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மான்சசெஸ்டரில் உயிரிழந்தவர்கள:
மத்திய கிழக்கில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி மாற்ற
நடவடிக்கககளுக்கு பலியானவர்கள

By Robert Stevens ,    26 May 2017 

மான்சசெஸ்டரில் திங்களன்று மா்று மாலன்று மாலை 22  பேர் சகால்ன்று மாலைப்ேட்ட ேயங்கர
தாக்குத்று மாலன்று மாலை நடத்திய தற்சகா்று மாலன்று மாலை குண்டுதாரி செல்மான் அபேடிக்கும
பிரிட்டிஷ் உளவுத்து்று மால உளவுத்துறை முக்று மாலமகளுக்கு இ்று மாலடபய முன்கூட்டிபய
ேரிச்செயம இருந்ததற்கான அதிக விேரங்கள் சவிபரங்கள் வெளிவிபரங்கள் வெந்துள்ளன.

அபேடியின் சதாடர்புகளும மற்றும அவிபரங்கள் வெர் ேயணங்களும
அத்தாக்குதலுக்கு உகந்த விபரங்கள் வெ்று மாலகயில் இருப்ேதால்,  மத்திய கிழக்கில்
பிரிட்டன் மற்றும அசமரிக்காவினது குரூரமான நடவிபரங்கள் வெடிக்்று மாலககளுக்குப்
ேயன்ேடுத்தப்ேட்ட அவிபரங்கள் வெற்றினது ஒரு ேரந்த சசெயல்ோட்டு
விபரங்கள் வெ்று மாலன்று மாலைய்று மாலமப்பின் ோகமாக,  அபேடி ஒரு ோதுகாக்கப்ேட்ட
உ்று மாலட்று மாலமயாக இருந்தார் என்ேது மட்டுபம இதுவிபரங்கள் வெ்று மாலரயில் அவிபரங்கள் வெ்று மாலர
குறித்து சேரிதும ஏற்கத்தக்க ஒபர விளக்கமாக உள்ளது.

இத்த்று மாலகய சசெயல்ோடுக்று மாலளக் குறித்த சவிபரங்கள் வெளிப்ோடுகள் தான்,  அந்த
குண்டுவீச்சு மீதான இங்கின்று மாலைாந்து விசொர்று மாலணகள் குறித்து சவிபரங்கள் வெளியான
அசமரிக்க உளவுத் தகவிபரங்கள் வெல் கசிவுகள் மீது பிரதம மந்திரி சதபரசொ பம
சீற் உளவுத்துறைம சகாள்விபரங்கள் வெதற்கான
காரணமாக உள்ளது.  இந்த
கசிவுகள் சவிபரங்கள் வெளியானதற்கான
குறிப்பிட்ட காரணங்கள்
என்னவிபரங்கள் வொக இருந்தாலும,
அ்று மாலவிபரங்கள் வெ பிரிட்டிஷ் நிர்விபரங்கள் வொகத்தின்
உத்திபயாகபூர்விபரங்கள் வெ விபரங்கள் வொதங்க்று மாலள,
அதாவிபரங்கள் வெது அபேடி அதற்கு
முன்னர் அறியப்ேடாத
"தனிப்ேட்ட தாக்குதல்தாரி"
என்ே்று மாலத முற்றிலுமாக
கீழறுக்கின் உளவுத்துறைன.  அதற்கு
ேதின்று மாலைாக,  ஒரு இ்று மாலசெ
நிகழ்ச்சி்று மாலயக் கண்டு களித்துக்
சகாண்டிருந்த போது
சகால்ன்று மாலைப்ேட்டவிபரங்கள் வெர்களும மற்றும
ஊனமாக்கப்ேட்டவிபரங்கள் வெர்களும
மத்திய கிழக்கு மற்றும விபரங்கள் வெட ஆபிரிக்காவில் பிரிட்டனின் ஆட்சி மாற் உளவுத்துறை
சகாள்்று மாலகயால் ோதிக்கப்ேட்டவிபரங்கள் வெர்கள் என்ேது இப்போது சதளிவிபரங்கள் வொகி உளவுத்துறைது.

