
Exµrevotmij
KKWWyyYYnneevvoottmmiijjEEddllCCaaGG~~kkbbeeggII˚̊ttBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjeennHHkk~~¨̈ggrrvvaaggqq~~SS11994466--1199

4477  EEttkkaalleennaaHHmmaannEExxµµrr  EEttxxÊÊgg''EEssssiibbnnaakk''  EEddllCCaassmmaaCCiikkkk~~̈̈ggccllnnaa≤≤NNÎÎËËcciinn
kkuummµµ̈̈yynniiss††  (( Indochinese Communist Party - ICP ))  ..  BBYYkkyyYYnneevvoottmmiijjVVnnccUU
llmmkkbbeeggII̊̊ttmmUUllddΩΩaannbbIIeennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  ––

11--  mmUUllddΩΩaannEE®®kkkk  eemmmmtt''--CCbb''  mmaannCCnnCCaattiiyyYYnnCCaaee®®ccIInnCCaakkmmµµkkrrrrbbss''ccMMkkaarr
eekkAAssflflUUVVrrSSgg  ..  mmUUllddΩΩaanneennHHeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBeennAAkk~~̈̈ggttMMbbnn''eexxtt††®®kkeeccHH  ssÊÊwwggEE®®ttgg  rrttnn
KKIIrrII  mmNNÎÎllKKIIrrII  kkMMBBgg''ccaamm  ´́®®BBEEvvgg  ss√√aayyeerroogg  ..  mmUUllddΩΩaanneennHHkkaann''kkaabb''eeddaayyBBYYkkyyYY
nneevvoottmmiijjppÊÊaall''EEttmm††gg  ..

22--  mmUUllddΩΩaannTTII22eennAAkkMMBBtt  EEddllddwwkknnSSeeddaayyyyYYnneekkIItteennAA®®ssuukkEExxµµrreeQQµµaaHHGGaa--
ccaarr¥¥GGnn--eemmoonn  EEddllyyYYnn[[EEkk¬¬ggeeQQµµaaHHffaa  ssWWgg--gg""uukkmmiijj  CCaaeemmddwwkknnSSrrbbss''BBYYkkEExxµµrr
eevvoottmmiijj  ..  mmUUllddΩΩaanneennHHeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBkk~~̈̈ggmmNNÎÎlleexxtt††ttaaEEkkvv,,  kkMMBBtt,,  eekkaaHHkkuugg,,  kkMM
BBgg''ssWWıı  ..  ee®®kkaayymmkkeeTToottmmaanneellaakkvviiss√√kkrrCCII--KKiimmGGaann  nniiggssaaLL¨̈tt--ssrr  mmkkBBII®®ssuu
kkVVrrSSgg  mmkkccUUllrrYYmmkk~~̈̈ggmmUUllddΩΩaanneennHHEEddrreennAAqq~~SS11995533  (2) ..

33--  mmUUllddΩΩaannTTII33KKWWeennAAEEbb""kkxxaagglliicceeqqooggxxaaggtt∫∫ËËggeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ®®ttgg''ttMMbbnn''
ssMMLLËËtt  ®®kkjjËËgg  ..  yyYYnnVVnnee®®CCIIsseerrIIssKKNNkkmmµµaaFFiikkaarrEEddllCCaaGGttiittEExxµµrr≤≤ssßßrr::  EEdd
llmmaanneellaakkssIIuuvv--eehhgg((99)) CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarrsswwkkPPUUmmiiPPaaKKJJyyBB¥¥TTiiss,,  mmUUll--ssmm∫∫
ttii††CCaaeemmTT&&BB,,  rruugg--eellIItt  ((nnYYnn--CCaa  ))  CCaannaayyEEpp~~kkeessddΩΩkkiiccçç,,  GGaaccaarr¥¥LLaacc--ssaaeerrnn  nniigg
LLaacc--ssaarr""nn  CCaaKKNN::nneeyyaaVVyy  ..  mmUUllddΩΩaanneennHHeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBkk~~̈̈ggeexxtt††eeJJFFiissaatt''
VVtt''ddMMbbgg  eessoommrraabb  ..

ssaaLL¨̈tt--ssrr  ……bb""uull--BBtt  VVnnvviillmmkkccUUllrrYYmmkk~~̈̈ggccllnnaaEExxµµrreevvoottmmiijj  EEddll
mmaanneemmddwwkknnSSyyYYnneeQQµµaaHHssWWgg--gg""uukkmmiijj  kk~~̈̈ggEExxmmkkrraa  qq~~SS11995533  eennAAmmUUllddΩΩaannkkMMBBgg''
®®ttaacc  ..  

kk~~̈̈ggssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544  BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjKKµµaanneekkAAGGIIeeTT  eeddaayyBBYYkkeennHH
KKµµaannEEddnnddIIrrMMeeddaaHHkkaann''kkaabb''ddUUccyyYYnnhhUU--CCIImmiijj  ..  ‰‰VV""eeffttLLaavvmmaanneekkAAGGII  eeddaayyeeKKmmaa
nnmmUUllddΩΩaannrrMMeeddaaHHeennAAEEbb""kkxxaaggeeCCIIggCCaabb''nnwwggTTll''EEddnnyyYYnn  ..  ccMMeeJJHH®®bbeeTTssEExxµµrr  mmaann
EEttrrddΩΩaaPPiiVVllsseemm††ccssIIhhnnuueeTTEEddllttMMNNaaggeekkAAGGIIEExxµµrr  eeddaayyyykkEExxµµrr≤≤ssßßrr::ccuuHH
ccUUllmmaannddaabb--QQYYnn,,  cc&&nnÊÊrrggßßII,,  BBuutt--qqaayy  CCaabbnnÊÊaall''mmiinn[[EEbbggEEcckk®®bbeeTTssEExxµµrrCCaa
BBIIrr  ddUUccCCaa®®bbeeTTssllaavvnniiggyyYYnneeTT  ..  eennHHCCaaeemmeerroonnmmYYyyrrbbss''BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjEEddll
ee®®kkaayymmkk  kk¬¬aayymmkkCCaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..  eemmeerroonneennHHeehhIIyyEEddllCCMMrruujj[[®®kkuummbb""uull--BBtt
GGnnuuvvtt††nnUUvvEEppnnkkaarrvvaayyrrMMeeddaaHHyykkttMMbbnn''CCnnbbTTeeLLaammBB&&TTÏÏTTII®®kkuuggBBuukkrrllYYyy  rrhhUUttddll''
VVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yyCCaassƒƒaaBBrrkk~~̈̈gg´́ff©©TTII1177  eemmssaa  qq~~SS11997755  ((  ttaamm{{vvaaTTeemm""AA--eessTTuu
gg  ))  ..

((99)) ssIIuuvv--eehhggccUUllrrYYmmCCaammYYyyllnn''--nnll''kk~~¨g̈gqq~~SS11997700    eeFFII√√CCaavvrreessnniiyyeeTTaaeennAAbbnnÊÊaayysswwkkrrggssIIuu
ssuuppuunn  ..
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ee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvv  yyYYnnVVnnyykkEExxµµrreevvoottmmiijjrraabb''JJnn''nnaakk''  [[eeTTAA®®CCkk
eekkaanneennAAhhaaNNUUyy  rrgg''ccSS{{kkaassllÌÌeellIIkkee®®kkaayyeeTToott  ..  kk~~¨̈ggeennaaHHmmaanneemmddwwkknnSSEExxµµrr
eevvoottmmiijjeeQQµµaaHHssWWgg--gg""uukkmmiijj  ((  GGaaccaarr¥¥GGnn--eemmoonn  ))  kk**eeTTAArrss''eennAA®®kkuugghhaaNNUUyy
EEddrr  ..

®®kkuummTTII22EExxµµrreevvoottmmiijjmmaann  ssaaLL¨̈tt--ssrr,,  rruugg--eellIItt  ((nnYYnn--CCaa)),,  ssIIuuvv--eehhgg,,  mmUU
ll--ssmm∫∫ttii††  ((  rrss''--jjwwmm  ……ttaaeekkAA  )),,  GGaaccaarr¥¥LLaacc--ssaavv""nn,,  LLaacc--ssaaeerrnnCCaaeeddIImmmmiinn
eeTTAAhhaaNNUUyyttaammBBYYkkyyYYnneevvoottmmiijjeeLLIIyy  ..  KKWW®®kkuummTTII22eennHH‰‰gg  EEddllee®®kkaayymmkkkk¬¬aa
yyCCaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..  BBYYkkee®®kkaayyeennHHEEcckkeeccjjCCaaBBIIrr®®kkuummeeTTAAeeTToott  ––

11--  ®®kkuummTTII11mmaann  eellaakkssIIuuvv--eehhgg,,  mmUUll--ssmm∫∫ttii††,,GGaaccaarr¥¥LLaacc--ssaaeerrnn,,  LLaacc
ssaavv""nn  VVnnrrss''eennAArrkkssIIuuCCaaCCnnssaammJJÔÔeeFFII√√EE®®ssccMMkkaarr®®kkUUcceennAAPPUUmmiivvtt††KKrrxx¬¬HH  eennAArrUUggkknnWWÊÊ
kkgg''hhttxx¬¬HH  ((  ttaammddggssÊÊwwggssEEgg˚̊eeTTAAeellII  )),,  eennAAPPUUmmiiff√√aakkxx¬¬HH  kk~~̈̈ggeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..

22--  ®®kkuummTTII22mmaann  ssaaLL¨̈tt--ssrr  ((bb""uull--BBtt)),,  rruugg--eellIItt  ((nnYYnn--CCaa))  nniiggKK~~aaeeKKmmYY
yyccMMnnYYnneeTToott  bbnn¬¬MMbbgg˚̊bb''xx¬¬ÁÁnnkk~~̈̈ggTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjeeddIImm∫∫IIeerroobbccMM®®KKwwHHbbddiivvtt††nn__  ..  BBYYkkeeKKCCYYll
ppÊÊHHeennAACCiitt@@KK~~aa®®ttgg''mmMM††̈̈eemmeePPII¬¬ggxxaaggee®®kkaammeeBBTT¥¥cciinn  ..  BBYYkkeeKKbbgg˚̊bb''xx¬¬ÁÁnn  eeFFII√√sskkmmµµPPaaBB
BBnn¥¥ll''TTaakk''TTaajjBBYYkkyyuuvvssiissßß®®kkII®®kk  EEddllPPaaKKee®®ccIInnmmiinnssaall''ffaakkuummµµ̈̈yynniiss††CCaassIIÌÌ
ppgg  ..
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�
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Exµr®khm
eennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ssaaLL¨̈tt--ssrr  nniiggeeLLaa--eebbggKKnn  ((1100)) VVnnbbeeggII̊̊ttvviiTT¥¥aall&&  

yy‰‰kkCCnnBBIIrreennAACCiitteemmeePPII¬¬ggee®®kkaammeeBBTT¥¥cciinnKKWW  ::  vviiTT¥¥aall&&yykkmmıı̈̈CCaabbuu®®tt  nniiggvviiTT¥¥aall&&yy
ccMMeerrIInnvviiCCÇÇaa  ..  eeLLAA--eebbggKKnn  eennAAbbee®®ggoonn®®bbvvttii††ssaaÂÂss††kk~~̈̈ggvviiTT¥¥aall&&yyTTSSggBBIIrr,,  KKWWCCnn
eennHHeehhIIyyEEddllbbJJçç̈̈HHbbJJççËËllssiissßß®®kkII®®kkKKµµaann®®VVkk''bbgg''́́ ff¬¬ssaallaa  eeFFII√√CCaa  ««  ccllnnaa
yyuuvvCCnnkkuummµµ̈̈yynniiss††kkmmıı̈̈CCaa  --  GGkkßßrrkkaatt''eehhAAffaa  ::  yyuuvvkkkk  »»  ((1111)) eeLLIIgg  ..    BBYYkkssmmaa  
CCiikkccllnnaa  ««  yyuuvvkkkk  »»  KKWWCCaaccllnnaass~~ËËllbbddiivvtt††nn__rrbbss''ssaaLL¨̈tt--ssrr  ..  ee®®kkaayyEEdd
llBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmmmaannCC&&yyCCMMnnHHrrMMllMMrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩllnn''nnll''  eennAA´́ff©©TTII1177  eemmssaa
11997755mmkk  GGggkkaarrEExxµµrr®®kkhhmmVVnnyykkBBYYkk  yyuuvvkkkk  eennHHmmkkeeFFII√√CCaaKKNN::®®ssuukknnaannaa
……CCYYnnkkaallEEttggttSSggCCaaKKNNsshhkkrrNN__ppgg  ..

