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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம, விக்கிலீக்ஸ் ஸ்தசபகர

ஜூலியன் அோசன்லஜ பலவந்த்தமசக பிடித்து லகது ு கைது சோய்தலத

ஆணித்தர்தமசக கண்டிக்கிறது.  அோசன்லஜப் பசதுகசக்கவும,

அு கைது ச்தமரிக்கசவிடம அவர ஒப்பலடக்கப்படுவலத எதிரக்கவும,

்தமற்றும அவலர விடுதலல ு கைது சோய்து எதிரகசலத்தில் எந்தவித

ு கைது சதசல்லலப்படுத்தலும இருக்கசது என்ற

உத்தரவசதங்களுடன் அவலர ஆஸ்திசரலியசவுக்குத் திருப்பி

அனுப்பவும பிரிட்டனிலும ோரவசதோ அளவிலும வதேச அளவிலும் நசங்கள் ஒரு

முழுல்தமயசன பிரச்ோசரத்திற்கு அல்திற்கு அழைப்பு விடுக்கிசறசம.

அோசன்ஜ் ்தமரணகதியிலசன அபசயத்தில் உள்ளசர.  அோசன்ஜ்

குற்றவசளிு கைது சயன கண்டறியப்பட்டசல் அவருக்கு ஐந்தசண்டு

கசல சிலறத் தண்டலன விதிக்கப்படக்கூடிய

குற்றச்ோசட்டுக்கலள ்தமட்டுச்தம அவர முகங்ு கைது சகசடுப்பதசக கூறி

அு கைது ச்தமரிக்க நீதித்துலற ஓர அறிக்லக ு கைது சவளியிட்டுள்ளது.

இதுு கைது சவசரு அப்பட்ட்தமசன ு கைது சபசய்யசகும,  அோசன்லஜ

அு கைது ச்தமரிக்கசவுக்குக் ு கைது சகசண்டு வருவலதச் சுலப்தமசக்குவதும,

ஈக்வசடசரிய ்தமற்றும பிரிட்டிஷ் அரோசங்கங்கள் அவலர

சித்திரவலத ்தமற்றும ்தமரண தண்டலனக்கு உள்ளசக்கக்கூடிய

ஓர அரசிடம ஒப்பலடக்கவில்லல என்று ஒரு

சபசலிக்கசரணத்லத வ்திற்கு அழைங்குவதுச்தம இதன் சவதேச அளவிலும் நசக்க்தமசகும.

அவர அு கைது ச்தமரிக்கசவின் சிலறக்கசவலுக்கு ்தமசற்றப்பட்டசல்,

ஓர "எதிரிப் சபசரசளியசக"  ்தமரண தண்டலன அல்லது

கசலவலரயற்ற சிலறயலடப்புக்கு உட்படுத்தும சதோத்துசரசக

குற்றச்ோசட்டுக்கள் உட்பட எதுவும ோசத்திய்தமசகலசம. 

வியச்திற்கு அழைனன்று கசலல இலண்டனின் ஈக்வசடசரிய தூதரகத்தில் ஜூலியன்

அோசன்ஜ் லகது ு கைது சோய்யப்பட்டசர

பத்திரிலகயசளரகள் என்ன ு கைது சோய்ய சவண்டுச்தமச அலதசய

அவர ு கைது சோய்தசர —அதசவது உண்ல்தமலய

அமபலப்படுத்தினசர—  என்பதசசலசய அோசன்ஜ் இலக்கில்

லவக்கப்பட்டுள்ளசர. விக்கிலீக்ஸ் பதிப்பசசிரியருக்கு எதிரசக

ோசட்சி கூற ்தமறுத்ததற்கசக சிலறயில் அலடக்கப்பட்டுள்ள

ு கைது சோல்சியச ்தமசனிங் உடன் சோரந்து,  அோசன்ஜ்,  ு கைது சபசய்களின்

அடிப்பலடயில் ு கைது சதசடங்கப்பட்ட சபசரில் வதேச அளவிலும் நடந்த குற்றங்கலள

அமபலப்படுத்தினசர, அந்த சபசரகளில் ஒரு மில்லியனுக்கும

அதிக்தமசனவரகள் ு கைது சகசல்லப்பட்டசரகள்.

புதிய குற்றங்களுக்கும இப்சபசது தயசரிப்பு ு கைது சோய்யப்பட்டு

வருகின்றன.  அோசன்ஜிற்கு எதிரசன சூழ்ச்சி கட்டவிழ்ந்து

ு கைது சகசண்டிருந்த சபசசத கூட, ு கைது சகய்சரசவின் படுு கைது சகசலலயசளர

அல்-சிசிலய ட்ரமப் ோந்தித்தசர,  ு கைது சவளியுறவுத்துலற ு கைது சோயலர

ல்தமக் ு கைது சபசமபிசயச ஈரசனுக்கு எதிரசன அச்சுறுத்தல்கலள

ு கைது சவளியிட்டு ு கைது சகசண்டிருந்தசர.