அபேடி ஒரு தற்சகா்று மாலன்று மாலை குண்டுதாரி ஆவிபரங்கள் வெதற்கு விவிபரங்கள் வொதித்திருந்தார்
என்ேது உட்ேட அவிபரங்கள் வெர் ஓர் ஆேத்தாக கருதப்ேட்டார் என் உளவுத்துறை எச்செரிக்்று மாலக,
கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் கு்று மால உளவுத்துறைந்தேட்செம ஐந்து சவிபரங்கள் வெவ்பவிபரங்கள் வெறு
செந்தர்ப்ேங்களில்,  பிரிட்டிஷ் உளவுத்து்று மால உளவுத்துறைக்குக் கி்று மாலடத்திருந்து என்ேது
இப்போது நமக்கு சதரிய விபரங்கள் வெருகி உளவுத்துறைது.

வியாழனன்று சவிபரங்கள் வெளியான புதிய கசிவுகளின்ேடி,  அத்தாக்குதல்களுக்கு
முன்னதாக அபேடி ேன்று மாலை இடங்களுக்கும ேயணம சசெய்திருந்தார்,
இஸ்தான்புல்லில் இருந்து ப் இருந்து ஜேர்மனியின் Dusseldorf விமான நி்று மாலன்று மாலையம

விபரங்கள் வெழியாக இங்கின்று மாலைாந்துக்கு ேயணம சசெய்ததும இதில் உள்ளடங்கும.  ேஷர்
அல்-அசொத் ஆட்சி்று மாலயக் கவிழ்க்கும பமற்கத்திய முயற்சிகளில் இ்று மாலணய,
ேன்று மாலை ஆண்டுகளாக,  ஐபராப்பிய ஜிிஹாதிஸ்டுகள் சிரியாவிற்கான ேயண
மு்று மாலனயாக துருக்கி்று மாலயப் ேயன்ேடுத்தி விபரங்கள் வெருகின் உளவுத்துறைனர்.

அபேடி சிரியா சசென்று அங்பக ேயிற்சி சேற்றிருந்த்று மாலத பிசரஞ்சு
உளவுத்து்று மால உளவுத்துறை உள்ளடங்கன்று மாலைாக ேன்று மாலை ஆதாரங்கள் அவிபரங்கள் வெற்றின் அறிக்்று மாலககளில்
ேகிரங்கமாக சதரிவித்துள்ளன. அபேடி கடந்த ஆண்டு மட்டும சவிபரங்கள் வெவ்பவிபரங்கள் வெறு
செந்தர்ப்ேங்களில் கு்று மால உளவுத்துறைந்தேட்செ இரண்டு மு்று மால உளவுத்துறை இஸ்தான்புல்்று மாலன்று மாலைக் கடந்து
சசென்றுள்ளார் என்று ஒரு "துருக்கி அதிகாரி" சதரிவித்த்று மாலத ்று மாலேனான்சியல்
்று மாலடமம்ஸைம்ஸூம குறிப்பிட்டுள்ளது.  அந்த ேத்திரி்று மாலக அறிவித்தது,  “ஏப்ரல்
மத்தியில் அவிபரங்கள் வெர் ஆமஸ்சடர்டாமில் இருந்து லிபியா சசென் உளவுத்துறைார், அபதபவிபரங்கள் வெ்று மாலள
2016  பம மாதம இறுதியில் அவிபரங்கள் வெர் மான்சசெஸ்டரில் இருந்து லிபியாவிற்கு
சசென் உளவுத்துறைார்,  இரண்டு மு்று மால உளவுத்துறையுபம இஸ்தான்புல் அடாடுர்க் விமான நி்று மாலன்று மாலையம
விபரங்கள் வெழியாக சசென்றிருந்தார்.” 

