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வெனிசுவெலேலா எல்்லலகளில் அவல் அமெரிக்க
ஏகேலாதிபத்தியம் ஆத்திரமூட்ட்லல
நடத்துகிறது
Eric London,
வெனிசுவெலேலாவுக்கு "மனினிதேலாபிமேலான உனிதவிகதவிகளஉ" ெழங்குெனிதற்கேலான
அவமரிக்கேலாவின் இவ்ெேலாரயிறுதி முயற்சி ி முயற்சி நேலாடகயற்சி நாடகபேலாணியிலேலான ஓர
ஆத்திரமூட்டலேலாக இருந்னிதத, யற்சி நாடகபதவிகளடவீரரகதவிகளஉச் மதவிகள் மறைத்த வகேலாண்ட
வசென்் மறை குதிதவிகளர வயற்சி நாடகபேலாம்தவிகளமகளுக்கு (Trojan horse) நிகரேலாக இந்னித
ி முயற்சி நவீனகேலாலத்தில் அவமரிக்க ஏகேலாதியற்சி நாடகபத்தியத்தின் நீள்ெடிெ டிரக்குகள்
வசெதவிகளெயேலாற்றின.
வகேலாலம்பியேலாவின் கூகுட்டேலா (Cúcuta) மற்றும் பிவரசிலின் யற்சி நாடகபகேலாரேலாய்மேலாவில்,
ட்ரம்ப் நிரெேலாகத்தின் ெழிகேலாட்டனிதலின் கீழ் வசெயல்யற்சி நாடகபடம் ெலதசெேலாரி
வகேலாலம்பிய மற்றும் பிவரசிலிய அரசெேலாங்கங்களின் அதிகேலாரிகள், உணவுப்
வயற்சி நாடகபேலாருட்கள் மற்றும் மருத்தெப் வயற்சி நாடகபேலாருட்கள் ஏற்றி ெந்னித ட்ரக்குகதவிகளஉ
வெனிசுவெலேலா எல்தவிகளலக்குள் ி முயற்சி நகரத்னித முயன்் மறைனர. வெனிசுவெலேலா
அரசெேலாங்கம் நுதவிகளழெதவிகளனித அனுமதிக்கேலாத என்று அவமரிக்கேலா மற்றும்
அனிதன் பிரேலாந்திய கூட்டேலாளிகளுக்குத் வனிதரியும் என்யற்சி நாடகபனிதேலால், எல்தவிகளலக்
கடந்த ெருெதவிகளனிதக் கூடனிதலேலாக யற்சி நாடகபலப்யற்சி நாடகபடத்தெனிதற்கேலாக, அதிெலத மக்கள்
விருப்யற்சி நாடகபம் கட்சியின் (Popular Will party) ஓர உறுப்பினரும், னிதன்தவிகளன
சுயமேலாக வெனிசுவெலேலாவின் "இதவிகளடக்கேலால ஜனேலாதியற்சி நாடகபதியேலாக" அறிவித்தக்
வகேலாண்டெருமேலான குெேலான் குதவிகளெவடேலாவின் ஆனிதரெேலாஉரகதவிகளஉ அதவிகளெ
தூண்டிவிட்டன. அதவிகளனிதத் வனிதேலாடரந்த ி முயற்சி நடந்னித வமேலானிதல்களில் ி முயற்சி நேலான்கு வயற்சி நாடகபர
உயிரிழந்னிதனர மற்றும் டஜன் கணக்கேலானெரகள் கேலாயமதவிகளடந்னிதனர.
அரசியல் நிதவிகளலப்யற்சி நாடகபேலாட்டில் இருந்த யற்சி நாடகபேலாரத்னிதேலால், அந்னித ஆத்திரமூட்டல் ஒரு
வனிதேலால்வியேலாக இருந்னிதத. அவமரிக்கேலா மற்றும் அனிதன் அதிெலத
வகேலாலம்பியன் மற்றும் பிவரசிலிய கூட்டேலாளிகள் னிததவிகளலயிடக்கூடிய
செேலாத்தியக்கூதவிகள் மறை ெரவெற்று யற்சி நாடகபேலாரிய வெனிசுவெலினிய மக்கள் கூட்டம்
எதவும்
அங்வக
இருக்கவில்தவிகளல.
