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eebbII®®bbssiinnCCaaxxMM∆∆̈̈VVnnee®®CCIIsseerrIIssyykkmmkknniiyyaayyBBIICCnnCCaattiiEExxµµrreennAAEEddnnddIIkkUUssSS  
ggssIIuunneennaaHH  kk**ee®®JJHHEEttxxMM∆∆ ¨̈yyll''eeXXIIjjffaaCCaakkaarrmmaannssaarr::®®bbeeyyaaCCnn__xx¬¬SSggNNaass''
kk~~̈̈ggkkaarreeqqII¬¬yyttbbeeTTAAnnwwggssiiTTiiÏÏrrbbss''CCnnCCaattiiPPaaKKttiiccmmYYyyccMMnnYYnndd**ssMMxxaann''  eennHHeebbIIeeKKmmii
nnKKiitteeTTAAeellIIllkk≈≈&&NN´́nn®®bbvvttii††ssaaÂÂss††eeTT  ..

CCaakkaarrBBiittNNaass''  EEddnnddIIkkUUssSSggssIIuunnmmiinnGGaaccyykkeeTTAAee®®bboobbeeFFoobb  CCaammYYyynnwwgg
®®bbCCaaCCnn®®KKbb''CCaattiissaassnn__  EEddllrrss''eennAAttaammttMMbbnn''EEpp~~kkxxaaggeellII´́nnEEddnnddIIttuuggkkwwgg
eennAAttaamm®®BBMM®®bbTTll''EEddnnllaavv  ……eennAAttaammEEddnnddIIxxııgg''rraabb´́nnPPUUmmiiPPaaKKkkNN††aall´́nn≤≤NNÎÎËË
cciinn  EEddllTTSSggGGss''KK~~aayyll''®®ssbb[[eeQQµµaaHHffaa  CCaaEEddnnddIIrrbbss''BBBBYYkkhhiiNNÎÎËËnniiggBBYYkk
mm""yyeennaaHHeeTT  ..  EEtteennAAeeBBlleennHH  eeKKVVnnkktt''ssmmaall''eeXXIIjjeennAAeellIIEEddnnddIIttaammmmaatt''
TTeenn¬¬eemmKKgg  nnUUvvvvtt††mmaann´́nnCCnnCCaattiiPPaaKKttiiccCCaaee®®ccIInn  EEddllrrss''eennAACCYYnnkkaallEENNnn
NNaann''ttaann''ttaabb''eellIIKK~~aa  CCYYnnkkaallrrss''eennAA‰‰eeNNHHxx¬¬HH‰‰eeNNaaHHxx¬¬HH  ddaacc''@@BBIIKK~~aa  eehhIIyy
mmaannkkMMrriittvvbb∫∫FFmm··……ccMMNNgg''ccMMNNUUllcciitt††  EEddllVVnnpp††ll''EEcckk[[nnUUvvllkk≈≈NN:ssmmaall''
FFaattuueeddIImmrrbbss''eeKK  ..  eebbIIssiinnCCaacc∫∫aabb''ffµµIIVVnnpp††ll''[[BBiiPPBBeellaakknnUUvvssnnÊÊ¨̈HHffIIµµkk~~¨̈ggkkaarr
eeKKaarrBBddll''bbuuKKlliikkllkk≈≈NN::BBiieessss´́nnCCnnCCaattiiEEddllTTnn''eexxßßaayyeennaaHH  xxMM∆∆¨̈nnwwggeerroobb
rraabb''eennAAeeBBlleennHH  eeddIImm∫∫IICCaaCCMMnnYYyyddll''ssµµaarrttII  ´́nnCCnnCCaattiittUUccttaaccttiiccttYYccxx¬¬HH  ddUUccCCaa  ––
mm""yy,,  eessÊÊøøgg,,  mm""aa  ……PP~~gg  EEddllrrss''eennAAttaammCCMMrraallPP~~MMttaamm®®BBMMEEddnnPPaaKKxxaaggeeCCIIgg  nniigg
TTiissxxaaggeekkIItt´́nnEEddnnddIIkkUUssSSggssIIuunn  ..  mm""¥¥aaggeeTToottsshhKKmm´́nnCCaattiissaassnn__TTSSgg
eennaaHH  CCYYnnkkaallrrss''eennAAppßßggee®®BBgg  eeddaayy≤≤ttmmaannllMMeennAABBiitt®®VVkkdd®®bbCCaa  ((  tantôt

errantes, tantôt sédentaires ))  CCYYnnrrss''eennAAnnwwggmmYYyykkEEnn¬¬gg˘̆˘̆˘̆  kk**BBYYkkeennaaHHGGaaccCCaattMM--
NNaaggCCnnCCaattiiEEddllVVnnkkaann''kkaabb''TTwwkkddII®®ttgg''eennaaHHmmuunneeKKEEddrr  eeddaayymmaannccMMnnYYnnPPaaKK
ee®®ccIInnrrhhUUttddll''rryy::eeBBllyyUUrrGGnn¬¬gg''ee®®kkaayy@@mmkkVVnnrraatttt∫∫aatteeBBjjeellIIddII®®ttgg''JJmm
llyyccUUllkk~~̈̈ggssmmuu®®TT  ((  le Delta ))  ..  llkk≈≈NN::BBiieessssrrbbss''BBYYkkeeKK  kk**kkaann''EEttccuuHH
GGnn''ffyyeennAAccMMeeJJHHmmuuxxCCnnCCaattiiyyYYnndd**ee®®ccIInn´́®®kkEEllgg  kk**ddUUccCCaakkaarrrrllaayyVVtt''bbgg''
GGss''nnUUvvss~~ËËll´́nnCCnnCCaattiiccaamm  EEddllVVnnkkeekkIIttmmuunneeKKeennAA®®ttgg''PPUUmmiiPPaaKK´́ttnniijjddUUeecc~~aaHH
EEddrr  ..  kk**bb""uuEEnn††eennAAkk~~̈̈ggeexxtt††mmaatt''®®CCUUkk  ((  ccUUvvdduukk  ))  eeKK®®bbTTHHeeXXIIjjCCnnCCaattiiCC√√aa    nniiggCCnn
CCaattiiccaammeennAAEEttrrkkßßaaCCMMeennOOrrbbss''eeKKeeTTAAeellIIKKmmIIıırrkkUUrr""gg''  ((  Corant ))  eehhIIyyEEddlleellaakk
Marcel NER VVnnccggÌÌ̈̈llbbJJÇÇaakk''yy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvv  eennAAkk~~̈̈ggGGttƒƒbbTTrrbbss''eellaakkccuuHHppßßaa--  
yykk~~̈̈gg®®BBwwttii††bb&&®®ttssaallaaVVrrSSggeennAAccuuggbbUUJJ··  ((  Bulletin de l'Ecole Française

d'Extrême Orient ))  ..
ee®®kkAABBII®®kkuummTTSSggLLaayyEEddlleennAACCaabb''llaabb''  eeKKeettaaggeerroobbrraabb''ppggEEddrrnnUUvv®®bbCCaa--

