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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  ی مصطفسوھا

  یريش. م. ا:  نوشت ازی و پبرگردان

  ٢٠١٢ جوالی ٠۶

  شھادتنامه

   چگونه آغاز شد؟نيھمه ا: ريقص
د؟  در طول ای می چه روهي سوردر زاران شھروندني دھ ال ھ اد س دی ع ده ان شته ش س.  ک ا را کشت؟ یچه ک  آنھ

ان از درگیسوھا مصطف.  سازدی فاجعه را روشن مني ام،ي کنی که منتشر میشھادتنامه ا در بردگ ان ب ا ج ايري ب  یھ

ائ نه با آز،ي از سرنوشت غم انگاني با فرار،ی عادی با انسانھان،يخون اینھ انه ھ ه رس  اردن اي هي در ترکی غربی ک

  . کرده استداري نشانند، دی منھاي دھند و در جلو دوربیاده قرار ممورد سوءاستف

رد، مدي گردري جوان که موفق به فرار از قصیحيمس ارۀ گلول: دي گوی و در دمشق اقامت ک ه سیانفج رادرم نهي ب  ب

ان رویرنظامي مھندس غکيبرادر من، :  دھدیاو ادامه م.  منفجر شدشي ھاهياصابت کرد و در ر  ١٨ز  بود، در ھم

دري وداع با ما به قصی براود، کرده بليلمان که در آنجا تحصا در آستانه سفر به ٢٠١٢ بروریف ه شھر رس.  آم  ديب

سلحانه بیري گرفتار شد که در آنجا درگیو در منطقه ا اي نني م  یکيدر نزد.  دادی روستھاي و تروری انتظامیروھ

ه در ی کمک، به طرف او رفت و نمیبرادرم برا.  خواستی که کمک مدي را دی زخمسيلو ما، او پۀخان  دانست ک

  . نشسته، کشته شدني در کمراندازي تک تکيبا شل. اوستآنجا مرگ منتظر 

اش شودمي کردداري دی جوانیحيما در دمشق با مس.  شده استلي به شھر اشباح تبدري قصنکيا .  که نخواست نامش ف

ه  تا آن محتختياو از ما خواست که او را در پا سا١۵٠ل ک تان و ھم انواده از دوس د، ھمراھگانشي خ  ی اقامت دارن

  .ميکن

ودرقابلي غري در قصی خشونت، زندگشي اثر افزادر به نظام.  تحمل شده ب سلح، شعارھاانيش  ی  مادي فریني دی م

  . دادندی از شھر فراخوان می ملیتھاي راندن ھمه اقلروني بیبرا زدند و

  » عکسمحل«

رده ام:  پرسدی میار فرانسو ما از خبرنگمصاحب سومي بگوديبا. من چند بار به فرانسه سفر ک ه فران ان ھاي ک  مردم

ارکوز.  ھستندیخوب ابود کردن ھموني طور است؟ چرا او از افراطني ایپس چرا س ه قصد ن ا را ۀ خونخوار ک  م

   کند؟ی متيدارند، حما
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ا در اۀ که چگونه ھمدي دانیما نم شديشا:  او ادامه دادی توانستم جواب او را بدھم ولی نممن  شھر کوچک، در ني م

  م؟ي کردی می مرز لبنان با ھم زندگیکينزد

  . گذاشتاني پاۀ شھر نقطني در اانيحي مسلمانان و مسني بزي تفاھم آمی به قرنھا زندگ»شورش«

انء ابتدااعتراضات ه ی تا زم اي در خک نا، رابانھ راد ناآش سلح پی ظاھرا وحششو،ي اف ه  داي و م اه م ا م د، ت شده بودن ن

  . شدی برگزار مزيصورت مسالمت آمه  ب٢٠١١

اذه  بی کردن شھر، آدمربائی نامتعادل، به خالاري بسان،ي شبه نظامنيا اولگری دزد،یمنظور اخ  آتش زدن ،ی و چپ

  . دست زدندانيحي به آنھا و از جمله مسوستني پانيخانه ھا و مراکز کسب و کار ناراض

دگمي مقیحي مسی فرارۀ خانواد١۵٠ خانه مثل کي در گري دۀخانواد که ھمراه دو یزن د، ی می اطراف دمشق، زن  کن