அங்வக
வெனிசுவெலிய
ஆயுனிதப்யற்சி நாடகபதவிகளடகளில் இருந்த எந்னித கட்சித் னிதேலாெல்களும் இருக்கவில்தவிகளல.
இந்னிதஉவுக்கு அப்யற்சி நாடகபட்டமேலான ஓர ஆத்திரமூட்டலில் யற்சி நாடகபங்வகடக்க
வசெஞ்சிலுதவிகளெ செங்கம் வயற்சி நாடகபேலான்் மறை சுனிதந்திர உனிதவி அதவிகளமப்புகளும்
மறுத்திருந்னிதன. செனிக்கிழதவிகளம வகேலாலம்பியேலா-வெனிசுவெலேலா எல்தவிகளலயில்
பிரிட்டன் பில்லியனர ரிச்செேலாரட் பிரேலான்சென் குதவிகளெடேலாவுக்கு ஆனிதரெேலான
ஒரு இதவிகளசெநிகழ்ச்சிதவிகளய ஏற்யற்சி நாடகபேலாட வசெய்திருந்னித வயற்சி நாடகபேலாத, யற்சி நாடகபல பிரயற்சி நாடகபல
கதவிகளலஞரகளும் அந்நிகழ்வில் கலந்த வகேலாள்உ செரெசெேலானிதேலாரணமேலாக
மறுத்திருந்னிதனர.
ஆனேலால்
அந்ி முயற்சி நடெடிக்தவிகளகயின்
மத்திய
வி முயற்சி நேலாக்கம்
இரேலாணுெ
னிததவிகளலயீட்டக்கு ஒரு செேலாக்குவயற்சி நாடகபேலாக்தவிகளக உருெேலாக்குெனிதற்கேலாக இருந்னிதத.
ட்ரம்பும் அெரின் அப்பிரேலாந்திய கூட்டேலாளிகளும் வெனிசுவெலேலாவில்
"ஜனி முயற்சி நேலாயகத்தவிகளனித"
வகேலாண்ட
ெருெனிதற்கு
அதவிகளழப்புவிடக்தவிகளகயில்
அெரகள் மனதில் என்ன தவிகளெத்திருந்னிதேலாரகள் என்யற்சி நாடகபதவிகளனித அந்னித
ஆத்திரமூட்டலில்
யேலார
கலந்த
வகேலாண்டேலாரகள்
என்யற்சி நாடகபத
எடத்தக்கேலாட்டியத.
சிலியில் ஆகுஸ்வடேலா பிவனேலாவசெயின் செரெேலாதிகேலாரத்தடன் "ி முயற்சி நல்லிணக்கம்"
அறிவித்திருந்னிதெரும், அந்னித செரெேலாதிகேலாரத்னிதேலால் யற்சி நாடகபேலாதிக்கப்யற்சி நாடகபட்டெரகளுக்கு
இழப்பீட ெழங்கும் ஒரு செட்டத்தவிகளனித கடந்னிதேலாண்ட நீக்கியெருமேலான
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அந்ி முயற்சி நேலாட்டின் ஜனேலாதியற்சி நாடகபதி வசெயற்சி நாடகபஸ்டியேலான் பிவனரேலா, வகேலாலம்பியேலாவின்
புரட்சிகர ஆயுனிதப்யற்சி நாடகபதவிகளடகளுக்கு [FARC] எதிரேலான ஒடக்குமுதவிகள் மறையில்
யேலாருதவிகளடய ததவிகளண இரேலாணுெப் யற்சி நாடகபதவிகளடகள் ஆயிரக் கணக்கேலான அப்யற்சி நாடகபேலாவி
மக்கதவிகளஉக் வகேலான்று குவித்னிதவனிதேலா அந்னித முன்னேலாள் ஜனேலாதியற்சி நாடகபதி Álvaro
Uribe இன் அரசியல் ெேலாரிசெேலான வகேலாலம்பிய ஜனேலாதியற்சி நாடகபதி Iván Duque,
மற்றும் பிவரசிலிய இரேலாணுெ செரெேலாதிகத்தின் ஒரு யற்சி நாடகபகிரங்க
யற்சி நாடகபேலாதகேலாெலரேலான
அதிெலத
பிவரசிலிய
ஜனேலாதியற்சி நாடகபதி
ஜயர
வயற்சி நாடகபேலால்வசெேலானேலாவரேலாவின் பிரதிநிதிகள் ஆகிவயேலார அதில் கலந்த
வகேலாண்டிருந்னிதனர.
