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 د مترجم سريزه
 

و طبيعي،اجتماعي، اقتصادي،ا ارن مکې پر مخ رن ولنه د  ونو نن سبا بشري  وا و نورو 
مکې د کرې د تودوخي درجې لوړيدل،د نفوسو د شمېر . سره مخامخ ده که د يوې خوانه د 

زياتيدل، د اومو موادوکميدل او نور عوامل د انسانانو ژوند په کلکه تهديدوي،له بلې خوا 
ۍ کې يو خطرناکه بحر ان کورنۍ بې عدالتي،ديکتاتوري او بين المللي استکباراو تجاوز په ن

ى دى په هيوادونو کې د ننه کله يو خاص اقليت په چل ول او يا زور د اکثريت .رامن ته ک
ه په بين المللي چوکاټ کې زورور . حق غصب او د دوى په برخليک لوبې کوي او همدارن

او لوى هيوادونه کمزوري او کوچني هيوادونو باندې توطئې او تجاوزونه کوي،ددوى خاوره 
وياشغالوي،خلک يې  . مريان او په مادي او معنوي شته يې لوټ او تاالن 

ې د کورنۍ ديکتاتورۍ او يا بهرني تجاوز او اشغال په مقابل کې  په دواړو حالتونو ک

ونه نيولى شي  :محکوم ملتونه درې دري

ولو حقونو نه تيريدل او  ى ديکتاتور ته تسليمېدل او ورنه اطاعت کول،يعنې د خپل    لوم
ل کيداىناروا ته ان سپارل چې البته دا يو غوره اقدام نشي   . 

اکل، چې که ورته :   دويم ې د وسله والې او تشدد الره  د ديکتاتورۍ او اشغال په مقابل ک
ير شو دا هم د برياليتوب،ظلم او ديکتاتورۍ د نسکورولو لپاره يوه مناسبه الره نه ده . پوره 

ې پر که چې دواړه، ديکتاتوراو بهرني ير ې په وسايلو ک ر، د تشدد او وسله والې ج غل
تونکو تل تفوق لري ارن د . ازادي غو ونه او رن ددې لپاره چې دوى منظم وسله وال پو

تونکي ور سره سيالي نشي کولى ور وسايل په واک کې لري،چې ازادي غو نو . وژنې او 
ل کېدلى ه هم يو اغيز ناکه الر نشي   .وسله واله ج

د عدم تشدد مبارزه او همکاري نه کولو طريقه ده،چې د محکومو ولسونو په پوره : ريم  د
ه طرح او سم په کار واچول شي،هرومرو به  توان کې دى،چې که په معقوله تو

پل شوو ولسونو په برياليتوب او آزادۍ تمام شي نو د عدم تشدد مبارزې او د همکاري نه . د
اى کولو الرې ديکتاتورۍ او اشغال ې پر ر ته د تسليميدلو او يا ورسره د وسله والې ج

   .يوه معقوله انتخاب دى

ې تاريخي  ه د مبارزې يوه عملي او فعاله ډول دى،چې په جنوبي اسيا ک   د عدم تشدد ج
لو  ريزانو د ش ۍ په نيمايي کې ددې سيمې نه د ان  سابقه لري او د شلمې پي
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ه کې ورنه په برياليتوب د آزادۍ دا لوى جن په هندوستان کې .  کار اخستل شوى دىپه ج
ارو د باچا خان تر با  تونخوا کې خدايي خدمت ونې او په پ اندي تر الر وند د  رس   د کان

ندونو او فداکاريو وروسته  کفايته مشرتوب له ډيرو سر

ې ولې ک ستنه يې له دې سيمې نه ور کيالک ب ريزي  ه او د ان ا رزې په ددې مبا. و
ې د انضباط او اصولو ته خپله  ار، د عدم تشدد د ج تانه خدايي خدمت دوران کې پ

ه . وفاداري په اثبات ورسوله تون قام د تورې او تشدد په استعمال کې  نو سره له دې چې پ
مهارت او لوړ شهرت لري،د عدم تشدد  د اصول په پکار آچولو کې يې  هم پوره استعداد 

ارو ودلى اوپه اس ى دى،نو د خدايي خدمت ۍ کې يې په برياليتوب سره تطبيق ک المي ن
تنو د کلتوري،اجتماعي،اقتصادي او سياسي پرمخت  تعليمات او تجربه په راتلو نکې کې د پ

انه مشال کيداى شي  .او يووالي لپاره د الرې يو رو

ې  ۍ ج ه، افغانانو له روسانو سره د خپلې لس کلنې خون په دوران کې په پراخه   همدارن
ې د ډيرو ميتودونو نه لکه اعتصاب، همکاري نه کول او سياسي  ډول د عدم تشدد د ج

ې د روسانو د ماتې غ  ټه آخيستي، چې په افغانستان ک ونې او نورو اصولونو نه  سرغ
ي  .عامل بلل کي

تانه وايي،چې اوستل له وسله نوکه د يو هدف الس ته ر) مار م او کوتک هم مات نشي(  پ
ې او وينې توئيدنې پرته د عدم تشدد د مبارزې له الرې ممکن وي، نو د خطرناکو  والې ج

ه  ي  وسلو استعمال ته چې د زيات شميرانسانانو د ژوند په تباه کولواو نورو ورانيو تمامي
 ضرورت؟

ۍ لوى متفکر او د اجتماعي علومو پياوړى عالم ډاکټرجين شارپ، چې د عدم   د معاصرې ن
ۍ  ونې په موضوعاتو باندې د نيمايي پې تشدد د مبارزې، همکاري نه کولو او سياسي سرغ

ي، په دې رسالې کې " د ديکتاتورۍ نه ديموکراسۍ ته"نه زيات علمي تدقيقات او مطالعې ک
ي،چې د سم تطبيق  خورا په زړه پورې، پر واقعيت والړ او علمي الرې چارې تجويز ک

ټيکولو په صورت   .کې،به ملتونو او هيوادونو ته هرومرو آزادي او خپلواکي و

تونکو  ي،چې دا رساله د آزادي غو   ددې رسالې مطالعه به يقينآ لوستونکو ته قناعت ورک
 .مبارزو لپاره يو آغيزمن، علمي او عملي اثر دى

 

 رقيب.                         په درناوي،   م 
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 د ليکوال سريزه

ولنو باندې د ديکتاتوريو د واکمن کېدلو مخنيوى او د موجوده ديکتاتوريو په انساني  
خه ؤ نو  نې ددې عقيدې نه . ويجاړول، د ډيرو کلونو راهيسې يو زما د لويو اندې دا اندې

