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چیرۆكی دەوڵەتی شكستخواردوو، لە چوارەم بەرهەمهێنى نەوت
بۆ دەوڵەتێكی هەژار لەسەر دەستی مادۆرۆ

كەمی خۆراك و دەرمان و پێداویستییەكان سەدان هەزار ڤێنزوێلی 
ناچار كردووە واڵتەكەیان جێبهێڵن
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لە گەڕەكی )ئیتلەر(ی گرانبەها لە ناوچەی بێشكتاشی بەری ئەوروپی شاری ئەستەنبوڵ لە توركیا، 
كەسایەتی و ناودارانی سیاسەت و هونەر و وەرزش، كە لە سەرتاسەری جیهانەوە دێن ڕوودەكەن 
ڕیستۆرانتەكەی شێفی توركی بەناوبانگ )نەسرەت گۆكچێ ( بۆ خواردنی ژەمێك گۆشتی گرانبەهای 
مانگای بەتام لەسەر دەستی شێف نەسرەت. لە ئێوارەیەكی مانگی تشرینی یەكەمی ساڵی 2018 
ئەم ڕیستۆرانتە پێشوازی لە دوو میوانی نائاسایی كرد، كە پێشبینی دەكرا ڕیستۆرانتەكەی شێفی 
بەناوبانگ دوایین جێگە بێت، كە نیكۆالس مادۆرۆ سەرۆكی ڤێنزوێال و هاوسەرەكەی بۆی بچن 
لە كاتی ئەو بارودۆخە سیاسیی و ئابوورییە نالەبارەدا، كە واڵتەكەی پیایدا تێدەپەڕێت. نەسرەت 
گۆكچێ  لەسەر ئەكاونتی خۆی لە تویتەر و ئینستاگرام، كە ملیۆنان كەس تەماشای دەكەن، سێ  
گرتە ڤیدیۆیی باڵو كردۆتەوە پێش ئەوەی بیانسڕێتەوە، تیایدا نیكۆالس مادۆرۆ و سیلیا فلۆرێسی 
ڕیستۆرانتی شێف  لە  دەخۆن  ئێوارە  نانی  تایبەتەوە  چێژێكی  بە  كاتێك  دەركەوتوون  هاوسەری 
نەسرەت گۆكچێ . مادۆرۆ لە دوای نانخواردن جگەرەیەكی كوبی گرانبەها پێدەكات، لە پاكەتێك 
دیاری  وەك  كە  بكات،  لەبەر  كراسێك  هەوڵدەدات  و  نەخشێنراوە  خۆی  ناوی  بە  كە  دەریدەكات 

وەریگرتووە و ناوی )شێف نەسرەت(ی لەسەر نووسراوە. 

مــادۆرۆ لــە ڕێگــەی گەڕانــەوەی لــە كۆمــاری چیــن ســەردانی 

توركیــا دەكات، وەك ئــەوەی كــە ســەردانە كەیــف و ســەفاكان 

بــۆ توركیــا بابەتێكــی زۆر ئاســایی بێــت لــەالی ســەرۆكی 

ڤێنزوێــا و هاوســەرەكەی، كــە پێشــریش ســەردانی لۆكەیشــنی 

توركیــان  ئارتۆغــرڵ(ی  )قیامەتــی  زنجیــرەی  وێنەگرتنــی 

كــردووە لــە ئەســتەنبوڵ و مــادۆرۆ بــە شــانازیەوە باســی 

تەماشــاكردنی ئــەو زنجیــرە توركیــە بەناوبانگــەی كــردووە. لــە 

هەمــان كاتیشــدا، لــە دووری هــەزاران كیلۆمەتــر لــە باكــووری 

ــادۆرۆ  ــاڵە م ــاوەی )5( س ــوور م ــكای باش ــی ئەمەری خۆرهەاڵت

حوكمــی كۆمــاری ڤێنزوێــا دەكات، ئــەو واڵتەی كــە زنجیرەیەك 

ڕووداوی گــەورەی بــە خێرایــی و بــە جۆرێكــی جیــاواز بەخــۆوە 

ــە  ــەو واڵت ــێتیەكی بەرچــاو ڕووی ل ــە ســااڵنێكە برس ــوە، ك بینی

كــردووە و بەبــێ  وەســتان گیانــی دەیــان هاوواڵتــی ڤێنزوێلــی 

كێشــاوە، لــە كاتێكــدا یەكێكــە لــە دەوڵەتــە دەوڵەمەندەكانــی 

جیهــان بــە نــەوت و كانــزاكان، بــەاڵم لــە ســەردەمی دەســەاڵتی 

ڤێنزوێــا  پێشــووی  ســەرۆكی  مردنــی  دوای  لــە  مــادۆرۆ 

برســێتی و كێشــە و مەینەتیــە ئابــووری و كۆمەاڵیەتییــەكان 

ــە  ــاو زانیاری ــە دات ــك ل ــی هەندێ ــردووە. بەپێ ــان ك زۆر زیادی

ــێی  ــەر س ــەك لەس ــەی ی ــە نزیك ــەو واڵت ــوڕهێنەكانی ئ سەرس

دانیشــتوانی ڤێنزوێــا 11.8 كیلۆگــرام كێشــیان بــە شــێوەیەكی 

ــە  ــووە دانیشــتوانەكەی ب ــا وایلێهات ــردووە، ت گشــتی  كەمــی ك

ــە ئاماژەیەكــی گاڵتەجــاڕی  ــەن، ل ــاوی دەب ــای مــادۆرۆ« ن »پەت

ــادۆرۆ.  ــۆالس م ــە دژی ســەرۆك نیك ل

لەسەر نوكی چەقۆ 
ســەرۆكی  هەوڵــی  پێــش  ســەردەمی  بــۆ  گەڕانــەوە  بــە 

ــك لــە ئەفســەرە  كۆچكــردوو هۆگــۆ چاڤێــز لەگــەڵ كۆمەڵێ

چەپەكانــدا بــۆ ئەنجامدانــی كودەتایەكــی شكســتخواردوو لــە 

ســاڵی 1992، كــە بەهۆیــەوە زیندانــی كــران، پاشــان بەشــداری 

كردنــی چاڤێــز لــەو هەڵبژاردنــە ســەرۆكایەتیەی، كــە لــە ســاڵی 

ــی  ــە ســەر كورســی دەســەاڵت وەك پاڵەوانێك 1999دا گەیاندی

میللیــی، قورســە بــڕوا بكەیــت كــە لــەو كاتــەدا ڤێنزوێــا 

ئــەوەی ئێســتا نییــە. لــە دەیــەی هەشــتاكان و پێشــریش، 

ــكای  ــوەری ئەمەری ــی كیش ــن دەوڵەت ــا دەوڵەمەندتری ڤێنزوێ

التیــن بــوو، كاتێــك بەرزتریــن ئاســتی گەشەســەندنی ئابــووری 

ــە  ــك ك ــە جۆرێ ــرد، ب ــار ك ــی تۆم ــی ناوخۆی ــن داهات و زۆرتری

ئاســتی ئابــووری واڵتانــی وەك ئیســپانیا و یۆنــان و ئیرسائیلــی 
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ــە  ــوو ل ــك ب ــوو یەكێ ــد، بەڵك تێپەڕان

دیموكراتییەكانــی  زۆر  سیســتمە 

زۆربــەی  ئەمەریــكا.  هــەردوو 

دانیشــتوانی ڤێنزوێــا وەك پێویســت 

ناتوانــن ئــاوی خواردنــەوەی پــاك 

بەدەســت بێنــن و كارەبــای تەواویان 

ســەردەمەوە  لــەو  بــەاڵم  نییــە، 

بووەتــە واڵتێــك، كــە بــە دەســت 

ناوخــۆوە  پشــێوی  و  شــەڕ 

دەناڵێنێــت، ئــەوەش بەهــۆی خراپــی 

بژێــوی و  و  ڕەوشــی كۆمەاڵیەتــی 

ــەوە،  ــەو كێشــە و گرفتان ــی و ئ دارای

كــە جومگەكانــی ئــەو دەوڵەتــەی 

دانیشــتوانەكەی  كــە  گرتۆتــەوە، 

نزیكــەی 32 ملیــۆن كەســە. لەوەتــای 

نیكــۆالس مــادۆرۆ دەســەاڵتی گرتۆتە 

دەســت لــە ســاڵی 2013دا ئابــووری 

ڤێنزوێــا بــە شــێوەیەكی بەرچــاو 

ــوە و تووشــی هەڵئاوســانێكی  داتەپی

ــووری  ــارەی ئاب ــووە و قەب ــەورە ب گ

ــە 18%  ــر ل ــژەی زیات ــە ڕێ ــتی ب گش

ــتی  ــا ئاس ــردووە، هەروەه ــی ك كەم

بەرهەمهێنانــی تــاك بــە ڕێژەیــەك 

نیــوە  لــە  كــە  كــردووە،  كەمــی 

نزیكبۆتــەوە، واتــا بــە شــێوەیەكی 

لێهاتــووە.  ئابــووری ســووریا خراپــری  لــە  بەرچــاو  و  كارا 

ــەڕووی  ــا ڕووب ــووری ڤێنزوێ ــدا ئاب ــاڵەی دوایی ــد س ــەم چەن ل

ــەكان  ــەوەی نرخ ــان و بەزبوون ــی هەڵئاوس ــن حاڵەت تووندتری

ــە  ــووە، ب ــەی نەب ــەدا وێن ــەو واڵت ــژووی ئ ــە مێ ــە ل ــەوە، ك بۆت

جۆرێــك هاوشــێوەی ئــەو هەڵئاوســانەیە كــە لــە ســاڵی 1923 

ــدا،  ــۆی ڕووی ــە زیمباب ــاڵی 2000 ل ــی س ــا و كۆتای ــە ئەڵامنی ل

ــدا.  ــا ڕووی ــاری ڤێنزوێ ــە كۆم ــاڵی 2018 ل ــە س ــش ل دواجاری

2019دا  ســاڵی  دووەمــی  نیــوەی  لــە  دەكرێــت  پێشــبینی 

ــەدا  ــە لەس ــا بگات ــووری ڤێنزوێ ــە ئاب ــان ل ــارەی هەڵئاوس قەب

ملیــۆن، ئــەم ژمــارە مەترســیدارەش مانــای ئەوەیــە، كــە بەهۆی 

هەڵئاوســانی لــەڕادە بــەدەر نرخــی كااڵ و خزمەتگوزارییــەكان 

ــۆن  ــەك ملی ــژەی ی ــە ڕێ ــردوو ب ــەراورد لەگــەڵ ســاڵی ڕاب ــە ب ب

جــار بەرزبۆتــەوە. بــۆ منوونــە ئەگــەر هاوواڵتیەكــی ڤێنزوێلــی 

قەڵەمێــك بــە نرخــی )یــەك پۆلیڤــار( بفرۆشــێت، ئــەوا بەپێــی 

تێكــڕای هەڵئاوســانەكە نرخــی ئــەو قەڵەمــە دەبێتــە یــەك 

گەورەیــە  هەڵكشــانە  ئــەو  ڤێنزوێلــی.  پۆلیڤــاری  ملیــۆن 

ــە  ــا، ك ــەوە ن ــە بازرگانان ــك ل ــە زۆرێ ــی ب ــدا پاڵ ــە نرخەكان ل

 بیۆگرافیای كۆماری ڤێنزوێال
ˇ 

 
ˇ 
  

 پێگەی ڤێىسوێال
  

دەوڵەتێكی كیطىەری ئەمەریكای التیىە و بە واوی كۆماری ڤێىسوێالی  -
 پۆلیڤاری واسراوە

دەكەوێتە سەر كەواری باكىری كیطىەری ئەمەریكای التیه )باضىور( -  

 ویالیەت پێكهاتىوە 32لە ڕووی دابەضبىووی ئیذارییەوە لە پایتەخت و  -

سیستمی دەسەاڵت كۆماری سەرۆكایەتیە -  

گەورەتریه ضارە –كاراكاش  پایتەخت  

كیلۆمەتر چىارگۆضە 916,445 ڕووبەر  

وەتەوە یەكگرتىەكان، دامەزراوەی گەضەپێذاوی وێىدەوڵەتی، ڕێكخراوی  ئەوذامێتی وێىدەوڵەتی
 بازرگاوی جیهاوی، ڕێكخراوی دەوڵەتاوی ئەمەریكای التیه، باوكی وێىدەوڵەتی

ملیۆن كەش 31.029.700 ژمارەی داویطتىان  

 هىذیە سىرەكان، ڕەش پێستەكان، ئەوروپییەكان پێكهاتەی ئیتىی داویطتىان

ملیار دۆالری ئەمەریكی 408.805 كۆی داهاتی واوخۆ  

 پۆلیڤاری ڤێىىێلی دراوی ویطتماوی

 وەوت، كطتىكاڵ،  پیطەساز، دەرهێىاوی كاوساكان، ڕاوكردوی ماسی سەرچاوەی گەضەی ئابىوری

1830ساڵی  بەدەستهێىاوی سەربەخۆیی  

ملیۆن دۆالر 943 خەرجیە سەربازییەكان  

 سەرەتای سەدەی بیستەم یەكەم دۆزیىەوەی وەوت

  
 فەرماوڕەوایەتی مادۆرۆ

ویكۆالش مادۆرۆ دەسەاڵتی گرتە  2013لە دوای مردوی هۆگۆ چاڤێس لە ساڵی 
دەست و لەو ماوەیەدا چەوذیه ئاڵۆزی و پطێىی و خۆپیطاوذان واڵتەكەی 
گرتۆتەوە و داتەپیتی ئابىوری ڕێژەی بێكاری و هەژاری زیادی كردووە و 

 خسمەتگىزارییەكاویص كەمبۆتەوە
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مامەڵــە كــردن بــە دراوی ڤێنزوێلــی ڕەتبكەنــەوە، بەهــۆی 

بــە خێرایــی  ئــەوەی كــە هێــزی كڕیــن و بەهاكــەی زۆر 

دادەبەزێــت، هــەر بۆیــە دەوڵەمەندەكانــی ڤێنزوێــا ئــەو 

ــری  ــی ت ــی دارای ــە ئەڵتەرناتیڤ ــە ب ــە گۆڕیویان ســامانەی هەیان

گەیشــتۆتە  ڕەش  بــازاڕی  لــە  دۆالر  نرخــی  پیتكویــن.  وەك 

3.5 ملیــۆن پۆلیڤــاری ڤێنزوێلــی. لــەم خاڵــەوە، پێدەچێــت 

ڤێنزوێــا بچێتــە بارودۆخێكــی زۆر گاڵتەئامێــز و لەبەریــەك 

هەڵوەشــاو، وەك ئــەوەی بــە الســتیكێك پێچرابێــت و لــە هــەر 

ســاتێكدا چاوەڕوانــی هەڵوەشــان و باڵوبوونــەوە بێــت. بەهــۆی 

گەورەیــی هەڵئاوســانی ئابوورییــەوە، ئێســتا ڤێنزوێلییــەكان 

بەدەســت ئــەوەی پێــی دەوترێــت »ســتەمكاریی سیاســی«یەوە 

مــادۆرۆ  نیكــۆالس  دەناڵێنــن. 

ــت  ــە دەس ــەاڵتی گرتۆت ــای دەس لەوەت

تووندوتیــژی و داپڵۆســینێكی ئەمنــی 

بووەتــە  كــە  دەكات،  پیــادە  گــەورە 

و  خۆپیشــاندان  ڕوودانــی  هــۆكاری 

ــەس.  ــان ك ــی دەی ــی و كوژران ناڕەزایەت

لــە دواییــن هەڵبژاردنــی ســەرۆكایەتیدا 

بــۆ  مــادۆرۆ  2018دا،  ســاڵی  لــە 

خولێكــی تــری ســەرۆكایەتی كۆمــار 

ــە  ــاڵی 2025، ل ــا س ــەوە ت هەڵبژێردرای

كاتێكــدا زۆربــەی ڤێنزوێلییــەكان لــە 

ناوخــۆدا لــە دەســەاڵتەكەی ڕازی نیــن، 

ــەی  ــەن كۆمەڵگ ــە الی ــەوەی ل ــە ل جگ

ــێ  ــەی زۆری ل ــەوە ڕەخن نێودەوڵەتیش

دەگیرێــت. كەمــی خــۆراك و دەرمــان و 

پێداویســتییەكان و پچڕانــی بەردەوامــی 

تــەزووی كارەبــا و ئــاو، ســەدان هــەزار 

ــان  ــردووە واڵتەكەی ــار ك ــی ناچ ڤێنزوێل

واڵتانــی  ڕووبكەنــە  و  جێبهێڵــن 

ــوادۆر،  ــا و ئیك ــێی وەك كۆڵۆمبی دراوس

لــە كاتێكــدا لێشــاوی زۆری كۆچبەرانــی 

ڤێنزوێــا ئــەو واڵتانــەی ناچــار كــردووە 

جگــە  ڕابگەیەنــن،  نائاســایی  بــاری 

ــردووە  ــان ب ــاوەوە پەنای ــی ن ــە ڤێنزوێلییەكان ــك ل ــەوەی زۆرێ ل

ــایی،  ــەی نایاس ــە ڕێگ ــان ب ــارە و بژێویی ــی پ ــدا كردن ــۆ پەی ب

زۆر  تاوانــەكان  و  تووندونیــژی  ڕێــژەی  هۆیەشــەوە  بــەم 

ــەو  ــژەی ئ ــاڵی 2014دا ڕێ ــە س ــە ل ــۆ منوون ــردووە. ب ــادی ك زی

كوشــتنانەی كــە دەســەاڵتدارانیان لــێ  ئــاگادار كراوەتــەوە، 

گەیشــتە كــۆی ڕێــژەی قوربانیانــی ســڤیل لــە عێــراق لــە دوای 

شــەڕی ئەمەریــكا لــە ســاڵی 2004. بــەم شــێوەیە ڤێنزوێــا لــە 

ئێســتادا خاوەنــی تۆمــاری دووەم بەرزتریــن ڕێــژەی تاوانــە لــە 

جیهانــدا، پێشــدەچێت لەگــەڵ چوونــی بارودۆخــی ئــەو واڵتــە 

بــەرەو خراپــر بــەم نزیكانــە پلــەی یەكــەم بگرێــت لــە ڕووی 

 بیۆگرافیاى نیکۆالس مادۆرۆ

  
  

ضیاضیەکً ڤێىسوێلیە، پێش ئەوەي ببێتە ضەرۆک کۆمار شۆفێري بارهەڵگر بىوە. لە دواي مردوً هۆگۆ  ضیڤی مادۆرۆ
 بە ضەرۆکً ڤێىسوێال هەڵبژێردرا2013ي ویطاوً  15چاڤێس لە 

 لە کاراکاضً پایتەخت لەدایک بىوە 1962لە تشریىً دووەمً ضاڵً  لەدایک بىون

باري 
 کۆمەاڵیەتً

لەگەڵ ضیلیا فلۆریص هاوضەرگیري کردووە، کە ضەرکردەیەکً دیاري بسووتىەوەي کۆماري پێىجەمە و 
پارێسەرە. ضیلیا یەکەم ژوە لە /ێىسوێال بە ضەرۆکً کۆمەڵەي ویشتماوً هەلبژێردرا لە شىێىً 

 2011 - 2006هاوضەرەکەي لە وێىان 
 مادۆرۆ قۆواغەکاوً خىێىذوً تەواو وەکردووە، بەاڵم لە بىاري ضیاضەتذا زوو دەرکەوتىوە خىێىذن

پۆضت و 
 بەرپرضیارێتً

 2005بە ئەوذامً کۆمەڵەي دەضتىري و ضەرۆکً کۆمەڵەي ویشتماوً ڤێىسوێال هەڵبژێردراوە لە ضاڵً 
 بە ضەرۆک کۆمار هەڵبژێردرا 2013. لە دواي مردوً چاڤێس لە 2006پاشان کراوەتە وەزیري دەرەوە لە 

ئەزمىووً 
 ضیاضیی

لە کاتً خراپبىووً تەوذروضتً چاڤێس بە دەضت وەخۆشً شێرپەوجەوە لە گۆڕەپاوً ضیاضیذا دەرکەوت 
و شىێىً گرتەوە. چاڤێس دواي وسیکبىووەوەي لە مردن ڕایگەیاوذ کە مادۆرۆ بەپێً دەضتىر ڕێگەپێذراوە 

 کاروباري ضەرۆکایەتً بگرێتە دەضت و داواشً لە گەلەکەي کرد مادۆرۆ بە ضەرۆک هەڵبژێرن

گروگتریه 
 دەضتکەوتەکاوً

دووان لە گروگتریه دەضتکەوتەکاوً مادۆرۆ بریتیە لە بەشذاریکردوً ضیاضیی لە ئازادکردوً چاڤێس لە 
لە دواي کىدەتا شکطتخىاردوەکەي بەضەر ضەرۆک کارلۆش پێریص، دواتر وەک ڕێکخەري  1992ضاڵً 

 کاري کردووە 1998ضیاضیی هەرێمً لە هەڵمەتً هەڵبژاردوەکاوً ضاڵً 

خەباتً 
 ضەوذیکایً

بەشذاري کردوً بەرچاوي مادۆرۆ لە خەباتً ضەوذیکایً و کرێکاریذا دەرگاکاوً ضیاضەتً بۆ کردەوە و 
 بە ئەوذامً ئەوجىومەوً وىێىەران هەڵبژێردرا 1998هەرزوو ضەرکەوتىً بەدەضتێىا و ضاڵً 

خىلً دووەمً 
 ضەرۆکایەتً

ي دەوگەکان لە %68خىلً دووەمً ضەرۆکایەتً بردەوە بە بەدەضتهێىاوً  2018ي ئایاري 20لە 
 ي دەوگً بەدەضتهێىا%21بەرامبەر ڕکابەرەکەي هىري فالکۆن، کە تەوها 

ضەرەتاي 
 کۆتایً مادۆرۆ

لە دواي دەضتپێکردوً خۆپیشاوذاوەکاوً گەلً ڤێىسوێال لە دژي دەضەاڵتەکەي و پشتیىاوً کردوً 
 ئەمەریکا لە ضەرۆکً ئۆپۆزضیۆن گڵۆڵەي کەوتە لێژي و لە دەضەاڵت دوورخرایەوە
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ئاســتی تاوانــكاری و تووندوتیــژی. 

لەبەریــەك  ڕیشــەی  و  ڕەگ 
هەڵوەشــان 

بارودۆخــی  شــێوەیەك  هیــچ  بــە 

ــۆ  ــا شــیكردنەوەی ب ئێســتای ڤێنزوێ

ناكرێــت بەبــێ  ئامــاژە كــردن بــۆ ئەو 

داتەپیــن و لەبەریــەك هەڵوەشــانە 

ئابووریــەی لــەو واڵتــەدا ڕوویــداوە. 

ئاڵتوونــی  دۆخــی  ڕاســتیدا  لــە 

یەدەگــی  لەســەر  ڤێنزوێــا  لــە 

بێشــوماری نەوتەكــەی بونیــاد نــراوە، 

هــەرە  بەشــی  ســەرچاوەی  كــە 

زۆری ســامانەكەیەتی. لــە دەیــەی 

ڕابــردوودا  ســەدەی  هەشــتاكانی 

ئــەو  سیاســییەكانی  نیگەرانــی 

واڵتــەی داگــرت بەهــۆی ترســیان لــە 

تەواوبوونــی نــەوت و كەمبوونەوەی 

بــۆ  بەرهەمهێنانــی.  ئاســتی 

ســەردەمەدا  لــەو  بەدبەختــی، 

خرایــە  نــەوت  زۆری  لێشــاوێكی 

بــازاڕە جیهانییەكانــەوە، كــە بــووە 

ــك  ــی بەرمیلێ ــی نرخ ــۆی دابەزین ه

ــۆ  ــاو ب ــە شــێوەیەكی بەرچ ــەوت ب ن

24 دۆالر لــە ســاڵی 1986دا. هەروەهــا پێكــەوە دابەزینــی 

بەرهەمهێنانــی نــەوت و دابەزینــی نرخەكــەی وایكــرد ئابــووری 

ڤێنزوێــا تووشــی داچۆڕینێكــی قــورس بێــت، تــا ئــەو ئاســتەی 

كــە تێكــڕای داهاتــی ناوخــۆی واڵتەكــە لــە نێــوان 1980 – 

ــز  ــۆ چاڤێ ــەوە هۆگ ــەزی. دوای ئ ــژەی %46 داب ــە ڕێ 1990 ب

ــرد  ــەیی كاری ك ــێوەیەكی ڕیش ــە ش ــە دەس ب ــەاڵتی گرت دەس

لەســەر گۆڕینــی سیاســەتە ئابوورییەكانــی ئــەو واڵتــە، لــە 

ــە  ــان ل ــی جیه ــە دەوڵەتان ــتی ل ــتمی سۆسیالیس ــدا سیس كاتێك

ــا قۆناغێكــی گەشەســەندوو  ــووری ڤێنزوێ ــوو، ئاب ــادا ب گیانەڵ

كرانــەوەی بازرگانــی و پتەوكردنــی پەیوەندییــە ئابــووری و 

داراییەكانــی لەگــەڵ كۆمەڵــی نێودەوڵەتیــدا بەخــۆوە دەبینــی. 

