
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ر، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئالي

  م٠٥/١٠/٢٠٠٩                      ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از منابع چابی سويس

  

  ، کشوريکه به پدران معنوی خود خيانت می کندپاکستان
  تخريب خودی يک اجتماع مسلمان در اثر بی مباالتی

  اورز شوتـلی: مؤلف
 

  
   کردنديک نمايش از قواره های زير سؤالِ  رهبری که سرنوشت پاکستان را تعيين می

 
م با وعده های زياد به حيث وطن مسلمان های نيم قارۀ هند خلق شده بود بعد از دو نسل به خرابه ١٩٤٧آنچه درسال 

  .، بنيان گذار دولت از دست رفته استحميراث قاعد اعظم محمد علی جنا. تبديل گرديده است
  

تازه   وبعد از يک نوشابۀ يخ. انی می کندگرمی شروع تابستان در شهربندری کراچی مانند سرب روی شانه ها گر
حکم (  کراچی  که در زمان راج برتانوی)به معنی مسابقۀ مهارت سپورتیGymkhana (م خانۀدرکلوپ گي کننده

، )١٩٤٨ الی ١٨٧٦( تأسيس شده است از مزار قاعد اعظم ، مقبرۀ پدر ملت ، محمد علی جناح )وینفرمائی برتا
ثير آراسته و بين المللی داشت همچنان که حقوقدان جنتلمن زاهدانه در سير حياتش به بلوغ تأ يادگار ۀمقبر. ديدن کرديم
که اشکال ساختمانی اسالمی را  با عناصر قابل توجه جالب بود ساختمان آرامگاه ساده و در عين زمان  .رسيده بود
، پيوند می )٢Harappa( و هراپا )١Moenjodaro(ايندوس از موئنجوداروتمدن های مهندسی 

 تصاويريکه از جايگاه اثربخش و بيوگرافی قاعد اعظم به خاطر مانده اند، بيدار می .داد
 او .وکيل مدافع جوان و خوش آيند با دريشی سياه عقب ميز تحرير ديده می شود. شوند

بالباس سفيد و نکتائی در پهلوی مهاتما گاندی که صرف يک لـُنگ در بر دارد ديده می 
 که نيچی را با د ديده می شویر پهلوی خواهر جوانترش فاطمه در يک پوزاو د. شود

با کاله قره قلی مانندش و بآلخره جناح .  بياد می آورد، اليزابت،همچنان مسلط او خواهر
م که به حيث جنراال گورنر پاکستان مستقل مرا سم تحليف را به جا ١٩٤٧ آگست ١٤ بروز )فوتو ديده شود (شيروانی
  .، ديده می شودمی آورد

  

  مطلقسقوط 
 قرن اخير مدتی گذشته است و در ديگر جا نيز م ، سالهای بيست و سالهای سی١٩٤٧طبيعی است که از سال 

ی از بسيار.  و احساس از دست داده شدۀ سبک و کيفيت زندگی را  بيدار می کندک نوستالژيۀ از گذشتیتصاوير
 را در پيش گرفته اند تا صرف بزودی آيديال های قبلی و انتظار از يک ال راه استقاللکشور ها با آرزوهای بلند با

                                                 
. يک شهرک تاريخی است در لبۀ دريای ايندوس سفلی در پاکستان امروز   ١  

.شهر يکه در پهلوی اين قريه در لبۀ ايندوس عليا واقع است به همين نام ياد می شود. ر پاکستان نام يک قريه است د ٢  
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 فاصله دارد مراتب همچنان هند امروز نيز از آن به . دنآيندۀ طالئی را به صورت بی رحمانه به خرابه مبدل به بين
 در پاکستان ً خاصتا ولی  . در پيش گرفته بودند، جواهر لعل نهرو، والبهای پتيل و موالنا آزادآنچه مهاتما گاندی

فيلسوف، شاعر در زبان های فارسی ) ١٩٣٨ الی ١٨٧٧( عالم ِ عالمه محمد اقبال سرکدام صفات.  استقيمع سقوط
به حيث ) ٢٠٠٨الی ٢٠٠٢(ند پرويز مشرف که آوازش گوش را می خراشد و از مان افسریبا را و اردو و زعيم 