روزل  شوي ؤ، چه انسانان بايد د استبدادي رژيمونو تر واک دهغو د ناوړو آغيزو الندې له 
ه الړ نشي د ارسطو نه تر د (نانود آزاديو اهميت او د د  يکتاتوريو د خاصيت د انسا. مين

مخصوصٱ دنازي جرمني او ستا ( او د ډيکتاتوريو د تاريخ ) استبدادي حکومتونو تحليلونه
ه مطالعې زما داعقيده ئې) ليني سيستمونو  .الهم تقويه ک

ته راغى چه د نازيا نو د وروسته د کلونو نه، راته د هغو انسانانو د پېژند گلوۍ فرصت الس 
ې داسې کسان هم وو چه د ډلئيزو بنديخا نو نه  وريدلي وو، او پدې ک حکومت الندې 

ې مې داسې کسان وليدل چه د فا شيستي حکومت په مقابل . راوتلي وو ژوندي په ناروي ک
ې ئې د مقاومت نه ژوندي پاتې شوي ، او د هغو د برخليک نه هم خبر شوم چې  خپل  ک

ي ووژو  . ندونونه ئې د السه ورک

ې، د کمونيستي حکومتونو د وحشت او ترور نه اکثرأ د کتابونو او د .  په مختلفو هيوادونو ک
ل ې . شخصي تماسونو له الرې مې معلومات تر السه ک رنگه چه په کمونستي نظامونو ک

وو نو ما ته په ديکتاتورۍ  د ظلم او استثمار نه د خالصون په نوم پر خلکو تحميل شوي 
 .خاصه توگه زورونکې او دردونکې ؤ

و  ې،  د هغو هيوا دونو د وگ ې د ديکتاتوريو حقايق، په دې ډيرو نژديو لسيزو ک د ننى ور
د ليدنو کتنو د ليارې نه، چه د استبدادي حکومتونو الندې لکه پانامه، پوليند، چلي، تبت، او 

انه شو ي ، نور هم راته رو  .ي ديبرما اداره کي

ورونکې درک، د تبت د خلکو نه چه  د ديکتا توريو د تېر ايستونکو خاصيتونو نه مې اکثرأ 
 کال، د سخت دريزو ١٩٩١د چينائي کمونست تيري کونکو سره مبارزه کوي، روسانو چه د 

ي حکومت د بېرته  ه ، او تايلينديانو چه د عدم تشدد د الرې نه د پو کودتا ئې ناکامه ک
ېدلو ي وو تر السه کراگر  .  نه مخنيوى ک

ې مې د کرکې احساس ډيريده،  د هغو کلکو اتلوليو  رنگه چه د ظلمونواو تيريو په مقابل ک
ودل کېده،ورسره جوخت   و له خوا نه  و او  لپاره چه د باور نه کونکي زړه ورو س

ما د قدردانۍ احسا س تقويه کېده، چيرته چه خط ايونو  په ليدلو  رونه الهم زيات دهغو 
ونې او مقاومتونه د خلکو له خوا   نه همغسې دوام درلود زما له خوا نه په ليد . وو،خو سر غ

ې د نوريگې د حکومت الندې پانامه  ايونو ک د شوروي اتحاد د دوامداره فشار ; ل شوو 
ې ويلينوس  تو; الندې، په ليتواني ک ې د تيانا من ميدان، د آزادي غو نو د په پيکنگ ک
نى زغرلرونکې واسطه په هغه برخليک جوړونکې  مظاهرو په وخت، او هم کله چې لوم
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نگلي " آزاده برما "او په مانرپالو; شپې ميدان ته ورننوتل  ې د ديموکراتيکو قوتونو  ک
 .قرارگاه شامل دي

ې د تلويزيون برج او هديره، د  ايونو، لکه په ويلينوس ک نې وختونه مې ماتې خوړلي 
ې ريگا، چيرته چې خلک وژل شوي وو، د شمالي ايطا ليا  التويا دجمهوريت په پالزمېنې ک

ې چې فاشيستانو مخالفين ئې په صفونو درولي او وژلي وو، او  اى ک د فرارا مرکز،په کوم 
ينې لپاره دير  يو ساده و د جسد ونو نه ډک ؤ چې د م ې چې دداسې س هديره په مانرپالو ک

دا مرگونه اوورانۍ، هغه  دردونکې واقعيتونه دي چې هرې   د يکتاتورۍ . لوان  وو،وکت
دي  .ئې شا ته پري

ائي د ديکتاتورۍ مخه نيول به ممکن  و چې  دې مفکورو او تجربو راته اميدواري پيدا ک
 .وي

ې ئې بريالۍ مبارزه کولى شي چې بې له دوه اړخيزو درندو انساني  دارنگه چې په مقابل ک
موجوده ديکتاتورۍ ړنگ او د هغې د ايرو نه د نوي استبداد د راجيگېدو مخنيوى تلفاتو،
 .وشي

م  د ډيرو آغېزمنو الرو د پيدا کولو لپاره ما زيار ايستلي  چې په ډېر دقت او احتياط فکر وک

اونو او انساني ضايعاتو  و  ک رنگه دکتاتورۍ په برياليتوب سره  د ډېروممکنو ل چې 
 .ويجاړولى شو

ې ما ديکتاتوريو، مقاومتي نهضتونو،پ ې د ډيرو کلونو د مطا لعاتو په ترڅ ک لو ک  دې هلو 

انقالبونو، سياسي افکارو، حکومتي سيستمونو او په خا صه توگه  د عدم تشدد  پر واقعيت 
ي دي  .والړومبارزو ته پاملرنې ک

لو نتيجه ده ودنه نه دهزه پوره باور لرم چې دا يو بشپ ال. دا اثر ددې هلو  ائي . ر  الکن 
تونکو حرکتونو لپاره د فکر کولو او پالن  ي چې د آزادۍ غو چې دا داسې تعليمات ارائه ک
تونکې نهضتونه مين ته راولي چې ډېر  ې مرسته، او داسې آزادي غو جوړولو په برخه ک

ودنو نه به ئې مين ته راتگ هي ممکن  . نه ويآغيز من او زورور وي، چې بې لدې الر

د ضرورت او قصدي انتخاب له مخې دا کتاب په عمومي توگه د موجوده دکتاتوريو د له 
ه وړلو، او د نوو د يکتاتوريو نه، په مخنيوي کولو باندې زور آچولى دى زه ددې . مين

م صالحيت نلرم سره . چې يو مفصل تحليل او طرزالعمل د يو خاص هيواد لپاره وړاندې ک
چې دا عمومي تحليل د ډيرو ملتونو لپاره چې په خواشينۍ سره، د استبدادي  ملدې، زه اميد لر

