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வக்கிலீக்ஸ்

நிறுவனர் றுவனர் ஜிறுவனர் ஜூலியன் அஜூலியன் அச ஜூலியன் அசான்ஜ் மற்றும் இரகசிய தகவல் ம் இரகசிய தகவல் வவளியீட்கசிய தகவல் வெளியீட்ட ஜூலியன் அசாளர் ம் இரகசிய தகவல் வஜூலியன் அசல்சிய ஜூலியன் அசா ம ஜூலியன் அசானிங்ீட்டாளர் செல்சியா மானிங்ககயும் வடுதீட்டாளர் செல்சியா மானிங்க்

ம் இரகசிய தகவல் வஜூலியன் அசய்வதற்க ஜூலியன் அசான உ்கள ஜூலியன் அசாவய பிரச்ஜூலியன் அச ஜூலியன் அசாரத்தின் ஒரு தின் ஒரு ப ஜூலியன் அசாகம ஜூலியன் அசாக, இ்ங்ீட்டாளர் செல்சியா மானிங்ககயில்  சஜூலியன் அச ஜூலியன் அசாஜூலியன் அசலிஜூலியன் அச ஜூலியன் அசமத்துவக் கட்சியும் ( சஜூலியன் அச ஜூலியன் அசா.ஜூலியன் அச.க) ஜூலியன் அசமூக
ஜூலியன் அசமத்துவத்திற்க ஜூலியன் அசான ஜூலியன் அசர்வ சதஜூலியன் அச இீட்டாளர் செல்சியா மானிங்களஞர்கள் மற்றும் ம ஜூலியன் அசாணவர்கள் (ஐ.ீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கவ.எஸ்.எஸ்.இ.) அீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கமப்பும் கூட்கசிய தகவல் வெளியீட்டங்கள் மற்றும்
ஆர்ப்தின் ஒரு ப ஜூலியன் அசாட்கசிய தகவல் வெளியீட்டங்கீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கள ஏற்தின் ஒரு ப ஜூலியன் அசாடு ம் இரகசிய தகவல் வஜூலியன் அசய்கின்றன.
ஆரம்தின் ஒரு ப
நிகழ்வுகள்
நீட்டாளர் செல்சியா மானிங்ககசிய தகவல் வெளியீட்டம் இரகசிய தகவல் வதின் ஒரு பறவருக்கிறது.

