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El portaveu de la guerrilla de les FARC, Raúl Reyes, agraeix la gestió de bons oficis que realitza 
el President veneçolà Hugo Chávez, però insisteix que l'intercanvi humanitari haurà de realitzar-se 
en territori colombià, encara que no descarta que en sòl veneçolà es puguin realitzar negociacions 
per a assolir-lo. Reyes demana al President Chávez exercir pressió sobre el seu homòleg colombià 
A. Uribe per a assolir la retirada militar de Prada i Florida per 45 dies, temps que estima suficient per 
a realitzar l'acord i els alliberaments amb un marge suficient i confiable de seguretat per a tots. A 
més va transcendir, en mitjans de premsa veneçolans, que les FARC ja han pres contacte escrit 
amb el President Chávez, i que s'estaria organitzant una trobada directe entre el mandatari i R. 
Reyes. Mentrestant, una comissió del Parlament Europeu, integrada per 15 parlamentaris, va visitar 
la zona rural del municipi de Prada per invitació de l'Organització Regional Indígena de la Vall del 
Cauca, ORIVAC, per a conèixer la regió que les FARC exigeix que sigui desmilitarizada i constatar 
la situació social i de seguretat dels habitants, en la seva majoria camperols pobres i indígenes. EL 
COLOMBIANO, EL TIEMPO, 27/08/07 
 
La vuitena ronda de diàleg entre el Govern i la guerrilla de l’ELN a l’Havana va acabar sense la 
signatura d'un acord sobre cessament de foc i d'hostilitats, a causa de les enormes diferències de 
les parts en matèria de verificació. El Consell Nacional de Pau, CNP, va presentar una proposta 
de realitzar la verificació en corredors de mobilitat en 10 zones del país i la presència 
d'observadors internacionals que estarien en cada regió. Els observadors comptarien amb 
mecanismes de comunicació per a mantenir contacte permanent amb els comandants militars i els 
caps insurgents. El tràmit de les observacions es realitzaria de manera discreta i no a través de 
mitjans de premsa. Els Comissionats de Pau del Govern i de l’ELN van afirmar, per separat, haver 
pres nota de la proposta per a estudiar-la. Les parts van posar fi a la ronda sense convenir una 
pròxima data però amb el compromís de retornar a la taula de diàleg. EL TIEMPO, VANGUARDIA 
LIBERAL, LA OPINIÓN 25 - 27/08/07 

Una nova crisi recau sobre el procés de pau que avança el Govern amb les organitzacions 
paramilitars, al produir-se el trasllat de dos dels líders amb més poder a la presó de Cómbita. La 
mesura va ser presa pel govern al comprovar que Carlos Mario Jiménez, alies Macaco, realitzava 
activitats de narcotràfic i de ser un dels caps de les noves bandes de paramilitars anomenades les 
Àguiles Negres, fundades després de la desmobilització de prop de 30.000 paramilitars, activitats 
que controlava des de la presó d’Itagüí, lloc de reclusió anterior. El Govern afirma que si els EEUU el 
demanen en extradició, la concediran. Mentrestant autoritats judicials d'EEUU diuen que 
tramitaran l’oficialització de la petició d'extradició, per a ser processat per delictes de narcotràfic en 
aquest país. L'altre cap paramilitar traslladat és Luis Fernando Murillo, alies Don Berna, qui segons 
el Govern, el trasllat va ser motivat per raons de seguretat, però que fonts d'intel·ligència afirmen 
que manté el control sobre nombroses bandes de delinqüència dedicades a l'extorsió, la intimidació i 
assassinat de persones a la ciutat de Medellín, activitats que realitza a través de les anomenades 
oficines o agències de cobrament. Un dia després dels trasllats, l'Alt Comissionat per a la Pau i el 
Ministre de l'Interior, es van reunir amb els restants caps paramilitars reclosos, per a tractar la 
situació i assegurar que el procés de pau continuï, compromís que van reiterar als funcionaris i al 
país a través de mitjans de premsa. D'altra banda, el cap paramilitar Ramón Izaza, en 
compareixença davant la justícia va revelar que l’ex-General Farouk Yanine Díaz el 1977 el va 
instar a organitzar un grup d'autodefenses i que va combatre a les guerrilles conjuntament amb 
l'exèrcit després de rebre entrenament, armes i uniformes militars. Aquesta denúncia es suma a la 
sentència  condemnatòria de 40 anys de presó a 4 militars per l'assassinat de 3 sindicalistes a 
Arauca l'any 2003. Els militars després d'assassinar-los van aprofitar l'escena per a fer-los 
aparèixer com a guerrillers donats de baixa en combat amb les tropes de l'Exèrcit. També es va 
saber que el mercenari israelià Yair Klein, qui va entrenar a les forces paramilitars formades per 
capos del narcotràfic, va ser detingut en un aeroport de Moscou per agents de la INTERPOL. El 
mercenari ha estat condemnat en absència a una pena de 10 anys a Colòmbia pels delictes de 
terrorisme i conformació de bandes de sicaris i paramilitars. El Govern avança la gestió per a 
demanar-lo en extradició. EL TIEMPO, 25 - 29/08/07 
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