennaaHH  xxMM∆∆̈̈VVnnyykkmmkkrrkkßßaaTTuukkppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  ddaavveennaaHH®®ttUUvvBBYYkkbb""uull--BBttJJyy&&--

yy¥¥TTiissddkkhhUUttyykkeennAAccuuggqq~~SS11997788  ee®®JJHHxx¬¬aacc®®bbCCaaCCnnbbHHssmm¬¬aabb''BBYYkkvvaavviijj  ssUUmm∫∫IIEEtt

BBUUeeffAA  kkSSbbiittppaakk''  EExx√√vv  kk**BBYYkkvvaaddkkhhUUttTTuukkEEddrr  eennAAmmuunneeBBllTT&&BByyYYnnccUUllQQ¬¬aannJJnn®®ssuukk
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CCMMBBUUkkTTII33
eKalbMNg

rbs'hU-CImij
eennAAkk~~¨g̈gvvKKmmuunn@@eeyyIIggVVnneeXXIIjjeehhIIyyffaa  CCnnCCaattiiyyYYnn    eemmddwwkknnSSyyYYnneennAAEEttbb

nn††ssÂÂggaammrrhhUUtt  KKµµaannssJJÔÔaaNNaammYYyybbJJÇÇaakk''ffaa  CCnnCCaattiieennHHQQbb''eeFFII√√ssÂÂggaammeessaaHH
eeLLIIyy  ..  ssÂÂggaammEEddllCCnnCCaattiieennHHVVnneeFFII√√mmkkGGss''®®VVMMssttvvttßßeehhIIyyeennaaHH  KKWWCCaass
ÂÂggaammBB®®ggIIkkTTwwkkddII  ssÂÂggaammbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËË
gg  ..  nnKKrrccMMVV""  ((11)) VVnn®®ttUUvvrrllaayyVVttBBIIEEppnnTTIIsskklleellaakkkk~~¨g̈gqq~~SS11669966  yyYYnn
TTuukkEEtteexxtt††ssaammllccaammBBIIrr,,  CCaassrrKKuuNNddll''eemmTT&&BBkk∫∫tt''ccaamm  EEddllCCYYyyyyYYnn[[eellbb
®®ssuukkccaamm,,  KKWWeexxtt††ppaann''rrII  nniiggppaann''rraa""gg  ..  eexxtt††ssaammllTTSSggBBIIrreennHH  ®®ttUUvvyyYYnnrrMMllaayyeeTToo
ttkk~~¨g̈gqq~~SS11772255  (1) ..  

ttSSggEEttBBIImmiinnTTaann''eellbb®®ssuukkccaammrrYYccrraall''®®ssYYllbbYYllppgg  CCnnCCaattiiyyYYnnVVnnccuuHHmm
kkCCaanniiKKmmCCnn  eehhIIyymmkkttSSggTTIIllMMeennAAyy""aaggeess©©øømmss©©aatt''kk~~¨g̈geexxtt††®®sskkaa®®ttII  ccgg√√aa®®ttJJMM
gg  ((22)) eennAAeeddIImmssttvvttßßTTII1177  eeddaayyssaarrEEttkkaarreeFF√√ss®®bbEEhhssrrbbss''eeccAAhh√√aayyeexxtt††
EExxµµrreennAATTIIeennaaHH  eehhIIyynniiggeeddaayyssaarrssÂÂggaammrrvvaaggrraaCCvvggßßEExxµµrr  EEddlleeQQ¬¬aaHHKK~~aaddeeNNII††
mmrraaCCbbll¬¬gg˚e̊ennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11665511  ..  kkßß®®ttEExxµµrrVVnneeTTAAssMMuuCCMMnnYYyyTT&&BBeess††ccyyYYnn[[mmkkCCYYyy
cc∫∫SSggyykkGGMMNNaacc[[xx¬¬ÁÁnn  eess††cceegg√√øøgg--eevvOOggkk**bbJJÇÇËËnnkkggTT&&BByyYYnnmmYYyykkggBBllFFMMmmkkCCYY
yycc∫∫SSgg[[eess††ccEExxµµrr  eehhIIyyeeqq¬¬øøtteeBBlleennaaHHkk**ddeeNNII††mmyykkeexxtt††®®sskkaa®®ttIInniiggccgg√√aa®®tt
JJMMgg  eeTTAATTuukkCCaassrrKKuuNNEEddlleeKKVVnnCCYYyyeess††ccEExxµµrr[[VVnnGGgg¨ÿyeellIIrraaCCbbll¬¬gg˚ ̊ ..  
((  kkkknn ––  eess††ccssIIhhnnuukk**VVnneeFFII√√ddUUccKK~~aaEEddrrkkaallBBIIqq~~SS11997700  eeddaayyrrtt''eeTTAABBwwggkkggTT&&BB
eeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  [[ccUUllmmkkvvaayy®®bbhhaarrrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  eeddII
mm∫∫IIyykkGGMMNNaacc®®ttLLbb''mmkkvviijj  ..  GGMMeeBBIIeennHHVVnnbbNN††aall[[VVtt''bbgg''GGaayyuuCCIIvviitt  nniigg®®TT
BB¥¥ssmm∫∫ttii††EExxµµrryy""aaggssMMeebbIImm  rrhhUUttddll''eeFFII√√[[®®ssuukkEExxµµrrkk¬¬aayyeeTTAACCaa<<TTIIllaannBBiiXXaatt>>
´́nnssttvvttßßTTII2200  ..  eennHHeehhIIyyKKMMnniitteess††cceellaaPPllnn''  nniiggssIIuueeCCaarrccaajj''kkllxxµµSSgg ))  ..

GGaaNNaaeexxtt††EExxµµrrEEbb""kkxxaaggeekkIIttVVnnrrbbUUttmmYYyymm††gg@@eeTTAAkk~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ ddyyYYnn  ––  kkMMBB
gg''®®kkbbIÍ́ ®®BBnnKKrr  ((11669966)),,  eexxtt††JJmm,,  rraaCCaa,,  eemm--ss,,  llgg''eehhaarr  ((11773311)),,  ppßßaarrEEddkk,,
mmaatt''®®CCUUkk  ((11669966)),,  ®®TTSSggee®®ttIIyytt∫∫ËËgg,,  eexxtt††TTwwkkeexxµµAA  ((11884400))  ..  ddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkTTiiss
xxaaggtt∫∫ËËgg´́nnCCnnCCaattiiyyYYnnVVnnccbb''ssBB√√®®KKbb''CCaassƒƒaaBBrr  eennAAeeBBllEEddllyyYYnnkkaann''kkaabb''VV
nnttMMbbnn''ee®®CCaayyTTwwkkeexxµµAA  EEddllCCaaEEddnnccuuggxxaaggtt∫∫ËËggbbMMppuutt´́nnEEddnnddII≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  eemmddwwkk
nnSSyyYYnnkk**ccaabb''eerroobbccMMddMMeeNNIIrrccuuHHmmkkTTiissxxaagglliiccCCaabbnn††eeTToott  ee®®JJHHvvaaccSSVVcc''[[CCnnCCaa
ttiiyyYYnnrrss''  ..

((11)) ®®bbeeTTssccaamm……ccMMVV""  kkaann''ssaassnnaa≤≤ss¬¬aammeennAA®®ttgg''eevvoottNNaammkkNN††aall    mmaann®®VVssaaTTccaamm

CCaattwwkkttaagg  ..

((22)) KKWWeexxtt††eebboonnhh""√√aa  ddUUnnNNaayy  VVeerroo  ssBB√√́́ ff©©  ..
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ee®®kkaayyeess††ccGGggccnnÊÊTTII22ssuuKKttqq~~SS11883344  kk~~¨g̈grraaCCkkßß®®ttIIGGggmmIIuu  yyYYnn®®ttYYtt®®ttaa®®ssuukk
EExxµµrrTTSSggmmUUllddUUccCCaaGGaaNNaaeexxtt††yyYYnneehhAAffaa®®ttaann''--ttaayyffaann''  eehhIIyy®®kkuuggPP~~MMeeBBjjVVnn
EE®®bbeeQQµµaaHHeeTTAACCaaNNSSyy""aagg  ..  eennHHCCaaddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkTTiissxxaagglliicceellIIkkTTII11rrbbss''
yyYYnn  ..  kk~~¨g̈gCCMMBBUUkkTTII11  eeyyIIggeeXXIIjjffaa  kkaarreeFFII√√eevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµ®®bbeeTTssEExxµµrr  kkaarr
eeFFII√√[[EExxµµrrkk¬¬aayyeeTTAACCaayyYYnn  eeddaayymmeeFF¥¥aaVVyyeekk††AArrbbss''eess††ccmmiijj--mm""aagg,,  yy""aa--LL¨g̈g
nniigg  eeTTOOgg--mmiijjyy""aaggVVnn®®ttUUvvbbrraaCC&&yy  eeddaayyssaarr®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrbbHHeeVVrrJJsseeBBjj
´́ppÊÊ®®bbeeTTss  kkaabb''ssmm¬¬aabb''yyYYnnTTSSggssIIuuvviillTTSSggTTaahhaann    nniiggeeddaayyssaarrvvtt††mmaann®®BBHHGGgg
DDYYgg    CCaammYYyykkggTT&&BBEExxµµrr--´́ff      EEddllmmaannBB¥¥""aabb:DDiinneetteeCCaaCCaaeemmTT&&BBccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrr
qq~~SS11884411  ..  

vvtt††mmaannVVrrSSggEEddllvvaayyyykk®®ssuukkyyYYnnddaakk''CCaaGGaaNNaanniiKKmmVVnnkk~~¨g̈gqq~~SS11885599
VVnnbbggÌÌaakk''  ssMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkTTiissxxaagglliicc ´́nnBBYYkkyyYYnnmmYYyyrryy: ..

kk~~¨g̈gssmm&&yyGGaaNNaanniiKKmm  yyYYnnkk**VVnneeFFII√√kkaarrttssflflUUvvaayyVVrrSSggmmiinnQQbb''QQrrEEddrr
EEttmmaannee®®ccIInn®®kkuummee®®ccIInnbbkkßß  ,,  mmaannEEttbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††eevvoottNNaammddwwkknnSSeeddaayyhhUU--CCII
mmiijjeeTT  EEddllmmaanneeQQµµaaHHll∫∫IICCaaggeeKK  nniiggmmaannssmmaaCCiikkee®®ccIInnCCaaggeeKKppgg  ..  eemmddwwkknnSS
yyYYnneennHHmmaannbbMMNNggdd**FFMMeeFFggNNaass''  KKWWbb""ggbbeeggII˚t̊tmmhhaacc®®kkeevvoottNNaamm  ((  Viet Em-

pire ))  eeddaayyddaakk''eeQQµµaaHHbbMMPP&&nn††ffaa  sshhBB&&nnÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  ……sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËccii
nn ((Federation of Indochina))  eeddaayymmeeFF¥¥aaVVyyeellbb®®bbeeTTssEExxµµrrnniiggllaavvbbJJççËË
llKK~~aa  ..  kk~~¨g̈gssmm&&yyVVrrSSgg  yyYYnnVVnnCCMMrruujjbbJJÇÇËËnnnniiKKmmyyYYnn  [[mmkkttSSggeennAAeellIIEEddnnddII
kkUUssSSggssIIuunnkkaann''EEttee®®ccIInneeLLIIgg@@  nniiggbbNN††aakk''KK~~aaeeKKccUUlleeTTAACCiittCCYYyyeeFFII√√kkaarrVVrrSSgg  yy
kkcciitt††VVrrSSggkk~~¨g̈gEEppnnkkaarrBB®®ggIIkkTTwwkkddIIeennHH  ..  kk~~¨g̈gvvKKeennHHxxMM∆∆¨n̈nwwggrraavvrrkknnUUvvTTMMnnaakk''TTMMnnggsskk
mmµµPPaaBBEEddllhhUU--CCIImmiijj  bb""ggyykkccllnnaattssflflUUEExxµµrr--llaavv[[rrYYbbrrYYmmCCaammYYyyyyYYnn  eeFFII√√CCaaTT&&BB
rrYYmmccllnnaattssflflUU≤≤NNÎÎËËcciinn  vvaayyVVrrSSgg[[eeccjjBBII≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSggmmUUll  EEttkk~~¨g̈geeBBlleennaaHH
yyYYnnCCaaeemmddwwkknnSS®®KKbb''vviiss&&yy  ..

cc∫∫aass''NNaass''  hhUU--CCIImmiijjVVnnssiikkßßaaBBiiccaarrNNaa®®bbvvttii††ssaa®®ss††ddUUnnttaaeeKK  bbrraaCC&&yy
PPaaBBddUUnnttaaeeKK  kk~~¨g̈gEEppnnkkaarrssMMeerrcc´́nnyyYYnnUUbbnniiyykkmmµµ®®ssuukkEExxµµrr  kkaallBBIIJJkk''kkNN††aall
ssttvvttßßTTII1199eennaaHH  ..  eeddIImm∫∫IIssMMeerrccnnUUvvEEppnnkkaarryyYYnnnnUUbbnniiyykkmmµµkk~~¨g̈gddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkk
TTiissxxaagglliicceellIIkkTTII22kk~~¨g̈gGGnnaaKKtteennaaHH  hhUU--CCIImmiijjVVnn®®ttiiHHrriiHHnniiggeerroobbccMMKKMMeerraaggkkaarr
yy""aagghhµµtt''cctt''NNaass''  eeddaayyssiikkßßaaddll''CCMMeerrAAssggmmEExxµµrr  ccMMNNuucceexxßßaayy,,  kkaarrKKiittEEtt
®®bbeeyyaaCCnn__ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn´́nneemmddwwkknnSSEExxµµrr  rrYYccssrreessrrbbNN††SSTTuukk[[ssaavv&&kkKKaatt''bbnn††eevvnnnn--
eeyyaaVVyyeennHHeeTToott  ..  

�                               �

�
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skmµPaBhU-CImijmkelIExµr
nigkarbdiesFrbs'elaksWg-g"ukfan'
ttSSggBBIIeennAACCaakkmmµµkkrrkkVV""ll''‰‰®®ssuukkVVrrSSggeemm""¬¬HH  hhUU--CCIImmiijjmmaanneeKKaallbbMMNNggdd**FFMMeeFF  

ggkk~~¨g̈gkkaarr®®bbqqSSggnnwwggVVrrSSgg  nniiggbb®®ggYYbbbb®®ggYYmm®®bbeeTTssTTSSggbbII  ((yyYYnn--nnaavv--EExxµµrr))  eeFFII√√CCaa
sshhBB&&nnÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinnEEddllmmaannyyYYnnCCaaGG~~kkddwwkknnSS  ..  hhUU--CCIImmiijjVVnnTTSSggssrr
eessrrvviiccaarrNNkkffaakk~~¨g̈gssaarrBBtt··mmaannppßßaayyeennAA®®ssuukkVVrrSSggffaa  ≤≤NNÎÎËËcciinnVVrrSSggnnwwgg®®ttUUvv
eeFFII√√eevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµeeTToottppgg  ..  ttaammssMMddIIeellaakkTTiitt--GGYYnn  EEddllCCaaeellxxaaFFiikkaarr
ppÊÊaall''rrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''ffaa  kkaalleennAA®®ssuukkVVrrSSggCCaakkmmµµkkrreeddIIrrkkVV""ll''eennAAeeLLII
yyrrvvaaggqq~~SS11993355  hhUU--CCIImmiijjVVnneeTTAAbbbbYYll®®TTgg''ssUUppaaNNuuvvggßß  ((llaavv))  nniiggeellaakkffaann''
eeddIImm∫∫IIrrYYbbrrYYmmKK~~aabbeeggII˚t̊tccllnnaattssflflUUrrMMeeddaaHH≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSggmmUUllBBIIGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  EEtt
eeddaayyddwwggkkllll∫∫iiccrrbbss''yyYYnn  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''VVnnbbddiieessFFssMMeeNNIIrrrrbbss''hhUU
CCIImmiijjeeddaayynniiyyaayyffaa  ssMMuu[[yyYYnneeFFII√√kkaarrrrMMeeddaaHH‰‰®®ssuukkyyYYnnccuuHH  ‰‰EExxµµrrvviijjeeyyIIggnnwwgg
eeFFII√√kkaarrttssflflUUrrMMeeddaaHHeennAA®®ssuukkEExxµµrrEEddrr  eeyyIIggnnwwggvvaayyVVrrSSggTTSSggGGss''KK~~aa  eeddaayymmiinnQQ¬¬aa
nnJJnnKK~~aa  KKWWyyYYnnmmiinn®®ttUUvvyykkkkggTT&&BBmmkkeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  ‰‰EExxµµrrvviijjkk**mmiinnyykkkkggTT&&BB
eeTTAAttSSggeennAAeellIITTwwkkddIIyyYYnnEEddrr  ..  ee®®JJHHeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''eemmIIlleeXXIIjjffaa  eebbIIEExxµµrr
nniiggllaavveeTTAArrYYbbrrYYmmccllnnaattssflflUUCCaammYYyyyyYYnneennaaHH  EExxµµrrnniiggllaavvkk**nnwwgg®®ttUUvvyyYYnneellbbGGss''
TTSSggkkggkkmm¬¬SSggttssflflUU  GGss''TTSSggTTwwkkddIIeeTTAAeeTToott  eeddaayyssaarryyYYnnmmaann®®bbCCaaCCnnee®®ccIInnCCaagg
EExxµµrrnniiggllaavv  eehhIIyymmYYyyeeTToottvvaaCCaaeeKKaallbbMMNNggeemmddwwkknnSSyyYYnnkk~~¨g̈gEEppnnkkaarrBB®®ggIIkkTTww
kkddIIssMMrraabb''®®bbCCaaCCnnyyYYnn®®ssYYllrrss''eennAAtteeTTAAGGnnaaKKttppgg  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''mmaann
kkMMeeNNIItteennAAEEddnnddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  EEddllyyYYnnFF¬¬aabb''bb¬¬nn''yykkeennaaHH,,  VVnnssaall''nniiggyyll''
cc∫∫aass''NNaass''nnUUvvcciitt††KKMMnniitteemmddwwkknnSSyyYYnn  nniiggeeKKaallbbMMNNggrrbbss''hhUU--CCIImmiijjeennHH
EEtthhUU--CCIImmiijjeennHHmmiinneeVVHHbbgg''bbMMNNggdd**FFMMeeFFggeennaaHHeeLLIIyy  eemmddwwkknnSSyyYYnneennHHEEff
mmTTSSggVVnnssrreessrrbbnnÊÊaatt''nneeyyaaVVyy  nniiggbbNN††SSTTuukk[[ssaavv&&kkKKaatt''GGnnuuvvtt††tteeTTAAGGnnaa--
KKtt  KKWWddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkTTiissxxaagglliicc  ttaammllMMGGaannddUUnnttaayyYYnn  ((  ®®BBHHeeccAAmmiijj--mm""aagg,,
yy""aa--LL¨̈gg,,  ee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  ))  eennaaHHrrhhUUttTTaall''EEttVVnnssMMeerrcc  ..

ee®®kkaayymmkkeeTToott  eeBBlleellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnvviill®®ttLLbb''mmkkBBIICCIIvvPPaaBBnniirreeTT
ss‰‰®®ssuukkVVrrSSggkk~~̈̈ggqq~~SS11995511  eehhIIyyccUUll´́®®BBPP~~MMddggEErrkkbbeeggII̊̊ttccllnnaa≤≤ssßßrr::rrYYmmEExxµµrr
bbMMeerrIICCaattiieennaaHH  ((11)) ®®bbmmaaNNCCaa66EExxee®®kkaayymmkkeellaakkccUUll´́®®BB    hhUU--CCIImmiijjVVnnbbJJÇÇËËnn

