
®bB&nÏcarkicçyYnkumµ¨ynis†
ttSSggBBIIqq~~SS11994477  mmkkeemm""¬¬HH  EEddllBBYYkkeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggVVnnnnSSGGaavvuuFFccUUllmmkkkk~~̈̈gg

®®ssuukkEExxµµrr  ((11)) eehhIIyybbeeggII̊̊ttmmUUllddΩΩaannbbIIkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrKKWW  CCbb''--eemmmmtt''mmYYyy,,  eennAAttMMbbnn''
kkMMBBgg''®®ttaacc--kkMMBBttmmYYyy  nniiggeennAAssMMLLËËtt--VVtt''ddMMbbggmmYYyy  ..  bbnnÊÊaabb''mmkkyyYYnneevvoottmmiijj
VVnnbbeeggII̊̊ttEExxµµrreevvoottmmiijj  nniiggrraayybbNN††aajjccaarrkkiiccççyyYYnneennAAeessIIÊÊrr®®KKbb''TTIIrrYYmmeexxtt††EExxµµrr  CCaa
BBiieesssseennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjjEEttmm††gg  ..  eeKKyykkBBYYkkyyYYnnEEddllmmaannkkMMeeNNIItteennAA®®ssuukk
EExxµµrr  [[mmkkeeFFII√√kkiiccççkkaarrTTSSggGGss''eennHH  ..  CCaaddMMbbUUggeeKK[[yyYYnnmm~~aakk''eekkIItteennAAeexxtt††kkMMBBtt  ccUUll
mmkkbbYYsseeFFII√√CCaa®®BBHHssggÙÙEExxµµrrKKNNeeffrrvvaaTT  rrYYccccUUllmmkkeerroonnCCaabb''ssJJÔÔaabb&&®®ttssaallaaVV--
llIIeennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  yyYYnneeFFII√√yy""aaggeennHHee®®JJHHkkaalleennaaHH  BBYYkkGG~~kknneeyyaaVVyyEExxµµrrEEddll
®®bbqqSSggnnwwggVVrrSSgg  ee®®ccIInneeccjjmmkkBBII®®bbPPBB®®BBHHssggÙÙ  ddUUccCCaakkrrNNIIVVttuukkmmµµ®®BBHHssggÙÙ
kk~~¨̈ggqq~~SS11994422,,  kkrrNNIIGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv,,  GGaaccaarr¥¥eexxoovv--CCMMuu,,  ®®BBHH®®KKUUVV""gg--xxaatt'',,  GGaaccaarr¥¥
GGflfluukk--CCaa,,  ®®BBHH®®KKUUssUUrr--hhaayyCCaaeeddIImm  ..  eeKK[[yyYYnnEEddllmmaannmmaanneeQQµµaaHHee®®kkAAeehhAAffaa  GGaa
ccaarr¥¥GGnn--eemmoonn  yykkeeQQµµaaHHCCaassWWgg--gg""uukkmmiijj  eehhIIyybbnn¬¬MMffaaCCaabbÌÌËËnnrrbbss''eellaakkssWWgg--
gg""uukkffaajj''eeTToott  ee®®JJHHkkaalleennaaHHeellaakkffaajj''  mmaanneekkrr††ii__eeQQµµaaHHll∫∫IIssMMeebbIImmNNaass''kk~~̈̈gg
kkaarr®®bbqqSSggVVrrSSgg  eehhIIyyeeBBlleennaaHHEExxµµrrkkMMBBuuggVVtt''eemmeeddaayyssWWgg--gg""uukkffaajj''®®ttUUvvVVrrSSgg
ccaabb''  ..

eellaakkssggÙÙmmYYyyGGggeeQQµµaaHHccUUvvCCaattiiyyYYnnbbYYsseeFFII√√®®BBHHssggÙÙEExxµµrr  eennAAeellIIPP~~MMssMMeeBBAA
VVtt''ddMMbbgg  ((  llÌÌaaggeellaakkttaaccUUvv  ))  kk**CCaaEExxßßrryy::bbNN††aajjccaarrkkiiccççyyYYnneevvoottmmiijjEEddrr  ..

ssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544  VVnnssMMeerrcc[[kkggTT&&BBbbrreeTTssTTSSggGGss''eeccjjBBII
kkmmıı̈̈CCaa  EEttkkggTT&&BByyYYnnxxaaggeeCCIIggmmiinnVVnneeKKaarrBBeesscckkII††ssMMeerrcceennHHeeLLIIyy  ..  eeBBllTT&&BB
FFMMyyYYnnddkkffyyeeTTAA  yyYYnneevvoottmmiijjVVnnTTuukkbbNN††aajjccaarrkkiiccççeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBss©©aatt''@@eennAA
ttaammeexxtt††nnaannaa  CCaaBBiieesssskk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjjEEttmm††gg  ..  eeddIImm∫∫IICCaassJJÔÔaassMMKKaall''KK~~aa  eennAA
mmuuxxppÊÊHHeeKK@@EEttggddSSeeddIImmÚÚssßßIIEEkkvvmmYYyy……BBIIrrKKuummııCCaanniiccçç  ..  BBYYkkyyYYnnTTSSggeennaaHHeennAAbbnn¬¬MMxx¬¬ÁÁnn
eeFFII√√CCaa®®bbkkbbrrbbrrkkMMbbiiuukkkkMMbb""uukk  eebbIIkkhhaaggkkaatt''eeddrrssMMeellookkbbMMJJkk''bbuurrssmm""UUddGGWWrr""uubb,,  eennAA
ppßßaarrccaass'',,  CCiittvviimmaann‰‰kkrraaCC¥¥,,  eennAAttaammeexxtt††ddUUccCCaahhaaggkkaatt''eeddrr´́ttll&&rreennAAeessoommrraabb,,
hhaaggeeFFII√√LLSSggEErrkkTTwwkkeennAApp¬¬ËËvveellxxBBIIrrkknn¬¬HHeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ((2200)),,  nniiggbbnn®®ssIIeeBBss¥¥aa
EEddllPPaaKKee®®ccIInnmmaanneemmCCaa®®ssIIyyYYnneemmIIllkkaarrxxuuss®®ttUUvv  eehhIIyynnaarrIIeeBBss¥¥aayyYYnnKKWWCCaaccaarr
nnaarrIIEEttmm††gg  ..

eevvoottmmiijjVVnnGGbb''rrMM®®ssIIyyYYnnmmYYyyccMMnnYYnn  eehhIIyyEEllgg[[mmkkeeFFII√√kkaarrTTaakk''TTggyy""aagg
NNaa[[VVnnCCaa®®ssIIkkMMNNaann''  CCaa®®bbBBnnÏÏccuuggGGss''eellaakkFFMM  nnaammWWuunnmmÂÂnnII††  eeccAA®®kkssYYggbb""UUllIIss
KKiijj  KKyy  CCaaBBiieessss®®bbBBnnÏÏccuuggnnaayyTTaahhaannEExxµµrr  ..  eemmeerroonneennHHmmiinnEEmmnnffIIµµeeLLIIyy
EExxµµrrFF¬¬aabb''ssaall''mm††ggrrYYccmmkkeehhIIyy  ssmm&&yyeess††ccCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22EEddllVVnnnnaaggkkUU--CCiinnssiiuu
nn  bbuu®®ttIIeess††ccyyYYnnCCaammeehhssII  rrhhUUttddll''GGss''ddIIkkMMBBgg''®®kkbbIÍ́ ®®BBnnKKrr  ccgg√√aarr®®ttJJMMgg  ®®BBHH
ssYYKK··aa  ååkkjjaaDDiinn˘̆˘̆˘̆  eeTTAAeehhIIyy  ..  eennAAssmm&&yyVVrrSSgg  kk**EExxµµrrddwwggmm††ggeeTToottEEddrr  ..  nnaayy  

((2200)) ®®bbBBnnÏÏnniiggkkUUnnGGaaccaarr¥¥ssaaeerrnnVVnneeTTAAttaammbbII††nniigg““BBuukkmm††aayyttaammrryy::eennHH  kk~~̈̈ggqq~~SS11996600  ..
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TTaahhaannFFMM@@VVrrSSgg  EEddllccUUllcciitt††eeVVyyyyYYnn  kkMMNNaann''®®ssIIyyYYnn  ®®bbBBnnÏÏyyYYnn  ®®ttUUvvss¬¬aabb''  
GGss''mmiinnttiiccEEddrr  ddUUccCCaakkrrNNIIeellaakk  Jean De Raymond ®®ttUUvveeVVyyEEddlleellaakk®®ss
LLaajj''eeFFII√√CCaakkUUnncciiJJççwwmmeennaaHH  vvaayyeellaakkssmm¬¬aabb''eeBBllkkMMBBuuggssMMrraann††llkk''  ((11995522))  BBMMuu--
EEmmnn®®kkuummeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''ssmm¬¬aabb''ddUUcceessoovveePPAA  How Pol Pot came to power

ssrreessrreennaaHHeeTT  ..
mmççaass''bbNNˆ̂aaKKaarrhhuugg--yyUU  ppßßaarrccaass''  CCaass&&kkii††®®VVMMeevvoottkkuugg  ..  kkUUnnhhuugg--yyUUGGaacceecc

jjccUUllccMMkkaarrmmnnddUUccCCaappÊÊHHrrbbss''eeKK  ee®®JJHHeeKKCCaa®®KKUUbbee®®ggoonnbbuu®®ttGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicc  ..  hhuugg
yyUUeennHHeeTToottææffaaVVnneebbIIkk®®kkuummhhflfluunnrrkkssIIuuCCaammYYyyGG~~kkmm~~aaggnniiggGGMMuu--mm""aaNNUUrriinn  rrtt''BBnnÏÏrrbb--
ss''BBIIbbrreeTTssttaammkkVV""ll''  EEddllccUUllmmkkccttkk~~̈̈ggkkMMBBgg''EEppÂÂhh√√gg''ssIIuu  ((EEpprrYYccBBnnÏÏ))  eennAAmmuuxx
vvSSggPP~~MMeeBBjj  ..  kkaallssmm&&yyeennaaHH  mmaanneellaakkCCYYnn--EEyy""mm  CCaaeemmKKyyFFMMeennAAPP~~MMeeBBjj  ..

eeQQµµaaHHffgg--XXWWnn  eennAAeexxtt††eessoommrraabbCCaaEExxßßeevvoottmmiijj  ..  kk~~̈̈ggbbII……bbYYnnEExxmm††ggEEttgg
EEtteeLLIIggccuuHHeeTTAAhhaaNNUUyy  ‰‰BBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrrddUUccCCaaKKµµaannddwwggxx¥¥ll''GGII√√bbnnii††cceessaaHH((2211))..

CCnnCCaattiiyyYYnnee®®ccIInnrrss''eennAACCaasshhKKmm  mmiinnrrss''llaayyLLMMCCaammYYyyEExxµµrreeTT  ..  eennAA®®kkuu
ggPP~~MMeeBBjjmmaannssgg˚̊aatt''yyYYnnFFMM@@  mm††MM̈̈eeBBTT¥¥cciinn  vviihhaarreekkAAddaayy  GGUUrrÚÚssßßII  ppßßaarrttUUcc  eeKKmmaann
bbeeggII̊̊ttCCaassmmaaKKmmssaassnnaa  ssmmaaKKmm‰‰kkCCnnnnaannaa  EEddlleeFFII√√sskkmmµµPPaaBBnneeyyaaVVyy
PPaaKKee®®ccIInnCCaaggsskkmmµµPPaaBBssggmmkkiiccçç  ..  vviihhaarreekkAAddaayyCCiittbbnnÊÊaayyss¬¬wwkk  ppßßaarreeddIImmKKrr
VVnnTTSSggnnSSkkSSeePPII¬¬ggttUUccFFMM  ®®KKaabb''rrMMeessvvmmkkllaakk''TTuukkyy""aaggee®®ccIInn  eeddaayyllaakk''kk~~̈̈ggkk††aarrmm--
QQUUss  eeFFII√√CCaaEEhhrreexxµµaaccnnSSccUUlleeTTAAllaakk''TTuukkkk~~̈̈ggvviihhaarr  ddll''ee®®kkaayymmkkeeTTIIbbEEbbkkkkaarr  ((
qq~~SS11995599  ))  ..

eennAAkkMMBBgg''qq~~SSgg  eennAAxxßßaacc''eeJJyyVVtt''ddMMbbgg  CCMMuuvviijjbbwwggTTeenn¬¬ssaabbssuuTTÏÏEEttyyYYnn  ..
kk~~¨̈ggqq~~SS11996633  eeBBllsseemm††ccyyaaggeeTTAAsseemmııaaFFTTIIllaannkkIILLaaVVll''eeVVHHeennAAeexxtt††kkMM

BBgg''FFMMeennaaHH      eeccAAhh√√aayyeexxtt††kkMMBBgg''FFMMVVnnff√√aayyyyYYnnmm~~aakk''eeQQµµaaHHeeLL--DDwwkk    CCaaeemmccuuggeePPAA  
yy""aaggll∫∫II  ..  sseemm††ccVVnnnnSSyykkyyYYnneennHHmmkkff√√aayymmaattaaeellaakk  ssMMrraabb''eeFFII√√®®kkyyaaff√√aayy
rraall''́́ ff©©kk~~̈̈ggvvSSggeennAAPP~~MMeeBBjj  ..  eeLL--DDwwkk  eennHHCCaass&&kkii††bbIIccaarrbbuurrssyyYYnneevvoottkkuuggmm~~aakk''EEddrr..
vvaaVVnnTTSSggnnSS®®kkuumm®®KKYYssaarrvvaa  ttSSggBBIImm††aayyeekkµµkk  ®®bbBBnnÏÏmmkkeennAAkk~~̈̈ggvvSSgg  bbMMeerrIIkkßß®®ttIIbbuuVVππ
eeTTvvIIeennAAee®®kkaammmmhhaa®®VVssaaTT  ..  ddMMbbUUggBBYYkkbb""UUllIIsseexxtt††VVnnccaabb''yyYYnneeQQµµaaHHeeLL--DDwwkk
mmkkddaakk''KKuukk  eeddaayyvvaallYYccccUUllmmkkeennAAkkMMBBgg''FFMM  eeddaayyKKµµaannGGtt††ssJJÔÔaaNNssMMKKaall''xx¬¬ÁÁnn..
eennAAkk~~̈̈ggKKuukk  yyYYnneennHHVVnnnniiyyaayyffaa    vvaaeeccHHeeFFII√√mm˙̇ËËbbqq©©aajj''  ..  eemmPPUUXXMMuukk**yykkvvaa[[eeFFII√√mm˙̇ËËbb
[[  ..  ee®®kkaayymmkkll∫∫IIddll''eeccAAhh√√aayyeexxtt††@@kk**nnSSyykkeeTTAAeeFFII√√CCaaccuuggeePPAAppÊÊaall''  ..  ddll''eeBB
llsseemm††cc®®TTgg''yyaaggeeTTAAeexxtt††kkMMBBgg''FFMM  kk**ssrreessIIrrCCaabb''mmaatt''nnwwggmm˙̇ËËbb  EEddlleellaakkeeccAA--
hh√√aayyeexxtt††eerroobbff√√aayy  eehhIIyyssYYrrrrkkmmuuxxGG~~kkeeFFII√√  ..  eeccAAhh√√aayyeexxtt††kkMMBBgg''FFMM  BBUU--ttuugghhaavv
kk**ff√√aayyeeLL--DDwwkkeennHHbbeeNN††aayy  ..  yyYYnnccaarrbbuurrsseeLL--DDwwkkeennHHmmiinneeccHHnniiyyaayyEExxµµrreeTT
..  eeBBllllnn''--nnll''eeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrTTMMllaakk''ssIIhhnnuukk~~̈̈ggqq~~SS11997700  TTaahhaannVVnnccaabb''eeLL--  

((2211)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssaammuutt--bbflfluunnffaann''  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAArrddΩΩkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aaffaa  ––  ffgg--XXWWnnCCaa

bbkkßßBBYYkkllaavv--EEkkvvmmuunnII  ..  ffgg--XXWWnneekkIItteennAAPPUUmmiiee®®CCaayynnaaggggYYnn  ®®ssuukk®®ssIIss~~MM  eexxtt††eessoommrraabb  ..  bbMMeerrIIyyYYnneevvoottmmiijj

mm††ggeeTToottkk~~̈̈ggqq~~SS11997722  ..  eeBBllbb""uull--BBttQQ~~HH  eeKKkk**ssmm¬¬aabb''ffgg--XXWWnneeTTAA  ..
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DDwwkkddaakk''LLaann  eeddaayyGGaaggxx~~ggPP~~aakk''ggaarryyYYnneennHHmmiinnxx¬¬aaccGG~~kkccaabb''eeTT    EE®®sskkeeCCrrkkee®®JJÇÇaa
llFF¬¬aakk''BBIIeellIIrrffyynn††EEbbkkkk∫∫aallss¬¬aabb''eeTTAA  ..

eerrOOggmmYYyyeeTToott  KKWWmmaanneeQQµµaaHH®®ssIIpp¬¬yy  CCaaKKNNkkmmµµkkaarreevvoottmmiijjEEddrr  FF¬¬aabb''bbMMeerrII
ccllnnaaeennHHeennAACCbb''  eemmmmtt''  EE®®kkkk  VVmmTTTTYYllkkaarrGGbb''rrMMBBIIBBYYkkeevvoottmmiijjffaa  ––  eeyyIIggCCaa
GG~~kkttssflflUUvvaayyVVrrSSggddUUccKK~~aa  ccUUrrkkMMuu®®bbkkaann''eeyyIIggCCaa®®bbCCaaCCnneevvoottNNaamm  EExxµµrr  llaavv  ®®ttUUvv
®®ssLLaajj''KK~~aaddUUccCCaabbggbbÌÌËËnnbbeeggII̊̊tt  ddIIyyYYnnkk**ddUUccCCaaddIIEExxµµrr  ddIIllaavvEEddrr        ®®bbCCaaCCnnyyYYnnkk**
ddUUccCCaa®®bbCCaaCCnnEExxµµrrEEddrr    eeyyIIggeebbIIkkccMMhh[[®®bbCCaaCCnnTTSSggbbIIrrss''eennAAssuuxx®®ssYYllCCaammYYyy
KK~~aaeebbIIeeyyIIgg®®bbkkaann''hhYYsseehhttuu  nnwwggnnSS[[®®bbCCaaCCnneeyyIIggTTSSggbbIIeeQQ¬¬aaHHKK~~aaKKµµaanneeBBllccbb''
eeLLIIyy  ..

ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakksswwuumm--KKiinn  ((ssIIuuGGaaffiill))  ffaa  ®®ssIIpp¬¬yyeennHHmmaann
kkMMeeNNIItteennAAåått††rrmmaannCC&&yy  ..  ssmm&&yyyyYYnnVVnneeFFII√√CCaaKKNNeexxtt††åått††rrmmaannCC&&yymmYYyyrr--
yy::  ..  KKWW®®ssIIpp¬¬yyeennHHeehhIIyyEEddlleeFFII√√CCaaEExxßßrryy:CCaammYYyyhhaaggkkaatt''eeddrrEEffll&&rreennAAeessoo
mmrraabb®®kkuugg  ..  

eeyyIIggeeXXIIjjffaayyYYnnxxaaggeeCCIIggVVnnddaakk''ccaarrCCnneeKK[[ccUUlleeTTAAeennAAeekkookknnwwggeemmddwwkk
nnSSEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIssaall''ccMMNNuucceexxßßaayy  GGtt††ccrriitteemmddwwkknnSSEExxµµrr  nniiggyykkkkaarrssmm©©aatt''BBIIEExxµµrr
eeTTIIbbeemmddwwkknnSSyyYYnnssaall''®®kkeeyyAAkk∫∫aalleemmddwwkknnSSEExxµµrryy""aaggcc∫∫aass''ddUUcc®®kkeeyyAAVVtt´́ddvvaa
GGIIccwwgg  ..  kkaallVVttuukkmmµµvvaayyTTUUtteevvoottkkuugg--yyYYnnxxaaggeeCCIIgg  eeKKyykkVVnn‰‰kkssaarrEEddll
yyYYnnssiikkßßaaBBIIeemmEExxµµrrffaa  eemmEExxµµrrccUUllcciitt††lluuyy,,  ®®ssII,,  ®®ssaa,,  GGMMNNaacc  EEtt®®kkuummssmm©©aatt''EExxµµrr
bbMMbbwwTTeeccaalleeTTAA  ..

KKMMeerraaggkkaarrNN__eennHHeeKKeerroobbccMMCCaayyUUrryyaarrNNaass''mmkkeehhIIyy  ttSSggBBIIssmm&&yyccMMVVMMgg
CCaammYYyyGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggeemm""¬¬HH  KKWWyyYYnnxxaaggeeCCIIggee®®KKaaggyykk®®ssuukkEExxµµrr[[VVnnkk~~̈̈ggGGnnaa
KKtt  ..  eeBBllyyYYnneemmIIlleeXXIIjjffaa  eeKKCCiittVVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yyrrMMeeddaaHHbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmeevvoo
ttNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eemmddwwkknnSSyyYYnnkk**ssMMeerrccddMMNNaakk''kkaarrTTII22ttaammbbNN††SShhUU--CCIImmiijj  EEdd
llmmuunnnnwwggss¬¬aabb''VVnnpp††SSeehhIIyypp††SSeeTToott  [[ssaavv&&kkKKaatt''bbnn††kkaarrrrMMeeddaaHHyykk≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSgg
mmUUll  ((EExxµµrr  llaavv))    rrYYmmeeFFII√√CCaasshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinneennaaHH  eeTTIIbb®®bbCCaaCCnnyyYYnnTTSSggxxaaggeeCCIIgg
nniiggxxaaggtt∫∫ËËggccMMnnYYnnCCaagg6600llaannnnaakk''GGaaccrrss''eennAAVVnn®®ssYYll  ee®®JJHHddIIEExxµµrrCCaaddIIxx¬¬aajj''xxaa
ggpp††ll''®®ssUUvv--®®ttII  EEddllmmaatt''rraaÂÂss††yyYYnn®®ttUUvvkkaarrCCaaccSSVVcc''  eehhIIyymmYYyyeeTToottTTSSggeemmddwwkk
nnSSTTSSggrraaÂÂss††EExxµµrrmmiinnVVnnKKiittKKUUrrBBIIvvaassnnaa®®bbeeTTssrrbbss''eeKKeeTT  ee®®JJHHmmnnuussßßeennAAttiicc
eellIITTwwkkddIIFFMMTTUUllaayy  VVnneeFFII√√[[EExxµµrrmmaannKKMMnniittxxII¬¬  xxiiÇÇll  rrss''eennAAssbb∫∫aayyeePP¬¬ccxx¬¬ÁÁnn  TTSSgg
eemmddwwkknnSS  ((eeGGaabbGGMMNNaacc))  TTSSggrraaÂÂss††  ..

�                                  �

�
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CMBUkTI4
GB¥a®kwt¥lMeGogkumµ¨ynis†

kkaallEEddlleellaallssWWgg--gg""uukkffaajj''vviill®®ttLLbb''mmkkBBII®®ssuukkVVrrSSgg  BBIICCIIvvPPaaBBCCaaCCnn
nniirreeTTsseennAA´́ff©©TTII2200  EExxttuullaa  qq~~SS11995511  eennaaHHsseemm††ccssIIhhnnuuVVnnhhaamm®®VVmmmmiinn[[
eeKKeeTTAATTTTYYlleellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''eeLLIIyy  EEttssiissßßaannuussiissßß  ®®bbCCaarraaÂÂss††rraabb''JJnn''
mmWWuunnnnaakk''VVnneeTTAATTTTYYlleellaakk  ..  ttSSggBBIIvvaallccMMNNttyynn††eehhaaHHeeJJFFiicciinnttuuggmmkkddll''rraa
CCFFaannIIPP~~MMeeBBjj  mmaannmmnnuussßßQQrrGGmmpp¬¬ËËvvCCaaBBIIrrCCYYrrrrhhUUtt  ((11)) ..  ssIIhhnnuummaanneesscckkII††®®cc--
EENNnnNNaass''nnwwgg®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''kk~~¨̈gg®®bbeeTTssEExxµµrr  CCaa
ee®®KKaaHHmmiinnllÌÌddll''®®BBHHGGggnniiggrrbbbbrraaCCaanniiyymm  ..  tteeTTAA´́ff©©mmuuxx®®BBHHGGggnnwwggVVtt''mmuuxxmmaatt''
VVtt''rraaCCbbll¬¬gg˚̊  VVtt''GGMMNNaaccCCaammiinnxxaann  ee®®JJHHeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''hhaakk''mmaannkkmm¬¬SSgg
®®ssUUbbTTaakk''TTaajjBBBBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrr[[mmkkrrYYbbrrYYmmCCaammYYyyVVnn  ..  eehhttuueennHHeehhIIyyeeTTIIbbssII
hhnnuuccaatt''TTuukkeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''CCaass®®ttUUvvTTII11rrbbss''®®TTgg''  nniiggrrbbbbrraaCCaasskkii††PPUUmmiiEEdd
llmmaann®®TTgg''CCaattMMNNaagg  ..

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnneeccjjeeTTAA´́®®BB´́ff©©TTII99  mmiinnaa  11995522  eeddIImm∫∫IIvvaayyVVrrSSgg
TTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥  ..  VVrrSSggccaajj''ssÂÂggaammeeDDoonneebboonnPPUU  eennAA´́ff©©TTII77  ååssPPaa  11995544  eeFFII√√
[[GGMMNNaaccGGaaNNaanniiKKmmrrggaaHHrreeggIIGGss''BBiiss  ..  kkaarrTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥ssnnßßwwmm@@rrbbss''ss
eemm††cckk¬¬aayyCCaammaanneeCCaaKKCC&&yy  ..  eeddaayyVVrrSSggccaajj''ssÂÂggaammCCaammYYyyhhUU--CCIImmiijjyy""aaggFF©©nn''
kk**ssuuxxcciitt††®®bbKKll''‰‰kkrraaCC¥¥mmkk®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ssflflyy‰‰BBYYkkeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  EEdd
llkkTT&&BBeennAAGGUUrrssµµaacc''PP~~MMddggEErrkkeeTTAAvviijj  ..  ssIIhhnnuuVVnnkk¬¬aayyCCaammhhaavvIIrrbbuurrssrrddΩΩ  CCaabbii--
ttaa‰‰kkrraaCC¥¥CCaattii  mmaann®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBdd**GGssççaarr¥¥  EEddllrraaÂÂss††EExxµµrrll©©gg''eexx¬¬AAnnSSKK~~aaeeCCOOffaa
®®TTgg''CCaaFFmmwwµµkkrraaCC  VVrrSSggssMMuuccuuHHjj""mmee®®kkaammGGnnuuPPaaBBkkSSeePPII¬¬ggeeQQIIBBYYkkCCIIvvBBll--nnaarrIIkk¬¬aahhaa
nn  ..

rrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔEEddlleerroobbccMMeeLLIIggeeddaayy®®TTgg''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--yyuuttii††vvggßß  ((22)) nniiggbbkkßß®®bbCCaa
FFiibbeettyy¥¥  eehhIIyy®®bbkkaassee®®bbIIkk~~¨̈ggqq~~SS11994477        VVnnddkk''GGMMNNaaccCCaaee®®ccIInnBBII®®BBHHmmhhaa--
kkßß®®tt  ®®bbKKll''eeTTAA[[®®bbCCaarraaÂÂss††  EEddllmmaannssPPaaCCaattMMNNaagg  ..  rrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔEEddll®®bbkkaa
ssee®®bbIImmkkeennaaHH  mmiinnCCaaTTIIssBB√√®®BBHHhhÚÚTT&&yysseemm††cceeLLIIyy  ..  ssIIhhnnuuVVnnEEkkEE®®bb®®ttLL
nn''®®ttLLiinnccuuHHeeLLIIggCCaaee®®ccIInnssaarreeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrEEttppll®®bbeeyyaaCCnn__nniiggzzaann:BBYYkkkkßß®®tt  ..
ssPPaaCCaattiinnIIttiikkaallTTII11  ccaabb''eebbIIkkBBIÍ́ ff©©TTII2211  EExxmmkkrraa  11994488  eehhIIyymmaannssmmaaCCiikkPPaa
KKee®®ccIInnCCaabbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ..  eeddaayy®®ccEENNnnnnwwggbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥mmaann®®bbCCaa
®®bbiiyyPPaaBBCCaagg  eehhIIyyeeddaayyssmmaaCCiikkPPaaKKee®®ccIInnmmiinn®®BBmmeeFFII√√ttaammbbMMNNgg®®TTgg''  ssIIhhnnuu
kk**®®bbkkaassrrMMllaayyrrddΩΩssPPaannIIttiikkaallTTII11eennaaHHeeTTAAeennAA´́ff©©TTII1177  kkJJÔÔaa  qq~~SS11994499  (1) ..

((11)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrrrbbss''eellaakkssflflaamm--hhYYtt  GGttIIttKKNNkkmmµµkkaarrbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥®®bbccSS®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ssBB√√́́ ff©©

eellaakkrrss''eennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  rrddΩΩvvaa""ssiiuuuunneettaann  ..

((22)) ssUUmmGGaannTTMMBB&&rr7766
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ee®®kkaayymmkkeeTTootteennAA´́ff©©TTII1144  mmkkrraa  11995500  CCnnmm~~aakk''VVnnyykk®®KKaabb''EEbbkkeeTTAAKKbb''ccUUllTTII
ccaatt''kkaarrKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥ssmm¬¬aabb''eellaakkeeGGoovv--eekkIIss,,  GGttiitt®®bbFFaannrrddΩΩssPPaa
nniiggCCaaGGKKeellxxaaFFiikkaarrKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥,,  eennHHkk**CCaass~~aa´́ddrrbbss''sseemm††ccEEddrr(2)

EEttTTmm¬¬aakk''eeTTaasseeTTAAeellII®®TTgg''nnrriinnÊÊeeddtteeTTAAvviijj  ..  kk~~̈̈ggkkaarrddeeNNII††mmGGMMNNaaccBBIIrraaÂÂss††eennHH
ssIIhhnnuuVVnnGGnnuuvvtt††GGMMeeBBIIkkaaccssaahhaavvNNaass''  eeFFII√√TTuukk≈≈bbuukkeemm~~jjBBYYkk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ccaa
bb''ddaakk''KKuukk  ((eekkgg--vvaa""nn''ssaakk''̆̆ ˘̆˘̆)),,  ssmm¬¬aabb''eeccaallGGss''CCaaee®®ccIInn  mmaanneellaakkeeGGoovv--eekkIIss,,
GGaaccaarr¥¥GGflflUU--ccuugg  ((kkUUnnttaa®®kkmmgg""uuyy˘̆˘̆˘̆)),,  bbwwTTssaarrBBtt··mmaannEExxµµrree®®kkaakkCCaaeeddIImm  ..  eeddaayyssaarr
ssPPaannIIttiikkaallTTII22mmiinn®®BBmmeeFFII√√ttaammbbMMNNggrrbbss''®®TTgg''  ssIIhhnnuukk**®®bbkkaassbbwwTTssPPaanniittii
kkaallTTII22eennaaHHeeTToott  eennAA´́ff©©TTII1133  mmkkrraa  11995533  (3) eehhIIyyccaabb''ssmmaaCCiikkssPPaaCCaaee®®ccIInn
EEddllCCMMTTaass''nnwwgg®®TTgg''jjaatt''KKuukkGGss''  kk~~¨̈ggccMMeeNNaammeennaaHHmmaanneellaakkbbflfluunn--ccnnÊÊmm""uullppgg
EEddrr  ..  

ssUUmmCCMMrraabbffaa  kkaallssmm&&yyeennaaHH  mmaannKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyyee®®ccIInnbbkkßßee®®ccIInn®®kkuu--
mmNNaass''  (4) EEttmmaannEEttbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eeTT  EEddllmmaann®®bbCCaa®®bbiiyyCCaaggeeKK  ..
bbkkßßTTSSggeennaaHHKKWW  ––

11--  KKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ssJJÔÔaakk∫∫aallddMMrrIIkkaann''pp˚̊aaQQUUkkbbII  mmaanneellaakkeeGGoovv--
eekkIIssCCaa®®bbFFaann  ..

22--  KKNNbbkkßßeessrrIIPPaaBB  ssJJÔÔaarrUUbb®®VVssaaTTkkMMBBUUllbbII  mmaann®®TTgg''nneerraatt††mm--nnrriinnÊÊeedd
ttCCaa®®bbFFaann  ..

33--  KKNNbbkkßßeexxmmrrbb""uunn~~kkaarr  ssJJÔÔaarrUUbbnnaaggKKgg˙̇IIgg  mmaanneellaakkllnn''--nnll''ddwwkknnSS  ..
44--  KKNNbbkkßßddMMeekkIIgg®®bbCCaaCCaattii  ssJJÔÔaahhnnuummaann®®TTEEppnnTTII®®ssuukkEExxµµrr      mmaanneellaakk  

EEyymm--ssMMbbUUrrCCaaGG~~kkddwwkknnSS  ..
55--  KKNNbbkkßßccMMeerrIInnCCaattii  ssJJÔÔaarrUUbb®®BBYYjjTTmm¬¬̈̈HHkkggbbYYnn  mmaanneellaakkCCaa--CCiinnkkuukk  CCaa

GG~~kkddwwkknnSS  ..

((22)) ®®TTgg''yyuuttii††vvggßßCCaaGG~~kk®®VVCC∆∆EExxµµrrmm~~aakk''  EEddllVVnnssiikkßßaaddll''åått††mmvviiCCÇÇaa  mmaannssJJÇÇaattiiVVrrSSgg  mmaannPPrriiyyaaVVrrSSgg  ..

kkaalleeNNaaHHhhUU--CCIImmiijjkk**TTTTYYllssaall''EEddrrffaa  EExxµµrrmmaannpp˚̊aayymmYYyyrrHHEEddrr  EEttpp˚̊aayyeennaaHHeeddIIrrpp¬¬ËËvvppÊÊ̈̈yyBBIIhhUU--CCIImmiijj  ..  ®®TTww

ssII††bbTTyyuuttii††vvggßß  ((  Théorèmes de Youthevong ))  xxaaggKKNNiittvviiTT¥¥aa  mmaanneennAAkk~~̈̈ggkkmmµµvviiFFIIEEpp~~kkåått††mmssiikkßßaa  eennAA

mmhhaavviiTT¥¥aall&&yyvviiTT¥¥aassaaÂÂss††  ..  ®®TTgg''yyuuttii††vvggßßVVnnnnSSyykkllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  EEddll®®TTgg''eekkaattssrreessIIrrttSSggBBIIeennAA

‰‰®®ssuukkVVrrSSggeennaaHHccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrr  ..  ®®TTgg''CCaaGG~~kkbbeeggII˚̊ttKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥mmuunneeKKCCaammYYyyeellaakkeeGGoovv--

eekkIIss  nniiggCCaaGG~~kkEEddllVVnnee®®BBooggssMMeeNNAArrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔEExxµµrrCCaaddMMbbUUgg  eeddaayyyykkrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔrrbbss''ssaaFFaarrNNrrddΩΩVVrrSS

ggTTIIbbIICCaaeeKKaall  ..  eeddaayy®®TTgg''mmiinnjjeejjIIttVVrrSSgg  nniiggeeccHHrraarrSSggkkiiccççkkaarrrrbbss''VVrrSSgg  eeTTIIbbVVrrSSggee®®KKaaggeeFFII√√KKtteellaa

kk  ..  ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssflflaamm--hhYYtt  ffaa®®TTgg''mmaannCCmm©©WWssYYtt  EEddllmmiinn®®ttUUvvKK~~aanniiggFFaattuuGGaakkaass®®ttCCaakk''

eeLLIIyy  ..  VVrrSSggkk**rrkkeellssccaakk''ccuucc[[PPrriiyyaa®®TTgg''CCaattiiVVrrSSggeennaaHHeerroobbccMM  eeFFII√√BBiiFFIICCbb''eellooggmmYYyyeennAAeeBBllrraa®®ttIIhhaa

llsseennßßIImm  ..  ®®TTgg''yyuuttii††vvggßß®®ttUUvvEEtteeTTAAccUUllrrYYmmxxaannmmiinnVVnn  ee®®JJHHPPrriiyyaaeellaakkVVnnNNaatt''CCaammYYyyGG~~kkFFMMVVrrSSggrrYYcc

eeTTAAeehhIIyy  ..  eeddaayy®®ttUUvvFFaattuu®®ttCCaakk''eerraaKKeellaakkkk**eerrIIbbeerrIIeeLLIIggvviijj  VVrrSSggeeKKmmaannff~~SSEEddrr  EEtteeKKmmiinnccaakk''ff~~SSeennaaHH[[

TTuukk[[eellaakkssuuKKttttaammssMMrrYYlleeTTAAeennAAkk~~̈̈ggEExxkkkk˚̊ddaaqq~~SS11994477  ..  eeccttiiyyeellaakkeennAAeellIIPP~~MM®®BBHHrraaCC®®TTBB¥¥®®ssuukkåått††̈̈gg..

sseemm††ccee®®ttkkGGrrNNaass''EEddll®®TTgg''yyuuttii††vvggßßssuuKKtteeTTAA  KKWWeellaakkVVtt''ss®®ttUUvvmmYYyyeehhIIyy  ..  ttSSggBBII®®TTgg''yyuuttii††vvggßßssuuKKtt

eeTTAA  sseemm††ccmmiinnEEddlleeccjj®®BBHHvvaaccaarrMMllwwkkBBII®®TTgg''yyuuttii††vvggßßTTaall''EEtteessaaHH  ..  mm~~aagg®®TTgg''yyuuttii††vvggßß®®BBmmTTSSggbbuu®®ttBBIIrrnnaakk''

VVnnvviilleeTTAArrss''eennAA®®ssuukkVVrrSSggrrhhUUttddll''ssBB√√́́ ff©©  ..
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66--  KKNNbbkkßß¯̄ssaannmmaannCC&&yy  ssJJÔÔaarrUUbbTTgg''CC&&yyBBIIrrEExx√√gg®®TTmm˚̊̈̈dd  mmaanneellaakk
eemm""AA--ccyy  CCaaGG~~kkddwwkknnSS  ..

