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DOCUMENTS SUR L'AGRESSION
VIETCONG ET NORD-VIETNAMIENNE
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(1970)
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q`aM1969

L'invasion silencieuse (1969)
((bbkkEE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarr))

eennAAEExxååssPPaanniiggmmiiffuunnaaqq~~SS11996677,,  KKWW33qq~~SSmmuunneeBBlleebbIIkkkkaarrvvaayy®®bb--
hhaarryy""aaggccMMhhmmkkeellII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥nniiggssnnii††PPaaBB  BBYYkkyyYYnnkkuu
mmµµ¨ÿynniiss††  ((eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattii))  VVnnTTTTYYll
ssaall''®®BBMMEEddnnbbccçç¨b̈b∫∫nn~~rrbbss''eeyyIIgg  eehhIIyyVVnnssnn¥¥aaeeKKaarrBBCCaaååLLaarrwwkk
kk**ddUUccKK~~aannwwgg‰‰kkrraaCCPPaaBB,,  GGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB  ®®BBmmTTSSggGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥PPaaBB´́nn
®®bbeeTTssrrbbss''eeyyIIggppggEEddrr  ..  

mmkkddll''eeBBll≤≤LLËËvveennHH,,  eeTTaaHHbbIImmaannkkiiccççssnn¥¥aaCCaallaayyll&&kk≈≈GGkkßßrr
yy""aaggNNaakk**eeddaayy,,  kkggkkmm¬¬SSggeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  VVnnbbnn††
nnUUvvkkaarree®®CCoottccUUllmmkkeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  CCaaTTIIkkEEnn¬¬ggEEddllBBYYkkeeKKVVnnccaabb''eeppII††mm
ttSSggTTIICCMMrrkkCCaaee®®ccIInnqq~~SSkknn¬¬ggmmkkeehhIIyy  ee®®kkaammkkaarrXXuubbXXiittrrbbss''eess††cc
ssIIhhnnuu  ..

qq~~SS11996688  ((qq~~SSeebbIIkkkkaarrvvaayy®®bbhhaarrnnaarrddUUvvbbuuNN¥¥ccUUllqq~~SSyyYYnn))  nniigg
qq~~SS11996699,,  kkaarree®®CCoottccUUllTTSSggeennHHkkaann''EEttmmaannTTMMhhMMrrIIkkFFMMeeLLIIgg@@CCaallMMddaabb''
EEddllGGttIItt®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrrBBMMuuGGaaccbbddiieessFFtteeTTAAeeTToottVVnn  ..  ««CCMMrrkk»»eeyyookk
kkuuggeennAAkk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aaVVnnrraallddaalldd**ssMMeebbIImmGGssççaarr¥¥  KKWWkk¬¬aayyCCaammUU--
llddΩΩaanneeyyaaFFaabbrreeTTssyy""aaggBBiitt®®VVkkdd  ttSSggTTIIeennAAeellIITTwwkkddIIrrbbss''eeyyIIgg
eeddaayy®®bbmmaaffeemmIIllggaayyccMMeeJJHHGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥PPaaBB  nniiggee®®kkaayyBBIImmaannGGMMeeBBIIrrMM--
eellaaPPrraabb''mmiinnGGss''eellII®®BBMMEEddnnmmkk  ..

ssUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  kkaarree®®bbII®®VVss''kkaann''EEttxx¬¬SSggeeLLIIgg@@´́nnTTwwkkddIIEExxµµrreeddaayy
kkggkkmm¬¬SSggeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggeennHH,,  eess††ccssIIhhnnuuxx¬¬ÁÁnn‰‰ggkk**
VVnnbb††wwggCCMMTTaass''CCaajjwwkkjjaabb''ccMMeeJJHHGGMMeeBBIIee®®CCoottccUUllnniiggkkaarrttSSggTTIIrrbbss''BBYY
kkkkuummµµ¨ÿynniiss††  eeBBjjmmYYyyrryy:eeBBllqq~~SS11996699  ..    kk~~¨g̈gqq~~SSddEEddllppggEEddrr  kk**
mmaannkkaarrbb""HHTTggiiccKK~~aayy""aaggee®®ccIInnrrvvaaggkkmm¬¬SSggkkaarrJJrreeyyIIgg  CCaammYYyyBBYYkkeeyyoo
kkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  eennAAeellIITTwwkkddIIeeyyIIgg  ..  ddMMeeNNIIrrååbb∫∫ttii††eehhttuu
eennHH  ((bbNN††aall[[mmaannkkaarrss¬¬aabb''nniiggrrbbYYssTTSSggssgg≈≈aagg))  TTaahhaanneeyyookkkkuugg
--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggmmYYyyccMMnnYYnn  VVnn®®ttUUvvkkmm¬¬SSggkkaarrJJrrrrbbss''eeyyIIggccaabb''

VVnnxx¬¬ÁÁnnmmYYyyccMMnnYYnn  EEddlleennAAeeBBllee®®kkaayymmkkVVnn®®ttUUvveeddaaHHEEllgg[[rrYYccxx¬¬ÁÁnn
eeTTAAvviijjee®®kkaammbbJJÇÇaa´́nneess††ccssIIhhnnuu  ..

mmYYyyvviijjeeTToottKKYYrrkktt''ssMMKKaall''ffaa    ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11996699mmkk  BBYYkkkkuummµµ¨ÿy
nniiss††yyYYnnVVnnbbgg˚[̊[mmaannkkaarreeggIIbbbbHHeeVVrr´́nnBBYYkkkkuullssmmıı&&nnÏÏPP~~MM  ((EExxµµrreellII))
eennAAkk~~¨g̈geexxtt††rrttnnKKIIrrIIrrbbss''eeyyIIgg  EEddllCCaakkEEnn¬¬gg®®bbttiibbttii††kkaarreeyyaaFFaaeekkIItt
eeLLIIggeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11996699  ®®bbqqSSgg‰‰kkPPaaBBeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCII
gg  EEddllVVnnccUUllmmkkttSSggTTIIeennAAkk~~¨g̈geexxtt††eennHH  ((TTiissxxaaggeeCCIIgg´́nnTTeenn¬¬eess--
ssaann))  ..  KKYYrrkktt''ssMMKKaall''ppggEEddrrffaa  BBYYkkeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg
VVnnKKSS®®TTyy""aaggsskkmmµµddll''®®kkuummbbHHeeVVrrEExxµµrr®®kkhhmmkkuummµµ¨ÿynniiss††  EEddllmmaann
kkggTT&&BBssiiƒƒtteennAAee®®kkaammbbJJÇÇaakkaarrrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..

