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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Children کودکان

 
  »نشريۀ کودکان مقدمند«: مرسل
 ص. مانلی
  ٢٠١٣ اگست ٠٧

  . . .اشت ديک ياد
 ۀنشري«ران خوب  از خوانندگان و ھمکا"مانلی" در مقر سازمان ملل دوست عزيز »مالله«در رابطه با سخنرانی 

  .  ياداشت کوتاھی برای من نوشته بود»کودکان مقدمند

  .  اين ياداشت را ھم در ھمين صفحه منتشر کنم،ترجيح دادم

  . برای نشريه ارسال کنيد،اگر شما ھم در اين باره نکته و نظری داريد

  . ين باره در نشريه داشته باشيمگوی سازنده ای در ا و کنم و اميدوارم که گفت  عزيز تشکر می»مانلی«ھمين جا از

  

  سيامک بھاری عزيز؛

.  خواستم کمی در مورد سخنرانی برايتان بنويسم. در مقر سازمان ملل را ديدم و خواندم»مالله يوسف زی«سخنرانی 

 . چاپ کنيد،اگر مايل بوديد

 گروه طالبان در منع تحصيل ۀران او را تبديل به چھره ای جھانی و نماد مقاومت در برابر اقدامات متحج»مالله«ترور 

 .دختران و زنان در پاکستان و افغانستان کرده است

 را ديدم که سخنرانی خود را با نام خدا شروع کرد و قبل از ھر چيز از کسانی که برای بھبودی او دعا کرده »مالله«

عنوان ه نظير بوتو که زمانی از او بسپس با اشاره به شالی که سر و بدنش را پوشانده بود، از بی .  تشکر کرد،بودند

 . مادر طالبان نام برده شد، ياد کرد

  .ن و پيامبرش محمد اختصاص دادآزده دقيقه سخنرانی، يازده دقيقه اش را به تبليغ و تمجيد از دين اسالم و کتاب قراز ن

کردم که  او را نگاه می.  زير چادر خونين اسالم، گذشتزادی خواھیآدقايقی از حرفھای شيرين حق طلبی و برابری و 

ه زير ھيجده سال ھست و چنان وجودش و ذھنش از مذھب پر شده که بسيار با اعتماد به نفس و پرشور از اسالم ب

 آخر را به دفاع از حق تحصيل کودکان پرداخت و  پس از تشويق ۀعنوان دين صلح نام می برد و باالخره ھشت دقيق

 .شنود حاضرين به انشای خوش و خوبش پايان دادھای خ

  کند؟ آموزش اسالمی؟ موزشی صحبت میآست، از چطور است آموزش تنھا راه حل ااو که معتقد : از خودم پرسيدم

 !  پشتم می لرزد"اسالم خوش خيم"دانم اما ھميشه  از اين  نمی

 گذرانده ام، شايد حق داشته باشم که "ن مھربان اسالمدي"من که تمام کودکی و جوانی خود را ميان آزار روحی و جسمی 

  !اين سخنرانی ھا ھيچ به دلم ننشيند
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افت؟  يداد باز ھم به مقر سازمان ملل راه می اگر اين ھمه آوازھای خوش در مورد مذھب سر نمی: باز از خودم پرسيدم

ھند شد؟ آنھا ھم خيلی حرفھا برای گفتن ی دعوت خوائ ھم به چنين جاھا»آمينه« معترض تونسی و امثال »آمينه«آيا 

 .دارند

 کودکان در ھمه ۀدر آخر، من ھم مثل ديگران آرزوی داشتن حق تحصيل رايگان بدون تبعيض جنسيتی را برای ھم

 را »مالله« پاکستان و افغانستان دارم و اميدوارم که روزی ھمين کودکان، مبارزانی ھمچون ،جای دنيا از جمله ايران

 .گاه کنندآ شانھات از اشتبا

 

  ١٠٦ ۀ شمار،نشريه کودکان مقدمند: منبع

 

 

 


