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eeddaayy  ssuuTTÏÏ--bb""UUlliinn  ‹‹  ´́ff©©TTII11  mmiiffuunnaa  22000055

eebbIIeeKKnniiyyaayy®®ttwwmmEEttGGMMBBIIEEppnnTTIIPPUUmmiissaa®®ss††́́ nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeeTTAAccuuHH
EEddllrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  <<VVnnddaakk''ttmm˚l̊l''>>  kkaallBBIIqq~~SS11996644  eennAAGGggkkaarr
sshh®®bbCCaaCCaattii  ((EEddllmmaannrrgg√√aass''BB®®ggYYjj  110000,,000000ddgg))  ..
((  kkkknn ––  qq~~SS11996644  CCaaqq~~SSEEddllsseemm††ccssIIhhnnuueerroobbccMMpp††aacc''ccMMNNggTTUUttCCaa
mmYYyyGGaaeemmrriikkSSgg,,  kkMMBBuuggccaabb''eeppII††mmGGnnuuJJÔÔaatt[[kkggTT&&BBeeyyookkkkuuggmmkkttSSggeennAA
CCaaGGccií́ ÂÂnn††yy__  eennAAkk~~¨g̈g®®BBMMEEddnnkkmmıı¨C̈Caabbccçç¨b̈b∫∫nn~~... eehhIIyynniiggkkMMBBuuggccaabb''eeppII††mm
kkssaaggCCIIvvPPaaBBffIIµµrrbbss''®®TTgg''  CCaattaarraaPPaaBByynn††CCaammYYyyGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikk  ((ddUUeecc~~HH
eess††cceeLLIIkkWWeennHH≤≤ttddwwggGGIIeeTTGGMMBBII®®BBMMEEddnn))  ..  ssUUmmGGaannGGttƒƒbbTTmmYYyyrrbbss''
eellaakk  Jean Morice ®®ssgg''eeccjjBBIIeessoovveePPAA  <<kkmmıı¨C̈Caa--  BBIIssMMeeNNIIcceeTTAA
ddll''kkaarrPPiittPP&&yyttkk˚m̊maa>>  ––  ««ttaammkkaarrBBiitt  eess††ccssIIhhnnuuVVnnkk∫∫tt''CCaattiirrbb--
ss''®®TTgg''  ttSSggEEttBBIIeeBBllEEddll®®TTgg''VVnnGGnnuuJJÔÔaatt  [[kkggTT&&BBeeyyookkNNaamm
xxaaggeeCCIIggnniiggeeyyookkkkuugg  mmkkttSSggeennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaeemm""¬¬HH... ((11996644))  ..  KKWW
CCaaCCMMhhaannTTII11  eennAAeellIImmaaKKaa··  EEddllnnSSeeTTAAddll''́́ ff©©TTII1177eemmssaa11997755»»
((Cambodge, du sourire à l'horreur, page 432 ))  ..

�

eeyyaaggttaammJJkk¥¥ssMMddIIrrbbss''‰‰˘̆åå˘̆  ssuuxx--GGaann,,  ‰‰˘̆åå˘̆  vvaa""rr--KKwwmmhhuugg  nnii
gg‰‰˘̆åå˘̆  LL¨g̈g--vvIIssaaLLËË,,  vvaammiinnGGaaccmmaanneennAAeellIIEEppnnTTIIEEbbbbddUUcceennHH  nnUUvvkkEEnn¬¬
gg««ttMMbbnn''ss»»  ssUUmm∫∫IIEEttbbnnii††ccbbnn††ÁÁcckk**mmiinnGGaaccEEddrr,,  eeJJllKKWWttMMbbnn''EEddll««®®BBMM
®®bbTTll''BBiitt®®VVkkdd»»  rrvvaaggkkmmıı¨C̈CaanniiggGG~~kkCCiittxxaaggppÊÊaall''rrbbss''xx¬¬ÁÁnnNNaammYYyy
mmiinnVVnn®®ttUUvv««GGnnuumm&&tt»»  ……mmaann««llkk≈≈NN:mmiinncc∫∫aass''llaass''»»,,  ……kk**®®ttUUvv««KKUUss
vvaasseeddaayyrreebboobbmmiinnCCaakk''llaakk''  ……eeddaayybbeeNN††aaHHGGaassnn~~»»,,  ……««kk**KKµµaannnnrr
NNaassaall''»»  ……««KKµµaannnnrrNNaaTTTTYYllddwwggææ»»  BBIIrryy:®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ……BBIIssMM
NNaakk''GG~~kkCCiittxxaaggppÊÊaall''rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  
(( kkkknn ––  ssIIhhnnuunniiyyaayyCCaann''eeCCIIggEEttxx¬¬ÁÁnn‰‰gg˘̆˘̆˘̆  ®®bbssiinneebbII®®BBMM®®bbTTll''EExxµµrr
®®ttUUvveeKKTTTTYYllssaall''GGss''eehhIIyy  eehhttuuGGII√√VVnnCCaaeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11996677--11996688
eess††ccssIIhhnnuuVVnnxxMM®®bbwwggEE®®bbggGGMMJJvvnnaavv  [[GGaaeemmrriikkSSgg  rrddΩΩkkaarreevvoottNNaamm
kkuuggvvaa""  ((yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg))  nniiggrraaCCaaNNaacc®®kkeessoomm  TTTTYYllssaall''bbUUrrNNPPaaBB
TTwwkkddIIEExxµµrr  kk~~¨g̈g®®kkbbxx&&NNÎÎ́́ nn®®BBMM®®bbTTll''bbccçç¨b̈b∫∫nn~~xx¬¬SSggeemm¬¬""HH  ?? ))  ..

