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ஜூலியயான் அசயாஞ்்ஜஜ  பயாதுதுகயாப் பதற்துகயான சிட்னி சிட்னி ப பரண:
முக்கியியமயானானததயாரு முன்சிட்னி பனயாக்கிய அடிானதயடுப்பு 

Linda Tenenbaum,                 18 June 2018

விக்கிலீக்ஸின் ஆசிரியஆசிரியர ஆசிரியரான ஜூலய ஆசிரியரான் அச ஆசிரியராஞஜஜ
உடனடிய ஆசிரியராகவும் நிபந்தஜனயின்றியும் விடுதஜறியும் விடுதலை ம் விடுதலை சசய்யப
பப ஆசிரியராஆசிரியர ஆசிரியராடுவதற்க ஆசிரியராக பக நேற்று ஜூன் 17  ஞ ஆசிரியராயிறன்று,  சிட்னியின்
க நேகஆசிரியரசஜப சதுக்கத்தில் ஒரு ஆர்பப ஆசிரியராட்டம் க நேடத்தபபட்டது. அச ஆசிரியராஞஜ
இறியும் விடுதலைண்டனில் உள்ள ஈக்வபட ஆசிரியரார் தூதஆசிரியரகத்தில் அஜடபட்டிருக்கும்
நிஜறியும் விடுதலையில் இருந்து விடுதஜறியும் விடுதலை ம் விடுதலை சசய்யபபடுவதற்கும் அவர்
ப ஆசிரியராதுக ஆசிரியராபப ஆசிரியராக ஆஸ்திபஆசிரியரலய ஆசிரியரா திரும்புவதற்கும் பிஆசிரியரதமர் ம ஆசிரியரால்கம்
டர்ன்புல்லன் ஆஸ்திபஆசிரியரலய அஆசிரியரச ஆசிரியராங்கம் ஏற்ப ஆசிரியராடு ம் விடுதலை சசய்ய
பவண்டும் என்று இந்தப பபஆசிரியரணி பக ஆசிரியராரியது.

நீண்டக ஆசிரியராறியும் விடுதலைம ஆசிரியராய் பச ஆசிரியராசலச சமத்துவக் கட்சியின் தஜறியும் விடுதலைவஆசிரியர ஆசிரியராக
இருந்து வரும் லண்ட ஆசிரியரா ம் விடுதலை சடனன்ப ஆசிரியராம் இந்தப பபஆசிரியரணிஜய
அறிமுகம் ம் விடுதலை சசய்து தஜறியும் விடுதலைஜம த ஆசிரியராங்கின ஆசிரியரார்.  SEP  இன் பதசியச
ம் விடுதலை சசயறியும் விடுதலைஆசிரியர ஆசிரியரான பஜம்ஸ் பக ஆசிரியராகன்;  ம் விடுதலை சமல்பப ஆசிரியரார்ன் பல்கஜறியும் விடுதலைக்கழகத்தில்
சமூக சமத்துவத்திற்க ஆசிரியரான சர்வபதச இஜளஞர் மற்றும் ம ஆசிரியராணவர்
அஜமபபின் தஜறியும் விடுதலைவஆசிரியர ஆசிரியராக இருக்கும் எவ்ரிம் ய ஆசிரியராஸ்கின்;  மற்றும்
ம் விடுதலை சப ஆசிரியராதுக் கல்விக்க ஆசிரியரான கமிட்டியின் (CFPE)  பதசிய
ஒருங்கிஜணபப ஆசிரியராளஆசிரியர ஆசிரியராக இருக்கும் சூ பிலபஸ் ஆகிபய ஆசிரியரார் இதில்
உஜஆசிரியரய ஆசிரியராற்றினர்.  ஜஜுலயன் அச ஆசிரியராஞஜன் விடுதஜறியும் விடுதலைக்கும் மற்றும்
ஊடகங்களது விடுதஜறியும் விடுதலைக்கும ஆசிரியரான ஒரு சஜளக்க ஆசிரியராத பப ஆசிரியராஆசிரியர ஆசிரியராளிய ஆசிரியராக
இருந்து வரும் க நேன்கறிந்த பத்திரிஜகய ஆசிரியராளரும்
ஆவணபபஜடபப ஆசிரியராளியும ஆசிரியரான பஜ ஆசிரியரான் பில்ஜரின் ஒரு சக்திவ ஆசிரியராய்ந்த
உஜஆசிரியரயுடன் அது நிஜறவஜடந்தது.