CCnnGGeenn††aa®®bbeevvssnn__  ddUUccCCaasshhKKmm´́nnBBYYkkGG~~kkkkaann''ssaassnnaammhhaamm""aatt''eennAATTII®®kkuugg´́®®BB  
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nnKKrr  nniiggeeccIILLWWgg  ((  Saigon-Cholon ))  EEddlleennAATTIIeennaaHHBBYYkkeeKKVVnnkkssaagg®®BBHHvviihhaarr
BBIIrr  ((2 mosquées))®®BBmmTTSSggnniiKKmmCCnnhhiiNNÎÎËË  ((  BBYYkkkkaann''ssaassnnaa®®JJhhµµNN__  ))  nniiggBBYYkk
Sikhseeddaayymmaannvvtt††mmaannEEpp~~kkvvbb∫∫FFmm··rrbbss''eeKK  KKWW®®BBHHvvii  hhaarrmmYYyykkEEnn¬¬ggCCaaTTIIsskk˚̊aarr:bbUU
CCaa  (sanctuaires) ccMMnnYYnn66kkEEnn¬¬gg  EEddllmmaannbbYYnnkkEEnn¬¬ggCCaavviihhaarr  ®®JJhhµµJJÔÔssaassnnaa  ..
®®kkuummmmYYyydd**ssMMxxaann''eeTToott  ee®®JJHHBBYYkkeeKKkkaann''kkaabb''  nniiggeeFFII√√sskkmmµµkk~~̈̈ggvviiss&&yy  eessddΩΩkkiiccçç
eennAAeellIIEEddnnddIIkkUUssSSggssIIuunnTTSSggmmUUll  eennaaHH  KKWW®®kkuummcciinn  EEddllmmaanneeddIImmkkMMeeNNIItteeccjjBBII
´́hhNNaamm,,  kk√√aaggTTuugg  ……BBIIhh√√̈̈kkeeKKoonn  eehhIIyyrrss''eennAA®®bbmmUUllppMM††̈̈KK~~aaCCaasshhKKmmeeddaayymmaa
nnkkaarrccaatt''EEccggyy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvvllÌÌNNaass''  KKWWBBYYkkcciinnkkgg''ttuugg  BBYYkkcciinnGGaakkaass  ((Akas)),,
BBYYkkcciinn®®TTIIvvccUUvv,,  BBYYkkcciinnhh√√̈̈kkeeKKoonn  nniiggBBYYkkcciinn´́hhNNaamm  ..  eeKKKKYYrrEEttrraabb''bbJJççËËlleeTTAAkk~~̈̈
gg®®kkuummcciinnppggEEddrr  nnUUvvkkUUnneeccAAkkaatt''  cciinn--yyYYnn  ((  métis sino-annamites ))  EEddllmmaa
nnccMMnnYYnnttiiccttYYccss††ÁÁcceessII††ggNNaass''  EEttkk**mmaannccMMnnYYnnee®®ccIInnbbggÁÁrrEEddrreennAATTII®®kkuuggeeccIILLWWgg,,
mmIIuuffrr  nniiggssuukk®®ttSSgg  ®®BBmmTTSSggeennAAttaammeeqq~~rrQQUUggssmmuu®®TTeessoomm  KKWWttSSggBBIIhhaaeeTTooggrrhhUU
ttddll''TTwwkkeexxµµAA  ((kkaaeemm""AA  ))  ..

‹‹  sshhKKmmEExxµµrreennAAkkUUssSSggssIIuunnmmaannccMMnnYYnnTTSSggGGss''  ®®bbmmaaNN555500,,000000nnaakk''
kk~~̈̈ggccMMnnYYnn®®bbCCaaCCnnssrruubb44,,880000,,000000nnaakk''  ..  eebbII®®KKaann''EEtteeKK®®kkeeLLkkeemmIIllPP¬¬aamm  eeKK
sseegg˚̊tteeXXIIjjffaa  ssmmaammaa®®tteennHHhhaakk''ddUUccCCaaeennAAeexxßßaayyNNaass''  ee®®JJHHffaaCCaakkaarrBBiitt
NNaass''eeTTAAeehhIIyy  EEddllffaakkMMeeNNIIttrrbbss''®®bbCCaaCCnnyyYYnn  EEddlleennAAeeBBjjJJsskk~~¨̈gg
ee®®CCaayy≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSggmmUUll  mmaannssPPaaBBeekkIInneeLLIIggCCaallMMddaabb''  ..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHeessaa
tt  kkaarreeFFII√√GGeenn††aa®®bbeevvssnn__ssMMeeddAAeeTTAATTiissxxaaggtt∫∫ËËgg´́nnCCaattiissaassnn__yyYYnn  KKYYrrkktt''ssmmaa
ll''ffaaCCaa®®BBwwttii††eehhttuu®®bbvvttii††ssaaÂÂss††mmYYyydd**ffIIµµeeffµµaaggeessaaHH  ..  eeKKmmiinnddwwggffaa  eettII®®ttUUvvrrkkmm--
eeFF¥¥aaVVyyEEbbbbNNaa[[VVnnyyuuttii††FFmm··xx¬¬HHppgg  kk~~¨̈ggkkaarrbbnnƒƒyyeell∫∫ØØnnhhUUrrccUUll´́nnCCaattii
ssaassnn__mmkkBBIIxxaaggeeCCIIggeennHH  ..  EEtteeKKeettaaggccaatt''TTuukkffaa  CCaassiiTTiiÏÏrrbbss''CCnnCCaattiiPPaaKKttiicc
ppggEEddrr  CCaaBBiieessssCCnnCCaattiiTTSSggeennaaHH  CCaattMMNNaagg[[CCnnCCaattiissaassnn__mmYYyy  EEddllEEbb
kkeeccjjBBIIeeKKdd´́TTeeTToott  eehhIIyyEEddlleeKK®®ttUUvvEEttttaammBBiinniitt¥¥GGeegg˚̊tteemmIIll≤≤ttQQbb''QQrr
ccaabb''ttSSggBBIIssttvvttßßddMMbbUUgg@@  rrhhUUttmmkkddll''eeBBllssBB√√́́ ff©©eennHH  ..

®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  eeKKCCYYbb®®bbTTHHCCaaBBiieesssseennAA®®ttgg''ee®®CCaayyddIITTeenn¬¬FFMMnniiggTTeenn¬¬VV--
ssaakk''  ..  kk~~̈̈ggeexxtt††®®ttaavviijjnnaaqq~~SS11993377  mmaann®®bbCCaaCCnnEExxµµrrTTSSggGGss''8822,,000000nnaakk''rrss''
eennAAyy""aaggkkkkkkuujj  eehhIIyyEEddllyyYYnnmmaann115566,,000000nnaakk''  ..  eennAAeexxtt††ssuukk®®ttSSgg  ss--
mmaammaa®®ttrrvvaaggCCaattiissaassnn__TTSSggBBIIrrmmaann  ––  5500,,000000nnaakk''TTll''nniigg110077,,000000nnaakk''  ..
eennAAeexxtt††VVkk''llIIvv  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrmmaannccMMnnYYnnEEttmmYYyyPPaaKK®®VVMMmmYYyy  ((11//66))´́nn®®bbCCaa--
CCnnyyYYnn  ..    ‰‰eennAAkk~~̈̈ggeexxtt††kkwwggeeffIIvviijj    mmaannEEttccMMnnYYnnmmYYyyPPaaKKddbb''((11//1100))bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  
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kk**bb""EEnn††eennAAeexxtt††rraa""cc''yy""aa  ((®®kkmmYYnnss))  ccMMnnYYnn®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrree®®kkaammVVnneekkIInneeLLIIggvviijj
eessIIµµnnwwggmmYYyyPPaaKKbbII  ((11//33))    eeJJllKKWWmmaannccMMnnYYnn6655,,000000nnaakk''TTll''nnwwgg119922,,000000nnaakk'