((1100)) CCaaeeQQµµaaHHBBiittrrbbss''nnYYnn--CCaa  ee®®JJHH≤≤BBuukkeeQQµµaaHH  eeLLAA--llIIvv  eennAAPPUUmmiivvtt††KKrr  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..
((1111)) ssMMddIIeeqqII¬¬yyqq¬¬ggKKNN::®®ssuukkeeqqggCCaammYYyymm††aayynnYYnn--CCaa  eennAAJJkk''kkNN††aallqq~~SS11997744  ..  kkaall
eeNNaaHHbb""uull--BBttVVnnyykkeeyyaaFFaammCCŒŒwwmmbbkkßßeeTTAABB&&TTÏÏccaabb''mmUUll--ssmm∫∫ttii††  PPaaKKJJyy&&BB¥¥nniiggKKNN::ttMMbbnn'',,
KKNN::sshhkkrrNN__,,  KKNN::®®ssuukk,,  KKNN::XXMMuu,,  kkggQQ¬¬bbnniiggkkggeeyyaaFFaa  ddkkhhUUttGGaavvuuFFGGss''rrYYccyykkeeTTAA
ssmm¬¬aabb''eeccaall  eellIIkkEEllggEEttKKNN::®®ssuukkyyaann  EEddllCCiittddiittnnwwggmm††aayynnYYnn--CCaa  eeKKmmiinnVVnnccaabb''ccgg
……eeFFII√√eeTTaassGGII√√eeLLIIyy  ..  kkaalleennaaHHeessµµrrxxMM∆∆¨ëennAAeeFFII√√CCaakkmmµµkkrrkk~~¨g̈geerraaggCCaaggXXMMuuvvtt††KKrr  ttSSggeennAABBIIrrKKIILLËËxxaagg
eellIIXXMMuuvvtt††KKrr  ..  ´́ff©©1188mmiiffuunnaa11997788  KKNN::XXMMuuddaakk''TTiiss[[eeTTAAccUUlleerrIIEEddkk  kkaatt''ssMMbbkkrrffyynn††ttUUcc@@
yykkmmkkeeFFII√√CCaaEEbb""llccaakk''ddIIEEcckkccaayy[[BBYYkkkkggccll&&ttnniiggeessnnaaCCnnXXMMuuvvtt††KKrr  ..  ®®ssaabb''EEttmmaannrrff--
ee®®kkaaHH MM--111133 CCaagg´́mm∏∏ee®®KKOOggnniiggBBYYkkeeyyaaFFaaxxÊÊgg''55,,000000nnaakk''  ccUUllmmkkkk~~¨g̈gGGttIItt®®kkuuggVVtt''ddMMbbggeeddaa--
yyKKµµaann[[ddMMNNwwggCCaammuunn  ccaabb''ccggBBYYkkKKNN::JJNNiiCCÇÇ,,  KKNN::®®ssuukknnaannaa  eehhIIyyeeTTAAccaabb''mmUUll--ssmm∫∫ttii††
eennAAppÊÊHHKKaatt''EEkk∫∫rrccMMkkaarrCCbb""uunn  CCiittPP~~MMttUUccPP~~MMFFMM  ..  kkaalleennaaHHBBYYkkeeyyaaFFaaVVnneeddjjBBYYkkCCaaggxxMM∆∆¨[̈[vviillmmkkXXMMuu
vviijj  ..  eehhttuukkaarrNN__eennHHVVnneeFFII√√[[xxMM∆∆¨m̈maanneesscckkII††eeggOOggqq©©ll''NNaass''  eeddaayyvvaaccaabb''ssmm¬¬aabb''EEttKK~~aavvaa  KKWWmm~~aa
kk''@@yyll''ffaa  CCaaeeBBoorreevvrraarrbbss''BBYYkkvvaa  QQaammEE®®sskkEEss∫∫kkeehhAA  ee®®JJHHBBYYkkJJyy&&BB¥¥TTiisseennHHkk**ssmm¬¬aabb''
®®bbCCaaCCnnEExxµµrrGGss''ee®®ccIInnssMMeebbIImmNNaass''EEddrr  ..  eeddaayykkaarrBBiiccaarrNNaattaammeehhttuukkaarrNN__  ee®®kkaayymmkkeeTTIIbb
xxMM∆∆¨d̈dwwggffaa  mmkkBBIIddnn¬¬ggrrbbss''mmUUll--ssmm∫∫ttii††  eeQQµµaaHHeessaa--PPwwmmVVnnkk∫∫tt''®®bbuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrkk~~¨g̈grrvvaaggEExx
vviicciiœœkkaaqq~~SS11997777  EEttbb""uull--BBttvvaaddwwggxx¬¬ÁÁnnmmuunn  ‰‰eessaa--PPiimmKKNN::PPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··TTiiss  kk**®®ttUUvveeyyaaFFaaeessµµaaHH
nnwwggbb""uull--BBttssmm¬¬aabb''VVnneeTTAA  ..  ‰‰kkUUnn®®bbuussmmUUll--ssmm∫∫ttii††mmYYyyeeQQµµaaHHmmiitt††qq~~SSgg  ((eeQQµµaaHHbbddiivvtt††nn__))VVnn
eerroobbkkaarrCCaammYYyykkUUnn®®ssIIeessaa--PPiimm  ..  mmUUll--ssmm∫∫ttii††nniiggeessaa--PPiimmCCaaeekkII¬¬nnwwggKK~~aappgg  ttSSggBBIIssmm&&yyEExxµµrr
eevvoottmmiijjmmkk  ..  eeBBlleennaaHHeeKKyykkBBYYkkyyuuvvkkkkBBIIPPUUmmiiPPaaKKnniirrttIIttaaEEkkvv--kkMMBBtt  mmkkCCMMnnYYssKKNN::eeppßßgg@@
eennAAJJyy&&BB¥¥TTiiss  ..  KKNN::®®ssuukkeeqqgg  EEddlleeTTIIbbVVnnmmkkkkaann''kk††aabb''®®ssuukkVVtt''ddMMbbgg  CCMMnnYYssKKNN::®®ssuukk
eehhOOnn  ((  ®®ttUUvvccaabb''ssmm¬¬aabb''eeccaallCCaammYYyymmUUll--ssmm∫∫ttii††  ))  eennaaHH  VVnnccUUlleeTTAAKKYYrrssmmyyaayyJJjj  ((  mm††aa
yynnYYnn--CCaa  ))  ..  yyaayyJJjjVVnnssYYrrKKNN::®®ssuukkeeqqggffaa  ––  kkUUnneeGGIIyy,,  yy""aaggNNaaVVnnCCaakkUUnn‰‰ggVVnn
mmkkCCYYbbJJkk''BB&&nnÏÏCCaammYYyynnwwggGGggkkaarr  ??  ..  KKNN::®®ssuukkeeqqggVVnneeqqII¬¬yyttbbvviijjffaa  ––  GGUU!!  mm""aaeeGGIIyy    xxMM∆∆¨k̈k**
kk**CCaaGGttiittkkUUnneeccAAkk~~¨g̈gccllnnaayyuuvvkkkkrrbbss''GGflfl˜˜uuCCaaEEddrreettII  ..  kkaalleennaaHHxxMM∆∆¨ëennAAeerroonnssaallaaccMMeerrIInnvviiCCÇÇaa  ..
mm""aaeeGGIIyy  BBYYkkKKiijjbb""UUllIIssrrbbss''ssIIhhnnuunniiggGGaaEEqq˚l̊lnn''--nnll''  KKµµaannddwwggxx¥¥ll''GGIIeessaaHHEEttmm††gg  BBYYkkxxMM∆∆¨ëeFFII√√
vviieeccœœTTkkmmµµ  vviiTTÏÏggßßnnaa®®kkLL¨k̈kbbgg˚c̊cllnnaa  BBYYkkeennHHKKµµaannddwwggGGIIeessaaHH  eehhIIyyeebbIIccaabb''VVnnBBYYkkxxMM∆∆¨ẍx¬¬HH  yykklluu
yyeeTTAAssUUkk  vvaaEEllgg[[rrYYccxx¬¬ÁÁnnmmkkvviijjGGss''  BBYYkkvvaaeemmIIlleeXXIIjjlluuyyCCaaFFMMeellIIssGGII√√@@TTSSggGGss''  ..
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kk~~̈̈ggqq~~SS11996600  mmaannBBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††®®kkhhmmxx¬¬HHvviill®®ttLLbb''mmkkBBII®®ssuukkVVrrSSgg  ddUUccCCaa  ––
eeccAA--eessgg,,  eexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU--yynn'',,  eePPaaKK--qqaayy,,  KKaatt--qquunn,,  hhflflUU--nnwwmm  ..  qq~~SSeennaaHHBBYYkk
kkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrrVVnnbbeeggII̊̊ttbbkkßßmm""aassssIIss††--eeLLnnIInneennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996600  mmaannBBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††®®kkhhmmxx¬¬HHvviill®®ttLLbb''mmkkBBII®®ssuukkVVrrSSgg  ddUUccCCaa  ––
eeccAA--eessgg,,  eexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU--yynn'',,  eePPaaKK--qqaayy,,  KKaatt--qquunn,,  hhflflUU--nnwwmm  ..  qq~~SSeennaaHHBBYYkk
kkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrrVVnnbbeeggII̊̊ttbbkkßßmm""aassssIIss††--eeLLnnIInneennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  ttSSggBBIIqq~~SS
eennaaHHmmkk  ccllnnaayyuuvvkkkkVVnnllUUttllaass''CCaaxx¬¬SSgg  ..  BBYYkkeennHHCCaaeemm®®kkmmIIee®®CCoottccUUllmmkk
TTiissGGggkkaarr  ccUUlleeTTAAbbnn¬¬MMxx¬¬YYnneennAAkk~~̈̈gg®®KKbb''sskkmmµµPPaaBBnnaannaa  EEddllmmaann®®bbeeyyaaCCnn__ddll''
bbkkßßeeKK  ddUUccCCaaVVttuukkmmµµvvaayyssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSggkk~~̈̈ggqq~~SS11996633  ((1122)),,  VVttuukkmmµµssiissßß
kk~~̈̈ggqq~~SS11997722--7733  rrhhUUtteeFFII√√XXaatteellaakkffaacc''--CCaa  nniiggeevvCCÇÇbbNNiiÎÎttEEkkvv--ssSSggKKIImm  kk~~̈̈gg
bbrriieevvNNvviiTT¥¥aall&&yy1188mmiinnaa  ((  GGttiittvviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHyyuuKKnnÏÏrr  )),,  VVttuukkmmµµbbuuKKlliikkssiikkßßaa
kk~~̈̈ggqq~~SS11997733--7744  eeddIImm∫∫IIbbMMEEbbrrTTiissVVttuukkmmµµ  [[kk¬¬aayyCCaaQQ~~aann''bbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__rrbb
ss''bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrreeTTAAvviijj  ..