துருக்கியில் இருந்து
மான்சசெஸ்டருக்குச் சசெல்்று மாலகயில்
அவிபரங்கள் வெர் விபரங்கள் வெழியில் கு்று மால உளவுத்துறைந்தேட்செம
இரண்டு ஐபராப்பிய ஒன்றிய
நாடுகள் விபரங்கள் வெழியாகவிபரங்கள் வொவிபரங்கள் வெது அவிபரங்கள் வெர்
ேயணித்திருந்தார்.  பேர்லின்
ேத்திரி்று மாலக Der  Tagesspiegel
குறிப்பிடு்று மாலகயில்,  இத்தாக்குதலுக்கு
நான்கு நாட்களுக்கு முன்னதாக பம
மாதம 18  ஆம பததி அபேடி
டுஸ்சசெல்படார்ப் இல் இருந்து
மான்சசெஸ்டருக்கு சசென் உளவுத்துறைதாக
குறிப்பிட்டது. அவிபரங்கள் வெர் பிராக் விபரங்கள் வெழியாக
லிபியாவிலிருந்து ப் இருந்து ஜேர்மனி
விபரங்கள் வெந்த்று மாலடந்ததாக கூறிய ப் இருந்து ஜேர்மன்
உளவுத்து்று மால உளவுத்துறை ஆதாரநேர்க்று மாலள
அப்ேத்திரி்று மாலக பமற்பகாளிட்டது.

கார்டியன் குறிப்பிட்டது,  “22  விபரங்கள் வெயதான அந்நேர் கு்று மால உளவுத்துறைந்தேட்செம இரண்டு
மு்று மால உளவுத்துறை ப் இருந்து ஜேர்மனிக்கு ேயணித்திருந்தார்,  நிதியியல் நகரமான பிராங்க்பேர்ட்
க்கு ஒருமு்று மால உளவுத்துறை சசென் உளவுத்துறைதும அதில் உள்ளடங்கும.”  அது சதாடர்ந்து
குறிப்பிடு்று மாலகயில்,  “டுஸ்சசெல்படார்ப் நகரம விபரங்கள் வெடக்கு ்று மாலரன்-சவிபரங்கள் வெஸ்ட்ோலியா
மாநின்று மாலைத்தில் உள்ளது,  அங்பக தான் பேர்லின் செந்்று மாலதயில் கிறிஸ்துமஸ்
அன்று தாக்குதல் நடத்திய Anis  Amri  கான்று மாலைத்்று மாலதச் சசென்று மாலைவிட்டிருந்தார்,”
என் உளவுத்துறைது. 

ப் இருந்து ஜேர்மன் செஞ்சி்று மாலக Focus  இன்னும நி்று மால உளவுத்துறைய கசிவுக்று மாலளக் குறித்து
எழுதியது.  ப் இருந்து ஜேர்மன் உளவுத்து்று மால உளவுத்துறை ஆதாரநேர்க்று மாலள பமற்பகாளிட்டு,  அது
குறிப்பிடு்று மாலகயில் அபேடி 2015 இல் பிரிட்டனில் இருந்து பிராங்க்பேர்ட் க்குப்



ேயணித்திருந்ததாக குறிப்பிட்டது.  அபேடி சிரியாவில் து்று மாலணஇராணுவிபரங்கள் வெ
ேயற்சி சேறுவிபரங்கள் வெதற்கு முன்னபர இந்த ேயணம நடந்திருந்ததாக
இங்கின்று மாலைாந்து சோலிஸ் ப் இருந்து ஜேர்மனியின் உளவுத்து்று மால உளவுத்துறை முக்று மாலம BKA க்கு
கூறி இருந்ததாக Focus செஞ்சி்று மாலக குறிப்பிட்டது.  அவிபரங்கள் வெர் ப் இருந்து ஜேர்மனியில்
்று மாலகது சசெய்யப்ேடவில்்று மாலன்று மாலை,  அத்துடன் அவிபரங்கள் வெர் எந்த கண்காணிப்பு
ேட்டியலிலும கூட ்று மாலவிபரங்கள் வெக்கப்ேடவில்்று மாலன்று மாலை என்று அது குறிப்பிட்டது.

