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பாரிஸில் மருத்துவமதுவமன்துவமனை மீது “மஞ்சள் சீருதுவமனம”ள் சீருடை”யாளர்களின
 தாக்கு தல் எனும் மக்ும் மக்ரனான அனசாங்க இட்டுக்கட்மல்
நிதுவமனிலைகுதுவமனிலைகிறது
By Will Morrow,
“மஞ்சள்

சீருருடீ” ஆர்ப்ப்பாட்ீக்க்க்பாரர்க்கள் கள் மம தினத்தன்ற
ப்பாரிஸில் Pitié-Salpêtrière மருத்துவமருடன மீது த்பாக்குதல்
நீத்தினர்
என்பத்பான
மக்கள் மர்பான்
அரச்பாங்க்கத்தின்
இட்டுக்க்கட்ீப்பட்ீ ப்பட்ட சசய்தி ஒரு சீட்டுக்க்கட்ருடீப் கள் மப்பால சரிந்து
விழுவதற்கு 24 மணி கள் மநரத்திற்கும் குருட்கும் குறைவ்பாக்ககள் மவ பிடித்தது.
சமூக்க சமத்துவமின்ருடமக்கு எதிர்பான ஆர்ப்ப்பாட்ீங்க்கருடர
குற்்கும் குறைவியல் க்கலக்கங்க்கர்பாக்க
சித்தரிப்பதற்கும் ப்பட்ட சத்பாழில்பார
வர்க்க்கத்திற்கு எதிர்பாக்க ஒரு பிப்பட்ட சரஞ்சு கள் மப்பாலிஸ் அரருடச
மக்கள் மர்பான்
க்கட்டிப்பட்ட சயழுப்புவருடத
ஊக்குவிப்பதற்கும்பான
இன்னுப்பட்ட சம்பாரு ப்பட்ட சப்பாய்ய்பாக்க அது அம்பலப்பட்டிருக்கி்கும் குறைது.
சம்பவ நிக்கழ்வுக்கள் புதன்கிழருடம ம்பாருடல 4 மணிக்கு சற்ற
கள் மமல்பாக்க, ப்பாரிஸ்’ 13 ம் வட்ீ்பாரத்தில் உள்ர Boulevard de
l’Hôpital

