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Los Soles Karteli Lideri 

Venezuelalı Maduro  
 

‘‘Biz bir sömürge ülkesi değiliz ve asla da olmayacağız’’ diyen Nicolás 

Maduro Moros ile mevcut ve 14 eski Venezuelalı yetkili hakkında, FARC 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Kolombiya Devrimci 

Silahlı Kuvvetleri) gerillaları ile işbirliği yaparak, kokaini Birleşik 

Devletler topraklarına sokma iddiasıyla; narkotik terörü, uyuşturucu 

kaçakçılığı ve diğer suçlardan bir iddianame hazırlanmıştır. 

 

THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE, 26 Mart 2020 

Ercan Caner, Sun Savunma Net, 03 Haziran 2021 

 

 
 

ABD Adalet Bakanı William P. Barr, New York Güney Bölge Savcısı Geoffrey S. 

Berman, Florida Güney Bölge Savcısı Ariano Fajardo Orshan, Adalet Bakanlığı Suç 

Bölümü Bakan Yardımcısı Brian A. Benczkowski, DEA (Drug Enforcement Division – 

Uyuşturucuyla Mücadele Birimi) Başkan Vekili Uttam Dhillon ve ABD Göçmenlik ve 

Gümrük Muhafaza İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI – Homeland Security 

Investigations) Direktör Vekili Alysa D. Erichs tarafından yapılan açıklamaya göre; 

Birleşik Devletler New York, Washington ve Miami savcıları tarafından haklarında 

iddianame düzenlenenler arasında; Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro 

Moros, Venezuela ekonomiden sorumlu devlet başkanı yardımcısı, Venezuela 

Savunma Bakanı ve Venezuela Yüksek Mahkeme Başkanının yanı sıra, günümüzde ve 

geçmişte görev yapan Venezuela hükümet yetkilileri, iki FARC (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri) lideri de 

bulunmaktadır. 
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Birleşik Devletler Adalet Bakanı Barr açıklamasında; bir zamanlar Nicolás Maduro 

Moros tarafından yönetilen Venezuela rejiminin suç ve yolsuzluk batağında kalmayı 

sürdürdüğünü, 20 yıldan daha fazla bir süredir Maduro ve üst düzey çalışma 

arkadaşlarının FARC ile işbirliği yaparak tonlarca kokaini ABD’ye soktuklarını ve 

Amerikan toplumunu zehirlediğini ifade etmiştir. Adalet Bakanı Barr yapılan 

açıklamanın; yönetimin en üst kademelerindekileri zenginleştirmek için oluşturulan 

ve kontrol edilen Venezuela hükümeti içindeki yaygın yolsuzluk sistemi üzerinde 

olacağını dile getirmiştir. Barr açıklamasında, Birleşik Devletler’in yolsuzluğa batmış 

Venezuela yetkililerinin Güney Amerika’dan yaptıkları illegal işlemler için ABD 

bankacılık sistemini kullanmalarına ve daha fazla suç işlemelerine kesinlikle izin 

vermeyeceğinin de altını çizmiştir. 

 

 
 

New York Güney Bölge Savcısı Geoffrey S. Berman da açıklamasında; üst düzey 

bürokratlarıyla birlikte, son 20 yıldır FARC ile bir narkotik terör işbirliği yapan Nicolás 

Maduro Moros hakkındaki suçlamaların ortaya koyulacağını ifade etmiştir. 

