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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

பிரிட்டனின் ன் பின் போர்ட்டன் டவுன் இடவுன் இரன் போணுவ
ஆய்வக தலதலைவர்: ஸ்கிரிின் போல் நஞ்சூட்டலுக்க
மூதலைகன் போடவுன் இரணரணமன் போக டவுன் இரஷ்ரஷ்யன் போ அலடரஷ்யன் போளம
கன் போணப்ிடவில்லதலை
By Julie Hyland,
பிரிட்டனின் ன் பின் போரட்டன் டவுன் இஇரன் போணுவ ஆய்வக விஞ் விஞ்ஞன் போனிகள, முன்்னன் போள இஇரட்ரட்டட
உளவன் போளி ன் ப சேரஜி ஸ்கிரின் போல் மற்றும் அவர மகள யூலிவர் மகள் யூலியன் போ மீமகள் யூலியா மீதன் போ்ன ிடுூலியா மீதான படுககன் போரட்டி
முவர் மகள் யூலியற்சி என்று கூறப்ிடுவதில் ிவர் மகள் யூலியன்ிடுத்மகள் யூலியா மீதப்ிட்ட நஇரம்புகரட்டளப் ின் போதிக்கும் விஷ
மருந்து உற்ித்தி ூலியா மீதான படுக சேய்வர் மகள் யூலியப்ிட்ட இடமன் போக இரஷ்வர் மகள் யூலியன் போரட்டவ அரட்டடவர் மகள் யூலியன் போளம் கன் போணவில்ரட்டி.
ன் பின் போரட்டன் டவுன் ின் போதுகன் போப்புத்துரட்டற விஞ் விஞ்ஞன் போ்ன மற்றும் ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதன் போழில்நுட்ி ஆய்வகத்தின்
(DSTL) மகள் யூலியா மீதரட்டிரட்டம நிரவன் போகி கன் போரி ஏய்ற்ூலியா மீதான படுககன்ூலியா மீதான படுகென்ஹெட் ஸ்ரட்டக ூலியா மீதான படுக சேய்திகளுக்கு கூறுரட்டகயில்,
மன் போரச் 4 அன்று  சேன் போலிஸ்ிரி மகள் யூலியா மீதன் போக்குமகள் யூலியா மீதலில் ிவர் மகள் யூலியன்ிடுத்மகள் யூலியா மீதப்ிட்ட ூலியா மீதான படுகின் போருளின் "துல்லிவர் மகள் யூலியமன் போ்ன
உற்ித்தி இடத்ரட்டமகள் யூலியா மீத அரட்டடவர் மகள் யூலியன் போளம் கன் போணவில்ரட்டி" என்றன் போர.
இந்மகள் யூலியா மீதூலியா மீதான படுகவன் போரு குற்றகஇரமன் போ்ன புஇரளிக்கு பிரிட்டிஷ் ஸ்மகள் யூலியா மீதன் போிகன் பம குற்றவன் போளி என்ிரட்டமகள் யூலியா மீத
அவஇரது ஒப்புமகள் யூலியா மீதல் உறுதிப்ிடுத்துகிறது, இது அூலியா மீதான படுகமரிக்க மகள் யூலியா மீதரட்டிரட்டமயிின் போ்ன 2003 ஈஇரன் போக்
ிரட்டடூலியா மீதான படுகவர் மகள் யூலியடுப்ரட்டி நிவர் மகள் யூலியன் போவர் மகள் யூலியப்ிடுத்மகள் யூலியா மீத இட்டுக்கட்டப்ிட்ட ன் பின் போலி "உளவுத்மகள் யூலியா மீதகவல்"
ன் பகன் போப்புகரட்டளயும் விஞ்சி நிற்கிறது.
இஇரன் போணுவ மீளஆயுமகள் யூலியா மீதமவர் மகள் யூலியப்ிடுத்மகள் யூலியா மீதரட்டி மட்டுமல்ி, மன் போறன் போக ூலியா மீதான படுகவளிநன் போட்டு "மகள் யூலியா மீதரட்டியீட்ரட்டட"
எதிரக்கின் பறன் போம் என்ற ூலியா மீதான படுகிவர் மகள் யூலியரில் உளநன் போட்டு அஇரசிவர் மகள் யூலியல் எதிரப்ரட்டி ஒடுக்க நகரவமகள் யூலியா மீதற்கன் போக
இரஷ்வர் மகள் யூலியன் போவுடன் ிமகள் யூலியா மீதட்டங்கரட்டள விரட்டஇரவுிடுத்துவமகள் யூலியா மீதற்கன் போ்ன அஇரசிவர் மகள் யூலியல் ஸ்மகள் யூலியா மீதன் போிகத்தின்
முவர் மகள் யூலியற்சிகரட்டள முற்றிலும் குறுக்கன் போக ூலியா மீதான படுகவட்டும், ஏய்ற்ூலியா மீதான படுககன்ூலியா மீதான படுகென்ஹெட் இன் அறிக்ரட்டக மீது,
குறிப்பிடத்மகள் யூலியா மீதக்க விமகள் யூலியா மீதத்தில், அூலியா மீதான படுகமரிக்க மற்றும் பிரிட்டிஷ் ஊடகங்கள ூலியா மீதான படுகிரும்ின் போலும்
வன் போய்மூடி உளள்ன. கன் போரடிவர் மகள் யூலியன் அமகள் யூலியா மீதன் இரட்டணவர் மகள் யூலிய ிதிப்பில் இதுகுறித்து ூலியா மீதான படுக சேய்தி
ூலியா மீதான படுகவளியிட்டது என்றன் போலும், அந்மகள் யூலியா மீத ூலியா மீதான படுக சேய்தி அன் பமகள் யூலியா மீத நன் போளின் மதிவர் மகள் யூலியம் அமகள் யூலியா மீதன் முமகள் யூலியா மீதல்
ிக்கத்திலிருந்து மரட்டறக்கப்ிட்டது.