இவ்ெேலாரயிறுதியில் அரங்வகற்் மறைப்யற்சி நாடகபட்ட அந்னித செம்யற்சி நாடகபெத்தவிகளனித ட்ரம்ப்
நிரெேலாகம் தீவிரப்யற்சி நாடகபடத்தி ெரும் அனிதன் வயற்சி நாடகபேலார அச்சுறுத்னிதல்கதவிகளஉ
நியேலாயப்யற்சி நாடகபடத்னித யற்சி நாடகபயன்யற்சி நாடகபடத்தி ெருகி் மறைத. எல்தவிகளல வமேலானிதல்களின்
கேலாரணமேலாக, அெர, அவமரிக்கேலாவும் அனிதன் கூட்டேலாளிகளும் "அதவிகளனத்த
விருப்யற்சி நாடகபத்வனிதரிவுகதவிகளஉயும்
தி் மறைந்த"
தவிகளெத்திருக்க
வெண்டவமன,
அனிதேலாெத ஓர இரேலாணுெ னிததவிகளலயீட்டக்குத் னிதயேலாரேலாக இருக்க
வெண்டவமன, விரும்புெனிதேலாக அவமரிக்க தவிகளகப்யற்சி நாடகபேலாதவிகளெ குதவிகளெவடேலா
செனிக்கிழதவிகளம ட்வீட் வசெய்னிதேலார.
திங்கஉன்று, அவமரிக்க ததவிகளண ஜனேலாதியற்சி நாடகபதி தவிகளமக் வயற்சி நாடகபன்ஸ், குதவிகளெவடேலா
மற்றும் ஏதவிகளனய இலத்தீன் அவமரிக்க ி முயற்சி நேலாடகள், அத்தடன் கனடேலாவின்
னிததவிகளலெரகளுடன் இதவிகளணெனிதற்கேலாக வகேலாலம்பியேலா யற்சி நாடகபயணிப்யற்சி நாடகபேலார. கனடேலா,
மக்கஉேலால் வனிதரந்வனிதடக்கப்யற்சி நாடகபட்ட வெனிசுவெலேலா ஜனேலாதியற்சி நாடகபதி நிக்வகேலாலேலாஸ்
மதவரேலாவுக்கு எதிரேலான ெேலாஷிங்டனின் ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு செதிதவிகளய
ஆனிதரிப்யற்சி நாடகபதில் லிமேலா வனிதசெங்களின் குழு (Lima Group of nations)
என்் மறைதவிகளழக்கப்யற்சி நாடகபடெதில் இதவிகளணந்தள்உத.
வகேலாலம்பியேலாவில் அவமரிக்க இரேலாணுெ ி முயற்சி நடெடிக்தவிகளக இருப்யற்சி நாடகபனிதேலாக
இப்வயற்சி நாடகபேலாத வசெய்திகள் ெருகின்் மறைன , செமீயற்சி நாடகபத்தில் வனிதசிய யற்சி நாடகபேலாதகேலாப்புத்ததவிகள் மறை
ஆவலேலாசெகர வஜேலான் வயற்சி நாடகபேலால்டன் அங்வக 5,000 அவமரிக்க தருப்புகதவிகளஉ
அனுப்யற்சி நாடகப எச்செரித்திருந்னிதேலார.
மதவரேலாவின் "ி முயற்சி நேலாட்கள் எண்ணப்யற்சி நாடகபட்ட ெருகின்் மறைன,” என்று அவமரிக்க
வெளியு் மறைவுத்ததவிகள் மறை வசெயலர தவிகளமக் வயற்சி நாடகபேலாம்பிவயேலா வனிதரிவித்னிதேலார.
