
    Awalnya kami malu, lalu terkejut, dan
bahkan menyelidiki rajapati atau
pembunuhan terhadap anak Palestina.
Kemudian kami menyangkal dan
berbohong tentang semua itu. Setelah itu
kami mengabaikannya, menguap dan
kehilangan minat. Sekarang adalah fase
terburuk dari semuanya: Kami mulai
memuji para pembunuh anak-anak.
Sejauh itulah yang kami lakukan.

    Saya ingat, korban pertama adalah
seorang anak, yang bahkan usianya
belum genap satu hari. Ibunya, Faiza Abu
Dahuk, melahirkannya di sebuah pos
pemeriksaan. Faiza diusir oleh tentara
(Israel) dari sana dan dari dua pos
pemeriksaan lainnya. Susah payah ia
harus menggendong bayinya, sepanjang
malam yang dingin dan di tengah guyuran
hujan. Nahas, ketika dia tiba di rumah
sakit, sang bayi tak bisa tertolong lagi.

    Masalah itu muncul dalam rapat
kabinet. Seorang petugas dipecat dan
‘badai kecil’ pun terjadi. Ini terjadi pada
bulan April 1996, selama ‘tahun harapan
dan ilusi.’ Empat tahun kemudian, ketika
intifada kedua pecah, tentara membunuh
Mohammed al-Dura di depan kamera dan
Israel beralih ke fase penyangkalan dan
kebohongan:  Dura  tidak  mati.  Tentara ...
(lanjut ke halaman berikutnya)
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Israel tidak membunuhnya; mungkin dia
menembak dirinya sendiri, mungkin dia
masih hidup sampai hari ini.

    Entah bagaimana, sisa-sisa rasa malu
dan bersalah itu masih melekat. Setelah
itu, datanglah 20 tahun ketidakpedulian
dan kepuasan diri. Tentara dan pilot telah
membunuh 2.171 anak-anak dan remaja,
dan tidak satu pun dari kasus ini
mengejutkan siapa pun di sini, atau
memicu penyelidikan nyata atau
mengajukannya ke pengadilan. Lebih dari
2.000 anak dalam 20 tahun – 100 anak,
tiga ruang kelas setahun. Dan mereka
semua, hingga yang terakhir, dinyatakan
bersalah atas kematian mereka sendiri.

    Siapa pun orang Israel akan dengan
senang hati menjelaskan bahwa anak-
anak itu adalah teroris, dan para tentara
atau polisi tidak punya pilihan lain kecuali
mengeksekusinya. Dalam pilihan antara
hidup anak-anak dan kehidupan suci para
prajurit, tentu saja kami lebih memilih para
prajurit, meskipun hampir selalu ada
kemungkinan ketiga: tidak ada yang
terbunuh.  

    Minggu lalu fase berikutnya diumumkan.
Israel memuji pembunuh anak-anak
dengan menyebut mereka sebagai
pahlawan baru. Ini tidak pernah terjadi
sebelumnya. Anak-anak itu adalah orang
Palestina, teroris, tapi tetap saja mereka
adalah anak-anak. Mulai sekarang, habisi
anak Palestina dan jadilah pahlawan di
halaman depan surat kabar atau berita
utama di TV, yang memajang gambarmu
yang berani dan tergoda dengan julukan.
“Pahlawan dari Kota Tua” – seorang
petugas Polisi Perbatasan “menghabisi
teroris dan mencegah bencana besar”
(Yedioth Ahronoth, Kamis). Tentu saja
tidak disebutkan di headline tersebut
tentang usia teroris, tapi itu tidak masalah.

 “Ingat saya baik-baik,” tulis Omar Abu
Sab  yang  berusia  16  tahun  sebelum dia

keluar dengan pisau untuk menikam
seorang petugas Polisi Perbatasan.
Sebuah klip video yang dirilis oleh polisi
menunjukkan bahwa Omar mendekati dua
petugas dari belakang dan menyerang
mereka. Tubuhnya lebih kecil dan lebih
kurus dari keduanya. Mereka bisa saja
menghentikannya, tanpa perlu
menembaknya, dan tentu saja tidak harus
membunuhnya, sebagaimana mereka tidak
perlu membunuh anak-anak dengan pisau
sebelum dan sesudah peristiwa itu. Tapi
mengubah narasi “penembakan remaja 16
tahun” dengan “(menyerang petugas
dengan) pisau” menjadi cerita besar
adalah hal yang melewati batas moral. Ini
akan memicu pembunuhan yang tidak
perlu atas lebih banyak anak-anak, jika
ada dorongan semisal. Pembunuhan akan
menjadi lebih ringan. Jika sebelumnya ada
ketakutan akan penyelidikan palsu,
sekarang medali keberanian sudah dalam
pengerjaan.

    Bagaimana kata-kata bisa membunuh.
Ketika para pembunuh anak-anak dan
remaja, yang bahkan hanya bersenjatakan
pisau, justru dipuji oleh media dan
komandan. Ini akan mendorong
pembunuhan kriminal berikutnya. Tidak
ada anak dengan pisau yang tidak bisa
ditangkap oleh Polisi Perbatasan tanpa
harus “membunuh”. Tapi polisi terlalu
pengecut. Seperti itu pula cara mereka
membunuh Eyad al-Hallaq, seorang
remaja autis. Seharusnya, pahlawan sejati
akan menangkapnya, bukan
menembaknya sampai mati. Tapi mengapa
repot-repot jika Anda bisa membunuh dan
menjadi pahlawan? Sebagian besar anak-
anak yang dibunuh oleh tentara dan Polisi
Perbatasan seharusnya tidak dibunuh.
Sekarang layak untuk membunuh mereka,
media akan menobatkan Anda sebagai
"pahlawan Kota Tua." Inilah pahlawan-
pahlawanmu, hai Israel, para pembunuh
anak-anak dan remaja.

                             * * * * *
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