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 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

            
 ۷۰/۷۰/۰۷۰۲                  عبدالحکیم سامع

 

 !«نوبل»مالله يوسفزی و جايزۀ 
 

و آزادی زنان « دختران»اين قهرمان مبارزه راه حق تعلیم و آموزش « مالله يوسفزی»م، ۲۱1۲اکتوبر  1۱بتاريخ 
، هدف مرمی شوم و بی رحم «قیودات طالبان»و دختران از 

دختر معصوم، مالله يوسفزی، . قرار گرفت« طالب»تفنگداران 
نظامی، به شفاخانه در پشاور « هیلیکوپتر»ساله، بذريعۀ  1۱

مالله در سرحد « مجروح»رايط و احوالیکه تن در ش. انتقال يافت
تحت نظارت « بیهوش»مرگ و زندگی در نوسان بوده است و 

قرار داشته است، « امنیتی»و « طبی»و کارمندان « دوکتوران»
تروريستان »از سراسر دنیا، صدا های اعتراض و تقبیح علیه 

اين دختر نوجوان به چهرۀ درخشان بین . شنیده می شد« طالب
در خود ديده « تاريک انديشان»مللی  که جرأت مبارزه علیه ال

هیچکس « تروريست ها»درين لحظه،  جز . بود، مبدل گرديد
را در خود می ديد، او را فراموش نمی « کمک »ديگر که توان 

جنايت نا »مجرمین و رهبران آنها، به انجام اين . نمود
آينده هم از ، اعتراف نموده، اين قصد شوم را که در «بخشودنی

 .آن دست بردار نخواهند بود، اعالن داشتند
 

مالله « نجات»بخاطر « اطفال معصوم مسلمان»در قدم اول 
 «دعا»دست « خداوند تعالی»يوسفزی دوست داشتنی، به دربار

در سراسر پاکستان نیز مظاهرات اعتراضی براه . بلند کرده اند
روی پوشیده ، نمايانگرخطرات جدی، در  ،نیمه و يا پوره« ماسک»چهره های زنان در مظاهرۀ اعتراضی با . افتاد

« اسالمی»مذهبی « بنیادگرايان»پاکستان و ضعف و عدم قابلیت رژيم را در برابر « زنان»برابر زندگی اين 
 .افراطی نشان می دهد

 

شمندان می شنیديم که ودان« سیاستمداران»تا مدت زمان  نه چندان دور، گاه گاه تکیه کالمی را از زبان بعضی 
بودند کسانی هم . می دانستند« جوانان»را از آن  « آينده»

. از آنها می دانستند« حال و آينده را »که در گفتار خودها، 
شرايط خاص زمان، و نیازمندی های زندگی در برابر 
جامعۀ انسانی، برای طفل معصومی، چون مالله يوسفزی 

که از همان آغاز چنان استعداد و رسالتی را سپرد، 
» نوجوانی، توان و جرأت مبارزه با بزرگترين قدرت های 

. انديشان را، از خود نشان داد« تاريک»و « سیاه تخريبی
متولد « مالله يوسفزی»اين طفل و حال نو جوان معصوم، 

در ادارۀ کنونی « پشتونخواه»، ايالت «وادی سوات»در 
 .پاکستان می باشد

 
تأسیسات دولت پاکستان « دو روی»يا « دوگانه»، زير سیاست «.سی.بی.بی»، خبررسانی ساله 1۱حمله بر دختر 

اين حادثه را از کمیاب ترين مسائل می داند؛ که ممکن . ، خط  روشن می کشد«جنگجويان اسالمیست»در برابر 
 :در ادامه می خوانیم. تحريک نمايد« جنگجويان»نظرات و اذهان عامه راعلیه 

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/same_ah_malala_yusafzai_wa_jayeza_i_nobel.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/same_ah_malala_yusafzai_wa_jayeza_i_nobel.pdf
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همچو قهر مشابه . می زدند(  ُدره)م نشان داد که جنگی های طالب يک دختر نو جوان را شالق ۲۱۱۲يک ويديو » 
لیکن ياد آور « .در کشور تحريک کرديد، که  باعث آغاز عملیات نظامی بخاطر اخراج جنگجويان از سوات  گرديد

