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The Eighteen March Design

eeddaayy  ssuuTTÏÏ--bb""UUlliinn  ‹‹  ´́ff©©TTII1111  mmiiffuunnaa  22000055

®®bbvvttii††ssaa®®ss††nniiggccMMVVMMggrrSSggCCll''  mmiinnEEmmnneekkIItteeLLIIggeeddaayy´́ccddnn¥¥,,
eeddaayyssaarrkkaarreehhggssflflyy,,  eeddaayyssaarrGGyyuuttii††FFmm··́́ nn®®BBhhµµlliixxiitt  ……kk**eeddaa
yyssaarreeKKaallnnMMNNggrrbbss''®®BBHHCCaammççaass''eeLLIIyy,,  ®®bbvvttii††ssaa®®ss††EEttggeekkIItt
eeLLIIggeeddaayyssaarrqqnnÊÊ:rrbbss''mmnnuussßß  ..

åå®®kkwwddΩΩkkmmµµ́́ nn´́ff©©  ««1188mmiinnaa11997700»»  mmiinnEEmmnn®®ttUUvvbbeeggII˚t̊teeLLIIgg  eeddaayy
ssaarrEEttCCnnCCaattiiEExxµµrreennaaHHeeTT... BBIIee®®JJHH®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrrEEddll®®ttUUvvrreemmoollFF¬¬aakk''
ccUUllkk~~¨g̈gssÂÂggaammhhiinneehhaaccGGNN††rrkkbb∫∫  EEddllmmiinnEEmmnnCCaassÂÂggaammrrbbss''
xx¬¬ÁÁnn  mmiinnVVnnTTTTYYllPPaaKKccMMeeNNjjBBII®®BBwwttii††kkaarrNN__eennHHeeLLIIyy  ..  eennAA®®KKbb''åå--
®®kkwwddΩΩkkmmµµTTSSggGGss''eennAAeellIIPPBBEEppnnddIIeennHH  KKWWGG~~kkEEddllVVnnTTTTYYllPPaaKKccMMeeNN
jjeennaaHHeehhIIyy  EEddllCCaaGG~~kkVVnneeFFII√√  ..  eeKKaallbbMMNNgg´́nn  ««®®BBwwttii††kkaarrNN__1188
mmiinnaa11997700»»... KKWWCCaakkaarreellbbTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa  BBIIssMMNNaakk''eevvoottNNaammxxaaggeeCCII
gg  nniiggBBYYkkeeyyookkkkuugg,,  ((ddUUeecc~~HHyyYYnnCCaaGG~~kkccMMeeNNjj  KKWWyyYYnnCCaaGG~~kkeeFFII√√  !!)),,  mmiinn
EEmmnnCCaaeeKKaallbbMMNNggrrbbss''eeTTJJ††……®®BBHH≤≤nnÊÊ‰‰NNaaeeTT... BBIIee®®JJHH®®KKaann''EEtt  ««
®®BBwwttii††kkaarrNN__»»eennHHeekkIItteeLLIIggPP¬¬aammkkaallNNaa  BBYYkkTT&&BByyYYnnxxaaggeeCCIIgg  EEddll
FF¬¬aabb''EEttssmm©©MMeennAA‰‰®®BBMM®®bbTTll''  kk**®®ssaabb''EEttrrtt''®®bbeesscc®®bbssaacc  ccUUllmmkkkk~~¨g̈g
EEddnnddIIkkmmıı¨¨CCaa  ((ddUUcckkggTT&&BBmm""uuggeeKK˙˙aallssMMrruukkccUUll®®bbeeTTsscciinnGGIIccwwgg‰‰gg))
eeddIImm∫∫IIvvaayy®®bbhhaarrbbMMVVkk''kkggTT&&BBrrbbss''åått††mmeessnniiyy  llnn''--nnll''  ..

xxMM∆∆¨V̈VnneeFFII√√kkaarr®®ssaavv®®CCaavvGGMMBBII®®bbvvttii††ssaa®®ss††́́ nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ccMMnnYYnn3300
qq~~SSmmkkeehhIIyy...ttSSggEEttBBII®®bbeeTTssVVrrSSgg  ((EEddllxxMM∆∆¨V̈VnnssMMNNaakk''eennAA1100qq~~SS))
rrhhUUttmmkkddll''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk,,  xxMM∆∆¨V̈Vnnsseegg˚t̊teeXXIIjjffaa  rraall''eeBBllNNaa
EEddllmmaanneekkIItt««ååbb∫∫ttii††eehhttuuEExxµµrrkkaabb''ssmm¬¬aabb''yyYYnn»»  eennAAssmm&&yybbuurraaNNkkaa
ll  KKWWeess††ccyyYYnnEEttggEEttVVnnrrwwbbGGUUssyykkeexxtt††EExxµµrreennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  VVnnmmYY
yy……BBIIrrCCaanniiccççCCaakkaall  ..  ddUUeecc~~HH««ååbb∫∫ttii††eehhttuú́ nnkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''yyYYnn»»KKWW
yyYYnnCCaaGG~~kkVVnneerroobbccMMeeFFII√√  mmiinnEEmmnnCCaaEExxµµrreeTT  BBIIee®®JJHHCCnnCCaattiiEExxµµrrTTSSggGGss''
KK~~aaCCaaGG~~kkVVtt''bbgg''xxaatteennAAkk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHH  ..

««eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11773300,,  ee®®kkaammkkaarrjj¨ḦHjjgg''rrbbss''CCnnCCaattiillaavvqqÁÁttmm~~aakk'',,  BBYY
kkEExxµµrrEEddllhhaakk''ddUUccCCaa®®ttUUvvGGaarrkkßßCCaann''  ((eexxµµaaccccUUll))  VVnneeddIIrrkkaabb''ssmm¬¬aabb''
yyYYnn  EEddllBBYYkkeeKKVVnnCCYYbb®®bbTTHHeennAAPPUUmmiiPPaaKKxxaaggtt∫∫ËËgg´́nn®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kk
((kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm))  ..  

