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இலண்டன் பயங்கரரவகரவாத தகரவாக்குதலின்
உத்தி்தியயகரவாகபூர்ரவ விளக்கம் தள்ளகரவாடுகிறது
Robert Stevens and Chris Marsden,

சனிக்கிழழமிழமை

இலண்டன் ன் படன் பாலம் மீது ன் பயங்கர பயங்கரவடன் பாத
தடன் பாக்குதல் நடந்து 24 ிழமைணி  நநரத்திற்குள, பிரிட்டிஷ் பிரதிழமை
ிழமைந்திரி  தத நரசடன் பா  நிழமை முன்ழம பயங்கரவத்த உத்தி நயடன் பாகபூர் பயங்கரவ
 தசடன் பால்லடன் பாடல் சிதறத்  ததடன் பாடங்கியுளளது.
சனிக்கிழழமிழமை கடன் பாழமல டவுனிங் வீதியிலிருந்து  நன் பசுழமகயில்,
“அ பயங்கரவர்களது திட்டமிடல் ிழமைற்றும்  தசயல்ன் படுத்திய விதம்
ழம பயங்கரவத்து ன் படன் பார்க்ழமகயில்,” இலண்டனில் நடந்த தடன் பாக்குதலும்
 நிழமை 22 அன்று ிழமைடன் பான் தசஸ்டரில் நடந்த தடன் பாக்குதலும்
"ஒன் நறடன் பா தடடன் பான்று  ததடன் பாடர்புளளதடன் பாக உளளது,” என்றடன் பார்.
ஆனடன் பால் தடன் பாக்குதல்தடன் பாரர்களில் ஒரு பயங்கரவரது வீட்ழமட  தன் படன் பாலிஸ்
 நசடன் பாதழமனயிட்ட பின்னர், அண்ழமடயில்  பயங்கரவசிக்கும் ஒரு பயங்கரவர்
பிபிசி க்குக் கூறுழமகயில், அம்ிழமைனிதரின் இஸ்லடன் பாமிய
தீவிர பயங்கரவடன் பாத
கண் ந டன் பாட்டங்கள
குறித்து
நடன் பான்
அதிகடன் பாரிகளுக்குக் கூறியிருந் நதன், ஆனடன் பால் அ பயங்கரவர்கள எந்த
நட பயங்கரவடிக்ழமகயும்
எடுக்கவில்ழமல
என்றடன் பார்.
“என்னடன் பால்
முடிந்தழமத நடன் பான்  தசய் நதன்,” என்றடன் பார். “நிழமறய  நன் பர்
அ பயங்கரவர்கள
தரப்பிலிருந்து
அ பயங்கரவர்களடன் பால்
முடிந்தழமத
 தசய்தடன் பார்கள
என்ன் பது
எனக்குத்
 ததரியும்,
ஆனடன் பால்
அதிகடன் பாரிகள
அ பயங்கரவர்கள
தரப்பிலிருந்து
ஒன்றும்
 தசய்யவில்ழமல,” என்றடன் பார்.
இலண்டன்
ன் பயங்கர பயங்கரவடன் பாத
தடன் பாக்குதலும்,
ிழமைடன் பான் தசஸ்டர்
குண்டு த பயங்கரவடிப்பு ிழமைற்றும் ஐ நரடன் பாப்ன் படன் பா எங்கிலுிழமைடன் பான ஏழமனய
எண் ற்ற
உயர்ிழமைட்ட
ன் பயங்கர பயங்கரவடன் பாத
சம்ன் ப பயங்கரவங்கழமளப்
 நன் படன் பால ந பயங்கரவ
அ நத
 பயங்கரவடி பயங்கரவத்ழமதப்
பின் ததடன் பாடர்ந்து
 தகடன் பாண்டிருக்கிறது, இ பயங்கரவற்றில் எல்லடன் பாம் அத்தடன் பாக்குதல்கழமள
நடத்திய பயங்கரவர்கழமள
 தன் படன் பாலிஸ்
நன்கறிந்திருந்தது.
ன் பல
சிழமையங்களில், தடன் பாக்குதலில் சம்ன் பந்தப்ன் பட்ட பயங்கரவர்கள குறித்து
எச்சரிக்ழமககள  பயங்கரவழங்கப்ன் பட்டிருந்தன.
