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eeddaayy  ssuuTTÏÏ--bb""UUlliinn  ‹‹  ´́ff©©TTII3311  ttuullaa  11999966

““BBuukkrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ eellaakkssuuTTÏÏ--kkUUeemm""tt  FF¬¬aabb''VVnnccUUllKKNNbbkkßß««®®bbCCaaFFiibb
eettyy¥¥»»kk∫∫aallddMMrrIIrrbbss''®®TTgg''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--yyuuttii††vvggßß  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyy  kkaalleennAA
eekkµµgg,,  BBIIGGaayyuu66qq~~SSeeTTAAGGaayyuu1100qq~~SS  ((11994499--11995533))  xxMM∆∆¨ËEttggEEtteeXXIIjjmmaann
BB¥¥ÁÁrreennAACCJJÇÇSSggppÊÊHHrrbbss''xxMM∆∆¨C̈CaanniiccççCCaakkaall  nnUUvvrrUUbbrrbbss''rrddΩΩbbuurrssbbIIrrUUbb  ––  ssWWgg
gg""uukkffaann'',,  ssIIuussuuvvttiiƒƒ--yyuuttii††vvggßß  nniiggeeGGoovv--eekkIIss  ..  xxMM∆∆¨F̈F¬¬aabb''QQrrss††aabb''““BBuukkxxMM∆∆¨¨
eeddaayyPP¬¬wwkkPP¬¬SSggnniiggeeddaayyeessII∆∆ccssrreessIIrr  eeBBllNNaaKKaatt''CCEECCkkBBiiPPaakkßßaaKK~~aa
GGMMBBIInneeyyaaVVyyCCaammYYyymmiitt††PPkkii††rrbbss''KKaatt''  ..  eeddaayyeehhttuuEEttVVnneeXXIIjj
ee®®ccIInnddggeeBBkkeeTTAA  xxMM∆∆¨c̈cSSrrhhUUttddll''JJkk¥¥eeBBccnn__VVvvccnnaa´́nnKKNNbbkkßß  ««®®bb--
CCaaFFiibbeettyy¥¥»»ssmm&&yyeennaaHHKKWW  ««vviinn&&yy--´́ff¬¬ff~~ËËrr--kk¬¬aahhaann»»  ..  xxMM∆∆¨c̈cSSrrhhUUttddll''
JJkk¥¥VVrrSSggssrreessrreennAAeellIIbbddaakk~~¨g̈g{{kkaassEEhhrrssBBeellaakkeeGGoovv--eekkIIss˘̆˘̆
««Eternels regrets»»  ((eesscckkII††eessaakkss††aayyEEddllKKµµaannTTIIccbb'')) ..  KKWWVVnn
eesscckkII††ffaa  ttNN˙ȧanneeyyaaVVyyee®®ccIInnEEttccmm¬¬ggBBII““BBuukkmmkkkkUUnn˘̆˘̆˘̆

bb""uuEEnn††ttSSggBBIIssmm&&yyEEddllEExxµµrrVVnnTTTTYYll‰‰kkrraaCC¥¥  ((xxMM∆∆¨m̈maannGGaayyuu1100qq~~SS
))˘̆˘̆˘̆  xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨k̈k**ddUUccCCaaeekkµµgg@@‰‰eeTToottee®®ccIInnKK~~aaCCMMnnaann''eennaaHH  KKWWmmaann‰‰kkrraaCC¥¥xxaaggpp¬¬ËËvv
cciitt††rrYYcceeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆eeddaayyVVnnCCaabb''cciitt††®®ssLLaajj''eess††ccmmYYyyGGgg  EEddllVVnn
ddeeNNII††mmrraaCC¥¥BBIIVVrrSSgg  ––  sseemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ..  xxMM∆∆¨F̈F¬¬aabb''PP∆∆aakk''BBIIddMMeeNN
kkeennAAeemm""aaggbbYYnnPP¬¬WW  eeddIImm∫∫IIeess¬¬øøkkJJkk''‰‰kkssNNΩΩaanneexxaaeexxoovvGGaavvss  eeTTAAhhaatt''
eeddIIrreeddhhII√√eeLL  ..  ´́ff©©ee®®kkaayymmkk  xxMM∆∆¨V̈VnnccUUllkk~~¨g̈gkkggyyuuvv&&nn  ..  eennAAvviiTT¥¥aall&&yy
eeTTootteessaatt  xxMM∆∆¨F̈F¬¬aabb''VVnnssrreessrrGGttƒƒbbTTee®®kkaammnnaammVV""kkaa  eeppII∆∆eeTTAAssaarrBBtt··--
mmaanneeppßßgg@@  eeddIImm∫∫IIKKSS®®TTsseemm††ccssIIhhnnuuEEddllxxMM∆∆¨F̈F¬¬aabb''®®ssLLaajj''  ddUUccEEtteeKK
®®ssLLaajj''““BBuukkmm††aayyddUUeecc~~aaHH,,  mmiinnVVnnyykkmmkkBBiiccaarrNNaaGGII√√eeTT  ..  rrhhUUttdd--
ll''ssmm&&yy´́ff©©mmYYyy  xxMM∆∆¨P̈P∆∆aakk''xx¬¬ÁÁnnPP¬¬WWEEPP~~kk˘̆˘̆˘̆  eeddaayyeeXXIIjjGGaakkaarreeXXaarreeXXAA≤≤tt
®®bbeeyyaaCCnn__rrbbss''eess††cc  ––  KKWWeeBBllEEddllttuullaakkaarrkkaatt''eeTTaassVVjj''®®bbhhaarr
CCIIvviittGG~~kknneeyyaaVVyy®®bbqqSSggmm~~aakk''  eeQQµµaaHHeellaakk««ee®®BBoobb--GGiiuunn»»..  kkaalleennaaHH
xxMM∆∆¨m̈maannGGaayyuu2222qq~~SS˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkkeesscckkII††eess~~hhaabb††ËËrrpp††aacc''rrbbss''xxMM∆∆¨c̈cMMeeJJHH  ««ssgg
mmrraa®®ss††nniiyymm»»  kk**rrbbUUttFF¬¬aakk''eeTTAAttaammEExxßßTTwwkkssÊÊwwgg  hhUUrr≤≤ttvviill®®ttLLbb''  ..
eennAAkk~~¨g̈gbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  BBMMuussUUvvnnrrNNaannwwkkrrllwwkkeeXXIIjjddll''bbTTåå®®kkwwddΩΩkkmmµµTTSSgg
kkNN††aall´́ff©©®®ttgg''rrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  eeTTAAeellIIGG~~kkttssflflUUEExxµµrreessrrIIeennaaHHeeTT˘̆˘̆˘̆
bb""uuEEnn††kkaallssmm&&yyeennaaHH  KKWWCCaa®®BBwwttii††kkaarrNN__®®KKaabb''EEbbkkEEddllppÊÊ¨ḦHyy""aaggxx¬¬SSggssMM
eebbIImm  kk~~¨g̈gssttiiGGaarrmmµµNN__EExxµµrrTTUUeeTTAA  ..  CCaaBBiieesssseennAAkk~~¨g̈gmmCCŒŒddΩΩaannccaass''TTMMuu
EEddllFF¬¬aabb''EEttKKSS®®TT®®BBHHkkUUNNaattSSggBBIIeeddIImmeerrooggmmkk˘̆˘̆˘̆  kk**mmaannJJkk¥¥ffaa  ––  ««ss
eemm††ccssIIhhnnuuccUUllkk~~¨g̈gvv&&yyqqÁÁttLLbb''ssttii  ddUUccEEtt®®BBHHkkUUNNaanneerraatt††mm  CCaaCCIIttaa
rrbbss''®®TTgg''  EEddllVVnnbbJJÇÇaa[[eeKKVVjj''®®bbhhaarr®®ssIIss~~MMGGss''44--55nnaakk''kk~~¨g̈g®®BBww
kkmmYYyy˘̆˘̆˘̆  ee®®JJHHEEttmmaanneeccaarrJJnnvvSSgg  ..  eebbIIttaammkkaarryyll''eeXXIIjjrrbbss''xxMM∆∆¨p̈pÊÊaa
ll''̆̆ ˘̆˘̆  kkaarrVVjj''®®bbhhaarreellaakkee®®BBoobb--GGiiuunn  KKWWCCaaCCMMhhaannTTIImmYYyy´́nnrrbbbb««ssgg