வீதியில்
நீந்தன.
அந்ந்பாளில்
நக்கரில்
ஆர்ப்ப்பாட்ீத்தில் ஈடுபட்டிருந்த 40,000 க்கும் அதிக்கம்பாகள் மன்பாரில்
ஒரு பகுதிய்பாக்க ஆயிரக்க்கணக்க்க்பான ஆர்ப்ப்பாட்ீக்க்க்பாரர்க்கர்பால்
அந்த வீதி நிரம்பியிருந்த அந்கள் மநரத்தில் க்கலக்கத் தடுப்பு
கள் மப்பாலிச்பார்
அீர்த்திய்பான
அந்த
மக்க்கட்திரளுக்குள்ர்பாக்க
க்கண்ணீர் புருடக்கருடய வீசி ஒரு பீதி அருடலருடயத் தூண்டினர்.
சம்பவ இீத்தில் இருந்த, வலது-ச்பாரி பத்திரிருடக்கய்பான Le
Figaro இன் ஒரு ப்பட்ட சசய்திய்பாரர்பான Wladimir Garcin-Berson,
அங்கள் மக்க “க்கண்ணீர் புருடக்கயின் ஒரு அருடல இருந்தது, க்க்பாற்ற
சுவ்பாசிக்க்கவியல்பாதத்பாக்க ஆனது” என்ற ட்வீட் ப்பட்ட சசய்த்பார்.
மூச்சுத்திண்கும் குறைச் ப்பட்ட சசய்த அந்த வ்பாயுவுக்குத் தப்பிகள் மய்பாடிய
ஆர்ப்ப்பாட்ீக்க்க்பாரர்க்கள் மருத்துவமருடன வர்பாக்கத்தின் உகள் மல்பாக்க
நுருடழவ்பாயிருடல
பலவந்தம்பாக்கத்
தள்ளித்
தி்கும் குறைந்தருடதக்
க்க்பாட்டுகின்்கும் குறை க்க்பாப்பட்ட சண்பாளிக்கள் அதன்பின் சமூக்க ஊீக்கங்க்களில்
பதிவ்பாகின. பல ீஜன் மக்க்கள் மருத்துவமருடன க்கட்டிீங்க்களில்
ஒன்றில் தஞ்சம் க்க்பாண முயன்ற, ஆன்பால் அலுவலர்க்கர்பால்
திருப்பியனுப்பப்பட்டு, அதன்பின் ருடக்கது ப்பட்ட சசய்யப்பட்ீனர்.
ஒரு சில மணி கள் மநரங்க்களுக்குள்ர்பாக்க, இந்த சம்பவம்,
பிப்பட்ட சரஞ்சு
உள்துருட்கும் குறை
அருடமச்சர்பான
கிறிஸ்கள் மத்பாஃப்
க்க்பாஸ்ீப்பட்ட சனரின்
வ்பார்த்ருடதக்களில்
ப்பட்ட சச்பால்வத்பான்பால்,
க்கலக்கக்க்க்பாரர்க்கள்
மருத்துவமருடன
மீது
நீத்திய
ஒரு
“த்பாக்குதல்பாக்க” உரும்பாற்்கும் குறைப்பட்டு விட்டிருந்தது. க்க்பாஸ்ீப்பட்ட சனர்
புதனன்ற ம்பாருடல நீந்த ஒரு ப்பட்ட சசய்திய்பாரர் சந்திப்பில் -இதில்
அவர் black bloc அர்பாஜக்கவ்பாதிக்களின் சிற குழுக்க்கருடர ப்பாரிய
ஆர்ப்ப்பாட்ீங்க்களுீன் ஒன்றக்கலக்க்க முருடனந்த்பார்- “மக்க்கள் ஒரு
மருத்துவமருடனருடய
த்பாக்கியிருக்கின்்கும் குறைனர்.
ப்பட்ட சசவிலியர்க்கள்
அவசர சிகிச்ருடசப் பிரிருடவப் ப்பாதுக்க்பாக்கும் நிர்ப்பந்தத்திற்கு
உள்ர்பாயினர். அவசர சிகிச்ருடசப் பகுதிருடய க்க்பாப்ப்பாற்்கும் குறை
எங்க்கரது கள் மப்பாலிஸ் பருடீக்கள் உீனடிய்பாக்கத் தருடலயிட்ீன”
என்ற அறிவித்த்பார்.
ஒரு மணி கள் மநரத்திற்குப் பின்னர், க்க்பாஸ்ீப்பட்ட சனர் ட்வீட் ப்பட்ட சசய்த்பார்:
“இங்கள் மக்க
Pitié-Salpêtrière
இல்
ஒரு
மருத்துவமருடன
த்பாக்க்கப்பட்டிருக்கி்கும் குறைது.
சுக்க்பாத்பாரப்
பணிய்பாரர்க்கள்
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த்பாக்க்கப்பட்டுள்ரனர். அவர்க்கருடர ப்பாதுக்க்பாக்க்க அனுப்பப்பட்ீ
ஒரு கள் மப்பாலிஸ் அதிக்க்பாரி க்க்பாயமருடீந்திருக்கி்கும் குறை்பார்.” திட்ீ
உறதியுீன்பான க்க்பாஸ்ீப்பட்ட சனர் க்கலக்கத் தடுப்பு கள் மப்பாலிச்பாருீன்
ருடக்ககுலுக்குகின்்கும் குறை மற்றம் சுக்க்பாத்பாரப் பணிய்பாரர்க்களுீன்
மருத்துவமருடன
படுக்ருடக்க
ப்பட்ட சத்பாகுதி
வழிய்பாக்க
நீந்து
ப்பட்ட சசல்கின்்கும் குறை விரிகள் மக்க்பாண மற்றம் ப்பட்ட சநருக்க்கநிருடல புருடக்கப்பீங்க்கள்
இந்த ட்வீட் உீன் இீம்ப்பட்ட சபற்றிருந்தன.
மக்கள் மர்பானின்

