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Syryjski reżim zabił amerykańską dziennikarkę
Marie Colvin
Marta Urzędowska 10 kwietnia 2018 | 13:25
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Narodowa musi ujawnić,
komu płaci

Nagroda im. Jana
Karskiego dla Ewy Kurek,
która twierdzi, że Żydzi
bawili się w gettach

Episkopat pogania posłów
w sprawie zmian w prawie
antyaborcyjnym
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Fotogra a Marie Colvin w Newseum (Fot. Jose Luis Magana / AP Photo)
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relacjonujących wojnę.
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Dźwięk ostrzału, spadające pociski,
wołanie o pomoc. Potem krzyk: „Ona nie

Materiały promocyjne
partnera

żyje!”. A po kilku godzinach bezduszny

Leczenie niepłodności w
Czechach. Sprawdź.

komentarz oﬁcera wywiadu, który kazał
śledzić i zbombardować miejsce pobytu
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dziennikarki i jej towarzyszy: „Marie
stany zjednoczone

Syria

Colvin była psem, a teraz nie żyje. Niech
teraz Amerykanie spróbują jej pomóc!”.

Zaplanowana egzekucja
Nagrania, na których słychać, co się
wydarzyło przed śmiercią Amerykanki
zabitej w Syrii w lutym 2012 r. i tuż po niej,
to część materiału dowodowego
przedstawionego w waszyngtońskim
sądzie. Jak opisuje „New York Times”,
prawnicy rodziny Colvin przekazali
sądowi niemal dwieście plików, z których
wynika, że jej śmierć w ataku bombowym
na prowizoryczne centrum prasowe w
Homs nie była wypadkiem, ale
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przez siły reżimu Baszara al-Asada. W tym
samym ostrzale zginął też 28-letni
francuski fotoreporter Remi Ochlik.
Marie Colvin była gwiazdą w światku
reporterów wojennych. Z
charakterystyczną czarną opaską na oku,
które straciła w wybuchu na Sri Lance,
relacjonowała dla „Sunday Timesa”
większość wojen ostatnich dziesięcioleci.
Kiedy zginęła, miała 56 lat.
Przewodnicząca sprawie sędzia Amy
Berman Jackson częściowo odtajniła w
poniedziałek dokumenty, które – zdaniem
prawników – są najmocniejszym
przedstawionym do tej pory dowodem, że
siły Asada brały na cel zagranicznych
dziennikarzy. Zabijani byli też Syryjczycy,
którzy pomagali im zbierać materiały.
– Te dokumenty pozwalają odtworzyć
świadomie prowadzoną politykę, zgodnie
z którą pracownicy mediów od początku
byli celem – przekonuje w rozmowie z
„New York Timesem” Scott Gilmore,
prawnik rodziny Colvin.
Jednym z dowodów są zeznania dezertera
z syryjskiej armii ukrywającego się dziś
pod pseudonimem "Ulisses". Opowiada,
że Colvin została zabita w ramach szeroko
prowadzonej kampanii polowania na
dziennikarzy, a rozkazy szły z samej góry.
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demonstrantów, koordynatorów i „tych,
którzy szargają wizerunek Syrii” – wylicza.
Zeznał też, że kiedy szef syryjskiego
wywiadu Ali Mamluk dowiedział się od
„zaprzyjaźnionych libańskich
urzędników”, że zagraniczni dziennikarze
wjechali do Syrii i zmierzają w kierunku
Homs, wydał rozkaz „schwytania ich i
podjęcia koniecznych kroków”. Według
Ulissesa taki rozkaz zwyczajowo
odczytywany był jako: „Jeśli to konieczne –
zabić”.
Opowieści Ulissesa potwierdzają inni
świadkowie. Jak Abd al-Madżid Barakat,
który – zanim zdezerterował – obrabiał
dane w tzw. jednostce ds. zarządzania
kryzysem utworzonej do walki z
rozpoczętym w 2011 r. powstaniem i
raportującej bezpośrednio do samego
Asada. Barakat opowiada, że od początku
Syryjczycy, którzy rozmawiali z
dziennikarzami, byli uznawani za
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa
narodowego i mieli być natychmiast
zabijani.
Inny świadek, Algierczyk Anwar Malik, był
członkiem misji wysłanej przez Ligę
Arabską, która miała monitorować
sytuację cywilów na miejscu. Opowiada,
że zrezygnował, kiedy się zorientował, że
misja faktycznie pomaga Asadowi,
zacierając ślady ataków. Malik wspomina,
jak szwagier prezydenta i ówczesny
wiceminister obrony Asif Szawkat
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konieczne, żeby pokonać „terrorystów”.
– Zrównałbym całe to Baba Amr z ziemią
w dziesięć minut, gdyby tylko w pobliżu
nie było kamer – chełpił się ponoć.
Przekonywał też, że wszyscy zagraniczni
dziennikarze w Homs to agenci Izraela,
dlatego zasługują na śmierć. – Dla nas to
terroryści. Nasza armia i nasze służby
bezpieczeństwa mają ich na celowniku –
wyjaśniał.