mmrraa®®ss††nniiyymm»»  ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈geesscckkII††vviinnaassGGnn††rraayy  ..
xxMM∆∆¨m̈maannGGaayyuu2222qq~~SSeeTTAAeehhIIyy  xxMM∆∆¨F̈F¬¬aabb''yyll''nniiggFF¬¬aabb''BBiiccaarrNNaaffaa  GGaakkaa

rr:eeXXaarreeXXAACCaakkaarrccSSVVcc''  eennAAkk~~¨g̈gFFmmµµCCaattiinneeyyaaVVyy  ..  KKµµaannGG~~kknneeyyaa--
VVyyNNaamm~~aakk''EEddllmmaann´́ddmmiinn®®bbLLaakk''eennaaHHeeTT  ..  kkaallsseemm††ccssIIhhnnuubb
JJÇÇaa[[eellaakk  llnn''--nnll''  VVjj''eellaakk  ddaabb--QQYYnn  eeddaayyKKµµaannCCMMnnMMuuCCMMrrHH˘̆˘̆˘̆
eehhIIyy[[GGUUsseexxµµaaccttaammkknnÊÊ¨ÿyLLaannkkaamm""∆∆¨g̈gTTaahhaann  nniiggyykkrrUUbbddaabb--QQYY
nneeTTAAbbiiTTeennAA®®KKbb''kkEEnn¬¬ggssaaFFaarrNN:ddUUcceexxµµaaccEEqq˚˚̆̆ ˘̆˘̆  eesscckkII††eeXXaarreeXXAAeennHH
VVnnbbNN††aall[[GG~~kkppggjjaakk''ssaacc''®®KKbb''KK~~aa  ((kkuumm∏∏:11995599))  ..  kk**bb""uuEEnn††  xxMM∆∆¨V̈Vnn
ee®®bboobbeeFFoobbkkaarreeXXaarreeXXAAeennHH  eeTTAAnnwwggllkk≈≈NN:sstt√√xx¬¬aa  EEddllvvaassmm¬¬aabb''
sstt√√rrmmSSggssIIuuCCaaGGaahhaarr˘̆˘̆˘̆  KKWWCCaallkk≈≈NN:ccSSVVcc''́́ nnCCIIvviittvvaa  BBIIee®®JJHHvvaammiinnGGaa
cceeTTAAssIIuueessµµAAVVnneeTT  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott,,  eellaakkddaabb--QQYYnnkk**mmaannllUUkk´́dd
ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈grrddΩΩ®®bbhhaarrmmYYyyEEddllmmiinnVVnnssMMeerrcc˘̆˘̆˘̆  eellaakkhhaakk''ddUUccCCaaVVnn
ddwwggmmuunnCCaaee®®sscceeTTAAeehhIIyy  GGMMBBIIEEll∫∫ggdd**kkaaccssaahhaavvmmYYyy  EEddllPP&&BB√√ee®®BB
ggvvaassnnaarrbbss''GG~~kkccaajj''  KKWWeesscckkII††ss¬¬aabb''  ..

ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaakk~~¨g̈g®®BBwwttii††kkaarrNN__ddaabb--QQYYnn  eebbIIeeTTaaHHCCaammaanneesscc
kkII††rrnnÏÏtt''PP**nn††PPSSggssµµaarrttII  kk**®®bbCCaaBBllrrddΩΩPPaaKKee®®ccIInneellIIssllbb''VVnnKKSS®®TTss--
eemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ..  bb""uuEEnn††kkaarrssmm¬¬aabb''ee®®BBoobb--GGiiuunnbbnnÊÊaabb''BBIIssmmaaCCaattiimmYY
yy  ((kk~~¨g̈gqq~~SS11996655,,  eebbIIxxMM∆∆¨c̈cSSmmiinnxxuusseeTT))  VVnneeFFII√√[[eess††ccssIIhhnnuu  eellcceecc
jjllkk≈≈NN:ÚÚss¥¥aaQQ~~aanniissBB¥¥aaVVTT  ddUUccEEtteess††ccGGFFiirraaCC  eeNNrruugg  EEddll
mmaanneesscckkII††eessaammnnssßßrrIIkkrraayy  eeddjjccaabbIIuueessIIccee®®ccooggssbb∫∫aayy  eennAAeeBB--
llEEddlleeXXIIjjTTII®®kkuuggrr""UUmmeeqqHH,,  KKWWllkk≈≈NN:ssbb∫∫aayykk~~¨g̈gkkaarreeXXIIjjGG~~kkdd´́TT
QQWWccaabb''eevvTTnnaa  (Sadistic))  ..  kkaarrVVjj''®®bbhhaarreellaakkee®®BBoobb--GGiiuunneehhIIyynnii
ggEExxµµrreessrrIIdd´́TT‰‰eeTToott@@˘̆˘̆˘̆  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnneerroobbccMMeeLLIIgg  eeddIImm∫∫IIeessIIcc
kkÌÌaakkkkÌÌaayyssbb∫∫aayyssMMrrYYll®®BBHHTT&&yy®®bbmmaaffmmnnuussßßss¬¬aabb''  eebbIIeeyyaaggttaammCCMM
eennOO®®bbCCaa®®bbiiyy  ®®bbEEhhllKK~~aannwwggsstt√√EExx¬¬gg®®ssaakk''  EEddllvvaaEE®®sskkccMMGGkkeebbII
kkaallNNaammaannmmnnuussßßss¬¬aabb''eennAAkk~~¨g̈gPPUUmmii  ..  KKiittssBB√√@@eeTTAA  bbJJÔÔvv&&nn††eessrrII
((eexxoovv))TTSSggeennHH  BBMMuuVVnn®®bb®®BBiitt††GGII√√xxuussTTaall''EEtteessaaHH  ..  kkaallNNaaVVnnVVjj''
®®bbhhaarrBBYYkkEExxµµrreessrrIImm††gg@@  sseemm††ccssIIhhnnuuEEttggee®®bbIIBBYYkkPP~~aakk''ggaarr®®kkssYYgg
eeXXaassnnaakkaarreeTTAAfftt®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayy  rrYYcceehhIIyy®®BBHHGGgg®®TTgg''ee®®bbII[[eeKKyy
kkmmkk[[®®TTgg''TTtteeppÌÌøøggppÌÌgg˘̆˘̆˘̆  rrYYcceehhIIyy®®BBHHkkUUNNaammççaass''®®TTgg''®®BBHHrraaCCssMMrrYYll
kkÌÌaakkkkÌÌaayy  ..

ddaabb--QQYYnn,,  eemmddwwkknnSSTT&&BB´́®®BBEExxµµrr®®bbqqSSggVVrrSSgg,,  VVnneeccjjmmkkssMMuuccuuHHccUUll
CCaammYYyyeess††ccssIIhhnnuu  kkaallBBIIqq~~SS11994499  ..



ccMMEENNkkxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨v̈viijj  eebbIIeeTTaaHHCCaaccgg''eeXXIIjj  ……kk**mmiinnccgg''eeXXIIjj  kk**xxMM∆∆¨ëeccoo--
ssmmiinnrrYYcc  BBIITTiiddΩΩPPaaBBGGmmnnuussßßFFmm··́́ nnXXaattkkmmµµkkNN††aall´́ff©©®®ttgg''eeTTAAeellIIrrUUbb
BBYYkkEExxµµrreessrrIIEEddrr˘̆˘̆˘̆eeddaayysseemm††ccssIIhhnnuu®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ®®TTgg''VVnn®®BBHHrraaCCbb
JJÇÇaa  [[yykkeeTTAAccaakk''bbJJççSSggppßßaayyeennAA®®KKbb''ppÊÊSSggssMMBBtt''ss  ®®KKbb''eerraaggkkuunn˘̆˘̆˘̆
ttSSggBBIITTII®®kkuuggrrhhUUttddll''®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarr˘̆˘̆˘̆  ttSSggBBIIqq~~SS11996655  ddll''11996677  ..

