
  
  اتحاد، منصوبہ :عوامی مزاحمت کے تين حقائق

  بندی، نظم و ضبط 

  عمار ابِن ضيا: ترجمہ و تلخيص    )اوپن ڈيموکريسی( ہارڈی ميری مين: تحرير

 

تين صفات دنيا بھر کی تشدد سے پاک تحريکوں کی کام يابی اور ناکامی کے درميان فرق 
 پاک نظم و ضبط۔اتحاد، منصوبہ بندی، اور تشدد سے : قائم کرسکتی ہيں

  آخر کيا چيز تشدد سے پاک عوامی مزاحمتی تحريکوں کو مؤثر بناتی ہے؟

طاقت کبھی دی نہيں جاتی، بلکہ ہميشہ ‘‘اگر ہم اس حقيقت کو تسليم کرليں کہ سياست ميں 
، تو Nزمی طور پر اس کا نتيجہ يہ نکلے گا کہ تشدد سے پاک تاريخی ’’لی جاتی ہے

ب ہوئيں کہ، کسی نہ کسی طرح، انھوں نے اپنے مخالفين کے تحريکيں اس ليے کام يا
  مقابلے ميں کہيں زياده طاقت سے کام ليا۔

يہ نتيجہ وسيع پيمانے پر پائے جانے والے اس مفروضے سے متصادم ہے کہ ماّدی وسائل 
پر قابو اور تشدد کی صVحيت سے طاقت جنم ليتی ہے۔ يہ نتيجہ اس مفروضے سے متعلق 

بھی اٹھاتا ہے۔ اگر يہ مفروضہ درست تھا تو تشدد سے پاک تحريکوں کو اپنے کئی سواNت 
سے بہتر مسلح اور وسائل کے حامل مخالفين کے خVف واضح طور پرناکام ہوجانا چاہيے 
تھا۔ تاہم، تاريخ تشدد سے پاک کئی کام ياب جدوجہدوں سے روشناس کرواتی ہے جو ايک 

دوسروں سے ممتاز تھيں اور جن کی  صدی سے بھی زياده عرصے تک چليں، جو
  :وجوہات بنی نوع انسان کی طرح متنوع تھيں۔ کچھ مثاليں درج ہيں

ء کی دہائی ميں ہندوستانيوں نے بڑے پيمانے پر تحريِک عدم ١٩۴٠ء اور ١٩٣٠ •
معاشی بائيکاٹ، اسکول بائيکاٹ، ہڑتاليں، ٹيکس سے انکار، عوامی (تعاون 

ر رکھ ديا جو ہندوستان پر حکومت کے قابل نہ ميں الجھاک) نافرمانی، استعفے
چھوڑنے کی کھلی دھمکی تھی، اور آخرکار برطانويوں کو ہندوستان چھوڑنے پر 

  قائل کرليا، اور يوں آزادی حاصل کی؛



ء کی دہائی کے دوران، امريکی شہری حقوق کی تحريک نے ١٩۶٠ء اور ١٩۵٠ •
يشولی لنچ کاؤنٹر سٹ ان، عدم تشدد مہمات، مثVً مونٹگوميری بس بائيکاٹ، ن

چVتے ہوئے مساوی حقوق حاصل کرنے ميں فتح حاصل کی، کہ ان تحريکوں نے  
اداروں کی سطح پر الگ نظام کی کم زوريوں کو اُجاگر کيا اور ملک بھر ميں 

  حاميوں کو اپنی طرف متوجہ کيا؛

ء کے دوران، کيلے فورنيا کے انگوری باغوں کے خVف ١٩٧٠ء سے ١٩۶۵ •
وں اور بائيکاٹ جيسے حربوں کے کام ياب استعمال کے ذريعے يونائيٹڈ فارم ہڑتال

ورکرز يونين ايک چھوٹی، مالی امداد سے محروم ايک مقامی تنظيم سے قومی 
  سطح پر اُبھر کر سامنے آئی؛