ய ஜூலியன் அசாழ்ப்தின் ஒரு ப ஜூலியன் அசாணம்,

ம் இரகசிய தகவல் வக ஜூலியன் அசாழும்பு

மற்றும்

மத்திய

ம் இரகசிய தகவல் வதின் ஒரு பருந் சத ஜூலியன் அசாட்கசிய தகவல் வெளியீட்ட

ம ஜூலியன் அசாவட்கசிய தகவல் வெளியீட்டம ஜூலியன் அசான

ஹட்கசிய தகவல் வெளியீட்டனிலும்

அம் இரகசிய தகவல் வமரிக்க  சதின் ஒரு ப ஜூலியன் அசார்க்குற்றங்கீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கள அம்தின் ஒரு ப்ப்தின் ஒரு படுத்தியதற்க ஜூலியன் அசாக தண்கசிய தகவல் வெளியீட்டீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கன வதிக்கப்தின் ஒரு பட்டுள்ள அஜூலியன் அச ஜூலியன் அசான்ஜ், அவர் தஞ்ஜூலியன் அசம்  சக ஜூலியன் அசாரியிருந்த
்ண்கசிய தகவல் வெளியீட்டனில் உள்ள ஈக்வ சகசிய தகவல் வெளியீட்ட ஜூலியன் அசார் தூதரகத்திலிருந்து பிீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கண நிதின் ஒரு பந்தீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கனகீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கள மீறியத ஜூலியன் அசாக  சதின் ஒரு ப ஜூலியன் அசாலி குற்றச்ஜூலியன் அச ஜூலியன் அசாட்டின் அடிப்தின் ஒரு பீட்டாளர் செல்சியா மானிங்ககசிய தகவல் வெளியீட்டயில்
பிரிட்டிஷ் ம் இரகசிய தகவல் வதின் ஒரு ப ஜூலியன் அசாலிஜூலியன் அச ஜூலியன் அசால் ஜூலியன் அசட்கசிய தகவல் வெளியீட்டவ சர ஜூலியன் அசாதம ஜூலியன் அசாக ீட்டாளர் செல்சியா மானிங்ககது ம் இரகசிய தகவல் வஜூலியன் அசய்யப்தின் ஒரு பட்கசிய தகவல் வெளியீட்ட ஜூலியன் அசார். உளவு தின் ஒரு ப ஜூலியன் அசார்த்த குற்றச்ஜூலியன் அச ஜூலியன் அசாட்டில் அவர் இப் சதின் ஒரு ப ஜூலியன் அசாது
அம் இரகசிய தகவல் வமரிக்க ஜூலியன் அசாவகசிய தகவல் வெளியீட்டம் ஒப்தின் ஒரு பீட்டாளர் செல்சியா மானிங்ககசிய தகவல் வெளியீட்டக்கப்தின் ஒரு படும் அச்சுறுத்தீட்டாளர் செல்சியா மானிங்க்யும், அவீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கர ம் இரகசிய தகவல் வமமௌனம ஜூலியன் அசாக்குவதற்கும் அழிப்தின் ஒரு பதற்கும் ட்ரம்ப் நிர்வ ஜூலியன் அசாகம்
எடுக்கும் முயற்சிகளின் ஒரு தின் ஒரு பகுதிய ஜூலியன் அசாக 170 ஆண்டுகள் வீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கர சிீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கறத்தண்கசிய தகவல் வெளியீட்டீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கன வதிக்கப்தின் ஒரு படும் அச்சுறுத்தீட்டாளர் செல்சியா மானிங்க்
எதிர்ம் இரகசிய தகவல் வக ஜூலியன் அசாள்கின்ற ஜூலியன் அசார்.
அஜூலியன் அச ஜூலியன் அசான்ஜிற்கு எதிர ஜூலியன் அசாக ஜூலியன் அச ஜூலியன் அசாட்சியமளிக்க ீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கதரியம ஜூலியன் அசாக மறுத்ததற்க ஜூலியன் அசாக ம ஜூலியன் அசானிங் க ஜூலியன் அசா்வீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கரயின்றி சிீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கறயில் அீட்டாளர் செல்சியா மானிங்ககசிய தகவல் வெளியீட்டக்கப்தின் ஒரு பட்டுள்ள ஜூலியன் அசார்.
உ்க  சஜூலியன் அச ஜூலியன் அசாஜூலியன் அசலிஜூலியன் அச வீட்டாளர் செல்சியா மானிங்க்த் தளத்தின் ஜூலியன் அசர்வ சதஜூலியன் அச ஆசிரியர் குழு றுவனர் ஜிறுவனர் ஜூன் 20 அன்று அஜூலியன் அச ஜூலியன் அசான்ஜ் மற்றும் ம ஜூலியன் அசானிங்கின் சுதந்திரத்ீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கத
தின் ஒரு ப ஜூலியன் அசாதுக ஜூலியன் அசாக்க உ்கள ஜூலியன் அசாவய தின் ஒரு ப ஜூலியன் அசாதுக ஜூலியன் அசாப்புக் குழு ஒன்ீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கற அீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கமக்க ஒரு ஜூலியன் அசக்திவ ஜூலியன் அசாய்ந்த அீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கரு சக்திவாய்ந்த அழைப்ீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கதின் ஒரு ப ம் இரகசிய தகவல் வவளியிட்கசிய தகவல் வெளியீட்டது . இந்த
அீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கரு சக்திவாய்ந்த அழைப்பின் அடிப்தின் ஒரு பீட்டாளர் செல்சியா மானிங்ககசிய தகவல் வெளியீட்டயில் ஒரு இயக்கத்ீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கத உருவ ஜூலியன் அசாக்குவதற்கு, உ்கம் பூர ஜூலியன் அசாகவும் உள்ள அதன் ஜூலியன் அச சக ஜூலியன் அசாதர கட்சிகளுகசிய தகவல் வெளியீட்டன்
இீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கணந்து, இ்ங்ீட்டாளர் செல்சியா மானிங்ககயில்  சஜூலியன் அச ஜூலியன் அசா.ஜூலியன் அச.க. பிரச்ஜூலியன் அச ஜூலியன் அசாரம் ம் இரகசிய தகவல் வஜூலியன் அசய்கிறது.