هغوى به ددې نظرياتو مواد د خپلو .  اخ او ډب آخته دي گټور واوسي حکومتونو سره په
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ومره ددې تعليماتو عمده نظريات   ي چې  ان پوه ک ي، او  ي خاصو شرايطو لپاره و
 . ا ورته د تغير ورکولو ضرورت دىمناسب دى او ي ددوى د مبارزې لپاره

ې زه د ډيرو کسانو نه مديون يم، او د هغو د مرستو نه د زړه له کومې  ددې کتاب په ليکلو ک

تناکې همکارۍ ، په . مننه کوم بروس جينکنز زما مخصوص مرستيال، ډير زيات ارز
تناکو وړانديزين و د ډيرو پيچلو محتوياتو، د مسائلو په تشخيص او وړاندې کولو  ، د ارز

ى دى ې ئې ک د استفان کوډي . مطالبو په ساده کولو،او د کتاب د ترتيب او تنظيم په برخه ک
ډاکټر کرستوفر کروگلر، او رابرټ هلوي . نه د هغه د کتاب د تصحيح کولو لپاره مننه کوم

ي دي  فرسون ډاکټر هازل مک. دواړو گټور وړانيزونه  او انتقادونه د کتاب په متن باندې ک
او ډاکټر پاتريشيا پارکمن، په ترتيب د افريقې او التينې امريکې د منازعاتو په هکله ما ته 

ي دي  .معلومات راک

ې د ډېرو کسانو د مرستو ، حمايو ،او مهربانيو نه گټې آخستل  ه هم ددې اثر په ليکلو ک که 
ولو تحليلونو او نتيجه گېريو مسئوليت شخصأ ما پور  .ې اړه لريشوي، الکن د 

ې ندى ويل شوى چه د ديکتاتوريو سره مبارزه يوه آسانه او  ددې کتاب په هې برخه ک
ه ده ارزانه ې پېچلتوب او تاوانونه لري، او د . ه انگ ول شکلونه خپلې  د مبارزې 

ه البته تلفات آړوي سره لدې،دا زما هيله ده چه دا اثرد مقاومت . ديکتاتورانو سره جگ
يرهبرانو سره ي چې ددوى د قدرت اغېزه ډير   مرسته وک چې داسې ستراتيژۍ طرح ک

ي ې ئې تلفات  ډير ل ک دا تحليل داسې . زيات او د هدفونو د الس ته راوستلو په مبارزو ک
اونه  ول، گل او گلزار ،او ک ي نو دنيا به  ه  هم بايد تعبير نشي چې کله يو ديکتاتور له مين

خو په خوا شينۍ سره بايد ووايو،چې داسې نه ده، او . اى ورک شيبه گرد سره، ورسره يو 
ي د هي ديکتاتورۍ سقوط د يو بشپ هوسا بلکه د زيار او . ولنې د جوړيدو سبب نه گر

لو لپاره الر جوړوي چې ولنيز، اقتصادي، او سياسي  زحمت او اوږدو هلو  يو عادالنه، 
و زه هيله لرم چې دا لن . لې جرړلې له بېخه وباسياړيکې خلق ،او د بې عدالتۍ او استبداد 

ولو هغوولسونو لپاره گټور ثانت شي،  ه وړلو لپاره  تحليل د استبداد او ديکتاتوريو د له مين
 .چې د استبداد د سلطې الندې ژوند کوي او د خپلې آزادۍ او خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي

  

 جين شارپ

 ١٩٩٣ اکتوبر،  ٦

 مؤسسهد البرټ انيشتين 
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ۍ فصل  لوم

وريو سره په واقعيت باندې والړه مقابله ا  :د ډيک

 
ې،ډير استبدادي رژيمونه، که ئي کورنى بېخ او يا بهرنى منشأ  درلود ل  پدې نژديو کلونو ک
ه تللي او يا کمزورې  ، د متشکلو او مجهزو خلکو د مبارزو پر مخ يا پوره ويجاړ او له مين

ورۍ د خلکو د ډله ايزو اکثرٱ ليدل شوي  .شوي دي  چه خورا قوي او مستحکمې ډيکټا
ونو او مقاومتونو نه ئې ماتې خوړلي او نسکوره شوي ولنيزو سر غ  .سياسي، اقتصادي، او 

 کال د لسيزې نه راپديخوا ډيرې ديکتاتورۍ، په استوني، التويا، او ليتواني، ١٩٨٠د 
ې د پوليند،ختيزه جرمني،چکوسلواکيا، او وسلوينيا، م دغاسکر،مالي، بولويا، او پلپاين ک

ونکو مبارزو نه ئې ماتې خوړلي دي ې سر . خلکو د سياسي سر غ د استبداد په مقابل ک
ونکې مبارزې په نيپال،زمبيا، جنوبي کوريا، چلي، ارجنټاين، هيتي، برازيل، يوروگواى،  غ

وروي اتحاد په مختلفو برخو مالوي، تايليند، بلغاريا،هنگري، زاير، نايجيريا، او د پخواني ش
ې  ې خورا ١٩٩١خصوصآ دسخت دريزو د (ک ولو ک  کال د آگست د مياشتې د کودتا په شن

ونکې نهضتونه ئې پر مخ بيولي دي.)مهم رول ولوباوه  . آزادي بخ

ې ډله ايزې سياسي سر  ې په چين، برما، او تبت ک بر سيره پر دې، پدې نژدې کلونو ک
ونې صورت نيولي د ه هم دا . يغ بارزې، ديکتاتورۍ او يا بهرنى اشغال ئې پاى ته مکه 

ولنې ته رسوا،او هم د خلکو لپاره  نه دي رسولي، خو بيا هم مستبد رژيمونه ئې بين ا لمللي 
ي دي اى پري تناکې تجربې پر  ونې په اړه ارز  .ئې د سياسي سر غ

ې، د ديکتاتوريو ړنگېدل  ه نور مشکالت لکه فقر، تهلپه يقين سره پدې هيوادونو ک
تياوې، د ژوند د چاپيريا ل ورانى، چه اکثرآ د استبدادي رژيمونو ميراث  جنايت،اداري نيمگ

ونه ئې . وي پاى ته ونه رسول پلو پرگنو رن خو بيا هم ددې ديکتاتوريو سقوط، د استبداد 
ولنيز عدالت تخفيف، او د هيواد د بيا رغونې، د پراخې سياسي خپلواکۍ، شخصي آزادۍ،  

ه  .لپاره ئې الره اواره ک

 :تلپا تې ستونزه

ې د انسانانو ال د پراخې خپلواکۍ او آزادي  ې، په تيرو وروستيو لسيزو ک ۍ ک تيا په ن ر
تنې خوا ته تمايل پيداشوى  .غو

