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உரக்கவும்
எந்தவித
பின்விபின்விள பின்விளைவுகள்
இன்றியும்
ஒப்புக்ுக்ககுக்கொள் பின்விளைப்படுகின்ற குற்றம்,
வருங்குக்கொலத்தில் அந்தக்
குற்றவுக்கொளியின்
தரப்பில்
நல்ல
நடத்பின்விளதக்குக்கொன
ஒரு
உத்தரவுக்கொதமுக்கொக இருக்குக்கொத. இதுவவ, இ பின்விளைம் கணித அறிஞருக்கொன
ுக்கமுக்கொரிஸ் ஒடுக்கொன் 1957 இல் அல்ஜீரியப் ுவபுக்கொரின்ுவபுக்கொத
அல்ஜியர்ஸில் அவரத அரசியல் நிபின்விளலப்புக்கொடுகளுக்குக்கொக பிுக்கரஞ்ச
அரசினுக்கொல் சித்தரவபின்விளத ுக்கவதை செய்யப்பட்டு ுக்ககுக்கொபின்விளலுக்கவதை செய்யப்பட்டுக்கொர்
என்பபின்விளத, ுக்கவதை சென்ற முக்கொதத்தில் ஜனுக்கொதிபதி இம்முக்கொனுவல் மக்ுவருக்கொன்
ஒப்புக் ுக்ககுக்கொண்டுவபுக்கொத அளித்த எண்ணப்பதிவுக்கொக இருக்கிறத.
எண்ணற்ற ுக்கதுக்கொபின்விளலக்குக்கொட்சி ுவகமருக்கொக்களுக்கு முன்னுக்கொல், மக்ுவருக்கொன்,
ஒடுக்கொனின் விதபின்விளவ மபின்விளனவியிடம் புக்கொதகுக்கொப்பு அபின்விளமச்வதை செகத்துக்கொல்
ஒப்புதல்
அளிக்கப்பட்ட
ஒரு
அறிக்பின்விளகபின்விளய
ுவநரடியுக்கொக
வழங்கினுக்கொர். ஒடுக்கொன் “அவபின்விளர பின்விளகத ுக்கவதை செய்த தருப்புக பின்விளைுக்கொல்
சித்திரவபின்விளத ுக்கவதை செய்யப்பட்டு பின் ுக்ககுக்கொல்லப்பட்டுக்கொர் அல்லத வதை செுக்கொகும்
வபின்விளர சித்திரவபின்விளத ுக்கவதை செய்யப்பட்டுக்கொர்” என்று அந்த அறிக்பின்விளக
ஒப்புக்ுக்ககுக்கொள்கிறத.
மக்ுவருக்கொன் அதன்பின் இந்தக் குற்றத்பின்விளத பூசிுக்கமழுகினுக்கொர்,
அல்ஜீரியப்
ுவபுக்கொரின்
ுவபுக்கொத
பிுக்கரஞ்ச
அரவதை செுக்கொங்கத்துக்கொல்
இபின்விளழக்கப்பட்ட
ுக்கபருந்ுக்கதுக்கொபின்விளக
சித்திரவபின்விளத
மற்றும்
ுக்ககுக்கொபின்விளலகளுக்கு ஒரு வதை செட்டரீதியுக்கொன அடித்த பின்விளைம் ஒன்று அங்ுவக
இருந்தத என்று அவர் கூறினுக்கொர். “குக்கொணுக்கொமல் ுவபுக்கொதல்களுக்கு
வதை செுக்கொதகமுக்கொய் இருந்த மற்றும் அரசியல் குக்கொரணங்களுக்குக்கொக
சித்திரவபின்விளத
ுக்கவதை செய்வபின்விளத
அனுமதித்த
ஒரு
வதை செட்டரீதியுக்கொக
நிறுவப்பட்ட அபின்விளமப்புமுபின்விளற ஒன்றினுக்கொல் ுக்கமுக்கொரிஸ் ஒடுக்கொனின்
மரணம் வதை செுக்கொத்தியமுக்கொக்கப்பட்டிருந்தத என்பபின்விளத உணர்வதில்”
வரலுக்கொற்றுக்கொசிரியர்கள் அபின்விளனவரும் உடன்படுகிறுக்கொர்கள் என்று அவர்
ுக்கதரிவித்துக்கொர்.
