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eeddIImm∫∫II[[®®bbCCaaCCnnKKSS®®TT    yyYYnnVVnneerroobbccMMddaakk''eehhgg--ssMMrriinn,,  GGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj
eennAACCaayyEEddnnyyYYnn--ss√√aayyeerroogg  [[eeFFII√√CCaa®®bbFFaannrrddΩΩTTIIggeemmaagg  eehhIIyyEE®®bbeeQQµµaaHH®®ssuukk
EExxµµrrCCaa  ««  kkmmıı̈̈CCaa®®bbCCaammaanniittuu  »»    EEttyyYYnnkk††aabb''®®ttYYtt®®ttaarrbbbbeennHHnniiggssggmmEExxµµrrddll''CCMM--
eerrAA  xx¬¬SSggCCaaggssmm&&yyee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  ee®®CCAACCaaggGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggeeTTAAeeTToott  ..  eemm
ddwwkknnSShhUU--CCIImmiijjVVnnssiikkßßaaBBIIbbrraaCC&&yyPPaaBBkk~~̈̈ggkkaarreeFFII√√eevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµkkmmıı̈̈CCaammiinn
ssMMeerrccCCMMnnaann''kkßß®®ttIIEExxµµrrGGggmmIIuu  ..  ee®®JJHHmmkkBBIIeehhttuuGGII√√eeTTIIbbyyYYnnUUbbnniiyykkmmµµeennaaHHmmiinnssMMeerr
cc  ??  ee®®JJHH  ––

11--  eemmddwwkknnSSyyYYnnmmiinnVVnnssiikkßßaaBBIIssggmmEExxµµrr[[VVnnee®®CCAA®®CCHH  ..  yyYYnnXX¬¬MM̈̈yykkEEtt
eess††ccEExxµµrrCCaabb''kk~~̈̈ggkkNN††aabb''́́ dd  eeKKkk**mmaannCCMMeennOOffaa  eeKKGGaaccrrMMllaayy®®ssuukkEExxµµrr  CCaaeexxtt††yyYYnn
CCaaBBiitt®®VVkkdd  ..  yyYYnnGGaacckk††aabb''VVnnEEttTTII®®kkuugg  EEttttaammCCnnbbTT  PPUUmmii  XXMMuu  yyYYnnmmiinnVVnnKKiitt
KKUUrreessaaHH  ..  eennHHeehhIIyyCCaacceenn¬¬aaHHpp¬¬ttrrbbss''eemmTT&&BBee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  kk~~̈̈ggkkaarreeFFII√√yyYYnnUUbb
nniiyykkmmµµkkmmıı̈̈CCaaTTSSggmmUUllmmiinnVVnnssMMeerrcceennaaHH  ..

22--  eemmyyYYnnmmiinnssaall''TTwwkkcciitt††®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr..  EExxµµrrssmm&&yyeennaaHHeeKK®®ssLLaajj''eeKKaa
rrBBeess††ccNNaass''  TTuukkeess††ccCCaammççaass''eellIIssiirriissaa  CCaammççaass''EEppnnddII  ..  kkaarrEEddllyyYYnnccaabb''
XXMMuueess††ccEExxµµrr  CCaakkaarrmmYYyybbJJÇÇaakk''ffaa  yyYYnnmmaannbbMMNNggrrMMllaayyvvggßßkkßß®®ttEExxµµrr  eehhIIyy
yykkyyYYnn[[mmkkeeFFII√√CCaaeess††cceellIIrraaÂÂss††EExxµµrrvviijj  ..  mmYYyyvviijjeeTToott  rraaÂÂss††EExxµµrrmmiinnccUUllcciitt††
[[CCaattií́ ssssaassnn__  mmkkeeFFII√√kkaarrbbggii≈≈ttbbgg≈≈MMeeKKeeTT  ..

33--  eemmddwwkknnSSyyYYnnnniiggTTaahhaannyyYYnnmmiinneeccHHPPaassaaEExxµµrr  EEddllCCaakkaarrmmYYyyBBiiVVkkkk~~̈̈gg
kkaarr®®VV®®ss&&yyTTaakk''TTgg[[yyll''cciitt††EExxµµrrppgg  nniiggCCaaBBiieessssBBiiVVkkkk~~̈̈ggkkaarreessIIuubbyykkkkaa
rrNN__ssmm©©aatt''BBIIccllnnaattssflflUUEExxµµrrppgg  ..

44--  yyYYnnmmiinnssaall''PPUUmmiissaaÂÂss††TTwwkkddIIEExxµµrr  EEddllCCaakkaarrBBiiVVkkkk~~̈̈ggkkaarr®®ttYYtt®®ttaa  ..
55--  kkaarryykkBBuuTTÏÏssaassnnaammhhaayyaannmmkkbbgg≈≈MM[[EExxµµrrTTSSgg®®bbeeTTss®®BBmmTTTTYYll  nniigg

eeFFII√√kkaarreeKKaarrBB®®BBHHssggÙÙyyYYnnEEddlleess¬¬øøkkeexxaaGGaavvppÊÊ¨̈yyBBIIss∫∫gg''ccIIBBrr  rrMMllaayyvvtt††GGaarraamm
®®BBHHvviihhaarrEExxµµrr  rrYYccssgg''vviihhaarrEEbbbbyyYYnn  bbgg≈≈MM[[®®ssIIEExxµµrreess¬¬øøkkGGaavvbbMMBBgg''EEvvggrreebboobbyyYYnn
[[mmÂÂnnII††EExxµµrreerroonnPPaassaayyYYnn  CCaakkaarrmmYYyy®®bbqqSSggnnwwggTTMMeennoommTTMMllaabb''rrbbss''EExxµµrr  EEddllVV
nnGGnnuuvvtt††rraabb''JJnn''qq~~SSmmkkeehhIIyy  ..

66--  kkaarrEEddllyyYYnnee®®bbIIGGMMeeBBIIkkaacceeXXaarreeXXAAmmkkeellIIrraaÂÂss††EExxµµrr  bbgg˙̇aajjEExxµµrr[[eemmIIll
eeXXIIjjffaayyYYnnmmaannbbMMNNggrrMMllaayyCCaattiiEExxµµrr®®bbeeTTssEExxµµrrCCaaBBiitt®®VVkkddNNaass''  ..

77--  EEppnnkkaarryyYYnnEEddll®®bbuuggddkkeeccAAhh√√aayyeexxtt††EExxµµrreehhIIyyyykkyyYYnnmmkkCCMMnnYYnnvviijj
eennaaHH  VVnneeFFII√√[[eeccAAhh√√aayyeexxtt††EExxµµrrrrYYbbrrYYmm´́ddCCaammYYyy®®bbCCaarraaÂÂss††vvaayykkMMccaatt''yyYYnnvviijj  ..

