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வெனிசுவெலேலா தூதரகம் மீதேலான தேலாக்குதல
Bill Van Auken,

வாஷிங்டன்

 ம் மேற்புற

அண் அண்டடப்பகுதிப்பகுதியான

 மகார்ஜ்டவுனில

அ அண்ட் மேந்துள்ள ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலா தூதரகத்தில விப்பகுதியாழனன்று நடந்த
சம்பவங்கள், அள்ள வ் மேரிக்க ஏகாதிபத்திப்பகுதியத்தினது உனிசுவேலள்ள வகங்கிலு் மோன
நடவடிக் அண்டகக அண்டளக் கு் குணாம்சப்படுத்தும் வித் மோக, அது சர்வ மதச
சட்டங்களின்
அவ் மேதிப்பதிலும்
் மேற்றும்
அதன்
குற்றகர
நடவடிக் அண்டககளிலும் ஒரு சிறிப்பகுதிய அம்சத் அண்டத ள்ள வவளிப்படுத்திப்பகுதியது.
ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலா அரசாங்கம்
 மகட்டுக் ள்ள வகாண்டதற்கு இ் குணங்க,
அங்கிருந்து
நான்கு
அ அண்ட் மேதிப்பகுதியான
 மபார்-எதிர்ப்பு
நடவடிக் அண்டகப்பகுதியாளர்க அண்டள ள்ள வவளி மப்பகுதியற்றுவதற்காக, கடந்த ் மோதத்திலிருந்து
அத்தூதரகத்தில
தங்கியிருந்து
வரும்
ள்ள வபரிப்பகுதிய
இராணுவப்
ப அண்டடப்பிரிவின் பாக் மோக அள்ள வ் மேரிக்க இரகசிப்பகுதிய  மச அண்டவ முகவர்கள்,
வாஷிங்டனின் ் மேகாநகர ள்ள வபாலிஸ் ் மேற்றும் ள்ள வவளியுறவுத்து அண்டறயின்
இராகாங்க பாதுகாப்புச்  மச அண்டவ முகவர்கள், நூற்றுக் க் குணக்கான
ஆயுத ம் மேந்திப்பகுதிய இராணுவத்தினரும் அக்கட்டிடத் அண்டத முற்று அண்டகயிட்டு
தாக்கினர்.
அத்தூதரகத்திற்குள் அவர்கள் நு அண்டழவதற்கு வழி ஏற்படுத்துவதற்காக,
 மபார்ப்ப அண்டட சீரு அண்டடகளும் த அண்டனிசுவேலகவசங்களும் அணிந்து இடிக்கும்
கருவிகளுடன் வந்த முகவர்களும் அப்ப அண்டடப்பிரிவில உள்ளடங்கி
இருந்தனர். கட்டிடத் அண்டத உ அண்டடக்க அனுப்பப்பட்டிருந்தவர்களில பனிசுவேலர்
குண்டு து அண்டளக்காத கவச உ அண்டட அணிந்திருந்தனர்.
அக்கட்டிடத்திற்குள் கு அண்டறந்த எண்ணிக் அண்டகயினிசுவேலானவர்க மள இருந்தனர்
என்ற
நி அண்டனிசுவேலயிலும்,
அவர்கள்
 அண்டகது
நடவடிக் அண்டக அண்டப்பகுதிய
சட்டவி மராத் மோனதாக கருதிப்பகுதியதால அ அண்டத அவர்கள் எதிர்க்கப்
 மபாவதில அண்டனிசுவேல
என்று
அள்ள வ் மேரிக்க
அதிகாரிகளுக்கு
முன் மப
உறுதிப்பகுதியளித்திருந்த நி அண்டனிசுவேலயிலும், அதிகரித்தளவில இராணுவ் மேப்பகுதியப்பட்ட
இந்த ப அண்டடபனிசுவேலத் அண்டத நி அண்டனிசுவேலநிறுத்த  மவண்டிப்பகுதிய அவசிப்பகுதிய ம் மே அங் மக
இருக்கவில அண்டனிசுவேல.
