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GGttƒƒbbTTddkk®®ssgg''eeccjjBBIIeessoovveePPAAssiikkßßaa®®ssaavv®®CCaavv  ««Cambodge, Le

Chemin de l'Apocalypse»»  eeVVHHBBuummııppßßaayyCCaaPPaassaaVVrrSSgg
eennAAkk~~¨g̈gssaarrBBtt··mmaann««GGggrrbbUUrrII»»  kkaallBBIIqq~~SS11999988

eeddaayy  ssuuTTÏÏ--bb""UUlliinn  ‹‹  ´́ff©©TTII33  kkkk˚d̊daa  22000055

kk~~¨g̈grryy:eeBBllEEttmmYYyyssVV††hh__bb""uueeNNˆâaHHeessaaHH  bbnnÊÊaabb''BBIImmaannkkaarrTTmm¬¬aakk''sseemm††cc
ssIIhhnnuuBBIImmuuxxddMMEENNgg  ssÂÂggaammVVnnccUUllmmkkssnniiÏÏttddll''mmaatt''TT√√aarr´́nn®®bbeeTTssxxMM∆∆¨r̈rYYcceeTTAA
eehhIIyy  EEddllkkMMBBuuggEEtteeddkkllkk''  ..  ssÂÂggaammeennHHvvaammkkddll''eellOOnnBBnn''®®bbmmaaNN  eellOO
nnhhYYsseehhttuueeBBkkNNaass''  EEddlleeKKmmiinnGGaaccssnnii~~ddΩΩaannVVnnffaa  vvaaeekkIItteeLLIIggeeddaayy‰‰gg
@@  ..  ssÂÂggaammeennHHEEddllhhkk''mmkkddll''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaddUUccrrnnÊÊHHVVjj''kkNN††aall´́ff©©®®ttgg''
eeddaayyCCnnCCaattiiEExxµµrrKKµµaannTTSSggmmaanneeBBlleerroobbccMMxx¬¬ÁÁnn®®bbQQmmmmuuxxeeTToottppgg˘̆˘̆˘̆  CCaaeerrOOggmmYY
yymmiinnKKYYrr[[yyll''VVnneessaaHH˘̆˘̆˘̆ååbbmmaaffaa,,  eebbIIeeyyaaggttaammKKMMnniittGG~~kkppgg,,  kkMMhhuuss´́nnkkaarr
bbgg˚b̊beeggII˚t̊tkkllii¬¬yyuuKK  vvaabbNN††aallmmkkBBIIåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  ((kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''yyYY
nn))  ……kk**bbNN††aallmmkkBBIIGG~~kkGGggmmççaass''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt: ((kkaarrTTmm¬¬aakk''eess††ccssIIhhnnuu))  ..

bb""uuEEnn††eerrOOggeennHH  eeKKGGaaccyyll''VVnn®®ssYYllNNaass''  eehhIIyyeellcceeLLIIggyy""aaggcc∫∫aass''
®®ttEELLtteeTToottppgg,,  eebbIIååbbmmaaffaassÂÂggaammeennHH  vvaaVVnnppÊÊ¨ḦHeeLLIIggttaammqqnnÊÊ:rrbbss''eevvoott--
NNaammxxaaggeeCCIIgg  ..  KKWWBBIIee®®JJHHffaa  ssÂÂggaammeennHHVVnneerroobbccMMeeFFII√√eeLLIIggyy""aaggllÌÌiittllÌÌnn''  ttaa
mmEEppnnkkaarrrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  ..  eeddaayyeehhttuuffaa  ssÂÂggaammVVnnhhkk''mmkkddll''®®bbeeTTsskk
mmıı¨C̈CaaPP¬¬aammmmYYyyrrMMeeBBCC  ®®bbkkbbeeddaayyeell∫∫øønn´́nneessHH®®bbNNSSgg  bbnnÊÊaabb''BBIÍ́ ff©©1188mmiinnaa1199
7700,,  KKWWmmkkBBIÍ́ ff©©eennHHCCaa´́ff©©ee®®CCIIsseerrIIssrrbbss''BBYYkkyyYYnnQQ¬¬aannJJnn  ..  ssÂÂggaammnnIImmYYyy@@
mmiinnEEddlleekkIItteeLLIIggeeddaayy´́ccddnn¥¥eennaaHHeeTT  ..  BBYYkkeevvoottNNaammkkuummµµ¨ÿynniiss††mmaannll∫∫iicc
kkll  eehhIIyyBBUUEEkkeeFFII√√kkaarrKKnn''KKUUrrGGssççaarr¥¥  BBYYkkeeKKBBMMuummaannBBwwggEEppÌÌkkeeTTAAeellIIkkaarreehhggssflflyy
ssUUmm∫∫IIEEttbbnnii††ccbbnn††ÁÁcckk**KKµµaannppgg  ..  KKYYrr®®CCaabbffaa  eennAAeeBBlleennaaHH  BBMMuummaannkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSS
ggeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeennAAeeLLIIyyeeTT  eehhIIyyeebbIÍ́ ff©©ee®®kkaayymmkk  kkggTT&&BBeennHHVVnnrrtt''ccUUll
mmkkyy""aagg««®®bbppaabb''®®bbPPIIgg»»kk~~¨g̈gTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa  EEddll®®ttUUvveeLLaammBB&&TTÏÏCCMMuuCCiitteeddaayyBBYYkkkkuummµµ¨-̈-



