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 ۹۰/۹1/2۹1۲          حفیظ هللا خالد

 !قاتالن آن به انتحاری ده سالهدختر بازگردانیدن
 
شین والیت هلمند جنوری در رسانه ها خبری بنشررسید که مقامات امنیتی کشور در ولسوالی خان ۶بروزدوشنبه     

تحاری قرار دهد با واسکت ان انتحاری  های پولیس را مورد حملهرا که میخواست  کاروان نیرو ۀدختری ده سال
ریاست جمهوری به رسانه  ه  پری نشده بود که بر اساس خبر ناماین خبر س ساعت از انتشار 2۲دستگیر نموده هنوز 

ها، رئیس جمهور کشور به وزیر داخله کشوردستور داد تا سپوژمی دختر ده ساله را که قصد حمله انتحاری را بر 
می به خانواده اش یا بهتر است گفته شود به قاتالن آن باز کاروان نیرو های پولیس کشور داشت در حضور بزرگان قو

 گرداند.
اتخاذ گردد به بهانه های مختلف به تأخیرانداخته شده  مناسبک جا فیصله ای که باید به موقع عجیب است در ی واقعا   

وقعی نهاده  کشورو مردم نیز کوچکترین ن نفر بزرگان قومی  و وضع اقتصادو در این مورد حتی به آرای هزارا
و آنی به تصمیم فوری  النی گرفته شده  ونمیشود ولی در جای دیگرتصمیمی که  می بایست بعد از طی مراحل طو

 ظرف چند ساعت، فرمان عاجل برای آن صادر میگردد. هیچ ضرورتی احساس نمی گردد  در
 
مجبور به پوشیدن واسکت  گاهی خانوده اشآو به گمان اغلب با  طالبآیا تسلیمی دخترک  ده ساله که به تشویق برادر  

بوسیله نیرو های امنیتی دستگیرشده  به قاتالن سفاک و ظالم ان به معنی بمخاطره انداختن  انتحاری گردیده و اکنون 
رحمی نه نموده چه  تآنانیکه اینبار بر این دخترک خورد سال کوچکترین  ؟دگی آن دختر معصوم در آینده نیستزن

 باردیگر مبادرت نورزند؟  دارد که در آینده به این کار،تضمینی وجود 
مالله  یوسف زی در ناحیه صوات  پشتون بنام ساله بنام1۲ حمله دهشت افگنانه به دختر در حقیقت تفاوت زیادی بین 

هلمند و پوشاندن واسکت انتحاری به دخترک ده ساله افغان در ولسوالی خاننشین والیت  2۹12ایالت پشتونخوا در سال 
را  التند این دختران معصوم  خورد سدراین هفته وجود ندارد در هردو حادثه افرادی با اندیشه های مشابه میخواس

، اما درآنطرف سرحد  مالله  یوسف زی به کمک خداوند هر دو را ازمرگ نجات داد بطور ظالمانه بقتل برسانند و
اطیت و تالش برای گسترش تعلیم و تربیه اطفال بخصوص جامعه خویش توانست امروز به نماد مبارزه علیه افر

فرمان ریاست جمهوری  بعد از حادثه ساعت 2۲ دختران درسطح جهان مبدل گردید ولی در اینطرف سرحد  در ظرف
در مورد تسلیمی دوباره دخترک معصوم افغان به آنهائی صادرگردید که برای قطعه قطعه شدن گوشت های بدن 

 خانه بیرون نموده. کوچک وی، ویرا از
تی از حق تعلیم در صورت چانس زنده ماندن تصور نمی شود وی ح اشبه برادر سفاک  سپوژمی بازگرداندناکنون با 

ولین ؤنیز جامعه و مس کشور مادر  بودبهتر ن آیا ،برخوردار گردد در آینده ترین حق بشر طبیعی و تربیه بمثابه 
و  داده  ضانت یا نگاهداری دولت قرارتحت ح راآن ولیت نمودهؤمس مربوطه نسبت به این طفل معصوم احساس

تا در آینده این دخترک افغان بمثابه یک دختر باسواد برای  گیردو تربیه وی بذل مساعی صورت درحصه تعلیم 
مانند  در آینده بتوانداتفاق افتاده شاید وی  با توجه به حادثه ای که ،دمصدر خدمت گردمردم و کشورخویش    ،جامعه
فراگیری تعلیم و تربیه و مبارزه علیه دهشت افگنی و  جهتبرای هزاران دختر و پسر افغان  مثالی باشد یوسفزیمالله 