‰‰kkssaarrtteeTTAAeennHH  KKWWTTaakk''TTggnnwwggGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnnyy""aaggss©©aatt''eess©©øømm
mmkkeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  ´́nnkkggkkmm¬¬SSggeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  EEddll
CCaakkaarrccaabb''eeppII††mmeeLLIIgg´́nnGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnnyy""aaggccMMhh®®bbqqSSggkkmmıı¨¨CCaakk~~¨¨ggqq~~SS
11997700  ..

ssMMbbuu®®ttrrbbss''nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  ppSSmm--yy""aaggdduugg
eeppII∆∆ff√√aayyeess††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ((´́ff©©TTII88--66--6677))  eeddIImm∫∫II®®bbkkaass[[®®TTgg''
VVnnddwwggGGMMBBIIkkaarrTTTTYYllssaall''́́ nneeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  ccMMeeJJHH®®BBMMEEddnnbbccçç¨¨
bb∫∫nn~~kkmmıı¨C̈Caa  eehhIIyyVVnnssnn¥¥aaeeKKaarrBBEEffmmeeTToottppgg  ––



lliixxiitteellaakkeegg√√øøgg--hhflfluuyyffUU,,  ®®bbFFaannrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattii  ((FNL))  eeppII∆∆
ff√√aayyccMMeeJJHHeess††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ((´́ff©©TTII66--66--6677))  ®®bbkkaass[[ddwwggGGMMBBII
kkaarrssMMeerrcccciitt††́́ nnKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrkkNN††aallrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattii  TTTTYYllssaa
ll''nniiggeeKKaarrBB®®BBMMEEddnnbbccçç¨b̈b∫∫nn~~kkmmıı¨C̈Caa  ((ttaammeesscckkII††ssMMeerrcccciitt††ccuuHH´́ff©©TTII3311  åå
ssPPaa  qq~~SS11996677))  ––

((bbkkEE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarr))  

rrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattii                          eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg,,  ´́ff©©TTII66  mmiiffuunnaa  11996677
´́nneevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg
eellaakkeegg√√øøgg--hhflfluuyyffUU
®®bbFFaannee®®bbssIIuuddIIyy""UUmm
´́nnKKNN:mmµµaaFFiikkaarrkkNN††aall
eellxx  ––  225500//CT-1 ff√√aayyccMMeeJJHHsseemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu

®®bbmmuuxxrrddΩΏ́ nnkkmmıı¨C̈Caa

sseemm††cc,,
ttaammeesscckkII††®®bbkkaassccuuHH´́ff©©TTII3311  ååssPPaa  qq~~SS11996677,,  KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr

rrNNssiirrßßCCaattiirrMMeeddaaHH´́nneevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  VVnneeFFII√√kkaarrssMMeerrcccciitt††eeqqII¬¬yy
ttbbCCaavviiCCÇÇmmaann  ccMMeeJJHHkkaarrrrMMJJvvnnaavv´́nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllccuuHH´́ff©©TTII99  ååssPPaa  qq~~SS
11996677  eellIIkkaarrTTTTYYllssaall''bbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIÍ́ nnkkmmıı¨C̈CaaeennAAkk~~¨g̈g®®BBMMEEddnnbbccçç¨¨
bb∫∫nn~~  ..

eeyyIIggmmaann,,  ttaammrryy:sseemm¬¬ggyy""aaggqqaabb''rrhh&&ss  nniiggmmaannTTMMnnuukkcciitt††ccMM--
eeJJHHeellaakkeegg√√øøgg--yySSgghhIIuuvv,,  ssmmaaCCiikkee®®bbssIIuuDDIIyy""UUmm,,  bbMMeeBBjjeebbsskkkkmmµµ
nnSSff√√aayyccMMeeJJHHsseemm††ccnniiggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  nnUUvvGGttƒƒbbTT´́nnkkaarrssMMeerrcccciitt††BBIIKK
NN:kkmmµµaaFFiikkaarrkkNN††aallrrbbss''eeyyIIgg  ..

eeddIImm∫∫IICCaakkiiccçç®®bbkkaassCCaaååLLaarrwwkkeennHH,,  TTUUllbbggMMssUUmmbbJJÇÇaakk''yy""aaggrrwwggmmSS
eeddaayyccMMeeJJHH[[mmuuxxrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattiinniigg®®bbCCaaCCnneevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg
eeFFII√√CCaassaakkßßIImmiitt††PPaaBBBBMMuuGGaaccbbMMEEbbkkVVnnccMMeeJJHHbbggbbÌÌËËnnEExxµµrr  ..  eeyyIIggssUUmmbbnn''
®®ssnn''[[eesscckkII††®®ssLLaajj''dd**rrwwggmmSStteeTTAAmmuuxx      ddll''kkaarrccggmmiitt††®®bbyyuuTTÏÏttssflflUU
rrvvaagg®®bbCCaaCCnn´́nn®®bbeeTTssTTSSggBBIIrreeddIImm∫∫II®®bbQQmmmmuuxxttTTll''nnwwggss®®ttUUvvQQaa
nnJJnnrrYYmm  KKWWBBYYkkcc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSggnniiggVVvvbbMMeerrIIrrbbss''vvaa  ..

xxMM∆∆¨s̈sUUmmGGnnuuJJÔÔaatteennAAkk~~¨g̈g{{kkaasseennHH,,  ®®bbssiiTTÏÏiiBBrrdd**åått††¨g̈gåått††mmbbMMppuuttccMM--
eeJJHH®®bbCCaaCCnnCCaammiitt††,,  ccMMeeJJHHsseemm††cc  nniiggrrddΩΩaaPPiiVVll,,  ssUUmm[[VVnn®®bbkkbb
eeddaayyeeCCaaKKCC&&yyyy""aaggFFMM  eennAAkk~~¨g̈gkkaarrEEffrrkkßßaaGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB,,  ‰‰kkrraaCCPPaaBB,,
GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥PPaaBB  nniiggbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIÍ́ nnkkmmıı¨C̈Caa  ®®bbqqSSggccMMeeJJHHllkkååVVyy
nniiggGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnn´́nnBBYYkkcc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSggnniiggBBYYkkPP~~aakk''ggaarrrrbbss''
vvaa  ..  

xxMM∆∆¨s̈sUUmmsseemm††cc  TTTTYYllnnUUvvkkaarr®®ssLLaajj''nniiggrraabb''GGaanndd**xxııgg''xxııss''GGMMBBIIxxMM∆∆¨ ̈ ..

