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 Political  سياسی

 
  ء از استرليا ضيا:يسندهنو
  ٢٠١٧ سپتمبر ١۶

  

  ُنسل کشی وکوچاندن مسلمانان توسط بودائيان در ميانمار

 

ُی مبنی بر عقيده کشی، نسل کشئطی ھفته ھای اخير گزارشھا ِی، زمين سوخته و کوچاندن ُ
اجباری مسلمانان روھينگيا در ميانمار به وسيلۀ بودائيان آن کشوراز طريق رسانه ھا به نشر 

اينک جھت .  را باخود حمل می کند٢١می رسد که چنين وحشت و بربريت ننگ و شرم قرن 

ان رخداد ھای  آن و ھمچنۀخواھم پيرامون کشور ميانمار و سابق آگاھی بيشتر شما عزيزان می

دلخراشی که به حق مسلمانان آنجا درين تازگی ھا به وقوع پيوسته و ھنوز ھم در جريان 

   :است، به اختصار معلومات ارائه کنم

.  گی با چين، الئوس، تايلند، بنگله ديش، و ھندوستان موقعيت داردت در جنوب شرق آسيا که در ھمسايميانمار کشوريس

و چھار ...  در صد آن بودائيان و بقيۀ آن را اقليت ھای يھودی، نصرانی٧٠شد که از جمله ليون می باي م۵۵نفوس آن 

  .دھند مسلمانان تشکيل می را در صد آن

در سواحل غربی ميانمار ساکن ) راخين (  ، در ايالت  درصد کل جمعيت آن کشور را می سازند۴نوشتيم مسلمانان که 

کنند و زبان شان ترکيبی از زبانھای فارسی،  ی تکلم میئآنھا با زبان روھينگيا. وند به نام قوم روھينگيا ياد می شاند که

  . سال پيش از امروزتخمين شده است١۴٠٠پيشينۀ تاريخی آنھا به اسالم تا حدود . باشد عربی، ھندی و ترکی می

اما .  نداشتند و در کنار ھم بودندمسلمانان که در طول تاريخ با بودائيان و ساير اقوام به سر برده اند، کدام مشکل جدی

به قدرت رسيد که اجرای اموردينی را بر مسلمانان آنجا ممنوع اعالن ) بوداپايا(به نام  ميالدی ١٧٧۴ در سال شخصی

اين وضع مسلمانان را خشمگين ساخت وبه ادامۀ آن عکس العملھا و کشمکش ھا ميان مسلمانان و بودائيان ادامه . کرد
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 که مسلمانان گروپ ھای چريکی به وجود آوردند و تعدادی ھم مجبور شدند به کشور ھای ھند و بنگله یئتا جا.  يافت

  .ديش مھاجرت کردند

 اقليت ١۴۴ قانون حقوق شھروندی در کشور ميانمار طوری به تصويب رسيد که مبتنی بر آن از ميان ١٩٨٢در سال 

.   دسته از اقوام اقليت از حق شھروندی محروم شدند٩ و  اقليت حق شھروندی دريافت نمود١٣۵موجود در ميانمار 

  .ھا، قوم روھينگيا ھستند ترين اين اقليت بزرگ

بودائيان قصد : دارد يک تن از محققان ترک در يافته ھای پژوھشی خود در مورد سياست حکومت ميانمار ابراز می

به ھمين دليل حکومت ميانمار . مانھا  پاک سازندخصوص مسله ی مذھبان بئًدارند کشور شان را کال از وجود غير بودا

ِنسل کشی، زمين سوخته و کوچاندن اجباری به فجيعانه ترين : م با خشونت چونأبا بھانه ھا وشيوه ھای مختلف تو ُ

   . صورت در برابر مسلمانان آن کشور دست زده اند

ی به خاطر کشته شدن يک زن به وسيلۀ کدام  ميالد٢٠١٢اما در گيری ھای شديد ميان بودائيان و مسلمانان از سال 

 پس از .مسلمان آغاز يافت که به تعقيب آن نظاميان ميانمار به ھمين بھانه تعدادی از مسلمانان بی گناه را به قتل رساندند

. ی مورد تجاوز سه مرد مسلمان قرار گرفته و بعد به قتل رسيده استئکه يک زن بودا آن خبری منتشر شد مبنی بر اين

   .شوند ميرد و دو نفر ديگر اعدام می ھا در زندان نظاميان می شوند و يک نفر از آن اين سه مرد دستگير می

. ی کشته می شودئاين بار يک بودا. گيرد  بودائيان قرار میۀ حامل مسلمانان مورد حملبسيک : ( در جای ديگر آمده 