இதன் அர்த்தம் ுவதசிய முன்னணியின் (FN) ஸ்துக்கொபகரும் நவ-புக்கொசிவதை செ
ஜனுக்கொதிபதி ுவவட்புக்கொ பின்விளைர் மரின் லு ுக்கபன்னின் தந்பின்விளதயுமுக்கொன ுவஜுக்கொன்மரி லு ுக்கபன் ுவபுக்கொன்ற, அல்ஜீரியுக்கொவில் ஒடுக்குமுபின்விளறபின்விளய நடத்திய
அதிகுக்கொரிகளுக்கு இந்த ஒப்புதல் எந்த பின்விபின்விள பின்விளைவுகபின்விள பின்விளையும்
ுக்ககுக்கொண்டிருக்கப் ுவபுக்கொவதில்பின்விளல என்பத மட்டுமல்ல, ஒடுக்கொனின்
அரசக் ுக்ககுக்கொபின்விளலயின் நீதித்தபின்விளற உள் பின்விளைடக்கம் வதை செட்டபூர்வமுக்கொனத
என்பபின்விளத மக்ுவருக்கொன் வலியுறுத்தகிறுக்கொர் என்றுக்கொல், அதன் குக்கொரணம்
ஒடுக்கொன் ுக்ககுக்கொல்லப்பட இட்டுச் ுக்கவதை சென்ற 1955-56 அவவதை செரகுக்கொல வதை செட்டம்
துக்கொன் இன்று மக்ுவருக்கொனின் சிக்கன நடவடிக்பின்விளககள் மற்றும்
இருக்கொணுவவுக்கொதத்தின் ுக்ககுக்கொள்பின்விளககபின்விள பின்விளையும் துக்கொங்கி நிற்கிறத.
மக்ுவருக்கொனும் அவருக்கு முன்னிருந்த ுவவதை செுக்கொவதை செலிஸ்ட் கட்சி (PS)
அரவதை செுக்கொங்கமும்
ுக்கவகுஜன
ுவவவுபுக்கொர்ப்பின்விளப
அங்கீகரிக்கும்
வதை செட்டங்கபின்விள பின்விளையும் பபின்விளழய ுக்கதுக்கொழிலுக்கொ பின்விளைர் வதை செட்டப்பிரிபின்விளவ இபின்விளடநிறுத்தி
பின்விளவக்கும் ுக்கதுக்கொழிலுக்கொ பின்விளைர் வதை செட்டத்பின்விளதயும் 2015-17 அவவதை செரகுக்கொல
நிபின்விளலயின்
ுவபுக்கொுவத
திணித்தனர்.
ுவதசிய
நுக்கொடுக்கொளுமன்றம்
அல்ஜீரியுக்கொவில் பிுக்கரஞ்ச குக்கொலனித்தவ ஆட்சிக்கு எதிருக்கொன
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இயக்கத்பின்விளத நசக்குவதற்குக்கொகுவவ குறிப்புக்கொக 1955 இல் அவவதை செரகுக்கொல
நிபின்விளல வதை செட்டத்பின்விளத உருவுக்கொக்கியிருந்தத. 1955 வதை செட்டமுக்கொனத,
சித்திரவபின்விளத மற்றும் ுக்ககுக்கொபின்விளலபின்விளய ஊக்குவிக்கும் 1956 “சிறப்பு
அதிகுக்கொரங்கள்”
உத்தரவு
உள்ளிட
அந்த
வதை செமயத்தில்
ஏற்றுக்ுக்ககுக்கொள் பின்விளைப்பட்ட ஏருக்கொ பின்விளைமுக்கொன அவவதை செர நடவடிக்பின்விளககளின்
பகுதியுக்கொக இருந்தத.
