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نجیب پتمن

سقراط او مارتین لوتر کینگ
د مدني نافرمانۍ دوه سبقونه
افالطون د کریټو  Critoډیالوګ په سریزه کې لیکي چې سقراط زنداني شوی وو ځکه هغه د ځوانانو دفاسدولو او
په عجیب خدایانو د باور کولو له کبله تورن او د اعدام په تمه دی .په هرحال ،دا یوازې د چانس لهمخې دی چې س
قراط الهم ژوندی دی ،دزندان په حجره کې بند پاتې دی .د هغه د محاکمې په جریان کې،اتنیانو د اژین ټاپو ډیلوس
ته د مذهبي ماموریت لپاره یوه کوچنۍ کشتۍ لیږلې وه .داسې انګیرل کیده چې ټاپو دخدای اپولو لپاره سپیڅلی و او
په داسې حال کې چې کښتۍ لیرې وه ،تر هغو به اعدام به نه ترسره کیږي .
د سقراط شتمن ملګری کریټو د سهار په لومړیو ساعتونو کې له فیلسوف سره لیدنه کوي .هغه سقراط ته خبرورکو
ي چې د ډیلوس کښتۍ به ډیر ژر راشي او هغه به بې له شکه ووژل شي کله چې اتن ته راښکته شي .لږوخت پاتې
دی ،کریټو سقراط ته ډاډ ورکوي چې هغه به زندان ساتونکو ته رشوت ورکړي او سقراط ته به اجازهورکړي چې
له اتن څخه وتښتي .فیلسوف به د هغه د اعدام څخه ډډه کوله ،او خپلې ورځې به په تیسالي کې تیرېکړي .او بیا یو
څه خورا عجیب پیښیږي :سقراط انکار کوي ...
سقراط د پوښتنو لړۍ پیلوي (لکه څنګه چې هغه یې غواړي) او د خپل اندیښمن ملګري کریټو سره په فلسفیبحث
کې ښکیل دی .سقراط لومړی پوښتنه وکړه چې که موږ د اکثریت نظر ته پام وکړو ،دوی ممکن د یو سړیبدن ته
زیان ورسوي ،مګر ایا دوی کله هم د هغه اروا ته زیان رسولی شي؟ سقراط په دې باور نه دی؛ هغه بیاپوښتنه کو
ي چې ایا دا جواز لري چې نورو ته زیان ورسوي چې موږ ته یې زیان رسولی دی .کریټو دا په پام کېنیسي او بیا
دې پایلې ته رسیږي چې ناسم کار ،پخپل ذات کې ،هیڅکله د توجیه وړ نه دی ؟ کریتو دی پایلې تهرسیږي موږ باید
هیڅکله د نورو سره ظلم ونه کړو حتی کله چې موږ د بې عدالتۍ سره مخ یو .سقراط د دې خبرېسره موافق دی او
دا مني چې ډیر خلک به په دې مسله کې د هغه سره موافق نه وي .حتی هغه وایي…
“څوک باید هیڅکله  ،کله چې ظلم کیږي  ،په بدل کې یې ظلم ونه کړي  ،لکه څنګه چې اکثریت باور لري  ،ځک
هچې یو څوک باید هیڅکله تیروتنه ونه کړي”.
– افالطون ،کریټو
سقراط بیا د فکر کولو یوه بله کرښه پیلوی چې د ټولنیز تړون تیوري ته نږدې غبرګون ښیې چې دوه زره کالهورو
سته به د توماس هابز لخوا اصالح شوه .سقراط له زندان څخه تېښته د ټولې اتنیانو د ټولنې تور پورې کولګڼل .دا
به د آتن د محکمو واک او د نوي ډیموکراتیک حکومت واک کمزوری کړي.
