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Protestat në 
Venezuel dhe 

e vërteta rreth 

tyre 

 

nga Neil Clark 

Protesta të mëdha në rrugët e 

Francës dhe Venezuelës. Dy 

presidentë me një vlerësim të 

ulët. Por vetëm njërit i është 

mohuar legjitimiteti nga 

“demokracitë” perëndimore dhe 

nga vetë presidenti francez. 

Pikërisht kur menduat se 

hipokrizia e globalizmit nuk do të 

mund të përkeqësohej, ajo fare 

thjesht ndodhi. 

Franca dhe Venezuela kanë 

përjetuar në javët e fundit 

protesta të mëdha anti-

qeveritare. Ato janë nxitur nga 

faktorët ekonomikë dhe rritjet e 

vështirësive financiare për 

shumicën. 

Por vetëm në Venezuelë ka 

ndodhur që udhëheqësi i zgjedhur 

në mënyrë demokratike, Nicolas 

Maduro, të urdhërohet që të japë 

dorëheqjen dhe kundërshtari i tij 

politik Juan Guaido të vaftiset si 

president. ‘Demokracitë e mira e 

të vjetra’ të SHBA-së dhe të BE-

së janë rreshtuar në një krah për 

të ‘njohur’ Guaidon. Ata thjesht 

janë çmendur për atë djalë dhe jo 

për Maduron. 

Megjithatë në Francë ekziston një 

histori shumë e ndryshme. Këtu 

kemi protestuesit e rrugës, 

jelekët e verdhë, të cilët kanë 

tashmë një reputacion të 

dëmtuar. Ata janë ‘populistë’ dhe 

ka pasur pretendime se e gjithë 

kjo është nxitur nga Rusia. 

Venezuelasit kanë arsye të 

ligjshme për të dalë në rrugë dhe 

për të protestuar kundër 

presidentit të tyre në kohëra të 
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vështira, megjithatë populli 

francez nuk e ka këtë. Asnjëherë 

madje! 

Për ti shtuar më shumë dhimbje 

lëndimeve të plumbave prej 

gome, Emmanuel Macron, njeriu 

që ka shkaktuar protestat më të 

mëdha në Francë për më shumë 

se gjysmë shekulli, ka fytyrë dhe 

del në ballë të atyre që 

mbështesin një udhëheqës të 

pazgjedhur në Venezuelë, dhe e 

gjitha në emër të ‘demokracisë’. 

Gilbert dhe Sullivan nuk mund të 

kishin krijuar një botë më të 

crregullt. Ata që cirren dhe 

bërtasin më shumë për 

demokracinë dhe të drejtat e 

njeriut, janë shkatërruesit më të 

mëdhenj të demokracisë dhe të 

të drejtave të njeriut. Mbrojtësit 

më të vendosur të ‘rendit dhe 

ligjit’ në një vend, janë avokatët 

më të zëshëm të anarkisë dhe 

shkatërrimit të godinave 

qeveritare në një vend tjetër. 

Përsëriteni pas meje, protestat në 

Venezuelë janë të mira, protestat 

në Francë janë të këqija! Shumë 

të këqija! 

Kur është fjala për masat e 

njerëzve që Macron dhe Maduro 

kanë me vete, sipas sondazheve 

duket se popullariteti i tyre është 

i barabartë. Vlerësimi për 

Macronin ra me 18% në fillim të 

dhjetorit, megjithëse që nga ajo 

kohë e tejkaloi shifrën 30%. 

Rreth 73 për qind mendojnë se ai 

është autoritar. Në Venezuelë në 

nëntor, 63% e njerëzve thanë se 

mbështesnin një ‘zgjidhje të 

negociuar’ për të larguar Maduron 

nga posti. 

Mund të themi se ndoshta është e 

vërtetë se shumica e njerëzve sot 

në Francë dhe Venezuelë duan që 

udhëheqësit e tyre të pranishëm 

të largohen. 

Por arsyeja pse ka kaq shumë 

presion ndërkombëtar mbi 

Maduron për t’u larguar dhe jo 

mbi Macronin nuk është për 



[4] 
 

shkak të shtrirjes së vështirësive 

ekonomike, shkallës së 

‘abuzimeve të të drejtave të 

njeriut’ apo numrit të njerëzve që 

kanë dalë në rrugë, por për shkak 

se dikush po e bën këtë i nxitur 

nga interesat, ashtu sikurse 

filozofi grek i politikës dhe i 

ekonomisë Takis Fotopoulos e ka 

quajtur ‘Elita Transnacionale’. 

Macron është një ish-bankier, 

misioni i të cilit është të 

“reformojë” ekonominë franceze 

në linjat neoliberale. Për politikën 

e jashtme ai mbështet 

“ndërhyrjen liberale” dhe 

dislokimin e trupave franceze 

(ilegalisht) në Siri. Franca është 

anëtare e NATO-s dhe që nga 

fundi i Gaullizmit është dhe një 

aleat i qëndrueshëm i SHBA-së. 

Maduro në të kundërt është një 

ish-shofer autobusi, vendi i të cilit 

operon një ekonomi kryesisht 

socialiste. Politika e tij e jashtme 

është fuqimisht anti-imperialiste. 

Venezuela është aleat i Rusisë 

dhe jo i SHBA-së. Ajo e 

kundërshtoi ‘ndryshimin e 

regjimit’ në Siri. 

Nuk duhet të jesh Albert 

Ajnshtajni që të kuptosh se pse 

elitat transnacionale të 

ekonomisë, politikës, 

propagandës, botës akademike 

dhe kulturore që janë klasifikuar 

në librin e Fotopoulos, ‘Rendi i Ri 

Botëror në Veprim’, po luftojnë 

fort kundër Maduros dhe jo 

kundër Macronit. 