“தரதிர்ஷ்டவவதை செமுக்கொக

இந்த அபின்விளமப்புமுபின்விளறதுக்கொன் சித்திரவபின்விளத
உள்ளிட்ட சிலவதை செமயங்க பின்விளைத பயங்கரமுக்கொன நடவடிக்பின்விளககளுக்கு
மூலமுக்கொக
இருந்தத”
என்றுக்கொர்
மக்ுவருக்கொன்.
“சித்திரவபின்விளதப்
பயன்புக்கொட்பின்விளட
தடுப்பதற்கும்
தண்டிப்பதற்கும்
தவறியதன்
மூலமுக்கொக, அடுத்தடுத்த வந்த அரவதை செுக்கொங்கங்கள், புக்கொதகுக்கொப்புப்
பபின்விளடயினருக்கொல்
பின்விளகத
ுக்கவதை செய்யப்பட்ட
ஆண்,
ுக்கபண்க பின்விளைத
உயிர்வுக்கொழ்பின்விளவ ஆபத்தில் விட்டிருந்தன. ஆயினும் இறுதி
ஆய்வில், மனித உரிபின்விளமகபின்விள பின்விளையும், எல்லுக்கொவற்றுக்கும் முதலில்,
அவர்க பின்விளைத இபின்விளறயுக்கொண்பின்விளமயின் கீழ் பின்விளகத ுக்கவதை செய்யப்பட்டவர்க பின்விளைத
உருரீதியுக்கொன முழுபின்விளமபின்விளயயும் புக்கொதகுக்கொப்பதற்குக்கொன ுக்கபுக்கொறுப்பு
அவர்களிடுவம [இருக்கொணுவ-ுவபுக்கொலிஸ் எந்திரம்] இருக்கிறத.”
இத ஒரு ுவபுக்கொலிஸ் அரசின் ஜனுக்கொதிபதியின் கண்ுவணுக்கொட்டுவம
அன்றி,
ஒரு
ஜனநுக்கொயகக்
குடியரசின்
ஜனுக்கொதிபதியின்
கண்ுவணுக்கொட்டமுக்கொகுக்கொத.
எச்வதை செரிக்பின்விளக,
தமத
உரிபின்விளமகபின்விள பின்விளைக்
குக்கொப்புக்கொற்றிக்
ுக்ககுக்கொள்கின்ற
நம்பிக்பின்விளகயுடன்
ுவபுக்கொலிசக்கு
கட்டுப்புக்கொடற்ற முற்றுமுதலுக்கொன
அதிகுக்கொரங்கபின்விள பின்விளைக் ுக்ககுக்கொடுத்த
நுக்கொடுகள்,
பிரதிபலனுக்கொய்
எப்ுவபுக்கொதம்
இரத்தக்க பின்விளைரியுக்கொன
வதை செர்வுக்கொதிகுக்கொரங்கபின்விள பின்விளைுவய ுக்கபற்றிருக்கின்றன. அரசக்கு எதிருக்கொகவும்
ஆளும் வர்க்கங்களுக்கு எதிருக்கொகவும் ஜனநுக்கொயக உரிபின்விளமகபின்விள பின்விளைப்
புக்கொதகுக்கொக்கின்ற கடபின்விளம விழுவத ுவபுக்கொலிசின் ுவதுக்கொள்களில் அல்ல,
முக்கொறுக்கொக
மக்களின்
எல்லுக்கொவற்றிற்கும்
ுவமல்
ுக்கதுக்கொழிலுக்கொ பின்விளை
வர்க்கத்தின் ுவதுக்கொள்களில் ஆகும்.