د سياسي حقوقو او مدني آزاديو ; ، د احصايې له مخې چه هر کال١د آزادۍ د کور د مؤسسې
ې کلنۍ سروې برابروي او هيوادونه پدې معيارونو ويشي پدې لسو ورستيو کلونو په برخه ک

                                                 
١ Freedom House 
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ل شوي ډېر زيات شوي  ې آزاد گ ۍ په گوټ گوټ ک ې د هغو هيوادونو شمېر چه د ن ک
 .دي

 

 د هيوادونو ويش د کال او سياسي وضعيت پر اساس  

 

 غير آزاد قسمٱ آزاد آزاد کال

٦٤ ٧٦ ٥٥ ١٩٨٣ 

٣٨ ٧٣ ٧٥ ١٩٩٣ 
  

نې لپاره چې د استبدادي شرائطو  ي ۍ د هغې برخې د  ونکي پاليسي د ن الکن دا زړه خو
تينې وضعيت غوره کوي ۍ د ١٩٩٣د کال . الندې ژوند کوي ر ې د ن  ٥٫٤٥ په جنورى ک

ې  ولنې نه په سلو ک  پدې جدول ې چاوه د هغو حکومتونو د ډار الندې ژوند ک٣١ميلياردي 
ې ل " غير آزاد"ک دا هغه هيوادونه دي چې ډير سخت سياسي محدوديتونه لري . شوي ديگ

ي ې د مدني آزاديو نه تخلف کي په " غير آزاد"  منطقې چې د١٢ هيوادونه او ٣٨دا، . او پک
ې دي، لکه برما او سوډان د نظامي ديکتاتورۍ الندې، عنعنوي مستبد پاچاهي  ډله ک

ان( رژيمونه  لکه چين،عراق، شمالي ( حاکمې سياسي ډلې ،)لکه سعودي عربستان، او بو
نې عبارت ديل خارجي اشغالگران) کوريا  .که تبت او ختيز تيمور، او يا انتقالي حکومتونو 

ې دي ه . اوس ډير هيوادونه د چټکو اقتصادي، سياسي او اجتماعي بدلونونو په حالت ک که 
ې ډېر " آزادو"هم د   شوي، ولې بيا غ خطر شته چې هيوادونو شمېر په تيرو لسو کلونو ک

دداسې چټکو بنسټيزو بدلونونو سره، ډېر هيوادونه به مخالفې لوري ته والړ شي ، او د 
ني نوې ډولونه سره آخته شي تونکي اشخاص ، انتخاب . ديکتاتورۍ  نظامي ډلې، قدرت غو

تنې پبهشوي رسمي کسان او عقيدوي سياسي ډلې په وار وار ي چه خپلې غو ې وک ر  ه
ي ي، او ډېر شمېر . خلکو تحميل ک ي ې به عمومآ پې کودتا گانې اوس او په راتلونکي ک

ى شي  .خلک به د اساسي، سياسي اوبشري حقونو نه محروم ک

. د ديکتاتورۍ د جنجال مسئله ژوره ده. له بده مرغه، تېر وختونه اوس هم له مون سره دي
ې په لسگونو کلونو  خلک يو د کورنۍ او يا د باندني استبداد الندې په ډيرو هيوادونو ک يا پې

 .اوسيدلي
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په . ى د قدرت خاوندانو او حاکمانو ته اکثرٱ مطلق اطاعت له ډېر پخوا نه تلقين شوي د
ولنې د کنترول لپاره،دولت يا حا کمه ډله اجتماعي،سياسي،  ې، د  افراطي حاالتو ک

ار د حوضې نه د باندې هم دي قصدآ اقتصادي، او حتي ديني مؤسسات  چې د دولت د اقتد
په داسې . کمزورى، د الس الندې او حتي د رژيم د يوې نوې مؤسسې په رنگ ئې اړوي

ې د هيواد نفوس اکثرآ په تونکي د گ  حاالتو ک ي چې د آزادي غو ي افرادو بېلي انگ
په نتيجه . الىکار،باور هم يو پر بل نشي کولى، او حتي پر خپل ابتکار هم کوم گام نشي آخست

ان ي،د هغوى پر  ې، خلک کمزوري کي ي ک ه  ل . باور، او د مقاومت توان له مين ډير 
ي چه خپل نفرت د مستبد رژيم نه او خپله تنده د آزادۍ لپاره حتي خپل  خلک دومره ډاري

رگندولى ي چې په جدي توگه د . نژدې دوستانو ته هم نشي  اکثرآ خلک ډير زيات ډاري
ي، او وائي عمومي مق ه گټه لري؟ " اومت په هکله فکر وک ې ". چې مقاومت  په نتيجه ک

ونه او نا اميده راتلونکې سره ي دوى بې هدفه رن  .مخامخ کي

نې کسان مقاومت . ى دىنن سبا د ديکتاتوريو وضعيت د پخوا نه هم ډير خراب شو پخوا 
تا به . کو له خوا صورت نيول مجموعي احتجاجونه او مظاهرې د خلهودل او هم لن مهال

ه تازه روح زغلېدلې وه ې په موقتي توگه  ي او يا ډ لگيو، . ويل چه په خلکو ک کله به وگ
ى او يا ئې د مقاومت  نې قواعد ئې عملي ک زړور ولې کمزوري حرکات اجرا کوي، چه 

ى وي ودنه ک ه هم دا حرکتونه لوړ اصالت به درلودل ، ول. شتوالى نه ئې  ې اکثرآ دا که 
 د مستبدو رژيمونو د ې د خلکو د ډار او اطاعت عا دت چېومتونه ددې لپاره چا راز مق

ه وړلو لپاره الزمي شرط دى کافي نه ؤ له بده مرغه، دا ډول حرکتونه، نه يوازې نه . مين
ونه او  نې وخت رن ې نه پيدا کول، حتي  بريالي کېدل،بلکه هيله ئې هم د خلکو په زړونو ک

 . نې هم ال پسې ډيرولوژ

 :آزادي د تشدد د الرې نه

ي، بې گټې  ل فکر ته را رگندې الرې چه اول  ه بايد وشي؟ هغه  ې،  په دغسې حاالتو ک
ې، او د عوامو افکار عادتآ  د . کاري د اساسي قانون او عدلي موانع، عدلي پرېک

ي کاره ډول، ظلم. ديکتاتورانو له خوا نه د پام وړ نه گر ، شکنجې، د خلکو بې درکه هونپه 
ې تشدد  ديکتاتورۍ پاي ته تيجې ته رسوي چه يوان خلک دې ,کېدل ، او وژنو ته کتل