««®®BBHHssttƒƒaaTTII22  kk**VVnnbbJJÇÇËËnn®®BBHHrraaCCss~~ggkkaarr  eeddIImm∫∫IIeeTTAAkkMMccaatt''BBYYkkEExxµµrr
BBuullkk††ÁÁcceexxµµaaccccUUllGGss''TTSSggeennHH  ..  ®®BBHHeeccAA®®kkuuggeevv""kk**VVnneeqq¬¬øøtt{{kkaasseeBB--
lleennaaHH  BB®®ggIIkkTTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnnmmYYyyrrMMeeBBCC  ..  eeddaayyyykkeellssffaa  mmkkCCYYyy
eerroobbccMM[[mmaannssNN††aabb''FF~~aabb'',,  eess††ccGGNNˆâammkk**bbJJÇÇËËnnkkggTT&&BBmmkkvvaayy®®bb--
hhaarrEExxµµrrrrhhUUttddll''®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnCCYYbb®®bbTTHHnnwwggPP&&BB√√vvaassnnaa
®®kkLLaabb''ccuuHHeeLLIIgg´́nnssÂÂggaamm,,  ®®BBHHssttƒƒaaTTII22,,  EEddllVVnneeVVHHbbgg''eeccaall®®BBHH
rraaCCFFaannIIrrbbss''®®TTgg''  eeddaayyrrtt''eeTTAABBYYnneennAAPP~~MMssnnÊÊ¨k̈k,,  kk**TTTTYYllyyll''®®BBmmttaamm

kkaarrTTaammTTaarrrrbbss''eess††ccGGNNˆâamm  EEddllFF¬¬aabb''CCaaGG~~kkkkaarrJJrr®®TTgg'',,  eehhIIyykk**
®®bbKKll''eexxtt††ffIIµµBBIIrreennAAEEddnnddIIkkUUssSSggssIIuunneeTTAA[[yyYYnn  KKWWeexxtt††eemm--ssnniiggllgg''
eehhaarr  EEddllEE®®bbeeQQµµaaHHCCaaeevvoottNNaammffaa  mmII--ff  nniigg  vviijjLL¨g̈g  ((KK˘̆ss˘̆1177--
3311))  »»  ((ddkk®®ssgg''eeccjjBBII  Histoire du Cambodge- La peau de cha-

grin- par A. Dauphin - Meunier - Presses Universitaires de

France - Paris 1968 - page 85))  ..
�

�              �

««ssJJÔÔaaBBiitt»»  nniigg  ««ssJJÔÔaaeeXXIIjj»» ––
eebbIInniiyyaayyttaammkk∫∫ÁÁnnyyuuTTÏÏssaa®®ss††cciinn,,  ssJJÔÔaaEEddlleeKKeemmIIlleeXXIIjj  mmii

nnEEmmnnCCaassJJÔÔaaBBiitteeTT,,  ccMMEENNkkssJJÔÔaaBBiitt  eeKKeemmIIllmmiinneeXXIIjjTTaall''EEtt
eessaaHH  ..  CCaaååTTaahhrrNN__  TTaakk''TTggnnwwgg®®BBwwttii††kkaarrNN__1188mmiinnaa11997700...

««ssJJÔÔaaeeXXIIjj»»TTII11 ––  nnrrNNaa@@kk**VVnneemmIIlleeXXIIjjEEddrrffaa  eellaakkåått††
mmeessnniiyyllnn''--nnll''VVnnTTmm¬¬aakk''sseemm††ccssIIhhnnuu  ..  kk**bb""uuEEnn††ttaammeesscckkII††BBiitt,,
eess††ccGGggeennHHVVnnrrtt''ccUUllxxµµSSggeeddaayyGGgg‰‰ggeessaaHH  ttSSggBBIÍ́ ff©©66mmkkrraa1199--
6699eemm""¬¬HH  ..  eess††ccssIIhhnnuuCCaaEExxµµrrvveegg√√ggCCaattii,,  CCaasstt√√®®kkeeBBIIvveegg√√ggbbwwgg,,  CCaaeess††
ccvveegg√√ggTT&&BB  ..  eess††ccssIIhhnnuummiinnEEmmnnCCaaeess††ccEExxµµrreeTT... KKWWCCaaeess††cceeyyookkkkuu
gg  !!  eehhttuuGGII√√VVnnCCaaddUUeecc~~HHeeTTAAvviijj  ??  BBIIee®®JJHHKKaatt''CCaaGGaayy""ggddaacc''́́ ff¬¬rrbbss''
yyYYnn,,  CCaattuukk˚˚¨ẗtaabbJJççËËllrrUUbbssuuTTÏÏssaaFF  EEddlleeFFII√√GGII√√@@  ……ssII††ffaaGGII√√@@  ttaammEEtteevvoott
NNaammbbggaabb''bbJJÇÇaaTTSSggGGss''  ((ddUUccCCaaCCnnCCaattiillaavvqqÁÁtteennAAxxaaggeellII,,  eess††cc
ssIIhhnnuuCCaaeess††ccqqÁÁttEEddlleeTTaaHHCCaajj¨ḦHjjgg''[[««kkaabb''yyYYnn»»kk**eeddaayy  KKWWyyYYnn
CCaaGG~~kkbbJJÇÇaaBBIIee®®kkaayy  eeddIImm∫∫IIvvaammaann{{kkaassmmkkvvaayykkMMeeTTccbbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajj®®ssuu
kkEExxµµrr))  ..  ttuukk˚˚¨ẗtaabbJJççËËllrrUUbbrrbbss''yyYYnnddUUeecc~~HH  mmiinnGGaaccccaatt''TTuukkffaaCCaaeess††cc
EExxµµrrVVnneeTT... KKWWCCaaeess††ccyyYYnn  !!!!

xxMM∆∆¨m̈maannPPss††¨ẗtaaggee®®ccIInnNNaass''  EEddllbbgg˙ȧajjBBIIPPkkII††PPaaBBrrbbss''åått††mmeess
nniiyyllnn''--nnll''  ccMMeeJJHHsseemm††ccssIIhhnnuu  ..  eennAA´́ff©©TTII1122mmiinnaa11997700,,  eevvllaa
rreessooll  ((KKWWCCaa´́ff©©bbnnÊÊaabb''BBIÍ́ ff©©VVttuukkmmµµvvaayyssƒƒaannTTUUtteeyyookkkkuuggnniiggeeyyookk--
NNaammxxaaggeeCCIIggeennAAPP~~MMeeBBjj))  xxMM∆∆¨V̈VnnGGaannTTUUrreellxxssmm©©aatt''mmYYyyEEddlleess††cc
ssIIhhnnuuVVnneeppII∆∆mmkkmmaattaa®®TTgg''  ((eehhIIyyEEddlleellaakkeessOO--cc&&nnÊÊssaaFFVVnnyy--
kkmmkk[[xxMM∆∆¨B̈BII®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarrCCaattii))  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIGGaannGGttƒƒbbTTeennaaHHkkaall
NNaaxxMM∆∆¨m̈maannllkk≈≈NN:ddUUccCCaammnnuussßßmm~~aakk''EEddll®®ttUUvv®®BBHHFFrrNNII®®ssUUbb  BBIIee®®JJHH
sseemm††ccssIIhhnnuuVVnneeff˚åalleeTTaassyy""aaggFF©©nn''FF©©rreeTTAAeellIIrrddΩΩaaPPiiVVll,,  eeTTAAeellII

sseemm††ccssIIhhnnuunniiggGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikk  ffttCCaammYYyyTTII®®bbwwkkßßaayyYYnn
eennAAeellIIpp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijj  kkaallBBIIqq~~SS11997733



rrddΩΩssPPaa  CCaaBBiieesssseeTTAAeellIIBBYYkkVVttuukkrr  EEddll®®TTgg''VVnnccaatt''TTuukkffaa  CCaa««GG~~
kkeess~~hhaaCCaattiiEEddllee®®sskkXX¬¬aann®®VVkk''dduull¬¬aarr»»...

