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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 20/06/2015          عارف عباسی

 دنیا و وطن گزارشات

 از وراء اخبار
 

به دور بودم. در ایام مسافرت یگانه دسترسی ام به اخبار تلویزیون های مشهور چون الجزیره، کمپیوتر مدتی از خانه و 

 بود.  «.سی .بی .بی»و  «.ِان .ِان .سی»

و رنج های آدمی در مصائب انعکاس دهندۀ و فرهنگ خبر رسانی بیشتر  ،بوده هنخبر ساز  ها چندان خوبیمتأسفانه 

 برای رسانه ها  ستم آدمیطبیعت باشد ویا مولود  خشونتزادۀ های گوناگون چه بدبختی  است، چهار گوشۀ کرۀ خاکی

و  رعمیقاً متأثبحیث عضو جامعۀ بشری  را هریک سنگ دل ترین انسانو شنیدن وفرت موضوع می آفریند که دیدن ه ب

وقت  کمیاز برنامه های آموزنده و تفریحی این تلویزیون ها نمیتوان انکار کرد ولی عالقه مندی من و  می گرداند. متألم

 که آنرا در دو بخش خدمت هموطنان معزز تقدیم می نمایم: را تشکیل می دهدماخبار موضوع بحث تنها 

 چه می گذرد؟ در جهان پر آشوب .1

 از چه قرار است؟ ما و مردمان بی صدایش  مأوای حال .2

سیاسی و  و خواسته های ی توسعه طلبی که سرنوشت بسی ممالک بازیچۀ هوس ها به وضاحت پیداست -  1

که پراکسی گردیده  رقبای منطقویل توسعه طلبی اامی ویا جهان بزرگ نظامی و اقتصادیقدرت های اقتصادی 

 اصل آنح یکی را به جان دیگر انداختهمعین برای تأمین مقاصد  فوق دو حالت . هرمی خوانند  Proxyوارش 

برای  که باور داردو  گردیده  و اغوا چنین مسحور رزمندۀ میدان  .استبی حساب  و ویرانی انسانریختن خون 

و یا  و برای منافع دیگری جان می دهد بوده بازیچۀ دستان مخفی خود و هدف مقدسی می جنگد ولی در حقیقت 

ر دشعله های آتشی که دیگران بر افروخته اند  در جهان کهن ترین زادگاه های تمدن  تأسفبا کمال  .نابود می کند

علنی چندین  این مداخالت .استممالک اسالمی آن و بیشترین  ،داده شده اندنابودی قرار  پرتگاه و در سوزش اند

 دیگر صد ها هزار کشته به جا مانده و صد ها هزار در سوریه، عراق، یمن و لیبیا به رانات ناشی از آن حو ب جانبه

 در حالت با چند جعبۀ مختصر لباسگردیده دیدن صحنه های رقبت بار اهالی این ممالک و آواره ، بی جا بی پناه

 از ، کهن ساالن و معیوبینشمول اطفال معصومه اسان، سراسیمه ب، هرگی و بی سرنوشتی وحشت زد مآیوسی،

 با فقر، مرض و بیکه چگونه این مصیبت زدگان مجبور به ترک مأوا گردیده  دنخون می باردیده نی بلکه از دل 

، صرف نظر از نظام های بر سر اقتدار ،دهومعمور و مرفه ب نسبی سرنوشتی دست و گریبان اند. ممالکی که

ه د بهمی زیستند ولی امروز در تنگنای مصائب گوناگون قرار داشته  شهن خود با غرور و آرامدر می مردمان شان

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_ar_gozaareshaat_donya_wa_watan_az_waraay_akhbaar.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_ar_gozaareshaat_donya_wa_watan_az_waraay_akhbaar.pdf


  

 

 

 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

که از خود خانه و زندگی و عایدی داشتند در دشت های سوزان اردن و مناطق سرد هزار زن و طفل سوریایی  ها

 زیر چادر ها زندگی نموده با جیرۀ بخور نمیر مؤسسات بین المللی امرار معاش دارند. و ترکیه لبنان

ه ایران و ممالک خلیج توسط توطئ شاهد تگدی هزاران سوریایی در بازار های استانبول بودم. دخو من

امریکا پای شان در این ماجرا کشانده شده. سوریه  های New Conservativeدسائس و طرح های ،ها

است که برباد و ویران می گردد و بشار االسد پای خود را بر گلوی مردم سوریه مانده به حمایت ایران و 

به قتل عام مردم و ویرانی کشور کمر همت بر بسته اند و گروه های متشتت و پیروان روسیه سپاهش 

 رجامی در گیر اند و ناب ترین آثار باستانی در خطر نابودی قرار دارد.قدرت های منطقه در جنگ نا ف