77--  KKNNbbkkßßssMMbbuukkXXMMµµ̈̈rrbbss''eellaakkmm""mm--ssuuTTÏÏ  ..
88--  KKNNbbkkßßkkNN††aabb''®®ssUUvv  ddwwkknnSSeeddaayyeellaakkssmm--jjaann  ((33)) ..
99--  KKNNbbkkßßrrYYbbrrYYmmCCaattii  ..
1100--  KKNNbbkkßßrrUUbbkkeeNNÎÎøøvv  ..
1111--KKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnn  ssJJÔÔaarrUUbbnngg&&ll  rrbbss''®®kkuummEExxµµrreevvoottmmiijj  EEddllddwwkknnSS

eeddaayy®®kkuumm  NNuubb--bbUUppaann,,  nngg--ssYYnn  ((  mmIIuu--ppUU,,  mm""aa--mmYYnn,,  llaavv--EEkkvvmmuunnIĬ̆ ˘̆˘̆  ))  ..
eeKKaallbbMMNNggrrbbss''sseemm††ccKKWW  eekk††aabbyykkGGMMNNaaccTTSSggGGss''  nniiggrrMMllaayyKKNNbb--

kkßßTTSSggGGss''  [[mmkkeennAAee®®kkaamm≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''®®TTgg''  ..  eeddIImm∫∫IIhhkk''ccUUllmmkkyykkGGMMNNaacc
[[eeBBjj´́dd  ssIIhhnnuukk**ddaakk''rraaCC¥¥ff√√aayymmaattaabbiittaaeellaakkeennAAqq~~SS11995555  rrYYcc®®TTgg''kk**bbeeggII̊̊ttKK
NNbbkkßßssggmmrraaÂÂss††nniiyymm  nniiggee®®bbIIGGMMNNaacc´́®®BB  rrMMllaayyKKNNbbkkßßdd´́TTeeTToott[[ccUUll
mmkkCCaammYYyy  ..

BBYYkk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥EEddllmmiinnccUUllrrYYmmCCaammYYyyKKNNbbkkßßssggmmrraaÂÂss††nniiyymm  ®®ttUUvv
bbYYkkKKiijjbb""UUllIIssttaammrraabb''yybb''́́ ff©©  eeFFII√√TTuukk≈≈bbuukkeemm~~jjeeKKoobbssgg˚̊tt''®®KKbb''vviiFFIĬ̆ ˘̆˘̆˘̆..  ssIIhhnnuuVV
nnbbgg≈≈MM[[eeFFII√√kkaarreeVVHHeeqq~~aatt®®bbCCaammttiiee®®CCIIsseerrIIssyykkKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyyssggmmrraa--
ÂÂss††nniiyymm  ..  kk~~̈̈ggkkaarreeXXaassnnaaKKNNbbkkßßeennaaHH  ssIIhhnnuunniiggBBYYkk´́ccvvSSggVVnnee®®bbIIGGMMeeBBII
´́®®BB´́ppßßbbMMppuuttkk~~̈̈ggkkaarrppççaajj''ppççaallBBYYkkeeXXaassnniikkbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ..  ttaammeesscckkII††[[
kkaarrNN__rrbbss''eellaakkyyUU--ssMMbbUUrr  GGttIIttnnaayykkbbuuKKlliikkssiikkßßaaPPMM~~eeBBjj  ssBB√√´́ff©©rrss''eennAA
Montreal kkaaNNaaddaa  VVnnnniiyyaayyffaa  ––  kkaalleennAACCaassiissßßvviiTT¥¥aall&&yyssIIuussuuvvttiiƒƒ  VVnn
ttaammeeTTAACCaammYYyy®®kkuummeeXXaassnniikkbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  EEddllmmaanneellaakkeekkgg--vvaa""nn''
ssaakk'',,  GG~~kk®®KKUUeexxoovv--bb""uuNNˆ̂aarrII  ((GGttIItt®®KKUUrrbbss''eellaakkyyUU--ssMMbbUUrr))˘̆˘̆˘̆  nniiggKK~~aammYYyyccMMnnYYnneeTToo
tteeTTAAeeXXaassnnaattaammeexxtt††  ..  eellaakkyyUU--ssMMbbUUrrVVnneeXXIIjjBBYYkk´́ccvvSSggyykk®®kkuummqqSSyyuuSS
eeTTAATTHH  vvaayyssrrttMMLLgg''rrMMxxaannqqaaeeqqAAkkMMuu[[®®bbCCaarraaÂÂss††ss††aabb''kkaarreeXXaassnnaaBBYYkk®®bbCCaaFFiibbeett
tt¥¥eekkIItt  ..  eennAAeessoommrraabb  ssIIhhnnuubbJJÇÇaammkkddaabb--QQYYnn  @@kk**ee®®bbIIbb""UUllIIssGGUUss®®ccvvaakk''vvaa""vv
ccuuHHrraa""vveeLLIIggkkaatt''mmuuxxeeXXaassnniikk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  eeXXaassnniikk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥PP&&yykk**rrtt''
®®VVss''yykkrrYYccxx¬¬ÁÁnn  ..  eennAAPP~~MMeeBBjjCCiitt®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarr  ssIIhhnnuubbJJÇÇaa[[ssmm--ssaarrII
((  ““BBuukkrrbbss''eellaakkssmm--rrggßßIÏ̈  ))  nnSSBBYYkkKKiijjeeTTAAVVjj''eellaakkeeGGoorr--ssIIuuccUUvv  nniiggeekkgg--
vvaa""nn''ssaakk''  EEddllkkMMBBuuggeeFFII√√kkaarreeXXaassnnaaeellIIeevvTTiikkaa  ..  eennAAVVtt''ddMMbbgg,,  eellaakkttUUcc--QQYYgg
GG~~kknniiBBnnÏÏeessoovveePPAA  ««  VVtt''ddMMbbggssmm&&yyeellaakkmmççaass''  »»  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAAXXMMuuvvtt††KKrr  eexxtt††
VVtt''ddMMbbggVVnn[[kkaarrNN__ffaa  ––  kkaalleennAACCaassiissßßGGnnuuvviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHmmuunnIIvvggßß  VVnnccUUll
rrYYmmCCYYyyeeXXaassnnaakkNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ..  eeBBllkkMMBBuuggeeXXaassnnaaeennAAppßßaarree®®kkaamm
VVtt''ddMMbbgg  BBYYkkbb""UUllIIsseexxtt††VVnneekkNNÎÎmmnnuussßßmmYYyy®®kkuummxxÊÊgg''́́ mm∏∏nnaakk''  [[yykkffµµeeddjj
KKbb''  kk**nnSSKK~~aarrtt''yykkEEttrrYYccxx¬¬ÁÁnn  ..  eerrOOggEEbbbbeennHHmmaann®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggeeBBjj®®ssuukkEExxµµrr
kk~~̈̈ggqq~~SS11995555  rrhhUUttmmaannssmm¬¬aabb''eeXXaassnniikk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eeTToottppgg    ddUUccCCaaeennAAeessoo  

((33)) CCaa““BBuukkssmm--ssaarrII  ‰‰ssmm--ssaarrIIxxwwggnnwwggsseemm††cchhUUttggaarrTTUUtt  kk**rrtt''eeTTAAccUUllCCaammYYyyeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''    ..
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mmrraabbCCaaeeddIImm  ..  ssIIhhnnuuVVnnQQ~~HHeeqq~~aatt®®bbCCaammttii  eeddaayymmeeFF¥¥aaVVyydd**eeXXaarreeXXAAEEbbbb  
eennHH  ..  eennAAccuuggEExxkkJJÔÔaa  GGKKeellxxaaFFiikkaarrKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  VVnneeFFII√√BBiiFFIIttUUccmmYY
yyccMMeeJJHHmmuuxxssmmaaCCiikk  EEff¬¬ggrrMMllaayyKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  EEddlleellaakkeeTToogg--
eeLLaamm""aann''CCaakkµµÁÁyy,,  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggssIIuuGGaaffiill,,  VVnnrrMMllwwkkssMMddIIGGKKeellxxaaFFiikkaarrbbkkßß
®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥ffaa  ––  eeddaayyeehhttuussggmmrraaÂÂss††nniiyymmQQ~~HHeeqq~~aatt®®bbCCaammttii  GGMMeeNNIIHHtt
eeTTAAmmaannEEttKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyyEEttmmYYyyKKtt''ddwwkknnSSnneeyyaaVVyy®®ssuukkEExxµµrr  ®®bbeeTTss
EExxµµrrkk~~̈̈ggGGnnaaKKtt  cc∫∫aass''CCaannwwgg®®ttUUvvTTTTYYllrrggee®®KKaaHHBB¥¥¨̈HHssggÙÙrraaGGnn††rraayyCCaaBBMMuuxxaann  ..

mmuunnhhkk''ccUUll®®bbLLËËkkkk~~̈̈ggeerrOOggnneeyyaaVVyyddeeNNII††mmGGMMNNaacceennHH  eess††ccssIIhhnnuuVV
nnccUUlleeTTAAssiikkßßaaccMMeeNNHHBBuuTTÏÏcc®®kk  GGaaNNaacc®®kk  BBIIssMMNNaakk''sseemm††ccssggÙÙCCYYnn--NNaatt
rraall''@@rraa®®ttII  ccaabb''BBIIrrMMllggGGaa®®FFaatteeTTAA  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11995555  sseemm††ccCCYYnn--NNaattVVnn®®BBmmaannssIIhhnnuuffaa  ––  ®®TTgg''eennAAeekkµµggeesscckkII††
NNaass''  KKYYrrkkMMuuGGaalleeFFII√√nneeyyaaVVyyGGII  EE®®kkggnnwwggnnSSee®®KKaaHHmmhhnn††rraayyddll''®®bbeeTTssEExxµµrrnnii
gg®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr  !!  ..  ssIIhhnnuu,,  kkaalleennaaHHxx∆∆aall''CCaaxx¬¬SSgg,,  kk**rrMMeellIIkkssaarrKKuuNNttbbffaa  ––
bbuuNN¥¥TTIICCaasseemm††ccssggÙÙeennHH  KKWWssIIhhnnuuCCaaGG~~kk®®bbeeKKnn  mmYYyyeeTTootteerrOOggeeFFII√√……mmiinneeFFII√√nn--
eeyyaaVVyyeennaaHH  CCaaeerrOOggppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnssIIhhnnuu  sseemm††ccssggÙÙssUUmmkkMMuullUUkkmmkkee®®CCoottEE®®CCkk
eerrOOggeennHH  ..

�                                   �

�
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sIhnunigb¬¨kkumµ¨ynis†

®®bbeeTTssyyYYnnnniiggcciinn®®kkhhmmmmiinneeKKaarrBBeesscckkII††ssMMeerrccrrbbss''ssnnii~~ssiiTTTTII®®kkuugghhßßWW
EENNvveeLLIIyy  ..  yyYYnneevvoottmmiijjeennAAEEttbbnn††nneeyyaaVVyyssmm©©aatt''tteeTTAAeeTToott  eeddaayymmaannbbMM
NNggyykk®®ssuukkEExxµµrr  eeFFII√√CCaammUUllddΩΩaannrrMMeeddaaHHyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  cciinn®®bbCCaammaanniittuuVVnnrrkk
EExxßßrryy:cciinnEEddllFF¬¬aabb''eeccjjccUUllvvSSggmm~~aakk''  ppÊÊHHeennAAmmuuxxvvSSggeeQQµµaaHH  KKuucc--CCII  ®®bbBBnnÏÏeeQQµµaaHH
LLaann''  [[eeFFII√√CCaaeemmFF~~aakk''  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11995566  sseemm††ccVVnnTTaakk''TTggcciinn®®kkhhmm  ..  eellaakkCCUU--
eeGGggLLaayyVVnnmmkkeeFFII√√TTssßßnnkkiiccççeennAA®®ssuukkEExxµµrrkk~~̈̈ggccuuggqq~~SS11995566  (5) kkaalleeNNaaHHcciinn
nniiyyaayyssMMuu[[sseemm††ccCCYYyyyyYYnn  kk~~̈̈ggkkaarrvvaayyrrMMeeddaaHHeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggEEttmm††gg  ((44)) ..
ttaammssMMddII““BBuukkxxMM∆∆̈̈  GG~~kknniiyyaayyvviiTT¥¥¨̈eebb""kkSSggCCaaPPaassaaEExxµµrr  CCaacciinneekkIItteennAAkkMMBBgg''ccaamm  eerroonn
GGkkßßrrEExxµµrreennAAvvtt††ee®®CCaayyffµµBBII®®BBHHssggÙÙGGaaccaarr¥¥eennAA  ((  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈ssMMNNaakk''eennAAkkuuddiikkaalleennAA
CCaassiissßßbbzzmmssiikkßßaa  ))  ..

®®kkssYYggssmm©©aatt''GGaaeemmrriikkSSggeeXXIIjjsseemm††ccTTaakk''TTggcciinnCCYYyyyyYYnneehhIIyy  kk**ccaabb''rrkk
EExxßßrryy::rrMMllMMsseemm††cc  ..  kk~~̈̈ggEEppnnkkaarreennHHeeKKTTaakk''TTggVVnnddaabb--QQYYnneennAAccuuggqq~~SS11995577
eeKKpp††ll''lluuyykkaakk''nniiggGGaavvuuFF  vviiTT¥¥¨̈TTaakk''TTggCCaaee®®ccIInnddwwkkttaammyynn††eehhaaHHBBIIeeyyookkNNaammxxaa
ggtt∫∫ËËggmmkk[[ddaabb--QQYYnneennAAeessoommrraabbeeBBllrraa®®ttII  ..  ddaabb--QQYYnnKKµµaannccMMeeNNHHEEffmmTTSS
ggKKµµaannGG~~kkeeccHHddwwggCCYYyyeessaaHH  eeTTIIbbGGaaeemmrriikkSSggyykknnaayyTTaahhaannyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggBBIIrrnnaakk''
mmkkCCYYyy  eeFFII√√[[sseemm††ccssIIhhnnuummaannkkaarrssggßß&&yy  ((55)) ..  ee®®kkaayymmkkGG~~kkCCMMnnaajjkkaarrGGaa--
eemmrriikkSSggVVnn[[rrddΩΩaaPPiiVVll´́ffCCYYyyrrkkeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  eeddaayy[[eellaakk®®kkuummtt®®mmYY
tt´́ffCCYYyyppgg  ..  eellaakkrr""ggqq:NN:VVnneeTTAAyykkeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''BBIIeexxtt††LL¨̈kknniijj
((66)) mmkk  ..  GGaaeemmrriikkSSggssMMuu[[eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''eeTTAACCYYyyddaabb--QQYYnn          eeddIImm∫∫IIpp††ll''  

((44)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkeeVV""--ffnn  GGttIIttvvrr::eessnniiyy‰‰kknniiggCCaaGG~~kkccaatt''EEccggkkaarrTTTTYYllbbddiissNNΩΩaarr--

kkiiccççeePP∆∆øøvvbbrreeTTssnnaannaassmm&&yysseemm††ccssIIhhnnuu  ..

((55)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssiiuumm--KKiinn  eennAATTII®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..

((66)) ee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544    EExxµµrr≤≤ssßßrr: EExxµµrreevvoottmmiijj    ®®ttUUvvccuuHHccUUlleeTTAArrYYbbrrYYmmkk~~̈̈ggssggmmCCaattiivviijj  ..

ee®®kkaayyBBIIeeFFII√√bbuuNN¥¥‰‰kkrraaCC¥¥eennAAeellIIPP~~MMddggEErrkkrrYYcc  kkggTT&&BB≤≤ssßßrr:rrYYmmEExxµµrrbbMMeerrIICCaattiirrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnddaa

kk''GGaavvuuFFccuuHHccUUlleeTTAArrss''kk~~̈̈ggssggmmCCaattiieeddaayyxx¬¬HHeeTTAAeerroonnbbnn††vviiCCÇÇaaeeTToott  mmaannCCaaGGaaTTii  llaavv--FFaannGGIIuummCCaaeeddIImm  EEddll

eerroonnbbnn††CCaanniissßßiitteevvCCÇÇbbNNiiÎÎtt  ..  KKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''VVnnTTTTYYllbbuuNN¥¥ss&&kkii††BBIIsseemm††cceessaaHHeeLLIIyy  eeTTaaHHCCaaBBYYkkEExxµµrreevvoott

mmiijjkk**eeddaayy  ..  eennAAkk~~̈̈ggBBiiFFIIbbuuNN¥¥eennaaHH  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnnniiyyaayyEEpp††pp††SSffaa  ––  eeBBlleennHHkkaarrttssflflUUrrbbss''eeyyII

gg®®ttUUvvccbb''mmYYyyrryy: eeddaayy®®bbeeTTssEExxµµrrVVnn‰‰kkrraaCC¥¥eehhIIyy  EEtteebbsskkkkmmµµkkUUnnEExxµµrreennAAmmiinnTTaann''ccbb''eennAAeeLLIIyyeeTT  kk~~̈̈

ggkkaarrkkaarrJJrrTTwwkkddIIEExxµµrr[[KKgg''vvgg''  ..  ssIIhhnnuussuuxxcciitt††TTTTYYllkkggTT&&BB≤≤ssßßrr::rrYYmmEExxµµrrbbMMeerrIICCaattiiTTSSggGGss''  eellIIkkEEllggEEtt

ssWWgg--gg""uukkffaajj''eeccjj  ®®TTgg''hhaammmmiinn[[ccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrreessaaHHeeLLIIyy  eehhIIyyeeccaaTTeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''ffaa  CCaa

CCnnkk∫∫tt''CCaattiieeTToottppgg  ..    eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''kk**rrss''eennAAeellIIPP~~MMddggEErrkkCCaammYYyyTTaahhaannCCMMnniitt3300nnaakk''  nnSSKK~~aaeeFFII√√ccMM--

kkaarrcciiJJççwwmmCCIIvviitt  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11995566  sseemm††ccee®®bbII[[ddaabb--QQYYnnnnSSTT&&BBeeTTAAvvaayybbnnÊÊaayyeellaakkeeqqHHeexxÊÊccxxIIÊÊ  ..  eellaakkffaajj''

kk**eePPoossxx¬¬ÁÁnnccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggddIÍ́ ff  eellaakknnaayytt®®mmYYtt´́ffkkaalleennaaHHCCaass&&kkii††bbIIrraaCCtt®®mmYYtt  VVnnyykkååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkeeTTAATTTTYYll

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  [[llaakk''xx¬¬ÁÁnneennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggVVggkkkk  ..  ee®®kkaayybbnnii††ccmmkksseemm††cc®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannIIkkuussuumm:VV

nnyyaaggeeTTAAeeffII√√TTssßßnnkkiiccçç®®kkuuggVVggkkkk  eehhIIyyVVnnssMMuu[[rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll´́ffccaabb''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''®®bbKKll''mmkk[[  
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rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  eeTTaaHHCCaa´́ffccgg''VVnnssKKuuNNCCaammaassbb""uunnµµaannKKIILLËËkk**eeddaayy  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnllbbmmkkCCYYbb

TTaahhaannCCMMnniitteellaakkeennAACCaayyEEddnnvviijj  EEpp††pp††SS[[eeTTAArrss''eennAAbbnn¬¬MMeeFFII√√CCaa®®bbCCaaCCnneennAAkk~~¨̈gg®®ssuukk´́ffssiinn  ..          rrYYcceeddaayy  

eellaakkmmiinnTTuukkcciitt††eellaakknnaayytt®®mmYYtt´́ffeeTToott  xx¬¬aaccyykkeellaakkeeTTAAllkk''[[EExxµµrrssIIhhnnuu  eeBBllrraa®®ttIIeellaakkkk**llYYcceeKKcc

eeLLIIggrreeTTHHeePPII¬¬ggccUUlleeTTAA®®ssuukkPPUUmmaa  rrYYccTTaakk''TTggTTUUttCCbb""uunneeTTAAssMMNNaakk''eennAAttUUkk¥¥ËËmmYYyyrryy:ttUUcc  rrYYcckk**eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAA®®ssuu

kkyyYYnneeyyookkNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eeTTAACCYYbbnnwwggbbÌÌËËnneellaakkeeQQµµaaHHssWWgg--ffaayyeegg√√øøggeennAA®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  ssMMNNaakk''eennAATTIIeennaaHH

mmYYyyrryy::eeTToott  eeTTIIbbeellaakkeeccjjeeTTAAssmm©©MMllaakk''xx¬¬ÁÁnneennAAkk~~̈̈ggeexxtt††LL¨̈kknniijj  eeFFII√√ccMMkkaarrCCaammYYyyGG~~kkCCMMnniittmm~~aakk''eeQQµµaaHHttaa

hhyy  eennAAkk~~̈̈ggPPUUmmiibbuussßßFFMM  ..  eellaakkEEttggEEttttaammddaann®®ssuukkeeTTssCCaanniiccçç  eeddaayyGGaannssaarrBBtt··mmaannyyYYnnnniiggVVrrSSggEEdd

llbbÌÌËËnneellaakkeeppII∆∆mmkk[[  ..  eennAATTIIeennaaHHeellaakkVVnneeppII∆∆ssMMbbuu®®tteeTTAA®®VVbb''TTaahhaannCCMMnniitteennAA´́ffnnaammjjwwkk--KKiimmLL¨̈gg  ((  EEkk

eeQQµµaaHH´́ff  vvIIrraa""tt''--ffggDDII  eehhAAee®®kkAAffaa  ssaarraa""tt''  ))  ®®BBmmTTSSggeellaakkLLwwkk--ssMMeeGGOOnn  EEddlleennAATTIIeennaaHHEEddrrffaa  eellaakkssBB√√

´́ff©©rrss''eennAAsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnneeXXIIjjeesscckkII††®®bbkkaassrrkkrrUUbbeellaakkccuuHHkk~~¨̈ggssaarrBBtt··mmaa

nnCCaaPPaassaaVVrrSSgg  EEddllbbÌÌËËnneellaakkeeppII∆∆mmkk[[  ..  eellaakkkk**ee®®ttoommxx¬¬ÁÁnneehhIIyyeerrIIssTTaahhaannxx¬¬HH@@ccSSCCaaee®®sscc  ..  eehhttuueennHH

eehhIIyyeeTTIIbbeellaakknnaayytt®®mmYYtt´́ffGGaacceeTTAArrkkeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''eeXXIIjj  eehhIIyynnSSmmkkCCYYbbnnwwggttMMNNaaggsshhrrddΩΩGGaa

eemmrriikk  EEddllkkMMBBuuggEEttrrkkrrUUbbeellaakk  [[eeTTAACCYYyyddaabb--QQYYnneeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrTTmm¬¬aakk''sseemm††cc  EEtteellaakkmmiinnTTuukkcciitt††ddaabb--

QQYYnneeTTIIbbeellaakkrraaEErrkk  ..  rrhhUUttddll''eeBBllEEddlleellaakkyyll''®®BBmm  eehhoobbnnwwggeeLLIIggyynn††eehhaaHHeeTTAAccuuHHeennAAeessoommrraabb

EEtteeBBlleennaaHHEEppnnkkaarrddaabb--QQYYnn®®ttUUvvEEbbkkkkaarr  eehhIIyysseemm††ccVVnn[[bb""UUllIIsseexxtt††nniiggTTaahhaanneeTTAABB&&TTÏÏccaabb''ddaabb--QQYY

nn  ..  kkaalleennaaHHddaabb--QQYYnnVVnneeKKcceeccjjBBIIvviimmaann  rrYYcceeLLIIggeeTTAAPP~~MMKKUUEEllnnff√√aayybbggMM®®BBHHssMMrriiTTÏÏBBIIrrGGgg  EEddllddaabb--

QQYYnnEEttggeeCCOOnniiggeeKKaarrBBNNaass''  eehhAAffaannaaggeecckknnaaggccmm  ..  eellaakkccMMeerrIInn--ssiiuunn[[eellaakkss&&kkii††bbIIeehhggttaammeeTTAArrkk

ddaabb--QQYYnn  ee®®JJHHCCaaCCMMnniittnniiggssaall''TTIIkkEEnn¬¬ggeennaaHH  ..  mmYYyyeeddaayyxx¬¬aaccEEbbkkkkaarrkk~~¨̈ggeerrOOggrrYYmm´́dd  nniiggmmYYyyeeddaayyxxwwgg

nnwwggddaabb--QQYYnnrrMMeellaaPPkkUUnn®®kkmmMMuuxx¬¬ÁÁnnppgg  ss&&kkii††bbIIeehhggkk**ssmm¬¬aabb''ddaabb--QQYYnnTTaakk''kkGGUUssmmkk  ..  kkaallssmm&&yyssaaFFaarr--

NNrrddΩΩ  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''EEttggEEtteeJJll®®VVbb''sshhkkaarrIIeellaakkffaa  ––  kkaalleennaaHHkk**CCaakkMMhhuussrrbbss''eellaakkEEddrr  eeddaa

yyxx¬¬aaccddaabb--QQYYnneeBBkk  EEtteennHHkk**CCaavvaassnnaaGGkkuussll®®ssuukkEExxµµrr  EEddllnnwwgg®®ttUUvvEEttvviinnaassGGnn††rraayyee®®kkaammss~~aa´́ddssIIhh

nnuu  ..  BBtt··mmaanneennHHpp††ll''eeddaayyeellaakkssuuiimm--KKiinn  ((  eennAATTII®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  ))  nniiggeellaakkttSSgg--bbflfluunneeFFOOnn  ..  eellaakkttSSgg--

bbflfluunneeFFOOnnCCaaGG~~kkVVnnccUUllrrYYmmkk~~̈̈ggkkaarrhhflfl˜̃uuBB&&TTÏÏvviimmaannddaabb--QQYYnn  kkaalleellaakkeennAACCaakkggbb""UUllIIsseexxtt††eessoommrraabb  ssBB√√́́ ff©©

rrss''eennAATTII®®kkuuggttaaxxUUmm""aa  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..    

eeyyaabbll''nniiggeerroobbccMMKKMMeerraaggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrTTmm¬¬aakk''sseemm††cc  EEtteellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''mmiinn
®®BBmm  ee®®JJHHddaabb--QQYYnnCCaammnnuussßßcciitt††eeqqAAGGaaccnnwwgghhflflaannssmm¬¬aabb''eellaakk  ..  ttaammssuunnÊÊrrkk
ffaarrbbss''sseemm††ccEEddllEEff¬¬ggeennAAkkMMBBgg''ccaamm´́ff©©TTII1133mmkkrraa11995599  ffaassmm--ssaarrIIVVnnkk∫∫tt''
ccUUllrrYYmmCCaammYYyyddaabb--QQYYnn  eeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarreeddaayymmaannttMMNNaaggeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggeennAA
PP~~MMeeBBjjeeQQµµaaHHeegg""aa--®®TTuugghhIIuuvv  (( Nho Trong Hieu ))  ee®®kkaayymmkkrrddΩΩmmÂÂnnII††ssggmmkkiiccççnniigg
sskkmmµµPPaaBBcciitt††ssaaÂÂss††kk~~̈̈ggkkaarriiyyaall&&yyeellaakkeeggaa--DDiinneeDDoomm  (6) nniiggPP~~aakk''ssmm©©aatt''ssIIuu
GGaayyeeGG  ((CIA))  vviiccTT&&rr--mm""aatt''ssflflUU  ((  Victor Matsui ))  kk~~̈̈ggssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSggeennAAPP~~MMeeBB--  
jjCCYYyyeerroobbccMMkk~~̈̈ggkkaarr®®bbuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarreennHH  ..  EEppnnkkaarreennHHBBnn¥¥aaeeBBllGGss''CCaagg®®VVMMmmYY
yyEExx  kk**®®ttUUvvEEbbkkkkaarrNN__  eeddaayyGG~~kkeebbIIkkLLaannssmm--ssaarrIIkk∫∫tt''  ((77)) ..  GG~~kkeebbIIkkLLaann
VVnnyykkssMMbbuu®®ttssMMggaatt''EEddllssmm--ssaarrIIeeppII∆∆eeTTAAeellaakkGGIIuuvv--yy""aagg  eeTTAAff√√aayysseemm††cc  ..
BBYYkkGGttIItt≤≤ssßßrr::rrYYmmEExxµµrrbbMMeerrIICCaattii®®ttUUvvsseemm††ccccaabb''ccgg®®BBmmKK~~aaEEttmm††ggkk~~¨̈ggJJkk''kkNN††aall
GGaa®®FFaattmmaann  eellaakkGGIIuuvv--yy""aagg,,  ssSSgg--ssaavvaatt,,  KKSS--eerr""tt,,  ddYYgg--cc&&nnÊÊssaarraatt  nniiggKK~~aammYYyy
ccMMnnYYnneeTToott  ..

((77)) BBtt··mmaannmmYYyyeeTToottffaa  ®®bbBBnnÏÏddaabb--QQYYnn  ((yyaayykk††MM̈̈ss&&kkii††kkNN††aajj''ee®®kkaamm))  VVnnmmkkTTUUllsseemm††cc‰‰PP~~MMeeBBjj  ..  eennHH

CCaaeesscckkII††bbJJÇÇaakk''rrbbss''eellaakkssiiuumm--KKiinn  eennAATTII®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..
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mmuunneennHHmmYYyyEExx  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnneeppII∆∆ssMMbbuu®®ttssMMggaatt''mmkkeellaakkGGIIuuvv--
yy""aagg  [[qqaabb''nnSSKK~~aaeeccjjeeTTAAee®®kkAAEEddrr  ee®®JJHHssƒƒaannkkaarrNN__®®ssuukkeeTTssnnwwggmmaannkkaarrEE®®bb
®®bbYYll  EEttBBMMuuddwwggffaayy""aaggNNaaeeTTIIbbmmaannkkaarreeff¬¬aaHHeeFF¬¬aayyEEbbbbeennHH  (7) ..  eeBBllEEddllss--
eemm††ccbbJJÇÇaa[[nnaayyTTaahhaanneeTTAAccaabb''eellaakkTTSSggkkNN††aallGGaa®®FFaatteennaaHH  eellaakkVVnnllaakk''
ssMMbbuu®®ttssMMggaatt''eennaaHHTTaann''eeBBll  ..  eellaakkGGIIuuvv--yy""aagg®®ttUUvvCCaabb''BBnnÏÏnnaaKKaarrGGss''kkMMLL¨̈gg77qq~~SS
kknn¬¬HH,,  eellaakkKKSS--eerr""ttGGss''bbIIqq~~SS  eeddaayymmaannEExxßßTTaakk''TTggCCaammYYyyBBYYkkeess††cc,,  eellaakkddYYgg--
cc&&nnÊÊssaarraatt55qq~~SS  ..  ‰‰eellaakkhhggßß--FFuunnhhaakk''VVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnneeddaayyssaarrmmaannssKKuuNNkk~~̈̈gg
ssiill∫∫::eell≈≈aannCCaammYYyy®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannII,,  eellaakkeebb""gg--KKiitt  rrYYccxx¬¬ÁÁnneeddaayyssaarreeccHH
tteemmII¬¬ggbb""uuss††ii__vviiTT¥¥¨̈  nniiggeellaakkeeGGoorr--ssIIuuccUUvvkk**VVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnnEEddrr  ®®bbEEhhlleeddaayymmaannssrrKKuu--
NNCCaammYYyynnwwgghh¬¬ÁÁggssuurraa®®mmiitt  ??  ..  GG~~kkxx¬¬HHeeTToott®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''eeccaallbbeeNN††aayyddUUccCCaa
eellaakkssSSgg--ssaavvaatt  ((  eesskk--ssMMeeGGoottVVnnssaarrPPaaBB®®VVbb''eellaakkLLwwkk--ssMMeeGGOOnnqq~~SS
11996699  eennAA®®BBMMEEddnn´́ffkkaallBBYYkkEExxµµrreessrrIIeeFFII√√CCaammkkssMMuuccuuHHccUUllnnwwggsseemm††ccssIIhhnnuu  ))  nniigg
GG~~kkGGttIItt≤≤ssßßrr::rrYYmmEExxµµrrbbMMeerrIICCaattiiTTSSggGGss''́́ mm∏∏nnaakk''  ((  ssUUmmGGaann®®bbvvttii††eekkAA--ttkk''kk~~̈̈ggeellxx
mmuunnkknn¬¬ggmmkk  ))  ..  

ssUUmmbbJJÇÇaakk''EEddrrffaa  ssmm--ssaarrIIEEddllEE®®bbCCaa®®bbqqSSggnnwwggsseemm††ccssIIhhnnuu  eehhIIyy
eeTTAAccUUll´́ddCCaammYYyyddaabb--QQYYnn  eehhIIyyrrtt''rrYYccxx¬¬ÁÁnneeTTAAccUUll´́ddCCaammYYyyeellaakkssWWgg--gg""uukkffaa
jj''eeTToott  KKWWeeddaayyssaarrEEtteerrOOggppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnneessµµaaHH  ..  eeddaayyssaarrssmm--ssaarrIIFF¬¬aabb''mmaannssrr
KKuuNNCCaaTTII®®bbwwkkßßaappÊÊaall''rrbbss''sseemm††cckk~~̈̈ggkkaarrTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥  mmYYyyeeTToottssmm--ssaarrIIVV
nnCCYYyysseemm††cckkMMccaatt''BBYYkk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ((99)) ssmm--ssaarrIIVVnn®®ttUUvvccaatt''ttSSggCCaaGGKKrraaCC
TTUUtt®®bbccSS®®bbeeTTssGGgg''eeKK¬¬ss  ..  eeBBllrrtt''eeTTAA®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggeennaaHH  eellaakkssWWgg--gg""uukk
ffaajj''mmiinnccgg''TTTTYYlleeTT  ee®®JJHHFF¬¬aabb''ssaall''ccrriittbbuuKKlleennHHcc∫∫aass''NNaass''  EEtteeddaayyssmm
ssaarrIICCaaGG~~kk®®bbqqSSggnnwwggsseemm††ccEEddrr  eennaaHHeeTTIIbbeellaakk®®BBmmTTTTYYll[[rrYYmmCCaammYYyyeellaakk  EEtt
[[eeTTAAkkaann''kkaabb''CCaammYYyykkggTT&&BBEExxµµrreessrrIIeennAA®®bbeeTTss´́ff  ..  ttaammssMMddIIeellaakkLLwwkk--ssMM
eeGGOOnnffaa  ––  ssmm--ssaarrIIVVnnllYYccssrreessrrssMMbbuu®®ttssMMuuccUUllmmkkrrYYbbrrYYmmCCaammYYyysseemm††ccvviijj
eeddaayy[[GG~~kkeebbIIkkbbrrLLaannCCaattií́ ffyykkeeTTAAddaakk''bb""uuss††ii__  EEtteeKKmmiinneeppII∆∆kk**yykk®®bbKKll''[[GGaa--
eemmrriikkSSgg  ..  ssMMbbuu®®ttEEddllssmm--ssaarrIIssrreessrrmmkksseemm††ccmmaannccMMnnYYnnbbIIhhiibbEEss∫∫kk  ((  ttaa
mmJJkk¥¥eellaakkLLwwkk--ssMMeeGGOOnn  ))  eessGGIIuuGGaayyll''ffaa  ssmm--ssaarrIImmaanncciitt††mmiinn®®ttgg''  GGaaccrrtt''
eeTTAAccUUllCCaammYYyysseemm††ccvviijj  eeTTIIbb´́ffkk**nnSSssmm--ssaarrIIeeTTAACCaayyEEddnnllaavv  ffaammkkeemmIIllTTII
ttSSggffIIµµ  rrYYcckk**ssmm¬¬aabb''ssmm--ssaarrIIeeccaalleennAATTIIeennaaHHeeTTAA  ((1100)) ..

kkaarrmmiinn®®BBmmTTTTYYllssaall''bbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIIEExxµµrreeddaayy®®bbeeTTssGGgg''eeKK¬¬ss  CCaaBBiieess    

((99)) kk~~̈̈ggBBiiFFIICCbb''eelloogg  ssmm--ssaarrIIVVnnTTHHkkMMeePP¬¬øøgg®®bbBBnnÏÏccuugg  ((bbvvrrkkJJÔÔaaEExxµµrrssmm&&yyeennaaHH))  eehhIIyynniiyyaayy®®VVbb''GG~~kk

ssaarrBBtt··mmaannffaa  kkaarrvvaayy®®ssIIbbMMeerrIIEEddlleeFFII√√kkaarrmmiinnssmmrrmm¥¥  CCaakkaarrFFmmµµttaarrbbss''EExxµµrrTTUUeeTTAA  ..  GG~~kkssaarrBBtt··mmaannVVnnvvaa

yyTTUUrreellxxmmkkssYYrrsseemm††cc@@kk**eekkaaHHeehhAAssmm--ssaarrII  mmkk®®bbeeTTssEExxµµrrvviijj  rrYYcchhUUttggaarrTTUUtt  ..  ssmm--ssaarrIIxxwwggkk**bbeeggII̊̊tt

ssaarrBBtt··mmaannssrreessrreeddoommddaamm[[sseemm††cc  ..  ee®®kkaayymmkkccUUllrrYYmmCCaammYYyyddaabb--QQYYnn  ®®bbuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrrrMMllMMsseemm††cc

kk~~̈̈ggccuuggqq~~SS11995588  eehhIIyyrrtt''ccUUllnnwwggssWWgg--gg""uukkffaajj''  ..

