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                      سوریه  ستا لینگراد شرق میا نه                      
                            Syria  ist  the Middle East  Stalingrad                                                       

                                                                                                       

چندی  است  که روز و شب    لهای سا  :« 2112-2-1»انفارمیشن کلیرنگ هوز         

وبید ون وقفه  یک  نیروی ضا رب قلع وقمع کننده بیرحم  یک ملت آرام  وساکت را در 

.                                                            دکننده ای خود قرار داده است گهواره تمدن  مجروح ودرتحت ضربات خور

وتخت وتاز های این  هجوم   شی از ن نا صدها وهزارها انسا ن های این گهواره تمد    

ودر مجبوربه  ترک کشور  آنها  اززیاد ری  شما  ند شد  بمرگ محکوم   بیرحم  نیروی

بیجا   خود شهرهای   وقصبات و  رابیرونی آواره وعده ای دیگر  آنها   از  قکشورهای 

  ده باقی نماند که طعم تلخنه ای دست نخور ند وهرگز درهیچ یک قریه خا گردان شدروس

                                        .                                                      این نیروهای  آدم کش وویرانگر را نه چشیده باشد  تهاجم

تهاجمات ویورش های نیروهای خرابکار  هوآما این سوریه است که در مقابل این هم    

                                                                                                   .نده است  همچو دژ استوار پا برجا ما

                                                                                                                                                   

                                                                 

        ی دمشق نا شی از جنگمخروبه ها                                  

گشت  سوریه   ت تقریبْادر اکثر وتمام  حصص وساحادر مد ت زما ن سه سا ل گذ شته  

وگذر وکار کرده ام وزمانیکه دولت اسالمی عراق وسوریه هسته گذاری وایجاد میشد ویا 

یک   نزدپایگاه ومقعر خودرا در ترکیه و اردن تهداب گذاری میکرد من از (ناتو)وقتیکه  



درعراق  و هسوری گوالن شده   ل  اشغا من دربلندی های  به آن روبرو ومواجهه بودم  

یرفته است  که  بر وفشار پذجاکنون با   کشوریکه « لبنان »ام من همچنان  در کار کرده

.     نی نماید وپناهنده را  که اکثریت آنها سوری هستند  میزبا  تا بیش از دو میلیون آواره

نه دلیلی که  چرا غرب به بی ثبات ساختن مصیبت بار  سوریه اغاز به کمپیان نمود  یگا

یک دلیل آن نا فرما نی  مردم ودولت سوریه  ودلیل دیگر آن  ماهیت  سوسیا لتی دولت 

سوریه بود که برای غرب قابل تحمل نبود  چونکه  دولت سوریه  میخواست تا در مد ت  

ی خود در همکا ری و در وابستگی  با آنها رفاه  همگا نی را کوتاه برای مردم کثیرالملت

 .                                                                                            فراهم سازد 

ام  خواست تا  «اندونیزیایی» یک دوست فلم ساز ل قبل  دوسابیشتر از د  یا کم و ز

بسیا ری  ازمردم »  -پاسخ دهد  چنین   پرسشی یک   فراوان  به  وخشم باخشونت 

 را دارد که همه بمیرند؟ من   واقعاً ارزش آن  ایا   !اند   ونابودی سوریه درحال مرگ 

میکنم  که برای سوریه  سهل وبهتر خواهد بود که ایاالت متحده امریکا را بگذارد  فکر

    .بدی را که انجام میدهد بدهد هر نه میا  ح اایا به اصطال« هرآنچه که میخواهد بکند  

راه حل آسان  که   در جستجوی  همیش  ګیچ شده  یدْا  شد  قبل ت ها مدخانم جوان از     

از مزایایی   اورا همچو دیګران در عین سن وسال  بتواند در آمن ومصونیت وبرخوردار

فارغ   ازخود  یچیده ای  دفاعپد وانکشاف  یک سیستم  در تالش ایجا  ید زندګی  حفظ نما

                                                 .                                                                                                                            بود از خیانت وفریب

پرسشی    به همچو  داشت آنچه که در فوق از آن یاد نمودیم  چگونه میتوانلذا بادرنظر    

                                                                                .پاسخ داد ؟  سوالی که روی همرفته مشروع وقانونی میباشد 

          :ګفت ( این مقاله یا به این قلم به نویسنده ) بمن ( Eduardo Galeano)ادوارد ګالینو    

ماحق نداریم  که آنها را دیکته  کنیم ویا نظر .مردم خود میدانند که چه وقت باید بجنگند  

اما وقتیکه  آنها در مورد  تصمیم گرفتند  درآنصورت این ... خودرا باالی آنها بقبوالنیم  

نیل به هدف شان  حمایت نمایم ولو که  وظیفه ومجبوریت ما خواهد بود که آنها را در راه

