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

KKYYrrkktt''ssmmaall''ffaa  eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11994499,,  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaassiiƒƒtteennAAee®®kkaammnnwwmm´́nnGGaa
NNaanniiKKmmVVrrSSgg,,  ccMMEENNkkeess††ccEExxµµrr  eeTTaaHHmmaannGGMMNNaacceeBBjjbbrriibbUUNN··yy""aaggNNaakkII††
KKWW®®KKaann''EEttCCaass√√aaJJkk''mm˚˚¨d̈drrbbss''VVrrSSgg  nniiggrrbbss''BBYYkkCCnnCCaattiiyyYYnnEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..

kk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHH  eebbII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaakkNN††aall®®ttUUvvVVtt''bbgg''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeennAA
kk~~¨g̈gqq~~SS11994499  EEddllrrbbUUttFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ ddeess††ccVVvvddaayy˘̆˘̆˘̆  KKWWvvaaTTaall''EEttmmaann
kkaarrXXuubbXXiittssflfl˜˜uu®®KKllMMuu  rrvvaaggBBYYkkVVrrSSggGGaaNNaanniiKKmm  nniigg®®kkuummCCnnCCaattiiyyYYnn  ((bbnn¬¬MMeeFFII√√mm
ÂÂnnII††EExxµµrr))  eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  vvaammiinnGGaaccmmaanneess††ccEExxµµrr‰‰NNaa  EEddllssIIuueejjkkaatt''TTwwkk
ddIIee®®kkaamm[[eeTTAAyyYYnneeddaayyeessrrII  ……eeddaayy®®ssYYll@@eennAAeellIIeeKKaakkeennaaHHeeTT˘̆˘̆˘̆  eevvoorrEEllgg
EEtteess††cceennaaHHFF¬¬aakk''ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gvviikkllccrriitt  ..

ddUUeecc~~HHeeddIImm∫∫II[[VVnnssMMeerrccnnUUvvåå®®kkwwddΩΩkkmmµµxxaaggeellII  ((GGnnuuJJÔÔaatt[[yyYYnnbb¬¬nn''TTwwkkddIIkkmmıı¨¨
CCaaee®®kkaammVVnneeddaayyFFmm··̆̆ ˘̆˘̆TTSSggkkNN††aall´́ff©©®®ttgg''))  BBYYkkVVrrSSggGGaaNNaanniiKKmmkk**VVnneerroobb
ccMMeeFFII√√eess††ccssIIhhnnuu  [[eeTTAACCaaeess††ccqqÁÁttbbll''VVyy,,  CCaaeess††ccqqÁÁttnnwwggbbuuNN¥¥GGMMNNaacc  ((KKWW
GGMMNNaacc®®KKbb''®®bbeePPTTCCaaeeTTvvrraaCC¥¥)),,  CCaaeess††ccqqÁÁttnnwwggkkaammrraaKK  eeddaayyllYYcc®®bbBBnnÏÏeeKK  ((
mmççaass''®®ssIIeeBBAA))  eehhIIyyyykk®®ssIIeeyyookkkkuuggmmkkeeFFII√√CCaass~~MM‰‰kk  ((GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikk)),,  CCaaeess††cc
qqÁÁttnnwwggmmeehhaa®®ssBB  kkuunneell≈≈aann  nniiggee®®ccooggsskkvvaaTTii__  ..ll..

CMhanTI1 ––
®®kkuummVVrrSSggPP~~aakk''ggaarryyYYnnxxaaggmm≈≈aaggEE®®sskkeeddoollffaa  eess††ccssIIhhnnuuCCaaeess††ccqqÁÁttLL

bb''@@LLWWkkWW̆̆ ˘̆˘̆..  kk**bb""uuEEnn††®®kkuummVVrrSSgg««®®bbUU»»yyYYnnmm≈≈aaggeeTToott  EEddllssuuTTÏÏsswwggEEttCCaavvrrCCnnddwwkk



nnSSdd**mmaanneekkrr††ii__eeQQµµaaHHeeTToottppgg˘̆˘̆˘̆  ddUUccCCaaeemmTT&&BBVVrrSSggeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caassmm&&yyGGaa--
NNaanniiKKmm  ((CCaa®®BBHHrraaCC®®KKUUrrbbss''eess††ccxxaaggEEpp~~kkeeyyaaFFaa))  eellaakkåått††mmeessnniiyy  De