((1100)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssiiuumm--KKiinn  rrss''eennAATTII®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..
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sssshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  bbUUkkrrYYmmnnwwggKKMMeerraaggrrddΩΩ®®bbhhaarrmmiinnssMMeerrcceennHH        rrwwttEEtteeFFII√√[[sseemm††cc
yyll''ffaa  bb¬¬̈̈kkeellaakkeessrrIICCaaee®®KKaaHHff~~aakk''ddll''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ((  ttaammBBiittee®®KKaaHHff~~aakk''ccMMeeJJHH  
®®BBHHGGggppÊÊaall''eeTTAAvviijjeeTT  ))  ..  sseemm††cckk**ggaakkeeTTAArrkkccaabb''́́ ddCCaammYYyybb¬¬̈̈kkkkuummµµ̈̈yynniiss††rrwwttEEtt
iiCCiittddiitteeTToott  CCaaBBiieessssCCaammYYyy®®bbeeTTsscciinn®®bbCCaammaanniittuu  EEddllhhflflaannssnn¥¥aannwwggsseemm††
ccffaa  nnwwggeeKKaarrBBTTTTYYllssaall''bbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIIEExxµµrr  ..  

cciinnccaabb''eeppII††pp††ll''CCMMnnYYyyeessddΩΩkkiiccççddll''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  mmaannkkaarrssgg''pp¬¬ËËvvrreeTTHHeePPII¬¬ggBBII
PP~~MMeeBBjjeeTTAAkkMMBBgg''eessaamm  ®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu,,  eerraaggcc®®kkttmm∫∫aajjeennAAkkMMBBgg''ccaammCCaaeeddIImm  ..
rraall''eeBBllEEddllsseemm††ccyyaaggeeTTAAsseemmııaaFFssmmiiTTiiÏÏnnaannaa‰‰eexxtt††ee®®kkAA  sseemm††ccEEttggEEttGGYYtt
ssrreessIIrr®®VVbb''®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrffaa  CCMMnnYYyyrrbbss''cciinnCCaaCCMMnnYYyyKKµµaannccMMNNgg  mmiinnddUUccCCaaCCMM--
nnYYyycc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSggeeTT  ..  eennHHeehhIIyyCCaall∫∫iiccTTaakk''yykkssIIhhnnuurrbbss''bb¬¬̈̈kkkkuummµµ̈̈yynnii
ss††eeddaayyvviiFFIImmiinneeccjjmmuuxx  eeddaayyvviiFFIIeeFFII√√CCaammiitt††ccUUll[[VVnnCCiitteeddIImm∫∫IIpp††ÁÁllnniiggTTaajjssII--
hhnnuu[[nnSS®®ssuukkEExxµµrrccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinnEEddrr  ..

❑                               ❑

❑
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kardwkGg˚r f`aMeBT¥ saRs†avuF
eTA[kgT&Bevotkug

eemmeerroonn®®bbvvttii††ssaaÂÂss††ssmm&&yyVVkk''EEbbkkbbnnÊÊaayyllEEgg√√kkmmiinn®®KKbb''®®KKaann''CCaaeemmeerroonn[[
eemmddwwkknnSSEExxµµrr  yykkCCaaeemmeerroonnddwwkknnSS®®ssuukkeessaaHH  ..  ®®BBHHssttƒƒaaEEddllVVnnbbJJÇÇËËnn®®BBHHmm--
hhaaååbbrraaCC®®ssIIssuurriieeyyaaBBNN··  [[eellIIkkkkggTT&&BBEExxµµrreeTTAACCYYyy®®bbeeTTsseessoomm  EEddllTT&&BB
PPUUmmaakkMMBBuugghhflfl˜̃uuBB&&TTÏÏTTII®®kkuugg´́ffeennaaHH  VVnneeFFII√√[[´́ffssggKKuuNNEExxµµrrvviijj  eeddaayyvvaayykkMMeeTTcc
yykknnKKrrEExxµµrrddaakk''CCaaccMMNNuuHH,,  bbnnÊÊaayyllEEgg√√kk®®ttUUvvVVkk''EEbbkkkk~~̈̈ggqq~~SS11559933  ((1111)) ..  kkaarr
EEddllEExxµµrrVVnnbbJJÇÇËËnnTT&&BBBBIIrrmmWWuunneeTTAAbbÂÂgg˚̊aabbBBYYkk´́ttssWWuugg[[eess††ccyyYYnn  ((  kkaalleennaaHHeess††cc
yyYYnnrrtt''mmkkBBYYnnkk~~̈̈ggeexxtt††EExxµµrree®®kkaamm  eehhIIyyssMMuuCCMMnnYYyyTT&&BBBBIIeess††ccEExxµµrr  ))  rrhhUUttee®®TTOOgg--
mmiijjyy""aaggyykk®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUll  nniiggGGss''ddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  kk**eennAAEEttmmiinnEEmmnnCCaaeemmeerroo
nnssMMrraabb''eemmEExxµµrrEEddrr  ..

ccaabb''BBIIqq~~SS11996600eemm""¬¬HH  EEddllssIIhhnnuullUUkk´́ddeeTTAACCYYyyyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaa
ggeeCCIIgg  [[ssƒƒaabbnnaapp¬¬ËËvvllMMccaakk''®®kkYYss®®kkhhmm  bbnn††PPÇÇaabb''pp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijj  BBIIeessbb""UUnnkkaatt''
mmkkssÊÊwwggEE®®ttgg  rrttnnKKIIrrII  ®®kkeeccHH  kkMMBBgg''ccaamm  ´́®®BBEEvvgg  ss√√aayyeerroogg  kkaatt''ttaammåådduugg  ccaakk''
eeTTAAEEppkkMMBBgg''eessaamm  ..  pp¬¬ËËvveellxx1199eennHHss©©aatt''NNaass''  eeKKee®®bbII®®VVss''pp¬¬ËËvveennHH  kk~~̈̈ggkkaarrddwwkk
ssmm∏∏aarr::sswwkkqq¬¬ggkkaatt''®®ssuukkEExxµµrr  eeTTAApp††ll''[[kkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  eennAA
‰‰eemmmmtt''  CCbb''  EE®®kkkk  ss~~ÁÁll  ..  pp¬¬ËËvveennHHssƒƒaabbnnaaeeddaayykkggeeyyaaBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊ  ttaamm®®BBHH
rraaCCbbJJÇÇaarrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  ((1122)) ..

eeddIImm∫∫IIrraavvrrkkEExxßßnnSSGGgg˚̊rreeTTAA[[TT&&BBeevvoottkkuugg  TTUUttcciinn®®bbCCaammaanniittuueeFFII√√CCaassMMuuTTiijjeeQQII
EExxµµrrnnSSeeTTAA®®ssuukkcciinnkk~~̈̈ggqq~~SS11996600  ccMMnnYYnnmmYYyymmWWuunnbbYYnnJJnn''EEmm""®®ttKKIIbb  ..  kkaalleennaaHHmmaann
cciinneekkIItteennAA®®ssuukkEExxµµrrmm~~aakk''eeQQµµaaHH  KKYYcc--GGaann  ((1133)) eennAA®®kkeeccHH  ®®bbkkbbrrbbrreeFFII√√ddeegg≈≈AA
eeQQIIhhflfluubb  mmaannyyIIeehhaaffaa  ««  ®®kkuummhhflfluunnmmhhaassaaKKrr  »»  VVnnFFaannaarraa""bb''rrggeeQQIIccMMnnYYnnmmYYyy
mmWWuunnEEmm""®®ttKKIIbb  ..  ‰‰bbYYnnmmWWuunnEEmm""®®ttKKIIbbeeTToottVVnnpp††ll''eeddaayyQQµµÁÁjjccMMrruuHHmmYYyy®®kkuumm  EEddll
kk~~̈̈ggccMMeeNNaammeennaaHHmmaanneellaakk  ssflflaamm--hhYYtt  mm~~aakk''ppgg  ..  TTUUttcciinnVVnnbbJJÇÇËËnnrrUUbbiiyybb&&NNÎÎ
ccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggFFnnaaKKaarrEExxµµrr  [[QQµµÁÁjjTTSSggeennHHeeTTAAeebbIIkkCCaa®®VVkk''eerrooll  ..  cciinnTTiijjeeQQIIEExxµµrr
EEttmm††ggeennHHKKtt''  eehhIIyyeeKKVVnnTTaakk''TTaajjQQµµÁÁjj  KKYYcc--GGaanneennAAeeBBlleennaaHH  [[TTTTYYllddwwkk  

((1111)) ssUUmmGGaann‰‰kkssaarrmmhhaabbuurrssEExxµµrr  rrbbss''eellaakkeeGGgg--ssuutt  ccaabb''BBIIEEppnnddII®®BBHHssttƒƒaaeeTTAA  ..
((1122))  ttaammeesscckkII††bbJJÇÇaakk''rrbbss''eellaakkeeVV""--ffnn  GGttIIttvvrr::eessnnIIyy‰‰kkkk~~̈̈ggTTIIGGKKeessnnaaFFiikkaarrkkggTT&&BB
EExxµµrr  ..
((1133)) KKYYcc--GGaannFF¬¬aabb''eeTTAAeerroonnbbnn††eennAAeebb""kkSSggeeTToott  ee®®kkaayyEEddllVVnneerroonnccbb''ssaallaacciinneennAAkk~~¨̈gg®®kkuugg
PP~~MMeeBBjj  ..  eeKK®®bbkkbbrrbbrreeFFII√√ddeegg≈≈AAeeQQIIhhflfluubbeennAA®®kkeeccHHbbnn††BBII““BBuukkeeKKmmkk  ..  ttaammeesscckkII††bbJJÇÇaakk''rrbbss''
eellaakk  ssflflaamm--hhYYtt  ffaa  ––  kk~~¨̈ggkkaarrddwwkkGGgg˚̊rr  ff~~SSeeBBTT¥¥  eeTTAA[[TT&&BBeevvoottkkuuggeennHH  KKYYcc--GGaannVVnnccMMeeNNjj
bbkk''eekk††aagg  eehhIIyykk¬¬aayyCCaaGG~~kkmmaannmm~~aakk''eennAA®®ssuukkEExxµµrrsswwggeessIIµµttaann''VV""  ..  ee®®kkaayymmkk  KKYYcc--GGaann  VVnn
TTiijjkkVV""ll''CCMMnnYYjjccMMnnYYnnddbb''eennAAhhuuggkkuugg  ..  ®®VVkk''ccMMeeNNjjEEddllVVnnmmkkkk~~̈̈ggkkaarrddwwkkGGgg˚̊rreennHH  KKYYcc--
GGaann´́llEEcckkeeTTAAGG~~kkmm~~aaggmm""UUnnIIcc  nniiggGGflfl˜̃uu--mm""aaNNUUrriinnppggEEddrr  eeTTIIbbvvaammaannlliixxiittGGnnuuJJÔÔaattBBiieesssseennaaHH  ..
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GGgg˚̊rr  eeTTAApp††ll''[[TT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggeennAACCbb''--eemmmmtt''  ..  mm††ggeennHH  KKYYcc--
GGaannVVnnssMMuu[[ssƒƒaannTTUUttcciinn®®kkhhmm  bbJJÇÇËËnnrrUUbbiiyyvvttƒƒ̈̈eeTTAAFFnnaaKKaarrhhuuggkkuuggvviijj  EEddlleeKK
VVnnccMMeeNNjjmmYYyyCCaaBBIIrrCCaabbIIttaammtt´́mm¬¬ppßßaarrggggiitt  ..  kk~~̈̈ggkkaarrddwwkkGGgg˚̊rreennHH  eeKKmmaannssMMbbuu
®®ttGGnnuuJJÔÔaattBBiieessssBBIIccMMkkaarrmmnn  EEddllKKµµaannnnrrNNaahhflflaannEEqqkkeeqq……XXaatt''VVnneeLLIIyy  ..
yybb''mmYYyykk~~̈̈ggqq~~SS11996655  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈EEddll®®ttUUvveevvnnTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvCCaannaayyll∫∫aatt  VVnnbbMMrruugg
EEqqkkeeqqLLaannddwwkkCCaagg´́mm∏∏kkaaMMmmIIjj¨̈gg  EEttddll''eeKKhhuucclliixxiittGGnnuuJJÔÔaattddwwkknnSSBBiieesssseennaaHH
mmkk  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈kk**mmiinnhhflflaannbb""HHJJll''  ((1144)) ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannGGgg˚̊rreeccjjEEtteeBBllyybb''bb""uueeNNˆ̂aaHH  eeddIImm∫∫IIllaakk''kkMMuu[[BBYYkkbbrreeTTssddwwgg  ..
bbnnÊÊaabb''BBIIQQµµÁÁjj  KKYYcc--GGaann  mmaannnnaayyTTaahhaannxx¬¬HH  nniigg®®BBHHrraaCCvvggßßxx¬¬HH  EEddlleeTTAArrMMGGuukkssMMuu
sseemm††cc““  ssMMuunnSSGGgg˚̊rreeTTAAllkk''ppgg  ee®®JJHHxx¬¬ÁÁnn®®kkNNaass''ddUUccCCaakkrrNNIImmççaass''VV""ggCCaaeeddIImm

sseemm††cckk**®®TTgg''GGnnuuJJÔÔaatt[[eeTTAA  (8) ..  bbnnii††ccmmkkkk**eeppIIÌÌllddll''®®bbCCaaCCnnnnSSKK~~aaDDuubbGGgg˚̊rr
ff~~SS  eeBBTT¥¥ttaammkkgg''mm""UUttUU  nnSSyykkeeTTAAllkk''[[BBYYkkeevvoottkkuuggQQUUrrqqrrEEddrr  ..  bb""UUllIIss  KKiijj  KKyy

((1144)) lluuHH®®BBwwkkeeLLIIgg  ““BBuukkxxMM∆∆¨̈VVnnnniiyyaayy®®VVbb''kkUUnn@@TTSSggGGss''eennAAeeBBllVVyyCCMMuuKK~~aaffaa  ––  eemmIIlleeTTAA
®®ssuukkEExxµµrrcc∫∫aass''CCaammiinnVVnnssuuxxeeTT  ee®®JJHHEExxµµrrddwwkkGGgg˚̊rr  ff~~SSeeBBTT¥¥  eeTTAApp††ll''[[TT&&BBeevvoottkkuugg  ..  eellaakk““BBuu
kkxxMM∆∆̈̈VVnnbbnn††eeTToottffaa  ––  eeBBllEExxµµrrVVnn‰‰kkrraaCC¥¥qq~~SS11995544eennaaHH  eeccAAhh√√aayyVVrrSSggrrbbss''KKaatt''VVnn®®VVbb''
ffaa  [[llaaCCaattiiEExxµµrrccUUllCCaattiiVVrrSSgg  eehhIIyyttaammeeTTAAeeFFII√√kkaarreennAA®®ssuukkllaavvmmYYyyrryy::  eeTTIIbbeeTTAAeennAA‰‰®®ssuukk
VVrrSSggEEttmm††gg  ..  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈yyll''®®BBmmEEtteennAAmmuuxxeeccAAhh√√aayyKKaatt''  ee®®JJHHttaammssMMddIIffaa  eeccAAhh√√aayyeennHH®®ssLLaa
jj''““BBuukkxxMM∆∆¨̈NNaass''  ..  ““BBuukkxxMM∆∆¨̈llYYcceeFFII√√JJkk¥¥ccUUllCCaaTTaahhaannEExxµµrrvviijj  ..  ddll''xxaaggEExxµµrreeFFII√√lliixxiitteeTTAAssMMuu
yykk““BBuukkxxMM∆∆̈̈eeTTIIbbeeccAAhh√√aayyKKaatt''ddwwgg  ..  eeccAAhh√√aayyKKaatt''xxwwggCCaaxx¬¬SSgg  eehhIIyykkaakk''““BBuukkxxMM∆∆̈̈TTuukkccMMnnYYnn®®VVMMmmYY
yyEExxeeTToott  [[CCYYyyeeFFII√√kkaarrCCMMrrHHbbJJÇÇIIeeppßßgg@@  mmuunnnnwwgg®®bbKKll''kkiiccççkkaarrmmkk[[xxaaggEExxµµrr  ..  eellaakk““BBuukkxxMM∆∆̈̈
mmaann®®bbssaassnn__EEffmmeeTToottffaa  ––  eeBBllEEddlleeccAAhh√√aayyKKaatt''eehhoobbeeccjjeeTTAAeennaaHH  VVnneehhAA““BBuukkxxMM∆∆̈̈eeTTAA
CCYYbbnniiyyaayyKK~~aaEEttBBIIrrnnaakk''mm††ggeeTToott  eeddIImm∫∫II[[®®BBmmttaammkkaarrbbbbYYllBBIImmuunneennaaHH  ..  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈VVnnttbbeeTTAAvviijj
ffaa  KKaatt''mmiinnGGaacceeTTAAeeccaall®®ssuukkVVnneeLLIIyy  eehhIIyy≤≤LLËËvveennHHeeTToott  ®®ssuukkEExxµµrrkk**VVnn‰‰kkrraaCC¥¥eeBBjj
eelljjeehhIIyy  ..  eeccAAhh√√aayyKKaatt''VVnn®®VVbb''eeTToottffaa  ––  ssflflaa  ((  eeQQµµaaHH““BBuukkxxMM∆∆̈̈  ))  ‰‰ggccSSssMMddIIxxMM∆∆̈̈NNaa  ee®®JJHH
xxMM∆∆̈̈®®ssLLaajj''ssflflaa‰‰gg  !!  ®®ssuukkEExxµµrrnnwwggmmiinnVVnnssuuxxyyUUrreeTT  ee®®JJHHEExxµµrrmmiinneeccHHeeFFII√√eeccAAhh√√aayyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTT
eeccHHeeFFII√√®®ttwwmmEEttxxMM∆∆̈̈eeKK  ®®ssuukkEExxµµrrnnwwgg®®ttUUvvmmaannssÂÂggaammCCaammiinnxxaann  yy""aaggyyUUrrddbb''qq~~SSeeTTAAmmuuxxeeTToott  ..  VVrrSSgg
ssaallEExxµµrrcc∫∫aass''NNaass''  ..  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈mmaanneesscckkII††GGnn''cciitt††nnwwggeeccAAhh√√aayyKKaatt''EEddllmmaakk''ggaayyEExxµµrr  EEtt
ee®®kkaayymmkkeeTToottkk~~¨̈ggrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩ  eeTTIIbbKKaatt''nnwwkkss††aayynnUUvvJJkk¥¥ssMMddIIeeccAAhh√√aayyKKaatt''CCaaxx¬¬SSgg  ffaa
eeccAAhh√√aayyKKaatt''nniiyyaayy®®ttUUvvddUUcceemmIIlleeXXIIjj  eeTTIIbbeellaakkTTUUnnµµaann[[kkUUnnTTSSggGGss''xxiittxxMMeerroonneeddIImm∫∫IIeeccjj
eeTTAA®®ssuukkee®®kkAA  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11997711  bbÌÌËËnn®®bbuussxxMM∆∆¨̈mm~~aakk''VVnneeccjjeeTTAA®®ssuukkVVrrSSgg  eeddaayyeessaahhflfluuyybbggbbÌÌËËnn
mmaammIIggCCYYyy  ((  hhiiuunn--ssIIuuhhflflnn  ))  nniiggmm~~aakk''eeTTootteeccjjeennAAqq~~SS11997722  ((  hhiiuunn--ssIIuuffuuuunn  ))  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11997722
eennaaHHeeTToott  eellaakkTTUUnnµµaann[[xxMM∆∆̈̈QQbb''eeFFII√√®®KKUU  [[eeTTAA®®ssuukkVVrrSSggttaammbbÌÌËËnnTTSSggBBIIrreeTToott  ..  EEttxxMM∆∆̈̈eeqqII¬¬yyffaa  eebbII
eeTTAATTSSggGGss''KK~~aa  nnwwggKKµµaannnnrrNNaaeemmIIllEEffTTSS““BBuukkmm††aayyEEddllkkaann''EEttccaass''eehhIIyy  ((  ssUUmmCCMMrraabbffaakkaa--
lleennaaHH  xxMM∆∆̈̈eennAAmmiinnTTaann''mmaann®®KKYYssaarreennAAeeLLIIyy  eehhIIyyeeccjjmmkkCCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥  mmssbbPP  mmkkbbee®®ggoonn
eennAAvviiTT¥¥aall&&yyGGflflaabb--XXuutt  nniiggeenntt--yy""gg''  kk~~̈̈ggqq~~SS11996688  ccMMeeBBllEEddllmmaannkkaarrbbHHeeVVrreennAAssMMLLËËtt
eeddaayyssaarrEEttGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††nnSSKK~~aaBBuukkrrllYYyy  CCiiHHCCaann''  bb¬¬nn''yykkddIIccMMkkaarrrrbbss''rraaÂÂss††  EEddllKKµµaannbb¬¬gg''kkaann''
kkaabb''ddII  eehhIIyynnSSKK~~aaTTSSggeeccAAhh√√aayyeexxtt††  GG~~kkssaallaa®®ssuukk  nnaayyTTuunnEExxµµrr--cciinn  nnSSKK~~aaeeFFII√√bb¬¬gg''kkmmµµssiiTTiiÏÏddII
ssMMLLËËtt  ))  ..  eehhttuuEEddllxxMM∆∆¨̈eeVVHHbbgg''kkaarreerroonnssUU®®ttssiinn  ee®®JJHH““BBuukkxxMM∆∆¨̈ccUUllvv&&yyrrWWuuEE®®tttt,,  kkUUnn@@kkMMBBuuggeerroonn
‰‰xxMM∆∆¨̈CCaabbggeeKKbbggÌÌss''kk~~̈̈ggccMMeeNNaammbbÌÌËËnnccMMnnYYnn77nnaakk''  eehhIIyy®®KKYYssaarrxxMM∆∆¨̈CCaa®®KKYYssaarrmmFF¥¥mmppgg  mmiinnGGaaccTTbb''
TTll''VVnneeLLIIyy  ..
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ccaabb''EEttrraaÂÂss††ttUUccttaacceeTT  ‰‰LLaannkkaaMMmmIIjj¨̈ggrraabb''ssiibb  ppÊÊ¨̈kkGGgg˚̊rrff~~SSeeBBTT¥¥eeBBjj@@eennaaHHeemmII--
llmmiinneeXXIIjjeeLLIIyy  ..  ttaammssMMddIImmaass--ssuuppaatt  eennAA®®kkUUccqqµµaarrkkMMBBgg''ccaamm  ssBB√√́́ ff©©rrss''
eennAA®®kkuuggttaaxxUUmm""aa  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaannVVnn[[kkaarrNN__ffaa  ––  kk~~̈̈ggqq~~SS11996655  VVnnxxIIççbbuull®®VVkk''
eeKKnnSSGGgg˚̊rr  ff~~SSeeBBTT¥¥  nniiggvvttƒƒ̈̈ccSSVVcc''xx¬¬HHeeTToott  eeTTAAllkk''[[eevvoottkkuugg‰‰CCbb''--eemmmmtt''  eehhIIyy
®®ttUUvvBBYYkkkkUUnnKKiijj  KKyy  bb""UUllIIssccaabb''yykkGGss''  ssMMuuvviijjmmiinnVVnnTTaall''EEtteessaaHH  ..  ssuuppaatt
mmaanneesscckkII††eekk††AA®®kkhhaayyNNaass''  eeddaayyeeXXIIjjGGyyuuttii††FFmm··eeBBkk  LLaannFFMM@@ddwwkkGGgg˚̊rr  ff~~SS
eeBBTT¥¥eeBBjjEENNnn  eeKKmmiinnrrvvll''eeTT  eehhIIyyGGnnuuJJÔÔaatt[[eeccjjyy""aaggFFUUrrrrhhuuyy  ..  eeddaayy
mmYYyyKKµµaann®®VVkk''ssggCCMMJJkk''eeKKppgg  NNaammYYyyeeTToottQQWWcciitt††nnwwggbb""UUllIIss  KKiijj  KKyyppgg
ssuuppaattkk**rrtt''eeTTAAxxaaggyyYYnneevvoottkkuuggbbeeNN††aayy  ..  eeBBllccUUlleeTTAAddll''PP¬¬aamm  BBYYkkeevvoottkkuugg
VVnneeFFII√√bb&&NNˆ̂ssMMKKaall''xx¬¬ÁÁnn  CCaaKKNNkkmmµµkkaarrBBiieessssxxaaggEEpp~~kkTTaakk''TTgg[[,,  xxaaggss††SSKKWWrrUUbb
sseemm††cc  ‰‰xxaaggeeqq√√ggKKWWrrUUbbssaammIIxx¬¬ÁÁnnssuuppaatt  ..  KKWWbb&&NNˆ̂eennHHeehhIIyy  EEddllVVnnCCYYyyssuuppaa
tt[[rrYYccxx¬¬ÁÁnn  eeBBllEEddllEExxµµrr®®kkhhmmQQ~~HH  eehhIIyyCCeenn¬¬øøsseeccjjBBII®®kkuugg´́bb""lliinn  ..  eeddaayy
kkaalleennAA´́bb""lliinnCCaabb''kkMMEENNnnCCaakkggkkuummµµgg''ddUU  ssuuppaattmmaannssll''®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggxx¬¬HHkk~~¨̈gg
VVttkkaabbUUbbEEddllyyYYrrmmkkttaammpp¬¬ËËvv  ..  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmEEqqkkeeXXIIjj®®KKaabb''eennaaHH  EEttssuuppaatt
eeccHHnnwwkkeeXXIIjjhhuuccbb&&NNˆ̂eennaaHHeeTTAA  eeTTIIbbEExxµµrr®®kkhhmmEEddllEEqqkkeennAAttMMbbnn''EE®®ttggGGnnuuJJÔÔaatt
[[ssuuppaatteeccjjmmkkeeddaayy®®ssYYll  ee®®JJHHvvaayyll''ffaaCCaaKK~~aavvaa  ..

mmaass--ssuuppaattVVnnnniiyyaayyffaa  ––  eeBBll´́ff©©mmiinnssUUvveeXXIIjjTTaahhaanneevvoottkkuuggeeTT  EEtt
ddll''eevvllaayybb''  mmiinnddwwggvvaaeeccjjmmkkBBIINNaaeeTT  eexxµµAAmmIIrrddUUcchh√√ËËgg®®sseemmaaccGGJJççwwgg  !!  GGgg˚̊rr
mmYYyyLLaannccMMnnYYnnEEbb""ttssiibbVVvv  BBYYkkvvaaCCJJÇÇËËnnEEttddbb''nnaaTTIIGGss''rrllIIgg  ..  ttaammssuuppaattffaa  mmii
nnEEmmnnmmaannEEttGGgg˚̊rreeTT  mmaannTTSSggff~~SSeeBBTT¥¥®®KKbb''mmuuxx  CCaaBBiieesssseebb""nnIIssIIuullIInnrraabb''mmWWuunnddbb
mmaannTTSSggkkSSeePPII¬¬ggttUUccFFMM  nniigg®®KKaabb''®®KKbb''mmuuxxppgg  ((  mmaass--ssuuppaattVVnnccaakkeeccjjBBIIttMMbbnn''
eevvoottkkuuggkkaann''kkaabb''mmkkvviijjeennAAqq~~SS11996688  rrYYccmmkkCCIIkktt∫∫ËËggeennAAbbrr´́bb""lliinn  ))  ..  BBYYkkeevvoottkkuu
ggVVnnTTSSggyykk®®ssIIyyYYnnssÌÌaatt@@mmkk[[ssuuppaatteerrIIssyykkttaammcciitt††ccgg''ppgg  ..  ssuuppaattVV
nnnniiyyaayyeeTToottffaa    BBMMuuddwwggCCaaBBYYkkeevvoottkkuuggVVnnlluuyymmkkBBIINNaassuuTTÏÏEEtt®®kkddaass''®®VVMMrryy
eerroollffIIµµ@@EEccss  TTSSgghhiibb@@yykkmmkkTTiijj≤≤vvaa""nn''EExxµµrr  ((  yyYYnneeVVHH®®VVkk''EEkk¬¬ggkk¬¬aayy  ))  ..

eennAAttaammTTIIppßßaarr……PPUUmmiittaammCCaayyEEddnnEExxµµrryyYYnn  BBYYkkTTaahhaanneevvoottkkuuggGGaaccTTiijjvvttƒƒ̈̈EEdd
llBBYYkkvvaa®®ttUUvvkkaarrBBIIQQµµÁÁjj  ((……®®bbCCaaCCnn))  EExxµµrrEEddllnnSSyykkmmkkllkk''  (9) ..  ssmm∏∏aarr::EEddll
TTiijj……ddwwkkqq¬¬ggkkaatt''®®ssuukkEExxµµrrnniiggmmUUllddΩΩaanneennAAttaammCCaayyEEddnn  mmaannssaarr::ssMMxxaann''NNaass''
ccMMeeJJHHyyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††kk~~̈̈ggkkaarrxxiittxxMMttssflflUU  ((CCaammYYyyGGaaeemmrriikkSSggnniiggyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg))  (10)

..  kkaarrddwwkkGGgg˚̊rr  ff~~SSeeBBTT¥¥  eexxaaGGaavv  ee®®KKOOggssaaÂÂss††aavvuuFF  ssmm∏∏aarr::sswwkkssBB√√EEbbbbyy""aaggyykk
eeTTAApp††ll''[[BBYYkkeevvoottkkuugg  VVnn®®bb®®BBwwtt††yy""aaggxx¬¬SSggnniiggeeccjjmmuuxx  bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrvvaayyssƒƒaannTTUU
tt  GGaaeemmrriikkSSggqq~~SS11996633  eeddaayyssIIhhnnuu[[TTaahhaannhh¬¬ÁÁggeess¬¬øøkkJJkk''ssIIuuvviill  eeTTAAeekkNNÎÎ
ssiissßßBBIIvviiTT¥¥aall&&yynnaannaakk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  [[XXwwmm--TTiitteeFFII√√CCaaeemmddwwkknnSS  ((eessµµrrxxMM∆∆̈̈CCaassii--
ssßßff~~aakk''TTII44vviiTT¥¥aall&&yyssIIuussuuvvttiiƒƒVVnnttaammeeTTAAnnwwggeeKKEEddrr  EEttmmiinnVVnnccUUllhhflfluunneeTT)),,
CCaaBBiieessssee®®kkaayypp††aacc''TTUUttCCaammYYyysshhrrddΩΩqq~~SS11996655  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996666--6677  ssIIhhnnuuVVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[GG~~kkbbeeccççkkeeTTssrruussßßII      mmkkssgg''eerraagg  
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cc®®kkyy""aaggFFMMmmYYyy  eeFFII√√®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggttUUccFFMM  eeFFII√√mmIInn  ®®KKaabb''EEbbkk´́dd  eennAAkk~~̈̈gg´́®®BBssÊÊwwgg®®ccaall
GGnnuueexxtt††kkMMBBgg''ssIIllaa  ..  eeKKeeFFII√√®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg®®KKbb''FFuunn  CCaaBBiieessss®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg  GGaakkaa
EEttmm††gg  ..  ®®KKaabb''eeFFII√√rrYYcceeKKddwwkkeeTTAA[[TT&&BBeevvoottkkuugg  ‰‰kkggTT&&BBeexxmmrrPPUUmmiinnÊÊmmiinnEEddllVVnn®®KKaa
bb''BBIIeerraaggcc®®kkeennHHeeTTAAee®®bbIITTaall''EEtteessaaHH  ((1155)) ..  eennAAkk~~̈̈gg´́®®BBPP~~MMKKIIrrIIrrmm¥¥  ssIIhhnnuuVVnnbb--
JJÇÇaa[[eellaakkss&&kkii††®®VVMM®®BBIIgg--TTMMuu  TTTTYYllmmuuxxggaarrxxaaggkkaatt''rrffyynn††eehhßßGGiimmeess (GMC)

kkgg''ddbb''  ee®®bbIIEEttkkgg''bbYYnnvviijjeeddIImm∫∫II[[ccMMeeNNjjssSSgg  rrYYcceehhIIyynnSSyykkeeTTAA®®bbKKll''[[TT&&BB
eevvoottkkuuggee®®bbII®®VVss''ssMMrraabb''ddwwkkssmm∏∏aarr::sswwkkkk~~̈̈gg´́®®BBeemmmmtt''  CCbb''  EE®®kkkk  ss~~ÁÁll  rrttnnKKIIrrII
((1166))  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996677  kkVV""ll''cciinnccMMNNuuHH8855,,000000eettaann  VVnnddwwkkssmm∏∏aarr::sswwkkmmkkcctteennAA
kkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu  ((kkMMBBgg''eessaamm))  ..  sseemm††ccVVnnbbJJÇÇaa[[ss&&kkii††®®VVMMKKaatt--mm""aann''
®®ttYYtteemmIIllkkaarrxxuuss®®ttUUvv  kk~~̈̈ggkkaarrCCJJÇÇËËnnssmm∏∏aarr::sswwkkeeccjjBBIIkkVV""ll''eennaaHH  ..  mmaannkkSSeePPII¬¬gg
nniigg®®KKaabb''®®KKbb''FFuunn  ttSSggBBIIGGaakkaa  kkaaNNuuggmmiinnFFaakk''ffyy  ((  Canons sans recul ))  eeFFII√√eennAA
®®ssuukkcciinn  ..sseemm††ccbbJJÇÇaa[[ddkkTTaahhaannkk~~̈̈ggmmYYyy´́ff©©ccMMnnYYnn110000nnaakk''  BBIIkkggvvrr:eessnnaattUUcc
nnaannaa  ttSSggBBIIeexxtt††kkMMBBgg''ssWWıı,,  kkMMBBtt,,  kkMMBBgg''eessaamm  [[eeTTAACCJJÇÇËËnnee®®KKOOggssmm∏∏aarr::sswwkkGGss''
TTSSggeennaaHHeeccjjBBIIkkVV""ll''  ..  kkaarrCCJJÇÇËËnneeccjjkk~~̈̈ggmmYYyyGGaaTTiitt¥¥  VVnneeFFII√√[[kkVV""ll''eennaaHHeeggII
bbeeLLIIggVVnnmmYYyyhhttƒƒbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  kkaarrCCJJÇÇËËnnVVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAACCaaggbbIIEExx    eeTTIIbbyykkLLSSgg
ssmm∏∏aarr::sswwkkTTSSggeennaaHHGGss''  ..  sseemm††ccVVnnccaatt''[[eellaakkss&&kkii††®®VVMMssWWnn--ccUUvv  ((bbÌÌËËnneellaakk
ssWWnn--ssaann))  TTTTYYllxxuuss®®ttUUvvxxaaggkk∫∫ÁÁnnrrffyynn††ddwwkkssmm∏∏aarr::ccMMVVMMggTTSSggeennaaHH  ..    ““BBuukkmmaa  
xxMM∆∆̈̈  ((xxaaggmm††aayyxxMM∆∆̈̈))  llµµ̈̈tt--ssMMGGuunn  GGttIIttss&&kkii††®®VVMMeennAAeekkaaHHkkJJÇÇrrkk**CCaabb''kkMMEENNnnkkaarrJJrrkk∫∫ÁÁ
nnddwwkknnSSGGaavvuuFFEEddrr  ((ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAArrddΩΩ Maryland ))  ..  kk∫∫ÁÁnnddwwkkeeccjjddMMeeNNIIrrEEtteevvllaa
yybb''  eeBBllmmkkddll''GGggss~~ÁÁll  kk∫∫ÁÁnnrrffyynn††®®ttUUvvbbtt''ccUUllttaammpp¬¬ËËvvllMMccaakk''®®kkYYssttMMbbnn''VVtt''
ddwwgg--åådd††̈̈gg  nnSSyykkeeTTAATTuukkeennAAkk~~̈̈ggbbnnÊÊaayyllEEgg√√kk  ((eexxtt††kkMMBBgg''qq~~SSgg))  ..  eennAATTIIeennaaHHss--
eemm††ccVVnnccaatt''[[ss&&kkii††®®VVMMEEddll®®TTgg''TTuukkcciitt††eeQQµµaaHH  eeppgg--ppaann''GGIIuu  eeFFII√√CCaaccaagghh√√aagg®®ttYYtt
BBiinniitt¥¥GGaavvuuFFcciinnTTSSggeennaaHH  ..  eellaakkeeppgg--ppaann''GGIIuueeddaayymmaannGG~~kkbbeeccççkkeeTTsscciinnccMMnnYYnn
1100nnaakk''  ((mm~~aakk''CCaass&&kkii††®®VVMMcciinnppgg))  VVnntteemmII¬¬ggkkSSeePPII¬¬ggFFMMTTSSggGGss''eennaaHH  ..  lluuHHtteemmII¬¬gg
rrYYccGGss''ssBB√√®®KKbb''eehhIIyy  sseemm††ccccaatt''[[vvrr::eessnniiyy‰‰kkeeVV""--ffnn  CCaaGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUU
vvkk~~̈̈ggkkaarrddwwkkGGaavvuuFFTTSSggeennaaHH  eeTTAA®®bbKKll''[[TT&&BBeevvoottkkuuggeennAACCbb''--eemmmmtt''  ((eexxtt††kkMMBBgg''ccaa
mm))  ..  

