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eebbIIeeyyIIgg®®kkeeLLkkeemmIIllCCIIvv®®bbvvttii††rrbbss''  Paule Monique IZZI eeyyIIgg
BBMMuuddwwggffaa  nnaaggmmaannssJJÇÇaattiiCCaaGGII√√BBiitt®®VVkkddeeTT  ..  eeyyIIgg®®KKaann''EEttddwwggffaa  nnaagg
mmaann““BBuukkeeQQµµaaHH  Jean-François IZZI CCaaCCnnCCaattiiVVrrSSggeeddIImmkkMMeeNNIIttGGIIuu
ttaallII  nniiggmmaannmm††aayyeeQQµµaaHH  Pomme PEANG ((kkUUnn®®ssIIrrbbss''eellaakkss&&kkii††
bbIIGGflfl˜˜uu))  ..  kkMMeeNNIItt´́ff©©TTII1188  mmiiffuunnaa  11993366  ..  KKµµaannTTIIkkEEnn¬¬ggkkMMeeNNIItt  ..  kk~~¨g̈g
®®bbvvttii††rrUUbbccuuHHppßßaayyeennAATTMMBB&&rr<<EEvvbbssaayy>>rrbbss''eellaakkssIIhhnnuu  ssrreessrrffaa
nnaaggVVnneerroobbkkaarrCCaammYYyyeellaakkssIIhhnnuu  ««EExxeemmssaa  qq~~SS11995522»» EEtteennAAkk~~¨g̈g
eessoovveePPAA  ««®®BBHHrraaCCvvggßßaannuuvvggßß´́nn®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa»» ssrreessrreeddaa--
yyeellaakk  Justin J. Corfield bbJJÇÇaakk''ffaa  nnaaggeerroobbkkaarrCCaammYYyyeellaakkssII--
hhnnuu  ««´́ff©©TTII55  EExxmmiinnaa  qq~~SS11995555»» ..    eebbIIeeKKyykkEExxeemmssaaqq~~SS11995522  ttaamm
<<EEvvbbssaayy>>  ®®bbEEhhllEEddrr  BBIIee®®JJHH®®TTgg''nneerraatt††mm--ssIIhhmmuunnIIeekkIItteennAA´́ff©©TTII
1144  EExxååssPPaa  qq~~SS11995533  ..  qq©©ll''ffaa  eebbIImmaannBBiiFFIIeerroobbkkaarrEEmmnn  ccuuHHeehhttuuGGII√√
VVnnCCaaKKµµaann´́ff©©  ??  ..  EEtteebbIIyykkttaammeellaakk  Corfield eeXXIIjjffaaddUUccCCaaBBMMuu
®®ttwwmm®®ttUUvveeTT  BBIIee®®JJHH´́ff©©TTII55  EExxmmiinnaa  qq~~SS11995555  KKWWCCaa´́ff©©eeLLIIgg®®KKggrraaCC¥¥rrbb
ss''““BBuukkeellaakkssIIhhnnuu  ((®®TTgg''nneerraatt††mm--ssuurraa®®mmiitt))  ..  eehhIIyyeebbII®®bbssiinn  nnaa
ggnniiggeellaakkssIIhhnnuueerroobbkkaarreennAAqq~~SS11995555EEmmnneennaaHH  KKWWmmaannnn&&yyffaaGG~~kkTTSS--
ggBBIIrryykkKK~~aarrhhUUttddll''mmaannkkUUnnBBIIrr  eeTTIIbbVVnneerroobbkkaarrCCaaee®®kkaayy  ..  

eennAAkk~~¨g̈g®®bbvvttii††rrUUbbrrbbss''eellaakkssIIhhnnuu  EEddllccuuHHeennAAkk~~¨g̈g<<EEvvbbssaayy>>
kk**ddUUccKK~~aakk~~¨g̈geessoovveePPAArrbbss''eellaakk  Corfield nniiggeessoovveePPAArrbbss''eellaakk
Raoul M. JENNAR EEddrr  eeKKrrkkmmiinneeXXIIjjmmaannkkaarrbbJJÇÇaakk''[[ddwwggffaaeellaa--
kkssIIhhnnuuVVnneerroobbkkaarreeBBjjcc∫∫aabb''CCaammYYyy®®bbBBnnÏÏNNaammYYyyeessaaHH      ssUUmm∫∫IIEEtt
CCaammYYyy  Paule Monique IZZI EEddlleeKKVVnnGGHHGGaaggffaa  CCaa®®bbBBnnÏÏTTII66eennHH
kk**eeddaayy  ..

eeyyIIggeellIIkk®®bbvvttii††rrUUbbsseegg≈≈bbrrbbss''  Paule Monique IZZI mmkkbbgġ̇aa--
jj  KKWWeeddIImm∫∫IIbbJJÇÇaakk''ffaa  nnaaggBBMMuuBBiittCCaa««EExxµµrr»»eeTT  TTSSggeeQQµµaaHHnniiggTTSSggrrUUbbrraagg..
ccaabb''ttSSggBBIIVVnnCCYYbb®®bbssBB√√CCaammYYyyeellaakkssIIhhnnuueeBBllNNaammkk  ((??!!))  nn--
eeyyaaVVyy®®ssuukkEExxµµrrkk**ccaabb''eeppII††mmggaakkbbnnii††ccmm††gg@@eeTTAArrkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  CCaaBBiieess
ssggaakkeeTTAArrkkyyYYnn  ..  eePPII¬¬ggssÂÂggaammrraaCCvvSSggkk**VVnnccaabb''eeppII††mmqqaabbeeqqHHEEddrr
rrhhUUttddll''eeTTAAmmaannkkaarrEEbbggEEcckkKK~~aa  rrvvaagg««vvSSggccttuummuuxx»»nniigg««vvSSggccMMkkaarrmmnn»»
CCaaeeddIImm  ..  TTMMnnaakk''TTMMnnggrrvvaaggmm††aayyeekkµµkk  ((mm††aayyrrbbss''eellaakkssIIhhnnuu))  nniiggkkUUnn
®®bbssaarr®®ssII  ((GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikk))  VVnnEE®®bbkk¬¬aayyeeTTAACCaaKKUUss®®ttUUvvyy""aaggCCUUrrcctt''́́ ®®kk
EEllgg  ..

GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikk  eeddaayymmaannmm††aayyKKWWyyaayyeeVV""mm--JJggCCaaTTII®®bbwwkkßßaa  ®®KKYY
ssaarrxxaagg®®ssIIeennHHVVnnBB®®ggIIkk≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ccaakk''ÚÚsseessIIÊÊrr®®KKbb''ssrr´́ss
ssrrssUUgg´́nnrrddΩΩVVllCCaattii  eeddaayybbeeggII˚t̊t[[mmaann««GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy»»llkk''CCaattii
llYYccCCaattii  rrtt''BBnnÏÏ  nniigg  kkaarrbbeeggII˚t̊tbbnnkkaassIIuuNNUUCCaaeeddIImm  ..  sskkmmµµPPaaBBdd**GGaa
®®ssUUvv  VVnn®®ttUUvv®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreeXXIIjjCCaaTTUUeeTTAAeennAAkk~~¨g̈gGGMMLL¨g̈gqq~~SS11996600  KKWW

eennAAeeBBlleellaakkssIIhhnnuuGGnnuuvvtt††nneeyyaaVVyyKKSS®®TTBBYYkkyyYYnneeyyookkkkuugg--eeyyoo
kkNNaammxxaaggeeCCIIgg  [[ttSSggmmUUllddΩΩaannTT&&BBeennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrrttaammbbeeNN††aayy®®BBMM
EEddnnTTiissxxaaggeekkIItt®®bbeeTTss    KKWWCCaaeeBBllEEddlleellaakkssIIhhnnuukkMMBBuuggggbb''ggll''
CCaammYYyyccee®®mmooggeePP¬¬ggPP¬¬aatt''eeddIIrrffttkkuunnyy""aaggvvkk''vvII  ..    TTIIkkEEnn¬¬ggNNaaEEddllmmaann
kkii¬¬nnssÌÌ¨ÿyKK®®KKuukk  eeKKEEttgg®®bbTTHHeeXXIIjjnnUUvvss~~aammeemm´́dd®®KKYYssaarrrrbbss''GG~~kkmm~~aagg
nniiggkk¬¬gg''rrbbss''KKaatt''  yy""aagg®®kkeeLLAA  nniiggeeccjjmmuuxx®®bb®®BBwwtt††yy""aaggKKeeXXII¬¬nn  ..

eeyyIIggccgg''mmaannnn&&yyffaa  eeCCaaKKCC&&yy´́nnnneeyyaaVVyy««ssggmmrraa®®ss††nniiyymm»»

rrbbss''eellaakkssIIhhnnuuTTSSggbb""uunnµµaann  VVnnmmkk®®ttUUvvGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikknniiggkk¬¬gg''rrbbss''KKaa

tt''bbMMpp¬¬aajjmm""ddΩΩeeLLvvGGss''rrllIIgg  ..  KKWWddUUccKK~~aannwwggkkaarreerroobbccMM®®ssuukkEExxµµrr  [[rreemmoo

llFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈gmmhhnn††rraayykk~~¨g̈gTTssvvttßßqq~~SS7700yy""aaggddUUeecc~~aaHHEEddrr  ..    BBYYkkeeyyoo

kkkkuuggVVnnee®®CCoottccUUlleeBBjj®®ssuukk  rrhhUUttddll''eellIIEE®®KKeellaakkssIIhhnnuu  ..    eess

ddΩΩkkiiccççddSSddUUggddll''ff~~aakk''  ««vviinnaasskkßß&&yyTTuunn»»  ..    ddll''eeddIImmqq~~SS11997700  eellaakkssII

hhnnuukk**nnSS®®bbBBnnÏÏnniiggkkUUnnrrtt''eeccaall®®ssuukkEEttmm††ggeeTTAA  ..  
kk**bb""uuEEnn††eerrOOggdd**GGkkuussllCCaaggeennHHeeTTAAeeTTootteennaaHH,,  eennAAeeBBllEEddll®®bbCCaa

BBllrrddΩΩEExxµµrr  kkMMBBuuggnnSSKK~~aabbeeNN††jjxxµµSSggQQ¬¬aannJJnnyyYYnneeccjjBBIITTwwkkddII  eellaakk
ssIIhhnnuunniigg®®bbBBnnÏÏdd**eeqqII~~mmrrbbss''KKaatt''  kk**nnSSKK~~aahhkk''eeTTAAeennAAxxaaggss®®ttUUvvrrbbss''
CCaattii  rrYYccBBnn¥¥¨ḦHss®®ttUUvveennaaHH[[eellIIkkTT&&BBTTIIggccUUllmmkkvvaayy®®bbhhaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''
llYYccbb¬¬nn''CCaattii‰‰ggeessIIÊÊrrJJyyGGss''BBIInnKKrr  ..    mm¬¬wwggeehhIIyyKKaatt''eennAAmmiinnss˚b̊b''cciitt††
eeTToott... eeBBllkkggTT&&BBEExxµµrr®®kkhhmmrrbbss''KKaatt''  TTTTYYllVVnnCC&&yyCCMMnnHHeellIIrrbbbb
ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  ((´́ff©©1177eemmssaa11997755))  eellaakkssIIhhnnuukk**eeLLIIggeeFFII√√CCaa®®bbmmuu
xxrrddΩΏ́ nnkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  rrbbbbeennHHkk**®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIssmm¬¬aabb''rrggaallyy""aagg
eeXXaarreeXXAA´́®®BB´́ppßß  eeTTAAeellIIBBllrrddΩΩEExxµµrrGGss''ccMMnnYYnnCCiitt33llaannEEffmmeeTToott  ..

ddll''ddUUeecc~~HHeeTTAA... ccMMeeJJHHeeyyIIgg... eeyyIIggeemmIIlleeXXIIjjffaa  GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikk
KKWWCCaa  ««®®ssIIcc´́®®ggåått∫∫aatt»»  EEddllnnSS[[CCaattiilliiccllgg''  ..  eellaakkssIIhhnnuukk**CCaa
EEpp~~kkdd**FFMḾ́ nnkkaarrTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvppggEEddrr..  eebbIIKKµµaanneellaakkssIIhhnnuunniiggKKµµaannGG~~kk
mm~~aaggmm""UUnniikkeeTT  ®®ssuukkEExxµµrr®®bbEEhhllmmiinnFF¬¬aakk''ddll''ff~~aakk''eennHHeeLLIIyy  ..  eeyyIIggmmiinn
ddwwggffaa    eettIIkkmmµµeeBBoorrGGII√√®®ssuukkeeyyIIgg  VVnnCCaa®®ttUUvvCCYYbb®®bbTTHHGG~~kkTTSSggBBIIrrttaammBB¥¥aa
VVTTBBMMuueeccHHccbb''BBMMuueeccHHeehhIIyyyy""aaggddUUeecc~~HH  ??  ..

eeBBllffIIµµ@@kknn¬¬ggmmkkeennHHeeTToott  ®®KKaann''EEtteerrOOggGG~~kkmm~~aaggccgg''eeLLIIggeessaayy
rraaCC¥¥eessaaHH  eellaakkssIIhhnnuu®®ttUUvveeFFII√√TTuukk≈≈bbuukkeemm~~jj®®ssuukkeeTTss  eeLLIIggvviillmmuuxx®®KK
bb''KK~~aa  bbEEnnƒƒmmBBIIeellIIKKMMnnrrbbJJ˙ȧadd**FF©©nn''FF©©rrrraabb''mmWWuunnCCMMBBUUkkEEddllCCaattii®®ttUUvv®®bbQQmm
mmuuxxttTTll''  ..  eellaakkssIIhhnnuuKKaatt''eeccjjGGss''kk∫∫aacc''  TTMMrrSSppuuttBBIIGG~~kkmm~~aaggqq¬¬ggVV
nneeTTAAddll''kkUUnneeLLIIggss~~ggrraaCC¥¥bbnn††  ..

