
உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்                            www.wsws.org

போலலிஸ் ோடுகுலலலைக்குப் பின்னர் பன்னர் மேற்கு
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தணணை இரராணுவ ப ராலிஸ் 22  வயதரான ஒருவணரச் சுட்டுக

க ரான்றதம,  ஞராயிறன்று இரவில் இருந்த திங் ட்கிழணு
வணரயில்  ராரீசில் இருந்த 385  கிபலராமீட்டர் புற்கில் உள்ள
நராந்பதரின்  ல்பவறு புறந ர்  குதி ளில் கிளர்ச்சி ள் கவடித்தன.
 த்திரிண யராளர் ள் உட் ட அந்த  டுக ராணலணய பநரில்  ரார்ந்த
 லரும,   லியரானவர் ப ராலிஸ் ககு எந்த அச்சுறுத்தலும
முன்ணவக ராத ப ராதம,   ண்கூடரா  பநருககுபநர்  ராருககு மி 
அருகில் அவணர அவர் ள் க ராடூருரா  சுட்டுக க ரான்றணத
உறுதிப் டுத்தினர்.

ஆனரால் அந்த ப ராலிஸ்  டுக ராணலணய பநரில்  ரார்த்தவர் ள்
இணணையத்தில்  திப்பிக  முயன்ற  ராகணைராளி ணளப் ப ஸ்புக
தணிகண  ககை செய்த வருகிறத,  பிகரஞ்சு அரகை செராங் புரா
கவட் மில்லராுல் கை செம வங் ணள முற்றிலும பவறு விதத்தில்
சித்தரித்த வருகிறத.

அந்த இணளஞரின் அணடயராளம "கதளிவரா  கதரியராததரால்,
ப ராலிஸ் அந்த ஓட்டுனணர"  தணலணு ப ராலிஸ்
அலுவல த்திற்குப் "பிடித்த வரும உத்தரணவப் க ற்றிருந்தத,
அவர் தனத  ராணர பின்னுககு ந ர்த்தி,  ஒரு ப ராலிஸ் ராரணர
உரசியவராறு ககை சென்றதம அவணர ப ராலிஸ் சுட்டுக க ரான்றதரா 
ுக ள்  ராத ராப்பு இயககுநர  தணற கூறுகிறத.   லியரானவர்
 ராரீஸ்  குதியில், Val d’Oise இல் வசிப் வர் என்று அணடயராளம
 ராணைப் ட்டுள்ளத.  கிணடத்த வி ரங் ளின் டி,  அவர்,  பிரரான்சின்
ஆறராவத மி ப்க ரிய ந ருரான நராந்பதரில் உள்ள அவர்
குடும த்ணதச் கை செந்தித்த விட்டு வந்த க ராண்டிருந்தரார்.

பநரில்  ரார்த்த  லரும ப ராலிஸ் கூறும வி ரங் ணள
பநரடியரா பவ ுறுத்தனர். அந்த இணளஞர் சுட்டுக க ரால்லப் ட்ட
இடத்திற்கு அருகிலுள்ள லு பிகரய் இல் வசிககும,  பநரில்
 ரார்த்தவர் ளில் ஒருவரரான  குல் அளித்த த வல் டி,
க ரால்லப் ட்ட அந்த இணளஞன் "ப ராலிஸ் பகை செராதணனயிலிருந்த
தப்பிக  ுட்டுபு விருமபினரான்,  ப ராலிஸ் எந்தகவராரு
 ராரணைமுமின்றி தப் ராககியரால் சுட்டத.  அங்ப  எந்த
அச்சுறுத்தலும இருக வில்ணல. அவர்  ராணர பின்னுககு எடுத்தரார்
அவ்வளவு தரான், ஆனரால்  ராருககுப் பின்னரால் எந்த ப ராலி்த போலிஸந்த போலிஸூம
இருக வில்ணல.  நரான் அங்ப  இருந்பதன்,  அணதப்  ரார்த்பதன்.
சிலர் அந்த ஒட்டுகுராத்த  ராட்சிணயயும  டம பிடித்த,  அணத
ப ஸ்புககில்  திவிட்டரார் ள்,  ஆனரால் பின்னர் அவர் ள் அந்த
 ராகணைராளிணய நீககிவிட்டரார் ள்.”

