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 آورد بدست را اش  بینی جراحی، عمل بار  هفت از پس گل  ریزه
 

 

               سپوتنیک  

02/08/2016 

 عمل بار  هفت از پس بود، شده بریده شوهرش توسط اش   بینی که جوانی خانم گل،  ریزه: کابل

 .بیاورد بدست را اش  رفته دست از بینی و صورت توانسته پالستیکی، جراحی

 این. برید چاقو توسط را خانمش  بینی فاریاب، والیت در قبل ماه هفت نزدیک گل  ریزه شوهر

  ریزه. شد فرستاده ترکیه به تداوی برای سپس و منتقل کابل به خانوادگی، خشونت قربانی خانم

 .بازگشت کابل به امروز پالستیکی، جراحی عمل هفت گذراندن و تداوی ماه هفت از پس گل

 دوباره توانسته که این از گوید می  کرده رضایت ابراز خود صحی وضعیت به نسبت گل  ریزه

 .است خرسند بیاورد، بدست را اش  رفته دست از  بینی و صورت

 طالبان کنترول تحت منطقۀ در غورماچ ولسوالی در وی، بینی بریدن از پس گل  ریزه شوهر

 کرد. فرار
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 2از 2

تبصره: خبر صحت یابی خواهر گرامی ما "ریزه گل" و پیوند موفقانۀ بینی او، باعث 

خورسندی است و امیدواریم تا با گذشت زمان زخم های صورت و بینی این خواهرک مظلوم 

د خوب میدانیم که ما کامالً بهبود حاصل کند و هیچ نشانه ای از آن زخم ها بر جا نماند؛ هرچن

زخم های عمیق و کاری که بر قلب و روح و روان او وارد گردیده است، هرگز التیام نخواهند 

 یافت.

بریدن بینی خواهرک معصوم و مظلوم ما"ریزه گل جان"، در حقیقت بریدن بینی یک ملت است 

 که بدین گونه حیثیت و وقار اش پامال یک مشت ددمنش بی همه چیز میگردد.

هزاران هزار درد و دریغ که این بینی بریدن نه نخستین بوده است و نه هم آخرین خواهد با 

 بود.

 چرا چنین است و چرا آخرین نخواهد بود؟!

پاسخ ساده است و آنهم اینکه تنها علت تکرار چنین جنایات خفت بار و شرم آور، همانا عدم 

ست زمانی میتواند ایجاد شود که تطبیق قانون و نبود یک امنیت نسبی است و امنیت هم در

قانون بدون چون و چرا باالی همه باشندگان کشور یکسان تطبیق گردد و این هم آنگاهی مقدور 

 میگردد که عدالت به وجود آید.

به هرحال خوشحالیم که این خواهرک ما از تداوی خود راضی است و شکر که به کشور خود 

حفظ امنیت او است و آیا شرایط یک زندگی  شرافتمند  برگشت، اما آیا حکومت موجوده قادر به

 را برای او مهیا کرده میتواند؟!

 باید منتظر بود و اجراآت حکومت و مقامات مسؤول را از نزدیک تحت نظر داشت.

برای خواهرگ نازنین خود"ریزه گل" معصوم و مظلوم صحت کامل و یک زندگی شرافتمند و 

منی میکنیم و از جریان وقایع در مورد، هموطنان خود را به با امن و امان در داخل کشور ت

 مجرد دریافت هرگونه خبر و گزارشی، مطلع خواهیم ساخت.

 


