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  کودک٤٧انفجار در يک مدرسه در شھر حمص و مرگ 
  نامۀ سرگشاده به غرب

 

  

 .به پايان رسيده استگويا که امروز آن روزگار . نزد شما داری مفھومی بود» شرم«روزگاری بود که کلمۀ 

ی در مدرسۀ يھوديان در شھر تولوز در فرانسه کشته شدند، رسانه ھای شما ئ مدرسه ۀ وقتی سه بچ٢٠١٢ چ مار٩روز 

رئيس جمھور فرانسه به محل آمده بود تا با . اين واقعه را به اندازه ای پوشش دادند که امواج آن موجب شوک جھانی شد

. قابل درک است و من نيز می پذيرم، زيرا کشتن کودکان کار شجاعانه ای نيست. ردی کندخانوادۀ قربانيان ابراز ھمد

در نتيجه بی گناه در ھمه جای جھان بی گناه و ھم رنگ و . کشتار بی گناھان عملی ھيوالئی بوده و بايد سرکوب گردد

  .ھم شکل است، نه ظاھر می شناسد و نه مذھب و نه مليت

 و به طور مشخص در حمص، در محله ای به نام اکراما،  در کشور من، سوريه ) ٢٠١٤بر و اکتاول(چھار روز پيش 

دو تروريست، مانند محمد مراح که طی چند روز فرانسه را در ھيجان فرو برده بود، خود را در مقابل يک مدرسۀ 

  . کودک دبستانی شدند٤٧ابتدائی در دو نوبت، يکی پس از ديگری منفجر کردند و موجب مرگ 

رسانه ھای شما با بی ميلی اين واقعۀ روزمرۀ سوريه را پوشش دادند و در نتيجه اکثر خوانندگان از واقعه اطالعی 

آيا چنين رفتاری ناشی از کاربست ھمان عدالتی است که از آن حرف می زنيد ؟ آيا حقوق بشر تنھا شامل . کسب نکردند

 و مذھبی و نژاد و ملترنگ ھر ان شمول بوده و تمام مردم جھان از حال مردم شمال جھان بايد بشود ؟ و يا اين که جھ

  .که باشند بايد از آن برخوردار باشند
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اعتراف کنيد . است به پايان می برم اين نامه را با ضميمه کردن اين عکس که جوان ترين قربانی اين کشتار اسفناک من 

  .کودکان زيبای خود شما باشد که اين فرشته می توانست شبيه يکی از

 پل مگاربانه 

Paul Mégarbané 

 

  

 اسامی دبستانی ھای کشته شده در سوء قصد به مدرسه در حمص: سوريه 

Les noms des 46 enfants martyrs morts à la sortie de leur école à Homs. 
1.Yousif Hammoud 
2. Hadi Hammoud 
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3. Ma’ala Ma’arouf 
4. Nour Ma’arouf 
5. Haidar Sakraya 
6. Sarawoos Sakraya 
7. Modhir Al-Dabass 
8. Amees Al-Dabass 
9. Mariam Shaheen 
10. Raghad Sakar 
11. Emily Shaheen 
12. Hala Shaheen 
13. Heela’ Shaheen 
14. Raghad Bashar Bakr 
15. Reme Bashar Bakr 
16. Ja’afir Hassoun 
17. Rahaf Hassoun 
18. Haidar Al-Khodhor 
19. Hala Al-Khodhor 
20. Haidar Al-Habeeb 
21. Razaan Al-Habeeb 
22. Dala’a Al-Mohammad 
23. Anjel Sha’aban 
24. Hadeel Suleihab 
25. Maya Al-Hassan 
26. Alaa’ Al-‘Ali 
27. Moqdad Khaleel 
28. Ahmad Al-Haddad 
29. Zainab Habr 
30. Mohammad Khaleel 
31. Mariam Qoozi 
32. Alana Al-‘Alawi 
33. Tugheed Salameh 
34. Yazan Al-Hussein 
35. Zain Al-Mahmoud 
36. ‘Ali Al-Safr 
37. Mohammad Zawad 
38. Emira Hawaani 
39. Suleen Hayak 
40. Ahmad Al-Faraj 
41. Bana Al-Salih 
42. Hussein Mahmoud Najam 
43. Ja’afir Hassoun 
44. Jana Al-Mahmoud 
45. Jack Al-Deeb 
46. Modhir Ahmad Shaddad 
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:منبع   

http://www.mondialisation.ca/lexplosion-dune-ecole-a-homs-et-la-mort-de-47-enfants-lettre-
ouverte-a-loccident/5406720 

  مبارزهگاھنامۀ ھنر و

 ٢٠١٤بر واکت ٠٧

 ٢٠١٤بر و اکت٠٧مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  