                                                                                    .آنها با ما برخورنیز بنمایند 

ه اند ویا باهم فیصله نموده بناًبا درنظر داشت این اصل  مردم سوریه باهم تصمیم گرفت    

دام نیروی  سیا سیی  نمیتواند  تا تمام  ملت  را به چنین قربا نی ککه نه دولت ونه هم اند 

آنچنانیکه روسیه در جنگ دوم جهانی  -  وفداکاری فوق العاده  برانگیزد ویا وادار سازد 

                                                                                                                             . انجام داد و قسمیکه سوریه اکنون آنرا انجام میدهد 

من شاهد فروپاشی کامل شرق  »  ....گفتم  چنین  یدر پاسخ یک پرسش دوسال  قبل  من 

نمیخورد ویا اصاًل   میانه بودم  وآن اینکه  هیچگونه  مقاومت  واز خود استاده گی  بچشم

یعنی  .همه بخاک یکسان شدرابرګزیده بودندیری دمسکشوریها یکه برای خووجودنداشت 

کشورها یکه  به د یکته  وفرما ن غرب  سرتسلیم  فرو آوردند آنهاروح وروان وفرهنگ 

ن ها روی  ومکا  وسرشت وماهیت ملی خودرا  ازدست دادند  وبه بدبخت ترین کشورها



ود میبینیم  روی این زمین  تبد دل شد ند  که اکنون همه ما آن کشور هارا باچشمان باز خ

ن توسط غرب درتحت محاصره  اگر کشور شا اصل را درک نمود که  این  دلیل سوریه

ویمن ولیبیا   قرار گیرد ویا بر کشورشان نفوذ پیدا کند سرنوشت سوریه نیز همچو عراق

                                                                                                                  . وحتی افغانسان خواهد شد 

لذا سوریه بخود آمد وتصمیم گرفت که برای آزاد ماندن خود وآزاد ماندن جهان  از         

                                                                                                                                               .                             رت غرب  به پا خیزد وبجگند اسا

جای تعجب نیست که مردم سوریه تکرار در تکرار  خودشان حکومت خودرا انتخاب     

لذا هر آنچه غرب  میگوید –توجه کرد  کردند وبه این موضوع آرتش سوریه بیشترعطف

اما  آنچه که   –ویا هر آنچه که سازمان های غیر دولتی خاین  هرچه  مینویسند  بنویسند 

                                                      .هویدا است اینست که  به ساد گی  منطق این موضوع را ثابت میسا زد 

رنج   بتواند کهتا   ندارد  ندمونیرو  قوی نه ای  رسا خود ون ازچ این ملت متواضع      

این همیشه دیگران اند که به ارتباط مبارزه . دذارگن به اشتراک  نیا جهاودالوری خودربا

خود از بکارگیری راهها ووسایل مخوف  اظهار نظر  مینمایند یا به عباره دگر این دیگر 

                                                                                                          .  ها اند که که با اظهار نظر شان دیگرها را میترسا نند

یشروی پموضوع قابل تذکر اینکه  نباید  از آن منکر شد که اتحاد جماهیر شوروی          

د  سوریه در صد نیکه اکنون دولت  همچنا متوقف ساخت  ګراد ندر ستالی ن نازی را الما

                                                   .استیعنی در سوریه جهان  ی ازغرب دریک بخش اتحادیه  متوقف ساختن فاشیست های

وشی  پازاشتراک مستقیم روسیه در جنګ سوریه علیه مخالفین دولت سوریه نباید چشم     

دراین جنگ بطرفداری  نهان نیست ازاینکه چین  بشکل نیمه علنیپاز هیچکس   ویا کرد 

آن در لبنان   طریق حز ب هللا که مقعرایران نیز از  ازدولت سوریه اشتراک نداشته باشد

 حما یت  می نماید  وهیوالهای خلق شده غرب سوریه را درجنګ علیه تروریستها میباشد

  لی  تی وما تسلیحا   حمایت سعودی  وعربستان   غرب وترکیه توسط خود که  هیوالهای

 در جنگرا  بنان ل  نوع حمایت  روسیه وچین وایران وحز ب هللا  نای د من اغلبْا نمیشو

                                                                                                      .نموده ام  حماسوی توصیف علیه مخالفین دولت سوریه به نما یند گی از د مشق مبارزه 

                                                  ! ولی افتخارات  وکریدت از آن مردم سوریه است   

بلی اکنون  این سوریه زخم برداشته وسوخته است که همچو دژ استوار پابرجا استاده      

                                                                                                           . است

ت وسیع رسیده وتاید شده   از هنگام اشتراک روسیه در جنگ  بخاطر طبق گذارشا      

نجات مردم سوریه  تقریباً یک میلیون انسان بخا نه های سوخته وخا کستر شده وتخریب 

برای مردم همان باز هم  تلخی هاومشکالتشده  خویش برگشته اند ولی با وجود آن همه 

 .                                                                                    نه ومسکن است  اکستر شده خاخانه های سوخته وخ