Uyuşturucu kaçakçılığının kapsam ve büyüklüğünün ancak Maduro ve diğerlerinin 

Venezuela devlet kurumlarını yolsuzluk batağına sürüklemesi ve suçlamalarda yer 

alanlara siyasi ve askeri koruma sağlaması sayesinde gerçekleştiğini dile 

getirmiştir. Berman’a göre Maduro ve suç ortakları tonlarca kokaini ABD’ye akıtarak 

ulusun refah ve sağlığını büyük bir tehlikeye atmıştır. Maduro, kokaini bilerek ve 

isteyerek kasıtlı bir silah olarak kullanmıştır Maduro ve Venezuela siyasi ve askeri 
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liderliğinde üst düzey makamları işgal eden diğer kartel üyelerinin yaptıkları, 

iddianamede de ifade edildiği gibi kesinlikle Venezuela devleti ve halkının çıkarlarına 

hizmet etmemektedir. İddianamede yer verildiği gibi Maduro ve yolsuzluk batağındaki 

Venezuela kurumları, ceplerini uyuşturucu paralarıyla doldurmak için Venezuela 

halkına ihanet etmişlerdir. 

 

Florida Güney Bölge Savcısı Ariano Fajardo Orshan da açıklamasında; yolsuzluk 

batağındaki Venezuela hükümet yetkililerinin, Venezuela’nın milyarca dolarını 

kaçırdıklarını gizlemek maksadıyla son on yılda sistematik olarak Güney Florida 

bankaları ve gayrimenkul piyasasını kullandıklarını ifade etmiştir. Orshan 

açıklamasında; yöneltilen son suçlamaların, Venezuela’nın Florida’daki yolsuzluk ve 

kara para aklama faaliyetlerinin, Venezuela yargı sisteminin en üst seviyelerine 

kadar uzandığını gösterdiğinin altını çizmiştir. Orshan, son birkaç yılda Güney Florida 

savcılık yetkilileri ile emniyet güçlerinin Venezuela rejimi üst düzey yetkilileri ve 

işbirlikçilerine karşı suçlamalarda bulunmak maksadıyla birleştiklerini ve yaklaşık 450 

milyon dolara el koyduklarını da dile getirmiştir. 

 
 

Uyuşturucuyla Mücadele Biriminden (DEA) Uttam Dhillon da açıklamasında; 

iddiaların Nicolás Maduro Moros rejiminin en üst kademelerindeki yıkıcı sistematik 

yolsuzluğu açık bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etmiştir. Dhillon, Venezuelalı 

yetkililerin, uyuşturucu kaçakçıları ve FARC gibi terör organizasyonları ile işbirliği 

yaparak bilerek ve defalarca Venezuela halkına ihanet ettiklerini ve bugün verilen 

mesajın, dünyanın her yerinden yolsuzluk batağındaki yetkililere hiç kimsenin 
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hukukun üstünde olmadığına ve ABD emniyet güçlerinden kaçamayacaklarına 

yönelik net bir mesaj olduğunu vurgulamıştır. Dhillon ayrıca; ABD Adalet Bakanlığı ve 

Uyuşturucuyla Mücadele Biriminin, Amerikan halkını dünyanın neresinde olurlarsa 

olsunlar bütün acımasız uyuşturucu kaçakçılarından korumaya devam edeceğini de 

ifade etmiştir. 

 

 
 

İç Güvenlik Soruşturma Direktörü Alysa D. Erichs de açıklamasında; yapılan 

soruşturmanın işbirliği içindeki doğasının, insanları yolsuzluktan korumak 

maksadıyla; HSI ile uluslararası güvenlik güçleri tarafından, genellikle perde gerisinde 

ve kamuoyu tarafından bilinmeyen aralıksız sürdürülen çalışmaların bir göstergesi 

olduğunu ifade etmiştir. Ortaya çıkan sonucun HSI’ın küresel erişim imkân ve 

kabiliyeti ile ABD yasalarını ihlal edenler, finans sistemini istismar edenler ve suç 

faaliyetlerini daha da yaygınlaştırmak için kripto paraları kullananlar ile agresif 

biçimde hedef alma ve soruşturma konusundaki kararlılığının da bir göstergesi 

olduğunu ve hazırlanan iddianamenin güçlü politikacılar dâhil hiç kimsenin 

yasaların üstünde olmadığının bir kanıtı olduğunun altını çizmiştir. 

