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 گره خورده استافراطیزم ایجاد با پاکستان ایجاد 

و  سیاستهای  توسعه طلبی ، انگلیسها در راه تطبیق پالن ها صفحات و اسناد تاریخی به وضاحت نشان میدهد که  مطالعه  

قوم و قبیله  به حیث  وسایل موثر تحکیم سیطره شان ، نژاد، ملت، ر ممالک و مناطق دیگران  از مذهبب حاکمیت 

قرن بیست با شعار کشور جدا گانه  برای مسلمانان  شبه قاره هند و ایجاد پاکستان  در نیمه   ند. تجزیه  ه ااستفاده وسود برد

 «ئوری دو ملتت »ی آن هم  تحت شعاع پالیسی وسیله قرار دادن اعتقادات مردم  که نام آنرا برخالف ماهیت عمیق مذهب

 صورت گرفت. گذاشتند 

ا به صورت بسیار برای اینکه بدانیم چگونه اسالم بهانه قرار داده شد  کافی است که شخصیت محمد علی جناح  ر 

بیشتر از  در هند و ماوراء چیزی  ، یاد میگردد «د اعظم ئقا» . او که  در  پاکستان امروزی به  نام مختصر بیان کنیم

شمرده نمیشود  که اصرار انعطاف ناپذیرانه  او  بدستور و مطابق پالن آماده شده انگلیسها برای ایجاد  یک  جنایتکار 

و بی خانمان شدن بیشتر از  ،  قتل عام بیشتر از یک میلیون انسانبیرحمانۀ  یک ملت یک کشور جدید باعث تجزیه  

روی مسجد را  به قول کسانی که او رامیشناختند  قاره شبه  . شخص غیر مذهبی که تا تجزیه  ده میلیون دیگر  گردیدپانز

به همراهی سگهای خانگی  ی خاص اروپائیان و ، سگرت دود میکرد و با آن دریشی هاندیده بود،  شراب سرخ  مینوشید

 وضعیت   یک مرد بیشتر اروپایی تا مسلمان آسیایی را به نمایش قرار میداد.

اسالم را مورد  تنها ، در جنوب آسیاشان  نفوذایجاد کشور تحت  اصلی یعنی  انگلیسها اما برای رسیدن به مقصد  

مسلمان در هر  دو جناح هندو و نیم قاره را با اندیشه افراطیت موازی و همزمان  تجزیه   آنها  اندیشه   استفاده قرار ندادند. 

 . دامن زده و تقویت میکردند

به موضوع داغ روز مبدل بر سر زبانها افتاد و  ناگهان یه و تقسیمموضوع تجز از سالهای سی ام  قرن بیست از آغ 

فعالیت های عمال انگلیس همه در این باره بحث میکردند. به قول اکثر آنانی که در اوضاع منطقه وارد اند و  هردیدگ

 آن  در پایان کار کنهو کهدر شهر ل ۰۱۰۰سال تجزیه در حقیقت بعد از کنفرانس  اندیشه   ه  یتقوبرای کشت تخم نفاق و 

برای این منظور در قدم اول  هندو ها را بر علیه اسالم و ، شروع شد.  سلمانان برای وحدت شان عهد بستندهندو ها و م

،  باعث ایجاد گروه های کوچک افراطی هندو شدند و برای اینکه نفرت ریک کرده و با کار وسیع تبلیغاتیمسلمانان تح

در  کهه شان س همسایگان هندو  و بدون هیچ مشکلی در کنار  ی  کهوج آن برسد  از مسلمانانآنها در برابر اسالم  به ا

دیگر رهبران هندو مذهب  برای استقالل هند و ، جواهرلعل نهرو ی داشته و دوش بدوش مهاتما گاندیصلح و صفا زندگ

 به نوبه   یم کردند. هند و هندو ها ترس تصویر خشن ضدیت  با ، بر علیه استعمار انگلیس علم مبارزه برافراشته بودند

، به قول  یکی از نجیده شده و زهراگین عمال انگلیستبلیغات سهمین زیر بار در گروه های افراطی هندو  ، خود

       با نوشتن کتابی  ۰۲۲۱جیسوت سنگهه که در سال  ) بی ج پی(  سیاستمداران کهنه کار حزب ناسیونالیست هندوها

مسلم از   ، گردید ملی  حزب کانگرس همقطاران خود و مردمان زیاد از جمله جناح  باعث خشم  مورد شخصیت رد

پیکر تراشی کردند  تا  از یک طرف مهاتما گاندی را زیر فشار قرار دهند یا دیو  « عفریت »  لیگ و بخصوص جناج 