kk~~̈̈ggEExxmmiinnaa11996688  sseemm††cc®®TTgg''yyaaggeeTTAACCYYbbeemmeevvoottkkuugg  eegg√√øøgg--vvaa""nn''ppaatt''  eennAAeexx
tt††kkMMBBgg''ccaamm  rrYYcceehhIIyysseemm††cc®®TTgg''yyaaggeeTTAA®®VVrrBB√√BBiiFFII®®cctt''®®BBHHnngg&&lleennAATTIIrrYYmmeexxtt††
ss√√aayyeerroogg  ..  eennAATTIIeennaaHH  ®®TTgg''VVnnvvaayyEExxßßllYYssmmkkGGKKeessnnaaFFiikkaarrddΩΩaannkkggTT&&BBeexx
mmrrPPUUmmiinnÊÊ  [[rrkkLLaannkkaatt''kkaatt''  (4X4) ccMMnnYYnn115500ee®®KKOOgg[[VVnnkk~~̈̈ggmmYYyy´́ff©©  ..  eellaakk
eeVV""--ffnnCCaaGG~~kkrrkkLLaannttaammccMMnnYYnnEEddllsseemm††cc®®ttUUvvkkaarr  eehhIIyynnSSyykkeeTTAAddll''GG~~kk  

((1155))  nniigg  ((1166)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkeeVV""--ffnn  GGttIIttvvrreessnniiyy‰‰kk  ..
((1177)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkmmaass--ssUUppaatt  ®®kkuuggttaaxxUUmm""aa  nniiggeellaakkeeVV""--ffnn  ..
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eellOOgg  eeddIImm∫∫IIddwwkkff~~SSeeBBTT¥¥eeTTAA[[BBYYkkeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggeennAACCbb''--eemmmmtt''  ((
kkMMBBgg''ccaamm))  ..  LLaannnniimmYYyy@@ppÊÊ̈̈kkff~~SSeeBBTT¥¥ccMMnnYYnn´́mm∏∏VVvv  ..  ff~~SSmmaann®®KKbb''mmuuxxttSSggBBIIGGaassIIıırrII
nneeLLIIggeeTTAA  EEttCCaaBBiieessssKKWWff~~SSeebb""nnIIssIIuullIInnrraabb''EEssnnddbb  EEddllbbNN††aajjccaarrkkiiccççeevvoott
kkuugg®®kkuuggPP~~MMeeBBjjVVnn®®bbmmUUllTTiijjBBIIhhaahhhh√√aamm""aassIIuunnaannaaeeTTAAKKrrTTuukkeennAA‰‰GG~~kkeellOOgg  ..

ccaabb''BBIIqq~~SS11996655  eeBBllEEddllsshhrrddΩΩssMMeerrcceebbIIkkyynn††eehhaaHHeebb--5522  TTmm¬¬aakk''®®KKaabb''
EEbbkkeellIIpp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijjmmkk  kkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg®®ttUUvveeKKddwwkkttaammkkVV""ll''mmkk
ccuuHHeennAAkkMMBBgg''EEpp®®BBHHssIIhhnnuu  rrYYccddwwkkttaammrrffyynn††kkMMaammIIjj¨̈ggbbwwTTddMMbbUUllCCiitt  kkaatt''®®ssuukkEExxµµrr
eeLLIIggeeTTAACCbb''--eemmmmtt''  eeddIImm∫∫IIvvaayyeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg  ((1177))  ..

ttaammssMMddIImmaass--ssUUppaatt  ffaaVVnneeXXIIjjnnaayyTTaahhaanneevvoottkkuuggeess¬¬øøkkJJkk''ssIIuuvviill
mmkkeeddIIrreellggssIIuuKKuuyyTTaavveennAATTeenn¬¬bbwwTT  ((®®kkuuggkkMMBBgg''ccaamm))  ((11996688))  rraall''́́ ff©©  ..  

GGttIIttbb""UUllIIsseexxtt††@@kkNN††aallmm~~aakk''  ((ssMMuummiinn[[bbeeJJççjjeeQQµµaaHH))  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuu
ggttaaxxUUmm""aaVVnn[[kkaarrNN__ffaa  ––  xx¬¬ÁÁnnKKaatt''CCaaGG~~kkTTTTYYllbbJJÇÇaa[[TTaarrlluuyy®®bbccSSEExxBBIIeevvoottkkuu
gg  nniiggbbJJÇÇaabbIIeeccAAhh√√aayyeexxtt††  ((EEddllTTTTYYllbbJJÇÇaabbnn††mmkkBBIImm~~aaggmm""UUnniicc))  [[rraabb''ccMMnnYYnneevvoo
ttkkuuggEEddllttSSggeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  nniiggTTaarrtt´́mm¬¬kk∫∫aall22,,000000eerrooll®®bbccSSEExxssMMrraabb''eevvoo--
ttkkuuggmm~~aakk''  ..  ‰‰eessoovveePPAA War in peace kk**VVnnssrreessrrEEddrrBBIInniiKKmmyyYYnnmm~~aakk''@@EEddll
ccUUllmmkkrrss''eennAAttaammTTUUkkttaammmmaatt''TTeenn¬¬  CCaaBBiieessssttMMbbnn''kkMMBBgg''ppßßaarrttUUcc  ®®ttUUvvbbgg''CCUUnnmm~~aa
ggmm""UUnniiccccMMnnYYnn®®VVMMrryyeerroollCCaaeerrooggrraall''EExx  ..

kk~~̈̈ggeessoovveePPAA  ««ssÂÂggaammnniiggeesscckkII††ssggÙÙwwmm»»  ( War and Hope ) ®®ttgg''TTMMBB&&rr5599
sseemm††ccVVnnssrreessrrffaa  ––  kkaarreeFFII√√GGII√√@@ssBB√√EEbbbbyy""aaggEEddllGGaacceeFFII√√VVnneeddIImm∫∫IICCYYyyGG~~kk
CCiittxxaagg  ((yyYYnneevvoottkkuugg))  EEddllkkMMBBuugg®®ttUUvvcc®®kkBBttii††kkMMEEhhggKKMMrraammeennaaHH  KKWWCCaakkrrNNiiyykkiiccçç
rrbbss''rraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı̈̈CCaa  EEddllmmiinn®®ttUUvveeKKcceevvHHBBIIkkaattBB√√kkiiccççeennHHeeLLIIyy  ..
((  eettII®®ssuukkEExxµµrrCCaakkmmµµssiiTTiiÏÏddaacc''mmuuxxrrbbss''ssIIhhnnuu……  VVnnCCaassIIhhnnuuyykkGGMMeeBBIIkk∫∫tt''CCaattii
eeTTAACCYYyyhhUU--CCIImmiijjeennHH  CCaakkaattBB√√kkiiccçç  (( Obligation ))  rrbbss''®®bbeeTTssEExxµµrrnniiggrraaÂÂss††EExxµµrr
eeTTAAvviijj  ??  eennAATTwwkkbbeeggIİ̇yyeeyyIIggVVnneeXXIIjjffaa  eemmddwwkknnSSyyYYnnVVnnssggKKuuNNssIIhhnnuu
EEbbbbyy""aaggNNaaeennaaHH,,  rrhhUUttkk††aabb''ssƒƒaannPPaaBB®®bbeeTTssEExxµµrrTTSSggmmUUllkk~~̈̈ggkkNN††aabb''́́ ddvvaaTTSSgg
®®ssuugg  eeddaayybbnn††̈̈bb®®kkuummGGaayy""ggeehhgg--ssMMrriinn  ((GGttIIttGG~~kkrrkkssIIuukkaabb''®®CCUUkk))  nniigghhflfluunn--
EEssnnGGttIIttssiissßßff~~aakk''TTII44TTMMeennIIbb  Classe de quatrième moderne vviiTT¥¥aall&&yy®®BBHH
ssIIhhnnuukkMMBBgg''ccaamm  (( kkkknn ––  eebbIIeeyyaaggttaammkkaaBB¥¥  EEddllhhflfluunn--EEssnnVVnnssrreessrreepp††aaHH
pp††ggEELLbbxxaayy  CCaammYYyyGG~~kkeemmmm""aayymm~~aakk''  eeyyIIggsseegg˚̊tteeXXIIjjJJkk¥¥xx¬¬HH  ssrreessrrmmii
nn®®ttUUvvGGkk≈≈rraavviirruuTTÏÏ  nniiggJJkk¥¥xx¬¬HHCCaaJJkk¥¥EExxµµrrssmm&&yyccaass''  ddUUccCCaaJJkk¥¥  ««eehhII¥¥»»  CCaaeeddIImm  ..
eeyyIIggeeCCOOffaa  ––  eebbIIhhflfluunn--EEssnn  CCaassiissßßeerroonneennAAff~~aakk''TTII44TTMMeennIIbbddUUeecc~~HH  BBiittCCaammiinnssrr
eessrrGGkkßßrr  ««eehhII¥¥»»  eennHHeeTTootteeTT  BBIIee®®JJHHssiissßßCCMMnnaann''mmuunnhhflfluunn--EEssnn1100eeTTAA1155qq~~SS
EEllggssrreessrr««eehhII¥¥»»  GGss''eeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  eeKKssrreessrr  ««eehhIIyy»»  CCaaCCMMnnYYssvviijj ..  mmaa
nnEEttssiissßßeerroonnssUU®®tteennAAttaammssaallaavvtt††eeTT  EEddlleennAAssrreessrr  ««eehhII¥¥»»  ddUUeecc~~HH  ..  kkaa--
BB¥¥eennHHVVnn®®ttUUvv{{mm--yyiinneeTTooggTTII®®bbwwkkßßaaCCMMnniittrrbbss''hhflfluunn--EEssnnGGHHGGaaggffaa  CCaakkaaBB¥¥rrbb
ss''eeccAAhh√√aayyxx¬¬ÁÁnnBBiitt®®VVkkddEEmmnn  ))  ..    [[eeTTAAeeFFII√√CCaattuukk˚̊ttaaTTUUrrbbJJÇÇaa  rrbbss''eemmddwwkknnSSyyYYnn
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rrhhUUtt  ((  Toy remoted by Viet leader, Nguyen Co Thach ))    KKµµaann´́ff©©NNaannwwggeerrIIxx¬¬ÁÁnn
rrYYcceessaaHHeeLLIIyy  ..  yyYYnnbb¬¬nn''yykk®®ttIIssmmuu®®TT  ®®ttIITTeenn¬¬ssaabb  ((ccaabb''eeddaayyssmm¬¬aabb''bbMMppii¬¬ccbbMM
pp¬¬aajjeessIIÊÊrrJJyyGGss''®®ttII)),,  kkaabb''́́ ®®BBeeQQIIEExxµµrrddwwkkCCJJÇÇËËnneeTTAA®®ssuukkyyYYnn  KKaass''yykkbbUUrraa--
NNvvttƒƒ̈̈BBII®®VVssaaTTnnaannaa  eeVVHH®®kkddaass''®®VVkk''mmkkTTiijj®®ssUUvvEExxµµrryy""aaggeeffaakk  ddwwkkyykkeeTTAA
cciiJJççwwmmrraaÂÂss††yyYYnn  nniiggnnSSeeccjjeeTTAAee®®kkAA®®bbeeTTssee®®kkaammyyIIeehhaa  Product of Vietnam ..
yyYYnnEEddllFF¬¬aabb''CCaa®®ssuukkxx√√HHGGgg˚̊rrssIIuu  ssBB√√́́ ff©©VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaannSSGGgg˚̊rreeccjjCCaabb''eellxxbbII
bbnnÊÊaabb''BBIIsshhrrddΩΩnniigg®®bbeeTTss´́ff  ..

eennAATTMMBB&&rrTTII6611  sseemm††ccVVnnssrreessrrBBIInneeyyaaVVyyxxuussrrbbss''®®TTgg''ffaa  ––  ««  kkaarrssMM
eerrcccciitt††rrbbss''xxMM∆∆̈̈kk~~̈̈ggkkaarrCCYYyyBBYYkkeeKK  ((eevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg))  kk~~̈̈ggkkMMLL¨̈ggqq~~SS1199
6600eennaaHH  xxMM∆∆̈̈ssMMuuss∫∫ffffaa  xxMM∆∆̈̈mmiinnVVnnTTTTYYll®®VVkk''BBIIyyYYnnTTaall''EEtteessaaHH  eehhIIyyssBB√√́́ ff©©eennHH
eeTToott  CCaaCCnnGGFFnn˘̆˘̆˘̆  ®®KKYYssaarrxxMM∆∆̈̈nniiggxxMM∆∆̈̈CCnnrrss''rrYYccCCIIvviitteeddaayyssaarrEEtteesscckkII††ssbb∫∫¨̈rrss
nniiggkkaarrss√√aaKKmmnn__CCaabbggbbÌÌËËnn  BBIIssMMNNaakk''®®bbeeTTsscciinn®®bbCCaammaanniittuu  ..  xxMM∆∆̈̈ssUUmmss∫∫ffffaa
eellssEEddllxxMM∆∆̈̈VVnnssMMeerrcccciitt††eeFFII√√sshhkkaarrCCaammYYyyeevvoottNNaammeennaaHH  KKWWxxMM∆∆̈̈ccgg''[[yyYYnnkkuummµµ̈̈
yynniiss††CCMMJJkk''KKuuNNkkmmıı̈̈CCaa,,  kk~~̈̈ggpp¬¬ËËvvEEbbbbeennHH  yyYYnnmmiinnGGaacchhflflaannnnwwggeeFFII√√GGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''mmkk
eellII®®bbeeTTssEExxµµrr  ®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrreeLLIIyy  ..  eebbII®®bbssiinnCCaavvaappÊÊ¨̈yyBBIIkkaarreennHHeeTTAAvviijjeennaaHH
yyYYnnnnwwgg®®ttUUvvVVtt''bbgg''kkiittii††yyssCCaammiinnxxaanneeLLIIyy  »»  ..  ((  kkkknn ––  ssBB√√́́ ff©©eennHH  eeyyIIgg
eeXXIIjjyyYYnnkkaann''EEttmmaannkkiittii††yyss  eehhIIyyeess††ccssIIhhnnuukkaann''EEttGGaabb''{{nneeTTAA@@      nniiggFF¬¬aakk''
''xx¬¬ÁÁnneeFFII√√CCaaTTIIggeemmaagg[[BBYYkkGGaayy""ggyyYYnnEEffmmeeTToott  ))  ..

eettIIeellssbb""uueeNNˆ̂HHGGaaccccaatt''TTuukkffaa®®KKbb''®®KKaann''……eeTT  EEddllsseemm††ccssIIhhnnuuVVnnCCYYyy
xx¬¬aayyYYnn[[mmaannkkmm¬¬SSggxxSSTTMMJJrrkk∫∫aallEExxµµrr  yykk®®ssuukkEExxµµrreennHH  ??  ssUUmmCCYYyyBBiiccaarrNNaappgg
ccuuHH  !!  ..  GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicc  ((rrYYmmCCaammYYyybbggeeQQµµaaHHGGflfl̃̃uu--mm""aaNNUUrriinn))  VVnnyykk≤≤TTiiÏÏBBllCCaa®®bb--
BBnnÏÏ®®bbmmuuxxrrddΩΩmmkkrrkkssIIuu  llkk''ddIIllkk''®®ssuukk[[yyYYnnhhUU--CCIImmiijj  ..  eeyyIIggCCaaEExxµµrrmmiinneeCCOOTTaa
ll''EEtteessaaHHffaa  ssIIhhnnuummiinnVVnnddwwgg  ææmmiinnVVnnccUUllhhflfluunnkk~~̈̈ggeerrOOggkk∫∫tt''CCaattii  kk∫∫tt''rraaÂÂss†
EExxµµeennHH  ..

eettIIkkaallyyYYnnyykkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeennaaHH  yyYYnnmmaannxxUUccVVtt''bbgg''kkiittii††yyss……eeTT  ??  eettII
sseemm††ccmmaannvviibb∫∫ddiissaarrII……eeTT  EEddllmmiinnVVnneeFFII√√kkaarrttvvaa""GGII√√eessaaHHkkaallssPPaaVVrrSSggssMMeerrcc
®®bbKKll''ddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeeTTAA  kk~~̈̈ggyybb''́́ ff©©TTII2211  ååssPPaa  11994499  nniiggkkaarrEEddll®®TTgg''VVnn
rraarrSSggXXaatt''mmiinn[[eellaakkee®®TTOOgg--kkaagg  eeFFII√√kkaarrTTaammTTaarrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammeeTTAAttuullaakkaarrGGnn††rr--
CCaattii  ??  ……mmYYyykkaalleennaaHHssIIhhnnuueeCCOOCCaakk''ffaa  yyYYnnnnwwggTTuukk[[®®TTgg''eessaayyssuuxxeellIIkkmmıı̈̈--
CCaammYYyyCCIIvviitt  ??

eennAAvvKKmmuunnsseemm††ccVVnnssrreessrrffaa  ––  eellaakkllnn''--nnll''CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††rrbbss''
rrddΩΩaaPPiiVVllqq~~SS11996699  rrhhUUttddll''́́ ff©©®®bbqqSSggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrssIIhhnnuu´́ff©©TTII1188mmiinnaa11997700
VVnnccaabb''nniiggEEcckk  (([[kkggTTaahhaannEExxµµrr))  nnUUvvssaaÂÂss††aavvuuFF®®KKbb''FFuunn,,  ®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg,,  ssmm∏∏aarr::
sswwkkcciinn,,rruussßßIInniigg®®bbeeTTssssggmmnniiyymmdd´́TTeeTToottEEddllEEddllbbJJÇÇËËnneeTTAA[[kkggTT&&BBeevvoo
ttNNaammxxaaggeeCCIIgg--eevvoottkkuuggttaammkkMMBBgg''EEpp®®kkuuggssIIhhnnuu  ..  eellaakkllnn''--nnll''eeFFII√√ttaammEEtt
bbJJÇÇaassIIhhnnuu  kk~~̈̈ggkkaarrddwwkkGGaavvuuFFTTSSggGGss''eennaaHHbb""uueeNNˆ̂aaHH  ((  eeTTAA[[eevvoottkkuugg  ))  ..
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ee®®kkaayyeeBBllsseemm††cc[[TTaahhaannhh¬¬ÁÁggeeTTAAvvaayyssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSggkk~~¨̈ggqq~~SS11996633
cciinn®®bbCCaammaanniittuuVVnn[[LLaannkkaammIIjj¨̈ggccMMnnYYnn6600ee®®KKOOgg  TTuukkeennAAkk~~̈̈ggccMMkkaarrmmnnssMMrraabb''ddwwkk
ssmm∏∏aarr::sswwkkpp††ll''[[TT&&BByyYYnn  ..  rrffyynn††TTSSggeennaaHHssrreessrrVV""yyffaa  kkggeeyyaaFFBBlleexx--
mmrrPPUUmmiinnÊÊ  ((  FARK ))  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996655  ttaammkkaarrbbJJÇÇaakk''rrbbss''GG~~kkbbrrrrffyynn††  EEddllmmiinnccgg''bbeeJJççjjeeQQµµaaHH
ssBB√√́́ ff©©eennAArrddΩΩ Oregon ffaa  ––  kkaarrddwwkkssaaÂÂss††aavvuuFFVVnn®®bb®®BBwwtt††yy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aaNNaass''kk~~̈̈gg
qq~~SSeennaaHH  LLaannEEddllKKaatt''eebbIIkknniiggLLaanndd´́TTeeTToott  mmaannbbiiTTpp¬¬aakkFFMM@@ffaa  ««  rr˘̆rr˘̆vv˘̆  ==  rrff--
yynn††rraaCCvvSSgg  »»  eehhIIyyeeddIImm∫∫IIkkMMuu[[yynn††eehhaaHHGGaaeemmrriikkSSggeemmIIllBBIIeellIImmkkeeXXIIjj  LLaannddaa
kk''pp¬¬aakk  rr˘̆rr˘̆vv˘̆  nniimmYYyy@@  eeKK--ttcceegg˚̊øøggllyyeeTTAAmmuuxxkk∫∫aallLLaann  [[ccSSggccuuHHeeTTAAddIIvviijj
eeccoossvvaaggkkMMuu[[BBnn¬¬WWssaaccCCHHeeTTAAeellIIeeLLIIyy  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996699  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnn[[eeFFII√√kkEEnn¬¬ggss††̈̈kkmmYYyyddaakk''®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg  nniigg
ff~~SSeeBBTT¥¥eennAAttaammddggssÊÊwwggeessssaann  rrttnnKKIIrrII  ssMMrraabb''pp††ll''[[kkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaa
mmxxaaggeeCCIIgg  ..  ssmm∏∏aarr:GGss''TTSSggeennaaHH  KKWWddwwkkttaammyynn††eehhaaHHddwwkkeeTTAAss††̈̈kkTTuukkeennAATTIIeennaaHH..

CCMMnnYYyyEEddllsseemm††ccVVnnCCYYyyxx¬¬aayyYYnnmmaannee®®ccIInnNNaass''  TTSSggpp¬¬ËËvvGGnn††rrCCaattii  nniiggss
mm∏∏aarr:sswwkk  nniiggkkggTT&&BByyYYnnxxaaggeeCCIIggddwwkkqq¬¬ggkkaatt''®®ssuukkEExxµµrr  BBIIkkMMBBgg''EEpp®®kkuuuugg®®BBHHssIIhhnnuu
kkMMBBgg''eessaamm  eeLLIIggeeTTAA®®KKbb''mmUUllddΩΩaannTT&&BByyYYnneennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEExxµµrr  ..  mmaann
EEttsseemm††ccmmYYyyGGggKKtt''EEddllGGaaccddwwggGGss''  nniiggeeqqII¬¬yy®®VVbb''eeyyIIggffaa  eettIIsseemm††ccVVnnCCYY--
yyyyYYnnee®®ccIInnbb""uuNNˆ̂aa  ??  eettIIssIIhhnnuu,,  GG~~kkmm~~aaggmm""UUnnIIcc,,  GGflfl̃̃uu--mm""aaNNUUrriinnVVnnTTTTYYlllluuyyyyYYnn
bb""uuNNˆ̂aa  ??  eemmddwwkknnSSyyYYnnVVnnssnn¥¥aannwwggssIIhhnnuuyy""aaggNNaaxx¬¬HH  VVnnCCaaeemmEExxµµrreennHHKKµµaann
kkaarrBBiiccaarrNNaabbnnii††cceessaaHH  ??

❑                           ❑

❑

--8899--



mUldΩanswknigGKesnaFikardΩan
evotkugelIEdndIExµr

KKWWttYYGGggsseemm††ccssIIhhnnuuEEttmm††gg  EEddllVVnnyyll''®®BBmm[[TT&&BBeevvoottkkuuggmmkkttSSggmmUUll--
ddΩΩaannsswwkkeennAAeellIIddIIEExxµµrr  ttaammCCaayyEEddnnEExxµµrr--eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eeddaayycciinnCCaaGG~~kkCCYY--
yyEEccccUUvv[[  ..  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnCCYYyyyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  eeddaayy®®KK
bb''mmeeFF¥¥aaVVyykk~~̈̈ggccMMVVMMggCCaammYYyyGGaaeemmrriikkSSgg (12) ..

mmUUllddΩΩaannTT&&BByyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg
((sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[kkggTT&&BByyYYnnhhUU--CCIImmiijjttSSggmmUUllddΩΩaanneellIIEEddnnddIIEExxµµrr
ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11996600  nniiggVVnnCCYYyypptt''ppgg''TT&&BByyYYnneennHH®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyy  pp††ll''GGgg˚̊rr  ff~~SS
eeBBTT¥¥  ®®KKaabb''rrMMeessvv  ssaaÂÂss††aavvuuFF®®KKbb''FFuunn  EEddllddwwkkttaammkkVV""ll''mmkkkkMMBBgg''EEppssIIhhnnuu  kkMM--
BBgg''eessaamm  CCaaBBiieesssskkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  EEddllmmkkccuuHHEEppeennAAkkMMBBgg''eessaamm
kk~~¨̈ggeeBBllEEddllyynn††eehhaaHHeebb--5522  TTMMllaakk''®®KKaabb''EEbbkkeellIIpp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijjyy""aaggxx¬¬SSgg
ccaabb''BBIIqq~~SS11996655mmkk  ..
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ttMMbbnn''yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††®®ttYYtt®®ttaa

mmUUllddΩΩaannyyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††

ellIIkkeeTTAA®®kkeeccHHeeBBll
yynn††eehhaaHHeebb--5522
TTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkk

COSVN
EEpp¬¬ssnnÊÊËËcc

CCbb''eemmmmtt''

®®kkeeccHH

QQUUggssmmuu®®TT´́ff

eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg

PRG

ccMMBBuuHHeesskk



mmUUllddΩΩaannsswwkkGGss''TTSSggeennaaHHVVnnccaabb''eeFFII√√mmkkttSSggBBIIqq~~SS11996600  ..  xx¬¬HHeeTToottCCaammUUll
ddΩΩaannccaass''  ttSSggBBIIssmm&&yyssÂÂggaammttssflflUUCCaammYYyyVVrrSSggeemm""¬¬HH  ..  mmUUllddΩΩaannsswwggEEttTTSSggGG--
ss''  ttSSggeennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnn  KKWWttSSggBBII®®BBMMrrYYmmbbII®®bbeeTTss  ((llaavv--EExxµµrr--
yyYYnn))  kk~~̈̈ggeexxtt††rrttnnKKIIrrII  llMMppaatt''  LLaaVVnneessookk  GGUUrrSSgg  ss~~ÁÁll  eemmmmtt''--CCbb''  EE®®kkkk  ®®BBMMEEdd
nneexxtt††ss√√aayyeerroogg  ttaaEEkkvv  kkMMBBgg''®®ttaacc  ..  

ttSSggEEttBBIIee®®ccIInnqq~~SSmmkkeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  sseemm††ccssIIhhnnuueeFFµµccEEPP~~kkeeFFII√√mmiinneeXXIIjjnnUUvvGGII√√@@  EEdd
llVVnneekkIIttmmaanneeLLIIggeennAAttaammttMMbbnn''CCaayyEEddnn  ((EExxµµrr--eevvoottNNaamm))  (13) ..

TTIIbbJJÇÇaakkaarr´́nnkkaarriiyyaall&&yykkNN††aallPPUUmmiiPPaaKKeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ((  COSVN,

Central Office South Vietnam ))  ttSSggeennAAeemmmmtt''  CCaabb''nnwwggccMMkkaarreekkAAssflflUUEEttmm††gg  ..  
TTIIbbJJÇÇaakkaarr´́nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattii  ((  NLF - National Liberation Front of

South Vietnam ))  mmaannTTIIttSSggeennAATTll''mmuuxxEE®®kkkk  kk~~̈̈ggeexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ..
‰‰TTIIss~~aakk''kkaarrkkNN††aall´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllbbeeNN††aaHHGGaassnn~~bbddiivvtt††nn__eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËË

gg  ((  PRG = Provisinal Revolutionary Government of South Vietnam ))
mmaannTTII  ttSSggeennAATTll''mmuuxxkkMMBBgg''®®ttaacc  kk~~̈̈ggeexxtt††ss√√aayyeerroogg  ..

eennAAttaammmmUUllddΩΩaannTTSSggeennaaHH  mmaannssgg''mmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥  EEddllGGaaccddaakk''EE®®KK  EEddllGGaaccddaa
kk''EE®®KKGG~~kkCCmm©©WWVVnnCCaagg®®VVMMrryy  XX¬¬SSggss††̈̈kkssmm∏∏aarr:sswwkkrraabb''eettaann  ssMMrraabb''ee®®bbII®®VVss''vvaayy
lluukkccUUlleevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ddUUccCCaakkrrNNIIkkaarrvvaayylluukk®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  kkaallBBIIbbuuNN¥¥
EEttttccUUllqq~~SScciinnyyYYnn  ((11996688))  ..

kk~~̈̈ggEExxmmiiffuunnaa11996677  eeddaayymmaannkkaarrttvvaa""BBIIssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaamm  nniiggBBIIssƒƒaann
TTUUttGGaaeemmrriikkSSggffaa  mmaannkkggTT&&BBeevvoottkkuuggttSSggeennAATTll''mmuuxxkkMMccaayymmaarr      CCaabb''eellII®®BBMMEEddnn
EExxµµrr--yyYYnn  TTTTwwggTTMMhhMM55KKIILLËËEEmm""®®tt  nniiggbbeeNN††aayy1155KKIILLËËEEmm""®®tt  ..  eellaakkvvrreessnniiyy
‰‰kk  eessgg--ssflfluunn´́ff  VVnnnnSSkkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊeeTTAAeeddjj  ee®®JJHHKKNNkkmmµµkkaarr
xxaaggbbTT®®ttYYtt®®ttaa  ((  ≤≤NNÎÎaa,,  kkaaNNaaddaa,,  bb""UULLËËjj  ))  mmkk®®ttYYttBBiinniitt¥¥  ..  eemmeevvoottkkuuggVVnn
mmkkCCYYbbnnwwggeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  eehhIIyyhhuuccnnaammbb&&NNˆ̂sseemm††ccssIIhhnnuummkkppgg  ..  eevvoo
ttkkuuggVVnnnniiyyaayyffaa  ––  sseemm††ccVVnnccuuHHxxssnn¥¥aayyll''®®BBmm[[BBYYkkeeKKeennAAeellIIddIIEExxµµrr
eeddIImm∫∫IIeeKKccBBIIkkaarreeddjjttaamm´́nnkkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggnniiggGGaaeemmrriikkSSgg  ..  kkaall
NNaaKKNNkkmmµµkkaarrxxaaggbbTT®®ttYYtt®®ttaaeeTTAAppuuttGGss''  BBYYkkxxMM∆∆̈̈ssMMuuvviill®®ttLLbb''mmkkvviijj  ..  TT&&BBeevvoo
ttkkuuggkk**ddkkffyyeeccjjBBIIttMMbbnn''PPUUmmii®®tteeLLaakkEEbbkkyyYYnnrryy:eeBBllttUUcc  ..  ddll''KKNNkkmmµµ--
kkaarrxxaaggbbTT®®ttYYtt®®ttaaeeTTAAeemmIIll  VVnneeXXIIjjEEttTTaahhaannEExxµµrrccaass''mm~~aakk''  kkMMBBuuggGGgg̈̈yybbiitt
ÚÚssßßIIeennAAkk~~̈̈ggeerraaggeeddaallyy""aaggFFMM  ..  kkaarreennHHvvaappÊÊ¨̈yyKK~~aaBBIIrrUUbbfftt  EEddllyynn††eehhaaHHGGaaeemm
rriikkSSggffttVVnneeTTAAvviijj  ((1188)) ..

ccaabb''BBIIqq~~SS11996699  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkssMMeerrccee®®bbIIyynn††eehhaaHHeebb--5522  vvaayylluukkTTmm¬¬aakk''
®®KKaabb''EEbbkkkkMMeeTTkkmmUUllddΩΩaannsswwkkeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  ttaamm®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnn
yy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  ..  ®®TTSSmmiinnVVnnBBYYkkkkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  nniiggGGKKbbJJÇÇaa
kkaarrvvaaVVnnrrtt''ffyyccUUllee®®CCAAmmkkssMMrraakkyykkkkmm¬¬SSggkk~~̈̈ggEEddnnddIIEExxµµrr  ttMMbbnn''́́ ®®BBeexxtt††®®kkeeccHH  

((1188)),,  ((1199)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkeeVV""--ffnn  GGttIIttvvrreessnniiyy‰‰kkssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  ..
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ccmm©©aayy115500KK˘̆mm˘̆PPaaKKxxaaggeeCCIIggpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx77  ..    eeddaayyee®®bbII®®VVss''eexxtt††EExxµµrrPPaaKKxxaagg
eeCCIIgg  BBYYkkeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggVVnnrrYYccppuuttmmiinnGGnn††rraayyeeddaayyssaarryynn††eehhaaHH
ccmm©©aayy115500KK˘̆mm˘̆PPaaKKxxaaggeeCCIIggpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx77  ..  eeddaayyee®®bbII®®VVss''eexxtt††EExxµµrrPPaaKKxxaagg
eeCCIIgg  BBYYkkeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggVVnnrrYYccppuuttmmiinnGGnn††rraayyeeddaayyssaarryynn††eehhaaHH
eebb--5522  ..  eeddaayykkggkkmm¬¬SSggeeKKVVnn®®ttYYtt®®ttaattMMbbnn''eennHHttSSggEEttBBIIkkaallmmuunnmmkk      BBYYkkeeKK
GGaaccssmm©©MMyykkkkmm¬¬SSggmmuunnnnwwggccUUllvvaayylluukk  ((yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg))  eeTToott (14) ..

mmUUllddΩΩaannsswwkkkk**ddkkffyyccUUllee®®CCAAmmkkkk~~¨̈gg®®ssuukkEExxµµrr  mmkkttSSggTTIIeennAAeellIIee®®ttIIyyxxaa
gglliiccTTeenn¬¬eemmKKgg  CCiitt®®kkeeccHH®®kkuugg  ..

eennAA´́ff©©TTII2244eemmssaa11997700  mmYYyyGGaaTTiitt¥¥mmuunnBBYYkkeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggkk--
ssaaggmmUUllddΩΩaann  nniiggbbJJÇÇaakkaarrsswwkkffIIµµeellII®®ccSSggTTeenn¬¬eemmKKggkk~~̈̈ggeexxtt††®®kkeeccHHeennaaHH  BBYYkkeemm
ddwwkknnSS≤≤NNÎÎËËcciinn®®bbqqSSggnnwwggcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg  VVnnCCYYbbKK~~aaCCaakkMMBBUUlleennAA®®kkuuggkkgg''ttuugg
eeddaayymmaannvvtt††mmaannsseemm††ccssIIhhnnuuCCaaGG~~kkccMMNNUUllffIIµµppgg  ..  ppSS--vvaa""nn''dduugg[[eekkaaHHeehhAAxxaa--
ggVV""eeffttLLaavv  KKWW®®TTgg''ssuuppaannuuvvggßß,,  ®®bbFFaannrrNNssiirrßßCCaattiirrMMeeddaaHHeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg
eegg√√øøgg--hhflflUUffUU  nniiggsseemm††ccssIIhhnnuu[[ccUUllrrYYmmppgg  ..  eeBBlleennaaHHsseemm††ccVVnneeff˚̊aalleeTTaass
sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  eehhIIyyVVnn®®bbkkaassGGnnuuJJÔÔaatteeddaayyeeccjjmmuuxx[[eevvoottkkuugg--eevvoottNNaa
mmxxaaggeeCCIIggee®®bbII®®VVss''EEddnnddIIEExxµµrreeTToottppggkk~~̈̈ggkkaarreeFFII√√ssÂÂggaammCCaammYYyyss®®ttUUvvrrYYmm  KKWWcc®®kk
BBttii††GGaaeemmrriikkSSgg  (15) ..

ssUUmmssYYrrffaa  eettIIssIIhhnnuukk¬¬aayyCCaaGGII√√eehhIIyyeennAAeeBBlleennHH  ccMMeeJJHH®®ssuukkEExxµµrrnniiggccMMeeJJHH
®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr  ??  ee®®JJHHeehhttuuGGII√√  eeddIImm∫∫IIGGII√√  eeTTIIbbssIIhhnnuuccUUllrrYYmmCCaammYYyyss®®ttUUvvCCaattiiEExxµµrr
eennHH  ??

ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11997700rrhhUUttmmkkddll''bbccçç̈̈bb∫∫nn~~eennHH  eettIIssIIhhnnuummaannEEddllmmaannbbnnÊÊËËll
ffaa  ®®TTgg''VVnneeFFII√√xxuuss  ……nneeyyaaVVyy®®TTgg''xxuuss  eennAATTIINNaa  ´́ff©©NNaamm††ggeehhIIyy……eennAA  ??

eessIIÊÊrr®®KKbb''EEttssuunnÊÊrrkkffaa  ssIIhhnnuuEE®®sskkeeCCrrEEkk††gg@@  eeff˚̊aalleeTTaasseexxµµaacceellaakkllnn''
nnll''nniiggssiirriimmtt::rrhhUUtt  xxMMllaaggxx¬¬ÁÁnnBBIIåå®®kkiiddΩΩkkmmµµCCaattii‰‰ggeennHH  ssIIhhnnuummiinnEEddllxxuussTTaa
ll''EEtteessaaHH  ..  ®®ssuukkEExxµµrreeTTAACCaayy""aaggeennHH  mmkkBBIIBBYYkkGGaakk∫∫tt''GGss''eennHH  vvaaeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarr
TTmm¬¬aakk''xxMM∆∆̈̈®®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆̈̈  !!  ssUUmmkkUUnneeccAAeemmtt††aa®®CCaabb  !!

®®TTgg''eemmIIllmmiinneeXXIIjjee®®KKaaHHff~~aakk''́́ nnvvtt††mmaannkkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg
eellIIddIIEExxµµrr  EEffmmBBIIeellIIeennHH  ssIIhhnnuuVVnnCCYYyyss®®ttUUvveellbbTTwwkkddIIEExxµµrreennHHssBB√√EEbbbbyy""aagg
eeddaayyeeCCOOyy""aaggssflflbb''eeTTAAeellIIssMMddIIeeVVkk®®VVss''rrbbss''CCUU--eeGGggLLaayynniigghhUU--CCIImmiijj  eeddaa
yyKKµµaannBBiiccaarrNNaa  ..

mmaannEEttssIIhhnnuunniigg®®bbeeTTssEExxµµrrEEttmmYYyyKKtt''  EEddll®®BBmmTTTTYYllssaall''nniiggddaakk''TTUUtt
CCaammYYyyeevvoottkkuugg  ..

eennAAqq~~SS11996699  mmaannEEttsseemm††ccssIIhhnnuummYYyyGGggKKtt'',,  kk~~̈̈ggffaann:CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr,,  EEdd
llVVnneeTTAAss®®mmkk''TTwwkkEEPP~~kk®®sseeNNaaHH®®sseeNNaakkeeKKaarrBBvviiJJÔÔaaNNxx&&nnÏÏeemmXXaattkkrr  nniigg
eemmeerroobbccMMEEppnnkkaarreellbbTTwwkkddIIEExxµµrr  EEddllVVnnss¬¬aabb''eeTTAAmmuunnVVnnssMMeerrccmmhhiicciiœœttaarrbbss''vvaa
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sIhnunigrbbdwknaMe®kay‰kraC¥

ttSSggBBIIVVnn‰‰kkrraaCC¥¥eeBBjjeelljjBBIIVVrrSSgg      ssIIhhnnuuKKµµaannVVnneeFFII√√GGII√√ee®®kkAAEEttBBIIkkaarrJJrr
GGMMNNaaccEEddll®®TTgg''yyll''ffaa,,  rrhhUUttmmkkddll''≤≤LLËËvvkk**eeddaayy,,  CCaakkmmµµssiiTTiiÏÏddaacc''mmuuxx  CCaaeekkrrii††__
mmrrttkk®®bbccSS®®ttkkUUllrrbbss''®®TTgg''EEttmm~~aakk''KKtt''  eeTTIIbb®®TTgg''ccaabb''kkssaaggTTuunn®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBB
®®bbCCaaPPiiffuuttii  bbeeJJÇÇaarreeVVkkrraaÂÂss††EExxµµrrll©©gg''eexx¬¬AA  eeddaayy®®TTgg''yyll''ffaaTTuunneennHHGGaaccrrkkßßaaGGMM--
NNaaccrrbbss''®®TTgg''CCaammççaass''EEppnnddIIEExxµµrr[[eennAAssiiƒƒtteessƒƒrrVVnnyyUUrrGGEEgg√√ggtteeTTAA  ..  eehhIIyy
eeddaayy®®TTgg''yyll''rreebboobbeennHHeehhIIyy  eeTTIIbb®®TTgg''ccaatt''EEccggrrccnnaanneeyyaaVVyyddwwkknnSSrrbbss''
®®TTgg''eeTTAAttaammEEttTTMMeennIIggcciitt††ccgg''  ttaammEEttbbMMNNggppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  nniiggCCaappll®®bbeeyyaaCCnn__ssMMrraabb''
GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniiccppgg  eeddaayyyykk®®ssuukkEExxµµrr  rraaÂÂss††EExxµµrrTTSSggGGss''CCaaååbbkkrrNN__EEll∫∫gg≤≤tt
BBiiccaarrNNaarrbbss''®®TTgg''  ..  eeddaayyxx¬¬aaccssWWgg--gg""uukkffaajj''ddeeNNII††mmTTuunneennHHBBIÍ́ dd®®TTgg''  ssIIhhnnuu
VVnnGGnnuuvvtt††bbnnßßaabbBBiissssWWgg--gg""uukkffaajj''  eeddaayyeeccaaTTffaa  eellaakkffaajj''CCaaCCnnkk∫∫tt''CCaattii
kk∫∫tt''rraaCCbbll¬¬gg˚̊  eehhIIyymmiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[eellaakkffaajj''ccUUllmmkkrrYYbbrrYYmmkk~~̈̈ggssggmmCCaattiieessaaHH
eeLLIIyy  ee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544  ee®®JJHH®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUll  rraaÂÂss††EExxµµrrTTSSgg
GGss''CCaassmm∫∫ttii††ddaacc''́́ ff¬¬rrbbss''ssIIhhnnuuEEttmm~~aakk''KKtt''  ssUUmm∫∫IIeellaakkffaajj''VVnnssrreessrrssMMbbuu
®®ttppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnmmkkssMMuuccUUllrrYYbbrrYYmmCCaammYYyy®®TTgg''  kk**®®TTgg''mmiinnyyll''®®BBmmTTaall''EEtteessaaHH  ..  ee®®kkaa
yymmkkqq~~SS11995577      eellaakkffaajj''VVnnssrreessrrlliixxiittppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnccMMnnYYnnbbIIpp††ll''{{vvaaTTssIIhhnnuu  
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ffaa  ««  sseemm††cckkMMBBuuggeeFFII√√nneeyyaaVVyynnSSeesscckkII††vviinnaassmmkk[[®®bbeeTTssEExxµµrrnniigg®®bbCCaarraaÂÂss††
EExxµµrreehhIIyy  »»  kk**sseemm††ccmmiinnQQWWkk∫∫aallyykkcciitt††TTuukkddaakk''  ..  ssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvVVnn[[
EExxµµrrrrkkßßaannUUvvbbuuNN¥¥ss&&kkii††rrbbss''GG~~kkccuuHHccUUllddUUcckkaallBBIIeeddIImm  EEttssIIhhnnuummiinnVVnneeKKaarrBB
llkk≈≈&&NNeennHHeeLLIIyy  ..  BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjkk**ddUUccEEttEExxµµrr≤≤ssßßrr::  nniigg®®kkuummPP~~MMddggEErrkk,,  BBYYkk
ssWWgg--gg""uukkffaajj'',,  EEddrr  KKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''VVnnTTTTYYllbbuuNN¥¥ss&&kkii††BBIIsseemm††ccssIIhhnnuueessaaHH
eeLLIIyy  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHsseemm††ccssIIhhnnuuVVnnTTSSggccaatt''BBYYkkKKiijjttaammGGeegg˚̊tt®®KKbb''GG~~kk
ccuuHHccUUllCCaaeerrooggrraall''́́ ff©©  ..  GGeegg˚̊ttttSSggBBIIsskkmmµµPPaaBB®®bbccSS´́ff©©  JJkk¥¥ssMMddIIeebbIInniiyyaayyTTii--
eettoonnddll''nneeyyaaVVyyssIIhhnnuu  kk**nnwwgg®®ttUUvvKKiijjccaabb''jjaatt''KKuukkPP¬¬aamm  ddUUcckkrrNNIIeellaakkvvaa""nn''
QQYYgg,,  GGttIIttEExxµµrr≤≤ssßßrr::ssWWgg--gg""uukkffaajj''  ((11)),,  eellaakkqqaayy--yy""tt  ((22)),,  eellaakkeekkgg--
vvaa""nn''ssaakk''CCaaeeddIImm  ..

((11)) eeddaayymmiinnVVnnbbuuNN¥¥BBIIssIIhhnnuu  BBYYkkEExxµµrr≤≤ssßßrr::PP~~MMddggEErrkk,,  ee®®kkaayyBBIIccUUllmmkkrrYYmmrrss''kk~~̈̈ggssggmmCCaa
ttiieehhIIyy,,  kk**eeTTAArrkk®®bbkkbbrrbbrreeppßßgg@@cciiJJççwwmmCCIIvviitt  ..  eellaakkllaavv--FFaannssIIuuVVnnmmkkEEGGbbCCaammYYyyeellaakk
llnn''--nnll''  ee®®JJHHFF¬¬aabb''CCaassiissßßnnaayyTTaahhaann  eehhIIyyCCiittddiitteeTToottppgg  ‰‰bbÌÌËËnneeQQµµaaHHllaavv--FFaannGGIIuumm
®®ttUUvvCCaammiitt††PPkkii††rrYYmmff~~aakk''CCaammYYyyllnn''--NNuunnppgg  ..  eellaakkllnn''--nnll''VVnn[[eellaakkllaavv--FFaannssIIuueeFFII√√CCaa
ccaagghh√√aaggvviiTT¥¥aall&&yy‰‰kkCCnneexxmmrraa  EEddllCCaakkmmµµssiiTTiiÏÏrrbbss''eellaallllnn''--nnll''ppÊÊaall''  ..  eellaakkllaavv--
FFaannssIIuuVVnneebbIIkkttUUbbllkk''eessoovveePPAAmmYYyy  eeQQµµaaHHssaarriikkaa  eennAA®®ttgg''ccMMNNttrrffyynn††QQ~~ÁÁlleennAAppßßaarrffIIµµ  ..
eellaakkddYYgg--cc&&nnÊÊssaarr""aattVVnneeTTAArrkkssIIuullkk''ssSSggeennAATTeenn¬¬bbwwTT  eexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ..  eellaakkssSSgg--ssaavvaa""tt
eeFFII√√CCaaccaagghh√√aaggssaarrBBtt··mmaannEExxµµrrffIIµµ,,  eeTTAAmmuuxx,,  QQaammEExxµµrr  eehhIIyyVVnnnniiBBnnÏÏ®®bbeellaammeellaakkdd**EEssnnBBii--
eerraaHH  mmaanneess~~hhaaxxııgg''xxııss''  nniiggmmaanneess~~hhaaCCaattiidd**eebbaaHHmmuuttrrbbss''ttYYGGgg  KKWWeerrOOgg  ««eetteeCCaa®®kkhhmm»»  nniigg
««mmhhaaeeccaarreennAATTll''EEddnn»»  rrhhUUttddll''eellaalleesskk--ssMMeeGGoottccaabb''yykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaall  eennAAeeddIImmqq~~SS
11995599  ..  eessµµrrxxMM∆∆̈̈VVnnGGaanneessoovveePPAATTSSggBBIIrreennHH  ((11995566))  eeddaayymmaaxxMM∆∆̈̈mm~~aakk''mmaannttUUbbllkk''eessoovveePPAA
rrMMllggKK~~aabbYYnnttUUbb  ..  ‰‰eellaakkGGIIuuvv--yy""aaggeeFFII√√CCaa®®KKUUbbee®®ggoonn‰‰kkCCnn  nniiggssIIuuQQ~~ÁÁlleeFFII√√eemmFFaavvIICCaammYYyyCCaattii
kk¬¬wwgg≤≤NNÎÎaamm~~aakk''eennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj..  eellaakkKKSS--eerr""tteeFFII√√kkaarrCCaammYYyy®®kkuummhhflfluunnCCMMnnYYjj  ««mmhhaabbUUJJ··JJNNiiCCÇÇ»»
xxaaggeeCCIIggppßßaarrFFMMffIIµµ  xxaaggEEpp~~kknnSSTTMMnniijjeeccjjccUUll  (( Import-Export ))  ..  eellaakkhhggßß--FFuunnhhaakk''ccUUll
eeTTAAEEGGbbCCaammYYyymmhhaakkßß®®ttIIyyaannIIkkuussmm: eeddIImm∫∫IIkkaa´́LLeell≈≈aannnniiggssiill∫∫::bbMMeerrIIeeKKaallKKMMnniittEEkkEE®®bbssgg--
mmEExxµµrrttaammbbMMNNggrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnEEpp††pp††SS  eeddaayyssrreessrreerrOOggeell≈≈aannddUUccCCaa  ––  ««eerroomm
cc∫∫ggeeyyIIgg,,  eeffAAEEkkcciitt††eeccaarr,,  ssMMbbuukk≤≤tteemmVV,,  kkJJÔÔaaccrriiyyaa,,  vviibbttii††eess~~hhaa,,  cciieeJJççøønnbbJJççSScciitt††,,  eeddIImm
FF¬¬kkrrkkßßaaCCaattii,,  ffµµrrSS  »»  EEtteellaakkmmiinnddaakk''eeQQµµaaHHeellaakkCCaaGG~~kknniiBBnnÏÏeeLLIIyy  ..
((22)) eellaakkqqaayy--yy""ttkk**CCaaGGttIIttEExxµµrr®®kkuummssWWgg--gg""uukkffaajj''EEddrr  ssIIhhnnuuccaabb''ddaakk''KKuukkCCaammYYyyKK~~aannwwgg
eellaakkGGIIuuvv--yy""aagg  ..  llnn''--NNuunnVVnnTTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIssIIhhnnuueeTTAAccaabb''BBYYkkPP~~MMddggEErrkk®®BBmm@@KK~~aaEEttmm††ggeennAA
´́ff©©TTII2200  EExxmmkkrraa  qq~~SS11995599  eeddaayy®®TTgg''ssggßß&&yyffaa  VVnnccUUllrrYYmm´́ddCCaammYYyyssmm--ssaarrII,,  ddaabb--QQYYnn
®®bbuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''GG~~kk®®ssIIGGIIuuvv--yy""aagg  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggVV""rrIIss  ®®bbeeTTss
VVrrSSgg  ..  ‰‰eellaakkssSSgg--ssaavvaa""tt®®ttUUvveellaakkss&&kkii††bbIIeesskk--ssMMeeGGoottCCaaGG~~kkccaabb''  ..  eellaakkeesskk--ssMM
eeGGoottVVnnyykkeeCCIIggeeTTAAQQUUssssMMeeNNAAnniiBBnnÏÏrrbbss''eellaakkssSSgg--ssaavvaa""tt  FF¬¬aakk''rraatt''rraayy  ((ttaammeesscckkII††
[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakksswwuumm--KKiinn  ))  rrYYcceehhIIyyyykkeellaakkssSSgg--ssaavvaa""tteeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallbbeeNN††aayy
eeTTAA  ..  eesskk--ssMMeeGGoott  ee®®kkaayyBBII®®bbmmUUlllluuyykkaakk''eeddaayyllkk''́́ ®®BBeeQQII  bbUUrraaNNvvttƒƒ̈̈ttMMbbnn''bbnnÊÊaayyqqµµaarr  ((
hhflfluunnKK~~aaCCaammYYyyhhflfluull--TTnn  ))  mmaannlluuyyrraabb''llaannVVtt  eehhIIyyVVnnssgg''eerraaggkkuunn  mm""aassiiuunnkkiinn®®ssUUvv  ssgg' 
vvIILLaaeennAA®®ssuukkeessoomm    eeddaayyXXuubbXXiittCCaammYYyyssuugg--ssaakk''  ..
((22)) eellaakkqqaayy--yy""ttkk**CCaaGGttIIttEExxµµrr®®kkuummssWWgg--gg""uukkffaajj''EEddrr          ssIIhhnnuuccaabb''ddaakk''KKuukkCCaammYYyyKK~~aannwwgg  
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eellaakkGGIIuuvv--yy""aagg  ..  llnn''--NNuunnVVnnTTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIssIIhhnnuueeTTAAccaabb''BBYYkkPP~~MMddggEErrkk®®BBmm@@KK~~aaEEttmm††ggeennAA
´́ff©©TTII2200  EExxmmkkrraa  qq~~SS11995599  eeddaayy®®TTgg''ssggßß&&yyffaa  VVnnccUUllrrYYmm´́ddCCaammYYyyssmm--ssaarrII,,  ddaabb--QQYYnn
®®bbuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''GG~~kk®®ssIIGGIIuuvv--yy""aagg  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggVV""rrIIss  ®®bbeeTTss
VVrrSSgg  ..  ‰‰eellaakkssSSgg--ssaavvaa""tt®®ttUUvveellaakkss&&kkii††bbIIeesskk--ssMMeeGGoottCCaaGG~~kkccaabb''  ..  eellaakkeesskk--ssMM
eeGGoottVVnnyykkeeCCIIggeeTTAAQQUUssssMMeeNNAAnniiBBnnÏÏrrbbss''eellaakkssSSgg--ssaavvaa""tt  FF¬¬aakk''rraatt''rraayy  ((ttaammeesscckkII††
[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakksswwuumm--KKiinn  ))  rrYYcceehhIIyyyykkeellaakkssSSgg--ssaavvaa""tteeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallbbeeNN††aayy
eeTTAA  ..  eesskk--ssMMeeGGoott  ee®®kkaayyBBII®®bbmmUUlllluuyykkaakk''eeddaayyllkk''́́ ®®BBeeQQII  bbUUrraaNNvvttƒƒ̈̈ttMMbbnn''bbnnÊÊaayyqqµµaarr  ((
hhflfluunnKK~~aaCCaammYYyyhhflfluull--TTnn  ))  mmaannlluuyyrraabb''llaannVVtt  eehhIIyyVVnnssgg''eerraaggkkuunn  mm""aassiiuunnkkiinn®®ssUUvv  ssgg''
vvIILLaaeennAA®®ssuukkeessoomm    eeddaayyXXuubbXXiittCCaammYYyyssuugg--ssaakk''  ..  ee®®kkaayyeesskk--ssMMeeGGoottGGss''GGMMNNaacc
eeddaayyEExxµµrr®®kkhhmmQQ~~HH  eehhIIyyCCiiHHååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkrrtt''eeTTAA®®ssuukkeessoomm  eeddaayyssggÙÙwwmmeerraaggkkuunnvvIILLaaTTSSgg
eennaaHH  EEtt®®ttUUvvssuugg--ssaakk''ddaakk''eeQQµµaaHHvvaaTTSSggGGss''  eesskk--ssMMEEGGoottssll''EEttkkii††tteexxaa  eehhIIyymmkkGGaall&&yy
EEttCCaabb''́́ ddyykk®®bbBBnnÏÏeemm""AA--ssnn,,  ccaagghh√√aaggttuullaakkaarrsswwkkVVtt''ddMMbbgg,,  ®®bbBBnnÏÏeeddIImmeesskk--ssMMeeGGoottkk**
rrtt''eeccaalleeTTAAeennAA®®ssuukkVVrrSSggCCaammYYyykkUUnn®®ssII((kkUUnncciiJJççwwmmCCaakkµµÁÁyyxxaagg®®bbBBnnÏÏ))  eeTTAA  ..  ee®®kkaayymmkkeesskk--
ssMMeeGGoottVVnnssUUkk´́ffccUUllmmkkCCMMrrMMqquunnbbUUrrII  EEttKKµµaann®®bbeeTTssNNaammYYyy®®BBmmTTTTYYllyykkeessaaHH  TTSSgg  Père

Venet,,  TTSSggxxaaggsshhrrddΩΩVVnn®®VVbb''eesskk--ssMMeeGGoottffaa  ––  ««  ®®bbeeTTsseeKKKKµµaannkkEEnn¬¬gg[[KKaatt''eeTTAArrss''
eennAAeeTT  ((qq~~SS11998811))  »»  ..  eessµµrrxxMM∆∆̈̈VVnnmmkkTTaann''eeXXIIjjeesskk--ssMMeeGGootteennAAkk~~̈̈ggCCMMrrMMqquunnbbUUrrII  ..  kkaalleennaaHH
eesskk--ssMMeeGGoottVVnnccUUllrrYYmmCCaammYYyy®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNNhhuukk--ssaavvNNˆ̂  ((ssBB√√́́ ff©©KKgg''eennAA®®bbeeTTsskkaaNNaa
ddaa  ))  eeFFII√√CCaajjttiieeppII∆∆eeTTAAGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  KKSS®®TTsseemm††ccssIIhhnnuu  eehhIIyyeeddIIrreeKKoorrKKrreeKK[[CCYYyyccuuHH
hhttƒƒeellxxaaeellIIjjttiieennaaHH  EEttxxMM∆∆̈̈EEddllTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvxxaaggssllaallaammFF¥¥mmssiikkßßaaFFuunnbbUUrrII  VVnn®®bbqqSSgg
mmiinn®®BBmmccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIjjttiieennaaHH  ee®®JJHHssMMGGaaggffaa  nneeyyaaVVyysseemm††ccssIIhhnnuummiinncc∫∫aass''llaass''
sseemm††ccssIIhhnnuuCCaaeemmEExxµµrr®®kkhhmm  ..  eellaakkeesskk--ssMMeeGGoottEEffmmTTSSggssYYrr  nniiggVVnnTTSSggkktt''eeQQµµaaHHxxMM∆∆̈̈TTuu
kkkk~~̈̈ggbbJJÇÇIIeexxµµAArrbbss''KKaatt''eeTToottppgg  ..

ee®®kkaayymmkkeesskk--ssMMeeGGoottVVnnssUUkk´́ffEEkkeeQQµµaaHH  eehhIIyyeeFFII√√  Visa EEkk¬¬ggbbnn¬¬MM  VVnneeccjjeeTTAA®®ssuu
kkVVrrSSgg  eeTTAArrss''eennAAllaakk''mmuuxxkk~~̈̈gg®®kkuuggVV""rrIIss__rrhhUUttddll''qq~~SS11999900  ..
((kkkknn ––  eennAAqq~~SS11999933  eesskk--ssMMeeGGoottVVnnvviill®®ttLLbb''ccUUll®®ssuukkEExxµµrrvviijj  eehhIIyyllkk''kk∫∫aallCCaammYYyy
nneerraatt††mm--bbuuVVππeeTTvvII,,  nneerraatt††mm--cc®®kkBBggßß  nniiggnnuutt--NNaarrSSgg  kk~~̈̈ggCCYYrrKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨̈CCaa  ..  qq~~SS
11999988  eesskk--ssMMeeGGoott,,  nneerraatt††mm--bbuuVVππeeTTvvII  nniiggnneerraatt††mm--cc®®kkBBggßß  kk**vviillkk∫∫aallmmkkccuuHHccUUllxxaagg
KKNNbbkkßßhhflfl√√̈̈nnssiiuunnbbiiuuccvviijj  ..  ssBB√√́́ ff©©eennHHeesskk--ssMMeeGGoott  VVnneeFFII√√CCaassmmaaCCiikk®®BBwwTTÏÏssPPaaxxaaggKKNN
bbkkßßhhflfl√√¨̈nnssiiuunnbbiiuucc  ))  ..

ssIIhhnnuuVVnnkk¬¬aayyCCaammhhaavvIIrrbbuurrss  eeddaayyTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥VVnnBBIIGGaaNNaanniiKKmmVV
rrSSggeeddIImm∫∫II®®kkeessbbyykkGGMMNNaacc[[eeBBjj´́dd  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnddaakk''rraaCCssmm∫∫ttii††ddll''
mmaattaabbiittaakk~~̈̈ggqq~~SS11995555  eehhIIyyhhkk''ccUUllmmkk®®bbLLËËkkbbeeggII̊̊ttKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyymmYY--
eeQQµµaaHH  ««  ssggmmrraaÂÂss††nniiyymm  »»  ..  mmaannEExxµµrrxx¬¬HHVVnnllYYccxxßßiibbnniiyyaayyKK~~aaffaa  KKNNbbkkßß
nneeyyaaVVyyrrbbss''ssIIhhnnuueebbII[[eeQQµµaaHHffaa  ««  ssggmmrraaÂÂss††yyMM  »»  eeTTIIbb®®ttUUvvCCaagg  ..  
((kkkknn ––  ««  ssggmmrraaÂÂss††nniiyymm  »»  eebbIIddkkEEttJJkk¥¥rraaÂÂss††eeccjjKKWWKKNNbbkkßß  ««  ssggmmnnii
yymm  »»  ..  eeddIImm∫∫II[[rrwwttEEttddUUccssggmmnniiyymmEEmmnnEETTnn  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnn[[ssmmaaCCiikk
eennAAkk~~̈̈ggbbkkßßeehhAAKK~~aaffaa  ««  sshhCCIIvviinn  ……sshhCCIIvviinnII  »»  CCaaeeddIImm  ))  ..  ®®TTgg''VVnnkkMMeeTTccKKNN
bbkkßßnneeyyaaVVyydd´́TTeeTToott  eeddaayyee®®bbIIvviiFFIIeeXXaarreeXXAAbbMMppuutt  ddUUccCCaa[[mmnnuussßßyykk®®KKaabb''
EEbbkkeeTTAAKKbb''ssmm¬¬aabb''eellaakkeeGGoovv--eekkIIss  CCaa®®bbFFaannrrddΩΩssPPaa  nniiggCCaa®®bbFFaannKKNNbbkkßß®®bb  
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CCaaFFiibbeettyy¥¥,,  [[eellaakkssmm--ssaarrIIyykkBBYYkkKKiijjnniiggTTaahhaannhh¬¬ÁÁgg  eeTTAAVVjj''eellaakkeeGGoorr
ssIIuuccUUvv,,  eekkgg--vvaa""nn''ssaakk''CCaaeeXXaassnniikkbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  EEddllkkMMBBuuggeeXXaassnnaaeennAA
mmuuxx®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaakk~~̈̈ggqq~~SS11995555  EEttee®®KKaaHHllÌÌ®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg  EEbbrrCCaammkk®®ttUUvvGG~~kkeebbII
kkbbrrLLaannssmm--ssaarrIIeeTTAAvviijj  ((33)) ..

®®kkuummbbkkßßnneeyyaaVVyyTTSSggGGss''  eeddaayyxx¬¬aaccssIIhhnnuueeFFII√√VVbbssmm¬¬aabb''eeccaall  kk**®®BBmm
ccUUllrrYYmmCCaammYYyyKKNNbbkkßßssggmmrraaÂÂss††nniiyymm  EEddllmmaannssIIhhnnuuCCaa®®bbFFaannGGss''  xx¬¬HH
eeTToottkk**rrss''eennAAEEtt‰‰kk‰‰gg  mmiinnhhflflaanneeFFII√√sskkmmµµPPaaBBnneeyyaaVVyyGGII√√eeTTootteeLLIIyy  ddUUeecc~~HH
KKµµaannGG~~kkCCMMTTaass''®®bbqqSSggnnwwggsseemm††ccssIIhhnnuueeTTootteeTT  ..  ssIIhhnnuukk**GGnnuuvvtt††nneeyyaaVVyy
rreebboobbCCiiHHeessHHEEbbrrxx~~ggEEllgg´́dd  eeFFII√√ee®®ssccnnwwggcciitt††®®TTgg''nnwwkkeeXXIIjj  KKµµaannnnrrNNaammYYyy
hhflflaannCCMMTTaass''rraarrSSgg  ssUUmm∫∫IIEEttGG~~kkEEddllssIIhhnnuuVVnnEEttggttSSggCCaaTTII®®bbwwkkßßaappÊÊaall''rrbbss''®®TT
gg''eennaaHH  kk**mmiinnhhflflaannpp††ll''{{vvaaTTppÊÊ̈̈yyBBIIkkaarryyll''eeXXIIjjrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuueessaaHHeeLLIIyy
..  EExxµµrrkkaalleeNNaaHHEEttggEEttnniiyyaayyKK~~aaffaa  ––  ««  ttaammEEtt®®BBHHbbJJÔÔaajjaaNNdd**PP¬¬WWss√√aaggrrbbss''
®®BBHHGGggccuuHH  »»  CCaaBBiieesssseellaakkmm""aa--eeLLAABBII  EEddllCCaaGG~~kkeeFFII√√GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyEEffmmffyyyy""aa
ggBBiieerraaHHkk~~¨̈ggBBiiFFIIssiimmiiTTiiÏÏeeppßßgg@@  EEddllmmaannssIIhhnnuuCCaaGGFFiibbttII  ppßßaayyttaammsseemm¬¬ggvviiTT¥¥¨̈
CCaattii  ..
((  kkkknn ––  eellaakkmm""aa--eeLLAABBII  VVnnvviill®®ttLLbb''eeTTAA®®ssuukkEExxµµrrvviijjkk~~̈̈ggssmm&&yyrrddΩΩkkmmıı̈̈CCaa
eehhIIyyVVnnccUUllCCaassmmaaCCiikkKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨̈CCaa  ..  eellaakkeennAAEEtt®®bb®®BBwwtt††EEll∫∫gg
CCll''mmaann''ddEEddll  CCaaccMMNNUUllcciitt††rrbbss''eellaakkttSSggEEttBBIIeeddIImmrrhhUUttmmkk  ..      eellaakkVVnn
ss¬¬aabb''eennAA®®ssuukkEExxµµrreeddaayyeerraaKKeebbHHddUUgg  ((mmiinnccSSqq~~SS  ……®®bbEEhhllmmuunneeBBlleeVVHHeeqq~~aattGGflfluunn
ttaakk''  ))  ))  ..

eeKKsseegg˚̊tteeXXIIjjmmaannmmttiiyyll''eeXXIIjjbbIIccMMeeJJHHrrUUbbttYYGGggsseemm††ccssIIhhnnuu  ––
11--  BBBBYYkkkkssiikkrrEExxµµrreennAA®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarr  eeddaayymmiinnVVnnTTTTYYllkkaarrssiikkßßaaGGbb''rrMM

EEpp~~kk  ««vviiCCÇÇaaBBllrrddΩΩ  (( Instruction civiques - Social studies ))  mmaannCCMMeennOOffaa  ««
ssIIhhnnuu  CCaaGG~~kkmmaannbbuuNN¥¥  »»  CCaa  ««  ®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk  »»  ttaammkk∫∫ÁÁnnBBuuttTTMMnnaayy  ((44)) ®®ttgg''vvKK
««  cciinn  llIIKKmmIIıırreeddIIrrrrkk®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk  »»  ..

kkaallxxMM∆∆̈̈eennAACCaassiissßßvviiTT¥¥aall&&yyssnnii††PPaaBB®®kkuuggkkMMBBgg''ssııWW    kk~~̈̈ggqq~~SS11996600    kkaalleennaaHH  
sseemm††ccVVnnyyaaggeeTTAAsseemmııaaFFGGaaKKaarrvviiTT¥¥aall&&yymmYYyyeeTTIIbbnnwwggssgg''ffIIµµ  ..  BBYYkkeeyyIIggCCaassii  