((11)) eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnvviill®®ttLLbb''BBIICCIIvvPPaaBBnniirreeTTss‰‰®®ssuukkVVrrSSggeennAA´́ff©©TTII2200ttuullaa1199

5511  eehhIIyyVVnnccUUll´́®®BBttssflflUUeennAA´́ff©©TTII99mmiinnaa11995522  ..  BBYYkkKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥VVnneerroobbccMM

TTTTYYlleellaakkeennAAeePPaaCCnniiyyddΩΩaannkkuukk--eemm""gg  kk~~̈̈ggeeBBlleennaaHHeellaakkmmiinnVVnneeFFII√√ssuunnÊÊrrkkffaaEEvvggeeLLIIyy

®®KKaann''EEtteeJJllJJkk¥¥GGrrKKuuNNddll''KKNNkkmmµµkkaarrTTSSggGGss''  rrYYcceellaakkpp††SSffaa  ––  eebbII®®bbssiinnCCaaeellaakk

mm~~aakk''ddYYll  ssUUmmGG~~kkTTSSggGGss''KK~~aakkMMuuQQbb''  ®®ttUUvvnnSSKK~~aabbnn††rrss''eeTTAAmmuuxxeeTToott  ..  eennHHCCaaeesscckkII††[[kkaarrNN__

rrbbss''eellaakkssflflaamm--hhYYtt  KKNNkkmmµµkkaarrbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥®®bbccSSTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA

®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..
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ttMMNNaaggbbYYnnnnaakk''  ((yyYYnnBBIIrrEExxµµrrBBIIrr))  mmkkssMMuuCCYYbbCCaammYYyy  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''VVnn[[
ttMMNNaaggeevvoottmmiijjTTSSggbbYYnnss~~aakk''eennAAkk~~̈̈ggCCMMrrMMGGUUrrssµµaacc''ssiinn  ..  lluuHH®®BBwwkkeeLLIIggeellaakkffaann''
ccaatt''EEppnnkkaarrCCMMnnMMuuCCaaeellIIkkTTII22  ..  kk~~̈̈ggssmm&&yy®®bbCCMMuueeBBjjGGggeellIIkkTTII11  eellaakkVVnn[[ttMM--
NNaaggyyYYnn22nnaakk''eennAAee®®kkAAssiinn  ccSSccUUllrrYYmmeennAA´́ff©©TTII22vviijj  ee®®JJHH´́ff©©TTII11CCaakkaarr®®bbCCMMuu´́nn
eemmddwwkknnSSEExxµµrrssuuTTÏÏ  ..  EEttddll''́́ ff©©TTII22  yyYYnnBBIIrrnnaakk''eennaaHHmmiinn®®BBmmccUUll®®bbCCMMuu  eeddaayyssMMGGaagg
ffaaeeKKmmiinnVVnnccUUllrrYYmm®®bbCCMMuueennAAeellIIkkTTII11  ..  kk~~̈̈gg´́ff©©TTII11  EExxµµrrBBIIrrnnaakk''eennaaHHVVnneessII~~ttaamm
ssMMeeNNIIrryyYYnneeyyookkmmiijjffaa  ––

11--  ssMMuubbJJÇÇËËnnkkggTT&&BBeevvoottmmiijjmmkkCCYYyycc∫∫SSggbbeeNN††jjVVrrSSggeeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrr
22--  ssMMuu[[EExxµµrrCCYYyypp††ll''eess∫∫øøggGGaahhaarrssMMrraabb''kkggTT&&BByyYYnneennAA‰‰®®ssuukkyyYYnn
33--  ssMMuu[[TT&&BBeevvoottmmiijjccuuHHeeLLIIggeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBttaamm®®BBMMEEddnnEExxµµrreeddIImm∫∫IIvvaayyVVrrSSgg
eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnbbddiieessFFnnUUvvssMMeeNNIIrrrrbbss''yyYYnneevvoottmmiijjeennHH  eehhIIyy

VVnnBBnn¥¥ll''EExxµµrreevvoottmmiijjTTSSggBBIIrr  BBIIKKMMeerraaggkkaarrmmiinneessµµaaHH®®ttgg''rrbbss''eemmddwwkknnSSyyYYnnmmkk
eellII®®bbeeTTssEExxµµrr  ..  eellaakkbbJJÇÇaakk''ffaa  EExxµµrrmmiinnccSSVVcc''eeTTAAeeFFII√√kkuummµµ̈̈yynniiss††eeTT,,  ®®bbCCaarraaÂÂss††
EExxµµrrcc∫∫aass''CCaammiinneeBBjjcciitt††CCaaddaacc''xxaatt  eebbIIBBYYkkeeKKyyll''ffaa  kkuummµµ̈̈yynniiss††CCaaGGII√√eennaaHH  ??  ..
eebbIIccgg''nnSSEExxµµrr[[ccUUllkkuummµµ̈̈yynniiss††  mmaannEEttee®®bbIIFFmm··eekk††AAbb""uueeNNˆ̂aaHH  ((22)) ee®®JJHH®®bbCCaarraaÂÂss††
EExxµµrr®®ssLLaajj''eessrrIIPPaaBB  rraaÂÂss®®EExxµµrrmmiinnTTaann''xx√√HHmm˙̇ËËbbGGaahhaarrddUUccCCaarraaÂÂss††yyYYnneennAAeeLLIIyy
eeKKeeFFII√√EE®®ssmm††ggkk~~¨̈ggmmYYyyqq~~SS  rrYYccssMMrraakk55--66EExx  ‰‰ddIIFFII¬¬bbgg˚̊bbeeggII̊̊ttppllkk**eennAAFFMMTTUUllaayy
NNaass''  rrddΩΩaaPPiiVVll®®KKaann''EEttCCYYyy[[kkssiikkrrEExxµµrreeccHHeeFFII√√EE®®ssttaammbbeeccççkkeeTTssTTMMeennIIbb
bbMMVVtt''QQµµÁÁjjkkNN††aall  ssMMNNUUkkssUUkkVV""nn''BBuukkrrllYYyy  eennaaHHkk**nnwwggGGaacceeddaaHH®®ssaayybbJJ˙̇aa  
CCIIvvPPaaBBkkssiikkrrEExxµµrrVVnneehhIIyy  ..

eeBBll®®ttLLbb''eeTTAAvviijj  EExxµµrrTTSSggBBIIrrnnaakk''eennaaHHkk**®®ttUUvvyyYYnnyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaall  eeddaa
yyvvaammiinnTTuukkcciitt††nniiggeeccaaTTffaa  VVnnccUUllrrYYmm®®bbCCMMuussmm©©aatt''CCaammYYyyeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''  ..

�                             �

�

(22)) ccMMNNuucc®®ttgg''eennHH  bb""uull--BBtt……ssaaLL¨̈tt--ssrrVVnneemmIIlleeXXIIjjEEddrr      eehhAAee®®bbIImmeeFF¥¥aaVVyyeekk††AA  

bbgg≈≈MMEExxµµrrTTUUTTSSgg®®bbeeTTss[[TTTTYYllyykkrrbbbbkkuummµµ̈̈yynniiss††eemm""AAnniiyymm  eeddaayyCCaaddMMbbUUggCCnneennHHmmiinnbbeeJJçç  

jjeeKKaalleeddAAnneeyyaaVVyyeeKK[[EExxµµrrTTSSggGGss''ddwwggddUUccCCaasswwgg--gg""uukkffaajj''eeTT  eeKKEEcckkEEppnnkkaarreeKKCCaa

ddMMNNaakk''@@  rrhhUUttrrllaayy®®ssuukk  ..
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EpnkarhU-CImij 
nigkll∫iceVk®Vs'Exµr

eellaakkKKIImm--EEppnn  mmaanneeddIImmkkMMeeNNIItteennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  FF¬¬aabb''VVnnbbYYsseerroonn  eehhIIyy
''VVnnTTaakk''TTggssaall''BBYYkkyyYYnnnniiggEExxµµrree®®kkaammxx¬¬HH  EEddllVVnnbbMMeerrIIccllnnaattssflflUUeevvoottmmiijj
rrhhUUtteellaakkVVnnTTTTYYll‰‰kkssaarrCCaaPPaassaayyYYnnssII††BBIIccllnnaa  nniiggsskkmmµµPPaaBByyYYnneevvoottmmii
jj  kk~~̈̈ggeeKKaallbbMMNNggeellbbTTwwkkddIIEExxµµrrnniiggllaavv  ..  eeddaayyeemmIIlleeXXIIjjee®®KKaaHHmmhhnn††rraayy
EEddllyyYYnnkkMMBBuuggEEtteeFFII√√mmkkeellIIEExxµµrrddUUeecc~~HHeennaaHH  eellaakkkk**VVnnggaakkmmkkccUUllrrYYmmCCaammYYyycc--
llnnaaEExxµµrreessrrIIrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''vviijj  ..  eellaakkVVnnssrreessrrccuuHHCCaaGGttƒƒbbTT®®bb
ccSS´́ff©©kk~~̈̈ggTTMMBB&&rrssaarrBBtt··mmaann  ««  eekkaaHHssnnii††PPaaBB  »»  ssII††GGMMBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''EEddllyyYYnnkkMMBBuuggeerroobb
EEppnnkkaarryykk®®ssuukkEExxµµrr  ..  eessµµrrxxMM∆∆̈̈kk**FF¬¬aabb''VVnnGGaannGGttƒƒbbTTeennaaHHEEddrr  eehhIIyykk~~̈̈ggGGttƒƒbbTT
eennaaHH  mmaannPPss††̈̈ttaaggffttccmm¬¬ggCCaabb''TTSSggeeQQµµaaHHssaarrBBtt··mmaann  nniiggGGttƒƒbbTTrrbbss''hhUU--CCIImmii
jj  EEddllVVnnssrreessrrccuuHHppßßaayyeennAA®®ssuukkVVrrSSgg  ttSSggEEttBBIIkkaallhhUU--CCIImmiijjeennAAeeFFII√√CCaa
kkmmµµkkrr‰‰®®ssuukkVVrrSSggeemm""¬¬HH  ..  ccMMNNggeeCCIIggeennaaHHssrreessrrCCaaPPaassaaVVrrSSggffaa  ––  L'Indo-

chine française sera vietnamisee ..
kk~~̈̈ggssmm&&yyssaaFFaarrNNrrddΩΩ  eellaakkKKwwmm--EEppnnmmaannzzaannnn††rrss&&kkii††CCaaGGnnuueessnniiyy‰‰kk  ((

ss&&kkii††bbII  ))  eeFFII√√kkaarrkk~~̈̈ggkkaarriiyyaall&&yyTTII22  ((33)) xxaaggEEpp~~kkyykkBBtt··mmaann  ee®®kkaayymmkkeellaakkCCaa
bb''eeqq~~aattCCaattMMNNaaggrraaÂÂss††mmNNÎÎllvviihhaarrssYYKK··  ..  eeddaayyeesscckkII††eessII~~rrssMMuuBBIIGG~~kkGGaannCCaaee®®ccII
nn  eellaakkVVnneerroobbccMM®®bbmmUUllssMMeennrrrrbbss''eellaakk  EEddllccuuHHkk~~̈̈ggssaarrBBtt··mmaanneekkaaHHssnnii††PPaa
BB  eennaaHHccgg®®kkggCCaaeessoovveePPAAmmYYyyeeLLIIgg  ..  ssMMeeNNAAGGttƒƒbbTTVVnnccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggeerraaggBBuummıı
eeddIImm∫∫IIeeVVHHCCaaeessoovveePPAAeeTTAAeehhIIyy  EEttGGkkuussll®®bbeeTTssEExxµµrr®®ttUUvvGGnn††rrkkbb∫∫  EExxµµrr®®kkhhmm
QQ~~HHrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®ttUUvvrrllMM  eellaakkkk**VVnnVVtt''bbgg''CCIIvviittkk~~¨̈ggrrbbbbbb""uull--BBttEEffmm
eeTToott  ..

eellaakkKKwwmm--EEppnnVVnnbbkkEE®®bb‰‰kkssaarrssrreessrrCCaaPPaassaayyYYnneennaaHH  ssII††BBIIddMMeeNNIIrrbb
ss''KKNNkkmmµµkkaarryyYYnn  EEddllVVnnccuuHHmmkkeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBCCaaddMMbbUUggkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  rrvvaaggqq~~SS
11994477  ..  GGttƒƒbbTTeennaaHHssrreessrrffaa  KKNNkkmmµµkkaarryyYYnneevvoottmmiijjeennaaHHmmaannBBIIrr®®kkuumm  mmYYyy
®®kkuummmmaannKK~~aaCCaagg1100nnaakk''  ..  ®®kkuummTTII11VVnnccuuHHmmkk  eehhIIyyttSSggTTIITTaakk''TTggbbeeggII̊̊ttKKNN--
kkmmµµkkaarrss~~ËËll  kk~~̈̈ggttMMbbnn''eexxtt††ss√√aayyeerroogg,,  ´́®®BBEEvvgg,,  kkMMBBgg''ccaamm,,  CCbb'',,  eemmmmtt''  ee®®JJHHeennAA
TTIIeennaaHHmmaannyyYYnnCCaaee®®ccIInn  CCaakkmmµµkkrrccMMkkaarreekkAAssflflUUVVrrSSggeennAACCbb''--eemmmmtt''  ..  ®®kkuummTTII22VVnn
bbnn††ddMMeeNNIIrreeTTAAeexxtt††kkMMBBtt  eeddaayyqq¬¬ggkkaatt''ttaammeexxtt††ttaaEEkkvv  ..  eennAAttaaEEkkvvBBYYkkeeKKVVnnTTSSgg
ccUUllrrYYmmssbb∫∫aayykk~~̈̈ggBBiiFFIIbbuuNN¥¥ccUUllqq~~SSEExxµµrrkk~~̈̈ggPPUUmmiiCCnnbbTTmmYYyy  rrYYcceeTTIIbbBBYYkkeevvoottmmiijj
bbnn††ddMMeeNNIIrreeTTAAeexxtt††kkMMBBtteeTToott  ..  eennAATTIIeennaaHHeeKKVVnnTTaakk''TTggbbeeggII̊̊ttKKNNkkmmµµkkaarrss~~ËËll

((33)) nnaayykkaarriiyyaall&&yyttII22  KKWWeellaakkKKwwmm--eeGGggKKUUrruunneeddtt  CCaaPP~~aakk''ggaarrssmm©©aatt''́́ ppÊÊkk~~̈̈ggrrbbss''EExxµµrr®®kk--

hhmm  eehhttuueennHHeehhIIyyeeTTIIbb®®KKbb''®®bbttiibbttii††kkaarreeyyaaFFaaeeccnnLLaa11  eeccnnLLaa22  ®®ttUUvvbbrraaCC&&yyrrhhUUtt  ..
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eevvoottmmiijj  eeddaayyeerrIIssBBYYkkGGnniikkCCnnyyYYnneekkIIttkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  kk~~̈̈ggccMMeeNNaammnniiKKmmyyYYnnCCaa
ee®®ccIInn  EEddllVVnnccaakkeeccjjBBIIeexxtt††JJmm  ((  Hatien ))  ..  kk~~̈̈ggeennaaHHmmaannyyYYnneekkIItt®®ssuukkEExxµµrr
mm~~aakk''  FF¬¬aabb''bbYYssssiikkßßaaFFmm··vviinn&&yyeennAABBuuTTÏÏiikkvviiTT¥¥aall&&yy  eeccHHnniiyyaayyEExxµµrrssÊÊaatt''cc∫∫aass''llaa
ss''  EEddllEExxµµrreeyyIIggxx¬¬HHssaall''eeQQµµaaHHffaa  ««  GGaaccaarr¥¥eemmoonn  »»  ..

eeddaayyeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''CCaaeemmddwwkknnSSEExxµµrr®®bbqqSSggnnwwggGGaaNNaanniiKKmm  eehhIIyy®®ttUUvv
VVrrSSggccaabb''eeTTAA  EExxµµrrkkMMBBuuggVVtt''eemmeennaaHH  hhUU--CCIImmiijjkk**[[GGaaccaarr¥¥eemmoonneennHHmmkkEEkk¬¬gg
eeQQµµaaHHCCaassWWgg--gg""uukkmmiijj  eehhIIyyeeXXaassnnaaffaaCCaabbggËËÌÌnnbbeeggII̊̊ttrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaa
nn''''  eeddIImm∫∫IITTaakk''TTaajjyykkEExxµµrreeTTAAbbMMeerrIIccllnnaayyYYnneevvoottmmiijj  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11995522  EExxµµrrBBIIrrnnaakk''
EEddlleeTTAACCYYbbeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''  ((  CCaammYYyyyyYYnnBBIIrrnnaakk''  ))  VVnnssYYrreellaakkffaa  ––  eettII
ssWWgg--gg""uukkmmiijjEEddllmmYYnnbbnn††̈̈bb[[eeFFII√√CCaaeemmddwwkknnSSeennAAkkMMBBtteennaaHH  ®®ttUUvvCCaabbÌÌËËnneellaakkEEmmnn
eeTT  ??  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''eeqqII¬¬yyttbbvviijjffaa  ––  eebbIIssWWgg--gg""uukkmmiijjeeFFII√√kkaarreeddIImm∫∫IIEExxµµrr  bbMM
eerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__EExxµµrr  bbMMeerrIIåått††mmKKttiiEExxµµrr  mmiinneeFFII√√kkaarr[[yyYYnn  eennaaHHeeTTIIbbssWWgg--gg""uukkmmiijj
CCaabbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈  EEttssWWgg--gg""uukkmmiijjeeFFII√√kkaarrbbMMeerrIIhhUU--CCIImmiijj  eehhttuueennHHeehhIIyyssWWgg--gg""uukkmmiijjmmiinn
EEmmnnCCaabbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈eeTT  ..  hhUU--CCIImmiijjVVnn[[GGaaccaarr¥¥eemmoonnEEkkeeQQµµaaHHCCaassWWgg--gg""uukkmmiijj  kk~~̈̈ggbbMM--
NNggeeVVkkyykkEExxµµrrEEddllkkMMBBuuggVVtt''eemm  ddwwkknnSS[[ccUUllkk~~̈̈ggGGnnÊÊaakk''yyYYnn  bbMMeerrIIccllnnaanniigg
ppll®®bbeeyyaaCCnn__yyYYnn  ee®®JJHHggaayynnwwggssMMeerrccmmhhiicciiœœttaadd**FFMMeeFFggrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  kk~~̈̈ggKKMM
nniittBB®®ggIIkkTTwwkkddII  bbeeggII̊̊ttCCaa  ««sshhBBnnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn»»  eeddaayyeemmddwwkknnSSyyYYnneennHHeemmIIlleeXXII--
jjffaa  tteeTTAAGGnnaaKKttrraaÂÂss††yyYYnnmmiinnGGaaccrrss''eennAAeellIIEEddnnddIIdd**ttUUcccceeggÌÌøøttpp††ll''pplliittppll
kkssiikkmmµµcciiJJççwwmmmmaatt''mmiinn®®KKbb''®®KKaann''eennaaHHeeTT  KKWWmmaannEEttyykk®®ssuukkEExxµµrrnniiggllaavveeTTeeTTIIbbyyYY
nnrrss''  ..  ttaammBBiitteellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''    KKµµaannbbÌÌËËnnbbeeggII̊̊tteeQQµµaaHHssWWgg--gg""uukkmmiijjTTaall''EEtt
eessaaHH  KKWWyyYYnnhhUU--CCIImmiijjeeFFII√√bbMMPP&&nn††EExxµµrr[[yyll''®®ccLLMM  eehhIIyynnSSKKII~~KK~~aaccUUlleeTTAArrYYmmbbMMeerrIIccll
nnaattssflflUUyyYYnn  kk~~¨̈ggeeKKaalleeddAAyykk®®ssuukkEExxµµrrbbJJççËËlleeTTAAkk~~¨̈ggsshhBBnnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinnEEttbb""uu--
eeNNˆ̂aaHHnnaaGGnnaaKKtt  eennAA  eeBBllyyYYnnmmaannCC&&yyCCMMnnHHeellIIGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggnniiggcc®®kkBBttii††GGaa