««...xxMM∆∆¨(̈(eess††ccssIIhhnnuu))  mmiinnGGaacceeCCOOTTaall''EEtteessaaHH  ffaaBBYYkkeeKKmmaannhhwwggßßaa
nniiyymmhhYYssCCeennÊÊaallEEbbbbeennHH  EEddllCCaakkaarrppÊÊ¨ÿy®®ssLLHHBBIIppll®®bbeeyyaaCCnn__
xxııgg''xxııss''  nniiggeekkrr††ii__eeQQµµaaHHdd**llÌÌ́́ nn®®bbeeTTssCCaattiieeyyIIgg  ((sis!))  ..  xxMM∆∆¨d̈dwwggcc∫∫aass''
NNaass''ffaa  ®®BBwwttii††kkaarrNN__dd**FF©©nn''FF©©rreennHH  VVnn®®ttUUvvbbeeggII˚t̊teeLLIIggeeddaayyssaarrBBYYkk
vvrrCCnn  EEddllmmaanneeKKaallbbMMNNggccgg''bbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajjmmiitt††PPaaBBrrvvaaggkkmmıı¨C̈CaanniiggBBii
PPBBssggmmnniiyymm  eehhIIyyCCMMrruujj®®bbeeTTsseeyyIIgg[[FF¬¬aakk''ccUUllkk~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ dd
´́nnmmhhaaGGMMNNaacccc®®kkBBttii††nniiyymm  nniiggmmUUllFFnnnniiyymm ((sic!))  »»  ..  

eeJJll[[ccMMeeTTAA  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnneeccaaTTeellaakkffaa  CCaaGG~~kkeeFFII√√GGMMeeBBIIhhww
ggßßaaeeTTAAeellIICCnnCCaattiiyyYYnn  eeddaayy
llkk''xx¬¬ÁÁnnbbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__GGaaeemm
rriikkSSgg  ..

bb""uuEEnn††xxMM∆∆¨V̈Vnnddwwggcc∫∫aass''NNaass''
ffaa  ««VVttuukkmmµµeeddjjyyYYnn»»  KKWWsseemm††
ccCCaaGG~~kkbbJJÇÇaa[[eeFFII√√  KKWWttSSggBBIIccMMnnYYnn
bbIIEExxmmuunneekkIItt®®BBwwttii††kkaarrNN__  ..  ttSSgg
BBIIEExxvviicciiœœkkaa11996699eemm""¬¬HH,,  xxMM∆∆¨V̈Vnnddwwgg
BBII®®kkuummsshhkkaarrIIrrbbss''åått††mmeessnnii
yyllnn''--nnll''  ((CCaaBBiieessssBBIIeellaa
kkeeffaagg--llwwmmhhYYgg))ffaa  ««eeccAAhh√√aa--
yy  ((eess††ccssIIhhnnuu))  [[eellaakkFFMM  ((
llnn''--nnll''))  eerroobbccMMeeFFII√√VVttuukkmmµµeedd
jjyyYYnn»»  ..  ccMMEENNkkkkaarrddaakk''TTUU
ttccggssııaanneemm®®ttIICCaammYYyyGGaaeemmrriikkSS
ggeeLLIIggvviijj  eeddIImm∫∫IIyykkCCMMnnYYyy  ««dduu

ll¬¬aarr»»  kk**eennAAEEttsseemm††ccCCaaGG~~kkeeFFII√√xx¬¬ÁÁnn‰‰gg    eehhIIyyeellIIkkkkMMhhuusseennHHeeTTAAddaakk''
''eellaakkllnn''--nnll''  ffaaCCaaCCnnkk∫∫tt''eeTTAAvviijj    ..    KKWWBBIIee®®JJHHddUUccEEttCCnnCCaattiillaavv  
qqÁÁtteennAAxxaaggeellII  EEddllEENNnnSSEExxµµrr[[kkaabb''yyYYnn        eeddIImm∫∫II[[yyYYnneellbbTTwwkkddII  
eess††ccssIIhhnnuukk**CCaattuukk˚˚¨ẗtaabbJJççËËllrrUUbbrrbbss''yyYYnnddUUccKK~~aa  ..  eess††ccssIIhhnnuu®®ttUUvv
yyYYnn®®ssUUbbyykk®®BBllwwggttSSggBBIIyyUUrryyaarrNNaass''mmkkeehhIIyy  ..

xxMM∆∆¨s̈sUUmmeeFFII√√ssaarrVVnneerrOOggttSSggBBIIeeddIImmqq~~SS11996699eeLLIIggvviijj  ––
‹‹  EExxkkuumm∏∏:qq~~SS11996699  ––  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnssrreessrrGGttƒƒbbTTvviiccaarrNN

kkffaaeeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  eennAAkk~~¨g̈gTTssßßnnaavvddII††rrddΩΩ  Le Sangkum eeddaayyddaakk''ccMMNN
ggeeCCIIggffaa  ––  La curée ((kkaarrkkaabb''kk∫∫aallsstt√√eeVVHH[[EEqq˚ ̊ ……kkaarrccUUlllluukkrraatt
tt∫∫aatt,,  eeVVssssMMGGaattbb¬¬nn''rrwwbbGGUUss))  ..  eennAAkk~~¨g̈gGGttƒƒbbTTeennaaHH  sseemm††ccssIIhhnnuu

VVnnbbJJÇÇaakk''CCaaGGaaTTiiffaa  ––  ««eennAAeeBBllNNaaEEddllkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggeeccjjppuutt
BBII≤≤NNÎÎËËcciinnGGss''eeTTAA  kkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnnwwggccUUllmmkkrraatttt∫∫aatteeVV
ssssMMGGaatteennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaKKµµaannssll''GGII√√eeLLIIyy...»»  ..  eennHHmmiinnKKWWCCaassJJÔÔaa
jjaakk''EEPP~~kkrrbbss''eess††cc  [[CCnnCCaattiiEExxµµrrkkaabb''ssmm¬¬aabb''yyYYnn  nniiggccUUllGGaaeemmrriikkSS
ggeeTT……  ??