அந்மகள் யூலியா மீத விஷ மருந்து எங்ன் பக, வர் மகள் யூலியன் போஇரன் போல் உற்ித்தி ூலியா மீதான படுக சேய்வர் மகள் யூலியப்ிட்டூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீத்ன தீரமன் போனிப்ிது
"எங்கள [DSTL] ன் பவரட்டியில்ரட்டி" என்று ஏய்ற்ூலியா மீதான படுககன்ூலியா மீதான படுகென்ஹெட் ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதரிவித்மகள் யூலியா மீதன் போர. அந்மகள் யூலியா மீத விஷ
மருந்து ன் பநன் போவின் ப சேன் போக் மருந்மகள் யூலியா மீதன் போ —அமகள் யூலியா மீதன் போவது இரஷ்வர் மகள் யூலியன் போவன் போல் மட்டுன் பம உற்ித்தி
ூலியா மீதான படுக சேய்வர் மகள் யூலியப்ிட்டிருக்கும் என்று பிரிட்டிஷ் அஇர சேன் போங்கம் வலியுறுத்தும் இஇரன் போணுவ
மகள் யூலியா மீதஇரத்திின் போ்ன நஇரம்பு விஷமன் போ— என்ிரட்டமகள் யூலியா மீதயும் அவர உறுதிப்ிடுத்மகள் யூலியா மீதவில்ரட்டி.
“மகள் யூலியா மீதற்ன் பின் போரட்டமகள் யூலியா மீதவர் மகள் யூலிய நிரட்டியில் … அது ஒரு ன் பநன் போவின் ப சேன் போக் இஇர சேன் போவர் மகள் யூலிய்னம் அல்ிது அந்மகள் யூலியா மீத
வரட்டகரட்டவர் மகள் யூலியச்  சேன் போரந்மகள் யூலியா மீதது எ்ன எங்களன் போல் ஸ்மகள் யூலியா மீதன் போபிக்க முடிந்துளளது" என்றன் போர. இரஷ்வர் மகள் யூலியன் போவில்
மகள் யூலியா மீதன் போன் அது உற்ித்தி ூலியா மீதான படுக சேய்வர் மகள் யூலியப்ிட்டது என்ிரட்டமகள் யூலியா மீத உறுதிப்ிடுத்மகள் யூலியா மீத முடியுமன் போ என்று
வி்னவிவர் மகள் யூலிய ன் பின் போது, அவர கூறி்னன் போர, ூலியா மீதான படுகமன் போத்மகள் யூலியா மீதத்தில் DTSL ூலியா மீதான படுக சேய்திருப்ிது என்்னூலியா மீதான படுகவன்றன் போல்
“விஞ் விஞ்ஞன் போ்ன மகள் யூலியா மீதகவல்கரட்டள அஇரசுக்கு" வழங்கியுளளது, அஇரசு "பின்்னர இன்னும் ிி
ஆமகள் யூலியா மீதன் போஇரங்கரட்டளப் ிவர் மகள் யூலியன்ிடுத்தி அவரகள எட்டியுளள முடிவுகரட்டள ஒருமித்து
எட்டியுளளது,” என்றன் போர.
ஏய்ற்ூலியா மீதான படுககன்ூலியா மீதான படுகென்ஹெட் இன் கருத்துக்கள, மன் போஸ்ன் பகன் போவிற்கு எதிஇரன் போக ன் பநட்ன் படன் போவின்
ஆத்திஇரமூட்டல்கரட்டள அதிகரிப்ிமகள் யூலியா மீதற்கன் போக பிரிட்டிஷ் அஇர சேன் போங்கம் ஸ்கிரிின் போல் மீமகள் யூலியா மீதன் போ்ன
ூலியா மீதான படுகவளிப்ிரட்டடவர் மகள் யூலியன் போ்ன
விஷ
மகள் யூலியா மீதன் போக்குமகள் யூலியா மீதரட்டிப்
ிவர் மகள் யூலியன்ிடுத்திக்
ூலியா மீதான படுககன் போண்டரட்டமகள் யூலியா மீத
அம்ிிப்ிடுத்துகின்ற்ன.

4 April 2018
மன் போரச் 12 அன்று பிஇரமகள் யூலியா மீதம மந்திரி ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதன் பஇர சேன் போ ன் பம நன் போடன் போளுமன்றத்தில் கூறுரட்டகயில்,
ஸ்கிரிின் போல் மற்றும் அவர மகளுக்கு எதிஇரன் போக ிவர் மகள் யூலியன்ிடுத்மகள் யூலியா மீதப்ிட்ட அந்மகள் யூலியா மீத விஷ மருந்து
இரஷ்வர் மகள் யூலியன் போவில் உற்ித்தி ூலியா மீதான படுக சேய்வர் மகள் யூலியப்ிட்ட "ஒரு வரட்டக" (ன் பநன் போவின் ப சேன் போக்) இஇர சேன் போவர் மகள் யூலிய்னம் என்றன் போர.
