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  )Anastasia Popova( - آنستاسيا پاپووا

  شيری. م. ا:  و زيرنويسبرگردان
 ٢٠١٣ سپتمبر ١٤

  بلژيکی رھا شده از اسارت افراطيون،
 دارد  از حقايق سوريه پرده برمی

  

 کيميائی ادعاھای داير بر استفاده ارتش سوريه از سالح ۀ شک و ترديدھا در بار- نظامی در سوريهۀنه برای مداخلبھا

اين موضوع را، که در واقعيت امر، يک تحريکات از طرف . در اطراف دمشق ھر چه بيشتر افزايش می يابد

ً )Pierre Piccinini da Prata( ی بلژيکیپير پيچنين دا پراتا جنگجويان بوده،  شش ماه در اسارت ، که تقريبا

زبان سليس انگليسی را ه گوی جنگجويان با برخی حاميان خارجی ب و او، گفت. کند سر برده، تأئيد میه افراطيون ب

  .شدند، شنيده است  آمده میکيميائی ۀکه برای حمل

 گذشته و ۀز آزادی در روز يکشنبه ھفتسر برد، پس اه در طول بيش از پنج ماه در اسارت افراطيون ب که پير پيچنين

 ۵٠، واقع در )Gembloux(ژمبالی بازگشت به بلژيک، قبل از ھر کاری به نزد والدين خود در شھر کوچک

ً . کيلومتری پايتخت بلژيک رفت   . خويشاوندان در خانه معمولی آنھا جمع شدندۀ ھمتقريبا

گويد، فی  اين حامی سرسخت مخالفان سوريه می.  است بار به سوريه سفر کرده٨رخ، ؤ، معلم دبيرستان و مپير

  .کشور را با دسته ھای بيشمار اسالمگرايان پر کرده اند. نفسه، ارتش آزاد در آنجا باقی نمانده است

به مرز لبنان رسيدند، به آنھا خيانت  دومنيکو کوئيريکو و ھمکار ايتاليائی او، پير که دسته ھای ارتش آزاد، ھمين

اين . کردند آنھا را در سردابه ای در شھر تسخيری القصير نگھداری می. ھا را به اسالمگرايان فروختندکردند و آن

لمبرداری، حتی پوتينھای ما ا، کارتھای اعتباری، دوربينھای ف ساعتھا، پاسپورتھا، پولھ-ھمه چيز«: گويد دانشمند می

  .» کھنه انداختندلخت مان کردند، جلو ھر کدام از ما يک شلوار. را ھم گرفتند

اغلب . که ھر دو مسيحی ھستند، با آنھا مثل حيوانات رفتار کردند، مورد توھين و تمسخر قرار دادند خاطر اينه ب

  سه ھفته يک بار ھم اجازه حمام نمی- دادند، در گرمای تابستان دو روی ميز غذا نمی دادند، آب ناپاک به آنھا می

  . کردنددادند، آنھا دو بار اقدام به فرار

زدند، اغلب با لگد به کليه مان، دستمان را از پشت  که ما را دستگير کردند، کتک می پس آن«: به ياد می آورد پير

به پشت ھمکارم تخته سنگ گذاشته و روی آن می پريدند، . داشتند می بستند و دو شبانه روز در اين حالت نگه می

  .»خيلی دردآور بود. ان مان را با قيچی بريدندنوک زب. شکنند فکر کردم ستون فقرات او را می
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 ارتش سوريه را ۀافتادند، ھمان فاروق که اعضای بدن يک سرباز کشته شد فاروق دست بانده ب پيچينين و گوئيريکو

چند بار آنھا با گذاشتن بشکه به پشت سر . اعدام برای اسالمگرايان يک سرگرمی بود: خاطر می آورده ب پير .خورد

  .را به اعدام تھديد کردندما، ما 

را چنان محکم کتک زدند، تقريبا تا سرحد مرگ، که قابل » حزب هللا«جھادگران سه مبارز «: دھد ادامه می پير

ما آنھا را اينطوری  ابو عمر دستوره گفتند، ب می. ما را به تماشای بريدن انگشتان آنھا مجبور کردند. شناخت نبودند

سرباز جوان ارتش   اعدامۀما را به تماشای صحن يک بار ديگر،. سپس، سر ھر سه نفر را بريدند. کنيم مجازات می

ما به کشور شياطين، به سرزمين دژخيمان، . اين خشونت، محصول ظلم و ستم بی مجازات است. سوريه وادار کردند

  .»به جائی که آدمھا احساسات انسانی را فراموش کرده اند، افتاديم

 فقط کيميائیتحريکات با استفاده از سالح .  ارتش می ماندندۀاسالمگرايان در انتظار حمل«: کند اعتراف می نينپيچي

گوی بين ژنرال ارتش آزاد با افسر دسته  و اين بود گفت«: گويد دانشمند بلژيکی در ادامه می. »در انحصار آنھاست

ً . ی بسيار عالی سخن می گفتزبان انگليسه ھای الفاروق و شخص سوم با اسکايپ، که ب  بريتانيائی اين شخص قطعا

ً  گو، من چنين نتيجه می و از اين گفت. بود  ۀ دولت بشار اسد نبود که از گاز عليه مردم در حومگيرم، که اين، مطلقا

  .» استفاده کرد»غوطه«دمشق، در 

قول داده در  پيچينين گفتند، چه میدر اين باره، که انگليسی ھا چگونه در اين کار دخيل بودند، و آنھا مشخصا 

  . مشترک با ھمکار ايتاليائی خود سخن بگويدۀروزھای آينده، طی اعالمي

  

  :زير نويس مترجم

 بسيار کوچکی از دريای عظيم جنايات يکی از گروھھای تحت فرماندھی غرب ۀفقط قطر پيچينين بيانات کوتاه

 اجرائی سازمان اکثريت نيز از - اصطالح سياسیه ت بأاست که ھيدر سوريه ) اند الفاروقب( تروريستی -امپرياليستی

  .نام ميبرد )١(» گروھھای مخالف دولت سوريهۀھم«عنوان ه آنھا ب

 تروريستی عليه کشور، مردم و دولت سوريه مستقل، جای کمترين شّکی باقی -بيش از دو سال و نيم جنگ استعماری

ای مزدور آدمخواران را آموزش داده، سازماندھی نموده، و با تنظيم نگذاشته است که، تروريسم دولتی غرب، گله ھ

 جنگی، تأمين مخارج، تسليحات و تجھيزات آنھا با پول نفت ماليات دھندگان و نفت و گاز عربستان سعودی، ۀنقش

نھا به نيات و به سوريه گسيل داشته است تا در پناه آ» مخالفان دولت«نام ه ، باندھای تروريستی را ب...قطر، کويت و

  !»يک تير و دو نشان«اين، يعنی .  عمل بپوشاندۀاھداف استعماری خود جام

بی يا و ياور ، » حقيقتِ «کند،   استبدادی امپرياليسم بر جھان بيداد میۀدر اوضاع و احوال امروزی جھان که سلط

دود و محدود در اين گوشه و آن و تالش و تقالھای مع پيچينين خوار و ذليل تر شده است، اظھارات افرادی مانند

با اين وجود، نه دست .  دنيا، مشکل بتواند به اين زوديھا موجب بيداری بشريت تحت ستم سرمايه داری بشودۀگوش

  !روی دست گذاشتن جايز است و نه برافراشتن پرچم سفيد

  )١( http://kar-online.com/node/6791#comment-1846 

:نشانی ويدئو و متن مصاحبه  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1128559 
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