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 یوقدم یو آواز انقالب انقالب
 )لمړۍ برخه(

 
ظلم ناروا او تېری چې ترحده واوړي بیا دمرګ او ژوند ترمنځ واټن لنډشي دا ذهنیت د دې سبب کېږي چې صبر او 

خپل مفهوم له السه ورکړي او له ظالمه د کسات اخیستوالروچارو لټونته معطوف شي او  د ځان ژغورولو   زغم
لپاره  د هرې  ممکنه الرې په لټه کې شي ترڅو خپل غچ له غلیمه ترالسه کړي، چې همدا کار د دهٔ حق بللکېږي او 

زور تر السه کولی شي،  په اصل کې  حق حق هغه څیز دی چې انسان یا دحقوقی الرو چارو او یائې د مټ په 
توان، قدرت، اختیار، او تسلط دی، حق د حق د خاوند هغه قدرت، توان او امتیازدی چې نور کسان ئې نلري یعنی 
کوم امتیاز او ګټه چې د حق په خاوند پورې ارړه لري باید د نورو کسانو له خوا د هغه د امتیاز، د هغه د حقونو 

ده پورې اړه لري احترام  او رعایت وشي او په هغه باندې له تېري څخه ډډه وکړي، آلمانی حقوق  دهغه د مال چه په
وایي چې حق یواځې په غوښتلو الس ته نه راځي او یا په بل عبارت حق صرفاً د غوښتلو په معنا « وینشیلد» پوه 

وان چې دحق خاوند ته د حق د ندی بلکې دحق اصلي مفهوم د حق د تأمین قدرت او توان دی داسې قدرت او ت
تصرف او الس ته راوړلو ځواک بخښي ترهغو چې دحق خاوند دخپل حق د تصرف اوترالسه کولو واک او قدرت 
ونلري نشي کولی د خپل حق څخه د خپل ځان په ګټه استفاده وکړي او یا ئې د خپل ځان لپاره په خپله خوښه استعمال 

 چا حقوق هغه وخت په عمل کې تحقق موندلی شي چې:کړي، په حقیقت کې ویلی شو چې د یو 

 ۱- ۰دحق خاوند د خپل حق دالس ته راوړلو قدرت اوتوان ولري 

 ۲-۰دغه قدرت او توان وکوالی شي دحق خاوند ته د خپل حق د تصرفی امکانات برابر کړی  

 ۳- ئې استعمال  دحق خاوند وکوالی شي د خپل حق څخه بېله کومې وېرې استفاده وکړي او پخپله خوښه
 ۰کړی شي

حقوق  د حق مجموعه او د هغو ُکلي »دحقوق پوهانو د نړۍ د سترو فیلسوفانو د نظر سره سم حق داسې تعریفولی شو
او الزامي قواعدو ټولګه ده چې د نظم د ایجاد او د عدالت د استقرار په خاطر په ټولنیز ژوند حکومت کوي او د هغې 

په پورتني تعریف کې څلور اساسي عناصر ترسترګو کېږي دغه څلورګوني « اجرا د دولت له خوا تضمینېږي
عناصر د حقوقو د تعریف جوهر جوړوي چې د کلیت، الزام، د اجراضمانت اوقلمرو څخه عبارت دي، اوس که په 

نلد یوه ټولنه کې دولت ظالم وي او د وګړو حقونه تر پښو الندي کوي او د عدالت په تأمین او اجرا کې دو ګونی چ
وکړي، وګړي دا حق لري چې د خپل حق د غوښتلو لپاره الس پکارشي مګر په داسې حاالتو کې بیا حق په منفرد 
ډول نشي تر السه کېدی نو الزمه ده چې یووالی او همغږي رامنځ ته شي، یو موټی یو آوازوچت شي او دا  همغږي 

  ۰شي نو خامخا به بریا ته رسيد هغه قوتو لخوا چې دې غږ سره هم نظره دي مالتړ او حمایه 
 

کله چې انګلیسانو د ډیورنډ معاهده السلیک کړه نو د انګلیس اقتدار  د ډیورنډ د آغاړې په پښتنو سیمو زیات شو، د 
ز کال کې د وانه او توچي ایجنسي ګانې جوړې او اداره ئې د پنجاب ۱۸۹۶ز کال کې مالکنډ ایجنسي او په ۱۸۹۵

د السه انګلیسانو د کارنیزیونو، ماڼیو، سرکونو، فوزي استحکاماتو جوړول او  د دیورنډ د  حکومت ته حواله شوه، سم
کرښې په نښه کولو پیل وکړ، پښتنو چې ځان د دې غاړې  ورونونه  جدا ولیدل نو بېرته د یوځای کېدو په هیله په 