--5555--

GGaaccaarr¥¥GGnn--eemmoonn  ……  ssWWgg--gg""uukkmmiijj    CCaakkUUnnrrbbss''nniiKKmm
yyYYnnmmkkBBIIeexxtt††JJmm  (( Hatein ))  eekkIItteennAAeexxtt††kkMMBBtt  ..
hhUU--CCIImmiijjVVnn[[CCnneennHHEEkk¬¬ggeeQQµµaaHHbbnnMM¬¬    ffaaCCaabbÌÌËËnnrrbbss''
eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''      eeddIImm∫∫IIddwwkknnSSccllnnaaEExxµµrreevvoottmmiijj
((  bbMMeerrIIyyYYnn  ))  ..        eeTTAArrss''eennAAhhaaNNUUyyee®®kkaayyssnnii~~ssiiTT
hhßßWWEENNvv  ((2200kkkk˚̊ddaa11995544))  ..  eemmddwwkknnSSyyYYnnVVnnbbJJÇÇËË
nnmmkk  ((CCaammYYyyGGttiittEExxµµrreevvoottmmiijjBBIIrrJJnn''nnaakk''))    [[ddwwkknnSS
ccllnnaaEExxµµrr®®kkhhmmkk~~̈̈ggqq~~SS11997700  ..    ss¬¬aabb''kk~~̈̈ggqq~~SS11997722
eeddaayybb""uull--BBttbbMMBBuull  ..



eemmrriikkSSggrrYYccrraall''eehhIIyy  ..  ddUUeecc~~HHKKµµaannssJJÔÔaaNNaammYYyybbJJÇÇaakk''ffaa    eemmddwwkknnSSyyYYnnnnwwggbb--
JJŒŒbb''ssÂÂggaammBB®®ggIIkkTTwwkkddIIeessaaHHeeLLIIyy  ..  

ee®®kkaayybbnnii††ccmmkkeeTToott  BBYYkkeevvoottmmiijjVVnnmmkkbbNN††̈̈HHKKNNkkmmµµkkaarrss~~ËËlleennAAssMMLLËË
tt  GGaaeeKK~~yy__eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  eeddaayybbJJÇÇËËnnyyYYnn®®VVMMnnaakk''mmkkTTaakk''TTggVVnnEExxµµrr≤≤ssßßrr::  ––
ssIIuuvv--eehhgg,,  mmUUll--ssmm∫∫ttii††,,  llaavv--EEkkvvmmuunnII,,  GGaaccaarr¥¥ee®®bbss,,  bbflfluugg--eePPOOkk,,  rruugg--eellIItt  ((
nnYYnn--CCaa  ))  ..  EExxµµrr≤≤ssßßrr::TTSSggeennaaHH  kk**mmaanneeQQµµaaHHffIIµµffaa  ««  EExxµµrreevvoottmmiijj  »»  ..  BBYYkkee®®kkaayy
eennHHeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBkkaabb''ssmm¬¬aabb''rraaÂÂss††EExxµµrrddaakk''mmIInneeFFII√√[[rreeTTHHeePPII¬¬ggppÊÊ¨̈HH®®kkLLaabb''ss¬¬aabb''EExxµµrr
ss¬¬ËËtt®®ttgg''CCaaee®®ccIInn  ttaammEExxßßjjaakk''rrbbss''eevvoottmmiijj  ..  eennHHCCaakkaarrccaabb''eeppII††mmrrbbss''yyYYnnkk~~̈̈gg
nneeyyaaVVyyxxIIçḉ́ ddEExxµµrrllaabbmmuuxxEExxµµrr  ((  ddUUcceeKKllaabbmmuuxxmmaann''®®bbCCll''KK~~aa  ))  [[ssmm¬¬aabb''EExxµµrr
eehhIIyy  ..

yyYYnnVVnnTTuukkccllnnaaEExxµµrrkkuummµµ̈̈yynniiss††nniiggllaavv®®kkhhmmddUUcckkUUnnrrbbss''eeKK  ..  yyYYnnVVnn
eerroobbccMMee®®KKaaggkkaarrNN__llÌÌiittllÌÌnn''NNaass''  kk~~̈̈ggkkaarrbbNN††̈̈HHss~~ËËllEExxµµrreevvoottmmiijjeennHH  ..  ee®®kkaa
yyBBIIkkaarrTTaakk''yykkVVnnEExxµµrr≤≤ssßßrr::mmYYyyccMMnnYYnneehhIIyy  yyYYnnkk**ccaabb''GGbb''rrMMEEpp~~kkssttiiGGaarrmmµµ--
NN__BBYYkkeennHH[[®®ssLLaajj''yyYYnneevvoottmmiijj  eeddIIrrttaammmmaaKK··aayyYYnn  ..  BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjrraabb''rryy
nnaakk''  VVnneeTTAAssiikkßßaa®®TTwwssII††eevvoottmmiijjkk~~̈̈ggssaallaanneeyyaaVVyy®®kkuugghhaaNNUUyykk~~̈̈ggqq~~SS1199--
4477  (2) ‰‰ssIIuuvv--eehhggVVnneeTTAAhhaaNNUUyykk~~̈̈ggqq~~SS11995511  xx¬¬HHVVnneeTTAAssiikkßßaaeennAA®®ssuukkcciinn
eebb""kkSSggeeTToottppgg  ddUUccCCaaGGaaccaarr¥¥ssaaeerrnn  ((  LLaacc--ssaaeerrnn  ))  VVnneeccjjeeTTAAhhaaNNUUyyrrYYcc
bbnn††eeTTAAeebb""kkSSggkk~~̈̈ggqq~~SS11995555  ‰‰®®bbBBnnÏÏeeQQµµaaHHeellOOtt  kkUUnn®®bbuussBBIIrr  ((  LLaaccvvIIrr::,,  LLaacc--
vvrrvvIIrr::  ))  kkUUnn®®ssIIBBIIrr  ((  LLaacc--ttaarraa,,  LLaacc--vvIIrrttaarraa  ))  VVnnccaakkeeccaallppÊÊHHeennAAvvtt††KKrr    ®®ssuukk
ssEEgg˚̊  VVtt''ddMMbbgg  ((  CCiittppÊÊHHmm††aayynnYYnn--CCaa  ))  eeTTAAttaammbbII††kk~~̈̈ggqq~~SS11996600  ttaammrryy::EExxßßccaarr
kkiiccççyyYYnneennAAVVtt''ddMMbbgg  rrYYcceeTTAAssMMNNaakk''ppÊÊHHjjaattiieennAAPP~~MMeeBBjj  nniiggeeLLIIggyynn††eehhaaHHeeTTAA
hhaaNNUUyy  ..  GGaaccaarr¥¥ssaaeerrnnmmaannkkMMeeNNIItteennAAPPUUmmiiccMMkkaarrssMMeerraagg  CCaabb''DDIIbb¬¬ËËmmssaallaaVV
llII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ((  Diplome de l'Ecole Suprême de Pali à Phnom Penh ))  ((44))
kkaalleennAAkk~~̈̈gg´́®®BBmmaannmmuuxxggaarrCCaaKKNNnneeyyaaVVyyrrbbss''eevvoottmmiijj  eennAA®®ssuukkssMMLLËËtteexx
tt††VVtt''ddMMbbgg  ..

EEffmmBBIIeellIIkkaarreennHHeeTTootteennaaHH  eemmddwwkknnSSyyYYnnhhUU--CCIImmiijj®®bbEEhhllCCaaeeKKmmiinnTTuukkcciitt††
BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjkk**mmiinnddwwgg  eeTTIIbbeeKKeerroobbccMMKKMMeerraaggkkaarrNN__ssMMrraabb''rryy::eeBBllEEvvggmmYYyyeeTToo
tt  ..  BBYYkkyyYYnnVVnneeddIIrrccaabb''kkuummaarrEExxµµrr  ……bbJJçç̈̈HHbbJJççËËlleekkµµggCCMMTTgg''EExxµµrr  yykkeeTTAAhhaaNNUU--
yyGGbb''rrMMxxYYrrkk∫∫aallssMMrraabb''bbMMeerrIInneeyyaaVVyyyyYYnn  ..  bbgg@@xx¬¬HH®®bbEEhhlleennAAccSSVVnnffaa  rrvvaagg
qq~~SS11995511--5555  mm††aayyEExxµµrrEEttgg®®BBmmaannkkUUnnmmiinn[[eeddIIrreellgg  xx¬¬aacc®®bbmmaatt''®®bbmmgg''……GGaarraa""bb''
ccaabb''kkUUnneekkµµgg  ..  eevvoottmmiijjVVnnCCYYll[[ccaabb''eekkµµggEExxµµrryykkeeTTAAGGbb''rrMMeeddIImm∫∫IIssMMeerrccEEppnnkkaarr
eevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµrraaÂÂss††nniigg®®ssuukkEExxµµrr  eeFFII√√CCaasshhBBnnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinnnnaaGGnnaaKKtt  eeddaayy
yykkeekkµµggEExxµµrr  EEddllvvaaGGbb''rrMMTTuukkeennaaHH[[ddwwkknnSS®®ssuukk  EEttee®®kkaammkkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥rrbbss''yyYYnn
..  BBYYkkeekkµµggEExxµµrrGGss''TTSSggeennaaHH  rrhhUUttmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©  xx¬¬HHmmaannvv&&yy3300……4400qq~~SS      eehhIIyy

((44)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkttUUcc--QQYYgg  GG~~kknniiBBnnÏÏeessoovveePPAA  ««  VVtt''ddMMbbggssmm&&yyeellaa

kkmmççaass''  »»  ssBB√√́́ ff©©eennAAvvtt††KKrr    ..
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eeFFII√√kkaarrkk~~̈̈ggrrbbbbeehhgg--ssMMrriinn  xx¬¬HHmmiinnTTSSggssaall''EEmm""““  bbggbbÌÌËËnnbbeeggII̊̊tt  ……®®ssuukkPPUUmmiikkMM--
eeNNIIttxx¬¬ÁÁnneeLLIIyy  eellIIkkEEllggEEttmmaannvv&&yyCCMMTTgg''  kk~~̈̈ggccMMeeNNaammeennaaHHmmaannEEbb""nn--ssuuvvNNˆ̂,,
CCaa--sswwuumm,,  rrss''--ssmm&&yy  EEddllyyYYnnddwwkknnSSyykkBBII®®ssuukkllaaCC  eeJJFFiissaatt''eeTTAA  ((  ttaammssMM
ddII[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkeeLLAA--QQiinn  ))  ..

eennAAeeddIImmqq~~SS11997799  EEddllTT&&BByyYYnnvvaayyQQ¬¬aannJJnn®®bbeeTTssEExxµµrreennaaHH  bb""uull--BBttVV
nnddwwkkCCJJÇÇËËnneekkµµggkkMM®®JJFFMM@@eekkoorrmmkkttaamm  kkaatt''́́ ®®BBGGtt''GGaahhaarrss¬¬aabb''GGss''CCaaee®®ccIInn  ‰‰eekkµµgg
kkMM®®JJttUUcc@@  EEddllvvaa®®bbmmUUllmmiinnTTaann''  kk**ccaakk''eessaarrXXMMuuTTuukkkk~~̈̈ggmmnnIIÊÊrr  ..  ddll''kkggTT&&BByyYYnn
ccUUllmmkk  vvaakk**®®bbmmUUllyykkeekkµµggkkMM®®JJxxÊÊgg''11,,000000nnaakk''eeTTAAhhaaNNUUyy  ((55)) eeddIImm∫∫IIGGbb''rrMMbb
ÂÂJJççkk®®TTwwssII††  TTuukkeeFFII√√CCaass~~ËËllbbMMeerrIIEEppnnkkaarryyYYnntteeTTAAGGnnaaKKtteeTToott  ..  yyYYnneeFFII√√ddUUccKK~~aaeennAA
‰‰®®ssuukkllaavv  ccMMeeJJHHkkUUnnkkMM®®JJllaavv  ..  BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjmmaanneeQQµµaaHHssWWgg--gg""uukkmmiijjCCaa
eemmddwwkknnSS  ddUUeecc~~HHyyYYnnCCaaGG~~kkbbeeggII̊̊ttEExxµµrrnniiggllaavvkkuummµµ̈̈yynniiss††  ..  bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††TTSSggbbII
®®bbeeTTss  ((  yyYYnn--llaavv--EExxµµrr  ))  ®®ttUUvvrrYYmmbbJJççËËllKK~~aaeehhAAffaa  ««  bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn
Indochinese Communist Party …… ICP ))  ..  bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinnVVnnbbeeggII̊̊tt
eeLLIIggeennAAqq~~SS11993300  eennAA®®kkuugghhuuggkkuugg  ..  kkaalleeNNaaHHeennAAmmiinnTTaann''mmaannssmmaaCCiikkCCaaCCaattii
EExxµµrreennAAeeLLIIyyeeTT  ..  lluuHHee®®kkaayymmkk  kk~~̈̈ggrrvvaaggqq~~SS11994400VV¬¬yy  eeTTIIbbyyYYnneeVVkkVVnnEExxµµrr
mmYYyyccMMnnYYnn  EEttPPaaKKee®®ccIInnCCaaEExxµµrr®®kkhhmmeeddaayybbeeJJœœaattffaayyYYnnnnwwgg®®bbKKll''ddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaa
mmmmkkEExxµµrrvviijj  kkaallNNaacc∫∫SSggQQ~~HHVVrrSSgg  ..

eennAAqq~~SS11994455--4477  yyYYnneevvoottmmiijjVVnnKKSS®®TTccllnnaattssflflUUeeddIImm∫∫IIeessrrIIPPaaBBeennAA®®bbeeTT
ssEExxµµrr  ((nniiggllaavv))  eeddaayyssaarrEExxµµrrkkMMBBuuggVVtt''eemmddwwkknnSS  ee®®JJHHeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''
®®ttUUvvVVrrSSggccaabb''  yyYYnnkk**VVnn{{kkaassllUUkk´́ddmmkkkkkkUUrr´́ppÊÊkk~~̈̈ggccllnnaaEExxµµrr≤≤ssßßrr::  TTaakk''TTaa--
jjVVnnBBYYkkllaavv--EEkkvvmmuunnII,,  mmIIuu--ppUU,,  mm""aa--mmUUnn,,  ssIIuuvv--eehhgg,,  mmUUll--ssmm∫∫ttii††,,  eessaa--PPwwmm˘̆˘̆˘̆
..ll..

eennAAkk~~̈̈ggqq~~SS11995500  BBYYkkEExxµµrreeqq√√ggnniiyymmVVnnrrIIkkdduuHHddaallyy""aaggxx¬¬SSgg  eeddaayymmaannTTMMnnaa
kk''TTMMnnggCCiittss~~iiTTÏÏCCaammYYyyBBYYkkVV""eeffttLLaavv  nniiggbbkkßßllaanneevvoott  ((  Lien Viet Front of

Vietnam ))  ..
eennAA´́ff©©TTII1177eemmssaa11995500  EExxµµrr≤≤ssßßrr::    EEddllPPaaKKee®®ccIInnCCaaGGttiittssmmaaCCiikkkkuummµµ¨̈yy    

((55))  CCaaBBiieessssBBYYkkkkUUnnkkMM®®JJEEddll““BBuukkmm††aayyvviill®®ttLLbb''mmkkBBIIbbrreeTTss  ((  PPaaKKee®®ccIInnmmkkBBII®®bbeeTT

ssVVrrSSgg  kk~~̈̈ggccMMeeNNaammeennaaHHmmaannkkµµÁÁyybbeeggII̊̊ttxxMM∆∆̈̈mmYYyyEEddrr  EEddll““BBuukkvvaa  ((  hhiiuunn--ssIIuuhhflflnn  ))  VVnnnnSS

®®ttLLbb''mmkkBBII®®kkuuggVV""rrIIsskk~~̈̈ggqq~~SS11997766  kk~~̈̈ggrrvvaaggEExxeemmssaa  ttaammkkaarreeVVkkbbeeJJœœaattrrbbss''eeGGoogg--

ssaarrII  ffaa®®ttUUvvkkaarrbbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrreennAAbbrreeTTssmmkkCCYYyy  kkssaaggss††aarr®®ssuukkeeTTssEEddlleexxÊÊccxxÊÊSSeeddaayy

ssÂÂggaamm  ..  ®®VVMMmmYYyyEExxee®®kkaayymmkk  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmVVnnyykkbbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈eennHHeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallVVtt''eeTTAA

eehhIIyyyykkkkµµÁÁyyhhiiuunn--eevvaahhaarrGGaayyuuBBIIrrqq~~SS  eeTTAAddaakk''kk~~̈̈ggmmnnIIÊÊPPUUmmiimmYYyyCCiitteerraaggcc®®kkeeFFII√√EEkkvvccMMkkaarrddUUgg

..  ®®VVMMmmYYyy--®®VVMMBBIIrrEExxee®®kkaayyEEddllyyYYnnvvaayyQQ¬¬aannJJnnkkaann''kkaabb''®®ssuukkEExxµµrr  GG~~kk®®ssIIeeGGllIIssaaEEbb

tt--eebbcckk&&rr  ((  Elizabeth Becker ))  VVnneeXXIIjjeekkµµggkkMM®®JJEExxµµrrCCaagg770000nnaakk''eennAAhhaaNNUUyy  ddUUcc