இந்தக் குற்றத்தில் ோமபந்தப்பட்ட ஒவ்ு கைது சவசருவரும,  நீதி

விோசரலணக்கசன பசோசங்குத்தனம கூட இல்லச்தமல்

அடிப்பலட ஜனவதேச அளவிலும் நசயக உரில்தமகள் மீதசன வதேச அளவிலும் நசோகர்தமசன

தசக்குதலில் குற்றவசளிகளசக நிற்கின்றனர.

ஊ்திற்கு அழைல் நிரவசகத்திற்கு எதிரசன ்தமக்கள் எதிரப்பசல்

தூண்டிவிடப்பட்ட உள்வதேச அளவிலும் நசட்டு ு கைது சவதேச அளவிலும் நருக்கடியசல் சூ்திற்கு அழைப்பட்டு,

ஈக்வசடசரிய ஜனசதிபதி ு கைது சலனின் ு கைது ச்தமசசரசனச,  ு கைது சவள்லள

்தமசளிலக வ்திற்கு அழைங்கிய விருப்பத்திற்குரிய ு கைது சபசருளசதசர

உதவியுடன் சோரந்து,  அோசன்லஜ ு கைது சவளிசயற்றுவதற்கசக

தஞ்ோம வ்திற்கு அழைங்கும ஈக்வசடசரின் ு கைது சோசந்த ோட்டங்கலளசய

உலடத்தசர.  அவரின் வதேச அளவிலும் நடவடிக்லககள்,  அோசன்லஜப்

ு கைது சபருவசரியசக ஆதரிக்கும ஈக்வசடசரிய ு கைது சதசழிலசளரகளின்

்தமரியசலதலய அவ்தமதித்துள்ளன.

ு கைது சதசரோச ச்தம தலலல்தமயிலசன இங்கிலசந்து அரோசங்கம,

ு கைது சதளிவசக எந்து கைது சவசரு ோட்ட விோசரலணக்கும சகடு

உண்டசக்கத்தக்க அறிவிப்புகலள ு கைது சவளியிட்டு,  அோசன்ஜ்

லகது ு கைது சோய்யப்பட்டதன் மீது குரூர திருப்திலய ு கைது சவளியிட்டு

வருகிறது.  ச்தம வதேச அளவிலும் நசடசளு்தமன்றத்தில் உலரயசற்றுலகயில்,

“்தமகசவதேச அளவிலும் நகர ு கைது சபசலிஸ் ஜூலியன் அோசன்லஜக் லகது

ு கைது சோய்துள்ளது என்ற இன்லறய கசலல ு கைது சோய்திலய

ஒட்டுு கைது ச்தமசத்த ோலபயும வரசவற்கும" என்று அறிவித்த சபசது,

சடசரி வதேச அளவிலும் நசடசளு்தமன்ற உறுப்பினரகளும பல ு கைது சதசழிற் கட்சி

உறுப்பினரகளும ஒப்புதலலக் கசட்ட உற்ோசக ஒலி

எழுப்பினர.

அோசன்லஜ ு கைது சவளிவதேச அளவிலும் நசட்டிடம ஒப்பலடப்பலத "பிரிட்டிஷ்

அரோசங்கம எதிரக்க சவண்டும"  என்று அறிவித்து ு கைது சதசழிற்

கட்சி தலலவர ு கைது சஜரமி சகசரபின் ோமபிரதசய்தமசன அறிக்லக

ஒன்லற ு கைது சவளியிட்டசர,  ஆனசல் வதேச அளவிலும் நசடசளு்தமன்றத்தில் ச்தம

அவரின் அவதூறுகலள ு கைது சவளியிட்ட சபசது அவர வசய்மூடி

இருந்ததுடன்,  ஈக்வசடசரிய தூதரகத்தில் அோசன்ஜ்



தஞ்ோ்தமலடய நிரபந்திக்கப்பட்டலதக் குறித்தும அவர

்தமவுன்தமசக இருந்தசர.