  . آنھا بودنداني قرباننياول] ٢[انيحيو سپس، مس] ١[ھايعلو:  دھدیادامه م

ه یزمان:  کندی اضافه ماو اني دني اک ايعلو« مشھور خود ی شعارھاوانگ ور، مسھ ه گ ه بانيحي ب را در » !روتي ب

 قي جوان را از طرانيادگراي بننيا] ٣[ الرورخي شژهيوه  ب،ینيرھبران د. مي سر دادند، ما وحشت کردیمومانظارع

ه ارتکاب جنا] ۴ [یکانال وصال سعود د و می دعوت متيب ر گفت ای کن ه گ دان« ھم ه بھشت » مرت را بکشند، ب

  .جاودان خواھند رفت

دشتري پیلي خی علوۀ زنده ماندیھاخانواده .  مواجه شدی ما با خطر جدی آن وقت زندگاز .  از ما شھر را ترک کردن

  .مي ماندی منھاي در انتظار بدتر از اديبا.  ما را ندارنددنيآنھا چشم د.  بودیني دی پاکسازن،يا

   عکسمحل

  

  »هيسور« آزاد ارتش

ه وخامت گرائزمان از، اکثر. دي گذشت و اوضاع ب به نظامتيدر آغ ه وحشت آفریاني ش د،ي ک ان  جودن ا ١۵ان  ٢۵ ت

ا در کام.  آنھا ھستندانياالن بزرگترھا ھم در م.  بودند»کوفيشنکال«به ساله مسلح  ايآنھ سل در یونتھ ه مسل سلح ب  م

  . آنھا قانون خود را حاکم کرده اندنکيا.  زنندیشھر گشت م

   کرد؟ی  چه کار مطيرا شنيپس ارتش در ا: مي پرسی گرفته اند، ماني خانواده ھا که از ھر طرف ما را در مني ااز

واب میکي دی از حاضران ج ش ضروره ب.  دھ ه ارت ه او، مداخل م چنیگفت ردم ھ ود، و م تندی مني ب ا .  خواس ام

شته شدندلي آمدند، و ھزاران نفر در ھمان اوایسربازان از عھده آنھا برنم به نظام.  شروع حوادث ک ر از انيش  بھت

ان،ي سنگیارتش مسلح شده اند، و نه تنھا به سالحھا ه چن وژن بلکه، ب اطشرفتهي پی تکنول ه ی ارتب د ک ده ان ز ش  مجھ

  . ندارداري دولت ھم در اختیحت

 دمي خودمان را دۀ من دو تن از مردان محلم،ي را ترک کنرينکه ما قصآ چند روز قبل از را،ياخ: دي گوی می جوانزن

  .مي شناسیھمه ما آنھا را م.  بودندی سنانيظامآنھا ھم مثل شبه ن.  بزرگ تراکتور بسته شده بودندیرھايکه به تا

دی عادی خانواده ھایرنظاميدر واقع، آنھا پدران غ.  متھم کرده بودندی را به دادن اطالعات به نھاد انتظامآنھا .  بودن

 یکار ھمسيلو که آنھا با پمي دانیما م.  زنده آتش زدند- تراکتور زندهیکھاي ھمان الستی آنھا را در روانيشبه نظام

  . کشتند»ی انقالباتيمال« امتناع از پرداخت اطرخه آنھا را ب.  فقط بھانه بودنيا.  کردندینم

   عکسمحل

  

  »هيسور« آزاد ارتش



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

تدي را باتيواقع: دي گویاو م.  شودی وارد صحبت می پنجاه ساله اباي مرد تقرريپ به نظامني اۀھم.  گف ه از اني ش  ک

ال پکي ا مشي س ورم،يني بی م رف آنھاست. تندسي نی س ا مع اک آنھ رز پوش ه و ط الیبرخ. لھج ا از اھ  ی از آنھ

آنھا .  مختلف ھستندی از اعراب کشورھاه،يبق. ند ھستهي مرز سوریکي خالد و عرسال در نزدی وادی لبنانیروستاھا

 مثل خود آنھا  را کهی خواھند ھمه آن کسانی سبب ھم آنھا منيبه ھم.  آمده اندهي به سوری ساختن امارات اسالمیبرا

  . برانندروني از کشور بستند،ين

ه ھاديما با ام. مي خواھند به خارج فرار نکردی ھا می آنطور که سلفما، ه خان اني به بھتر شدن اوضاع و بازگشت ب  م

  . ماستھني کشور، مني و ام،ي آمده اايدنه  کشور بني در انجا،ي در ام،ي ھستیحيما مس. مي به دمشق آمدر،يدر قص