‹‹  ´́ff©©1188mmiinnaa11996699  ––  KKWWCCaa´́ff©©EEddllsseemm††ccssIIhhnnuu[[ssJJÔÔaaeePPII¬¬gg
eexxoovvmmkkGGaaeemmrriikkSSgg  eeddIImm∫∫IITTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeeTTAAeellIIeeyyookkkkuuggeennAAttaamm®®BBMM
®®bbTTll''  ((ttaammBBtt··mmaannEEddllxxMM∆∆¨V̈VnnTTTTYYllBBII®®KKbb''TTiissTTII,,  ®®KKaabb''EEbbkkTTSSggeennHH
ee®®ccIInnFF¬¬aakk''eeTTAAeellII®®bbCCaaCCnnEExxµµrr,,  mmiinnssUUvvCCaaVVnn®®ttUUvveeTTAAeellIIkk∫∫aalleeyyookkkkuu
ggbb""uunnµµaanneeTT))  ..  eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakkII††,,  ´́ff©©««1188mmiinnaa»»  TTSSgg11996699  TTSSgg1199--
7700  KKWWCCaa´́ff©©ee®®CCIIsseerrIIssrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu,,  mmiinnEEmmnnrrbbss''eellaakkllnn''
nnll''eeTT  ..  eeddaayyeess††ccCCaattuukk˚˚¨ẗtaarrbbss''yyYYnn  ´́ff©©1188mmiinnaaeennHHkk**CCaa´́ff©©ee®®CCIIss
eerrIIssrrbbss''yyYYnneeddIImm∫∫IIBBYYkkvvaaGGaaccbb¬¬nn''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaaVVnneeddaayyeessrrIIeennaaHHEEddrr  ..

eennAA´́ff©©1188mmiinnaa11997700,,  eennAAkk~~¨g̈gyynn††eehhaaHHssUUeevvoottmmYYyy  EEddllddwwkknnSS
eess††ccssIIhhnnuuBBIITTII®®kkuuggmmUUssËËeeTTAAeebb""kkSSgg,,  sseemm††cc®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrrVVnnssMMeerr
ccbbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVVlleeyyookkkkuuggmmYYyyCCaammYYyysseemm††ccEEbb""nn--nnuutt    eehhIIyynniiggGG~~  
kkmm~~aaggmm""UUnniikk  ..  tteeTTAAeennHHKKWWCCaassMMddIIrrbbss''®®TTgg''ppÊÊaall''eeTTAAkkaann''GG~~kkmm~~aagg  ––

««  eeTT  !!  eeTT  !!  ((xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨V̈VnnEEff¬¬gg))  eennAA®®KKbb''eeBBllNNaa@@TTSSggGG
ss''  eeBBlleennHHBBMMuuEEmmnnCCaaeeBBllEEddlleeyyIIgg®®ttUUvvllaakk''xx¬¬ÁÁnnBBYYkkGGaattµµaaeennaaHHeeTT  BBYYkk

VVttuukkmmµµvvaayyssƒƒaannTTUUttyyYYnnxxaaggeeCCIIggeennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  

eellaakkåått††mmeessnniiyy  llnn''--nnll''

VVttuukkmmµµeennAAxxaaggmmuuxxss††ËËbb««ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr»»  qq~~SS11997700



eeyyIIggnnwwgg®®ttUUvveeff˚åalleeTTaassCCaa®®bbvvttii††ssaa®®ss††  ®®bbssiinnNNaaeehhIIyyeebbIIeeyyIIgg
GGnnuuJJÔÔaatt  [[kkmmıı¨C̈Caakk¬¬aayyeeTTAACCaammiinn®®ttwwmmEEttCCaaGGMMNNaaccpp††aacc''kkaarreeyyaaFFaabb""uu--
eeNNˆâaHHeeTT  EEtteeTTAACCaaddIIGGaaNNaanniiKKmmssaaCCaaffIIµµmm††ggeeTToott  ..  eeBBjjmmYYyyCCIIvviittrrbb
ss''xxMM∆∆¨@̈@EEttggVVnnyyllssbbii††®®sseemmII®®ss´́mmnnwwggkkaarr®®bbyyuuTTÏÏttssflflUU  eeddIImm∫∫II‰‰kkrraa
CC¥¥rrbbss''®®bbeeTTssxxMM∆∆¨ ̈ ..  xxMM∆∆¨B̈BMMuuEEmmnnCCaaGG~~kktteeNNII††mm‰‰kkrraaCC¥¥BBIIVVrrSSggyykkmmkk
eeVVHHbbgg''eeccaalleennAAeeBBlleennHHeeTTAAvviijjeeTT  ..  rraaCCaanniiyymmmmiinn®®ttUUvvQQmmQQrr
eennAAee®®kkAA´́sseevvoonneennaaHHeeLLIIyy  ..  CCaakkaarrcc∫∫aass''NNaass''  cc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeemm
rriikkSSggnnwwgg®®ttUUvvTTTTYYllbbrraaCC&&yybbHHeeCCIIggeennAA≤≤NNÎÎËËcciinn  eehhIIyyeeyyIIgg®®ttUUvvEEttccUU--
ll®®bbLLËËkkkk~~¨g̈gkkaarr®®bbyyuuTTÏÏttssflflUUeennHH  ..  GGaaeemmrriikkSSggnnwwgg®®ttUUvvTTTTYYllbbrraaCC&&yy
eeddaayyBBYYkkeevvoottNNaammnniiggBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmrrbbss''eeyyIIgg  EEddllrrYYbbrrYYmmKK~~aaTTSSgg
GGss''CCaammYYyynniiggeeyyIIgg ..  ccMMEENNkkBBYYkkVV""eeffttLLaavv  nnwwggcc∫∫aass''CCaaVVnneeCCaaKK
CC&&yyeennAA®®bbeeTTssllaavv  ..  KKWWCCaakkrrNNiiyykkiiccççrrbbss''rraaCCaanniiyymm  EEddll®®ttUUvveennAA
xxaagg®®bbCCaarraa®®ss††»»  ..