ஒடுக்கொனின் படுுக்ககுக்கொபின்விளல ஏகுக்கொதிபத்தியப் ுவபுக்கொரின் துக்கொக்கங்கள் குறித்த
ஒரு எச்வதை செரிக்பின்விளகயுக்கொகும். முக்கொலி ுக்கதுக்கொடங்கி மத்திய கிழக்கு
ுக்கநடுகிலும் ஆப்குக்கொனிஸ்துக்கொன் வபின்விளர நீள்கின்ற ுவபுக்கொர்கபின்விள பின்விளை
பிருக்கொன்சம்
ுவநட்ுவடுக்கொவும்
நடத்தகின்ற
நிபின்விளலயில்,
60
ஆண்டுகளுக்குப்
பின்னரும்
இபின்விளவ
எதிுக்கருக்கொலித்தக்
ுக்ககுக்கொண்டிருக்கின்றன.
நுக்கொடுகபின்விள பின்விளையும்
ஒட்டுுக்கமுக்கொத்த
பிருக்கொந்தியங்கபின்விள பின்விளையும் பலவந்தமுக்கொக ுவமலுக்கொதிக்கம் ுக்கவதை செய்ய மிக
வதை செக்திவுக்கொய்ந்த முதலுக்கொளித்தவ அரசகள் ுக்கவதை செய்கின்ற முயற்சிகள்
குற்றவியல்தன்பின்விளம
ுக்ககுக்கொண்டதம்
முழுக்க
முழுக்க
பிற்ுவபுக்கொக்குக்கொனதமுக்கொகும். ுக்கவளிநுக்கொட்டு மக்களுக்கும் தமத ுக்கவதை செுக்கொந்த
குடிமக்களுக்கும் எதிருக்கொன குற்றங்களில் இத ஏகுக்கொதிபத்திய
அரசகபின்விள பின்விளை –அபின்விளவ உத்திுவயுக்கொகபூர்வமுக்கொக நுக்கொடுக்கொளுமன்ற-ஜனநுக்கொயக
ஆட்சிக பின்விளைுக்கொக
இருந்துக்கொலும்
வதை செரி
இல்லுக்கொவிட்டுக்கொலும்
வதை செரி–
வதை செம்பந்தப்படுத்தகிறத.

அப்ுவபபின்விளதய பிரதம மந்திரி கீ ுக்கமுக்கொுவல (Guy Mollet) இன் வதை செமூகஜனநுக்கொயக
அரவதை செுக்கொங்கம்
தன்னிச்பின்விளவதை செயுக்கொன
அதிகுக்கொரங்கபின்விள பின்விளை
வழங்கியிருந்த த பின்விளைபதி முக்கொஸ்ச (Jacques Emile Massu), புக்கொரசூட்
தருப்பு பிரிவின் தபின்விளலவருக்கொக அல்ஜீயர்பின்விளராக அல்ஜீயர்ஸை ஆக்கிரமித்திருந்த
நிபின்விளலயில், இரண்டுக்கொம் உலகப் ுவபுக்கொருக்குப் பின்னர் பிருக்கொன்சில்
அபின்விளமக்கப்பட்டிருந்த நுக்கொடுக்கொளுமன்ற ஆட்சியின் கீழ் ஒடுக்கொன்
மரணமபின்விளடந்துக்கொர்.
அல்ஜீரிய
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்
ஒரு
உறுப்பினருக்கொன ஒடுக்கொன், அதன் பிுக்கரஞ்ச ஸ்ருக்கொலினிவதை செ வதை செுவகுக்கொதரக்
கட்சியுக்கொன PCF, ுக்கமுக்கொுவலபின்விளயயும் சிறப்பு அதிகுக்கொரங்கபின்விள பின்விளையும்
ஆதரித்தத
என்ற
நிபின்விளலயிலும்,
அல்ஜீரிய
சதந்திரத்பின்விளத
ஆதரித்துக்கொர். 1957 ஜனனில், முக்கொஸ்ச மற்றும் அவரத தபின்விளண
அதிகுக்கொரியுக்கொன ுவபுக்கொல் ஓஸ்வதை செுக்கொுக்கரஸ் (Paul Aussaresses) ஆல் ஒடுக்கொன்
பின்விளகதுக்கவதை செய்யப்பட்டு,
சித்திரவபின்விளத
ுக்கவதை செய்யப்பட்டு,
ுக்ககுக்கொபின்விளல
ுக்கவதை செய்யப்பட்டுக்கொர்.