ء ميں فلپائن ميں ، امريکا کے حمايت يافتہ آمر فرڈنينڈ مارکوس کے خVف ١٩٨۶ •
ں کے ساتھ مل کر Nکھوں لوگوں کا جلوس نکاN۔ اس کارکنوں نے منحرف فوجيو

تشدد سے پاک بغاوت کی روشنی ميں اختيارات تيزی سے کم ہوتے ديکھ کر 
  مارکوس ملک سے فرار ہوگئے؛

ء ميں، چلّی کے باشندوں نے اوگسٹو پنوشے کی سفاکانہ آمريت کے خVف ١٩٨٨ •
يے۔ ان اقدامات نے خوف پر قابو پايا، مہم چVئی اور اس کے خVف مظاہرے ک

پنوشے کی حمايت کو اس قدر ٹھيس پہنچائی کہ بحران کے عروج کے زمانے ميں 
خود اس کے اپنے فوجی ساتھی بھی اس کے ساتھ وفادار نہيں رہے، اور اسے 

  اقتدار سے عVحدگی پر مجبور کرديا گيا؛

ء کے دوران پولش باشندوں نے تحريِک يکجہتی کے ايک ١٩٨٩ء سے ١٩٨٠ •
ے طور پر ايک آزاد ٹريڈ يونين منظّم کی اور اپنا ملک سويت حکمرانی حصے ک

  سے واپس حاصل کرليا؛

کے نام سے معروف ہونے والے ) ويلويٹ ريولوشن(ء ميں، انقVِب مخمل ١٩٨٩ •
احتجاجی مظاہرے اور ہڑتاليں با�خر چيکوسلواکيا کو کميونزم سے پُرامن منتقلی کا 

ء ميں لٹويا، لتھوانيا اور ١٩٩١رقی جرمنی، اور سبب بنيں۔ ايسے ہی اقدامات مش
  ايسٹونيا ميں پُرامن منتقلی کا باعث بنے؛

ء کی دہائی سے شروع ہونے والی ہڑتالوں، بائيکاٹ، عوامی نافرمانی اور ١٩٨٠ •
ء کے دہائی کے اوائل ميں جنوبی افريقا ميں نسلی ١٩٩٠بيرونی پابنديوں نے 

  ادا کيا؛امتيازات کے خاتمے ميں اہم کردار 



فراڈ ) ء٢٠٠۴(اور يوکرانی ) ء٢٠٠٣(، جورجين )ء٢٠٠٠(اگلی دہائی ميں، سرب  •
ياب  انتخابات کے نتائج کے خVف مزاحمت کے باعث بادشاہت کے خاتمے ميں کام 

  رہے؛

ء ميں، لبنانيوں نے بڑے پيمانے پر تشدد سے پاک مظاہروں کے ذريعے ٢٠٠۵ •
  کرديا؛ شامی فوجيوں کے غاصبانہ تسلط کا خاتمہ

ء ميں، نيپاليوں نے بڑے پيمانے پر تحريِک نافرمانی کے ذريعے عوامی ٢٠٠۶ •
  حکمرانی کی بحالی پر مجبور کرديا؛

ء کے دوران، پرتشدد شورش اور فوجی حکمران کی موجودگی ٢٠٠٩ء سے ٢٠٠٧ •
ميں، پاکستانی وکV، سول سوسائٹی گروہوں، اور عام شہريوں نے حکومت کو کام 

ات پر مجبور کرديا کہ آزاد عدليہ بحال اور رياست ميں نافذ ہنگامی يابی سے اس ب
  حالت اٹھالی جائے۔

  اگر لوگ حکم نہ مانيں، تو حکمران حکومت نہيں کرسکتے

يہ اور ديگر عوامی مزاحمتی تحريکيں کام يابی سے ہم کنار ہوئيں کيوں کہ وه طاقت کے 
رے کی تقريباً تمام تنظيميں، ادارے، بارے ميں ايک حقيقی بصيرت پر مبنی تھيں، کہ معاش

اور نظاموں کا انحصار بڑی تعداد ميں عام افراد کی رضامندی، تعاون اور فرمانبرداری پر 
ہوتا ہے۔ اسی ليے، اگر عوام ايک منظّم اور حکمِت عملی سے اپنی رضامندی اور تعاون 

