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 Political  سياسی

 
   ٢٠٠٩ جنوری ١٠

  !، جناب حميد عطاء ادم افغاننويسندۀ گرانقدر
  مين مقالۀ اين سو. پردازيم و با کمال ميل به نشرش می  دريافته برانگيز تان را رقتنوشتۀ افشاء گر و 

  ا را در حلقۀ نويسندگان بدين وسيله تشريف آوری شم. ده و نشر می کنيمجناب عاليست، که دريافت نمو
   آرزومنديم که همکاريهای خود را و خير مقدم گفته" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال گرانمايۀ 
  .بدهيد با ما ادامه

  !به قلمبر مراد و سرفراز باشيد، و هميشه دست 
   با تقديم محبت                                                   
  AA-AAپورتال                                                   

    
 
   
  حميد عطا ادم   

  ٢٠٠٩ جنوری ١٠
 
 

  قاتلين در لباس  فرشته  و مظلومانی متهم به جنايت
  

  .... ی داشته باشد تجربه ارد را کسی داند که از درد طعم د
قبل از اينکه بر اصل موضوع بپردازم ميخواهم قصه ای را که شمه ای خيلی خردی  از موضوع بحثم را مجسم 

  .ميسازد  ياد کنم 
        

يادم است زمانی که خيلی کوچک بودم  قبل از اينکه به مکتب شامل گردم ــ  شايد پنج سالی داشتم ــ مادرم مريض 
کاکايم با خانمش .  آن شب آنها نتوانستند  بخانه بيايند)  از پغمان( و پدرم جهت تداوی وی را به شهر برد شده بود

اما ... همراه ما بودند، شب بعد از نان من و برادرم که چهار سال بزرگتر از من بود در جاهای خود افتيديم تا بخوابيم
  . دردی مرا در خود ميپيچيد و برادرم را هم

امرئيی گلويم را ميفشرد دانه های اشکم آمد  و بزودی بخطی بدل شد که نرمه های گوشم را در خود گرفت و گره ن
صدای برادرم هم بلند بود، گريه کرديم  چون . باالخره  آن عقده ای که گلويم را ميفشرد با صدای هق هقم منفجر شد
کاکايم ما را دوباره ازجاهايمان بلند . ا نمی شنيديمآن شب شايد بار اول بود که هنگام خواب صدای پدر و مادرم ر

کرد و کوشيد اراممان کند، لحظاتی ارام ميشديم ولی دوباره  قلبم بشکلی با بيقراری ميتپيد، اخر مادر و پدرم با ما 
  .دوباره بجای خواب خود رفتيم و بازهم همان بغ و همان اشک. نبودند

فردای . هم شايد که خسته شده بود ما را رها کرد که بگرييم  تا اينکه خوابما بردآنقدر گريه کرديم که باالخره کاکايم 
پدر و مادر ما با ما  بودند و ما در : آنشب پر از کابوس پدر و مادرم آمدند و بيقراری ما تمام شد، قلبما راحت گرفت 

  .کنارشان خود را راحت احساس کرديم
  

ن والدينی از اوالدهايش برای يکشب روی ضرورتی دور گرديده بودند و اين قصه واقعًا چيزی درد ناکی نيست چو
ولی اگر آن درد لحظۀ خواب خود را در مقابل واقعۀ زير در مقايسه قرار دهم آنگاه قوت درد . فردايش قصه تمام شد

  .و عظمت مصيبت را ميتوان مجسم کرد، و قصه ازين قرار است
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ام دنيايی که سال عيسوی را مورد اعتبار قرار ميدهند، مردم  خستگی های  ميالدی است در تم٢٠٠٩هفتۀ دوم سال 

. جشن سال نو را بدر ميکردند؛ خستگيهای رقصها، آتش بازی ها ، مستی های روز و شب های رخصتی  سال نو را
و زمان را اما در گوشه ای از اين عالم، مستی هايی بنوع ديگری هنوزهم  دوام داشت ، اتشبازی هايی هنوز زمين 