((33)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssiiuumm--KKiinn  eennAArrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..
((44)) ®®BBHHVVTTFFmmµµwwkkEE®®bbffaa  eess††ccEEddll®®bbkkbbeeddaayyFFmm··  GGnnuuvvtt††cc∫∫aabb''TTssBBiittrraaCCFFmm··  ((  FF··mmTTSSgg1100
®®bbkkaarr  EEddlleess††ccllÌÌ®®ttUUvvGGnnuuvvtt††eeKKaarrBBttaamm  ))  ..  ®®BBHHVVTTFFmmµµwwkkeennHHmmaannkk~~̈̈gg®®kkSSggTTMMnnaayyrrbbss''ttaaBBuutt
EEttEExxµµrrGG~~kkccmm¬¬ggtt@@mmkk  eeddaayyccgg''[[eeKKeeCCOOkkaann''EEttxx¬¬SSggeennaaHH,,  kk**ssrreessrrEEkkeeTTAACCaa  ««BBuuTTÏÏTTMMnnaayy»»
eeTTAAvviijj  ..  ttaammBBiitt®®BBHHBBuuTTÏÏKKgg''eennAA®®bbeeTTss≤≤NNÎÎaa‰‰eeNNaaHH  BBMMuuVVnneeFFII√√kkaarrTTssßßnn__TTaayyBBII®®ssuukkEExxµµrreeTT..
TTMMnnaayyttaaBBuuttVVnnEEccggffaa  ––  ddll''JJkk''kkNN††aallssaassnnaa  ((BBuuTTÏÏsskkrraaCC22550000))  eennAA®®ssuukkEExxµµrrnnwwgg
mmaannGGssuurr®®VVMMbbIITTiiss  cc∫∫SSggkkaabb''ccaakk''KK~~aaQQaammddaabbeeJJHHddMMrrII  eehhIIyynniiggmmaanncciinnBBII®®ssuukkcciinn  llIIKKmmııIIrr
eeddIIrrss√√HHEEss√√ggrrkk®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk  mmkkCCYYbbeellaakkssggÙÙFFuuttuuggccIIBBrrrrEEhhkkKKgg''eellIIffµµ  eehhIIyyssaall''ffaaCCaa
®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk  kk**nnSSeess††ccFFmmµµwwkkeennHH[[eeTTAAbbÂÂgg˚̊aabbBBYYkkGGssuurrTTSSggeennaaHH[[QQbb''cc∫∫SSggKK~~aa  rraaÂÂss††EExxµµrr®®ssuukk
EE®®sskk**nnSSKK~~aakkaatt''yyll''ffaa  ssIIhhnnuuCCaa®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk  ..
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ssßßeess¬¬øøkkJJkk''‰‰kkssNNΩΩaannyyuuvv&&nn  eexxaaGGaavvkkaaKKII  mmaannccgg®®kkaavvaa""tt''eexxµµAAyy""aaggttwwggbbMMBBgg''kk
nniiggss&&kkii††bbeenn††aaggrrUUbbsseemm††ccssIIhhnnuu  pp¬¬aakk««yyuuvvCCnnrraaCCssggmmnniiyymmEExxµµrr»»  rrEENNggrr--
eeNNaaggyy""aaggFFuujj®®TTaann''  ..  BBYYkkeeyyIIggVVnnTTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIeellaakkccaagghh√√aagg  ggYYnn--ee®®ssgg
[[ee®®kkaakkttSSggBBII®®BBllwwmm®®ssaagg@@  ee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnmmkkQQrrccSSTTTTYYllbbddiissNNΩΩaarrkkiiccççsseemm††cc
ssIIhhnnuu  ttSSggEEttBBII®®BBmmwwmmeemm""aagg®®VVMMmmYYyyrrhhUUttddll''́́ ff©©®®ttgg''eekk††AAEEhhgg  ..  EEPP~~kkTTSSggrraaÂÂss††
TTSSggssiissßßTTSSggGGss''KK~~aa  xxMMssmm¬¬wwggeemmIIlleeTTAAllMMhhGGaakkaass  EE®®kkggeeXXIIjjyynn††eehhaaHHkknnMMÊÊ¨̈
rruuyyeess††cc““eehhaaHHmmkk  ..  eeBBllååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkeehhaaHHEEqq√√llBBIIeellII  ssIIhhnnuuVVnneeVVHH®®kk--
NNaatt''yyIIeehhaa««ssggmm»»..  eekkµµgg@@rraaÂÂss††TTSSgg®®ssIITTSSgg®®bbuussrrtt''CCaann''KK~~aattaammddeeNNII††mm®®kk--
NNaatt''eennaaHH  ..  eennAACCiittxxMM∆∆̈̈mmaannmmIIggmm~~aakk''  ®®ssaabb''EEtt®®kkNNaatt''FF¬¬aakk''mmkkccMMKKaatt''EEttmm††gg  xxMM∆∆̈̈eeXXII
jjTTwwkkmmuuxxKKaatt''ee®®ttkkGGrrNNaass''  ´́ddeeGGaabb®®kkNNaatt''eennaaHHyy""aaggCCaabb''  QQrrPP¬¬wwkkeePP¬¬ccxx¬¬ÁÁnnmmYY
yyssnnÊÊ¨̈HHFFMM  ..  ee®®kkaayymmkkKKaatt''BBMMuuVVnnyykk®®kkNNaatt''FFuunneeffaakkeennaaHHeeTTAAkkaatt''eess¬¬øøkkJJkk''
eeLLIIyy  KKaatt''eeCCOOffaaCCaavvttƒƒ̈̈BBiissiiddΩΩiirrbbss''®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk  ..  KKaatt''VVnnyykk®®kkNNaatt''eennaaHHeeTTAA
ttMMkkll''eellIIhhwwuuggCCaammYYyy®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbb  ff√√aayybbggMMrraall''́́ ff©©  ((55)) ..  ssuunnÊÊrrkkffaayy""aaggEEvvggGGnn¬¬aa
yy  EEbbkkCCaaGGUUrrhhUUrrCCaassÊÊwwgg  sseemm††ccttiiHHeeddoollbbggÌÌaabb''GGaaeemmrriikkSSggffaa  ««GGaaKKSSgg»»  ((66)) mmiinn
eeccHHeeFFII√√EE®®ssxx√√HHGGgg˚̊rrssIIuu  ((ttaammBBiittGGaaeemmrriikkSSggCCaa®®bbeeTTsseellxxmmYYyykk~~̈̈ggkkaarrddwwkkGGgg˚̊rreecc
jjeeTTAAllkk''ee®®kkAA®®bbeeTTss))  eeCCrrnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††eessoommffaa  ««  GGaaff~~mmkkaaTTiikkaaccnn  kkaattnn  kkaa
qqaa  »»  ppgg  eeCCrryyYYnneegg""aa--DDiinneeDDoommppgg  ..  ®®bbCCaarraaÂÂss††®®ssuukkEE®®ss,,  CCaaBBiieessssttaayyaayy
ccaass''@@  GGgg̈̈yyeeccaaggeehhaaggss††aabb''ssuunnÊÊrrkkffaasseemm††ccssIIhhnnuu  eehhIIyy{{nneellIIkk´́dd®®bb--
NNmm¥¥ddaakk''eellIIkk∫∫aall  ddUUcceeKKss††aabb''eellaakkeeTTssnn__GGJJççwwgg  ..

rraaÂÂss††®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarr  mmuunnnnwwggnniiyyaayyddll''®®BBHHnnaamm®®TTgg''  eeKKEEttggEEtteellIIkk´́dd
bbnnÊÊËËlleeLLIIggeeTTAAeellIIkk∫∫aall  nnwwkkrrMMllwwkkddll''®®BBHHGGggCCaanniiccçç  ee®®JJHH®®TTgg''CCaaGG~~kkmmaannbbuuNN¥¥
..  GG~~kkxx¬¬HH  mmaannTTSSggBBYYkk®®BBHHGGggmmççaass''xx¬¬HHppggGGYYttffaa  nnwwggeeCCOOffaa  ««vvggßßeess††ccEExxµµrrCCaavvggßß
®®BBHHeeJJFFiisstt√√»»  EEffmmeeTToottppgg  ..  rraaÂÂss††EExxµµrrxx¬¬HHeeTToott  VVnnTTSSgghhaammkkUUnneeccAAkkMMuu[[ttiieeTToo
nnBBII®®TTgg''  ee®®JJHHnnwwggmmaannVVbbFF©©nn''NNaass''  ..

22--  ccMMeeJJHHmmttiibbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrrvviijj  BBYYkkeeKKyyll''eeXXIIjjffaa  sseemm††ccssIIhhnnuueellaaPPllnn''
GGMMNNaacchhYYsseehhttuu  ®®kkeessaabbyykkkkiiccççkkaarrnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††mmkkkkaann''ppÊÊaall''  yykkkkiiccççkkaarr
rrbbss''ttuullaakkaarrmmkkeeFFII√√CCaakkaarrccUUllKKaall''ssvvnnaakkaarrttaammEEbbbbeess††ccEExxµµrrCCMMnnaann''eeddIImm    ®®TTgg''
[[rraaÂÂss††QQbb''eeQQ¬¬aaHHKK~~aa  eehhIIyyssnn¥¥aa[[®®VVkk''bb""uueeNNˆ̂HHbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..    eellaakkttaahhflfluull  ……

((55)) ®®KKbb''EEttccaass''@@  CCaaBBiieessss®®KKUUmmnn††GGaaKKmm  VVnnyykk®®kkNNaatt''ssggmmeennaaHH  ……kk**rrUUbbffttsseemm††ccssIIhh
nnuuddaakk''eellIIhhuuwwggCCaammYYyy´́TT®®KKUU  kkEEnnßßggyy®®nn††  ®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbb  ff√√aayybbggMMrraall''́́ ff©©  ..
((66)) JJkk¥¥ssIIhhnnuueehhAAGGaaeemmrriikkSSgg  ..  ttaammeerrOOggbbuurraaNNEExxµµrrEEddllssrreessrrEEttBBIIeerrOOggeess††cc  ddUUccCCaa®®BBHH
CCiinnvvggßß,,  rrttnnaavvggßß,,  TTiiBB√√ssgg√√aarr˘̆˘̆˘̆..ll..  eeKKssrreessrrrreebboobbEEttmmYYyy  KKWWmmaannkkUUnneess††cceeccjjeeTTAAeerroonn
mmnn††GGaaKKmmKKaaffaaBBIIttaa≤≤ssIIeennAA´́®®BBeehhmmJJnn††  ..  ®®KKbb''@@EEtteerrOOggEEbbbbeennHH,,  ttaa≤≤ssIImmaanneekkµµggbbMMeerrIImm~~aakk''
eeQQµµaaHHffaa  ««GGaaKKSS»»  ((GGaaKKSSggeeccAAttaa))  ..  GGaaKKSSggll©©gg''mmhhaaEEssnnll©©gg''  rrss''eennAACCaammYYyyeellaakkttaa≤≤ssII
rraabb''ssiibbqq~~SSmmkkeehhIIyy  ssIIÌÌkk**GGaaKKSSggmmiinneeccHHEEddrr  kkMMuussUUmm∫∫II  ««nnxx√√aakk''»»  kk**mmiinneeccHHppgg  ..  ssIIhhnnuuyykk
eeQQµµaaHHGGaaKKSSggeennHHmmkkeehhAAmmkkddaakk''[[GGaaeemmrriikkSSgg  ffaaGGaaeemmrriikkSSggll©©gg''  ((mmaannEEttssIIhhnnuueeTTEEddlleeccHH))
GGaaeemmrriikkSSggxx√√HHGGgg˚̊rrssIIuuCCaaeeddIImm  ..
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eellaakkXXwwmm--TTiittEEddllkkaann''lluuyyeennaaHH  mmiinnEEddlleebbIIkk®®VVkk''[[rraaÂÂss††eennaaHH@@  ttaammbbnnÊÊËËll
rrbbss''sseemm††cceeTT  KKaatt''llYYcckkiibbLLiibbllaakk''TTuukkppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnKKaatt''yy""aaggssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''  ..  ccMM--
eeJJHHGGaahhaarrUUbbkkrrNN__eeTTAAeerroonn‰‰bbrreeTTssvviijj  ((77)) ®®TTgg''GGnnuuJJÔÔaatt[[xx¬¬HH@@EEddrr  EEttEEpp~~kkxxaa
ggttiikknniikkbbeeccççkkeeTTsseessµµaaHH  ‰‰xxaagg  ««nneeyyaaVVyy,,  eessddΩΩkkiiccçç,,  ssggmmkkiiccçç,,  cc∫∫aabb''»»  ®®TTgg''
mmiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[CCaaddaacc''xxaatt  eeddaayyssIIhhnnuussMMGGaaggffaa  xx¬¬aaccnnSSmmeennaaKKmmvviiCCÇÇaabbrreeTTsseepp††
sspp††aassccUUll®®ssuukk  ..  ttaammBBiittKKWWssIIhhnnuuxx¬¬aacceeKKeeccHHCCaagg  eehhIIyymmkkddeeNNII††mmGGMMNNaacc
BBII®®TTgg''eeTTAAvviijjeeTT  ..

ssIIhhnnuuCCaaeess††cccciitt††®®ssII  qqaabb''xxwwgg  mmaayyaaggrrgg""kk''ee®®ccIInn  kkMMeejjIIjjccgg''llaaEEllggrraabb''
rryyddgg  ((EEttssIIhhnnuueennAAEEtteellIIGGMMNNaaccrrhhUUtt))  [[eeKKGGgg√√rrnnSSKK~~aaeeFFII√√jjttii  ……QQrrTTaammTTaarr
ssMMuu[[®®BBHHGGggeennAACCaa  ««GGKKmmKK̈̈eeTTÊÊsskk__eeqqII~~mmtteeTTAAeeTToott»»  xxaatteeBBlleevvllaaGGss''ssnnÏÏwwkk  ..

ssIIhhnnuuGGYYttGGaaggxxaaggBBUUEEkkeeFFII√√kkuunn  ddUUccCCaabbeeggII̊̊ttJJkk¥¥  ««FFIIggeemmaagg»»  CCaaeeddIImm  ..  ttaa
mm®®bbPPBBcc∫∫aass''kkaarrNN__ffaa  sseemm††ccssIIhhnnuuxxUUccEEmmnn  ccUUllcciitt††®®ssIINNaass''  ((88)) ..  nnaammWWuunn
EExxµµrrmm~~aakk''  eeddaayyccgg''yykkKKaabb''KKYYrrCCaammYYyysseemm††ccssIIhhnnuu  kk**nnSSPPrriiyyaadd**®®ssss''eekkµµggeeTTAA
ccUUllKKaall''sseemm††ccTTtteeXXIIjjkk**ssBB√√®®BBHHTT&&yy  TTaajj´́ddeellaakkCCMMTTaavveekkµµggccUUllbbnnÊÊbb''VVtt''
eeTTAA  ..  nnaammWWuunneennaaHHeessIIÊÊrrEEttnnwwggeeFFII√√GGtt††XXaattxx¬¬ÁÁnnee®®JJHHEEtteerrOOggeennHH  EEtteeddaayysseemm††ccssII
hhnnuuddeemmII¬¬ggbbuuNN¥¥eessIIµµnnwwggrrddΩΩmmÂÂnnII††  kk**eeBBjjcciitt††VVtt''mmaatt''QQwwggEEttmm††ggeeTTAA  ((99)) ..  ddUUcc®®bb
BBnnÏÏccuugg®®bbFFaannaaFFiibbttII≤≤NNÎÎËËeeNNssIIuussUUflflkkaarrNNUU  CCaammYYyy®®KKUUeekkµµggeexxtt††eessoommrraabbmm~~aakk''  ..
GG~~kk®®ssIIssflflUUkkaarrNNUUVVnnmmkkeennAACCaammYYyysseemm††ccssIIhhnnuu  ‰‰ddMMNNaakk''PP~~MMbbUUkkeeKKaaccMMnnYYnnmmYYyy
GGaaTTiitt¥¥EEttBBIIrrnnaakk''  ..

sseemm††ccssIIhhnnuuCCaabbiittaa®®KKbb''vviiss&&yy  ––  bbiittaa‰‰kkrraaCC¥¥CCaattii,,  bbiittaakkIILLaaCCaattii,,  bbiittaassii
kkßßaaFFiikkaarrCCaattii,,  bbiittaassiill∫∫::  ((ttYY‰‰kkPPaaBByynn††)),,  bbiittaaccee®®mmoogg  mmaannbbTTkkUUllaabbllYYgg®®VV
VVgg  ((rrhhUUttVVnnmm~~aaggllaavvmmYYyy)),,  eeBBllrraa®®ttIICCYYbbPP&&®®kk††̆̆ ˘̆˘̆..ll..  CCYYnnkkaall®®TTgg''eeLLIIgg®®bbKKMMuu
eePP¬¬ggppgg,,  bbiittaakkaassIIuuNNUUCCaattii,,  bbiittaaeevvoottkkuugg  nniiggccgg''eeFFII√√CCaabbiittaaeeddjjeevvoottkkuuggeeTToott  EEtt
®®TTgg''ssiirriimmtt::nniiggllnn''--nnll''mmiinnGGnnuuJJÔÔaattTTuukk{{kkaass[[  ..

((77)) GGaahhaarrUUbbkkrrNN__CCaaCCMMnnYYyyBBII®®bbeeTTsseeCCOOnneellOOnn  ttaammrryy::GGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  mmaann UNES-

CO CCaaeeddIImm  ddll''®®bbeeTTssTTnn''eexxßßaayy  [[bbJJÇÇËËnnssiissßßeeTTAAeerroonneennAA®®ssuukkeeKK  mmaannVVrrSSgg,,  GGaaeemmrriikkSSgg
GGgg''eeKK¬¬ss˘̆˘̆˘̆  EEtteeddIImm∫∫IIVVnnGGaahhaarrUUbbkkrrNN__TTSSggGGss''eennaaHH  eeKK®®ttUUvvssUUkk®®VVkk''xxÊÊgg''1100mmWWuunneerrooll  ddll''GG~~kk
EEddllkkaann''kkaabb''xxaaggGGaahhaarrUUbbkkrrNN__eennaaHH  eebbIIBBMMuueennaaHHeeTT  eeKKbbJJÇÇËËnnEEttkkUUnneeccAAeeKK  kkUUnnnnaammWWuunnEEddlleeVV""
EELL[[eeTTAAeerroonneerroonneeTTAAvviijj  ..
((88)) eennHHCCaaTTmm¬¬aabb''rrbbss''nnaammWWuunnEExxµµrrttSSggBBIIbbUUrraaNNmmkk  eeddIImm∫∫IIVVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii††BBIIeess††cc  eeKKyykkkkUUnn,,  CCYYnn
kkaallCCaa®®bbBBnnÏÏ  [[EEtteess††ccssBB√√®®BBHHTT&&yy,,  eeTTAAff√√aayyeess††ccddUUccCCaakkffaaffnnjj""̈̈jj,,  ““BBuukkkkffaaffnnQQMMuu,,
eess††cc®®ttaajj''eexxtt††VVtt''ddMMbbgg,,  VVnnyykkkkUUnn®®ssIImmYYyyeeTTAAff√√aayyhh¬¬ÁÁggnneerraatt††mm  nniiggkkUUnn®®ssIImmYYyyeeTTootteeTTAA
ff√√aayyeess††cceessoommCCaaeeddIImm  ..
((99)) ssUUmmGGaanneesscckkII††ssmm∏∏aassnn__rrbbss''ssIIhhnnuu  kk~~̈̈ggTTssßßnnaavvddII††  Playboy Vol.34 No.5- May 1987

ppggccuuHH  EEtt®®TTgg''BBMMuuVVnnllaatt®®ttddaaggGGss''BBIIeerrOOggBBiittrrbbss''®®TTgg''  CCaammYYyyGGss''eellaakkCCMMTTaavv  eellaakk®®ssIIxx¬¬HH
@@eennaaHHeeTT  ..
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sseemm††ccssIIhhnnuummaannccrriittEE®®bb®®bbYYll  KKµµaanncc∫∫aass''llaass''  mmaanneeKKaalleeddAArrkkßßaaEEttGGMM--
NNaaccppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  bbnnÊÊaatt''nneeyyaaVVyyttaammnnwwkkeeXXIIjj  ´́ff©©eennHHGGeeJJççHH  EEssÌÌkkeeLLIIggEE®®bbCCaa
GGJJçç̈̈HHeeTTAAvviijj  ssIIuueeCCaarr  nniiggccUUllcciitt††[[eeKKbbeeJJÇÇaarreekkaattssrreessIIrrBBIIxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..

ssIIhhnnuuKKWWkkmmıı̈̈CCaa  !!  kkmmıı̈̈CCaaKKWWssIIhhnnuu  !!    nnrrNNaa  EExxµµrrNNaaEEddllmmiinnyyll''®®ssbbttaamm
eeyyaabbll''®®TTgg''eeTT  KKWWCCaaCCnnkk∫∫tt''CCaattii  ..      sseemm††ccssIIhhnnuuyykkeellaakk®®JJbb--GGiiuunn  ((1100)),,  
eessAA--gg""uuyy,,  ssIIuussuummuutt--ssuuvvNNˆ̂rrIĬ̆ ˘̆˘̆  nniiggEExxµµrreessrrIICCaaee®®ccIInneeTToott  eeTTAAVVjj''eeccaalleennAA®®tt
JJMMgg®®kkLLwwgg  ((kkMMBBgg''ssWWıı))  rrYYcceehhIIyyffttbbJJççSSggkk~~̈̈ggkkmmµµvviiFFIITTUUrrTTssßßnn__  ®®KKbb''eerraaggkkuunnkk~~̈̈gg
®®kkuuggPP~~MMeeBBjjnniiggeexxtt††ee®®kkAA  ®®BBmmTTSSggccuuHHkk~~̈̈ggTTssßßnnaavvddII††  ««ssggmm»»  EEddllmmaann®®TTgg''CCaa
ccaagghh√√aaggppgg  ..

sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnbbeeggII̊̊tt[[eellggeebboorreeVV""  GGaaeeVV""gg  EEll∫∫ggssIIuussgg®®KKbb''mmuuxxeeBB
llccUUllqq~~SSEExxµµrrmm††gg@@  eeFFII√√[[VVtt''bbgg''GGss''EEll∫∫gg®®bbCCaa®®bbiiyyEExxµµrr  eehhIIyy®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr
eennAAeellggEEll∫∫ggssIIuussggCCaaee®®ccIInnEExxbbnn††eeTTAAeeTToott  ..  ®®TTgg''eebbIIkkkkaassIIuuNNUUrrddΩΩyykk®®VVkk''
ccUUllCCYYyyTTbb''ffvviikkaaCCaattiieeGGaannffyy  ..  ®®bbCCaarraaÂÂss††  nnaammWWuunnEExxµµrrvvwwkkvvrree®®JJHHEEttkkaassIIuuNNUUCCaa
ttii  xx¬¬GGEEllggllHHKK~~aa  ddUUccCCaakkrrNNIIeellaakkssWWgg--eePPOOkkff  ((1111)) CCaaeeddIImm  xx¬¬HHeeTToottccggkk
ssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn  eellaattTTwwkk  ®®ssII@@xx¬¬HHkk¬¬aayyCCaa®®ssIIllkk''xx¬¬ÁÁnn  eeccaarrkkmmµµeeccaarrqqkk''eekkIIttJJsseeBB--
jj®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  kkuuggssIIuubbJJççSSggkkaann''EEtteekkIIttee®®ccIInneeLLIIggeennAAmmuuxxeerraaggkkaassIIuuNNUUmmaatt''TTeenn¬¬
CCiittssaallccttuummuuxx,,  nnaammWWuunn  KKyy  bb""UUllIIsskkaann''EEttssIIuussMMNNUUkk  BBuukkrrllYYyykkaann''EEttxx¬¬SSgg  eeddII
mm∫∫IIyykklluuyyeeTTAA®®ssgg''eeddIImmkk~~̈̈ggkkaassIIuuNNUUrrddΩΩ  ..

‰‰mmaattaassIIhhnnuu,,  kkßß®®ttIIkkuussuumm::  nniiggGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicckk**xxMMrrkkssIIuuEEtteerroogg@@xx¬¬ÁÁnnEEddrr  ..  kkßß
®®ttIIkkuussuumm::CCaammaattaasseemm††ccssIIhhnnuunniiggGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniiccmmiinn®®ttUUvvKK~~aaeeTT  xxMM®®bbEECCgg®®bbNNSSgg
ddeeNNII††mmee®®bbIIGGMMNNaacc≤≤TTiiÏÏBBllCCaammaattaa  CCaa®®bbBBnnÏÏ®®bbmmuuxxrrddΩΩeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn    eeddaayyEEttggttSSgg
mmnnuussßßCCaaTTIIssMMNNbb''cciitt††  eeccjjssMMbbuu®®tteeVVHH®®ttaarraaCCvvSSgg  ttSSggPPYYgg--mm""aarrhhaaMMgg[[eeFFII√√CCaa
ccaagghh√√aaggeeGGssss˚̊aaeedd  (S.K.D.) CCaaeeddIImm  ..  GG~~kkmm~~aaggCCaammYYyybbggxx¬¬ÁÁnnKKWWGGflfl̃̃uu--mm""aaNNUUrriinn
eeqq¬¬øøttrrkkssIIuuhhflfluunnCCaammYYyyBBYYkkyyYYnneevvoottkkuugghhuugg--yyUUppgg,,  rrtt''BBnnÏÏmmaassVV¬¬TTIInnttaammyynn††--
eehhaaHHppgg  ((1122)) ((KKyymm~~aakk''EEddllccaabb''eeddaayymmiinnVVnnddwwggffaa  CCaarrbbss''GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicc    kk**    
®®ttUUvveeKKpp¬¬aass''eeccjj2244eemm""aagg  vviissEEttnnwwggGGss''bbuuNN¥¥ss&&kkii††EEffmmeeTToott)),,  ddwwkkGGgg˚̊rr  ff~~SSeeBBTT¥¥  

((1100)) kkaalleennaaHHsseemm††ccssIIhhnnuuVVnn®®bbkkaassttaammvviiTT¥¥¨̈  [[EExxµµrreessrrIIccUUllmmkkccrrccaaKK~~aa  ..  eellaakkssWWgg--
gg""uukkffaajj''ssYYrrrrkkGG~~kkssµµ&&®®KKcciitt††ccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrr  ttaammeexxtt††ttaaEEkkvv  EEddllkkaalleeNNaaHHeellaakkGGiiuunn--ttSSeeFFII√√
CCaaeeccAAhh√√aayyeexxtt††  ..  ssIIhhnnuuVVnnEEkkEE®®bbBBIIccrrccaaCCaammYYyyEExxµµrreessrrII  ®®ttLLbb''CCaayykk®®JJbb--GGiiuunn  eeTTAA[[
eekkµµggeeCCrrmm††aayy®®ccaass''eeqqÌÌHHyy""aaggGGaa®®kkkk''GGaa®®kkII  ppßßaayyttaammsseemm¬¬ggvviiTT¥¥¨̈CCaattii  ..  eellaakkGGiiuunn--ttSSVVnn®®VVbb''
®®JJbb--GGiiuunn[[ssMMuueeTTaasssseemm††cceeTTAAnnwwggVVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnneehhIIyy  EEtt®®JJbb--GGiiuunnmmiinn®®BBmm  ..  sseemm††cc[[yykk
®®JJbb--GGiiuunneeTTAAVVjj''eeccaalleennAA®®ttJJMMgg®®kkLLwwgg  ffttbbJJççSSgg®®KKbb''eerraaggPPaaBByynn††  ..
((1111)) ppÊÊHHxxMM∆∆̈̈eennAArrMMllggBBIIrrppÊÊHHBBIIppÊÊHHeellaakkssWWgg--eePPOOkkff  EEddllCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††mm††gg  nniiggCCaaccaagghh√√aaggssaarrBBtt··
mmaann  ««mmaattuuPPUUmmii»»  EEttee®®kkaayymmkk®®ttUUvvssIIhhnnuubbwwTTeeccaall  kk**eeVVHHeerrooggcciinnmmaann  ddaavvTTiiBB√√ssflflUULL¨̈gg,,  eeTTBB
≤≤ÂÂnnII††eessnnaakk¬¬aahhaann˘̆˘̆˘̆..ll..  vviijj  ..
((1122)) eesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkEEmm::--eessAArrII  CCaakkµµÁÁyyxxaaggPPrriiyyaaeellaakkGGiiuunn--ttSS  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA
®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..
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kkSSeePPII¬¬gg  ®®KKaabb''rrMMeessvv  CCaammYYyycciinnKKYYcc--GGaann        eeTTAApp††ll''[[TT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaagg
eeCCIIgg  eennAAmmUUllddΩΩaannttSSggeellIIddIIEExxµµrr  ttaammeexxtt††CCaabb''CCaayyEEddnnEExxµµrr--yyYYnn  ..  mmYYyyeeTToott®®KKYY--
ssaarrEExxkk--vvNNˆ̂DDII  ((mmaannTTMMnnaakk''TTMMnnggCCiittddiittCCaammYYyyGG~~kkmm~~aaggppgg))  VVnnTTTTYYll‰‰kkssiiTTiiÏÏ
BBiieesssskk~~¨̈ggkkaarrrrkkssIIuueeFFII√√CCMMnnYYjj  eeddaayyyykk®®kkuummhhflfluunnrrddΩΩeeFFII√√CCaa®®ttIImmuuxx  (( Magasin

d'Etat ))  kk~~̈̈ggkkaarrnnSSTTMMnniijjccUUllBBIIbbrreeTTss,,  BBiieessssBBII®®ssuukkVVrrSSggmmkkllkk''  ..
ee®®JJHHEEttrreebboobbyy""aaggeennHHeehhIIyy  eeTTIIbb®®bbeeTTssEExxµµrrEEddllpp††aacc''CCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSggkk**

mmaannvviibbttii††eessddΩΩkkiiccççyy""aaggFF©©nn''FF©©rr  eehhttuummkkBBIIeemmddwwkknnSSnniiggnnaammWWuunnttUUccFFMMKKµµaannvviiccaarrNNJJÔÔaa
NNKKiittxx¬¬aaccrrllaayyGGss''®®ssuukkddll''bbnnii††cceessaaHH  ..  rrhhUUttssBB√√´́ff©©eennHHeehhIIyykk**eeddaayy
eeKKeennAAEEtteeqqII¬¬yyddaakk''ffaa  ««  mmkkEEttBBIIBBYYkk®®bbeeTTssmmhhaaGGMMNNaacc,,  mmkkEEttBBIIBBYYkk®®KKUUccUUllCCaa
mmYYyyEExxµµrr®®kkhhmm  ((ssMMddIIBBYYkknnaayyTTaahhaannxx¬¬HH))  »»  EEtt®®ttgg''ssIIhhnnuu  ®®ttgg''nnaammWWuunnEExxµµrreeFFII√√kkaarr
[[EExxµµrr®®kkhhmm  eeFFII√√kkaarr[[yyYYnnmmkkyykk®®ssuukkeennaaHH  BBYYkkeeKKhhaakk''ddUUccCCaaeemmIIllmmiinneeXXIIjj
eessaaHH  ..  ttaammBBiittGG~~kkccUUllCCaammYYyyEExxµµrr®®kkhhmmmmiinnEEmmnnmmaannEEtt®®KKUUeeTT  mmaann®®KKbb''®®kkssYYgg
ttSSggBBIIeeBBTT¥¥  eeccAA®®kkmm  vviiss√√kkrr˘̆˘̆˘̆..ll..  ‰‰sseemm††ccssIIhhnnuueessaattkk**CCaaeemmEExxµµrr®®kkhhmmEEff
mmeeTTAAeeTToott  ..

33--  ttaammTTssßßnn::GG~~kknniiBBnnÏÏbbrreeTTss  CCaaBBiieessssBBYYkkbbssççwwmm®®bbeeTTss  eeKKeemmIIlleeXXII
jjffaa  ssIIhhnnuuCCaaeess††ccsskkii††PPUUmmiittSSggBBIIqq~~SS11994411  (1) ddll''qq~~SS11997700,,  CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩ,,  CCaa
nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††,,  CCaa®®bbFFaannbbkkßßnneeyyaaVVyyEEttmmYYyyKKtt''  ((ssggmmrraaÂÂss††nniiyymm)),,  GG~~kkddwwkk
nnSS®®bbKKMMuuvvgg''eePP¬¬gg  Jazz,,  ccaagghh√√aaggTTssßßnnaavvddII††  ((ssggmm,,  eeppßßgg@@)),,  ccaagghh√√aaggffttPPaaBB
yynn††  nniiggCCaattYY‰‰kkppgg,,  CCaaGG~~kkeebbIIkkkkaassIIuuNNUU,,  CCaaGG~~kkssaakkll∫∫ggrrYYmmbbJJççËËll®®TTwwssII††BBuuTTÏÏnnii
yymmnniiggllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ((ttaamm{{vvaaTTrrbbss''®®bbFFaannaaFFiibbttIIrr""UUmm""aannII  EEddll®®ttUUvv®®bbhhaa
CCIIvviitteennAAEExxFF~~ËË11998899  eeddIImm∫∫IIrrkkßßaaGGMMNNaacc®®TTgg''[[VVnnmmYYyyCCIIvviitt))  ..  CCaammnnuussßß≤≤ttVVnn
kkaarr  qqaabb''xx∆∆aall''  ccUUllcciitt††GGYYttGGaaggBBIIffII√√́́ ddxxaagg««eeFFII√√kkuunn»»,,  mmiinnGGnnuuJJÔÔaattGGtt''eeTTaassddll''kkaarr
TTiieettoonnnniiggkkaarrEExx√√ggeeyyaabbll''ppÊÊ̈̈yyBBII®®TTgg''eeLLIIyy,,  ccaatt''TTuukkTTII®®bbwwkkßßaanniiggGG~~kkCCMMnnYYyyffaammaa
nnssmmttƒƒPPaaBBmmiinnddll''®®TTgg'',,  cciitt††llÌÌNNaass''CCaammYYyyGG~~kkEEddlleeccHHyykkcciitt††  lluutt®®kkaabbKKaa
bb''KKYYrrrreeNNbbrrNNbb®®ssbbttaamm®®TTgg''  ((EEddllPPaassaassaammJJÔÔnniiyyaayyffaa  eeccHH®®ttwwmmEEtt  ««kkUU
NNaaeessss@@bb""uueeNNˆ̂aaHH)),,  EEttmm~~aakk''@@xx¬¬aaccjjeejjIIttNNaass''nniiggccrriittqqaabb''xxwwgg®®cceeLLaattrrbb--
ss''®®TTgg''  ..  ssuunnÊÊrrkkffaarrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuuCCaassMMddII  ««eeccaallddwwggTTSSggddgg»»  mmaannllkk≈≈--
NN::BBiieessssLLbb''@@mm""¥¥aagg  (Idiosyncratic) eehhIIyy‰‰kkaarrBBnn¥¥ll''rrbbss''®®TTgg''ee®®ccIInnmmaann
nn&&yymmiinn®®VVkkddmmiinncc∫∫aass''llaass''  ..  kk~~̈̈ggeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  sseemm††ccssIIhhnnuummaanneeTT--
BBeekkaassll¥¥bbiiuunn®®bbssbb''xxaaggEEpp~~kknneeyyaaVVyy  mmaannssmm∏∏ssßßrrwwggbbwwuuggnniiggmmaann®®VVCC∆∆aaeevvoo--
gg´́vv  ((EEttKKYYrrss††aayynnUUvveemmddwwkknnSSeennHH  EEddllmmiinnVVnnTTTTYYllkkaarrGGbb''rrMMxxaaggEEpp~~kkddwwkknnSSeessaaHH
))  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrccaabb''eeppII††mm  ((eerroonneeFFII√√nneeyyaaVVyyTT®®TTIIbbTT®®TTaabb  mmiinncc∫∫aass''llaass''mmYYyy
BBIIddMMbbUUggTTIImmkk  sseemm††ccssIIhhnnuuee®®kkbbCCJJÇÇkk''yykkVVnnllkk≈≈NN:TTSSggGGss''eennHH  kk~~̈̈ggppll
®®bbeeyyaaCCnn__́́ nnbbuuBB√√eehhttuudd**xxııgg''xxııss''mmYYyy  --KKWWkkaarrrrkkßßaa®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa[[ssiiƒƒtteennAAkk~~̈̈ggss
nnii††PPaaBBnniigg‰‰kkrraaCCPPaaBBVVnnmmYYyyrryy::  rrYYccppuuttBBIIkkaarrrrMMeellaaPPrrbbss''GG~~kkCCiittxxaagg  ((eessoomm--
yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  EEttssIIhhnnuu[[yyYYnnxxaaggeeCCIIggrrMMeellaaPPttSSggeessnnaaFFiikkaarrsswwkkeennAAeellIIddIIEExxµµrr))
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TTMMnnaakk''TTMMnnggeennHHVVnneeFFII√√[[®®TTgg''GGaaccyykkCC&&yyCCMMnnHHeellIIss®®ttUUvvxxaaggee®®kkAA  kk**ddUUccCCaaGGtt††aaFFii
bbeettyy¥¥´́nnss®®ttUUvvxxaaggkk~~̈̈gg®®bbeeTTssEEddrr  ..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHeessaatt  KKWWTTMMnnaakk''TTMMnnggrrbbss''
®®TTgg''CCaammYYyy®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr  nniiggCCaammYYyy®®bbeeTTssmmhhaaGGMMNNaaccbbrreeTTss  --  CCaaBBiieessss
CCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkEEddllmmkkCCMMnnYYssVVrrSSgg  mmaannGGMMNNaaccCCaaFFMMkk~~̈̈ggee®®CCaayy≤≤NNÎÎËËccii
nneennaaHH  --  CCaaEEpp~~kkdd**ssMMxxaann''mmYYyy´́nn®®bbvvttii††ssaaÂÂss††kk~~̈̈ggkkaarrrrllaayyvviinnaassGGnn††rraayyrrbbss''
®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaeennHH  ..

