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َّ
عسل ال
لإلندانية،
أوقات العشف ىذه التي ال مكان فييا
فمشتبؼ الالّعشف في أوقات العشف!
ُ
ُ
ّ
فاإلجياض ٌ
ِ
أوقات العشف ىذه التي
تأييدىا؛
يؤن ُب
الزسير إجراؤهُ ،وعقؽب ُة اإلعدام لمسجرم
يؽخز
ُ
"الستطرف" ال ّ
ُ
الزسير ُ
ّ
َ
َ
ليؼ
عامل فييا الشداء
ّ
بؽحذية قاتمة في حرم مشز ّ
ّ
تتفذى فييا ظاىرة االعتداء عمى األطفال مؼ دون حديب وتُ َ

أوقات العشف التي قد تؤول فييا أبدط أنؽاع سؽء التفاىػ إلى أبذع الجرائػ
برمتو؛
ُ
وعمى أعيؼ السجتسع ّ
أوقات العشف ىذه
وأششعيا ،والتي قد تؽقظ فييا حؽادث الدير أقؽى نؽبات الغزب وأشرسيا عمى اإلطالق؛
ُ
ٍ
التي ِّ
بديؽلة فائقة ،ىػ الذيؼ يديطرون
ويدؽغؽن الشزاعات الدامية
يبرُر فييا ذوو الدمطة الحروب الزارية
ّ
العادييؼ ومدتقبميػ.
عمى مرائر الشاس
ّ

* سيدريغ براكاش اليدؽعي ناشط في حقؽق اإلندان .البريد اإللكتروني.cedricprakash@gmail.com :
ّ
ّ
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َّ
نتعرف عميو؛
الدمؽك الذي
سمؽكا لشا! ذلغ
فمشتبؼ الالّعشف
ً
ُ
ُ
نشتيجو مع "اآلخر" عشدما نشعر إليو أو ّ
جشدية ،أو عرق ،أو
يفرق بيؼ
الحار والذامل؛
الدمؽك ّ
ُ
ُ
ّ
الدمؽك الذي ال ّ
الؽد ّي السطبؽع بالترحيب الدافئ و ّ
ٍ
إيديؽلؽجية ،وما ىؽ مختمف؛ الدمؽك الذي ال
إثشية ،أو
ّ
طبقية ،أو ّ
أي اعتبارات ّ
ديؼ ،أو لؽن ،أو جشس ،أو ّ

يقؽم عمى العشررّية ورىاب األجانب؛ الدمؽك الذي يتدامى ،عمى الرغػ مؼ االختالف ،باالنتساء إلى عائمة
مذتركة.
بإنداني ٍة
حد ،في نياية السطاف،
كل االختالفات لكي يتّ َ
ّ
بذرّية واحدة والذي يتغاضى عؼ ّ
َ

فمشتبؼ الالّعشف ِّ
كل ٍ
فرد في ىذا السجتسع وفي العالػ أجسع؛ الحقؽ ُق
َّ
حقا لشا!
ُّ
الحق الذي يتستّع بو ّ
السقدسة التي يرؽنيا اإلعالن العالسي لحقؽق اإلندان وتحسييا دساتير مععػ البمدان في عالػ اليؽم؛ الحقؽق
ّ
ّ
الحق في
ًا
بالحق في الحياة ،واعتشاق الديانة التي يريد،
بدءا
مرور بحرّية التعبير ،و ّ
ّ
التي تحفظ كرامة اآلخرً :
ٍ
تؽسل؛
الحرؽل عمى الطعام والذراب ،وصؽالً إلى
ّ
الحق في قراءة الكتابات التي يريد مؼ دون خؽف أو ّ
الحقؽق
شغ!
تست السداومة عمييا ،انتُ ِي َكت واعتُِب َرت ً
عشفا مؼ دون ّ
ّ
األساسية والثابتة لعيش كريػ والتي ،إذا ّ

َّ
الستطرفيؼ،
ماسة إلييا لسؽاجية
ّ
فمشتبؼ الالّعشف بذجاعة! تمغ الذجاعة التي يمفي الفرد نفدو بحاجة ّ
لألصؽلييؼ في ىذا الزمؼ؛ الذجاعة لمؽقؽف في وجو قتمة غؽري النكيش،
التردي
ومجابية
الستعربيؼ ،و ّ
ّ
ّ
اإلعالمييؼ ،والشاشطيؼ
وشانتانؽ بيسيغ ،وناريشد ار دابيؽلكار ،وم.م .كالبؽرجي ،وغؽفيشد بانزاري ،وغيرىػ مؼ
ّ

