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eeddaayy  llII--eeDDoobb  ‹‹  ´́ff©©TTII1199  kkkk˚d̊daa  22000055

eennHHCCaaccMMNNggeeCCIIgg´́nnGGttƒƒbbTTrrbbss''kkaaEEsstt  Cambodge Soir ccuuHH´́ff©©TTII1199  kkkk˚˚
ddaa  EEddllsseemm††ccssIIhhnnuuVVnnddkk®®ssgg''mmkkccuuHHppßßaayybbnn††  eennAAkk~~¨g̈gTTMMBB&&rr<<EEvvbbssaayy>>
rrbbss''®®BBHHGGgg  ..  GGttƒƒbbTTmmaannxxww¬¬mmssaarrddUUccxxaaggee®®kkaammeennHH  ––

««CCaa®®bbttiikkmmµµeeTTAAnnwwggkkaarrvvaayy®®bbhhaarrrrbbss''®®kkuummCCMMTTaass''  EEddllnniiyyaayyffaaKKNN
bbkkßßrrbbss''®®TTgg''KKµµaannxx√√ll''GGMMBBll''GGII√√TTSSggGGss''GGMMBBIIbbJJ˙ȧa®®BBMMEEddnn  <<CCaaKKNNbbkkßßllkk''xx¬¬ÁÁnn
[[KKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnn,,  llkk''xx¬¬ÁÁnn[[yyYYnn>>,,  ®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏkkaallBBIÍ́ ff©©ssuu®®kkVVnnKKUUssbb
JJÇÇaakk''ffaa  KKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucckkMMBBuuggKKSS®®TTyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  nnUUvveeKKaallCCMMhhrrrrbbss''®®BBHH
mmhhaakkßß®®ttbbiittaanneerraatt††mm--ssIIhhnnuu,,  ®®bbFFaannåått††mm®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiiTTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kkkiiccççkkaarr
®®BBMMEEddnn  ..  
((  kkkknn ––  eennAAee®®kkaammXX¬¬aa <<CCaaKKNNbbkkßßllkk''xx¬¬ÁÁnn[[KKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnn,,  llkk''xx¬¬ÁÁnn[[
yyYYnn>> sseemm††ccssIIhhnnuuKKUUssbbnnÊÊaatt''BBIIee®®kkaamm  eehhIIyyccaarreennAAxxaaggeeqq√√ggGGttƒƒbbTTffaa  ––  KKYYrr
[[ccgg''eessIIcc  !!  ((C'est rigolo!!))  ..  ccMMNNaarreennHHkk**eeFFII√√[[eeyyIIggccgg''eessIIccEEddrr  BBIIee®®JJHH
KKNNbbkkßßrraaCCaanniiyymmrrbbss''®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏVVnnllkk''xx¬¬ÁÁnn[[KKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnnniiggll
kk''xx¬¬ÁÁnn[[yyYYnn  rrIIccMMEENNkk‰‰sseemm††ccssIIhhnnuuvviijj  eeTTIIbb®®bbkkaassEEkk††gg@@ffaa  ®®BBHHGGggeehhII--
yynniiggGGaayy""ggyyYYnnhhflfluunn--EEssnn  <<EEttggEEtt,,  kkMMBBuuggEEtt  nniiggeennAAEEtt>>  ®®ssLLaajj''KK~~aaeeTTAA
vviijjeeTTAAmmkkyy""aagg®®CCaallee®®CCAA  ..  ««eehhIIyyrrhhUUttddll''TTIIbbMMppuutt´́nnCCIIvviittxxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨n̈nwwggeennAAEEttCCaa
GG~~kkKKSS®®TTKKaatt''  kk~~¨g̈gzzaann:KKaatt''CCaaeemmddwwkknnSS´́nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllkkmmıı¨C̈Caa»» ((sic))  ((ssUUmmGGaann
GGttƒƒbbTTrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  ccuuHH´́ff©©TTII1166kkkk˚d̊daa22000055))  ..  eeyyIIggmmiinnddwwggffaa  eettIIss
eemm††ccssIIhhnnuuGGss''ssMMeeNNIIccBBIIkkUUnn®®bbuuss  eellIIkkKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucceeTTAAllkk''[[KK
NNbbkkßß®®bbCCaaCCnnnniiggyyYYnn  ……mmYYyykk**®®BBHHGGggGGss''ssMMeeNNIIccnnwwggxx¬¬ÁÁnn®®BBHHGGggeeTT  ????  ..