ــەر  ــرد لەس ــری ك ــا پێداگ ــەی ڤێنزوێ ــەرۆكە مێژوویی ــەو س ئ

ــی  ــۆ ئەنجامدان ــاواز ب ــی شــێواز و فۆڕمێكــی جی ــڕەو كردن پەی

ســەرەڕای  ئەمــە  واڵتەكــەی،  لــە  ئابــووری  گەشــەپێدانی 

وەك  دەركەوتنــی  بــە  ڕیكامیــی،  ڕیتمێكــی  وێناكردنــی 

ــی  ــەڵ ئیمپریالیزم ــەڕ لەگ ــە ش ــتی، ك ــی سۆسیالیس قارەمانێك

ویایەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا دەكات لــە كیشــوەری 

ئەمەریــكای التیــن و دەوڵەتانــی جیهانــی ســێدا. 

لــە ســاڵی 2002دا لــە گەرمــەی هــەرەس و داتەپینــی ئابووریدا، 

ــز  ــەتەكانی چاڤێ ــە دژی سیاس ــاوەری ل ــی جەم ــی تووڕەی كێرڤ

 بیۆگرافیاى هۆگۆ چاڤێز، سەرۆکى کۆچکردووى ڤێنزوێال 

  
بىوە ضەرۆک کۆمار و   1998هۆگۆ چاڤێس ضیاضیی و ضەرۆکێکً جەماوەري ڤێىسوێالیە، لە ضاڵً  ضیڤی چاڤێس

 بە وەخۆشً شێرپەوجە مرد 2013لە ضاڵً 

لە پطابیىاتاي ویالیەتً باریىاش لە باشىوري خۆرئاواي ڤێىسوێال لە  1954ي تەمىوزي 28لە  لەدایک بىون
خێساوێکً هەژار لەدایک بىوە و بە خۆشەویطتً زۆري بۆ هەژاران واضراوە و لە ضەردەمً 

 دەضەاڵتەکەیذا ڤێىسوێال لە ڕووي ئابىوري و کۆمەاڵیەتیەوە گەشەي کرد

 ( مىذاڵیان هەیە5ڤێس هاوضەرگیري کردووە و )لەگەڵ میرازابێل دۆ چا باري کۆمەاڵیەتً

پێگەي لەواو 
 ضىوپا

بە پلەي ئەفطەري  1975ضاڵیذا چىوەتە ڕیسي هێسە چەکذارەکان و لە ضاڵً  18لە تەمەوً 
 فڕۆکەوان دەرچىوە، پاشان درێژەي بە خىێىذوً مێژوو پەیىەوذي کۆمەاڵیەتً داوە

کىدەتاي ضەربازي 
 و زیىذاوً کردوً

چاڤێس کىدەتایەکً شکطتخىاردووي بەضەر دەضەاڵتً ضەرۆک کارلۆش پێرێص کرد، بەو  1992لە 
 هۆیەوە دەضتگیر کراو خرایە زیىذان و لە ضەردەمً ضەرۆک ڕافائیل کاڵذێرا لە زیىذان ئازاد کرا

ئەزمىووً کاري 
 ضیاضیی

لەگەڵ هاوڕێ ئەفطەرەکاویذا بسووتىەوەیەکً وهێىً بەواوي پۆلیڤار دۆ ضیمۆن دامەزراوذ و بەرە 
 بەرە لە بىاري ضیاضیذا جێذەضتً دەرکەوت

گروگتریه 
 دەضتکەوتەکاوً

چاڤێس بسووتىەوەي کۆماري پێىجەمً دامەزراوذ و چەپەکان و چیه تىێژە هەژارەکان پشتیىاویان 
لێکرد و بەروامەی حیسبەکەي ڕاگەیاوذ بۆ دژایەتً کردوً هەژاري و بەرتیلخۆري و گەوذەڵً، 

 ي دەوگەکاوً بەدەضتهێىا و بىوە ضەرۆک کۆمار%56دا 1998پاشان لە هەڵبژاردوً ضەرۆکایەتً 

ضیاضەتەکاوً و 
 چاکطازییەکاوً

چاڤێس دژایەتیکردوً جیهاوگیري ڕاگەیاوذ و باوگەشەي کرد بۆ هەبىووً چەوذیه جەمطەر لە 
جیهاوذا و لە وتارەکاویذا دژایەتً ئەمەریکا کرد. هەوذێک چاکطازي ئابىوري ئەوجامذا لە ڕێگەي 

 دابەشکردوً زەوي بەضەر هەژاراوذا، هەوڵیذا ورخً وەوتً کۆوترۆڵ بکات

پێگەي لە 
 ئەمەریکاي التیه

چاڤێس لەالیەن دەوڵەتاوً کیشىەري ئەمەریکاي التیه و دەوڵەتاوً ئەوذام لە ئۆپیک ڕێسێکً 
 تایبەتً لێ دەگیرا

چاڤێس و ویالیەتە 
یەکگرتىەکاوً 

 ئەمەریکا

ڤێىسوێال چىارەم دەوڵەتً بەرهەمهێىً وەوتە لە جیهاوذا، بەاڵم ئەمەریکا لەبەر چەوذ هۆیەک لە 
ضیاضەتً چاڤێس ڕازي وەبىو وەک: پەیىەوذي بەهێسي لەگەڵ فیذل کاضترۆ و ضەرداوً بۆ عێراق 

 و لیبیا و ڕەخىەگرتىً لە ئەمەریکا بەهۆي شەڕکردن لەگەڵ تاڵیبان و قاعیذە
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بــەرز بــۆوە و خۆپیشــاندان ڕوویــدا، بــە جۆرێك كە هەڕەشــەی 

لــە ســەرۆكایەتیەكەی كــرد، بــەاڵم چاڤێــز فەرمانــی بــە ســووپا 

ــەاڵم  ــە، ب ــۆ واڵتەك ــەوە ب ــا ئارامــی و ئاســایش بگەڕێنێت ــرد ت ك

كۆمەڵێــك لــە ئەفســەرانی ســووپا لــە جیاتــی جێبەجــێ كردنــی 

ڕاگەیاندنــی  و  دەســتگیركردنی  بــە  فەرمانەكــەی هەســتان 

ــە  ــوێ  ل ــەركردەیەكی ن ــی س ــانەوەی و دانان ــتلەكار كێش دەس

جێگــەی، بــەاڵم ئــەو كودەتا ســەربازیە تەنهــا دوو ڕۆژ ڕووناكی 

بینــی، كاتێــك چاڤێــز توانــی دووبــارە بگەڕێتــەوە كۆشــكی 

ــە  ــی ب ــەو كودەتایەش ــتهێنانی ئ ــە كاراكاس و شكس ــاری ل كۆم

ــڕەو  ــری پەی ــی زیات ــد ڕێكارێك ــان چەن ــد، پاش ــك ڕاگەیان خەڵ

ــورزی  ــەاڵتەكەی. گ ــی دەس ــم كردن ــەپاندن و قای ــۆ س ــرد ب ك

داهاتــوو لــە ئابــووری ئەندەنوســیا بــە ماوەیەكــی كــورت 

لــە دوای كودەتــا ســەربازیەكە ڕوویــدا، كاتێــك كرێكارانــی 

 ،PDVSA ــاوی ــە ن ــەت ب ــە دەوڵ ــەر ب ــی س ــای نەوت كۆمپانی

ــان  ــا مانگرتنی ــە ڤێنزوێ ــە ل ــای نەوت ــن كۆمپانی ــە گەورەتری ك

كۆمپانیایــەی  ئــەو  دژایەتــی  هەمیشــە  چاڤێــز  ڕاگەیانــد. 

ــی  ــەی پیاوان ــەڵ نوخب ــی لەگ ــۆی پەیوەندییەكان ــرد بەه دەك

خاوەنــكار و ویایەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا. لــە واڵتێكــدا 

كــە نــەوت بــە شــادەماری ژیانــی ئابــووری دادەنرێــت، بــەاڵم 

ــۆی  ــووە ه ــەوت ب ــای ن ــی كۆمپانی ــەی كرێكاران ــەو مانگرتن ئ

ــز، هــەر  ــووری و خــودی دەســەاڵتەكەی چاڤێ ــی ئاب وێرانكردن

بۆیــە چاڤێــز بڕیاریــدا لەســەر دەركردنــی 18000 كرێــكار، 

ــا و  ــاوەن توان ــی خ كــە زۆربەیــان تەكنیــككار و بەڕێوەبەران

شــارەزایی بــوون، پاشــان 100000 كەســی تــری لــە الیەنگرانــی 

خســتە شــوێنیان. لەبــەر ئەمــە ئەنجامــی كۆتایــی ئــەوە بــوو، 

كــە دڵســۆزی بــۆ شــەخس خرایــە پێــش توانــا و لێهاتوویــی و 

ئــەوە ئەنجامێكــی سەرســوڕهێنەر نەبــوو. لــەو كاتــەوە ئاســتی 

ــی  ــا كات ــەزی و ت ــژەی %25 داب ــە ڕێ ــەوت ب ــی ن بەرهەمهێنان

خوان گوایدۆ سەرۆکى ئۆپۆزسیۆنى فێنزوێال
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ــوو.  ــەردەوام ب ــەر ب ــاڵی 2013دا ه ــە س ــز ل ــی چاڤێ مردن

نەفرەتی سەرچاوەكان 
خــوان ئەلفۆنســۆ، وەزیــری پێشــووی نەوتــی ڤێنزوێــا لــە 

ــی  ــەوەی كەرت ــی بووژان ــە كات ــردوو ل ــی ڕاب ــەی حەفتاكان دەی

»پشتبەســتنی  وتویەتــی:  لێدوانێكــدا  لــە  ڤێنزوێــا  نەوتــی 

ئابــووری ڤێنزوێــا تەنهــا لەســەر نــەوت وایكــردووە ببێتــە 

ــامن  ــتا بینی ــاڵ ئێس ــە دوای 20 س ــتوو، ل ــی چەقبەس دەوڵەتێك

كــە نــەوت وێرانــكاری بەســەر هێناویــن، چونكــە خوێنــی 

شــەیتانە«. 

چاڤێــز تەنهــا بەوەنــدە نەوەســتا، كــە لــە بەرامبــەر كۆمپانیــای 

ئابــووری  سیاســەتێكی  بەڵكــوو  كــردی،   PDVSA نەوتــی 

گرتەبــەر، كــە هــۆكاری ســەرەكی بــوو لــە هەرەســهێنانی 

ــی  ــە تەواوەت ــەی ب ــرد واڵتەك ــك وایك ــا، كاتێ ــووری ڤێنزوێ ئاب

پشــت بــە داهاتەكانــی نــەوت ببەســتێت، ئەمــە بابەتێكــە كــە 

ــا  ــكاریی ڤێنزوێ ــووی بەشبەش ــری پێش ــس، وەزی ــر تۆرێ گیرف

ــاژەی  ــك ئام ــەوە، كاتێ ــی دەكات ــر ڕوون ــێوەیەكی وردت ــە ش ب

ــە ســاڵی 1998دا ڕێــژەی %77ی  ــەوە كــرد، كــە نــەوت ل ــۆ ئ ب

ــاڵی 2011دا  ــە س ــەاڵم ل ــا، ب ــای پێكدەهێن ــاردەی ڤێنزوێ هەن

ــای  ــە گەیشــتە %96ی هەناردەكــردن، ئەمــەش مان ــەو ڕێژەی ئ

وایــە كــە تەنهــا ڕێــژەی %4ی ئــەو كااڵ و شــمەكانەی ڤێنزوێــا 

هەنــاردەی دەكــرد بەرهەمــی نانەوتــی بــوون، بــە پێچەوانــەی 

دەوڵەتانــی دراوســێی، كــە ماوەیەكــی زۆر بــوو ئەوانیــش 

پشــتیان بــە هەناردەكردنــی تەنهــا یــەك كااڵ بەســتبوو، بــەاڵم 

لــەو كاتــە بــەدواوە هەناردەكانیــان بــۆ دەرەوە هەمەجــۆر كرد. 

ــووری  ــەوت و پشــت بەســتنی ئاب ــی ن ــی بەرهەمهێنان دابەزین

سیســتمی  لەگــەڵ  ڕەهــا  شــێوەیەكی  بــە  نــەوت  لەســەر 

سۆسیالیســتی چاڤێــز ئاوێتەیەكــی ئەفســوناوی بوو بــۆ هەڵنانی 

ئابــووری ئــەو واڵتــە لــە لوتكــەوە بــۆ خــوارەوەی لوتكەكــە زۆر 

بــە خێرایــی. سیســتمی هۆگــۆ چاڤێــز بــە شــێوەیەكی فــراوان  

كاری كــرد بــۆ پرۆتســتۆ كردنــی بەخۆماڵــی كــردن و قەدەغــە 

كردنــی ژمارەیەكــی زۆر لــەو كۆمپانیایانــەی، كــە كۆنــرۆڵ 

كردنیــان قــورس بــوو بەهــۆی زۆری ژمارەیــان و كاركردنیــان لــە 

ســێكتەرە جیاوازەكانــدا، وەك كۆمپانیاكانــی بــواری ئەلەمنیــۆم، 

ــا  ــۆاڵ، كۆمپانی ــن و پ ــوون، ئاس ــی ئاڵت ــۆ، بەرهەمهێنان چیمەنت

كشــتوكاڵییەكان، گواســتنەوە و گەیانــدن، كارەبــا، بەرهەمهێنانی 

خــۆراك، میدیــا و ڕاگەیانــدن و بانكــەكان. بــەم شــێوەیەش 

ژمــارەی كۆمپانیــا تایبەتییــەكان لــە كەرتــی پیشەســازیدا كەمــی 

كــرد و لــە 14000 كۆمپانیــا لــە ســاڵی 1998دا ژمارەیــان بــووە 

ــووە هــۆی  ــە ســاڵی 2011، ئەمــەش ب ــا ل ــا 9000 كۆمپانی تەنه

كەمبوونــەوەی توانــای دەوڵــەت لــە بەرهەمهێنانــی هــەر كااڵو 

ــە نــەوت.  ــر جگــە ل شــمەكێكی ت

ــتە  ــەو ئاس ــا ب ــتنی ڤێنزوێ ــەر گەیش ــەكردن لەس ــت قس ناكرێ

ــەو  ــۆ ئ ــردن ب ــاژە ك ــێ  ئام ــكاری بەب ــژەی تاوان ــە ڕێ ــەرزە ل ب

ئەنجامدانــی  دوای  لــە  چاڤێــز  هاوپەیامنێتیــە خوێناویــەی 

كودەتایەكــی شكســتخواردوو بەســەر دەســەاڵتەكەیدا لەگــەڵ 

باندێكــی تاوانــی ڕێكخــراو بــە نــاوی »كۆلیكتیڤــۆس« ئەنجامیدا 

بــۆ ئــەوەی یارمەتــی بــدات لــە كۆنــرۆڵ كردنــی شــەقامەكان 

لەبــەردەم خۆپیشــاندەران. ئەندامانــی ئــەو بانــدە تاوانــكارە بە 

ــەڕان  ــە شــەقامەكاندا دەگ ــن ب ماتۆڕســكیلی دروســتكراوی چی

ــە،  ــێوازێكی نامرۆڤان ــە ش ــاندەران ب ــی خۆپیش ــۆ باڵوەپێكردن ب

لــە كاتێكــدا چاڤێــز بــە پــارەی نــەوت خەنــی كردبــوون و 

ــا  ــێ دەدان، ت ــاییەكان پ ــزا یاس ــە س ــی ل ــۆگەری دەربازبون مس

ــەی  ــەت و پێگ ــی دەوڵ ــاو جومگەكان ــە ن ــان بچن ــەوەی توانی ئ

ــاو ڕژێمەكــەی چاڤێــز بەدەســت بێنــن، بەمــەش  سیاســیی لەن

ــەوەش  ــا، ئ ــی ڤێنزوێ ــی پۆلیس ــۆ هێزەكان ــتەنگ ب ــە ئاس بوون

لــە ســاڵی 2005دا بــە ڕوونــی بەدەركــەوت تــا توانیــان هێــزی 

كەمی خۆراك و دەرمان و پێداویســتییەكان و پچڕانی 
بەردەوامــی تــەزووی كارەبــا و ئــاو، ســەدان هەزار 
ڤێنزوێلــی ناچــار كــردووە واڵتەكەیــان جێبهێڵن و 
ڕووبكەنە واڵتانی دراوسێی وەك كۆڵۆمبیا و ئیكوادۆر
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پۆلیــس لــە كاراكاســی پایتەخــت دەربكــەن و دەســەاڵتی 

ــەاڵتی  ــاوەی دەس ــاڵ، م ــە هەرح ــەپێنن. ب ــدا بس ــی تێ خۆیان

ــووری  ــی ئاب ــا داتەپینێك ــد تەنه ــاڵی خایان ــە 14 س ــز، ك چاڤێ

پەتــی نەبــوو، بەڵكــوو لــە چەنــد ســاڵێكی حوكمەكەیــدا 

ــی  ــۆوە بین ــزی بەخ ــەندێكی بەهێ ــا گەشەس ــووری ڤێنزوێ ئاب

ــرد،  ــی ك ــش كەم ــوی خەڵكی ــی بژێ ــەژاری و خراپ ــتی ه و ئاس

ــەو گەشــەكردنە لەســەر دەســتی جێگــر و  ــەاڵم ســیامكانی ئ ب

قوتابیەكــەی چاڤێــز »نیكــۆالس مــادۆرۆ« كۆتایــی پێهــات، كــە 

ــە  ــەاڵتی گرت ــاڵی 2013 دەس ــە س ــز ل ــی چاڤێ ــە دوای مردن ل

ــا  ــدا ڤێنزوێ ــە تیای ــك، ك ــدە خاڵێ ــەی گەیان ــت و واڵتەك دەس

ــتە  ــوو گەیش ــد، بەڵك ــی تێپەڕان ــی نیگەران ــا قۆناغ ــەك تەنه ن

ــی.  ــووری تەواوەت ــتهێنانی ئاب ــی هەرەس قۆناغ

سەردەمی مادۆرۆ 
لەبــەر ئــەوەی لــە ڕووی تیۆرییــەوە لــە قوتابخانەكــەی چاڤێــز 

دەرچــووە، مــادۆرۆ هەوڵیــدا یاســاكانی ئــەو گەمەیــە دووبــارە 

بكاتــەوە، كــە چاڤێــز لەســەریان دەڕۆیشــت، بــەاڵم شكســتێكی 

گــەورەی خــوارد ئــەوەش لەبــەر دوو فاكتــەر، كــە لــە چاڤێــزدا 

هەبــوو لــە مــادۆرۆ نەبــوو، ئەمانــەن: 

1. كاریگەریــی كەســایەتی و پێگــەی جەماوەریــی چاڤێــز، 

لەبــەر ئــەوەی كەســێكی زۆر نــارساو بــوو، جۆرێــك بــوو 

ــی  ــی توانایەكــی تایبەت ــەو ســاحیرە سیاســییانەی، كــە خاوەن ل

بــوو لــە ڕازیكردنــی خەڵــك لــە هەمــوو ئاســت و توێــژە 

جیاوازەكانــدا تــا پشــتیوانی لێبكــەن و بچنــە پــاڵ بیرۆكەكانــی، 

تەنانــەت ئەگــەر شكستیشــی تێــدا بهێنایــا. هەڵكەوتنــی چاڤێــز 

وەك منداڵێكــی هــەژاری الدێیەكــی ڤێنزوێــا بەســە بــۆ ئــەوەی 

بیكاتــە خاوەنــی توانــا و ســەلیقە بــۆ ئــەوەی بــە ئاســانی 

ــۆی  ــە خ ــكات، ك ــدا هەڵب ــی كرێكاران ــەژاران و چین ــەڵ ه لەگ

ــە  ــك ل ــی ڕێككەوتنێ ــەوە توان ــەر ئ ــووە، لەب ــەوە هات ــەو چین ل

ــەورەی  ــەكان و ئەفســەرانی ســووپا و توێژێكــی گ ــوان چەپ نێ

ڤێنزوێــا  پەراوێزخــراوی  هەژارانــی  و  بــۆرژوا  چینــی  نــاو 

دروســت بــكات، ئــەوەش ئاوێتەیــەك بــوو لــە ڕێگەیــەوە 

توانــی نزیكــەی 15 ســاڵ لــە دەســەاڵتدا مبێنێتــەوە، ســەرەڕای 

ــە.  ــووری واڵتەك ــی ئاب ــاوی بارودۆخ ــی بەرچ خراپبوون

ســێكتەری  بێوێنەیــەی  گەشەســەندنە  بــەو  پەیوەســتە   .2

نــەوت لــە ڤێنزوێــا بــەدی هێنــا، چونكــە ســەرەڕای پاشەكشــە 

ــی كەســانی  ــە هــۆكاری دانان ــەوت ب ــی ن ــی بەرهەمهێنان كردن

ــی  ــە شــوێنی كرێكاران ــە دەســەاڵت ل ــك ل ــەم شــارەزایی نزی ك

خــاوەن توانــا و شــارەزایی، لــە كاتێكــدا بــەرزی نرخــی نــەوت 

زۆر یارمەتــی چاڤێــزی دەدا و لــە مــاوەی دەســەاڵتەكەیدا 

نرخــی نــەوت لــە بازاڕەكانــی جیهانــدا بەزبوونــەوەی گــەورەی 

ــتە  ــۆن دۆالری خس ــەك تریلی ــەی ی ــە نزیك ــی، ك ــۆوە بین بەخ

نــاو گەنجینــەی دەوڵــەت لــە ســەردەمی حوكمــی چاڤێــز. بــە 

پێچەوانــەی ئــەوەی باســكرا، مــادۆرۆ هەرگیز نەبۆتــە كاریزمای 

چاڤێــز، هەرچەنــدە نرخی نــەوت لە كۆتایی ســاڵی 2014دا زۆر 

دابــەزی، واتــا لــە دوای یــەك ســاڵ لــە گرتنەدەســتی دەســەاڵت 

لــە الیــەن مــادۆرۆ، كــە لــە ئەنجامــدا بــووە هــۆی وێرانكردنــی 

ئابــووری ڤێنزوێــا. ســەرەڕای بەرزبوونــەوەی نرخــی نــەوت لــە 

بازاڕەكانــی جیهانــدا تــا بەرمیلــی گەیشــتەوە ئاســتی 80 دۆالر، 

بــەاڵم مــادۆرۆ بەهــۆی خراپــی ئاســتی ئیدارەكــەی، نەیتوانــی 

ــۆ  ــت ب ــا وەربگرێ ــە زۆرەی ڤێنزوێ ــامانە نەوتی ــەو س ــك ل كەڵ

ــەی،  ــووری واڵتەك ــادەماری ئاب ــتنی ش ــەپێدان و پێشخس گەش

ــی  ــە یەكگرتوەكان ــی ســعودیە و ویایەت ــە نەوت ــدا ل ــە كاتێك ل

ئەمەریــكاش زیاتــرە. لەبــەر ئــەوەی كــە پیشەســازی نــەوت لــە 

ڤێنزوێــا بەدەســت خراپــی بەڕێوەبــردن، كەمــی وەبەرهێنــان، 

كێشــەكانی دارایــی، خراپــی ژێرخــان، خراپــی ئاســتی چاكــردن، 

فەرمانبەرانــی  ڕۆیشــتنی  و  نــەوت  پااڵوتنــی  وزەی  الوازی 

ــی  ــان ویایەت ــا ی ــی كۆڵۆمبی ــای پایتەخت ــۆ بۆگۆت ــككار ب تەكنی

ــە،  ــوپرایز نیی ــەوە س ــەر ئ ــت. لەب ــكا دەناڵێنێ ــی ئەمەری مەیام

ــكا  EIA  پێشــبینی  ــاری وزەی ئەمەری ــی زانی ــە بەڕێوەبەرێت ك

ــۆ  ــا ب ــە ڤێنزوێ ــەوت ل ــی ن ــتی بەرهەمهێنان ــە ئاس ــكات، ك ب

ــان  ــت، پاش ــدا دابەزێ ــە ڕۆژێك ــل ل ــۆن بەرمی ــەك ملی ــا ی تەنه

ــاڵی  ــەرەتای س ــە س ــل ل ــا 700000 بەرمی ــۆ تەنه ــت ب دابەزێ

ــە  ــادۆرۆ ب ــی م ــی بوون ــە كات ــا ل ــدا ڤێنزوێ ــە كاتێك 2019، ل

ــی  ــل نەوت ــۆن بەرمی ــە نزیكــەی 2.8 ملی ســەرۆك كۆمــار ڕۆژان

بەرهــەم دەهێنــا، ئەمــەش لــە ســایەی ئابوورییەكــدا كــە نەوت 

ڕێــژەی %96ی هەنــاردەی پێكدەهێنێــت. داهاتــی نەوتــی 
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ڤێنزوێــا بــە دۆالری ئەمەریكــی زۆر دابــەزی تــا ئــەو ئاســتەی 

ــەرەكییەكان وەك  ــاوردە س ــووی ه ــت تێچ ــەت ناتوانێ حكووم

ــدات.  خــۆراك و دەرمــان ب

وەك  ڕاســتەقینە،  چاكســازی  ئەنجامدانــی  جیاتــی  لــە 

ــووری  ــەرچاوەكانی ئاب ــی س ــۆر كردن ــۆ هەمەج ــك ب هەوڵدانێ

واڵتەكــەی و وەبەرهێنــان لــە بــواری بەرهەمهێنانــی ناوخۆیــی، 

یــان تەنانــەت گرنگیپێــدان بــە ڕەوشــی ئابــووری ڤێنزوێــا 

و پێشخســتنی، بــەاڵم مــادۆرۆ پەنــای بــرد بــۆ خراپریــن 

ــە جیاتــی چارەســەركردنی كەمــی  چارەســەرە ئابوورییــەكان، ل

ــرد  ــانر ب ــەرچاوەیەكی ئاس ــۆ س ــای ب ــەوت هان ــی ن داهاتەكان

پارەیــە  چاپكردنــی  ئەویــش  كــە  پــارە،  دەســتكەوتنی  بــۆ 

بــە شــێوازێكی زۆر و زەوەنــد و بەبــێ  هیــچ پاڵپشــتیەكی 

ــە  ــر ب ــە كەمەكانــی ت ــە هەمــان كاتیشــدا داهات نەختینەیــی، ل

ــەربازی  ــیی و س ــودەزگا سیاس ــە و دام ــەو فەرمانگ ــۆ ئ دۆالر ب

و دادوەرییانــە خــەرج دەكــرا، كــە زامنــی مانەوەیــان لــە 

خانەوادەكــەی  و  خــۆی  كاتێكــدا  لــە  دەكــرد،  دەســەاڵتدا 

لەوپــەڕی خۆشــگوزەرانیدا دەژیــن، بــەاڵم دراوی ناوخۆیــی 

بــۆ گەلەكــەی جێهێشــت، كــە بازاڕەكانــی خنكانــدووە، تــا ئــەو 

كاتــەی ئــەم هەڵئاوســانە بێهاوتایــە ســەریهەڵدا، كــە بــۆ خــۆی 

كارەســاتێكی ئابــووری گەورەیــە و زۆر بــە خێرایــی گــەورە 

دەبێــت و لــە دەســەاڵت دەرچــووە، چونكــە هاوواڵتیــان و 

بەكاربــەران بــۆ كڕینــی پێداویســتی ڕۆژانەیــان پێویســتیان 

بــە بارســتاییەكی زۆر لــەو پــارە بێبەهایــە هەیــە، لــە كاتێكــدا 

پێویســتیە  كااڵو  نرخــی  بەردەوامــی  زیادبوونــی  فۆبیــای 

ســەرەكییەكان هەمیشــە تەنگــی بــە خەڵكــی ئــەو واڵتــە 

هەڵچنیــوە.

