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 تاریخ در نوبل صلح ۀبرند جوانترین مورد در
 

 غافلگیر را همه خبرش این با میداند گویی که را مصممی و بلند صدای (CNN)ان ان سی تلویزیون برنامه ورای از
 کایالش و پاکستان از یوسفزی مالله اطفال، حقوق دفاع فعال دو به 211۲ سال صلح نوبل ۀجایز: میشنوم نمود، خواهد

 یسرئ گلندج ربیونوت. میکنم دنبال را  خبر دقت با و کرده رها را کمپیوتر در کار. میشود داده هندوستان از ساتیارتی
 :میگوید ادامه به ناروی نوبل کمیتۀ
 پیشرفت برای و دارند قرار سال 2۲ از ینترپائ سن در شان نفوس فیصد ۰1 از بیشتر دنیا، غریب های کشور در

 مجادلۀ خاطر به شخصیت دو این. میباشد نوجوانان و اطفال حقوق کردن مراعات عمده شرط دنیا، در آمیز مسالمت
 قدمعت کمیته. اند گردیده جایزه این دریافت مستحق فشار، تحت نوجوانان و اطفال آموزی سواد حق از دفاع در شان
 .گردند همحافظ استفادهِء سو نوع هر از باید و بروند مکتب به تا باشند داشته را آن امکانات باید اطفال که است آن بر

 :میگوید جایزه این اهدای تاریخ جریان در نوبل صلح ۀگیرند جوانترین مورد در کمیته رئیس
 جوانان نو و اطفال حتی که آنست خوب مثال  او و نموده دفاع دختران آموزی سواد حق از  بدینسو سالها از مالله

 . نمایند ادا را خود سهم خویش احوال بهبود برای میتوانند
 نصیبش را افتخار همچو که او زندگی ۀتاریخچ. نیست آشنا نا ۀچهر و نام اش، بودن نوجوان همه با یوسفزی مالله
 ختاری در نوجوان اولین و یگانه او تنها اما و دارد دنیا و افغانستان در را کودک هزاران مشابه سرنوشت است نموده
 .میباشد دنیا در نوبل ۀجایز اهدای
 به پختونخوا، خیبر منگوره در 1۹۹۱  سال جون ماه دوازدهم تاریخ به است، گلمکی او گیخان نام که یوسفزی مالله
 مالله. داشت اقامت سوات درۀ در فامیلش با شدنش زخمی از قبل و میباشد مسلمان و پشتون قوم از آمده، دنیا

 .کرد می منتشر خود وبالگ در را دختران و زنان ویژه به منطقه، مردم زندگی از هایی گزارش
 ...داشتند را گلمکی برای حادثه انتظار آنها و بودند کرده قتل به تهدید را او خانواده قبالا  طالبان

 شبه این وسطت یا شود پاشیده اسید صورتشان به ترسیدند می دختران سوات منطقه بر پاکستانی طالبان تسلط زمان در
 همدرس به پنهانی صورت به و معمولی لباس با یونیفورم، پوشیدن بدون دختران از برخی. شوند دزدیده نظامیان

 یندهآ در  خواهد می که بود گفته  مالله. کردند می پنهان شان شالهای زیر در را شان کتابهای که حالی در رفتند می
 .شود سیاست دنیای وارد و کرده تحصیل حقوق ۀرشت در
 گروه توسط خانه، به مکتب از برگشت راه در  مکتب، شاگردان موتر سوات درۀ منطقه در 2112 اکتبر ۹ تاریخ به

 انتقال ستانبیمار به مالله. میکنند فیر بودند جویشو  جست در که مالله سر بر کشتن قصد به و شده داده توقف طالبان
 . میشود ساخته خارج سرش از گلوله  و یافته

 ربغ جاسوس ،" گی هرزه و کفر نماد"  را وی بودند، گرفته عهده بر را مالله ترور ولیتمسؤ که پاکستانی طالبان
:  اند نوشته خود بیانیه   در طالبان. کشت خواهند را وی بماند زنده او اگر که نمودند اعالم و خوانده مرگ سزاوار و

 تیح که گوید می شریعت: است آمده سپس بیانیه این در. است کرده صادر را دشمن جاسوسان کشتن دستور اسالم
 .باشد اسالم مخالف اگر شود، کشته تواند می کودک یک
 تازه شعبۀ در مالله. شد فرستاده لندن به تداوی جهت 2112 سال اکتبر در مالله راولپندی، و شاورپ در تداوی از پس
 ستریب میشوند، تداوی بریتانوی زخمی نظامیان عمدتا   که جایی بیرمنگام، در الیزابت ملکه شفاخانۀ یافتۀ سیستأ

