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ttSSggeeLLIIggssMMrraabb''≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSggmmUUll  ..  xxMM∆∆̈̈VVnnssaall''PPUUmmiikkrrmmYYyykkEEnn¬¬ggeennAAkk~~̈̈ggeexxtt††LL¨̈
ggeess√√øøgg  EEddll®®ttUUvveeKKrrMMllaayybbJJççËËllKK~~aa  rrvvaaggPPUUmmiiEExxµµrrnniiggPPUUmmiiyyYYnn  ..  vviiFFaannkkaarrNN__eennHH
VVnn®®ttUUvvccaatt''EEccggeeFFII√√eeLLIIgg  eeddaayyGGaaCC∆∆aaFFrrEEpp~~kkrrddΩΩVVll  eeddaayyssMMeerrcceeFFII√√KKµµaannkkaarr®®bbuugg
®®bbyy&&tt~~®®bbEEyyggGGII√√TTaall''EEtteessaaHH  ..  llTTÏÏppllKKWWeeFFII√√[[EExxµµrrGGss''eekkrr††ii__GGaakkrrrrbbss''xx¬¬ÁÁnneennAA
kk~~̈̈ggPPUUmmiiGGss''rrllIIgg  eeddaayyeeKKyykkeeTTAAEEcckk[[yyYYnnEEddll®®kkII®®kk≤≤ttmmaannddIIFFII¬¬  CCaaeehhttuueeFFII√√
[[ssaallaaeerroonnyyYYnnrrIIkkccMMeerrIInndduuHHddaallvvaallKKuummıı  ..  ccMMEENNkkxxaaggssaallaaeerroonnEExxµµrr  ssiiƒƒtt
eennAAkk~~̈̈ggrreebboobbGGnn''eexxßßaayytteeTTAAmmuuxx  eeddaayyeehhttuuEEttKKµµaann®®bbPPBB®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††GGII√√pp††ll''[[  ..
xxMM∆∆¨̈KKYYrreerroobbrraabb''ppggEEddrr  nnUUvvPPUUmmiiEExxµµrrmmYYyykk~~¨̈ggeexxtt††rraa""cc''yy""aa  EEddllttSSggeennAAmmiinnqq©©aayyBBIIpp¬¬ËËvv
KKmmnnaaKKmmnn__nniiggBBIIpp¬¬ËËvvTTwwkk  ..  ´́ff©©mmYYyy  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrkk~~̈̈ggPPUUmmiieennaaHH  eeTTIIbbnnwwggVVnnddwwgg
eeddaayykkaarreeggOOggqq©©ll''yy""aaggxx¬¬SSgg      eeddaayy®®ssLLSSggkkSSggttaammrryy:xxMM∆∆̈̈    ffaaBBYYkkeeKKBBiittCCaammiinn
EEmmnnCCaammççaass''´́nnkkmmµµssiiTTiiÏÏddIIFFII¬¬rrbbss''ppggeeKKeeLLIIyy  ssUUmm∫∫IIEEttddIIEEddllBBYYkkeeKKVVnnssgg''TTII
llMMeennAACCaaee®®sscc  rrYYccttSSggBBIIyyUUrryyaarrNNaass''mmkkeehhIIyyeennaaHHkk**eeddaayy  ..  ee®®JJHHffaaddII®®ttgg''
kkEEnn¬¬ggeennHH  ®®ttUUvvVVnneeKKddaakk''bbJJççËËlleeTTAAkk~~̈̈ggddIIkkmmµµssiiTTiiÏÏssaaFFaarrNN: ((Domaine public ))
eeddaayyeehhttuuEEttffaa  ddII®®ttgg''kkEEnn¬¬ggeennHH≤≤ttVVnnbbgg˙̇aajj  ffaaCCaaddIIkkmmµµssiiTTiiÏÏmmaannmmççaass''kkaann''kkaa
bb''CCaaGGllCCIIÇÇ  ee®®JJHHeeKKyyll''ffaa≤≤ttmmaannnnrrNNaamm~~aakk''  eeTTAAbb††wwggpp††ll''ccMMeeJJHHKKNN:kkmmµµkkaarrssuu
rriieeyyaaddII  ((®®kkuummEEppnnTTII  ))  kk~~̈̈ggnn&&yyeerroobbccMM®®BBMM®®bbTTll''ddII[[VVnn®®ttwwmm®®ttUUvv  eehhIIyykk**ee®®JJHHEEtt
KKµµaannnnrrNNaa[[ddMMNNwwggBBIIeerrOOggeennHH  ddll''BBYYkkeeKKppggEEddrr  ..

eettIIKKYYrr[[eeggOOggqq©©ll''ppggEEddrr……eeTT  ??  eebbIIssiinneennAAccMMeeJJHH®®BBwwttii††eehhttuu  EEddlleeKKccaatt''TTuukk
CCaavviiFFaannkkaarrNN__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eennHH  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrrTTSSgghh√√ËËggTTSSgghh√√aayy    CCYYnnkkaallTTSSgg  
PPUUmmiiEEttmm††ggVVnnrrtt''eeVVHHbbgg''ccaakkeeccaallllMMeennAAddΩΩaannrrbbss''BBYYkkeeKK  ee®®JJHHEEttccgg''eeKKcceeccjj
ppuuttBBIIGGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··  nniiggBBIIkkaarrddeeNNII††mmyykkeeddaayyee®®bbIIll∫∫iicckkll  ……eeddaayyee®®bbIIkkmm¬¬SSgg
®®bbvv&&JJççyykk  ((  pour fuir l'Injustice et la spoliation ))  BBBBYYkkmmççaass''bbMMNNuull  ((  Des

créanciers annamites ou chinois ))  yyYYnn……cciinnrrEEmmgg[[kkssiikkrrEExxµµrr  EEddllmmiinneeccHH
GGkkßßrrssIIuueejj""eellIIlliixxiittbbJJÇÇaakk''qqrreeVVkk  eeXXIIjjkk~~̈̈ggrryy:eeBBllyy""aaggxxII¬¬xxaaggmmuuxx  GG~~kkCCMMJJ
kk''bbMMNNuulleeKK  ((  le débiteur ))  rrkk®®VVkk''ssggeeKKmmiinnVVnn  kk**®®ttUUvveeKKGGUUssyykkeekktt††ii__GGaakkrr
GGss''rrllIIgg  ..  kkaarrxxUUccxxaattVVtt''bbgg''GGnn††rraayy  VVnnbbgg˙̇aajj[[eeXXIIjjyy""aaggCCaakk''cc∫∫aass''NNaa
ss''  eehhIIyykkaarryykkkkaarr®®VVkk''hhYYsskkMMNNtt''  xxuusscc∫∫aabb''  kkaarrTTaajjyykkppllkkMḾ́ rrhhYYsseehh
ttuu  VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaaTTmm¬¬aabb''FFmmµµttaaeeTTAAeehhIIyy  ddUUccCCaakkaarrddkkyykkkkmmµµssiiTTiiÏÏddIIFFII¬¬  ((  BBIIGG~~kkxxIIçç
®®VVkk''))  eeddaayyxxuusscc∫∫aabb''yy""aaggeennHH  KKYYrrNNaass''EEttEEpp~~kkrrddΩΩVVllVVrrSSgg  eeFFII√√[[PP∆∆aakk''eeppIIÌÌll
GGMMBBIIeerrOOggeennHHeeLLIIgg  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11993377  TTiiddΩΩaakkaarr  --  kkaarrkktt''……ccuuHHbbJJÇÇII®®ttUUvvVVnn®®bbkkaass[[
eeFFII√√CCaaccSSVVcc''eeddaayyxxaannBBMMuuVVnn  eennAAeellIIlliixxiittCCMMJJkk''bbMMNNuull  eeddaayymmaannkkaarrccuuHHhhttƒƒ
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eellxxaarrYYmmKK~~aa  rrvvaaggGG~~kkxxIIçç  (( débiteur ))  nniiggmmççaass''bbMMNNuull  ((  créancier ))  ..  eennAAeexxtt††
®®ttaavviijj  eeKKVVnneeXXIIjjffaa  CCaaccSSVVcc''eettaaggssaammIICCnn  ((  GG~~kkxxIIççnniiggmmççaass''bbMMNNuull  ))  mmkk
bbgg˙̇aajjxx¬¬ÁÁnneeddaayyppÊÊaall''  eennAAeeBBllccuuHHkk~~̈̈ggbbJJÇÇII  BBIIssiiTTiiÏÏGGMMNNaacc´́nnGG~~kkmmççaass''bbMMNNuullEEdd
llGGaacckkaann''kkaabb''rrbbss''EEddlleeKKbbJJççSS[[  ((  hypothèque ))  kk~~̈̈ggbbJJIIÇḈ́ nnkkmmµµssiiTTiiÏḮ́ ddFFII¬¬  ..

mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  eeyyIIggmmaannbbMMNNggssMMuu[[mmaannkkaarrBB®®ggIIkkBB®®ggwwggnnUUvvvviiFFaannkkaarrNN__xx¬¬HH
EEddllVVnnssMMeerrccGGnnuumm&&ttrrYYcceehhIIyy  eennAAeeBBllmmuunnssÂÂggaamm  eeddaayyGGaaCC∆∆aaFFrrVVrrSSgg  ..  CCaa
BBiieessssvviiFFaannkkaarrNN__  EEddllVVnnKKUUssbbJJÇÇaakk''ffaa  eennAAttaammPPUUmmiikkrrTTSSggLLaayyNNaaEEddll
rrYYmmccMMrruuHHKK~~aa  eettaagg[[mmaannGG~~kkFFMMddMMuu  GG~~kkmmuuxxGG~~kkkkaarrEExxµµrr  ((  les notables ))  ®®ssbb……ssmmaa--
mmaa®®tteeTTAAnnwwggccMMnnYYnn®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrYYmmQQaammrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ……CCaabbEEnnƒƒmmBBIIeellIIeennHHeeTTAAeeTToott
eettaaggmmaannmmÂÂnnII††CCMMnnYYyyEExxµµrrmm~~aakk''  kk~~̈̈ggbbJJ˙̇aaGGaa®®ttaannuukkUUllddΩΩaann  (( Un officier auxiliaire

khmer d'Etat Civil ))  eennAAttaammPPUUmmiiTTSSggLLaayyNNaa  EEddllmmaannCCnnCCaattiiEExxµµrrPPaaKKee®®ccIInn
rrss''eennAA  ..  EEttvviiFFaannkkaarrNN__TTSSggeennaaHH  nnwwggGGaacckk¬¬aayyeeTTAACCaammaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBBeeBBjjbbrriibbUU
NN··eeTTAAVVnn  kk**GGaa®®ss&&yyeeTTAAeellIIGG~~kkmmuuxxGG~~kkkkaarr  EEddllVVnn®®ttUUvveeKKccaatt''ttSSggTTSSggeennaaHH
mmaannmmuuxxggaarrCCaann''ff~~aakk''CCaallMMddaabb''llMMeeddaayy  nniiggeeddaayyeeyyaalleeTTAAeellIIkkrrNNIIxx¬¬HH@@  ®®BBmm
TTSSggeeyyaaggeeTTAAeellIIccMMnnYYnndd**ssMMxxaann''́́ nnCCnnCCaattiiPPaaKKttiicc  eehhIIyyGG~~kkmmuuxxGG~~kkkkaarr  ……ttMMNNaa
ggTTSSggeennaaHHeettaaggmmaannmmuuxxnnaaTTIIyy""aaggssMMxxaann''    kk~~¨̈ggbbNN††aassmmaaCCiikk´́nn®®kkuumm®®bbwwkkßßaaXXMMuu--
ssgg˚̊aatt''  ..  CCaakkaarrssMMxxaann''NNaass''eeTTAAeeTToott  eettaaggGG~~kkttMMNNaaggrrbbss''EExxµµrrTTSSggeennaaHH  ®®ttUUvv
mmaannmmuuxxnnaaTTIIEEddllVVnnmmkkCCaarrbbss''ppggxx¬¬ÁÁnn  eeTTaaHHbbIIeennAAkk~~̈̈ggGGggPPaaBBNNaakk**eeddaayy  eeTTaaHH
bbIIkk~~̈̈ggllMMddaabb''CCaann''ff~~aakk''NNaakk**eeddaayy  ..  ®®bbEEhhllCCaagg´́mm∏∏qq~~SSVV¬¬yymmkkeehhIIyy  eeKKVVnn
eessII~~ffaa  eennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkNNaaEEddllCCaattMMbbnn''ss√√yy&&tt  ®®ssuukkeennaaHH‰‰ggeettaaggTTaakk''TTggeeddaayyppÊÊaa
ll''eeTTAAGGaaCC∆∆aaFFrrCCaann''xxııss''  ..  eettIIkkiiccççkkaarreennHHnnwwggeeFFII√√eeTTAAeekkIItt  TTaall''EEttmmaannCCnnCCaattiiPPaaKKttii
cc  mmaannvvtt††mmaannee®®ccIInn®®KKbb''®®KKaann''  [[ssmm®®ssbbeeTTAAttaammvviiFFaannkkaarrNN__eennHH……  ((????))  ..  eeKK
GGaaccccaabb''eeppII††mmeeFFII√√kkaarrEEttggttSSgg  ««eemm®®ssuukk»»  ((  eeccAAhh√√aayy®®ssuukk……GGPPiiVVll®®ssuukk  ))  mmaann
ssJJÇÇaattiiCCaaEExxµµrr  eeddaayy®®ttUUvv®®bbkkaassee®®CCIIsseerrIIssEEttggttSSggCCaapp¬¬ËËvvkkaarrCCaaccSSVVcc''  eennAAkk~~̈̈ggttMM
bbnn''NNaa@@  EEddllmmaann®®bbCCaaCCnnPPaaKKttiiccEExxµµrrrrss''eennAAee®®ccIInnNNaass''NNaaeeBBkkeeTT  ..  eeTTaaHH
bbIIyy""aaggNNaakk**eeddaayy  eennAA®®KKbb''llkk≈≈NN:TTSSggGGss''        EExxµµrreettaaggmmaannmmuuxxnnaaTTIIeennAAkk~~̈̈ggEEpp~~kk
rrddΩΩVVll  ……kk~~̈̈gg®®kkuumm®®bbwwkkßßaannaannaa  eeddaayynniiyyaayyPPaassaaCCaattiirrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  eennAAkk~~̈̈ggkkaarr®®bb
LLgg®®bbEECCggee®®CCIIsseerrIIssmmÂÂnnII††rrddΩΩVVlleeTTootteessaatt    ccMMnnYYnnkkEEnn¬¬gg®®ttUUvvEEttrrkkßßaaTTuukkssMMrraabb''
eebbkk≈≈CCnnmmaannssJJÇÇaattiiCCaaEExxµµrr  kk~~¨̈ggkkaarree®®CCIIsseerrIIsskkEEnn¬¬ggeeFFII√√kkaarrkk~~¨̈ggmmuuxxggaarrssaaFFaarrNN:

……eeddaayymmaannmmuuxxggaarrCCaabbeeNN††aaHHGGaassnn~~ssiinnccMMeeJJHHkkrrNNIINNaaBBiieessss@@  ..  TTeeggII√√EEbb
bbeennHH  CCaaeehhttuujj¨̈SSgg[[PPaassaaEExxµµrrhhaakk''bbIIddUUccCCaammaann®®bbeeyyaaCCnn__  CCaapp¬¬ËËvvkkaarrEEddrr  ..  ddUUcc
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rrUUbbfftteeccttiiyyvvtt††EE®®BBkkss¬¬aa  kkMMBBuuggkkssaaggeeLLIIggvviijjbbnnÊÊaabb''BBIIssÂÂggaammeeyyookkNNaamm
VVnnrrlltt''3300eemmssaa11999955  ..  vvtt††EE®®BBkkss¬¬aa  PPUUmmiiEE®®BBkkss¬¬aa  eexxtt††®®kkmmYYnnss  ..

