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 ۴۱۱۴اکتوبر،  ۱۴تأریخ:     ماللی موسی نظام و نویسنده:ناشر  

 

 ۀ جائزۀ نوبل، از آنسوی خط دیورندماللی یوسفزی، جوانترین برند
 دختر شجاعی که برای حق تعلیم نسوان، با طالبان مبارزه نمود

 

خبر هیجان انگیز دو روز اخیر تنها این نیست که که دختری از کوهستانات شرق افغانستان و ماورای خط فرضی 
ت، بلکه باید باور نمود که این افتخار به دختری سگردیده ا «صلح نوبل» دیورند مؤفق به بردن جائزۀ با ارزش 

 این جائزه، تا بحال به چنین مؤفقیتتوزیع   ساله تعلق می گیرد که جوان ترین فردیست که در جمیع انواع ۱۱
 دست یافته است. و نابی استثنائی

که جزئی از سرزمین های پشتون های آنطرف خط فرضی دیورند میباشد، بعد از سال  «سوات» وادی سرسبز
، مانند بقیه اراضی اطراف آن از خودمختاریت خاصی ۱۴۴۱آزادی هند برتانوی و تشکیل پاکستان در سال 

ب ن از جانبرخوردار بود. متأسفانه بعد از بوجود آمدن و تمویل گروه های شورشیان طالب در پاکستان و حمایۀ آ
، به تدریج مناطقی که با «بینظیر بوتو» آن دولت از زمان 

قدرتمندی  ساحۀشمال شرق متصل میگردند،  افغانستان در
 حقانیگروه منجمله گروپ آدم کشان  «طالبانی» تشکیالت

 وزیرستان» آمرین آنان نواحی ای مانند قرار گرفته و اکثر
 ند.ویش قرار دادـرکز فعالیت خــرا م« شمالی

گرچه پاکستان که حامی و مربی گروپ های افراطیون طالب 
هست، تا هنوز ازین رویه برای تخریب و انهدام امنیت در 
افغانستان جنگ زده دست نبرداشته و تشکیل جاسوسی 

آن، برای حمایت از تروریزم تا مخفی  «آی اس آی» مدهش
هم پیش رفت، ولی حمالت گروپ های  «بن الدن»نگهداشتن 

اگون در داخل پاکستان، باالخره آن دولت را تا حدودی ناچار به مبارزه برعلیه تخریبات طالبی نمود. دیده گون
دارای خود مختاری مدت مدیدی شد که قوای عسکری پاکستان به پاک کاری مناطقی در سرحد شمال غرب که از 

 را آغاز نمود. یبودند، اقدامات
 

 بنگر که چگونه گور بهرام گرفت         بهرام که گور می گرفتی همه عمر    
 

که زیر فشار قوای دولتی و طالبان، هردو قرار داشتند، یا از روی  «وزیرستان شمالی»نتیجتاً مردم منطقۀ  
ناچاری از عملیات عسکری ترک یار و دیار می نمودند و یا قیودی را که طالبان وضع می کردند، باید می 

در مملکت خود هم دیدیم، که تحصیل دختران و رفتن به مکتب از جانب مقتدرین  پذیرفتند؛ ازآنجمله طوریکه
وابسته به گروپ های طالب، اکیداً منع می باشد و در بیشمار مناطق طالبان مکاتب را حریق نموده و کتب درسی 

 را با جلد های قرآن مجید هم چنان سوختانده اند.
زن قهرمان تاریخ افغانستان و مبارز جنگ میوند که مشوق « میوند ماللی»ماللی یوسفزی که اسم وی به افتخار 

تولد شده و از  ۱۴۴۱مجاهدین آنزمان به مقابل متجاوزین بریتانیا محسوب میگردد، انتخاب گردیده است، درسال 
 طفولیت تعلیم را حق دختران هم دانسته و به کمک و حمایۀ پدرش درس را در قریۀ آبایی خویش آغاز نمود.

ماللی »۴۱۱۲مودند، در سپتمبر سال ن« سوات»مانیکه طالبان شروع به حمالت بر مکاتب دختران در وادی ز
در شهر پشاور بیانیه ای داد که عنوان آن چنین بود: طالبان چگونه جرأت می نمایند که حقوق حقۀ « یوسفزای

ه قتل ب باید صی که توسط طالباندر لست اشخا «ماللی یوسفزی»تحصلی مرا حذف نمایند؟! برای همین بود که 
از طریق انترنت در مورد  «بی بی سی»نامبرده شروع کرد که با سایت  ۴۱۱۴برسد، شامل گردید. از سال 
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را با استفاده از لقب  مهم مشکل منع معارف برای دختران از جانب طالبان، مراوده برقرار نماید و اینکار
 می نمود. ءاجرا «گل مکی»خویش

برای حق تعلیم دختران و حمایت از حقوق زنان و اطفال در  «ماللی یوسفزای»دای مبارزات بعد ازینکه ص
گردید و در همان سال  «صلح برای اطفال»نامزد جائزۀ بین المللی  ۴۱۱۱اجتماع پخش گردید، وی در سال 

 در پاکستان شد.  «صلح برای جوانان»مؤفق به دریافت جائزۀ 
 «ماللی یوسفزای» ، صورت گرفتلبان که داخل واگون دختران در راه مکتب در حملۀ سخیفانۀ فیر مرمی طا

ل نامبرده در سر خویش متقب د که در اثر آن بیشترین جراحت راهدف گلوله قرار گرفتن مستقیماً  وهم صنفانش
مبارز باید در جهان زن به  نمونه و قهرمانیتا گردید که مرگبار شمرده شد، ولی طوری که خواست خداوند بود 