ــە  ــارە ب ــەت ناچ ــەدا، حكووم ــەو بارودۆخ ــی ئ ــە دەرئەنجام ل

چاپكردنــی پــارە و پولــی زیاتــر بــۆ بەدیهێنانــی ســەقامگیری لــە 

ــارەی پێویســت، كــە ئەمــە كێشــەكان  نــرخ و دابیــن كردنــی پ

ئاڵۆزتــر دەكات. ئێســتا لــە ڤێنزوێــای ســەردەمی قەیــران ئەمــە 

ڕوودەدات، كــە ئامێرەكانــی چاپكردنــی دراوی پۆلیڤــار بــە 

درێژایــی كات كاردەكــەن، بەهــۆی دابەزینــی مێژوویــی بەهــای 

سەرۆکى کۆچکردووى ڤێنزوێال هۆگۆ چافێز
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كاغــەزی  ئێســتادا  لــە  كــە  ڤێنزوێــاوە،  نیشــتیامنی  دراوی 

توالێــت زۆر لــە كاغــەزی پۆلیڤــار بەهادارتــرە، تــا ئــەو ئاســتەی 

لێهاتــووە، كــە هەندێــك لــە ڤێنزوێلییــەكان جانتــای دەســتی لــە 

كاغــەزی دراوە رســواكەیان دروســت دەكــەن و لەســەر ســنوری 

ــا دەیفرۆشــن.  كۆڵۆمبی

كارتل ئۆف سەنس 
واڵتــە  ئــەو  بــۆ  هەڵئاوســانی  تەنهــا  مــادۆرۆ  دەســەاڵتی 

ــەو  ــۆ ئ ــە ب ــتمەكەی وەاڵمێك ــوو الوازی سیس ــاوە، بەڵك نەهێن

كارەســاتەی، كــە بــۆی هەیــە بەســەر دەوڵەتێكــدا بێــت كاتێــك 

ڕێكخراوێكــی كارتلــی بازرگانیكــردن بــە مــاددەی هۆشــبەر 

لــە  دەبــات.  بەڕێــوە  داراییەكانــی  و  ئابــووری  كارووبــارە 

ســەردەمی ئــەودا ســووپا، كــە دامەزراوەیەكــە لــە ســەردەمی 

چاڤێــز پێگــە و دەســەاڵتی كەمــر بــوو، توانــی دەســت بگرێــت 

ــۆراك و  ــبەرەكان و خ ــاددە هۆش ــە م ــردن ب ــەر بازرگانیك بەس

ــی  ــای نەوت ــەوە كۆمپانی ــە دڵنیایی ــوون، ب ــی ئاڵت ــزا كردن بەكان

نیشــتامنیش لــە دەســتی ســووپا دەربــازی نەبــوو. لــە مانگــی 

ئایــاری ســاڵی 2018دا حكوومەتی واشــنتۆن بە فەڕمی ســەرۆك 

ــی  ــی حیزب ــررساوی دووەم ــۆ، لێپ ــدادۆ كاپیل ــادۆرۆ و دیوس م

دەســەاڵتداری لــە ڤێنزوێــا تۆمەتبــار كــرد بــە قازانجكــردن لــە 

بازرگانــی مــاددە هۆشــبەرەكان بــە ڕێگــەی نایاســایی، ئەمــەش 

یەكەمیــن جــارە واشــنتۆن مــادۆرۆ و بازرگانیكــردن بــە مــاددە 

هۆشــبەرەكان پێكــەوە دەخاتــە بەربــاس. وەزارەتــی خەزێنــەی 

ئەمەریــكا لــە بەیاننامەیەكــدا ڕایگەیانــد، كــە كاپیلــۆ و مــادۆرۆ 

و چەنــد كەســێكی تــر داهاتــی مــاددە هۆشــبەرەكان لــە نێــوان 

خۆیانــدا دابــەش دەكــەن. وەزارەتــی خەزێنــەی ئەمەریــكا 

هاوژینەكــەی  بــە  ســەپاند  هەموویانــدا  بەســەر  ســزای 

ــۆ  ــتیامنی ب ــگای نیش ــەرۆكایەتی پەیامن ــە س ــەوە، ك )كاپیلۆ(ش

گەشــتوگوزار دەكات لــە ڤێنزوێــا. لــە دەوڵەتانــی ئەمەریــكای 

ــەی  ــە ڕێگ ــان ل ــكار كارەكانی ــاری خاوەن ــی تاوانب ــن پیاوان التی

ڕێكخراوەكانــەوە ئەنجــام دەدەن، كــە تایبەمتەنــدن لــە بــواری 

بــەاڵم  دەرەوە،  بــۆ  هۆشــبەرەكان  مــاددە  هەناردەكردنــی 

ــی دەزگای  ــاوازە، بەپێ ــك جی ــا كەمێ ــە ڤێنزوێ ــە ل بارودۆخەك

لێكۆڵینەوەكانــی  بــە  پەیوەندیــدار  كرایــم(ی  )ئینســایت 

هۆشــبەرەكان  مــاددە  كارتێلــی  بەڕێوەبردنــی  تاوانكاریــی، 

لەنــاو حكوومەتــەوە ئەنجــام دەدرێــت. بازرگانانــی مــاددە 

ــن و  ــەت ببەزێن ــداوە ســنورەكانی دەوڵ هۆشــبەرەكان هەوڵیان

كارئاســانی بــۆ ئەنجامدانــی كارەكانیــان بكــەن و ســەرچاوەكانی 

دەوڵــەت بخەنــە ژێــر دەســەاڵتی خۆیــان لــە كاتــی پێویســتدا. 

الیــەن و گروپــە گەندەڵەكانــی نــاو حكوومــەت چاوپۆشــی 

ــبەرەكان  ــاددە هۆش ــە م ــردن ب ــی بازرگانیك ــە بابەت ــەن ل دەك

ــیان  ــدە بەش ــت، هەرچەن ــتهێنانی پاداش ــەر بەدەس ــە بەرامب ل

نــاكات، بۆیــە ناچــارن ڕاســتەوخۆ بەشــداری لــەو كارانــەدا 

بكــەن. 

لــە الیــەن سیســتمی ڤێنزوێــاوە بــە باندەكانــی بازرگانیكــردن 

زا  ئــۆف  »كارتیــل  دەوترێــت  هۆشــبەرەكان  مــاددە  بــە 

ــەی،  ــتێرە ئاڵتوونییان ــەو ئەس ــۆ ئ ــەك ب ــەنس«، وەك ئاماژەی س

لەســەر  ڤێنزوێــا  نیشــتیامنی  پاســەوانی  ژەنراڵەكانــی  كــە 

شــانیانی دادەنێــت كاتێــك جلوبەرگــی ســەربازی دەپۆشــن. لــە 

ــم«  ــەزراوەی »ئینســایت كرای ــردوودا، دام ــاوەی 3 ســاڵی ڕاب م

ــا  ــۆ گــەورە بەرپرســانی ئێســتا و پێشــووی ڤێنزوێ دۆســیەی ب

بەقاچاغربدنــی  لــە  كــردووە  بەشــدارییان  كــە  كردۆتــەوە، 

كۆكاییــن، لــە كاتێكــدا ئەوانــە گــەورە فەرمانبەرانــی حكوومەت 

بــوون، كــە نیكــۆالس مــادۆرۆ پلەكانیانــی بــەرز كردۆتــەوە بــۆ 

ئاســتی پۆســتە بــەرزەكان، بــۆ منوونــە وەك تاریق ئەلعیســەمی، 

ــانەی  ــەو كەس ــی ئ ــە دیارترین ــت ل ــك بێ ــت یەكێ ــە پێدەچێ ك

بەشــداری كــردووە لــە تــۆڕی تاوانــكاری قازانــج ویســت 

لــە مانگــی حوزەیرانــی ســاڵی 2018دا  لــە ڤێنزوێــا، كــە 

ــە  ــتیامنی ل ــی نیش ــازی و بەرهەمهێنان ــری پیشەس ــە وەزی كرای

ــك  ــووە. كاتێ ــری ب ــریش جێگ ــادۆرۆ، پێش ــەی م حكوومەتەك

برازاكانــی مــادۆرۆ لــە ویایەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا 

دەســتگیر كــران بــە تۆمەتــی پیانگێــڕی و بردنــی 800 كیلۆگرام 

كۆكاییــن، لــەو كاتــەدا دانیــان پێــدا نــاوە كــە ئــەو بــڕە زۆرەی 

ــەمیە. ــق ئەلعیس ــەی تاری ــی تۆڕەك ــن ه ــاددەی كۆكایی م

ســاڵی ڕابــردوو ویایەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا ســزای نوێی 

ــا ســەپاند و  ــی ڤێنزوێ ــاردەی ئاڵتوون ــی و هەن بەســەر بازرگان

ــەڵ كەســایەتی  ــكای لەگ ــی ئەمەری ــی هاوواڵتیان ــە كردن مامەڵ
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ــاختە  ــی س ــتنی ئاڵتوون ــە فرۆش ــوەگاوەكان ل ــودەزگا تێ و دام

ــزایانەش  ــەو س ــرد، ئ ــە ك ــا قەدەغ ــەری ڤێنزوێ و هەڵخەڵەتێن

ــی  ــە حكوومەت ــەرا داوا ل ــۆ بانكــی ئینگلت ــان ب ــە دوای ناردنی ل

ــە  ــەوە، ك ــەی بگەڕێنێت ــی ئاڵتوونەك ــت یەدەگ ــا دەكرێ ڤێنزوێ

ــە نزیكــەی 15 تۆنــی ئاڵتــوون و بەهاكــەی 550 ملیــۆن  دەگات

دۆالرە، كــە پێشــر ڤێنزوێــا لەنــاو گەنجینەكانــی ئــەو بانكــەدا 

ڕووداوەكانــی  و  پشــێوی  بەهــۆی  هەروەهــا  پاراســتبووی. 

ــەدا  ــەو واڵت ــەر ئ ــزاكانی بەس ــا س ــی ئەوروپ ــاوە یەكێت ڤێنزوێ

ــی  ــە كردن ــە قەدەغ ــەواو، ك ــاڵێكی ت ــاوەی س ــۆ م ــەپاند ب س

ــژی  ــە تووندوتی ــەت ب ــی تایب ــەك و كەلوپەلەكان ــتنی چ فرۆش

حكوومــەت لــە ناوخــۆ بــە ڤێنزوێــا دەگرێتەخــۆ، لەگــەڵ 

قەدەغــە كردنــی ســەفەركردن و بلــۆك كردنــی ســامانی 18 

ــی پێشــێلكارییەكانی  ــی بەهــۆی ئەنجامدان ــررساوی ڤێنزوێل لێپ

مافــی مــرۆڤ و لەباربردنی پرۆســەی دیموكراســی و ســەروەری 

یاســا. 

شكستهێنان 
ئــەو پەنــد و وانانــەی، كــە پشــتگوێ  خســتنیان دەبێتــە هۆكاری 

ڕوودانــی كارەســات، ئەوەیــە كــە فاكتــەرە دەرەكییــەكان بــۆی 

ــە  ــووری ل ــهێنانی ئاب ــی هەرەس ــۆكاری ڕوودان ــە ه ــە ببێت هەی

ناوخــۆدا. بــۆ منوونــە دابەزینــی نرخــی نــەوت بــە ڕێژەیەكــی 

زۆر لــە كۆتایــی ســاڵی 2014دا بــووە هــۆكاری خێراكردنــی 

ــت  ــت شكس ــەاڵم دەكرێ ــا، ب ــووری ڤێنزوێ ــی ئاب ــە ڕووخان ل

ــارە  ــاو ئام ــت دات ــە پش ــك ل ــەر واڵتێ ــووری ه ــی ئاب و داتەپین

ــە  ــەر ب ــی س ــی ڕاگەیاندن ــەی كەناڵەكان ــە ڕێگ ــاختەكان و ل س

ــە ســەردەمی  سیســتمی دەســەاڵت بشــاردرێتەوە، هــەروەك ل

ــە  ــز دەســەاڵتی گرت ــدا. كاتێــك چاڤێ ــزدا ڕووی دەســەاڵتی چاڤێ

دەســت بەڵێنــی بــە خەڵكــدا، كــە سیاســەتە سۆسیالیســتیەكەی 

و  دەهێنێــت  دەریــان  دامــاوەی  و  هــەژاری  گێــژاوی  لــە 

واڵتەكەیــان بــۆ دەكاتــە بەهەشــت، كەناڵەكانــی ڕاگەیاندنیــش 

ــەو  ــدە ل ــرد، هەرچەن ــش ك ــك پەخ ــۆ خەڵ ــان ب ــەم وێنایەی ئ

ســەردەمەدا چەنــد ســاڵێكی كــەم بــوو سیســتمی یەكێتــی 

ــە  ــەو دەوڵەتان ــك ل ــەش زۆرێ ــە لەم ــوو، جگ ــۆڤێت ڕووخاب س

ــا، كــە سیاســەتی سۆسیالیســتیان پەیــڕەو كــرد.  شكســتیان هێن

شكســتهێنانی  بــە  تەنهــا  ڕژێمــەكان  و  حكوومــەت  بــەاڵم 

ئابــووری لــە واڵتەكانیــان كۆتاییــان پێنایــات، بەڵكــوو ســەرەڕای 

ــادۆرۆ،  ــەاڵتی م ــایەی دەس ــە س ــا ل ــتای ڤێنزوێ ــتی ئێس شكس

هێشــتا پڕوپاگەنــدە دەكات كــە ئــەوەی ڕوودەدات تەنهــا 

ــی  ــە یەكگرتوەكان ــەن ویایەت ــە الی ــە ل ــی دەرەكی پیانگێڕییەك

ــە  ئەمەریــكا و كۆڵۆمبیــاوە بــە هــاوكاری پیاوانــی خاوەنــكار ل

ــان  ــە كااڵ و ئاڵوێركردنی ــەی ك ــت، ئەوان ــوە دەبرێ ــۆ بەڕێ ناوخ

بــە دراوی پۆلیڤــار بــۆ خۆیــان قــۆرخ كــردووە، بــەاڵم ئــەوەی 

دادێــت ڕەوشــێكی باشــرە. بــە گشــتی ناكرێــت پێشــبینی 

كۆتایــی یاریەكــە بكرێــت لــە نێــوان حكوومەتــی ئێســتای 

ــی  ــی جیاوازییەك ــەرەڕای بوون ــاوا، س ــەرەی خۆرئ ــا و ب ڤێنزوێ

بــە  ڤێنزوێــا  ئابــووری  الوازی  و  هێــز  قەبــارەی  لــە  زۆر 

شــێوەیەكی بەرچــاو، بــەاڵم یاریەكــە لــە نێــوان گەلــی ڤێنزوێــا 

و ڕژێمــە سیاســیەكەیدا لــە دوای گرتنەدەســتی دەســەاڵت 

ــەك ئاڕاســتە و ڕاســتەوخۆ  ــە ســەر ی ــادۆرۆ كەوتۆت ــەن م لەالی

ــە ســایەی دەوڵەتێكــدا،  ــە ســنگی ڤێنزوێلییــەكان، ل ڕوویكردۆت

كــە لــە ڕێگەیــە بچێتــە نــاو لیســتی دەوڵەتــە زۆر هەژارەكانــی 

جیهــان، كــە پێویســتیان بــە خۆســازدانەوە و پەرجوویەكــی 

ــدات.  ــە ڕووب ــەم زووان ــت ب ــە بەهەرحــاڵ پێناچێ ــە، ك گەورەی

ــووری  ــاری ئاب ــە كارووب ــی ب ــەرێكە گرنگ * نووس
عەرەبــی و جیهانــی دەدات

سەرچاوەكان: 
جەزیرە نێت، سكای نیوز عەرەبیە    
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ئەكرەم القصاص 

ئایندەی ڤێنزوێال
لە شانازییەكانی سیمۆن پۆلیڤارەوە بۆ شەرمەزارییەكانی مادۆرۆ

دوایین پێگەكانی بەخۆماڵیكردنی نیشتمانی لەبەردەم هێرشی ئەمەریكا

باڵیۆزی ڕووسیا: مۆسكۆ لە دژی هەر هەوڵێكی ئەمەریكایە، كە پشتگیری لە خوان گوایدۆ 
بكات لە شوێنی نیكۆالس مادۆرۆ
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ئاڕاستەی بارودۆخ و هەلومەرجەكانی كۆماری ڤێنزوێال تا دێت ئاڵۆزتر دەبێت، لە كاتێكدا زۆرینەی 
خەڵكی ئەو واڵتە بەدەست خراپی بژێوی و بێكاری و بەرزبوونەوەی نرخی كااڵ و پێداویستییەكان 
بەهۆی دابەزینی بەهای دراوی پۆلیڤار دەناڵێنێ، كە لە مێژووی ئەو واڵتەدا بێهاوتایە. ئەمە لە 
كاتێكدایە كە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییەكانی نەباران و الیەنگرانی نیكۆالس مادۆرۆ و سەرۆكی 
بەرەی ئۆپۆزسیۆن و سەرۆكی پەرلەمانی ڤێنزوێال )خوان گوایدۆ( بەردەوامە، كە بە شێوەیەكی 
ڤێنزوێال  كاتی  سەرۆكی  وەك  خۆی  ئەمەریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  پشتیوانی  بە  و  كاتی 
لە كاتێكدا  ناساندووە. گوایدۆ داوای كردووە هەڵبژاردنێكی نوێی سەرۆكایەتی ئەنجام بدرێت، 
قەیرانی ئابووری بەرەو ئاڵۆتر دەچێت و كاریگەری نێگەتیڤی لەسەر ژیانی 30 ملیۆن هاوواڵتی 
پێگەی  لە  مادۆرۆ  مانەوەی  سەرەڕای  تێكردوون.  ڕووی  برسێتی  و  هەژاری  كە  هەیە،  ڤێنزوێلی 
سەرۆكایەتی، بەاڵم هەندێك لە سەركردەكانی سووپا پشتیوانی خۆیان بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی 
پێشوەختە دەربڕیوە و داوایان كردووە كودەتا بەسەر دەسەاڵتی مادۆرۆ بكرێت و دانیش بنرێت 
ویالیەتە  الیەن  لە  كە  كۆمار،  سەرۆك  وەك  ئۆپۆزسیۆن  سەرۆكی  گوایدۆ،  خوان  شەرعیەتی  بە 
یەكگرتوەكانی ئەمەریكا و هەندێك لە دەوڵەتانی ئەوروپا و ئەمەریكای التینیەوە پشتیوانی لێ 
لە الیەن  پیالنگێڕییەك  پێداگری دەكات، كە كراوەتە قوربانی  دەكرێت، بەاڵم نیكۆالس مادۆرۆ 
ئەمەریكاوە بەڕێوە دەبرێت، كە سزای نوێی بەسەر ڤێنزوێالدا سەپاندووە و دەیەوێت كێشە و 
واڵتە  لە  یەكێكە  كە  ڤێنزوێال،  نەوتی  سێكتەری  تایبەتی  بە  بكات،  زیاتر  واڵتەكەی  گرفتەكانی 

دەوڵەمەندەكان بە نەوت و ئەندامی ڕێكخراوی )ئۆپیك(ە. 