“ன் பின் போரட்டன் டவுனின் உிக-முன்்னணி வல்லு்னரகளன் போல் இந்மகள் யூலியா மீத விஷ இஇர சேன் போவர் மகள் யூலிய்னம்
 சேரிவர் மகள் யூலியன் போக கண்டறிவர் மகள் யூலியப்ிட்டிருப்ிமகள் யூலியா மீதன் அடிப்ிரட்டடயில் … இரஷ்வர் மகள் யூலியன் போ மகள் யூலியா மீதன் போன் " பிரிட்டிஷ்
மண்ணில் ிடுூலியா மீதான படுககன் போரட்டி முவர் மகள் யூலியற்சிக்கு "ூலியா மீதான படுகிரிதும் அன் ப்னகமன் போக ூலியா மீதான படுகின் போறுப்ின் போகிறூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீத்ன இந்மகள் யூலியா மீத
அஇரசு தீரமன் போனிக்கிறது,” என்றன் போர.
அந்மகள் யூலியா மீத பிஇரமகள் யூலியா மீதம மந்திரி அவர குற்றச் சேன் போட்டுக்கு ிக்கிிமன் போக ஒரு ஆமகள் யூலியா மீதன் போஇர துணுக்ரட்டக
கூட முன்ரட்டவக்கவில்ரட்டி, அவஇரது "ூலியா மீதான படுகிரிதும் அன் ப்னகமன் போக" என்ற கிடத்மகள் யூலியா மீத்னமன் போ்ன
வன் போரத்ரட்டமகள் யூலியா மீத
ன் பைன் போடிப்பு
ஒரு
ூலியா மீதான படுகநளிவுசுளிவன் போ்ன
ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதன் போனிரட்டவர் மகள் யூலிய
ஏற்ிடுத்மகள் யூலியா மீத
வடிவரட்டமக்கப்ிட்டிருந்மகள் யூலியா மீதது.
ூலியா மீதான படுகவளியுறவுத்துரட்டற ூலியா மீதான படுக சேவர் மகள் யூலியிர ன் பின் போரிஸ் ன் பைன் போன் சேன் அந்மகள் யூலியா மீத எச் சேரிக்ரட்டக கூட
கன் போட்டவில்ரட்டி, “ூலியா மீதான படுகிரும்ின் போலும்" கிூலியா மீதான படுகஇரம்ளின் மகள் யூலியா மீதன் போன் அந்மகள் யூலியா மீத மகள் யூலியா மீதன் போக்குமகள் யூலியா மீதரட்டி நடத்தி
"இருக்கும்" என்றவர குறிப்பிட்டன் போர. அதில் அது  சேம்ிந்மகள் யூலியா மீதப்ிடவில்ரட்டி என்ற
இரஷ்வர் மகள் யூலியன் போவின் ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதன் போடரச்சிவர் மகள் யூலியன் போ்ன வலியுறுத்மகள் யூலியா மீதரட்டி நிஇரன் போகரித்து, மன் போஸ்ன் பகன் போவின் "ூலியா மீதான படுகின் போய்
மூட்ரட்டடகள" என்று அரட்டமகள் யூலியா மீத குற்றஞ் சேன் போட்டிவர் மகள் யூலியதுடன், இரஷ்வர் மகள் யூலிய ை்னன் போதிிதி விளன் போடிமீர
புட்டிரட்ட்ன ஹிட்ிருடன் ஒப்பிட்டன் போர.
ன் பின் போரட்டன் டவுன் "அந்மகள் யூலியா மீத விஷ மருந்ரட்டமகள் யூலியா மீத இரஷ்வர் மகள் யூலியரகளுரட்டடவர் மகள் யூலியமகள் யூலியா மீதன் போக  சேரிவர் மகள் யூலியன் போக அரட்டடவர் மகள் யூலியன் போளம்
கண்டிருப்ிமகள் யூலியா மீதன் போக" அவரிடம் கூறிவர் மகள் யூலியமகள் யூலியா மீதன் போக ன் பைன் போன் சேன் பின்்னர வன் போதிட்டன் போர. “இந்மகள் யூலியா மீத விஷ
மருந்து, ன் பநன் போவின் ப சேன் போக், இரஷ்வர் மகள் யூலியன் போவில் உருவன் போக்கப்ிட்டது" என்று அவருக்கு எவ்வன் போறு
ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதரிந்மகள் யூலியா மீதது என்று ன் பைரமன் ஒளிிஇரப்பு நிறுவ்னம் Deutsche Welle வி்னவிவர் மகள் யூலிய ன் பின் போது,
ன் பைன் போன் சேன் ிதிிளித்மகள் யூலியா மீதன் போர, “அந்மகள் யூலியா மீத ஆமகள் யூலியா மீதன் போஇரங்கரட்டள நன் போன் ின் போரத்மகள் யூலியா மீத ன் பின் போது ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதரிந்மகள் யூலியா மீதது .
அமகள் யூலியா மீதன் போவது நன் போன் குறிப்பிட்டுவது ன் பின் போரட்டன் டவுன் நிரகரட்டள, அமகள் யூலியா மீதன் போவது, அந்மகள் யூலியா மீத
ஆய்வகத்ரட்டமகள் யூலியா மீத [அவரகளிடம் அமகள் யூலியா மீதன் மன் போதிரிகள உளள்ன], அவரகள முற்றிலும்
ஆணித்மகள் யூலியா மீதஇரமன் போக கூறியிருந்மகள் யூலியா மீத்னர. 'உறுதிவர் மகள் யூலியன் போக கூறுகிறீரகளன் போ' என்று நன் போன் அந்மகள் யூலியா மீத
நிரிடன் பம கூட ன் பகட்ன் படன், 'எந்மகள் யூலியா மீத  சேந்ன் பமகள் யூலியா மீதகமும் இல்ரட்டி' என்றவர கூறி்னன் போர.”