லிபியா,  சிரியா,  துருக்கி மற்றும இங்கின்று மாலைாந்திற்கு அபேடி
ஒளிவும்று மால உளவுத்துறைவின்றி ேயணிக்க முடிந்தது என் உளவுத்துறை உண்்று மாலம மீது அங்பக
எந்த சவிபரங்கள் வெளிப்ே்று மாலடயான விளக்கமும கி்று மாலடயாது.  இங்கின்று மாலைாந்து
"எல்்று மாலன்று மாலைகள் ஓட்்று மாலட உ்று மாலடசென்று மாலைாக" உள்ளன, அல்ன்று மாலைது சவிபரங்கள் வெகு கு்று மால உளவுத்துறைவிபரங்கள் வொன
எல்்று மாலன்று மாலை ோதுகாப்புப்ே்று மாலடயினபர உள்ளன என் உளவுத்துறை அர்த்தமற் உளவுத்துறை
விபரங்கள் வொதங்களுக்கும இங்பக இடமில்்று மாலன்று மாலை. எந்தவித குறுக்கீடும இல்ன்று மாலைாமல்
அபேடியால் சுங்கத்து்று மால உளவுத்துறையின் ஊடாக சசெல்ன்று மாலை முடிந்தது என்ேது
அவிபரங்கள் வெருக்கு எல்ன்று மாலைாவிதத்திலும விபரங்கள் வெழி தி உளவுத்துறைந்து விடப்ேட்டிருந்தது என்ே்று மாலத
மட்டுபம அர்த்தப்ேடுத்துகி உளவுத்துறைது.

ேன்று மாலை தசொப்தங்களாக,  அடுத்தடுத்து விபரங்கள் வெந்த பிரிட்டிஷ் அரசொங்கங்கள்
அவிபரங்கள் வெற்றின் பநாக்கங்க்று மாலள எட்டுவிபரங்கள் வெதற்காக தாக்குதல்க்று மாலள ேயன்ேடுத்த
தயாரிப்பு சசெய்து,  ஜிிஹாதி குழுக்களுடன் இ்று மாலணந்து பவிபரங்கள் வெ்று மாலன்று மாலை
சசெய்துள்ளன. “ேயங்கரவிபரங்கள் வொதத்திற்கு எதிரான போர்" மற்றும அதனுடன்
செமேந்தப்ேட்ட ் இருந்து ஜேனநாயக உரி்று மாலமகள் மீதான செ்று மாலளக்காத
தாக்குதல்களுக்கு அப்ோற்ேட்டு,  இங்கின்று மாலைாந்து அதிகாரிகள்,  பிரிட்டிஷ்
ஏகாதிேத்திய சவிபரங்கள் வெளியு உளவுத்துறைவு சகாள்்று மாலக பநாக்கங்களுக்பகற்ே,
பத்று மாலவிபரங்கள் வெயான பநரத்தில் இயக்கத்திற்கு சகாண்டு விபரங்கள் வெரக்கூடிய
இஸ்ன்று மாலைாமிய தீவிரவிபரங்கள் வொத ்று மாலகயாட்களுக்கும குழுக்களுக்கும புகலிடம
அளித்து ்று மாலவிபரங்கள் வெத்திருந்தனர் என்ேபத இதன் அர்த்தமாகும.

அல்ஜீரியாவின் ஆயுதபமந்திய இஸ்ன்று மாலைாமிக் குழு (GIA),  லிபிய
இஸ்ன்று மாலைாமிய போராளிகள் குழு (LIFG), எகிப்திய இஸ்ன்று மாலைாமிய ஜிிஹாதி
மற்றும அல் சகாய்தா போன் உளவுத்துறை குழுக்கள் எல்ன்று மாலைாம இன்று மாலைண்ட்று மாலன
்று மாலமயமாக சகாண்டிருந்தன.  இத்த்று மாலகய அ்று மாலமப்புகள் சின்று மாலைவிபரங்கள் வெற்றுடனும
மற்றும அவிபரங்கள் வெற்றின் த்று மாலன்று மாலைவிபரங்கள் வெர்களுடனும,  Abu  Hamza மற்றும Abu
Qatada ஆகிபயாருடனான விடயங்கள் மிகவும நன்கறியப்ேட்டிருந்த
நி்று மாலன்று மாலையில்,  அவிபரங்கள் வெர்களுடன் ோதுகாப்பு பசெ்று மாலவிபரங்கள் வெகள் ஒருங்கி்று மாலணந்து
சசெயல்ேட்டதுடன்,  அல் சகாய்தா ஐபராப்ோவில் அதன்
சசெயல்ோடுகளுக்கான முக்கிய ்று மாலமயமாக இன்று மாலைண்ட்று மாலனக் ்று மாலகயாண்டு
விபரங்கள் வெந்தது.

