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eeddaayy  ssuuTTÏÏ--bb""UUlliinn  ‹‹  ´́ff©©TTII3311  ssIIhhaa  22000055

kk~~¨g̈gbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  CCnnCCaattiieessoommkkII††,,  yyYYnnkkII††  ssuuTTÏÏsswwggEEttCCaaCCnnPPaaKKttiicceennAAkk~~¨g̈g
®®bbeeTTssrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg,,  ccMMEENNkkCCnnPPaaKKee®®ccIInneellIIssllbb''  KKWWssuuTTÏÏsswwggEEttCCaaCCnnCCaa
ttiiEExxµµrr  ..  BBYYkkCCnn´́®®BBPP~~MMeennAAeevvoottNNaammkkNN††aall  EEddllkkMMBBuuggmmaannTTMMnnaass''CCaammYYyyrrddΩΩ--
kkaarrhhaaNNUUyy  KKWWssuuTTÏÏsswwggEEttCCaaBBYYkkEExxµµrreellII  ((nnKKrrccaammkkaallBBIIssmm&&yyGGttIIttkkaall
mmaanneeQQµµaaHHffaa  ««nnKKrrBBiiCC&&yy»»))  ..  ccMMEENNkk®®bbeeTTssPPUUmmaavviijj  eeyyIIggmmiinnVVcc''nnwwggEEff¬¬gg
eeTT  KKWWCCaa®®bbeeTTssEExxµµrr--mmnnssuuTTÏÏssaaFF  ((ssBB√√́́ ff©©eennHHPPUUmmaaddUUrrmmkkeeQQµµaaHHeeddIImmvviijjCCaa  ««
mmIIuuGGggmm""aa»»  ……  ««®®BBHHGGggEEmm""»»mmaannnn&&yyddUUcc««EExxµµrr»»  KKWWCCaaTTwwkkddIIEEddll®®BBHHEEmm""VVnnccgg´́dd˘̆˘̆
eeddaayyCCnnCCaattiiEExxµµrreeddIImm®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggTTuukkeemmVVCCaa®®BBHHbbeeggII˚t̊teellaakk  ..  eennAATTIIbbMMppuutt
®®bbeeTTssmm""aaeeLL  ……mm""aaLLaayyUU,,  mm""aa´́LL  ……eemm´́LL  kk**mmaannnn&&yyeeddIImmffaa  ««EEmm""GGaall&&yy»»  ……
««®®BBHHEEmm""ccgg´́dd»»  ddUUcc®®bbeeTTssEExxµµrrEEddrr  ((««®®BBHH»»®®ssgg''nn&&yyeeddIImmBBIIJJkk¥¥EExxµµrr  ««VVrrHH»»
……®®BBHHGGaaTTiitt¥¥CCaazzaannssYYKK··  zzaannssuuvvNNˆ ̂ eebbIIKKµµaann®®BBHHGGaaTTiitt¥¥EEddllpp††ll''BBnnWW¬¬nniiggkkMMeeddAA
eennaaHHeeTT  CCIIvviittsstt√√eellaakknnwwgg®®ttUUvvvviinnaassssaabbssUUnn¥¥˘̆˘̆˘̆  ®®BBHHGGaaTTiitt¥¥……®®BBHHssUUrr¥¥®®ttUUvv
ee®®bboobbeeFFoobbCCaammYYyynnwwgg««®®BBHHllwwgg»»  eeddaayyGGaaTTii--tt  mmaannnn&&yyeeddIImmffaa  ®®BBHHllwwgg))  GGaa
TTii--eeTTvv  mmaannnn&&yyeeddIImmffaa  ««eeTTvvaa  ……  TT√√aarr»»    ……®®BBHH®®ssII  eeTTAACCaaLLaattSSggffaa  Théo, eeTTAA
CCaaVVrrSSggffaa Dieu))  ..  PPss††¨ẗtaaggdd**FFMMbbMMppuuttEEddkkVVnnbbgg˙ȧajjffaa  ®®BBHHccaammnniigg®®BBHHEExxµµrr
CCaa®®BBHHEEttmmYYyy  KKWW®®KKaann''EEttmmaannddUUrreeQQµµaaHHBBIIGGkkßßrr  ««rr»»  mmkkGGkkßßrr  ««ll»»  bb""uueeNNˆâaHH  ––  KKWW
®®BBHHGGaarrII--GGaarraa""  eennAAGGggrrvvtt††  ((hhrrII  hhrr: LLaayy""aa  --  ®®BBHHnnrraayy  nniigg®®BBHH≤≤ssUUrrbbeeggII˚t̊t
eellaakk))  EEddllVVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa®®BBHHccaamm  ««GGaallII--GGaaLLaahh__--GGaaeeLLaaHH--GGaall&&yy»»  bb--
eeggII˚t̊teellaakkddUUccKK~~aa  ..
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‹‹‹‹‹‹CCaaååTTaahhrrNN__ttUUccmmYYyy  ((´́nnCCnnCCaattiiyyYYnnCCaa®®bbCCaaCCnnPPaaKKttiicc))  eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS
11777722  cciinnkknn††SSggmm~~aakk''eeQQµµaaHH  mm""aakk''KKUU  EEddllrrkkssIIuummaannVVnn  eeddaayyeebbIIkkbbnnEEll∫∫gg
eennAAPP~~MMeeBBjj  kk**VVnneeTTAAttSSggxx¬¬ÁÁnneeFFII√√CCaaeemmeeccaarrcciinneennAA®®ssuukkJJmm  eehhIIyykk**VVnnbb¬¬nn''rrwwbb
GGUUsseexxtt††EExxµµrrccMMnnYYnn66  yykkeeTTAAff√√aayyeess††ccGGNNˆâamm  mmaann®®ssuukkJJmm  ((yyYYnneehhAAhhaa--
eeTToogg)),,  ««EE®®ssllYYgg´́kk»»  ((´́kk……kkaaGGIIuu  kk~~¨g̈gPPaassaaEExxµµrreeddIImmKKWWCCaa®®BBHH≤≤ssUUrr))  ……EE®®ssGGMMbbii--
ll,,  ««vvYYggFFMM»»  ((kkMMBBgg''eessaamm))  kkaallBBIIeeddIImmmmaanneeQQµµaaHHffaa  ®®kkmmYYnn--ss,,  ««kkaann''--vv""uutt»»
((kkMMBBtt)),,  kkaaeemm""AA,,  kkaallBBIIeeddIImmeeQQµµaaHHffaaTTwwkkeexxµµAA  eennAAPPUUmmiiPPaaKKxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  ((eeyyaaggttaamm
ssaavvttaa´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  rrbbss''eellaakk  Adhémard Leclère))  ..