 انتحار. 
را بر وی روا داشته عالوه از اینکه این طفلک  عظیمیدر صورت بازگردانیدن سپوژمی به خانواده او که ظلمی 

تربیه محروم خواهد ماند امکان آن میرود که بار دیگر برادر وی که خارج سلطه دولت  خورد سال از فراگیری تعلیم و
توپ استفاده نماید؟.آیا همچو برادرسفاک حق آنرا دارند تا  هزیست دارد بار دیگرازین طفل معصوم بمثابه گوشت دهن

 ؟ نمائیمدوباره به وی تسلیم  را فقط بعد از یکی دو روز این سادگی  دخترک ِمعصومبه 
با  و مالقاتدیدن  هرکدام آنها ماه ها ازدرصورت برخورد نادرست  پدر ویا مادر با اطفال شان  حتی هاکشوراکثردر

وده نه طرح وعملی نم راما خانوادۀ که طرح قتل فجیع دختری کوچکی اطفال خویش محروم گردیده ولی در کشور 
بهدف  تا اگر اینبار نتوانستند آنها باز گردانده شدهدو باره به  طفلبا فرمان شخص اول کشور د بلکهتنها مجازات نمیشو

  چانسی دیگر برای آنها داده شود. خویش برسند
که  مینمایدوچنان نبوده به مصلحت آن طفل  به هیچوجهشرط سپوژمی به فامیل وی تسلیمی فوری و بیدون قید و

بر اساس  درصورتیکه باز هم  ولی با وصف این همه خطرات قابل پیشبینی  دخترک را عمدا به آدم کشان تسلیم نمائیم
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طی  بازگردانیدن آن بهتراست مراحل آتی قبل از  تسلیم میگردد دراینصورتبه فامیل اش  طفلفرمان صادر شده  
 :گردد

متخصص روانی قرار الزم است برای مدتی تحت نظریک  یب روانی دیده حادثه شدیدا آس چون دخترک در این -1 
 داده شود.

  را او خود گرفته در اختیار مرگ اعضای فامیل را نیزصالحیت که  انسان کش آنرای آنکه بار دیگر برادر ب - 2 
دینی بوسیله یک معلم زن قرارگرفته تا مدتی تحت آموزش  باید وادار به پوشیدن واسکت انتحاری دیگری نه نماید وی

 داده شده تا اگراحیانا بار دیگرمجبور به انجام عمل الزمفس از نظر اسالم بوی معلومات در مورد عمل انتحارو قتل ن
 ورزد. باانتحاری میشد ازانجام ان ا

و جلوگیری از تکرار کشور  برای روشن شدن اذهان خانواده های دیگردر والیت هلمند و سایر مناطق ناامن - ۳
دخترک جریان  غیر اسالمی با دخترک چندین مصاحبه مطبوعاتی  تلویزیونی و رادیوی صورت گرفته و همچو اعمال

 .را بزبان خود تشریح نماید تا باعث عبرت سایر خانواده ها گرددحادثه 
ای شته را نداشته تا به وعده همناطق ناامن کشور مشران و بزرگان قومی دیگر آن نفوذ گذسفانه امروز درأمت - ۲ 

پوشانند در مناطق نا امن جنوب کشوراین تفنگداران هستند که بجامه عمل  همچو اعمالخویش مبنی برعدم تکرار 
م در صورت بازگردانیدن دخترک الز تنها به ضمانت بزرگان قومی اکتفا نگردیده وحرف اول و آخر را میزنند، لذا 
چه کسی ضمانت  زیرا مسلح مخالف بوده نیز تضمین اخذ گردد، که فرمانده گروه  اشاست از خانواده و حتی برادر 

 میکند که بعد از مدتی بار دیگر برادر او این عمل را تکرارنه نماید.
دخترک خورد سال به خانواده اش که با بیرحمی کامل وی را وادار به پوشیدن واسکت  بیدون مراحل فوق بازگردانیدن

در آینده با این تصور که  نیز کسانی دیگری برای مواجه نموده بلکه هطراخمنه تنها جان دخترک را به انتحاری نموده 
    راهی جنت و در صورت دستگیری مورد عفو ریاست جمهوری کشور قرار خواهند  انتحار انجام در صورت

کان بدور نیست که در آینده ما نموده و از ام مهیافرمان عفو ریاست جمهوری کشور  از سوء استفاده را زمینه   ،گرفت
 ناگوار بیشتری انتحاری در کشورباشیم. شاهد وقایع  دلخراش و

 
 والسالم
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