 த பயங்கரவறும்
இரண்டு
 பயங்கரவடன் பாரங்களுக்கு
முன்னர்
தடன் பான்,
ிழமைடன் பான் தசஸ்டரில் Ariana Grande இன் இழமசநிகழ்ச்சியில்
கலந்து  தகடன் பாளள  பயங்கரவந்திருந்த குழந்ழமதகள உட்ன் பட 22
 நன் பழமர
தற் தகடன் பாழமல
குண்டுதடன் பாரி
சல்ிழமைடன் பான்
அ நன் படி
 தகடன் பான்றடன் பார்.
அச்சம்ன் ப பயங்கரவத்திற்குப்
பின்னர்
உட நன நய,
அ நன் படியும் அ பயங்கரவர் குடும்ன் பமும் MI5 உளவுத்துழமறக்கும்
ிழமைற்றும்
அரசுக்கும்
நன்கறியப்ன் பட்ட பயங்கரவர்கள
என்ன் பதும்,
லிபியடன் பா ிழமைற்றும் சிரியடன் பாவில் ஆட்சி ிழமைடன் பாற்ற நட பயங்கரவடிக்ழமககளில்
ஏழமனய ன் பல இஸ்லடன் பாமிய பயங்கரவடன் பாதிகளுடன்  நசர்ந்து அ பயங்கரவர்கழமள
MI5 ன் பயன்ன் படுத்தி இருந்ததும்  த பயங்கரவளியடன் பானது.
கடந்த
 பயங்கரவடன் பாரயிறுதியில்,
நிய
 நயடன் பார்க்
ழமடம்ஸ்
குறிப்பிடுழமகயில் 2015 ந பயங்கரவம்ன் பர் ன் படன் பாரீஸ் ன் பயங்கர பயங்கரவடன் பாத
தடன் பாக்குதலுக்கு  தன் படன் பாறுப்ன் படன் பான இஸ்லடன் பாமிய அரசு பிரிவு
அங்கத்த பயங்கரவர்கழமளச்
சந்திக்க
அ நன் படி
லிபியடன் பாவிற்குப்
ன் பயணித்திருந்ததடன் பாக குறிப்பிட்டது. அ பயங்கரவர் ஏன் பின்னர்
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இங்கிலடன் பாந்திற்கு திரும்பி  பயங்கரவர அனுிழமைதிக்கப்ன் பட்டடன் பார் என்ன் பது
விளக்கிழமைளிக்கப்ன் படடன் பாிழமை நல நய உளளது.
ஜூன் 8 இல்  தன் படன் பாது  நதர்தல்  பயங்கரவரவிருக்கின்ற நிழமலயில்,
கருத்துக்கணிப்புகளில்
அ பயங்கரவர்
வீழ்ச்சிழமய
ிழமைடன் பாற்றும்
 தன் பரும்பிரயத்தன முயற்சியில்  நிழமை இந்த ன் பயங்கர பயங்கரவடன் பாத
தடன் பாக்குதல்கழமள ன் பற்றிக் தகடன் பாண்டு உளளடன் பார். சமீன் பத்திய
கருத்துக்கணிப்புகள  நடடன் பாரிக்கள  த பயங்கரவறும் ஒரு சதவீத
முன்னிழமலயில் இருப்ன் பழமதக் கடன் பாட்டுகின்ற நிழமலயில், ஒரு
சிறிய  தன் பரும்ன் படன் பான்ழமிழமையுடன்  நடடன் பாரிகள திரும்ன் ப  பயங்கரவரலடன் பாம்
அல்லது ஒரு  ததடன் பாங்கு நடன் பாடடன் பாளுிழமைன்றம் அழமிழமையலடன் பாம்
அல்லது  ததடன் பாழிற் கட்சி கூட  த பயங்கரவற்றியழமடயலடன் பாம் என்ற
அனுிழமைடன் பானங்கள
ன் பர பயங்கரவலடன் பாக
நிலவுகின்றன.