BBYYkkyyuuvvkkkkeeccHHEEttTTaakk''TTggbbnn††ttaammEExxßßrryy::eeKK  eeddIImm∫∫II®®bbmmUUllssmmaaCCiikk[[VVnn
kkaann''EEttee®®ccIInnEEffmmeeTToott  ..  eeKKee®®CCoottccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggccMMeeNNaammBBYYkknniissiißßtt  ddUUccCCaakkrrNNII
CCMMuu--rrMMeePPIIyy  ((1133)) kk~~̈̈ggKKNNkkmmµµkkaarrssmmaaKKmmnniissßßiitteennAAmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyGGkkßßrrssaaÂÂss††
PP~~MMeeBBjjCCaaeeddIImm  ..

BBBBYYkkyyuuvvkkkkxx¬¬HHeeTToottEEddllVVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa®®KKUUbbee®®ggoonn  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  kk**VVnnssaa
bb®®BBYYssmmeennaaKKmmvviiCCÇÇaakkuummµµ̈̈yynniiss††kk~~̈̈ggccMMeeNNaammmmiitt††PPkkii††®®KKUUbbzzmmssiikkßßaa……ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  ..
kk~~¨̈ggccMMeeNNaammssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  mmaanneellaakk®®KKUUFFuucc--rriinn  ((  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥mm˘̆ss˘̆bb˘̆PP˘̆  )),,  eellaa
kkyyII--yy""uunn  ((1144)) ((  bbrriiJJÔÔaabb&&®®ttGGkkßßrrssaaÂÂss††EExxµµrr  ))˘̆˘̆˘̆..    ee®®kkaayymmkk´́ff©©TTII1177mmiinnaa1199
7733  ee®®kkaayyEEddllBBYYkkkkUUnneeccAAeellaakkllnn''--NNuunn  VVnnKKbb''®®KKaabb''EEbbkkbbMMEEbbkkhh√√ËËggVVttuu--
kkmmµµ®®KKUU  EEddllkkMMBBuuggEEtteeFFII√√mmIITTIIgg  mmaannKK~~aaCCaagg440000nnaakk''  kk~~̈̈ggbbrriieevvNNmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyKKrruu
eekkaassll¥¥xxaaggtt∫∫ËËgg  mmaannss¬¬aabb''®®KKUUBBIIrrnnaakk''nniiggrrbbYYssCCaaee®®ccIInnnnaakk''mmkk  BBYYkkssaaÂÂss††aaccaarr¥¥
®®KKUUbbee®®ggoonnmmYYyyccMMnnYYnneeTToottyyll''eeXXIIjjffaa  eebbII®®TTSSeennAAtteeTTAAeeTToott  nnwwgg®®ttUUvvBBYYkkllnn''--
NNuunnssmm¬¬aabb''eeccaall  eehhIIyyEEffmmBBIIeellIIeennHHeeTTAAeeTToott  rrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩeellaakkllnn''--
nnll''BBuukkrrllYYyyGGyyuuttii††FFmm··NNaass''  mmiinnTTSSggeeKKaarrBBllkk≈≈&&NN  EEddllccaarreellIIss††ËËbbssaaFFaarr
NNrrddΩΩ  eennAAmmuuxxGGttiittbbrrmmrraaCCvvSSggeessaaHH  eehhIIyytteeTTAAmmuuxxKKµµaannssggÙÙwwmmQQ~~HHBBYYkkrrNN::
ssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattiieeLLIIyy  eeTTIIbbBBYYkkeennaaHHkk**rrtt''ccUUllEExxµµrr®®kkhhmmbbeeNN††aayyddUUccCCaannYYnn--eeXXOOnn  

((1122)) kkaalleennaaHHsseemm††ccbbJJÇÇaaTTaahhaannhh¬¬ÁÁggeess¬¬øøkkJJkk''ssIIuuvviill  ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gvviiTT¥¥aall&&yynnaannaa  nnSSssiissßß
eeccjjeeTTAAvvaayyssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSgg  mmaanneellaakkXXwwmm--TTiittCCaaGG~~kkddwwkknnSSeeFFII√√  ttaammssMMddIIeellaakkeeVV""--ffnn
nniiggeellaakkssiiuumm--KKiinn  ..
((1133)) CCMMuu--rrMMeePPIIyy  CCaaGGttiittssiissßßxxMM∆∆¨k̈k~~¨g̈gqq~~SS11996688--6699  kkaallCCaabb''mmFF¥¥mmssiikkßßaabb&&®®ttPPaaKKTTII22kk~~¨g̈gqq~~SS
11997722  VVnneeTTAAbbnn††vviiCCÇÇaaeennAAmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyGGkkßßrrssaaÂÂss††  EEpp~~kk®®bbvvttii††vviiTT¥¥aa--PPUUmmiivviiTT¥¥aa  mmaaCCMMuu--rrMMeePPIIyy
mm~~aakk''eeQQµµaaHHmmiitt††eehhOOnn  CCaaGGttIIttEExxµµrr®®kkhhmmeennAAssMMLLËËtt  ..  ssmm&&yybb""uull--BBttmmiitt††eehhOOnneeFFII√√CCaaKKNN::®®ssuu
kkPP~~MMssMMeeBBAA  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..
((1144)) eellaakkyyII--yy""uunn  ®®ttUUvvCCaabbgg´́ff¬¬eellaakk‰‰kk--ssMMGGuull  GGKKeellxxaaFFiikkaarrmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyGGkkßßrrssaa--
ÂÂss††  ..
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((GG~~kknniiBBnnÏÏ  ««ddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkTTiissxxaagglliicc  ……≤≤NNÎÎËËcciinnkk~~̈̈ggqq~~SS22,,000000»»)),,  eellaakkkkuull--
eeyyOOtt  ((bbrriiJJÔÔaabb&&®®ttGGkkßßrrssaaÂÂss††EExxµµrr)),,  eellaakkeessaamm--ssMMGGflfluunn  ((bbrriiJJÔÔaabb&&®®tt®®bbvvttii††vviiTT¥¥aa))
bbIInnaakk''ee®®kkaayyeennHHeeccjjBBIIVVtt''ddMMbbggeennAAeeddIImmEExxmmiinnaa11997755  ..

kk~~̈̈ggccMMeeNNaammBBYYkkbbeeccççkkeeTTssvviiss√√kkrr  kk**mmaannnniinn~~aakkaarr®®kkhhmmEEddrrddUUccCCaa  eellaakkKKaa
tt--qquunn,,  eellaakkCCII--KKwwmmGGaann  ((1155)),,  eellaakkeevvCCÇÇbbNNiiÎÎtteeFFµµjjDDII--ppuunn  ((1166)),,  eellaakkggYYnn--
eeGGgg  ((vviiss√√kkrr)),,  eellaakkEEmm""nn--nnIIffUU  ((vviiss√√kkGGKKIIssnnII)),,  eellaakkeessoogg--eeVV""EEss  ((vviiss√√kkrrnniigg
nnaayykk®®kkssYYggssuurriieeyyaaddII)),,  eellaakkccnnÊÊ--bbuuVVππ  ((eeccAA®®kkmm))  ..ll..˘̆˘̆˘̆

eemmddwwkknnSSccllnnaayyuuvvkkkkKKWW  eeLLAA--eebbggKKnn  ((nnYYnn--CCaa))  ..  CCnneennHHrrss''eennAAbbgg˚̊bb''xx¬¬ÁÁnn
kk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjjrrhhUUttmmkkddll''qq~~SS11997722--7733  eeTTIIbbeeccjjeeTTAA´́®®BB  EEtteennAAEEttllbbccUUll
mmkkmm††gg@@eeTToott  eeddIImm∫∫IITTaakk''TTggBBYYkkEExxßßrryy::kk~~̈̈gg®®kkuugg  ..  eennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ee®®kkAABBIIeeFFII√√
CCaa®®KKUU‰‰kkCCnneennAAvviiTT¥¥aall&&yyccMMeerrIInnvviiCCÇÇaanniiggkkmmıı̈̈CCbbuu®®tt  CCnneennHHbbnn¬¬MMxx¬¬ÁÁnneeFFII√√CCaaGG~~kkcciiJJççwwmmmmaa
nn''--TTaa  llkk''ÚÚssßßII  eepp††AA  ss¬¬wwkk®®bbkk''ppÊÊHHeennAAmm††MM̈̈CCiittvvtt††ssÊÊwwggmmaannCC&&yy  ..

((1155)) GG~~kk®®ssIICCII--KKwwmmGGaann  CCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥  mmssbbPP  kk~~¨g̈gqq~~SS11997722  ..      GG~~kk®®ssIIVVnnpp¬¬aass''BBIIPP~~MMeeBBjj  
mmkkbbee®®ggoonneennAAvviiTT¥¥aall&&yyeenntt--yy""gg''  VVtt''ddMMbbggEEddrr  ..  ®®bbEEhhlleeddaayyxxuusseeKKaallbbMMNNggEEddllbb""uugg
®®VVff~~aaBBIImmuunnmmkk  eeTTIIbbææffaaeellaakkCCII--KKwwmmGGaann  VVnnccggkkeeFFII√√GGtt††XXaattxx¬¬ÁÁnn‰‰ggkk~~¨g̈grrvvaaggqq~~SS11997733
eennAAttMMbbnn''GGUUrrGGNN††ËËggeeTTAA  ??  ..
((1166)) eellaakkeevvCCÇÇbbNNiiÎÎttDDII--ppuunn  VVnnrrtt''ccUUll´́®®BBkk~~¨g̈gqq~~SS11997722  eehhIIyyee®®kkaayymmkk®®ttUUvvVVtt''xx¬¬ÁÁnneeddaayy
GGaaff··kkMMVVMMgg  kk~~¨g̈grrvvaaggqq~~SS11997733--7744  ..  GG~~kk®®ssIIDDII--ppuunn  CCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥rruukk≈≈CCIIvvvviiTT¥¥aa  ((  Biologie

végétale ))  rrbbss''xxMM∆∆¨k̈kaallxxMM∆∆¨ëennAACCaanniissßßiittEEpp~~kk  rr˘̆vv˘̆KK˘̆FF˘̆  ((  SPCN ))  eennAAmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyvviiTT¥¥aassaaÂÂss††
kk~~¨g̈gqq~~SS11996666--6677  ..  eeBBllccUUllCCMMrrMMeexxAA--GGIIuuddaagg  kk~~¨g̈gqq~~SS11997799  ´́ff©©TTII2211  EExxvviicciiœœkkaa  xxMM∆∆¨V̈VnnCCYYbbGG~~kk
®®ssIIDDII--ppuunn  eehhIIyyVVnnssaakkssYYrrBBtt··mmaannxx¬¬HH@@BBIIss√√aammII  GG~~kk®®ssII®®KKaann''EEtt®®VVbb''ffaa  ss√√aammIIKKaatt''®®ttUUvvss¬¬aabb''bb""uu
eeNNˆâaHH  eehhIIyymmiinn®®BBmmpp††ll''BBtt··mmaanneerrOOggnneeyyaaVVyyeessaaHH  ((xx¬¬aacc®®kkhhmmssmm¬¬aabb''))  ..