இந்மகள் யூலியா மீத அடிப்ிரட்டடயில், பிரிட்டன் 26 நன் போடுகளில் இருந்து —மிகவும் குறிப்பிடத்மகள் யூலியா மீதக்கது
அூலியா மீதான படுகமரிக்கன் போ— 130 இரஷ்வர் மகள் யூலிய தூமகள் யூலியா மீதரகரட்டள ூலியா மீதான படுகவளின் பவர் மகள் யூலியற்றும் முவர் மகள் யூலியற்சியில் ூலியா மீதான படுகவற்றி கண்டது,
அத்துடன் இரஷ்வர் மகள் யூலியன் போவின் "ஸ்திஇரமின்ரட்டமப்ிடுத்தும் நடவடிக்ரட்டககளுக்கு" எதிஇரன் போக
ன் பநட்ன் படன் போ முவர் மகள் யூலியற்சிகரட்டளத் தீவிஇரப்ிடுத்மகள் யூலியா மீதவும் ன் பகன் போரிவர் மகள் யூலியது .
ன் பின் போரட்டன் டவுன் அறிக்ரட்டகக்கு விரட்டடயிறுத்மகள் யூலியா மீத இரஷ்வர் மகள் யூலிய ை்னன் போதிிதி விளன் போடிமீர புட்டின்,
 சேன் போலிஸ்ிரி  சேம்ிவம் மீது ஒரு வி சேன் போஇரரட்டண ன் பமற்ூலியா மீதான படுககன் போளள ன் பகன் போரிவர் மகள் யூலியதுடன், “இரஷ்வர் மகள் யூலிய-வின் பஇரன் போமகள் யூலியா மீத
பிஇரச் சேன் போஇரம் ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதன் போடங்கப்ிட்ட ன் பவகம்" குறித்து அவர கவரட்டிகரட்டளயும் ூலியா மீதான படுகவளியிட்டன் போர.
இந்நகரவுகளின் ஆத்திஇரமூட்டும் மற்றும் ூலியா மீதான படுகின் போறுப்ிற்ற மகள் யூலியா மீதன்ரட்டம ின் போதுகன் போப்பு மந்திரி
கவின் வில்லிவர் மகள் யூலியம் சே்னன் போல் அடிக்ன் பகன் போடிட்டு கன் போட்டப்ிட்டது. மன் போஸ்ன் பகன் போவுக்கு எதிஇரன் போ்ன
ன் பநட்ன் படன் போ ஆவர் மகள் யூலியத்மகள் யூலியா மீதப்ிடுத்மகள் யூலியா மீதலின் ின் போகமன் போக , எஸ்ன் பமகள் யூலியா மீதன் போனிவர் மகள் யூலியன் போ மற்றும் இரஷ்வர் மகள் யூலியன் போவுக்கு
இரட்டடயிின் போ்ன எல்ரட்டியில் நிறுத்மகள் யூலியா மீதப்ிட்டுளள பிரிட்டிஷ் துருப்புகளிரட்டடன் பவர் மகள் யூலிய

ன் பிசுரட்டகயில், “ை்னன் போதிிதி புட்டின் மற்றும் அவர நடவடிக்ரட்டககளன் போல் உிகின்
ூலியா மீதான படுகின் போறுரட்டம குரட்டறந்து ூலியா மீதான படுககன் போண்ன் பட ூலியா மீதான படுக சேல்கிறது,” என்று அச்சுறுத்தி்னன் போர.
பிரிட்டிஷ் அஇர சேன் போங்கம் மகள் யூலியா மீதன் போன் "ூலியா மீதான படுகின் போய் மூட்ரட்டடகளுக்கு" குற்றவன் போளி என்ிது இப்ன் பின் போது
ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதளிவன் போகிறது. WSWS எச் சேரித்மகள் யூலியா மீதரட்டமகள் யூலியா மீதப் ன் பின் போி, “துஇரதிருஷ்டவ சேமன் போக ின் போதிக்கப்ிட்ட
இஇரட்ரட்டட உளவன் போளி திரு. ஸ்கிரின் போல் மற்றும் அவர மகளும், ன் பமிதிக தீரக்கமன் போ்ன
புவி சேன் போரமூன் பின் போின் போவர் மகள் யூலிய ன் பநன் போக்கங்களுக்கன் போக அூலியா மீதான படுகமரிக்க மற்றும் பிரிட்டிஷ் உளவுத்துரட்டற
முகரட்டமகள திட்டமிட ஒரு  சேதிக்கு விரட்டிூலியா மீதான படுககன் போடுக்கப்ிட்ட ிகரட்டடகன் போய்களன் போகி
ன் பின் போ்னன் போரகள என்ின் பமகள் யூலியா மீத  சேன் போலிஸ்ிர நஞ்சூட்டல் விவகன் போஇரத்தின் மிகவும் நம்புவமகள் யூலியா மீதற்குரிவர் மகள் யூலிய
விளக்கமன் போக உளளது.
இஇர சேன் போவர் மகள் யூலிய்ன ஆயுமகள் யூலியா மீதங்கள மீமகள் யூலியா மீதன் போ்ன ஒப்ிந்மகள் யூலியா மீதம் (CWC) மற்றும் இஇர சேன் போவர் மகள் யூலிய்ன ஆயுமகள் யூலியா மீதங்கள
மகள் யூலியா மீதடுப்புக்கன் போ்ன ஐ.நன் போ. அரட்டமப்பு (OPCW) ஆகிவர் மகள் யூலியவற்றின் கீழ் குற்றஞ் சேன் போட்டப்ிடும் அந்மகள் யூலியா மீத
விஷ மருந்தின் மன் போதிரிகரட்டள மன் போஸ்ன் பகன் போவுக்கு வழங்கி இருக்க ன் பவண்டும்
என்றன் பின் போதும், ஒரு பூங்கன் போ இருக்ரட்டகயில் ஸ்கிரின் போலும் அவர மகளும் ந்னவிழந்து
கண்டறிவர் மகள் யூலியப்ிட்டமகள் யூலியா மீதற்கு பிந்ரட்டமகள் யூலியா மீதவர் மகள் யூலிய வன் போஇரங்களில், பிரிட்டனின் அதிகன் போரிகள அரட்டமகள் யூலியா மீத
மன் போஸ்ன் பகன் போவுக்கு வழங்க மறுத்மகள் யூலியா மீத்னர.
