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kk~~¨g̈gBBggßßaavvttaakkmmıı¨C̈Caa  vvtt††mmaann´́nneess††ccddaakk''rraaCC¥¥  EEddllbbNN††aall[[®®BBHH
rraaCCaaNNaacc®®kkssaall''kkaarr®®kkLLaabb''ccaakk''PP&&nn††EE®®bbeennaaHH    eennAAmmaannee®®ccIInnGGggeeTToott
NNaass''  ..  kk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHH  ®®BBHHGGggssUUrr  ((®®BBHHCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII44))  mmaannllkk≈≈NN:

ddUUcceess††ccssIIhhnnuuee®®ccIInnCCaaggeeKKTTSSggGGss''  ((TTMMnnggeemmIIlleeTTAA    ®®BBwwttii††kkaarrNN__eennAA
kk~~¨g̈g®®BBHHrraaCCvvSSggEExxµµrr  ®®sseeddoogg@@KK~~aaVVnneekkIItteeLLIIggrreebboobbddEEddll@@  BBIIsstt--
vvttßßmmYYyyeeTTAAssttvvttßßmmYYyy  EEddlleeFFII√√[[eeyyIIggBBiiVVkkssMMeerrccffaa  CCaaccMMNNaarr®®BB
hhµµlliixxiitteennaaHHeeBBkkNNaass''... eebbIInniiyyaayyffaaCCaaccMMNNaarrrrbbss''CCnnCCaattiiyyYYnn
eennaaHHvviijj  eeTTIIbbssmmCCaagg))  ..

eeyyIIggzziitteennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa´́nnKK˘̆ss˘̆11667755 eeJJllBBWW4477qq~~SSee®®kkaayy
mmkk  bbnnÊÊaabb''BBIIeess††ccCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22  EEddllVVnnTTTTYYllyykkkkUUnneess††ccyyYYnn  kkUUCCii
nnssiiuunn  mmkkeeFFII√√CCaa®®bbBBnnÏÏccuugg  ccUUllmmrrNNkkaalleeTTAA  ..  KKWWeennAAkk~~¨g̈gkkaallssmm&&yy
mmYYyy      EEddllyyYYnnVVnnvvaattyykkTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm    GGss''CCaaggJJkk''kkNN††aall
eeTTAAeehhIIyy  eeddaayyVVnnee®®bbIImmeeFF¥¥aaVVyybbMMEEbbkkbbMMVVkk''́́ ppÊÊkk~~¨g̈g´́nnvvSSggEExxµµrr  [[
eekkIIttmmaannssÂÂggaammssIIuuvviillrrvvaaggEExxµµrrnniiggEExxµµrr    kk~~¨g̈g®®bbkkaarr[[EExxµµrrssmm¬¬aabb''KK~~aa‰‰gg
GGss''eeTTAA  yyYYnnvvaattddIIccUUllmmkkttSSggeennAAeeddaayymmiinnVVcc''®®bbwwgg  eeddaayy®®ssbbnnwwgg
««ccMMNNaarr®®BBhhµµlliixxiitt»»  EEddllyyYYnnVVnnttaakk''EEttgg  ..  CCaakkaarrBBiittNNaass''  ®®KKaa
nn''EEtt®®BBHHCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22ssuuKKttPP¬¬aammkkaallNNaa  ®®BBHHrraaCCbbuu®®ttcc∫∫ggrrbbss''®®BBHHGG
gg  ®®BBHH®®ssIIFFeemmµµaarraaCCaa  eehhAA®®BBHHrraaCCssmm∏∏aarr  kk**eeLLIIgg®®KKggrraaCC¥¥.....  kk**bb""uuEEnn††eess††
††ccGGggeennHH  VVnneeTTAAssaaggpp~~ÁÁssmmYYyyrrMMeeBBCC  eeddaayyBBMMuuddwwggbbuuBB√√eehhttuuGGII√√cc∫∫aass''
llaass''  ((KKWWddUUccddaakk''rraaCC¥¥GGJJççwwggEEddrr))  eeddaayy®®bbKKll''kkiiccççkkaarrnnKKrr[[eess††ccmmaa
KKWW®®BBHHååTT&&yymmhhaaååbbrraaCC    TTTTYYlleemmIIllkkaarrxxuuss®®ttUUvv  ..  mmhhaaååbbrraaCCeeqq¬¬øøtt
{{kkaasseerroobbGGaaJJhh))BBiiJJhh__CCaammYYyynnwwggKKUUddNN††wwgg®®ssss''eekkµµggrrbbss''®®BBHHrraa
CCssmm∏∏aarr... ®®BBHHGGggvvttII††  ..  lluuHH®®BBHHrraaCCssmm∏∏aarrvviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''®®BBHH
rraaCCbbll¬¬&&gg˚ ̊ ®®TTgg''kk**VVnnqqkk''ddeeNNII††mmyykk®®BBHHnnaaggGGggvvttII††eeTTAAvviijj  ddUUccEEtt®®BBHH
rraammqqkk''yykk®®BBHHnnaaggssIIttaaBBII®®kkuuggrraaBBNN__... bbNN††aall[[eekkIIttccMMVVMMggrrSSggCC--
ll''  vvwwkkvvrr  ss¬¬aabb''GGss''rraa®®ss††®®bbCCaaCCaaee®®ccIInnmmWWuunnEEssnnnnaakk''  eennAAttMMbbnn''xxaaggeekkIItt
..  ((eettIImmaanneerrOOggeehhttuuGGII√√  EEddllEEqq˚˚cccckkyyYYnnmmiinnccUUllmmkkyy""aagg®®ssYYll
vvaattddIIttSSggeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  EEddllGGss''®®BBMMEEddnneeTTAAeehhIIyyeennaaHH))  ..