அு கைது ச்தமரிக்கசலவப் ு கைது சபசறுத்த வலரயில், அோசன்ஜிற்கு எதிரசன

பிரசச்ோசரத்திற்கு இப்சபசது ட்ரமப் நிரவசகம தலலல்தம

ு கைது சகசடுத்து வருகிறது,  ஜனவதேச அளவிலும் நசயகக் கட்சிசயச அவலரத்

ு கைது சதசல்லலக்கு உட்படுத்துவதன் பின்னசல் உறுதியசக நின்று,

குற்றங்கலள அமபலப்படுத்துவதில் பங்களிப்பு ு கைது சோய்ததற்கசக

அோசன்லஜக் குலறகூறுகிறது,  இந்த குற்றங்களுக்கசகத்

தசன் ஹிலசரி கிளிண்டன் மிகச் ோரியசக பசரியளவில்

ு கைது சவறுக்கப்பட்டசர.  ஜனவதேச அளவிலும் நசயகக் கட்சியினரின் ரஷ்ய-விசரசத

பிரச்ோசரத்தினது ்தமத்திய சவதேச அளவிலும் நசக்கங்களில் ஒன்று,  இலணய

தணிக்லக மீதசன ஒரு பரந்த பிரச்ோசரத்தின் பசக்தமசக

விக்கிலீக்ஸ் மீதசன தசக்குதலல நியசயப்படுத்துவதசகும.

இதற்கு ு கைது சபசறுப்பசனவரகளின் பட்டியலில், அு கைது ச்தமரிக்கசவிலும

ோரவசதோ அளவிலும உள்ள உயர்தமட்ட வதேச அளவிலும் நடுத்தர வரக்கத்தின்

அல்தமப்புகளசன சபசலி-இடதும சோரகின்றன,  இலவ அவர

மீதசன ு கைது சதசல்லலப்படுத்தல்கலளயும ்தமற்றும அு கைது ச்தமரிக்க

ஏகசதிபத்தியத்திடம அோசன்லஜ ஒப்பலடக்கும அவரகளின்

சகசல்திற்கு அழைத்தனத்லதயும நியசயப்படுத்த அவருக்கு எதிரசக

ஆரமபத்தில் முடுக்கிவிடப்பட்ட ச்தமசோடியசன பசலியல்

குற்றச்ோசட்டுக்கலள பற்றிக்ு கைது சகசண்டன.

அரசின் கர்தமசக ு கைது சோயல்படுகின்ற ஸ்தசபக ஊடகங்கள்,

அதன் பங்கிற்கு,  அோசன்ஜ் மீதசன தசக்குதலல ஆதரிக்க

துள்ளிக்குதித்தன.

வியச்திற்கு அழைனன்று ்தமசலல,  நியூ சயசரக் லடமஸ் ்தமற்றும

வசஷிங்டன் சபசஸ்ட் இன் தலலயங்க குழு அோசன்ஜ் சவறு

வதேச அளவிலும் நசட்டிடம ஒப்பலடக்கப்படுவலத ஆதரித்து அறிக்லககள்

ு கைது சவளியிட்டன. “அரசின் இரகசிய இரசஜசங்க தகவல்கலள

ு கைது சவளியிட்டதற்கசக அல்ல,  ்தமசறசக அலத திருடியதற்கசக

தசன் விக்கிலீக்ஸ் ஸ்தசபகர ஜூலியன் அோசன்ஜ் மீது அரசு

குற்றஞ்ோசட்டுகிறது,”  என்று நியூ சயசரக் லடமஸ்

அறிவித்தது,  “இந்த நிரவசகம திரு.  அோசன்ஜ் மீது

ோரச்லோக்கிட்தமற்ற குற்றத்லதப் பதிவு ு கைது சோய்வதன் மூல்தமசக

சிறப்பசக ு கைது சதசடங்கியுள்ளது,”  என்பலதயும சோரத்துக்

ு கைது சகசண்டது.

வசஷிங்டன் சபசஸ்ட் அோசன்ஜிற்கு எதிரசன ட்ரமப்

நிரவசகத்தின் பிரச்ோசரத்லத ஆதரிப்பதில் இன்னும

பகிரங்க்தமசக இருந்தது, “திரு. அோசன்ஜின் விடயம, அவரின்

பசதுகசப்பவரகள் தவறுதலசக எச்ோரித்து வருவலதப் சபசல

சிவில் உரில்தமகளின் சதசல்வியசக அல்ல,  ோட்ட ஆட்சியின்

ு கைது சவற்றியசக இருக்கும,” என்று அறிவித்தது.

“திரு.  அோசன்ஜ் சுதந்திர-பத்திரிலகயின் கதசவதேச அளவிலும் நசயகன்

இல்லல,”  என்று சபசஸ்ட் அறிவித்தது.  “நிஜ்தமசன

பத்திரிலகயசளரகலளப் சபசலில்லச்தமல்,  விக்கிலீக்ஸ்

ஆவணங்கலள ு கைது சபசதுக்களத்தில் குவித்தது.”  சபசஸ்ட்

வலரயலறயின்படி,  ு கைது சபன்டகன் ோசரபசக சுய-தணிக்லக

ு கைது சோய்து ு கைது சகசள்பவரகள் ்தமட்டுச்தம "நிஜ்தமசன

பத்திரிலகயசளரகளசக" ஆகிறசரகள்.