««ttMMbbnn''ss»»  KKWWCCaakkaarr®®bbDDiittssuuTTÏÏssaaFFBBII®®bbeeTTssCCiittxxaaggppÊÊaall''  ««kk»»……
««xx»»……««KK»»  ´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eehhIIyy®®ttUUvvbbNN††aakk''bbnnÊÊ¨k̈keeTTAAeellIIBBYYkkEExxµµrrEEdd

llssiiƒƒtteennAAee®®kkaammrrNNbb´́nnBBYYkkGGMMNNaaccbbrreeTTss  ««kk»»  ……  ««xx»»  ……  ««KK»»  ..
�

««xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨V̈VnneeLLIIggkkaann''kkaabb''®®BBHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚˚́́ nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eennAAkk~~¨g̈g
qq~~SS11994411,,  eehhIIyyrrhhUUttddll''rrddΩΩ®®bbhhaarrllnn''--nnll''  ´́nn´́ff©©1188mmiinnaa11997700,,
xxMM∆∆¨m̈miinnEEddllVVnnddwwggTTaall''EEtteessaaHHffaa    eennAATTIIkkEEnn¬¬NNaammYYyyeennAAttaammCCYYrr®®BBMM
®®bbTTll''́́ nn®®bbeeTTssxxMM∆∆¨ ̈ vvaammaannttMMbbnn''NNaammYYyyEEddll®®ttUUvvTTaammTTaarreeddaayy®®bbeeTT
ssCCiittxxaagg  ..
((  kkkknn ––  ssIIhhnnuuCCaammnnuussßßeeccHHeeFFII√√eePPII¬¬̆̆ ˘̆˘̆  ……kk**CCaammnnuussßßeePPII¬¬eeFFII√√eeccHH  ??  ccuuHH
eekkaaHH®®ttll''̆̆ ˘̆˘̆yyYYnnvvaammiinnTTaammTTaarr??  eehhIIyy®®BBHHvviihhaarr˘̆˘̆˘̆eessoommvvaammiinnTTaammTTaarr??
ccuuHHeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11996699˘̆˘̆˘̆  eennAACCYYrr®®BBMM®®bbTTll''EEddnnkkmmıı¨C̈CaaEEpp~~kkxxaaggeekkIItt  ttSSggBBII
rrttnn:KKIIrrII,,  mmNNÎÎllKKIIrrII,,  ®®kkeeccHH,,  kkMMBBgg''ccaamm,,  ss√√aayyeerroogg,,  ´́®®BBEEvvgg,,  ttaaEEkkvv,,
kkMMBBtt˘̆˘̆˘̆  mmiinnEEmmnnCCaaCCMMrrMMTTIIttSSggeeyyookkkkuuggdd**sseemm∫∫IImmddaacc''kknnÊÊ¨ÿyEEPP~~kkeeTT……  ??