Langlade VVnneeJJllCCaaååLLaaÚÚkkffaa  ––  ««®®BBHHrraaCCaaqqÁÁttEEmmnnBBiitt˘̆˘̆˘̆EEttCCaammnnuussßßqqÁÁtt
EEddllmmaanneeTTBBeekkaassll¥¥»»  eehhIIyy  ««eess††ccqqÁÁttEEddllmmaanneeTTBBeekkaassll¥¥eennHH»»  kk**mmaa
nneeTTBBeekkaassll¥¥BBiittEEmmnn  KKWWVVnncc∫∫SSggTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥BBIIVVrrSSgg  eeddaayy®®KKaann''EEttee®®bbII
kkSSeePPII¬¬ggeeQQIIbb""uueeNNˆâaHH  bb""uuEEnn††KKWWCCaa‰‰kkrraaCC¥¥eennAAkkmmıı¨C̈Caa  EEddll®®ttUUvvVVtt''bbgg''kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm..

CMhanTI2 ––
BBYYkkGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg®®bbUUyyYYnn  ((ssUUmm®®CCaabbffaa  eeyyaaggttaamm‰‰kkssaarr  ««La Démo

cratie au Cambodge» de Philippe Preschez˘̆˘̆˘̆  mmÂÂnnII††vvSSggnniiggmmÂÂnnII††CCaann''xxııss''
ee®®ccIInnrrUUbbeennAAkkmmıı¨C̈Caa  ee®®ccIInnEEttCCaaCCnnCCaattiiyyYYnn  EEddllVVrrSSggyykkmmkkee®®bbII[[®®ttYYtt®®ttaaeellII
kk∫∫aallEExxµµrr  ttSSggEEttBBIIqq~~SS11990044))  BBYYkkVVrrSSggPP~~aakk''ggaarryyYYnnVVnneeFFII√√kkaarrBBiiXXaatt  ……eeFFII√√[[
FF¬¬aakk''bbuuNN¥¥ccMMeeJJHHvvrrCCnn  ……bbJJÔÔaaCCnnEExxµµrrNNaaEEddllmmaannccMMeeNNHHddwwggxxııgg''xxııss''̆̆ ˘̆˘̆GGaacc
CCaaååbbss&&KKrrSSggrraapp¬¬ËËvv´́nneesscckkII††eellaaPPllnn''rrbbss''®®BBHHkkUUNNaanneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ..  eeJJ
llVVrrSSggeeFFII√√[[eess††ccssIIhhnnuu  eellcceeLLIIggCCaaGG~~kkmmaannbbuuNN¥¥EEttmmYYyy  EEddllCCaaTTII««sskk̊̊aa
rr:bbUUCCaaKKµµaannCCnnNNaaGGaaccbb""HHJJll''VVnn  !!»»  ..

‹‹‹‹‹‹ elaksWg-g"ukfan' ––  
vvrrCCnneess~~hhaaCCaattiiTTII11EEddllTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥BBiitt®®VVkkddBBIIVVrrSSgg  VVnneeLLIIggeeFFII√√

nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††VVnn22EExx  ((1144ssIIhhaa--1166ttuullaa,,  11994455))  kk**®®ttUUvveellaakkXXwwmm--TTiitt  ((mm
®®nnII††yyYYnnbbgg˚b̊b''xx¬¬ÁÁnn))  eeTTAAeehhAAeellaakkåått††mmeessnniiyy  Leclerc BBII®®kkuugg´́®®BBnnKKrr[[mmkk
ccaabb''eellaakkyykkeeTTAAddaakk''KKuukk˘̆˘̆˘̆

‹‹‹‹‹‹ ®BHGgmças'sIusuvtiƒ-yuti†vgß ––
EExxµµrrEEddllmmaannccMMeeNNHHddwwggeellIIsseeKKTTSSggGGss''ssmm&&yyeennaaHH,,  GGaayyuu3322qq~~SS,,  mmaann