((hhttƒƒeellxxaa  ––  eegg√√øøgg--hhflfluuyyffUU))  



DOCUMENTS SUR L'AGRESSION
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PHNOM PENH

‰‰kkssaarrssmm©©aatt''eeVVHHBBuummııppßßaayyeennAAkk~~¨g̈gTTssßßnnaavvddII††<<LLWWssggmm>>
eellxxEExxttuullaa  qq~~SS11996699

TItaMgeyokkugnigeyokNam
xageCIgenAtambeN†ay®BMEdn

rbs'eyIg
((rryy::eeBBllccaabb''BBIÍ́ ff©©TTII1166  ddll''  3300  EExxkkJJÔÔaa  11996699))

rraayykkaarrNN__eeddaayyeellaakkåått††mmeessnnIIyy__eeTTaa  llnn''--nnll''
®®bbFFaann®®kkuumm®®bbwwkkßßaaKKNN:rrddΩΩmmÂÂnnII††  nniiggCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrJJrrCCaattii

((bbkkEE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarr))

TTUUll®®BBHHbbggMMmmaannkkiittii††yyssdd**xxııgg''xxııss''TTUUll
ff√√aayyBBtt··mmaannsseemm††cc®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  GGMMBBIITTIIttSS
ggssrruubb´́nnkkmm¬¬SSggkkggTT&&BBeeyyookkkkuuggnniiggeeyyoo
kkNNaammxxaaggeeCCIIgg  eennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEdd
nnEExxµµrr--yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ssMMrraabb''JJkk''kkNN††aall
1155´́ff©©ccuuggee®®kkaayy´́nnEExxkkJJÔÔaaqq~~SS11996699  ––

11--  PPiinnPPaaKKCCaaTTUUeeTTAA
ccMMnnYYnnssrruubb´́nnkkmm¬¬SSggkkggTT&&BBbbrreeTTssttSS

ggeennAAeellIITTwwkkddIIrrbbss''eeyyIIggeennHH  VVnneekkIInnccMMnnYY
nneeLLIIggcceenn¬¬aaHHBBII3355,,000000eeTTAA4400,,000000nnaakk''
KKWWeekkIInneeLLIIggxxuussBBIIccMMnnYYnneennAAkk~~¨g̈geesscckkII††rraayy
kkaarrNN__ssMMrraabb''1155´́ff©©ddMMbbUUgg    ((EEddllmmaannccMMnnYYnn

cceenn¬¬aaHHBBII3322,,000000eeTTAA3355,,000000nnaakk''))  ..  
--  kkaarreekkIInneeLLIIggKKYYrr[[ccaabb''GGaarrmmµµNN__  KKWWssiiƒƒtteennAA®®ttgg''®®BBMMEEddnnTTiissxxaagg

tt∫∫ËËggeexxtt††mmNNÎÎllKKIIrrIInniiggeexxtt††®®kkeeccHH  ..

--  kkaarreekkIInneeLLIIgg®®ssaall  KKWWeennAAkk~~¨g̈geeyyaaFFPPUUmmiiPPaaKKTTII11  ((eexxtt††ss√√aayyeerroo

gg,,  ´́®®BBEEvvgg  nniiggkkNN††aall))  nniiggeennAAkk~~¨g̈geeyyaaFFPPUUmmiiPPaaKKTTII22  ((eexxtt††ttaaEEkkvv))  ..

mmUUlleehhttuuEEddllbbNN††aall[[mmaannkkaarrpp¬¬aass''bb††ËËrrEE®®bb®®bbYYlleennHH  KKWWkkaarrddkk

ffyy´́nnkkgg‰‰kkPPaaBBnnaannaarrbbss''eeyyookkkkuugg  bbnnÊÊaabb''BBIImmaannTTwwkkCCMMnnnn''  nniiggKKMMnnaa

bbssgg˚t̊t''®®bbttiibbttii††kkaarreeFFII√√eeLLIIggeeddaayyss®®ttUUvv  ..
22--  kkaarrEEcckkccaayy´́nnkkmm¬¬SSggTT&&BB
‹‹  eeyyaaFFPPUUmmiiPPaaKKTTII55 ––  eeKKrrkkßßaaccMMnnYYnnTTaahhaanneennAAkk~~¨g̈gEEpp~~kkeennHH[[ssiiƒƒtt

eennAAddEEddll  KKWWmmaann55kkggvvrr:eessnnaaFFMM  ((BBII66,,000000eeTTAA77,,000000nnaakk''))  ..
‹‹  eeyyaaFFPPUUmmiiPPaaKKTTII66 ––  mmaannkkaarreekkIInneeLLIIggKKYYrr[[ccaabb''GGaarrmmµµNN__BBIIccMMnnYY

nneellxxmmuunnKKWW1100,,000000nnaakk''  ((kkggBBllTTII55nniiggTTII77))  ..
‹‹  eeyyaaFFPPUUmmiiPPaaKKTTII11 ––  mmaannkkaarreekkIInneeLLIIgg®®ssaalleennAAkk~~¨g̈gPPUUmmiiPPaaKKTTSS

ggmmUUll  KKWWeexxtt††ss√√aayyeerroogg,,  ´́®®BBEEvvgg  nniiggkkNN††aall  ..  ccMMnnYYnnTTaahhaannVVnneeLLII
ggBBII1122,,000000nnaakk''eeTTAA1155,,000000nnaakk''  ..

‹‹  eeyyaaFFPPUUmmiiPPaaKKTTII22 ––  mmaannkkaarreekkIInneeLLIIggbbnnii††ccbbnn††ÁÁccbb""uueeNNˆâaHH  bbnnÊÊaa
bb''BBIImmaannkkaarrddkkTT&&BBxx¬¬HHeeccjjBBIIkkgg‰‰kkPPaaBBTTII99  nniiggBBIIkkggBBlleellxx11BBII  ««PP~~MM
TTSSgg77»»  eennAAeexxtt††ccUUvvdduukk  ((KKWWBBIIccMMnnYYnn11,,880000nnaakk''eeTTAA22,,000000nnaakk''))  ..

33--  eesscckkII††bbJJççbb''
kkaarreekkIInnccMMnnYYnneeLLIIgg´́nnkkmm¬¬SSggkkggTT&&BBbbrreeTTsseennAAeellIITTwwkkddIIrrbbss''eeyyIIgg  

KKWWbbNN††aallmmkkBBII®®bbttiibbttii††kkaarreeVVssssMMGGaatt  eeFFII√√eeLLIIggeennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''yyuuTTÏÏssaa
®®ss††TTII4411  eeddaayykkggkkmm¬¬SSggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg--eeyyookkNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  nniigg
eeddaayyssaarrTTwwkkCCMMnnnn''  ..  eennAAkk~~¨g̈grryy:eeBBlleennHH  KKµµaannssJJÔÔaaGGII√√bbJJÇÇaakk''[[ddwwgg
TTaall''EEtteessaaHHffaa  kkgg‰‰kkPPaaBBbbrreeTTssTTSSggGGss''eennHH  nnwwggccaakkeeccjjBBIITTwwkkddII
eeyyIIggnnaaGGnnaaKKttqqaabb''@@eeLLIIyy  ..