VVnnbb""uuNNˆˆwwggeehhIIyyeennAATTaann''ss˚b̊b''cciitt††eeTToott  GG~~kkmm~~aaggeennAAEEttrrMMGGuukkmmYYll
eePP¬¬AAeellaakkssIIhhnnuuddEEddll  ..  KKaatt''ccgg''eeLLIIggeeFFII√√CCaa  ««rraaCCaannuussiiTTiiÏÏ»»  nniiggccgg''[[
eeccAA®®ssIITTSSggBBIIrr  ((kkUUnn®®ssIIrrbbss''®®TTgg''nnrriiÂÂnnÊÊaaBBggßß))  GGaacceeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥
bbnn††BBII®®TTgg''ssIIhhmmuunnII  ..  ®®TTgg''nnrriiÂÂnnÊÊaaBBggßß  CCaakkUUnn®®bbuusseeBBAArrbbss''GG~~kkmm~~aaggmm""UU
nniicc  nniigg®®ttUUvvCCaabbÌÌËËnnbbeeggII˚t̊trrbbss''®®TTgg''ssIIhhmmuunnII  ..  kkaalleennAArrss''  eeBBlleellaa
kkssIIhhnnuuccUUll®®ssuukkEExxµµrrqq~~SS11997755,,  ®®TTgg''nnrriinnÂÂnnÊÊaaBBggßß  CCaassmmaaCCiikksskkmmµµ
´́nnkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥..  eeKKeehhAA®®TTgg''ffaa««mmiitt††rriinn@@»»..  ®®TTgg''kk**®®ttUUvvBBYYkkeemm
EExxµµrr®®kkhhmmee®®KKaaggssmm¬¬aabb''eeccaallEEddrr  EEttVVnn®®ttUUvvGGnn††rraaKKmmnn__BBIIeellaakkeemm""AA--
eessTTuugg  eeTTIIbbrrss''CCIIvviitt  ..  ®®TTgg''VVnnss¬¬aabb''eeTTAAeehhIIyyeennAA®®kkuuggVV""rrIIsskkaallBBII
qq~~SS22000033  eeddaayybbnnßßll''TTuukkeennAAkkUUnn®®ssII22nnaakk''KKWW  ––  mmççaass''kkßß®®ttIInneerraatt††mm--
ssIIuummUUNNaarrIInn <<NNaanniikk>> eekkIItt´́ff©©TTII2233kkJJÔÔaa11998833  nniiggmmççaass''kkßß®®ttIInneerraatt††
mm--mmuunnIInnuu eekkIItt´́ff©©TTII1188mmiinnaa11998877  ..  ®®bbBBnnÏÏrrbbss''®®TTgg''nnrriiÂÂnnÊÊaaBBggßß  KKWWnnaagg
ssIIuunnYYnn  ®®ttUUvvCCaakkµµÁÁyy®®ssIIrrbbss''XXuunn®®BBHHmm~~aaggeekkssrr  mm""aallII  ‰‰kkNNaatt..    II  

ssUUmmGGeeJJIIÇÇjjGGaannGGttƒƒbbTTrrbbss''eellaakkssIIhhnnuueennAAkk~~¨g̈g®®BBwwttii††bb&&®®tt  BMD



ccuuHH´́ff©©TTII2299FF~~ËË22000044  EEddllmmaannxxww¬¬mmssaarrbbkkEE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarrddUUccxxaaggee®®kkaamm
eennHH  ––

««mmhhaakkßß®®ttffIIµµ́́ nnkkmmıı¨C̈Caa  ((nneerraatt††nn--ssIIhhmmuunnII))  KKWWCCaaTTII®®ssLLaajj''  eeKKaa
rrBB  nniiggeekkaattssrreessIIrryy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  ´́nnCCnnrrYYmmCCaattiirrbbss''®®BBHHGGgg  ((CCaaBBiieess
ss®®bbCCaarraa®®ss††ttUUccttaacc))  ®®ssII@@GG~~kk®®ssuukkdd**CCaaTTII®®ssLLaajj''rrbbss''eeyyIIggxx¬¬HH
ccaabb''eeppII††mmmmaanncciitt††  ®®VVff~~aaccgg''[[®®BBHHGGggeerroobbkkaarr  eeddIImm∫∫IIGGaaccCCUUnnddll''CCaattiinnUUvv
eess††ccbbnn††rraaCC¥¥mmYYyyGGgg  ((Crown-Prince))  EEddllmmaannQQaammCC&&rrBBMMuuGGaaccee®®bboo
ppÊÊwwmmVVnn´́nnmmhhaakkßß®®ttIImmaattaa  nneerraatt††mm--mmuunnIInnaaff--ssIIhhnnuu  ..  

®®ssII@@GG~~kk®®ssuukkTTSSggeennHHnniiyyaayyffaa  ––  eeyyIIgg®®ssLLaajj''kkUUnn,,  eeccAA,,  eeccAA
TTYYttrrbbss''sseemm††cc““  ..  eehhttuuddUUeecc~~HH  eennAAee®®kkaayyrraaCC¥¥mmhhaakkßß®®ttssIIhhmmuunnII
EEddlleeyyIIggbbnn''®®ssnn''[[ssiiƒƒtteennAAyyUUrrGGEEgg√√ggtteeTTAA,,  eeyyIIggBBiittCCaaccgg''VVnn®®BBHH
mmhhaakkßß®®tt  EEddllnnwwggbbnn††BBII®®BBHHGGgg    EEddllmmaannQQaammCC&&rr´́nnsseemm††ccEEmm""mmuunnII
nnaaffdd**CCaaTTIIeess~~hhaarrbbss''eeyyIIgg  ..

❑

ddll''mmhhaakkßß®®ttssIIhhmmuunnIIKKµµaannbbMMNNggccgg''VVnn®®bbBBnnÏÏyy""aaggddUUeecc~~HH  ddMM--
eeNNaaHH®®ssaayyEEttmmYYyyKKtt''  eeddIImm∫∫IIbbMMeeBBjjcciitt††®®bbCCaarraa®®ss††ttUUccttaaccrrbbss''eeyyII
gg  KKWWmmaannEEtt««kkaarreerroobbccMM»»kkµµÁÁyy®®ssIIdd**®®ssss''bbMM®®BBgg  nniiggmmaannkkaarreerroonnssUU®®tt
eeccHHddwwggllÌÌ́́ nnmmhhaakkßß®®ttssIIhhmmuunnII  nniigg®®ttUUvvCCaaeeccAA®®ssIIrrbbss''mmhhaakkßß®®ttIImmaa
ttaammuunnIInnaaff  ((KKWWmmççaass''kkßß®®ttIInneerraatt††mm--nnrriiÂÂnnÊÊaaBBggßß--NNaanniikk  nniigg  mmuunnIInnuu...
NNaanniikk  = nnrriiÂÂnnÊÊBBggßß--mm""UUnniikk... mmuunnIInnuu  = mm""UUnniikknniiggssIIhhnnuu))  nnwwgg®®ttUUvvee®®CCIIss
eerrIIss  ((kk~~¨g̈geeBBllGGnnaaKKttyyUUrreeTTAAmmuuxxeeTToott))  GGggmmYYyyNNaakk**VVnnEEddrr  [[eeLLII
ggeessaayyrraaCC¥¥CCaaeess††cc®®ssIÍ́ nnkkmmıı¨C̈Caa    eeddaayyeeFFII√√kkaarrEE®®bbrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔqq~~SS1199--
9933rrbbss''eeyyIIgg  EEddlleennAAEEtt®®bbkkaann''cc∫∫aabb''hhaammmmaanneess††ccss~~ggCCaa®®ssII
eeLLIIgg®®KKbb''®®KKgg®®BBHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚˚́́ nnrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa »»  ..

eeQQµµaaHHeeccAA®®ssIIEEddlleellaakkssIIhhnnuueehhAA  xxuussKK~~aaBBIIeeQQµµaaHHEEddllVVnnss
rreessrreennAAkk~~¨g̈geessoovveePPAArrbbss''eellaakk  Corfield ((p.108))  ..

ssMMeeNNrrrrbbss''eellaakkssIIhhnnuueennHH  vvaaeeFFII√√[[eeyyIIggeemmIIlleeXXIIjjffaa  eellaa
kkssIIhhnnuuKKaatt''BBWWttEEttBBIIyykkcciitt††®®bbBBnnÏÏccuugg((mm""UUnniikk))rrbbss''KKaatt''bb""uueeNNˆâaHH  ..  KKaa
tt''eeFFII√√eemmIIllEEtt    KKaatt''GGtt''mmaannkkUUnn®®bbuuss‰‰NNaammYYyy®®KKaabb''eeTToottGGJJççwwgg  ..  BBYYkk
kkUUnnbbgg@@ddUUccCCaa®®TTgg''yyuuvvnnaaff,,  cc®®kkBBgg''ßß    nniigg®®BBHHGGggmmççaass''dd´́TTeeTToottxxaagg
EExxßß<<ssIIuussuuvvttiiƒƒ>>  ssuuTTÏÏEEttCCaa  ««GGggmmççaass''ss√√aa»»  TTSSggGGss''  ..  KKWWKKaatt''KKiittffaa  mmaa
nnEEttQQaammKKaatt''CCaammYYyymm""UUnniikkeeTT  eeTTIIbbCCaaQQaamm´́ff¬¬ff~~ËËrr    eehhIIyysskkii††ssmmeeLLII
ggeessaayyrraaCC¥¥eellIInnKKrrkkmmıı¨C̈Caa  ..  eellaakkssIIhhnnuunniiggmm""UUnniikkxx√√ll''EEttbb""uuNNˆˆwwgg
‰‰gg  ®®ttgg''rraa®®ss††eevvTTnnaaeexx¬¬aaccppßßaarr‰‰NNaa  bbJJ˙ȧannKKrrEEbbbbNNaa  KKaatt''GGtt''xx√√ll''
eeLLIIyy  ..  

kkgg√√HH®®BBhhµµvviihhaarrFFmm··CCaa««““eeKK»»  eellaakkssIIhhnnuuVVnneeFFII√√mm††ggrrYYccmmkkeehhII--
yykkaallBBIIeeBBllffIIµµ@@kknn¬¬ggmmkkeennHH  KKWWKKaatt''bbgg≈≈MM[[®®kkuumm®®bbwwkkßßaa®®BBHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚˚
ee®®CCIIsseerrIIssyykk®®TTgg''ssIIhhmmuunnII  ttaammEEddllKKaatt''nniigg®®bbBBnnÏÏKKaatt''ccgg''VVnn  ..  

GGII√√EEddll®®bbBBnnÏÏccuuggrrbbss''KKaatt''  ((GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikk))  ee®®sskkXX¬¬aannccgg''VVnn
KKaatt''ppaabb''cciitt††PP¬¬aamm  rrhhUUttddll''eeTTAAccgg''[[eeKKEEkkEE®®bbrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ    ssMMrraabb''tt®®mmUUvv
ttaammeeTToottppgg  ..  

KKaatt''FF¬¬aabb''eeCCrrhhflfluunn--EEssnnnniiggrrNNÚÚTTiiÏÏffaa  eeFFII√√FFmmµµnnuuJJÔÔ««kkJJççbb''»»eeddIImm∫∫IIbb
eeggII˚t̊t««rrddΩΩaaPPiiVVllkkJJççbb''»»  ..  kk**bb""uuEEnn††eennAABBIIee®®kkaammttuu  KKaatt''llYYccbbeeJJççjj««rraaCC
®®kkwwtt¥¥»»  TTTTYYllssaall''FFmmµµnnuuJJÔÔnniiggrrddΩΩaaPPiiVVllkkJJççbb''eennaaHH      ®®BBmmTTSSgg®®ttaass''
ccaatt''EEttggttSSgghhflfluunn--EEssnn  [[eeLLIIggeeFFII√√CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††ffIIµµyy""aaggrrMMeePPIIyy  ..
ddll''mmkk≤≤LLËËvveennHH  KKaatt''kk**ccgg''eeFFII√√ddUUccKK~~aaEEddrr  ..  