பிரிட்டிஷ் அஇர சேன் போங்கமும் வரட்டளந்து ூலியா மீதான படுககன் போடுக்கும் ஊடகங்களும் ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதன் போடரந்து —
ஸ்கிரிின் போல் மற்றும் அவர மகளும் "ஓபின் பவர் மகள் யூலியன் போய்ட் ஃூலியா மீதான படுகின்மகள் யூலியா மீதன் போய்ல்" (opioid fentanyl)
ூலியா மீதான படுககன் போண்டு நஞ்சூட்டப்ிட்ட்னர என்ிதில் இருந்து நஇரம்புகரட்டளத் மகள் யூலியா மீதன் போக்கும் இஇரன் போணுவ
மகள் யூலியா மீதஇரத்திின் போ்ன விஷ மருந்து  சேம்ிந்மகள் யூலியா மீதப்ிட்டிருந்மகள் யூலியா மீதது என்ிது வரட்டஇரயில்— அவரகள
கரட்டமகள் யூலியா மீதரட்டவர் மகள் யூலிய இட்டுக்கட்டி்னர. அவரகள ின் போதிக்கப்ிட்டமகள் யூலியா மீதற்கு ஆமகள் யூலியா மீதன் போஇரப் ூலியா மீதான படுகின் போருளன் போக,
யூலிவர் மகள் யூலியன் போ பிரிட்டனுக்குள ூலியா மீதான படுககன் போண்டு வந்மகள் யூலியா மீத ஒரு ிரிசு ூலியா மீதான படுகின் போருளில் இருந்து, அவரகளது
கன் போரின் கன் போற்ன் பறன் போட்ட வ சேதி வரட்டஇரயில், ஸ்கிரின் போலின் வீட்டு கமகள் யூலியா மீதவு பிடி வரட்டஇரயில், மன் போற்றி
மன் போற்றி அவரகளுக்கு  சேமன் போளிப்புகரட்டளயும் ூலியா மீதான படுக சேய்வர் மகள் யூலிய ன் பவண்டியிருந்மகள் யூலியா மீதது .
ஸ்கிரிின் போல் மற்றும் அவர மகளும் மற்றும்  சேன் போரூலியா மீதான படுகைன்ட் நிக் ூலியா மீதான படுகிய்லியும் —இவரும்
ின் போதிக்கப்ிட்டமகள் யூலியா மீதன் போக ூலியா மீதான படுக சேய்திகள குறிப்பிட்ட்ன— அன் ப்னகமன் போக பிரட்டழக்க மன் போட்டன் போரகள
என்ற வன் போமகள் யூலியா மீதங்களுக்குப் பின்்னர, ூலியா மீதான படுகிய்லி மன் போரச் 22 அன்று மருத்துவமரட்ட்னயில் இருந்து
அனுப்பி ரட்டவக்கப்ிட்டன் போர. பின்்னர, விவர் மகள் யூலியன் போழ்னன்று, யூலிவர் மகள் யூலியன் போவும் கண்முன்்னன் போன் பின் பவர் மகள் யூலிய
அதி சேவர் மகள் யூலியத்மகள் யூலியா மீதக்க வரட்டகயில் மீண்டு வந்மகள் யூலியா மீதன் போர. அவஇரது இருப்பிடத் மகள் யூலியா மீதகவல்கள, அத்துடன்
மிகவும் கவரட்டிக்குரிவர் மகள் யூலிய நிரட்டிரட்டமயில் இருப்ிமகள் யூலியா மீதன் போக ூலியா மீதான படுக சேய்திகளில் கூறப்ிடும் அவர
மகள் யூலியா மீதந்ரட்டமகள் யூலியா மீதயி்னதும் கூட, இன்னும் ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதரிவர் மகள் யூலிய வஇரவில்ரட்டி, பிரிட்டிஷ் அஇர சேன் போங்கன் பமன் போ
ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதன் போடரந்து இரஷ்வர் மகள் யூலியன் போ அவரகரட்டள அணுகுவரட்டமகள் யூலியா மீத மகள் யூலியா மீதடுத்து வருகிறது.
ஏய்ற்ூலியா மீதான படுககன்ூலியா மீதான படுகென்ஹெட் இன் அறிக்ரட்டக அஇர சேன் போங்கத்ரட்டமகள் யூலியா மீதயும் ஊடங்கரட்டளயும் பின்னுக்கு
இழுத்து பிடித்திருப்ிமகள் யூலியா மீதன் போக ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதரிகிறது. அவர ஸ்ரட்டக ூலியா மீதான படுக சேய்திகளுக்கு ன் பி சே இருப்ிமகள் யூலியா மீதன் போக
ூலியா மீதான படுகவளிவர் மகள் யூலியன் போ்னதும், அவர அஇர சேன் போங்க மகள் யூலியா மீதஇரப்ரட்டி ஆமகள் யூலியா மீதன் போஇரபூரவமன் போக ூலியா மீதான படுக சேய்வர் மகள் யூலிய முவர் மகள் யூலியல்வன் போர என்று
எதிரன் பநன் போக்கப்ிட்டது.