لدی هاخوا  ،سقراط هیڅ شکایت ونه کړ کله چې آتن هغه ته پناه ورکړه ،هغه ته یې زده کړه ورکړ ،د هغه کورنۍ
ته یې پاملرنه وکړه ،او د یرغلګرو څخه یې ساتنه وکړه .ولې سقراط اوس د آتن د ویجاړولو هڅه وکړي یوازې دا
چې ښار یې د هغه لپاره ناوړه شرایط راوړي؟ لکه څنګه چې فیلسوف دا بیانوي ،موږ کیدی شي ټولنه پریږدو،هڅ
ه وکړو چې هغه بدلون ته وهڅوو یا هر هغه سزا ومنو چې دا موږ ته رسوي .د ریښتیونی شخص لپاره بله چارهن
شته.
کیدی شي پدې ټکي کې د فیلسوف سره موافق نه یاست .یقینا که موږ د اعدام په تمه یو ،موږ به په سمه توګه دتیښ
تې په اړه فکر وکړو ،لعنت پر قوانینو !قوانین به زیانمن شي! په هر حال ،سقراط یوازې مخکې اشاره کړېچې یو
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څوک باید هیڅکله قانون ته زیان ونه رسوي ،حتی کله چې موږ ته زیان رسوي .یوازینی حقیقي ضرر چېانسان ته
رسوي هغه اروا ته زیان رسول دي.
سقراط ،یو سړی چې د آتن خلک قانع کړي د حکمت په لټه کې وه ،د واکمنانو د قفسونو غږ جګ کړ ،چې دوی
بهیې په عمل کې شرمنده کړل .هغه به حتما ً د ډېرو نامتو خلکو کرکه راپاروي .هغه به هڅه وکړي چې دوی بدلون
تهوهڅوي ،د ناپوهۍ پرځای حکمت ومني .هغه ته به سزا ورکړل شي .او په داسې حال کې چې د ظلم تر دروندو
زن الندې به ساه ورکړي  ،هغه به د ټولنې د بې عدالتۍ په مقابل کې په نرمۍ سره خپله سزا ومني او د ټولنې لهبی
عدالتۍ سره تل په شخړه کې وو.
دوه زره کاله وروسته له دې چې سقراط له کریټو سره دا خبرې وکړې ،مارتین لوتر کینګ هم ځان د زندان په تن
ګهخونه کې ناست وموند .د اپریل په  1963 ،12کال چې کینګ د االباما په برمینګهم کې د الریونونو او عدم تشد
دالریونونو د همغږۍ لړۍ په غبرګون کې ونیول شو .په زندان کې د خپل وخت په موده کې ،کینګ یو پرانیستی
لیکولیکه چې د عدم تشدد مقاومت ،تمرد  ،او په امریکا کې د نژادي نابرابرۍ خطرونو ته یې اشاره کړی وه.
د برمنګهم زندان څخه لیک به د امریکا د مدني حقونو غورځنګ لپاره یو مرکز او د مدني نافرمانۍ عمل لپاره یول
نډ مالتړی الرښود وو .د نژادي نابرابرۍ او بې عدالتۍ په مخ کې ،لیک په ګوته کوي چې څنګه د تل پاتې اوبنسټی
ز بدلون راوستلو لپاره د عدم تشدد د الریون کارول باید پلي شي .کینګ په ډاګه کړه چې د غیر عادالنهقوانینو اطا
عت کولو څخه فعال ،انکار کول نه یوازې د ټولنیزو فعالینو لپاره اړین دي ،بلکه د هر هغه چا لپاره چېپه ریښتینې
عدالت او انساني کرامت باور لري باید اخالقي مکلفیت هم وي.
کینګ د امریکا د سویل قوانین د نازي آلمان له قوانینو سره پرتله کوي ،چیرته چې د یهودي سړي یا میرمنې سرهم
رسته کول "غیر قانوني" وو .او بیا هم،کینګ باور لري چې که هغه په
هغه وخت که په آلمان کې وای ،نو بې لهشکه به یې دا کار کړی وای .د قوانینو له اطاعت څخه انکار کول ،لکه څ
نګه چې کینګ وایي ،د انسان شخصیتسپکوي د هر چا لپاره ترټولو غوره دنده دا ده چې په یوه بې انصافه ټولنه
کې د بنسټیز بدلون په لټه کې وي.