و  دیگری برای عبرت «ماللی»افتخاراتی غیر قابل باور نایل آید، با توجهی که جهانیان به وی مبزول داشتند، 
 ، حماسه آفرین تاریخ گردید. رهنمایی

ین مهمتر گ حتمی نجات یافت و منحیث یکی ازاز مر «ماللی یوسفزی»با عملیات جراحی مشکل و گوناگون،  
سال عمر دارد، افتخار جوانترین برندۀ جائزۀ  ۱۱ارز حقوق زن و طفل شناخته شد، وی امروز در حالیکه فقط مب
دریافت حقوق  برای محسوب میگردد ای زندگی پر ماجرای وی که راه گشا را کمائی نموده است. «صلح نوبل»

 زنان و دختران، الحق که افتخار آفرین میباشد.
یت برجستۀ یک دختر مبارز و مصمم که امروز شخص «ماللی»

، عمالً منحیث مبارز فعال حقوق زنان ه استدیگردمعرفی جهان 
و اطفال شناخته شده و تئوری حمایت از حق تعلیم برای همه گان 

سر گیتی  و حق تحصیل برای دختران وی، راه خود را در سرتا
 باز نموده است.

معتقد است که حق تحصیل نه شرقی است و  «ماللی یوسفزای»
نه غربی، تعلیم، تعلیم بوده و حق حتمی انسان محسوب میگردد، 

من مخالف هیچ گروهی از انسانها در جهان :»وی خود می گوید
نیستم، بلکه برای حق تعلیم برای دختران  و زنان مبارزه میکنم. 

بطرف حینیکه با همصنفان در یک واگون ۴۱۱۴طالبان در سال 
هدف قرار دادند و گمان  اروان بودیم،  بیرحمانه ما رمکتب 

نمودند که میتوانند با گلوله ما را خاموش نموده و دروازۀ مکتب 
 «.را بروی دختران می بندند که کامیاب نشدند و ناکام ماندند

 «صلح نوبل»که نامزد دریافت جائزۀ  ۴۱۱۲ماللی در سال 
اگر چنین یک جائزه ای را ببرم، »گردیده بود، چنین گفت: 

فرصت عالی ای خواهد بود، ولی اگر مؤفق نگردم، فرقی ندارد 
 .«نبوده بلکه، مشاهدۀ میسر گشتن تعلیم برای هر طفل در جهان است« صلح نوبل»چون هدف من بردن جائزۀ 

متحد ایراد نمود، وی بیانیه ای در ملل  «ماللی یوسفزای» ،۴۱۱۲سالگی خویش در سال  ۱۱در سالگرۀ تولدی 
من مالله هستم: دختری که به دفاع از »نموده است بنام »*« همچنان کتابی را در مورد زندگی خویش تحریر

متأسفانه این دختر مبارز و شجاع هنوز هم هدف «. تحصیل قد علم نمود و مورد اصابت گلولۀ طالبان قرار گرفت
به نظر خویش در مورد  «ماللی یوسفزای»الرغم تهدیدات طالبان، طالبان قرار دارد. علی  و انتقام گیری آزار

 نموده، استوار و پابرجا می باشد.قوت و ضرورت تحصیل برای مرد و زن مبارزه 
ساخاروف برای » ، جائزۀ معروف«ماللی یوسفزای»پارلمان اروپایی با شناخت مبارزات  ۴۱۱۲در اکتوبر 

د. هم گردی «صلح نوبل» حالیکه وی در همان سال کاندید دریافت جائزۀ را به وی تقدیم نمود، در «آزادی افکار
همچنان تکرار گردید که باالخره در اکتوبر  ۴۱۱۴گرچه وی جائزۀ اخیر را نبرد، ولی کاندیدی وی برای سال 

بوده و مخالف کار  که فعال و مبارز حقوق اطفال در هندوستان «کیالش ستیارتی» وی مشترکاً با مردی بنام
 گردید. «صلح نوبل»اخذ جایزۀ با ارزش و افتخار آفرین می باشد، مؤفق به کردن آنان در سنین پایین

چنین اظهار داشت:  «بان کی مون» سالۀ قهرمان در جهان، سرمنشی ملل متحد ۱۱در زمینۀ تقدیر ازین دختر 
 «.مکتب، بصفت یک معلم جهانی عرض اندام نمود رفتنبو صلح جو از طریق مقاومت متهور  یشخصیت»
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به رسمیت شناسایی گردیده و در نوع خود کامالً بینظیر است  ،برای حق تعلیم در جهانمبارزۀ این دختر شجاع 
ه کموانعی و امیدواریم جای پای وی در زمینۀ تعلیم و تربیۀ دختران مورد تقلید همگان قرار گیرد و در مقابل 

 در هر گوشۀ افغانستان افغانطالبان سیاه کار بر علیه طبقۀ اناث در مملکت ما هم بوجود می آورند، زن و مرد 
 مقاومت و مبارزات جدی نمایند.

 

من مالله هستم: دختری که به دفاع از تحصیل قد » ممنون از نواسه های عزیزم که سال گذشته کتاب  -* نوت:

را برای من در سر راه مسافرت شان به واشنگتن، از میدان « علم نمود و مورد اصابت گلولۀ طالبان قرار گرفت
 ره خریده و تحفه آوردند.طیا

 ابتیاع گردیده است. ،، میدیای جهانی و کتاب متذکره«ویکی پیدیا» معلومات مضمون از 
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