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  قمستقيم از دمشگزارش 
 هحرفھای يک بريتانيائی به خشم آمد: سوريه / دمشق 

 

Source : Vidéo / Facebook 

/2020880914603624/videos/940.duggan.tom/com.facebook.www://https 

 

  :گزارش ھای مستقيم از دمشق 

از سوی اربابان ترس افکن اسرائيلی با استفاده از فضای ھوائی لبنان،  اکترآخرين خبرھا مربوط است به پرتاب 

بينيم که چگونه  يک بار ديگر می. نظامی سوريه در منطقۀ روستائی دمشق را ھدف گرفته بودند  مواضعاکتھار

  !را نقض می کنند  حاکميت سوريه و لبنان

ترس افکن است که در غزۀ فلسطينی و در سوريه و نظاره گر ھيوالھای  در اين مدت، جھان دست روی دست گذاشته

آنھا جنگ  دھشتناک می شود، از شورشيان و تروريستھا روی بلنديھای جوالن پشتيبانی می کند، و به مرتکب اعمال

   .افزار و آموزش نظامی می دھد
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ی دھد، ولی ھيچ حرفی برای ملل متحد با چھرۀ متقاعد شده خود را نشان م و جھان ھمچنان به سکوت ادامه می دھد،

موضوع به اسرائيل  جز وقتی کهه در ھمه جای دنيا برای ھر چيزی حرفی برای گفتن يافت می شود، ب. ندارد گفتن

  .مربوط می شود

کردم، و دمشق دوباره بمباران شد، بمباران تکراری از سوی تروريستھای  کار» جرمانا«ديروز، تمام روز روی طرح 

 ۀدارد، غوط  جوبر منطقۀ اصلی تدارکات و آموزشھائی ست که اسرائيل ھدايت آن را به عھدهجوبر، غوطۀ شرقی و

  . پشتيبانی می شودامريکاشرقی از سوی سعوديھا، انگلستان و 

  .کنند به شکل نيابتی راه انداخته اند، و جنگ نيابتی را ھدايت می جنگی که قدرتھا. کثيف است، جنگ کثيف

ديروز به يک ايستگاه اتوبوس در دمشق حمله کردند، ايستگاھی که ھيچ اھميت  ...وجود نداشتھيچ دليلی بر اين کار 

کار می روند، و يا بچه  ايستگاھی که پر از آدمھائی ست که به سر. نداشت و من ھر روز از آن استفاده می کردم نظامی

. ميل و يا دوستانشان از اتوبوس استفاده می کنندبرای ديدن فا سادگی افرادی کهه به مدرسه می روند و يا خيلی بھائی ک

  .ھای غربی ھيچ گزارشی دربارۀ اين رويدادھا منتشر نشده است با وجود اين، در رسانه

اربابان رسانه ھا و بنگاه ھای ! چک ھای سعوديھا : پاريس ساکت نشسته اند  روزنامه نگاران در نيويورک، لندن،

حقيقت را بگوئيد،  در حالی که شما روزنامه نگار شده ايد که. گاران پول می دھندخوب به شما روزنامه ن تلويزيونی

  .می دھند می گوئيد فقط آنچه را که اربابانتان به شما دستور. ولی حقيقت را نمی گوئيد

روندان تمام روز در کنار شھ. سراسر ديروز را زير بمب گذراندم. کمی خسته ام حاال. من اينجا در محل رويدادھا ھستم

پشتيبانی می  بمب بوديم، در کنار شھروندان واقعی سوريه و نه مزدوران مسلحی که از سوی بيگانگان سوری زير

  .آری بايد بگويم خشمگينم...  يک کمی خشمگين ھستم،  .شوند

 ل متحد، برای شماملولی اين . کنم با شما به آرامی و به درستی حرف بزنم سعی می. سعی می کنم آرامشم را حفظ کنم

فقط دروغ می ... الجزيره وقت تلف کردن است،... ًواقعا وقت تلف کردن است، بی بی سی، فوکس نيوز، سی ان ان

  .گويند

  :اين است گزارش امروز من 

  . در سوريه مردم بی ھوده می ميرند-

  . تروريستیيک جنگ...روياروئی می کند و نه يک جنگ داخلی  دولت سوريه با يک جنگ تروريستی-

  .ر کار می کنند، و حقيقت را نخواھيد يافتلاتلويزيونھا و روزنامه ھا ھمه با د  در غرب، اگر در پی حقيقت ھستيد،-

  .در سوريه... خشمگين پايان گزارش بريتانيائی خيلی

Tom Duggan 

07/02/2018 

  ٢٠١٨ بروری ف١۵/پاريس/نامۀ ھنر و مبارزهگاھ

  ٢٠١٨ روریب ف٩مرکز پژوھش ھای جھانی سازی، 

   :لينک متن اصلی 

-en-tres-britannique-dun-temoignage-syrie-damas/ca.mondialisation.www://https

5622986/colere 

  

  :پی نوشت مترجم 
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دست کم در (گزارشات روز، از چندی پيش  مھمترين. با وجود اين روزنامه نگاران رسانه ھای حاکم بيکار ننشسته اند

 در پاريس ٢٠١٧مبر  دس۵وانندۀ مشھور فرانسوی ست که جانی ھاليدی خ داستان اختالف فاميلی بر سر ارثيۀ) فرانسه

ھمين گونه  لم پورنوگرافيک استفانی کليفار، و به بازيگر فمپ با يکداغ ديگر رابطۀ دونالد تر گزارش. در گذشت

   ...گزارشاتی از رستوان برھنگان

 

 

  