GG~~kk®®ssIIVVnnssrreessrrkk~~̈̈ggGGttƒƒbbTT  (( How Vietnamese create a regional communist  Em-

pire - The Hanoi Pact ))  ccuuHHkk~~̈̈gg  The New Republic ´́ff©©TTII2200  ttuullaa  11998866  ®®ssaabb''  ..
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nniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  VVnneebbIIkkssmmaaCCTTII11eennAAssMMLLËËttVVtt''ddMMbbgg  CCaabb''®®BBMMEEddnn´́ff  eeddIImm∫∫IIbbeeggII̊̊
ttrrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmEExxµµrr≤≤ssßßrr::  (( United Khmer Issarak Front ))  ..  ssmmaaCCeellIIkkTTII
11eennHHddwwkknnSSeeddaayyssWWgg--gg""uukkmmiijj  ..      ®®ttgg''eennHHeehhIIyyEEddlleeFFII√√[[EExxµµrr≤≤ssßßrr:eekkAA--ttkk''
VVnnVVkk''EEbbkkKK~~aaBBIIBBYYkkllaavv--EEkkvvmmuunnII  rrhhUUttmmaannkkaarrVVjj''KK~~aaeennAAPPUUmmii®®kkUUccccaarr  mmiinnEEmmnn
eennAAPPUUmmii®®bbII  nniiggmmiinnEEmmnneeddaayyssaarr®®VVkk''660000,,000000  EEddll  Ben Kiernan VVnnssrr--
eessrrkk~~̈̈ggeessoovveePPAA  How Pol Pot came to power eennaaHHeeTT  ..  ttaamm‰‰kkssaarr®®bbvvttii††bb
kkßßkkuummµµ̈̈yy  nniiss††EExxµµrreeVVHHppßßaayykk~~̈̈ggqq~~SS11997733ffaa  kkaalleeNNaaHHmmaannbbkk≈≈CCnnEExxµµrrkkuummµµ̈̈yynnii
ss††EEttccMMnnYYnn4400nnaakk''bb""uueeNNˆ̂aaHH  ((  KKµµaannkkaarreeccHHddwwggee®®CCAA®®CCHH      nniiggmmiinnddwwggBBIIeeKKaallbbMMNNgg
yyYYnneerroobbEEppnnkkaarreellbb®®ssuukkEExxµµrrppgg))  ..  eeddaayyEExxµµrrmmiinn®®BBmmeennAAee®®kkaammkkaarrddwwkknnSSyyYYnn
@@kk**eerroobbccMMEEppnnkkaarrffIIµµ  KKWW[[bbkkßßkkuummµµ¨̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinnrrMMllaayyxx¬¬ÁÁnneennAAeeddIImmqq~~SS11995511
eehhIIyybbeeggII̊̊ttCCaabbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrr  llaavv  nniiggeevvoottNNaammeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  EEttbbkkßßkkuummµµ̈̈yynnii
ss††yyYYnneennAAEEtt®®ttYYtt®®ttaaddEEddll    ddUUccEEddll‰‰kkssaarreevvoottNNaammVVnnbbJJÇÇaakk''kk~~̈̈ggEExxvviicciiœœkkaa
11995511  ffaa  ––  bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††eevvoottNNaammeennAArrkkßßaassiiTTiiÏÏ    eemmIIllkkaarrxxuuss®®ttUUvveellIIsskkmmµµ
PPaaBBbbkkßßbbggbbÌÌËËnnkkmmıı̈̈CCaanniiggllaavv  ..  ee®®kkaayymmkk,,  eeTTaaHHbbIIyy""aaggNNaakk**eeddaayy  eebbIIllkk≈≈&&NN
GGnnuuJJÔÔaatt[[eennaaHH  bbkkßßbbddiivvtt††nn__TTSSggbbIInnwwggrrYYbbrrYYmmKK~~aaeeFFII√√bbkkßßEEttmmYYyy  KKWWbbkkßßsshhBB&&nnÏÏeevvoo
ttNNaamm  EExxµµrr  nniiggllaavv  ((The Vietnam-Khmer-Laotian Federation's Party ))  (3)

bb&&kkßßbbddiivvtt††nn__®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  ((  Khmer's People Revolution Party - KPRP ))
VVnneekkIItteeLLIIggeennAAEExxkkJJÔÔaaqq~~SS11995511      ‰‰llkk≈≈nnii††kk:KKWWccmm¬¬ggeeccjjmmkkbbIIbbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††
eevvoottNNaamm  (5) ..  ttaamm®®bbvvttii††rrbbss''bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrreennAAqq~~SS11995522    BBYYkkeeKKmmaannss--
mmaaCCiikkxxÊÊgg''mmYYyyJJnn''nnaakk''CCaaee®®sscc  ..

eennAA´́ff©©TTII33  EExxmmiinnaa  11995511  rrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiiEExxµµrr  eevvoottNNaamm  nniiggllaavv  VVnnCCYY
bb®®bbwwkkßßaaKK~~aa  eehhIIyybbeeggII̊̊ttCCaabbkkßßssmmıınnÏÏeevvoottNNaamm--EExxµµrr--llaavveeLLIIgg  rrYYcckk**®®bbkkaass
eehhAA®®bbCCaaCCnn®®bbeeTTssTTSSggbbII[[eeFFII√√sshh®®bbttiibbttii††kkaarrvvaayyrrMMllMMGGaaNNaanniiKKmm  ..  eeyyaall
eellIIkkaarrssMMeerrcccciitt††eennHH  EEddlleeKKVVnneeVVHHppßßaayyeennAA´́ff©©TTII1111  EExxmmiinnaa  11995511eennaaHH  kkgg
TT&&BByyYYnneevvoottmmiijjkk**VVnneellssssMMGGaaggccUUllmmkkkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrnniiggllaavv  eeddIImm∫∫IICCYYyycc∫∫SS
ggBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmEEddllee®®kkaayymmkkkk¬¬aayyCCaakkggTT&&BBrrMMeeddaaHHCCaattiikkmmıı̈̈CCaa  ((  The Khmer

National Liberation Army ))  nniiggCCYYyycc∫∫SSggBBYYkkllaavv®®kkhhmmVV""eeffttLLaavvppggEEddrr
(6) ..

eennAAqq~~SS11995588  BBYYkkyyYYnneevvoottmmiijjVVnneeTTAAeeXXaassnnaaeeVVkkBBYYkkEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammffaa
BBYYkkeeKKeeFFII√√kkaarr[[sseemm††ccssIIhhnnuu  eehhIIyyVVnnbbgg˙̇aajjbb&&NNˆ̂KKNNkkmmµµkkaarrBBiieessssEEddll
mmaannrrUUbbffttsseemm††cceennAAeellIIeennaaHHppgg  ..  EExxµµrree®®kkaammmmYYyyccMMnnYYnnFFMMVVnnccUUllrrYYbbrrYYmmkk~~̈̈ggccll
nnaayyYYnneevvoottmmiijj  ..  ((66)) eeKKeeXXaassnnaa[[EExxµµrreennAAkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammmmkkvviijj  ..  eennHHCCaall∫∫iicc
®®BBYYjjmmYYyyVVjj''VVnnsstt√√BBIIrrrrbbss''yyYYnneevvoottmmiijj  ..  mmYYyyKKWWBBYYkkeevvoottmmiijjbbMMppuuss[[EExxµµrr
bbHHeeVVrreeLLIIgg  eeddIImm∫∫II[[mmaannkkaarrvvwwkkvvrrkk~~̈̈ggEEpp~~kkrrddΩΩVVll--ssggmmyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..      BBIIrrKKWW  

((66)) eesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssWWnn--EELL  vvrreessnniiyyeeTTaaEEmm""kkhh√√kk  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAAttaaxxUUmm""aa  rrddΩΩ

vvaa""ssiiuunneettaann  ..
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rrddΩΩkkaarryyYYnn´́®®BBnnKKrrkk**nnwwggccaatt''vviiFFaannkkaarrbbÂÂgg˚̊aabbkkaabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrree®®kkaamm  yy""aaggccaass''́́ dd
eeTToott..  GG~~kkccMMeeNNjjKKWWeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg‰‰eeNNaaHHeessaaHH  ee®®JJHHEExxµµrrEEddll
bbHHeeVVrreennaaHHkk**nnwwgg®®ttUUvvss¬¬aabb''vviinnaassppgg  eehhIIyyGG~~kkEEddllrrtt''rrYYccxx¬¬ÁÁnn  nnwwggrrtt''mmkkccUUllbbMMeerrII
BBYYkkeevvoottkkuuggvviijj  ..  eennHHCCaall∫∫iiccyy""aaggggaayybbMMppuuttrrbbss''yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††kk~~̈̈ggkkaarrssmm¬¬aabb''
EExxµµrr  ..  kkaalleennaaHH  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''eeTTIIbbnnwwggvviillccUUllmmkk  BBIICCIIvvPPaaBBllaakk''xx¬¬ÁÁnneennAA
‰‰eexxtt††LL¨̈ggnniijj  ..  eeBBlleennaaHHeellaakkVVnnddwwggffaa  EExxµµrree®®kkaammccaajj''eeXXaassnnaaeeVVkkbb--
eeJJœœaattrrbbss''BBYYkkeevvoottkkuuggeehhIIyy@@®®bbuuggnnwwggbbHHeeVVrrEEffmmeeTToott  eeddaayymmaanneemmddwwkknnSSmm~~aakk''
eeQQµµaaHHffaacc''--EENNgg  ((77)) ..  BBYYkkKKiijjssmm©©aatt''yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggVVnnrrkkccaabb''eellaakkffaacc''--
EENNgg  ®®BBmmTTSSggbbkkßßBBYYkkEEddllrrtt''eeKKccllaakk''xx¬¬ÁÁnnttSSggPP&&yyPPiitt  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaa
nn''VVnn[[eeKKeehhAAeellaakkffaacc''--EENNggeeTTAACCYYbbeellaakkeennAA‰‰´́®®BBnnKKrr  ..  eellaakkkk**VVnnnnii--
yyaayyssMMrrYYlleeddaaHH®®ssaayyCCaammYYyyrrddΩΩkkaarr´́®®BBnnKKrr[[VVnn®®ssYYllbbYYlleeTTAAvviijj  ..  eellaakk
VVnnBBnn¥¥ll''BBIIee®®KKaaHHff~~aakk''  EEddllCCaall∫∫iiccrrbbss''yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††®®bbuuggnnwwggssmm¬¬aabb''EExxµµrreennHH
ddll''EExxµµrree®®kkaamm®®KKbb''@@KK~~aa[[®®bbuugg®®bbyy&&tt~~®®KKbb''@@CCMMhhaann  ((88)) ..

�                              �

�

((77)) bb""UUllIIssttSSggBBIIssmm&&yyVVrrSSgg  EExxµµrreexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggss††aabb''eeCCOOttaammNNaass''--  KKaatt''®®BBmmccUUllrrYYmmnnww

ggeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ..

((88)) eesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssiimm--KKiinn  eennAATTII®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..
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Exµrevotmij
KKWWyyYYnneevvoottmmiijjEEddllCCaaGG~~kkbbeeggII˚̊ttBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjeennHHkk~~¨̈ggrrvvaaggqq~~SS11994466--1199

4477  EEttkkaalleennaaHHmmaannEExxµµrr  EEttxxÊÊgg''EEssssiibbnnaakk''  EEddllCCaassmmaaCCiikkkk~~̈̈ggccllnnaa≤≤NNÎÎËËcciinn
kkuummµµ̈̈yynniiss††  (( Indochinese Communist Party - ICP ))  ..  BBYYkkyyYYnneevvoottmmiijjVVnnccUU
llmmkkbbeeggII̊̊ttmmUUllddΩΩaannbbIIeennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  ––

11--  mmUUllddΩΩaannEE®®kkkk  eemmmmtt''--CCbb''  mmaannCCnnCCaattiiyyYYnnCCaaee®®ccIInnCCaakkmmµµkkrrrrbbss''ccMMkkaarr
eekkAAssflflUUVVrrSSgg  ..  mmUUllddΩΩaanneennHHeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBeennAAkk~~̈̈ggttMMbbnn''eexxtt††®®kkeeccHH  ssÊÊwwggEE®®ttgg  rrttnn
KKIIrrII  mmNNÎÎllKKIIrrII  kkMMBBgg''ccaamm  ´́®®BBEEvvgg  ss√√aayyeerroogg  ..  mmUUllddΩΩaanneennHHkkaann''kkaabb''eeddaayyBBYYkkyyYY
nneevvoottmmiijjppÊÊaall''EEttmm††gg  ..

22--  mmUUllddΩΩaannTTII22eennAAkkMMBBtt  EEddllddwwkknnSSeeddaayyyyYYnneekkIItteennAA®®ssuukkEExxµµrreeQQµµaaHHGGaa--
ccaarr¥¥GGnn--eemmoonn  EEddllyyYYnn[[EEkk¬¬ggeeQQµµaaHHffaa  ssWWgg--gg""uukkmmiijj  CCaaeemmddwwkknnSSrrbbss''BBYYkkEExxµµrr
eevvoottmmiijj  ..  mmUUllddΩΩaanneennHHeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBkk~~̈̈ggmmNNÎÎlleexxtt††ttaaEEkkvv,,  kkMMBBtt,,  eekkaaHHkkuugg,,  kkMM
BBgg''ssWWıı  ..  ee®®kkaayymmkkeeTToottmmaanneellaakkvviiss√√kkrrCCII--KKiimmGGaann  nniiggssaaLL¨̈tt--ssrr  mmkkBBII®®ssuu
kkVVrrSSgg  mmkkccUUllrrYYmmkk~~̈̈ggmmUUllddΩΩaanneennHHEEddrreennAAqq~~SS11995533  (2) ..

33--  mmUUllddΩΩaannTTII33KKWWeennAAEEbb""kkxxaagglliicceeqqooggxxaaggtt∫∫ËËggeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ®®ttgg''ttMMbbnn''
ssMMLLËËtt  ®®kkjjËËgg  ..  yyYYnnVVnnee®®CCIIsseerrIIssKKNNkkmmµµaaFFiikkaarrEEddllCCaaGGttiittEExxµµrr≤≤ssßßrr::  EEdd
llmmaanneellaakkssIIuuvv--eehhgg((99)) CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarrsswwkkPPUUmmiiPPaaKKJJyyBB¥¥TTiiss,,  mmUUll--ssmm∫∫
ttii††CCaaeemmTT&&BB,,  rruugg--eellIItt  ((nnYYnn--CCaa  ))  CCaannaayyEEpp~~kkeessddΩΩkkiiccçç,,  GGaaccaarr¥¥LLaacc--ssaaeerrnn  nniigg
LLaacc--ssaarr""nn  CCaaKKNN::nneeyyaaVVyy  ..  mmUUllddΩΩaanneennHHeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBkk~~̈̈ggeexxtt††eeJJFFiissaatt''
VVtt''ddMMbbgg  eessoommrraabb  ..

ssaaLL¨̈tt--ssrr  ……bb""uull--BBtt  VVnnvviillmmkkccUUllrrYYmmkk~~̈̈ggccllnnaaEExxµµrreevvoottmmiijj  EEddll
mmaanneemmddwwkknnSSyyYYnneeQQµµaaHHssWWgg--gg""uukkmmiijj  kk~~̈̈ggEExxmmkkrraa  qq~~SS11995533  eennAAmmUUllddΩΩaannkkMMBBgg''
®®ttaacc  ..  

kk~~̈̈ggssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544  BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjKKµµaanneekkAAGGIIeeTT  eeddaayyBBYYkkeennHH
KKµµaannEEddnnddIIrrMMeeddaaHHkkaann''kkaabb''ddUUccyyYYnnhhUU--CCIImmiijj  ..  ‰‰VV""eeffttLLaavvmmaanneekkAAGGII  eeddaayyeeKKmmaa
nnmmUUllddΩΩaannrrMMeeddaaHHeennAAEEbb""kkxxaaggeeCCIIggCCaabb''nnwwggTTll''EEddnnyyYYnn  ..  ccMMeeJJHH®®bbeeTTssEExxµµrr  mmaann
EEttrrddΩΩaaPPiiVVllsseemm††ccssIIhhnnuueeTTEEddllttMMNNaaggeekkAAGGIIEExxµµrr  eeddaayyyykkEExxµµrr≤≤ssßßrr::ccuuHH
ccUUllmmaannddaabb--QQYYnn,,  cc&&nnÊÊrrggßßII,,  BBuutt--qqaayy  CCaabbnnÊÊaall''mmiinn[[EEbbggEEcckk®®bbeeTTssEExxµµrrCCaa
BBIIrr  ddUUccCCaa®®bbeeTTssllaavvnniiggyyYYnneeTT  ..  eennHHCCaaeemmeerroonnmmYYyyrrbbss''BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjEEddll
ee®®kkaayymmkk  kk¬¬aayymmkkCCaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..  eemmeerroonneennHHeehhIIyyEEddllCCMMrruujj[[®®kkuummbb""uull--BBtt
GGnnuuvvtt††nnUUvvEEppnnkkaarrvvaayyrrMMeeddaaHHyykkttMMbbnn''CCnnbbTTeeLLaammBB&&TTÏÏTTII®®kkuuggBBuukkrrllYYyy  rrhhUUttddll''
VVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yyCCaassƒƒaaBBrrkk~~̈̈gg´́ff©©TTII1177  eemmssaa  qq~~SS11997755  ((  ttaamm{{vvaaTTeemm""AA--eessTTuu
gg  ))  ..

((99)) ssIIuuvv--eehhggccUUllrrYYmmCCaammYYyyllnn''--nnll''kk~~¨g̈gqq~~SS11997700    eeFFII√√CCaavvrreessnniiyyeeTTaaeennAAbbnnÊÊaayysswwkkrrggssIIuu
ssuuppuunn  ..
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ee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvv  yyYYnnVVnnyykkEExxµµrreevvoottmmiijjrraabb''JJnn''nnaakk''  [[eeTTAA®®CCkk
eekkaanneennAAhhaaNNUUyy  rrgg''ccSS{{kkaassllÌÌeellIIkkee®®kkaayyeeTToott  ..  kk~~¨̈ggeennaaHHmmaanneemmddwwkknnSSEExxµµrr
eevvoottmmiijjeeQQµµaaHHssWWgg--gg""uukkmmiijj  ((  GGaaccaarr¥¥GGnn--eemmoonn  ))  kk**eeTTAArrss''eennAA®®kkuugghhaaNNUUyy
EEddrr  ..

®®kkuummTTII22EExxµµrreevvoottmmiijjmmaann  ssaaLL¨̈tt--ssrr,,  rruugg--eellIItt  ((nnYYnn--CCaa)),,  ssIIuuvv--eehhgg,,  mmUU
ll--ssmm∫∫ttii††  ((  rrss''--jjwwmm  ……ttaaeekkAA  )),,  GGaaccaarr¥¥LLaacc--ssaavv""nn,,  LLaacc--ssaaeerrnnCCaaeeddIImmmmiinn
eeTTAAhhaaNNUUyyttaammBBYYkkyyYYnneevvoottmmiijjeeLLIIyy  ..  KKWW®®kkuummTTII22eennHH‰‰gg  EEddllee®®kkaayymmkkkk¬¬aa
yyCCaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..  BBYYkkee®®kkaayyeennHHEEcckkeeccjjCCaaBBIIrr®®kkuummeeTTAAeeTToott  ––

11--  ®®kkuummTTII11mmaann  eellaakkssIIuuvv--eehhgg,,  mmUUll--ssmm∫∫ttii††,,GGaaccaarr¥¥LLaacc--ssaaeerrnn,,  LLaacc
ssaavv""nn  VVnnrrss''eennAArrkkssIIuuCCaaCCnnssaammJJÔÔeeFFII√√EE®®ssccMMkkaarr®®kkUUcceennAAPPUUmmiivvtt††KKrrxx¬¬HH  eennAArrUUggkknnWWÊÊ
kkgg''hhttxx¬¬HH  ((  ttaammddggssÊÊwwggssEEgg˚̊eeTTAAeellII  )),,  eennAAPPUUmmiiff√√aakkxx¬¬HH  kk~~̈̈ggeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..

22--  ®®kkuummTTII22mmaann  ssaaLL¨̈tt--ssrr  ((bb""uull--BBtt)),,  rruugg--eellIItt  ((nnYYnn--CCaa))  nniiggKK~~aaeeKKmmYY
yyccMMnnYYnneeTToott  bbnn¬¬MMbbgg˚̊bb''xx¬¬ÁÁnnkk~~̈̈ggTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjeeddIImm∫∫IIeerroobbccMM®®KKwwHHbbddiivvtt††nn__  ..  BBYYkkeeKKCCYYll
ppÊÊHHeennAACCiitt@@KK~~aa®®ttgg''mmMM††̈̈eemmeePPII¬¬ggxxaaggee®®kkaammeeBBTT¥¥cciinn  ..  BBYYkkeeKKbbgg˚̊bb''xx¬¬ÁÁnn  eeFFII√√sskkmmµµPPaaBB
BBnn¥¥ll''TTaakk''TTaajjBBYYkkyyuuvvssiissßß®®kkII®®kk  EEddllPPaaKKee®®ccIInnmmiinnssaall''ffaakkuummµµ̈̈yynniiss††CCaassIIÌÌ
ppgg  ..