புவஉேலாரிடேலா குடியரசு வசெனட்டர மேலாரவகேலா ரூபிவயேலா, முன்னேலாள் லிபிய
னிததவிகளலெர
வமமௌம்மர
கடேலாபி
உயிருடன்
இருப்யற்சி நாடகபனிதேலாக
ஒரு
புதவிகளகப்யற்சி நாடகபடத்தவிகளனிதயும்,
அெரின்
சிதவிகளனிதந்னித
செடலத்தின்
மற்வ் மறைேலாரு
புதவிகளகப்யற்சி நாடகபடத்தவிகளனிதயும் அடத்னிதடத்த இரண்ட புதவிகளகப்யற்சி நாடகபடங்கதவிகளஉ ட்வீட்
வசெய்னிதேலார.
செரெவனிதசெ செட்டத்தவிகளனித ஆணெத்தடன் மீறுகின்் மறை ி முயற்சி நேலாஜ-யற்சி நாடகபேலாணியிலேலான இந்னித
அச்சுறுத்னிதல், அவமரிக்க னிததவிகளலயீட்டக்கு வெனிசுவெலேலா உள்உேலானேலால்
எந்னிதஉவுக்கு குற்் மறைத்னிதன்தவிகளமயும் சீரழிவும் இருக்கும் என்யற்சி நாடகபனிதற்கு ஓர
எச்செரிக்தவிகளகயேலாக உள்உத. ஆப்கேலானிஸ்னிதேலான், ஈரேலாக், லிபிய மற்றும் சிரிய
வயற்சி நாடகபேலாரகளில்
எடத்தக்கேலாட்டப்யற்சி நாடகபட்டதவிகளனிதப்
வயற்சி நாடகபேலாலவெ,
அவமரிக்கேலா
வனிதேலாடகின்் மறை ஒவ்வெேலான்றும் இடிந்னித குவியல்கஉேலாக மேலாற்் மறைப்யற்சி நாடகபடகின்் மறைன .

30 மில்லியனுக்கும் அதிகமேலான மக்கதவிகளஉக் வகேலாண்ட ஒரு ி முயற்சி நேலாடேலான
வெனிசுவெலேலாவின் மக்கள்வனிதேலாதவிகளகயில் 88 செனிதவீனிதத்தினர ி முயற்சி நகரபு் மறைங்களில்
ெேலாழ்கின்் மறைனர என்யற்சி நாடகபதடன், இலத்தீன் அவமரிக்கேலாவிவலவய மிகவும்
அபிவிருத்தி அதவிகளடந்னித ி முயற்சி நேலாடகளில் ஒன்் மறைேலாக விஉங்குகி் மறைத.
மத்திய கிழக்கு மற்றும் மத்திய ஆசியேலாவில் அனிதன் வனிதேலால்விகதவிகளஉத்
வனிதேலாடரந்த, அவமரிக்கேலா, வெனிசுவெலேலாவிலும் இரேலாணுெப் வயற்சி நாடகபரழிவின்
செேலாத்தியக்கூதவிகள் மறை முகங்வகேலாடக்கி் மறைத. ஆப்கேலான் மதவிகளலகளில் ெறிய
ஆயுனிதவமந்திய வயற்சி நாடகபேலாரேலாளிகளுடன் 17 ஆண்டகஉேலாக செண்தவிகளடயிட்டப்
பின்னரும்,
அவமரிக்கேலா
ஒரு
அெமேலானகரமேலான
வனிதேலால்விதவிகளய
அனுயற்சி நாடகபவித்தள்உத. னிதேலாலியற்சி நாடகபேலான் அனிதன் தவிகளகப்யற்சி நாடகபேலாதவிகளெ அரசெேலாங்கத்தடன்
வயற்சி நாடகபச்சுெேலாரத்தவிகளனிதக்கு உடன்யற்சி நாடகபட வெண்டம் என்யற்சி நாடகபத னிதேலான் அங்கிருந்த
வெளிவயறுெனிதற்கேலான ெேலாஷிங்டனின் பிரனிதேலான நியற்சி நாடகபந்னிததவிகளனயேலாக உள்உத.