يں۔ جب عوام حکم واپس لينے کا فيصلہ کرتے ہيں تو وه حکمرانی کی طاقت چھين سکتے ہ
’’ ارباِب اختيار‘‘بجا نہيں Nتے تو صدور، ناظمين، چيف ايگزيکٹوز، جنرل، اور ديگر 

  آزادانہ طاقت کے ساتھ حکمرانی نہيں کرسکتے۔

ہڑتاليں، بائيکاٹ، بڑے پيمانے پر مظاہرے، متوازی اداروں کے قيام، اور حقيقی طور پر 
ے پاک طور طريقے ايسے معامVت ميں ديگر سينکڑوں تخليقی اقدامات جيسے تشدد س

بنيادی آلۂ کار رہے ہيں۔ اخVقی وجوہات کی بنا پر ہی ضروری نہيں بل کہ ان کا استعمال 
عملی وجوہات کے ليے بھی کيا گيا۔ عوامی مزاحمت کا راستہ اپنانے والے افراد ديگر 

کھ چکے تھے، ممالک ميں يا خود اپنی ہی تاريخ ميں اس سے ملتی جلتی حکمِت عملی دي
اور اس بات سے اچھی طرح آگاه تھے کہ ايسی مزاحمت اُن کے پاس دست ياب راستوں 

  ميں سے کام يابی کا بہترين راستہ ہے۔

 

  



 مہارتيں اور حا�ت

تاہم، تشدد سے پاک ان کام ياب تحريکوں کے درميان، تاريخ اور دنيا ناکام يا غير نتائج 
کرتی ہے۔ دنيا نے جس سال پولينڈ اور چيکوسلواکيہ بخش تحريکات کی مثاليں بھی پيش 

کے ظلم و ستم سے پاک انقVبات کا مشاہده کيا، اسی سال تيانانمين اسکوائر کی خونريزی 
بھی ديکھی۔ گزشتہ دہائی ميں، برما، زمبابوے، مصر اور ايران ميں لوگوں کی بڑی تعداد 

ان تحريکات کے مقاصد تاحال حاصل نے عدم تشدد پر مشتمل حکمِت عملياں اپنائيں، ليکن 
نہيں کيے جاسکے ہيں۔ مشرقی تيمور ميں خود اراديت کے حصول کی کام ياب جدوجہد 

ميں عوامی مزاحمت ناگزير تھی ليکن ديگر خطوں ، فلسطين، مغربی پاپوا، مغربی صحارا 
ی اور تبت، ميں قابض طاقتوں کے خVف يہ جدوجہد تاحال کسی نتيجے پر نہيں پہنچ سک

  ہے۔

  ان کے اور دوسرے واقعات کے درميان تفريق کی کيا وجوہات ہيں؟

ان اور ديگر تحريکوں کو کام ياب يا ناکام بنانے والے عوامل سے متعلق معقول اور باخبر 
ہر ايک صورِت حال انتہائی پيچيده ہے اور اس  ]١[افراد کے درميان اختVف ہوسکتا ہے۔ 

کی وجوہات و اثرات کے مابين تعلق قائم کرنا انتہائی مشکل ہے۔ وه دNئل جو ميں اکثر 
اسکالروں، صحافيوں اور ديگر سے سنتا ہوں کہ ان اور ديگر پُر زور تحريکوں کے دائره 

Nت اور استثنائی صورِت حال کار اور نتائج بڑے پيمانے پر ان تحريکوں کے ڈھانچے، حا
  پر منحصر کرتے ہيں۔

مثال کے طور پر، دNئل ديے جاتے ہيں کہ تشدد سے پاک تحريکات صرف ان ہی 
معاشروں ميں مؤثر ثابت ہوتی ہيں جہاں کوئی ظالم و جابر مہلک طاقت استعمال کرنا نہ 