bbuuBB√√eehhttuuTTSSgg77®®bbkkaarreennHHeehhIIyyEEddlleeFFII√√[[EExxµµrreeccHHrrYYbbrrYYmmKK~~aa  ee®®kkaakkeeLLIIggbbgg˚̊CCaa
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®®kkuummCCaassµµ&&®®KKbbkkßßBBYYkkbbHHeeVVrrTTUUTTSSgg®®bbeeTTssEExxµµrr  ®®bbqqSSggttTTll''nnwwggss®®ttUUvvbbrreeTTss
EEddllccgg''rrMMllaayyssaassnn__EExxµµrr  rrMMllaayy®®bbeeTTssEExxµµrr  ..  kkaarrssnnµµtt''KK~~aa®®KKbb''eemmbbHH  eeFFII√√kkaarr
eeVVssssMMGGaattyyYYnnTTSSggTTaahhaannTTSSggssIIuuvviill  kkMMLL¨̈gg88´́ff©©TTUUTTSSgg®®bbeeTTssEExxµµrr  eeFFII√√[[eemm
TT&&BByyYYnnee®®TTOOgg--mmiijjyy""aaggmmiinnGGaaccTTbb''TTll''VVnneeLLIIyy  eehhIIyyeeTTaaHHbbIICCaaee®®TTOOgg--mmiijj
yy""aaggVVnnbb††ËËrrEEppnnkkaarr®®bbuuggeeVVkkrraaÂÂss††EExxµµrr  eeddaayy®®BBmmyykkvvggßßkkßß®®ttEExxµµrrGGggmmIIuummkk
[[eessaayyrraaCC¥¥vviijjeennaaHH  kk**vvaaCCaakkaarrhhYYsseeBBlleeTTAAeehhIIyyEEddrr  ee®®JJHHrraaÂÂss††EExxµµrrEEllgg
eeCCOOEEllggTTuukkcciitt††yyYYnnffaammaanncciitt††eessµµaaHH®®ttgg''  mmiinneeVVkk®®VVss''eeTToott  ddUUccssuuPPaassiittEExxµµrr
EEttggrrMMllwwkk®®VVbb''kkUUnneeccAAffaa  ––  ««  eessoommmmiinneeccaallkk∫∫ÁÁnn  yyYYnnmmiinneeccaallBBuutt  »» ..  EEffmmBBII
eellIIeennHHeeTTAAeeTTootteennaaHH  ®®BBwwttii††kkaarrNN__  ««  kkMMBBbb''EEttGGuugg  »» kk**eeTTIIbbEEttnnwwggkknn¬¬ggeeTTAAffIIµµ@@  CCaagg
1100qq~~SSbb""uueeNNˆ̂aaHH    EEddllkkaalleeNNaaHHyyYYnnVVnneeFFII√√kkaarrssmm¬¬aabb''EExxµµrreeddaayyPPaaBBssaahhaavv´́®®BB  
´́ppßßhhYYsseehhttuueeBBkkkk~~̈̈ggkkaarrddΩΩaannCCIIkkEE®®BBkk  ««  vviijjeett  »» ..  ®®BBwwttii††kkaarrNN__kkMMBBbb''EEttGGuuggeennHH
ddUUnnttaaEEmm""““EExxµµrr  eellIIkkEEllggEEtteess††ccEExxµµrrmmYYyyeeccjj  EEttggeellIIkkyykkmmkkttMMNNaall®®VVbb''
kkUUnneeccAA[[ccggccSS  ssaall''BBIIcciitt††KKMMnniittyyYYnn  bbMMNNggrrbbss''yyYYnn  ..  eeTTaaHHbbIICCaaeemmddwwkknnSSEExxµµrr
mmYYyykk††aabb''ttUUcc®®ssLLaajj''yyYYnnkk**eeddaayy  EEttrraaÂÂss††EExxµµrr®®ssTTaabb''ee®®kkaammmmiinn®®ssLLaajj''  mmiinn
ccUUllcciitt††yyYYnneessaaHHeeLLIIyy  ee®®JJHHyyYYnnCCaaCCaattiissaassnn__mmaannBBuutttt∫∫¨̈tt  ®®kklliicc®®kklluucc
NNaass''  EEttEExxµµrrmmiinnEEmmnnmmaannKKMMnniitt®®bbkkaann''BBUUCCssaassnn__  Racialist rreebboobbddUUcckk~~̈̈ggssggmm
GGaaeemmrriikkSSggssmm&&yymmuunn  EEddlleessµµrrbbrreeTTssxx¬¬HHVVnnssrreessrreennaaHHeeTT  ..

eehhttuuddUUeecc~~HHeehhIIyy  eeddIImm∫∫II®®kkeessaabbeellbb®®bbeeTTssEExxµµrr  kk~~̈̈ggddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkTTiiss
xxaagglliicceellIIkkTTII22eeTTootteennaaHH  hhUU--CCIImmiijjVVnneerroobbEEppnnkkaarrvvaayy""aaggllÌÌiittllÌÌnn''  ®®BBmmTTSSgg
ssiikkßßaa®®ssaavv®®CCaavvBBIIbbuuBB√√eehhttuú́ nnbbrraaCC&&yyrrbbss''ddUUnnttaavvaa  EEddlleeFFII√√eevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµ
kkmmıı̈̈CCaammiinnVVnnssMMeerrcceennaaHH  ..

EEppnnkkaarrffIIµµrrbbss''hhUU--CCIImmiijjKKWW  ––
11--  eerroobbccMMssggmmEExxµµrr[[ppÊÊ̈̈yyxxuuss®®ssLLHHBBIIssggmmbb""uull--BBtt  ..
22--  eeFFII√√[[EExxµµrr®®ssLLaajj''yyYYnn  EEkkEE®®bb®®bbvvttii††ssaaÂÂss††  ffaayyYYnnCCaammiitt††mmkkCCYYyyEExxµµrr  ..
33--  BBgg√√kk''[[EExxµµrrqqÁÁttvveegg√√gg  BBuukkrrllYYyy  rrSSEErrkk  ®®ssIIjjII  bbJJççËËll®®ssIIyyYYnn[[mmkkeeFFII√√CCaa

®®bbBBnnÏÏccuuggBBYYkkeemmddwwkknnSSFFMM@@  nniiggBBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrreehhgg--ssMMrriinn  ..
44--  yykk®®kkuummEExxµµrreevvoottmmiijjmmkkddwwkknnSS®®ssuukkEExxµµrr  ..
55--  ee®®bbIIvviiFFaannkkaarrBBnn¥¥aaeeBBll  eeddIImm∫∫IIeerroobbccMḾ́ ppÊÊkk~~̈̈gg  nniigg[[EExxµµrreePP¬¬cceennOOyyNNaayy

ppßßSS[[rraaÂÂss††EExxµµrrGGaaccrrss''eennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''yyYYnn  [[mmttiiBBiiPPBBeellaakk®®BBmmTTTTYY
llssaall''rrbbbbGGaayy""ggeehhggssMMrriinn--hhflfluunnEEssnn  ®®BBmmTTTTYYllddwwggææ  Status quo kk~~̈̈ggssƒƒaa
nnPPaaBB®®ssuukkEExxµµrrssBB√√́́ ff©©  ffaayyYYnnCCaammççaass''́́ nnkkmmıı̈̈CCaa  ..

66--  yykknniiKKmmyyYYnnmmkkttSSggeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr[[kkaann''EEttee®®ccIInn  eeddIImm∫∫IIttaammBBiinniitt¥¥ss
kkmmµµPPaaBBEExxµµrr  bbgg˚̊aatt''BBUUCCEExxµµrryyYYnn[[mmaannkkUUnnkkaatt''yyYYnnEExxµµrrkkaann''EEttee®®ccIInn  ..  eennHHKKWWCCaaEEppnn
kkaarrrrMMllaayyCCaattiiEExxµµrrkk~~̈̈ggrryy::eeBBllEEvvggmmYYyy  EEddllyyYYnnVVnnFF¬¬aabb''eeFFII√√mmkkVVnneeCCaaKKCC&&yy
rrYYcceehhIIyyeennAA®®bbeeTTssccaamm  nniiggffIIµµ@@kk~~¨̈ggccuuggssttvvttßßTTII1199nniiggeeddIImmssttvvttßßTTII2200eennHH
eennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..
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kk~~̈̈ggbbMMNNggmmYYyyeeTToottEEddrr  KKWW[[eehhgg--ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnnTTTTYYllyykkBBYYkknniiKKmm
yyYYnnffIIµµ@@eennHH  [[ccUUllCCaassJJÇÇaattiiEExxµµrrTTSSggGGss''  kk~~̈̈ggbbMMNNggyykkQQ~~HH  eebbII®®bbssiinnCCaaGGgg
kkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiibbgg≈≈MM[[mmaannkkaarreeVVHHeeqq~~aatteennaaHH  ..

77--  bbMMppuusseellIIkkyykkEEttBBIIåå®®kkiiddΩΩkkmmµµ  EEttGGMMBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''rrbbss''EExxµµrr®®kkhhmmmmkk®®VV
bb''mmttiiCCaattiiEExxµµrrkk~~̈̈gg®®bbeeTTss  nniiggCCaaBBiieessssBBiiPPBBeellaakk  eeddIImm∫∫IIbbwwTTVVMMggnnUUvvåå®®kkiiddΩΩkkmmµµ
rrbbss''yyYYnnmmkkeellIIrraaÂÂss††EExxµµrr  nniiggbbwwTTVVMMggeeKKaallbbMMNNggyyYYnn  kk~~̈̈ggkkaarreellbb®®bbeeTTss
EExxµµrrrrYYmmeeFFII√√sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinneeTTAAGGnnaaKKtt  ..

kk~~̈̈ggvviiFFaannkkaarrNN__yykkQQ~~HHeellIIBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  bbMMPP&&nn††mmttiiBBiiPPBBeellaakk  nniiggeellbb
®®ssuukkEExxµµrryy""aaggqq©©aajj''  ddUUccyyYYnneellbb®®bbeeTTssccaammnniigg®®bbeeTTssllaavveennaaHH  yyYYnnnniiggGGaa--
yy""ggeehhgg--ssMMrriinn  eeFFII√√CCaaeebbIIkk[[mmaanneessrrIIPPaaBB  ((EEkk¬¬ggkk¬¬aayy))  ®®bbCCaaCCnnGGaacceeddIIrrccuuHHeeLLII
ggVVnn  EEtt®®ttUUvvmmaannlliixxiittGGnnuuJJÔÔaatteeddIIrrpp¬¬ËËvv  ((eeKK®®ttUUvvccaayylluuyyssUUkkeeTTIIbbVVnnlliixxiitt
eennaaHH))  GG~~kkNNaaeennAA®®ssuukkNNaaGGaaccvviilleeTTAArrss''eennAA®®ssuukkeennaaHHvviijj  ..  bbeeggII̊̊tt®®kkddaass''®®VV
kk''eeVVHHeeddaayyeevvoottNNaamm  yykkmmkkTTiijjeePPaaKKppllEExxµµrryy""aaggeeffaakkddwwkkeeccjjeeTTAAee®®kkAA®®bb
eeTTssee®®kkaammyyIIeehhaa  Product of Vietnam ..  eebbIIkk[[mmaannppßßaarrllkk''ddUUrr  eebbIIkkssaallaa
eerroonn  vviiTT¥¥aall&&yy  EEtteeKKmmiinn[[ssiikkßßaaBBII®®bbvvttii††EExxµµrr  mmiinn[[ssiikkßßaaBBIIGGkkßßrrssaaÂÂss††EExxµµrreessaaHH
eeLLIIyy  ..  eeKKbbee®®ggoonn[[kkUUnnEExxµµrreeccHH®®ssLLaajj''yyYYnn  ffaayyYYnnllÌÌ  yyYYnnCCaammiitt††mmkkCCYYyy
EExxµµrr  ..  ssiissßßEEddllCCaabb''mmFF¥¥mmssiikkßßaabb&&®®ttPPaaKKTTII22  ((  Bacc II ))  eehhIIyy  mmiinnGGaaccyykk
ccMMeeNNHHeeTTAAbbMMeerrII®®ssuukkVVnneeLLIIyy  ..  rrbbss''GGss''TTSSggeennHHEEddlleeKKbbeeggII̊̊tteeLLIIgg  vvaa®®KKaann''
EEttCCaabbMMNNggbbgg˙̇aajjBBiiPPBBeellaakk[[eeXXIIjj  eehhIIyyKKSS®®TTrrbbbbGGaayy""gg  ssÌÌbb''rrbbbbbb""uull--
BBtt  eehhIIyyeePP¬¬ccssUUnn¥¥QQwwggEEttmm††ggBBIIeevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµkkmmıı̈̈CCaaTTSSggmmUUllCCaa  ««  ®®ttaann''
ttaayyffaajj''»»  rrbbss''yyYYnn  ..

eeKKaallbbMMNNggrrbbss''hhUU--CCIImmiijjVVnnssMMeerrccCCaassƒƒaaBBrreehhIIyy  eeddaayyssaavv&&kkKKaatt''VV
nneeddIIrrttaammmmaaKK··aa®®ttaayyTTuukk  eehhIIyyyykkVVnnkkmmıı̈̈CCaaTTSSggmmUUllkk~~̈̈gg´́ff©©TTII77  mmkkaarr  11997799  ..

yyYYnnvvaaddaakk''EExxµµrreevvoottmmiijj  EEddllTTTTYYllkkaarrGGbb''rrMMeennAAhhaaNNUUyyCCMMnnaann''TTII11  ((1144))
eehhgg--ssMMrriinn,,  GGttIIttGG~~kkrrtt''BBnnÏÏ®®CCUUkkeennAAss√√aayyeerroogg,,  [[eeFFII√√CCaa®®bbFFaannnnaaFFiibbttIIGGaayy""gg
kkmmıı̈̈CCaa  rrYYccyykkBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjCCMMnnaann''TTII22[[CCYYyyeeFFII√√kkaarr  EEttyyYYnnVVnnddaakk''ss~~ggkkaarrnniigg
PP~~aakk''ggaarr  ((®®ssIIyyYYnn®®bbBBnnÏÏccuugg))  vvaa[[eennAA®®ttYYtt®®ttaattaammddaannBBYYkk®®kkuummGGaayy""ggeehhgg--ssMMrriinn,,  
hhflfluunn--EEssnn  ..  eesscckkII††ssMMeerrccGGII√√@@  ……kkaarr®®ttUUvveeFFII√√yy""aaggNNaa@@eennaaHH    ®®ttUUvvEEttssaakkssYYrreessII~~  

((1144)) BBYYkkCCMMnnaann''TTII11KKWWBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijj  EEddllttaammyyYYnneeTTAAeennAAhhaaNNUUyyee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvv
qq~~SS11995544  mmaannGGaaccaarr¥¥eemmoonn  ……ssWWgg--gg""uukkmmiijj,,  eehhgg--ssMMrriinn˘̆˘̆˘̆..  BBYYkkCCMMnnaann''TTII22KKWWBBYYkkeekkµµgg@@nniiggBBYYkk
CCMMTTgg''kkUUnnEExxµµrr  EEddllyyYYnnccaabb''yykkeeTTAAGGbb''rrMMeennAAhhaaNNUUyy  ccaabb''BBIIrrvvaaggqq~~SS11995522mmkk  KKWWssmm&&yy  ««  ®®bb
mmaatt''®®bbmmgg''  ……GGaarr""aabb''ccaabb''kkUUnneekkµµgg  »»  mmaannBBYYkkEEbb""nn--ssuuvvNNˆ̂,,  CCaa--sswwuumm,,  rrss''--ssmm&&yyCCaaeeddIImm  ..  ssBB√√
´́ff©©BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjCCMMnnaann''TTII22eennHHmmaann®®bbBBnnÏÏyyYYnn  ‰‰xx¬¬HHeeddaayyyyYYnnccaabb''eeTTAABBIIeekkµµggeeBBkk  mmiinnTTSSgg
ssaall''®®ssuukkkkMMeeNNIItt  ……EEmm""““bbggbbÌÌËËnnppgg  ..  BBYYkkCCMMnnaann''TTII33  KKWWBBYYkkeekkµµggkkMM®®JJEExxµµrr  EEddllyyYYnn®®bbmmUUllyykk
eeBBllbb""uull--BBttVVkk''TT&&BBrrtt''mmkkCCaayyEEddnn´́ff  ..  CCMMnnaann''TTII33eennHH  yyYYnnnnwwggyykkmmkkee®®bbIIeeTToott  eebbIIEExxµµrrrrMM--
eeddaaHH®®ssuukkrrYYcceennAAeeBBlleennHH  ..
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ssMMuukkaarryyll''®®BBmmBBIIeemmddwwkknnSSyyYYnnCCaammuunnssiinn  eebbIIttMMNNaagg……eemmddwwkknnSSyyYYnnmmiinn®®BBmm  KKWWmmii
nnGGaacceeFFII√√……ccaatt''kkaarrVVnnTTaall''EEtteessaaHH  ..

EEppnnkkaarreevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµffIIµµeennHH  KKWWyyYYnnmmiinnee®®KKaaggddkkeeccAAhh√√aayyeexxtt††  eeccAA--
hh√√aayy®®ssuukkEExxµµrr  eehhIIyyddaakk''yyYYnnmmkkCCMMnnYYssddUUccEEddllee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  ((1155)) VVnn
GGnnuuvvtt††ttaammbbJJÇÇaaeess††ccmmiijj--mm""aaggkkaallBBIIqq~~SS11884400  kk~~̈̈ggrraaCCkkßß®®ttIIGGggmmIIuueennaaHHeeTTootteeTT..
yyYYnnvvaayykkEExxµµrrEEddllVVnnTTTTYYllkkaarrGGbb''rrMMbbÂÂJJççkk®®TTwwssII††yyYYnnUUbbnniiyykkmmµµeennAAhhaaNNUUyy
CCaayyUUrrqq~~SSmmkkeehhIIyyeennaaHH  [[®®ttYYtt®®ttaarraaÂÂss††EExxµµrrKK~~aa‰‰gg  EEttyyYYnnvvaa®®ttYYttBBIIeellIIkk∫∫aallBBYYkk
GGaayy""ggeehhgg--ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnnvviijj    eehhIIyyeemmddwwkknnSSyyYYnnVVnnbbgg˚̊bb''PP~~aakk''ggaarreeKKeennAA  
kk~~̈̈gg®®ssTTaabb''GGaaCC∆∆aaFFrreehhgg--ssMMrriinn  CCaaBBiieesssseennAAkk~~̈̈gg®®ssTTaabb''®®bbCCaaCCnnEExxµµrrEEttmm††gg  eeddII
mm∫∫IIkkMMuu[[EExxµµrreeggIIbbbbHHeeVVrrrrYYcceennAAkk~~̈̈gg®®bbeeTTssEExxµµrrddUUccssmm&&yyee®®TTOOgg--mmiijjyy""aaggeeTToott  ..
bbuuKKlliikkFFMM@@®®KKbb''®®kkssYYgg  eeTTaaHHmmaann®®bbBBnnÏÏEExxµµrrEExxµµrrrrYYcceeTTAAeehhIIyykk**eeddaayy  kk**®®ttUUvvEEttyykk
®®bbBBnnÏÏccuuggCCaayyYYnnmmYYyyeeTToott  ..