மறுபு் மறைம்
வெனிசுவெலேலா
வசெயல்யற்சி நாடகபேலாட்டில்
உள்உ
350,000
சிப்யற்சி நாடகபேலாய்கதவிகளஉயும், பின்புலத்தில் 2,000,000 சிப்யற்சி நாடகபேலாய்கதவிகளஉயும் வகேலாண்ட
ஓர இரேலாணுெத்தவிகளனிதக் வகேலாண்டள்உத. அத S-300VM ஏவுகதவிகளண-னிதகரப்பு
அதவிகளமப்புமுதவிகள் மறை மற்றும் Buk வயற்சி நாடகபேலாரவிமேலானம் னிதகரப்பு செேலானிதனங்கள் உட்யற்சி நாடகபட
அதிி முயற்சி நவீன
ரஷ்ய-னிதயேலாரிப்பு
ஆயுனித
அதவிகளமப்புகதவிகளஉச்
வசெயல்யற்சி நாடகபடத்னிதக்கூடியனிதேலாகும். செமீயற்சி நாடகபத்திய னிதசெேலாப்னிதங்களில் அவமரிக்கேலா
யற்சி நாடகபதவிகளடவயடத்தள்உ எந்னிதவெேலாரு ி முயற்சி நேலாடகதவிகளஉயும் வயற்சி நாடகபேலாலன்றி, வெனிசுவெலேலா
அவமரிக்க-னிதயேலாரிப்பு எஃப்-16 ரக வயற்சி நாடகபேலாரவிமேலானங்கள் மற்றும் ரஷ்யனிதயேலாரிப்பு Su-30MK2 வயற்சி நாடகபேலாரவிமேலானங்கதவிகளஉக் வகேலாண்ட, ி முயற்சி நடெடிக்தவிகளகயில்
இ் மறைக்கிவிடத்னிதக்க விமேலானப்யற்சி நாடகபதவிகளடதவிகளயயும் வகேலாண்டள்உத.
ஒரு
வயற்சி நாடகபேலாரேலானத
அந்னித
ஒட்டவமேலாத்னித
பிரேலாந்தியத்தவிகளனிதயும்
வயற்சி நாடகபருங்குழப்யற்சி நாடகபத்தில் மூழ்கடிக்கும். ஏகேலாதியற்சி நாடகபத்திய னிததவிகளலயீட்டக்கு அங்வக
ஆழ்ந்னித மக்கள் எதிரப்பு இருக்கும். மில்லியன் கணக்கேலான அகதிகள்
வெனிசுவெலேலாவில் இருந்த னிதப்பித்த, யற்சி நாடகபனேலாமேலா நீரமுதவிகளனதவிகளயக் கடந்த
ஏற்கனவெ குண்டர ென்முதவிகள் மறை, ெறுதவிகளம மற்றும் முன்பில்லேலானிதஉவிலேலான
செமத்தெமின்தவிகளம மட்டங்கஉேலால் சீரழிந்தள்உ மத்திய அவமரிக்க ி முயற்சி நேலாடகள்
ெழியேலாக
னிதப்பிக்க
முயல்ெேலாரகள்.
ஒருெர
அவமரிக்கேலாவுக்கு
புலம்வயற்சி நாடகபயரந்த ெருெனிதேலானேலால் எட்ட ி முயற்சி நேலாடகஉத எல்தவிகளலகதவிகளஉக் கடந்த
3,000 க்கும் அதிகமேலான தவிகளமல்கள் யற்சி நாடகபயணிக்க வெண்டியிருக்கும். அந்னித
யற்சி நாடகபடகுகள் எல்லேலாம் கரீபிய கடலிவலவய மூழ்கிவிடம். னிதங்களின்
குடம்யற்சி நாடகபங்கதவிகளஉக்
கேலாப்யற்சி நாடகபேலாற்றுெனிதற்கேலான
ஒரு
வயற்சி நாடகபரும்பிரயத்னிதன
முயற்சியில் ஆயிரக் கணக்கேலானெரகள் உயிரிழப்யற்சி நாடகபேலாரகள்.
அவமரிகேலாவின் ஒரு னிததவிகளலயீட மற்வ் மறைேலாரு அணுஆயுனித செக்தியேலான
ரஷ்யேலாவுடன் ஒரு வமேலானிததவிகளல ஏற்யற்சி நாடகபடத்னிதக்கூடிய செேலாத்தியக்கூறும் உள்உத.
அங்வக வெனிசுவெலேலாவின் எண்வணய் எடப்பு வனிதேலாழில்ததவிகள் மறையில்
கணிசெமேலான எண்ணிக்தவிகளகயில் ரஷ்யரகள் யற்சி நாடகபணியேலாற்றி ெருகி் மறைேலாரகள்.