yynniiss††eeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  KKWWee®®JJHHEEtteellaakk®®bbFFaannaaFFiibbttII  nniiccssuunn  VVnnccUUllGGnnÊÊaakk''rrbbss''
eeKK ..  eehhIIyyeennAAkk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aa  EEddllBBYYkkGGaaeemmrriikkSSggVVnn®®ttUUvvccaajj''bbeeJJœœaatt
eennaaHH  ssaarrBBtt··mmaannbbrreeTTssTTSSggGGss''VVnn®®ttUUvvbbgg√√iillxxYYrrkk∫∫aallGGss''rrllIIggrrYYcceeTTAAeehhII
yyEEddrr  ..  eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakkII††  BBYYkkGGaaeemmrriikkSSggkkMMBBuuggEEttss√√HHEEss√√ggrrkk®®cckkeeccjjBBII≤≤--
NNÎÎËËcciinn˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkkBBYYkkeevvoottNNaammvviijj  VVnnee®®CCIIsseerrIIssyykkddMMeeNNaaHH®®ssaayyeeyyaaFFaa
rrYYcceeTTAAeehhIIyy  eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ––  KKWWnneeyyaaVVyyeeFFII√√ssÂÂggaamm  ..  eeJJllKKWWBBYYkkeeKKVV
nneeFFII√√eesscckkII††ssMMeerrccttSSggBBIIyyUUrrNNaass''mmkkeehhIIyy  BBMMuuEEmmnneeccHHEEtteeddIIrrppßßggee®®BBgg  ((ccUUll
mmkkkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr))  eeddaayyggggiittggggll''……TTSSggxx√√aakk''eennaaHHeeTT  ..

eeddIImm∫∫IImmaannllTTÏÏPPaaBBbbeeggII˚t̊tsswwkkssÂÂggaammVVnneennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa˘̆˘̆˘̆  eeKK®®ttUUvvmmaann
kktt††aassMMxxaann''BBIIrryy""aagg  ddUUcceennAAkk~~¨g̈gKKNNiittssaa®®ss††ddUUeecc~~aaHH‰‰gg  KKWWkktt††aaccSSVVcc''  ((Une con

dition nécessaire))  nniiggkktt††aa®®KKbb''®®KKaann''  ((uuUne condition suffisante))  ..  BBYYkkeevvoo
ttNNaammmmaannkktt††aaccSSVVcc''rrYYcceeTTAAeehhIIyy  eeddaayyeehhttuuffaaBBYYkkeeKKmmaannkkggkkmm¬¬SSggssMMrraabb''
®®bbyyuuTTÏÏ  220000,,000000nnaakk''  eennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa  ..  kk**bb""uuEEnn††BBYYkkeeKKkk**mmaanneennAAkk~~¨g̈gkkNN††aabb''
´́dd  nnUUvvkktt††aa®®KKbb''®®KKaann''ppggEEddrr  ––  KKWWsseemm††ccssIIhhnnuu,,  eemmddMMEEbb´́nnllTTiiÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††GGaassIIuu
kkiittii††nnaammGGnn††rrCCaattii,,  ll∫∫iicckkll®®KKbb''EEbbbbyy""aagg˘̆˘̆˘̆..  sseemm††ccssIIhhnnuummiinn®®ttwwmmEEttVVnn
eeddIIrrttYYCCaaQQ~~aann''rrbbss''BBYYkkyyYYnnbb""uueeNNˆâaHHeeTT  KKaatt''eennHHkk**FF¬¬aabb''eeFFII√√PP~~aakk''ggaarr®®bbkkbbeeddaayybb
JJÔÔaaeejjøønnrrbbss''eevvoottNNaammkkuummµµ¨ÿynniiss††EEffmmeeTToott  ((ttSSggBBIIkkaallNNaammkk˘̆˘̆˘̆xxMM∆∆¨®̈®KKaann''EEtt
GGaaccssnnii~~ddΩΩaannbb""uueeNNˆâaHH˘̆˘̆˘̆  ®®bbEEhhllttSSggBBIIssmm&&yyTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥´́nnqq~~SS11995533mmkk
eemm""¬¬HH,,  bb""uuEEnn††eennHHCCaaeerrOOggssMMrraabb''ssrreessrreessoovveePPAAmmYYyyeeTToott))  ..  rrhhUUttddll''ccuuggccbb''  ss
eemm††ccVVnneeFFII√√[[CCnnCCaattiiEExxµµrrTTSSggmmUUll  ssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gssPPaaBB≤≤ttee®®KKOOggGGaavvuuFFkkaarrJJrrxx¬¬ÁÁnn
..  eeddaayy®®ttUUvvddgg®®ttUUvvEEpp¬¬CCaammYYyynnwwggppSS--yyuuSSggdduugg®®KKbb''CCMMhhaann  eess††ccssIIhhnnuuVVnnbbggii√√
llxxYYrrkk∫∫aall  ttSSggBBIIrrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattii  BBYYkkbbNN††aammuuxxmmÂÂnnII††nniiggBBYYkkGG~~kkeeccHH
ddwwggEExxµµrrTTSSggGGss''  eeddIImm∫∫II[[BBYYkkeeKKFF¬¬aakk''ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gssMMNNaajj''rrbbss''yyYYnnQQ¬¬aannJJnn
KKWWddUUccEEttsstt√√®®ttII  EEddllllµµmmddll''eeBBllyykkeeTTAAeeccoonnbbrriieePPaaKKddUUeecc~~aaHH‰‰gg  ..
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eennAA´́ff©©TTII2200mmiinnaa11997700,,  ®®bbCCaaCCnnTTSSggLLaayyeennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  mmaanneesscckkII††PPii
ttPP&&yyjjaabb''jj&&rreeppIIÌÌll®®ssLLSSggkkSSgg  nnwwggeesscckkII††ss¬¬aabb''rrbbss''eellaakkvvrreessnniiyy‰‰kk
eessgg--ssflfluunn´́ff  GGKKnnaayykk´́nnTTIIccMMNNaatt''kkaarr  ((Transmission))  ´́nnkkggTT&&BBEExxµµrrEEddll
®®ttUUvveeKKeeFFII√√XXaatteeddaayyGGaaff··kkMMVVMMgg  ..  KKWWCCaannaayyTTaahhaannCCaann''xxııss''TTII11  EEddllVVnn®®ttUUvv
eeKKssmm¬¬aabb''  bbnnÊÊaabb''BBIÍ́ ff©©TTII1188mmiinnaa11997700  ..  BBYYkkGG~~kkKKSS®®TTeess††ccssIIhhnnuuVVnneeccaaTTffaa
KKWWBBYYkkllnn''--nnll''EEddllVVnn®®bb®®BBwwtt††XXaattkkmmµµeennHH  eeddaayymmkkBBIIeehhttuuffaa  eellaakkllnn''--
nnll''ssÌÌbb''eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  ..  ccMMEENNkkBBYYkkKKSS®®TTåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''VVnn



