
 تبدیليَء جا اھڃاڻ ۽ عدم تشدد تي ٻڌل عمل

عدم تشدد تي ٻڌل عمل عام ماڻھوِء الِء انصاف، آزادي ۽ حقن الِء وڙھئڻ جو ھڪ رستو آھي. عدم 
تشدد جي ان رستي کي اڪثر اخالقي عدم تشدد سان ڳنڊیو ویندو آھي پر مان ان کي ھڪ الڳ 

مظھر طور سمجھان ٿو، اخالقي مسئلي کان بلڪل الڳ تھ جیئن ان معاملي کي ڇڪتاڻ ۽ تضادن 
ڪیئن ھڪ الڳ سیاسي ھٿیار ۽ حڪمت عملي طور استعمال ڪري سگھجي ٿو.  جي وقت ۾  

ن جو بنیاد ان ڳالھ تي ھوندو آھي تھ ڪنھن بھ سماج ۾ طاقت جو سرچشمو عدم تشدد تي ٻڌل تحریڪ
پس و پیش عوام ئي ھوندو آھي. ان جي برعڪس سماج ۾ رائج خیال اھو آھي تھ طاقت ان وٽ آھي 

آھي جو طاقت جو استعمال ڪرڻ جو حق رکي  سگھاروھو ایترو ۽  ھجي دولت ھٿ ڪئي جنھن
لڳي ٿو ڇو جو ھن جي اطاعت ٿئي  تھ طاقتور ان ڪري مچیل مڇ ھيَء سمجھڻ ضروري آھي ٿو.

یتون موجود ھجن ٿیون، پر اٿي، ماڻھو ھن جا تعبیدار ٿیو ھلن ٿا، سماج ۾ تعبیداري جون رو
 ۾ ون تبدیل ڪن، اطاعت ڪرڻ ڇڏي ڏین تھ سماججیڪڏھن سماج ۽ ان جا ماڻھو پنھجیون وفاداری

طاقت جو توازن تبدیل ٿیندو. حڪمرانن ۽ وڏیون ڪمپنین جي باالدستي ۽ حڪمراني نھ ھلي 
 سگھندي جیڪڏھن ماڻھو ھنن جي اطاعت ڪرڻ ڇڏي ڏین. 

ب ۽ اثرائیتیون ٿین ٿیون ڇو جو اتنھن ڪري عدم تشدد تي ٻڌل عمل ۽ تحریڪون ان ڪري ڪامی
طور ماڻھو حڪمرانن جي اطاعت ڪرڻ ڇڏ ڏین ٿا. اھڙیون تحریڪون ڊرامائي انداز ۾ اجتمائي 

اوچتو وڏا ڇال ڏئي طاقت جو توازن تبدیل ڪري سگھن ٿیون مثال طور انڊیا جي آزادي جي 
یا امریڪي سول رائٽس (شھري حقن واري تحریڪ جو کي ڏسو جیڪا عدم تشدد تي ٻڌل ھئي. 

جي  1960جون ڪیتریون ئي تحریڪون بھ ان جو مثال آھن، ن یتتحریڪ) واري تحریڪ، پورھ
۾ آگسٽو  1988۾ فرڊیننڊ مارڪوس جو زوال،  1986ڏھاڪي ۾ یونائٽڊ فارم ورڪرس تحریڪ، 

۾  2000جي ڏھاڪي ۾ ڏکڻ افریڪا ۾ اپارٿائیڊ جو خاتمو، سال  1990۽  1980پنوشي جي پڄاڻي، 
تبدیلین اھي سڀ ۾ آمریت جو خاتمو.  نری۾ یوڪ 2004 ،سلوبڊن مالسووڪ جي اقتدار جي پڄاڻي

جا ڪیترائي قسم ٿي سگھن ٿا مثلن جڏھن ماڻھو اجتمائي طور ڪو فیصلو ڪن تھ ھو ڪجھ بھ 
ڪري سگھن ٿا، ڪنھن مصنوعات جو بائیڪاٽ ڪن یا متبادل ادارا ۽ معاشي سرشتا قائم ڪرڻ 

