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 ۲۹/۰۳/۲۰1۵        دوکتور محمد اکبر یوسفی 
 

 «اسالمیزم»اسالم و 
 

میلیارد انسان را در جهان ما خبر داده است. بر اساس ارزیابی های،  ۷.۲حدود,  1۴/۲۰1۳احصائیه سال 
میلیون در جمع باشندگان روی زمین تزئید پیشگوئی  شده است.  ۷۸، حدود ۲۰1۵، در سال «سازمان ملل متحد»

یقین است که همٔه ما، به این واقعیت واقف هستیم که جوامع در کشور های مختلف، تحت حاکمیت های سیاسی 
تنوع، زندگی دارند. عموم پیروان عادی ادیان، در جهان امروز، از جانب هیچ قدرت، عقاید خود را در خطر نمی م

و بشر دوست می « خدا ترس»و « بینند، برخالف پیروان همه ادیان را، که به خدای واحد معتقد اند، "خدا شناس
، دیگر از طرف هیچ انسان معقول، «یونافراط»صدها سال قبل، بغیر از  ،«صلیبی» های دانند. دورۀ جنگ

 بعنوان افتخار محسوب نمی گردد، فقط جز تأریخ است. 
 

« سیاسی»واقعیت اینست، که در پیروان تمام ادیان، اکثریت مطلق پیروان، میان، ایمان داران به خدا و وابستگان 
، با «سیاستمداران»دس اسالم، وقتی می بینند. در پیروان دین مقفاحشی را  های فرق، «مذهب»در تحت نام دین و 

می « ادای حج»بطور مثال به « استفاده از مقام قدرت سیاسی و امتیازات "پروتوکولی" دولتی، بشکل "تشریفاتی
نمی توان قبول  بخاطر کسب نفوذ و شهرت، ،«سیاسی»را، فاقد هدف « نمایش»پردازند، بدون شک چنین یک 

آن « حج»می باشد، نمی توان با ادای « حج»"پنج بنای" مسلمانی، یعنی ادای  ۀکرد. این چنین فریضه را که از جمل
مسلمانان مومن، یکی دانست، که در تمام عمرشان، زحمت می کشند، تا به رسیدن به این هدف از طریق "پس انداز 

 مصارف آنرا تهیه نمایند. « مزد آبلۀ دست خود ها
 

و زمان امروزی، ارتباط می گیرد، می دانیم که در حال حاضر از جملۀ  آنچه به ادیان و عقاید انسان ها در عصر
این ادیان با «  کلتور و فرهنگ»تمام ادیان و مذاهب، پنج دین را از بزرگترین تا دیرینه ترین برجسته ساخته اند. 

مشخصات خاص هر یک از آنها، در جوامع انسانی از معرفت وسیع برخوردار می باشند. درین 
، در مقام اول یاد نموده اند. «پیرو»میلیارد ۲.1را با داشتن نفوس تخمینی « عیسوی»ی، دین جمعبند

در مقام دوم قرار داده شده است. )بعضی از « پیرو»میلیارد 1.۳با داشتن « اسالم»در مقام دوم، دین 
را در جهان امروز، تذکر داده اند.( به همین ترتیب   میلیارد مسلمان1.۵منابع "انترنتی" حتی، رقم 

یا « بودیزم»میلیون، شناخته و  ۹۰۰، قریب «نفوس پیرو»را، در مقام سوم، با « هندوئیزم»
میلیون  ۵۰۰تا  ۲۳۰، کمیت پیروان آنرا هم، بین کرده درجه بندی« چهارم»را در مقام « بودائیزم»

 تخمین نموده اند.
 