««mm""UUnniikk®®ssaabb''EEttyyll''JJkk¥¥ssMMddIIrrbbss''xxMM∆∆¨m̈mYYyyrrMMeeBBCC  ..  eeyyIIggGGgg¨ÿy
eeFFII√√kkaarreennAABBIImmuuxxttuummYYyy,,  mm""UUnniikkeennAAEEkk∫∫rrxxaaggxxMM∆∆¨ ̈ ccMMEENNkkEEbb""nn--nnuutteennAAccMMBBIImmuu
xxxxMM∆∆¨ ̈ ..  eennAAeeBBllEEddllyynn††eehhaaHHrrbbss''eeyyIIgg  eehhaaHHeellIIkkMMBBss''1100,,000000
EEmm""®®tt  eennAAeellIIvvaallllMMhh´́nn  ssIIuueebbrrIIyy""aa  xxMM∆∆¨k̈k**ccaabb''eeppII††mm®®JJggeesscckkII††EEff¬¬gg
kkaarrNN__mmYYyy  EEddllCCaaeesscckkII††GGMMJJvvnnaavv[[mmaannkkaarrttssflflUU  ((  kkkknn ––  ssMMEErrkk
bbiissaaccEEddlleehhAA®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr  [[rrtt''ccUUll´́®®BBmm""aaKKII  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√sshh®®bbttii
bbttii††kkaarrCCaammYYyyeeyyookkkkuugg )),,  CCaa‰‰kkssaarrmmYYyymmaanntt´́mm¬¬®®bbvvttii††ssaa®®ss††eessIIµµnnww

ggeesscckkII††GGMMJJvvnnaavvrrbbss''åått††mmeessnniiyy  ddWWeeKK˙ȧall  eennAA´́ff©©1188mmiiffuunnaa  EEddll
eehhAA®®bbCCaarraa®®ss††VVrrSSgg  [[eeggIIbbQQrreeLLIIgg®®bbyyuuTTÏÏttssflflUUnnwwggBBYYkkQQ¬¬aannJJnn
NNaassIIuu  ..  xxMM∆∆¨ëennAAccSSVVnnffaa  KKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''VVnnnniiÂÂnnÊÊaaeeTTkk~~¨g̈gkkaarreeFFII√√ddMMeeNNIIrr
eennHH  ..  BBYYkkeeyyIIggssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gssƒƒaannPPaaBBrrMMeePPIIbbjjaabb''jj&&rr®®ccbbUUkk®®ccbbll''  EEdd--
llmmiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[nniiÂÂnnÊÊaaVVnn  ..  eennAAeeBBllEEddllmm""UUnniikk,,  sseemm††ccEEbb""nn--nnuutt
eehhIIyynniiggxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨ëeFFII√√kkaarrmmiinnQQbb''QQrreeddIImm∫∫IIbbJJççbb''eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__eennHH
EEddllnnwwgg®®ttUUvvppßßaayyttaammvviiTT¥¥¨ ̈ ((eebb""kkSSgg))  eennAA´́ff©©TTII2233mmiinnaa˘̆˘̆˘̆»»  ((ddkk®®ssgg''eecc
jjBBII  «My war with the CIA» by Norodom Sihanouk - p. 28))  ..

eeyyaaggttaammGGttƒƒbbTTxxaaggeellIIeennHH  xxMM∆∆¨V̈Vnnsseegg˚t̊teeXXIIjjffaa  eennAA´́ff©©TTII1188
mmiinnaa11997700  sseemm††ccssIIhhnnuuee®®ttkkGGrrssbb∫∫aayyxx¬¬SSggNNaass''  TTaall''EEtteeddkk
mmiinnllkk''  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrVVnnkk¬¬aayyxx¬¬ÁÁnneeTTAACCaaeess††cceeyyookkkkuugg  ..  sseemm††ccssIIhhnnuu
mmaanneesscckkII††rrMMeePPIIbbjjaabb''jj&&rr  eeddaayyVVnnssMMeerrccKKMMeerraaggkkaarrNN__mmYYyy  EEddll
KKaatt''mmaannkkaarrbb""uunnbb""gg®®VVff~~aaBBIIyyUUrrmmkkeehhIIyy  KKWWkk¬¬aayyeeTTAACCaaeess††cc®®kkhhmm ..
ddUUeecc~~HHKKMMeerraaggkkaarrNN__  ««TTmm¬¬aakk''eess††cc»»  eennAA´́ff©©TTII1188mmiinnaa11997700eennHH  CCaaKKMMeerraa
ggkkaarrNN__rrbbss''KKaatt''  mmiinnEEmmnnCCaarrbbss''åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''eeTT  KKWWCCaa
EEll∫∫ggffiiıınnEEPP~~kkmmYYyy  EEddllGGnnuuJJÔÔaatt[[KKaatt''rrtt''eeTTAAeeFFII√√eess††cceeyyookkkkuugg  ..  

eeyyIIggvviill®®ttLLbb''mmkk´́ff©©TTII1188mmiinnaa11997700eeLLIIggvviijj  ..  eess††ccssIIhhnnuuxx¬¬ÁÁ
nn‰‰ggCCaaGG~~kkjj¨ḦHjjgg''  nniiggCCaaGG~~kk[[eePPII¬¬ggeexxoovveeTTAAeellaakk  Henry Kissinger

eeddIImm∫∫IITTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeeTTAAeellIITTwwkkddIÍ́ nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eennAAkk~~¨g̈gkkiiccçç®®bbttiibbttii††
kkaarrssMMggaatt''́́ nnrrddΩΩkkaarrnniiccssuunn  ((ee®®kkaammkkaarreeTTIIssTTaall''rrbbss''eellaakk®®bbFFaannaa
FFiibbttIInniiccssuunn  eellaakk Melvin Laird rrddΩΩmmÂÂnnII††kkaarrJJrr®®bbeeTTss  nniiggee®®kkaamm
kkaarr®®bbqqSSggrrbbss''eellaakk William Rogers rrddΩΩmmÂÂnnII††kkaarrbbrreeTTss  ..  ««Ope-

ration Breakfast commenced on March 18 (1969). The follow-

ing day Kissinger was, according to Haldeman, «beaming» as

early reports showed that the compaign was a success. In the

fourteen nonths following the commencement of the bombing

in March 1969, the United States conducted 3,630 B-52 bomb-

ing raids in Cambodia territory »»  ((Excerpt from «The Flawed

Architect, Henry Kissinger and American Foreign Policy» by

Jussi Hanhimäki, Oxford University Press 2004 - p. 44-45))  ..