eennAAeexxtt††hhaaeeTTooggEEddllCCaaeexxtt††dd**ttUUccmmaann®®bbCCaaCCnneennAAttiicceennAAeeLLIIyyeennHH  ccMMnnYYnnCCnn
CCaattiiTTSSggBBIIrrmmaannccMMnnYYnn®®bbhhaakk''®®bbEEhhllKK~~aa  ..  ccMMEENNkkeennAAeexxtt††ccUUvvdduukkvviijj  EExxµµrrmmaann
ccMMnnYYnn((11//33))  mmYYyyPPaaKKbbIIKKWW4400,,000000nnaakk''  TTll''nnwwggyyYYnn116688,,000000nnaakk''  ..  eebbIIssiinneeKK
®®ssgg''yykkEEttllkk≈≈NN:TTUUeeTTAA  ee®®kkAABBIIeexxtt††®®ttaavviijj  eeKKsseegg˚̊tteeXXIIjjffaa  ®®KKaann''EEtteennAA
PPUUmmiiPPaaKKkkaatt''TTeenn¬¬VVssaakk''  ((  le seul Tranbassac ))  bb""uueeNNˆ̂aaHH  sshhKKmmEExxµµrrmmaannrrhhUU
ttddll''eeTTAAddbb''®®VVMMmmYYyyPPaaKKrryy  ((1166%%))  ´́nnccMMnnYYnnCCnnCCaattiissrruubbTTSSggGGss''  ..

eennAAkk~~̈̈ggPPUUmmiiPPaaKK®®ttaavviijjnniiggssuukk®®ttSSgg  GG~~kkEEddllmmaannkkMMeeNNIItteennAAkk~~̈̈gg®®ssuukk®®ssaa
bb''  ((  les autochtones ))  VVnnttSSggllMMeennAACCiitt@@KK~~aaEENNnnNNaann''ttaann''ttaabb''  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS1199

®®BBHHvviihhaarrdd**®®ssss''bbMM®®BBggxxaaggeellIIeennHH  KKWW®®BBHHvviihhaarrvvtt††    ««  eessrrIIssuuxxuummssggmmmmaannCC&&  
yy  »»  eexxtt††XX¬¬SSgg    ..      ®®BBHHvviihhaarr®®sseeddooggKK~~aaeennHH      mmaannccMMnnYYnnTTSSggGGss''CCaagg®®VVMMrryy
ssiiƒƒtteennAATTUUTTSSggEEddnnddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammrrbbss''eeyyIIgg    ..        ®®kkeeLLkkeeXXIIjjvvtt††eeFFII√√[[eeyyIIgg

®®sskk''TTwwkkEEPP~~kk®®sseeNNaaHHddll''TTwwkkddIIddUUnnttaaEEddllVVtt''bbgg''eeTTAA  ..  Photo:  Thach Xé
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3377  eexxtt††TTII11eennAAkk~~̈̈ggbbNN††aaeexxtt††TTSSggBBIIrrxxaaggeellIIeennHH  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrVVnnrrkkßßaaTTuukk
nnUUvvllkk≈≈NN::ee®®ccIInneellIIssllbb''  ((  la position dominante ))  CCaaggssaassnn__dd´́TTeeTToott
eennAAkk~~̈̈ggbbNN††aaPPUUmmiiTTSSgghhaassiibb  ((5500))  nniiggmmaannccMMnnYYnnPPaaKKee®®ccIInn  ((  la majorité ))  eennAA
kk~~̈̈ggPPUUmmiiCCaagg´́mm∏∏eeTToott  ..

BBYYkkeeKKrrss''eennAACCMMuuvviijjvvtt††GGaarraammrrbbss''BBYYkkeeKKEEddllmmaannccMMnnYYnn110099vvtt††  nniiggmmaann®®BBHH
ssggÙÙccMMnnYYnn11,,330000GGgg  ..  KKWWvvtt††TTSSggGGss''eennHHeehhIIyy  EEddllVVnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnpp¬¬ËËvv
FFmm··,,  pp¬¬ËËvv®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..  

eennAAeexxtt††ssuukk®®ttSSgg  eeKKrraabb''eeXXIIjjvvtt††mmiinnttiiccCCaagg5544vvtt††eeLLIIyy  eehhIIyyeeKKEEffrrkkßßaa
bbuuKKlliikkllkk≈≈NN:CCaattiissaassnn__[[ssiiƒƒtteennAACCaaEExxµµrrCCaanniiccçç  ..  BBYYkkeeKKVVnnEEffrrkkßßaaTTuukkyy""aa
ggmmwwuuggmm""aatt''nnUUvvGGtt††ssJJÔÔaaNNCCaattiittaammrryy: ««  ssmmaaKKmmGGbb''rrMMssIIllFFmm··--ddMMeerrHHvviiCCÇÇaa  nniigg
ssrrIIrrrraaggkkaayy´́nnEExxµµrreennAAkkUUssSSggssIIuunn  Association pour la formation morale -

intellectuelle et physique des Cambogiens de Cochinchine »»
ddwwkknnSSeeddaayy  eellaakkLLSS--‰‰mm  ..  ((  kk˘̆GG˘̆bb˘̆bb˘̆ ––  ee®®kkaayymmkkssmmaaKKmmeennHHVVnnEE®®bb
eeQQµµaaHHCCaa  mmiitt††ssmmaaKKmmEExxµµrreennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  Amical des Khmers du Kampu-

chea Krom -A.K.K. eehhIIyyssBB√√́́ ff©©mmaannbbNN††aajjeennAAkk~~̈̈gg®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa,,  sshhrrddΩΩ
GGaaeemmrriikk,,  ®®bbeeTTssVVrrSSgg,,  kkaaNNaaddaa,,  GGUUÂÂss††aallII,,  nnUUEEvvlleehhßßLLgg''˘̆˘̆˘̆  ))  ..

eennAAPPUUmmiiPPaaKKcceenn¬¬aaHHkkNN††aall  kkaatt''eeddaayyTTeenn¬¬VVssaakk''      PPUUmmiinnaannaarrbbss''CCnnCCaattii
EExxµµrrssiiƒƒtteennAACCMMuuKK~~aa  ddUUccCCaaPPUUmmiiGGUUrrnniiggPPUUmmiieett~~aattCCaaeeddIImm  ..  