❑                              ❑

❑
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buB√ehtu´nkarTMlak'sIhnu

ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11996600eerrooggmmkk  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnFF¬¬aakk''ccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggGGnnÊÊaakk''rrbbss''
eemmddwwkknnSSyyYYnnnniiggcciinn®®bbCCaammaanniittuu  ee®®JJHHEEttsseemm††ccssIIhhnnuummiinnssaall''xx¬¬ÁÁnneellaakk  nniigg
mmiinnssaall''nnrrNNaaCCaass®®ttUUvv  nnrrNNaaCCaammiitt††[[VVnncc∫∫aass''llaass''  ..  ttaammkkaarrBBnn¥¥¨̈HHrrbbss''
eemmddwwkknnSScciinnCCUU--eeGGggLLaayy  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnbbJJŒŒbb''EEllgg[[sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkbbnn††
kkaarrkkssaaggpp¬¬ËËvvff~~ll''''kk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrtteeTTAAeeTToott  ee®®JJHHeemmddwwkknnSScciinnVVnnbbMMPP&&yysseemm††ccssII
hhnnuuffaa  ––  ««  GGaaeemmrriikkSSggssgg''pp¬¬ËËvvFFMM@@  KKWWmmaannbbMMNNggggaayy®®ssYYllccuuHHyynn††eehhaaHHccMMVVMMgg
ddeeNNII††mmGGMMNNaaccBBIIssIIhhnnuu  »»  ..  eennHHKKWWCCaayyuuTTÏÏvviiFFIIrrbbss''cciinn  ((nniiggyyYYnnhhUU--CCIImmiijj))  EEdd
llccgg''[[TTIICCnnbbTT®®ssuukkEExxµµrreennAAddaacc''®®ssyyaallBBIIssggmmddwwkknnSS  BBIIkkaarrTTaakk''TTggCCaammYYyy
TTII®®kkuugg  [[CCIIvvPPaaBB®®bbCCaaCCnneennAACCnnbbTTppÊÊ̈̈yyKK~~aa®®ssLLHH  BBIICCIIvvPPaaBBrraaÂÂss††kk~~̈̈ggTTII®®kkuugg  kk~~̈̈gg
eeKKaalleeddAAkkMMuu[[TTIICCnnbbTTEExxµµrrrrIIkkccMMeerrIInnVVnn  eeddIImm∫∫IITTuukk{{kkaass[[yyYYnnnniiggEExxµµrr®®kkhhmmggaa
yy®®ssYYllkk~~̈̈ggkkaarreeFFII√√eeXXaassnnaa  TTaakk''TTaajjrraaÂÂss††EExxµµrr[[®®ssLLaajj''®®TTwwssII††®®kkhhmm  ddUUccEEdd
lleemm""AA--eessTTuuggVVnneeFFII√√VVnneeCCaaKKCC&&yykk~~¨̈ggccMMeeNNaamm®®bbCCaarraaÂÂss††cciinn®®kkII®®kkeennAATTIICCnnbbTT
EE®®ssccMMkkaarr‰‰®®ssuukkcciinnBBIImmuunnmmkkeennaaHH  ..

eeddIImm∫∫IIppaabb''cciitt††eemmddwwkknnSScciinnnniigg®®BBmmaannsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkppgg  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnn
bbJJÇÇaaeellaakkXXwwmm--TTiittnnSSTTaahhaannhh¬¬ÁÁggeess¬¬øøkkJJkk''ssIIuuvviill  eeccjjeeTTAA®®bbmmUUllssiissßßaannuu--
ssiissßßBBII®®KKbb''vviiTT¥¥aall&&yyrrddΩΩnniigg‰‰kkCCnnkk~~̈̈gg®®kkuugg  ((CCaaBBiieessssssiissßßBBIIvviiTT¥¥aall&&yyccMMeerrIInn
vviiCCÇÇaa--kkmmıı̈̈CCbbuu®®tt))  eeTTAAvvaayyssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSgg,,  ssƒƒaannTTUUttGGgg''eeKK¬¬ss  ((CCiittvviimmaann‰‰kkrraa--
CC¥¥  kkaalleennaaHHeessµµrrEEddllCCaassiissßßff~~aakk''TTII44vviiTT¥¥aall&&yyssIIuussuuvvttiiƒƒ  VVnnttaammeeTTAA  eehhIIyy
QQrreemmIIlleellIIcciieeJJIIççmmvviiffII®®BBHHnneerraatt††mmxxaagglliicc  eeXXIIjjssiissßßmmYYyy®®kkuummkkMMBBuuggeerrIIkkkkaa
yyhhII√√llkkuunnTTmm¬¬aakk''ttaammbbggÌÌÁÁccBBIICCaann''eellIImmkkee®®kkaamm)),,  vvaayybbMMpp¬¬aajjTTIIccaatt''kkaarrTTssßßnnaavvddII††  
eellaakkeessrrII  ((CCaabb''xxaaggtt∫∫ËËggvviiTT¥¥aall&&yyssIIuussuuvvttiiƒƒ))  kk~~̈̈ggqq~~SS11996633  pp††aacc''««CCMMnnYYyymmaannccMMNN
gg»»  rrbbss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  eehhIIyybbeeggII̊̊nn««CCMMnnYYyy≤≤ttccMMNNgg»»rrbbss''cciinneebb""kkSSgg  rruussßßII
nniigg®®bbeeTTsskkuummµµ̈̈yynniiss††dd´́TTeeTToottvviijj  eehhIIyyddll''qq~~SS11996655  ssIIhhnnuukk**pp††aacc''ccMMNNggTTUU
ttCCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkCCaassƒƒaaBBrrEEttmm††gg  ..

kkaarrpp††aacc''CCMMnnYYyysshhrrddΩΩVVnneeFFII√√[[eessddΩΩkkiiccççEExxµµrrssÊÊHH  mmaannvviibbttii††yy""aaggFF©©nn''  ..  ffvviikkaa
CCaattii®®ttUUvvccuuHHeeGGaannffyy  ee®®JJHHccMMNNaayyee®®ccIInnCCaaccMMNNUUll  eeddaayy®®bbBB&&nnÏÏddwwkknnSSEExxµµrrKKµµaann
®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBB  ..  ssmm∫∫ttii††FFmmµµCCaattiimmaanntt∫∫ËËggkkeeNNÎÎøøggtt∫∫ËËggTTTTwwmm  ((  Sapphires, rubies

))  rraabb''eekkaaddiidduull¬¬aarr  rrtt''BBnnÏÏeeccjjttaammeexxtt††ccnnÊÊbbUUrrII  ((  eeTTAAhhuuggkkuugg  rrYYcceeTTAAssII√√ss  ®®kkuummhhflfluunn
´́qq~~tt∫∫ËËggssII√√ssssaall''ffaa  ´́bb""lliinnssiiƒƒtteennAAkk~~̈̈gg®®ssuukk´́ff  eehhIIyytt∫∫ËËggkkeeNNÎÎøøgg´́bb""lliinnCCaa
tt∫∫ËËggCCaabb''eellxxmmYYyy  ))  ((1133)) ..  rrddΩΩmmiinneeccHHrrkk®®bbeeyyaaCCnn__  eehhIIyyTTuukkeePPaaKKppllssmmuu®®TT

((1133)) ddIIxxÊÊgg''CCaagghhaassiibbKKIILLËËEEmm""®®tt®®kkLLaammaannEErr""tt∫∫ËËggkkeeNNÎÎøøggeexxoovv  kkeeNNÎÎøøggss  kkeeNNÎÎøøggeellOOgg  ((
bbflfluuttNNSSffgg))  tt∫∫ËËggTTTTwwmm  eeBB®®CC´́ff  tt∫∫ËËggttgg˘̆˘̆˘̆..  qq~~SS11997733  eessµµrrVVnneeTTAArrkkssIIuuTTiijjllkk''tt∫∫ËËggeennAA´́bb""
lliinn  ((kkuugg´́ss))  tt∫∫ËËggeexxoovvmmiinnTTaann''́́ qq~~ttUUcc@@  ((BBIIrr……bbII®®KKaabb''TTmm©©nn''mmYYyykkaarraa""tt))  kkaalleennaaHHmmaanneeKKCCIIkkVVnn
tt∫∫ËËggeexxoovvmmYYyyTTmm©©nn''CCaaggbbIIrryykkaarraa""tt  TTMMhhMMbb""uunnBBggmmaann''EEcc      GG~~kkCCIIkkVVnn@@EEttBBIIrrllaanneerroolleeTT  tt∫∫ËËgg  
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eennaaHH®®ttUUvveeccAAhh√√aayyeexxtt††kkiibbLLiibbyykkVVtt''eeTTAA  ..  eerrOOggeennHHll∫∫IIddll''PP~~MMeeBBjj  eellaakkGGiiuunn--ttSSVVnnmmkkeemmII
llEEtt®®ttUUvvBBYYkkQQµµÁÁjjnniiggeeccAAhh√√aayyeexxtt††nnSSBBgg√√aagg  bbnn¬¬bb''ffaaKKµµaanntt∫∫ËËggee®®ccIInneeTT  mmaannEEttbbnnii††ccbbnn††ÁÁccssMMrraa
bb''[[rraaÂÂss††KK~~aarrkkssIIuucciiJJççwwmmCCIIvviittbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  eeffAAEEkkTTiijjtt∫∫ËËggee®®ccIInnmmkkBBIIhhuuggkkuugg  ddUUccCCaaVV""ggssuugg  ((mmaa
nnCCaaggeeKKTTiijjtt∫∫ËËgg®®KKaabb''FFMM@@))  ,,  ssIIuuKKgg''  ((TTiijjtt∫∫ËËgg®®KKaabb''lliiÌÌtt))  nniiggmmaanneeffAAEEkkkkUULLaa  EEddllmmaanneeddIImmkkMM
eeNNIItteennAA´́bb""lliinn  ttSSggEEttBBIICCIIddUUnnCCIIttaaeeKKmmkk  ddUUccCCaaeeffAAEEkkKKYYnn--CCIIgg  mmaanntt∫∫ËËggmmYYyyTTMMhhMMbb""uunnmmuuxxnnaaLLii
kkaa´́dd  KKaatt''nniiyyaayyffaa  VVnnTTiijjkkaallBBIIqq~~SS11994488  tt´́mm¬¬bbYYnnJJnn''eerrooll  ..  eerrOOggtt∫∫ËËgg´́bb""lliinneennHH  ®®ssuu
kkEExxµµrrKKµµaannVVnnkkMḾ́ rrbbgg''BBnnÏÏccUUllrrddΩΩeessaaHH  ..

[[yyYYnnnniiggQQµµÁÁjjeessoommccUUllmmkkeekkoorryykk  eeddaayy®®ttUUvvKK~~aaCCaammYYyyeeccAAhh√√aayyeexxtt††EExxµµrr
((1144)) ´́®®BBeeQQII®®ttUUvvBBYYkkQQµµÁÁjjeessoommccUUllmmkkkkaabb''eeddaayyeeccAAhh√√aayyeexxtt††  mmaanneesskk--
ssMMeeGGoottCCaaeeddIImmhhflfluunnKK~~aaCCaammYYyyssuugg--ssaakk''  CCaammYYyyBBYYkkQQµµÁÁjjeessoomm  ..  kkaarrddwwkknnSSeecc--
jjCC&&rreekkAAssflflUUnniigg®®ssUUvvmmiinn®®KKbb''®®KKaann''eeLLIIyy  ..  EEffmmBBIIeellIIvviibbttii††eennHHeeTToott  tt´́mm¬¬CC&&rreekkAAssflflUU
®®ttUUvvccuuHHeeffaakkkk~~̈̈ggppßßaarrGGnn††rrCCaattiieeTToott  ..  sseemm††ccssIIhhnnuu,,  eeddaayyeeCCOOss††aabb''ttaammKKMMnniittBBYYkk
eeqq√√ggnniiyymmnniiggeemmddwwkknnSScciinn  kk**ssMMeerrcceeFFII√√CCaattUUbbnniiyykkmmµµsshh®®KKaassnnaannaa,,  ®®kkuummhhflfluunnddww
kknnSSTTMMnniijjeeccjjccUUll  (( Import-Export ))  eerraaggcc®®kk‰‰kkCCnn˘̆˘̆˘̆..  EEttGG~~kkkkaann''kkaarrBBuukkrrllYY
yyKKµµaannmmnnssiikkaarrCCaattiiKKµµaannkkaarrGGbb''rrMMhh√√wwkkhh√√WWnnxxaaggEEpp~~kkeessddΩΩkkiiccçç  eehhIIyyCCMMnnYYyyBBII®®bbeeTT
sskkuummµµ̈̈yynniiss††kk**mmiinn®®KKbb''®®KKaann''  nniiggKKµµaannKKuuNNPPaaBBEEffmmeeTToott  ..  eellIIssBBIIeennHHeeTTAAeeTToott
eennaaHH  GGgg˚̊rr®®ttUUvveeccjjttaammppßßaarrggggiitt  eeddaayycciinnKKYYcc--GGaannhhflfluunnKK~~aaCCaammYYyyGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicc,,
GGflfl̃̃uu--mm""aaNNUUrriinn,,  nnaayyTTaahhaannxx¬¬HH,,  ®®bbCCaaCCnnxx¬¬HH  nnSSyykkeeTTAAllkk''[[BBYYkkeevvoottkkuugg  yykkCCaa
®®VVkk''eerroollEEkk¬¬ggkk¬¬aayyssuuTTÏÏssaaFF  mmiinnVVnnrrUUbbiiyybb&&NNˆ̂GGnn††rrCCaattiieessaaHH  ..

kkMMhhuussnneeyyaaVVyydd**FF©©nn''mmYYyy  KKWWkkaarrGGnnuuJJÔÔaattrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu[[yyYYnneevvoott
kkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  ttSSggmmUUllddΩΩaannnniiggTTIIGGKKeessnnaaFFiikkaarrsswwkkeellIIddIIEExxµµrr  VVnnpp††--
ll''ppllGGaa®®kkkk''ee®®ccIInnCCaaggllÌÌ  ..

BBYYkkyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggVVnnbbeeJJççHH[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreellIIbbHH--
eeVVrrTTaammTTaarrddIIBBIIEExxµµrr  kk~~̈̈ggEExxååssPPaaqq~~SS11996688  nniiggbbeeggII̊̊ttKKSS®®TTpptt''ppgg''GGbb''rrMMBBYYkkEExxµµrr®®kk
hhmmEEddllmmaannTTIIttSSggeennAATTIICCiitt@@mmUUllddΩΩaanneeKK  ..

kkaarrCCYYyyyyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††EEddllsseemm††ccssIIhhnnuuyyll''ffaa  CCaammeeFF¥¥aaVVyyGGaaccbbeeJJççøø
ssssÂÂggaammeennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrreennaaHH  ®®ttLLbb''CCaahhuuccppllppÊÊ̈̈yyeeTTAAvviijj  KKWW®®TTgg''VVnnnnSSss--
ÂÂggaamm[[rraallddaallccUUllmmkkkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrreeTTAAvviijjeessaaHH  ..

sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkVVnnssMMeerrccttaammkkMMeeTTccmmUUllddΩΩaannGGKKbbJJÇÇaakkaarryyYYnneevvoottkkuugg--eevvoo
ttNNaammxxaaggeeCCIIggkk~~̈̈ggEEddnnddIIEExxµµrr  ee®®JJHHeeKKmmaannPPss††̈̈ttaagg®®KKbb''®®KKaann''  kk~~̈̈ggkkaarrEEddllrraaCCaa
NNaacc®®kkEExxµµrr  VVnnCCYYyyCCMMrrkkTTaahhaannyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  CCYYyyCCJJÇÇËËnn
pp††ll''GGgg˚̊rrnniiggssmm∏∏aarr::sswwkk  EEddllyynn††eehhaaHHGGaaeemmrriikkSSggffttVVnnCCaaee®®ccIInn    nniiggVVnnssÊÊËËcc  

((1144)) mmiitt††PPkkii††CCMMnnaann''CCaammYYyyxxMM∆∆¨̈VVnneeccjjeeTTAAbbee®®ggoonneennAAeekkaaHHkkuuggVVnn[[kkaarrNN__ffaa  kkUUnnbb""UUllIIss  GG~~kk
rraaCCkkaarrkkMMbbiiuukkkkMMbb""uukkeeqq¬¬øøttssMMuucc∫∫aabb''mmaannkkUUnnTTUUkkeennssaaTT  TTUUkkeennaaHHssMMrraabb''CCYYll[[BBYYkkeessoommccUUllmmkkccaabb''
®®ttII  bbggaarr  kk~~̈̈ggEEddnnTTwwkkEExxµµrr  ddll''EExxccSSEEttTTTTYYllkkMḾ́ rrccMMnnYYnnBBIIrrmmWWuunneerrooll  ccMMeeJJHHkkUUnnTTUUkkddaakk''mm""aassIIuunnttUUcc
mmYYyy  ((qq~~SS11996677))  ..
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yykkTTSSggLLaannddwwkkGGgg˚̊rr  ff~~SSeeBBTT¥¥  ssaaÂÂss††aavvuuFFeeTTAA[[eevvoottkkuuggeennaaHHppgg  ..
sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkee®®bbIIyynn††eehhaaHHeebb--5522  [[eeTTAATTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkttaamm®®BBMMEEddnnEExxµµrr

--eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eehhAAffaa  ««®®bbttiibbttii††kkaarrsswwkkGGaahhaarreeBBll®®BBwwkk  Operation

Breakfast »»  eehhIIyybbEEnnƒƒmmeeddaayy  ««  ®®bbttiibbttii††kkaarrGGaahhaarr´́ff©©®®ttgg'',,  ®®bbttiibbttii††kkaarrGGaahhaarr
eeBBllll©©aacc  »»˘̆˘̆˘̆..ll..  CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''hhUUrrEEhh  ..

yyll''ee®®KKaaHHGGaassnn~~mmkkddll''  sseemm††ccssIIhhnnuukk**yyll''®®BBmmssuuxxcciitt††PPÇÇaabb''ccMMNNggTTUUtt
CCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkvviijjkk~~̈̈ggEExxmmiiffuunnaaqq~~SS11996699  ..

sseemm††ccssIIhhnnuukkaalleennaaHHeeddaayyeeTTaarrTTnn''eeTTAAttaammGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicc  EEddllccgg''[[ssII
hhnnuueeFFII√√BBiiFFIIrraaCCaaPPiieesskk  ((eeddIImm∫∫IIxx¬¬ÁÁnnVVnneeLLIIggCCaaGGKKmmeehhssIIeeBBjjyyss))  nniigghhaakk''ddUU
ccCCaaccgg''ddkkxx¬¬ÁÁnnBBIInneeyyaaVVyymmkkeessaayyrraaCC¥¥CCaaeess††ccvviijj  eeddaayy®®KKbb''BBiiFFII®®cctt®®BBHH
nngg&&ll  sseemm††ccssIIhhnnuueeccjjmmuuxxTTTTYYlleeFFII√√  nniiggyykkGG~~kkmm~~aaggeeccjjmmuuxx  [[®®bbCCaarraaÂÂss††
EExxµµrrVVnnssaall''®®KKbb''KK~~aappggkk~~̈̈ggBBiiFFIIeennaaHH  eennAA®®KKbb''eexxtt††kk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  ..

eeddaayyGGss''pp¬¬ËËvvnnwwggeeddjjTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggeeccjjBBIIEEddnnddIIEExxµµrreennaaHH
sseemm††ccssIIhhnnuukk**rrkkeellsseeccjjeeTTAABB¥¥aaVVllCCmm©©WWeennAA‰‰®®bbeeTTssVVrrSSgg  eennAA´́ff©©TTII66  mmkk
rraa  11997700  ..  eebbIIttaammkkaarrBBiittvviijjeennaaHH  KKWWsseemm††ccssIIhhnnuueeccjjeeTTAArrkkkkaarrGGgg√√rrkkrrssMMuu[[
eemmddwwkknnSScciinn  rruussßßIIeeFFII√√ssmmııaaFFbbgg≈≈MM[[kkggTT&&BByyYYnnkkuummµµ¨̈yynniiss††ddkkffyyeeccjjppuuttBBIIEEddnn
ddIIEExxµµrr  ..  ®®VVkkddNNaass''  KKWWeennAAeeddIImmqq~~SS11997700eennHH‰‰gg  EEddllsseemm††cceeQQ√√ggyyll''ffaa  ««
ssÂÂggaammVVnnrraallddaallccUUllmmkkkk~~¨̈gg®®bbeeTTssEExxµµrreehhIIyy@@®®TTgg''VVnnbbeeJJççjjkkMMhhwwggCCaa
ssaaFFaarrNN::®®bbqqSSggnnwwggBBYYkkkkuummµµ̈̈yynniiss†† (2) »»  ..

eeqq¬¬øøtteeBBlleennaaHH®®TTgg''ssiirriimmtt::EEddllmmaannTTMMnnaass''rraaCCvvggßßCCaammYYyyssIIhhnnuu  ((1155)) ®®bb
EENNnn  kk**rrYYmm´́ddCCMMrruujjeellaakkllnn''--nnll''CCaammiitt††  eeddaayymmaannkkaarrKKSS®®TTBBII®®kkuummssWWgg--
gg""uukkffaajj''ppgg  [[TTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuu  eeddaayybbeeggII̊̊tt[[mmaannVVttuukkmmµµTTaammTTaarr[[yyYYnneevvoottkkuugg--
eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggddkkffyyeeccjjBBIIEEddnnddIIEExxµµrr  nniiggkkaarrvvaayyssƒƒaannTTUUtteevvoottkkuuggnniiggssƒƒaa
nnTTUUtteevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  ((1166)) eennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..

((1155)) ttaammcc∫∫aabb''rraaCC®®ttkkUUllEExxµµrr  ee®®kkaayyhh¬¬ÁÁggssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIvvggßßssuuKKtteeddaayyssÊÊHH  ee®®JJHHeessoommyykk
eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  eessoommrraabbeennaaHH  ®®ttUUvvssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIeerr""tteeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥  EEttVVrrSSggyyll''eeXXIIjjffaa
®®TTgg''mmuunnIIeerr""ttCCaammnnuussßßccaass''  BBiiVVkkBBtt''[[bbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__VVrrSSggeennaaHH  VVrrSSggkk**ssMMeerrccyykkssiissßß
eennAA´́®®BBnnKKrr,,  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu,,  ®®BBHHCCnnµµ1177qq~~SSmmkkeessaayyrraaCC¥¥vviijj  ee®®JJHHCCaaeekkµµggggaayy®®ssYYllBBgg√√kk''
bbeeJJÇÇaarrddwwkk  ..  eennHHeehhIIyyCCaaTTMMnnaass''rraaCCvvggßßEExxµµrr  rrvvaaggEExxßßnneerraatt††mmEEddllmmaannssIIhhnnuuCCaattMMNNaagg  nniigg
vvggßßssIIuussuuvvttiiƒƒ  ((ssIIuussuuvvttiiƒƒssiirriimmtt::CCaattMMNNaagg))  kk~~̈̈ggvviibbttii††nneeyyaaVVyyEExxµµrr  CCaabbuuBB√√eehhttuummYYyyEEddrr  kk~~̈̈ggkkaarr
TTmm¬¬aakk''sseemm††ccssIIhhnnuueennHH  ..  kkaarrEEddllVVrrSSggyykksseemm††ccssIIhhnnuummkkeessaayyrraaCC¥¥eennaaHH  KKWWccgg''yykkrraa
ÂÂss††EExxµµrrTTSSggmmUUllTTuukkCCaakkJJÇÇHHVVrrSSgg  kkaarreennHHddUUccKK~~aannwwggeevvoottNNaamm  EEddllyykkhhflfluunn--EEssnneellIIkkeeLLIIgg
[[eeFFII√√CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††EExxµµrrssBB√√́́ ff©©EEddrr  ..
((1166)) kkaarrEEddllssiissßßccUUlleeTTAAvvaayyssƒƒaannTTUUtteennaaHH  eeKKyykkVVnn‰‰kkssaarrssmm©©aatt''yyYYnn  EEddllssiikkßßaaBBIIccMM
NNuucceexxßßaayyrrbbss''nnaammWWuunnEExxµµrr  eemmddwwkknnSSEExxµµrrffaa  ««  eemmddwwkknnSSEExxµµrr  nnaayyTTaahhaannEExxµµrr  mmÂÂnnII††EExxµµrr  ccUUllcciitt††
lluuyyeellxxmmYYyy  ®®ssIIeellxxBBIIrr  bbkkßßBBYYkknniiggGGMMNNaacceellxxbbII  »»  ..  ‰‰kkssaarreennaaHH®®ttUUvv®®kkssYYggssmm©©aatt''EExxµµrr
eeKKbbMMbbwwTTeeccaallVVtt''eeTTAA  mmiinnyykkmmkkssiikkßßaa  ……ppßßBB√√ppßßaayy[[rraaÂÂss††EExxµµrr  ……eemmddwwkknnSSEExxµµrrddwwggeeLLIIyy  ..
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rdΩ®bharTMlak'sem†csIhnu

ddbb''́́ ff©©ccuuggee®®kkaayykk~~¨̈ggzzaann:CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr  sseemm††ccssIIhhnnuummiinnTTaann''ssMMeerrcccciitt††
yy""aaggNNaaeennAAeeLLIIyyeeTT  ..  bbuuBB√√eehhttuuCCMMrruujjeellaakkllnn''--nnll''nniigg®®TTgg''ssiirriimmtt::yykkmmkk
ee®®bbIIeennaaHH  kk**eennAAEEttmmiinncc∫∫aass''CCaaGGII√√EEddrr  ..  eennAA´́ff©©TTII88mmiinnaa11997700  mmaannVVttuukkmmµµ®®bbqqSSgg
kkggTT&&BByyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  EEddllttSSggeennAAeellIIddIIEExxµµrr  CCaaBBiieesssseennAA
ttMMbbnn''ccMMBBuuHHeesskkEEttmm††gg  EEddllyynn††eehhaaHHeebb--5522VVnneeFFII√√kkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkyy""aaggFF©©nn''
FF©©rr  (3) ..

sseemm††ccssIIhhnnuuEEddllyyaaggeeccjjeeTTAATTII®®kkuuggVV""rrIIss__  ffaaeeddIImm∫∫IIeeTTAABB¥¥aaVVlleerraaKKeennaaHH
KKWWmmkkBBII®®TTgg''mmaannkkMMhhuussTTTTaakk''TTTTaammkk~~¨̈ggkkaarr[[kkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg
ttSSggmmUUllddΩΩaanneellIIEEddnnddIIEExxµµrr  eehhttuueennHH®®TTgg''®®ttUUvvEEttddkkXX¬¬aassiinn  TTuukk{{kkaass[[eellaakk
llnn''--nnll''ccaatt''kkaarrbbeeNN††jjkkggTT&&BByyYYnnkkuummµµ¨̈yynniiss††eeccjjssiinn  rrYYcceess††ccssIIhhnnuunnwwgg
yyaaggvviill®®ttLLbb''mmkk®®ssuukkEExxµµrrvviijj  eehhIIyyVVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnnBBIIkkaarreeccaaTT®®bbkkaann''eeppßßgg@@  VVnn
®®BBHHnnaammffIIµµmmYYyyeeTToottffaa  ««bbiittaaeeddjjeeyyookkkkuugg»»  BBIIEEddnnddIIEExxµµrr  EEttssIIhhnnuummiinnnnwwkkddll''
eeTTffaa  ®®TTgg''ssiirriimmtt::VVnnrrYYmmKK~~aaCCaammYYyyllnn''--nnll''    ee®®KKaaggeerroobbccMMTTmm¬¬aakk''®®TTgg''BBII®®bbmmuuxxrrddΩΩ
EExxµµrreessaaHH  ..

ttaammkkaarrBBiitteeTTAAvviijjeennaaHH  eellaakkllnn''--nnll''nniigg®®TTgg''ssiirriimmtt: VVnneeFFII√√kkaarrTTaakk''TTgg
CCaammYYyyssWWgg--gg""uukkffaajj''eerrooggrrhhUUttmmkk  ..  CCaaååTTaahhrrNN__kk~~̈̈ggccuuggqq~~SS11995588  eeBBllEEddll
sseemm††ccssIIhhnnuubbJJÇÇaa[[kkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊ  eeTTAABB&&TTÏÏccaabb''ddaabb--QQYYnneennAAeessoomm
rraabb  nniiggeennAA´́ff©©TTII2200mmkkrraa11995599  ccaabb''bbkkßßBBYYkkeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''TTSSggGGss''eennAATTII
®®kkuuggPP~~MMeeBBjjeennaaHH  eellaakkllnn''--nnll''VVnn[[eellaakkllaavv--FFaannssWWuu  ((ccaagghh√√aaggvviiTT¥¥aall&&yy
‰‰kkCCnneexxmmrraa))  eeKKcceeddaaHHxx¬¬ÁÁnnmmYYyyrryy::ssiinn  eehhIIyyeeTTAAeeFFII√√kkaarrTTaakk''TTggKK~~aaCCaammYYyyeellaa--
kkssWWgg--gg""uukkffaajj''eennAA‰‰eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  EEtteellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnn[[eellaakk
llaavv--FFaannssWWuuvviillccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrrvviijjeeFFII√√CCaarrnnuukkkk~~̈̈gg  ee®®JJHHCCiittddiittnnwwggeellaakkllnn''--
nnll''  ..  ‰‰KKMMeerraaggkkaarrTTmm¬¬aakk''sseemm††ccssIIhhnnuu  kk**eerroobbccMMeeddaayyeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''EEddrr
EEtt®®TTgg''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt::  EEddllccgg''eeFFII√√eess††cceeddaayy®®ccEENNnnnnwwggssIIhhnnuueennaaHH  kk**eerroobb
ccMMTTmm¬¬aabb''ssIIhhnnuuEEddrr  KKWWVVnnssMMeerrcc[[eeFFII√√KKttsseemm††ccEEttmm††gg  EEttllnn''--nnll''mmiinnyyll''
®®BBmmttaamm  TTuukk[[sseemm††ccyyaaggeeccjjeeTTAAee®®kkAA®®bbeeTTssEExxµµrrssiinn  eeTTIIbbTTmm¬¬aakk''®®TTgg''CCaaee®®kkaa
yy  ddUUccCCaaeellaakkllnn''--nnll''rruujjsseemm††ccssIIhhnnuu  [[ccUUllrrYYmmCCaammYYyyxxµµSSggss®®ttUUvvrrbbss''
®®bbeeTTssEExxµµrr  ((yyYYnnxxaaggeeCCIIggnniiggEExxµµrr®®kkhhmm))  EEttmm††gg  ..

´́ff©©TTII44  ddll''99  EExxmmkkrraaqq~~SS11996688  kk~~̈̈ggKKMMeerraaggkkaarreerroobbccMMeennHH  ((1177)) eellaakkssWWgg--

((1177)) EExxµµrreessrrII220055nnaakk''ssMMuuccuuHHccUUllttaammeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  mmaannTTSSggkk∫∫ÁÁnncc∫∫aabb''ttssflflUU  kk∫∫ÁÁnneeXXaassnnaammkk
CCaammYYyyppgg  EEcckkccaayyddll''TTaahhaannEExxµµrr[[PP∆∆aakk''rrllwwkk  ..  kk~~¨̈ggGGttƒƒbbTTeeXXaassnnaammaannEEccggBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''
´́nnnneeyyaaVVyyxxuussrrbbss''ssIIhhnnuu  ..  ee®®kkaayyBBIIVVnnGGaannGGttƒƒbbTTTTSSggBBIIrreennaaHHxx¬¬HH@@mmkk  eeBBllyyaaggccaabb''
´́ddnnaayyTTaahhaannEExxµµrreessrrIIccuuHHccUUlleennaaHH    ssIIhhnnuuhhaakk''ddUUccCCaayyll''BBIIkkMMhhuussnneeyyaaVVyy®®TTgg''EEddrr  eeTTIIbb  
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sseemm††cc®®TTgg''®®BBHHssEEnnßßgg  ((yyMM))  CCaaxx¬¬SSgg  eennAAnnwwggmmuuxxnnaayyTTaahhaannEExxµµrreessrrIIccuuHHccUUll  nniiggnnaayyTTaahhaann
eexxmmrrPPUUmmiinnÊÊ  ..  ®®TTgg''mmaannbbnnÊÊËËllffaa  ––  ««  eehhttuuGGII√√VVnnCCaaEExxµµrrEEbbkkVVkk''KK~~aa  xx¬¬HHCCaaEExxµµrree®®kkaamm  xx¬¬HHCCaaEExxµµrrkk
NN††aall  eennHHmmkkEEttBBIImmeennaaKKmmbbrreeTTss  »»  ..  TTaahhaannEExxµµrreessrrIIccuuHHccUUlleennaaHHKKWWmmaann9988nnaakk''  ddwwkknnSSeeddaa
yyeellaakkeettaa--xxaajj''  mmkkBBIIbbuussGGMMeeBBAA,,  110077nnaakk''ddwwkknnSSeeddaayyeellaakkffaacc''--ssYYnn  mmkkBBIIbb""uuss††ii__ff˚̊ËËvv,,
112200nnaakk''CCaa®®kkuummccll&&ttCCJJÇÇËËnneess∫∫øøgg  GGaavvuuFF  nniigg®®VVkk''EExx  eennAAbb""uuss††ii__kkaabb''eeCCIIgg  ..

gg""uukkffaajj''VVnn[[TT&&BBEExxµµrreessrrIIeennAA®®ssuukkeessoommeeFFII√√CCaammkkssMMuuccuuHHccUUll  eehhIIyykkaalleennaaHH
sseemm††ccssIIhhnnuuVVnneeFFII√√BBiiFFIITTTTYYllBBYYkkeeKK  EEddllmmaanneellaakkffaacc''--ssYYnnCCaattMMNNaaggEExxµµrr
eessrrII  eennAAkk~~̈̈ggbbrriieevvNNvvaalleemmrruu  ..  kk~~̈̈ggkkggTT&&BBEExxµµrreessrrIIeennaaHH  mmaanneellaakkssiiuunn--KKiinneennAA
kk~~¨̈ggeennaaHHppggEEddrr  EEddllVVnneeXXIIjjsseemm††ccssIIhhnnuu®®TTgg''®®BBHHkkEEnnßßgg((yyMM))  mmkkBBII®®TTgg''
hhaakk''ddUUccCCaayyll''eeXXIIjjBBIIkkMMhhuussnneeyyaaVVyyxxuussrrbbss''®®TTgg''xx¬¬HH@@EEddrr  kk~~¨̈ggeerrOOggEExxµµrr
EEbbkkVVkk''KK~~aaeennHH  ..

sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnvvaayyEExxßßllYYssmmkkffaa  ®®TTgg''nnwwggccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrrvviijj  eeddIImm∫∫II
yykkeellaakkllnn''--nnll''nniigg®®TTgg''ssiirriimmtt::  [[eeTTAAqq¬¬ggeeqqII¬¬yyKK~~aaeennAAnnwwggmmuuxx®®bbCCaarraaÂÂss††  ..
ssIIhhnnuuVVnnssMMeerrccffaa  nnwwggyyaaggnniivvtt††nn__ccUUllPP~~MMeeBBjjvviijjeennAA´́ff©©TTII1188  mmiinnaa  11997700  ..
´́ff©©eennaaHHBBYYkkssIIhhnnuunniiyymmVVnnyykkTTgg''CCaattiieeTTAAeeddaatthhUUrrEEhhrr  ttaammddggpp¬¬ËËvvmmiitt††PPaaBBEExxµµrr
--ssUUeevvoott  ttSSggBBIIvvaallccMMNNttyynn††eehhaaHHeeJJFFiicciinnttuugg  rrhhUUttddll''®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  mm~~aakk''@@
nnwwkkffaa  eellaakkllnn''--nnll''nniigg®®TTgg''ssiirriimmtt::  mmuuxxCCaannwwggTTTTYYllTTaarruuNNkkmmµµkk~~̈̈ggkkaarrrrwwggTTTTww
gg®®bbuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarreennHH  ..  kk~~̈̈ggeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  ®®kkuummssIIhhnnuunniiyymmnniigg®®kkuumm®®bb--
qqSSggssIIhhnnuu  kkMMBBuuggeeKKookkKKrrKK~~aaeeddIIrr®®bbmmUUllrrkkkkmm¬¬SSggKKSS®®TT  (4) ..