New York Güney Bölge Savcılığı’nda açıklanan iddianameyle: Venezuela Devlet 

Başkanı Nicolás Maduro Moros (57), ‘‘El Pollo- Tavuk’’ lakaplı Venezuela Ulusal 



Sayfa 5 / 13   Ercan Caner, Sun Savunma Net 
 

Kurucu Meclis Başkanı Hugo Armando Carvajal Barrios (59), eski askeri istihbarat 

direktörü Clíver Antonio Alcalá Cordones (58), Venezuela silahlı kuvvetlerinden ‘‘Ivan 

Marquez’’ olarak bilinen eski General Luciano Marín Arango (64), FARC’ın en yüksek 

liderlik kuruluşu olan FARC Sekreterliği, FARC’ın ikinci en yüksek liderlik kuruluşu 

olan FARC Merkezi Yüksek Komutanlığı üyesi ‘‘Jesús Santrich’’ lakaplı Seuxis Paucis 

Hernández Solarte (53) hedef alınmaktadır. Dava Birleşik Devletler Yargıcı Alvin K. 

Hellerstein tarafından görülecektir. 

 

 
 

Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı, Narkotik Ödülleri Programı kapsamında 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro Moros’un yakalanması ve/veya 

tutuklanmasına yardım edenlere 15 milyon dolar, Cabello Rondón, Carvajal Barrios 

ve Alcalá Cordones için 10 milyon dolar ve Marín Arango için de 5 milyon dolar ödül 

vermektedir. 

 

Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango ve 

Hernández Solarte’ye yöneltilen suçlamalar aşağıdadır: 

 20 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir narkotik terör komplosuna katılmak, 

 Asgari 10 yıl ile ömür boyu arasında hapis cezasını gerektiren Birleşik Devletlere 

kokain sokmak, 

 Asgari 30 yıl ile ömür boyu hapis cezasını gerektiren, narkotik terörü ve kokain 

dışsatım komploları esnasında makineli tüfek ve tahrip edici cihazlar kullanmak 

ve taşımak, 

 Ömür boyu hapis cezasını gerektiren narkotik terörü ve kokain dışsatımı 

komploları esnasında makineli tüfek ve yıkıcı cihazlar kullanılmasına teşvik 

etmek ve bulundurmak. 

 

Bu tür davalarda verilecek asgari ve azami cezalar Kongre tarafından belirlenmekte, 

ancak suçluların kesin cezaları yargıç tarafından belirleneceğinden yukarıda belirtilen 

ceza süreleri sadece bilgi verme amaçlıdır. 

 

İddianamede yer alan iddialar, diğer mahkeme dosyaları ve yargılama esnasında 

verilen ifadelere göre: Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios ve Alcalá 

Cordones en az 1999 yılından beri ‘‘Los Soles – Güneşler Karteli’’ adı verilen 

uyuşturucu kartelinin liderleri ve yöneticileri olarak hareket etmiştir. Bu kartelin ismi 

Venezuela askeri yetkililerinin resmi üniformalarında kullanılan güneş rozetlerinden 

gelmektedir. 
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Maduro Moros ve suçlanan diğer kartel üyeleri, Venezuela halkını istismar etmiş ve 

tonlarca kokaini Birleşik Devletler topraklarına sokmak için silahlı kuvvetler, yasama 

ve yargı organları dâhil ülkenin yasal kurumlarını yolsuzluk batağına sürüklemiştir. 

Los Soles karteli sadece üyelerini zenginleştirmek ve gücünü artırmakla yetinmemiş, 

bunun yanı sıra ABD topraklarına tonlarca kokain sokarak uyuşturucunun zararlı ve 

bağımlılık yapan etkilerini de ABD’deki kullanıcılara aktarmıştır. 