K≥s≥1675 ––  ®®BBHHGGggssUUrr  ……CC&&yyeeCCddΩΩaaTTII44  eeTTIIbbeeLLIIggeessaayy
rraaCC¥¥eennAAqq~~SSeennaaHH‰‰gg  kk~~¨g̈gCCnnµµaayyuu1199qq~~SS    ((ddUUcceess††ccssIIhhnnuueennAAkk~~¨g̈gssttvvttßß
TTII2200))  ..  eess††ccGGggeennHHVVnnddaakk''rraaCC¥¥bbYYnnddgg... eehhIIyykk**ddUUcc®®BBHHGGggssIIhh
nnuu  ®®TTgg''CCaakktt††aammYYyyFFMḾ́ nnkkaarrrrlltt''rrllaayy®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa,,    ´́nnkkaarrEEbbkkVVkk''
nniiggssÂÂggaammssIIuuvviill  eeddaayyeehhttuuffaa  eennAAeeBBllNNaaEEddll®®TTgg''ssMMeerrccffaa
®®ttLLbb''mmkkeessaayyrraaCC¥¥ssaaCCaaffIIµµvviijj      ®®TTgg''VVnnbbeeggII˚t̊t®®kkuummss®®ttUUvveennAAkk~~¨g̈g
rrUUbbeess††ccEEddllVVnnVVtt''bbgg''rraaCCbbll¬¬&&gg˚˚eeTTAA  ……eennAAkk~~¨¨gg®®kkuummbbkkßßBBYYkkGG~~kk

KKSS®®TTeess††ccee®®kkaayyeennHH  ..

K≥s≥1688 ––  ®®BBHHGGggssUUrr  GGaayyuu3311qq~~SS  ®®bbEEhhllKK~~aannwwggCC
nnµµaayyuurrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  eeBBlleeLLIIgg®®bbmmuuxxrrddΩΩeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11996600  ..      ®®TTgg''
mmaann®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBCCaaxx¬¬SSgg      ee®®JJHHeeTTIIbbnnwwggVVnnQQ~~HHssÂÂggaammCCaammYYyynnwwgg
®®BBHHGGggmmççaass''GGggnnnn''  ((bbggCCIIddUUnnmmYYyyrrbbss''eess††cc))  EEddllVVnneeTTAAeekkNNÎÎ
CCnnCCaattiiyyYYnnnniiggcciinn  BBIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammmmkkvvaayy®®bbhhaarrEExxµµrrkkNN††aall  ..  ((ffII√√eebbII
kkaall:eeTTss:xxuussKK~~aaEEmmnnBBiitt  kk**bb""uuEEnn††®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBrrbbss''®®BBHHGGggssUUrr
kkaallssmm&&yyeennaaHH    kk**mmiinnssUUvvxxuussKK~~aaBBII®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu
kkaallssmm&&yyssggmmrraa®®ss††nniiyymmeennaaHHEEddrr... eess††ccmmYYyyVVnncc∫∫SSggQQ~~HHcciinn
yyYYnn  eess††ccmmYYyyeeTToottTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥BBIIVVrrSSggGGaaNNaanniiKKmm... bb""uuEEnn††eennAAeeBB
llEEddlleess††ccTTSSggBBIIrr  VVnnTTTTYYlleeCCaaKKCC&&yyeeBBjjTTMMhhwwgg    kk**®®ssaabb''EEttVVnn
TTTTYYllbbrraaCC&&yyppggEEddrr  eeddaayy®®ttUUvvVVtt''bbgg''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammTTSSgg®®ssuugg  ..
TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammVVnnFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ ddyyYYnnCCaapp¬¬ËËvvkkaarr      ee®®kkaammrraaCC¥¥
eess††ccssIIhhnnuukkaallBBIIqq~~SS11994499  ..