____________________  

  

 عهي و شی سن،یحيس ماديآنھا اع.  کنندی را قبول نمیفاتي تشرینھاي و آئعتي ھستند که قانون شری مسلمانانھايعلو]١[

دي گیرا جشن م دتاً . رن ا عم ان ھستندهي سوره،ي ترکمي مقآنھ ايريتکف.  و لبن ورد حمایھ اھتي م ای پادش ابی ھ  ی وھ

عود( ستان س ا،یعرب ارات ش ر، ام ابود) رجه قط ه ن وم ب دان محک ا را مرت ندی میآنھ اب.  شناس ایوھ ان ی ھ  خواھ

 ی غربی رسانه ھاکه نيا.  ھستندی علوهي مقامات دولت حاکم سورشتري کنند که، او و بی مدي بشار اسد تأکیسرنگون

  . نداردتي کنند، واقعی می حزب حاکم بعث معرفني را عھايعلو

شق از رو] ٢[ سیدر دم ا م ل ترس دی مدهي دحي پ ر.  ش پوري دنيبزرگت ساس ورانيحي م رب در س واره،ي ع  ۀ در گھ

شکتي جمع١۶٪آنھا .  کندی می زندگت،يحيمس شور را ت د ی ملي ک ع( دھن اب واقع: منب اناتيکت ). ٢٠١٢ اي سی جھ

  . آنھا ارتدوکس ھستندتياکثر

دارد و بیذھب ماي یاسي سلي تماگونه چي که ھه،ي عدنان الرور، استوار سابق ارتش سورخيش] ٣[ علت ارتکاب ه  ن

  . شده استلي مسلح تبدونيسي اپوزیني به رھبر دخته،ي گری به عربستان سعودفي کثتيجنا

هي مبلغ نفرت در خاورمی کانالھاني تری از اصلیکي وصال، یونيزيکانال تلو] ۴[ سلمانان یاھنمائيس.  باشدی مان  م

 حکم صادر ،ی آن مقام سوراي ني قتل ای کانال، مرتب برانيائمه ا.  آن استی ھدف برنامه ھات،يحي و مسی سنريغ

  . دانندی و مشروع می کنند و آن را قانونیم

  

***  

  

  : نوشت مترجمیپ

اي عی حوادثني که چنی به زمانش،ي سال پ٢۵ –٢۴مرا به » شھادتنامه «نيا! دادي داد و بیآ! ی آِ ،ی آ،یآ اد ن  در اتح

اني اتفاق افتاد، برد و دردناکتریشورو دوھبارترمي زخمھ ردني را، ان ده ک اره زن ه القص.  خاطراتم را دو ب  و ريحادث

ا . است» چشم« من ی است، برا»گوش «ھاياري بسی اگر برا،یطور کله  بهي سوریدادھايرو ممکن است گوش خط

سانی معننيبد!  چشم ھرگزیبکند ول نوند ی حوادث را مني ای که اگر ک د، من بی ماي ش هيعه  خوانن  ۀز فاصل و ان

  . امدهي دشيچشم خوه  ب،ی از چند قدمی مشابه آنھا را حتک،ي نزداريبس

  

اد شورور،ي القصۀ و از جمله حادثهي سورحوادث الھای تکرار طابق النعل حوادث اتح د از ی در س  ھستند ١٩٨٧ بع

ا نھادی و بعدھا، علنی ضمنتي، با حماء ابتدای در اتحاد شوروی حوادثني تفاوت که چننيبا ا  و ی انتظام،یتي امنیھ
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ه روی روی دولتیقضائ رد ک درت رسۀ از دورستھايونيزي داد و ثابت ک ه ق ا رو خروشچدني ب د یف ت دن بان ار آم  ک

 تک یستھاي اند و از دست کمونافتهي تسلط ی و دولتی حزبی بر تمام ارکانھاجي بتدرن،يلتسي -وفياکوفلي -چوفربوگ

  .ستي ساخته نی، کار و آنجا ھمنجاي در اماندهيو توک باق

ازمانھا،ی اتحاد شورویھاي در ھمه جمھور،یالديھشتاد قرن گذشته مۀ  آخر دھی سالھادر  ی سر و کله گروھھا و س

شکلھاني ایاعضا.  شدداي پ»یحقوق بشر« و »ی خواھیدموکراس« د «ی ت نا و غ،»جدي راد ناآش دتا اف ومي عم  ،یرب