இந்தக் ுக்ககுக்கொபின்விளல, அபின்விளர மில்லியன் உயிர்கபின்விள பின்விளை குக்கொவுுக்ககுக்கொண்ட ஒரு
ுவபுக்கொரின் பரந்த குற்றவியல் தன்பின்விளமபின்விளய அபின்விளடயுக்கொ பின்விளைப்படுத்தியதுக்கொய்
அபின்விளமந்தத. அந்த வதை செமயத்தில் 10 மில்லியனுக்கொக இருந்த
அல்ஜீரியுக்கொவின் மக்கள்ுக்கதுக்கொபின்விளகயில், பிருக்கொன்ஸ் 3 மில்லியன் ுவபபின்விளர
தடுப்பு முகுக்கொம்களில் அபின்விளடத்த பின்விளவத்திருந்தத. அத்தடன், இந்தப்
ுவபுக்கொரின் ுவபுக்கொத 25,000 பிுக்கரஞ்ச தருப்புகளும் ுக்ககுக்கொல்லப்பட்டனர்,
60,000 ுவபர் குக்கொயமபின்விளடந்தனர். ுவபுக்கொரில் பங்குுக்கபற்ற 1.5 மில்லியன்
பிுக்கரஞ்ச தருப்புகளில் –ுக்கபரும்புக்கொலும் கட்டுக்கொய இருக்கொணுவச்
ுவவதை செபின்விளவயில் ுவவதை செர்க்கப்பட்ட இபின்விள பின்விளைஞர்கள்– பலரும் அவர்கள்
புக்கொர்த்தவற்பின்விளறயும், ுக்கவதை செய்தவற்பின்விளறயும் ுக்ககுக்கொண்டு மன அதிர்ச்சி
விலகுக்கொமல் திரும்பி வந்தனர்.
இந்தப் ுவபுக்கொர் பிுக்கரஞ்ச ஏகுக்கொதிபத்தியத்பின்விளத உள் பின்விளைநிபின்விளலயில்
குக்கொட்டியத. இரண்டுக்கொம் உலகப் ுவபுக்கொருக்குப் பின்னர் ஒரு தவதை செுக்கொப்தம்
கூட முழுதுக்கொக கழிந்திருக்கொத நிபின்விளலயில், மக்ுவரப்பில் (வடக்கு
ஆபிரிக்குக்கொ) தனத நவகுக்கொலனித்தவ ுக்ககுக்கொள்பின்விள பின்விளைபின்விளயப் பருக்கொமரிக்கும்
ஒரு
முயற்சியில்,
பிுக்கரஞ்ச
முதலுக்கொளித்தவ
வர்க்கம்,
ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பிருக்கொன்சில் நுக்கொஜி ுக்ககஸ்டுவபுக்கொ இபின்விளழத்திருந்த
குற்றங்களில் பலவற்பின்விளறயும் இபின்விளழத்தத. ஆயிரக்கணக்குக்கொன
முன்னுக்கொள் SS சிப்புக்கொய்கள் அல்லத நுக்கொஜி இருக்கொணுவத்தின்
“பிரஷ்ய வீரர்கள்” பிுக்கரஞ்ச ுக்கவளிநுக்கொட்டுப் பபின்விளடயணிகளில்
ுவவதை செர்க்கப்பட்டு இந்ுவதுக்கொசீனுக்கொவிலும் அல்ஜீரியுக்கொவிலும் பிுக்கரஞ்ச
குக்கொலனித்தவ ுவபுக்கொர்களில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
அப்ுவபுக்கொத முதலுக்கொக, அடுத்தடுத்த வந்த பிுக்கரஞ்ச அரவதை செுக்கொங்கங்கள்,
வலத-வதை செுக்கொரி அரவதை செுக்கொங்கமுக்கொய் இருந்துக்கொலும் வதை செமூக ஜனநுக்கொயக
அரவதை செுக்கொங்கமுக்கொக இருந்துக்கொலும், பிுக்கரஞ்ச மற்றும் உலக மக்களின்
அபிப்ருக்கொயத்தில் ஏகுக்கொதிபத்தியத்பின்விளதயும் இருக்கொணுவவுக்கொதத்பின்விளதயும்
ுக்கவள்பின்விள பின்விளைப்பூச்சில் குக்கொண்பிக்கும் ுக்கபுக்கொருட்டு ஒடுக்கொனின் ுக்ககுக்கொபின்விளலயில்
அரசின் ுக்கபுக்கொறுப்பின்விளப மனச்வதை செுக்கொட்சியற்று மறுத்த வந்திருக்கின்றன.