Photo: Thach Xé
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CCaakkaarrrr""aayyrraa""bb''kk~~̈̈ggJJkk¥¥bbNN††wwgg--kkII††ttvvaa""GGII√√eeppßßgg@@  ……lliixxiittTTaakk''TTggkk~~̈̈ggEEpp~~kkrrddΩΩVVll  ..
CCaaTTIIbbJJççbb''eeKKGGaaccssMMuu[[mmaannkkaann''EEttee®®ccIInneeLLIIgg  nnUUvvkkaarriiyyaall&&yy,,  mmnnIIÊÊrrnnaannaa  ssMMrraabb''
kkiiccççkkaarrrrbbss''EExxµµrr  EEddlleeKKVVnnbbgg˚̊bbeeggII̊̊ttxx¬¬HHrrYYccmmkkeehhIIyy  nnaaeeBBllmmuunnssÂÂggaammeennAA
GGmmxxuuTTÊÊkkaall&&yy´́nneeTTssaaPPiiVVll  ..

‹‹  eennAAEEddnnkkUUssSSggssIIuunn  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrmmaannccMMnnYYnn®®kkaass''EE®®kkllssMMxxaann''NNaass''
ccMMnnYYnneennHH≤≤ttmmaannffyyee®®kkaayy  mmaannEEttBBIIeekkIInneeTTAAmmuuxxCCaaddrraabb  eennAArraall''eeBBllNNaaEEddll
eeKKeeFFII√√kkaarrCCMMeerrOOnn®®bbCCaaCCnnmm††gg@@  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11888888  EExxµµrrkkUUssSSggssIIuunnmmaannccMMnnYYnn115500,,000000
nnaakk''  kk~~̈̈ggccMMeeNNaamm®®bbCCaaCCnnssrruubb  11,,660000,,000000nnaakk''  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11992255  BBllrrddΩΩEExxµµrreennAA
EEddnnkkUUssSSggssIIuunnVVnneekkIInneeLLIIggrrhhUUttddll''eeTTAA  330000,,000000nnaakk''  ..  eennAAmmuunnssÂÂggaammppÊÊ¨̈HH
eeLLIIgg  eeKKrraabb''eeXXIIjjmmaannccMMnnYYnn®®bbmmaaNN  335500,,000000nnaakk''  kk~~̈̈ggbbNN††aaCCnnssrruubbEEddllmmaa
nnttiiccCCaagg55llaannnnaakk''  ..  TTMMnnaakk''TTMMnnggrrbbss''BBYYkkeeKKCCaammYYyyCCnnCCaattiicciinn  mmaannPPaaBBllÌÌ®®bb
eessIIrrNNaass''  eehhIIyyeeKKsseegg˚̊tteeXXIIjjmmaann  kkUUnnkkaatt''EExxµµrr--cciinn  (( de nombreux métis

sino-cambogiens ))  EEddll®®BBwwttii††kkaarrNN__dd**ccEEmm¬¬kkmmYYyyKKYYrrkktt''ssmmaall''  KKWWeeKKeeKKaarrBBeeddaa
yyeessµµaaHHssµµ&&®®KK  eeTTAAttaamm®®bb´́BBNNIITTMMeennoommTTMMllaabb''ttaammxxaaggmm††aayy  eehhIIyyEEddllCCaakkaarrkkMMrr
mmaannkkrrNNIIEEbbbbeennHHNNaass''  ccMMeeJJHHkkUUnnkkaatt''cciinn--yyYYnn  ((  les métis sino-annamites

))  ..  CCaaTTUUeeTTAA  EExxµµrreennAAEEddnnkkUUssSSggssIIuunnmmaannTTMMnnaakk''TTMMnnggCCaammYYyyyyYYnn  eeddaayy≤≤ttmmaannkkaarr
®®ssLLaajj''ccUUllcciitt††TTaall''EEtteessaaHH  ((  des relations dénuées de sympathie ))  ..
((  kkMMNNtt''GG~~kkbbkkEE®®bb ––  eerrOOggeennHHCCaakkaarrBBiitt≤≤tt®®bbEEkkkkVVnn  mmaannxxMM∆∆̈̈CCaassaakkßßII  ..  eennAAPPUUmmii
xxMM∆∆̈̈  mmaann®®KKYYssaarrcciinnmmYYyyeeQQµµaaHHccwwkkkkgg  KKaatt''GGeeJJIIÇÇjjmmkkBBII®®ssuukkcciinnttSSggBBIIttUUcc  mmkkrrss''
eennAAkk~~̈̈ggPPUUmmiiEExxµµrr  TTTTYYllGGrriiyyFFmm··--®®bb´́BBNNIIEExxµµrr  ..  KKaatt''rrkkssIIuú́ xx√√nniiggkkaabb''®®CCUUkkllkk''  eeBB
llEExxµµrreeFFII√√bbuuNN¥¥TTaannmm††gg@@  ..  KKaatt''mmaannkkUUnn®®bbuuss55nnaakk''  kkUUnn®®ssII22nnaakk''  ..  kkUUnn®®bbuussTTSS
gg55nnaakk''bbYYsseerroonneennAAvvtt††xxMM∆∆̈̈  ..  kkUUnncc∫∫ggbbYYssrrhhUUttddll''eeLLIIggCCaa®®KKUUeeccAAGGFFiikkaarrvvtt††xxMM∆∆̈̈    KKWWCCaa  
®®KKUUxxMM∆∆̈̈TTII11  EEddllVVnneebbIIkk®®bb®®ssIIEEPP~~kkxxMM∆∆̈̈[[eeccHHGGkkßßrrEExxµµrr  ..  ‰‰kkUUnn®®bbuussbbnnÊÊaabb''  eeLLIIggCCaa
®®KKUUssUU®®ttss††SS  ..  ddll''sswwkkmmkk  ((  ccaakkssiikk≈≈aabbTT  ))  eerroobbkkaarr®®bbBBnnÏÏCCaakkUUnnBBUUxxMM∆∆̈̈  ––  EEssxxµµ̈̈tt
ddUUccxxMM∆∆̈̈  ..  cciinnrrss''eennAAyy""aaggssuuxxddmmrrmmnnaa  kk~~̈̈ggssggmmEExxµµrrddUUccbbggbbÌÌËËnnbbeeggII̊̊tt  ..  ‰‰yyYYnnnnii
ggEExxµµrrddUUccTTwwkknnwwggee®®BBgg  ..  ssmm&&yyeeddIImmCCMMnnaann''mmuunn@@xxMM∆∆̈̈  ……CCMMnnaann''xxMM∆∆̈̈eennHH  eebbII®®bbuussNNaaeehhII
yyeeTTAAyykk®®bbBBnnÏÏyyYYnn  GG~~kk®®ssuukkeeKKmmiinnssUUvvrraabb''GGaannnniiyyaayyrrkkeeTT  ..  kk~~̈̈ggssaallaaeerroonn
eeBBlleeccjjeellgg,,  eeBBlleeccjjeeTTAAppÊÊHH        kkUUnnEExxµµrr--kkUUnnyyYYnnvvaayyKK~~aaBBkkmmuuxxEEbbkkmmaatt''GGss''
eehhIIyy  ))  ..