®®BBHHGGggssUUrr  eehhAACC&&yyeeCCddΩΩaaTTII44  eeddIImm∫∫IIrrMMÆÆkkKKuuNNbbuuNN¥¥®®BBHHBBuuTTÏÏssaa--
ssnnaa  EEddllVVnnCCYYyy®®TTgg''[[rrYYccrrss''CCIIvviitteennAAkk~~¨g̈geeBBllGGaassnn~~GGnn''®®kk  kk**VV
nnssMMeerrcckkssaaggvvtt††CCaaee®®ccIInn  eennAAcceenn¬¬aaHHee®®CCaayyccgg√√aarrnniiggåådd††¨g̈g  ..  CCaammYYyy
mm††aayymmIIggrrbbss''®®TTgg''mm~~aakk''eeQQµµaaHHsseemm††cc®®BBHHTTaavv  GGaayyuu1155qq~~SS... ®®BBHHmmhhaa
kkßß®®ttkk**yyaaggeeTTAAssaagg®®BBHHpp~~ÁÁsseennAAvvtt††́́ ®®BBBBYYnn  EEddlleeccAABBjjaaPPuukk  VVnnbb--
JJÇÇaa[[CCIIkk®®ssHH®®ssgg''CCaaTTIImmeennaarrmm¥¥´́®®kkEEllggeennAACCMMuuvviijjeennaaHH  ..

kkaarrEEddlleess††cc®®ttUUvvbbYYssCCaa®®BBHHssggÙÙ  CCaammYYyymm††aayymmIIggeekkµµggCCaaddUUnnCCII
kk~~¨g̈geeKKaall    ®®VVff~~aaeeLLIIggeeTTAAzzaannssYYKK··77CCaann''TTSSggBBIIrrnnaakk''  eennAAkk~~¨g̈g®®kkbbxx&&NNÎÎ
´́nnllTTiiÏÏ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  VVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAGGss''bbIIEExx  ((´́ff©©ee®®kkaayymmkk,,  1199--
4477,,  eeBBlleess††ccssIIhhnnuueeTTAAssaaggpp~~ÁÁsseennAAvvtt††ssaarraavv&&nn††... ®®TTgg''kk**VVnnyykkmmççaa
ss''kkßß®®ttIIssIIuussuuvvttiiƒƒ--BBggßßaannmmNNII  eehhAAmmççaass''eemm""aagg  CCaamm††aayymmIIggeekkµµggeeTTAA
««yyiitt»»  ddUUccKK~~aaeebbHHbbiiTT))  ..    eennAAeeBBlleennaaHH  JJkk¥¥ccccaammGGaarraammmmiinnllÌÌssMMrraabb''
eess††cc  kk**VVnn®®ttUUvvppßßBB√√ppßßaayyxxççrrxxççaayyeeBBjjTTSSgg´́ppÊÊ®®bbeeTTss  ..    GG~~kkppggVVnn
GGHHGGaaggffaa  EEddll®®BBHHGGggssUUrrmmaannkkaarrCCaabb''cciitt††CCaabb''eeffII¬¬mm  CCaammYYyymm††aayymmIIggxx¬¬ÁÁ
nn‰‰ggddll''ff~~aakk''eennHH  KKWWbbNN††aallmmkkBBIIsseemm††cc®®BBHHTTaavveennaaHH  CCaassaahhaayyssµµ
nn''rrbbss''®®TTgg''  ..  ææddUUeecc~~HH  mmççaass''kkßß®®ttIIeekkµµggGGggeennHH  EEddlleeTTIIbbEEtteeVVHHbbgg''
ssMMeellookkbbMMJJkk''CCaaddUUnnCCII  kk**mmaannkkMMhhwwggqqaabbqqYYllCCaaxx¬¬SSgg  ..    ®®TTgg''kk**VVnnddaakk''
bbNN††aassaarrTTSSggee®®kkvvee®®kkaaFF  ccMMeeJJHHCCnnNNaaEEddllVVnnnniiyyaayyGGaa®®kkkk''BBII®®TT
gg''  eeddaayyeeVVHHJJkk¥¥ssMMddIICCaaååLLaaÚÚkkddUUeecc~~HHffaa  ––  ««CCnnNNaakk**eeddaayy  eeTTaaHHCCaa
mmaannbbuuNN¥¥ss&&kkii††CCaammÂÂnnII††  xxııgg''xxııss''yy""aaggNNaakk**eeddaayy,,  ……kk**CCaarraa®®ss††®®bbCCaakk**
eeddaayy,,  EEddllVVnnbbeeggII˚t̊t[[mmaannmmnniiÊÊlleessAAhhµµggccMMeeJJHHsskkmmµµPPaaBBrrbbss''xxMM∆∆¨¨
CCnnNNaakk**eeddaayy  EEddllVVnnnniiyyaayyEEhhkkeekkrr††ii__GGaa®®kkkk''BBIIGGttIIttkkaallrrbbss''xxMM∆∆¨¨
ssUUmm[[CCnneennaaHHss¬¬aabb''́́ tteehhaaggeeddaayyvvttƒƒ¨s̈s&&kkii††ssiiTTiiÏÏ...eehhIIyyssUUmm[[®®BBHHBBuuTTÏÏ
kk~~¨g̈gGGnnaaKKttkkaall--®®BBHHssiiGGaarreemm®®ttII  kkMMuu[[CCYYyyee®®VVssllYYssBBYYkkTTSSggeennaaHH[[
eessaaHH»»  ((®®ssgg''eeccjjBBII  Histoire du Cambodge, par Adhémarc