ஜூலய ஆசிரியரான் அச ஆசிரியராஞஜஜ விடுவிக்க சிட்னியில் க நேஜடம் விடுதலை சபற்ற பச ஆசிரியராசலச சமத்துவக்
கட்சியின் பபஆசிரியரணி 

அச ஆசிரியராஞஜஜ ப ஆசிரியராதுக ஆசிரியராபபது, பப ஆசிரியரார், சமூக சமத்துவமின்ஜம, மற்றும்
ஜனக நே ஆசிரியராயக உரிஜமகள் மீத ஆசிரியரான அத்தஜன த ஆசிரியராக்குதல்களுக்கும ஆசிரியரான
மூறியும் விடுதலை க ஆசிரியராஆசிரியரணம ஆசிரியராக இருக்கின்ற ஒடுக்குமுஜற முதறியும் விடுதலை ஆசிரியராளித்துவ
அஜமபபிற்கு எதிஆசிரியர ஆசிரியரான பப ஆசிரியராஆசிரியர ஆசிரியராட்டத்துடன் பிரிக்கவியறியும் விடுதலை ஆசிரியராது
பின்னிபபிஜணந்தத ஆசிரியராகும் என்ற அஆசிரியரசியல் பக ஆசிரியராட்ப ஆசிரியராட்டின்
அடித்தளத்தில் இந்தப பபஆசிரியரணி அஜமந்திருந்தது.

பறியும் விடுதலை ம ஆசிரியராணவர்கள் மற்றும் ம் விடுதலை சத ஆசிரியராழிறியும் விடுதலை ஆசிரியராளர்கள் உள்ளிட
நூற்றுக்கணக்க ஆசிரியராபன ஆசிரியரார் இதில் பங்கும் விடுதலை சபற்று,

உஜஆசிரியரய ஆசிரியராற்றியவர்களுக்கு உற்ச ஆசிரியராகம ஆசிரியரான கஆசிரியரபக ஆசிரியராஷம் எழுபபினர்.
ஒட்டும் விடுதலை சம ஆசிரியராத்த ஸ்த ஆசிரியராபக ஊடகங்களின் இருட்டடிபபு,  அத்துடன்
அச ஆசிரியராஞஜஜ ப ஆசிரியராதுக ஆசிரியராபபதற்கு ஒட்டும் விடுதலை சம ஆசிரியராத்த உத்திபய ஆசிரியராகபூர்வ
அஆசிரியரசியல் அஜமபபும் க ஆசிரியராட்டுகின்ற குபஆசிரியர ஆசிரியராதம் ஆகியவற்ஜறயும் மீறி
அவர்கள் பங்பகற்றிருந்தனர்.