ttaammccMMNNggcciitt††rrbbss''eeKK  yyYYnn  eeKKeehhAAEExxµµrrffaa  ––  ««  eeffaa  »»  ((  Thô = les hommes

de la terre  ddUUccBBYYkkssMMEErr"",,  BBYYkkll©©gg''eexx¬¬AA  ..  kk**bb""uuEEnn††kkaarr®®bbmmaaffeemmIIllggaayyeemmIIlleeffaakkeekkII
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ttmmaanneeTTAA  vviijjeeTTAAmmkk  ..  EExxµµrreehhAAyyYYnnffaa  ««  yyYYnn Yun »»  du sanskrit yavana c'est-

à-dire les barbares du Nord  BBYYkkssaahhaavvyygg''XX~~ggmmkkBBIITTiissxxaaggeeCCIIgg--  BBYYkkGGmm
nnuussßßFFmm··  ..  CCaakkaarrBBiittNNaass''eeBBkkeeTTAAeehhIIyyffaa  PPaaBBmmiinn®®ttUUvvrr""UUvv  mmiinnccuuHHssMMrruuggKK~~aa
mmiinnssIIuussgg√√aakk''KK~~aa  ppÊÊ̈̈yyKK~~aa®®ssLLHHrrvvaaggTTMMeennoommTTMMllaabb''®®bb´́BBNNII,,  PPaassaa,,  ssaassnnaa  rrYYcc
EEffmmTTSSggmmaannPPaaBBllII√√ggCCUUrrcctt'',,  kkaarrttUUcccciitt††ee®®JJHHeeddaayyeehhttuuEEttkkaarrVVtt''bbgg''ddIIFFII¬¬  eekkrr††ii__
GGaakkrr  ..ll..  eehhttuuTTSSggGGss''eennHHeehhIIyy  EEddllbbNN††aall[[mmaannkkaarrTTaass''EETTggEExx√√ggKKMMnnii
ttKK~~aa,,  kkaarrbb""HHTTggiiccKK~~aa,,  ccggCCaaKKMMnnMMuuKKMMuuKKYYnn≤≤tt®®ssaakk®®ssaann††̆̆ ˘̆˘̆  EEddllmmaannllkk≈≈NN:mmiinncc∫∫aa
ss''  (( une friction latente ))  eehhIIyyEEddlljj¨̈SSgg[[xxUUccxxaattddll''ssnnii††PPaaBBkk~~̈̈ggssggmm  ddUU
eecc~~HHeettaaggTTaammTTaarr[[mmaannkkaarr®®ttYYtt®®ttaammYYyymmaannllkk≈≈NN:CCaaGGaaCC∆∆aakkNN††aall  ((  et qui ré-

clame le contrôle d'un arbitre ))  ..
GGaa®®ss&&yyeehhttuueennaaHHeehhIIyy  EEddnnddIIkkUUssSSggssIIuunneellcceeFF¬¬aaeeLLIIggyy""aaggcc∫∫aass''®®VVkk

ddffaa  CCaaTTwwkkddIIsshhBB&&nnÏÏEEddllVVrrSSggrrEEmmggmmaanneesscckkII††GGaaNNiittGGaassUUrrddll''GG~~kkTTnn''eexxßßaa
yy  eehhIIyymmaannPPaaBB´́ff¬¬ff~~ËËrrccMMeeJJHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩdd**ssuuccrriitteeTToogg®®ttgg''eennaaHH  eettaaggeeFFII√√[[mmaa
nnee®®bboobbCCaaggeeKK  kk~~̈̈ggkkiiccççEEss√√ggrrkkddMMeeNNaaHH®®ssaayyeeddaayyyyuuttii††FFmm··  nniiggeeFFII√√[[mmaannllMMnnwwgg
eeBBjjbbrriibbUUNN··CCaaggkkaarrEEbbkkVVkk''  nnSS[[BBiiPPBBeellaakkrrlltt''rrllaayy  EEddllCCaakkaarrbb""uunnbb""gg
rrbbss''GG~~kkxx¬¬SSggeennaaHH[[eessaaHH  ..  ddUUeecc~~HHeeddIImm∫∫IIpp††ll''[[ddll''CCnnCCaattiiPPaaKKttiiccEExxµµrreennAAPPUUmmiiPPaa
KKTTeenn¬¬eemmKKggPPaaKKxxaaggee®®kkaamm  ((  du Bas-Mékong  ))  nnUUvvllkk≈≈nnii††kk:nneeyyaaVVyy  (( un

statut politique ))  mmYYyy  EEddllrrhhUUttmmkkddll''eeBBlleennHH  mmiinnEEddllVVnnEEccgg[[cc∫∫aass''
®®VVkkddeennAAeeLLIIyyeeTT  ..  llkk≈≈nnii††kk:eennaaHH‰‰gg®®ttUUvvee®®ssaacc®®ssgg''ddll''ssiiTTiiÏÏrrbbss''BBYYkkeeKKttaamm
vviiFFaannkkaarrrrddΩΩVVll  --  rrkkßßaaTTuukk[[eennAAddEEddllkk~~̈̈ggPPaaBBeeddIImm  nnUUvvssmm∫∫ttii††vvbb∫∫FFmm··rrbbss''BBYYkk
eeKK  --  kkaarrJJrrCCaaBBiieessssnnUUvv®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††GGccllnn:vvttƒƒ̈̈,,  eebbttiikkPP&&NNÎÎ  ((  eekkrr††ii__ddMMEENNllBBII
““BBuukkmm††aayy  ))  rrbbss''BBYYkkeeKK  EEddllkkaann''EEttffyyccuuHHttiicceeTTAA@@  bbnnii††ccmm††gg@@CCaaeerrooggrraall''́́ ff©©
eeddaayyssaarrEEttPPaaBB®®CCuullhhYYss  --  PPaaBBGGyyuuttii††FFmm··  --  kkaarrrrMMeellaaPPeeVVkkbbeeJJœœaatt  --  kkaarr
bbMMJJnneekkgg®®bbvv&&JJççyykk  EEddllCCaakkaarrmmiinnGGaacceeCCOOVVnn  .. xxMM∆∆̈̈®®ttUUvvEEttnniiyyaayybbEEnnƒƒmmeeTToott
xxMM∆∆̈̈®®ttUUvvEEttnniiyyaayybbEEnnƒƒmmeeTToottffaa  ®®bbeeTTssVVrrSSggrrbbss''eeyyIIgg  mmiinn®®ttwwmmEEttmmiinnrrvvll''BBIIbb
JJ˙̇aaeennHHbb""uueeNNˆ̂aaHHeeTT  EEtteettaaggpp††ll''nnUUvvKKuuNNPPaaBBdd**ccMMbbgg[[ddll''®®bbCCaaBBllrrddΩΩTTSSggeennaaHH
eeTToottppgg  ..  CCnnPPaaKKttiiccEExxµµrreennAAEEddnnkkUUssSSggssIIuunn  rrEEmmggmmaannkkaarrCCaabb''CCMMJJkk''eeTTAAeellIICCMM
eennOOxxaaggBBuuTTÏÏssaassnnaaEEbb""kkxxaaggtt∫∫ËËgg  ((  hhiinnyyaann  ))  ttSSggBBIIbbUUrrMMbbUUrraaNNkkaalltteerrooggmmkk
eemm""¬¬HH  ..  ccMMEENNkkxxaaggnnKKrrGGaaNNˆ̂aammvviijj  TTTTYYlleerrIIssyykkBBuuTTÏÏssaassnnaaEEbbbbbbTTPPaaKKxxaa
ggeeCCIIgg  ((  mmhhaayyaann  ))  ..  ddUUeecc~~HHvvaaCCaaPPaarr::rrbbss''®®bbeeTTssVVrrSSgg  EEddllCCaa®®bbCCaaCCaattiimmYYyy
®®bbkkaann''yykkssaassnnaa®®KKIIssÊÊ  nniiggCCaa®®bbCCaaCCaattiieessrrIICCaayyUUrrGGnn¬¬gg''mmkkeehhIIyyeennaaHH  eettaagg
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xxiittxxMMeeFFII√√yy""aaggNNaa[[PPUUmmiiPPaaKKGGaassIIuuEEbb""kkGGeeKK~~yy__  kk¬¬aayyeeTTAACCaammCCŒŒmmNNÎÎllmmYYyy®®bbkkaann''
yykk®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaEEttmmYYyyEEbbbbKKtt''  ddUUccEEddll®®bbeeTTssVVrrSSggVVnnxxiittxxMMeeFFII√√[[TTII√√bbGGaa
ÂÂhhII√√kkkk¬¬aayyCCaammNNÎÎllssaassnnaa≤≤ss¬¬aammGGIIccwwggEEddrr  ..  mmiinnEEmmnnnniiyyaayyeeddaayykkaarrllaakk''
eelloommGGII√√eeLLIIyy  EEddllffaa®®bbeeTTssCCbb""uunnbbMMrruuggnnwwggccaatt''EEccggEEbbbbeennHHEEddrr  eeddIImm∫∫IICCaa®®bb--
eeyyaaCCnn__ddll''xx¬¬ÁÁnn  eeJJllKKWWbb®®ggYYmmnniikkaayy®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaTTSSggGGss''eennAAeellIIEEddnnddII≤≤--
NNÎÎËËcciinnTTSSggmmUUll  eehhIIyy®®bbeeTTsseessoommkk**VVnnbbnn††nnUUvvkkiiccççkkaarreennHHCCaayyUUrryyaarrNNaass''
mmkkeehhIIyyEEddrreennAA®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  kk~~̈̈ggeeKKaallbbMMNNggddUUccKK~~aa  eeddIImm∫∫IIeeqq¬¬øøttQQ¬¬aannJJnn®®bb
vv&&JJççBB®®ggIIkkyykkTTwwkkddII  ..  ®®BBHHssggÙÙEExxµµrreennAAEEddnnkkUUssSSggssIIuunn  mmaannPPaarr:ppßßBB√√ppßßaayy®®BBHH
BBuuTTÏÏssaassnnaa  ttaammrryy""vviiCCÇÇaassƒƒaannBBuuTTÏÏssaassnnbbNNiiÎÎttssiiƒƒtteennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  (( Institut