عقیده و مذهب هندویزم معرفی بدارند. و از طرف دیگر فعالیت های شانرا عقالنی و از روی  وطنپرستی و ایمان به 

تیا  یا هند اخوانده و اعالن کردن که در بهار« هندی بودن را هندو بودن» که   دی پیش رفتنیاین گروه های افراطی تا جا

 جایی برای مسلمان وجود ندارد. 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/nasry_ns_ijade_pakistan_ba_ijade.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/nasry_ns_ijade_pakistan_ba_ijade.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/nasry_ns_ijade_pakistan_ba_ijade.pdf
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اتما گاندی سوء قصد مهشش مراتبه به جان  ۰۱۱۱جنوری  ۹۲تا  ۰۱۹۱ال از س و کسانی دیگر که  گادسی  ناتورام

همین گروه های افراطی هندو د شستشوی زیرکانه مغزی ومول  ،ندعملی کردکرده و آخرین و ششمین آنرا موفقانه 

 ،روش خصمانۀ جناحیک دولت مستقل برای مسلمانان  کرده و  تشکیل  آنها گاندی را  متهم به حمایه  از  . ندبودمذهب 

و یا خشنود نگهداشتن « ارضا » سیاست   نیم قاره هند نتیجه   تجزیه   ان را  برای حزب مسلم لیگ و جدایی طلبان مسلم

 آنها بوسیله گاندی میدانستند. 

حفظ  وحدت هند مسلمانان و هندو ها و اتحاد  بود.  مهاتما گاندی برای اینکه  یحقیقت کامال ً چیزی دیگر در حالیکه

و تمام  ، سکهه ها ند به صورت مساویانه به مسلمانان، هندو هاکه  هه  تمام  روزه گرفت و  اعالن کرد یک ما گردد 

آخرین    مونت باتین  التماس و تضرع او  به الرد. اما تمام اقدامات گاندی حتی که در آن زندگی دارند تعلق دارد آنانی

 . ، بی نتیجه مانداز حفظ وحدت هند سخن میزد که به ظاهر یا نایب السلطنۀ انگلستان  ویسرا

وطنش را به حال خود  »به قول او اگر انگلیسها  مهاتما گاندی  به الرد مونت باتین اطالع داد که   ۰۱۱۱در پنجم اپریل 

 قبول کند.   شان  پشنهاددر صورت   هند  محمد علی جناح را به حیث صدراعظم که حتی  آماده است او  « بگذارند 

  ،، جنگهای خانمانسوزضی و تجزیه به جز از سالها دشمنی، ویرانیار خوب میدانست که بر هم خوردن تمامیت گاندی

 برای  یک جامعه مدنی  در او به این عقیده بود کهنفرت  و بخصوص افراطیزم مذهبی  چیزی دیگر ببار نخواهد آورد. 

تقاضای او از ویسرای  ، رک و راست و صادقانه بود. و مباحث بازباید پایبند  میتود های دیموکراتیک  حل اختالفات 

رشتۀ کار و ابتکار عمل در دست کی سر انگلیس از طرف دیگر نشان دهنده این واقعیت است  که او خوب میدانست که

 بود.  

و میخواست موضع آشتی ناپذیری  مسلم لیگ و  حرف میزد الرد مونت باتین که به ظاهر از تمامیت ارضی هند اما 

یاورد در خفا و بدون اینکه گاندی اطالع حاصل کند  با یکعده از اعضای کانگرس شخص محمد علی جناح  را دلیل ب

، وقت محدود داده است له و موافقت جانبین أه او در زمینه حل مسملی در تماس شده و با ذکر اینکه کابینۀ انگلستان ب

  موافقت آنها را برای تقسیم نیم قاره اخذ میکرد.

و انعطاف ناپذیری  و ها و مسلمانان که تبلیغات عمال انگلیس چشمانشانرا کور کرده بود هند هر دو جبههدر  افراطیون  

تقسیم و جدایی را سریع  پروسه   ، ، بدون اینکه درک کننددرحقیقت پاشیدن تیل  بر آتش افروخته شده بود رهبران شان 

در  ات مختلف خشم زیادی ایجاد کرده وقهر چند در حل  «، استقالل تجزیه -جناح »جیسوت سنگهه کتاب  تر میکردند.

