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பதன்கிழழமிழமை

அழமிழமைச்சரழம்சரவைக் கூட்டத்திற்குப் பின்னர, பிரரஞ்ச

அரச ரசய்தி ரதி தொடரர்பி தொளர ரர்பன்ஜமின் கிறிின் கிறிவ்சரவைி தொ அறிவிக்ழமிவோ அறிவிக்கையில
இந்த ்சரவைி தொரயிறுதி "ிழமைஞ்சள் சீருழமட" ின் கிறிவர்பி தொரி தொட்டங்ிவோ அறிவிக்கைளின் ின் கிறிவர்பி தொத
ஜனி தொதிர்பதி இிழமைி தொனு்சரவைல ிழமைக்ின் கிறிவரி தொன் ஆயுதப் ர்பழமடப்பிரிவுிவோ அறிவிக்கைழமளச்
ரசயலர்படுத்த இருப்ர்பதி தொிவோ அறிவிக்கை அறிவித்தி தொர. ிழமைக்ிவோ அறிவிக்கைளுக்கு எதிரி தொன
ரர்பி தொலிஸ் நட்சரவைடிக்ழமிவோ அறிவிக்கைிவோ அறிவிக்கைளுக்ிவோ அறிவிக்கைி தொிவோ அறிவிக்கை பிரரஞ்ச ிழமைண்ணில ஆயுதப்ர்பழமட
அணிதிரட்டப்ர்பட இருப்ர்பத, 1954-1962 அலஜீரியி தொ ின் கிறிவர்பி தொருக்குப்
பின்னர இதின் கிறிவ்சரவை முதலமுழம முதல்முறையி தொகும.
அந்த நட்சரவைடிக்ழமிவோ அறிவிக்கையில “அ்சரவைரிவோ அறிவிக்கைளின் ர்பணியுடன் ின் கிறிவசரந்த குறிப்பிட்ட
நிழம நிலையி தொன இடங்ிவோ அறிவிக்கைழமளப் ர்பி தொதிவோ அறிவிக்கைி தொக்கின் முதல்முறை, அதி தொ்சரவைத பிரதி தொனிழமைி தொிவோ அறிவிக்கை
உத்திின் கிறிவயி தொிவோ அறிவிக்கைபூர்சரவை ிவோ அறிவிக்கைட்டிடங்ிவோ அறிவிக்கைழமள ர்பி தொதிவோ அறிவிக்கைி தொக்கும" ர்பணியும இருக்கும
என்று கிறிின் கிறிவ்சரவைி தொ அறிவித்தி தொர. ரர்பி தொலிஸ் ர்பழமடிவோ அறிவிக்கைள் "ின் கிறிவர்பி தொரி தொட்ட
இயக்ிவோ அறிவிக்கைங்ிவோ அறிவிக்கைளின் மீத முழுழமிழமையி தொிவோ அறிவிக்கை ிவோ அறிவிக்கை்சரவைனம ரசலுத்த்சரவைதற்கும,
ரர்பி தொத ஒழுங்ழமிவோ அறிவிக்கைப் ின் கிறிவர்பணு்சரவைத ிழமைற்றும மீள-ஸ்தி தொபிப்ர்பதற்கு"
அ்சரவைற்ழம முதல்முறை
அனுிழமைதிக்ிவோ அறிவிக்கை
இத
அ்சரவைசியப்ர்படு்சரவைதி தொிவோ அறிவிக்கை
கூறி
ஆயுதப்ர்பழமடிவோ அறிவிக்கைளிடம தஞ்சிழமைழமட்சரவைழமத அ்சரவைர நியி தொயப்ர்படுத்தினி தொர.
இந்த சனிக்கிழழமிழமை நிழம நிலைநிறுத்தப்ர்படவிருப்ர்பதன் மீதி தொன நட்சரவைடிக்ழமிவோ அறிவிக்கை
விர்பரங்ிவோ அறிவிக்கைழமள
வி்சரவைி தொதிக்ிவோ அறிவிக்கை
இன்று
ிழமைதியத்திற்குப்
பின்னர
ர்பி தொதிவோ அறிவிக்கைி தொப்பத்தழம முதல்முறை அழமிழமைச்சர பின் கிறிவளி தொரரன்ஸ் ர்பி தொரலி ரர்பி தொலிஸ்
ர்பழமடிவோ அறிவிக்கைளின் பிரதிநிதிிவோ அறிவிக்கைழமளச் சந்திக்ிவோ அறிவிக்கை உள்ளி தொர.