eeccaaTTffaa  CCaaTTeeggII√√rrnnss''BBYYkkeess††cc  eeddaayyeehhttuuffaa  eessgg--ssflfluunn´́ffmmaannEExxßßGGaatt''ssmm©©aa
tt''  EEddllCCaabbJJÇÇaarrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  [[BBiiXXaattBBYYkkrrddΩΩmmÂÂnnII††rrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--
nnll''TTSSggGGss''̆̆ ˘̆˘̆  CCaaBBiieessssKKWWGG~~kkGGggmmççaass''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt: ..  bb""uuEEnn††mmaannJJkk¥¥cc
ccaammGGaarraammeeppßßggeeTToottEEddllVVnneeccaaTTffaa  KKWWBBYYkkeeyyookkkkuuggeeTTAAvviijjeeTT  CCaaGG~~kkssmm¬¬aabb''
rrUUbbeellaakk  eeddaayyeehhttuuffaa  eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffmmaannCCIIvviittrrss''eennAAGGVVyymmuuxx  ..  KKaatt''
ccUUllcciitt††eeddIIrreellggkkMMssaann††ssbb∫∫aayyeennAAkk~~¨g̈grrggssaall  eehhIIyymmaanncciiJJççwwmm®®ssIIkkMMNNaann''
eeyyookkNNaammCCaaee®®ccIInnnnaakk''eeTToottppgg  ..