TTSSggGGss''eennHHCCaaPPss††¨ẗtaaggmmYYyybb""uunnPP~~MM      EEddllbbgg˙ȧajjGGMMBBIIeesscckkII††eessµµaaHH
®®ttgg''  rrbbss''åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll'',,  eeJJllKKWWeellaakkBBMMuuVVnnssflfl˜˜uu®®KKllMMuuCCaammYY
yyGGaaeemmrriikkSSgg  eeddIImm∫∫IIBB®®ggIIkkssÂÂggaammccUUllkk~~¨g̈gTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaaeennaaHHeeTT  EEttKKWWss
eemm††ccssIIhhnnuuCCaaGG~~kkeeFFII√√xx¬¬ÁÁnn‰‰gg ..  KKYYrr®®CCaabbffaa  eennAAssmm&&yy´́ff©©TTII1188mmiinnaa1199--
6699˘̆˘̆˘̆  vvaassnnaa´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaVVnn®®ttUUvveekk††aabbkk††aabb''eeddaayysseemm††ccvvSSggbbIIrrUUbb
EEddllssuuTTÏÏsswwggEEttCCaaee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg bbggbb''xx¬¬ÁÁnnkk~~¨g̈g®®BBHHrraaCCvvSSggEExxµµrr  ––

‹‹  sseemm††ccbbvvrreessddΩΩaammhhaassmm∫∫ttii††  ssWWnn--ssaann ––  CCaarrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYgg
kkaarrbbrreeTTss  nniiggCCaassƒƒaabbtt¥¥kkrr´́nnrrccnnaassmmıı&&nnÏÏeessddΩΩkkiiccççkkuummµµ¨ÿynniiss††eennAAkk~~¨¨
ggssggmmrraa®®ss††nniiyymmrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  ..  sseemm††ccssWWnn--ssaann  VVnnEENN
nnSS[[ssIIhhnnuukkaatt''TTUUttCCaammYYyynnwwggGGaaeemmrriikkSSgg  eennAAeeBBllEEddllGGaaeemmrriikkSSggeennAA
eeBBjjkkmm¬¬SSggpp††ll''CCMMnnYYyy  eehhIIyyEENNnnSS[[eess††ccssIIhhnnuu®®ttUUvvrr""UUvvCCaammYYyyGGaaeemm
rriikkSSggeeLLIIggvviijj  eennAAeeBBllEEddllGGaaeemmrriikkSSgghhtt''eennOOyy  ((ddkkTT&&BBeeccjjBBII≤≤
NNÎÎËËcciinn))  ..  KKWWsseemm††ccssWWnn--ssaann  ((mmiinnEEmmnnåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''))  EEdd
llVVnnccrrccaaddaakk''TTUUttCCaammYYyyGGaaeemmrriikkSSggeeLLIIggvviijj  ((CCaammYYyyeellaakk  Ches-

ter Bowles))  eennAAPP~~MMeeBBjj  EExxmmkkrraa11996688  EEddllkkaalleennaaHH  eellaakkssWWnn--
ssaannmmaannzzaann:CCaarrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11  ..  ddUUeecc~~HH  KKWWsseemm††ccssWWnn--ssaannEEddllVVnn
EENNnnSSkkmmıı¨C̈CaaeeTTAArrkkbbrraaCC&&yy´́nnpp¬¬ËËvvkkaarrTTUUtt  eeJJll[[FF¬¬aakk''kk~~¨g̈geePPII¬¬ggssÂÂggaamm

rrUUbbxxaaggeellII  ––  sseemm††
ccssIIhhnnuu  nniiggeellaakk
EEbb""nn--nnuutt  kkMMBBuuggeeFFII√√
eesscckkII††®®bbkkaassbbeeggII˚˚
tt««rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllrrYYbb
rrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa»»  ((GR-

UNK))  eennAATTII®®kkuuggeebb""
kkSSgg,,  EExxååssPPaaqq~~SS
11997700  ..
rrUUbbxxaaggee®®kkaamm ––  ss--
eemm††ccssIIhhnnuujjjjwwmmBB
®®JJyykkMMBBuuggeellIIkkbb--
gg˙˙aajjrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ´́nn
rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllffIIµµ  ..



GGaaeemmrriikkSSgg--yyYYnn  eeddaayyeellIIkkeeTTaasskkMMhhuussTTmm¬¬aakk''eeTTAAeellIIåått††mmeessnniiyy
llnn''--nnll''  ..

‹‹  sseemm††cccc®®kkII  jjwwkk--CCUULL¨g̈g ––  GGKKbbJJÇÇaakkaarrkkggTT&&BBEEddllVVnnbbeeggII˚t̊t
®®BBwwttii††kkaarrNN__ssmm¬¬aabb''EExxµµrr®®kkhhmmeennAAssMMLLËËttyy""aaggrrggaall  GGss''ccMMnnYYnnbbIIJJnn''
nnaakk''  eehhIIyyTTmm¬¬aakk''kkMMhhuusseeTTAAeellIIåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''ddUUccKK~~aa..  sseemm††
ccTTSSggBBIIrrxxaaggeellIIeennHH  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnn®®bb®®BBwwtt††åå®®kkwwddΩΩkkmmµµrrYYcceehhIIyy  kk**VVnnrrtt''
eeTTAABBYYnnssmm©©MMeennAA®®bbeeTTssVVrrSSgg  ((11996699))    eeddIImm∫∫IIrrgg''ccSSeemmIIll®®bbeeTTsskkmmıı¨-̈-
CCaarreemmoollFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈gee®®CCaaHHmmhhnn††rraayy  ..