eess††ccssIIhhnnuuxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  VVnnee®®bbIIåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  nnaayyeessnnaaFFiikkaarr  
[[eeFFII√√KKMMnnUUssTTIIttSSgg  GGMMBBIIyyYYnnQQ¬¬aannJJnnTTSSggeennHH˘̆˘̆˘̆  [[eeFFII√√EEppnnTTIImmYYyyCCaakkiiccçç
kkaarrssmm©©aatt''rrbbss''eeyyaaFFaa˘̆˘̆˘̆  eeddaayymmaannKKMMnnUUssqq~~ËËtt@@ssMMeeddAAeeTTAAttMMbbnn''®®BBMM®®bbTT
ll''EEddllBBYYkkeeyyookkkkuuggVVnnmmkkttSSggeennAA˘̆˘̆˘̆..  KKWWmmiinneess††ccssIIhhnnuuxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTT
……  EEddllVVnnyykkEEppnnTTIIssmm©©aatt''rrbbss''kkggTT&&BBeennHH  EEddllmmaann««ttMMbbnn''qq~~ËËtt»»
mmiinnEEmmnn««ttMMbbnn''ss»»eeTT  eennAA®®BBMM®®bbTTll''xxaaggeekkIIttrrbbss''EExxµµrr  yykkmmkkeeVVHH
ppßßaayyeennAAkk~~¨g̈gTTMMBB&&rrTTssßßnnaavvddII††rrddΩΩ  ((Le Sangkum))  eennAAeeddIImmqq~~SS11996699  eeddaa

EEppnnTTIIbbgg˙ȧajjTTIIttSSggrrbbss''eeyyookkkkuuggeennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrrTTiissxxaaggeekkIItt

TTnnÊÊwwmmCCaaåått††mmeessnniiyyjjwwkk--CCUULL¨g̈g  eess††ccssIIhhnnuu  ((TTII22BBIIeeqq√√gg))  kkMMBBuugg
bbgg˙ȧajjEEppnnTTIITTIIttSSggrrbbss''eeyyookkkkuuggeeTTAABBYYkkGG~~kkkkaaEEsstt  ((28 Mars 1969))



yymmaannssrreessrrvviiccaarrNNkkffaammYYyydd**®®bbiimm®®bbiiyy  ccuuHHhhttƒƒeellxxaaeeddaayynneerraa
tt††mm--ssIIhhnnuuppÊÊaall''  mmaannccMMNNggeeCCIIggffaa  ««kkaarrrraatttt∫∫aatt»»  ((La Curée))  eeddaa
yybbJJÇÇaakk''ffaa  ««eeBBllGGaaeemmrriikkSSggeeccjjppuuttBBIIEEddnnddII≤≤NNÎÎËËcciinn  eevvoottNNaammxxaa
ggeeCCIIgg      nnwwggeeFFII√√kkaarrrraatttt∫∫aatteeTTAAeellII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaKKµµaannssll''GGII√√eeLLIIyy»»  ..
mm††ggeeXXIIjjddUUcceeccHH˘̆˘̆˘̆mm††ggeeXXIIjjddUUcceePPII¬¬  ..  ttaammBBiitteess††ccssIIhhnnuuCCaammnnuussßß
qqÁÁttssuuTTÏÏssaaFF  ssmmEEttyykkeeTTAA[[hhUUbbEExxßßeePPII¬¬gg  BBIIee®®JJHHllTTÏÏppllccuuggccbb''
eeTTAA  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa®®ttUUvvrrlltt''rrllaayyGGss'',,  TTII®®kkuuggnniiggeexxtt††EExxµµrrEEddllVVnn
ssaaggeeLLIIggCCiitt110000qq~~SS  eennAAee®®kkaammrrddΩΩkkaarrVVrrSSgg  VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaaeeppHH  ..  ccMM
EENNkk®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrVVnn®®ttUUvvss¬¬aabb''GGss''22--33llaannnnaakk''  eeddaayyssaarrEEtt
ss~~aa´́ddrrbbss''mmnnuussßßqqÁÁtt  EEddllmmaanneeQQµµaaHHffaa  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ..  mmnnuussßß
mm~~aakk''eennHH  CCaammnnuussßßqqÁÁttEEmmnnEETTnn  mmiinnEEmmnnCCaammnnuussßß««qqÁÁttmmaannbbJJÔÔaa»»ddUUcc
EEddllKKaatt''VVnnGGYYttGGaaggeennaaHHeeTT  ((  un fou génial !! ))  ..  BBIIee®®JJHHffaa  eennAA
kk~~¨g̈gqq~~SS11996699  eess††ccssIIhhnnuuxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  CCaaGG~~kkee®®bbIIeellaakkllnn''--nnll''eeddjjyyYY
nn  ..  ®®ssaabb''EEtteennAAqq~~SS11997700    eennAAeeBBllEEddllllnn''--nnll''kkMMBBuuggCCaabb''́́ ddeeFFII√√
nneeyyaaVVyyeeddjjyyYYnn  ssIIhhnnuueeccaaTTllnn''--nnll''ffaaCCaaCCnnkk∫∫tt''  ..        ss~~aa´́dd

rrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  KKWWVVnneeFFII√√®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa[[rrlltt''rrllaayyCCaaeeppHH  nniiggbb
NN††aall[[mmaannmmhhaaeessaannaaddkkmmµµ́́ nnkkaarrBBiiXXaattrrggaall  ((´́ff©©TTII1177eemmssaaqq~~SS
11997755))  ..  eebbIIddUUeecc~~aaHHeehhIIyyeennAAkk~~¨g̈gkkaall:eeTTss:bbccçç¨b̈b∫∫nn~~  eennAAEEttmmaannBBYYkk
CCnnEEddllccgg''eellIIkk««GGMMNNaacc®®KKbb''®®bbeePPTT»»  [[ssIIhhnnuutteeTTAAeeTToott  ..  eeyyIIgg
mmaannccmm©©ll''ffaa  eettIICCnnTTSSggeennHHCCaaCCnnCCaattiiEExxµµrr  ……kk**CCaaCCnnCCaattiiyyYYnn  ……kk**CCaa
BBYYkk««kk∫∫aallyyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr»»  ????  ((Cambodian body with a Vietnamese

mind ??))  ..
�

eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11995555,,  ®®bbFFaannaaFFiibbttII  eegg""aa--DDiinneeyyoomm  ´́nneevvoottNNaammxxaagg
tt∫∫ËËgg,,  eennAA´́®®BBnnKKrr,,  VVnnEEff¬¬gg®®VVbb''xxMM∆∆¨f̈faa  eekkaaHHssmmuu®®TTeennAAEEkk∫∫rr®®kkuuggEEkkbb  KKYYrr
EEttxxMM∆∆¨«̈«®®bbKKll''»»  ((sic))  eeTTAA[[eevvoottNNaammrrbbss''KKaatt''vviijj  ((sic!!))  ..  xxMM∆∆¨k̈k**VVnn
eeqqII¬¬yyttbbeeTTAAKKaatt''vviijjffaa  ((eeBBlleennaaHHeeyyIIggCCEECCkkKK~~aa  eennAAkk~~¨g̈gvvSSggrrbbss''KKaatt''
eennAA´́®®BBnnKKrr))  KKWWKKaatt''eeTTAAvviijjeeTT  ((eegg""aa--DDiinneeyyoomm))  EEddll®®ttUUvv®®bbKKll''eekkaaHH
®®ttll''  nniiggkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammmmkkEExxµµrrvviijj  ..  ttSSggBBIIeeBBlleennaaHHmmkk  BBYYkkeegg""aa--DDiinn
eeyyoomm,,  eegg√√øøgg--yyuuSSggFFIIvv  nniiggeegg√√øøgg--eekkAAKKII  ..ll..  rrhhUUttddll''eeBBllxxMM∆∆¨d̈dYYll
««rrllMM»»  eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11997700  EEllgghhflflaannTTaammTTaarrddIIEEttmmYYyyccMMNNiitt……eekkaaHHNNaa
mmYYyy´́nn««®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caarrbbss''xxMM∆∆¨»̈»  eeTTootteeLLIIyy  ..  
(( kkkknn ––  ccSSVVcc''TTaammTTaarreeFFII√√GGII√√̆̆ ˘̆˘̆  eebbIIBBYYkkyyYYnnxxaaggeeCCIIggnniiggeeyyookkkkuugg  EEdd--
llCCaayyYYnnKK~~aavvaa  mmkkeennAAeeBBjj®®BBMM®®bbTTll''xxaaggeekkIIttrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..  BBYYkkyyYYnn
xxaaggeeCCIIggvvaaeeKKaarrBBTTTTYYllssaall''ddIIEExxµµrr  rrYYcceehhIIyyvvaaeeFFII√√kkaarrrrMMeellaaPP®®ttgg''@@EEtt
mm††gg  ddUUccEEttCCnnCCnnCCaattiiccaammssUU®®ttFFmm··[[sstt√√eeKKaa  rrYYcceehhIIyykk**®®bbhhaarryykk
ssaacc''CCaaGGaahhaarr  !!  ))  ..

�

‰‰˘̆åå˘̆  bbflfl^n̂n®®ddaa  ((≤≤NNÎÎaa)),,  GGttIItt®®bbFFaann´́nnKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrGGnn††rrCCaattiiEEpp~~
kk®®ttYYttBBiinniitt¥¥®®BBMMEEddnn´́nn««hhßßWWEENNvv»»  ««11995544»»  eennAArrss''eennAAeeLLIIyykk~~¨g̈gccMM--
eeNNaammeeyyIIgg  ((ssBB√√́́ ff©©KKaatt''ssMMNNaakk''eennAA®®bbeeTTssGGgg''eeKK¬¬ss))  ..  vvrrCCnnmm~~aakk''
eennHHGGaaccbbJJÇÇaakk''®®VVbb''eeKK‰‰ggffaa  eennAAkk~~¨g̈gssmm&&yyssggmmrraa®®ss††nniiyymm  vvaaKKµµaann
kkEEnn¬¬gg®®BBMMEEddnnEExxµµrr®®ttgg''NNaammYYyyeessaaHH  EEddllmmaannllkk≈≈NN:mmiinncc∫∫aass''llaa
ss''eennaaHHeeTT  ..