KKWWCCaakkaarrbbJJççSSggppßßaayydd**EEss††ggGGssççaarr¥¥nnUUvvkkaarrssmm¬¬aabb''mmnnuussßß  eeddIImm∫∫IIbbMM
eerrIIeemmaaTTnnPPaaBBrrbbss''®®BBHHGGgg  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyxxMM∆∆¨k̈k**VVnneeXXIIjjTTwwkkmmuuxxkk††ÁÁlleekk††AA
rrbbss''eellaakkee®®BBoobb--GGiiuunneennAAccMMeeJJHHmmuuxxeesscckkII††ss¬¬aabb'',,  VVnneeXXIIjjeesscckkII††tt
kk''ss¬¬¨ẗtrrbbss''eellaakkeeccAA--bbUUrrII,,  kkMMhhwwggrrbbss''eellaakk  mmFFuurraa""̆̆ ˘̆˘̆  kkaarreessIIccjjjjwwmm
jjEEjjmmrrbbss''eellaakkeessAA--gg""UUyy  ..  xxMM∆∆¨ëennAAccSSeeBBlleeKKccggEExxµµrreessrrIIeeppÌÌaabbnnwwgg
bbeeggaalleennAA®®ttJJMMgg®®kkLLwwgg  rrYYcceehhIIyyeeKKccggmmuuxxnnwwggssMMBBtt''eexxµµAA˘̆˘̆˘̆  rrYYcceehhII--
yymmaannmmnnuussßß®®bbEEhhll77eeTTAA88nnaakk''  QQrrVVjj''BBIIee®®kkaayyxx~~ggeeLLIIggssuuHH
ssaacc''  ..  CCnnrrggee®®KKaaHHkk**®®ssuuttCCgggg''®®KKwwbb  ccMMttiittKKUUffeeLLIIggeellII  ccMMEENNkkkk∫∫aa--
llssMMyyuuggccuuHHee®®kkaamm  ..

bbuuKKllss¬¬aabb''VVtt''eeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††CCnnmm~~aakk''eeTTAAccaabb''sskk''kk∫∫aalleePP©©IIyy
eeLLIIgg  eeddIImm∫∫IIbbEEnnƒƒmmmmYYyy®®KKaabb''ccuuggee®®kkaayy  ((Coup de grâce))    eeddaayyee®®bbII
kkSSeePPII¬¬gg  P.A. Colt ..  ®®bbEEhhlleeddaayyssaarr®®BBllwwggeeccjjmmiinnTTaann''GGss''  ……kk**
eeddaayyssaarrkkmm¬¬SSgg®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg  kk∫∫aalleennaaHHkk**PP∆∆aakk''kk®®nn††aakk''mm††ggeeTToott˘̆˘̆˘̆  rrYYcc
ssMMyyuuggFF¬¬aakk''ccuuHHeeTTAAvviijj    eennAAeeBBllEEddlleellcceeccjj®®bbeehhaagg®®KKhhflflUUrrEEpp¬¬GGgg¨¨
jjeennAA®®ttgg''mm††MM¨ëessoottpp˚åa  ..  TTiiddΩΩPPaaBB®®bbeehhaaggmmUUllff¬¬¨j̈jddUUccEEPP~~kkbbiissaacc  VVnn
ttaammllgg''ssttiiGGaarrmmµµNN__rrbbss''xxMM∆∆¨ÿy""aaggyyUUrrllgg''  ..

eennAAeeBBllEEddllrrbbbb««ssggrraa®®ss††nniiyymm»»kkMMBBuuggvvkk''vvIIkk~~¨g̈gkkaarrccggVVjj''bb
JJÔÔvv&&nn††EExxµµrreessrrIĬ̆ ˘̆ddUUccCCaaVVnn22--33nnaakk''rrYYcceehhIIyy,,  kkaaEEssttVVrrSSggeeQQµµaaHH  ««Le

Canard Enchaîné»»  EEddllmmaanneeKKaallCCMMhhrr®®bbqqSSggnnwwggkkaarrssmm¬¬aabb''mmnnuu--
ssßß  eeTTaaHHCCaammnnuussßß®®bbeePPTTNNaakk**eeddaayy,,    kk**VVnn®®bbkkaassEEllggTTTTYYllssaa
ll''sseemm††ccssIIhhnnuu  kk~~¨g̈gnnaammCCaaGG~~kknniiBBnnÏÏmm~~aakk''eennAAkk~~¨g̈gTTMMBB&&rrrrbbss''xx¬¬ÁÁnneeTToott
eehhIIyy  ..  sseemm††cckk**VVnneeqqII¬¬yyttbbvviijjeeddaayykkMMhhwwgg˘̆˘̆˘̆  eeddaayyee®®bbIIeellaakkhhflfluu
yy--EEhhmm[[KKUUrrKKMMnnUUrr  ««Le Canard Enchaîné»»  CCaasstt√√TTaammYYyymmaannJJkk''
ssJJÔÔaa  ««NNaassIIuu»»,,  eeVVHHBBuummııppßßaayyeennAAkk~~¨g̈gTTssßßnnaavvddII††    ««Kambuja»»  ..
eennHHCCaasskkII≈≈PPaaBBmmYYyybbgg˙ȧajjffaa  eess††ccssIIhhnnuummaanneesscckkII††kkMMNNaacceeXXaarr
eeXXAA  rrhhUUttddll''mmaannkkaarrqqÁÁttllIIllaaeennAAkk~~¨g̈gssttiiGGaarrmmµµNN__  EEllggddwwggxxuuss
®®ttUUvv,,  xx¬¬ÁÁnn‰‰ggyykk®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreeFFII√√CCaaxxµµSSggss®®ttUUvv      eehhIIyyEEbbrreeTTAAeeccaaTT
kkaaEEssttVVrrSSggffaaCCaakkaaEEsstt««NNaassIIuu»»˘̆˘̆˘̆

®®bbssiinneebbIIbb""uull--BBttCCaasstt√√BBss'',,  kkaallkk~~¨g̈gssmm&&yyEEddllsseemm††ccssII
hhnnuuccaatt''[[eeKKVVjj''®®bbhhaarrBBYYkkEExxµµrreessrrIIeennaaHH,,  bb""uull--BBtt®®KKaann''EEttCCaaBBss''kk~~¨¨
ggBBgg  ((Le serpent était dans l'oeuf))  ..  ccMMEENNkksseemm††ccssIIhhnnuueennHH
‰‰ggCCaaeemmBBss''̆̆ ˘̆˘̆  KKWWCCaasstt√√BBss''eekkggkkgg  ..  eeTTAA´́ff©©ee®®kkaayyeeTTAA˘̆˘̆˘̆  BBYYkkEExxµµrr
®®kkhhmmeeddIIrrkkaabb''ssmm¬¬aabb''GG~~kk®®ssuukk  eehhflflaarrkkee®®JJÇÇøøvveexx∆∆øøvvxx∆∆aarr  ssmm¬¬aabb''eekkµµggkk~~¨g̈g
GG®®ggwwgg,,  ssmm¬¬aabb''®®ssIImmaann´́ppÊÊeeJJHH,,  mmaannkkaarreessIIccssbb∫∫aayyeeddaayyQQ~~aanniiss
BB¥¥aaVVTT˘̆˘̆˘̆  eennAAeeBBllEEddlleeXXIIjjGG~~kk®®kkuuggeeTTAAddYYllss¬¬aabb''eennAAvvaallEE®®ss˘̆˘̆˘̆BBYY
kkEExxµµrr®®kkhhmmBBMMuuEEmmnnmmaann®®ttwwmmEEttssaaLL¨ẗt--ssrr  eehhAAbb""uull--BBtt  CCaa®®KKUUVVFF¥¥aa
yy__bb""uueeNNˆâaHHeeTT˘̆˘̆˘̆bb""uuEEnn††mmaannsseemm††ccssIIhhnnuu  CCaassaa®®ss††aaccaarr¥¥eeddIImmccmm˘̆˘̆˘̆  CCaa
eerroommcc∫∫ggEEpp~~kkTTaarruuNNkkmmµµ  ..
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elake®Bob-Giun
eeBBll®®ttUUvvyykkeeTTAAkkaatt''eeTTaass®®bbhhaarrCCIIvviitt  eeddaayybbJJÇÇaarrbbss''eess††ccssII

