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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۱۲/۴/۱۱۲۲           ی                                                                                          مسعود فاران

 !ستین یکار آسان زن، کیشدن  اسطوره
 

شاهد است که  با  خی. تارمیدهددر رأس امور قرار را   ها هرزۀ، غالبا ً شده است بی همتان ساز  ینهما که زم عصر
چون )و کنند شد" ر نامردها " و " نا زن ها سبب شد که " ،کمان را گرفت رویت و ریشمش یتفنگ که جاآمدن  انیبم

مردان بزرگوار را  زنان بزرگوار و یبمانند. جا یگوهران در ته آب باق لیو ندیایبباال  (آب یروخس و خاشاک 
 اشغال  کردند. هرزه ها

در راه  آنها راتحت کنترول داشته  ار بی همتانتاقادر بودند بازو ، انسانها بقوت تفکر و توان آمدن تفنگ انیقبل از بم 
  .خدمت بمردم بگمارند

بپاس » افتاد که بقول شاعر یان بدست کسانجه زن  مغشوش شد. و و ... رزنیشمش گاهیجا گریدآمدن تفنگ  انیبم با
 .دیرواج زمانه گرد «در بند  یپا رانیش سگان آزاد و ـــــ چند ۀنیخاطر بوز

که خارج از ) هرزه یرا علفها گلها یجاشده که  یا نهیبند زم و دیق یباز در عصر انترنت، مطبوعات باکنون  هم
قلم  را در عرصه  " ی"نامرد ۀنیزم شتریب یختگیو بند با لجام گس دیق یاست(، پـُر کند. مطبوعات ب یکنترول باغبان

 قه  یکه به اساس ذوق و سل بخصوص مطبوعات. گرددیخبرگان م عاجما تیاذ باعث آزار و داً یکرده است که شد دیتشد
اعتماد  یجوانان از رو نیا دیقلم است. شا نیجه امورد تو ردد،یگیم یانترنت تیسا جادیعالقمند بکشور، سبب اجوانان 

 شتریب طنشانرا در راه و تیسا ییتا شگوفا کنندیآن م و نیافربه مادر وطن، رو به اعشق و یهم از رو دیشا ای و
داشتند، با سؤ  اتیجامعه ح ها در تیحال ذاتا ً همچون پاراز سفانه عناصرفرصت طلب که در سابق وأمتولی کنند. 

ملت را بزرگ جلوه دهند خونخواران  گرفته اند تا جالدان   شیرا در پمحیالنۀ  ۀویاستفاده از اعتماد جوانان ارجمند، ش
 مسایل ملی را فدای خواسته های شخصی سازند.    و  قهرمانان ملت را نکوهش کنند و
را نداشتند  یزنان و مردان واقع دنیه هرگز چشم د) کتیعناصر فرصت طلب و پاراز نیجوان به ا سایت سازان ه  یتک 

" و یسیعقده نو" به "یسندگینو" سقوط کند و "ینگار فیتحربه " "یخنگاریتارکه " شودیوندارند( سبب م
   .دینما لی" تنززمیزورنال"  به " زمیژورنال"
، شهامتبر  هیرا که برخالف آنها تک یاند تا  ذوات نیدر کم ی" بنابه خصلت ذاتسانینو لیتنز"  و "نگاران فیتحر" 

بر مردم دارند، صدمه   هیتک تیدر نها و  یو وطندوست یو خبرگ یو داشتن  سخنور یو از خودگذر ، تهورشجاعت
را  ۀستیشا و ارجمند گاهیمردم خود جا نیبزرگان در ب نیا  ،نکهیا دانستن  ، غافل ازبرسانند یبه جامعه آزار بزنند و

آفتاب  توانندیبا حمالت نامردانه  شان م سانینو لیتنزو  نگاران فیتحربا صداقت شان بدست آورده اند. پس چگونه  
  .ناشد و ناممکن است یکار البته ؟ کهبا دو انگشت پنهان کنند  و رهیذوات را خ نیدرخشان ا

 
 ریخ ،یکه سربازانه جانش را در راه  منافع مل "ایجو یمالل"مثل  یکه خانم بزرگوار کنمیمقدمه خاطر نشان م نیبا ا 
اش را به  یپا کرد، آزاد ریرا بخاطر مردم جامعه اش ز ازاتشیامت فالح جامعه برکف دست گذاشت و صالح و و

 ونیبود با شجاعت قابل وصف از ترب دهمردم ش یملت خاموشش را که محصور در گلو یمخاطره انداخت، صدا
 نشینقاط سرزم نیتا دور تر داد، و تیچشم دشمنان کشور( در جامعه عموم ی)بکور یی شهیکل و یپارلمان سرکار