ssJJÔÔaabb&&®®tt  Docteur Ed-Sciences,,  ®®bbFFaannKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  VVnneeLLIIgg
eeFFII√√CCaarrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11  eeddaayyCCaabb''eeqq~~aatt  VVnnEEtt66EExx  ((BBIIccuuggqq~~SS11994466  eeTTAAddll''́́ ff©©TTII1188
kkkk˚d̊daa  11994477))  VVnn®®ttUUvvss¬¬aabb''eeddaayyeerraaKKaaGGaaff··kkMMVVMMgg  ..  rrddΩΩkkaarrVVrrSSggVVnnnniiyyaayy
ffaa  ®®TTgg''ss¬¬aabb''eeddaayyCCmm©©WWrreebbgg  ..  kkµµÁÁyyrrbbss''®®TTgg''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt:mm~~aakk''  EEddll®®ttUUvv
CCaaeeccAArrbbss''®®TTgg''yyuuttii††vvggßßVVnnnniiyyaayyffaa  ––  ««ttSSggBBIIVVnneeLLIIggCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11kkaall
NNaa  ®®TTgg''yyuuttii††vvggßßeennHHEEttggGGss''kkmm¬¬SSgg  eehhIIyyQQWWkk∫∫aallrrhhUUttddll''ss¬¬aabb'',,  ®®TTgg''KKµµaa
nnVVnneeFFII√√GGII√√eekkIItteeTT  !!»»  ..  ttaammBBiitt®®TTgg''yyuuttii††vvggßß®®ttUUvvbbMMBBuulleeddaayyeellaakkEEyy""mm--ssMMbbUUrr
((mmÂÂnnII††yyYYnnbbnn¬¬MMeeFFII√√CCaaEExxµµrr))  EEddlleennAAeeBBlleennaaHH  mmaannzzaann:CCaaeellxxaaFFiikkaarrppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn
rrbbss''eellaakkrrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11  ((yyuuttii††vvggßß))  ..

‹‹‹‹‹‹ elakeGov-ekIs ––
®®bbFFaannKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥nniiggCCaa®®bbFFaannrrddΩΩssPPaa  kk**VVnn®®ttUUvveellaakkEEyy""



mm--ssMMbbUUrreeFFII√√kkaarrBBiiXXaattppggEEddrr  eeddaayyvviiFFIIeeccaall®®KKaabb''EEbbkk´́dd  ((´́ff©©TTII44mmkkrraa11995500))
..  kkaarr®®bbhhaarrccuuggee®®kkaayyeennHH  CCaakkaarrbbeeggII˚t̊t[[mmaannPPaaBB®®ccbbUUkk®®ccbbll''vveegg√√ggvvgg√√aann''
eeddIImm∫∫IIllbb''ddaannkkMMuu[[EExxµµrrmmaannllTTÏÏPPaaBBNNaa  eessIIeerrIIGGMMBBIIbbJJ˙ȧaVVtt''bbgg''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaa
mmeennaaHHeessaaHH  ..
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kk~~¨g̈geeBBllffIIµµ@@kknn¬¬ggeeTTAAeennHH  ®®BBHHkkUUNNaassIIhhnnuu  eennAAeeBBllEEddll®®TTgg''®®KKggrraaCC¥¥
eennAAeellIIbbll¬¬&&gg˚˚́́ nn®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkTTII22eennAAeeLLIIyy  VVnnTTTTYYllssaall''ffaa  ®®TTgg''CCaaGG~~kk
VVnnccuuHHhhttƒƒeellxxaa  kkaatt''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeeTTAA[[eevvoottNNaammkk~~¨g̈gqq~~SS11994499  ..  qqÁÁttGGII√√
qqÁÁtteemm""¬¬HH  ??  eellIIkkTTwwkkddIIEExxµµrrTTSSggppÊÊSSgg[[xxµµSSggss®®ttUUvveehhIIyy  @@yykk®®bbkkaarreennHHmmkkGGYYtt
GGaaggeeTToott  ????  ttaammBBiittGGMMnnYYttrrbbss''eess††ccssIIhhnnuuee®®kkaayyeennHH  kk**yyYYnnvvaaee®®bbII[[nniiyyaayy
ppggEEddrr˘̆˘̆˘̆  eeddIImm∫∫IIhhaammXXaatt''CCnnCCaattiiEExxµµrrTTSSggGGss''  kkMMuu[[rrMMllwwkkBBIITTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeeLLII
ggvviijj[[eessaaHH  ((eeddaayyeehhttuuffaa  eess††ccEExxµµrrVVnnccuuHHhhttƒƒeellxxaaCCaapp¬¬ËËvvkkaarr  eellIIkkddII[[eeKK
rrYYcceeTTAAeehhIIyy  !!))  ..

