
  

Krizenn miz Mae 1958
Taol nerzh an 13 a viz Mae 1958

Taol nerzh an 13 a viz Mae 1958 a zo an taol nerzh kaset da benn e Aljer ha 
diwezhatoc'h e Korsika gant ar jeneraled Salan, Jouhaud ha Gracieux, gant 
sikour ar jeneral Massu e penn ar parachutisted ha Jacques Soustelle e penn 
strollad ar gaullisted.
E pleg ar brezel en Aljeria, pal an taol nerzh a oa da skoilhañ krouidigezh ar 
gouarnamant Pfimlin sañset bezañ a du da digoriñ kaozadegoù gant an FLN 
aljerian. Merkañ 'ra  distro De Gaulle 'barzh ar vuhez politikel ha e penn ar vro 
a-benn ar fin. Setu 'devoa lakaet fin d'ar 4vet Republik an taol nerzh, ha ganet ar 
5vet Republik.



  

14 a viz Mae 1958
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16 a viz Mae 1958



  

24-25 a viz Mae 1958



  

1añ a viz Even 1958



  



  

Keleier skignet d'an 21 a viz Mae

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00068/le-13-mai-1958-et-ses-
consequences-a-paris-et-alger.html



  

Keleier skignet d'ar 4 a viz Even 1958

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00069/l-arrivee-au-pouvoir-de-
charles-de-gaulle-en-1958.html



  

Goulennoù

1- Diskouezit emañ rannet ar meno publik deiz war lerc'h an taol nerzh e Aljer ?

2-  Penaos 'mañ kinniget taol nerzh an 13 a viz Mae 1958 gant keleier filmet an 21 a viz Mae ? Ha displeget 'vez 
klemmoù an emsaverien hag o disemglevioù gant ar gouarnamant ?

3- Ha menneget eo anv De Gaulle 'barzh ar c'heleier filmet an 21 a viz Mae ? Perak e c'haller komz eus sañsur amañ ? 
Peseurt harzoù 'zo gant honnezh ?

4- Penaos emañ kinniget taol nerzh an arme en Aljer hag e Korsika gant keleier filmet ar 4 a viz Even ?

5- Piv ha petra 'zo lakaet kaoz ar grizenn bolitikel e-barzh ar c'heleier filmet-mañ ? Arguzennoù piv ha peseurt tu 'vez 
adkemeret ?

6- Penaos 'mañ kinniget De Gaulle hag e distro 'barzh ar c'heleier filmet-mañ ?

7- Penaos emañ kinniget rannidigezh ar meno publik e bro Frañs gant ar c'heleier-mañ ? Ha lakaet 'vez an daou du war ar 
memes renk ?

8- Penaos oa bet renket krizenn bolitikel miz Mae 1958 ?

Pennad arguziñ : perak e c'haller lâret e oa bet krizenn miz Mae 1958 arouezek eus roll ar mediaoù hag ar meno 
publik e-barzh ar vuhez politikel d'ar c'houlz-se ?    
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