அம் இரகசிய தகவல் வமரிக்க ஜூலியன் அசா மற்றும் அதன் நட்பு ந ஜூலியன் அசாடுகளின்  சதின் ஒரு ப ஜூலியன் அசார்க்குற்றங்கீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கள அம்தின் ஒரு ப்ப்தின் ஒரு படுத்தியதன் மூ்ம் ஜூலியன் அசர்வ சதஜூலியன் அச ம் இரகசிய தகவல் வத ஜூலியன் அசாழி் ஜூலியன் அசாள
வர்க்கத்திற்கு அஜூலியன் அச ஜூலியன் அசான்ஜ் மகத்த ஜூலியன் அசான  சஜூலியன் அசீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கவீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கய வரு சக்திவாய்ந்த அழைங்கியுள்ள ஜூலியன் அசார்.  சதின் ஒரு ப ஜூலியன் அசாருக்க ஜூலியன் அசான உந்துதலுக்கு எதிர ஜூலியன் அசாக அவர் ஒரு ம் இரகசிய தகவல் வதின் ஒரு பரும்
த ஜூலியன் அசாக்குதீட்டாளர் செல்சியா மானிங்க் நகசிய தகவல் வெளியீட்டத்தியுள்ள ஜூலியன் அசார். ஈர ஜூலியன் அசான் மீத ஜூலியன் அசான த ஜூலியன் அசாக்குதலுக்கு ட்ரம்ப் உத்தரவட்டு, அது ம் இரகசிய தகவல் வத ஜூலியன் அசாகசிய தகவல் வெளியீட்டங்கப்தின் ஒரு படுவதற்கு தின் ஒரு பத்து
நிமிகசிய தகவல் வெளியீட்டங்களுக்கு முன்பு மட்டு சம அீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கதக் ீட்டாளர் செல்சியா மானிங்ககவட்கசிய தகவல் வெளியீட்டதில்,  சதின் ஒரு ப ஜூலியன் அசாருக்க ஜூலியன் அசான உந்துதல் நன்கு ம் இரகசிய தகவல் வவளிப்தின் ஒரு படுத்தப்தின் ஒரு பட்டுள்ளது.
அஜூலியன் அச ஜூலியன் அசான்ஜ் அீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கமதிய ஜூலியன் அசாக இருந்திருந்த ஜூலியன் அசால், அது கருத்துச் சுதந்திரம் உள்ளிட்கசிய தகவல் வெளியீட்ட றுவனர் ஜனந ஜூலியன் அசாயக உரிீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கமகீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கள  சமலும் நசுக்க எல்் ஜூலியன் அசா
இகசிய தகவல் வெளியீட்டங்களிலும் உள்ள அரஜூலியன் அச ஜூலியன் அசாங்கங்கீட்டாளர் செல்சியா மானிங்களயும் ஊக்குவத்திருக்கும். இ்ங்ீட்டாளர் செல்சியா மானிங்ககயில், அரஜூலியன் அச ஜூலியன் அசாங்கம் அவஜூலியன் அசரக ஜூலியன் அசா் ஜூலியன் அசட்கசிய தகவல் வெளியீட்டங்கீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கள
சுமத்தவும், இர ஜூலியன் அசாணுவத்ீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கத நிீட்டாளர் செல்சியா மானிங்க்நிறுத்தவும், கருத்து சுதந்திரத்ீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கத தின் ஒரு பறிக்கவும், உீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கரு சக்திவாய்ந்த அழைக்கும் மக்களின் றுவனர் ஜனந ஜூலியன் அசாயக
உரிீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கமகீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கள நசுக்கவும் ஈஸ்கசிய தகவல் வெளியீட்டர் ஞ ஜூலியன் அசாயிறு தின் ஒரு பயங்கரவ ஜூலியன் அசாத குண்டுத் த ஜூலியன் அசாக்குதீட்டாளர் செல்சியா மானிங்க் தின் ஒரு பற்றிக் ம் இரகசிய தகவல் வக ஜூலியன் அசாண்டுள்ளது.
அஜூலியன் அச ஜூலியன் அசான்ஜ் மற்றும் ம ஜூலியன் அசானிங்ீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கக வடுவப்தின் ஒரு பதற்க ஜூலியன் அசான எங்கள் பிரச்ஜூலியன் அச ஜூலியன் அசாரத்ீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கத ஆதரிக்கவும், ஒரு உ்கள ஜூலியன் அசாவய பிரச்ஜூலியன் அச ஜூலியன் அசாரத்தின்
தின் ஒரு ப ஜூலியன் அசாகம ஜூலியன் அசாக இ்ங்ீட்டாளர் செல்சியா மானிங்ககயில் கூட்கசிய தகவல் வெளியீட்டங்கீட்டாளர் செல்சியா மானிங்களயும் ஆர்ப்தின் ஒரு ப ஜூலியன் அசாட்கசிய தகவல் வெளியீட்டங்கீட்டாளர் செல்சியா மானிங்களயும் கட்டிம் இரகசிய தகவல் வயழுப்தின் ஒரு பவும் ம் இரகசிய தகவல் வத ஜூலியன் அசாழி் ஜூலியன் அசாளர்கள், ம ஜூலியன் அசாணவர்கள்,
இீட்டாளர் செல்சியா மானிங்களஞர்கள், கீட்டாளர் செல்சியா மானிங்க்ஞர்கள், தின் ஒரு பத்திரிீட்டாளர் செல்சியா மானிங்ககய ஜூலியன் அசாளர்கள் மற்றும் புத்திஜீவகளுக்கும்  சஜூலியன் அச ஜூலியன் அசா .ஜூலியன் அச.க. மற்றும் ஐ.ீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கவ.எஸ்.எஸ்.இ.யும்
அீட்டாளர் செல்சியா மானிங்கரு சக்திவாய்ந்த அழைப்பு வடுக்கின்றன.
·

யாழ்ப்பாணம: ஜூலை 10 மாலை 4 மணிக்க, பிரதான பஸ்  ந் நிலையத்த் நின் முன் ஆர்ப்பாட்டம.

·

ஜூலை 17 மாலை 4 மணிக்க: க ாழுமபின் கபாது நூை

·

ஆ ஸ்ட் 11 ஹட்டன்டனில்:

லக க ட்லக கபார் கூடத்த் நில் கபாதுக் கூட்டம.

ாலை 11 மணிக்க, பிரதான பஸ்  ந் நிலையத்த் நின் முன் ஆர்ப்பாட்டம,

பின்னர் பிற்ப ல் 2 மணிக்க கதாழ் நிைாளர் கபாழ் நில் மண்டபத்த் நில் கபாதுக் கூட்டம.