بــااڵی  فەرماندەیــی  ئەندامــی  یانیــز،  فرانسیســكۆ  ژەنــراڵ 

هێــزی ئاســامنی ڤێنزوێــا پشــتیوانی خــۆی بــۆ خــوان گوایــدۆ 

دەربــڕی و دووپاتــی كردۆتــەوە، كــە هێــزە چەكدارەكانــی 

ڤێنزوێــا پشــتیوانی گەلــە نــەك ســەرۆك. یانیــز یەكــەم ژەنراڵــی 

ــەرعیەتی  ــە ش ــاوە ب ــی ن ــە دان ــە خزمەتدای ــە ل ــە، ك ڤێنزوێلی

ــا كاتــی ئەنجامدانــی  گوایــدۆ وەك ســەرۆكی كاتــی ڤێنزوێــا ت

هەڵبژاردنــی ســەرۆكایەتی. ئــەوەی لــە كۆمــاری ڤێنزوێــا 

ــن  ــكای التی ــی ئەمەری ــە دەوڵەتان ــە ل ــەوەش ك ڕوودەدات و ئ

ڕوودەدات، بــۆ منوونــە وەك بەرازیــل، هەمــووی دەرئەنجامــی 

ئاڕاســتەی  و  دەرەكیــە  و  ناوخۆیــی  فاكتــەری  چەندیــن 

ئابــووری  و  سیاســیی  ئاقارێكــی  بــەرەو  دەوڵەتانــە  ئــەو 

ــەڵ  ــا لەگ ــی ڤێنزوێ ــتیدا قەیران ــە ڕاس ــات. ل ــەقامگیر دەب ناس

دەســتبەكاربوونی هۆگــۆ چاڤێــز وەك ســەرۆك كۆمــار لــە 

ــی  ــتی ئەزموونێك ــك ویس ــرد، كاتێ ــتی پێك ــاڵی 1998دا دەس س

سۆسیالیســتی كاســیكی پەیــڕەو بــكات بەبــێ  هیــچ بنەمایــەك، 

كــە ڕەوتــی گۆڕانكارییەكانــی جیهــان لەبەرچــاو بگرێــت. لــەو 

ســەردەمەدا هۆگــۆ چاڤێــز شــەڕێكی فرەالیەنــی لــە دژی 

ویایەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا و پیاوانــی خاوەنــكاردا 

ــارە و ســەرمایەی  ــی پ ــووە هــۆی بردن ــەش ب ــرد، ئەم ــا ك بەرپ

ئــەو واڵتــە بــۆ دەرەوە، ســێكتەری وەبەرهێنانیــش وەســتا، 

حكوومەتیــش داهاتێكــی زۆری تەرخــان كــرد بــۆ بەڕێوەبردنــی 

هاوكاریكردنــی  و  كۆمــەك  و  نیشــتەجێكردن  بەرنامەكانــی 

هــەژاران و بێــكاران، بــەاڵم ئــەم بەرنامانــە نەیتوانــی لــە بازنەی 

ــژەی بێكاریشــی كــەم نەكــردەوە،  هــەژاری دەریانبێنێــت و ڕێ

ــان  ــەتانە كۆتایی ــەو سیاس ــی كات ئ ــەڵ تێپەڕبوون ــوو لەگ بەڵك

الیەكــی  لــە  دەدا،  گەشــەپێدان  بــە  پــەرەی  كــە  پێهــات، 

تریشــەوە ڕێــژەی بێــكاری بــووە دوو هێنــدەی پێشــوو قــەرزی 

ــوو.  ــە ب ــەت كەڵەك ــەر حكووم ــش لەس دەرەكی
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ئایدیا دیپلۆماتیك

ــەركەوتنی  ــۆ س ــووری ب ــی ئاب ــی چەك ــكا و بەكارهێنان ئەمەری

ــادۆرۆ ــەاڵتی م ــی دەس ــدۆ و ڕووخاندن گوای

ــی و  ــارێكی دیپلۆماس ــكا فش ــی ئەمەری ــە یەكگرتوەكان ویایەت

ــەك  ــی بەیاننامەی ــاو دەركردن ــە پێن ــی زۆر دەكات ل نێودەوڵەت

ــدا  ــە تیای ــی، ك ــی نێودەوڵەت ــی ئاسایش ــەن ئەنجوومەن ــە الی ل

پشــتیوانی خــۆی بــۆ ئەنجوومەنــی نیشــتامنی ڤێنزوێــا نیشــان 

ــێوەیەكی  ــە ش ــردراو ب ــەزراوەی هەڵبژێ ــە دام ــدات وەك تاك ب

یەكگرتــوەكان  ویایەتــە  واڵتــەدا.  لــەو  دیموكراســیانە 

ڕەشنووســێكی ئــەو بەیاننامەیــەی خســتە بــەردەم ئەندامانــی 

ئەنجوومەنــی ئاســایش بــۆ پەســەندكردنی. لــەو ڕەشنووســەدا 

خراپبوونــی  و  ئاڵــۆزی  بەردەوامبوونــی  لەگــەڵ  هاتــووە: 

ڤێنزوێــا  كۆمــاری  بارودۆخــی 

پشــتگیری  ئاســایش  ئەنجوومەنــی 

ــتامنی  ــی نیش ــۆ ئەنجوومەن ــەواوی ب ت

ڤێنزوێــا )پەرلەمــان( نیشــان دەدات 

وەك تاكــە دامــەزراوەی هەڵبژێــردراو 

لــە  دیموكراســییانە  شــێوەیەكی  بــە 

بەیاننامەكــەی  هەروەهــا  ڤێنزوێــا، 

خێــرا  كــردووە  داواشــی  ئەمەریــكا 

دەســت  دەرفەتــدا  نزیكریــن  لــە  و 

و  سیاســیی  پرۆســەی  بــە  بكرێــت 

ئەنجامدانــی  بــەرەو  گۆڕانــكاری 

و  ئازادانــە  و  پــاك  هەڵبژاردنێكــی 

ــایەی  ــە س ــا ل ــە ڤێنزوێ ــراو ل باوەڕپێك

ڤاســیلی  نێودەوڵەتیــدا.  چاودێــری 

ــە نەتــەوە  ــا، باڵیــۆزی ڕووســیا ل نیبینزی

ــە مۆســكۆ  ــد، ك ــوەكان ڕایگەیان یەكگرت

ــە،  ــە دژی هــەر هەوڵێكــی ئەمەریكای ل

كــە بیەوێــت ئەنجوومەنــی ئاســایش 

لــە خــوان  پشــتگیری  بــكات  ناچــار 

گوایــدۆ بــكات وەك ســەرۆكی كاتــی 

ڤێنزوێــا لــە شــوێنی نیكــۆالس مــادۆرۆ، 

ــەو  ــی ئ ــە كۆدەنگ ــتە ب ــوو پێویس بەڵك

كــە  بكرێــت،  پەســەند  بەیاننامەیــە 

ــە ڕەوشــی  ــی ســەبارەت ب ــی ئاسایشــی نێودەوڵەت ئەنجوومەن

ڤێنزوێــا دەریــدەكات.  لــە  سیاســیی و دەســەاڵت 

دەرەوەی  وەزیــری  پۆمپیــۆ،  مایــك  تــرەوە  الیەكــی  لــە 

ــە  ــردەی ویایەت ــوت ئەبرامــزی وەك نێ ــی ئیلی ــكا دانان ئەمەری

گەڕانــەوەی  لــە  هەوڵــدان  بــۆ  ئەمەریــكا  یەكگرتوەكانــی 

دیموكراســی بــۆ ڤێنزوێــا ڕاگەیانــد. پۆمپیــۆ پێداگــری لەســەر 

ئــەوە كــرد، كــە ئیلیــوت ئەبرامــز دەبێتــە بەرپرســیار لــە 

هەمــوو هــەوڵ و تەقاكامنــان بــۆ گەڕاندنــەوەی دیموكراســی 

لــە ڤێنزوێــا، ئەوەشــی ڕاگەیانــد، كــە خۆناســاندنی خــوان 

ــو  ــا وەك ــتامنی ڤێنزوێ ــی نیش ــەرۆكی ئەنجوومەن ــدۆ س گوای

 گرنگترین کاردانەوەکانى ئەمەریکا لە بەرامبەر ڤێنزوێال 

  
  

دانً نبوە بە )خىان گىایذۆ( سەرۆکً ئۆپۆزسیۆنً ڤێنسوێال وەک  2018ي کبنىونً یەکەمً 23حکىومەتً ئەمەریکب لە  1
 سەرۆکً کبتً ئەو واڵتە و داواي لە دەوڵەتبنً تریص کرد هەمبن هەڵىێست لە دژي دەسەاڵتً مبدۆرۆ وەربگرن

 ئەمەریکب سساکبنً بەسەر ڤێنسوێالدا سەپبنذ بە تۆمەتً گەنذەڵً دەسەاڵت و پێطێلکردنً مبفەکبنً مرۆڤ لەو واڵتەدا 2

 دۆنبڵذ ترامپ سساي ئببىوري بەسەر ڤێنسوێال سەپبنذ 2018لە ئبیبري  3

سساکبنً ئەمەریکب کڕینً کەلىپەل و کباڵکبنً بۆ ڤێنسوێال بە قەرز قەدەغە کردووە بەوانەضەوە، کە بە تبیبەتً  4
 پەیىەنذیبن بە سێکتەري نەوتەوە هەیە

پێطتریص ترامپ سساي بەسەر کەسبیەتییەکبن و حکىومەتً ڤێنسوێال سەپبنذووە بە تۆمەتً پێطێل کردنً مبفەکبنً  5
 مرۆڤ و ئەنجبمذانً گەنذەڵً

، ئەمەریکب و چەنذ دەوڵەتێکً تر بە 2025دواي سەرکەوتنً نیکۆالش مبدۆرۆ بۆ خىلێکً تري سەرۆکبیەتً تب سبڵً  6
 پبضبگەردانً دایبنە قەڵەم

بەرز دەبێتەوە و  %150نیکۆالش مبدۆرۆ لە وەاڵمً ئەمەریکب ووتً: کەمترین مىوچەي مبنگبنە لە ڤێنسوێال بە ڕێژەي  7
 دۆالر( 950پۆلیڤبر )نسیکەي  4500دەگبتە 

 هێنذە زیبد کرا 60دا کەمترین ئبستً کرێ لە ڤێنسوێال بۆ 2018لە مبنگً ئببً  8

مبدۆرۆ پێیىایە قەیرانً واڵتەکەي دەرئەنجبمً ضەڕێکً ئببىوریە کە سیبسیەکبنً ئۆپۆزسیۆن بە یبرمەتً ویالیەتە  9
 یەکگرتىەکبنً ئەمەریکب بەڕێىەي دەبەن، ئەمەریکبش تۆمەتببر دەکبت بە پیالدانبن بۆ ڕووخبنذنً دەسەاڵتەکەي

نەیبرەکبنً مبدۆرۆ دەڵێن سیبسەتە ئببىوریە ضکستخىاردوەکبنً و سروضتً هەڕەمەکً خەرجکردنً پبرە و دارایً  10
 بەرپرسیبرن لە کێطە ئببىورییەکبنً ڤێنسوێال

 %800000بەپێً دەسەاڵتً یبسبدانبن، قەببرەي هەڵئبوسبنً سباڵنە لە ڤێنسوێال گەیطتۆتە  11

 ملیۆن کەش لەبەر قەیرانً ئببىوري ڤێنسوێالیبن جێهێطتىوە 3بەپێً نەتەوە یەکگرتىەکبن نسیکەي  12

هبوواڵتً ڤێنسوێلً لە ڕێگەي سنىرەکبنەوە هبتىونەتە  600000دەسەاڵتذارانً ئیکىادۆر ئبضکرایبن کردووە، کە نسیکەي  13
 نبو ئەو واڵتەوە

 ملیۆن دۆالر هەیە بۆ یبرمەتیذان پەنببەرانً ڤێنسوێال 550لێپرسراوێکً ئیکىادۆر وتىیەتً: واڵتەکەي پێىیستً بە  14
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ســەرۆكی كاتــی ئــەو واڵتــە تەنهــا 

یەكــەم هەنــگاوە لەســەر ڕێگــەی 

ئــازادی  بــەرەو  ڤێنزوێلییــەكان 

دەســەاڵتی  لــە  ڕزگاربوونیــان  و 

ئەبرامــز،  ئیلیــوت  دیكتاتــۆری. 

پێشــووی  دیپلۆماتكارێكــی  كــە 

لــە  تایبەتــی  بــە  و  ئەمەریكیــە 

ســەرۆكی  هــەردوو  ســەردەمی 

جــۆرج  و  رێگــن  دۆناڵــد  كۆمــاری 

دەبلیــو بــوش كاری كردووە، ئاشــكرای 

ڤێنزوێــا  قەیرانــی  كــە  كــردووە، 

مەترســیدارە.   و  ئاڵــۆز  و  قــووڵ 

بــۆ  ئابــووری  چەكــی 
مــادۆرۆ  تەنگەتاوكردنــی 
ئەمەریــكا  خەزێنــەی  وەزارەتــی 

دەكات  كار  كــە  كــرد،  ئاشــكرای 

لەســەر تووندكردنــی ســزا داراییــەكان 

لەســەر نیكلــۆالس مــادۆرۆ، بــەاڵم 

بەپێــی بەیاننامەیەكــی ئــەو وەزارەتــە 

ئەمەریــكا  ســزاكانی  و  ڕێــكار 

بلۆككردنــی  ئاســتی  نەگەیشــتۆتە 

پــارە و حســاباتەكانی ڤێنزوێــا لــە 

ــكا،  ــی ئەمەری ــە یەكگرتوەكان ویایەت

دیپلۆماســییەكانی  و  ئابــووری  میكانیزمــە  واشــنتۆن  بــەاڵم 

بەكاردەهێنێــت بــۆ مســۆگەر كردنــی ڕاگرتنــی هاوســەنگی 

لــە ئاڵوێــرە بازرگانییەكانــی حكوومەتــی ڤێنزوێــا لــە پــاڵ 

دانپێدانــان بــە ســەرۆكی كاتــی نــوێ ، بــەو ئاڵوێرانەشــەوە، كــە 

ــش  ــە نێودەوڵەتییەكانی ــە دارایی ــەت و یەدەگ ــی دەوڵ پرۆژەكان

بگرێتــەوە.

خــوان گوایــدۆ، ســەرۆكی پەرلەمــان و ئۆپۆزســیۆنی ڤێنزوێــا، 

ــەكڵی  ــی ش ــچ گفتووگۆیەك ــداری هی ــە بەش ــرد ك ــكرای ك ئاش

لەگــەڵ نیكــۆالس مــادۆرۆ نــاكات، داوای لــە الیەنگرەكانیشــی 

دەربڕینــی  و  خۆپیشــاندان  لەســەر  بــن  بــەردەوام  كــرد 

ــەاڵت  ــادۆرۆ دەس ــەرۆك م ــا س ــەقام ت ــەر ش ــی لەس ناڕەزایەت

جێدەهێڵێــت. گوایــدۆ لــە ئاماژپێكردنــی بۆ الوازی هەڵوێســتی 

مــادۆرۆ وتــی: »ئــەوان كاتێــك ئــەو ئەنجامانــە بەدەســت 

تووندوتیژییــەوە  ڕێگــەی  لــە  دەیانەوێــت  كــە  ناهێنــن، 

ئەنجامدانــی  پێشــنیاری  بەرامبــەر  لــە  بێنــن،  بەدەســتی 

ــە ســووپای  ــدۆ داواشــی ل گفتووگــۆی شــەكڵی دەكــەن«. گوای

ــان  ــی هێن ــاو كۆتای ــە پێن ــكات ل ــتیوانی لێب ــرد پش ــا ك ڤێنزوێ

ــاو ســووپادان، هەروەهــا  ــەی لەن ــەو كوبییان ــە دەســەاڵتی ئ ب

ــاو  ــە ن ــەكان بێن ــە مرۆیی ــەك و هاوكاری ــدەن كۆم ــەش ب ڕێگ

ســووپا  دواندنــی  میانــی  لــە  گوایــدۆ  خــوان  واڵتەكــەوە. 

وتیشــی: كاتــی ئــەوە هاتــووە پشــتیوانی لــە دەســتور بكــەن و 

 گرنگترین لێدوان و هەڵوێستەکاني جۆن بۆڵتۆن سەبارەت بە قەیراني ڤێنسوێال

  
  

 گرنگترین لێدوان و هەڵوێستەکاني جۆن بۆڵتۆن/ ڕاوێژکارى ئاسایشي نەتەوەیي ئەمەریکا ز

ئەمەریکا بەردەوام دەبێت لە بەکارهێىاوً هەمىو ڕێگە دیپلۆماسییەکان و فشاري ئابىوري بۆ ئەوەي  1
 پرۆسەي گىاستىەوەي ئاشتیاوەي دەسەاڵت بەرەو دیمىکراتً لە /ێىسوێال سەرکەوتىو بێت

هەمىو ئۆپشىەکان بەردەسته و بەرژەوەودي ویکۆالش مادۆرۆ لەوەدایە، کە ویستً ویالیەتە  2
 یەکگرتىەکان تاقً وەکاتەوە کە چً پێ دەکرێت

کات بۆ گفتىوگۆ وەماوە، ئیتر ئەمە کاتً کارکردن و هەڵىێست وەرگرتىە، کاتً هاتىوە دیکتاتۆریەتً  3
 مادۆرۆ تاسەر کۆتایً پێبێت

لەسەر داواي سەرۆکً کاتً خىان گىایدۆ، ئەمەریکا هەڵدەستێت بە گىاستىەوەي یارمەتیە مرۆییەکان  4
 و خۆراک و ماددە پسیشکییەکان بۆ خەڵکً ڤێىسوێال

ئەمەریکا ئامادەیە لەگەڵ ئەوجىومەوً ویشتماوی، کە بەدەست ئۆپۆزسیۆوەوەیە کار بکات بۆ  5
گەیاودوً کۆمەک و یارمەتیە مرۆییەکان بۆ ڤێىسوێال، واتا ئێمە ئامادەیه لەگەڵ حکىومەوً کاتی و 

 سەرۆک گىایدۆ کار بکەیه

هێشتا ڕوون وییە ئەم وشاوە واتایان چیە، ئایا ئیدارەي سەرۆک دۆواڵد ترامپ بە جدي بیر لە واردوً  6
 هێسي سەربازي ئەمەریکا بۆ کۆڵۆمبیا دەکاتەوە

هێشتا ئاشکرا وییە ئایا ئەم قساوە مەبەستدارە لە کاتێکدا هیچ بەڵگەیەک وییە بیسەلمێىێ ئایا  7
 ئەمەریکا پەوا دەبات بۆ ئۆپشىً سەربازي لە کاتێکً وسیکدا یان وا

 هەروەک سەرۆک ترامپ ووتً: هەمىو ڕێگەو ئۆپشىەکان لەسەر مێسەکەیە 8

 bdfsaبۆڵتىن بۆ ڕۆژوامەوىوسان: سساي سەرتاسەري بەسەر کۆمپاویاي وەوتً ویشتماوً ڤێىسوێال  9
 دەسەپێىرێت بە مەبەستً دروستکردوً فشاري زیاتر لەسەر مادۆرۆ تا دەسەاڵت جێبهێڵێت
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ئایدیا دیپلۆماتیك

لەگــەڵ گەلــی ڤێنزوێــا بــن، كاتــی ئــەوە هاتــووە كوبییەكانــی 

ــە هەڵوێســتەكانیدا  ــدۆ ل ــڕۆن. گوای ــزە چەكــدارەكان ب ــاو هێ ن

ــەوە  ــی ل ــڕوات و باس ــا ب ــتۆتەوە ت ــادۆرۆ هێش ــۆ م ــواری ب ب

ــە  ــت. ل ــۆ دەربچێ ــی ب ــە لێبوردن ــەری هەی ــە ئەگ ــردووە، ك ك

الیەكــی تــرەوە هاملتــۆن مــۆراو، جێگــری ســەرۆكی بەرازیــل، 

ــكای  ــری ئەمەری ــی ت ــد دەوڵەتێك ــەڵ چەن ــەی لەگ ــە واڵتەك ك

التیــن دانیــان بــە شــەرعیەتی خــوان گوایــدۆ نــاوە، پێشــنیاری 

كــردووە ڕێگەیەكــی پارێــزراو یــان دەرچەیــەك بــۆ دەرچوونــی 

ــت.  ــن بكرێ ــا دابی ــە ڤێنزوێ ــی ل ــادۆرۆ و الیەنگران م

مــادۆرۆ  نیكلــۆالس  ڕووســیا،  بــۆ  ســەردانی  دواییــن  لــە 

لــە  ملیــار دۆالر  بــە بەهــای 6  پرۆژەیەكــی وەبەرهێنانــی 

ڤێنزوێــا  لــە  بەكانزاكــردن  و  نــەوت  ســێكتەری  هــەردوو 

ڕاگەیانــد لــە الیــەن كۆمپانیاكانــی ڕووســیاوە. پاشــان ڤادیمێــر 

پۆتیــن، ســەرۆكی ڕووســیا پشــتیوانی 

دەســەاڵتی  لــە  واڵتەكــەی  كردنــی 

ئــەوەش  كــردەوە،  مــادۆرۆ دووپــات 

لــە چوارچێــوەی فریاكەوتــن و بەرگــری 

كردنــی لــە پێگــەی مــادۆرۆ بەهــۆی 

ناوخۆییــەی  سیاســیە  قەیرانــی  ئــەو 

دەرەكــی  پیانێكــی  و  هانــدان  بــە 

ڕاســتیدا  لــە  تێیكەوتــووە.  ڤێنزوێــا 

بووەتــە  ڤێنزوێــا  قەیرانــی سیاســیی 

كۆمەڵگــەی  دابەشــبوونی  هــۆی 

نێودەوڵەتــی لــە نێــوان دوو بــەرەدا: 

بــە  نــاوە  دانیــان  دەوڵەتانــەی  ئــەو 

خــوان گوایــدۆ وەك ســەرۆكی كاتــی 

یەكگرتوەكانــی  ویایەتــە  ڤێنزوێــا: 

ئەمەریــكا، كەنــەدا، بەریتانیــا، ئیســپانیا، 

فەڕەنســا و زیاتــر لــە 10 دەوڵەتــی تــری 

ناوچەكــە، كــە بریتیــن لــە هەریەكــە لە: 

ــوای،  ــوادۆر، پاراگ ــرۆ، ئیك ــا، پی كۆڵۆمبی

بەرازیــل، چیللــی، پەنەمــا، ئەرجەنتیــن، 

كۆســتاریكا و گواتیــامال. هەروەهــا ئــەو 

دەوڵەتانــەی كــە تــا ئێســتا نیكــۆالس 

مــادۆرۆ بــە ســەرۆكی شــەرعی ڤێنزوێــا 

دەبینــن، وەك ڕووســیا و چیــن و مەكســیك، توركیــا و پۆلیڤیــا.

ــل  ــە بەرازی ــیی ل ــی سیاس ــا، ئەزموون ــەی ڤێنزوێ ــە پێچەوان ب

لەمــەدا ســەركەوتوو بــوو، چونكــە لــۆال داســیلڤا لەگــەڵ 

بانكــی نێودەوڵەتیــدا ڕێكــەوت بــۆ بەدەســتهێنانی قــەرزی 

نێودەوڵەتــی و پشــتیوانی كردنــی وەبەرهێنــان و گەشــەپێدانی 

دەرەكــی.  وەبەرهێنانــی  ڕاكێشــانی  و  تایبــەت  كەرتــی 

لەمــەش زیاتــر داســیلڤا توانــی ژێرخانــی ئابــووری بەهێــز 

بونیــاد بنێــت، وەك ڕێگاوبــان و پــرد و وێســتگەكانی وزە و 

دامەزراوەكانــی پــەروەردە و فێركــردن، هەروەهــا ســەركەوتوو 

ــە  ــە ل ــدا، جگ ــی خۆی ــە كات ــەرزەكان ل ــەوەی ق ــە پێدان ــوو ل ب

ــازی  ــتوكاڵی و پیشەس ــی كش ــە كەرت ــان ل ــی وەبەرهێن هاندان

 وەاڵمي کۆڵۆمبیا بۆ لێدوان و هەڵوێستەکاوي جۆن بۆڵتۆن 
  

 
  

کارلۆش هۆڵمس ترۆخیلۆ، وەزیرى دەرەوەى کۆڵۆمبیا لە وەاڵمي لێدواوەکاوي بۆڵتۆن ووتي: ئێمە لە هۆکار و 
 پاساوى قسە تۆمارکراوەکاوي جۆن بۆڵتۆن ئاگادار ویه

کۆڵۆمبیا سیاسەتەکاوي بەرامبەر بە ڤێىسوێال لەگەڵ گروپي لیما ڕێکخستووە، کە دەوڵەتاوي ئەمەریکاى التیه و 
 واوەڕاست دەگرێتەخۆ و لەسەر هەڵوێستي خۆى بەردەوام دەبێت

واردوي هێسى سەربازى بۆ کۆڵۆمبیا بۆى هەیە ببێتە هۆکارى بەرزبوووەوەى کێرڤي ئاڵۆزى و پشێوى لەگەڵ 
ڤێىسوێال، هەرچەوذە خوان گوایذۆ سەرۆکي ئۆپۆزسیۆن ڕایگەیاوذووە کە گواستىەوەى ئاشتیاوەى دەسەاڵت 

 ئۆپشىێکي کراوەیە

 ئەمەریکا و ڕێگەچارەى سەربازى بۆ قەیراوي ڤێىسوێال

سیىاتۆرى کۆماریی ئەمەریکا لیىذسي گراهام ئاشکراى کرد کە سەرۆک دۆواڵذ ترامپ گفتووگۆى لەگەڵ 
 کردووە دەربارەى ڕێگەچارەى بەکارهێىاوي هێسى سەربازى لە ڤێىسوێال

 گراهام: وەاڵمي سەرۆکم دایەوە و پێمووت کە هەوگاوێکي لەمجۆرە کێشە و قەیراوەکاوي واوچەکە زیاتر دەکات

گراهام: ترامپ بە سەرسووڕماوەوە پێي وتم )تۆ حەزت لە شەڕە لە هەموو شوێىێک(، مىیش ووتم: مه شەڕم 
واوێت لە هەموو شوێىێک، بەڵکو حەز دەکەم سووپا بەکار بێىیه کاتێک هەڕەشە لەسەر ئاسایش و بەرژەوەوذى 

 وەتەوەییمان هەبێت

 گراهام: ترامپ بارگاوییە بە خواستێکي ڕاستەقیىە بۆ هەڵگیرساوي شەڕ لە دژى ڤێىسوێال
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و بەرهەمهێنانــی ئاژەڵیــدا. بــەم شــێوەیە بەرازیــل لەســەر 

دەســتی لــۆال داســیلڤا زۆر گەشــەی كــرد و بــووە شەشــەم 

ئابــووری بەهێــز لــە جیهانــدا، تەنانــەت ســەرەڕای ئــەو قەیرانە 

ئابووریــەی ڕووی لــە بەرازیــل كــرد وایكــرد بــەرەی ئۆپۆزســیۆن 

ــە زۆر  ــەاڵم ئەم ــی بخەنــە پــاڵ داســیلڤا، ب تۆمەتــی گەندەڵ

ــەرەڕای  ــل، س ــەقامگیری بەرازی ــەر س ــوو لەس ــەری نەب كاریگ

ــۆی  ــدا دەژی بەه ــە قەیران ــتا ل ــە هێش ــەو واڵت ــە ئ ــەوەی ك ئ

زۆری ژمــارەی دانیشــتوان و بــەرزی ڕێــژەی هەژاریــەوە. 