ولی یک حقیقت روشن در آن نهفته است و آن  که با تمام آنچه او نوشته موافق باشد کمتر کسی پیدا خواهد شد  عین حال

و ایجاد  هند تجزیه   اندیشه   که مولود   اینکه  هندو ها  و رهبران شان ا زجمله نهرو به جای اینکه  بر ضد افراطیزم

بر مال   ۹۲بود  بسیج شوند و خطر گروه های رادیکال هندو را از همان اول  و بخصوص از شروع سالهای  انپاکست

تن به  شان مجبور به پیوس، گفتار و رفتار کردارآنها را با هندو کنند بیشتر متوجه مسلمانانی بودند که همین افراطیون 

 د.  قطار  تجزیه طلبان  میساختند

هندوستان من   - سی اچها هندوستاں همارا هانج ساری» معروف عالمه اقبال که شعر معروف  به طور مثال شاعر 

مسلمانان و هندو ها به طور مساوی   لیونها مسلمان دیگر  هند را  خطه  و مانند میرا سروده است « بهتر از همه جهان 

 آنانی خالف انتظار به جبهه  ، بودران مذهبی عمال انگلیس و  تنگ نظ که منشاء آن افراطیزم   همین زیر تاثیرمیشمرد 

  پیوست که  خواهان کشور مستقل برای مسلمانان بودند. 

با در  نیم قاره و فعالیتهای انگلیسها چنین نشان میداد که تصمیم آنها در مورد تجزیه  با ختم جنگ جهانی  دوم  حرکات 

، شروع جنگ سرد و  در زمان که قالل شبه قاره  هنداست اجتناب ناپذیری نظر داشت واقعیت های عینی از جمله 

نهایی شده است و افراطیون مذهبی در اتحادشوروی به حیث یک ابر قدرت بعد از ختم جنگ دوم جهانی قد علم میکرد، 
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. برایشان آماده کرده  و خواهی نخواهی آب به آسیاب شان میریزند و دستاویز هر دو جبهه هندو و مسلمان بهترین بهانه

انگلیسها میگفتند که احساسات جدایی طلبی و آشتی ناپذیری پیروان این ادیان همه راه های حفظ تمامیت ارضی هند را 

 بسته است و ایجاد کشوری به نام پاکستان حتمی است. 

، تجاوز، میلیونها آواره و بی خانمان شده ،یون انسانکه  به قیمت جان بیشتر از یک میل کشور جدید التشکیل پاکستان 

قدرت استعماری  بوسیله  افراطیزم مذهبی    در سایه  ، میلیونها معلول و معویب و بالخره تشدید نفرت و دشمنی غارت

د. یکی از بومواجه  حضور در جهان میگذاشت  از همان روز  های اول تشکیل با بحران هویت بریتانیه پاه به عرصه  

قرار میداد موجودیت میلیونها مسلمان باقیمانده در هند بود که امروز  بزرگترین دالیل که موجودیت آنرا تحت سوال

« تئوری دو ملت » نتیجتاً   ، بیشتر است.مختص به مسلمانان نام گرفته است نفوس شان نسبت به خود پاکستان که کشور

، ، دیکتاتوری نظامیذهبیپاکستان جز افراطیزم م و بنام  محمد علی جناح ثبت شده است برای   که به ابتکار  انگلیسها

تروریزم  چیزی  ، افتراق و بدبینی  قومی  و بالخره ا کشور های منطقهنزاع بو  ، اختالفات دوامدار داخلیبحران هویت

 ببار نیاورده است. 

به حیث  ، بخصوص حزب کانگرس ملییحزاب و گروه های سیاسی و اجتماع، ازمامداران، سیاستمداران اگر در هند

با افراطیزم  و اکثر مردم آن  با احترام و پیروی از  وصایای مهاتما گاندی  توانستندآزادیخواهی  –جنبش ملی شقراول پی

الت گذرا با وصف مشکدر شصت سال بعد از استقالل  که کشور شانرا با تجزیه و تقسیم مواجه ساخت مبارزه کنند  و 

، مساوات و کشور مبتنی بر احترام به حقوق و آزادی های اتباع کراسیبزرگترین سمبول دیمو، از جمله اختالفات مذهبی

به یکی از  ایجاد  کنند که از برکت آن اکنون  و غیره  نژادی ، ، مذهبیقومی های  آنرا  بدون درنظرداشت وابستگی

از  نتوانستند ها که نه تن در پاکستان متاسفانه زمامداران  و مردم آن ، قدرت های بزرگ جهانی مبدل گردیده است

برعکس با گذشت هر روز در   بلکه  ندشده است  فاصله بگیر بر آن بنا نهاده ایجاد کشور شان تهداب  افراطیت که

آن مانند ر مردم ساکن در سائو به جز از قشر حاکم نظامی گرداب این افراطیزم و بنیاد گرایی اسالمی غرق شده  

که زیر نام اعتقادات مذهبی شان ایجاد گردیده در جدال پایان ناپذیر با خود و نظام که نهای کامال بیگانه با سرزمین انسا

 بر آنها تحمیل شده قرار دارند. 

 پایان

 

 