پنجمین مقام را  قبل از میالد در شمال هند امروزی، می دانند. ۴۸۳و ۵۶۳را بین سالهای « ابود»زندگی اولین  
امروزی، که در مقایسه با گروپ های قبلی، کوچکترین گروپ را « پیرو»میلیون نفوس  1۵با « یهودیت»دین 

« عیسویت»اینکه با دین  نشان می دهد، در همین منبع نشراتی، می خوانیم. بنابر قدامت تأریخی از یک طرف و هم
نیز می نامند، معتقد اند. در پایان « آسمانی»، که خدای «وحدانیت خدا»، در جملٔه سه دین، که بر «اسالم»و دین 

 -پاونهوف/ سکایا»)مقدمه: « بودیزم»سیدهاراتا گواتاما، مؤسس »این تصویر چنین ذکر شده است: )مجسمٔه 
 ((فوندیشن )ویکی میدیا کامنس -هیریتاج

 

هدف نویسنده درین مقاله تحلیل در بارۀ مذاهب و یا قضاوت در مورد، مکلفیت های خاص انفرادی پیروان هر یک 
در « شگوفائی»از مذاهب و یا انسان های غیر معتقد به ادیان، نمی باشد، از جانب دیگر هدف از مطالعٔه تأریخی، 

و شواهد کلتور و فرهنگ و دستاورد « آثار»، از خود دوره های مختلف تمدن بشری، که هر یک از ادیان متذکره
تخنیکی، نیز بجا گذاشته اند، نمی باشد، زیرا انجام چنین کار را هم در متباقی سالهای زندگی خود  –های علمی 

 ممکن نمی شمارد.
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یوۀ زندگی اما آنچه بطور مختصر یادآور شده می تواند، اینست, که بشریت در طی هزاران سال، مراحل مختلف ش 
در مسیر تأریخ اجتماعی بشر، « حاکمیت های سیاسی»را با معتقدات مختلف پشت سر گذاشته است. از زمان ایجاد 

را، به راه انداخته اند که هدف اصلی بخاطر « جنگ هایی » معین، در تحت نام مذهب هم چنان،حلقات محدود و 
که « عقیدت»دیگران بوده است، نه  هدف بر موضوع سود و منفعت حلقات محدود قدرت، یعنی بخاطر تسلط بر 

« مدرن»است. یک انسان یا معتقد به دین است و یا معتقد به دین نیست. اما در اجتماعات « فرد»اصالً مربوط 
مختلف و اجتماعات عنعنوی و سنتی، بسر می برند. برای هر انسان، دالیلی که چرا معتقد به کدام دین و عقیدت 

هم می  طوط کلی معتقدات، تفاوت هایی رادش معلوم است. صرفنظر از اینکه در همه ادیان، خاست، برای خو
داشته باشد، که تعمیق و توسعۀ درک از مفاهیم مربوط به عقیدت، برای همه، یکسان معلوم نیست. وابستگی 

سا معتقدات هم از آن، اجتماعی و کلتوری در یک اجتماع، برای هر یک آگاهی متفاوت را انتقال می دهد، که اسا
آگاهی ها استخراج می گردد. مهمترین اصل برای هر یک از ما انسان ها، در قدم اول حفظ کرامت و آزادی انسان 
است، تا بتواند از زندگی و آزادی فردی خود، خودش بطور مستقل، در حیات اجتماعی طوری که خود می خواهد 

 ان دیگر، ضرر برساند.و می تواند، بهره ببرد، بدون آنکه به انس
 

 در دین مقدس اسالم، از آوان طفولیت این نویسندۀ مسلمان، همیشه شنیده است، که "اقراٌربالسان و تصدیٌق بالقلب"
)شفاهی از زبان امام ها و کالنساالن شنیده ایم.(  بناًء بدون تفصیل، وابستگی و پیروی هر یک ما را، بعنوان مثال 

هر یک نهفته « قلب»وی اقرار و عمل ظاهری می توان درک کرد، اما از آنچه در ذهن و به دین مقدس اسالم از ر
بر اهداف سر پوشیدۀ « جنگ مذهبی»است، از دید و شناخت حقیقی دیگران، مستور است. صرفنظر از اینکه مهر 

، بر تمام جامعه سیاسی هم کوبیده اند، در واقعیت امر، فقط تالش تطبیق قدرت و حاکمیت سیاسی یک حلقۀ کوچک
و یا جوامع بوده است، چنین راه و اندیشه، یعنی رسیدن به قدرت سیاسی، با استفادۀ سوء از احساسات و عقاید 
مذهبی انسان های ساده و صادق معمولی، مسیر خونین و تباه کننده داشته است. چنین راه ها، در پرنسیپ و اصول 