அது
அள்ள வ் மேரிக்க
அரசின்
அதிகாரத் அண்டத
எடுத்துக்காட்டுவதற்கும், உள்நாட்டிலும் சரி சர்வ மதச அளவிலும் சரி
அதன் சூழ்ச்சி நடவடிக் அண்டகக அண்டள எதிர்க்கும் எவள்ள வராருவ அண்டரயும்
பப்பகுதியமுறுத்தும் ஒரு நடவடிக் அண்டகப்பகுதியாகவும், ் மேற்றும் சட்டம் அதிர்ச்சிகர் மோக
 மசதப்படுத்தப்படும் என்ப அண்டத ஊர்ஜிதப்படுத்துவதற்கான ஒரு விளக்க
அறிக் அண்டகப்பகுதியாகவும் அந்நடவடிக் அண்டக நடத்தப்பட்டது.
1963
இல
அள்ள வ் மேரிக்கா
 அண்டகள்ள வப்பகுதியழுத்திட்டிருந்த
் மேற்றும்
ந அண்டடமு அண்டறப்பகுதியளவில உனிசுவேலகின் ஒவ்ள்ள வவாரு நாட்டினாலும் ஏற்றுக்
ள்ள வகாள்ளப்பட்டிருந்த இராகாங்க
உறவுகள் மீதான
விப்பகுதியன்னா
உடன்படிக் அண்டகயின் ஒட்டுள்ள வ் மோத்த விதிமீறல என்பதால, ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலா
அரசாங்கம் அதன் தூதரகம் மீதான தாக்குதலுக்குக் கண்டனம்
ள்ள வதரிவித்தது. தூதரகங்களும் ் மேற்றும் பிற இராகாங்க இடங்களும்
"விதிமீறப்படாத" இடங்கள் என்ப மதாடு, அங்குள்ள இராகாங்க குழு
த அண்டனிசுவேலவரின் ள்ள வவளிப்ப அண்டடப்பகுதியான அனு் மேதி இலனிசுவேலா் மேல இடம் வழங்கி
இருக்கும் அரசாங்கத்தினது முகவர்கள் அதற்கு நு அண்டழப்பகுதிய கூடாது
என்ப அண்டதயும் அந்த உடன்படிக் அண்டக உறுதிப்படுத்துகிறது. அ மத மபானிசுவேல,
அந்த இராகாங்க இடங்க அண்டள அந்தந்த நாட்டு அரசாங்க ம் மே
"எந்தள்ள வவாரு ஊடுருவல அலனிசுவேலது  மசதத்திலிருந்தும்" காப்பாற்ற
 மவண்டும் என்பதுடன் "அந்த தூதரகக் குழுவின் அ அண்ட் மேதிக்கு
எந்தள்ள வவாரு ள்ள வதாந்தர அண்டவ மப்பகுதியா அலனிசுவேலது அதன் கண்ணிப்பகுதியத்திற்கு
குந்தகம் வி அண்டளவிப்ப அண்டதயும் தடுக்க"  மவண்டிப்பகுதிய அண்டதயும் அது
அவசிப்பகுதியப்படுத்துகிறது.
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ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலா தூதரகம் சம்பந்த் மோன ஒவ்ள்ள வவாரு அம்சத்திலும்
வாஷிங்டன் இத்த அண்டகப்பகுதிய வழிவ அண்டகக அண்டள மிதித்து நசுக்கி நாச் மோக்கி
உள்ளது. அக்கட்டிடத்திற்குள் பனிசுவேலவந்த் மோக அதற்கான வழி அண்டப்பகுதிய
ஏற்படுத்துவதற்கு முன்னதாக, அது தூதரகத்திற்கு ள்ள வவளி மப்பகுதிய பாசிச
கும்பல ் மேற்றும் வனிசுவேலதுசாரி குண்டர்க அண்டள, அந்த இடத்தில முகாம்கள்
அ அண்ட் மேக்கவும்
் மேற்றும்
உள்ளிருக்கும்
நடவடிக் அண்டகப்பகுதியாளர்க அண்டள
ஆதரிப்பவர்க அண்டள அலனிசுவேலது அவர்களுக்கு உ் குணவு ள்ள வகாண்டு வர
முப்பகுதியலபவர்க அண்டள ஸ்தூனிசுவேல் மோக தாக்குவதற்கும் அனு் மேதித்திருந்தது.