روبرو است ماجراجویی جنون برانگیز امریکا نظم و ثبات این کشور را برباد داده حال عراق به وخامت هرچه بیشتر 

داعش  ر آمیزاسرا شیرازۀ زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از هم پاشیده و مملکت عمالً تجزیه گردیده عروج

و عدم ارادۀ محکم دفاع توسط سپاه دولتی سبب ایجاد ملیشۀ  یمصیبت بزرگی برای مردم بدبخت عراق آفریده ناتوان

به حمایت ایران در حال پیشرفت و اعمال نفوذ اند که خود انگیزۀ جنگ  مذهب گردیده که در قلب مناطق سنی هاشیعه 

افزاید. اقتصاد مملکت در حال رکود بوده تولیدات نفتی توسط گروه های  گردیده و بر مصائب عراق می وسیعتر مذهبی

متخاصم طور قاچاق عرضه می گردد. ویرانی سیستم های آبیاری و نبود امنیت تولیدات زراعتی را به پائین ترین سطح 

ن . اینی نیستآورده از صنعت اثری نیست. فردای عراق در امواج پر تالطم جنگ و مداخالت بیرونی قابل پیش بی

 مملکت در ورطۀ شکست و قهقراء قرار دارد.

 در لیبیای ثروتمند دو حکومت ایجاد شده و حالش وخیمتر و بدتر از عراق است.

ین اسلحه میان گروه های مخالف قحطی بی سابقه رجنگ شدید با ثقیل ت یمن در بحران بس بزرگی دست و پا می زند

ت مردم را به سرحد هالکت رسانیده و تهاجمات هوایی سعودی خمواد غذایی و مواد سوکمبود  بار آورده و در یمن نادار

و مؤتلفین در آوردن ثبات ممد واقع نگردیده و مداخالت ایران و حمایت از گروه هوتی دوام دارد. در میان فرقه های 

میان تباه و بیچاره شده اماکن  که در تعقیب می نمایند و مردم یمن است متخاصم القاعده و داعش نصب العین خود را

خود را ترک نموده به پناه گاه مصون تر بدون داشتن حد اقل زندگی و مایحتاج در خوف و ارعاب به سر می برند. دیده 

راه حل در مذاکرات دو جانبۀ سعودی و ایران  متضمن صلح و آرامش یمن می گردد یا خیر؟کنفرانس جینوا  آیا شود که

 راه حل نیست. به هیچ وجه ستیز نظامی دوام این رقابت برباد کن درو  بودهی ماسپلوید طریقاز 

 بحران نا فرجام اوکراین خود بحث علیحده را می سازد و تا حال ده هزار قربانی دارد.

در افریقا گروه  های دهشت افگن الشهاب و  این است مختصر شرح حال پر آشوب و غم انگیز چند کشور شرق میانه.

 رم جنایات مخوف ضد بشری انجام داده و در ممالک دیگری نظام های استبدادی و نظامی مسلط است.باکو ح

 فقر، مرض و انواع مصائب دامن گیر ملیون ها افریقایی است.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

در گوشۀ دیگر گیتی مسلمانان مظلوم که در اقلیت مطلق  داستان پر از درد و غصۀ عالم بشریت این جا پایان نیافته اام

بودایی مذهبان برما و حکومت بر سر اقتدار که آنها را از جمیع حقوق انسانی محروم گردانیده  چند قرن  اند در اثر مظالم

 اق برانچو در عزلت کشانده بنابر جبر علنی روزگار برای نجات خود از این اسارت وحشیانه با پرداخت پول به قا

برای پناه جویی سفر پر مخاطرۀ دریا را در پیش گرفته در کشتی های فرسوده و عتیقه در نیمه راه ها در جنایت پیشه 

را ت و خشون قاچاق بران جنایت پیشه انواع مظالمپرتاب می گردد  ااثر گرسنگی و تشنگی جان داده اجساد شان به دری

و بر زنان شان تجاوز جنسی  نموده و جیرۀ شان را قطع لت و کوب  ها راآنروا داشته نگون بخت  فراریان بر این

 . صورت می گیرد

 در قعر جنگالت انبوه تایلند، مالیزیا و اندو نیزیا قبرستان های دسته جمعی این انسان های محکوم و محروم کشف گردیده.