  ....در بر ميگرفت و عده ای هم برای ابد 
  

بود، جايی که بزرگترين کثافت سکانی دنيا را  در خود دارد، جايی که از مدت يکسال و زياده در  زهـغآنجا 
محاصرۀ شديد اقتصادی  قرار داده شده بود، جايی که بگفتۀ خيلی غيرعرب ها و غيرمسلمانان بنام بزرگترين 

در ) از جمله مسؤول خارجی واتيکان و  جان ماری لوپان رهبر سياسی در فرانسه( نيا ناميده شده است،بازداشتگا د
و هم  آن واقعه که جزئی از . انجا بد مستانی  در نشئۀ دگری بودند و آتشباری های شان تر و خشک را ميسوختاند

ما اين جنگ :  خود  در همين روز ها گفت که ايهود باراک در يکی از بيانيه های جنگی( عمليات  اخالقی شان بود 
اجراء شد و توسط مؤسسات کمک رسانی صليب سرخ و هالل احمر کشف !!)  را با اخالق بلند به پيش ميبريم 

البته هنوز از تمام جنايات پرده برداشته نشده، طبعا امثلۀ زيادی بعد از فرونشست گرد و غبار اين جنگ که . ( گرديد
  .)تروريزم مدرن و دولتی گفت،  ديده و گفته خواهد شدميتوان به ان 

در  با اخالققوتهای ).  ناحيه  زيتون" ( حی الزيتون"در غزه چنانچه در گزارشات خبری آمده  شهرکی است  بنام  
از در آنجا . آن شهرک  در خانه چند عضو فاميل را ميکشند  و اطفالی که  از تيررس شان خطا ميروند زنده مانده اند

جانب عساکر مهاجم اسرائيلی  کسی حق نداشت، تا کسی را کمک کنند يا کشته ای را  بخاک کند  يا بداد زخمی برسد  
  .و شايد همه  باهم در سرنوشت سياه شريک بودند و کسی از خود فارغ نبود تا بداد ديگری برسد

بدون اينکه غذا و نوشيدنی کافی داشته باشند ان اطفال معصوم  برای چهار روز در کنار اجساد والدين و اقارب شان 
 ممنوعه  قرار داده شده بود، کسی حتی !!اخالقمندان  روز بخاطری که اين منطقه از سوی ٤بسر ميبرند، درين 

تا اينکه باالخره  منسوبين سره مياشت و صليب سرخ  بعد از .  مؤسسات خيريه هم جرأت آمدن به آنجا را نداشتند
 روز خراب و دمار، خود را بدانجا رساندند و از آن واقعۀ ١٠ۀ اتشباری از سوی اسرائيلی ها بعد از اعالن سه ساعت

 روز و شب با حالت وحشت زده بسر ميبرند و کسی ٤اطفال معصوم در کنار جسد اقاربشان . درد آور پرده برداشتند
. ونشان را  از چشما ن وحشت زدۀ شان  دور نمايدنيست تا  اقًال لقمۀ نانی برايشان بدهد، يا اجساد عزيزان آغشته بخ

آن اطفال معصوم که بر خالف ارادۀ پيامبران خون و آتش زنده مانده بود ند، هر لحظه ای  که آن اجساد را ميديدند 
چه احساسی ميکردند؟ آن چه دردی بوده باشد که آنها  آنرا چشيدند؟  آن چه وجدانی بود که بر آن معصومان اين 

را آورد؟  من که درد نبودن يک شب والدينم را حس کرده بودم،  حتی تصور آنرا ندارم که چگونه روزها و حالت 
  شبها طفلکانی  بر جسد سرد و بی رمق والدينشان ميديدند و ناله و نوحه ميکردند؟ 

مسؤول " ون جينگ ج"شايد بهترين جوابی که به اين حالت استفهام آميز تاحال داده شده است همان اظهارات آقای 
فرانسوی بيان " لوموند"مربوط بسازمان ملل متحد در غزه باشد،  که در مصاحبۀ خود با جريدۀ " اونروا " کميتۀ  
  : داشته 

آنانی که در غزه نيستند، مشکل است تا بتوانند  عمق هول و درد مردم غزه را تصور کنند، جايی که هر ساعت 
  .مردمانی بدون سبب کشته ميشوند

  
) از ابتدای استعمار انگليس و مابعد آن( اين يکی از هزاران قصۀ درد مردم فلسطين است که طی حدود يک قرن 

