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எதிர்ப்புப்
ப் புப் போபோரப் போளிகளின்
இபோரப் போணு் தோற்றுவ  ச  செயல்் தோற்றுவபோரவரலப் போறும

அபோரசியல்

30 August 2018

ப் பஅப் போற்று் தோற்றுவப் போயும

மனூச்சிப் பயப் போன் குழுவல் உயிப் பபோரப் போடிருந்அ ஒப் பபோர சயப் போரு் தோற்றுவபோரப் போன
ஆர் ச்ஸென்   செக்கப் போரிப் பயப் போன், ஆகஸ்ட 4, 2018 அன்று, அ் தோற்றுவபோரத
101 ் தோற்றுவத ் தோற்றுவயதில், கப் போவரலமப் போனப் போர். அஅன் அலவரல் தோற்றுவபோரப் போக இருந்அ
மி  செப் போக் மனூச்சிப் பயப் போன்  சுயரில் இயங்கிய இந்அக் குழு,
லிப் பயப் போன் ட் சபோரப் போட்ஸ்கியின் அனுஅப் போபிகலஅனுதாபிகளைக்  சகப் போண்டிருந்அத.
இபோரண்டப் போம உவரலகப் ப் புப் போரின்   செமயத்தில் பிபோரப் போன்சின் மீஅப் போன
நப் போஜி
ஆக்கிபோரமிப்பின்
ப் புப் போத,
ஸ்போரப் போலினி  செ
பி சபோரஞ்ச

1944 இல் ஆர் ச்ஸென்   செக்கப் போரிப் பயப் போன்

கமயூனிஸ்ட் கட்சியின் (PCF) கட்டப்ுப் போட்டில் இயங்கிய
குறிுப் போர்த்த சடப் ப் தோற்றுவப் போர் மற்றும ஈடுப் போட்டப் போஅனுதாபிகளைர்கஅனுதாபிகளைத (Francstireurs et partisans – FTP) கிஅனுதாபிகளைர்ச்சி ் தோற்றுவலவரலப்பின்னலின்

மனூச்சிப் பயப் போன்
நூற்றப் போண்டின்
ட் சபோரப் போட்ஸ்கியின்

புவரலம சுயர்ந்அ  சஅப் போழிவரலப் போஅனுதாபிகளைர் ுலட (main-d'œuvre immigrée –
MOI)
பிரிவன் மிகப் பிபோருவரலமப் போன அலமப்ுப் போக இத
இருந்அத.

ஊர்ஜிஅம  ச  செய்திருக்கிறத. ப் ப  செப் போவயத் ஒன்றியத்தில் 1991
இல் முஅவரலப் போளித்த் தோற்றுவத்லஅ மீட்சி  ச  செய்யவருந்அ ப் ப  செப் போவயத்
அதிகப் போபோரத்த் தோற்றுவத்தின்
ுக்கம
அணிப் ப  செர்ந்த,
ஐப் பபோரப் போப்பிய
ஸ்போரப் போலினிஸ்டகள இபோரண்டப் போம உவரலகப் ப் புப் போருக்குப் பின்னர்
ுப் போசி  செ
முஅவரலப் போளித்த் தோற்றுவம
தூக்கிவீ  செப்ுட் தோற்றுவலஅத்
அடத்தவட்டனர். இப்ப் புப் போத, ஐப் பபோரப் போப்பிய ஒன்றியத்தின்
மற்றும பி சபோரஞ்ச  கீழ் ஜேனப் போதிுதி இமப் போனு் தோற்றுவல் மக்ப் பபோரப் போனின்
அபோர் தோற்றுவல்பு விசாரணைப்பின் கீழ், பி சபோரஞ்ச முஅவரலப் போளித்த் தோற்றுவமப் போனத, நப் போஜி
ஆக்கிபோரமிப்பில்
இருந்அப் போன
வடஅலவரலயின்
  செமயத்தில்
 சஅப் போழிவரலப் போஅனுதாபிகளைர்கஅனுதாபிகளைப் போல்  ச் தோற்றுவற்றிகப் போ்பு விசாரணைப்ுட்டிருந்அ   செமூக மற்றும
 கீழ் ஜேனநப் போயக
உரிலமகளில்
எஞ்சியிருப்ு் தோற்றுவற்லறக்
கிழித் சஅறிந்த
 சகப் போண்டிருக்கிறத;
ந் தோற்றுவ-ுப் போசி  செத்திற்கு
மறுநி் தோற்றுவப் போபோர்பு விசாரணைமளித்தக்  சகப் போண்டிருக்கிறத.

கமயூனிஸ்டகலஅனுதாபிகளைக்

 சகப் போல்் தோற்றுவலஅப் பய

இவரலக்கப் போகக்

 சகப் போடக்கப்ுட்டிருந்அ பி சபோரஞ்ச ப் புப் போலிஸ் உஅனுதாபிகளைவு அலமப்பின்
(Renseignements généraux - RG)

இபோரண்டப் போ் தோற்றுவத சிறப்புப் பிரிவு
1943 ந் தோற்றுவமுரில் நடத்திய லகதப் ப் தோற்றுவட்லடகளின் ப் புப் போத
  செக்கப் போரிப் பயப் போன் மயிரிலயிரிழையில் அப்பியிருந்அப் போர். 23 லகதிகள
மீத ஒரு கண்தலடப்பு வ  செப் போபோரல்பு விசாரணை ப் பமற் சகப் போளஅனுதாபிகளைப்ுட்டஅன்
பின்னர்,

ஒல்கப் போ

அலன் தோற்றுவலபோரயும

ுன்சிக்லக

(Olga

Bancic)

ப் பமப் போண்ட்-் தோற்றுவப் பவரலரியன்

அவபோர

மற்ற

(Mont-Valérien)

சிலறயில் 1944 பிப்போர் தோற்றுவரி 21 அன்று  சகஸ்டப் புப் போ (Gestapo
நப் போஜி ஆட்சியின் கீழ் ப் ப கீழ் ஜேர்மன் இபோரகசிய  சுப் போலிஸ்) சட்டக்
 சகப் போன்றத,
அ் தோற்றுவர்
மட்டம
1944 ப் பம
10 அன்று
ஸ்ருட்கப் போர்ட்டில்
அலவரலதண்டித்தக்
 சகப் போல்வரலப்ுட்டப் போர்.
ப் பமப் போன்ட்-் தோற்றுவப் பவரலரியன்
அண்டலன
நிலறப் ப் தோற்றுவற்றங்களுக்குப்
பின்னர்
பி சபோரஞ்ச
ஒத்தலயிரிழைப்பு் தோற்றுவப் போதிகளும
நப் போஜி
அதிகப் போரிகளும
இழிபுகழ் சுற்ற
யூஅ-வப் பபோரப் போஅ
“சி் தோற்றுவப்பு
ச் தோற்றுவ சபோரப் போட்டி”லய
ுபோர் தோற்றுவவரலப் போக
வநிப் பயப் போகித்அனர்,
இத
மனூச்சிப் பயப் போன் குழுல் தோற்றுவ யூஅர்கள மற்றும  ச் தோற்றுவளிநப் போட்டினர்
 சகப் போண்ட ஒரு “குற்றப் ுலட”யப் போக கண்டனம  ச  செய்அத.

1- Arsène Tchakarian (1916–2018): The Manouchian Group’s resistance struggle

அண்டலனக் சகப் போலவரலகளுக்கு
முக்கப் போல்
பின்னர்,
ஸ்போரப் போலினி  செத்தின்
மீஅப் போன
வமர்  செனங்கலஅனுதாபிகளை ் தோற்றுவபோரவரலப் போறு முழுலமயப் போக

இத, மனூச்சிப் பயப் போன் குழுவன் ப் புப் போபோரப் போட்டங்களுக்கும, நப் போஜிவச்சி ஒடக்குமுலறக்கு முகம சகப் போடத்அ   செமயத்தில் அத
முன்ல் தோற்றுவத்அ லஅரியமப் போன உஅப் போபோர்பு விசாரணைத்திற்கும புதப்பிக்கப்ுட்ட
  செமகப் போவரல முக்கியத்த் தோற்றுவத்லஅ அளிக்கிறத.
  செக்கப் போரிப் பயப் போன்,

ஓட்ப் படப் போமப் போன்

  செப் போமபோரப் போஜ்யத்தில்

இருந்அ

  செுப் போண்ட் கீழ் ஜேப் போவல் 1916 டி  செமுர் 21 அன்று பிறந்அப் போர்,
முஅவரலப் போம உவரலகப் ப் புப் போரின்   செமயத்தில் ஆர்மீனியர்கள
தருக்கிய
ஆட்சியப் போல்
ுட சகப் போலவரல
 ச  செய்யப்ுட்டஅற்கு
மத்தியில் அ் தோற்றுவபோரத  சுற்ப் பறப் போர் அங்கிருந்த அப்பி ஓடி

் தோற்றுவந்திருந்அனர். ஒரு கமயூனிஸ்ட் குடமுத்தில் இருந்த ் தோற்றுவந்அ
அ் தோற்றுவர், 1936 பி சபோரஞ்ச  சுப் போத ப் ப் தோற்றுவலவரலநிறுத்அத்தில்
( சஅப் போழிவரலப் போஅனுதாபிகளைர்
 சுப் போதக்
கூட்டலமப்பு)
இன்
அங்கத்அ் தோற்றுவபோரப் போக ுங்ப் பகற்றிருந்அப் போர்.

