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மான்சசெஸ்டர் தற்சதாொலகொலை குண்டுசுண்டுவெடிப்பு பற்றிய
உத்திதியயாதபூர்ுண்டுவெ விளக்தம் தள்ளாடுகின்றத

Julie Hyland,   25 May 2017 

மான்சசெஸ்டர் தற்சதாொலகொலை குண்டுதாரி செல்மான் ரமதான் அரமதான் அப ரமதான் அபேடிொலத

பிரிட்டிஷ் உளவுத்துொலஉளவுத்துறைக்கு "ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்திற்குத் தான்"
சதரியும் என்உளவுத்துறை பிரதம மந்திரி சதரமதான் அபரசொ ரமதான் அபம இன் கூற்று ஒரு
ச ரமதான் அபோய்சதன அம் ரமதான் அபேகொலைமாவதற்கு சவறும் 24  மணி ரமதான் அபி நேரத்திற்கும்
குொலஉளவுத்துறைந்த ரமதான் அபி நேரரமதான் அபம எடுத்தது.

திங்தளன்று இரவு மான்சசெஸ்டரில் Ariana Grande இன் இொலசெநிதழ்ச்ச
அரங்கில் 22  ரமதான் அப ரமதான் அபேொலரக் சதான்உளவுத்துறை அந்த 22  வததான தாக்குதல்தாரி,
ச ரமதான் அபோதுமக்தளின்  ரமதான் அபோதுதாப்பிற்கு ஒரு மிதப் ச ரமதான் அபேரும் அச்சுறுத்தகொலைாத
இருந்தார் என் ரமதான் அபேொலத அரமதான் அப ரமதான் அபேடிொலத அறிந்தவர்தள் கூறித ததவல்தளும்
அசமரிக்த மற்றும் பிசரஞ்சு உளவுத்துொலஉளவுத்துறை ஆதாரங்தளிடம் இருந்து
தசந்த சதாடர்ச்சதான அறிக்ொலததளும் சதளிவு ரமதான் அபேடுத்துகின்உளவுத்துறைன.

அரமதான் அப ரமதான் அபேடி ஒரு தற்சதாொலகொலை குண்டுதாரிதாத இருக்தகொலைாசமன
ஐந்தாண்டுதளுக்கு முன்னரமதான் அபர பிரிட்டிஷ் உளவுத்துொலஉளவுத்துறை
எச்செரித்திருந்தது. அரமதான் அப ரமதான் அபேடி இன் இரண்டு தல்லூரி ி நேண் ரமதான் அபேர்தள், “அவர்
 ரமதான் அபேதங்தரவாதத்ொலத ஆதரிப் ரமதான் அபேதும்"  மற்றும் "ஒரு தற்சதாொலகொலை
குண்டுதாரிதாத இருப் ரமதான் அபேது செரிரமதான் அபத" என்உளவுத்துறை தண்ரமதான் அபணாட்டங்தொலள அவர்
சவளிப் ரமதான் அபேடுத்திதன் மீதும் தவொலகொலை சதாண்டு,  அப்ரமதான் அப ரமதான் அபோது
தனித்தனிதாத ச ரமதான் அபோலிசொருக்கு சதரிவித்திருந்தனர். 

நிொலஉளவுத்துறைத தசவுதளுக்கு இொலடரமதான் அபத,  NBC சசெய்திதாளர் ரிச்சொர்ட்
ஏங்சதல் ட்வீட்டரில் தருத்திடுொலதயில்,  அரமதான் அப ரமதான் அபேடி இன் குடும் ரமதான் அபேத்தினர்
அவர் "அ ரமதான் அபோததரமானவர்"  என்று பிரிட்டிஷ்  ரமதான் அபோதுதாப்ப
அதிதாரிதொலள எச்செரித்திருந்ததாத அசமரிக்த உளவுத்துொலஉளவுத்துறை அதிதாரி
ஒருவர் சசெய்திதாளர்தளுக்கு சதரிவித்தொலதக் குறிப்பிட்டார். 

அதற்தடுத்த ி நோள், அவர் தந்ொலதயும் செரமதான் அபதாதரரும் அல் சதாய்தாவின்
நீண்டதாகொலை ஆதாரவாளர்தள் என்றும்,  இன்னும் அதித
தாக்குதல்தளுக்கு திட்டமிட்டு வந்ததாதவும் குற்உளவுத்துறைஞ்சொட்டப் ரமதான் அபேட்டு,
லிபிதாவில் ொலதது சசெய்தப் ரமதான் அபேட்டிருந்தனர்.