ورھائي سگھجن ٿا: پھریون چاھین. عدم تشدد تي ٻڌل ان قسم جا عمل ٽن مختلف ڪیٽیگرین ۾ 
ایڪٽ آف ڪمیشن، یعني ماڻھو اھڙا عمل ڪن ٿا جن جي ھنن مان توقع نھ ٿي ڪئي وڃي، یا کین 

ان جي اجازت نھ ٿي ھجي. ٻیون: ایڪٽ آف اومیشن مطلب تھ ماڻھو اھو ڪم نھ ٿا ڪن جن جي 
مٿین ٻنھي  ھنن مان توقع رکي وڃي ٿي یا جیڪو ھنن جو فرض ھجي ٿو، ٽیئن ڪیٽیگري ھیٺ ھو

ڪیٽیگرین کي گڏائي یعني ڪجھ حصو اھو ڪن ٿا جنھن جي ھنن مان توقع نھ ھوندي آھي ۽ ڪجھ 
 حصو جیڪو ھنن جو فرض ھجي ٿو.

طاقت جا اصل مظھر ھو پاڻ آھن. توڻي جو اندر سماج جي  تھ ڪافي ماڻھو اھو وساري ویٺا آھن
یا بار بار اھو ورد ڪندي رھي ٿي تدریسي عمل، وڏیون ڪمپنیون، حڪومتون ۽ مکیھ ڌارا جي میڊ

پوریٽ شعبي جي آفیسن ۾ رتھ طاقت فقط ڪجھ فردن وٽ آھي جیڪي سرڪاري بلڊنگس ۽ ڪا
یو ۽ فڪر سندن اورھن ٿا، ۽ پیئسو ۽ ھٿیار ئي طاقت جو اصل ذریعو آھن. اھو نظریو، سوچ جو ز

ڪامیاب ٿیون آھن  مفادن جي حق ۾ آھي. دنیا جي تاریخ ۾ جیڪي بھ عدم تشدد تي ٻڌل تحریڪون
انھن پنھجن ماڻھن کي گڏیل عمل ذریعي سجاڳ ڪیو آھي، کین منظم ڪیو آھي، ۽ عوام جا ھجوم 



جڏھن ھڪ مقصد الِء گڏ ٿیا آھن تڏھن ھو پئسي ۽ فوجن کان وڌیڪ طاقتور ثابت ٿیا آھن. عوامي 
ائین ۽ سندن تحریڪن کي اھا ڳالھ ذھن نشین ڪرڻ گھرجي، ھو ماڻھن کي بار بار اھا ڳالھ سمجھ

 گھڻو زور ان نقطي تي ھجي. 

نظر ۾ رکڻو پوندو تھ ڪامیاب تحریڪون نھ صرف ماڻھن کي بھ ڳالھ کي اڳیان وڌائیندي ھي نقطو 
اھو ٻڌائیدیون آھن تھ ھو ئي طاقتور آھن بلڪھ ھو عام خلق آڏو حاصل ڪرڻ جھڙا مقصد پڻ رکندا 

ئین پھچائیندا آھن. پنھجي سوڀ کي ماڻھن آھن، پوِء اھي مقصد لکت ۾ پیش ڪري عام ماڻھوِء تا
اھي فتحون ممڪن آ تھ محدود ھجن پر جڏھن خلق تائین پھچن ٿیون تھ انھن جو تائین پڄائیندا آھن. 

اثر وسیع ٿئي ٿو. مثال طور امریڪا ۾ ھلیل شھري حقن (سول رائٽس) واري تحریڪ، امریڪي 
۾ بس ۾ ڪارن ۽ اڇن کي الڳ الڳ  ۾ ٿیل مشھور واقعو جنھن 1956۽  1955ریاست الباما ۾ 

نیش ویل ۾ ٿیل واقعو. جن بعد ۾ وڏین تحریڪن کي جنم ڏنو. خود  1960وھاریو ویندو ھو ۽ بعد ۾ 
ڻ جي وھنڌستان جي آزادي واري تحریڪ جي پٺیان ڪجھ اھم واقعن جو وڏو ڪردار رھیو جن ۾ ل

ڪیا ویا تڏھن اھي ڪي وڏا  ڌاري جوڙیل ٻیا قانون.جڏھن حاصل 31۽  1930کاڻین وارو ایڪٽ ۽ 
سان ڪئي وڃي، مقصد نھ ھئا خاص ڪري جڏھن انھن جي ڀیٽ بعد ۾ حاصل ڪیل وڏن مقصدن 