பபஆசிரியரணிஜயத் ம் விடுதலை சத ஆசிரியராடக்கி ஜவத்து,  ம் விடுதலை சடனின்ப ஆசிரியராம் அறிவித்த ஆசிரியரார்,
“பத்திரிஜகய ஆசிரியராளர்களுக்கு மக்களுக்கு உண்ஜமகஜளத் ம் விடுதலை சதரிவிக்க
உள்ள உரிஜம,  கருத்து சுதந்திஆசிரியரத்திற்க ஆசிரியரான அவர்களது உரிஜம,
ஒவ்ம் விடுதலை சவ ஆசிரியராருவருக்கும் உண்ஜமஜயத் ம் விடுதலை சதரிந்து ம் விடுதலை சக ஆசிரியராள்ள இருக்கின்ற
உரிஜம ஆகிய ஜனக நே ஆசிரியராயக உரிஜமகளுக்கு உறுதிபூண்டிருக்கும்
அத்தஜன பபஜஆசிரியரயும் ஒன்ற ஆசிரியராகக் ம் விடுதலை சக ஆசிரியராண்டுவருகின்ற ஒரு
சக்திவ ஆசிரியராய்ந்த ப ஆசிரியராதுக ஆசிரியராபபுப பிஆசிரியரசச ஆசிரியராஆசிரியரத்ஜத ஆஸ்திபஆசிரியரலய ஆசிரியராவில்,
நியூசிறியும் விடுதலை ஆசிரியராந்தில், மற்றும் சர்வபதச அளவில் கட்டிம் விடுதலை சயழுபபுவதற்க ஆசிரியரான
பப ஆசிரியராஆசிரியர ஆசிரியராட்டத்ஜதத் ம் விடுதலை சத ஆசிரியராடங்கி ஜவபபதற்க ஆசிரியராக இந்தப பபஆசிரியரணிஜய
பச ஆசிரியராசலச சமத்துவக் கட்சி ஏற்ப ஆசிரியராடு ம் விடுதலை சசய்திருக்கிறது.  இஜவ மிக
அடிபபஜடய ஆசிரியரான பிஆசிரியரசசிஜனகள ஆசிரியராகும்.  உண்ஜமயின் மீத ஆசிரியரான,
விக்கிலீக்ஸ் மற்றும் ஜூலய ஆசிரியரான் அச ஆசிரியராஞஜன் மீத ஆசிரியரான
ஒடுக்குமுஜறய ஆசிரியரானது,  ஜனக நே ஆசிரியராயக உரிஜமகள் அழிக்கபபடுவதுடன்
ஜகபக ஆசிரியரார்த்து க நேஜடம் விடுதலை சபறுகிறது.”

பஜம்ஸ் பக ஆசிரியராகன், தனது உஜஆசிரியரயில், இந்தப பபஆசிரியரணி “ம் விடுதலை சத ஆசிரியராழிறியும் விடுதலை ஆசிரியராள
வர்க்கத்திற்கு மிக முக்கியம ஆசிரியரானத ஆசிரியராகும்,  ஏம் விடுதலை சனன்ற ஆசிரியரால்
மனிதகுறியும் விடுதலைத்தின் பஆசிரியரந்த ம் விடுதலை சபரும்ப ஆசிரியரான்ஜமயின் அத்தஜன சமூக
மற்றும் ஜனக நே ஆசிரியராயக உரிஜமகளுக்க ஆசிரியரான ம ஆசிரியராம் விடுதலை சபரும் பப ஆசிரியராஆசிரியர ஆசிரியராட்டத்தின்
பகுதிய ஆசிரியராக இது இருக்கிறது” என்று அறிவித்த ஆசிரியரார்.

“அம் விடுதலை சமரிக்க ஜன ஆசிரியராதிபதி ஒட்டும் விடுதலை சம ஆசிரியராத்த க நே ஆசிரியராடுகஜளயும் அண
ஆயுதங்கஜளக் ம் விடுதலை சக ஆசிரியராண்டு ‘முழுஜமய ஆசிரியராக அழித்து விடுவது’
குறித்து சர்வச ஆசிரியராத ஆசிரியராஆசிரியரணம ஆசிரியராக பபசுகின்றத ஆசிரியரான இசசமயத்தில்”
ம் விடுதலை சத ஆசிரியராழிறியும் விடுதலை ஆசிரியராள வர்க்கத்திற்குள்ளும் இஜளஞர்கள் மத்தியிலும் பப ஆசிரியரார்
அப ஆசிரியராயம் குறித்த விழிபபுணர்வும் கவஜறியும் விடுதலைகளும் அதிகரித்துச
ம் விடுதலை சசல்கிறது என்பஜத பக ஆசிரியராகன் விளக்கின ஆசிரியரார்.