�                                �

�
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Exµr®khm
eennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ssaaLL¨̈tt--ssrr  nniiggeeLLaa--eebbggKKnn  ((1100)) VVnnbbeeggII̊̊ttvviiTT¥¥aall&&  

yy‰‰kkCCnnBBIIrreennAACCiitteemmeePPII¬¬ggee®®kkaammeeBBTT¥¥cciinnKKWW  ::  vviiTT¥¥aall&&yykkmmıı̈̈CCaabbuu®®tt  nniiggvviiTT¥¥aall&&yy
ccMMeerrIInnvviiCCÇÇaa  ..  eeLLAA--eebbggKKnn  eennAAbbee®®ggoonn®®bbvvttii††ssaaÂÂss††kk~~̈̈ggvviiTT¥¥aall&&yyTTSSggBBIIrr,,  KKWWCCnn
eennHHeehhIIyyEEddllbbJJçç̈̈HHbbJJççËËllssiissßß®®kkII®®kkKKµµaann®®VVkk''bbgg''́́ ff¬¬ssaallaa  eeFFII√√CCaa  ««  ccllnnaa
yyuuvvCCnnkkuummµµ̈̈yynniiss††kkmmıı̈̈CCaa  --  GGkkßßrrkkaatt''eehhAAffaa  ::  yyuuvvkkkk  »»  ((1111)) eeLLIIgg  ..    BBYYkkssmmaa  
CCiikkccllnnaa  ««  yyuuvvkkkk  »»  KKWWCCaaccllnnaass~~ËËllbbddiivvtt††nn__rrbbss''ssaaLL¨̈tt--ssrr  ..  ee®®kkaayyEEdd
llBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmmmaannCC&&yyCCMMnnHHrrMMllMMrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩllnn''nnll''  eennAA´́ff©©TTII1177  eemmssaa
11997755mmkk  GGggkkaarrEExxµµrr®®kkhhmmVVnnyykkBBYYkk  yyuuvvkkkk  eennHHmmkkeeFFII√√CCaaKKNN::®®ssuukknnaannaa
……CCYYnnkkaallEEttggttSSggCCaaKKNNsshhkkrrNN__ppgg  ..

((1100)) CCaaeeQQµµaaHHBBiittrrbbss''nnYYnn--CCaa  ee®®JJHH≤≤BBuukkeeQQµµaaHH  eeLLAA--llIIvv  eennAAPPUUmmiivvtt††KKrr  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..
((1111)) ssMMddIIeeqqII¬¬yyqq¬¬ggKKNN::®®ssuukkeeqqggCCaammYYyymm††aayynnYYnn--CCaa  eennAAJJkk''kkNN††aallqq~~SS11997744  ..  kkaall
eeNNaaHHbb""uull--BBttVVnnyykkeeyyaaFFaammCCŒŒwwmmbbkkßßeeTTAABB&&TTÏÏccaabb''mmUUll--ssmm∫∫ttii††  PPaaKKJJyy&&BB¥¥nniiggKKNN::ttMMbbnn'',,
KKNN::sshhkkrrNN__,,  KKNN::®®ssuukk,,  KKNN::XXMMuu,,  kkggQQ¬¬bbnniiggkkggeeyyaaFFaa  ddkkhhUUttGGaavvuuFFGGss''rrYYccyykkeeTTAA
ssmm¬¬aabb''eeccaall  eellIIkkEEllggEEttKKNN::®®ssuukkyyaann  EEddllCCiittddiittnnwwggmm††aayynnYYnn--CCaa  eeKKmmiinnVVnnccaabb''ccgg
……eeFFII√√eeTTaassGGII√√eeLLIIyy  ..  kkaalleennaaHHeessµµrrxxMM∆∆¨ëennAAeeFFII√√CCaakkmmµµkkrrkk~~¨g̈geerraaggCCaaggXXMMuuvvtt††KKrr  ttSSggeennAABBIIrrKKIILLËËxxaagg
eellIIXXMMuuvvtt††KKrr  ..  ´́ff©©1188mmiiffuunnaa11997788  KKNN::XXMMuuddaakk''TTiiss[[eeTTAAccUUlleerrIIEEddkk  kkaatt''ssMMbbkkrrffyynn††ttUUcc@@
yykkmmkkeeFFII√√CCaaEEbb""llccaakk''ddIIEEcckkccaayy[[BBYYkkkkggccll&&ttnniiggeessnnaaCCnnXXMMuuvvtt††KKrr  ..  ®®ssaabb''EEttmmaannrrff--
ee®®kkaaHH MM--111133 CCaagg´́mm∏∏ee®®KKOOggnniiggBBYYkkeeyyaaFFaaxxÊÊgg''55,,000000nnaakk''  ccUUllmmkkkk~~¨g̈gGGttIItt®®kkuuggVVtt''ddMMbbggeeddaa--
yyKKµµaann[[ddMMNNwwggCCaammuunn  ccaabb''ccggBBYYkkKKNN::JJNNiiCCÇÇ,,  KKNN::®®ssuukknnaannaa  eehhIIyyeeTTAAccaabb''mmUUll--ssmm∫∫ttii††
eennAAppÊÊHHKKaatt''EEkk∫∫rrccMMkkaarrCCbb""uunn  CCiittPP~~MMttUUccPP~~MMFFMM  ..  kkaalleennaaHHBBYYkkeeyyaaFFaaVVnneeddjjBBYYkkCCaaggxxMM∆∆¨[̈[vviillmmkkXXMMuu
vviijj  ..  eehhttuukkaarrNN__eennHHVVnneeFFII√√[[xxMM∆∆¨m̈maanneesscckkII††eeggOOggqq©©ll''NNaass''  eeddaayyvvaaccaabb''ssmm¬¬aabb''EEttKK~~aavvaa  KKWWmm~~aa
kk''@@yyll''ffaa  CCaaeeBBoorreevvrraarrbbss''BBYYkkvvaa  QQaammEE®®sskkEEss∫∫kkeehhAA  ee®®JJHHBBYYkkJJyy&&BB¥¥TTiisseennHHkk**ssmm¬¬aabb''
®®bbCCaaCCnnEExxµµrrGGss''ee®®ccIInnssMMeebbIImmNNaass''EEddrr  ..  eeddaayykkaarrBBiiccaarrNNaattaammeehhttuukkaarrNN__  ee®®kkaayymmkkeeTTIIbb
xxMM∆∆¨d̈dwwggffaa  mmkkBBIIddnn¬¬ggrrbbss''mmUUll--ssmm∫∫ttii††  eeQQµµaaHHeessaa--PPwwmmVVnnkk∫∫tt''®®bbuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrkk~~¨g̈grrvvaaggEExx
vviicciiœœkkaaqq~~SS11997777  EEttbb""uull--BBttvvaaddwwggxx¬¬ÁÁnnmmuunn  ‰‰eessaa--PPiimmKKNN::PPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··TTiiss  kk**®®ttUUvveeyyaaFFaaeessµµaaHH
nnwwggbb""uull--BBttssmm¬¬aabb''VVnneeTTAA  ..  ‰‰kkUUnn®®bbuussmmUUll--ssmm∫∫ttii††mmYYyyeeQQµµaaHHmmiitt††qq~~SSgg  ((eeQQµµaaHHbbddiivvtt††nn__))VVnn
eerroobbkkaarrCCaammYYyykkUUnn®®ssIIeessaa--PPiimm  ..  mmUUll--ssmm∫∫ttii††nniiggeessaa--PPiimmCCaaeekkII¬¬nnwwggKK~~aappgg  ttSSggBBIIssmm&&yyEExxµµrr
eevvoottmmiijjmmkk  ..  eeBBlleennaaHHeeKKyykkBBYYkkyyuuvvkkkkBBIIPPUUmmiiPPaaKKnniirrttIIttaaEEkkvv--kkMMBBtt  mmkkCCMMnnYYssKKNN::eeppßßgg@@
eennAAJJyy&&BB¥¥TTiiss  ..  KKNN::®®ssuukkeeqqgg  EEddlleeTTIIbbVVnnmmkkkkaann''kk††aabb''®®ssuukkVVtt''ddMMbbgg  CCMMnnYYssKKNN::®®ssuukk
eehhOOnn  ((  ®®ttUUvvccaabb''ssmm¬¬aabb''eeccaallCCaammYYyymmUUll--ssmm∫∫ttii††  ))  eennaaHH  VVnnccUUlleeTTAAKKYYrrssmmyyaayyJJjj  ((  mm††aa
yynnYYnn--CCaa  ))  ..  yyaayyJJjjVVnnssYYrrKKNN::®®ssuukkeeqqggffaa  ––  kkUUnneeGGIIyy,,  yy""aaggNNaaVVnnCCaakkUUnn‰‰ggVVnn
mmkkCCYYbbJJkk''BB&&nnÏÏCCaammYYyynnwwggGGggkkaarr  ??  ..  KKNN::®®ssuukkeeqqggVVnneeqqII¬¬yyttbbvviijjffaa  ––  GGUU!!  mm""aaeeGGIIyy    xxMM∆∆¨k̈k**
kk**CCaaGGttiittkkUUnneeccAAkk~~¨g̈gccllnnaayyuuvvkkkkrrbbss''GGflfl˜˜uuCCaaEEddrreettII  ..  kkaalleennaaHHxxMM∆∆¨ëennAAeerroonnssaallaaccMMeerrIInnvviiCCÇÇaa  ..
mm""aaeeGGIIyy  BBYYkkKKiijjbb""UUllIIssrrbbss''ssIIhhnnuunniiggGGaaEEqq˚l̊lnn''--nnll''  KKµµaannddwwggxx¥¥ll''GGIIeessaaHHEEttmm††gg  BBYYkkxxMM∆∆¨ëeFFII√√
vviieeccœœTTkkmmµµ  vviiTTÏÏggßßnnaa®®kkLL¨k̈kbbgg˚c̊cllnnaa  BBYYkkeennHHKKµµaannddwwggGGIIeessaaHH  eehhIIyyeebbIIccaabb''VVnnBBYYkkxxMM∆∆¨ẍx¬¬HH  yykklluu
yyeeTTAAssUUkk  vvaaEEllgg[[rrYYccxx¬¬ÁÁnnmmkkvviijjGGss''  BBYYkkvvaaeemmIIlleeXXIIjjlluuyyCCaaFFMMeellIIssGGII√√@@TTSSggGGss''  ..
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kk~~̈̈ggqq~~SS11996600  mmaannBBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††®®kkhhmmxx¬¬HHvviill®®ttLLbb''mmkkBBII®®ssuukkVVrrSSgg  ddUUccCCaa  ––
eeccAA--eessgg,,  eexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU--yynn'',,  eePPaaKK--qqaayy,,  KKaatt--qquunn,,  hhflflUU--nnwwmm  ..  qq~~SSeennaaHHBBYYkk
kkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrrVVnnbbeeggII̊̊ttbbkkßßmm""aassssIIss††--eeLLnnIInneennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996600  mmaannBBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††®®kkhhmmxx¬¬HHvviill®®ttLLbb''mmkkBBII®®ssuukkVVrrSSgg  ddUUccCCaa  ––
eeccAA--eessgg,,  eexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU--yynn'',,  eePPaaKK--qqaayy,,  KKaatt--qquunn,,  hhflflUU--nnwwmm  ..  qq~~SSeennaaHHBBYYkk
kkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrrVVnnbbeeggII̊̊ttbbkkßßmm""aassssIIss††--eeLLnnIInneennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  ttSSggBBIIqq~~SS
eennaaHHmmkk  ccllnnaayyuuvvkkkkVVnnllUUttllaass''CCaaxx¬¬SSgg  ..  BBYYkkeennHHCCaaeemm®®kkmmIIee®®CCoottccUUllmmkk
TTiissGGggkkaarr  ccUUlleeTTAAbbnn¬¬MMxx¬¬YYnneennAAkk~~̈̈gg®®KKbb''sskkmmµµPPaaBBnnaannaa  EEddllmmaann®®bbeeyyaaCCnn__ddll''
bbkkßßeeKK  ddUUccCCaaVVttuukkmmµµvvaayyssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSggkk~~̈̈ggqq~~SS11996633  ((1122)),,  VVttuukkmmµµssiissßß
kk~~̈̈ggqq~~SS11997722--7733  rrhhUUtteeFFII√√XXaatteellaakkffaacc''--CCaa  nniiggeevvCCÇÇbbNNiiÎÎttEEkkvv--ssSSggKKIImm  kk~~̈̈gg
bbrriieevvNNvviiTT¥¥aall&&yy1188mmiinnaa  ((  GGttiittvviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHyyuuKKnnÏÏrr  )),,  VVttuukkmmµµbbuuKKlliikkssiikkßßaa
kk~~̈̈ggqq~~SS11997733--7744  eeddIImm∫∫IIbbMMEEbbrrTTiissVVttuukkmmµµ  [[kk¬¬aayyCCaaQQ~~aann''bbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__rrbb
ss''bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrreeTTAAvviijj  ..

BBYYkkyyuuvvkkkkeeccHHEEttTTaakk''TTggbbnn††ttaammEExxßßrryy::eeKK  eeddIImm∫∫II®®bbmmUUllssmmaaCCiikk[[VVnn
kkaann''EEttee®®ccIInnEEffmmeeTToott  ..  eeKKee®®CCoottccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggccMMeeNNaammBBYYkknniissiißßtt  ddUUccCCaakkrrNNII
CCMMuu--rrMMeePPIIyy  ((1133)) kk~~̈̈ggKKNNkkmmµµkkaarrssmmaaKKmmnniissßßiitteennAAmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyGGkkßßrrssaaÂÂss††
PP~~MMeeBBjjCCaaeeddIImm  ..

BBBBYYkkyyuuvvkkkkxx¬¬HHeeTToottEEddllVVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa®®KKUUbbee®®ggoonn  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  kk**VVnnssaa
bb®®BBYYssmmeennaaKKmmvviiCCÇÇaakkuummµµ̈̈yynniiss††kk~~̈̈ggccMMeeNNaammmmiitt††PPkkii††®®KKUUbbzzmmssiikkßßaa……ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  ..
kk~~¨̈ggccMMeeNNaammssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  mmaanneellaakk®®KKUUFFuucc--rriinn  ((  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥mm˘̆ss˘̆bb˘̆PP˘̆  )),,  eellaa
kkyyII--yy""uunn  ((1144)) ((  bbrriiJJÔÔaabb&&®®ttGGkkßßrrssaaÂÂss††EExxµµrr  ))˘̆˘̆˘̆..    ee®®kkaayymmkk´́ff©©TTII1177mmiinnaa1199
7733  ee®®kkaayyEEddllBBYYkkkkUUnneeccAAeellaakkllnn''--NNuunn  VVnnKKbb''®®KKaabb''EEbbkkbbMMEEbbkkhh√√ËËggVVttuu--
kkmmµµ®®KKUU  EEddllkkMMBBuuggEEtteeFFII√√mmIITTIIgg  mmaannKK~~aaCCaagg440000nnaakk''  kk~~̈̈ggbbrriieevvNNmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyKKrruu
eekkaassll¥¥xxaaggtt∫∫ËËgg  mmaannss¬¬aabb''®®KKUUBBIIrrnnaakk''nniiggrrbbYYssCCaaee®®ccIInnnnaakk''mmkk  BBYYkkssaaÂÂss††aaccaarr¥¥
®®KKUUbbee®®ggoonnmmYYyyccMMnnYYnneeTToottyyll''eeXXIIjjffaa  eebbII®®TTSSeennAAtteeTTAAeeTToott  nnwwgg®®ttUUvvBBYYkkllnn''--
NNuunnssmm¬¬aabb''eeccaall  eehhIIyyEEffmmBBIIeellIIeennHHeeTTAAeeTToott  rrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩeellaakkllnn''--
nnll''BBuukkrrllYYyyGGyyuuttii††FFmm··NNaass''  mmiinnTTSSggeeKKaarrBBllkk≈≈&&NN  EEddllccaarreellIIss††ËËbbssaaFFaarr
NNrrddΩΩ  eennAAmmuuxxGGttiittbbrrmmrraaCCvvSSggeessaaHH  eehhIIyytteeTTAAmmuuxxKKµµaannssggÙÙwwmmQQ~~HHBBYYkkrrNN::
ssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattiieeLLIIyy  eeTTIIbbBBYYkkeennaaHHkk**rrtt''ccUUllEExxµµrr®®kkhhmmbbeeNN††aayyddUUccCCaannYYnn--eeXXOOnn  

((1122)) kkaalleennaaHHsseemm††ccbbJJÇÇaaTTaahhaannhh¬¬ÁÁggeess¬¬øøkkJJkk''ssIIuuvviill  ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gvviiTT¥¥aall&&yynnaannaa  nnSSssiissßß
eeccjjeeTTAAvvaayyssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSgg  mmaanneellaakkXXwwmm--TTiittCCaaGG~~kkddwwkknnSSeeFFII√√  ttaammssMMddIIeellaakkeeVV""--ffnn
nniiggeellaakkssiiuumm--KKiinn  ..
((1133)) CCMMuu--rrMMeePPIIyy  CCaaGGttiittssiissßßxxMM∆∆¨k̈k~~¨g̈gqq~~SS11996688--6699  kkaallCCaabb''mmFF¥¥mmssiikkßßaabb&&®®ttPPaaKKTTII22kk~~¨g̈gqq~~SS
11997722  VVnneeTTAAbbnn††vviiCCÇÇaaeennAAmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyGGkkßßrrssaaÂÂss††  EEpp~~kk®®bbvvttii††vviiTT¥¥aa--PPUUmmiivviiTT¥¥aa  mmaaCCMMuu--rrMMeePPIIyy
mm~~aakk''eeQQµµaaHHmmiitt††eehhOOnn  CCaaGGttIIttEExxµµrr®®kkhhmmeennAAssMMLLËËtt  ..  ssmm&&yybb""uull--BBttmmiitt††eehhOOnneeFFII√√CCaaKKNN::®®ssuu
kkPP~~MMssMMeeBBAA  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..
((1144)) eellaakkyyII--yy""uunn  ®®ttUUvvCCaabbgg´́ff¬¬eellaakk‰‰kk--ssMMGGuull  GGKKeellxxaaFFiikkaarrmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyGGkkßßrrssaa--
ÂÂss††  ..
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((GG~~kknniiBBnnÏÏ  ««ddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkTTiissxxaagglliicc  ……≤≤NNÎÎËËcciinnkk~~̈̈ggqq~~SS22,,000000»»)),,  eellaakkkkuull--
eeyyOOtt  ((bbrriiJJÔÔaabb&&®®ttGGkkßßrrssaaÂÂss††EExxµµrr)),,  eellaakkeessaamm--ssMMGGflfluunn  ((bbrriiJJÔÔaabb&&®®tt®®bbvvttii††vviiTT¥¥aa))
bbIInnaakk''ee®®kkaayyeennHHeeccjjBBIIVVtt''ddMMbbggeennAAeeddIImmEExxmmiinnaa11997755  ..

kk~~̈̈ggccMMeeNNaammBBYYkkbbeeccççkkeeTTssvviiss√√kkrr  kk**mmaannnniinn~~aakkaarr®®kkhhmmEEddrrddUUccCCaa  eellaakkKKaa
tt--qquunn,,  eellaakkCCII--KKwwmmGGaann  ((1155)),,  eellaakkeevvCCÇÇbbNNiiÎÎtteeFFµµjjDDII--ppuunn  ((1166)),,  eellaakkggYYnn--
eeGGgg  ((vviiss√√kkrr)),,  eellaakkEEmm""nn--nnIIffUU  ((vviiss√√kkGGKKIIssnnII)),,  eellaakkeessoogg--eeVV""EEss  ((vviiss√√kkrrnniigg
nnaayykk®®kkssYYggssuurriieeyyaaddII)),,  eellaakkccnnÊÊ--bbuuVVππ  ((eeccAA®®kkmm))  ..ll..˘̆˘̆˘̆

eemmddwwkknnSSccllnnaayyuuvvkkkkKKWW  eeLLAA--eebbggKKnn  ((nnYYnn--CCaa))  ..  CCnneennHHrrss''eennAAbbgg˚̊bb''xx¬¬ÁÁnn
kk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjjrrhhUUttmmkkddll''qq~~SS11997722--7733  eeTTIIbbeeccjjeeTTAA´́®®BB  EEtteennAAEEttllbbccUUll
mmkkmm††gg@@eeTToott  eeddIImm∫∫IITTaakk''TTggBBYYkkEExxßßrryy::kk~~̈̈gg®®kkuugg  ..  eennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ee®®kkAABBIIeeFFII√√
CCaa®®KKUU‰‰kkCCnneennAAvviiTT¥¥aall&&yyccMMeerrIInnvviiCCÇÇaanniiggkkmmıı̈̈CCbbuu®®tt  CCnneennHHbbnn¬¬MMxx¬¬ÁÁnneeFFII√√CCaaGG~~kkcciiJJççwwmmmmaa
nn''--TTaa  llkk''ÚÚssßßII  eepp††AA  ss¬¬wwkk®®bbkk''ppÊÊHHeennAAmm††MM̈̈CCiittvvtt††ssÊÊwwggmmaannCC&&yy  ..