மில்லியன்
க க்கடன் பான பயங்கரவர்களடன் பால்
இந்த
அரசடன் பாங்கத்தின்
சமூக
 தகடன் பாளழமககள தூற்றப்ன் பட்டு பயங்கரவரும் ஒரு சூழ்நிழமலயில்,
ன் பயங்கர பயங்கரவடன் பாதத்தின் மீது
" திழமைன்ழமிழமையடன் பாக"
இருப்ன் பதடன் பாக
கூறப்ன் படுகின்ற பயங்கரவரும் ிழமைற்றும்  நதசிய ன் படன் பாதுகடன் பாப்பு என்று
 பயங்கரவருழமகயில்
நம்ன் பகத்தன்ழமிழமை
இல்லடன் பாத பயங்கரவரடன் பாக
கூறப்ன் படுகின்ற பயங்கரவருிழமைடன் பான  ததடன் பாழிற்கட்சி தழமல பயங்கரவர்  தஜர்மி
 நகடன் பார்பின்
மீது
 நதர்தல்
தீர்ப்ழமன் ப
 தகடன் பாண்டு
 பயங்கரவர
இப் நன் படன் பாழமதய அரசடன் பாங்கம் ஆர் பயங்கரவமுடன் உளளது.
அரசியல் பிரச்சடன் பாரத்ழமத இழமடநிறுத்து பயங்கரவ ததன  ததடன் பாழிற்
கட்சியுடன் ஓர் உடன்ன் படன் பாடு இருக்கின்ற  நன் படன் பாதினும்,  நிழமை
அ பயங்கரவரது
ஞடன் பாயிற்றுக்கிழழமிழமை
அறிக்ழமக
மூலம்
ஒரு
ன் பழழமிழமை பயங்கரவடன் பாத அரசடன் பாங்கம் என்ன  தசய்யும் என்ன் பதன் மீது
ன் பல் ந பயங்கரவறு
சூளுழமரகழமள
 பயங்கரவழங்கினடன் பார்.
ன் பயங்கர பயங்கரவடன் பாத
தடன் பாக்குதல்கழமள தடுப்ன் ப ததன்ன் பது "ஈரடன் பாக் ிழமைற்றும் சிரியடன் பாவில்
ISIS
ஐ
ஒழிப்ன் பதற்கடன் பான
இரடன் பாணு பயங்கரவ
நட பயங்கரவடிக்ழமக
 நிழமைற் தகடன் பாள பயங்கரவழமத" அர்த்தப்ன் படுத்து பயங்கரவதடன் பாக கூறுகின்ற அ பயங்கரவர்,
அ நத ந பயங்கரவழமளயில் "இரடன் பாணு பயங்கரவ தழமலயீட்டடன் பால் ிழமைட்டு நிழமைடன் பா",
அல்லது "நிரந்த ன் படன் பாதுகடன் பாப்பிற்கடன் பான ன் பயங்கர பயங்கரவடன் பாத-எதிர்ப்பு
நட பயங்கரவடிக்ழமக குழு தழமல பயங்கரவர்களும் ன் பயிற்சியடன் பாளர்களும்
எவ் பயங்கரவளவு தடன் பான் திறழமிழமைசடன் பாலிகளடன் பாக இருந்தடன் பாலும், அழமதப்
 நன் பணு பயங்கரவதன் மூலிழமைடன் பாக ந பயங்கரவடன் பா" இஸ்லடன் பாமிய ன் பயங்கர பயங்கரவடன் பாதத்ழமத
 நதடன் பாற்கடித்துவிட முடியடன் பாது என்றும்  பயங்கரவலியுறுத்துகிறடன் பார்.
அ பயங்கரவர் குறிப்பிடும் "தழமல பயங்கரவர்களும் ன் பயிற்சியடன் பாளர்களும்",
அதடன் பா பயங்கரவது MI5 ிழமைற்றும் MI6, லிபியடன் பா ிழமைற்றும் சிரியடன் பாவில்
ஆட்சி ிழமைடன் பாற்றத்திற்கடன் பான அ பயங்கரவர்களது நட பயங்கரவடிக்ழமககளில்
இப் நன் படன் பாதும் கூட அ பயங்கரவர்களது பினடன் பாமி ன் பழமடகளடன் பாக பிடியில்
ழம பயங்கரவத்திருக்கும் இஸ்லடன் பாமிய குழுக்களுடன்  தநருக்கிழமைடன் பான
உறவுகளில் ஆழிழமைடன் பாக சம்ன் பந்தப்ன் பட்டுளளனர். பிரிட்டிஷ்
உளவுத்துழமற
முகழமிழமைகள,
இத்தழமகய
குழுக்களின்
அங்கத்த பயங்கரவர்கழமள
இங்கிலடன் பாந்தி நல நய
ன் பயங்கர பயங்கரவடன் பாத
தடன் பாக்குதல்கள
நடத்து பயங்கரவற் நகற்ன் ப
சுதந்திரிழமைடன் பாக
நகர
அனுிழமைதிக்கின்றன.