hhnnuu,,  eellaakkee®®BBoobb--GGiiuunnCCaabbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrreekkµµggmm~~aakk''  mmaannGGaayyuu®®bbmmaaNNCCaagg
3300qq~~SS  ..  mmaaDDssmmxxııss'',,  rraaggccMMGGwwgg  ®®bbkkbbeeddaayyff©©aassEEvvgg  sskk''rrYYjj˘̆˘̆˘̆mmuuxx
mmaatt''eeFFII√√[[xxMM∆∆¨n̈nwwkkrrllwwkkeeXXIIjjddll''eellaakkeeGGoovv--eekkIIss˘̆˘̆˘̆..  ®®bbssiinneebbIIeellaakk
ee®®BBoobb--GGiiuunn  ®®ttUUvvrrbbbbrrbbss''eess††ccssIIhhnnuuccaabb''xx¬¬ÁÁnnVVnn  kk**mmttiimmhhaaCCnnmmiinn
VVnnssUUvvCCaa®®bbkkaann''®®bbkkYYttGGII√√EEddrr˘̆˘̆˘̆bb""uuEEnn††eess††ccssIIhhnnuuCCaaGG~~kkll∫∫ÁÁggeeVVkkee®®BBoo
bb--GGiiuunnyykkmmkkssmm¬¬aabb''  EEddllCCaakkaarrkk∫∫tt''ssIIllFFmm··́́ nnnneeyyaaVVyyTTUUtt  ..
eellaakkee®®BBoobb--GGiiuunnmmiinnVVnnmmkkeeFFII√√vviieeccœœttkkmmµµ  bbMMpp¬¬aajjssııaann  dduuttppÊÊHHGG~~kk®®ssuukk
……®®bbyyuuTTÏÏCCaammYYyykkggTT&&BBCCaattii  ……kk**ccUUllmmkkeeXXaassnnaaeeFFII√√vviiTTÏÏggßßnnaa  bbMMpp¬¬aajj
rrbbbbssggmmrraa®®ss††nniiyymmeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeennaaHHeeTT  ..  ee®®kkAABBIIvvtt††mmaann´́nnvvii--
TT¥¥¨ËExxµµrreessrrIImmYYyyeennAA´́®®BBnnKKrr  ((xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨p̈pÊÊaall''̆̆ ˘̆˘̆mmiinnTTSSggEEddllVVnnss††aabb''sseemm¬¬
ggvviiTT¥¥¨ëennaaHHmm††ggppgg˘̆˘̆˘̆  FF¬¬aabb''EEttss††aabb''vviiTT¥¥¨r̈rbbss''sseemm††cc))˘̆˘̆˘̆  ccllnnaaEExxµµrreessrrII
ee®®kkaammkkaarrddwwkknnSSrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''  mmiinnEEddlleeTTAAbb""HHJJll''®®bbeeyyaa
CCnn__PPUUmmiiddΩΩaannEExxµµrr  EEddllssiiƒƒtteennAAee®®kkaammrrbbbbeess††cceennaaHHbbnnii††ccbbnn††ÁÁcceessaaHH,,  ppÊÊ¨¨
yyBBIIccllnnaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆâaHH,,  ´́ff©©ee®®kkaayymmkk  eennAAEExxmmkk
rraaqq~~SS11996699,,  mmaannBBYYkkEExxµµrreessrrII220055nnaakk''  VVnnmmkkccuuHHccUUllkk~~¨g̈grrbbbbrrbbss''
sseemm††ccssIIhhnnuŭ̆ ˘̆˘̆..  TTMMnnggeemmIIlleeTTAAeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''VVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[
BBYYkkEExxµµrreessrrIITTSSggeennHH  mmkkBBYYkkkkmm¬¬SSggKK~~aaCCaammYYyysseemm††ccssIIhhnnuu  eeddIImm∫∫IITTbb''TT
ll''nnwwggkkaarrrraatttt∫∫aattrrbbss''eeyyookkkkuugg  ((eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''  VVnnKKiitt®®bb--
eeyyaaCCnn__CCaattiiEExxµµrrCCaammuunn,,  mmiinnVVnnKKiitt®®bbeeyyaaCCnn__ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnneennaaHHeeTT˘̆˘̆˘̆))  ..  eettII
nnrrNNaaGGaaccddwwggCCaammuunnVVnn  ffaaeess††ccssIIhhnnuuEEbbrrCCaarrtt''eeTTAAccUUlleeyyookkkkuugg
eeddIImm∫∫IIvvaayy®®bbhhaarr®®bbeeTTssCCaattiirrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ??  ..  eennAAkk~~¨g̈geerrOOggkk∫∫tt''CCaattii
rrbbss''ssmm--ssaarrII  nniiggeellaakkddaabb--QQYYnneeTTootteessaatt˘̆˘̆˘̆  mmaannss~~aamm®®bbLLaakk''
®®bbLLËËssrrbbss''rrddΩΩkkaarreeyyookkNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eegg""aa--DDiinneeyyoomm  nniiggeegg""aa--DDiinn
jjËË̆̆ ˘̆˘̆  bb""uuEEnn††BBMMuuVVnn®®ttaassJJÔÔaarrbbss''ssWWgg--gg""uukkffaann''TTaall''EEtteessaaHH˘̆˘̆˘̆..  ssMMeerrcc
ssMMrrYYcceeTTAA  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''kk**ddUUccCCaaeellaakkllnn''--nnll''̆̆ ˘̆˘̆  ®®bbvvttii††ssaa®®ss††
eennAAEEttccggccSSffaa  CCaaGG~~kknneeyyaaVVyyeerrrraa  ssÊÊaakk''eessIIÊÊrr˘̆˘̆˘̆  eennAATTIIbbMMppuuttCCaaGG~~kkssMM
eerrcc[[eess††cceennAArrss'',,  ®®ssbbttaammJJkk¥¥eess¬¬aakkffaa  ––  ««cciitt††mmiinnddaacc''  eeFFII√√eess††cc
mmiinnVVnn»»  ..  ccMMEENNkkbb""uull--BBttnniiggBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmCCaaeerrOOggeeppßßgg˘̆˘̆˘̆bb""uull--BB
ttVVnnTTaajjeemmeerroonn®®KKbb''yy""aaggBBIIeesscckkII††TTnn''eexxßßaayyrrbbss''ssWWgg--gg""uukkffaann''nnii
ggrrbbss''eellaakkllnn''--nnll''CCaammYYyyeess††cc  ..

®®ttLLbb''mmkkeellaakkee®®BBoobb--GGiiuunnvviijj˘̆˘̆˘̆  eellaakkCCaaEExxµµrreessrrIITTII11  EEddllss--
eemm††ccVVnnll∫∫ÁÁggyykkmmkkVVjj''eeccaallCCaassaaFFaarrNN:..  eellaakkee®®BBoobb--GGiiuunnVV
nnccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrr  kk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNggll∫∫ÁÁggsseemm††ccssIIhhnnuu  [[eeccjjBBIImmaa
KKaa··nneeyyaaVVyykkuummµµ¨ÿynniiss††,,  ccMMEENNkkeess††ccssIIhhnnuuvviijj  mmaanneeKKaallbbMMNNgg
ll∫∫ÁÁggeeKK[[ccuuHHccUUllnnwwggxx¬¬ÁÁnn˘̆˘̆˘̆..  TTSSggeennHHssuuTTÏÏsswwggEEttCCaakkaarryyll''®®ccLLMḾ́ nn
PPaaKKIITTSSggssggxxaagg˘̆˘̆˘̆..  GG~~kkEEddllVVnneeFFII√√CCaaGGaaCC∆∆aakkNN††aall  eeddIImm∫∫IITTaakk''TTaajj
eellaakkee®®BBoobb--GGiiuunn  mmkk[[ccUUllkk~~¨g̈gssMMNNaajj''rrbbss''eess††cc  KKWWeellaakkGGiiuunn--ttSS
eeccAAhh√√aayyeexxtt††ttaaEEkkvv  ..  ´́ff©©ee®®kkaayymmkkeeTTIIbbxxMM∆∆¨d̈dwwggffaa  eellaakkee®®BBoobb--GGiiuunn®®ttUU
vvCCaakkµµÁÁyyrrbbss''eellaakkGGiiuunn--ttSS˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyeennAAeeBBllEEddlleellaakkee®®BBoobb--GGiiuunn
VVnn®®ttUUvvVVjj''®®bbhhaarrrrYYcceehhIIyy  ..  ®®kkuumm®®KKYYssaarrrrbbss''eellaakkGGiiuunn--ttSSVVnn
ssII††bbeennÊÊaass[[KKaatt''CCaaee®®ccIInn  ..  eeyyaaggttaamm®®bbPPBBxx¬¬HH  eellaakkGGiiuunn--ttSSVVnnbb
eeJJççjjvvaaccaayy""aaggddUUeecc~~HH  ––  ««ee®®BBoobb--GGiiuunn,,  xxMM∆∆¨C̈CYYyyvvaammiinnrrYYcceeTT  ..  vvaassmmEEtt
ss¬¬aabb''ddUUeecc~~HH˘̆˘̆˘̆  BBIIee®®JJHHvvaammaatt''rrwwgg  ®®BBeehhIInnmmiinn®®BBmmllnn''ttYYCCaammYYyysseemm††ccssII
hhnnuu»»  ..  ttaammBBiitteellaakkee®®BBoobb--GGiiuunnVVnneeJJll®®VVbb''eess††ccssIIhhnnuuffaa  xx¬¬ÁÁnn
eellaakkBBMMuuEEmmnnmmkkccuuHHccUUllCCaammYYyysseemm††cceeTT  eellaakkccUUllmmkkkk~~¨g̈gzzaann:CCaaGG~~kk