((1155)) GG~~kk®®ssIICCII--KKwwmmGGaann  CCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥  mmssbbPP  kk~~¨g̈gqq~~SS11997722  ..      GG~~kk®®ssIIVVnnpp¬¬aass''BBIIPP~~MMeeBBjj  
mmkkbbee®®ggoonneennAAvviiTT¥¥aall&&yyeenntt--yy""gg''  VVtt''ddMMbbggEEddrr  ..  ®®bbEEhhlleeddaayyxxuusseeKKaallbbMMNNggEEddllbb""uugg
®®VVff~~aaBBIImmuunnmmkk  eeTTIIbbææffaaeellaakkCCII--KKwwmmGGaann  VVnnccggkkeeFFII√√GGtt††XXaattxx¬¬ÁÁnn‰‰ggkk~~¨g̈grrvvaaggqq~~SS11997733
eennAAttMMbbnn''GGUUrrGGNN††ËËggeeTTAA  ??  ..
((1166)) eellaakkeevvCCÇÇbbNNiiÎÎttDDII--ppuunn  VVnnrrtt''ccUUll´́®®BBkk~~¨g̈gqq~~SS11997722  eehhIIyyee®®kkaayymmkk®®ttUUvvVVtt''xx¬¬ÁÁnneeddaayy
GGaaff··kkMMVVMMgg  kk~~¨g̈grrvvaaggqq~~SS11997733--7744  ..  GG~~kk®®ssIIDDII--ppuunn  CCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥rruukk≈≈CCIIvvvviiTT¥¥aa  ((  Biologie

végétale ))  rrbbss''xxMM∆∆¨k̈kaallxxMM∆∆¨ëennAACCaanniissßßiittEEpp~~kk  rr˘̆vv˘̆KK˘̆FF˘̆  ((  SPCN ))  eennAAmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyvviiTT¥¥aassaaÂÂss††
kk~~¨g̈gqq~~SS11996666--6677  ..  eeBBllccUUllCCMMrrMMeexxAA--GGIIuuddaagg  kk~~¨g̈gqq~~SS11997799  ´́ff©©TTII2211  EExxvviicciiœœkkaa  xxMM∆∆¨V̈VnnCCYYbbGG~~kk
®®ssIIDDII--ppuunn  eehhIIyyVVnnssaakkssYYrrBBtt··mmaannxx¬¬HH@@BBIIss√√aammII  GG~~kk®®ssII®®KKaann''EEtt®®VVbb''ffaa  ss√√aammIIKKaatt''®®ttUUvvss¬¬aabb''bb""uu
eeNNˆâaHH  eehhIIyymmiinn®®BBmmpp††ll''BBtt··mmaanneerrOOggnneeyyaaVVyyeessaaHH  ((xx¬¬aacc®®kkhhmmssmm¬¬aabb''))  ..
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‰‰®®bbBBnnÏÏeeFFII√√CCaaGG~~kkllkk''bbEEggÌÌmmccMMNNIIeessoomm  ..  yy""aaggeehhaacckk~~̈̈ggmmYYyyEExx  CCnneennHHEEtt
ggmmkkeellggppÊÊHHbbÌÌËËnn®®ssIIeeQQµµaaHHPPUU--BBUUnn  ((  ss√√aammIIJJkk''ss&&kkii††®®VVMMeeQQµµaaHHKKIImm--ssaann  xxaaggpp††ll''
ssmm∏∏aarr::ssSSgg  ))  eennAAppßßaarrGGUULLSSBBiikk  eehhIIyyccaakk''®®ssaaeehheeNNssIIuu……ssMMVV""jjbbÌÌËËnn´́ff¬¬ppwwkk  ..
CCnneennHHllaakk''kkEEnn¬¬ggrrss''eennAAyy""aaggCCiitt ((1177)) ..  eebbIIddwwggffaabbggbbÌÌËËnnllYYccttaammeeTTAAeemmIIllppÊÊHH
CCnneennHHkk**bb††ËËrrTTIIllMMeennAAPP¬¬aamm  ..

bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrrVVnneerroobbEEppnnkkaarreeKKyy""aagglliiÌÌttllÌÌnn''NNaass''  kk~~̈̈ggkkaarrddeeNNII††mm
GGMMNNaaccbbIIeess††ccssIIhhnnuu  ..  eeKKbbNN††aakk''KK~~aaee®®CCoottccUUlleeTTAAeennAAeekkookknnwwggssIIhhnnuu  kk~~̈̈gg®®bb
BB&&nnÏÏrrddΩΩaaPPiiVVll  ((eexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU--yynn''̆̆ ˘̆˘̆  ))  ttaammEExxßßrryy::sseemm††ccvvSSggEEbb""nn--nnuutt  EEddll
CCaaGG~~kknnSS[[eeTTAACCYYbbssIIhhnnuu  ..  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmVVnneerroobbccMMkkMMNNtt''eeKKaalleeddAAeeKKddUUcctteeTTAA
eennHH  ––

11--  eerroobbccMMbbeeggII̊̊ttyyuuvvCCnnss~~ËËllbbddiivvtt††nn__eennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ((bbeeggII̊̊ttvviiTT¥¥aall&&yy‰‰kk
CCnnccMMeerrIInnvviiCCÇÇaa  nniiggkkmmıı̈̈CCbbuu®®tt))  nniiggeennAATTIIrrYYmmeexxtt††xx¬¬HH  ddUUccCCaakkMMBBgg''ccaamm  ((®®ssuukkkkMMeeNNIItthhflflUU
yynn'')),,  ttaaEEkkvv,,  kkMMBBtt  ((mmUUllddΩΩaannyyYYnneevvoottmmiijj)),,  VVtt''ddMMbbgg  ((EExxµµrreevvoottmmiijjeennAAssMMLLËËtt))
eeKKee®®CCIIssyykkEEttssiissßß®®kkII®®kkmmkkBBgg√√kk''bbMMbb""nnssµµaarrttII  ((ccllnnaayyuuvvkkkk  ==  yyuuvvCCnnkkuummµµ̈̈yy
nniiss††kkmmıı̈̈CCaa))  ..  BBYYkkeennHHeehhIIyyEEddllCCaaGG~~kkbbgg˚̊GGnnaaFFiibbeettyy¥¥  VVccxxiittbb&&NNˆ̂eeFFII√√[[cc--
llaaccllkk~~̈̈ggTTII®®kkuugg  eeddIImm∫∫IIbbMMEEbbrrTTiissVVttuukkmmµµ……kkUUddkkmmµµnnaannaa  CCaa®®bbeeyyaaCCnn__bbkkßßkkuummµµ̈̈yy
nniiss††EExxµµrreeTTAAvviijj  ..

22--bbNN††aakk''KK~~aaccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggrrddΩΩaaPPiiVVll    eeddaayyee®®bbIIll∫∫iiccccUUllCCiittxxµµSSggeeddIImm∫∫IIkkMMccaatt''    

((1177)) ttaammssMMddIIrrbbss''GG~~kk®®ssIIKKIImm--ssaann  CCaabbÌÌËËnn®®ssIIbbeeggII̊̊tteeLLAA--eebbggKKnn      EEddllxxMM∆∆¨̈VVnnCCYYbbkk~~̈̈ggeeBBll  
EEddllkkggTT&&BByyYYnn  ccUUllmmkkyykk®®ssuukkEExxµµrreennAAeeddIImmqq~~SS11997799eennaaHHffaa  KKaatt''mmaanneesscckkII††eekk††AA®®kkhhaayy
nniiggeeCCrr®®bbeeTTccbbNN††aassaarrbbgg®®bbuusseennHHssBB√√EEbbbbyy""aagg  ee®®JJHHyykkss√√aammIIKKaatt''eeTTAAssmm¬¬aabb''  kkaallEEddll
EExxµµrr®®kkhhmmccUUllddll''PP~~MMeeBBjjPP¬¬aamm  ..  ssUUmmCCMMrraabbffaa  GG~~kk®®ssIIPPUU--BBUUnnVVnnCCaayykk®®ttkkUUllxxuussBBIIeeLLAA--eebb
ggKKnneennaaHH  ee®®JJHHGGMMuuPPUU--eeyyOOgg  ((GGMMuueekkµµkkrrbbss''eessµµrr))  VVnnssMMuuBBIIyyaayyJJjjmmkkeeFFII√√CCaakkUUnn  ‰‰PPrriiyyaarrbbss''
GGMMuuPPUU--eeyyOOgg  ®®ttUUvvCCaabbÌÌËËnn®®ssIIbbeeggII̊̊ttrrbbss''yyaayyJJjj  ..  eeBBlleeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmeeddjj®®bbCCaaCCnn[[eecc
jjBBIITTII®®kkuuggeennaaHH  ®®KKYYssaarrKKaatt''eennAAee®®kkaayyeeKKbbggÌÌss''  ee®®JJHHssMMGGaaggffaa  bbgg®®bbuussKKaatt''mmkkddll''eehhIIyy..
bbÌÌËËnn®®ssIInnYYnn--CCaamm~~aakk''eeTTootteeQQµµaaHHeeLLAA--KKIImmnnII  CCaaPPrriiyyaaeellaakkeekkaaHH--JJjj  ((bbÌÌËËnn®®bbuusseellaakkeekkaaHH--
QQYYnn))  kk**VVnnmmkkCCYYbbCCMMuuKK~~aaeennAAppÊÊHHGG~~kk®®ssIIPPUU--BBUUnnEEddrr  ..  nnYYnn--CCaaVVnnee®®bbIIeeyyaaFFaa[[mmkknnSSyykkeellaakk
KKIImm--ssaanneeTTAACCYYbb  ..  eeddaayymmiinnssaall''NNaammYYyyCCaaeellaakkKKIImm--ssaanneennaaHH  eeyyaaFFaakk**nnSS®®bbuuss@@TTSSgg
GGss''®®VVMMnnaakk''eeTTAA[[nnYYnn--CCaa  EEddlleennAAccMMeeNNaammeennaaHHmmaann  eellaakkeekkaaHH--JJjj,,  KKIImm--ssaann,,  bbflfluunnrriitt--xxSS
LL¨̈nn  ((bbgg´́ff¬¬®®bbuussrrbbss''eessµµrreennAAllIIvv))  nniiggkkµµÁÁyyBBIIrrnnaakk''eeTToott  ..  nnYYnn--CCaakkaatt''TTuukkEEtteellaakkKKiimm--ssaann
rrYYcceeddaaHHEEllggGG~~kkbbYYnnnnaakk''[[vviill®®ttLLbb''mmkkvviijj  ..  nnYYnn--CCaakk**ssmm¬¬aabb''bbÌÌËËnn´́ff¬¬ss&&kkii††®®VVMMxxaaggddwwkkCCJJÇÇËËnn
ssmm∏∏aarr::eennHHeeTTAA  eeddIImm∫∫IIssMMEEddggeesscckkII††eessµµaaHH®®ttgg''CCaammYYyybb""uull--BBtt  ..  GG~~kk®®ssIIKKIImm--ssaannccSSbbII††mmiinneeXXII
jjvviill®®ttLLbb''mmkkvviijjeessaaHH  ..  lluuHH®®BBwwkkeeLLIIggeeXXIIjjEEtteeyyaaFFaammkkbbeeNN††jjTTSSggGGss''KK~~aa[[eeccjjBBII
ppÊÊHH  ..  eellaakkeekkaaHH--JJjjmmkkss¬¬aabb''eennAAeexxtt††eeJJFFiissaatt''eeddaayyKKµµaannff~~SSBB¥¥aaVVll  ..  ssBB√√́́ ff©©GG~~kk®®ssIIPPUU--
BBUUnnrrss''eennAAppßßaarreellII  CCiittPPUUmmiivvtt††KKrr  VVtt''ddMMbbgg  ..  kkUUnn®®bbuussmm~~aakk''CCaaccll&&tt  eeddaayyBBYYkkvvaaee®®bbIIKKµµaanneeBBll
ssMMrraakk  kk**QQWWrrtt''mmkkrrkkmm††aayyddYYllddaacc''xx¥¥ll''ss¬¬aabb''eennAAnnwwggkkSSCCeeNNII††rrxxÊÊmm  ..  ‰‰kkUUnnmm~~aakk''eeTToott  BBYYkkvvaaeeccaa
TTffaaxxiiÇÇll  eehhIIyyccaabb''yykkeeTTAAvvaayyeeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµ  rrYYccdduuttssmm¬¬aabb''eeccaallTTSSggrrss''  ..  ‰‰GG~~kk®®ssIIeekkaaHH--
JJjj  ((ssll''EEttkkUUnn®®ssIImm~~aakk''))  ssBB√√́́ ff©©VVnnmmkkrrss''eennAArrddΩΩkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aa  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..

--6655--



BBYYkkss††SSnniiyymmmmuunn  rrYYccrrMMllMMsseemm††ccCCaaee®®kkaayy  ..  eeKKccUUlleekkookksseemm††cc  bbJJçç̈̈HHbbJJççËËllbb--
eeJJÇÇaarrsseemm††cc[[ggaakkeeTTAArrkkBBiiPPBBkkuummµµ̈̈yynniiss††  rrhhUUtt®®TTgg''VVnnTTaakk''TTggCCaammYYyycciinnCCaaddMM--
bbUUggkk~~̈̈ggqq~~SS11995566  ..  BBnn¥¥ll''sseemm††cc[[eeFFII√√CCaattUUbbnniiyykkmmµµsshh®®KKaassnnaannaa,,  eerraaggcc®®kk,,
bbeeggII̊̊ttsshhkkrrNN__ttaammEEbbbbkkuummµµ̈̈yynniiss††̆̆ ˘̆˘̆  eeddaayybbJJççËËlleexxoovv--ssMMppnnCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††JJ--
NNiiCCÇÇkkmmµµ,,  KKaatt--qquunnCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††ååssßßaahhkkmmµµ,,  eeccAA--eessggCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggGGbb''rrMMCCaattii..

ddMMNNaakk''kkaarrmmYYyyeeTToott  BBYYkkeeKKee®®CCoottccUUlleeTTAAddeeNNII††mmeekkAAGGIIkk~~¨̈ggmmnnIIÊÊrrrrddΩΩssPPaaeeFFII√√
CCaattMMNNaaggrraaÂÂss††  eeddIImm∫∫IIVVnnCCiittddiittnniiggTTaakk''TTggCCaammYYyy®®bbCCaaCCnn      kk~~̈̈ggEEppnnkkaarreerroobbccMM  
nniiggBB®®ggIIkkmmUUllddΩΩaannbbddiivvtt††nn__eennAAttaammCCnnbbTTEE®®ssccMMkkaarr  EEddllrrbbbbddwwkknnSSmmiinnssUUvveeGGIIeeBBII
eennaaHH  ..

33--  EEbb""ggkkMMccaatt''BBYYkkss††SSnniiyymm  mmaann®®kkuummeellaakksswwuumm--vvaa""rr,,  EEyy""mm--ssMMbbUUrr,,  ssWWnn--
ssaann,,  llnn''--nnll'',,  XXII--ttSSggllIImm  [[xxÊÊaattqq©©aayyBBIIsseemm††ccssIIhhnnuu  BBIIrrddΩΩaaPPiiVVll  BBIIrrddΩΩss
PPaa  eehhIIyynniiggeeFFII√√yy""aaggNNaa[[ssIIhhnnuussÌÌbb''BBYYkkTTSSggeennHHeeTToottppgg  ..