  . دست داشت، شريک می سازدجنرال و رئيس دولت در اسالم آباد قدرت را در 
سخت به سراغ پاکستان آمد از چانس های منشه می موجوديت مايوسی از سرنوشت نا ماليم که در سال های اول 

. گيرد که آن کشور در اختيار داشت تا سقوط به نابودی را مانع شود و آن نه يک بار بلکه چندين بار از دست داده شد
مدار های بعدی ذوالفقار همچنان سياست  . های اقبال و جناح را بخاطر نمی آوردهيچ کس صرف يک مرتبه هم تمثال

، شيخ مجيب الرحمن و بی نظير بوتو اقالً  بعضی اوقات از خود نشان ندادند که آنها اين لياقت را خواهند علی بوتو
  .داشت تا پاکستان را به يک آيندۀ روشن رهبری نمايند

ت انکشاف يافته و يک پيمانۀ بزرگ مداری بود با احساس خود خواهی  نهايو سياستعلی بوت، ذوالفقارمانند جناح
بوتو مسؤليت عمدۀ .  او از فهم و دانش و طرز تفکر روشنفکری کمتر بهره داشت،برخالف مؤسس دولت.  تکبر

با غرور خود  الحق به اعدام محکوم گرديدءوقتی ازطرف جنرال ضيابعدتر ان را بردوش دارد و بايد تتجزيۀ پاکس
م بايد بنگال را به کمک واقعی هند به استقالل ١٩٧١شيخ مجيب الرحمن که در سال .  باشدرقم زدهسرنوشتش را نيز
 بدون شک قربانی دسيسۀ قدرتمندان سياسی و نظامی پاکستان غربی گرديد، با آن هم طرف مالمت رهبری می کرد

 .اث مشکل جناح را حفظ می کردتا مير را نداشت قرار می گيرد زيرا  آن بزرگی يک زعيم
 همات اکادميک به همرايبسيار درد آور است که بی نظير بوتو استعداد و امتيازات خود را که از خانۀ والدين و تعل

 به حيث صدر  تام کشته شد دو مرتبه اين چانس را داشت٢٠٠٧دختر بوتو که در سال . داشت بيهوده به کار گرفت
  برای ساله بود توانست صرف٣٨م آنگاه که هنوز ١٩٨٨در سال . ر راه ترقی سوق دهدکشور خود را داعظم 
او پنجسال بعد رهبری حکومت پاکستان را برای سه سال بدوش داشت و مانند مرتبۀ .  داردماه عهدۀ خود را نگه٢٠

به حيث يک خانم  جوان تو بی نظير بو. از وظيفه دور گرديد) رشوه ستانی(اول به اتهام دست داشتن به فساد اداری 
داشت، به آشنائی   با آناز زمان مکتب و پوهنتونکه  غرب اجتماعِ  که با طرز تفکر و فهم  به خاطره هاستو جدی

   . مشهود بودنيز در او ، را در خود داشت  که عاليم خانوادۀ بوتو يک تکبر فيودالیخاصی اما تمايل. کلی بلد بود
 ١٩٨٩ در سال )در لندن اتحاديۀ ليبرال ها (که ليبرال بين المللیاست  قابل درک  وینظر به رشادت انکار ناپذير

 و عنعنات عقب ساالرسياستمدار متعلق به يک جمعيت پدر اين جاست که يک زن .جايزۀ آزادی را به او تقديم کرد
ً  او با . مانده بآلخره  قدم اول را برای يک آيندۀ جديد برداشته توانست ع اجتماعی و چلنج های اقتصادی موانيقينا

 ولی باز هم بصورت مجموعی. مردان بزرگ نيز در برابر آنها کوتاهی خواهد کردوبرو بود که بعضاً  توانائی دولتر
 ۀ سبکادامتوسط زيرا ،  نگه داشتهم از مالمتی به دوربعد از يک مرگ بسيار حزين نمی توان وی را 

 بربادی خود و ،است شده گذاری از طرف پدرش اساس پی پی پی  پاکستان کهِ حزب Clientelismus٣ ِ ليسموسکليينتي
  .  عمدتًا باعث گرديد را به سياست مداران ملکیسانيدنصدمه ر

  

  قضاوتمعيار بلند 
رمحمد اقبال برای رهبری آينده دولت ملی اسالمی پاکستان تعيين نموده بود در حقيت نهايت را که َسقضاوت معيار 