ونه د پاڅونکو ترحملو الندې کارنیزی« شبقدر»او« خیبر« »سمانا»ز کال کې په قیام الس پورې کړ او د ۱۸۹۷
ز کال پورې دوام وکړ، امیر عبدالرحمان خان چې د معاهدې ترتاثیرالندې تللی و نو له ۱۸۹۸راغلل او دا حاالت تر

 ۰دې پاڅونکوسره ئې ونشوه چې مرسته وکړي نو ځکه پاڅون ناکام شو
 

د هزاره او څلورد سند  سیند لوېدیزې زکال کې ۱۹۰۱وټاکال شو د « الرد کرزن»کله چې د بریطانوي هند وایسرا 
غاړې پښتانه چې پېښور، کوهاټ، بڼو او د اسماعیل خان دېره وه له پنجابه جال او پنځه قبایلی سیمو ایجنسۍ ئې د 

زکال کې پاکستان جوړشو صوبه سرحد ئې  پاکستان ۱۹۵۵شمال غربی صوبې په نوم سره یوځای کړې کله چې په 
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نظره دصوبه سرحد جوړول او هغه په پاکستان کې مدغمول  د دې لپاره وکړل چې له له « الرد»سره مدغم کړ، 
یوخوا د افغانستان د زړه نه  جدا شوې ټوټې ته د پاکستان د خاورې په حیث قانوني بڼه ورکړي او د بلې خوا د 

 ۰بریطانوي هندي امپراطوري ستنې مسبوطې کړي
ن او پښتانه مسلمانان له علم و تعلیم و تمدن نه لرې وساتي د پښتنو په انګلیسانو ټول کوښښ دا وه چې د هند مسلمانا

سیموکې بې له دیني مدرسو بله هېڅ تعلمي، اقتصادي، تخنیکي اوپراختیایی کومه پروژه عملي نشوه او همدا سیاست 
ب په دې هم بسیا ورسته  له  انګریزه پاکستان هم وساتله چې د پښتنو په ژوندکې سترې بدبختۍ منځته راوړې، پنجا

ونکړه پښتانهٔ د ترهګرو په نامهٔ زنداني کوي، وژني او تریتم کوي ئې، ځکه غواړي چې له یوې خوا د پښتنو غرور 
او وطنپالنې حس وځپي او له بلې خوا خپل تسلط په قبایلي او پښتنوسیمو ټینګ کړي، چېرته چې  فقرفالکت، ورانې 

یموکې شتون لري چېرته چې پوهنتونونه، فابریکې صنعت، اقتصاد او او ویجاړې دي هغه په پښتنو او بلوڅوس
 ۰تکنالوژي ده هغه په سند وپنجاب پورې تعلق نیسي

 
 ځوانان مو قتل کېږي کورونونه مو ورانېګي پښتون پکې غرقېږي

 دا څنګه آزادي ده  !!؟؟
د دې غږ ملګرتیا د هر پښتون ملي او ایماني دنده دا هغه غږ دی چې نن غیرتي پښتنوځوانانو وچت کړی ده 

جوړېږي، که پښتانه الهم د زمانې قهر ته چې له زمان نه بېرته پاتي او د پنجاب جبر ته چې  د بې اتفاقي، ظلم او 
ستم سپېړه ئې ورکړې ده، پټه خوله او غلي پاتېکېږي په یقین چې د پښتنو وجودی شتون به د یو باطور ملت په 

دا څه د ټوکو او مسخرو خبرنده دا یوستر عینی حقیقت ده چې د  پنجاب په منګولو د انقراض په لور الړشي،حیث د 
کالو کالو را پدېخوا پښتانهٔ پکې ښکیل دي فقد باید خپل سترګې خالصې کړي اول ځانته بیا ماحولته او بیا جهانته په 

داز واخلي هلته ده چې بیا د حق اخیستلو لپاره یوه الر د رڼو سترګو وګوري خپل حاالت وڅېړي او د پنجاب د کړنو ان
اتفاق او پاڅون ده او بس، نو ځکه غوره ګنم چې په لنډه توګه نورو غورځنګو او انقالبو ته یوه لنډه کتنه ولرم خو 

 ترهر څه ړاندۍ د پښتنو د عدم تشدد مبارزو ته یوه کتنه :
  