EEtteebbIIttaammeemmIIlleeTTAA  !!  ®®bbEEhhll®®BBHHGGgghhYYss®®BBHHTT&&yyee®®JJHHyyll''ffaa  eennHHVVnnccMMCCaa
eeTTAATTSSggbbIIuuTTSSgg®®TTEEmmnnEEttmm††ggeehhIIyy  !!!! ..  eehh  !!  eehh  !! ))  ..

PP¬¬aammbbnnÊÊaabb''BBIIkkaarreerroobbccMMbbeeggII˚t̊tåått††mm®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiiTTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kkkiiccççkkaarr®®BBMMEEdd
nn,,  KKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuuccVVnneeppII∆∆lliixxiittmmYYyycc∫∫aabb''eeTTAAff√√aayy®®BBHHmmhhaakkßß®®ttbbiittaa
EEddllpp††ll''yy""aaggcc∫∫aass''  GGMMBBIIeeKKaallCCMMhhrrKKNNbbkkßßrrbbss''®®TTgg''eellIIccMMNNuucceennHH,,  ®®TTgg''
rrNNÚÚTTiiÏÏrrMMÆÆkkeeLLIIggvviijj  ..  ««KKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuuccKKSS®®TT  eeddaayyKKµµaannllkk≈≈xxNNÎÎccMM
eeJJHH®®BBHHrraaCCnneeyyaaVVyyrrbbss''sseemm††cc““  kk~~¨g̈gbbJJ˙ȧa®®BBMMEEddnn  ..  eeyyIIggVVnnnniiyyaayyffaa
ssmmaaCCiikk´́nnåått††mm®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattii  ®®ttUUvvEEttee®®CCIIsseerrIIssyykkppÊÊSSggEEppnnTTIImmYYyyEEddll
ee®®bbII®®VVss''CCaapp¬¬ËËvvkkaarr  ssMMrraabb''kk~~¨g̈gkkiiccççccrrccaaTTSSggGGss''  ..  rrYYcceehhIIyyeeyyIIggkk**VVnneessII~~ffaa
ppÊÊSSggEEppnnTTIIeennaaHH  KKWW®®ttUUvvEEttCCaappÊÊSSggEEppnnTTIIEEddllddmm˚l̊l''eeddaayy®®BBHHmmhhaakkßß®®tteennAAGGgg--
kkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  ((kkaallBBIIGGMMLL¨g̈gqq~~SS6600))  ..  nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††nniiggKKNNbbkkßß®®bbCCaa--
CCnnyyll''®®BBmmccMMeeJJHHssƒƒaannPPaaBBeennHH  ..  kk~~¨g̈geeBBll®®bbCCMMuueellIIkkTTII11´́nnåått††mm®®kkuumm®®bbwwkkßßaa
CCaattiiTTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kkkiiccççkkaarr®®BBMMEEddnneennAA®®kkuuggeebb""kkSSgg  ppÊÊSSggEEppnnTTIIeennHHkk**VVnnTTTTYYllyykk  ..
ddUUeecc~~HH  CCMMhhrrrrbbss''eeyyIIggKKWWcc∫∫aass''NNaass''»»,,  ®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏKKUUssbbJJÇÇaakk''eeddaayykkMMhhwwgg
ffaaKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨v̈vaayy®®bbhhaarr®®TTgg''GGMMBBIIeerrOOggeennHH  ..