eennAAttaammvviiTT¥¥aall&&yynnaannaa  eeKK[[eerroonnPPaassaayyYYnnCCaaPPaassaaTTII22ccaabb''BBIIff~~aakk''TTII55eeLLIIgg
eeTTAA  kk~~̈̈ggmmYYyyGGaaTTiitt¥¥ccMMnnYYnn22eemm""aagg  ..  ttaammlliixxiittqq¬¬ggeeqqII¬¬yyrrbbss''eellaakkttUUcc--QQYYgg,,
GGttIIttGG~~kknniiBBnnÏÏeessoovveePPAA  ««VVtt''ddMMbbggssmm&&yyeellaakkmmççaass''  »»  VVnnssrreessrr®®VVbb''ffaa  ––

eennAAttaammvviiTT¥¥aall&&yynnaannaa  eeKK[[eerroonnPPaassaayyYYnnCCaaPPaassaaTTII22ccaabb''BBIIff~~aakk''TTII55eeLLIIgg
eeTTAA  kk~~̈̈ggmmYYyyGGaaTTiitt¥¥ccMMnnYYnn22eemm""aagg  ..  ttaammlliixxiittqq¬¬ggeeqqII¬¬yyrrbbss''eellaakkttUUcc--QQYYgg,,
GGttIIttGG~~kknniiBBnnÏÏeessoovveePPAA  ««  VVtt''ddMMbbggssmm&&yyeellaakkmmççaass''  »»  VVnnssrreessrr®®VVbb''ffaa  ––
««  ssiissßßEEddll®®bbLLggDDIIbb¬¬ËËmm  eeKKeeFFII√√  Classement ee®®CCIIsseerrIIssyykkPPaaKKrryy[[ccUUllff~~aa
kk''TTII88  ((  Classe de seconde BBIIeeddIImm  ))  EEttBBiinnÊÊ̈̈mmiinnddll''eeKKeehhAAffaaFF¬¬aakk''eekkAAGGII  ®®ttUUvvss˚̊kk
eeddIIrrTTaatt''xx¥¥ll''  ®®ttUUvvVV""cc''eeFFII√√TTaahhaann  ..  ®®bbLLggssBB√√́́ ff©©eeKK®®ttUUvvkkaarrlluuyykkaakk''  GGaa®®kkkk''GGaa
®®kkIICCaaggssmm&&yyllnn''--nnll''eeTTAAeeTToott  ..˘̆˘̆˘̆  EEtt  Taux vvaammiinnddll''  CCaakkaarr≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__  ..
nniiyyaayyBBIIkkMMrriittvviiCCÇÇaassiissßßeexxßßaayyhhYYssvviiss&&yy  xx¬¬HHCCaabb''  Bac eehhIIyymmiinneeccHH  Fraction

ppgg  ..
eemmddwwkknnSSyyYYnnBBgg√√kk''EExxµµrr®®KKbb''®®kkssYYggrrddΩΩ[[QQ¬¬kk''vveegg√√gg  BBuukkrrllYYyyddll''qqÌÌwwgg  eeddIImm∫∫II

ggaayykkaann''kkaabb''®®ttYYtt®®ttaa  ee®®JJHHEExxµµrrmm~~aakk''@@KKiittEEttBBIIbbJJ˙̇aa®®KKYYssaarr  ®®kkBBHH  EEllggKKiittKKUUBBIICCaa
ttii  BBII®®bbeeTTss®®ttUUvveennAACCaakkJJÇÇHHyyYYnn  ……eeTTAACCaassIIÌÌeeTTootteehhIIyy  ..

®®KKUUbbzzmmssiikkßßaaVVnn®®VVkk''EExx117755eerrooll  ‰‰®®KKUUmmFF¥¥mmssiikkßßaaVVnn225500eerroollkk~~̈̈ggmmYY
yyEExx  ..  GG~~kkrrddΩΩkkaarrmmFF¥¥mmVVnn®®VVkk''EExxxxÊÊgg''220000eerrooll  ‰‰BBYYkkeehhaa--NNSShhuugg,,  KKgg''--ssMM
GGuull˘̆˘̆˘̆  VVnnxxÊÊgg''330000eerroollkk~~̈̈ggmmYYyyEExx  EEttBBYYkkeennHHCCiiHHLLaannssuuTTÏÏEEttmm""aakkEEmmrrssWWEEddss
eebbIIKKiittCCaalluuyyssnnßßMM®®VVkk''EExx  BBYYkkeennHH®®ttUUvveeFFII√√kkaarrccMMnnYYnnBBIIrrrryyqq~~SSeeTTIIbbTTiijjLLaannFFuunneennHH
VVnnCCiiHH  ..

eeddaayyssaarrBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjssuuTTÏÏEEttCCaammnnuussßßll©©gg''eexx¬¬AA  mmiinnGGaacceeFFII√√[[®®bbBB&&nnÏÏddwwkk
nnSS®®bbeeTTsseeddIIrreeTTAAmmuuxxVVnn  yyYYnnkk**ee®®CCIIsseerrIIssyykkBBYYkkCCYYrrTTII33    mmkkCCYYyyeeFFII√√kkaarrBBYYkkGGaa--  
yy""ggyyYYnneennHHmmaann  KKgg''--ssMMGGuull        ((  GGttIIttnniissßßiitteennAA  Georgia sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  )),,  

((1155))  ssUUmmGGaannCCMMBBUUkkTTII11  ..
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eehhaa--NNSShhuugg  nniiggBBYYkkGGttIIttrraaCCkkaarrCCMMnnaann''ssIIhhnnuu  nniiggBBYYkkrrddΩΩkkaarrCCMMnnaann''ssaaFFaarrNN--
rrddΩΩmmkkCCYYyyeeTToott  ..  BBYYkkee®®kkaayyeennHH  ddMMbbUUggeeLLIIyyeeKKyykkmmkk®®KKaann''EEttCCaabbMMeerrIIBBYYkkCCYYrrTTII11
nniiggCCYYrrTTII22bb""uueeNNˆ̂aaHHeeTT  EEttee®®kkaayyEEddllCCYYrrTTII11nniiggTTII22VVkk''EEbbkkKK~~aa  bbnnÊÊaabb''BBIIyyYYnnccaabb''
EEbb""nn--ssuuvvNNˆ̂yykkeeTTAAhhaaNNUUyyVVtt''eeTTAAeennaaHH  BBYYkkCCYYrrTTII33  ddUUccCCaaKKgg''--ssMMGGuull,,  eehhaa--
NNSShhuugg  kk**VVnneeLLIIggTTwwkkmmYYyykkMMrriittyy""aaggxxııss''  eehhIIyyttSSggxx¬¬ÁÁnnCCaakkJJÇÇHHyyYYnnddaacc''́́ ff¬¬EEtt
mm††gg  ee®®JJHHEEttGGMMNNaacc  ..

eeddIImm∫∫IIeeFFII√√[[®®kkuummccllnnaattssflflUUEExxµµrreexxßßaayy  BBYYkkyyYYnnVVnneeFFII√√nneeyyaaVVyyTTaakk''TTaajj
yykkBBYYkkEExxµµrrbbrreeTTssddUUccCCaa  ––  hhSSgg--eegg""aa,,  DDiitt--®®bbnn,,  EEbb""ll--NNaall'',,  yy""gg--EEssmm,,
GGiiuunn--ttSS,,  qqSSgg--ssuugg˘̆˘̆˘̆..ll..    kk~~¨̈ggeeKKaalleeddAABBIIrr  ––    KKWWmmYYyy[[KKSS®®TTrrbbbbGGaayy""ggeehhgg--
ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnn  nniiggeeXXaassnnaarrbbbbeennHH[[EExxµµrreennAAbbrreeTTss  nniiggmmttiibbrreeTTssTTTTYYll
ssaall''rrbbbbeennHH  nniiggeeKKaalleeddAATTII22  KKWWTTaakk''TTaajjyykklluuyyrrUUbbiiyyvvttƒƒ̈̈eeTTAACCYYyyss††aarreessddΩΩ
kkiiccççyyYYnn  EEddllBBYYkkeennHHVVnnrrkkssIIuunnSSyykklluuyydduull¬¬aarr  lluuyyÂÂhh√√gg''eeTTAA[[bbggbbÌÌËËnneennAA
®®ssuukkEExxµµrr  EEttyyYYnn®®bbmmUUllyykkrrUUbbiiyybb&&NNˆ̂TTSSggGGss''eeTTAA´́®®BBnnKKrr  TTuukk®®VVkk''eerroollEEddll
yyYYnneeVVHH[[FFnnaaKKaarreehhgg--ssMMrriinn  CCaaCCMMnnYYsslluuyydduull¬¬aarreeTTAAvviijj  ..

