
saMg m"ak'sag

kUsaMgsIun
CaEdndIrbs'Exµr≥≥≥
®tUv®bKl'[Exµrvij

eeKKhhddΩΩaanneeVVHHBBuummııppßßaayyGGbbßßrraa

eeVVHHBBuummııeellIIkkTTII22

EExxmmkkrraa  qq~~SS22000000

mm""uuggeerrGGaall'',,  eekkbbiikk

kkaarrppßßaayyrrbbss''ssaarrBBtt··mmaann  ««GGggrrbbUUrrII»»

KK˘̆ss˘̆22000055      BB˘̆ss˘̆22554488
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xxMM∆∆¨s̈sUUmmEEff¬¬ggnnUUvvGGMMNNrrKKuuNNyy""aagg®®CCaallee®®CCAAccMMeeJJHH

elak KuC-®bsiTiÏ

mmççaass''eerraaggBBuummıı  ««GGbbßßrraa»»  eennAATTII®®kkuuggeemm""uuggeerrGGaall'',,  eekkbbiikk

®®bbeeTTsskkaaNNaaddaa

EEddllVVnneeFFII√√GGMMeeNNaayyssMMeeNNAAeessoovveePPAA

««kkUUssSSggssIIuunnCCaaEEddnnddIIrrbbss''EExxµµrr˘̆˘̆˘̆  ®®ttUUvv®®bbKKll''[[EExxµµrrvviijj»»

nniiBBnnÏÏeeddaayyeellaakk  ssSSgg--mm""aakk''ssaagg

mmkkssaarrBBtt··mmaann  ««GGggrrbbUUrrII»»  eeVVHHppßßaayyCCaassaaFFaarrNN::

eeddIImm∫∫IITTuukkCCaa‰‰kkssaarr  nniiggCCaavvttƒƒ¨d̈daass''GG®®ggYYnnssµµaarrttIIkkuullbbuu®®tt

nniiggkkuullFFiittaaEExxµµrr®®KKbb''@@rrUUbb  [[rrllwwkknnwwkkccggccSSCCaanniiccççddll''TTwwkk

ddIÍ́ nnssmm&&yymmhhaannKKrr  EEddllVVnnrriiccrriillrrYYmmttUUcceeTTAA@@  eeddaayy

ssaarrss®®ttUUvvxxaaggeekkIItt  nniiggxxaagglliicc  rrMMeellaaPPQQ¬¬aannJJnneehhIIyy

eekkgg®®bbvv&&JJççyykkeeTTAAeeFFII√√CCaa®®TTBB¥¥PPiinnxx¬¬ÁÁnn  nniiggeeddaayyssaarrttNN˙ȧa

kkaarrssIIuueeCCaarr  qqÁÁttvveegg√√ggxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ´́nnBBYYkkeemmddwwkknnSSEExxµµrrxx¬¬HH@@  ..

ssUUmmmmnnuuJJÔÔpplldd**®®bbeessIIrreennHH

nnSSmmkknnUUvvssuuPPmmggllnniiggvviibbuullssuuxx  ddll''eellaakknniigg®®KKYYssaarr

llII--eeDDoobb

ccaagghh√√aaggssaarrBBtt··mmaannGGggrrbbUUrrII



eellaakk  saMg-m"ak'sag

CCaassmmaaCCiikkbbccçç¨b̈b∫∫nn~~́́ nnssmmaaKKmmGG~~kknniiBBnnÏÏEExxµµrr

xxMM∆∆¨ëeCCOOffaa  GG~~kkEEddllmmiinnbbMMeerrIIss®®ttUUvv  nniiggEEddllccgg''[[ddIImmaattuuPPUUmmii

nniiggCCaattiissaassnn__xx¬¬ÁÁnnKKgg''vvggßß  BBiittCCaaBBMMuuddaakk''eeTTaasseellIIrrUUbbxxMM∆∆¨ ̈ EEddll®®KKaann''

EEttee®®bbIIeessrrIIPPaaBBkkaarrJJrrmmUUlleehhttuudd**®®ttwwmm®®ttUUvvrrbbss''CCnnrrYYmmQQaammrrbbss''xxMM∆∆¨¨

eennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  kk~~¨g̈gkkaarreeFFII√√[[eeKKTTTTYYllssaall''ssiiTTiiÏÏCCnnrrYYmmQQaammeennHH

ffaaVVnneeFFII√√[[eessAAhhµµggddll''mmiitt††PPaaBBEExxµµrr--yyYYnneeLLIIyy  ..



sUmåTÊis
s`a´denHcMeJH

‹‹  vviiJJÔÔaaNNkk≈≈nnÏÏmm††aayyxxMM∆∆¨ ̈     EEddllVVnnBBeeJJHH    bbeeggII˚t̊tnniiggcciiJJççwwmmxxMM∆∆¨ ̈ 

[[rrss''VVnnCCaammnnuussßß  ®®ssLLaajj''mmnnuussßßCCaattii  ®®ssLLaajj''CCaattii

®®ssLLaajj''ddIIyy""aaggbb††ËËrrpp††aacc''  ..

‹‹  ““BBuukkxxMM∆∆¨ ̈ ssBB√√́́ ff©©ttssflflUUrrss''kkNN††aallhh√√ËËgg®®sseemmaaccyyYYnn  ee®®JJHH

EEtt®®ssLLaajj''ddIIeekkrr††ii__  EEddllVVnn[[kkMMeeNNIIttddll''xxMM∆∆¨ ̈   nniiggpp††ll''[[

xxMM∆∆¨n̈nUUvvGGII√√@@®®KKbb''yy""aagg  EEddllGG~~kkeess~~hhaaCCaattii  GG~~kkCCaa  mmaann  ..

xxMM∆∆¨s̈sUUmmGGrrKKuuNNeellaakkTTSSggeeTT√√eennHHeeddaayyeessµµaaHHssµµ&&®®KKbbMMppuutt  ccMM

eeJJHHGGMMeeNNaayyQQaammmmYYyyddMMNNkk''rrbbss''eellaakk  EEddllCCaa  ((mm""UUeeLL

KKIIll))  bbeeggII˚t̊trrUUbbxxMM∆∆¨ ̈ eeddaayyllkk≈≈NN::mmiinnrrllbb''rrlltt''mmYYyy  KKWWmmiinn

eeccHH((®®TT))mmnnuussßßNNaa  ssaassnn__NNaa  ..

‹‹  bbgg®®bbuuss  nniiggbbÌÌËËnn®®ssIIxxMM∆∆¨ ̈ EEddllssuuTTÏÏEEttVVnnbbUUCCaaeesscckkII††ssuuxx  

ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  eeddIImm∫∫IIbbMMeerrIImmUUlleehhttuudd**®®ttwwmm®®ttUUvvrrbbss''CCaattii      KKWWVVnn

ccUUllkk~~¨g̈gCCYYrrkkggTT&&BB  ccaabb''GGaavvuuFFkkMMccaatt''yyYYnn  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrddIInniigg

ssuuxxmmaallPPaaBB´́nnCCnnrrYYmmQQaammrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ ..



sUmeKarB
eeddaayyeessµµaaHH  nniiggeeddaayyPPkkII††bbMMppuuttccMMeeJJHH  ––

‹‹  EExxµµrree®®kkaammEEddllss¬¬aabb''  ss¬¬aabb''eeddIImm∫∫IICCaattiissaassnn__  nniiggCCnnrrYYmm

QQaammrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  nnwwggeennAAKKgg''vvggßß  nniiggEEddllhhflflaannTTaammTTaarr

ssiiTTiiÏÏrrbbss''xx¬¬ÁÁnnCCaammççaass''ddII  EEddllxx¬¬ÁÁnnrrss''eellIIssBB√√́́ ff©©eennHH  ..

‹‹  GGss''eellaakkGG~~kk®®VVCC∆∆  ®®bbvvttii††vviiTTUU  GG~~kknniiBBnnÏÏ  GG~~kk®®ssaavv®®CCaavvbbrr

eeTTssnniiggrrYYmmeellaahhiitt®®KKbb''rrUUbb  ®®BBmmTTSSggGGss''eellaakkTTSSggLLaa

yyNNaa  EEddllVVnnxxiittxxMMbbgg˙ȧajjmmttiissaaFFaarrNN::sskkll[[

ddwwggffaa  ddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm……kkUUssSSggssIIuunn  CCaaEEddnnddIIrrbbss''EExxµµrr  

≤≤tt®®bbEEkkkkVVnn  EEddllEExxµµrreennAAEEttCCaammççaass''EEddnnddIIeennHH®®ttwwmm

®®ttUUvvttaammcc∫∫aabb''CCaaddrraabb  ..

❑                      ❑

❑



lliixxiittccMMhhccMMeeJJHHCCnnrrYYmmQQaammeennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm
CCnnrrYYmmQQaammCCaaTTIIeess~~hhaaTTSSggLLaayy  !!
mmhhaannKKrrVVnnccuuHHeexxßßaayyGGnnuuPPaaBB  ttSSggBBIImmaanneeppII††mmccMMVVMMggCCaammYYyyeessoommmmkkeemm¬¬""HH..

bb""uuEEnn††mmhhaannKKrrrrbbss''eeyyIIggeeTTIIbbEEtt®®ttUUvvvviinnaassEEbbkkEExx∆∆kkddIIGGss''CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''  ee®®kkaayyBBII
mmaannGGnn††rraaKKmmnn__rrbbss''yyYYnnmmkkkk~~¨g̈gkkiiccççkkaarrEExxµµrrCCaaeellIIkkddMMbbUUgg  eennAAkk~~¨g̈gssttvvttßßrr__TTII1177  ..
CCaakkaarrBBiittNNaass''  kkaarrVVtt''bbgg''GGnnuuPPaaBB  rrhhUUttddll''kkaarrVVtt''bbgg''ddIIGGss''mmYYyyPPaaKKyy""aaggFFMM
bbMMppuutteennHH  bbNN††aallmmkkBBIIeess††cc  nniiggssnn††ttiivvggßßeess††ccPPaaKKee®®ccIInn  eehhiiyynniiggnnaammWWuunnkk∫∫tt''
xx¬¬HH  EEddlleeQQ¬¬aaHHKK~~aaddeeNNII††mmrraaCCssmm∫∫ttii††  rrYYcceeTTAABBwwggbbrreeTTss  ..

kk**bb""uuEEnn††  ddIIeeyyIIggdd**FFMMbbMMppuutt  EEddllbbggbbÌÌËËnnkkMMBBuuggrrss''eennAAeellIIeeddaayyrrggkkmmµµbbMMppuutteennaaHH
KKWW««kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm»»eennHH  eeTTIIbbEEttnnwwggVVtt''bbgg''eeTTAAeennAAqq~~SS11994499  eeddaayyss~~aa´́ddVVrrSSgg  GG~~kk
GGaaNNaaBB¥¥aaVVllrrbbss''eeyyIIggEEttmm††gg  ..  ttSSggBBIIeennaaHHmmkk  kkaarrttssflflUUrrbbss''bbggbbÌÌËËnneeccHHEEtt
mmaannddMMeeNNIIrr  mmaannssnnÊÊ¨ḦHxx¬¬SSggkk¬¬aa    nniiggmmaannmmUUllddΩΩaannrrwwggbbwwuuggeeLLIIgg@@CCaallMMddaabb''EEddrr  ..

rrddΩΩkkaarryyYYnn  ttSSggBBIIeexxµµaacc®®bbFFaannaaFFiibbttIIeegg""aa--DDiinneeyyoommrrhhUUttmmkk˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆VVnn
GGnnuuvvtt††KKMMeerraaggkkaarrbbMMVVtt''BBUUCCEExxµµrrBBIIddIIrrbbss''eeyyIIgg  eeddaayyee®®bbIIvviiFFaannkkaarr´́®®BB´́ppßßbbMMppuutt  GGmm
nnuussßßFFmm··bbMMppuutt  EEddllCCaattiissaassnn__mmaannGGaarr¥¥FFmm··  ssÌÌbb''eexxııIImmmmiinnEEddlleeXXIIjj  ..  vvaaeeFFII√√
TTaarruuNNkkmmµµeellIIrrUUbbkkaayy  vvaarrMMeellaaPPeellII®®ssII††eePPTT  vvaaccaabb''yykkeeTTAAddaakk''kk~~¨g̈gCC®®gguukk®®ssUUvv
dduuttTTSSggrrss''  vvaaeehhAAyynn††eehhaaHHnniiggTT&&BBrrbbss''vvaa[[eeTTAATTmm¬¬aakk''kkMMeeTTcc  dduuttbbMMpp¬¬aajjPPUUmmii®®ssuu
kk  ppÊÊHHssMMEEbbgg  ®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrbbss''bbggbbÌÌËËnn  ttaammrryy:´́nnssÂÂggaammEEddllvvaaeehhAAffaa  rrMMeeddaaHH
CCaattiieevvoottNNaamm  ..  yyYYnneeyyookkNNaammkkuuggvvaa""  kk**ddUUccCCaayyYYnneeyyookkkkuugg  KKWWssuuTTÏÏCCaayyYYnn  ssuu
TTÏÏEEttCCaaeeBBCCŒŒXXaadd®®bbvvttii††ssaa®®ss††ccMMeeJJHHbbggbbÌÌËËnn  ..

rrddΩΩkkaarryyYYnn≤≤tt®®BBmmTTTTYYllssaall''ssiiTTiiÏÏEExxµµrree®®kkaamm  ≤≤tt®®BBmmpp††ll''llkk≈≈nnii††kk:CCnnCCaattii
PPaaKKttiicc  [[bbggbbÌÌËËnneeTT  ..  ccuuHHCCnnCCaattiiPPaaKKttiicc‰‰eeTToott  eemm††cckk**vvaa®®BBmm®®bbKKll''[[  ??  KKµµaann
GGII√√ee®®kkAABBIIeeccaarrbb¬¬nn''eennHHPP&&yyxx¬¬aaccCCnnrrYYmmQQaammrrbbss''eeyyIIggdd**ee®®ccIInneellIIssllbb''  TTaammTTaarrddII
BBIIvvaavviijjeennaaHHeeTT  ..

CCnnrrYYmmCCaattiiCCaaTTIIeess~~hhaa  !!
eeyyIIggmmaannkkaarrQQWWccaabb''bbMMppuutt  ccMMeeJJHHGGMMeeBBIIbbMMVVtt''BBUUCCssaassnn__  EEddllyyYYnn®®bb®®BBwwtt††

mmkkeellIICCaattiirrbbss''eeyyIIggeennAATTIIeennHH  ..
eeyyIIggssUUmmKKSS®®TT®®KKbb''kkaarrttssflflUUkkaarrTTaammTTaarrrrbbss''bbggbbÌÌËËnnTTSSgg®®ssuugg  eehhIIyyeeyyIIgg

ssUUmmddaakk''eeTTaassGGss''CCnnTTSSggLLaayyNNaa  EEddllbb""uunnbb""ggbbggÌÌaakk''BBgg√√aagg  ……eeFFII√√[[kkaarrttssflflUU
kkaarrTTaammTTaarrTTSSggeennaaHHbbrraaCC&&yy  ..

eeyyIIggBBiittCCaammaannssiiTTiiÏÏ®®ttwwmm®®ttUUvvttaammpp¬¬ËËvvcc∫∫aabb''  TTaammTTaarr[[ssaall''ssiiTTiiÏÏrrbbss''eeyyIIgg



nniigg®®bbKKll''ddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammmmkk[[eeyyIIgg  ..
BBYYkkeeccaarrbb¬¬nn''  BBYYkkcc®®kkBBttii††mmaannTTIIbbJJççbb''mmYYyy  KKWWkkaarrvviinnaassGGnn††rrFFaann  ..  kkaarrttssflflUUmmiinn

ss¬¬aabb''eeTT  ((Mort pour la patrie, c'est s'immortaliser pour une belle mort))  ..
mmiinnxx√√HHeeTTGG~~kkeeddIIrrttaammee®®kkaayyeeyyIIgg!!  ((Le Flambeau demeure toujours vivant !!))
eeyyIIgg®®ttUUvvQQ~~HH  ..  

PP~~MMeeBBjj  kkmmıı¨C̈CaakkNN††aall,,  ´́ff©©  1188  mmkkrraa  11997733
((  hhttƒƒeellxxaa  ))

saMg-m"ak'sag
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cMeJHsni†PaB≤NÎËcin
eeKKnniiyyaayyffaa  ≤≤NNÎÎËËcciinnnnwwggVVnnssnnii††PPaaBBPP¬¬aamm  eebbIIkkaallNNaaeehhIIyybbkkßßEEddllKKSS

®®TTssÂÂggaammeennAATTIIeennHH  ddkkTT&&BBnniiggbbJJŒŒbb''GGnn††rraaKKmmnn__rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  KKWWffaaGGaaeemmrriikkeeccjjBBII≤≤
NNÎÎËËcciinn  yyYYnnxxaaggeeCCIIggeeccjjBBIIddIIEExxµµrr  llaavv  nniiggyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  eehhIIyyTTTTYYllssaall''ffaa
yyYYnnmmaannBBIIrrddEEddll  ..

yyYYnnkkMMBBuuggEEttrrYYmmKK~~aaeeVVkk®®VVss''mmhhaaGGMMNNaacceellaakkeessrrII  nniiggeellaakkssggmmnniiyy
mm  [[bbMMeerrIImmUUlleehhttuuåå®®kkiiddΩΩmmhhaaeeccaarrrrbbss''BBYYkkvvaa  ..

bbrraaCC&&yy´́nnkkaarrGGnnuuvvtt††nn__kkiiccçç®®BBmmee®®BBooggVV""rrIIss´́ff©©2277  mmkkrraa  11997733  llµµmmeeFFII√√[[GGaa
eemmrriikkSSggnniiggsskklleellaakkyyll''cc∫∫aass''eehhIIyy  GGMMBBIIbbMMNNggnniiggBBuuttdd**eeffaakkTTaabbrrbbss''
yyYYnn  ..

mmaannEEttee®®bbIIddMMeeNNaaHH®®ssaayyeeyyaaFFaabb""uueeNNˆâaHH  eeTTIIbbbbJJ˙ȧa≤≤NNÎÎËËcciinnrrkk®®cckkeeccjj
eeXXIIjj  ..

ssnnii††PPaaBB≤≤NNÎÎËËcciinnnnwwggeekkIIttPP¬¬aamm  ee®®kkaammGGNN††aatteePPII¬¬ggccuuggee®®kkaayy´́nn®®KKaabb''EEbbkkbbrr
mmaaNNUUeellIIyyYYnnrrlltt''  ee®®kkaayyBBIIddIIkkmmıı¨C̈Caa®®ttUUvvVVnneeKK®®bbKKll''[[EExxµµrrvviijj  !!!!...
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karmin®tUv®cLM
rvagJk¥kUsaMgsIun nigkmı¨Cae®kam

JJkk¥¥  <<kkUUssSSggssIIuunn>>  VVnnTTTTYYllkkaarrEE®®bb®®bbYYllee®®ccIInneellIIkkee®®ccIInn®®KKaaNNaass''  eeTTAA
ttaammkkMMNNtt''eeBBllnniiggkkaall:eeTTss: EEddlleeyyIIggmmaannkkaattBB√√kkiiccçç®®ttUUvv[[mmaannbbrriieeccœœTT®®bbvv
ttii††ssaa®®ss††  ((Localisation historique))  ®®VVkkddmmYYyy  mmuunnnnwwggccUUlleeTTAAddll''CCMMeerrAA´́nnssMM
eeNNIIrrrrbbss''eeyyIIgg  ..  JJkk¥¥eennHHVVnnpp¬¬aass''kkEEnn¬¬ggyy""aaggeellOOnn  BBIITTiissxxaaggeeCCIIggeeqqııaaHHmmkk
xxaaggtt∫∫ËËgg  eeddaayynnSSmmkkCCaammYYyyppgg  nnUUvvCCnnCCaattiiyyYYnnkk~~¨g̈gssÂÂggaammvvaatt®®BBMMEEddnn  CCaaTTMMllaa
bb''®®bbccSSssttvvttßßrrbbss''vvaa  ccaabb''BBII®®BBMMEEddnnxxaaggtt∫∫ËËgg´́nn®®bbeeTTsscciinnrrhhUUtteeTTAAddll''nnwwgg
ee®®CCaayykkaaeemm""AA  ..  

ddMMbbUUggeeLLIIyy  JJkk¥¥  <<kkUUssSSggssIIuunn>>  EEddllmmaannnniirruuttii††ssaa®®ss††……ÚÚssJJkk¥¥nnSS[[CC--
EECCkkttvvaa""yy""aaggxx¬¬SSggeennAAeeLLIIyyeennaaHH  ®®ttUUvvVVnnyyYYnneehhAAeeQQµµaaHH  ddIIttuuggkkwwgg  ((eeyyookkNNaamm
xxaaggeeCCIIgg))  EEttmmYYyybb""uueeNNˆâaHH  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk  KKWWccaabb''BBIIssttvvttßßrr__TTII1166´́nn®®KKwwss††sskkrraaCC
BBYYkkGGWWrr""uubbVVnnyykkeeTTAAee®®bbIIeeddIImm∫∫II[[eehhAAddIIEEddllkkßß®®tt®®kkuuggeevv""  ´́nnssnn††ttiivvggßßeegg√√øøgg®®ttYYtt
®®ttaa  KKWWffaa®®bbeeTTssGGNNˆâammkkNN††aall  eehhIIyynniiggEEddnnddIIssNN††rrddUUNNaayy  nniiggTTeenn¬¬eemm--
KKggEEddllyyYYnnbb¬¬nn''BBIIEExxµµrr  ((eeyyookkNNaammxxaaggtt∫∫ËËggbbccçç¨b̈b∫∫nn~~))  ..  TTIIbbJJççbb''  ee®®kkaayyBBIIBBYYkk
VVrrSSggyykkddUUNNaayy  nniiggTTeenn¬¬eemmKKggxxaaggee®®kkaammVVnn  ((qq~~SS11885588--6600))  JJkk¥¥<<kkUUssSS
ggssIIuunn>>eennHH  ®®ttUUvvVVrrSSggyykkeeTTAAddaakk''eeQQµµaaHH[[eehhAA  <<kkUUssSSggssIIuunnTTMMnnaabb>>  ((Basse

Cochinchine))  ……<<kkUUssSSggssIIuunnVVrrSSgg  ((Cochinchine française))  KKWWeeyyookkNNaamm
ssBB√√́́ ff©©  CCMMnnYYss<<kkUUssSSggssIIuunneellII>>  ((Haute Cochinchine))  ……kkUUssSSggssIIuunnGGNNˆâamm
KKWWeevvoottNNaammkkNN††aall  EEddlleeTTIIbbnnwwggFF¬¬aakk''ee®®kkaammGGaaNNaaBB¥¥aaVVllVVrrSSgg  kkaallBBIIqq~~SS
11888844vviijj  ..

BBYYkkccaammEEddllccuuHHGGaabb''{{nneennAAssttvvttßßTTII99  ´́nn®®KKwwss††sskkrraaCCeennaaHH  ®®ttUUvvBBYYkkyyYYnn®®bb
ll&&yyvviinnaasseessIIÊÊrrKKµµaannssll''BBUUCC  eehhIIyyvvaayyrruujj®®ccaann≤≤ttQQbb''QQrr  ttaammbbeeNN††aayy
ssmmuu®®TT  ttSSggBBIIxxaaggeeCCIIggeeTTAAxxaaggtt∫∫ËËgg  ((ttaammssmmuu®®TTcciinn))  ..  mmkkddll''ssttvvttßßTTII1155´́nn
®®KKwwss††sskkrraaCC  BBYYkkccaammVVnnTTTTYYllbbrraaCC&&yyCCaaTTIIbbJJççbb''vviinnaass®®bbeeTTssGGss''    rrhhUUttss
ll''eexxtt††ssaammllBBIIrr  CCaaccMMNNuuHHeess††cc®®kkuuggeevv""bb""uueeNNˆâaHH  KKWWeexxtt††ppaann''rrII  ((Phanri))  nniiggppaann''
rraa""gg  ((Phanrang))  ..

ee®®kkaayyBBIIeellbbnnKKrrccMMVV""rrYYcc  BBYYkkyyYYnnVVnnbbMMeeVVllkkaarrrruukkrraannrrbbss''vvaa  mmkkddeeNNII††
mmyykkEEddnnddIIddUUNNaayy  nniiggvvaallTTMMnnaabbTTeenn¬¬eemmKKggrrbbss''EExxµµrreeTToott  ..  mmkkddll''ssttvvttßß
TTII1188  eeddaayymmaannGGMMeeBBIIrrYYmmkk∫∫tt''BBIIcc®®kkBBttii††VVrrSSggppgg  yyYYnnVVnnddeeNNII††mmVVnnBBIIEExxµµrr  nnUUvv
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vvaallTTMMnnaabb´́nnTTeenn¬¬eemmKKggÌÌ  ..  eexxtt††EExxµµrrTTSSggLLaayyeennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ((EEddllVVrrSSggeehhAA
ffaakkUUssSSggssIIuunnTTMMnnaabb  ……kkUUssSSggssIIuunnVVrrSSgg))  ®®ttUUvvFF¬¬aakk''CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aaeeTTAAkk~~¨g̈gkkNN††aabb''
´́ddyyYYnn  ––  eexxtt††VVeerroo  kk~~¨g̈gqq~~SS11665588,,  ´́®®BBnnKKrr  ((yy""aaDDiinn))  qq~~SS11669988,,  eexxtt††mmIIffrr  nniiggvviijj
LL¨g̈g  qq~~SS11773311,,  eexxtt††ssuukk®®TTSSgg  eennAAqq~~SS11774477  ..

KKWWttaammrreebboobbbb¬¬nn''  eeddaayyddeeNNII††mmddII  nniiggbbnn¬¬MMeeQQµµaaHHEEddllmmaannVVrrSSggCCaaGGaaNNaaBB¥¥aa
VVllEExxµµrr  rrYYmmxxuuss®®ttUUvveennHHppggeennaaHHeehhIIyy  EEddllyyYYnneeccaarrbb¬¬nn''GGnn††rrCCaattii  VVnnbbeeggII˚t̊t®®bb
eeTTssrrbbss''vvaa  KKWWrrbbss''EEddllvvaaeehhAAffaa  eeyyookkNNaammxxaaggtt∫∫ËËggeennHH‰‰gg  ..

ssMMrraabb''EExxµµrrGG~~kkCCaanniiggEExxµµrrCCaattiinniiyymm  ccMMVVMMggrrvvaaggyyYYnnnniiggyyYYnn  KKWWCCaaccMMVVMMbbJJççËËllddII
EExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  eeTTAArrYYmmnnwwggddIIkkUUssSSggssIIuunn  ……eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  ..  kkaarrbbJJççËËllddII
EExxµµrreeTTAAkk~~¨g̈gddIIyyYYnnEEbbbbeennHH  mmiinnGGaaccnnwwggeeFFII√√eeTTAAeekkIItteeLLIIyy  ddrraabbNNaaEExxµµrreennAAmmaann
eeQQµµaaHHeellIIBBiiPPBBeellaakk  ddrraabbNNaayyYYnnmmiinnTTaann''GGaarrkkEExxµµrrGGss''eennAAeeLLIIyyeeTTeennaaHH  ..

mmttiiGGnn††rrCCaattiiKKYYrrddwwggBBIIBBuuttyyYYnn  eehhIIyyQQbb''[[yyYYnneeVVkk®®VVss''eeTTootteeTTAA  !!
ddIIEExxµµrr®®ttUUvvEEtt®®bbKKll''[[EExxµµrrvviijj... kkaarreennHHeeTTaaHHbbIIffaaBBiiPPBBeellaakkmmaannssIIllFFmm··yy""aa

ggss††ÁÁcceessII††ggkkII††  kk**vvaa®®ttUUvvEEttyyll''GGIIccwwggEEddrr  !!!!!!

❑                              ❑     

❑
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Ep`kTI1

TTllii˙k̇krrNN__eeppßßgg@@bbJJÇÇaakk''ffaa

kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ……  kkUUssaaMMggssIIuunn

CCaaTTwwkkddIIrrbbss''EExxµµrr



kkUUssSSggssIIuunnCCaaEEddnnddIIrrbbss''EExxµµrr˘̆˘̆˘̆®®ttUUvv®®bbKKll''[[EExxµµrrvviijj                                                        0066

CMBUk1

Tl˙ikrN_´pÌkelI
sil∫: nig Gar¥Fm·

eennAAkk~~¨g̈gssttvvttßßTTII99  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaVVnneeccjjppuuttBBIIGGaaNNaaFFiibbeettyy¥¥  nniiggrrMMeeddaaHH
rrYYccBBIInnwwmmCC√√aa  ..  ®®BBHHVVTTCC&&yyvvrrµµ&&nnTTII22VVnnbbeeggII˚t̊trraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈CaaeeLLIIgg  eeddaayy®®BBHH
GGggVVnnbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmnnKKrreeccnn--LLaaddIIeeKKaakk  nniiggeeccnn--LLaaEEddnnTTwwkk  [[VVnn‰‰kkPPaaBBCCaa
®®bbeeTTssmmYYyyddUUcceeddIImmvviijj  ..  KKWWccaabb''BBIIeeBBlleennaaHHeehhIIyy  EEddllPPaaBBrruuggeerrOOggcciiJJççaaccrrbb
ss''EExxµµrreeppII††mmeeLLIIgg  ..

®®ssbbeeBBllKK~~aannwwggkkaarrbb®®ggYYbbbb®®ggYYmm®®bbeeTTss[[mmaann‰‰kkPPaaBBeeLLIIggvviijj  ssiill∫∫:

rrbbss''EExxµµrrkk**VVnnttaakk''EEttggxx¬¬ÁÁnnCCaaffIIµµeeLLIIggEEddrr  ..  mmhhiiTTiiÏÏrriiTTÏÏrrbbss''EExxµµrrVVnneeLLIIggddll''kkMMBBUU
ll  kk~~¨g̈gssmm&&yy®®BBHHVVTTssuurriiyyaavvrrµµ&&nnTTII22  kkssaaggGGggrrvvtt††  ..  ®®BBHHssuurriiyyaavvrrµµ&&nnTTII22EEffmm
TTSSggVVnnBB®®ggIIkknnKKrr  ddwwkknnSSccMMVVMMggttTTll''nnwwggBBYYkk´́ddeevvoott  ®®bbkkbbeeddaayyeeCCaaKKCC&&yyeeTToott
ppgg  ..  sskkII≈≈kkmmµµ́́ nnmmhhiiTTiiÏÏrriiTTÏÏVVnnbbJJÇÇaakk''eeLLIIggeeddaayyccMMVVMMggBB®®ggIIkknnKKrreennHHVVnnmm""¥¥aagg
nniiggeeddaayykkaarrkkssaagg®®VVssaaTTeennaaHHmm""¥¥aaggeeTToott  ..  KKWWddUUeecc~~HHeehhIIyyeeTTIIbbeessIIÊÊrrEEtteennAA®®KK
bb''ttMMbbnn''́́ nnGGttIIttrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa    eeKK®®bbTTHHeeXXIIjjEEtt®®VVssaaTT  rrmmnnIIyyddΩΩaannnnaannaa
EEddllxx¬¬HHmmaanneessaaPP&&NNPPaaBBKKYYrrKKyyKKnn''  ®®sseeddooggKK~~aannwwgg®®VVssaaTTxx¬¬HHkk~~¨g̈gbbNN††aa®®VV--
ssaaTTssmm&&yyGGggrrEEddrr  ..

kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  eeddaayyeehhttuuffaaEEddnnddIIeennHH  CCaaddIIssMMbbUUrreeddaayyeePPaaKK®®TTBB¥¥FFmmµµCCaattii  nnii
ggCCaaGGaaNNaacc®®kkccaass''mmYYyyrrbbss''EExxµµrr  kk**bbrriibbUUNN··eeddaayy®®VVssaaTTrrmmNNIIyyddΩΩaann  bbUUCCnnII
yyddΩΩaann  EEddllmmaannllMMGGllkk≈≈NN:mmiinnccaajj''……xxuussBBIIssƒƒaabbtt¥¥kkmmµµrrbbss''EExxµµrreennAAnnaakkmmıı¨C̈Caa
kkNN††aalleennHHbb""uunnµµaanneeLLIIyy  ..  eebbIIeeKKeeddIIrrkkaatt''kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammdd**FFMMeeFFgg  eennaaHHeeKKnnwwggeeXXIIjj
EEtt®®VVssaaTT  eeXXIIjjEEttssIIllaaccaarrwwkk  eeXXIIjjEEttbbddiimmaakkrr  eeXXIIjjEEttbbUUCCnnIIyyddΩΩaannrrbbss''
EExxµµrr  ..

®®bbvvttii††vviiTTUUdd**ll∫∫II@@CCaaee®®ccIInnVVnn[[eesscckkII††ssnnii~~ddΩΩaannffaa  kkUUssSSggssIIuuuunnKKWWBBiittCCaaGGaaNNaa
eexxtt††ccaass''mmYYyyrrbbss''kkmmıı¨C̈CaaEEddnnssmmuu®®TT  ((Cambodge maritime))  ..

kkMMeeNNIIttCCaaEExxµµrr  CCaaEExxµµrree®®kkaamm  ((EEddll≤≤LLËËvv®®ttUUvveeKKbbMMEEPP¬¬eehhAAffaa  yyYYnnmmaanneeddIImmkkMM--
eeNNIIttEExxµµrr))  mmaannssaassnnaa  vvbb∫∫FFmm··  GGaarr¥¥FFmm··  nniiggTTMMeennoommTTMMllaabb''ddUUcceeyyIIggkkmmıı¨C̈Caakk--
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NN††aalleennHHEEddrr  ..
eeddIImm∫∫IICCaasskk≈≈IIPPaaBBddll''nniieekk≈≈bbbbTT  ««kkUUssSSggssIIuunnCCaaEEddnnddIIrrbbss''EExxµµrr...®®ttUUvv®®bbKK

ll''[[EExxµµrrvviijj»»  eeyyIIggnnwwggnnSSGGss''eellaakkmmiitt††GG~~kkGGaann  [[BBiinniitt¥¥CCaammYYyyeeyyIIggnnUUvvttwwkkttaagg
nnaannaaddUUcctteeTTAA  ––

11
sskk˚åarr::vvttƒƒ¨ëennAAkkUUssSSggssIIuunn

eennAAJJsseeBBjjEEddnnddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ……  kkUUssSSggssIIuunn  eeyyIIggVVnnCCYYbb®®bbTTHH  CCYYnnkkaa--  
llbbddiimmaakkrr®®BBHHBBuuTTÏÏ  CCYYnnkkaallrrUUbb®®BBHHssiivv: CCYYnnkkaalleeTToott  ssiillaaccaarrwwkkssII††BBIIeerrOOggeess††cc
……EEccggBBIIeerrOOggrraammeekkrr††ii__  ..  CCaaBBiieessss  eeyyIIggeeXXIIjjGGaarraamm®®BBHHssggÙÙEExxµµrr  eennAA®®KKbb''®®cckk
ll˙k̇k´́nnEEddnnddIIkkUUssSSggssIIuunneennHHEEttmm††gg  ..

eeddaayyBBMMuummaannllTTÏÏPPaaBB®®KKbb''®®KKaann''  bbNN††aallmmkkBBIIkkgg√√HH‰‰kkssaarr  eeyyIIggssUUmmeellIIkk
yykkEEttkkEEnn¬¬ggxx¬¬HH  EEddllmmaannsskk˚åarr:vvttƒƒ¨r̈rbbss''EExxµµrrmmkkbbgg˙ȧajj  ..

eennAAxxaaggeeCCIIggeekkAA--LLaajj''  ––  mmaann®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbbssmm&&yyGGggrrmmYYyy®®BBHHGGggeeFFII√√GGMMBBIIeeQQII
eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''®®ttaavviijj  nniiggVVkk''llIIvv ––  eeKKsseegg˚t̊teeXXIIjj®®BBHHvviihhaarrEEpp~~kkxxaagg®®BBHHBBuu

TTÏÏssaassnnaa  CCaa®®kkuumm@@  vvtt††GGaarraammTTSSggLLaayy  eehhIIyynniiggccaarrwwkkffµµBBIIrrkkEEnn¬¬ggppgg  ..
eennAAxxaaggee®®kkaammTTeenn¬¬VVssaakk''bbnnii††cc ––  KKWWkk~~¨g̈gttMMbbnn''mmYYyyccmm©©aayy1100KKIILLËËEEmm""®®ttxxaagg

eeCCIIggssuukk®®ttSSgg  eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''eennaaHH  eeKKeeXXIIjjmmaannkkEEnn¬¬ggttSSggbbUUrraaNNvvttƒƒ¨C̈Caagg´́mm∏∏kkEEnn¬¬gg  
nniiggccmm¬¬aakk''ssmm&&yymmuunnGGggrrmmYYyyppgg  ..

eennAAnnUUyy--ssMM  ––  eennAATTIIeennaaHH  eeyyIIgg®®bbTTHHeeXXIIjjeeTTvvrrUUbb®®BBHHssIIvv:mmYYyy®®BBHHGGgg  nniigg
®®BBHHssuurrggeess††ccKKMMllgg''  EEddlleeyyIIggFF¬¬aabb''®®bbTTHHeeXXIIjjeennAAGGggrrvvtt††mmYYyy®®BBHHGGggppgg  ..

eennAAcceenn¬¬aaHHnnUUyy--ssMM  ––  EEbb""kkxxaaggtt∫∫ËËggPP~~MMeexx~~aaVVeeff  eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''TTSSggeennHH  eeyyIIgg
eeXXIIjjmmaannccaarrwwkkffµµbbII  EEddllssuuTTÏÏEEttEEccggGGMMBBII®®bbvvttii††rrbbss''eess††cc  CCaaeehhttuueeFFII√√[[eeyyIIggss
nnii~~ddΩΩaannVVnnffaa  ttMMbbnn''eennHHCCaa  ««GG®®ggwwgg»»      rrbbss''ssnn††ttiivvggßßmmhhaakkßß®®ttkkmmıı¨C̈CaaCCMMnnaann''eeddIImm

eennAAkkggffWW  ––  kk~~¨g̈gttMMbbnn''eennHH  eeyyIIggeeXXIIjjrrUUbb®®BBHHssiirr:dd**llÌÌ®®bbNNiittmmYYyy®®BBHHGGgg
eeFFII√√BBIITTgg''EEddgg  ((Bronze))  ..

eennAACCMMuuvviijjeebboogghh√√aa ––  eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''eennHH  eeyyIIggeeXXIIjjrrUUbbrrbbss''®®BBHHllkkßßNN__mmYYyy
®®BBHHGGgg  EEddllCCaaeehhttuueeFFII√√[[eeyyIIggyyll''ffaa  eerrOOggrraammeekkrr††ii__rrbbss''EExxµµrr  VVnnssaayyPPaayy
eeTTAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''́́ nnGGaaNNaacc®®kkEExxµµrrEEpp~~kkxxaaggee®®kkaammeennHHEEddrr  ..

eennAAxxaaggtt∫∫ËËgg®®ttaavviijj ––  eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''eennHH      eeKKeeXXIIjj®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbbCCaaee®®ccIInn®®BBHHGGgg
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ddUUccCCaaeennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''VVkk''llIIvv  EEddllssMMbbUUrreeTTAAeeddaayyvvtt††GGaarraammnniigg®®BBHHvviihhaarrEEpp~~kkxxaagg
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaddUUeecc~~aaHHEEddrr  ..

eennAAee®®CCaayyssSSgghhßßaaKK ––  kk~~¨g̈gttMMbbnn''eennHH  eeKKeeXXIIjj®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbbmmYYyy®®BBHHGGggEEddrr  ..
eesscckkII††ssnnii~~ddΩΩaann ––  eeyyaalleeTTAAeellIIttwwkkttaaggTTSSggLLaayy  TTaakk''TTggnnwwggssiill∫∫:vvttƒƒ¨n̈nii

ggssIIllaaccaarrwwkknnaannaa  EEddllVVnneerroobbrraabb''rrYYccmmkkeehhIIyy  eeyyIIggGGaacceeFFII√√eesscckkII††ssnnii~~ddΩΩaann
VVnnffaa  kkUUssSSggssIIuunn  KKWWBBiittCCaaGGaaNNaaeexxtt††ccaass''mmYYyyrrbbss''kkmmıı¨C̈CaaEEddnnssmmuu®®TT  ((Cam-

bodge maritime))  ..
❑

22
EExxµµrrkkUUssSSggssIIuunn

ee®®kkaammccMMNNggeeCCIIggffaa  ««EExxµµrrkkUUssSSggssIIuunn»»  eellaakkVVrrUU  ((Barrault))  VVnnnniiyyaayy  
yy""aaggcc∫∫aass''GGMMBBIIssƒƒaannPPaaBBGGaarr¥¥FFmm·· nniigg®®bbCCaaCCnneennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammEEddllmmaannllkk≈≈NN:

nniiggssJJÇÇaattiiEExxµµrryy""aaggBBiitt≤≤tt®®bbEEkkkkVVnn  ..  eeddIImm∫∫IICCaasskkII≈≈kkmmµµccMMeeJJHHTTll˙˙iikkrrNN__rrbb--
ss''xx¬¬ÁÁnn  eellaakkVVrrUUVVnnnniiyyaayydd´́TTGGMMBBIIPPUUmmiissaa®®ss††  ssggmmssaa®®ss††  eessddΩΩkkiiccçç  nneeyyaa
VVyy  nniiggCCaattiiBBiinnÏÏ¨΅́ nnkkUUssSSggssIIuunn  nnUUvvGGaarr¥¥FFmm··  vvbb∫∫FFmm··  ssiill∫∫:dd**ssMMbbUUrreeppßßgg@@  EEddll
mmaann®®TTgg''®®TTaayynniiggrrccnnaabbTT  eebbHHbbiiTTKK~~aannwwggssiill∫∫:GGggrr  eennAAnnaakkmmıı¨C̈CaakkNN††aalleennHH
..  ssiill∫∫:ssƒƒaabbtt¥¥kkmmµµTTSSggLLaayyEEddllbbJJÇÇaakk''nnUUvvllkk≈≈NN:EExxµµrrssMMxxaann''@@  mmaannddUUcctt
eeTTAAeennHH  ..

eennAA  kkaaeemm""AA  ccmm©©aayyBBII®®VVMMeeTTAA®®VVMMmmYYyyKKIILLËËEEmm""®®ttBBIÍ́ ®®BBnnKKrr ––  kk~~¨g̈gttMMbbnn''eennHH  eeyyII
gg®®bbTTHHeeXXIIjjkkMMEEBBggccaass''@@  EEddllVVkk''EEbbkkeeTTAAeehhIIyy  KKMMnnrr≤≤ddΩΩeehhIIyynniiggeeTTvvrrUUbbnnaa
nnaa  EEpp~~kk®®BBhhµµ&&NNnniiyymmCCiiHHddMMrrII  ((ssUUmmGGaanneessoovveePPAArrbbss''eellaakk  ´́GGmm""UUnnIIeeyy
(Aymonier) TTMMBB&&rr113366  PPaaKKTTII11  nniiggeessoovveePPAArrbbss''eellaakkVVrrUU  TTMMBB&&rr1188))  ..

eennAAeebboogghh√√aa ––  kk~~¨g̈gttMMbbnn''eennHH  vvttƒƒ¨s̈siill∫∫:bbJJÇÇaakk''GGMMBBIIvvbb∫∫FFmm··EExxµµrrssMMxxaann''CCaaggeeKK
KKWWeeTTvvrrUUbbmmYYyy®®BBHHGGgg  mmaannkk∫∫aallddMMrrII  eehhIIyymmaannGGkkßßrrccaarrwwkkCCaaPPaassaaEExxµµrrCCaabb''BBIIeellII
eennaaHHppgg  ..

eennAAssaaEEddkk ––  eebbIIeeKKccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''ssaaEEddkk  eeKKnnwwggVVnneeXXIIjj®®BBHHvviihhaarrdd**llÌÌ
mmYYyy  mmaann®®TTgg''®®TTaayybbIIddUUccCCaaEEffvv  dd**®®bbkkbbeeTTAAeeddaayybbnnÊÊbb''®®VVMM  ..

cceenn¬¬aaHH  ®®ttaaggVVgg  nniigg  ttaayynniijj ––  eennAAcceenn¬¬aaHHttMMbbnn''®®ttaaggVVggnniiggttaayynniijj
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EEddllCCaaeexxtt††mmYYyyCCaabb''nnwwggeexxtt††ss√√aayyeerrooggbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  eeyyIIggeeXXIIjjbbUUrrIIrrbbss''EExxµµrrdd**FFMMmmYY--
yy  EEddllssll''mmkkddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..

eennAA  bbiinnee®®tt  nniigg  mm""UUkkaayy ––  eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''TTSSggBBIIrreennHH  eeKKeeXXIIjjmmaannssMMNNll''
llÌÌaaggccaass''@@  BBMMnnUUkkddIIxxııss''@@  mmaann®®TTgg''®®TTaayyeeTTAAttaammbb¬¬gg''́́ nnssƒƒaabbtt¥¥kkmmµµbbUUrraaNN  EEdd--
llCCaakktt††aammYYyyGGaacc[[ssnnii~~ddΩΩaannVVnnffaaCCaa®®KKwwHH®®VVssaaTT  ……®®BBHHvviihhaarreeppßßgg@@  ..

eennAA  ®®ttaavviijj ––  ttMMbbnn''®®ttaavviijj  mmaannvvttƒƒ¨C̈CaaTTIIsskk˚åarr:mmYYyyvviieessssCCaaggeeKK  eehhAAffaa
®®BBHH®®ttBBSSgg  EEddllCCaaTTIIsskk˚åarr:nniiggddiitteeTTAAeeddaayyeerrOOggee®®BBggGGssççaarr¥¥ddUUccCCaa  VVrraayyNN__
TTwwkkff¬¬aa  eennAAGGggrrvvtt††EEddrr  ..  ttaammnn&&yy  ®®BBHH®®ttBBSSggKKWW®®ttBBSSggss&&kkii††ssiiTTiiÏÏCCaaTTIIeeKKaarrBBrrbbss''
GG~~kk®®ssuukkeennAATTIIeennaaHH  ddUUccEEddllGG~~kk®®ssuukkeessoommrraabbeeKKaarrBB®®ssHH®®ssgg''  ……VVrraayyNN__TTwwkk
ff¬¬aaddUUeecc~~aaHHEEddrr  ..

eennAAkk~~¨g̈geexxtt††  ssuukk®®ttSSgg  nniigg  ®®ttaavviijj ––  eexxtt††TTSSggBBIIrreennHHssMMbbUUrrvvttƒƒ¨s̈siill∫∫:rrbbss''
EExxµµrr  nniigg®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbbee®®ccIInnNNaass''  ..  eennAAkk~~¨g̈gGGaarraammTTSSggeennaaHH  eeKKeeXXIIjjmmaanneerrOOggnniiTTaann
eerrOOggeell∫∫IIkkeeppßßgg@@  qq¬¬aakk''eennAAttaammCCJJÇÇSSggnniiggEEffvv  nniiyyaayyeerroobbrraabb''GGMMBBII®®bbvvttii††ssaa®®ss††
EExxµµrr  ..

eennAA  rraa""cc''yy""aa  ––  eennAAkk~~¨g̈geexxtt††eennHH  kkEEnn¬¬ggbbUUCCnnIIeeyyssdd**ssMMxxaann''CCaaggeeKK  KKWWvvtt††rrbbss''
EExxµµrrmmYYyy  EEddllmmaannllMMGGeellIIssvvtt††nnaannaa  ..  vvtt††eennAAeexxtt††rraa""cc''yy""aa  ttSSggeennAAccmm©©aayyBBIITTII®®kkuu
ggxxaaggeellIIeennHHEEttmmYYyyKKIILLËËEEmm""®®ttbb""uueeNNˆâaHH  ttaammpp¬¬ËËvveeccjjBBIIrraa""cc''yy""aaeeTTAAhhaaeeTToogg  ..

eennAAkk~~¨g̈geexxtt††  ccUUdduukk ––  eennAAkk~~¨g̈geexxtt††eennHH  eeyyIIggeeXXIIjjmmaannvvtt††rrbbss''EExxµµrrCCaagg5500
ssƒƒiitteennAAJJsseeBBjjEEtteexxtt††kk~~¨g̈gttMMbbnn''nnaannaaEEddllEExxµµrrrrss''eennAA  ..

eesscckkII††ssnnii~~ddΩΩaann ––  ee®®kkaayyBBIIVVnnBBiinniitt¥¥®®KKbb''TTiiddΩΩPPaaBB  TTSSggEEpp~~kkCCaattiiBBiinnÏÏ¨ ̈ ssggmm
kkiiccçç  GGaarr¥¥FFmm··  ssiill∫∫: ssaassnnaa  ..ll..  eellaakkVVrrUUVVnneeFFII√√eesscckkII††ssnn~~iiddΩΩaannffaa  kkUUssSSgg
ssIIuunnBBiittCCaaddIIrrbbss''EExxµµrrEEmmnn  ..  eellaakkVVnnbbJJÇÇaakk''CCaaBBiieessssffaa  ddIIeennHHeennAACCaaddIIrrbbss''
EExxµµrrrrhhUUttmmkkddll''ssmm&&yymmYYyyCCiitt@@eennHH‰‰gg  ..  

eesscckkII††bbJJÇÇaakk''rrbbss''eellaakkVVrrUU  EEddllffaakkUUssSSggssIIuunnCCaaddIIrrbbss''EExxµµrrrrhhUUttmmkkdd--
ll''ssmm&&yyCCiitt@@eennHH  KKWWCCaakkaarrllÌÌ®®ttwwmm®®ttUUvvNNaass''  BBIIee®®JJHHGGaaNNaanniiKKmmnniiyymmVVrrSSgg
EEddllCCaaGGaaNNaaBB¥¥aaVVllrrbbss''EExxµµrr  kk~~¨g̈gssmm&&yyVVrrSSgg®®ttYYtt≤≤NNÎÎËËcciinn  eeTTIIbbnnwwggVVnneeppÊÊrr
EEddnnddIIeeTTAA[[yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  eennAAqq~~SS11994499mmuunneennHHeessaaHH  eeddaayyVVrrSSggVVnneeFFII√√rrMMeellaaPP
cc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  nniiggcc∫∫aabb''GGaaNNaaBB¥¥aaVVll ..

