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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�                                  �

�
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CMBUkTI4
GB¥a®kwt¥lMeGogkumµ¨ynis†

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GG~~kkddwwkknnSS  ..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�                                   �

�
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sIhnunigb¬¨kkumµ¨ynis†

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CCaaeesscckkII††bbJJÇÇaakk''rrbbss''eellaakkssiiuumm--KKiinn  eennAATTII®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..
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