 

 
 

Marín Arango ve Hernández Solarte, Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) 

liderleridir. Yaklaşık 1999 yılında FARC, Kolombiya hükümetiyle barış görüşmelerini 

yürütürken, Venezuelalı Los Soles karteli ile bazı FARC operasyonlarını, kartelin 

koruması altında Venezuela topraklarına kaydırmak için görüşmelere 

başlamıştır. Anlaşmanın ardından FARC ve Los Soles karteli işlenmiş kokaini, 

Honduras gibi Karayipler ve Orta Amerika'daki aktarma noktaları aracılığıyla 

Venezuela’dan ABD’ye sokmuştur. Yaklaşık olarak 2004 yılına kadar, ABD Dışişleri 

Bakanlığı tahminlerine göre Venezuela üzerinden transit geçiş yapan yıllık kokain 

miktarı 250 ton veya daha fazladır. 
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Denizyoluyla ABD topraklarına kokain sevkiyatı Venezuela kıyılarından hızlı tekneler, 

balıkçı tekneleri ve konteyner gemileri kullanılarak yapılmıştır. Havadan gönderilen 

kokain yükleri ise genellikle Apure Eyaletinde yoğunlaşan, genellikle toprak veya çim 

gizli uçak pistlerinden kalkan uçaklar ile yapılmıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre; 

sadece 2010 yılında, Venezuela ile Honduras arasındaki ‘‘hava köprüsü’’ olarak bilinen 

kokain rotasını kullanarak Honduras hava sahasına uyuşturucu kaçakçılığı 

yaptığından şüphelenilen 75 uçak girmiştir. 

 

 
 

Los Soles kartel lideri olarak Maduro Moros, FARC tarafından imal edilen tonlarca 

kokainin sevkiyat işlerini müzakere etmiş, Los Soles karteline FARC üyelerine orduya 

ait silahları verme talimatını vermiş, büyük ölçekli uyuşturucu kaçakçılığını 

kolaylaştırmak maksadıyla Honduras ve diğer ülkelerle dış ilişkileri koordine etmiş ve 

FARC liderliğinden, özünde Los Soles kartelinin silahlı kuvvetler birimi olarak 

faaliyet gösteren bir milis grubunun eğitilmesi için yardım talebinde bulunmuştur. 

 

İddianameye esas teşkil eden soruşturmayı; DEA Özel Operasyonlar Bölümü İkili 

Soruşturmalar Birimi, New York Darbe Kuvveti ve Miami Saha Bölümü yürütmüştür. 

Bu dava, ABD New York Güney Bölge Terörizm ve Uluslararası Narkotik Biriminde 



Sayfa 8 / 13   Ercan Caner, Sun Savunma Net 
 

kovuşturmadan sorumlu savcılar L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman ve 

Kyle A. Wirshba tarafından yürütülecektir. 

 

Washington kentinde bugün açıklanan bu iddianame, Venezuela Savunma Bakanı 

Vladimir Padrino Lopez’i (56) de suçlamaktadır. İddianamede Bakan Padrino Lopez’in 

Mart 2014 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında ABD’ye kayıtlı bir uçakla kokain taşımak 

maksadıyla başkalarıyla işbirliği yaptığı iddia edilmektedir. 

 

 
 

Sputnik Türkiye’nin haberine göre katıldığı bir toplantıda 15 Temmuz darbe 

girişimine atıfta bulunarak, “Türkiye’de neler olduğunu gördünüz mü? Eğer sağcı 

güçler ülkemde darbeye kalkışırsa, o zaman Erdoğan’ın yaptıkları, Bolivar 

Devrimi’nin yapacaklarının yanında bir bebeğin önlemleri gibi kalır” diyen 

Venezuelalı Los Soles Kartel Lideri Maduro Moros, hayranı olduğu ‘‘Diriliş Ertuğrul’’ 

dizisinin Beykoz’daki film setini ziyareti esnasında görülmektedir. Fotoğraf: T24 

 

Venezuela silahlı kuvvetlerinde general rütbesindeki Padrino Lopez, birçoğu ABD’de 

kayıtlı olan ve Venezuela’dan Orta Amerika ülkelerine uyuşturucu kaçakçılığı 

yaptığından şüphelenilen uçakları önleme yetkisine sahiptir. Padrino Lopez Venezuela 

ordusuna birçok kez uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen uçakların zorla 

indirilmesi veya düşürülmesi emrini veya yetkisini vermiştir. Ancak Lopez, uyuşturucu 

kaçakçılığı için kendisiyle koordinede bulunan ve rüşvet veren diğer uçakların 

Venezuela hava sahasından güvenli bir şekilde geçmelerine de izin vermiştir. 

