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23 Ocak 2019 günü Venezuela’lılar Başkan Nicolas Maduro için sokaktaydılar. 

ABD’nin, Venezuela Bolivar Cumhuriyetine karşı dışardan yönlendirilen 
hükümet darbesini reddediyoruz, bu vuruş, uluslararası gözlemciler önünde 
yapılan kesinlikle demokratik ve saydam seçimlerle istemini belirterek 
Nicolás Maduro’yu, yasal başkanlığa seçen Venezuela halkının egemen 
kararını tanımamakta ve ihlâl etmektedir. 

22 Ocak günü ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, aynı anda kayda geçirilip 
2527 yayın organından yayınlanan, şu kuşkulu “Amerika Devletleri 
Örgütü”nün1 işbirliğiyle, hemen üç günde hazırlanmış bir iletide Maduro 
hükümetine karşı ayaklanmaya çağrı yapıyordu.  

Dünyanın gözü önünde, en kaba bir davranış yoluyla, muhalefetin 
bulunmadığı gösterildi. Bu işin giderlerini kimin ödediği, kimin buyurduğu 
belliydi; bu durum için önceden hazırlanmış olan kuklalarına emir veren de 
aynı özne idi: Juan Guaidó. Dünyanın bugün tanık olduğu sahneyi sunan da 
odur. 

Hiçbir kimsenin temsilcisi olmayan bu “saygısızlık meclisi”, hukuku ve 
Anayasayı çiğneyerek, doğruca - açıkça ABD’nin çıkarlarına hizmet 
etmektedir ve o, ABD’nin atamasıyla - belirlemesiyle, kendi kendini 
Venezuela’nın başkanı ilan etmiştir. Durumların ciddiyeti elverseydi de, 

                                                           
1
 OAS ya da OEA (=Organization of American States), 30 Nisan 1948’de, üye ülkeler arasında “sözde” bölgesel 

dayanışma ve işbirliği amacıyla kurulmuş olduğunu iddia eden bir kıtasal örgütlenmedir. 



bölgemizin istikrarı tehlikede olmasaydı, buna gülmemiz gerekirdi. 

Donal Trump uğursuz ADÖ sekreteri Luis Almagro ile Miami Mafyası Marco 
Rubio’nun ve “Lima Mafya Karteli”nin tanımalarından hemen sonra 
yayımladığı bir cikcik (twitter) iletisiyle, Guaidó’yu tanıdığını  apacık 
dünyaya duyurmuştur.  

Üç gün önce adı bile bilinmeyen Guaidó adlı kişinin USAID ve ABD ajanları 
tarafından, rüşvetçilik ve tefecilik rollerini oynamak üzere palyaço olarak 
seçilmiş olduğunu tanımakta gecikmiyoruz. Kendisi bir “geçiş dönemi 
yönetimini” geliştireceğini söylüyor; oysa buna ne halktan bir karşılık geldiği 
var, ne de Ulusal Bolivar’cı Silahlı Kuvvetler’den (FANB)2, ne de bir başka 
kurumdan. 

Onaylıyoruz:  

1- Venezuela halkının % 67 gibi ezici bir çoğunlukla seçilmiş olup da 
Mirafilores sarayında oturup Cumhuriyetin Başkanlığını yürüten kişi: Nicolás 
Maduro Moros’dur.  

2- Kendini geçici başkan ilan edip de bir elçiliğe sığınan kişi, yabancı bir ülke 
toprağında bulunmaktadır. 

3- Ulusal Bolivar’cı Silahlı Kuvvetler -FANB- ile yüksek askeri kumanda 
Maduro’ya desteğini yinelemiştir. 

4-Eğer Guaidó belirsiz iki dağınık güçle başkan olursa, sözde muhalefetin  
bozulduğundan yakınmakta olduğu “güçler ayrılığı ve bağımsızlık ilkelerini” 
asıl tanımayan ve bozan kendisi olacaktır, çünkü bu darbe hareketi tümüyle 
yasadışıdır. 

5-Devlet görevlerinin gaspedilmesi bir Anayasa suçudur, bu nedenle de bu 
darbeyi yapanların Adaletin karşısına çıkarılması gerekir. 

6-Emperyalist müdahaleler ve darbe niyeti karşısında, başkan (Presidente) 
Nicolás Maduro, ABD ile diplomatik ilişkilerine son vermiş ve Venezuela’daki 
ABD görevlilerine, 72 saat içinde, ülkeden çıkmaları buyruğunu vermiştir.  

7-Bütün dünyada Venezuela’ya karşı uygulanan mala el koyma (gasp) ve 
saldırılar, bu gösterinin (şov) yasallaştırılmasına yöneliktir. Bunun sonucunda 

                                                           
2
 FANB= Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bolivar/Bolivarcı/Bolivarcılık, Güney Amerika’da bizdeki 

Atatürk/Atatürkçü/Atatürkçülük kavramı ile karşılaştırılabilecek benzer bir ulusal/kutsal kavramdır. 



da “insani yardım” adı altında askeri saldırı girişimi amaçlanmaktadır. 

Tüm dünyadaki Küba’nın ve Venezuela’nın dostlarını, tüm ilerici ve aktöreli 
kadınları ve erkekleri, yasal Başkan Nicolás Maduro’yu, onun seçilmiş 
yönetimini ve kardeş Venezuela’nın dürüst ve sadakatli halkını 
desteklemeye çağırıyoruz., y el pueblo hermano de Venezuela. 

#Venezuela No Está Sola! (Venezuela yalnız değil) 

#WeAreMaduro (Biz Maduro’yuz) 

#TodosCon Maduro (Herkes Maduro için) 

#No Pasarán! (Geçilmez!) 

Uluslarası Barış Komitesi (Comité Internacional Paz), Halklara Adalet ve 
Onur (Justicia y Dignidad a los Pueblos), Arjantin İnsan Hakları Birliği (Liga 
Argentina por los Derechos Humanos), Rio de Janeiro Küba ile Dayanışma 
Komitesi (Comité Carioca de Solidaridad con Cuba). 

23 Ocak 2019 (23 de enero de 2019) 
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