ஆனுக்கொல்
அந்த
வதை செமயத்தின்
இபின்விள பின்விளைஞர்கள்
மற்றும்
ுக்கதுக்கொழிலுக்கொ பின்விளைர்க பின்விளைத பரந்த எண்ணிக்பின்விளகயினருக்கு, அல்ஜீரியுக்கொவில்
இபின்விளழக்கப்பட்ட குற்றங்கள் இரண்டுக்கொம் உலகப் ுவபுக்கொருக்குப்
பின்னர் டு ுவகுக்கொலின் தபின்விளலபின்விளமயின் கீழ் அபின்விளமக்கப்பட்ட பிுக்கரஞ்ச
முதலுக்கொளித்தவ ஆட்சிபின்விளயயும் ஸ்ருக்கொலினிஸ்டுகபின்விள பின்விளையும் ஆழமுக்கொய்
மதிப்பிழக்கச் ுக்கவதை செய்தத.
அல்ஜீயர்ஸ் யுத்தத்தின் ”முக்கொதிரி”, அதுக்கொவத ுக்கபருந்ுக்கதுக்கொபின்விளக
பின்விளகதகள்
மற்றும்
சித்திரவபின்விளதகள்,
வதை செர்வுவதவதை செ
அ பின்விளைவில்
பின்பற்றப்பட்டத. இலத்தீன் அுக்கமரிக்குக்கொவிலும், சிஐஏ இன்
இரத்தம்ுவதுக்கொய்ந்த ஆபுவரஷன் பீனிக்ஸ் நடவடிக்பின்விளகயின் ுவபுக்கொத
வியட்நுக்கொமிலும்
பயன்படுத்தப்பட்ட
அுக்கமரிக்க
இருக்கொணுவப்
பபின்விளடகளுக்கு ஓஸ்வதை செுக்கொுக்கரஸ் கி பின்விளைர்ச்சித்தடுப்பு மூுவலுக்கொபுக்கொயங்கபின்விள பின்விளை

வட குவருக்கொலினுக்கொ Fort Bragg இல் கற்றுக்ுக்ககுக்கொடுத்துக்கொர். “ஒரு
புரட்சிகரப் ுவபுக்கொரில் மக்கள்துக்கொன் எதிரி” என்றும் சித்திரவபின்விளதக்கு
இலக்குக்கொனவர்கள் “ுக்ககுக்கொல்லப்பட்டு விட ுவவண்டும்” என்றும்
அங்ுவக அவர் வி பின்விளைக்கினுக்கொர். அுவதுவநரத்தில் உலுக்ககங்கிலும்
வியட்நுக்கொம் ுவபுக்கொருக்கு எதிருக்கொக ஒரு பரந்த ுவபுக்கொர் எதிர்ப்பு இயக்கம்
அபிவிருத்தி கண்டு ுக்ககுக்கொண்டிருந்தத.