ا ترکق افتادند، در مناطیم در شھرھا راه ،ی چند نفری در دسته ھالياوا ف، متناسب ب  ھر یني داي و ی ملبي مختل

ور ه آزار و اذ،یجمھ تم اقلتي ب اي و ضرب و ش ت میني داي ی ملیتھ د، علی دس عارھاهي زدن ا ش  اي یني دی آنھ

ه ،یني داي ی مل»تياقل«نام ه  افتاد که بی مواقع اتفاق میگاھ.  دادندی سر میستيوناليناس ستگان ب  را »تياکثر« واب

رار م ه ق دیھم مورد ھجوم و حمل ا و .  دادن ه ھ ه آتش زدن خان دند، ب سلح ش اال گرفت و م ه کارشان ب ه ک ه رفت رفت

 کردند، در اطراف ی بلند پرت می ساختمانھای از باالاي کردند، از پنجره ھا یکشتارھا دست زدند، انسانھا را مثله م

ل و غارت دست میپادگانھا ه قت د و ی ارتش ب ار«حاصل  زدن اهخود را ب» ک تند ی ارتش می پ  نيدر چن...  نوش

را ا، ب،یطيش انه ھ صوص، داخله  در رس اتي تبلیخ سانغ د ان دی ض دیدي ش از ش ا.  آغ وریخلقھ ر جمھ  را، ی ھ

اری کردند و برافي خود تعری و ابدی دشمن ازله،يخصوص ھمساه  بیجمھور م جعل یخي آن، اسناد و مدارک ت  ھ

ق نزدخصومت مادر، آھنگ تنفر و یئالال یجاه  ب،یحت. کردند ا خل رکي ب ساني ت ا در ه،ي ھم ده ھ ا و س ه ھ ه دھ  ک

  . کردند، در گوش کودکان خواندندی می با ھم زندگیصلح و آرامش و دوست

ا ی مرتجع آش گندیستھاياليامپر.  گرفتی اوج کم سابقه ای و ضد چپگرائیستيالي ضد سوسغاتيتبل  پختند که چپنماھ

دی داغ و ب- داغزيچپ نو وازدگان  ورت دادن را آن ق هنيا.  چون چ تالیآ:  ک شوني اس د؛ آکھاي و بل ه کردن ه و بل  ی ال

 »یفروپاش« موجب یدر شورو» حقوق بشر« و »یموکراسد« نبود ی ناکارآمد است؛ آتاي ماھیستيالي سوسیاقتصاد

 آش ني ھمه و ھمه، فلفل نمک اگر،ي د حاکم بود و ھزاران زھرماری و توتالتار در شوری تک حزبمي رژیآن شد؛ آ

 کي بي بر تخرري به ھدف خود، دای جھانسميالي امپرف،ي جار و جنجال کثني و در بستر ایطي شرانيدر چن. گند بود

شور و  وک سيک صاد-یاسيک بل در، ای اقت ادي مقت شورھاج ت و ی بی ک کاي دول ت عروس ا دول ای ب  آن، ۀي و در س

ت ابع ارزان یابيدس ه من اني رایت حاي ب رژگ د ان ام و مول واد خ ابود،ی م شا،ی ملعي و صناداتي تولی ن ازار شي گ  ب

  . نائل آمدني پنجم کره زمکيمصرف به اندازه 

شورھا» حقوق بشر« و »یدمکراس «تي بر رعاري دایغاتي تبلیاھوي ھه،ي غرب در سوری کنونۀ مغلوبجنگ  یدر ک

ه دستي نشرمانهي مضحکه بکي جز یزي، چ)؟(ورھا کشی فقط در بعضیکتاتوريو وجود د) ؟(یستياليامپر  روزي ک

 اواخر، در ساحل ني و ای و سومالیوگسالوي و سپس، در افغانستان و عراق، در ی شرقی و اروپایدر اتحاد شورو

ام می بیھايراني پس از وگري دی کشورھایاري و بسايبيعاج و ل سانھا، یونيلي سابقه و کشتار و قتل ع ده« ان » گل خن

  . ما، در نوبت استرانيا! مي باشاريشوپس ھ. بان مردم نشاندبر ل

nachinalos-eto-vsio-kak-Kossair/org.voltairenet.www://http  

2012/07/04/com.wordpress.3841eb://http  
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