ادی نظريہ، مثVً، اقتص(چاہتا ہو۔ بعض لوگ دعوا کرتے ہيں کہ مخصوص معاشی معيار 
اور تعليمی درجات ) آمدنی کی سطح، مال و دولت کی تقسيم، متوسط طبقے کی موجودگی

کام ياب تحريکات کے ليے انتہائی اہم ہوتے ہيں۔ اس کے ساتھ ہی بعض کا دعوا يہ ہے کہ 
تحريک کے نتائج طے کرنے ميں عالمی طاقتوں اور عVقائی حکمرانوں کا بھی اثر ہوتا 

لی تنوع، سياسی و ثقافتی تاريخ، آبادی کے حجم، اور زمينی عVقے جيسے ہے۔ايک فرد نس
متعدد اضافی بنيادوں اور حاNت کا شاہد ہوسکتا ہے، اور يقيناً، ان ميں سے کئی حاNت 

  کسی تحريک پر اثرانداز ہوسکتے ہيں۔

ن بنيادوں اور حاNت کے عوامل کو مسترد کرنے والے نکتے کے طور پر وه عوامل ہيں ج
کی بنياد تصادم کی صورت ميں تحريک کی مہارت ہوتی ہے، جسے ماہريِن تعليم 



کہتے ہيں۔ مہارتيں اور ايجنسی ان متغيرات کی طرف اشاره کرتے ہيں جن پر ’’ ايجنسی‘‘
تحريک کيا حکمِت عملی منتخب کرتی ہے؛ لوگوں کو اکٹھا : تحريک کا کچھ قابو ہوتا ہے

يے کون سی زبان کا انتخاب کرتی ہے؛ يہ اتحاد کيسے کرنے اور شامل کيے رکھنے کے ل
قائم کرتی ہے؛ يہ اپنے مخالف کو کہاں اور کيسے ہدف بناتی ہے؛ اور اسی طرح ديگر 

  ہزاروں فيصلے جو عوامی مزاحمت کو جاری رکھتے ہيں۔

ميرے خيال ميں، تشدد سے پاک کسی تحريک سے جڑے رہنے والے اور اس کا تجزيہ 
واضح طور پر نظر انداز کرديتے ہيں۔ اگرچہ يہ  اکثر مرکز عوامل-ہارتکرنے والے يہ م

اس مضمون کے دائره کار سے باہر ہے، تاہم اس کی ايک وجہ يہ ہوسکتی ہے کہ لوگ 
شک ميں ہوتے ہيں يا اُس پس منظر سے ناواقف ہوتے ہيں جس پر تشدد سے پاک تحريک 

بديلی کے ذريعے، قابض و ظالم مخالفين کی بنياد ہوتی ہے کہ طاقت، اجتماعی رويوں ميں ت
سےعوامی تحريک کو عطا ہوسکتی ہے۔اس کی بجائے، وه فرض کرليتے ہيں کہ جہاں 

ايسے واقعات پيش آئے، وہاں انھيں ممکن بنانے ميں بيرونی عوامل يا غير معمولی حاNت 
  کارفرما رہے ہوں گے۔

بنا، ہم تشدد سے پاک تحريکوں تاہم، وسائل اور مہارتوں کی اہميت ميں کوئی کمی کيے 
ميں کی ترقی اور نتائج ميں بنيادوں اور حاNت کے اثر و نفوذ کو اہميت دے سکتے ہيں۔ 

درحقيت، وسائل اور مہارتيں فرق واضح کرتی ہيں، اور بعض واقعات ميں تحريکات ان ہی 
  ئی ہيں۔کے سبب مخالف حاNت پر قابو پانے، ُجل دينے يا تبديل کرنے ميں کام ياب ہو

تجارت يا فوج جيسے شعبوں ميں مہارتوں اور وسائل کی اہميت، اور بعض اوقات برتری 
کو خصوصی معلومات کی حيثيت حاصل ہوتی ہے۔ اس ضمن ميں عدم تشدد کی حامل 
تحريکوں کو کس طرح کچھ مختلف ہونا چاہيے؟ ايک فوجی جنرل يا کاروباری چيف 

