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 2تر1له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلي.  پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي : یادونه

  
 

 ۵۱/۵۱/۴۱۵۲       مترجم: دوکتور دمحم اکبر یوسفی
 

ترور در پاکستان: افراطیون، برندۀ جایزۀ "نوبل"، مالله را تهدید »
 «دنمی کن

 

در سطر پائین با نوشتۀ خفیف: "برندۀ جایزۀ صلح "نوبل"،  عنوان مطلب از سطر باالیی تصویر تحریر یافته است. 
 مالله یوسفزی: "کارد تیز سوهان شده". جمالت روشنتر لبل از متن خبر، لرار ذیل است:

 

اما در آنجا خطرات متوجه  -حامل جازۀ صلح "نوبل"، "مالله" در حمیمت می خواهد به وطنش پاکستان، برگردد»
 «لبان، از طریك "تویتر" اعالن نموده است: "ما کارد تیز سوهان شده داریم."اوست. یک گروپ انشعابی طا

 

حامل جایزۀ صلح "نوبل"، "مالله یوسفزی" از جانب یک گروپ افراطی پاکستان تهدید شده است.  –اسالم آباد »
باید بداند، که ما از فمط چند ساعت بعد از اهداء جایزه، در "تویتر" خوانده می شد: "کرکتر و شخصی مانند "مالله" 

"پروپاگند" و تبلیغات )بی دین ها( بیمناک نمی گردیم. ما کارد های تیز و سوهان شده برای دشمنان اسالم در اختیار 
 داریم."

 

فرستندۀ خبر کوتاه "جماعت االحرار"، یک گروپ انشعابی از طالبان پاکستانی نام داده شده است، که خود در ماه 
البان پاکستان" )تی تی پی( جدا شده است. سخنگوی احسان هللا احسان، عالوتاً تکمیل می کند، "آگست" از "طریك ط

که: "مالله خود علیه سالح و منازعات مسلحانه حرف می زند، نمی داند که مؤسس "جایزۀ نوبل" یک مخترع یا 
 یابندۀ مادۀ منفجره است؟" 

 

(، جایزۀ صلح Kailash Satyarthiجا با "کیالش ستیارتهی" )(، روز جمعه یکMalala Yousafzai"مالله یوسفزی" )
"نوبل" را بدست آورد. هر دو فعالین حموق اطفال، برای موضعگیری آنها، علیه ظلم و ستم برانسان های جوان، و 

 اطفال باید امکان رفتن به مکتب را داشته وزش، مورد تمدیر لرار گرفته اند.بخاطر حموق آنها برای تعلیم و آم
 باشند، و باید از استثمار نجات یابند. اینرا کمیتۀ "نوبل" توضیح نموده است.
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 2تر2له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلي.  پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئلً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـٌیلً مه یُ خپلً لیکىً ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي : یادونه

 

 

 می خواهد به پاکستان عودت نماید. –"مالله" در انگلستان زندگی می کند 
 

این جایزه در سراسر جهان با استمبال مثبت روبرو گردیده است. کانادا می خواهد، به "مالله" هموطن یا تابعیت 
(، منشی عمومی سازمان  lMerkeAngelaدولتی تفویض نماید. صدر اعظم آلمان، خانم "انگیال میرکل" )افتخاری 

 –پاکستان، از تصمیم کمیتۀ  ،( و هم چنان سیاستمداران وطن "مالله"Ban Ki Moonملل متحد، "بان کیمون" )
"نوبل" توصیف بعمل آورده اند. وزیر داخلۀ پاکستان گفته است، که: " ما افتخار می کنیم که یک دختر پاکستانی در 

 یک سن جوانی همچو امتیاز، بدست آورده است."چنان 
 

"تی تی پی" خود یک سازمان "چتر" یا "بام" مانند، برای بیش از ده ها گروپ، تا اکنون خود در بارۀ این جایزه 
برای این فعال حموق اطفال، اظهار نداشته است. "مالله" دو سال بعد از ضربۀ مرمی بر سرش، از جانب طالبان 

دادن رسیده بود، بعد از چندین عملیات، از مرگ نجات داده شد. بعد از آن حمله، در انگلستان  نزدیک به جان
زندگی می کند. در اواخر، خبر داد که می خواهد به وطنش برگردد. " در درۀ زیبای سوات " ختم ترجمه )"شپیگل 

 (۵۵/۵۱/۴۱۵۲آنالین"، 
 

 وانترین مفتخر به همچو جایزه:ساله ج ۵۱مختصری در بارۀ گذشتۀ این دختر نو جوان 
 

( نام داده شده است، شغل او را معلم "مکتب خصوصی" Ziauddin Yousafzaiپدر "مالله یوسفزی"، "ضیاء الدین")
و "مشوق" دخترش درین راه خوانده اند. طوریکه از اسم فامیلی می توان استخراج نمود، متولد و باشندۀ "درۀ 
سوات" است، که به احتمال لوی اکثریت باشندگان آن دره را "لوم" یوسفزی، تشکیل می دهد. این دختر نوجوان، 

"(، با "بی بی سی" به ارائۀ معلومات Blogم، از طریك "بالگ" )"۴۱۱۲ات "شپیگل آنالین"، در سال لرار معلوم
 پرداخته است. بعد از عملیات نظامی "پاکستان" درین دره، در "پارلمان اطفال" فعالیت داشته است.  

م، زمانیکه در ۴۱۵۴بر اکتو ۳سالگی،  درست به تأریخ  ۵۱طوریکه در متن پیشتر هم تذکر رفته است، به سن 
یک سرویس حامل شاگردان مکتب نشسته بوده است، هدف مرمی تفنگ طالبان در ناحیۀ سر لرار گرفته است. در 

اوتو بیوگرافی" نام داده اند، به چاپ رسانیده، این کتاب »سالگی، کتابی را که  ۵۱همکاری با یک خبرنگار، به سن 
است. ذهنیت های مختلف در بارۀ نمش او در پاکستان وجود دارد. مخالفین در مکاتب "پاکستان" ممنوع اعالن شده 

او، او را بمثابۀ یک وسیله در "دست غرب" می دانند. خود او "از دوست داشتن پاکستان" حرف می زند. بعضی ها 
 او را برای چنین جایزه "جوان" خوانده اند.
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