“உறியும் விடுதலைக பிற்பப ஆசிரியராக்குத்தனத்தின் மற்றும் முதறியும் விடுதலை ஆசிரியராளித்துவ
சீர்குஜறியும் விடுதலைவின் கருஜமயம ஆசிரியராக இருக்கும் அம் விடுதலை சமரிக்க ஆசிரியராவில்
ம் விடுதலை சத ஆசிரியராழிறியும் விடுதலை ஆசிரியராள வர்க்கமும் இஜளஞர்களும் மீண்டும்
பப ஆசிரியராஆசிரியர ஆசிரியராட்டத்திற்குள் வருவது மிகவும் தீர்ம ஆசிரியரானகஆசிரியரம ஆசிரியரான
முக்கியத்துவம் ம் விடுதலை சக ஆசிரியராண்டத ஆசிரியராகும்”  என்று பக ஆசிரியராகன் ம் விடுதலை சத ஆசிரியராடர்ந்து
கூறின ஆசிரியரார்.

“அம் விடுதலை சமரிக்க ஆளும் உயஆசிரியரடுக்கு ம் விடுதலை சத ஆசிரியராழிறியும் விடுதலை ஆசிரியராள வர்க்கம் குறித்து
ம் விடுதலை சக ஆசிரியராண்டிருக்கும் அசசத்ஜதப புரிந்து ம் விடுதலை சக ஆசிரியராள்ள ஆசிரியராமல்,
விக்கிலீக்ஜலீக்ஸையும் அச ஆசிரியராஞஜஜயும் வ ஆசிரியராய்மூடச ம் விடுதலை சசய்வதற்கு அது
ம் விடுதலை சக ஆசிரியராண்டிருக்கும் தீர்ம ஆசிரியரானகஆசிரியரம ஆசிரியரான உறுதிஜய ஒருவர் புரிந்து
ம் விடுதலை சக ஆசிரியராள்ள முடிய ஆசிரியராது.  ம் விடுதலை சத ஆசிரியராழிறியும் விடுதலை ஆசிரியராள வர்க்கத்திற்கும்,  ச ஆசிரியராம ஆசிரியரானிய
மக்களுக்கும் இஜணயம் வழங்குகின்ற சக்திஜயக் குறித்து



அம் விடுதலை சமரிக்க ஆசிரியராவிலும் சர்வபதச அளவிலும் முதறியும் விடுதலை ஆசிரியராளித்துவ ஆளும்
வர்க்கங்களும் அவற்றின் பிஆசிரியரதிநிதிகளும் பீதியஜடந்துள்ளனர்.

“இஜணயம் அவர்களுக்கு ம ஆசிரியராற்றுப பகுபப ஆசிரியராய்வுக்கும்
ம் விடுதலை சசய்திகளுக்கும் அணகல் வழங்குகிறது;  தகவல்கள் மற்றும்
கருத்துக்கஜளப பரிம ஆசிரியராறிக் ம் விடுதலை சக ஆசிரியராள்ளும் திறஜன வழங்குகிறது;
பதசிய எல்ஜறியும் விடுதலைகஜளக் கடந்து அஆசிரியரசியல்ரீதிய ஆசிரியராக
ஒழுங்குபடுவதற்கும் ஒரு சர்வபதச சக்திய ஆசிரியராக
ஐக்கியபபடுவதற்கும் வழியஜமக்கிறது.”