لــە ڕاســتیدا ســەرهەڵدانی قەیرانــی ڤێنزوێــا بابەتــی دەوڵەتــی 

ــاس  ــەوە بەرب ــەركەوتووی هێنای ــی س ــتخواردوو دەوڵەت شكس

كــە چــۆن دەوڵەتێكــی دەوڵەمەنــدی وەك  لێكۆڵینــەوە،  و 

ــەژاری  ــی و ه ــەڕووی دواكەوتووی ــەوت ڕووب ــە ن ــا ب ڤێنزوێ

بۆتــەوە، لــە كاتێكــدا كۆمەڵێــك دەوڵەتــی تــری جیهــان هەیــە 

هێنــدە ســەرچاوە و داهاتیــان نییــە، بــەاڵم ســەركەوتنیان 

بەدەســت هێنــاوە لــە گەشــەپێدانی ئابوورییــان و لــە كێبڕكێــی 

گەشــەكردن و بووژانــەوەدا پێشــكەوتوون. ناكرێــت تەنهــا 

لــەو گۆشــەنیگایەوە تەماشــای قەیرانــی ڤێنزوێــا بكرێــت، 

ــی دەســەاڵتی  ــۆ ڕووخاندن ــە ب ــی ئەمەریكی ــا پیانێك ــە تەنه ك

مــادۆرۆ، ســەرەڕای ئــەوەی كــە ویایەتــە یەكگرتــوەكان ڕۆڵــی 

لــە ئابڵۆقەدانــی ڤێنزوێــا گێــڕاوە، بــەاڵم بەبــێ  هەبوونــی 

ســەرمایەی  بردنــی  لــە  یارمەتیــدەرە  ئەڵتەرناتیڤێــك  هیــچ 

ئــەو واڵتــە بــۆ دەرەوە. لــە الیەكــی تــرەوە گەندەڵــی لــە 

ســەردەمی  لــە  دەســەاڵتەكان  قۆرخكردنــی  و  حكوومەتــدا 

لەنــاو  پێشــكەوتنی  و  گەشــەپێدان  دەرفەتەكانــی  چاڤێــزدا 

بــرد، چونكــە چینــی بیرۆكراتــی و تەكنۆكــرات شــوێنی گرتــەوە 

ــی  ــامان، دەرفەتەكان ــەاڵت، س ــەر دەس ــرت بەس ــتی گ و دەس

ــەرگیری  ــدا جەمس ــە كاتێك ــان، ل ــەرمایەگوزاری و وەبەرهێن س

ــە  ــە پەیوەندیی ــەنگی ل ــە هاوس ــتچوو، ك ــی لەدەس نێودەوڵەت

ــن  ــێوەیەش دەتوانی ــەم ش ــرد، ب ــۆگەر ك ــەكان مس نێودەوڵەتیی

ــی  ــۆ زامنكردن ــە ب ــەس نیی ــی ب ــا نیازباش ــە تەنه ــە ب ــن ك بڵێی

ســەركەوتنی دەوڵــەت لــە پرۆســەی گەشــەپێداندا ئەگــەر 

جیاوازەكانــی  هێــزە  نێــوان  هاوســەنگی  بنەمــای  لەســەر 

كۆمەڵگــەی ڤێنزوێــا بونیــاد نەنرابێــت.

ســایتی  الســابع(،  )الیــوم  پێگــەی  ســەرچاوە: 
)ڕۆیتــەرز(  ئاژانســی  جەزیــرە، 

https://www.youm7.com/editor/Editor/112

خوان گوایدۆ سەرۆکی ئۆپۆزسیۆنی ڤێنزویال



ڤەنزوێالى ئەمەریکى 
خەونە هەمیشەیەکەى ئەمەریکا

هەڵکشانى ڕۆڵى ئۆپۆزسیۆن و هەوڵى هەڵکوتانە سەر کۆشکى سەرۆکایەتى بە پشتیوانى 
واڵتانى هەردوو ئەمەریکا و زۆربەى واڵتانى ئەوروپا، دوو هۆکارى هەبوو
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خەونى جێگیرکردنى حکومەتێکى دۆستى ئەمەریکا لە کاراکاس هەمیشە یەکێک بووە لە خەونەکانى 
ئەمەریکا، چونکە ڤەنزوێالش هاوشانى کوبا و نیکارگوا بەردەوام وەکو قەاڵیەکى پتەو وابووە دژى 
پالنە ئەندازیاریەکانى ئەمریکا لە کیشوەرى ئەمەریکاى التینى. هەر ئەوەش بوو وای لە ڕاوێژکارى 
ئاسایشى نەتەوەیى ئەمەریکى ئێستا )جۆن بۆلتۆن( کرد، هەر سێ واڵت لە ژێر ناوێک کۆبکاتەوە 
بەناوى )ترۆیکاى چەوساندنەوە( ، هەر ئەمەش بوو وایکرد سەرۆک ترەمپ پەلە بکات لە دان نان 
بە )خوان گوایدۆ( وەک سەرۆکى واڵت لە سیناریۆیەکى دووبارە بووەوە هاوشێوەى ڕووداوەکانى 

ساڵى 2002، کاتێک ئیدارەی بۆش دانى بە حکومەتى پێدرۆ کارمۆنا نا.

لــە ڕاســتیدا، بەپێــى ڕووداوەکان بێــت، ئامــاژە بــەوە دەکــەن، 

زیاتــرى  لــە چاودێریکــردىن ڕووداوەکان زۆر  کــە واشــنتۆن 

کــردووە لــە مــاوەى دوو ســاڵى ڕابــردوو، بــە دیاریکراویــش پاش 

هاتنــى ئیــدارەى ترەمــپ بۆ ســەر هەرەمــى دەســەاڵت. چونکە 

هــەر زوو حکومــەىت ڤێنزوێــاى تۆمەتبــار کــرد بــە تێــوەگاڵن لە 

هەوڵــى تیرۆرکــردىن ســەرۆک )مــادرۆ( لــە میانــەى منایشــیکى 

لــە  کــە  پرۆســەیەکدا،  لــە   2017 تەمــوزى  لــە  ســەربازى 

ــە پرۆســەى )هرمجــدون( نــارسا. بــەاڵم ئەمەریــکا  ــاکان ب میدی

ــردەوە. ــەى ڕەت ک ــەو تۆمەت ئ

ئــەوە  مانــاى  ئەمەریــکا،  کردنەوەیــەى  ڕەت  ئــەو  بــەاڵم 

نەبــوو کــە واشــنتۆن دەســتى هەڵگرتــووە لــە خەونەکــەى 

ــاڵى 2017،  ــاىب س ــە ئ ــە ل ــا. چونک ــەوەى قەنزوێ ــە داهێنان ل

پــاش مانگێــک دواى کــردەوە تیرۆریســتیە دروســت کراوەکــە، 

لەگــەڵ ژمارەیــەک ســەربازى  نهێنــى  واشــنتۆن کەناڵیکــى 

میراتگــرى  کــردەوە،  )مــادرۆ(  دەســەالىت  دژى  هەڵگــەڕاوە 

تەختــى چاڤێــز. ئــەو کەناڵــە نهێنیــە یەکێــک لــەو ئەفســەرانەى 

گرتــەوە کــە لەســەر لیســتى ســزاکاىن ئەمەریــکا بــوو بــۆ 

بەرپرســە گەندەڵــەکاىن ڤێنزوێــا. ئــەو کۆمەڵــە ئەفســەرە 

هەڵگەڕاوانــە، کــە ژمارەیــان 300بــۆ 400 ئەفســەر دەبــوو، 

ــان  ــۆى کۆدکراوی ــرد سیســتەمى ڕادی ــکا ک ــە ئەمەری ــان ل داوای

ــەت. ــاوى حکوم ــە چ ــکات دوور ل ــن ب ــۆ دابی ب

لــە کاىت کۆبونەوەکانــدا، کــە مــاوەى مانگێکــى خایانــد لــە 

ســاڵى 2018، ئەفســەرەکان وتیــان پانێکیــان هەیــە بــۆ دەســت 

ــان  ــادا. یەکێکی ــەى جی ــە دوو بۆن ــەاڵت ل ــەرداگرتنى دەس بەس

ــە  ــار ل ــى ئەی ــە مانگ ــش ل ــاڵ، دوەمی ــان س ــارىس هەم ــە م ل

ــەاڵم واشــنتۆن هــەر  ــا. ب ــەکاىن ڤێنزوێ ســەروبەندى هەڵبژاردن

ــارە  ــەو ژم ــۆ ئ ــتیواىن ب ــردىن پش ــکەش ک ــە پێش ــوو ل دوو دڵ ب

ــارەى  ــە قەب ــوو ل ــاىن هەب ــە گوم ــەڕاوە. چونک ــەربازە هەڵگ س

ــەردەوام  ــردن ب ــەش واى لێک ــە، ئەم ــەاڵتەى هەیان ــەو دەس ئ

ــتوور(  ــە پرۆســەى )دەس ــە دواتــر ب ــەو پرۆســەیەى ک ــن ل ب

ــوو  ــادرۆ ب ــتگیرکردىن م ــەیە دەس ــەو پرۆس ــى ئ ــرا، ئامانج ناون

لەنــاو کۆشــکەکەى خــۆى و دوورخســتنەوەى لــە دەســەاڵت و 

ــۆ دادگا. ــردىن ب ڕەوانەک

ــەر  ــادرۆ، ه ــەر م ــۆ س ــراوە ب ــا چاوەڕوانک ــەو کودەت ــەاڵم ئ ب

ــەت وردەکارى  ــەوەى حکوم ــاش ئ ــەوت، پ ــەرى تێک زوو لەمپ

دەســتگیرکردىن  بــە  کــرد  دەســتى  و  زاىن  کودەتاکــەى 

هەڵگــەڕاوەکان و ڕەوانــەى دادگاى ســەربازى کــردن. لەهەمــان 

خــۆى  جڵــەوى  تــر  ئەوەنــدەى  دوو  حکومــەت  کاتیشــدا 

ــە سیاســییەکاىن  ــە دەســەاڵت لەســەر هەمــوو کای قایــم کــرد ل

ڤێنزوێــا، کــە بــە شــێوەیەکى وردتــر بــەرەو پێکهینــان دەچــوو 

ــاىن  ــتامىن )پەرلەم ــەى نیش ــەکاىن کۆمەڵ ــەدواى هەڵبژاردن دوا ب

ڤێنزوێــا( لــە ســاڵى 2015. کــە تێیــدا ئۆپۆزســیۆن بــۆ یەکەمیــن 
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جــار و پــاش 17 ســاڵ زۆرینــەى بەدەســتهێنا بــە 109 کــورىس 

ــاىن. ــورىس پەرلەم ــۆى 167 ک ــە ک ل

دەرئەنجامــى هەڵبژاردنــەکاىن کۆمەڵــەى نیشــتامىن، شکســتێکى 

ســیاىس و پــڕ ســوکایەىت بــوو بــۆ مــادرۆ، کــە هێشــتا دوو 

ســاڵى لــە تەمــەىن دەســەاڵتداریەىت تــەواو نەکردبــوو. بەمــەش 

ســەرۆک دەســتیکرد بــە بەکارهێنــاىن دەســەاڵتەکاىن لــە دادگاى 

بــااڵ بــۆ بەرتەســک کردنــەوەى ســنورەکاىن پەرلەمــان، چونکــە 

ــەکاىن  ــەوەى دەرئەنجام ــەڵ کردن ــە پوچ ــرد ب ــتى ک دادگا دەس

ببێتــە  نەتوانێــت  ئۆپۆزســیۆن  ئــەوەى  بــۆ  نوێنــەر  ســێ 

دادگا  دواتریــش  زۆرینــە. 

دەســەاڵتە  ســاڵى 2017  لــە 

ــەى  ــە کۆمەڵ ــەکاىن ل تەرشیعی

ــادرۆ  ــەوە. م نیشــتامىن وەرگرت

دەســتوورى  کۆمەڵەیەکــى 

وەک  کــە  دامەزرانــد، 

ــارىت  ــە پ پەرلەمانێکــى ســەر ب

دەســەاڵتدار  بــوو، لــە 90% 

ــارىت  ــە پ ــەر ب ــەکاىن س ئەندام

ــەش  ــوون. ئەم ــەاڵتدار ب دەس

واى لــە کۆمەڵــەى نیشــتامىن 

ــا  ــە یاس ــۆ ل ــە ب ــرد، بانگەش ک

الدنێکــى زەقانــە بــکات.

ڤێنزوێــا   دۆخــى  بــەاڵم 

دوەم  کانــوىن  مانگــى  لــە 

ــرت.  ــرى وەرگ ــى ت ڕێچکەیەک

ڕاگەیاندنێکــى  ســەرەتاش 

کۆمەڵــە نیشــتامىن بــوو بــە 

پێــداىن پۆســتى ســەرۆکایەىت 

بــە  کۆمەڵەکــە  کــردىن 

ســەرکردەیەکى پــارىت ئیرادەى 

گــەل )خــوان گوایــدۆ( بــە پێى 

ڕێککەوتنێکــى ئاڵوگۆڕکــراوى 

نێــوان  لــە  ســەرکردایەىت 

بــۆ  ئۆپۆزســیۆن.  پارتــەکاىن 

ــدىن  ــە ڕاگەیان ــگ ب ــێى مان ــت و س ــە بیس ــدۆ ل ــەوەى گوای ئ

خــۆى وەک ســەرۆکێکى کاىت بــۆ ڤێنزوێــا پشــت بەســتوو 

ــا، کــە ســەرۆکایەىت  ــە دەســتوورى ڤێنزوێ ــە مــاددەى 233 ل ب

کــردن بــە شــێوەیەکى کاىت دەداتــە پەرلەمــان لــە کاىت هەبــووىن 

ســەرۆکایەتیدا. کــورىس  لــە  بۆشــایى 

ــى  ــەرۆکایەتیکردىن کردەی ــەوە س ــدۆش، ئ ــە گوای ــەبارەت ب س

مــادرۆ گەیشــتە کۆتاییەکــەى لەگــەڵ کۆتایــى هاتنــى مــاوەى 

ــى  ــوىن دوەم ــە دەى مانگــى کان یەکەمــى ســەرۆکایەتیەکەى ل

 ڤەنسوێال .. واڵتێکً دەوڵەمەند و گەلێکً هەژار

   نەوت 1
  
  

یەدەگً نەوتً ڤەنسوێال گەورەترە لە یەدەگً 
 نەوتً ئەمەریکا و کەندا و مەکسیک.

 

 دوەم گەورەترین یەدەگً زێڕ. زێڕ 2
  
  

 

سێیەم گەورەترین بەهەرمهێنەري خەڵىزە  خەڵىز 3
 لەدواي بەرازیل و کۆلۆمبیا.

سەرچاوەي  4
 سروشتً

  
نۆیەم واڵتە لە ڕووي سەرچاوەي سروشتً و بە 

 تریلیۆن دۆالر مەزندە دەکرێت. 14.3نسیکەي 

 

   غاز 5
 هەشتەم گەورترین یەدەگً غازي سروشتیە.
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گومانــەى  ئــەو  بەهــۆى  ڕابــردوو 

لەســەر هەڵبژاردنە ســەرۆکایەتیەکەى 

تێیــدا  دروســتبوو،   2018 ئەیــارى 

ــەىت دوەمیــش  ــۆ ویای ــواىن ب مــادرۆ ت

ــەش  ــە کردن ــەو رشۆڤ ــەرکەوێت. ئ س

لەنــاو  بــوو  هەفتەیــەک  چەنــد 

هەڵوێســتە سیاســییەکاىن ئەمەریــکا 

تاوتــوێ دەکــرا، ئەوانــەى دەســتیان 

کردبــوو بــە کردنــەوەى کەنــاڵ لەگــەڵ 

ڤێنزوێایــى،  ئۆپۆزســیۆىن  شــەقامى 

پشــتیواىن  بــە  پێویســتیان  چونکــە 

ــەرى  ــەوەى کاریگ ــۆ ئ ــە ب نێودەوڵەتی

لــە شــەقامى ســیاىس دروســت بکــەن 

ــا.  ــاو ڤێنزوێ لەن

 دروستکردنى ئۆپۆزسیۆن

لــە ڕاســتیدا، پێــش ڕووداىن ئــەو چرکــە 

ســەرۆکى  وەک  گوایــدۆ  ســاتەى 

کاىت واڵت ڕاگەیەنــرا. خــوان بــۆ 

زۆرێــک لــە ڤەنزوێلیــەکان نــارساو 

پێچەوانــەوە،  بــە  بــەاڵم  بــوو. 

لــە  الى ویایەتــە یەکگرتــوەکان 

کاتێکــى زوەوە نــارساو بــوو. بــە 

ســاڵى  لــە  هــەر  دیاریکراویــش 

بــە  وەســفکردىن  بــە  2005ەوە، 

قوتابیــە  پێنــج  لــەو  یەکێــک 

فەرماندانــەى مەشــقیان پێکــرا بــۆ 

ئەنجامــداىن ڕاپەڕینــى جەمــاوەرى 

و جەنگــە نــا توندوتیــژەکان لــە 

ــراتیژیەتیەکان  ــەنتەرى کار و س س

ــا.  ــرادـ رسبی ــە بەلگ ل

ســاڵى 2007 گوایــدۆ خوێنــدىن لــە 

کاراکاس تــەواو کــرد و ئامــادەکارى 

کــرد بــۆ خوێنــدىن حوکــم و ئیــدارە 

 داڕماني ئابوورى و ڕادەى هەژارى لەواڵتي ڤەنزوێال

 
 %02ڕێژەي هەاڵوسان دەگاتە  1

 0211% تا کۆتایً ساڵً 11تێکشکانً ئابىوري لە  0

 % لە کۆي بەرهەمً ناوخۆی02ًکىرتهێنان بە نسیکەي  3

 ملیار دۆالر قەرزي دەرەکً 152 4

 % دانیشتىان لەژێر هێڵً هەژارین12 5

 ملیۆنان کەش ڕوویان لەدەرەوە  کردوو کۆچیان کرد بەرەو واڵتانً تر 6
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ــە  ــوو ل ــدەر ب ــک یارمەتی ــنتۆن. کاتێ ــۆرج واش ــۆى ج ــە زانک ل

هەڵگیرســاىن یەکــەم ڕاپەڕینــى دژ بــە حکومــەت پــاش ئــەوەى 

دەســەاڵتداران ڕەتیــان کــردەوە مۆڵــەىت کارکــردىن ڕادیــۆ و 

ــەوە.  ــوێ بکات ــۆىن کاراکاس ن تەلەفزی

پــاش ئــەوە، جموجۆڵــى چاالکیــە سیاســییەکاىن گوایــدۆ و 

ــز  ــردىن چافی ــا کاىت م ــوەوە ت ــپ ب ــەک ک ــا ماوەی ــکاىن ت هاوڕێ

و هەڵکشــاىن ڕۆڵــى نیکــۆالس مــادرۆ بــۆ ســەر هەرەمــى 

دەســەاڵت. لــە شــوباىت ســاڵى 2014 شــەپۆلێکى نــوێ لــە 

ناڕەزایەتییــەکان ســەریان هەڵــدا، کــە هــاوکات بــوو لەگــەڵ 

ــرادەى گــەل  ــە، کــە حیــزىب ئی چەندیــن کــردەوەى تێکدەران

ــى  ــەک کەوتن ــۆى بەری ــوە ه ــە ب ــردن. ک ــتى دەک سەرپەرش

تونــد لەگــەڵ پۆلیــس، شــەپۆىل دوەمــى ئــەو ناڕەزایەتیانــەش 

لــە ســاڵى 2017 ڕوویــدا، بــەاڵم ســەرجەمیان شکســتیان 

ــەک. ــەر گۆڕانکاری ــاىن ه ــەدى هێن ــە ب ــا ل هێن

یەکانــەى  دواى  لــە  یــەک  شــەپۆلە  ئــەو  شکســتى  بــەاڵم 

ــە هــۆى خــراپ ڕێکخســتنى ئۆپۆزســیۆن و  ــەىت گــەل ب ناڕەزای

هەڵکشــاىن کــردەوەکاىن ســەرکوت کــردن لــە الیــەن حکومــەت، 

نەبــوە هــۆى شــاردنەوەى دەرهاویشــتە کارەســاتباراویەکان بــۆ 

حوکمــى مــادرۆ. چونکــە قەبــارەى ئابــوورى واڵت بــە ڕیــژەى 

)%50( کەمــى کــرد. ئەمــە لــە کاتێکــدا بەرهەمهێنــاىن نەوتیــش 

یەکجــار زۆر دابــەزى. هەاڵوســان لــە ســەدا ســەدیش تێپەڕانــد. 

ئەمــەش  هــەژار.  هێڵــى  کەوتنــە  ڤەنزوێلیــەکان  لــە 90% 

وایکــرد ملیۆنــان کــەس ڕوویــان کــردە دەرەوە بــۆ دۆزینــەوەى 

ژیانێکــى باشــر. دەرئەنجامیــش ڤێنزوێــا کەوتــە بــەردەم 

ــاىن. ــە لێشــاوى هاواڵتی ــراىن کــۆچ کــردىن ب قەی

ئــەو فاکتەرانــە هەمویــان ئۆپۆزســیۆىن هانــدا بــۆ ئــەوەى 

شــێوەیەکى  بــە  ئەمجــارە  بــەاڵم  بجوڵێــت،  تــر  جارێکــى 

ــن  ــان تێپەڕێن ــە ناوخۆیەکانی ــان کێش ــە توانی ــر. چونک جیاوازت

و ڕێگــەى تــر بدۆزنــەوە بــۆ مامەڵەکــردن لەگــەڵ حکومــەت. 

هەروەهــا توانیــان پشــتیوانیەکى نیودەوڵــەىت وەدەســت بهێنن. 

خوان گوایدۆ سەرۆکى ئۆپۆزسیۆنى فێنزوێال
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لــەو  یەکادەکاتــەوە  ملمانێــکان  چەقــى  ســوپا  لێــرەدا 

قەیرانــەى ئێســتاى ڤێنزوێــا. چونکــە هێــزە چەکــدارەکان 

و  نــەوت  و  حکومــەت  وەزارەتــەکاىن  بەســەر  هەژمونیــان 

ــادۆرش  ــە. م ــى هەی ــایىش ناوخۆی ــۆراک و ئاس ــکردىن خ دابەش

هیــچ جــۆرە دڵســۆزییەکى لەنــاو ڕیــزەکاىن ســوپادا نییــە، 

ــۆ ســاڵى 2013 و  ــا ب ــەوە تەنی چونکــە دەســەاڵتەکاىن دەگەڕێت

هیــچ بانگراوندێکــى ســەربازى نییــە. بــەاڵم ئــەو پشــتیوانیەى 

لــە الیــەن کەســاىن پلــە بــااڵ لەنــاو ســوپادا لێیدەکرێــت، 

ــت  ــانە دەکرێ ــەو کەس ــینەى ل ــەو چاوپۆش ــۆ ئ ــەوە ب دەگەڕێت

بەرامبــەر ئــەو چاالکیــە ناشــەرعیانەى ئەنجامــى دەدەن، وەک 

داهــات و دەســتکەوتەکانیان لــە مــاددەى هۆشــبەر.

جەنگە گریمانەییەکان
ســەربارى ئــەوەى گرنگــى جیۆســیاىس ڤێنزوێــا بــە شــێوەیەکى 

،پــاش  کــرد  پاشەکشــەى  دواییــدا  دەیانــەى  لــەو  بەرچــاو 

ــەراورد  ــى ب ــەوىت ڤەنزوێ ــاىن ن ــەوەى تێچــووى دەرهێن بەرزبون

بــە تێچــووى دەرهێنــان، تەنانــەت بــۆ هێــزە نوێیــەکاىن نــەوت 

وەک ویایەتــە یەکگرتــوەگان، ئەمــەش بــوە هــۆى ئــەوەى کــە 

ــێوەى  ــاىن هاوش ــەوىت جیه ــازاڕى ن ــە ب ــا ل ــەرى ڤێنزوێ کاریگ

بۆیــە  بێــت.  نێجیریــا  ئەنگــۆالو  وەک  واڵتــاىن  کاریگــەرى 

کاراکاس بــە شــێوەیەکى تایبــەت گرنگــە بــۆ زلهێــزە گــەورەکان 

بــە هــۆکارى دارایــى، یــان وزە، یــان ئەمنــى. ئەمــە لــە کاتێکــدا 

ــردووە،  ــەکاىن لەســەر ئۆپۆزســیۆن ک ــوو گریامن ــنتۆن هەم واش

ــن  ــا و ڕووســیا و چی ــر، پێــش هەموشــیان کوب ــاىن ت ــەاڵم واڵت ب

ــە  ــەن ل ــادرۆ دەک ــەوەى م ــەر مان ــە لەس ــتاش گریامن ــا ئێس ت

ــەاڵت. دەس

ڕووبارێک نەوت و هەژاریەکى ڕادە بەدەر
لــە کاراکاس هــەر لەوکاتــەى چاڤێــز جڵــەوى دەســەاڵتی گرتــە 

دەســت، سیاســەتێکى نــەوىت پەیــڕەو کــردووە. کــە مەبەســت 

لێــى پارێزگاریکردنــە لــە تێکــڕای بەرهەمهێنانێکى کــەم بەراورد 

بــە یەدەگــە ڕاســتەقینەکەى. بــۆ ئــەوەى بتوانێــت ئاســتى 

مانوێل مادۆرۆ و هاوسەرەكەی لەناو خەڵك
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دەرخســتنەکاىن لــە ئۆپیــک ڕێــک بخــات، چونکــە هەمــوو 

ــەاڵم  ــوو. ب ــداوى عــەرەىب ب ــازاڕى وزە لەســەر کەن ــەکاىن ب زوم

ــى  ــە بەرهەمێکــى کەم ــە ل ــازاڕە بریتی ــەو ب ــردىن ئ ــى کارک خاڵ

ــەوىت  ــتامىن ن ــاى نیش ــوور. کۆمپانی ــکا باش ــە ئەمەری ــەوت ل ن

ڤێنزوێــاش، کــە کەرســتەیەکى سیاســییە لەنــاو دەســتى پــارىت 

سۆسیالیســتى یەکگرتــوو، بــەرەو ڕووى کۆمپانیــاکاىن دەرهێنــاىن 

نــەوىت ئەمەریکــى و کەنەدایــى بــۆ زیادکــردىن بەرهــەم چــوو، 

ــە  ــوو ل ــە ڕۆژێکــدا دابەزیب ــل ل ــۆن بەرمی ــۆ )1.339( ملی کــە ب

کۆتایــى ســاڵى 2018. چونکــە پێشــر رۆژانــە نزیکــەى )1.911( 

ــى ســاڵى 2017دا.  ــە کۆتای ــا ل ــى دەردەهێن بەرمی

بــەاڵم لــە ســاڵى ڕابــردووەوە مــادۆرۆ هەوڵــى ڕزگارکــردىن 

زنجیرەیــەک  ئەنجامــداىن  بــە  داوە  ناوخۆیــى  ئابــوورى 

)چاالکــى( بــۆ وەبەرهێنــاىن ڕووســیایى بــە بــڕى 6 ملیــار دۆالرى 

ئەمەریکــى لەنــەوت غــاز و زێــڕ. ئەمــەش بــوە هــۆى توڕەبــوىن 

واشــنتۆن. ئەمــەش دواى زیاتــر لــە دەیــەک و نیــو لــە وەگرتنــى 

هەڵوێســتى ســیاىس ڕووت دژ بــە ئەمەریــکا و هاوپەیامنــەکاىن. 