ccMMnnYYnnkkaarrrrggee®®KKaaHH®®bbffuuyy®®bbffaanneennAAEEttxxııss''ddEEddll  eehhIIyymmaannkkaarr
eekkIInnccMMnnYYnnkkaann''EEttee®®ccIInneeLLIIgg@@eennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnkk~~¨g̈geeyyaaFFPPUUmmiiPPaa
KKTTII11  ((kkggEEpp~~kksswwkkrrggeexxtt††́́ ®®BBEEvvgg))  nniiggeeyyaaFFPPUUmmiiPPaaKKTTII22  ..⁄⁄

______________________________

xxaaggee®®kkaammeennHHKKWWkkMMNNtt''eehhttuueeddaaHHEEllggTTaahhaanneeyyookkkkuugg--eeyyookk
NNaammxxaaggeeCCIIgg  EEddllkkggTT&&BBeeyyIIggVVnnccaabb''xx¬¬ÁÁnnVVnn  eeFFII√√eeLLIIggkkaall
BBIÍ́ ff©©TTII44  kkkk˚d̊daa  11996699  eennAAee®®kkaamm®®BBHHrraaCCbbJJÇÇaarrbbss''eess††ccssIIhhnnuu

´́ff©©ssuu®®kkTTII44  EExxkkkk˚d̊daa  qq~~SS11996699  eevvllaaeemm""aagg1122´́ff©©®®ttgg''  eennAA®®kkssYYgg
kkaarrbbrreeTTss  eeFFII√√eeLLIIggrrvvaagg‰‰˘̆åå˘̆GGiiuugg--QQUUeeddtt,,  GGKKeellxxaaFFiikkaarr®®kkssYYgg
kkaarrbbrreeTTss´́nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllkkmmıı¨C̈Caa  nniiggeellaakkeegg√√øøgg--VVyyflfluugg,,  ttMMNNaagg
ssƒƒaannTTUUtt´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~́́ nnssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaa
mmxxaaggtt∫∫ËËgg  kk~~¨g̈gkkaarreeddaaHHEEllggssmmaaCCiikkccMMnnYYnn´́mm∏∏nnaakk''́́ nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaa
ttiiEEddllmmaanneeQQµµaaHHrraayyeennAAkk~~¨g̈gbbJJÇÇIIPPÇÇaabb''CCaammYYyy®®ssaabb''  EEddll®®ttUUvvVVnnccaabb''
xx¬¬ÁÁnnkkaallBBIÍ́ ff©©TTII1199  mmiiffuunnaa  qq~~SS11996699  eennAAkkMMBBgg''́́ ®®CC  eexxtt††́́ ®®BBEEvvgg  eeddaayy
kkggTT&&BBCCaattiiEExxµµrr®®bbccSSkkaarreennAA®®ttgg''TTIIkkEEnn¬¬ggeennaaHH  ..

eellaakkeegg√√øøgg--VVyyflfluugg,,  ttMMNNaaggssƒƒaannTTUUtt´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bb--
eeNN††aaHHGGaassnn~~́́ nnssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  VVnn®®bbkkaass[[ddwwgg
eennAAccMMeeJJHHmmuuxxffaa    ssmmaaCCiikkrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattiiEEddllVVnnccaabb''xx¬¬ÁÁnnTTSSgg´́mm∏∏
rrUUbbeennaaHH  mmaannssuuxxPPaaBBllÌÌ  nniiggVVnneeddaaHHEEllggeeccjjBBIIkkaarrTTTTYYllxxuuss®®ttUUvv´́nn
rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllkkmmıı¨C̈Caa  ccaabb''BBIIeeBBlleennHHtteeTTAA  ..

eeFFII√√eennAAPP~~MMeeBBjj,,  ´́ff©©TTII44  kkkk˚d̊daa  11996699
hhttƒƒeellxxaa                                                                                      hhttƒƒeellxxaa

eegg√√øøgg--VVyyflfluugg                                                                                GGiiuugg--QQUUeeddtt              

åått††mmeessnnIIyy__llnn''--nnll''



LIVRE BLANC SUR L'AGRESSION
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CCaaddMMbbUUggeeyyIIggssUUmmddkk®®ssgg''nnUUvvvvKKmmYYyyee®®kkaammccMMNNggeeCCIIggffaa  ««nneeyyaa
eess††ccssIIhhnnuueeqqııaaHHeeTTAArrkkeevvoottNNaamm»» eennAAkk~~¨g̈geessoovveePPAA  ««eettIIeehhttuuGGII√√VVnn
CCaaeevvoottNNaammQQ¬¬aannJJnnkkmmıı¨C̈Caa»» ((Why Vietnam Invaded Cambodia))
ssrreessrreeddaayyeellaakk  Stephen J. Morris <<p-40 & 41>>  ddUUcctteeTTAA  ––

««˘̆˘̆˘̆ccaabb''BBIIeeBBllmmaannkkiiccçç®®kkuugghhßßWWEENNvvEExxmmiiffuunnaaqq~~SS11996622,,  EEddlleennAA
kk~~¨g̈geennaaHHBBYYkk®®bbeeTTssmmhhaaGGMMNNaacc®®bbkkaass[[ddwwggffaa  ®®ssuukkllaavv®®ttUUvvssiiƒƒtt
eennAACCaa®®ssuukkGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥,,  eess††ccssIIhhnnuueeCCOOffaa  ®®ssuukkllaavvmmuuxxCCaakk¬¬aayyeeTTAA
®®ssuukkkkuummµµ¨ÿynniiss††eeccoossBBMMuurrYYcc  ..  ®®TTgg''kk**mmaannkkaarrVVrrmm∏∏PP&&yyxx¬¬aaccEEddrr  ccMMeeJJHH
vvaassnnaaeekkIIttmmaanneeLLIIggddll''®®ssuukkrrbbss''®®TTgg''  CCaaBBiieesssseebbIIvviibbttii††®®ssuukkllaavv
®®ttUUvvFF¬¬aayyhhUUrrccUUllmmkkkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  ..  eeddaayykkaarrmmiinneeBBjjcciitt††ccMMeeJJHHkkaarr
ssÊÊaakk''eessIIÊÊrrmmiinnddaacc''ee®®ssccrrbbss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  eeTTAAeellIIvvaassnnaa´́nn®®ssuukk
llaavv,,  ®®TTgg''kk**ssMMeerrcccciitt††ffaa  ssnnii††ssuuxx®®ssuukkrrbbss''®®TTgg''  yykkllÌÌ®®ttUUvveeppÌÌøøggeeTTAA
rrkkBBYYkkbb¬¬¨k̈kkkuummµµ¨ÿynniiss††  nniiggCCaaBBiieesssseeqqııaaHHeeTTAArrkkcciinn  ..  eess††ccssIIhhnnuuss--
ggÙÙwwmmffaa  kkaarrccggmmiitt††CCaammYYyycciinn  ®®bbEEhhllGGaaccpp††ll''nnUUvvkkaarrFFaannaaxx¬¬HHddll''®®ssuu
kkrrbbss''®®TTgg''  eeddIImm∫∫II®®bbqqSSggTTbb''TTll''mmhhiiccœœiittaarrbbss''yyYYnnxxaaggeeCCIIgg  ..  ®®TTgg''
VVnnddwwggrrYYcceehhIIyyffaa  yyYYnnxxaaggeeCCIIggVVnnee®®bbII®®VVss''TTwwkkddII®®bbeeTTssrrbbss''®®TT
gg''eeFFII√√CCaapp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijj  ssMMrraabb''ddwwkkCCJJÇÇËËnneess∫∫øøggeeTTAAeeFFII√√ccMMVVMMggeennAAkk~~¨g̈g®®ssuu
kkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..