خصوص در شمال وزيرستان، اين مرتبه علیه طالبان، ب« کانکريت»کدام قدم « مالله»می گردد، اينکه آيا  حمله بر 
شهرت  مالله که بسويۀ عالی با هیجانات برجسته بزبان می . هم باعث خواهد شد، تا اکنون نا معلوم بنظر می رسد

را می نوشته  « منگورا»بزبان اردو از وضع در « .س.بی.بی»سال عمر داشته است، که به آدرس  11آيد، زمانی 
 .است

بسیاری ها »را تبلیغ می نمايند، « افراطیت»اطیون مذهبی پاکستان که شدت بیشتر تطبیق راه برخالف طرز ديد افر
« مید يای». شتر محسوس می باشدیدرين زمان ب« طالبان»در جهت عمل قاطعانه علیه « معتقد اند که، فشار

ا افراطیون پاکستان می ب« داللۀ محبت»بعضی ها اين حادثه را نتیجۀ  . پاکستان  اين عمل را محکوم کرده است
احزاب سیاسی »اکثرًا اعضای  –قربانیان همچو حمالت « لیست طوالنی»در « آخرين»مالله را .  دانند

( PPP )« مردم پاکستان»و حزب (   ANP)«  عوامی نیشنل پارتی« »نیشنلیست پشتون»، ««سیکیوالر»
 . می نوشته است  («ک انترنتبال»)ساله بوده است که در   11مالله »درين عکس . خوانده است

 
صدا . است، جامۀ عمل پوشید« آينده و حال از آن جوانان»شهامت و قهرمانی مالله يوسفزی، حقیقت اين امر را که 

و منطق  توانای او جهان را بخود جلب نمود، حمايت از 
 .او از هر کنج و کنار دنیا بمشاهده می رسید« حقانیت راه»
 

سالگی قدم گذاشته بود که هدف تیر 1۱مالله يوسفزی، فقط بسن 
اين نوجوان بی نظیر،  با . قرار گرفت« طالب»شوم جنايتکاران 

ايمان و استوار در معتقدات و هدف مقدس اش، برای اطفال چه 
دختر را در قدم اول در جامعه ايکه متولد می شوند،  چه پسر و

 اقدامات و ابتکارات را از تحقق حق تعلیم را می خواست و عماًل
خود نشان می داد و شب و روز اين ستارۀ زيبا، قهرمان و 

 .پیشاهنگ بسر رسانیدن امید های اطفال و نوجوانان، قلب و مغز هر انسان متمدن و انساندوست را تسخیر می نمود
 

برای نخستین بار توجه محافل عمومی « مالله يوسفزی شاگرد مکتب پاکستانی»، «.سی.بی.بی»بر اساس گزارش 
خود را در بارۀ زندگی در تحت تسلط « کتابچۀ خاطرات»م، ۲۱۱۲را بخود جلب نموده است، که در سال 

ومات و مختصر  دربارۀ او تصوير ذيل را با معل«  .سی.بی.بی». می نويسد« .سی.بی.بی»، به آدرس «طالبان»
 1۱بتاريخ 
اکتوبر 
م ۲۱1۲

بدست نشر 
می سپارد، 
در عین 
زمان خبر 

مسرت 
بخش، در 

مورد 
بهبودی  وضع صحی اين نوجوان 

و اصابت مرمی در « جنگجويان»نازنین، بعد از انجام عملیات جراهی اخیر، بعد از عمل ترورريستی وحشیانۀ 
 .نددر مرکزتوجه قرار گرفته ا« حقوق دختران» ر ديگر مخالفین با. ناحیۀ سر مالله، منتشر شده است

عمر داشته است،  طوريکه قباًل نیز تذکر رفته است، که درتحرير وقايع روزانه بزبان « سال 11»مالله فقط 
زندگی تحت »از « انترنتی او»متون )های او يا«بالگ». آغاز نموده است« .سی.بی.بی»، به آدرس «اردو»

