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 ٢٠١٢ اگست ٠٩

  

   آزاد شدانيحلب از وجود شبه نظام
  

رور حي در تقبیراض داد، تجمع اعتی روی انفجارشي که دو روز پون،يزي در دمشق، در ساختمان مرکز تلوامروز  ت

ان هي سوریجوانان با حمل پرچمھا. دي برگزار گردیو قتل خبرنگاران سور ا کارکن ا ب د؛ آنھ ا آمدن  و پارچه نوشته ھ

ه در ای جمعیرسانه ھا شان در معرض خطر طي شراني ک ه، سخت جان ستگگرفت دی اعالم ھمب از حضور .  کردن

ان روسه  بیجوانان سور.  استقبال شداريو شوق بس با شور ،ی تجمع اعتراضني در اهيخبرنگاران روس عار یزب  ش

شکر« د» !هي روسم،يمت سخ. سر دادن اکنان ت ل س ت (ینواليدرست مث ز اوس وبیايمرک رجم. ی جن ال .) مت ار س در چھ

  . ما آنھا را در مقابل خطر تنھا نخواھد گذاشتھني مه است، کدواري امهي خلق سورش،يپ

سام مح،ی، به کارگردان سور»مخالفان «- مزدوریدسته ھا.  ادامه داردستھاي ترورتي جناهي خود سوردر دی ب  ني ال

ع در نزددتي در شھرک جش،ي خوۀ خانیکيکارگردان در نزد.  حمله کردندنيحس وز، واق  هي سورتختي پایکي آرت

  . نبودانيورش به شوستني امتناع از پخاطره  بهي سوری و فرھنگی علمیتھاي قتل شخصني اولت،ي جنانيا. کشته شد

 ی برق محلروگاهي نفر از کارکنان ن١۶ ستھايترور.  شھر حمص اتفاق افتادیکي در نزدزي نگري ھولناک دتي جناکي

  .را به قتل رساندند

گ اتجن م علی اطالع ورهي ھ دت مهي س ثال، . ردي گی ش وۀ صفحکيم ام وزه  بی جعلتري ت شور روسرين  ه،ي ک

ودن ی جعلهي وزارت کشور روس،یول. بشار اسد درج شده است» قتل «یعل شده که در آن خبر ججاديکاالکوتسف ا  ب

 ی ملتي امنیعالي شوراسي رئااو ب.  ظاھر شدونيزي در تلوهي جمھور سورسيصفحه را فورا اعالم کرد و خود رئ

  .گو کردند و  گفتهي و سورراني ای کرد و آنھا در مورد مسائل مھم ھمکارداري دیلي جلدي سعران،يا

ار جعلاني شورشن،ي اغمره ب شار اخب ه انت دی ب ه دادن ا.  ادام ا ش د مبنی اعهيآنھ ر ای پخش کردن هي ب رال اي گونک  ژن

فارت روسهي خبر را وزارت دفاع روسنيا.  را به قتل رسانده اندفيي کوژريميروس، والد ذهي و س  بي در دمشق تک

سر بازنشسته است کي اما در حال حاضر او ،ده خدمت کرهي در سوریمعلوم شد که ژنرال واقعا ھم زمان. کردند  اف

  .استو در مسکو ساکن 
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ل خود را داري در وزارت دفاع کشور دهي شخصا با خبرنگاران روسفيي کوژچي پطروريمي الدپيسرت  کرد و خبر قت

ا«:  نمود و اظھار داشتبيتکذ انه ھ ه خودم سپاسگزارمی جمعیمن از توجه رس سبت ب سانۀاز نقط.  ن  ،ی نظر ان

ل من در سورۀعيشا راه،ي خبر قت اگوار استمي ب ارانيا.  ن ر موجب ن وام، نزددي شدیحت خب اني اق ناک  شده انمي و آش

  .»است

 ضد هي با استفاده از آن، اطالعهي سورانيشورش.  ھدف گرفته استهي درست مثل چھار سال قبل، روسزي دروغ ننيا

ه اۀما ھم«:  نوشته اندهي اطالعنيدر ا. روس صادر کردند همي کنی وادار می مارھا را به بازگشت به الن ا  از ک  آنج

اما در .  مشھود استهي نسبت به روسهي سورري مزدبگاني شورشۀ مناسبت خصمانی عباراتنياز چن. » آمده اندرونيب

شکر مهي از روسهيخلق سور.  کنندی نگاه مهي به روسیدي با چه دهياول گزارش من نوشتم که مردم سور دی ت .  کنن

  !دي کنسهيخود مقا

رده استتي اکثرهي از آن است، که ارتش سوری خبرھا حاکنيآخر ش «انيشورش.  مناطق حلب را آزاد ک  ینيعقب ن

  . خود از شھر را اعالم کردند»یکيتاکت

  . جنگ ادامه دارد

  

***  

 شھر را نيراندند و ا روني را از حلب باني شبه نظامهي سوری دولتیروھاي اعالم کرد، که نترزي چھار شنبه روروز

  . کنترل کامل خود درآوردندريزه ب

الوه ر اع ان،ي ب ال تلوی تارنم رس تیونيزي کان دالجبار االوکراني ای وی پ دن عب شته ش ر ک به ،یدي خب ده ش  فرمان

  . را درج کرده استانينظام

رد  سرنوشت ساز می گفته شده بود، که جنگ براشتريپ دی حلب را ھم دولت و ھم مخالفان، نب به .  نامن ه، ش از جمل

رل ري به ززي واقع در غرب آن را نب،ي در حلب، شھر ادلیروزي کرده بودند که در صورت پیني بشي پانينظام  کنت

ا ترکی غرب- در طول مرز شمالافتند،ي ی دست میروزي پنياگر آنھا به چن. خود درخواھند آورد  ۀمنطق «کي هي ب

  . دادندی ملي تشکی بعدیر جنگھا استفاده دی برایگاھي پاۀمثابه ب» امن

  اياراسيسووتسکا:  خبرۀسرچشم

   گروموا از دمشقلناي خبرنگار ما گزارش
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