ஒற்றருடம

மற்றம்

சுக்க்பாத்பாரத்திற்க்க்பான

அருடமச்சர்பான அன்னிகள் மயஸ் புஸ்பான் (Agnès Buzyn) இந்த
நிக்கழ்ருடவ “ப்பட்ட சச்பால்லத்தக்க்பாதது” என்றம் “க்கண்ணியமற்்கும் குறைது”
என்றம் அருடழத்த்பார்.
“அங்கள் மக்க சிலர் தஞ்சம் ப்பட்ட சப்கும் குறை விரும்பியிருக்க்கல்பாம், மற்்கும் குறைவர்க்கள்
திருீ
விரும்பியிருக்க்கல்பாம்”
என்்கும் குறை
அவர்,
த்பான்
இரண்ீ்பாவத்பாக்கக்
கூறியதற்கு
ஆத்பாரம்பான
எந்த
ச்பாட்சியத்ருடதயும் வழங்க்கவில்ருடல. ஆர்ப்ப்பாட்ீக்க்க்பாரர்க்களின்
இரத்த-ப்பட்ட சவறிய்பாக்க
ப்பட்ட சச்பால்லப்படுவதற்கு
வலுச்கள் மசர்க்கும்
கள் மந்பாக்க்கத்துீன், அகள் மதகள் மநரத்தில் அகள் மதமருத்துவமருடனயில் ஒரு
கள் மப்பாலிஸ் அதிக்க்பாரி க்க்பாயம்பட்டு சிகிச்ருடச ப்பட்ட சபறம் ப்பட்ட சசய்திக்கள்
ப்பட்ட சவளிய்பாகின, ஒரு ஒருங்கிருடணந்த பழிவ்பாங்க்கல் த்பாக்குதலின்
குறிய்பாக்க அவர் இருந்திருக்க்கக் கூடும் என்ற மருட்கும் குறைமுக்கம்பாக்கக்
குறிப்பிடும் விதம்பாக்க.
பிர்பான்சிலும்
சர்வகள் மதச
அரவிலும்பான
ஊீக்கங்க்கள்,
உண்ருடமயில் என்ன நீந்தது என்பருடத விச்பாரருடண ப்பட்ட சசய்யும்
அக்க்கருட்கும் குறை ப்பட்ட சக்க்பாஞ்சமும் இன்றி, மக்கள் மர்பான் அரச்பாங்க்கத்தின்
கூற்றக்க்கருடர உீனடிய்பாக்க ஒப்பித்தன, ஊதிப் ப்பட்ட சபருக்கிக்
கூறின.
இன் பிப்பட்ட சரஞ்சு பதிப்பு, “'ப்பட்ட சச்பால்லத்தக்க்பாதது’: கள் மம 1
ஆர்ப்ப்பாட்ீங்க்களின்
கள் மப்பாது
ீஜன்
க்கணக்கில்பான
ஆர்ப்ப்பாட்ீக்க்க்பாரர்க்கள் ப்பாரிஸ் மருத்துவமருடன ஒன்றிற்குள்
பலவந்தம்பாக்க நுருடழந்தது ஏன்?” என்்கும் குறை தருடலப்புீன் ஒரு
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ப்பட்ட சசய்திருடய

பிரசுரித்தது.