Macron mund të përçmohet dhe 

përbuzet nga miliona 

bashkatdhetarë të tij, megjithatë 

ai nuk përbuzet nga njerëzit që 

sot kanë pushtetin më të madh 

në Perëndim. E kundërta është 

me Maduron. Për të pasur dorën 

e saj tek pasuritë e Francës, 

elitës transnacionale i duhet që 

Macroni të qëndrojë. Për të kapur 

pasuritë e Venezuelës dhe në 

veçanti naftën e vendit, ata kanë 

nevojë që Maduro të largohet. 
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Kjo mund të shpjegojë atë pse 

protestat e mbuluara mediatikisht 

të Venezuelës kane fituar aq 

shumë simpati, megjithëse aktet 

e tmerrshme të dhunës të kryera 

nga protestuesit antiqeveritarë si 

rasti i djegies për së gjalli i një 

personi me ngjyrë në Caracas në 

vitin 2017 kanë qënë mjaft të 

dukshme, ndërsa në anën tjeter 

protestat në Francë të shfaqura 

nëpër media kanë qenë për tu 

pasur zili. 

Më herët këtë javë në Britani, ne 

ishim dëshmitarë të një veprimi 

spektakolar grotesk nga ana e 

deputetit laburist kundër luftës 

Chris Williamson, i cili 

kundërshton ndërhyrjen 

perëndimore në Venezuelë. Ai u 

sulmua ashpër gjatë një debati 

me prezantuesin Jon Snow të 

televizionit Channel 4 News. 

Deputeti laburist e kundërshtoi 

fort mbështetjen dhe njohjen që 

po i bëhej nga Perëndimi një 

udhëheqësi opozitar të 

vetëshpallur në mënyrë të 

jashtëligjshme. 

A mund të imagjinoni që dikush 

të sulmohet në një mënyrë të tillë 

për mos mbështetje të Jean-Luc 

Melenchonit nëse ky i fundit do të 

shpallej president i Francës? 

Sigurisht që kjo nuk ka për të 

ndodhur. 

“Elita transnacionale” nuk 

dëshiron të shohë Jean Luc-un në 

pushtet dhe as Marine Le Penin. 

Macron është presidenti i 

“zgjedhur në mënyrë 

demokratike” dhe kjo i jep fund, 

pa marrë parasysh se sa shumë 

njerëz dalin në rrugë për të 

protestuar. Megjithatë, 

pavarësisht fitoreve të tij 

zgjedhore në Venezuelë, Maduro 

për ata është më i lehtë për tu 

sulmuar dhe goditur. 

Këtë gjendje e kemi parë edhe 

më parë, madje shumë herë. 
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Mund ta themi fare qartë se 

rregulli është ky: nëse një 

udhëheqës i një vendi të pasur 

me burime të rëndësishme 

strategjike bëhet pengesë e 

aspiratave hegjemoniste të elitës 

transnacionale, ai do të bëhet 

shenjestër e një fushate 

demonizuese dhe delegjimituese. 

Në vitin 2009, na u tha se 

zgjedhjet presidenciale në Iran të 

cilat rezultuan me fitore për 

Mahmud Ahmadinexhatin e “vijës 

së ashpër”, ishin pa pikë dyshimi 

‘të vjedhura’. U desh që versionin 

dominues ta sfidonte një sh-

punojësi i CIA-s, Robert Baer. 

“Sondazhet e vetme të 

besueshme të zhvilluara në prag 

të votimit, i dhanë fitoren e 

zgjedhjeve Ahmadinexhadit, ku 

përqindja e kalonte shifrën 63% 

që në fakt ai arriti të marrë,” 

shkroi ai në atë kohë. 

Nëse ideja se Nicolas Maduro nuk 

mund të konsiderohet president 

legjitim i Venezuelës për arsyen 

se një numër i madh njerëzish e 

kundërshtojnë atë, atëherë i bie 

që pothuajse cdo udhëheqës 

aktual në botë nuk është ‘i 

ligjshëm’. 

Thjesht, nëse Maduro duhet që të 

largohet nga pushteti, atëherë me 

të njëjtën logjikë duhet të 

largohet edhe Macroni me Donald 

Trumpin, i cili për të mos harruar, 

nuk e fitoi as votën popullore në 

zgjedhjet presidenciale amerikane 

të vitit 2016 dhe sot drejton një 

vend thellësisht të ndarë. 

Për më tepër, nëse merren 

parasysh shkeljet e të drejtave të 

njeriut, çfarë mund të themi për 

“të drejtat e njeriut” të 

protestuesve në rrugët e Francës, 

të cilët i janë nënshtruar një 

trajtimi brutal prej autoriteteve? 

Më herët këtë vit, francezi 28-

vjeçar Hedi Martin u dënua me 

gjashtë muaj burg pasi bëri 

thirrje për një protestë të 

lejekëve të verdhë. Që atëherë 

janë arrestuar qindra të tjerë. 
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Por kjo nuk ndodh në Venezuelë, 

kështu që nuk ja vlen që t’i 

kushtojmë shumë vëmendje. Mos 

harroni, revolucioni i vërtetë – ai 

që e sfidon dhe nuk e ndihmon 

kauzën e elitës transnacionale – 

nuk ka për tu transmetuar 

mediatikisht. Dhe me siguri që 

Macroni nuk ka për të brohoritur 

për këtë./rt/Gazeta Impakt 
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50 të vërteta rreth 

Hugo Chavezit dhe 

Revolucionit Bolivarian 

Nga Salim Lamrani 

Analiza të rëndësishme që i japin 

kuptim kërcënimeve të 

vazhdueshme të Uashingtonit 

kundër Venezuelës. Ju lutemi të 

përcillni këtë artikull. 