Leclère))  ..  
®®BBHHGGggssUUrrVVnnddaakk''rraaCC¥¥44ddgg  eehhIIyyeennAAeeBBllEEddll®®TTgg''ssuuKKtteeTTAA

((KK˘̆ss˘̆11770022))  eess††ccEExxµµrrEEddlleessaayyrraaCC¥¥ee®®kkaayy®®TTgg''    mmaannbbUUrrNNPPaaBB
TTwwkkddIIEEtt®®ttwwmmPP~~MMeeBBjj  ee®®CCaayyccgg√√aarr  eehhIIyynniiggåådd††¨g̈g.....  lluuHHddll''rraaCC¥¥®®BBHH
GGggmmIIuu  ((KK˘̆ss˘̆11883344--11884411  ssmm&&yyee®®TTOOgg--mmiijjyyuuSSgg))eess††ccEExxµµrrkk**®®ttUUvv
VVtt''bbgg''TTwwkkddIIee®®CCaayyccgg√√aarreennaaHHEEffmmeeTTAAeeTToott  ..

K≥s≥1960 ––  xxMM∆∆¨V̈Vnnyykkqq~~SS11996600    ……qq~~SSEEddll®®BBHHkkrruuNNaa®®BBHH
VVTTssuurraa®®mmiitt®®TTgg''ccUUllTTIIvvggtt  mmkkeeFFII√√CCaa®®BBMMEEddnn……xx&&NNÎÎssIImmaa´́nn  ««®®BBwwttii††kkaa



rrNN__1188mmiinnaaqq99  7700»»  EEddllCCaa´́ff©©ss¬¬aabb''́́ nnsskkrraaCCmmYYyy,,  ´́nnrraaCCvvggßßmmYYyy
kk~~¨g̈gddMMeeNNIIrrvviivvDDÛÛnn__EEddlleeccoossmmiinnrrYYcc  eeTTAArrkkkkaarrrrllaayyrrlltt''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg    ttSS
ggEEttBBIIssmm&&yyGGggrrdd**mmhhaarruuggeerrOOgg  rrhhUUttmmkkddll''ssmm&&yyTTMMeennIIbbffIIµµ  ..  xxMM∆∆¨V̈V
nnyykk««xx&&NNÎÎssIImmaa´́nneeBBlleevvllaa»»eennHH,,  KK˘̆ss11996600... mmkkee®®bbIIssMMrraabb''bb--
gg≈≈iittccuuHHeeLLIIgg  rruujjeeTTAAGGttIIttkkaall  ……eeTTAAGGnnaaKKttkkaall  ttaammeesscckkII††tt®®mmUUvv´́nn
´́nnkkaarrccSSVVcc''  eeddaayyeehhttuuffaakkaallssmm&&yyeennaaHH  sseemm††ccssIIhhnnuuååbbyyuu
vvrraaCC  VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaammhhaaååbbrraaCCssmm&&yyTTMMeennIIbb  mmaann®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBdd--
ll''kkMMBBUUll  ´́nnCCIIvviittnneeyyaaVVyyrrbbss''®®TTgg''eeTTAAeehhIIyy  ..