பிரான்சன் உள்துொலஉளவுத்துறை அொலமச்செர் சைச்சர் ஜெரார் சதாசகொலைாம் கூறுொலதயில்
அரமதான் அப ரமதான் அபேடிக்கும் இஸ்கொலைாமிக் அரசுக்கும் இொலடயிகொலைான சதாடர்பதள்
"நிரூபிக்தப் ரமதான் அபேட்டிருந்தன"  என்றும்,  அரமதான் அப ரமதான் அபேடி சரிதாவில் இருந்தார்,
அங்கிருந்து செமீ ரமதான் அபேத்தில் தான் திரும்பி இருந்தார் என் ரமதான் அபேது பிரிட்டிஷ்
மற்றும் பிசரஞ்சு உளவுத்துொலஉளவுத்துறை ரமதான் அபசெொலவதளுக்கு ததவல்
அளிக்தப் ரமதான் அபேட்டிருந்ததாதவும் சதரிவித்தார்.

அசமரிக்த உளவுத்துொலஉளவுத்துறை மற்றும் ஏொலனதவற்றின் தசவுதள்,
அரமதான் அப ரமதான் அபேடிொலதக் குறித்த விசொரொலணயில் "ஒருங்கிொலணந்த
ி நேடவடிக்ொலதொலதச்" ரமதான் அபசெதப் ரமதான் அபேடுத்துசமன பிரிட்டிஷ் உள்துொலஉளவுத்துறை சசெதகொலைர்
அம் ரமதான் அபேர் ரூட் மற்றும் ரமதான் அபம இன் அலுவகொலைதம் இரண்டு தரப்பம்
தண்டனங்தொலள சவளியிட்டன.  மான்சசெஸ்டர் குண்டுசவடிப்ொல ரமதான் அபேக்
குறித்த அவர்தளின் உத்திரமதான் அபதாதபூர்வ வி ரமதான் அபேரங்தொலள
ரமதான் அபதள்விக்குட் ரமதான் அபேடுத்தும் எவசராருவொலரயும் "செதி தத்துவவாதிதாத"
சத்தரிப் ரமதான் அபேதற்தான அவர்தளது முதற்சதொலள இத்தொலதத
சவளியீடுதள்  ரமதான் அபேகொலைவீனப் ரமதான் அபேடுத்துகின்உளவுத்துறைன என் ரமதான் அபேரமதான் அபத அவர்தளின்
உண்ொலமதான தவொலகொலைதாத உள்ளது.

இப்ரமதான் அப ரமதான் அபோது தட்டவிழ்ந்து வரும் செம் ரமதான் அபேவங்தள் ஏற்தனரமதான் அபவ ி நேன்கு
சதரிந்த ஒரு வடிவத்துடன் ச ரமதான் அபோருந்துகின்உளவுத்துறைன.  ஓர் தாக்குதல்
ி நேடந்ததும்,  அொலத ி நேடத்திதவர்தள்  ரமதான் அபோதுதாப்ப/உளவுத்துொலஉளவுத்துறை
முதொலமதளுக்கு  ரமதான் அபேரிச்செதமானவர்தரமதான் அபள என் ரமதான் அபேது உடனடிதாத சதரித
வருகிஉளவுத்துறைது,  அவர்தள் "தண்தாணிப்ப வொலகொலையிலிருந்து தப்பிக்த"
முடிந்ததற்தான தாரணங்தொலள அந்த முதொலமதள் தப்பித்தவறியும்
கூட ஒருரமதான் அப ரமதான் அபோதும் விவரித்ததில்ொலகொலை.  ஆனால் அவற்றிற்கு
தொலதொலமயில்ொலகொலை என்உளவுத்துறை வாதத்திற்கு மதிப் ரமதான் அபேளிக்த முடிதாது.  இந்த
தாக்குதல் ி நேடாத்தும் ி நே ரமதான் அபேர்தள் அரசுக்குள் உள்ள செக்திதளால்
 ரமதான் அபோதுதாக்தப் ரமதான் அபேடுகின்உளவுத்துறைனர் என் ரமதான் அபேரமதான் அபத ஒரமதான் அபர ி நேம் ரமதான் அபேத்தகுந்த விளக்தமாத
உள்ளது.