Botuar së pari më 11 mars 2013, 

pas vdekjes së Hugo Chavez. 

Presidenti Hugo Chavez, i cili vdiq 

më 5 mars 2013 nga kanceri në 

moshën 58 vjeçare, shënoi 

përgjithmonë historinë e 

Venezuelës dhe Amerikës Latine. 

1. Asnjëherë në historinë e 

Amerikës Latine, ka patur 

një udhëheqës politik të 

tillë, legjitim e të 

pakontestueshëm 

demokratik.Që kur erdhi në 

pushtet në vitin 1999, u 

zhvilluan 16 zgjedhje në 

Venezuelë.Hugo Chavez fitoi 

15, të fundit më 7 tetor 

2012. Ai mundi rivalët e tij 

me një diferencë prej 10-20 

pikë përqindjeje. 

2. Të gjitha organet 

ndërkombëtare, nga 

Bashkimi Europian në 

Organizatën e Shteteve 

Amerikane, në Bashkimin e 

Kombeve të Jugut Amerikan 

dhe në Qendrën Carter, 

ishin unanim në njohjen e 

http://gazetaimpakt.com/wp-content/uploads/2019/02/chavez.jpg
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transparencës së numërimit 

të votave. 

3. James Carter, ish-Presidenti 

i SHBA, deklaroi se sistemi 

zgjedhor i Venezuelës ishte 

“më i miri në botë”. 

4. Qasja universale në arsim e 

prezantuar në vitin 1998 

pati rezultate të 

jashtëzakonshme.Rreth 1.5 

milionë Venezuelanë 

mësuan të lexojnë dhe 

shkruajnë falë fushatës së 

shkrim-leximit të quajtur 

Misioni Robinson I. 

5. Në dhjetor 2005, UNESCO 

tha se Venezuela kishte 

zhdukur analfabetizmin. 

6. Numri i fëmijëve që 

ndjekin shkollën u rrit 

nga 6 milionë në vitin 

1998 në 13 milionë në 

vitin 2011 dhe shkalla e 

regjistrimit është tani 

93.2%. 

7. Misioni Robinson II u nis për 

tësjellë gjithë popullsinë 

në nivelin e 

mesëm.Kështu, shkalla e 

regjistrimit në shkollën e 

mesme u rrit nga 53.6% në 

vitin 2000 në 73.3% në vitin 

2011. 

8. MisionetRibasdhe Sucre 

lejuan dhjetëra mijëra të 

rinj të ndërmarrin 

studime 

universitare. Kështu, 

numri i studentëve të ciklit 

të lartë u rrit nga 895,000 

në vitin 2000 në 2.3 milionë 

në vitin 2011, të ndihmuar 

nga krijimi i universiteteve 

të reja. 

9. Sa i përket shëndetit, ata 

krijuan Sistemin Publik 

Kombëtar për të siguruar 

qasje të lirë në kujdesin 

shëndetësor për të gjithë 

Venezuelanët.Midis 2005 

dhe 2012, 7873 qendra të 

reja mjekësore u krijuan në 

Venezuelë. 

10. Numri i mjekëve është 

rritur nga 20 për 100,000 

banorë në vitin 1999 në 

80 për 100,000 në vitin 
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2010, ose një rritje prej 

400%. 

11. Misioni BarrioAdentro 

siguroi 534 milionë 

konsultime mjekësore. Rreth 

17 milionë njerëz u 

kontrolluan, ndërsa në vitin 

1998 më pak se 3 milion 

njerëz kishin qasje të 

rregullt në shëndetësi. 1.7 

milion jetë u shpëtuan, në 

mes të viteve 2003 dhe 

2011. 

12. Shkalla e vdekshmërisë 

foshnjore ra nga 19.1 për 

mijë në vitin 1999 në 10 

për mijë në vitin 2012, 

një reduktim prej 49%. 

13. Jetëgjatësia mesatare u 

rrit nga 72,2 vjet në 1999 

në 74,3 vjet në vitin 

2011. 

14. Falë Operacionit Miracle, e 

nisur në vitin 2004, 1.5 

milionë venezuelanë, të cilët 

ishin viktima të katarakteve 

ose sëmundjeve të tjera të 

syve, rifituan shikimin e 

tyre. 

15. Nga viti 1999 deri në vitin 

2011, niveli i varfërisë u ul 

nga 42.8% në 26.5% dhe 

shkalla e varfërisë ekstreme 

ra nga 16.6% në 1999 në 

7% në vitin 2011. 

16. Në renditjen e Indeksit të 

Zhvillimit Njerëzor (HDI) të 

Programit të Kombeve të 

Bashkuara për Zhvillim 

(UNDP), Venezuela u rrit 

nga 83 në vitin 2000 

(0.656) në pozitën 73 në 

2011 (0.735) dhe hyri në 

kategorinë Kombet me ‘HDI 

të lartë ‘. 

17. Koeficienti GINI, i cili lejon 

llogaritjen e pabarazisë në 

një vend, ra nga 0.46 në 

1999 në 0.39 në vitin 2011. 

18. Sipas UNDP, Venezuela 

kakoeficientinmë të ulët të 

regjistruar Gini në Amerikën 

Latine, domethënë, 

Venezuela është vendi në 

rajon me më pak pabarazi. 

19. Kequshqyerja e fëmijëve u 

reduktua me 40% që nga 

viti 1999. 
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20. Në vitin 1999,82% e 

popullsisë kishte qasje në 

ujë të pijshëm të 

sigurt.Tani është 95%. 