ول د ديکتاتورانو په گټه وي ،. رسولي شي  پاريدلي قربانيان بيا همکله سره لدې چه د قواو ان
ي چه ظالم ديکتاتورسره په هره وسيله چه کولى شي جنگ و يانونه سنبال ک دا رنگه . ک

ددوى . تلفاتو او سختيو د گاللو سره جنگيدلي دي خلک اکثرآ په زړورتيا سره د لوړو انساني
ې دوى آزادي  الس ته راوړنې کله د پام وړ او ډير وچت وي، خو په ډيرو کمو حاالتو ک

ه کيدلى شي. گټلي دي ونې او جگ  د ديکتاتور له خوا نه د کلک ېچ په تشدد سره سر غ
ي چپلو يې سبب وگر  . اکثرآ خلک به د پخوا نه ډير بې وسې ک
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ه چ رگند واقعيت دىچېد تشدد د الرې انتخاب دليل هر  د تشدد الره : ې وي، خو بيا دا يو 
لى چېني لري چعغوره کول دا م ې نژدې د ې د مبارزې په داسې ډول مو زړه ت  په هغې ک

 دوى تشدد په لويه ېوران داسې مجهز دي چديکتات. ولو اړخونو نه استبداد تل تفوق لري
ې مودې لپاره مقاومت هم . پيمانه کارولى شي تونکي که د اوږدې يا لن ه هم، آزادي غو که 

ې شي و ې  و ي واقعيت به تحقق ومومي او مقاومت به  ې تريخ پو ي په پاى ک . وک
ي وسلې او تجهيزاتو، جبه خانه، انتق ي قوت په ديکتاتوران تقريبآ تل په پو االت، او د پو

ي تفوق لري ول نشي او.شمېر ک کله د هغوى ان تونکي، سره له زړورتوبه هي  آزادي غو
 .کېدلى

و ته ېکله چ نې مخالفين بيا داړئيزو جگ ې معمولي شکل غير عملي وپېژندل شو   د جگ
پل شوو خلکو لپاره کومه گټه. مخه کوي کله د   نه درلوده په هر حال، داړه ئېز جنگونه هي

ې ودنه نه ده ک انه الره . او ديموکراسي لورې ته ئې الر داړه ئېز جنگونه د حل يوه رو
يېنشي کېدلى خصوصآ کله چ سره له .  د خپلو خلکو باندې د درانده تلفاتو سبب گر

نې اوقات بين المللي حمايې دا الره د ناکامۍ  تائيدونکي نظرياتو او ستراتيژيکي تحليلونو او 
ي.  نشي کولى مخنيوىنه ملکي خلک اکثرآ  د .  داړه ئېزجنگونه اکثرآ ډېر زيات اوږدي

اونو سره د خپلې ا ايه صاقتدار لرونکې حکومت له خوا د ډيرو انساني ک وبي نه بې  ا لي 
ي ې بريالى هم شي اکثرآ  .کي کارهحتي که داړه ئيزې جگ تي     اوږد مهالې  منفي جوړ

 .عواقت لري

يفورآ نوى ان د ساتنې او متقابل تدابيرو لپاره نور هم ديکتاتوري کي که .  حکومت د 
ې بريالي شي، د نظامي قوتونو د مرکزيت د پراخه کولو او د تولنې د  گورياليان په پاى ک

ه تللو له آغيزې نه نوى رژيم د خپل  خپلواکو ډلو او مؤسسو د کمزورې کولو او يا د مين
يمخکيني رژيم نه ډير ديک ه . تاتور کي بيا به د ديکتاتورۍ مخالفين ددې نوې استبداد د مين

 .وړلو لپاره بله نوې الره ولټوي

 :کودتاوې،انتخابات او بهرني ژغورونکي

ائي چې نظامي کودتا نسبتآ ډېر آسان او  د يو پېژندل شوې منفور رژيم د لرې کولو لپاره 
کاره شي ې ددې الرې سر. چټکه الر  ولو نه مهم . ه سخت مشکالت شتهخو په عمل ک د 

 دا د قدرت نا مناسبه ويش د خلکو او د هغې ممتازې ډلې چې حکومت او د هغې ېدادى چ
ي ې لري همغسې پاتې کي ي اشخاصو او ډلو لرې کول د . وسله واله قوا په الس ک انگ د 

اى  د نيولو الره حکومتي مقاماتو نه ډير امکان لري چې محض د بلې ډلې د پاره د هغوى د 
ى ې ماليم او په محدوده . اواره ک ائي چې په خپل حرکاتو ک په نظري توگه، دا نوې ډله 

دي، خو سره لدې، ددې برعکس احتمال لري  ي اندازه ديموکراتيکو اصالحاتو ته غاړه ک
 . تحقق وموميېچ
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ائي چې نوې ډله د پخوانۍ ډلې نه ډېر  بې رحمه او وروسته د خپل د موضع د تحکيمولو نه 
ې، نوې ډله چې ورته خلکو سترگې نيولي وو، بې له د ينه  چ. په قدرت مين وي  ېپه پاى ک

ه چه ئې زړه وغواړييد بشر ي هر  نو دا .  کوي به ئې,  حقوقو او يا ديموکراسۍ پروا وک
ې نشي کېدلى واب د ديکتاتورۍ په مقابل ک  .يو قبلونکې 

نې . ير مهم سياسي تغير د وسيلې په حيث وجود نلدديکتاتورۍ الندې انتخابات د يو
ې ددې  ديکتاتوري رژېمونه ، لکه د پخواني شوروي اتحاد د ادارې الندې په شرقي بالک ک

کاره شي نمايشي انتخابات تر سره کوي دا انتخابات اصآل سخت . لپاره چې ديموکراتيک 
تنې  کنترول شوي  د ديکتاتور له خوا نه تعين شوي ي، چې د هغه کانديدانو لپاره چېوولپو

نې وختونه نوي انتخاباتو ته . د خلکو تائيد واخلي ديکتاتوران چې د فشار الندې راشي نو 
اى او تير ايستنه کوي اى پر  که . غاړه ږدي، خو بيا ملکي گوډاگيان د حکومت په مقامونو 

ون و ې گ ي، چې په انتخاباتو ک ي او فرضآ هغوى مخالفو کانديدانو ته اجازه ورک ک
کانديد به " بريالۍ"انتخابات وهم گټي، له نتيجې نه به په آسانۍ سره مخ واړول شي او