‹‹‹‹‹‹eennAAkk~~¨g̈gGGttƒƒbbTTmmYYyyrrbbss''®®BBHHeeccAAGGggDDYYgg  eeppII∆∆eeTTAA®®BBHHGGFFiirraaCC  NNaabb""UUeeLL
GGuuggTTII33  kkaallBBIIqq~~SS11885533  mmaanneesscckkII††ddUUeecc~~HHffaa  ––  ««eexxtt††kkmmıı¨C̈CaaEEddllCCnnCCaattiiGG--
NNˆâammVVnnbb¬¬nn''yykkeeTTAAmmaann  ddUUggNNaayy  EEddll®®ttUUvvbb¬¬nn''yykkeeTTAAccMMnnYYnnCCaagg220000qq~~SS
mmkkeehhIIyy  ..  bb""uuEEnn††mmaanneexxtt††ee®®ccIInneeTToottNNaass''  EEddllyyYYnneeTTIIbbnnwwggbb¬¬nn''yykkeeTTAAffIIµµ@@
KKWW  ´́ssKK˙ġg,,  llgg''eehhaarr,,  ppßßaarrEEddkk,,  mmII--ff,,  ®®BBHH®®ttJJMMgg,,  GGuuggmm""rr,,  ®®kkmmYYnn--ss,,  TTwwkkeexxµµAA,,
JJmm……hhaaeeTToogg,,  eekkaaHH®®ttll''  nniiggeekkaaHH®®ttLLaacc»»  eehhIIyy®®BBHHGGggDDYYggkk**eeFFII√√eesscckkII††GGgg√√rr
kkrreeTTAAeess††ccVVrrSSgg  EEbbbbddUUccCCaaffaa  ––  ««®®bbssiinneebbIIeeddaayy´́ccddnn¥¥  CCnnCCaattiiGGNNˆâamm
eellIIkkeexxtt††NNaammYYyykk**eeddaayykk~~¨g̈gttMMbbnn''TTSSggeennHH  eeTTAAff√√aayy®®BBHHkkUUNNaa,,  ssUUmm®®BBHHGGggkkMMuu

TTTTYYllyykk[[eessaaHH  BBIIee®®JJHHKKWWCCaaeexxtt††rrbbss''EExxµµrr  ..  xxMM∆∆¨s̈sUUmm[[®®BBHHkkUUNNaammaanneesscckkII††
GGaaNNiittGGaassUUrrccMMeeJJHHrrUUbbxxMM∆∆¨n̈niigg®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrbbss''xxMM∆∆¨p̈pgg  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[mmaannkkaarrVVtt''bbgg''
tteeTTAAeeTToott  nniiggeeddIImm∫∫IIkkMMuu[[eeyyIIggddaacc''xx¥¥ll''ss¬¬aabb''eennAAkk~~¨g̈g®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkssBB√√́́ ff©©
EEddlleennAArrYYmmttUUccmmYYyy®®kkvviicc»»    ((®®ssgg''eeccjjBBIIeessoovveePPAA  ««Les Frontières du Cam

bodge»»  par Sarin Chhak, p.152))  ..
‹‹‹‹‹‹  eeyyaaggttaammlliixxiitt®®BBHHGGggDDYYgg  ««ddUUggNNaayy»»  CCaaeexxtt††EExxµµrr  EEddllVVnnFF¬¬aakk''

eeTTAAkk~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ ddyyYYnnCCaayyUUrrmmkkeehhIIyy˘̆˘̆˘̆ddUUeecc~~HHssUUmmGGaannGGttƒƒbbTTmmYYyyrrbbss''eellaakk
Adhémard Leclère TTaakk''TTggnnwwggttMMbbnn''ddUUggNNaayy  ––

««KKWWeennAAkk~~¨g̈geeBBlleennaaHHeehhIIyy  kk~~¨g̈gkkMMLL¨g̈gqq~~SS11668800  mmaannåått††mmeessnniiyycciinnmm~~aakk''
eeQQµµaaHH  ddYYgg--gg""aann''DDiicc  EEddllCCaa®®kkuummbbkkßßrrbbss''eess††ccmmIIgg  EEddllVVnn®®bbyyuuTTÏÏccaajj''
kkggTT&&BBrrbbss''  xxSSgghhIIuu,,  ®®BBHHGGFFiirraaCCffIIµµ́́ nnrraaCCvvggßßffaajj'',,  VVnnbbJJÇÇaa[[kkggTT&&BBxx¬¬ÁÁnn  ccuuHH
ssMMeeBBAAccMMnnYYnn220000  qq¬¬ggkkaatt''xx¥¥ll''BB¥¥¨ḦHssmmuu®®TT  eeqqııaaHHeeTTAA®®bbeeTTssGGNNˆâamm  ..  eeddaayy
eennAAssll''ssMMeeBBAAEEtt5500  eehhIIyynniiggmmnnuussßßEEtt33,,000000nnaakk''bb""uueeNNˆâaHH  eennAAeeBBlleeTTAAdd--
ll''ee®®CCaayyGGNNˆâamm  åått††mmeessnniiyyrrUUbbeennHH  kk**eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAA  TTYYrraa""nn  eeTTAAssMMuuddIICCMMrrkkss~~aa
kk''eennAAccMMeeJJHHeess††ccyyYYnn  ..  ®®BBHHeeccAAGGNNˆâamm  eeddaayymmiinnccgg''VVnnCCnnbbrreeTTssTTSSgg
33,,000000nnaakk''eennAAEEkk∫∫rrxx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyeeddaayymmiinnVVnneePP¬¬ccbbJJÇÇËËnnddMMNNwwggeennHHeeTTAA®®BBHHCC&&yy
eeCCddΩΩaa  ((TTII44))  kk**VVnnbbJJÇÇËËnnCCnnCCaattiicciinnTTSSggeennHH  [[eeTTAArrss''eennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  eennAAkk~~¨g̈g
eexxtt††  VVrrIIyy""aa  nniiggddUUggNNaayy  ((Dâung-Nay))  EEddlleennAATTIIeennaaHHmmaannCCnnGGeenn††aa®®bbeevvss
nn__yyYYnn  EEddlleeKKaarrBBEEtteess††ccyyYYnnccuuHHmmkkeennAAxx¬¬HH@@eehhIIyy@@EEddllccaatt''TTuukkTTwwkkddIIEExxµµrrCCaa
TTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  åått††mmeessnniiyycciinn  ddYYgg--gg""aann''DDiicc  eeddaayymmiinnssbb∫∫aayycciitt††nnwwggTTwwkk
ddIIEEddlleess††ccyyYYnneellIIkk[[  kk**VVnnee®®CCIIsseerrIIssyykkmmII--ff  eehhIIyyttSSggeennAATTIIeennaaHHCCaammYY
yynnwwggTT&&BBJJkk''kkNN††aallrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  ccMMEENNkkTT&&BBJJkk''kkNN††aalleeTToott  CCaammYYyynniigg
eemmTT&&BBrrgg  ®®ttSSgg  kk**VVnnssMMeerrccrrss''eennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEEddlleess††ccyyYYnnEEcckk[[eennAAVVrrIIyy""aa
((VVrrIIyy""aa,,  VVrraa""yy,,  PPrriiyyaa˘̆˘̆˘̆  JJkk¥¥EExxµµrreeddIImmmmaannnn&&yyffaa  ®®BBHHGGaarriiyy""aa,,  KKWWCCaaEEddnnddIIEEdd--
ll®®BBHHssUUrriiyy""aaccgg´́dd))  ..