eennAAeexxtt††rr""aacc''--yy""aa  ((  eexxtt††®®kkmmYYnnss  ))  PPUUmmiiEExxµµrrTTSSggLLaayyssiiƒƒtteennAAhhaakk''bbIIddUUccCCaa
eekkaaHHBB®®ggaayyJJsseeBBjj  eennAAEEbb""kkxxaaggeeCCIIggnniiggEEbb""kkxxaaggtt∫∫ËËgg´́nnTTII®®bbCCMMuueexxtt††  ..  kk**bb""uu
EEnn††eennAAeexxttccUUvv--dduukkvviijj  eennAAttaammbbeeNN††aayyCCYYrrPP~~MM®®TTIIttuugg  ((  Triton ))  PPUUmmiiEExxµµrrbbnn††bbnnÊÊaabb''
KK~~aahhUUrrEEhhkkkkkkuujj  eeddaayyVVnnrrkkßßaaTTuukkyy""aaggmmFF¥¥&&tt  nnUUvvTTMMeennoommTTmm¬¬aabb''ttSSggBBIIbbuurraaNN
kkaalleerrooggmmkk  ..  PPUUmmiiEExxµµrrxx¬¬HHeeTToott  ssiiƒƒtteennAA‰‰eeNNaaHHxx¬¬HH‰‰eeNNaaHHxx¬¬HH  ((  des élé-

ments sporadiques ))  eeKKrrEEmmgg®®bbTTHHeeXXIIjjeennAAkk~~̈̈ggeexxtt††LL¨̈gg--eess√√øøgg,,  yyiinn--LL¨̈gg,,
ttwwgg--GGaagg  nniiggeennAATTII®®kkuuggeeccII--eeLLIIggppggEEddrr  ..  ccMMEENNkkeennAA‰‰nnaayybbwwggkkkk‰‰eeNNaaHH  ((
au delà Plaine des Joncs ))  eeKKrrEEmmgg®®bbTTHHeeXXIIjjPPUUmmiiEExxµµrreellcceeccjjCCaarrUUbbrraaggeeLLII
gg  eennAAeeBBllEEddlleeKKkkaann''EEtteeTTAACCiittddll''®®BBMM®®bbTTll''EEddnn®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  eeJJllKKWWeennAA
kk~~̈̈ggPPUUmmiiPPaaKKeexxtt††́́ ttnniijj  ..

®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrVVnneeKKcceeccjjBBIIPPUUmmiiPPaaKKkkNN††aall  ddUUccCCaaeexxtt††mmII--ff,,  eexxtt††eebbnn
EE®®tt  ……eexxtt††eehhaa--kkuugg  ®®BBmmTTSSggBBIIGGaaNNaaeexxtt††TTSSggLLaayynnaaTTiissbbUUJJ··  ddUUccCCaaeexxtt††VV
eerroo  kk**bb""uuEEnn††eeKKkk**eennAArraabb''eeXXIIjjffaa  eennAAmmaannCCnnCCaattiiEExxµµrrrraabb''JJnn''nnaakk''ppggEEddrr  eennAAkk~~̈̈gg
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eexxtt††eebboogg--vvaa""  nniiggeexxtt††FFUU--yy""UUvveemm""aakk  ((  EExxµµrreeyyIIggeehhAAffaa  eexxtt††TTYYllttaaeemmaakk  ))  EEddll
CCaassMMNNll''ccuuggee®®kkaayybbggÌÌss''  ((  dernier vestige ))  nnaaPPUUmmiiPPaaKKxxaaggeekkIItt  bbnnÊÊaabb''BBII®®ttUU
vvBBYYkkyyYYnnQQ¬¬aannJJnn®®bbvv&&JJççyykkVVnnmmkkeehhIIyy  ..

eeTTaaHHbbII®®bbCCaaBBllrrddΩΩTTSSggeennaaHHVVnneeKKcceePPoossxx¬¬ÁÁnn  eeccjjeeTTAAkkEEnn¬¬ggdd´́TTVVtt''eeTTAA
eehhIIyykk**eeddaayy  kk**EEddnnddIImmYYyyPPaaKKFFMMrrbbss''BBYYkkeeKK  eennAAEEttbbnnßßll''TTuukknnUUvvGGnnuussßßaavvrrIIyy__
dd**EEssnnCCUUrrcctt''  EEddlleennAAEEtt®®ttUUvvVVnnrrkkßßaaTTuukkeennAAkk~~̈̈ggbb¬¬gg''EEppnnTTII®®bbvvttii††ssaaÂÂss††  kkMMNNtt''
ffaaCCaa®®ssuukkeeTTssrrbbss''eeKKddEEddll  ..  eeQQµµaaHH®®ssuukk--PPUUmmii--ttMMbbnn''xx¬¬HH@@  vvaa®®KKaann''EEttEEkkEE®®bb
BBIIeeQQµµaaHHeeddIImmCCaaEExxµµrrEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  ddUUcceennHHeehhIIyy  VVnnCCaaeeKKggaayyyyll''ggaayyssaall''
CCaaTTIIbbMMppuutt  ddUUccCCaa  ––  eexxtt††ssaaEEddkk  (( Sa Dec ))  kk¬¬aayymmkkBBIIJJkk¥¥EExxµµrr  ::  ppßßaarrEEddkk  ((  le
marché de fer ))  CCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆..  JJkk¥¥  Sôc Trang mmkkBBIIJJkk¥¥  ::  ®®ssuukkXX¬¬SSgg  ((  le

pays des greniers ))  ..  eexxtt††®®ttaa--vviijj  Tra Vinh ……eexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  ..  eexxtt††  Bac

Liêu ……  eexxtt††eeJJFFiieellII  ((  Pô-Loeuh : le haut banian ))  ((  ddll''eeBBllee®®kkaayymmkk
EExxµµrreehhAAkk¬¬aayyeeTTAACCaa  ::  BBllllaavv  ee®®JJHHmmaanneemmTT&&BBCCaattiillaavvmm~~aakk''  VVnnnnSSBBlleerrhh__eeTTAA
cc∫∫SSggkkaabb''ssmm¬¬aabb''eeddjjyyYYnneennAATTIIeennaaHH  ®®ttgg''ttMMbbnn''VVPP~~MM  ((11772200))  eennAAee®®kkaayyrraaCCeess††
ccCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22  ))  ..  eexxtt††  Camau ……TTwwkkeexxµµAA  ((  Tuk Khmau ))  TTwwkkeexxµµAA  les eaux

noires ..  eexxtt††mmIIuu--ffrr  My Tho ……  Mê Sar (( la dame blanche ))  mmkkBBIIJJkk¥¥EExxµµrrffaa
eexxtt††  eemm--ss  ..ll..  nniigg  ..ll..˘̆˘̆˘̆

eeQQµµaaHHdd´́TTeeTToottCCaakkaarrbbkkEE®®bbeessµµaaHHEEttmm††gg  CCaaJJkk¥¥yyYYnnBBIIeeQQµµaaHHeeddIImmCCaaEExxµµrr
ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaaeeKKeeXXIIjjffaa  eexxtt††eebbnnEE®®tt  Bên Trê - la berge des bambous

((  yyYYnn  ::  Bên EE®®bbffaaccMMNNtt  ddUUccCCaaccMMNNtt……eebbnnLLaann,,  kkMMBBgg''qq¬¬gg˘̆˘̆˘̆  nniiggEE®®tt  Trê