 

Birleşik Devletler Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC - Office of 

Foreign Assets Control), 25 Eylül 2018 tarihinde Padrino Lopez’i Özel Belirlenmiş 

Kişiler (SDN-Specially Designated Nationals) listesine dâhil etmiştir. Lopez’in SDN 

listesine dâhil edilmesi; Yabancı Narkotik Elebaşı Belirleme Yasası (Foreign Narcotics 

Kingpin Designation Act) gereği varlıklarının bloke edilmesi ve ABD’lilerin onunla 

finansal işlemler yapmasının yasaklanması anlamına gelmektedir. 
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Soruşturmayı; Organize Suçlar Uyuşturucuyla Mücadele Görev Kuvveti (Organized 

Crime Drug Enforcement Task Force) programı ve Ceza Dairesi İcra Operasyonları 

Dairesi desteğiyle Uyuşturucuyla Mücadele Birimi (DEA) Orlando Saha Ofisi 

yönetmiştir. Davayı, Ceza Dairesi Narkotik ve Tehlikeli Uyuşturucu Bölümü Başkan 

Vekili Charles Miracle ve Dava Savcıları Michael Christin ve Kirt Marsh yürütecektir. 

 

 
Halen Venezuela Yüksek Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Maikel Jose Moreno 

Perez (54), Florida Güney Bölge Savcılığı tarafından hazırlanan bir suç duyurusu ile 

Venezuela’daki düzinelerce hukuk ve ceza davasını yasadışı yöntemlerle çözmek için 

on milyonlarca dolar rüşvet alma ile bağlantılı olarak kara para aklama işiyle 

suçlanmaktadır. 

 

İddianameye göre Yüksek Mahkeme Başkanı Moreno Perez’in örneğin; şahsi bir yüzde 

gelir karşılığında, tahmini değeri 100 milyon dolar olan bir General Motors otomobil 

fabrikasına el koyulması ve satılmasına izin verdiği iddia edilmektedir. İddianamede 

ayrıca, Moreno Perez’in Venezuela devlet petrol şirketine karşı milyarlarca dolarlık bir 

dolandırıcılıkla suçlanan biri de dâhil olmak üzere, Venezuelalılara yönelik 

suçlamaların düşürülmesi ve salıverilmeleri için rüşvet aldığı da iddia edilmektedir. 

 

Suç duyurusuna göre Ekim 2014 veya civarında Moreno Perez, bir vize başvurusu 

esnasında ABD’li yetkililere Venezuela’daki yüksek mahkeme başkanlığı işinden yılda 

yaklaşık 12,000 ABD doları kazandığını beyan etmiştir. 2012 ile 2016 yılları 

arasında, kendi beyanına göre aylık geliri sadece 1,000 dolar olan bu mahkeme 

başkanının ABD banka kayıtları ise hesabına; özellikle Venezuela’da eski bir ceza 

davaları savunma avukatı olan ve halen bir medya şirketini yöneten suç ortağı ile 

bağlantılı yabancı banka hesaplarına sahip paravan şirketlerden büyük miktarda 

olmak üzere yaklaşık 3 milyon dolar para girişi olduğunu göstermektedir. 