KKYYrrkktt''ssMMKKaall''ffaa  KKNN®®bbttiiPPUUEExxµµrrkk~~¨g̈gssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544  ssII††BBII≤≤NNÎÎËË
cciinn  VVnnttvvaa""[[ssnnii~~ssiiTTGGnn††rrCCaattiieennHH  pp††ll''[[EExxµµrrnnUUvvssiiTTiiÏÏTTSSggLLaayyeennAAeellIIkkmmıı¨C̈Caa
ee®®kkaamm((EEddllVVrrSSggeehhAAffaakkUUssSSggssIIuunn))  ddUUccCCaaGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBBeennAAeellIIddIIeennHHCCaaeeddIImm
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®®BBmmTTSSggrrkkßßaassiiTTiiÏÏttvvaa""yykkddIIeennHHeeTToottppgg  ..  KKYYrrkktt''ssMMKKaall''ddUUccKK~~aaeennHHEEddrrffaa  yyYYnnxxaa
ggtt∫∫ËËggkk**VVnnTTTTYYllssaall''kkaarrBBiittTTSSggeennHHEEddrr  ..

❑

33
®®VVssaaTTTTSSggLLaayyrrbbss''EExxµµrreennAA

kkUUssSSggssIIuunn  ((kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm))
kkMMNNtt''ssMMKKaall''  ––  kk~~¨g̈geerrOOggTTaakk''TTggBBIIkkiiccççBBiiBBNN··nnaaGGMMBBII®®VVssaaTTrrbbss''EExxµµrreennAAkk

mmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ssUUmmGG~~kknnaaggnniiggGGss''eellaakkGG~~kkGGaannGGeeJJIIÇÇjjGGaanneessoovveePPAArrbbss''eellaakk
GGIĬ̆ lluuyyeeNNtt__ddWWVVhhßß¨g̈gEEKK¥¥rr  PPaaKKTTII33  TTMMBB&&rr448811  ((E. Lunet de Bajonquière))  ..

kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ……kkUUssSSggssIIuunn  eeddaayyeehhttuuffaaCCaaddIIrrbbss''EExxµµrr  kk**ssMMbbUUrreeddaayy®®VV--
ssaaTTnniiggssiill∫∫: EEddllmmaanneeTTBBeekkaassll¥¥xxııgg''xxııss''  ®®sseeddooggKK~~aannwwggssiill∫∫:´́nn®®VV--
ssaaTTTTaaMMggLLaayyeennAAkkmmıı¨C̈CaakkNN††aalleennHHEEddrr  ..  ®®VVssaaTTssMMxxaann''@@eennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ……
kkUUssSSggssIIuunn  BBiittEEmmnnEEttBBMMuuGGaaccee®®bboobbppÊÊwwmmeeTTAAnnwwggssiill∫∫:GGggrrVVnnkkII††  kk**KKgg''mmaannllkk≈≈--
NN:rrYYmmKK~~aaEEddrr  ..  ®®VVssaaTTnnaannaaTTSSggeennaaHH  mmaanneennAArraayyVV""yyeessIIÊÊrrEEtteeBBjjEEddnnddIIkkUU--
ssSSggssIIuunn  ®®VVssaaTTTTSSggeennaaHHKKWW  ––

bb""mmccuutt--mmaatt''  ……VVbbUU  ((Tour de Chot Mat ou Ba Bo)) ––  ®®VVssaaTTeennHH  ssgg''
GGMMBBII≤≤ddΩΩssmm&&yyeeddIImm  mmaannBBIIrrCCaann''  rraaggddUUccCCaabb""mm  ……eessIInn  ..  kk∫∫aacc''rrccnnaaBBMMuussUUvvssMMbbUUrreeTT
KKWW®®KKaann''EEttCCaabb""mmmmYYyyEEddllmmaannssNNΩΩaannddUUcc®®VVssaaTTttUUcc@@xx¬¬HHeennAAkk~~¨g̈gnnKKrrFFMM  ..

PP~~MMttaayynniijj ––  eennAAkk~~¨g̈geexxtt††ttaayynniijj  mmaannPP~~MMmmYYyyeehhAAffaaPP~~MMeeCCIIggVVEEddgg  EEddll
yyYYnnEE®®bbkk¬¬aayyeeQQµµaaHHeehhAAffaa  nnYYyyVVEEddgg  ..  eennAAeellIIPP~~MMeennHH  mmaannvvtt††GGaarraammCCaaTTIIsskk˚åarr:
bbUUCCaammYYyyEEpp~~kkxxaagg®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaarrbbss''EExxµµrr  ..  PP~~MMeeCCIIggVVddaaggeennHH  CCaaPP~~MMmmYYyyeekkIIttmmaa
nnttSSggBBIIee®®ccIInnJJnn''qq~~SSNNaass''mmkkeehhIIyy  KKWWttSSggBBIIssmm&&yyEEddllmmhhaaGGMMNNaaccxxmm  VVnn
®®ttYYtt®®ttaaEEddnnddIIssuuvvNNˆP̂PUUmmiieemm""¬¬HH  ..  ttaammssUUrrss&&BBÊÊrrbbss''PPaassaaxxmm  VVEEddggmmaannnn&&yyffaa
ss~~aamm®®BBHHVVTT  KKWWffaaPP~~MMeeCCIIggVVEEddgg  CCaaPP~~MMEEddllmmaannss~~aamm®®BBHHVVTT®®BBHHBBuuTTÏÏCCaann''eennAABBIIeellII
eennaaHH  ..  KKYYrrkktt''ssMMKKaall''ffaa  kk~~¨g̈gssaassnnaaxxmm  eeKKBBMMuummaanneeKKaarrBB®®BBHHGGaaTTiieeTTBBCCaakk''llaakk''
eeTT  kk**bb""uuEEnn††kk~~¨g̈gGGttIIttkkaallVVnnddMMNNaallffaa  ®®BBHHBBuuTTÏÏVVnn®®TTgg''nniimmnn††mmkkkkaann''EEddnnddIIssuu--
vvNNˆP̂PUUmmiieennHH  ..  eeddIImm∫∫IICCaakkiiccççeeKKaarrBBccMMeeJJHH®®BBHHBBuuTTÏÏ  CCnnCCaattiixxmmCCaammççaass''nnKKrrVVnnEEff
rrkkßßaa  eehhIIyyeeKKaarrBBkkEEnn¬¬ggEEddllmmaannss~~aamm®®BBHHVVTTeennaaHH  CCaaTTIIsskk˚åarr:bbUUCCaaEEttmm††ggeeTTAA  ..
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ssBB√√́́ ff©©eennHH  BBYYkkyyYYnnVVnnee®®bbII®®VVss''PP~~MMeennHHCCaakkiiccççeeVVkk®®VVss''TTSSggEEpp~~kkssaassnnaa
kk**ddUUccCCaaEEpp~~kknneeyyaaVVyy  ccMMeeJJHHGG~~kkEEddllmmaannCCMMeennOOeeppßßgg@@  ..  BBYYkkyyYYnnVVnnrrMMeellaaPP
ccUUlleeTTAAkkaann''kkaabb''®®BBHHvviihhaarrPP~~MMeeCCIIggVVEEddgg  eehhIIyyddaakk''ssaassnnaaeekkAAddaayyeennAATTIIeennaaHH  ..
ssÂÂgg˚åaCCeekkAAddaayyVVnneeVVkk®®VVss''ssaavv&&kkrrbbss''xx¬¬ÁÁnnffaa  xx¬¬ÁÁnnCCaattMMNNaagg®®BBHHmmççaass''ssYYKK··
eeddIImm∫∫IImmkk®®bbEEmm®®bbmmUUll  nniiggeerroobbccMMmmnnuussßß[[rrss''rrYYmmKK~~aakk~~¨g̈gssggmmEEttmmYYyy  ttaamm®®TTwwssII††
eeyyssflflUU®®KKwwss††EEddllEEccggffaa  mmnnuussßßCCaabbggbbÌÌËËnnbbeeggII˚t̊tnnwwggKK~~aa  ((KKWWffaaeeccjjmmkkBBIIGGaaddSSnniigg
nnaaggEEGGvv  CCaa““BBuukkmm††aayyEEttmmYYyyddUUccKK~~aa))  ..

BBYYkkeekkAAddaayy  mmiinn®®ttwwmmEEtteeFFII√√GGaaCCIIvvkkmmµµxxaaggCCMMeennOOeellIIEExxµµrreennAAttaayynniijj  ((eerraaggddMMrrII))
´́nnkkUUssSSggssIIuunnbb""uueeNNˆâaHHeeTT  BBYYkkvvaaEEffmmTTSSggVVnnddwwkknnSSssaassnnaaeekkAAddaayy  EEkk¬¬ggbbnn¬¬MMeeTTAA
mmkkddll''kkmmıı¨C̈CaakkNN††aall‰‰eennHHppgg  ..  ssBB√√́́ ff©©mmaannEExxµµrree®®ccIInnNNaass''  EEddllVVnnbbMMeerrIImmUU--
lleehhttuuyyYYnneeddaayymmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn  ee®®JJHHEEtteeCCOOeeTTAAeellIIssaassnnaaeekkAAddaayyeennHH  ..  bbccçç¨b̈b∫∫
nn~~eennHH  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaammaannvviihhaarreekkAAddaayyccMMnnYYnn3355ee®®sscceeTTAAeehhIIyy  vviihhaarrFFMMCCaaggeeKK
KKWWvviihhaarrssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈g®®kkuuggPP~~MMeeBBjjeennHHEEttmm††gg  mmYYyyeennAAccMMkkaarrmmnn  mmYYyyeeTTootteennAAssÊÊwwggmmaa
nnCC&&yy  EEkk∫∫rrbbnnÊÊaayyCCUUnnkk∫∫ËËnnddwwkknnSSnniiggGGPPiiVVll  ..  

´́®®BB®®VVssaaTT  ……  VVssaaTT ––  ®®VVssaaTTeennaaHHmmaann®®TTgg''®®TTaayyCCaavviihhaarrttUUccmmYYyyssgg''
GGMMBBII≤≤ddΩΩ  ..  kk~~¨g̈g®®VVssaaTTeennaaHHmmaanneeTTvvrrUUbb  ®®BBHHvviissˆˆ¨m̈mYYyy®®BBHHGGgg  EEddllVVkk''EEbbkkxx¬¬HHeeTTAA
eehhIIyy  ..

ttaayynniijj ––  eennAAkk~~¨g̈geexxtt††ttaayynniijj……eexxtt††eerraaggddMMrrII  ee®®kkAAGGMMBBIIvvtt††PP~~MMeeCCIIggVVEEddggEEdd
llCCaavvtt††xxaagg®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  eehhIIyy®®ttUUvvyyYYnnrrwwbbGGUUssyykkeeTTAAeeFFII√√CCaakkEEnn¬¬ggttSSggssaa--
ssnnaaeeppßßgg@@ddUUccCCaassaassnnaa®®KKwwss††  ®®bbUUeettss††gg''...eeccjj  eeKK®®bbTTHHeeXXIIjjllwwgg®®BBHH≤≤ssUUrr
eeFFII√√GGMMBBIIffµµssMMeellooggmmYYyyyy""aaggFFMM  mmuuxxllwwggmmYYyykkMMNNaatt''  bbddiimmaakkrreeTTBBFFIIttaammYYyy®®BBHHGGgg
eeddIImm´́ddeeTTvvrrUUbbmmYYyykkMMNNaatt''  bbddiimmaakkrr®®VVssaaTTGGaassaakkrraaCCmmYYyy  bbddiimmaakkrr®®BBHHssiivvmmYY--
yy®®BBHHGGgg  EEddllmmaannbbll¬¬&&gg˚®̊®TTppgg  rrUUbbmmnnuussßß®®bbuussmmYYyy  bbddiimmaakkrr®®BBHHvviissˆˆ¨ẗtUUccmmYYyy
®®BBHHGGgg  rrUUbbmmnnuussßßmmYYyy®®kkuummmmaannKK~~aabbIInnaakk''  eehhIIyynniigg®®bbddaabb''®®bbddaacc®®gg˚åanneeCCIIggqq~~SSgg
nniigg®®bbddaabb''®®bbddaaeeppßßggdd´́TTeeTToott  ..  

ccmm¬¬aakk''eennAA  ®®ttaann''eeDDoonn  ((Tranh Dien)) ––  eennAAttMMbbnn''®®ttaann''eeDDoonn  mmaannvvtt††mmYYyykkssaa
ggeeLLIIggeellIIkkEEnn¬¬gg®®VVssaaTTccaass''mmYYyy  ..  dd´́TTBBIIeennHH  eeKKeeXXIIjjmmaannbbddiimmaakkrrVVkk''EEbb
kkxx¬¬HH  EEddllssBB√√́́ ff©©eennHHGG~~kk®®ssuukkeennAATTIIeennaaHHVVnnCCYYssCCuullbb""HHbb""uunnxx¬¬HH@@  ..

bbuuggbbIInn  ((Bung Binh)) ––  eennAAeellII®®ccSSggmm≈≈aagg´́nnEE®®BBkk´́®®BBnnKKrr  eeyyIIggeeXXIIjjmmaann
ssMMNNll''®®BBHHvviihhaarr  <<®®VVssaaTT??>>  mmYYyyEEddlleeTTIIbbnnwwggVVkk''EEvvkk  ..

eeTTooggffaann''  EEbb""kkxxaaggeekkIItt  ((Tien Thanh-Est)) ––  eennAAkk~~¨g̈gkkEEnn¬¬ggeennHH  eeyyIIggeeXXIIjj
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ss~~aamm®®BBHHVVTTttUUccmmYYyy  eeFFII√√GGMMBBII≤≤ddΩΩEEddlleeTTIIbbnnwwgg®®ttUUvveeKKvvaayyrrMMllMMeehhIIyyKKaass''eeccaall  ..
eennAAkkEEnn¬¬ggddEEddlleennaaHH  KKWWmmaannttYY®®VVssaaTTEEttmm††gg  mmaann®®BBHHbbddiimmaakkrr  ®®BBHHssiivv:mmYYyy®®BBHH
GGggssll''eennAAeeLLIIyy  ..

eeTTooggffaann''  EEbb""kkxxaagglliixx  ((Tien Thanh Ouest)) ––  eennAAkkEEnn¬¬ggeennHHeeKKeeXXIIjjkkUUnn
PP~~MMmmYYyy  EEddllmmaannssuuTTÏÏEEttbbMMEENNkkkkMMeeTTcckkMMTTIIffµµ  ≤≤ddΩΩyy""aaggee®®ccIInn  EEddllmmaanneehhttuummYYyy
bbJJÇÇaakk''[[ddwwggffaa  kkEEnn¬¬ggeennaaHHCCaakkEEnn¬¬ggmmYYyy  EEddlleeKKVVnnkkssaagg®®VVssaaTTeeFFII√√GGMMBBII≤≤ddΩΩ..

eePPOOkkffaann''  ((Phuoc-Thanh)) ––  kkEEnn¬¬ggeennHHddUUccCCaaeennAAeeTTooggffaann''EEbb""kkxxaagglliicc
EEddrr  mmaannPP~~MMttUUccmmYYyy  bbJJÇÇaakk''[[ddwwggffaaCCaakkEEnn¬¬gg®®VVssaaTT  ..

LL¨k̈khhflfluugg  EEbb""kkxxaaggtt∫∫ËËgg  ((Loc Hung Sud)) ––  eennAAkkEEnn¬¬ggeennHH  eeyyIIggeeXXIIjjmmaann
ddIITTYYlldd**ssaammJJÔÔmmYYyyEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..

LL¨k̈khhflfluugg  EEbb""kkxxaaggeeCCIIgg  ((Loc Hung Nord)) ––  kkEEnn¬¬ggeennHHeeyyIIggsseegg˚t̊teeXXIIjj
mmaann≤≤ddΩΩFFMM@@EEddllmmaannEEss¬¬rrMMuuCCiitt  mmaannssPPaaBBddUUccCCaaffµµrrllIIgg  eehhIIyyyy""aaggee®®ccIInn  EEddll
CCaaeehhttuummYYyyGGaacc[[eeyyIIggssnn~~iiddΩΩaannffaa  kkEEnn¬¬ggeennHHBBiittCCaaTTIIttSSggrrbbss''®®VVssaaTT  ..

GGaannvvaa""  (An Hoa)) ––  eennAAttMMbbnn''GGaannvvaa""  ssMMNNll''EEddllGGaaccbbJJÇÇaakk''GGMMBBIIssiill∫∫:rrbb
ss''EExxµµrrVVnn  KKWWmmaannddMMbbUUkkddIIxxııss''mmYYyy  ®®ssHHmmYYyy  nniiggppÊÊSSggffµµVVyyee®®kkoommeeppßßgg@@eeTToott  ..

eePPOOkkhhflfluugg  ((Phuoc Hung)) ––  eennAAkkEEnn¬¬ggeennHH  sskkII≈≈kkmmµµbbJJÇÇaakk''GGMMBBIIssƒƒaabbtt¥¥kkmmµµnnii
ggssiill∫∫:rrbbss''EExxµµrrmmaannddUUcctteeTTAA  ––  llÌÌaaggyy""aaggFFMMmmYYyy  rrUUbbrraagg®®VVssaaTTmmYYyykkssaagg
kk~~¨g̈gddII  eemmTT√√aarr®®VVssaaTTyy""aaggFFMMmmYYyy  bbddiimmaakkrrvviissˆˆ¨ẗtUUccmmYYyy®®BBHHGGgg  llwwgg®®BBHH≤≤ssUUrrmmYYyy

rruuggddUU  EEbb""kkxxaaggtt∫∫ËËgg  ((Runh Dau Sud)) ––  kkEEnn¬¬ggeennHHmmaannss~~aamm®®VVssaaTTcc∫∫aass''
CCaaggeeKK  eeddaayyeehhttuuffaaeeyyIIggsseegg˚t̊teeXXIIjjssMMNNll''®®VVssaaTTttUUccmmYYyy  eehhIIyynniigg
bbddiimmaakkrrVVkk''EEbbkkBBIIrrbbII®®BBHHGGgg  ..

rruuggddUU  EEbb""kkxxaaggeeCCIIgg  ((Runh Do Nord)) ––  ddUUccrruuggddUUEEbb""kkxxaaggtt∫∫ËËggEEddrr  rruuggddUUEEbb""kk
xxaaggeeCCIIggkk**CCaaTTIIttSSggccaass''́́ nn®®VVssaaTTmmYYyyEEddlleeTTIIbbnnwwggEEbbkkVVkk''  ..  eehhttuuVVnnCCaa
hhflflaannnniiyyaayyddUUeecc~~HH  BBIIee®®JJHHeeXXIIjjmmaann®®KKwwHH®®VVssaaTTmmYYyyssll''eennAATTIIeennaaHHeennAAeeLLIIyy
®®BBmmTTSSggmmaannbbddiimmaakkrrVVkk''EEbbkkxx¬¬HH@@EEffmmeeTToottppgg  ..

eePPOOkkmmII  ((Phuoc Mi)) ––  ttMMbbnn''eennHHmmaann®®VVssaaTTmmYYyyEEddllTTMMeennoommTTMMllaabb''VVnn
GGHHGGaaggbbJJÇÇaakk''GGttiiƒƒPPaaBBrrbbss''vvaa  ..

ssiillaaccaarrwwkkeennAA´́®®BBnnKKrr ––  eennAAkkNN††aall®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  EEddllCCaaTTII®®kkuuggFFMMmmYYyyrrbb
ss''kkmmıı¨C̈CaaEEddnnssmmuu®®TT  ((TTII®®kkuuggyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggssBB√√́́ ff©©))  eeKKeeXXIIjjmmaannssssrrss††mm∏∏BBIIrr
EEddllmmaannssuuTTÏÏEEttccaarrwwkkCCaaPPaassaaEExxµµrr  nniiggssMMNNll''ssiill∫∫:nnaannaaeeTToottrrbbss''EExxµµrr  ..  ssII
llaaccaarrwwkkTTSSggBBIIrreennaaHHttSSggeennAA®®kkuugg®®ccIILLWWgg  EEddllCCaassgg˚åatt''mmYYyy´́nn´́®®BBnnKKrr  ..
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ffaabb''mmIIuuyy®®VVMMEEll√√gg  ((Thap Muoi Pram Loveng)) ––  eennAAttMMbbnn''eennHH  ssƒƒaabbtt¥¥kkmmµµ
EExxµµrrmmaannBBiitt®®VVkkdd≤≤tt®®bbEEkkkkVVnneeLLIIyy  eeddaayyssaarrmmaannttYY®®VVssaaTTmmYYyyeennAAssll''
eennAAeeLLIIyy  rrhhUUttmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©  ..  GG~~kk®®ssuukkeennAATTIIeennaaHH  eehhAA®®VVssaaTTeennHHffaa  ««®®VV
ssaaTT®®VVMMEEll√√gg»»  ..

ssIIllaaccaarrwwkkffaabb''mmIIuuyy ––  eennAAffaabb''mmIIuuyy  eeKKVVnn®®bbTTHHssssrrss††mm∏∏55  EEddllssuuTTÏÏEEtt
mmaannccaarrwwkkGGkkßßrrEExxµµrreennAAeellIIssssrrTTSSggeennaaHHeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..  kk~~¨g̈gssssrrss††mm∏∏nnIImmYYyy@@  eeKK
eeXXIIjjmmaannGGkkßßttccaarrwwkk®®bbEEhhll2200VV¬¬yybbnnÊÊaatt''  ..

ssIIllaaccaarrwwkkeennAAPPUUhhflfluuyy  ((Inscription de Phu Huu)) ––  eennAAPPUUhhflfluuyy  vvttƒƒ¨d̈d**ssMMxxaa
nn''bbMMppuutt  bbJJÇÇaakk''GGttiiƒƒPPaaBBssiill∫∫:nniiggvvbb∫∫FFmm··EExxµµrreennAATTIIeennaaHH  KKWWccaarrwwkkffµµmmYYyyEEddllssrr--
eessrreeddaayyPPaassaassMM®®ssww˚t̊tBBIIrrbbnnÊÊaatt''  nniiggPPaassaaEExxµµrrddbb''bbnnÊÊaatt''  ..  

PP~~MMVVeeff  ((Phnom Ba Thé)) ––  eennAAPP~~MMVVeeff  vvttƒƒ¨ËEddllCCaasskkII≈≈kkmmµµssiill∫∫:rrbbss''EExxµµrr
≤≤tt®®bbEEkkkkVVnn  KKWWkkaarrEEddlleeXXIIjjmmaannssMMNNll''®®VVssaaTTmmYYyynniiggccaarrwwkkffµµBBIIrrrrYYmmppgg..

vviijjeett  ((Vinh Thé)) ––  eennAAvviijjeett  eeyyIIggeeXXIIjjmmaannssMMNNll''GGaarr¥¥FFmm··EExxµµrree®®ccIInn
bbggÁÁrrNNaass''  KKWWmmaannssMMNNll''́́ nn®®BBHHvviihhaarrVVkk''EEbbkkyy""aaggee®®ccIInnkkEEnn¬¬gg  llwwgg®®BBHH≤≤ssUUrr
mmYYyyffµµssMMeellooggeeppßßgg@@  EEddllmmaannGGaayyuuttSSggBBIIyyuuKKffµµssMMeelloogg  eehhIIyynniiggssssrr
ss††mm∏∏bbIIeeTToott  EEddllxx¬¬HHVVnnVVkk''EEbbkkxx¬¬HHeeTTAAeehhIIyy  nniiggxx¬¬HHeeTToottrrllbb''eeddaayymmaannTTSSgg
GGkkßßrrccaarrwwkkeennAAnnUUyyssMM  ccmm©©aayy77KKIILLËËEEmm""®®tt  BBIIccUUdduukkEEffmmeeTToottppgg  ..  

ssIIllaaccaarrwwkkvvtt††EEff¬¬gg  ((IInscription de Vat Thleng)) ––  eennAAvvtt††EEff¬¬gg  eeKK®®bbTTHHeeXXII
jjccaarrwwkkmmYYyyeennAAffIIµµEETTgg  ≤≤ttTTaann''mmaannrrlluubbGGII√√bbnnii††cceeLLIIyy  eehhIIyyEEddllmmaannccaarrwwkkGG--
kkßßrrddll''eeTTAA2277bbnnÊÊaatt''‰‰eeNNaaHH  ..

ffaabb''®®bbLL¨g̈g  ((Thap Pra Long)) ––  eennAAeexxtt††ssuukk®®ttSSgg  mmaann®®VVssaaTTeeFFII√√GGMMBBII≤≤ddΩΩ
mmYYyy  EEddllVVkk''EEbbkkGGss''eeTTAAeehhIIyy  eehhAAffaa®®VVssaaTTffaabb''®®bbLL¨g̈g  ..

TTaaGGIIuuhhUU  ((Tea I Ho)) ––  kk~~¨g̈gttMMbbnn''eennHH  eeyyIIggeeXXIIjj®®VVssaaTTmmYYyyssll''eennAAeeLLIIyy
®®VVssaaTTeennaaHHkkssaaggGGMMBBII≤≤ddΩΩ  eehhIIyymmaanneeTTvvrrUUbb®®BBHHvviissˆˆ¨ẗtSSggeennAAkk~~¨g̈geennaaHHmmYYyy®®BBHHGG--
ggppgg  ..

❑                           ❑

❑
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CMBUk2

Tl˙ikrN_´pÌkelI
GtƒbT nig EpnTI

11--  kkaarrssMMGGaaggeellIIEEpp~~kkGGttƒƒbbTT ––
eellaakk  bb""uullII¬¬yy""UUttii__  ((Polliot))  VVnnssrreessrr  ((eehhIIyykkaarreennHH  eeTTaaHHmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©

eennHHeehhIIyykkII††  kk**BBMMuummaannllkk≈≈NN:ppÊÊ¨ÿynnwwggkkaarrGGHHGGaaggrrbbss''GG~~kk®®VVCC∆∆eeLLIIyy))  ffaakkUUssSSgg
ssIIuunnee®®kkaamm  ((Basse Cochinchine))  ……kkUUssSSggssIIuunnVVrrSSgg  ……®®bbeeTTss´́®®BBnnKKrr  CCaa
EEddnnddIIBBIIeeddIImmrrbbss''®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkhh√√ËËNNnn  ((kkmmıı¨C̈Caa))  ..  kk~~¨g̈gkkrrNNIIeennHH  ssUUmmGGeeJJIIÇÇ
jjGGaanneessoovveePPAArrbbss''eellaakk  ss˘̆bbflflUUssUUttii__  ssII††BBIÍ́ ®®BBnnKKrr  ®®ttgg''TTMMBB&&rrTTII77  ((J. Bouchot,

Saigon, page 7))  ..
ttaamm‰‰kkssaarrTTSSggLLaayy  eeTTaaHHCCaaPPaassaaEExxµµrrkkII††  nniiggCCaaPPaassaaGGNNˆâammkkII††  eeyyIIggVVnn

®®ssaavv®®CCaavveeXXIIjjffaa  eennAAqq~~SS11662233  ®®BBHHeeccAA®®bbeeTTssGGNNˆâammVVnnbbJJÇÇËËnnKKNN:®®bbttiiPPUU
mmYYyy  mmkkKKaall''®®BBHHeeccAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeennAArraaCCFFaannIIåådduugg  EEddllmmaanneebbsskkkkmmµµEEff¬¬gg
eesscckkII††ssrreessIIrrrrbbss''®®BBHHeeccAAGGNNˆâamm  ccMMeeJJHH®®BBHHeeccAA®®kkuuggkkmmıı¨C̈Caa  eehhIIyyTTUUllssMMuuBBII
®®BBHHeeccAAkkmmıı¨C̈CaannUUvv  ««®®BBHHrraaCCbbJJÔÔttii††ttSSggkkuuggtt√√aaGGNNˆâamm  eennAAkk~~¨g̈gEEpp~~kkxxaaggtt∫∫ËËggbbMMppuutt
´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ((´́®®BBnnKKrr))))»»  ..  ´́®®BBnnKKrrEEddllyyYYnneehhAAffaa´́sshhggeennaaHH  CCaaccMMNNuu
ccccaass''dd**ssMMxxaann''bbMMppuuttmmYYyy´́nnvviiss&&yyJJNNiiCCÇÇkkmmµµrrbbss''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eennAAkk~~¨g̈gEEbb""kk
xxaaggtt∫∫ËËgg  ((ss˘̆bbflflUUssUUttii__,,  ´́®®BBnnKKrr,,  TTMMBB&&rrTTII1122))  ..

««kkaarrEEddllCCaakk''EEss††ggbbMMppuutt  KKWWeennAA®®ttgg''kkaarrEEddllffaa  eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11665588  ®®bbCCaarraa®®ss††
kkUUssSSggssIIuunnyy""aaggee®®ccIInn  EEddllmmaannttSSggBBIImmnnuussßßGGaavvaa""EEss  mmnnuussßßrrtt''eeccaallkkggTT&&BB
BBYYkkeeccaarrbb¬¬nn''  ……mmnnuussßßCCMMBBUUkkdd´́TTeeppßßggeeTToott  VVnnccUUllmmkk®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  rrYYccccUUllLLËË
kkLLMMCCaammYYyy®®bbCCaarraa®®ss††EE®®ssccMMkkaarr  rrYYcceehhIIyykk**ttSSggeennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsseennHHEEttmm††gg  eeddaayy
kk††aabb''CCaaBBiieessssnnUUvvvviiss&&yykkssiikkmmµµ  ..  BBYYkkmmnnuussßßTTSSggeennaaHHKKWWpp††MM¨K̈K~~aa  CCaaBBiieesssseennAAmm""UU--
ssflflyy  ((Mo Xoai))  kk~~¨g̈geexxtt††VVeerroo  nniiggddUUnnNNaayy  kk~~¨g̈geexxtt††eebboogghh√√aa  ..  ddUUeecc~~HH  ®®bbeeTT
sskkmmıı¨C̈CaaEEbb""kkxxaaggtt∫∫ËËggeennHH  VVnn®®ttLLbb''bbnnii††ccmm††gg@@  eeTTAACCaa®®bbeeTTssGGNNˆâammxx¬¬SSggCCaagg
CCaa®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa»»  ((ssUUmmGGaanneemmeerroonn®®bbvvttii††ssaa®®ss††yyYYnn  eessoovveePPAATTII22  kk∫∫aallTTII55    TTMM  
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BB&&rr113355--113366  rrbbss''eellaakkKKII  Cours d'histoire annamite Vol. II, Tome V. Ky,

page 135-136))  ..
eennAAqq~~SS11667755  ««rrddΩΩaaPPiiVVllGGNNˆâamm®®bbKKll''[[®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ee®®kkaayyBBIIssnnii††PPaaBB

nnUUvv®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  eexxtt††VVeerroo  eehhoogghh√√aa  ®®BBmmTTSSggeexxtt††nnaannaaeeppßßggeeTToottzziitteennAAttaamm®®BBMM
EEddnn»»  EEddllxx¬¬ÁÁnnVVnnrruukkrraannkk~~¨g̈g{{kkaassvviibbrriitt´́ppÊÊkk~~¨g̈grrbbss''EExxµµrr  ..  ((ssUUmmGGaanneessoovveePPAA
rrbbss''eellaakk  ss˘̆bbflflUUssUUttii__,,  ´́®®BBnnKKrr,,  TTMMBB&&rr1166  nniiggeellaakkeemmoorraa""  (Moura) TTMMBB&&rr6644))  ..

eennAAkk~~¨g̈geemmeerroonn®®bbvvttii††ssaa®®ss††GGNNˆâamm  ®®ttgg''TTMMBB&&rrTTII113355ddEEddll  eellaakkKKIIVVnnssrr
eessrrffaa  ––  ««eeccAAhh√√aayyeexxtt††EExxµµrrmm~~aakk''eennAAkk~~¨g̈gEEddnnddIIEEbb""kkxxaaggtt∫∫ËËgg´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  EEdd
llTTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kyy""aaggBBiitt≤≤tt®®bbEEkkkkVVnnxxaaggkkaarrJJrrkkaarree®®CCoottccUUll´́nn®®bbCCaarraa®®ss††GG--
NNˆâammmmkkkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  VVnn®®VVbb''eess††cc®®bbeeTTssxxaaggtt∫∫ËËgg  ((yyYYnn??!!))  ffaa  ®®BBHH
eeccAAGGggccaann''  ®®TTgg''bbggaabb''[[ee®®bbIIkkmm¬¬SSggTT&&BB  eeddIImm∫∫IITTbb''TTll''BBYYkkGGNNˆâammTTSSggeennaaHH  EEddll
kkMMBBuuggEEttbb¬¬nn''  llYYcc  nniiggeeFFII√√TTuukk≈≈bbuukkeemm~~jj  ®®BBmmTTSSggssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnnEExxµµrr...»»  ..

ssUUmm∫∫IIEEtteessoovveePPAArrbbss''KKaatt''eeQQµµaaHH  yy""aaDDiinnTTiiggCCII  ((Gia Dinh Tung Chi))  kk~~¨g̈g
rrvvaaggqq~~SS11883300  kk**VVnnTTTTYYllssaall''yy""aaggeessµµaaHHbbMMppuutt  ((parfaitement))  ffaa  ««EEddnnddIITTSS
ggGGss''́́ nneexxtt††mm""UUssflflyy  nniiggddUUnnNNaayy  ((yyYYnneehhAAffaa  Mo-Xoai et Dong-Nai))  ®®ttUUvvVV
nnBBYYkkyyYYnnGGNNˆâammGGaavvaa""EEsskkaann''kkaabb''»»  EEddrr  eehhIIyyyyYYnnGGNNˆâammGGaavvaa""EEssTTSSggeennaaHHVV
nnTTSSggccUUlleeTTAArrss''eennAAllaayyLLMMCCaammYYyyGG~~kk®®ssuukkkkmmıı¨C̈CaaEEffmmeeTToottppgg  ..  eellaakk  ®®ttSSgg
hhUUyyDDwwkk  VVnnbbEEnnƒƒmmeeTToottffaa  BBYYkkeennaaHHkk††aabb''vviiss&&yykkssiikkmmµµ  ..  ««EExxµµrr  EEddllxx¬¬aaccssnn††ttii
vvggßßGGNNˆâammeeBBkkeeTTAA  ≤≤tthhflflaann®®bbqqSSggnnwwggrreebboobbeeFFII√√GGaaNNaanniiKKmm  nniiggkkaarrkkaann''kkaabb''ddII
EEddllCCaarrbbss''xx¬¬ÁÁnneennHHeessaaHHeeLLIIyy»»  eennHHCCaaXX¬¬aammYYyyrrbbss''  ss˘̆bbflflUUssUUttii__  ((J. Bouchot))
TTMMBB&&rrTTII1155  ..

22--  PPss††¨ẗtaaggEEppÌÌkkeellIIEEppnnTTII ––
bbEEnnƒƒmmeellIIPPss††¨ẗtaaggTTSSggLLaayy´́nnGGttƒƒbbTT  eeyyIIgg®®ttUUvvrraabb''bbJJççËËllppggEEddrr  nnUUvvPPss††¨¨

ttaaggEEppnnTTIIEEddlleeKKGGaaccKKUUrreeLLIIggeennAAkk~~¨g̈gssmm&&yynnaannaa´́nn®®bbvvttii††ssaa®®ss††rrbbss''®®bbeeTTss
≤≤NNÎÎËËcciinn  ..

11//  EEppnnTTII≤≤NNÎÎËËcciinneennAAssttvvttßßTTII77nniiggTTII88 ––
ttaammEEppnnTTIITTSSggeennHH  eeyyIIggVVnneemmIIlleeXXIIjjyy""aaggcc∫∫aass''llaass''bbMMppuutt  GGMMBBIITTIIttSSgg

rrbbss''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeddaayynniiyyaayyeeFFoobbee®®bboobbeeTTAAnnwwgg®®bbeeTTssCCiittxxaaggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn
KKWW®®bbeeTTsseessoomm  ®®bbeeTTssllaavv  ®®bbeeTTssGGNNˆâamm  nniiggnnKKrrccMMVV""  ..  kk~~¨g̈geessoovveePPAA®®bb--
vvttii††ssaa®®ss††®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ®®ttgg''TTMMBB&&rrTTII1111  ((Histoire du Cambodge, Madrolle))
eellaakkmm""aa®®dduullµµ  VVnnssrreessrrddUUeecc~~HHffaa  ««EEpp~~kkEEddnnddIIEEddllVVrrSSggeehhAAffaakkUUssSSggssIIuunn
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VVrrSSggeennaaHH  KKWWCCaaEEddnnddIIrrYYmmeennAAkk~~¨g̈g®®BBMMEEddnn®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  eehhIIyyKKWWCCaaEEpp~~kkTTSS
gg®®ssuuggmmYYyy´́nnbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIIrrbbss''EExxµµrr  ((KKWWffaaCCaaddIIEExxµµrrTTSSgg®®ssuugg))»»  ..

22//  EEppnnTTII≤≤NNÎÎËËcciinnmmYYyyeeTToottKKUUrreennAAqq~~SS11559933 ––
ccMMnnYYnn770000qq~~SSee®®kkaayymmkk  KKWWeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11559933  EEppnnTTII≤≤NNÎÎËËcciinnmmYYyyeeTToottEEddll

eeKKVVnnKKUUrrCCaaffIIµµ  ≤≤ttmmaannEEkkEE®®bbKKMMnnUUss  ((Tracés))  rrbbss''EEddllKKUUrreennAAssttvvttßßTTII77eessaaHH
eeTT  ..  kkUUssSSggssIIuunnee®®kkaamm  EEddlleekkIItteeLLIIggeeddaayyddIIdduuHH  nniiggll∫∫bb''TTeenn¬¬eemmKKgg  CCaaTTIIttSSgg
bbnn††́́ nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeennAAeellIIddIIdduuHHCCaaFFmmµµCCaattii  ((Contenuation géologique))  ´́nn®®bb
eeTTsseeKKaakkFF¬¬kk  ((nnaamm®®bbeeTTssppuussBBIIssmmuu®®TT  eeddaayymmaanneeddIImmFF¬¬kkdduuHHeennAABBIIeellIIppgg))  ..

kk~~¨g̈geerrOOggeennHH  ssUUmmeemmIIllEEppnnTTIIeennAAkk~~¨g̈geessoovveePPAA  ««®®bbvvttii††ssaa®®ss††ddIIGGaaNNaanniiKKmm
rrbbss''VVrrSSgg»»  TTMMBB&&rrTTII332255  kk∫∫aallTTII55  ((Carte de l'Indochine, India Orientalis

de l'Atlas Urtelius 1593 Histoire des Colonies françaises Vol. V, page

325))  ..
33//  EEppnnTTII≤≤NNÎÎËËcciinnKKUUrreennAAqq~~SS11663388 ––
ccMMnnYYnn3300qq~~SSee®®kkaayymmkkeeTToott  eeKKVVnnKKUUrrEEppnnTTIImmYYyyeeTToottEEddrr  EEddllVVnnbbgg˙ȧajj

yy""aaggcc∫∫aass''ffaa  ««kkUUssSSggssIIuunnbbccçç¨b̈b∫∫nn~~EEddllCCaaEEddnnddIIEEbb""kkssmmuu®®TTrrbbss''®®bbeeTTsskkmmıı¨-̈-
CCaaeennAAEEttCCaaddIITTSSggmmUUllrrYYmmTTSSggkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..    ®®bbeeTTsseennHH((kkmmıı¨C̈Caa))  ssnnÏÏwwggEEtt
mm~~aakk''‰‰ggKKtt''  rrhhUUtteeTTAAddll''ssmmuu®®TT  EEddllCCaa®®BBMMEEddnnxxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggGGeeKK~~yy__rrbbss''®®bbeeTT
sseennHH»»  ((Histoire des Colonies françaises Vol. V, page 325 Carte India

Orientalis extraite de l'Atlas Morentor, 1628))  ..
44//  EEppnnTTIIrrbbss''eellaakk®®KKUUrr""UUdd  qq~~SS11665500 ––
eennAAkk~~¨g̈gEEppnnTTIIxxaaggeellIIeennHH  eellaakk®®KKUUrr""UUdd  ((Père Rodes))  VVnnccggÌÌ¨l̈lyy""aaggeeTToogg

TTaatt''bbMMppuutt  GGMMBBIIkkEEnn¬¬gg®®bbeeTTss  ««kkUUssSSggssIIuunn»»  KKWWGGNNˆâammbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  eeddaayyee®®bboobbeeFFoobb
eeTTAAnnwwgg®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkccMMVV""nniigg®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  ffaa®®KKaann''EEttCCaaeexxtt††  ……®®bbeeTT
ssGGNNˆâammmmYYyyEEddllssnnÏÏwwggBBII®®BBMMEEddnncciinnEEbb""kkxxaagglliicc  ccuuHHmmkkTTll''®®BBMM®®bbTTll''xxaagg
eeCCIIggrrbbss''®®bbeeTTssccMMVV""  ((11)) ®®bbvvttii††ssaa®®ss††ddIIGGaaNNaanniiKKmmrrbbss''VVrrSSgg  kk∫∫aallTTII55  TTMM
BB&&rrTTII333311  ((Histoire des Colonies françaises Vol. V, page 331))  ..

55//  EEppnnTTIImmhhaaGGaassIIuubbUUJJ··  ––
EEppnnTTIImmhhaaGGaassIIuubbUUJJ··((EEddllssMMKKaall''ttMMbbnn''ssmmuu®®TTEEbb""kkxxaaggtt∫∫ËËgg))  KKUUrreennAAssmm&&--

yyVVrrSSggrruukkrraannGGaassIIuu  VVnnddaakk''®®BBMMEEddnnyy""aaggcc∫∫aass''llaass''bbMMppuutt    [[rraaCCaaNNaacc®®kkttuugg

((11)) ssUUmmGGeeJJIIÇÇjjGGaanneessoovveePPAA  ««yyYYnnvvaattddIIBBIIkkUUssSSggssIIuunnmmkkkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm»»  rrbbss''eellaakk  CCuukkssSSgg  nniigg  
eellaakkeeTTBB--PPIIrrkkßß  ..
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kkwwgg  rraaCCaaNNaacc®®kkkkUUssSSggssIIuunn  ((®®bbeeTTssGGaaNNˆâamm))  eehhIIyynniiggkkaarrccUUlleeTTAAJJkk''BBIIeellII
nnKKrrccMMVV""  ((ddeeNNII††mmccMMVV""))    ´́nnBBYYkkyyYYnn  ..  EEppnnTTIIeennHHVVnnTTSSggbbgg˙ȧajjyy""aaggcc∫∫aass''BBII
®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  EEddllssnnÏÏwwggccaabb''ttSSggBBII®®BBMM®®bbTTll''́́ nn®®bbeeTTssllaavv  rrhhUUtteeTTAAddll''ss
mmuu®®TT  ((ttaammEExxßßTTeenn¬¬eemmKKgg))  eeddaayy®®kkeessaabbkkUUssSSggssIIuunnVVrrSSggTTSSggmmUUll  EEddllCCaaEEpp~~
kkTTSSgg®®ssuuggmmYYyyrrbbss''®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkEExxµµrr  ..

66//  EEppnnTTII≤≤NNÎÎËËcciinnrrbbss''  rr""UUEEbbrr  KKUUrrkk~~¨g̈gqq~~SS11771177 ––
EEppnnTTIImmYYyyeeTToott  EEddllKKUUrreeddaayyrr""UUEEbbrr  ((Robert))  kk~~¨g̈gqq~~SS11771177  eennAAkk~~¨g̈geessoovv

eePPAA  ((≤≤NNÎÎËËcciinn  ––  L'Indochine))  TTMMBB&&rr111177  kk∫∫aallTTII11VVnnpp††ll''‰‰kkssaarrffIIµµmmYYyyeeTToott
ffaa  kkUUssSSggssIIuunnCCaaEEppnnddIIrrbbss''kkmmıı¨C̈Caa  ..

77//  EEppnnTTIIrrbbss''eellaakk  eeDDoorrvviill  qq~~SS11775555 ––
eeBBllxxaaggee®®kkaayybbnnii††ccmmkk  KKWWmmuunnssnniiÏÏssJJÔÔaa®®kkuuggEEvv""rr´́ss  qq~~SS11778877  ((Traîté de

Versailles de 1787))  EEddllccuuHHhhttƒƒeellxxaarrvvaagg  eeGGEEvv""kkddaa®®DDgg''  ((Evêque d'Adran))
CCaaddMMNNaagg®®bbeeTTssGGNNˆâammnniigg®®bbeeTTssVVrrSSgg  eehhIIyyEEddllttaammssnniiÏÏssJJÔÔaaeennHH  eeGG
EEvv""kkddaa®®DDgg''  VVnnnnSSnnaayyTTaahhaannVVrrSSggmmYYyy®®kkuummccUUllmmkkvvaayyyykkkkUUssSSggssIIuunnee®®kkaa
mm  ((kkUUssSSggssIIuunnTTMMnnaabb))  VVnnbbgg˙ȧajjyy""aaggcc∫∫aass''ffaa  kkUUssSSggssIIuunnee®®kkaamm……kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaa
mm  CCaaddIITTSSgg®®ssuuggrrbbss''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ((eessoovveePPAA≤≤NNÎÎËËcciinnkk∫∫aallTTII11  TTMMBB&&rr113355
((L'idochine, tome I, page 135))  ..

88//  EEppnnTTIIeexxtt††kkUUssSSggssIIuunnee®®kkaamm  ……kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm ––
eennAAkk~~¨g̈geerrOOggEEppnnTTIIeexxtt††kkUUssSSggssIIuunnee®®kkaammeennHH  eeyyIIggmmaannttaattBB√√kkiiccçç®®ttUUvvEEtteeFFII√√

eesscckkII††kktt''ssMMKKaall''ssMMxxaann''@@ddUUccxxaaggee®®kkaammeennHH  ..  eeyyIIggssUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  EEppnnTTIIeennHHdd
kk®®ssgg''eeccjjBBIIEEppnnTTIIrrbbss''eellaakk  VV""ll''lluuyy  kk~~¨g̈geessoovveePPAA  ««®®bbvvttii††vvaattddIÍ́ nnkkUUssSSgg
ssIIuunn  qq~~SS11886644  ––  Histoire de l'expédition de Cochichine 1864 ..  kk~~¨g̈gkkrrNNII
eennHH  ssUUnnGGaanneessoovveePPAA  Histoire des Colonies françaises Vol. V, page 386

EEddlleeyyIIggVVnnKKUUssbbgg˙ȧajjCCaahhUUrrEEhhBBIIxxaaggeellII))  ..
kk--  EEppnnTTIIeennHH  CCaass~~aa´́ddrrbbss''CCnnCCaattiiVVrrSSggeeQQµµaaHH  mm""aarrSSgg  vviiddaaLLSSgg  nniigg

hhaarr""gg  (( Marin, Vidalin et Harand))  EEddllssuuTTÏÏsswwggCCaa  PPUUQQUUyyvviiss√√kkrrCCllssaa--
®®ss††́́ nnkkggnnaavvaaccrrVVrrSSgg  ..  EEppnnTTIIeennHH®®ttUUvvVVnnGGss''eellaakkTTSSggbbIIeennHHKKUUrreennAAqq~~SS11888811
nniigg11888822  eeddIImm∫∫IIPPÇÇaabb''eennAAkk~~¨g̈gssMMNNMMuueerrOOggssnniiÏÏssJJÔÔaa´́ff©©55mmiiffuunnaa11888822  ccuuHHhhttƒƒeell--
xxaarrvvaagg®®bbeeTTssVVrrSSggnniigg®®bbeeTTssGGNNˆâamm  ssII††BBIIEEddnnddII  ««nnKKrr´́sskkuugg»»  ((Pays de

Saigon))  ..  ssnniiÏÏssJJÔÔaaeennHH  VVrrSSggVVnnbbgg≈≈MM[[®®bbeeTTssGGNNˆâammccuuHHhhttƒƒeellxxaa  eeddIImm∫∫II
xx¬¬ÁÁnnllYYccyykkddIIEExxµµrr    BBIIee®®JJHH®®kkuugg´́®®BBnnKKrreeTTIIbbnnwwggFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈g´́ddyyYYnnkk~~¨g̈gqq~~SS11888822bb""uu
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eeNNˆâaHH  ..  ssnniiÏÏssJJÔÔaaeennHH  KKWWCCaaCCMMhhaannTTII11  EEddllbbJJÇÇaakk''GGMMBBIIkkaarrrruukkrraanneeddaayykkmm¬¬SSggTT&&
BBrrbbss''VVrrSSggeeTTAAeellII≤≤NNÎÎËËcciinn  ..

xx--  GGaa®®ss&&yyttaammEEppnnTTIIxxaaggeellIIeennHH  eeyyIIggVVnneeXXIIjjCCaaeellIIkkddMMbbUUggbbMMppuutt  nnUUvv
eeQQµµaaHHCCaaPPaassaayyYYnneehhAAeexxtt††EExxµµrr  eennAAkk~~¨g̈gEEddnnddIIEEbb""kkssmmuu®®TT  ddUUccCCaaffaa  eebboogghh√√aa
yy""aaDDiinn  DDiinnTTYYgg  vviijjLL¨g̈g  GGaannyy""aagg  hhaaeeTToogg  CCaaCCMMnnYYsseeQQµµaaHHrrbbss''EExxµµrrffaa  kkMMBBbb''
®®sskkaa®®ttII  ´́®®BBnnKKrr  eemm--ss  llgg''eehhaarr  mmaatt''®®CCUUkk  JJmm((mmYYggxxSS))  CCaaeeddIImm  ..

eeKKaallbbMMNNggCCaassaarrvv&&nn††rrbbss''VVrrSSgg  eennAAkk~~¨g̈gkkaarrKKUUrrEEppnnTTIIeennHHKKWW  ––  ««bbeeggII˚t̊tGGaa--
NNaanniiKKmmmmYYyy  eennAAkk~~¨g̈gkkUUssSSggssIIuunnee®®kkaamm»»  ..  BBYYkkVVrrSSggTTSSggbbIInnaakk''eennHH  eeddaayymmaann
kkaarrssÊÊaakk''eessIIÊÊrrkk~~¨g̈gcciitt††eennAAeeLLIIyy  VVnneeppII††mmkkMMNNtt''EEddnnddIIssNN††rr´́nnssÊÊwwgg((kkmmıı¨C̈Caa))  eeddaa
yybbMMEEbbkkCCaaBBIIrrttMMbbnn''BBIIrrddaacc''BBIIKK~~aa  eehhAAffaa  ««eexxtt††xxaaggeekkIItt»»  nniigg  ««eexxtt††xxaagglliicc»»  ..  ««
eexxtt††xxaaggeekkIItt»»  EEddllBBYYkkeeKKeennaaHH[[eehhAAffaa  ((eexxtt††VVrrSSgg))  mmaannrrYYmmeexxtt††eebboogghh√√aa
yy""aaDDiinn  DDiinnTTYYgg  ®®ttUUvvVVrrSSggkkaann''kkaabb''  ..