EE®®bbffaaeeddIImmÚÚssßßII  ))  kk¬¬aayymmkkBBIIJJkk¥¥EExxµµrrffaa  ::  eexxtt††kkMMBBgg''ÚÚssßßII  ..  ttMMbbnn''  Bên Nghê ((
Nghê EE®®bbffaa®®kkbbII  ))  la berge des bufflons EEddllCCaaeeQQµµaaHHeeddIImm´́nnPPUUmmiiPPaaKKttUUcc
mmYYyyssiiƒƒtteennAACCaayyTTII®®kkuugg´́®®BBnnKKrr˘̆˘̆˘̆  ttaammrryy::eeQQµµaaHHeennHHeeKKGGaaccyyll''VVnnyy""aaggggaa
yyffaa  mmkkBBIIJJkk¥¥EExxµµrr  ::  kkMMBBgg''®®kkbbII  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  eeQQµµaaHHBBIIbbuurrMMbbuurraaNNxx¬¬HH@@eeTToott
eeKKrrkkEEtteemmIIllmmiinnyyll''  kk**bb""uuEEnn††eeQQµµaaHHTTSSggeennaaHHeennAAEEttVVnn®®bbCCaaBBllrrddΩΩyykkmmkk
ee®®bbIICCaanniiccçç  ≤≤ttEEddlleeVVHHbbgg''eeccaalleessaaHHeeLLIIyy  ddUUccCCaaeerraaggddMMrrII  ««  l'enclos des élé

phants »»  ssMMrraabb''ssMMKKaall''eexxtt††́́ tt--nniijj  ..  LL¨̈gg--eehhaa  ««  le devin noyé »»  CCaaeeQQµµaaHH
eexxtt††vviijj--LL¨̈ggssBB√√́́ ff©©  ..  eexxtt††mmaatt''®®CCUUkk  ««  le groin du porc »»  eeTTAACCaaeexxtt††ccUUvv--dduukk..
eexxtt††®®kkmmYYnnss  ««  la cire blanche »»  eeTTAACCaaeexxtt††rr""aacc''--yy""aa  ..  eexxtt††JJmm  « Peam »
l'embouchure eeTTAACCaaeexxtt††hhaaeeTToogg  Hatiên nniiggCCaaBBiieessss®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  ((  Prei

Nokor : du sanskrit Nagara - la ville de la forêt ))  ssMMrraabb''eehhAAeeQQµµaaHHCCaa  Saïgon- 
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rrUUbbfftt®®BBHHvviihhaarrvvtt††eeJJFFiissaallrraaCC  ((  vvtt††kkMMBBgg''  ))  CCaavvtt††EEddllEExxµµrrTTUUeeTTAAeennAAkk~~̈̈gg
eexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  EEttggnnSSKK~~aammkkeeFFII√√BBiiFFIIbbggßß¨̈kkUUllCCUUnnååkkjj""aassWWnn--KKuuyy  ..  vvtt††eennHH
kkssaaggddMMNNaallKK~~aannwwggvvtt††ssMMeerraagg‰‰kk  ((  ssttvvttßßTTII77  ))  ..  mmaannvvtt††bbIIeeTToottEEddll
mmaannccMMNNaass''ddUUccKK~~aaKKWW  ––  vvtt††xxÊÊwwgg,,  vvtt††eekkaaHH  nniiggvvtt††eeKKaakk  .. Photo: Thach Xé
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Cholon eeJJllKKWWTTII®®kkuuggeennHHeehhIIyyEEddllCCaaGGttiittrrddΩΩFFaannII  ((bbUUrrII))  rrbbss''EExxµµrr  EEddll´́ppÊÊmmYY
yyPPaaKKFFMMVVnnllaattssnnÏÏwwggeeTTAAeellIIvvaallpp~~ËËrreexxµµaacc  ……vvaallrreehhaazzaann  (( une partie de la