ccrrccaa  ..
xxMM∆∆¨ëennAAnnwwkkeeXXIIjjddUUcckkaallBBIImmßßiillmmiijj  GGMMBBIÍ́ ff©©ddMMbbUUggEEddllxxMM∆∆¨V̈VnnCCYYbb

®®bbTTHHnnwwgg®®BBiittii††kkaarrNN__ee®®BBoobb--GGiiuunn  ..  KKWWCCaa{{kkaassBBiiFFII®®VVrrBB√√ssmmaaCCCCaattii
EEddllccUUllmmkkddll''́́ ff©©TTII22eeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  xxMM∆∆¨V̈VnnCCiiHHmm""UUttUU  mm""UUbbflflÈÈEELLtt  BBNN··eexxoovv
rrbbss''xxMM∆∆¨ëeTTAAkkEEnn¬¬ggvvaalleemmrruu  eennAAeemm""aagg1111®®BBwwkk,,  eeTTAATTIIkkEEnn¬¬ggEEddllmmnnuussßß
ttUUccFFMMTTSSggLLaayymmkkBBII®®KKbb''eexxtt††xx&&NNÎÎ  mmkkrrYYmm®®bbCCMMuueeFFII√√ssmmaaCC  ..  xxMM∆∆¨b̈bJJŒŒbb''
mm""UUttUUeennAAEEkk∫∫rrkkMMEEppggvvSSgg  eehhIIyykkMMBBuuggEEttTTiijjmm˚åakk''®®ttSSmmYYyyBBIIcciinn˘̆˘̆˘̆  ®®ssaabb''
EEttxxMM∆∆¨ëeXXIIjjmmnnuussßßCCaabb''®®TTuuggmm~~aakk''BBIImmaatt''TTeenn¬¬  ..  KKWWCCaa®®TTuuggmmYYyyxxııss''ddaakk''eennAA
eellIILLaann  ®®bbkkbbeeddaayyccMMrrwwggEEddkk  mmaannddMMbbUUllrraaggmmUUll  nniiggmmaannBBNN··®®bb--
EEhhllKK~~aannwwggeekk¬¬aaHHrrbbss''eess††cc  ..  mmnnuussßßeennAAkk~~¨g̈g®®TTuuggJJkk''GGaavvss  QQrrFFµµwwgg
nnwwggff˚l̊l''̆̆ ˘̆˘̆  ccMMEENNkkmmnnuussßßeennAAxxaaggee®®kkAArraabb''rryynnaakk''  rrtt''ttaammyykkddMMuuffµµddMMuu
®®KKYYssddMMuuddII  mmkkKKbb''eellIICCnnCCaabb''®®TTuuggeennHH  ddUUcceeKKKKbb''eeTTAAeellIIss√√aaKKIIggkkuugg  eeddaa
yyeeCCrr®®bbeeTTccpp††aassaarrffaa  CCaa««CCnnkk∫∫tt''CCaattii»»  ..  bbuurrsskk∫∫tt''CCaattiieennaaHHeehhIIyy
KKWWCCaaeellaakkee®®BBoobb--GGiiuunn˘̆˘̆˘̆..  ccMMEENNkksseemm††ccssIIhhnnuu  bbgg√√iilleemm®®kkUUddUUcceeKK
bbgg√√iillkkSSeePPII¬¬ggmmIÍ́ ®®tteeyyIĬ̆ ˘̆˘̆  eeddIImm∫∫IIBBnn¥¥¨ḦH[[mmhhaaCCnnxxwwggee®®kkvvee®®kkaaFFccMMeeJJHH
CCaannCCaabb''eeTTaass  ..  xxMM∆∆¨ëemmIIlleeTTAAssIIhhnnuu  eeXXIIjjddUUccCCaaeess††ccGGFFiirraaCC  rr""UUmmuuSSgg
EEddllBBnn¥¥¨ḦHrraa®®ss††®®bbCCaa  [[EE®®sskkeehhflflaarrkkee®®JJÇÇøøvv  eennAAeeBBllEEddllccaabb''mmnnuu
ssßßeeVVHH[[xx¬¬aassIIuu  ..  eennAAeeBBlleennaaHH  sseemm††ccssIIhhnnuuhhaakk''ddUUccCCaaeeJJllmmkk
xxMM∆∆¨f̈faa  ––  ««GGjjCCaaeess††cc  !!  ccMMEENNkkBBYYkk‰‰ggCCaasstt√√̆̆ ˘̆˘̆  GGjjeeFFII√√GGIIJJççwwgg  eettIInnrr
NNaahhflflaanneeFFII√√GGIIGGjj  ??»»  ..  ®®TTuuggrrbbss''eellaakkee®®BBoobb--GGiiuunn  kk**xxiittmmkkCCiittxxMM∆∆¨¨
bbnnii††ccmm††gg@@˘̆˘̆˘̆  xxMM∆∆¨®̈®TTSSmmiinnVVnnnnwwggTTiiddΩΩPPaaBBeennHH  kk**bbtt''kk∫∫aallmm""UUttUUeeccjjCCaa®®bb--
jjaabb''  ..

�                             �

�

elakesA-g"Uy
KKWWCCaabbJJÔÔvv&&nn††eessrrIIccuuggee®®kkaayy  EEddlleess††ccssIIhhnnuuVVnnccaabb''VVjj''eeccaa--  

lleennAA®®ttJJMMgg®®kkLLwwggbbgg˙ȧajjssaaFFaarrNNCCnn  ..  ˘̆˘̆˘̆bbnnÊÊaabb''BBIIeellaakkeessAA--gg""UU
yyeeTTAA,,  sseemm††ccssIIhhnnuuhhaakk''ddUUccCCaa  ((VVkk''TTwwkkcciitt††))  EEllggccaabb''mmnnuussßßmmkk
®®bbhhaarrssMMEEddggÚÚTTiiÏÏbbJJççËËllhhII√√llkkuunntteeTTAAeeTToott  ..  kkaarr®®bbhhaarrCCIIvviittrrbbss''
eellaakkeessAA--gg""UUyy  VVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAeennAAkk~~¨g̈gEExxååssPPaaqq~~SS11996677  ..  xxMM∆∆¨ëennAAccSS
yy""aaggcc∫∫aass''bbMMppuuttGGMMBBII®®BBwwttii††kkaarrNN__eennHH˘̆˘̆˘̆  eeddaayyeehhttuuffaakk~~¨g̈gssmm&&yyeeKKccaa
bb''xx¬¬ÁÁnneellaakkeessAA--gg""UUyy  xxMM∆∆¨k̈kMMBBuuggEEttssrreessrr®®bbeellaammeellaakkmmYYyyeeQQµµaaHHffaa
««ccMMttiitt≤≤ttGGaassUUrr»»  ..  ssaarrBBtt··mmaann««ssuuCCIIvvFFmm··»»rrbbss''eellaakknnuutt--eeQQOOmm
kk**VVnneeccaaTT®®bbkkaann''xxMM∆∆¨m̈mYYyyrrMMeeBBCC  ffaaCCaaGG~~kknniiBBnnÏÏ««xx√√HHkkaarrGGbb''rrMM»»  eehhIIyyEEdd--
llmmaannxxYYrrkk∫∫aall««bbrreeTTss»»  ..  ccMMEENNkk®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarr  ee®®kkaammkkaarr
ddwwkknnSSrrbbss''GG~~kk®®ssII  CCiinn--EErr""nn  kk**VVnnppßßaayyttaammvviiTT¥¥¨ ̈ mmYYyy´́ff©©bbIIddgg  GGss''
ccMMnnYYnnBBIIrr´́ff©©ffaa  ««bbuuKKllNNaaEEddllPP~~aakk''ggaarrmmaannssmmttƒƒPPaaBBTTaann''xx¬¬ÁÁnnkkMMBBuuggGGaa
nneessoovveePPAA  <<ccMMttiitt≤≤ttGGaassUUrr>>  nnwwgg®®ttUUvveekkaaHHeehhAAeeTTAAssaallaaddMMbbUUgg  »»  ..