அவர் கூறின ஆசிரியரார், “கடந்த மூன்று வ ஆசிரியராஆசிரியர க ஆசிரியராறியும் விடுதலைத்தின் பப ஆசிரியராது,  இந்தப
பபஆசிரியரணிஜயயும்,  அத்துடன் ஜூன் 19  அன்று க நேஜடம் விடுதலை சபறுகின்ற
விழிபபுணர்வுக் கூட்டங்கஜளயும் க நே ஆசிரியராங்கள் விளம்பஆசிரியரபபடுத்திக்
ம் விடுதலை சக ஆசிரியராண்டிருந்த பவஜளயில்,  ஆஸ்திபஆசிரியரலய ஆசிரியராவிலும் மற்றும்
சர்வபதச அளவிலும் ம் விடுதலை சத ஆசிரியராழிறியும் விடுதலை ஆசிரியராள வர்க்கத்தில் அச ஆசிரியராஞஜக்கும்
விக்கிலீக்லீக்ஸைஜுக்கும் எந்த மட்டத்திற்கு ஆதஆசிரியரவு இருக்கிறது என்பஜத
க நே ஆசிரியராங்கள் ம் விடுதலை சவளிக்ம் விடுதலை சக ஆசிரியராணர்ந்திருக்கிபற ஆசிரியராம்.”

“ஸ்த ஆசிரியராபகம் அவஜஆசிரியரக் ஜகவிட்டிருக்கிறது.  மில்லயன் கணக்க ஆசிரியரான
மக்கள் அவஜஆசிரியரக் ஜகவிடவில்ஜறியும் விடுதலை.  அச ஆசிரியராஞஜ உடனடிய ஆசிரியரான
அப ஆசிரியராயத்திற்கு முகம் ம் விடுதலை சக ஆசிரியராடுத்துக் ம் விடுதலை சக ஆசிரியராண்டிருக்கின்ற ஒரு
பக நேஆசிரியரத்தில்,  அஆசிரியரச ஆசிரியராங்கங்களும் அஆசிரியரசியல் கட்சிகளும் இபபப ஆசிரியராது
என்ன ம் விடுதலை சசய்கின்றன என்பது ஒருபப ஆசிரியராதும் மறக்கபபடப
பப ஆசிரியராவதில்ஜறியும் விடுதலை.”

பஜ ஆசிரியரான் பில்ஜர் வழங்கிய உஜஆசிரியர,  ஜூலய ஆசிரியரான் அச ஆசிரியராஞஜஜ
ஓக நே ஆசிரியராய்களிடம் விட்டுவிட்டிருந்த அஆசிரியரசியல்வ ஆசிரியராதிகள்,  ம் விடுதலை சசய்தித்த ஆசிரியராள்
ஆசிரியர்கள்,  பத்திரிஜகய ஆசிரியராளர்கள்,  முன்ன ஆசிரியராள் த ஆசிரியராஆசிரியர ஆசிரியராளவ ஆசிரியராதிகள்,
மற்றும் “முன்ன ஆசிரியராள்-இடதுகள்”  அஜனவரின் மீதும ஆசிரியரான ஒரு
கடுஜமய ஆசிரியரான மற்றும் கூர்ஜமய ஆசிரியரான அம்பறியும் விடுதலைபபடுத்தஜறியும் விடுதலை
வழங்கியது.  ஜனக நே ஆசிரியராயக உரிஜமகள் மீத ஆசிரியரான ஒரு சக்திவ ஆசிரியராய்ந்த
ப ஆசிரியராதுக ஆசிரியராபஜப அது ம் விடுதலை சக ஆசிரியராண்டிருந்தது.

“ஜூலய ஆசிரியரான் அச ஆசிரியராஞஜஜ எனக்கு க நேன்கு ம் விடுதலை சதரியும்” என்று அவர்
ஆஆசிரியரம்பித்த ஆசிரியரார். “அவஜஆசிரியர ஒரு ம் விடுதலை சக நேருங்கிய க நேண்பஆசிரியர ஆசிரியராக,  அச ஆசிரியராத ஆசிரியராஆசிரியரண
மனத்ஜதரியமும் தீஆசிரியரமும் ம் விடுதலை சக ஆசிரியராண்ட ஒரு மனிதஆசிரியர ஆசிரியராக க நே ஆசிரியரான்
கருதுகிபறன்.  ம் விடுதலை சப ஆசிரியராய்களும் அவதூறுகளும் முடிவில்றியும் விடுதலை ஆசிரியராமல்,
பழிவ ஆசிரியராங்கும் பக நே ஆசிரியராக்கத்துடன்,  க நேம்பிக்ஜகத்துபஆசிரியர ஆசிரியராகம ஆசிரியரான விதத்தில்
ஒரு சுன ஆசிரியராமிஜயப பப ஆசிரியரால் அவஜஆசிரியரச சூழ்ந்திருபபஜத க நே ஆசிரியரான்
கவனித்து வந்திருக்கிபறன்;  அவர்கள் ஏன் அவர் மீது பசறு
வீசுகின்றனர் என்பது எனக்குத் ம் விடுதலை சதரியும்.

