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 صفحه 7 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

 20/05/2016                                                                                                    حمید انوری

 یک "بیدار" و باقی همه خواب
و حزب تروریستی و هشت پارچه او هرگز در حدی نیست که حتی به منزلۀ  همه خوب میدانند که قصاب کابل

دارایی های این حزب همه منجمد گردیده و نام نامبارک رهبر آن در  خاری در کف پای حکومت موجوده باشد.

ده لیست تروریست ها ثبت گردیده. کته سران شاخۀ گلبدین درحالیکه سرمایه های باد آوردۀ آنها هم منجمد گردی

این حزب هشت پارچه شده  است، افراد ناباب به حساب رفته و شامل تحریم ها و قیودات جدی گردیده اند.

است، اکثریت افراد مسلح آن یا به طالبان پیوسته اند، یا کشته شده و یا هم در زندان های افغانستان عمر ننگین 

ن تروریست حزب خود پرداخت کرده و عملیات شانرا می گذرانند، گلبدین دیگر قادر نیست تا پول  به اجیرا

 .تروریستی انجام دهد، او خود بصورت متواتر در حال فرار است

 ،، اما هنوز هم حامیان خارجی و داخلی خود را دارد این حزب هشت پارچه که آخرین نفس هایش را می کشد

 رۀ کابل پیوند زده شود.به حکومت دوساین وصلۀ ناجور از خارج و داخل تالش ها در جریان است تا 

بیشتر از دو ماه است که فرستادگان گلبدین، مهمانان عزیز شورای عالی چور اند و شب روز غرق در خواب 

و خور، اکنون گپ به جائی کشیده است که مهمانی های آنچنانی شورای عالی چور از مقر و مهمانخانۀ آن 

است تا هم مهمانی ها خودمانی تر باشند و هم به جناب  شورای، به منزل "شخصی" پیر گیالنی نقل مکان کرده

  گیالنی زحمت تشریف بردن به مقر و مهمان خانۀ آن شورای داده نشده باشد.

 عجب دور و زمانه ایست!!!

، یک شهر زیبا را به بکشیدتان  و شقاوت جنایت کنید، چور کنید، غارت کنید، خلق هللا را از دم تیغ عداوت

و کودک شیرخواره را به  زن و مرد و پیر و جوان و طفل (65000)زید، شصت و پنج هزارویرانه مبدل سا

خاک و خون بکشید، در یک ساعت بیشتر از هزار راکت کور بر یک شهر پر جمعیت شلیک کنید، بعد هم تا 

دازید و ....، بعد میتوانید قتل و غارت کنید، جرم و جنایت کنید، ترور و اختطاف کنید، انتحار و انفجار براه بین

یگارد تا دندان با کاروانی از موتر های ضد گلوله و لشکری از محافظ و باد "،احترام"و  "حرمت"با دبدبه و 

ید، قدم های تان باالی چشمان، افتخار ببخشید و به حکومت دوسرۀ ما شامل گردیده و بر ما مسلح تشریف بیآور

 ما همین یک پینۀ ناجور دیگر را کم داریم. منت گذارید!!!

پلنگ دوسره فراموش کرده اند سال های سیه و خونبار و وحشتناک شترگاو اگر جنابان در حکومت

را، یقین کامل داشته باشند که مردم آن سالهای  ننگین خون و خیانت و وحشت و جنایت و چور 1996تا1992

 ، مردم و تاریخ حافظۀ خوبی دارند.و غارت را هرگز و هرگز فراموش نمی کنند

 به چند گزارش در مورد این مذاکرات شرم آور و ننگین باهم یک نظر می اندازیم: 

http://www.arianafghanistan.com/
http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Anwari_Hamid/anwari_h_yak_bidaar_wa_hama_khwob.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Yusufi_A/Anwari_Hamid/anwari_h_yak_bidaar_wa_hama_khwob.pdf
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 استقبال امریکا از گفتگوی صلح دولت افغانستان با گلبدین حکمتیار

  1٣95ثور  2٨سه شنبه  -خبرگزاری بخدی  

از گفتگو های صلح میان دولت کابل و گلبدین حکمتیار وزارت امور خارجه امریکا اعالم کرده که این کشور  

  .استقبال می کند

مرده و حکومت امریکا گویا از گفت و گو های "صلح" حکومت کابل با یک تروریستی استقبال میکند که برای 