bb""uuEEnn††eehhttuuGGII√√VVnnCCaaeeKKee®®CCIIsseerrIIssyykkrrUUbbeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  EEddllCCaannaayy
TTaahhaannmmYYyyrrUUbbBBMMuummaannnnrrNNaassaall''ppgg  ??  eehhttuuGGII√√VVnnCCaaeeKKmmiinnVVnnccaatt''kkaarreellaakk
ssuuEEss††nn--EEhhflfl√√rrNNgg''EEddss  ……kk**eellaakkGGflfl˜˜uu--mm""aaNNUUrriinnvviijjeeTTAA  EEddllCCaassssrr®®TTUUggTTSS
ggBBIIrrGGgǵ́ nnrrbbbbpp††aacc''kkaarrnniiyymmrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  ??  eeXXIIjjffaa  rrddΩΩ®®bbhhaarreennHHeellcc
eeLLIIggCCaaeerrOOggkkMMEEbb¬¬ggssuuTTÏÏssaaFF  ((!!!!))  ..
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´́ff©©TTII2233,,  2244,,  2255mmiinnaa,,  BBYYkkCCnnCCaattiiEExxµµrrhhaakk''ddUUccCCaaeennAAeeddkkllkk''ss˚b̊b''ss˚l̊l''eennAA
eeLLIIyy  ..  TTiivvaarraa®®ttIIVVnnkknn¬¬ggeeTTAAeeddaayyss©©aatt''eess©©øømm  ..  kk~~¨g̈gbb""uunnµµaann´́ff©©eennHH  KKµµaannGGII√√eekkIItt
eeLLIIggeessaaHHeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  eellaakkåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''KKµµaannVVnneeFFII√√GGII√√TTSSgg
GGss''  kk**bb""uuEEnn††nnrrNNaa@@kk**VVnnssrreessIIrrrrUUbbeellaakkffaa  CCaaGG~~kkmmaanneeCCaaKKCC&&yykk~~¨g̈g®®bbkkaarr
VVnneeFFII√√bbddiivvtt††nn__mmYYyyeeddaayyKKµµaannbbgg˙˙ËËrrQQaamm  ..  ee®®kkAAEEttBBIIkkaarrvvaayy®®bbhhaarreeTTAAeellIIBBYYkk
yyYYnneeddaayyJJkk¥¥ssMMddII,,  BBYYkkrrddΩΩmmÂÂnnII††rrnnss''llnn''--nnll''  eeddaayyPP&&yyxx¬¬aaccsseemm††ccssIIhhnnuu
yyaagg®®ttLLbb''mmkkvviijj  kk**eennAABBYYkkssmm©©MMkk~~¨g̈gbbflfluuyyrr""UUrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ddUUccsstt√√EEddllssmm©©MMeennAAkk~~¨g̈g
rrUUgg  ..  ccMMeeJJHHBBYYkkCCnnEEddlleeKKeeccaaTTffaa  VVnneeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarr  KKWWCCaaGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaammYYyydd**
ccEEmm¬¬kkBBnn''eeBBkk  ..
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rrMMeeBBCCeennaaHH,,  eennAA´́ff©©TTII2266mmiinnaa  mmhhnn††rraayykk**®®ssaabb''EEttllaann''ssUUrrxx¬¬SSgg  ®®bbEEhhll
KK~~aannwwgg®®KKaabb''EEbbkkEEddlleeKKBBnn¥¥aarreeBBll[[ppÊÊ¨ḦH  ––  eeJJllKKWWmmaannVVttuukkmmµµ®®bbqqSSggnnwwggrrddΩΩaa
PPiiVVll  nniiggkkaarrbbHHeeVVrrdd**kkaaccssaahhaavvmmYYyyeennAAeexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  EEddllbbMMppuussbbMMppuull
eeLLIIggeeddaayyBBYYkkPP~~aakk''ggaarreeyyookkkkuugg  ..  eennAAkk~~¨g̈gkkaarriiyyaall&&yyrrbbss''xxMM∆∆¨ëennAAPP~~MMeeBBjj,,  xxMM∆∆¨V̈V
nnss††aabb''eesscckkII††rraayykkaarrNN__rrbbss''GG~~kkddMMeeNNIIrr  ((BBIIrrbbIÍ́ ff©©ee®®kkaayymmkk))  eeddaayyeesscckkII††
ss¬¬¨ẗtrrnnÏÏtt''bbHHsskk''ee®®JJgg..  KKWWhhaakk''ddUUccCCaaBBYYkkeeyyookkkkuuggVVnneeFFII√√kkaarrssggsswwkkccMMeeJJHH
BBYYkkeeyyIIggvviijj  eeddaayyssggff~~ËËrrmmYYyyCCaa110000ddUUeecc~~aaHH‰‰gg  ..  BBYYkkVVttuukkrrmmaannKK~~aaee®®ccIInnxx~~aa
nn''xx~~aabb''®®bbmmaaNNCCaa11EEssnnnnaakk''  CCiiHHTTUUkkqq¬¬ggTTeenn¬¬eemmKKggeeLLIIggeexxµµAAggggiitt  BBIITTeenn¬¬bbiiTTmmkk



kkMMBBgg''ccaamm®®kkuugg  ..  eennAAee®®kkaamm®®kk´́ssEEPP~~kkdd**®®ssLLSSggkkSSgghhYYsscciitt††́́ nnBBYYkkeeyyaaFFaaEEdd
llVVnnTTTTYYllbbggaabb''BBIIGGKKeemmbbJJÇÇaakkaarr  ««mmiinn[[eeFFII√√kkaarrbbÂÂgg˚åabbeeTTAAeellII®®bbCCaaBBllkkrr
eeddaayyee®®bbIIee®®KKOOggGGaavvuuFF»»,,  BBYYkk®®kkuummbbHHeeVVrrEEddllttSSggxx¬¬ÁÁnnffaaCCaaBBYYkk®®kkuummssIIhhnnuunniiyymm
kk**VVnnkkaabb''ssmm¬¬aabb''bbgg®®bbuusseellaakkåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  eeQQµµaaHHhhiiuunn--nniill  eennAA
ccMMkkaarreekkAAssflflUUCCbb''  mmiinnqq©©aayybb""uunnµµaannBBIITTeenn¬¬bbiiTT  eehhIIyykk**VVnnvvHHeeJJHHBBuuHHeeddIImm®®TTUUggGG~~kkttMM--
NNaaggrraa®®ss††BBIIrrnnaakk''ppggEEddrr  KKWWeellaakkKKwwmm--ppuunn  nniiggeellaakkssuuss--ssaaGGuunn  eennAAmmuuxxssaa
llaaeexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ..  eennAAkk~~¨g̈grryy:eeBBllEEttBBIIrrbbIÍ́ ff©©bb""uueeNNˆâaHHeessaaHH  eeddaayyrrddΩΩaaPPiiVVll
llnn''--nnll''BBMMuuTTaann''mmaannllTTÏÏPPaaBBeeFFII√√GGII√√TTSSggGGss'',,  ssnnii††PPaaBB´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caakk**VVnnFF¬¬aa
kk''rreemmoollccUUlleeTTAAkk~~¨g̈geesscckkII††vviinnaassGGnn††rraayyrrYYccCCaaee®®sscc  ..