KKaatt''eeddIIrrll∫∫iicc  ««ccUUllrrWWuuEE®®tttt»»  BBIImmuuxxttMMEENNgg  ««mmhhaakkßß®®tt»»  eeddIImm∫∫IIbb
ggMM≈≈eeKKeeFFII√√cc∫∫aabb''®®kkuumm®®bbwwkkßßaarraaCCbbll¬¬&&gg˚ ̊ ..  KKaatt''BBMMuuVVnnTTuukk[[®®kkuumm®®bbwwkkßßaarraaCCbb--
ll¬¬&&ggeennHHGGnnuuvvtt††««cc∫∫aabb''»»  EEddlleeKKeeTTIIbbbbeeggII˚t̊teennAAeekk††AA®®ssYYyyeexx∆∆aakkeennaaHHeeTT
KKaatt''EEbbrrCCaabbgg≈≈MM[[eeKKeellIIkkkkUUnnrrbbss''GG~~kkmm~~aagg  eeLLIIggeeFFII√√CCaaeess††ccss~~ggeeTTAA
vviijj  ..  KKaatt''bbMMJJnncc∫∫aabb''  mm††ggeehhIIyymm††ggeeTToott  nniiggKKµµaannkkaarrxxµµaass''eeGGoonn  ®®BBmm
TTSSggKKµµaannkkaarrTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvGGII√√TTaall''EEtteessaaHH  ..

mmaannGG~~kkttaammddaann®®BBwwttii††kkaarrNN__xx¬¬HHVVnn[[eeyyaabbll''ffaa  mmUUlleehhttuuEEddll
bbNN††aall[[eellaakkssIIhhnnuu®®bbjjaabb''®®bbjjaall''bbgg≈≈MMcciitt††®®ttUUvveeFFII√√TTSSggTTTTwwggTTEETT
ggddUUccxxaaggeellIIeennHH  CCaassJJÔÔaa[[ddwwggffaa  KKaatt''kkMMBBuuggmmaannbbJJ˙ȧaEEpp~~kkssuuxxPPaaBB
FF©©nn''FF©©rrNNaass''  nniiggkkMMBBuuggEEttddwwggxx¬¬ÁÁnnffaammiinnGGaaccmmaannCCIIvviittrrss''eennAAyyUUrrtteeTTAAmmuu
xxeeLLIIyy  ..  eehhttuuddUUeecc~~HH  GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikkkk**eeqq¬¬øøtt{{kkaassGGUUssTTaajjyykkppll
®®bbeeyyaaCCnn__BBIIbbII††  ttaammEEddllGGaacceeFFII√√eeTTAAVVnn  ..

kk**bb""uuEEnn††ccMMeeJJHHeeyyIIggvviijj... eeyyIIggssUUmmmmiinneeCCOOyy""aaggeennHHTTSSgg®®ssuuggeeTT..
eeyyIIggeeCCOOffaa  eellaakkssIIhhnnuueennHHKKaatt''mmaannll∫∫iiccvvaall''kkeeJJœœ  CCaaBBiieesssseess~~øø
tteepp††kkppßßMMpp††ÁÁll--rrmmYYllppßßMM®®KKiicc  ..  KKaatt''mmiinnEEmmnn««vveegg√√ggccaass''»»eeTT  ttaammBBiittKKWW
KKaatt''qqÁÁttCCaammYYyymm""UUnniikk  ttSSggBBII5500qq~~SSVV¬¬yymmkkeemm""¬¬HH  ..  KKaatt''vveegg√√ggEEddrr  EEttvveegg√√
ggccUUll  ..  ddUUccCCaarreegg√√ggTTaammTTaarrssMMuu[[eeKKEEkkEE®®bbrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  eeddIImm∫∫II[[KKaatt''
VVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnnBBIIkkaarrTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvssMMxxaann''@@ccMMeeJJHHCCaattii  nniiggssMMuuTTaammTTaarr[[eeccAA
®®ssIIrrbbss''KKaatt''  VVnneeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥CCaaeeddIImm  ..    ssaakkll∫∫gg[[KKaatt''vveegg√√gg
ssMMuuEEkkEE®®bbrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  BBIImmhhaakkßß®®tteessaayyrraaCC¥¥nniiggmmhhaakkßß®®ttccUUllrrWWuuEE®®tttt
««BBMMuuGGaaccnnrrNNaabbMMJJnnVVnn»»  [[eeTTAACCaa««eeKKGGaaccbbMMJJnn»»VVnnvviijjlleemmIIll
eemmIIll  eettIIKKaatt''nnwwggvveegg√√ggvvgg√√aann''EEbbbbeennHHEEddrr……eeTT  ((????))  ..  eemmXXaaeeTTAA  ((!!!!))

eebbIIeeJJll[[ccMMeeTTAA... KKWWKKaatt''qq˚˚ÁÁttnnwwggmm""UUnniikkeeTTeettII... ®®ssIIqqnnÊÊaamm~~aakk''EEddll
eeJJrreeBBjjeeddaayykkaarreellaaPPllnn''BBMMuueeccHHss˚b̊b''ss˚l̊l''eessaaHH  ((!!!!))  ..⁄⁄



GMBIrdΩ®bharTm¬ak'es†csIhnu
ddkk®®ssgg''eeccjjBBIInniieekk≈≈bbbbTTrrbbss''eellaakk  eeccAA--eessggGGYYrr
(La Représentation Khmère à l'ONU, Edition

Pédone 1974 - Paris)

bbkkEE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarr

eeddaayy  ssuuTTÏÏ--bb""UUlliinn  ‹‹  ´́ff©©TTII11  mmkkrraa  22000055

ccMMeeJJHHeess††ccssIIhhnnuueehhIIyynniigg®®kkuummKKSS®®TTrrUUbbKKaatt''  eennHHKKWWCCaarrddΩΩ®®bbhhaarr
ccMMEENNkkBBYYkkGG~~kkkkaaEEsstt  EEddllss√√HHEEss√√ggrrkkBBtt··mmaannGGssççaarr¥¥@@  kk**nniiyyaayy
ttaammKK~~aaffaaCCaaGGIIccwwggeeTTAA  ..  kk**bb""uuEEnn††KKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''rrMMÆÆkkppggeessaaHHffaa  ––

‹‹ eennAA´́ff©©TTII1100  ssIIhhaa  11779922  rrddΩΩssPPaaCCaattiiVVrrSSggkk**VVnneeFFII√√rrddΩΩ®®bb--
hhaarrddUUccKK~~aaEEddrr  eeddaayyddkkmmuuxxttMMEENNggBBIIeess††ccllII√√TTII1166  ®®BBmmTTSSggyykkrrUUbb
eess††ccVVrrSSggeennHH  eeTTAAXXMMuuTTuukkeennAAkk~~¨g̈gvviihhaarr  CCaammYYyynniigg®®kkuumm®®KKYYssaarrrrbbss''
KKaatt''  ..  

‹‹ eennAA´́ff©©TTII2211  kkJJÔÔaa  11779922,,  ssmmaaCCbbddiivvtt††nn__VVrrSSgg  ((La Conven-

tion))  kk**VVnneeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrmmYYyyeeTToott  eeddaayyEEff¬¬gg®®bbkkaassbbMMVVtt''rraaCCaanniiyy
mm  ®®BBmmTTSSggEEttggttSSggssaaFFaarrNNrrddΩΩ  ..

®®BBwwttii††kkaarrNN__TTSSggBBIIrrxxaaggeellIIeennHH  kkaarrTTmm¬¬aakk''eess††ccllII√√TTII1166  nniiggkkaarrTT--
mm¬¬aakk''eess††ccssIIhhnnuu  VVnn®®ttUUvveeFFII√√eeLLIIgg  eeddaayymmaannkkaarrCCEECCkkEEvvkkEEjjkkBBiiPPaa--
kkßßaaKK~~aaeennAAkk~~¨g̈grrddΩΩssPPaaCCaattii  ®®BBmmTTSSggkkaarreeVVHHeeqq~~aattssMMeerrcceennAAccuuggccbb'',,  KKWWBBMMuu
EEmmnnmmaannnn&&yyffaa  CCaallTTÏÏppll´́nnkkaarrXXuubbXXiittddUUccEEddllJJkk¥¥rrddΩΩ®®bbhhaarr
ccgg''ssMMeeddAAeennaaHHeeTT  ..

❑

GG~~kkssrreessrr  ((eess††ccssIIhhnnuu))  eennAAkk~~¨g̈g website rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ´́nn´́ff©©TTII55
FF~~ËË  22000044  ffaa®®bbssiinneebbII®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏ  ((kkUUnnrrbbss''KKaatt''))  TTTTYYllyyll''®®BBmm
yykkrrUUbbmmnn††rrbbss''hhflfluunn--EEssnn  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrbbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVVllccUUllKK~~aaTTSSggBBIIrr
nnaakk'',,  KKNNbbkkßßrraaCCaanniiyymmcc∫∫aass''CCaannwwggVVtt''bbgg''eekkrr††ii__nniiggkkiittii††yysseennAAccMM--
eeJJHHmmuuxxCCnnCCaattiiEExxµµrr  nniiggCCnnbbrreeTTssTTSSggGGss''CCaaBBMMuuxxaanneeLLIIyy  ..  eerrOOgg
eennHHCCaaeerrOOggFFmmµµttaaeeBBkkNNaass''  ®®bbssiinnNNaaeebbIIeeKKKKiittGGMMBBIIGGMMeeBBIIrrMMeellaaPP  ((åå--
®®kkwwddΩΩkkmmµµ))  rraabb''mmiinnGGss''  EEddllmmiinnVVnnTTTTYYlleeTTaassBBiinn&&yyGGII√√eessaaHH  ee®®kkaamm
rrbbbbrrbbss''hhflfluunn--EEssnn  ..

kk**bb""uuEEnn††  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII55  FF~~ËË  22000044,,  KKaatt''  ((eess††ccssIIhhnnuu))  VVnnEEff¬¬ggCCaa
bbEEnnƒƒmmffaa  ––  ««eesscckkII††bbJJÇÇbb''rrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ eebbIIee®®bboobbeeFFoobbCCaammYYyynnwwggeexxµµaaccrrbbbb
llnn''nnll''--ssiirriimmtt: ((11997700--11997755))  rrbbbbssBB√√́́ ff©©rrbbss''sseemm††cchhflfluunn--
EEssnnGGaaccccaatt''TTuukkffaa  mmaannllkk≈≈NN:®®ttwwmm®®ttUUvvddUUccCCaa®®BBHH»»  ..

eeJJllddUUeecc~~HH,,  eettIIKKaatt''mmaannVVnnKKiitteeTTffaa  kkaallBBIImmuunnnniiggkk~~¨g̈gssmm&&yy
eeVVHHeeqq~~aattqq~~SS22000033,,  mmaannmmnnuussßßyy""aaggttiicckk**1144nnaakk''EEddrr  EEddlleeKKVVnnBBii--
XXaatteeddaayyxxuusscc∫∫aabb''  eeyyaaggttaamm®®BBwwttii††bb&&®®tt´́nnGGggkkaarrmmnnuussßßFFmm··  Am-

nesty International ccuuHH´́ff©©3300  FF~~ËË  22000044  ((TTMMBB&&rrTTII33))  EEddllbbJJÇÇaakk''ffaa
KKµµaannåå®®kkwwddΩΩCCnnmm~~aakk''®®ttUUvvrrkkeeXXIIjj  ……kk**ccaabb''bbJJÇÇËËnnxx¬¬ÁÁnneeTTAAttuullaakkaarrppggeeLLII--
yy  ..  ≤≤ssßßrrCCnnssMMxxaann''CCaaggeeKKEEddllTTTTYYllrrggee®®KKaaHHKKWW  ––  ååmm--rraa""ssaaDDII,,  GG~~

ttMMNNaaggrraa®®ss††EEddll®®ttUUvvBBiiXXaatteennAAEExxkkuumm∏∏:22000033  ..  eeccAA®®kkmmeessddΩΩaa--mm""UUnnII
VVnn®®ttUUvvBBiiXXaatteennAAEExxeemmssaa22000033,,  eellaakkCCYYrr--eeCCddΩΩaaÚÚTTiiÏÏ  nnaayykkrrgg´́nn
vviiTT¥¥¨ ̈ ((??))  VVnn®®ttUUvvBBiiXXaatteennAAEExxttuullaa22000033  ..  nnaaggkkJJÔÔaaTTUUcc--ssflfluunnnniiccVV
nneeKKccrrYYccBBIIkkaarrbb""uunnbb""gg®®bbhhaarr  kk**bb""uuEEnn††mm††aayynnaaggEEddllVVnnCCYYyykkaarrJJrrrrUUbb
nnaagg  kk**VVnnTTTTYYlleesscckkII††ss¬¬aabb''CCMMnnYYss  ..  eellaakkCCaa--vviiCCÇÇaa  nnaayykk´́nnsshhCCII
BBmm~~aakk''dd**ll∫∫IIeeQQµµaaHH  VVnn®®ttUUvvBBiiXXaattkkaallBBIÍ́ ff©©2222mmkkrraa22000044  ..  eennAA®®KKbb''
®®bbkkaarrTTSSggGGss''  BBYYkkXXaattkkrrBBMMuuVVnnTTTTYYlleeTTaassTTNNÎÎkkmmµµGGII√√TTaall''EEtteessaaHH
..  eettIIeennHHeehhIIyy……llkk≈≈NN:®®ttwwmm®®ttUUvv´́nnrrbbbbhhflfluunn--EEssnnEEddlleess††ccssIIhh
nnuueellIIkkssrreessIIrrffaallÌÌddUUcc®®BBHHeennaaHH  ??