அரசதல் நிொலகொலைப் ரமதான் அபோட்டிலிருந்து,  இத்தொலதத தாக்குதல்தளின்
ரமதான் அபதாற்றுவாய் சதளிவாத உள்ளது.  ஒவ்சவாரு விடதத்திலும் இதன்
மூகொலைரமதான் அபவர்தொலள,  முன்னாள் யூரமதான் அபதாஸ்ரமதான் அபகொலைவிதா,  ஆப்தானிஸ்தான்,
ஈராக்,  லிபிதா,  சரிதா மற்றும் அதற்கு அங்தாலும் என 1991
ரமதான் அபசொவிதத் ஒன்றித தொலகொலைப்பில் இருந்து இன்ொலஉளவுத்துறைத ி நோள் வொலரயில்
ி நேடத்தப் ரமதான் அபேட்ட ரமதான் அப ரமதான் அபேரழிவுதரமான ரமதான் அப ரமதான் அபோர்தளில் தாணகொலைாம்.  இதன்
விொலளவு, இந்த ி நோடுதொலள எல்கொலைாம்  ரமதான் அபேதங்தரவாத குழுக்தள் மற்றும்
 ரமதான் அபேதங்தரவாதிதொலள வளர்த்தளிக்கும் வளமான நிகொலைப் ரமதான் அபேரப் ரமதான் அபோத
மாற்உளவுத்துறைப் ரமதான் அபேட்டு,  ஓர் அரசதல் மற்றும் செமூத ரமதான் அப ரமதான் அபேரழிவு
ி நேடத்தப் ரமதான் அபேட்டுள்ளது.

முக்கிதமாத,  பிரிட்டன்,  பிரான்ஸ்,  அசமரிக்தா மற்றும் ஏொலனத
இடங்தளின் வீதிதளில்  ரமதான் அபேதங்தரமான வன்முொலஉளவுத்துறைக்கு முக்கித
தாரணமாத இருப் ரமதான் அபேவர்தள்,  ஆட்ச மாற்உளவுத்துறைத்திற்தான இத்தொலதத
ஏதாதி ரமதான் அபேத்தித ரமதான் அப ரமதான் அபோர்தளில் சி நேருக்தமாத செம் ரமதான் அபேந்தப் ரமதான் அபேடுத்தப் ரமதான் அபேட்ட
பிற்ரமதான் அப ரமதான் அபோக்குத்தனமான  ரமதான் அபேதங்தரவாத வொலகொலைதொலமப்பதளின்
ததாரிப் ரமதான் அபோளர்தளாவர்.

ரமதான் அபமற்தத்தித செக்திதள் நிதியுதவி மற்றும் ஆயுதங்தள் வழங்கி
 ரமதான் அபேதன் ரமதான் அபேடுத்தி சதாண்ட பிரிவிொலனவாத  ரமதான் அபேதங்தரவாத
அொலமப்பதளுடன் குண்டுசவடிப்ப அட்டூழிதங்தொலள ி நேடத்திதவர்தள்
சி நேருக்தமாத பிொலணந்திருந்தனர் என்உளவுத்துறை  ரமதான் அபேழகிப்ரமதான் அப ரமதான் அபோன  ரமதான் அபோொலதொலதரமதான் அபத
லிபிதா மற்றும் சரிதாவிற்தான அரமதான் அப ரமதான் அபேடியின்  ரமதான் அபேதணங்தளும் மற்றும்
இஸ்கொலைாமித  ரமதான் அபேதங்தரவாத செக்திதளுடனான அவர் சதாடர்பதளும்
பின்சதாடர்கின்உளவுத்துறைன.  பிரிட்டிஷ் ஏதாதி ரமதான் அபேத்திதம் அதன் அதன்
சவளிி நோட்டு ி நேடவடிக்ொலததளில் தனது ரமதான் அபசெொலவதளுக்தாத இஸ்கொலைாமித
 ரமதான் அபேதங்தரவாத குழுக்தொலள  ரமதான் அபேதன் ரமதான் அபேடுத்திததற்கு முன்னுதாரணமாத
விளங்கும் ஒரு  ரமதான் அபேகுதிதான மான்சசெஸ்டரில் இருந்து அரமதான் அப ரமதான் அபேடி
வருகிஉளவுத்துறைார்.