�

vvaammaanneerrOOggGGaa®®ssUUvvmmYYyyttSSggBBIIqq~~SS11997799˘̆˘̆˘̆  kkaarrEEbbggEEcckkTTwwkkTTeenn¬¬rrbb
ss''eeyyIIgg  eeddaayymmaannTTwwkkTTeenn¬¬eennHHmmYYyyPPaaKKeennAAkk~~¨g̈gddIIkkmmıı¨C̈CaayykkeeTTAA[[eevvoott
NNaamm  ..

�

eerrOOggccuuggee®®kkaayybbMMppuutt  EEttBBMMuuEEmmnnCCaaeerrOOggttUUccttaacceeTT˘̆˘̆˘̆  kkaarrbbgg≈≈iitt««eekk¬¬aa
ggTT√√aarr»»  nniigg««ffµµkkMMNNtt''®®BBMMEEddnn»»  ´́nn®®bbeeTTssCCiittxxaagg  kk,,  xx,,  nniiggKK  yy""aagg
ee®®CCAA  ((rrhhUUttddll''1177KK˘̆mm˘̆  ……kk**eellIIssBBIIeennaaHHeeTTAAeeTToott))  ccUUllmmkkkk~~¨g̈gddIIkkmmıı¨-̈-
CCaa,,  ®®BBmmTTSSggkkaarrCCIIkkGGUUrr®®bbLLaayyBBIIssMMNNaakk''eevvoottNNaamm,,  kkaarrssgg''mmhhaammaa
KKaa··  Highway ®®ttgg''PP¬¬wwggBBIIssMMNNaakk''BBYYkk´́ff  ccUUllee®®CCAAmmkkkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
EEddll®®ttUUvveeKKccaatt''TTuukkffaaCCaa®®BBMMEEddnnffIIµµ  rrvvaagg®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caadd**GGPP&&BB√√  eehhIIyynnii
ggBBYYkkGG~~kkCCiittxxaaggdd**mmhhiimmaa,,  ssaaFFaarrNNrrddΩΩssggmmnniiyymmeevvoottNNaamm,,  ®®bbeeTT
ss´́ff  eeddaayykkMMuueePP¬¬ccrraabb''ssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥®®bbCCaammaanniittuuLLaavv  ..
((  kkkknn ––  ®®bbeeTTssllaavvmmiinnEEmmnnCCaammhhaa®®bbeeTTsseeTT  eehhIIyykk**mmiinnEEddmmmmaa
nnppllrrmmaass''GGII√√CCaammYYyyEExxµµrrEEddrr  ttSSggBBIIssmm&&yybbuurraaNNkkaall ))  ..

�

eeddIImm∫∫IIvviill®®ttLLbb''mmkk««ttMMbbnn''ss»»vviijj  BBYYkkeevvoott  ((eevvoottkkuugg))  GGaacceeFFII√√[[
mmaanneePP¬¬øøggpprrVVnnee®®ssccEEttGGMMeeBBIIcciitt††  ..  BBYYkkEExxµµrrKKµµaannssiiTTiiÏÏnnwwggeeFFII√√sskkmmµµPPaaBB
GGII√√TTaall''EEtteessaaHHeennAATTIIeennaaHH  ..

kk~~¨g̈g®®bbkkaarreehhAA[[ccMMffaa  ««sstt√√qqµµaaCCaasstt√√qqµµaa»»,,  ddUUccJJkk¥¥eess¬¬aakk´́nn®®bbCCaa
CCnnVVrrSSgg,,  ««ttMMbbnn''ss»»  KKWWVVnn®®ttUUvv®®bbKKll''[[yy""aaggssuuTTÏÏssaaFFCCaakk''EEss††gg  BBII
ssMMNNaakk''GGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrr  eeTTAAssaaFFaarrNNrrddΩΩssggmmnniiyymmeevvoottNNaamm  eeddaayy
mmaann««kkaarrEEkk¬¬ggbbnn¬¬MM»»dd**KKYYrrGGaamm""aass''̆̆ ˘̆˘̆  ffaaCCaattMMbbnn''EEddlleeKKddaakk''eennAAeellIIttuú́ nn
kkaarrccrrccaa˘̆˘̆˘̆..