شوند، به مناطق مسلمان نشين در منطقۀ راخين حمله  ده میخوان» ماگ«ی که ئَمتعاقب آن شبه نظاميان تند رو بودا

  ).…کشند  واحد مسکونی را به آتش می٢٠٠٠ روستا و حدود ٢٠برند و بيش از  می

کشور ميانمار با سابقۀ بيشتر از صد سال مستعمره بودن زير دست انگليس ھا، که انگليسھا با در کنم،  تصور می

اما در . ًن کشور حتما آب داده است آشه ھای خشونت را ميان بودائيان و مسلمانان دراستفاده از سياست تفرقه افگنی ري

تاريخ معاصر بيش از ھر عامل ديگر مسلم به نظر می رسد که کمپنی ھای جنگ افروز بين المللی در تبانی با شبکه 

ی مذھبان که ئسلمانان و بودا را بر بنياد نزاع افگنی ھا ميان م جديدیھای استخباراتی ھژمونيست ھای جھانی فصل

چنانچه نشانه ھای مشابه ھمچو !! ين بخش عظيمی از ساکنان جھان را می سازند، به کار گرفته استئپيروان ھر دو آ

خشونت ھا را طی سالھای اخير با سوزاندن مساجد مسلمانان در ايالت اترا پرديش و ساير مناطق ھندوستان توسط ھندو 

ِليکن حکومت ھندوستان با استفاده از خرد و پختگی سياسی در حفظ نظام و آرامش مردم . نيمھا مشاھده کرده می توا
خود توانسته کشوری با آن بزرگی و با بيشتر از صد ھا دين، مذھب، زبان، قوم و ديگر تمايزات بشری را در بستر 

  .نگه دارد) لتی کلچريسموم(چندين فرھنگی 

ُجه می رسيم که درجريان تاريخ معاصر ھمگام با رشد روز افزون عقالنيت انسان، با توجه به اين مختصر، به اين نتي

ِھيچ قدرتی نتوانسته با خشونت از طريق نسل کشی، عقيده کشی، ايجاد زمين سوخته و يا کوچاندن اجباری،  ُ مردم بومی ُ

  .در دھيد و يا عقايد آنھا را از طريق زور تغييک کشور را نا بود ساز

به عالوۀ کشور ھای ) *بر بنياد مانفيست مارکسيزم(نسل خود ما شاھد آنست که سر دمداران کمونيسم روس و چين 

ی که ازحزب دموکراتيک خلق در کشور ما به وجود آمده، ھرگز موفق نشدند با سياست اًاقمار شان و اخيرا  با تجربه 

ِعقيده کشی، نسل کشی، ايجاد زمين سوخته و کوچانھای  ُ  ساکنان بومی کشورھا از طريق خشونت به اھداف دن اجباریُ

که  )فقط ھمفکران زنده باشند و ديگر انديشان ھالک(  ِبيلگۀ آشکارسياست. ھژمونيستی يا استيال گرانۀ شان برسند

ت ِشعار وروش آشکار رژيم خلق و پرچم بود نه تنھا خود شان و حزب شان را شکستاند، بلکه بنياد قدرت حزب کمونس

  .اتحاد شوروی را در سطح بين المللی از ھم پاشاند
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ھمچنان به مالحظه رسيده که مذھب ستيزی برخی از کشور ھای اسالمی چون عربستان سعودی و تعدادی از کشور 

سنی ستيزی ھای رژيم آخوندی ايران عليه سنی مذھبان در داخل آن ھای شيخ نشين عرب در برابر شيعيان و خالف 

  .ی خود می افزايندئن روز تا روز به رسوا آن ازايران و بيرو

ن اُنشانۀ ديگری نيز در افغانستان وجود دارد که طی يک سدۀ اخير شاھد آن ھستيم که نسل کشی توسط امير عبدالرحم

ِخان عليه ھزاره ھا و نسل کشی مردم شمالی و ھزاره ھا و شيعه ھا توسط طالبان و ھمچنان نسل کشی، زمين سوخته  ُ ُ

 را به یُدر برابر مردم کھدامن وشمالی، چه عواقب)  با استفادۀ ابزاری از اقوام جاجی، منگل و تگاب(ط نادر خان توس

  !!وجود آورده است؟

 بودائيان ميانمار وقتی ميسر می شود که ۀبنا بران؛ چانس موفقيت به معنای واقعی آن به خاطر ادامۀ زندگی آبرومندان

 در فضای صلح و آنخالف و  را در برابر مسلمانان و ساير اقليت ھا خاتمه بخشند، ی موجود شانئخصلت درنده خو