அபதபோன்று மாலை,  லிபிய த்று மாலன்று மாலைவிபரங்கள் வெர் பகர்னல் சம் மௌமமர் கடாபி்று மாலய எதிர்த்த
லிபிய இஸ்ன்று மாலைாமியர்க்று மாலள ஆதரித்து பிரிட்டிஷ் ஏகாதிேத்தியம
அவிபரங்கள் வெர்களுடன் சநருக்க பவிபரங்கள் வெ்று மாலன்று மாலை சசெய்தது.  முன்னாள் MI5  உளவிபரங்கள் வொளி
David Shayler அமேன்று மாலைப்ேடுத்திய்று மாலதப் போன்று மாலை, 1996 இல் நடத்தப்ேட்ட
கடாபியின் ேடுசகா்று மாலன்று மாலை முயற்சியில் அதுபோன் உளவுத்துறைசவிபரங்கள் வொரு அ்று மாலமப்ோன
லிபிய இஸ்ன்று மாலைாமிய போராளிகள் குழு உடன் MI6  ஒருங்கி்று மாலணந்து
சசெயல்ேட்டிருந்தது.

ேன்று மாலை ஆண்டுகளாக,  LIFG  அங்கத்தவிபரங்கள் வெர்களின் ஒரு குழு செல்மான்
அபேடியின் வீட்டிற்கு அருகில் மான்சசெஸ்டரின் Whalley  Range
மாவிபரங்கள் வெட்டத்தில் சசெயல்ேட்டு விபரங்கள் வெந்தனர். செல்மான் அபேடியின் தந்்று மாலதயான,
விமான நி்று மாலன்று மாலைய ோதுகாப்பு அதிகாரியான ரமடான் அபேடி உம கூட
LIFG  இன் ஓர் அங்கத்தவிபரங்கள் வெராவிபரங்கள் வொர்.  அவிபரங்கள் வெரும,  ஓர் அணுஆயுத
விஞ்ஞ்ஞானியான அவிபரங்கள் வெர் ம்று மாலனவி சொமியா ரோலும,  அவிபரங்கள் வெர் கடாபி
ஆட்சியால் ்று மாலகது சசெய்யப்ேட்ட பின்னர் 1991  இல்
திரிப்போலியிலிருந்து தப்பி சசென் உளவுத்துறைனர்.  அந்த ஆட்சியின் உள்து்று மால உளவுத்துறை
ோதுகாப்பு பசெ்று மாலவிபரங்கள் வெ ேணியில் இருந்த அவிபரங்கள் வெர்,  நடத்தப்ேடவிருந்த
சோலிஸ் பவிபரங்கள் வெட்்று மாலடக்று மாலளக் குறித்து கடாபி-விபராத இஸ்ன்று மாலைாமிய
குழுக்களின் அங்கத்தவிபரங்கள் வெர்களுக்கு தகவிபரங்கள் வெல் விபரங்கள் வெழங்கியதாக
செந்பதகிக்கப்ேட்டார் என சசெய்திகள் சதரிவிக்கின் உளவுத்துறைன.  “ரமடானின்

விபரங்கள் வொழ்க்்று மாலக ேன்று மாலை செந்தர்ப்ேங்களில் கடாபி்று மாலய ேதவியிலிருந்து கவிழ்ப்ே்று மாலத
சுற்றிபய இருந்ததாக சதரிகி உளவுத்துறைது,” என்று Daily Mail அறிவித்தது. 