الحق في الؽصؽل إلى السعمؽمات ،والسدافعيؼ عؼ حقؽق اإلندان؛ الذجاعة في مقاومة
قزية
في
ّ
ّ
اليشدوسية ( )Banaras Hindu Universityومداءلة َمؼ
الستحرشيؼ بالطالّب اإلناث في جامعة الباناراس
ّ
ّ
بؽحذية
كل مكان؛ الذجاعة لفزح سانغ باريفار وىؤالء الذيؼ يقتمؽن اآلخريؼ
ّ
يقسعؽن أصؽات الطالّب في ّ
ٍ
ن
ياء قابعيؼ في
مطمقة ويدحقؽنيػ
بعشف جائرّ ،
ألنيػ يأكمؽ لحؽم البقر أو حتّى إذا كانؽا أطفاالً أبر َ
إن"الالّعشف
يفدر السياتشا غاندي ىذه السدألة بإيجاز ،فيقؽل ّ
مدتذفيات مديشة أتر برديش .وفي ىذا الرددّ ،
ليس لمجبشاء ،بل لمذجعان الجدؽريؼ".
َّ
فمشتبؼ الالّعشف برحسة! تمغ الرحسة الزرورّية لمتعاطف مع مدمسي الروىيشجا الياربيؼ مؼ مذابح
طاطي،
لمحد مؼ استخدام األلغام ،والرصاص الس
العشف واالضطياد؛ الرحسة التي تؤازر السداعي الحثيثة ّ
ّ ّ
بكل طيب
واالعتداءات
ّ
الستكررة السترّبرة بذعبيػ؛ الرحسة التي تزسؼ ليػ تذريع أبؽاب اليشد أماميػ ّ
مرح ٌب بيػ؛ الرحسة
خاطر؛ الرحسة التي بفزميا يذعر الالّجئؽن وغيرىػ مؼ
السذرديؼ ّأنيػ "في ديارىػ" و ّأنو َّ
ّ
كل مكان.
التي تدعى إلى بشاء الجدؽر في ّ

َّ
التقرب مؼ
الحرّية في ّ
مروجي الحروب وباعة العشف؛ ّ
الحرّية! ّ
فمشتبؼ الالّعشف في ّ
الحرّية في مؽاجية ّ
ومؼ ُيطَمق عمييػ اسػ "قادة" ىذا العالػ والذيؼ يبثّؽن الكراىية ويشفثؽن الدسؽم
االنتيازّييؼ الستع ّ
طذيؼ لمدمطةَ ،

االستغاللييؼ،
الحرّية في فزح جساعة
سمسية؛
ويحثّؽن عمى االنقدام طؽال الؽقت ومحاربتيػ بطريقة
ّ
ّ
ّ
يذكل نسط ٍ
يحركؽن
حياة
ومراصي الدماء العدكرّييؼ و
ساكشا إن بات العشف ّ
ً
ّ
الرشاعييؼ الذيؼ ال يأبيؽن وال ّ
ّ
تخرص مععػ أمؽاليا عمى شراء األسمحة
الحرّية في ّ
ّ
يؽمية لمكثيريؼ في ىذا العالػ؛ ّ
تحدي ىذه البمدان التي ّ
ٍ
ماسة إلييا.
والذخيرة بدالً مؼ تخريريا لمقطاع
لسؼ ىػ بحاجة ّ
االجتساعي وتؽفير السداعدة َ
ّ
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فم َّ
وتكسمو ،تمغ التي قؽلبيا غاندي بعبارٍة
شتبؼ الالّعشف في الحقيقة! الحقيقة التي تؽازي معشى الالعشف ّ
إن":ديانتي تقؽم عمى أساس الالعشف والحقيقة .الحقيقة ىي إليي .والالعشف ىؽ الؽسيمة الفعّالة
رائعة تقؽل ّ

مرٍة نحتفل فييا بذكراه؛ الحقيقة في التعامل مع "آلية" عررنا
كل ّ
التي تجعمشي أشعر بو و ّ
أحرره" .الحقيقة في ّ
ٍ
عيش في عال ٍػ غمبت عميو
وكأنيا طريقة
ألي تفاوض كانّ ،
الحالي .الحقيقة باعتبارىا ثابتة وغير قابمة ّ
ّ
ِ
وحل فيو الدالم ،واستؤص َل مشو العشف.
العدالةّ ،

َّ
جسيعا أن
يؽم ال ّبد لشا
األول الذي يرادف اليؽم
ً
فمشتبؼ الالّعشف في  2تذريؼ ّ
العالسي لمالّعشف؛ وىؽ ٌ
ّ
العالسية لسبدأ الالّعشف" والرغبة "في تأميؼ
األىسّية
نذدد فيو،
تساشيا مع قرار األمػ الستّحدةّ ،
ّ
ّ
ً
ونؤكد فيو عمى " ّ
نتعيد بتجاوز التفرقة والتفزيل والتسييز،
يؽم ال ّبد لشا فيو أن ّ
ثقافة الدالم ،والتدامح ،والتفاىػ ،والالّعشف"؛ ٌ
اليؽمية.
يتجز مؼ حياتشا
بعدا ال ّأ
لكي يربح الالّعشف ً
ّ

َّ
القؽة األععػ التي يتحمّى بيا
فمشتبؼ الالّعشف مع استيعابشا كمسات غاندي التي ّ
تؤكد ّ
أن الالّعشف ىؽ ّ
أما
اإلندان .فيو مؼ ّ
القؽة ما ال يزاىيو مؼ أسمحة الدمار الذامل التي ابتكرىا اإلندان بدىائو السعتادّ .
قدما!
الفعالة والؽحيدة
فإن ّ
اليؽمّ ،
تبشي الالّعشف يبقى مؼ دون ّ
شغ الؽسيمة ّ
لمسزي ً
ّ
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