இரி தொணு்சரவைப் ர்பழமடப்பிரிவுிவோ அறிவிக்கைழமள அணிதிரட்டு்சரவைத, ரசவ்்சரவைி தொய்கிழழமிழமை
அறிவிக்ிவோ அறிவிக்கைப்ர்பட்ட அரசின் ர்பலின் கிறிவ்சரவைறு ஒடுக்குமுழம முதல்முறை நட்சரவைடிக்ழமிவோ அறிவிக்கைிவோ அறிவிக்கைளுக்கு
கூடுத நிலைி தொிவோ அறிவிக்கை ்சரவைருகி முதல்முறைத. ின் கிறிவர்பி தொரி தொட்டங்ிவோ அறிவிக்கைளில "தீவிரக் ரிவோ அறிவிக்கைி தொள்ழமிவோ அறிவிக்கையினர"
ிவோ அறிவிக்கை நிலைந்த ரிவோ அறிவிக்கைி தொண்டி தொல ின் கிறிவர்பி தொரி தொட்டங்ிவோ அறிவிக்கைளுக்கு தழமடவிதிக்ிவோ அறிவிக்கை ிழமைி தொநி நிலைங்ிவோ அறிவிக்கைழமள
அனுிழமைதிப்ர்பத,
தழமடவிதிக்ிவோ அறிவிக்கைப்ர்பட்ட
ின் கிறிவர்பி தொரி தொட்டங்ிவோ அறிவிக்கைளில
ர்பங்ரிவோ அறிவிக்கைடுப்ர்ப்சரவைரிவோ அறிவிக்கைள் மீதி தொன அர்பரி தொதத்ழமத 38 யூின் கிறிவரி தொவில இருந்த 135
யூின் கிறிவரி தொ்சரவைி தொிவோ அறிவிக்கை
அதிிவோ அறிவிக்கைரித்திருப்ர்பத,
ரர்பி தொலிஸில
"குண்டர-எதிரப்ப
ர்பழமடப்பிரிவுிவோ அறிவிக்கைழமள" அழமிழமைப்ர்பத, டிின் கிறிவரி தொன்ிவோ அறிவிக்கைழமளப் ர்பயன்ர்படுத்த்சரவைத,
ஆரப்ர்பி தொட்டக்ிவோ அறிவிக்கைி தொரரிவோ அறிவிக்கைழமளப் பின்ரதி தொடரந்த ரர்பி தொலிஸ் ிவோ அறிவிக்கைண்ிவோ அறிவிக்கைி தொணிக்ிவோ அறிவிக்கை
அனுிழமைதிக்கும ்சரவைழமிவோ அறிவிக்கையில இரசி தொயன குண்டுிவோ அறிவிக்கைழமள வீச்சரவைத,
ஆரப்ர்பி தொட்டக்ிவோ அறிவிக்கைி தொரரிவோ அறிவிக்கைழமள நிறுத்தி அழமடயி தொளம ிவோ அறிவிக்கைி தொண ரர்பி தொலிஸ்
சி தொ்சரவைடிிவோ அறிவிக்கைழமளப் ர்பயன்ர்படுத்த்சரவைத ஆகியழம்சரவை அந்த ஒடுக்குமுழம முதல்முறை
நட்சரவைடிக்ழமிவோ அறிவிக்கைிவோ அறிவிக்கைளில உள்ளடங்கும.
சமூிவோ அறிவிக்கை
சிழமைத்த்சரவைமின்ழமிழமைக்கு
எதிரி தொன
ின் கிறிவர்பி தொரி தொட்டங்ிவோ அறிவிக்கைழமள
அச்சறுத்த்சரவைதற்கு
பிரரஞ்ச
ஆயுதப்ர்பழமடிவோ அறிவிக்கைளிடம
தஞ்சிழமைழமட்சரவைரதன்ர்பத சர்சரவைின் கிறிவதச முக்கியத்த்சரவைம மிக்ிவோ அறிவிக்கை ஒரு ்சரவைர நிலைி தொற்று
திருப்பமுழமனழமயக் குறிக்கி முதல்முறைத. தசி தொப்திவோ அறிவிக்கைி தொ நிலை சிக்ிவோ அறிவிக்கைன நட்சரவைடிக்ழமிவோ அறிவிக்கைிவோ அறிவிக்கைள்
ிழமைற்றும இரி தொணு்சரவை்சரவைி தொதம மீத அதிிவோ அறிவிக்கைரித்த ்சரவைரும அரசியல
ின் கிறிவிவோ அறிவிக்கைி தொர்பத்தி தொல உந்தப்ர்பட்டு, உ நிலைரிவோ அறிவிக்கைங்கிலும ின் கிறிவ்சரவைழம நிலைநிறுத்தங்ிவோ அறிவிக்கைள்
ிழமைற்றும ின் கிறிவர்பி தொரி தொட்டங்ிவோ அறிவிக்கைளின் அழம நிலை ர்பரவி ்சரவைருகி முதல்முறைத. இழம்சரவை “ிழமைஞ்சள்
சீருழமடயி தொளரிவோ அறிவிக்கைளின்” ின் கிறிவர்பி தொரி தொட்டங்ிவோ அறிவிக்கைளில இருந்த, ஐின் கிறிவரி தொப்ர்பி தொ எங்கிலும
தசி தொப்தங்ிவோ அறிவிக்கைளி தொிவோ அறிவிக்கை
இருந்த
்சரவைரும
நீண்ட
ரநடிய
சமர்பள

உயரவின்ழமிழமைக்கு எதிரி தொன ின் கிறிவ்சரவைழம நிலைநிறுத்தங்ிவோ அறிவிக்கைள், அலஜீரிய இரி தொணு்சரவை
சர்சரவைி தொதிிவோ அறிவிக்கைி தொரத்திற்கு எதிரி தொன ரர்பருந்திரளி தொன ிழமைக்ிவோ அறிவிக்கைள் ின் கிறிவர்பி தொரி தொட்டங்ிவோ அறிவிக்கைள்,
அரிழமைரிக்ிவோ அறிவிக்கை ஆசிரியரிவோ அறிவிக்கைள் ிழமைற்றும ரிழமைக்சிக்ின் கிறிவிவோ அறிவிக்கைி தொவின் ிழமைக்கில நிலைி தொின் கிறிவடி தொரி தொ
ரதி தொழி நிலைி தொளரிவோ அறிவிக்கைளின்
ின் கிறிவ்சரவைழம நிலைநிறுத்தங்ிவோ அறிவிக்கைள்,
இ நிலைங்ழமிவோ அறிவிக்கை
ிழமைற்றும
இந்தியி தொவில ர்பி தொரிய ின் கிறிவ்சரவைழம நிலைநிறுத்தங்ிவோ அறிவிக்கைள் ்சரவைழமரயில நீள்கின் முதல்முறைன.