21. Sipas shpenzimeve të 

presidentit Chavez, 

shpenzimet sociale u rritën 

me 60.6%. 

22. Para vitit 1999, vetëm 

387,000 njerëz të moshuar 

morën pensione.Tani shifra 

është 2.1 milion. 

23. Që nga viti 1999, 700,000 

shtëpi janë ndërtuar në 

Venezuelë. 

24. Që nga viti 1999, qeveria ka 

siguruar / kthyer më shumë 

se një milion hektarë tokë 

për njerëzit aborigjenë. 

25. Reforma e tokës mundësoi 

që dhjetëra mijëra fermerë 

të zotërojnë tokën e tyre.Në 

total, Venezuela shpërndau 

më shumë se 3 milion 

hektarë. 

26. Në vitin 1999, Venezuela 

prodhonte 51% të ushqimit 

të konsumuar.Në vitin 2012, 

prodhimi ishte 71%, ndërsa 

konsumi i ushqimit u rrit me 

81% që nga viti 1999. Nëse 

konsumimi i vitit 2012 ishte 

i ngjashëm me atë të vitit 

1999, Venezuela prodhoi 

140% të ushqimit që 

konsumonte. 

27. Që nga viti 1999, kaloritë 

mesatare të konsumuara 

nga Venezuelasit u rritën me 

50% falë Misionit të 

Ushqimit që krijoi një zinxhir 

prej 22,000 dyqanesh 

ushqimore (MERCAL, Houses 

Food, Red PDVAL), ku 

produktet subvencionohen 

deri në 30%.Konsumi i 

mishit është rritur me 75% 

që nga viti 1999. 

28. Pesë milion fëmijë tani 

marrin ushqim falas 

nëpërmjetProgramit 

tëUshqimit në 

Shkollë. Shifra ishte 

250,000 në vitin 1999. 

29. Shkalla e kequshqyerjes ra 

nga 21% në vitin 1998 në 

më pak se 3% në vitin 

2012. 
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30. Sipas FAO-s, Venezuela 

është vendi më i avancuar 

në Amerikën Latine dhe 

Karaibe nëçrrënjosjene 

urisë. 

31. Shtetëzimi i kompanisë së 

naftës PDVSA në 2003 lejoi 

Venezuelën të rimarrë 

sovranitetin e saj të 

energjisë. 

32. Shtetëzimi i sektorëve 

elektrikë dhe 

telekomunikues (CANTV 

dheElectricidadde Caracas) 

lejoi fundin e monopoleve 

private dhe aksesin e 

garantuar universal ndaj 

këtyre shërbimeve. 

33. Që nga viti 1999, më shumë 

se 50,000 kooperativa janë 

krijuar në të gjithë sektorët 

e ekonomisë. 

34. Shkalla e papunësisë ra nga 

15.2% në vitin 1998 në 

6.4% në vitin 2012, me 

krijimin e më shumë se 4 

milionë vendeve të punës. 

35. Paga minimale u rrit nga 

100 bolivarë (16 dollarë) në 

vitin 1998 në 247.52 

bolivarë (330 dollarë) në 

vitin 2012,pranjë rritje prej 

mbi 2.000 për qind. Kjo 

është paga minimale më e 

lartë në Amerikën Latine. 

36. Në vitin 1999, 65% e fuqisë 

punëtore kishte pagën 

minimale.Në vitin 2012 

vetëm 21.1% e punëtorëve 

kanë vetëm këtë nivel të 

pagës. 

37. Të rriturit në një moshë të 

caktuar që nuk kanë punuar 

ende kanë një të ardhur të 

barabartë me 60% të pagës 

minimale. 

38. Gratë pa të ardhura dhe 

personat me aftësi të 

kufizuara marrin një pension 

të barabartë me 80% të 

pagës minimale. 

39. Orët e punës u reduktuan 

në 6 orë në ditë dhe 36 orë 

në javë, pa humbje të 

pagës. 

40. Borxhi publik ra nga 45% e 

PBB-së në 1998 në 20% në 

2011. Venezuela u tërhoq 
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nga Fondi Monetar 

Ndërkombëtar dhe Banka 

Botërore, pas shlyerjes së 

parakohshme të të gjitha 

borxheve të saj. 

41. Në vitin 2012, norma e 

rritjes ishte 5.5% në 

Venezuelë, një nga më të 

lartat në botë. 

42. BPV për frymë u rrit nga 

4,100 dollarë në 1999 në 

10,810 dollarë në vitin 

2011. 

43. Sipas lumturisë botërore 

2012, Venezuela është vendi 

i dytë më i lumtur në 

Amerikën Latine, pas Kosta 

Rikës dhe e 19-të në mbarë 

botën, përpara Gjermanisë 

dhe Spanjës. 

44. Venezuela ofron mbështetje 

më të drejtpërdrejtë ndaj 

kontinentit amerikan sesa 

Shtetet e Bashkuara.Në vitin 

2007,Chavez kaloi më 

shumë se 8.800 milionë 

dollarë në grante, kredi dhe 

ndihmë energjitike kundrejt 

3.000 milionëve nga 

administrata e Bushit. 

45. Për herë të parë në 

historinë e saj, Venezuela ka 

satelitët e saj (Bolivar dhe 

Miranda) dhe tani është 

sovranë në fushën e 

teknologjisë së hapësirës.I 

gjithë vendi ka mbulim në 

internet dhe 

telekomunikacion. 