 Rohingya  به نام مردم  اکثریت این پناه جویان دریایی مسلمانان برما اند که

 میالدی 12از قرن  که بنگله دش( و چین و بازماندگان اعراب انداجرین مسلمان هندوستان )مل از مهمسمی اند و مشت

محکوم ظلم، استبداد و وحشت بودایی ها که اکثریت اند و حکومات برما قرار داشته بار ها مورد کشتار دسته  بدین سو

ر زندگی می صورت اسیه جمعی قرار گرفته فعالً در حال انزوا محروم کلیه حقوق انسانی در کمپ های مخصوص ب

نها را جزء ملت برما نمی شناسد. بودایی ها در برابر ماینمار( از حق تابعیت شان انکار نموده و آنمایند و حکومت برما)

از این اقلیت بدبخت انتقام گرفته تعداد بیشماری را کشتند و مساجد شان  توسط گروه نابکار طالب تخریب بت های بامیان

 را به آتش کشیده و برای شان اجازۀ عبادت در جماعات ندادند.

ن گرفته. تأسف عمیق در ایو بی تفاوت بوده اقدامی صورت ن بشری خاموش دنیا تا امروز در برابر این فاجعه و جنایت

وع رقت بار هیچ نو برای تغییر این حالت نموده بصورت دسته حمعی موقفی اتخاذ ن است که دول اسالمی منفردانه و یا

وتمند اسالمی که به داد این ا است عربستان سعودی و دولت آخندی ایران و دیگر ممالک ثرجک. برده انده کار نمساعی ب

داد پناه دادن بیست خانوار توسط ایی ها و حکومت برما را تغییر نبینوایان برسند، اگر مساعی دپلوماتیک موقف بود

 بیست مملکت اسالمی پایان این فاجعه خواهد بود.

زیا درب خود را به روی این عمق فاجعه و تأثر عمیق این جاست که دو مملکت بزرگ و غنی اسالمی اندونیزیا و مالی

شان اجازۀ ورود و حق پناهندگان بی پناه و مظلوم که دار و ندار خودر مصرف این سفر پر خطر نموده اند بسته و به ای

. باآلخره در اثر مداخله و فشار جامعۀ جهانی تایلند، مالیزیا و اندونیزیا برای شان اجازۀ اقامت یک ه انددادپناهندگی ن

در کشتی های کهنه و ه و به قوای بحری خود دستور دادند که متباقی مسافرین سرگردان را که ماه ها در ابحار ساله داد

 شکسته گذرانیده اند نجات دهند.

خود را ترک نموده توسط کشتی های  به عین منوال روزانه هزاران افریقایی در اثر عوامل اقتصادی و سیاسی اوطان

طفال ، نشینان به شمول احیث سره کهنه و کم ظرفیت که برای چنین سفری مناسب نیست تعداد بیش از توان کشتی ب
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شوند توسط قوای شده و همه غرق ندر نیمه راه کشتی شان سرنگون ن اگر زنان کهن ساالن و معلولین و معیوبین که

ته مخلوق بدبخت این جا پایان نیافدا کرده برای شان پناه مؤقتی داده می شود ولی ماجرا جویی این بحری ایتالیا نجات پی

 یگر اروپا اند.ددر صدد رفتن به کشور های 

سیل روز افزون این مهاجرین و تلفات بزرگ انسانی توجه اتحادیۀ اروپایی را جلب نموده برای سبک نمودن دوش ایتالیا 

صورت سهمیه های معین بپذیرند. این فیصله ه ویب نمودند که ممالک عضو باید این مهاجرین را باز این بار گران تص

در حالی صورت می گیرد که در اکثریت کشور های اروپایی موج احساسات ضد مهاجر در خیزش است و احزابی که 

 مش شان محدودیت بر ورود مهاجرین است در صحنۀ سیاست در ُبرد اند.

 ش مرور گزرایی از حال وطن می نمائیم.در این بخ - 2 

از بدو تشکیل حکومت وحدت ملی با گذشت هر روز و هفته و ماه مردم بی حد مأیوس و دل شکسته 

گردیده و آثاری از وحدت و نشانه ای از ملی بودن نمی بینند و با کمال بیچارگی و ناتوانی بازی های 

. وعده و تعهدات در تالطم خود و وطن خود مشاهده می نمایند سرنوشتتعیین رقابتی و قدرت طلبی را در 

خبری از انکشاف اقتصادی و بهبود حال اجتماعی  امواج خود خواهی ها و منم گویی ها نابود گردید.

 نیست.

با بسته شدن هزاران دفتر و دیوان مؤسسات خارجی و اختتام فعالیت های معاون و اکماالتی داخلی و  

 ند.اد می کد، فقر و بی نوایی و مرض بیبه اوج خود رسیدهبیکاری میزان طح استخدام سقوط قهقرایی س

قیم بصورت سرسام آور صعود نموده حجم تجارت داخلی و خارجی رو به کاهش است. درب بسی تشبثات 

تجار ملی وجود نداشته  توسطبرای سرمایه گذاری ئط مساعد  تشویق و حمایت شراخصوصی بسته شده 

از سرمایه گذاری خارجی دیده نمی شود و هندوستان در تعهدات پیشین خود در زمینه باز نگری و اثری 

گلیم فساد اداری برچیده نه شده تا هنوز فرهنگ کرزی گرایی در تداوم بوده زورمندان و وارثین  دارد.