பிரிட்ீனில்

முர்கள் மீ்பாக்குக்கு

ப்பட்ட சச்பாந்தம்பான சன் பத்திரிருடக்க “உயிர் வ்பாழ்வுக்கு ஆபத்து:
ஆகள் மவசம்,
இரவரசி
ீய்பான்பா
இ்கும் குறைந்த
ப்பாரிஸ்
மருத்துவமருடனக்குள் மஞ்சள் சீருருடீ ஆர்ப்ப்பாட்ீக்க்க்பாரர்க்கள்
அதிரடிய்பாக்க நுருடழந்தனர்” என்ற ப்பட்ட சசய்தி ப்பட்ட சவளியிட்ீது.
“ீஜன்க்கணக்க்க்பான black blocs இனர்” மருத்துவமருடனக்குள்
பலவந்தம்பாக்க நுருடழந்தனர் என்ற Le Figaro அறிவித்தது.
அரசின் பிரச்ச்பார ஊதுகுழல்பாக்க ஊீக்கங்க்களின் பங்க்களிப்பிற்கு
மிக்கச்சி்கும் குறைந்த உத்பாரணம்பாக்க அரச்பாங்க்க ப்பட்ட சசய்தி ச்பானல்பான France
Info இன் ப்பட்ட சசய்தி அருடமந்திருந்தது. “Pitié-Salpêtrière இல்
ஊடுருவல்: ‘கள் மபச்சுவ்பார்த்ருடதக்கு ச்பாத்தியமற்ற இருந்தது’
என்ற
மருத்துவமருடன
இயக்குநர்
கூறகி்கும் குறை்பார்”
என்்கும் குறை
தருடலப்பிட்ீ அதன் ப்பட்ட சசய்தி, ஒரு தருடலமருட்கும் குறைப்பு அணிந்த

மனிதர் வ்பாயிருடல ஒரு உகள் மல்பாக்கக் க்கம்பிய்பால் த்பாக்குகின்்கும் குறை ஒரு
பத்பாருடக்கப் புருடக்கப்பீத்ருடதக் ப்பட்ட சக்க்பாண்டிருந்தது.

ப்பட்ட சசய்யப்பட்ீனர்,

இவர்க்களில்

பல்க்கருடலக்க்கழக்க

ம்பாணவர்க்கள்

இந்தக் க்கட்டுருடர ப்பட்ட சவளிய்பான சில மணி கள் மநரங்க்களுக்குள்ர்பாக்க,
அந்த பீத்ருடத எடுத்த புருடக்கப்பீக் க்கருடலஞர்பான Geoffrey VdH,
அப்புருடக்கப்பீம்
அகள் மத
ந்பாளில்
ஆன்பால்
முற்றிலும்
கள் மவ்கும் குறை்பானப்பட்ட சத்பாரு இீத்தில், ப்பாரிஸ் கள் மப்பாலிஸ் தருடலருடமயக்கம்
ஒன்றின் ப்பட்ட சவளியில் எடுக்க்கப்பட்ீத்பாகும் என்ற ட்வீட் ப்பட்ட சசய்த்பார்.

க்க்பாஸ்ீப்பட்ட சனர்
“த்பாக்குதல்”
என்்கும் குறை
வ்பார்த்ருடதருடய
த்பான்
பயன்படுத்தியிருக்க்கக் கூீ்பாது என்ற ஒப்புக்ப்பட்ட சக்க்பாண்ீ பின்,
ப்பட்ட சப்பாய்ப்பட்ட சச்பான்னத்பாக்க
அவர்மீது
குற்்கும் குறைம்ச்பாட்டுபவர்க்கருடர
கள் மக்க்பாபத்துீன் க்கண்ீனம் ப்பட்ட சசய்திருக்கி்கும் குறை்பார். பல க்கட்சிக்கள் அவர்
இர்பாஜின்பாம்பா ப்பட்ட சசய்யக் கள் மக்க்பாரியிருக்கின்்கும் குறைன.

அதருடனயடுத்து அந்தப் பீத்ருடத அச்ப்பட்ட சசய்தியில் இருந்து
அக்கற்றிய France Info, ஒரு மருத்துவமருடனக்கு ப்பட்ட சவளியில்,
சம்பவம்
நீந்த
இீத்தில்
இருந்து
கள் மவ்கும் குறை்பானப்பட்ட சத்பாரு
க்கட்டிீத்தில் ஒரு மனிதர் அச்சுறத்தும்விதம்பாக்க சுத்தியருடல
ஆட்டிக்க்க்பாட்டுகின்்கும் குறை ஒரு புருடக்கப்பீத்ருடத பிரதியிட்ீது.