GGMMBBIIGG~~kkxx¬¬HHTTaammTTaarrssMMuu[[lluubbeeccaallssnniiÏÏssJJÔÔaa®®BBMMEEddnneeFFII√√CCaammYYyyyyYYnn  kkaallGGMM
LL¨g̈gqq~~SS8800  rryy:eeBBllyyYYnnQQ¬¬aannJJnn,,  ®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏ[[eeyyaabbll''ppÊÊ¨ÿyffaa  ««xxMM∆∆¨V̈VnnTTUU
ll®®BBHHmmhhaakkßß®®ttbbiittaa  ffaassnniiÏÏssJJÔÔaaxx¬¬HH®®bbqqSSggnnwwgg®®bbeeyyaaCCnn__rrbbss''®®ssuukk  eehhIIyy

ffaaeeyyIIggssMMuuTTaammTTaarr[[eeKKlluubbeeccaall  ..  ccMMeeJJHHssnniiÏÏssJJÔÔaaccuuHHhhttƒƒeellxxaaeeddaayyhhflfluunn
EEssnnkkaallBBIIqq~~SS11998822,,  11998833  nniigg11998855,,  eeyyIIggBBMMuuVVnnTTaammTTaarr[[lluubbeeccaallPP¬¬aa
mm@@eeTT  ..  eeyyIIgg®®ttUUvveeFFII√√kkaarrccrrccaaKK~~aaCCaammuunnssiinn  CCaammYYyy®®bbeeTTssCCiittxxaagg  ((®®bbeeTTss
eevvoottNNaamm))  eeddaayyee®®bbIIkkaarreeyyaaggeeTTAAeellIIppÊÊSSggEEppnnTTII  ..  eebbIIeeyyIIggBBMMuuGGaaccrrkk
eeXXIIjjnnUUvvkkaarrccuuHHssMMrruuggKK~~aaeeTT  eennaaHHrrddΩΩssPPaaGGaacclluubbssnniiÏÏssJJÔÔaaTTSSggeennaaHHeeccaall»»,,
®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏKKUUssbbJJÇÇaakk''  ..

®®ttLLbb''mmkkbbJJ˙ȧaTTaakk''TTggnnwwggGGMMNNaacc  EEddlleeKK®®ttUUvv®®bbKKll''ff√√aayyeeTTAA®®BBHHmmhhaa
kkßß®®ttbbiittaa  eeddIImm∫∫II®®BBHHGGggccaatt''kkaarrbbJJ˙ȧa®®BBMMEEddnn,,  ®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏVVnnGGaarrkkaatt''ffaa  eennAAkk~~¨¨
ggttMMbbnn'',,  ®®BBHHmmhhaakkßß®®ttmmaannkkmm¬¬SSggssIIllFFmm··yy""aaggFFMMeeFFgg  ®®KKbb''®®KKaann''llµµmmCCMMrruujjeeTTAA
rrkkkkaarrccrrccaaCCaammYYyy®®bbeeTTssCCiittxxaaggVVnn  ..  ««eettIInnrrNNaaeeTTAAmmiinnssaall''®®BBHHGGggeennAA
kk~~¨g̈gttMMbbnn''eennaaHH  ??  eeBBll®®BBHHGGggmmaann®®BBHH{{gg˚åa  ®®KKbb''@@KK~~aass††aabb''®®BBHHGGgg  !!  ..  eennAAee®®kkaamm
llkk≈≈NN:eennHH,,  eettIIccSSVVcc''GGII√√ff√√aayyGGMMNNaaccEEffmmddll''®®BBHHGGggeennaaHH  ??  ..  eellIIssBBIIeennHH
eeTTAAeeTToott  eebbIIeeyyaaggttaammkkaarrGGnnuuvvtt††nn__CCaaGGnn††rrCCaattii  KKWWrrddΩΩaaPPiiVVll‰‰eeNNaaHHeeTTEEddllCCaa
GG~~kkccrrccaanniiggccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggnnaannaa  ..  ssccççaannuumm&&tt´́nnssnniiÏÏssJJÔÔaaKKWW
CCaassmmttƒƒkkiiccççrrbbss''rrddΩΩssPPaa  eehhIIyynniigg®®BBHHmmhhaakkßß®®tt  ..  ttYYnnaaTTII®®kkuumm®®bbwwkkßßaa  KKWWBBiinnii--
tt¥¥eemmIIllnneeyyaaVVyy®®BBMMEEddnnrrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVll  eehhIIyynniiggpp††ll''kkaarrEENNnnSSeeTTAArrddΩΩaaPPii
VVll  eeddIImm∫∫II[[kkaarrccrrccaa®®bb®®BBwwtt††eeTTAAVVnnllÌÌbb""uueeNNˆâaHH»»,,  ®®TTgg''KKUUssbbJJÇÇaakk''  ..  