Szef jest bardzo zadowolony
21 lutego Colvin nadała z centrum
prasowego ostatni materiał, pokazując
tragedię miejscowych cywilów. To wtedy
widzowie CNN po raz pierwszy zobaczyli
na żywo śmierć syryjskiego dziecka –
rannego w ostrzale dwuletniego Adnana,
który powoli umierał na rękach ojca.
Ulisses opowiada, że relacja Colvin
pozwoliła reżimowi dokładnie namierzyć
miejsce, w którym ukrywali się
dziennikarze. Przytacza słowa wysokiego
rangą urzędnika wywiadu w Homs, który
stwierdził, że „szef jest z tego bardzo
zadowolony”. Następnego dnia centrum
zostało zbombardowane.
Brytyjski dziennikarz Paul Conroy, który
został wówczas ranny w nogę, opowiada,
że ostrzał był „bezlitosny, straszliwy”,
przekonuje, że nigdy czegoś podobnego
nie przeżył. Kiedy po wszystkim wyszedł
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Ochlika.
– Jej głowę przykrywał beton, stopy były
zakopane w gruzach – opowiada.
Asad idzie w zaparte, przekonując, że
śmierć Colvin to wypadek. Tłumaczy, że
dziennikarka i jej towarzysze zapuścili się
na tereny kontrolowane przez
rebeliantów, łamiąc tym samym prawo i
narażając życie.
– To jest wojna, a ona przyjechała do Syrii
nielegalnie i w dodatku pracowała z
terrorystami. Sama jest winna temu, co ją
spotkało – przekonywał w rozmowie z
NBC News w 2016 r.
Jednak według Ulissesa jednym z
dowódców, którzy zatwierdzili rozkaz
zbombardowania centrum, był Maher,
brat syryjskiego prezydenta i dowódca
potężnej Czwartej Dywizji Gwardii
Republikańskiej. Ponoć był tak
zadowolony z efektu, że nagrodził ludzi
odpowiedzialnych za wytropienie i zabicie
dziennikarzy. Jeden z generałów został
awansowany na szefa departamentu
wojskowego wywiadu, a szef jednostki
wyciągającej informacje od kapusiów z
Baba Amr dostał nowy samochód.
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NieMaZgodyNaGlupote 10.04.2018, 13:49
Czy naprawde, przy calej ten najnowoczesniejszej
technologii, tak trudno byloby spuscic bombe na glowe
temu Asadowi? Przeciez to potwor i do tego nikomu
oprocz ruskich i Iranowi nie potrzebny.
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alakyr1 10.04.2018, 16:08
Ulisses, tajemniczy dezerter syryjskiej armii, ale nie tak
tajemniczy żeby nie mógł przekazać to co dziennikarze
chcieli usłyszeć.
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rysiup 10.04.2018, 18:39
Prawda jest taka, że mieszkańcy demokratycznych
krajów ze Europy, Ameryk czy Australii nie chcą umierac
ani płacić za likidowanie depotycznych krwawych
morderców.
Po doswiadczeniach Iraku, gdzie USA obaliły jednego z
takich potworów, dzis brakuje siły i detreminacji na
kolejnych legnących sie po całym świecie.
Szkoda mieszkańców Syrii.
My po cudownym ocaleniu z rosyjskiej okupacji
możemy im tylko życzyć wytrwałosci i szczęścia. Może
któregoś roku rosyjscy mocodwacy Asada znowu
stracą siłę tak jak w 1989 dzięki czemu nam udało się
wydostać z kilkudziesieciletniego potrzasku.
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