இந்த கூறுபாடுகள் மீண்டும் மீண்டும் தூதரக கட்டிடத் அண்டதச்
 மசதப்படுத்தி அ அண்டத உ அண்டடக்க முப்பகுதியன்றதுடன், உள் மள இருந்தவர்க அண்டள
படுள்ள வகா அண்டனிசுவேல ் மேற்றும் கற்பழிப்பு ஆகிப்பகுதியவற்றுடன் அச்சுறுத்திப்பகுதியது.
அதிர்ச்சியூட்டும் அளவுக்கு மிகவும்  ம் மோச் மே அண்டடந்த இத்த அண்டகப்பகுதிய
சட்டவி மராத நடவடிக் அண்டகக அண்டளத் தடுக்க த அண்டனிசுவேலயிட்ட ள்ள வபாலி மடா,
கண்மூடித்தன் மோக படுள்ள வகா அண்டனிசுவேல ள்ள வசய்யும் சூழ அண்டனிசுவேலத் தூண்டிவிட்டும்
அதற்கு உதவும் வ அண்டகயிலும், குற்றமி அண்டழத்தவர்க அண்டள உடனடிப்பகுதியாக
விடுவித்தது.
நவம்பர் 1979 சம்பவங்களுக்காக "அடாவடி அரசு" என்ற அண்டழக்கப்படும்
ஓர் அரசாக ஈரா அண்டன, வாஷிங்டன் பனிசுவேல தசாப்தங்களாக அச்சுறுத்தி
வந்துள்ளது — இப் மபாது அது  மபா அண்டரக் ள்ள வகாண்டு அச்சுறுத்திக்
ள்ள வகாண்டிருக்கிறது.
ஒரு
புரட்சியின்
 மவத அண்டன
 மவ அண்டளயில,
 மபார்கு் குணமிக்க ் மோ் குணவர்கள் அள்ள வ் மேரிக்காவின் ள்ள வதஹ்ரான் தூதரகத்தில
அள்ள வ் மேரிக்க இராணுவ சிப்பாய்க அண்டளப் பி அண்ட் குணக் அண்டகதிகளாக பிடித்து,
அக்கட்டிடத் அண்டத தகர்த்தனர். வாஷிங்டன், ஐக்கிப்பகுதிய நாடுகள் ச அண்டப
் மேற்றும் சர்வ மதச நீதி் மேன்றத்திற்கு ள்ள வசன்று, அத்தாக்குத அண்டனிசுவேலத் தடுக்க
தவறிப்பகுதியதற்காக விப்பகுதியன்னா உடன்படிக் அண்டக அண்டப்பகுதிய மீறிவிட்டதாக ஈரானிப்பகுதிய
அரசாங்கத் அண்டதக் குற்றஞ்சாட்டிப்பகுதியது.
ஈரானிப்பகுதிய
அரசாங்கம்
அந்த
விசார அண்ட் குண
நடவடிக் அண்டககளில
பங்ள்ள வகடுக்கவில அண்டனிசுவேல.