--6644--

eellaakkffaacc''--CCaa eellaakkEEkkvv--ssgg''KKIImm



‰‰®®bbBBnnÏÏeeFFII√√CCaaGG~~kkllkk''bbEEggÌÌmmccMMNNIIeessoomm  ..  yy""aaggeehhaacckk~~̈̈ggmmYYyyEExx  CCnneennHHEEtt
ggmmkkeellggppÊÊHHbbÌÌËËnn®®ssIIeeQQµµaaHHPPUU--BBUUnn  ((  ss√√aammIIJJkk''ss&&kkii††®®VVMMeeQQµµaaHHKKIImm--ssaann  xxaaggpp††ll''
ssmm∏∏aarr::ssSSgg  ))  eennAAppßßaarrGGUULLSSBBiikk  eehhIIyyccaakk''®®ssaaeehheeNNssIIuu……ssMMVV""jjbbÌÌËËnn´́ff¬¬ppwwkk  ..
CCnneennHHllaakk''kkEEnn¬¬ggrrss''eennAAyy""aaggCCiitt ((1177)) ..  eebbIIddwwggffaabbggbbÌÌËËnnllYYccttaammeeTTAAeemmIIllppÊÊHH
CCnneennHHkk**bb††ËËrrTTIIllMMeennAAPP¬¬aamm  ..

bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrrVVnneerroobbEEppnnkkaarreeKKyy""aagglliiÌÌttllÌÌnn''NNaass''  kk~~̈̈ggkkaarrddeeNNII††mm
GGMMNNaaccbbIIeess††ccssIIhhnnuu  ..  eeKKbbNN††aakk''KK~~aaee®®CCoottccUUlleeTTAAeennAAeekkookknnwwggssIIhhnnuu  kk~~̈̈gg®®bb
BB&&nnÏÏrrddΩΩaaPPiiVVll  ((eexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU--yynn''̆̆ ˘̆˘̆  ))  ttaammEExxßßrryy::sseemm††ccvvSSggEEbb""nn--nnuutt  EEddll
CCaaGG~~kknnSS[[eeTTAACCYYbbssIIhhnnuu  ..  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmVVnneerroobbccMMkkMMNNtt''eeKKaalleeddAAeeKKddUUcctteeTTAA
eennHH  ––

11--  eerroobbccMMbbeeggII̊̊ttyyuuvvCCnnss~~ËËllbbddiivvtt††nn__eennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ((bbeeggII̊̊ttvviiTT¥¥aall&&yy‰‰kk
CCnnccMMeerrIInnvviiCCÇÇaa  nniiggkkmmıı̈̈CCbbuu®®tt))  nniiggeennAATTIIrrYYmmeexxtt††xx¬¬HH  ddUUccCCaakkMMBBgg''ccaamm  ((®®ssuukkkkMMeeNNIItthhflflUU
yynn'')),,  ttaaEEkkvv,,  kkMMBBtt  ((mmUUllddΩΩaannyyYYnneevvoottmmiijj)),,  VVtt''ddMMbbgg  ((EExxµµrreevvoottmmiijjeennAAssMMLLËËtt))
eeKKee®®CCIIssyykkEEttssiissßß®®kkII®®kkmmkkBBgg√√kk''bbMMbb""nnssµµaarrttII  ((ccllnnaayyuuvvkkkk  ==  yyuuvvCCnnkkuummµµ̈̈yy
nniiss††kkmmıı̈̈CCaa))  ..  BBYYkkeennHHeehhIIyyEEddllCCaaGG~~kkbbgg˚̊GGnnaaFFiibbeettyy¥¥  VVccxxiittbb&&NNˆ̂eeFFII√√[[cc--
llaaccllkk~~̈̈ggTTII®®kkuugg  eeddIImm∫∫IIbbMMEEbbrrTTiissVVttuukkmmµµ……kkUUddkkmmµµnnaannaa  CCaa®®bbeeyyaaCCnn__bbkkßßkkuummµµ̈̈yy
nniiss††EExxµµrreeTTAAvviijj  ..

22--bbNN††aakk''KK~~aaccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggrrddΩΩaaPPiiVVll    eeddaayyee®®bbIIll∫∫iiccccUUllCCiittxxµµSSggeeddIImm∫∫IIkkMMccaatt''    

((1177)) ttaammssMMddIIrrbbss''GG~~kk®®ssIIKKIImm--ssaann  CCaabbÌÌËËnn®®ssIIbbeeggII̊̊tteeLLAA--eebbggKKnn      EEddllxxMM∆∆¨̈VVnnCCYYbbkk~~̈̈ggeeBBll  
EEddllkkggTT&&BByyYYnn  ccUUllmmkkyykk®®ssuukkEExxµµrreennAAeeddIImmqq~~SS11997799eennaaHHffaa  KKaatt''mmaanneesscckkII††eekk††AA®®kkhhaayy
nniiggeeCCrr®®bbeeTTccbbNN††aassaarrbbgg®®bbuusseennHHssBB√√EEbbbbyy""aagg  ee®®JJHHyykkss√√aammIIKKaatt''eeTTAAssmm¬¬aabb''  kkaallEEddll
EExxµµrr®®kkhhmmccUUllddll''PP~~MMeeBBjjPP¬¬aamm  ..  ssUUmmCCMMrraabbffaa  GG~~kk®®ssIIPPUU--BBUUnnVVnnCCaayykk®®ttkkUUllxxuussBBIIeeLLAA--eebb
ggKKnneennaaHH  ee®®JJHHGGMMuuPPUU--eeyyOOgg  ((GGMMuueekkµµkkrrbbss''eessµµrr))  VVnnssMMuuBBIIyyaayyJJjjmmkkeeFFII√√CCaakkUUnn  ‰‰PPrriiyyaarrbbss''
GGMMuuPPUU--eeyyOOgg  ®®ttUUvvCCaabbÌÌËËnn®®ssIIbbeeggII̊̊ttrrbbss''yyaayyJJjj  ..  eeBBlleeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmeeddjj®®bbCCaaCCnn[[eecc
jjBBIITTII®®kkuuggeennaaHH  ®®KKYYssaarrKKaatt''eennAAee®®kkaayyeeKKbbggÌÌss''  ee®®JJHHssMMGGaaggffaa  bbgg®®bbuussKKaatt''mmkkddll''eehhIIyy..
bbÌÌËËnn®®ssIInnYYnn--CCaamm~~aakk''eeTTootteeQQµµaaHHeeLLAA--KKIImmnnII  CCaaPPrriiyyaaeellaakkeekkaaHH--JJjj  ((bbÌÌËËnn®®bbuusseellaakkeekkaaHH--
QQYYnn))  kk**VVnnmmkkCCYYbbCCMMuuKK~~aaeennAAppÊÊHHGG~~kk®®ssIIPPUU--BBUUnnEEddrr  ..  nnYYnn--CCaaVVnnee®®bbIIeeyyaaFFaa[[mmkknnSSyykkeellaakk
KKIImm--ssaanneeTTAACCYYbb  ..  eeddaayymmiinnssaall''NNaammYYyyCCaaeellaakkKKIImm--ssaanneennaaHH  eeyyaaFFaakk**nnSS®®bbuuss@@TTSSgg
GGss''®®VVMMnnaakk''eeTTAA[[nnYYnn--CCaa  EEddlleennAAccMMeeNNaammeennaaHHmmaann  eellaakkeekkaaHH--JJjj,,  KKIImm--ssaann,,  bbflfluunnrriitt--xxSS
LL¨̈nn  ((bbgg´́ff¬¬®®bbuussrrbbss''eessµµrreennAAllIIvv))  nniiggkkµµÁÁyyBBIIrrnnaakk''eeTToott  ..  nnYYnn--CCaakkaatt''TTuukkEEtteellaakkKKiimm--ssaann
rrYYcceeddaaHHEEllggGG~~kkbbYYnnnnaakk''[[vviill®®ttLLbb''mmkkvviijj  ..  nnYYnn--CCaakk**ssmm¬¬aabb''bbÌÌËËnn´́ff¬¬ss&&kkii††®®VVMMxxaaggddwwkkCCJJÇÇËËnn
ssmm∏∏aarr::eennHHeeTTAA  eeddIImm∫∫IIssMMEEddggeesscckkII††eessµµaaHH®®ttgg''CCaammYYyybb""uull--BBtt  ..  GG~~kk®®ssIIKKIImm--ssaannccSSbbII††mmiinneeXXII
jjvviill®®ttLLbb''mmkkvviijjeessaaHH  ..  lluuHH®®BBwwkkeeLLIIggeeXXIIjjEEtteeyyaaFFaammkkbbeeNN††jjTTSSggGGss''KK~~aa[[eeccjjBBII
ppÊÊHH  ..  eellaakkeekkaaHH--JJjjmmkkss¬¬aabb''eennAAeexxtt††eeJJFFiissaatt''eeddaayyKKµµaannff~~SSBB¥¥aaVVll  ..  ssBB√√́́ ff©©GG~~kk®®ssIIPPUU--
BBUUnnrrss''eennAAppßßaarreellII  CCiittPPUUmmiivvtt††KKrr  VVtt''ddMMbbgg  ..  kkUUnn®®bbuussmm~~aakk''CCaaccll&&tt  eeddaayyBBYYkkvvaaee®®bbIIKKµµaanneeBBll
ssMMrraakk  kk**QQWWrrtt''mmkkrrkkmm††aayyddYYllddaacc''xx¥¥ll''ss¬¬aabb''eennAAnnwwggkkSSCCeeNNII††rrxxÊÊmm  ..  ‰‰kkUUnnmm~~aakk''eeTToott  BBYYkkvvaaeeccaa
TTffaaxxiiÇÇll  eehhIIyyccaabb''yykkeeTTAAvvaayyeeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµ  rrYYccdduuttssmm¬¬aabb''eeccaallTTSSggrrss''  ..  ‰‰GG~~kk®®ssIIeekkaaHH--
JJjj  ((ssll''EEttkkUUnn®®ssIImm~~aakk''))  ssBB√√́́ ff©©VVnnmmkkrrss''eennAArrddΩΩkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aa  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..
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BBYYkkss††SSnniiyymmmmuunn  rrYYccrrMMllMMsseemm††ccCCaaee®®kkaayy  ..  eeKKccUUlleekkookksseemm††cc  bbJJçç̈̈HHbbJJççËËllbb--
eeJJÇÇaarrsseemm††cc[[ggaakkeeTTAArrkkBBiiPPBBkkuummµµ̈̈yynniiss††  rrhhUUtt®®TTgg''VVnnTTaakk''TTggCCaammYYyycciinnCCaaddMM--
bbUUggkk~~̈̈ggqq~~SS11995566  ..  BBnn¥¥ll''sseemm††cc[[eeFFII√√CCaattUUbbnniiyykkmmµµsshh®®KKaassnnaannaa,,  eerraaggcc®®kk,,
bbeeggII̊̊ttsshhkkrrNN__ttaammEEbbbbkkuummµµ̈̈yynniiss††̆̆ ˘̆˘̆  eeddaayybbJJççËËlleexxoovv--ssMMppnnCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††JJ--
NNiiCCÇÇkkmmµµ,,  KKaatt--qquunnCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††ååssßßaahhkkmmµµ,,  eeccAA--eessggCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggGGbb''rrMMCCaattii..

ddMMNNaakk''kkaarrmmYYyyeeTToott  BBYYkkeeKKee®®CCoottccUUlleeTTAAddeeNNII††mmeekkAAGGIIkk~~¨̈ggmmnnIIÊÊrrrrddΩΩssPPaaeeFFII√√
CCaattMMNNaaggrraaÂÂss††  eeddIImm∫∫IIVVnnCCiittddiittnniiggTTaakk''TTggCCaammYYyy®®bbCCaaCCnn      kk~~¨̈ggEEppnnkkaarreerroobbccMM  
nniiggBB®®ggIIkkmmUUllddΩΩaannbbddiivvtt††nn__eennAAttaammCCnnbbTTEE®®ssccMMkkaarr  EEddllrrbbbbddwwkknnSSmmiinnssUUvveeGGIIeeBBII
eennaaHH  ..