ttaammBBiittxxMM∆∆¨s̈srreessrreessoovveePPAAeennHH  eeddaayynnwwkkeeXXIIjjddll''mmnnuussßßBBIIrrnnaa
kk''̆̆ ˘̆˘̆  KKWWeeFFµµjjCC&&yy  ((FFnnJJÔÔCC&&yy))  eehhIIyynniiggeessAA--gg""UUyy  ..  eeFFµµjjCC&&yy˘̆˘̆˘̆eeddaa
yyeehhttuuEEtteess††ccmmiinnccgg''eeXXIIjjmmuuxxrrbbss''KKaatt''̆̆ ˘̆˘̆  KKaatt''kk**ccMMttiittKKUUffff√√aayy®®TT
gg''eennAAttaammbbggÌÌÁÁcc  ..  eebbII®®BBHHGGggmmiinnssBB√√®®BBHHTT&&yyGGaaxxaaggmmuuxx  xx¬¬ÁÁnnkk**ssMMeerrcc
cciitt††ff√√aayyGGaaxxaaggee®®kkaayy  ..  ccMMEENNkkeellaakkeessAA--gg""UUyyvviijj  ®®BBHHrraaCCaaVVnnccaa
bb''ccggVVjj''  ®®ssuuttkk∫∫aallCCgggg''ddll''ddIIeehhIIyy  kk**eennAAEEtteeqq¬¬øøttccMMttiitt[[®®BBHHrraa
CCaaEEddrr˘̆˘̆˘̆  kk~~¨g̈gnn&&yyffaa  CCaakkaarr®®bbqqSSggKKµµaannccbb''  ((Défi absolu))  ..  ´́ff©©ee®®kkaayy

eeTTAA  xxMM∆∆¨V̈Vnnyykk««ccMMttiitt≤≤ttGGaassUUrr»»
eeTTAAbbkkEE®®bbCCaaPPaassaaVVrrSSgg  eeddaa--
yyddaakk''ccMMNNggeeCCIIggffaa  ««L'Anar-

chiste»»  ..
eellaakkeessAA--gg""UUyyCCaabbJJÔÔvv&&nn††

eeccHHddwwgg  FF¬¬aabb''VVnneeFFII√√kkaarrssiikkßßaaCCaa
nn''xxııss''  rrhhUUttddll''VVnnCCaabb''ff~~aakk''åå
tt††mmmmÂÂnnII††  ..˘̆˘̆˘̆  KKWWCCaassPPaaBBbbuurrss
mm~~aakk''  EEddllmmaannrrUUbbrraaggssgg˙ȧarr  mmaa
nnqqÌÌwwggrrwwggddUUccEEddkk  mmaannkkmm¬¬SSggmmSSmmYY
nn  GGaacc®®bbyyuuTTÏÏKK~~aammYYyyTTll''nnwwgg
®®VVMM  ..  eellaakkeessAA--gg""UUyymmaanneess
cckkII ††kk¬¬aahhaannEEpp~~kkkkaayyssmm∫∫TTaa
eeddaayykk®®mmrrkknnrrNNaaee®®bboobb®®bbddUU
ccVVnn˘̆˘̆˘̆  KKWWmmiinneeccHHttkk''ss¬¬¨¨ttnnwwgg
ee®®KKaaHHff~~aakk''  ..  kkaalleennAAeerroonn‰‰vviiTT¥¥aa
ll&&yyssIIuussuuvvttiiƒƒ  eellaakkeessAA--gg""UUyy
FF¬¬aabb''ccUUllttyyuuTTÏÏnnwwggBBYYkk  Normal

eeddaayy´́ddTTeeTT  ..,,  ffII√√eebbIIxxaaggmm≈≈aagg
eeTToottmmaannmmaaDDFFMMCCaagg  mmaannKK~~aaee®®ccII
nnCCaagg  ®®BBmmTTSSgg®®bbddaabb''eeddaayyGGaa
vvuuFFkkSSbbiitt--BBUUeeffAA˘̆˘̆˘̆..  eebbIIeennAAkk~~¨g̈gPPUU
mmiiNNaassMMbbUUrreeddaayyeeccaarrllYYcceeccaarr
bb¬¬nn''  eellaakkeessAA--gg""UUyyccUUllcciitt††CCiiHHkkgg''eeTTAAEEttmm~~aakk''‰‰ggeeFFII√√®®BBeeggIIyy  ..  bb""uuEEnn††
CCaakkaarrGGPP&&BB√√  eeBBlleennAAvv&&yyCCMMTTgg''  eellaakkeessAA--gg""UUyyVVnnTTHHmmnnuussßßmm~~aakk''
eeddaayy®®CCuull´́dd  eeddaayyee®®KKaaHHff~~aakk''  ((eennAAee®®CCaayyGGMMBBiill))  ..  eerrOOggeennHHssaammIIxx¬¬ÁÁ
nnVVnnllaakk''VVtt''eeTTAA  kk¬¬aayyeeTTAACCaaGGaaff··kkMMVVMMggeeTTAAeehhIIyy  ..  bb""uuEEnn††́́ ff©©ee®®kkaayy
mmkk  eennAAeeBBlleeccjjeeFFII√√CCaaåått††mmmmÂÂnnII††̆̆ ˘̆˘̆  eellaakkeessAA--gg""UUyyVVnnddNN††wwggkkUUnn
eeccAAhh√√aayy®®ssuukkmm~~aakk''eeFFII√√CCaa®®bbBBnnÏÏ  eehhIIyykk**VVnnyykkGGaaff··kkMMVVMMggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn
eeTTAArraa""yyrr""aabb''®®VVbb''nnaagg®®bbBBnnÏÏGGss''rrllIIgg  ..  eehhttuuEEtteess~~hhaannaagg  ddaallIILLaa
ssSSssuuggkk**VVnnTTTTYYllee®®KKaaHHff~~aakk''  ..  nnaaggGGaallIInn,,  ®®bbBBnnÏÏeellaakkeessAA--gg""UUyy,,
CCaa®®ssIImm~~aakk''mmaannssmm∏∏ssßß®®bbwwmm®®bbiiyy  mmaannkkMMBBss''kkMMBB  TTuukksskk''CCaakkMMeeVV""yy
eeTTAAee®®kkaayyddUUccsskk''eessHH  KKYYrrCCaaTTIIccaabb''cciitt††eemm®®ttIIxx¬¬SSggNNaass''̆̆ ˘̆˘̆  ((´́ff©©ee®®kkaayy
eeTTAA  nnaaggGGaallIInnVVnnkk¬¬aayyeeTTAA
CCaaPPrriiyyaaeellaakkssuukk--qquugg))  ..
nnaaggGGaallIInnkk**VVnnyykkGGaaff··kkMM--
VVMMggrrbbss''bbII††  ((eessAA--gg""UUyy))eeTTAA
®®VVbb''““BBuukkmm††aayyKKµµaannssll''  ..
eeddaayyeellaakkeessAA--gg""UUyyCCaamm--
ÂÂnnII††eessµµaaHH®®ttgg''  mmiinnssUUvveeccHHrrkk
ssIIuuee®®kkAAeehhIIyyeennAAEEtt®®kk  eellaakk
eessAA--gg""UUyykk**eeccHHEEtteeFFII√√[[TTaass''
cciitt††ddll''““BBuukkmm††aayyeekkµµkk  ..  eerrOO
ggGGaakk''GGnn''cciitt††bbnnii††ccbbnn††ÁÁcckk**kk¬¬aa--
yyeeTTAACCaaeerrOOggFFMM  rrhhUUttddll''““BBuu

eellaakkeessAA--gg""UUyy  eennAAmmuunneeBBllVVjj''VVnn

ssMMuubbWWttVVrrIImmYYyyxxßßWWtt    rrYYccEE®®sskkyy""aaggxx¬¬SSgg

eeLLIIggffaa  ««  CCeeyyaasseemm††cc®®BBHHnneerraatt††mm--

ssIIhhnnuu  !!»»  ..