CGT

ஒரு

அங்ப் பகஅப் போன் அ் தோற்றுவருக்கு மி  செப் போக் மனூச்சிப் பயப் போன் குறித்த
 சஅரிய் தோற்றுவந்அத, ஆர்மினியக் கவஞரும Citroën ் தோற்றுவப் போகன
உற்ுத்தித்  சஅப் போழிவரலப் போளியப் போகவும இருந்அ மனூச்சிப் பயப் போன்,
1934 பிப்போர் தோற்றுவரி 6 அன்று பிபோரப் போன்சில் ஒரு ுப் போசி  செ கவழ்ப்புக்கு
முயற்சி நடந்திருந்அ பின்னர், கமயூனிஸ்ட் கட்சியில்
இல்பு விசாரணைந்திருந்அப் போர். கமயூனிஸ்ட்  சஅப் போழிவரலப் போஅனுதாபிகளைர்கஅனுதாபிகளைத ஒரு குழு
அ் தோற்றுவலபோரச் சூழ்ந்த இருந்அத. இந்அக் குழுவல் இறுதியில்
ஆர்மீனிய  சஅப் போழிவரலப் போஅனுதாபிகளைர்கள மட்டமல்வரலப் போத, முப் ப  செப் போலினி
மற்றும பிபோரப் போங்ப் பகப் போவன் ுப் போசி  செ ஆட்சிகளுக்கு எதிபோரப் போகப்
ப் புப் போபோரப் போடியிருந்அ
இத்அப் போலிய
மற்றும
ஸ்ுப் போனியத்
 சஅப் போழிவரலப் போஅனுதாபிகளைர்களும, அ் தோற்றுவர்களுடன் ப் புப் போவரலந்த, ஹங்ப் பகரி
மற்றும
ருப் பமனியப் போவல்
இருந்அப் போன
ுவரல
யூஅத்
 சஅப் போழிவரலப் போஅனுதாபிகளைர்களும இலஅனுதாபிகளைஞர்களும கூட இடம சுற்றனர்.
இறுதியப் போக அந்அக் குழுவல் 100 க்கும அதிகமப் போன ஆண்கள
மற்றும  சுண்கள இடம சுற்றிருந்அனர்.

ஸ்போரப் போலினப் போல்
 சகப் போல்வரலப்ுடவருந்அனர்—
ஸ்போரப் போலினி  செ
அ் தோற்றுவதூறுகளும
 சுப் போய்களும
மலயிரிழை சயன
 சுப் போழியப்ுட்டிருந்அ நிலவரலயிலும கூட, மனூச்சிப் பயப் போன் குழு
ட் சபோரப் போட்ஸ்கிக்கு
மிகவும
 சநருக்கமப் போன
ஒரு் தோற்றுவலபோரக்
 சகப் போண்டிருந்அத.
அபோரசியல்ரீதியப் போக போரப் பறப் போவ்

(Tarov)

என்றும மனூச்சிப் பயப் போன்

குழுவல்
மனுக்கிப் பயப் போன்
(Manoukian)
என்றும
அறியப்ுட்ட் தோற்றுவரும,  சமப் போன்ட்-் தோற்றுவப் பவரலரியப் போனில் மனூச்சிப் பயப் போன்
உடன் ப் ப  செர்த்த சட்டக் சகப் போல்வரலப்ுட்ட் தோற்றுவருமப் போன ஆர் சுன்
டவசியன்
(Arben
Dawitian)
1920 களில்
ப் ப  செப் போவயத்
ஒன்றியத்திற்குளஅனுதாபிகளைப் போக
ட் சபோரப் போட்ஸ்கியப் போல்
அலவரலலம
 சகப் போடக்கப்ுட்டிருந்அ இடத எதிர்ப்ுப் போஅனுதாபிகளைர்கள அணியின் ஒரு
உறுப்பினபோரப் போக
இருந்அ் தோற்றுவபோரப் போ் தோற்றுவப் போர்.
1917
இல்
ப் புப் போல்ஷிவக்குகளுடன் இல்பு விசாரணைந்அ அ் தோற்றுவர்,  ச  செமுலடயின்
 சுப் போறுப்புகளில் ுணியப் போற்றி இருந்அப் போர். 1925 இல், இடத
எதிர்ப்ுப் போஅனுதாபிகளைர்களுக்கு அ் தோற்றுவர் ஆஅபோர் தோற்றுவளித்அ கப் போபோர்பு விசாரணைத்அப் போல்,
டிபோரப் போன்ஸ்ப் பகப் போகப் போ  செஸ்
(Transcaucasus)
இன்
கமயூனிஸ்ட்
ுல்கலவரலக்கயிரிழைகத்தில் இருந்த  ச் தோற்றுவளிப் பயற்றப்ுட்டப் போர்.

ஆ. போரப் பறப் போவ்
மி்ஸெப் போக் மனூச்சிப் பயப் போன்
மனூச்சிப் பயப் போன் குழு, PCF அதிகப் போபோரத்தின் கீழ் இருந்அ
அப் பஅப் பநபோரத்தில், ஸ்போரப் போலினி  செக்  சகப் போளலக குறித்த வமர்  சென
ரீதியப் போக இருந்அத. ஸ்ுப் போனிய உளநப் போட்டப் ப் புப் போரிலும
பிபோரப் போன்சின்  சுப் போத ப் ப் தோற்றுவலவரலநிறுத்அத்திலும ஸ்போரப் போலினிஸ்டகள
் தோற்றுவகித்அ
எதிர்ப்புபோரட்சிகபோரப்
ுப் போத்திபோரத்தின்
கப் போபோர்பு விசாரணைத்அப் போல்
புபோரட்சிகபோர சூழ்நிலவரலகள கழுத்த  சநரிக்கப்ுட்டஅன் பின்னர்,
இஅன் உறுப்பினர்கள 1939 இல் உண்டப் போன ஸ்போரப் போலின்ஹிட்வரலர் ் தோற்றுவலிந்த அப் போக்கப் போ ஒப்ுந்அத்லஅ எதிர்த்அனர். ஹிட்வரலர்
ஆட்சிக்கப் போன
அத்அலன
எதிர்ப்லுயும
லகவட் தோற்றுவஅன்
மூவரலமப் போக
ப் ப  செப் போவயத்
ஒன்றியத்தின்
மீஅப் போன
நப் போஜி
ுலட சயடப்லு நிறுத்திவடவரலப் போம என்று ஸ்போரப் போலின்  ச  செய்அ
அபோரசியல் ரீதியப் போக பிற்ப் புப் போக்குத்அனமப் போனதம இறுதியில்
 ச் தோற்றுவற்றிஅபோரப் போமல் முடிந்அதமப் போன ஒரு முயற்சியப் போக அத
இருந்அத.
மப் போஸ்ப் பகப் போ

வ  செப் போபோரல்பு விசாரணைகளின்

ப் புப் போதம

 சுருங்

கலஅனுதாபிகளை சயடப்புகளின் (Great Purges) ப் புப் போதம ட் சபோரப் போட்ஸ்கியின்
மீதம அக்ப் படப் போுர் புபோரட்சியின் மற்ற ுலயிரிழைய ப் புப் போல்ஷிவக்
அலவரல் தோற்றுவர்களின்
மீதம
—இ் தோற்றுவர்கள
அலன் தோற்றுவருப் பம
2- Arsène Tchakarian (1916–2018): The Manouchian Group’s resistance struggle