அரமதான் அப ரமதான் அபேடி,  2016  இல் சரிதாவில் ஒரு டிரமதான் அபரான் தாக்குதலில்
சதால்கொலைப் ரமதான் அபேட்டவரும்,  மான்சசெஸ்டரில் இருந்தவருமான ISIS க்கு
ஆள்ரமதான் அபசெர்க்கும் Raphael  Hostey  உடன் சி நேருக்தமாத சதாடர்பில்
இருந்ததாத சசெய்திதள் குறிப்பிடுகின்உளவுத்துறைன.  ரமதான் அபேகொலை ஆண்டுதளாத, லிபித
இஸ்கொலைாமிதவாத ரமதான் அப ரமதான் அபோராடும் குழுவின் சகொலை அங்தத்தவர்தள் அரமதான் அப ரமதான் அபேடி
இன் வீட்டிற்கு அருரமதான் அபத மான்சசெஸ்டரின் Whalley Range மாவட்டத்தில்



சசெதல் ரமதான் அபேட்டு வந்தனர்.  தடாபி ஆட்சொலத எதிர்த்ததில் அவர்தள்
வகித்த  ரமதான் அபோத்திரத்திற்கு பிரதி ரமதான் அபேகொலைனாத அவர்தள் அங்ரமதான் அபத ஆள்ரமதான் அபசெர்க்த
அனுமதிக்தப் ரமதான் அபேட்டிருந்தார்தள். அங்கிருந்த உள்ளூர் தொலகொலைவர், Abd al-
Baset Azzouz, 2014  இல் லிபிதாவிற்கு சசெல்லும் வொலரயில் அங்ரமதான் அபத
சசெதல் ரமதான் அபேட்டு வந்தார்.  அவர் குண்டு ததாரிப் ரமதான் அபேதில் ஒரு வல்லுனர்
என்றும், 200  இல் இருந்து 300  ரமதான் அப ரமதான் அபோராளிதள் அவர் தட்டுப் ரமதான் அபோட்டில்
இருந்ததாதவும் கூஉளவுத்துறைப் ரமதான் அபேட்டது.

மான்சசெஸ்டர் தாக்குதல் எந்தளவிற்கு வஞ்செதமாத உள்ளரமதான் அபதா
அரமதான் அபததளவிற்கு அரசதலுக்தாத அது  ரமதான் அபேதன் ரமதான் அபேடுத்தப் ரமதான் அபேடுவதும்
த ரமதான் அபேடத்தனமாத உள்ளது.  சசெவ்வாதன்று சதரமதான் அபரசொ ரமதான் அபம,  ரமதான் அபதசத
 ரமதான் அபேதங்தரவாத அச்சுறுத்தொலகொலை அதித ரமதான் அபேட்செ அச்சுறுத்தல் மட்டத்திற்கு
"அ ரமதான் அபோததரமானதாத"  உதர்த்தினார்.  மற்சஉளவுத்துறைாரு தாக்குதல்
"உடனடிதாத நிதழகொலைாம்" என்உளவுத்துறை உத்திரமதான் அபதாதபூர்வ எச்செரிக்ொலததளுக்கு
இொலடரமதான் அபத,  ரமதான் அபேதங்தரவாத எதிர்ப்ப  ரமதான் அபேொலடதொலளப்  ரமதான் அபேகொலைப் ரமதான் அபேடுத்துவதற்தாத
அண்மித்து 1,000  இராணுவ துருப்பதள் வீதிதளுக்கு,  பிரதானமாத
இகொலைண்டனில்,  நிொலகொலைநிறுத்தப் ரமதான் அபேட்டுள்ளனர்.  இந்த ி நேதர்வுதள்,  2015
இல் ரமதான் அபம உள்துொலஉளவுத்துறை சசெதகொலைளராத இருந்த ரமதான் அபடாரி அரசொங்தத்தால்
உருவாக்தப் ரமதான் அபேட்ட ஒரு இரதசத திட்டமான Operation Temperer  க்கு
உட் ரமதான் அபேட்டுள்ளன.