eeddIImm∫∫IICCaall∫∫iicceellbb®®ssuukkEExxµµrr  yyYYnnVVnn[[eehhgg--ssMMrriinnccuuHHhhttƒƒeellxxaayyll''®®BBmm
[[kkggTT&&BByyYYnnttSSggeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrrccMMnnYYnn2255qq~~SS  nniiggccuuHHhhttƒƒeellxxaakk~~̈̈ggkkaarrrraabb''GGaannKK~~aa
dd**CCiittss~~iiTTÏÏ  rrvvaagg®®bbCCaaCCnneevvoottNNaamm--llaavv--kkmmıı̈̈CCaaCCaabbggbbÌÌËËnnyyUUrrGGEEgg√√ggqq~~SS  ..  kk~~̈̈ggPPaa
ssaanneeyyaaVVyy……TTUUtt  BBYYkkeeKKnniiyyaayyffaa  ««  nneeyyaaVVyyrrbbss''®®bbeeTTss≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSgg
bbII  »»  ..

yyYYnnVVnnbbgg≈≈MM[[eehhgg--ssMMrriinnccuuHHhhttƒƒeellxxaa®®bbKKll''eekkaaHHeessHH  EEddllmmaannee®®bbggkkaa
tteeTTAA[[yyYYnn  kkaatt''bbnnƒƒyy®®BBMMEEddnnEExxµµrr  ccmm©©aayyBBII55eeTTAA3300KK˘̆mm˘̆  ccaabb''BBII®®BBMMrrYYmmbbII®®bbeeTTss
EExxµµrr--llaavv--yyYYnn  ccuuHHmmkkddll''mmaatt''ssmmuu®®TTCCaabb''eexxtt††JJmm  (( Hatien ))  ((1166)) ..

eemmddwwkknnSSyyYYnnVVnnnniiyyaayyffaa  ––  ««  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[®®bbCCaaCCnnyyYYnnnniiggEExxµµrreeccHHEEttTTaass''
EETTggKK~~aammiinneeccHHccbb''eeTTootteennaaHH  KKYYrrEExxµµrrkkaatt''®®bbKKll''ddIIccMMBBuuHHTTaakk~~̈̈ggeexxtt††ss√√aayyeerroogg[[eeTTAA
yyYYnn  »»  ..

❑                                  ❑

❑

((1166)) ssUUmmGGaann  ««  kkaall®®bbvvttii††vviiTT¥¥aa´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  »»  rrbbss''eessµµrr  ..
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sem†csIhnuCa®bFanclnaExµrcMruH

eennAAqq~~SS11996699  eeBBllEExxµµrreessrrII220055nnaakk''ccuuHHccUUll  EEddllkkaalleennaaHHssIIhhnnuuVVnnGGaann
GGttƒƒbbTTEExxµµrreessrrII  EEccggBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''nneeyyaaVVyyxxuussrrbbss''®®TTgg''  sseemm††ccVVnnddwwggrrYYcceehhII
yy  eeddaayykkMMhhwwggccgg''ssggsswwkkBBYYkkllnn''--nnll'',,  ssiirriimmtt::  ssIIhhnnuuVVnnccUUllrrYYmm´́ddCCaammYYyy
yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††nniiggEExxµµrr®®kkhhmm  ..  [[TT&&BByyYYnnhhUU--CCIImmiijjvvaayy®®bbeeTTssEExxµµrr  ssmm¬¬aabb''
EExxµµrr  ..

kk~~̈̈ggeessoovveePPAA Sihanouk's Sideshow ®®ttgg''TTMMBB&&rr115555  ssIIhhnnuuVVnnssaarrPPaaBB
®®VVbb''GG~~kknniiBBnnÏÏffaa  ––  ««  I have had to take a sedative in order to sleep »».

Princess Monique guards her husband's supply of barbiturates, just as

she did during the years they were help captive by the Khmer Rouge. He

wanted to commit suicide, but she refused to give him the potion. He,

too, tells me ( the author ), « I owe my life and sanity to my wife ».

eehhttuuGGII√√VVnnCCaasseemm††ccssIIhhnnuuccgg''eeFFII√√GGtt††XXaatt??  ee®®JJHHGGss''ssggÙÙwwmm  ……eeddaayyssaarr
mmaannvviibb∫∫ddiissaarrII  ??  ..

kk~~̈̈ggssMMeennrr  ««  ssÂÂggaammnniiggeesscckkII††ssggÙÙwwmm  »»  (( War and Hope ))  kk**sseemm††ccssIIhh
nnuuVVnnssaarrPPaaBBBBII  ««  bbuuBB√√eehhttuuGGII√√VVnnCCaa®®TTgg''eeTTAACCYYyyyyYYnneevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  »»  EEddrr
EEtt®®KKaann''EEttCCaaeellssEEddll®®TTgg''yykkmmkkssrreessrrssMMrraabb''kkaarrJJrrmmuuxxmmaatt''  ((  Sauver sa

face ))  bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  kkaarrssMMxxaann''KKWW®®TTgg''VVnnssaarrPPaaBBffaa  ««  ssIIhhnnuuVVnnCCYYyyyyYYnn®®KKbb''EEbb
bb®®KKbb''yy""aaggEEmmnn  »» ..

eennAA®®KKbb''ssuunnÊÊrrkkffaa  eennAA®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggEEddll®®TTgg''yyaaggeeTTAA  sseemm††ccssIIhhnnuueennAAEEtt
mmiinnTTTTYYllffaa  ««  nneeyyaaVVyyrrbbss''®®TTgg''xxuuss  ……kk**EExxµµrrTTSSggbbIIllaannnnaakk''ss¬¬aabb''KKWWmmaann®®TTgg''
CCaaGG~~kkccUUllrrYYmmCCaammYYyyBBYYkkXXaattkkrrEExxµµrr®®kkhhmmeeTT  »» ..  ®®TTgg''eennAAEEttCCMMTTaalleeCCrrffaa  ««  mmkk
EEttBBIIBBYYkkGGaassaaFFaarrNNrrddΩΩ  GGaallnn''--nnll'',,  ssiirriimmtt: bbnnkk∫∫tt''eeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrTTmm¬¬aakk''®®TTgg''BBII
ttMMEENNgg®®bbmmuuxxrrddΩΩ  eeTTIIbbVVnnCCaa®®ssuukkeeTTAACCaayy""aaggeennHH  »» ..

kk~~¨̈ggnnaammCCaa®®bbFFaannccllnnaattssflflUUccMMrruuHH  sseemm††ccssIIhhnnuueennAAEEtteeFFII√√nneeyyaaVVyyee®®kkaamm
TTUUrrbbJJÇÇaarrbbss''eemmddwwkknnSSyyYYnn  ..  ®®TTgg''llaaEEllgg  EEllggllaaCCaaee®®ccIInnddgg  ..  tt´́ff¬¬®®VVkk''EExx
CCaammYYyyyyYYnn  kk~~̈̈ggeeBBllyyYYnnCCaammYYyyeehhgg--ssMMrriinn  ee®®bbIImmeeFF¥¥aaVVyyll∫∫ÁÁggTTaakk''yykkss--
eemm††cc  eehhIIyy‰‰sseemm††ccvviijjggaakkmmkkbbrriihhaarr  pp††ll''kkaarrTTnn''eexxßßaayy´́ppÊÊkk~~̈̈ggccllnnaattssflflUUEExxµµrr
eeTTAAeemmddwwkknnSSyyYYnnGGss''rrllIIgg  ..