®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBB  ……eesscckkII††eess~~hhaapp˚åabb''mmuuxxrrbbss''®®bbCCaaCCaattiimmYYyyTTSSgg
mmUUllccMMeeJJHHbbuuKKllmm~~aakk''  ®®ttUUvvccaatt''TTuukkCCaaKKuuNNssmm∫∫ttii††llÌÌdd**FFMMkk**VVnn  ddUUccCCaaPP~~MM
mmaassGGIIccwwgg... ®®ttUUvvccaatt''TTuukkffaaCCaaff~~SSBBuullkk**VVnnEEddrr,,  ee  ddaayysseemm††ccssIIhhnnuu
hhflflaanneeFFII√√  eehhIIyyGGaacceeFFII√√rrbbss''EEttmmYYyyKKtt''  EEddllKKµµaannmmnnuussßßNNaamm~~aakk''eeTToott
mmaannssmmttƒƒPPaaBBnnwwggeeFFII√√VVnn  ……kk**nnwwkkssµµaannVVnn... eeddIImm∫∫II®®bbqqSSggnnwwggrraaCCaannii--
yymmEExxµµrr,,  ®®bbqqSSggnnwwggrraaCCvvggßßaannuuvvggßßrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  KKWWTTuukkrraaCCbbll¬¬&&gg˚E̊Exxµµrr
nniiggeess√√ttqq&&®®tt´́nnvvSSggEExxµµrr  [[eennAATTMMeennrrKKµµaannnnrrNNaakkaann''kkaabb''  eeddaayy®®BBHHGGgg
®®ttUUvvkkaarrEEttggttSSggxx¬¬ÁÁnn‰‰ggCCaa  ««rraa®®ss††eess††cc»»  ……  ««eess††ccrraa®®ss††»»  mmaannzzaann:ddUU
ccCCaa®®bbFFaannaaFFiibbttII  EEddllkkaann''GGMMNNaacckk~~¨g̈gssaaFFaarrNNrrddΩΩddUUeecc~~aaHH‰‰gg  eeJJll
eeFFII√√eess††cceeddaayymmiinnVVcc''eessaayyrraaCC¥¥  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyqq~~SS11996600  KKWWCCaaeeddIImmkkMM--
eeNNIItt´́nnvviibbttii††rrbbbbrraaCCaanniiyymm  mmaannllMMnnSSddUUccCCaaccMMNNuuccttUUccmmYYyy    FF¬¬aakk''ssMM--
yyuuggBBIIeellIIeemmXX    eehhIIyykk¬¬aayyeeTTAACCaammhhaa≤≤ÂÂnnIIÊÊeexxµµAAmmYYyy    EEddll´́ff©©ee®®kkaayy
eeTTAA®®ssUUbbyykk®®BBllwwggEExxµµrrGGss''rraabb''llaannnnaakk''... ee®®JJHHvvaabbNN††aall[[mmaannCCaa
ccuuggccbb''  CCaaTTwwkkTTIIbbeeggII˙ẏynnUUvv  ««®®BBwwttii††kkaarrNN__  1188mmiinnaa11997700»»  EEddllTTMMnnggddUU
ccCCaa´́ff©©GGvvssaann††́́ nnrraaCCaanniiyymmBBUUCC®®ttsskk''EEppÌÌmm  ..

eennAAqq~~SS11996600... ……qq~~SSrrlltt''vviiJJÔÔaaNN´́nn  ««®®BBHHkkaaJJççnneekkaaddii»»  ®®BBHHVVTT
ssuurraa®®mmiitt  ……qq~~SSvviibbttii††vvSSggdd**mmhhiimmaa    qq~~SS´́nnkkaarrbbMMpp¬¬aajjrraaCCaanniiyymmEExxµµrr  eeddaayy
ssaarr®®BBHHhhttƒƒGGgg‰‰gg  ´́nnsseemm††ccssIIhhnnuuååbbyyuuvvrraaCC  mmaannmmÂÂnnII††CCaann''xxııss''CCaa
ee®®ccIInnVVnneessII~~ssMMuu[[««®®BBHHmmhhaaååbbrraaCC»»  ææsseemm††cc®®BBHHååbbyyuuvvrraaCC  GGggeeJJ
FFiisstt√√eennaaHH  ®®bbKKll''®®BBHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚T̊TSSgg®®ssuuggEEttmm††gg        eeTTAA®®BBHHmmhhaakkßß®®ttII
yyaannIIkkuussuumm:nnaarrIIrr&&tt~~  EEddllCCaavvIIrrkkßß®®ttIImmYYyynnwwggnnrr  mmaannvviiccaarrNNJJÔÔaaNNxxııgg''
xxııss''EEpp~~kknneeyyaaVVyy      EEddll≤≤ssßßrrCCnndd**mmaanntt´́mm¬¬CCaaee®®ccIInnTTuukk®®BBHHGGggCCaa
sskk̊̊aarr:bbUUCCaa... mmaannCCaaGGaaTTiieellaakksswwuumm--vvaa""rr,,  eellaakkppUU--ee®®BBOOgg,,  eellaakkssWWnn
ssaann,,  eellaakkssaann--yyuunn  ..ll..    kk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNgg[[mmaannssƒƒiirrPPaaBBnneeyyaa
VVyyccMMeeJJHH®®bbeeTTssCCaattii  ..

eellaakkssWWnn--ssaannCCaaBBiieessss  kk~~¨g̈gzzaann:CCaaååbbnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11
nniiggCCaarrddΩΩmm--ÂÂnnII††kkaarrbbrreeTTssrrbbss''ssggmmrraa®®ss††nniiyymm  VVnneessII~~ssMMuu[[rrddΩΩss
PPaanniigg®®kkuumm®®bbwwkkßßaa®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kk  eeFFII√√kkaarrEEkkEE®®bbmmaa®®ttaa2255EEddllEEccggffaa
««mmaannEEttkkUUnneeccAA®®bbuuss´́nneess††ccGGggddYYggEEttbb""uueeNNˆâaHHeeTT    EEddllmmaannllTTÏÏPPaaBB
PPaaBBeeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥CCaammççaass''EEppnnddII  bb""uuEEnn††sseemm††cc®®BBHHååbbyyuuvvrraaCC®®TTgg''mmii
nnyyll''®®BBmm  eeddaayy®®TTgg''yykkeellssffaa  ®®TTgg''mmiinnccgg''[[®®kkuumm®®KKYYssaarreellaakk
ppÊÊaall''  mmaannmm††aayynniiggkkUUnnrrbbss''®®TTgg''  TTTTYYllkkaann''kkaabb''rraaCCssmm∫∫ttii††  ´́nnvvSSggeess††
ccEExxµµrr  ..  ttaammBBiitt®®KKYYssaarrmmiinnppÊÊaall''rrbbss''sseemm††cc  kk**sseemm††ccmmiinn®®BBmm®®bbKK
ll''eeTTAA[[eeKKEEddrr  ddUUccCCaasseemm††cc®®kkuumm®®BBHHssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIeerrtt  ..