ې په برما، او په ١٩٩٠په لکه چې. وډارول، يا بندي او حتي اعدام شي  کال ١٩٩٣ کال ک
ې واقع شو ې په نايجرېا ک کله ونه غواړي چې دارنگه انتخاباتو ته. ک  ديکتاتوران به هي

وي ي چې هغوى د خپل د باچاهى د تخت نه راوغور  .اجازه ورک

ان  ينې کسان بهرني هيوادونو ته د  ي ،او  ي اوس ډېر خلک د ظالمو ديکتاتوريو الندې ک
يدلي خلک ددې توان . د ژغورنې  لپاره وتلي دي دوى باور نه کوي چې دا د ظلم الندې ک

ي اوېولري چ ان خالص ک ې د نورو په اقدام  پخپله د اسارت نه   فکر کوي، چې يوا
ې بين المللي مرسته به کافي وي چې . باندې دوى نجات موندلى شي دوى عقيده لري چې يوا

ي ان ژغورنې لپاره . ديکتاتوران نسکور ک پل شوي خلک قادر ندي چې د  دا نظريه، چې 
ي رگندي ي د وخت د يوې مشخصې دورې لپاره   بيان شو، رنگه چې. مؤثر اقدام وک

که چې هغوى په خپل قدرت  پلي خلک نه غواړي او مؤقتآ د مبارزې توان هم نلري  اکثرآ 
انه الره چې دوى ته  ي باور نلري، او کومه رو باندې چې يو ظالم ديکتاتور سره مقابله وک

ي هم ورته نده معلومه  .نجات ورک

ې  ندهپدې شرائطو ک  ارمان تر سره کول په دۍ ده چې يو شمېر خلک د خپلې د آزادر
لى بولي ۍ عامه ذهنيتونه،" دا خارجي قدرت به يا . نورو  پورې ت ملگري ملتونه، يو " د ن

ې د موجود ديکتاتور پر ضد د بين المللي اقتصادي او سياسي  خاص هيواداو يا په هيواد ک
 .قوانينو تصويبول وي

کاره شي، خو پهپدا سيناريو به سترگوته په زړه  ل ډېر ورې   بهرنى ناجي باندې زړه ت
ايه وي، او په حقيقت . خطرناکه عواقب لري ائي کامال بې  انه  دارنگه اعتماد او زړه ت

ي ې هي خارجي ناجي به وجود ونه لري چې عمآل دخالت وک او که فرضآ يو خارجي . ک
ائي چې پرې باور وشيبيا همقدرت د اوضاع د بدلولو لپاره راشي،   . نه 
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ينې ترخه واقعيتونو ته اشاره دلته  په بهرني قدرت باندې د اعتماد او مداخلې په اړه بايد 
و  :وک

ې ويسي اکثر وخت خارجي دولتونه يو ديکتاتور -   ددې لپاره چې خپل اقتصادي گټې مخک
 .ل کوي، او يا حتي حمايه کوي ئېمتح

اى  چې خپله وعده د بل ه-   دف د الس نه د ورکولو په همدارنگه پردي دولتونه، ددې پر 
ائي چې وغواړي ددوى پر سر د  ي،  بيه تر سره ، او د هغوى د آزادۍ لپاره کومک وک

ي  . ديکتاتور سره معامله وک

ې هغه وخت اقدام کوي چې د هغه -   ې يوا ينې پردي دولتونه، د يو ديکتاتور په مقابل ک
يهيواد په اقتصاد،سياست، يا وسله والو قوتونو باند  .ې کنترول تاسيس ک

پردي دولتونه عمآل هغه وخت د يو مثبت مقصد لپاره مداخله کوي، کله چې کورنۍ -  
ى  يوالو ته په ډاگه ک ى وي او د رژيم ظلمونه ئې ن زولو پيل ک مقاومت دديکتاتورۍ په ل

 .وي

ې د قدرت د ويش د ډول په د ليل  خپل ژوند ۍ مرحلې په هيواد ک  ته ديکتاتورى په لوم
ولنه ډير کمزوري دي چې ديکتاتورۍ ته جدي خطر ورپي . دوام ورکوي د هيواد خلک او 

ول شوى وي ې را و خلکو السونو ک ي، او ثروت او قدرت د ډيرو ل ه هم ، . ک که 
ديکتاتوري کيداى شي چې د بين المللي اقداماتو نه گټه واخلي او يا ترې کمزورىشي خو د 

لى دىهغوى د ژوندانه دوام ا  .صآل داخلي عواملو باندې ت

بين المللي فشارونه کيداى شي چې ډير گټور تمام شي، خو کله چې ديوي زورورې کورنۍ 
ي وگه، بين المللي اقتصادي تحريمونه ممنوعيتونه،. تحريک مال ت وک  نو بيا د مثال په 

ه اخراجول، د ملگري د ديپلوماتيکو اړيکو شکول، د يکتاتوري رژيم د بين  المللي مؤسساتو ن
سره لدې، د يو . ملتونو د مختلفو برخو له خوا نه محکومول، او نور ډير مرسته کولى شي

ې د دارنگو اقداماتو صورت نيول به  زورورې کورنۍ مقاومتي تحريک په نشتوالي ک
 .احتمال ونه لري، او که واقع هم شي دومره اغيزناکه به نه وي

 :د حقيقت سره مخامخ کيدل 

ي ک وک وغواړي يوه ديکتاتوري په اغيزناکه ډول او په ډير ل مصرف نسکور ک له چې 
ي لور وظيفې بايد تر سره ک  :نو دا 

ان باور او د مقاومت کولو وړتيا او مهارت تقويه -   پل شوي خلک اراده، پر  اول بايد د 
 .شي
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پل شوو  خلکو خپلواکه اجتماعي گروپونه او مؤسسې ،-   ، اقتصادي، کلتوري او مذهبي( د 
 .بايد تقويه  شي) نور 

 .د مقاومت يو قوي داخلي قوت بايد ايجاد شى-  

يو جامع او معقول ستراتيژيکي پالن بايد طرح او د آزادۍ د گټلو لپاره بايد په مهارت سره - 
 .پکار واچول شي

ينگوالى پي ان باور او کورنۍ  ې د مبارزو قوتونو پر  ه گ يد آزادۍ په جگ . اوړى کي
 د آيرلينديانو د کرايي په اعتصاب ١٨٨٠ او ١٨٧٩رنگه چې چارلس ستيوارت پارنل، په 

ې ويلي ؤ  ;ک

ئ......په دولت باندې اتکا هي گټه نه لري" يو د .........بايد يوازې پر خپلې ارادې تکيه وک
ئ ان سره کومک وک نگ ته د دريدلو سره د   مرسته خپلې کمزوري سره..........بل 