“ிழமைஞ்சள்
சீருழமடயி தொளரிவோ அறிவிக்கைளுக்கு"
எதிரி தொிவோ அறிவிக்கை
இரி தொணு்சரவைத்ழமத
நிழம நிலைநிறுத்த்சரவைரதன் முதல்முறை
ிழமைக்ின் கிறிவரி தொனின்
முடி்சரவைி தொனத,
ரதி தொழி நிலைி தொளரிவோ அறிவிக்கைளிழமடின் கிறிவய அதிிவோ அறிவிக்கைரித்த ்சரவைரும அரசியல எதிரப்ழமர்ப
மிரட்டு்சரவைதற்ிவோ அறிவிக்கைி தொிவோ அறிவிக்கைவும,
அத
ின் கிறிவதி தொலவியழமடந்தி தொல,
ஆயுதப்
ர்பழமடிவோ அறிவிக்கைழமளக்
ரிவோ அறிவிக்கைி தொண்டு
அழமத
ஒடுக்ிவோ அறிவிக்கை
முயற்சிப்ர்பதற்ிவோ அறிவிக்கைி தொன
நிழம நிலைழமிழமைிவோ அறிவிக்கைழமள உரு்சரவைி தொக்கு்சரவைதற்ிவோ அறிவிக்கைி தொிவோ அறிவிக்கைவும சர்சரவைின் கிறிவதச அளவில ஆளும
்சரவைரக்ிவோ அறிவிக்கைத்தின்
அதிிவோ அறிவிக்கைரித்த
ரர்பரும
பிரயத்தன
முயற்சிிவோ அறிவிக்கைளின்
ர்பி தொிவோ அறிவிக்கைிழமைி தொகும.
ிவோ அறிவிக்கைடந்த சனிக்கிழழமிழமை "ிழமைஞ்சள் சீருழமட" ின் கிறிவர்பி தொரி தொட்டங்ிவோ அறிவிக்கைளின் ின் கிறிவர்பி தொத
ர்பி தொரீசின் சி தொமப்ஸ்-எலிின் கிறிவச வீதியில நடந்த சூழம முதல்முறையி தொடழம நிலைத் ரதி தொடரந்த
்சரவைந்தரிவோ அறிவிக்கைி தொண்டிருக்கும ஊடிவோ அறிவிக்கைங்ிவோ அறிவிக்கைளின் பிதற் முதல்முறைலிவோ அறிவிக்கைளுக்கு ிழமைத்தியில,
அரசி தொங்ிவோ அறிவிக்கைம ஆயுதப்ர்பழமடிவோ அறிவிக்கைழமள நிழம நிலைநிறுத்தகி முதல்முறைத. ஆனி தொல இந்த
சூழம முதல்முறையி தொடழம நிலை "ிழமைஞ்சள் சீருழமட" ின் கிறிவர்பி தொரி தொட்டக்ிவோ அறிவிக்கைி தொரரிவோ அறிவிக்கைள் தி தொன்
ரசய்தி தொரிவோ அறிவிக்கைள் என்ர்பதற்கு அங்ின் கிறிவிவோ அறிவிக்கை எந்த உறுதியி தொன ஆதி தொரமும
இலழம நிலை. ர்பி தொரீஸ் நிவோ அறிவிக்கைரத்தழம நிலை்சரவைர ஆன் இடி தொலின் கிறிவிவோ அறிவிக்கைி தொ (Anne Hidalgo)
உட்ர்பட உயரிழமைட்ட அதிிவோ அறிவிக்கைி தொரிிவோ அறிவிக்கைள் கூறுழமிவோ அறிவிக்கையில, இந்த நட்சரவைடிக்ழமிவோ அறிவிக்கைிவோ அறிவிக்கைள்
அதி்சரவை நிலைத குழுக்ிவோ அறிவிக்கைளி தொல நடத்தப்ர்பட்டதி தொிவோ அறிவிக்கைவும, அ்சரவைரிவோ அறிவிக்கைள் ரர்பி தொலிஸ்
ர்பழமடயின்
ிவோ அறிவிக்கைட்டழமளச்
சங்கிலி
முறிந்தழமதப் ர்பயன்ர்படுத்திக்
ரிவோ அறிவிக்கைி தொண்டதி தொிவோ அறிவிக்கைவும, அ்சரவைரிவோ அறிவிக்கைளில சி நிலைர சி தொமப்ஸ்-எலிின் கிறிவச வீதி ிவோ அறிவிக்கைழமடிவோ அறிவிக்கைள்
சூழம முதல்முறையி தொடப்ர்படு்சரவைதில
இழமணந்த
ர்படரிழமைடுத்ததி தொிவோ அறிவிக்கைவும
ரதரிவித்தள்ளனர.