இந்த
விவக்க்பாரம்
ஒரு
அத்திய்பாவசியம்பான
அரசியல்
யத்பார்த்தத்ருடத
அடிக்கள் மக்க்பாடிட்டுக்
க்க்பாட்டுகி்கும் குறைது.
மக்கள் மர்பான்
அரச்பாங்க்கம்,
அப்பட்ட சமரிக்க்க்பாவில்
ஜனந்பாயக்கக்
க்கட்சிய்பால்
தருடலருடம ப்பட்ட சக்க்பாடுக்க்கப்பட்டு சர்வகள் மதச அரவில் அதன் சக்க
அரச்பாங்க்கங்க்கள் ப்பட்ட சசய்வருடதப் கள் மப்பாலகள் மவ, இருடணயத்ருடதயும்
சமூக்க
ஊீக்கங்க்கருடரயும்
தணிக்ருடக்க
ப்பட்ட சசய்வதற்கும்,
அரச்பாங்க்கங்க்களும்
ப்பட்ட சபருநிறவனங்க்களும்
க்கட்டுப்ப்பாட்டில்
ப்பட்ட சக்க்பாண்டிர்பாத ம்பாற்ற ப்பட்ட சசய்தி ஆத்பாரங்க்கருடர ப்பட்ட சத்பாழில்பாரர்க்கள்
அணுக்க்பாமல் தடுப்பதற்கும் ”ப்பட்ட சப்பாய்ச் ப்பட்ட சசய்தி”ருடய எதிர்த்துப்
கள் மப்பார்பாடுவத்பான கள் மப்பார்ருடவருடய பயன்படுத்துகி்கும் குறைது. ஆன்பால்
உண்ருடமயில், அரச்பாங்க்கமும் ப்பட்ட சபருநிறவன ஊீக்கங்க்களில்
இருக்கும்
அதன்
ஊதுகுழல்க்களும்
த்பான்
ப்பட்ட சப்பாய்ச்
ப்பட்ட சசய்திக்களின்
உண்ருடமய்பான
பரப்புருடரய்பாரர்க்கர்பாக்க
இருக்கி்கும் குறை்பார்க்கள்.

பத்திரிருடக்கயின்
“CheckNews”
பிரிவு
ஆவணப்படுத்தியிருந்தவ்பா்கும் குறை்பாக்க,
இந்தப்
பீம்பானது,
சுத்தியலுீன் இருந்த அந்த மனிதருடர ீஜன்க்கணக்க்க்பான
“மஞ்சள்
சீருருடீ”
ஆர்ப்ப்பாட்ீக்க்க்பாரர்க்கள்
கள் மக்க்பாபத்துீன்
எதிர்ப்பட்ட சக்க்பாண்டு
இத்தருடக்கய
ஆத்திரமூட்ீருடல
அவர்க்கள்
அனுமதிக்க்க முடிய்பாது என்ற அவரிீம் கூறகின்்கும் குறைருடதக்
க்க்பாட்டுகின்்கும் குறை
பகுதி
கீழிருந்து
ப்பட்ட சவட்ீப்பட்டிருந்தது.
Liberation

முழுருடமய்பான புருடக்கப்பீம் அகள் மதந்பாளில்
பிரசுரிக்க்கப்பட்டிருந்தது.