Europe1  பரடிபயரா ககை செய்தியராளர் ள் அந்த  டுக ராணலணயப்  டம
பிடித்த அஹ்ுத்ணத கை செந்தித்ததடன்,  அவரத  ராகணைராளிணயயும
 ரார்ணவயிட்டரார்.  அத பநரில்  ரார்த்தவர் ளின் விவரிப்ண 
உறுதிப் டுத்தவதரா வும,  அதி ராரபூர்வ விவரிப்ண 
க ராய்யராககுவதரா வும ககை செய்தி ள் குறிப்பிடுகின்றன.
ப ராலிஸ் ராரர் ள் "அந்த இணளஞணரக ண த ககை செய்த,  அவணர
அவர் ளுடன் க ராண்டு ககை செல்ல விருமபினர்.  அவர்  ராணரப்

பின்னுககு ந ர்த்தினரார்,  அவ்வளவு தரான்!  அந்த பநரத்தில்
அவர் ள் அவணரத் கதராண்ணடயில் சுட்டு க ரான்றரார் ள்,”  என்று
அஹ்ுத் கதரிவித்தரார்.

ப ராலிஸ் ராரர் ள்  ராலமதராழ்த்தராத ஆமபுலன்ஸ் ககு அணழப்பு
க ராடுத்திருந்தரால் அந்த இணளஞணரக  ராப் ராற்றி இருக லராகுன
கதரிவித்த அஹ்ுத்,  “அவர் ள் கதராழில்முணற நிபுணைர் ள்,
அவர் ள் அந்த இணளஞர் மீத ஒரு டராகை செணர (ககை செயலிழக 
ணவககும தப் ராககி)   யன் டுத்தி இருக லராம.  அவர் ள்
டராகை செணரப்  யன் டுத்தி இருக லராம,  அல்லத  ரார் டயர் ணளச்
சுட்டிருக லராம, அவணரக க ரால்வணதத் தவிர்க  என்னகவல்லராம
ககை செய்ய முடியுபுரா அணத அவர் ள் ககை செய்திருக லராம!  இத
ப ராலிஸ்  ராட்டுமிரராண்டித்தனம,  இதற்கு அவர் பள
க ராறுப் ராளி ள்!  அவர் ள் எங் ணளக  ராப் ராற்றுவதற் ரா 
இருப் தரா  கூறிக க ராள்கிறரார் ள், ஆனரால் அவர் ள் எங் ளின்
குழந்ணத ணளக க ரால்கிறரார் ள்,”  என் ணதயும பகை செர்த்தக
க ராண்டரார்.

நராந்பதரில்,  நிறுவனம-கை செராரராத  த்திரிண யராளர் ுரிபயரான்
பலராப்ப ஸ்,  இந்த வி ரங் ணள உறுதிப் டுத்தகின்ற ுற்றும
விகை செராரணணையின்றி  டுக ராணல ககை செய்யும  ராணியில் நடத்தப் ட்ட
ப ராலிஸ்  டுக ராணல குறித்த உணறய ணவககும வி ரங் ணள
வழங்கிய,  பநரில்  ரார்த்த ஒருவணர ப ட்டி எடுத்த,  ட்வீட்டரில்
ஒரு  ராகணைராளி  திவிட்டரார்:  “அவர் கவறுுபன  ராணரப்
பின்னுககு எடுக  முயன்றரார்.  அதவும பின்னரால் ஒரு சுவர்
இருந்ததரால் அவரரால் ந ர முடியவில்ணல. … [அந்த இணளஞர்]
ஏற் னபவ ந ர முடியராதவராறு இருந்தரார்,  அவரரால் எதவும
ககை செய்ய முடியராுல் இருந்தத. அந்த ப ராலிஸ் ராரர் அவர் அருகில்
ககை சென்று, பநருககு பநரரா  மி  அருகிலிருந்த அவணரச் சுட்டரார்.”