ــەوە. ــوورى لێکەوت ــر ســەپاندىن ســزاى ئاب کــە دوات

بۆچى ئێستا؟
هەڵکشــاىن ڕۆڵــى ئۆپۆزســیۆن و هەوڵــى هەڵکوتانــە ســەر 

کۆشــکى ســەرۆکایەىت بــە پشــتیواىن واڵتــاىن هــەردوو ئەمەریــکا 

ــوىن  ــوو: الوازب ــا، دوو هــۆکارى هەب ــاىن ئەوروپ ــەى واڵت و زۆرب

بــازاڕى نــەوت، تووڕەبــوىن ترەمــپ. ئــەو نەوتــە ڕەشــەى وایکرد 

ــۆ ســەدەیەک بکێشــێت،  شــێوەى نەخشــەى ســیاىس جیهــان ب

ئێســتا ڕق و کینەیەکــى لــە نێــو ژینگــە و نەتەوەکانــدا دروســت 

کــردووە. چونکــە ئــەو ســەرچاوەى وزەیــە، بەهــۆى ئــەو غــازە 

ــەى  ــردووە، پل ــا وایک ــەى گەرم ــەوەى پل ــس بون ــەرم و قەتی گ

گەرمــاى زەوى بــەرز بێتــەوە و هەڕەشــە لەســەر ســەقامگیرى 

ژینگــە و ژیــاىن دانیشــتواىن ســەر گــۆى زەویــش دروســت بکات. 

بۆیــە بــازاڕى نــەوت ئیســتا الوازتــر و پشــێوترە. دەرئەنجامیــش 

و  کۆمپانیــا  بــە  گەیانــدن  زیــان  دەبنــە  هۆکارانــە  ئــەو 

ســەرمایەداران، کــە واڵتێکــى وەک ویایەتــە یەکگرتــوەکان 

ــێ دەبەســتێت. پشــتى پ

جگــە لــەوەش، زۆرتریــن یەدەگــى نــەوىت لــە جیهــان کەوتوتــە 

ڤێنزوێــا،  کــە بــە زیاتــر لــە 302 ملیــار بەرمیــل مەزنــدە 

دەکرێــت. ئەمــە جگــە لــەو غــازەى کــە دەگاتــە 148 تریلیــۆن 

پــێ چوارگۆشــە. ئــەو دەرنەهێنانــەى لــە بــڕى وزە لــە کاراکاس، 

وایکــردووە ئەمەریــکا بــەردەوام بێــت لــە ســزاداىن لەســەر ئــەو 

ــردىن  ــەىت ک ــە دژای ــە ل ــەر. جگ ــەى گرتویەتیەب ــتە چەپی ئاڕاس

ــەرچاوانەى  ــەو س ــردىن ئ ــۆت وبەندک ــکرا. ک ــە ئاش ــل ب ئیرسائی

ــوەکان،  ــە یەکگرت ــکارە لەگــەڵ ویایەت ــاى کێبڕکێ وزەى ڤێنزوێ

ــت. ــەوت هــاوردە دەکات و هەڵیدەگرێ ــەردەوام ن ــە ب ک

 سەرچاوە:
/https://www.france24.com/ar
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پێگەى حزبوڵاڵ لە ڤێنزوێال بە پشتیوانى مادۆرۆ
لە بازرگانیکردن بە ماددە هۆشبەرەکان بۆ بەرهەمهێنانى ئاڵتوون

ئێرانییەکان کاریگەریان لەسەر گەلى ڤێنزوێال و هەموو ئەمەریکاى باشوور 
داناوە و ئەمەریکا بەرپرسیارێتی لە ئەستۆیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەى ئەم 

مەترسیە لە پێناوى ئەمەریکا
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ئایدیا دیپلۆماتیك

پەرلەمانتارێکى ئۆپۆزسیۆن و نەیار لە بەرامبەر سەرۆک نیکۆالس مادۆرۆ ئاشکراى کردووە، کە 
حیزبوڵاڵى لوبنانى سەرپەرشتى چەند کانێکى دەرهێنانى ئاڵتوون لە ڤێنزوێال دەکات، ئەوەش لە 
پێناو پەیداکردنى پارە بۆ بەڕێوەبردنى کارو چاالکیە تیرۆریستییەکانى، کە ئەنجامیان دەدات بۆ 
لە  باى(  )ئینفۆ  ناوەڕاست. پێگەى  ناوچەى خۆرهەاڵتى  لە  بارى ئاسایش و سەقامگیرى  تێکدانى 
پەرلەمانتارى  )دیاریۆس الس ئەمیریکاس( باڵوى کردۆتەوە، کە  ڕۆژنامەى  زانیارییەکانى  ڕێگەى 
ڤێنزوێلى ئۆپۆزسیۆن ئەمیریکۆ دى گرازیا لەسەر حیزبى )الکۆسا ڕادیکاڵ(، هەڵمەتێکى لە دژى 
)فێڵى  بە  گرازیا  کە  پیالنەى،  ئەو  سەرکۆنەکردنى  بۆ  دەستپێکردووە  مادۆرۆ  نیکۆالس  ڕژێمى 
کۆمپانیاى بەکانزاکردنى ئارکۆ( ناوزەدى کردووە. گرازیا ئاشکراشى کردووە، کە حیزبوڵاڵى لوبنانى 
)ئامۆ(،  پڕۆژەى  چوارچێوەى  لە  ڤێنزوێال  لە  دەکات  ئاڵتوون  دەرهێنانى  کانى  دوو  خاوەندارێتى 
ئەوەش بە ئامانجى پارەپێدان و بەڕێوەبردنى کردەوە تیرۆریستییەکانى و خزمەتکردنى ئەجێنداى 
ئەو ڕژێمەى کە ئەو حیزبە بەڕێوە دەبات )لە ئاماژەیەکیدا بۆ ئێران(. سەبارەت بەو کان و پێگانەى 
کە حیزبوڵاڵ لە ڤێنزوێال بەکاریان دەهێنێت، دى گرازیا ئاماژەى کردوە بۆ کانى )الس ڕۆسیتاس( 

و )سیوداد پیار( و دەریاچەى )گۆرى(.

نێــوان  کــردىن  هــاوکاری  گرازیــا،  دى  قســەکاىن  پێــى  بــە 

حکوومــەىت ڤێنزوێــا و حیزبوڵــاڵ بــە قازانجــى هــەر دووال 

دەشــکێتەوە، چونکــە حکوومــەىت کاراکاس پــارەى زۆرى چنــگ 

دەکەوێــت لــە ســایەى ئــەو هاوپەیامنێتیــەى لەگــەڵ حیزبوڵــاڵ، 

ــتکەوىت  ــج و دەس ــش قازان ــیا چەکدارەکانی ــدا میلیش ــە کاتێک ل

ــەو  ــتى ئ ــن چاوبەس ــت و دەتوان ــت دەکەوێ ــان دەس ئابووری

ســزا نێودەوڵەتیانــەش بکــەن، کــە بەســەر دەســەاڵتەکەى 

مــادۆرۆ ســەپێرناوە. دى گرازیــا ئــەوەىش ئاشــکرا کــردووە، 

ــردن  ــزا ک ــەى بەکان ــەکاىن کەوان ــە مەینەتیی ــان درک ب ــە جیه ک

دەکات لــە ڤێنزوێــا، کــە هۆکارێکــە بــۆ بەتااڵنــربدىن ســەروەت 

و ســاماىن واڵتەکــە بــۆ بەرژەوەنــدى چەنــد گــروپ و الیەنێکــى 

ڤێنزوێــا.  نیشــتیامىن  ئابــوورى  حســاىب  لەســەر  دەرەکــى 

ــان  ــە تەرخ ــە ل ــۆ( بریتیی ــان )ئام ــردن، ی ــزا ک ــەى بەکان کەوان

ــەوە  ــە دەگرێت ــر چوارگۆش ــەرى 112000 کیلۆمەت ــردىن ڕووب ک

ــەاڵىت  ــوورى خۆره ــە باش ــە دەکەوێت ــار، ک ــەىت پۆلیڤ ــە ویای ل

ڤێنزوێــا و یەدەگــى ئــەو ئاڵتوونــە خــاوەى تێیدایــە بــە 7000 

ــت.  ــدە دەکرێ ــۆن مەزەن ت

مایــک پۆمپیــۆ، وەزیــرى دەرەوەى ویایەتــە یەکگرتــوەکاىن 

ئەمەریــکاش ڕایگەیانــد، کــە حیزبوڵــاڵى لوبنــاىن »شــانەى 

ــکاى  ــوەرى ئەمەری ــوو کیش ــا و هەم ــاو ڤێنزوێ ــى« لەن چاالک

ــۆڕى  ــەڵ ت ــى لەگ ــە چاوپێکەوتنێک ــۆ ل ــە. پۆمپی ــوور هەی باش

تەلەفیزیــۆىن )فۆکــس بزنــس(ى ئەمەریکیــدا وىت: »ئێرانییــەکان 

ــکاى  ــوو ئەمەری ــا و هەم ــەىل ڤێنزوێ ــەر گ ــان لەس کاریگەری

ــۆ  ــتۆیە ب ــە ئەس ــیارێتیامن ل ــە بەرپرس ــاوە و ئێم ــوور دان باش

ــکا«.  ــاوى ئەمەری ــە پێن ــیە ل ــەم مەترس ــەوەى ئ ڕووبەڕووبوون

ــنتۆن  ــە واش ــۆوە، ک ــاىت کردب ــۆ دووپ ــک پۆمپی ــریش مای پێش

پێیوایــە حیزبوڵــاڵ چەندیــن شــانەى چاالکــى لــە ڤێنزوێــا 

چانــدووە، کــە ڕیشــەکێش کردنیــان لــە ڤێنزوێــا کارێکــى 

ئاســان نییــە، کــە بــە قەیرانێکــى ســیاىس و ئابــوورى بێوێنــەدا 

تێپــەڕ دەبێــت. بــە پێــى گۆڤــارى )فۆریــن پۆلیــى( ئەمەریکى، 

پۆمپیــۆ ڕەخنــەى توونــدى گرتــووە لــەو کارانــەى ئێــران لە دژى 

گــەىل ڤێنزوێــا دەیــکات، لــە ڕێگــەى گــروپ و میلیشــیاکانیەوە، 

وەک حیزبوڵــاڵ، کــە لــە ڕووى ڕاهێنــان و هــاوکارى داراییــەوە 
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پشــت بــە تــاران دەبەســتێت. لــە 

ــە  ــاڵ ل ــووىن حیزبوڵ ــتیدا هەب ڕاس

التیــن  ئەمەریــکاى  کیشــوەرى 

ــەىت  ــە تایب ــە، ب ــازە نیی ــتێکى ت ش

نیمچــە  ســنوریی  خاڵێکــى  لــە 

یاســا،  دەســەاڵىت  لــە  دەرچــوو 

لــە نێــوان بەرازیــل و پاراگــواى و 

ئەرجەنتیــن. 

وەزیــرى  پۆمپیــۆ،  مایــک 

ــان  ــە هەم ــکا ل دەرەوەى ئەمەری

نیکــۆالس  چاوپێکەوتنــدا 

کەســێکى  بــە  مــادۆرۆ-ى 

شــەڕەنگێز داوەتــە قەڵــەم، بۆیــە 

واشــنتۆن لــە جیــاىت ڤێنزوێلیــە 

لــە  دەســتوەردان  ئاســاییەکان 

کاروبــارى ڤێنزوێــا دەکات، کــە 

زۆریــان  مەینــەىت  و  ناخــۆىش 

ــوەکاىن  ــە یەکگرت ــوە. ویایەت بینی

لوبنــاىن  حیزبوڵــاڵى  ئەمەریــکا، 

تیرۆریســتى  وەک رێکخراوێکــى 

پۆڵیــن کــردوە و هــەر لــە ســەردەمى ســەرۆکایەىت جــۆرج 

دەبلیــو بــوش-وە لــە نێــوان ســاڵى 2001 تــا 2009 ســزاى 

ــایەتی و ســەرکردەى ســەر  ــد کەس ــە ســەر چەن ســەپاندووە ب

لــە ڤێنزوێــا.  بــە حیزبولــاڵ 

ــرى  ــووى دەزگاى هەواڵگ ــەرۆکى پێش ــرەوە، س ــى ت ــە الیەک ل

واڵتەکــەى  نێــوان  پەیوەنــدى  وردەکارییــەکاىن  ڤێنزوێــا 

کارفاخــال،  هۆگــۆ  کــرد.  ئاشــکرا  لوبنــاىن  حیزبوڵــاڵى  و 

ــى  ــا و ئەندام ــرى ڤێنزوێ ــووى دەزگاى هەواڵگ ــەرۆکى پێش س

پەرلەمــاىن ڤێنزوێــا لــە حیــزىب سۆسیالیســتى دەســەاڵتدار، 

ــد،  ــادۆرۆ ڕاگەیان ــۆالس م ــەرۆک نیک ــە س ــەوەى ل ــە جیابوون ک

و  ڤێنزوێــا  حکوومــەىت  نێــوان  پەیوەندییــەکاىن  وردەکارى 

ــە ڕێگــەى تۆمارێکــەوە،  ــاىن ئاشــکرا کــردوە، ل ــاڵى لوبن حیزبوڵ

کــە لــە ڕێگــەى )نیویــۆرک تایمــز(ى ئەمەریکــی باڵوکراوەتەوە. 

کــوژراىن ســەدان  بەرپرســیارێتى  کارفاخــال  تۆمــارەدا  لــەو 

مــادۆرۆ،  نیکــۆالس  ئەســتۆى  گەنجــى واڵتەکــەى دەخاتــە 

مافانەیــان  ئــەو  گەڕاندنــەوەى  داواى  تەنهــا  کاتێکــدا  لــە 

ــەرکردىن  ــا داواى چارەس ــان دزراوە، هەروەه ــە لێی ــردووە، ک ک

ــیان  ــى و ئاسایش ــووىن ئارام ــۆراک و نەب ــان و خ ــى دەرم کەم

ــووى  ــەرۆکى پێش ــال، س ــۆ کارفاخ ــردوە. هۆگ ــا ک ــە ڤێنزوێ ل

دەزگاى هەواڵگــرى ڤێنزوێــا بانگەشــەى ژەنراڵــەکاىن ســووپاى 

ببنــەوە و  مــادۆرۆ جیــا  لــە ڕژێمــى  تــا  ڤێنزوێــا دەکات 

ــدەن  ــە ب ــکێنن و ڕێگ ــادۆرۆ تێکبش ــۆ م ــۆزیان ب ــەى دڵس بازن

ــە  ــاىن دەرەوە بێن ــەکاىن دەوڵەت ــە مرۆیی ــا کۆمــەک و هاوکاری ت

نــاو واڵتەکــەوە. ســەبارەت بــە پەیوەنــدى گومانــاوى لــە نێــوان 

حکوومــەىت ڤێنزوێــا و حیزبوڵــاڵى لوبنــاىن، کارفاخــال ئــەوەى 

ــق ئەلعیســەمى، جێگــرى ســەرۆک  ــە تاری ــردووە، ک ئاشــکرا ک

و وەزیــرى پێشــووى ناوخــۆ، لــە ســاڵى 2009دا ســەرداىن 

 

 و کردەوە و چاالکییەکانى حیزبوڵاڵ لە ڤێنزوێال پێگەدیارترین 

 لە خۆرهەاڵتي واوەڕاست پەیداکردوي پارە بۆ بەڕێوەبردوي کارو چاالکیە تیرۆریستییەکاوي 1
حیسبوڵاڵى لوبىاوي خاوەودارێتي دوو کاوي دەرهێىاوي ئاڵتوون دەکات لە ڤێىسوێال لە  2

 ڕۆسیتاش و سیوداد پیار و دەریاچەى گۆرى الشلە  چوارچێوەى پڕۆژەى )ئامۆ(
 خاوەى ئاڵتوووە ئەو یەدەگي کارى وەبەرهێىان دەکات کە ڤێىسوێال خۆرهەاڵتي باشوورىلە  3

 دەکرێت مەزەودە تۆن 0777 بە تێیدایە
 هەیە باشوور ئەمەریکاى کیشوەرى هەموو و ڤێىسوێال لەواو" چاالکي شاوەى" 4
 و پاراگواى و بەرازیل وێوان لە یاسا، دەسەاڵتي لە دەرچوو ویمچە سىوریی خاڵێکي لە 5

 درێژە بە کارەکاوي دەدات ئەرجەوتیه
 ى داوە (فارک) کۆڵۆمبیا شۆڕشگێڕەکاوي چەکدارە هێسە یارمەتي 6
 ماددە هۆشبەرەکان و ڤتێوەگالوە لە بازرگاویکردن مرۆ 7

 ئەوەى بۆ کردوە، بەرفراوان ژێرخاوێکي دروستکردوي بۆ کاری درێژ و دوور ماوەیەکي بۆ 8
 بدات تاواوکارییەکاوي چاالکیە کارو بە درێژە بتواوێت ڕێگەیەوە لەو

 بۆ پارێسراو پەواگەیەکي ڤێىسوێال کەوارەکاوي وسیک مارگرێتاى دورگەى لەتواویویەتي  9
 بکات و پێگەى قایمتر بکات دروست خۆى ئەوداماوي

 بەڕێوەبردوي بۆ بەکارهێىا گروگ پێگەى دوو وەک ڤێىسوێالى و پەوەما حەرب شوکرى 10
 بەرەو کۆلۆمبیاوە لە هۆشبەرەکان ماددە بە بازرگاویکردن و بەقاچاغبردن کارەکاوي
 ئەوروپا و واوەڕاست خۆرهەاڵتي و ئەمەریکا یەکگرتوەکاوي ویالیەتە

 تاواوکارییەکاوي تۆڕە ڕێگەى لە کە وەردەگرێت، قازاوجە ئەو ى%41 تا% 8 ڕێژەى حیسبوڵاڵى 11
 دەکەوێت دەستي التیىەوە ئەمەریکاى

بە ئاساوي مل  پێىاچێت مادۆرۆ ویکۆالش دەسەاڵتيلە دواى  ڤێىسوێال داهاتووى حکوومەتي 12
  ئەولەویاتەکاوي پێشەوگي لە حیسبوڵاڵ دوورخستىەوەى بۆ بدات
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ئایدیا دیپلۆماتیك

ــووە  ــاڵ کەوت ــەراىن حیزبوڵ ــە نوێن ســووریاى کــردوە و چــاوى ب

ــاىن  ــاردىن ئەندام ــە ن ــەبارەت ب ــردوە س ــنیار ک ــى پێش و پانێک

ــداىن  ــتى یارمەتی ــە مەبەس ــا ب ــۆ ڤێنزوێ ــاڵ ب ــە حیزبوڵ ــەر ب س

هێــزە چەکــدارە شۆڕشــگێڕەکاىن کۆڵۆمبیــا )فــارک(. ئاشــکراىش 

ــرى  ــە پێشــکەىش وەزی ــاڵ 3 چەکــى لەوان کــردووە، کــە جیزبوڵ

ــە دراوە  ــەو چەکان ــک ل ــە یەکێ ــردوە، ک ــا ک ــۆى ڤێنزوێ ناوخ

بــە خــودى کارفاخــال »ســەرۆکى پێشــووى دەزگاى هەواڵگــرى 

ڤێنزوێــا«، کــە لــە کاىت چاوپێکەوتنەکــەدا چەکەکــەى نیشــاىن 

بینــەران داوە.

ــەوە  ــۆ ئ ــاژەى ب ــی ئام ــزى ئەمەریک ــۆرک تایم ــەى نیوی ڕۆژنام

ــەڕووى  ــە ســاڵى 2014دا ڕووب ــۆ کارفاخــال ل کــردوە، کــە هۆگ

ســزاکاىن ئەمەریــکا بۆتــەوە بــە بیانــووى هــاوکاری کــردىن 

واشــنتۆنەوە  الیــەن  لــە  بــەوەش  کۆڵۆمبیــا،  چەکــداراىن 

ــاددە  ــە م ــردن ب ــە بازرگانیک ــوەگان ل ــە تێ ــراوە ب ــار ک تۆمەتب

هۆشــبەرەکان. هــاوکات لەگــەڵ نزیکبوونــەوەى بارودۆخــى 

ــەاڵىت  ــەر دەس ــا بەس ــەوە و کودەت ــە تەقین ــا ل ــیاىس ڤێنزوێ س

مــادۆرۆ و ئەگــەرى گرتنــە دەســتى دەســەاڵت لــە الیــەن خــوان 

گوایــدۆ لــە کاراکاس، کــە ویایەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا و 

هاوپەیامنــەکاىن پشــتیواىن لــێ دەکــەن، بۆیــە دەبینیــن هێشــتا 

واشــنتۆن پێیوایــە هەبــووىن تاوانکاریــى میلیشــیاکاىن حیزبوڵاڵى 

لوبنــاىن لــەو واڵتــە التینیــە لەوانەیــە بــە ئاســاىن کۆتایــى 

پێنایــەت. لــە ڤێنزوێــا، حیزبوڵــاڵى لوبنــاىن بــۆ ماوەیەکــى دوور 

و درێــژ کاری بــۆ دروســتکردىن ژێرخانێکــى بەرفــراوان کــردوە، 

بــۆ ئــەوەى لــەو ڕێگەیــەوە بتوانێــت درێــژە بــە کارو چاالکیــە 

مــرۆڤ،  بــە  بازرگانیکــردن  وەک  بــدات،  تاوانکارییــەکاىن 

بازرگانیکــردن بــە مــاددە هۆشــبەرەکان و ســپیکردنەوەى پــارە. 

هەروەهــا لــە دورگــەى مارگرێتــاى نزیــک کەنــارەکاىن ڤێنزوێــا 

ئەندامــاىن ســەر بــە حیزبوڵــاڵ توانیویانــە پەناگەیەکــى پارێــزراو 

بــۆ خۆیــان دروســت بکــەن. لــە بەرامبــەردا، ڕژێمــى ســەرۆکى 

کۆچکــردوى ڤێنزوێــا )هۆگــۆ چاڤێــز( لــە ڕابــردوودا پارێــزگارى 

کــردوە لــە پێگــەى الیەنگــراىن حیزبوڵــاڵ لــە ڤێنزوێــا، لــە 

ئەمەریــکان  بــە  دژ  دەوڵەتانــەى  لــەو  کاتێکــدا هەندێــک 

حیزبوڵــاڵ  ئــەوەى  پاســاوى  بــە  کردۆتــەوە  بــۆ  ئامێزیــان 

ڕەوتێکــى ڕێگــرە لــە گەشــەکردىن هەژموونگــەرى ئیمپریالیــزم. 