46. Krijimi iPetrokaribenë vitin 

2005 lejon 18 vende në 

Amerikën Latine dhe 

Karaibe, ose 90 milion 

njerëz, te sigurojnë 

furnizimin me energji, nga 

subvencionet e naftës prej 

40% deri në 60%. 

47. Venezuela gjithashtu 

siguron ndihma për 

komunitetet e pafavorizuara 

në Shtetet e Bashkuara 

duke siguruar karburant me 

norma të subvencionuara. 

48. Krijimi i Aleancës Bolivare 

për Popujt e Amerikës Tonë 

(ALBA) në vitin 2004 midis 

Kubës dhe Venezuelës hodhi 
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themelet e një aleance 

gjithëpërfshirëse të bazuar 

në bashkëpunimin dhe 

reciprocitetin.Ajo tani 

përfshin tetë vende anëtare 

që e vendosin qenien 

njerëzore në qendër të 

projektit social, me qëllim të 

luftimit të varfërisë dhe 

përjashtimit social. 

49. Hugo Chavez ishte në 

qendër të krijimit të vitit 

2011 të Komunitetit të 

Amerikës Latine dhe 

Karaibeve (CELAC) i cili 

bashkon për herë të parë 33 

kombet e rajonit, te 

emancipuar nga tutela e 

Shteteve të Bashkuara dhe 

Kanadasë. 

50. Hugo Chavez luajti një rol 

kyç në procesin e paqes në 

Kolumbi.Sipas presidentit 

Juan Manuel Santos, “nëse 

shkojmë në një projekt solid 

paqeje, me progres të qartë 

dhe konkret, përparimi i 

arritur ndonjëherë më parë 

me FARC, është gjithashtu 

për shkak të përkushtimit 

dhe angazhimit të 

Chavezitdhe qeverisë së 

Venezuelës”. 

Burimi origjinal i këtij artikulli 

është Opera Mundi / 

globalresearch/ Gazeta Impakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sq&u=http://operamundi.uol.com.br/
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Venezuela – Plani i 

Lojës së SHBA-së 

dhe si duhet të 

reagohet ndaj saj 

Moon of Alabama 

Moon of Alabama dha një analizë 

në lidhje me përpjekjen e SHBA-

së për grusht shtet në Venezuelë. 

Qeveria e SHBA-së ka njohur dje 

‘liderin e opozitës’, krahun e 

djathtë të Venezuelës, Juan 

Guaido, si president i vendit. 

Këtë veprim të Amerikës së Jugut 

e përkrahën një numër vendesh. 

Kuba, Bolivia dhe Meksika 

refuzuan ta përkrahin atë. 

Rusia, Kina, Irani dhe Turqia 

vazhduan t’a mbështesin qeverinë 

e zgjedhur të Nicolas Maduro-s 

dhe të ngrisin zërin e tyre kundër 

përpjekjes së grushtit të shtetit. 

Bashkimi Evropian nuk ka një ide 

të përbashkët; Franca neoliberale 

është pro grushtit të shtetit, 

ndërsa Spanja është kundër. 

Venezuela tani duhet të jetë e 

përgatitur për konfliktin i cili do të 

zgjas gjatë gjithë vitit dhe ajo 

duhet të bëjë gjithçka për ta bërë 

atë sa më të shkurtër të jetë e 

mundur. 

http://gazetaimpakt.com/wp-content/uploads/2019/02/1548793868865.jpg.832x569_q80_box-053992640_upscale.jpg
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Kjo masë e SHBA-së e planifikuar 

që një kohë të gjatë ndaj 

qeverisë së Venezuelës, është 

thjesht fillimi. Ky plan është 

hartuar për ta kthyer rrëmujën në 

misionin e spastrimit dhe 

infiltrimit – Ne nuk mund të 

ndalemi këtu ! Do të ndërhyjmë. 

Këtu bëhet fjalë për rezervat më 

të mëdha të naftës në botë, që 

është, më shumë se 300 miliardë 

fuçi naftë. 

Masha e SHBA-së Guaido 

premton të kthej ligjet e naftës së 

Venezuelës në favor të Shteteve 

të Bashkuara. Qeveria bolivare po 

përdor naftën për të mbështetur 

të varfrit. 

Senatori Marc Rubio, plani i lojës 

për operacionin e SHBA-së për 

ndryshimin e regjimit kundër 

qeverisë së Venezuelës, shkroi 

me mbështetjen e 

Zëvendëspresidentit Mike Pence: 

“Njohja Z. Guaido nga Amerika si 

president legjitim i Venezuelës 

është shumë më tepër se një 

masë simbolike dhe paraqet sfida 

të reja ndaj z.Maduro. Marco 

Rubio, senatori republikan i 

Floridës, i cili e shtyu 

administratën e Trump për të 

ndërmarrë një hap të tillë, e 

inkurajoi këtë ide në një mënyrë 

të pasionuar. 

Rubio, në fjalimin e tij në Senat 

më 15 janar, kishte thënë se 

emërimi i Guaido-s si president 

do të mundësojë që miliona 

dollarë të aseteve të ngrira të 

Venezuelës në SHBA, të jenë në 

dispozicion të ligjvënësve të 

opozitës dhe se ata mund t’i 

përdorin ato për financimin e 

zgjedhjeve të reja dhe për 

mbështetjen humanitare.” 

Shuma e vërtetë e parave që 

Venezuela dhe Shtetet e 

Bashkuara dhe Britania “ngrijnë” 

ose luajnë në praktikë janë disa 
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miliardë dollarë, jo thjesht pak 

milion. 

Një ngrirje e tillë e parave të 

zotëruara nga qeveritë të cilat 

Shtetet e Bashkuara nuk i kanë 

në qejf, është e njohur mirë. 