حکمِت عملی اُن کی کوششوں کے نتائج پر معمولی ايگزيکٹيو کو اگر يہ بتايا جائے کہ 
اہميت کی حامل تھی تو وه ہنسيں گے۔ اگر لوگ سوچتے کہ مقابلوں اور متنازعہ بات چيت 

دی ‘کے نتائج ہميشہ مادی حاNت کی بنياد پر طے شده ہوتے ہيں تو سن زو کی کVسيک 
  اتنی معروف نہ ہوتی۔) جنگ کا فن(’ آرٹ اوف وار

آخر کيا چيز تشدد سے ‘ ابتدائی سوال کی طرف واپس لوٹتے ہوئے ، کہ  اس مضمون کے
، ہم تاريخی تحريکوں ميں حکمِت عمليوں کے انتخاب ’پاک تحريکوں کو مؤثر بناتی ہے؟

اور بہترين طريقوں کی طرف رجوع کرکے جوابات تVش کرسکتے ہيں۔ تحريک کے 
کی ) ورائٹی(اور مہارتيں بہت تنوع نتائج پر اثرانداز ہوسکنے والے وسائل مرکز عوامل 



اگر ہم ان کا نچوڑ نکاليں تو کام ياب تشدد سے پاک ) آسانی کی خاطر(حامل ہيں، ليکن 
اتحاد، منصوبہ بندی اور تشدد سے پاک : تحريکات کی تين صفات اُبھر کر سامنے آتی ہيں

  نظم و ضبط۔

  اتحاد، منصوبہ بندی اور نظم و ضبط

ت کی اہميت روِز روشن کی طرح عياں دکھائی دے سکتی ہے۔ پہلی نظر ميں ايسی صفا
اس کے باوجود جب تحريکوں کی بنيادی حکمِت عملی کا باريک بينی سے مطالعہ کيا جاتا 
ہے تو بعض اوقات ان صفات کی بنياد اور گہرائی سے صرِف نظر کرليا جاتا ہے۔ذيل ميں 

  ہر صفت کی وضاحت بيان کی جارہی ہے۔

يوں کہ تشدد سے پاک تحريکات معاشرے کے مختلف شعبوں سے تعلق اتحاد اہم ہے ک
رکھنے والے عوام کی شراکت سے اپنی طاقت حاصل کرتی ہيں۔ ساده الفاظ ميں کہا جائے 

تو تعداد شمار ہوتی ہے۔ جتنے زياده افراد کسی تحريک کی حمايت کريں گے، اس کا 
ی وجہ ہے کہ کام ياب تحريکات جواز، طاقت اور عملی نتائج اتنے ہی بڑے ہوں گے۔ يہ

مسلسل اپنے معاشرے کے نئے گروہوں تک رسائی حاصل کرتی رہتی ہيں، مثVً خواتين و 
حضرات؛ جوان و بزرگ؛ شہری و ديہی آبادياں؛ اقليتيں؛ مذہبی اداروں کے اراکين؛ کسان، 

طبقات؛ مزدور، کاروباری افراد اور پيشہ ور ماہرين؛ امير، متوسط اور کم آمدنی والے 
  پوليس، سپاہی اور عدليہ کے اراکين، وغيره۔

کام ياب تحريکات اس بات کا ادراک رکھتی ہيں کہ مخالفين کی وفاداری تبديل کرنے کی 
کی خاطر مسلسل عوامی مزاحمت کی ايک طاقت شمار ہوتی  نظر ۂصVحيت متحده نقط

ں۔ مثال کے طور پر، ہے، يہی وجہ ہے کہ وه ہميشہ مخالف کے حاميوں تک بھی پہنچتی ہي
جنوبی افريقا کی نسلی امتياز کے خVف تحريک نے شہری رکاوٹيں عبور کرنے کے ليے 
قومی مفاہمت کی دعوت دی جس سے اس کی حمايت ميں اضافہ ہوا اور تبديلی کے مقصد 
کے ليے اتحاد قائم ہوا، يہاں تک کہ ان ميں بعض سفيد فام حمايتی بھی شامل تھے جو اس 