ஒடுக்கொன் குறித்த மக்ுவருக்கொனின் உபின்விளரக்கு பிருக்கொன்சில் கிட்டியிருக்கும்
உத்திுவயுக்கொகபூர்வ வருவவற்பு ஒரு எச்வதை செரிக்பின்விளகயுக்கொகும்: ுவபுக்கொர் மற்றும்
வதை செர்வுக்கொதிகுக்கொரத்திற்கு
எதிருக்கொன
ஒரு
புதிய
இயக்கத்பின்விளதக்
கட்டிுக்கயழுப்புவத அவவதை செர அவசியமுக்கொகும். 1968 ுவம-ஜுன் பிுக்கரஞ்ச
ுக்கபுக்கொத ுவவபின்விளலநிறுத்தத்திற்கு பின்னருக்கொன 50 ஆண்டுகளில்,
ட்ுக்கருக்கொட்ஸ்கிவதை செ-விுவருக்கொதமும்
1968 க்குப்
பிந்பின்விளதய
முக்கொணவர்
இயக்கத்தில்
இருந்த
“இடத”
கட்சிகளின்
தபின்விளலபின்விளமப்
ுக்கபுக்கொறுப்புகளுக்குள் எடுக்கப்பட்டிருந்தவர்க பின்விளைத ுக்கபருகிய வவதை செதியும்
உத்திுவயுக்கொகபூர்வ அரசியல் வுக்கொழ்க்பின்விளகபின்விளய மிகவும் வலதக்கு
நகர்த்தியிருக்கின்றன. இப்ுவபுக்கொத, மக்ுவருக்கொன் கட்டிுக்கயழுப்பிக்
ுக்ககுக்கொண்டிருக்கும் ுவபுக்கொலிஸ் அரபின்விளவதை செப் புக்கொதகுக்கொப்பதற்குக்கொக அரசியல்
ஸ்துக்கொபகமும் ஊடகங்களும் உள்ளுணர்ுவவுக்கொடும் உடனடியுக்கொகவும்
ுக்கநருக்கமுக்கொகிக் ுக்ககுக்கொண்டிருக்கின்றன. Le Monde மக்ுவருக்கொனின்
அறிக்பின்விளகபின்விளய
“அல்ஜீரியப்
ுவபுக்கொர்,
மக்ுவருக்கொனின்
வரலுக்கொற்றுச்சிறப்புமிக்க வதை செமிக்பின்விளக” என்ற தபின்விளலப்பின் கீழ்
புக்கொருக்கொட்டியத. வரலுக்கொற்றுக்கொசிரியர் ுக்கபஞ்வதை செமின் ஸ்ுவடுக்கொருக்கொபின்விளவ —இவர்,
1971
இல்
ட்ுக்கருக்கொட்ஸ்கிவதை செத்தடனும் நுக்கொன்குக்கொம்
அகிலத்தின்
அபின்விளனத்தலகக் குழுவுடனும் முறித்தக் ுக்ககுக்கொள்வதற்கு முன்புக்கொக
அல்ஜீரியப் ுவபுக்கொபின்விளர எதிர்த்திருந்த ஒரு கட்சியுக்கொன பியர் லம்ுவபர்
இன் OCI இன் ஒரு முன்னுக்கொள் உறுப்பினருக்கொவுக்கொர்— அத
ுவமற்ுவகுக்கொளிட்டத.
“வரலுக்கொற்று
அங்கீகரிப்பின்
முடிவுக பின்விளைத
மகத்துக்கொன புக்கொரம்பரியத்தில்” மக்ுவருக்கொன் இருப்பதுக்கொக ஸ்ுவடுக்கொருக்கொ
குதூகலித்துக்கொர்.
மக்ுவருக்கொனின் வதை செமிக்பின்விளகபின்விளய PCF உம் மகிழ்ச்சியுடன் புக்கொருக்கொட்டியத.