 پنج میلیون دالر جایزه گذاشته بود. و یا زنده اش 

بدینسو سرگرم مذاکره بر یک معامله ای صلح هستند  نمایندگان شورای عالی صلح و حزب اسالمی از ماه ها

 .که ضمن پایان بخشیدن به جنگ، راه را برای برگشت گلبدین حکمتیار به نظام سیاسی افغانستان باز کند

مهمانی های آنچنانی، در مهمان خانه های شورای عالی و وا! عجبا!! معاملۀ صلح در روی میز های مفشن 

انگور خربوزه و تربوز و توت و تلخان خوردن و و خوری و نقل و جلبی و شیرپیره و چور و بعد از ماه ها پل

و شفتالو زهرمار کردن، در پشت در های بسته و در تاریکی گذاشتن مردم و حق و حقوق اساسی مردم را زیر 

و امریکا هم پا گذاشتن و با خون های پاک شهیدان شان معامله کردن، گویا به کدام نتیجۀ ننگین رسیده است 

 چراغ سبز نشان داده است که از جاسوس سرسپرده و نازدانۀ خود حمایت میکند. 

یکی از پیش شرط های حزب اسالمی هم حذف نام رهبر این گروه از فهرست تحریمات سازمان ملل و امریکا 

 .است

که بنام  است یو کلدار بازهم معاملۀ پول و ثروت است و اولین پیش شرط هم برگرداندن بلیونها دالر و پوند

، برای این جنایت گستران جر و مجاهد و جهاد چور کرده و در بانک های خارج ذخیره نموده اندامه

 هم پول. بازتروریست، اول پول مطرحه است و بعد هم پول و 

همکاری در همین حال واشنگتن گفته آماده است که برای رفع تحریم های سازمان ملل با حکومت افغانستان 

 .کند

 بازهم پول!!!

یک مقام وزارت خارجه امریکا به رسانه ها گفته که واشنگتن در قبال حمایت از روند آشتی میان افغان ها، 

 .هیچ پیش شرطی ندارد

جۀ امریکا باید عرض کرد اینکه مردم افغانستان هیچ دشمنی باهم دیگر ندارند که رخدمت این مقام وزارت خا

هیچ دوستی و سر آشتی هم ندارند. آیا می شود با قاتلین  با تروریستان از نوع گلبدین همباهم آشتی کنند و 

 فرزندان، عزیزان و جگرگوشه های خود آشتی کرد؟!

 پدر کشته را کی بود آشتی     پدر ُکشتی و تخم کین کاشتی   

قطع هرگونه رابطه با وزارت خارجه امریکا گفته است که " شرایط نهایی آشتی مشتمل بر ختم خشونت، 

 .تروریزم بین المللی و پذیرش قانون اساسی افغانستان به شمول حقوق زنان و اقلیت ها" است

عجب است!!! شرایط آشتی، هرچند تصور آن هم ناممکن است، باید از طرف امریکا و دست پروردگان آنان 

 ت و کس مخر است.باشد، سخن از مردم و حق و حقوق مسلم آنان، نزد جنابان یک حرف مف

ماده ای موافقتنامه صلح با حزب  2۵اسوشیتد پرس به نقل از مقام ها در شورای عالی صلح از تهیهء مسوده 

 .اسالمی )حکمتیار( خبر داده است که گفته می شود در برگیرندهء تمام این شرایط است
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)حکمتیار( به افغانستان باز می کند این مسوده همچنان راه را برای برگشت آن "هزاران" عضو حزب اسالمی 

 .که اکنون در پاکستان به سر می برند

خوب است که گزارشگر مذکور صادقانه و آگاهانه، "هزاران" را بین گیمه گرفته است، امروز دیگر این حزب 

از  هشت پارچه و شاریده و در حالت مرگ، نه تنها که"هزاران" عضو ندارد، بلکه تعداد تروریستان این حزب

 چند صد نفر هم تجاوز نمی کند. آن"هزاران" گویا عضو که گلبدین و رفقایش ادعا میکنند، شاید فامیل های

 کشته شدگان حزب باشند که با حالت فالکت بار در کمپ های پاکستان بسر میبرند.