 . گردید تعیین بیرمنگام در تحصیلی  ۀاتش حیث به نیز مالله پدر مدتی از پس. گردید
 نخستین این و نموده سخنرانی نیویورک در متحد ملل سازمان عمومی مجمع در حضور با( 211۲ جون 12) در مالله

 .است بوده جانش به قصدسوِء  زمان از عمومی انظار در او حضور
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. شد سوادی بی علیه جهانی ۀمبارز خواستار و کرد دفاع کودکان همه برای تحصیل حق از خود سخنرانی در وی
 بخش در او. دهند تغییر صلح برقراری جهت در را خود های یژیتاسترا تا خواست جهان های قدرت تمامی از مالله

 رایشب  زنان حقوق احقاق  برای مبارزه لذا میکشند، رنج همه از بیشتر زنان چون که نمود کیدتأ سخنانش از دیگری
 به رفتن برای، کودکان همه برخورداری حق تضمین برای تا خواست سیاستمداران از مالله. داشت خواهد اولویت
 .بزنند ضروری اقداماتی به دست مکتب،
 سازمان را مالله روز که پرورش و آموزش بخش در ملل سازمان نماینده و بریتانیا سابق صدراعظم براون، گوردون

 .است شده نیرومندی نماد حاال بود، شده زخمی شدیداا  که نحیفی دختر این: گفت مراسم این در است، کرده دهی
 :بود داشته دریافت را جوایز این نوبل ۀجایز دریافت از پیش مالله

 (2112) اجتماعی خدمات برای تریزا مادر ی جایزه -
 (211۲) دوبوار سیمون ۀجایز  -
 (211۲) بریتانیا تربیه و تعلیم ۀجایز -
 تایمز ی مجله توسط جهان تاثیرگذار شخصیت 111  فهرست در انتخاب -
 انترنیشنل امنستی توسط وجدان سفیر لقب  -
 فوندیشن نکلینت توسط جهان شهروند ی جایزه -
 اکسفورد صلح جایزه -
 کودکان المللی بین ی جایزه -
  پلیتکوفسکیا آنا ۀجایز -
  ساخاروف جایزه به موسوم اروپا پارلمان اندیشه آزادی جایزه -

 و نمطمئ جوان، صدای با او و میشود داده مالله به میکروفون بالدرنگ ناروی، نوبل ۀکمیت رئیس اعالم ختم از بعد
 .مینماید شروع را خود صحبت  الرحیم الرحمن هللا بسم  گفتن با بلند

 های شخصیت مقابل در و تربیون بر اش وطنی لباس در نوجوان این ایستادن ،الرحیم الرحمن هللا بسم کالم شنیدن
 د،دار کاغذ روی که یتحریر متن سوی به هم یکبار مالله. داشت عمیق بسیار عاطفی ثرتأ من باالی جهان، مشهور

 در صلح از آموزی، سواد و زندگی برای اطفال حقوق از جهان به و حاضرین به خطاب دیگر بار او. نماید نمی نگاه
 و او به جایزه اهدای مراسم در تا دارد آرزو و مینماید صحبت هندوستان و پاکستان میان صلح از مشخص و دنیا

 از اللهم. بدهند دوستی دست هم با و گرفته نیک فال به را مناسبت یک همچو کشور دو هر سران ساتیارتی، کایالش
 . مینماید صحبت آینده برای آرزوهایش

 برگزیده بزرگ کارهای برای را او وی تالشهای و تقدیر که نوجوان این به افتخار و محبت احترام، احساس با من
 . میگویم آفرین او به و میدهم گوش است،
  زنان هنگیهما کانون در را خبر این و میکشاند کامپیوتر سوی به مرا خبر این پخش سریع آرزوی خبر، ختم از بعد
 .میرسانم نشر به

 مطرح است بوده افتخار این برای شخصیت ترین مستحق  مالله آیا که را السؤ این یقین به صلح، نوبل ۀجایز اهداءِ 
 ناندکتری با زیاد سالیان از بیشماری های انسان آن در که شده نگهداشته عقب کشورهایی در خصوص به میسازد،
 .میدهند انجام دیگر های انسان حقوق از دفاع جهت را تالشها بهترین امکانات

 محروم نوجوانان و اطفال خصوص به و محروم انسانهای حقوق مدافعین برای مهم نماد یک انتخاب، این من نظر از
 .  است مانده عقب کشورهای در
 نجوانا و نوجوانان همه ی مبارزه و کار به ارجگزاری و اهمیت به توجه مالله به جایزه این اعطای که کنیم قبول اگر
 خطر با را جانش ط،شرائ دشوارترین در ها آن راه در مالله که است اهدافی برای زنان و دختران خصوص به و

 . نیست دشوار چندان استحقاق، پرسش به پاسخ یافتن صورت این در ساخت، مواجه
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