««BBYYkkcciinnGGss''TTSSggeennHH  kk**mmaannkkaarrssflfl˜˜uu®®KKllMMuu®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aaCCaammYYyynniiggBBYYkkGGNNˆâammmmYY--

yyrrMMeeBBCC  ee®®JJHHCCaaCCnnbbrreeTTssddUUccKK~~aa  ®®BBmmTTSSggmmiinnssUUvvccuuHHssMMrruuggnnwwggCCnnCCaattiiEExxµµrr

eehhIIyynniiggGGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrr  EEddll®®KKbb''®®KKggttaaggnnaammeess††ccEExxµµrreennaaHHeeTT  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToo

tt  BBYYkkeeKKccUUllcciitt††GGMMeeBBIIhhwwggßßaakkaabb''ccaakk''̆̆ ˘̆˘̆  mmiinnssUUvvrraabb''GGaannbbMMeeBBjjkkiiccççkkaarrggaarr  eehhIIyy

eellIIssBBIICCnnCCaattiiGGNNˆâammeeTTAAeeTToott  mmiinn®®BBmmeeKKaarrBBcc∫∫aabb''®®KKbb''®®KKgg´́nn®®BBHHrraaCCaaNNaa

cc®®kkEExxµµrreennaaHHeeTT  ..  BBYYkkeeKKrrss''eennAACCaa®®kkuummeeccaarr  eehhIIyymmiinnGGaaccccaatt''TTuukkffaaCCaa®®bbCCaa--

CCnnVVnneeTT  eeddaayyBBYYkkeennHHeennAAEEttnnwwkk®®sseeNNaaHHssÂÂggaammEEddlleeKKFF¬¬aabb''VVnneeFFII√√BBIIGGttii--

ttkkaall  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyBBYYkkeeKKmmiinnssUUvvCCaa®®ssLLaajj''eeBBjjcciitt††nnwwggssnnii††PPaaBB  EEddllBBYYkkeeKK

VVnnCCYYbb®®bbTTHHeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeennaaHHeeTT  ((®®ssgg''eeccjjBBII  Histoire du Cambodge

p.356))  ..
‹‹‹‹‹‹  eeyyaaggttaammGGttƒƒbbTTxxaaggeellIIeennHH  xxMM∆∆¨V̈Vnnsseegg˚t̊teeXXIIjjffaa  BBYYkkCCnnCCaattiiyyYY

nn  CCaa®®bbCCaaCCnnPPaaKKttiicc  CCaaBB~~ggrrbbss''cciinn  ((BBYYkkmm""uuggeehhaall))  EEddllVVnnccaajj''ssÂÂggaamm
eennAA®®bbeeTTsscciinn  ddUUccCCaaCCnneeQQµµaaHH  mm""aakk''KKUU,,  ddYYgg--gg""aann''DDiicc,,  ®®ttSSgg˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyccuuHHmmkkttSS
ggeennAAEEddnnddIIccMMVV""  eehhIIyynniiggkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm˘̆˘̆˘̆  rrYYcckk**ee®®bbIIvviiFFIIeellbbTTwwkkddIITTSSggeennHH  eeddaayy
ll∫∫iicckkllddUUccEEddllBBYYkkmm""uuggeeKK˙ȧallFF¬¬aabb''VVnneeFFII√√eennAA®®bbeeTTsscciinn  KKWWeeddaayybbeeggII˚t̊tss--
ÂÂggaammssIIuuvviillrrvvaaggEExxµµrrnniiggEExxµµrr  eeJJlleekkNNÎÎTT&&BBBBIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammmmkkvvaayy®®bbhhaarrBBYYkk
kkmmıı¨C̈CaakkNN††aall  ..

xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨F̈F¬¬aabb''®®ttUUvvmmiitt††PPkkii††CCaaee®®ccIInn  eehhIIyyssUUmm∫∫IIEEttbbÌÌËËnnbbeeggII˚t̊tkk**VVnneeccaaTTffaa  xxMM∆∆¨C̈CaaCC
nn««yyllssbbii††yyllssUUgg»»  ((A dreamer))  ..  JJkk¥¥eeccaaTTeennHHBBiittCCaa®®ttwwmm®®ttUUvv  BBIIee®®JJHH
xxMM∆∆¨ëeccHHEEtt®®sseemmII®®ss´́mmrreevvIIrrvvaayyffaa  ««mmhhaannKKrrEExxµµrrrrss''eeLLIIggvviijj»»  ..  kk**bb""uuEEnn††eennAAkk~~¨g̈g
eeBBllssBB√√́́ ff©©eennHH  vvaammaannssJJÔÔaaee®®ccIInnNNaass''EEddllmmiinnGGaaccPPUUttPPrrVVnn  eehhIIyyEEddll
bbgg˙ȧajjffaa  ddMMeeNNIIrr®®ttLLbb''vviillvviijj´́nnmmhhaannKKrrkkmmıı¨C̈Caa  KKWWCCaaeerrOOggmmYYyyEEddllmmiinnGGaacc



XXaatt''XXSSggVVnn  (unstoppable!))  ..
TTII11--  eess††ccEExxµµrrssBB√√́́ ff©©  ((nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu))  ccuuHHBBIIBBUUCC®®ttsskk''EEppÌÌmm  CCaaBBUUCCBB&&rr,,

BBUUCCssMMEErrTTeennßßaaggeeKKaa´́®®BB  EExxµµrreellIIeennAAeexxtt††®®BBHHvviihhaarr  ..  eess††cceessoommccuuHHmmkkBBIIBBUUCCEExxµµrr
eennAAeexxtt††ttaaEEkkvv  ……GGggrrbbUUrrIĬ̆ ˘̆˘̆  KKWWBBiittCCaaBBUUCCEExxµµrree®®kkaamm  ..  ccMMEENNkkGGKKeellxxaaFFiikkaarr´́nn
KKNNbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††  CCaaBBYYkk´́®®BBPP~~MM  KKWWCCaaBBUUCCEExxµµrreellIIeennAAEEddnnddIIccMMVV""  ..  KKWWCCaassJJÔÔaaffaa
yyYYnnnniiggeessoomm  CCaaCCnnPPaaKKttiicceennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTssrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ((!!!!))  ..