ئاڕاســتەى  پێــى گۆڤــارى )فۆریــن پۆلیــى(، گۆڕینــى  بــە 

پەیوەنــدى ئاڵــۆزى نێــوان ڤێنزوێــا و حیزبوڵــاڵى لوبنــاىن 

نیکۆالس مادۆرۆ
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کارێکــى قورســە، ئەگــەر ڕژێمــى نیکــۆالس مــادۆرۆ بڕوخێــت 

ــەرەى ئۆپۆزســیۆن  ــەکاىن ســەرۆکى ب ــان ئەگــەر پان ــا، ی ــان ن ی

)خــوان گوایــدۆ(ش شکســت بێنێــت، کــە خــۆى وەک ســەرۆکى 

ــەن  ــە الی ــە ل ــە شــێوەیەکى بێوێن کاىت واڵتەکــە ناســاندووە و ب

خۆرئــاواوە پاڵپشــتى دەکرێــت. حیزبوڵــاڵ مێژویەکــى دورو 

درێــژى لــە ڤێنزوێــا هەیــە، بــەو هۆیەشــەوە ئەندامــاىن 

میلیشــیاکاىن حیزبوڵــاڵ توانیویانــە تۆڕێــک دامبەزرێنــن بــۆ 

بازرگانیکــردن بــە کۆکاییــن، لەوەشــدا بــە شــێوەیەکى ســەرەکى 

پشــتیان بــە کەســێکى خاوەنــکارى لوبنــاىن بەســتووە بــە نــاوى 

ــە،  ــیاکانەوە هەی ــە میلیش ــدى ب ــە پەیوەن ــەرب، ک ــوکرى ح ش

ــردن  ــە بازرگانیک ــى ل ــار و ناوبانگ ــێکى دی ــۆ کەس ــۆڕا ب ــە گ ک

ــرد.  ــارەدا دەرک ــپیکردنەوەى پ ــبەرەکان و س ــاددە هۆش ــە م ب

شــوکرى حــەرب پەنەمــا و ڤێنزوێــاى وەک دوو پێگــەى گرنــگ 

بەکارهێنــا بــۆ بەڕێوەبــردىن ســەرجەم کارەکاىن بەقاچاغــربدن و 

بازرگانیکــردن بــە مــاددە هۆشــبەرەکان لــە کۆلۆمبیــاوە بــەرەو 

ویایەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا و خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت و 

ــا.  ئەوروپ

قازانجــە  ئــەو  تــا %14ى  ڕێــژەى 8%  لوبنــاىن  حیزبوڵــاڵى 

وەردەگرێت،کــە لــە ڕێگــەى تــۆڕە تاوانکارییــەکاىن ئەمەریــکاى 

ــە  ــاڵ پشــتى بەســتووە ب ــەوە دەســتى دەکەوێــت. حیزبوڵ التین

هــەواداران و هاوســۆزەکاىن لــە دەرەوە بــەو ئومێــدەى بتوانێت 

ــو  ــکات، تاک ــاوا الواز ب ــاىن خۆرئ ــودەزگاکاىن دەوڵەت ــاى دام توان

نەتوانــن چاودێــرى مامەڵــە و ئاڵوێــرە داراییــەکاىن بکــەن. 

بێئەنــدازە  لــەو گەندەڵیــە  هەروەهــا حیزبوڵــاڵ کەڵکیــىش 

وەرگرتــووە، کــە لەنــاو هێــزەکاىن پاســەواناىن ســنورى بــاڵو 

بووبــۆوە، بــەم شــێوەیە بەگژداچوونــەوەى ئــەو ڕێکخــراوە 

پێدەچێــت بــەدى نەیــەت ئەگــەر گۆڕانکاریەکــى سیاســیی 

ــەدات.  ــە ڕوون ــە التینی ــەو واڵت ــەیى ل ڕیش

سیناریۆى خوان گوایدۆ 
ــدەى  ــە ئاین ــەبارەت ب ــەوە س ــە پێش ــیارێک هاتۆت ــڕۆ پرس ئەم

مــادۆرۆ  دەســەاڵىت  ئەگــەر  ڤێنزوێــا  لــە  بارودۆخەکــە 

بڕوخێــت و گوایــدۆ بــە شــێوەیەکى فەڕمــى دەســەاڵتەکاىن 

ــە  ــەوەى ل ــەىت دواى ئ ــە تایب ــت، ب ــە دەس ــە بگرێت ــەو واڵت ئ

الیــەن ویایەتــە یەکگرتــوەکان و دەوڵەتــاىن تــرى ئەمەریــکاى 

التیــن و ئەوروپــاى خۆرئــاواوە داىن پێــدا نــراوە. ئــەو پرســیارە 

ــە  ــەوە، ک ــە دەگرێت ــردەوە تاوانکارییان ــەو کارو ک ــوىس ئ چارەن

میلیشــیاکاىن حیزبوڵــاڵ لــە ڤێنزوێــا ئەنجامــى دەدەن. بــە پێــى 

فۆریــن پۆلیــى، حکوومــەىت چاوەڕوانکــراوى گوایــدۆ بێگومــان 

ــاڵ  ــەى حیزبوڵ ــوىس و پێگ ــە ســەر چارەن ــت ل ــەرى دەبێ کاریگ

ــەر  ــە س ــرەوى ل ــنتۆن گ ــە واش ــەو واڵتــەدا، بــە تایبــەىت ک ل

ڕوخــاىن دەســەاڵىت مــادۆرۆ کــردوە بــۆ ئــەوەى لــەو ڕێگەیــەوە 

ــەوە و  ــورت بکات ــا ک ــە ڤێنزوێ ــران ل ــەکاىن ئێ ــت نینۆک بتوانێ

حیزبوڵــاڵش لــەو واڵتــە دەربــکات. بــەاڵم نیــاز و مەرامــەکان لــە 

واقیعــدا جیــاوازە، چونکــە تەنانــەت گوایــدۆش پێداگــرى کردوە 

لــە ســەر بەرەنگاربوونــەوەى پێگــەى حیزبوڵــاڵ لــە واڵتەکــەى 

لــە داهاتــوودا، لــە کاتێکــدا ڤێنزوێــا خــۆى لەبــەردەم لێــوارى 

ــەیەکى  ــە پرۆس ــتى ب ــە پێویس ــەوە، ک ــهێناندا دەبینێت هەرەس

گــەورە دەبێــت بــۆ دووبــارە بونیادنانــەوەى، بۆیــە حکوومــەىت 

داهاتــووى ڤێنزوێــا لــە دواى ڕوخــاىن دەســەاڵىت نیکــۆالس 

مــادۆرۆ لەوانەیــە ملنــەدات بــۆ دوورخســتنەوەى حیزبوڵــاڵ لــە 

پێشــەنگى ئەولەویاتــەکاىن. لــە ڕاســتیدا ئاڵۆزبــووىن تــۆڕى ئــەو 

پەیوەندییانــەى، کــە میلیشــیاکان بــە تایبــەىت لــە ڤێنزوێــا و بــە 

گشــتیش لــە کیشــوەرى ئەمەریــکاى التیــن کێشــاویانە، ئەرکــى 

چاودێــرى کــردىن توانــاى دارایــى و کارو چاالکییــەکاىن حیزبوڵــاڵ 

ــر دەکات.  ــەو کیشــوەرە قورســر و ئاڵۆزت ل

سەرچاوەکان: 
االوســط،  الشــرق  ئؤناليــن(،  )الخليــج  ســايتى 

نیــوز( )ســکاى  ســایتى  )ســپۆتنیک(،  پێگــەى 
https://alkhaleejonline.net

https://aawsat.com/home/article/1545526
https://arabic.sputniknews.com/arab_

world/201902231039266007
ht tps : / /www.skynewsarab ia .com/

wor ld / 1225884



حسین سمور* 

ڕووسیا – ڤێنزوێال
زیاتر لە دۆست و گەورەتر لە هاوپەیمان

پەیوەندییەکانى نێوان ڕووسیا و ڤێنزوێال گەشەی کردوە، مۆسکۆ قەرزى زەبەلالحى بە بڕى 
17 ملیار دۆالرى ئەمەریکى پێشکەشى حکوومەتى کاراکاس کرد
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لە دواى عێراق، لیبیا، سووریا و ئۆکرانیا، دواجار نۆرەى ڤێنزوێالى مادۆرۆ هات لە بۆتەى سیاسەت 
ڕووسیایە،  دەوڵەتانە  ئەم  کۆکردنەوەى هەموو  پێکەوە  لینکى  کاتێکدا  لە  ڕووسیا،  و ستراتیژى 
کە پەیوەندى مێژوویى ئابوورى و سەربازى بەهێزى لەگەڵ گەل و سیستمە سیاسییەکانى ئەو 
جیهاندا  سەرتاسەرى  لە  ئەمەریکا  یەکگرتوەکانى  ویالیەتە  هەڵمەتەکانى  هەیە.  دەوڵەتانەدا 
پاشەکشەى نەکردوە و نایکات، بەم هۆیەشەوە ئیدارە یەک لە دوایەکەکانى ئەمەریکا هەڵگرى 
هەمان شێواز و فۆڕم بوون لە مامەڵەکردنیان لەگەڵ دەوڵەتە بزێوو السارەکاندا، کە ویالیەتە 
یەکگرتوەکانى ئەمەریکا بەڵێنى کوێرانەیان پێنادات لە ڕووى ئابوورى و سیاسى و کولتووریەوە. 

ــە  ــا کــێ ســوودمەندە ل ــە پێشــەوە: ئای ــرەدا پرســیارێک دێت لێ

ــا؟   ــە ڤێنزوێ ــى دەســەاڵت ل گۆڕین

ئیــدارەى ئەمەریــکا بــە ســەرۆکایەىت دۆناڵــد ترامــپ سیاســەىت 

ــدا ســەرکەوتن  ــە تیای ــڕەو دەکات، ک ــورزى دووســەرە« پەی »گ

ــی لەگــەڵ  ــە ئەنجامــى مامەڵەکردن ــە ل ــت، ک ــج دەبینێ و قازان

ــە تایبــەىت  ــووە، ب ــدا لێــى ڕاهات ــە جیهان ــە الســارەکان ل دەوڵەت

لــەم ســااڵنەى دواییــدا. ئامانجــى یەکــەم بریتیــە لــە لەناوبــردىن 

بــەرەى دژ بــە ئەمەریــکا لــە ڕێگــەى ڕێگــە و میکانیزمــە 

دیموکراتییەکانیــەوە لــە نــاوەوەى ئــەو دەوڵەتانــەوە، ئــەوەش 

لــە ڕێگــەى پێشــکەش کــردىن هەمــوو هــاوکارى و یارمەتیەکــى 

دارایــى و کولتــوورى و لۆجســتیەوە، یــان لــە ڕێگــەى شۆڕشــە 

ــیدا.  ــازادى و دیموکراس ــاىن ئ ــر ناونیش ــەوە لەژێ ڕەنگاڵەییەکان

ــە کەمکردنــەوە  بــەاڵم ئامانجــى دووەمــى ئەمەریــکا بریتیــە ل

ــە  ــەدا ل ــەو واڵتان ــیا ل ــى ڕووس ــە و ڕۆڵ ــۆ پێگ ــنووردانان ب و س

ــاوە  ــادى ن ــیا بونی ــەوەى ڕووس ــوو ئ ــردىن هەم ــەى وێرانک ڕێگ

ــوورى  ــاىن ئاب ــدى سیاســیی و ئەنجامــداىن وەبەرهێن ــە پەیوەن ل

ــى  ــە بلۆک ــەر ب ــردوو س ــە ڕاب ــە ل ــەدا، ک ــەو واڵتان ــى ل و دارای

سۆسیالیســتى دژ بــە ئیمپریالیزمــى ئەمەریــکا و سیاســەتە 

ــان.  ــەرى جیه ــە سەرتاس ــوون ل ــەى ب فراوانخوزاییەک

ڕووسیا و وەبەرهێنانى ئابوورى لە ڤێنزوێال
پەیوەندییــەکاىن  درێــژە  و  دوور  ســااڵنێکى  ڕاســتیدا  لــە 

تایبــەىت  بــە  کــردوە،  گەشــەی  ڤێنزوێــا  و  نێــوان ڕووســیا 

لــە ســەردەمى دەســەاڵىت ســەرۆکى کۆچکــردووى ڤێنزوێــا 

ــڕى  ــە ب ــەرزى زەبەلاحــى ب ــک مۆســکۆ ق ــز، کاتێ ــر چاڤێ هۆگ

ــەىت کاراکاس  ــکەىش حکووم ــى پێش ــار دۆالرى ئەمەریک 17 ملی

ــاو  ــە پێن ــکا ل ــە جۆراوجــۆرەکاىن ئەمەری ــرد. ســەرەڕاى هەوڵ ک

ــەاڵم مۆســکۆ  ــا، ب ــە ڤێنزوێ ــارى ل ــدىن سیســتمى پۆلیڤ ڕووخان

ــوو، ئیمــڕۆش  ــەى هەب ــە هاوبەشــە التینیەک ــەى زۆرى ب متامن

دەبینیــن کــە ڤێنزوێــا ڕووبــەڕووى چەنــد ســیناریۆیەکى پــان 

ــت دەســەاڵىت  ــە دەیەوێ ــەوە، ک ــکا بۆت ــژراوى ئەمەری ــۆ داڕێ ب

ســەرۆک نیکــۆالس مــادۆرۆ بڕوخێنێــت، لــە ڕێگــەى ســەرۆکى 

ــى  ــە پێ ــدۆ. ب ــوان گوای ــا خ ــاىن ڤێنزوێ ــیۆن و پەرلەم ئۆپۆزس

ــەدا  ــەم دوایی ــەکان، کــە ل ــەوە نێودەوڵەتیی ســەرچاوە و لێکدان

لــە بــارەى 10 ســاڵى پەیوەندیــە ئابوورییــەکاىن نێــوان ڕووســیا 

و ڤێنزوێــا ئەنجامــراوە، حکوومــەىت مۆســکۆ و کۆمپانیــاى 

ــان  ــار دۆالرى ئەمەریکــى قەرزی ــڕى 17 ملی ــە ب ــت( ب )ڕۆزنەف

داوەتــە ڤێنزوێــا. کۆمپانیــاى نــەوىت نیشــتامىن ڤێنزوێــا بــڕى 6 

ملیــار دۆالرى ئەمەریکــى وەک بــەىش یەکەمــى ئــەو قەرزانــە 

ــوە.  وەرگرت

بــە پێــى داتــاو ئامــارەکاىن وەزارەىت گەشــەپێداىن ئابــوورى 

ڕووســیا، ئاســتى وەبەرهێنــاىن ئێســتاى ڕووســیا لــە ڤێنزوێــا بــە 

ــەى  ــە نزیک ــە دەگات ــت، ک ــان دادەنرێ ــن وەبەرهێن گەورەتری
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ــەوىت  ــاى ن ــۆ کۆمپانی ــەرە زۆرى ب ــکى ه ــار دۆالر و پش 5 ملی

ئەمــە ســەرەڕاى چەنــد  )ڕۆزنەفــت( دەگەڕێتــەوە،  ڕووىس 

کــە  جیاجیــا،  بــوارى  چەندیــن  لــە  تــر  وەبەرهێنانێکــى 

بانــک( و  )گازپــرۆک  بانکــى  دیارترینیــان وەبەرهێنانــەکاىن 

ــۆن دۆالر  ــە نزیکــەى 300 ملی ــە ب ــا، ک ــە ڤێنزوێ ــەىت ل لقەکانی

مەزەنــدە دەکرێــت. هەروەهــا ڕووســیا لــە ڕێگــەى کۆمپانیــاى 

لــە  ئۆتومبیــل  و  ئامێــرەکان  بەرهەمهێنــاىن  بــۆ  )کامــاز( 

ڤێنزوێــا وەبەرهێنــان دەکات، 

گشــتى  ســەرمایەى  کــە 

ملیــۆن   22 بــە  پڕۆژەکــە 

دەکرێــت،  مەزەنــدە  دۆالر 

ســەرەڕاى وەبەرهێنــاىن دیکــە 

لــە کێڵگــەکاىن نــەوىت ڤێنزوێــا. 

لــە الیەکــى تــرەوە قەبــارەى 

نێــوان  بــازرگاىن  ئاڵوگــۆڕى 

هــەردوو واڵت لــە نێوان ســااڵىن 

ڕێــژەى  بــە  2018دا  و   2017

%48 بــەرز بۆتــەوە، کــە بــە 

گشــتى بــە نزیکــەى 84 ملیــۆن 

مەزەنــدە  ئەمەریکــى  دۆالرى 

دەکرێــت. هەروەهــا تێکــڕاى 

هەنــاردەى ڕووســیا بــۆ ڤێنزوێا 

بــە نزیکــەى 84 ملیــۆن دۆالر 

دەکرێــت.  مەزەنــدە 

سەربازیشــدا  بــوارى  لــە 

بــە  ڤێنزوێــا  ســووپاى 

ــە  ــت ب ــتى پش ــێوەیەکى گش ش

دەبەســتێت  ڕووســیا  چەکــى 

جۆرەکانیــەوە،  هەمــوو  بــە 

ــا  ــووک ت ــى بچ ــە چەک ــەر ل ه

و  زرێپــۆش  و  تانــک  دەگاتــە 

جەنــگ،  کەشــتى  و  فڕۆکــە 

پەرەپێــداىن  ســەرەڕاى  ئەمــە 

لــە  ســەربازى  وەبەرهێنــاىن 

دوو  دروســتکردىن  لــە  بریتیــە  دواترینیــان  کــە  ڤێنزوێــا، 

ناوەنــدى هیلیکۆپتــەرى ســەربازى و کارگــەى دروســتکردىن 

ــت  ــاڵى 2019 دروس ــە س ــارە ل ــە بڕی ــینکۆف، ک ــى کاڵش چەک

پیشەســازى  کۆمەڵگەیەکــى  ڕووســیا  هەروەهــا  بکرێــت. 

تایبــەت بــە ئامێــرەکان و پرۆگرامــەکاىن ڕووســیا )گرافیــت(ى لە 

ڤێنزوێــا دامەزرانــدووە، کــە کارئاســاىن دەکات بــۆ هەڵگرتنــى 

 

 کاردانەوەى کۆمەڵي نێودەوڵەتي لە قەیراني ڤێنزوێال  

کێ دژى مادۆرۆیە؟ -کێ الیەنگرى گوایدۆیە   

 ڤێنزوێال

یان وەک سەرۆکي -ئەو دەوڵەتانەى گوایدۆ  

 ڤێنزوێال ناساندووە

 ئەو دەوڵەتانەى پشتیواني نیکۆالس مادۆرۆ دەکەن 
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و  ئامێــر  و  پڕچەککــردن  بــە ڕەوىش  تایبــەت  زانیارییــەکاىن 

جبەخانــەى ســەربازى و ئاگاداربــووىن ســەرکردایەىت ســەربازى 

لــە بــارەى مەتــرىس کێشــە و گرفتــەکان لــە کاىت ڕاســتەقینەیاندا. 

ــەوە  ــى بەخۆی ــى گرنگ ــاڵى 2018دا ڕووداوێک ــە س ــا ل ڤێنزوێ

ــە  ــەى ڕووىس ل ــووىن دوو فڕۆک ــە چ ــە ل ــش بریتی ــى، ئەوی بین

ــتێکى  ــوەى گەش ــە چوارچێ ــا، ل ــۆ ڤێنزوێ ــو160-« ب جــۆرى »ت

ڕاهێنــاىن ڕۆتینیــدا، کــە بــۆ خــۆى ئاماژەیەکــى ڕوونــە لــە ســەر 

ئاســتى هــاوکارى و پەیوەنــدى ســەربازى نێــوان ڕووســیا و 

ڤێنزوێــا و ئەگــەرەکاىن دامەزرانــدىن بنکەیەکــى ســەربازى 

یەکگرتــوەکاىن  ویایەتــە  پشــتەوەى  باخچــەى  لــە  ڕووىس 

ڤێنزوێــا«.   « ئەمەریــکا 

چاکسازییەکانى ڕووسیا لە ڤێنزوێال
ســااڵنێکە ڕووســیا کار دەکات بــۆ یارمەتیــدان و هــاوکارى 

کــردىن ڤێنزوێــا، ئــەوەش لــە ڕێگــەى پێشــکەش کــردىن بیرۆکــە 

ڤێنزوێــا  ئــەوەى  بــۆ  ئابــوورى  پێشــنیارى  و  شــارەزایى  و 

ئابــوورى  قەیــراىن  گێــژاوى  لــە  بتوانێــت  ڕێگەیــەوە  لــەو 

ــە  ــت ب ــەىت کاراکاس پش ــە حکووم ــەىت ک ــە تایب ــت، ب دەربچێ

نــەوت دەبەســتێت وەک ســەرچاوەی بنــەڕەىت و ســەرەکى بــۆ 

ــى  ــى نرخ ــەڵ دابەزین ــاوکات لەگ ــوورى، ه ــەندىن ئاب گەشەس

بــوارى  هەوڵیانــداوە  هاوبەشــەکەى  و  ڕووســیا  نەوتیشــدا 

ئابــوورى دیکــە بــۆ وەبەرهێنــاىن ئابــوورى بدۆزنــەوە. لــە 

ــارە داڕشــتنەوەى  ــە دووب ــرەوە ڕووســیا هەســتاوە ب ــى ت الیەک

پەیکــەرى قــەرزەکاىن ســەر ڤێنزوێــا، کــە کەمێــک لــە بارگــراىن 

و فشــارە داراییــەکاىن ســەر شــاىن کــەم دەکاتــەوە، ئــەوەش لــە 

چوارچێــوەى پانێکــى تۆکمەدایــە بــە ئاراســتەى باشــکردنەوەى 

دۆخــى ئابــوورى ڤێنزوێــا لــەو قەیرانــە سیاســیى و ئابووریــەدا، 

ــووە.  ــى گرت ــە بەرۆک ک

ســەرەکى  و  گرنــگ  هاوبەشــێکى  بــە  ڤێنزوێــا  بێگومــان 

ڕووســیا دادەنرێــت لــە کیشــوەرى ئەمەریــکاى التیــن، چونکــە 

ئــەوەى ئــەم دوو دەوڵەتــەى پێکــەوە کۆکردۆتــەوە زیاتــرە لــە 

گرێبەســت، وەبەرهێنــان، ڕێککەوتنــى ســەربازى، ئاڵووێــرى 

ــەم  ــەى ئ ــەو چەمکان ــژوو ئ ــازرگاىن، چونکــە مێ ــوورى و ب کولت

وێنــا  بــۆ  فاکتەرێکــە  گرێــداوە  پێکــەوە  دەوڵەتەیــان  دوو 

کــردىن دۆســتایەتیەکى تۆکمەتــر لــە نێــوان هــەردوو گــەىل 

ڕووســیا و ڤێنزوێــادا، لەبــەر ئــەوە ئەمــڕۆ  ڕووســیا لەبــەردەم 

چاوتێبڕینــى ئەمەریــکا و هاوپەیامنــە خۆرئاواییەکانیــدا خــۆى 

دەبینێتــەوە لــە ڤێنزوێــا، بۆیــە پشــتیواىن گەلێــک دەکات، کــە 

ــە ســەر  ــە ل ــەدەن، ک ــادۆرۆ بەرن پێویســتە پشــتى نیکــۆالس م

پــان و هەنــگاوەکاىن هۆگــۆ چاڤێــز دەڕوات و هــەوڵ دەدات 

ــت.  ــوون بپارێزێ ــژاوى لەناوچ ــران و گێ ــە قەی ــەى ل واڵتەک

* توێــژەرى سیاســى و ڕۆژنامەنووســى ڕووســى 
لــە بــوارى  – لوبنانیــە، بڕوانامــەى ماســتەرى 
زانکــۆى  لــە  نێودەوڵەتییــەکان  پەیوەندیــە 

بەدەســتهێناوە.  مۆســکۆ 

سەرچاوە: 
ماڵپەڕى )سپۆتنیک عەرەبی(          

h t tps : / / a rab i c . spu tn i knews .com/
b l ogs / 2 0 1901301038662486



کۆلین کالرک 

هەژموونى حيزبوڵاڵ لە ڤێنزوێال
ئەو چیرۆکەى ئەمەریکا دەیەوێت کۆتایى 

پێ بێنێت

یارمەتیدانى حیزبوڵاڵ لە الیەن ئێرانەوە بە بڕى 700 ملیۆن دۆالر سااڵنە. ڤێنزوێال بە 
دەروازەى چوونە ناوەوەى ئێران بۆ کیشوەرى ئەمەریکاى التین دادەنرێت
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بارودۆخە  ئەو  بە  سەبارەت  پرسیارێکدا  وەاڵمى  لە  ئەمەریکا  دەرەوەى  وەزیرى  پۆمپیۆ،  مایک 
ناسەقامگیر و ئاڵۆزەى ڤێنزوێالى پێدا گوەزر دەکات، لە پاڵ هەبوونى گروپە تیرۆریستییەکان لە 
ناوچەکەدا، بە تایبەتیش حیزبوڵاڵى لوبنانى، وتى: »ئیدارەى سەرۆک ترامپ لەو بڕوایەدایە کە 
حیزبوڵاڵ پارێزگارى دەکات لە هێشتنەوەى شانە چاالکەکانى لە ڤێنزوێال، لە کاتێکدا ئێرانییەکان 
کاریگەرى زۆر دەکەنە سەر گەلى ڤێنزوێال، لەبەر ئەوەى کە حیزبوڵاڵ لە الیەن تارانەوە هاوکارى 
دارایى دەکرێت و مەشق و ڕاهێنان بە ئەندام و میلیشیاکانى دەکرێت«. هەندێک لە لێکۆڵەرەوەکان 
سەریان سوڕماوە لەو لێدوانانەى بەرپرسانى واشنتۆن، بەاڵم پۆمپیۆ لەسەر حەقە، چونکە حیزبوڵاڵ 
بە بەردەوامى پارێزگارى لە بوون و پێگەى خۆى کردوە لە کیشوەرى ئەمەریکى التین، بە تایبەتى 
لە سێکوچکەى ناوچەیەکى سنوریى بەدناو، کە هیچ یاسایەکى تێدا نییە لە نێوان ئەرجەنتین و 

پاراگواى و بەرازیل. 