33--  EEbb""ggkkMMccaatt''BBYYkkss††SSnniiyymm  mmaann®®kkuummeellaakksswwuumm--vvaa""rr,,  EEyy""mm--ssMMbbUUrr,,  ssWWnn--
ssaann,,  llnn''--nnll'',,  XXII--ttSSggllIImm  [[xxÊÊaattqq©©aayyBBIIsseemm††ccssIIhhnnuu  BBIIrrddΩΩaaPPiiVVll  BBIIrrddΩΩss
PPaa  eehhIIyynniiggeeFFII√√yy""aaggNNaa[[ssIIhhnnuussÌÌbb''BBYYkkTTSSggeennHHeeTToottppgg  ..

EEppnnkkaarrrrbbss''eeKKmmaannddMMNNaakk''kkaarrcc∫∫aass''llaass''NNaass''  kk~~̈̈ggkkaarr®®bbqqSSggnnwwggssIIhh
nnuu  ..  lluuHHddll''®®bbBB&&nnÏÏbbddiivvtt††nn__́́ ppÊÊkk~~̈̈ggeeKKrrwwggmmSSKKYYrrCCaaTTIITTuukkcciitt††VVnneehhIIyy  eemmddwwkknnSSEExxµµrr
®®kkhhmmkk**bbeeNN††aaHHKK~~aaeePPoossxx¬¬ÁÁnneeccjjeeTTAA´́®®BB  eennAATTIICCnnbbTTrrYYmmrrss''CCaammYYyy®®bbCCaaCCnneeddII
mm∫∫IIrraavvrrkkccMMNNuucceexxßßaayy®®bbCCaaCCnn  ggaayy®®ssYYllnnwwggTTaakk''TTaajjddwwkknnSS  ..  kkaalleebbII®®bbCCaa
CCnnccUUllcciitt††BBYYkkeeKKeehhIIyy  eeKKkk**ccaabb''eeppII††mmqqaakkbbNN††̈̈HHkkMMhhwwggbbddiivvtt††nn__vvNNˆ̂::GGFFnn[[ssÌÌbb''
vvNNˆ̂::GG~~kkddwwkknnSS  vvNNˆ̂::ss&&kkii††PPUUmmii  GG~~kkmmaann  GG~~kk®®kkuugg  GG~~kkeeccHHddwwgg˘̆˘̆˘̆..  eeKKeellIIkkyykkååTTaa
hhrrNN__CCaakk''EEss††ggmmkkllaatt®®ttddaagg  BBnn¥¥ll''®®bbCCaaCCnn  ccggÌÌ¨̈llbbgg˙̇aajjBBIIrreebboobbeekkgg®®bb
vv&&JJçç  CCiiHHCCaann''  bbMMbbwwTTssiiTTiiÏÏ  nniiggGGyyuuttii††FFmm··BBuukkrrllYYyyrrbbss''BBYYkkvvNNˆ̂:sskkii††PPUUmmiikkaann''GGMMNNaa
cc  ..  eeKKBBnn¥¥ll''®®bbCCaaCCnn  BBIIBBYYkkbb""UUllIIss  KKiijj  KKyy  eebb""GGwwuumm  EEddllKKµµaanneeFFII√√kkaarrbbMMeerrIIrrkkßßaa
ssnnii††ssuuxx[[®®bbCCaarraaÂÂss††TTaall''EEtteessaaHH  KKWW®®ccaakk''KK~~aaccSSEEtt®®ccVVcc''kk  CCiiHHCCaann''  ccaabb''ccggrraa--
ÂÂss††EExxµµrr  CCMMrriittyykklluuyykkaakk''CCaaeeddIImm  ..  eeddaayyeeXXIIjjååTTaahhrrNN__CCaakk''EEss††gg  ®®bbCCaa
CCnnCCaaBBiieessssBBYYkkyyuuvvCCnnkk**eeCCOOTTuukkcciitt††  ccUUllbbMMeerrIICCaaeeyyaaFFaattaammkkaarrPPUUttPPrrrrbbss''GGgg--
kkaarrffaa  eeTTAArrMMeeddaaHHEExxµµrr[[rrYYccBBIIcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg  BBIIvvNNˆ̂::sskkii††PPUUmmiiCCiiHHCCaann''CCJJÇÇkk''QQaamm
rraaÂÂss††eennaaHH  ..

kkaalleebbIIkkMMhhwwggvvNNˆ̂::BBuuHHkkeeÂÂJJÇÇaallkk~~̈̈gg®®ssTTaabb''®®bbCCaaCCnneehhIIyy  BBYYkkeeKKccaabb''BBnn¥¥
ll''BBIImmeeFF¥¥aaVVyyyy""aaggNNaa  eeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHeerrIIbbMMrrHHxx¬¬ÁÁnneeccjjBBIIkkaarrCCiiHHCCaann''eennaaHH@@eeddaayyeellII
kkyykkkkaarrttssflflUUvvNNˆ̂::[[eeQQµµaaHHffaa  ––  kkggTT&&BB®®bbddaabb''GGaavvuuFF®®bbCCaaCCnnvvNNˆ̂::GGFFnn  CCaa
mmeeFF¥¥aaVVyy  eeJJllKKWWeeKK®®ttUUvvEEtt®®bbyyuuTTÏÏssmm¬¬aabb''xxµµSSggCCaaddaacc''xxaatt  eeTTIIbbrrMMeeddaaHHxx¬¬ÁÁnnVVnn  ..
®®ttgg''eennHHeehhIIyyEEddllBBYYkk®®kkhhmm[[eeQQµµaaHHffaa  ((kkmmıı̈̈CCaa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥))  eennaaHH  ..  kk~~̈̈gg
kkaarrBBnn¥¥ll''bbMMppuusskkMMhhwwggvvNNˆ̂::eennaaHH  BBYYkkeeKKVVnnbbMḾ́ PP¬¬®®bbvvttii††ssaaÂÂss††[[®®ssbbeeTTAAnnwwggTTiiss  
eeddAAssµµaarrttIIttssflflUUbbddiivvtt††nn__bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrr  ddUUccCCaakkaarrbbMḾ́ PP¬¬®®bbvvttii††ttssflflUUbbHHeeVVrrkk~~̈̈ggrraa--
CC¥¥nneerraatt††mm  mmaannGGaaccaarr¥¥ss√√aa  eeJJrrkkMMeeVVrr  ((  yyYYnnKKSS®®TT[[bbgg˚̊ccllnnaakk~~̈̈gg®®ssuukk  kkMMuu[[EExxµµrr
mmaann{{kkaasseeTTAAvvaayyddeeNNII††mmyykkkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammmmkkvviijj  )),,  kkaarrssmm¬¬aabb''eellaakkVVeedd  eennAA
PPUUmmii®®kkSSggllaavv  ((VVrrSSggCCiiHHCCaann''TTaarrBBnnÏÏFF©©nn''eeBBkk)),,  GGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  ((BBnn¥¥ll''EExxµµrr[[PP∆∆aa  
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kk''rrÆÆkkrrhhUUttVVrrSSggccaabb''ppßßwwkkddaakk''KKuukk  ssuuKKtteennAAeekkaaHH®®ttLLaacc))˘̆˘̆˘̆  ffaaVVnn®®ttYYss®®ttaayy
bbddiivvtt††nn__mmuunneeKK  ..

ddll''eeBBlleennHH  ®®bbCCaaCCnnkk¬¬aayymmkkCCaaååbbkkrrNN__rrbbss''bbddiivvtt††nn__eeKKeehhIIyy  ee®®sscc
EEttnnwwggeeKK´́ll´́qq~~ee®®bbIIttaammeesscckkII††®®ttUUvvkkaarr  eeddaayyyykkvviinn&&yyrrwwggddUUccEEddkk  nnrrNNaakk∫∫tt''TTii--
sseeddAAGGggkkaarr®®ttUUvvkkaatt''eeTTaassxx¬¬ÁÁnn‰‰gg˘̆˘̆˘̆  eebbHHddUUggffµµ  KKµµaannmmeennaasseeJJççttnnaa  KKµµaanneemmtt††aa
GGnnuuee®®KKaaHHeessaaHHeeLLIIyy  ..  ‰‰kkggQQ¬¬bbnniiggeeyyaaFFaa  eeKKbbee®®ggoonnEEttBBIIvviiFFIIssmm¬¬aabb''xxµµSSggbb""uu--
eeNNˆ̂aaHH  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996622  ssaaLL¨̈tt--ssrrVVnneePPoossxx¬¬ÁÁnnBBII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjccUUll´́®®BB  eerroobbccMMee®®ttoomm
llkk≈≈NN::®®bbqqSSggnnwwggsseemm††ccssIIhhnnuu  ..  KK~~aaKKaatt''CCaaee®®ccIInneeTToottVVnnrrtt''eeccjjCCaabbnn††bbnnÊÊaa
bb''EEddrrddUUccCCaaEExxkk--EEbb""nn  ((ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  mmssbbPP))  ((1188)) rrtt''ccUUll´́®®BBkk~~̈̈ggqq~~SS11996633  ..
ee®®kkaayymmkkeeTToottmmaannTTIIvv--GGuull  ((ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥TTuuttiiyyPPUUmmiiEEpp~~kkGGkkßßrrssaaÂÂss††EExxµµrr)),,  FFuucc--
rriinn  ((ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  mmssbbPP))˘̆˘̆˘̆  kk**nnSSKK~~aaeePPoossxx¬¬ÁÁnneeccjjbbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aaeeddIImm∫∫IIeerroobbccMMkkmm¬¬SSgg
bbddiivvtt††nn__vvaayyyykkGGMMNNaaccBBIIsseemm††ccssIIhhnnuueennAA‰‰TTIICCnnbbTT  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996677  eexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU--yynn''kk**eePPoossxx¬¬ÁÁnneeccjjBBII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ccUUlleeTTAA
BBYYnnssmm©©MMkk~~̈̈ggssƒƒaannTTUUttcciinnxxÊÊgg''bbIIEExx  eeTTIIbbcciinnbbeeNN††aaHHeeccjjeeTTAA´́®®BBeeTToott  eeddaayyxx¬¬aaccBBYY
kkKKiijjsseemm††ccssmm¬¬aabb''eeccaall  ee®®JJHHCCaabb''eeccaaTTffaa  VVnnbbMMbbHHrraa®®ss††eennAAssMMLLËËtt  ®®kkjjËËgg
VVtt''ddMMbbgg  ..

