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   کابل-خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۶ دسمبر ٢۵
  

  نھنگھا با پسران ايشچی" ناموسداری"مقايسۀ 
  

  :اين دو خبر را به دقت از نظر بگذرانيد

به .ساح را به دام انداختند و تالش کردند او را مورد تجاوز جنسی قرار دھندفريقای جنوبی يک ماده تماسه برادر در «

 ۀ جادوگر محلی کردند که گفته بود رابطۀ، آنھا اين کار را بنا به توصي"رو.وستی"به نقل از " اسپوتنيک"گزارش 

جنسی بودند، عده ای تمساح  تجاوز ۀاما در حالی که برادران آماد. جنسی با تمساح به درمان اختالل نعوظ کمک می کند

  ».ند که شکايتی از جادوگر ندارندپدر و مادر برادران کشته شده می گوي .ديگر به محل اين حادثه آمده و آنھا را دريدند

 /world/com.sputniknews.ir://https/886252016122220: منبع گزارش

  
 بر شکنجه و تجاوز جنسی بر وی از جانب معاون اول رئيس جمھور افغانستان، یمبن" ايشچی"به دنبال ادعای آقای «

گزارش طب عدلی افغانستان .  ادعای ايشان به طب عدلی فرستاده شدندمعارض جھت انجام معاينات الزم و صحت وسق

به امضای رئيس آن مؤسسه و شخص معين وزارت صحت عامه که باالترين مرجع در تثبيت چنين وقايعی است و 

منتشر شده است، گواه بر آن است، که ادعای عارض صحت نداشته، نه تنھا جناب معاون اول و ھمکاران شان، به 
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 لت و کوب در بدن ايشان مشاھده می شود، ھمه سابقه بوده، ۀعارض تجاوز جنسی نکرده اند، بلکه عاليمی که به نشان

ناگفته نماند که اين گزارش از طرف پسران آقای ايشچی . ھيچ يک از آنھا در زمان مورد نظر به وجود نيامده است

  .در اين موردھا   فشرده ای از گزارشات تمام رسانه- » استگرديدهرد سياسی دانسته شده 

  !خوانندگان نھايت عزيز

تمام حتا وقتی ھر دو خبر را از نظر گذرانيدم و آنھا را با يک ديگر مقايسه نمودم، متوجه شدم که گذشته از ما افغانھا 

صحبت می داريم، در حالی که نھنگھا " سرم فدای ننگ و ناموس"و " ناموسداری"، "حفظ ناموس"انسان ھا بناحق از 

. دقيق تر بوده، عملکرد شان کارساز تر می باشد" حفظ ناموس" مسألۀ در عمل به اثبات رسانيدند که برداشت آنھا از

 به جای آن که خوش باشند که پدرشان به امتحان قاضی و تخم فيل مرغ نياز "ايشچی"زيرا در حالی که پسران آقای 

 می خواھند به ھمه قيد نمی گردد، گزارش را تقلبی دانسته به زور و با گريه و زاری" دادگی"نداشته، در تاريخ به نام 

 نھنگھا ، ننگ و غيرت شان را نشان داده متجاوزين جنسی ؛بقبوالنند که پدرشان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است

  .را نوش جان نموده اند

چطور است که :  را از شما می خواھم اين دو خبر و مقايسۀ آنھا سؤالی برايم به وجود آورد که به ناگزير جواب آن

 .جای پدرشان دفاع نمايند" يک پيسه" بگيرند که چگونه از دی ايشچی را نزد ھمان نھنگھا بفرستيم تا ياپسران آقا


