
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights  بشر حقوق

 
   دمشق-  گروموا لناي  :ازگزارش

  یريش. م. ا:  متن و تأمالت ازبرگردان

 ٢٠١٢ سپتمبر ٠٢

  

  کشتار در قبرستان
  

 آنھا را کاني با کشتار انسانھا، نزد،»یآزاد «نيمبارزان دروغ ءابتدا.  را منفجر کردندني مراسم تدفستھايترور

 وداع ۀاجاز  دفن آنھا به قبرستان آمده بودند،ی کشته شدگان که براکاني به اقوام و نزدیعزادار کردند و سپس، حت

  ... نام داردی دموکراسی مبارزه بران،يا.  شودی نمدهي خشونت نامنيالبته که ا. با مقتوالن را ندادند

 در مراسم یستي تروراتي دمشق به عملۀ در حومی قبرستان جرومانیکي در نزدهيسور» مخالفان «اگستماه  ٢٨

 بود که آنھا نيفقط ا»  سازانیدموکراس« در مقابل نيجرم شرکت کنندگان مراسم تدف.  کشته شدگان دست زدندنيتدف

 منزل، جمع نيبه آخر» مخالفان«دست ه  بذشتهز گ خود در اثر انفجار روۀ کشته شدزاني و عزکاني نزدۀ بدرقیبرا

  ... مرگ است»کتاتوري دهيمبارزان عل« جرم در نزد ني ایجزا. شده بودند

 لي تبدديانفجار در قبرستان، سکوت مرسوم در آرامگاه مردگان را در ھم شکست و به قتلگاه کشته شدگان جد! یآر

  .ديگرد

 از مجروحان یاريحال بس.  مجروح شدندزي نفر ن۵٠ به کينزد. اختند نفر جان ب١٢ یستي عمل ترورني ااني جردر

 ني که در پشت ایخاطر منافع آنھائه  بون،ي شبه انقالبیروزيخاطر په ب.  استادي تلفات زشياحتمال افزا.  استميوخ

  . شودی مافزوده اند، باز ھم بر شمار قبرھا ستادهي اانهي وحشیتوحش و قتلھا

  . کنندی گذارند عزاداری کنند و نمیمردم را منفجر م.  دھندی را ھم نمنيدفن مقولۀ ز کنند و اجای مکشتار

 خود غرق بودند، چه بود؟ چرا شما زاني ھم در ماتم عزینطوري مردم که ھمنيجرم ا:  پرسمی از غرب متمدن ممن

، دست نشاندگان خودتان  باندھا و منفجرکنندگانیستي به اعمال تروراي آد؟ي کنی متي حماتي جنانياز عامالن ا

ه  ھتل محل اقامت ناظران سازمان ملل متحد ببل در مقادادهي شناختن انفجار روتيرسمه  شما از بد؟ي کنیاذعان م

 مجروح ی کس کشته نشد، فقط تعدادچي حادثه ھنيخوشبختانه در ا. دي کردی خودداریستي عمل ترورکيعنوان 

 از شرافت و ی اما در واقع مبارزان راه آزاد،»یمبارزان راه آزاد« شما ريدست افراد به تعبه  نفر ب١٢ نکيا. شدند

  ... افتادندني بر زم،ی از خود زندگی آزادانون، از قیوجدان، آزاد
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 را ھمراه ی ھر چه بشترگناھاني کند بی می در انتظار مرگ است که سعیوالي ھن،يا.  است ناتوانی خشونتن،يا 

 یباندھا.  آنھا نتوانست دمشق را اشغال کندیباند مخف. دندي را در حلب به خاک مالنايپشت شورش. خود به گور ببرد

.  آنھا را ارتش محاصره کرده استیاي نابود شده و بقابايتقرنه تنھا تا دندان، بلکه تا نوک ناخن مسلح آنھا در حمص 

 را یشتري بگناھاني بن،يجار مراسم تدف خواھند با انفیفقط م.  کنندیاکنون از آنھا چندان خوب، مثل سابق حفاظت نم

  ...بکشند

 دست ساز ۀمزدوران مواد منفجر. وستيوقوع په  دفاع بی مردم بهي باز ھم عل،یگري دیستي روز، عمل ترورھمان

با » مخالفان«. دندي دبي ھمسر و دخترش آسل،ي انفجار آن، صاحب اتوموبۀجيدر نت.  چسباندندلي اتوموبريرا به ز

  . جنگندیان مزنان و کودک

 مرکز دمشق با یکي واقع در نزدني عباس الدداني می را در حوالی ساختمان مسکونکي ستھاي، ترورگستا ٢۶

 وابسته به یاما رسانه ھا.  شدندیدو نفر کشته و چند نفر ھم زخم. نارنجک اندازھا مورد ھدف قرار دادند

 ني ارتش تا آخرکه یدر صورت. د کننی متھم مین به اماکن مسکویراندازي را به تهي، ارتش سور»دموکراتھا«

مخاطره انداختن ه  با بني در آنجاھا موضع گرفته اند و ھمچنستھاي که تروری ساکن محالتنيلحظه، تا خروج آخر

 هي خود علاتيارتش عمل.  ماندی ترک محل، منتظر می به ساکنان برای سربازان خود در کمک رسانیزندگ

  . کندی در خطر باشند، آغاز نمی شھروندان عادی زندگکه ی را تا زمانانيشورش

 ی برند، آدم می حمله می شھروندان عادیبه مناطق مسکون.  کنندی نمی فروگذاریعي عمل شنچي از ھانيشورش

