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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports گزارشھا

 
  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١٤ جنوری ٢٩

 دست ارتش کلمبيا به قتل رسيدنده  ب»فارک«سه چريک انقالبی 

 

  ارتش سراپا مسلح و امريکائی کلمبيا

از به قتل رساندن سه تن از چريکھای مبارز فارک و دستگيری دو تن از اعضای اين  مبيامريکائی کلانظاميان ارتش 

  .گروه خبر دادند

اعالم کرد سه تن ) دلو ۶(؛ وزارت دفاع کلمبيا روز گذشته »مريکا اينفوبائها«ی زبان ئگزارش پايگاه خبری اسپانيابه 

  .مريکائی اين کشور به قتل رسيدنداان ارتش توسط نظامي) دلو ۵( روز گذشته، »فارک«از چريکھای مبارز 

 گذشته در جنوب غربی و شمال شرقی اين کشور در حال جست و جو برای ۀی ھفتئبا گزارشات، نظاميان کلمبيامطابق 

مريکائی کلمبيا اارتش  .اين شورشيان را به قتل رسانده و دو تن ديگر را نيز دستگير کرده اند» مواد مخدر«يافتن 

  را متھم به قاچاق مواد مخدر کرده و به اين بھانه دست به قتل و کشتار آنان و غير نظاميان منطقه می»فارک«مبارزان 

  زند

.  مسلح حزب کمونيست کلمبيا تشکيل شدۀ به عنوان شاخ١٩۶٠ ۀنيروھای مسلح انقالبی کلمبيا موسوم به فارک در دھ

  .جدا شد اما به حيات چريکی خود ادامه داد با انتشار اطالعيه ای از حزب کمونيست ١٩٨٠ ۀدر دھ

مريکائی، ا خونبار و با حمايت مشاوران نظامی ھایھای اخير، نيروھای امنيتی کلمبيا در يک سلسله عمليات طی سال

  .اند را دستگير کرده اند و بسياری از نيروھای آن برخی از رھبران ارشد اين گروه شورشی را کشته
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، به منظور ارویبر در اوسلو پايتخت نو اکت١٨ از   و دولت کلمبيا به صورت رسمی»کفار«گوی صلح ميان  و گفت

مريکا آن را به عنوان يک گره ا متحد امپرياليسم ی که بسياری از کشورھا»فارک«ھای گروه  پايان دادن به خشونت

  .تروريستی می شناسند، آغاز شد

 با تشکيل گروه ١٩۶۴ند از سال ه اود را از دست دادھای چريکی در کلمبيا که طی آن ھزاران نفر جان خ جنگ

  . که جمعی از نيروھای نظامی انقالبی کلمبيا ھستند، آغاز شده است«فارک«کمونيستی 

 