eessAA--gg""UUyy,,  eennAAee®®kkaayyeeBBll
VVjj''®®bbhhaarrCCIIvviitt  2222//55//6677



kkmm††aayyeekkµµkkyykkssMMNNMMuueerrOOggrrbbss''eellaakkeessAA--gg""UUyy  ((ssmm¬¬aabb''mmnnuussßß))
eeTTAAbb††wwggttuullaakkaarr  ..  eellaakkeessAA--gg""UUyyddwwggxx¬¬ÁÁnnTTaann''  kk**VVnneeKKccxx¬¬ÁÁnneeTTAA®®bb--
eeTTssllaavv  rrYYcceeTTAA´́®®BBnnKKrr  ccUUllkk~~¨g̈gccllnnaaEExxµµrreessrrIIrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uu
kkffaann''  ..  bbUUkkrrYYmmeesscckkII††TTSSggGGss''eeTTAA˘̆˘̆˘̆  eellaakkeessAA--gg""UUyyBBMMuuEEmmnnCCaaGG~~kknn
eeyyaaVVyyeeTT  ..  eellaakkBBMMuuVVnnrrtt''eeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrr  eeddaayyssaarrssÌÌbb''eess††cc
eennaaHHeeTT˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††eeddaayyssaarreellaakkmmaannvviibbttii††CCaammYYyynnwwgg®®KKYYssaarrxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..

kkaarrccaabb''xx¬¬ÁÁnnrrbbss''eellaakkeessAA--gg""UUyyeeTTootteessaatt  ee®®bboobbVVnneeTTAAnnwwgg
kkaarrccaabb''xx¬¬ÁÁnnrrbbss''ee®®BBoobb--GGiiuunnEEddrr,,  KKWWVVnn®®bb®®BBiitt††eeTTAAeeddaayyvviiFFIIll∫∫ÁÁggeeVVkk
bbeeJJœœaatt  ..  mmaannPP~~aakk''ggaarrkkggTT&&BBVVnneeTTAAbbbbYYlleellaakkeessAA--gg""UUyyppwwkk®®ssaa
TTaall''EEtt®®ssvvwwggEEllggddwwggxx¬¬ÁÁnneennAA´́®®BBnnKKrr  ..  lluuHHddll''eessAA--gg""UUyyPP∆∆aakk''ddwwgg
xx¬¬ÁÁnnkkaallNNaa  kk**VVnnmmkkddll''mmnnIIÊÊrrXXMMuuXXSSggrrbbss''eess††ccssIIhhnnuurrYYcceeTTAAeehhII
yy  ..  mmaannGGnn††rraaKKmmnn__CCaaee®®ccIInnmmCCŒŒddΩΩaann  eessII~~ssMMuu[[®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩeellIIkkEEll
ggeeTTaass[[eessAA--gg""UUyy˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††eess††ccssIIhhnnuummaanneesscckkII††mmaannHHddaacc''xxaatt  ssUU
mmccggkkmmµµccggeeBBoorrCCaammYYyynnwwggmmnnuussßßmm~~aakk''  EEddllKKµµaanneerrOOggGGII√√TTaakk''TTaammnnwwgg
®®BBHHGGggeessaaHH  ..

eennAAeeBBllEEddllttuullaakkaarrsswwkkccaabb''yykkeeTTAAssYYrrcceemmII¬¬yy˘̆˘̆˘̆eeKKVVnneeccaaTT
ssYYrreellaakkeessAA--gg""UUyyddUUeecc~~HHffaa  ––  ((BBtt··mmaanneennHH  xxMM∆∆¨V̈VnnTTTTYYllBBIInnaayyTTaahhaa
nnCCaann''xxııss''mm~~aakk''  eeFFII√√kkaarreennAAkkaarriiyyaall&&yyTTII22  eeQQµµaaHHKKwwmm--ee®®TTOOgg))  ––

--  eettIIeellaakkCCaaGG~~kkssIIuuQQ~~ÁÁllbbMMeerrIIGGaaeemmrriikkSSggBBiittEEmmnn……  ((ttuullaakkaarr))  ..
--  xxMM∆∆¨r̈rss''eeddaayyssaarrGGaaeemmrriikkSSggBBiittEEmmnn˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††xxMM∆∆¨K̈KµµaannVVnneeFFII√√GGII√√bbMMeerrIIGGaa

eemmrriikkSSggeeTT  ((eessAA--gg""UUyyeeqqII¬¬yy))  ..
eennAATTIIbbMMppuutt  ttuullaakkaarrsswwkkVVnnssMMeerrcc®®bbhhaarrCCIIvviitteellaakkeessAA--gg''UUyy

®®ssbbttaammqqnnÊÊ:®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ((kkaallNNaammaann®®BBHHrraaCCGGMMeeNNaayy  eennaaHHCCaa
rrbbss''sseemm††cc““˘̆˘̆˘̆  kkaallNNaammaannkkaarrBBiiXXaatt  eennaaHHCCaarrbbss''ttuullaakkaarrsswwkk))

eennAArraa®®ttIImmuunn´́ff©©BBiiXXaatt,,  PP~~aakk''ggaarr´́nn®®kkssYYggmmaannssmmttƒƒkkiiccçç  kk**VVnneeTTAA
ssaakkssYYrreellaakkeessAA--gg""UUyyffaa  eettIIeellaakkccgg''VVnnGGII√√mmuunn´́ff©©®®bbhhaarrCCIIvviitt  ??  ..
eellaakkeessAA--gg""UUyykk**VVnnssMMuu®®ssaanniiggVVrrII  eehhIIyynniigg®®ssIImm~~aakk''̆̆ ˘̆˘̆..  eeKKVVnn®®bb
KKll''CCUUnneellaakknnUUvv®®ssaanniiggVVrrIĬ̆ ˘̆˘̆  bb""uuEEnn††VVnnbbddiieessFF®®ssII  ..

eennAA´́ff©©®®bbhhaarrCCIIvviitt˘̆˘̆˘̆  EEbb¬¬kkBBIIGG~~kkeeTTaassmmuunn@@,,  eellaakkeessAA--gg""UUyyVVnn
eeddIIrryy""aaggssgg˙ȧarreeqqııaaHHeeTTAAbbeeggaallmmccçç¨r̈raaCC  eeddaayyKKµµaannccSSVVcc''nnrrNNaa®®KKaa  ……
rruujj®®ccaanneessaaHHeeLLIIyy  ..  eellaakkeessAA--gg""UUyy®®bbEEhhllCCaammiinneeccHHrrss''®®ssbb
ttaammssggmmnniiyymmrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuŭ̆ ˘̆˘̆  bb""uuEEnn††eellaakkeeccHHss¬¬aabb''eeddaayy´́ff¬¬
ff~~ËËrrddUUccvvIIrr:bbuurrss  ..  eellaakkjjjjwwmmjjEEjjmmKKµµaannttkk''ss¬¬¨ẗt    KKµµaann®®BBWW®®BBYYcc  TTTTYY--
llyykkeesscckkII††ss¬¬aabb''ddUUcceeKKVVnnTTTTYYllGG®®mmiitt¥¥®®ttCCaakk''  ..  eennAAeeBBllEEddll
eeKKccggrrwwttee®®kkookkeellaakkCCaaccuuggbbeeggII˙ẏy˘̆˘̆˘̆  eellaakkeessAA--gg""UUyyxxMM®®bbwwggbbWWttVVrrII
ddll''TTIIccbb''  ..  ttaamm®®bbPPBBxx¬¬HHVVnn[[xxMM∆∆¨d̈dwwggffaa˘̆˘̆˘̆  eennAAmmuunneeBBllEEddlleeKKVVnn
VVjj''®®bbhhaarr˘̆˘̆˘̆  eellaakkeessAA--gg""UUyyVVnnEE®®sskkffaa  ––    ««CCeeyyaa  !!  sseemm††cc®®BBHH
nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  !!»» ..
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eennAA´́ff©©ee®®kkaayymmkk˘̆˘̆˘̆  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnbbddiieessFFTTSSgg®®ssuugg  ffaa´́dd
eellaakkBBMMuummaann®®bbLLaakk''®®bbLLËËsskk~~¨g̈gkkaarr®®bbhhaarrCCIIvviittCCnnNNaamm~~aakk''eessaaHHeeLLII--
yy  ..  eebbIIeeyyaaggttaammJJkk¥¥ssMMddIIrrbbss''®®TTgg''  ssUUmm∫∫IIEEttsstt√√rruuyynniiggsstt√√mmUUss
mmYYyy  kk**eellaakkmmiinnTTSSggEEddllVVnnddkk®®ssgg''yykkCCIIvviittrrbbss''eeKKppggEEddrr  ..

eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11998800  eess††ccssIIhhnnuuVVnneeVVHHBBuummııeessoovveePPAACCIIvv:®®bbvvttii††rrbb--
ss''KKaatt''mmYYyyeennAATTII®®kkuuggVV""rrIIss˘̆˘̆˘̆  EEddllmmaannccMMNNggeeCCIIggffaa  ««Souvenirs

doux et amers»»  ..  eennAAkk~~¨g̈gTTMMBB&&rrTTII113311  eess††ccssIIhhnnuuVVnnssrreessrrddUUcc
tteeTTAAeennHH  ––  ««xxMM∆∆¨k̈k**GGaacckk¬¬aayyeeTTAACCaaeess††ccmm~~aakk''cciitt††llÌÌVVnnEEddrr˘̆˘̆˘̆  GG~~kkxx¬¬HHVVnn
eeJJllffaa  xxMM∆∆¨ëennHHCCaammnnuussßßkkaaccssaahhaavvxx¬¬SSggNNaass''ccMMeeJJHHKKUUss®®ttUUvvrrbbss''
xxMM∆∆¨ ̈ ..  ttaammkkaarrBBiitt  xxMM∆∆¨F̈F¬¬aabb''kkaaccEEtt®®ttwwmmJJkk¥¥ssMMddIĬ̆ ˘̆˘̆  mmaanneeBBllxx¬¬HHxxMM∆∆¨ẍxwwgg®®cc--
eeLLaattddaacc''kk∫∫aallkknnÊÊ¨ÿyeeTToottppgg  ccMMeeJJHH≤≤ssßßrrCCnnxx¬¬HHEEddllccgg''bbMMpp¬¬aajjrrUUbb
xxMM∆∆¨ ̈ bb""uuEEnn††<<kkaarreeXXaarreeXXAA>>rrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ mmiinnEEddlleeTTAAqq©©aayyhhYYssBBIIJJkk¥¥ssMMddII
eennaaHHeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkk<<BBYYkkGG~~kkrrggee®®KKaaHHrrbbss''xxMM∆∆¨>̈>eennAAEEttmmaannCCIIvviittrrss''eennAA
nniiggmmaannssuuxxPPaaBBllÌÌCCaanniiccçç  eennAAeeBBllEEddllxxMM∆∆¨®̈®ttUUvvbbgg≈≈MMccaakkeeccjjBBIIGGMMNNaacc»»
˘̆˘̆˘̆eehh  !!  eehh  !!  ≤≤ttvvaaccaannwwggEEff¬¬gg  ((!!!!))˘̆˘̆˘̆
««  Il m'arrive d'être bon prince. On a parfois dit que j'étais impi-

toyable envers mes ennemis. En réalité, s'il m'est arrivé plus

d'une fois de m'exprimer très vivement, à l'encontre de per-

sonnalités qui cherchaient à me nuire, ma (violence) n'a que

bien rarement dépassé le stade verbal et mes (victimes) se

portaient toujours bien quand j'ai dû quitter le pouvoir. »»  ( Sou

venirs doux et amers - Paris 1980- Hachette -p.131 par Noro-

dom Sihanouk) ..
eennAA´́ff©©ee®®kkaayymmkkeeTToott,,  kk~~¨g̈gqq~~SS11998877,,  eess††ccssIIhhnnuummaannCCeemm¬¬aaHHCCaammYY

yynnwwggGG~~kkssaarrBBtt··mmaannGGaaeemmrriikkSSggmm~~aakk''eeQQµµaaHH  Elizabeth Becker EEddll
VVnnppßßaayyBBIIkkaarrBBiiXXaatteeTTAAeellIIBBYYkkGG~~kkCCMMTTaass''nneeyyaaVVyy˘̆˘̆˘̆  bbggaabb''bbJJÇÇaa
eeddaayysseemm††cc  ..  eennAAkk~~¨g̈geerrOOggeennHH,,  eellaakk  Bernard Hamel EEddllFF¬¬aabb''
eeFFII√√CCaaGG~~kkeeqqII¬¬yyqq¬¬ggTTIIPP~~aakk''ggaarrBBtt··mmaann  Reuters ®®bbccSSeennAAPP~~MMeeBBjjBBIIqq~~SS1199
6644ddll''11997755  VVnnpp††ll''nnUUvvPPss††¨ẗtaaggmmiinnGGaacc®®bbEEkkkkVVnn eehhIIyyEEddllKKSS
®®TTkkaarrGGHHGGaaggrrbbss''GG~~kk®®ssII  Becker,,  PPss††¨ẗtaaggEEddllccuuHHppßßaayyeeddaayyTT--
ssßßnnaavvddII††  Far Eastern Economic Review eehhIIyyEEddllVVnnbbJJççbb''CC
eemm¬¬aaHHrrvvaaggGG~~kkTTSSggBBIIrr  ..  PPss††¨ẗtaaggeennaaHH  KKWWrrUUbbfftt´́nnkkaarrVVjj''®®bbhhaarrBBYYkk
EExxµµrreessrrII  fftteeddaayyPP~~aakk''ggaarr®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarr´́nnssggmmrraa®®ss††nniiyymm
rrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  rrkkßßaaTTuukkeeddaayyeellaakk  Bernard Hamel ((rrUUbbffttEEddll
mmaannccuuHHppßßaayyeennAAkk~~¨g̈g««GGggrrbbUUrrII»»eellxxeennHH  nniiggeellxxrrYYccmmkkeehhIIyy))  ..

tteeTTAAeennHHCCaaeesscckkII††́́ nnlliixxiittrrbbss''eellaakk  Bernard Hamel ccuuHHppßßaa
yy´́ff©©TTII2211  ååssPPaa  11998877  EEddllmmaannPPÇÇaabb''eeddaayyrrUUbbffttBBIIssnn¬¬wwkk´́nnkkaarrBBii
XXaatteennaaHHppgg  ––  ««rrUUbbeennHH  bbgg˙ȧajjBBIIkkaarrccaabb''eeppII††mmVVjj''®®bbhhaarrCCIIvviittBBYYkkEExxµµrr
eessrrIĬ̆ ˘̆˘̆  EEddll®®bb®®BBiitt††eeTTAArrhhUUttddll''qq~~SS11996677  ..  eettIIGGss''ccMMnnYYnnbb""uunnµµaannnnaakk''??
TTMMnnggddUUccCCaa1122nnaakk''̆̆ ˘̆˘̆    eebbIIttaammxxMM∆∆¨d̈dwwgg ((eellaakk  Bernard Hamel ssrreessrr))
mmaann  ––  ee®®BBoobb--GGiiuunn,,  eeccAA--bbUUrrII,,  bbÌÌËËnnrrbbss''eeccAA--bbUUrrIĬ̆ ˘̆˘̆mmFFuurraa"",,  eessAA--gg""UUyy,,  eeccAA--
ssIIuu  eehhIIyynniigg  EEgg""tt--ggiinn  ..  ttaammbbJJÇÇaarrbbss''sseemm††cc  kkaarr®®bbhhaarrCCIIvviitt´́nn
CCnnTTSSggeennHH  ®®ttUUvvVVnnccaakk''ppßßaayyJJsseeBBjj®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kk»» ..⁄⁄


