
Förintelsen av ett folk i uppror
[Uttalande av Revolutionära vänsterströmningen, Damaskus 21 augusti 2013. Från International 
Viewpoint, augusti 2013. Översättning från engelska, Göran Källqvist.]

Den diktatoriska regimen fortsätter sin politik att förinta vårt folk. Hundratals syrier, inklusive ett 
betydande antal kvinnor och barn, dog tidigt på morgonen den 21 augusti 2013, offer för förintelse-
vapen, giftgaser och det obestridliga användandet av kemiska vapen i kvarteren i östra Ghouta, en 
förstad till Damaskus, inom ramen för regimens ytterst våldsamma militära angrepp denna morgon 
mot de revolterande områdena.

Under mer än två år har raden av övergrepp och offer som vårt folks stora massor drabbats av vuxit 
oupphörligt. Det går inte att räkna de hundratusentals martyrerna, sårade, fängslade och miljonerna 
landsflyktingar och flyktingar. Tortyren av folket fortsätter. Skriken går förlorade i tomma luften 
och en dödlig tystnad slukar det mänskliga medvetandet.

Massakrerna och tvångsväldet fortsätter mot vårt folk, förövade av en dödsmaskin och destruktiv 
regim som överträffar fascismen i grymhet. Det är en tragedi som världen inte har upplevt på länge, 
ett tragedi för ett folk som gjort uppror för frihet och befrielse ur den diktatoriska regimens grepp, 
en grymt tyrannisk regim som exploaterar vårt lands förtryckta till förmån för en borgerlig klicks 
intressen.

Vår revolution har ingen verklig allierad utom revolutionerna bland folken i regionen och världen 
och de kämpar som arbetar för att befria sig från tyranniska och exploaterande mörkerregimer.

Den härskande klickens motbjudande brottsliga handling mot enskilda civila återspeglar en cynism i 
frågan om mänskligt liv, just vid en tidpunkt då de kontrarevolutionära krafterna under ledning av 
Saudiarabien och dess allierade har börjat inleda sin attack mot revolutionerna i regionen. Regimen 
hittade då en möjlighet att begå sin avskyvärda massaker. Ändå kommer vårt revolterande och 
beslutsamma folk, som prövats av sina skador, att fortsätta motståndet mot de kriminella tyran-
nerna, kommer att besegra dem och ge dem ett välförtjänt straff för sina brott.

Vi ska begrava våra döda och vårda våra skadade. Vi kommer att bli ännu mer beslutsamma och 
bestämda i vår kamp för att störta den mordiska och rovlystna regimen och för vår folkrevolutions 
seger.

För uppbygget av ett fritt, rättvist, jämlikt och socialt rättvist Syrien!

Varken Washington eller Moskva!

Varken Riyadh eller Teheran!

Ära åt martyrerna! Tillfrisknande åt de skadade!

Seger åt folkrevolutionen!

Alla makt och allt välstånd åt folket!
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