KK--  ccMMEENNkkxxaagg®®BBMMEEddnnxxaaggeeCCIIggnniiggxxaagglliicc  ´́nneexxtt††́́ ®®BBnnKKrr  nniigg®®BBMMEEddnnTTSS
ggGGss''EEddllVVrrSSggKKUUss  ((ddUUccCCaa®®BBMMEEddnneexxtt††ttaanniijj  ttaann''GGaann  ccUUdduukk  hhaaeeTToogg))  eeddIImm∫∫II
kkMMNNtt''®®BBMMEEddnnssmmuu®®TTrrbbss''®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  ..  kk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNggddeeNNII††mm
eexxtt††TTSSggeennaaHH  VVrrSSggVVnnbbgg≈≈MM[[®®BBHHVVTTnneerraatt††mm  ttaammssnniiÏÏssJJÔÔaa´́ff©©1111ssIIhhaa1188--
ddaakk''®®bbeeTTssEExxµµrree®®kkaammGGaaNNaaBB¥¥aaVVllrrbbss''VVrrSSgg  [[ddaakk''eexxtt††TTSSggeennHHkk~~¨g̈gkkaarrkkaa
nn''kkaabb''rrbbss''VVrrSSgg  ccaabb''BBIIqq~~SS11887700eeTTAA  ..  KKWWåått††mmnnaavvIILLaaÂÂhhgg''DDIIEEyy""rr  ((Amiral

Lagrandière))  EEttmm††ggEEddllVVnnkkaann''kkaabb''  ««eexxtt††xxaagglliicc»»  eennAAqq~~SS11886677  ..
XX--  eennAAqq~~SS11887744  ee®®kkaayyBBIIVVnnKKUUrrEEppnnTTIIeehhAAffaa  ««eexxtt††kkUUssSSggssIIuunnee®®kkaamm»»  rrYY

ccmmkk  ®®bbeeTTssVVrrSSggVVnnbbgg≈≈MM[[®®bbeeTTssGGNNˆâammTTTTYYllssaall''GGFFiibb∫∫eettyy¥¥PPaaBBrrbb
ss''xx¬¬ÁÁnn  eeTTAAeellIIddIIEExxµµrrTTSSggeennaaHH  kk~~¨g̈g®®BBMM®®bbTTll''nnaannaa  KKUUsseeddaayyeesscckkII††ssMMeerrcckkMMNNtt''
®®BBMMEEddnnrrvvaagg®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaanniiggkkUUssSSggssIIuunn  EEddllåått††mmnnaavvIILLaaÂÂhhgg''DDIIEEyy""rr  VVnnbbgg≈≈MM
[[®®BBHHVVTTnneerraatt††mmccuuHH®®BBHHhhttƒƒeellxxaaeennAAqq~~SS11777700  ..

❑                           ❑

❑
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CMBUk3

P&s†¨tagEp~k®bvti†sa®s†
kkUUssSSggssIIuunnEEddll®®ttUUvvFF¬¬aakk''eeTTAACCaaddIIGGaaNNaanniiKKmmrrbbss''VVrrSSgg    eennAAkk~~¨g̈gPPaaKKTTII22´́nn

ssttvvttßßTTII1199eennaaHH,,  KKWWccaabb''BBIÍ́ ff©©55mmiiffuunnaa11886622  rrhhUUttddll''EExxmmiinnaa11995544  eennAACCaaddIIrrbb
ss''EExxµµrrrrhhUUtt  ..

ddIIEExxµµrrEEpp~~kkeennHH  eeddIImmeeLLIIyymmaann66eexxtt††KKWW  ––
kk//  GGaaNNaaeexxtt††TTSSggLLaayyeennAAEEbb""kkxxaaggeekkIItt ––
eeQQµµaaHHrrbbss''EExxµµrr eeQQµµaaHHyyYYnnEEkkEE®®bb
11--  kkMMBBbb''®®sskkaa®®ttII eebboogghh√√aa
22--  ´́®®BBnnKKrr yy""aaDDiinn
33--  eemm--ss DDiinnTTYYgg
xx//  GGaaNNaaeexxtt††TTSSggLLaayyeennAAEEbb""kkxxaagglliicc ––
eeQQµµaaHHrrbbss''EExxµµrr eeQQµµaaHHyyYYnnEEkkEE®®bb
11--  llgg''--eehhaa vviijjLL¨g̈g
22--  mmaatt''®®CCUUkk GGaannyy""aagg
33--  JJmm  ……mmYYggxxSS hhaaeeTToogg
EEpp~~kkrrddΩΩVVllnnaannaakk~~¨g̈geexxtt††TTSSggeennHH  ssuuTTÏÏsswwggCCaass~~aa´́ddrrbbss''VVrrSSggTTSSggGGss''

eessaatt‰‰®®BBMM®®bbTTll''rrvvaaggGGttIItt®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈CaanniiggkkUUssSSggssIIuunn  kk**CCaass~~aa´́ddss
nniiÏÏssJJÔÔaaeeFFII√√eeLLIIggeeddaayykkmm¬¬SSggVVyyrrbbss''VVrrSSggEEddrr  ..

vKTI1
kkaarrccUUllkkaann''kkaabb''́́ nnyyYYnnGGNNˆâamm

nnUUvveexxtt††EExxµµEEbb""kkxxaaggtt∫∫ËËgg

kkaarrccUUllee®®CCookkEE®®CCkk´́nnBBYYkkyyYYnnGGNNˆâammmmkkeellIIddIIEExxµµrr  VVnneekkIIttmmaannCCaaeellIIkkddMMbbUU
ggbbggÌÌss''  eennAAkk~~¨g̈grrCCÇÇkkaall®®BBHHVVTTeeCCddΩΩaaTTII22  EEddlleeKKnniiyymmeehhAArrtt''mmaatt''CCaaggeeKKffaa®®BBHH
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CC&&yyeeccss††aa  ..  kkßß®®ttGGggeennHH  ee®®kkaayyBBII®®ttLLbb''mmkkBBII®®bbeeTTsseessoommPP¬¬aamm  VVnneerroobbGGPPii
eesskkeennAAqq~~SS11661188  CCaammYYyykkßß®®ttIIyy__yyYYnnmmYYyyGGggeeQQµµaaHHCCUU  ((Chua))  ´́nnrraaCCvvggßßeegg√√øøgg
..  kkaarrccUUllmmkkkk~~¨g̈gssnn††ttiivvggßßEExxµµrr´́nnkkßß®®ttIIyy__yyYYnneennHH  VVnnhhuucc{{kkaassccMMhh[[yyYYnnGG
NNˆâammllUUkk´́ddee®®CCoottEE®®CCkkmmkkyy""aagg®®ssYYllbbMMppuutteeTTAAkk~~¨g̈gkkiiccççkkaarrrrbbss''EExxµµrr  ..  KKWWeeddaayy
ssaarrEEttkkßß®®ttIIyy__CCUUeennHHeehhIIyy  eeTTIIbbVVnnCCaaKKNN®®bbttiiPPUUTTUUttGGNNˆâammmmYYyy  VVnnTTTTYYllBBII
®®BBHHVVTTCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22  eennAAqq~~SS11662233  nnUUvveesscckkII††GGnnuuJJÔÔaatt[[bbeeggII˚t̊tkkuuggtt√√aaCCMMnnYYjj  eennAA
EEbb""kkxxaaggtt∫∫ËËggbbMMppuutt´́nn®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkEExxµµrr  ®®BBmmTTSSggTTTTYYllssiiTTiiÏÏ[[rrYYccBBnnÏÏKKyynniigg
rrddΩΩaakkrreennAA´́®®BBnnKKrreeTToottppgg  ((ssUUmmGGaanneessoovveePPAA  ««®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa»»  nniiBBnnÏÏ
eeddaayyeellaakkmmUUrr""aa  kk∫∫aallTTII22  ((Le Royaume du Cambodge par Moura, Tome II,

Paris Emest Leroux Editeur-1883))  nniigg  ««mmhhaaGGaaNNaacc®®kkEExxµµrr»»  rrbbss''eellaakk
mm""aass∫∫WWrr""UU  ((L'Empire Khmer par G. G. Maspero - Imprimerie du Protectorat

1904))  ..
®®BBHHVVTTCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22VVnnccUUllssuuvvNNˆêekkaaddΩΩeennAAqq~~SS11662255  kk~~¨g̈g®®BBHHCCnnµµaayyuu5522

®®BBHHvvssßßaa  ..  ®®BBHHGGggVVnnbbeeggII˚t̊tCCaammYYyymmhhaakkßß®®ttIIyy__yyYYnnnnUUvv®®BBHHrraaCCbbuu®®ttIImmYYyykkaatt''
®®BBHHGGgg  EEddllee®®kkaayymmkkVVnnCCaammeehhssIIrrbbss''®®BBHHVVTTbbTTuummvvggßßaaFFiirraaCCaammaaFFiibbttII  ..

eess††ccGGggeennHHVVnneellIIkkkkßß®®ttIIyy__kkUUnnkkaatt''eennHH  CCaammhhaakkßß®®ttIIyyaannII  eeddaayymmaanneeKKaa
rrmm¥¥ggaarrffaa  ®®BBHHPPaassaavvttII®®BBHHvvrrrraaCCkkßß®®ttII  ..  ®®BBHHVVTTbbTTuummvvggßßnniiggmmhhaaååbbrraaCCVVnn
ssuuKKtteennAAqq~~SS11663377eennAA®®kkuuggåådduugg  eeddaayy®®BBHHGGggmmççaass''ccnnÊÊ  CCaaGGnnuuCC®®BBHHVVTTCC&&yyeeCC
ddΩΩaaTTII22eeFFII√√KKtt  ..  ®®BBHHGGggmmççaass''eennHHVVnneeLLIIgg®®KKggrraaCC¥¥  eehhIIyyttSSgg®®BBHHnnaammeeddaayy®®BBHH
GGgg‰‰ggffaa®®BBHHVVTTsseemm††cc®®BBHHrraammaaFFiibbttII  ..  kkßß®®ttaaeennHHmmaann®®BBHHrraaCCbbuu®®tt33®®BBHHGGgg  KKWW
®®BBGGggnnII  ®®BBHHvvrrååTT&&yy  nniigg®®BBHHGGggEEGGmm  ..

eeBBlleennaaHHmmaannvviibbttii††yy""aaggxx¬¬SSggeennAAkk~~¨g̈gnnKKrr  eeddaayyssaarrCCeemm¬¬aaHHeennAAkk~~¨g̈grraaCCvvggßß
..eeqq¬¬øøtt{{kkaasskkllyyuuKKeennaaHH  ®®BBHHrraaCCbbuu®®TTTTSSggbbIIrrbbss''®®BBHHVVTTsseemm††cc®®BBHHrraammaaFFiibbttII
VVnnrrtt''eePPooss®®BBHHGGggeeTTAA®®CCkkeekkaanneennAAddMMNNaakk''kkßß®®ttIIyy__GGNNˆâamm  eemmmm""aayyBBII®®BBHHVVTT
CC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22eennAA®®bbeeTTssyyYYnn  eehhIIyyssMMuu[[kkßß®®ttIIyy__GGggeennHH  eeFFII√√««eemmGGeeNNII††kk»»ssMMuuGGnn††
rraaKKmmnn__eess††ccGGNNˆâamm  ..  eeBBlleennaaHH  ®®BBHHeeccAA®®bbeeTTssGGNNˆâammVVnnbbJJÇÇËËnnkkggTT&&BBmmYYyy
ssiiƒƒttee®®kkaammbbJJÇÇaakkaarråått††mmeessnnIIyy__GGuuggeeCCooggFFUU  ((Ong Chieng Thu))  ccUUllmmkkkk~~¨g̈grraa--
CCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  ..  eennAAkk~~¨g̈gkkaarr®®bbyyuuTTÏÏ  ®®BBHHGGggEEGGmmVVnnTTTTYYllmmrrNNPPaaBB  ccMMEENN
kk‰‰®®BBHHeeccAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa®®ttUUvvyyYYnnccaabb''VVnn  eehhIIyybbJJÇÇËËnneeTTAAkkaann''®®BBHHrraaCCvvSSggyyYYnnGG
NNˆâamm  ..  ®®BBHHeeccAA®®bbeeTTssEExxµµrrVVnnssuuKKtteennAATTIIeennaaHHEEttmm††gg  ..  ®®ssbbKK~~aannwwggkkaarrccuuHHffyy
((llgg''®®TTeennss))  ´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eennAA®®bbeeTTssGGNNˆâamm‰‰eeNNaaHH  ssnn††ttiivvggßßeegg√√øøggVV
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nneeLLIIggkkaann''kkaabb''GGMMNNaaccrraaCCkkaarreeBBjjTTMMhhwwgg  eehhIIyyVVnnBB®®ggwwgg≤≤TTiiÏÏBBllyyYYnnyy""aaggxx¬¬SS
ggkk¬¬aabbMMppuuttCCaaeerrooggrraall''́́ ff©©  ..  ee®®kkaayyBBIIVVnnrrllaass''rrYYccBBIIGGaaNNaaBB¥¥aaVVllrrbbss''rrddΩΩaaPPiiVV
llEEkk--ccUU  ((Ke-Cho))  ……ttuuggkkuugg  ((Tong-Kong))  eehhIIyyee®®kkaayyBBIIvvaayyyykkVVnnnnKKrrccMM
VV""  ((nnKKrrccaamm))rrYYcc  eess††cc®®ttkkUUlleegg√√øøgg  VVnnggaakkmmkkeellbbddII®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caamm††
ggvviijj  ..  vviibbttii††́́ ppÊÊkk~~¨g̈gTTSSggLLaayyrrbbss''EExxµµrr  VVnnpp††ll''……bbeeggII˚t̊t{{kkaassnniiggeellss®®KKbb''
EEbbbbyy""aagg  [[BBYYkkeess††ccyyYYnn®®ttkkUUlleegg√√øøgg  GGnnuuvvtt††KKMMeerraaggeellbbddIIrrbbss''EExxµµrr  ..

ee®®kkaayyBBIIcc∫∫SSggKK~~aass¬¬aabb''vviinnaasshhiinneehhaacc  ee®®JJHHEEttCCeemm¬¬aaHHrrvvaaggrraaCCvvggßßnniiggeerrOOgg
bbll¬¬&&gg˚r̊raaCC¥¥mmkk  ®®BBHHGGggnnnn''  mmhhaaååbbrraaCC®®bbeeTTssEExxµµrr  VVnnrrtt''eePPoossxx¬¬ÁÁnnccUUlleeTTAAddII
yyYYnn  rrYYcceekkNNÎÎcciinneennAAnnKKrrccMMVV""VVnnccMMnnYYnn11mmWWuunnnnaakk''  mmkkcc∫∫SSnnwwgg®®bbeeTTssEExxµµrreeTToott  ..
mmhhaaååbbrraaCCnnnn''  VVnneellIIkkTT&&BBcciinnTTSSgg11mmWWuunnnnaakk''eennHH  eeqqııaaHHeeTTAAVVssaakk''  ((ssuukk®®TTSSgg))
nniiggeexxtt††®®BBHH®®ttBBSSgg  ((yyYYnneehhAA®®ttaavviijj))  rrYYccmmkkkkaann''kkaabb''eexxtt††TTSSggBBIIrreennHHTTSSgg®®ssuugg  ..
kk~~¨g̈geerrOOggeennHH  KKYYrrkktt''ssMMKKaall''ffaa  ccmm∫∫SSggrrvvaaggcciinn  ««rrtt''eeccaall®®ssuukk»»  EEddllmmaann®®BBHHGG
ggnnnn''CCaaeemmeennHH  eehhIIyynniigg®®bbeeTTssEExxµµrrKKWWCCaaCCeemm¬¬aaHHrraaCCvvggßßyy""aaggBBiitt®®VVkkdd  ..  CCeemm¬¬aaHH
eennHHnnSS[[yyYYnnyykkeexxtt††ssuukk®®TTSSgg  nniigg®®BBHH®®ttBBSSggVVnneeddaayyggaayybbMMppuutt  eehhIIyykkaarr
vvaayyyykkeexxtt††TTSSggBBIIrreennHHeessaatt  KKWW®®BBHHGGggmmççaass''EExxµµrrCCaaGG~~kkeeFFII√√  BBMMuuEEmmnn®®bbqqSSggnnwwggyyYYnn
EEtt®®ttLLbb''CCaa®®bbqqSSggnnwwgg®®BBHHGGggssUUrr  EEddllCCaaeess††cc®®ttwwmm®®ttUUvvrrbbss''EExxµµrreeTTAAvviijj  ..  KKWWCCaa
ccMMVVMMggrrvvaaggEExxµµrrnniiggEExxµµrr  yykkddIIeeTTAA[[yyYYnn  ..  ®®BBHHGGggssUUrrVVnneeLLIIggeessaayyrraaCCssmm∫∫
ttii††1144qq~~SS  eeTTIIbbVVnnTTTTYYllrraaCCaaPPiieesskkCCaammhhaakkßß®®ttEExxµµrreeBBjjllkk≈≈NN:cc∫∫aabb''  eeddaayymmaa
nneeKKaarrmm¥¥ggaarrffaa  sseemm††cc®®BBHHCC&&yyeeCCddΩΩaabbrrmmssuurrddΩΩrraaCCaaFFiirraaCCrraammaa  eennAAqq~~SS11558899  ..  eennAA
kk~~¨g̈gqq~~SSddEEddlleennHH  mmhhaaååbbrraaCC  ee®®kkaayyBBIIVVnnTTTTYYllTT&&BByyYYnnCCaaCCMMnnYYyy2200,,000000nnaakk''
eeTToott  VVnneellIIkkBB¥¥¨ḧhyyaa®®ttaassMMeeddAAmmkkkkaann''PP~~MMeeBBjj  ..  eennAAeeBBlleennaaHH  ååbbrraaCCnnnn''  VV
nnTTTTYYllbbrraaCC&&yyeeTToott  ..  BBYYkkyyYYnnGGNNˆâammkk**eeVVHHbbgg''EEllggCCYYyy®®BBHHGGgg  ttSSggBBIIeeBBll
eennaaHHEEttmm††ggeeTTAA  ..  TT&&BByyYYnnEEddllssll''BBIIggaabb''  mmiinnccUUlleeTTAAkkaann''®®bbeeTTssGGNNˆâammvviijj
eeTT  ®®ttLLbb''CCaaccUUlleeTTAAttSSggTTIIeennAAkkUUssSSggssIIuunn  EEddllCCaaeehhttuurrwwttEEtteeFFII√√[[kkmm¬¬SSggyyYYnn
eennAATTIIeennaaHH  rrIIkkFFMMFFaatt''eeLLIIgg@@EEffmmeeTToott  ..

eennAAqq~~SS11669999  mmÂÂnnII††EExxµµrrmm~~aakk''eeQQµµaaHHååkkjj""aannrriinnÊÊEEGGmm  VVnnee®®KKaaggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrrrMM--
llMMrraaCCbbll¬¬&&gg˚ ̊ ..  ååkkjj""aannrriinnÊÊEEGGmmVVnnTTTTYYllTT&&BByyYYnn2200,,000000nnaakk''EEddrr  eeddIImm∫∫IIGGnnuuvvtt††
GGMMeeBBIIkk∫∫tt''eennHH  eellIIkkeeccjjBBIIkkUUssSSggssIIuunneeLLIIggccUUlleeTTAAddll''TTeenn¬¬ssaabb  ..  ee®®kkaayyBBIITTTTYY
llbbrraaCC&&yyeeddaayyTT&&BB®®BBHHVVTTCC&&yyeeCCddΩΩaa  ……®®BBHHGGggssUUrr  BBYYkkyyYYnnTTSSgg2200,,000000nnaakk''
eennaaHH  VVnnrrtt''eeTTAA®®CCkkeekkaann  eehhIIyyttSSggTTIIeennAAkk~~¨g̈geexxtt††kkMMBBbb''®®sskkaa®®ttII  ((eebboogghh√√aa))  VV
eerroo  nniigg´́®®BBnnKKrr  EEddllmmaannyyYYnnCCaaeeccAAhh√√aayyeexxtt††ee®®sscceeTTAAeehhIIyy  ..
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mmÂÂnnII††yyYYnnTTSSggeennaaHH  BBMMuuEEmmnn®®ttUUvvTTTTYYllkkaarrEEttggttSSggCCMMnnYYssmmÂÂnnII††EExxµµrreessaaHHeeLLIIyy  ..
kkaarreennHHGGaacc[[nniiyyaayyVVnnffaa  kkaarrEEttggttSSggmmÂÂnnII††eeccAAhh√√aayyeexxtt††TTSSggeennaaHH  CCaakkaarrEEttgg
ttSSggmmiinn®®ttwwmm®®ttUUvvttaammcc∫∫aabb''  ……nniiyyaayymm""¥¥aaggeeTToottffaa  CCaakkaarreeVVHHeeqq~~aattrrvvaaggBBYYkkyyYYnn
eeddaayyeeFFII√√mmiinn[[EExxµµrrddwwgg  BBIIee®®JJHHeeBBlleennaaHHyyYYnnVVnneeFFII√√ÚÚkkJJrrCCaaGG~~kkmmaannkkiittii††yyssxxıı
ss''  nniiggff~~aakk''xxaaggssggmmkkiiccççllÌÌ  KKYYrr[[eeKKee®®CCIIsseerrIIssCCaaeeccAAhh√√aayyVVnn  ..  eehhttuukkaarrNN__
ffIIµµ@@TTSSggLLaayyeekkIIttmmaanneeLLIIgg  BBIIrrbbIÍ́ ff©©ee®®kkaayyTTiivvaa99mmiinnaa11994455  eennAAkk~~¨g̈gGGaaNNaaeexxtt††
TTSSggLLaayy´́nn®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kk  EEddllmmaannCCaaBBiieesssseennAAccUUdduukk  KKWWCCaaPPss††¨ẗtaagg´́nnkkaarr
llbbttSSggeennHHeehhIIyy  ..

eennAAqq~~SS11771166  ee®®kkaayyBBOOVVnncc∫∫SSggKK~~aaCCaayyUUrrmmkk  ee®®JJHHeerrOOggrraaCCbbll¬¬&&gg˚ ̊ ®®BBHH®®ssII
FFmmµµaarraaCCaa  ((eess††cceePPoossxx¬¬ÁÁnn  roi fugitif))  VVnnddaakk''EEppnnkkaarrvvaayy®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  [[®®BBHH
eeccAAeessoommBBiinniitt¥¥nniiggyyll''®®BBmm  bb""uuEEnn††kkßß®®ttaaeessaayyrraaCC¥¥  KKWW®®BBHHGGggEEGGmm  ((EEddllCCaakkßß
®®ttddeeNNII††mmrraaCCssmm∫∫ttii††))  VVnneekkNNÎÎ  ((yyYYnnVVttppßßaarr))  EEddllVVnncc∫∫SSggttTTll''®®BBHHGGgg
TTggeennaaHH  eeTTAATTbb''TTll''TT&&BBrrbbss''®®BBHH®®ssIIFFmmµµaarraaCCaanniiggTT&&BBeessoomm  ..  eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11771199
nniigg11772222  eess††cceessoommVVnnbbJJÇÇËËnnTT&&BBmmkkvvaayy®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caamm††ggeeTToott  eeddaayyccUUll
mmkkvvaayyeexxtt††JJmm  ((hhaaeeTToogg))  ..  eess††ccddeeNNII††mmGGMMNNaacceeddaayymmaanncciinnmm~~aakk''  eeQQµµaaHH
mm""aakk''KKuuyy  CCaaeemmTT&&BB  VVnneerroobbccMMccMMVVMMggkkaarrJJrreexxtt††JJmmCCaabbnnÊÊaann''  eeBBlleennaaHHEExxµµrrVVnn
cc∫∫SSggQQ~~HHeessoommmm††ggeeTToott  ..  bb""uuEEnn††eennAAeeBBlleennaaHH  TT&&BBeessoommEEddllmmaanneess††ccbbHHeeVVrr
nniigg®®BBHHGGggTTggCCaaGG~~kkddwwkknnSS  VVnneeFFII√√ddMMeeNNIIrrttaammeeCCIIggeeKKaakk  ccUUllrrhhUUttmmkkddll''®®kkuugg
åådduugg  rraaCCFFaannIIccaass''..  bb""uuEEnn††kk~~¨g̈gvviivvaaTTrraaCCssmm∫∫ttii††eennaaHH  kkßß®®ttddeeNNII††mmrraaCC¥¥VVnnssMMrruuHHssMM
rrYYll®®ttaaEEttkkßß®®ttbbHHeeVVrrnniiggBBYYkkTT&&BBeessoomm®®ttLLbb''ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gddIIeessoommvviijjGGss''  ..

eennAAqq~~SS11772222  ®®BBHHssttƒƒaaVVnneeLLIIgg®®KKbb''®®KKggrraaCCssmm∫∫ttii††  ee®®kkaayyBBIIsseemm††cc®®BBHH
EEkkvvhh√√aa  ((kkßß®®ttddeeNNII††mmrraaCC¥¥))  ddaakk''rraaCCssmm∫∫ttii††  ..  eennAAkk~~¨g̈grrCCÇÇkkaall®®BBHHssttƒƒaa  kk~~¨g̈gqq~~SS
11773300  mmaannllaavvmm~~aakk''eennAAPPUUmmii®®bbssUUtteexxtt††VVPP~~MM  VVnnGGYYttGGaaggffaaxx¬¬ÁÁnnmmaannssiillGGaaKKmm
BBUUEEkk´́®®kkEEllgg  eehhIIyyssMMuuFFaannaaxx¬¬ÁÁnneeTTAAssmm¬¬aabb''yyYYnn  EEddllcc∫∫SSggrruukkrraannTTÂÂnnÊÊaannnnKKrrEExxµµrr
..  llaavveennaaHHVVnneekkNNÎÎTT&&BBVVnnyy""aaggee®®ccIInnnnSSCCaaBB¥¥¨ḧhyyaa®®ttaa((11)) eeTTAAcc∫∫SSggrrhhUUttddll''
kk~~¨g̈gGGNNˆâamm  bb""uuEEnn††TT&&BBEExxµµrrssiiƒƒttee®®kkaammbbJJÇÇaaeemmTT&&BBCCaattiillaavveennaaHH  ®®ttUUvvTT&&BBrraabb''rryyrrbbss''
yyYYnnGGNNˆâammvvaayyrruujj®®ccaannmmkkvviijj  ..  eennAAccbb''ttaammpp¬¬ËËvvddkkffyy  TT&&BBEExxµµrrVVnnssmm¬¬aabb''KKµµaa
nnssll''nnUUvvCCnnCCaattiiGGNNˆâamm  EEddllxx¬¬ÁÁnnssaall''ffaaCCaayyYYnn  mmiinnffaaBBYYkkeennHHCCaaTT&&BB  ……CCaarraa--
®®ss††rrbbss''eess††ccGGNNˆâamm  ……CCaarraa®®ss††yyYYnnrrss''ttSSggBBIIyyUUrrmmkkeehhIIyy        eeddaayyGGaa®®ss&&yy  

((11)) eexxtt††ss√√aayyTTaabb  EEddllssBB√√́́ ff©©kk¬¬aayyCCaa®®ssuukkss√√aayyTTaabb  eennAAkk~~¨g̈geexxtt††ss√√aayyeerroogg  ..
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cc∫∫aabb''EExxµµrreeLLIIyy  ..  eess††ccEExxµµrrVVnneeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__eeddIImm∫∫IIeerroobbccMMrreebboobbeerroobbrryyeennAAkk~~¨g̈g
®®bbeeTTssCCaaffIIµµ  ..      kkaarrssmm¬¬aabb''rrggaallEEddlleemmTT&&BBllaavv  ««kkaabb''mmiinnmmuuttdduuttmmiinneeqqHH»»    eeFFII√√    
eennaaHH  VVnnpp††ll''CCaaeellssmmYYyy[[eess††ccGGNNˆâammeellIIkkTT&&BBmmkkvvaayy®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  kk~~¨g̈g
bbTTffaaCCYYyyyyYYnnrrss''eennAAee®®kkaammcc∫∫aabb''EExxµµrr  ..  eess††ccGGNNˆâammVVnnbbJJÇÇËËnnTT&&BBmmYYyymmkkcc∫∫SS
ggTTll''nnwwgg®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  bb""uuEEnn††®®ttUUvvTTTTYYllbbrraaCC&&yyrrtt''xxççaatt''xxççaayy®®ttLLbb''eeTTAAvviijjGGss''
eeTTAA  ..  BBYYkkyyYYnnGGNNˆâammVVkk''TT&&BBTTSSggeennaaHH  VVnnqq¬¬ggssÊÊwwggmmYYyyeeTTAA®®CCkkeekkaanneennAAkkUUssSSgg
ssIIuunneeTToott  ddUUccEEddllTT&&BBmmuunn@@  EEddllVVnnmmkkCCYYyycc∫∫SSggeess††ccEExxµµrrbbHHeeVVrreennaaHHEEddrr  ..
ee®®kkaayymmkk  eess††ccGGNNˆâammVVnnbbJJÇÇËËnnTT&&BBCCMMnnYYyymmkkeeTToott  bb""uuEEnn††TTTTYYllbbrraaCC&&yyeeTToott  ..
eellaakkmmUUrraa""  VVnnbbEEnnƒƒmmffaa  kkaall®®bbvvttii††  ((Chronique))  rrbbss''yyYYnnGGNNˆâammVVnnGGHHGGaagg
ffaa  kkaarrssmm¬¬aabb''rrggaall´́nnCCnnCCaattiiGGNNˆâammeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  CCaakkiiccççtt®®mmUUvvbbJJÇÇaakk''kkaarrccUU
llkkaann''kkaabb''rrbbss''yyYYnn  ((Justifie la prise possession))  nnUUvveexxtt††JJmmeemm--ss  nniigg
eexxtt††llgg''eehhaa  ((vviijjLL¨g̈g))  EEddllCCaasseexxtt††ccaass''rrbbss''rraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  ..

ee®®kkaayyBBIIssPPaass©©bb''ss©©aatt''mmYYyyrryy: kkaarr®®bbyyuuTTÏÏrrvvaaggEExxµµrrnniiggyyYYnnGGNNˆâammVVnneeppII††
mmCCaaffIIµµeeTToott  ..  eennAAqq~~SS11774433  GG~~kkååkkjj""aannrraaKKuukk  eeccAAhh√√aayyeexxtt††VVssaakk''  VVnnCCYYbbååbb
ss&&KKyy""aaggee®®ccIInn  eeddaayyssaarryyYYnnGGNNˆâammccUUllee®®CCoottEE®®CCkk≤≤ttQQbb''QQrr  mmkkeellIIGGMM
NNaaccnniiggrraaCCkkaarrrrbbss''eellaakk  ..  kkaarr®®bbyyuuTTÏÏKK~~aarrvvaaggEExxµµrrnniiggyyYYnnkk**ccaabb''eeppII††mmeeLLIIggPP¬¬aa
mm  ..  yyYYnnGGNNˆâammVVnnVVkk''TT&&BB  rrYYccrrtt''eeTTAABBYYnneennAAeekkaaHHkkaahhuugg  ((Île Cahong))  eennAA
eexxtt††JJmmeemm--ss  ((yyYYnneehhAAeemm--ff))  ..

eennAAqq~~SS11774488  GGFFiirraaCC®®kkuuggGGNNˆâammVVnnbbJJÇÇËËnnTT&&BBmmkkcc∫∫SSggeexxtt††ssuukk®®TTSSgg  ..  
®®BBHHGGggmmççaass''EExxµµrrxx¬¬HH  EEddllVVnnrrtt''eePPooss®®BBHHGGggccUUlleeTTAAkkaann''®®bbeeTTssGGNNˆâamm

VVnnbbJJÇÇaakk∫∫ÁÁnnTT&&BByyYYnnTTSSggeennaaHH  eeddaayyBBYYkkyyYYnnGGNNˆâammvvaassnn¥¥aaffaannwwggeellIIkkxx¬¬ÁÁnn[[
eeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥  ……[[kkaann''mmuuxxkkaarrFFMM@@NNaammYYyy  ..  eeccAAhh√√aayyeexxtt††VVssaakk''  VVnnttssflflUU
TTbb''TTll''nnwwggTT&&BByyYYnn  bb""uuEEnn††®®ttUUvvTTTTYYllbbrraaCC&&yy  ..  KKaatt''VVnnddkkffyyBBIIeexxtt††rrbbss''KKaatt''  ..
®®BBHHGGggmmççaass''TTSSggeennaaHH  VVnnccUUllCCaammYYyyTT&&BBGGNNˆâamm  rrhhUUttmmkkCCiittddll''rraaCCFFaannIIåådduugg  

eellaakkeeccAAhh√√aa‰‰kk  ((eeQQµµaaHHmmÂÂnnII††EExxµµrrmm~~aakk''))  VVnnttTTll''yy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aaccMMeeJJHHkkaarrvvaa--
yylluukkeennaaHH  bb""uuEEnn††®®ttUUvvTTTTYYllbbrraaCC&&yyrrtt''xxççaatt''xxççaayyGGss''eeTTAA  ..  sseemm††cc®®BBHHbbUUTTuummrraaCCaaFFii
rraaCC  nniigg®®BBHHGGggmmççaass''GGIIgg  VVnneeLLIIggCCaakkßß®®tt  nniiggCCaaååbbrraaCC®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caakk~~¨g̈g®®KKaa
eennaaHH  ..  ®®BBHHmmhhaakkßß®®ttnniiggmmhhaaååbbrraaCCeeBBjjcc∫∫aabb''VVnneePPooss®®BBHHGGgg  eeddaayymmaann
®®BBHHGGggmmççaass''®®ssIICC&&yyeeCCddΩΩaarrYYmmppgg  eeTTAAssMMuu®®CCkkeekkaanneennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsseessoomm  ..

eellaakk®®kkLLaaeehhaammGGuukk  ((Oc))  nniiggeeccAAhh√√aayyeexxtt††eeJJFFiissaatt''  EEddllVVnnCCUUnnkk∫∫ÁÁnn
eess††ccccUUlleeTTAA®®CCnneekkaanneennAA®®bbeeTTsseessoomm  VVnn®®ttLLbb''ccUUllmmkk®®bbeeTTssEExxµµrrvviijj
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eehhIIyyeerroobbccMMbbgg˚T̊T&&BBcc∫∫SSggttTTll''nnwwggBBYYkkGGNNˆâammEEddllVVnnttSSggTTIIeennAAkk~~¨g̈g®®BBHHrraaCCaa--
NNaacc®®kk  eehhIIyyEEddllkkMMBBuuggEEttddeeNNII††mmGGMMNNaaccnniigg´́rrGGggaassTTaarrBBnnÏÏddaarrBBIIEExxµµrr  ..  ccMM
VVMMggVVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAeennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''ssaabbGGgg˚åamm´́nnTTeenn¬¬FFMM  ..  kkggTT&&BBrrbbss''EExxµµrrVVnnvvaayy
bbMMEEbbkkTT&&BBGGaaNNˆâamm[[bbrraaCC&&yy  rrYYccbbgg≈≈MM[[TT&&BBeennHHrrtt''xxççaatt''xxççaayyGGss''  bb""uuEEnn††BBYYkkTTSSggeennHH
mmiinn®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''®®bbeeTTssGGNNˆâamm  ®®ttLLbb''CCaaeeTTAABBYYnneennAAkkUUssSSggssIIuunn  ((kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaa
mm))ddUUccEEddllyyYYnnGGNNˆâammeeFFII√√BBIImmuunnmmkkEEddrr    eeddaayymmaannTTSSgg®®BBHHbbuuTTuummrraaCCaaFFiirraaCCeeTTAACCaa
mmYYyyppgg  ..  ee®®kkaayyBBIIeeddjjkkMMccaatt''yyYYnnGGNNˆâammeeccjjBBII®®bbeeTTssGGss''  eellaakk®®kkLLaa--
eehhaammGGuukkVVnneerroobbccMMrreebboobbeerroobbrryynniiggssnnii††ssuuxxeennAAkk~~¨g̈gnnKKrreeLLIIggvviijj  ..

sseemm††cc®®BBHH®®ssIIeeCCddΩΩaa  VVnnyyaaggBBII®®bbeeTTsseessoommmmkkeessaayyrraaCC¥¥eennAAnnKKrrkkmmıı¨C̈Caa
vviijj  ..

BBYYkkeessoommVVnnbbJJÇÇËËnn®®BBHHGGggmmççaass''eePPooss®®BBHHGGgg  ((Princes fugitifs))  TTSSggGGss''
ccUUllmmkkkk~~¨g̈g®®bbeeTTssvviijj  EEddllCCaaeehhttuubbeeggII˚t̊tnnUUvvvviibbttii††ssµµ¨K̈Kssµµaajjyy""aaggxx¬¬SSggeennAAkk~~¨g̈g
nnKKrr  ee®®JJHHEEttCCeemm¬¬aaHHddeeNNII††mmbbll&&¬¬gg˚r̊raaCC¥¥  ..  eennAAqq~~SS11775588  eeKKVVnneeFFII√√BBiiFFIIrraaCCaaPPiieesskk
®®BBHHååTT&&yy[[eeLLIIggeessaayyrraaCCssmm∫∫ttii††  ..    rrddΩΩaaPPiiVVll®®kkuuggGGNNˆâammVVnnTTTTYYllssaall''
®®BBHHååTT&&yy  ffaaCCaakkßß®®tteeBBjjcc∫∫aabb''rrbbss''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  CCaaff~~ËËrrnnwwggkkaarr®®bbKKll''[[xx¬¬ÁÁnnnnUUvv
EEppnnddIITTSSggmmUUll´́nnGGaaNNaaeexxtt††EExxµµrrBBIIrr  eennAAkkUUssSSggssIIuunnee®®kkaamm  ((kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm))  KKWWeexxtt††
ssuukk®®TTSSgg  nniigg®®ttaavviijj  ..  VVnnbb""uuNNˆˆwwggeehhIIyy  yyYYnneennAAEEttmmiinnssbb∫∫aayycciitt††eeTToott  BBYYkk
vvaaVVnneellIIkkeeKKaallssIImmaa®®BBMMEEddnneeqqııaaHHeeTTAATTiissxxaaggeeCCIIggeeTToott  rrhhUUttddll''eeTTAAeexxtt††ccUUdduukk
..  eellaakkmmUUrraa""VVnnbbEEnnƒƒmmeeTToottffaa  ««eeddIImm∫∫IIrraa""bb''rrggssnnii††ssuuxx´́nnkkaarrkkaann''kkaabb''eeddaayyxxuuss
cc∫∫aabb''nnUUvvEEddnnddIIdd**TTUUllMMTTUUllaayyrrbbss''EExxµµrrEEddllxx¬¬ÁÁnnddeeNNII††mm  ……bbgg≈≈MM[[EExxµµrr®®bbKKll''[[  BBYY
kkyyYYnnGGNNˆâammVVnnkkssaaggbbnnÊÊaayyeennAAssaaEEddkk    KKuuyyeeLLAAeeyyoogg  ((Culao Gien))  nniigg
ccUUdduukk  ((ssuuTTÏÏEEttCCaaeeQQµµaaHHffIIµµEEddllyyYYnnllYYccEEkkEE®®bb[[eehhAAeexxtt††EExxµµrrEEddllxx¬¬ÁÁnnddeeNNII††mm))..

eennAAqq~~SS11776688  eeccAAhh√√aayyeexxtt††CCaattiicciinnmm~~aakk''́́ nneexxtt††eemm--ss  ((hhaaeeTToogg))  eeQQµµaaHHmm""aa
kk''ttuugg  EEddllttSSggxx¬¬ÁÁnnffaaCCaaGGaaNNaaBB¥¥aaVVlleess††ccEExxµµrr  VVnneellIIkkTT&&BByy""aaggee®®ccIInneeccjj
BBIIeexxtt††eemm--ss  ccUUlleeTTAAvv&&yyTT&&BBeessoommeemmAAttaammmmaatt''ssmmuu®®TTeessoomm  eehhIIyyccUUllrrhhUUtt
ddll''eexxtt††ccaann''ttaabbflfluunn  ..  bb""uuEEnn††TT&&BBeessoommVVnnvvaayyTT&&BBmm""aakk''ttuugg  ((Macton))  [[bbrraaCC&&yy
bbgg≈≈MMTT&&BBeennHH[[ddkkffyyBBIITTwwkkddIITTSSggGGss''EEddllxx¬¬ÁÁnnddeeNNII††mmVVnn  rrYYccccUUlleeTTAAkkaann''eexxtt††
eemm--ss  ((hhaaeeTToogg))  vviijj  ..

eeddaayyeeCCaarrnnwwggCC&&yyCCMMnnHHeennHHmm""¥¥aagg  eehhIIyymm""¥¥aaggeeTTootteeddaayymmaannKKMMnnMMuuccMMeeJJHHeess††
ccEExxµµrrEEddllBBMMuu®®BBmmTTTTYYllssaall''GGMMNNaaccrrbbss''xx¬¬ÁÁnnppgg  eess††cceessoommKKWW®®BBHHVVTTBBjjaattaa
kk''  VVnnbb""uunnbb""gg  vvaayyyykk®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caaddaall''CCaaccMMNNuuHHrrbbss''eessoomm  ..  eess††cceessoomm
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VVnneellIIkkTT&&BBttaammTTwwkknniiggttaammddIIeeKKaaKKccUUllmmkkvvaayy®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeddaayymmaannkkßß®®tt
EExxµµrrEEddllrrtt''eePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAA®®CCkkeennAAeessoomm  KKWW®®BBHHGGggnnnn''®®BBHHrraamm  CCaaCCMMnnYYyyppgg  ..  kkgg
TT&&BBrrbbss''bbjjaattaakk''  eeddaayymmaann®®BBHHGGggmmççaass''EExxµµrreeQQµµaaHH®®BBHHGGggnnnn''®®BBHHrraammCCUUnnddMMeeNNII
rreennaaHH  VVnneebbIIkkkkaarrvvaayy®®bbhhaarreeTTAAeellIIkkMMBBgg''eemm--ss  ((hhaaeeTToogg))  eehhIIyyddeeNNII††mmEEpp
eennHHVVnn  ..

eeQQµµaaHHmm""aakk''ttuuggEEddllCCaaeeccAAhh√√aayyeexxtt††eemm--ss  ®®ttUUvvbbgg≈≈MMcciitt††rrtt''eeTTAA®®CCkkBBYYnneennAAkk~~¨¨
ggeexxtt††TTwwkkeexxµµAA  ((yyYYnnEE®®bbeeQQµµaaHHCCaaeexxtt††kkaaeemm""AA))  ..  eess††ccEExxµµrr  ee®®kkaayyBBIIddwwggffaaTT&&BBEExxµµrr
eennAAeemm--ssccaajj''eessoommeehhIIyy  VVnneePPooss®®BBHHGGggeeTTAABBYYnnVVtt''kk~~¨g̈gttMMbbnn''mmYYyy´́nn®®bbeeTT
ss  ..  ®®BBHHeeccAAyy""aaLL¨g̈g  GGFFiirraaCCGGNNˆâammVVnnssMMeerrcccciitt††eellIIkkTT&&BBmmkkCCYYyyeess††ccEExxµµrr
eeddaayyBBYYkkyyYYnnPPiittPP&&yyccMMeeJJHHGGnnuuPPaaBBkkMMBBuuggEEttrrIIkkdduuHHddaallyy""aaggrrhh&&ssrrbbss''eessoomm..
TT&&BByyYYnnmmYYyyccMMnnYYnnVVnn®®ttUUvveess††ccyy""aaggLL¨g̈gbbJJÇÇËËnnccUUllmmkk®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eehhIIyyeeTTAA
((ccaabb''́́ ddKK~~aa))  CCaammYYyyTT&&BBrrbbss''eess††ccEExxµµrr  ddwwkknnSSeeddaayyyymmrraaCCmmYYyyrrUUbb  ..  ee®®kkaayyBBII
cc∫∫SSggKK~~aammiinnccaajj''mmiinnQQ~~HHCCaayyUUrrmmkk  TT&&BBeessoommVVnnssuuxxcciitt††ccuuHHccaajj''TT&&BBEExxµµrr  eehhIIyy
ddkkffyyccUUlleeTTAAkkaann''®®bbeeTTsseessoommvviijj  eeddaayyqq¬¬ggkkaatt''ttaammeexxtt††eemm--ss  ((hhaaeeTToogg))
nniiggeeddaayyVVnnTTuukkTT&&BBeessoommEEttccMMnnYYnn550000nnaakk''bb""uueeNNˆâaHH  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrr®®BBHHGGggnnnn''
®®BBHHrraamm  eess††ccbbHHeeVVrrEEddllKKgg''eennAAeexxtt††kkMMBBtt  ..

mmhhaakkßß®®ttEExxµµrrVVnnssMMeerrcccciitt††eeTTAAttSSggFFaannIIeennAAttMMbbnn''mmYYyyeeQQµµaaHHmmaatt''kkNN††¨¨rr
((Moat Kandor))  eennAAkk~~¨¨ggqq~~SS11777711  ..  KKWWeennAAkk~~¨¨ggssmm&&yykklliiyyuuKKeennaaHHeehhIIyy
EEddllGGFFiirraaCCyy""aaLL¨g̈gVVnnEEttggttSSggeeTTssaaPPiiVVllyyYYnnmm~~aakk''[[mmkkeeFFII√√CCaaGGaaNNaaBB¥¥aaVV
llEExxµµrr  eeddaayymmaanneeKKaarrmm¥¥ggaarrCCaayyYYnnffaa  ee◊◊hhUU  ((Boaho))  ..  

rrhhUUttmmkkddll''qq~~SS11777744eeTTAAeehhIIyy  nneeyyaaVVyyrrbbss''eess††ccEExxµµrr  kk**eennAAEEtt≤≤ttTTaann''
EE®®bb®®bbYYllGGII√√eessaaHHeeLLIIyy  kk**rrII‰‰vviibbttii††́́ ppÊÊkk~~¨g̈gnniiggGGssnnii††ssuuxxkk**eeccHHEEttbbnn††CCaarrhhUUttmmkkEEddrr
..  eeddaayy®®TTgg''eeQQ√√ggyyll''ffaa  GGaaNNaa®®bbCCaannuurraa®®ss††rrbbss''®®BBHHGGggvviinnaassGGnn††rraayyyy""aagg
FF©©nn''FF©©rr  eeddaayyssaarrEEttccMMVVMMggrrSSggCCll''nniiggkkaarrGGtt''XX¬¬aann  rrYYmmTTSSggCCmm©©WWeeppßßgg@@  eess††ccEExxµµrr
VVnn®®TTgg''ssuuxxcciitt††bbJJŒŒbb''ssÂÂggaamm®®bbEECCggKK~~aarrvvaaggssnn††ttiivvggßßeennaaHH  eeddaayy®®TTgg''ssuuxxccii
tt††eeppÊÊrrrraaCCbbll¬¬&&gg˚e̊eTTAA[[eess††ccbbHHeeVVrr  KKWW®®BBHHrraamm  EEddllCCaabbggbbÌÌËËnnCCIIddUUnnmmYYyyrrbbss''®®BBHH
GGgg  ..  ®®BBHHrraammVVnneeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥eennAAqq~~SS11777755  eeddaayymmaanneeKKaarrmm¥¥ggaarrffaa  ®®BBHHVV
TTsseemm††ccrraammrraaCCaaFFiirraaCC  ..