1928
இல்
ஆயிபோரக்க்பு விசாரணைக்கப் போன
மற்ற
இடத
எதிர்ப்ுப் போஅனுதாபிகளைர்களுடன்
ப் ப  செர்த்த
லகத
 ச  செய்யப்ுட்ட,
திருப்பியனுப்ுப்ுட்ட ஏழு
ஆண்டகளுக்கு
ப் ப  செப் போவயத்
ஒன்றியத்தில் அனிலமச் சிலறக்கும சித்திபோர் தோற்றுவலஅக்கும அ் தோற்றுவர்
உட்ுடத்அப்ுட்டப் போர். 1935 இல் ஈபோரப் போனுக்கு அப்பி ஓடிய அ் தோற்றுவர்
அங்கிருந்அுடி

பி சபோரஞ்சில்

எழுதிய

“உவரலகப்

ுப் போட்டப் போளி

் தோற்றுவர்க்கத்திற்கு ஒரு அனிப்ுட்ட வண்்பு விசாரணைப்ும” ஆங்கிவரலத்தில்
“ஸ்போரப் போலினின் சிலறகளில் உண்லமயப் போன ப் புப் போல்ஷிவக்குகள
சித்திபோர் தோற்றுவலஅ  ச  செய்யப்ுட் தோற்றுவலஅ போரப் பறப் போவ்  ச் தோற்றுவளிப்ுடத்தகிறப் போர்”
என்ற
அலவரலப்பில்
 ச் தோற்றுவளியப் போனத.
அந்அ
  செமயத்தில்
ஸ்போரப் போலினி  செ ஆட்சி உவரலகப் ுப் போட்டப் போளி ் தோற்றுவர்க்கத்தின் கண்களில்
மலறப்ுஅற்கு முயற்சி  ச  செய்த  சகப் போண்டிருந்அ, இடத
எதிர்ப்ுப் போஅனுதாபிகளைர்கள மீஅப் போன தன்புறுத்அலவரல அத உவரலகுக்கு
 ச் தோற்றுவளிப்ுடத்தியத.
போரப் பறப் போவுக்கப் போக
நிதி
ப் ப  செகரிக்க
ட் சபோரப் போட்ஸ்கி
அலயிரிழைப்பு
வடத்அஅன் பின்னர், போரப் பறப் போவ் ுப் போரி்ஸெிஸுக்கு ுய்பு விசாரணைம  ச  செய்த,
அங்கு ட் சபோரப் போட்ஸ்கியின் மகனப் போன லிப் பயப் போன்  ச  செப் படப் போவ்
அலவரலலமயில் இருந்அ இடத எதிர்ப்ுப் போஅனுதாபிகளைர்கஅனுதாபிகளைத போரஷ்யக்
குழுவல் இல்பு விசாரணைந்த  சகப் போளஅனுதாபிகளை முடிந்அத.

 சுரும வஅனுதாபிகளைமுபோரம  சுற்ற ஒரு நிலவரலயுடன், மப் போஸ்ப் பகப் போ
வ  செப் போபோரல்பு விசாரணைகள மீஅப் போன ுப் போரிஸ் வ  செப் போபோரல்பு விசாரணை ஆல்பு விசாரணையத்திற்கு
போரப் பறப் போவ்
் தோற்றுவயிரிழைங்கிய
பிபோரமப் போ்பு விசாரணை
  செப் போட்சியத்லஅ
ட் சபோரப் போட்ஸ்கிஸ்டகள  ச் தோற்றுவளியிட்டனர். ஆயினும,  ச  செப் படப் போவன்
் தோற்றுவட்டத்திற்குள ஊடருவ வட்டிருந்அ ஸ்போரப் போலினி  செ இபோரகசிய
ப் புப் போலிசின் ஒரு முக் தோற்றுவபோரப் போன மப் போர்க் ஸ் சுப் போப் பபோரப் போவ்ஸ்கி, போரஷ்ய

ப் பஅர்மிப் படப் போரின் சிலறச்  செப் போலவரலகளில் எனத் அலவரலப்பிடப்ுட்ட
போரப் பறப் போவன் நிலன் தோற்றுவலவரலகள புத்அகத்லஅ  ச் தோற்றுவளியிடப் போமல்
அடத்த வட்டப் போர். 1938 இல் ஸ்போரப் போலினிஸ்டகஅனுதாபிகளைப் போல்  ச  செப் படப் போவ்
ுட சகப் போலவரல
 ச  செய்யப்ுட்டஅற்குப்
பின்னர்,
போரப் பறப் போவ்/மனுக்கிப் பயப் போன்
ட் சபோரப் போட்ஸ்கி  செ
இயக்கத்தடன்
 சஅப் போடர்லுக் லகவட்ட வட்டப் போர்.
ஸ்போரப் போலின்-ஹிட்வரலர் ஒப்ுந்அம லக சயழுத்அப் போனஅன் பின்னர்,
நப் போஜிக்களுக்கு எதிபோரப் போக நடநிலவரலலயக் கலடப்பிடிக்குமுடி
PCF அளித்அ கட்டலஅனுதாபிகளைகலஅனுதாபிகளை மீறி, 1940 இல், நப் போஜி
ுலட சயடப்புக்கு
எதிபோரப் போக
பி சபோரஞ்ச
இபோரப் போணு் தோற்றுவத்தின்
 ச் தோற்றுவளிநப் போட்டினர்
பிரிவல்
  செக்கப் போரிப் பயப் போன்
மற்றும
மனூச்சிப் பயப் போன்
இரு் தோற்றுவரும
ப் புப் போரிட்டனர்.
பி சபோரஞ்ச
ப் பஅப் போல்வக்குப் பின்னர் அங்கிருந்த பிரிந்த,   செக்கப் போரிப் பயப் போன்,
1940 இன் முடிவு ் தோற்றுவப் போக்கில் மனூச்சிப் பயப் போன் குழுவல்
இல்பு விசாரணைந்த, நப் போஜி-வப் பபோரப் போஅ தண்டறிக்லககலஅனுதாபிகளை இபோரகசியமப் போக
வநிப் பயப் போகித்த ் தோற்றுவந்அப் போர்.
1941
இல்
ப் ப  செப் போவயத்
ஒன்றியத்தின்
மீஅப் போன
நப் போஜி
ுலட சயடப்புக்கு முகம சகப் போடத்அ நிலவரலயிலும, அத்தடன்
பி சபோரஞ்ச ஒத்தலயிரிழைப்பு் தோற்றுவப் போஅ ஆட்சியப் போல் யூஅர்கள மீத
அதிகரித்அ  சகப் போடலமயுடன் இறுதியில் இனப்ுட சகப் போலவரல
ப் புப் போன்ற ஒன்று நடத்அப்ுட்ட நிலவரலயிலும, மனூச்சிப் பயப் போன்
குழு ஆயுஅப் பமந்அ முடி ச் தோற்றுவடத்அத. அஅன் உறுப்பினர்கள
இந்அ முடில் தோற்றுவ   செப் போஅப் போபோர்பு விசாரணைமப் போக எடக்கவல்லவரல. பிபோரப் போன்சில்
இருக்கும ப் ப கீழ் ஜேர்மன் தருப்புகளில், ப் ப கீழ் ஜேர்மன் கமயூனிஸ்ட்
கட்சியின்
உறுப்பினர்கஅனுதாபிகளைப் போக
இருந்திருந்அ
ுவரல
 சஅப் போழிவரலப் போஅனுதாபிகளைர்களும இருந்அனர் என்ுத அ் தோற்றுவர்களுக்குத்
 சஅரியும.
ஆயினும,
நப் போஜி
மபோர்பு விசாரணை
முகப் போமகளுக்கு
அனுப்ுப்ுட் தோற்றுவஅற்கப் போக
 ச  செயவரலற்று
கப் போத்திருப்ுலஅக்
கப் போட்டிலும ஆயுஅத்லஅ ஏந்தி வட் தோற்றுவப் பஅ சிறந்அத என்று
அ் தோற்றுவர்கள முடி ச் தோற்றுவடத்அனர்.
மனூச்சிப் பயப் போன் குழு ுப் போரிஸ் கிஅனுதாபிகளைர்ச்சிப்
மிகவும
 ச  செயலூக்கத்தடனப் போன
ஒன்றப் போக