®®bbvvttii††ssaa®®ss††EEttggmmaannTTuukkss~~aamm˘̆˘̆˘̆((rrUUbbxxaaggeellII))  xxaaggss††SS´́ddrrbbss''eess††ccssIIuussuuvvttiiƒƒ
KKII®®BBHHGGggmmççaass''ssIIuussuuvvttii††--mmuunnIIBBggßß˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkk‰‰xxaaggeeqq√√gg´́dd  KKWWsseemm††ccvvSSggCCYYnn

EEddllVVrrSSggyykkmmkk[[bbÂÂgg˚åabbeess††ccEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIeellbbTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ..



ttaammBBiitt  kkaarrccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIssnniiÏÏssJJÔÔaaVVrrSSgg--EExxµµrrkk~~¨g̈gqq~~SS11994455  BBMMuuEEmmnnCCaa
TTeeggII√√rrbbss''eess††ccssIIhhnnuueeTT  EEttCCaaTTeeggII√√rrbbss''®®BBHHGGggmmççaass''  ssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIBBggßß  ..

eennAAeeBBlleennaaHH  ssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIBBggßß  BBMMuummaannzzaann:CCaaGGII√√TTSSggGGss''    ((BBMMuuEEmmCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††  
TTII11  BBIIee®®JJHHrrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11eeBBjjqq~~SS11994499  rrhhUUttddll''EExxååssPPaa11995500  KKWWeellaakkEEyy""mm
ssMMbbUU)),,  BBMMuuEEmmnnCCaaeemmKKNNbbkkßß,,  BBMMuuEEmmnnCCaaGG~~kkttMMNNaaggrraa®®ss††  KKWWeellaakkttMMNNaaggEEttxx¬¬ÁÁnn
‰‰gg  ..  eettIInnrrNNaaCCaassIIuussuuvvttii††--mmuunnIIBBggßß  ??˘̆˘̆˘̆  KKWWCCaaeess††cc««®®bbUU»»VVrrSSgg  EEddllVVnneeFFII√√CCaa
GG~~kknniiBBnnÏÏeerroobbccMMttuubbEEttggttSSggEEttBBIIqq~~SS11994455mmkkeemm""¬¬HH  nnUUvvssnniiÏÏssJJÔÔaaVVrrSSgg--EExxµµrr  EEdd
llssII††BBIIllkk≈≈nnii††kk:nneeyyaaVVyy--rrddΩΩVVll  nniiggPPUUmmiissaa®®ss††́́ nnkkmmıı¨C̈CaaffIIµµ  eeddaayyBBMMuummaannPPÇÇaa
bb''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ..  ee®®kkAABBIIssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIBBggßß  ssmmaassPPaaBB´́nn®®kkuummnniiBBnnÏḮ́ nnssnniiÏÏ
ssJJÔÔaaxxaaggeellIImmaannnnaamm  ––  ssIIuussuuvvttii††--mmuunnIIeerr""tt  ((nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††EEddllVVrrSSggEEttggttSSgg
bbnn††BBIIeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''  kk~~¨g̈gqq~~SS11994455)),,  XXwwmm--TTiitt,,  jj¨¨wwkk--CCUULL¨g̈g,,  vvaa""--kkaaEEmmll,,
ccaann''--NNaakk''̆̆ ˘̆˘̆  EEddllssuuTTÏÏsswwggCCaammÂÂnnII††ccaarrkkiiccççrrbbss''VVrrSSgg--yyYYnnTTSSggGGss''  ..

KKWWVVnneesscckkII††ffaa  TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammssBB√√́́ ff©©  eennAAEEttCCaarrbbss''EExxµµrrCCaanniiccçç  eeddaayy
TTeeggII√√kkaatt''ddIIEExxµµrreeTTAA[[yyYYnnkkaallssmm&&yyeennaaHH  ««CCaaTTeegg√√IIxxuusscc∫∫aabb''»»  rrbbss''BBYYkkrrddΩΩkkaarr
VVrrSSggGGaaNNaanniiKKmm  ((eeddaayyBBMMuummaannhhttƒƒeellxxaarrbbss''eess††ccEExxµµrreeLLIIyy))  ..  KKWWeeddaayy
eehhttuueennHHeehhIIyy  VVnnCCaarrddΩΩkkaarrVVrrSSggssBB√√́́ ff©©  ®®BBmmTTSSggrrddΩΩkkaarryyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  BBMMuu
ccgg''rrMMllwwkkeerrOOggeennHHeeLLIIggvviijjeeTT  eeddaayy®®bbkkaarrPP&&yyxx¬¬aaccddIIEExxµµrree®®kkaamm®®ttLLbb''mmkkEExxµµrr