Bouddhique de Phnom Penh ))  eehhIIyyEEddllmmaannTTMMnnaakk''TTMMnnggeeTTAAnnwwgg®®bbeeTTssllaavv

rrUUbbffttxxaaggeellII  ––  ««  ssmmaaKKmmEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  »»  kkssaaggeeLLIIggkk~~̈̈ggqq~~SS11993333  ..
ee®®kkaayyqq~~SS11997755  yyYYnnVVnnEEkkEE®®bbeeQQµµaaHHssmmaaKKmm  eennHH  eeddaayyddaakk''ffaa  ««  ccMMNNgg

mmiitt††PPaaBBEExxµµrreevvoottCCaaGGmmtt::  »»  vviijj  ..  ssmmaaKKmmeennHHssiiƒƒtteennAAkk~~̈̈gghhUUvvyy""aagg  ..
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ppggEEddrr  ..  vviiCCÇÇaassƒƒaannmmaannllkk≈≈NN::CCaasshhBB&&nnÏÏeeddaayymmaannssmmNNUUmmBBrrccgg''[[mmaannkkaarr
llUUttllaass''llÌÌ®®bbeessIIrr      eehhIIyyssaarr:®®bbeeyyaaCCnn__kk**mmiinnEEmmnnCCaakkaarrGGss''ssggÙÙwwmmeennaaHHEEddrr