 خون آشام تفاوت ندارد. تفصیل درینجا، نمی گنجد.  و مستبد ،ظالم« دیکتاتوری»از تمام انواع رژیم های 
 

)حلقات افراطی سیاسی تحت پوشش « واقعیت اینست که، در طی قرون متمادی، ، مبارزۀ شدید بین "اسالم سیاسی
ه دین(، با حلقات سیاسی تحول طلب، یا "ُمدرنیست ها" در جوامع اسالمی و منجمله در کشور ما، افغانستان، ادام

داشته است. در مراحل مختلف تحریکات این حلقات، باعث مرگ بی شمار انسان ها شده است. طبیعی است که در 
ه در همه قاره های میلیارد مسلمان معتقد و پیرو دین مقدس اسالم، ک 1.۳اجتماعات،  جوامع اسالمی با مجموعۀ 

ت زندگی می کنند، یک عالمی از نظرات سیاسی متفاو کرۀ خاکی ما،
بنیادگرای »وجود دارد که در مراحل مختلف بحرانی، تشکل های سیاسی، 

 ، در گرم نگهداشتن بستر تشنج  نیزنقش  قابل مالحظه داشته اند.«افراطی
 

جنگ »بعد از جنگ های اول و دوم "جهانی" بخصوص در دوران 
، بصورت کل و به پیمانۀ وسیع با  اشکال مختلف، تشنجات و «سرد

« سیاسی ساختن»بسلسلۀ کشور ها، دامن زده شده است.  منازعات درین
اسالم در منطقۀ اطراف کشور ما، بعد از جنگ های اول و دوم جهانی، 
پس از تأسیس "عربستان سعودی"، در آستانۀ فروپاشی امپراتوری "ترک 
های عثمانی"، کشور "پاکستان" را  هم می توان نام برد، که در حقیقت، 

بدون سابقه، تأسیس نموده اند. جای « عا های اسالمیاد»دولت آنرا برین 
نا گفته نماند، که  .ترین حلقات، درین منطقه شمرده می شود« تعجب نیست که امروز، بمثابۀ یکی از مراکز "افراطی

در شبه جزیرۀ عرب،  دولت "عربستان سعودی"، که در قلمرو تحت حاکمیت آن اماکن مقدسۀ اسالمی واقع شده است، این 
میراث خود دانسته، از آن مواظبت و مراقبت می نماید. این دولت، اساساً در زمان  ن اماکن مقدس تمام مسلمانان را،کشور هما

را همان قدرت از آن « خالفت»"امپراتوری ترک های عثمانی"،  بنیاد یافته است. در امپراتوری ترک های "عثمانی"، مقام 
اسالمی را، بدوش داشته است. در ساحۀ نفوذ همان "امپراتوری )"سنی"(، توسط اولین خود دانسته ، حفاظت اماکن مقدس 

م ببعد(، حاکمیت سلطنتی در ساحۀ "قومی"، توسط همین خانواده ریشه 1۹۰۲"امیر"، بنام "عبد العزیز دوم ابن سعود )از سال 
ایجاد و در نتیجۀ "پیروزی های تدریجی نظامی"  ، درین قلمرو«بنیادگرائی وهابی»ین حاکمیت،  به پیروی از . ادوانیده است

، حاکمیت سلطنتی در تمام ساحۀ عربستان توسعه یافته «اشغالگران استعماری»"عبدالعزیز"، به حمایت قوم او و همکاری 
ین م بعنوان پیروزی نظامی "ابن سعود ها" بر "هاشمی ها"، یاد شده است.( این کشور در حال حاضر، با ا1۹۲۵است. )سال 
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م انتخاب نموده اند، که عربستان سعودی از 1۹۳۲« سپتمر» ۲۳بیرق و نشان دولتی،شناخته می شود. روز ملی خود را 
 تشکیل یافته است.« اتحاد ساحات مختلف»
 

، استعمار انگلیس، "نیم «وقتی دو سال بعد از ختم "جنگ دوم جهانی 
قاره" را، در  "نیمزمامداران استعمار، قارۀ هند" را ترک می گوید، 