Lufta ekonomike që Shtetet e 

Bashkuara ka kryer për një kohë 

të gjatë me shumë sanksione të 

tjera, e ka bërë pothuajse të 

pamundur që ekonomia e 

Venezuelës të rimëkëmbet. 

Tani, ndërsa Shtetet e Bashkuara 

do të marrin të gjitha paratë të 

cilat duhet të rrjedhin në 

Venezuelë, Venezuela duhet të 

ndalojë të gjitha eksportet e 

naftës në SHBA. 

Një numër i rafinerive amerikane, 

disa prej të cilave janë në pronësi 

të Venezuelës, një nivel të 

caktuar bazohen në naftën e 

Venezuelës dhe së shpejti mund 

të jenë në telashe. Dhe kjo mund 

të ndihmojë në ndryshimin e ajrit 

në Uashington dhe Kina 

gjithashtu mund të jetë e 

interesuar të blejë më shumë 

naftë venezueliane. 

Duke siguruar qasje në monedhat 

e ngrira, opozita në Venezuelë me 

siguri do të marrë armë dhe do të 

krijojë ushtri mercenare në luftën 

civile kundër qeverisë dhe 

mbështetësve të saj. 

Ashtu si në Siri, disa forca 

speciale të sigurisë që punojnë 

me forcat speciale SHBA-së dhe 

CIA-n, do të jenë të gatshme për 

të ndihmuar. 

Linja e furnizimit e një lufte të 

tillë ka gjasa të kaloj përmes 

Kolumbisë. Nëse lufta është 

planifikuar në tokë ashtu si në Siri 

në vitin 2011, atëherë ka gjasa të 

mëdha që lufta të fillohet në 

qytetet afër kufirit. 

Por, para fillimit të konfliktit 

ushtarak, opozita e SHBA-së dhe 

ajo e Venezuelës do të provojnë 

mënyra të tjera. 
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Pas deklaratës së SHBA-së, 

Maduro u bëri thirrje të gjithë 

diplomatëve amerikanë në 

Karakas të largohen nga vendi 

brenda 72 orëve. 

Shtetet e Bashkuara për shkak se 

nuk e njihnin më Maduro-n, e 

refuzuan këtë thirrje. Sekretari 

amerikan i Shtetit Mike Pompeo 

njoftoi se ‘marrëdhëniet do të 

udhëhiqen nga kryetari i 

përkohshëm Guaido’. 

Ky refuzim me gjasë ishte i 

planifikuar dhe mendohej të 

provokoj një reaksion të ashpër, 

siç është bastisja e ambasadës. 

Nën një proces normal, qeveria e 

Venezuelës kishte mundur t’i 

arrestoj diplomatët amerikan kur 

ata dolën nga ambasada në të 

cilën u mbrojtën ligjërisht. 

Mund t’i kishin hypur në aeroplan 

dhe t’i largonin nga vendi. Por siq 

po shihet, SHBA e ka planifikuar 

këtë konflikt dhe diplomatët ishin 

të përgatitur të qëndronin në 

ambasadë për një kohë të gjatë. 

Gjëja më e mirë që mund të bëjë 

Venezuela është thjesht izolimi i 

ambasadës. Ky izolim duhet të 

mbrohet mirë në mënyrë që të 

parandaloj operacionet 

mashtruese. 

Nuk duhet të lejohet brenda asnjë 

vizitor. Të gjitha linjat e 

komunikimit të ambasadës duhet 

të ndërpriten (të ketë komunikim 

satelitor) dhe rryma dhe uji duhet 

të lidhen me racione. 

Ndihma humanitare duhet të 

jepet vetëm me kërkesë të 

veçantë. Është e rëndësishme ta 

bëjmë këtë punë ‘në përputhje 

me librin’, në mënyrë që SHBA-ja 

të mos e përshkallëzoj çështjen 

duke përdorur këtë temë. 

Udhëheqësi i opozitës Juan 

Guaido është duke tradhtuar. Ai, 

ekipi i tij dhe mbështetësit e tij 

duhet të gjenden dhe të 
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burgosen. Ata duhet të mbahen 

në rrethana të favorshme, por 

nën mbrojtje strikte ushtarake. 

Para fillimit të një lufte më të 

gjerë, opozita do të përpiqet të 

krijojë një kaos të padurueshëm 

nëpër rrugë. 

Ashtu si në protestat e dhunshme 

të vitit 2016 të cilat kishin 

përfunduar me dështim, 

protestuesit e bashkangjitur në 

opozitë do të armatosen. Policia 

do të sulmohet dhe do të vdesin 

njerëzit nga të dyja palët. 

Mënyra më e mirë për të marrë të 

gjitha këto masa është mbajtja e 

një niveli të arsyeshëm të armëve 

dhe dhunës. Policia do të ketë 

nevojë për inteligjencë të mirë në 

terren për ta arritur këtë. 

Duket se përderisa nuk do të ketë 

pasoja negative për pozitën e saj, 

SHBA është e gatshme të shikoj 

këtë goditje. Iniciativa e 

ndryshimit të regjimit ilegal 

brenda e ka madje edhe 

mbështetjen e të ashtuquajturve 

demokrat ‘socialist’. 

Kompanitë private të mediave 

sociale në SHBA , Facebook, 

Instagram dhe Twitter kanë 

ripërcaktuar llogarinë zyrtare të 

Maduro-s si ‘të panjohur’. 

Nuk ka një klik të “miratuar” blu. 

Zëri i Amerikës shfaqi një video 

në të cilën Guaido e shpall veten 

president në një grumbull prej 

disa qindra njerëz rreth tij. 