((  kkkknn ––  eennAAee®®kkaammnniiggeennAAccMMeehhooggxxaaggss††SS´́nnGGttƒƒbbTT  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnccaarryy""aa
ggddUUeecc~~HHffaa  ––  ««eeyyaaggttaammrraaCC®®kkwwtt¥¥TTSSggBBIIrrffIIµµ@@,,  sseemm††cchhflfluunn--EEssnn  ®®bbmmuuxx´́nnrraaCC
rrddΩΩaaPPiiVVllmmaannGGMMNNaaccssBB√√yy""aaggTTSSggGGss''  ((eehhIIyyddll''ddUUeecc~~HH  ®®ttUUvvEEttTTTTYYllkkaarrxxuu
ss®®ttUUvvTTSSggGGss''))  ccMMeeJJHHbbJJ˙ȧa®®BBMMEEddnnEExxµµrrCCaammYYyy®®bbeeTTssCCiittxxaaggTTSSgg33  ((´́ff,,  eevvoott
NNaamm  nniiggllaavv))  ..  ccMMeeJJHHxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨,̈,  xxMM∆∆¨K̈KµµaannGGMMNNaaccGGII√√eeLLIIyy  eehhIIyyddll''ddUUeecc~~HHeeTTAA  xxMM∆∆¨¨
kk**BBMMuu®®ttUUvvmmaannkkaarrTTTTYYllxxuuss®®ttUUvv  kk~~¨g̈gbbJJ˙ȧa®®BBMMEEddnndd**ssMMxxaann''nniiggbbJJ˙ȧabbUUrrNNPPaaBBTTwwkk
ddIIeennHHEEddrr  ..  kkMMuuyykkxxMM∆∆¨ëeTTAAJJkk''BB&&nnÏÏnnwwggbbJJ˙ȧadd**FFMMeennHH»» ..  EEttttaammeeyyIIggddwwgg  KKWWsseemm††cc
ssIIhhnnuueeTTeettII  EEttVVnnssµµ&&®®KK®®BBHHTT&&yymmuunneeKK  ssMMuueeFFII√√CCaa®®bbFFaannåått††mm®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiiTT
TTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kkkiiccççkkaarr®®BBMMEEddnn  ((ssUUmmGGaannssaarr®®BBHHmmhhaakkßß®®ttssIIhhmmuunnIIeeqqII¬¬yyttbbeeTTAA
hhflfluunn--EEssnn  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII2255eemmssaa22000055))  ..  ®®BBHHGGggrrMMeePPIIbb®®BBHHTT&&yyxx¬¬SSggNNaass''
rrhhUUttddll''eeTTAAhhflflaannssrreessrrssMMbbuu®®ttccMMhh  eeTTAAkkaann''®®bbeeTTssCCiittxxaaggTTSSggbbII  ssMMuu[[mmkk
rrYYmmsshhkkaarrKK~~aaeeddaaHH®®ssaayybbJJ˙ȧa®®BBMMEEddnn  ..  ®®BBHHGGggssnn¥¥aaccuuHHeeTTAABBiinniitt¥¥eemmIIllbbeeggaa
ll®®BBMMEEddnnmmYYyyKKIILLËËEEmm""®®ttmm††gg@@  ..  eehhIIyynniiggVVnnGGMMJJvvnnaavvddll''®®bbCCaarraa®®ss††  [[nnSS
KK~~aaEEkk¬¬ggxx¬¬ÁÁnneeFFII√√CCaaeeTTssccrrccaarrkkiiccçç  eeddIImm∫∫IIccuuHHeeTTAAeessIIuubbGGeegg˚t̊teennAAttaamm®®BBMMEEddnn  yykkkkaa
rrNN__mmkkff√√aayy®®BBHHGGggEEffmmeeTToottppgg  ..  kkiiccçç®®bbCCMMuueellIIkkTTII11´́nnåått††mm®®kkuumm®®bbwwkkßßaa®®BBMMEEdd