 .رهایی حدود دو هزار هوادار این حزب از قید حکومت افغانستان نیز در این مسوده شامل است

میلیون دالر برای هزینه امنیتی و دفتری آقای حکمتیار  ۴0همچنان گفته شده که دولت افغانستان ساالنه باید 

 .بپردازد

شاید این"دوهزار" گویا هوادار این حزب، همان تروریستانی باشند که از گلبدین پول گرفتند و دست به کشتار 

ما را به داغ  نکردند و جنایت و هزاران هزار هموط مو جرکردند هموطنان زدند و ترور کردند و اختطاف 

 عزیزان شان نشاندند و حاال باید با "عزت" ایکه ندارند، از زندان رها گردند!!!

 زمانه ای!!!و عجب روزگاریست و عجب دور 

 تنها در کابل زیبا شصت و پنج یک کشور را به خاک و خون کشیدند، یک شهر زیبا را ویران کردند و تنها و

( از هموطنان بی گناه و بی دفاع ما را قتل عام کردند و امروز این جانیان شرف باخته جهت 65000هزار)

"غرامات" هم (40000000دالر)  ساالنه چهل میلیونویرانش کردند، تشریف آوری خود به همان کابل که 

 !!! تفو بر تو ای چرخ گردون تفو!!!!!طلب دارند

پرسش پاسخی ارائه نکرد که در صورت انعقاد پیمان صلح با حکومت وزارت خارجه امریکا به این 

 .افغانستان، آیا نام آقای حکمتیار از فهرست "تروریستان جهانی" امریکا بیرون خواهد شد یا نه

گلبدین حکمتیار را به دلیل ارتکاب فعالیت های هراس افگنی و  200٣فبروری  19وزارت خارجه امریکا در 

 .اشتراک در فعالیت های تروریستی القاعده و طالبان در فهرست تروریست ها جهانی ثبت کرد

در بیشتر از یک دههء گذشته موقف و منطق طالبان و حزب اسالمی )حکمتیار( برای جنگ در افغانستان 

 .یکسان بود

ستار خروج نیروهای خارجی و ایجاد حکومت اسالمی بودند، اما این دو گروه متحد یک دیگر این گروه ها خوا

 .نبودند و در برخی موارد با هم درگیر شدند

این در حالی است که نماینده حزب اسالمی که برای مذاکراه به کابل آمده گفته است که " این موافقت نامهء با 

ار مردم ما که در تبعید به سر می برند، باز می کند تا با عزت به ارزشی است چون راه را برای صدها هز

 ".کشور شان برگردند

کاش این نمایندۀ بی مغز و درغگو کمی هم وضاحت میداد که این به گفتۀ او" صدها هزار مردم" را کیها و در 

"تبعید" نشده، بلکه از  رگزهما کدام زمان "تبعید" کرده اند. در زمان تهاجم روس ها بر افغانستان هم هموطنان 

ظلم و ستم تجاوزگران روسی و پادوان داخلی شان، مهاجر گردیده اند. بعد ها هم، یعنی درست آنزمان که 

تا  1992جنگ قدرت بین تنظیم های ساختۀ پاکستان و ایران در کابل درگرفت، یعنی درست بین سال های 

خلیلی و محقق و دوستم و گیالنی و مجددی و محمدی و که همین گلبدین و ربانی و سیاف و مزاری و  1996



  

 

 

 7از 4

غیره و غیره در همان کابل زیبا از کشته های مردم پشته ها ساختند، همه دار و ندار مردم را چور و غارت 

کردند، به زنان و دختران و پسران شان تجاوز کردند، اطفال نازنین را در گهوار گلو بریدند و جنین های 

شکم دریدند و رقص مرده و رقص زنده براه انداختند و هزاران هزار جرم و جنایت  ن مادرانبیشمار را در بط

وحشتناک دیگر را مرتکب شدند، مجبور به فرار از کابل و از کشور گردیده و آواره و سرگردان شدند، اما 

حین  داماد گلبدین" غیرت بهیر" که  حتی هیچ کدام"تبعید" نشده اند، به شمول سردمداران احزاب و تنظیم ها و

نزد  امریکائی ها زندانی بود، در اثر تالش های  در زندان بگرامارتکاب جرم و جنایت دستگیر گردیده بود و 

 کرزی، از زندان آزاد شد و هیچ کسی "تبعید" نشده است، به شمول گلبدین که فراری است. حامد