Le

Parisien

இல்

சமூக்க
ஊீக்கங்க்களில்
சம்பவம்
குறித்த
ஏர்பாரம்பான
க்க்பாப்பட்ட சண்பாளிக்கள்
ப்பட்ட சவளிய்பானருடதத்
ப்பட்ட சத்பாீர்ந்து,
விய்பாழக்கிழருடமக்குள்ர்பாக்ககள் மவ,
மக்கள் மர்பான்
அரச்பாங்க்கத்தின்
ப்பட்ட சப்பாய்க்கள் அருடனத்தும் மிக்கவும் உருக்குருடலந்து விட்டிருந்தன.
மருத்துவமருடன ப்பட்ட சத்பாழில்பாரர்க்களில் ஒருவர் எடுத்த ஒரு
க்க்பாப்பட்ட சண்பாளியில், ஆர்ப்ப்பாட்ீக்க்க்பாரர்க்களின் ஒரு குழுவினர்
க்கலக்கத்
தடுப்பு
கள் மப்பாலிச்பாரின்
துரத்தலில்,
கள் மப்பாலிச்பால்
த்பாக்க்கப்படும்
மிரட்சி
ப்பட்ட சவளிப்பீ,
மருத்துவமருடன
வர்பாக்கத்தினுள் ஓடுவருடதயும், ஒரு க்கட்டிீ நுருடழவ்பாயிலுக்குச்
ப்பட்ட சசல்லும் படிக்க்கட்டில் ஏறவருடதயும், கள் மமல் நருடீப்பாருடதயில்
நிற்பருடதயும் க்க்பாட்டுகி்கும் குறைது.
மருத்துவமருடன அலுவலர்க்கள், அந்த குழுவினரிீம் இது
அவசர சிகிச்ருடசப் பிரிவு என்பருடதயும் தீவிர சிகிச்ருடச ப்பட்ட சபறம்
கள் மந்பாய்பாளிக்கள் இருக்கின்்கும் குறைனர் என்பருடதயும் கூறி அவர்க்கருடர
உள்கள் மர
விீ
மறக்கின்்கும் குறைனர்.
க்கட்டிீத்திற்குள்ர்பாக்க
மருத்துவமருடன அலுவலர்க்கள் ஒருவருீன் ஒருவர் கள் மபசிக்
ப்பட்ட சக்க்பாள்ளும் குரலும் கள் மக்கட்கி்கும் குறைது. “பயந்து ஓடி வருகி்கும் குறை்பார்க்கள்,
பயப்படு்கும் குறை்பார்க்கள்” என்ற ஒருவர் ப்பட்ட சச்பால்ல அதற்கு மற்்கும் குறைவர்
ப்பட்ட சச்பால்கி்கும் குறை்பார்:
“ஆம்பாம்,
அவங்க்க
(கள் மப்பாலிஸ்)
விரட்டி
வர்்கும் குறை்பாங்க்க”.
இன்ப்பட்ட சன்பாருவர் ப்பட்ட சச்பால்கி்கும் குறை்பார்: “அவர்க்களுக்கு
ப்பட்ட சதரிய்பாது [இது அவசர சிகிச்ருடச பிரிவு என்ற], ப்பட்ட சவளிகள் மய
கள் மப்பா்கும் குறைதுக்கு ஏத்பாவது வழியிருக்க்க்பான்னு த்பான் அவர்க்கள்
ப்பாக்கி்கும் குறை்பார்க்கள்”. த்பாங்க்கள் ஒருகள் மப்பாதும் மிரட்ீப்பீவில்ருடல
என்பருடத
விீ்பாப்படிய்பாக்க
வலியுறதுக்கின்்கும் குறை
கள் மநர்க்க்பாணல்க்கருடரயும்
மருத்துவமருடன
ப்பட்ட சத்பாழில்பாரர்க்கள்
ப்பட்ட சக்க்பாடுத்திருக்கின்்கும் குறைனர்.
க்க்பாப்பட்ட சண்பாளியில்
ப்பட்ட சம்பாத்த
சம்பவமும்
ஒரு
சில
நிமிீங்க்களுக்குள்ர்பாக்ககள் மவ முடிந்து விடுகி்கும் குறைது. கள் மப்பாலிஸ் வந்து
எந்த கள் மம்பாதல்க்களும் இன்றி ஆர்ப்ப்பாட்ீக்க்க்பாரர்க்கருடர ருடக்கது
ப்பட்ட சசய்கி்கும் குறைது. அரச்பாங்க்கத்தின் க்கட்டுக்க்கருடத நிருடலகுருடலந்தருடத
அடுத்து, ருடக்கத்பான அருடனத்து 32 கள் மபருகள் மம கள் மநற்ற விடுதருடல

ப்பட்ட சபரும்ப்பால்பாகள் மன்பார்
என்ற

இரம்

கூ்கும் குறைப்படுகி்கும் குறைது.