eennAAGGMMLL¨g̈geeddIImmqq~~SS11996600,,  nneeyyaaVVyykkaarrbbrreeTTssrrbbss''eess††ccssIIhh
nnuu  kk**®®ttUUvvVVnnbbeeggII˚n̊n≤≤TTiiÏÏBBllppggEEddrr  eeddaayykkaarreeccaallkkMMhhwwggrrbbss''®®TTgg''
eeFFII√√nneeyyaaVVyyCCaaxxµµSSggrrbbss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  nniiggxxµµSSggrrbbss''rrddΩΩaaPPiiVV--
ll®®bbUUGGaaeemmrriikkSSggeennAA´́ffnniiggyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  ®®kkuummTT&&BB´́®®BB<<EExxµµrreessrrII>>  EEdd
lleeKKeeCCOOyy""aaggBBiitt®®VVkkddffaa  CCaa®®kkuummKKSS®®TTeeddaayyeessGGIIuuGGaa  ((eehhIIyynniiggssiiƒƒ
tteennAAee®®kkaammkkaarrddwwkknnSSrrbbss''ssWWgg--gg""uukkffaann''    ss®®ttUUvv®®bbqqSSggnneeyyaaVVyyssII
hhnnuuCCaayyUUrrqq~~SS)),,  VVnnppßßaayyvviiTT¥¥¨ëeXXaassnnaa®®bbqqSSggssIIhhnnuu  eeccjjBBII®®ssuukk´́ff
nniiggBBII®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  kk~~¨g̈gEExxssIIhhaaqq~~SS11996633  eess††ccssIIhhnnuuVVnnkkaa
tt''pp††aacc''ccMMNNggTTUUttCCaammYYyyyyYYYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  ddll''EExxvviicciiœœkkaaqq~~SSddEEddll  ®®TTgg''bb
JJŒŒbb''kkmmµµvviiFFIICCMMnnYYyyeeyyaaFFaaGGaaeemmrriikkSSggTTSSggGGss''eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  ..  kk~~¨g̈gEExx
FF~~ËËqq~~SS11996633,,  eess††ccssIIhhnnuuVVnnccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggCCMMnnYYyy
eeyyaaFFaaCCaaeellIIkkTTII11CCaammYYyy®®bbeeTTsscciinn  .. ddll''́́ ff©©TTII33  EExxååssPPaa  qq~~SS1199--
6655  eess††ccssIIhhnnuukkaatt''pp††aacc''ccMMNNggTTUUttCCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..

ccaabb''BBIIqq~~SS11996655rrhhUUttmmkk,,  cciinn,,  rruussßßII¨ ̈ nniigg  eeqqkkUU  VVnn®®ttUUvvTTTTYYllnnUUvv
kkaarrGGnnuuJJÔÔaatt[[ee®®bbII®®VVss''kkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu  eeddIImm∫∫IIddwwkkCCJJÇÇËËnneess∫∫øø
ggeeTTAA[[kkggTT&&BBkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnneennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  rrYYcceehhIIyyBBYYkk
yyYYnnxxaaggeeCCIIggnniiggeeyyookkkkuugg  kk**VVnnTTTTYYllnnUUvvkkaarrGGnnuuJJÔÔaatt[[ee®®bbII®®VVss''
eexxtt††EExxµµrreennAATTiissxxaaggeekkIItt  eeFFII√√CCaaCCMMrrkkeeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarr®®bbyyuuTTÏÏ®®bbqqSSggnnwwgg««cc--

®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg»»ppggEEddrr ..  eess††ccssIIhhnnuuVVnnbbnn††kkssaaggccMMNNggmmiitt††PPaa
BBrrbbss''®®TTgg''CCaammYYyyssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaanniittuucciinn  eehhIIyyxxaaggcciinnkk**VVnn
TTTTYYllssaall''eellIIkktt´́mm¬¬eess††ccssIIhhnnuu  CCaassmmıı&&nnÏÏmmiitt††rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  kk~~¨g̈gEExxttuu--
llaa  qq~~SS11996655    cciinnVVnnGGeeJJIIÇÇjjeess††ccssIIhhnnuueeTTAATTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  kk~~¨g̈gzzaann:

CCaaeePP∆∆øøvvkkiittii††yysseennAAkk~~¨g̈g®®VVrrBB√√BBiiFFIIbbuuNN¥¥CCaattiirrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..
eeBBjjqq~~SS11996666nniigg11996677,,  eess††ccssIIhhnnuueeccjjppßßaayyeesscckkII††EEff¬¬gg--