 اقبال ،در صورتيکه امروز اسالم و افراطيت به عجله صرف در يک نفس کشيدن بزبان آورده می شوند. بلند است
در مجموع پيشقدم  ، اقبال که در انگلستان و آلمان تحصيل کرده.خواهان فهم واضح از دين و دولت می باشدبرای آن 

  . در جنوب آسيا بوده استبه خصوص يک رنسانس سياسی و معنوی اسالم در جهان وصاحب کالمِ  
 يک راپور تحقيقی )The Reconstruction of Religious Thought in Islam باز سازی طرز تفکر در اسالم (نوشتۀ وی

اسالم و هم مسيحيت دينی است با ادعای بلند در قدرت برای شکل .  را در بر داردیجديدجوانب است که امروز 
ت همرا با مجادلۀ انويستيتور ي مباحثاتيکه در جهان مسيح.آسيايی با اديان  استِیتفاوت اين ادعا .Polis٤ پوليس دادن در

)Investitur (در مورد ) روحانيوندن به کرسی نشانPrimatو بعداً  در مورد جدائی  ) امتياز پاپ و يا هم امتياز سياسی
 ضمن سؤال ديگری عرض وجود می کند  در.شرعيت اسالم جای ندارد ِ اساس در ،دولت از کليسا براه انداخته شد

                                                 
کليينتی ليسموس معاوضۀ جايداد خدمات و راضی نگاه داشتن را گويند از جانب شخصيت های رهبری سياسی احزاب در برابر پشتی بانی   ٣   

.رف موکلسياسی يا وفاداری به شکل رای انتخابی از ط      
باشندگان نواحی آن )  کوچک هایدولت(در اين شهرها .  ناميده می شدندPolis شهرهای  به شکل دولت  پوليس  دريونان قديم: توضيح ٤

 بآل خره باعث ازبين رفتن اکثر چنين شهر ها گردبد و در ٧توسعۀ اسالم در قرن . مانند ساکنين مرکز از عين حقوق برخوردار بودند
  . تغيير شکل کردندساختمان 

 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا
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جلو گيری نمی نيز توان خاص آنرا برای تـََجــُدد    مرتجع در جهان اسالم)تعصب (که آيا در زير نام يک دوگماتيک
  کند؟

بآل خره در می پيمائيد را   انکشاف فلسفوی خودبيرگسون و نيچی بااقبال که به صوفيزم عقيدت مندبود و در مشاجره 
او در .  وکيل الدعوای تئوری دو ملت گرديدراج برتانویحقوق مساوی زن و مرد در هند از طرف سی پروسۀ سيا

 به ايـن .جنوب آسيا مسلمانان را به حيث يک ملت خاص می بيند که بايد جدا از يک هندِ  بودائی مستقل باشدمفهوم 
 .، به حيث پدر پاکستان بخواندبداندلت زيکوالر دويک فهم  ۀنمايندکه نسبت به اينواضحتر جناح را معنی او می تواند 
 . نديم  مانع آن گرديد که تولد چنين يک دولت را به چشم سر بب١٩٣٨مرگ او در سال 

  

   دينیِ دار و دستۀ شکنند
 يتيم راه  يک به حيثبايد پاکستان فوت کرد ملت جوان از نظر روشنفکریموجوديت ناح هم يک سال بعد از جچون 

يجۀ مؤفقيت اين تجربه تاحدی بيدار کننده شش دهه، نتيک نظر به گذشتۀ بيهودۀ .  را در پيش می گرفتانکشاف دولت
اسالمی را داشتند که ذريعۀ واقعيت های برجستگی دولت ملی شناخت از  یاقبال و هم قاعد اعظم فهم. می باشد

  .اجتماعی و زبانی بزودی به شدت ترديد گرديد
اهر گردد که پاکستان يک مثال ظ تاريخ )تمسخر ( اقبال فقط به حيث تعنۀانۀپروازممکن در عقب تخيالت بلند 

اين نظر . نجير باشدزيف شکيل  شناخت يک دولت ملی حلقۀ ضعدر تدار و دستۀ دينی تا  ه استکالسيک برای آن شد
 و مواجه به   باطليالبه حيث يک ختشکيل گردد  قارۀ هندنيم  به حيث وطن مسلمين برتانيهموافقت با پاکستان که 

