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 60/60/2612                                                                                           حنیف رهیاب رحیمی

 یوسفزیمالله 
 

با این چادر اسالمی و را  حقوق بشر و این مبارز دوستی بار و در هر جائیکه تصویر این فرشتٔه صلح و انسان هر
م هم قلب و شاید فشار ، مغزم جوش می زندقلبم فشرده می گردد  .می بینم احساس عجیبی برایم دست می دهدپښتونوالی 

 .توازنش را از دست بدهد

و حتی به خاطر لیاقت و جرأتش انگشت حیرت زیر دندان می گیرم  
که در کشور دشنام می دهم را  مردم خود خود وو بخت بد آنرا می جوم،

سایه افگنده، از جنگ و کشتار و خونریزی  سی و چند سال استما که 
هر خانواده در جریان این مدت یک یا چندین جوان پسر و دختر، با 

به دیار  با آرمان های شان یکجا فجیع ترین شکل جام شهادت نوشیده و
ای قد علم  چنین یک دوشیزهاز میان شان چرا  نیستی فرستاده شده اند،

و  .را روشن نمایدمیهن نام و نشان  ،نکرد تا جهانیان را به حیرت اندازد
اما نکردند  .افغان که اینک دختر مبارز و دلیر و رشیدهمه تصدیق کنند 

 .یا نشد که نشدنتوانستند، و 

و آب کالن در سوات پاکستان زندگی می کرد، آنجا که درخت های کالن 
تب می رفت با وجودیکه طالبان اینجا و آنجا مانند کورموش ها گاهی از یک غار و گاهی از مک. دارد گواراو هوای 

برای این دخت قهرمان و هم صنفی هایش اخطار دادند که از رفتن مکتب سوراخ دیگر کلٔه شانرا بیرون می کردند، 
 طالبان دالخور و شپشک زده باالخره آن. ارزش ندادندخود داری کنند اما این دختر نکرد، دیگران هم اخطار طالب را 

فلم از . اصابت نمود و از آن خون جاری گردیدنا بالغه  باالیش فیر کردند و یکی از مرمی ها به قسمت سر این نابغهٔ 
لندن انتقال  به شفاخانه ها و باالخره برای تداوی بیشتر به ا با هزار احتیاط و بسم هللاهمینجا شروع شد و موصوفه ر

 . دادند

ر کردند مجالت را پهای مصور و مفصل و مستند و کتابها نوشتند، راپورتاژ وبالگها، ه اش مقاالت، گزارشات،در بار
رت عیسی، از برای خدا و حض؟ نه ها به عیادتش شتافتند، چرا نمی شتافتنددنیا در شفاخا بزرگو تا آنجا که رهبران 

را طالب های لعنتی با مرمی زده اند و جالب اینکه بعد از این و یک شاگرد مکتب یک مبارز، یک دختر روشنفکر 
مأموریت  یعنی کهواقعٔه جگرخراش که کرٔه زمین را تکان داد، طالب و سگ و سگور هم از منطقه رخت سفر بستند 

 .وریت ختممأم .دادندبس مهمی را که مهمتر از ترور رئیس سازمان ملل متحد بود، به منصٔه اجرا قرار

سرباز و افسر را چهل پنجاه کشته می شود و کودک سه اینرا غیرت می گویند، در کشور ما با یک مرمی شش زن و 
 ،ا کارد و چاقو سر می برند از این گوش تا آن گوش کسی خبر نمی شودب د،نکه برای حفظ خاک و ناموس می جنگ

ب خبر آنرا تیر می کنند و چند نفر بیکار در فیسبوک های بجه ش 0تنها در خبرهای  کسی اصالً مهمش نمی پندارد،
 .بس خالص. و باالیش تبصره می کنند رشان آنرا نش

انگلیسی می نوشته و راپور های در رسانه ها نوشتند که موصوفه عضویت نهاد های معتبر این و آن را دارا بوده، به 
با راپورتر بی بی سی مصاحبه انجام به دور دنیا منتشر می کرده، ( ناف کرٔه زمین) سوات درٔه  و راس را از خاص
با وجود اینهمه بدعت که مرتکب می گردیده، با شجاعتی که در وجودش سراغ می گردید از اخطار طالب داده، 

 برقرارپاکستان سوات درٔه در اکنون بگمان اغلب همین صلحی که . نترسید و خودرا در راه علم و صلح قربان کرد
 .گردیده از خیرات سر همین فرشتٔه صلح است

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hr_malala_yoosofzai.pdf
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رهبران بزرگ دنیا که هیچ عمل خیر و کار معقولی از نظر نیک شان پوشیده و بی مزد نمی ماند، تصمیم گرفتند 
در پهلوی اعطای دکتورای افتخاری از پوهنتون نجات گریبان شان در روز قیامت، رعایت عدل و انصاف و بخاطر 

صلح نوبل افتخاری جایزٔه دادن با پورت ملیت کانادا، جایزه بین المللی اطفال از سویدن، باالخره کینگز هالیفکس، پاس
 .خالص نمایندداری روز آخرت و گردن شانرا از َدین بپردازند دال و پراته خور نوازش این ناجی بشریت نیز به 

ن حیات شریف خودرا بسر می برد و ناجیان انسانیت و حامیان نگلستاابرمینگهم حاال این شخصیت بین المللی در 
حقوق بشر با رسانیدن حق به حقدار با وجدان های آسوده بر مسند عدالت گستری خویش تکیه زده اند و منتظر اند 

  .یافتداق باتفدر یک نقطٔه دیگر دلخواه شان حادثٔه مشابه دیگری 

تعداد ! در افغانستان، گرچه از هیچ لحاظ هم سویٔه سوات شده نمیتواند. اتفاق خو می افتد، هر روز اتفاق می افتد
و سنگسار شده و مورد  ، حالل شدهدختران جوان و نوجوان و زنهای گوش و بینی بریده و مثله شده و تکه تکه شده

حسابش بین المللی بحدی زیاد است که نه کدام افغان و نه کدام ارگان ....و وقرار گرفته شده و گروهی تجاوز جنسی 
و به مرکز تعرض و افغانستان به قبرستان شهیدان بی نام و نشان  .برایش اهمیتی قایل می شودرا گرفته میتواند و یا 

 .مبدل شدهتجاوز و بی امنیتی برای زنان و دختران 

نشنیده ای . ستضرورت او جای مناسب فرد مناسب  یوسفزی دیگر سبز شود، وقت مساعد،اما برای اینکه یک مالله 
 .باش دگه .ت باشا نوکر طالع: که گفته اندو یا  .«هر شب، شب جمعه نیست»: که

این نوشته ام از درد است، از دردی که از دیدن این تصویر، نا خواسته در وجودم مستولی  باور کنید دوستان عزیز که
هیچنوع تعصب برایم قابل توجیه و پذیرش نیست و  خاطری که در زندگیه نیست، ب می شود، قطعاً از روی تعصب

گرچه در این روز ها درجٔه اعتماد و اعتبار به همدیگر در سطح بسیار پایین قرار گرفته، بازهم امید . نخواهد بود
 . خوانندٔه گرانقدر سخنم را پذیرا شده باشند
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