EEPP~~kkppSS--yyuuSSggdduuggssmm¬¬wwggeess††ccssIIhhnnuu  CCaaEEPP~~kkmmuuttrrbbss''EEqq˚c̊ccckkEEddllccSS
EEtt®®ttVVkk''ssIIuukkUUnneeccoomm... ccMMEENNkkeess††ccssIIhhnnuuCCaaeess††ccPPII¬¬eePPII¬¬  eellIIkkddII[[
yyYYnneehhIIyynnwwkkssµµaannffaayyYYnnCCaaGG~~kkmmaannKKuuNN... ssµµaannEEttyyYYnnvvaaCCYYyycc∫∫SSgg
rrMMeeddaaHHBBIIllnn''--nnll''eehhIIyynniiggGGaaeemmrriikkSSgg  CCaaBBiieessssssµµaannEEttyyYYnnvvaa®®BBmm
eeKKaarrBB®®BBMMEEddnnEExxµµrr  ddUUccttaammJJkk¥¥ssnn¥¥aa  ..



kkMMNNtt''GG~~kkbbkkEE®®bb
eess††ccssIIhhnnuu  CCaammnnuussßßqqÁÁttmm""¥¥aagg  EEddlleeKKBBiiVVkkccaabb''ff~~aakk''CCaaTTIIbbMMppuutt

BBIIee®®JJHHkkaallNNaa  eebbIIkkaallNNaaGG~~kkppggssmm¬¬wwggeemmIIlleeTTAAKKaatt''  EEddllkkMMBBuugg
EEttmmaannllkk≈≈NN:qqÁÁtt˘̆˘̆˘̆  ®®ssaabb''EEttKKaatt''mmaannÚÚkkJJEEkkEE®®bbeeTTAACCaammnnuussßßssmm
rrmm¥¥FFmmµµttaamm~~aakk''  eeccHHeeJJllJJkk¥¥vvaaccaaEEddll®®ssbbttaammvviiccaarrNNJJÔÔaaNN  ..  kk**
bb""uuEEnn††eennAAeeBBllGG~~kkppgg  EEbbrrEEPP~~kkeeccjjBBIIKKaatt''  KKaatt''kk**ccaabb''eeppII††mmGGMMeeBBIIqqÁÁttllII
llaarrbbss''KKaatt''tteeTTAAeeTToott  ..

tteeTTAAeennHHCCaaGGttƒƒbbTTmmYYyy  EEddllxxMM∆∆¨V̈VnnssrreessrreennAAkk~~¨g̈geessoovveePPAAssii--
kkßßaa®®ssaavv®®CCaavvCCaaPPaassaaVVrrSSgg  ««Cambodge, le Chemin de l'Apoca-

lypse 1969-1970»»  ((kkmmıı¨C̈Caa--  mmaaKKaa··eeTTAArrkkmmhhaaGGnn††rraayy))  EEff¬¬ggBBIIåå®®kkwwddΩΩ
kkmmµµbbIIyy""aagg  EEddlleess††ccssIIhhnnuuVVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAeellIIbbJJ˙ȧassnnii††ssuuxx´́nn®®BBMM
EEddnnkkmmıı¨C̈Caakk~~¨g̈gqq~~SS11996699  eehhIIyyxxMM∆∆¨V̈VnneeVVHHBBuummııppßßaayykk~~¨g̈gTTMMBB&&rrssaarrBBtt··mmaa
nn  ««GGggrrbbUUrrII»»  kkaallBBIIqq~~SS11999966  ––

««GGMMeeBBIIkk∫∫tt''
TTII11--  eennAAeeddIImmqq~~SS11996699  sseemm††cc®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩVVnnyykkrrVVyykkaarrNN__