eeBBlleeLLIIgg®®KKggrraaCC¥¥PP¬¬aamm  eess††ccffIIµµEEddll®®TTgg''PP&&yyVVrrmm∏∏ccMMeeJJHHyyYYnnGGNNˆâamm  EEdd
llVVnnCCMMTTaass''nnwwggBBiiFFIIrraaCCaaPPiieesskkeeLLIIgg®®KKggrraaCC¥¥rrbbss''®®BBHHGGggeennaaHH  VVnneerroobbccMMccMMVVMM
ggPP¬¬aamm  eehhIIyy®®TTgg''bbJJÇÇaa[[kkssaaggkkSSeePPII¬¬ggFFMM  nniiggssgg''bbUUrrIIeennAAPP~~MMeeBBjj  nniiggeennAAmmuuxxkkMMBBUU--
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ll  ((bbccçç¨b̈b∫∫nn~~®®ssuukkmmuuxxkkMMBBUUlleennAAkk~~¨g̈geexxtt††åådduuggmmaannCC&&yy))  ..  eennAAkk~~¨g̈gssmm&&yyddEEddll
eennaaHH  BBYYkk´́ttssWWnnVVnnbbHHeeVVrree®®kkaakk®®bbqqSSggnnwwggeeccAAhh√√aayyeexxtt††yyYYnneennAAeevv""  eehhIIyyeemmTT&&
BB´́nnBBYYkk´́ttssWWnn  VVnneellIIkkTT&&BBeeqqııaaHHeeTTAArraaCCFFaannIIeevv""  ..  eeccAAhh√√aayyeexxtt††GGNNˆâammeennAA´́®®BBnn
KKrr  VVnnssMMuuCCMMnnYYyyBBIIEExxµµrr  bb""uuEEnn††eess††ccEExxµµrrbbddiieessFFBBMMuu®®BBmmpp††ll''CCMMnnYYyyttaammJJkk¥¥ssMMuú́ nnyyYY
nneeLLIIyy  ..

eennAA®®bbeeTTsseessoomm‰‰eeNNaaHH  eennAAkk~~¨g̈gEExxssIIhhaa11880055  eessoommVVnneerroobbGGPPiieesskk
®®BBHHGGggcc&&nnÊÊ  EEddllVVnneePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAA®®CCkkeekkaanneennAA®®bbeeTTsseessoommBBIImmuunn  eeFFII√√CCaaeess††cc
eeBBjjcc∫∫aabb''rrbbss''EExxµµrr  eeddaayyddaakk''®®BBHHnnaammffaa  ®®BBHHVVTTsseemm††cc®®BBHHååTT&&yyrraaCCaaFFiirraaCC  ..
rrMMeeBBcceennaaHH  eess††ccGGNNˆâammkk**TTTTYYllssaall''®®BBHHGGggcc&&nnÊÊffaaCCaakkßß®®tt®®bbeeTTssEExxµµrreeBBjjll
kk≈≈NN:cc∫∫aabb''EEddrr  ..  lluuHHddll''qq~~SS11881133  ®®BBHHGGggcc&&nnÊÊVVnnrrtt''eePPoossxx¬¬ÁÁnneettAA®®CCkkeennAA®®kkuugg
´́®®BBnnKKrr  ..  GGFFiirraaCCyy""aaLL¨g̈gVVnnbbJJÇÇaaåått††mmeessnnIIyy__eeLLDDUUyyiitt  ((Lê Tuyet))  [[nnSS®®BBHH
GGggcc&&nnÊÊmmkkeeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥vviijj  ..  eemmTT&&BByyYYnnnniiggeess††ccGGggcc&&nnÊÊVVnneellIIkkTT&&BB2200,,
000000nnaakk''  eeLLIIggrrhhUUttddll''rraaVVFFaannIIåådduugg  eeddaayy≤≤ttmmaannrrggkkaarrTTbb''TTll''  ..  ee®®kkaayyBBII
eeFFII√√ssÂÂggaammCCaammYYyyeessoommCCaaee®®ccIInneellIIkk  eess††ccGGggcc&&nnÊÊVVnnyyll''®®BBmmccggssııaanneemm®®ttII
CCaammYYyy®®bbeeTTsseessoommeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11881144  ..

eennAAqq~~SS11883333  eess††ccGGggcc&&nnÊÊVVnnnnSSrraaCCvvggßßnniiggbbrriiJJrr  ccaakkeeccjjBBIIrraaCCvvSSgg®®kkuuggPP~~MM
eeBBjj  eeTTAAttSSggeennAAeexxtt††llgg''eehhaa  ((vviijjLL¨g̈g))  ee®®kkaayyBBIImmaannGGnn††rraaKKmmnn__rrbbss''TT&&BBeessoo
mm  EEddllccUUllmmkkCCYYyycc∫∫SSgg®®BBHHVVTTsseemm††ccrraammrraaCCaaFFiirraaCC  EEddllVVnneePPooss®®BBHHGGgg
kkaallBBIIeeBBllTTbb''TT&&BB®®BBHHGGggcc&&nnÊÊmmiinnQQ~~HH  ..  kkggTT&&BBddwwkknnSSeeddaayyååbbrraaCCEEGGmm  nniigg®®BBHH
GGggmmççaass''DDYYgg  ssiiƒƒttee®®kkaammbbJJÇÇaakkaarreemmTT&&BBeessoommeeQQµµaaHHbbUUDDiinn  VVnnccUUllmmkkddll''PP~~MMeeBB
jj  ..  ®®BBHHGGggEEGGmmnniigg®®BBHHGGggDDYYggVVnnKKgg''eennAAPP~~MMeeBBjj  ccMMEENNkkåått††mmeessnnIIyy__bbUUDDiinn
VVnnccuuHHnnaavvaattaammeeCCIIggTTwwkk  eeTTAAvvaayyddeeNNII††mmVVnneexxtt††ccUUdduukk  ..  bb""uuEEnn††eeBBlleennaaHHkkggTT&&BB
eessoommmmYYyyccMMEENNkkeeTToottVVnnTTTTYYllbbrraaCC&&yyeennAAkk~~¨g̈gPPUUmmiieessµµaagg  ((Smong))  kk~~¨g̈geexxtt††
´́®®BBEEvvgg  eeddaayyssaarrkkaarrTTbb''TTll''nniiggvvaayyttbbdd**ssaahhaavvrrbbss''kkggTT&&BBcc®®kkIILL¨g̈g  nniigg
yymmrraaCChhflfluuyy  ((Hu))  ..  TT&&BBeessoommmmYYyykkggeeTToott  VVnneeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAACCaammYYyyTT&&BBrrbbss''
åått††mmeessnnIIyy__bbUUDDiinn  eeFFII√√[[TT&&BBDDiinnddeeNNII††mmyykkttMMbbnn''eevvoommeeNNAA  ((Viem-Nao))  VVnn  bb""uu
EEnn††®®ttUUvvTT&&BByyYYnnvvaayy[[VVkk''TT&&BBeennAAeexxtt††llgg''eehhaarr  ((vviijjLL¨g̈g))  ..  bbUUDDiinn  eemmTT&&BBeessoomm
VVnneellIIkkTT&&BB®®ttLLbb''ccUUlleeTTAAkk~~¨¨gg®®bbeeTTsseessoommvviijj  ccMMEENNkk‰‰ååbbrraaCCGGggEEGGmm
nniiggGGggDDYYgg  VVnnddkkffyyeeTTAAttSSggeennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  kkggTT&&BBrrbbss''yyYYnnVVnneellIIkkccUU
llmmkkddll''PP~~MMeeBBjj  eehhIIyyVVnnEEcckkeeccjjCCaaBBIIrrkkgg‰‰kkPPaaBB  ..  kkggTT&&BB®®kkuummTTII11  ®®ttUUvveeFFII√√
ddMMeeNNIIrreeLLIIggttaammTTeenn¬¬eemmKKgg  kkgg‰‰kkPPaaBBmmYYyyeeTTootteeFFII√√ddMMeeNNIIrreeqqııaaHHeeTTAAkkaann''®®bbeeTTss  
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llaavv  kk~~¨g̈gbbMMNNggvvaayykkMMccaatt''TT&&BBeessoomm[[rrtt''eeccjjBBIIccMMNNuuccTTSSggLLaayyeennaaHH  EEddll
eessoommeennAAkkaann''kkaabb''eennAAeeLLIIyy  ..

ee®®kkaayyBBIIVVnnvvaayykkMMccaatt''TT&&BBeessoommrrbbss''eemmTT&&BByyYYnn  eeQQµµaaHHGGuugg  ccaaggLLaann''bbiinn
((Ong Chan LanhBinh))    VVnnddEEgg˙ṙreess††ccEExxµµrr[[®®ttLLbb''ccUUlleeTTAAeessaayyrraaCC¥¥eennAAPP~~MM
eeBBjjvviijj  ..  eeBBllEEddllmmaannssnnii††ssuuxxbbrriibbUUrreehhIIyy  GGuuggccaaggLLaann''bbiinn  VVnneellIIkkTT&&BB
ccUUlleeTTAAttSSggTTIIeennAAkkUUssSSggssIIuunnddUUccBBYYkkyyYYnnGGaaNNˆâamm  EEddllVVnneeFFII√√BBIIeellIIkkmmuunnEEddrr  ..
eennAAFFaannIIPP~~MMeeBBjj  mmaanneemmTT&&BBGGNNˆâammmm~~aakk''  eeQQµµaaHHGGuuggffuuggeeCC  ((Ong Thong Che))
eennAAkkaarrJJrreess††ccEExxµµrr  ..

eennAAqq~~SS11883344  eess††ccEExxµµrrVVnnssuuKKtt  GGFFiirraaCCyyYYnnGGNNˆâammVVnnbbJJÇÇËËnnnnaayyTTaahhaa
nnGGNNˆâammCCaaee®®ccIInnnnaakk''  [[yykkddgg√√aayymmkkff√√aayy®®BBHHbbrrmmssBBkkßß®®ttaaEExxµµrr  ..  ee®®kkaammkkii
ccççEENNnnSSrrbbss''eemmTTUUttyyYYnn  eeQQµµaaHH  GGuuggxxSSmm""aagg  ((Ong Kham Mang))  ®®kkuumm®®bbwwkkßßaarraaCC
bbll¬¬&&gg˚V̊Vnnee®®CCIIsskkßß®®ttIIGGggmmIIuu  GGPPiieesskkeessaayyrraaCC¥¥bbnn††®®BBHHGGggcc&&nnÊÊ  EEddllCCaaeehhttuummYY
yyrraarrSSggmmiinn[[®®BBHHGGggEEGGmmnniiggGGggDDYYggeeLLIIgg®®KKggrraaCC¥¥VVnn  ..

bbnnÊÊaabb''mmkkeeMMTT&&BByyYYnneeQQµµaaHHGGuuggTTYYggssflfluunn  ((Ong Tung Xun))  VVnnBB&&TTÏÏccaabb''ååbbrraaCC
EEGGmm  rrYYccbbJJÇÇËËnneeTTAAkkaann''rraaCCFFaannIIeevv""  eehhIIyybbJJÇÇaarrddΩΩmmÂÂnnII††EExxµµrreeTTAAkkaann''rraaCCFFaannIIGGNNˆâamm
ppgg  eeddIImm∫∫IICCEECCkkKK~~aaBBIIbbJJ˙ȧanneeyyaaVVyy  ..  eemmTT&&BByyYYnneeQQµµaaHHGGuuggTTYYggssflfluunn  VVnnTTSSggccaa
bb''bbuu®®ttIITTSSggbbYYnnGGggrrbbss''®®BBHHGGggcc&&nnÊÊ  KKWWmmhhaakkßß®®ttIIGGggmmIIuu  mmççaass''kkßß®®ttIIGGggeeBBAA  nniiggGGgg
ss©©ÁÁnneeTTAA®®kkuuggeevv""EEddrr  ..  ccMMEENNkkmmççaass''kkßß®®ttIIGGggEEmmnn  kk**®®ttUUvvyyYYnnccaabb''®®cckk®®TTuuggeennAAeexxtt††
llgg''eehhaarrEEddrr  ..

eennAAccMMeeJJHHmmuuxxGGMMeeBBIIBB¥¥aaVVTT®®bbqqSSggnnwwggrraaCCvvggßßaannuuvvggßß  ®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrEEddllrrgg
TTuukk≈≈eevvTTnnaayy""aagg´́®®kkEEllgg  BBIIGGMMeeBBIIssgg˚t̊t''ssgg˚˚iinn  eeFFII√√VVbb  nniiggkkaabb''ssmm¬¬aabb''rrggaallBBIIssMM--
NNaakk''eemmTT&&BB  nniiggTT&&BByyYYnnGGNNˆâamm  VVnnee®®kkaakkQQrrbbHHeeVVrreeBBjj®®bbeeTTss®®bbqqSSggnnwwgg
yyYYnn  eehhIIyykkaabb''ssmm¬¬aabb''yyYYnnss¬¬aabb''JJssvvaall  mmiinnffaayyYYnnssIIuuvviill……yyYYnnTTaahhaanneeLLII--
yy  ..  eeBBlleennaaHH  rraa®®ss††EExxµµrrVVnneeppII∆∆ccuutthhµµaayyeeTTAAeess††cceessoomm  ssMMuu[[bbJJÇÇËËnn®®BBHHGGggDDYYgg
ccUUllmmkk®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  ®®BBHHGGggDDYYggeeddaayymmaanneemmTT&&BBbbUUDDiinnddEEgg˙ṙrGGmmppgg  VVnneellII
kkTT&&BBccUUllmmkk®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eehhIIyyVVnnTTTTYYlleeCCaaKKCC&&yyeennAAeexxtt††eeJJFFiissaatt''  ..  ®®bb
CCaaBBllrrddΩΩVVnnTTTTYYllGGbbGGrr  nnwwggkkggTT&&BBrrbbss''bbUUDDiinn  EEddllddEEgg˙ṙr®®BBHHGGggDDYYggeeddaayyrrIIkk
rraayybbMMppuutt  eehhIIyyrraa®®ss††TTSSggeennaaHHEEffmmTTSSggVVnnbbgg˚T̊T&&BBCCYYyycc∫∫SSggeess††ccrrbbss''xx¬¬ÁÁnnEEffmm
eeTToottppgg  ..

®®BBHHeeccAAGGFFiirraaCCGGNNˆâammVVnnbb††ËËrrnneeyyaaVVyymmYYyyrrMMeeBBcc  ccMMeeJJHHkkßß®®ttIInniiggrraaCCvvggßß
EExxµµrr  EEddllyyYYnnccaabb''yykkeeTTAAXXMMuuXXSSggeennAA®®kkuuggeevv""  ee®®kkaayyBBIIVVnnTTTTYYllddMMNNwwggffaa  TT&&BB
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EExxµµrr--eessoommVVnnTTTTYYlleeCCaaKKCC&&yy  ..  yyYYnnGGNNˆâammVVnn[[bbJJŒŒbb''GGMMeeBBII®®bbmmaaffeemmIIllggaa
yy  nniiggTTaarruuNNkkmmµµssaahhaavvyygg''XX~~ggeellIIkkßß®®ttTTSSggeennaaHH  BBYYkkyyYYnnVVnnTTSSggssnn¥¥aaffaa
nnwwggCCYYyycc∫∫SSggddeeNNII††mmrraaCC¥¥  [[ååbbrraaCCEEddllxx¬¬ÁÁnnccaabb''yykkeeTTAAeennaaHHEEffmmeeTToottppgg  ..
eess††ccyyYYnnVVnnbbJJÇÇËËnnkkggTT&&BByy""aaggee®®ccIInnssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''ccUUllmmkkkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
eeddaayymmaanneemmTT&&BBGGuuggccaaggLLaann''bbiinn  CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarrFFMM  ..  eeTTaaHHbbIImmaannkkaarreeFFII√√VVbbyy""aagg
NNaakkII††  nniiggeeTTaaHHbbIIyyYYnnll∫∫ÁÁggllYYggbbeeJJœœaatteeddaayyssMMddIIEEppÌÌmmEEll˙ṁmkkII††  kk**BBYYkkEExxµµrrmmiinn®®BBmm
ccuuHHccaajj''  nniiggccuuHHccUUllyyYYnneeLLIIyy  ..  eemmTT&&BBGGuuggccaaggLLaann''bbiinn  ≤≤tthhflflaannccUUllmmkkkk~~¨g̈g®®bb
eeTTsskkmmıı¨C̈CaaeeLLIIyy  ccaaVVnnddkkTT&&BBffyyeeTTAAvviijj  eeddaayynnSSTTSSggååbbrraaCCnniiggmmççaass''kkßß®®ttII
TTSSggbbYYnnGGggrrbbss''®®BBHHGGggcc&&nnÊÊ  EEddllvvaaccaabb''BBIImmuunneeTTAAvviijjppgg  ..  eennAAqq~~SS11884422  eeccAA--
hh√√aayyeexxtt††yyYYnneennAAllgg''eehhaarr  ((vviijjLL¨g̈g))  VVnneeFFII√√KKttmmççaass''kkßß®®ttIIEEmmnn  eeddaayyssaarrvvaa
eekk††AA®®kkhhaayynnwwggbbrraaCC&&yyrrbbss''vvaa  ..

ee®®kkaayyBBIITTTTYYlleeCCaaKKCC&&yyeennAAeeJJFFiissaatt''  TT&&BBrrbbss''åått††mmeessnniiyybbUUDDiinn  VVnn
eellIIkkeeqqııaaHHmmkk®®kkuuggåådduuggeeTToott  ..  eeddaayy®®TTgg''VVrrmm∏∏ccMMeeJJHHkkaarrvvaayy®®bbhhaarr´́nnBBYYkkyyYYnn
GGNNˆâammeennaaHH  ®®BBHHGGggDDYYggVVnneellIIeerrhh__BBlleeqqııaaHHeeTTAAxxaaggtt∫∫ËËgg´́nn®®bbeeTTss  eehhIIyyeeTTAA
ttSSggTT&&BBeennAA®®TTSSgg  ..  eennAATTIIeennaaHH®®BBHHGGggDDYYggVVnnTTTTYYllTT&&BBeeCCIIggeeKKaakkrrbbss''eessoommmmkk
CCaaCCMMnnYYsseeTToott  TT&&BBTTSSggeennaaHHccuuHHeennAAeexxtt††JJmm  ……mmYYggxxSS  ((hhaaeeTToogg))  ..  ccMMVVMMggVVnn
ppÊÊ¨ḦHeeLLIIggyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  bb""uuEEnn††mmiinnccaajj''mmiinnQQ~~HHKK~~aaeeLLIIyy  ..  eeBBlleennaaHHeessoommVVnnddkk
TT&&BBrrbbss''xx¬¬ÁÁnnvviijj  eeddaayyeennAA®®bbeeTTsseessoommkk~~¨g̈geeBBlleennaaHHkk**mmaannccMMVVMMggyy""aaggssaahhaavv
EEddrr  ..  ååbbrraaCCGGggEEGGmmEEddllKKgg''eennAAkkUUssSSggssIIuunn  eehhIIyyEEddll≤≤ttVVnnccUUll®®bbLLËËkk
kk~~¨g̈gssÂÂggaammeennaaHH  VVnnssuuKKtteennAAqq~~SS11884455  bb""uuEEnn††®®TTgg''VVnnbbggßßll''bbuu®®ttmmYYyyGGgg®®BBHH
nnaammPPiimm  GGaayyuu2200qq~~SS  eennAAkk~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ ddyyYYnnGGNNˆâamm  EEddllCCaaFF~~aakk''mmYYyyssMMrraabb''[[yyYY
nnee®®bbIIkk~~¨g̈gssÂÂggaammCCaammYYyy®®BBHHGGggDDYYgg  ..  ssÂÂggaammee®®kkaayybbMMppuuttVVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAeennAA®®kkuu
ggllEEgg√√kk  eeBBlleennaaHHEExxµµrrVVnnssmm¬¬aabb''eemmTT&&BByyYYnnGGNNˆâammeeQQµµaaHHGGuuggccaaggLLaann''bbiinn
VVnnddUUccbbMMNNgg  ..  TT&&BByyYYnnGGNNˆâammxxUUccTTwwkkcciitt††  kk**ssMMeerrccddkkffyyvviijj  ..  TT&&BBEExxµµrrVVnn
ee®®bbIITT&&BBddMMrrII[[eeddjjttaammTT&&BByyYYnnEEddllddkkffyyeennaaHH  eehhIIyyGGaaccccaabb''VVnneemmTT&&BByyYYnnGG
NNˆâammmm~~aakk''  ®®BBmmTTSSggBBllTTaahhaannCCaaee®®ccIInnnnaakk''EEffmmeeTToottppgg  ..  ee®®kkaayyBBIIVVnnTTTTYYll
bbrraaCC&&yyCCaaee®®ccIInnddggmmkk  yyYYnnGGNNˆâammssuuxxcciitt††ccuuHHhhttƒƒeellxxaassnnii††PPaaBBCCaammYYyyEExxµµrr  yyYY
nnGGNNˆâamm®®ttUUvvbbgg≈≈MM[[ddkkTT&&BBffyyBBIIddIIEExxµµrr  eennAAEExxmmiiffuunnaa11884466  kk**rrII‰‰TT&&BBåått††mmeessnnIIyy__
bbUUDDiinn  kk**VVnn®®ttLLbb''ccUUlleeTTAA®®ssuukkvviijjeennAAqq~~SS11884488EEddrr  bbNN††aall[[®®BBHHGGggDDYYggeennAA
EEttmmYYyy®®BBHHGGgg‰‰gg  kkNN††aallvviibbttii††rraabb''rryyrraabb''JJnn''CCMMBBUUkk  ..

eennAAeeBBll®®KKggrraaCC¥¥  vvaaeellcc[[eeXXIIjjhhaakk''ddUUccCCaa®®BBHHGGggDDYYggCCaaeess††ccccMMNNuuHHyyYYnn
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GGNNˆâammppggnniiggeessoommppgg  BBIIee®®JJHHkk~~¨g̈gBBiiFFIIrraaCCaaPPiieesskkeennaaHH  ttMMNNaaggeess††cc®®kkuuggeevv""
nniiggttMMNNaaggeess††cceessoommCCaaGG~~kk  ((®®bbKKll''))  mm˚˚¨d̈drraaCC¥¥[[®®BBHHGGgg  ..  eeBBlleennaaHHeeKK≤≤ttVV
nnrrvvll''eeddaaHH®®ssaayybbJJ˙ȧa´́nnkkaarrTTaammTTaarrEExxµµrr  ……kkMMNNtt''®®BBMMEEddnnrrbbss''kkmmıı¨C̈CaaEEddllyyYYnn
GGNNˆâammnniiggeessoommllYYcc  ®®BBmmTTSSggkkeekkrr[[rrYYjj®®kkjjgg''bb""uunnVVtt´́ddeennaaHHeeTT  eeTTaaHHbbIIeennAA
xxaaggccuuggssttvvttßßTTII2200eennHHeehhIIyykkII††  kk**rrII‰‰ddIIssll''bb""uunnEEss∫∫kk®®kkbbIIssBB√√́́ ff©©eennHH    EEddllBBMMuu
GGaaccTTSSggcciiJJççwwmmrraa®®ss††VVnnppggeennaaHH  kk**mmaannllMMnnSSddUUccddIIkkmmµµssiiTTiiÏÏ  ((ddUUccCCaaddIIEE®®ssccMMkkaarrCCYY--
llBBIIrrddΩΩ...))  bb""uueeNNˆâaHH  ..  ®®BBHHGGggDDYYgg≤≤tthhflflaanneebbIIkkccMMNNuuccFFMMeennHHeessaaHHeeTT  eeddaayy®®TTgg''
PP&&yyffaa  eebbIIeellIIkkbbJJ˙ȧadd**FFMMnniiggdd**ee®®KKaaHHff~~aakk''eennHHmmkknniiyyaayy  eennaaHHnnwwggnnSS[[mmaannvviibbttii††rrvvaa
ggBBYYkkttµµaatt®®kkuuggeevv""nniigg®®kkuuggVVggkkkk  ..  BBYYkkmmhhaaeeccaarrTTSSggBBIIrreennHHVVnnbbgg≈≈MM[[EExxµµrrnniiggGG~~kk
dd´́TTTTuukkeerrOOgg[[eennAAddUUcceeddIImm  ((Statu quo))  CCaaBBiieesssskkMMuu[[EExxµµrr  ……®®bbeeTTssNNaattvvaa""TTaa
mmTTaarr[[BBYYkkvvaabbgg˙ȧajjkkiitt¥¥aannuukkUUllPPaaBB  Légitimité ´́nnkkaarrllYYccbb¬¬nn''ddIIeeKKrrbbss''BBYYkkvvaa[[
eessaaHH  ..  kk~~¨g̈geeBBllddEEddlleennaaHH  ®®BBHHGGggDDYYggEEffmmTTSSgg≤≤tthhflflaanneeFFII√√[[æænnUUvvkkaarrTTaammTTaarr
ddIIGGII√√bbnnii††ccbbnn††ÁÁcceessaaHHeeTT  ..  ®®BBHHGGggKKµµaannTTSSgg{{kkaass  KKµµaannTTSSggmmeeFF¥¥aaVVyyGGII√√eessaaHHeeLLII
yy  eeTTaaHHbbIIeeBBllCCaaxxaaggee®®kkaayymmkkeehhIIyykkII††  eehhIIyy®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkrrbbss''®®BBHHGGgg  kk**
mmaannTTMMhhMMnniiggTTiiddΩΩPPaaBBddUUccEEddllkkmmıı¨C̈CaaEEddlleeyyIIggrrss''eennAAssBB√√́́ ff©©eennHHeeTTAA  ..

BBYYkkyyYYnnGGNNˆâammnniiggeessoomm  VVnnttSSggeennAACCaassƒƒaaBBrreellIIeexxtt††CCaayyEEddnnTTSSggLLaayy
rrbbss''EExxµµrr  EEddllxx¬¬ÁÁnnkkaann''kkaabb''kk~~¨g̈g{{kkaassGGnn††rraaKKmmnn__TT&&BBTTSSggLLaayyrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  mmkkkk~~¨g̈g
kkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~¨g̈grrbbss''EExxµµrr  ..  BBYYkkmmhhaaeeccaarrTTSSggBBIIrreennHHVVnnBB®®ggwwggkkmm¬¬SSggyy""aaggmmSSmmYYnn
eehhIIyy®®ttYYtt®®ttaaeexxtt††TTSSggeennaaHHeeddaayyppÊÊaall''EEttmm††gg  ..  kkaarrvvaattddIIrreebboobbeennHHVVnn®®bb®®BBwwtt††
eeTTAAeeddaayyss©©aatt''eess©©øømmbbMMppuutt  eehhIIyy≤≤ttmmaannGGnnaaFFiibbeettyy¥¥ppgg  ..  ®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrEEdd
llllgg''®®TTeennss  eeddaayyssaarrEEttssÂÂggaammbbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aa≤≤ttQQbb''QQrr  ««bbddiivvtt††nn__»»  eeddII--
mm∫∫IImm˚˚¨d̈drraaCC¥¥  EEddllnnSS[[vviinnaass®®bbeeTTsseennaaHH    ≤≤ttrrvvll''eeGGIIeeBBIIccMMeeJJHHeehhttuukkaarrNN__GGBB--
mmgglleessaaHHeeLLIIyy  ..  bb""uuEEnn††eennAAEEbb""kkxxaaggee®®kkaamm´́nn®®bbeeTTss  KKWWeennAAkk~~¨g̈gddIIEEddllyyYYnnGG--
NNˆâammddeeNNII††mmkkaann''kkaabb''  EExxµµrryy""aaggee®®ccIInnVVnnrrtt''eePPoossxx¬¬ÁÁnnBBIIddIIeennaaHH  eeTTAA®®CCkkeekkaanneennAA
ddIIdd´́TTeeTToott  EEddllzziitteennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''EExxµµrr  ..  kkaarreennHHBBMMuuEEmmnnbbNN††aallmmkk
EEttBBIIEExxµµrrTTSSggeennaaHH  rrggTTuukk≈≈eevvTTnnaaBBIIGGaaCC∆∆aaFFrr……BBYYkkyyYYnnGGNNˆâamm  EEddllmmaann®®bbeeyyaaCCnn__
EEttkk~~¨g̈gkkaarr  ((bbgg˚åatt''BBUUCCEExxµµrr))eennaaHHeeTT  bb""uuEEnn††mmkkBBIIEExxµµrr  mmaannkkaarreeqqIIµµgg´́qqµµdd**xxııgg''xxııss''mmYYyy  mmii
nn®®BBmmttSSggxx¬¬ÁÁnneennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''yyYYnn  EEddlleeKKFF¬¬aabb''EEtteemmIIllggaayy  nniiggEEdd
lleeKKVVnnccaatt''TTuukkCCaammhhaaeeccaarrrrbbss''eeKK  ..  eeqq¬¬øøtt®®bbeehhaaggeennHH  rrddΩΩaaPPiiVVll®®kkuuggeevv""VV
nnrruujj®®ccaannrraa®®ss††rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  [[ddwwkkkkUUnnCCJJÇÇËËnneeccAAeeTTAAttSSggllMMeennAA@@eellIIddIIeennaaHHCCaaCCMMnnYYss
EExxµµrrvviijj  ..  GGaaCC∆∆aaFFrryyYYnnVVnnpp††ll''kkiiccççssMMrrYYllnniiggbbuuBB√√ssiiTTiiÏÏyy""aaggTTUUllMMTTUUllaayyddll''CCnn
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bbrreeTTss  EEddlleennAAkkkkUUnnBBUUnneeccAAeennAAeellIIddIIrrbbss''EExxµµrrEEddllxx¬¬ÁÁnnbb¬¬nn''eennaaHH  CCaaBBiieessssccMM--
eeJJHHCCnnCCaattiicciinn  ®®KKaann''EEttmmYYyyBB®®BBiiccEEPP~~kkbb""uueeNNˆâaHH  EEddnnddIIssNN††rrdd**ll√√wwggeell√√IIyy´́nn
TTeenn¬¬eemmKKgg  ®®ttUUvvmmhhaaeeccaarryyYYnnEEkk[[eeTTAACCaaEE®®ssKKµµaannssll''  ..

bb""uuEEnn††ee®®kkaayymmkk®®BBHHGGggDDYYgg  bbnnÊÊaabb''mmkk®®BBHHVVTTnneerraatt††mm  VVnnddeeNNII††mmyykkddIIEEdd
llyyYYnnkkaann''kkaabb''eennaaHHmmkkvviijj  eeddaayyee®®bbIITTSSggmmeeFF¥¥aaVVyyeeyyaaFFaanniiggnneeyyaaVVyyppgg

CCMMhhaannTTIImmYYyy  kk~~¨g̈gnn&&yyeennHH®®ttUUvvVVnneeppII††mmeeFFII√√eeLLIIggeennAAqq~~SS11885544  eeddaayyrraaCCrrddΩΩaaPPii
VVllVVnnbbJJÇÇËËnneebbsskkCCnnEExxµµrrmmYYyyrrUUbb  [[eeTTAATTaakk''TTggkkuuggssflfluullVVrrSSggeennAAsswwgg˙ḃbUUrrII  ..
eellaakk  ddWWmm""uuggTTIIjjII  ((M. de Montigny))  EEddllVVnnmmkkddll''kkMMBBtteennAAqq~~SS11885555  eeddaayy
kkaatt''ttaamm®®kkuuggVVggkkkkeennaaHH  VVnnbbeeggII˙ḃb®®VVbb''eess††cceessoommffaa  xx¬¬ÁÁnnmmaannbbMMNNggccUUllKKaa
ll''eess††ccEExxµµrrEEddrr  ..  eessoommVVnnee®®bbIIkkllll∫∫iiccCCaaee®®ccIInn®®bbkkaarr  rraarrSSggrrhhUUttTTaall''EEttBBMMuuGGaa
cc[[mmaannkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggNNaammYYyy  CCaammYYyyGG~~kkttMMNNaaggVVrrSSggnniigg®®BBHHGGggDDYYggccuuHHhhttƒƒ
eellxxaaVVnn  ee®®kkaayyBBIIvvaaVVnnddwwggbbMMNNggrrbbss''EExxµµrr  ..

eennAAqq~~SS11885566  BBYYkkEExxµµrrrrss''eennAAkk~~¨g̈geexxtt††TTSSggLLaayyssiiƒƒtteennAAttaammTTeenn¬¬ee®®kkaamm  VVnn
ee®®kkaakkbbHHeeVVrr®®bbqqSSggnnwwggrrddΩΩkkaarrGGNNˆâamm  ..  ®®BBHHGGggDDYYggVVnn®®ttaass''bbJJÇÇaa[[eerroobbccMMeerrrr
BBll  eehhIIyyeellIIkkeeTTAAkkaann''CCaayyEEddnn  eeddIImm∫∫IIKKSS®®TTccllnnaabbHHeeVVrreennaaHH  ..  bb""uuEEnn††eemmTT&&BB
yyYYnnVVnneeFFII√√[[KKMMeerraaggkkaarrNN__eennHHbbrraaCC&&yyeeTTAAvviijj  eeddaayyvvaaVVnneerroobbccMMTT&&BBeennAAttaammCCaa
yyEEddnnCCaaee®®sscc  eeddIImm∫∫IITTbb''TTll''nnwwggkkaarrvvaayylluukkrrbbss''EExxµµrr  ..  eeddaayyKKµµaannCCMMnnYYyyGGII√√
ssBB√√yy""aaggEEbbbbeennHH  nniiggeeddaayyssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gssMMNNaajj''yyYYnnEEbbbbeennHHppgg  BBYYkkEExxµµrrbbHH
eeVVrrTTSSggeennHHVVnnxxUUccTTwwkkcciitt††GGss''  eehhIIyy®®ttUUvvyyYYnnssmm¬¬aabb''eeccaallyy""aaggrrggaall´́®®BB´́ppßß
eeTToottppgg  ..

eennAAqq~~SS11885588  BBYYkkccaammxxaaggtt∫∫ËËggXXMMµµ¨ ̈ VVnnbbHHeeVVrr®®bbqqSSggnnwwggGGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrr  eehhIIyy
VVnnssmm¬¬aabb''eebbsskkCCnnrraaCCbbMMeerrIIrrbbss''EExxµµrrmm~~aakk''  EEddllTTTTYYllPPaarr::eeTTAAbb®®gg˚åabbBBYYkkvvaa  ..  GGMM
eeBBIIbbHHeeVVrreennaaHH  ®®ttUUvvVVnnbb®®gg˚åabbeeTTAAvviijj  EEttccaammeemmbbHHeeVVrrrrtt''ccUUlleeTTAA®®CCkkeekkaanneennAA
kk~~¨g̈geexxtt††  ««ccUUdduukk»»  ..

eennAAqq~~SS11885599  ®®BBHHGGggDDYYggVVnnKKMMrraammGGaaCC∆∆aaFFrryyYYnnGGNNˆâamm  [[®®bbKKll''ccaammeennaaHHmm
kk[[EExxµµrrvviijj  ..  BBYYkkyyYYnnbbddiieessFFCCaaddaacc''GGhhgg˚åa  ®®BBHHGGggDDYYggVVnn®®TTgg''®®ttaass''bbggaabb''[[
vvaayylluukkeexxtt††  ««ccUUdduukk»»  eeddIImm∫∫IIyykkBBYYkkbbHHeeVVrrTTSSggeennaaHHmmkkvviijj  ..  ååkkjj""aaEEkkbb
««Kep»»  EEddllCCaa®®bbmmuuxxTT&&BBEExxµµrr  nniiggCCaaeeccAAhh√√aayyeexxtt††®®TTSSggeennaaHH  VVnnTTTTYYlleeCCaaKKCC&&
yy  eehhIIyyvvaayyrruujj®®ccaannTT&&BByyYYnn--ccaamm  rrhhUUtteeTTAAddll''ddIIrrbbss''vvaa  ..  ååkkjj""aaEEkkbbEEddll
kkMMBBuuggEEtteeddjjttaammTT&&BByyYYnneennaaHH  VVnnccUUllmmkkkkaann''rraaCCFFaannIIåådduuggvviijj  ee®®kkaayyBBIIVVnnTT
TTYYllddMMNNwwggffaa  ®®BBHHGGggDDYYgg®®TTgg''ssuuKKtt  ..    kkiiccççkkaarrTTSSggLLaayykk**eennAA®®ttwwmmeennaaHH‰‰ggeeTTAA
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eennAAEExxvviicciiœœkkaa11885599  ®®BBHHGGggmmççaass''GGggvvddII††  mmhhaaååbbrraaCCVVnnTTTTYYllrraaCCaaPPiieesskkCCaa
eess††ccnnKKrrEExxµµrr  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIeennAAkkaarr®®bbyyuuTTÏÏCCaabbnn††kknnÊÊ¨ÿyKK~~aa  eeTTaaHHbbIImmaanncceenn¬¬aaHHmmiinneeTToogg
kkII††  eeddIImm∫∫IIddeeNNII††mmddIITTSSggeennaaHHvviijjVVnneeFFII√√≤≤ttQQbb''QQrr  rrhhUUttddll''VVrrSSggccUUllkkaann''kkaabb''
ddIIeennaaHHvviijj  eeTTIIbbkkaarreennHH®®ttUUvveeKKbbgg≈≈MM[[  ««BB¥¥ÁÁrr»»  eeccaall  ..  ttaammeehhttuukkaarrNN__eennHH  vviivvaaTT
EExxµµrr--yyYYnn  ®®ttUUvvBB¥¥ÁÁrreeccaallmmkkTTll''ssBB√√́́ ff©©  ..  

�                           �

� 
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vKTI2
kkaarrll∫∫ggddeeNNII††mmyykkvviijj

--11--

kkaarrll∫∫ggddeeNNII††mmyykkvviijj  eerroobbccMMeeLLIIggeeddaayykkßß®®ttEExxµµrr

eennAAqq~~SS11773388  KKWWkk~~¨g̈grryy:eeBBll22qq~~SSee®®kkaayyBBIIeeQQµµaaHH  mm""aakk''KKuuyy  ss¬¬aabb''eeTTAA  ®®BBHHVV
TTFFeemmµµaarraaCCaaGGggssUU((11773388--11774477))  ®®TTgg''eeqq¬¬øøtt{{kkaassEExxµµrrnniiggyyYYnnTTaass''KK~~aa  bbJJÇÇËËnnTT&&
BBEExxµµrrmmYYyyccMMnnYYnneeTTAAcc∫∫SSggeeddjjeemmTT&&BBss®®ttUUvveeQQµµaaHH  mm""aakk''ttuugg  eeccjjBBIIeexxtt††JJmm  ((hhaa
eeTToogg))..  bb""uuEEnn††TT&&BBrrbbss''®®BBHHFFeemmµµaarraaCCaaGGggssUUTTTTYYllbbrraaCC&&yy  eehhIIyy®®ttUUvvbbgg≈≈MMcciitt††ddkkff--
yymmkkvviijj  eeddaayyeehhttuu®®kkuuggJJmm  ®®ttUUvvTT&&BByyYYnnnniiggcciinnkkaarrJJrrmmuuttmmSSxx¬¬SSggeeBBkk  ((GGeeJJIIÇÇ
jjGGaanneessoovveePPAA  GGaaeeddmm""aarr  LLWWEEkk¬¬rr  A. Leclère TTMMBB&&rr337788))  ..  eennAAqq~~SS11773388ddEEddll
ååkkjj""aanniirriinnÊÊKKuukk  CCaaeeccAAhh√√aayy®®ssuukk@@VVssaakk''kk**VVnneellIIkkTT&&BBcc∫∫SSggeeddjjyyYYnnGGNNˆâamm
eeccjjBBIIttMMbbnn''eennHHEEddrr  ..

ddll''mmkkqq~~SS11777766  KKWWkk~~¨g̈g{{kkaassEEddllBBYYkk´́ttssWWnnbbHHeeVVrr®®bbqqSSggnnwwggeess††cc®®kkuugg
eevv""  EExxµµrreennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ((……kkUUssSSggssIIuunn))  VVnnee®®kkaakkeeLLIIggvvaayykkMMccaatt''yyYYnnEEddrr  ..  kk~~¨g̈g
eeBBlleennaaHH  ®®BBHHVVTTrraammrraaCCaa  ((®®BBHHGGggnnnn''))  VVnnbbddiieessFFmmiinn®®BBmmeellIIkkTT&&BBeeTTAACCYYyy
eess††cceegg√√øøggGGaann  ((yy""aaLL¨g̈g))  ttaammeesscckkII††ssMMuú́ nneess††cceennHHeessaaHHeeLLIIyy  ..  eess††ccyyYYnnVV
nneellIIkkTT&&BBmmkkvvaayyEExxµµrrPP¬¬aamm  EEtt®®ttUUvvTT&&BBEExxµµrrvvaayyVVkk''TT&&BB  eehhIIyyeeddjjttaamm®®bbkkiitt  ..
kk~~¨g̈g{{kkaasseennaaHH  ®®BBHHGGggnnnn''nniiggTT&&BBEExxµµrrVVnnddeeNNII††mmVVnnmmkkvviijjnnUUvveexxtt††llgg''eehhaarr  ((
vviijjLL¨g̈g))  nniiggJJmmeemm--ss  ((mmIIffrr))  ..  ®®BBHHGGggnnnn''®®TTgg''eellIIkkTTwwkkcciitt††ddll''kkaarrbbHHeeVVrrrrbb
ss''EExxµµrr  eehhIIyy®®TTgg''VVnneerroobbccMM[[eeKKssmm¬¬aabb''dd**rrggaallnnUUvvCCnnCCaattiiGGNNˆâammTTSSggGGss''EEdd--
llrrss''eennAAeellIIrrddΩΩTTSSggLLaayyrrbbss''®®BBHHGGggEEffmmeeTToottppgg  ..  bb""uuEEnn††ååbbrraaCC  ®®BBHHååTT&&yy
ssuurriiyyaa  nniiggååbbrraaCCFFmmµµ  ((GGggttnn''))  VVnnrraarrSSggnniiggeeFFII√√[[xxUUccxxaattEEppnnkkaarreennHHGGss''  ((GGaa˘̆
LLWWEEkk¬¬rr  TTMMBB&&rr339900))  ..

eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11885577  ®®BBHHVVTTGGggDDYYgg  ®®BBHHeeccAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaVVnnssMMuuttaammrryy:mm""uugg--
eessjj&&rrmmIIuuss  ((Monseigneur Miche))  [[®®BBHHeeccAAGGFFiirraaCCVVrrSSggNNaabb""UUeeLLGGuuggTTII33  bb
JJÇÇËËnnTT&&BBVVrrSSggmmkkvvaayyddeeNNII††mmyykk´́®®BBnnKKrr[[EExxµµrr  ..  ®®BBHHVVTTGGggDDYYggVVnnssnn¥¥aaffaa
nnwwgg®®bbTTaann®®VVkk''550000EENNnnCCaassKKuuNN  eebbIIkkaallNNaaVVrrSSggvvaayyQQ~~HHyykkTTII®®kkuugg
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eennHHVVnnmmkk[[EExxµµrrvviijj  ..
bb¬¬gg''vvaayy®®bbhhaarreennHH  VVnneerroobbccMM[[kkggTT&&BBEExxµµrrvvaayy®®bbhhaarreexxtt††®®TTSSggee®®ttIIyyxxaagg

tt∫∫ËËggTTeenn¬¬VVssaakk''  ((ssuukk®®TTSSgg)),,  ®®BBHH®®ttBBSSgg  ((®®ttaavviijj)),,  ®®kkmmYYnn--ss  ((rraa""cc''yy""aa)),,  mmaatt''®®CCUU
kk  ((ccUUdduukk))  ((ssUUmmGGaann®®BBHHrraaCCBBggßßaavvttaaddMMkkll''eennAA®®BBHHrraaCCvvSSgg  TTMMBB&&rr775555  ((Annales

déposées au Palais Roral page 755))  ..  
lluuHHmmkkddll''qq~~SS11885588  kkggTT&&BBVVrrSSggee®®kkaammbbJJÇÇaakkaarrrrbbss''åått††mmeessnnIIyy__  DDUUddaattii__

ddWWLLaaee®®hh  ((Doudart de Lagrée))  VVnnvvaayy®®bbhhaarr®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  ®®ssbbeeBBllKK~~aannwwgg
kkaarrvvaayy®®bbhhaarrrrbbss''TT&&BBEExxµµrreeTTAAeellIIeexxtt††®®TTSSggee®®ttIIyyxxaaggtt∫∫ËËggTTeenn¬¬VVssaakk''  ®®BBHH®®tt
BBaaMMgg  ®®kkmmYYnnss  nniiggmmaatt''®®CCUUkk  ((®®BBHHrraaCCBBggßßaavvttaaddMMkkll''eennAA®®BBHHrraaCCvvSSgg  TTMMBB&&rr776600  ((
Annales déposées au Palais Royal page 760 et A. Leclère p.447 ))  ..

bb""uuEEnn††CCaaGGkkuussll  BBYYkkccaammEEddllbbHHeeVVrreennAAtt∫∫ËËggXXMMµµ¨ ̈ kk~~¨g̈geexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  VVnnrrtt''
ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈geexxtt††eennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  eeddaayyssaarrCCnnrrYYmmQQaammrrbbss''vvaammkkBBIImmaatt''®®CCUUkk  ((ccUU
dduukk))  CCYYyyrrMMeeddaaHH  ..  mmhhaakkßß®®ttrrbbss''eeyyIIgg  BBII®®BBHHVVTTsseemm††cchhrriirrkkßßrraammaa®®BBHHGGggDDYYgg
VVnn®®BBmmaann[[eeccAAhh√√aayyeexxtt††yyYYnneennAAmmaatt''®®CCUUkk  ®®bbKKll''ccaammbbHHeeVVrrTTSSggeennaaHHmmkkEExxµµrr
vviijj  ..  yyYYnnbbddiieessFF  ®®BBHHGGggDDYYggVVnnbbJJÇÇaaeellaakkååkkjj""aaEEkkbb  eeccAAhh√√aayyeexxtt††®®TTSSgg
eellIIkkTT&&BBeeTTAAvvaayy®®bbhhaarreexxtt††mmaatt''®®CCUUkk  ((ccUUdduukk))  CCaabbnnÊÊaann''  ..  BBYYkkyyYYnnGGNNˆâammnniiggss
mmıı&&nnÏÏmmiitt††rrbbss''vvaa  KKWWBBYYkkccaammbbHHeeVVrrrrtt''eeTTAA®®CCkkeennAATTIIeennaaHH  eerroobbccMMkkaarrvvaayyttbbTTbb''TT&&BB
EExxµµrr  bb""uuEEnn††®®ttUUvvbbrraaCC&&yyeehhIIyyddkkffyy  CCaa{{kkaasshhuucc[[TT&&BBEExxµµrreellIIkkBB¥¥¨ḧhyyaa®®ttaaccUU--
llee®®CCAAeeTTAA@@kk~~¨g̈g®®bbeeTTssyyYYnn  ..  KKWWkk~~¨g̈geeBBlleennaaHHeehhIIyy  EEddllyyYYnnGGNNˆâammnniiggccaamm
llgg''®®TTeennssbbrraaCC&&yyhhiinneehhaaccddll''bbnnÊÊ¨k̈k  ..  EEttee®®kkaayyBBIIVVrrSSggddeeNNII††mmVVnnTTUUrraa""nn
((Tourane))  eennAA´́ff©©TTII11kkJJÔÔaa11885588  nniigg®®kkuugg´́®®BBnnKKrreennAA´́ff©©TTII1177kkuumm∏∏:11885599mmkk
®®BBHHVVTTGGggDDYYggeeQQ√√ggyyll''ffaa  KKYYrrEEttppÌÌaakkkkaarrvvaayyddeeNNII††mmddIIkkmmıı¨¨CCaaee®®kkaammssiinn
((kkUUssSSggssIIuunn))  ..  ®®BBHHGGggDDYYgg®®TTgg''ccUUllssuuvvNNˆêekkaaddΩΩeennAAKK˘̆ss˘̆11886600  ((GGaa˘̆  LLWWEEkk¬¬rr  TTMM
BB&&rr444466))  ..