அதற்கு
பதினிசுவேலாக
அது,
ள்ள வ் மோஹம்் மேத்
ள்ள வ் மோஸ்சாதிக்கின்  மதசிப்பகுதியவாத அரசாங்கத் அண்டத தூக்கிள்ள வப்பகுதியறிந்த சிஐஏமுடுக்கிவிட்ட 1953 ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சதியிலிருந்து, அதன்பின்னர் ்னர் ஷா
சர்வாதிகாரத்திற்கும் ் மேற்றும் அதன் ள்ள வவறுக்கப்பட்ட சாவக் இரகசிப்பகுதிய
ள்ள வபாலிஸ் நடத்திப்பகுதிய படுள்ள வகா அண்டனிசுவேலகள் ் மேற்றும் சித்திரவ அண்டதகளுக்கும்
வாஷிங்டனின் ஆதரவு வ அண்டரயில, ஈரானில முந் அண்டதப்பகுதிய கால நூற்றாண்டு
கானிசுவேல அள்ள வ் மேரிக்க ஏகாதிபத்திப்பகுதிய குற்றங்களின் உள்ளடக்கத்தில  அண்டவத்து
அந்நடவடிக் அண்டக அண்டப்பகுதியப் பார்க்க  மவண்டுள்ள வ் மேன வலியுறுத்திப்பகுதியது. ்னர் ஷா அண்டவ
அள்ள வ் மேரிக்கா மீண்டும் ஈரானிடம் ஒப்ப அண்டடப்பதன் மூனிசுவேல் மோகவும் ் மேற்றும்
அவர் தன்னுடன் எடுத்து ள்ள வசன்ற பாரிப்பகுதியளவினிசுவேலான ள்ள வசலவங்க அண்டளத்
திரும்ப ஒப்ப அண்டடப்பதன் மூனிசுவேல் மோகவும் ் மேட்டு ம் மே அந்த தூதரக
பிரச்சி அண்டன அண்டப்பகுதியத் தீர்க்க முடியும் என்று ஈரானிப்பகுதிய அரசாங்கம்
வலியுறுத்திப்பகுதியது.
அள்ள வ் மேரிக்காவின் ஈரானிப்பகுதிய தூதரகம் சம்பந்த் மோக வாஷிங்டன்  மஹக்
நீதி் மேன்றத்தில
ஆறு
ஆண்டுகள்
ஏறியிறங்கிப்பகுதிய
பின்னர்,
நிக்கரகுவாவுக்கு எதிரான அதன் பப்பகுதியங்கரவாத ள்ள வகான்ட்ரா  மபாருக்காக
வழக்கில
இழுக்கப்படுவ அண்டதத்
தவிர்க்க
அந்நீதி் மேன்றத்தின்
நீதிபரிபானிசுவேல அண்டனக அண்டள நிராகரித்தது.
“அடாவடி அரசுகள்" என்று வரும் மபாது, இப்புவியில அள்ள வ் மேரிக்காவுக்கு
 மபாட்டிப்பகுதியாக இருக்கக்கூடிப்பகுதிய  மவள்ள வறந்தள்ள வவாரு அரசும் இல அண்டனிசுவேல.
ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலா தூதரகத் அண்டதத் தாக்கிப்பகுதியதில, அதிவனிசுவேலதுசாரிப்பகுதியான, சிஐஏபின்புனிசுவேலத்தினிசுவேலான அரசிப்பகுதியல ள்ள வசப்பகுதியலபாட்டாளரும் தன் அண்டனத்தா மன கடந்த
கனவரியில
ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலாவின்
"இ அண்டடக்கானிசுவேல
கனாதிபதிப்பகுதியாக"

அறிவித்துக்
ள்ள வகாண்டவரு் மோன
கருமான ஜூவான்
கு அண்டவ மடாவின்
"அரசாங்கத்தின்" சார்பாக ள்ள வசப்பகுதியலபட்டதாக அது வாதிடுகிறது.
கு அண்டவ மடா தனக்குத்தா மன "பதவிப்பிர் மோ் குணம்" ள்ள வசய்து ள்ள வகாண்டதுடன்
ள்ள வதாடங்கிப்பகுதிய இந்த ஆட்சி ் மோற்ற நடவடிக் அண்டக, அண்மித்து நான்கு
் மோதங்களுக்குப் பின்னர், பனிசுவேலம் இழந்துள்ளது. ் மேது மரா அரசாங்கத் அண்டத
இராணுவத் அண்டதக் ள்ள வகாண்டு முற்றுமுதனிசுவேலாக தூக்கிவீசுவதற்கான ஒரு
மு அண்டறயீட்டுடன் ஆட்சி ் மோற்ற நடவடிக் அண்டக அண்டப்பகுதிய நி அண்டற மவற்றுவதற்கான
ஏப்ரல 30 முப்பகுதியற்சி பரிதாபகர் மோக  மதாலவிப்பகுதிய அண்டடந்துடன், ஓர்
இராணுவக் கிளர்ச்சியும் நடக்கவில அண்டனிசுவேல அலனிசுவேலது ் மேக்களிடம் இருந்து
எந்தள்ள வவாரு குறிப்பிடத்தக்க ஆதரவும் அதற்கு கி அண்டடக்கவில அண்டனிசுவேல.
