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  ٢٠١٢ اگست ١١

 

  یسعود عربستان و هيترک افسران

 درآمدند هيسور دولتی روھاين اسارت حلب به در

 

 

  ٢٠١٢ گست ا۶عکس برداری به تاريخ . خيابان صالح الدين
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در حلب فشار ) بخوانيد تروريستھا(» شورشيان«و امشب، ارتش سوريه بی وقفه روی ) ٢٠١٢ گست ا۶(ديروز 

از اھالی حلب » شورشيان«کدام از  ھيچ.  خود درآورده بودندوارد کرد که برخی محله ھای حلب را به اشغال

نام محله ھا احتماال صحيح نوشته : مترجم (بمباران و نبرد به ويژه در محلۀ صالح الدين، شاعار و ھانانو . نيستند

زمان به گفتۀ ناظران سا. بی وقفه ادامه داشته است، اين دو محله در جنوب شرقی حلب واقع شده است) نشده است

ت بيست نفری آنھا روز دوشنبه تصميم می أملل متحد نبردھا به شکل فوق العاده ای شديد بود، به طوری که ھي

  .گيرند شھر را به مقصد دمشق ترک کنند

   

  پيشروی ارتش

ن در مورد محله ای که به نماد نبردھای حلب تبديل شده، يعنی محلۀ صالح الدين، روزنامه نگار شبکۀ ايرانی به زبا

 اطمينان داد که نيروھای دولتی پيشرفتھای چشم گيری داشته اند، و "ضیحسين مرت"الم  در محل، ع-عربی ال

در بعد از ظھر دوشنبه، مرگ . تروريست ھا مجبور شدند به محلۀ مجاور، يعنی محلۀ صيف الدوله عقب نشينی کنند

  . در رسانه ھا اعالم شد"ابو ابيدا" نفر از رؤسای نظامی ٩

که خود را وابسته به القاعده اعالم می (سوی ديگر، نيروھای دولتی مرکز فرماندھی گروه اسالم گرايان افراطی از 

جبھۀ نصرت وابسته به القاعده در محلۀ شاعار را چند ساعت پس از آن که آنھا اعالم کردند که کنترل را به ) کنند

  .دست گرفته اند، تارومار کردند

ی مرکز فرماندھی را که در يک ئتروريست ھا می گويند که از طريق بمباران ھوابرخی سايت ھای طرفدار 

بنا بر گزارشات تلويزيون ايرانی به زبان عربی، در جبھۀ شورشيان . ساختمان اداری بر پا شده بود تخريب کردند

يان به پادگان ارتش سوريه در عين حال مدرسۀ سليمان خاطر را که توسط شورش. چندين نفر کشته و زخمی شدند

با اين وجود، ارتش سوريه ھنوز مرکز فرماندھی ارتش آزاد سوريه را . تبديل شده بود، به تصرف خود درآورد

  .تخريب نکرده است

در بامداد روز دوشنبه، طی درگيری در دانشکدۀ علوم و دانشکدۀ حلب چند شبه نظامی از بين شورشيان به ھالکت 

يگری در محالت سوککاری، ساخور، ھنانو ادامه دارد و در محاصرۀ ارتش ھم زمان درگيری ھای د. رسيدند

موج جمعيت شھر که مجبور به ترک خانه ھايشان شده بودند، يکی ديگر از گزارشات . سوريه به سر می برند

  .رسيده از شھر حلب است

دربارۀ محلۀ صالح الدين  تلويزيون سوريه االخباريه گست ا۶گزارشی را که روز دوشنبه ) لينک زير(در اينجا 

مرد سالمندی را می بينيم که روايت می کند که چگونه تروريستھا او و خانواده اش را از محل : پخش کرد می بينيد 

يک نظامی ارتش سوريه را می بينيم که به يکی ديگر . سکونتشان رانده اند و حاال تحت حمايت ارتش سوريه ھستند

روی اجساد کشته شدگان ارتش آزاد سوريه، پاسپورتھای اردنی، . خاطر می دھداز بی خانمان شده ھا اطمينان 

يارا عباس روزنامه نگار اعالم کرد که نيمی از محلۀ صالح الدين پاکسازی شده و . ترکی و قبرسی ديده می شود

  .ارتش ھمچنان به پيشرويھايش ادامه می دھد

http://www.youtube.com/watch?v=_CPf5gDapp8&list=UUuD15-

hA3hh_qX7YqwHrgag&index=9&feature=plcp 

 در) شبکۀ ايرانی به زبان عربی(لم اعفرستادۀ ويژۀ ال .  می پرازيم"تضیحسين مر"ما در اين جا به گزارشات 

يد می کند که افسران سعودی و ترکيه توسط ارتش سوريه اسير ئحلب، او از آغاز نبردھا در حلب حضور داشته و تأ
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آنھا طی دامی که ارتش سوريه :   مشخصا چگونگی اسارت آنھا را توضيح  می دھد "ضیحسين مرت". شده اند

او اسامی افسران . قع شده، به اسارت درآمدندتدارک ديده بود، در محله ای که راديو تلويزيون سوريه در آنجا وا

عبدالوحيد الثانی، : دو افسر ترکيه، سلطان اولدو و طاھر امنيتيو، پنج سعودی : خارجی اسير شده را نيز اعالم کرد 

 عبدالعزيز الماتيزی، موسی الظاھرانی، فيراس الظاھرانی

: deux Turcs, Sultan Oldu et Taher Amnitiu ; cinq Séoudiens : Abdel Wahed Al-Thani, 

Abdel Aziz Al-Matiri, Ahmad Al-Hadi, Moussa Al-Zahrani, Firas Al-Zahrani. 

 :لم عاگزارش شبکۀ ال 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EBfTFOc3KAI 

 نظامی ترکيه ھنگام عبور ازمرز به اسارت ۴٠اعالم کرد که روز دوشنبه » خبر ترکيه«بنگاه خبری ترکيه، 

دستگير » يگان ھای حافظ مردم«اين بنگاه خبری توضيح داد که اين نظاميان توسط شبه نظاميان کرد . درآمده اند

  .شده اند و با دولت سوريه ھمکاری نزديک دارنداين يگان ھا يکسال پيش تشکيل . شده اند

کامال مثل : مترجم (رسانه ھای فرانسوی در مورد دستگيری افسران عربستان سعودی و ترکيه سکوت کرده اند 

در ھر صورت اين ) ھنوز ھم که ھنوز است سکوت کرده اند. وقتی که افسران خودشان دستگير شده بودند

و البته به ھمين نسبت . ھا را در جنگ اعالم نشده عليه سوريه سنگينتر خواھد کرددستگيری ھا پروندۀ اين کشور

  .پروندۀ ارتش آزاد سوريه به دليل استخدام خارجی ھا سنگينتر خواھد شد

 اسالم گرا در حلب طرفداری نخواھد داشت، زيرا حلب يک شھر مدرن –مطمئنا دست يازی ارتش آزاد سوريه 

پرسشی که دررابطه با حلب مطرح می باشد، درھم . ش بين المللی اسالم گرايان ندارداست و ھيچ نسبتی با ارت

کوبيدن شورشيان مسلح نيست، بلکه پرسش اين است که چه زمانی به وقوع خواھد پيوست و تکليفشان يکسره 

  خواھد شد؟

  مبارزه و ھنرۀ گاھنام

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/262 

٢٠١٢ گستا ١٠  

Des officiers turcs et séoudiens capturés à Alep 
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