، که او از « بان از محل سکونت خويش در منگورا، واقع در منطقۀ شمالغرب پاکستان حکايت می کندحاکمیت طل
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نقل قول او را « .من بیم دارم»: می نويسد م۲۱۱۲جنوری  3درست بتاريخ . می نويسد« سوات من»روی احساس 
هیلیکوپتر های نظامی و  من  ديروز يک خواب وحشتناکی را ديدم، با» : چنین می نويسد« .سی.بی.بی»صفحۀ »

من از رفتن به مکتب ترس داشتم، . من چنین خواب ها را از همان آغاز عملیات نظامی در سوات داشته ام. طالبان
 ۲۲از جمله . زيرا طالبان فرمانی را صادر نموده بودند، که در آن رفتن دختران را به مکتب منع نموده بودند

م، ۲۱۱۲در همان سال . بعلت فرمان طالبان تنزيل يافته بود ،تعداد. نفر حاضر شده بودند 11شاگرد، فقط 
سال قبل مالله يوسفزی به «  .را تحت کنترول خويش در آورده بودند« درۀ سوات»قسمت های زياد « طالبان»
گردند، زنان را از رفتن به مارکیت و خريد منع اعالن  وقتی طالبان وارد سوات می»: می نويسد« .سی.بی.بی»

مکتب  1۵۱« جنگجويان». ، منع دختران از تعلیم بوده است« طالبان»علیه « مالله» لیکن مخالفت اولی« .داشتند
( Rob Crilly)« روب کريلی»در پاکستان، « ديلی تیلیگراف»گزارشگر . م ويران نمودند۲۱۱۲را تنها در سال  

او اين کار ». «.مالله يوسفزی يکی از تعداد محدوی از صدا های شجاع بوده است، که آواز کشیده است»»: نوشت
« .سی.بی.سرويس بی»او را با « بالگ»اما « .را با نام مستعار انجام داده است، در غیر آن فورًا بقتل می رسید

وده است که هیچ کسی را به بهانه از جانب تروريست ، در مورد تفصیل بد رفتاری ها، بمفهوم آن ب«ُاردو »بخش 
 « .ها راحت نمی گذارد، اين چیز ديگری است نسبت به معامله با شیطان

دوکتوران معالج دختر فعال مکتبی پاکستان که بر »گزارش داد که « .سی.بی.بی»م، ۲۱13جنوری  3۱بتاريخ 
اتی تدوير می نمايند، تا در بارۀ پیشقدمی های عملیات ناحیۀ سر توسط طالبان مرمی خورده بود، کنفرانس مطبوع

روز آينده عملی خواهد  1۱جراحی ايکه بر وی در 
داکتريکه عملیات را بر مالله . شد، خبر دهند

« شفاخانۀ ملکه ايلیزابت»ساله در  1۵يوسفزی 
، انجام خواهد داد، همچنان در «برمنگهم»واقع در 

« .اهد دادمعلومات خوبارۀ وضع موجود صحی او
می « طالبان»در عین زمان همین منبع از جانب 

طالبان گفته اند، ما بر مالله فیر نموده »:نويسد که
ايم، زيرا او در مبارزه برای تعلیم دختران 

در گزارش «  .سیکوالريزم را تقويت می بخشد»
« بهبودی خوب»م،  از ۲۱13فبروری  ۱مؤرخ 

 : مالله با نشر اين تصوير می خوانیم

 درکنفرانس   :نشان می دهد«  شفاخانۀ ملکه ايلیزابت» در همین روز با نشر عکس پائین مرخصی او را از

 
او همچنان اعالن داشته . افاده نموده است« کمک به مردم»خود را در « رسالت»مطبوعاتی اخیر مالله يوسفزی 

برای چنین يک . استفاده شود« تعلیم اطفال»ت افتتاح خواهد نمود تا از آن در جه« صندوقی را بنام خود»است، که 
 .نوجوان، امید است، جايزۀ نوبل داده شود

 

 
  پای