وارین ریاستن ۾ اڇن  ۽ ڪارن جي وچ ۾ متڀید واري پالیسي جو خاتمو، یا  مثلن امریڪا جي ڏکڻ
محرڪ وري ھنڌستان جي آزادي حاصل ڪرڻ. پرانھن ننڍن مقصدن جو وڏو ڪارج تحریڪن جو 

بنجڻ ھو، انھن ننڍن قدمن وڏین تحریڪن الِء اتساھ بخشیو. انھن ننڍین ڪامیابین ماڻھن کي ھي ڳالھ 
سمجھائي تھ سندن عمل بیڪار نھ آھن، انھن جو قدر ۽ اثر ٿئي ٿو ۽ ٻیو تھ تبدیلي آڻڻ جي ھنن ۾ 

ھلي اھي  صالحیت موجود آھي، ان احساس جي باعث ئي ھنن جي عوامي حمایت ۾ واڌ ٿي ۽ اڳتي
 تحریڪن قومي توڙي عالمي منظر تي عام ٿیون. 

اھي مقصد ان ڪري حاصل نھ ٿیا ھئا ڇاڪاڻ جو ھنڌستان جي آزادي جي تحریڪ ۽ امریڪن 
سول رائٽس تحریڪ جا مضبوط اخالقي بنیاد ھئا یا صرف ھن ان جي صحیح ھجڻ ڪافي ھو. 

اصالت الِء جدوجھد ۽ بلڪھ اھي مقصد ان ڪري حاصل ٿي سگھیا ڇاڪاڻ جو انھن جي ح
طریقھ استعمال ڪیا ویا، تمام گھڻي محنت ڪئي وئي ۽ حالتن جو رتحریڪ جا جدید نوان طو

بھ  نصحیح جائزو ورتو ویو.دنیا جي تاریخ ۾ عدم تشدد تي ٻڌل سمورین ڪامیاب تحریڪن جا پٺیا
عدم تشدد تي اھڙن ئي عملن ۽ قدمن جو ڪردار ھوندو آھي. پر تنھن جي باوجود بھ ڪافي ماڻھو 

ٻڌل تحریڪن پٺیان انھن محرڪن کي سمجھي نھ سگھندا آھن ۽ ھو سیاسي جدوجھد کي فقط غصي 
جو اظھار، جلسا جلوس ۽ اخالقي فتح تائین محدود سمجھن ٿا یا وري چوندا آھن تھ انھن تحریڪن 

پرڪشش شخصیت جو مک ڪردار ھوندو آھي جن وٺ ڪو  ن ڪنھن ھڪجي ڪامیابي جي پٺیا
پاور ھوندو آھي جنھن ڪري اھي مقصد حاصل ٿیندا آھن. ایئن ھر گز نھ ھوندو آھي، نھ  ڪرشماتي

ئي وري ان الِء ڪي اھڙا ماڻھو گھربل ھوندا آھن جیڪي نظریاتي طرح عدم تشدد جا پوئلڳ ھجن. 
ان قسم جي تحریڪ الِء ضرورت ان جي ڳالھ ھوندي آھي تھ اھڙو تصور ھجي جیڪو ماڻھن کي 

تحد ڪري، اثراتي حڪمت عملي ھجي، عوام سان رابطو واضع ھجي، ۽ میڙي ھڪ ڪري، م
مخصوص حالتن پٽاندر عمل ھجڻ گھرجن. عدم تشدد واریون تحریڪون ھر عالئقي جي مخصوص 
۽ منفرد حالتن پٽاندر ھوندیون، ڪو ھڪڙو حل نھ ھوندو جیڪو ھر ھند الڳو ٿئي. اھڙین تحریڪن 

مثلن فیصال گڏیل راِء سان ڪرڻ ۽ انھن کي سڀني طرفان جا رھنما اصول تقریب ساڳیا ھوندا آھن 
قبولڻ وغیره، پر انھن فیصلن جو اطالق ھر معاشري جي مخصوص حالتن کي نظر ۾ رکندي ڪیو 



ویندو آھي. پوِء اھو ڪو جرئت تي ٻڌل عوامي عمل ھجي یا اقتداري قوت جي رعیت مٿان اطاعت 
ھڪ اھڙو عمل ھجي ٿو جنھن ذریعي ھو کي ڪمزور ڪرڻ جو ڪو ٻیو عمل. ماڻھن الِء اھو 

سماج ۾ سیاسي میدان جوڙڻ ۾ مددگار ثابت ٿئي ٿو جنھن ذریعي ظالم حڪمران کان کسیل حق وٺي 
 سگھجن. 