இந்த தூதரக  அண்டகப்பற்றுதனிசுவேலானது அது விரும்பிப்பகுதிய ஆட்சி ் மோற்றத் அண்டதக்
ள்ள வகாண்டு வர, அதிகரித்தளவில  மநரடிப்பகுதியான அள்ள வ் மேரிக்க இராணுவ
த அண்டனிசுவேலயீட்டுக்கான ஒரு ள்ள வவளிப்ப அண்டடப்பகுதியான மு அண்டறயீட்டினது பாக் மோகும்.
இந்த தூதரகத்தில இப் மபாது, கு அண்டவ மடாவின் அதிவனிசுவேலதுசாரி
கட்சிப்பகுதியான ் மேற்றும் அள்ள வ் மேரிக்க நிதியுதவி ள்ள வபறும் ் மேக்கள் விருப்பம்
(Voluntad Popular) கட்சியில உறுப்பினரான கூட்டாளி Carlos Vecchio
பதவியில அ் மேர்த்தப்பட உள்ளார். ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலாவில வன்மு அண்டற அண்டப்பகுதியத்
தூண்டிப்பகுதிய குற்றச்சாட்டுக்காக Vecchio நாடு கடத்தப்பட்டிருந்தார்.
ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலாவின் "தூதராக" கு அண்டவ மடா அவ அண்டரப் பிரகடனப்படுத்திப்பகுதிய
நி அண்டனிசுவேலயில, தன் அண்டனத்தா மன "இ அண்டடக்கானிசுவேல கனாதிபதிப்பகுதியாக" அறிவித்துக்
ள்ள வகாண்டவ அண்டரப்  மபானிசுவேல மவ, அவரும் ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலா ் மேக்க அண்டள மப்பகுதியா
அலனிசுவேலது எந்தள்ள வவாரு நிக் மோன அரசாங்கத் அண்டத மப்பகுதியா பிரதிநிதித்துவம்
ள்ள வசய்ப்பகுதியவில அண்டனிசுவேல. அவரு அண்டடப்பகுதிய "தூதரகம்" கடவுச்சீட் மடா அலனிசுவேலது
நு அண்டழவனு் மேதிக மளா வழங்க முடிப்பகுதியாது அலனிசுவேலது இராகாங்க குழுவுடன்
 மவறு
எந்தள்ள வவாரு
ள்ள வபாதுவான
வர்த்தக
நடவடிக் அண்டகக மளா
 ம் மேற்ள்ள வகாள்ள முடிப்பகுதியாது.
அதற்கு ் மோறாக, அவரும் சரி கு அண்டவ மடாவும் சரி வாஷிங்டனிடம்
இருந்து சம்பளம் ள்ள வபறும் முகவர்களாக உள்ளனர். இப்புவியில
மிகப்ள்ள வபரிப்பகுதிய ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலாவின் எண்ள்ள வ் குணய் வப்பகுதியலகள் மீது அள்ள வ் மேரிக்க
எரிசக்தித்து அண்டற ள்ள வபருநிறுவன காம்பவான்களின் விட்டுக்ள்ள வகாடுப்பற்ற
கட்டுப்பாட் அண்டட ஸ்தாபிப்பதற்கும் ் மேற்றும் ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலாவிலும் மிகப்
பரந்தளவில அள்ள வ் மேரிக்க ஏகாதிபத்திப்பகுதியம் எ அண்டத நீண்டகானிசுவேல் மோக அதன்
"ள்ள வசாந்த ள்ள வகால அண்டனிசுவேலப்புற் மோக" கருதி வந்துள்ள மதா அந்த இனிசுவேலத்தீன்
அள்ள வ் மேரிக்காவில, சீனா ் மேற்றும் ரஷ்ப்பகுதியா இரண்டினது அதிகரித்து வரும்
ள்ள வசலவாக் அண்டகக் கு அண்டறப்பதற்கு் மோன அள்ள வ் மேரிக்க மு அண்டனவில அவர்கள்
பக அண்டடக்காய்களாக உள்ளனர்.