அவமரிக்க இரேலாணுெம் ரஷ்யேலாவுடன் செேலாத்தியமேலாகக்கூடிய ஒரு
வமேலானிதலுக்கு னிதயேலாரிப்பு வசெய்த ெருகி் மறைத என்று அவமரிக்க கடற்யற்சி நாடகபதவிகளட
னிதஉயற்சி நாடகபதி கிவரக் ஃவயற்சி நாடகபல்லர இம்மேலானிதத்தின் வனிதேலாடக்கத்தில் ெேலாய்ஸ் ஆஃப்
அவமரிக்கேலாவுக்குத் வனிதரிவித்னிதேலார, இதில் இலத்தீன் அவமரிக்கேலாவின்
"ி முயற்சி நமத அண்தவிகளடி முயற்சி நேலாட" செம்யற்சி நாடகபந்னிதப்யற்சி நாடகபட்டிருக்கலேலாம் என்று ஃவயற்சி நாடகபல்லர
வனிதரிவித்திருந்னிதேலார.
ஆட்சி
மேலாற்் மறைம்
வசெய்ெனிதற்கேலாக
ெேலாஷிங்டனின்
மனினிதேலாபிமேலான
யற்சி நாடகபேலாசெேலாங்குத்னிதனங்கள் ஒரு வெளிப்யற்சி நாடகபதவிகளடயேலான வமேலாசெடியேலாக உள்உன.
யேலாங்கீ
(Yankee)
ஏகேலாதியற்சி நாடகபத்தியம்
உலகின்
மிகப்வயற்சி நாடகபரியனிதேலாக
நிரூபிக்கப்யற்சி நாடகபட்ட எண்வணய் ெயல்கதவிகளஉக் வகேலாண்ட வெனிசுவெலேலாவின்
எண்வணய்தவிகளயக் வகேலாள்தவிகளஉயடிக்க விரும்புகி் மறைத. கடந்னித மேலானிதம், வனிதசிய
யற்சி நாடகபேலாதகேலாப்பு ஆவலேலாசெகர வஜேலான் வயற்சி நாடகபேலால்டன் ஃயற்சி நாடகபேலாக்ஸ் நியூஸ் இக்குத்
வனிதரிவிக்தவிகளகயில்,
“அவமரிக்க
எண்வணய்
நிறுெனங்கள்
வெனிசுவெலேலாவின்
எண்வணய்
னிததவிகளகதவிகளமகதவிகளஉ
உருெேலாக்கவும்,
அெற்றில் முனிதலீட வசெய்யவும் முடியுமேலானேலால் அவமரிக்கேலாவுக்குப்
வயற்சி நாடகபேலாருஉேலானிதேலாரரீதியில் அத மிகப் வயற்சி நாடகபரிய வித்தியேலாசெத்தவிகளனிதக் வகேலாண்ட
ெரும்,” என்் மறைேலார.

ட்ரம்ப் நிரெேலாகத்தின் வயற்சி நாடகபேலாறுப்யற்சி நாடகபற்் மறை இந்னித ஆத்திரமூட்டல்களுக்கு
அவமரிக்க அரசியல் ஸ்னிதேலாயற்சி நாடகபகத்தினுள் ஏ் மறைத்னிதேலாழ எந்னித எதிரப்பும்
இல்தவிகளல. அனிதற்கு வி முயற்சி நரமுரணேலாக, வயற்சி நாடகபருநிறுென ஊடகங்கள் மதவரேலா
எல்தவிகளலயில் கண்ணீர புதவிகளகக்குண்ட பிரவயேலாகிப்யற்சி நாடகபேலார என்றும், எல்தவிகளல
கடந்த
ெருெனிதற்கு
னிததவிகளடவிதிப்யற்சி நாடகபேலார
என்றும்
அதிரச்சிதவிகளய
வெளிப்யற்சி நாடகபடத்தம் கதவிகளனிதகஉேலால் நிரம்பி இருந்னிதன. வெனிசுவெலேலாவின்
எல்தவிகளலகதவிகளஉ
அதிரச்
வசெய்த
வகேலாண்டிருக்கும்
ெலதசெேலாரி
குண்டரகளுக்கு
எதிரேலான
வெனிசுவெலேலா
இரேலாணுெத்தின்
னிதந்திவரேலாயற்சி நாடகபேலாயங்கள், னிதஞ்செம் வகேலாரி விண்ணப்பிப்யற்சி நாடகபனிதற்கேலான னிதங்களின்
உரிதவிகளமதவிகளயப் யற்சி நாடகபயன்யற்சி நாடகபடத்னித முதவிகளனகின்் மறை நிரேலானிதரெேலான வயற்சி நாடகபண்கள் மற்றும்
குழந்தவிகளனிதகளுக்கு
எதிரேலாக
அவமரிக்க
எல்தவிகளல
வரேலாந்தப்யற்சி நாடகபதவிகளட
யற்சி நாடகபயன்யற்சி நாடகபடத்தம் அணுகுமுதவிகள் மறைகளுக்கு ஒத்திருக்கின்் மறைன என்யற்சி நாடகபத குறித்த
ஒன்றும் குறிப்பிடப்யற்சி நாடகபடவில்தவிகளல.