--22--

kkaarrll∫∫ggddeeNNII††mmvviijj
eerroobbccMMeeLLIIggeeddaayy®®bbCCaarraa®®ss††kkUUssSSggssIIuunn

eennAAkk~~¨g̈grrCCÇÇkkaallrrbbss''eess††ccFFeemmµµaarraaCCaaGGggssUU  ((qq~~SS11773388ddll''qq~~SS11774477))  mmaann
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kkaarrvvaayy®®bbhhaarrmmYYyyrrvvaaggTT&&BBEExxµµrr  ddwwkknnSSeeddaayyååkkjj""aanniirriinnÊÊKKuukknniiggBBYYkkyyYYnnGGNNˆâamm
eennAAeexxtt††VVssaakk''  ((ssuukk®®TTSSgg))  ..  BBYYkkyyYYnn®®ttUUvvTTTTYYllbbrraaCC&&yy  ddkkffyyeeTTAAeeTTAAkkaann''
eekkaaHHhhuugg  eennAAeexxtt††JJmmeemm--ss  EEddllCCaaeekkaaHHmmYYyykk~~¨g̈gTTeenn¬¬eemmKKgg  eehhIIyyVVnneeFFII√√CCaammççaa
ss''ddIIeekkaaHHeennaaHHrrhhUUttmmkk  ((GGaa˘̆  LLWWEEkk¬¬rr  TTMMBB&&rr337755))  ..

eennAAkk~~¨g̈grrCCÇÇkkaall®®BBHHGGggccnnÊÊ  ((11880066--11883344))  eennAAeeBBllEEddll®®BBHHGGggmmççaass''GG--
NNˆâammeegg√√øøggGGaannbbHHeeVVrreeLLIIggeehhIIyy®®bbkkaassxx¬¬ÁÁnnCCaakkßß®®tt®®bbeeTTssGGNNˆâammeennAA®®kkuugg
´́®®BBnnKKrr  rrYYcccc∫∫SSggCCaammYYyyBBYYkk´́ttssWWnneennaaHH  mmÂÂnnII††CCaann''xxııss''mm~~aakk''rrbbss''EExxµµrr  eeQQµµaaHHååkk--
jj""aassYYss  VVnneekkNNÎÎCCnnrrYYmmQQaammxx¬¬ÁÁnneennAAeexxtt††®®BBHH®®ttBBSSgg  ((®®ttaavviijj))cc∫∫SSggttTTll''nnwwgg
BBYYkkyyYYnn  ..

kk~~¨g̈grrCCÇÇkkaallmmhhaakkßß®®ttIIyyaannIIGGggmmIIuu  ((11883344--11884411))  eeddaayy®®TTSS®®TTccMMeeJJHHGGMMeeBBII
ssgg˚t̊t''ssgg˚˚iinn  eeFFII√√VVbb  ´́nneemmTT&&BByyYYnneeQQµµaaHHee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  ®®BBmmTTSSggmmÂÂnnII††rraaCCkkaarr
eexxtt††nnaannaarrbbss''vvaaBBMMuuVVnn  nniiggee®®kkaayyBBIIddwwggffaa  yyYYnnbb""uunnbb""ggbbgg˚åatt''TTSSggEExxµµrreellII  TTSSgg
EExxµµrree®®kkaamm[[eeTTAACCaayyYYnn  eeddaayyBBYYkkmmhhaaeeccaarreennHHVVnnlluubbbbMMVVtt''eeddaayyeeffaakkTTaabbbbMMppuu
ttnnUUvvTTMMeennoommTTmm¬¬aabb''®®bb´́BBNNIIEExxµµrr  eeccAAhh√√aayy®®ssuukk®®BBHH®®ttBBSSggmm~~aakk''  eeQQµµaaHHeeccAAhh√√aayyKKuu
yy  VVnnddwwkknnSSCCnnrrYYmmCCaattiirrbbss''xx¬¬ÁÁnn[[ee®®kkaakkbbHHeeVVrrttvvaa""eeLLIIgg  ..  eellaakkeeccAAhh√√aayy®®ssuu
kkKKuuyy  VVnneeFFII√√««TTuukk≈≈kkiirriiyyaa»»ssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnneeddaayyeessaakknnaadd¥¥kkmmµµ  eeddIImm∫∫IIddwwkknnSSccllnnaatt--
ssflflUUyy""aaggbb††ËËrrpp††aacc''  kk~~¨g̈gbbMMNNgg[[yyYYnnTTuukk[[EExxµµrrvviijj  nnUUvv®®bb´́BBNNIIEExxµµrrnniiggssaassnnaarrbb--
ss''EExxµµrr  ..  kkaarrttssflflUUnniiggkkaarrTTaammTTaarreennHH  VVnnkk¬¬aayymmkkCCaa®®bb´́BBNNIInniiggCCaakkaattBB√√kkiiccççEExxµµrr
kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ((kkUUssSSggssIIuunn))  rrhhUUttmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©  ..

eennAAqq~~SS11884477  KKWWkk~~¨¨ggeeBBll®®BBHHGGggDDYYggeeTTIIbbnnwwggeeLLIIgg®®KKbb''®®KKggrraaCCssmm∫∫ttii††
((11884477--11885599))  eemmTT&&BBEExxµµrrmm~~aakk''eeQQµµaaHH  eeLLaammeessaamm  EEddlleeKKeehhAArrtt''mmaatt''ffaa  ttaa
eessaamm  ((Lom Som))  VVnnee®®kkaakkeeLLIIggddwwkknnSSkkaarrbbHHeeVVrreennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkTTaabbeePPII¬¬gg  ((ttMMbb
nn''kknn''ccuugg))  eexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  ((®®ttaavviijj))  eeddIImm∫∫IIssggsswwkkyyYYnnccMMeeJJHHmmrrNNPPaaBBrrbbss''
eeccAAhh√√aayyKKuuyy  CCaaBBiieesssseeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarrttssflflUUeeddjjkkMMccaatt''yyYYnnGGNNˆâammeeccjjBBIIddIIEExxµµrr  kk~~¨¨
ggbbMMNNggddeeNNII††mmyykkddIImmrrttkkddUUnnttaammkkvviijj  ..  eeddaayymmaannCCMMnnYYyyBBIIeemmTT&&BBrrggrrbbss''
xx¬¬ÁÁnneeQQµµaaHHeessnnaa‰‰kkee®®VVjj  nniiggeellaakkeemmOOggeessaamm  ®®BBmmTTSSggGGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrreennAAkk~~¨g̈geexx
tt††eennaaHHKKSS®®TTppgg  eellaakkeeLLaammeessaammVVnnvvaayyQQ~~HHyyYYnn  eehhIIyyeellIIkkTT&&BBccUUllrrhhUUtt
ddll''ttMMbbnn''pp~~ËËeeddaagg  ((Phno Dong))  kk~~¨g̈geexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggddEEddll  eehhIIyyVVnnbbJJÇÇaa[[ss
mm¬¬aabb''rrggaallnnUUvvyyYYnnGGNNˆâammTTSSggLLaayynniiggGGuuggbbUUrr  eeccAAhh√√aayyeexxtt††rrbbss''vvaappgg  ..  bb""uuEEnn††
bbnnÊÊaabb''mmkk  TT&&BBeellaakkeeLLaammeessaamm®®ttUUvvbbrraaCC&&yy  eeddaayyyyYYnnVVnnbbJJÇÇËËnnTT&&BBCCMMnnYYyyyy""aa
ggee®®ccIInneeTToott  mmkkBBIIeexxtt††xxaaggeekkIItt  eeddIImm∫∫IITTbb''ddMMeeNNIIrrnniiggvvaayy®®bbhhaarrTT&&BBEExxµµrr  ..  yyYYnn
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VVnnccaabb''eemmTT&&BBeeLLaammeessaamm  ddaakk''®®TTuuggbbJJÇÇËËnneeTTAA®®kkuuggeevv""  eehhIIyy®®ttUUvveess††ccyyYYnneeQQµµaaHH
FFIIvv®®TTII  ((Thiev-Tri))  bbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''eeccaall  ((GGeeJJIIÇÇjjGGaanneessoovveePPAAkkUUssSSggssIIuunn,,  1199--
3300  TTMMBB&&rr2222  nniiggeerrOOggnniiTTaanneellIIffµµ))  ..

eennAAqq~~SS11885566  BBYYkkyyYYnnGGNNˆâammVVnnssƒƒaabbnnaabbnnÊÊaayyyy""aaggFFMMeennAAVVyyssUUvv  ((Bai

Xou))  ssuukk®®TTSSgg  ((TTIIrrYYmmeexxtt††))  nniiggeennAAjjËËyy""aa  ((Nhu Gia))  kk~~¨g̈gbbMMNNggeeFFII√√kkaarrvvaattddIIccuuHH
ccuuHHmmkkxxaagglliiccppgg  nniiggBB®®ggwwggssƒƒaannPPaaBBrrbbss''yyYYnnppgg  ..  BBYYkkyyYYnnVVnn®®BBmmaanneellaa
kkeeccAAhh√√aayy®®ssuukkssuukk[[ccuuHHccUUllvvaa  bb""uuEEnn††ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  eeccAAhh√√aayy®®ssuukkssuukknniiggEExxµµrrVV
nnee®®kkaakkeeLLIIggeeddaayymmaanneellaakkeessnnaallwwmmeennAAVVssaakk''CCaaGG~~kkddwwkknnSS®®bbqqSSggeehhIIyyss
mm¬¬aabb''rrggaallnnUUvvyyYYnnGGNNˆâamm®®KKbb''®®bbeePPTT  eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''TTMMnnbb''nniiggkkMMBBgg''®®ttbb''  EEddllssBB√√
´́ff©©yyYYnneehhAAffaa  ««TTYYnnvvaa""»»  ((Thuan Hoa))  eennAAkk~~¨g̈geexxtt††ssuukk®®TTSSgg  ..

eennAAqq~~SS11885599  yyYYnnGGNNˆâammVVnneerroobbccMMCCaaffIIµµeeTToott  ®®BBmmTTSSggGGnnÊÊggccaammeennAAeexxtt††mmaa
tt''®®CCUUkk  ((ccUUdduukk))  [[ccUUllCCYYyycc∫∫SSggvvaappgg  ..  EExxµµrrVVnneeppII††mm®®bbttiibbttii††kkaarrsswwkkCCaaffIIµµeeLLIIgg
eeTToott  ..  eellaakkeessnnaassYYss®®BBmmTTSSggeerrhh__BBllrrbbss''eellaakk  VVnneerroobbccMMTT&&BBEExxµµrreellIIkk
eeTTAAbbÂÂgg˚åabbyyYYnnGGNNˆâammeennAAmmhhaaTTuubb  ((yyYYnneehhAAffaavvaa""TTYYnn  Hoathuan))  nniiggccuuggVVLLaa
gg  ((GGaannnniijj))  kk~~¨g̈geexxtt††ssuukk®®TTSSgg  ..  eennAAkk~~¨g̈gkkMMLL¨g̈geeBBll33qq~~SS  TT&&BBEExxµµrrVVnn®®bbyyuuTTÏÏKKµµaa
nnQQbb''  ®®bbkkbbeeddaayyeeCCaaKKCC&&yy  ssmm¬¬aabb''yyYYnnGGss''CCaaee®®ccIInn  eennAAkk~~¨g̈gccMMeeNNaammeennaaHHmmaann
åått††mmeemmbbJJÇÇaakkaarryyYYnnBBIIrrnnaakk''ppgg  eeQQµµaaHHGGuuggLLaann''ssmm  ((Ong Lanh Sam))  nniiggGGuugg
LLaann''bbflfl^n̂nssIIuu  ((Ong Lanh Binh Si))  EEddllmmaannpp~~ËËrreennAAssuukk®®TTSSssBB√√́́ ff©©CCaaGGnnuussßßaavvrrIIyy__
®®ssaabb''  ..  EEtteellaakkeessnnaassYYss  ®®ttUUvvBBYYkkccaammEEddllCCaassmm&&ıınnÏÏmmiitt††yyYYnnGGNNˆâammbbMMBBuull
ss¬¬aabb''kk~~¨g̈geeBBllCCaaxxaaggee®®kkaayymmkk  ((eerrOOggnniiTTaannssrreessrreellIIffµµ))  ..  

eennAAqq~~SS11886600  bbggbbÌÌËËnn22nnaakk''eeQQµµaaHHeessnnaaTTaa  nniiggeessnnaammaann''  VVnnee®®kkaakkeeLLIIgg
bbHHeeVVrreennAAeeLLaammBBYYyy  ((Lom Pouyea))  bb""uuEEnn††®®ttUUvvbbgg≈≈MMcciitt††ddkkTT&&BBeeTTAAkkaann''VVkk''llIIvv  kk~~¨¨
ggttMMbbnn''®®ttxxaa  ((Tra Kha))  kk~~¨g̈gPPUUmmiiLL¨g̈gffaann''ssBB√√́́ ff©©  eeddaayyBBMMuuGGaacc®®TTSS®®TTnnwwggyyYYnnEEddll
mmaannTT&&BBee®®ccIInneellIIssllbb''VVnn  ..  ee®®kkaayymmkkeessnnaaTTaa  eessnnaammaann''  VVnncc∫∫SSggQQ~~HHyyYY
nnvviijj  eehhIIyyeellIIkkTT&&BBeeddjjyyYYnnrrhhUUttddll''JJmmbb""UUllIIvv  ((Péam Poliêv))  ..  eennAATTIIeennaaHH
yyYYnnVVnnTTTTYYllCCMMnnYYyyTT&&BBccaammyy""aaggee®®ccIInn  eehhIIyyeessnnaaTTaa®®ttUUvvTT&&BBEExxµµrrddwwkknnSSyykkeeTTAA
bbJJçç¨ḦHeennAAkk~~¨g̈gkkUUnneekkaaHHmmYYyy  eennAAEEkk∫∫rrvvtt††EExxµµrrmmYYyyeennAAEExx√√ggbbUUbbiill  ((Khveng Bobel))
kk~~¨g̈gPPUUmmiibbYYnneehhAAhhwwuugghhUUyy  ´́nneexxtt††VVkk''llIIvv  ..

�
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--33--

kkaarrTTaammTTaarrffIIµµmmYYyy
rrbbss''®®BBHHVVTTGGggDDYYgg  nniigg  ®®BBHHVVTTnneerraatt††mm

eeyyIIggVVnneeXXIIjjeennAAkk~~¨g̈gvvKKxxaaggeellII  ssII††BBIIkkaarrll∫∫ggddeeNNII††mmddIIvviijj  EEddll®®BBHHVVTT
sseemm††cchhrriirrkkßßrraammaa®®BBHHGGggDDYYggVVnneerroobbccMMeeLLIIggeennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ((kkUUssSSggssIIuunn))ee®®ss
ccGGss''eehhIIyy  kk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNggeeddjjyyYYnnGGNNˆâammeeccjjBBIIrrddΩΩTTSSggLLaayyrrbbss''®®BBHHGG
gg  ..  ffII√√eebbII®®BBHHGGggCCaakkßß®®ttFFmm··kkrruuNNaanniigg®®ssLLaajj''ssnnii††PPaaBB  eeddaayyeehhttuuGGaaNNaa®®bb
CCaannuurraa®®ss††rrbbss''®®BBHHGGggrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaammiinneeccHHccbb''kkII††  kk**®®BBHHGGggDDYYggBBMMuuGGaacceennAA®®BBeeggIIyy
kkeennII††yyccMMeeJJHHTTuukk≈≈eevvTTnnaarrbbss''®®bbCCaarraa®®ss††®®BBHHGGgg  eennAAEEbb""kkxxaaggee®®kkaammEEddllrrggkkaarr
ssgg˚t̊t''ssgg˚˚iinnVVnnEEddrr  ..  ®®BBHHGGgg®®TTgg''VVnn®®ttaass''bbggaabb''[[kkssaaggbbnnÊÊaayyyy""aaggFFMMeennAA
kk~~¨g̈geexxtt††mmaatt''®®CCUUkk  ((ccUUdduukk))  nniiggJJmm……mmYYggxxSS  ((hhaaeeTToogg))  EEddllTTuukkddUUccCCaabbnnÊÊaayymmuuxx
´́nnkkaarrttssflflUUrrbbss''EExxµµrr  ..  eeddaayyssBB√√®®BBHHTT&&yymm""¥¥aaggnnwwggeeCCaaKKCC&&yyddMMbbUUggTTSSggLLaayyrrbb
ss''®®BBHHGGgg  nniiggeeddaayyeeXXIIjjbbrraaCC&&yybbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aarrbbss''yyYYnnGGNNˆâamm  ®®BBHHVVTTGGggDDYY
ggVVnneeTTAAddll''TTIIeeddAAyy""aagg®®VVkkddNNaass''  eehhIIyyBBiittCCaannwwggVVnnCCaassmmıı&&nnÏÏmmiitt††dd**®®VVkkdd
mmYYyyrrbbss''®®bbeeTTssVVrrSSgg  kk~~¨g̈gkkaarr®®bbqqSSgg®®bbeeTTssGGNNˆâamm  bbMMNNggddeeNNII††mmyykkddII
ssMMbbUUrrCCIIrrCCaattiirrbbss''®®BBHHGGgg  EEddllyyYYnnllYYccyykkeeTTAA  eebbIIssiinnNNaaeehhIIyy®®BBHHGGggBBMMuuVV
nn®®bbQQYYnnrrYYccccUUllssuuvvNNˆêekkaaddΩΩeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11886600  EEddllCCaaeehhttuummYYyyeeFFII√√[[EEppnnkkaarrrrbb
ss''®®BBHHGGggccbb''eeTTeennaaHH  ((GGeeJJIIÇÇjjGGaanneessoovveePPAArrbbss''eellaakk  GGaaeeddmm""aadd__LLWWEEkk¬¬rr  BBIITTMMBB&&rr
444455ddll''444477  A. Leclère pp.445-447))  ..

ee®®kkAABBIIccMMVVMMggTTSSggLLaayyddwwkknnSSppÊÊaall''®®BBHHGGgg®®bbqqSSggnnwwggyyYYnnGGNNˆâamm  nniiggkkaarrssMMuu
CCMMnnYYyynniiggkkiiccççKKSS®®TTeeppßßgg@@BBII®®BBHHeeccAANNaabb""UUeeLLGGuuggTTII33  GGFFiirraaCC®®bbeeTTssVVrrSSggeennaaHH
®®BBHHVVTTGGggDDYYgg®®TTgg''VVnneeFFII√√ccuutthhµµaayyyy""aaggee®®ccIInneeTTAATTUUllGGFFiirraaCCGGggeennHH  [[®®CCaabbGGMM
BBIIssiiTTiiÏÏeellIITTwwkkddIInnaannaarrbbss''EExxµµrreennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ((EEddllyyYYnnnniiggVVrrSSggeehhAAffaakkUUssSSgg
ssIIuunn))  ..  eennAAEExxvviicciiœœkkaa11885555  ®®BBHHVVTTGGggDDYYggVVnnssMMuu  ((mm""uuggeessjj&&rrmmIIss))  ssrreessrrccuutt
hhµµaayymmYYyy  eeFFII√√eeTTAAccggssııaanneemm®®ttIICCaammYYyy®®BBHHeeccAANNaabb""UUeeLLGGuuggTTII33  ..  ccuutthhµµaayyeennaaHH
VVnneeppII∆∆eeTTAA®®bbeeTTssVVrrSSgg  ttaammrryy:kkuuggssflfluullVVrrSSggeennAAsswwgg˙ḃbUUrrII  eeddaayymmaannTTSSggddgg√√aa
yy  ((ssYYyyssaa))  mmYYyyhhiibbppgg  ..

bb""uuEEnn††kk~~¨g̈geeBBlleellaakkddWWmm""uuggTTIIjjIIGGeeJJIIÇÇjjmmkkddll''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ®®ssaabb''EEtt®®BBHH
VVTTGGggDDYYggPP∆∆aakk''®®BBHHGGgg  eeddaayyeellaakkddWWmm""uuggTTIIjjIITTUUllffaa      eeKK≤≤ttVVnnTTTTYYll……ddwwggddMM--
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ddMMNNwwggGGII√√bbnnii††cceeTT  BBIIeerrOOggccuutthhµµaayyeeppII∆∆eeTTAA®®BBHHeeccAANNaabb""UUeeLLGGuuggeennaaHH  ((GGeeJJIIÇÇjjGGaa--
nneessoovveePPAA  GGaaNNaacc®®kkTTII22eennAA≤≤NNÎÎËËcciinn  rrbbss''eellaakkssaalleeLLnnIIyy""aa  TTMMBB&&rr335599  ((
Le second Empire Indochine par Charls Leyniard p.359))  ..

eennAAqq~~SS11885566  ®®BBHHVVTTGGggDDYYggVVnneeppII∆∆ccuutthhµµaayynniiggddgg√√aayymmYYyyeeTToott  eeTTAAff√√aayy
®®BBHHeeccAANNaabb""UUeeLLGGuuggTTII33  ttaammrryy:kkuuggssflflUUllVVrrSSggeennAAsswwgg˙ḃbUUrrIIddEEddll  ..  ccuutthhµµaayy
eennHHKKWWCCaaccuutthhµµaattttvvaa""  nniiggTTaajjGGaarrmmµµNN__GGFFiirraaCCVVrrSSggEEddlleeTTIIbbnnwwggccUUllkkaann''kkaabb''
eexxtt††xxaaggeekkIIttnnaannaa´́nnkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  [[ddwwggffaakkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammKKWWCCaaddIIrrbbss''EExxµµrr  ..  ®®BBHHGGgg
ssMMuu®®BBHHeeccAAGGFFiirraaCC®®bbeeTTssVVrrSSggkkMMuu[[TTTTYYll    ««GGMMeeNNaayyddII»»  TTSSggGGss''NNaaBBIIeess††ccGG
NNˆâamm  ee®®JJHHssuuTTÏÏEEttCCaaddIIEEddllVVnnllYYccEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ((kkUUssSSggssIIuunn))  ..

eennAAqq~~SS11886644  kk~~¨g̈geeBBllyyaaggeeTTAACCYYbbåått††mmnnaavvIIddWWLLaa®®hhgg''DDIIEEyy""rr  ((Amiral de

Lagrandière))  eennAA´́®®BBnnKKrr  eeddaayymmaanneellaakkDDUUddaaddWWLLaaee®®hhCCUUnnddMMeeNNIIrrppgg  ®®BBHHVV
TTnneerraatt††mmVVnnTTaammTTaarryy""aaggmmwwuuggmm""aatt''  [[VVrrSSgg®®bbKKll''eexxtt††pp††MM¨K̈K~~aaTTSSggbbIIKKWW  ––  vviijjLL¨g̈g  ((
EEddllmmaanneexxtt††llgg''eehhaarr  ppßßaarrEEddkk  nniigg®®BBHH®®ttJJMMgg  //  vviijjLL¨g̈g  ssaaEEddkk  ®®ttaavviijj))  ccUU
dduukk  ((EEddllmmaannrrYYmmeexxtt††mmaatt''®®CCUUkk  LL¨g̈geessoogg  kknn''ffWW  nniiggssuukk®®TTSSgg))  eehhIIyynniigghhaa
eeTToogg  ((EEddllmmaanneexxtt††JJmm  rraa""cc''yy""aa  nniiggVVkk''llIIvv))  ®®bbKKll''mmkkEExxµµrrvviijj  ..  eexxtt††TTSSggbbII
®®kkuummeennHH  ®®ttUUvvssnniiÏÏssJJÔÔaaqq~~SS11886622  eerroobbccMM®®bbKKll''[[yyYYnnGGNNˆâamm  ..  ssnniiÏÏssJJÔÔaaeennHH
xxuusscc∫∫aabb''TTSSgg®®ssuugg  eeddaayyeehhttuuffaavvaaeeFFII√√eeLLIIgg  ssII††BBIIeerrOOggeexxtt††TTSSggLLaayyrrbbss''EExxµµrr
eeddaayymmiinn[[EExxµµrrddwwggppgg  eehhIIyy®®bbKKll''[[eeTTAAyyYYnn  EEddllBBMMuuEEmmnnCCaaeexxtt††rrbbss''yyYYnnmm††
ggNNaaeessaaHHEEffmmeeTToottppgg  ((le traîté de 1862 est nul de plein droit puisqu'il

réglait le sort des provinces cambogiennes, jamais reconnues comme

annamites, à l'insu du Cambodge, et laissait encore à l'Annam))  ..  ®®BBHHVV
TTnneerraatt††mmVVnnyyaaggccUUllkk~~¨g̈g®®bbeeTTssvviijj  eennAAkk~~¨g̈gEExxttuullaa11886644  eeddaayyVVnnTTTTYYll
JJkk¥¥ssnn¥¥aaBBIIVVrrSSggffaa  nnwwgg®®bbKKll''eexxtt††pp††aacc''  ((Provinces détachées))  TTSSggeennaaHH[[
EExxµµrrvviijj  ((kk~~¨g̈gkkrrNNIIeennHHssUUmmGGaanneessoovveePPAA  ««EExxµµrreennAAkkUUssSSggssIIuunn»»  rrbbss''eellaakkVV--
rr""UUllii__  ((Cambogiens de Cochinchine par G. Barrault))  ..

vKTI2
kkaarrkkaann''kkaabb''eeddaayyxxuusscc∫∫aabb''́́ nnyyYYnnGGNNˆâamm

kkaarrddkk®®ssgg''eeddaayysseegg≈≈bb  nnUUvveehhttuukkaarrNN__CCaa®®bbvvttii††TTSSggLLaayy  bbgg˙ȧajj[[eeXXII
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jjyy""aaggcc∫∫aass''ffaa  yyYYnnGGNNˆâammBBMMuuVVnneeFFII√√ccMMVVMMggddeeNNII††mm  ((Conquête))  ((  kkkknn––  ssUUmm
GGeeJJIIÇÇjjGGaanncc∫∫aabb''ppgg  eeddIImm∫∫II®®CCaabbnn&&yyJJkk¥¥  Conquête eennHH  BBiieesssscc∫∫aabb''GGnn††rrCCaa
ttiissaaFFaarrNN:))  nnUUvvddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm……ddIIeennaaHH®®ttgg''NNaammYYyyddMMuueessaaHHeeLLIIyy  kkaarree®®CCoottccUU--
ll´́nnBBYYkkyyYYnnGGNNˆâammmmkkeellIIEEpp~~kk´́nn®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈CaaeennHHVVnn®®ttUUvvmmaanneeLLIIgg
eeddaayyssaarrEEttccMMVVMMggkk~~¨g̈g®®ssuukk  rrvvaagg®®BBHHrraaCCvvggßßaannuuvvggßßnniiggkkßß®®tt®®KKbb''®®KKggrraaCC¥¥  KKWWccMM--
VVMMgg´́nneess††ccbbHHeeVVrreeTTAABBwwggyyYYnn  kk**rrII‰‰ccMMEENNkkeess††ccmm≈≈aaggeeTTAABBwwggeessoomm  ..

CCMMhhaannTTII11´́nnkkaarree®®CCoottccUUllrrbbss''yyYYnn  ®®ttUUvveeppII††mmeeLLIIggnnaaeeBBlleennaaHH  eeddaayykkaarr
jj¨ḦHjjgg''rrbbss''kkßß®®ttIIGGNNˆâamm  mmeehhssIIrrbbss''eess††ccCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22CCaaeemmKKMMnniitt  ..  kk**bb""uuEEnn††
ddMMbbUUggeeLLIIyy  KKWW®®KKaann''EEttCCaaeesscckkII††GGnnuuJJÔÔaatt  ((Autorisation))  EEddll®®BBHHVVTTCC&&yyeeCCddΩΩaa
TTII22  VVnn®®bbTTaann[[yyYYnnGGNNˆâamm  ttSSgghhaaggCCMMnnYYjjeennAAEEpp~~kkccuuggxxaaggtt∫∫ËËggbbMMppuuttrrbbss''
®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  KKWWCCaakkMMBBgg''®®kkbbII  ((bbccçç¨b̈b∫∫nn~~́́ ®®BBnnKKrr))  nniiggmmYYyyssflfluuyy  ((Moi Xu))  EEttbb""uu--
eeNNˆâaHH  ..  eeddaayyeesscckkII††GGnnuuJJÔÔaatteennHH  kkßß®®ttIIyyYYnnGGNNˆâammEEddllBBMMuuEEmmnn®®KKaann''EEttmmaann≤≤
TTiiÏÏBBlleellIIssllbb''eellII®®BBHHVVTTCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22  EEttrrhhUUttddll''kkßß®®ttttMMNNvvggßß  ((bbuu®®ttnniigg
eeccAA))  rrbbss''CC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22ppggeeTToott  GGaaccddwwkknnSSyyYYnn[[ccUUllmmkkkkaann''kkaabb''®®bbeeTTsskkmmıı¨-̈-
CCaaEEpp~~kkeennaaHH  eehhIIyyttSSggllMMeennAAeeddaayy®®ssYYll  ..

ttSSggBBIIeeBBlleennaaHHmmkk  bbJJ˙ȧakkMMBBgg''®®kkbbII  nniiggmmuuyyssflfluuyy  eeTTAACCaabbJJ˙ȧammYYyyeeddaaHH®®ssaa
yyBBMMuurrYYcc  ..  ttaammccuutthhµµaayyrrbbss''kkßß®®ttyyYYnn  eeBBlleennaaHHVVnn[[ddwwggffaa  ®®bbeeTTssGGNNˆâamm
VVnnssMMuuee®®bbII®®VVss''ddIIeennHHEEttkk~~¨g̈grryy:eeBBll55qq~~SSbb""uueeNNˆâaHH  eeddaayy®®bbeeTTssGGNNˆâammVVnn
GGHHGGaaggeehhttuuffaa  xx¬¬ÁÁnn®®ttUUvvkkaarrTT&&BBrrbbss''xx¬¬ÁÁnnssMMcctteeddIImm∫∫IIss¬¬GGaavvuuFF  ((GGeeJJIIÇÇjjGGaannBBggßßaavv--
ttaa®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  kk∫∫aallTTII3322))  ..

bbnnÊÊaabb''mmkk  eess††cc®®bbeeTTssEExxµµrrVVnnssMMuu[[eess††cc®®bbeeTTssGGNNˆâamm®®bbKKll''ddIIeekkaaHH®®kk
bbII  nniiggmmYYyyssflfluuyy  mmkk[[EExxµµrrvviijjGGss''BBIIrreellIIkk  eellIIkkTTII11eennAAqq~~SS11664455  eeFFII√√eeLLIIggeeddaayy
®®BBHHVVTTGGggttUU  ((BBggßßaavvttaarr®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  cc∫∫aabb''ss¬¬wwkkrrwwtt  kk∫∫aallTTII3322))  nniiggeellIIkkTTII22
eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11665533  eeFFII√√eeLLIIggeeddaayy®®BBHHGGggcc&&nnÊÊ  ..  ccMMeeJJHHkkaarr[[®®bbKKll''vviijjeellIIkkTTIImmYYyy
kkßß®®ttIICCUUCCaattiiyyYYnnGGNNˆâammeemmmm""aayyBBII®®BBHHVVTTCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22  VVnneeqqII¬¬yyvviijjffaa  ®®bbeeTTss
yyYYnnGGNNˆâammkkMMBBuuggcc∫∫SSggCCaammYYyy®®bbeeTTsscciinn  VVnneesscckkII††®®ttUUvvkkaarrCCaaccSSVVcc''ccMMeeJJHHddII
eennaaHH  eehhIIyyGGgg√√rrEExxµµrr[[TTuukkddIIeennaaHH[[yyYYnnee®®bbII®®VVss''ssiinn  ..  kkßß®®ttIIGGNNˆâammeeQQµµaaHHCCUU
eemmmm""aayyBBII®®BBHHVVTTCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22ddEEddlleennHH  VVnnssnn¥¥aayy""aaggCCaakk''EEss††ggffaa  nnwwgg®®bbKK
ll''ddIITTSSggeennaaHHmmkk[[EExxµµrrvviijj  eeBBllNNaaGGFFiirraaCCaaNNaacc®®kkGGNNˆâammEEllgg®®ttUUvvkkaarr  ..
eellIIkkTTII22kkßß®®ttIICCUU  yyYYnnGGNNˆâammeemmmm""aayyBBII®®BBHHVVTTCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22ddEEddlleennHHeeTToottVVnn
GGgg√√rrkkrrssMMuu[[®®BBHHGGggcc&&nnÊÊ  TTuukkddIIeekkaaHH®®kkbbII  nniiggmmYYyyssflfluuyy  eennHHCCaaccMMEENNkkddaacc''mmuuxxEEdd--
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®®ttUUvvVVnneeTTAAnnaagg  kk~~¨g̈gzzaann:®®BBHHnnaaggCCaakkßß®®ttIIyyaannII®®bbeeTTssEExxµµrr  ((mmeehhssIIkkßß®®tteessaa--
yyrraaCC¥¥®®BBHHnnaammCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22))  eeddaayyddUUrrCCaammYYyyeexxtt††TTSSgg®®VVMMEEddll[[®®BBHHnnaagg  ..

kk~~¨¨ggeerrOOggeennHH  eebbIIssiinnNNaaeehhIIyyeeyyIIggssnnµµtt''ffaa  eesscckkII††GGnnuuJJÔÔaattkkaann''kkaabb''
((l'autorisation d'occupation))  eekkaaHH®®kkbbII  nniiggmmYYyyssflfluuyy  GGaaccEEkkEE®®bbeeTTAACCaassiiTTiiÏÏ
ccMMEENNkkddaacc''mmuuxx  ®®ttUUvvVVnneeTTAAmmnnuussßßmm~~aakk''  ((droit d'apanage))  kk**eeddaayyccuuHH  kk**eeKKBBMMuu
®®ttUUvveePP¬¬cceeTTffaa  ssiiTTiiÏÏeennHHeennAAEEttnniiggCCaassiiTTiiÏÏbbuuKKll  ((droit personnel))  bb""uueeNNˆâaHH  BBMMuuGGaa
ccbbeeggII˚t̊tVVnnCCaassiiTTiiÏÏkkmmµµssiiTTiiÏÏNNaammYYyy  ssMMrraabb''ssaammIIuuCCnneeLLIIyy  ttaammcc∫∫aabb''EExxµµrr  ..  ssiiTTiiÏÏ
eennHHrrlltt''TTSSgg®®ssuuggeeTTAAttaammmmrrNNPPaaBBrrbbss''ssaammIIuuCCnn  ..

ddUUeecc~~HH  ddIITTSSggBBIIrrccMMEENNkkdd**FFMMeennaaHH  VVnnFF¬¬aakk''ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈g´́ddrrbbss''yyYYnnGGNNˆâamm
eeddaayyååVVyykkll  ..  eess††ccEExxµµrr≤≤ttEEddllVVnneeVVHHbbgg''kkmmµµssiiTTiiÏÏeennHHeeTTAA[[yyYYnnGGNNˆâa
mmmm††ggNNaaeessaaHHeeLLIIyy  ..

ee®®kkaayymmkkeeTToott  BBYYkkyyYYnnmmaannbbJJ˙ȧaeennHHBB®®ggIIkkddIIeennAAEEbb""kkxxaaggee®®kkaammeennHH≤≤ttQQ
bb''QQrr  eeddaayyBBYYkkvvaaVVnneeqq¬¬øøtteeFFII√√kkaarreennHHeennAAkk~~¨g̈geeBBllNNaaEEddlleess††ccEExxµµrreeQQ¬¬aaHHTTaa--
ss''eeTTggcc∫∫SSggddeeNNII††mmrraaCC¥¥KK~~aa  ..

KKWWttaammrreebboobbeennHHeehhIIyyeeTTIIbbVVnnCCaaeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11778899  yyYYnnGGNNˆâammccMMnnYYnn22mmWWuunn
nnaakk''  EEddllVVnnccUUllmmkkCCYYyycc∫∫SSggååbbrraaCCnnnn''TTll''nnwwgg®®BBHHGGggssUUeennaaHH  VVnnccUUlleeTTAA
ttSSggllMMeennAAeeddaayy®®ssYYlleennAAkkUUssSSggssIIuunn  ((kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm))  ee®®kkaayyBBIIeess††ccEExxµµrrCCaaeemmTT&&BB
xx¬¬ÁÁnnbbrraaCC&&yy  ..

ddUUccKK~~aaeennHHeeTToott  eennAAqq~~SS11889999  BBYYkkyyYYnnGGNNˆâamm2200,,000000nnaakk''eeTToott  zziitteennAAee®®kkaa
mmbbJJÇÇaaååkkjj""aaåårriinnÊÊEEGGmm  EEddlleerroobbccMMcc∫∫SSggnnwwggeess††cc  kk**VVnnrrtt''eeTTAAttSSggeennAAyy""aagg    ««vvaa
hhII»»  eennAAeebboogghh√√aa  nniigg´́®®BBnnKKrr  ee®®kkaayyBBIIcc∫∫SSggccaajj''TT&&BBrrbbss''eess††ccEExxµµrr  ..  eennAAeeBB--
lleennaaHHeeTToott  kk**kkßß®®ttIIyyYYnnGGNNˆâammGGggCCUU  TTTTYYlleesscckkII††GGnnuuJJÔÔaatt[[CCnnrrYYmmCCaattiirrbb--
ss''®®BBHHnnaagg  ttSSggeennAAkk~~¨g̈gddIITTSSggeennaaHHeeddaayyll∫∫iicckkll  ..

ee®®kkaayyBBIIKKiitteeTTAAddwwggffaa  xx¬¬ÁÁnnmmaannccMMnnYYnnee®®ccIInnllµµmmeehhIIyy  xx¬¬SSggllµµmmeehhIIyy  BBYYkkyyYY
nnTTSSggeennaaHHkk**ccaabb''eeppII††mmEEcckkddIITTSSggeennaaHH  CCaa®®ssuukkttUUcc@@  ssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbb
ss''yyYYnn  EEddlleeFFII√√eeLLIIggppÊÊaall''eennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''yyYYnn  EEddlleeLLIIggppÊÊaall''eeTTAA
eemmTT&&BByyYYnnmm~~aakk''  kkaann''kkaabb''TTSSggGGMMNNaaccssIIuuvviillnniiggeeyyaaFFaa  TTSSggeennAA®®BBnnKKrr  ..  eeTTaaHHbbII
eeBBlleennaaHH  eennAAkk~~¨g̈geexxtt††yy""aaggee®®ccIInnxx¬¬HH  CCnnCCaattiiEExxµµrrkkaann''kkaabb''CCaapp¬¬ËËvvkkaarreeddaayymmaannggaarr
CCaaeeccAAhh√√aayy®®ssuukk  ……®®kkLLaaJJss  EEddllCCaaeeKKaarrmm¥¥ggaarr®®sseeddooggKK~~aanniiggeeKKaarrmm¥¥ggaarryyYY
nn  eehhAA®®TTIIPPUU  nniigg®®TTIIeehhoogg  kk**KKgg''EEtteeccjjeeXXIIjjcc∫∫aass''NNaass''eeTTAAeehhIIyy  GGMMBBIIkkaarrTT--
ÂÂnnÊÊaannxxaaggnneeyyaaVVyy´́nnyyYYnnmmkkeellIIEExxµµrrEEddrr  ..  ®®BBHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚E̊ExxµµrrBBMMuuGGaaccttbbttkkaarr
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eennHHVVnneeLLIIyy  eeddaayyeehhttuuxx¬¬ÁÁnnCCaabb''ccMMVVMMggkk~~¨g̈g®®ssuukkrrvvaaggvvggßßxx¬¬ÁÁnn  ..  mm""¥¥aaggeeTTootteennAAkk~~¨¨
ggeerrOOggeennHH  eeyyIIgg®®ttUUvvnniiyyaayyppggEEddrr  GGMMBBIIkkmmµµvviiFFIIyyYYnneeFFII√√ddIIEExxµµrreeTTAACCaaddIIGGNNˆâamm  nnUUvvddII
TTSSggGGss''NNaaEEddllxx¬¬ÁÁnnKKµµaannssiiTTiiÏÏkkaann''kkaabb''  ..  ååVVyyrreebboobbTTSSggeennHH  yyYYnnrrMMÆÆkkyykk
mmkkee®®bbIIkk~~¨g̈geeBBllffIIµµ@@eennHHeeTToott  ..

ååTTaahhrrNN__TTII22´́nnkkaarrvvaattddIIrreebboobbeennHH  zziitteennAAkk~~¨g̈gkkaarrccUUllkkaann''kkaabb''  ((Prise

possession))  ……ddeeNNII††mmyykkeexxtt††mmIIffrr  nniiggvviijjLL¨g̈g  ..  yyYYnnGGNNˆâammVVnnbbnn¬¬MMeeFFII√√TT&&BB
EExxµµrr  ccUUllkkaann''kkaabb''eexxtt††TTSSggBBIIrreennHHGGss''BBIIrreellIIkk  ..  lluuHHmmiinnssMMeerrcc  ®®ttUUvvyyYYnnee®®bbIIeeTToott
kk~~¨g̈gqq~~SS11775588  kk~~¨g̈gkkaarrddeeNNII††mmyykkeexxtt††ssuukk®®TTSSgg  ..  kkaall®®bbvvttii††rrbbss''yyYYnnVVnnbbgg˙ȧa
jjeehhttuú́ nnkkaarrccUUllkkaann''kkaabb''ddIIeexxtt††TTSSggBBIIrreennaaHH  ffaammkkBBIIEExxµµrrssmm¬¬aabb''rrggaall  ((Massa-

cre))  CCnnCCaattiiyyYYnnrrss''eennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTssEExxµµrr  nniiggffaammkkBBIIeess††ccEExxµµrrkkaann''eeCCIIggkkaarrssmm¬¬aa
bb''rrggaalleennaaHH  eeddaayybbJJÇÇaa[[cc∫∫SSggbbÂÂgg˚åabbyyYYnnrrss''eellIIddIIEExxµµrr  ..

eerrOOggVVtt''ddIImmYYyyeeTToott  KKWWeekkIItteeLLIIggeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11775588  eeddaayyeess††ccååTT&&yy  eeFFII√√GGnnuu
bb∫∫TTaanneexxtt††ssuukk®®TTSSggnniigg®®BBHH®®ttJJMMgg  ((®®ttaavviijj))  eeTTAA[[®®bbeeTTssGGNNˆâammEEttmm††gg  eeddaa
yyTTuukkffaaCCaaeessaahhflfluuyy´́nnkkaarreennOOyyhhtt''rrbbss''yyYYnn  kk~~¨g̈gkkaarrCCYYyycc∫∫SSggddeeNNII††mmbbll¬¬&&gg˚˚
[[®®BBHHGGgg  ..  rreebboobbGG®®bbiiyyeennHH  nnSS[[yyYYnnVVnncciitt††  eehhIIyyeellIIkkeeKKaallssIImmaaTTSSggkkMM--
eerraalleeqqııaaHHmmkkTTiissxxaaggeeCCIIgg  rrhhUUtthhflflaannyykkeeKKaallssIImmaaeeTTAAddaakk''®®BBMMEEddnneexxtt††ccUUdduukk..
eeddIImm∫∫IIbbgg˚åarr[[kkaarrkkaann''kkaabb''rrbbss''xx¬¬ÁÁnneennaaHHmmaannssnnii††ssuuxx  yyYYnnGGNNˆâammVVnnssaaggbbnnÊÊaa
yyyy""aaggmmSSeennAAssaaEEddkk  KKuuyyeeLLAAeeyyoogg  nniiggeennAAccUUdduukk  ..

ddUUeecc~~HH  ccaabb''BBIIddMMNNaakk''kkaarrmmYYyymmkkddMMNNaakk''kkaarrmmYYyyCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aa  rrhhUUttddll''qq~~SS
11884488  BBYYkkyyYYnnGGNNˆâammVVnnttSSggTTIICCaassƒƒaaBBrree®®sscc  eennAAkk~~¨g̈geexxtt††CCaayyEEddnnTTSSggLLaa--
yyrrbbss''EExxµµrr  EEddllxx¬¬ÁÁnnVVnnyykkTT&&BBeeTTAA[[kkaann''kkaabb''  kk~~¨g̈g{{kkaassxx¬¬ÁÁnnccUUllCCYYyyeeFFII√√GGnn††rraa
KKmmnn__nnaannaakk~~¨g̈geerrOOgg´́ppÊÊkk~~¨g̈grrbbss''EExxµµrr  ..

ccMMVVMMggTTSSggLLaayynniiggkkaarrbbHHeeVVrrnnaannaa®®bbqqSSggnnwwggyyYYnnGGNNˆâamm  bbJJÇÇaakk''yy""aagg®®KK
bb''®®KKaann''NNaass''eeTTAAeehhIIyyffaa  KKµµaanneess††ccEExxµµrrNNaammYYyyGGgg  KKµµaannrraa®®ss††EExxµµrrmmYYyyrrUUbbNNaa
ssuuxxcciitt††kkaalleennaaHH  nniigg®®BBmmeeVVHHbbgg''kkmmµµssiiTTiiÏḮ́ nnTTwwkkddIIkkUUssSSggssIIuunneeTTAA[[BBYYkkrruukkrraann
eeLLIIyy  rrhhUUttddll''eeFFII√√[[eellaakkmmUUrraa""  ((Moura))  ssrreessrryy""aaggeekk∫∫aaHHkk∫∫aayyGGMMBBIITTwwkkcciitt††
EExxµµrr  ttaammbbnnÊÊaatt''TTSSggLLaayy  EEddlleeyyIIggssUUmmddkk®®ssgg''xx¬¬HHmmkkCCUUnn®®CCaabbddUUcctteeTTAAeennHH  ––

««bb""uuEEnn††  eebbIIEExxµµrrVVnnbbeeNN††aayy[[eeKKBBnn¬¬HHEEss∫∫kk  ((ddeeNNII††mmddII))  eeddaayyKKµµaannJJkk¥¥GGII√√nnww
ggnniiyyaayyeennAAeeBBlleennaaHH  eettII®®ttUUvvyyll''ffaaEExxµµrreeVVHHbbgg''eeccaallssMMrraabb''eeBBlleennaaHHnniiggkk~~¨g̈g
GGnnaaKKtt  nnUUvvkkaarrTTaammTTaarr……  ??  vviiFFaannssII††BBIIGGaaCC∆∆aayyuukkaallppuuttrrlltt''eeBBll  GGaacc[[((yyYYnn))yy
kkmmkkGGnnuuvvtt††eeddaayyssmmrrmm¥¥ccMMeeJJHHrreebboobbkkMMEEhhggyykkddIIkkmmµµssiiTTiiÏÏrrbbss''GG~~kkCCiittxxaaggVV
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nn……eeTT??»»  ..
bbnnÊÊaabb''mmkk  ee®®kkaayyBBIIpp††ll''KKMMnniittxx¬¬HHEEddllnnSS[[rrMMxxaannddll''kkaarrddeeNNII††mmyykkmmkkvviijj

nnUUvvGGaaNNaaeexxtt††VVtt''ddMMbbggnniiggeessoommrraabbGGggrr  EEddlleessoommbb¬¬nn''yykkeennaaHH  GG~~kknniiBBnnÏÏrrUUbb
EEddllxxaaggeellIIeennHH  KKWWeellaakkmmUUrraa""  VVnn®®ttLLbb''eeTTAAnniiyyaayyBBIIddIIkkUUssSSggssIIuunn  ((kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaa
mm))mm††ggeeTToott  eeddaayyeellaakkVVnnTTaayy  eehhIIyyeennHH®®bbEEhhllGGss''eellaakkEExxµµrr((FFMM@@))  mmiinnTTSS
ggnnwwkkeeXXIIjj  ……hhflflaanneehhIIbbmmaatt''ffaappggeeTTffaa  ––

««≥≥≥ehIyeyIgsgÙwmfakal:eTs:lÌnwgmanenAk`¨g´f©NamY
yBMuxan ehIyeyIgeCOeTotfa erOgkI†(vivaT)enH nwgGac®tUvb
Jçb'edaysmFm·BMuxan »»  ..