در مجاورت  تقسیم می کند. ،تحت نام "تفاوت های مذهبی" و "دینی"
افغانستان، انکشافات در پاکستان امروزی، قابل یادآوری می باشد. با 
آغاز فضای جنگ سرد، قریب دو سال بعد از پایان جنگ دوم جهانی، 

نظامی درین منطقه وضعیتی بوجود آمده است،  -در اوضاع سیاسی 
تا امروز، بعنوان مرکز بروز معضالت و بی ثباتی ها محسوب می  که

، با نشر این 1۹۴۷ماه آگست  ۲۳شپیگل در شمارٔه  »گردد. مجله 
پاکستان در حالت )در پایان تصویر: "  تصویر، چنین گزارش می دهد:

 حکمران عمومی ، بحیثبعد از ادای سوگند، محمد علی جناح -مارش 
 ."(اولین رسم گذشت انجام می یابد، در مقابل او جدید

  

برای حکمران جدید محمد علی جناح، در متن گزارش می خوانیم: "  
، کلمات صمیمانۀ را  یافته «ویسرای جدید)»"الرد"، معاون پادشاه 

قیصر »است. او باز هم معتقد بوده است، که )این حکمران جدید، باید( 
ت او با بزرگترین تحمل و را به یاد داشته باشد. حاکمی« بزرگ اکبر

میلیون  ۲۰بردباری سیاسی و مذهبی معروف بوده است. درین حال 
میلیون نفوس کلی پاکستان، با امید های  1۰۰هندو و سیکهه در جملۀ 

 فروان به حرف های او، گوش می داده اند.
 

دیموکراسی »پاکستان را نه بر طبق  تاآنست «  جناح»تشویش بزرگ آنها، در آن نهفته بوده است، که: خواست 
، بلکه  بر طبق قوانین اسالمی که در قرآن معین گردیده است، اداره نماید. در آنصورت حقوق اقلیت «نوع غربی

شپیگل: به ادامه، در بارۀ حکمران جدید، محمد علی جناح می نویسد: »آنها محدود خواهد ماند." همین منبع نشراتی 
ند نمو یافته، که  با سلیقۀ اروپائی ملبس بوده است، رهبر مسلمان است، در برابر استقبال و سالۀ قد بل ۷۰" این 

خود، از جانب خود تواضع و محجوبیت نشان داده است. اما باز هم، وقتی جلسۀ ملی  ۀشور و هلهلۀ رفقای هم عقید
گانه احترام و افتخار نبوده است، که این ، تفویض نموده اند، مخالفت نمی کند. این ی«قاعد اعظم»ان به او لقب تپاکس

و با چشم های فرو رفته، با آن روبرو بوده است. البته هیچگاه مجسمۀ او  سیاستمدار موسفید، با شقیقه های خشک
 ساخته نخواهد شد. پیغمبر، معتقدین را از ایجاد دوبارۀ جسم یا مجسمه بشکل انسان، ممنوع ساخته است. 

 

، او را زنده یاد «جناح آبادده های پیرو او، می خواهند، با نامگذاری شهر کراچی، بنام "لیکن باز هم، هم عقی
دائمی، یعنی همیشه زنده بسازند. با وجود استقبال مبالغه آمیزمسلمانان هند، از رهبر بزرگ آنها، این انسان، یعنی 

نها تر نخواهد بود، مانند آنچه که همین "جناح" در اعتبار احترام، شأن و عزت آیندۀ خود، بحیث حکمران عمومی، ت
، در جوانی فقیر شده بود، متعاقباً بحیث یک وکیل ثروتمند کراچیتاجر  فامیل امروز است. با منشاء فامیلی از یک

" )هدف از "پارسی های قدیم "زردشتی ازدواج او با دختر "پارسیمدافع حقوقی مؤفق در هند، سر بلند نموده است. 
وده است، که در هند و پاکستان امروزی زندگی داشته اند.(، که آغاز آن افسانه وار و توأم با فرار یا زرتشتی" ب

(، هم که از جملۀ پیروان Dinah« )دیناه»با دخترش  "جناح"  متحدانه بوده است، از مدت ها قبل منحل شده است.
از راه پدر خود بطور علنی و آشکارا، می باشد، و  (، و پیرو خانم ثروتمند "پارسی" پدرشGandhi"گاندی" )