❑

sPaB®tLb'®tLinrbs'sIhnu
eess††ccssIIhhnnuuVVnnyyll''ffaa  BBYYkkEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ((eennAAEEddnnddIIkkUUssSSgg--

ssIIuunnssBB√√́́ ff©©eennHH))  ……BBYYkk  KKK ((eeyyaaggttaammssMMeeNNrrrrbbss''KKaatt''))  VVnn®®ttUUvv
BBYYkkeebbeerr""́́ bbttggGGaaeemmrriikkSSgg  pp††ll''ffvviikkaayy""aaggccaass''́́ dd  eeddIImm∫∫II[[bbMMppii¬¬ccbbMMpp¬¬aajj
nnUUvvGGII√√@@EEddlleeKKGGaaccbbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajjVVnn  ((GGMMBBIIssggrraa®®ss††nniiyymmrrbbss''KKaatt''  nnii
gg®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa))  GGMMBBIIssmmiiTTiiÏÏ,,  eessddΩΩkkiiccçç,,  ssaammKKIIPPaaBB  nniiggssnnii††PPaaBBrrbbss''
CCnnCCaattiiEExxµµrreeyyIIgg  ..

kk**bb""uuEEnn††  eettIIBBYYkkNNaaEEddllVVnnbbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajjFFnnaaKKaarrCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  eennAAkk~~¨g̈g
qq~~SS11997755  ??  mmiinnKKWWBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeeTT……  EEddlleess††ccssIIhhnnuuVVnnrrtt''eeTTAAccuuHH
ccUUlleennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11997700  mmuunnnnwwggkk¬¬aayyeeTTAACCaa®®bbFFaannaaFFiibbttII  ®®BBmmCCaammYYyyCCaa
CCnnrrggee®®KKaaHHrrbbss''BBYYkkTTSSggeennHH  eeddaayyCCaabb''KKuukkeennAAkk~~¨g̈gvvSSggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg,,  kk**
bb""uuEEnn††ttaammBBiitt  KKaatt''VVnnhhUUbbssuuTTÏÏEEttVV""eetteeffII¬¬mmkk©©aann  EEddllBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmVV
nnppçç¨g̈geeppII††mmyy""aaggccaass''́́ dd  ((ddUUcceess††ccVVnnssaarrPPaaBBeennAAkk~~¨g̈geessoovveePPAAmmYYyy
EEddllKKaatt''VVnnssrreessrrddUUeecc~~aaHH))  eennAAeeBBllEEddll®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrrTTSSggmmUUll
kkMMBBuuggEEttss¬¬aabb''eeddaayyTTUUrrPPwwkkßß  GGtt''VVyy®®kkhhaayyTTwwkk  eennAAkk~~¨g̈grrbbbbGGFF··mmdd**
mmhhaakkMMeerraallrrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmddEEddlleennHH  ..

eettIIBBYYkkNNaaEEddllVVnnTTbb''TTll''nnwwggkkaarrvvaayylluukkrrbbss''eeyyookkkkuuggnniigg
eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggccUUllPP~~MMeeBBjj  CCaammYYyynniiggBBYYkknniissßßiitteekkµµgg@@kk~~¨g̈grrddΩΩFFaa
nnIIkkaallBBIIqq~~SS11997700??  mmiinnKKWWBBYYkkEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammddEEddll  ((KKK))  eennHHeeTT……??
kk**bb""uuEEnn††CCaakkaarrBBiittNNaass''  kkaallssmm&&yyeennaaHH  ssIIhhnnuuVVnnrrtt''eeccaall®®ssuukkxx¬¬ÁÁ
nn‰‰gg  eehhIIyyVVnneeVVlleeTTAAccUUllxxµµSSggrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..

❑

GGMMBBIIbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIÍ́ nn®®bbeeTTssCCaattii,,  ssIIhhnnuuVVnnTTTTYYllssaall''  GGMMBBII
kkgg√√HHssmmttƒƒPPaaBBrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ((TTMMBB&&rrTTII66))  ..  KKaatt''VVnnrrMMÆÆkkGGMMBBIImmttiiCCnnCCaattiiEExxµµrr
®®bbuuss®®ssIICCaaee®®ccIInn  ((CCaaBBiieessssBBYYkkCCnnEEddllmmaanneessrrIIPPaaBBkk~~¨g̈gkkaarrbbeeJJçç--
jjeeyyaabbll''  EEddllssBB√√́́ ff©©rrss''eennAAGGWWrr""uubbxxaagglliicc,,  eennAAss˘̆rr˘̆GGaa˘̆  eennAAkkaaNNaa
ddaanniiggGGUU®®ss††aallII))  EEddllVVnneeccaaTTrrbbbbbbccçç¨b̈b∫∫nn~~rrbbss''eeyyIIgg  ffaaVVnnbbeeNN††aa
yy[[eevvoottNNaamm,,  ´́ff  nniiggllaavv  bbgg≈≈iitt®®BBMMEEddnn  bbNN††aall[[xxUUccxxaattddll''bbUUrr
NNPPaaBBTTwwkkddIIrrbbss''eeyyIIggGGss''mmYYyyPPaaKK  ..  bb""uuEEnn††CCaakkaarrppÊÊ¨ÿybb®®JJççaass''eeTTAA
vviijj  KKaatt''kk**VVnn®®ssgg''yykkmmttiimmYYyyPPaaKK  EEddllrrss''eennAAxxaaggkk~~¨g̈gmmaattuuPPUUmmiimmkk  
ppßßaayyppggEEddrr  EEddllVVnnGGHHGGaaggffaa  bbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIIrrbbss''eeyyIIgg  TTSSggxxaa
ggEEddnneeKKaakknniiggTTSSggxxaaggEEddnnssmmuu®®TT  BBMMuummaannxxUUccxxaattGGII√√eessaaHHeeTT  ..  eehhIIyy
eess††cckk**VVnnbbJJççbb''ffaa  ––  ««eeyyIIggrrss''kk~~¨g̈gTTIIggggiittBBnn''eeBBkk  KKWWkk~~¨g̈gssPPaaBBGGnnÏÏ
kkaarrTTSSgg®®ssuugg»»...

eennHHeehhIIyyKKWWCCaaeesscckkII††ssaarrPPaaBBdd**cc∫∫aass''llaass''  GGMMBBIIkkgg√√HHssmmttƒƒPPaaBB
rrbbss''KKaatt''  ..

kk**bb""uuEEnn††eeddIImm∫∫IIXX¬¬aatteeccjjBBIIrraa®®ttIIGGnnÏÏkkaarrEEbbbbeennHH,,  eess††ccKKaatt''VVnnssmm¬¬wwgg
eemmIIlleeXXIIjjEEttmmeeFF¥¥aaVVyymmYYyybb""uueeNNˆâaHH  KKWWeessII~~ssMMuu[[®®bbeeTTssTTSSgg44  eevvoott



NNaamm,,  ´́ff,,  llaavv  nniiggkkmmıı¨C̈Caa  EEqqkkBBiinniitt¥¥eemmIIllKKMMnnUUss®®BBMMEEddnneeLLIIggvviijj  eeddaa
yyeeyyaaggttaammEEppnnTTIIeeyyaaFFaa  EEddllkkggTT&&BBsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkVVnnee®®bbII  BBIIcc--
eenn¬¬aaHHqq~~SS11996633eeTTAA11996699... BBIIee®®JJHHCCaaEEppnnTTIImmYYyydd**llÌÌ®®bbeessIIrrbbMMppuutt  eebbII
ttaammeeyyaabbll''rrbbss''KKaatt''  ((sic!!))  ..

®®ttgg''kkEEnn¬¬ggeennHHeehhIIyy  EEddllssPPaaBB®®ttLLbb''®®ttLLnn''rrbbss''eess††ccssIIhh
nnuueeFFII√√[[eeyyIIggnnwwkkccgg''GGss''ssMMeeNNIIcc  ..  BBIIee®®JJHHKKaatt''eeTTIIbbnnwwggVVnnssrreessrr
ffIIµµ@@eennHHffaa  BBYYkkeebbeerr""́́ bbttggGGaaeemmrriikkSSgg  VVnnppçç¨g̈geeppII††mmee®®KKOOggssaa®®ss††aavvuuFFdd**
®®kkaass''EE®®kkll  [[BBYYkkEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ((KKK))  mmkkbbMMppii¬¬ccbbMMpp¬¬aajjnnUUvvGGII√√@@EEdd
llGGaaccbbMMppii¬¬ccbbMMpp¬¬aajjVVnneennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  eettIImmaann®®BBHHKKuuNNGGssççaarr¥¥GGII√√
EEddllGGaacc[[eeKKyyll''ffaa  EEppnnTTIIEEddllTTaahhaannGGaaeemmrriikkSSggVVnnee®®bbII®®VVss''
eennHH  CCaaEEppnnTTIIdd**®®ttwwmm®®ttUUvvppggeeTTAA  ??

kkaallNNaammnnuussßßmm~~aakk''nniiyyaayyJJkk¥¥VVyybbiiNNÎÎCCaaVVyyVV®®tt  LLbb''@@
EEbbbbeennHH... eettIIKKaatt''eennAAmmaannxxYYrrkk∫∫aallPPWW¬¬ss√√aaggEEddrr……eeTT  ??  eettIIeeKKGGaaccmmaannTTMMnnuu
kkcciitt††eeTTAAeellIIeess††cceennHHVVnneeTToott……eeTT  ??  ..

❑

mnsikarrbs'®bCaBlrdΩ
CCaakkaarrcc∫∫aass''NNaass''  kk~~¨g̈gzzaann:CCaaCCnnCCaattiiEExxµµrr  eeyyIIggmmiinnGGaaccBBwwggJJkk''

eellIInnrrNNaaeeTToottee®®kkAABBIIxx¬¬ÁÁnneeyyIIgg  nniiggeeTTAAeellIImmnnssiikkaarrrrbbss''eeyyIIggEEttbb""uu--
eeNNˆâaHH  eeddIImm∫∫IITTbb''TTll''eennAA®®BBMMEEddnnrrbbss''eeyyIIgg  nniiggccllnnaaGGeenn††aa®®bbeevvssnn__dd**  

ssMMeebbIImmmmhhiimmaa´́nnBBYYkkCCnnCCaattiieevvoottNNaamm      ccUUllmmkkkk~~¨g̈gEEddnnddIIrrbbss''eeyyIIgg  
EEddllCCMMrruujjmmkkeeddaayykkaarrTTTTYYllssaall''́́ nnBBYYkkddwwkknnSSrrbbss''BBYYkkeeKK  kk~~¨g̈gTTIIrrYYmm
eexxtt††TTSSgg1188eeddaayy®®kkssYYggmmhhaa´́ppÊÊ,,  eeyyIIgg®®KKaann''EEttVVnneeffII√√eesscckkII††ttvvaa""eeddaa
yy≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__.....  BBIIee®®JJHHBBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrrrrbbss''eeyyIIgg  KKµµaannrrvvIIrrvvll''QQWWkk∫∫aa
llnnwwggss††aabb''JJkk¥¥rrbbss''eeyyIIggeeLLIIyy  ..  BBYYkkGG~~kkTTSSggeennHH  VVnneeFFII√√kkaarrccuuHH
jj""mmrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ddUUccEEtt®®BBHHbbiittaa´́nn®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈CaappggEEddrr...

eeyyIIgg®®ttUUvvKKiittGGMMBBIIkkaarreerroobbccMM  nniiggkkaarrddaakk''[[mmaannddMMeeNNIIrreeLLIIggvviijj´́nn
®®bbCCaaCCaattiieeyyIIggeeddaayyxx¬¬ÁÁnneeyyIIggppÊÊaall''... eeddIImm∫∫II[[mmaattuu®®bbeeTTssrrbbss''eeyyIIgg
mmaannnniirrnn††rrPPaaBBttTTll''nnwwggss®®ttUUvv®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  ..  kk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHH  eeyyIIgg
®®KKaann''EEttee®®bbIIssiiTTiiÏÏnniiggkkrrNNIIyykkiiccçç  EEddlleeyyIIggmmaann®®bbccSSrrUUbbkkaayy  ttSSggEEtt
BBIIeeyyIIggVVnnEE®®bbkk¬¬aayyeeTTAACCaa®®bbCCaaCCnneeBBjjllkk≈≈NN:EEttbb""uueeNNˆâaHH  ..  CCaakkaarr
BBiitt®®VVkkddNNaass''  eeyyIIggmmiinnTTaann''mmaannssmmttƒƒPPaaBBxxaaggEEpp~~kkssmm∏∏aarr: eeddIImm∫∫II
GGnnuuvvtt††nnUUvvGGII√√@@EEddllCCaaåått††mm®®bbeeyyaaCCnn__ssMMrraabb''®®bbCCaaCCaattiieeyyIIggeennAAeeLLIIyy
eeTT  ..  kk**bb""uuEEnn††eeyyIIggmmaannssiiTTiiÏÏnnwwggbbeeJJççjjeeyyaabbll''GGMMBBIIkkaarreebb††CC∆∆aacciitt††rrbbss''
eeyyIIgg  EEddllFFaannaaGGHHGGaaggBBIIcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  ..

vvaammiinnTTaann''yyWWtteeBBlleennAAeeLLIIyyeeTT... ttaammBBiitteeBBlleevvllaakkMMBBuuggEEtt
mmkkddll''eehhIIyy  ..