ட்ரம்பின் அச்சுறுத்னிதல்களுக்கு செட்டபூரெத்னிதன்தவிகளமதவிகளய ெழங்கியுள்உ
ஜனி முயற்சி நேலாயக
கட்சியின்
சுய-யற்சி நாடகபேலாணியிலேலான
"இடதசெேலாரியின்"
விதவிகளடயிறுப்புனிதேலான் மிகவும் திட்டெட்டமேலாக உள்உத. கடந்னித ெேலாரம்
ஜனி முயற்சி நேலாயக கட்சியின் ஜனேலாதியற்சி நாடகபதி வெட்யற்சி நாடகபேலாஉரேலாக அெர நிற்கவிருப்யற்சி நாடகபதவிகளனித
அறிவித்னித வசெனட்டர வயற்சி நாடகபரணி செேலாண்டரஸ், செனிக்கிழதவிகளம பின்ெருமேலாறு
ட்வீட் வசெய்னிதேலார: “வெனிசுவெலேலா மக்கள் தீவிரமேலான மனினிதேலாபிமேலான
வி முயற்சி நருக்கடிதவிகளயச் செகித்தக் வகேலாண்டிருக்கி் மறைேலாரகள். மதவரேலா அரசெேலாங்கம்
அனிதன் மக்களின் வனிததவிகளெகதவிகளஉ முனிதலில் முன்நிறுத்தி, அந்ி முயற்சி நேலாட்டிற்குள்
மனினிதேலாபிமேலான
உனிதவிகதவிகளஉ
அனுமதிக்க
வெண்டம்
மற்றும்
வயற்சி நாடகபேலாரேலாட்டக்கேலாரரகளுக்கு எதிரேலான ென்முதவிகள் மறைதவிகளய நிறுத்திக் வகேலாள்உ
வெண்டம்.”
கேலாங்கிரஸில்
இடம்
வயற்சி நாடகபற்றுள்உ
நியூ
வயேலாரக்
உறுப்பினர
அவலக்க்ஸேலாண்ட்ரியேலா
ஒக்கேலாசிவயேலா-வகேலாரவடஸ்,
வெனிசுவெலேலாவுக்கு
எதிரேலான அவமரிக்க வயற்சி நாடகபேலார அச்சுறுத்னிதல்களுக்கு "விதவிகளடயிறுக்க
வசெயல்யற்சி நாடகபட்ட" ெருெனிதேலாக வயற்சி நாடகபப்ரெரி மேலானித ஆரம்யற்சி நாடகபத்தில் வசெய்தியேலாஉர Max
Blumenthal க்கு வனிதரிவித்திருந்னிதேலார, அெர அனிதற்குப் பின்னர இருந்த
எந்னிதவெேலாரு யற்சி நாடகபகிரங்க அறிக்தவிகளகயும் வெளியிடவில்தவிகளல.
கடந்னித ெேலாரம் மியேலாமியில் அெரத யற்சி நாடகபேலாசிசெெேலானித உதவிகளரயின் வயற்சி நாடகபேலாத ட்ரம்ப்
அறிவித்னிதேலார, “ி முயற்சி நமத புவிமண்டலத்தில் வசெேலாசெலிசெத்தின் அஸ்னிதமனம்
ெந்தவிட்டத,” என்் மறைேலார. வெனிசுவெலேலாவுக்கு எதிரேலான அந்நிரெேலாகத்தின்
வயற்சி நாடகபேலார அச்சுறுத்னிதல்கள் இரட்தவிகளட வி முயற்சி நேலாக்கத்திற்குச் வசெதவிகளெயேலாற்றுகின்் மறைன.