 ரமதான் அபேதங்தரவாத தாக்குதல்தள் முக்கித ரமதான் அபதர்தல்தளுடன் ச ரமதான் அபோருந்தி
வரும் ஒரு வடிவத்ொலத,  இந்த செமீ ரமதான் அபேத்தித தாக்குதலும்
பின் ரமதான் அபேற்றுகிஉளவுத்துறைது. மித செமீ ரமதான் அபேத்தில் தடந்த மாதம்  ரமதான் அபோரீஸில் Karim Cheurfi

ஆல் ஒரு ச ரமதான் அபோலிஸ் அதிதாரி மீது மரணததியிகொலைான தாக்குதல்
ி நேடந்தது.  இது,  வீதிதள் மற்றும் வாக்குச்சொவடிதளில்  ரமதான் அபோரித
ச ரமதான் அபோலிஸ் மற்றும் இராணுவத்ொலத முன்னிறுத்தி,  பிரான்சன் முதல்
சுற்று ைச்சர் ஜெனாதி ரமதான் அபேதி ரமதான் அபதர்தல்தொலள துப் ரமதான் அபோக்கி முொலனயில் ி நேடத்துவொலத
நிதாதப் ரமதான் அபேடுத்த  ரமதான் அபேதன் ரமதான் அபேடுத்தப் ரமதான் அபேட்டது.

பிரிட்டனில் என்ன தட்டவிழ்த்து விடப் ரமதான் அபேடும் என் ரமதான் அபேதற்கு பிரான்ஸ் ஒரு
ஆழ்ந்த எச்செரிக்ொலதொலத வழங்குகிஉளவுத்துறைது.

 ரமதான் அபோரீஸில் சதாடர்ச்சதான  ரமதான் அபேதங்தரவாத தாக்குதல்தொலளத் சதாடர்ந்து,
2015  இல் இருந்து ஓர் அவசெரதாகொலை சி நேருக்தடி நிொலகொலை
அமகொலைாக்தப் ரமதான் அபேட்டுள்ளது.  அது,  மான்சசெஸ்டர் குண்டுசவடிப்ொல ரமதான் அபேக்
தாரணங்தாட்டி ரமதான் அபி நேற்று தான் மீண்டும் நீடிக்தப் ரமதான் அபேட்டது.

ரமதான் அபம 7  ைச்சர் ஜெனாதி ரமதான் அபேதி ரமதான் அபதர்தலின் இரண்டாம் சுற்றில் ி நேவ- ரமதான் அபோசசெவாத
மரீன் லு ச ரமதான் அபேன் சவன்றிருந்தால்,  பிரான்சன் ரமதான் அபசொசெலிஸ்ட் தட்ச
அரசொங்தத்தின் உதர்மட்ட அங்தத்தவர்தள் ஓர் ஆட்சக்தவிழ்ப்ப
செதிொலத ி நேடத்த ததாரிப்ப சசெய்திருந்ததாத தடந்த வாரம் L’Obs

செஞ்சொலத சசெய்தி சவளியிட்டது.  அதன் ரமதான் அபி நோக்தம் ரமதான் அபதசத
முன்னணியின் ைச்சர் ஜெனாதி ரமதான் அபேதி  ரமதான் அபேதவிதாகொலைத்ொலத தடுப் ரமதான் அபேதல்கொலை,  மாஉளவுத்துறைாத
இடதுசொரி அதிருப்திொலத ி நேசுக்குவதும்,  ரமதான் அபசொசெலிஸ்ட் தட்ச
தொலகொலைொலமயிகொலைான அரசொங்தத்துடன் ஒரு கூட்டணிொலத நிறுவி லு
ச ரமதான் அபேன்ொலன ஆட்ச சசெய்த ொலவப் ரமதான் அபேதுமாகும்.  அந்த செமதத்தில்,
வங்கிதாளர் இமானுவல் மக்ரமதான் அபரானுக்குப் பின்னால்
ி நேொலடமுொலஉளவுத்துறைதளவில் தனது ஆதரொலவ வழங்கித ரமதான் அபைச்சர் ஜொன்-லூக்
சமரமதான் அபகொலைான்ரமதான் அபசொன் ரமதான் அப ரமதான் அபோன்உளவுத்துறை ச ரமதான் அபேதரளவிகொலைான "இடது"  பிரதிநிதிதளின்
அடி ரமதான் அபேணிவு,  குொலஉளவுத்துறைந்த ரமதான் அபேட்செம் இப்ரமதான் அப ரமதான் அபோொலதக்கு ஓர் ஆட்சக்தவிழ்ப்ப
செதிொலதப்  ரமதான் அபேரிசீலிக்த ரமதான் அபவண்டிததில்ொலகொலை என்உளவுத்துறைளவிற்கு இருந்தது.