TTII22--  eennAAkk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakkssBB√√́́ ff©©  eeTTaaHHeennAATTIIkkEEnn¬¬ggNNaakk**eeddaayy  BBYYkkCCnnrraatt
tt∫∫aatteeKKkkMMBBuuggEEtteeFFII√√ddMMeeNNIIrrffyyee®®kkaayy  ..  CCaakkaarrEEddllmmiinnKKYYrr[[eeCCOOVVnn  eennAAmmCCŒŒwwmm
bbUUJJ··  BBYYkkCCnnCCaattiiGGIIuu®®ssaaEEGGllkkMMBBuuggEEtteeFFII√√kkaarrddkkffyyBBIITTwwkkddIIGGaarr""aabb''  EEddllCCaaEEddnnddII
rrbbss''GGrriiyyCCnn  ..  ®®bbFFaannaaFFiibbttIIbbccçç¨b̈b∫∫nn~~́́ nn®®bbeeTTss≤≤NNÎÎËËeeNNssIIuukkMMBBuuggEEttpp††ll''««
ss√√&&yyPPaaBB»»  ((llTTiiÏÏ®®KKbb''®®KKggxx¬¬ÁÁnneeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg))  eeTTAAddll''BBYYkkbbHHeeVVrr««GGeeccœœHH»»  EEddll
ssuuTTÏÏsswwggEEttCCaaBBYYkkGGrriiyyCCnnppggEEddrr ..  ddUUeecc~~HHeettIImmaann®®bbkkaarrGGII√√  EEddllGGaaccTTbb''TTll''
CCnnCCaattiiyyYYnn  mmiinnpp††ll''««ss√√&&yyPPaaBBeeTTAAEEddnnddIIccMMVV""  eehhIIyynniiggkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm??»»  eehhIIyy
eettIImmaann®®bbkkaarrGGII√√EEddllGGaaccXXaatt''XXSSggBBYYkkeessoomm  mmiinnpp††ll''ss√√&&yyPPaaBBeeTTAAkkmmıı¨C̈CaaeellII  ??
((EEddnnddIIkkmmıı¨C̈Caakk~~¨g̈gssmm&&yyCC&&yyvvrrµµ&&nnTTII77  mmaannTTll''EEddnnxxaagglliiccCCaabb''nnwwggee®®CCaayymm""aa--
LLaakkaa  ®®bbeeTTssmm""aaeeLL,,  xxaaggeekkIIttCCaabb''nniiggssmmuu®®TTcciinn,,  eennAAxxaaggeeCCIIggCCaabb''TTeenn¬¬ssaa--
LLËËvviinn´́nn®®bbeeTTssPPUUmmaa  nniiggCCaabb''®®BBMM®®bbTTll''́́ nn®®bbeeTTsscciinn))  ..

TTII33--  PPUUmmiissaa®®ss††́́ nn®®bbeeTTssyyYYnnssBB√√́́ ff©©  KKWWCCaannaaKKrraaCCEEddllvvaatt''kknnÊÊ¨ÿyeekk††aabb
kk††aabb''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  bb""uuEEnn††  nnaarraaCCeennHH®®ttUUvvcciinnvvaayyEEbbkkkk∫∫aall  eeJJllKKWWeexxtt††yyYYnn
dd**ssMMxxaann''44  eennAACCaabb''nnwwgg®®BBMMEEddnncciinn  ®®ttUUvveexxÊÊccmm""ddΩΩCCaaeeppHHttSSggBBIIEExxkkuumm∏∏:11997799  ..  kk--
nnÊÊ¨ÿyrrbbss''nnaaKKrraaCCKKµµaannkkmm¬¬SSggrrMMuuBB&&TTÏÏ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaVVnneeTTootteeTT  KKWW®®ttUUvvEEttrrllaayy  ..
yyYYnnFF¬¬aakk''xx¬¬ÁÁnn®®kk  eehhIIyy®®ttUUvvbbNN††aassaarrrrbbss''BBuuTTÏÏTTMMnnaayy  ––  ««GGaakknnÊÊbb  {{bbkknniiÊÊnn  ssIIuu
kknnÊÊkk''  bbkk''kknnÊÊ¨ÿy  eennAAee®®kkaammeeddIImmkknnÊÊÁÁtt»»  ..  BBYYkkeemmddwwkknnSSyyYYnnssBB√√́́ ff©©  mmiinnhhflflaanneeTTAA
®®ssuukkcciinneeTT  BBIIee®®JJHHCCMMJJkk''lluuyycciinn  ((2200JJnn''llaanndduull¬¬aarr))  mmiinnhhflflaanneeTTAA®®ssuukk
rruussßßII¨ëeTT  BBIIee®®JJHHCCMMJJkk''lluuyyrruussßßII¨,̈,  mmkkbbkk''kknnÊÊ¨ÿyeennAAsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  KKµµaannnnrrNNaa
eemmIIll˘̆˘̆˘̆  KKWWVVnn®®ttwwmmEEttbbkk''kknnÊÊ¨ÿyeennAAee®®kkaammeeddIImmkknnÊÊÁÁtt´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeeTTAAvviijj  ..
ccMMEENNkkeessoommkkMMBBuuggEEttmmaannbbJJ˙ȧayy""aaggFF©©nn''FF©©rr  eennAAeexxtt††xxaaggtt∫∫ËËggbbMMppuutt  EEddlleessoo
mmVVnnbb¬¬nn''BBIICCnnCCaattiiccaamm--mm""aaeeLLCCaagg220000qq~~SSmmkkeehhIIyy  ..  eessoommBBMMuummaannddMMeeNNaaHH
®®ssaayyGGII√√ee®®kkAABBIIkkaarr®®bbKKll''ss√√&&yyPPaaBB  eeTTAACCnnCCaattiiccaammEEttbb""uueeNNˆâaHH  eehhIIyyeennAAkk~~¨g̈g
eeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHHkk**®®ttUUvv®®bbKKll''ss√√&&yyPPaaBB  eeTTAA®®KKbb''eexxtt††eessoommTTSSggGGss''EEddllCCaa
eexxtt††rrbbss''EExxµµrr  ..
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mmiinnEEmmnnEEttCCnnCCaattiiyyYYnneeTT  EEddllVVnnee®®bbIIrrUUbbss®®mmss''rrbbss''®®ssII  mmkkbbMMBBuull
eess††ccEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIrrMMllaayyrraaCCvvggßßnniiggnnKKrrEExxµµrr˘̆˘̆˘̆  CCnnCCaattiieessoomm  ((EEddllCCaaBBYYkkmm""uuggeeKK˙ȧa
ll  ccuuHHmmkkBBIIeexxtt††yyUUNNaann''ddUUccKK~~aa))  kk**VVnnee®®bbIIkkllll∫∫iiccEEbbbbddUUcceennHHmmuunnyyYYnneeTTAA
eehhIIyy  ..  CCnnCCaattiieessoommCCaaCCnnCCaattiimmYYyy  EEddllmmaanncciitt††®®ccEENNnnnniiggGGrriiyyFFmm··rrbb--
ss''®®kkuuggGGggrrxx¬¬SSggNNaass''̆̆ ˘̆˘̆  eehhIIyymmaanneeKKaall®®VVff~~aarrMMeellIIggÚÚssKKll''́́ nnGGrriiyyFFmm··
eennHHEEttmm††gg  ..  kk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHH  eeyyIIggeemmIIlleeXXIIjjffaa  eennAAeeBBllEEddlleess††ccEExxµµrrCC&&yyvvrrµµ&&
nnTTII77  kkMMBBuuggEEttbbeeggII˚n̊nÚÚTTÏÏaannuuPPaaBBnniiggkkiitt¥¥aannuuPPaaBBCCaaeess††cckkMMBBUUllPPBB  eennAAeeBBlleennaaHHkk**
mmaannkktt††aa´́nnkkaarr®®ssuuttrrllMḾ́ nn®®kkuuggGGggrrppggEEddrr,,  KKWW®®BBHHeeTTBBIIrrbbss''®®TTgg''®®BBHHnnaagg≤≤ÂÂnnÊÊ--
eeTTvvII  EEddllCCaakkßß®®ttIIkkMMBBUUlleeccHHddwwgg  nniiggCCaa®®KKUUååbb∫∫CCŒŒaayy__rrbbss''eess††cc  VVnnEENNnnSS®®TT
gg''[[ddUUrrllTTiiÏÏssaassnnaa,,  EEllggeeKKaarrBBssJJÔÔaa®®BBHHllwwgg  ((®®BBHHllwwggeennAAGGggrrvvtt††  KKWWCCaass--
JJÔÔaanniimmiitt††rrUUbb´́nnGGkkßßrr««kk»»≤≤ttsskk''))  EEttmmkk[[eeKKaarrBBrrUUbb®®BBHHeeJJFFiisstt√√ssµµwwggssµµaaFF  ««vvii
bbssßßnnaa»»  bbaavvaa""eellaakkeekkssßßvvaa""rraa""  ((KKWWCCaa®®BBHH≤≤ssUUrrbbeeggII˚t̊teellaakkddEEddll®®KKaabb''EEttddUUrrEEtt
eeQQµµaaHH))  ..  ®®BBHHrraaCCaaccUUllvv&&yyccaass''CCrraakk**eekkIIttmmaannCCmm©©WWXX¬¬gg''̆̆ ˘̆˘̆  KKWWCCaaeess††ccKKMMllgg''  ((EExxµµrr
ee®®kkaammeehhAAffaa  ««kkaaLL¨g̈g»»  yyYYnneehhAAffaa  ««kkaaLLËËgg»»  KKWWCCaaeerraaKK®®ssII)),,  eemm""¬¬aaHHeehhIIyy®®BBHH
GGggeeccHHEEttGGaaNNiittxx¬¬ÁÁnn  eehhIIyy®®ttUUvvkkaarreeddaaHHddUUrr[[mmaannCCMMeennOOffIIµµ  ..  kk**bb""uuEEnn††ssJJÔÔaa®®BBHH