அவமரிக்க ஆளும் ெரக்கம் இலத்தீன் அவமரிக்கேலாவின் ஒட்டவமேலாத்னித
அடியற்சி நாடகபணிதவிகளெயும்,
அப்பிரேலாந்தியத்தின்
வனிதேலாழிலேலாஉரகள்
மற்றும்
ஆனிதேலாரெஉங்கதவிகளஉச்
சுரண்டெனிதன்
மீதம்
அவமரிக்க
வயற்சி நாடகபருநிறுெனங்கஉத சுனிதந்திரமேலான அதிகேலாரத்தவிகளனிதக் வகேலாரி ெருகி் மறைத .
அவனிதவி முயற்சி நரத்தில், வசெேலாசெலிசெத்தின் மீனிதேலான ட்ரம்பின் ி முயற்சி நேலாஜ-யற்சி நாடகபேலாணியிலேலான
னிதேலாக்குனிதல், அவமரிக்கேலாவில் வெதவிகளலநிறுத்னித ி முயற்சி நடெடிக்தவிகளகயின் அதிகரிப்பு
எடத்தக்கேலாட்டெதவிகளனிதப் வயற்சி நாடகபேலால அதிகரித்னிதஉவில் முழு யற்சி நாடகபலம் வயற்சி நாடகபற்று
ெருகின்் மறை வனிதேலாழிலேலாஉ ெரக்கத்திற்கு எதிரேலாக திருப்பி விடப்யற்சி நாடகபட்டள்உத.
வனிதேலாழிலேலாஉரகள் மற்றும் இதவிகளஉஞரகளிதவிகளடவய வசெேலாசெலிசெத்திற்கேலான
ஆரெம் அதிகரித்த ெருகி் மறைத . மதவரேலா அரசெேலாங்கத்தின், யற்சி நாடகபகுதியேலாக,
வசெேலாசெலிசெ-விவரேலானித, முனிதலேலாளித்தெ வனிதசியெேலானித வகேலாள்தவிகளககஉேலால்
ஏற்யற்சி நாடகபடத்னிதப்யற்சி நாடகபட்ட
செமூக
சீரழிவுடன்
வசெேலாசெலிசெத்தவிகளனித
அதவிகளடயேலாஉப்யற்சி நாடகபடத்தெனிதன் மூலமேலாக, அவமரிக்க ஆளும் ெரக்கம்
வசெேலாசெலிசெத்தவிகளனித இழிவுயற்சி நாடகபடத்தி, உள்ி முயற்சி நேலாட்டில் வயற்சி நாடகபருந்திரஉேலான மக்களுக்கு
எதிரேலான ஒடக்குமுதவிகள் மறைக்குத் னிதயேலாரிப்பு வசெய்ெனிதன் மூலமேலாக புரட்சியின்
அச்சுறுத்னிததவிகளல எதிரவகேலாள்உலேலாவமன கருதகி் மறைத.
அவமரிக்கேலா வெனிசுவெலேலாவில் வயற்சி நாடகபேலாதவிகளர வி முயற்சி நேலாக்கி ி முயற்சி நகரதவிகளகயில் உலக
ெரலேலாற்று யற்சி நாடகபகுதியின் மீனிதேலான ஒரு வயற்சி நாடகபரழிவு அச்சுறுத்னிதல் அதிகரிக்கி் மறைத.
ட்ரம்ப் நிரெேலாகத்தின் வயற்சி நாடகபேலார திட்டங்கதவிகளஉ நிறுத்தெனிதற்கு, அவமரிக்க
ஏகேலாதியற்சி நாடகபத்தியத்தின் மிகப்வயற்சி நாடகபரும் எதிரியேலான அவமரிக்க மற்றும் செரெவனிதசெ
வனிதேலாழிலேலாஉ ெரக்கம் அணிதிரட்டப்யற்சி நாடகபட வெண்டம்.