�                                �

�

((1188)) eeQQµµaaHHbbddiivvtt††nn__eehhAAffaa  mmiitt††ssflflUU  VVnnnnSSkkggTT&&BBccUUll®®kkuuggVVtt''ddMMbbggmmuunneeKKeennAAll©©aacc´́ff©©TTII1177eemm
ssaa  11997755  VVnneeFFII√√CCaaKKNN::ttMMbbnn''44  ((KKWWEEpp~~kkxxaaggee®®kkaamm®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  eeTTAAddUUnnTTaavv  EEcckkKK~~aaCCaammYYyy
ttMMbbnn''33  eeddaayyyykkpp¬¬ËËvvrreeTTHHeePPII¬¬ggCCaaeeKKaall))  mmYYyyrryy::  ..  ®®VVMMmmYYyyEExxee®®kkaayymmkk  mmUUll--ssmm∫∫ttii††ccaatt''[[
eeyyaaFFaaeeTTAAccaabb''ss©©aatt''@@  yykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaall  eehhIIyykkuuhhkk®®bbCCaaCCnnffaa  GGggkkaarrVVnnbbJJÇÇËËnn[[eeTTAA
eeFFII√√TTUUtteennAA®®ssuukk´́ff  ..
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karbHeVrenAtMbn'sMLËt
kkaarrbbHHeeVVrreennAAttMMbbnn''ssMMLLËËtt  ®®kkjjËËggeennHHeehhIIyy  EEddllCCaaeeddIImmeePPII¬¬gg´́nnssÂÂggaamm

ssIIuuvviillkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  ……ssÂÂggaammbbddiivvtt††nn__BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ..  GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyynniiggGGMMeeBBII
GGyyuuttii††FFmm··CCiiHHCCaann''rrbbss''BBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVtt''ddMMbbggssmm&&yyeellaakkEEyy""mm--mmuunnIIrr&&tt~~VVnn
eeFFII√√[[®®bbCCaarraaÂÂss††®®ssuukkssMMLLËËtt  mmaanneesscckkII††eekk††AA®®kkhhaayyyy""aaggxx¬¬SSgg  ..  mmUUlleehhttuueennHH
kk¬¬aayyCCaa{{kkaassyy""aaggllÌÌkkMMrrrrkkVVnnmmYYyy  EEddllBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmrrgg''ccSSGGss''eeBBllCCaayyUUrr
mmkkeehhIIyy  ..  

BBYYkkss~~ËËllEExxµµrr®®kkhhmmeennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  VVnnbbJJÇÇËËnnKK~~aaeeKKmmkkbbMMbbHHrraaÂÂss††[[
ee®®kkaakkeeLLIIggttssflflUU®®bbqqSSggnnwwggGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  eehhIIyykkaarrbbHHeeVVrreennAAttMMbbnn''ssMM  
LLËËtteennHHVVnnrraallddaallccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggeexxtt††nnaannaaeeTToott  ddUUccCCaaeexxtt††eekkaaHHkkuugg,,  kkMMBBtt((QQUUkk))
kkMMBBgg''ssWWıı,,  ttaaEEkkvv,,  kkMMBBgg''qq~~SSgg((kkMMBBgg''®®ttLLaacc)),,  kkMMBBgg''ccaamm,,  kkMMBBgg''FFMM̆̆ ˘̆˘̆  EEddllmmaannmmUUllddΩΩaa
nnEExxµµrr®®kkhhmm  ……mmaannddMMNNaaggrraaÂÂss††nniinn~~aakkaarr®®kkhhmm  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996677  ®®bbCCaaCCnn®®ssuukkssMMLLËËttVVnnnnSSKK~~aaTTSSggPPUUmmii@@rrtt''ccUUll´́®®BB  eehhIIyy®®ttUUvv
BBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVtt''ddMMbbggllaabbBBNN··KK~~aaffaa  ««EExxµµrr®®kkhhmm»»  ..  kk~~̈̈ggeessoovveePPAA  ««kkssiikkrr
nniiggnneeyyaaVVyyeennAAkkmmıı¨̈CCaa,,  11994422--8800»»  ((  Peasants and Politics in Kampuchea,

1942-80 )),,  eellaakkEEbbnn--eeXXookkNNaann''  ((  Ben Kiernan ))  VVnnssrreessrrBBIIkkaarrbbHHeeVVrr
eennaaHHffaa  VVnneekkIItteeLLIIggccMMeeBBllEEddllkkggTT&&BByyYYnneeyyookkkkuuggeennAAeevvoottNNaammkkMMBBuuggEEttCCaa
bb''́́ ddttTTll''CCaammYYyynnwwggkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggkknn¬¬HHllaannnnaakk''  ..  eennAAkk~~̈̈ggEExxmmiiffuunnaa11996677
®®bbCCaarraaÂÂss††CCaaggbbYYnnJJnn''nnaakk''  VVnnrrtt''ccUUll´́®®BBGGss''CCaaggmmYYyyEExx  ..  ee®®kkaayymmkkVVnn®®BBHH
®®KKUU®®BBHHvv&&nn††rrttnn__  GGIIuuvv--TTYYtt  eemmKKNNeexxtt††VVtt''ddMMbbggnniimmnn††eeTTAAssMMrruuHHssMMrrYYllbbJJçç̈̈HHbbJJççËËll
EExxµµrrbbHHeeVVrrTTSSggeennaaHH  EEddllmmaannTTSSgg®®BBHHssggÙÙppgg  [[ccUUllmmkkrrss''eennAAkk~~̈̈ggPPUUmmiimm˚̊rrvviijj  

eeddaayyccgg''TTUUllkkaarrBBiitt  GG~~kk®®ssuukkssMMLLËËttVVnnee®®CCIIsseerrIIssttMMNNaaggBBIIrrnnaakk''  eehhIIyy
ccaatt''[[eeFFII√√ddMMeeNNIIrrnnSSddMMNNwwggeeTTAATTUUllsseemm††cceennAA‰‰®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  EEtt®®ttUUvvbbkkßßBBYYkkeellaakk
llnn''--nnll''ccaabb''ssmm¬¬aabb''eeccaallVVtt''eeTTAA  ..  ttaammBBiitteellaakkllnn''--nnll''mmiinnVVnnddwwggeessaaHH
eeTT  KKWWCCaabbkkßßBBYYkkeellaakkGGPPiiVVlleexxtt††VVtt''ddMMbbggEEyy""mm--mmuunnIIrr&&tt~~  nniiggnnaayyTTuunneeTT  EEddll
XXuubbXXiittKK~~aaeeFFII√√kkaarrbbMMbbwwTTmmaatt''ttMMNNaaggGG~~kk®®ssuukkssMMLLËËttTTSSggBBIIrrnnaakk''eennaaHH  ee®®JJHHxx¬¬aacc
sseemm††cc®®CCaabbBBIIeerrOOggEEddllBBYYkkeeKKbb¬¬nn''kkmmµµssiiTTiiÏÏ  bb¬¬nn''®®bbvv&&JJççyykkddIIccMMkkaarr®®bbCCaarraaÂÂss††®®ssuukk
ssMMLLËËtt  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11996688  eessµµrrxxMM∆∆̈̈eeccjjBBIImmhhaavviiTT¥¥aall&&yyKKrruueekkaassll¥¥  CCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥mmFF¥¥
mmssiikkßßaabbzzmmPPUUmmii  mmkkbbee®®ggoonneennAAvviiTT¥¥aall&&yyGGflflaabbXXuutt--eennttyy""gg''  VVtt''ddMMbbgg®®kkuugg  mmaa
nneellaakkyyiinn--ppUU  CCaaccaagghh√√aagg  ..  kkaalleennaaHHGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVnneekkNNÎÎkkggbb""UUllIIsseexxtt††
kkggss√√&&yy®®ttaaNNttaammPPUUmmiinnaannaa  ®®KKUUbbee®®ggoonnbbzzmmssiikkßßaa  [[eeTTAAeeFFII√√kkaarrbbÂÂgg˚̊aabbGG~~kk®®ssuu
kkssMMLLËËtt  nniiggeeFFII√√kkaarreeXXaassnnaabbJJçç̈̈HHbbJJççËËll[[GG~~kk®®ssuukkmmkkrrss''eennAAkk~~̈̈ggPPUUmmiiddUUccFFmmµµttaa
vviijj  ..  eeKK[[eeQQµµaaHHsskkmmµµPPaaBBeennaaHHffaa  ®®bbttiibbttii††kkaarrssnnii††PPaaBB  ..  ttaammeellaakkEEbbnn--
eeXXookkNNaann''    EEddllVVnnssmm∏∏aassnn__CCaammYYyyGGFFiikkaarrFFuuyy--bbflfluunnssUUrr    eennAATTII®®kkuuggVV""rrIIssqq~~SS  
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11998800  ffaaBBYYkkeellaakk®®KKUUbbzzmmssiikkßßaaVVnnccUUllrrYYmmeeddaayyssµµ&&®®KKcciitt††  EEtteebbIIttaammxxMM∆∆̈̈ddwwggvviijj  
eennaaHH  KKWWssµµ&&®®KKcciitt††eeddaayybbgg≈≈MM  ((  volontaire obligatoire ))  eeTTAAvviijjeeTT  ee®®JJHHGGss''eellaakk
®®KKUUbbzzmmssiikkßßaaxx¬¬aaccGGMMNNaacceellaakkGGFFiikkaarrbbzzmmssiikkßßaaNNaass''  ..  ‰‰eellaakkGGFFiikkaarrss††aa
bb''bbggaabb''nniiggppaabb''eeccAAhh√√aayyeexxtt††  ..  ‰‰eellaakk®®KKUUmmFF¥¥mmssiikkßßaammiinnVVnnccUUllrrYYmmkk~~̈̈gg®®bbttii
bbttii††kkaarrssnnii††PPaaBByykkllÌÌeemmIIlleennaaHHeeTT  ..

eellaakkmmaass--mm""uunn  EEddllssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggttaaxxUUmm""aa  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  CCaaGGttiittkkgg
ss√√&&yy®®ttaaNNXXMMuuVVyyddMMrrSS  ®®ssuukkVVNNnn''  VVnnCCaabb''kkMMEENNnneeTTAAbbÂÂgg˚̊aabbrraaÂÂss††eennAAttMMbbnn''
ssMMLLËËttEEddrrkk~~̈̈ggqq~~SS11996688  ..  eellaakkmmaass--mm""uunnVVnnssaarrPPaaBBffaa  kkggss√√&&yy®®ttaaNN  bb""UU
llIIss  VVnnccaabb''mmaann''TTaa®®CCUUkk  KKaass''yykkccaannqq~~SSgg  ®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††EEddllGG~~kk®®ssuukkCCIIkkddII
kkbb''llaakk''TTuukk  kk~~̈̈ggeevvllaaEEddllrrtt''llUUnn  ttaammkkaarrbbeeJJççHHrrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeennaaHH  ..

eettIIbbuuBB√√eehhttuuBBiitteennaaHHyy""aaggNNaa  eeTTIIbbbbNN††aall[[mmaannkkaarrbbHHeeVVrreennAAssMMLLËËtt  ??
ssUUmmeemmtt††aa®®CCaabbffaa  ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11996600mmkk  GG~~kk®®ssuukkeennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbggVVnnnnSS

KK~~aaBB®®ggIIkkddIIccMMkkaarrssMMrraabb''ddMMNNSS  ®®kkUUcc  ss√√aayy  mm~~aass''̆̆ ˘̆˘̆  ee®®ccIInneeLLIIgg@@  eehhIIyynnSSKK~~aaccaabb''ddII
ffIIµµ@@mmaannCCIIrrCCaattiieennAAGGeeNNII††kkEEhhbb,,  eeffII©©((mm~~aass''  eekkAAssflflUU)),,  kkMMBBgg''KKll''  rrhhUUttddll''ssMMLLËËtt  ..
kkaarreennHHkk**rraallddaallddll''BBYYkkGGss''eellaakkEEpp~~kkrrddΩΩVVllEExx®®tt  nnaayykk®®kkssYYggssuurriieeyyaaddII
nnaayyTTuunnEExxµµrr  cciinn  mmaanneellaakkhhUU--ttuugghhaann'',,  hhUU--ttuugghhaabb''CCaaeeddIImm  ..  ttSSggBBIIyyUUrryyaarr
mmkkeehhIIyy  GG~~kk®®ssuukkeennAAssMMLLËËttmmaannddIIccMMkkaarreekkrr††ii__BBIIddUUnnttaaEEmm""““eeKKmmkk  eeddIImmss√√aayyKKll''
bbiiuunnkkgg''rreeTTHH  eeddIImmFFUUeerrnnFFMMxxııss''ll´́ll,,  ccMMkkaarreecckk  mm~~aass''  ssaavvmm""aavv˘̆˘̆˘̆  EEttddIIccMMkkaarrTTSSgg
eennaaHHmmiinnEEddllmmaannbb¬¬gg''kkmmµµssiiTTiiÏÏssMMKKaall''eeTT  ee®®JJHH®®bbCCaarraaÂÂss††rrss''eennAAttMMbbnn''ddaacc''®®ss--
yyaall  KKµµaannpp¬¬ËËvvff~~ll''  ((xx¬¬HHmmiinnEEddllssaall''ppßßaarrppgg))  eennAAll©©gg''eexx¬¬AAeeBBkkkk~~̈̈ggeerrOOggkkmmµµssiiTTiiÏÏ
bb¬¬gg''ddIIeennHH  ..

eeddaayyccgg''VVnnddIIttMMbbnn''ssMMLLËËtt  ((ddII®®kkhhmm))  dd**mmaannCCIIrrCCaattiieennaaHH  bbuuKKlliikkssaallaaeexx
tt††  ssaallaa®®ssuukkVVtt''ddMMbbgg  eeccAA®®kkssYYggnnaannaa  nnaayyTTuunnEExxµµrr  cciinn            CCaaBBiieessssnnaayykk
®®kkssYYggssuurriieeyyaaddII  ((  ®®kkssYYggEEppnnTTII  ))  VVnnXXuubbXXiittKK~~aaeeFFII√√bb¬¬gg''kkmmµµssiiTTiiÏÏvvaattbb¬¬nn''yykkddII
ccMMkkaarrGG~~kk®®ssuukkssMMLLËËttTTSSggbbMMJJnnnniiggGGyyuuttii††FFmm··  ..  eeddaayyssMMGGaaggeellIIbb¬¬gg''kkmmµµssiiTTiiÏÏ®®ttww
mm®®ttUUvv®®ssbbcc∫∫aabb''  BBYYkkeeKKVVnn[[®®ttaakk''TT&&rreeTTAAQQUUssrruujj®®BBllMMddMMNNSSccaass''vvaatteeFFII√√rrbbgg
eeFFII√√®®BBMMddIIrrbbss''eeKK  ..  GG~~kk®®ssuukkssMMLLËËttddll''eeXXIIjjeeKKmmkkQQUUssyykkddIIccMMkkaarrxx¬¬ÁÁnnTTSSggbbMM
JJnn  kk**nnSSKK~~aammkkXXaatt''  EEttmmççaass''kkmmµµssiiTTiiÏÏffIIµµssMMGGaaggeellIIbb¬¬gg''ddII®®ttwwmm®®ttUUvvmmiinn®®BBmmss††aabb''
eehhIIyyrrwwttEEttbbnn††kkaarrQQUUssddIItteeTTAAeeTToott  ..  eeddaayyXXaatt''mmiinnss††aabb''  GG~~kk®®ssuukkkk**nnSSKK~~aabbHH
kkaabb''ssmm¬¬aabb''GG~~kkeebbIIkkbbrr®®ttaakk''TT&&rrss¬¬aabb''eeTTAA  ..  GGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††kk**bbJJÇÇËËnnkkggbb""UUllIIsseeTTAAbb--
®®gg˚̊aabb  mmaannVVjj''ssmm¬¬aabb''nniiggccaabb''mmkkddaakk''KKuukkppgg  ..  ®®bbuuss@@kk**nnSSKK~~aarrtt''ccUUllBBYYnn´́®®BBGG--
ss''  eennAAssll''EEtt®®ssII@@  eekkµµgg  nniiggccaass''eennAAccSSppÊÊHHssMMEEbbgg®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††  ..  eeddaayykkaarrssMM
rruuHHssMMrrYYll  ®®bbuuss@@VVnnnnSSKK~~aaccUUllmmkkeennAAkk~~̈̈ggPPUUmmii®®ssuukkvviijj  ..  bbnnii††ccmmkk  kk~~̈̈ggBBiiFFIIbbuuNN¥¥
ccUUllqq~~SSrrSSvvgg''mmYYyy  ((ttaammeesscckkII††rraayykkaarrNN__rrbbss''eellaakkEEmm""--eessAArrII  ®®kkUUbbzzmmssiikkßßaaTTkkii≈≈
NNssaallaa))  ffaabb""UUllIIssVVnnccaabb''rrMMeellaaPPkkUUnn®®kkmmMMuuGG~~kk®®ssuukkssMMLLËËtt  ..  kkaarrbbMMJJnneennHH
VVnnbbeeggII̊̊ttCCaaGGFFiikkrrmmYYyyEEffmmeeTToott  ..  kkMMNNaann''nnaarrIIeennaaHHVVnnkkaabb''bb""UUllIIssnnwwggBBUUeeffAAss¬¬aa  
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bb''eeTTAA  ..  BBYYkkkkggbb""UUllIIsskk**eellIIkkKK~~aammkkVVjj''ssmm¬¬aabb''GG~~kk®®ssuukkGGss''CCaaee®®ccIInn  ..  GG~~kk®®ssuu
kkkk**bbHHeeVVrrmm††ggeeTToott  nnSSKK~~aaTTSSgg®®bbuuss  ®®ssII  eekkµµgg  ccaass''  TTSSggPPUUmmii@@nnSSKK~~aarrtt''ccUUll´́®®BB  ..
eeXXIIjj{{kkaassllÌÌeehhIIyy  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmkk**ccUUllmmkkbbnn¬¬MMTTaakk''TTggBBnn¥¥ll''GG~~kk®®ssuukkssMMLLËË
tt  jj¨̈HHjjgg''bbEEnnƒƒmm  bbMMppuusskkMMhhwwggssggsswwkk®®bbqqSSggnnwwggBBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVtt''ddMMbbggbb--
eeNN††aayy  ..  eennHHeehhIIyyCCaaeerrOOggBBiittEEddlleeKKxxMMnnSSKK~~aallaakk''rrhhUUttddll''ssBB√√́́ ff©©  ..

eennAA´́ff©©TTII3300  eemmssaa  11996677  sseemm††ccmmaannbbnnÊÊËËllffaa  ––  mmiinnEEmmnnmmaannEEttBBYYkkEExxµµrr®®kk
hhmmeeTTEEddllxxwwggeennaaHH  KKWW®®bbCCaaCCnnssaammJJÔÔeennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  kk**mmaanncciitt††eexxrrxxwwggnnwwgg
GGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††EEddrr  ..  eellaakkEEbbnn--eeXXookkNNaann''VVnnddkk®®ssgg''®®BBHHbbnnÊÊËËllrrbbss''sseemm††cc
ttaammsseemm¬¬ggvviiTT¥¥¨̈bbIIuubbIIuussIIuu  ®®ttgg''TTMMBB&&rr117777ffaa  ––  BBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††TTSSggeennaaHH  VVnnCCYYyyKKSS
®®TTddll''BBYYkkmmUUllFFnnEEddrr  eeddaayyGGnnuuJJÔÔaatt[[BBYYkkeeKKssgg˚̊tt''ssgg˚̊iinn®®bbCCaarraaÂÂss††  CCaaååTTaahhrr
NN__eeKKyyll''®®BBmm[[BBYYkkmmUUllFFnnTTTTYYllpp††aacc''mmuuxx  ……mmaannssiiTTiiÏÏBBiieesssskk~~̈̈ggkkaarrddwwkknnSS®®ttII
nniigg≤≤vvaa""nn''eeppßßgg@@eeTToott  ))eeTTAAllkk''))kk~~̈̈ggttMMbbnn''GGeeNNII††kkEEhhbb  nniigg´́bb""lliinn  ..  eehhIIyymmaann
GGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··FFMM@@EEddrrkk~~̈̈ggkkaarrEEcckkddIIFFII¬¬  ..  BBYYkkGG~~kkmmaannTTSSggeennaaHHVVnn®®kk´́LLddIIFFII¬¬eeKKeeTTAA
CCaakkmmµµssiiTTiiÏÏ®®ssbbcc∫∫aabb''  EEddlleeFFII√√[[xxUUcc®®bbeeyyaaCCnn__ddll''CCIIvvPPaaBB´́nnCCnn®®kkII®®kk  EEddllrrss''
eennAA@@kk~~̈̈ggttMMbbnn''eennaaHH@@  ..

eennAAeemmaaggÚÚssßßIIkk**mmaannbbJJ˙̇aarrvvaaggeeccAAttMMbbnn''nniigg®®bbCCaarraaÂÂss††ssaammJJÔÔEEddrr  eeFFII√√[[®®bbCCaa
CCnnmmaannkkaarrQQWWccaabb''nnwwggGGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··˘̆˘̆˘̆..  ttaammkkaarrBBiitt  GGaannaaFFiibbeettyy¥¥eeBBjjTTII
nniiggkkaarrrrMMeeCCIIbbrrMMCCYYllVVnneekkIIttmmaanneeLLIIggeennAAkk~~̈̈ggeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  xxMM∆∆̈̈ssMMuu®®VVbb''ffaa      xxMM∆∆̈̈nnwwgg
pp¬¬aass''GGaaCC∆∆aaFFrrTTTTYYllxxuuss®®ttUUvveexxtt††VVtt''ddMMbbggmmYYyyrrMMeeBBCC  ..

eellaakkEEyy""mm--mmuunnIIrr&&tt~~  kk**®®ttUUvvpp¬¬aass''eeccjj  eehhIIyyeellaakkTTwwmm--ggYYnnVVnnmmkkCCMMnnYYss®®bb
EEhhll®®VVMMmmYYyyEExx  sseemm††cckk**ccaatt''eellaakkGGiiuunn--ttSS  mmkkeeFFII√√CCaaGGPPiiVVlleexxtt††VVtt''ddMMbbgg
eeddIImm∫∫IICCYYyyeeddaaHH®®ssaayyrrMMggaabb''GGFFiikkrrnniiggkkaarrbbHHeeVVrreennAAssMMLLËËtt  ..