ئ ئ............وک ينگې گ ئ........ يو د بل سره اړيکې  او تاسې ..........انونه متشکل ک
، وروسته د هغې نه .........بايد بريالي شئ کله چې دې خپله تقا ضا عملي کولو لپاره تيار ک
 .به عملي شي

ان باور لرونکې قوت، په معقولې ستراتيژۍ او کلک د سيپلين مجهز، د يو زورور او پر 
ې به ديکتاتورۍ با الخره نسکوره شي ه پا . زړور  او اصيل اقدام په مقابل ک خو ل تر ل

ۍ واخستل لور گامونه بايد لوم  . شيسني 

ې د خلکو آزادي دديکتاتورۍ نه، د دوى په  يي، په پاى ک نې  ي رنگه چې پورتنۍ 
ي انونه آزاد ک ونې يا عدم تشدد د . قابليت  پورې اړه لري، چې غواړي  د سياسي سر غ

مبارزې بريالي حالتونه چې د سياسي مقصدونو د الس ته راوستلو لپاره په کار آچول شوي او 
ي، ولې دا الره تر کمخ انونه آزاد ک يي چې د خلکو سره وسيلې شته چې  ې بيان شول 

ې مون به ددې الرې انتخاب په راتلو. اوسه پوره انکشاف  نه دى موندلى نکې فصلونو ک
ودل شي و چې د عدم تشدد د مبارزې مؤثرې الرې و ي ې مون بايد  . و خو په سر ک

و  د خبرو اترو مسئلې تهرۍ د نسکورولو د يوې وسيلې په توگهتودديکتا  .کتنه وک
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 دوهم فصل

 د مذاکراتو خطرونه

 

ينې خلک د ديکتاتورۍ سره د مق ل شو،  ي ې و ابلې د سختو رنگه چې په اول فصل ک
مشکالتو له مخامخ کېدلو سره د بې وسۍ احساس کوي او ديکتاتور ته د منفي تسليم خوا ته 

ي او د ديکتاتورۍ . واوړي يو شمېر نور کسان ديموکراسۍ ته د رسېدلو نه نا اميده کي
قبلوي او هيله کوي چې د مصا لحې،روغې جوړې او مذاکراتو د الرې ، د خطر نه  حاکميت
ناورتوبونه پاى ته ورسويان بچ  کاره توگه کله چې خلک بله سمه چاره نشي . او  په 

ي پيداکولى نو دا الره  .غوره ک

کونکى کار ندى،  ې جدي مبارزه کوم زړه را رنگه چې د ظالمو ديکتاتوريو په مقابل ک
وک نشي کولى چې د منطق او خبرو اترو ال و؟ آيا  ر نو ولې مون په داسې کار اقدام وک

ونيسي او د مذاکراتو د الرې نه ديکتاتورۍ پاى ته ورسوي؟ آيا ديموکراتان نشي کولى چې د 
ي چې خپل تسلط په تدريج ل او  ديکتاتورانو انساني احساس وپاروي او ورته قناعت ورک

ي؟ ديموکراتيک حکومت د جوړېدو لپاره الره اواره ک ې د بشپ  په پاى ک

ي چې ح ائي چې ديموکراتان  ديکتاتوران . قيقت تل په يوه خوا نه ويکله داسې استدالل کي
ې د مجبوريت نه روغ عمل کوي سم نه وي پېژندالي ايي . ئې چې په سختو شرايطو ک يا 

ان د قدرت نه پرې باسي،  ۍ سره  ي چې ديکتاتورانو به په خو ينې کسان فکر وک چې 
وک د ې تشويق او ترغيب کانديکله چې هيواد د ناوړو حاالتو سره مخامخ او  . وى يوا

ه  وک به ترينه  ينې کسان به وائي، چې ديکتاتورانو ته بايد د وړل وړل الره چې هر 
 . الس ته راولي، وړاندې شي

او به ضرور  نه وي   ې خطر او ک که ديموکراتيکو  ډلو  .دا به وويل شي چې د نوي جگ
ي وغواړي چې جنجال د سوله ايزې مذاکرې د الرې  کيداي شي چې د ا مذاکرې د ( حل ک

آيا دا الره به په هغې .) ينې پوهو کسانو او يا حتي د يو بل حکومت له خوا نه تر سره شي
ې نه حتي د عدم تشدد د الرې  سختې مبارزې باندې غوره نه وي ، چې که بې له نظامي جگ

 نه هم تر سره شي؟

ې او محدوديتونه  د مذاکرو گ
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ين ې ډولونو جنجالي مسائلو د حل کولو لپاره ډيرې گټورې وسېلې دي او په خبرې اترې د 
کله هېر يا رد نشي ې بايد هي  . مناسبو حاالتو ک

ې، کله چې کوم بنسټيز مسئله د بحث موضوع نه وي او روغه جوړه د  ينې شرايطو ک په 
د . وسيله ويقبلونې وړ وي نو مذاکره کېدلى شي چې د جنجال د حل لپاره يوه مهمه د حل 

ه مثال کېدلى شي د مذاکرې د ليارې : کارگرانو اعتصاب د مزدورۍ د لوړولو لپاره يو ډير 
ايي چې د دواړو خواؤ د لورې نه د يوي اندازې پيسې د زياتولو تر مين وي چې  يوه فيصله 

ې وړاندې شوى وي  کارگري جنجالونه د يوي قانوني. د دواړو خواو نه د اعتصاب په پيل ک
ې د يوي   نهکارگري اتحاديي تر ادارې الندې، البته د هغې النجې  ډير توپير لري چې پک

ي  .  ظا لمې ديکتاتورۍ د موجوديت او يا د سياسي آزادي د تاسيس لپاره خبرې کي

کله چې جنجال پر يوې بنسټيزې مسئلې لکه د مذهبي اساسات، د بشري آزاديو مسايل، يا د 
ولنې انکشاف پو ونکې گردې  لى وي نو مذاکرې د يوي دوه اړخيزې رضائيت بخ رې ت

ينې بنسټيز مسايلو باندې مصالحه نشي کېدالى  که چې  ې . حل ته د رسيدو الر نه ده ،  يوا
تونکو په گټه کولى شي چې په بشپ توگه اساسي مسا يل  د قدرت د اړيکو انتقال د آزادي غو

بارزې د الرې نه صورت ونيسي نه د مذاکرې د چې دارنگه انتقال به د م. خوندي وساتي
 .الرې نه

کله گټه وانخلو، خو دلته مقصد دادى چې  دا نو پدې معني نه ده چې د مذاکراتو نه بايد هي
ې يوه قوي ديکتاتوري په  مذاکرې د يوي پياوړې ديموکراتيک مخالفې ډلې په نشتوالي ک

