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 تشدد او که عدم تشدد؟
 

د مبارزې د برخلیک په ټاکلو کې د انسانانو نقش مهم دی خو مونږ تل باید دې موضوع ته پام وکړو چې د مبارزو 
ټاکلو کې جغرافیوي موقیعیتونه او ځانګړي زماني شرایط هم فوق العاده اغیز لري. د جال جال عواملو په سرنوشت 

پر بنسټ کله یوه مفکوره یا نظریه د خلکو د نجات او حقوقو تر السه کولو لپاره ښه وسیله وي او په بله جغرافیه او 
 و ګټوره وي. زمانه کې بله وسیله یا روش د مبارزو د بریا لپاره اغیزمنه ا

 

تشدد او عدم تشدد د حق غوښتلو او تر السه کولو دوه جال روشونه دي. د خپلواکۍ او آزادۍ د مبارزو تاریخ 
ښودلې ده چې د مبارزې دې دواړو ډولونو په ځانګړي زمان او ځانګړي مکان کې ځانګړې پایلې درلودلې دي. د 

زیږدیز کال پورې د ( ۱۹۷۵-۱۹۵۵د )ک پر وړاندې متشددې )وسله والې( مبارزې بیلګه د امریکایې ښکیال
د انګریزي ښکیالک پر ، وسله واله او چریکي مبارزهشمالي ویتنام د ځواکونو او د ویتنام د آزادي بخښونکې جبهې 

د خالف د عدم تشدد )یو ډول عدم همکاري یا ملکي نافرمانۍ( مبارزه د هند د لویې وچې د خپلواکۍ مبارزه ده چې 
آزادي بخښونکو غورځنګونو او انقالبونو مجموعه ده چې د هندوستان د خلکو له د بریتانیا د امپراتورۍ یو لړ 

ندرا په مشرتابه خالف یې د هند د خپلواکۍ لپاره صورت ونیوه. لومړی پیل د هند د ملي پوځ له خوا د سوبهاش چا
په همدې کې بریا ته ورسید.  ۱۹۴۷الندې په کې د مهاتماګاندي تر مشرۍ  ۱۸۵۷دا غورځنګ په  ډیر پر مخ والړ.

د السته راوړلو په د مدني حقوقو توګه د مارتین لوترکنګ هغه سوله ییزه مبارزه ده چې د امریکایي تور پوستکو 
 د پورته شي". ویل "زه یو خیال لرم چې یوه ورځ به دا ملت رااو هغه و په ملیونونو خلک وهڅول یې ترڅ کې 

کال کې د مدني حقوقو قانون منظور شی، او په  ۱۹٦۴له هغه سره مرسته وکړله چې په  عدم تشدد کړنالرې
)مبازه زما ژوند له مخې چې زه یې لرم مطالعې البته زما د   تصویب شي.هم کال کې د رایو ورکولو حق  ۱۹٦٥
د نیلسون منډیال په  د دې ډولو له ترکیب څخه هم کار اخستل شوی دي چې غوره بیلګه یېنیلسون منډیال(  –کتاب 

اپارتایید . هم د یادونې وړ دهمشرۍ په جنوبي افریقا کې د نژادي تعصب )آپارتاید( پر وړاندې ښکاره او پټه مبارزه 
کړ او د جنوبي امریکا د کال کې سویلي افریقا کې رامنځته  ۱۹۴۸په  حکومتي سسټمیا پر نژادي تبعیض والړ 

کال بریا ته ورسیده او د آپارتاید پلوي  ۱۹۸۹وړادې مبارزه تر سره شوه. او په بیالبیلو سیاسي ډلو له خوا یې پر 
په خپل وخت کې یو څه مطلوبو پایلو ته  ټولې ملي او سیاسي مبارزېدا رژیم د دوی غوښتنو ته غاړه کښیښودله.  

   رسیدلې دي.
 

اګاهانه او آګاهانه  توګه د عدم تشد د  د دې مقدمې یادونه مې ځکه وکړه چې زمونږ یو شمیر ځوانان او هیوادوال په
و د مبارزو د تاریخ مطالعه وکړي کلمبارزې د ډول مخالفت یا پلوی کوی. زه دغو ټولو څخه هیله لرم چې د دغو خ

او تر څنګه یې د خپل ټولنې او هغه شرایط مطالعه کړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د هغه غړي ور سره 
کې له حالتو ناخبره او ځینې کسان له یو آرام او سوکاله چاپیلایر سپارښتنه ځکه کوم چې مخامخ دي. دا غوښتنه او 

څخه هغه چا ته نسخې لیکي چې د هغوی د واقعي ستونزو څخه ناخبره دي. څومره چې زه پوهیږم احساساتي توګه 
پښتانه او په ځانګړې توګه د السه کولو لپاره راپورته شوي د خپلو حقوقو د غوتلو او تر نو واقعیت دا دی چې لر یا 

پي ټي ایم مشران د خپل ځان او مبارزې پر وړاندې پرتو ستونزو، پر خپلو قوي او کمزورو برخو او امکاناتو او د 
 خپل دښمن په قوي نکتو، شومو او بدو نیتونو له مونږ څخه په مراتبو ښه پوهیږي او له مونږ څخه څو ځله ډیر

سیاسي درک او پوخوالی لري او له مونږ څخه په ال ډیره بهتره توګه کوالی شي ځان او خپلې د حق غوښتنې 
مبارزې لپاره تګالره او کړنالره غوره کړي. د پښتنو د حقوقو او ژوند د خوندي کولو د مبارزې لپاره له یو بل 

و تجویز د بل چا چې په نومړې مبارزې کې محیط څخه او هغه د مبارزې د تجربو څخه په ناخبرۍ د ناوړه نسخ
شریک نه وې، حق هم نه دی او که بیا هم څوک په خپله نابالغه خبره ټینګ والړ وي نو هغوی دې لومړی د هغه 
ځای ګډې وډې چارې سمبال کړي، چیرې همدا اوس پرې ناست او هغه هم د یوې کنډوالې بڼه لري چې نه یې د 

او نه د دې موخې تر السه کولو لپاره په اخالص کوم وړ کار سر ته رسوي. داسې جوړیدو لپاره سالم فکر کوي 
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خلک څنګه کوالی شي د بل چا له حالت څخه څه ښه خبر شي او یا نسخه ور ته تجویز کړي. په کار دا ده چې د 
ور لوخړې تګالرې کړنالرې ادلون او بدلون او غوراوی هغه چا ته پریږدو چې په یوه سره مځکه ناست او د ا

ترې ګرد چاپیره تاویږي او د همدې اور په لمبو کې لولپه کیږي، نو دا باید ومنو چې هغوی په خپل شرایطو تر 
 مونږ ډیر ښه پوهیږي. 

 

هو، که مونږ کې په رښتیا لږ ایمان او غیرت موجود وي او مسئولیت او ګډ درد احساس لرو، نو باید په هر حالت 
و او تر السه کولو د مبارزې هر ډول اخالقي، مالي او ځاني مالتړ په خاطر په رښتیا کې باید د هغوی د حق غوښتل

میدان ته را و وځو، ځکه چې دا زمونږ تاریخي او وطني دنده او رسالت دی. په دې کار کې هم د هغو خلکو خبرو 
ند د تاوان رسیدلو سبب و ته غوږ نیول په کار دي او زمونږ هر ډول مالتړ او مخالفت باید د هغوی مبارزې او ژو

 نه ګرځي.
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