சனிக்கிழழமிழமை
சமர்ப்சரவைத்தின்
ரதளிவின்ழமிழமைக்கு
ிழமைத்தியில,
அரசி தொங்ிவோ அறிவிக்கைின் கிறிவிழமைி தொ ின் கிறிவர்பி தொரி தொட்டக்ிவோ அறிவிக்கைி தொரரிவோ அறிவிக்கைளுக்கு எதிரி தொன அச்சறுத்தலிவோ அறிவிக்கைழமள
ின் கிறிவ்சரவைிவோ அறிவிக்கைிழமைி தொிவோ அறிவிக்கை அதிிவோ அறிவிக்கைரிப்ர்பதன் மூ நிலைிழமைி தொிவோ அறிவிக்கை விழமடயிறுக்கி முதல்முறைத. உள்தழம முதல்முறை
அழமிழமைச்சர கிறிஸ்ின் கிறிவதி தொப் ிவோ அறிவிக்கைி தொஸ்ட்னர சனிக்கிழழமிழமை ஆண்சரவைத்தடன்
அறிவிக்ழமிவோ அறிவிக்கையில,
ரர்பி தொலிஸ்
"10,000
குண்டரிவோ அறிவிக்கைழமள"
முிவோ அறிவிக்கைங்ரிவோ அறிவிக்கைி தொடுத்திருப்ர்பதி தொிவோ அறிவிக்கை ரதரிவித்தி தொர, அதி தொ்சரவைத அழமிழமைதியி தொன
"ிழமைஞ்சள் சீருழமட" ின் கிறிவர்பி தொரி தொட்டக்ிவோ அறிவிக்கைி தொரரிவோ அறிவிக்கைளில ர்பி தொரிய ரர்பருமர்பி தொன்ழமிழமையினர
்சரவைன்முழம முதல்முறையி தொன குற் முதல்முறை்சரவைி தொளிிவோ அறிவிக்கைள், அ்சரவைரிவோ அறிவிக்கைழமள ரர்பி தொலிஸ் அவ்விதத்தில
தி தொன் ழமிவோ அறிவிக்கையி தொளும என்ர்பழமத ிழமைழம முதல்முறைமுிவோ அறிவிக்கைிழமைி தொிவோ அறிவிக்கை சட்டிக்ிவோ அறிவிக்கைி தொட்டினி தொர.
சனிக்கிழழமிழமை ்சரவைன்முழம முதல்முறை குறித்த குறிப்பிட்டு ிழமைக்ின் கிறிவரி தொன் அ்சரவைர
ர்பி தொிவோ அறிவிக்கைத்தில ஆத்திரமூட்டும ்சரவைழமிவோ அறிவிக்கையில அறிவிக்ழமிவோ அறிவிக்கையில "ிழமைஞ்சள்
சீருழமட" இயக்ிவோ அறிவிக்கைத்தின் ஆதர்சரவைி தொளரிவோ அறிவிக்கைள் "தங்ிவோ அறிவிக்கைழமளயும அதற்கு
உடந்ழமதயி தொிவோ அறிவிக்கை ஆக்கிக் ரிவோ அறிவிக்கைி தொண்டுள்ளி தொரிவோ அறிவிக்கைள்" என் முதல்முறைி தொர.
சனிக்கிழழமிழமை சூழம முதல்முறையி தொடல, நீண்டிவோ அறிவிக்கைி தொ நிலைிழமைி தொிவோ அறிவிக்கை தயி தொரிப்ப ரசய்யப்ர்பட்டு
்சரவைந்த திட்டங்ிவோ அறிவிக்கைழமள நழமடமுழம முதல்முறைப்ர்படுத்த்சரவைதற்கு ஒரு சி தொக்குின் கிறிவர்பி தொக்கு
ிழமைட்டுின் கிறிவிழமை ஆகும. ஜனி தொதிர்பதி பிரி தொன்ச்சரவைி தொ சுவா ஹி தொ நிலைி தொண்டின் கீழ
ின் கிறிவசி தொசலிஸ்ட் ிவோ அறிவிக்கைட்சி (PS) ஆட்சியிலிருந்த ின் கிறிவர்பி தொின் கிறிவத அத ிழமைி தொரழமசய்யின்

ரதி தொழி நிலைி தொள
்சரவைரக்ிவோ அறிவிக்கை
ிழமைி தொ்சரவைட்டங்ிவோ அறிவிக்கைளுக்கும
ிழமைற்றும
ஏழமனய
நிவோ அறிவிக்கைரங்ிவோ அறிவிக்கைளுக்கும ஆயுதப்ர்பழமடிவோ அறிவிக்கைழமள அனுப்ர்ப அழமழப்பவிடுக்ிவோ அறிவிக்கைத்
ரதி தொடங்கி இருந்தத, அப்ின் கிறிவர்பி தொதிருந்ின் கிறிவத பிரி தொன்சக்குள் ஆயுதப்ர்பழமட
மீத தஞ்சிழமைழமட்சரவைதற்ிவோ அறிவிக்கைி தொன சி தொத்தியக்கூறு குறித்த ர்பகிரங்ிவோ அறிவிக்கைிழமைி தொிவோ அறிவிக்கை ர்ப நிலை
ஆண்டுிவோ அறிவிக்கைளி தொிவோ அறிவிக்கை வி்சரவைி தொதிக்ிவோ அறிவிக்கைப்ர்பட்டு ்சரவைந்தள்ளத.