PCF
இன் ுவதசியச் ுக்கவதை செயலுக்கொ பின்விளைருக்கொன பியர் ுவலுக்கொுவருக்கொண்ட்
“உண்பின்விளமக்கும் நீதிக்கும் கிபின்விளடத்த ஒரு வரலுக்கொற்றுப்ுக்கபரும்
ுக்கவற்றி”க்கு வணக்கம் ுக்கவதை செலுத்தினுக்கொர், ஸ்ருக்கொலினிவதை செ தினவதை செரியுக்கொன
L’Humanité “ஒரு அற்புதமுக்கொன ுக்கவற்றி”பின்விளய புக்கொருக்கொட்டியத.
லிபியுக்கொவிலும்
சிரியுக்கொவிலும்
பிுக்கரஞ்ச
ஏகுக்கொதிபத்தியத்தின்
“மனிதுக்கொபிமுக்கொன” ுவபுக்கொர்கபின்விள பின்விளை ஆதரித்திருந்த, பப்ுவலுக்கொவுக்கொத புதிய
முதலுக்கொளித்தவ-எதிர்ப்புக் கட்சியின் (NPA) Tendance Claire
கன்பின்விளனயுக்கொனத, மக்ுவருக்கொனின் அபின்விளழப்பு “ஒரு அற்புதமுக்கொன
ுக்கவற்றிபின்விளயக் குறிக்கிறத” என்றும் “எதிர்புக்கொர்க்கப்படும் மட்டத்தில்
அத
இருக்கிறத”
என்றும்
எழுதியத.
“உண்பின்விளமக்குக்கொக
வதை செண்பின்விளடயிட்டதற்குக்கொக” L’Humanité ஐ புக்கொருக்கொட்டிய அத, மக்ுவருக்கொனின்
அறிக்பின்விளக “ஒரு மிகப்ுக்கபரும் வரலுக்கொற்று மற்றும் அரசியல்
எபின்விளட”பின்விளய ுக்ககுக்கொண்டிருப்பதுக்கொக எழுதியத.
பிுக்கரஞ்ச
ஏகுக்கொதிபத்தியத்தின்
எடுபிடிக பின்விளைத
முடிவுகளுக்கு
அடிப்பபின்விளடயில் ுவநுக்கரதிருக்கொன முடிவுகளுக்ுவக ுவவதை செுக்கொவதை செலிவதை செ வதை செமத்தவக்
கட்சி (Parti de l’égalité socialiste) வருகிறத. அல்ஜீரியப் ுவபுக்கொரின்
உதுக்கொரணமுக்கொனத,
ஒரு
ட்ுக்கருக்கொட்ஸ்கிவதை செ
ுவவபின்விளலத்திட்டத்தின்
அடிப்பபின்விளடயில் வதை செர்வுவதவதை செத் ுக்கதுக்கொழிலுக்கொ பின்விளை வர்க்கத்தில் ுவபுக்கொருக்கு
எதிருக்கொன ஒரு ுக்கவகுஜன இயக்கம் கட்டிுக்கயழுப்பப்படுவதன்
அவசியத்பின்விளதுவய
சட்டிக்குக்கொட்டுகிறத.
உத்திுவயுக்கொகபூர்வ
வட்டுக்கொரங்கள் புக்கொரிய ுவவவுபுக்கொர்ப்புக்கும் ஐுவருக்கொப்புக்கொுக்கவங்கிலும்
அதி-வலத கட்சிகளுக்கும் வலுவூட்டுகின்ற நிபின்விளலயில், ஒடுக்கொனின்
ுக்ககுக்கொபின்விளலயுக்கொனத அவவதை செரகுக்கொல நிபின்விளல மற்றும் ுவபுக்கொலிஸ்-அரச
ஆட்சிபின்விளய எதிர்ப்பதற்குக்கொன அவசியத்பின்விளத சட்டிக்குக்கொட்டுகிறத.