kkaarrNN__  KKSS®®TTCCMMhhrrrrbbss''®®kkuugghhaaNNUUyy  eellIIllkk≈≈xx&&NNÎÎddMMbbUUggeeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarr
ccrrccaa  nniiggTTTTYYllssaall''nnUUvvPPaaBB®®ssbbcc∫∫aabb''́́ nn<<rrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattiieevvoott--
NNaammxxaaggtt∫∫ËËgg>>  EEddllssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''®®kkuugghhaaNNUUyy
ffaaCCaattMMNNaagg®®ttwwmm®®ttUUvvEEttmmYYyyKKtt''́́ nn®®bbCCaaCCnneevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  CCaa
ååTTaahhrrNN__,,  eeyyaaggttaammkkaarrppßßaayy´́nnvviiTT¥¥¨ḧhaaNNUUyy,,  kkaallBBIIEExxmmiinnaa1199--
6677  eess††ccssIIhhnnuuVVnneeppII∆∆lliixxiittmmYYyycc∫∫aabb''  eeTTAACCUUnneellxxaaFFiikkaarr´́nnssnnii~~ssii
TT®®ttIITTII√√bbeennAATTII®®kkuugghhaavvaa""NNaa  ««pp††nnÊÊaaeeTTaasssshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa
ccMMeeJJHHssÂÂggaammQQ¬¬aannJJnneennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkyyYYnn  eehhIIyynniiggbbeeJJççjjsseemm¬¬gg
KKSS®®TTyy""aaggeeBBjjTTMMhhwwggrrbbss''EExxµµrr  ccMMeeJJHHkkaarrttssflflUÚ́ nn®®bbCCaaCCnnyyYYnn  ®®bbqqSS
ggGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnnrrbbss''GGaaeemmrriikkSSgg  nniiggeeddIImm∫∫IIkkaarree®®ssaacc®®ssgg''CCaattii»»  ..
eennAAEExxeemmssaaqq~~SS11996666,,  eess††ccssIIhhnnuuVVnneellIIkkkk®®mmiittssiiƒƒttiieebbsskkkkmmµµ
JJNNiiCCÇÇkkmmµµ́́ nnssaaFFaarrNNrrddΩΩssggmmnniiyymmeevvoottNNaamm  ((yyYYnnxxaaggeeCCIIgg)),,
EEddllVVnneerroobbccMMeeLLIIggkkaallBBIIEExxkkkk˚d̊daa11996622  [[eeLLIIggzzaann:eeTTAACCaattMMNNaa
ggrrddΩΩaaPPiiVVll´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩssggmmnniiyymmeevvoottNNaamm  ..  eennAA´́ff©©TTII88mmiiffuu
nnaa  11996677,,  ssaaFFaarrNNrrddΩΩssggmmnniiyymmeevvoottNNaammVVnneeccjjppßßaayynnUUvv
eesscckkII††®®bbkkaassmmYYyy  –– ««TTTTYYllssaall''  nniiggssnn¥¥aaeeKKaarrBBbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddII
kkmmıı¨C̈Caa  eennAAkk~~¨g̈grrgg√√gg''®®BBMMEEddnnbbccçç¨b̈b∫∫nn~~»» ..  ee®®kkaayyeesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__eennHH
bbnn††iicc  ®®bbEEhhllmmYYyyGGaaTTiitt¥¥  bbnnÊÊaabb''BBIImmaanneesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__®®sseeddooggKK~~aa
eeFFII√√eeLLIIggeeddaayy<<KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmm´́nnrrNNssiirrßßCCaattiirrMMeeddaaHHeevvoottNNaa
mm>>  ((eeyyookkkkuugg)),,  eess††ccssIIhhnnuuVVnneeppII∆∆lliixxiitteeTTAA  eegg√√øøgg--hhflfluuyyffUU,,  ®®bbFFaann
KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmmee®®bbssIIuuDDIIyy""UUmm  nniiggeeppII∆∆eeTTAA  ppaamm--yyuuSSggdduugg,,  nnaayykk
rrddΩΩmmÂÂnnII††́́ nnssaaFFaarrNNrrddΩΩssggmmnniiyymmeevvoottNNaamm  eessII~~ddeemmII¬¬ggTTMMnnaakk''TTMMnngg
[[eeTTAACCaazzaann:TTUUtt  CCaammYYyyrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  ..  rrYYccbbnnÊÊaabb''mmkk  eennAA´́ff©©TTII
2244  EExxmmiiffuunnaa  qq~~SS11996677,,  mmaannssrraaccrrmmYYyyeeccjjppßßaayyeennAA®®kkuugghhaaNNUUyy
®®bbkkaass[[ddwwgg  GGMMBBIIkkaarreerroobbccMMTTMMnnaakk''TTMMnnggTTUUtt  rrvvaaggssaaFFaarrNNrrddΩΩssggmmnnii
yymmeevvoottNNaamm  CCaammYYyykkmmıı¨C̈Caa  ..  ddUUeecc~~HH˘̆˘̆˘̆nneeyyaaVVyykkaarrbbrreeTTssrrbbss''
eess††ccssIIhhnnuu    kk**ccaabb''eeppII††mmee®®TTttyy""aaggxx¬¬SSggeeTTAArrkkyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  »»  ..

xxaaggee®®kkaammeennHHCCaa‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaa®®ss††  bbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjGGMMBBIITTMMnnaakk''TTMM
nnggrrvvaaggeess††ccssIIhhnnuu  CCaammYYyyyyYYnneeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  ––

kicç®Bme®BogJNiCÇkmµ
nigkarbg'®Vk'rvag®BHraCaNac®k
kmı¨CanigsaFarNrdΩevotNam

xagt∫Ëg
((  bbkkEE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarr  ))

‹‹  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllkkmmıı¨C̈Caa  nniigg    rrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eevvoo
ggNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg    mmaannkkaarreeBBjjcciitt††nniiggbbgg˚T̊TMMnnaakk''TTMMnnggJJNNiiCCÇÇkkmmµµ
rrvvaagg®®bbeeTTssTTSSggBBIIrr,,  eeddaayyVVnnssMMeerrcceeFFII√√nnUUvvkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennHH  ..
‹‹  ååeeTTÊÊssnnaammeeddIImm∫∫IIvvttƒƒ¨b̈bMMNNggeennHH,,    ttMMNNaaggeeBBjjGGggxxaaggrraaCCrrddΩΩaaPPii
VVllkkmmıı¨C̈Caa  KKWW‰‰kkåått††mmeellaakk  ®®BBMMuu--ffuuss,,  rrddΩΩeellxxaaFFiikkaarr®®kkssYYggJJ--  



NNiiCCÇÇkkmmµµ  ..    ttMMNNaaggeeBBjjGGggxxaaggrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaa--
ssnn~~́́ nnssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  KKWW‰‰kkåått††mmeellaakk  eegg√√øøgg
yyuuSSgghhIIuuvv,,    ‰‰kkGGKKrrddΩΩTTUUttvviissaammJJÔÔ  nniiggeeBBjjGGgǵ́ nnssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoo
ttNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg®®bbccSS®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..
‹‹  eehhttuuddUUeecc~~HH,,    ®®bbeeTTssTTSSggBBIIrree®®kkaayyGGMMBBIIVVnnTTTTYYllssaall''ttaammpp¬¬ËËvv
kkaarr®®ttwwmm®®ttUUvv  nnUUvvGGMMNNaacceeBBjjeelljjeerrooggxx¬¬ÁÁnn  VVnn®®BBmmee®®BBooggttaammbb
TTbbJJÔÔttii††ddUUcctteeTTAA  ––

ma®taTI1
rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllkkmmıı¨C̈Caa  nniiggrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~́́ nnssaa

FFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  VVnn®®BBmmee®®BBooggeellIIeeKKaallkkaarrNN__CCaammUUll
ddΩΩaann  ´́nnkkaarrbb††ËËrreessIIµµPPaaBBKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  eeddIImm∫∫IICCYYyyCCMMrruujjnniiggBB®®ggIIkkrrvvaagg
®®bbeeTTssTTSSggBBIIrr  nnUUvvkkaarrnnSSccUUllnniiggnnSSeeccjj  ≤≤vvaa""nn''EEddllmmaannrraayynnaammkk~~¨g̈g
bbJJIIÇÇPPÇÇaabb''  <<kk>>  nniigg  <<xx>>  PPÇÇaabb''mmkkCCaammYYyykkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennHH  eehhIIyybbJJIIÇÇ
eennHHCCaaEEpp~~kkmmYYyyeennAAkk~~¨g̈gkkiiccçç®®BBmmee®®BBoogg  ..