இரமதான் அபதரமதான் அப ரமதான் அபோன்உளவுத்துறை விவாதங்தள் பிரிட்டனின் ஆளும் வட்டாரங்தளில்
ி நேடக்தாது என்று தாரமதான் அபரனும் ஆழமாத ி நேம் ரமதான் அபே முடியுமா?

சதாழிகொலைாள வர்க்தத்திற்கு எதிராத சக்தன ி நேடவடிக்ொலததொலள
ஆழப் ரமதான் அபேடுத்துவது மற்றும் அசமரிக்தாரமதான் அபவாடு ரமதான் அபசெர்ந்து சரிதா,  ஈரான்
மற்றும் ரஷ்தாவுடன் கூட ரமதான் அப ரமதான் அபோொலரத் தீவிரப் ரமதான் அபேடுத்துவதற்தான

ரமதான் அப ரமதான் அபோக்ொலதப் பின்சதாடர்வசதன நிைச்சர் ஜெத்தில் மக்தள் ஆதரவில்கொலைாத
ி நேடவடிக்ொலததொலள அதிதரிப் ரமதான் அபேதற்தாத,  ைச்சர் ஜெனி நோதத ி நேொலடமுொலஉளவுத்துறைொலத
ஒரு ி நோடாளுமன்உளவுத்துறை ச ரமதான் அபேரும் ரமதான் அபோன்ொலமயின் ஊடாத முன்கூட்டித நீக்கும்
முதற்சயில் சதரமதான் அபரசொ ரமதான் அபம முன்கூட்டிரமதான் அபத ைச்சர் ஜென்கூட்டியே ஜூன் 8  இல் ரமதான் அபதர்தலுக்கு
அொலழப்ப விடுத்தார்.

முன்னதாத சவறும் 48  மணி ரமதான் அபி நேரத்திற்கும் குொலஉளவுத்துறைவான தாகொலைத்தில்,
அவர் திட்டங்தள் சொலதந்து சதாண்டிருப் ரமதான் அபேதாத சதரிந்தது.  செமூத
 ரமதான் அபோதுதாப்பக்தாத ஓய்வூதிததாரர்தள் அவர்தளின் வீடுதொலள விற்த
சசெய்யும்,  ரமதான் அபம இன் ரமதான் அபதர்தல் அறிக்ொலத முன்சமாழிவு மீதான
அரசதல் தாக்தம், அவருக்கு தொலகொலைவணங்கி ரமதான் அபசெொலவதாற்றும் ஊடத
ஆதரவாளர்தரமதான் அபள கூட அவர் ரமதான் அபதர்தொலகொலை சதாழிற் தட்சயிடம் இழந்து
விடுவார் என்று தவொலகொலைக் சதாள்ளுமளவிற்கு கூர்ொலமதாத
இருந்தது.

ரமதான் அபதார்பின் அணுஆயுதங்தொலளக் குறிப்பிட்டளவிற்கு எதிர்த்தார்
மற்றும் ரமதான் அபி நேட்ரமதான் அபடா மீது விமர்செனங்தள் ொலவத்தார் என் ரமதான் அபேதால்,  2015
இல் ஒரு ச ரமதான் அபேதர் சவளியிடாத மூத்த பிரிட்டிஷ் தள ரமதான் அபேதி,  ரமதான் அபதார்பின்
பிரதம மந்திரிதானால் அங்ரமதான் அபத ஒரு "இராணுவ தகொலைதம்" ி நேடக்குசமன
எச்செரிக்குமளவிற்கு,  ரமதான் அபதார்பின் பிரதம மந்திரி ஆவதற்தான
சொத்திதக்கூறுதள் மீது பிரிட்டனிலும் அசமரிக்தாவிலும் உள்ள
ஆளும் வர்க்தத்திற்குள் ரமதான் அபதா ரமதான் அபேம் நிகொலைவுகிஉளவுத்துறைது.

ச ரமதான் அபோலிஸ்,  MI5,  MI6  மற்றும் இராணுவத்திற்தான
ி நேொலடமுொலஉளவுத்துறைதளவிகொலைான சசெய்தி சதாடர் ரமதான் அபோளராத ரமதான் அபம செவாலின்றியும்
ரமதான் அபதள்வியின்றியும் சசென்று சதாண்டிருக்கும் நிொலகொலையில்,  ரமதான் அபதர்தல்
திட்டநிரொலகொலை ரமதான் அபதசத  ரமதான் அபோதுதாப்ப பிரச்சொலனதளுக்குள்
திருப்பவதற்தாத அவர் மான்சசெஸ்டர் தற்சதாொலகொலை குண்டுவீச்ொலசெ
 ரமதான் அபேதன் ரமதான் அபேடுத்துகிஉளவுத்துறைார்.