 ھا در ميانمار به استقامت و مبارزۀ یئروھينگيااز سوی ديگر پيروزی . ھمديگر پذيری به زيست باھمی توسل جويند

جدان ھای مردم و حکومت ھای رئيس جمھور ميانمار و بالنوبه بيداری و...... بی امان شان عليه جنايت حکومت خانم 

س آن شورای امنيت أاسالمی و بيداری وجدان جامعۀ بين المللی و دولت ھای پشتيبان دموکراسی و حقوق بشر و در ر

ُگی دارد که اين چتر شرمناک جنايت عليه بشريت را ھرچه زود تر از فضای پر از ملل متحد و ادارۀ حقوق بشر بست

  .ان جنايت کار ميانمار را به ميز محاکمه بکشانددرد و رنج عاری سازد و حاکم

  

  :يادداشت

 و محکوم نمودن ھر نوع جبر، فشار و ظلمی بر ايد مذھبیضمن ابراز حمايت قاطع از آزادی داشتن و يا نداشتن عق
  :، می بايد تذکار دھيمۀ مذھبیمبنای داشتن و يا نداشتن يک عقيد

مانيفيست بنياد "به گفتۀ نويسندۀ اين مقاله بر می آيد در ھيچ کجای ستی از آثار مارکسيتا جائی که از مطالعات ما 
کشتن و حذف فزيکی يک انسان به خاطر داشتن کدام عقيده ای نگاشته نشده تا بر چنين ادعائی صحه " مارکسيزم
 مسجد ٤٠٠٠ از و اما به ارتباط چين و روس و برخورد آنھا در قبال مذاھب، می بايد افزود که موجوديت بيش. گذاشت

 کنونی و شوروی ديروز خود گواه است که کسی روسيۀدر بين مسلمانان چينی و به ھمين سان حفظ ھزاران مسجد در 
ًکاری نداشته است، خشونتھا و احتماال " به مثابۀ اعتقاد و رابطه بين عابد و معبود"در آن کشور ھا بر مبنای مذھب 

باشد در کل بر مبنای استفادۀ ابزاری معتقدان مذاھب و گرفته مذھب صورت کشتاری اگر عليه پيروان اين و يا آن 
  .سياسی ساختن مذاھب شان بوده است

  :، می بايد نوشت" و پرچم- خلق"و اما به ارتباط جنايات آحاد 
می زنند، آن حزب، به ھيچ انديشه و ايدئولوژئی " کمونيست"خالف تصور آنھائی که بر پيروان آن حزب برچسب 

اف باداران شان جنايت می نمودند و از آن جائی که باداران دھدند که جھت تحق اقد نبوده، مشتی از جواسيسی بومعت
 ، مردم فکر می کردند، که آنھا نيز پوشانده بودند ماھيت سياه و امپرياليستی شان را با لباس سرخ و کمونيستی شان

  .کمونيست بوده اند
کتابی که اينک به وسيلۀ رھبران و اعضای آن باند ھا نگاشته شده و مقاله و  ھا  صدنگارششاھد ادعای ما گذشته از 

 برای باداران جديد کشان را به ديانت اسالم ابراز داشته اند و گذشته از جانفشانی و نوکری که اينراسخ تقاد عھمه ا
رھبران جنبش کمونيستی افغانستان به شان امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء می کنند، اعدام ھای دسته جمعی تمام 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

پشتون گرفته تا زنده " ميرويس"نده ياد زتاجيک و از " مجيد"ھزاره گرفته تا زنده ياد " ياری"وسيلۀ آنھا، از زنده ياد 
  . ازبک می باشد" جرأت"ياد 

معتقد بودند، در " مارکسيزممانيفيست بنياد "گفتۀ نويسندۀ مقاله به به که خصومت و دشمنی آنھا عليه کمونيزم و آنھائی 
 در زندان پذيرائی "اسالم سياسی"يعنی سمبول ھای " سياف ھا"حدی شديد و انتقامجويانه بود که ھمزمان با اين که از 

  .ھا را در زير شکنجه به قتل می رسانيدند" سرمد"می کردند، افرادی مانند 
نبازان جنبش کمونيستی افغانستان از ما می خواھد، تا  در نظرداشت چنين تاريخ خونباری و حرمت خون جا،به نظر ما

زيرا اين . وقتی به بحثی آغاز می نمائيم، تابع عواطف و احساسات خويش نگرديده، نا آگاھانه به کتمان تاريخ نپردازيم
  .حقيقت بار ھا به اثبات رسيده که کتمان تاريخ، تکرار آن را باعث شده است

  AA-AAادارۀ پورتال
 

 