EExxFF~~ËË  22000044,,
DDuukk--rraa""ssIIuu,,  eeccAA--eessggGGYYrr,,  GG~~kk®®ssIIGGflfluugg--bbflfluunneehhaa,,  llwwmm--KKwwmmyy""aa,,  GGflflUU--ccll''



TMenomTMlab'BUCBgßes†csIhnu:
kark∫t'CatiCanicçnirn†

eeddaayy  llwwmm--KKwwmmyy""aa  

®®bbFFaannKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucc  nneerraatt††mm--rrNNÚÚTTiiÏÏ  EEddllCCaa®®bbFFaann
rrddΩΩssPPaa  VVnn®®bbkkaassmmaannbbMMNNggccgg''[[KKNNbbkkßßrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  rrMMllaayyccUUll
KK~~aaCCaammYYyyKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnn  eeddIImm∫∫II®®bbEECCggyykkCC&&yyCCMMnnHHeellIIKKNNbbkkßß
ssmm--rrggßßII¨ ̈ nnaaeeBBlleeVVHHeeqq~~aattqq~~SS22000088  ..

eennAAeeBBllmmuunneerroobbccMMeeFFII√√rrddΩΩaaPPiiVVllffIIµµeennHH,,  kkaallBBIIEExxkkkk˚d̊daaqq~~SS22000044
nniiggee®®kkaayyeeBBlleeVVHHeeqq~~aattEExxkkkk˚d̊daaqq~~SS22000033  KKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuuccnnii
ggKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨V̈Vnnccaabb''́́ ddKK~~aaeeFFII√√rrccnnaassmmıı&&nnÏÏ««ccMMNNggGG~~kk®®bbCCaaFFii--
bbeettyy¥¥»»  kk~~¨g̈gvvttƒƒ¨b̈bMMNNggkkMMuu[[hhflfluunn--EEssnnddwwkknnSSrrddΩΩaaPPiiVVllffIIµµ  ..  bb""uuEEnn††mmiinn
VVnnbb""uunnµµaannEExxppgg  rrNNÚÚTTiiÏÏrrtt''eeccaallKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨ ̈ eeTTAAccUUllCCaammYYyy
KKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnEEtt‰‰gg  eeddIImm∫∫IIbbeeggII˚t̊trraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllddwwkknnSSeeddaayyhhflfluunn--
EEssnnddEEddll  ..  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆâaHH  rrNNÚÚTTiiÏÏrrkkEEtt{{kkaass  eeddIImm∫∫IIpp††nnÊÊaaeeTTaa
ssnniiggkkMMccaatt''ssmm--rrggßßII¨ëeccjjBBIIqqaakknneeyyaaVVyyEExxµµrr  ddUUccEEddlleeKKVVnneeFFII√√
eeTTAAeellII®®TTgg''ssiirrIIvvuuDDÛÛ  kkaallBBIIqq~~SS11999955  EEddlleeKKbbgg≈≈MM[[nniirreeTTsseeccaall®®ssuu
kkmmYYyyrryy:eeBBlleennAAbbrreeTTssyy""aaggddUUeecc~~aaHHEEddrr  ..

eebbIIeeyyaaggttaammGG~~kksseegg˚t̊tkkaarrNN__eennAAPP~~MMeeBBjj  bbMMNNggrrbbss''rrNNÚÚTTiiÌÌ
KKWWccgg''bbeeJJççjjPPkkII††PPaaBBrrbbss''xx¬¬ÁÁnnccMMeeJJHHKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnn  eeddIImm∫∫IIeerroobbccMMrraa
CCrrddΩΩaaPPiiVVllffIIµµrrYYmmKK~~aaeennAAee®®kkaayyeeBBlleeVVHHeeqq~~aattqq~~SS22000088  ..  BBYYkkGG~~kksseegg˚˚
ttkkaarrNN__bbEEnnƒƒmmffaa  rrNNÚÚTTiiÏÏBBiittCCaaddwwggyy""aaggcc∫∫aass''ffaa  KKNNbbkkßßTTSSggBBIIrr
eennHHBBMMuuGGaacc®®ccVVcc''bbJJççËËllKK~~aaVVnneeTT  ..

hhflfluunn--EEssnnGGtt''nniiyyaayyGGII√√TTSSggGGss''  ..  EEtteehhgg--ssMMrriinn,,  ®®bbFFaannkkiittii††--
yyssKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnn®®bbkkaassmmiinnyyll''®®ssbbeeddaayynniiyyaayyffaa  KKNN
bbkkßßTTSSggBBIIrreennHHBBMMuuGGaaccrrMMllaayyccUUllKK~~aaVVnneeTT  BBIIee®®JJHHxxuussKK~~aaTTSSggmmeennaaKK
mmvviiCCÇÇaanniiggGGtt††ssJJÔÔaaNN  BBIIee®®JJHHKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuuccCCaaKKNNbbkkßßrraaCCaa
nniiyymmttMMNNaaggeess††cc  ..

BBiittEEmmnneehhIIyy  KKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuuccEEddll®®bbCCaaBBllrrddΩΩssÌÌbb''  bb""uuEEnn††
yyll''eeXXIIjjffaa  xx¬¬ÁÁnnccuuHHTTnn''eexxßßaayyeennAAkk~~¨g̈gKKNNbbkkßß  EEddll®®TTgg''ssiirrIIvvuuDDÛÛkkMM
BBuuggEEtteeLLIIgg  EEddll®®TTgg''kkMMBBuuggEEtteerroobbccMMEExxßßrryy:ttSSggBBIIee®®ccIInnqq~~SSmmkkeehhIIyy
..  CCaaBBiieessss  rrNNÚÚTTiiÏÏmmiinnssUUvvEEddllccuuHHeeTTAACCYYbb®®bbCCaarraa®®ss††nniigg®®kkuummmmUUll--
ddΩΩaannbbkkßßeeLLIIyy      rrvvll''EEtteeTTAAff~~aakk''ff~~mm®®bbBBnnÏÏccuuggnniiggkkUUnnxxIIççeennAA®®ssuukkVVrrSSgg  

EEddll®®ttUUvvCCaaGGttIItt®®bbBBnnÏÏrrbbss''rrddΩΩmmÂÂnnII††xx¬¬ÁÁnn  ..  ttaammeeyyIIggyyll''  kkaarrEEddll
rrNNÚÚTTiiÏÏ®®bbkkaassyy""aaggeennHH  KKWWeeddIImm∫∫II®®bbmmUUllnniiggssÊÊgg''eemmIIllmmttiissmmaaCCiikkxx¬¬ÁÁ
nn  EEddllkkMMBBuuggEEttKKSS®®TT®®TTgg''ssiirrIIvvuuDDÛÛ  ..  

eehhttuuGGII√√  KKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuuccEEddllCCaaKKNNbbkkßßrraaCCaanniiyymmnniiggttMM
NNaaggeess††cc  nniiggQQ~~HHeeqq~~aattkkaallBBIIqq~~SS11999933  eehhIIyy®®ttUUvv®®bbCCaarraa®®ss††ssÌÌbb''
xx¬¬SSggeemm""¬¬HH  ??  ..  KKNNbbkkßßeennHHVVtt''bbgg''sseemm¬¬ggbbnnii††ccmm††gg@@  eennAAeeBBlleeVVHH
eeqq~~aattmm††gg@@  KKWWeeddaayyssaarrEEttnneeyyaaVVyynniiggÚÚkkJJeemmddwwkknnSSKKNNbbkkßßeennHH
eeFFII√√ccMMeeJJHH®®bbCCaarraa®®ss††  ..  eeyyIIgg®®ttUUvvrrMMllwwkkffaa  kkaallBBIIqq~~SS11999933  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
eennAAkk~~¨g̈gCCMMrrMMttaamm®®bbTTll''EEddnnEExxµµrr--eessoomm  EEddllKK~~aaCCYYyy[[KKNNbbkkßßeennHHVV
nnGGMMNNaacc  eehhIIyyKKNNbbkkßßkk**eePP¬¬cceeKKeeccaall  ..  kkaarrkk∫∫tt''eennHHeeKKmmiinnEEmmnneeFFII√√
®®ttwwmmEEttccMMeeJJHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩeennaaHHeeTT  eeKKeeFFII√√rrhhUUtteeTTAAddll''ssmmaaCCiikkeeKKeeTTAA
eeTToott  ..  

kkaallBBIIqq~~SS11999988  eennAAeeBBllVVttuukkmmµµ®®bbqqSSggnnwwggkkaarrbbnn¬¬MMllTTÏÏpplleeqq~~aa--
tt  eess††ccssIIhhnnuuVVnnkk∫∫tt''nnwwggVVttuukkrr  eeTTAAccUUll´́ddCCaammYYyyhhflfluunn--EEssnn  ..  eebbII
mmiinnyy""aaggddUUeecc~~aaHHeeTT  hhflfluunn--EEssnncc∫∫aass''CCaaFF¬¬aakk''eeccjjBBIIGGMMNNaacc  ddUUcceennAA®®bb
eeTTssGGuuyyEE®®kknnffIIµµ@@eennHH  ..  eennAAeeBBlleennaaHH  mmaannttSSggBBII®®BBHHssggÙÙ®®ttUUvvssuuKKtt
eeddaayyssaarr®®kkuummbb""UUlliisshhflfluunn--EEssnnvvaayyssmm¬¬aabb''  ..

kkaallBBIIqq~~SS11999933  ee®®kkaayyBBII®®bbkkaassQQ~~HHeeqq~~aatt  KKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunn--
bbiiuuccnniiggCCaattiinniiyymm  eess††ccssIIhhnnuukk∫∫tt''nnwwggkkUUnnEEddllmmaannCC&&yyCCMMnnHH  VVnnee®®bbII
kkUUnnmmYYyyeeTToott  ((cc®®kkBBgg''ßß))  [[eeFFII√√eesscckkII††®®bbkkaasskkaatt''EEcckk®®ssuukk  EEddllttMMrrUUvv
[[KKNNbbkkßßQQ~~HHeeqq~~aattrrYYmmCCaammYYyyKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnbbMMeerrIIyyYYnn  ®®ttUUvveeFFII√√rraaCC
rrddΩΩaaPPiiVVlleeddIImm∫∫IIssIIhhnnuuxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeddIIrrttYY  ..

kkaallBBIIqq~~SS11997700  rrddΩΩssPPaa´́nnrraaCCaaNNaacc®®kkVVnn®®bbkkaassddkkttMMEENNgg
ssIIhhnnuueeccjj  eeddaayyeehhttuussIIhhnnuukk∫∫tt''CCaattii  ..  ssIIhhnnuuGGtt''jjeejjIIttrrtt''eeTTAA
ccUUll´́ddCCaammYYyyyyYYnnhhaaNNUUyy  mmkkQQ¬¬aannJJnn®®bbCCaaBBllrrddΩΩnniigg®®bbeeTTss
xx¬¬ÁÁnneeLLIIyy  ..  CCaaBBiieessss  ssIIhhnnuuCCaa®®bbFFaannrrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm®®bbll&&yy
BBUUCCssaassnn__  ..  

eehhttuuddUUcceemm††ccVVnnCCaaBBYYkkGGss''eennHHGGtt''jjeejjIIttnnwwggkk∫∫tt''EExxµµrr  ??  BBYYkk®®kkuu
mmvvggßß®®ttkkUUlleess††cceeKKyyll''ffaa  BBYYkkeeKKCCaammnnuussßß®®bbssiiTTiiÏÏmmaannbbuuNN¥¥eellIIeeKK
TTSSggGGss''  ..  eehhIIyyeeKKyyll''ffaa  ®®bbCCaarraa®®ss††®®ttUUvvkkaarreeKK  mmiinnEEmmnnBBYYkkeeKK®®ttUUvv
kkaarr®®bbCCaarraa®®ss††eennaaHHeeTT  ..  eeddaayyyyll''eellIIKKMMnniitteennHH  BBYYkkeeKKmmiinneeKKaarrBB®®bb
CCaarraa®®ss††  eehhIIyyBBYYkkeeKKyyll''ffaa  BBYYkkeeKKeeFFII√√GGII√√ee®®ssccnnwwggkk∫∫aallcciitt††BBYYkkeeKK
eeddaayyBBMMuuKKiittppll®®bbeeyyaaCCnn__®®bbCCaarraa®®ss††  ..  

eebbIIeeyyIIggmmiinnrrkkcceemmII¬¬yyeeddIImm∫∫IIbbJJççbb''GGMMeeBBIIkk∫∫tt''rrbbss''BBYYkkGGss''eennHHeeTT
®®bbeeTTsseeyyIIggBBMMuuGGaaccrrkkeeXXIIjjssnnii††PPaaBBnniiggeessrrIIPPaaBBVVnneeLLIIyy  ..  eerrOOgg
eennHH®®ssYYlleessaaHH  KKWW®®KKaann''EEtteeyyIIggeeFFII√√[[BBYYkkeeKKddwwggffaa  eebbIIBBYYkkGGss''eennHHkk∫∫tt''
nnwwgg®®bbeeyyaaCCnn__®®ssuukk  KKWWeeyyIIggQQbb''KKSS®®TT  eehhIIyyeebbIIGGaacceeFFII√√eekkIItt  KKWWeeyyIIgg
®®ttUUvvkkaatt''eeTTaassBBYYkkGGss''eennHH  ..  eeyyIIggmmiinn®®ttUUvvKKSS®®TTeeddaayyggggiittggggll''  eeddII
mm∫∫IIEEtt®®bbeeyyaaCCnn__kkMMTTiicckkMMTTIIeennaaHHeeLLIIyy  ..⁄⁄



Tradition de la dynastie Sihanouk : La trahison perpétuelle 
 

Norodom Ranariddh, président du Parti Royaliste FUNCINPEC – partenaire du PPC - et 
président de l’Assemblée Nationale, fait savoir qu’il voudrait que son parti fusionne avec le 
PPC pour battre le parti de Sam Rainsy aux élections de 2008. Avant la formation du 
gouvernement actuel en juillet 2004 et après des élections en juillet 2003, le FUNCINPEC et le 
Parti de Sam Rainsy avaient formé une "Alliance des démocrates", qui avait exclu toute 
reconduction de Hun Sen à la tête d’un gouvernement de la troisième législature de la nouvelle 
monarchie. Enfin, Ranariddh a abandonné son allié, Sam Rainsy, et est allé tout seul pour 
former le gouvernement reconduit par Hun Sen. En plus il cherche toutes les occasions pour 
disqualifier ou expulser Sam Rainsy de la scène politique. Comme il avait fait avec son demi-
oncle, le Prince Norodom Sirivuth, demi-frère de l’ex-Roi Norodom Sihanouk, ancien ministre  
FUNCINPEC, en 1995, qui était obligé de s’exiler pendant un certain temps à l’étranger. 