  نسلی امتياز پر قائم حکومت کا ساتھ ديتے رہے تھے۔سے پہلے 

تشدد سے پاک تحريکوں کے شرکا کو اپنی تحريک کے اقدامات کے ليے پيچيده فيصلے 
بھی لينے چاہييں۔ اس ضمن ميں حکمِت عملی کی منصوبہ بندی انتہائی اہميت کی حامل 

رکت سے قطع نظر، ہے۔ کسی مقصد کی اہليت يا مخالف کی ناقابِل دفاع غير اخVقی ح
عموماً ظلم پر صرف اور صرف فوری اور اچانک مزاحمتی کارروائيوں کے ذريعے قابو 



نہيں پايا جاسکتا، چاہے يہ کارروائياں کتنے ہی بہترين طريقے سے کيوں نہ سر انجام دی 
گئی ہوں۔ بل کہ تحريکوں ميں اس وقت وسعت پيدا ہوتی ہے جب وه عوامی مزاحمت کو 

ور اہداف و مقاصد کے حصول کے ليے معاشرے کے افراد کی طرف سے منظم کرنے ا
  اپنائے جانے کے حوالے سے منصوبہ بندی کرتی ہيں۔

استعمال کيے جانے والے حربوں اور ان کی ترتيب کا فيصلہ کرنا؛ تحريک کے نمائنده 
عملی عوام کی خواہشات اور تکاليف کی بنياد پر تبديلی کی طاقت ميں اضافہ کرنا؛ حکمِت 

کے ساتھ اپنے انفرادی اور گروہی اہداف طے کرنے اور مختصر، وسط اور طويل مدتی 
مقاصد حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کرنا؛ اور اتحاد پر مذاکرات کرنے اور اتحاد بنانے 

ذريعوں کا قيام عمل ميں Nنا چند ايسے معامVت ہيں جن ) کميونی کيشن(کے ليے ابVغی 
تحريکات کو تخليقی طريقے سے حکمِت عملی کا جال بننا چاہيے۔  کے گرد تشدد سے پاک

ايسا کرنے کے ليے اس صورِت حال کے ايک جامع تجزيے کی ضرورت ہوتی ہے جس 
ميں ايک تشدد سے پاک جدوجہد وقوع پذير ہورہی ہوتی ہے۔ اپنی منصوبہ بندی کے ايک 

ے سے معلومات جزو کے طور پر، مؤثر تحريکات مسلسل رسمی و غير رسمی طريق
پر لوگوں کی بات سنتی ہيں، اور خود اپنا، ) گراس روٹ ليول(اکٹھی کرتی ہيں، نچلی سطح 

  اپنے مخالفين اور آزاد فريقيِن سوئم کا تجزيہ کرتی ہيں۔

آخر کار، کوئی حکمِت عملی اسی وقت مؤثر ثابت ہوتی ہے جب اسے ايک منظم انداز ميں 
تحريک کو نظم و ضبط کی ناکامی کا سب سے خطره  انجام ديا جائے۔ تشدد سے پاک کسی

يہ Nحق ہوتا ہے کہ اس کے بعض ارکان تشدد پر نہ اتر آئيں۔ اسی ليے، شرکا کو تشدد سے 
پاک نظم و ضبط کا درس مسلسل ديا جاتا ہے، جو عوام کو تشدد سے دور رکھ سکے، يہاں 

ت ہيں۔ تحريک کے کسی تک کہ انتہائی اشتعال کی حالت ميں بھی۔ اس کی عملی وجوہا
رکن کی جانب سے پُر تشدد فعل کا ارتکاب تحريک کے جواز کو گھٹا سکتا ہے نيز 

تحريک کے مخالفين کو طاقت کے استعمال کا ايک عذر فراہم کرسکتا ہے۔ مزيد بر آں، 
مسلسل تشدد سے پاک رہنے والی تحريک کے پاس اپنی جدوجہد کے ذريعے لوگوں کی 

