Bé Gái 14 tuổi bị bắn vì lên tiếng cho Nữ Quyền!

(Theo ABCNews) Bộ trưởng Nội vụ Hồi quốc cho biết giới chức nước này đã xác định được
danh tính tay súng đã bắn trọng thương bé gái 14 tuổi đã dũng cảm lên tiếng bênh vực giáo dục
cho phụ nữ và nữ quyền.

Malala Yousafzai (ảnh trên internet)
Bộ trưởng Nội vụ Hồi quốc, Rehman Malik khẳng định tay súng sẽ sớm bị bắt giữ.
Ngoài ra, ông cũng cho biết bé gái Malala Yousufzai đã ra khỏi tình trạng nguy kịch sau khi bác
sĩ mổ lấy ra viên đạn, nhưng vẫn chưa thể đi ra nước ngoài để điều trị thêm.
Ông cũng kêu gọi người dân ở Thung lũng Swat ngừng ủng hộ Taliban vì đạo hồi không cho
phép tấn công trẻ em như vậy.

Biểu Tượng của Can Đãm và Tiến Bộ trong thế giới Hồi Giáo
Malala Yousafzai được mọi người chú ý tới từ năm 2009, khi cô bé viết một cuốn nhật ký cho
ban tiếng Urdu của BBC kể về cuộc sống cùng khổ của người dân ở thung lũng Swat dưới sự
kiểm soát của lực lượng Taliban trong thời gian từ cuối năm 2007 đến năm 2009, khi chúng bị
đánh bật khỏi đây sau một cuộc tấn công tổng lực của các lực lượng quân sự chính phủ.
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Ngay sau khi được đăng, cuốn nhật ký mang đậm màu sắc chân thực của cô bé (khi ấy mới 11
tuổi) đã gây xúc cảm mạnh mẽ trong đông đảo dân chúng Hồi, nhưng đi kèm với đó là sự hận thù
của Taliban, lực lượng chủ trương áp dụng các luật Hồi giáo một cách khắc nghiệt như cấm các
bé gái đến trường và không được chơi nhạc trong xe ô tô.
Tuy nhiên, gia đình bé gái này chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải bảo vệ an ninh cho em, vì họ
không thể ngờ rằng các tay súng Taliban lại có thể nỡ ra tay hành động tàn ác với một bé gái.
Một phần tử vũ trang Taliban đã leo lên xe buýt chở em Yousufzai hôm thứ tư vừa qua và bắn
vào đầu em. Hai trẻ em khác cũng bị thương. Tay súng tẩu thoát sau đó.
“Các tay súng Taliban là những người độc ác, tàn bạo. Người dân Hồi cần phải lên án lực lượng
này”, anh trai của Yousafzai, Mubashir Hussain, nói.
Giới chức Hồi, trong đó có cả Tổng thống và Thủ tướng, đã lên án vụ nổ súng mà Bộ Ngoại giao
Mỹ gọi là dã man và hèn hạ.
“Vụ nổ súng này sẽ không làm lung lay quyết tâm của Pakistan chống lại các chiến binh Hồi
giáo hay quyết tâm của chính phủ ủng hộ giáo dục cho phụ nữ”, Tổng thống Asif Ali Zardari
khẳng định.
Tư lệnh quân đội Hồi, Đại tướng Ashfaq Kayani đã đến bệnh viện thăm em Yousufzai. Ông mô
tả những kẻ tấn công cô gái này là những kẻ hèn nhát, không quan tâm tới tính mạng con người.
Ông cũng cáo buộc các phần tử này là đã tấn công trẻ em trong quá khứ.
“Họ không hiểu rằng cô bé không chỉ là một cá nhân, mà là một biểu tượng của can đảm và tiến
bộ trong hôí giáo", Tướng Kayani nói.
Một phát ngôn viên của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng cho biết nhà lãnh đạo
hết sức bất bình về “hành vi hèn nhát, đáng ghê tởm” đối với bé gái. Ngoại trưởng Hoa Kỳ
Hillary Clinton ca ngợi sự can đảm của bé Yousufzai và cho rằng các phần tử chủ chiến Hồi giáo
đã cảm thấy bị đe dọa khi phụ nữ được trao quyền.
Các trường học tại Thung lũng Swat đã đóng cửa ngày thứ Tư để phản nối vụ nổ súng. Những
người biểu tình còn tuần hành tại Islamabad, Peshawar và các thành phố khác của Hồi.
Hàng ngàn người trên thế giới cũng đã gửi thư ủng hộ bé gái dũng cảm qua các mạng xã hội,
người đã được tặng một giải thưởng quốc gia về lòng dũng cảm và được đề cử cho giải thưởng
hòa bình dành cho trẻ em quốc tế.

Nông Phu chuyển ngữ theo ABCnews

2