D’après des observateurs à Phnom-Penh, l’intention de Ranariddh est de montrer la fidélité de 
son parti au PPC en vue de former un nouveau gouvernement de coalition en 2008. Ils 
ajoutent que le prince savait parfaitement que ces deux partis ne peuvent pas fusionner.  
Hun Sen, homme fort du PPC, n’a rien déclaré, mais le président d’honneur de son parti, 
l’ancien président Héng Samrin, avait rejeté cette proposition en vue des élections de 2008. Il 
ajoute que « ces deux partis ne peuvent pas fusionner parce qu’ils n’ont pas les mêmes 
idéologies et d’identités. Le Funcipec est un parti royaliste et représente le Roi». 
Certes, le FUNCINPEC est impopulaire auprès de la population, et en plus Ranariddh se sent 
affaibli dans son propre parti au profit de son demi-oncle Sirivuth qui a pris sa revanche, qui 
tisse des cellules partout dans le parti et dans les milieux populaires. Ranariddh n’a pas 
l’habitude de descendre auprès de la base et en plus il a consacré beaucoup de temps à sa 
maîtresse et à son nouveau fils, ex-épouse de son ministre, qui résident dans la région 
parisienne. Il a fait sa déclaration pour tester les positions des militants du parti et les 
récupérer au détriment de son demi-oncle.  
Pourquoi le FUNCINPEC est-il impopulaire ? Pourtant il avait gagné les élections en 1993 et 
en plus il représente la monarchie. Il perd des voix à chaque élection à cause des politiques 
menées par ses dirigeants et ses comportements vis-à-vis à la population. Il faut se rappeler 
qu’en 1993, la population dans les camps de la frontière Khméro-Thaï, qui a porté le 
FUNCINPEC au pouvoir, n’était pas reconnaissante. Ce parti au pouvoir ne s’occupait pas du 
rapatriement et de son installation dans le pays.  
La trahison des dirigeants de ce parti ne se limite pas à la population, mais s’étend aussi aux 
membres.  
 
En 1998, pendant la protestation populaire contre le trucage des résultats des élections de la 
deuxième législature, le Roi Norodom Sihanouk a trahi les manifestants en volant au secours  
du PPC, Hun Sen était au pouvoir. Sinon la manifestation aurait balayé les dirigeants ex-
communistes comme en Ukraine. Il y avait beaucoup de victimes, même dans les milieux 
religieux, pendant ces manifestations. 
 
En 1993, après la déclaration de la victoire du FUNCINPEC et des nationalistes aux élections, 
Norodom Sihanouk avait trahi son fils qui avait gagné, en demandant à un autre fils, 
Chakrapong, de faire une déclaration de sécession, en obligeant le parti gagnant a appeler le 
PPC pour former le gouvernement pour que Sihanouk pût jouer un rôle. 
 
Dans les années 1970, les Assemblées du Royaume l’avaient destitué pour raison de trahison, 
il n’avait pas hésité d’aller pactiser avec les Nord-Vietnamiens pour agresser son propre 
peuple et son pays. En plus il présidait les Khmers Rouges, auteurs du génocide. 



Pourquoi ces personnes osaient trahir et trahiront encore les Cambodgiens ? La famille Royale 
s’est comportée comme des personnes sacrées au-dessus de tout. Ils pensent que le peuple a 
besoin d’eux, ce n’est pas eux qui ont besoin du peuple. Dans cet esprit ils ne respectent pas le 
peuple, ils pensent qu’ils pourraient faire comme ils l’entendent sans tenir compte des intérêts 
du peuple. 
Si les Cambodgiens ne trouvent pas de remède pour faire cesser les trahisons des dirigeants, le 
pays ne retrouvera pas la paix et la liberté. Pourtant tout est simple, il faut qu’on fasse 
comprendre aux dirigeants que s’ils trahissent les intérêts du pays on retire son soutien, et si 
c’est possible qu’on les traduira un jour devant une cour de justice au lieu de les soutenir en 
espérant obtenir des miettes.  

LIM Kim-Ya 



esaknadkmµxusK`a
rrvvaagg<<ssflflUUNNaammII>>mmnnuussßßbbeeggII˚t̊t

nnwwgg<<ssflflUUNNaammII>>bbgg˚e̊eLLIIggeeddaayyFFmmµµCCaattii
eeddaayybbNNiiÎÎtt  TTiitt--NNaarrJJÔÔKKIIrrII
((EE®®bbssMMrrYYlleeddaayy  llII--eeDDoobb))

VVttuuPPUUttmmhhnn††rraayyFFmmµµCCaattiiffIIµµ@@eennHH  EEddlleeKKeehhAAffaa  <<ssflflUUNNaammII>>  ……
<<PP~~MMrrllkkbbgg˚e̊eLLIIggeeddaayykkaarrrrJJÇÇËËyyEEppnnddII>>  VVnnbbMMpp¬¬aajjGGaayyuuCCIIvviittmmnnuussßß
ss¬¬ËËtt®®ttgg''yy""aaggee®®ccIInneennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''GGaassIIuuxxaaggtt∫∫ËËggnniiggGGaassIIuuGGaaeeKK~~yy__  eeFFII√√
[[xxMM∆∆¨®̈®bbeemmIIKKiittGGMMBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''FFmmµµCCaattiidd**mmhhaarrnnIIÊÊGGssççaarr¥¥eennHH  ..  xxMM∆∆¨B̈BMMuuGGaaccCCYYyy
GGII√√VVnneeTT      ee®®kkAAGGMMBBIIee®®bboobbeeFFoobbee®®KKaaHHff~~aakk''FFmmµµCCaattiieeFFII√√[[mmaannkkaarrxxUUccxxaattdd**
FFMMeeFFgg  EEddllmmnnuussßßeellaakkBBMMuuGGaaccnnwwkkssµµaannddll''  eeTTAAnnwwggee®®KKaaHHff~~aakk''EEddllkkMM
BBuuggEEtteekkIIttmmaanneeLLIIggeennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  eehhIIyyeebbIIeeTTaaHHbbII  eessaakknnaa
ddkkmmµµdd**FF©©nn''FF©©rrTTSSggGGss''eennHH  VVnneeFFII√√[[rrMMCCYYllcciitt††eeTTAAddll''mmnnuussßß®®KKbb''vv&&yy
®®KKbb''CCaattiissaassnn__  nniigg®®KKbb''CCMMeennOOssaassnnaa  eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''GGaassIIuuyy""aaggNNaakk**
eeddaayy  BBnn¬¬WẂ́ nneesscckkII††ssggÙÙwwmmxx¬¬HH  kk**VVnnccaabb''eeppII††mmbbgg˙ȧajjrrUUbbrraaggmmkkeehhIIyy
EEddrr  ..  CCaaååTTaahhrrNN__  CCMMnnYYyydd**mmaannccMMnnYYnnyy""aaggFFMMEEpp~~kkeeBBTT¥¥,,  hhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨¨
nniiggssmm∏∏aarr: kk**VVnnmmkkddll''BBII®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayy´́nnBBiiPPBBeellaakk      ddUUccKK~~aaVVnn
mmkkBBIIrrddΩΩaaPPiiVVll®®BBmmTTSSgg‰‰kkCCnnnnaannaappggEEddrr  ..  eennAAkk~~¨g̈gkkaall:eeTTss:eennHH
BBYYkkbbssççwwmm®®bbeeTTsseeCCOOnneellOOnnFFMM@@  kk**ddUUccKK~~aannwwgg®®bbeeTTssCCbb""uunnEEddrr  VVnnccaa
bb''eeppII††mmmmiinnEEmmnn®®KKaann''EEttpp††ll''CCMMnnYYyydd**ee®®ccIInnnniiggkkaarrpptt''ppgg''ssmm∏∏aarr:bb""uueeNNˆâaHH
eeTT,,  BBYYkkeeKKVVnnBBiinniitt¥¥eemmIIllkk~~¨g̈grryy:eeBBllEEvvgg  ´́nnkkaarrkkssaaggeeLLIIggvviijj
ccMMeeJJHHPPUUmmiiPPaaKKEEddllTTTTYYllrrggnnUUvvmmhhnn††rraayyFFmmµµCCaattiieennHH  ..  eeyyaaggttaamm
eesscckkII††®®bbkkaassBBtt··mmaann,,  BBYYkk®®bbeeTTsseeCCOOnneellOOnnVVnnssMMeerrcccciitt††rrYYcceehhII--
yy  pp¬¬aass''bb††ËËrrkkmmµµvviiFFIIssgg®®VVkk''CCMMJJkk''ccMMeeJJHHBBYYkk®®bbeeTTssrrggee®®KKaaHHTTSSggeennHH
eehhIIyyEEffmmTTSSggpp††ll''CCMMnnYYyyrryy:eeBBllEEvvgg  eeddIImm∫∫IIkkssaaggeeLLIIggvviijjnnUUvveehh--
ddΩΩaarrccnnaassmmıı&&nnÏÏ‰‰kkCCnn  nniiggrrddΩΩaaPPiiVVlleeTToottppgg  ..

CCaakkaarrppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj,,  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa®®ttUUvvVVnnrrggbb""HHTTggiiccnnwwgg<<ssflflUUNNaa
mmII>>  EEddllbbgg˚e̊eLLIIggeeddaayymmnnuussßß  ccaabb''ttSSggBBIIGGMMLL¨g̈gccuuggqq~~SS11996600  eeddaayy
KKµµaanneesscckkII††ssggÙÙwwmmffaa  nnwwggmmaannkkaarrpp¬¬aass''bb††ËËrrGGII√√qqaabb''eeLLIIyy  ..  eessddΩΩkkiiccççkkmmıı¨¨
CCaaVVnnssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gllMMnnSS®®ssuuttccuuHH  eeddaayyKKµµaanneesscckkII††ssggÙÙwwmmNNaammYYyyffaa
nnwwggeeFFII√√[[VVnnllÌÌ®®bbeessIIrreeLLIIggvviijjqqaabb''@@eennHHeeTT  eeTTaaHHbbIIVVnnTTTTYYllCCMMnnYYyy
GGnn††rrCCaattiiyy""aaggssMMeebbIImmEEpp~~kkhhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨n̈niiggbbeeccççkkeeTTss  EEddllCCaammFF¥¥mm®®bb--
EEhhll660000llaanndduull¬¬aarrkk~~¨g̈gmmYYyyqq~~SS@@  ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11999911mmkkkk**eeddaayy  ..
bbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH,,  eeyyaaggttaammeesscckkII††rraayykkaarrNN__mmYYyyccMMnnYYnn  eeFFII√√eeLLIIggeeddaayy
ssƒƒaabb&&nnCCMMnnYYyyGGnn††rrCCaattiiFFMM@@  ddUUccCCaaFFnnaaKKaarrBBiiPPBBeellaakk  ((World Bank))  nnii
ggmmUUllnniiFFiirrUUbbiiyyvvttƒƒ¨G̈Gnn††rrCCaattii  ((IMF)),,  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaKKWWCCaa®®bbeeTTssEEddll®®kkII
®®kkeettaakkyy""aakkCCaaggeeKKbbMMppuutteennAAeellIIPPBBEEppnnddIIeennHH  ..  eeKKccgg''ddwwggffaa  eettIICCMMnnYY--
yyhhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨n̈niiggbbeeccççkkeeTTssdd**ee®®ccIInneellIIssllbb''TTSSggGGss''eennHH  eeTTAAkkEEnn¬¬gg
NNaaGGss''eeTTAA  ??

eennAAee®®kkaammkkaarrddwwkknnSSrrbbss''hhflfluunn--EEssnn,,  eePPaaKK®®TTBB¥¥FFmmµµCCaattiirrbbss''®®bb--
eeTTsskkmmıı¨C̈Caa  VVnn®®ttUUvveeKKbbMMpp¬¬aajjttaamm®®bbBB&&nnÏÏBBuukkrrllYYyy,,  kkuummaarraa--kkuummaarrIIKKµµaann
mm˙˙ËËbbGGaahhaarr®®ttwwmm®®ttUUvv  eehhIIyy®®bbBB&&nnÏÏBBuukkrrllYYyyVVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaaTTmm¬¬aabb''́́ nnkkaarr
rrss''eennAAeeTTAAeehhIIyy  ..  eeKKKKµµaannGGMMeeBBIIyyuuttii††FFmm··,,  KKµµaannkkaarrTTTTYYllxxuuss®®ttUUvv,,  kkaarr
eeKKaarrBBssiiTTiiÏÏmmnnuussßß  eehhIIyyllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥ssiiƒƒtteennAAEEtteellII®®kkddaass''bb""uu
eeNN̂̂aaHH  ..

ffIIµµ@@eennHH,,  eennAAkk~~¨g̈gbbTTssmm∏∏aassnn__mmYYyyCCaammYYyykkaaEEssttCCbb""uunn,,  hhflfluunn--EEss
nn,,  CCnnpp††aacc''kkaarrEExxµµrrVVnnssII††bbeennÊÊaassBBiiPPBBeellaakk  BBMMuuVVnnCCYYyy®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
®®KKbb''®®KKaann''eeTT  eebbIIeeyyaaggttaammssMMddIIrrbbss''KKaatt''EEddllnniiyyaayyffaa  CCaa®®bbeeTTss
TTTTYYllrrggee®®KKaaHHFF©©nn''FF©©rrxx¬¬SSggNNaass''      CCaaggBBYYkk®®bbeeTTssrrggee®®KKaaHHFFmmµµCCaattiiffIIµµ@@
eeddaayy<<ssflflUUNNaammII>>eennAAGGaassIIuuxxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggeennAAGGaassIIuuGGaaeeKK~~yy__eennHHeeTTAAeeTToott
..  kk~~¨g̈gddMMeeNNIIrrTTssßßnnkkiiccççTTII®®kkuuggmmYYyyCCiittPP~~MMeeBBjj,,    CCnnpp††aacc''kkaarrEExxµµrrnniiyyaayy
ffaa  ––

««eebbIIeeyyIIggee®®bboobbeeFFoobbkkaarrxxUUccxxaattbbgg˚e̊eLLIIggeeddaayy<<ssflflUUNNaammII>>  eeTTAA

nnwwggGGMMeeBBIIssmm¬¬aabb''rrggaalleennAAee®®kkaammrrbbbbbb""uull--BBtt  KKWWeennAAttiiccCCaagg1100PPaaKK

rryy´́nnkkaarrxxUUccxxaattdd**FFMMeeFFggnniiggkkaarrVVtt''bbgg''GGaayyuuCCIIvviitt»»  hhflfluunn--EEssnneeJJll

eennAAkk~~¨g̈gbbuuNN¥¥sseemmııaaFFTTMMnnbb''TTwwkkmmYYyyssiiƒƒtteennAAee®®kkAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ((Kyodo