லிபியாவிலிருந்து தப்பி விபரங்கள் வெந்த பின்னர்,  ரமடானும அவிபரங்கள் வெர் ம்று மாலனவியும ஒரு
சின்று மாலை கான்று மாலைம செவூதி அபரபியாவில் விபரங்கள் வொழ்ந்தனர்.  பின்னர் அவ்விருவிபரங்கள் வெரும
இங்கின்று மாலைாந்து சசென்று,  விண்ணப்பித்ததும,  அவிபரங்கள் வெர்களுக்கு அரசியல் தஞ்செம
விபரங்கள் வெழங்கப்ேட்டது.  முதலில் அவிபரங்கள் வெர்கள் இன்று மாலைண்டனில் விபரங்கள் வெசித்தனர்,  பின்னர்
பிரிட்டிஷ் உளவுத்து்று மால உளவுத்துறை சநருக்கமான உ உளவுத்துறைவுக்று மாலளப் பேணிவிபரங்கள் வெந்த ேல்பவிபரங்கள் வெறு
கடாபி-எதிர்ப்பு கூறுோடுகளுக்கான ஒரு ்று மாலமயமாக மாறியிருந்த சதற்கு
மான்சசெஸ்டர் ேகுதிக்கு நகர்ந்தனர். 

2011  அக்படாேரில் அசமரிக்க/இங்கின்று மாலைாந்து ஆதரவின்று மாலைான
"கிளர்ச்சியாளர்கள்"  கடாபி்று மாலய ேதவியிலிருந்து சவிபரங்கள் வெளிபயற்றி அவிபரங்கள் வெ்று மாலர
ேடுசகா்று மாலன்று மாலை சசெய்விபரங்கள் வெதில் போய் முடிந்த ஏகாதிேத்திய பினாமி போரில்
செண்்று மாலடயிடுவிபரங்கள் வெதற்காக,  ரமடான் அந்தாண்டு ஏபதாசவிபரங்கள் வொரு ேகுதியில்
லிபியாவிற்குத் திருமபி இருந்தார். இது எப்போது நடந்தசதன் உளவுத்துறைால் அதற்கு
எட்டு மாதங்களுக்கு முன்னதாக சவிபரங்கள் வெளியிடப்ேடாத எண்ணிக்்று மாலகயில்
பதசியளவில் ேன்று மாலை்று மாலரக் சகான்ச உளவுத்துறைாழித்த பநட்படா குண்டுவீச்சு
நடவிபரங்கள் வெடிக்்று மாலகக்குப் பின்னர் நடந்தது.  ரமடான்,  அந்நாட்்று மாலடக் கட்டுப்ோட்டில்
எடுக்க முண்டியடித்துக் சகாண்டிருந்த ேன்று மாலை போராளிகள் குழுக்களில்
ஒன் உளவுத்துறைான திரிப்போலியில் இருந்த மத்திய ோதுகாப்பு ே்று மாலடயின் நிர்விபரங்கள் வொக
பமன்று மாலைாளராக ஆகியிருந்தார்.

அபேடியின் அன்்று மாலன சொமியா, அல் சகாய்தாவின் ம்று மால உளவுத்துறைந்த ஒரு முன்னாள்
தளேதி அபு அனாஸ் அல்-லிபி இன் ம்று மாலனவியான உம அப்துல் ரமடானின்
ஒரு சநருங்கிய பதாழியாவிபரங்கள் வொர்.  1998  அசமரிக்க தூதரக குண்டுவீச்சில்
செமேந்தப்ேட்டதாக குற் உளவுத்துறைஞ்சொட்டப்ேட்ட அல்-லிபி,  "1995  இல் பிரிட்டனில்
அரசியல் தஞ்செம்று மாலடந்து—மான்சசெஸ்டரில் ஐந்தாண்டுகள் தங்கியிருந்தார்"
என்று Daily  Mail குறிப்பிட்டது.  “அணுசெக்தி சோறியியல் ேடித்து விபரங்கள் வெந்த
அபேடியின் அன்்று மாலன உடன் அப்துல் ரமடான் லிபிய த்று மாலன்று மாலைநகரில் ஒன் உளவுத்துறைாக
கல்லூரியில் ேடித்தவிபரங்கள் வெராவிபரங்கள் வொர்.  அவ்விருவிபரங்கள் வெரும மான்சசெஸ்டரில் ேன்று மாலை
ஆண்டுகள் ஒன் உளவுத்துறைாக விபரங்கள் வெசித்திருந்ததாக அவிபரங்கள் வெர் [ரமடான்]  கூறியிருந்தார்,”
என்று Mail குறிப்பிட்டது. 