  ا کہ مخالفين کو بھی متاثر کرنے کا کہيں زياده موقع حاصل ہوتا ہے۔ايک بڑی تعداد، حت

ان صفات کی مکمل وضاحت ميں کتابوں کی کتابيں بھر سکتی ہيں اور تشدد سے پاک 
مزاحمت کے موضوع پر ہونے منظم تحقيق ميں مسلسل اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ ہر ابھرنے 

ومات کا ايک خزانہ شامل کرتی ہے، والی تحريک اس رجحان کی اجتماعی تفہيم ميں معل
تاہم سياسی اور معاشرتی افعال کی اس شکل کے فن اور سائنس کا کافی مطالعہ تاحال باقی 

  ہے جس کا خاکہ تيار کرنے اور تشکيل ديے جانے کی ضرورت ہے۔



ليکن يہ تين خصوصيات؛ اتحاد، منصوبہ بندی اور نظم و ضبط؛ وقت کی قيد سے آزاد ہيں، 
عمومی فريم ورک فراہم کرتی ہيں جس کے ذريعے تحريکات کے اراکين اور  اور ايسا

حمايتيوں کے ساتھ ساتھ انھيں رپورٹ کرنے اور ان کا مطالعہ کرنے والے بھی کسی 
تحريک کی کيفيت کی فوری جانچ کرسکتے ہيں۔ کيا يہ متحد ہے؟ کيا اس کے پاس کوئی 

عمل ميں ان اصولوں کو شامل کرلينے  منصوبہ بھی ہے؟ کيا يہ منظم ہے؟ تشدد سے پاک
والوں کے افعال پہلے ہی اس دنيا کو مزيد پُرامن بنانے کے راستے پر روشن ہيں۔ مستقبل 

  کی صورت ان کے ہاتھوں تشکيل پائے گی جو انھيں جاری رکھيں گے۔

 

  

تحريکات سے ميری مراد وه ہيں جنھوں نے اپنے ’’ کام ياب‘‘اس مضمون کے ليے، ] ١[
سے مراد وه ہيں جو اپنے بيان کرده اہداف حاصل ’’ ناکام‘‘ه اہداف حاصل کيے اور طے شد

نہ کرسکيں۔ اس طرح اس تعريف ميں ايک عارضی عنصر بھی شامل ہے۔ ايسا ہوسکتا ہے 
ء ميں ٢٠٠۴مثVً، (کہ ايک کام ياب تحريک نے اپنے طے شده اہداف حاصل کيے ہوں 

ے سالوں کے دوران تحريک کو درپيش چيلنجوں ليکن بعد ک) يوکرائن کی اورنج تحريک
يوکرائن کے واقعے سے متعلق مزيد (ميں تبديلی اسے پيچھے کی طرف دھکيل دے 
عوام کے ‘‘ء کا مضمون ٢٠١٠نومبر  ١٧معلومات کے ليے ديکھيے اوپن ڈيموکريسی پر 

: از] The struggle after people power wins[’’ حصوِل طاقت کے بعد کی جدوجہد

۔ يوں ہی اس کے برعکس، ايک تحريک اپنے طے شده )اولينا ٹريگب اور اوکسانا شولير
ء ميں چين کی جمہوريت نواز ١٩٨٩مثVً (اہداف کے حصول ميں ناکام ہوسکتی ہے 

ليکن بعد کے سالوں ميں ايسے اثرات مرتب کرسکتی ہے جو تحريک کے مقصد ) تحريک
عے سے متعلق مزيد معلومات کے ليے چين کے واق(کی تعميری ترقی ميں مدد ديں 
چين ميں جبری مارکس ‘‘ء کا مضمون ٢٠١٠نومبر  ١٧ديکھيے اوپن ڈيموکريسی پر 

]Repression‘s Paradox in China [۔ اگرچہ ضروری نہيں کہ کسی )ليسٹر کرٹز: از
کے طور پر تبديل کريں، تاہم ان ’’ ناکام‘‘يا ’’ کام ياب‘‘مخصوص تحريک کی درجہ بندی 

  ے مابعد اثرات خاصے گہرے ہوتے ہيں اور اسی ليے يہ اپنے آپ ميں قابِل ذکر ہيں۔ک
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