ssmm©©aatt''rrbbss''åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  eeddaayymmaannEEppnnTTIIcc∫∫aass''llaass''́́ nn
TTIIttSSggeeyyookkkkuuggeennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa  eeTTAAeeVVHHppßßaayyeennAAkk~~¨g̈gTTssßßnnaavvddII††
Le Sangkum ..  eettIIeeKKaallbbMMNNgg®®BBHHGGggyy""aaggNNaa  ??  eettII®®BBHHGGggbbMMeerrII
ppll®®bbeeyyaaCCnn__xxaaggNNaa  eeddaayyyykkkkiiccççkkaarrssmm©©aatt''rrbbss''kkggTT&&BBEExxµµrrdd**ssMM
xxaann''EEbbbbeennHH  yykkmmkkllaatt®®ttddaaggCCaassaaFFaarrNN: ??  eettIIsseemm††ccssIIhhnnuu
ccgg''jj¨ḦHjjgg''BBYYkkeeyyaaFFaarrbbss''®®TTgg''  [[mmaannkkMMhhwwggnnwwggeeyyookkkkuugg  ……kk**ppÊÊ¨ÿy
eeTTAAvviijj  ccgg''[[BBYYkkeeyyaaFFaarrbbss''®®TTgg''®®ttUUvvrrMMllaayyeeccaall  eeddaayyBBYYkkss®®ttUUvv
ssYYrrBBUUCC  ??  KKWWffaasseemm††ccBBMMuuVVnnssmm¬¬wwggeeTTAAxxaaggGGaaeemmrriikkSSggeennaaHHeessaaHHeeTT  EEtt
VVnnssmm¬¬wwggeeTTAArrkkBBYYkkxxaaggkkuummµµ¨ÿynniiss††eevvoottNNaammvviijj  ..  eess††ccssIIhhnnuuccgg''
VVnneekkrr††ii__eeQQµµaaHHnniiggssiirrIIllÌÌ  ((Glory))  CCaaeemmddwwkknnSSbbddiivvtt††nn__  eehhIIyykkMMBBuuggEEtt
eerroobbccMMccaakk''ssmm¬¬aabb''®®bbeeTTssxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  kk~~¨g̈g®®bbkkaarr[[VVnnssMMeerrcceeCCaakkCC&&yyppÊÊaa
ll''xx¬¬ÁÁnnrrbbss''®®TTgg''  ..  GGnnaaKKttVVnnbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjffaa˘̆˘̆˘̆  sseemm††ccVVnneeFFII√√kkaarr
bbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajjkkMMccaatt''kkggTT&&BBrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg[[vviinnaassssnnii††̆̆ ˘̆˘̆  eeddaayyee®®bbIIkkmm¬¬SSgg
xxaaggTT&&BBxxµµSSgg´́nn®®bbCCaaCCaattiirrbbss''®®TTgg''  ..

««GGMMeeBBIIkk∫∫tt''TTII22--  eeBBjjqq~~SS11996699  CCaaBBiieessssccaabb''ttSSggBBIIJJkk''kkNN††aa--
llqq~~SSeeLLIIggeeTTAA  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnbbJJÇÇaa[[kkggTT&&BBEExxµµrr  ccaabb''BBYYkkeeyyookkkkuugg
BBII®®BBMM®®bbTTll''mmkkff√√aayy®®TTgg''  ..  rrYYccCCaabbnnÊÊaabb''mmkk  ®®BBHHGGggkk**eeccjjmmuuxxkkaarrJJrr

BBYYkkeeyyookkkkuuggTTSSggeennHH  eeddaayybbJJÇÇaa[[®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTsseeddaaHHEEllggBBYYkk
vvaaeeTTAAvviijj  ??  eettIIeeddIImm∫∫II®®bbeeyyaaCCnn__GGII√√EEddrr  EEddllsseemm††cceeFFII√√kkaarrss√√HHEEss√√ggeeddII--
mm∫∫II®®bbmmaaffbbeennƒƒaakkbbnnÊÊaabbkkggTT&&BBrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggEEbbbbddUUcceennHH  ??  eettII®®TTgg''ccgg''

bbJJÇÇËËnnddMMNNwwggeeTTAAddll''BBYYkkeeyyookkkkuugg  ffaa®®TTgg''mmiinnccUUllcciitt††  ®®BBmmTTSSggddaakk''
eeTTaass  ««ccMMNNaatt''kkaarr»»  rrbbss''åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  nnaayyeessnnaaFFiikkaarr
rrbbss''eeyyIIgg  ??  BBYYkkeeyyookkkkuuggTTSSggeennHH  EEddllVVnn®®ttUUvveeddaaHHEEllggttaammpp¬¬ËËvvkkaarr
kk**VVnn®®ttUUvvssƒƒaannTTUUtteeyyookkkkuuggeennAAPP~~MMeeBBjj  TTTTYYllyykkeeTTAA{{bb®®kkeessaabb,,  BBYY
kkeeKKkk**GGaacceeddIIrr®®kkEEvvllEEqq√√llqq√√aatt''eeBBjjrraaCCFFaannIIEExxµµrr  ddUUcchh√√ËËggEEqq˚c̊ccckk  eeddIIrr
eennAAkk~~¨g̈gee®®kkaalleeccoomm  ..  eennHHKKWWeeddaayyssaarrEEtt®®BBHHtt®®mmiiHHnniiggbbJJÔÔaaVVFFIIrrbbss''
®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr  ..