அக்படாேர் 2013  இல் திரிப்போலியில் அல்-லிபி அசமரிக்க ே்று மாலடகளால்
்று மாலகது சசெய்யப்ேட்டு, விபரங்கள் வெழக்கு விசொர்று மாலணக்கு விபரங்கள் வெருவிபரங்கள் வெதற்கு முன்னபர கல்லீரல்
புற்றுபநாயால் 2015  இல் உயிரிழந்தார்.  மான்சசெஸ்டர் குண்டுவீச்்று மாலசெ
சதாடர்ந்து,  ரமடான் அபேடி மற்றும அவிபரங்கள் வெர் இ்று மாலளய மகன் ிஹசஷம
சசெவ்விபரங்கள் வொயன்று இரவு திரிசோலியில் ்று மாலகது சசெய்யப்ேட்டனர்.

செல்மான் அபேடி,  2016  இல் சிரியா மீதான ஒரு டிபரான் தாக்குதலில்
சகால்ன்று மாலைப்ேட்டவிபரங்கள் வெரும,  இங்கின்று மாலைாந்தில் உள்ள இஸ்ன்று மாலைாமிய அரசுக்கான
ஆள்பசெர்ப்ேவிபரங்கள் வெர்களில் முக்கிய ஒருவிபரங்கள் வெருமான ரபேல் பிஹாஸ்சட (Raphael
Hostey)  இன் மிக சநருக்கமான கூட்டாளி என்றும அறியப்ேட்டிருந்தார்.
பிஹாஸ்சட,  Fallowfield  மாவிபரங்கள் வெட்ட நகரில் அபேடி வீட்டிற்கு ஒரு ்று மாலமல்
தூரத்தில் உள்ள Moss Side இல் விபரங்கள் வெளர்ந்தவிபரங்கள் வெராவிபரங்கள் வொர்.

சவிபரங்கள் வெடிகுண்டு தாக்குதல் மீதான ஓர் அறிக்்று மாலகயில்,  லிபியாவின் பேடாவில்
உள்ள அப்துல்ன்று மாலைாஹ் தினி இன் அரசொங்கம குறிப்பிடு்று மாலகயில்,  பிரிட்டிஷ்
அரசொங்கம ேயங்கரவிபரங்கள் வொதிக்று மாலள விபரங்கள் வெளர்த்சதடுத்து சகாண்டிருப்ே்று மாலதக் குறித்து
அது எச்செரித்திருந்ததாக குறிப்பிட்டது. லிபியாவிலிருந்து நாடு கடந்து விபரங்கள் வெந்து
இங்கின்று மாலைாந்்று மாலத ்று மாலமயமாக சகாண்டவிபரங்கள் வெர்கள் உட்ேட,  இஸ்ன்று மாலைாமிய
தீவிரவிபரங்கள் வொதிகளால் தினியின் அரசொங்கம 2013  இல் திரிப்போலியில் இருந்து
விரட்டப்ேட்டிருந்தது.  தினி இன் அரசொங்கம,  பிரதமர் பம க்கு முன்னர்
இருந்த படவிட் பகமரூன் "ஒட்டுசமாத்த உன்று மாலைகிற்கும ேயங்கரவிபரங்கள் வொதத்்று மாலத
ஏற்றுமதி சசெய்யும ஒரு நாடாக லிபியா்று மாலவிபரங்கள் வெ மாற்றும ஒரு முயற்சியில்,
எங்கள் சேருநகரங்கள் மற்றும சிறுநகரங்க்று மாலள அழித்துக்
சகாண்டிருக்கி உளவுத்துறைார்,”  என்று அவிபரங்கள் வெர் ேயங்கரவிபரங்கள் வொத குழுக்களுக்கு
ஆதரவிபரங்கள் வெளிப்ேதன் மீது குற் உளவுத்துறைஞ்சொட்டி இருந்தது.