"( انتقاد نموده است، هیچ گونه رابطه ندارد. فقط خواهرش با اوست. Irrtümer"بعنوان "اشتباه و راه غلط" )
حیات سیاسی خود را در انگلستان آغاز نموده است، جائیکه آموزش علم حقوق را پشت سر گذاشته و « جناح»

بوده است. زمانی که خود را برای مجلس پارلمان، از طرف "حزب کارگر"  مشغول« وکیل مدافع حقوق»بحیث 
(Arbeiterpartei ) ،محلی، کاندیدی او را رد نموده است، نه اینکه او « کمیتۀ انتخابات»کاندید نموده است

 شناخته  (zu Vorehm« )اشرافی»یا « خیلی نجیب»هندوستانی بوده است، بلکه برخالف او برای حزب کارگر 
، کامالً مقاطعه نموده است. طوری که معامله دولت «حزب کنگرس»و « گاندی»م با 1۹۲۰شده است. در سال 
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برای مسلمانان یاد نموده است. در مناقشات و مباحثات شدید، مدت ها خود را در خفاء « زندان»هندوستانی را یک 
هدفمند و شعوری دوباره وارد « تاکتیکر» نگهداشته است. اما در آخرین لحظات جریانات "دراماتیک"، بحیث یک

مبارزه تا دم مرگ برای »صحنه گردیده است و شعار 
را، قبل ازختم  سال موعد و یا ضرب االجل، به « پاکستان

در آنزمان می « شپیگل»حال طوری که « زبان می آورد.
حال به هدف رسید. هم چنان بدون اینکه خودش نویسد: "

ست: ما با همسایگان ما  و همه بمیرد. ارز امروز او این
 ۲۳« شپیگل)» .«ملت های جهان، صلح می خواهیم

 (.1۲، صفحه 1۹۴۷آگست 
 

م، یعنی 1۹4۷« سپتمبر» 6به تأریخ « شپیگل»همین مجلۀ 
چند روز بعد از شعار های آخری "محمد علی جناح"، که 
"آزادی مذهبی" را به تصور و طریق خود در جریان، 

نمود، خبر خونینی را با نشر تصویر هم تقسیم هند عملی 
چنان بگوش او می رساند. در گزارش آن، تحت عنوان : 

"، در متن مختصر این هندوستان: خون گمرکی آزادی"
قربانی های مسلمان »خبر در پایان تصویر می خوانیم: 

سیکهه ها در "هشنیاپور"، یکصد "میل"، در سمت شرق 
وی دفن گردند. ساعت تولد الهور. آنها باید در یک قبر کتل

ی های سیکهه، جنگ خونین نژادی جوهند نوین، به کشور هندوستان هیچ صلح، نیاورد. در والیت پنجاب، جنگ
)یکصد هزار( کشته ۱۰۰۰۰۰محل و   ۱۵۰را علیه مسلمانان به راه انداخته اند. بررسی های انگلیسی از حریق 

 «نام برده اند. ،بی خانه ۳۵۰۰۰۰و 
 

، مناسبات دو کشور است دو کشور هندوستان و پاکستان بوقوع پیوسته این تأریخ ببعد،جنگ های متعدد، بیناز آن 
همجوار، افغانستان و هندوستان را هم با بد گمانی مشاهده نموده، درین منطقه، باعث بروز معضالت و دشواری 

 های بزرگ گردیده است.
 

، سازمانهای سیاسی در تحت نام پیرو ی امروزصرفنظر از اینکه در سراس دنیا
مذهبی، عمدتاً "شیعه" و "سنی" و « در پهلوی دیگر "فرقه های« آیدیالوژی اسالمی»

، «اسالمیزم»غیره نیز، به تبلیغات خاص آنها، مصروف اند، اما آنچه به موضوع 
بخصوص در دهه های اخیر ارتباط می گیرد، وضعیت خیلی بغرنج و خطرناک تری را 