அதில்  சேம்ிந்மகள் யூலியா மீதப்ிட்ட விஷம் "ஒருன் பவரட்டள அஇரசு நடவடிக்ரட்டகவர் மகள் யூலியன் போளரின்
மகள் யூலியா மீதரட்டகரட்டமகளுக்குள மட்டுன் பம இருக்கக்கூடிவர் மகள் யூலிய ஏன் பமகள் யூலியா மீதன் போூலியா மீதான படுகவன் போன்று" என்று DSTL மகள் யூலியா மீதரட்டிவர
ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதரிவித்மகள் யூலியா மீதன் போர, ஆ்னன் போல் இதுன் பவ கூட ன் பைன் போன் சேன் ஆணித்மகள் யூலியா மீதஇரமன் போக வலியுறுத்திவர் மகள் யூலிய இது
மகள் யூலியா மீதன் போன் விடவர் மகள் யூலியம் என்ிதிலிருந்து மிகவும் பிறழ்ந்து உளளது.
அரட்ட்னத்திற்கும் ன் பமின் போக, ிவர் மகள் யூலியன்ிடுத்மகள் யூலியா மீதப்ிட்ட விஷ மருந்து "அதீமகள் யூலியா மீத விஷத்மகள் யூலியா மீதன்ரட்டம
ூலியா மீதான படுககன் போண்ட ூலியா மீதான படுகின் போருள", அமகள் யூலியா மீதற்கு எந்மகள் யூலியா மீத மன் போற்று மருந்தும் அறிவர் மகள் யூலியப்ிடவில்ரட்டி என்று
ஏய்ற்ூலியா மீதான படுககன்ூலியா மீதான படுகென்ஹெட் குறிப்பிடுவது மகள் யூலியா மீதன் போன் இன்னும் ன் பகளவிகரட்டள அதிகரிக்கிறது.
ிவர் மகள் யூலியன்ிடுத்மகள் யூலியா மீதப்ிட்டமகள் யூலியா மீதன் போக கூறப்ிடும் ன் பநன் போவின் ப சேன் போக் , ன் பவூலியா மீதான படுகறந்மகள் யூலியா மீத இஇரன் போணுவ மகள் யூலியா மீதஇரத்திின் போ்ன
விஷ மருந்ரட்டமகள் யூலியா மீத விட "ித்து மடங்கு அதிக  சேக்தி வன் போய்ந்மகள் யூலியா மீதது" என்று ன் பைன் போன் சேன்
குறிப்பிடுகின்ற நிரட்டியில், எப்ிடி இப்ன் பின் போது ின் போதிக்கப்ிட்ட மூன்றில் இருவர
பிரட்டழத்திருக்கிறன் போரகள, ன் பமலும் இன்னும் நிரட்டறவர் மகள் யூலிய ன் பிர ஏன் ின் போதிக்கப்ிடன் போமல்
ன் பின் போ்னன் போரகள?
மன் போஸ்ன் பகன் போவின் ன் பகன் போரிக்ரட்டகயின் ன் பிரில்  சேன் போலிஸ்ிர மகள் யூலியா மீதன் போக்குமகள் யூலியா மீதல் குறித்து விவன் போதிக்க
ன் பென்ஹெக்கில் இன்று கூடும் OPCW கூட்டத்திற்கு முன்்னமகள் யூலியா மீதன் போக ஏய்ற்ூலியா மீதான படுககன்ூலியா மீதான படுகென்ஹெட் இன்
ன் பிட்டி ூலியா மீதான படுகவளிவர் மகள் யூலியன் போ்னது. OPCW வி சேன் போஇரரட்டண முடிவு அடுத்மகள் யூலியா மீத வன் போஇரம் ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதன் போடக்கத்தில்
அறிவிக்கப்ிட உளளது.

பிரிட்டனின் இஇரகசிவர் மகள் யூலிய ன் ப சேரட்டவகள மகள் யூலியா மீதன் போன் அத்மகள் யூலியா மீதன் போக்குமகள் யூலியா மீதலில்  சேம்ிந்மகள் யூலியா மீதப்ிட்டுளள்ன என்று
குற்றஞ் சேன் போட்டி, கடந்மகள் யூலியா மீத சிி நன் போட்களன் போக, மன் போஸ்ன் பகன் போ பிரிட்டிஷ் குற்றச் சேன் போட்டுகளுக்கு
அமகள் யூலியா மீதன் கண்ட்னங்கரட்டள உவர் மகள் யூலியரத்தி இருந்மகள் யூலியா மீதது .
இரஷ்வர் மகள் யூலிய ூலியா மீதான படுகவளியுறவுத்துரட்டற அரட்டமச் சேர ன் ப சேரஜி ின் போவ்ன் பஇரன் போவ் கூறுரட்டகயில், பிரிட்டனும்
அூலியா மீதான படுகமரிக்கன் போவும் ினிப்ன் பின் போர கன் போித்ரட்டமகள் யூலியா மீதயும் விட மிக ஆித்மகள் யூலியா மீதன் போ்ன ஒரு ன் பமன் போமகள் யூலியா மீதரட்டி
மன் போஸ்ன் பகன் போவுடன் உண்டன் போக்கும் கண்ன் பணன் போட்டத்தில், “ிகிஇரங்கமன் போக ூலியா மீதான படுகின் போய்கரட்டளயும்,
அப்ிட்டமன் போக பிரட்டழவர் மகள் யூலியன் போ்ன மகள் யூலியா மீதகவல்கரட்டளயும்  சேன் போரந்துளள்ன” என்றன் போர.
