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  ماريا دوالکروآ-مادر مقدس آنيس

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٣ اکتوبر ٠۴

   

  :مادر مقدس آنيس 
  !به وسيلۀ دارو بی ھوش شده بودند يميائی،ک کودکان حملۀ 

   

  

 از - يميائیک در کشتار -يميائی در منطقۀ غوطه کينان داد که کودکانی که در حملۀ مادر مقدس آنيس ماری دوالکروآ اطم

  .تنھا در حالت بی ھوشی به سر می بردندلم گرفته بودند زنده ھستند و آنھا ف

ذقيه به من اھالی منطقۀ ال«مادر مقدس آنيس ماری دوالکروآ در مصاحبه با شبکۀ تلويزيونی الميادين اظھار داشت که 

  ».لم مرتبط به غوطه که توسط شبھه نظاميان منتشر شده بود، فرزندان خودشان را ديده انداطالع دادند که در ف

نخستين «زرسان سازمان ملل متحد در دومين بازديد از دمشق، مادر مقدس انيس چنين اظھار داشت که به ھمراھی با

ما به چشم . يميائی به غوطه در دمشق به سر می برديم ک، بشر دوستانه و شب پيش از حملۀ انگيزۀ حرکت ما، در آغاز

  » .خودمان ديديم که در معادميه چه روی داد
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ن شب، ھيچ حرکت غير عادی آولی طی .  مطلع می شدنددر نتيجه، اگر کسی کشته شده و يا زخمی شده بود اھالی فوراً 

طه که به دمشق نقل مکان اھالی غو. ديگر را می شناسند اھالی اينجا ھمه با ھم ھمسايه ھستند و يک. ديده نشده بود

 شدگانی که رسانه ھا اعالم کرده بودند، يعنی با گمکردند ھيچ نگرانی خاصی نداشتند، به خصوص با اين حجم از 

در آن شب ھمه چيز عادی و . م نشنيديمھصدای ھيچ آمبوالنسی .  زخمی در اين منطقۀ کوچک١٠٠٠ کشته و ١٤٠٠

  ».آرام بود

 روستای الذقيه حمله ١١، گروه ھای مسلح به گست ا٤.  با اھالی الذقيه در تماس بودمائماً طی مسافرتم به مالزی من د«

ما فھرستی از قربانيان منطقۀ الذقيه . پس از اعالم کشتار، رسانه ھا از پيشروی مخالفان رژيم سوريه خبر دادند. کردند

.  سال داشته اند١٥ نفر از آنھا کمتر از ٦٥ که  نفر را دزديده بودند١١٥گروه ھای مسلح . و مفقود شدگان تھيه کرديم

يميائی به کرزندانشان را بين قربانيان حملۀ لمی که بخش شده بود فشدم که والدين منطقۀ الذقيه در فطی مسافرتم، مطلع 

  .غوطه ديده اند

  ».و مطمئن انتخاب کردندلم ھائی که گروه ھای مسلح تھيه کرده بودند به عنوان مدارک معتبر  فلم بين ف١٣ئی ھا امريکا

که نمی توانم تاريخ و لمانی در تماس بودم، و به آنھا گفتم امن با روزنامه نگاران «: مادر مقدس انيس اضافه کرد که 

از ديدن ھمان کودکان، .  ويدئو و ويدئو ھای اول را برايم فرستادند٤٣آنھا فھرستی از . لم ھا را مشخص کنممکان اين ف

  . لم شگفت رده شدم، و حدس زدم که بايد چيزی غير عادی در اينجا وجود داشته باشديا پنج فر دست کم در چھا

  

يميائی را به شکل عميقتری مورد بررسی قرار می دادم، دائما از خودم می کی تمام ويدئو ھای مرتبط به حملۀ وقت

پرسيدم که اين ھمه کودک را ازکجا آورده اند؟ والدين آنھا کجا ھستند؟ آيا اين امکان وجود دارد که مادری را فرزندش 

  ».پرسش برانگيز استرا رھا کند؟ مفقود شدن يک يا دو کودک ممکن است عادی باشد ، ولی اين ھمه بچه مطمئنا 

به کودکان داروی بی ھوشی داده بودند، ھمه آرام و ساکت بودند، به استثناء يک : با اين وجود، من خبر خوبی دارم «

برای بی ھوش کردن بچه ھا از چندين نوع داروی بی ھوشی استفاده کرده بودند تا صحنۀ . نفر از آنھا که گريه می کرد

در مورد جوانان کشته شده، فکر می کنم از عناصر گروه ھای مسلح بودند . ن تداعی کنندمرگ آنھا را برای تماشاچيا

  ».که نقش بازی کرده اند

.  نفر می ديديم٤٠٠ يا ٣٠٠اگر واقعا مرده بودند، به خاک سپاری اين ھمه قربانی را بايد در گودال ھای بزرگ برای «

   جسد وجود داشته، پس اين اجساد کجا ھستند؟١٥٠٠اگر حقيقتا .  جسد به خاک سپرده شدند٨ولی تنھا 
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» گست ا٢١«ت بين المللی تحت عنوان أمادر مقدس انيس ماری دوالکرو آ در شبکۀ ال ميادين اعالم کرد که يک ھي

ئی است که بايد رويدادھای بين امريکا کانادائی و ، ايتاليائی،لمانی، فرانسویاتشکيل شده و متشکل از کارشناسان 

دادھا ات رويع سا اين برنامه ريزی در رابطه با تاريخ.  صبح را مورد بررسی قرار دھند٤ دقيقه تا ٥٥  و١ساعت 

 بايد دانست که ناممکن است که در ھمان روز اين ھمه جسد به ءابتدا. طرح می کندمسائل و مشکالت متعددی رام

  .سردخانه منتقل شود، به ويژه وقتی از ھزاران قربانی حرف می زنند

ويدئوھا در ھمان روز در انترنت . لم برداری نشده است فگست ا٢١ا بيش از پيش مطمئن ھستيم که ويدئوھا روز م

  .منتشر شده و اين موضوع به دقت و مدارک بيشتری نيازمند است

  .ادامه دارد 

   ٢٠١٣ سپتامبر ٢٧

  :منبع 

http://www.mondialisation.ca/mere-agnes-les-enfants-de-lattaque-chimique-ont-ete-

anesthesies/5352128 

   

  پيش از اين در اين باره منتشر شده است

  و الکوروآبا مادر مقدس آنيس مريم د» راشيا تودی«گفتگوی شبکۀ تلويزيونی ) ١

http://www.afgazad.com/Siasi-13/091213-T-HM-Mosahaba-Ba-Maader-Moqadas.pdf 

   اوت٢١دربارۀ ويدئو ھای کشتار  : شبکۀ ولتر ) ٢

http://www.afgazad.com/Siasi-13/091213-T-HM-Dar-Baara-Vidio-Haaie-Koshtaar-21-

Aug.pdf 
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