1974  இல்  ரமதான் அபேழொலமவாத தட்ச பிரதம மந்திரி எட்வார்ட் ஹீத்
முன்கூட்டிரமதான் அபத ரமதான் அபதர்தலுக்கு அொலழப்பவிடுத்தரமதான் அபத இங்கிகொலைாந்து
வரகொலைாற்றில் இதற்கு முந்ொலதத முன்மாதிரிதாத இருந்தது.
பிரிட்டனில் ரமதான் அப ரமதான் அபோர்குணம் மிக்த சுரங்தத் சதாழிகொலைாளர்
ரமதான் அபவொலகொலைநிறுத்தம் உட் ரமதான் அபேட செர்வரமதான் அபதசெ அளவில் அப்ரமதான் அப ரமதான் அபோது பிரமாண்ட
அரசதல் செமூத அழுத்தங்தள் இருந்த நிொலகொலையில், “தார் ி நோட்ொலட
ஆள்வது?”  என்று முடிசவடுக்த ஹீத் ரமதான் அபதர்தலுக்கு
அொலழப்பவிடுத்தார்.

ஹீத் ரமதான் அபதால்விதொலடந்தார் என்உளவுத்துறைாலும் ி நோன்கு ி நோட்தள் டவுனிங்
வீதியில் தங்கியிருந்தார்.  ஆனால் இப்ரமதான் அப ரமதான் அபோரமதான் அபதா,  மூத்த இராணுவ
அதிதாரிதள் மத்தியில் ஓர் ஆட்சக்தவிழ்ப்பக்தான சொத்திதக்கூறு
குறித்து விவாதிக்தப் ரமதான் அபேட்டிருந்ததாத ஒப்பக் சதாள்ளப் ரமதான் அபேடுகிஉளவுத்துறைது.

அதற்கு  ரமதான் அபேதிகொலைாத,  சதாழிற் தட்சயின் தட்டுப் ரமதான் அபோட்ொலட மீள-ஸ்தாபிதம்
சசெய்வதற்கு உதவுவதன் மூகொலைம் வரவிருக்கும் சதாழிற் தட்ச
அரசொங்தத்ொலத சொர்ந்திருக்தகொலைாசமன அரசு முடிசவடுத்தது.
வகொலைதுசொரிதளுக்தான ஆதரவிலிருந்து அணு ஆயுதங்தள் மற்றும்
முப் ரமதான் அபேொலடதள் வொலரயில் மற்றும் செமூத ி நேகொலை சவட்டுக்தொலளத் திரும் ரமதான் அபேப்
ச ரமதான் அபேஉளவுத்துறை மறுப் ரமதான் அபேது வொலரயில், வகொலைதுசொரிதள் ரமதான் அபதாரும் ஒவ்சவான்ொலஉளவுத்துறையும்
வழங்குவதற்கு ரமதான் அபதார்பின் ததாராத இருப் ரமதான் அபேதால்,  அவரது அரசதல்
செரணாததி அரசு ஒடுக்குமுொலஉளவுத்துறைொலத ரமதான் அபி நோக்கி திரும்பவொலத
அவசதமற்உளவுத்துறைதாத ஆக்கிவிடும் என்று ி நேம்பவதற்சதல்கொலைாம் அங்ரமதான் அபத
எந்த தாரணமும் இல்ொலகொலை.  செர்வாதிதார ஆட்ச வடிவங்தொலள
ரமதான் அபி நோக்கித திருப் ரமதான் அபேம்,  இங்கிகொலைாந்ொலத உலுக்கிக் சதாண்டிருக்கும்
ஆழ்ந்த வர்க்த விரமதான் அபராதங்தளில் இருந்தும் மற்றும் பிரிட்டிஷ்
மூகொலைதனத்தின் அப் ரமதான் அபேட்டமான துர்ி நோற்உளவுத்துறைத்தில் இருந்தும்
ச ரமதான் அபேருக்சதடுக்கிஉளவுத்துறைது.