 و این هم گزارش دیگری در همین مورد: 

 یسیون حقوق بشر: بخاطر صلح نباید جنایات جنگی گذشته نادیده گرفته شودکم

 کابل –رخشانه رضایی 

  1٣95ثور  29چهارشنبه 

به توافق حکومت با گلبدین حکمتیار  )عکس العمل(مسووالن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش 

های مخالف به روند صلح، جنایات جنگی گذشته  گویند که حکومت وحدت ملی نباید بخاطر پیوستن گروه  می

 .این گروه ها را نادیده بگیرد

رفیع هللا بیدار، سخنگوی این کمیسیون گفته است که ناقضان حقوق بشر باید مجازات 

  .عافیت داده شده و دوباره در نظام شریک شوندشوند نه اینکه به آنان م

دست حزب اسالمی در قتل و کشتار مردم  او تاکید کرده که گلبدین حکمتیار، رهبر

 .شان به فراموشی سپرده شود  داشته و اکنون نباید جرایم

ای بار الهی!!! عاقبت در این حکومت کجدار و مریض و در این حکومت دوسره و 

خواب برده، یکی "بیدار" و با وجدان پیدا شد. جناب محترم"رفیع هللا بیدار"، ممنون از شما که برخالف تمام 

جدان بیدار . آنچه شما با جرئت و شهامت تمام و با و، کامالً بیدار هستیدفرو رفته حکومت در خواباعضای 

 فرموده اید، خواست و آرزوی سی و پنج میلیون انسان دربند و هموطنان مظلوم تان است.

اند نباید که بخشیده شوند؛   آقای بیدار گفته است: "کسانی که باعث نقض حقوق بشری شهروندان کشور شده

 ".بلکه آنان باید پاسخگوی کردار خود باشند

سر تعظیم به پیشگاه شما فرود می آوریم و به شهامت شما که از حقوق مردم با جرئت تمام دفاع میکنید و 

شادباش میگوئیم که  خواسته های تمام مردم افغانستان را مطرح کرده و از این زد و بند خائنانه انتقاد میکنید، 

"بیدار" در این حکومت خواب یگانه  گاه وواقعاً در خور هزاران هزار ستایش است. ممنون شما ای هموطن آ

 برده!!!

  .وثبات در کشور است، اما نه به بهای زیر پا نهادن عدالت  بیدار گفته که این کمیسیون خواهان تأمین صلح

جناب"بیدار" که همیشه مانند اکنون بیدار باشید، شما بهتر و بیشتر از همه میدانید و آگاه هستید  محترم

در این عصر و زمانه نمی توان حتی با قوی ترین مایکرسکوب ها هم در کشور ویرانۀ ما که"عدالت" را 

مشاهده کرد. اینجاه و در این خراب آباد، سایۀ "عدالت" را با تیر میزنند،"عدالت" و نام "عدالت" را در 
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ش را از حلقوم بدر زبان آرد، زبان بر چهارسوق شهر به دار میزنند و باخبر باشید که هر کسی نام"عدالت" را

 میکنند، خدا نگهدار شما باشد.

با شیرچای زهرمار  پگاه و بیگاههر اینجاه عدالت را به یک جو سودا میکنند، از آردش کلچه می سازند و 

 چه خوش گفت "سمیع حامد" شاعر منتقد و خوش کالم: میکنند.

 ود کنندــِر پای خــوان ِ سینه ات را زیـاستخ

 خود کنند« شیرچای» شیِرخشک کودکت را

گوی صلح با حزب اسالمی حکمتیار به توفق و  این در حالی است که به تازگی حکومت افغانستان در گفت

  .رسیده و بر بنیاد گزارش ها قرار است به زودی توافقنامه از سوی رییس جمهورغنی به امضا برسد

 بازهم در جای دیگری از همین شعر باال:

 ببیند درِد توعسکر میهن شوی، مادر 

 رِد توـــِر نامــد رهبـــقاتالنت را ببخش

خوانده و تاکید کرد که در پیوستن این گروه به « سیاسی و نظامی»بیدار اما تفاهم میان حکومت و حکمتیار را 

  .روند صلح افغانستان نباید تطبیق عدالت را فراموش کند

راه رسیدن به یک صلح شرافتمند و پایدار،تطبیق عدالت چه بجا فرموده اند هموطن"بیدار"ما، نخستین قدم در 

است و بس، بدون تطبیق کامل عدالت، صلح یک خواب است و خیال و یک معاملۀ شرم آور در غیاب مردم و 

 بازی با سرنوشت یک ملت.

