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Tin cô gái Pakistan, Malala Yousafzai được trao giải Nobel Hòa bình năm nay không làm 

nhiều người ngạc nhiên. 

Vì từ mấy ngày trước, Malala, cùng Đức Giáo hoàng Francis và Edward Snowden đã dẫn đầu trong 

số các ứng viên cho giải thưởng này. 

Nhưng điều vẫn làm người ta phải suy nghĩ là lứa tuổi của người được trao giải. 

Sinh ngày 12 tháng 7 năm 1997, tại Mingora, Pakistan, năm nay Malala mới vừa tròn 17 tuổi và là 

người tr  nhất nh n giải No el Hòa  ình trong l ch s  giải thưởng này. 

Phải chăng m t th  giới nhiều tai ư ng,  ạo l c, loạn lạc và d ch   nh đang hướng về th  h  tuổi 

thi u niên để có thêm hy vọng? 

Vì cũng mới gần đây, Joshua Hoàng Chi Phong, 17 tuổi được  áo  ime vinh danh là  Gư ng m t 

của Hong Kong . 

Lý tưởng tuổi thiếu niên 

Điểm nổi   t về Malala là lòng dũng cảm và tr  th ng minh. 

 rong tuyên  ố của mình, Ủy  an No el ở Oslo, Na Uy vi t: 

“Dù tuổi tr , Malala Yousafzai đã chi n đấu nhiều năm cho quyền đi học của phụ nữ, và đã chứng 

tỏ tr  em, thi u niên cũng có thể đóng góp để cải thi n hoàn cảnh của mình.” 



Bắt đầu từ những  ài  log đăng trên trang của BBC Urdu khi mới 11 tuổi, c  đã nêu ra vấn đề 

quyền được đi học của tr  em ở vùng rừng núi Pakistan    phe  ali an cấm đoán. 

C  vi t: "Hãy cầm sách và  út vì chúng là những vũ kh  mạnh nhất của chúng ta." 

 

Câu nói của Malala h n được ủng h   ởi những người phản đối các tr n oanh k ch tiền t  của 

Phư ng  ây tại  rung Đ ng, n i mỗi trái tên l a  omahawk tr  giá 1.  tri u USD, theo trang CNN 

nói về các  ắn phá mục tiêu của IS. 

Phái phản chi n nói các cu c v n đ ng dư lu n, giáo dục, vi n trợ s  có tác đ ng tốt h n  i n pháp 

quân s  chống lại các nhóm ch nh tr  Hồi giáo c c đoan. 

Sau vụ     ắn hồi tháng 10/2012 trên đường từ trường về nhà, Malala sống sót, và đã ti p tục phát 

 iểu về tầm quan trọng của giáo dục. 

C  coi như đã ch t m t lần sau vụ    ám sát kh ng thành và nguy n ti p tục sống kh ng sợ hãi vì l  

tưởng đem đ n cho tr  em c  h i giáo dục: 

"  i t   ảo, Malala,  ạn đã g p cái ch t m t lần và đây là cu c sống thứ nhì nên đừng sợ. Vì n u sợ 

s  kh ng đi ti p được." 

Quyền đi học là vấn đề lớn ở nhiều quốc gia    kìm hãm  ởi   thức h  c c đoan. 

Nhưng ở nhiều n i khác, quyền này có lúc kh ng được th c hi n đầy đủ, ho c m t cách an toàn. 

Có n i giáo dục    hạn ch  vì l  do ngh o khó, vì thi u phư ng ti n như ở châu Phi, hay vì giao 

th ng quá k m, khi n học sinh phải liều mình  ăng qua suối mùa lũ để đ n trường như ở Vi t Nam. 

Giới chức cần suy nghĩ và lắng nghe ti ng nói của những  ạn tr  tuổi 1 , 17. 

Làn sóng dân tự học 

Cách trả đũa nào cũng ch  gây ra phản ứng đối l p của người dân, như vụ các lãnh đạo sinh viên    

 ắt hai tuần trước đã khi n có thêm nhiều người dân tới ủng h  cu c  iểu tình 



Joshua Hoàng Chi Phong  

Vẫn về l  tưởng của tuổi tr  và chuy n đi học, thanh niên Hong Kong, Joshua Hoàng Chi Phong đã 

l p ra phong trào Scholarism  Học dân tư trào , phản đối vi c áp đ t ch  đ  học từ  rung Quốc. 

Năm đó, Hoàng Chi Phong cũng mới 1  tuổi và đ n năm nay, nhóm này đã đóng vai trò quan trọng 

trong đợt  iểu tình ở Hong Kong h n 10 ngày qua. 

 rả lời  áo ch  nước ngoài, cho đ n nay, Hoàng Chi Phong vẫn nói, "Điều quan trọng nhất là t i 

muốn học tốt nghi p, có   ng". 

Nhưng học gì và học th  nào là vấn đề Hoàng Chi Phong đang đưa thành m t ngh  trình đấu tranh 

khá  ài  ản, có sức thuy t phục cao trong giới tr  Hong Kong. 

 Dân t  học  g p g  với nhóm Chi m  rung  âm và phái Dân chủ Hong Kong qua mục tiêu đấu 

tranh. 

 heo họ, Hong Kong phải cải tổ ch nh tr  thì mới có thể đảm  ảo học đường được đ c l p tư duy, 

kh ng    áp đ t giáo án  rung Quốc và cách diễn giải l ch s  của Đảng C ng sản  rung Quốc. 

 ờ  ime vinh danh Joshua Hoàng Chi Phong ở Hong Kong  

Vì còn tr , Hoàng Chi Phong cũng tỏ ra kh ng sợ. 

 

Khi  áo M  Wall Street Journal hỏi có sợ    Đảng C ng sản  Q trả đũa kh ng, Hoàng Chi Phong 

nói: 

"Cách trả đũa nào cũng ch  gây ra phản ứng đối l p của người dân, như vụ các lãnh đạo sinh viên    

 ắt hai tuần trước đã khi n có thêm nhiều người dân tới ủng h  cu c  iểu tình." 

 