BBYYkk®®kkuumm®®bbCCaakkssiikkrr  EEddll®®bbddaabb''eeddaayykkSSbbiittppaakk''®®KKbb''́́ dd  eehhIIyyEEddll®®ttUUvv
eeKKbbÂÂJJççkk®®ssaa®®ssvvwwgg  eeTTaaHHmmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnnkk**eeddaayy  mmaann®®kkbbxxNNÎÎyyYYnnCCaaGG~~kknnSSGGaaTTii
kk**®®ttUUvvVVnneekkIInnccMMnnYYnnrrIIkkFFMMeeVV""ggeeLLIIggddUUccTTwwkkCCMMnnnn''  eehhIIyyeennAA´́ff©©TTII2277mmiinnaakk**VVnneeFFII√√
ddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkrrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjEEddllkkMMBBuuggEEttkk¬¬aayyeeTTAACCaaTTII®®kkuuggEEddllBBYYkkkkuummµµ¨ÿynnii
ss††eeLLaammBB&&TTÏÏ  ..  eennAATTIIbbMMppuutt  eellaakkåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''kk**VVnnssMMeerrccbbJJÇÇaa[[
eellaakk®®ssII--yy""aa  vvrreessnniiyyeeTTaaEEpp~~kkkkggqq&&®®tteeyyaagg[[bbMMEEbbkkkkaarreeLLaammBB&&TTÏḮ́ nnBBYYkk®®kkuu
mmbbHHeeVVrreennAAccuuggssııaannee®®CCaayyccgg√√aarr  eeddaayyeeFFII√√kkaarrVVjj''rrHHeeTTAAeellIIBBYYkk®®bbCCaaCCnn  EEdd--
llkkMMBBuuggeeqqHHeerraallrraalleeddaayyhhwwggßßaa  ..  eennHHKKWWCCaakkaarreeLLaammBB&&TTÏÏdd**mmhhaabbiissaaccrrbbss''
BBYYkkeeyyookkkkuugg  ..

eennAAeeBBlleennaaHH  ssPPaaBB®®ttwwmm®®ttUUvv®®ssbbcc∫∫aabb''́́ nn««rrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattii»»
rrbbss''eellaakkåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  ((kkaarrbbMMppuussbbMMppuull®®bbCCaaBBllkkrr[[eeggIIbbeeLLIIgg
eeFFII√√VVttuukkmmµµeeddjjyyYYnnQQ¬¬aannJJnn  ttaammbbggaabb''bbJJÇÇaarrbbss''eess††ccssIIhhnnuu))  kk**®®ttUUvvVVnn
TTTTYYllbbrraaCC&&yyFF¬¬aakk''TTwwkkTTSSgg®®ssuugg  ..  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaVVnnrreemmoollFF¬¬aakk''ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gss
ÂÂggaammssIIuuvviillrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..  KKWWkkaarrVVjj''rrHHeeLLIIggeellIIeennHH‰‰gg  ®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggdd**BBiitt®®VV
kkddeehhIIyyEEddlleeKKeemmIIlleeXXIIjjTTSSggkkNN††aall´́ff©©®®ttgg''  ®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggEEddlleehhaaHHeehhIIrr
®®ccvvaatt''  eeddaayyPP&&yyxx¬¬aaccnniiggeeddaayyxx√√aakk''  EEddllVVnncciiJJççwwmmkkaarreeXXaassnnaarrbbss''xxµµSSgg
yyYYnn  EEddllVVnneeccaaTTrrbbbbllnn''--nnll''ffaa  CCaarrddΩΩkkaarr««XXaattkkrrhh√√aassIIuuss††»»  eeTTAAeellII®®bb
CCaaCCnnxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..  bb""uuEEnn††kkaarrssmm¬¬aabb''dd**rrggaall´́®®BB´́ppßßeeppßßgg@@eeTToott  EEddll®®bb®®BBwwtt††eeTTAA
eellII®®bbCCaaCCnnssIIuuvviillEExxµµrrkkII††  yyYYnnkkII††  BBMMuuEEmmnnCCaass~~aa´́ddrrbbss''rrddΩΩkkaarrssaaFFaarrNNrrddΩΩGGEENN††
ttTTwwkkeennaaHHeeTT  ..  KKWWddUUccCCaannaavvaammYYyyeeXX¬¬ggeeXX¬¬aaggrrkkkkllnnwwgglliicc,,  rrddΩΩaaPPiiVVlleennHHkk**ddUU
ccCCaaGGKKeemmbbJJÇÇaakkaarrrrbbss''xx¬¬ÁÁnndd**TTnn''PP¬¬nn''nniiggyyll''ssbbii††yyll''ssUUgg¥¥  EEddlleeccHHEEttBBIIrrtt''
ttaammee®®kkaayy®®BBwwttii††kkaarrNN__bb""uueeNNˆâaHH  KKWWmmiinn®®ttwwmmEEttmmiinnEEmmnnCCaarrddΩΩaaPPiiVVll´́®®BB´́ppßßbb""uu--
eeNNˆâaHHeeTT  EEffmmTTSSggBBMMuummaannmmeeFF¥¥aaVVyynniiggeeBBlleevvllaa®®KKbb''®®KKaann''  eeddIImm∫∫II®®BBwwttii††kkaarrNN__
BBiiXXaattrrggaallqqÁÁtt@@  eeTTAAeellII®®bbCCaaCCnneevvoottNNaammkkaattUUlliikkppggeeTToott  ..  BBIIee®®JJHHkkaarr