xxMM∆∆¨̈ccgg''bbJJÇÇaakk''bbEEnnƒƒmmeennAATTIIbbJJççbb''eennHH  eeddIImm∫∫IITTaakk''TTaajjGGaarrmmµµNN__ddll''GGss''eellaakk--
GG~~kknnUUvvTTeegg√√IIxx¬¬HH@@EEddll®®ttUUvv®®bb®®BBwwtt††ccMMeeJJHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩTTSSggeennaaHH  eennAAeeBBllNNaaEEddllBBYY
kkeeKK  ssMMuuGGeeJJIIÇÇjjGGss''eellaakkGG~~kkeeTTAAeeFFII√√TTssßßnnkkiiccççttaammPPUUmmiissƒƒaannrrbbss''BBYYkkeeKKmm††ggmm˚̊aall
..  CCaakkaarrllÌÌ  eeBBllNNaaeeKKccUUlleeTTAAkk~~¨̈ggbbrriieevvNNvvtt††GGaarraammNNaammYYyyeehhIIyy  EEttggEEttmmaann
®®BBHHssggÙÙCCaaPPiikk≈≈̈̈……eellaakkeennnnnniimmnn††mmkkTTTTYYlleellaakkGG~~kk  ttSSggBBIIeexx¬¬aaggTT√√aarrccUUllCCaanniiccçç  ..
eellaakkGG~~kkTTUUlleellaakkffaa    eellaakkGG~~kkccgg''eessII~~eeTTAAff√√aayybbggMM®®BBHH®®KKUUeeccAAGGFFiikkaarr  EEddllCCaa
®®BBwwTTÏÏaaccaarr¥¥KKYYrrCCaaTTIIeeKKaarrBBrrbbss''GG~~kkPPUUmmii®®ssuukk  ..  eebbIIssiinnCCaaccMMeeBBlleellaakkqqaann''    ……ccMMeeBBll
eellaakksswwgg  ((  ssMMrraakk  ))  eeddIImm∫∫IICCaakkaarrKKYYrrssmm    mmiinnKKYYrrTTTTUUcceeddaayycceeccssccgg''VVnnCCYYbbPP¬¬aa  
mm@@eennaaHHeeLLIIyy  ..  CCnnCCaattiiEExxµµrrEEttggmmaannkkaarrccaabb''GGaarrmmµµNN__yy""aaggxx¬¬SSgg  nnUUvvTTeegg√√IIGGII√√@@TTaakk''
TTggddll''vvtt††GGaarraammrrbbss''BBYYkkeeKK  ..  eebbIIssiinnCCaaeeKKCCUUnnTTwwkkEEtt……TTwwkkddUUggddll''eellaakkGG~~kk  ssMMuu
TTTTYYllyykkPP¬¬aammeeddaayyrrIIkkrraayyeeTTAA  eebbIITTuukkCCaaEEkkvv……EEBBggmmaannCCaabb''CCaattiiEEkkÌÌllxx¬¬HH@@  ……eebbII
eeTTaaHHbbIIeellaakkGG~~kkmmiinnee®®sskkkk**eeddaayy  ee®®JJHHffaaGGMMeeNNaayy……CCMMnnUUnnTTSSggeennaaHH  VVnnppÊÊ¨̈HHeeccjj
BBIIeebbHHddUUgg……TTwwkkcciitt††dd**bbrriissuuTTÏÏrrbbss''BBYYkkeeKKEEttmm††gg  eeddaayycciitt††TTUUllMMTTUUllaayy  ..    ccUUrrGG~~kkGGgg̈̈
yyeellIIkkeennÊÊllkkkk''  rrMMeellccBBNN··dd**®®ssss''ssÌÌaatt    eebbII®®bbssiinnCCaa®®BBHH®®KKUUeeccAAGGFFiikkaarrGGeeJJÇÇIIjj
GG~~kk  ..  GG~~kk‰‰eeTToott@@eeKKGGgg̈̈yyBB&&TTÏÏCCMMuuvviijjGGss''eellaakkCCaarrgg√√gg''  eehhIIyyeeKK®®bbuuggee®®bboobbss††aabb''
eeyyaabbll''eellaakkGG~~kkeeddaayyyykkcciitt††TTuukkddaakk''  nniiggeeddaayyeess©©øømmss©©aatt''KKYYrrCCaaTTIIeeKKaarrBB  ..  ccUUrr
eellaakkGG~~kkeessIIuubbssYYrrddMMNNwwggBBIIeesscckkII††®®ttUUvvkkaarr,,  BBIIGGaaKKaarr    ((  kkuuddiieellaakk,,  ssaallaaqqaann'',,  ®®BBHH
vviihhaarr,,  ssaallaaeerroonn˘̆˘̆˘̆  ))  BBIIpplliittppll®®ssUUvvGGgg˚̊rr  nniiggddMMNNaaMMddSSdduuHHeeppßßgg@@,,  BBIIssuuxxPPaaBB
……CCmm©©WWddMMkkaatt''  ´́nnsstt√√JJhhnn: ……sstt√√bbkkßßaabbkkßßII  yykkssaacc''eeFFII√√CCaaGGaahhaarr  ((  mmaann''  TTaa  ®®CCUUkk
)),,  BBIIkkiiccççkkaarreerroonnssUU®®ttrrbbss''ssiissßßaannuussiissßßkkUUnneeccAAeeCCIIggvvtt††,,  BBIIssƒƒaannPPaaBBssaallaaeerroonn  ((
GGaaKKaarr,,  ssmm∏∏aarr:eeppßßgg@@,,  ccMMnnYYnnssiissßß®®bbuuss®®ssII,,  ccMMnnYYnn®®KKUU,,  BBIIeesscckkII††®®ttUUvvkkaarr  ..ll..  nniigg
..ll..  ssUUmm  eellaakkGG~~kkkkMMuueePP¬¬cc[[eessaaHHeeTTAAeeFFII√√TTssßßnnkkiiccççddll''ssaallaaeerroonnppÊÊaall''EEttmm††gg  --
ssYYrrssuuxxTTuukk≈≈ddll''®®BBHHssggÙÙCCaa®®KKUUbbgg˙̇aatt''bbgg˙̇aajj  ..    EEcckkss˚̊rr®®KKaabb''……rrUUbbPPaaBBeeppßßgg@@ddll''
ssiissßß®®bbuuss®®ssII  ..  kk~~̈̈ggkkaarrnniiyyaayyssII††  eettaaggee®®bbIIJJkk¥¥TTnn''PP¬¬nn''ccMMeeJJHHccaass''®®BBwwTTÏÏaaccaarr¥¥
--  ssMMddIIEEppÌÌmmEEll˙̇mmTTaakk''TTaajjcciitt††[[eeKK®®ssLLaajj''ccUUllcciitt††  ..  kk~~̈̈gg{{kkaasseennaaHHeellaakkGG~~kkbb
eeJJçç  jjnnUUvvGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaarrIIkkrraayyssbb∫∫aayy  ((  Soyez jovial à l'occasion ))  ..    xxMM∆∆̈̈GGaacc
yykkBBtt··mmaanndd**ssMMxxaann''@@  EEddllddwwkknnSSxxMM∆∆̈̈[[eeTTAA®®ssaavv®®CCaavvrrkkeeXXIIjjnnUUvvkkEEnn¬¬ggkkbb''vvttƒƒ̈̈bbuurraa--
NNdd**llÌÌ@@®®bb´́BB  eeddaayyxxMM∆∆̈̈®®KKaann''EEtt®®ttwwmmEEcckkCCUUbbddll''BBYYkkeeKKnnUUvv  ––  ®®bbGGbb''eeQQIIKKUUss,,  VVrrII,,
kkJJççbb''FFUUbb,,  eeTToonn  ……kk**ddMMuussaabbflflUU  ……kk**®®KKaann''EEtt®®ttwwmmCCYYyyBB¥¥aaVVllrrbbYYssddMMee◊◊bbnnii††ccbbnn††ÁÁcc
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bb""uueeNNˆ̂aaHH  ……mm""¥¥aaggeeTToott®®ttwwmmEEttbbnn††kk''ff~~SSddaakk''EEPP~~kk[[ddll''kkuummaarraa--kkuummaarrIITTSSggLLaayyNNaa
EEddlleekkIIttCCmm©©WWEEPP~~kkggaarr  ((  QQWWEEPP~~kk--eehhIImmEEPP~~kk  ))  ..  ®®ttUUvveeccHHssflflUU®®TTSSGGtt''FFµµtt'',,  mmiinn®®ttUUvv®®bb
jjaabb''®®bbjjaall''eeBBkkeeTT  eehhIIyykk**eeKKmmiinnEEddll®®bbeeKKnnbbccçç&&yy  ((  ®®VVkk''kkaass''  ))  eeTTAA®®BBHH
ssggÙÙeeddaayyppÊÊaall''́́ ddEEddrr  ..  vviinn&&yymmiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[eellaakkTTTTYYllyykk®®VVkk''BBII®®KKhhssƒƒ  ..
EEtteeBBlleennaaHH  eebbIIssiinnCCaakkaarrccSSVVcc''NNaass''  ®®ttUUvvGG~~kk®®bbeeKKnneellaakkttaammGGaaccaarr¥¥vvtt††  ……bbuu
KKllccaass''TTMMNNaamm~~aakk''KKYYrrCCaaTTIITTuukkcciitt††  ((  par l'intermédiaire d'un laîc, achar ou

autre ))  eeddaayybbJJÇÇaakk''CCaanniiccççffaa  ––  ®®VVkk''eennHHCCaavviiPPaaKKTTaannppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnrrbbss''eellaakkGG~~kk
……CCaarrbbss''rrddΩΩVVll    ssMMrraabb''CCaakkiiccççCCYYyykkssaaggCCYYssCCuullvvtt††GGaarraamm    ……ssMMrraabb''CCYYyyBB®®ggIIkk
ssaallaa  eerroonn˘̆˘̆˘̆..

®®bbssiinneebbIIeellaakkGG~~kk®®ttUUvvkkaarrss~~aakk''eennAAmmYYyyrryy::kk~~¨̈ggvvtt††  ……kk**®®ttwwmmEEtteeVVHHCCMMrrMMuubb--
eeNN††aaHHGGaassnn~~      ssMMuueellaakkeeccjjbbJJÇÇaaddll''GG~~kkeennAAee®®kkaammbbggaabb''      kkMMuu[[mmaatt''kkLLËËLLaaxx¬¬SSgg