‹‹  sseemm††cc®®ssII®®sswwggaarreeccAAhh√√aavvSSgg  EEbb""nn--nnuutt ––  CCaarrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11rrbbss''
sseemm††ccssIIhhnnuu  eennAA´́ff©©TTII1188mmiinnaa11996699  eennAAPP~~MMeeBBjj  eehhIIyykk**CCaarrddΩΩmmÂÂnnII††
TTII11rrbbss''eess††ccssIIhhnnuuddEEddll  eennAA´́ff©©TTII1188mmiinnaa11997700  eennAA®®kkuuggeebb""kkSSgg..
rrddΩΩaaPPiiVVllEEbb""nn--nnuutteennAAPP~~MMeeBBjj  CCaarrddΩΩaaPPiiVVllEEddllVVnnssmm¬¬aabb''BBYYkkEExxµµrr
®®kkhhmmyy""aagg´́®®BB´́ppßß  EEttEE®®bbkk¬¬aayyeeTTAACCaarrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr®®kkhhmmeeTTAAvviijj
eennAA®®kkuuggeebb""kkSSgg  EEddllmmaannPPaarrkkiiccççeellIIkkTT&&BByyYYnnmmkkvvaayy®®bbhhaarråått††mm--
eessnniiyyllnn''--nnll''  nniigg®®kkuummnniissßßiittVVttuukkrreennAAPP~~MMeeBBjj  GGMMBBIIbbTTåå®®kkwwddΩΩBBIIrr
yy""aaggEEddllBBYYkkeeKKVVnn®®bb®®BBwwtt††  ––  KKWWGGMMeeBBIIkk∫∫tt''CCaattiiccUUllGGaaeemmrriikkSSgg    ((TTmm¬¬aakk''
eess††cc))  nniiggkkaarrssmm¬¬aabb''yyYYnn  ..  KKWWddUUccCCaaBBiiFFIIyykkVVyyss√√aaeeTTAAllaabbmmaatt''BB--
EEBBrrddUUeecc~~aaHH  mmuunnnnwwggbbeeggII˚t̊tssÂÂggaamm®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__EExxµµrr  !!
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ssJJÔÔaaeeXXIIjjTTII22 ––  BBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUll  eehhIIyyssUUmm∫∫IIEEttCCnnCCaattiiEExxµµrr
xx¬¬ÁÁnn‰‰ggkk**VVnneeXXIIjjffaa  eellaakkllnn''--nnll''ssmm¬¬aabb''yyYYnnEEddrr  ..  ttaammeesscckkII††
BBiittKKWWyyYYnneeTTAAvviijjeeTT  ((BBYYkkeevvoottNNaammkkuummµµ¨ÿynniiss††))  EEddllVVnnVVjj''ssmm¬¬aabb''
yyYYnnKK~~aavvaa  ccggss¬¬aabbeesskkyy""aaggrrggaall  ((KKWWBBYYkkeevvoottNNaammkkaattUUlliikkccMMnnYYnn55
JJnn''nnaakk''))  eehhIIyyyykkeeTTAATTmm¬¬aakk''yy""aaggeess˚k̊kss˚H̊Hxx~~aann''xx~~aabb''kk~~¨g̈gTTwwkkTTeenn¬¬eemm--
KKgg  rrhhUUttddll''ssaaLLaaggeennAAGG~~kkeellOOggeebbIIkkbbrrqq¬¬ggkkaatt''eessIIÊÊrrmmiinnrrYYcc  CCaaeehh
ttuubbNN††aall[[BBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUlleeff˚åalleeTTaassrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''  ffaa
CCaarrddΩΩaaPPiiVVll  ««XXaattkkrr»»  ..  ddUUeecc~~HHyyYYnnvvaayy®®bbhhaarrddll''eeffII¬¬mm®®bbmmaatt''́́ nn
®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeeTTAAeehhIIyy  EEtteellaakkeemmTT&&BBEExxµµrr®®ttUUvveeKKccgg´́ddCCaabb''  KKµµaann[[
eeFFII√√GGII√√eekkIItteeLLIIyy  ..

eennAAkk~~¨g̈g®®BBwwttii††kkaarrNN__®®ccbbUUkk®®ccbbll''́́ nn  ««´́ff©©1188mmiinnaa11997700»»  BBYYkkVVttuu
kkrreennAAPP~~MMeeBBjj  mmaannkkaarrPP&&yyVVrrmm∏∏ffaasseemm††ccssIIhhnnuuyyaaggmmkkvviijj  mmkkpp††nnÊÊaa
eeTTaassBBYYkkxx¬¬ÁÁnn  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyBBYYkkeeKK®®sseemmII®®ss´́mmeeXXIIjjåått††mmeessnniiyyll
nn''--nnll''CCaammnnuussßßxx¬¬SSgg  eeddIImm∫∫IITTbb''TTll''nnwwggeess††ccqqÁÁttllIIllaa  ..  ddll''eeKKeeXXII
jjyyYYnnss¬¬aabb''GGEENN††ttTTwwkk  eeKKkk**eeCCOOffaaeellaakkllnn''--nnll''CCaammnnuussßßxx¬¬SSggbb--
eeNN††aayyeeTTAA  eeJJllKKWWCCaa««XXaattkkrr»»ssmm¬¬aabb''yyYYnn  ..  ccMMEENNkkeellaakkåått††mm
eessnniiyyllnn''--nnll''vviijjnnwwkkssµµaannEEttBBYYkkVVttuukkrr  eehhIIyynniiggkkUUnnTTaahhaannrrbb
ss''eellaakk®®CCuull´́dd®®CCuulleeCCIIgg  BBiiee®®JJHH®®BBwwttii††kkaarrNN__««kkaabb''yyYYnn»»eennHH  VVnn
eekkIItteeLLIIggbbnnÊÊaabb''BBIIVVttuukkmmµµ®®bbqqSSggnnwwggvvtt††mmaanneeyyookkkkuuggeennAAeellIITTwwkkddIIkkmmıı¨¨
CCaa  ((eeddaayy®®bbkkaarrvvaayyssƒƒaannTTUUtteeyyookkkkuuggeennAAPP~~MMeeBBjj))  ..  kk**bb""uuEEnn††  xxMM∆∆¨m̈maann
PPss††¨ẗtaaggee®®ccIInnNNaass''EEddllbbgg˙ȧajjffaa  kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''yyYYnnTTSSggeennHH  BBMMuu
EEmmnnEExxµµrrCCaaGG~~kkeeFFII√√eeTT  ––

TTII11--  eennAA´́ff©©TTII2200mmiinnaa11997700,,  ((bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrddkkttMMEENNgg®®BBHH®®bbmmuuxx
rrddΩΩttaammpp¬¬ËËvvcc∫∫aabb''  eeddaayyBBYYkk®®kkuummGG~~kkttMMNNaaggrraa®®ss††))  xxMM∆∆¨V̈VnnccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gppÊÊHH
åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''eennAATTMMnnbb''TTwwkk  ..  eennAATTIIllaannee®®kkaayyeeKKhhssƒƒaann
mmaannTTSSggeerraaggeessnnaaFFiikkaarrbbeeNN††aaHHGGaassnn~~mmYYyy  ..  eennAAeeBBlleennaaHH  BBYYkk®®kkuumm

eemmTTaahhaannVVnnyykkbbJJÇÇaammYYyyrrbbss''eellaakkåått††mmeessnniiyy  mmkk[[xxMM∆∆¨G̈Gaann  ((
CCaaPPaassaaVVrrSSgg))  «« Ordre à toutes les unités combattantes de ne

pas faire la répression par les armes»»((««bbJJÇÇaaeeTTAAddll''kkggTT&&BB®®bbyyuu
TTÏÏTTSSggGGss''  mmiinn[[eeFFII√√ssÂÂggaammeeddaayyee®®KKOOggGGaavvuuFF»»))  ..  ddUUeecc~~HHeellaakkllnn''--
nnll''mmiinnVVnnbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''nnrrNNaaTTSSggGGss''  eeTTaaHHyyYYnnkkII††  EExxµµrrkkII††̆̆ ˘̆˘̆