EEppnnkkaarrrrbbss''eeKKmmaannddMMNNaakk''kkaarrcc∫∫aass''llaass''NNaass''  kk~~̈̈ggkkaarr®®bbqqSSggnnwwggssIIhh
nnuu  ..  lluuHHddll''®®bbBB&&nnÏÏbbddiivvtt††nn__́́ ppÊÊkk~~̈̈ggeeKKrrwwggmmSSKKYYrrCCaaTTIITTuukkcciitt††VVnneehhIIyy  eemmddwwkknnSSEExxµµrr
®®kkhhmmkk**bbeeNN††aaHHKK~~aaeePPoossxx¬¬ÁÁnneeccjjeeTTAA´́®®BB  eennAATTIICCnnbbTTrrYYmmrrss''CCaammYYyy®®bbCCaaCCnneeddII
mm∫∫IIrraavvrrkkccMMNNuucceexxßßaayy®®bbCCaaCCnn  ggaayy®®ssYYllnnwwggTTaakk''TTaajjddwwkknnSS  ..  kkaalleebbII®®bbCCaa
CCnnccUUllcciitt††BBYYkkeeKKeehhIIyy  eeKKkk**ccaabb''eeppII††mmqqaakkbbNN††̈̈HHkkMMhhwwggbbddiivvtt††nn__vvNNˆ̂::GGFFnn[[ssÌÌbb''
vvNNˆ̂::GG~~kkddwwkknnSS  vvNNˆ̂::ss&&kkii††PPUUmmii  GG~~kkmmaann  GG~~kk®®kkuugg  GG~~kkeeccHHddwwgg˘̆˘̆˘̆..  eeKKeellIIkkyykkååTTaa
hhrrNN__CCaakk''EEss††ggmmkkllaatt®®ttddaagg  BBnn¥¥ll''®®bbCCaaCCnn  ccggÌÌ¨̈llbbgg˙̇aajjBBIIrreebboobbeekkgg®®bb
vv&&JJçç  CCiiHHCCaann''  bbMMbbwwTTssiiTTiiÏÏ  nniiggGGyyuuttii††FFmm··BBuukkrrllYYyyrrbbss''BBYYkkvvNNˆ̂:sskkii††PPUUmmiikkaann''GGMMNNaa
cc  ..  eeKKBBnn¥¥ll''®®bbCCaaCCnn  BBIIBBYYkkbb""UUllIIss  KKiijj  KKyy  eebb""GGwwuumm  EEddllKKµµaanneeFFII√√kkaarrbbMMeerrIIrrkkßßaa
ssnnii††ssuuxx[[®®bbCCaarraaÂÂss††TTaall''EEtteessaaHH  KKWW®®ccaakk''KK~~aaccSSEEtt®®ccVVcc''kk  CCiiHHCCaann''  ccaabb''ccggrraa--
ÂÂss††EExxµµrr  CCMMrriittyykklluuyykkaakk''CCaaeeddIImm  ..  eeddaayyeeXXIIjjååTTaahhrrNN__CCaakk''EEss††gg  ®®bbCCaa
CCnnCCaaBBiieessssBBYYkkyyuuvvCCnnkk**eeCCOOTTuukkcciitt††  ccUUllbbMMeerrIICCaaeeyyaaFFaattaammkkaarrPPUUttPPrrrrbbss''GGgg--
kkaarrffaa  eeTTAArrMMeeddaaHHEExxµµrr[[rrYYccBBIIcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg  BBIIvvNNˆ̂::sskkii††PPUUmmiiCCiiHHCCaann''CCJJÇÇkk''QQaamm
rraaÂÂss††eennaaHH  ..

kkaalleebbIIkkMMhhwwggvvNNˆ̂::BBuuHHkkeeÂÂJJÇÇaallkk~~̈̈gg®®ssTTaabb''®®bbCCaaCCnneehhIIyy  BBYYkkeeKKccaabb''BBnn¥¥
ll''BBIImmeeFF¥¥aaVVyyyy""aaggNNaa  eeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHeerrIIbbMMrrHHxx¬¬ÁÁnneeccjjBBIIkkaarrCCiiHHCCaann''eennaaHH@@eeddaayyeellII
kkyykkkkaarrttssflflUUvvNNˆ̂::[[eeQQµµaaHHffaa  ––  kkggTT&&BB®®bbddaabb''GGaavvuuFF®®bbCCaaCCnnvvNNˆ̂::GGFFnn  CCaa
mmeeFF¥¥aaVVyy  eeJJllKKWWeeKK®®ttUUvvEEtt®®bbyyuuTTÏÏssmm¬¬aabb''xxµµSSggCCaaddaacc''xxaatt  eeTTIIbbrrMMeeddaaHHxx¬¬ÁÁnnVVnn  ..
®®ttgg''eennHHeehhIIyyEEddllBBYYkk®®kkhhmm[[eeQQµµaaHHffaa  ((kkmmıı̈̈CCaa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥))  eennaaHH  ..  kk~~̈̈gg
kkaarrBBnn¥¥ll''bbMMppuusskkMMhhwwggvvNNˆ̂::eennaaHH  BBYYkkeeKKVVnnbbMḾ́ PP¬¬®®bbvvttii††ssaaÂÂss††[[®®ssbbeeTTAAnnwwggTTiiss  
eeddAAssµµaarrttIIttssflflUUbbddiivvtt††nn__bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrr  ddUUccCCaakkaarrbbMḾ́ PP¬¬®®bbvvttii††ttssflflUUbbHHeeVVrrkk~~̈̈ggrraa--
CC¥¥nneerraatt††mm  mmaannGGaaccaarr¥¥ss√√aa  eeJJrrkkMMeeVVrr  ((  yyYYnnKKSS®®TT[[bbgg˚̊ccllnnaakk~~̈̈gg®®ssuukk  kkMMuu[[EExxµµrr
mmaann{{kkaasseeTTAAvvaayyddeeNNII††mmyykkkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammmmkkvviijj  )),,  kkaarrssmm¬¬aabb''eellaakkVVeedd  eennAA
PPUUmmii®®kkSSggllaavv  ((VVrrSSggCCiiHHCCaann''TTaarrBBnnÏÏFF©©nn''eeBBkk)),,  GGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  ((BBnn¥¥ll''EExxµµrr[[PP∆∆aa  
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kk''rrÆÆkkrrhhUUttVVrrSSggccaabb''ppßßwwkkddaakk''KKuukk  ssuuKKtteennAAeekkaaHH®®ttLLaacc))˘̆˘̆˘̆  ffaaVVnn®®ttYYss®®ttaayy
bbddiivvtt††nn__mmuunneeKK  ..

ddll''eeBBlleennHH  ®®bbCCaaCCnnkk¬¬aayymmkkCCaaååbbkkrrNN__rrbbss''bbddiivvtt††nn__eeKKeehhIIyy  ee®®sscc
EEttnnwwggeeKK´́ll´́qq~~ee®®bbIIttaammeesscckkII††®®ttUUvvkkaarr  eeddaayyyykkvviinn&&yyrrwwggddUUccEEddkk  nnrrNNaakk∫∫tt''TTii--
sseeddAAGGggkkaarr®®ttUUvvkkaatt''eeTTaassxx¬¬ÁÁnn‰‰gg˘̆˘̆˘̆  eebbHHddUUggffµµ  KKµµaannmmeennaasseeJJççttnnaa  KKµµaanneemmtt††aa
GGnnuuee®®KKaaHHeessaaHHeeLLIIyy  ..  ‰‰kkggQQ¬¬bbnniiggeeyyaaFFaa  eeKKbbee®®ggoonnEEttBBIIvviiFFIIssmm¬¬aabb''xxµµSSggbb""uu--
eeNNˆ̂aaHH  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996622  ssaaLL¨̈tt--ssrrVVnneePPoossxx¬¬ÁÁnnBBII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjccUUll´́®®BB  eerroobbccMMee®®ttoomm
llkk≈≈NN::®®bbqqSSggnnwwggsseemm††ccssIIhhnnuu  ..  KK~~aaKKaatt''CCaaee®®ccIInneeTToottVVnnrrtt''eeccjjCCaabbnn††bbnnÊÊaa
bb''EEddrrddUUccCCaaEExxkk--EEbb""nn  ((ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  mmssbbPP))  ((1188)) rrtt''ccUUll´́®®BBkk~~̈̈ggqq~~SS11996633  ..
ee®®kkaayymmkkeeTToottmmaannTTIIvv--GGuull  ((ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥TTuuttiiyyPPUUmmiiEEpp~~kkGGkkßßrrssaaÂÂss††EExxµµrr)),,  FFuucc--
rriinn  ((ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  mmssbbPP))˘̆˘̆˘̆  kk**nnSSKK~~aaeePPoossxx¬¬ÁÁnneeccjjbbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aaeeddIImm∫∫IIeerroobbccMMkkmm¬¬SSgg
bbddiivvtt††nn__vvaayyyykkGGMMNNaaccBBIIsseemm††ccssIIhhnnuueennAA‰‰TTIICCnnbbTT  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996677  eexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU--yynn''kk**eePPoossxx¬¬ÁÁnneeccjjBBII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ccUUlleeTTAA
BBYYnnssmm©©MMkk~~̈̈ggssƒƒaannTTUUttcciinnxxÊÊgg''bbIIEExx  eeTTIIbbcciinnbbeeNN††aaHHeeccjjeeTTAA´́®®BBeeTToott  eeddaayyxx¬¬aaccBBYY
kkKKiijjsseemm††ccssmm¬¬aabb''eeccaall  ee®®JJHHCCaabb''eeccaaTTffaa  VVnnbbMMbbHHrraa®®ss††eennAAssMMLLËËtt  ®®kkjjËËgg
VVtt''ddMMbbgg  ..

�                                �

�

((1188)) eeQQµµaaHHbbddiivvtt††nn__eehhAAffaa  mmiitt††ssflflUU  VVnnnnSSkkggTT&&BBccUUll®®kkuuggVVtt''ddMMbbggmmuunneeKKeennAAll©©aacc´́ff©©TTII1177eemm
ssaa  11997755  VVnneeFFII√√CCaaKKNN::ttMMbbnn''44  ((KKWWEEpp~~kkxxaaggee®®kkaamm®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  eeTTAAddUUnnTTaavv  EEcckkKK~~aaCCaammYYyy
ttMMbbnn''33  eeddaayyyykkpp¬¬ËËvvrreeTTHHeePPII¬¬ggCCaaeeKKaall))  mmYYyyrryy::  ..  ®®VVMMmmYYyyEExxee®®kkaayymmkk  mmUUll--ssmm∫∫ttii††ccaatt''[[
eeyyaaFFaaeeTTAAccaabb''ss©©aatt''@@  yykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaall  eehhIIyykkuuhhkk®®bbCCaaCCnnffaa  GGggkkaarrVVnnbbJJÇÇËËnn[[eeTTAA
eeFFII√√TTUUtteennAA®®ssuukk´́ff  ..
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karbHeVrenAtMbn'sMLËt
kkaarrbbHHeeVVrreennAAttMMbbnn''ssMMLLËËtt  ®®kkjjËËggeennHHeehhIIyy  EEddllCCaaeeddIImmeePPII¬¬gg´́nnssÂÂggaamm

ssIIuuvviillkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  ……ssÂÂggaammbbddiivvtt††nn__BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ..  GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyynniiggGGMMeeBBII
GGyyuuttii††FFmm··CCiiHHCCaann''rrbbss''BBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVtt''ddMMbbggssmm&&yyeellaakkEEyy""mm--mmuunnIIrr&&tt~~VVnn
eeFFII√√[[®®bbCCaarraaÂÂss††®®ssuukkssMMLLËËtt  mmaanneesscckkII††eekk††AA®®kkhhaayyyy""aaggxx¬¬SSgg  ..  mmUUlleehhttuueennHH
kk¬¬aayyCCaa{{kkaassyy""aaggllÌÌkkMMrrrrkkVVnnmmYYyy  EEddllBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmrrgg''ccSSGGss''eeBBllCCaayyUUrr
mmkkeehhIIyy  ..  

BBYYkkss~~ËËllEExxµµrr®®kkhhmmeennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  VVnnbbJJÇÇËËnnKK~~aaeeKKmmkkbbMMbbHHrraaÂÂss††[[
ee®®kkaakkeeLLIIggttssflflUU®®bbqqSSggnnwwggGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  eehhIIyykkaarrbbHHeeVVrreennAAttMMbbnn''ssMM  
LLËËtteennHHVVnnrraallddaallccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggeexxtt††nnaannaaeeTToott  ddUUccCCaaeexxtt††eekkaaHHkkuugg,,  kkMMBBtt((QQUUkk))
kkMMBBgg''ssWWıı,,  ttaaEEkkvv,,  kkMMBBgg''qq~~SSgg((kkMMBBgg''®®ttLLaacc)),,  kkMMBBgg''ccaamm,,  kkMMBBgg''FFMM̆̆ ˘̆˘̆  EEddllmmaannmmUUllddΩΩaa
nnEExxµµrr®®kkhhmm  ……mmaannddMMNNaaggrraaÂÂss††nniinn~~aakkaarr®®kkhhmm  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996677  ®®bbCCaaCCnn®®ssuukkssMMLLËËttVVnnnnSSKK~~aaTTSSggPPUUmmii@@rrtt''ccUUll´́®®BB  eehhIIyy®®ttUUvv
BBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVtt''ddMMbbggllaabbBBNN··KK~~aaffaa  ««EExxµµrr®®kkhhmm»»  ..  kk~~̈̈ggeessoovveePPAA  ««kkssiikkrr
nniiggnneeyyaaVVyyeennAAkkmmıı¨̈CCaa,,  11994422--8800»»  ((  Peasants and Politics in Kampuchea,

1942-80 )),,  eellaakkEEbbnn--eeXXookkNNaann''  ((  Ben Kiernan ))  VVnnssrreessrrBBIIkkaarrbbHHeeVVrr
eennaaHHffaa  VVnneekkIItteeLLIIggccMMeeBBllEEddllkkggTT&&BByyYYnneeyyookkkkuuggeennAAeevvoottNNaammkkMMBBuuggEEttCCaa
bb''́́ ddttTTll''CCaammYYyynnwwggkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggkknn¬¬HHllaannnnaakk''  ..  eennAAkk~~̈̈ggEExxmmiiffuunnaa11996677
®®bbCCaarraaÂÂss††CCaaggbbYYnnJJnn''nnaakk''  VVnnrrtt''ccUUll´́®®BBGGss''CCaaggmmYYyyEExx  ..  ee®®kkaayymmkkVVnn®®BBHH
®®KKUU®®BBHHvv&&nn††rrttnn__  GGIIuuvv--TTYYtt  eemmKKNNeexxtt††VVtt''ddMMbbggnniimmnn††eeTTAAssMMrruuHHssMMrrYYllbbJJçç̈̈HHbbJJççËËll
EExxµµrrbbHHeeVVrrTTSSggeennaaHH  EEddllmmaannTTSSgg®®BBHHssggÙÙppgg  [[ccUUllmmkkrrss''eennAAkk~~̈̈ggPPUUmmiimm˚̊rrvviijj  

eeddaayyccgg''TTUUllkkaarrBBiitt  GG~~kk®®ssuukkssMMLLËËttVVnnee®®CCIIsseerrIIssttMMNNaaggBBIIrrnnaakk''  eehhIIyy
ccaatt''[[eeFFII√√ddMMeeNNIIrrnnSSddMMNNwwggeeTTAATTUUllsseemm††cceennAA‰‰®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  EEtt®®ttUUvvbbkkßßBBYYkkeellaakk
llnn''--nnll''ccaabb''ssmm¬¬aabb''eeccaallVVtt''eeTTAA  ..  ttaammBBiitteellaakkllnn''--nnll''mmiinnVVnnddwwggeessaaHH
eeTT  KKWWCCaabbkkßßBBYYkkeellaakkGGPPiiVVlleexxtt††VVtt''ddMMbbggEEyy""mm--mmuunnIIrr&&tt~~  nniiggnnaayyTTuunneeTT  EEddll
XXuubbXXiittKK~~aaeeFFII√√kkaarrbbMMbbwwTTmmaatt''ttMMNNaaggGG~~kk®®ssuukkssMMLLËËttTTSSggBBIIrrnnaakk''eennaaHH  ee®®JJHHxx¬¬aacc
sseemm††cc®®CCaabbBBIIeerrOOggEEddllBBYYkkeeKKbb¬¬nn''kkmmµµssiiTTiiÏÏ  bb¬¬nn''®®bbvv&&JJççyykkddIIccMMkkaarr®®bbCCaarraaÂÂss††®®ssuukk
ssMMLLËËtt  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996688  eessµµrrxxMM∆∆̈̈eeccjjBBIImmhhaavviiTT¥¥aall&&yyKKrruueekkaassll¥¥  CCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥mmFF¥¥
mmssiikkßßaabbzzmmPPUUmmii  mmkkbbee®®ggoonneennAAvviiTT¥¥aall&&yyGGflflaabbXXuutt--eennttyy""gg''  VVtt''ddMMbbgg®®kkuugg  mmaa
nneellaakkyyiinn--ppUU  CCaaccaagghh√√aagg  ..  kkaalleennaaHHGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVnneekkNNÎÎkkggbb""UUllIIsseexxtt††
kkggss√√&&yy®®ttaaNNttaammPPUUmmiinnaannaa  ®®KKUUbbee®®ggoonnbbzzmmssiikkßßaa  [[eeTTAAeeFFII√√kkaarrbbÂÂgg˚̊aabbGG~~kk®®ssuu
kkssMMLLËËtt  nniiggeeFFII√√kkaarreeXXaassnnaabbJJçç̈̈HHbbJJççËËll[[GG~~kk®®ssuukkmmkkrrss''eennAAkk~~̈̈ggPPUUmmiiddUUccFFmmµµttaa
vviijj  ..  eeKK[[eeQQµµaaHHsskkmmµµPPaaBBeennaaHHffaa  ®®bbttiibbttii††kkaarrssnnii††PPaaBB  ..  ttaammeellaakkEEbbnn--
eeXXookkNNaann''    EEddllVVnnssmm∏∏aassnn__CCaammYYyyGGFFiikkaarrFFuuyy--bbflfluunnssUUrr    eennAATTII®®kkuuggVV""rrIIssqq~~SS  
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11998800  ffaaBBYYkkeellaakk®®KKUUbbzzmmssiikkßßaaVVnnccUUllrrYYmmeeddaayyssµµ&&®®KKcciitt††  EEtteebbIIttaammxxMM∆∆̈̈ddwwggvviijj  
eennaaHH  KKWWssµµ&&®®KKcciitt††eeddaayybbgg≈≈MM  ((  volontaire obligatoire ))  eeTTAAvviijjeeTT  ee®®JJHHGGss''eellaakk
®®KKUUbbzzmmssiikkßßaaxx¬¬aaccGGMMNNaacceellaakkGGFFiikkaarrbbzzmmssiikkßßaaNNaass''  ..  ‰‰eellaakkGGFFiikkaarrss††aa
bb''bbggaabb''nniiggppaabb''eeccAAhh√√aayyeexxtt††  ..  ‰‰eellaakk®®KKUUmmFF¥¥mmssiikkßßaammiinnVVnnccUUllrrYYmmkk~~̈̈gg®®bbttii
bbttii††kkaarrssnnii††PPaaBByykkllÌÌeemmIIlleennaaHHeeTT  ..

eellaakkmmaass--mm""uunn  EEddllssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggttaaxxUUmm""aa  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  CCaaGGttiittkkgg
ss√√&&yy®®ttaaNNXXMMuuVVyyddMMrrSS  ®®ssuukkVVNNnn''  VVnnCCaabb''kkMMEENNnneeTTAAbbÂÂgg˚̊aabbrraaÂÂss††eennAAttMMbbnn''
ssMMLLËËttEEddrrkk~~̈̈ggqq~~SS11996688  ..  eellaakkmmaass--mm""uunnVVnnssaarrPPaaBBffaa  kkggss√√&&yy®®ttaaNN  bb""UU
llIIss  VVnnccaabb''mmaann''TTaa®®CCUUkk  KKaass''yykkccaannqq~~SSgg  ®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††EEddllGG~~kk®®ssuukkCCIIkkddII
kkbb''llaakk''TTuukk  kk~~̈̈ggeevvllaaEEddllrrtt''llUUnn  ttaammkkaarrbbeeJJççHHrrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeennaaHH  ..

eettIIbbuuBB√√eehhttuuBBiitteennaaHHyy""aaggNNaa  eeTTIIbbbbNN††aall[[mmaannkkaarrbbHHeeVVrreennAAssMMLLËËtt  ??
ssUUmmeemmtt††aa®®CCaabbffaa  ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11996600mmkk  GG~~kk®®ssuukkeennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbggVVnnnnSS

KK~~aaBB®®ggIIkkddIIccMMkkaarrssMMrraabb''ddMMNNSS  ®®kkUUcc  ss√√aayy  mm~~aass''̆̆ ˘̆˘̆  ee®®ccIInneeLLIIgg@@  eehhIIyynnSSKK~~aaccaabb''ddII
ffIIµµ@@mmaannCCIIrrCCaattiieennAAGGeeNNII††kkEEhhbb,,  eeffII©©((mm~~aass''  eekkAAssflflUU)),,  kkMMBBgg''KKll''  rrhhUUttddll''ssMMLLËËtt  ..
kkaarreennHHkk**rraallddaallddll''BBYYkkGGss''eellaakkEEpp~~kkrrddΩΩVVllEExx®®tt  nnaayykk®®kkssYYggssuurriieeyyaaddII
nnaayyTTuunnEExxµµrr  cciinn  mmaanneellaakkhhUU--ttuugghhaann'',,  hhUU--ttuugghhaabb''CCaaeeddIImm  ..  ttSSggBBIIyyUUrryyaarr
mmkkeehhIIyy  GG~~kk®®ssuukkeennAAssMMLLËËttmmaannddIIccMMkkaarreekkrr††ii__BBIIddUUnnttaaEEmm""““eeKKmmkk  eeddIImmss√√aayyKKll''
bbiiuunnkkgg''rreeTTHH  eeddIImmFFUUeerrnnFFMMxxııss''ll´́ll,,  ccMMkkaarreecckk  mm~~aass''  ssaavvmm""aavv˘̆˘̆˘̆  EEttddIIccMMkkaarrTTSSgg
eennaaHHmmiinnEEddllmmaannbb¬¬gg''kkmmµµssiiTTiiÏÏssMMKKaall''eeTT  ee®®JJHH®®bbCCaarraaÂÂss††rrss''eennAAttMMbbnn''ddaacc''®®ss--
yyaall  KKµµaannpp¬¬ËËvvff~~ll''  ((xx¬¬HHmmiinnEEddllssaall''ppßßaarrppgg))  eennAAll©©gg''eexx¬¬AAeeBBkkkk~~̈̈ggeerrOOggkkmmµµssiiTTiiÏÏ
bb¬¬gg''ddIIeennHH  ..