 

Suç duyurusunda belirtildiği üzere, Moreno Perez’in banka kayıtları 2012 ile 2016 

yılları arasında, başta Güney Florida bölgesi olmak üzere, Bay Perez’in yaklaşık olarak 
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3 milyon dolar harcama yaptığını göstermektedir. Örneğin, banka kayıtlarına göre 

Moreno Perez özel bir uçak ve pilot için yaklaşık bir milyon dolar harcamıştır ve kredi 

kartı ile de başta Güney Florida’daki mağazalarda 600,000 dolardan fazla (Bal 

Harbor’daki Prada ve Salvatore Ferragamo gibi lüks mağazalar dâhil), Aventura’da bir 

lüks saat tamircisinde 50,000 dolar ve Venezuelalı bir güzellik yarışması direktörüne 

de yaklaşık 40,000 dolar ödeme yapmıştır. 

  

 
 

New York Güney Bölge Savcılığı tarafından hazırlanan ayrı bir iddianameyle; 

Venezuela ekonomiden sorumlu Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah 

(45), Venezuela kripto para birimi yöneticisi Joselit Ramirez Camacho (33) ve 

Venezuelalı iş adamı Samark Lopez Bello (45), OFAC (Yabancı Varlıkları Kontrol 

Birimi) tarafından Maduro Moros, El Aissami Maddah ve Lopez Bello’ya karşı 

uygulanan yaptırımlardan kaçınma çabalarıyla ilgili bir dizi yasadışı faaliyetle 

suçlanmaktadır. 

 

İddianamede Şubat 2017’den Mart 2019’a kadar El Aissami Maddah ve Ramirez 

Camacho’nun; Maduro’yu hedef alan OFCA yaptırımlarını ihlal ederek, ABD’li kişiler 

ve ABD merkezli kuruluşlar ile Maduro’nun 2018 başkanlık kampanyasında 

kullanılmak üzere özel uçuş hizmetleri sağladığı ileri sürülmektedir. 

 

Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı Narkotik Ödüller Programı kapsamında El 

Aissami Maddah’ın tutuklanması ve/veya yakalanmasına yardım edenlere 10 milyon 

ABD dolarına kadar ödül vermektedir. 

 

Bu soruşturma HSI New York Saha Ofisi tarafından yürütülmüştür ve davaya New 

York Güney Bölge Terör ve Uluslararası Narkotik Biriminden savcılar Sam Adelsberg 

ve Amanda L. Houle bakacaktır. 
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İddianamede suçlanan diğer kişiler: 

 

Luis Motta Dominguez, 67, Eski Enerji Bakanı, Florida Güney Bölge 

Savcılığı tarafından Corpoelec işini ABD merkezli şirketlere vermek için rüşvet 

aldığı iddiasıyla bağlantılı olarak, Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası (FCPA-

Foreign Corrupt Practices Act) ihlallerinden elde edilen kara paranın 

aklanmasıyla suçlanmaktadır. 

 

Nestor Reverol Torres, 55, Venezuela Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Ofisi 

(ONA- La Officina Nacional Antidrogas) eski Genel Direktörü ve Venezuela 

Ulusal Muhafızlar eski komutanı. Edylberto Jose Molina Molina (57), Venezuela 

eski ONA Yardımcı Direktörü ve halen Venezuela’nın Almanya askeri 

ataşesi. Her ikisi de New York Doğu Bölge Savcılığı tarafından, uyuşturucu 

kaçakçılarına kokaini Birleşik Devletlere sevk etmekte yardım ettikleri 

uluslararası kokain dağıtım işine bulaşmakla suçlanmaktadır 

 

Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez,  “Mauro” ve “Angel-Melek,” adıyla 

bilinmektedir 47, Venezuela Ulusal Muhafız birliğinde eski yüzbaşı, New York 

Doğu Bölge Savcılığı tarafından 01 Ocak 2004 ile 01 Aralık 2009 tarihleri 

arasında uluslararası bir kokain dağıtım işine karışmakla suçlanmaktadır. 

