
CCMMBBUUkkTTII33
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rbs'hU-CImij
eennAAkk~~¨g̈gvvKKmmuunn@@eeyyIIggVVnneeXXIIjjeehhIIyyffaa  CCnnCCaattiiyyYYnn    eemmddwwkknnSSyyYYnneennAAEEttbb

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

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

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

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

CCaattwwkkttaagg  ..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eeddaayyeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''CCaaeemmddwwkknnSSEExxµµrr®®bbqqSSggnnwwggGGaaNNaanniiKKmm  eehhIIyy®®ttUUvv
VVrrSSggccaabb''eeTTAA  EExxµµrrkkMMBBuuggVVtt''eemmeennaaHH  hhUU--CCIImmiijjkk**[[GGaaccaarr¥¥eemmoonneennHHmmkkEEkk¬¬gg
eeQQµµaaHHCCaassWWgg--gg""uukkmmiijj  eehhIIyyeeXXaassnnaaffaaCCaabbggËËÌÌnnbbeeggII̊̊ttrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaa
nn''''  eeddIImm∫∫IITTaakk''TTaajjyykkEExxµµrreeTTAAbbMMeerrIIccllnnaayyYYnneevvoottmmiijj  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11995522  EExxµµrrBBIIrrnnaakk''
EEddlleeTTAACCYYbbeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''  ((  CCaammYYyyyyYYnnBBIIrrnnaakk''  ))  VVnnssYYrreellaakkffaa  ––  eettII
ssWWgg--gg""uukkmmiijjEEddllmmYYnnbbnn††̈̈bb[[eeFFII√√CCaaeemmddwwkknnSSeennAAkkMMBBtteennaaHH  ®®ttUUvvCCaabbÌÌËËnneellaakkEEmmnn
eeTT  ??  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''eeqqII¬¬yyttbbvviijjffaa  ––  eebbIIssWWgg--gg""uukkmmiijjeeFFII√√kkaarreeddIImm∫∫IIEExxµµrr  bbMM
eerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__EExxµµrr  bbMMeerrIIåått††mmKKttiiEExxµµrr  mmiinneeFFII√√kkaarr[[yyYYnn  eennaaHHeeTTIIbbssWWgg--gg""uukkmmiijj
CCaabbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈  EEttssWWgg--gg""uukkmmiijjeeFFII√√kkaarrbbMMeerrIIhhUU--CCIImmiijj  eehhttuueennHHeehhIIyyssWWgg--gg""uukkmmiijjmmiinn
EEmmnnCCaabbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈eeTT  ..  hhUU--CCIImmiijjVVnn[[GGaaccaarr¥¥eemmoonnEEkkeeQQµµaaHHCCaassWWgg--gg""uukkmmiijj  kk~~̈̈ggbbMM--
NNggeeVVkkyykkEExxµµrrEEddllkkMMBBuuggVVtt''eemm  ddwwkknnSS[[ccUUllkk~~̈̈ggGGnnÊÊaakk''yyYYnn  bbMMeerrIIccllnnaanniigg
ppll®®bbeeyyaaCCnn__yyYYnn  ee®®JJHHggaayynnwwggssMMeerrccmmhhiicciiœœttaadd**FFMMeeFFggrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  kk~~̈̈ggKKMM
nniittBB®®ggIIkkTTwwkkddII  bbeeggII̊̊ttCCaa  ««sshhBBnnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn»»  eeddaayyeemmddwwkknnSSyyYYnneennHHeemmIIlleeXXII--
jjffaa  tteeTTAAGGnnaaKKttrraaÂÂss††yyYYnnmmiinnGGaaccrrss''eennAAeellIIEEddnnddIIdd**ttUUcccceeggÌÌøøttpp††ll''pplliittppll
kkssiikkmmµµcciiJJççwwmmmmaatt''mmiinn®®KKbb''®®KKaann''eennaaHHeeTT  KKWWmmaannEEttyykk®®ssuukkEExxµµrrnniiggllaavveeTTeeTTIIbbyyYY
nnrrss''  ..  ttaammBBiitteellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''    KKµµaannbbÌÌËËnnbbeeggII̊̊tteeQQµµaaHHssWWgg--gg""uukkmmiijjTTaall''EEtt
eessaaHH  KKWWyyYYnnhhUU--CCIImmiijjeeFFII√√bbMMPP&&nn††EExxµµrr[[yyll''®®ccLLMM  eehhIIyynnSSKKII~~KK~~aaccUUlleeTTAArrYYmmbbMMeerrIIccll
nnaattssflflUUyyYYnn  kk~~¨̈ggeeKKaalleeddAAyykk®®ssuukkEExxµµrrbbJJççËËlleeTTAAkk~~¨̈ggsshhBBnnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinnEEttbb""uu--
eeNNˆ̂aaHHnnaaGGnnaaKKtt  eennAA  eeBBllyyYYnnmmaannCC&&yyCCMMnnHHeellIIGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggnniiggcc®®kkBBttii††GGaa
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GGaaccaarr¥¥GGnn--eemmoonn  ……  ssWWgg--gg""uukkmmiijj    CCaakkUUnnrrbbss''nniiKKmm
yyYYnnmmkkBBIIeexxtt††JJmm  (( Hatein ))  eekkIItteennAAeexxtt††kkMMBBtt  ..
hhUU--CCIImmiijjVVnn[[CCnneennHHEEkk¬¬ggeeQQµµaaHHbbnnMM¬¬    ffaaCCaabbÌÌËËnnrrbbss''
eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''      eeddIImm∫∫IIddwwkknnSSccllnnaaEExxµµrreevvoottmmiijj
((  bbMMeerrIIyyYYnn  ))  ..        eeTTAArrss''eennAAhhaaNNUUyyee®®kkaayyssnnii~~ssiiTT
hhßßWWEENNvv  ((2200kkkk˚̊ddaa11995544))  ..  eemmddwwkknnSSyyYYnnVVnnbbJJÇÇËË
nnmmkk  ((CCaammYYyyGGttiittEExxµµrreevvoottmmiijjBBIIrrJJnn''nnaakk''))    [[ddwwkknnSS
ccllnnaaEExxµµrr®®kkhhmmkk~~̈̈ggqq~~SS11997700  ..    ss¬¬aabb''kk~~̈̈ggqq~~SS11997722
eeddaayybb""uull--BBttbbMMBBuull  ..



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�                              �

�

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

ggeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ..

((88)) eesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssiimm--KKiinn  eennAATTII®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..
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