eeddaayyccgg''VVnnddIIttMMbbnn''ssMMLLËËtt  ((ddII®®kkhhmm))  dd**mmaannCCIIrrCCaattiieennaaHH  bbuuKKlliikkssaallaaeexx
tt††  ssaallaa®®ssuukkVVtt''ddMMbbgg  eeccAA®®kkssYYggnnaannaa  nnaayyTTuunnEExxµµrr  cciinn            CCaaBBiieessssnnaayykk
®®kkssYYggssuurriieeyyaaddII  ((  ®®kkssYYggEEppnnTTII  ))  VVnnXXuubbXXiittKK~~aaeeFFII√√bb¬¬gg''kkmmµµssiiTTiiÏÏvvaattbb¬¬nn''yykkddII
ccMMkkaarrGG~~kk®®ssuukkssMMLLËËttTTSSggbbMMJJnnnniiggGGyyuuttii††FFmm··  ..  eeddaayyssMMGGaaggeellIIbb¬¬gg''kkmmµµssiiTTiiÏÏ®®ttww
mm®®ttUUvv®®ssbbcc∫∫aabb''  BBYYkkeeKKVVnn[[®®ttaakk''TT&&rreeTTAAQQUUssrruujj®®BBllMMddMMNNSSccaass''vvaatteeFFII√√rrbbgg
eeFFII√√®®BBMMddIIrrbbss''eeKK  ..  GG~~kk®®ssuukkssMMLLËËttddll''eeXXIIjjeeKKmmkkQQUUssyykkddIIccMMkkaarrxx¬¬ÁÁnnTTSSggbbMM
JJnn  kk**nnSSKK~~aammkkXXaatt''  EEttmmççaass''kkmmµµssiiTTiiÏÏffIIµµssMMGGaaggeellIIbb¬¬gg''ddII®®ttwwmm®®ttUUvvmmiinn®®BBmmss††aabb''
eehhIIyyrrwwttEEttbbnn††kkaarrQQUUssddIItteeTTAAeeTToott  ..  eeddaayyXXaatt''mmiinnss††aabb''  GG~~kk®®ssuukkkk**nnSSKK~~aabbHH
kkaabb''ssmm¬¬aabb''GG~~kkeebbIIkkbbrr®®ttaakk''TT&&rrss¬¬aabb''eeTTAA  ..  GGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††kk**bbJJÇÇËËnnkkggbb""UUllIIsseeTTAAbb--
®®gg˚̊aabb  mmaannVVjj''ssmm¬¬aabb''nniiggccaabb''mmkkddaakk''KKuukkppgg  ..  ®®bbuuss@@kk**nnSSKK~~aarrtt''ccUUllBBYYnn´́®®BBGG--
ss''  eennAAssll''EEtt®®ssII@@  eekkµµgg  nniiggccaass''eennAAccSSppÊÊHHssMMEEbbgg®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††  ..  eeddaayykkaarrssMM
rruuHHssMMrrYYll  ®®bbuuss@@VVnnnnSSKK~~aaccUUllmmkkeennAAkk~~̈̈ggPPUUmmii®®ssuukkvviijj  ..  bbnnii††ccmmkk  kk~~̈̈ggBBiiFFIIbbuuNN¥¥
ccUUllqq~~SSrrSSvvgg''mmYYyy  ((ttaammeesscckkII††rraayykkaarrNN__rrbbss''eellaakkEEmm""--eessAArrII  ®®kkUUbbzzmmssiikkßßaaTTkkii≈≈
NNssaallaa))  ffaabb""UUllIIssVVnnccaabb''rrMMeellaaPPkkUUnn®®kkmmMMuuGG~~kk®®ssuukkssMMLLËËtt  ..  kkaarrbbMMJJnneennHH
VVnnbbeeggII̊̊ttCCaaGGFFiikkrrmmYYyyEEffmmeeTToott  ..  kkMMNNaann''nnaarrIIeennaaHHVVnnkkaabb''bb""UUllIIssnnwwggBBUUeeffAAss¬¬aa  
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bb''eeTTAA  ..  BBYYkkkkggbb""UUllIIsskk**eellIIkkKK~~aammkkVVjj''ssmm¬¬aabb''GG~~kk®®ssuukkGGss''CCaaee®®ccIInn  ..  GG~~kk®®ssuu
kkkk**bbHHeeVVrrmm††ggeeTToott  nnSSKK~~aaTTSSgg®®bbuuss  ®®ssII  eekkµµgg  ccaass''  TTSSggPPUUmmii@@nnSSKK~~aarrtt''ccUUll´́®®BB  ..
eeXXIIjj{{kkaassllÌÌeehhIIyy  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmkk**ccUUllmmkkbbnn¬¬MMTTaakk''TTggBBnn¥¥ll''GG~~kk®®ssuukkssMMLLËË
tt  jj¨̈HHjjgg''bbEEnnƒƒmm  bbMMppuusskkMMhhwwggssggsswwkk®®bbqqSSggnnwwggBBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVtt''ddMMbbggbb--
eeNN††aayy  ..  eennHHeehhIIyyCCaaeerrOOggBBiittEEddlleeKKxxMMnnSSKK~~aallaakk''rrhhUUttddll''ssBB√√́́ ff©©  ..

eennAA´́ff©©TTII3300  eemmssaa  11996677  sseemm††ccmmaannbbnnÊÊËËllffaa  ––  mmiinnEEmmnnmmaannEEttBBYYkkEExxµµrr®®kk
hhmmeeTTEEddllxxwwggeennaaHH  KKWW®®bbCCaaCCnnssaammJJÔÔeennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  kk**mmaanncciitt††eexxrrxxwwggnnwwgg
GGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††EEddrr  ..  eellaakkEEbbnn--eeXXookkNNaann''VVnnddkk®®ssgg''®®BBHHbbnnÊÊËËllrrbbss''sseemm††cc
ttaammsseemm¬¬ggvviiTT¥¥¨̈bbIIuubbIIuussIIuu  ®®ttgg''TTMMBB&&rr117777ffaa  ––  BBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††TTSSggeennaaHH  VVnnCCYYyyKKSS
®®TTddll''BBYYkkmmUUllFFnnEEddrr  eeddaayyGGnnuuJJÔÔaatt[[BBYYkkeeKKssgg˚̊tt''ssgg˚̊iinn®®bbCCaarraaÂÂss††  CCaaååTTaahhrr
NN__eeKKyyll''®®BBmm[[BBYYkkmmUUllFFnnTTTTYYllpp††aacc''mmuuxx  ……mmaannssiiTTiiÏÏBBiieesssskk~~̈̈ggkkaarrddwwkknnSS®®ttII
nniigg≤≤vvaa""nn''eeppßßgg@@eeTToott  ))eeTTAAllkk''))kk~~̈̈ggttMMbbnn''GGeeNNII††kkEEhhbb  nniigg´́bb""lliinn  ..  eehhIIyymmaann
GGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··FFMM@@EEddrrkk~~̈̈ggkkaarrEEcckkddIIFFII¬¬  ..  BBYYkkGG~~kkmmaannTTSSggeennaaHHVVnn®®kk´́LLddIIFFII¬¬eeKKeeTTAA
CCaakkmmµµssiiTTiiÏÏ®®ssbbcc∫∫aabb''  EEddlleeFFII√√[[xxUUcc®®bbeeyyaaCCnn__ddll''CCIIvvPPaaBB´́nnCCnn®®kkII®®kk  EEddllrrss''
eennAA@@kk~~̈̈ggttMMbbnn''eennaaHH@@  ..

eennAAeemmaaggÚÚssßßIIkk**mmaannbbJJ˙̇aarrvvaaggeeccAAttMMbbnn''nniigg®®bbCCaarraaÂÂss††ssaammJJÔÔEEddrr  eeFFII√√[[®®bbCCaa
CCnnmmaannkkaarrQQWWccaabb''nnwwggGGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··˘̆˘̆˘̆..  ttaammkkaarrBBiitt  GGaannaaFFiibbeettyy¥¥eeBBjjTTII
nniiggkkaarrrrMMeeCCIIbbrrMMCCYYllVVnneekkIIttmmaanneeLLIIggeennAAkk~~̈̈ggeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  xxMM∆∆̈̈ssMMuu®®VVbb''ffaa      xxMM∆∆̈̈nnwwgg
pp¬¬aass''GGaaCC∆∆aaFFrrTTTTYYllxxuuss®®ttUUvveexxtt††VVtt''ddMMbbggmmYYyyrrMMeeBBCC  ..

eellaakkEEyy""mm--mmuunnIIrr&&tt~~  kk**®®ttUUvvpp¬¬aass''eeccjj  eehhIIyyeellaakkTTwwmm--ggYYnnVVnnmmkkCCMMnnYYss®®bb
EEhhll®®VVMMmmYYyyEExx  sseemm††cckk**ccaatt''eellaakkGGiiuunn--ttSS  mmkkeeFFII√√CCaaGGPPiiVVlleexxtt††VVtt''ddMMbbgg
eeddIImm∫∫IICCYYyyeeddaaHH®®ssaayyrrMMggaabb''GGFFiikkrrnniiggkkaarrbbHHeeVVrreennAAssMMLLËËtt  ..

eellaakkPPuunn--KKgg''  GGttIItteessµµøønnssaallaa®®ssuukkGGUUrree®®CCAA  ssBB√√´́ff©©rrss''eennAA®®kkuuggttaaxxUUmm""aa
VVnn[[kkaarrNN__ffaa  kkaalleennaaHHmmaannGG~~kkbbHHeeVVrreennAAssMMLLËËtt  VVnnnnSSkkSSeePPII¬¬ggmmYYyyeeddIImmmmkk
ccuuHHccUUll  eehhIIyyVVnnnniiyyaayyffaa  BBYYkkeeKKmmiinnEEmmnnCCaaEExxµµrr®®kkhhmmeeTT  eeKKrrtt''ccUUll´́®®BBkk**
ee®®JJHHEEtteekk††AA®®kkhhaayynnwwggBBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVtt''ddMMbbggXXuubbXXiittCCaammYYyynnaayyTTuunn  eeTTAA
bb¬¬nn''yykkddIIeekkrr††ii__rrbbss''eeKK  nniiggkkaarrbb®®gg˚̊aabbyy""aagg´́®®BB´́ppßßVVjj''ssmm¬¬aabb''®®bbCCaarraaÂÂss††eennAAssMM--
LLËËtt  ..  kkaarrbbHHeeVVrreennHHhhaakk''ddUUccCCaarrgg''ccSSEEtt{{kkaassnnwwggppÊÊ¨̈HHkkaallNNaaeebbIImmaanneemmddwwkknnSS
NNaammYYyymmkkBBnn¥¥ll''bbEEnnƒƒmm  ..

eennHHeehhIIyyCCaabbuuBB√√eehhttuuBBiitt´́nnkkaarrbbHHeeVVrreennAAssMMLLËËtt  eehhIIyyEEddllBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm
mmYYyykk††aabb''ttUUcceeqq¬¬øøttqqkk''yykk{{kkaassdd**llÌÌeennHH  mmkkeeFFII√√CCaaQQ~~aann''bbddiivvtt††nn__bbeeNN††aayy  ..  BBYYkk
GGttiittEExxµµrreevvoottmmiijjmmaann  mmUUll--ssmm∫∫ttii††,,  GGaaccaarr¥¥ee®®bbss,,  FFuucc--rriinn˘̆˘̆˘̆  ®®BBmmTTSSggssmmaaCCiikk
ccllnnaayyuuvvkkkk  VVnnccUUllee®®CCoottEE®®CCkkkk~~̈̈ggeerrOOggeennHH  ..  BBYYkkeeKKllUUkk´́ddkkkkUUrrbbMMbbHHrraaÂÂss††[[
ee®®kkaakkeeLLIIggttssflflUU  eehhIIyyBBYYkkeeKKkk**bbeeggII̊̊ttkkggTT&&BBEExxµµrr®®kkhhmmCCaaddMMbbUUggkk~~̈̈ggqq~~SS11996688eennAA
VVyyddMMrrSS  ®®ssuukkVVNNnn''  eeddaayyeekkaaHHeehhAAKKII~~KK~~aaeeKKCCaaGGttiittEExxµµrr≤≤ssßßrr::,,  EExxµµrreevvoottmmiijjmmii
nnVVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii††GGII√√bbnnii††cceessaaHHBBIIsseemm††cc  ee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvbbJJççbb''ssÂÂggaamm  

--7700--



eennAA≤≤NNÎÎËËcciinnkk~~̈̈ggqq~~SS11995544mmkk  ..  mmUUll--ssmm∫∫ttii††  ((rrss''--jjwwmm  ……ttaaeekkAA)),,  GGaaccaarr¥¥ee®®bbss,,
bbflfluugg--eePPOOkk,,  GGaaccaarr¥¥LLaacc--ssaaeerrnn  ((1199)) VVnnccUUlleeTTAA´́®®BBvviijj    eellIIkkEEllggEEtteellaakk
ssIIuuvv--eehhgg,,  GGaaccaarr¥¥LLaacc--ssaavvnn  ((2200)),,  ®®VVkk''--xxaann''mmiinn®®BBmmccUUlleeTTAA´́®®BBvviijjeeLLIIyy
eeTTaaHHbbIImmaannssMMbbuu®®ttmmkkbbgg≈≈MMnniiggKKMMrraammffaa  eebbIImmiinneeTTAAnnwwgg®®ttUUvvss¬¬aabb''kk**eeddaayy  ..

ssMMLLËËttkk**VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaammUUllddΩΩaannccMMbbgg´́nnccllnnaabbddiivvtt††nn__ttssflflUUBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm
mmaannTTIIttSSggeennAAeellIIPP~~MMvvaayyccaabb  mmaannrrUUggKKuuhhaarr  ((  Grottes ))      GGaaccllaakk''mmnnuussßßVVnnrraabb''
rryy  nniiggssmm∏∏aarr::sswwkkCCaaee®®ccIInnppgg  ((  PP~~MMvvaayyccaabbCCaaPP~~MMffµµkkMMeeVVrr  Roches calcaires ))  ..

ssUUmmssYYrrffaa  eettIInnrrNNaaCCaaGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvkk~~̈̈ggeerrOOggbbHHeeVVrr      nniiggkkaarrkkeekkIItt´́nn  
EExxµµrr®®kkhhmmeennAAssMMLLËËtteennHH  ??  eettIIeehhttuuGGII√√VVnnCCaaEEyy""mm--mmuunnIIrrttnn__hhflflaanneeFFII√√GGMMeeBBIIBBuukkrrllYY
yyeennHH  EE®®kkggKKaatt''®®ssgg''eeddIImmee®®JJHHVVnnTTiijjbb""uuss††ii__xx¬¬aajj''eennHHBBIIGG~~kkmm~~aaggCCaaee®®ccIInnllaann
eerroolleeTTddwwgg  ??  ..
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((1199)) LLaacc--ssaaeerrnn  nniiggLLaacc--ssaavvnnCCaabbggbbÌÌËËnnbbeeggII̊̊tt  ..  LLaacc--ssaaeerrnnVVnneeccjjeeTTAAhhaaNNUUyyeennAAccuuggqq~~SS1199

5555  ‰‰®®bbBBnnÏÏnniiggkkUUnnbbYYnnnnaakk''VVnneeTTAAttaammCCaaee®®kkaayykk~~̈̈ggqq~~SS11996600  ..  kkUUnn®®bbuusseerroonnCCaabb''eevvCCÇÇbbNNiiÎÎttBBII®®ssuukkcciinn  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11997766--7777  bb""uull--BBttVVnnccaabb''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmGGttIItteevvoottmmiijj  ‰‰kkUUnn®®bbuuss®®ssIILLaacc--ssaaeerrnnkk**®®ttUUvveeKKssmm¬¬aa

bb''GGss''  ..  eeKKCCeenn¬¬øøss®®bbBBnnÏÏLLaacc--ssaaeerrnneeQQµµaaHHeellOOtt  [[mmkkeennAAVVtt''ddMMbbggCCaammuunn  eennAAeellIIppÊÊHHeellaakklliimm--kkrr

((bbuuKKlliikkkkssiikkmmµµ))  ..  ddll''ddwwggffaabbII††  kkUUnn@@  ®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''eellaallGGss''eehhIIyy  kk~~̈̈ggeeBBllEEddllbb""uull--BBtt[[TT&&BBmmCCŒŒwwmm

bb&&kkßßmmkkccaabb''mmUUll--ssmm∫∫ttii††  nnaa´́ff©©TTII1188  mmiiffuunnaa  11997788      eennaaHHyyaayyeellOOtteennHHkk**ccggkkssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnneennAAnnwwggPP~~aakk''́́ dd

CCeeNNII††rrppÊÊHHeellaakklliimm--kkrrss¬¬aabb''eeTTAA  ..

((2200)) LLaacc--ssaavvnnnniiggssIIuuvv--eehhgg  VVnnccuuHHccUUllnnwwggssaaFFaarrNNrrddΩΩeellaakkllnn''--nnll''  ..  eellaakkssIIuuvv--eehhggVVnn®®bbKK

ll''‰‰kkssaarrnniiggrrUUbbffttCCaaee®®ccIInn´́nnBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  EExxµµrreevvoottmmiijj  eehhIIyyVVnnJJkk''ss&&kkii††CCaavvrreessnniiyyeeTTaaeennAAbbnnÊÊaayy

sswwkkrrggssIIuussuuppuunn  ‰‰kkUUnnGGaaccaarr¥¥LLaacc--ssaavvnneeQQµµaaHHLLaacc--ssuuvvttiiƒƒ  VVnnJJkk''CCaaGGnnuueessnniiyyeeTTaa  ..  ll©©aacc´́ff©©EExxµµrr®®kk--

hhmmccUUll®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  BBYYkkeeKKccaabb''LLaacc--ssuuvvttiiƒƒVVjj''ssMMllaabb''eeccaalleennAAnnwwggeeCCIIggCCeeNNII††rrppÊÊHHeennAAPPUUmmiiKKrr  eehhIIyyhhaa

mmmmiinn[[yykkssBBeeTTAAdduutt……kkbb''eeLLIIyy  ..  ttSSggBBIIqq~~SS11997733mmkk  eellaakkssIIuuvv--eehhggQQWWxx√√iinnss¬¬aabb''mmYYyyccMMeehhooggxx¬¬ÁÁnneennAA

nnwwggppÊÊHHPPUUmmiiKKrr  ((  ssUUmmGGaannEEpp~~kkeesscckkII††bbEEnnƒƒmmeennAAEEpp~~kkbbJJççbb''eessoovveePPAA  ))  mmYYyyEExxee®®kkaayyBBIIEExxµµrr®®kkhhmmeeQQµµaaHHmmiitt††

eePPoogg  ((  KKNNXXMMuu´́®®CC  nniiggeemmnnKKrrVVlleexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ))  VVnneeTTAAyykkeellaakkssIIuuvv--eehhgg  eeTTAAssmm¬¬aabb''eennAAPP~~MM®®kkeeBBII  rrYYcc

kkaatt''kk∫∫aalleeppII∆∆eeTTAA[[nnYYnn--CCaaeennAA‰‰PP~~MMeeBBjj  ..
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