
ઈ�લાિમઝમ વ�ચ ેપા�ક�તાન હાલ ફસાઈ ગ�ું છે
- આઈ.આઈ.ટ�. ગાધંીનગર ખાત  ે�યા�યાનમાળા�ું આયોજન કરવામા  ંઆ��ુ

- ���ટોફ� ����ટ� પા�ક�તાનની કર�ટ સમ�યા પર લ�ેચર આ��ું

પા�ક�તાન હાલ �ણ મજેર �ોબલમનો સામનો કર� ર�ો છ.ે

તમેા જોવા જઈએ તો ઈ�લામ રા��, લોકશાહ� ક�

સર�ખુ�યારશાહ� અન ે �ી� ુ ભાષાવાદનો ઉદય આવા

�ોબલમના કારણ ેપા�ક�તાન િવકાસથી �ુર જઈ ર�ો છ.ે�ના

પ�રણામ ેઈ�લાિમઝમ વ�ચ ેપા�ક�તાન ફસાઇ ગ� ુછ.ે આ

શ�દો છ ે ફા�સના પો�લ�ટકલ એ�સપટ� ���ટોફ જો���ટના

�મણ ે આઈ.આઈ.ટ�. ગાધંીનગર ખાત ે યો�યલેા

�યા�યાનમાળામા ંઆ વાત કહ� હતી.

ઈ��ડયન ઈ���ટટ�ટૂ ઓફ ટ�કનોલો�, ગાધંીનગર ખાતે

�યા�યાનમાળા�ું આયોજન કરવામા ં આ�� ુ હ�.ુ �મા

ફા�સથી આવલેા પો�લ�ટકલ એ�સપટ� ���ટાફ� જો���ટ�

પોતાની �કૂ ઘ પરેડાઈસ ઈન�ટ��બલીટ� એ�ડ ર�િસ�લએ�સ

(પા�ક�તાન િવરોધાભાષ, અ��થરતા અન ે ��થિત�થાપકતા )

લખવાની દર�યાન કર�લા અ�ભુવના આધાર� પા�ક�તાનની

રાજક�ય પ�ર��થિત અન ેસમ�યા પર ઈ�ટ�ટ�ગ વાત કર�

હતી.

���ટાફ� જો���ટ� વ�મુા ંજણાવતા ક�ું ક� ભલ ેપા�ક�તાન લોકશાહ� બનવાની �દશામા ંઆગળ વધી ર� ુહોય પણ ઘણા ખરા

પા�ક�તાની હ� ુપણ લોકશાહ� નથી ઈ�છતા તઓે િમ�લ�� શાસન ેપણ યો�ય ગણ ેછ.ે �ના પ�રણામ ે િવરોધાભાસની

પ�ર��થિતનો ઉ�વ થયો છ.ે વળ� લોકશાહ� અન ે િમ�લ�� શાસન  વ�ચ ેઅવાર-નવાર ઘષ�ણના બનાવો બન ેછ ે�ના

પ�રણામ ેલોકોમા ંપણ એક �કારનો રાજક�ય અ��થરતાન ેલઈન ેડર જોવા મળ� ર�ો છ.ે

ભારત ઉપર વાત કરતા તમેણ ેજણા��ું છ ેક� ૧૯૨૫ થી લઈન ે૧૯૯૦ �ધુીના સમયગાળામા ંભારતના રાજક�ય ઈિતહાસમા ં

સાઇલ�ટ �રવો��શુન થ� ુહ�ું દર�ક ��ે ેકઈ ન ેકઈ ફ�રફાર થઈ ર�ા હતો. �ના પ�રણામ ેભારત ��થિત �થાપક બની શ�ુ

ન હ�.ુ

ઉ�લખેનીય છ ેક� ભારત અન ેપા�ક�તાનના ભાગલા બાદ પા�ક�તાન ��થરતા �થાપવાના ઘણા �યાસો કય� છ.ે પણ પહ�લા

બા�ંલાદ�શ અલગ દ�શ બનતા તને ે�યારથી લઈન ેઅ�યાર �ધુી સમયાતંર� ઘણા જટકા લા�યા છ.ે

પા�ક�તાનની ��ુય સમ�યાઓ

* ઈ�માલ રા�� બનાવ�ું તો ક�ું?  િસયા ક� ��ુી

* અનકે ભાષાવાદ ફ�લાવતા લોકોન ેપો�લ�ટ�સમા ંવધાર� પડતો હ�ત�પે ક�મ અટકાવવો.

* લોકશાહ� રા�� બનાવ�ું ક� સર�ખુ�યારશાહ� રા��

* િમ�લ�� શાસન વ�ચ ેલોકશાહ� દબાઇ