 این حالت در راه همزیستی صلح آمیز بشریت، ایجاد نموده اند. بررسیبه گذشته، نظر 
در یک مقاله و هم توسط یک انسان، ممکن بوده نمی تواند. در عین حال ضمن اینکه 

و به خصوص ضد "غربی" « بیگانه» یت باضد در تحت نام تبلیغات و خصومت ها
ر حمایت ازین دو فرقۀ "شیعه" و کسب شدت نموده است، رقابت های دولت های که د

مملکت عربی ""سنی"، خود، حاکمیت دولتی را مانند "جمهوری اسالمی ایران" و 
 هویت مذهبی" تیل می ریزند. »سعودی" در اختیار دارند، بر شعله های آتش، در تحت 

 

درین مورد نیز مطالعات عمیق تر ضرور است. استفاده از دولت، در امر یک مذهب 
خاص، یا نژاد مشخص، بشریت را از خونریزی دوامدار، نجات نخواهد داد. قابل تذکر می دانیم که با وجود اینکه 

د، اما در خود را برجسته ساخته ان« هویت اسالمی»رهبران دولت عربستان سعودی، از روی بیرق و نشان، 
را، مانند برخی از کشور های دیگر، شامل نساخته اند. حال به این چند سطر از « اسالم»قسمت نام دولت آن، کلمۀ 

، بدست نشر سپرده شده است، توجه «قتل ملک فیصل»م، به ارتباط 1۹۷۵، که در سال «شپیگل»یک گزارش 
 نمائید.
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، حکومت می کنند، «اسالم»سالمی" و خانوادۀ او، که در تحت نام درین گزارش می بینیم که در بارۀ آن "پادشاه ا 
در  چه نوشته شده است. اهمیت نقش رهبر این کشور را مجله هم چنان در انتخاب سرمقالۀ آن، برمال ساخته است:

ملک فیصل »م عکس 1۹۷۵سال  1۴پشتی مجله، که در شمارۀ 
خطر  مرگ فیصل،»می نویسد:چنین مقتول" را هم می بینیم، 
در پایان تصویر، سیاه و سفید که «.)جنگ جدید در شرق میانه

سعودی فیصل:   -نشسته است، می خوانیم: "پادشاه  لملک فیص
 ".همه چیز در قرآن موجود است" 
 

تأثر آور برای ایاالت همین مجله در سرمقلۀ آن تحت عنوان: " 
"، مفصل تر گزارش می دهد. متحده، تأثر آور برای اسرائیل

در جمالت مقدماتی این گزارش "مرگ فیصل"، که قتل او را  
اند، از زبان  بدست یک "شهزادۀ مریض" یاد کرده رسماً 

سیاستمداران زیاد غربی، یک ضایعۀ بزرگ دانسته اند. در 
جمالت قبلی گزارش، هیأت تحریر مجله چنین عالوه نموده 

پادشاه صحرا، که دولت های صنعتی را به مبارزه »است: 
طلبید، یک مسلمان مذهبی خرافاتی بوده است که، مأموریت 

را پوشانیده است. شاه مستبد، مرشد « کیسینجر یهودی» صلح
، که کشور خود را به رفاهیت رسانید: بوده است و روشن شده

فیصل تا زمان مرگ، یک حاکم با تضاد های کامل باقی ماند، 
عات شرق لیکن در عین زمان در نقش ثبات آورنده در مناز

 .«میانه، شناخته شده است
 

گزارشگر، متن اصلی گزارش خود را با این کلمات آغاز نموده 
سعودی، فقط سه  –در تمام پادشاهی بزرگ عربستان » است: 

م(،ُخسر حضرت محمد، ابوبکر صدیق ۶۳۲قبر حامل نام، می باشد: قبر پیغمبر حضرت محمد )ص( )سال وفات 
م(. قبر ملک فیصل )مقتول در سال ۶۴۴م( و خلفیۀ اسالم حضرت عمر )مقتول در سال ۶۳۴)سال وفات 

م( بر حسب تعامالت در عربستان سعودی، تحت حاکمیت، طریق وهابی اسالم، بدون نام است. به معلومات ۱۹۷۵
ق سعودی سعود موقعیت دارد. بیر ملک و یا تزئیات صحرا، بیشتر ارزش داده شده است، جائیکه قبر برادرش،