Plaine de Tombeaux ))  mmYYyyEEpp~~kkEEddrr  ..  ddUUcceeKKVVnneeXXIIjjrrYYccmmkkeehhIIyy®®ssaabb''  JJ
kk¥¥……eeQQµµaaHH®®ssuukk--PPUUmmii--ttMMbbnn''TTSSggLLaayyeennaaHH  vvaammaannTTMMnnaakk''TTMMnnggeeTTAAnnwwggFFnnFFaann
FFmmµµCCaattii  CCYYnneeTTAAnnwwggllkk≈≈NN:FFmmµµCCaattii  eehhIIyyCCaaTTUUeeTTAAee®®ccIInnmmaannnn&&yycc∫∫aass''llaass''
eeTToottppgg  EEtt®®ttUUvveeKKbbMḾ́ PP¬¬BBIIeeQQµµaaHHeeddIImm  ……llbb''eeccaallbbMMVVtt''ttaaggeessµµaaHHEEttmm††gg  CCaaBBii--
eesssseeddIImm∫∫IIssMMKKaall''eeQQµµaaHHPPUUmmiinnaannaa  eeddaayyeeKKeerrIIssyykkttaammJJkk¥¥yyYYnn--cciinnnniiyymm
eehhAA  eeddaayyEEccgg®®VVbb''……EEff¬¬ggbbJJÇÇaakk''BBIIbbMMNNggccgg''VVnnPPaaBBssMMbbUUrrssbb∫∫aayy,,  ssuuPPmm
ggll  ……PPaaBBccMMeerrIInnllUUttllaass''  ..  kkiiccççkkaarrEEpp~~kkrrddΩΩVVllrrbbss''eeyyIIggrrEEmmggVVnnyykkcciitt††
TTuukkddaakk''ccaabb''GGaarrmmµµNN__CCaanniiccçç  ccMMeeJJHHeeQQµµaaHHTTSSggLLaayyEEddlleeKKyykkmmkkddaakk''CCMMnnYYss
eeQQµµaaHHeeddIImmTTSSggeennaaHH  ..  CCaaBBiieesssseennAAeeBBllEEddllEEpp~~kkrrddΩΩVVyyrrbbss''eeyyIIggEEss√√gg
rrkkeeddIImmeehhttuuEEddlleeccjjmmkk kk~~̈̈ggkkiiccççeerroobbccMMbbgg˚̊bbeeggII̊̊tt®®bbmmUUllppMM††̈̈eeTTAACCaaPPUUmmii--XXMMuu--  ®®ssuu
kkTTSSggeennaaHH  ffaaGGaaccssMMGGaaggeeTTAAeellIIllkk≈≈NN:eessddΩΩkkiiccçç  ……eeTTAAeellIIkkaarrggaayy®®ssYYll  ..
mmaannCCYYnnkkaalleeQQµµaaHHffIIµµCCaaPPaassaayyYYnnddEEddllhh~~wwgg  vvaa≤≤ttmmaannTTSSggnn&&yyeeTTAAeeTToott  eehhII
yyEEddllkkaarreeVVHHBBuummııppßßaayyCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''nnUUvvEEppnnTTIIEEddllppßßaayyeeccjj  BBII®®kkssYYggEEppnn
TTIIPPUUmmiissaaÂÂss††  (( Service Géographique ))  kk**BBMMuuVVnnTTSSgg®®ssaavv®®CCaavvttaammddaann[[VVnn
cc∫∫aass''llaass''BBIIkkaarrEEkkEE®®bbpp¬¬aass''bb††ËËrrttaammGGMMeeBBIIcciitt††eeddaayyKKµµaannnnrrNNaaCCMMTTaass''EEbbbbeennHH  ((
ces modifications arbitraires ))  eennAAeellIIvviiTT¥¥aassaaÂÂss††xxaaggeellIIkkbb¬¬gg''EEppnnTTII  ..  xxMM∆∆̈̈VVnn
ssaall''PPUUmmiimmYYyyeennAAkk~~̈̈ggeexxtt††rraa""cc''--yy""aa  EEddllmmaanneeQQµµaaHHeeddIImmffaa  Ban Thach mmaannnn&&--
yyffaa  ««ttuuffµµ»»  ((  table de pierre ))  VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa  Ban Tân Dinh eeddaayyrrMMllaayy
eeQQµµaaHHPPUUmmii  Ban Thach nniiggPPUUmmii  Tham Dinh ccUUllKK~~aa  EEddllGGMMeeNNIIHHtteeTTAAeeQQµµaaHHeennHH
≤≤ttmmaannnn&&yyGGII√√TTaall''EEtteessaaHH  ..  EEtteeQQµµaaHHPPUUmmiiffIIµµeennaaHHVVnnTTaajjcciitt††xxMM∆∆̈̈[[ccaabb''GGaarrmmµµ--
NN__yy""aaggxx¬¬SSggBBIIeeQQµµaaHHccaass''  ((  eeQQµµaaHHeeddIImmddMMbbUUgg  ))  ee®®JJHHvvaaccEEmm¬¬kkmmiinnddUUccssBB√√ddgg  ..
xxMM∆∆̈̈kk**VVnneeTTAAeeFFII√√TTssßßnnkkiiccççBBiinniitt¥¥ddll''TTIIkkEEnn¬¬gg  eehhIIyyEEddllkkaarreeTTAAeeFFII√√kkaarrGGeegg˚̊ttBBiinnii
tt¥¥rrbbss''xxMM∆∆̈̈eennaaHH  vvaammiinn≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__‰‰NNaa  ee®®JJHHCCaaeehhttuujj¨̈SSgg[[xxMM∆∆̈̈VVnnssaall''CCaa
ccuuggbbJJççbb''ffaa  ««  ttuuffµµ  »»  (( la table de pierre ))  mmiinnEEmmnneeCCIIggmm""aaEEvvggeeFFII√√BBIIddII®®kkhhmm  ((
non pas un banc de latérite ))  ddUUccEEddlleeKKVVnnbbJJÇÇaakk''®®VVbb''eennaaHH‰‰NNaa  ??  EEttvvaa
CCaaXX¬¬SSggEEddllppÊÊ¨̈kkeeBBjjeeJJrreeTTAAeeddaayyssMMbbkkllaass--®®KKMMuu--xx¥¥gg  eehhIIyyEEddllmmaannbb--
eeNN††aayyrraabb''rryyEEmm""®®tt‰‰eeNNaaHH  TTuukkCCaassMMNNaammbbJJÇÇaakk''[[ddwwggffaa  ®®ttgg''kkEEnn¬¬ggeennHH
eehhIIyyCCaa®®ccSSggeeqq~~rrssmmuu®®TTkkaallBBIImmuunnyyUUrrGGnn¬¬gg''mmkkeehhIIyy  @@EEddllmmaannrraaggCCaakkUUnnPP~~MM
BBIIrreekkIItteeLLIIggBBIIssMMbbkkxx¥¥gg--llaass--®®KKMMuu  rraaggddUUccCCaarrbbss''eerroobbccMMssMMrraabb''ee®®bbII®®VVss''kk~~̈̈gg
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ppÊÊHH  llaayyLLMMeeddaayyGGMMEEbbggddbb,,  EEkkvv,,  eeppIIgg,,  ccaann  eehhIIyymmaannTTMMnnaakk''TTMMnnggeeTTAAnnwwggkkaarr
eennAACCiittVVrraayyNN__  ((  TTeenn¬¬VVTTII))  dd**FFMMeeFFggeennHH  ((  dans cet immense emporium))  EEdd
llmmaann´́ppÊÊ®®kkLLaarrhhUUttddll''eeTTAACCaagg440000hhiikkttaaeennaaHH  kk**hhaakk''bbIIddUUccCCaammaannkkaarrCCaabb''
TTaakk''TTggCCaammYYyyKK~~aannwwgghh√√ËËgg®®bbCCaaCCnn  EEddlleeddIIrr®®CCkkttaamm®®bbeeTTssnnaannaa  ((  la popula-

tion cosmopolite ))  BBIIee®®JJHHeeKKVVnnrruukkrrkkeeXXIIjjeennAAllaayyLLMMKK~~aa  ®®ccbbUUkk®®ccbbll''nnUUvv
rrbbss''rrbbrree®®bbII®®VVss''eeppßßgg@@  EEddllbbJJÇÇaakk''BBII≤≤TTiiÏÏBBll≤≤NNÎÎËËeeNNssIIuu,,  ≤≤NNÎÎËË,,  mmnn,,  ≤≤--
NNÎÎaa,,  eeGGoorraa""nnIIeejjøøgg  ´́nn®®bbeeTTss®®kkiikkCCMMnnaann''eeddIImm  ®®BBmmTTSSgg®®bbeeTTssrr""UUmmuuSSggEEffmmeeTToott
ppgg  ..

eebbII®®bbssiinnCCaaeeKKsseegg˚̊ttBBiinniitt¥¥BBIIeellIIGGaakkaassmmkk  TTssßßnniiyyPPaaBBTTSSggeennHHccggÌÌ¨̈
llbbgg˙̇aajj[[eeXXIIjjffaa  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩTTSSggeennaaHHyykkVVnneeCCaaKKCC&&yyCCMMnnHHeellIITTwwkk  eeddaa
yymmaann®®bbLLaayybbJJççËËllTTwwkk……bbgg˙̇ËËrrTTwwkkttaammbbMMBBgg''  ((  drainage ))      ®®BBmmTTSSggVVnnCCIIkk
®®bbLLaayyEE®®BBkkdd**FFMMsseemm∫∫IImm  EEddlleeKKeennAAEEttrruukkrrkkeeXXIIjjss¬¬aakkss~~aammeennAAeeLLIIyy  rrhhUUtt

rrUUbbffttssaallaaqqTTaannvvtt††eeTTJJ√√rraamm  ((  ´́®®BBCCaabb''  ))  eexxtt††XX¬¬SSgg Photo: Thach Xé
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ttddll''eeTTAAttMMbbnn''PPUUmmiiPPaaKKEEddlllliiccTTwwkkJJkk''kkNN††aallnnaavvaallkkkk''  ((  les terres semi-