Pastaj, në një pikë tjetër, 

shiheshin disa pamje të cilat 

jepnin përshtypjen se ai kishte 

shumë mbështetës. Në qytetet 

amerikane, u shfaqën kamionë që 

qarkullonin me reklama kundër 

Maduro-s, si dhe u futën imazhe 

dhe pretendime të tjera të 

falsifikuara përmes një serie të 

llogarive propagandistike. 

Qeveria e Venezuelës duhet të 

konsultohet me Sirinë dhe Rusinë 
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se si të fitojë një konflikt të tillë. 

Hapi më i rëndësishëm që Maduro 

duhet të hedh është rritja e 

mbështetjes në këtë fushë. 

Nën udhëheqjen e Chavez dhe 

tani nën udhëheqjen Maduro-s 

lëvizja Bolivariane ka ende 

mbështetje të gjerë, megjithatë, 

ka humbur disa mbështetje nga 

të varfërit, për shkak të ndarjes 

ekonomike pas rënies së 

çmimeve të naftës. 

Këtë situat në një shkallë e kanë 

shkaktuar edhe sanksionet e 

SHBA-së, por ajo kryesisht është 

shkaktuar për shkak të 

korrupsionit dhe keqmenaxhimit 

të politikave ekonomike. Miliarda 

kredi dhe investime nga Rusia 

dhe Kina nuk janë përdorur mirë. 

Një fushatë e përgatitur mirë 

kundër korrupsionit do të 

ndihmojë në rritjen e mbështetjes 

publike dhe do të ofrojë besim që 

Kina dhe Rusia të qëndrojnë 

prapa qeverisë legjitime. 

Një hap tjetër duhet të jetë 

krijimi i dialogut të hershëm me 

pjesët e arsyeshme të opozitës. 

Edhe nëse shumë njerëz nuk e 

pëlqejnë qeverinë e Maduro-s, 

ata nuk do ta përkrahin 

ndërhyrjen e mbështetur nga 

amerikanët, shumë prej të cilave 

janë aq të dukshme. Këta njerëz 

mund të fitohen. Mund të 

kërkohet nga kisha katolike që të 

ndërmjetësojë për negociatat me 

ta. 

Ushtria venezueliane ka premtuar 

të mbështesë presidentin e 

zgjedhur. Kjo duhet të përdoret 

për të ndërmarr veprime kundër 

përpjekjeve për ta rritur dhunën. 

Mësimi që është nxjerr nga 

konflikti në Siri është se një 

konflikt i zgjatur do të shkaktojë 

shumë më shumë humbje dhe 

dëme se sa një luftë e përfunduar 

herët, qartë dhe në mënyrë të 

vendosur. 

Burimi : Yakın Doğu Haber/ ML 
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Misteri i arit të 

Venezuelës: Banka e 

Anglisë është e 

pavarur nga qeveria 

britanike – por jo nga 

një qeveri e huaj 

nga George Galloway. 

Që të jesh pirat nuk do të thotë 

që ti ngjasosh Xhon Dipit tek 

Piratët e Karaibeve. Në vend të 

flamurit me kafkë dhe kocka, ata 

mund të valëvisin flamurin e 

Mretërisë së Bashkuar. Ata mund 

ti quash më mirë Banka e Anglisë 

sesa piratët e Roger Jolly-it. 

Zonja e Vjetër e rrugës 

Threadneedle (pseudonim i 

Bankës së Anglise) është një port 

i një bote të trazuar nga stuhitë, 

në të cilin të gjitha llojet e 

shteteve sigurojne pasuritë e tyre 

kombëtare. Madje nuk është as 

domosdoshmërisht me pagesë. 

Pas rënies së regjimit komunist 

në Shqipëri, për një kohë të 

shkurtër unë kam qënë kryetar i 

përbashkët i shoqatës Britani-

Shqipëri, sëbashku me deputetin 

Tory Steve Norris. Mua dhe atij 

na u desh që të lëviznim malet 

http://gazetaimpakt.com/wp-content/uploads/2019/01/5c503c23dda4c878128b45a4.jpg
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për të bindur qeverinë britanike, 

e cila në atë kohë e kishte 

Bankën e Anglisë në kontroll të 

plotë, që t’i rikthente shqiptarëve 

floririn e tyre, i cili ishte 

konfiskuar nga britanikët gjatë 

Luftës së Dytë Botërore. 

Grabitja e kësaj jave, e cila nuk u 

vërejt as edhe nga disa 

komentatorë që kam hasur, 

ndodhi në një epokë në të cilën 

Banka e Anglisë është zyrtarisht e 

pavarur nga kontrolli i qeverisë. E 

megjithatë kjo u shkaktua nga 

një telefonatë e një zyrtari të një 

qeverie të huaj. 

Vendimi i bankës për të 

‘konfiskuar’, një fjalë e perdorur 

bukur për të grabitur më shumë 

se një miliardë dollarë ar 

venezuelian, raportohet të jetë 

urdhëruar nga guvernatori pas 

një telefonate me këshilltarin për 

Sigurinë Kombëtare John Bolton 

dhe Sekretarin e Shtetit Mike 

Pompeo, një telefonatë që nuk u 

krye madje as edhe me vetë 

presidentin amerikan. 

Pra, ky vendim për të dëmtuar 

sigurinë e depozitave në Bankën 

e Anglisë, për të cilin shpresohet 

se mund të jetë i pariparueshëm, 

është marrë nga një qytetar 

kanadez i papërgjegjshëm dhe i 

pazgjedhur me votë, i cili edhe 

nënshtetësinë britanike e mori 

vjet në nëntor. Ai sot është 

guvernator i Bankës së Anglisë 

por nesër nuk mund të jetë më. 

