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  بچه هاي سرطاني اسباب معامله

  بشار اسد
  نادقوقح-ضيفريما

  جنايت ھولناک 

خردسال بيمار کودک   ١٣٠بنا برگزارش سخنگوی  اتحاديه سازمان ھای مراقبت پزشکی وامدادی 
کودک مبتال به  ۵نھا آدربين <شده اند و ارتش بشار اسد غوطه سوری گرفتارمحاصره شھر در

درگلويش رنج نھا گرفتارسرطان لنفی وازسوء تغذيه وتوموربدخيم آ ی ازبيماری سرطان است که يک
رمان فوری کودکی است که سازمان ملل ميگويد بايد برای د ١٣٠ميبرد او که نامش راماست يکی از

ن سازمان وابسته به سازمان ملل آن کودکان را به آو بشاراسد اجازه نجات  >دنازغوطه خارج شو
      .نميدھد

د بشريت بسياری بوده است  ولی بيقين چنين بی رحمی وشقاوتی که ازسوی شاھد جنايات ضدنيا 
   ١ .تبشاراسد نسبت به اين کودکان بيمارمعصوم انجام ميشود  بی سابقه اس

کنوانسيون  جنگ  وانگھی مگر ،دناين کودکان چه نقشی ميتوانند دربرنده بودن جنگ داشته باش خرآ
بيرحمی اسد  دلی و. اين سنگن باشدآاجازه اين تبھکاری ھارا به کسی داده است که بشاراسد دومی 

   .نھاستآسنی بودن پدران ن آاوست  که بيشترعلت  تعلقات وتعصبات مذھبی از

به يک انسان  زمانی که کنارخامنه ای قرارگرفته نقدر بی رحم وشقی وسنگدل نبود ازآبشار اسد 
   .فاسد بی رحم تبديل شده است

ن پولی که خامنه ای بدون مجوز قانونی ازثروت ملی ونان شب مردم به اين نامرد بی آ حيف از
  .انصاف بچه کش کمک ميکند

                                                            
 درکيم راک مھ نافعضتسم داينب یارب هک یناوج .داد خر یمالسا یروھمج رد شيپ لاس ٧٣ تيانج نيمھ هباشم - ١
 ناطرس هب التبم )دوب هدرک ديلوت قرب هدکھد هس رد اھ ناويح تالوضف زا یژرنا ديلوت هتشر رد هک دوب یناريا اھنت(
 ردارب ،نت ود و ،دندوب هدرک نيمات ناشدوخ نيب لوپ یروآ درگ اب ار اھ هنيزھ همھ وا ليماف و دوب هدش نوخو یوافنل
 ناتسلگنا روشک هب ميدوب هدامآ و ميدوب هداد ار تاجنو ناوختسا زغم لاقتنا یارب ینوخمھ تست بناجنيا و صخش نآ
 تروپساپ یمالسا یروھمج هک ،دوب هدش هتفرگ مھ ناتسراميب تقو ،ميھدب تاجن اروا و هتفر دوب ورشيپ راکنيا رد هک
 نيرتدب رد ناوج نآ و درک یراددوخ جورخ هزاجا و )زرا( لوپ نداد زا و بصغ ار )بلطواد نتود( ناھارمھ و راميب
 لاح رد و تفريذپ یمن اروا ناتسراميب رگيد سپس و داتفا تيعضو نيرتدب هب یباوختخت رازھ ناتسراميب رد تيعضو
 ک-ح .تسا رايسب اھ هنومن نيا زا .تشذگرد یميخو رايسب