“பிரிட்டன் ூலியா மீதான படுகவளின் பவர் மகள் யூலியறுவமகள் யூலியா மீதற்கன் போ்ன நிரட்டிரட்டமகள மீது வன் போக்கன் போளரகளுக்கு அளித்மகள் யூலியா மீத
வன் போக்குறுதிகரட்டள நிரட்டறன் பவற்ற மகள் யூலியா மீதவறிவர் மகள் யூலிய பின்்னர, பிரிட்டிஷ் அஇர சேன் போங்கம் மகள் யூலியா மீதன்ரட்ட்ன ஒரு
அூலியா மீதான படுக சேககரிவர் மகள் யூலியமன் போ்ன சூழலில் கண்டமகள் யூலியா மீதன் போல், அமகள் யூலியா மீதற்கு இது ஆமகள் யூலியா மீதன் போவர் மகள் யூலியமன் போகவும் இருக்கும்,”
என்று குறிப்பிட்ட அவர, இமகள் யூலியா மீதன் மூிம் ஐன் பஇரன் போப்பிவர் மகள் யூலிய ஒன்றிவர் மகள் யூலியத்திலிருந்து பிரிட்டன்
ூலியா மீதான படுகவளின் பவர் மகள் யூலியறுவது ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதன் போடரின் போக ஆழமரட்டடந்து வரும் அஇரசிவர் மகள் யூலியல் ூலியா மீதான படுகநருக்கடிரட்டவர் மகள் யூலியச்
சுட்டிக்கன் போட்டி்னன் போர.
இதுன் பின் போன்றூலியா மீதான படுகவன் போரு கடுரட்டமவர் மகள் யூலியன் போ்ன குற்றச் சேன் போட்டுக்களுக்கு விரட்டடயிறுக்குமன் போறு ஸ்ரட்டக
ூலியா மீதான படுக சேய்திகள வி்னவிவர் மகள் யூலியமகள் யூலியா மீதற்கு, ஏய்ற்ூலியா மீதான படுககன்ூலியா மீதான படுகென்ஹெட் இன் கருத்துக்கள முற்றிலும் மதிப்ிற்று
இருந்மகள் யூலியா மீத்ன. அவர ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதரிவித்மகள் யூலியா மீதன் போர, “அது மன் போதிரிவர் மகள் யூலியன் போ்ன எதுவும் ஒருன் பின் போதும் நன் போங்கள
எங்களிடம் வந்துளளது என்ிமகள் யூலியா மீதற்ன் பகன் போ அல்ிது எங்கள இடத்தின் நன் போன்கு சுவரகரட்டள
விட்டு ூலியா மீதான படுகவளின் பவர் மகள் யூலியறுவமகள் யூலியா மீதற்ன் பகன் போ வழியில்ரட்டி,” என்றன் போர.
“நன் போங்கள ூலியா மீதான படுக சேய்து வரும் ன் பவரட்டியின் ின் போகமன் போக மிகவும் விஷத்மகள் யூலியா மீதன்ரட்டம ூலியா மீதான படுககன் போண்ட ிி
ூலியா மீதான படுகின் போருட்கரட்டள நன் போங்கள ரட்டகவர் மகள் யூலியன் போளகின் பறன் போம்,” என்று ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதன் போடரந்து அவர கூறி்னன் போர . ஆ்னன் போல்
ன் பின் போரட்டன் டவுன் "மிகவும் உவர் மகள் யூலியரந்மகள் யூலியா மீதிட் சே ின் போதுகன் போப்பு மற்றும் கட்டுப்ின் போடுகரட்டளக்"
ூலியா மீதான படுககன் போண்டுளளது என்ின் பமகள் யூலியா மீதன் போடு, அது வழரட்டமவர் மகள் யூலியன் போக OPCW ஆல் கண்கன் போணிக்கப்ிடுகிறது.
“எங்கள நன் போன்கு சுவரகரட்டள விட்டு ூலியா மீதான படுகவளின் பவர் மகள் யூலியற நன் போங்கள அனுமதித்துளன் பளன் போம்
என்ிமகள் யூலியா மீதற்கு ஏன் பமகள் யூலியா மீதனும் ஒரு அறிகுறி இருந்மகள் யூலியா மீதது [என்றன் போல்], பின்்னர நன் போங்கள ூலியா மீதான படுக சேவர் மகள் யூலியல்ிட
அனுமதிக்கப்ிட்டிருக்க மன் போட்ன் படன் போன் பம,” என்றன் போர.
ன் பின் போரட்டன் டவுன்  சேன் போலிஸ்ிரியில் இருந்து ூலியா மீதான படுகவறும் எட்டு ரட்டமல்கள தூஇரத்தில்
அரட்டமந்துளளது. இந்மகள் யூலியா மீத இஇரகசிவர் மகள் யூலிய ஆரட்டி பிரிட்டனின் இஇர சேன் போவர் மகள் யூலிய்ன ஆயுமகள் யூலியா மீத
ஆஇரன் போய்ச்சிக்கன் போ்ன ரட்டமவர் மகள் யூலியமன் போக விளங்குவதுடன், இது பின்ன் ப்னன் போக்கி முமகள் யூலியா மீதல் உிக ன் பின் போர
கன் போித்திலிருந்து இருந்து வருகிறது. 1939 மற்றும் 1989 க்கு இரட்டடன் பவர் மகள் யூலிய நூற்றுக்
கணக்கன் போ்ன முன்்னன் போள இஇரன் போணுவ சிப்ின் போய்கள ன் ப சேன் போமகள் யூலியா மீதரட்ட்னச் சேன் போரட்டி எலிகளன் போக (guinea
pigs) ிவர் மகள் யூலியன்ிடுத்மகள் யூலியா மீதப்ிட்ட்னர என்ிது  சேம்ிந்மகள் யூலியா மீதமன் போ்ன நீதிமன்றத்தின் ஏற்ின் போட்டின்ிடி 3
மில்லிவர் மகள் யூலியன் ிவுண்டு வழங்க 2008 இல் ின் போதுகன் போப்பு அரட்டமச் சேகம் ஒப்புக் ூலியா மீதான படுககன் போண்டது.
