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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  به گزارش تله سور 

  عثمان حيدری: فرستنده
  ٢٠٢٢  اگست٢٦

  

 !کلمبيا تالش برای ربودن و يا ترور رئيس جمھور چپگرای 

 
  .جمھور چپگرای کلمبيا حمله کردند  پترو رئيسافراد مسلح به تيم امنيتی گوستاوو

از زمان روی کار آمدن اولين رئيس جمھور چپگرای کلمبيا، اميد زيادی در اين کشور به وجود آمده که مذاکرات صلح 

  .با چريک ھا پيشرفت طرح پته توافقی منطقی برای ھمه برسد

  . از افراد مسلح به تيم پيشتاز امنيتی وی حمله کردندبا اين حال، پيش از سفر گوستاوو پترو به شمال کشور، گروھی

ت، دفتر رياست جمھوری کلمبيا در توييتر از حمله به نيروھای امنيتی گوستاوو پترو، رئيس جديد دولت سگ ا٢۴در 

  .خبر داد

  .اين حادثه در شھرداری ال تارا، استان نورته د سانتاندر رخ داد

موتوری در نزديکی شھر سن پابلو کمين کرده بودند و سعی کردند خودروی دست کم شش نفر مسلح در مسير کاروان 

  .امنيتی رياست جمھوری را متوقف کنند

الستيک ھای . ی که پرسنل امنيتی فرمان توقف افراد مسلح را ناديده گرفتند، اين گروه شروع به تيراندازی کردئاز آنجا

  .يک خودرو آسيب ديده است
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 .در مجموع، مھاجمان موفق شدند دو خودرو را در اين کاروان متوقف کنند. به توقف شدخودروی ديگری نيز مجبور 

  .خودروھای باقی مانده بدون آسيب از سد معبر عبور کردند

  .دستگير و حدود يک ساعت توسط مھاجمان بازداشت شد (UNP) سپس يک راننده از يگان حفاظت ملی

  .ان امنيتی آسيبی وارد نشده استمورأبر اساس اين اطالعيه، در اين بين به م

 رئيس جمھور پترو به منطقه برای از سرگيری مذاکرات صلح با ۀاين حادثه دو روز قبل از سفر برنامه ريزی شد

  .چريک ھا رخ داد

 .مريکا رنج بردا سال از جنگ داخلی بين شورشيان چپ، شبه نظاميان راستگرا و ارتش ملی مورد حمايت ۵٢کلمبيا 

  . جان خود را از دست دادند و ميليون ھا نفر آواره شدندنفر ٢٢٠٠٠

 مذاکراتی نيز با گروه چريکی.  کردءچپگرای فارک قرارداد صلح امضا  دولت سرانجام با چريک ھای٢٠١۶در سال 

ELN در کيتو، پايتخت اکوادور انجام شدءاين مذاکرات ابتدا. انجام شد .  

ھبر راستگرای وقت اکوادور اعالم کرد که کشورش ديگر به عنوان محل  لنين مورنو، ر٢٠١٨ريل پابا اين حال، در 

  . مذاکرات در ھاوانا، پايتخت کوبا برگزار شد٢٠١٨از ماه می . برگزاری و ضامن مذاکرات عمل نخواھد کرد

  .ت ھمان سال بدون پيشرفت به پايان رسيدسگدر اول ا ELN آخرين دور مذاکرات با

حبت صمھور وقت کلمبيا، گفت، با اين حال، پس از تالش ھای فراوان، زمينه ای برای خوان مانوئل سانتوس، رئيس ج

  .ھای بيشتر ايجاد شده است

 .را اصالح خواھد کرد ELN  باذاکرهم ايوان دوکه اعالم کرد که شرايط ٢٠١٨ست گاپس از روی کار آمدن دوکه در 

  . را آزاد کنند و آتش بس يکجانبه اعالم کنند گروگان ھاۀًاين سياستمدار بعدا از چريک ھا خواست که ھم

 نفر در حمله به ۶٠ نفر و مجروح شدن ٣٠ دوکه سرانجام پس از کشته شدن بيش از ٢٠١٩ جنوری با اين حال، در 

  .پايان داد ELN  باذاکرهم دانش آموزان در بوگوتا، پايتخت، دبه کرد و به ۀيک مدرس

 با گروه ھای مسلح  مذاکرهۀدولت، اين سياستمدار تمايل خود را برای ادامپس از انتخاب پترو به عنوان رئيس جديد 

  .نشان داد

ELN   نشان داده بودندذاکرهمًو چندين گروه منشعب از فارک نيز اخيرا تمايل خود را برای مشارکت در . 

 

 