®®bbeeTTssVVrrSSggBBMMuussUUvveePP¬¬ccåått††mmKKttiixxaaggeellIIeennHHrrbbss''eellaakkmmUUrraa""NNaass''NNaaeeTT
EEttccMMeeJJHHEEttddIIEEddlleessoommkkMMEEhhggyykkBBIIEExxµµrrEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..  ffII√√eebbIImmaanneesscckkII††eessII~~kkaarr
rrbbss''®®BBHHGGggcc&&nnÊÊnniigg®®BBHHVVTTnneerraatt††mm  EEddllVVnnTTSSggssMMeerrcc®®BBHHTT&&yyssiiƒƒttee®®kkaammGGaa--
NNaaBB¥¥aaVVllrrbbss''xx¬¬ÁÁnnkkII††  kk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNggmmiinn®®ttwwmmEEtteeddIImm∫∫IIbbJJÇÇaakk''kkaarrTTÂÂnnÊÊaann´́nnBBYY
kkeessoommnniiggyyYYnn  bb""uuEEnn††eeddIImm∫∫IIccUUllkkaann''kkaabb''vviijjnnUUvvGGaaNNaaeexxtt††FFMM@@TTSSgg®®VVMMmmYYyyEEddll
bbeeggII˚t̊tCCaakkUUssSSggssIIuunn  ((kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm))ppggeennaaHHkkII††  kk**®®bbeeTTssVVrrSSgg≤≤ttVVnneeFFII√√GGII√√eennAAkk~~¨¨
ggnn&&yyeennHH  eeddIImm∫∫IIEExxµµrreessaaHHeeTT  bb""uuEEnn††®®ttLLbb''eeTTAACCaassbb∫∫aayycciitt††  nniiggbbJJççËËllCCaassmmıı&&nnÏÏ
nnUUvvddIIeennHHeeFFII√√CCaaddIIGGaaNNaanniiKKmm  ddIIccMMNNuuHHxx¬¬ÁÁnnvviijj  eeddaayyllbbeeFFII√√ssnniiÏÏssJJÔÔaaCCaammYYyyyyYYnn
ccuuHH´́ff©©55mmffuunnaa11886622mm††gg  nniigg´́ff©©1155mmiinnaa11887744mm††ggeeTToott  ..

eehhttuukkaarrNN__TTSSggLLaayyCCaa®®bbvvttii††ssaa®®ss††ccggÌÌ¨l̈lbbgg˙ȧajjffaa  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa≤≤ttEEdd
llyyll''®®BBmmeeVVHHbbgg''eeccaallkkmmµµssiiTTiiÏÏeellIIddIIeennaaHH  ((kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm))  EEddlleellaakkmmUUrraa""  ®®BB
mmTTSSggGG~~kknniiBBnnÏÏ®®bbvvttii††vviiTTUUFFMM@@  TTTTYYllssaall''CCaa‰‰kkccœœnnÊÊffaa  CCaaddIIrrbbss''EExxµµrrmm††ggNNaaeessaaHH
eeTT  ..  eellIIssBBIIeennHHeeTToott  eennAAmmuunneeBBllVVrrSSggccUUll®®ttYYtt®®ttaaddIIeennaaHH  vvaaBBMMuummaann®®BBMMEEddnnxx--
NNÎÎ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caabbccçç¨b̈b∫∫nn~~nniiggkkUUssSSggssIIuunnbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ((kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm))eessaaHHeeTT  ..  eehh
ttuueennHHss[[eeXXIIjjffaa  mmkkTTll''nnwwggVVrrSSggccUUllmmkk®®ttYYtt®®ttaa  yyYYnnBBMMuuGGaacceeFFII√√ddIIEExxµµrrEEpp~~kk
eennHHCCaaddIIxx¬¬ÁÁnn  eehhIIyynniiggeeFFII√√xx¬¬ÁÁnn[[eeTTAACCaammççaass''ppuuttssiiTTiiÏÏttvvaa""VVnneeLLIIyy  ..  EE®®BBkkCCIIkkvviijj
eett  EEddllVVrrSSggyykkeeFFII√√®®BBMMEEddnneennaaHH  KKWW®®ttYYvvCCIIkkeeLLIIggeeddaayyBBYYkkyyYYnnnniiggEExxµµrr  ssMMrraabb''
eesscckkII††®®ttUUvvkkaarrrrYYmmeennAAssmm&&yyeennaaHH  eessaatt‰‰eeccAAhh√√aayyeexxtt††yyYYnnEEddll®®ttYYtt®®ttaakkaarrddΩΩaa
nneennaaHH  kk**VVnnTTTTYYllssaall''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggffaa  ««KKaatt''TTTTYYllddaavvGGaaCC∆∆aasswwkkmmYYyy  nniigg®®BBHHssgg˙ȧarr
((®®ttaa))  eeddIImm∫∫IICCaasskkII≈≈PPaaBB´́nnGGMMNNaacceeyyaaFFaanniiggssIIuuvviilleennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa»»  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√
kkaarrssƒƒaabbnnaaEE®®BBkkCCIIkkeennHH  ..  KKWWeerrOOggEE®®BBkkCCIIkkvviijjeetteennHHeehhIIyy  EEddllnnSS[[EExxµµrrbbMMeePP¬¬cc
mmiinnVVnnBBIIGGnnuussßßaavvrrIIyy__  ((kkMMBBbb''EEttGGuugg))  ..      ttaammeellaakkmmUUrraa""    eeccAAhh√√aayyeexxtt††yyYYnnEEddll
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®®ttYYtt®®ssuukkEExxµµrreennAAqq~~SS11881133eennaaHH  KKµµaannnnrrNNaaee®®kkAABBIIrrUUbbGGaaNNaaBB¥¥aaVVyy®®bbeeTTsskkmmıı¨¨
CCaa  EEddlleess††ccyyYYnnGGNNˆâammccaatt''CCaattMMNNaagg  mmkk®®ttYYttEExxµµrreennaaHHeeLLIIyy  ..

ddUUeecc~~HHeeTTaaHHeennAAkk~~¨g̈gssmm&&yyNNaakk**eeddaayy  kkUUssSSggssIIuunn……kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  eennAACCaaddIIrrbb
ss''EExxµµrrCCaanniiccçç  ..  eeyyIIggmmiinnEEddllQQbb''kkaarr®®bbyyuuTTÏÏeeddIImm∫∫IITTaammTTaarrddeeNNII††mmyykkddIIeennHH
mm††ggNNaaeessaaHHeeTT  rrhhUUttlluuHH®®ttaaEEttVVrrSSggccUUllmmkkeeFFII√√eeccAAhh√√aayyrrYYmmrrbbss''yyYYnnnniiggEExxµµrr
eehhIIyyyykkddIIeennaaHHeeFFII√√CCaaddIIkkmmµµssiiTTiiÏÏxx¬¬ÁÁnneeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  rrYYcceeFFII√√CCaaddIIccMMNNuuHH  eeTTIIbbkkaarr®®ttUUvv
BB¥¥ÁÁrrssiinn  ..

eebbIIeeTTaaHHCCaaeennAAkk~~¨g̈gkkaann''kkaabb''eennaaHH  bbJJ˙ȧa««kkUUssSSggssIIuunn»»  hhaakk''ddUUccCCaaVVnneeddaaHH
®®ssaayy®®CCHH®®ssLLHHeehhIIyy  rrvvaagg®®bbeeTTssVVrrSSggnniigg®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eehhIIyyddUUccKK~~aaeennHH
EEddrr  rrvvaagg®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaanniiggyyYYnnGGNNˆâamm  kk**eeyyIIggVVnnTTaammTTaarrssiiTTiiÏÏCCaammççaass''ddIICCaa
ee®®ccIInnssaarreeddaayykkmm¬¬SSggGGaavvuuFF  bbnnÊÊaabb''mmkkeeddaayykkiiccççccrrccaa  ((xxkkcciitt††))  CCaammYYyy®®bbeeTTss
VVrrSSgg  ..  eennAAeeBBllffIIµµ@@eennHH  KKWWee®®kkaayyBBIIeessoommddeeNNII††mmyykkeexxtt††VVtt''ddMMbbggnniiggeessoo
mmrraabbkk~~¨g̈gqq~~SS11994411  KKNNrrddΩΩmmÂÂnnII††EExxµµrrVVnneeTTAA®®ssuukkVVrrSSgg  eeddIImm∫∫IITTaammTTaarr««kkUUssSSgg
ssIIuunn»»  bb""uuEEnn††®®ttUUvvxxkkcciitt††eeTToott  eeddaayyssaarrttMMNNaagg®®bbeeTTssVVrrSSggeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
rraarrSSgg  ..

�

�            �
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CMBUk4

Tl˙ikrN_Ep~kKtiyut†
ccaabb''BBIIqq~~SS11662233mmkk  yyYYnnGGNNˆâammeeppII††mmttSSggTTIIbbnnii††ccmm††gg@@eellIIddIIEEbb""kkxxaaggee®®kkaamm

rrbbss''eeyyIIgg  KKWWkkUUssSSggssIIuunn……kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeennHH‰‰gg  ..
eettIIkkaarrrruukkTTÂÂnnÊÊaannddeeNNII††mmeennHHGGaaccbbeeggII˚t̊tCCaassiiTTiiÏḮ́ nnGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB  ((droit de

souveraineté))  ddll''®®bbeeTTssGGNNˆâamm……eeTT  ??
kk~~¨g̈geerrOOggeennHHeeKKnnwwggeeqqII¬¬yyffaaeeTT  !!  mmYYyyrrMMeeBBcc  ..
®®bbeeTTssGGNNˆâammEEddllTTTTYYllssMMNNaaggBBIIeehhttuuCCaa®®bbvvttii††ssaa®®ss††nnaannaa  ddUUccEEddll

VVnnEEvvkkEEjjkkrrYYccmmkkeehhIIyy  ≤≤ttmmaannmmUUllddΩΩaannGGII√√mmYYyyssMMrraabb''bbJJÇÇaakk''BBIIrreebboobbllTTÏÏkkmmµµ
TTTTYYllssiiTTiiÏÏ  ((Modes d'acquisition))  ((11)) ´́nnGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB  ((……TTTTYYllGGFFiibbeett
yy¥¥PPaaBB))  EEddllEEccggeennAAkk~~¨g̈gnnIIttiiGGnn††rrCCaattiissaaFFaarrNN:eeLLIIyyKKWW  ––

11--  kkaarrkkaann''kkaabb''  ––
kkaarrkkaann''kkaabb''eeddIImm∫∫II[[VVnnCCaassiiTTiiÏÏGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBBeellIIEEddnnddIINNaammYYyy  eeTTaaHHbbII

CCaassiiTTiiÏÏeennaaHHeennAACCaassiiTTiiÏÏGGffaavvrr: ((Précaire))  KKWWssiiTTiiÏÏEEddlleeKKGGaaccddkkhhUUttvviijjVVnnkkII††
nniiggeennAAkk~~¨g̈gkkaarrttvvaa""kkII††  ttMMrrUUvv[[mmaannkkaarrccUUllkkaann''kkaabb''  ((La prise en possession))  ´́nn
ddIIeennaaHH  EEddllBBMMuuEEmmnnCCaaddIIrrbbss''CCnn……®®bbeeTTssNNaammYYyyeessaaHH  ……rrss''eennAAeeddaayykkuull--
ssmmıı&&nnÏÏmmnnuussßßNNaaeessaaHH  eehhIIyyEEddllmmççaass''eeddIImm  ……CCnn´́nn´́®®BBkkuullssmmıı&&nnÏÏTTSSggeennaaHH
llHHbbgg''eeccaallttaammkkiiccççssnn¥¥aa  nnUUvvssiiTTiiÏÏGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBBeennaaHH  eeTTAA[[bbrreeTTssNNaammYY--
yy  EEddllTTTTYYllkk~~¨g̈gnnaamm´́nneess††ccrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ((22)) ..

kkrrNNIIeennHH≤≤ttmmaanneessaaHHccMMeeJJHH®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  yy""aaggee®®ccIInnNNaass''vvaammaann®®ttww
mmEEtt  ««eesscckkII††GGnnuuJJÔÔaatt[[ttSSggppÊÊHHCCMMnnYYjj»»  EEttbb""uueeNNˆâaHH  eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''xx¬¬HH  ddUUccCCaaeennAAttMM
bbnn''́́ ®®BBnnKKrrkkaallBBIIqq~~SS11662233  ..

22--  kkaarr®®bbKKll''eeFFII√√eeLLIIggeeddaayyssnniiÏÏssJJÔÔaa  ……GGnnuussJJÔÔaa ––
rrvvaagg®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caanniigg®®bbeeTTssGGNNˆâamm    BBMMuuEEddllmmaannkkiiccççCCaapp¬¬ËËvvTTUUtt  ……GGnnuuss--

____________________________

((11)) ssUUmmGGeeJJIIÇÇjjGGaannnnIIttiiGGnn††rrCCaattiissaaFFaarrNN:: International public ssII††BBII Modes d'acquisition de

souveraineté ..
((22)) GGeeJJIIÇÇjjGGaannnnIIttiiGGnn††rrCCaattiissaaFFaarrNN::  nniiggBBggßßaavvttaarrEExxµµrr  ..
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ssJJÔÔaaNNaammYYyy  ssII††BBIIkkaarr®®bbKKll''eexxtt††TTSSggLLaayyeennAAkkUUssSSggssIIuunn((kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm))  eeTTAA
[[®®bbeeTTssGGNNˆâammeeLLIIyy  ..

33--  ccMMVVMMggddeeNNII††mm ––
nniiyyaayyBBIIccMMVVMMggddeeNNII††mmeeTToott  kk**vvaarrwwttEEttKKµµaannNNaass''eeTTAAeeTToott  ®®KKbb''GGnn††rraaKKmmnn__

TT&&BBrrbbss''BBYYkkyyYYnnGGNNˆâammmmkkeellII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  KKWWssuuTTÏÏsswwggEEtteeFFII√√eeLLIIggeeddaayyeess
cckkII††ssMMuurrbbss''eess††ccEExxµµrrEEddllbbGGeeVVrreeLLIIgg  ®®bbqqSSggnnwwggeess††cceessaayyrraaCC¥¥  eeddaayyyy
kkeellssffaaxx¬¬ÁÁnnCCaaGG~~kkmmaannssiiTTiiÏÏ®®ttUUvv®®KKggrraaCC¥¥  ……rrbbss''eemmbbHHeeVVrrNNaammYYyy  ……kk**eeddIImm∫∫II
cc∫∫SSggTTbb''TTll''BBYYkkeessoomm  ddUUccEEddlleeyyIIggVVnneeXXIIjjeennAAkk~~¨g̈g‰‰kkssaarrTTSSggLLaayy´́nn
BBggßßaavvttaaEExxµµrr  nniiggss~~aa´́ddrrbbss''GG~~kknniiBBnnÏÏbbrreeTTssFFMM@@  ddUUccCCaaeellaallmmUUrraa""  nniiggeellaakk
GGaaeeddmmaa""rrLLWWEEkk¬¬rr  ..ll..

44--  GGaaCC∆∆aayyuukkaall  ……kkaarrppuuttkkMMNNtt''cc∫∫aabb'' ––
eebbIIeeTTaaHHbbII®®TTwwssII††́́ nnGGaaCC∆∆aayyuukkaall  ……kkaarrppuuttkkMMNNtt''cc∫∫aabb''  ((prescription))  ((33))

eeddIImm∫∫II[[VVnnCCaammççaass''kkmmµµssiiTTiiÏÏ  ®®ttUUvvbbNN††aaGG~~kkKKttiiyyuutt††bbddiieessFFeeccaalleehhIIyykkII††  ssBB√√
´́ff©©eennHHkk**eeKKmmiinnGGaaccyykkkkaarreennHHeeFFII√√CCaaTTllii˙k̇krrNN__  ((kkaarrssMMGGaagg))  VVnneeLLIIyy  eeddaayy
eehhttuuffaaeeBBlleennaaHH®®bbeeTTssEExxµµrrBBMMuuGGaacceeFFII√√GGII√√VVnneeLLIIyy  kk~~¨g̈gssmm&&yykkaallyyuuKKvviibbttii††
´́ppÊÊkk~~¨g̈g  nniiggkk~~¨g̈gssmm&&yyzziittee®®kkaammGGaaNNaaBB¥¥aaVVllrrbbss''VVrrSSgg  ..

®®KKbb''EEtteeBBll  eess††ccEExxµµrrnnaannaaVVnnbbgg˙ȧajjnnUUvveesscckkII††ssMMeerrcccciitt††rrbbss''®®BBHHGGgg  mmii
nneeVVHHbbgg''ddIITTSSggLLaayyEEddllyyYYnnkkaann''kkaabb''eennaaHH  eeddaayyee®®bbIImmeeFF¥¥aaVVyyeessII~~kkaarr  nniigg
kkaarrvvaayyddeeNNII††mmvviijj  ..

kk--  eennAAqq~~SS11664455  ®®BBHHVVTTGGggttUU  TTaammTTaarreekkaaHH®®kkbbII  nniiggmmYYyyssflfluuyy  ..
xx--  qq~~SS11665533  ®®BBHHVVTTGGggcc&&nnÊÊ  VVnnTTaammTTaarrddIIeennHHCCaaffIIµµmm††ggeeTToott  ..
KK--  qq~~SS11885588  ®®BBHHVVTTGGggDDYYgg  VVnneerroobbccMMTT&&BBssmm©©aatt''eeTTAACCYYyyTT&&BBEExxµµrrbbHHeeVVrr

eennAAVVssaakk''nniigg®®BBHH®®ttJJMMgg  ..  kkaarreerroobbccMMeennHH®®ttUUvvGGaakk''ddMMeeNNIIrr  kk~~¨g̈geeBBll®®BBHHGGggccUUll
ssuuvvNNˆêekkaaddΩΩ  ..

XX--  xxaaggEEpp~~kkTTaakk''TTggBBYYkkGGWWrr""uubb  ®®BBHHVVTTGGggDDYYggVVnnbbJJÇÇËËnnmmÂÂnnII††TTUUtt  ……GG~~kkttMM--
NNaaggEExxµµrrCCaaee®®ccIInneellIIkkeeTTAAkkaann''®®kkuuggsswwgg˙ḃbUUrrII  eeddIImm∫∫IIssMMuuCCMMMMnnYYyyBBII®®bbeeTTssVVrrSSgg  ..
eebbsskkkkmmµµTTUUttccuuggee®®kkaayybbMMppuuttVVnneeFFII√√eeLLIIggkk~~¨g̈gqq~~SS11885544  ..

gg--  ®®BBHHVVTTnneerraatt††mm  kk~~¨g̈geeBBllyyaaggeeTTAA®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  EExxttuullaa  qq~~SS11886644
ee®®kkaayyBBIIVVnnccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIssnniiÏÏssJJÔÔaaddaakk''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ee®®kkaammGGaaNNaaBB¥¥aaVV
____________________________

((33)) GGeeJJIIÇÇjjGGaann®®TTwwssII††́́ nnGGaaCC∆∆aayyuukkaallkk~~¨g̈gnnIIttiibbeevvNNIIEExxµµrr  nniigg®®TTwwssII††nnaannaarrbbss''GG~~kkcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattiiccuuHH  ..
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llVVrrSSgg  ..  ®®TTgg''VVnneessII~~kkaarreeddaayybbgg≈≈iittbbgg≈≈MMyy""aaggxx¬¬SSggccMMeeJJHHGGaaCC∆∆aaFFrrVVrrSSgg
ssMMuu[[EExxµµrrccUUllkkaann''kkaabb''eexxtt††TTSSggLLaayyeennAAkkUUssSSggssIIuunn  ..

cc--  eennAAeeBBllffIIµµ@@eennHHeeTToott  CCaaBBiieessssccaabb''ttSSggBBIImmaanneerrOOggvviivvaaTTkk~~¨g̈geerrOOggeexxtt††
VVtt''ddMMbbgg  eessoommrraabb  rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrVVnnbbeeJJççjjCCaaee®®ccIInneellIIkk  nnUUvvbbMMNNggrrbbss''
EExxµµrrTTaammTTaarreexxtt††TTSSggLLaayyeennAAkkUUssSSggssIIuunn  ..  ssmmaaCCiikkEExxµµrr´́nn®®kkuumm®®bbwwkkßßaasshhBB&&nnÏÏ
≤≤NNÎÎËËcciinn  ((Conseil fédéral Indochinois))  kk**VVnnbbeeJJççjjbbMMNNggTTaammTTaarreennHH
EEddrr  ..

mm""¥¥aaggeeTToott  eebbIIssiinnCCaaeeKKBBiinniitt¥¥ssnniiÏÏssJJÔÔaaqq~~SS11888844  ddaakk''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caaee®®kkaa
mmGGaaNNaaBB¥¥aaVVllVVrrSSgg  EEddllbbNN††aall[[®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ««ssgg»»  ((Aliéna))  GGFFiibb
eettyy¥¥PPaaBBxxaaggee®®kkAArrbbss''xx¬¬ÁÁnn  CCaappll®®bbeeyyaaCCnn__VVrrSSggGGss''eeTTAAeehhIIyyeennaaHH  eeKKnnwwgg
yyll''ffaa  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaBBMMuuGGaaccbbeeJJççjjeesscckkII††ssMMeerrcccciitt††ccUUllkkaann''kkaabb''ddIIVVtt''bbgg''TTSS
ggLLaayyeennAAkkUUssSSggssIIuunn  ee®®kkAABBIIeesscckkII††eessII~~kkaarree®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarr  nniiggeeddaayyppÊÊaall''mmaatt''eeTT..

55--  kkaarrkkMMNNtt''®®BBMMEEddnn ––
eennAAmmuunnqq~~SS11887700  EEddllCCaakkaallbbrriieeccœœTTTTIImmYYyy´́nnkkaarrkkMMNNtt''®®BBMMEEddnn  rrvvaaggEEddnn

ddIIkkaann''kkaabb''eeddaayy®®bbeeTTssVVrrSSggnniigg®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  vvaaBBMMuuEEddllmmaannkkaarrkkMMNNtt''®®BBMMEEdd
nnrrvvaaggddIIkkaann''kkaabb''eeddaayy®®bbeeTTssGGNNˆâamm  nniigg®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈CaaeeLLIIyy  ..

66--  mmCCŒŒtt††kkaarr ((44)) ––
BBMMuummaannGGnn††rraaKKmmnn__®®bbeeTTssNNaammYYyyVVnnccUUllmmkkCCYYyyeeddaaHH®®ssaayymmuuxxkkaarrGGFFiibb

eettyy¥¥PPaaBBrrbbss''VVrrSSgg  eennAAeellIIEEddnnddIIkkUUssSSggssIIuunneeLLIIyy  ee®®kkAAGGMMBBIIccMMVVMMggee®®kkAA®®bbeeTT
ss  ((campagne d'expédition))  VVrrSSgg--eeGGss∫∫aajjjj""kkqq~~SS11885588--11886622  nniiggss
nniiÏÏssJJÔÔaaccuuHH´́ff©©TTII55mmiiffuunnaa11886622  bbnnÊÊaabb''mmkkeeTToottssnniiÏÏssJJÔÔaaccuuHH´́ff©©TTII1155mmiinnaa11887744
nniiggTTII3300mmiiffuunnaa11889944  ..

77--  ®®bbCCaassiiTTiiÏÏ  ––
rreebboobbeeFFII√√®®bbCCaassiiTTiiÏÏ  ((ssMMuueesscckkII††ssMMeerrccBBII®®bbCCaarraa®®ss††))  ®®ttUUvvGGnnuuvvtt††CCaaeellIIkkddMMbbUUgg

eennAA®®bbeeTTssVVrrSSgg  kk~~¨g̈gssmm&&yybbddiivvtt††nn__VVrrSSgg  ((kk~~¨g̈gkkrrNNIIbbJJççËËllCCaaååbbssmmıı&&nnÏÏnnUUvvddII
GGaavvIIjj""¨g̈g  nniigg««kkuummVVttii__»»vvWWuueeNNssßßSSgg  qq~~SS11779911))  ..  kkaarreeFFII√√®®bbCCaassiiTTiiÏÏeennHH  tt®®mmUUvv[[
mmaanneeKKaallkkaarrNN__GGFFiibbeettyy¥¥rrbbss''rraa®®ss††CCaammuunnssiinn  ..  kkrrNNIIeennHHBBMMuuGGaaccyykkmmkk
GGnnuuvvtt††eennAAkk~~¨g̈gTTII√√bbGGaassIIuurrbbss''eeyyIIgg  EEddllFF©©nn''eeTTAAeeddaayyrrbbbbpp††aacc''kkaarreennaaHHVVnneeLLII--
yy  ..
____________________________

((44)) mmCCŒŒtt††kkaarr  Arbitrage ssUUmmBBiiee®®KKaaHHCCaammYYyyGG~~kkyyuuTTÏÏssaa®®ss††ppggccuuHH  ..
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kkaarreennHHVVnneesscckkII††ffaa  EExxµµrreeBBlleennaaHHEEddllmmaannPPaaKKee®®ccIInneellIIsslluubb®®ttUUvveeKK
eehhAA[[ssMMeerrcckkaarree®®CCIIsseerrIIssrrbbss''xx¬¬ÁÁnnnnUUvv®®bbeeTTss‰‰NNaammYYyyEEddllxx¬¬ÁÁnneeBBjjcciitt††ccMM
NNuuHHeennaaHHeessaaHHeeLLIIyy  ..

EEtteeTTaaHHbbIICCaayy""aaggNNaakk**eeddaayy  kk**eeKKmmiinn®®ttUUvveePP¬¬cckktt''ccMMNNSSffaa  eennAA®®KKbb''EEttkkaa--
llssmm&&yyEEddllyyYYnnbbJJççËËllCCaaååbbssmmıı&&nnÏÏ  nnUUvveexxtt††TTSSggLLaayyeennAAkkUUssSSggssIIuunnEExxµµrr
rraa®®ss††EExxµµrrEEttggEEttbbHHeeVVrreeLLIIgg®®bbqqSSggTTll''nnwwggkkaarrddeeNNII††mmyykkeeddaayykkmm¬¬SSggVVyy
nniiggkkaarr®®KKbbssgg˚t̊t''́́ nnBBYYkkGGNNˆâammCCaanniiccçç  ..  kk~~¨g̈geerrOOggeennHH  eeKK®®KKaann''EEttGGaannTTMMBB&&rrxx¬¬HH´́nn
®®bbvvttii††ssaa®®ss††  kk**®®KKbb''®®KKaann''llµµmmddwwggNNaass''eeTTAAeehhIIyy  ..

««≤≤LLËËvveennHHeeTToott  eeyyIIgg®®ttUUvvEEttrrMMllwwkkffaa  EExxµµrreennAAkkUUssSSggssIIuunn  ((kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm))  ffII√√
eebbIIxx¬¬ÁÁnnmmaannccMMnnYYnnttiiccCCaaggyyYYnnkkII††    kk**≤≤ttTTaann''EEllggTTaammTTaarr[[eeccaarrbb¬¬nn''eennHH      ®®bbKKll''ddII
eennaaHH  ((kkUUssSSggssIIuunn  eeTTAA[[mmaattuu®®bbeeTTssrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ((kkmmıı¨C̈Caa))  eeLLIIyy»»  ..

kktt††aaccMMnnYYnnee®®ccIInneellIIsseeKK  ((Supériorité numérique))  BBMMuuGGaaccyykkmmkknniiyyaa
yyVVnneeTT  ttaammpp¬¬ËËvvcc∫∫aabb''  eeddIImm∫∫IInnwwggccggÌÌ¨l̈lffaa  mmnnuussßßee®®ccIInneennaaHHCCaammççaass''rrddΩΩ  eehhIIyy
mmaannGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBBeellIIddIIeennaaHH  eebbIIBBMMuueennaaHHeeTTeeyyIIgg®®ttUUvvEEttssnnii~~ddΩΩaannffaa  ®®ssuukkeellIIkk
EEddkk  ((eexxtt††kkNN††aa))  nniiggJJmmCCrr  ((eexxtt††́́ ®®BBEEvvgg))  CCaa®®ssuukkrrbbss''yyYYnn  BBIIee®®JJHHeennAAkk~~¨g̈g
®®ssuukkTTSSgg22eennaaHH  yyYYnnmmaannccMMnnYYnnee®®ccIInnCCaaggEExxµµrr  ..

««ssiiTTiiÏÏGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB´́nnyyYYnnGGNNˆâamm  eellIIddIIkkUUssSSggssIIuunnrrbbss''EExxµµrrssBB√√́́ ff©©
EEddllCCaappll´́nnvvtt††mmaannrrbbss''yyYYnneellIIddIIkkUUssSSggssIIuunn  KKWWCCaassiiTTiiÏÏGGffaavvrr: EEddllGGaacc
ddkkyykkvviijjVVnn  nniiggGGaaccttvvaa""VVnn  kkiiccççpp¬¬ËËvvTTUUttTTSSggLLaayyeeFFII√√eeLLIIggCCaammYYyy®®bbeeTTssVV
rrSSgg  eeddIImm∫∫IITTTTYYllssaall''ddIIeennaaHH  ((kkUUssSSggssIIuunn……kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm))  ffaaCCaaddIIrrbbss''VVrrSSgg
ssuuTTÏÏEEtt®®bbLLaakk''eeTTAAeeddaayyGGnniitt¥¥aannuukkUUllPPaaBBTTSSgg®®ssuugg»»  ..

kkaarrkkaann''kkaabb''rrbbss''VVrrSSggnnUUvvddIIkkUUssSSggssIIuunnbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ((kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm))  ®®ttUUvvVVnneeFFII√√
eeLLIIggCCaaBBIIrrddMMNNaakk''kkaarr  ..

ddMMNNaakk''kkaarrTTII11--  eeFFII√√eeLLIIggeeddaayyssÂÂggaammddeeNNII††mmdd**BBiitt®®VVkkddmmYYyy  GGnnuuvvtt††ss
mm´́ddKK~~aaCCaammYYyy®®bbeeTTsseeGGss""∫∫aajj  eennAAcceenn¬¬aaHHqq~~SS11885588eeTTAA11886622  KKWWssÂÂggaammEEddll
VVnnrrMMlltt''GGMMNNaaccssccççaabb&&nnrrbbss''eess††ccGGNNˆâamm  eellIIssJJÔÔaassnnii††PPaaBB  ccuuHH´́ff©©TTII55mmiiffuu
nnaa11886622  ssIIuueejj""CCaammYYyy®®bbeeTTssVVrrSSggnniigg®®bbeeTTsseeGGss""∫∫aajjmm≈≈aagg  eehhIIyynniigg®®bb
eeTTssGGNNˆâammmm≈≈aaggeeTToott  ..  mmaa®®ttII33´́nnssnniiÏÏssJJÔÔaaeennHHVVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  ––

««eexxtt††eebboogghh√√aa  yy""aaDDiinn  nniiggDDiinnTTYYgg  ((mmIIffrr))  TTSSggmmUUll  ®®BBmmTTSSggeekkaaHHBBUULLËËkkuugg
DD&&rr  ®®ttUUvv®®bbKKll''ttaammssnniiÏÏssJJÔÔaaeennHH  eeddaayyeeccjjGGFFiibbeettyy¥¥  eeTTAA[[®®BBHHeeccAAGGFFiirraaCC
VVrrSSgg»»  ..
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ddMMNNaakk''kkaarrTTII22--  eeddaayykkaarrkkaann''kkaabb''eexxtt††vviijjLL¨g̈g  ccUUdduukk  nniigghhaaeeTToogg  eennAAEExx
mmiiffuunnaa11886677  ..

KKYYrrkktt''ssMMKKaall''ffaa  kkaarrkkaann''kkaabb''eennHHVVnn®®bb®®BBwwtt††eeLLIIggee®®kkaayyssnniiÏÏssJJÔÔaaGGaaNNaa
BB¥¥aaVVll  ssII††BBII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caaqq~~SS11886633  ..

kkaarrkkaann''kkaabb''eeddaayyVVrrSSggnnUUvveexxtt††mm††MM¨T̈TSSggbbIIeennaaHH  hhaabb''eeTTIIbbnnwwggVVnn®®ttUUvv®®bbeeTTss
GGNNˆâammTTTTYYllssaall''  kk~~¨g̈grryy:eeBBll77qq~~SSee®®kkaayymmkk  KKWWee®®kkaayyBBIIVVnnccuuHHhhttƒƒeellxxaa
eellIIssnniiÏÏssJJÔÔaaccuuHH´́ff©©1155mmiinnaa11887744  ..

mmaa®®ttaa55´́nnssnniiÏÏssJJÔÔaaVVnnssMMEEddggffaa  ––  ««®®BBHHVVTTsseemm††cc®®bbeeTTssGGNNˆâammTTTTYY
llssaall''TTSSgg®®ssuuggnniiggeeBBjjTTII  GGFFiibbeettyy¥¥rrbbss''®®bbeeTTssVVrrSSgg  eellIIddIIEEddll®®BBHHGG
ggkkaann''kkaabb''ssBB√√́́ ff©©  eehhIIyyEEddllttSSggeennAAcceenn¬¬aaHH®®BBMMEEddnnddUUcctteeTTAA  ––

‹‹  xxaaggeekkIIttTTll''nnwwggssmmuu®®ttcciinn  nniiggrraaCCaaNNaacc®®kkGGNNˆâamm  ..
‹‹  xxaagglliiccTTll''nnwwggssmmuu®®TTeessoomm  ..
‹‹  xxaaggtt∫∫ËËggTTll''nnwwgg®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  nniigg®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkGGNNˆâamm  »»
bb""uuEEnn††®®BBMMEEddnn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaanniiggkkUUssSSggssIIuunn  ((kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm))  ssBB√√́́ ff©©eennHH  ®®ttUUvvVV

nneeKKKKUUsskkMMNNtt''CCaaee®®sscceennAAqq~~SS11887700  nniiggqq~~SS11887733  kk~~¨g̈gvviissaallPPaaBBTTSSggmmUUllrrbb
ss''xx¬¬ÁÁnnEEttmm††gg  ((eesscckkII††ssMMeerrccccuuHH´́ff©©TTII99kkkk˚d̊daa11887700  nniiggkkaarrssMMrruuHHssMMrrYYmmccuuHH´́ff©©TTII1177
kkkk˚d̊daa11887700))  ..  kk**bb""uuEEnn††kk~~¨g̈g®®BBMMEEddnneennaaHH  eeKK≤≤ttmmaannnniiyyaayyGGII√√mmYYyymm""aatt''eeTT  BBIIeerrOOgg
eekkaaHHTTSSggLLaayyeennAAkk~~¨g̈gssmmuu®®TTcciinnnniiggssmmuu®®TTeessoomm  ddUUccCCaaeekkaaHHBBUULLËËkkuuggDD&&rr  eekkaaHH
®®ttll''  ((PPUUkkuukk))  CCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆..

mmaa®®ttaa33´́nnssnniiÏÏssJJÔÔaaccuuHH´́ff©©55mmiiffuunnaa11886622  ssII††BBIIkkaarr®®bbKKll''ssiiTTiiÏÏrrbbss''GGNNˆâamm
eellIIeexxtt††eebboogghh√√aa  nniiggmmIIffrreeTTAA[[VVrrSSgg  VVnn®®bbLLaakk''eeddaayyGGnniitt¥¥aannuukkUUllPPaaBBTTSSgg
®®ssuuggeeddaayyeehhttuueemmaaXX:PPaaBB´́nnssiiTTiiÏÏeennaaHH  ..

bb""uuEEnn††ssnniiÏÏssJJÔÔaaxxaaggeellIIeennHH  ®®ttUUvvCCMMnnYYsseeddaayyssnniiÏÏssJJÔÔaa´́ff©©1155mmiinnaa11887744vvii--
jj  eeddaayymmaa®®ttaa55´́nnssnniiÏÏssJJÔÔaaeennHHeeddAAccMMeeJJHHEEttkkaarrTTTTYYllssaall''EEttmmYYyymmuuxxKKtt''
nnUUvvGGFFiibbeettyy¥¥VVrrSSggeeTTAAeellIIkkUUssSSggssIIuunnbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ..

®®bbeeTTssVVrrSSggGGaaccssMMGGaaggPPaaBBCCaammççaass''kkUUssSSggssIIuunn®®ttwwmmEEtteeddaayykkaarrcc∫∫SSggdd
eeNNII††mmbb""uueeNNˆâaHH  EEttBBMMuuEEmmnneeddaayykkaarr®®bbKKll''ssiiTTiiÏḮ́ nnyyYYnnGGNNˆâammeeTTAA[[xx¬¬ÁÁnneennaaHHeeTT..

ddUUeecc~~HHttaammpp¬¬ËËvvcc∫∫aabb''  kkUUssSSggssIIuunn……kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  eennAAEEttCCaaddIIrrbbss''EExxµµrrCCaanniiccçç  ..
ssiiTTiiÏÏGGFFiibbeettyy¥¥rrbbss''®®bbeeTTssEExxµµrreeTTAAeellIIddIIEEpp~~kkeennHH  ®®KKaann''EEtt®®ttUUvveeKKppÌÌaakkbb""uueeNNˆâaHH
BBMMuuEEmmnn®®ttUUvvppuuttGGaaCC∆∆aayyuukkaall  ((Interrompu et non prescrit))  eeLLIIyy  eeddaayyssaarr
EEttkkaarrkkaann''kkaabb''rrbbss''eeccAAhh√√aayyrrYYmmyyYYnnGGNNˆâammnniiggEExxµµrr  KKWW®®bbeeTTssVVrrSSgg  ..
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CMBUk5

Tl˙ikrN_rdΩVl
®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggEEddllvvaa®®ttYYtt®®ttaa  BBYYkkyyYYnnGGNNˆâammVVnneerroobbccMMGGggkkaarrrrddΩΩVVllTTSSgg

LLaayy  eeTTAAttaammrreebboobbrrbbss''vvaa  eeddaayy≤≤ttxx√√ll''nnwwggrrddΩΩVVllEExxµµrr  EEddllmmaannee®®sscceehhII
yyeennaaHHeessaaHHeeTT  ..  BBYYkkyyYYnnVVnneerrIIssnnaayyeeccAAhh√√aayyvvaaeeddaayyxx¬¬ÁÁnnvvaa  nniiggkk~~¨g̈gccMMeeNNaa
mmBBYYkkvvaa  EEttggttSSggmmÂÂnnII††TTSSggLLaayyeeLLIIggeeTTAAkkaann''eemmTT&&BBrrbbss''vvaaeennAA®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  EEtt
ggttSSgg[[eeFFII√√CCaaeeccAAhh√√aayyeexxtt††  GGss''GG~~kk‰‰NNaaEEddllbbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__rrbbss''vvaa  ((åå
TTaahhrrNN__mmaannkkrrNNIIcciinnrrtt''eeccaall®®ssuukkmm~~aakk''eeQQµµaaHH  mm""aakk''KKuuyy  CCaaeeddIImm))  bbMMJJkk''eemmddaa
yy  ……[[eeKKaarrmmggaarrddll''mmÂÂnnII††EExxµµrrTTSSggLLaayy  EEddllvvaaBBMMuuGGaacceerrIIssCCMMnnYYssVVnneeddaayyCCaa
ttiirrbbss''vvaa  ..

eennAAGGmm®®BBHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚E̊Exxµµrr‰‰eeNNHHvviijj  eerrooggrraall''EEttGGnn††rraaKKmmnn__rrbbss''vvaammkkeellII
®®ssuukkEExxµµrr  ®®bbkkbbeeddaayyeeCCaaKKCC&&yy  ttaammJJkk¥¥ssMMuurrbbss''eess††ccEExxµµrr  ……eess††ccTTaammTTaarrrraa
CC¥¥  eess††cc®®bbeeTTssGGNNˆâammVVnnEEttggttSSggeeTTssaaPPiiVVllmm~~aakk''  rreebboobbCCaaGG~~kksseegg˚t̊t
kkaarrNN__  EEttttaammBBiittKKWWCCaaGGaaNNaaBB¥¥aaVVll®®ttYYtt®®ttaaEExxµµrrEEttmm††gg  ((ååTTaahhrrNN__EEttggttSSgg
««ee◊◊hhUU  Baoho»»  eennAAqq~~SS11777711  kk~~¨g̈grrCCÇÇkkaall®®BBHHGGggnnnn''®®BBHHrraamm  ««GGuuggffuuggeeCC Ong

Thong Che»»  eennAAqq~~SS11883333  kk~~¨g̈grrCCÇÇkkaall®®BBHHGGggcc&&nnÊÊ  ))  ..
eeddaayyTTuukkddaakk''xx¬¬ÁÁnnffaaCCaaeemmTT&&BBsseegg˚t̊tkkaarrNN__eennAA®®ssuukkEExxµµrr  yyYYnneeQQµµaaHHee®®TTOOgg

mmiijjyy""aagg  eemmTT&&BBEEddllEEttggttSSggeeLLIIggeeddaayyeess††ccGGNNˆâamm  ««GGmm»»®®BBHHrraaCCbbll&&¬¬gg˚˚
EExxµµrr  VVnnTTSSgghhflflaanneellIIkkmmççaass''kkßß®®ttIIGGggmmIIuu  EEddllCCaa®®BBHHrraaCCbbuu®®ttIIcc∫∫ggrrbbss''®®BBHHVVTT
GGggcc&&nnÊÊ  [[eeLLIIgg®®KKggrraaCCssmm∫∫ttii††  rrYYccxx¬¬ÁÁnnccaatt''EEccggkkaarrCCYYssEExxµµrrEEffmmeeTToottppgg  ..

bb""uuEEnn††ddIITTSSggLLaayyeennHH  eeTTaaHHbbIIyyYYnnVVnnttSSggTTIIeennAAeellIIkkII††  kk**eennAAEEttssiiƒƒttee®®kkaammGGMM
NNaacc  nniiggssmmttƒƒkkiiccççrrbbss''EExxµµrrEEddrr  ..  mmÂÂnnII††TTSSggLLaayyEEddlleess††ccGGNNˆâammVVnnEEttgg
ttSSgg[[®®ttYYttddIITTSSggeennaaHH  BBMMuuEEddllGGaacceeTTAACCMMnnYYssmmÂÂnnII††rrbbss''EExxµµrrVVnneeLLIIyy  ..    EExxµµrr®®KK
bb''rrUUbb≤≤ttEEddll®®BBmmTTTTYYllssaall''  ……TTTTYYll®®BBmm[[mmÂÂnnII††yyYYnnTTSSggeennaaHH  ®®ttYYtt®®ttaaxx¬¬ÁÁnn
eessaaHHeeLLIIyy  ..  kkaarr®®bbyyuuTTÏÏTTSSggLLaayyEEddllEExxµµrrddwwkknnSS  nniiggeeFFII√√eeLLIIgg®®bbqqSSggyyYYnnCCaa
GG~~kkrruukkrraannxx¬¬ÁÁnn  ®®ttUUvvppÌÌaakkkk**ee®®JJHHEEttVVrrSSggccUUllkkaann''kkaabb''ddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnnTTSSggeennaaHHEEttbb""uu--
eeNNˆâaHH  ..  
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eennAAqq~~SS11886677  kk~~¨g̈geeBBllxx¬¬ÁÁnnkkMMccaatt''BBYYkkyyYYnnGGNNˆâammeeccjjBBIIddIIeennaaHH  eeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHBBII
kkNN††aabb''́́ ddeeccaarryyYYnn  VVrrSSggEEbbrrCCaayykkddIIeennaaHHeeFFII√√CCaaGGaaNNaanniiKKmmrrbbss''xx¬¬ÁÁnneeTTAAvviijj  ..
bb""uuEEnn††eeBBlleennaaHH  VVrrSSgg®®ttLLbb''CCaaTTuukkmmÂÂnnII††yyYYnn[[kkaann''kkaabb''  eeTTaaHHbbIIVVrrSSggddwwggffaayyYYnn
GGnnuuvvtt††®®TTwwssII††GGNNˆâammttuuggkkwwgg  eeddjjEExxµµrr[[ccuuHHeeTTAAlliicckkII††  ..

CCaaGGMMeeBBIIeeffaakkTTaabb´́®®kkEEllggeeTTAAeeTToott  KKWWeennAAeeBBllEEddllxx¬¬ÁÁnnkkMMEEhhggyykkEExxµµrrddaakk''
ee®®kkaammGGaaNNaaBB¥¥aaVVlleeTTAAeehhIIyy  VVrrSSggVVnnyykkddIIEExxµµrrEEddllmmiinnTTaann''FF¬¬aakk''kk~~¨g̈gkk--
NN††aabb''́́ ddyyYYnn  eeTTAAbbJJççËËllkk~~¨g̈gGGaaNNaanniiKKmmkkUUssSSggssIIuunnEEffmmeeTToott  eeddaayyeeFFII√√[[VVtt''
bbgg''TTwwkkddIIEExxµµrrGGss''yy""aaggFFMM  ..

eennAAee®®kkaammrrddΩΩkkaarrVVrrSSgg  EExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammhhaakk''ddUUccCCaaTTTTYYllssiiTTiiÏÏTTUUllMMTTUUllaayybb
nnii††cc  ..  eeTTaaHHbbIIVVrrSSggccgg''bbJJççËËllddIIeennaaHHkk~~¨g̈gGGaaNNaanniiKKmmrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddaayyqqaabb''rrhh&&ss
yy""aaggNNaakkII††  kk**®®bbeeTTssVVrrSSggeennAArraabb''GGaannEExxµµrreessIIµµyyYYnnGGNNˆâammEEddrrKKWW  ––

11//  EExxµµrrmmaannbbuuKKlliikkPPaaBB  llMMeennAA  nniigg®®TTBB¥¥EEddllTTTTYYllkkaarreeKKaarrBBBBIIGG~~kkdd´́TT  ..
22//  EExxµµrrmmaannssiiTTiiÏÏTTTTYYllllTTÏÏkkmmµµnniiggkkmmµµssiiTTiiÏÏ  ((droit d'acquisition et de pro-

priété))  EEddllcc∫∫aabb''bbJJÔÔttii††  ..
33//  rrddΩΩVVllbbeeggII˚t̊teeLLIIgg  nniiggTTTTYYllccMMNNaayyssMMrraabb''EEttEExxµµrrTTSSggeennaaHH  ..  ssaallaa

eerroonnEEddllmmaannbbee®®ggoonnCCaaPPaassaaEExxµµrr  eehhIIyyeeddaayy®®KKUUbbee®®ggoonnssJJÇÇaattiiEExxµµrreennaaHH  VV
nnTTTTYYllccMMNNaayyBBIIffvviikkaassaaFFaarrNN: ..

44//  rrddΩΩVVlleennaaHHVVnnpp††ll''GGaahhaarrUUbbkkrrNN__ccMMeeJJHHssiissßßnniiggnniissßßiittEExxµµrr  ssiikkßßaa
eennAATTIIrrYYmmeexxtt††nnaannaa  eennAA®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  PP~~MMeeBBjj  ……TTIIdd´́TTnnaannaaeeppßßggeeTToott  ..

55//  EExxµµrrGGaaccbbeeggII˚t̊tssmmaaKKmmeeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrppll®®bbeeyyaaCCnn__rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddIImm∫∫IIGGPPii
vvDDÛÛnn__vvbb∫∫FFmm··nniiffssuuvvuuDDÛÛiikkmmµµCCIIvvPPaaBBrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..

66//  EExxµµrrGGaaccee®®bbIIPPaassaaEExxµµrrCCaaTTUUeeTTAAnniigg®®KKbb''kkaall:eeTTss: eeTTaaHHbbIIeennAAkk~~¨g̈gkkaarrTTaakk''
TTggCCaaGGaaCC∆∆aaFFrrkkII††  eehhIIyyGGaaCC∆∆aaFFrreennHHeeTToottkk**VVnnee®®bbIIPPaassaaEExxµµrr  ……CCYYllGG~~kkbbkkEE®®bb
EExxµµrr  kk~~¨g̈gkkaarrTTaakk''TTggCCaammYYyyrraa®®ss††EExxµµrr  ..

77//  EExxµµrrGGaacceeFFII√√ccrraaccrreeddaayyeessrrII  eeTTAAmmkkrrvvaaggkkmmıı¨C̈CaanniiggkkUUssSSggssIIuunn  ..
88//  EExxµµrrmmaanneessrrIIPPaaBBxxaaggeeFFII√√JJNNiiCCÇÇkkmmµµnniiggsshh®®KKaass  eeddaayymmaannssiiTTiiÏÏTTTTYY

llGGaaCC∆∆aabb&&NNˆn̂niiggeesscckkII††GGnnuuJJÔÔaatteeppßßgg@@  ..
99//  mmaannssiiTTiiÏÏccUUllBB¥¥aaVVllkk~~¨g̈gmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥ssaaFFaarrNN:eeddaayy≤≤ttbbgg''́́ ff¬¬  ..
1100//  GGaacc®®VVrrBB√√eeFFII√√BBiiFFII®®KKbb''yy""aaggeeddaayyeessrrII  ttaamm®®bb´́BBNNIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eehhIIyy

mmaannssiiTTiiÏÏQQbb''ssMMrraakkkk~~¨g̈g{{kkaassbbuuNN¥¥CCaattii  eeddaayyTTTTYYll®®VVkk''bbMMNNaacc''  ddUUccCCaabbuu--
NN¥¥mmaaXXbbUUCCaa  vviissaaxxbbUUCCaa  ccUUllqq~~SS  PPÇÇMM¨b̈biiNNÎÎ  GGkkGGMMbbuukk  ..ll..
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1111//  GGaacceeKKaarrBBeeddaayyeessrrIInnUUvvCCMMeennOOssaassnnaa  TTMMllaabb''  nniiggTTMMeennoommrrbbss''ppggxx¬¬ÁÁnn
1122//  GGaaccssaaggpp~~ÁÁssnniiggllaaccaakkssiikk≈≈aabbTTttaammBBuuTTÏÏbb∫∫JJÔÔttii††  ..
1133//  mmaanneessrrIIPPaaBBbbee®®ggoonnssaassnnaaEExxµµrr  CCaaPPaassaaEExxµµrr  ..
1144//  ®®BBHHssggÙÙEExxµµrrGGaacceerroobbccMMGGggkkaarrssaassnnaattaamm®®BBHHTT&&yy®®BBHHGGgg  eehhIIyybb

eeggII˚t̊tssƒƒaabb&&nnnnaannaaEEddll®®BBHHGGggyyll''ffaammaann®®bbeeyyaaCCnn__  ..
1155//  ®®BBHHssggÙÙnniiggGG~~kkkkaann''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaEExxµµrr  mmaannssiiTTiiÏÏbbgg≈≈MM[[eeKKeeKKaarrBBxx¬¬ÁÁnn  
1166//  BBMMuummaannnnrrNNaammYYyyGGaaccccaabb''eehhIIyyXXMMuuXXSSgg®®BBHHssggÙÙVVnneeLLIIyy  ..
1177//  GGaaCC∆∆aaFFrrssIIuuvviillkkII††  eeyyaaFFaakkII††  BBMMuuGGaaccppßßwwkk®®BBHHssggÙÙVVnneeLLIIyy  ..

�

�               �
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CMBUk6

Tl˙ikrN_Ep~kCatiBunÏ¨
««eeddaayybbMMeeBBjjccMMNNgg''ddeeNNII††mmddII  BBYYkkyyYYnnGGNNˆâammVVnnee®®CCoottccUUlleeTTAAkk~~¨g̈g®®bb

eeTTsskkmmıı¨C̈Caa  EEddllCCaabb''nnwwgg®®BBMMEEddnnrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  CCaaBBiieessssttSSggTTIIeennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''VVeerroo  nnii
ggeebboogghh√√aa  CCaa®®kkuummttUUcc@@  rreebboobbddUUccCCaaGG~~kknnSSmmuuxxrrbbss''CCaattiiQQ¬¬aannJJnnddUUeecc~~aaHH˘̆˘̆˘̆

««eebbIInniiyyaayyeeTTAAttaammpp¬¬ËËvvcciitt††ssaa®®ss††  BBYYkkGG~~kkeeddIIrreeccaall®®ssuukkTTSSggeennaaHH  BBMMuuEEmmnnCCaa
mmnnuussßßKKYYrr[[rraabb''GGaanneeTT  bb""uuEEnn††PPaaKKee®®ccIInnCCaaBBYYkkeeccaarrbb¬¬nn''  qqkk''kkeeNN††øøtt  EEttnnSSmmkkCCaammYY
yynnUUvvKKuuNNssmm∫∫ttii††mm""¥¥aagg  BBIIddUUnnttaarrbbss''vvaa  KKWWBBuuttnniiggPPaaBBssflflUU»»  ..

