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 06/09/2017                              م. عارف عباسی  

 یک فاجعۀ عظیم بشری
 ظلم بودایی جهنم مسلمان در

 

 زمیالمقدمۀ مختصر  اینولی به ارتباط موضوع  ،از تدریس تأریخ و خدای ناخواسته بی احترامی به دانش شما نیست ممنظور

  است.

گار می سازد، حالت رقت بار و سانحه درد فو آدم دوست را سخت ا ان با عاطفهرنج، غم، درد و اندوه بشر احساس هر انس

 ناک مسلمانان ماینمار به نام بشر قلبم شکست و بر غم هایم فزود.

 

 

 

 

 

 

گسترش  یا ماینمار امروز تأریخ کهن دارد اولین مهاجرین دریانوردان عرب بودند که بااسکان و مهاجرت مسلمانان در برما 

و جنوب شرق آسیا در رفت و آمد بودند و همچنان عدۀ معدودی از مبلغین دینی وارد این سرزمین  نوبجتجارت عالم اسالم در 

ر د شدند و مسکن گزیدند و بعضی از تجار عرب و مبلغین دینی با ازدواج با زنان بومی برای اولین بار اساس دین اسالم را

 گذاشتند.این کشور

اد زیاد از اهالی شمال هندوستان و تعد هند و ممالک همجوار به شمول برما رۀدر نیم قا دوران استعمار خود در ولی انگلیس

 .آوردندبرای امور دفتر داری و نظامی به برما  هم شامل بودند انانمسلماندر آن که را  بنگله دش امروزی

هندوستان بست و اکثریت اتباع هند را از برما خارج نمود. با آنهم یک  دادی باقرار 1948د از حصول استقاللش در برما بع

 ومتحک یکه تعداد واقعی جمعیت شان معلوم نیست و مسلمانان ارقام رسم، پائیدنی شدند« برما»تعداد مسلمانان در ماینمار 

 ی سازد.فیصد کل نفوس ماینمار را م 4مسلمانان تقریباً  ،را نادرست و تقلبی می دانند ماینمار
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عیض تعصب شدید و تب نفرت، نامیده می شود مورد «روهینگیا»به نام  که یک اقلیت مسلمان برما  لولی بعد از کسب استقال

قرار دادند که تضاد نه تنها توسط حکومات وقت در برابر اقلیت مسلمان تبارز کرده بلکه بیشتر خود مردم  بس خشونت بار

 انقصبات محقر ش قرار دادهظلم، استبداد و خشونت متواتر مسلمانان را مورد تجاوز و تعرض، بودایی که در اکثریت بودند 

و به زنان شان تجاوز  نمودهقتل عام  طفل، زن و پیر مردان را به هزاران مورد حمالت قرار گرفته به آتش کشیده شده و

 .کرده اندنسی ج

موده نند، بودایی ها از مسلمانان ماینمار انتقام گرفته مردم را قتل عام وقتی طالبان مجسمه های بودا را در بامیان ویران کرد

 مساجد را آتش زدند و بر زنان تجاوز جنسی نمودند. مساکن و

مسلمانان از شهر ها بیرون  ستی برما از انظار جهان پوشیده ماند.یدر دوران حکومت مطلقه و دکتاتوری کمونجنایات  نای

 رانده شده در کمپ های مجتمع چون کمپ های آلمان نازی برای یهودان جاگزین شدند.

طرف با فروش اساس البیت ن ایه از مسلمانان را مجبور به ترک ماینمار نموده از سه سال بای این ظلم و استبداد متداوم عده 

ه در اوائل ک دشدن ابدوی شکسته و غیر مصون راهی تایلند، مالیزیا و اندونیزی توسط کشتی هایو پرداخت با قاچاق بران  خود

. تعداد بیشماری در بحر غرق شده و دیگرانی از دهر سه مملکت مخصوصاً دو کشور اسالمی از پذیرفتن شان اباء ورزیدن

یزیا پیدا شد. قاچاق بران به نوبۀ خود گرسنگی و نبود آب هالک گردیده و اجساد شان در گورستان های گروهی در تایلند و مال

خره با مداخلۀ ملل متحد در تایلند برای شان اجازۀ اسکان مؤقت آوارگان بی پناه روا داشتند. باالانواع جنایات را در حق این 

 داده شد.

مظالم گوناگون خود ادامه حکومت ماینمار و بودایی ها را اراده بر آن شد که ماینمار را از وجود مسلمانان پاک نموده و بر 

که  دور شدنه و بر چند مرکز پولیس حمل . کارد به استخوان رهینگیا رسید و کاسۀ صبر لبریز شده مردم قیام نمودنددادند

کار گرفته تعداد زیادی کشته شد و این سانحه آوارگی بیش  و خشونت  از شدت عمل در برابر قیام کنندگان غیر مسلح حکومت

مسلمان رهینگیا را بار آورده به مملکت غریب و محتاج بنگله دش پناه گزین  67000آخرین ارقام ملل متحد( به قرار) از 

 .شدند

 این سیل مهاجرت در اثر یک استبداد علنی بی سابقه است.

رهبر حزب مخالف، مبارز دموکراسی، مدافع حقوق بشر و برندۀ جائزۀ نوبل صلح در برابر این « سن سوو کیی اینگ»خانم 

جنایات خموشی اختیار نموده در طول مبارزات خود در مورد این نقض صریح حقوق بشر و تبیعضات علنی لب به سخن 

 نکشوده.

 ناعربستان سعودی و هم پیمان ثروتمند های ممالک مسلمان نما یا ولی با کمال تأسف و تأثر فریاد بر می آورم که کجایید

و کجاست ایران که بلیون ها دالر را صرف ریختن خون مسلمانان نموده بالد شان را ویران می کنند و جنگ های  ،خلیج آن

ه محشری برپا کردند ، با عراق چه کردند، سوریه را چگونه تباه کردند و در یمن چمذهبی و نفوذ ساحوی را دامن می زنند

چرا به این سانحۀ درد ناک و غم انگیز مسلمانان  چه می کنند و افغانستان را چگونه به خاک و خون کشانده اند، ادر لیبی

 ماینمار از لحاظ سیاسی و مالی توجه ندارند. 
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ن را از عواید حج به کیسه می بلیون دالر را اسلحه خرید و بلیون ها دالر مسلمانا 350عربستانی که بدون هیچ نوع ضرورت 

ان مسلمان از نظر ایران  شاید ،و ایران برای توسعۀ نفوذ سیاسی و گسترش مذهبی به بلیون ها دالر اسلحه می خرد ،اندازد

ماینمار سنی باشند. همچنان کویت عمان و قطر و عدن و امیرات عربی با بلیون ها دالر عاید پطرو دالر نمی توانند به داد 

 مسلمان مظلوم و بدبخت برسند. 100000

علیه حکومت ماینمار احتجاج  ده به شورای امنیت ملل متحد رسماً کجاست کنفرانس ممالک اسالمی که صدای اعتراض باال کر

 نمایند.

را ادا نموده وعدۀ هرگونه  صد ها آفرین به رجب طیب اردغان رئیس جمهور ترکیه که احساس انسانی و مکلفیت ایمانی خود

 کمک داد.

 

 پایان

 

 

 

 