®®bbhhaarrCCIIvviittmmnnuussßßTTSSgghh√√ËËggTTSSgghh√√aayyeennHH  EEddlleekkIIttmmaanneeLLIIggPP¬¬aammbbnnÊÊaabb''BBIIkkaarr
TTmm¬¬aakk''eess††ccssIIhhnnuu  kk**VVnnbbeeggII˚t̊t[[mmaanneesscckkII††eexxııIImmrreeGGIImmhhYYss®®bbmmaaNNBBIIssMMNNaa
kk''®®kkuummbbJJÔÔaavv&&nn††eeqq√√ggnniiyymmGGnn††rrCCaattiiccMMeeJJHHrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''  eeddaayyeeKKVVnnssnnii~~
ddΩΩaannffaa  åå®®kkwwddΩΩkkmmµµeennHHvvaarraallddaalleeccjjmmkkBBIIVVttuukkmmµµvvaayyzzaannTTUUttyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††
TTSSggBBIIrr  ..  kk**bb""uuEEnn††eennAAkk~~¨g̈g®®bbkkaarrEEddllffaa    BBYYkkyyYYnnEEddll®®ttUUvvssmm¬¬aabb''eennAAkk~~¨g̈gCCYYrrddMMbbUUgg
nniiggCCYYrrTTII22  KKWWssuuTTÏÏsswwggEEttCCaaBBYYkkeevvoottNNaammkkaattUUlliikk  ®®BBmmTTSSggBBYYkk®®bbqqSSggnnwwggkkuummµµ¨-̈-
yynniiss††eeTToottppgg  ..  kkaarr®®bbhhaarrTTSSggeennHHkk**VVnn®®bbTTaajjCCaallTTÏÏppllccuuggccbb''  nnUUvvGGmmiitt††
PPaaBBdd**®®CCaallee®®CCAABBIIBBYYkkss††SSnniiyymmEEffmmeeTToott  ..  EEttkk~~¨g̈gBBIIrrbbIÍ́ ff©©bb""uueeNNˆâaHHeessaaHH  eellaakk
åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''VVnn®®bbTTaajj[[FF¬¬aakk''mmkkeellIIxx¬¬ÁÁnneellaakk  nnUUvvkkaarrpp††nnÊÊaaeeTTaass
rrbbss''BBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUll  ..  eerrOOggeennHH  vvaacc∫∫aass''CCaaBBMMuuEEmmnnrrUUbbeellaakkeeTTEEddllCCaabbuuBB√√
eehhttuueeddIImm  ..  rrddΩΩaaPPiiVVllrrbbss''eellaakkmmaannkkaarrPPiittPP&&yyVVrrmm∏∏  EEttccMMeeJJHHkkaarrvviill®®ttLL
bb''mmkkvviijjrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  eehhIIyymmaannGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaa®®ttwwmmEEttllaakk''xx¬¬ÁÁnnBBYYnnssmm©©MM
EEttbb""uueeNNˆâaHH‰‰gg  ..

xxMM∆∆¨s̈sUUmmeellIIkkyykkGGttƒƒbbTTxx¬¬HH@@rrbbss''  ««Réalités Cambodgiennes»»  ssaarrBBtt··
mmaannrrddΩΩ®®bbccSSssVV††hh__  CCaaPPaassaaVVrrSSgg  eeccjjppßßaayyeennAA´́ff©©55eemmssaa11997700  eennAA®®kkuugg
PP~~MMeeBBjj  EEddllllaatt®®ttddaaggbbgg˙ȧajjGGMMBBII®®BBwwttii††kkaarrNN__eekkIItteeLLIIggeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caabb--
nnÊÊaabb''BBIÍ́ ff©©1188mmiinnaa11997700,,  eeddIImm∫∫II®®KKaann''EEttbbgg˙ȧajjffaa  vvaammaanneeBBlleevvllaaGGsskkmmµµPPaaBB
mmYYyyrryy:dd**FFMM  (un temps mort))  bbnnÊÊaabb''BBIIrrddΩΩ®®bbhhaarrEEddlleeKKVVnneeccaaTTåått††mmeessnnii
yyllnn''--nnll''  ffaaCCaaGG~~kkVVnn®®bb®®BBwwtt††  ..      ddUUeecc~~HHeeKKVVnnvviinniiccœœ&&yyVVnnkk~~¨g̈gPPaaBBeekk††AA@@  nnUUvv
sskkmmµµPPaaBB´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllmmYYyy  EEddlleeKKccaatt''TTuukkffaaCCaa««bbddiivvtt††nn__»»  eehhIIyyEEddll®®ttUUvvmmaa
nnllTTÏÏPPaaBBbbeeggII˚t̊tssƒƒaabb&&nn´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩ  ..  eeKKVVnnsseegg˚t̊teeXXIIjjffaa  eellaakkåått††mm
eessnniiyyGGKKeemmbbJJÇÇaakkaarrkkggTT&&BB  ®®BBmmTTSSggnnaayykk´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllVVnnssii©©tteennAAkk~~¨g̈gss
PPaaBBeess©©øømmss©©aatt''nniiggGGsskkmmµµeennAAccMMeeJJHHmmuuxxTTMMhhMMFFMMeeFFgg´́nn®®BBwwttii††kkaarrNN__kkMMbbuutttt∫∫ËËgg  rrII
‰‰ccMMNNaatt''kkaarrTTSSggbb""uunnµµaann  vvaavviilleeccjjmmkkBBIIBBYYkkxxaaggmm≈≈aaggeeTTAAvviijjeessaaHH  KKWWsseemm††ccssII
hhnnuunniiggBBYYkkeeyyookkkkuugg  ..