 .در همین حال شماری از مدافعان حقوق بشر خواهان نشر گزارش )عدالت انتقالی( است

برای تهیۀ گزارشی زیر ( 2009تا  200۵کارمندان کمیسیون حقوق بشر چهار سال را ) وهشت تن از  بیست

نام )عدالت انتقالی( صرف کردند و در این گزارش نام تمام ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران جنگی طی چندین 

  .سال گذشته، آمده اند

 .اما این گزارش به دالیل نامعلومی از نشر باز مانده است

وگیری از نشر آن موجودیت جنایتکاران جنگی در حرم قدرت و معامله گری های کثیف و تهوع آور دالئل جل

حامد کرزی با خانوادۀ حامد کرزی و باند مافیای او بود، البته در جلوگیری از نشر گزارش)عدالت انتقالی(، 

 نقش محوری و تعین کننده داشت.

وگو میان نمایندگان دولت و حزب   روند گفت ۀتایید اداممعاون سخنگوی رییس جمهور غنی دو روز پیش با 

  .صلح، از جزییات آن باخبر خواهند شد ۀاسالمی گفته است که مردم افغانستان پیش از امضای هر تفاهمنام

 یعنی اینکه مردم را در برابر یک کار انجام شده قرار میدهند!! شرم تان باد!!!

 مینه:و اینهم خلص یک گزارش دیگر همدرین ز

 محمد خان: مسوده صلح دولت با گلبدین حکمتیار امروز امضا می شود

 کابل –معصومه باقری 

  1٣95ثور  29چهارشنبه 
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بعد از ظهر امروز) چهارشنبه( در یک نشست خبری در کابل  ) معاون اول رئیس اجرائیه(آقای محمد خان 

گیالنی، رییس شورای عالی صلح جریان دارد و "به تیار در منزل سید احمد مگفت: مسوده صلح با گلبدین حک

 .احتمال زیاد" به امضا می رسد

محمد خان که خود یک عضو سابقه دار حزب اسالمی گلبدین است و در زمان به راکت  بستن و تخریب کابل 

و کشتار هموطنان ما در کنار رهبر خود در چهارآسیاب حضور داشت و در جنایات ننگین گلبدین و حزب اش 

اکرت "صلح" در منزل سید و از مذ گنجدمستقیماً دست داشت و شریک بود، امروز از خوشحالی در کاال نمی 

 و شادی و پایکوبی میکند. احمد گیالنی خبر میدهد

به توافق نامه نموده اند که چنین با قاطعیت بیان میدارد که"قرار معلوم اشرف غنی را مجبور به امضاء این 

نفرین  "اشرف غنی آنرا امضاء میکند. اگر اشرف غنی چنین کند، به غیر از شرمساری تاریخ و احتمال زیاد

 مردم هیچ چیزی به دست نخواهد آورد.

های خود هیچ سفارت خانه، وزارت خانه و  در همین حال آقای محمدخان گفت که حزب اسالمی در پیشنهاد

 .مقامی به عنوان امتیاز برای خود نخواسته است

قدم این معاملۀ شرم فراموش کرده است و یا هم جرئت آنرا ندارد که بگوید این حزب منحله در نخستین اما او 

و تروریستان وحشی حزبک منحلۀ برای تمام جنایتکاران خونریز  تقاضاء مصئونیت آور و ننگین، برعالوۀ

از کیسۀ خلیفه گردیده است و این فقط آغاز کار  "غرامت"در قدم دوم هم خواستار چهل میلیون دالر  ،خود

 است. یعنی "بگیرش تا نگیردت"!

