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

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

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

CCaaBBIIrr®®kkuumm  Ben Kiernan VVnnssrreessrrkk~~̈̈ggeessoovveePPAA HOW POL POT CAME TO POWER ffaa  bbuuBB√√eehhttuú́ nn
kkaarrEEbbkkVVkk''KK~~aa  KKWWbbNN††aallmmkkBBIIeerrOOgg®®VVkk''660000,,000000eerrooll  nniiggeekkAA--ttkk''eeFFII√√VVbbGG~~kk®®ssuukk  ..  ‰‰kkaarr®®bbyyuuTTÏÏKK~~aakk**
eessoovveePPAAeennHHssrreessrrxxuussEEddrrffaa  BBYYkkeekkAA--ttkk''®®bbyyuuTTÏÏKK~~aaCCaammYYyyBBYYkkllaavvEEkkvv--mmuunnII  eennAA®®ttgg''®®ssuukkbbII        ttaammBBiittBBYYkk
llaavvEEkkvv--mmuunnIIccUUllmmkkxxaaggEEddnnddIIeekkAA--ttkk''  eehhIIyyeeddjjVVjj''BBYYkkeekkAA--ttkk''EEddllmmaannKK~~aattiicc  ®®ttgg''PPUUmmii®®kkUUccqqµµaarr  ccmm©©aa    
yy1155KKIILLËËEEmm""®®ttBBIIPPUUmmii®®ssuukkbbII  ((ttaammssMMddIIkkUUnnTTaahhaannBBIIrrnnaakk''EEddlleennAACCaammYYyyeekkAA--ttkk''kk~~̈̈ggkkaarr®®bbyyuuTTÏÏeennaaHH  ssBB√√́́ ff©©
rrss''eennAA Everett rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..  EEddnnddIIllaavvEEkkvv--mmuunnII  nniiggEEddnnddII®®ttYYtteeddaayyeekkAA--ttkk''  EEcckkKK~~aa®®ttgg''ssÊÊwwgg  ..  BBYYkk
llaavvEEkkvv--mmuunnIIqq¬¬ggssÊÊwwggccUUllmmkkmmaannKK~~aaee®®ccIInn  kk**eeddjjVVjj''BBYYkkeekkAA--ttkk''  @@®®ttUUvvrrbbYYsseePP¬¬AAkkMMeebb""HHKKUUffkk**ddYYllccuuHH  ..  nnwwkk
ssµµaannEEttss¬¬aabb''eehhIIyy  BBYYkkllaavvEEkkvv--mmuunnIIkk**ccUUllmmkkyykkkkSSeePPII¬¬gg  eekkAA--ttkk''eeddkkeennAAddIIkk**TTaajjkkSSeePPII¬¬ggkkaarr""aabbIInnVVjj''ss¬¬aa  

--3399--

eellaakkeekkAA--ttkk''



bb''GGss''®®VVMMbbYYnnnnaakk''vviijj  ..  BBYYkkllaavvEEkk--mmuunnIICCaaggddbb''nnaakk''eeTToottkk**®®VVss''rrtt''yykkrrYYccxx¬¬ÁÁnnEEtteerroogg@@xx¬¬ÁÁnneeTTAA  ..  BBYYkkkkUUnneeccAA
kk**nnSSKK~~aa®®KKaaEEssggeekkAA--ttkk''ssMMeeddAAeeTTAACCaayyEEddnn  TTaahhaannEExxµµrr--VVrrSSggmm~~aakk''EEddllFF¬¬aabb''CCYYyy≤≤ssßßrr::  VVnn[[ff~~SSnniiggCCYYyyrrMMuu
rrbbYYss  ..  eeKKnnSSeekkAA--ttkk''qq¬¬ggEEddnnccUUlleeTTAA®®ssuukk´́ff  eeTTAAVVggkkkkeeddkkBB¥¥aaVVlleennAAkk~~¨̈ggeeBBTT¥¥mmYYyyeennAAee®®ttIIyyxxaagglliicc
TTeenn¬¬eeccAA®®bbHHyy""aa  eeQQµµaaHHssiirrIIuurr""aatt''  ((  ttaammssMMeennooggPPaassaa´́ff  eebbIIEExxµµrrffaa  ssiirrIIrrddΩΩ  ))  GG~~kkEEddllnnSSeekkAA--ttkk''eeTTAABB¥¥aaVVll  nnii
ggeennAAbbMMeerrIIkk~~̈̈ggeeBBTT¥¥´́ffeennaaHH  KKWWmmYYyyeeQQµµaaHH  ssMM--ppuutt  ((  CCIIddUUnnmmYYyynniiggeellaakkVV""nn''--ssuuFFII  ))  eeddaayypp¬¬aass''bb††ËËrrKK~~aaCCaammYYyy
eeQQµµaaHHppll--bbflfluunnttUU  ((  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA  Puyallup rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ))  ..  ‰‰eessoovveePPAA  HoOW POL POT CAME TO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�                             �

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eellaakkGGaaccaarr¥¥eexxoovv--CCMMuuVVnnccUUllmmkkrrYYbbrrYYmmCCaammYYyy  EEtteellaakkBBMMuuVVnnllaaccaakkssiikk≈≈aabbTTeeTTeeBBlleennaaHH

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

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

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

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

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

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

hhaannmmYYyykkggvvrr::eessnnaattUUcceennAAssIIuussuuppuunn  VVnnnnSSTTaahhaann®®BBmmTTSSggGGaavvuuFF  LLaanneessGGiiuummeess1100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

≤≤ssßßrr::BBIImmuunnmmkkeeTT  ..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rraaCCaammiinnkkaann''GGMMNNaaccddUUccCCaa®®BBHHrraaCCnnIIeeGGllIIhhßßaaEEbbttEEddrr  ..
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