 یخانم مالل یسرباز نینمود. ا یعاشقانه سرباز و . او در راه مردم متهورانهبگوشها رساندآنها را  ۀخاموش شد یصدا
جهان متوجه  خود  یاز اقصاداشتند،  زیبا تم و نایبشردوستانه را که چشم ب فیشر یهادنها و ریخب یانسانها ایجو

را از  یریکث ۀچشم عد ،یبرق بازار جهان که متاع پـُر زرق ومتوجه شدند  یبشر انسان دوستانه   یساخت. نهاد ها
حضوراندک آنها  یاندک اند ول اریبس هرا ک یها ایجو یکه مالل دیدند رتیبا ح نرویکور کرده است، از قیحقا دنید
 نینچنیا را به دنبال خود بکشانند،  اگر  حضور یانسان یها یبزرگوار ها و شهیجامعه باشند تا اند فیلکوموت تواندیم

 یدستگاها و یجهاد یها میتنظرا تکه پاره خواهند کرد، نمونه )جامعه  ،درنده یانسان نما ها اسطوره ها نباشد،
   .(در کشورحاضر جهانخوار یقدرت ها یجاسوس

 یمنافع مل شیبرق ها پشت پا زده  و بجا زرق و نیبه تمام ا یکه با مناعت و از خود گذر ایجو یخانم شجاع  مالل  
ارزش  ۀرا بمثاب یو یجوامع بشر یانسان ینهاد هادارد، برمردم  هیتک مردم در دفاع از وا است را احترام گذاشته

 یبعد ینسل ها یبر خاسته است برا ریفق رکشو کی" را که از ایجو یدر جهان "مالل ندگانیآ یشناخته و برا یجهان
خانم  ۀاز مقام برجست یارجگزار نیرا لجام زده باشند. ا یختگیلجام گس نیتا ا کندیم یمعرف دیتقلمرجع در جهان 

 نیچن بیدر تخر کهیپس کسانرا نداشته باشند.  او یبزرگ دیتحمل د یتیکه شپره چشمان پرازباعث شده  ایجو یمالل
مردم  داشته  یقو  ۀاراد سهیدر برابر تند توانندیرا نم یگرید ی، کارخود شان خباثتجز اثبات  کنندیم امیق هااسطوره 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

به قهرمان  گذشته و خیتار ۀدرواز خود،  از اتیدر ح با افتخار ایجو یباشند. هم اکنون خدا را شکر که خانم مالل
  .مبدل شده است ما مردم یخیتار

زنان  فیدر رد ایجو ینشانده  است. امروز مالل اهتریرا بروز س اهکارانیس ا،یجو یخانم مالل یخیتحول تار نیا 
، دشمنان ، دشمنان مردمیوتعال یاگر دشمنان ترق ستین بیعج یلیجهان قرار گرفته است. پس خ یاسطوره ا بزرگ و

کنند. چه  بیاست( دارند، او را تخر ستادهیقهرمانانه ا م)که در سنگرمرد ایجو یکه مرز مشخص با خانم مالل تیانسان
 یمردم جاودانگ یمحو ناشدن یها سهیتندکه  چرا. ندینما دیتائ ریخب و نی، مردم حق بشجاعت را ۀاسطور نیبهتر که ا

 برپا کرده اند.                               ساخته  ومردم  خیتار مردم وهای  نهیس را در شان
 

 ن استزما دگر چون ذرۀ خاک در          آسمان است   بریکی چون آفتاب 
 ولی خورشید بخشد نور جهان را            مــگــر ذره نــــداند قـــــدر آن را

 
 

 

 
 

 ۱۰۰۲اکتوبر  ۱۲ه تاریخ ب
فرماندار ایالت تسکنی 
ایتالیا طی مراسمی در 
شهر فلورانس مدال 
طالیی ساالنه آن شهر را 

ماللی جویا اهدا  خانم به
ردک  

 
 
 
 
 
 

 
 ئید.یدیا/ به این لینک ذیل  مراجعه نماپ: از ویکی برګرفته شده

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co
mmons/thumb/d/db/Malalai_Joya_visits_a_girls_school_in_Farah_province_in
_Afghanistan.jpg/300px-
Malalai_Joya_visits_a_girls_school_in_Farah_province_in_Afghanistan.jpg&im
grefurl=http://fa.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%2
5D9%2584%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25
A7&h=280&w=300&sz=27&tbnid=rNAWnau5aiR60M:&tbnh=90&tbnw=96&prev=
/search%3Fq%3D%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584%25DB
%258C%2B%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%26tbm%3
Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C+
%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7&usg=__TRTZLxsdqZaRlOt5wg9lJbiQlOc=
&docid=DCLP0xPoqwV6HM&hl=de&sa=X&ei=CaNzUe_oK8fZ4QTHyICgAQ&sqi
=2&ved=0CDkQ9QEwAA&dur=4390 
 