News))  ..
eennHHvvaaCCaakkaarrFFmmµµttaaeeBBkkeeTTAAeehhIIyy,,  hhflfluunn--EEssnnKKaatt''kkMMBBuuggEEtteeFFII√√[[®®kkuu

mmEExxµµrr®®kkhhmmkk¬¬aayyeeTTAACCaaeexxµµaacc®®JJyybbiissaacc    eeddIImm∫∫II[[xx¬¬ÁÁnnKKaatt''nniiggeeccAAhh√√aa
yyyyYYnnrrbbss''KKaatt''  ®®ttUUvveeKKeemmIIlleeXXIIjjffaaCCaammnnuussßßllÌÌ  ..

kk**bb""uuEEnn††kkaarrBBiitt  hhflfluunn--EEssnneennHHKKaatt''KKWWCCaaEEpp~~kkmmYYyy´́nn<<ssflflUUNNaammII>>EExxµµrr
EEddllbbgg˚e̊eLLIIggeeddaayymmnnuussßß  ..  hhflfluunn--EEssnnVVnneeLLIIggeeFFII√√CCaannaayykkrrddΩΩmm
ÂÂnnII††EExxµµrr  ttSSggBBIIJJkk''kkNN††aallGGMMLL¨g̈gqq~~SS11998800eemm""¬¬HH  ..  mmaannEEttKKaatt''  nniiggKKWWCCaa
KKaatt''mm~~aakk''‰‰ggbb""uueeNNˆâaHH  EEddllbbJJÇÇaa®®ttYYtt®®ttaaeeTTAAeellII®®ssuukkTTSSggmmUUll  eeddaayy
GGMMNNaaccpp††aacc''kkaarr  eeddaayyKKµµaannkkaarrhhflflaann®®bbkkYYtt®®bbEECCgg  BBIIKKNNbbkkßßnneeyyaaVV
yyNNaammYYyy  nniiggBBIIbbuuKKllNNaammYYyy  ttYYyy""aaggddUUccCCaaeess††ccssIIhhnnuuCCaaeeddIImm  ..
CCaakkaarrppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijjeessaaHH,,      eess††ccssIIhhnnuuVVnnee®®bbII®®VVss''mmuuxxmmaatt''rrbbss''KKaatt''
''kk~~¨g̈gqqaakkGGnn††rrCCaattii  nniigg®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBrrbbss''KKaatt''kk~~¨g̈gccMMeeNNaammBBYYkkGG~~kkEE®®ss
ccMMkkaarrEExxµµrr  pp††ll''PPaaBB®®ssbbcc∫∫aabb''ddll''hhflfluunn--EEssnnnniiggKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkk
mmıı¨C̈Caa  ttSSggBBIIeeBBllVVnnCCYYbbKK~~aaCCaaeellIIkkTTIImmYYyyeennAA‰‰®®ssuukkVVrrSSgg    ccaabb''ttSSggBBII
BBIIqq~~SS11998877mmkkeemm""¬¬HH  ..
((  kkkknn ––  hhflfluunn--EEssnnkkMMBBuugg®®kkeeGGIItt®®kkeeGGaaggnnwwggxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeBBkkeeTTddwwgg  ..  ttaa
mmBBiitt  GGnn††rrCCaattiiVVnnCCYYyyEExxµµrrCCaagg22JJnn''llaanndduull¬¬aarr  ssMMrraabb''eerroobbccMMkkaarreeVVHH
eeqq~~aattqq~~SS11999933  rrYYcceehhIIyyVVnnbbnn††CCMMnnYYyyCCaammFF¥¥mmCCaagg550000llaanndduull¬¬aarr
EEffmmeeTToottCCaaeerrooggrraall''qq~~SSrrhhUUttmmkk  ..  EExxµµrreeyyIIgg  KKYYrrNNaass''mmaannkkaarrTTTTYYll
xxuuss®®ttUUvv  eehhIIyymmUUrr´́ddGGaavvnnSSKK~~aaeeFFII√√kkaarrkkssaagg®®ssuukkeeLLIIggvviijj  ..  kk**bb""uuEEnn††KKYYrr
[[GGnniiccççaa  CCMMnnYYyyTTSSggGGss''eennaaHH  ssMMrraabb''EEttbbMMeerrIIGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  nniiggGGMMNNaacc
pp††aacc''kkaarrrrbbss''BBYYkkCCnnpp††aacc''kkaarrmmYYyykk††aabb''ttUUcceeTTAAvviijj  ..  ®®ssuukkkkaann''EEtt®®kkeeTTAA
@@  rrgg''ccSSEEtt´́ff©©ddaacc''ddeeggII˙ṁmss¬¬aabb''bb""uueeNNˆâaHH ))  ..  

llTTÏÏPPaaBBhhflfluunn--EEssnn{{bb®®kkeessaabb®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††nniiggGGMMNNaaccyy""aagg

eellIIssllbb''eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  VVnnddkk®®ssgg''bbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjttaammrryy:kkaarr

eepp††aaHHpp††ggTTssßßnn:KK~~aa  rrvvaaggCCnnCCaattiiEExxµµrr--GGaaeemmrriikkSSggBBIIrrrrUUbb  EEddllCCaaGG~~kkmmaann

BBtt··mmaann®®KKbb''®®KKaann''  bbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjnnUUvvddMMrruuyyrrbbss''hhflfluunn--EEssnneekk††aabbkk††aabb''

GGMMNNaacceennAAkkmmıı¨C̈Caa  ddUUcctteeTTAAeennHH  ––
««  Tom nniiyyaayy®®ttUUvvNNaass''  ..  eettIIKKaatt''VVnnlluuyyBBIINNaammkkeeddIImm∫∫IIeeTTAA

ssgg''ppÊÊHHEEddllmmaanntt´́mm¬¬rraabb''ssiibbllaanndduull¬¬aarr  mmiinn®®ttwwmmEEttppÊÊHHeennAAeellIIeeqq~~rrss



mmuu®®TTCCaabb''mmaatt''TTwwkkbb""uueeNNˆâaHHeeTT  EEttrrhhUUttddll''bbnnÊÊaayyeennAAttaaeexxµµAA  nniiggeennAAvviimmaa
nn‰‰kkrraaCC¥¥  eehhIIyynniigg®®bbEEhhlleennAATTIIkkEEnn¬¬ggeeppßßggeeTToott  kk~~¨g̈geeBBllEEddllBBYY
kk®®KKUUbbee®®ggoonnVVnnTTTTYYll®®VVkk''EExxBBII2200eeTTAA2255dduull¬¬aarrbb""uueeNNˆâaHHkk~~¨g̈g11EExx@@  ..

eebbIIBBYYkk®®bbeeTTsseeFFII√√GGMMeeNNaayy  mmiinneeFFII√√kkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥eemmIIlleeddaayy®®bbuugg
®®bbyy&&tt~~eeTTAAeellII®®VVkk''  EEddlleeKKrrMMBBwwggGGPPiivvDDÛÛnn__ddll''kkmmıı¨C̈CaaeeTTeennaaHH,,  ®®bbCCaaBB--
llrrddΩΩEExxµµrrTTSSggGGss''nnwwgg®®ttUUvvrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaa  ..  kk**bb""uuEEnn††vvaaCCaakkaarrGGaa®®kkkk''BBnn''eeBBkk
NNaass''  EEddllmmnnuussßßPPaaKKee®®ccIInn®®ttUUvvhhflfluunn--EEssnnnniiggBBYYkkmmnnuussßßrrbbss''KKaatt''
eeFFII√√[[PP&&nn††PPSSgg  ..

KKaatt''rriiHHKKnn''BBYYkk®®KKUUbbee®®ggoonn  BBIIee®®JJHHmmkkBBIIKKaatt''xx¬¬ÁÁnnKKaatt''KKµµaannkkaarrssiikkßßaa
eerroonnssUU®®tt  ..

eeddaayyeesscckkII††eeKKaarrBByy""aaggxxııgg''xxııss'',,
((BadBoy))

❑

kk~~¨g̈gGGttƒƒbbTT  ––  ««hhflfluunn--EEssnnkkMMBBuuggssgg''ppÊÊHHtt´́mm¬¬rraabb''llaanndduull¬¬aarreellIIeeqq~~rr
ssmmuu®®TTkkMMBBgg''eessaamm»»

eettIIKKaatt''VVnnlluuyyeennHHBBIINNaammkk  ??    eennAAkk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aa  KKaatt''VVnn
eeccaaTT®®bbkkaann''GGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  ffaaCCaaGG~~kkeerroobbccMMVVttuukkmmµµBBYYkk®®KKUUbbee®®ggoo
nn  ..  eennHHKKWWddll''eeBBlleevvllaaeehhIIyyeeTTddwwgg  EEddllsshhKKmmeeFFII√√GGMMeeNNaayyGG--
nn††rrCCaattii  ccaabb''eeppII††mmeeFFII√√kkaarrggaarrrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddIImm∫∫II[[ssmm®®ssbbeeTTAAttaammqqnnÊÊ:rrbb--
ss''BBYYkk®®bbeeTTssddaakk''TTaann  ..

sshhKKmmeeFFII√√GGMMeeNNaayykkMMBBuuggEEtteeddIIrrttYYCCaammYYyyrrUUbbPPaaBBTTuurrKKttrrbbss''EExxµµrr
eeddIImm∫∫II®®bbmmUUllyykknnUUvvkkaarrKKSS®®TTCCaaTTUUeeTTAA  ..  ddll''ddUUeecc~~~~HH  BBYYkkeeKK®®ttUUvvpp††ll''®®VVkk''
eennHH  eeTTAA[[GG~~kkNNaammYYyy  nniiggeeFFII√√[[eemmIIlleeXXIIjjffaa  lluuyyVVnnEEcckkccaayyyy""aa
gg®®ttwwmm®®ttUUvv  eeTTaaHHbbIIkkaarrEEcckkccaayyeennaaHHBBMMuussUUvvllÌÌkk**eeddaayy  ..  BBYYkkeeKKPP&&yyxx¬¬aacc
kkaarrbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjnnUUvv®®VVkk''eellIIssBBIIeesscckkII††®®ttUUvvkkaarrNNaass''      BBIIee®®JJHHkkaarr
ggaarrrrbbss''BBYYkkeeKK,,  kkaarrFFaannaassnnii††ssuuxxddll''xx¬¬¨¨ÁÁnneeKK  GGaa®®ss&&yyeeTTAAeellIIkkaarrGGnnÊÊ--
ggrrkk®®VVkk''GGMMeeNNaayyTTSSgg®®ssuugg      ddUUccKK~~aaeeTTAAnnwwgg®®kkuummhhflfluunnEEddlleeKKrrMMBBwwggeeTTAA
eellIIkkaarrEEss√√ggrrkkeeddIImmTTuunn  ssMMrraabb''eeFFII√√vviinniieeyyaaKKyy""aaggddUUeecc~~aaHHEEddrr  ..

eeTTaaHHbbIIkk~~¨g̈gmmuuxxCCMMnnYYjjrrkkssIIuu  eeKKmmiinneellggEEll∫∫ggvviinniieeyyaaKKqqÁÁtt@@  ddUUcc
rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrkk**eeddaayy,,  mmuuxxkkaarrrrkkssIIuurrbbss''sshhKKmmeeFFII√√GGMMeeNNaayy  BBiittCCaa
®®ttUUvvrrggee®®KKaaHH  eebbII®®bbssiinnNNaaKKµµaannlluuyyccUUlleeTT  ..  ddUUeecc~~HHsshhKKmmeeFFII√√GGMM--
eeNNaayy  ®®ttUUvvEEttbbnn††rrkkssMMuulluuyyeeKKtteeTTAAeeTToott  EEddllyy""aaggeehhaaccNNaass''
kk**GGaacckkaarrJJrrnnUUvvmmuuxxttMMEENNggrrbbss''BBYYkkeeKKCCaaGG~~kkrrddΩΩVVllEEddrr  ..  

kk**bb""uuEEnn††  eettII‰‰kkCCnn……®®bbeeTTsseeFFII√√GGMMeeNNaayynnIImmYYyy@@  ccgg''eeFFII√√vviinniieeyyaaKK
eennAAkk~~¨g̈gGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy,,  CCaammYYyyrrddΩΩaaPPiiVVlleellaaPPllnn''  ddUUccmmaanneennAAkk~~¨g̈g®®ssuu
kkEExxµµrr……  ??  BBYYkkeeKKBBiittCCaaBBMMuuccgg''ddUUeecc~~HHeeLLIIyy  ..  ddUUeecc~~HH  CCaammYYyykkaarreeVVHHlluuyy
eennHHeeTTAA[[EExxµµrr,,  sshhKKmmeeFFII√√GGMMeeNNaayy  kk**eeFFII√√[[eeXXIIjjffaammaannkkaarreeCCOOnneellOO
nnkkMMBBuuggEEtt®®bb®®BBwwtt††eeTTAA  eebbII®®bbssiinneeyyIIggeeFFII√√eeTTAAttaammKKnn¬¬gg.....  xxMM∆∆¨K̈Kiittffaa®®ssuukk
eehhTTII  KKWWCCaaååTTaahhaarrNN__rrbbss''BBYYkkeeKK®®ssaabb''  ..