nn  kk**VVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAA‰‰rraaCCvvSSgg®®kkuuggeebb""kkSSgg  yy""aaggKK®®KKwwkkKKee®®KKggeeppIIÌÌlleeKKeeppIIÌÌll‰‰gg
®®KKbb''TTiissTTII..  kk**bb""uuEEnn††ee®®kkaayybbnnÊÊaabb''BBIIhh~~wwggmmkk  ®®ssaabb''EEttxxßß¨ÿyEEttmm††gg  ..  eeyyIIggææssUUrr
sseemm††ccEEhhkkkkaarrNN__®®VVbb''eeyyIIgg[[ddwwggffaa  rraaCC®®kkwwtt¥¥EEddll®®BBHHmmhhaakkßß®®ttVVnneeFFII√√
eennaaHH  KKWW®®BBHHGGggeeFFII√√ttaammkkaarrbbggaabb''bbJJÇÇaarrbbss''hhflfluunn--EEssnnTTSSgg®®ssuugg  ..  ®®BBHHGGggmmiinn
EEmmnn®®VVbb''eeyyIIggEEttmm††ggeeTT  bbnnii††ccee®®kkaayymmkk  ®®BBHHGGggmmaannbbnnÊÊËËll®®VVbb''eeyyIIggddEEddll
eeTToottffaa  ®®BBHHmmhhaakkßß®®ttVVnneeFFII√√ttaammkkaarrbbggaabb''bbJJÇÇaarrbbss''hhflfluunn--EEssnn  [[eeFFII√√®®BBHHrraa
CC®®kkwwtt¥¥ffIIµµmmYYyyeeTToott  eeddIImm∫∫IIbbeeggII˚t̊t««GGaaCC∆∆aaFFrrCCaattiiTTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kkkiiccççkkaarr®®BBMMEEddnn»»  EEddll
mmaannhhflfluunn--EEssnnCCaa®®bbFFaann  ..  ««GGMMeeBBII®®bbmmaaff®®BBHHmmhhaakkßß®®tt»»eennHHBBMMuuEEmmnnccbb''®®ttwwmmhh~~ww
ggeeTT  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnn®®bbkkaassffaa  ––  eebbII®®BBHHGGggKKµµaannGGMMNNaacc  ®®BBHHGGggkk**mmiinnTTTTYY--
llxxuuss®®ttUUvvkk~~¨g̈gbbJJ˙ȧa®®BBMMEEddnnEEddrr  ..  rrYYcceehhIIyy®®BBHHGGgg®®bbkkaassffaa  KKµµaannkkiiccçç®®bbCCMMuu®®kkuumm
®®bbwwkkßßaa®®BBMMEEddnneeTTootteeTT  ..  ®®BBHHGGggEEff¬¬ggffaa  ––  ®®kkuumm®®bbwwkkßßaa®®BBMMEEddnnKKWWCCaaeerrOOggkkMMbb¬¬¨k̈kkkMMEEbb¬¬
ggdd**KKYYrr[[GGss''ssMMeeNNIIcc  ..  eeyyIIggssUUmmqq©©ll''ffaa  ––  eettIInnrrNNaaeeTTAAbbgg≈≈MM®®BBHHGGggBBIIddMMbbUUgg
´́dd  ..  eettIInnrrNNaaeeTTAA  eeTTAAbbgg≈≈MM[[®®BBHHGGgg[[TTTTYYllxxuuss®®ttUUvvkk~~¨g̈geerrOOggeennHH  ???? ..  eettIIKKYYrr
sseemm††ccssIIhhnnuuccgg''eessIIcc  ……mmYYyykk**eeyyIIggccgg''eessIIcc  ??  ..  vvaaKKYYrr[[eessaakkss††aayyBBnn''eeBB
kkNNaass''  EEddllbbJJ˙ȧaTTwwkkddIIrrbbss''EExxµµrr  ®®ttUUvvmmkkbbJJççbb''®®ttwwmmeerrOOggGGMMNNaacceennHH  !! ))  ..⁄⁄      