Politika e jashtme e shtetit, 

vendit që i përket edhe banka, ka 

qënë së paku një politikë e 

parashikuar në qoftë se nuk do të 

ishte uzurpuar nga Bolton, një 

zyrtar i vogël i një vendi të huaj. 

A mos ishte kjo ajo që kishin në 

mendje mbështetësit e Brexit kur 

po bënin fushatën për të “rimarrë 

përsëri kontrollin e Britanisë”? 

Sigurisht që guvernatori Mark 

Carney do ta ketë ditur se Boltoni 

po bënte përpara për të hapur 

portën e bankës dhe se Britania 
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nuk ka qenë më e pavarur nga 

Shtetet e Bashkuara sesa ka qenë 

e pavarur Banka e Anglisë nga 

qeveria britanike. Përveç kësaj, 

asnjë krokodil karaibesh nuk 

mund të derdhë lot më të 

pasinqertë sesa ata lot që 

aktualisht po derdhen nga 

politikanët britanikë për “njerëzit 

e varfër që po vuajnë” në 

Venezuelë. Në fund të fundit, 

çfarë lloj përbindëshi do të ishte 

ai që do të mund të konfiskonte 

një miliardë dollarë të “njerëzve 

të varfër dhe të vuajtur”? 

Në pothuaje 72 orë të javës së 

kaluar, presidenti Nikolas Maduro 

u transformua nga personaliteti 

që vështirë se nuk e kishte 

dëgjuar dikush në Britani, në një 

“Hitler të ri”. 

Ky emërtim ju vesh për herë të 

parë nga Britania e pasluftës 

presidentit Naser të Egjiptit kur ai 

shtetëzoi Kanalin e Suezit. Për 

fatin e keq kjo ngjau në Egjipt, 

vendi në të cilin ai ishte 

president. Megjithatë, ashtu sic e 

parafrazoi edhe Donald 

Rumsfeldi, nuk ishte faji i 

Britanisë që Zoti i vuri kanalet e 

Britanisë në shtetet e të tjerëve. 

Dhe që nga ajo kohë ka patur 

shumë prej tyre: Yasser Arafat, 

Muamar Gadafi, Bashar Assad, 

Sllobodan Millosheviç, Vladimir 

Putin dhe shumë të tjerë. 

Transformimi, i cili që ka qenë 

aktiv në politikë për 50 vjet ka 

qenë i habitshëm, madje edhe 

për mua. 

Raportimet e pregatitura mirë 

nga OJQ te ndryshme, “gazetarë 

të pavarur” dhe ekspertë, u 

përhapën kudo për të treguar se 

revolucioni i Çavezit në Venezuelë 

ishte shkatërruar. Megjithatë ata 

pësuan dy disavantazhe në botë: 

asnjëri prej tyre që e përkrahën 

liderin opozitar në Karakas nuk 

mundi dot t’ia shqiptonte emrin e 

saktë, dhe asnjëri prej tyre nuk e 

dinte se SHBA-ja kishte 

planifikuar një rrethim mesjetar 

me sanksione dhe sabotime 
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kundër Venezuelës. Të paktën 

asnjëri prej tyre nuk i përmendi 

këto. 

Asnjëri prej tyre, sikurse në çdo 

operacion tjetër të ndryshimit të 

regjimeve të huaja të cilin ata e 

kishin perkrahur, nuk e kishte 

idenë se çfarë do të ndodhte në 

Venezuelë nëse do të arrinin 

suksesin e dëshiruar. Ata nuk e 

kishin idenë se si do ti 

shkatërronin ata miliona 

mbështetës të armatosur të 

Çavezit. Është e vështirë ti 

përcaktosh thjesht si të çmendur 

dhe kriminelë nëse këta gazetarë 

dhe politikanë që kërkojnë luftë 

civile në vendin e fushave më të 

mëdha të naftës në botë e kanë 

ditur mirë se çfarë ka ndodhur në 

Afganistan , Irak, Jemen, Siri, 

Ukrainë, etj. 

Demonizimi i Venezuelës, madje 

edhe në ato vende perëndimore 

tek të cilat nuk ka pasur qeveri 

funksionale, ka qenë një valë 

batice. Venezuela e begatë me 

burimet e saj natyrore ka 

investuar në Britani në solidaritet 

për punën. Nëse këto investime 

nuk do i kishte investuar atëherë 

askush nuk do të mund të 

shpjegonte se ku do shkonin. Të 

gjitha u përmblodhën nga 

organizata për solidaritetin me 

Venezuelën duke më shtyrë që 

këtë gjendje ta paraqes edhe në 

shfaqen time sputnik të javës se 

kaluar në RT dhe si rrjedhoje me 

referoi edhe tek organizata tjetër 

për solidaritetin me Kubën. 

Ata nga ana tjetër sugjeruan 

anglezin i cili me mjeshtëri 

redakton gazetën britanike the 

Morning Star. Rrallë herë qëllon 

që një vend i madh dhe i 

rëndësishëm me naftë të mos 

jetë nën shenjestrën perëndimore 

ashtu siç po shihet sot. 

Megjithatë, ngjarjet në terren në 

Venezuelë do të vendosin se çfarë 

do të ndodhë më pas. Sipas 

mendimit tim, do të ketë shume 

kacafytje thikash përpara se kjo 

të ndodhë. Dhe ashtu si në të 
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gjitha rastet e tjera që i jam 

referuar, rezultati do provojë të 

jetë e kundërta e asaj që sot 

imagjinojnë mercenarët e 

superfuqive./rt/Gazeta Impakt 
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