مختلف ماڻھن عدم  ڪي.ن تھ آھيڪم ڪیو ویو يخوشقسمتيَء سان ان موضوع تي تمام گھڻو تحقیق
ریعي پنھجا حق حاصل ڪیا آھن. عدم تشدد ذریعي ماضيَء ۾ ۽ تاریخي طور ان حڪمت عمليَء ذ

موجود آھي، اھي سمورا ماڻھو جیڪي عوامي  طلب تشدد تي ٻڌل تحریڪن بابت ڄاڻ جي تمام گھڻي
تھ عدم تشدد تي ٻڌل عمل ڪافي نتیجھ خیز ثابت ٿي سگھن ٿا. پر ان ٿا  طاقت جي اھمیت سمجھن 

ندیون، ڪیترائي سیاستدان اوھان موضوع تي اوھان کي اڪثر اخبارن ۾ اھڙیون تحریرون نظر نھ ای
کي ان موضوع تي ڳالھائیندي بھ نظر نھ ایندا پر جي اوھان ھیٺئین سطح تي سرگرم ڪارڪنن، 

اڳواڻن سان ڳالھائیندا تھ دنیا جي ھر ڪوني مان اوھان کي اھي خبرون ۽ آواز  يسول سوسائیٽي ج
ي جو اھڃاڻ ماڻھو ئي ھجن ٿا ۽ ٻڌڻ ۾ ایندا. ڇاڪاڻ تھ ھنن کي خبر آھي تھ ھر معاشري ۾ تبدیل

حقیقي تبدیلي عوام مجھان ئي اچڻي آھي. ھو ڪنھن اڳواڻ جو انتظار نھ ٿا ڪن جیڪو اچي سندن 
اڳواڻي ڪري ڇو تھ کین خبر آھي تھ حڪومتون ۽ وڏیون ڪمپنیون (ڪاپوریٽ شعبو) ان حوالي 

ن ماڻھو کین دباَء سان پیش رفت نھ ڪندیون، نھ ئي ھو عوامي حقن الِء ڪجھ ڪندیون جیڪڏھ
وسیلي عمل الِء مجبور نھ ڪن ۽ سندن احتساب نھ ڪن. تنھن ڪري سڄي دنیا ۾ ماڻھو عدم تشدد 

تي ٻڌل تحریڪن الِء واجھائي رھیا آھن پوِء اھو ووٽ جو عمل ھجي، قانون ۾ تبدیلیون ھجن یا 
ستو آھي جنھن ذریعي سنداڻو رڀ تبدیليَء الِء ٻیا ڪي روایتي طریقھ ھجن. ھنن الِء اھو ھڪ حقیقت

ھو پنھجي قوم، برادري، آبادي ۽ عالئقن الِء حق، آزادیون، انصاف، عورتن جا حق، اقلیتن ۽ مقامي 
ماڻھن جي حقن کان وٺي ماحولیاتي حقن تائین مقصد حاصل ڪري سگجھن ٿا. عدم تشدد تي ٻڌل 

ون سو آھي ماڻھن جي تحریڪن جا مقصد ڪھڙا بھ ھجن پر ان الِء ابتدائي گھرجون ساڳیون ھجن ٿی
ذھنن ۾  طاقت جي تصورکي تبدیل ڪرڻ. انسان ذات جي منزل تبدیل ڪرڻ الِء ھن قسم جي ڄاڻ 
ماڻھن سان ونڊڻ انتھائي ضروري آھي، کین سجاڳ ڪرڻ ۽ کین سندن لڪل طاقت سمجھائڻ ۽ ان 

 جي اگاھي ڏیڻ.

    

  