ttaammBBiitt®®BBHHååbbyyuuvvrraaCCGG~~kkmmaannbbuuNN¥¥  ……  ««®®BBHHeeJJFFiisstt√√»»  EEddll
eehhaaHHeehhIIrrttaammååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kk    ……  ««®®BBHHFFmmµµwwKKEExxµµrrssIIGGaarreemm®®ttII»»  EEbbrrCCaassuuxx
cciitt††[[eeKKEEffmmffyybbflflÈÈeeccgg  ddaakk''eennAAkk~~¨g̈grrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔeeTTAAvviijj  CCaaBBiieessssvvaayy
eess~~øøttbbJJççËËllmmaa®®ttaa112222  ((……mmaa®®ttaa000044... GGaaeeccaarrrrYYccxx¬¬ÁÁnn  mmççaass''CCaabb''KKuukk))
EEddllbbJJÇÇaakk''ffaa  ––  ««ssPPaaTTSSggBBIIrr´́nn®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkEExxµµrr        kk~~¨g̈gkkaarr®®bbCCMMuu
rrYYmmKK~~aaCCaammhhaassnnii~~VVtt  GGaaccmmUUllmmttiiKK~~aaCCaa‰‰kkccœœnnÊÊ  EEttggttSSggvvrrCCnndd**xxııgg''xxıı

ss''kkMMBBUUllmm~~aakk''  EEddllKKµµaannnnrrNNaaGGaacc®®bbEEkkkkVVnn  --  Une personnalité

incontestée ®®ssbbttaammqqnnÊÊ:´́nn®®bbCCaannuurraa®®ss††    [[mmaannttMMEENNggCCaa®®bbmmuuxx
rrddΩΩ»»... eeddIImm∫∫II®®TTgg''mmaannllTTÏÏPPaaBBeeGGaabb®®kkeessaabbGGMMNNaaccCCaaeess††ccppggnniiggCCaa
rrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11ppgg... rrII‰‰®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannIIvviijj    kk¬¬aayyeeTTAACCaaeess††cc®®ssIImmYYyy
EEddllllYYcceekkAAGGIIeeKKGGgg¨ÿy... eess††cc≤≤ttcc∫∫aabb''kk~~¨g̈gvvSSgg  ≤≤ttmmaannrrnnSSggkkaarrJJrr
®®bbEEhhllKK~~aannwwggxx¥¥gg≤≤ttssMMbbkk  ……GGeeNNII††kk≤≤ttss~~ËËkk    KKµµaann««®®kkddaass''ss~~aamm»»
GGII√√TTSSggGGss''... KKµµaann««eeGGttaassIIuuvviill»»  KKµµaannmmaa®®ttaaEEccggkk~~¨g̈grrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  ccgg''eeKK
eeddjjeeccaalleennAAeemm""aaggNNaakk**VVnn  ddUUccQQ~~ÁÁllbbMMeerrII  ..  KKWWCCaa´́ff©©ccaabb''eeppII††mm´́nnTTMM--
nnaass''dd**FF©©nn''FF©©rr  rrvvaaggeess††ccEEmm""nniiggeess††cckkUUnn  eeddaayyssaarrEEttmmuunn  nnwwggmmaann««GGMM
eeBBIIkk∫∫tt''rraaCCaanniiyymm´́nn´́ff©©1188mmiinnaa11997700  BBIIssMMNNaakk''eellaakkllnn''--nnll'',,
ssiirriimmtt:,,  GGiiuunn--ttSS  nniiggeeccgg--eehhgg»»  KKWWvvaammaannrrddΩΩ®®bbhhaarr®®bbqqSSggnnwwggrraaCCbb--
ll¬¬&&ggmm††ggrrYYcc  eeTTAAeehhIIyyeennAAqq~~SS11996600... CCaass~~aa´́dddd**eeqq~~IImmrrbbss''sseemm††ccnneerraa
tt††mm--ssIIhhnnuuååbbyyuuvvrraaCCeennaaHH‰‰gg  ..  eellaakkssWWnn--ssaann  eeddaayymmaanneeTTaamm--
nnssßßCCaaxx¬¬SSggCCaammYYyynnwwggsseemm††cc®®BBHHååbbyyuuvvrraaCC  kk**VVnneeddIIrrccaakkeeccjjeeBB--
lleennaaHH  BBIIrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllssggmmrraa®®ss††nniiyymmmm††ggrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..