ஒருோ்தமயத்தில் ு கைது சபன்டகன் ஆவணங்கலள பிரசுரித்த இசத

பத்திரிலககள்,  அு கைது ச்தமரிக்க ஏகசதிபத்தியத்திற்கு வக்கசலத்து

வசங்குபலவ அல்லச்தமல் சவு கைது சறசன்றுமில்லல.  ரஷ்ய

அரோசங்கம அதன் ு கைது சவளிவதேச அளவிலும் நசட்டு ு கைது சகசள்லகலய வி்தமரசித்த

ஒரு பத்திரிலகயசளலரப் பலவந்த்தமசக பிடித்து லகது

ு கைது சோய்திருந்தசல்,  ஊடங்களில் இருந்து வரும ஓலங்கலள

ஒருவர கற்பலன ு கைது சோய்து பசரக்கலசம!

ஈக்வசடசர தூதரகத்தில் அோசன்ஜ் அலடந்து கிடந்த

ஏ்திற்கு அழைசண்டுகளில்,  நிலறய ்தமசறியுள்ளன.  மிகவும

முக்கிய்தமசனது ோரவசதோ அளவில் வரக்க சபசரசட்டம

ு கைது சவடித்துள்ளது.  முதலசளித்துவத்திற்கு அதிகரித்து வரும

எதிரப்புடன் சோரந்து,  வரக்கப் சபசரசட்டம ச்தமு கைது சலழுந்து

வருவது மீதசன அச்ோம தசன்,  கருத்துச் சுதந்திரம உட்பட

அலனத்து ஜனவதேச அளவிலும் நசயக உரில்தமகலளயும அழிக்க ஆளும

உயரடுக்குகலள நிரபந்தித்து வருகிறது,  இதற்கு அோசன்ஜ்

ு கைது சதசலலப்படுத்தப்படுவசத மிகவும அவலட்ோண்தமசன

எடுத்துக்கசட்டசகும.

ு கைது சதசழிலசள வரக்கத்தில் அதிகரித்தளவில் அோசன்ஜ் மீது

அனுதசபம உள்ளது. ோமூக, ு கைது சபசருளசதசர ்தமற்றும அரசியல்

வசழ்வில் ஒரு பிரிக்கும சகசடு ஏற்பட்டுள்ளது.  ஆளும

உயரடுக்குகள் அவற்றின் ஜனவதேச அளவிலும் நசயக பசோசங்குத்தனங்கலள

விலக்கி வருகின்றன.  அவற்றின் ஊடகங்களும சபசலி-

சோசோலிோ எதிரதரப்புகளும —அதசவது ு கைது சோல்வச் ு கைது சோழிப்பசன

உயர்தமட்ட வதேச அளவிலும் நடுத்தர வரக்க அரசியலின் பிரதிநிதிகளும—அரசு

்தமற்றும நிதியியல் பிரபுத்துவ ோரவசதிகசரத்திற்கசன

பசதுகசவலரகளசக ு கைது சோயல்படுகின்றனர.

ஜூலியன் அோசன்லஜ,  ு கைது சோல்சியச ்தமசனிங்லக ்தமற்றும

அலனத்து வரக்கப் சபசர லகதிகலளயும பசதுகசக்க,

்தமக்கள்ு கைது சதசலகயில் பசரிய ு கைது சபருந்திரளசன ு கைது சதசழிலசள

வரக்கம தசன் அணிதிரட்டப்பட சவண்டும.  அவரகலள

விடுவிப்பதற்கசன சகசரிக்லக உலகளசவிய ு கைது சதசழிலசள

வரக்கத்திற்கசன ு கைது சதசடரச்சியசன அலறகூவலசக இருக்க

சவண்டும.

ஜூலியன் அோசன்லஜப் பசதுகசப்பதில் முன்னுக்கு வந்து

ு கைது சதளிவசன ஒரு நிலலப்பசட்லட எடுக்கு்தமசறு,  உலக

சோசோலிோ வலலத் தளம அலனத்து ு கைது சதசழிலசளரகள்,

இலளஞரகள் ்தமற்றும ஜனவதேச அளவிலும் நசயக உரில்தமகலளத் தசங்கிப்

பிடிக்கின்ற அலனவருக்கும அல்திற்கு அழைப்பு விடுக்கிறது.  அவலர

உடனடியசக விடுவிக்கவும ்தமற்றும அவர

ஆஸ்திசரலியசவுக்கு பசதுகசப்புடன் திருமப அனுப்பு்தமசறும

சகசரி கூட்டங்கள்,  சபசரசட்டங்கள் ்தமற்றும

ஆரப்பசட்டங்கலள ஒழுங்கல்தமயுங்கள்!