ssBB√√́́ ff©©eennHHeeTToott  ((  EExxFF~~ËË11999900  ))  sseemm††ccssIIhhnnuukkMMBBuuggEEtteeddIIrrttYYffttkkuunneennAAkkUUeerr""
xxaaggeeCCIIgg  eeddIImm∫∫IIyykkeeTTAAbbJJççSSgg[[rraaÂÂss††EExxµµrreemmIIll  kk~~¨̈ggeeKKaallbbMMNNggllaaggkkMMhhuuss
llaaggVVtt´́dd®®TTgg''[[®®CCHHQQaammrraaÂÂss††EExxµµrr  EEddll®®TTgg''kkaalleennaaHH  CCaa®®bbFFaannrrddΩΩaaPPiiVVll
rrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı̈̈CCaa  eeFFII√√sshhkkaarrrrYYmm´́ddCCaammYYyyeemmddwwkknnSSyyYYnnppgg  CCaammYYyybbnnEExxµµrr®®kkhhmm
ppgg  nniiggddUUcckkaallmmuunnddEEddll      KKWW®®ssgg''  ««nneeyyaaVVyy®®bbCCaaPPiiffuuttii    ®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBB  »»  
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rrbbss''®®TTgg''eeLLIIggvviijj  ..
eettIIttMMNNeeTTAA´́ff©©mmuuxx  sseemm††ccssIIhhnnuunnwwggddUUrr≤≤rriiyyaabbff  ssuuxxcciitt††eeFFII√√BBlliikkmmµµxx¬¬HH  eeddII--

mm∫∫IIee®®ssaacc®®ssgg''mmuuxxmmaatt''rrbbss''®®TTgg''kk~~̈̈gg®®bbvvttii††ssaaÂÂss††sskkll  CCaaBBiieesssskk~~̈̈gg®®bbvvttii††--
ssaaÂÂss††EExxµµrr……eeTT  ??

sskkmmµµPPaaBBrrbbss''®®TTgg''CCaammYYyyGG~~kkmm~~aagg  ®®BBmmTTSSggbbuu®®tt  ssBB√√́́ ff©©eennHHCCaakkaarrbbJJÇÇaakk''
®®VVbb''eeyyIIggCCaaEExxµµrrTTSSggGGss''KK~~aarrYYccee®®sscceeTTAAeehhIIyy  !!  ..

❑                            ❑

❑
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eKaledAnigbMNgExµr®khmnaGnaKt

TTSSggmmttiisskklleellaakk  CCaaBBiieessssmmttiirraaÂÂss††EExxµµrr  mmiinneeCCOOffaa  EExxµµrr®®kkhhmmEEkkEE®®bb
cciitt††KKMMnniitt  llHHbbgg''®®TTwwssII††eemm""AAnniiyymmeeqq√√gghhYYsseehhttuu  ((  Radical Maoism ))  bb††ËËrrccrriittssaa
hhaavvEEllggkkaabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrr  nniiggmmiinnmmkkddeeNNII††mmGGMMNNaacceeTToott  ..  ccMMNNuucceennHHeehhIIyy
EEddlleemmddwwkknnSSeevvoottNNaammyyll''cc∫∫aass''  eehhIIyyyykkmmkkeeFFII√√CCaaeellsskk~~¨̈ggkkaarrkkaann''kkaabb''
®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUlleeddaayyssMMGGaaggffaa  kkaarrJJrrrraaÂÂss††EExxµµrr[[rrYYccBBIIBBYYkkXXaattkkrrbb""uull--BBtt  ..

bbnnEExxµµrr®®kkhhmmeennAAEEttmmaannCCMMeennOOffaa  ««  bbddiivvtt††nn__mmhhaaeellaatteepp¬¬aaHHmmhhaaGGssççaarr¥¥  »»
nniigg  ««  bbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··  »»  dd**llIIllaarreevvIIrrvvaayyttaammccMMkkYYttmm""aarrssIIuuss--eemm""AAnniiyymmssIIÌÌvvaaeennaaHH
CCiittVVnnssMMeerrccddll''eeKKaalleeddAAeeTTAAeehhIIyy  eebbIIkkMMuuEEtteevvoottNNaammccUUllmmkkQQ¬¬aannJJnneeddjj
BBYYkkvvaaeeccjjBBIIGGMMNNaacceennaaHH  ..

BBYYkknniissßßiittEExxµµrrEEddllvviill®®ttLLbb''ccUUll®®ssuukkvviijjee®®kkaayy´́ff©©1177eemmssaa11997755  xxÊÊgg''
bbIIJJnn''nnaakk''  ‰‰GG~~kkEEddlleennAAssll''rrss''BBIIss¬¬aabb''eeddaayyss~~aa´́ddbb""uull--BBtt  vvaalltt''ddMMmmaannCCaagg
bbIIrryynnaakk''  ..  kk~~̈̈ggccMMeeNNaammBBYYkkEEddlleennAAssll''CCIIvviitteennHH  mmaannxx¬¬HHeennAAEEtteeCCOOddUUccbbnnbb""uull
--BBttEEddrr  ..  xx¬¬HHVVnnvviilleeTTAACCYYbbEEmm""““eennAAeexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  eehhIIyyxxMMGGYYttffaa  ––  ««  EExxµµrreeyyIIgg
eennAAEEttbbnnii††cceeTToottmmaannVVyyhhUUbbbbIIddggnniiggmmaannbbEEggÌÌmmppgg  »»  EEtt®®ttUUvvbbggbbÌÌËËnnVVnnhhaamm
[[bbwwTTmmaatt''QQbb''nniiyyaayytteeTTAAeeTToott  eebbIIBBMMuueennaaHHeeTTnnwwgg®®ttUUvv®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrGGUUsskkCCaammiinn
xxaann  ..

kk~~̈̈ggBBiiFFIICCbb''eellooggmmYYyyeennAAjjËËvvyy""kkkk~~̈̈ggqq~~SS11998822  EEddllmmaannsseemm††ccssIIhhnnuunniigg
GG~~kkmm~~aaggssIIhhnnuuVVnnccaatt''EEccggeeLLIIggeennaaHH  eePP∆∆øøvvssMMxxaann''eellIIkkEEllggEEttGG~~kkkkaarrTTUUttbbrreeTT
sseeccjj  KKWWmmaanneemmddwwkknnSSEExxµµrr®®kkhhmmFFMMVVnnccUUllrrYYmm  mmaanneexxoovv--ssMMppnnCCaaeeddIImm  ..  eexxoovv
ssMMppnnVVnneeqqII¬¬yyttbbnnwwggssMMnnYYrr  ––  ««  eettIIeellaakkVVnnssmm¬¬aabb''®®bbCCaarraaÂÂss††bb""uunnµµaannnnaakk''  ??  mmYY
yyllaann''nnaakk''  ??  BBIIrrllaannnnaakk''  ??  »»  ffaaCCaa  ««  JJkk¥¥PPUUttPPrrrrbbss''BBYYkkcc®®kkBBttii††,,  cc®®kkBBttii††eevvoo
ttNNaammQQ¬¬aannJJnnVVnnmmkkssmm¬¬aabb''rraaÂÂss††EExxµµrrTTSSggeennaaHH  »» ..

bb""uull--BBttEEttggEEtteebbIIkkvvKKGGbb''rrMMeerroonnssUU®®ttttMMrrgg''eeKKaallCCMMhhrrnneeyyaaVVyyvvaaBBMMuuEEddll
eellaaHHxxaanneeLLIIyy  CCaaBBiieesssskkaarrGGbb''rrMMBBYYkkKKNNddwwkknnSSFFMM@@  BBYYkkeemmkkggeeyyaaFFaaCCaaeeddIImm  ..
kkaarreebbIIkkvvKKeerroonnssUU®®ttmmYYyyeennAAttMMbbnn''8877kk~~̈̈ggeexxtt††®®ttaatt  ((®®ssuukk´́ff))  CCiittCCMMrrMMEExxµµrr®®kkhhmm
EEkk∫∫rrTTll''EEddnnEExxµµrreennaaHHmmaannTTSSggBBYYkkeemmddwwkknnSS´́nnEEddnnddIIBBiiXXaatt  ((  The Killing Fields

))    VVnnccUUllrrYYmmppggKKWW  ––  ssuunn--eessnn,,  nnYYnn--CCaa,,  eexxoovv--ssMMppnn,,  eeGGoogg--ssaarrII,,  ttaamm""uukk  ..  CCMMrrMM
eennHHCCaammUUllddΩΩaanneeyyaaFFaaFFMMrrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  EEddllmmaannccMMnnYYnnBBII3355JJnn''eeTTAAbbYYnnmmWWuunnnnaakk''
..  eennAAttMMbbnn''8877  bb""uull--BBttVVnneerroobbccMMyyuuTTÏÏvviiFFIIccaass''ddEEddll  eeddIImm∫∫IIkk††aabb''yykkCCnnbbTTEExxµµrr
((  kkaann''kkaabb''kk~~̈̈ggeeBBllyybb''  ´́ff©©bbgg˚̊bb''xx¬¬ÁÁnn  ))  eeLLaammhhflfl̃̃uuBB&&TTÏÏTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjBBuukkrrllYYyynniiggrrddΩΩ
VVll  ((eehhgg--ssMMrriinn))  VVkk''EEbbkk  ..

BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmmmiinnee®®bbIIyyuuTTÏÏssaaÂÂss††vvaayyssÂÂggbb''ccUUllTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ddUUcckkaallqq~~SS
11997755eeTTootteeTT  EEttBBYYkkvvaaeepp††kkpp††ÁÁlleeTTAAttaammnneeyyaaVVyy´́nnkkaarrTTUUttGGnn††rrCCaattii    nniiggkkaarrccrr  
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ccaaTTaakk''TTiinnCCaammYYyykkggTT&&BBqqµµkk''  ((TT&&BBccllnnaattssflflUUEExxµµrr  ))  ..  bb""uull--BBttVVnnyyll''yy""aaggcc∫∫aa
ss''ffaa  eebbIIkkaallNNaakkggTT&&BBEExxµµrr®®kkhhmmccUUllkkaann''EEttCCiittTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjeennaaHH  sshhKKmm
GGnn††rrCCaattiikk**nnwwggeeqq¬¬qq¬¬aaeeFFII√√ssmmııaaFFbbgg≈≈MM[[mmaannkkaarreeddaaHH®®ssaayynneeyyaaVVyy  ..  ffII√√eebbIIkkaarrvvaa
yy®®bbyyuuTTÏÏ®®ttUUvvEEttyykkmmkkee®®bbIICCaaccSSVVcc''eennaaHH  EEttbbnnEExxµµrr®®kkhhmm®®ttUUvvEEtt®®bbmmUUllppMM††̈̈KKMMnniitt
vvaaeellIIEEpp~~kknneeyyaaVVyy  ((  ccUUccccMMeerrooggBBYYkkvvaaee®®ccIInnee®®ccooggffaa  nneeyyaaVVyyrrYYmmppßßMMGGaavvuuFF  ®®bb--  
eessIIeemmaaHHmmuuttrrbbss''GGggkkaarr  ))  eeddIImm∫∫IIQQaanneeTTAArrkkeeKKaalleeddAArrbbss''vvaaeennaaHH  ..  eehhttuuddUUeecc~~HH
eehhIIyy  eeTTaaHHbbIICCaaTTII®®kkuuggvvaa""ssiiuunneettaannVVnnddkkkkaarrKKSS®®TTnneeyyaaVVyyeeccjjBBIIBBYYkkEExxµµrr®®kk--
hhmm  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarrccrrccaaCCaammYYyyeevvoottNNaamm  kk~~̈̈ggkkaarreeccoossvvaaggkkMMuu[[EExxµµrr®®kkhhmmmmkkyykk
GGMMNNaaccvviijjkk**eeddaayy  kk**vvaaKKµµaannGGII√√EE®®bb®®bbYYllpp¬¬aass''bb††ËËrreessaaHHeeLLIIyy  ..

kk~~̈̈ggBBiiFFIIeebbIIkkvvKKeerroonnssUU®®tteennaaHH  bb""uull--BBttVVnnccMMNNaayyeeBBjjmmYYyy´́ff©©kk~~̈̈ggkkaarrssii--
kkßßaaEEvvkkEEjjkkBBIInneeyyaaVVyy  nniiggEEmmkkFFaaggssggmmvvNNˆ̂:´́nnccllnnaattssflflUU®®ttIIPPaaKKIIEEddllrrYYmm
CCaammYYyyBBYYkkmmiinnEEmmnnkkuummµµ̈̈yynniiss††  ..  bb""uull--BBttVVnnbbee®®ggoonnffaa  kkaarrEEddllEExxµµrr®®kkhhmm
®®BBmmccUUllrrYYmmCCaammYYyyBBYYkkmmiinnEEmmnnkkuummµµ̈̈yynniiss††  kk~~̈̈ggeeKKaalleeddAA®®bbmmUUllyykknnUUvvkkaarrKKSS®®TTnn
eeyyaaVVyyBBIIrraaÂÂss††EExxµµrrkk~~̈̈gg®®ssuukk  nniiggkkaarrKKSS®®TTpp¬¬ËËvvTTUUttBBIIGGnn††rrCCaattii  ffII√√eebbIImmaannkkaarrEE®®bb®®bbYY--
lleeKKaallCCMMhhrrnneeyyaaVVyyxx¬¬HHeeddaayyBBYYkkbbddiivvtt††nn__CCYYbb®®bbTTHHCCaammYYyyBBYYkkcc®®kkBBttii††nniiggss
kkii††PPUUmmiikk**eeddaayy  ..  EEtteeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakk**eeddaayy  bb""uull--BBttVVnn®®BBmmaannee®®kkIInnrrMMllwwkkBBYYkk
ssiissßßvvaaffaa  [[rrkkßßaannUUvvssPPaaBBeeddIImm  ((  Their true nature))  CCaanniiccççeehhIIyyrrss''eennAAeeddaayy
TTeennÊÊjjCCaabb''CCaanniiccççffaa  ««  nneeyyaaVVyyVVnnpp¬¬aass''bb††ËËrr  EEttBBYYkkeeyyIIggeennaaEEttmmaanncciitt††KKMMnniitt
ddEEddll  »»  ((The politics have changed but the spirit remains the same ))  ..

EEffmmBBIIeellIIeennHHeeTToott  bb""uull--BBttVVnnFFaannaaddll''BBYYkkeemmkkgg  eemmKKNNddwwkknnSSvvaaffaa  ––  ««
ffII√√eebbIIbb""uuss††ii__ssMMxxaann''@@xxaaggkkaarrTTUUtt®®ttUUvvBBYYkkmmiinnEEmmnnkkuummµµ̈̈yynniiss††kkaann''kkaabb''kk**eeddaayykk**BBYYkkEExxµµrr
®®kkhhmmeennAAEEttCCaakkmm¬¬SSggTT&&BBdd**xx¬¬SSggCCaaggeeKKkk~~̈̈ggccllnnaattssflflUUccMMrruuHH  ––  sseemm††ccssIIhhnnuu  CCaa
®®bbFFaannEEttKKµµaannGGMMNNaacc  ee®®bboobbddUUccssMMbbkk®®kkUUccGGIIccwwgg  ‰‰BBYYkkeeyyIIggvviijjCCaaEEkk¬¬bbEEpp¬¬®®kkUUcc
eennaaHH  ..  ssIIhhnnuunniiggBBiiPPBBeellaakkxxaaggee®®kkAAmmiinnmmaannTTiiddΩΩPPaaBBddUUeecc~~HHeeTT  bb""uuEEnn††ssmmmmiitt††TTSSgg
GGss''KK~~aammiinn®®ttUUvvssggßß&&yyeessaaHHeeLLIIyyffaa  KKWWBBYYkkeeyyIIggeennHHeehhIIyy  EEddllmmaannnnaaTTIICCaaeemmddww
kknnSSBBiitt@@kk~~̈̈ggkkaarrvvaayy®®bbyyuuTTÏÏrrMMeeddaaHHCCaattiieennHH  »» ..