“2008  இல்,  விக்கிலீக்ஜலீக்ஸையும் அச ஆசிரியராஞஜஜயும் பசர்த்து
அழிபபதற்க ஆசிரியரான ஒரு திட்டம் 2008,  ம ஆசிரியரார்ச 8  பததியிட்ட ஒரு
உயர்நிஜறியும் விடுதலை இஆசிரியரகசிய ஆவணம் ஒன்றில் வகுக்கபபட்டிருந்தது.
அம் விடுதலை சமரிக்க ப ஆசிரியராதுக ஆசிரியராபபுத் துஜறயின் இஜணயவழி எதிர்-உளவு
மதிபபீடுகள் பிரிவுத ஆசிரியரான் இதஜன உருவ ஆசிரியராக்கியவர்கள்.
விக்கிலீக்ஸின் ‘ஈர்பபு ஜமயம ஆசிரியராக’  இருக்கின்ற ‘க நேம்பிக்ஜக
உணர்ஜவ’  அழிபபது எத்தஜன முக்கியம ஆசிரியரானது என்பஜத
அவர்கள் விவரித்திருந்தனர்.

“’அம்பறியும் விடுதலைபபடுத்தல் [மற்றும்] குற்றவியல் வழக்குத்ம் விடுதலை சத ஆசிரியராடஆசிரியரல்களது’
மிஆசிரியரட்டல்கள் மற்றும் மரிய ஆசிரியராஜதயின் மீத ஆசிரியரான ஒரு இஜடவிட ஆசிரியராத
த ஆசிரியராக்குதல் ஆகியவற்ஜறக் ம் விடுதலை சக ஆசிரியராண்டுத ஆசிரியரான் இதஜன ச ஆசிரியராதிக்க
முடியும் என்று அவர்கள் எழுதினர்.  விக்கிலீக்ஜலீக்ஸையும் அதன்
ஆசிரியர் மற்றும் ம் விடுதலை சவளியீட்ட ஆசிரியராளஜஆசிரியரயும் வ ஆசிரியராய்மூடச ம் விடுதலை சசய்வதும்

குற்றபபடுத்துவதுபம பக நே ஆசிரியராக்கம ஆசிரியராய் இருந்தது.  ஒரு ஒற்ஜற
மனிதரின் மீதும் கருத்து சுதந்திஆசிரியரம் என்ற அடிபபஜடய ஆசிரியரான
பக ஆசிரியராட்ப ஆசிரியராட்டின் மீதும் ஒரு பப ஆசிரியரார் க நேடத்த அவர்கள் திட்டமிட்டஜதப
பப ஆசிரியராறியும் விடுதலை அது இருந்தது.

“தனிமனித அவதூறு த ஆசிரியரான் அவர்களது பிஆசிரியரத ஆசிரியரான ஆயுதம ஆசிரியராக
இருக்கும். அவர்களது பயிற்றுவிக்கபபட்ட பஜடயினர், உள்ளஜத
உள்ளபடி க நேமக்கு உண்ஜமஜய ம் விடுதலை சச ஆசிரியரால்றியும் விடுதலை பவண்டிய ஊடகங்களில்
அணிவகுத்திருக்கின்றனர்.  இந்த பத்திரிஜகய ஆசிரியராளர்கள் என்ன
ம் விடுதலை சசய்ய பவண்டும் என்று ஒருவரும் ம் விடுதலை சச ஆசிரியரால்றியும் விடுதலைவில்ஜறியும் விடுதலை என்பது ஒரு
க நேஜகமுஆசிரியரண்.  பஜர்மன் ஆக்கிஆசிரியரமிபபுக்கு வழிவகுத்து அதற்கு
பசஜவம் விடுதலை சசய்த பப ஆசிரியரார்க்க ஆசிரியராறியும் விடுதலை பிஆசிரியர ஆசிரியரான்சின் விசசி அஆசிரியரச ஆசிரியராங்கத்ஜத ஒட்டி,
இவர்கஜள விசசி பத்திரிஜகய ஆசிரியராளர்கள் என்பற க நே ஆசிரியரான் கூறுபவன்.”