ولی درين ميان اکنون که افتضاحات و جنايات ضد قوانين بشری ، نه بشهادت عربها يا آسيايی ها ، بلکه   . ميکشند
د بوده اند و از آن وقايع چيزهايی ديدند ، ثبت گرديده است، به شهادت  حتی اروپائيان  و امريکائيانی که در غزه شاه

  چرا وجدان های رسمی خيلی از کشورهای اروپايی و  اياالت متحدۀ امريکا بحرکت نيفتيد؟ 
قصر سفيد در مرگ پشک آقای جورج بوش در همين روزهای جنگ بر عليه غزه  سوگ اعالن کرد، اما بر قتل 

 نفر از اطفال ١٠٠قتل حدود !   هم  نکشيده، بلکه اظهار رضايتش را نيز نشان ميدهند؟صدها انسان بيگناه  حتی آهی
که از طرف  ملل " اونروا"مربوط به مؤسسآ کمک رسانی  ملل متحد  " فاخوره" و پناهجويان  در داخل مکتب 

 جامعۀ بين المللی  تأثيری متحد و با اطالع اسرائيلی ها بحيث پناهگاه  اعالن گرديده بود، هم بر وجدان قصرسفيد و
به بهانه های مختلفی مانع تشکيل جلسۀ شورای امنيت  سازمان ملل متحد ميشدند  ولی در نهايت در مقابل آن ! نکرد

همه فجايع شورای امنيت مقاومت نتوانست بکند و بعد از تول و ترازوهای  مکارانه و با کم و زياد کردنها فيصلۀ 
ند ،  بگونه ای که تصور ميشود جنگ ميان دو قدرت و دو کشور با امکانات نسبی اتش بس را به بيرون کشيد

ولی با اينهم  فيصلۀ شورای امنيت ملل متحد با لگد اسرائيلی . مساوی و اجرای اعمال مشابه  صورت گرفته باشد
ظهار تأسف نمود و هم از اينکه فيصلۀ شورای امنيت عملی نشد  اظهار تأسف ، بلی ا" بان کی مون"کوبيده شد و 

  !!تمام
  

عمال باشندگان کرۀ زمين نظر به شکل و نسب  شان به شريف زادگان و  گزيده های الهی در مقابل انسان های حقير 
از همينروست که عده ای مافوق تمام قوانين و تعهدات بين المللی  . و بردگان برای اين فرزندان الهی مبدل گرديده اند
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 اگر فيصله های شورای امنيت سازمان ملل متحد را از نظر . ت قانون بگردنشان نميرسدقرار دارند و هرگز دس
دهها فيصلۀ شورای امنيت از طرف  واشنگتن ويتو گرديده است، ) فلسطين(بگذرانيم، ديده ميشود که در يک قضيه 

ر ويتوی امريکا نجات پيدا و اگر از ساطو. که تقريبا نيمۀ تمام فيصله های مجموعی شورای امنيت را تشکيل ميدهد
نموده باشد بازهم توسط اسرائيل لگد مال گرديده و به روی اکثريت مطلق کشورهای جهان ريشخند زده، ان فيصله 

  .ها را پاره پاره نموده اند
در بلجيم که محکمۀ ظاهرا  زير نام دفاع از حقوق بشر تشکيل گرديده و محاکماتی را هم در رابطه به کشورهای 

به آجا برده شد، " شتيالء " و " صبراء" افتيده  در آن انجام داده بودند،  وقتی قضيۀ شارون سفاک  و دوسيۀ  عقب 
نظر بقوت  و اسناد قوی موجود که امکان بهانه گيری محکمه در آن خيلی ناچيز بود،تصميم گرفتند تا بساط محکمه 

  . در روی زميناينست وجدان و ضمير منافقانۀ عده ای.  را بکلی ببنندند
درين دنيا وقتی چنين حاالتی ديده ميشود  و وقتی  ديده ميشود که در کنار اين همه بيعدالتی و تمييز نژادی که 
صورت ميگيرد بازهم منافقانه پرچم ديموکراسی و دفاع از حق انسان را بلند ميکنند، انسان را واميدارد تا معتقد به 