ப் புப் போபோரப் போட்டத்தில்
இருந்அதடன்,

மப் போஅத்திற்கு   செபோரப் போ  செரியப் போய் 15 அப் போக்குஅல்கலஅனுதாபிகளை ஒழுங்கலமத்த,
நப் போஜிக்கஅனுதாபிகளைத  ச் தோற்றுவல்வரலவயவரலப் போஅ அன்லம என்ற வச்சிய
கட்டக்கலஅலய ுவரலவீனம  ச  செய்அ,  சகஸ்டப் புப் போ (Gestapo)
மிகவும அஞ்சிய ஒரு குழு் தோற்றுவப் போகவும இருந்அத. 1942  கீழ் ஜேலலவரல
முஅவரலப் போக

1943

ந் தோற்றுவமுர்

் தோற்றுவலபோரயிலும

அத

200 க்கும

அதிகமப் போன நட் தோற்றுவடிக்லககலஅனுதாபிகளை
(லக சயறி
குண்டவீசித்
அப் போக்குஅல், தப்ுப் போக்கி அப் போக்குஅல், ுட சகப் போலவரலகள, இபோரயில்
கவழ்ப்புகள, மற்றும பிற   செதி நட் தோற்றுவடிக்லககள) ஆக்கிபோரமிப்பு
தருப்புகளுக்கு
எதிபோரப் போக
ஒழுங்கலமத்அத.
இந்அ
நட் தோற்றுவடிக்லககள,
 சகஸ்டப் புப் போவனதம
பி சபோரஞ்ச
ப் புப் போலிசினதம கட்டப்ுப் போட்டில் இருந்அ ஆக்கிபோரமிப்பு ுப் போரிஸில்
ுட்டப்ுகலில் நடத்அப்ுட்டன.

1943 ப் பமயில்
 சுப் போறுப்புக்கு

FTP-MOI

யில் மனூச்சிப் பயப் போன் ஒரு அலவரலலமப்
் தோற்றுவந்அப் புப் போத,  கீழ் ஜேலனுக்கும  ச  செப்டமுருக்கும

இலடயில்

சமப் போர்

நட் தோற்றுவடிக்லககலஅனுதாபிகளை

நடத்திய

“முக்ப் பகப் போ்பு விசாரணை கமப் போண்ப் படப் போக்கள” என்ற ஒரு குழுவன் முஅல்
பிரிவுக்குத் அலவரல் தோற்றுவபோரப் போக   செக்கப் போரிப் பயப் போன் அறிவக்கப்ுட்டப் போர்.
அலவரலஅலவரலயப் போன லகதகள மற்ற
FTP
குழுக்கலஅனுதாபிகளை
ஒன்றுமில்வரலப் போஅல் தோற்றுவயப் போக ஆக்கி வட்ட பின்னரும, 1943
ப் பகப் போலடயில் ுப் போரிஸில்  ச  செயலூக்கத்தடன் எதிர்ப்லு நடத்திக்
 சகப் போண்டிருந்அ கலடசியப் போன குழு் தோற்றுவப் போக மனூச்சிப் பயப் போன் குழு
மட்டப் பம இருந்அத.
ப் ப கீழ் ஜேர்மன் ப் புப் போர்க் கருவகள அயப் போரிப்புத்  சஅப் போழிற்  செப் போலவரலகளில்
ப் ப் தோற்றுவலவரல
 ச  செய்் தோற்றுவஅற்கப் போக
பி சபோரஞ்ச
 சஅப் போழிவரலப் போஅனுதாபிகளைர்கலஅனுதாபிகளை
ப் ப கீழ் ஜேர்மனிக்கு
அனுப்பிக்
 சகப் போண்டிருந்அ,
 ச் தோற்றுவறுப்லு
  செமுப் போதித்திருந்அ கட்டப் போய ப் ப் தோற்றுவலவரலச் ப் ப  செல் தோற்றுவ (Service du travail
obligatoire - STO) என்ற ஒரு முகலமயின் அலவரல் தோற்றுவபோரப் போக
இருந்அ SS  ச கீழ் ஜேனபோரல்  கீழ் ஜேலலியுஸ் றிட்டப் போர் 1943  ச  செப்டமுர் 28
அன்று ுட சகப் போலவரல  ச  செய்யப்ுட்டலம அஅன் மிகவும
க் தோற்றுவனமஈர்த்அ நட் தோற்றுவடிக்லககளில் ஒன்றப் போக இருந்அத.
பி சபோரஞ்ச ப் புப் போலிசில் இருந்அ அனுஅப் போபிகளின் உஅவயுடன்,
  செக்கப் போரிப் பயப் போன் 1943 ந் தோற்றுவமுரில் லகதில் இருந்த அப்பினப் போர்.
1944

ப் பமயில்,

ப் புப் போர்ப் பஅப் போவுக்கு

ுப் போரிஸ்

ுகுதியில்

இருந்த

 சகப் போண்ட ச  செல்வரலப்ுட்டப் போர்.

1944

ஓர் சவரலப் பயப் போன் பிபோரப் போந்தியத்தில் மப் போக்கி ட ப் பவரலப் போறிஸ்

அ் தோற்றுவர்
 கீழ் ஜேலனில்,

(maquis de

இல் (கிபோரப் போமப்புற கிஅனுதாபிகளைர்ச்சிப் ப் புப் போபோரப் போளிகள) அ் தோற்றுவர்
இல்பு விசாரணைந்த,  சமப் போன்போரப் போர்ஜி (Montargis) ஐ லகப்ுற்று் தோற்றுவதில்
ுங்கு சுற்றப் போர்.
Lorris)

மனூச்சிப் பயப் போன் குழுவல் உயிர்அப்பிய் தோற்றுவர்கள, PCF இன்
ட் சபோரப் போட்ஸ்கி  செ-வப் பபோரப் போஅக்
 சகப் போளலகலய
அடி சயப் போற்றி,
முஅவரலப் போளித்த் தோற்றுவ
ஆட்சியில்
இருந்த
பிபோரப் போன்ல  செயும
ஐப் பபோரப் போப்ுப் போல் தோற்றுவயும
வடஅலவரல
 ச  செய்் தோற்றுவதில்
அல்வரலப் போமல்,
ஆளும ் தோற்றுவர்க்கத்தின் குற்றங்கலஅனுதாபிகளை மூடிமலறத்அ ப் புப் போருக்குப்
பிந்லஅய முஅவரலப் போளித்த் தோற்றுவ ஆட்சி ஒன்றுக்கு அடித்அஅனுதாபிகளைம
அலமப்ுதில் ுங்ப் பகற்கச்  ச  சென்றனர். ப் புப் போரின் முடிவல்,
  செக்கப் போரிப் பயப் போன் அதிகப் போரிப் ுஅவ நியமனத்லஅயும ுல்ப் ப் தோற்றுவறு
ுஅக்கங்கலஅனுதாபிகளையும  சுற்றப் போர். அஅன்பின் அ் தோற்றுவர் பி சபோரஞ்ச
ுப் போதகப் போப்பு அலமச்  செகத்தக்கு ஒரு ஆபோரப் போய்ச்சியப் போஅனுதாபிகளைபோரப் போகவும
ுணி  ச  செய்த  சகப் போண்ட, ஒரு லஅயல்  சஅப் போழிவரலப் போளியப் போக
அனத ப் ப் தோற்றுவலவரலக்கும திருமபினப் போர்.
மனூச்சிப் பயப் போன்

குழுல் தோற்றுவக் கப் போட்டிக் சகப் போடத்அத

1980 களில்,

பிபோரப் போன்ச் தோற்றுவப் போ

 கீழ் ஜேனநப் போயக/ஸ்போரப் போலினி  செ

யப் போர்?

மித்திப் பபோரப் போனின்

கூட்டணி

  செமூக

அபோர  செப் போங்கத்தின்

சிக்கன

நட் தோற்றுவடிக்லகக்  சகப் போளலககள மற்றும ஆலவரல மூடல்களுக்கு
எதிபோரப் போய்

 சஅப் போழிவரலப் போஅனுதாபிகளை

் தோற்றுவர்க்கத்தின்

ப் பகப் போும

 சுருகிச்

 ச  சென்றஅன் மத்தியில், மனூச்சிப் பயப் போன் குழுல் தோற்றுவ ஸ்போரப் போலினி  செ
பி சபோரஞ்ச

கமயூனிஸ்ட்

 சஅப் போடர்ுப் போக
 சநருக்கமப் போக
மனூச்சிப் பயப் போன்
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ஒரு

கட்சி

வ் தோற்றுவப் போஅம

(PCF)

லகயப் போண்ட

 ச் தோற்றுவடித்அத.