பில்ஜர் ”விசசி”யுடன் உருவகபபடுத்தியது ஒரு மிகச சரிய ஆசிரியரான,
குறிபப ஆசிரியராக இன்று மிகப ம் விடுதலை சப ஆசிரியராருத்தம ஆசிரியரானத ஆசிரியராக இருக்கக் கூடிய
உருவகம ஆசிரியராக இருந்தது.

ஜூலய ஆசிரியரான் அச ஆசிரியராஞஜஜப ப ஆசிரியராதுக ஆசிரியராக்க பறியும் விடுதலை ஆண்டு க ஆசிரியராறியும் விடுதலைத்தில்
எந்தம் விடுதலை சவ ஆசிரியராரு க நே ஆசிரியராட்டிலும் ஏற்ப ஆசிரியராடு ம் விடுதலை சசய்யபபட்டிருந்த முதல்
பபஆசிரியரணிய ஆசிரியரான இதஜன,  பப ஆசிரியரால-இடது அஜமபபுகளின் ஒரு
ஒட்டும் விடுதலை சம ஆசிரியராத்த அடுக்கும் புறக்கணித்தன.

அந்த பக ஆசிரியராஜழத்தனம ஆசிரியரான வட்டத்தின் “அஜடய ஆசிரியராள அஆசிரியரசியலுக்கும்”
ஏக ஆசிரியராதிபத்தியத்தின் க நேறியும் விடுதலைன்களுக்கும் இஜடயிறியும் விடுதலை ஆசிரியரான உறஜவ
இஜதவிட பவம் விடுதலை சற ஆசிரியரான்றும் ம் விடுதலை சதள்ளத் ம் விடுதலை சதளிவ ஆசிரியராக அம்பறியும் விடுதலைபபடுத்தி
விட முடிய ஆசிரியராது.  தத்தமது அஆசிரியரச ஆசிரியராங்கங்களுக்குப பின்ன ஆசிரியரால்
அணிவகுத்துக் ம் விடுதலை சக ஆசிரியராள்வதற்கும் இந்த தீஆசிரியரமிக்க இஆசிரியரகசியத் தகவல்
வழங்குனரின் எந்தவிதம ஆசிரியரான ப ஆசிரியராதுக ஆசிரியராத்தஜறியும் விடுதலையும் ஜகதுறபபதற்கும்,
ஸ்வீடனில் அச ஆசிரியராஞஜக்கு எதிஆசிரியர ஆசிரியராக இட்டுக்கட்டபபட்டிருந்த
“வல்லுறவ ஆசிரியராளர்”  என்ற கழிசஜடய ஆசிரியரான அவதூறுப பிஆசிரியரசச ஆசிரியராஆசிரியரத்ஜத
அஜவ பயன்படுத்திக் ம் விடுதலை சக ஆசிரியராண்டன.