ان مفهوم انسان به آدميان مخصوصی اطالق شده و آدميان ديگری از اين صفت  اين شود ، که  در فرهنگ اين اشراف
  !بدورند

  

به افراد و اشخاصی ميدهند که در غالب ....  منافقانه جوايزی را زير نام های براق  حقوق انسان  و و گاهی هم  
 ای که درين روزها در فرانسه در اين ميان به واقعه. روی مالحظات نامناسب و شايد غير اخالقی گره خورده باشد

  -:صورت گرفته و بازهم  قهرمان آن يک فلسطينی است  اشاره ميدارم 
  

%  ٧٠توانست " بهار داغ"نويسندۀ شناخته شده  در فرانسه است که نوشته اش زير عنوان " سحر خليفه "دکتور 
سال " سيمون دو بوار" نتيجۀ جائزه ادبی  زبان در دنيا ترجمه گرديده  و در١٣آرای خوانندگان را کسب نمايد و به 

  را توسط وزارت فرهنگ فرانسه  در همکاری با مؤسسۀ نشراتی  کاليمار که يکی از بزرگترين مؤسسات ٢٠٠٩
نيز به "  چيفا گرين فيلد"اما کميتۀ اعطای جائزه يک خانم اسرائيلی را بنام  . نشراتی در اروپاست ، مستحق شود

  . شرق ميانه، همراه با وی در اين جائزه شريک ساختندبهانۀ کمک به صلح در
  نشر شد  از قبول نکردن  اين ٢٠٠٩ / ١ / ٧که بروز چارشنبه " جزيره نت"در صحبتی با  "  سحر خليفه"خانم  

  . جائزه  ياد آوری کرده ، اظهار داشت  که تصميمش را به اطالع رئيسۀ کميته اهدای جائزه  کتبًا رسانيده است
  : لت عدم قبول اين جائزه را چنين بيان ميدارد وی ع

در صورتی که کار من به صفت يک خانم فلسطينی االصل مورد قبول اکثريت قبول ميگردد، چرا يک خانم « 
اسرائيلی را زير شعار کمک به صلح بامن شريک ميکنند؟ مگر اين تنقيص از مقام من ب حساب يک اسرائيلی 

زه ها بر پا نميشود، و اگر با  اين نفاق اروپايی  بازهم اصرار بر کارشان دارند، پس من نيست؟  صلح که با دادن جائ
  ».ضرورتی به جائزۀ شان ندارم

  : خانم سحر اضافه ميکند
است ، وی  تنها يک نوشتۀ سياسی دارد که " ميرتس"خانم  گرين فيلد  اسرائيلی  عضو پارلمان اسرائيل از حزب « 

به اين معنی که .(  متدين يهودی در ايستگاه بس های  مختلط مسافربری صحبت داشته استدر آن از مشکالت زنان
  ».)وی هم خواهان جدا بودن بس های مسافربری بين زن و مرد است

  ».بدينگونه ميخواهند از ارزش و مقام  ادبيی که وی مستحق آن است،  بکاهند« : وی ادامه داده ميگويد 
س از احزاب بنياد گرا در اسرائيل بوده  عقيده بر برتری نژاد يهودی  داشته و خواهان قابل ذکر است که حزب ميرت

  .طرد و کشتار فلسطينيان ميباشند
کمک به صلح در شرق "و آن هم زير نام جذاب " سحر"شريک ساختن خانمی از چنين حزبی در جائزه با خانم 

 جوائز ميباشد، خصوصًا انهم در زمانی که دريايی از نشاندهندۀ درجه صداقت چنين مؤسسات  تقديم کنندۀ" ميانه
خون در غزه توسط کشنده ترين اسلحه  توسط اسرائيل جريان داشته و يکی از مشوقين و تشجيع کنندگان اساسی آن،  

"  سحر"حزب  ميرتس  بوده که عضو پارلمانی آن در تقسيم  جائزه  بخاطر ايجاد صلح در شرق ميانه با خانم 
  .ته ميشودشريک ساخ

 متمدن دنيا،  از اينجا اهداف پس پردۀ اين جوائز و اندازۀ  احترام به حقوق بشر در اين گوشۀ
  !ظاهر ميگردد

  
  
    

 