eellaakkPPuunn--KKgg''  GGttIItteessµµøønnssaallaa®®ssuukkGGUUrree®®CCAA  ssBB√√´́ff©©rrss''eennAA®®kkuuggttaaxxUUmm""aa
VVnn[[kkaarrNN__ffaa  kkaalleennaaHHmmaannGG~~kkbbHHeeVVrreennAAssMMLLËËtt  VVnnnnSSkkSSeePPII¬¬ggmmYYyyeeddIImmmmkk
ccuuHHccUUll  eehhIIyyVVnnnniiyyaayyffaa  BBYYkkeeKKmmiinnEEmmnnCCaaEExxµµrr®®kkhhmmeeTT  eeKKrrtt''ccUUll´́®®BBkk**
ee®®JJHHEEtteekk††AA®®kkhhaayynnwwggBBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVtt''ddMMbbggXXuubbXXiittCCaammYYyynnaayyTTuunn  eeTTAA
bb¬¬nn''yykkddIIeekkrr††ii__rrbbss''eeKK  nniiggkkaarrbb®®gg˚̊aabbyy""aagg´́®®BB´́ppßßVVjj''ssmm¬¬aabb''®®bbCCaarraaÂÂss††eennAAssMM--
LLËËtt  ..  kkaarrbbHHeeVVrreennHHhhaakk''ddUUccCCaarrgg''ccSSEEtt{{kkaassnnwwggppÊÊ¨̈HHkkaallNNaaeebbIImmaanneemmddwwkknnSS
NNaammYYyymmkkBBnn¥¥ll''bbEEnnƒƒmm  ..

eennHHeehhIIyyCCaabbuuBB√√eehhttuuBBiitt´́nnkkaarrbbHHeeVVrreennAAssMMLLËËtt  eehhIIyyEEddllBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm
mmYYyykk††aabb''ttUUcceeqq¬¬øøttqqkk''yykk{{kkaassdd**llÌÌeennHH  mmkkeeFFII√√CCaaQQ~~aann''bbddiivvtt††nn__bbeeNN††aayy  ..  BBYYkk
GGttiittEExxµµrreevvoottmmiijjmmaann  mmUUll--ssmm∫∫ttii††,,  GGaaccaarr¥¥ee®®bbss,,  FFuucc--rriinn˘̆˘̆˘̆  ®®BBmmTTSSggssmmaaCCiikk
ccllnnaayyuuvvkkkk  VVnnccUUllee®®CCoottEE®®CCkkkk~~̈̈ggeerrOOggeennHH  ..  BBYYkkeeKKllUUkk´́ddkkkkUUrrbbMMbbHHrraaÂÂss††[[
ee®®kkaakkeeLLIIggttssflflUU  eehhIIyyBBYYkkeeKKkk**bbeeggII̊̊ttkkggTT&&BBEExxµµrr®®kkhhmmCCaaddMMbbUUggkk~~̈̈ggqq~~SS11996688eennAA
VVyyddMMrrSS  ®®ssuukkVVNNnn''  eeddaayyeekkaaHHeehhAAKKII~~KK~~aaeeKKCCaaGGttiittEExxµµrr≤≤ssßßrr::,,  EExxµµrreevvoottmmiijjmmii
nnVVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii††GGII√√bbnnii††cceessaaHHBBIIsseemm††cc  ee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvbbJJççbb''ssÂÂggaamm  
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eennAA≤≤NNÎÎËËcciinnkk~~̈̈ggqq~~SS11995544mmkk  ..  mmUUll--ssmm∫∫ttii††  ((rrss''--jjwwmm  ……ttaaeekkAA)),,  GGaaccaarr¥¥ee®®bbss,,
bbflfluugg--eePPOOkk,,  GGaaccaarr¥¥LLaacc--ssaaeerrnn  ((1199)) VVnnccUUlleeTTAA´́®®BBvviijj    eellIIkkEEllggEEtteellaakk
ssIIuuvv--eehhgg,,  GGaaccaarr¥¥LLaacc--ssaavvnn  ((2200)),,  ®®VVkk''--xxaann''mmiinn®®BBmmccUUlleeTTAA´́®®BBvviijjeeLLIIyy
eeTTaaHHbbIImmaannssMMbbuu®®ttmmkkbbgg≈≈MMnniiggKKMMrraammffaa  eebbIImmiinneeTTAAnnwwgg®®ttUUvvss¬¬aabb''kk**eeddaayy  ..

ssMMLLËËttkk**VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaammUUllddΩΩaannccMMbbgg´́nnccllnnaabbddiivvtt††nn__ttssflflUUBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm
mmaannTTIIttSSggeennAAeellIIPP~~MMvvaayyccaabb  mmaannrrUUggKKuuhhaarr  ((  Grottes ))      GGaaccllaakk''mmnnuussßßVVnnrraabb''
rryy  nniiggssmm∏∏aarr::sswwkkCCaaee®®ccIInnppgg  ((  PP~~MMvvaayyccaabbCCaaPP~~MMffµµkkMMeeVVrr  Roches calcaires ))  ..

ssUUmmssYYrrffaa  eettIInnrrNNaaCCaaGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvkk~~̈̈ggeerrOOggbbHHeeVVrr      nniiggkkaarrkkeekkIItt´́nn  
EExxµµrr®®kkhhmmeennAAssMMLLËËtteennHH  ??  eettIIeehhttuuGGII√√VVnnCCaaEEyy""mm--mmuunnIIrrttnn__hhflflaanneeFFII√√GGMMeeBBIIBBuukkrrllYY
yyeennHH  EE®®kkggKKaatt''®®ssgg''eeddIImmee®®JJHHVVnnTTiijjbb""uuss††ii__xx¬¬aajj''eennHHBBIIGG~~kkmm~~aaggCCaaee®®ccIInnllaann
eerroolleeTTddwwgg  ??  ..

�                                �

�

((1199)) LLaacc--ssaaeerrnn  nniiggLLaacc--ssaavvnnCCaabbggbbÌÌËËnnbbeeggII̊̊tt  ..  LLaacc--ssaaeerrnnVVnneeccjjeeTTAAhhaaNNUUyyeennAAccuuggqq~~SS1199

5555  ‰‰®®bbBBnnÏÏnniiggkkUUnnbbYYnnnnaakk''VVnneeTTAAttaammCCaaee®®kkaayykk~~̈̈ggqq~~SS11996600  ..  kkUUnn®®bbuusseerroonnCCaabb''eevvCCÇÇbbNNiiÎÎttBBII®®ssuukkcciinn  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11997766--7777  bb""uull--BBttVVnnccaabb''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmGGttIItteevvoottmmiijj  ‰‰kkUUnn®®bbuuss®®ssIILLaacc--ssaaeerrnnkk**®®ttUUvveeKKssmm¬¬aa

bb''GGss''  ..  eeKKCCeenn¬¬øøss®®bbBBnnÏÏLLaacc--ssaaeerrnneeQQµµaaHHeellOOtt  [[mmkkeennAAVVtt''ddMMbbggCCaammuunn  eennAAeellIIppÊÊHHeellaakklliimm--kkrr

((bbuuKKlliikkkkssiikkmmµµ))  ..  ddll''ddwwggffaabbII††  kkUUnn@@  ®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''eellaallGGss''eehhIIyy  kk~~̈̈ggeeBBllEEddllbb""uull--BBtt[[TT&&BBmmCCŒŒwwmm

bb&&kkßßmmkkccaabb''mmUUll--ssmm∫∫ttii††  nnaa´́ff©©TTII1188  mmiiffuunnaa  11997788      eennaaHHyyaayyeellOOtteennHHkk**ccggkkssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnneennAAnnwwggPP~~aakk''́́ dd

CCeeNNII††rrppÊÊHHeellaakklliimm--kkrrss¬¬aabb''eeTTAA  ..

((2200)) LLaacc--ssaavvnnnniiggssIIuuvv--eehhgg  VVnnccuuHHccUUllnnwwggssaaFFaarrNNrrddΩΩeellaakkllnn''--nnll''  ..  eellaakkssIIuuvv--eehhggVVnn®®bbKK

ll''‰‰kkssaarrnniiggrrUUbbffttCCaaee®®ccIInn´́nnBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  EExxµµrreevvoottmmiijj  eehhIIyyVVnnJJkk''ss&&kkii††CCaavvrreessnniiyyeeTTaaeennAAbbnnÊÊaayy

sswwkkrrggssIIuussuuppuunn  ‰‰kkUUnnGGaaccaarr¥¥LLaacc--ssaavvnneeQQµµaaHHLLaacc--ssuuvvttiiƒƒ  VVnnJJkk''CCaaGGnnuueessnniiyyeeTTaa  ..  ll©©aacc´́ff©©EExxµµrr®®kk--

hhmmccUUll®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  BBYYkkeeKKccaabb''LLaacc--ssuuvvttiiƒƒVVjj''ssMMllaabb''eeccaalleennAAnnwwggeeCCIIggCCeeNNII††rrppÊÊHHeennAAPPUUmmiiKKrr  eehhIIyyhhaa

mmmmiinn[[yykkssBBeeTTAAdduutt……kkbb''eeLLIIyy  ..  ttSSggBBIIqq~~SS11997733mmkk  eellaakkssIIuuvv--eehhggQQWWxx√√iinnss¬¬aabb''mmYYyyccMMeehhooggxx¬¬ÁÁnneennAA

nnwwggppÊÊHHPPUUmmiiKKrr  ((  ssUUmmGGaannEEpp~~kkeesscckkII††bbEEnnƒƒmmeennAAEEpp~~kkbbJJççbb''eessoovveePPAA  ))  mmYYyyEExxee®®kkaayyBBIIEExxµµrr®®kkhhmmeeQQµµaaHHmmiitt††

eePPoogg  ((  KKNNXXMMuu´́®®CC  nniiggeemmnnKKrrVVlleexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ))  VVnneeTTAAyykkeellaakkssIIuuvv--eehhgg  eeTTAAssmm¬¬aabb''eennAAPP~~MM®®kkeeBBII  rrYYcc

kkaatt''kk∫∫aalleeppII∆∆eeTTAA[[nnYYnn--CCaaeennAA‰‰PP~~MMeeBBjj  ..
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BBYYkkssmmaa  CCiikkccllnnaa  ««  yyuuvvkkkk  »»  KKWWCCaaccllnnaass~~ËËllbbddiivvtt††nn__rrbbss''ssaaLL¨̈tt--ssrr  ..
ee®®kkaayyEEdd  llBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmmmaannCC&&yyCCMMnnHHrrMMllMMrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩllnn''nnll''
eennAA´́ff©©TTII1177  eemmssaa  11997755mmkk  GGggkkaarrEExxµµrr®®kkhhmmVVnnyykkBBYYkk  yyuuvvkkkk



eennHHmmkkeeFFII√√CCaaKKNN::®®ssuukknnaannaa  ……CCYYnnkkaallEEttggttSSggCCaaKKNNsshhkkrrNN__ppgg  ..
kk~~̈̈ggqq~~SS11996600  mmaannBBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††®®kkhhmmxx¬¬HHvviill®®ttLLbb''mmkkBBII®®ssuukkVVrrSSgg  ddUUccCCaa  ––

eeccAA--eessgg,,  eexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU--yynn'',,  eePPaaKK--qqaayy,,  KKaatt--qquunn,,  hhflflUU--nnwwmm  ..  qq~~SSeennaaHHBBYYkk
kkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrrVVnnbbeeggII̊̊ttbbkkßßmm""aassssIIss††--eeLLnnIInneennAAkk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  




