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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

 
 . صمانلی
  ٢٠١٣ اگست ٠٩

  

  !آقای عدنان رشيد! نه
  عضو ارشد طالبان، عدنان رشيدۀپاسخ به نام

  

ود به پاکستان بازگردد و اين بار قلم خود را  خواسته ب»مالله يوسف زی«خواندم که از   عضو ارشد طالبان را میۀنام

  . در راه ترويج اسالم به کارببرد،به جای ترويج حق تحصيل زنان و کودکان و مخالفت با طالبان

   !اقای عدنان رشيد!نه

   !  مبھم و بی سرو ته شما را بخوردۀمنتظر نمانيد تا کسی پيدا شود که گول نام

 . کرده که وادار شديد، چنين نامه ای بنويسيدیرز بسيار سنگين يک دختر نوجوان مباۀاز قرار ساي

کند، فراھم آوردن امکان تحصيل رايگان برای کودکان و زنان  ولی تنھا موردی که راه بازگشت را ھموار و ساده می

ا بر تحصيل و پرورش و شادی آنھا تنھ. در محيطی ستاندارد و بدون خطر و بدون دخالت مذھب در متد آموزشی ھست

 .گيرد  شما شکل میۀ عقايد پوسيدۀاستخوانھای سوخت

 . کنم در اسالم راھی برای ايجاد صلح و دوستی ميان انسانھا وجود ندارد ، فکر می»مالله«عکس به چرا که من 

گاھی ی پر از انسانيت و شادی و آئنياز کودکان در دنيای واقعی و نه در ميان کائنات و آسمان ھای ناديده، ساختن دنيا

  .ستا

جز حرفھای ديکته شده، ه ی در آن غدغن است و بب ھيجان و پايکو.اين مذھب افراطی که فقط برای غم ھا مراسم دارد

کودک حق کنجکاوی بيشتر ندارد و تنھا کتابش آلوده به افکاری پر از وسواس ھای پوچ و خرافه ھست، ھرگز توقعات 

 .يک آزاديخواه و يک برابری طلب را برآورده نمی کند

وجودشان تغيير ناپذير  خودشان و ذھن بی آاليش و زيبايشان ھست و انسانيت و مھربانی در ۀخدای کودکان عزم و اراد

  .است

کند،  زند، سنگسار می مکتبی که آتش می .جز سلب آزادی دختران و زنان نيسته مکتب قرآنی که از آن سخن گفتيد، ب

شود، چيزی برای  کند و باعث ازداوج ھای غير اخالقی کودکان معصوم می  مرد ساالری بر آن سنگينی میۀساي

 .  خودتان برداريد و چشمانتان را باز کنيدۀت از تالش مذبوحاندس .انسانھا به ارمغان نمی آورد

 بزرگ ،حکومتھای مذھبی امثال شما سالھا خصوصا در خاورميانه زير فشار ستم مذھب دروغتحت سلطۀ کودکانی که 

ی و برابری ئيای رھاؤروند و برای تحقق بخشيدن به ر شدند، اين روزھا در ھر کشوری ھر روز به خيابانھا می

  .کنند مبارزه می
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ست و در پايان بايد بدانيد که ا شما، قدم بزرگ ديگری برای نزديک شدن کودکان پاکستان به حق تحصيلشان ۀعجز نام

 سالح قلم »مالله«ميان فقر و محروميت و با دستان خالی، ھيچ چيز جلودار دل ھای شاد و پراميد بچه ھا و به قول خود 

 .گاھی شان نخواھد بودآو 

 

 
  ١٠٦ شماره ،ريه کودکان مقدمندنش

 

 