noyées de la Plaine des Joncs ))  ..  yy""aaggeehhaaccNNaass''kk~~̈̈ggrryy:eeBBllCCaagg3300qq~~SS
ccuuggee®®kkaayyeennHHEEddrr  EEddlleennAAttMMbbnn''PPUUmmiiPPaaKKnnaannaattaatt''ttaammTTeenn¬¬VVssaakk''  sswwggEEtteeJJrr
eeBBjjeeTTAAeeddaayy´́®®BBssµµssaann††®®kkaass''XXµµwwkkFFMMll√√wwggeellII√√yy  eehhIIyyCCnnTTSSggLLaayyNNaa  EEdd
llVVnnEEvvkkEEjjkk®®ttYYss®®ttaayy  eebbIIkkpp¬¬ËËvvGGaaNNaanniiKKmmffIIµµmmuunneeKKbbggÌÌss''mmkkkkaann''PPUUmmiiPPaaKK
eennHH  ®®VVkkddCCaaVVnnssaarrssggCCaammYYyyBBYYkkCCnnEEddlleeBBjjcciitt††nnwwggxx¬¬ÁÁnn‰‰ggTTSSggeennaaHH  eeddaa
yyeeCCOOCCaakk''ffaa  mmaannEEttBBYYkkeeKKEEddllVVnnkkaabb''qq˚̊aarrvvaattTTIIkk~~¨̈gg´́®®BBdd**ss††¨̈kknnaaTTIIeennHHmmuunneeKK
bbggÌÌss''  ..  ttaammBBiittmmaann®®bbCCaaCCnndd**ee®®ccIInnkkuuHHkkrrVVnnrrss''eennAATTIIeennHHBBIIeeddIImmeerrooggmmkk
eellIITTwwkkddII  ((  JJkk''kkNN††aallTTwwkk--JJkk''kkNN††aallddIIeeKKaakk  ))  eehhIIyyeeyyaalleeTTAAeellIIccmm¬¬aakk''
kktt''®®ttaaeellIIffµµEEddlleeKK®®bbTTHHeeXXIIjjnnaassttvvssßßTTII55  ®®ttgg''ttMMbbnn''PPUUmmiiPPaaKKkkNN††aall´́nnvvaa
llbbwwggkkkk''eennaaHH  CCaakkaarrbbgg˙̇aajjbbJJÇÇaakk''[[eeXXIIjjBBiitt®®VVkkddffaa  ®®ttgg''ttMMbbnn''eennHHEEddll
ssBB√√´́ff©©CCaavvaallll˙̇eell˙̇vvhhYYttEEhhgg≤≤ttmmaannmmnnuussßßeennAAss©©aatt''®®CCggMMuueennaaHH  EEttkkaallBBIIss
mm&&yyeeddIImm  TTII®®ttgg''eennHH®®ttUUvvVVnnBBBBYYkkmmnnuussßßyykkCC&&yyCCMMnnHHeellIIttMMbbnn''PPkk''ll∫∫bb''CCaaddMMbbUU
ggbbggÌÌss''  ..  xxMM∆∆̈̈KKµµaannkkaarrbb""uunnbb""ggGGII√√ccgg''ccggÌÌ̈̈llbbJJÇÇaakk''ffaa    eennAATTIIeennHH  PPss††̈̈ttaaggCCaabbnn††bbnnÊÊaa  
bb''®®VVbb''ffaa  mmaannvvtt††mmaannCCnnCCaattiiEExxµµrreennAAeellIITTwwkkddIIkkUUssSSggssIIuunn  BBIIssttvvttßßmmYYyyeeTTAAss
ttvvttßßmmYYyyeeTTootteennaaHHeeLLIIyy  ..  sskk≈≈IIPPaaBBPPss††¨̈ttaaggEEddll®®ssaavv®®CCaavvrrkkVVnnmmkkTTSSgg
GGmm∫∫aallmmaaNNttSSggBBIICCaagg1100qq~~SSkknn¬¬ggmmkkeehhIIyyeennaaHH  rrhhUUttmmkkTTll''nnwwggeeBBlleennHH
eeKKeeXXIIjjmmaannrraabb''rryyeeTTAAeehhIIyy  ..  eennAAkk~~¨̈gg®®bbeeTTsseennHH  eeKKVVnnrruukkrrkkeeXXIIjjeennAAttaa
mmTTIIsskk˚̊aarr::bbUUCCaa  kkEEnn¬¬ggBBiissiiddΩΩnnUUvvBBMMnnUUkkffµµeekk∫∫ØØgg  EEddllCCaa®®KKwwHHssMMNNll''EEddlleennAAeess
ssssll''eennAAttaammvvtt††GGaarraammnnaannaa  rrvvaaggssttvvttßßTTII66  ……®®bbEEhhllCCaammuunneennHHeeTTAAeeTToott
ppggkk**mmiinnddwwgg  eennAAttaammeexxtt††xx&&NNÎÎTTSSggLLaayy  ddUUccCCaaeennAAeexxtt††rraa""cc''yy""aa,,  ®®ttaavviijj,,  eebbnn--
EE®®tt,,  Cap St. Jacques eehhIIyynniiggeennAAvvaallkkkk''  ..  rrUUbb®®BBHH®®BBhhµµNN__ssMMrraabb''eeKKaarrBBbbUU
CCaa  ((  les Idoles brahmaniques ))  CCaaBBiieessss®®BBHHkk~~̈̈gg®®BBhhµµJJÔÔssaassnnaammaannccMMnnYYnn
ee®®ccIInnCCaaGGeennkk  eehhIIyyeennAArraayyVV""yy®®KKbb''TTiissTTII  ..  kk**bb""uuEEnn††kkaarreeKKaarrBBbbUUCCaaccMMeeJJHH®®BBHH
ssiivv::vviijj  vvaammaannkkaarr®®ccbbUUkk®®ccbbll''KK~~aa  eeTTAACCaammYYyynnwwgg®®BBHHGGaaTTiieeTTBB  EEddlleekkIIttmmaann
eeLLIIggeennAAeessIIÊÊrr®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬gg  nniiggCCaanniimmiitt††rrUUbb´́nnbbUUrraaNNPPaaBB´́pp~~kknneeyyaaVVyy  ..  TTII®®bb
ccMMuuCCnnCCaaee®®ccIInnVVnn®®ttUUvvkkssaaggeeLLIIggeennAAeellIIddIIssNN††TTeenn¬¬eemmKKgg  ((  le Delta ))  ddUUccCCaa
eennAA´́®®BBnnKKrr  ……  Saigon-Cholon CCaaeeddIImm  ..  TTII®®bbCCMMuuCCnnkkMMBBgg''EEpp Oc-Eo eennAA®®ttgg''PPUUmmii
PPaaKKkkaatt''TTeenn¬¬VVssaakk''  ((  le Transbassac ))--  ®®VVssaaTT110000EEll√√ggeennAA®®ttgg''vvaallbb--
kkßßaabbkkßßII  ((  la plaine des Oiseaux ))  nnaaEEbb""kkxxaaggeeCCIIggeexxtt††TTwwkkeexxµµAA  ..  nnaassttvvttßßTTII
1111  GGFFiibbeettyy¥¥PPaaBBEExxµµrrVVnnllaattssnnÏÏwwggyy""aaggBBiitt®®VVkkddNNaass'' eeTTAAeellIIttMMbbnn''ssuukk
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kk®®TTSSgg  eennAACCMMuuvviijjkkMMBBgg''EEppVVssaakk''  ..  BBIIrrssttvvttßßee®®kkaayymmkk  sskkII≈≈PPaaBBVVnnbbJJÇÇaakk''
yy""aaggcc∫∫aass''  BBIIssMMNNgg''mmnnIIÊÊrrBB¥¥aaVVlleerraaKKTTSSggLLaayyEEddllssgg''eeLLIIgg  CCaaBBiieessss
ee®®kkaamm®®BBHHrraaCCkkiiccççccaatt''EEccggrrbbss''®®BBHHmmhhaakkßß®®ttdd**åått††¨̈ggåått††mmCCaaggeeKKbbggÌÌss''  KKWW®®BBHH
VVTTCC&&yyvvrrµµ&&nnTTII77  ddUUccEEddlleeKKEEttgg®®bbTTHHeeXXIIjjeennAAkk~~̈̈ggeexxtt††kkwwgg--eeffII  ((  eexxtt††EE®®BBkkÚÚ
ssßßII  ))  ..  eennAAccuuggee®®kkaayyeeKKbbggÌÌss''  eennAAmmaanneerrOOggee®®BBggnnaannaarrbbss''EExxµµrr……rrbbss''yyYYnn
®®BBmmTTSSggssMMeeNNrrkktt''®®ttaarrbbss''GG~~kkddMMeeNNIIrr  ……kk**eebbsskkCCnn  ((  les missionnaires ))
eeTToott  kk**rrwwttEEttbbJJÇÇaakk''yy""aaggcc∫∫aass''llaass''ffaa  TTwwkkddII®®ttgg''eennHH®®ttUUvvVVnnEExxµµrr®®ttYYtt®®ttaakkaann''
kkaabb''CCaaeerrooggrrhhUUttmmkk  yy""aaggCCaabb''llaabb''mmiinn[[VVtt''bbgg''eeLLIIyy  ((  avec persistance ))
eehhIIyy®®BBwwttii††kkaarrNN__GGss''TTSSggeennHH  ®®ttUUvvVVnnCCnnCCaattiiccaamm´́nnnnKKrrccMMVV""VVnnbbJJÇÇaakk''EEffmm
eeTToott  eennAAeeBBllEEddllccaammkkMMBBuuggttvvaa""®®bbqqSSggnnwwggkkaarrQQ¬¬aannJJnnrrbbss''yyYYnnTTSSggkkII††GGss''
ssggÙÙwwmm  ..  