உள்நி தொட்டு அரசியல எதிரப்ழமர்ப ஒடுக்கு்சரவைதற்குத் தருப்பிவோ அறிவிக்கைழமளப்
ர்பயன்ர்படுத்த்சரவைரதன்ர்பத, ்சரவைி தொஷிங்டன் ிழமைற்றும அதன் ஐின் கிறிவரி தொப்பிய
கூட்டி தொளிிவோ அறிவிக்கைள் ரதி தொடங்கிய "ர்பயங்ிவோ அறிவிக்கைர்சரவைி தொதத்திற்கு எதிரி தொன ின் கிறிவர்பி தொர"
ிழமைக்ிவோ அறிவிக்கைழமளப் ர்பி தொதிவோ அறிவிக்கைி தொப்ர்பழமத ின் கிறிவநி தொக்ிவோ அறிவிக்கைிழமைி தொிவோ அறிவிக்கை ரிவோ அறிவிக்கைி தொண்டழம்சரவை என் முதல்முறை
ின் கிறிவிழமைி தொசடியி தொன ்சரவைி தொதங்ிவோ அறிவிக்கைழமள WSWS ரதி தொடரந்த எதிரத்த ்சரவைந்ததன்
சரியி தொனத்தன்ழமிழமைழமய அடிக்ின் கிறிவிவோ அறிவிக்கைி தொடிடுகி முதல்முறைத. சிரியப் ின் கிறிவர்பி தொரில ின் கிறிவநட்ின் கிறிவடி தொ
சக்திிவோ அறிவிக்கைள் ர்பயன்ர்படுத்திய இஸ் நிலைி தொமிய்சரவைி தொத ்சரவைழம நிலையழமிழமைப்பிவோ அறிவிக்கைளி தொல
ந்சரவைமர்பர 13, 2015 இல ர்பி தொரீஸ் ர்பயங்ிவோ அறிவிக்கைர்சரவைி தொத தி தொக்குதலிவோ அறிவிக்கைள்
நடத்தப்ர்பட்டிருந்த ின் கிறிவர்பி தொதினும, அதற்குப் பின்னர ின் கிறிவசி தொசலிஸ்ட் ிவோ அறிவிக்கைட்சி
அறிவித்த அ்சரவைசரிவோ அறிவிக்கைி தொ நிலை நிழம நிலையின் கீழ அக்ிவோ அறிவிக்கைட்சி Operation Sentinel
என்ர்பழமதத் ரதி தொடங்கியத. ின் கிறிவசி தொசலிஸ்ட் ிவோ அறிவிக்கைட்சி அரசி தொங்ிவோ அறிவிக்கைத்தின்
முன்னி தொள் அழமிழமைச்சரி தொன இப்ின் கிறிவர்பி தொழமதய ிழமைக்ின் கிறிவரி தொன், “ிழமைஞ்சள்
சீருழமடயி தொளரிவோ அறிவிக்கைளுக்கு"
எதிரி தொிவோ அறிவிக்கை
அ்சரவைர
திருப்பி
்சரவைருகின் முதல்முறை
இடமரர்பயரும ரர்பி தொலிஸ் ர்பழமடப்பிரிவுிவோ அறிவிக்கைழமள மீளப்ர்ப நிலைப்ர்படுத்த
இத்தழமிவோ அறிவிக்கைய
"ர்பயங்ிவோ அறிவிக்கைர்சரவைி தொத-எதிரப்ப"
தருப்பிவோ அறிவிக்கைள்
என் முதல்முறைழமழக்ிவோ அறிவிக்கைப்ர்படு்சரவைழமதப் ர்பயன்ர்படுத்தி ்சரவைருகி முதல்முறைி தொர.
சர்சரவைின் கிறிவதச அளவில ரதி தொழி நிலைி தொளரிவோ அறிவிக்கைளிடமிருந்த தனிழமிழமைப்ர்படுத்தப்ர்பட்டு
ர்சரவைறுக்ிவோ அறிவிக்கைப்ர்படு்சரவைழமத உணரந்தம, பிரி தொன்ஸ் ிழமைற்றும அலஜீரியி தொ
இரண்டு இடங்ிவோ அறிவிக்கைளிலும அதிிவோ அறிவிக்கைரித்த ்சரவைரும ின் கிறிவர்பி தொரி தொட்டங்ிவோ அறிவிக்கைளி தொல
பீதியுற்றும, நிதியியல பிரபத்த்சரவைம ஈவிரக்ிவோ அறிவிக்கைமின்றி ்சரவைரக்ிவோ அறிவிக்கை ின் கிறிவர்பி தொழமரத்
ரதி தொடுக்ிவோ அறிவிக்கை உத்ின் கிறிவதசித்தள்ளத. “பிரி தொன்சில ்சரவைரக்ிவோ அறிவிக்கை ின் கிறிவர்பி தொரி தொட்டங்ிவோ அறிவிக்கைள்"
என்று தழம நிலைப்பிட்டு Monde diplomatique ர்பத்திரிழமிவோ அறிவிக்கையில ர்சரவைளியி தொன
ஒரு ரர்பப்ர்சரவைரி ிவோ அறிவிக்கைட்டுழமர, இப்ின் கிறிவர்பி தொத ரர்பரிதம அழமிழமைதியி தொிவோ அறிவிக்கை
உள்ளதம ஆனி தொல பிரரஞ்ச ிழமைற்றும சர்சரவைின் கிறிவதச ரதி தொழி நிலைி தொள
்சரவைரக்ிவோ அறிவிக்கைத்தில மிிவோ அறிவிக்கைவும ஆழிழமைி தொிவோ அறிவிக்கை உள்ளதிழமைி தொன இந்த அதிிவோ அறிவிக்கைரித்த ்சரவைரும
அரசியல எதிரப்பக்கு ிழமைத்தியில ஆளும ்சரவைரக்ிவோ அறிவிக்கைத்தின் ர்பரந்த
பிரிவுிவோ அறிவிக்கைள் ஸ்தமபித்திருப்ர்பழமதச் சட்டுக்ிவோ அறிவிக்கைி தொட்டியத.