Rafael Antonio Villasana Fernandez, 48, Venezuela Ulusal Muhafız birliğinde 

eski bir subay, New York Doğu Bölge Savcılığı tarafından 01 Ocak 2004 ile 01 

Aralık 2009 tarihleri arasında uluslararası bir kokain dağıtım işine karışmakla 

suçlanmaktadır. Mahkeme dokümanlarına göre Kotosky ve Villasana, nihai 

varış yeri Birleşik Devletler olan yedi tondan fazla kokaini Kolombiya sınırından 

Venezuela’daki çeşitli havaalanları ve limanlara taşımada resmi devlet araçlarını 

kullanmıştır. 

 

Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, 52, eski Venezuela Enerji Bakan 

yardımcısı, Texas Güney Bölge Savcılığı tarafından; ABD merkezli şirketlerin 
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sahipleri tarafından Venezuela hükümet yetkililerine enerji sözleşmeleri ve 

ödenmemiş faturaların ödenmesinde öncelik verilmesi için ödenen rüşvetlerle 

ilgili uluslararası bir kara para aklama işinde, kara para aklama ve Yabancı 

Yolsuzluk Uygulamaları Yasasını (FCPA - Foreign Corrupt Practices Act) ihlal 

etmekle suçlanmaktadır. 

 

Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, eski Venezuela Hava Kuvvetleri 

subayı, Arizona Savcılığı tarafından Silah İhraç Kontrol Yasasını ihlal etmekle 

suçlanmaktadır. İddialara göre Arizona’daki bir havacılık şirketiyle bağlantılı 

şahıslar da dâhil olmak üzere, ABD’den Venezuela’ya OV-10 Branco modeli 

uçaklarda kullanılan T-76 askeri uçak motorlarını kaçırmakla ve ABD 

hükümetinin tespit etmesini engellemek maksadıyla nakliye ve ihracat kontrol 

dokümanları hakkında yanlış bilgiler vermekle suçlanmaktadır. 

 

İddianamede yer alan bütün iddialar henüz sadece iddia niteliği 

taşımakta ve mahkemede suçlu oldukları kanıtlanana kadar bütün 

sanıklar masum kabul edilmektedir. 

 

Çevirenin Notları: Yazı aslına sadık kalınarak çevrilmiş, daha açıklayıcı olması 

için bazı fotoğraf, kroki ve haritalar çevirmen tarafından eklenmiştir. Yazının aslına 

aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz. 

 

 
 

Birleşik Devletler Adalet Bakanı ve savcılarının iddialarına göre; devlet başkanı, 

hükümet yetkilileri, güvenlik güçleri, silahlı kuvvetler ve yargı sistemi rüşvet ve 

yolsuzluk batağındaki Venezuela halkı ne yazık ki dış yardımlara bağımlı hale 

gelmiştir. Fotoğraflar. NewsBeezer, Elyxandro Cegarra/Zuma/Rex/Shutterstock ve 

Anadolu Agency 

   

Uyuşturucu baronları ve zehir tacirleri tarafından yapılan uyuşturucu kaçakçılığı ve 

satıcılığı rezil bir suçtur ve bu rezil suçu işleyenler,  dünyanın neresinde olurlarsa 

olsunlar bir gün mutlaka adalet önünde hesap vereceklerdir. 

 

 Açgözlülüğünün kurbanı olan ve Kolombiyalı uyuşturucu baronları ile iş tutup 

onların kokainini ABD’ye akıtarak yolunu bulan Panama diktatörü Manuel 

Noriega’nın hayat hikâyesi bütün zehir tacirlerine ders olmalıdır. ABD, Noriega’yı 
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kaçırmak için Panama’yı işgale etmiş, iki hafta sonra teslim olan Noriaga ABD’ye 

götürülerek yargılanmış ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 17 yıl hapis yattıktan 

sonra hastalık ve iyi hal nedeniyle serbest bırakılan Manuel Antonio Noriega Moreno 

2017 yılında ölmüştür. Yazının çevrilmesinden maksat; para ve çıkar uğruna 

insanların ne kadar çirkinleşebildiklerini bir nebze olsun gösterebilmektir. 

 

 

https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-

venezuelan-officials-charged-narco-terrorism 

 

https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism
https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