                                                                .نددوباره بخا نه های خود بازگشت لینگراد ستا مردم درسال قبل « 01»نطوریکه  هما   



؟ ایا راه اسان وسهل نبست به راهای  ست پاسخ من  به این سوال اکنون چه الذا         

                                                                                                                 دیگر تسلیمی به امپراتوری نیست ؟

                                                                                                               . من چیزی شبیه به این حد س میزنم   

با ارزش است درصورتیکه برخی از شرایط امومی زندگی  نی اگ زند-مفهوم زندگی » 

داشتن اشق بزرگ به سرنوشت یک شخص دیگر وکشوردیگر  برآورده سازد، را بتواند

همچو اشق را نداشته   واگر کسی  یگران  خیا نت نیست ه انسا ندوستی وبه ارمان دب

.                                                                                                                    «.باشد بهتر  آن بود که او اصاًل تولد نمیشد 

ست  ت کوتاه ترس از بد هدف از بقای نوع بشر برای مد} :  فلهذا من  چنین میگویم

درحالیکه بقای  همه ء ما در ایمن بودن   – شخص میباشد مصونیت  وردن منافع و نیا

همه انسا نها  نهفته  است  ویا  ریشه ای  محکم دارد  که نبا ید این حقیقت را نا دیده 

                                                                                                                                                      .{ . پنداشت

است مردم بخاطر   زندګی وحیات انسانها تحت تهدید وشانتاژ قرار ګرفته  هرزمانیکه       

جنگیده اندکه در طول این  لحظات  پیشه گان وجنگجویانبقای خود قیام نموده وعلیه شرر

جنگ وجدال  برخی از فصل های  به  یاد ما ند نی  در تاریخ بشر نوشته های  چندی به 

با تاسف  که در طول این لحظات  میلیون ها انسان زند گی وحیات . یادگار مانده است  

                                                                                                                  .                            خودرا ازدست داده اند

باقی نمانده است یعنی مسول  اما ویرانیها از آنهایکه دردفاع ازنژاد بشریت جنگیده اند     

                                                                    . ند ویرانی ها آنها  نیستند که بخاطر دفاع نژاد بشریت جنگیده ا

بخاطر   امپریالیزم  ست خلق شده بد هیوال های  که این  اکنون به همگان هویدا است       

چنانچه اکثریت . ید وشانتاژ ساخته اند دنیای مارا مواجهه به تهد تامین منافع امپراطوری 

ما دنیای فارغ از هرگونه خشونت را بخواب می بینیم  وما میخواهیم که همه ما در روی 

این سیاره خاکی زندگی پر از مهربا نی واقعی و فارغ از هرگونه نامالیمت ها ی زندگی 

کا ر  لذا ضرور پنداشته میشود که برای ایجاد واعمار همچو جامعه انسانی   داشته باشیم 

این همه افراطیون گفته شود وآن اینکه تا زمانیکه  استستگی ناپذیررا انجام دادویا بهترخ

که به   ممکن است حریص وطامع را  مواجهه به شکست نسازیم  نا –خودخواه  –خشن 

پر ازمهر ومحبت  ومتواضع را که در  آن  همه بشریت هدف خود نایل  آیم یعنی جامعه 

                                                                                                                           .د اعمار نمود زیست آرام وباهمی بنما ین

نیم مردند  درشهر به جز از چند  زنده بما  بخاطریکه ما درستالینګراد میلیون ها انسان   

چیزی د یگر  د اجسا   نوس قیا و اپراگنده   خشتارچه های پوتکه  والدپوب شده ذ میله 

نازیسم متوقف شده بودولی ا ینبار توسعه طلبی غرب درعقب نشینی –با قی نه مانده بود 

                                                                           .بطرف برلین اغاز وگسترده شده بود 

پالنهای   مقابل رنه  د نا قهرما روصدا وخاموش همچورواقیونون س اکنون سوریه بید    



ها   به  پاخاسته اند وترک   وسعودی ها  اسرایلی ها  -قطری ها   –غربی ها تباه  کننده  

                                                                               .تا نگذارند که شرق میا نه بخاک یکسان شود 

ُبرد چه وقت میسر میشود وتا چه زمان دوام  نُبرد با مردم سوریه است واینکه ای           

میکند من  نمی فهممم  اما آنچه که ثابت شده است  اینست  که یک کشور عربی هنوزهم  

ترین ګروه ترکان ومغالن  را شکست مرګبار  دهد که این کشور عربی   میتواند  نیرومند

                                                                                                          .قهرمان  است  همین سوریه

                               با تقد یم سالم  --------------------------------------------------------------

           

 

 

 

 

 

 