அந்த ிழமைி தொதயிதழ எழுதியத, “ின் கிறிவதரதலில ின் கிறிவதி தொற்றுவிடுின் கிறிவ்சரவைி தொின் கிறிவிழமைி தொ,
அல நிலைத 'சீரதிருத்தம' ரசய்ய த்சரவைறிவிடுின் கிறிவ்சரவைி தொின் கிறிவிழமைி தொ, அல நிலைத
ர்பங்குச்சந்ழமத இழப்பிவோ அறிவிக்கைழமள ஏற்ிவோ அறிவிக்கை ின் கிறிவ்சரவைண்டியிருக்குின் கிறிவிழமைி தொ என்ர்பதல நிலை
ர்பயம. ிழமைி தொ முதல்முறைி தொிவோ அறிவிக்கை கிளரச்சி குறித்தம, ிவோ அறிவிக்கை நிலைிவோ அறிவிக்கைம குறித்தம, ரிவோ அறிவிக்கைி தொடிய
்சரவைறுழமிழமைநிழம நிலை குறித்தம பீதி நி நிலைவுகி முதல்முறைத. ஓர அழமர நூற் முதல்முறைி தொண்டி தொிவோ அறிவிக்கை,
பிரரஞ்ச
உயரடுக்குிவோ அறிவிக்கைள்
இதின் கிறிவர்பி தொன் முதல்முறைர்சரவைி தொரு
உணரழம்சரவை
அனுர்பவித்ததிலழம நிலை. ... ஒரு ிவோ அறிவிக்கைருத்தக்ிவோ அறிவிக்கைணிப்ப அழமிழமைப்பின்
இயக்குனர அ்சரவைர தரப்பில கூறுழமிவோ அறிவிக்கையில, 'ரர்பரிய தழம நிலைழமிழமை
ரசய நிலைதிிவோ அறிவிக்கைி தொரிிவோ அறிவிக்கைள்
உண்ழமிழமையில
மிிவோ அறிவிக்கைவும
ிவோ அறிவிக்கை்சரவைழம நிலை
ரிவோ அறிவிக்கைி தொண்டிருப்ர்பதி தொிவோ அறிவிக்கைவும,' '1936 அல நிலைத 1968 குறித்த நி தொன் என்ன
ர்படித்திருக்கிின் கிறிவ முதல்முறைின் கிறிவனி தொ [இரண்டு பிரரஞ்ச ரர்பி தொதின் கிறிவ்சரவைழம நிலைநிறுத்தங்ிவோ அறிவிக்கைள்]
அதற்கு
ஒத்த'
ஒரு
சூழழம நிலைக்
குறித்தம
குறிப்பிட்டி தொர.
அத்தியி தொ்சரவைசியிழமைி தொனழமத இழப்ர்பழமதத் தவிரக்ிவோ அறிவிக்கை நி தொங்ிவோ அறிவிக்கைள் நிழம முதல்முறைய
ர்பணத்ழமதச் ரச நிலைவிட தயி தொரி தொிவோ அறிவிக்கை இருக்கிின் கிறிவ முதல்முறைி தொம என்று அ்சரவைரிவோ அறிவிக்கைின் கிறிவள
கூறும ஒரு தருணம ்சரவைரும.”
ஆிவோ அறிவிக்கைின் கிறிவ்சரவை
நிதியியல
பிரபத்த்சரவைம
ஒடுக்குமுழம முதல்முறைக்குள்
ஆதி தொர்சரவைளங்ிவோ அறிவிக்கைழமளப்
ர்பி தொய்ச்சி
்சரவைரு்சரவைதடன்,
ிழமைக்ிவோ அறிவிக்கைள்
மீத
தப்ர்பி தொக்கிச்சூடு நடத்த்சரவைதற்கு ஆயுதப்ர்பழமடிவோ அறிவிக்கைள் அனுப்ர்பப்ர்படி தொத
என் முதல்முறை நீண்டிவோ அறிவிக்கைி தொ நிலை உத்தர்சரவைி தொதங்ிவோ அறிவிக்கைழமள எல நிலைி தொம உழமடத்த ்சரவைருகி முதல்முறைத .
2013 இல ிழமைி தொரழமசய்க்கு ஆயுதப்ர்பழமடிவோ அறிவிக்கைழமள அனுப்பிழமைி தொறு முன்னி தொள்
ின் கிறிவசி தொசலிஸ்ட் ிவோ அறிவிக்கைட்சி ஜனி தொதிர்பதி ின் கிறிவ்சரவைட்ர்பி தொளர ரசரிவோ அறிவிக்கைி தொர நிலைன் ின் கிறிவரி தொயி தொல
(Ségolène Royal) அழமழப்பவிடுத்ததம, ்சரவைர நிலைி தொற்று ின் கிறிவர்பரி தொசிரியர ின் கிறிவஜி தொன்-

ிழமைி தொரக் ின் கிறிவர்பரலிின் கிறிவயர (Jean-Marc Berlière) ரர்பி தொலிஸ் நட்சரவைடிக்ழமிவோ அறிவிக்கைிவோ அறிவிக்கைளுக்ிவோ அறிவிக்கைி தொிவோ அறிவிக்கை
பிரரஞ்ச ஆயுதப்ர்பழமட ர்பயன்ர்படுத்தப்ர்பட்ட ்சரவைர நிலைி தொறு குறித்த Le
Monde உடனி தொன ஓர ின் கிறிவநரிவோ அறிவிக்கைி தொணலில மீளி தொய்வு ரசய்தி தொர.