ன் பல ஆண்டுகளடன் பாக ன் பயங்கர பயங்கரவடன் பாத குழுக்கழமள ஆதரித்து
நிதியுதவி
 பயங்கரவழங்கியுளள
ிழமைத்திய
கிழக்கு
 தகடன் பாடுங் நகடன் பாலடன் பாட்சிகள உடனும் பிரிட்டன்  தநருக்கிழமைடன் பான
உறவுகழமளக்  தகடன் பாண்டுளளது.  நிழமை க்கு முன்பிருந்த  நடவிட்
 நகிழமைரூனடன் பால்
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ிழமைடன் பாதங்களுக்கு
முன்னர்
அனுிழமைதி
 பயங்கரவழங்கப்ன் பட்டிருந்த
ஒரு
விசடன் பாரழம யடன் பான,
ஜிஹடன் பாதி
குழுக்களுக்கு  த பயங்கரவளிநடன் பாடுகள நிதி  பயங்கரவழங்கு பயங்கரவது மீதடன் பான ஒரு
விசடன் பாரழம
வின் பரங்கழமள  த பயங்கரவளியிடு பயங்கரவழமத  நிழமை அரசடன் பாங்கம்
முடக்கி  பயங்கரவருகிறது என்ன் பது ஒரு சில நடன் பாட்களுக்கு முன்னர்
தடன் பான்  த பயங்கரவளியடன் பானது, ஏ தனன்றடன் பால் இங்கிலடன் பாந்தின் ஆயுத
ஏற்றுிழமைதிகளில் 83 சதவீதத்ழமதக் க க்கில்  தகடன் பாண்டுளள
சவூதி அ நரபியடன் பா குறித்த "மிகவும் ஊறுவிழமளவிக்கத்
தக்க" தக பயங்கரவல்கழமள அது  தகடன் பாண்டுளளது என்ன் பதனடன் பால்
ஆகும். ஏப்ரலில், கூடுதலடன் பாக உடன்ன் படிக்ழமககழமளப்  தன் பற
 நிழமை ரியடன் பாத் விஜயம்  தசய்திருந்தடன் பார்.
“ன் பயங்கர பயங்கரவடன் பாதத்திற்கு
எதிரடன் பான
 நன் படன் பாழமர"
உளளடக்கி
இப் நன் படன் பாது ஜனநடன் பாயக உரிழமிழமைகள மீதடன் பான தடன் பாக்குதழமல
அதிகரிக்க  ந பயங்கரவண்டு திழமைன்ற  பயங்கரவலியுறுத்தல் மீது  நிழமை இன்
உழமர
ழமிழமையமிட்டிருந்தது.
இழம யத்ழமத
ன் பயங்கர பயங்கரவடன் பாதிகளுக்கடன் பான
"ன் படன் பாதுகடன் பாப்பு
இடிழமைடன் பாக"
 பயங்கரவழமரயறுத்து,
அழமத
தணிக்ழமக
 தசய் பயங்கரவதன்
மீதும்
இங்கிலடன் பாந்து
ிழமைக்களின்
இழம ய
நட பயங்கரவடிக்ழமககழமள
ஆழிழமைடன் பாக உளவுன் படன் பார்ப்ன் பதன் மீதும் அ பயங்கரவர் திட்டங்கழமள
வி பயங்கரவரித்தடன் பார். அ பயங்கரவர்  ததடன் பாடர்ந்து குறிப்பிடுழமகயில், ஆனடன் பால்,
“ ததடன் பாடர்ந்து நிஜிழமைடன் பான உலகில் இருந்து  பயங்கரவரும் ன் படன் பாதுகடன் பாப்பு
இடங்கழமளயும் நடன் பாம் ிழமைறந்து விடக்கூடடன் பாது,” என்றடன் பார். என்ன
அ பயங்கரவசியப்ன் படுகிற ததன்றடன் பால் " தன் படன் பாது துழமற எங்கிலும் ிழமைற்றும்
சமூகம் எங்கிலும் அழமத தடுத்து நிறுத்த  ந பயங்கரவண்டும்,”
என்றடன் பார்.