BBYYkk®®bbqqSSggCCaammYYyysseemm††ccssIIhhnnuummaanneellaakkllnn''--nnll'',,  ®®TTgg''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt::
nniiggkkggTT&&BBCCaattii  bbuuKKlliikkxxuuTTÊÊkkaall&&yy  ®®BBmmTTSSggrrddΩΩssPPaappgg  ..  ‰‰BBYYkkKKSS®®TTsseemm††ccssII
hhnnuummaannGGflfl̃̃uu--mm""aaNNUUrriinn  ((bbgg´́ff¬¬sseemm††cc)),,  EExxkk--vvaa""nn''DDII,,  nnaayyTTaahhaannbbIInnaakk'',,  KKUU--rruunn  nniigg
kkggbb""UUllIIss,,  eellxxaaFFiikkaarrkkggTT&&BBeeCCIIggeeKKaakknniiggssuuEEss††nn--EEhh√√rrNNgg''EEddss  nniiggBBYYkkGGPPii
VVlleexxtt††PPaaKKee®®ccIInn  (5) ((CCaaBBiieesssseesskk--ssMMeeGGoott))  ..

kk~~¨̈ggPPaaBBGGaassnn~~eennaaHH  eellaakkllnn''--nnll''VVnnccaatt''[[eellaakkvvrreessnniiyy‰‰kkeessgg--
ssflfluunn´́ff ((1188)) ccaatt''EEccggkkaarrJJrrTTbb''TTll''  EE®®kkggmmaannccllaaccllVVjj''KK~~aarrvvaaggKK~~aa‰‰gg  nniigg
eerroobbccMMTTbb''TTll''CCaammYYyykkggTT&&BByyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggppgg  ..

((1188)) kk~~¨̈ggccMMeeNNaammnnaayyTTaahhaannCCMMnnaann''TTII11nniiggTTII22  mmaannEEtteellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeTT  EEddllmmaann®®VV--
CC∆∆aaQQ¬¬aass´́vv  eessµµaaHH®®ttgg''  nniiggmmaannKKMMnniittssaaFFaarrNNrrddΩΩnniiyymmppgg  ..  ssUUmmbbJJÇÇaakk''EEddrrffaa  nnaayyTTaahhaann
EExxµµrrCCMMnnaann''TTII11  mmaanneellaakk  ––  ®®ssII--ssaamm""nn,,  GGflfluuyy--ssyy,,  hhflfluull--XXuunn  ((CCaakkUUnneellaakkbbflflUU--
hhflfluullCCiittddiittnnwwggssIIhhnnuu)),,  eeppgg--ppaann''GGIIuu,,  zzaabb∫∫nnaa--ggiinn,,  qqaayy--LLaayy,,  hhflflUU--®®TTYYkk,,  sskk''--ssflfluuttssaa
xxnn,,  bb""uukk--ssMMGGaann  ..  nnaayyTTaahhaannCCMMnnaann''TTII22mmaann  ––  eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff,,  eeBBAA--llwwmmvvaa"",,  ®®kkUUcc--ssMM
eerrcc,,  ssuuEEss††nn--EEhh√√rrNNgg''EEddss((CCaabb''EExxßßeellaahhiittBBIIBBYYkk®®kkuummppßßggee®®BBggBB&&rrTTuuyyeehhss  eeGGss∫∫aajj""̈̈ll))
GGflfl˜̃uu--mmaa""NNUUrriinn  ((VVnn®®ttUUvvssIIhhnnuutteemmII¬¬ggss&&kkii††  BBIInnaayyccMMNNgg'',,  eeddaayy,,  mmkkCCaannaayyTTaahhaannkk~~̈̈ggqq~~SS1199--
5522  eeddaayyssIIhhnnuussBB√√®®BBHHTT&&yynnwwggnnaaggkkJJÔÔaamm""UUnniicc--GGIIuussIIuu  ““BBuukkCCaattiiGGIIuuttaallII  CCaabbÌÌËËnneellaakkGGflfl˜̃uu--mm""aaNNUU
rriinn  ““BBuukkss&&kkii††bbIIGGflfl˜̃uu,,  ““BBuukkeeppßßggKK~~aamm††aayyCCaammYYyy)),,  nniiggddYYgg--cc&&nnÊÊssaarraa""tt  ..
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®®kkuummnnaayyTTaahhaannEEddllKKSS®®TTsseemm††ccssIIhhnnuuTTSSggbbIImmaanneellaakk  ––  hhflfluull--XXuunn,,  eeppgg--ppaann''GGIIuu
nniigg®®kkUUcc--ssMMeerrcc  ..  ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkeeVV""--ffnn  ffaa  ––  eellaakk®®kkUUcc--ssMMeerrcc®®bbuuggyykk
kkSSeePPII¬¬ggmm&&rreeCCbbIIeeddIImmVVjj''pp††kk''eepp¬¬aaggccUUllppÊÊHHeellaakkllnn''--nnll''  kk~~¨̈ggEEppnnkkaarreeFFII√√XXaatteellaakkeessgg--ssflfluu
nn´́ffeennaaHH  ..  GGtt††ccrriittrrbbss''eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  KKWWmmiinnggaayyTTuukkcciitt††nnrrNNaa  eehhIIyymmiinnEEddlleeTTAAppÊÊHH
nnrrNNaaTTSSgg‰‰kkssNNΩΩaanneessaaHHeeLLIIyy  eellIIkkEEllggEEttmmiitt††CCiittddiitteellaakkmm~~aakk''eeQQµµaaHHbbflflUU--kkaabbUU  ..  eellaakk
llnn''--NNuunnVVnn[[BBYYkkGGaavvuuFFhhttƒƒ  ((®®kkuummkkUUss´́ddeeqqAAssMMrraabb''llnn''--NNuunn      ee®®bbIIkkMMccaatt''nnrrNNaa  nnaammWWuunnNNaa
EEddllhhflflaann®®bbqqSSgg))  bbYYnnnnaakk''mmkkccUUllrrYYmm´́ddccaatt''EEccggXXaattkkmmµµ        eellIIrrUUbbeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeennHH  ..
yybb''eennaaHHKKWW´́ff©©TTII2211  mmiinnaa  11997700      ee®®kkaayykkaarr®®bbkkaassTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuubbII´́ff©©  ..  eellaakkeeVV""--ffnnEEddll
VVnneennAACCaabb''nnwwggeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  VVnnllaaeeccjjeeTTAArrkk®®ssss''®®ssUUbbVVyyssiinn  eennAAeemm""aagg88yybb''
ee®®JJHHGGtt''eeBBjjmmYYyy´́ff©©mmkkeehhIIyy  EEttmmuunnnnwwggeeccjjVVnnpp††SSeeccAAhh√√aayyKKaatt''ffaa  ««kkMMuu[[eeccjjeeTTAAee®®kkAA[[
eessaaHH  eeTTaaHHCCaannrrNNaammkkeehhAAkk**eeddaayy  ssMMuu[[eellaakk®®bbyy&&tt~~xx¬¬ÁÁnn»»  ..  eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeddaayyGGss''
kkmm¬¬SSggeeBBkk  VVnnTTaajjee◊◊""GGIIuubbtt''mmkkTTMMeerrkkxx¬¬ÁÁnnssMMrraakkyykkkkmm¬¬SSggbbnnii††cc  ..  eettII®®kkuummeennHHeeKKeerroobbccMMEEppnn
kkaarryy""aaggNNaa  eeddIImm∫∫II[[llnn''--NNuunnVVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnn  ??  ..

BBYYkk®®kkuummeellaakkhhflfluull--XXuunn  nniiggBBYYkkkkUUssrrbbss''llnn''--NNuunnTTSSggbbYYnn  VVnneeTTAAVVjj''ssmm¬¬aabb''eellaakk
bbflflUU--kkaabbUUeennAA‰‰ppÊÊHHeellaakk  rrYYcceebbIIkkrrffyynn††rrbbss''eellaakkbbflflUU--kkaabbUU  mmkkXX¬¬SSccSSeennAACCiittTTIIGGKKeessnnaaFFiikkaarrppÊÊHH
eellaakkllnn''--nnll''  rrgg''ccSS{{kkaassllÌÌ  ..  KKWWeeBBllaaEEddlleellaakkeeVV""--ffnnVVnneeccjjeeTTAArrkk®®ssss''®®ssUUbbVV
yyeennaaHH‰‰gg  EEddllBBYYkkXXaattkkrrVVnneebbIIkkLLaannccUUlleeTTAAPP¬¬aamm  ..  ®®kkuummkkUUss´́ddeeqqAAmm~~aakk''VVnnEE®®sskkBBIIkk~~¨̈gg
LLaannmmkkffaa  ««  ssUUmmeettCCKKuuNNGGeeJJIIÇÇjjeeLLIIggLLaann!!  eellaakkkkaabbUU[[xxMM∆∆̈̈VVTTmmkkTTTTYYll!!»»  ..  ggaakkeeTTAA
eeXXIIjjcc∫∫aass''CCaaLLaanneellaakkkkaabbUUCCaammiitt††CCiittddiittEEmmnn  kk**KKµµaannkkaarrssggßß&&yybbnnii††cceessaaHH  ..  eellaakkeessgg--
ssflfluunn´́ffkk**®®BBmmeeLLIIggLLaanneeddaayyKKµµaannVVnnpp††SSTTaahhaannNNaamm~~aakk''ffaa  eellaakkeeTTAATTIINNaaeessaaHH  ..  eennAAeellIIrrff
yynn††  ®®kkuummkkUUss´́ddeeqqAArrbbss''llnn''--NNuunn  kk**ee®®kkookkvvaayybbMMVVkk''kkssmm¬¬aabb''eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeTTAA
rrYYcceehhIIyyBBYYkkeeKKkk**yykkssaakkssBBeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  eeTTAAddaakk''eennAAeellIIppÊÊHHeellaakkeessgg--ssflfluunneeffgg  ((
bbggbbeeggII̊̊tteellaakkssflfluunn´́ff  EEttVVnnTTTTYYllee®®KKaaHHff~~aakk''LLaannccMMnnYYnnbbIIqq~~SSmmuunnmmkkeehhIIyy  eehhIIyyppÊÊHHeennaaHHeennAA
TTMMeennrr  eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffCCaaGG~~kkTTTTYYllrraabb''rrggrrkkßßaa))  eennAApp¬¬ËËvvkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  TTll''mmuuxxppÊÊHHeellaakkbbflflUU--kkaa
bbUU  ..  eennAAeellIIppÊÊHHeeKKeerroobbccMMddbb®®ssaa  mmaannEEkkvvbbYYnn  ccaannbbbbrreeBBjjccMMnnYYnnbbYYnn  ..  BBYYkkeeKKVVnnyykkkkSSeePPII¬¬gg
rrbbss''eellaakkbbflflUU--kkaabbUU  mmkkVVjj''ssBBeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  BBIIffııaall''xxaaggss††SSFF¬¬aayymmkkccMMeehhooggkk∫∫aall
xxaaggee®®kkaayy  EEpp~~kkxxaaggeeqq√√gg  ..  kkSSeePPII¬¬ggeennaaHHeeKKddaakk''ppÊÊaabb''nniiggssaacc''ssaakkssBB  rrYYcceeTTIIbbVVnneeKKeekkHH´́kk
VVjj''  ((GG~~kkVVjj''KKWWeellaakkhhflfluull--XXuunn))  ee®®JJHHttaammkkaarrsseegg˚̊tteeXXIIjj  rrnnÏÏ®®KKaabb''ccUUllttUUccTTMMhhMMbb""uunn®®KKaabb''
‰‰rrnnÏÏeeccjjFFMM  ..  eeKKyykkkkSSeePPII¬¬ggrrbbss''eellaakkbbflflUU--kkaabbUU  eeddIImm∫∫II[[eeKKeeCCOOffaa  TTSSggBBIIrrnnaakk''eeQQ¬¬aaHHKK~~aaEEmmnn
EEttvvaammiinnssmm®®ttgg''ffaa  mmnnuussßßGGgg̈̈yyTTll''mmuuxxKK~~aa  ®®KKaabb''VVjj''ccUUllttaammffııaall''xxaaggeeqq√√gg  eeTTIIbb®®ttUUvvnnwwgg
eerrOOgg®®bbDDiitteennHH  eehhIIyymmYYyyeeTToottGG~~kk®®ssuukkEEddlleennAACCiittxxaaggppÊÊHHeennaaHHVVnn[[kkaarrNN__ffaa  eeKKVVnnææss~~ËËrr
kkSSeePPII¬¬ggEEttmmYYyy®®KKaabb''KKtt''  ..
((1188))  ((tt)) BBYYkkeeKKbbeeggII˚̊tteellIIkkeerrOOggEEkk¬¬ggffaa  ««eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffVVnnppwwkk®®ssaa®®ssvvwwgg  eehhIIyyeeQQ¬¬aaHH
KK~~aaCCaammYYyyeellaakkbbflflUU--kkaabbUU  rrYYcchhUUttkkSSeePPII¬¬ggVVjj''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ss¬¬aabb''ttSSggBBIIrrnnaakk''eeTTAA  ..

eemm""aagg®®VVMMbbYYnnyybb''´́ff©©TTII2211mmiinnaaddEEddlleennaaHH  eellaakkeeVV""--ffnnVVnnvviill®®ttLLbb''mmkkvviijj  eehhIIyy
ssaakkssYYrrnnrrNNaakk**mmiinnddwwggffaa  eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeTTAATTIINNaaeessaaHHeeLLIIyy  ..  eellaakkeeVV""--ffnnkk**eeqqaa
eeLLaaCCaammYYyyeellaakkcc&&nnÊÊ--NNuunn  eehhIIyyTTUUrrss&&BBÊÊTTaakk''TTggCCaammYYyyeellaakkbbflflUU--yy""aann  rrkkGGss''mmYYyyeemm""aaggeeTToott
kk**eennAAEEttmmiinnddwwggffaaeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeTTAATTIINNaa  ..  eellaakkeeVV""--ffnnVVnnttaammrrkkrrhhUUttddll''nnaakk''eellOO
ggCCaammYYyyeellaakkcc&&nnÊÊ--NNuunn  rrhhUUttddll''eemm""aagg1122GGaa®®FFaa®®tt  ..  eennAAeemm""aaggBBIIrrmmaannTTaahhaannmmkkttaammeeTTAA
®®ssss''®®ssUUbbbbbbrrssiinn  rrYYcc®®BBwwkkeeLLIIggeemm""aagg66  kk**nnSSKKII~~KK~~aaeeccjjttaammrrkkeeTToott  mmkkEEbb""kkxxaagglliiccmm††gg  eehhII
yymmkkCCYYbbeellaakkCCMMuu--ssaavv""nneennAAGGggss~~ÁÁll    kk**eennAAEEttKKµµaannddMMNNwwggBBIIeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeTToott    eehhIIyy
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VVnnvviill®®ttLLbb''mmkkllMMeennAAeellaakkllnn''--nnll''vviijjeennAAeemm""aaggbbIIrreessooll  ..  eennAAeemm""aaggbbYYnnll©©aacc  eellaakk
hhflfluull--XXuunnVVnneehhAAeellaakkeeVV""--ffnneeTTAAppÊÊHHeellaakk  rrYYccssMMLL¨̈ttTTaarryykkkkUUnneessaarrTTUUEEddkkeeddIImm∫∫IIccaakk''yykk
‰‰kkssaarr  eehhIIyyVVnn®®VVbb''ffaa  ––  ««  GGaaeessgg--ssflfluunn´́ffvvaass¬¬aabb''eehhIIyy  eeddaayyvvaaccaajj''ssMMbbff  [[eeTTAAyykk
ssBBvvaammkkccuuHHeennAA‰‰ppÊÊHHeellaakkeessgg--ssflfluunneeffgg  ‰‰pp¬¬ËËvvkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm‰‰eeNNaaHH  »»  ..  eellaakkeeVV""--ffnnVVnn
ccaakkeeccjjeeTTAACCaammYYyyeellaakkssrr--bbYYnn  eeTTAAyykkssBBeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffmmkkddMMkkll''  ..

eeddIImm∫∫II[[sseemm††ccssIIhhnnuuyyaaggccUUllmmkkkkmmıı¨̈CCaavviijj  eeddaayyKKµµaannååbbss&&KKeennaaHH
kk~~̈̈ggrraa®®ttIÍ́ ff©©TTII2211mmiinnaa11997700  ®®kkuummeellaakkhhflfluull--XXuunnVVnneerroobbccMMEEppnnkkaarrNN__eeFFII√√XXaatt
eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffyy""aaggss©©aatt''  ..  eerrOOggXXaattkkmmµµdd**GGaaff··kkMMVVMMggeellIIrrUUbbeellaakkeessgg--
ssflfluunn´́ffeennHH  mmaannTTSSggllnn''--NNuunn  ((llnn''--nnll''yyll''®®BBmmppggEEddrr))  ccUUllrrYYmm´́dd  eeddaayy
VVnnyykk®®kkuummssIIhhnnuunniiyymm  mmkkeeFFII√√CCaaEExxllbbwwTTVVMMggGGMMeeBBIIdd**KKMMrruukkeennHH  ..  sseemm††cc®®bbuugg
nnwwggccUUlleeTTAA®®kkuuggeessoommrraabb  EEttBBYYkkeellaakkllnn''--nnll''VVnnyykkFFuuggssSSgg  eeTTAAddaakk''JJss
eeBBjjpp¬¬ËËvvkkMMuu[[yynn††eehhaaHHccuuHHeekkIItt      mmYYyy´́ff©©ee®®kkaayyBBIIXXaattkkmmµµeellIIrrUUbbeellaakkeessgg--ssflfluunn  
´́ffeennaaHHmmkk,,  eellaakkllnn''--nnll''VVnneeccjjbbJJÇÇaa[[XXaatt''xx¬¬ÁÁnnnnaayyTTaahhaannTTSSggGGss''  CCaa
BBiieessssBBYYkkEEddllmmaannkkaarrTTaakk''TTiinnnnwwggXXaattkkmmµµeennHH  eeTTIIbbccllnnaaKKSS®®TTssIIhhnnuu®®bbqqSSgg
llnn''--nnll''VVnnss©©bb''ss©©aatt''eeTTAAvviijj  ..

eehhttuuGGII√√VVnnCCaallnn''--NNuunnnniiggllnn''--nnll''  ssMMeerrcccciitt††ssmm¬¬aabb''eellaakkeessgg--
ssflfluunn´́ff  EEddllCCYYyyeellaakkeeTTAAvviijj  kk~~̈̈ggkkaarrTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuuBBIIzzaann::®®bbmmuuxxrrddΩΩeennaaHH  ??

KKYYrrrrMMllwwkkeeLLIIggvviijjEEddrrffaa  kkaallEEddlleellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''vviill®®ttLLbb''BBIICCIIvvPPaaBB
nniirreeTTss‰‰®®ssuukkVVrrSSgg  eehhIIyyccUUll´́®®BBPP~~MMddggEErrkk  eeFFII√√kkaarrttssflflUUvvaayyGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg
TTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥eennaaHH  eellaakkss&&kkii††BBIIrrddYYgg--cc&&nnÊÊssaarraatt  VVnnnnSSTTaahhaann115500LLaann  kkSS--
eePPII¬¬ggrrtt''eeTTAAccUUllCCaammYYyy  ..  ‰‰eessgg--ssflfluunn´́ffkk**nnSSTTaahhaannrrtt''eeTTAAttaammeellaakkssWWgg--gg""uukk
ffaajj''EEddrr  EEtt®®ttUUvvVVrrSSggttaammTTaann''eennAA®®ttgg''PP~~MMEEtt∫∫ggmmaannCC&&yy  ((QQbb''[[kkaann''TTaahhaannttSSgg
BBIIeennaaHH))  ..  

eehhttuuEEddllllnn''--nnll''nniiggllnn''--NNuunnccMMeerrcceeFFII√√XXaatteellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  kk**
ee®®JJHHEEttxx¬¬aacceellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarryykkGGMMNNaacceeTTAA[[eellaakkffaajj''vviijj
eennaaHH‰‰gg  ..  eehhttuuEEddllxxMM∆∆̈̈hhflflaannGGHHGGaaggyy""aaggeennHH  ee®®JJHHeellaakksswwuumm--KKiinn  ((CCYYbbssmm∏∏aass
nn__CCaammYYyyeellaakkssMMeeGGOOnneennAAkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aa11998888))  VVnn[[kkaarrNN__ffaa  ––  ««  eeddaayyeennAA
EEttmmiinnTTuukkcciitt††  eellaakkllnn''--nnll''kk**ssaakkssYYrreellaakkLLwwkk--ssMMeeGGOOnn  EEddlleeTTIIbbccuuHHBBII®®ssuu
kk´́ffeeTTAAeennaaHHffaa  eettIIeellaakkffaajj''mmaannbbMMNNggddeeNNII††mmmmuuxxnnaaTTII®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ……®®bbFFaannaaFFiibb
ttII®®ssuukkEExxµµrreennHH……eeTT  ??  »»  ..  eellaakkssMMeeGGOOnnkk**eeqqII¬¬yyttbbvviijjffaa  ––  ««  eeKKaalleeddAArrbbss''
eellaakkffaajj''  KKWW[[EEtt®®ssuukkEExxµµrrVVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaassaaFFaarrNNrrddΩΩ  eennaaHHeellaakkssbb∫∫aayy
cciitt††NNaass''eeTTAAeehhIIyy  eeTTaaHHCCaannrrNNaaVVnnkkaann''GGMMNNaacckk**eeddaayy  vvaaKKµµaannssaarr::ssMMxxaann''
GGII√√ccMMeeJJHHeellaakkeeTT  !!  »»  ..  EEtt®®kkuummllnn''--NNuunn//llnn''--nnll''eennAAEEttmmiinneeCCOOeellaakkeeTToott
rrhhUUttBBYYkkeeKKnnSSKK~~aabbMMEEbbkkTTaahhaannEExxµµrree®®kkaamm  ««  EEmm""kkhh√√&&kk Mike's Force »»  eexxÊÊccxxIIÊÊ  eehhII
yyBBYYkkeeKKeennAAmmaannkkaarrssggßß&&yyeellIIrrUUbbeellaakkåått††mmeessnniiyy  GGflfl̃̃uu--ssaavvuutt  EEffmmeeTToott  EEdd--  
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llååssßßaahh__mmkkeellggssaakkssYYrrssuuxxTTuukk≈≈eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ..  llnn''--NNuunnkk**ssMMeerr
ccssmm¬¬aabb''eellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuutteeccaallmm~~aakk''eeTToott  KKWWbbIÍ́ ff©©ee®®kkaayyEEddlleellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuuFFmmkkPP~~MM
eeBBjjttaammkkaarreekkaaHHeehhAArrbbss''llnn''--nnll''mmkk®®VVbb''ffaa  xx¬¬ÁÁnnKKaatt''mmiinnEEmmnnBBiikkaarrTTSSggGGss''
eeTT  KKWWKKaatt''GGaaccmmaannkkUUnnddUUcceeKK‰‰ggEEddrr  ..  kkaalleennaaHHCCaaeellIIkkTTII88eehhIIyy  EEddlleellaakkGGflfl̃̃uu
ssaavvuuttQQaaggccUUlleeTTAAeellggssYYrrssuuxxTTuukk≈≈eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  nniiggTTTTYYll{{vvaaTTBBIIkkaarr
eess~~hhaaCCaattii  BBlliikkmmµµeeddIImm∫∫IICCaattiiBBIIeellaakkffaajj''  ..  kk~~̈̈ggXXaattkkmmµµeellIIrrUUbbeellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuutt
eennHH  llnn''--NNuunnVVnneerroobbccMMqqaakkffaa  eellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuuttVVnnTTTTYYllee®®KKaaHHddll''ss¬¬aabb''  eeddaa
yyee®®KKaaHHff~~aakk''®®kkLLaabb''LLaanneeTTAAvviijj  ..

eennAA´́ff©©TTII1133mmiinnaa11997700  sseemm††ccssIIhhnnuukk**ssMMeerrcccciitt††yyaaggeeccjjBBII®®kkuuggVV""rrIIss__eeTTAA
mmUUssËËeeddIImm∫∫IIssMMuuCCMMnnYYyyKKSS®®TT  ..  BBYYkkeemmddwwkknnSSssUUeevvoottVVnnXXaatt''ssIIhhnnuu[[eennAA®®kkuuggmmUUssËË  kkMMuu
yyaaggeeTTAAeebb""kkSSeeFFII√√GGII√√  EEttssIIhhnnuummiinn®®BBmm  ee®®JJHHeemmddwwkknnSSssUUeevvoottKKµµaannVVnnssnn¥¥aaffaa  nnww
ggyykkGGMMNNaaccmmkk[[®®TTgg''vviijjeessaaHH  ssIIhhnnuukk**ssMMeerrcccciitt††bbnn††ddMMeeNNIIrreeqqııaaHHeeTTAA®®kkuuggeebb""
kkSSggEEttmm††gg  ..  kkaalleennaaHHeemmddwwkknnSS®®kkuuggeebb""kkSSggeennAA®®TTwwggmmYYyyssnnÊÊ¨̈HHEEddrr  eeddaayyeeKK[[BBYY
kkTTUUttcciinneennAAPP~~MMeeBBjj  eeFFII√√kkaarrtt´́ff¬¬CCaammYYyyeellaakkllnn''--nnll''bbnnii††cceeTToottssiinnEE®®kkggVVnn
ppll  ..  

ee®®kkaayy´́ff©©TTII1188mmiinnaa11997700  cciinneebb""kkSSggeennAAmmiinnTTaann''pp††aacc''ccMMNNggTTUUttCCaammYYyy®®bb--
eeTTssEExxµµrreennAAeeLLIIyyeeTT  ..  GG~~kkttMMNNaaggkkaarrTTUUttcciinneebb""kkSSggVVnneeFFII√√kkaarrTTaakk''TTggCCYYbbtt´́ff¬¬
CCaammYYyyeellaakkllnn''--nnll''CCaaee®®ccIInnddgg  eessII~~ssMMuu[[rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrreennAAbbnn††CCYYyykkggTT&&BBeevvoo
ttkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggtteeTTAAeeTToott  ddUUccEEddllrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrssmm&&yysseemm††cc
ssIIhhnnuuVVnnFF¬¬aabb''eeFFII√√kkaallBBIImmuunnmmkkeennaaHH  ..  ttMMNNaaggTTUUttcciinnVVnnnniiyyaayyffaa  ––  ««  kkaarr
TTMMllaakk''sseemm††ccssIIhhnnuuCCaaeerrOOgg´́ppÊÊkk~~¨̈ggrrbbss''EExxµµrreeTT˘̆˘̆˘̆  ®®kkuuggeebb""kkSSggmmiinnrrvvIIrrvvll''CCaammYYyy
sseemm††ccssIIhhnnuueeTT  eehhIIyycciinneennAAEEttbbnn††eeKKaarrBBrrddΩΩGGMMNNaaccEExxµµrrtteeTTAAeeTTootteebbII  ––

11--  EExxµµrr®®BBmmGGnnuuJJÔÔaattpp††ll''ssmm∏∏aarr::sswwkk  ssaaÂÂss††aavvuuFF  ff~~SSeeBBTT¥¥  BBII®®ssuukkcciinneeTTAA[[
kkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  EEddll®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaFF¬¬aabb''eeFFII√√BBIImmuunnmmkk  eeddIImm∫∫II
[[eevvoottNNaammGGaaccbbnn††eeFFII√√ssÂÂggaammCCaammYYyyGGaaeemmrriikkSSgg  vvaayyrrMMeeddaaHHyykkeevvoottNNaammxxaagg
tt∫∫ËËgg[[VVnn  ..

22--  EExxµµrreennAAEEttGGnnuuJJÔÔaatt[[kkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  ttSSggeennAAeellIITTww
kkddIIEExxµµrrtteeTTAAeeTToott  ..

33--  EExxµµrreennAAEEttbbnn††eeFFII√√kkaarreeXXaassnnaaKKSS®®TTmmiitt††yyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg
ddUUccmmuunneeTToott

ee®®kkaayyBBIICCYYbbccrrccaaCCaammYYyyllnn''--nnll''CCaaee®®ccIInnddgg  rrhhUUttddll''́́ ff©©TTII55ååssPPaa1199--
7700  KKWWmmYYyyEExx´́mm∏∏́́ ff©©ee®®kkaayyTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuurrYYcc˘̆˘̆˘̆  ttMMNNaaggTTUUttcciinnyyll''eeXXIIjjffaa  KKµµaann
kkaarrrrIIkkccMMeerrIInnKKYYrrCCaaTTIIeeBBjjcciitt††eessaaHHeennaaHH  eeKKkk**[[ddMMNNwwggeeTTAAeebb""kkSSgg@@kkMMssMMeerrcc®®bbkkaass
pp††aacc''ccMMNNggTTUUttCCaammYYyy®®bbeeTTssEExxµµrr  rrYYcceehhIIyycciinnkk**ggaakkmmkkKKSS®®TT      TTTTYYllssaall''nniigg
ssnn¥¥aaffaa  yykkGGMMNNaaccmmkkff√√aayy®®TTgg''vviijj      EEttsseemm††ccssIIhhnnuu®®ttUUvveeKKaarrBBllkk≈≈&&NNmmYYyy  
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KKWW®®ttUUvvccUUllrrYYmm´́ddCCaammYYyyBBYYkkyyYYnnhhaaNNUUyy  nniiggCCaammYYyybbnnEExxµµrr®®kkhhmm ..
cciinnccgg''[[EExxµµrrCCYYyyyyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††eeTTIIbbeeKKnniiyyaayyffaa  eeKKmmiinnxx√√ll''CCaammYYyyssIIhhnnuu

eeTT  KKWWcciinnyykkssIIhhnnuummkkeeFFII√√CCaaååbbkkrrNN__CCYYyyyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  (6)

TT&&BByyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggccaabb''eeppII††mmvvaayy®®bbhhaarr®®ssuukkEExxµµrrCCaaddMMbbUUgg
kk~~̈̈gg´́ff©©TTII22eemmssaa11997700  ..  kk~~̈̈ggssƒƒaannkkaarrNN__dd**dduunnddaabbeennHH  eellaakkllnn''--nnll''kk**ssMMuuCCMMnnYY
yyTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''BBIIeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  mmkkCCYYyyCCaabbnnÊÊaann''
EEddrr  ..  kkaalleennaaHHåått††mmeessnniiyyGGaaeemmrriikkSSgg  Haig VVnn®®BBmmaanneellaakkffaajj''ffaa  ––  ««
kkMMuu[[eellaakknnSSTT&&BBccUUll®®ssuukkEExxµµrrCCaabbnnÊÊaann''eeBBkk  [[eennAArrgg''ccSSccUUlleeTTAACCYYyyBBIIxxaaggee®®kkAA
eeTTAAvviijj  eeTTIIbbmmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBB  »»  ..  eennHHkk**CCaakkMMhhuusseellaakkffaajj''EEddrr  EEddlleennAAEEttyy--
ll''ffaa  ««  EExxµµrrTTSSggGGss''eennAAEEtt®®ssLLaajj''rrUUbbeellaakkddUUcckkaallssmm&&yyqq~~SS11995522ddEEddll  »»
eellaakkkk**hhkk''ccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggGGnnÊÊaakk''BBYYkk®®ssvvwwggGGMMNNaaccllnn''--NNuunn,,  llnn''--nnll''  EEddllVV
nneerroobbccMMkkMMeeTTcc®®kkuummeellaakk  nniiggbbMMpp¬¬aajjee®®KKaaggkkaarrTTSSggGGss''  EEddlleellaakkffaajj''®®ttUUvvccUUll
mmkkkkaarrJJrr®®bbeeTTssEExxµµrr[[rrYYccppuuttBBIIEEppnnkkaarrsshhPPaaBB≤≤NNÎÎËËcciinn´́nnhhUU--CCIImmiijj  ((2200)) ..
kkggTT&&BBeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnddwwkkccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrrTTSSgg´́ff©©TTSSggyybb''  ttaammyynn††--
eehhaaHHnniiggttaammrrffyynn††  mmaannGGaavvuuFF®®KKbb''́́ dd  ..  ‰‰kkggTT&&BBEExxµµrrvviijjVVnnssmm∏∏aarr::sswwkk  kkSSeePPII¬¬gg
®®KKaabb''  eexxaaGGaavveevvoottkkuugg  EEddllkkaakk''ddkkhhUUttmmiinnddwwkkyykkeeTTAA[[TT&&BByyYYnnxxaaggeeCCIIggeennaaHH
mmkkeeFFII√√kkaarrTTbb''TTll''  ..  TTaahhaann´́mm∏∏bbYYnneemm""aaggVVnneerrIIssCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''PP¬¬aamm@@  ..  ssrreessrr
ddll''®®ttgg''eennHH  eessµµrrxxMM∆∆̈̈ssUUmmeeKKaarrBBddll''vviiJJÔÔaaNNkk≈≈&&nnÏÏssiissßßxxMM∆∆̈̈TTSSggLLaayy  eeddaayykkaall
eennaaHHxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨̈VVnnCCMMrruujj[[BBYYkkeeKK  ccUUlleeFFII√√TTaahhaanneeccjjeeTTAAvvaayyBBYYkkyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoott
NNaammxxaaggeeCCIIgg  rrhhUUttVVtt''bbgg''CCIIvviittGGss''CCaaee®®ccIInn  kk~~̈̈ggssÂÂggaamm≤≤ttnn&&yy´́nnrrbbbbllnn''--
nnll''eennaaHH  ..

kkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggVVnnvvaayylluukkyykkVVnneexxtt††rrttnnKKIIrrII  ssÊÊwwgg
EE®®ttgg  mmNNÎÎllKKIIrrII  ®®kkeeccHH    eeddaayyee®®bbIIvviiFFIIccaakk''EExxßßGGaatt''ss~~ËËrrkkSSeePPII¬¬gg    eeFFII√√[[TTaahhaannEExxµµrr

llnn''--nnll''  nniiggeeccAAhh√√aayyeexxtt††PP&&yyssµµaannEEtteevvoottkkuuggee®®ccIInn  kk**rrtt''yykkrrYYccEEttxx¬¬ÁÁnnmmaann  ttMMuu

ssaarraavvaa""nn''  ((®®ttUUvveeTTaass®®bbhhaarrCCIIvviitt))  nniiggeeccgg--ssaayyMMuubbflflnnCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆..

mmYYyyEExxee®®kkaayymmkk    eeTTIIbbsshhrrddΩΩ®®BBmmpp††ll''CCMMnnYYyykkggTT&&BBddll''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ..  

ccaabb''BBIIEExxeemmssaa11997700  mmkkTTll''nnwwggEExxmmiinnaa11997733  KKWWkkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaa

mmxxaaggeeCCIIggssuuTTÏÏssaaFF  EEddllvvaayylluukk®®bbeeTTssEExxµµrr  mmiinnTTaann''mmaannTT&&BBEExxµµrr®®kkhhmmeessaaHH

eeLLIIyy  ..  yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††VVnnvvaayyrrMMeeddaaHHkkaann''kkaabb''EEddnnddIIEExxµµrrmmYYyyEEpp~~kkyy""aaggFFMM  eehhIIyy

eeKK®®ttYYtt®®ttaattMMbbnn''rrMMeeddaaHHTTSSggeennaaHHddUUccCCaaEEddnnddIIyyYYnnGGJJççwwgg  eeddaayyVVnnccaatt''EEccggEEttggttSS

ggEEpp~~kkrrddΩΩVVlleexxtt††  ®®ssuukk  XXMMuu  CCaayyYYnnTTSSggGGss''  ..

((2200)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssWWgg--eeLL  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ((GGttiittTTaahhaannEEmm""kkhh√√&&kk))  nniiyyaa
yyffaa  ––  ««  eellaakkffaajj''VVnnssMMuuyykkkkggTT&&BBEExxµµrree®®kkaammrrbbss''eellaakkeeTTAAddaakk''kkaarrJJrrpp¬¬ËËvvBBYYkkyyYYnneevvoottkkuu
gg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  eennAAttaammeexxtt††EEbb""kkxxaaggeekkIItt®®ssuukkEExxµµrr  nniiggeennAAeexxtt††eessoommrraabb  kkMMBBgg''FFMM  vvaayy
ssÊÊaakk''pp¬¬ËËvvTT&&BByyYYnnxxaaggeeCCIIgg  kkMMuu[[ccUUllmmkkkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrVVnn˘̆˘̆˘̆  EEtteellaakkllnn''--NNuunnnniiggllnn''--nnll''mmiinn
®®BBmmTTaall''EEtteessaaHHttaammEEppnnkkaarreennHH  »»  ..
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