இனிசுவேலத்தீன் அள்ள வ் மேரிக்கா ் மேற்றும் கரீபிப்பகுதியன் பகுதிகளில அ அண்டனத்து
அள்ள வ் மேரிக்க இராணுவ நடவடிக் அண்டகக அண்டளயும்  ம் மேற்பார் அண்டவயிடுகின்ற
ள்ள வபன்டகனின் ள்ள வதற்கு கட்ட அண்டளப்பகுதியகத்தின் (SOUTHCOM) தளபதிக அண்டளத்
திங்களன்று சந்திப்ப மத, “தூதராக", அள்ள வ் மேரிக்க இரகசிப்பகுதிய  மச அண்டவப்பகுதியால
புதிதாக நிறுவப்பட்ட, Vecchio இன் முதல நடவடிக் அண்டககளில ஒன்றாக
இருக்கப்  மபாகிறது. கு அண்டவ மடா முகாம் SOUTHCOM க்கு அனுப்பிப்பகுதிய
ஒரு கடிதத்தில, “ந் மேது கனநாப்பகுதியகத் அண்டத மீட்ட அண்ட் மேக்கும் ... விதத்தில
மூ மனிசுவேலாபாப்பகுதிய ் மேற்றும் ள்ள வசப்பகுதியலபாட்டு திட்டங்க அண்டள" ள்ள வசப்பகுதியலபடுத்துவ மத
அதன்  மநாக்கம் என்று ள்ள வதரிவித்தது.
இந்த "கனநாப்பகுதியகம்" என்பது, அந்நாட்டின் எண்ள்ள வ் குணய் வளத் அண்டத
எக்சான் ள்ள வ் மோள்ள வபல நிறுவனம், ள்ள வசவ்ள்ள வரானுக்கும் ் மேற்றும் மிச்சத் அண்டத Big
Oil
நிறுவனங்களுக்கும்
வழங்குவதற்குப் ள்ள வபாறுப் மபற்கக்கூடிப்பகுதிய,
ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலா ஆளும் ள்ள வசலவந்தத்தட்டின் மிகவும் வனிசுவேலதுசாரி
பிரதிநிதிக அண்டளப் பதவியில ஏற்றுவதற்காக அள்ள வ் மேரிக்க இராணுவத்தினது
ஒரு ஆட்சி ் மோற்ற  மபாரால ள்ள வகாண்டு வரப்பட இருக்கிறது.
ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலா தூதரக ப அண்டடள்ள வப்பகுதியடுப் அண்டபக் ள்ள வகாண்டு வாஷிங்டன் ஒரு
முன்் மோதிரி அண்டப்பகுதிய ஏற்படுத்தி உள்ளது. அது உனிசுவேலகில எந்தள்ள வவாரு
அரசாங்கத் அண்டதயும் தூக்கிள்ள வப்பகுதியறிவதற்கும், த அண்டனிசுவேலவர்க அண்டளப் பிரதியீடு
ள்ள வசய்து அதன் ள்ள வசாந்த  அண்டகப்பா அண்டவ அண்டப்பகுதிய நிறுவுவதற்கும், அள்ள வ் மேரிக்க
இராணுவ த அண்டனிசுவேலயீட் அண்டட ஒருங்கி அண்ட் குணப்பதற்கும் ் மேற்றும் சட்டபூர்வ் மோக
ஆக்குவதற்கும் உதவிப்பகுதியாக வாஷிங்டனில உள்ள அந்நாட்டின்

தூதரகத்தில அதன் பிரதிநிதி அண்டப்பகுதிய நிறுவுவதற்கும் அதற்கு உரி அண்ட் மே
இருப்பதாக  மகாருகிறது.