இது ன் பளளி ிழமைடன் பா  பயங்கரவர்கள ிழமைற்றும் ஏழமனய ிழமைடன் பா  பயங்கரவர்கழமளக்
கண்கடன் பாணிப்ன் பது
உட்ன் பட
முன்கூட்டி நய
தடுக்கும்
மூ நலடன் பான் படன் பாயத்துடன்
சம்ன் பந்தப்ன் பட்ட
ஒடுக்குமுழமற
நட பயங்கரவடிக்ழமககழமள
ஆழப்ன் படுத்து பயங்கரவதற்கடன் பான
ஒரு
எச்சரிக்ழமகயடன் பாகவும் ிழமைற்றும் அதிகடன் பார ன் பதவிகளில் இருக்கும்
அழமன பயங்கரவழமரயும்
அரசு
உள பயங்கரவடன் பாளிகளடன் பாக
 தசயல்ன் படுத்து பயங்கரவதற்கடன் பான ஒரு குறிப்ன் படன் பாகவும் உளளது.
அரசு ன் படன் பாதுகடன் பாப்பு  நசழம பயங்கரவகள ிழமைற்றும்  தன் படன் பாலிஸிற்கு
 பயங்கரவழங்கப்ன் பட்டுளள ன் பரந்த ன் பல ஒடுக்குமுழமற அதிகடன் பாரங்கள
இப் நன் படன் பாது  நன் படன் பாதுிழமைடன் பானதடன் பாக இல்ழமல என்று கூறி,  நிழமை
நிழமறவு
 தசய்தடன் பார்.
“ தன் படன் பாலிஸ்
ிழமைற்றும்
ன் படன் பாதுகடன் பாப்பு

 நசழம பயங்கரவகளுக்கு  நதழம பயங்கரவயடன் பான அழமனத்து அதிகடன் பாரங்கழமளயும்
 பயங்கரவழங்கு பயங்கரவழமத உறுதிப்ன் படுத்த" ஒரு "ன் பயங்கர பயங்கரவடன் பாத-எதிர்ப்பு
மூ நலடன் பான் படன் பாயம்"  தகடன் பாண்டு  பயங்கரவரப்ன் பட  ந பயங்கரவண்டும் என்றடன் பார்.
அதிகரித்த அரசு ஒடுக்குமுழமற ிழமைற்றும்  நன் படன் பாருக்கடன் பான  நிழமை
இன் திட்டநிரலுக்கு ஒரு ிழமைடன் பாற்றீட்ழமட  ததடன் பாழிற் கட்சி
 பயங்கரவழங்கு திழமைன  ததடன் பாழிலடன் பாள  பயங்கரவர்க்கம் எதிர்ன் படன் பார்க்க முடியடன் பாது
என்ன் பழமத  நநற்று ிழமைடன் பாழமல விழமடயிறுப்பில்  நகடன் பார்பின்
 ததளி பயங்கரவடன் பாக்கினடன் பார். முன்நிற்கும் அன் படன் பாயங்கழமளக் குறித்து
 ததடன் பாழிலடன் பாள  பயங்கரவர்க்கத்ழமத எச்சரிக்க அ பயங்கரவர் எந்த முயற்சியும்
 தசய்யவில்ழமல. அதற்கு ிழமைடன் பாறடன் பாக, அ பயங்கரவர்  நிழமை இன்
உத்தி நயடன் பாகபூர் பயங்கரவ  தசடன் பால்லடன் பாடழமல ஏறத்தடன் பாழ முழுழமிழமையடன் பாக
மீண்டும் ஏற்றுக்  தகடன் பாண்டதுடன், ன் பயங்கர பயங்கரவடன் பாதத்திற்கு
எதிரடன் பான  நன் படன் பாழமர  த பயங்கரவற்றிகரிழமைடன் பாக நடத்த அரசடன் பாங்கம்
 நன் படன் பாதுிழமைடன் பானளவிற்கு  தசயல்ன் படவில்ழமல என்ன் பதன் மீதடன் பான
அ பயங்கரவர் விிழமைர்சனத்தில் குவிந்திருந்தடன் பார்.