 லியரானவர் எந்தகவராரு ப ராலிஸ் அதி ராரிணயயும தராக வில்ணல
என் ணத உறுதிப் டுத்திய பநரில்  ரார்த்தவர், ப ராலிஸ் ுருத்தவ
உதவிககு அணழப்பு க ராடுக  ுறுத்தணதச் சுட்டிக ராட்டினரார்:
“ப ராலிஸ் அவருககு உதவபவரா அல்லத அவருககு முதலுதவி
வழங் பவரா கூட முயற்சிக வில்ணல.  ஒரு ப ராலிஸ் க ண்ுணி
அவருககு உதவ அவர் மீத ண  ணவத்தரார்,  அதுட்டும தரான்.
'அவருககு சிகிச்ணகை செ அளிக  ஆமபுலன்ண்த போலிஸ அணழயுங் ள்,' என்று
ப ராலிஸ் எங் ளிடம கூறினர், ஆனரால் அணத ககை செய்வத எங் ளின்
க ராறுப்பில்ணலபய.  இறுதியரா  10-15  நிமிடங் ள்  ழித்த
தீயணணைப்பு வீரர் ள் வந்தனர்.  அவர் இறக வில்ணல என்று
ப ராலிஸ் எங் ளிடம கூறினரார் ள்,  ஆனரால் நரான் அவணரப்
 ரார்த்பதன்,  அவருககு உயிர் க ராடுக  முயன்பறன்.  எனககு
கதரிந்தணத நரான் முயற்சித்பதன் ஆனரால் என்  ண்
முன்னராபலபய அவர் உயிர் பிரிந்தத.”

சுடப் ட்டவர் இறந்தப ரான உடபனபய,  நராந்பதணரச் சுற்றிய  ல
 குதி ளில் —Le  Breil,  Malakoff  ுற்றும Les  Dervalli res  è இல்—
 ராத ராப்பு  ணட ளுடன்  ல ங் ளும புராதல் ளும கவடித்தன.

https://twitter.com/MarionLpz/status/1014278354961358850


அணடக ப் ட்டு இருந்த க ரும ராலரான  குதி ளில் நூற்றுக
 ணைக ரான ப ராலிஸ் ராரர் ள் நிணலநிறுத்தப் ட்டதடன்,
ப ராரராட்டக ராரர் ள் மீத ண கயறிகுண்டு ளும  ண்ணீர்
புண ககுண்டு ளும வீகை செப் ட்டன.

Les  Dervalli res  è புதன்கிழணுயும ப ராலிஸ்  ட்டுப் ராட்டில்
அணடக ப் ட்டிருந்தத.  ஓர் உள்ளராட்சி நீதிுன்றம ுற்றும
நீதித்தணற ணுயம கநருப்புககு இணரயரானதரா  அங்ப 
வசிப் வர் ள் கதரிவித்தனர்,  புலும அந்த  ட்டிட வளரா த்தில்
உள்ளராட்சி அலுவல ங் ள்,  ஒரு ுருத்தவுணன,  நூல ம
இருப் தரா வும,  ல  ணட ள் இருப் தரா வும கதரிவித்தனர்.

நராந்பதர் ந ரகை செண  தணலவர் ப்ராஹரானரா பரராலராண்ட் அதி ராணல
2 ுணிககு அணுதியரா  இருககுுராறு ப ட்டுக க ராண்ட பின்னர்,
உள்தணற அணுச்கை செர் க்ரரார்ட் க ராகலராம  ராத ராப்பு  ணட ணள
நியராயப் டுத்தியதடன்,   ல க ராரர் ணள "மி வும உறுதியரா "
 ண்டித்தரார்.   ராலவணரயின்றி அந்ந ரம கதராடர்ந்த ப ராலிஸ்
 ட்டுப் ராட்டில் மூடப் டும என்றும அவர் எச்கை செரித்தரார்:
“அவசியுரான அணனத்த  ருவி ளும தற்ப ராத தயராரரா 
ஒழுங் ணுக ப் ட்டுள்ளன, நிணலணுணய தணிக வும எந்தகவராரு
புதிய கை செம வங் ள் நடப் ணத தடுக வும,  பதணவப் டும
வணரயில், ணவக ப் ட்டிருககும.”

பிகரஞ்சு ்னராதி தி இுரானுவல் ுகபரரான் இந்த ப ராலிஸ்
நடவடிகண ணய ஆதரிககிறரார் என் தற்கு குழப் த்திற்கிடமின்றி
உறுதியரான கை செமிகணஞ உள்ளத.  இந்த  டுக ராணல மீதரான
உத்திபயரா பூர்வ விகை செராரணணை,  அந்த தப் ராககி சூட்ணட பநரில்
 ரார்த்தவர் ளத வி ரங் ணளக  ணலத்த, ுதிப்பிழக  ககை செய்வதன்
மூலுரா   ண்தணடப்பு ககை செய்ய முயலும.