இந்த வசதிய ஆசிரியரான, சுய-க நேறியும் விடுதலைமிக்க மற்றும் ம் விடுதலை சத ஆசிரியராழிறியும் விடுதலை ஆசிரியராள-வர்க்க விபஆசிரியர ஆசிரியராத
அடுக்கிற்கு எதிஆசிரியர ஆசிரியராக பில்ஜர் வலயுறுத்தின ஆசிரியரார்,  “சூஜறய ஆசிரியராடும்
சக்திஜய கணக்கில் பதியும்படி ம் விடுதலை சசய்ததில், என் வ ஆசிரியராழ்க நே ஆசிரியராளில் க நே ஆசிரியரான்
கண்டிருக்கக் கூடிய எந்தம் விடுதலை சவ ஆசிரியராரு புறியும் விடுதலைன ஆசிரியராய்வு இதழியஜறியும் விடுதலையும்,
விக்கிலீக்ஸ் ம் விடுதலை சசய்திருக்கும் முக்கியத்துவத்திற்கு நிகஆசிரியர ஆசிரியராக என்ன ஆசிரியரால்
கூற முடிய ஆசிரியராது.  ஒரு-பக்கம ஆசிரியரான அறம் விடுதலை சக நேறித் திஜஆசிரியரஜய பின்ன ஆசிரியரால்
தள்ளி, த ஆசிரியராஆசிரியர ஆசிரியராளவ ஆசிரியராத ஜனக நே ஆசிரியராயகங்களின் ஏக ஆசிரியராதிபத்தியத்ஜத,
முடிவற்ற பப ஆசிரியரார்களுக்கும் கிரீன்ஃம் விடுதலை சபல் அடுக்கும ஆசிரியராடி கட்டிடம்
முதல் க ஆசிரியராலீக்ஸை ஆசிரியரா வஜஆசிரியரயிலும் “வ ஆசிரியராழப பிஆசிரியரபய ஆசிரியராசனமற்ற”
வ ஆசிரியராழ்க்ஜககள் பிளவுபடுத்தபபட்டு சீஆசிரியரழிக்கபபடுவதற்க ஆசிரியரான
உறுதிபப ஆசிரியராட்ஜட அம்பறியும் விடுதலைபபடுத்தியஜதப பப ஆசிரியரான்றத ஆசிரியராகும் அது.”

இந்தப பபஆசிரியரணி தனிம் விடுதலை சய ஆசிரியராரு நிகழ்வு மட்டும் அல்றியும் விடுதலை.  ஜூலய ஆசிரியரான்
அச ஆசிரியராஞஜன் விடுதஜறியும் விடுதலைக்க ஆசிரியரான பப ஆசிரியராஆசிரியர ஆசிரியராட்டத்ஜத உறியும் விடுதலைம் விடுதலை சகங்கிலும் நீட்சி
ம் விடுதலை சசய்வஜதயும் அபிவிருத்தி ம் விடுதலை சசய்வஜதயும்,  அத்துடன் சமூக
மற்றும் ஜனக நே ஆசிரியராயக உரிஜமகஜளப ப ஆசிரியராதுக ஆசிரியராத்து சர்வபதசத்
ம் விடுதலை சத ஆசிரியராழிறியும் விடுதலை ஆசிரியராள வர்க்கத்தின் பஆசிரியரந்த சமூக சக்திஜய
அணிதிஆசிரியரட்டுவஜதயும் க நே ஆசிரியரான்க ஆசிரியராம் அகிறியும் விடுதலைத்தின் அஜனத்துறியும் விடுதலைகக் குழு
ம் விடுதலை சத ஆசிரியராடர்ந்து முன்ம் விடுதலை சனடுக்கும்.  அத்தஜகயம் விடுதலை சத ஆசிரியராரு பப ஆசிரியராஆசிரியர ஆசிரியராட்டம்
ஏக ஆசிரியராதிபத்தியத்திற்கு-எதிஆசிரியர ஆசிரியரான,  பப ஆசிரியராருக்கு-எதிஆசிரியர ஆசிரியரான மற்றும் பச ஆசிரியராசலச
முன்பன ஆசிரியராக்கு ஒன்றின் அடிபபஜடயில் மட்டுபம க நேடத்தபபட
முடியும் என்ற உண்ஜமஜய ஞ ஆசிரியராயிறன்ற ஆசிரியரான பபஆசிரியரணி
அடிக்பக ஆசிரியராடிட்டுக் க ஆசிரியராட்டியது.