ttaammBBiitteeTTAA,,  BBYYkkeeKKkkMMBBuuggkk∫∫tt''ccMMeeJJHHkkiiccççkkaarrEEddllBBYYkk®®bbeeTTsseeFFII√√GGMM--
eeNNaayyVVnn®®bbKKll''mmkk[[BBYYkkeeKK  kk**ddUUccKK~~aakk∫∫tt''nniigg®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrppgg
EEddrr  ..  ®®bbeeTTssddaakk''TTaannmmaannGGnnuuPPaaBByy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aaNNaass''  EEttBBYYkkGG~~kk
EEcckkccaayydd**xxÇÇHHxxÇÇaayyrrbbss''xx¬¬ÁÁnn VVnnhhuuccGGMMNNaaccTTSSggGGss''eennaaHHddaakk''eeTTAAkk~~¨¨
ggmmaatt''BBuukkrrllYYyyee®®sskkXX¬¬aannBBMMuuGGaaccGGtt''®®TTSSVVnn  ddUUcchhflfluunn--EEssnnCCaaeeddIImm  ..

vvaaCCaakkaarr®®bbeessIIrrNNaass''  eebbIIsshhKKmmeeFFII√√GGMMeeNNaayyGGnn††rrCCaattii  ttmm˚l̊l''
lluuyyeennHHeennAAkk~~¨g̈gbbJJIIÇÇeellIIss  ((surplus))  rrhhUUttddll''llkk≈≈&&NNBBiitt®®VVkkdd
VVnn®®ttUUvvTTTTYYll  ..  eeFFII√√yy""aaggddUUeecc~~HH  ®®bbEEhhll®®ttUUvvnnwwggqqnnÊÊ:BBYYkk®®bbeeTTsseeFFII√√GGMM

eeNNaayyCCaagg  ..  hhflfluunn--EEssnnmmuuxx®®ttUUvvEEkkkkuunnyy""aaggqqaabb''rrhh&&ss  kkEEnn¬¬ggEEdd--
llKKaatt''mmaann®®VVkk''rraabb''llaanndduull¬¬aarr  ssMMrraabb''ssgg''ppÊÊHHeennAAeeqq~~rrssmmuu®®TT  ..  xxMM∆∆¨s̈snnii~~
ddΩΩaannffaa  KKaatt''VVnn®®VVkk''eennaaHHBBIIeellIIxx~~gg®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr      eeddaayykkaarrllkk''ddUUrr
rrbbss''rrbbrrrrbbss''KKaatt''eeTTAA[[CCnnbbrreeTTss  ..  BBYYkkmmnnuussßßrrbbss''KKaatt''bbUUmmlluuyy
rraabb''ssiibbllaanndduull¬¬aarr  kk~~¨g̈gmmuuxxggaarrCCaaGG~~kkTTaakk''TTggeePP∆∆øøvv,,  eemm®®kkssYYgg,,  BBYYkkmmÂÂnnII††
rrddΩΩaaPPiiVVll®®KKbb''CCaann''ff~~aakk''CCaaGG~~kkCCMMrriittyykklluuyy  EEttmmiinnbbeeggII˚t̊tppllGGII√√eessaaHH
..  eettIIGGII√√eeTTAA  EEddllpp††ll''[[KKaatt''mmaannssiiTTiiÏÏrriiHHKKnn''BBYYkk®®KKUUbbee®®ggoonn  EEddllCCaaGG~~kkbb
eeggII˚t̊tppllxx¬¬HH@@yy""aaggBBiitt®®VVkkddeennaaHH  ??
Tom Y »»  ..

❑

eeTTAAeellIIrreebboobbrrss''eennAAyy""aaggss˚˚wwmm´́ss˚r̊rbbss''hhflfluunn--EEssnneennHH,,  eeKK®®ttUUvv
bbEEnnƒƒmmppggEEddrr  GGMMBBIIKKaatt''rrkkßßaakkggTT&&BBccMMnnYYnn®®bbEEhhll88,,000000nnaakk''    ((mmYYyykkgg
vvrreessnnaaFFMM))  TTuukkeeFFII√√CCaakkggTT&&BBppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  ..

ddUUcceeyyIIggVVnneeXXIIjjxxaaggeellIIkk  nnUUvvkkaarrbb††ËËrrTTssßßnn:rrvvaaggBBllrrddΩΩEExxµµrr--
GGaaeemmrriikkSSggBBIIrrrrUUbb  ffaahhflfluunn--EEssnnkkMMBBuuggrrss''eennAACCaaCCnnmmaann®®VVkk''rraabb''llaann
dduull¬¬aarr  eennAAkk~~¨g̈geeBBllEEddll®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUll  kkMMBBuuggssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gPPaaBB®®kkII®®kk
eettaakkyy""aakk  nniiggkkII††GGss''ssggÙÙwwmm  ..

eeKK®®ttUUvveeFFII√√ssMMnnYYrrffaa  eettIIhhflfluunn--EEssnnEEddlleekkIIttmmkkCCaaGG~~kk®®ssuukk®®kkII®®kk
eeFFII√√ddUUcceemm††cc  GGaacc®®bbmmUUllVVnnPP&&BB√√ssMMNNaaggppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnndd**ssMMeebbIImmeemm""¬¬HHkk~~¨g̈grryy:

eeBBllyy""aaggxxII¬¬  eeBBll®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrPPaaKKee®®ccIInn  kkaann''EEtt®®kkeeTTAA@@nniiggeevvTTnnaa
kkaann''EEttxx¬¬SSggeeLLIIgg@@eerrooggrraall''́́ ff©©  ??

cceemmII¬¬yyeeTTAAnnwwggssMMnnYYrreennHH  mmaanneennAAkk~~¨g̈g‰‰kkssaarrCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''eeTTAAeennHH  ––
‹‹  kkmmıı¨C̈CaaeeFFII√√ddMMeeNNIIrrffyyee®®kkaayy  ((11))

´́ff©©TTII1133  FF~~ËË  22000044
ddUUcceeyyIIggVVnnnniiyyaayyrrYYcceehhIIyy  ((kk~~¨g̈geessIIuubbkkaarrNN__EExxµµrr,,  ´́ff©©TTII66  mmkk

rraa  22000044  ––  ««eesscckkII††BBiiss††aarrGGMMBBIIkkMMrriittssIIllFFmm··nniiggGGnnkk≈≈rrkkmmµµ»»)),,  kkmmıı¨C̈CaaKKWW
CCaa®®ssuukkEEttmmYYyyKKtt''eennAAkk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakk  EEddllccMMNNuuccTTSSgg33ssMMxxaann''@@CCaagg
eeKKrrbbss''mmnnuussßß  ((PPaaBB®®kkII®®kk,,  ssIIllFFmm··  nniigg  GGnnkk≈≈rrkkmmµµ))  mmaannPPaaBBFF©©nn''FF©©rr
´́®®kkEEllgg  kk~~¨g̈grryy:eeBBll1100qq~~SSkknn¬¬ggmmkkeennHH,,  mmaannnn&&yyffaa®®ssuukkeennHHkkMMBBuugg
EEtteeddIIrrffyyee®®kkaayy  ..

PPaaBB®®kkII®®kk ((ccMMnnYYnnPPaaKKrryy´́nnBBllrrddΩΩrrss''eennAAttiiccCCaagg  $0.75 kk~~¨g̈g11´́ff©©))
• 11999922  ––  3388%%
• 11999988  ––  3366%%
• 22000044  ––  4433%%
• 22000055  ((ttaammkkaarrVV""nn''ssµµaann))  ––  4455%%
kkMMrriittkkaarrss¬¬aabb''́́ nnkkuummaarr ((ee®®kkaayyGGaayyuu55qq~~SS))
• 11999900  ––  9977  //  11,,000000
• 22000011  ––  113388  //  11,,000000
• 22000033  ––  114400  //  11,,000000  ((ee®®bboobbeeFFoobbeeTTAAnnwwgg  2233  //  11,,000000eennAA

®®ssuukkyyYYnn  nniigg  55  //  11,,000000  eennAAsswwgg˙ḃbUUrrII))
((Source: UNDP "Human Development Report" 2003;  Unicef  "Childhood Under
Threat: The State of the World's Children 2005" Report))

kkMMrriittGGnnkk≈≈rrkkmmµµ́́ nnmmnnuussßßccaass''eennAAqq~~SS22000033 ((1155qq~~SSeeLLIIggeeTTAA))
• mmiinneeccHHeemmIIllGGkkßßrr  ((mmiinnssaall''GGkkßßrr))  ––  3366%%
• GGnnkk≈≈rrkkmmµµ  ((ssaall''GGkkßßrrxx¬¬HHEEttmmiinneeccHHGGaannnniiggssrreessrr®®ttwwmm®®ttUUvv))  

2277%%
• kkMMrriittssrruubbmmnnuussßßccaass''mmiinneeccHHGGkkßßrr  ––  6633%%  ee®®bboobbeeFFoobbeeTTAAnnwwgg

ccMMnnYYnnttiiccCCaagg  6600%%  kkaallBBIIqq~~SS11999900  ..



((Source: UNDP; Cambodian Ministry of Education)

ssƒƒaannPPaaBB´́nnkkUUnneekkµµggEExxµµrr ((11))
• 1144PPaaKKrryy´́nnTTaarrkkEExxµµrreekkIItteennAAkk~~¨g̈g´́ff©©eennHH        nnwwggss¬¬aabb''eeTTAAvviijjmmuunn  

eeTTAAddll''GGaayyuu55qq~~SS  ..
• TTaarrkkeessIIÊÊrrEEttmm~~aakk''kk~~¨g̈g1100nnaakk''  eekkIItteennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  BBMMuuGGaaccrrss''eennAA

mmaannCCIIvviitteeTTAAddll''xxYYbbTTII11rrbbss''xx¬¬ÁÁnneeLLIIyy  ..
• TTaarrkkEExxµµrrccMMnnYYnn  6600,,000000eeTTAA6655,,000000nnaakk''  ((GGaayyuuee®®kkaamm11xxYYbb))®®ttUUvv

ss¬¬aabb''eerrooggrraall''qq~~SS  eeddaayyssaarrmm˙˙ËËbbGGaahhaarrmmiinnllÌÌ……CCmm©©WW  EEddlleeKKGGaa
ccbbgg̊̊aarr……BB¥¥aaVVllVVnn  ..

• 4455PPaaKKrryy´́nnkkuummaarrEExxµµrr  mmaannmm˙˙ËËbbGGaahhaarrmmiinnllÌÌ
• 5544PPaaKKrryy´́nnkkuummaarrEExxµµrr  BBMMuummaannkkaarrFFMMFFaatt''
• 6666PPaaKKrryy´́nnkkuummaarrEExxµµrr  BBMMuummaannllTTÏÏPPaaBBTTTTYYllTTaannTTwwkkssÌÌaatt
• 22˘̆22llaannnnaakk''́́ nnkkuummaarrEExxµµrr  rrss''eennAAkk~~¨g̈gssPPaaBB®®kkII®®kkeettaakkyy""aakk

((Source: UNDP, Unicef)

ssUUmmGGaannssmm∏∏aassnn__TTSSggmmUUllCCaaPPaassaaVVrrSSggeennAA  ––
http://www.norodomsihanouk.info/mes%2004/humour/1112hum1.htm

KKWWCCaakkaarrcc∫∫aass''BBiitt®®VVkkddNNaass''  GGMMBBIIeesscckkII††rraayykkaarrNN__EEddllnniiyyaa  
yyffaa  eeBBllhhflfluunn--EEssnnnniiggKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caarrbbss''KKaatt''  mmiinn®®ttUUvv
eePP¬¬ccrrNNÚÚTTiiÏÏeehhIIyynniiggBBYYkkeennAACCMMuuvviijjssIIhhnnuu  EEddllkkMMBBuuggEEttmmaanneeLLIIgg@@
kk¨¨~~ggxxNN:PPaaKKee®®ccIInn´́nn®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  kkMMBBuuggssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gPPaaBB®®kkII®®kk  nniigg
TTuukk≈≈eevvTTnnaa  ..

eennHHeehhIIyyCCaaeehhttuuEEddlleeFFII√√sshhKKmmGGnn††rrCCaattii  mmaannkkaaeennOOyyNNaayy
kk~~¨g̈gkkaarrpp††ll''CCMMnnYYyyssbb∫∫uu¨r̈rssFFmm··hhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨n̈niiggbbeeccççkkeeTTsseeTTAAkkmmıı¨C̈CaaEEddll
®®ttYYtt®®ttaaeeddaayyhhflfluunn--EEssnn  ..  ddll''ddUUeecc~~HHeeTTAA,,  mmUUlleehhttuussMMxxaann''́́ nnssflflUUNNaa
mmIIEExxµµrrbbeeggII˚t̊teeLLIIggeeddaayymmnnuussßß  ®®ttUUvvEEttFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈grrgg√√gg''kkaarrTTTTYYllxxuuss
®®ttUUvvrrbbss''hhflfluunn--EEssnn  //  ssIIhhnnuu  //  rrNNÚÚTTiiÏÏ  ..  ddUUcceeKKVVnneeXXIIjjyy""aaggggaa
yyGGMMBBIIkkaarrvviiPPaaKKeennAAxxaaggeellII®®ssaabb''eehhIIyy  KKWWeeKKBBMMuuggaayyCCYYssCCuull<<ssflflUUNNUUmmII
>>EExxµµrrEEddllbbeeggII˚t̊teeLLIIggeeddaayymmnnuussßßVVnneeTT  BBIIee®®JJHHGG~~kkEEddllTTTTYYll
xxuuss®®ttUUvvyy""aaggssMMxxaann''́́ nn®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  ccMMeeJJHHmmuuxxmmhhnn††rraayyeennHH  kkMMBBuuggssiiƒƒ
tteennAAeellIIGGMMNNaacceennAAeeLLIIyy  ..⁄⁄

‹‹‹‹‹‹  ssUUmmGGeeJJIIÇÇjjGGaann website rrbbss''bbNNiiÎÎttTTiitt--NNaarrJJÔÔKKIIrrII  ––
http://mysite,verizon.net/vzerofo3b/welcometonaranhkiritith-

personalsite