rrUUbbffttxxaaggeellII  KKWW®®BBHHvviihhaarrvvtt††  ««  ssuuvvNNˆ̂mmaallII®®BBHHVVgg  »»  EEddlleeTTIIbbeeFFII√√
bbuuNN¥¥sseemmııaaFFffIIµµ@@eennHH((  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII11--22--33  EExxeemmssaa  qq~~SS11999999  ))
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®®bbssiinneebbIIeellaakkGG~~kk®®ttUUvvkkaarrss~~aakk''eennAAmmYYyyrryy:kk~~¨̈ggvvtt††  ……kk**®®ttwwmmEEtteeVVHHCCMMrrMMuubb--
eeNN††aaHHGGaassnn~~  ssMMuueellaakkeeccjjbbJJÇÇaaddll''GG~~kkeennAAee®®kkaammbbggaabb''      kkMMuu[[mmaatt''kkLLËËLLaaxx¬¬SSgg
eeBBkk  CCaaBBiieesssseeBBll®®BBHHssggÙÙkkMMBBuuggssUU®®ttFFmm··ff√√aayybbggMM®®BBHH  ……eeBBllkkMMBBuuggmmaannBBiiFFII
eeppßßgg@@  ..  eeTTaaHHbbIITTIIFF¬¬aavvtt††TTUUllMMTTUUllaayyyy""aaggNNaakk**eeddaayy  CCaakkaarr®®bbeessIIrrKKYYrreeVVHHCCMMrrMM  ……
ssaaggssgg''ssMMNNgg''GGII√√@@CCaabbeeNN††aaHHGGaassnn~~TTSSggeennaaHH  eennAAee®®kkAAbbrriieevvNNvvtt††  eeddIImm∫∫IICCaakkaarr
ssmm®®ssbbeeTTAAttaammeesscckkII††®®ttUUvvkkaarr´́nnCCIIvviittrrss''eennAAxxaaggEEpp~~kkssmm∏∏aarr: ..  eettaagg®®bbyy&&tt~~®®bb
EEyyggCCaaBBiieessss  kkMMuu[[mmaannkkaarrssmm¬¬aabb''sstt√√FFaattuuTTSSggLLaayy  ––  eeKKaa--®®CCUUkk  ……mmaann''kk**eeddaa
yy  kk~~¨̈ggbbrriieevvNNvvtt††[[eessaaHH  ..  ee®®JJHHffaavvtt††GGaarraammCCaaTTIIsskk˚̊aarr:bbUUCCaa  ..  CCIIvviittsstt√√FFaattuuTTSS
ggGGss''mmaanntt´́mm¬¬eessIIµµKK~~aannwwggCCIIvviittmmnnuussßßeellaakkppggEEddrr  ..  kkaarr®®bbuuggee®®bboobb®®bbyy&&tt~~®®bb--
EEyyggTTuukkCCaammuunnxx¬¬HH@@TTSSggbb""uunnµµaanneennHH  ttaammFFmmµµttaavvaaCCaakkaarr®®KKbb''®®KKaann''NNaass''eeTTAAeehhIIyy
ssMMrraabb''TTaakk''TTaajj®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrTTSSggLLaayyeennaaHH  [[®®ssLLaajj''ccUUllcciitt††rraabb''GGaanneeyyIIgg
ee®®JJHHffaaBBYYkkeeKKssMMuuEEtteesscckkII††eessµµaaHH®®ttgg''--eeTTooggTTaatt''--PPkkII††PPaaBBBBIIeeyyIIggEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..
eesscckkII††kktt''ssMMKKaall''CCaaee®®ccIInnddUUccKK~~aaeennHHEEddrr  kk**GGaaccyykkeeTTAAGGnnuuvvtt††nn__eennAAkk~~̈̈ggssggmmyyYYnn
VVnnppggEEddrr  ..  eehhIIyy®®ttUUvvEEttxxiittxxMMssMMEEddggnnUUvvkkmm¬¬SSggcciitt††CCaanniiccçç  kk~~̈̈ggkkaarrCCYYyyååbbttƒƒmm∏∏  CCYY
yyTTMMnnuukkbbMMrruuggee®®CCaammEE®®CCggddll''BBBBYYkkeeKK  eeddIImm∫∫IICCaakkaarrTTaakk''TTaajjTTwwkkcciitt††BBYYkkeeKK  [[®®ss--
LLaajj''rraabb''GGaannccMMeeJJHHmmkkeeyyIIggvviijj  ((  pour réussir la conquête de Coeurs ))  ..

ttaammrryy:´́nnssIIllFFmm··--TTMMeennoommTTmm¬¬aabb''  ……kkaarrrrss''eennAAdd**KKYYrr[[kktt''ssMMKKaall''yy""aaggxx¬¬SSgg
kk¬¬aarrbbss''BBYYkkeeKK  CCnnCCaattiiEExxµµrreennAAEEddnnkkUUssSSggssIIuunn  VVnnTTaakk''TTaajjTTwwkkcciitt††eeyyIIgg[[eekkaatt
ssrreessIIrr  eellIIkktt´́mm¬¬yy""aaggxx¬¬SSggddll''BBBBYYkkeeKK  eehhIIyyss&&kkii††ssmmEEttVVnnTTTTYYllnnUUvvkkaarrrraabb''
GGaannyykkcciitt††TTuukkddaakk''  BBIIssMMNNaakk''sshhKKmmVVrrSSggccMMeeJJHHBBYYkkeeKK  ..  eehhIIyysshhKKmmVV
rrSSggeettaaggbbeeJJççjjbbgg˙̇aajjddll''BBBBYYkkCCnn  EEddllrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaa  ttaammrrUUbbPPaaBB  bbuuKKlliikkllkk≈≈
NN:CCaattiissaassnn__rrbbss''BBYYkkeeKKeennaaHH  [[mmaannCCMMeennOOeeCCOOCCaakk''ffaa  vvaassnnaaGGnnaaKKtt®®bbeeTTss
CCaattiippggxx¬¬ÁÁnn  EEddlleeKKyykkmmkknniiyyaayyeerroobbrraabb''mmkkbbgg˚̊bbeeggII̊̊ttCCaaffIIµµTTSSggGGss''KK~~aa  [[VVnn
TTUUllMMTTUUllaayyeennaaHH  ee®®JJHHeeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggCCYYyyssMMrraallkkMMuu[[mmaannkkaarrTTaass''EETTgg  kkaarrbb""HH
TTggiiccKK~~aa  EEddllCCaaeehhttuujj¨̈SSgg[[eellcceeccjjmmkknnUUvvkkaarrEEss√√gg®®VVff~~aarrkkåått††mmKKttiirrYYmm  ..

nnaaeeBBllrreessooll´́ff©©eennHH  VVnnCCaaxxMM∆∆̈̈ssuuxxcciitt††yyll''®®BBmmmmkkeeFFII√√kkaarrbbrriiyyaayyBBIICCnnPPaa
KKttiicc  kk**ee®®JJHHEEttCCnnPPaaKKttiiccEExxµµrrTTSSggGGss''eennaaHHmmaannllkk≈≈NN:´́ff¬¬ff~~ËËrr  ccgg''rrkkßßaaTTuukk[[eennAA
ddEEddll  ´́nnkkaarrmmiinnrrMMllaayybbJJççËËllKK~~aa  EEddlleeKKnniiyyaayyeerroobbrraabb''mmiinneekkIItt  ..  KKWWCCaakkaarr
BBiitt®®VVkkddNNaass''eehhIIyy  EEddllffaaxxMM∆∆̈̈mmaannvvtt††mmaanneennAATTIIeennHH  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√CCaaeemmFFaavvII  ……CCaassµµaa
kkII††ttMMNNaagg[[ddll''GG~~kkTTnn''eexxßßaayy  ..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHeeTTootteessaatt  kk**ee®®JJHHEEttEEddnnddIIkkUU
ssSSggssIIuunneennHHCCaannKKrrmmYYyy  eeJJrreeBBjjeeTTAAeeddaayy®®bbvvttii††ssaaÂÂss††  EEddllCCaakkaarr®®ttwwmm®®ttUUvvbbMM
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ppuuttrrbbss''CCnnttMMNNBBUUCCBBggßßGG~~kkkkssaagg®®VVssaaTTGGggrryy""aaggBBiitt®®VVkkdd  bbnn††kkaarrrrss''eennAA
rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ((  C'est aussi parce que la Cochinchine est un pays chargé d'his-