 د او آغیز:د فخرافغان پاچاخان د عدم تشدد پالیسي مقص
شول او  ولټرا ېورکېښپه پ يړغ ونهګزر ځپو ېوسل ېد ب ۍد خان عبدالغفارخان په مشر ېکاله مخک ایات خهڅله نن 

د  تنوښپ وونکوښخو امن خو ړېوک ېزډ هډغون ېپرد انوځی. برتانوي پوړوک ونیالر یېد برتانوي استعمار پرضد 
له اصولو سره خپله ژمنه  ېاو د عدم تشدد د فلسف انديګپاچاخان له  ولډ ېاو په د ،ېویون ېنیس ېباران ته خپل زوډ

 و.  لیپ تید فعال ځد عدم تشدد د پو ۍ. دا د خان عبدالغفارخان، په مشرهړثابته ک ېپه عمل ک
 
او  زیولنټمهم   ېک ىړد باچاخان د ژوند کلونه دي په افغانستان، سیمه او ن ېکاله چ ز۱۹۸۷تر  خهڅکال  ز۱۸۹۰ له
 ېک زکال۱۹۱۹پیل شوه، په  هګړج یوالهړن ړۍلوم ېک زکال۱۹۱٤په  ولډشول. د مثال په  ېښحوادث پ یاسیس

د  ېک ۱۹٤۷پیل شوه، په  هګړج یوالهړن وهمهد ېک ۱۹٤۰په  سته،یخپلواکي واخ خهڅافغانانو له برتانوي استعمار 
 .شو ړجوهم پاکستان  کې د سرطان دانه همدى کالهند استقالل تر السه شو او په 

 
د  ېسیم یرىډ ېنګد استو تنوښدوره وه هند او د پ ۍوانځد باچاخان د  ېپرمهال چ لید پ ګړېج ېیوالړن ړۍلوم د
لپاره مبارزه  ۍد آزاد ې. دا وخت هم په افغانستان او هم په هندوستان کېو ېالند ۍواکمن ېتر مستقیم ریزانوګان

 هډد عدم تشدد فلسفه وه، فعاله ون یېاصلي محور  ېچ ېپه دغو مبارزو ک ېک تونخواښروانه وه. پاچاخان په هند او پ
 ۰هدرلودل

 
 ۍد خپلواک ېاو نورو اروپایي استعماري هیوادو په مستعمرو ک یېد برتان ېوروسته و چ ګړېج ېیوالړن ړۍلوم له

کال  ١٩١٩شو او په  لینهضت پ ېتنښغو يهم د آزاد ېپه افغانستان ک ېک ړپیل شول، په دى ل ونهګنځغور ېتنښغو
وخت پاچاخان افغانستان ته  دا ،ستهیخپلواکي واخ خپله خهڅ ریزانوګله ان يافغانانو د امیرامان هللا خان په مشر ېک

 .يړورک غامیپ وواليیاو  ېنیخلکو ته د م وڅ لړک لیسفرونه پ
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له  یارلڅ ېله نژد یېژوند  زویلس ویوروست وڅاو د  خ،ید افغانانو تار ېچ ی،،انندسها،، ستیاو ژورنال کوالیل یهند
 ي:ئوا هړپه ا تونویلپاره د ده د فعال اید پراخت ېاو د عدم تشدد د فلسف وڅسره د پاچاخان د ه انديګ
ً یپراخ نفوذ درلود، خو دق رډې وی انديګ. يځرا لځوی ېپه زمانو ک ېو چ تیشخص یسارېب وی انديګ)) ته  انديګ قا

عبدالغفارخان  ایپاچاخان  ېانسان و چ تونښاو ستر پ یلو رډې وی وانځ هڅویورته د ده معاصر، خو تر هغه 
، کور په کور يپه کل يکل ېو، چ تونښهغه پ اخان. پاچو ړیلقب ورک انديګد سرحد د  انديګخپله ده ته په  .دهېنوم

او  لړافغانستان ته سفرونه وکراز ننني ا مده . دهٔ ويځوغور ېریل ېوسل ېدخپلیبا ېچ لړپوه ک یې تانهښاو پ دېرزګو
 ېڅپرته له خلکو بل ه ېنیله م دهٔ  ،و ېپور هړخلکو ته په ز غامیورساوه او دا پ غامیلپاره خپل ستر پ ېد سول ئېهلته 
 .((تلښنه غو

 
استقالل په رسمیت و پیژند، خان  یې وادونوېه ړۍد ن ېچ ېسره سم او وروسته له د دوېافغانستان له خپلواک د