««GGMMeeBBIIkk∫∫tt''TTII33--  eennAAccuuggqq~~SS11996699,,  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnbbJJÇÇËËnn[[KK--
NN:kkmmµµaaFFiikkaarrGGnn††rrCCaattiiEEpp~~kk®®ttYYttBBiinniitt¥¥®®ttLLbb''eeTTAAvviijj  ..  ttSSggBBIIssnnii~~ssiiTT
hhßßWWEENNvvmmkk  KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarreennHHmmaannPPaarrkkiiccççdd**åått††¨g̈gåått††mmEEpp~~kkxxaaggyyaa
mmll∫∫aattnniiggFFaannaa®®BBMM®®bbTTll''́́ nnkkmmıı¨C̈CaaeeyyIIgg  ..  KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarreennHH®®ttUUvvttMM
NNaaggeeddaayy®®kkuumm®®bbttiiPPUÚ́ nn®®bbeeTTssbbII  ≤≤NNÎÎaa  kkaaNNaaddaa  nniiggbb""UULLËËjj..  GG~~kk
sseegg˚t̊tkkaarrNN__TTSSggeennHH  EEddllddkk®®ssgg''eeccjjmmkkBBIIbb¬¬¨k̈kTTSSggBBIIrr  BBMMuummaannGGMM
NNaaccGGII√√GGssççaarr¥¥NNaass''NNaaeeTT  kk**bb""uuEEnn††®®BBMM®®bbTTll''rrbbss''eeyyIIggEEddllmmaann
ee®®KKaaHHff~~aakk''ddll''GGaayyuuCCIIvviitt  ®®ttUUvvkkaarrGG~~kkyyaammll∫∫aattTTSSggeennHH  ddUUccEEttddeeggII˙ṁm
eeccjjccUUll  ..  kkaarrbbeeNN††jjKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarreennHH[[ccaakkeeccjjBBII®®bbeeTTsskkmmıı¨¨
CCaa  eeTTaaHHeeddaayy®®bbkkaarrNNaakk**eeddaayy  CCaaGGMMeeBBIIkk∫∫tt''mmYYyydd**eeffaakkTTaabbbbMMppuutt  ..
xxMM∆∆¨V̈VnnddwwggeennAA´́ff©©ee®®kkaayymmkkttaammrryy::eessoovveePPAArrbbss''  Bernard Hamel ((
Sihanouk et le drame cambodgien))  ffaa  eennAAll©©aacc´́ff©©3300FF~~ËË11996699  ((KKWW
eennAAccMMeeBBllEEddllssIIhhnnuuGGHHGGaaggffaa  PP&&yyxx¬¬aaccrrddΩΩ®®bbhhaarreeyyaaFFaa  BBIIssMMNNaa
kk''GG~~kkGGggmmççaass''ssiiuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt:))  ffaa  sseemm††cc®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩkkMMBBuuggeessBB
eessaayyeePPaaCCnnaahhaarryy""aaggssbb∫∫aayy  CCaammYYyynniiggeellaakk®®bbFFaannKKNN:kkmmµµaa
FFiikkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥  ((CCaattiibb""UULLËËjj))  EEddllnnwwgg®®ttUUvvccaakkeeccjjBBII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa..
KKWWddUUccEEtt®®BBHHGGggVVnnCCbb''eellooggkkaarrhhiinneehhaaccnniiggvviinnaasskkmmµµrreebbIIkkrrVVjj
´́nn®®BBMMEEddnnkkmmıı¨C̈Caarrbbss''eeyyIIggddUUeecc~~aaHH‰‰gg  ..

««ddUUeecc~~HH  eennAA´́ff©©EEddll®®BBHHGGggeeFFII√√ddMMeeNNIIrrccaakkeeccjjeeTTAA®®bbeeTTssVVrrSSgg
((66mmkkrraa11997700))  GGMMeeBBIIVVbbnniiggåå®®kkwwddΩΩkkmmµµTTSSggbb""uunnµµaann  ®®ttUUvv®®BBHHGGggVVnnbbMMeeBB
jjrrYYccGGss''eehhIIyy  ..  sseemm††ccssIIhhnnuu®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  VVnnllkk''CCaattiirrbbss''®®TT
gg''rrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..⁄⁄

�                                �
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BBYYkkeeyyookkkkuuggTTSSggGGss''eennHH  VVnn®®ttUUvveeKKccaabb''yykkmmkkbbgg˙ȧajjssIIhhnnuu
eennAA‰‰vvSSggPP~~MMeeBBjj  rrYYccbbnnÊÊaabb''mmkk®®ttUUvvKKaatt''bbJJÇÇaa[[eeddaaHHEEllggeeTTAAvviijj  ??!!