toire où il est juste que survivent les descendants authentiques des

batisseurs d'Angkor ))  ..  rrYYccbbnnÊÊaabb''mmkkeeTToott  ssUUmmGGnnuuJJÔÔaatt[[xxMM∆∆̈̈eeFFII√√kkaarrbb††wwggpp††ll''ttvvaa""
eeTTAAttuullaakkaarrppggEEddrr  ccMMeeJJHHbbuuBB√√eehhttuurrbbss''BBYYkkeeKKTTSSggLLaayyEEddllyyll''eeXXIIjjffaa
sskkllPPaaBBnniiyymm  ((  l'universalisme ))  eennAAmmiinnTTaann''eekkIIttmmaannssMMrraabb''®®KKbb''@@KK~~aaeennAAeeLLII
yyeeTT  ..  GGII√√@@EEddllVVnneeFFII√√ssMMrraabb''GG~~kkddMMeeNNIIrr  nniiggssiill∫∫kkrr,,  ee®®KKOOgg®®bbTTaajjcciitt††nniiggPPaaBB
eeppßßgg@@KK~~aa--  PPaaBBxxuuss@@KK~~aa--    kkMMBBuugg®®ttUUvvVVnnFF¬¬aakk''hhiinneehhaacclliiccllgg''dd**kkYYrr[[®®BBWWxx¬¬aacceeTTAA
kk~~̈̈ggllkk≈≈NN:PPaaBBddUUccKK~~aa  ´́nnrreebboobbrrss''eennAAddUUccssBB√√ddgg  ..  vvaahhaakk''bbIIddUUccCCaaeennAAee®®kkaamm
kkaarrbbgg≈≈iittbbgg≈≈MMdd**ssMMeebbIImmKKYYrr[[®®BBWWxx¬¬aacc´́nncc∫∫aabb''ååssßßaahhkkmmµµeennaaHHeehhIIyy        EEddlljj¨̈SSgg[[
GGss''mmaannmmuuxxnnaaTTIIGGII√√ssMMrraabb''TTMMeennoommTTMMllaabb''®®bb´́BBNNIIBBIIeeddIImmddMMbbUUgg  dd**llÌÌ®®ssss''®®bbwwmm®®bbiiyy
KKYYrr[[ee®®ttkk  eehhIIyyEEddll®®bbCCaaBBllrrddΩΩCCMMnnaann''eeddIImmVVnnssMMEEddggbbgg˙̇aajjnnUUvvGGnnuuPPaaBBxxaagg
ssiill∫∫: ……eeTTBBeekkaassll¥¥rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  kk**bb""uuEEnn††®®bbeeTTssVVrrSSgg  CCaa®®bbCCaaCCaattiimmYYyydd**ccaass''
bbUUrrMMbbUUrraaNN  ®®bbkkbbeeddaayyllMMnnwwggnniiggKKuuNNssmm∫∫ttii††kk~~̈̈ggkkaarrvviinniiccœœ&&yy  ((  La France est

une vieille Nation d'équilibre et de raison ))    KKMMnniitt®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarrNNaadd**ccaass''TTMMuu
eeddaayykkaarr®®ttiiHHrriiHHlliiÌÌttllÌÌnn''PPWW¬¬ss√√aaggGGss''rryy:eeBBllee®®ccIInnssttvvttßßmmkkeehhIIyyrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ((
rrbbss''®®bbeeTTssVVrrSSgg  ))  eettaaggBBwwggJJkk''eeTTAAeellIIPPaaBBllaattssnnÏÏwwgg  EEddlleeJJrreeBBjjeeTTAA
eeddaayyPPaaBB®®sseeddooggKK~~aa,,  PPaaBBxxuussKK~~aaEEttbbnnii††ccbbnn††ÁÁcc  nniiggpp††ll''nnUUvvrreebboobbrrbbbbllkk≈≈NN:

……TT®®mmgg''ddll''ssggmmNNaammYYyy        eehhIIyyEEddllFFmmµµCCaattií́ nnmmnnuussßßeellaakkVVnnbbeeJJççjj[[
eeXXIIjj  nnUUvvPPaaBBssµµ¨̈KKssµµaajjTTSSggGGmm∫∫aallmmaaNN  ..      ccMMeeJJHHmmttii,,  TTssßßnn: ……kkaarryyll''
eeXXIIjjdd**ggaayy®®CCuull  nniiggmmiinnCCaakk''cc∫∫aass'',,  ®®ttLLbb''®®ttLLiinn´́nnGG~~kkEEddllccUUllmmkkeeddaayyyyWW
ttyy""aavvkk~~̈̈ggmmaaKKaa··́́ nnGGaarr¥¥FFmm··  ®®bbeeTTssVVrrSSggmmiinn®®ttUUvvQQbb''®®bbqqSSggCCMMTTaass''    eeddaayyssµµaarrttII
nnwwggnnrr  eeddaayykkaarrCCMMnnHHcciitt††VVnn  eeddaayyKKµµaanneessII∆∆bbrrMMeePPIIbbtteeTTAAeeTTootteeLLIIyy  ccMMeeJJHHssJJÔÔaa
NN´́nneeKKaalleesscckkII††,,  ccMMeeJJHHPPaaBBEEbb¬¬kk@@,,    PPaaBBeeppßßgg@@BBIIGGII√√@@EEddllmmaannEEmmnnEETTnn,,  EEddll
mmaannBBiitt®®VVkkdd  ..  eettaagg®®ttUUvvEEtteeFFII√√[[eekkIIttmmaanneeLLIIgg,,  nnaaBBiiPPBBeellaakkssmm&&yyffIIµµeennHH
nnUUvvkkaarrvviivvtt††nn__́́ nnKKMMnniitt®®VVCC∆∆aassµµaarrttIIffIIµµ      EEddllmmiinnEEmmnnmmaannmmUUllddΩΩaanneeccjjBBIIkkaarrggaayy®®ssYY
lleessIIµµ@@KK~~aaeennaaHHeeTT  EEtteennAAeellIIkkaarrvviinniiccœœ&&yy    kkaarrBBiiccaarrNNaayy""aagghhµµtt''cctt''eeTTAAeellIIKKttiiyyuuttii††
FFmm··,,  eeTTAAeellIIcc∫∫aabb''CCaaFFrrmmaann  eeddaayyeeFFII√√[[ssmm®®ssbbnniiggeeTTAAeellIIssiiTTiiÏÏ  (( le droit ))  rrbbss''
®®KKbb''®®bbCCaaCCaattiiTTSSggGGss''  EEddllmmaannvvtt††mmaannrrhhUUttmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..    eesscckkII††ssggÙÙww
mmBBIIrr®®bbkkaarr  EEddllnnSS[[eeyyIIggmmaanneemmaaTTnnPPaaBBssbb∫∫aayyrrIIkkrraayyeeBBjjcciitt††eennaaHH  KKWWkkaarrTTTTYY
llssaall''  nniiggkkaarreeKKaarrBB ccMMeeJJHHkkaarrTTaammTTaarrdd**mmaann®®bbeeyyaaCCnn__ssMMrraabb''mmnnuussßßCCaattiiTTSSgg
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mmUUll  ((  la double espoir dans lequel il nous plaît de reconnaître et de

saluer une revendication d'humanité ))  ..⁄⁄

eeddaayy  llII√√--mm""aaLLWWeerr""
par Louis Malleret

‹‹  vviieeyyaaKKkkffaarrbbss''eellaakkeeGGgg--ssaarrII  ––
xxMM∆∆̈̈ssUUmmllMM{{nnkkaayy  eeddaayyeeKKaarrBBdd**xxııgg''xxııss''  ddll''vviiJJÔÔaaNNkk≈≈&&nnÏÏ  eellaakkllII√√--mm""aaLLWWeerr""

EEddllVVnnpp††ll''yyiittii††FFmm··ddll''ssggmmCCaattiirrbbss''xxMM∆∆̈̈  --  ddll''mmaattuuPPUUmmiikkMMeeNNIIttdd**GGPP&&BB√√rrbbss''
xxMM∆∆̈̈  ..  ssUUmm[[eeKKaallbbMMNNggbb""uunnbb""ggTTSSggbb""uunnµµaann  EEddlleellaakkVVnneessII~~eeLLIIgg  VVnnssMMeerrcc
®®bbkkaarr  nnaaeeddIImmssttvvttßßTTII2211eennHH  EEddll®®bbeeTTssttUUccttaaccTTSSggLLaayykk~~¨̈ggsskkeellaakk
eeKKrrkkeeXXIIjjeeLLIIggvviijj  nnUUvv‰‰kkrraaCCPPaaBB,,  GGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB  nniiggbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIĬ̆ ˘̆˘̆  eennAA
ssll''EEttEExxµµrrkkUUssSSggssIIuunnbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..⁄⁄

rrUUbbffttxxaaggeellII  KKWW®®BBHHvviihhaarrvvtt††  ««  GGggrrrraaCCbbUUrrII  »»  eehhAAvvtt††GGggrr
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