பின் சஅப் போடபோரப்ுடகின்ற
குழுப் ப் தோற்றுவ

கூட

நனவுடன்

வஅம

ப் புப் போலி்ஸெப் போல்
உண்லமலய
அறிந்திருந்அ

நிலவரலயில்,

அஅலனக்

PCF

மனூசிப் பயப் போனின்

லகவட்டிருந்அஅப் போக

மலனவ

 சமலிப் பனயும

மலறந்அ

மப் போர் ச  செலின்

(ப் பமப் போன்ட்-் தோற்றுவப் பவரலரியன் சிலறயில் சட்டக்  சகப் போல்வரலப்ுட்ட் தோற்றுவர்)
  செப் பகப் போஅபோரர் சிப் பமப் போன் போரப் போஜ்மனும குற்றம  செப் போட்டினர்.

பின்னர்,

 சமலிப் பன

ஆல்

மீண்டம

கூறப்ுட்ட

குற்றச்  செப் போட்டக்கலஅனுதாபிகளை   செரி சயன நிரூு்பு விசாரணைம  ச  செய்அத.
PCF

இன் அலவரலமலறவு கிஅனுதாபிகளைர்ச்சி இயக்கத் அலவரல் தோற்றுவபோரப் போன

 கீழ் ஜேப் போக்

டக்ப் பஅனுதாபிகளைப் போவுக்கும

(Jacques

Duclos)

FTP-MOI

1943 இல், மனூச்சிப் பயப் போன் குழுவன் உறுப்பினர்கள,  சஅற்கு

அலவரலலமக்கும இலடயிவரலப் போன ஒரு  சஅப் போடர்பு அதிகப் போரியப் போக

மப் போகப் போ்பு விசாரணைங்களுக்கு

இருந்அ

அங்கலஅனுதாபிகளை

மப் போற்று் தோற்றுவஅற்கு

—

ப் புப் போபோரப் போட்டத்லஅ அங்ப் பக  சஅப் போடரும ் தோற்றுவலகயில்— ப் ப் தோற்றுவண்டினர்.
PCF

மறுத்த வட்டத. அ் தோற்றுவர்கள முன்னினும ஆுத்அப் போன

நட் தோற்றுவடிக்லககலஅனுதாபிகளை
நிலவரலயில்,

ப் பமற் சகப் போள் தோற்றுவஅற்கு

மனூச்சிப் பயப் போன்

மலனவயிடம

ுகிர்ந்த

அலவரலலமலயக்
எங்கலஅனுதாபிகளை

உத்அபோரவடப்ுட்ட

அனத

க் தோற்றுவலவரலகலஅனுதாபிகளை

 சகப் போண்டிருந்அப் போர்.

குறித்தக்

கூறுலகயில்,

மபோர்பு விசாரணைத்திற்கு

இன்

PCF

“அ் தோற்றுவர்கள

் தோற்றுவழிநடத்திச்

 ச  செல்வரல

வருமபுகிறப் போர்கள என்று நிலனக்கிப் பறன்” என்றப் போர்.
 சகஸ்டப் புப் போவனப் போல்

மபோர்பு விசாரணை

நிலறப் ப் தோற்றுவற்றப்ுட் தோற்றுவஅற்கு
மலனவக்கு

  செற்று

முன்ுப் போக,

அனுப்பியிருந்அ

அ் தோற்றுவர்

பிபோருவரலமப் போன

அன்

கடிஅத்தில்,

குப் பபோரப் போப் பனப் போவ்ஸ்கி

மனூச்சிப் பயப் போன்

குழுல் தோற்றுவத்

ஈவபோரக்கமற்று

ுப் போதகப் போத்தப்

(Louis

தியப் போகம

Gronowski),

 ச  செய்யும

ப் புசினப் போர்:

முடில் தோற்றுவ

“ுப் போதகப் போப்பு

கப் போபோர்பு விசாரணைங்களுக்கப் போக, சிவரல ப் புப் போபோரப் போளிகலஅனுதாபிகளை ஒளிந்த  சகப் போளஅனுதாபிகளை
நப் போங்கள

அனுப்பிப் பனப் போம.

  செண்லடயிட் தோற்றுவஅற்கு
ஒவ் ச் தோற்றுவப் போரு

...

சிவரலர்

ப் புப் போரிலும

ஆனப் போல்

அங்ப் பக

நின்று

இருந்அத.

ஆம,

 ச  செய்யப்ுடகின்ற

சிவரலர்

ப் பஅல் தோற்றுவயப் போக

தியப் போகம

இருக்கப் ப் தோற்றுவ  ச  செய்கிறப் போர்கள.”
இந்அ

அண்டலன

லூயி

வ் தோற்றுவப் போஅத்தில்,

  செக்கப் போரிப் பயப் போன்

ஐ

PCF

ுப் போதகப் போக்க

அலவரலயிட்டப் போர். Les franc-tireurs de l’Affiche Rouge என்ற 1986
ஆம

ஆண்ட

புத்அகத்தில்,

குற்றச்  செப் போட்டகலஅனுதாபிகளை

 சமலிப் பன

மனூச்சிப் பயப் போனின்

அ் தோற்றுவர் எதிர்த்அப் போர், அஅற்குப் ுதிவரலப் போய்,

ப் ப கீழ் ஜேர்மன் மக்கள குறித்த அனக்கு எந்அ  சகட்ட எண்்பு விசாரணைமும

மனூச்சிப் பயப் போனுக்கு முன்ுப் போக ுப் போரிஸ் FTP-MOI (Francs-tireurs

இருந்அதில்லவரல

et partisans – main-d'œuvre immigrée) இன் ுலடத் அலவரல் தோற்றுவபோரப் போக

என்ுலஅ

மனூச்சிப் பயப் போன்

எழுதியிருந்அப் போர்:

 ச  செய்அ் தோற்றுவர்கள

மற்றும

வருமபிய் தோற்றுவர்கள
அன்லனக்

“என்லன

கப் போப்ுப் போற்றிக்
அந்அ

வற்ற் தோற்றுவர்கலஅனுதாபிகளையும

மனமப் பநப் போகச்

மனமப் பநப் போகச்

அலன் தோற்றுவலபோரயும

கப் போட்டிக் சகப் போடத்அ
வலவரலப் புசி

் தோற்றுவலியுறுத்தியிருந்அப் போர்.

நப் போன்

 ச  செய்ய

மன்னிக்கிப் பறன்,

 சகப் போளஅனுதாபிகளை
இத

முழுலமயப் போன

 சுப் போறுப்பு

முன்ல் தோற்றுவத்அப் போர்.

என்ற

  செக்கப் போரிப் பயப் போன்

கருத்லஅ

அ் தோற்றுவர்

அஅன்பின்

FTP-MOI

எங்கலஅனுதாபிகளைக்

 சஅப் போடர்ுப் போக Les Fusillés du Mont-Valérien (1991) மற்றும

எங்கலஅனுதாபிகளை

Les commandos de l’Affiche Rouge (2012) ஆகிய ப் பமலும

மனிஅலனயும,
அவபோர”,

இருந்அ ப் புப் போரிஸ் ப் பஹப் போல்ுன் அப் போன் குழுவன் மலறவுக்கப் போன

PCF

இன்

அலவரலலமலயக் குறிப்பிட்டஅப் போகப் ப் தோற்றுவ கருஅப்ுடகிறத.

இபோரண்ட புத்அகங்கள எழுதினப் போர்.
மனூச்சிப் பயப் போன்

குழுல் தோற்றுவ

லகயப் போண்ட

PCF

வஅத்லஅ

நியப் போயப்ுடத்த் தோற்றுவஅற்கப் போன முயற்சிகளின் பின்னப் போல், அங்ப் பக
  செக்தி் தோற்றுவப் போய்ந்அ

் தோற்றுவர்க்க

இருக்கின்றன.