 یدفن کشته شدگان را نمۀ  که اجازی خوب، آن دمکراسز؟يخاطر چه چه ب.  سازندی را منفجر منيدزدند، مراسم تدف

 ن،ي از اريغ.  داندی نمزي را جاگناهي بینھا کشتن انسااني از ادکي چي دارد؟ در راه خدا؟ ُخب، ھیدھد، چه ارزش

 ی از آنھا، قرآن ھایکي در ی واقع شده اند و حتستھاي ترورۀ ام که ھدف حملدهي را دیاري مساجد بسمن الزاماً 

ه ، ب»خدا ھرگز به خائنان کمک نخواھد کرد«بارت  سوخته قرآن، عمي از صفحات نیکي که در دميسوخته را د

  . شدی خوانده میراحت

ه  مجدد جھان بمي تقسیوالئي ھۀنام پروژه  بج،ي خلی و عربی غربی پول کشورھای ھاسهينام منافع که  بنھاي اۀ ھم!نه

 شما ۀ برنامنيو ا! دھد به شما بی تواند جواب سختی که مدي حمله کرده ای شما به کشورانياما، آقا. ونددي پیوقوع م

  . محکوم شده استخي رفتن به گورستان تاریھم برا

  

  : مترجمتأمالت

 ی را از آن می اقتصاد- ی فقط بحران مالھاياري بسد،ي آی مانيمه  بی دارهي سرمای صحبت از بحران ساختاریوقت

خصوص دو ه  بی استعماریجنگھا.  استدهي نظام را در ھم کوبیبحران تمام عرصه ھا. ستي درست ننيا. فھمند

 از آن دارند، که تي ھمه حکاهي سرماان اعمال و رفتار کارگزاران و گماشتگھا،يريگع اظھارات، موضر،ي اخۀدھ

 ی و حتی فکر،ی به بحران عقلا،يخولي به جنون و مال،ی روان- ی نوکران خود را به بحران روحی دارهيسرما

 جزو یگري و وحشتي جنا،ی و گستاخیشرمي ب،یاکاريروغ و ر درست است که دنيا.  مبتال ساخته استیاخالق

 ۀ آنھا ھمري اخی در سالھا،ی باشد ولی آن مراني و مزدبگی دارهيرما نظم سی نظام بی ذاتتي و ماھليخصا

  .دي رسی و اوباشگرسمي لومپنی پا گذاشتند و کارشان به حد اعالري خود نظام را ھم زیمرزھا

 ،ی افغانستان، عراق، سومال،یوگسالوي ھولناک غرب در اتيصور بود که بعد جنا تني بر ای انسان خردمندھر

 در تي پر مگس از شرف و انسانکي ۀ که به اندازهي ھر کدام از کارگزاران سرما،ايبي در لژه،يوه و ب... سودان،
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 خواھد ی خودکشرتلي و مثل ھدي خزواھد خیسوراخه  نخواھد شد و بتي مرتکب جناگري مانده باشد، دی باقرشيضم

 داتيبه اظھارات و تھد.  نکردند، بلکه، ھارتر و گستاخ تر از قبل ھم شدندني از آنھا نه تنھا چنکدام چي ھ،یول. کرد

 ري اردوغان، امن،ي مک کگ،ي مثل اوباما، اوالند، کامرون، ھ،»هي سورونيانقالب و انقالب«مستمر فرماندھان 

 به چنگ و ه،ي ضد مردم و مقامات سوره بگراني و دیرلي خانم ھاھو،يتان  و نی عربستان، مورسوخي الشخيقطر، ش

    دارد؟ی روان- ی و سالمت روحتي با منطق و عقالنیتيچه سنخ! دي توجه کنگرانيدندان نشان دادن آنھا به د

 توان ی م،ی روانپزشکان، روانکاوان و روانشناسان اجتماعشاتي و آزماناتي معاجي از نتایري با بھره گگمانمه ب

 و ھم به تبع آنھا، یاسي س- ی اجتماع،ی اقتصاد- یھم مال. ني ھم آن و ھم ایعني ،ی دارهي سرمایبحران ساختار: گفت

  . و ھمه اشی عقل-ی روان- یروح

***  
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  :افزودۀ پورتال

با آن که در اساس با طرح بحران اخالقی در نظامات سرمايه داری بايد با دقت بيشتر برخورد نمود و نبايد برخی از 

دافعان سرمايه ال م ی جنايت  را دراعم ودی از بحرانتبارزات علن ۀ نم ه مثاب د آن را بخش  ب ست، بلکه می باي  دان

ايد  رده شود، ش ام ب ائی ن ان بحرانھ اه از چن ام ھرگ متبارز ذات و ماھيت چنين نظامھائی به حساب آورد، در سطح ع

ال جنايتکبتوان آنھا را توجيه نمود، مگر آنچه مسلم است و نبايد ھيچ گاھی از ديده فرو گذاشته شود،  ۀ اتشبيه اعم ران

  .است به نوعی جنون و يا روان پريشیمدافعان سرمايه 

ون، مريضی  اتی از سنخ جن يلۀ کلم ه وس د ب سنده بخواھ ه ممکن است نوي ی ک ما را عقيده برآن است که با تمام نفرت

 از آنھا مريضھای روانی را ،روانی، روان پريشی عليه آن جنايتکاران به کار ببرد، چنان کلماتی در نھايت به نحوی

  .اصل نظام را که فقط می تواند برپايه ھای جنايت و کشتار دوام نمايد، از ديده مخفی می نمايدبه نمايش گذاشته، 

 AA-AA ادارۀ پورتال