நீக்க்க்பாத ஒரு மருத்துவமருடன த்பாக்குதல் குறித்த மக்கள் மர்பான்
அரச்பாங்க்கத்தின் ப்பட்ட சப்பாய்க்கள் ஒரு திட்ீவட்ீம்பான கள் மந்பாக்க்கத்திற்கு
கள் மசருடவப்பட்ட சசய்கின்்கும் குறைன: அரச்பாங்க்கத்திற்க்க்பான இீது-ச்பாரி எதிர்ப்பு
அத்தருடனருடயயும் அவதூற ப்பட்ட சசய்வது அதருடன த்பார்மீக்க
க்கண்டிப்புக்குள்ர்பாக்குவது மற்றம் ப்பட்ட சத்பாழில்பார வர்க்க்கத்திற்கு
எதிர்பாக்க இப்கள் மப்பாது க்கட்ீவிழ்த்து விீப்பட்டுக் ப்பட்ட சக்க்பாண்டிருக்கும்
கள் மப்பாலிஸ்-அரசு வன்முருட்கும் குறைருடய நிய்பாயப்படுத்துவது.
பிப்ரவரியில், ஒரு

“மஞ்சள்

சீருருடீ”க்கும் வலது-ச்பாரி யூத

வருணருடனய்பாரரும்
சிகள் மய்பானிஸ்டும்பான
அலன்
ஃபிங்கில்குகள் மர்பாட் (Alain Finkielkraut) க்கும் இருடீயில்பான ஒரு
கீழ்த்தரம்பான வ்பாய்ச்சண்ருடீயும் இகள் மதகள் மப்பால ஒட்டுப்பட்ட சம்பாத்த
“மஞ்சள்

சீருருடீ” இயக்க்கத்ருடதயும் யூதவிகள் மர்பாதம்பானத்பாக்க
அவதூற ப்பட்ட சசய்வதற்க்க்பாக்க பயன்படுத்தப்பட்ீது.
ம்பார்ச் ம்பாதத்தில் ச்பாம்ப்ஸ் எலிகள் மச இல் நருடீப்பட்ட சபற்்கும் குறை
வன்ருடமய்பான கள் மம்பாதல்க்களின் கள் மப்பாது க்கருடீக்கருடரப் கள் மப்பாலிச்பார்
சூருட்கும் குறைய்பாடியது பீப்பட்ட சமடுக்க்கப்பட்ீது, அத்தருடன சூருட்கும் குறைய்பாீல்
பழிக்கருடரயும் “மஞ்சள் சீருருடீ”ய்பாரர்க்கள் மீது சுமத்தியும்
அந்த வீதியில் ஆர்ப்ப்பாட்ீங்க்கருடரத் தருடீப்பட்ட சசய்தும் மக்கள் மர்பான்
இதற்கு
எதிர்விருடனய்பாற்றின்பார்.
அதன்பின்
அரச்பாங்க்கம்,
பயங்க்கரவ்பாதத் தடுப்பு Operation Sentinel பருடீவீரர்க்கருடர சுடும்
அதிக்க்பாரத்துீன் ”மஞ்சள் சீருருடீ”
எதிர்பாக்க நிறத்த உத்தரவிட்ீது.

கள் மப்பார்பாட்ீக்க்க்பாரர்க்களுக்கு

Pitié-Salpêtrière

மீத்பான
“த்பாக்குதல்”
குறித்த
இந்த
ப்பட்ட சக்க்பாடுருடமய்பான இட்டுக்க்கட்ீல் க்கருடதயின் நிருடலகுருடலவ்பானது,
இந்தக் க்கருடதருடய பரப்பிய ப்பட்ட சபருநிறவன ஊீக்கங்க்கருடர
மட்டுமல்ல,
“மஞ்சள்
சீருருடீ”ய்பாரர்க்களுக்கு
எதிர்பாக்க
தீவிரமருடீகின்்கும் குறை
ஒடுக்குமுருட்கும் குறைருடய
நிய்பாயப்படுத்துவதற்கு
மக்கள் மர்பான்
அரச்பாங்க்கம்
பயன்படுத்தி
வந்திருக்கும்
நிரூபணமற்்கும் குறை
குற்்கும் குறைச்ச்பாட்டுக்கள்
அத்தருடனருடயயும்
நம்பக்கத்தன்ருடம இழக்க்கச் ப்பட்ட சசய்கி்கும் குறைது.