 له غازي امان هللا خان او نورو دولتى مشرانو سره وکتل. یېاو هلته  ړعبدالغفارخان افغانستان ته وال
 
په  تنوښد پ ېد تر السه کولو لپاره ضروري ده چ يد آزاد ېچ هړوک هړپاچاخان پریکسفر او کتنو وروسته  ېد له
الره  زمنهېاغ وهی ويید تشدد د مخن ېنظر و چ ېبرخمن شى. پاچاخان په د خهڅخلک له سواد  ېک مویس ولوټ

. ده په دى برخه ړپیل وک ولوړاو مدرسو په جو یوځونښد  ېسیمو ک لوېالبېپه ب تنوښپاچاخان د پ ېهمدا و چ .ید میتعل
د پاچاخان وینا ده ، لړبریالیتوبونه هم تر السه ک یرډ ېی ېخو په پاى ک الل،ګو یې اوونهړک رډېاو  ستیوا اریز یرډ

چې ویل به یې، زموږ فرض له دنیا نه ظلم ورکول دي او مظلوم له ظالم نه خالصول، حتی که ظالم زموږ ورور او 
  ۰او دا دعلم او پوهې په رڼآکې ترالسه کېدی شي مسلمان هم وي

 
کې د پاکستان له جوړیدو وروسته د عمر تر پایه د خپل قوم د حقوقو د السته راوړلو لپاره د  ۱۹۴۷باچاخان په 

ده هېڅکله خپلو پلویانو ته د وسله والې مبارزې سپارښتنه ونکړه، خو له دې  ،پاکستانى واکمنانو پر ضد مبارزه کوله
 .ې تیره کړهعمر زیاته برخه د پاکستان د حکومت په زندانونو کسره سره یې د خپل 

 
او مذهبي مشر و. د ظلم پرضد د  اسيیپرمهال د خلکو س ېد مبارز ۍد هند د خپلواک خهڅ یېله برتان انديهاخوا ګ

. دا فلسفه د عدم اطاعتي وه ېدخلکو پراخه ب خهڅله حاکم نظام  ېبلکاساس وسله وال مقاومت نه،  ېد مبارز انديګ
خپلواکي واخلي  وادېد خپل ه خهڅ یېله برتان ېچ یشوا ید هند خلکو وکوال ېالر ېوه. له همد هړوال ټتشدد پر بنس

 ،شوه نهیاو خپلو حقوقو د ترالسه کولو لپاره خلکو ته د الهام سرچ ۍد خپلواک ېک ړۍن ولهټپه  ېاو همدا مبارزه وه چ
 رېشم ګڼبلل او  ستانیبرتانوي استعمار ترور ېچ لوډ ېپر د ویالګید جن ،ی،انندسها،، ستیاو ژورنال کوالیل یهند
 د نفوذ موضوع ته اشاره کوي: انديګد  لړاعدام ک یې
 

له  ېچ ېو ېلډ ېداس وانانوځهم د ژمنو وطنپالو  ،ید وادېه یوونکښطبعاً سوله خو ېچ ېپه هند ک ېمخک انديګ))له 
 ستانوید ترور رېشم ګڼ ید دو انویوه. برتانو ړېته مخه ک وسلوالې مبارزې یېلپاره  ېسره د مبارز ۍبرتانوي واکمن
اعدام  کهځ ی. دودلېادیپه نوم  ستانوید ترور رانمش رېشم ګڼنهضت  ونکيښبخ ي. د هند د آزادلړپه نوم اعدام ک

د  ېکسانو، چ ېپر د یاو پراخ نفوذ درلوده. او ده حت اتیز رډې یتر دو انديګوه. خو  ېستیاخ یېوسله  ېشول چ
 هم نفوذ درلود.(( دل،ېادیپه نوم  ستانویترور

 
پراخ سوله  نټپه وا لومترهیسوه ک لورڅد  ېک اشتیکال په مارچ م ۱۹۳۰مثال د  وی ېد عدم تشدد د مبارز انديګ د
 یې ېپه مبارزو ک ۍد هند د خپلواک ېچ ید مارش په نوم ثبت د ګېد مال ېک خیپه تار ونیو. دا الر ونیالر زیی
، دا چې مبارزه يېږک لګڼ لیمقاومت پ زئید سوله  پرضدد برتانوي استعمار  ېک وادېه ېلرله او په د هډون ېاکونکټ

 .باید کوم شکل ولري نظرپه وخت او شرایطو پورې اړه لري چې الندې بحث کې به ورته لنډه کتنه شي
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