 நகடன் பார்பின்,
 நநட் நடடன் பாவிற்கடன் பான
அ பயங்கரவர்
எதிர்ப்ழமன் ப
ழமகத்துறந்ததன் மூலிழமைடன் பாகவும், முப்ன் பழமடகளது அணுஆயுத
திட்டத்ழமத ஏற்றுக்  தகடன் பாண்டதன் மூலிழமைடன் பாகவும் ஏற்கன ந பயங்கரவ
 தசய்தழமதப்  நன் படன் பால ந பயங்கரவ, அரசுக்கு அ பயங்கரவரது விசு பயங்கரவடன் பாசிழமைடன் பான
ஆதரழம பயங்கரவ ிழமைறுஉத்தர பயங்கரவடன் பாதம் அளிக்க முயன்றடன் பார். “நீங்கள
ிழமைக்கழமள ிழமைலி பயங்கரவடன் பான விழமலயில் ன் படன் பாதுகடன் பாக்க முடியடன் பாது,”
என்று கூறிய அ பயங்கரவர், “ தன் படன் பாலிஸ் ிழமைற்றும் ன் படன் பாதுகடன் பாப்பு
 நசழம பயங்கரவகளுக்கு  நதழம பயங்கரவயடன் பான ஆதடன் பார பயங்கரவளங்கள கிழமடக்கச்
 தசய்ய  ந பயங்கரவண்டும்,” ன் பழழமிழமை பயங்கரவடன் பாதிகளின் கீழ் நடந்தழமதப்
 நன் படன் பால “20,000  தன் படன் பாலிஸ் குழமறப்புகள  தசய்யக்கூடடன் பாது,”
என்றடன் பார்.
ஜூழமல 7, 2005 இலண்டன் குண்டு த பயங்கரவடிப்புக்குப் பின்னர்
 நஜடன் பான்
சடன் பார்லஸ்
டு
 திழமை தனஜிஸ்
மீது
ன் பயங்கர
துப்ன் படன் பாக்கிச்சூடு
நடந்த
பின்னர்
முதன்முதலில்
 த பயங்கரவளியிடப்ன் பட்ட
சுட்டுக் தகடன் பால்லும்
 தகடன் பாளழமக
மீதடன் பான
அ பயங்கரவரது முந்ழமதய எதிர்ப்ழமன் பக் ழமகவிட்டு,  நகடன் பார்பின்
கூறுழமகயில், “என்ன நட பயங்கரவடிக்ழமக அ பயங்கரவசிய நிழமைடன் பா, என்ன
 தசய்ய  ந பயங்கரவண்டு நிழமைடன் பா" அழமத  தசய்ய  தன் படன் பாலிஸிற்குச்
சுதந்திரம் இருக்க  ந பயங்கரவண்டும் என்று கூறிய அ பயங்கரவர்,
“ிழமைடன் பார்ச்சில் அ பயங்கரவர்கள  த பயங்கரவஸ்ட்மின்ஸ்டரில்  தசய்தழமதப்
 நன் படன் பால,
அ பயங்கரவர்கள
 நநற்றிரவு
 தசய்தழமதப்
 நன் படன் பால,
உயிர்கழமளக் கடன் பாப்ன் படன் பாற்றவும் ன் படன் பாதுகடன் பாக்கவும் என்ன ன் பழமட
அ பயங்கரவசிய நிழமைடன் பா அழமத பிர நயடன் பாகிக்க  தன் படன் பாலிஸிற்கு முழு
அதிகடன் பாரம்  பயங்கரவழங்கப்ன் பட்டிருக்க  ந பயங்கரவண்டும் என்ன் பதும் அதில்
உளளடங்கும்,” என்றடன் பார்.