eeKKVVnnsseegg˚t̊teeXXIIjjppggEEddrrffaa  rryy:eeBBllBBIIrrssVV††hh__VVnnkknn¬¬ggppuutteeTTAAeehhII--
yy  bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrTTmm¬¬aakk''sseemm††ccssIIhhnnuuBBIImmuuxxttMMEENNgg  kk**bb""uuEEnn††eennAAkk~~¨g̈gTTMMBB&&rrJJNNiiCCÇÇkkmmµµ
mmYYyy´́nn  Réalités Cambodgiennes ((EEddllCCaassaarrBBtt··mmaannrrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVll))  ccuuHH
´́ff©©TTII44eemmssaa11997700  mmaannbbgg˙ȧajjrrUUbbsseemm††ccssIIhhnnuu®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  nniiggrrUUbb®®BBHHmmhhaa
kkßß®®ttIIyyaannIIkkuussuumm:,,  CCaa®®BBHHmmaattaaCCaattii  ..  ®®BBwwttii††kkaarrNN__dd**ttUUccmmYYyyeennHH  EEddlleeKKGGaacceemmII
llrrMMllggVVnnyy""aagg®®ssYYll  ((®®bbEEhhlleebbIIeeKKmmiinneepp††aattGGaarrmmµµNN__))  VVnneeFFII√√[[ppÊÊ¨ḦHeellcc
eeccjjeeLLIIggeennAAkk~~¨g̈gssƒƒaannPPaaBBllkk≈≈NN:dd**EEssnnkkMMsstt''GGssççaarr¥¥  GGMMBBIIeesscckkII††eessµµaaHH®®ttgg''
nniiggssPPaaBB≤≤tteeTTaass´́BBrr__  rrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''  TTaakk''TTggnnwwgg««rrddΩΩ®®bbhhaarr´́nn



´́ff©©1188mmiinnaa11997700»»  ..  rrddΩΩaaPPiiVVlleennHH  mmiinnEEddllVVnnTTTTYYllyyll''®®BBmmyykkJJkk¥¥ffaa
««rrddΩΩ®®bbhhaarr»»eennaaHHeeLLIIyy  EEttVVnnnniiyyaayyffaaCCaa  ««®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ nn´́ff©©TTII1188mmiinnaa»»  ..
eemm""¬¬aaHHeehhIIyyeeddaayyeellaakkåått††mmeessnniiyymmiinnEEmmnnCCaaGG~~kkeeddIImmccmm´́nnrrddΩΩ®®bbhhaarr  eellaakk
kk**mmiinnVVnneeFFII√√BBiiFFII««kkaabb''ssmm¬¬aabb''yyYYnn»»CCaammYYyyKK~~aaeennaaHHppggEEddrr  ..  åå®®kkiiddΩΩkkmmµµTTSSggBBIIrrmmuuxx
eennHH  mmiinnEEmmnnrrUUbbeellaakkeeTTCCaaGG~~kk®®bb®®BBwwtt††  ..  eeddaayyeehhttuuffaa®®BBwwttii††kkaarrNN__TTSSggBBIIrreennHH
®®ttUUvvccggCCaabb''KK~~aa  CCaabbuuBB√√eehhttuuccSSVVcc''EEddllCCMMJJkk''vvaakk''vviinnKK~~aaccaakk''ee®®ssHHbbNN††aall[[mmaann
ssÂÂggaamm®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__EExxµµrr  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyKKWWCCaaeerrOOgg®®BBwwttii††kkaarrNN__EEddllVVnn®®ttUUvv
eerroobbccMMeeLLIIggyy""aaggllÌÌiittllÌÌnn''  eeddaayykkggkkmm¬¬SSggEEttmmYYyyEEddlleeKKeemmIIllmmiinneeXXIIjj
eehhIIyyEEddllEEttggllaakk''xx¬¬ÁÁnn®®KKbb''eeBBlleevvllaa  eennAABBIIee®®kkaayyxx~~ggsseemm††ccssIIhhnnuu  ––  KKWWBBYY
kkeevvoottNNaammkkuummµµ¨ÿynniiss††  ..  åå®®kkiiddΩΩkkmmµµEEttggEEttpp††ll''ccMMeeNNjjeeTTAAGG~~kk®®bb®®BBwwtt††  eehhIIyy
ssÂÂggaammeennHH  mmiinnVVnnpp††ll''ccMMeeNNjjTTaall''EEtteessaaHHeeTTAAddll''CCnnCCaattiiEExxµµrr  ..

BBYYkkyyYYnnxxaaggeeCCIIggVVnnVVjj''®®bbhhaarrBBYYkkeevvoottNNaammkkaattUUlliikkTTmm¬¬aakk''TTwwkk  rrYYcceehhII
yykk**eellIIkkyykkåå®®kkwwddΩΩkkmmµµeennHHTTmm¬¬aakk''eeTTAAeellIIeellaakkllnn''--nnll'',,  PP¬¬aammbbnnÊÊaabb''BBIIVVttuukkmmµµ
((vvaayyssƒƒaannTTUUttyyYYnn))  ´́nn´́ff©©TTII1111mmiinnaa11997700,,  CCaassJJÔÔaa[[kkggTT&&BByyYYnnccUUlllluukklluu
yyrraatttt∫∫aatt®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  BBIIee®®JJHHKKWWCCaassJJÔÔaammYYyydd**BBiitt®®VVkkddNNaass''  ((!!!!))  ..