««eeddaayyFFnn''nnwwggkkaarrKKaabbssgg˚˚tt''CCaallMMddaabb''´́nnBBYYkkyyYYnneeccaarrhheemmyy¥¥MM¨¨TTSSggeennaaHH
EEddllCCaaCCnneeffaakkTTaabbrrbbss''®®bbeeTTssGGNNˆâamm  EEtt®®ttLLbb''eeTTAACCaakkuullssmmıı&&nnÏÏeennAA®®bbeeTT
sskkmmıı¨C̈Caa  EEddaayyrrkkßßaazzaann:CCaarraa®®ss††eess††cc®®kkuuggeevv""BBMMuuVVnn  BBYYkkEExxµµeennAAnnKKrrVVeerroo  nniiggddUUnn
NNaayyee®®kkaamm  ®®ttUUvvbbgg≈≈MMcciitt††rrtt''eeccaallddIITTSSggeennaaHH  rrYYcc®®ttUUvvyyYYnnGGNNˆâammyykkeeTTAAeeFFII√√CCaaddII
xx¬¬ÁÁnnCCaallMMddaabb''»»  ..

eennAAkk~~¨g̈grrCCÇÇkkaallrrbbss''kkßß®®ttIIyyaannIIGGggmmIIuu  ((11883355--11884411))  eeTTssaaPPiiVVllGGNNˆâa
mmGGmm®®BBHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚E̊Exxµµrr  VVnnbbgg≈≈MMmmÂÂnnII††EExxµµrr[[eess¬¬øøkkJJkk''ttaammyyYYnn  bbYYggsskk''ddUUccyyYYnn
EEddrr  ..  vvaaVVnnddUUrreeQQµµaaHHttMMbbnn''nnaannaaEEkkEE®®bbEExx®®ttEExxµµrr[[eehhAACCaaeeQQµµaaHHyyYYnnvviijj  ..  ee®®TTOO
gg--mmiijjyy""aagg  eeTTssaaPPiiVVllyyYYnnGGNNˆâammGGmm®®BBHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚k̊kßß®®ttIIyyaannIIGGggmmIIuu  VV
nnrriiHHrrkkmmeeFF¥¥aaVVyybbMMVVtt''bbuuNN¥¥®®bb´́BBNNIIEExxµµrr  eeddaayyyykkbbuuNN¥¥®®bb´́BBNNIIyyYYnnmmkk
CCMMnnYYssvviijj  bbgg≈≈MM®®BBHHssggÙÙEExxµµrr[[nniimmnn††eeccjjBBIIvvtt††  rrYYccvvaabbJJÇÇaa[[vvaayybbMMVVkk''®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbb
CCaasskk˚åarr:rrbbss''EExxµµrr  ..

nnaassmm&&yyEEddlleessoommnniiggyyYYnnyyll''®®BBmm®®BBHHGGPPiieesskk®®BBHHGGggDDYYgg  CCaakkßß®®tt
®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeddaayyvvaacc∫∫SSggKK~~aammiinnQQ~~HHmmiinnccaajj''  ®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrkk**rrwwttEEttrrss''eennAA
llMMVVkk´́®®kkEEllggNNaass''eeTTAAeeTToott  ..  eeddaayy®®ttUUvveeccaarrllYYccbb¬¬nn''  kkaabb''ssmm¬¬aabb''  EExxµµrr®®ttUUvv
rrtt''eeccaallPPUUmmiillMMeennAA  ccUUlleeTTAA®®CCkkBBYYnn  eeKKccBBIIkkaarrlluukklluuyyrrbbss''BBYYkkeessoommkk~~¨g̈grrddUUvv
®®VVMMgg  lluuHHddll''rrddUUvvvvssßßaa  ®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHnnwwggkkaarrbb¬¬nn''́́ nnnnaavvaayyYYnneeTToottkk~~¨g̈geeBBllrraa®®ttII..
BBYYkkeessoommeeddIIrrrrkkccaabb''EExxµµrreeFFII√√TTaasskkmmµµkkrrrrbbss''vvaa  eehhIIyyeekkoorrGG~~kk®®ssuukkEExxµµrr[[eeTTAAkkaa
bb''KKaass''ddII[[vvaa  eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''TTeenn¬¬eemmNNaamm  ..  rrIIccMMEENNkk‰‰BBYYkkyyYYnnVVnneeddjjbbMMbbrrEExxµµrr
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……ssmm¬¬aabb''rrggaallCCnnTTSSggeennHH  eeddIImm∫∫IIllYYccddII  ..
eennAAeebb""kkxxaaggtt∫∫ËËgg®®bbeeTTss  EExxµµrrmmYYyy®®kkuummFFMMVVnnccaakkeeccaallPPUUmmiiddΩΩaannrrbbss''xx¬¬ÁÁnn

eeddaayyEExxµµrrmmaannkkaarreeqqIIµµgg´́qqµµyy""aaggxxııgg''xxııss''mm""¥¥aagg  KKWWmmiinn[[yyYYnn®®ttYYtt®®ttaa  ..  kkaarreennHHCCaa
{{kkaassllÌÌbbMMppuuttssMMrraabb''[[yyYYnnyykkrraa®®ss††rrbbss''vvaaeeTTAAkkaann''kkaabb''ddIIEEddllEExxµµrrrrtt''eeccaall
eennaaHH  ..

eeTTaaHHbbIImmkkddll''eeBBllEExxµµrrzziittee®®kkaammGGaaNNaaBB¥¥aaVVllrrbbss''VVrrSSggeehhIIyykkII††  kk**BBYYkk
yyYYnnee®®sskkXX¬¬aannxxaaggllYYccbb¬¬nn''eennaaHH  eennAAEEtteeqq¬¬øøttddeeNNII††mmddIIEExxµµrr  eeddaayyååVVyybbMMVVtt''
BBUUCCEExxµµrr  ddkkhhUUtt®®TTBB¥¥nniiggddIIEExxµµrreeTToott  eeddIImm∫∫II[[EExxµµrrvviinnaass  vvaannwwggyykkCCaattiirrbbss''vvaa
mmkkCCMMnnYYss  ..

mmkkddll''ccuuggbbJJççbb''  EExxµµrreennAAssll''®®ttgg''EEttttMMbbnn''xxaagglliiccTTeenn¬¬VVssaakk''  ((Fleuve

antérieur))  EEttbb""uueeNNˆâaHH  KKWWkk~~¨g̈geexxtt††VVkk''llIIvv  rraa""ccyy""aa  hhaaeeTToogg  ccUUdduukk  LL¨g̈geessoogg  vvii
jjLL¨g̈g  kknn''ffWW  ssuukk®®TTSSgg  ®®ttaavviijj  nniiggeexxtt††ttaayynniijj´́nnkkUUssSSggssIIuunnbb""uueeNNˆâaHH  ((11)) ..

kk~~¨g̈gzzaann:CCaaBBllrrddΩΩVVrrSSgg  EExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammGGaacceeppII††mmrrss''eennAAttaammCCIIvvPPaaBBxx¬¬ÁÁnnVV
nn  GGaaccee®®bbII®®VVss''GGaarr¥¥FFmm··rrbbss''xx¬¬ÁÁnnEEddllmmaannrraabb''JJnn''qq~~SSmmkkeehhIIyyVVnn  CCaaBBiieess--
ssBB®®ggIIkkbbuuKKlliikkPPaaBBrrwwggbbwwuuggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  rrhhUUttddll''ssmm&&yyCCbb""uunnccUUllkkaann''kkaabb''  ((1199
4411--11994455))  ssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinnTTII11  ((11994455--11995544))  eeppÊÊrrkkUUssSSggssIIuunneeTTAA[[yyYYnn

®®BBwwttii††kkaarrNN__xxaaggeellIIeennHH  TTMMllaakk''TTmm©©nn''eeTTAAeellIIEExxµµrreennAAkkUUssSSggssIIuunnff©©nn''bbMMppuutt
eeddaayyeehhttuuBBYYkkyyYYnnssMMeerrccttSSggBBIIddUUnnttaavvaaffaannwwggbbMMVVtt''BBUUCCEExxµµrr[[GGss''BBIIddIIeennaaHH  ..  mmii
nnffaavvaaCCaaGG~~kkeeppÌÌøøggeeTTAAxxaaggCCbb""uunn  mmiinnffaavvaaCCaaGG~~kkeeppÌÌøøggeeTTAAxxaaggVVrrSSgg  mmiinnffaavvaaCCaaeevvoo
ttmmiijj  ……mmiinneevvoottmmiijj  mmiinnffaavvaaCCaaeevvoottkkuugg  ……GG~~kkCCaattiinniiyymm  yyYYnnTTSSggGGss''ssuuTTÏÏEEtt
eeqq¬¬øøtt{{kkaassddEENNII††mmddIIEExxµµrr  bbMMVVtt''BBUUCCEExxµµrr  ddkkhhUUtt®®TTBB¥¥nniiggddIIEExxµµrr  ssmm¬¬aabb''EExxµµrr  lluu
bbbbMMVVtt''ss~~aammttwwkkttaaggttSSggLLaayyrrbbss''EExxµµrr  ––  bbMMpp¬¬aajjvvtt††  pp¬¬aass''eeQQµµaaHHmmnnuussßß  nniigg
eeQQµµaaHHttMMbbnn''  ®®ssuukk  eexxtt††nnaannaa  hhaammmmiinn[[EExxµµrree®®bbIIPPaassaaEExxµµrr  ..ll..

ffII√√eebbIImmaannsskkmmµµPPaaBBeeddjjkkMMccaatt''bbJJççËËllCCaattiiyy""aaggeennHH  nniiggmmaannXXaattkkmmµµåå®®kkww
ddΩΩkkmmµµeellIIxx¬¬ÁÁnnkkII††  kk**EExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammmmaannccMMnnYYnnbbYYnnllaannkknn¬¬HHeennAAeeLLIIyyEEddrr  KKWWmmaann®®BBHH
ssggÙÙ  mmÂÂnnII††  TTaahhaann  GG~~kkCCMMnnYYjj  kkssiikkrr  rrss''eennAArraayyVV""yyeeBBjjeeyyookkNNaammxxaagg
tt∫∫ËËggbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ..

PPaaBBCCaaGG~~kkssiill∫∫:BBIIkkMMeeNNIItt  CCaaGG~~kkccMMVVMMggGGgg''GGaaccEEddllxx¬¬SSggnniigg®®bbkkbbeeddaayy
eeTTBBeekkaassll¥¥ddUUccddUUnnttaaxx¬¬ÁÁnn    CCaaGG~~kkkkssaaggGGggrr    CCaammnnuussßßllÌÌeeTToogg®®ttgg''    BBYYkkEExxµµrr
_______________________

((11)) ssUUmmkktt''ssMMKKaall''ffaa  eeQQµµaaHHTTSSggeennHHKKWWCCaaeeQQµµaaHHPPaassaayyYYnnEEddllyyYYnnEE®®bb  eehhIIyy[[eehhAACCaaCCMMnnYYss
eeQQµµaaHHeexxtt††EExxµµrreennAAkkUUssSSggssIIuunn  ..



kkUUssSSggssIIuunnCCaaEEddnnddIIrrbbss''EExxµµrr˘̆˘̆˘̆®®ttUUvv®®bbKKll''[[EExxµµrrvviijj                                                        5522

TTSSggeennaaHHVVnnrrkkßßaallkk≈≈NN:CCaattiirrbbss''xx¬¬ÁÁnn[[eennAAEEttllÌÌddEEddll  ≤≤tt[[yyYYnnbb""HH®®bbLLaa
kk''VVnneeLLIIyy  ddUUccCCaaPPaassaa  TTMMeennoommTTMMllaabb''  ssaassnnaa  BBiiFFIIbbuuNN¥¥  GGkkßßrr  EEddllxxuuss
®®ssLLHHBBIIyyYYnn  ..

bbNN††aaEExxµµrrTTSSggeennaaHH  PPaaKKee®®ccIInn@@EEttCCaakkssiikkrr  EEddllbbnn††eeFFII√√GGaaCCIIvvkkmmµµeellIIddIIddUUnn
ttaarrbbss''xx¬¬ÁÁnn  kk~~¨g̈geexxtt††TTSSggLLaayyEEddllyyYYnn[[eehhAACCaaPPaassaayyYYnnssBB√√́́ ff©©ffaaeexxtt††GGaann
eessoogg  VVkk''llIIvv  CCYYggeeFFoonn  eekkooggyy""aagg  ccUUdduukk  GGaannyy""aagg  vviijjLL¨g̈g  PPuuggDDiinn  VVeessoogg
vviijjbbiijj  nniigg  ttaayynniijj  ..

eeQQµµaaHHttMMbbnn''TTIIkkEEnn¬¬ggnnaannaa  nniiggmmNNÎÎllddIIPPUUmmiissaa®®ss††kk**ssuuTTÏÏEEttCCaaeeQQµµaaHHrrbbss''
EExxµµrrEEddrr  ..  eebbIIeeyyaalleeTTAAttaammFFnnFFaannFFmmµµCCaattii  ……PPiinnPPaaKKeeTTssPPaaBB  eeQQµµaaHHTTSSgg
eennaaHHmmaannnn&&yyee®®CCAAllÌÌNNaass''  ..  eeQQµµaaHHmmNNÎÎllxx¬¬HH  ddUUccyy""aaggeexxtt††ffIIµµ@@EEddllyyYYnnyy
kkeeQQµµaaHHCCaaPPaassaayyYYnn[[eehhAACCMMnnYYss  CCaaBBiieessss[[ssrreessrrkk~~¨g̈gpp¬¬ËËvvkkaarr  ttaammPPaassaa
yyYYnn……VVrrSSggeennaaHH  ssuuTTÏÏEEttCCaaJJkk¥¥EEddllbbeeJJççjjKKMMnniittbbYYggssYYgg  ssMMuu[[mmaannkkaarrrrIIkkccMM
eerrIInn  ssuuPPmmggll  ……eePPaaKK®®TTBB¥¥ttaammss&&BBÊÊnniiyymm´́nnBBYYkkcciinnkkaatt''yyYYnn  ..  eeQQµµaaHHmmNNÎÎ--
llttMMbbnn''……eexxtt††xx¬¬HHeeTToott  ®®ttUUvvyyYYnnbbkkEE®®bbeeTTAACCaaPPaassaayyYYnn  eeddIImm∫∫IIee®®bbIIkk~~¨g̈gpp¬¬ËËvvrrddΩΩVVll
ddUUccCCaa  ––

kkMMBBgg''ÚÚssßßII yyYYnnbbkkEE®®bbffaa bbiinnee®®tt
kkMMBBgg''®®kkbbII EEbbnneejj""
eeQQIITTaall11eeddIImm FFuuyyddUUmm""UUkk
´́®®BBnnKKrr ´́sshhgg  ..ll..  nniigg  ..ll
eeQQµµaaHHxx¬¬HHeeTToott®®ttUUvvyyYYnnEEkkEE®®bb[[eeTTAAttaammssUUrreessooggyyYYnnddUUccCCaa  ––
ppßßaarrEEddkk ssaaEEddkk
®®ssuukk®®TTSSgg ssuukk®®ttSSgg  ……ssuukk®®TTSSgg
TTwwkkeexxµµAA kkaaeemm""AA
eemm--ss mmIIffrr
´́BBHH®®ttJJMMgg ®®ttaavvaa""gg  ((rrYYcc))  ®®ttaavviijj  ..ll..  nniigg  ..ll..
PPUUmmiiEExxµµrrnnSS[[eeKKssmmaall''VVnnPP¬¬aamm@@  CCaaBBiieesssseebbIIeeKKeeFFII√√ddMMeeNNIIrrttaammyynn††eehhaaHH

eeddaayykk~~¨g̈gPPUUmmiieennaaHHEEttggmmaannvvtt††CCaanniiccçç  EEddllmmaann®®TTgg''®®TTaayyddaacc''eeddaayyEELLkk  eehhII--
yyddUUccKK~~aaeebbHHbbiiTTeeTTAAnnwwggvvtt††TTSSggLLaayyeennAAnnaakkmmıı¨C̈Caa  ((kkNN††aall))  eeyyIIggeennHH  ..  ffII√√eebbII
BBYYkkyyYYnndduuttbbMMpp¬¬aajj……vvaayy®®bbhhaarrkkMMeeTTccyy""aaggNNaakkII††  ((kk**mmkkTTll''qq~~SS11996655))  vvtt††EExxµµrr
eennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammmmaannccMMnnYYnneellIIssBBII550000EEddrr  eehhIIyybbNN††aavvtt††xx¬¬HHmmaannllMMGG´́®®kkEEllgg
eeTToottppgg  ..  EExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeeKKaarrBBBBuuTTÏÏssaassnnaahhiinnyyaann  EEddll®®ttUUvvttaammBBuuTTÏÏssaa--
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ssnnaallTTiiÏÏeeddIImmrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏCCaabbrrmm®®KKUU  eeddaayyee®®bbIIPPaassaaVVllIICCaaPPaassaasskk˚åarr: kk**rrII
‰‰yyYYnnvviijjeeKKaarrBBllTTiiÏÏBBuuTTÏÏssaassnnaaTTIIeebb  ((EEddllrraa®®ss††mmuuggeehhaallllIInniiggcciinneeKKaarrBB))
ssMMrraabb''yyYYnnNNaaEEddllmmiinneeKKaarrBBssaassnnaakkaattUUlliikk  eekkAAddaayy  ……hh√√aahh√√aaeeTTeennaaHH  ..

ccMMeeJJHHBBYYkkyyYYnnnniiyymmbbYYggsskk''vv&&NNˆQ̂Q~~ÁÁtt  eess¬¬øøkkeexxaaeeCCIIggEEvvggnniiggJJkk''GGaavvppaayy
kk**ccMMEENNkk‰‰EExxµµrrvviijj  nniiyymmTTuukksskk''xxII¬¬  nniiggeess¬¬øøkkJJkk''ssMMeellookkbbMMJJkk''rrbbss''CCaattiixx¬¬ÁÁnn
eeTTAAttaammeePPTTnniiggllMMddaabb''KKWW  ––  ssMMBBtt''ssUU®®ttBBNN··EEttmmYYyyssMMrraabb''bbuurrss  eehhIIyyccMMrruuHHBB--
NN··ssMMrraabb''®®ssII††  GGaacceekk††aabbssaacc''  ((ttwwggkk¬¬MM))  kk**mmaannkk®®ttgg''  mmaanneeLLvveeFFII√√GGMMBBIIeellaahhFFaattuu
……EEkkvvccMMrruuHHBBNN··ssMMrraabb''bbuurrss  nniigg««GGaavvbbMMBBgg''EEvvgg»»ssMMrraabb''®®ssII††  EEddllCCaa®®bbeePPTTGGaacccc
eeggÌÌøøttkk¬¬MMmm""¥¥aagg  rriitt®®ttgg''cceegg˚H̊Hnniiggkk´́dd  eeddaayymmaannkkeevvoollCCaarraagg®®BBHHcc&&nnÊÊeeBBjjbbUUNN··mmII
bbeeJJççjjssaacc''kk  ..

rreebboobbbbYYggsskk''nniiggeess¬¬øøkkJJkk''eexxaaGGaavvyyYYnn  ®®ttUUvvyyYYnnbbgg≈≈MM[[EExxµµrrGGnnuuvvtt††ee®®ccIInneellII
kkee®®ccIInn®®KKaaNNaass''  TTaall''EEtteeFFII√√[[≤≤TTiiÏÏBBlleennHH®®CCYYtt®®CCaabbeeTTAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''xx¬¬HH  bb""uuEEnn††mmiinn
EEmmnnmmaannnn&&yyffaa    EExxµµrrTTTTYYll……nniiyymmCCaassƒƒaaBBrreennaaHHeeLLIIyy  ..

eennAAee®®kkaammGGaaNNaaBB¥¥aaVVllrrbbss''VVrrSSgg  yyYYnnGGNNˆˆaammnniiggEExxµµrrkkUUssSSggssIIuunn
eeddIIrreeqqııaaHHeeTTAArrkkssPPaaBBddUUccKK~~aaxxaaggee®®kkAAxx¬¬HHeeTTAAeehhIIyy  eeddaayyeehhttuuffaaxx¬¬ÁÁnnCCaaBBllrrddΩΩVV
rrSSggddUUccKK~~aa  ..  kk**bb""uuEEnn††  ee®®kkaayyBBII®®bbeeTTssTTSSggLLaayyeennAAGGttIItt≤≤NNÎÎËËcciinnVVnn‰‰kkrraaCC¥¥
BBYYkkEExxµµrrVVnnvviill®®ttLLbb''eeTTAArrkkllkk≈≈NN:BBiieesssseeddaayyEELLkkrrbbss''xx¬¬ÁÁnnvviijj  kk~~¨g̈gzzaann:

CCaa®®bbCCaaCCaattiimmaannGGaarr¥¥FFmm··nniiggCCaammççaass''ddII  EEddllCCaaeehhttuummYYyynnSS[[yyYYnnbbnn††  eehhIIyyrrwwtt
EEttssgg≈≈¨j̈jnneeyyaaVVyyssmm¬¬aabb''rrggaallEExxµµrrxx¬¬SSggeeLLIIgg@@  eehhIIyyEEffmmTTSSggeerrIIeerroobbccMMddIICCaa
ffIIµµ  bb††ËËrreeQQµµaaHHeexxtt††nniiggTTII®®bbCCMMuuCCnn  TTII®®kkuugg  bbgg≈≈MM[[ee®®bbIIPPaassaayyYYnnCCaaeeddIImm  ..

�

�              �
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Ep̀kTI2

kkaarrttssflflUUTTll''

nnwwggssÂÂggaammvvaattddIIssmm&&yyffIIµµ
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CMBUk2

sÂgam≤NÎËcin-sÂgamvatdI

eennAArraa®®ttIITTII99mmiinnaa11994455  BBYYkkCCbb""uunnVVnnvvaayy®®bbhhaarrbbnnÊÊaayyVVrrSSggEEddllmmaannss
PPaaBBrreexxkkrrxxaakk  kkMM®®BBIIkkkkMM®®BBYYkkee®®sscceeTTAAeehhIIyyeennaaHH  eennAAGGttIItt≤≤NNÎÎËËcciinn  eehhIIyyCCbb""uunn
VVnnlluubbGGMMNNaaccGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggeennAATTIIeennaaHH  EEttkk~~¨g̈grryy:eeBBllmmYYyybb""®®bbiiccEEPP~~kkbb""uu
eeNNˆâaHH  KKWWGGMMNNaacc®®ttYYtt®®ttaa®®bbeeTTssttuuggkkwwgg  ((yyYYnnxxaaggeeCCIIggbbccçç¨b̈b∫∫nn~~))  GGNNˆâamm  ((GGttII
ttnnKKrrccMMVV""))  nniiggkkUUssSSggssIIuunn  ((kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammbbccçç¨b̈b∫∫nn~~))  ..

kkaarrvvaayy®®bbhhaarreennHH  KKWWCCaakkaarrccaabb''eeppII††mm´́nnssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinndd**BBiitt®®VVkkddmmYYyy..
ssÂÂggaammeennHHVVnneeFFII√√[[rrbbbbGGFFiirraaCCeennAAyyYYnnrrllMMrrllaayy  bbeeggII˚t̊teeLLIIggnnUUvvrrbbbbssggmm
nniiyymmmmYYyy  KKWWssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eeyyookkNNaamm  ddwwkknnSSeeddaayyhhUU--CCIImmiijj,,
ppSS--yy""aaggdduugg  EEddllCCaa®®bbFFaannaaFFiibbttII  nniiggnnaayykkrrddΩΩaaPPiiVVll  ®®BBmmTTSSggyy""--eegg√√øøggyy""aa
bb  eemmTTaahhaannTT&&BB´́®®BB  ((eeyyookkmmiijj))  ..  KKWWeennAAkk~~¨g̈gssMMNNaajj''GGFFiirraaCCee◊◊ddaayyeennaaHHeehhII
yy  EEddllnnSS[[GGaaNNaacc®®kkTTII22  ((Second Empire))  nniiggssaaFFaarrNNrrddΩΩTTII33  ((IIIè
République))  rrbbss''VVrrSSggrrEEhhkkFF¬¬¨ḦHFF¬¬aayy  ..

GG~~kkddwwkknnSSVVrrSSggVVnnxxiittxxMMbb""HHbb""uunnrrgg√√HHrrEEhhkkeennHH  bb""uuEEnn††nnaaeeBBllEEddllGG~~kkbb""HHbb""uunn
xxiittxxMMbb""HHNNaass''  vvaa®®ttLLbb''CCaaVVnnppllbbddiieellaammeeTTAAvviijj  KKWWhhaakk''ddUUccCCaaxxiittxxMMhhUUtt
ssrr´́ssssUU®®ttBBIIssMMNNaajj''eennaaHHrrwwttEEttxx¬¬SSggNNaass''eeTTAAvviijj  ..  KKaarrNN__eennHHbbNN††aall[[
®®bbeeTTssVVrrSSggGGss''kkmm¬¬SSggnneeyyaaVVyynniiggcciitt††ssaa®®ss††eeTTAAeehhIIyyeennHHmm""¥¥aagg  mm""¥¥aagg
eeTTootteeddaayyssaarrkkaarreeggIIbbeeLLIIgg´́nn®®bbCCaaCCnn®®ttUUvveeKKCCiiHHCCaann''eeddIImm∫∫II‰‰kkrraaCC¥¥  VVnnTTTTYYll
llkk≈≈NN:CCaaccllnnaaTTbb''mmiinnQQ~~HH  EEddllCCaappll´́nnkkaarrvviivvtt††nn__́́ nn®®bbvvttii††ssaa®®ss††  ..  

bbrraaCC&&yyrrbbss''VVrrSSggeennAA≤≤NNÎÎËËcciinn  KKWWCCaa((ffµµssIImmaa))´́nnkkaarrrrllMMssaabbssUUnn¥¥rrbbss''GGaa
NNaacc®®kkVVrrSSgg  ..  bbrraaCC&&yyVVrrSSgg  KKWWCCaaLLrrMMllaayy……kkEEnn¬¬ggBBiieessaaFFnn__xxaaggkkggTT&&BBxxaa
ggccMMVVMMggffIIµµ  CCaaBBiieessssKKWWkkaarrbbeeJJççjjccMMVVMMggTT&&BB´́®®BB  EEddlleeFFII√√[[®®TTwwssII††́́ nnccMMVVMMggccaass''
ttaammrreebboobbTT&&BBeerroobbrryy  ®®TTwwssII††eeccjjBBIIssaallaa  eeTTAACCaa≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__  ««ccaass''hhYYssss
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mm&&yy»»  ..
bbrraaCC&&yyrrbbss''VVrrSSgg  ««yykkßßeeCCIIggddII≤≤ddΩΩ»»  VVnnnnSS[[mmaannkkaarrBBnn¥¥aa  ««ssÂÂggaammGGaa

eemmrriikkSSgg»»  EEddlleeTTIIbbnnwwggccUUllxx¬¬ÁÁnneeTTAAkk~~¨g̈gbbccçç¨b̈b∫∫nn~~PPaaBB  KKWWssÂÂggaammEEddllVVrrSSggddwwkknnSS
kk~~¨g̈gll∫∫iicc  eeFFII√√[[‰‰kkrraaCC¥¥≤≤NNÎÎËËcciinnGGaaccssMMeerrccVVnnCCaaKKuuNN®®bbeeyyaaCCnn__ddll''BBiiPPBBeellaa
kkeessrrII  ..

KKWWeennAAkk~~¨g̈gbbrriibbTT  ((Contexte))  xxaaggeellIIeennHH‰‰gg  EEddllGG~~kknneeyyaaVVyyGG~~kkddwwkknnSS
®®bbeeTTssnnaannaa  yyll''ccMMeeJJHHssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  bb""uuEEnn††ccMMeeJJHHeeyyIIgg  eeyyIIggyyll''ffaa
kkaarryyll''EEbbbbeennHH  vvaaddUUccCCaaxxııss''hhYYsskkaarrBBiitteeBBkkNNaass''  eehhIIyyBBYYkkEEss∫∫kkssddUUcc
CCaaBBMMuuTTaann''mmaannssmm∫∫TTaannFFYYnnllµµmmnnwwggyyll''kkaarrrraakk''@@  eerrOOggrrbbss''CCnnCCaattiiEEddllxx¬¬ÁÁnnffaa
««EEss∫∫kkeellOOgg»»  ……  ««CCnnCCaattiiBBNN··ssmm∫∫¨r̈r»»  eennAAeeLLIIyyeeTT  ..  BBIIee®®JJHHssMMrraabb''yyYYnn
ssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinn  KKWWCCaassÂÂggaammvvaattddIIkk~~¨g̈gTTMMrrgg''ffIIµµmmYYyy    ®®ssbbeeTTAAttaammkkaarrvviivvtt††nn__́́ nnnn--
eeyyaaVVyyssmm&&yy  KKWWssÂÂggaammEEddllTTSSggkkuummµµ¨ÿynniiss††  TTSSggeellaakkeessrrIIssuuTTÏÏEEttccaajj''
eeVVkkyyYYnn  bbMMeerrIImmUUlleehhttuueeccaarråå®®kkwwddΩΩrrbbss''yyYYnn  ..

kkJJÔÔaa  eellaakk®®ssII  eellaakk  nniiggmmiitt††GG~~kkGGaann  nnwwggQQbb''ssggßß&&yyPP¬¬aamm  kkaallNNaaxxMM∆∆¨¨
yykkeesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__rrbbss''eellaakkeegg√√øøgg--kkuukkDDiinn  ®®bbFFaannKKNN:®®bbttiiPPUUyyYYnnxxaagg
tt∫∫ËËgg  kk~~¨g̈gssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544  EEddllVVnnEEff¬¬ggbbJJÇÇaakk''GGMMBBIImmUUlleehhttuuBBiittrrbb
ss''yyYYnn  kk~~¨g̈gkkaarrbbeeggII˚t̊tnnUUvvccllnnaa  ((eeyyookkmmiijj))  nniiggssÂÂggaammEEddllCCnnCCaattiieennHHeeFFII√√  ..
bb""uuEEnn††mmuunnnnwwggccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gvvKKeennHH  xxMM∆∆¨s̈sUUmmGGnnuuJJÔÔaattBBNN··nnaarrbbss''EEddlleehhAAffaa  ««®®bbeeTT
ss≤≤NNÎÎËËcciinn»»ssiinn  ..

�             

�                �



kkUUssSSggssIIuunnCCaaEEddnnddIIrrbbss''EExxµµrr˘̆˘̆˘̆®®ttUUvv®®bbKKll''[[EExxµµrrvviijj                                                        5588

vvKKTTII11

≤NÎËcin
≤≤NNÎÎËËcciinn  KKWWCCaa««sshhBB&&nnÏÏ»»mmYYyy  EEddllzziitteennAAee®®kkaammGGMMNNaaccGGKKeeTTssaaPPiiVVll

((Gouverneur Général))mm~~aakk''  TTTTYYllxxuuss®®ttUUvvccMMeeJJHHrrddΩΩmmÂÂnnII††xxaaggGGaaNNaanniiKKmmeennAA
VV""rrIIss  ..  eennAAqq~~SS11994455  ((mmuunnssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinn))  sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinnEEcckkeeccjjCCaaEEdd
nnddII55  EEddllssuuTTÏÏEEttmmaannllkk≈≈nnii††kk:nneeyyaaVVyyeeppßßgg@@BBIIKK~~aaKKWW  ––  kkUUssSSggssIIuunn,,  ®®bbeeTT--
ssGGNNˆâamm,,  ®®bbeeTTssttuuggkkwwgg,,  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  nniigg®®bbeeTTssllaavv  KKWWffaa  ««®®bbeeTTssyyYY
nnGGNNˆâamm»»bbII  nniigg««®®bbeeTTsskkaatt''≤≤NNÎÎaa»»BBIIrr  ..  ≤≤NNÎÎËËcciinnmmaannTTMMhhMMrrYYmm  773377,,000000KKII
LLËËEEmm""®®tt®®kkLLaa  nniiggmmaann®®bbCCaaCCnnrrss''eennAAccMMnnYYnn2255llaannnnaakk''  ((kkaalleennAAqq~~SS11994455))..

kkUUssSSggssIIuunn
kkUUssSSggssIIuunn  KKWWCCaarrddΩΩ≤≤NNÎÎËËcciinnmmYYyyEEddllmmaann´́ppÊÊttUUccCCaaggeeKK  6655,,000000  KKIILLËËEEmm""

®®tt®®kkLLaa  ..  ®®bbeeTTsseennHH®®ttUUvvrrddΩΩkkaarrVVrrSSgg´́nnGGFFiirraaCCNNaabb""UUeeLLGGuuggTTII33  ddeeNNII††mmddaa
kk''CCaaccMMNNuuHHeennAAqq~~SS11886644  ..

kkUUssSSggssIIuunnCCaa®®bbeeTTssmmYYyyssMMbbUUrrFFnnFFaann  nniiggeePPaaKK®®TTBB¥¥FFmmµµCCaattiiCCaaggeeKK  eeddaa
yyssaarr®®bbeeTTsseennHHssnnÏÏwwggttaammddggTTeenn¬¬eemmKKgg  EEddllCCaavvaallll∫∫bb''ssMMxxaann''ssMMrraabb''ddMM
NNSS®®ssUUvvnniiggeekkAAssflflUU  ..  KKWWCCaa®®bbeeTTssccuugg´́dd´́nnmmhhaacc®®kkEExxµµrrdd**ssMMbbUUrr  ..

´́®®BBnnKKrr  EEddllyyYYnneehhAAttaammssUUeessooggvvaaffaa  ´́sshhgg  CCaarrddΩΩFFaannIÍ́ nn®®bbeeTTsskkUU
ssSSggssIIuunn  eehhIIyyCCaaTTIIss~~aakk''kkaarr´́nnrrddΩΩVVllkkNN††aallrrbbss''GGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggeennAAGGaa
ssIIuueennHH  ..

ssMMrraabb''®®bbeeTTssVVrrSSgg  kkUUssSSggssIIuunnKKWWCCaarrddΩΩmmYYyykk~~¨g̈gbbNN††aarrddΩΩccMMNNuuHHTTSSgg55EEdd--
llmmaannssaarr:ssMMxxaann''bbMMppuutt  eeCCOOnneellOOnnbbMMppuutt  ®®ssLLaajj''VVrrSSggbbMMppuutt  eehhIIyyggaayy
kkaarrJJrrnniigg®®ttYYtt®®ttaabbMMppuutt  ..

�
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®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
ttaammPPiinnPPaaKKFFmmµµCCaattii  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaKKWWCCaaddIIeeddIImm´́dd´́nnkkUUssSSggssIIuunnEEttmm††gg  (Pro

longement direct))  ccMMEENNkkkkUUssSSggssIIuunnCCaaEEddnnddIIssMMbbUUrrvvaallll√√wwggeellII√√yy  kk**rrII‰‰®®bb
eeTTsskkmmıı¨C̈Caavviijj  mmaannTTiiddΩΩPPaaBBeeppßßgg  KKWWee®®ccIInnssMMbbUUrreeddaayyPP~~MMnniigg´́®®BB  ..  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
««mmaann®®bbeeyyaaCCnn__nniiggssMMbbUUrr»»CCaaggeeKKeennaaHHKKWW®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaEEddllllaattssnnÏÏwwggbbeeNN††aa
yyTTeenn¬¬eemmKKgg  ccaabb''BBII®®kkeeccHH  kkMMBBgg''ccaamm  rrhhUUttddll''TTeenn¬¬eennAAkkUUssSSggssIIuunn  bbnnÊÊaabb''mmkk
KKWWttMMbbnn''eennAAxxaagglliiccnniiggxxaaggtt∫∫ËËggbbwwggFFMM  ((TTeenn¬¬ssaabb))  eehhIIyyTTIIbbMMppuutt  KKWWddIIcceenn¬¬aaHHTTeenn¬¬
ssaabbnniigg®®BBMMEEddnneessoomm  ((vvaallEE®®sseennAAVVtt''ddMMbbgg))  ..

®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaVVnnFF¬¬aakk''eeTTAAee®®kkaammGGaaNNaaBB¥¥aaVVllVVrrSSggeennAAqq~~SS11886633  ..

�

®®bbeeTTssGGNNˆâamm
®®bbeeTTssGGNNˆâammkk**CCaa®®bbeeTTssssiiƒƒttee®®kkaammGGaaNNaaBB¥¥aaVVlleennHHeennAAqq~~SS11888844  ..  

®®bbeeTTsseennHH  ttSSggeennAAcceenn¬¬aaHHCCYYrrPP~~MMGGNNˆâammnniiggssmmuu®®TTcciinn  nniiggxxııgg''rraabbEEddllVVnnssnnÏÏww
ggCCYYrrPP~~MMeennHHrrhhUUttddll''ssmmuu®®TT  ..  ®®bbeeTTssGGNNˆâammmmaannTTMMhhMM114488,,000000KKIILLËËEEmm""®®tt®®kk
LLaa  ..

eennAAqq~~SS11994455  ®®bbeeTTssGGNNˆâammmmaannBBllrrddΩΩ®®bbEEhhll66llaannnnaakk''  EEddllkk~~¨g̈g
eennaaHHmmaannCCnnCCaattiiGGWWrr""uubb55,,000000nnaakk''ppgg  ..  CCaattiiyyYYnnEEddllmmaannccMMnnYYnnee®®ccIInnCCaaggeeKKttSS
ggeennAAkk~~¨g̈gvvaallTTMMnnaabb  ccMMEENNkkeennAAkkNN††aall®®bbeeTTssvviijj  eeKK®®bbTTHHeeXXIIjjssuuTTÏÏEEttCCnn
´́®®BBPP~~MḾ́ nnkkuullssmmıı&&nnÏÏkkMMeeNNIItt≤≤NNÎÎËËeeNNssIIuu  ……((GGUU®®ss††aaeeNNEEss¥¥nn))  ddUUccCCaaBBYYkkeehhflflßßaaeerr""
VVssNNaarr  rraa""EEdd  ((Joraî, Bahnar, Rhadé))  EEddllyyYYnneehhAAffaamm""yymmnnuussßß´́®®BB  ..

GGNNˆâammeennHHKKWWCCaaGGttIIttnnKKrrccMMVV""  ((nnKKrrccaamm))  EEddlleeTTIIbbnnwwggvviinnaassssaabbssUUmm¥¥
eehhIIyyFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨k̈kNN††aabb''́́ ddyyYYnneennAAssttvvttßßTTII1177  ..  rrddΩΩFFaannIÍ́ nn®®bbeeTTssGGNNˆâammKKWW
®®kkuuggeevv""  ..  BBYYkkVVrrSSggVVnnTTuukk®®kkuuggeennHHffaa  CCaaFFaannIIrrddUUvvrrMMeehhIIyyrrbbss''≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  eess††cc
EEddlleessaayyrraaCC¥¥eennAA®®kkuuggeennHH  kkaallBBIIqq~~SS11994455  KKWWeess††ccVVvvddaayy  ccuuHHmmkkBBIIssnn††ttii--
vvggßßeegg√√øøgg  EEddllCCaaeemm´́nn®®ttkkUUllbb¬¬nn''®®bbeeTTssCCiittxxaagg  ..

�

®®bbeeTTssttuuggkkwwgg
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®®bbeeTTssttuuggkkwwgg  KKWWCCaaKKUU®®bbEECCgg  ……CCaaeeccaarrhheennyy¥¥MM¨r̈rbbss''kkUUssSSggssIIuunnEEttmm††gg  ..
ttaammBBiitt  ttuuggkkwwggCCaa®®bbeeTTssyyYYnnEEddlleeTTIIbbnnwwgg««llYYccrrtt''»»eeccjjBBIImmhhaa®®bbeeTTsscciinn
eehhIIyyBBYYkkcciinnEEttggTTuukkddaakk''BBYYkkyyYYnneennHHffaaCCaa  ««BB~~ggcciinn»»  ..

®®bbeeTTssttuuggkkwwggmmaannTTMMhhMM110033,,000000KKIILLËËEEmm""®®tt®®kkLLaa  ..  TTeenn¬¬®®kkhhmmEEddll
hhUUrrccuuHHBBIIyyuuNNˆâann  ((®®bbeeTTsscciinn))  VVnnEEcckk®®bbeeTTssttuuggkkwwggCCaaBBIIrr  nniiggpp††ll''CCaaFFnnFFaa
nn  ddll''®®bbeeTTsseennHHEEffmmeeTToottppgg  ..  

®®bbeeTTssttuuggkkwwgg  KKWWCCaa®®bbeeTTsszziittee®®kkaammGGaaNNaaBB¥¥aaVVllVVrrSSggmmuunneeKK´́nnGGttIItt
≤≤NNÎÎËËcciinn  eehhIIyyeeTTIIbbnnwwggpp††aacc''eeccjjBBII  ««GGaaNNaaBB¥¥aaVVllGGNNˆâamm»»  eennAAqq~~SS11888866  rrYYcc
eehhIIyy®®ttUUvvssiiƒƒttee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''VVrrSSggddEEddll  EEtt®®ttUUvvVVnnTTTTYYllllkk≈≈nnii††kk:ffIIµµ
mmYYyyEEbbbbeeTToott  rreebboobbCCaa®®bbeeTTsszziittee®®kkaammGGaaNNaaBB¥¥aaVVllppgg  nniiggCCaa®®bbeeTTssccMM
NNuuHHppgg  ..

eePPaaKK®®TTBB¥¥®®bbeeTTssttuuggkkwwgg  BBMMuummaann®®KKbb''®®KKaann''GGaaccnnwwggcciiJJççwwmmBBllrrddΩΩrrbbss''xx¬¬ÁÁnn
VVnneeLLIIyy  eessaatt‰‰ppllddMMNNSSkkssiikkmmµµkk**BBMMuussUUvvCCaassMMbbUUrrNNaass''NNaaEEddrr  BBIIee®®JJHH
®®bbeeTTsseennHHmmaannCCmm©©WW®®bbccSSssttvvttßßrr__BBIIrryy""aagg  KKWWTTwwkkCCMMnnnn''nniiggrrSSgghhYYttEEhhgg  ..  ddUUeecc~~HH
TTUUrr∏∏wwkkßß  kkaarrGGtt''XX¬¬aann  KKWWCCaaee®®KKaaHHff~~aakk''GGccií́ ÂÂnn††yy__ccMMeeJJHHyyYYnn  nniiggCCmm©©WWGGtt''XX¬¬aanneennHHGGaacc
nnwwggeeddaaHH®®ssaayyyyYYnn  kk**eeddaayyssaarrEEttCC®®gguukk®®ssUUvvrrbbss''kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ……kkUUssSSggssIIuunn
eennHHEEddrr  ..  KKWWmmUUlleehhttuuccMMbbggeennHHeehhIIyy  EEddllttMMrrUUvvssÂÂggaammvvaattddIÍ́ nnBBYYkkyyYYnneeTTAAeellII
®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ®®bbeeTTssccMMVV""  ®®bbeeTTssllaavv  ®®bbeeTTsseessoomm  ..

hhaaNNUUyyCCaarrddΩΩFFaannIInnKKrrttuuggkkwwgg  eehhIIyyCCaaGGttIIttrrddΩΩFFaannIInneeyyaaVVyynniiggrrddΩΩVV--
ll´́nn≤≤NNÎÎËËcciinnVVrrSSgg  ..  FFaannIIeennHH®®ttUUvveess††cc®®ttkkUUlleegg√√øøggeellIIkkeeTTAAttSSggeennAA®®kkuuggeevv""
kkaallBBIIqq~~SS11880022  ..  

�

®®bbeeTTssllaavv
®®bbeeTTssllaavv    CCaa®®bbeeTTssmmYYyyFFMMCCaagg®®bbeeTTss‰‰eeTToott´́nnsshhBB&&nnÏÏ    eeddaayymmaann

TTMMhhMMddll''eeTTAA223366,,000000KKIILLËËEEmm""®®tt®®kkLLaa‰‰eeNNaaHH  kk**bb""uuEEnn††CCaa®®bbeeTTssrreehhaassƒƒaann  ®®kk
TTSSggeePPaaKK®®TTBB¥¥FFmmµµCCaattii  ®®kkTTSSggmmnnuussßß  ((mmaannEEtt11llaannnnaakk''bb""uueeNNˆâaHH))  ..

sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn  EEddllxxMM∆∆¨C̈CMMrraabbeeddaayysseegg≈≈bbxxaaggeellIIeennHH  VVnnppuuttCCIIvviitteeTTAA
vviijj  ®®ssbbKK~~aannwwggkkaarrppuuttrrlltt''́́ nnGGMMNNaaccGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggEEddrr  ..  ssnnii~~ssiiTTmmYYyy
ssII††BBIIssnnii††PPaaBB≤≤NNÎÎËËcciinn  VVnneebbIIkkeeLLIIggeennAA®®kkuugghhßßWWEENNvv  rrddΩΩFFaannIÍ́ nn®®bbeeTTssss√√IIss
eennAA´́ff©©TTII88ååssPPaa11995544..  ppllvviiVVkk´́nnssnnii~~ssiiTTeennHHKKWW®®ttgg''kkaarrBBnn¥¥aanniiggbb††ËËrreeQQµµaaHH
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CMBUk2

sÂgam≤NÎËcin-sÂgamvatdI

eeKKFF¬¬aabb''nniiyyaayynniiggnnSSKK~~aaeeCCOOffaa  mmUUlleehhttuú́ nnssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinn  KKWWkkaarrkkMMccaatt''cc
®®kkBBttii††CCbb""uunnnniiggGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  eeccjjBBII®®bbeeTTssTTSSggLLaayyeennAA≤≤NNÎÎËËcciinneennHH  ..
eehhIIyyeennAAkk~~¨g̈g««ssÂÂggaammrrMMeeddaaHH»»eennHH  eeKKkk**VVnnssrreessIIrrccllnnaaeevvoottmmiijjeessIIÊÊrrEEttmmiinn
ddaacc''BBIImmaatt''EEddrr  ..  eettIImmUUlleehhttuuBBiitt´́nnssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinnssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gnniieekk≈≈bbbbTTddUUcc
EEddllGG~~kkyyll''xxaaggeellIIeennHH……eeTT  ??  xxMM∆∆¨ëeqqII¬¬yyffaa  eeTT  !!  ..

vvKKTTII11

esckI†sarPaB
rbs'yYnk~¨gerOgkUsaMgsIun

kk~~¨g̈gvvKKeennHH  xxMM∆∆¨s̈sUUmmeellIIkkyykkeesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__xx¬¬HHrrbbss''eellaakkeegg√√øøgg--kkuukkDDiinn
®®bbFFaannKKNN®®bbttiiPPUUyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  EEddllVVnnEEff¬¬ggeennAAkk~~¨g̈gTTiivvaaTTII22  ´́nnssnnii~~ssiiTThhßßWW--
EENNvvqq~~SS11995544  mmkkCCUUnn®®CCaabb  ..  eellaakkeegg√√øøgg--kkuukkDDiinn  VVnnnniiyyaayyffaa  ––

««KKWWCCaakkaarr®®BBYYyyNNaass''  kkaarrEEddll®®bbCCaaCCaattiiyyYYnnmmYYyyEEbbkkVVkk''KK~~aa  eehhIIyy®®ttUUvvEEcc
kkKK~~aaeennHH˘̆˘̆˘̆»»  ..

««eeyyIIggmmaannkkaarrQQWWccaabb''CCaaggBBYYkkyyYYnn  EEddllccUUll®®bbCCMMuukk~~¨g̈gbbnnÊÊbb''eennHHeeTTAAeeTToott  BBII
ee®®JJHHBBYYkkeennHHBBIIeeddIImmFF¬¬aabb''®®bbyyuuTTÏÏyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aaCCaammYYyyeeyyIIgg  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrppll®®bb--
eeyyaaCCnn__xxııss''rrbbss''CCaattii  eehhIIyyEEddllssBB√√́́ ff©©eennHHEEbbkkVVkk''BBIIeeyyIIgg˘̆˘̆˘̆»»  ..

««ssMMrraabb''rraa®®ss††yyYYnn  eessrrIIPPaaBBmmaannnn&&yyffaa  ‰‰kkrraaCC¥¥nniigg®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥kk~~¨g̈g®®kkbb
xx&&NNÎÎ́́ nn®®bbCCaaCCaattiimmYYyy  ssƒƒaabbnnaaCCaaffIIµµeennAAkk~~¨g̈g®®BBMMEEddnnCCaa®®bbvvttii††rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ((!!??))  ..
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««‰‰kkPPaaBB  ‰‰kkrraaCC¥¥  nniiggeessrrIIPPaaBBeennAAkk~~¨g̈gssnnii††PPaaBBTTSSggeennHH  eehhIIyyEEddllffaannwwgg
eennAACCaaeesscckkII††bb""gg®®VVff~~aadd**®®CCaallee®®CCAA  CCaammUUllddΩΩaanndd**eeTTooggTTaatt''rrbbss''rraa®®ss††yyYYnn  ..