llwwggCCaammUUllddΩΩaann´́nnGGrriiyyFFmm··®®kkuuggGGggrrEEttmm††gg˘̆˘̆˘̆  ®®bbkkaarrEEddlleess††ccccUUllssaassnnaaffIIµµ
eeddaayyyykk®®BBHHBBuuTTÏÏGGggmmkkCCMMnnYYss®®BBHHeeTTvvrraaCC¥¥  ((ffII√√tt∫∫iittEEttCCaaGG~~kkmmaannbbuuNN¥¥ddUUccKK~~aa))
KKWWCCaa®®bbPPBB´́nnCCeemm¬¬aaHHrrvvaaggEExxµµrrnniiggEExxµµrr  eehhIIyyEEddllbbNN††aall[[®®kkuuggGGggrrTTSSggmmUUll
vviinnaassGGnn††rraayy  kk¬¬aayyeeTTAACCaapp~~ËËrreexxµµaacc´́nnBBYYkkGGrriiyyCCnn  ..  ®®BBHHnnaagg≤≤ÂÂnnÊÊeeTTvvIIcc∫∫aass''CCaa
mmiinnEEmmnn®®ssIIEExxµµrreeTT˘̆˘̆˘̆  EEttCCaa®®ssIIeessoommEEddllmmaannKKMMnnMMuuCCaammYYyynnwwggBBUUCCssaassnn__EExxµµrr  ..

bbddiivvtt††nn__……ssÂÂggaammssIIuuvviillVVnnppÊÊ¨ḦHeeLLIIggeennAAssttvvttßßrr__TTII1144  eennAAee®®kkaammrraaCC¥¥eess††
ccCC&&yyvvrrµµ&&nnTTII99  eehhAAssIIhhnnuu  ®®BBHHbbrrmm:≤≤ssßßvvaa""rraa""  ((11332277--11333366))  eess††ccEEddllkkaann''
ssaassnnaa®®BBHHeessvvllwwgğ̆ ˘̆˘̆  ccMMEENNkkbbNN††aammuuxxmmÂÂnnII††kkaann''llTTiiÏÏBBuuTTÏÏnniiyymm  ..  kkaalleennaaHH
GG~~kkyyaammccMMkkaarr®®ttsskk''rrbbss''eess††cc  eeQQµµaaHHnnaayy  qqaayy  VVnnTTTTYYll®®BBHHrraaCCbbJJÇÇaa[[
BBiiXXaatteeddaayyeeccaallllMMEEBBgg  eeTTAAeellIIeeccaarrJJnnvvSSgg‰‰NNaakk**eeddaayy  EEddllhhflflaann®®bbmmaa
ggccUUll««ccMMkkaarr®®ttsskk''EEppÌÌmm»»  ..  

««eennAAeeBBllee®®kkaayymmkk  eennAAkk~~¨g̈grraa®®ttIImmYYyydd**EEssnnggggiitt  ®®BBHHrraaCCaakk**ccuuHHeeTTAAkk~~¨g̈gccMM
kkaarr®®ttsskk''  eehhIIyykk**®®ttUUvvGG~~kkyyaammccMMkkaarr´́mm""®®ccLLMMffaaCCaaeeccaarr  eemm""aaHHeehhIIyy®®BBHHrraaCCaakk**
®®ttUUvvBBiiXXaatteeddaayyllMMEEBBggrrbbss''nnaayyqqaayyeennAAeeBBlleennaaHHeeTTAA  ..

««eeyyaaggttaammeesscckkII††ttMMNNaallEEddllmmaannnniiyyaayytt@@KK~~aa,,  ®®BBHHrraaCCbbuu®®tteeQQµµaaHH
cc&&nnÊÊ  VVnnyykkFFaattuurrbbss''®®TTgg''eeTTAAddmm˚l̊l''eennAA®®VVssaaTT  ««EE®®bbrrUUbb»»  ((EE®®bbrrUUbbCCaa®®BBHHkkaa--
LLaa,,  ®®BBHH´́nneeBBlleevvllaa  eeJJllKKWW®®BBHH≤≤ssUUrr  ……®®BBHHeessvvllwwggddEEddll))  ..  ttaammBBiitt®®BBHH
BBuuTTÏÏCCaaGGvvttaa´́nn®®BBHH≤≤ssUUrr  CCaakkUUnnnniigg““BBuukk  kk**bb""uuEEnn††CCnnCCaattiieessoommmmaanneeCCaaKKCC&&yy
kk~~¨g̈g®®bbkkaarrEENNnnSS[[EExxµµrrssmm¬¬aabb''““BBuukkxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  !!  ..