19 ஆம நூற் முதல்முறைி தொண்டில, ின் கிறிவ்சரவைழம நிலைநிறுத்தங்ிவோ அறிவிக்கைள் ிழமைற்றும ின் கிறிவிழமை தின
ின் கிறிவர்பரணிிவோ அறிவிக்கைளின் ின் கிறிவர்பி தொத, ரர்பண்ிவோ அறிவிக்கைள் ிழமைற்றும குழந்ழமதிவோ அறிவிக்கைள் உட்ர்பட
ரதி தொழி நிலைி தொளரிவோ அறிவிக்கைழமள இரி தொணு்சரவைம மீண்டும மீண்டும ர்படுரிவோ அறிவிக்கைி தொழம நிலை
ரசய்தழமிழமை மிிவோ அறிவிக்கைப் ர்பி தொரியளவில ்சரவைரக்ிவோ அறிவிக்கை ின் கிறிவிவோ அறிவிக்கைி தொர்பத்ழமதத் தூண்டியத
என்று ின் கிறிவர்பரலிின் கிறிவயர வி்சரவைரித்தி தொர: “ஃபூரமி, நி தொரின் கிறிவர்பி தொன் ிழமைற்றும இன்னும
ர்ப நிலை
இடங்ிவோ அறிவிக்கைளிலும
அவ்்சரவைப்ின் கிறிவர்பி தொத
நடந்த
அதின் கிறிவர்பி தொன் முதல்முறை
ர்படுரிவோ அறிவிக்கைி தொழம நிலைிவோ அறிவிக்கைள் அதன் ின் கிறிவதி தொற் முதல்முறைத்ழமத ிவோ அறிவிக்கைடுழமிழமையி தொிவோ அறிவிக்கை ர்பி தொதித்தத,
ின் கிறிவ்சரவைழம நிலைநிறுத்தங்ிவோ அறிவிக்கைளின் ின் கிறிவர்பி தொத முத நிலைி தொளிிழமைி தொரிவோ அறிவிக்கைளின் தரப்பில அத
தரப்ரர்படுத்ததன் ிவோ அறிவிக்கைி தொரணிழமைி தொிவோ அறிவிக்கை சமூிவோ அறிவிக்கை ிழமைற்றும அரசியலரீதியில அத
நய்சரவைஞ்சிவோ அறிவிக்கை கூட்டு ழம்சரவைத்திருக்கும சந்ின் கிறிவதிவோ அறிவிக்கைத்தின் ின் கிறிவர்பரில ஏற்ிவோ அறிவிக்கைனின் கிறிவ்சரவை
அதன் பிமர்பம ர்படுின் கிறிவிழமைி தொசிழமைி தொிவோ அறிவிக்கை ின் கிறிவசதிழமைழமடந்திருந்தத.”
முத நிலைி தொம உ நிலைிவோ அறிவிக்கை ின் கிறிவர்பி தொரின் ின் கிறிவர்பி தொத ரஷ்யி தொவில 1917 அக்ின் கிறிவடி தொர்பர
பரட்சிக்குப் பின்னர, பிரரஞ்ச இரி தொணு்சரவைத்தினுள் ர்பி தொரிய ிவோ அறிவிக்கை நிலைிவோ அறிவிக்கைங்ிவோ அறிவிக்கைள்
ர்சரவைடித்திருந்த நிழம நிலையில, அரச இனியும உள்நி தொட்டு ரர்பி தொலிஸ்
ின் கிறிவ்சரவைழம நிலைக்கு இரி தொணு்சரவைத்ழமத நமர்ப முடியி தொரதன முடிர்சரவைடுத்தத.
“1914-1918 ின் கிறிவர்பி தொரின் ர்சரவைற்றி ிழமைற்றும தியி தொிவோ அறிவிக்கைங்ிவோ அறிவிக்கைளு க்குப் பின்னர,
ர்சரவைற்றி ரர்பற்று ்சரவைந்த அந்த ஆயுதப்ர்பழமடிவோ அறிவிக்கைழமள அதற்கு ின் கிறிவிழமைல
உள்நி தொட்டு நட்சரவைடிக்ழமிவோ அறிவிக்கைிவோ அறிவிக்கைளுக்கு ர்பயன்ர்படுத்த முடியி தொிழமைல ின் கிறிவர்பி தொனத,”
என்று ின் கிறிவர்பரலிின் கிறிவயர ரதரிவித்தி தொர. முத நிலைி தொம உ நிலைிவோ அறிவிக்கைப் ின் கிறிவர்பி தொருக்கு பின்னர
பிரரஞ்ச இரி தொணு்சரவைத்ழமத உள்நி தொட்டு ரர்பி தொலிஸ் ின் கிறிவ்சரவைழம நிலைிவோ அறிவிக்கைளுக்ிவோ அறிவிக்கைி தொிவோ அறிவிக்கை
தற்ின் கிறிவர்பி தொழமதய பிரி தொன்ஸ் எலழம நிலைிவோ அறிவிக்கைளுக்குள் தீவிரிழமைி தொிவோ அறிவிக்கை ர்பயன்ர்படுத்த
முடிந்ததி தொ என்று வினவிய ின் கிறிவர்பி தொத, அ்சரவைர ரதி தொடரந்த கூறினி தொர:
“அடிப்ர்பழமடயில,
முடியவிலழம நிலை. அரசியல அர்பி தொயம மிிவோ அறிவிக்கைவும
அதிிவோ அறிவிக்கைிழமைி தொிவோ அறிவிக்கை இருந்தத: ிவோ அறிவிக்கைட்டி தொய இரி தொணு்சரவைச் ின் கிறிவசழம்சரவையி தொளரிவோ அறிவிக்கைளின்
ிழமைின் கிறிவனி தொர்பி தொ்சரவைம என்ன்சரவைி தொிவோ அறிவிக்கை இருந்திருக்கும?”
