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  پیدایش پاکستان از منظری دیگـر
 بخش سوم و آخر

 
بر  شروحیپاکستان کشوری نوپدید است، تاریخ مستقل ندارد و در میان ده ها مکتوب مربوط به آن سرزمین، جز 

خارجی، معرفی محصوالت  جغرافیای انسانی، روابط خارجی، منابع اقتصادی، مشکالت و مسائل سیاسی داخلی و
نمی خوانیم، که به مواضع و مواقع پس  هندکشاورزی و تولیدات صنعتی و نیز دشمنی و جنگ های اخیر آن کشور با 

ریخی آن رخ داد نوشته باشد که أتقریبا منبعی نیست که از بنیان تاز به اصطالح استقالل آن کشور مربوط است و 
یی مقدر و قرار بوده است ناگهان پاکستان نیز همانند کویت که انگلستان در سال موجب پیدایش دولت پاکستان شد. گو

گونه ای  از عراق جدا کرد، از هند مجزا و مستقل شود! تنها استثنای در دسترس، همین کتاب ولیان بود که به 1۶۹1
 .، به مبانی تولید کشور پاکستان پرداخته استحیرت آور و هرچند مختصر

  
اسالمی، عالمه شهیر دکتر محمد اقبال، که در حقیقت تئورسین بزرگ مسلمانان هند به شمار می رفت،  متفکر بزرگ»

نخستین کسی بود که با توجه به تاریخ گذشته و امکانات آینده و وقایعی که به اجمال ذکر آن ها گذشت، طرح ایجاد 
نافذ و االنه مسلم لیگ انتخاب شد و با لحن به ریاست کنفرانس س 1۶3۲اعالم و در سال  پاکستان مستقل را رسما  

ثری مسلمانان را به کشور مستقل پاکستان دعوت می کرد و پس از آن همواره در صدد یافتن شخص شایسته و ؤم
الیقی بود که بتواند سکان کشتی شکسته مسلمانان هند را به دست گرفته و هدایت کند. اقبال در جست و جوی خود فرد 

 (1۲)عبدالعظیم ولیان، پاکستان، ص «. قالب محمد علی جناح یافت که در آن زمان در انگلیس بود مورد نظر را در
با اوضاع و احوال اقبال آشناییم و او را می شناسیم که جدای تشویق مسلمین هند به کسب استقالل و خارج کردن  

اشت، نخبه موالنا پرستی پر انرژی در تبلیغ نیروی اصلی مقاومت از هند، که آسوده خیالی  دربار ملکه را به دنبال د
اسالمی امثال ابن سینا و ابن مسکویه  ایرانیان، عامل شیوع شعر فارسی و هوادار فلسفه   مثنوی، مدافع تاریخ شاه نامه  

 از ماموریت فرهنگی او در بین مسلمین پرده برمی دارد. اقبال راهی و ابن تیمیه و جاحظ و بیرونی بود، که مجموعا  
 .ذوالقرنین قرآنی خواندن کورش طی کرد را گشود که بعدها ابوالکالم آزاد أن را تا مرحله  

اوت سال  1۹پس از پایان جنگ جهانی دوم و اعالم موجودیت هند مستقل و وقایع خون آلود و هولناکی که در تاریخ »
ا قطع نامه مربوط به تقسیم شبه موافقت خود را ب 1۶۲۱روی داد، کنگره ملی هند در روز سوم ژوئن سال  1۶۲۹

ی که مذهب بیش از هر عامل دیگر قاره به دو کشور هند و پاکستان اعالم کرد و بدین ترتیب سرانجام در سرزمین
فق شدند برای حفظ حیات و موجودیت و ؤترازوی آن وزن می شد، مسلمانان مثر بود، و کلیه شئون جاری در ؤم

 (11)عبدالعظیم ولیان، پاکستان، ص «. ستقلی را به وجود آوردندسالمت و صیانت و بقای خود وطن م
 
رخ حرف آخر خود در این بررسی های هند را، با نصب نقل باال اعالم می کند و توجه می دهد که بومیان هر آب ؤم

، ختیارا و خاکی با جدایی جغرافیایی کوچک ترین بخشی از سرزمین پدری موافقت ندارند و برای بازگرداندن حوزه  
ملی هند، با جدایی  نسبت به هر قطعه از خاک خود، سرسختانه می جنگند. امروز مفهوم موافقت داوطلبانه کنگره  

فق کرد تا برای بقا و گریز از قتل عام رسمی و این بار با دست ؤنیم که مسلمانان را مجبور و نه مپاکستان را می دا
کوچکی از آن بسازند. بدین  به ترک سرزمین اصلی و قناعت به پاره  کارگزاران به قدرت رسیده انگلستان در هند، 

ترتیب نیمی از هند را از دست مسلمانان بیرون کشیدند و خطر کامل تسلط مسلمین به شبه قاره را رفع کردند و اسالم 
رترین شاهد آن سیاسی و مذهبی شدید در پاکستان بشنجات را در آن منطقه به محاصره و اختیار خود درآوردند، که ت

  .است
  
لیون از نفوس مسلمان هند در بدو تاسیس پاکستان سرزمین اجدادی خود را ترک و به عنوان مهاجر و قریب ده م»

اعمال می کردند به پناهنده از ترس کشتار به دست هندوها که در آن ایام عداوت مخصوصی را نسبت به مسلمانان 
)عبدالعظیم «. دند، که موجب بروز مشکالتی برای دولت جدید پاکستان شدسیس پاکستان مهاجرت کرأکشور جدید الت

 (۶ولیان، پاکستان، ص 
مسلم است در کشوری که نیم جمعیت آن از شمال تا به جنوب مسلمان و در آخرین دهه های حضورشان در هند 

تش سوزی مجامع و امکنه مخصوص مسلمین به پیوسته مورد آزار هندیان با موافقت و همدستی انگلستان بوده اند، آ
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ها بقایای مراکز اسکان و استراحت سران نظامی انگلیس و یا هرچند بسیاری از آن بنا ،حضور مغوالن نیاز ندارد
 کلیساهای محلی بوده است.