««BBYYkkvvrrCCnnnniiggmmÂÂnnII††kk**VVnnrrYYmm®®bbCCMMuuKK~~aa  eeddIImm∫∫IIee®®CCIIsseerrIIsseess††ccffIIµµ  ssMMrraabb''eeLLIIgg®®KK
ggrraaCCbbll¬¬&&gg˚ ̊ ..  BBYYkkeeKKmmiinnVVnneeFFII√√kkaarrpp††nnÊÊaaeeTTaasseeTTAAeellIIXXaattkkrr  EEbbrrCCaaeellIIkktteemmII˚˚
ggnnaayyqqaayy  [[JJkk''mm˚˚¨d̈deessaayyrraaCC¥¥  ((BBIIqq~~SS11333366eeTTAA11334411))  ®®BBmmttSSgg[[eerroobbGG
PPiieesskkCCaammYYyybbuu®®ttIIeess††cc  eeddIImm∫∫II[[mmaannllkk≈≈NN:®®ssbbcc∫∫aabb''»»  ..  ((®®ssgg''eeccjjBBII
Histoire du Cambodge par A-Dauphin Meunier- p.52))  ..

ttaammBBiitteerrOOgg®®ttsskk''EEppÌÌmmCCaaeerrOOgg´́qq~~llMMGGssMMrraabb''bbnnÏÏËËrrssmm∫∫CCJJÔÔ:rrbbss''nnaayy®®tt
sskk''EEppÌÌmmbb""uueeNNˆâaHH  ..  kkaarrBBiiXXaatteess††cceennHH  CCaabbddiivvtt††nn__dd**kkaaccssaahhaavv  EEddlleekkIIttmmaa
nneeLLIIggkk~~¨g̈g®®BBHHrraaCCvvSSggGGggrr  ..  nnaayyqqaayyCCaaeemmTT&&BBrrbbss''eess††cc  ®®BBmmTTSSggCCaa®®BBHHrraa
CCssuuNNiiˆŝsaarrppggEEddrr˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkkkkUUnn®®ssIIrrbbss''®®TTgg''  VVnnllYYcc®®BBHHxx&&nnÏÏyykkmmkk[[bbII††
eeddIImm∫∫IIBBiiXXaatt““BBuukkrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ®®BBmmTTSSggkkaatt''́́ ddkkaatt''eeCCIIggbbÌÌËËnn®®bbuussrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg
yykkeeTTAAjjaatt''KKuukk  ee®®JJHHCCaakkUUnneess††ccss~~ggrraaCC¥¥  ..

rraaCCvvggßß  ((BBuuTTÏÏnniiyymm))  rrbbss''ttaa®®ttsskk''EEppÌÌmm  VVnneekkIItteeccjjmmkkBBIIåå®®kkwwddΩΩkkmmµµnniigg
kkaarrbbgg˙˙ËËrrQQaamm  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyCCnneennHHkk**mmaannvviibb∫∫ddiissaarrII®®KKbb''CCMMhhaann  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk
®®TTgg''VVnnrrtt''eeTTAAssaaggpp~~ÁÁss  ee®®kkaayyBBIIVVnneessaayyrraaCC¥¥kk~~¨g̈grryy:eeBBllEEtt44qq~~SS  ..

kkUUnnrrbbss''ttaaqqaayyeeQQµµaaHH  ®®BBHHnniiJJ√√nnVVTT((eessaayyrraaCC¥¥BBIIqq~~SS11334400--11334466))  KKii
ttEEttBBIIeerrOOggeesscckkII††ss¬¬aabb''mmiiggkkaarrccUUllnniiJJ√√nn,,  EEllggrrvvIIrrvvll''nnwwggkkaarr®®KKbb''®®KKgg®®BBHHnn--
KKrr  KKWWyykkrrYYccEEttxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..  ttSSggBBIIeennaaHHmmkk  eess††ccEExxµµrrEEllggVVnnssaaggssgg''®®VVssaaTT
ffIIµµGGII√√eeTTootteehhIIyy˘̆˘̆˘̆  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆâaHH  VVnneeVVHHbbgg''eeccaallnneeyyaaVVyyTTwwkk  EEddll
GGnnuuJJÔÔaatt[[mmaannpplliittkkmmµµ®®ssUUvv33--44ddggkk~~¨g̈gmmYYyyqq~~SS  EEddlleess††ccvvrrµµ&&nnBBUUCCGGMMbbUUrr®®BBHH
ssUUrriiyy""aaFF¬¬aabb''VVnn®®VVrrBB√√eeFFII√√ccMMnnYYnn1155ssttvvttßßrr__mmkkeehhIIyy  ..

KKWWCCaakkaarr®®ssuuttccuuHHEEddllKKµµaannGGII√√TTbb''VVnn´́nnGGrriiyyFFmm··®®kkuuggGGggrr..  CCaammYYyynnwwggkkaarrVV
tt''bbgg''́́ nn®®BBHHrraaCCvvggßß®®BBHHGGaaTTiitt¥¥  nneeyyaaVVyyeessddΩΩkkiiccçḉ́ nnTTII®®kkuuggeennHH  kk**VVnnddYYllrrllMM
eeTTAAttaammKK~~aa  ..  

««eennAAeeBBllEEddlleeKKEEllggTTMMnnbb''eeddIImm∫∫IIEEcckkTTwwkkCCaaGGccií́ ÂÂnn††yy__eeTTAAeellIIPP¬¬WWEE®®ss,,  pp--
lliittkkmmµµmmYYyyqq~~SS33--44ddgg  kk**®®ttUUvvrrYYjjmmkkeennAAEEttmmYYyyddgg  ..  kkaallNNaapplliittkkmmµµ®®ssuu
ttccuuHH  kkMMeeNNIInn®®bbCCaaCCnnkk**®®ttUUvvGGnn''ffyy  ..  kk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  bbrraaCC&&yy´́nnsswwkk
ssÂÂggaamm  nniiggkkaarrccaabb''®®bbmmUUll®®bbCCaaCCnnEExxµµrrCCaaeeQQII¬¬yy  BBIIssMMNNaakk''BBYYkkeessoomm  bbNN††aa
ll[[ssPPaaBBkkaarrNN__rrwwttEEttFF©©nn''FF©©rr»»  ((®®ssgg''eeccjjBBIIssMMeeNNrrrrbbss''eellaakk  Bernard

Philippe Groslier))  ..



KKWWeennAAkk~~¨g̈grraaCC¥¥  ®®BBHHllMMBBgg''  eeccAArrbbss''ttaa®®ttsskk''EEppÌÌmm  ((11334466--11335511))  EEddll
eess††cceessoomm  rraammaaFFiibbttII  eeFFII√√kkaarrvvaayy®®bbhhaarreeddaayyccMMhheeTTAAeellIITTII®®kkuuggGGggrr  ..  

««eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11335500,,  eess††cceennAAssuueekk≈≈aa´́tt,,  rraammaaFFiibbttII  VVnneellIIkkrraaCCFFaannIImmkkttSSgg
eennAAeellIIeekkaaHHmmYYyy´́nnTTeenn¬¬eemmNNaamm  EEkk∫∫rr®®BBMM®®bbTTll''́́ nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  KKWWGGyyuuFF¥¥aa  EEdd
llkk¬¬aayyeeTTAACCaarraaFFaannIIrrbbss''eessoommrrhhUUttddll''qq~~SS11776688  ..  kkaarrpp¬¬aass''bb††ËËrrrraaCCFFaannIIeennHH
bbgg˙ȧajjnnUUvveeKKaallbbMMNNggcc∫∫aass''llaass''rrbbss''eess††cceessoomm  ––  KKWWrraatttt∫∫aatt®®bbeeTTsskkmmıı¨¨
CCaa  eebbII®®bbeeTTsseennHHmmiinn®®BBmmeeFFII√√kkaarrccMMNNuuHHccuuHHccUUll  ..  eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11335511  rraammaaFFiibbttIIkk**
VVnnssMMeerrcccciitt††eellaattccUUll®®bbLLËËkk  ..  eess††cceennHHVVnneekkNNÎÎkkggTT&&BB®®bbyyuuTTÏÏBBIIrrkkgg    ..
((kkkknn ––  BBIIkk~~¨g̈gddIIEExxµµrryykkeeTTAAssmm¬¬aabb''EExxµµrr,,  KKWWddUUccKK~~aannwwggll∫∫iicckkllrrbbss''CCnnCCaattiiyyYYnn
eennAATTiissxxaaggeekkIItt  ––  ssÂÂggaammssaassnnaakk**VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaassÂÂggaammvvaattTTwwkkddII  !!))  ..
eess††cceessoommkk**VVnnvvaayyqqµµkk''eeTTAAeellIIbbnnÊÊaayyBBIIrrrrbbss''EExxµµrreennAAttaamm®®BBMM®®bbTTll''  eehhIIyykk**
eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeqqııaaHHeeTTAAGGggrr  ..  eeddaayy®®ttUUvvBBYYkkEExxµµrr®®bbyyuuTTÏÏTTbb''TTll''  eennAA®®ttgg''kkMMEEBBggrraaCC
FFaannIIEEttmm††gg  TT&&BBeessoommkk**vviill®®ttLLbb''bbkkee®®kkaayy  ..  eennAAeeBBllEEddlleess††ccllMMBBgg''rraaCCaa
nnwwkkssµµaannffaaVVnnTTTTYYlleeCCaaKKCC&&yy  eeddaayyeeFFII√√kkaarrrrMMssaayykkggTT&&BB  ®®BBmmTTSSggbbJJŒŒbb''kkMM
EENNnnTT&&BB  EEddll®®TTgg''eeTTIIbbVVnnbbJJÇÇaaBBIIeeBBllmmuunneennHHbbnnii††cc,,  eess††cceessoommCCaaxxµµSSggss--
®®ttUUvv  kk**bbEEnnƒƒmmTT&&BBmmYYyykkggeeTToott  eeTTAAeellIITT&&BBBBIIrrkkggeellIIkkmmuunn  eehhIIyykk**ccaabb''eeppII††mmvvaayy
lluukkccUUllkk~~¨g̈g®®kkuuggGGggrrCCaaffIIµµ  ..

««kkaarreeLLaammBB&&TTÏÏVVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAGGss''CCaagg11qq~~SS  EEddlleennAAkk~~¨g̈geeBBlleennaaHH  ®®BBHHllMM--
BBgg''rraaCCaakk**VVnnccUUllmmrrNNkkaalleeddaayyeerraaKKaaJJFF  ..  kkaarr®®bbyyuuTTÏÏttssflflUUkk**®®ttUUvveeFFII√√bbnn††
eeTTAAeeTToott  ee®®kkaammkkaarrddwwkknnSS´́nnGGnnuuCCmm~~aakk''rrbbss''®®TTgg''  ..  eeKKææEEttssMMEErrkkTTYYjjyyMMrrbbss''
®®bbCCaaCCnn  ..  BBYYkkåått††mmeessnniiyy  BBYYkkeemmTT&&BBTTSSggLLaayy®®ttUUvveeddkkddYYllss¬¬aabb''mm~~aakk''mm††gg@@
..  ssUUmm∫∫IIEEttsstt√√ss¬¬aabb  kk**bbeeJJççjjssMMEErrkkdd**GGPP&&BB√√rrbbss''xx¬¬ÁÁnneennAAkk~~¨g̈gTTII®®kkuugg  EEddlleeKK
eeLLaammCCMMuuCCiitt»»,,  eennHHCCaaeesscckkII††ddMMNNaallrrbbss''®®BBHHrraaCCBBggßßaarrttaaEExxµµrr  ((  kkkknn ––  ss††aabb''
@@eeTTAA  kkaarrrrlltt''rrllaayy´́nnTTII®®kkuuggGGggrr  kk**ddUUcckkaarrrrlltt''rrllaayy´́nnTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  kk~~¨g̈g
ssmm&&yyEExxµµrrssaaFFaarrNNrrddΩΩ  !!))  ..  rraammaaFFiibbttII  ((  kkkknn ––  eess††cceessoommEEddllbbJJççËËllll
TTiiÏÏBBuuTTÏÏnniiyymmeeTTAA®®kkuuggGGggrr  eennAArrkkßßaaeeQQµµaaHHxx¬¬ÁÁnn‰‰ggCCaa®®BBHH≤≤ssUUrrFFiibbttII  eehhIIyymmkk®®bbkk
bbmmuuxxrrbbrrbbgg˙˙ËËrrQQaammCCaattiiEExxµµrrCCaa®®ttIImmuuxx  ..  BBYYkkmm""uuggeeKK˙ȧalleessoommyyYYnn  CCaaTTmmiiLL≤≤tt
ssaassnnaaddUUccKK~~aa  ..  BBYYkkvvaaKKµµaannCCMMeennOOGGII√√eeTT  BBIIee®®JJHHBBYYkkvvaayykkssaassnnaaeeFFII√√CCaaQQ~~aann''!!))
eess††cceessoommrraammaaFFiibbttII  ddwwkknnSSkkaarr®®bbyyuuTTÏÏeeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggppÊÊaall''  ..  ®®TTgg''VVnnkkMMccaatt''kkgg
TT&&BBEExxµµrrCCMMnnYYyy  EEddllmmkkvvaayybbMMEEbbkkkkaarreeLLaammBB&&TTÏÏ  ..  eennAAttaammTTIIrrYYmmeexxtt††  ®®TTgg''kk**VVnn
bbJJÇÇaa[[bbMMEEbbkkkkggTT&&BBEExxµµrr  EEddlleekkNNÎÎeeLLIIggeeddaayy®®bbjjaabb''®®bbjjaall''  ..  eennAATTIIbb--
JJççbb''  bbnnÊÊaabb''BBIIeeFFII√√kkaarrssÊÊgg''ssÊÊaabbnnUUvvccMMNNuucceexxßßaayyCCaaee®®ccIInnkkEEnn¬¬gg´́nnkkaarrttssflflUU  eess††cc
eessoommkk**bbJJÇÇaa[[mmaannkkaarrvvaayylluukkBBII®®KKbb''®®cckkll˙k̇k  ..        eennAATTIIbbMMppuutt  TT√√aarrxxaaggeekkIIttkk**  
®®ttUUvvrreebbIIkk  ..  eennAAkk~~¨g̈gTTII®®kkuuggmmaannkkaarr®®bbyyuuTTÏÏKK~~aa  eennAAttaammpp¬¬ËËvvff~~ll''  ..        ((  kkkknn ––  kkaarr  