kkmmıı̈̈CCaaEEddllBBIIeeddIImmCCaaGGFFiirraaCCaaNNaacc®®kkmmYYyydd**TTUUllMMTTUUllaayy  ((un immense em-

pire ))  kk**®®ttUUvv®®bbQQmmmmuuxxnnwwggkkaarrEEbbkkVVkk''CCaabbMMEENNkk@@nnaassttvvttßßee®®kkaayy@@eerroogg  mmkk
eennAAccMMeeJJHHmmuuxxKKUU®®bbEECCggTTSSggBBIIrr  EEddllrrEEmmggEEttggEEttbb¬¬nn''yykkeeddaayybbMMJJnnnnUUvvTTww
kkddIIkkmmıı̈̈CCaa  KKWWBBIInnKKrrGGNNˆ̂aammeennAAEEbb""kkxxaaggeekkIItt  nniiggBBII®®bbeeTTsseessoommeennAAEEbb""kkxxaaggllii
cc  ..  ®®BBMMssIImmaaEEpp~~kknneeyyaaVVyyrrbbss''kkmmıı̈̈CCaannaaeeBBlleennaaHH  mmaannPPaaBB®®ssbbKK~~aammkkTTll''
bbccçç¨̈bb∫∫nn~~kkaalleennHH  eeJJllKKWWllaattssnnÏÏwwgg®®KKbb≤≤TTiiÏÏBBlleeTTAAeellII®®bbTTll''EEddnnEEddllCCaattii
ssaassnn__ppggxx¬¬ÁÁnnrrss''eennAA  ((  à ses groupements ethniques ))  ..

eennAA®®bbeeTTsseessoomm      eebbII®®bbssiinneeKKmmiinnKKiitteeTTAAeellIIttMMbbnn''  Alsace Loraine ((®®BBMMEEdd
nnVVrrSSgg--GGaallWW¬¬mm""gg''  ))  KKWWttMMbbnn''VVtt''ddMMbbgg,,  ssIIuussuuppuunneennaaHHeeTT  kk**eeKKeennAAEEtteeXXIIjjmmaannCCnn
CCaattiiEExxµµrryy""aaggee®®ccIInn  EEddllCCaass~~ËËll´́nnCCnnCCaattiimmaanneeddIImmkkMMeeNNIIttddMMbbUUggeeKKbbggÌÌss''eennAA
®®ttgg''ttMMbbnn''TTMMnnaabb´́nneexxtt††kkUUrraa""tt  kk~~̈̈ggttMMbbnn''bbUUrrIIrraa""mm  eennAAssuurriinn  eennAAeeKKaakkxx&&NNÎÎ  eennAA®®VVCCii
mmbbUUrrII  ((  bbssççwwmmbbuurrII  ))  rrhhUUtteeTTAATTll''nnwwggttMMbbnn''nnaannaaCCiittVVggkkkk  ..  CCnnCCaattiiEExxµµrrmmaannccMM
nnYYnn®®bbmmaaNN445500,,000000nnaakk''  VVnnbbgg˙̇aajjbbJJÇÇaakk''ccMMeeJJHHBBYYkkGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUUvv´́nn
bbssççwwmm®®bbeeTTss[[eeXXIIjjffaa  EExxµµrreennAAeessoommkk**mmaann®®bbhhaakk''®®bbEEhhllnnwwggEExxµµrreennAAEEddnn
kkUUssSSggssIIuunnppggEEddrr  eehhIIyyEExxµµrrTTSSggLLaayyeennaaHH  CCaassMMNNll''ee®®kkaayyBBIIkkaarrhhiinneehhaa
cceeddaayyssaarrccMMVVMMggrrSSggCCll''  ´́nnGGttIIttmmhhaaGGMMNNaaccEEpp~~kknneeyyaaVVyyrrbbss''EExxµµrr
EEddlleennAAkk~~¨̈ggrraaCC¥¥®®BBHHVVTTCC&&yyvvrrµµ&&nnTTII77  VVnn®®KKbb''ddNN††bb''eeTTAAeellII®®bbeeTTsseessoomm
ssBB√√́́ ff©©TTSSggmmUUll  eeddaayyrrYYmmTTSSggEEddnnddIÍ́ nnee®®CCaayymm""aaLLaakkaa  ((  mm""aaLLaayyUU  ))  mmYYyyEEpp~~kk
ppgg  rrYYcceeQQaaggeeTTAAddll''EEpp~~kkxxaaggeeCCIIgg´́nn®®bbeeTTssPPUUmmaa  ®®BBmmTTSSggEEpp~~kkxxaaggeellIÍ́ nn®®bb
eeTTssllaavv  --  llaattssnnÏÏwwggeellIIEEddnnddIIkkUUssSSggssIIuunnTTSSggmmUUll GGss''rryy:11//44´́nnssttvvttßß  