کینګ او سقراط د پرمختګ لپاره د دوی د مبارزې سره تړلي وو .کینګ حتی په خپل لیک کې د لوی فیلسوف یادو
نهکوي هغه لیکي ...
لکه څنګه چې سقراط احساس کاوه چې په ذهن کې د تشنج راپارول اړین دي ترڅو خلک د افسانو او نیموحقیقتونو
له بند څخه د تخلیقي څیړنو او هدف ارزونې بی بندوباره ډګر ته راوباسي  ،نو موږ باید د عدم تشددعینی بنسټونو د
رامینځته کولو اړتیا وګورو .په ټولنه کې یو ډول تاوتریخوالی چې د خلکو سره به د تعصب اوتوکمپالنې له ژورو
تیارو څخه د تفاهم او ورورګلوۍ عالي لوړو پوړونو ته پورته شي.
 مارټین لوتر کینګ ،د برمینګهم له زندان څخه لیک -که دا دوه کسان په رښتیا هم د استبداد له زنځیرونو څخه د خالصون لپاره په ورته مبارزه کې ښکیل وو ،نو ښایېد
حیرانتیا خبره نه وي چې دوی به د خپلو ایډیالونو په خاطر د دردناکه پایلو سره مخ شي .سقراط به د هغه دولتلخوا
ووژل شي چې غوښتل یې روښانه کړي .مارتین لوتر کینګ د  ۱۹۶۸کال د اپریل په څلورمه د ټینیسي پهمیمفس
کې د خپل هوټل په دوهم پوړ بالکوني کې په داسې حال کې ووژل شو .هغه د جیمز ارل رې لخوا وویشتلشو ،جی
مز د کینګز هوټل څخه د سړک په اوږدو کې د کور کې یوه خونه کرایه کړی وه  .په زړه پورې ده چېیادونه وکړ
و چې رابرټ کینیډي ،د وژلو مخکې وینا وکړه چیرې چې هغه د لوی یوناني ډرامه لیکونکي ایسکیلوسداسې نقل
قول کړې وه
هغه څوک چې زده کوي باید رنځ وګالي
او حتی زموږ په خوب کې درد هیر نشي
په زړه څاڅکی څاڅکی غورځي
او زموږ د ارادې خالف،
موږ ته د خدای په ویرونکي فضل سره حکمت راځي.
ایسکلوس د رابرټ کنیډي لخوا نقل قول
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سقراط او کینګ به له مرګ وروسته د ستاینې وړ او په درناوي سره یاد ساتل کیږي .د دوی نظریات به د ډیروخل
کو کرکه راپاروي  ،او دوی د تعقیب لپاره په ناحقه توګه رنځ ګالي  .په خواشینۍ سره دوی دواړه د خپلو افکارول
پاره ووژل شول  ،د خلکو د نیکمرغه کولو لپاره مبارزه کوله چې دوی وکولی شي تر څو نړۍ د هر چا لپاره هو
ساځای اوسي.
دا دوه سیاسي فیلسوفان او د ټولنیز عدالت پلویان د زرګونو کلونو تاریخ یو بل سره بیلوي ،دغو دوو کسانو پهټولنه
کې د عدالت لپاره په زړه پورې مبارزه وکړه چې دوی یې قرباني او له منځه یوړل .د هدف له مخې متحد،سقراط ا
و کینګ موږ ټولو ته یادونه په میراث پریښودل چې بدلون ورو او ډیری وختونه په درد سره راځي .او هرهغه څه
چې موږ یې له روښانتیا څخه خوند اخلو ،دا اکثرا د تاریخ په اوږدو کې د سترو اشخاصو څخه مننه کووچې د انسا
نیت په استازیتوب ځوریدلي ،ترڅو ډاډ ترالسه شي چې ریښتینې عدالت د مبارزې په پایله کې خپللوړ مقام ته رسي
.
پای
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