««eesscckkII††bb""uugg®®VVff~~aaTTSSggeennHH  BBYYkkeeyyookkmmiijjEEddllkkaalleeNNaaHHCCaa®®kkuummGGggkkaarrnn
eeyyaaVVyyrrYYbbrrYYmmccMMrruuHHmmYYyyEEddrr  VVnnssnn¥¥aayy""aaggååLLaarrwwkkffaannwwggddwwkknnSS®®bbyyuuTTÏÏrrYYmm  eeqqııaaHH
eeTTAArrkkkkaarreeFFII√√[[ssMMeerrcceeLLIIggnnUUvveesscckkII††bb""gg®®VVff~~aaTTSSggeennaaHH˘̆˘̆˘̆»»  ..

««eeddIImm∫∫IIeeFFII√√[[mmaann‰‰kkPPaaBBCCaattiiTTSSgg®®ssuugg  eennAAkk~~¨g̈g®®bbyyuuTTÏÏeeddIImm∫∫II‰‰kkPPaaBB  ‰‰kkrraa--
CC¥¥  nniigg®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ®®BBHHeeccAAee◊◊ddaayyVVnnbbUUCCaaeeddaayy≤≤ttss††aayy®®sseeNNaaHHnnUUvv
eess√√ttccœœ&&®®tt  EEddllCCaaeekkrr††ii__ddUUnnttaa®®BBHHGGgg»»  ..

««ddUUeecc~~HHrraa®®ss††yyYYnnTTSSggGGss''VVnnTTuukk[[eeyyookkmmiijj  eeFFII√√[[ssMMeerrcceeLLIIggnnUUvv‰‰kkPPaaBB
‰‰kkrraaCC¥¥  nniiggllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eeddaayyeessrrII  nniiggTTUUllMMTTUUllaayybbMMppuutt»»  ..

««eeddaayyVVnnTTTTYYllkkaarrKKSS®®TTBBII®®KKbb''®®ssTTaabb''®®bbCCaarraa®®ss††ppgg  ®®BBHHeeccAAee◊◊ddaayynnii
ggrrddΩΩeevvoottNNaammVVnneeFFII√√[[eesscckkII††bb""gg®®VVff~~aaCCaassaarrvv&&nn††rrbbss''®®bbeeTTssssMMeerrcceeLLIIggttSS
ggBBIIqq~~SS11994499mmkk  ..

««‰‰kkPPaaBBEEddnnddII®®ttUUvvVVnneeFFII√√[[ssMMeerrccee®®sscceehhIIyy  ..  mmaa®®ttaa22´́nncc∫∫aabb''VVrrSSgg
ccuuHH´́ff©©TTII44mmiiffuunnaa11994499  VVnnbbJJÇÇaakk''CCaaBBiieessssffaa  EEddnnddIIkkUUssSSggssIIuunn®®ttUUvvPPÇÇaabb''eeTTAA
rrddΩΩeevvoottNNaamm  ((yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg))˘̆˘̆˘̆  ddUUeecc~~HHkkUUssSSggssIIuunnQQbb''mmaannllkk≈≈nnii††kk:CCaaddII‰‰nnaayy
ssmmuu®®TT  ((ddIIEExxµµrr))  eeTTootteehhIIyy»»  ..

eehhttuuEEddllxxMM∆∆¨n̈niiyyaayyGGMMBBIIsshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn  GGMMBBIIssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinn  KKWWeennAAkk~~¨g̈gKKMM
nniittEEttmmYYyy  ccgg''CCMMrraabbffaa  mmUUlleehhttuukkII††  ll∫∫iicckkII††́́ nnssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinn  ssuuTTÏÏsswwggCCaaqqaa
kknneeyyaaVVyyvvaattTTwwkkddIÍ́ nnBBYYkkyyYYnnEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..  yyYYnneeFFII√√CCaaTTaass''KK~~aaeeVVkkyykkßß®®kk
hhmm--yykkßßeexxoovv  eeddIImm∫∫II[[CCYYyybb¬¬nn''ddII≤≤NNÎÎËËcciinn[[vvaa  ..

eettIIeesscckkII††ssaarrPPaaBBrrbbss''ttMMNNaaggyyYYnnxxaaggeellIIbb""uueeNNˆĤH  nnwwggTTuukkGGII√√xx¬¬HHeeTToottss--
ll''ssMMrraabb''[[yyYYnn  [[VVrrSSgg  eeddaaHHssaarrffaa  kkUUssSSggssIIuunnBBMMuuEEmmnnCCaaddIIEExxµµrr  ffaaxx¬¬ÁÁnnBBMMuuVVnnrrMM
eellaaPPcc∫∫aabb''®®bbKKll''ddII  EEddllBBMMuuEEmmnnCCaarrbbss''CCaattiixx¬¬ÁÁnn  eeTTAAeellIICCnnCCaattiidd´́TT  !!??

bbJJ˙ȧaFFMMssiiƒƒtteennAA®®ttgg''ffaa  EEttVVrrSSggEEddllCCaaGGaaNNaaBB¥¥aaVVllEExxµµrreeBBlleennaaHH  mmaann
ssiiTTiiÏÏGGMMNNaacceeFFII√√EEbbbbeennHH  ((eeppÊÊrrddIIEExxµµrr[[yyYYnn))  VVnn……eeTT  ????

�

�              �
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vvKKTTII22

eqıaHeTArkkar®byuTÏxagneyaVy
sni~siT®bCara®s†≤NÎËcin

´f©1mina1965
ssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544  ssII††BBII≤≤NNÎÎËËcciinnVVnnrrMMlltt''eePPII¬¬ggssÂÂggaammGGss''mmYYyy

rryy:EEddrrccMMeeJJHH®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  kk**bb""uuEEnn††eennAA®®bbeeTTssllaavvnniigg®®bbeeTTssyyYYnn‰‰eeNNaaHH
vviijj  ssÂÂggaammVVnnbbnn††eeTTAAeeTToott  BBIIee®®JJHHmmaannTTMMnnaass''kk~~¨g̈gkkaarreerroobbccMMnneeyyaaVVyyssMMrraabb''
®®bbeeTTssllaavv  BBIIee®®JJHHbbMMNNggFFMMrrbbss''yyYYnn  KKWWbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggeeTTAA
CCaammYYyynnwwggeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  BBMMuuGGaacceeFFII√√eekkIIttccMMeeJJHHyyYYnn  ..  KKYYrrkktt''ssMMKKaall''ffaa  ss
nnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544  VVnnEEcckk®®bbeeTTsseeyyookkNNaammCCaaBBIIrr  eehhIIyyee®®KKaagg[[bb
®®ggYYbbbb®®ggYYmmvviijjttaammvviiFFIIeeVVHHeeqq~~aatt  bb""uuEEnn††kkaarreeVVHHeeqq~~aattsskkllssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkiiccçç®®ttYYtt
BBiinniitt¥¥GGnn††rrCCaattii  BBMMuuGGaacceeFFII√√eeTTAAeekkIItteeLLIIyyeeddaayyGGttIItt®®bbFFaannaaFFiibbttIIeegg""aa--DDiinnyyIImm  mmii
nn®®BBmmccuuHHccaajj''ll∫∫iiccrrbbss''kkuummµµ¨ÿynniiss††hhUU--CCIImmiijj  ..

ttaammeehhttuuxxaaggeellII  ddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammrrbbss''eeyyIIgg  BBMMuuTTaann''®®ttUUvvyyYYnneellbbVVnneeBBjj
llkk≈≈NN:cc∫∫aabb''eennAAeeLLIIyyeeTT  ..  yyYYnnVVnnxxiittxxMMeeFFII√√kkaarreennHHeeddaayy®®bbjjaabb''bbMMppuutt  ttaamm
®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyy  eeddaayyvvaaVVnneeVVkk®®VVss''BBiiPPBBeellaakkeessrrIIffaa  vvaacc∫∫SSggTTbb''kkaarree®®CCoo
ttccUUll´́nnllTTiiÏÏmm""aakk''ssIIuussii††--eeLLnnIInniiss††  nniiggffaarrMMeeddaaHH®®bbCCaarraa®®ss††GGaassIIuu  ≤≤NNÎÎËËcciinn  eeccjj
BBII®®kkjj¨S̈Scc®®kkBBttii††nniiyymmeellaakkeessrrII  mmaannGGaaeemmrriikkSSggCCaaeemm  ..  kk**rrII‰‰mmhhaaGGMMNNaacc®®kk--
hhmmnniiggeexxoovv  kk**VVnnccUUllxx¬¬ÁÁnnbbMMeerrIImmUUlleehhttuueeccaarrbb¬¬nn''́́ nnBBYYkkyyYYnneennHH  eeddaayy≤≤ttddwwgg
xx¬¬ÁÁnnddUUeecc~~HHeeTTAA  ..

kk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNggrraarrSSggkkaarrbbJJççËËllddIIee®®kkaammrrbbss''EExxµµrreeTTAACCaammYYyyyyYYnn  ssnnii~~ssii
TTmmYYyykk**VVnn®®ttUUvvGGttIItt®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrrpp††ÁÁcceeppII††mmeeLLIIgg  KKWWssnnii~~ssiiTT®®bbCCaarraa®®ss††≤≤NNÎÎËËcciinn
qq~~SS11996655  eeFFII√√eennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..

xxMM∆∆¨ÿyll''ffaa  KKYYrrCCMMrraabbkkJJÔÔaa  eellaakk®®ssII  GGss''eellaakk  nniiggmmiitt††GG~~kkGGaannEEtt®®ttYYss@@ccuuHH
eehhIIyyeeddaayyeessII@@ccuuHH  GGMMBBIICCMMeerrAA´́nnssnnii~~ssiiTT®®bbCCaarraa®®ss††≤≤NNÎÎËËcciinn  nniiggGGMMBBIIkkaarrccUUllxx¬¬ÁÁ
nneeTTAAkk~~¨g̈g  ««ccMMVVMMggeevvoottNNaamm»»  ´́nn®®bbeeTTssEExxµµrr    BBIIee®®JJHHeessrrIIPPaaBBeeyyIIggGGnnuuJJÔÔaatt[[
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nniiyyaayyVVnnEEtt®®ttwwmmeennHHnniiggEEttrreebboobbeennHH  ..  
ssnnii~~ssiiTT®®bbCCaarraa®®ss††≤≤NNÎÎËËcciinnqq~~SS11996655eennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  VVnnccaabb''eeppII††mmeebbIIkkBBII

´́ff©©1144kkuumm∏∏:ddll''́́ ff©©TTII11mmiinnaa11996655  KKWW  ––  ssnnii~~ssiiTTeerroobbccMM  ((Conférence prépara-

toire))  ccaabb''eeFFII√√BBIÍ́ ff©©TTII1144ddll''1177kkuumm∏∏: nniiggssnnii~~ssiiTTeeBBjjGGgg  ((Conférence plé-

nière))  ccaabb''BBIÍ́ ff©©2255kkuumm∏∏::ddll''́́ ff©©TTII11mmiinnaa11996655  ..
11--  GGMMBBII®®bbeeTTssEEddllccUUllrrYYmmkk~~¨g̈gssnnii~~ssiiTT®®bbCCaarraa®®ss††≤≤NNÎÎËËcciinnqq~~SS11996655 ––
ee®®kkaayyBBIIsseemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ®®bbmmuuxxrrddΩΏ́ nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaVVnnGGMMJJvvnnaavv

kk~~¨g̈gTTiivvaaTTII99vviicciiœœkkaa11996644  ssMMuu[[eebbIIkkssnnii~~ssiiTT®®bbCCaarraa®®ss††≤≤NNÎÎËËcciinn  eeddIImm∫∫II««bb®®ggYYbbbb--
®®ggYYmm®®bbCCaarraa®®ss††≤≤NNÎÎËËcciinn  nniiggBB®®ggIIkkkkaarr®®bbyyuuTTÏÏTTll''nnwwggcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg»»eennaaHH
mmkk  GGggkkaarrnneeyyaaVVyyccllnnaarrMMeeddaaHHnnaannaayy""aaggee®®ccIInnVVnn®®bbkkaassffaa  xx¬¬ÁÁnnmmaannbbMM--
NNggccUUllrrYYmmkk~~¨g̈gssnnii~~ssiiTTeennHHEEddrr  ..  kkaarrssMMuuccUUllee®®ccIInneeBBkkEEbbbbeennHH  VVnneeFFII√√[[®®bb
eeTTssEExxµµrrEEddllCCaaGG~~kkeeppII††mmKKMMnniittmmaannkkaarr®®BBYYyyVVrrmm∏∏  ddll''kkaarrllMMVVkknnaannaaxxaaggbbeeccçç
kkeeTTss  eehhIIyyTTIIbbJJççbb''KKNN®®bbttiiPPUU4400  EEddllmmaanneeQQµµaaHHddUUccxxaaggee®®kkaammeennHH  ®®ttUUvvVV
nnTTTTYYlleesscckkII††GGnnuuJJÔÔaattBBIIssnnii~~ssiiTT  eerroobbccMM[[ccUUllrrYYmmkk~~¨g̈gssnnii~~ssiiTTeeBBjjGGgg  ..

‹‹  EEbb""kkxxaagg®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ––
mmaannKKNN®®bbttiiPPUUbbYYnnKKWW  ––
11--  BBuuTTiiÏÏkkssmmaaKKmmeevvoottNNaammeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ((A.B.V.C))
22--  KKNN:kkmmµµkkaarr´́nnsshhPPaaBByyYYnneennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ((C.U.R.V.C.))
33--  ®®kkuummCCnnCCaattiiyyYYnneennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ((G.V.C.))
44--  ssggmmrraa®®ss††nniiyymm  ((S.R.N.))
‹‹  EEbb""kkxxaagg®®bbeeTTssllaavv ––
KKNN®®bbttiiPPUU®®VVMM  ®®ttUUvvVVnnTTTTYYlleesscckkII††GGnnuuJJÔÔaattKKWW  ––
11--  BBuuTTiiÏÏkkssmmaaKKmmmmaattuuPPUUmmiinniiyymm  ((A.B.P.))
22--  sshhBB&&nnÏÏyyuuvvbbJJÔÔvv&&nn††  ((F.J.I.))
33--  kkggkkmm¬¬SSggBBBB¥¥aa®®kkiittmmaattuuPPUUmmiinniiyymmllaavv  ((F.N.P.L.))
44--  eeNNGGUUeeLLAAhhaakk''ssaatt  ((N.L.H.))  ((VV""eeffttLLaavv))
55--  KKNNbbkkßßssnnii††PPaaBB  nniiggGGBB¥¥aa®®kkiittPPaaBB  ((P.P.N.))
‹‹  EEbb""kkxxaaggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg ––
KKNN®®bbttiiPPUUnnaannaaccMMnnYYnn1111  VVnnTTTTYYlleesscckkII††GGnnuuJJÔÔaattKKWW  ––
11--  BBuuTTiiÏÏkkssmmaaKKmmbb®®ggYYbbbb®®ggYYmm®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  ((A.B.U.V.))
22--  KKNN:kkmmµµkkaarrkkNN††aall´́nnrrNNssiirrßßmmaattuuPPUUmmiieeyyookkNNaamm  ((C.C.F.P.V.))
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33--  ssggBB&&nnÏÏkkNN††aall´́nnyyuuvvCCnneeyyookkNNaamm  ((C.F.J.V.))
44--  KKNN:kkmmµµkkaarrCCaattií́ nnkkaarrTTaakk''TTggkkaattUUllookkmmaattuuPPUUmmiinniiyymm  ((C.N.L.C.P.))
55--  KKNN:kkmmµµkkaarrssnnii††PPaaBBeeyyookkNNaamm  ((C.P.V.))
66--  KKNN:kkmmµµkkaarryyYYnn´́nnssaammKKIIPPaaBB®®bbCCaarraa®®ss††GGaassIIuuGGaa®®hhII√√kk((C.V.S.P.A.A.))
77--  sshhBB&&nnÏÏsshhCCIIBBeevvoottNNaamm  ((F.S.V.))
88--  KKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eevvoottNNaamm  ((P.D.V.))
99--  KKNNbbkkßßssggmmnniiyymmyyYYnn  ((P.S.V.))
1100--  sshhPPaaBBeekkAAddaayyeevvoottNNaamm  (U.C.V.))
1111--  sshhPPaaBB®®ssII††eevvoottNNaamm  (U.F.V.))
‹‹  EEbb""kkxxaaggyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg ––
GGggkkaarrnneeyyaaVVyyccllnnaarrMMeeddaaHHccMMnnYYnn´́mm∏∏  EEddllCCaaccMMnnYYnnee®®ccIInnddaacc''eeKKeennAA®®bbeeTT

ssyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ®®ttUUvvVVnnssnnii~~ssiiTTeerroobbccMMGGnnuuJJÔÔaatt[[ccUUllrrYYmmkk~~¨g̈gssnnii~~ssiiTTeeBBjj
GGggKKWW  ––

11--  BBuuTTiiÏÏkkssmmaaKKmmyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ((A.B.S.V.N.))
22--  ssmmaaKKmmssaammKKII®®BBHHssggÙÙmmaattuuPPUUmmiinniiyymmttMMbbnn''NNSSbbUUxxaagglliicc

((A.S.B.P.R.O.N.))
33--  KKNN:kkmmµµkkaarrGGUU®®ssII††yyaaggssaammKKII  ´́nn®®bbCCaarraa®®ss††GGaa®®hhII√√kk--GGaassIIuueevvoottNNaamm

xxaaggtt∫∫ËËgg  ((C.A.S.A.A.S.V.N.))
44--  KKNN:kkmmµµkkaarrkkaarrJJrr®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaTTll''nnwwggrrbbbbDDiinnnniiyymm

((C.D.B.C.S.D.))
55--  KKNN:kkmmµµkkaarr´́nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammEEbb""kkxxaaggeeCCIIgg

((C.F.L.K.K.P.N.))
66--  KKNN:mmµµkkaarreessrrIIkkaarrxxııgg''xxııss''nnKKrrccMMVV""  ((C.L.H.P.P.C.))
77--  KKNN:kkmmµµkkaarreeddIImm∫∫IIssnnii††PPaaBBnniiggbbuunnkk˚åarreevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg

((C.P.P.L.R.S.V.N))
88--  kkggkkmm¬¬SSggttssflflUUGGaavvuuFF´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaamm  ((F.D.A.R.V.N.))
99--  rrNNssiirrßßttssflflUÚ́ nnkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ((F.L.K.K.))
1100--  rrNNssiirrßßeessrrIIIIkkaarrCCaattiieevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ((F.N.L.))
1111--  rrNNssiirrßßttssflflUÚ́ nnCCaattii®®ttUUvveeKKCCiiHHCCaann''  ((F.U.L.R.O.))
1122--  ®®kkuummnnaayyTTaahhaanneemmrrddΩΩ®®bbhhaarr´́ff©©1111vviicciiœœkkaa11996600  ((G.O.A.C.E.))
1133--  ®®kkuumm®®bbyyuuTTÏÏeeddIImm∫∫IIsshhvviiCCÇÇmmaanneeddaayyssnnii††vviiFFII  ((G.C.P.))
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1144--  ccllnnaayyuuvvCCnnGGUU®®ssIIÊÊIIyyaaggeennAAeevvoottNNaamm  ((M.J.A.S.V.N.))
1155--  ccllnnaaGGBB¥¥aa®®kkiitteevvoottNNaamm  ((M.N.V.N.))
1166--  ccllnnaaeeddIImm∫∫IIss√√&&yyPPaaBB´́nn®®bbCCaaCCnn  ((M.P.A.P.))
1177--  ttMMNNaaggEExxµµrr≤≤ss¬¬aammeennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ((R.K.I.K.K.))
1188--  ttMMNNaagg®®BBHHssggÙÙBBuuTTÏÏnniiyymmEExxµµrree®®kkaamm  nniiggBBuuTTiiÏÏkkvviiTT¥¥aassƒƒaannkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm

((R.M.B.K.K.I.B.K.K.))
1199--  sshhPPaaBB®®ssII††GGUU®®ssIIÊÊEEyynneennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ((U.F.A.S.V.N.))
2200--  sshhPPaaBB®®ssII††rrMMeeddaaHHeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ((U.F.L.S.V.N.))
22--  rreebboobbvvaarr: ––
ssnnii~~ssiiTTeeBBjjGGggVVnnBBiiPPaakkßßaayy""aaggllÌÌiittllÌÌnn''  eeddaayyssmm©©aatt''nnUUvveerrbboonnvvaarr:FFMM@@

BBIIrryy""aaggrrbbss''xx¬¬ÁÁnnKKWW  ––
kk//  bbJJ˙ȧassnnii††PPaaBBkk~~¨g̈g‰‰kkrraaCCPPaaBB´́nn≤≤NNÎÎËËcciinn  ––
kk~~¨g̈gbbJJ˙ȧaeennHH  VVnn®®bbkkaann''yykkeesscckkII††ssMMeerrccddUUccxxaaggee®®kkaamm  ––
kk11--  ccMMeeJJHH®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  ––  eeKKaarrBBnniigg®®bbttiibbttii††eeddaayy®®ttwwmm®®ttUUvvbbMMppuuttnnUUvv

kkiiccçç®®BBmmee®®BBoogghhßßWWEENNvvqq~~SS11995544  eeJJllKKWWtt®®mmUUvv[[GGaaeemmrriikkSSggnniiggssmmıı&&nnÏÏmmiitt††ddkk
TT&&BBeeccjjBBII≤≤NNÎÎËËcciinn  ®®BBmmTTSSggQQbb''ee®®CCOOttEE®®CCkkkk~~¨g̈gkkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~¨g̈grrbbss''®®bbeeTTssTTSS
ggeennaaHH  ..

--  rrMMeeddaaHH®®bbeeTTsseevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggpp††ll''ssnnii††PPaaBB[[®®bbeeTTsseennHH  ..
--  bbJJççbb''sskkmmµµPPaaBBssÂÂggaamm  nniiggkkaarrrrkkeerrOOgg´́nn««cc®®kkBBttii††»»GGaaeemmrriikkeehhIIyynniigg

««xxMM∆∆¨k̈kJJÇÇHH»»  KKWWeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eeTTAAeellIIeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  ..
kk22--  ccMMeeJJHH®®bbeeTTssEExxµµrr  ––  TTTTYYllssaall''nniiggeeKKaarrBBGGBB¥¥aa®®kkiittPPaaBBnniiggbbUUrrNN

PPaaBBEEddnnddIIrrbbss''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  --  eekkaaHH®®bbCCMMuussnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvffIIµµmmYYyyeeTToott  eeddIImm∫∫II
FFaannaaGGBB¥¥aa®®kkiittnniiggbbUUrrNNPPaaBBEEddnnddII  ..  

--  bbJJççbb''GGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnn  ..
kk33--  ccMMeeJJHH®®bbeeTTssllaavv  ––  eeFFII√√[[mmaannssnnii††PPaaBBeeLLIIggvviijj  eeKKaarrBBkkiiccçç®®BBmmee®®BBoo

gghhßßWWEENNvvqq~~SS11996622  ssII††BBIIllaavv  ..
--eeKKaarrBB‰‰kkrraaCC¥¥  GGBB¥¥aa®®kkiitt  GGFFiibbeettyy¥¥  nniiggbbUUrrNNPPaaBBEEddnnddIIrrbbss''llaavv  ..
xx--  ssaammKKIIPPaaBB  ––
eeddIImm∫∫IIBB®®ggwwggccMMNNggssaammKKIIPPaaBBrrvvaagg®®bbeeTTssTTSSggGGss''eennAAGGttIIttGGNNÎÎËËcciinn  nniigg

ssMMrrbbssMMrrYYllkkaarr®®bbyyuuTTÏḮ́ nnGGggkkaarrccllnnaarrbbss''®®bbeeTTssTTSSggeennaaHH  ssnnii~~ssiiTTVVnnssMM
eerrcc  ––
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--  bbeeggII˚t̊tGGggkkaarr……eellxxaaFFiikkaarrddΩΩaannGGccií́ ÂÂnn††yy__mmYYyy  kk~~¨g̈gbbMMNNggbbeeggII˚n̊nsshh®®bb
ttiibbttii††kkaarrrrvvaagg®®bbCCaarraa®®ss††≤≤NNÎÎËËcciinn  ..

--  ccaatt''vviiFFaannkkaarreeppßßgg@@EEddll®®ttUUvv®®bbkkaann''yykk  ……®®ttUUvveessII~~kk~~¨g̈gbbMMNNggBB®®ggwwggss
hh®®bbttiibbttii††kkaarr  nniiggkkaarreeyyaaKKyyll''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ..

TTSSggeennHH‰‰ggeehhIIyy  ssMMbbkk´́nnssnnii~~ssiiTT®®bbCCaarraa®®ss††≤≤NNÎÎËËcciinnqq~~SS11996655  ..
kk**bb""uuEEnn††  ee®®kkaayyssnnii~~ssiiTTeennHH  ®®ssaabb''EEttyyYYnnxxaaggeeCCIIgg®®bbkkaassTTTTYYllssaall''nniigg

eeKKaarrBBbbUUrrNNPPaaBBEEddnnddIIrrbbss''EExxµµrrkk~~¨g̈g®®BBMMEEddnnbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ((!!??))  CCaakkiiccççttbbeeTTAAnnwwggkkaarrTT
TTYYllssaall''́́ nn®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  nnUUvvrrddΩΩaaPPiiVVllbbeeNN††aaHHGGaassnn~~eevvoottNNaammxxaa
ggtt∫∫ËËgg  ((eevvoottkkuugg))  ..

KKYYrrkktt''ssMMKKaall''CCaaBBiieessssffaa  eennAAmmuunnssnnii~~ssiiTT®®bbCCaarraa®®ss††≤≤NNÎÎËËcciinn  kkiiccççccrrccaa
ssII††BBII®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnn  VVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAkkaallBBIÍ́ ff©©1155mmkkrraa11996655  eennAAeebb""kkSSgg  ..  kk~~¨¨
ggssnnii~~ssiiTTeennaaHH  eeKKVVnnsseegg˚t̊teeXXIIjjxxaaggEExxµµrr  ‰‰kkåått††mmee®®TTOOgg--kkaagg  ‰‰kkGGKKrraaCC
TTUUttEExxµµrr®®bbccSS®®kkuuggeebb""kkSSgg  xxaaggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  ‰‰kkåått††mm®®ttSSgg--TTuuyybbflfl^n̂n  ‰‰kkGGKKrrddΩΩ
eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  nniiggssaa®®ss††aaccaarr¥¥  eegg√√øøgg--yyuuSSgghhIIuuvv  CCaaeemmKKNN®®bbttiiPPUUeeyyookk
kkuugg  ..  eellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxeeccnn--yyII  ´́nn®®bbeeTTsscciinn®®kkhhmm  kk**VVnnTTTTYYllKKNN®®bb
ttiiPPUUeennHHEEddrr  ..

xxMM∆∆¨s̈sUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  ssnnii~~ssiiTT®®bbCCaarraa®®ss††≤≤NNÎÎËËcciinn  hhaakk''ddUUccBBMMuummaannTTaakk''TTggGGII√√eeTTAA
nnwwggkkaarrTTaammTTaarrmmkkvviijjnnUUvvddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm´́nneeyyIIggeennaaHHeeTT  ..  kk**bb""uuEEnn††ccMMeeJJHHxxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨ÿy--
ll''ffaa  eebbIIyy""aaggeehhaaccNNaass''kk**KKgg''ssnnii~~ssiiTTeennHHVVnnyykkyyYYnnTTSSggBBIIrr[[eeTTAACCll''KK~~aa
CCaaGGEEgg√√ggqq~~SSEEddrr  ((ee®®JJHHeeyyIIggVVnneeFFII√√[[mmaannyyYYnnBBIIrr))  eehhIIyyttaammnn&&yyeennHH  VVnnVVrrSS
ggVVnnbbggÌÌaakk''kkaarrbb®®ggYYbbbb®®ggYYmm´́nnyyYYnnEEddrr  BBIIee®®JJHHkkaarrbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmeennaaHHbbMMJJnneellII
ssiiTTiiÏÏTTSSggLLaayyrrbbss''rraa®®ss††yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggppgg  nniiggEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ®®BBmmTTSSggkkuull
ssmmıı&&nnÏÏnnaannaaeennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggeennaaHHppgg  ..  

�           �

�
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--

vvKKTTII33

P&s†¨tagEdlBMuGac®bEkkVn
xxMM∆∆¨V̈VnnCCMMrraabbrrYYcceehhIIyyffaa  yyYYnnmmaannKKMMnniittEEttmmYYyy  KKWWvvaattddIIccuuHHeeTTAATTiissxxaaggtt∫∫ËËgg

ttaammbbeeNN††aayyssmmuu®®TTcciinn  nniiggeeqqııaaHHeeTTAATTiissxxaagglliicc  eeddaayyqq¬¬ggkkaatt''TTeenn¬¬eemmKKgg  ..
mmkkddll''ssBB√√́́ ff©©  ssÂÂggaammvvaattddIÍ́ nnBBYYkkyyYYnnVVnnrrggkkaarrvvaayy®®bbhhaarrttbbvviijjyy""aaggxx¬¬SSgg
BBIIssMMNNaakk''®®bbeeTTssEEddllvvaabb""uunnbb""ggbbMMrruuggeellbb  ..  eeXXIIjjeehhttuukkaarrNN__EEbbbbeennHH  yyYYnn
VVnnxxiittxxMMGGUUssTTaajj®®bbeeTTssxx¬¬HH[[ccUUllPP~~kk''eePPII¬¬ggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyxxiittxxMMeeVVkk®®VVss''
mmttiiGGnn††rrCCaattiiyyll''ffaa  xx¬¬ÁÁnneeFFII√√ssÂÂggaammeeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHmmnnuussßßCCaattii  eeccjjBBII®®kkjjSScc®®kkBBttii††
GGaaeemmrriikk  ((GGssççaarr¥¥!!))  ..  kk~~¨g̈gssÂÂggaammeeVVkk®®VVss''eennHH  yyYYnnee®®bbIIll∫∫iiccxxUUccssBB√√EEbbbbyy""aa
gg  eeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''ssmmıı&&nnÏÏmmiitt††rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  mmaann®®bbeeTTssEExxµµrreennHHCCaaeeddIImm  ..

kk~~¨g̈gvvKKeennHH  xxMM∆∆¨s̈sUUmmGGnnuuJJÔÔaattyykkeesscckkII††sseegg˚t̊tEEttBBIIrryy""aaggmmkkbbJJÇÇaakk''CCUUnnccuuHH
ffaa  eettIIyyYYnnNNaakk**ddUUccyyYYnnNNaaEEmmnn……mmiinnEEmmnn  ..

11--  eeKKkkMMBBuuggTTaakk''TTaajjeessoommnniiggmm""aaLLaayyUU  [[vvaayy®®bbhhaarrEExxµµrr ––
vviiTT¥¥¨p̈pßßaayysseemm¬¬aaggssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaamm  ppßßaayyCCaaPPaassaaeevvoottNNaamm  ´́ff©©TTII

77mmkkrraa11997733  BBIIeemm""aagg2211::0000ddll''2211::0055nnaaTTII  VVnnppßßaayyddUUeecc~~HHffaa  ––
««kk~~¨g̈gkkiiccççBBiiPPaakkßßaaKK~~aappÊÊaall''CCaammYYyyGG~~kkrrddΩΩkkaarr´́nnsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  eellaakk®®bbFFaannaa

FFiibbttIIeegg√√øøgg--vvaa""nn''FFIIvv  VVnn[[ddwwggffaa  ––  kkggkkmm¬¬SSggkkuummµµ¨ÿynniiss††eeFFII√√kkaarrvvaayy®®bbhhaarreeTTAA
eellIIssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrreennAAeeBBllffIIµµ@@eennHH  GGaaccnnwwggbbNN††aall[[mmaannkkaarrvvaayy®®bbhhaarrmmYY
yyffIIµµeeTTootteekkIItteeLLIIggeennAA≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSggmmUUll  ..

ttaamm®®bbPPBBddMMNNwwggBBII®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTsssshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  eellaakk®®bbFFaannaaFFiibb
ttIIeegg√√øøgg--vvaa""nn''FFIIvv  VVnnssMMEEddggkkaarr®®BBYYyyVVrrmm∏∏ccMMeeJJHHkkaarrvvaayy®®bbhhaarrrrbbss''xxµµSSggkkuummµµ¨ÿy
nniiss††  EEddllGGaaccnnwwggvvaayycceeNNII††mmyykkVVnnssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  eehhIIyyyykk®®bbeeTTss
eennHHeeFFII√√CCaaQQ~~aann''ssMMrraabb''vvaayy®®bbhhaarr®®bbeeTTss´́ffnniigg®®bbeeTTssmm""aaeeLLyyUUEEffmmeeTToottppgg

kk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  eellaakkåått††nnaavvIImm""aassmm""UUrr&&rr  ®®bbFFaann®®kkuummGGKKeessnnaaFFiikkaarr
´́nnsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkVVnn[[ddwwggffaa  kkuummµµ¨ÿynniiss††eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggee®®bbII®®VVss''EEddnnddII
´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIeerroobbccMMkkggBBllrrbbss''xx¬¬ÁÁnneennAAPPaaKKxxaaggtt∫∫ËËggeevvoottNNaamm»»

eesscckkII††sseegg˚t̊t  ––  ttaammnn&&yyeennHH  nniiggmmaannGGnn††rraaKKmmnn__TT&&BBmmYYyyeeCCoossmmiinnrrYYcc  eehhII
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yyEExxµµrrnnwwggeeTTAACCaassMMbbuukkeebb""ss††ii  ((KKWWeebb""ss††iiyyYYnn))  EEddllyyYYnnnnwwggeehhAA[[eessoomm  mm""aaeeLLyyUU
CCYYyybbMMpp¬¬aajj  ..

eettII®®bbeeTTssyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  EEddlleeyyookkkkuuggVVnnttSSggeennAACCggJJkk''kkNN††aallnnKKrr
eennaaHH  eemm††cceellaakkFFIIvvmmiinnffaaCCaassMMbbuukkeebb""ss††iippgg  ????

22--  rr""uukkEEkk˚t̊t  ……NNaaVV""ll  CCMMnnYYss««EEttGGuugg»» ––
ccMMNNaann''kkßß®®ttIIGGggmmIIuu  åått††mmeessnniiyyyyYYnneeQQµµaaHHee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  VVnnTTuukkGGnnuu

ssßßaavvrrIIyy__yy""aaggccuukkccaabb''bbMMppuutt  nniigg´́®®BB´́ppßßbbMMppuutt[[EExxµµrr  KKWW®®bbyy&&tt~~kkMMBBuubbEEttGGuugg  ..  kkaa
llNNaaeeKKnniiyyaayyeerrOOggeennHH  eeKKnnwwggnnwwkkddll''eerrOOggyyYYnnyykkEExxµµrrkkbb''ddII®®ttwwmmkk  yykkkk∫∫aa
lleeFFII√√cc®®gg˚åannddSSEEtt  ..

ssmm&&yyeennHH  rreebboobbeeFFII√√ddUUeecc~~HH  GGaacceekkIIttmmaannkkaarrpp††nnÊÊaaeeTTaassyy""aaggxx¬¬SSggxxaaggpp¬¬ËËvv
cciitt††  ..  ddUUeecc~~HH  yyYYnnVVnnee®®bbIIrreebboobbeeppßßggeeTToott  KKWWeeKKVVjj''pp††kk''  ……llYYyyqqµµkk''vvaayy®®bbhhaa
rr  ……TTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeeTTAAeellIIPPUUmmiiEExxµµrr  ……CCMMrrMMEExxµµrr  rrYYcceehhIIyyeeKKffaa  ««ss®®ttUUvv»»  CCaaGG~~kkeeFFII√√  ..

xxMM∆∆¨s̈sUUmmyykkeerrOOggVVjj''pp††kk''  ……rreebboobbssmm¬¬aabb''®®ttIIkk~~¨g̈gGG®®gguutt  EEddllyyYYnneeFFII√√eellIIEExxµµrr
eePPoossxx¬¬ÁÁnn  eennAA®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggBBIIrrkkEEnn¬¬ggmmkkCCMMrraabb  eeddIImm∫∫IIbbJJÇÇaakk''TTll˙˙wwkkrrNN__rrbb
ss''xxMM∆∆¨ ̈ EEddllffaayyYYnnNNaakk**ddUUccyyYYnnNNaa  mmaannbbMMNNggEEttmmYYyy  KKWWddeeNNII††mmddIIEExxµµrrnniiggss
mm¬¬aabb''bbMMVVtt''BBUUCCEExxµµrr  ..

eennAAkk~~¨g̈geesscckkII††rraayykkaarrNN__eellxx1111hh˘̆ss˘̆    ccuuHH´́ff©©TTII2266mmiinnaa11997733  CCUUnn®®bbFFaa
nn®®BBwwTTÏÏssPPaa  ssII††BBIIeebbsskkkkmmµµrrbbss''eellaakk  ((˘̆˘̆˘̆))  eennAA®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  eeddIImm∫∫IIBBiinniitt¥¥
eerrOOggCCnneePPoossxx¬¬ÁÁnnCCaattiiEExxµµrr  ..  eellaakkhhgg''--ssaarruunn  ssmmaaCCiikk®®BBwwTTÏÏssPPaattMMNNaaggeess
tt¥¥aannuuPPaaBB  VVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  ––  ««eeddaayykkaarrbbMMPPWW¬¬BBII®®kkssYYggmmaannssmmttƒƒkkiiccçç  ((yyYYnn))  CCnneePPoo
ssxx¬¬ÁÁnnCCaattiiEExxµµrreeyyIIggVVnnttSSggeennAAPPUUmmiixxMM∆∆¨ ̈ ((eexxtt††eerraaggddMMrrII))  ccMMnnYYnn446622®®KKYYssaarr  KKWWmmaannmm
nnuussßß®®bbuuss®®ssIIeekkµµggccMMnnYYnn22,,551177nnaakk''̆̆ ˘̆˘̆  bb""uuEEnn††mmaann´́ff©©mmYYyy  CCnnrrggee®®KKaaHHTTSSggeennaaHH
®®ttUUvvGGnn††rraayyeeddaayyxxµµSSggpp††kk''rruu""EEkk˚t̊tccMMkkEEnn¬¬ggPPUUmmiixxMM∆∆¨ëennaaHH  bbNN††aall[[mmaannss¬¬aabb''nniiggrrbbYY--
ssCCaaee®®ccIInn  ((KKWWss¬¬aabb''GGss''11,,001100nnaakk''))  ..  ccMMnnYYnnss¬¬aabb''11,,001100nnaakk''eennHH  KKWWVVnnddwwgg®®ttww
mmEEttEExxµµrrEEddlleePPoossxx¬¬ÁÁnnBBIIkkMMBBgg''ccaamm,,  ´́®®BBEEvvgg  nniiggss√√aayyeerroogg  ccUUlleeTTAArrss''eennAAeexxtt††
eerraaggddMMrrII  ((yyYYnneehhAAffaattaayynniijj))bb""uueeNNˆâaHH  ..  eennAAssll''CCnneePPoossxx¬¬ÁÁnnBBIIeexxtt††ttaaEEkkvv
eeTTAArrss''eennAAeexxtt††mmaatt''®®CCUUkk  ((ccUUdduukk))  kk~~¨g̈gttMMbbnn''ttaann''ccUUvvmmYYyyEEpp~~kkeeTToottkk**®®ttUUvvyyYYnnssmm¬¬aabb''
EEddrr  eehhIIyyVVnnTTSSggrrss''eennAAeeddaayyeevvTTnnaabbMMppuutteeTToottppgg  ..  

eellaakkhhgg''--ssaarruunnbbJJÇÇaakk''ffaa  ««eennAAkkEEnn¬¬ggttaann''ccUUvvEEddllCCnneePPoossxx¬¬ÁÁnn  ((eeTTAABBIIttaa
EEkkvv))®®CCkkeennaaHH  VVnnTTTTYYllrrggee®®KKaaHHeeddaayy®®KKaabb''rr""uuEEkk˚t̊teepp¬¬aaggccUUllmm††ggeeTToott  bbNN††aall
[[ss¬¬aabb''mmnnuussßßccMMnnYYnn4400nnaakk''  nniiggrrbbYYssee®®ccIInneeTToott  ..  ((««ssYYrrffaa  eettIIxxaaggNNaaeepp¬¬aagg
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rr""uuEEkk˚t̊tmm††ggCCaaBBIIrrddgg  eennAAkkEEnn¬¬ggddEEddll»»))  ..
bb""uuEEnn††  eennAAxxaaggeellIIeennHHbbnnii††cc  eellaakkhhgg''--ssaarruunnVVnn[[ddwwggffaa  ««eennAAyybb''́́ ff©©GG--

ggaarr2200mmiinnaa11997733  mmaann®®KKaabb''rr""uuEEkk˚t̊teepp¬¬aaggccUUllTTIICCMMrrMM  ((ttaann''ccUUvv))  bb""uuEEnn††KKµµaann®®ttUUvvmmnnuussßß
eeTT  BBYYkkrrggee®®KKaaHHccgg''rrtt''eeccjjBBIICCMMrrMM  bb""uuEEnn††rrddΩΩkkaarreennAATTIIeennaaHHXXaatt''BBMMuu[[eeccjj»»  ..

ssYYrrffaa  eebbIIyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggKKµµaannbbMMNNgg  ……ffaaCCaaGG~~kkssmm¬¬aabb''EExxµµrreeTT  eehhttuuddUUcceemm††cc
kk**hhaammmmiinn[[EExxµµrrrrtt''eeKKccBBII®®KKaabb''rr""uuEEkk˚t̊t  EEddll((ss®®ttUUvv))eepp¬¬aaggeeTTAAeellII  ????

åått††mmeessnniiyyeegg√√øøgg--eekkAAKKII  GGttIIttGGnnuu®®bbFFaannaaFFiibbttII  nniiggCCaass®®ttUUvvFFMMssBB√√́́ ff©©rrbb
ss''®®bbFFaannaaFFiibbttIIeegg√√øøgg--yyuuSSggFFIIvv  VVnnGGYYttGGaagg®®VVbb''mmhhaaCCnnyyYYnn  kk~~¨g̈gkkiiccççeeXXaass--
nnaaKKNNbbkkßßrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ((KKWWKKNNbbkkßßbbII  EEddlleekkIIttttaammkkiiccçç®®BBmmee®®BBoogg®®kkuuggVV""rrIIss´́ff©©
2277mmkkrraa11997733))ffaa  yyYYnnxxaaggeeCCIIggvvaayy®®bbhhaarrEExxµµrreennaaHH®®ttUUvveehhIIyy  ee®®JJHHeeFFII√√[[EExxµµrr
ccuuHHeexxßßaayy  eehhIIyyyykkCCaaccMMNNuuHHVVnn  kk**rrII‰‰eeyyIIgg  ((eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg))  EEddllccUUll
eeTTAACCYYyyEExxµµrreennaaHHkk**®®ttUUvvEEddrr  BBIIee®®JJHHeeyyIIggGGaaccssmm¬¬aabb''EExxµµrrVVnnggaayy®®ssYYll  eeddaayy
®®KKaann''EEttffaaEExxµµrrccUUlleeyyookkkkuugg  EEttbb""uuNNˆˆwwggkk**llÌÌNNaass''eeTTAAeehhIIyy  !!  eeKKnniiyyaayyeeTToott
eennAAkk~~¨g̈gkkiiccççeeXXaassnnaaCCaaPPaassaayyYYnnddEEddlleennaaHH  åått††mmeessnniiyyeegg√√øøgg--eekkAAKKIIVVnn®®bb
ddUUccffaa  EExxµµrrVVnnyykk®®kkmmaaeeTTAAccggkkxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  rrYYcchhuuccccuuggmm≈≈aagg[[yyYYnnhhaaNNUUyy  ccuugg
mm≈≈aaggeeTToott[[yyYYnn´́®®BBnnKKrrTTaajjssmm¬¬aabb''  ..

PPss††¨ẗtaaggnniiggJJkk¥¥åått††mmeessnniiyyBBIIrrxxaaggeellIIeennHH  KKWWbbMMVVtt''kkaarrssggßß&&yy®®KKbb''EEbb
bbyy""aaggCCaayyffaaeehhttuu  EEddlleeKKnnSS[[ffaa  yyYYnnVVnneeccaallBBuutt  eehhIIyynnwwggnnSS[[kkJJÔÔaa  GG
ss''eellaakk  eellaakk®®ssII  nniiggmmiitt††  ffww¬¬ggnniiggvvaayytt´́mm¬¬ffaa  eettIImmiitt††PPaaBBEExxµµrryyYYnnFF©©nn''bb""uuNNˆâa
´́ff¬¬bb""uuNNˆâa  ??????

�                        �

�
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eyabl'
kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm……kkUUssSSggssIIuunn  CCaaEEddnnddIIrrbbss''EExxµµrrBBiitt≤≤tt®®bbEEkkkkVVnn  EEddllyyYYnn

®®ttUUvvEEtt®®bbKKll''[[EExxµµrrvviijj  ..
mmttiisskkllKKYYrrEEttQQbb''yyll''®®ccLLMMBBIIccMMVVMMgg≤≤NNÎÎËËcciinnccMMVVMMggeevvoottNNaamm  ffaaCCaaccMMVVMM

ggmmeennaaKKmmvviiCCÇÇaaeeTToott  BBIIee®®JJHHmmkkTTll''́́ ff©©eennHH((EExxmmiiffuunnaa11997733))  yyYYnnVVnnbbgg˙ȧajjttwwkk
ttaagg®®KKbb''®®KKaann''eehhIIyy  ffaassÂÂggaammrrbbss''eeKK  CCaassÂÂggaammvvaattddII®®ssbbttaammbb¬¬gg''eevvoottmmiijj
nniiggeesscckkII††ssMMeerrcc´́nnssnnii~~ssiiTTllÌÌaaggVV""kk''bbUU  qq~~SS11994400--4411  rrbbss''eexxµµaacchhUU--CCIImmiijj  ..

ssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinnnnwwggrrlltt''  lluuHH®®ttaaEEttddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammFF¬¬aakk''kk~~¨g̈g´́ddEExxµµrrvviijj  lluuHH
®®ttaaddIITTSSggLLaayyrrbbss''EExxµµrr  rrbbss''llaavv  rrbbss''PPUUmmaa  ®®ttUUvvyyYYnn  eessoomm  ®®bbKKll''[[mmççaass''
eeddIImmTTSSggbbIIeennHHvviijj  ..

sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  nnwwggBBMMuuGGaacc®®ttUUvv®®bbCCaaCCaattiimmaannGGaarr¥¥FFmm··NNaammYYyyeeccaaTT®®bbkkaann''
VVnneeLLIIyy  eebbIIssiinnNNaaeehhIIyymmhhaaGGMMNNaacceennHHddkk´́ddeeccjjBBIIyyYYnnmmhhaaeeccaarr  EEdd--
llVVnneeVVkk®®VVss''sshhrrddΩΩ[[ccUUllkkaarrJJrrmmUUlleehhttuuåå®®kkwwddΩΩrrbbss''vvaa  ..  llTTiiÏÏkkuummµµ¨ÿy
nniiss††nnwwgg≤≤tteessAAhhµµggeeTT  eebbIIssiinnNNaaeehhIIyysshhPPaaBBssaaFFaarrNNrrddΩΩssggmmnniiyymm
ssUUeevvoott  nniiggssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaanniittuucciinnQQbb''  (([[VVyy[[TTwwkk))  ddll''eeccaarråå®®kkwwddΩΩ
hhaaNNUUyy  EEddllVVnnkkssaaggvviinnaasskkmmµµeeBBjjGGaassIIuu  ee®®JJHHEEttccgg''bb¬¬nn''ddII®®bbeeTTssTTSSgg
eennaaHH  ..

ssnnii††PPaaBB≤≤NNÎÎËËcciinnnnwwggeekkIItteeLLIIggvviijjPP¬¬aamm  ssiiTTiiÏÏmmnnuussßßnnwwgg®®ttUUvveeKKeeKKaarrBB  llTTiiÏÏ
®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥nnwwggFF¬¬aakk''ddll''́́ dd®®bbCCaaCCaattiinnaannaaeennAAGGaassIIuuGGaaeeKK~~yy__eennHHPP¬¬aamm  eebbIIssiinn
NNaaeehhIIyyGGaaeemmrriikk  mmhhaammiitt††  yykk®®KKaabb''EEbbkkbbrrmmaaNNUUeeTTAATTmm¬¬aakk''kkMMeeTTcckk∫∫aallyyYYnn
mmhhaaeeccaarrbb¬¬nn''GGnn††rrCCaattiiddUUccEEddllsshhrrddΩΩFF¬¬aabb''VVnnee®®ssaacc®®ssgg''BBiiPPBBeellaakkBBII®®kk--
jjSScc®®kkBBttii††CCbb""uunn  ..  eennAAssll''EEttmmeeFF¥¥aaVVyyeennHHmmYYyyeeTT  eehhIIyy®®bbCCaaCCaattiirrggee®®KKaaHH
TTSSggGGss''nnwwggppuuttTTuukk≈≈  ppuuttPP&&yy  ®®BBmmTTSSggccaatt''TTuukksshhrrddΩΩffaaCCaaeemm´́nnllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibb
eett¥¥  ®®bbCCaaCCaattiiccMMbbgg  ee®®ssaacc®®ssgg''®®bbeeTTssttUUcc  TTnn''eexxßßaayy  ≤≤tteerrIIsseeGGIIgg
nniiggmmiinnKKiittppll®®bbeeyyaaCCnn__ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnhhYYsseehhttuŭ̆ ˘̆˘̆..⁄⁄
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