 ولیعهد ادیب شان در مصونیت کامل بوده کار ها مطابق خواست شان کما فی السابق پیش میرود با آوردن

 «پروتوکول» که در معرفی اش به کرسی خالف تعامل) در قدرت فرزند ارشد مارشال قسیم فهیم()فهیم 

 رهبری خود را به میدان می آورد.شورای نظار متدرجاً نسل نو  شخص رئیس اجرائیه تشریف داشتند(

نبوده بلکه نتیجۀ معکوس داده و تالش های حکومت برای تأمین صلح و ایجاد امنیت نه تنها مثمر ثمری 

 گسترش نا امنی سرتاسری شاهد این مدعا است.

آغوش دوستی به روی پاکستان با درایت رمز مشکل را پیدا کرده و  نیم کله()نجاه فیصده رئیس جمهور پ

ها و مذاکرات متعدد جهت اطمینان خاطر پاکستان به حسن نیت و صداقت طی دیدار و روابط رابکشود 

ر پیشروی خاصی دور گردیده و مخالفین مسلح با توانمندی ه نستان در این دوستی آتش جنگ بیشتر شعلافغا

 طوری که قبالً در یک نوشته تذکار دادم دو حالت وجود دارد: اند.
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اول: در نیت و ارادۀ پاکستان صداقت موجود نه بوده تداوم همان سیاست عمق ستراتیجیک و فریب دادن 

 افغانستان است.

دستور گرفتن شان جای دگر باشد و در  مرکزوم: شاید مخالفین مسلح از حیطۀ تسلط پاکستان خارج و د

 فعالیت های تخریبی از ابتکار عمل استفاده می نمایند.

در بی امنیتی های مخصوصاً صفحات شمال احتماالً در زیر نام طالب و داعش جنگ های رقبای منطقوی 

  جریان داشته باشد.

 ،مروری به پورتال وزین افغان جرمن آنالین نمودم از سفر با عالقه مندی بازگشتدر 

در کلکین  ،رونق گرفتهبیشتر متأسفانه توجه به مسائل کنونی وطن را کم رنگ تر یافتم و پارینه نگری 

 یگر وجنگ های زرگری جای سر داخل کردن نیست.وفرت مناقشات و اهانت ها بر همدنظر سنجی بنابر 

مثبت و منفی خود را بر مملکت و باشندگان آن داشت. یکی  گذشته هایی که هر یک تأثیرات همه جانبه 

دوست گرامی و محترم ام یافتم که فرمودند ناله هایم بی اثر  ه ایاز  دالیل این بی عالقگی را در تبصر

معتبر تأریخی به گذشته ها می بوده و به نوشته هایم برای بهبود حال توجه نه شده لذا با جمع آوری اسناد 

در آینده نگری و در سراغ  گی ایشانهمیشتوصیه های روم. گرچه حقایق تلخی در این بیان نهفته ولی 

این یگانه راه مبارزۀ یک افغان مهاجر بوده می تواند که نباید آن را در نیمه راه راه بیرون رفت بوده و 

 سند مهم تأریخی برای آیندگان خواهد بود. یهر اثر رها کرد

بلی گذشته مکتب آموزشی است که در پرتو روشنایی حقایق راه آینده را پیدا کرد. گذشته نور افگن است 

ر افگن را بر زمین و به منظور یافتن برای روشن ساختن خم و پیچ کوچه های سر راه ما . باید این نو

به سوی آسمان ها سمت داده  اتا این که آنر مسیر ببخشیمایای گذشته راه بهتر زنگی و پرهیزگاری از خط

 به مهتاب و ستارگان روشنی دهیم.

تشدد قلمی و یا ارجمند بودن مقام علمی واقعیت ها را تحریف نتوانسته ویا غیر واقعیت ها را بر مردم  چیه

 در یک دور معین یک شخص و کارنامه های کردارمی تواند سند معتبر تری از اعمال ،تحمیل کرده ن

، نظریات و ها برای پذیرفتن اندیشه .که نیات، خواسته ها و هوس ها را کنار می برد بوده نمی تواند

 یار زنده صحبت باقی.  انتقادات باید سینه ها فراخ باشد که خود مظهر فضل، خرد و دانش است.

 و من هللا توفیق
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