 
ه اند. در در دیوارهای داخل مقبره، طرح های خارجی سطح افقی با سنگ نوشته هایی از قرآن کریم تقسیم بندی شد»

در  یسوعیکه کشیشان  ثیر نقاشی مادونا یا تصویر حضرت مریم قرار گرفته بودأتحت ت هتمام آگرقمری  1۲11
دونا شد و از تصویر م بود که اکبر نیز خواستار نمونه   ثیر چنانأن از آن نگهداری می کردند. این تمحراب های شا

پی کنند و نیز اچنان که دستور داد نقاشان عکس های غربی را کسپس این گرایش در فرزند او جهانگیر هم پیدا شد، 
پدرش استفاده کنند. گفتنی است  ین دیوارهای قصر خود و حتی مقبره  ئبرای تز تصاویر قدیسین و مضامین مسیحیاز 
راهروی  مشاهده کرده بود و افزون بر این در اکبر مقبره    یری از حضرت مریم را روی دروازه  تصونیز  مانریکهکه 

ثیر مسیحیت طی أت فرقه یسوعی بوده است که نشانه   دیده شده که شبیه پدران روحانی بنا تصاویری از صورت های
 (۱۰۲)دائره المعارف بزرگ اسالمی، جلد نهم، ص «. فرمان روایی اکبر است که تا زمان شاه جهان ادامه داشته است

نشانه ها باید بار دیگر به علت تولید و شناخت مغوالن مسلمان در  بستگی  به مغوالن مسیح پرست ؟! حاال و با ایندل 
جدید از آیات قرآن  لیساهایی می یابیم که با افزوده  معروف ترین امپراتور آن را به صورت ک هند پرداخت که مقبره  

ملکه انگلستان و لشکر قطعه متبرک کرده اند! کلیسایی که نمی توان معلوم کرد مورد رجوع سربازان و سران کدام 
 بوده است؟!

 
رخ در تعقیب مطلب و منطبق با بررسی های جدید و بدون مجامله و ماجرا، بی تردید معتقد است اشغال و آزادی ؤم

ش هم از آن زاده شد، یک برنامه ریزی حساب شده برای جلوگیری از یهند و نیز استقالل پاکستان، که بعدها بنگالد
و سرانجام نیز سپردن اختیار هند نو به تکنوکرات هایی بود، که از گاندی و نهرو، اسالمی شدن کامل شبه جزیره 

 .رهبران دوران استقالل، تا کارگردانان امروزین هند، در ماهیت خویش عناصری دشمن اسالم بوده و هستند
یسم به آنان سپرده شد، بنو تراستانگلوفیل هایی نظیر نهرو  که سرانجام اختیارات امور هند را به دست آوردند و به 

نل وتا اجرای وظایفی را که دربار انگلیس نیاز داشت تا آخرین قلم به عهده بگیرند که مقدم بر همه نجات جان پرس
مستعمراتی هندوستان و نیز پادوها و خبر چینان و جاسوسان آن ها، از آسیب خشم عمومی مردم، به هنگام  دویار

ن از هند بود که هر دو مقصد ملکه را با دقت کامل عملی کردند و بدین ترتیب خروج و نیز بیرون راندن مسلمانا
ناگهان شاهد ظهور گاندی شدیم که بخشش و آرامش را توصیه می کرد و ناظر محمد علی جناح، که پرچم نو دوخته 

برهاند و کنترل و  اسالم استقالل جغرافیایی مسلمین هند را به دست گرفت تا هند را از خطر توسعه طبیعی اندیشه  
ناظر آن  نظارت عمومی بر مسلمانان آن منطقه را آسان تر کند، که در سراسر عمر شصت و چند ساله پاکستان دائما  

  !بوده ایم
 

 : انجنیر شیر ساپیبرگزیده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /aria.ir  http://w3.n:  منبع
 حقه بازی ها در هند ۰۲۹الی ۰۰۲شماره از ؛ایران شناسی بدون دروغ 

  «تأملي در بنیان تاریخ ایران»هاي  كتاب مورخ دگر اندیش و مؤلف مجموعه  پورپیرار، ناصر 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

نی هند شرقی، بر اساس برداشت ي ماهـوي نخستین کتاب در باب کمپبررس :عنوان تهمچنان در لینک های ذیل تح
 . نیز قابل دریافت است.هاي جدید

http://www.farda.org/articles/11_updates/110700/Sher_Sapi.pdf 
http://www.tolafghan.com/posts/22380 
http://www.kabulmobile.com/spip.php?article76820 
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