நவரலன்கள

வடஅலவரலயின்

ப் புப் போபோரப் போட்டங்கலஅனுதாபிகளையும

1968

ப் ப் தோற்றுவலவரலநிறுத்அத்லஅயும
PCF,

இருந்அன,

இப்ப் புப் போதம

(Liberation)

புபோரட்சிகபோரப்

ப் பம- கீழ் ஜேலன்

 சுப் போத

கப் போட்டிக் சகப் போடத்திருந்அ

நிலவரலயில்

முஅவரலப் போளித்த் தோற்றுவ ஆட்சியின் ஒரு அத்தியப் போ் தோற்றுவசியமப் போன

அடிக்கல்

ஆகியிருந்அத.

ப் புப் போபோரப் போட்டத்லஅ,

பி சபோரஞ்ச

அபோரசியல்் தோற்றுவப் போதிகளுடனப் போன
வஅத்தில்

 ச் தோற்றுவறுமப் பன

ப் புப் போபோரப் போட்டமப் போக

நப் போஜி  செத்திற்கு

அ் தோற்றுவறப் போக

 சஅப் போழிவரலப் போஅனுதாபிகளைர்களின்

ஏகப் போதிுத்திய

கூட்டணிகளுக்கு
ஒரு

எதிபோரப் போன
இ்பு விசாரணைக்கமப் போன

ப் பஅசிய

சித்அரித்அஅன்

அன் சனழுச்சியப் போன

வடஅலவரலப்

மூவரலமப் போக,

PCF,

ுப் போசி  செ-வப் பபோரப் போஅ

 சமலிப் பன அ்ஸெப் போப் படப் போரிப் பயப் போன் மனூச்சிப் பயப் போன்

மப் பனப் போநிலவரலகலஅனுதாபிகளை முன்னப் போள வச்சி ஆட்சி அதிகப் போரியப் போன

ஓய்வல் ுயங்கபோர் தோற்றுவப் போதிகள (Des terroristes à la retraite) என்ற

மித்திப் பபோரப் போனின்

Mosco Boucault இன் 1983 ஆம ஆண்ட திலபோரப்ுடம

அயப் போரிக்கப்ுட்ட

இபோரண்ட

 சஅப் போலவரலக்கப் போட்சியப் போல்

அலட

ஆண்டகளுக்கு

—இத
பி சபோரஞ்ச

 ச  செய்யப்ுட்டிருந்அத—

மனூச்சிப் பயப் போன் முன்ல் தோற்றுவத்அ, மற்றும அ் தோற்றுவபோரத மபோர்பு விசாரணைத்திற்குப்

4- Arsène Tchakarian (1916–2018): The Manouchian Group’s resistance struggle

் தோற்றுவவரலத-  செப் போரிக்

 சகப் போளலககளுக்கு

கீழ்ப்ுடத்த் தோற்றுவஅற்கு வலயிரிழைந்அத.
கிஅனுதாபிகளைர்ச்சி

(Résistance)

அலமப்பில்

PCF

இன்

 ச  செயல்ுப் போட்லடயும ட் சபோரப் போட்ஸ்கி  செத்திற்கு அத  சகப் போண்டிருந்அ
குப் பபோரப் போஅத்லஅயும

வமர்  செனம

 ச  செய்் தோற்றுவ சஅன்ுத,

ஒத்தலயிரிழைப்பு் தோற்றுவப் போஅ
என்ற

முஅவரலப் போளித்த் தோற்றுவங்கலஅனுதாபிகளை

ப் பமற்கு

ஐப் பபோரப் போப்பிய

 சகப் போளலகலய

கப் போப்ுப் போற்று் தோற்றுவத

ஸ்போரப் போலினிஸ்டகஅனுதாபிகளைத

ப் பகளவப் பகட்ுலஅயும,

முஅவரலப் போளித்த் தோற்றுவத்திற்கப் போன
ப் ப  செப் போ  செலி  செத்லஅ

ஐப் பபோரப் போப்பிய

் தோற்றுவபோரவரலப் போற்று

முன்ல் தோற்றுவப்ுலஅயும

மப் போற்றீடப் போக

உடன்

 சகப் போண்டஅப் போக

ஆகி வட் தோற்றுவஅப் போன அுப் போயத்லஅ  சகப் போண்டிருப்ுஅப் போகிறத.
மனூச்சிப் பயப் போன்

குழுவன்

 சமமனத்லஅப்
நப் போன்கப் போம

மலறல் தோற்றுவச்

ுபோரப் போமரிப்ுதில்

அகிவரலத்தின்

சூழ்ந்அ

அபோரசியல்

குழுவுடனும

முறித்தக்  சகப் போண்ட குட்டி-முஅவரலப் போளித்த் தோற்றுவப் ப் புப் போக்குகள ஒரு
முக்கிய

ுப் போத்திபோரம

் தோற்றுவகித்அன.

புபோரட்சிக்

ுப்ப் பவரலப் போ் தோற்றுவப் போஅ

் தோற்றுவலியுறுத்திக்

இருந்அத.

ப் பஅசிய் தோற்றுவப் போதிகஅனுதாபிகளைப் போக

மூடிமலறப்ுஅற்கு

 ச  செய்் தோற்றுவஅற்கு

MOI

வடஅலவரலயின்

1942

இடதகளின் கூட்லட

பிரிவுகலஅனுதாபிகளை

MOI

சிடமூஞ்சித்அனமப் போன
வமர்  செனம

Pannequin

 ச  செய்அப் போர்:

லுயன்கள அப் போன் அனுப்ுப்ுட்டப் போர்கள.

கப் போட்டிக் சகப் போடப்லுயும
என்ற

இல்

ஹிட்வரலர்் தோற்றுவப் போதிகளுடனப் போன

ஓல  செயில்வரலப் போஅ

மக்கள

மறக்கச்

நட் தோற்றுவடிக்லகக்கு

வட் தோற்றுவஅற்கும,

ஆனப் போல்

நி கீழ் ஜேமப் போன

 ச  செய்் தோற்றுவஅற்கப் போகத்அப் போன்,
முஅலில்

லுத்தியக்கப் போபோரத்அனமிக்க

அலவரலலய

நட் தோற்றுவடிக்லககள,

என்ற பிலயிரிழையப் போன, ப் பஅசிய் தோற்றுவப் போஅ முன்ப் பனப் போக்கிலன அழுவக்
 சகப் போண்டன. மனூச்சிப் பயப் போன் குழுல் தோற்றுவப் ுற்றிய அ் தோற்றுவற்றின்

ஸ்போரப் போலினி  செ

எழுத்தக்களில்,

PS

அஅன்

கூட்டணிகலஅனுதாபிகளைத்

 சஅப் போந்அபோரவு

de

மற்றும

அல் தோற்றுவ

gauche)

உடனப் போன

PCF

அமத

 ச  செய்யப் போஅ

வஅத்தில், இடத

அக்குழு

 சகப் போண்டிருந்அ

உடன்

 சஅப் போடர்புகலஅனுதாபிகளை

la

ஆஅரிப்ுத

ஒரு

எல்வரலப் போருக்கும
முஅலில்,
புவரலம சுயர்ந்அ் தோற்றுவர்கஅனுதாபிகளைப் போல்
நடத்அப்ுட் தோற்றுவஅற்கும, உத்அபோர் தோற்றுவளிக்கப்ுட்டத.

எதிர்ப்ுப் போஅனுதாபிகளைர்கள

(l’Union

PS-PCF

கப் போட்டகின்ற

“ஒரு அக் தோற்றுவல் ுரி் தோற்றுவர்த்அலன அ் தோற்றுவசிய சமன்றப் புப் போத, அலஅச்

 சகப் போளலகலயயும

எதி சபோரப் போலியப் போக,

முழு

 ச  செய்அ

PCF

சூழ்ச்சித்அந்திபோரங்கலஅனுதாபிகளையும

(Organisation communiste internationaliste - OCI) ஆகியல் தோற்றுவ
 சஅப் போலவரலதூபோர

குலறயப் போஅ

லகயப் போண்டவஅம உளளிட ஸ்போரப் போலின்-ஹிட்வரலர் ஒப்ுந்அத்லஅ

ஒத்தலயிரிழைப்பு

ஒரு

இருந்அஅப் போகக்

புவரலம சுயர்ந்ப் பஅப் போர்

மற்றும பியர் வரலமப் புரின்   செர்் தோற்றுவப் பஅ  செ கமயூனிஸ்ட் அலமப்பு

கூட்டணியின்

வச் தோற்றுவப் போ  செம

அப் போன்

FTP

'F' ப் ப  செர்க்கப்ுட்ட வட்டத.