TTII22--  ssUUmmGGaann‰‰kkssaarrmmYYyyrrbbss''VVrrSSgg,,  rrbbss''eellaakk  Jean Mori-

ce ––  ««vvaammaannllMMnnSShhaakk''ddUUccCCaaffaa  eennAAeeBBllEEddllkkMMhhwwgg®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr
eekkIItteeLLIIggeehhIIyy  mmaannBBYYkkPP~~aakk''ggaarreeyyookkkkuugg  EEddllVVnneeqq¬¬øøtt{{kkaass--
nnwwgg®®BBwwttii††kkaarrNN__eennHH  eeddIImm∫∫IIbbgg√√iillkkMMhhwwggmmhhaaCCnn  [[eepp††aatteeTTAAeellIIBBYYkkeevvoott
NNaammkkaattUUlliikk  EEddllmmiinn®®BBmmbbeeNN††aayyxx¬¬ÁÁnn[[llgg''eeTTAAkk~~¨g̈gkkaarreeXXaassnnaa
rrbbss''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††̆̆ ˘̆˘̆

««ccMMEENNkkkkaarrddwwkknnSSpp††ll''eess∫∫øøgg  ((eeTTAA[[eeyyookkkkuugg))  EEddlleeFFII√√eeLLIIgg
eeddaayyCCYYrrLLaannkkaammIIjj¨¨""ggCCaaee®®ccIInn  EEddllccaakkeeccjjBBIIkkMMBBgg''EEppPP~~MMeeBBjj  nniigg
CCYYrrLLaannkkaammIIjj¨¨""ggdd´́TTeeTToott  EEddllddwwkkPPss††¨P̈PaarrddUUccKK~~aaBBII®®kkuuggkkMMBBgg''eessaammkk**
®®ttUUvvVVnnppÌÌaakkbbJJŒŒbb''  ..  CCaallTTÏÏppll,,  BBYYkkkkggTT&&BBkkuummµµ¨ÿynniiss††eevvoottNNaamm
kk**ccaabb''eeppII††mmssMMrruukkccUUllmmkkEEddnnddIIxxaaggkk~~¨g̈g  ®®BBmmTTSSggeeFFII√√kkaarrrrwwbbCCaann''ddll''®®bb
CCaaCCnnEExxµµrr  EEddllBBYYkkeeKKbbMMPPiittbbMMPP&&yyKKMMrraammkkMMEEhhggeeddaayyccuuggGGaavvuuFF  ..  rrUUbb
ffttCCaaee®®ccIInnEEddlleeVVHHBBuummııppßßaayyeeddaayyGGggkkaarrBBtt··mmaanneeppßßgg@@  VVnnbbgg˙ȧa
jjBBIIkk∫∫aallEExxµµrr  EEddlleeKKkkaatt''eeddaatteennAAeellIIccMMrrwwggÚÚssßßIĬ̆ ˘̆˘̆

««mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  BBYYkkPP~~aakk''ggaarrvviiTTÏÏggßßnnaakkuummµµ¨ÿynniiss††  ((EExxµµrreeyyookkmmiijj))
kk**VVnnrrtt''ccUUllmmkk®®bbeesscc®®bbssaacc  ccUUllmmkkkk~~¨g̈gEEddnnddIIxxaaggkk~~¨g̈g®®bbeeTTss
ppggEEddrr  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrbbMMppuussbbMMppuull  [[mmaannkkaarrbbHHeeVVrr®®bbqqSSggnnwwggrrddΩΩaaPPiiVVll
llnn''--nnll''  ..  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII1111nniigg1122mmiinnaa11997700,,  BBYYkkPP~~aakk''ggaarryyookkmmiijj
eennHHVVnnCCMMrruujj[[mmaannkkaarrBBiiXXaattrrggaall  eeTTAAeellIIccMMeeNNaamm®®bbCCaaCCnnyyYYnnkkaa
ttUUlliikk  EEddllmmiinnEEmmnnCCaakkuummµµ¨ÿynniiss††eennAAkkmmıı¨C̈Caa  kk~~¨g̈g®®bbkkaarreeFFII√√ssmmııaaFFnn__[[
BBYYkkeennHHccUUllkk~~¨g̈gCCYYrrkkggTT&&BBeeyyookkkkuugg  eehhIIyyeeqq¬¬øøtt{{kkaasseennaaHH  bbgg≈≈ËËcc
eeQQµµaaHHrrddΩΩaaPPiiVVlleennAAPP~~MMeeBBjj˘̆˘̆˘̆»»  ((Cambodge, du sourire à l'horreur

- p.206))  ..
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eeKKVVnneeccaaTTåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''ffaa      CCaaGG~~kkbbeeggII˚t̊tssÂÂggaammeennAA  
®®ssuukkEExxµµrr  ((eeddaayyTTmm¬¬aakk''eess††cc))  ..  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√ssÂÂggaammeennAAkkmmıı¨C̈Caa  eeKK®®ttUUvvmmaann
kktt††aaBBIIrryy""aaggEEddlleellaakkllnn''--nnll''KKµµaann  ––  KKWWkktt††aaccSSVVcc''  ((Condition né

cessaire))  nniiggkktt††aa®®KKbb''®®KKaann''  ((Condition suffisante))  ..  kktt††aaTTSSggBBIIrr
eennHH  KKWWzziitteennAAkk~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ ddppSS--yyuuSSggdduugg‰‰eeNNaaHHeeTT  ––

kktt††aaccSSVVcc'' ––  ppSS--yyuuSSggdduuggmmaannkkggTT&&BB2200mmWWuunnnnaakk''eennAA®®BBMM®®bbTTll''kk
mmıı¨C̈Caa  ®®bbddaabb''eeddaayyee®®KKOOggGGaavvuuFFee®®ssaaccttSSggBBIIkk∫∫aallddll''eeCCIIgg˘̆˘̆˘̆
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eehhIIyy®®bbvvttii††ssaa®®ss††kk**VVnnbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjffaa  sseemm††cc««VVnneeddIIrrCCaann''

eellIIeexxµµaaccEEmm""BBiittEEmmnn»»˘̆˘̆˘̆  CCaann''eellIIeexxµµaaccEEmm""EEmmnnEETTnnppgg  ®®BBmmTTSSggCCaann''eeTTAA
eellIIeexxµµaaccmmaattaa--mmaattuuPPUUmmiirrbbss''xx¬¬ÁÁnneeTToottppgg  ..⁄⁄