 லரின்  ண் முன்னராபலபய ஒரு ுனிதணர ப ராலிஸ்
 ராட்டுமிரராண்டித்தனுரா   டுக ராணல ககை செய்திருப் தரானத,
பிரரான்சிலும ஐபரராப் ரா எங்கிலும ஒரு ப ராலிஸ்-அரசு
எழுந்திருப் தில் ஒரு புதிய  ட்டத்ணதக குறிககிறத.  ப ர்லினும
 ராரீசும எல்ணல ணள மூடவும ுற்றும அ தி ளின் அடிப் ணட
்னநராய  உரிணு ள் மீத க ராடூருரா  தராககுதல் ணள
நடத்தவும இத்தராலி ுற்றும ஆஸ்திரியராவின் அதிவலத
அரகை செராங் ளத ப ராரிகண  ளுடன் தங் ணளத் தரிதுரா  அணி
பகை செர்த்த வருகின்றன.  அபதபநரத்தில்,  க ராகலராம ுற்றும
ுகபரரானும கதராழிலராள வர்க ம ுற்றும அண்ணட குதியில்
வசிககும புலமக யர்ந்தவர் ணளக க ரால்ல ப ராலிஸிற்கு
அனுுதி வழங்கி வருகின்றனர்.

கதராழிலராள வர்க த்தில் கை செமூ  ககை செலவினக குணறப்புககு எதிரரான
எதிர்ப்பு அதி ரித்த வருவதற்கு ுத்தியில்,  ுக ணள இலககு
ணவத்த தீவிரப் டுத்தப் ட்ட ஒரு  ரந்த அரசு  யங் ரம நடந்த
வருகிறத.  ஐபரராப்பிய ஒன்றியபுரா லிபியராவிலும ுற்றும கிரீஸ்
அல்லத இத்தராலியிலும உள்ள சித்திரவணத மு ராம ளின் ஒரு
 ரந்த வணலயணுப்பில் ஆயிரக  ணைக ரானவர் ணள அணடத்த
ணவக  அச்சுறுத்தி வருகிறத,  இணவ அல் ரானியரா ுற்றும
தனிசியரா உள்ளடங் லரா  விரிவு டுத்தப் டலராம.

இந்த ப ராலிஸ்  டுக ராணலணய அம லப் டுத்தம
 ராகணைராளி ணள ப ஸ்புக முடககி வருவதரா 
 த்திரிண யராளர் ளும ுற்றும நராந்பதரில் வசிப் வர் ளும கூறும
கை செராட்சியங் ள் இன்னும அதிமுககியுரான அரசியல் ப ள்வி ணள
எழுப்புகின்றன.

உல  பகை செராகை செலிகை செ வணலத் தளம குறிப்பிட்டுள்ளணதப் ப ரால, கை செமூ 
ஊட ங் ணள இலககு ணவத்த இணணைய தணிகண க ரான
பநராக ம,  கை செமூ  அதிருப்தி ுற்றும ப ராரராட்டங் ணள
திககுமுக ராட ககை செய்வதராகும.  அகுரிக  நராடராளுுன்ற பிரதிநிதி
ஆடம ஸ்கஹிப்  ருத்தப் டி,  எதிரி ளரா   ருதப் டு வர் ள்
"உண்ணுயரான அகுரிக ர் ணள இணணைய ுனுக ளில்
ண கயழுத்திடுுராறு ககை செய்வதற்கும,  ப ரணி ள் ுற்றும
ப ராரராட்டங் ளில் இணணைவதற்கு அணிதிரட்டுவதற்கும"
இணணையத்ணதப்  யன் டுத்த முயல்கிறரார் ள் என் தரால்,  கூகுள்
ுற்றும ப ஸ்புக அவற்றின் தணிகண ணய அதி ரிக 
பவண்டுகுன அகுரிக   ராங்கிரஸின்  ல அரசியல்வராதி ளும
 டந்த ஆண்டு ப ராரியிருந்தனர். “நுத கை செமூ த்தில் விரிவணடந்த
வரும பிளவு ணளக"  குறித்த ஸ்கஹிப் எச்கை செரிககும அளவுககுச்
ககை சென்றரார்.