இந்த
குற்றகர் மோன
நடவடிக் அண்டக
அள்ள வ் மேரிக்க
ள்ள வபருநிறுவன
ஊடகங்களில ள்ள வபரிதும் ் மேவுன் மோக கடந்து ள்ள வசலனிசுவேலப்பட்டுள்ளதுடன்,
ள்ள வவளியிடப்பட்ட
ஒருசினிசுவேல
ள்ள வசய்திகளிலும்
அது
நிப்பகுதியாப்பகுதியப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
நியூ
 மப்பகுதியார்க்  அண்டடம்ஸின்
ள்ள வசய்தி
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்,
அது
குறிப்பிடு அண்டகயில,
“ள்ள வவள் அண்டளயினத்தவர்கள், அள்ள வ் மேரிக்கர்கள், த அண்டனிசுவேலயீட் அண்டட-எதிர்க்கும்
நடவடிக் அண்டகப்பகுதியாளர்கள்
 ம் மே மனிசுவேலாங்கிப்பகுதிய
ஒரு
குழு
ஆக்கிரமித்து
ள்ள வகாண்டிருக்கும் ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலா இராகாங்க கட்டிட சுற்றுச்சுவர்
ஒத்தி அண்டசவின்றி இருப்பது, அத்தூதரகத் அண்டதச் சுற்றி வ அண்டளத்திருந்த
அதிகளவில
ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலா
 மபாராட்டக்காரர்களாக
இருந்தவர்களி அண்டட மப்பகுதிய கடுஞ்சீற்றத்திற்கான ஆதார் மோக இருந்தது,”
என்று குறிப்பிடுகிறது.
என்னள்ள வவாரு அருவருக்கத்தக்க அபத்தம்! அந்த தூதரகத் அண்டதச் சுற்றி
வ அண்டளத்திருந்த பாசிசவாத குண்டர்கள் அள்ள வ் மேரிக்க ஆட்சி ் மோற்ற
நடவடிக் அண்டக அண்டப்பகுதிய எதிர்த்தவர்களின் இனம் அலனிசுவேலது  மதசிப்பகுதிய அ அண்டடப்பகுதியாளம்
மீது "கடுஞ்சீற்றம்" ள்ள வகாண்டிருக்கவில அண்டனிசுவேல, ் மோறாக அள்ள வ் மேரிக்க
இராணுவத்தின்
உதவியுடன்
அதிகாரத்திற்குத்
திரும்புவதற்காக
நாடுகடத்தப்பட்ட வனிசுவேலதுசாரிகள் ் மேற்றும் ள்ள வசலவந்த தட்டுக்களுடன்
அணி மசர்ந்து அவர்கள் நின்றிருந்தார்கள். அதன் வழக்க் மோன
நடவடிக் அண்டகப்பகுதியாக,
 அண்டடம்ஸ்
ஏகாதிபத்திப்பகுதிய
குற்றகரத்தன் அண்ட் மே அண்டப்பகுதிய
நிப்பகுதியாப்பகுதியப்படுத்த வனிசுவேலதுசாரி அ அண்டடப்பகுதியாள அரசிப்பகுதிய அண்டனிசுவேலப் பப்பகுதியன்படுத்துகிறது.
கனநாப்பகுதியகக் கட்சியில ட்ரம்ப் நிர்வாகத் அண்டதப் பாசாங்குத்தன் மோக
எதிர்க்கும் அரசிப்பகுதியல எதிர்ப்பாளர்களிடம் இருந்தும் அங் மக எதிர்ப்பின்
எந்த அறிகுறியும் இல அண்டனிசுவேல, அவர்கள் அ அண்டனவரும்,  அண்டபடனில இருந்து
சாண்டர்ஸ்
வ அண்டரயில,
ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலாவில
ஆட்சி
் மோற்ற
நடவடிக் அண்டகக்குப் பின்னால அணிதிரண்டுள்ளனர்.