….

  செமூக- கீழ் ஜேனநப் போயக/ஸ்போரப் போலினி  செக்

ப் ப் தோற்றுவண்டம.

முயற்சியில், வடஅலவரலக்குப் பின்னர் இறுதியில் இருக்கும

கமயூனிஸ்ட் கயிரிழைகம (Ligue communiste révolutionnaire - LCR)

ப் புப் போஅப் போன

கூறியப் போக

நப் போங்கள

FTP யின்

ட் சபோரப் போட்ஸ்கி  செத்தடனும

அலனத்தவரலகக்

நப் போம

அணிந்அகுபோரலில்

ப் புசின

அல்வரலத

மூடி மலறத்த வட்டன.
PCF

மற்றும

குழுல் தோற்றுவத்

தியப் போகம

இன்னும

 ச  செய்ய

மப் போஸ்ப் பகப் போ

எப்ுடியிருப்பினும

வ  செப் போபோரல்பு விசாரணைகளின்

 சகப் போலவரல ச் தோற்றுவறித்அனமப் போன

அத,

அ் தோற்றுவதூறுப்

வடவல்லவரல.

மனூச்சிப் பயப் போன்

ட் சபோரப் போட்ஸ்கி  செ

அனுஅப் போுங்கள

Lecoeur

கூறு் தோற்றுவஅன் ுடி,

் தோற்றுவர்க்கத்தில்,

நிர்் தோற்றுவப் போகியப் போன

Auguste

இன் அலவரல் தோற்றுவர்கள,  சஅப் போழிவரலப் போஅனுதாபிகளை
குப் பபோரப் போஅமப் போன

 ச  செய்் தோற்றுவஅற்கு

ஆயத்அமப் போகப் ப் தோற்றுவ

ப் பஅசிய் தோற்றுவப் போஅ, முஅவரலப் போளித்த் தோற்றுவ-ஆஅபோரவு

அ் தோற்றுவபோரத கப் போரியஅரிசிகஅனுதாபிகளைப் போன லிப் பயப் போன்  ச  செப் படப் போவ், ருப் படப் போல்ஃப்

மற்றும

நடத்அப்ுட்ட

  செர்் தோற்றுவப் பஅசிய

அபோரசியல்

எதிர்ப்லு

ுட சகப் போலவரலகஅனுதாபிகளைத

FTP

யின் ஒரு முன்னப் போள அஅனுதாபிகளைுதியப் போன

ப் புப் போருக்குப்

பிந்லஅய

கிஅனுதாபிகளைர்ச்சியில்

இபோரகசிய
இருந்அப் போர்.
இந்அப்

இன் முடில் தோற்றுவ வமர்  செனம  ச  செய்அப் போர்: “உண்லமயில்,

Resistance),

அணித்தக்

பி சபோரஞ்ச

குழுக்கஅனுதாபிகளைத

குற்றங்களுடன்

கப் போட்டப்ுட்டத.

இத

அப் போன் கிஅனுதாபிகளைர்ச்சி  ச  செய்அத என்ற கூற அனுமதித்அத.
ஒருப் புப் போதம இருந்திருக்கவல்லவரல என்ுலஅ

 ச  சென்ற

நப் போன்கப் போம

அறியப்ுட்ட

ுயிற்சியளிக்கப்ுட்ட் தோற்றுவபோரப் போக

இபோரண்டப் போம

உவரலகப்

ட் சபோரப் போட்ஸ்கிஸ்டப் போன

(Pietro Tresso)

(French

பிப் பயத்ப் பபோரப் போ

வன் ஸ்போரப் போலினி  செப் ுட சகப் போலவரல

 சஅப் போடர்ந்அத. பிவரலப் போஸ்ப் பகப் போ
அ் தோற்றுவர்,

ப் புப் போரின்

அண்ப் படப் போனிப் பயப் போ

(Blasco)

கிபோரப் போமசி

என்று
உடன்

ப் ப  செர்ந்த, இத்அப் போலிய கமயூனிஸ்ட் கட்சியின் ஒரு ஸ்அப் போுக
உறுப்பினபோரப் போய்

5- Arsène Tchakarian (1916–2018): The Manouchian Group’s resistance struggle

ஆகிப் பயப் போபோரத

கிஅனுதாபிகளைர்ச்சிக்குழுவுக்குளஅனுதாபிகளைப் போக

இத்அப் போலிய

தி சபோரப் ப்ஸெப் போ

அணித்தக்

 ச் தோற்றுவப் போல்ஃப்

இட்டச்

நட் தோற்றுவடிக்லககளில்

குறுகிய ப் பஅசிய் தோற்றுவப் போஅக் கப் போபோர்பு விசாரணைங்களுக்கப் போகப் ப் தோற்றுவ, குடிப் பயற்றக்
அனுு் தோற்றுவம

எர்வன்

ுட சகப் போலவரலகள,

  செமயத்தில்,

ுப் போத்திபோரத்லஅ

மற்றும

அகிவரலத்திற்கு எதிபோரப் போன ுட சகப் போலவரல அயப் போரிப்பில் இல்பு விசாரணைந்த

கப் போட்டிய

FTPF

ஆகஸ்டில்

இருந்அ  கீழ் ஜேப் போக் டக்ப் பஅனுதாபிகளைப் போ, ட் சபோரப் போட்ஸ்கியின் ுட சகப் போலவரலக்கும

புவரலம சுயர்ந்அ் தோற்றுவர்கஅனுதாபிகளைத

ஆயினும

PCF

1943

ப் புப் போருக்குப்

உவரலகப்

ுபோரந்அ பிபோரச்  செப் போபோரத்தின் ுகுதியப் போக இருந்அத.

"FTPF"

குறித்த

கூறுகஅனுதாபிகளைத

குற்றங்களுக்குக்

நசக்கு் தோற்றுவஅற்கு எஅலனயும
இருந்திருந்அப் போர்கள.

ுட சகப் போலவரலகளுக்கும

PCF

குழுவன்

உண்லமயில், ஸ்போரப் போலினி  செ கிஅனுதாபிகளைர்ச்சிப் பிரிவன் அலவரல் தோற்றுவபோரப் போக

மப் போர்க்சி  செ

Pannequin,

ப் புப் போர்

ஒரு ுப் போரிய கிஅனுதாபிகளைர்ச்சி இயக்கம எழுந்த வடம அுப் போயத்லஅ

எதிர்த்அ

Roger

PCF

ஸ்போரப் போலினின்

கி சஅனுதாபிகளை சமண்ட்

் தோற்றுவடக்கு பிபோரப் போன்சில்

ுழி் தோற்றுவப் போங்கலவரல

மற்றும நப் போஜி ஆக்கிபோரமிப்பு   செமயத்தடன் நிறுத்திக்  சகப் போண்ட

 சகப் போளலகயிலும உச்  செமகண்டஅப் போக இருந்அ, ஸ்போரப் போலினி  செத்லஅ
குறில் தோற்றுவத்த

எதிபோரப் போன

ட் சபோரப் போட்ஸ்கியின்

இபோரண்டப் போம

இன்

PCF

ப் புப் போஅப் போன

பின்னர்,

ுட சகப் போலவரலயிலும

என்ுத

 சஅளிவுுடத்அப்ுடப் போஅ

இருக்கிறத.