KKWWTTMMnnaakk''TTMMnngg  ssPPaaBBCCMMJJkk''vvaakk''vviinnrrvvaagg®®BBwwttii††kkaarrNN__BBIIrrEEddllppÊÊ¨ḦHeeLLIIggeennAAeeBBll
ttMMNNaallKK~~aa  ––  kkaarrTTmm¬¬aakk''sseemm††ccssIIhhnnuuBBIImmuuxxttMMEENNgg  nniiggkkaarrssmm¬¬aabb''yyYYnneennHHeehhII
yy  KKWWCCaabbrriiyyaann--bbrriieeyyaassaann,,  ccMMNNuuccccuuggee®®kkaayy,,  KKnn¬¬wwHHdd**ssMMxxaann''CCaaggeeKKbbMMppuutteennAA
kk~~¨g̈gmmhhaaGGaaff··kkMMVVMMgg´́nn®®bbvvttii††ssaa®®ss††1188mmiinnaa,,  CCaakkUUnneessaarrssMMrraabb''mmYYlleebbIIkk®®KKbb''®®cc
kkTT√√aarr´́nneesscckkII††BBiitt  eehhIIyyEEddllVVnnrrbbUUtteeKKccppuuttBBII®®kkEEssEEPP~~kkrrbbss''xxMM∆∆¨c̈cMMnnYYnnEEkk∫∫rr
3300qq~~SSmmkkeehhIIyy  ..  TTMMnnaakk''TTMMnnggxxaaggeellIIeennHHVVnnbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjffaa  rrVVMMeerrrrSSssMMrraabb''
®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  VVnn®®ttUUvvee®®KKaaggeerroobbccMMeeLLIIggyy""aaggmm""tt''cctt''
´́®®kkEEllggeeddaayyBBYYkkCCnnCCaattiiyyYYnn  ..  ccMMEENNkkCCnnCCaattiiEExxµµrrTTSSggGGss''®®KKaann''EEttVVnnFF¬¬aakk''
ccUUllkk~~¨g̈gll∫∫iicckkllrrbbss''eeKK  ((KKWWVVnnFF¬¬aakk''ccUUllkk~~¨g̈gGGnnÊÊaakk''rrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  EEddll
®®KKaann''EEttCCaaTTIIggeemmaaggrrbbss''ppSS--yyuuSSggdduugg))  ..

eeyyIIggGGaacceeFFII√√kkaarrssnnii~~ddΩΩaannVVnnffaa      ®®bbssiinneebbIIKKµµaannkkaarrddYYllrrllMMsseemm††ccssIIhhnnuu
eennaaHHeeTT  ®®bbeeTTsscciinncc∫∫aass''CCaammiinnGGnnuuJJÔÔaatt  [[BBYYkkyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††eeFFII√√ssÂÂggaammeeTTAA
eellIICCnnCCaattiiEExxµµrreessaaHHeeLLIIyy  ..  bb""uuEEnn††ssÂÂggaammeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  KKWWCCaa««®®BBwwttii††kkaarrNN__
®®bbvvttii††ssaa®®ss††»»  ccSSVVcc''®®ttUUvvEEttbbeeggII˚t̊teeLLIIgg  eeyyaaggttaammbbNN††SShhUU--CCIImmiijj  ..  yyYYnnmmiinn
GGaacceeccoossvvaaggmmiinneeFFII√√ssÂÂggaammeennHHVVnneeTT  BBIIee®®JJHHyyYYnnvvaa®®ttUUvvkkaarrsseeggII˚t̊tsshhBB&&nnÏÏkkuu
mmµµ¨ÿynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinnmmYYyydd((rrwwggbbwwuuggmmSSmmYYnn  eeddIImm∫∫IITTbb''TTll''nnwwgg®®bbeeTTsscc®®kkBBttii††cciinn  ..
eemm""¬¬aaHHeehhIIyykkaarrddYYllrrllMMrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  EEddlleemmIIlleeTTAAhhaakk''ddUUccCCaaee®®KKaaHHff~~aakk''
nneeyyaaVVyy  ……CCaaccMMNNgg''́́ nn®®BBhhµµlliixxiitt  ttaammBBiittKKWWCCaaccMMNNgg''rrbbss''CCnnCCaattiiyyYYnn



eessaaHH  ..  ®®BBwwttii††kkaarrNN__eennHHmmiinnGGaaccbbeeggII˚t̊teeLLIIgg  ……ppçç¨g̈geeppII††mmeeddaayyeeffAAEEkkNNaamm~~aakk''
ee®®kkAABBIICCnneeQQµµaaHH  ppSS--yyuuSSggdduugg  eennaaHH‰‰gg  ..  ®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ nnkkaarrddYYllrrllMMxxaaggeellII
eennHH  EEddlleeddIIrr®®ssbbttaammEExxßßeeKKaallkkaarrNN__nneeyyaaVVyyrrbbss''CCnnCCaattiiyyYYnn  kk**VVnn
yykkCC&&yyCCMMnnHHeeTTAAeellIIkkaarrrraaEErrkkrrbbss''®®bbeeTTsscciinn  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrrruujj®®ccaann®®bbeeTTsskkmmıı¨¨
CCaa  [[FF¬¬aakk''ccUUllkk~~¨g̈gff¬¬¨k̈kQQaamm´́nnvviinnaasskkmmµµ  ..⁄⁄
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