
 אגדה פמיניסטית
 מאת גיל רונן

נשים מוכות  140,000הפמיניסטיות ממציאות סטטיסטיקות שקריות בדבר . להפך. אין זה נכון שהגבר הישראלי נוטה להיות אלים
זו . 4,000ואין גם , נשים מוכות 140,000אבל אין במדינה הזאת . נסתובב עם הראש באדמה, הגברים, כדי שאנחנו, כביכול

 .המצאה של ארגוני הנשים
 

הוא מלטף אותה. מפנק אותה ומכוון אותה, מצחיק אותה, מרגיע אותה, מפרנס אותה, הוא מגן עליה. גבר חזק אינו מרביץ לאשתו
 .אך הוא אינו מתבטל בפניה ואינו סר למרותה, ברוך

 
כך עושות . בזרם בלתי פוסק, אמצעי השליטה היעיל ביותר שלהן הוא הטלת רגש אשמה, מכיוון שלנשים אין כוח פיזי כמו לגברים

תוך שימוש בשטיפת מוח תקשורתית בלתי פוסקת , וזו גם הטקטיקה שנוקטות הפמיניסטיות ברמה הלאומית, נשים לבני זוגן
 .ותעמולת כזב

 
זה לא . שבעליהן שברו את עצמותיהן, חדרי המיון היו אמורים להיות מלאים בנשים חבולות, לפי הסטטיסטיקות של ארגוני הנשים

 . גשו לחדר מיון קרוב ותעשו את הבדיקה בעצמכם? לא מאמינים. המצב
 

שם תגלו כי כמחצית מהעצורים הגיעו לשם בגלל תלונה של בת . אחר כך תיגשו לתאי המעצר בתחנת המשטרה הסמוכה אליכם
הוא סיפר לי שבמשטרת מרחב הירקון. 'ידיעות אחרונות'הכתב לענייני פלילים של , שוחחתי בעניין הזה עם בוקי נאה. הזוג שלהם

תופעת תלונות השווא . תיקי האונס האחרונים שנפתחו שם התבררו כתלונות כזב 25מתוך  -24והתברר ש, ערכו לא מזמן בדיקה
 .לא תופעת האלימות הגברית, היא מכת המדינה האמיתית

 
אבל תתפללו גם עבור. אני בעד. שיתפלל? י בני הזוג שלהן "ץ לעילוי נשמות הנשים שנרצחו ע"כ-ר לוין"מי שרוצה להתפלל עם הד

אחוז . מזונות-והפך אותם לעבדים של דמי, בשר מבשרם, הגברים שבית המשפט לענייני משפחה גזל מהם את ילדיהם
ובארצות מסוימות הפכה ההתאבדות לגורם המוות מספר , ההתאבדויות בקרב הגברים הללו מרקיע שחקים בכל מדינות המערב

על פי הסטטיסטיקה הרשמית של משרד הבריאות : תתפללו גם עבור הילדים שאמם מתעללת בהם. אחד עבור גברים צעירים
 .נשים אחראיות לשני שלישים ממקרי ההתעללות בילדים, האמריקאי

 
תהיו . תהיו לוחמים. אנחנו כבר לא בגולה. תהיו עצמכם: ולגברים אני אומר. אני מציע לנשים להפסיק עם משחק רגשי האשמה

 . הנשים והילדים שלכם צריכים אתכם ככה. תהיו קשוחים. דרוכים
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