bbJJIIÇÇ  <<kk>>  rraayymmuuxx≤≤vvaa""nn''®®bbuuggee®®bboobbTTuukkssMMrraabb''ddwwkknnSSeeccjjBBII®®BBHHrraaCCaa
NNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  eeqqııaaHHeeTTAAkkaann''ssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ..

ma®taTI2
kkaarrbb††ËËrr≤≤vvaa""nn''rrvvaaggssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggnniigg®®BBHHrraaCCaaNNaa

cc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  ®®ttUUvveeFFII√√®®ttwwmm®®ttUUvvttaammcc∫∫aabb''    nniiggbbTTbbJJÔÔttii††eennAAkk~~¨g̈g®®kkbbxx&&NNÎÎ́́ nn
rreebboobb®®KKbb''®®KKggTTUUeeTTAA  ssII††GGMMBBIIkkaannSSccUUllnniiggnnSSeeccjjCCaaFFrrmmaanneennAAkk~~¨g̈g®®bb--
eeTTssTTSSggBBIIrr  ..

rrddΩΩaaPPiiVVllTTSSggBBIIrrVVnn®®BBmmee®®BBooggnniiggss®®mmYYlleeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  kk~~¨g̈gkk
rrNNIIEEddllGGaacceeFFII√√eeTTAAVVnn  nniiggkk~~¨g̈geeKKaallkkaarrNN__mmiinn®®bbkkaann''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAA
mmkk  nnUUvvkkaarrbbMMeeBBjjTT®®mmgg''EEbbbbbbTT  TTaakk''TTggnnwwgglliixxiittGGnnuuJJÔÔaatt  ®®BBmmTTSSgg
TT®®mmgg''EEbbbbbbTTEEpp~~kkKKyy  ..

ma®taTI3
rrddΩΩaaPPiiVVllTTSSggBBIIrryyll''®®BBmmeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  pp††ll''[[≤≤vvaa""nn''EEddll®®ttUUvv

bb††ËËrrKK~~aaeennHH  nnUUvvkkaarrbbnnÏÏËËrrbbnnƒƒyyyy""aaggee®®ccIInnEEddllGGaacceeFFII√√eeTTAAVVnn  ..  rrbbss''rrbbrr
TTSSggeennHH  mmaannkkaarrbbgg''BBnnÏÏKKyyttaammkkMMrriittTTaabb  ..

ma®taTI4
kkaarrbbgg''®®VVkk''TTaakk''TTggnnwwggsskkmmµµPPaaBBJJNNiiCCÇÇkkmmµµee®®kkaammkkiiccçç®®BBmmee®®BBoo

ggeennHH  nniiggkkaarrbbgg''®®VVkk''dd´́TTeeTToott  rrvvaagg®®bbeeTTssTTSSggBBIIrr  ®®ttUUvveeFFII√√CCaa  llIIvvssWWÊÊ
llIIgg  ((®®VVkk''GGgg''eeKK¬¬ss))  ……CCaarrUUbbiiyybb&&NNˆd̂d´́TTeeTToott  EEddllGGaaccbb††ËËrreeddaayy
eessrrII  ttaammcc∫∫aabb''bbJJÔÔttii††CCaaFFrrmmaannkk~~¨g̈g®®bbeeTTssTTSSggBBIIrrEEpp~~kkkkaarrbb††ËËrr®®VVkk''  ..

ddUUeecc~~HHeehhIIyy  rrddΩΩaaPPiiVVkkbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~́́ nnssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoo
ttNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ccaatt''ttSSggFFnnaaKKaarrCCaattií́ nnssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥
eevvoottNNaamm  CCGG~~kkkkaann''KKNNnnII  ..

ma®taTI5
kkiiccççssnn¥¥aanniiggvviikk&&yybb&&®®ttTTaakk''TTggnnwwggkkaarrbb††ËËrr≤≤vvaa""nn''JJNNiiCCÇÇkkmmµµ  rrvvaagg

®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈CaanniiggssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ®®BBmmTTSSgg
‰‰kkssaarrnniiggbbJJÇÇaabbgg''®®VVkk''  rrvvaagg®®bbeeTTssTTSSggBBIIrr  ®®ttUUvvssrreessrreeccjjCCaa
llIIvvssÊÊWWllIIgg  ……CCaarrUUbbiiyybb&&NNˆN̂NaammYYyyEEddllGGaaccbb††ËËrrVVnn  eeyyaaggttaamm®®bb--
PPBBmmaa®®ttaaxxaaggeellIIeennHH  ..

ma®taTI6
®®bbeeTTssNNaammYYyyEEddllVVnn®®BBmmee®®BBooggttaammkkiiccççssnn¥¥aaeennHH  mmiinnGGaacc

nnSSeeccjjeeTTAA®®bbeeTTssTTIIbbII  nnUUvvrrbbss''rrbbrrEEddllVVnnnnSSccUUllBBII®®bbeeTTssNNaammYY--

yy  eeddaayy≤≤ttmmaannkkaarryyll''®®BBmmBBII®®bbeeTTsseennHHeeTT  ..

ma®taTI7
eeddIImm∫∫IIFFaannaa[[kkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennHHmmaannddMMeeNNIIrrllÌÌ  KKUUPPaaKKIITTSSggssgg≈≈aaggnnww

ggbbeeggII˚t̊tKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrccMMrruuHH  EEddll®®ttUUvv®®bbCCMMuuttaammkkaallkkMMNNtt''  ttaammssMM--
eeNNIIrrbbss''KKUUPPaaKKIINNaammYYyy  ttaammeeKKaallkkaarrNN__®®ttUUvveeFFII√√qq¬¬aass''KK~~aa  mm††ggeennAAkkmmıı¨¨
CCaa  mm††ggeennAA®®bbeeTTsseevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ..

KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarreennHHGGaaccssMMeerrcctteemmII¬¬ggccMMnnYYnn´́nnkkaarrbb††ËËrrTTMMnniijjJJNNiiCCÇÇ
kkmmµµ  rrvvaagg®®bbeeTTssTTSSggBBIIrrnniiggkkaarrEEkkEE®®bb  eebbIICCaakkaarrccSSVVcc''́́ nnbbJJIIÇÇTTMMnniijjTTSS
ggBBIIrr  EEddllmmaannPPÇÇaabb''CCaammYYyykkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennHH  ..

ma®taTI8
kkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennHHccUUllCCaaFFrrmmaann1155´́ff©©  ee®®kkaayyeeBBllEEddllPPaaKKIITTSSgg

ssgg≈≈aaggVVnnyyll''®®BBmmTTTTYYllssaall''  ttaammrreebboobbrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..
kkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennHHee®®bbIIkkaarrVVnnkk~~¨g̈grryy:eeBBll11qq~~SS  eehhIIyy®®ttUUvvccaatt''TTuukkbbnn††
CCaass√√&&yy®®bbvvttii††  kk~~¨g̈grryy:eeBBll11qq~~SSCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''eeTTAAeeTToott  eellIIkkEEllggEEttKKUU
PPaaKKIINNaammYYyypp††ll''ddMMNNwwggttaammlliixxiitteeTTAAKKUUPPaaKKIImm~~aakk''eeTToott  GGMMBBIIbbMMNNggll
bb''kkiiccçç®®BBmmee®®BBoogg  kk~~¨g̈grryy:eeBBll33EExxmmuunn´́ff©©EEddllkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennHH®®ttUUvv
ccbb''  ..  kkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennHH  GGaacc®®ttUUvvEEttpp¬¬aass''bb††ËËrrttaammkkaarrBBiiPPaakkßßaa  nniiggkkaarrbb††ËËrr
lliixxiittCCaapp¬¬ËËvvkkaarr  rrvvaaggKKUUPPaaKKIITTSSggssgg≈≈aagg  ..

eeddaayyeeKKaarrBBttaammkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennHH  GG~~kkttMMNNaaggrrddΩΩeeBBjjssmmttƒƒPPaaBB
TTSSggssgg≈≈aaggVVnnccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennHH  eehhIIyyVVnn®®bbffaabb''
®®ttaaeerrooggxx¬¬ÁÁnn  ..

eeFFII√√eennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj,,  ´́ff©©TTII2255  kkJJÔÔaa  11996699

CCaaBBIIrrcc∫∫aabb''  CCaaPPaassaaeevvoottNNaamm  EExxµµrr  nniiggVVrrSSgg,,  GGttƒƒbbTTTTSSgg33eennHH
GGaaccee®®bbIIVVnnTTSSggGGss''  ..  kk~~¨g̈gkkrrNNIIvviivvaaTT  GGttƒƒbbTTCCaaPPaassaaVVrrSSgg®®ttUUvvee®®bbII
CCaa‰‰kkssaarrssMMrraabb''kkaarrbbkk®®ssaayy  ..

ssMMrraabb''xxaaggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll                                ssMMrraabb''xxaaggrrddΩΩaaPPiiVVll
kkmmıı¨C̈Caa                                                                          rrNNssiirrßßbbeeNN††aaHHGGaassnn~~́́ nnssaa
hhttƒƒeellxxaa  ––  ®®BBMMuu  ffuuss                                      FFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg

hhttƒƒeellxxaa  ––  eegg√√øøgg  yyuuSSgghhIIvv

ssMMrraabb''lliixxiitteeddIImmCCaapp¬¬ËËvvkkaarr
GGKKnnaayykk

hhttƒƒeellxxaa  ––  LL¨g̈g--CCYYnn

bJIÇ <k>
pplliittpplleevvoottNNaammGGnnuuJJÔÔaattnnSSeeccjjeeTTAAkkmmıı¨C̈Caa

‹‹  kk--  pplliittppllkkssiikkmmµµ
‹‹  xx--  pplliittppllååssßßaahhkkmmµµ

ccMMnnYYnnBBiitt®®VVkkdd´́nnpplliittppllTTSSggGGss''eennHH  nnwwggeeFFII√√eeLLIIggmmYYyykkrrNNII
mm††gg@@eeTTAAttaammkkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnneeccjjBBiitt®®VVkkdd  EEddlleeyyaaggttaamm®®kkssYYggJJ
NNiiCCÇÇkkmmµµ́́ nn®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  ..

--------------------------
bJIÇ <x>

pplliittppllkkmmıı¨C̈CaaGGnnuuJJÔÔaattnnSSeeccjjeeTTAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg
‹‹  GGgg̊̊rr
‹‹  GGMMbbiill



‹‹  ssSSgg  nniiggee®®bbggxx¬¬aajj''eeKKaa
‹‹  ff~~SSeeBBTT¥¥

pplliittppllbbnnÊÊaabb''bbnnßßMMCCaamm˙˙ËËbbGGaahhaarr
¤¤  ssEENN††kkVVyy
‹‹  ssEENN††kkeessoogg
‹‹  eeddIImmll©©
‹‹  ll©©
‹‹  ®®ttIIeeqqIIÌÌrr,,  ®®ttIÍ́ ®®bb  nniigg®®ttIIeeggoott
‹‹  mm˙˙ËËbbeemmßßAA®®ttII  ((pplliittppllffIIµµrrbbss''®®kkuumm  SONACOP ..  ®®bbEEhhlleeKKddaakk''

ff~~SSTTuukkVVnnyyUUrreennAAkk~~¨g̈geennaaHH  ddUUccCCaa®®ttIIpp¬¬aaFFUÚ́ ®®bbnniiggss©©ÁÁttBBIIeekkaaHHkkuugg))  ..
‹‹  eemmßßAATTwwkk®®ttII  ((TTwwkk®®ttIIss©©ÁÁtt))
‹‹  kkaaBBiikk
‹‹  ssaacc''́́ ®®bb
‹‹  xx¬¬aajj''®®CCUUkk
‹‹  ee®®bbggll©©

‹‹  ss̊̊rrss
‹‹  TTwwkkeeddaaHHeeKKaa  nniiggpplliittpplleeFFII√√BBIITTwwkkeeddaaHHeeKKaa

pplliittppllååssßßaahhkkmmµµeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukk
‹‹  kkgg''  nniiggee®®KKOOggbbnn¬¬aass''kkgg
‹‹  ee®®KKOOggbbnn¬¬aass''rrffyynn††
‹‹  EEss∫∫kkeeCCIIggeekkAAssflflUU
‹‹  ee®®KKOOgg®®bbddaabb''®®bbddaarrssMMrraabb''ee®®bbII®®VVss''
‹‹  ®®bbddaabb''®®bbddaarrttUUccttaacc  nniiggee®®KKOOggbbnnÊÊaabb''bbnnßßMM
‹‹  ee®®ssaamm´́ddee®®ssaammeeCCIIgg  --  ssMMeellookkbbMMJJkk''eeppßßgg@@
‹‹  ppÊÊSSggeekkAAssflflUUVV¬¬ssIIÊÊkk
‹‹  mmuugg
‹‹  PPYYyy
‹‹  ®®kkNNaatt''kkIImmiinnTTaann''kkaatt''  BBNN··ss--eexxµµAA
‹‹  EEddkkssnn¬¬wwkk

tt´́mm¬¬ssrruubb  ––          L 1.000.000