இத பின்வரும ப ள்விணய எழுப்புகிறத: த வல் ள் சுதந்திருரா 
 ரவுவணதயும அவ்விதத்தில் அந்த ப ராலிஸ்  டுக ராணல மீதரான
ஒரு புறநிணலயரான விகை செராரணணைணயயும தடுத்த,  அதன் மூலுரா 
நிணலணுணய தணிக  முயற்சிப் தற் ரா ,  நராந்பதர் தப் ராககிச்
சூடு  ராகணைராளி ணளப் ப ஸ்புககில் இருந்த நீககுுராறு
உயர்ுட்ட அரசு அதி ராரி ளரால் ப ராரப் ட்டதரா?

அணனத்திற்கும புலரா  இந்த  டுக ராணலயரானத, நீண்ட ராலுரா 
பிகரஞ்சு அரசின் உயர்ுட்டத்தில் நீதிவிகை செராரணணையற்ற  டுக ராணல
க ராள்ண ககு திட்டமிட்டு தணிச்கை செலூட்டப் ட்டு
ஊககுவிக ப் ட்டதன் விணளவராகும.  2016  இல்,  அப்ப ராணதய
்னராதி தி பிரரான்சுவரா பஹராலராண்ட்  யங் ரவராத
தராககுதல் ளுககு தயராரிப்பு ககை செய்த வரு வர் ளரா 
இருக லராகுன உளவுத்தணற அல்லத ப ராலிஸ் மு ணு ள்
அளிககும குற்றஞ்கை செராட்டுக ளின் அடிப் ணடயில் பிகரஞ்சு
ுக ணளப்  டுக ராணல ககை செய்வதற்கு உத்தரவு ணளப்
பிறப்பித்ததரா  க ருணுப்பீற்றி இருந்தரார்.

பிகரஞ்சு அரசியலணுப்பில் க ராதிந்தள்ள ுரணை தண்டணனணய
கை செட்டத்திற்குப் புறம ரா  மீறினராலும கூட இதப ரான்ற "Op rationsé
Homo”  என்றணழக ப் டும "ஆட்க ராணல ள்"
கவளிப் ணடயரா பவ,  ஊட ங் ளில் க ராதவரா  இவற்றின் மீத
குத்தனுரான  வனிப்ப  வழங் ப் டுகின்றன.

ப ராலிஸ் அவர் ளின் ஆயுதங் ணள மி ப்  ரந்தளவிலும ுற்றும
எளிதரா வும  யன் டுத்த அனுுதிககும விதிமுணற ள்,
 யங் ரவராத தராககுதல் ணளத் தடுககும க யரில் அவகை செர ரால
நிணலயின் கீழ் நணடமுணறப் டுத்தப் ட்ட இணவ,  ப ராலிஸ்
வன்முணற ள் பவ ுரா  அதி ரிப் தற்கு ஊககுவித்தள்ளத.
ப ராலிஸ் தங் ளின் உயிருககு ஆ த்த என்பறரா அல்லத
ுற்றவர் ளுககு தீங்கு விணளவிக லராம என்பறரா  ருதினரால்,
வரா ன ஓட்டுனர் ணளச் சுடுவதற்கு அனுுதிககும விதிமுணற ள்
க ப்ரவரி 2017  இல் நிணறபவற்றப் ட்ட பின்னர்,  பிகரஞ்சு
ப ராலிஸ்  டந்த ஆண்டு 394  முணற அவர் ளின் சுடும
ஆயுதங் ணளப்  யன் டுத்தி உள்ளனர்.  பதசிய ப ராலிஸ் மீதரான
க ராத ஆய்வு (IGPN)  ராட்டும ஓர் அறிகண யின் டி,  இத
அதற்கு முந்ணதய ஆண்ணட விட 54 கை செதவீதம அதி ுராகும.

நராந்பதரில் ஞராயிற்றுககிழணு இரவு நடந்த ப ராலிஸ்
 டுக ராணலககு குற்ற ருரான அரசியல் க ராறுப்பு யராருணடயத
என் ணத,  ஒரு சுயராதீனுரான  ரார ட்கை செுற்ற விகை செராரணணை மூலம
ுட்டுபு கை செட்டபூர்வுரா  தீர்ுரானிக  முடியும.

உழைக்கும் மக்களின் ஒன் ஒரின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ன் ஒரல் உலக சோலலில வழலத் தளம்