mmaa®®ttaarrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ112222xxaaggeellIIeennHH  KKWWCCaa««kkSSbbiittcciittddgg‰‰gg»»BBIIee®®JJHH
IIVVnneellIIkk®®BBHHååbbyyuuvvrraaCC  ((eess††ccEEddllVVnnddaakk''rraaCC¥¥))  [[eeLLIIggkkaann''GGMMNNaa
ccCCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩ  rrhhUUttddll''lluubbbbMMVVtt''vvtt††mmaann´́nn®®BBHHmmhhaakkßß®®tt®®KKggrraaCC¥¥  ..
bb""uuEEnn††KKWWmmaa®®ttaaddEEddlleennHH‰‰gg    EEddlltt®®mmUUvv[[««kkaatt''kk∫∫aall»»®®BBHHååbbyyuuvvrraaCC
vviijj  ((ttaammpp¬¬ËËvvnneeyyaaVVyy))  eennAA´́ff©©TTII1188mmiinnaa11997700ee®®kkaayymmkk  ..  eennAAeeBB--
llEEddllrraa®®ss††®®bbCCaaeeggIIbbeeLLIIggbbHHeeVVrr®®bbqqSSggnnwwggvvtt††mmaanneeyyookkkkuugg--eeyyoo
kkNNaammxxaaggeeCCIIggeennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr      ®®BBmmTTSSgg®®bbqqSSgg««vvrrCCnn»»  EEddllVVnn
GGnnuuJJÔÔaatt[[mmaannvvtt††mmaanneennHH    eeJJllKKWWsseemm††ccssIIhhnnuu,,    ssPPaaTTSSggBBIIrrEEddll
mmaannkkaarrKKSS®®TTBBIIrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''nnll''--ssiirriimmtt: VVnnmmUUllmmttiiCCaa‰‰kkccœœnnÊÊ
ddkkttMMEENNggBBIIsseemm††cc®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩvviijj  ((xx√√HHEEttsseemm¬¬gg22nnaakk''bb""uueeNNˆâaHHEEdd--
llKKSS®®TTsseemm††cc  KKWWeellaakkKKwwmm--ppuunn  nniiggeellaakkssuuss--ssaaGGuunn  EEddllkkaarr
ccMMGGkk´́nnee®®BBggvvaassnnaa  bbNN††aall[[EExxµµrreeyyookkmmiijjEEddllkkaann''eeCCIIggsseemm††cc
EEhhkk®®TTUUggrrUUggeeffII¬¬mm®®bbmmaatt''eennAATTII®®kkuuggkkMMBBgg''ccaamm))  ..  eebbIIssPPaaTTSSggBBIIrrCCaa®®bb--
PPBB´́nnGGMMNNaacc®®bbmmuuxxrrddΩΩkkaallkk~~¨g̈gqq~~SS11996600... ssPPaaddEEddllkk**mmaannGGMMNNaacc
ddkkmmuuxxttMMEENNggeennHHeeTTAAvviijjEEddrr  eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11997700  ..  ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaa
eeyyIIggGGaaccnniiyyaayyVVnnffaa  rrddΩΩ®®bbhhaarrllnn''nnll''--ssiirriimmtt:,,  eeccgg--eehhgg,,  GGiiuu
nn--ttSS  ´́nn´́ff©©TTII1188mmiinnaa11997700  KKWWCCaarrddΩΩ®®bbhhaarrdd**ccEEmm¬¬kkmmYYyy  ee®®JJHHCCaarrddΩΩ®®bb
hhaarr®®ttwwmm®®ttUUvvttaammcc∫∫aabb''  ..