kk~~̈̈ggkkaarreebbIIkkvvKKssiikkßßaaeerroonnssUU®®tteennHH  bb""uull--BBttVVnnssYYrrddll''ssiissßßCCaaKKNNddwwkk
nnSSEExxµµrr®®kkhhmmffaa  ––  ««  eettIIeeyyIIgg®®ttUUvveeFFII√√yy""aaggNNaaeeddIImm∫∫II[[®®bbCCaaCCnnKKSS®®TTeeyyIIgg  ??  »»  ..
BBYYkkKKNNeemmkkggCCaaee®®ccIInnVVnneeqqII¬¬yyttbbffaa  ««  [[eellIIkkyykkGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyrrbbss''®®kkuumm
mmiinnEEmmnnkkuummµµ¨̈yynniiss††mmkknniiyyaayy  eehhIIyybbgg˙̇aajjBBIIsskkmmµµPPaaBBeess~~hhaaCCaattiirrbbss''BBYYkk
EExxµµrr®®kkhhmm  ..  xx¬¬HHeeTTootteellIIkkGGMMBBIIbbJJ˙̇aaeessddΩΩkkiiccçç  ffaa®®ttUUvveerroobbccMM[[®®bbCCaaCCnnbbgg˚̊bbeeggII̊̊nn
ppll®®ssUUvv[[VVnnee®®ccIInn  »»  CCaaeeddIImm  EEttbb""uull--BBtteennAAEEttmmiinneeBBjjcciitt††eellIIcceemmII¬¬yyTTSSgg
eennaaHH  ..  eeBBlleennaaHHmmaanneemmkkggvvaaeennAACCYYrree®®kkaayymm~~aakk''eellIIkk´́ddeeqqII¬¬yyffaa  ––  ««  eeyyIIgg®®ttUUvvddaa
kk''xx¬¬ÁÁnn[[TTaabbeessIIµµnnwwgg®®bbCCaaCCnnEEddll®®kkII®®kkCCaaggeeKK  eennaaHHbbnnÊÊaabb''mmkk®®bbCCaaCCnnkk**nnwwggmmkkppMM††̈̈
KKSS®®TTBBYYkkeeyyIIggnniigg®®ssLLaajj''BBYYkkeeyyIIgg  »»  ..  bb""uull--BBttVVnneeqqII¬¬yyyy""aaggeeBBjjcciitt††ffaa  ««
®®ttUUvv  !!  ®®ttUUvvNNaass''  !!  »»  ..
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eennAAkk~~̈̈ggff~~aakk''vvKKeerroonnssUU®®tteennHH  bb""uull--BBttVVnneeff˚̊aalleeTTaassBBYYkkPP~~aakk''ggaarreevvoottNNaa
mm  ((kk∫∫aallyyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr))  ffaaVVnneeFFII√√vviiTTÏÏggßßnnaaddll''bbddiivvtt††nn__  CCaaPPaaKKee®®ccIInnkk~~̈̈ggkkaarrssmm¬¬aabb''
rrggaall  ..  bb""uull--BBttVVnnssaarrPPaaBBffaa  ––  ««  kkaarrEEddllGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''BBYYkkGG~~kknn--
eeyyaaVVyy  nniiggeemmbbJJÇÇaakkaarrkkggTT&&BBssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrkk~~̈̈ggqq~~SS11997755eennaaHH  ««  ee®®JJHHBBYYkk
eeKK®®bbLLaakk''eeCCaaKKCCSSeeddaayyKKMMnniittcc®®kkBBttii††»»,,  eehhIIyybb""uull--BBttVVnnrrMMllwwkkBBIIeemmddwwkknnSSEExxµµrr
®®kkhhmmeekkµµgg@@  EEddllVVnnGGnnuuvvtt††®®TTwwssII††bbddiivvtt††nn__ddaacc''xxaatteeBBkk  nniigg®®BBmmaannQQbb''[[eeFFII√√kkMM
hhuussddEEddlleennaaHHeeTToott  ..

eennAAeeBBllbbJJççbb''bbwwTTvvKKeerroonnssUU®®tteennaaHH  bb""uull--BBttVVnnEEff¬¬ggssuunnÊÊkkffaaEEddlleeFFII√√[[BBYY
kkssiissßßKKNN  bbJJÇÇaakkaarr  vvrreessnnaa˘̆˘̆˘̆  ®®sskk''TTwwkkEEPP~~kknniiggssMMEEddggkkaarreebb††CC∆∆aacciitt††ttssflflUU®®bb--
yyuuTTÏÏrrhhUUttddMMNNkk''QQaammccuuggee®®kkaayybbggÌÌss''  ddUUccGG~~kknniiBBnnÏÏVVnneellIIkkssMMddIIeennaaHHmmkkssrr--
eessrr®®ttgg''TTMMBB&&rr220000ffaa  ––  ««  xxMM∆∆̈̈mmaanneesscckkII††eessaakkss††aayyNNaass''  eeddaayyssmmmmiitt††TTSSgg
GGss''mmiinnTTaann''yyll''[[VVnnddll''CCMMeerrAA  ..  xxMM∆∆̈̈eessaakkss††aayyNNaass''EEddll®®kkuummttssflflUUdd´́TTeeTToo
ttnnwwggkkaann''EEttmmaannkkmm¬¬SSgg  ..  eeTTaaHHbbIIxxMM∆∆̈̈kkaann''EEttccaass''  nniigg®®ttUUvvccUUllnniivvtt††nn__kk**eeddaayy  kk**xxMM∆∆̈̈®®ttUUvv
EEttxxMM®®bbwwgg[[GGss''ssmmttƒƒPPaaBBeeddIImm∫∫IIkkssaaggssmmmmiitt††  ..  kkMMuueemmIIllggaayyxx¬¬ÁÁnnffaa  ssmmmmiitt††
eeTTAAmmiinnrrYYcc  EEtt®®ttUUvv®®bbuugg®®bbyy&&tt~~CCaanniiccççccMMeeJJHHPPaaBBeettaaHHeettIIyynniiggllaakk''kkaarrCCaanniiccçç  »»  ..˘̆˘̆˘̆

eettII®®kkuummEEddllttSSggxx¬¬ÁÁnnCCaaEExxµµrreessrrIIkkaarr  ®®ssLLaajj''eessrrIIPPaaBB  yyuuttii††FFmm··̆̆ ˘̆˘̆eennaaHHmmaann
kkaarreebb††CC∆∆aattSSggcciitt††[[VVnnmmYYyyPPaaKK´́nn®®kkuummXXaattkkrreennHHeeTT  ??  ..

ttaammssMMddIIhhYYtt--GGUUnneehhgg  eennAA®®kkeeccHH  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAArrddΩΩkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aaVVnnnniiyyaa
yyffaa  ««  eeQQµµaaHHqqnn  ((……ttaayykkßß)),,  eennAAkkMMBBgg''ccaammssmm&&yyyyYYnnyykk®®ssuukkEExxµµrr  VVnn®®ttUUvv
eeKKeeccaaTTbbww††ggyyYYnnffaaCCaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..  KKaatt''kkMMBBuuggEEtteeddkkGG®®ggwwggee®®kkaammppÊÊHH  ®®ssaabb''EEttmmaa
nnBBYYkkTTaahhaannyyYYnnmmYYyy®®kkuummccuuHHBBIIrrffyynn††eeddIIrrssMMeeddAAmmkkrrkkKKaatt''@@eeXXIIjjddUUeecc~~aaHHkk**nnwwkkffaa
yyYYnncc∫∫aass''CCaammkkrrkkccaabb''KKaatt''CCaammiinnxxaann  kk**kkMMeessookkxx¬¬ÁÁnneeKKcceeTTAAee®®kkaayyppÊÊHH  TTaahhaann
yyYYnnkk**eeddjjccaabb''bbeeNN††aayy  ..  eeQQµµaaHHqqnn……ttaayykkßßVVnnrrtt''ccUUll´́®®BBeeTTAArrss''eennAACCaammYY--
yyBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  eehhIIyyVVnneeFFII√√CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarrkkggvvrreessnnaa  ..  eeKKeehhAAffaa  ««  ttaaqqnn  »»
((ttaaCCaavvNNˆ̂::kk~~̈̈ggCCYYrrEExxµµrr®®kkhhmm))  ..  hhYYtt--GGUUnneehhggVVnnrrMMllwwkkssMMddIIttaaqqnnffaa  ––  ««  rrbbbb
eennHHeennaaEEttkkaabb''ssmm¬¬aabb''ddEEddll  KKWWKKµµaannEEkkEE®®bbTTaall''EEtteessaaHH  ee®®JJHH®®TTwwssII††®®kkhhmmddaacc''
xxaattVVnnEEccggffaa  ®®ttUUvvEEttssmm¬¬aabb''eeddIImm∫∫II[[mmnnuussßßxx¬¬aacc  nniiggeeKKaarrBBttaammTTiisseeddAArrbbss''GG--
ggkkaarrkkuummµµ̈̈yynniiss††  nniiggeeddIImm∫∫II[[VVnnkkaann''GGMMNNaacctteeTTAA´́ff©©mmuuxxeeTToott  »»  ..

eebbIImmaannddMMeeNNaaHH®®ssaayyssnnii††PPaaBBrrYYcceennAA®®ssuukkEExxµµrr  EEttKKµµaannkkaarrccaatt''EEccggkkaatt''eeTTaa
ssbbnnEExxµµrr®®kkhhmmeeTTeennaaHH  kk~~¨̈ggrryy::eeBBllEEvvggnnaaGGnnaaKKtt  kk~~¨̈ggeeBBllEEddllBBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrr
EExxµµrrmm~~aakk''@@xxMMbbUUmm  xxMMBBuukkrrllYYyy®®ssgg''eeddIImmeennaaHH  bbnnEExxµµrr®®kkhhmmkk**nnwwgg®®bbmmUUllVVnnnnUUvvkkaarr
KKSS®®TTBBII®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrmmkkvviijj  eehhIIyy®®kkeessaabbyykkGGMMNNaaccmmkkvviijjeeTToottCCaammiinnxxaann
EEttkk~~̈̈ggnnaammEExxµµrrssIIÌÌmmYYyyeeppßßggeeTToott  mmiinnEEmmnnkk~~̈̈ggnnaamm  ««  EExxµµrr®®kkhhmm  »»  ddEEddlleennHHeeTT..

❑                                   ❑
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