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 حمید انوری

 
۱۰/۱۰/۰۱۰۲ 

 مى شود ]داده[ریزه گل براى تداوى به ترکيه انتقال

 
 

 ،که بینی اش توسط شوهرش بریده شدهریزه گل  (:مقام هاى محلى فاریاب میگویند،۹٤دلو۰۰میمنه)پژواک،]

 .جهت تداوی به ترکیه منتقل خواهد شد

ولسوالى  حدود دوهفتۀ قبل در عروسى اش میگذرد، شش سال از و دارد ساله که یک دختر۰۱ریزه گل

 .غورماچ فاریاب قربانى این خشونت فجیع شده است

اما پول  اوایل گفته بودند که میخواهند این قربانى خشونت را جهت تداوى به خارج ببرند، خانوادۀ ریزه گل در

 .ندارند

آنکه ریزه گل ازولسوالی  والی فاریاب امروز به آژانس خبرى پژواک گفت که پس از سید انور سادات،

، وزارت صحت عامه ارگان های محلی وی طی مکتوب از ماچ به شفاخانه افغان ُترک میمنه انتقال یافت،غور

چوکات قراردادی که بین افغانستان و ترکیه وجود دارد که  و مقام هاى سفارت ترکیه خواست تا این خانم را در

 .، شامل نمایندنفر مجانی تداوی میشود ۰٥۱االنه س

؛ اما یکعده پاسپورت و ویزه آن آماده شده صحِت ترکیه تداوی ریزه گل را پذیرفت ووی افزود که وزارت 

به خانواده ریزه گل است که  حال مربوط  ،افراد و مدافع حقوق زن خواستند که این خانم در کابل تداوی شود

 .در کابل میباشند و یا ترکیه میروند

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Anwari_Hamid/anwari_h_rizagul_ba_turkia_enteqal.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Anwari_Hamid/anwari_h_rizagul_ba_turkia_enteqal.pdf
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داوی وانتقال ریزه گل از جانب رهبری والیت صورت هیچگونه کوتاهی در قسمت ت والی فاریاب میگوید که،

 .نگرفته ؛ اما برخى ها بنام مدافع حقوق زن میخواهند از طریق مسئله ریزه گل به شهرت برسند

داکتر معروف ثمر، رییس صحت عامه فاریاب میگوید که، طی مدتی که ریزه گل در شفاخانه افغان ترک 

 .داشت و اهتمامات الزمه برایش صورت میگرفتمیمنه بستر بود تحت مراقبت جدی قرار 

 .وی گفت که ریزه گل را با امبوالنس مجهز با نیروی امنیتی ویژه به کابل فرستادند

عبیدهللا، یازنه ریزه گل میگوید که چهارشب شده است که در یکی از شفاخانه های خصوصی درکابل بسر می 

 .و توجه الزم صورت نمیگیرد  برند

؛ اما آنها میخواهند در ترکیه ه ریزه گل را در کابل تداوی کنندووالن این شفاخانه میخواهند کوی گفت که مس

 .بروند در آنجا بدون عیب تداوی شود

افزود که کمک و توجه ای که در شفاخانه میمنه به ریزه گل صورت میگرفت در حال حاضر در کابل  هدنامبر

 .اگر بخواهند عملیات جراحی نمایند نظر به خدمات کنونی شان نمیتوانند ،وجود ندارد

ایران به تازگى به خانه  یکسال از از ریزه گل قبالً درشفاخانۀ افغان ُترک میمنه گفته بود که شوهرش بعد

مرمى تحقیر میکرد تا باالخره وى را با  توهین و همواره او را به بهانه هاى مختلف لت وکوب و برگشته و

 .زمانى که فیر نشد، کارد را گرفت و بینى وى را برید تفنگچه هدف قرار داد،

گفتنى است که نهادهاى حقوق بشر ومشرانوجرگه بریدن بینى این خانم را نکوهش کرده و از حکومت خواسته 

  [.اند که این قضیه را با جدیت کامل پیگیرى و عامالن آن را مجازات کند

 تبصره:

قراریکه وعده نموده بودیم اینک تازه ترین خبر و گزارش در مورد خواهر مظلوم و معصوم ما "ریزه گل" 

می گردد، هموطنان خواهی نخواهی سبب رنجش  ،خدمت تقدیم شد و از اینکه نشر این گونه گزارشات درد آور

  اه کدام است؟و ر اما چاره چیست .صمیمانه پوزش می طلبم

 ؟!و خاموشانه گذشت آیا باید این همه جرم و جنایت و وحشت و بربریت را نادیده گرفت

 است. هرگز نهو  نهکه پاسخ یقین 

خواهرک وجود دارد و آنهم اینکه کننده  خبر خوب و امیدواریک در بطن خبر بد،  خالف معمولو اما اینبار

 گرفته شده است. به ترکیهشان سفر  ترتیباتمعصوم ما به کابل انتقال داده شده و 

مورد و ندانم کاری های معمول، "ریزه گل" معصوم را معطل امید میرود تا بیشتر از این با کاغذ بازی ها بی 

 نمایند. "استانبول" نساخته و جهت تداوی بصورت عاجل روانۀ

قراریکه در عکس مشاهده می شود، این خواهرک معصوم و مظلوم ما هنوز"بینی بریده" ای خود را در یک 

قین که امکانات پیوند کم و کم تر می خریطۀ کوچک پالستکی در دست دارد و هر روز ایکه میگذرد، به ی

 شود، البته اگر هنوز قابلیت پیوند وجود داشته باشد.

این"بینی بریده"، در حقیقت یک "بینی بریدگی" برای افغان و افغانستان است که وحشت بصورت گسترده در 

 آن حاکم است.
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ه هیچ دلیل قناعت بخشی نمی تواند پاسخ طلبی است کهای آنچه در این گزارش قابل درنگ است، کارشکنی 

یکعده افراد و مدافع حقوق زن خواستند که این خانم در کابل تداوی  "... است که نداشته باشد و آنهم ای

 ...". شود

"، اگر این ادعا حقیقت داشته باشد، به چه منظور مخالف فرستادن مدافعین حقوق زن"این افراد یاد شده و گویا 

 "ریزه گل"، به ترکیه جهت تداوی هستند؟

 بریم"؟!"این بینی بریدگی را به کجا ب آیا بدین منظور خواهد بود که گویا

ۀ این جنایت قص عصر حاضر، مگر این افراد، حاال چه مرد و چه زن، هنوز نمی دانند که با قدرت تکنالوژی

و در یک لحظه مرز ها را درنوردیده  برآمده"بر سر هر بازار" ی بریدگی" فردای همان روز جنایت، و این"بین

 است؟

برخى ها بنام مدافع حقوق زن میخواهند از  "...اینکه  پس میتواند ادعای بعدی مبنی بر اگر همین دلیل نباشد،

درست بوده و حقیقت داشته باشد، در غیر آن دلیل و یا دالئل  یتواندم "،.طریق مسئله ریزه گل به شهرت برسند

 و تشریح میگردید، که نگردید. حتوضیبه وضاحت باید منطقی همچو عملکردی 

پاسخ ارائه کند و هر گزارش تازه در مورد را با هموطنان خود  گذشت زمان شاید به این پرسش هابه هر حال 

 در میان خواهیم گذاشت.

و  دهیرس استانبول""میدواریم خواهرگ نازنین ما "ریزه گل" تا نشر این سطور در راه ترکیه باشندو یا هم به ا

 تحت تداوی قرار گرفته باشند.

طلب کرده و صحت کامل و عاجل او را جراحی بی خطر و موفقیت آمیز  و مظلوم معصوم برای "ریزه گل" 

 ش و جنایتکار او طالب عدالت خداوندی هستیم.از بارگاه ایزد متعال خواهانیم و برای شوهر ددمن

 با خبر باش که این خلق خدایی دارد

ر این ناله مخلوق صدایی داردــــآخ  

 

 