‹‹‹‹‹‹  eeyyaaggttaammBBnnWW¬¬EEddllpp††ll''mmkkBBII®®BBwwttii††kkaarrNN__®®bbvvttii††ssaa®®ss††TTSSgg
GGss''xxaaggeellIIeennHH  xxMM∆∆¨G̈GaacceemmIIlleeXXIIjj®®kkLLaassmm©©aatt''xx¬¬HH@@rrbbss''CCnnCCaattiiyyYY--
nn  EEddllVVnnllUUkk´́ddkkkkUUrrbbJJ˙ȧa´́ppÊÊkk~~¨g̈g´́nn®®BBHHrraaCCvvSSggEExxµµrr  ..  BBII®®BBHHCC&&yyeeCC--
ddΩΩaaTTII22EEddllVVnn««rrYYmmrrwwtt»»CCaammYYyynnwwgg®®BBHHnnaaggkkUUCCiinnssiiuunn  mmkk®®BBHHrraaCCssmm∏∏aarr
EEddllVVnn««rrYYmmrrwwtt»»CCaammYYyynnwwgg®®BBHHGGggvvttII††,,    BBIICC&&yyeeCCddΩΩaaTTII44  EEddllVVnn««rrYYmm
rrwwtt»»CCaammYYyysseemm††cc®®BBHHTTaavv  ((eeTTvvII))  mmkkddll''eess††ccssIIhhnnuu  ((CC&&yyeeCCddΩΩaaTTII77))
EEddllVVnn««rrYYmmrrwwtt»»CCaammYYyyGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikk... yyYYnnEEttggVVnn  ««ddaakk''GGMMeeBBII»»[[
eess††ccFF¬¬aakk''qqÁÁttllII©©eellII©©  eeddaayyBBYYkkPP~~aakk''ggaarryyYYnnbbgg˚˚bb''xx¬¬ÁÁnnkk~~¨¨gg®®BBHHrraaCCvvSSgg
eennaaHH‰‰gg  ..  yyYYnn««TTaajjEExxßßjjaakk''»»  [[mmhhaakkßß®®ttGGaayy""gg……TTIIggeemmaaggrrbbss''
eevvoottNNaammQQ¬¬kk''nnwwggkkaammttNN˙ȧa,,  GGss''BBIIrrtt''eeTTAAkkssaagg®®BBHHpp~~ÁÁss  kk**vviill®®tt--
LLbb''mmkkllYYcc®®bbBBnnÏÏeeKK,,  [[««eemmaahh__VVMMggCCJJÇÇSSggbbiiTT»»  eebbIIrrYYmmrrwwttCCaammYYyymm††aayy
mmIIggxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  eennAAkk~~¨g̈gbbrrmmrraaCCvvSSgg  vvaaKKµµaannGGII√√KKYYrrGGssççaarr¥¥eessaaHH... kk**bb""uuEEnn††eebbIIVV
nn««FFIIggeemmaagg»»  KK~~aa  ((PPaassaarrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu))    eennAAkk~~¨g̈gkkuuddií́ nn®®BBHHssmm--
NNeeKKaatt††mm... eennaaHH®®bbeessIIrrNNaass''  !!  ®®BBHHGGggTTSSgg22  GGaaccyyaaggeeVVHHBBYYyy



eeTTAAssƒƒaannttuussiitt  eeddIImm∫∫II««eeKKooggTTaaGGaaeeLLvv»»  ..    kk~~¨g̈g®®KKaabb''®®KKYYssEEttmmYYyy    yyYYnn
VVjj''VVnnccaabbBBIIrr  KKWWVVnnssmm¬¬aabb''nnhhaakkßß®®ttppgg  eehhIIyynniiggllTTiiÏÏBBuuTTÏÏssaass
nnaappggEEddrr  ..  kk~~¨g̈gkkrrNNIIrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  yyYYnnVVnn««TTaajjEExxßßjjaakk''»»
mm††gg[[eess††cceeLLIIggCCaavviirrbbuurrss      eeddaayyTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥BBIIVVrrSSgg      nniiggcc∫∫SSgg
eeddjjTT&&BBeeyyookkmmiijj  eeccjjBBII®®kkeeccHH  ssÊÊwwggEE®®ttgg... eeddaayy®®KKaann''EEttee®®bbIIkkSS--
eePPII¬¬ggeeQQIIbb""uueeNNˆâaHH,,  mm††ggeeTToott[[eess††ccggbb''ggll''eennAAee®®kkaammkknnÊÊ¨ÿykk∫∫iinnrrbbss''
GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikk  [[eeddIIrrttYYkk~~¨g̈gPPaaBByynn††,,  [[ccaabb''bbJJÔÔaaCCnneeTTAAVVjj''®®bbhhaarreennAA

®®ttJJMMgg®®kkLLwwgg,,  [[TTaatt''CCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSgg  nniigg[[eess††ccrrtt''CCaammYYyyGG~~kkmm~~aagg
eeTTAAeellIIkkTT&&BBeeyyookkkkuugg  mmkkvvaayy®®bbhhaarr®®ssuukkxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  eeddIImm∫∫IIssmm®®ssbbnnww
gg««BBuuTTÏÏTTMMnnaayy»»  EEddllyyYYnnVVnnttaakk''EEttggBBIIbbuuBB√√CCaattiimmkk®®ssaabb''  ««kkaallNNaa
®®VVssaaTTmmaass®®VVssaaTT®®VVkk''ppuusseeLLIIggeennAATTeenn¬¬bbYYnnmmuuxx  ((KKWWssaallccttuummuuxx
eehhIIyynniiggkkaassIIuuNNUU--11997700))  nnwwggmmaannsswwkkssÂÂggaamm    QQaammhhUUrrddaabbeeJJHH
ddMMrrII  eess††ccssttUUcceessII††ggeeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥nnKKrrbbII...»»  ..      ssBB√√́́ ff©©eennHH  eess††cc
ssIIhhnnuukkMMBBuuggEEtteeLLIIgg  eessaayyrraaCC¥¥eennAAeellII««nnKKrrbbII»»BBiittEEmmnn  ((!!!!))  ..⁄⁄