®®BBHHGGggmmççaass''  ssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIBBggßß  kkMMBBuuggccuuHHhhttƒƒeellxxaa
rrUUbbfftt‰‰kkssaarrCCaaPPss††¨ẗtaaggddkk®®ssgg''eeccjjBBIIeessoovveePPAArrbbss''eess††ccssIIhhnnuu

««Souvenirs doux et amers»»



vviijj  ((!!!!))  ..  eerrOOggGGII√√@@eeTToott  KKWW®®KKaann''EEttCCaaeerrOOggffiiıınnEEPP~~kkbb""uueeNNˆâaHH  ..
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eennAAqq~~SS11995511˘̆˘̆˘̆  VVrrSSggGGaaNNaanniiKKmmVVnneeddaaHHEEllggeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''[[mmaa
nneessrrIIPPaaBBeeLLIIggvviijj  ..  eennAA´́ff©©TTII2299ttuullaa11995511,,  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''VVnnvviill®®tt
LLbb''mmkkddll''PP~~MMeeBBjj  ..  mmaannCCnnCCaattiiEExxµµrr55JJnn''nnaakk''  VVnneeTTAAEE®®sskkCC&&yyeeXXaassGGbb
GGrrssaaTTrrccMMeeJJHHrrUUbbeellaakk˘̆˘̆˘̆

KKWWeennAA´́ff©©ddEEddlleennaaHHeehhIIyy  EEddllyyYYnneeyyookkmmiijjVVnneeqq¬¬øøtt{{kkaassssmm¬¬aabb''
eellaakk  Jean De Raumond, Résident Supérieur EEddllCCaaVVrrSSggmmaannGGMMNNaacc
®®ttYYtt®®ttaaeellIIeess††cceennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eehhIIyyeellIIkkåå®®kkwwddΩΩkkmmµµeennHHTTmm¬¬aakk''eeTTAAeellII®®kkuumm
eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''  ((eennAAkk~~¨g̈g‰‰kkssaarrrrbbss''eellaakk  Ben Kiernan ««How Pol Pot

came to power»»  mmaannssrreessrrffaa  KKWWeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''CCaaGG~~kkVVnneeFFII√√XXaatteeTTAA
eellIIeellaakk  De Raymond))  ..  KKYYrrkktt''ssmmaall''ffaa  VVrrSSgg®®KKbb''rrUUbb  BBMMuuEEmmnnCCaammnnuussßß
®®bbUUyyYYnnTTSSggGGss''KK~~aaeennaaHHeeTT˘̆˘̆˘̆

eennAA´́ff©©EEddlleellaakk  Jean De Raymond ®®ttUUvvBBiiXXaattnnaayykkrrddΩΩaaPPiiVVll´́nn®®bb
eeTTsskkmmıı¨C̈CaammaanneeQQµµaaHH  hhflfluuyy--kknnÏÏ¨l̈l,,  ccMMEENNkk®®bbFFaannrrddΩΩssPPaaCCaattiimmaanneeQQµµaaHHffaa
ssWWnn--ssaann,,  TTSSggBBIIrrGGggeennHHKKWWCCaa®®BBHHrraaCC®®KKUUdd**eeqqII~~mmrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  kk~~¨g̈gvviiss&&yynn
eeyyaaVVyynniiggvviiss&&yyeessddΩΩkkiiccçç̆̆ ˘̆˘̆

KKWWsseemm††cc®®BBHHrraaCC®®KKUUTTSSggBBIIrreennHHeehhIIyy  EEddllVVnnEENNnnSS®®BBHHVVTTssIIhhnnuu--vvrrµµ&&nn
[[kk¬¬aayyeeTTAACCaaGG~~kkmmaannbbuuNN¥¥,,  eeTTAACCaa®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk,,  CCaa««GG~~kkttaaGGaaccmm__EEqq˚˚»»  ((JJkk¥¥rrbb
ss''eellaakkssWWnn--ssaann)),,  eeTTAACCaaeess††cckkSSeePPII¬¬ggeeQQII  EEddllVVnnTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥BBIIVVrrSS
gg  ((eennAAqq~~SS11995533))  yykkmmkkCCUUnnkkmmıı¨C̈Caa  kk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aammaannkkaarrVVtt''bbgg''TTwwkkddIIkk
mmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ..⁄⁄
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