حیزبوڵــاڵ شــوێن پێیەکــى بەرجەســتەى لەنــاو ڤێنزوێــا هەیــە، 

ــەو ڕێکخــراوە تیرۆریســتیە شــیعیە ماوەیەکــى زۆرە  چونکــە ئ

کار بــۆ دروســتکردىن بونیــاد و ژێرخانێکــى گــەورە دەکات 

بــە  تاوانکارییــەکاىن،  درێژەپێــداىن چاالکیــە  مەبەســتى  بــە 

بازرگانیکــردن بــە مــاددە هۆشــبەرەکان و ســپیکردنەوەى پارە و 

ئاودیــو کــردىن نایاساییشــەوە. بــۆ منوونــە لــە ســایەى دەســەاڵىت 

ــەىت  ــز، حکووم ــۆ چاڤێ ــا هۆگ ــردووى ڤێنزوێ ــەرۆکى کۆچک س

ــارام و  ــى ئ ــردىن پەناگەیەک ــن ک ــۆ دابی ــردوە ب کاراکاس کارى ک

پشــتیوانیکراو بــۆ ئەندامــاىن ســەر بــە حیزبوڵــاڵ لــە ســەر خاکى 

ــەکاىن  ــتومڕە وت ــەى مش ــر جێگ ــەوەى زیات ــەاڵم ئ ــا، ب ڤێنزوێ

ــەوە  ــەوە دەکات ــەر ئ ــە س ــت ل ــە جەخ ــە، ک ــک پۆمپیۆ-ی مای

واشــنتۆن لــەو بڕوایەدایــە گۆڕینــى ڕژێمەکــەى مــادۆرۆ کۆتایى 

لوبنــاىن  حیزبوڵــاڵى  لەگــەڵ  ڤێنزوێــا  پەیوەندییــەکاىن  بــە 

بــۆ گومانــربدن هەیــە  دەهێنێــت، هەرچەنــدە هۆکارێــک 

ئەوەیــە، کــە گۆڕینــى سیســتمەکە کاریگــەرى دەبێــت لەســەر 

ــەىت کاراکاس  ــزەکاىن حکووم ــە ئامێ ــە کێش ــتى پەیوەندی رسوش

لەگــەڵ تاقــم و گروپــە تیرۆریســتییەکاندا. بێگومــان حیزبوڵــاڵ 

مێژویەکــى درێــژ و قێــزەوىن لــە ڤێنزوێــا هەیــە، ئــەوەش لــە 

ــە  ــوو ل ــن، بەڵک ــکاى التی ــە ئەمەری ــەوە ل ــەى ئەندامەکانی ڕێگ

ســایەى ئــەو کەســانەوە، کــە هاوســۆز و پشــتیواىن حیزبوڵــاڵن 

ــۆى  ــەىت خ ــە توانیوی ــەوە، هەمیش ــە ڤێنزوێاش ــە ب ــە تاراوگ ل

لــە لێپێچینــەوە و چاودێــرى کــردىن دەزگا هەواڵگرییــەکاىن 

دەوڵەتــاىن خۆرئــاوا بپارێزێــت، جگــە لەمــەش حیزبوڵــاڵ بەهۆى 

خراپــى بــارى ئابــوورى و دارایــى ڤێنزوێاوە توانیویــەىت کارەکاىن 

ــکارى یاســاوە ئەنجــام  ــداىن جێبەجێ ــە ڕێگــەى کارمەن خــۆى ل

ــاىن  ــەن ئەندام ــە الی ــەوە ل ــداىن بەرتیل ــەى پێ ــە ڕێگ ــدات، ل ب

ــە بەرپرســاىن ئاســایىش ســنور.   ــاڵ ب حیزبوڵ

ســەرۆکى  کــە  حکوومەتــەى،  ئــەو  دەکرێــت  پێشــبینى 

پەرلەمــان و بــەرەى ئۆپۆزســیۆن )خــوان گوایــدۆ( ســەرکردایەىت 

دەکات بــە پشــتیواىن ویایەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا و 

هاوپەیامنــەکاىن زیاتــر دەســتکراوە و چاالکــر بێــت بــۆ دژایــەىت 

ــە ســەر خاکــى ڤێنزوێــا،  کــردىن هەبــووىن پێگــەى حیزبوڵــاڵ ل

نــەک هــەر بــە نــاو، بەڵکــوو بەوپــەڕى هێــزەوە هــەوڵ دەدات 

لــە پێنــاو کەمکردنــەوە و بچوککردنــەوەى بازنــەى تــۆڕى 

ڕووبــەڕووى  ڕێگەیەشــەوە  لــەو  گروپــە،  ئــەو  تاوانکاریــى 

ئێــران دەبێتــەوە. هەروەهــا پێشــبینى دەکرێــت واشــنتۆن 

ــد  ــکارى توون ــا ڕێ ــدۆ ت ــە گوای ــۆ پشتبەســن ب ــدات ب هــەوڵ ب

ــە  ــران ل ــە ئێ ــدار ب ــەکاىن پەیوەندی ــردەوە و چاالکیی ــە دژى ک ل
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سەرتاســەرى ناوچەکــە پەیــڕەو بــکات. بــەاڵم جیاوازیەکــى 

ــە نێــوان ویســت و توانــاى بەرەنگاربوونــەوە،  گــەورە هەیــە ل

بــە  کاراکاس  لــە  حکوومەتێــک  کاتێکــدا  لــە  چونکــە 

ــى ســیاىس  ــت ئیرادەیەک ــدۆ پێدەچێ ســەرکردایەىت خــوان گوای

بەهێــز نیشــان بــدات بــۆ بەرەنگاربوونــەوەى پێگــەى حیزبوڵــاڵ 

ــەو  ــدارەى ترامــپ، ل ــۆ هێورکردنــەوەى ئی ــران، النیکــەم ب و ئێ

ــەیەکى  ــەڕووى هەڕەش ــەت ڕووب ــا وەک دەوڵ ــەوە ڤێنزوێ الش

دووبــارە  بــۆ  هەوڵــداىن  ئەنجامــى  لــە  دەبێتــەوە  گــەورە 

هەڵوەشــاو.  لەبەریــەک  کۆمەڵگەیەکــى  بونیادنانــەوەى 

لەوانەیــە بەگژداچوونــەوەى حیزبوڵــاڵ لــە چوارچێــوەى لیســتى 

ــە  ــەوە هــەروەک ویایەت ــدۆ و ئیدارەکەی ــەکاىن گوای ئەولەویات

ــان  ــدە ئاس ــى هێن ــت، کارێک ــکا دەیەوێ ــوەکاىن ئەمەری یەکگرت

ــت.  نەبێ

دەزگا  تەمومــژاوى  رسوشــتى 

لــە  ســووپا  و  ئەمنییــەکان 

بــۆ  دەکات  ئامــاژە  ڤێنزوێــا 

قــورىس  و  گرفــت  هەبــووىن 

لەگــەڵ  کــردن  مامەڵــە  لــە 

ــەى،  ــە قەیراناوی ــەو بارودۆخ ئ

کاراکاس  حکوومــەىت  کــە 

تێیکەوتــوە. تــا ئێســتا ڤێنزوێــا 

لــە  کــردوە  پارێــزگارى 

ڕایەڵــەى پەیوەنــدى بەهێــزى 

و  ڕووســیا  لەگــەڵ  ســەربازى 

کاک  ئایــا  نازانرێــت  هێشــتا 

ئەمنــى  پێکهاتــەى  و  بــەش 

ئــەو واڵتــە لەگــەڵ نیکــۆالس 

ــە  مــادۆرۆدا هاوســۆزە. ویایەت

ئەمەریــکا  یەکگرتــوەکاىن 

ســەرکەوتنى گــەورەى بەدیهێنــا 

کــە  کۆڵۆمبیــا،  پــاىن  لــە 

بریتییــە لــە هــاوکارى کــردىن 

ــزەکاىن  ــەڵ هێ ــژ لەگ ــاوە درێ م

جێبەجــێ کــردىن یاســا و هێــزە 

ــاران دۆالرى  ــە ملی ــکا ب ــە ئەمەری ــا، ک ــەربازییەکاىن کۆڵۆمبی س

لــە ســەر خەرجکــردوە. بــەاڵم دووبــارە کردنــەوەى پــاىن 

ــە  ــاى داوە ل ــدارە کۆڵۆمبی ــزە چەک ــەىت هێ ــە یارم ــا، ک کۆڵۆمبی

بەدەســتهێناىن تایبەمتەندیەکــى گــەورە لــە دژى ڕێکخــراوى 

ــەت  ــارک(. تەنان ــا )ف ــدارە شۆڕشــگێرەکاىن کۆڵۆمبی ــزە چەک هێ

ــە  ــکا ل ــتى ئەمەری ــاىن خواس ــیک بەدیهێن ــەى مەکس ــە ڕوانگ ل

ئامانجەکــەى دوور بــوو، چونکــە دەستپێشــخەریەکەى میریــدا 

شکســتى هێنــا، کــە بریتــى بــوو لــە هاریــکارى ئەمنى لــە نێوان 

ویایەتــە یەکگرتــوەکان و مەکســیک بــۆ بەگژداچوونــەوەى 

ــە مــاددە هۆشــبەرەکان و بەرەنگاربوونــەوەى  بازرگانیکــردن ب

واڵتــەدا.  لــەو  ڕێکخــراوەکان  تاوانــکارە  تــۆڕە 

 بیۆگرافیای حیزبوڵاڵی لوبنانی
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هاوپەیماوەکاوً تریتیه لە: تسووتىەوەي )امل(ي شيعً، حىسیيەکان، تسووتىەوەي حەماش، حەشدي  8
 شەعثً، تەرەي تۆلیساریۆ

سەرتازە کە سىپای پاسداراوً شۆڕشً ئیسالمً ئێران مەشقیان پێدەکات، تىدجەي  20.000خاوەوً  9
 سەرتازي سااڵوەي حیستىڵاڵ دەگاتە یەک ملیار دۆالر

 خاوەوً چەودیه مىوشەک و دژە مىوشەکً فڕۆکە و کەشتیە، جگە لە هەزاران هاوەن و زرێپۆشً جەوگ 10
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ژمارە )41-40( نیسانی 2019

پێگەیەکــى  حیزبوڵــاڵ 
ــە ئەمەریــکاى  فراوانــى ل

التیــن هەیــە 
یەکەمــى  ســاڵى  دوو  لــە 

دۆناڵــد  ســەرۆکایەتیەکەیدا، 

ئەمەریــکا  ســەرۆکى  ترامــپ 

پیشــاندا  خــۆى  نیــازى 

ویایەتــە  ڕزگاربــووىن  بــۆ 

بابــەىت  لــە  یەکگرتــوەکان 

پــڕ  دەرەکیــە  دەســتێوەردانە 

یەکێکــە  ئەمــە  تێچــووەکان. 

کــە  زۆرانــەى،  هــۆکارە  لــەو 

ڤێنزوێــا«  »پــاىن  لەوانەیــە 

هەوڵدانــە  بــکات،  بێئەنجــام 

واڵتــە  ئــەو  یارمەتیــداىن  بــۆ 

دامــەزراوەکاىن  بتوانێــت  تــا 

پێنــاو  لــە  بنێتــەوە.  بونیــاد 

ئــەم  ســەرکەوتن،  بەدیهێنــاىن 

جــۆرە ســراتیژە پێویســتە وەک 

پابەندبوونێکــى دوورمــەودا لــە 

ــە  ــەوە، ب ــەن ئەمەریکییەکان الی

لەگــەڵ  کارکــردن  مەبەســتى 

ڤێنزوێــا  دەســەاڵتداراىن 

ئــەو  بەرەنگاربوونــەوەى  بــۆ 

کــردوە.  دروســتى  حیزبوڵــاڵ  کــە  گەورەیــەى،  هەڕەشــە 

ــەرەکى  ــاى س ــداىن توان ــە پەرەپێ ــە ل ــر بریتیی ــەیەکى ت هەڕەش

ــەوە  ــە دڵنیایی ــە ب ــا، ک ــەکاىن ڤێنزوێ دەزگا ســەربازى و ئەمنیی

ــک  ــا، کاتێ ــاى ســەربازاىن کۆڵۆمبی ــز و توان ــە هێ ــرە ل زۆر کەم

هێــزەکاىن ئەمەریــکا بــۆ یەکەمجــار لــە ســەرەتاى دەیــەى 

و  ڕاهێنــان  بــە  کــرد  دەســتیان  ســەدەیە  ئــەم  یەکەمــى 

مەشــقپێکردىن ئــەو هێزانــە. هەروەهــا بابەتێکــى تــر لــە 

ــەن  ــە الی ــاڵ ل ــداىن حیزبوڵ ــە یارمەتی ــە ل ــە بریتیی ــە، ک ئارادای

ئێرانــەوە بــە بــڕى 700 ملیــۆن دۆالر ســااڵنە. ڤێنزوێــا بــە 

دەروازەى چوونــە نــاوەوەى ئێــران بــۆ کیشــوەرى ئەمەریــکاى 

التیــن دادەنرێــت، بەڵکــوو ئــەو شــوێن پێیەشــە، کــە پێناچێــت 

بــن.  دەســتبەردارى  ئاســاىن  بــە  وا  ئێرانییــەکان 

یارمەتیــداىن  ڕێگــەى  لــە  ڕووســیا  تریشــەوە  الیەکــى  لــە 

ســەرۆک نیکــۆالس مــادۆرۆ و هێشــتنەوەى لــە دەســەاڵتدا 

ئــەو  ســەرەڕاى  دەپارێزێــت،  خــۆى  بەرژەوەندییــەکاىن 

پەیوەندیــە دوورو درێــژەى لــە نێــوان ڕووســیا و ڤێنزوێــا 

هەیــە. بۆیــە حکوومــەىت مۆســکۆ هۆشــدارى داوەتــە ویایەتــە 

ــتێوەرداىن ســەربازى  ــە دەس ــا واز ل ــکا ت ــوەکاىن ئەمەری یەکگرت

ــردىن  ــکارى ک ــە دواى هاری ــت. ل ــا بێنێ ــارى ڤێنزوێ ــە کارووب ل

 ڤێىسوێال  بیۆگرافیاى خوان گوایدۆ، سەرۆکي ئۆپۆزسیۆوي

  
دا خۆى وەک سەرۆک 2018ى کاووووي دوەمي 23سەرۆکي پەرلەماوي ڤێىسوێالیە، لە  پێگەى سیاسیی

 کۆمارى ڤێىسوێال بە وەکالەت لە شوێىي ویکۆالش مادۆرۆ واساود بە پشتیواوي ئەمەریکا

دەرکەوتىي لە شاوۆى 

 ڤێىسوێال سیاسي

بە سیمبوڵي جوواڵوەوەى دژ بە دەسەاڵتي سەرۆک مادۆرۆ دەواسرێت، کە بە دەسەاڵتێکي 

واشەرعي دەیداتە قەڵەم. سەرۆکي ئەمەریکا دۆواڵد ترامپ لە تویتێکدا داوي پێدا واوە 

 وەک سەرۆکي کاتي ڤێىسوێال بۆ دورخستىەوەى مادۆرۆ

 

 پێشیىەى کارى گوایدۆ

لە ڕابردوودا کەسێکي واسراو وەبوو لە شاوۆى سیاسیدا، بەاڵم بەهۆى سەرهەڵداوي  -

 قەیراوێکي ئابوورى خىکێىەر لە ڤێىسوێال هەرزوو ئەستێرەى درەوشایەوە

بەهۆى کارو چاالکییەکاوي وەک ڕابەرى بەرەى ئۆپۆزسیۆن و پشتیواوي کردوي لەالیەن  -

 ئەمەریکاوە تواوي ژیان بۆ بەرەى وەیارى دژ بە دەسەاڵتي مادۆرۆ بگەڕێىێتەوە

 لە شارى گوایرا لەدایک بووە 1983لە ساڵي  ساڵ و شوێىي لەدایکبوووي

 

 ئاستي خوێىدن

کۆلیژى ئەودازیارى پیشەسازى لە ڤێىسوێال تەواو کردوە، هەروەها خوێىدوي بااڵى لە 

زاوکۆى جۆرج واشىتۆن لە ئەمەریکا تەواو کردوە، پاشان پەیوەودى کردوە بە خوێىدوگەى 

 بەڕێوەبردوي کارى تایبەت لە ڤێىسوێال

 

 کارى حیسبي و سیاسي

دا کاتێک هێشتا خوێىدکار بوو لەگەڵ سەرکردەى ئۆپۆزسیۆن )لیۆپۆردۆ 2009لە ساڵي  -

 لۆپێس( حیسبي خواستي جەماوەری دامەزراود

ڕابەرایەتي واڕەزایەتییەکاوي دژ بە دەسەاڵتي سەرۆکي کۆچکردوو هۆگۆ چاڤێس کردوە بە  -

 پاساوى قۆرخکردوي کەواڵەکاوي ڕاگەیاودن لە ڤێىسوێال

دا بووە ووێىەرى 2016گوایدۆ بە ئەودامي پەرلەمان هەڵبژێردرا و لە  2011 ساڵي -
 ویالیەتي فارگاش، کە هەژارتریه ویالیەتي ڤێىسوێالیە.
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ئایدیا دیپلۆماتیك

پتــەوى نێوانیــان لــە شــەڕى ســووریا، ئێســتا حیزبوڵــاڵ بووەتــە 

ڕێکخراوێکــى نــارساو لــە الیــەن کرملیــن، کە ئەمــەش وا دەکات 

ــزە  ــەو هێ ــک ل ــن ســەرۆکى ڕووســیا وەک یەکێ ــر پۆتی فادیمێ

ســەرەکییانە تەماشــاى بــکات، کــە نابێتــە ڕێگــر لەبــەردەم 

بازنــەى  فراوانکــردىن  بــۆ  ڕووســیا  پانــەکاىن  پەکخســتنى 

پێگــە و دەســەاڵىت لــە نیــوەى خۆرئــاواى گــۆى زەوى. لــە 

ڕاســتیدا دەســتى گروپــى حیزبوڵــاڵ گەیشــتۆتە ئاســتە بــااڵکاىن 

حکوومــەىت ئێســتاى ڤێنزوێــا، هــەر بۆیــە وەزارەىت خەزێنــەى 

ئەمەریــکا بڕیاریــدا لــە ســەر ســەپاندىن ســزاکاىن بەســەر تاریــق 

ئەلعیســەمى، وەزیــرى پیشەســازى و بەرهەمهێنــاىن نیشــتیامىن 

ڤێنزوێــادا بــە پاســاوى هەبــووىن پەیوەنــدى تووندوتــۆڵ لەگەڵ 

حیزبوڵــاڵى لوبنــاىن. لەگەڵ ئەمەشــدا، حیزبوڵاڵ ڕەگ و ڕیشــەى 

قوڵــى لــە ڤێنزوێــا هەیــە و هەوڵــدەدات شــوێن پێــکاىن قایمــر 

ــکات.  ب

گروپــى  تــەواوەىت  دەرکــردىن 

ڤێنزوێــا  لــە  حیزبوڵــاڵ 

پێناچێــت ڕوو بــدات، باشــرین 

ســیناریۆش بــە الى واشــنتۆنەوە 

دەکرێــت بڵێیــن بریتییــە لــە 

پێگــەى  بەگژداچوونــەوەى 

حیزبوڵــاڵ لــە الیــەن حکوومــەىت 

خــوان گوایــدۆ، ئــەوەش ئەگــەر 

ئامادەیــى  نــوێ  حکوومــەىت 

ــووىن  ــە ب ــت ب ــت ڕازى بێ تیابێ

لەنــاو  ئەمەریــکا  پێگــەى 

ــا دەســت بکرێــت  واڵتەکــەى ت

بــە ڕاهێنــاىن هێــزەکاىن ڤێنزوێــا 

بەگژداچوونــەوەى  پێنــاو  لــە 

ــە  ــراو، ک ــاواىن ڕێکخ ــرۆر و ت تی

کردوەتــە  کارى  بەهێــز  زۆر 

ڤێنزوێــا،  کۆمەڵگــەى  ســەر 

بــە  ســیناریۆیە  ئــەم  بــەاڵم 

یەکــەم  پلــەى  بــە  دڵنیایــى 

بــە  دەبەســتێت  پشــت 

ــە  ــا ل ــە ڤێنزوێ ــە ب ــەو هــاوکارى و یارمەتی پێشــکەش کــردىن ئ

یەکگرتوەکانــەوە.  ویایەتــە  الیــەن 

سەرچاوە: 
گۆڤارى )فۆرین پۆلیسى(ى ئەمەریکى           
https://foreignpolicy.com/the-magazine 

 وسیک لە حیسبىلاڵ بیۆگرافیاي تاریق ئەلعیسەمً

 بارۆوً ماددە هۆشبەرەکان لە ڤێىسوێال

دەرکەوته و واوو 
 واوباوگً

واوي لە ڕاگەیاودوە جیهاوییەکاودا درەوشایەوە و لە سێرچً )گۆگڵ( ژمارەیەکً بااڵي تۆمار 
 کۆمەاڵیەتییەکاودا بەکار دەهێىرێتکردوە و بە شێىەیەکً بەرباڵو واوي بە )هاشتاگ( لە تۆڕە 

پەیىەودي بە حیسبىڵاڵ و 
 ئێراوەوە

ئەلیسەمً بە پیاوي ئێران و حیسبىڵاڵ لە ڤێىسوێال دەواسرێت و لە دەسەاڵتدا کەسً دووەمە لە 
 دواي ویکۆالش مادۆرۆ

 ماوی بىوەجێگري سەرۆک کۆمارە و پێشتر وەزیري پیشەسازي و بەرهەمهێىاوً ویشتی پۆستً لەواو حکىومەت
وەزارەتً خەزێىەي ئەمەریکا تۆمەتباري دەکات بە تێىەگالوً لە بەڕێىەبردوً گەورەتریه  تۆمەتەکاوً ئەمەریکا

 کۆمپاویاي بازرگاویکردن بە ماددە هۆشبەرەکان لە جیهاودا
 
 
 

 پێگە و کاریگەري 

بەهێسي لەگەڵ سەرکەوتىوە لە کۆوترۆڵ کردوً بازاڕي ڕەشً ماددە هۆشبەرەکان و پەیىەودي  -
 کارتلەکاوً حیسبىڵاڵ، کە لە الیەن ئێراوەوە هاوکاري و پشتیىاوً دەکرێه

کەش لە باڵیۆزخاوەي ڤێىسوێال لە عێراق لە وێىاویاودا  173تێىەگالوە لە پێداوً پاسپۆرت بە  -
 ئەوداماوً سەر بە حیسبىڵاڵ

 هەوڵیداوە لەباربردوً ئاشتً و سەقامگیري دیمىکراتً لە ڤێىسوێال -
 چاوي لە پۆستً سەرۆکایەتً بڕیىە، جگە لەوەش مێژویەکً لە گەودەڵً و خىێىڕشتىدا هەیە -
پەیىەودي تىوودوتۆڵً لەگەڵ ئێران و ڕژێمً سىوریا هەیە و مامەڵەش لەگەڵ سەرکردەکاوً  -

حیسبىڵاڵ دەکات لە ڕووي بازرگاویکردن بە ماددە هۆشبەرەکان و سەوداکاوً چەک کە لە 
 ەلً سىوریا بەکار دەهێىرێت لەواوبردوً گ

 
پەیىەودییەکاوً لەگەڵ 

 واڵتاوً دەوروبەر

دواي واسیىً وەک هەژمىودار بەسەر بازرگاوً ماددە هۆشبەرەکان، دەوترێت ئەلیسەمً لەگەڵ  -
باودو بازرگاواوً مەکسیک و کۆڵۆمبیا کار دەکات بۆ گىاستىەوەي ماددە هۆشبەرەکان بۆ 

 ئەمەریکا
تۆمەتبار دەکات بە ئەوجامداوً هەڵمەتً دوژمىکاري ئیمپریالً لە دژي دەوڵەتاوً ئەمەریکا  -

 واوچەکە
 پەیىەودي لەگەڵ جىواڵوەوەي هێسە چەکدارە شۆڕشگێڕەکاوً کۆڵۆمبیا )فارک(دا هەبىوە -

بەشار لىبىاویە و پەیىەودي پتەوي لەگەڵ بىەماڵەي  –تاریق ئەلیسەمً بە ڕەچەڵەک سىوري  بىەچە و ڕەچەڵەک
 ئەسەد و ڕژێمەکەیدا هەیە

 