அள்ள வ் மேரிக்க ஆளும் உப்பகுதியரடுக்கின் நனிசுவேலன்க அண்டள முன்ள்ள வனடுக்கும்
சட்டவி மராத குறிக் மகாள்களுக்காக, வனிசுவேலதுசாரி குண்டர்க அண்டளச்  மசர்த்து
பாரிப்பகுதியளவினிசுவேலான ள்ள வபாலிஸ் அதிகாரத் அண்டத அது அணிதிரட்டிப்பகுதிய அண்டதக்
ள்ள வகாண்டு
பார்க் அண்டகயில,
ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலா
தூதரக
முற்று அண்டக
அள்ள வ் மேரிக்காவிலும் உனிசுவேலள்ள வகங்கிலு் மோன ள்ள வதாழினிசுவேலாள வர்க்கத்திற்கு ஓர்
எச்சரிக் அண்டக அண்டப்பகுதியக் ள்ள வகாண்டுள்ளது.
மீள்ள வளழுந்து வரும் வர்க்க  மபாராட்டம் ் மேற்றும் உனிசுவேலகளாவிப்பகுதிய
முதனிசுவேலாளித்துவ அ அண்ட் மேப்புமு அண்டறயின் தீர்க்கவிப்பகுதியனிசுவேலாத முரண்பாடுகளின்
முன்னால, அள்ள வ் மேரிக்காவிலும் ஒவ்ள்ள வவாரு நாட்டிலும் முதனிசுவேலாளித்துவ
ஆளும்
வர்க்கங்கள்
கனநாப்பகுதியக
 மகாட்பாடுகள்
் மேற்றும்
ந அண்டடமு அண்டறகளுக்கான பாசாங்குத்தனத் அண்டதக் கூட  அண்டகவிட்டு, இன்னும்
பகிரங்க் மோக ஏ மதச்சதிகார ஆட்சி வடிவங்க அண்டள  மநாக்கியும் ் மேற்றும்
பாசிசவாத வனிசுவேலதுசாரி சக்திக அண்டள ஊக்குவிப்ப அண்டத  மநாக்கியும் திரும்பி
வருகின்றன.
அள்ள வ் மேரிக்க  மபார் குற்றங்க அண்டள அம்பனிசுவேலப்படுத்திப்பகுதியதற்காக விக்கிலீக்ஸ்
ஸ்தாபகர் கருமான ஜூலிப்பகுதியன் அசான்ஜ் மீது குற்றச்சாட்டுக்க அண்டளச் சு் மேத்தி,
இ அண்டவ அவ அண்டர ் மேர் குண தண்ட அண்டனக் மக இட்டுச் ள்ள வசலனிசுவேலக்கூடும் என்கின்ற
நி அண்டனிசுவேலயில, அவ அண்டர தண்டிப்பதற்கு மு அண்டனந்து வருகின்ற அள்ள வ் மேரிக்க
வழக்குள்ள வதாடுனர்களின் சார்பாக பிரிட்டிஷ் ள்ள வபாலிஸின் பிடிக்கும்
ப அண்டடக்கு இனிசுவேலண்டனின் ஈக்வ மடாரிப்பகுதிய தூதரகத்தின் கதவுக அண்டளத் திறந்து
விட்ட அண்டதப் பின்ள்ள வதாடர்ந்து, வாஷிங்டனில உள்ள ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலா
தூதரகத் அண்டத உ அண்டடத்த நடவடிக் அண்டக வருகிறது.
ள்ள வவனிசு மவனிசுவேலா மீதான  மபார் அச்சுறுத்தலுக்கான  மபாராட்டத்துடன்
 மசர்ந்து கனநாப்பகுதியக உரி அண்ட் மேகளுக்கான பாதுகாப்பானது, அள்ள வ் மேரிக்க
ஆளும் வர்க்கத்தில உள்ள அவர்களின்  மபார்ள்ள வவறிப்பகுதியர்களின் ் மேற்றும்
கனநாப்பகுதியக கட்சியிலும் ஊடகங்களிலும் உள்ள அவர்களின் நாகரீக
 மசவர்களின் நனிசுவேலன்களுக்கு முற்றிலும் எதிர்புறத்தில தனது நனிசுவேலன்க அண்டளக்
ள்ள வகாண்டிருக்கும் சர்வ மதச ள்ள வதாழினிசுவேலாள வர்க்கத்தின் மீது தங்கியுள்ளது.