1954-1962 விடுதழம நிலை ின் கிறிவர்பி தொரின் ின் கிறிவர்பி தொத அலஜீரியி தொழம்சரவைப் பிரரஞ்ச
ஆட்சியின் கீழ ழம்சரவைப்ர்பதற்ிவோ அறிவிக்கைி தொன ஒரு ின் கிறிவதி தொலவியழமடந்த முயற்சியில
ஆயுதப்ர்பழமடிவோ அறிவிக்கைள்
ரர்பருந்திரளி தொன
ிழமைக்ிவோ அறிவிக்கைள்
மீத
கீழதரிழமைி தொிவோ அறிவிக்கை
சித்திர்சரவைழமத ிழமைற்றும ர்படுரிவோ அறிவிக்கைி தொழம நிலைிவோ அறிவிக்கைழமள நடத்தியதற்குப் பின்னர,
[இப்ின் கிறிவர்பி தொத] ிழமைக்ின் கிறிவரி தொன் மீண்டும ஆயுதப்ர்பழமடிவோ அறிவிக்கைளுக்குத் திருமபி
்சரவைருகி முதல்முறைி தொர. அ்சரவைர ிவோ அறிவிக்கைடந்தி தொண்டு நி தொஜ-ஒத்தழமழப்ப்சரவைி தொத சர்சரவைி தொதிிவோ அறிவிக்கைி தொரி
பிலிப் ரர்பத்தி தொழமனயும ிழமைற்றும முத நிலைி தொம உ நிலைிவோ அறிவிக்கை ின் கிறிவர்பி தொருக்கு முன்னர
உள்தழம முதல்முறை அழமிழமைச்சரி தொிவோ அறிவிக்கை இருந்த 18 ரதி தொழி நிலைி தொளரிவோ அறிவிக்கைள் ர்படுரிவோ அறிவிக்கைி தொழம நிலை
ரசய்்சரவைதற்கு
இட்டுச்
ரசன் முதல்முறை
இரி தொணு்சரவை
நட்சரவைடிக்ழமிவோ அறிவிக்கைிவோ அறிவிக்கைழமள
ின் கிறிவிழமைற்ர்பி தொரழம்சரவையிட்ட்சரவைருிழமைி தொன ின் கிறிவஜி தொரஜ் கிரளரிழமைி தொன்ின் கிறிவனி தொ (Georges
Clemenceau)
ஐயும
பிவோ அறிவிக்கைழந்தழமரத்தழமிழமை,
ஒடுக்குமுழம முதல்முறைழமய
சட்டபூர்சரவைிழமைி தொக்கு்சரவைதற்ிவோ அறிவிக்கைி தொன உத்திின் கிறிவயி தொிவோ அறிவிக்கைபூர்சரவை ரதி தொடர முயற்சிிவோ அறிவிக்கைழமளப்
பிரதிர்பலிக்கி முதல்முறைத.
இடதசி தொரி, ின் கிறிவசி தொசலிச ிழமைற்றும ரதி தொழி நிலைி தொள ்சரவைரக்ிவோ அறிவிக்கை அரசியல
ரர்பி தொருத்திழமைற் முதல்முறைத என்றும ரசத்தவிட்டத என்றும அரசியல
ஸ்தி தொர்பிவோ அறிவிக்கைத்திற்குள் இருந்த ்சரவைரும ரதி தொடரச்சியி தொன பிரிவோ அறிவிக்கைடனங்ிவோ அறிவிக்கைளின்
பிற்ின் கிறிவர்பி தொக்குத்தனிழமைி தொன
குணி தொமசத்ழமத
இத
அடிக்ின் கிறிவிவோ அறிவிக்கைி தொடிட்டு
ிவோ அறிவிக்கைி தொட்டுகி முதல்முறைத. சிறிதம சட்டபூர்சரவைத்தன்ழமிழமை இல நிலைி தொிழமைல, உழமழக்கும
ிழமைக்ிவோ அறிவிக்கைளுக்கு எதிரி தொிவோ அறிவிக்கை ஆயுதப்ர்பழமடிவோ அறிவிக்கைழமள நிழம நிலைநிறுத்த்சரவைதற்ிவோ அறிவிக்கைி தொன
நிழம நிலைழமிழமைிவோ அறிவிக்கைழமள
அ்சரவைரிவோ அறிவிக்கைள்
உரு்சரவைி தொக்கு்சரவைத,
உத்திின் கிறிவயி தொிவோ அறிவிக்கைபூர்சரவை
பிரரஞ்ச அரசியல ்சரவைி தொழவில அரத்தமுள்ள எந்தவித எதிரப்பமின்றி
நடக்கி முதல்முறைத. ஓர ஆரமர்ப ிவோ அறிவிக்கைட்டத்ழமத குறித்தநின் முதல்முறை ின் கிறிவர்பி தொதிலும “ிழமைஞ்சள்
சீருழமட" ின் கிறிவர்பி தொரி தொட்டங்ிவோ அறிவிக்கைளின் ிழமைத்திய ர்பணி, இரி தொணு்சரவை-ரர்பி தொலிஸ்
சர்சரவைி தொதிிவோ அறிவிக்கைி தொரத்திற்ிவோ அறிவிக்கைி தொன இந்த முழமனவுக்கு எதிரி தொிவோ அறிவிக்கை ரதி தொழி நிலைி தொள
்சரவைரக்ிவோ அறிவிக்கைத்தில அதிிவோ அறிவிக்கைரித்த ்சரவைரும அரசியல எதிரப்ழமர்பச் சயி தொதீனிழமைி தொிவோ அறிவிக்கை
அணிதிரட்டு்சரவைதி தொிவோ அறிவிக்கை இருக்ிவோ அறிவிக்கை ின் கிறிவ்சரவைண்டும.