rreebbIIkkTT√√aarrxxaaggeekkIItt  KKWWcc∫∫aass''CCaammaannCCnnCCaattiiEExxµµrrkk∫∫tt''  eeFFII√√kkaarr[[eessoomm  !!!!))˘̆˘̆˘̆  
««BBYYkkyyuuTTÏÏCCnnEExxµµrrbbIIbbYYnnrrUUbb  EEddllCCaaGG~~kkEEffrrkkßßaa®®BBHHxx&&nnÏÏmmaassnniiggllMMEEBBggrrbbss''

nnaayyqqaayy  ssMMrraabb''®®BBHHrraaCCvvggßßffIIµµ  kk**VVnn{{bbxxççbb''rrbbss''CCaaTTIIsskk˚åarr:TTSSggeennHH  rrtt''eeKKcc
eeddaayyqq¬¬ggkkaatt''CCYYrrxxµµSSggss®®ttUUvv  ..  kk**bb""uuEEnn††®®BBHHrraaCCFFaannIITTSSggmmUUllVVnnFF¬¬aakk''ccUUllkk~~¨g̈gkk--
NN††aabb''́́ ddeessoommrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..

««rraammaaFFiibbttIIkk**ccaabb''®®bbmmUUll®®bbCCaaCCnnGGggrrPPaaKKee®®ccIInn  eeTTAAeeFFII√√CCaaxxMM∆∆¨b̈bMMeerrIIddaacc''́́ ff¬¬  ((  kk
kknn ––  eessoomm[[rrYYccxx¬¬ÁÁnnEEttBBYYkkrrnnuukkkk~~¨g̈gbb""uueeNNˆâaHH))  ..  ®®TTgg''VVnn®®bbmmUUllyykkmmaassnniigg
®®VVkk''BBII®®BBHHrraaCCvvSSggnniiggBBII®®VVssaaTTnnaannaa  eehhIIyykk**ddaakk''eexxtt††EExxµµrr[[eennAAee®®kkaammkkaarr®®KKbb''
®®KKgg´́nn®®kkuumm®®KKYYssaarr®®TTgg''»»  ..  ((ddkk®®ssgg''eeccjjBBII  Histoire du Cambodge par A-

Dauphin Meunier- p.56-57))  ..
�

�          �

««®®VVssaaTTssiillaa  kkMMVVMMggkkNN††aall´́®®BB  KKYYrr[[®®ss´́mm  nnwwkkddll''yyssss&&kkii††  mmhhaa
nnKKrr  CCaattiiEExxµµrrddUUccffµµ  KKgg''vvgg''eennAAllÌÌ  rrwwggbbwwuuggCCMMhhrr  eeyyIIggssggÙÙwwmmBBrr  PP&&BB√√ee®®BBggssMMNNaa
ggrrbbss''kkmmıı¨C̈Caa  mmhhaarrddΩΩ  eekkIIttmmaannyyUUrrGGEEgg√√ggeehhIIyy»»  bbTTnnKKrrrraaCC  EEttggeeddaayyss
eemm††ccssggÙÙCCYYnn--NNaatt  ..

‹‹‹‹‹‹  eennAAkk~~¨g̈gssttvvttßßTTII1199  ®®kkuuggGGggkk**VVnnFF¬¬aakk''ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gsskkrraaCCssUUnn¥¥  ..
eennAAeeBBllEEddllCCnnCCaattiiVVrrSSgg  Mouhot VVnnrrkkeeXXIIjjGGggrreennAAkk~~¨g̈gddIIeessoomm˘̆˘̆˘̆  KKWWCCaa
TTIIkkEEnn¬¬ggrreehhaaddΩΩaannmmYYyyEEddllKKµµaannmmnnuussßßeennAA  ..  eellaakk  Mouhot nnwwkkssµµaannffaa  GGggrr
CCaa««pp~~ËËrreexxµµaaccdd**mmhhaassMMeebbIImmFFMMeeFFgg´́nnCCnnCCaattiissaassnn__mmYYyy  EEddllrrlltt''rrllaayyeeTTAA
KKµµaanneeBBllvviill®®ttLLbb''»»  ..  ((  Mouhot ––  ««Il me sembla que se dessinait les

contours gigastesques du tombeau de toute une race morte»»  ))  ..
TTII®®kkuuggGGggrrEEddllFF¬¬aabb''mmaann®®bbCCaaCCnnEExxµµrrBBIIrrllaannnnaakk''rrss''eennAAkk~~¨g̈gssmm&&yyGGttiitt

kkaall  kk**VVnn®®ttUUvvCCnnCCaattiieessoomm  EEddllvvaa®®ccEENNnnEExxµµrr  yykkeeTTAAbbgg˚b̊b''eeccaallkk~~¨g̈g´́®®BB
®®bbwwkkßßaallttaavvllii¬¬  CCaammhhaapp~~ËËrreexxµµaacc  ..  eeTTIIbbEEttkk~~¨g̈geeBBllffIIµµ@@eennHHeeTT  EEddllCCnnCCaattii
eessoommEE®®sskkss††aayy®®sseeNNaaHH  eeddaayyeeccaaTTffaa  CCnnCCaattiiEExxµµrrllYYccGGggrrvvtt††rrbbss''BBYYkk
vvaa  ee®®bboobbVVnnnnwwggeerrOOggkkuunn  ««yykkßßEEddkk»»  GGaaeemmrriikkSSgg  The Terminator kkaallNNaa
ddYYggEEkkvveennAAmmaannBBnnWW¬¬  kk**yykkßßEEddkkeennAAEEttrrss''  eehhIIyy®®bbmmUUllkkmm¬¬SSggVVnneeLLIIggvviijj  ..
ccMMEENNkkGGggrr  KKWWCCaaddYYggEEkkvvrrbbss''mmhhaarrddΩΩkkmmıı¨C̈Caa  kkaallNNaaGGggrreennAAmmaannBBnnWW¬¬  KKWWmmhhaa
yykkßßEExxµµrreennAAEEttrrss''  ddUUccssggÙÙddIIkkaarrbbss''sseemm††ccCCYYnn--NNaatt  ––  ««CCaattiiEExxµµrrddUUccffµµ  KKgg''
vvgg''eennAAllÌÌ  rrwwggbbwwuuggCCMMhhrr  !!»»  ..

®®kkuuggeessoommrraabbGGggrrssBB√√́́ ff©©  CCaassmm∫∫ttii††vvbbßßFFmm··rrbbss''BBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUll  CCaa
rrddΩΩFFaannIÍ́ nnGGaassIIuuGGaaeeKK~~yy__  TTSSggEEpp~~kkssiill∫∫:,,  ååssßßaahhkkmmµµ  ((eeTTssccrrNN__))  nniiggJJNNii
CCÇÇkkmmµµ  ..  mmhhaannKKrrEExxµµrr  kkMMBBuuggEEttrrss''eeLLIIggvviijjeehhIIyy  ((!!!!))  ..⁄⁄