م: چون باالی بیرق کلمه عقیدت به اسالم ۱۹۷۵مارچ  ۲۵هم در هیچ جا نیمه افراشته نبوده است. در همان روز 
نوشته شده است، و کلمۀ مقدس قرآن شریف بر آن موجود است، بناًء اجازه ندارند، تا بیرق را نیمه افراشته 

 « یا غالم، در جناح مقابل جدا می گردد...سازند. چون در حالت انسان، فرقی ندارد که پادشاه است 
 

در حال حاضر، که در سراسر جهان، در بین حلقات "افراطی بنیادگرای" یک نوعی از "پیوند بین المللی" با تعمیل 
آنها و دولت هایی که اتباع آنها، پیرو « اسالمیزم»"تروریزم"، در نقاط مختلف جهان، گزارش می یابد، با ید میان 

م اند، فرق قایل شد. در خاتمه وقتی به روز های تقسیم "نیم قارۀ هند" در زمان حاکمیت" و مستقیماً بعد از دین اسال
ل بعد از قریب (، نظر اندازیم، حاVizekönig, Lord Mountbatten "ویسرای جدید، الرد مونت بتن" ) اشغال وظیفه

کثیف ترین اقدام و معاملۀ سیاسی، در تأریخ بشر شمرده  بمثابۀ ،شده ، می بینیم که آن سیاست، براه افتادههفت دهه
ریشه نژادی جدا ساخته اند. در  تفاوت احتمالی در شده می تواند، که انسان ها، را بر اساس تفاوت عقیدۀ مذهبی و یا
من ، "ویسرای جدید" گفته است، که: "«دهلی»لحظۀ "ادای سوگند" در وقت اشغال وظیفه در دربار شاهانۀ 

آن مجله می  1۴، در شمارۀ 1۹۴۷اپریل  ۳"شپیگل" به تأریخ «. ونه خیال باطل نسبت وظیفۀ دشوارم ندارمهیچگ
وظیفۀ " در هند خواهد بود. "شپیگل" هم چنان در ختم گزارش آن می نویسد: ""ویسراینویسد، که احتماالً آخرین 

ا در برابر آزادی که برای شان پیکش شده ویسرای" جدید، از آنجهت تا زمانی مشکل است، که خود هندوستانی ه"
 . "است، بحیث مانع قرار گیرند

 

، «کثیر المذاهب»با ذکر این چند کلمه، بوضاحت می توان گفت که همزیستی مسالمت آمیز و دوستانۀ جوامع 
. تابعیت کامل از قوانین چه و یک امر ضروی و حتمی است ممکن است« کثیر الفرهنگ»و هم « کثیرایتنیک»

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

مذهبی و چه غیر مذهی باشد، در هر حاکمیت شرط اساسی است. تطبیق قانون فقط، از صالحیت تأسیساتی است، 
 موجود است، که و قانونی« متمدن»جوامع  یت قانونی داده است. مقولۀ مشهورکه قانون دول حاکم، به آنها صالح

المی ما، قانون کشور دارای محتوای عقیدت اسر د«.جریان قتل انسان، سیل بین نمی خواهددر » :می آموزد
 "شرعی" و "دینوی" نیز می باشد. 

 

که « فرخنده»بناًء قتل وحشتاک  قانونی "اعدام کننده" را ندارد.هر فرد معتقد، صالحیت صدور اعدام و نقش غیر 
انسان را جریحه دار ساخته است، در هیچ دین و آئین انسان، قابل توجیه و بخشودنی نیست. این  ها قلوب میلیون

انسان، خاتمه داده اند. غم « را مشترکاً انجام داده اند. بدین معنی که  به "زندگی« سرمایه»همه، یک جنایت عظیم 
غیر قانونی  و بی  ، همۀ اینهاو هم دینو معصوم هوطن « بی گناه»انگیز تر از همه حاالت اینست، که برین زن 

شده او را  فرخنده مرتکب قتل فجیعموجب حملۀ جمعی انجام داده اند، با قصی القلبی و وحشت بی نظیر در جهان، 
 اند. به شهادت رسانیده 

 

 پایان
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