که فصل دوم جنگی طالبان آغاز شده، یک حزب مهم و ستون فقرات جهاد به پروسه او گفت: در وقت اساسی 

 .صلح می پیوندد، این یک حرف قوی برای ملت افغانستان است

"، در نخستین روز های سقوط حکومت نجیب که در اثر یک ستون فقرات جهادوای! ای وای! واویال!!! "

نبی عظیمی و مومن و چند زیردار گریختگی دیگر مساعد سازش ننگین زمینۀ آن توسط دوستم گلم جم و 

گردید، کمر"جهاد" را از دوازده جای شکست، کابل را به ویرانۀ غم انگیزی مبدل ساخت، بیشتر از 

هموطنان مظلوم ما را وحشیانه کشتار نمود و...، اگر محمد خان گلبدینی خواسته باشد، تمام جنایات 65000

به بینه خواهم شمرد، اما یقین داشته باشد که کتاب جنایات گلبدین را آب بحر کافی ه نددمنشانۀ رهبرش را بی

 نیست، " که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم".

معاون ریاست اجرایی کشور گفت که خواست اساسی حزب اسالمی رهایی زندانیان، خارج شدن نام گلبدین از 

  .لیست سیاه و اسکان دوباره افراد این حزب است

اینها همه یک گوشۀ کوچکی از غراماتی است که این ملت دربند باید به قاتلین فرزندان و جگرگوشه های خود 

باال هم از این تروریست ددمنش و حزب تروریستی او طلبگار باشند و زمین هم  بپردازند و یک معذرت بلند

 ی از این بیشتر نمی شود.منت دار باشد که گلبدین باالی آن قدم رنجه میفرماید. ذلت و خوار

محمد خان در مورد خارج شدن نام حکمتیار از لیست سیاه گفت: جامعه جهانی خواسته بود که با درنظر داشت 

 .وجیبه دولت افغانستان، هر کس که خواستار بیرون شدن از لیست سیاه است، مطرح کند

، حکومت از سازمان ملل می خواهد تا نام به گفته او، در توافق نامه آمده که پس از امضای توافقنامه صلح

 .حزب اسالمی از فهرست سیاه خارج شود
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اما از لست سیاه ملت هیچ قدرتی شما ها را بیرون کرده نمی تواند، این ملت با شما محاسبه میکند و سخت هم 

 محاسبه میکند. منتظر محاکمات صحرای ملت و مردم باشید. آش مردها دیر پخته می شود.

حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از توافق حکومت با حزب اسالمی به رهبری  این در

  .گلبدین حکمتیار انتقاد کرده است

های مخالف به  که حکومت وحدت ملی نباید بخاطر پیوستن گروه  رفیع هللا بیدار، سخنگوی این کمیسیون گفته

 .نادیده بگیرد روند صلح، جنایات جنگی گذشته این گروه ها را

آقای بیدار گفته است که ناقضان حقوق بشر باید مجازات شوند نه اینکه به آنان معافیت داده شده و دوباره در 

 .نظام شریک شوند

 ما را عجب آید!!! از این حکومت شترگاوپلنگ هرگز امید خیری نیست، اما چپ و راست شر هم نرسانند! 

 لح و امنیت آن بیشتر از این توهین روا مدارید!!!به ملت و به صاز روی لطف و مرحمت 

تشریف آوری گلبدین به کابل را بعد از اینکه کابل را از بیخ و بن ویران کرد و غرق در خون و خاکستر 

سراپا مسلح ساخت، از یاد نبرده ایم که با کاروانی از موتر های ضد گلوله و درجن هائی از بادیگارد های 

حکومت و آنی د و بر ویرانه های کابل اشک تمساح ریخت و بعد هم باعث سقوط فوری وارد کابل ویرانه ش

 مسعود گردید. -ربانی

از گلبدین و باندش نمی شود توقع بیشتر از این داشت. او و حزب تروریستی اش بیشتر از سه دهه است که 

خونریزی، کار دیگری انجام  غیر از کشتار خلق خدا و چور و غارت و تاراج و ویرانی و بربادی و ترور و

. وای بر اشرف غنی و وای بر این ملت که در غیاب شان با قاتلین فرزندان شان به معامله می ندنداده ا

 نشینند!!!

معمول چنین است که یک غدۀ سرطانی را از وجود مریض قطع میکنند تا از پیشرفت میکروب  جلوگیری شده 

ویرانۀ ما همه چیز و همه کار خالف معمول است. اینجاه بر بدن و باعث مرگ مریض نشود، اما در کشور 

هنوز در حالت نقاهت قرار دارد، یک غدۀ سرطانی کشنده را پیوند میزنند. تو خود حدیث نحیف مریض که 

 مفصل بخوان از این مجمل!!!

 

 