ً  به حيث اتحاديۀ جهان. گرديدشکست برمال  تشکيل کرد، وحدت ملی دولتی را با ی در حاليکه هند خود را واضحا
وسعت خود را  م ١٩٧١ در سال دينی و لسانی استوار نگاه داشت، پاکستان با تجزيۀ بنگله ديشمشکالت وجود همه 
مثال .  برای آن که دين نمی تواند وحدت ملی دولتی را تضمين کند، نيستتبا درضمن اين آسيب يگانه اث.از دست داد
 که کمتر سرنوشت مطلوب را برای فرقۀ تشنجات بين پاکستانی های اهل سنت و شيعه می باشندی مانند های ديگر

شمال غرب جنگی در حاشيۀ ه مهاجر، مسلمان های که از هند هجرت کرده اند، و همچنان نا آرامی های شبيه خان
 .پاکستان را، در بر دارند

 

  طبقۀ ممتاز تقاضای بيش از حد از
ست و نيز صرف با معلومات سرسری از تاريخ پاکستان می توان به آسانی درک کرد که قدرت های خارجی  اطبيعی

يان جنگ از موقف کليدی که کشور در جرخاصتاً  قوای نظامی پاکستان . نفوذ منفی در انکشاف پاکستان داشته اند
 مورا» بازی بزرگ« همزمان جمعيت ملکی از لحاظ انگشت نما بودن کشور در . اختيار کرد، زياد منفعت برد سرد

 با آن هم نبايد اين حقيقت را فراموش کرد که طبقۀ ممتاز پاکستان بزودی نشان داد که . سخت صدمه ديد،افغانستان
 –. بر آمده نمی تواندُمدرن ساختن کشور و اجتماع سنگين وظيفۀ   از عهدۀشته وناح و اقبال را ندالياقت ميراث ج

در آن قدم بوجود آمدن آنچه از برتانيه به ارث رسيده بود بايد به هر صورت طی طريق در راه را که پاکستان بعد از 
ی عقب مانده را  نه تنها اين دولت تازه تشکيل شده منابع قليل و به مراتب زيربنا.گذاشت، خالی از اشکال نمی ساخت

که قسمت های بزرگ آن نسبت به کشور همسايۀ خود هند داشت بلکه عالوه بر آن  در ظرف حکمفرمائی برتانيا در 
 ريفورم اراضی صورت نگرفت و مناطق قبايلی در شمال غرب ،تعلق گرفتندپاکستان امروزی به بعدتر بسيار 

بوتو نقش عمده را مانند بزرگ تا مالکين  نتيجه اين شد .ند قرار نداشت)authority(هيچگاه در قيد يک اقتدار
 سرحد با افغانستان کدر مناطق مهم ستراتيژينتواند ادارۀ ملکی در اسالم آباد در ضمن و د ندرسياست بازی کن

  .حضور مؤثر را انکشاف دهد
سط متو ن يک طبقۀ استوارمالمتی کالن که متوجه طبقۀ ممتاز پاکستان می شود اين است که از انکشاف به وجود آمد

ارباب ساالری فرصت را ازدست داد يک اجتماع مردمی فعال را نهاد و  -خود داری کرد و با توجه به خانواده 
.  که اردو آنرا در سياست پاکستان بايد بازی می کرد، مقصر شناخته می شوندهردو درنقش سرشناس. گذاری نمايد

مشکل .  تحت حکومات نظامی قرار داشتمی گذرد تقريباً  در طول سه دههآن  موجوديت که ازسال  ٦٢در پاکستان 
نه تنها . است اساسگذاران يک دولت تصور شوند که مصممتر از اقبال و جناح به فکر يک اجتماع ملکی بوده باشند

و هراس  به رعب راآنها  می شوند و  مردم که امروز در شمال غرب پاکستان باعث اذيت مدارسريش دارشاگردان 
ً  با کودتاها به قدرت رسيده اند به يک پاکستانی تعلق می گيرند که  می افگنند بلکه جنراالن کوتاه نظر که تکرارا

    .حاصل خيانت به آرزوهای اقبال و جناح می باشد
  

  پايان
  

 