பிபோரச்  செப் போபோரத்திற்குப்
பிந்லஅய

முடி ச் தோற்றுவடத்அன

முழுலமயப் போக

பிபோரச்சிலனயப் போக

ட் சபோரப் போட்ஸ்கிஸ்டகளுக்கு

எச்  செரிக்கப்  சுற்று, முன்னப் போள

கட்சித் அலவரலலமகள ஏன் மனூச்சிப் பயப் போன்

FTP

அலவரலலம

இருந்அப் போர். இடத

எதிர்ப்ுப் போஅனுதாபிகளைர்கள

உடன்

இல்பு விசாரணைந்திருந்அ
லகத

அ் தோற்றுவர், 1942 இல்

 ச  செய்யப்ுட்ட

  செமயத்தில்,

பி சபோரஞ்ச

ப் புப் போலி  செப் போல்

அ் தோற்றுவர்

பிபோரப் போன்சில்

ட் சபோரப் போட்ஸ்கி  செ இயக்கத்தின் ஒரு உறுப்பினபோரப் போக இருந்அப் போர்.
கிஅனுதாபிகளைர்ச்சிப்

பிரிவு,

சிலறயில்

Puy-en-Velay

இருந்த

ட  சென்க்பு விசாரணைக்கிவரலப் போன ப் புப் போபோரப் போளிகள  சமப் போத்அமப் போய் அப்பிப்ுஅற்கு
ஒழுங்கலமத்அ பின்னர்,
உத்அபோரவட்டிருக்க

இன் உத்அபோரவல்

PCF

  செப் போத்தியமிருந்அத—

1943

அக்ப் படப் போுரில்

 சகப் போல்வரலப்ுட்ட பிஅனுதாபிகளைப் போஸ்ப் பகப் போ மபோர்பு விசாரணைமலடந்அப் போர்.
Ségal, Abram Sadek

மூன்று

மற்றும

ட் சபோரப் போட்ஸ்கிஸ்டகள

 சகப் போல்வரலப்ுட்டனர்,
பிபோரப் போந்தியத்தில்

அ் தோற்றுவர்கள

Wodli

அ் தோற்றுவபோரத

 ச  செய்யப்ுட்டப் புப் போத,

PCF

முடிவு

மனூச்சிப் பயப் போன்

 ச  செய்அத.

  செக்கப் போரிப் பயப் போனின்

ுப்ப் பவரலப் போயி  செமும
மக்கலஅனுதாபிகளை

Auvergne

(கிபோரப் போமப்புற

ப் ப  செர்ந்த

ப் புப் போபோரப் போடிக்

ப் பஅப் போயிரிழைர்களும
ஒரு

 சகப் போலவரல

மப் போஅத்திற்குப்
ஒழுங்லக

பின்னர்,

மீறியஅற்கப் போக
நிலவரலயிலும

இருக்குமுடி

பி சபோரஞ்ச

PCF

ஆல்

உஅனுதாபிகளைவுத்தலறயப் போல்

இல்,

  செக்கப் போரிப் பயப் போன்

(Légion d’honneur)

நிக்ப் பகப் போப் பவரலப் போ
ுப் போசி  செ

் தோற்றுவப் போழ்க்லகயின்

இறுதியிவரலப் போன

ந் தோற்றுவ-ுப் போசி  செத்தின்
  செமயத்தில்,

எவ்் தோற்றுவப் போறு

 சஅப் போடர்ந்தம

நிபோரப் போயுஅுப் போணியப் போக்கிக்

அ் தோற்றுவபோரத
எழுச்சிக்கு

மரியப் போலஅக்குரிய

ுலடயணி

வருலஅ ஏற்றுக்  சகப் போண்டப் போர், 2012 இல்

  செர்க்ப் பகப் போசியப் போல்

ப் பஅசிய

—வச்சியின்

முன்னணியின்

் தோற்றுவப் போரி  செப் போன

் தோற்றுவப் போய்வீச்ல  செயும

லகயி சவரலடத்தக் சகப் போள் தோற்றுவதில்

வத்அகபோரப் போய்

இருந்அ

Légion d’honneur

  செப் போரி  கீழ் ஜேனப் போதிுதி— ஒரு

நியமிக்கப்ுட்டப் போர். 2017 ஏப்போரலில்
ஹப் போவரலண்டினப் போல்

எதிபோரப் போய்

ுயன்ுடத்அப்ுட்டஅப் போன
நட் தோற்றுவடிக்லகலய

மீண்டம

் தோற்றுவவரலத-

அதிகப் போரியப் போகவும

 கீழ் ஜேனப் போதிுதி

பிபோரப் போன்ச் தோற்றுவப் போ

—யூஅர்களுக்கும

ப் புப் போபோரப் போளிகளுக்கும

ந் தோற்றுவ-

 சகப் போளலககலஅனுதாபிகளையும

புவரலம சுயர்ந்ப் பஅப் போர்-வப் பபோரப் போஅ

கிஅனுதாபிகளைர்ச்சிப்

வச்சி

ஆட்சியப் போல்

“குடியுரிலம

ுறிப்பு”

பிபோரப் போன்சின்

 சுப் போறிப்ுஅற்கப் போய் வருமபிய் தோற்றுவர்—

அபோரசியல்  செட்டத்தில்

Légion d’honneur

இன் ஒரு

அஅனுதாபிகளைுதியப் போக   செக்கப் போரிப் பயப் போன் நியமிக்கப்ுட்டப் போர்.
ஸ்போரப் போலினி  செத்தின்

கப் போட்டிக் சகப் போடப்புகள

மற்றும

அஅனப் போல்

உரு் தோற்றுவப் போக்கப்ுட்ட குயிரிழைப்ுத்லஅயும அப் போண்டி, மனூச்சிப் பயப் போன்
குழு
புகழுக்கு
திகழ்கிறத.

நற்அகுதி

 சுற்றஅப் போகப் ப் தோற்றுவ

இன்றும

அஅன்   செர்் தோற்றுவப் பஅசிய் தோற்றுவப் போஅமும இடத எதிர்ப்ுப் போஅனுதாபிகளைர்கள உடன்
அத

 சகப் போண்டிருந்அ

 சஅப் போடர்புகளும,

கப் போவரலகட்டத்தில்,

் தோற்றுவபோரவருக்கும

ப் புப் போபோரப் போட்டத்தில்

 சஅப் போழிவரலப் போஅனுதாபிகளைர்கள

அலவரலவதி,

முகம சகப் போடக்கும

maquis

ஆஅனுதாபிகளைப் போகத்அக்க

 சஅப் போடர்ந்த

உத்அபோரவடப்ுட்ட,
சிலறப்பிடிக்கப்ுட்டத.

ப் ப  செர்த்த

மனூச்சிப் பயப் போன் குழுல் தோற்றுவ "தியப் போகம

அண்டிக்கப்ுட் தோற்றுவஅற்கு

அபோரசியல்

FTP

குழு, இபோரப் போணு் தோற்றுவ

ுப் போரிஸிப் பவரலப் பய

ஆகிய இன்னும

மலவரலப்ுகுதியப் போன

இல்

பிஅனுதாபிகளைப் போஸ்ப் பகப் போவும

Pierre Salini-

அ் தோற்றுவருடன்

யின்

கிஅனுதாபிகளைர்ச்சிப்
ுலட)
 சகப் போண்டிருந்அனர்.

 ச  செய்ய"

Jean Reboul

—ஸ்போரப் போலிப் பன

2005

அதிகமப் போய்

மற்றும

இலஅனுதாபிகளைஞர்கஅனுதாபிகளைத

ஈர்ப்ுஅப் போக

முஅவரலப் போளித்த் தோற்றுவத்தின்

நுலயிரிழைகின்ற
க் தோற்றுவனத்லஅ

அலமயும.

1930 களுக்குப்

பிந்லஅய

ஆயிரிழைமப் போன

இன்று

 சநருக்கடியின் மத்தியில், பி சபோரஞ்ச அபோரசியல் ஆட்சியின்,

 சகப் போண்டிருக்கின்றன

என்ுஅலன வஅனுதாபிகளைங்கப்ுடத்தகிறத.

மற்றும

ஸ்போரப் போலினி  செ

மற்றும

தி் தோற்றுவப் போல்நிலவரலயப் போனத,
இருக்கிறத.

மற்றும

மிக

ஸ்போரப் போலினி  செமும
ுபோரந்அ

 சுப் போருஅனுதாபிகளைப் போஅப் போபோர

உவரலக
புவயபோரசியல்

ுப்ப் பவரலப் போ் தோற்றுவப் போஅ

  செக்திகளின்

முன் சனப்ப் புப் போதினும

மனூச்சிப் பயப் போன்

 சஅளி் தோற்றுவப் போகி

குழுவன்

ஆபோரமுகப் போவரல

கமயூனி  செ வச் தோற்றுவப் போ  செங்களும, அஅன் அபோரசியல் ப் புப் போபோரப் போட்டமும
மற்றும

தியப் போகங்களும,

மனஉறுதிக்கப் போன

ஒரு

இப்ப் புப் போதம திகழ்கின்றன.

ஆர் ச்ஸென்   செக்கப் போரிப் பயப் போன் 2017 ஆம ஆண்டில்
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புபோரட்சிகபோர
  செக்தி் தோற்றுவப் போய்ந்அ

தீபோரம

மற்றும

உஅப் போபோர்பு விசாரணைமப் போய்