அதில் ிங்ூலியா மீதான படுககடுத்மகள் யூலியா மீதவரகளிடம் குளிருக்கன் போ்ன மன் போற்று ஆய்வுகளில் அவரகள
ிங்ூலியா மீதான படுககடுத்து இருப்ிமகள் யூலியா மீதன் போக கூறப்ிட்டது, ஆ்னன் போல்  சேரீன் மற்றும் பிற விஷ
இஇர சேன் போவர் மகள் யூலிய்னங்கரட்டளக் ூலியா மீதான படுககன் போண்டு சிிருக்கு நஞ்சூட்டப்ிட்டிருந்மகள் யூலியா மீதது.
ன் பின் போரட்டன் டவுன் 2003 இல் ஈஇரன் போக்கின் ின் போரிவர் மகள் யூலிய ன் பிஇரழிவு ஆயுமகள் யூலியா மீதங்கள ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதன் போடரின் போ்ன அஇரசு
பிஇரச் சேன் போஇரத்தில் உளளன் போரந்து இரட்டணந்திருந்மகள் யூலியா மீதது. ஈஇரன் போக்கிவர் மகள் யூலிய ன் பின் போர ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதன் போடங்கி ஒருசிி
வன் போஇரங்களில், ன் பின் போரட்டன் டவுனில் இருந்மகள் யூலியா மீத இஇர சேன் போவர் மகள் யூலிய்ன ஆயுமகள் யூலியா மீதங்களுக்கன் போ்ன வல்லு்னர
டன் போக்டர ன் படவிட் ூலியா மீதான படுககல்லி, ன் படன் போனி பின் பளவர் மகள் யூலியரின் ூலியா மீதான படுகமகள் யூலியா மீதன் போழிற் கட்சி அஇர சேன் போங்கம்
மகள் யூலியா மீதற்கன் போப்புக்கன் போ்ன முன்கூட்டிவர் மகள் யூலிய ன் பின் போரட்டஇர நிவர் மகள் யூலியன் போவர் மகள் யூலியப்ிடுத்மகள் யூலியா மீத ஈஇரன் போக்கிவர் மகள் யூலிய இஇரன் போணுவ மகள் யூலியா மீதரட்டகரட்டம
மீது "சிின் போகிமகள் யூலியா மீத" ூலியா மீதான படுக சேய்திகரட்டள வழங்கிவர் மகள் யூலியது என்ற குற்றச் சேன் போட்டுக்களுக்கு ஆமகள் யூலியா மீதன் போஇரநிஇரன் போக
இருந்மகள் யூலியா மீதன் போர என்ிமகள் யூலியா மீதற்கன் போக ூலியா மீதான படுகவளின் பவர் மகள் யூலியற்றப்ிட்டன் போர. ஒரு சிி வன் போஇரங்களுக்குப் பின்்னர
ை் ஜூரட்டி 17, 2003 இல் ூலியா மீதான படுககல்லி மஇரணமரட்டடந்மகள் யூலியா மீதன் போர .
ஸ்கிரின் போல் நஞ்சூட்டலுக்கு ூலியா மீதான படுகவறும் ஒருசிி நன் போட்களுக்கு முன்்னர மகள் யூலியா மீதன் போன்  சேன் போலிஸ்ிரி
 சேமமகள் யூலியா மீதளத்தில் நடந்மகள் யூலியா மீத ஒரு மிகப்ூலியா மீதான படுகிரிவர் மகள் யூலிய இஇர சேன் போவர் மகள் யூலிய்ன ன் பின் போரமுரட்டற ியிற்சிரட்டவர் மகள் யூலிய பிரிட்டனின்
ின் போதுகன் போப்பு அரட்டமச் சேகம் நிரட்டறவு ூலியா மீதான படுக சேய்திருந்மகள் யூலியா மீதது என்ிது கடந்மகள் யூலியா மீத வன் போஇரம் ூலியா மீதான படுகவளிவர் மகள் யூலியன் போ்னது.
அந்மகள் யூலியா மீத மூன்று வன் போஇரகன் போி "நிைமன் போ்ன ியிற்சி சூழலில்" 300 இஇரன் போணுவ சிப்ின் போய்கள
ஈடுிட்டிருந்மகள் யூலியா மீத்னர என்ின் பமகள் யூலியா மீதன் போடு, “இஇர சேன் போவர் மகள் யூலிய்ன, உயிரி, ன் பஇரடின் பவர் மகள் யூலியன் போகதிரவீச்சு மற்றும்
அணுக்கதிரவீச்சு" அச்சுறுத்மகள் யூலியா மீதல்களுக்கு மகள் யூலியா மீதன் போங்கள மகள் யூலியா மீதவர் மகள் யூலியன் போஇரன் போக உளன் பளன் போமன் போ என்ிரட்டமகள் யூலியா மீத
ன் ப சேன் போதிக்க Dstl மற்றும் இரன் போவர் மகள் யூலியல் கடற்ிரட்டட அதிஇரடிப்ிரட்டடயி்னர ஒரு ியிற்சியில்
இருப்ிமகள் யூலியா மீதன் போக, ூலியா மீதான படுகிப்இரவரி 20 அன்று ூலியா மீதான படுகவளிவர் மகள் யூலியன் போ்ன ின் போதுகன் போப்பு அரட்டமச் சேகத்தின் ஓர
அறிக்ரட்டக ூலியா மீதான படுகிருரட்டமபீற்றிவர் மகள் யூலியது.