 . نشي وړلىهواقعيت سره د مين

ائي په  که هغه ديکتاتوران چې مذاکرات  ې البته د انتخاب وړ نه وي ،  ډيرو حاالتو ک
ي حاضر به نشي چې خپلو کورني مخالفينو  موقعيت انونه ډير خوندي گ ئې ډير مستحکم او 

تونکي مذاکره چيان  يني او يا کله چې مذاکرې پيل شي نو آزادي غو سره خبرو اترو ته ک
ه ورک ي چې به له مين ي بيا ئې ه ک  .ي درک ونه لگي

 تسليميد ل، د مذاکراتو د الرې نه

ه دليلونه لري،  هغه کسان او ډلې چې د ديکتاتورۍ مخالفت او د مذاکراتو پلوي کوي اکثرآ 
ې په کلونو روانه مبارزه بې له کوم ه ظالمهخصوصآ کله چې د يو  ديکتاتورۍ په مقابل ک

ول خلک که د هرې سياسي ډلې او البته دا د پوهيد. برياليتوب نه دوام لرلى وي لو وړ ده چې 
تونکې وي . عقيدې خاوند وي سوله غواړي ديموکراتانو هغه وخت د مذاکراتو ډير غو

ې تفوق ولري او تخريب او تلفات  چيرته چې ديکتاتورانو رگنده ډول په نظامي اړخ ک په 
 .نور ورته د تحمل وړ نه وي
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ې، يوه زوروره وسوسه پ تونکو په دې حالت ک ي چې هره بله الره چې د آزدي غو يدا کي
ل شيتهدفونه خوندي، او تشدد او م ينې  .قابل تشدد پاى ته ورسوي غوره وگ

تونکو ته د سولې وړانديز يوه  د ديکتاتورۍ له خوا نه د مذاکراتو په وسيله آزادي غو
ې . عمل دى رياکارانه ي ، يوا که هغوى د خپلو تشدد ډير چټک کولى شي چې پاى ته ورسي

  نهملېاکه هغوى وغواړي بې له هي ډول مع. د جنگ د اعالن نه الس واخلي خلکو پر ضد
ودل ،دشکنجو په بندولو، د عسکري ود بشر حرمت او حقونو ته په احترام، د بنديانو په پرې

تلو پر خپل نې په غو  عملياتو په درولو، د حکومت نه په الس آخستلو، او د خلکو نه د بخ
ديکتاتوري قوي وي خو يو پارونکې مقاومت هم موجود  کله چې. ابتکار سر ته رسولى شي

ان  وي، ايي چې ديکتاتور د سولې د بهانې الندې وغواړي مخالفين د مذاکراتو د الرې نه 
ي ې . ته تسليم ک ې ک ي خو د خبرو اترو په کو ه لگي مذاکراتو ته دعوت به په غوږونو  

 . موجود ويډير خطرونه به پ

تيا سره د  د بلې خوا نه کله چې د مقاومت نهضت ډير زيات پياوړى او ديکتاتوري په ر
تهديد الندې وي، نو ديکتاتوران به احتماآل زيار وباسي چې د مذاکرې د الرې تر ممکن حده 

ينگ او خپلې شتمني خوندي وساتي تونکي . پورې پر هيواد باندې خپل کنترول  آزادي غو
ائي چې د ديکتاتورانو سره د هغوى د اهدافو د تر سره کولو لپاره په هي ې نه   حالت ک

ي  .مرسته وک

ير سره هغو تلکونو ته متوجه وي چې عمآل د ديکتاتورانو له خوا   ديموکراتان بايد په ډير 
اى شوي دي  اى پر  ې   د ديکتاتورانو له خوانه آزادي . نه د مذاکراتو په تگ الرې ک

تو ه وي چې ديموکراتان په سوله ايز ، کېداى شي،نکي مذاکراتو ته رابللغو  چې دارنگه ه
ې چې د هغوى قوتونه خپل تشدد ته دوام ورکوي ي، په داسې حال ک ان ته تسليم ک . ډول 
اى دى چې د استبداد  ې پر  ې د مذاکراتو رول په هغه صورت ک پدې ډول تصادماتو ک

و خپله ديکتاتوران  يوې بين المللي هوائي ډگر ته د خوندي قوتونه په بشپ ډول تخريب ا
ې وي  .تيريدلو په تکل ک

ې قدرت او عدالت  په مذاکراتو ک

ينې  ايي چې  کاري،  ي او سخت  ې پورتنى قضاوت  که د مذاکراتو په برخه ک
رنگوالي په برخه . رومانتيکي نظريي چې د هغو سره اړه لري تعديل شي د خبرو اترو د 

انه فکر کول پکار دى ې رو  .ک

اي سره  خبرې اترې پدې معنى نه دي چې دواړه خواوې د برابرۍ د اساساتو سره سم يو 
ينې او د مذاکرې د الرې نه ي،ک پدې . هغه اختالف چې د جنجال سبب شوي دى حل ک

ې ونيول شي ې دوه واقعيتونه بايد په نظر ک ې د. برخه ک ۍ دا چې په مذاکراتو ک  لوم
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. مختلفو نظريو نسبي عدالت او انصاف ندي چې د مذاکراتو په وسيله د موافقې محتوا تعينوي
 .دوهم دا چې د موافقې محتوا د دواړو خواوو په زور او قدرت پورې اړه لري

ې ونيول شي و مشکل سوالونه بايد په نظر ک ې  ه ،په راتلونکې ک  لکه هره خوا به 
ى شي چې خپل هد ف الس ته  راولي که د مذاکرې پر مېز مقابل لورى ورسره جوړ وک

ه وکولى شي که وروسته د موافقې نه بل لورى خپله خبره ماته  او سره  رانغى؟ هره خوا به 
يهد موافقې نه په زوره خپل هدف تر الس  . ک

ه هم  و، که  ينې نه رسې نو  ې ې، توافق ته د مسايلو سمو او ناسمو  معموآل په مذاکراتو ک
خو د مذاکراتو اصلي نتيجه د مخالفو خواوو د مطلق او نسبي . يرې خبرې به پرې وشيډ

ي نې نه په الس را ې و ډاده شي چې د خپلو . قوت د  ه کولى شي تر  تونکي  آزادي غو
ه کولى شي چې ديموکراتان بې  ي؟ ديکتاتوران   تنو د ډير ل حد نه هم نه محرومي غو

ي او خپله په کنت ې پاتې شي؟ په بل عبارت، که يو توافق حاصل شي، دا اغېزې ک رول ک
ډير احتمال لري چې به د دواړو خواوو د قدرت او ظرفيت د مقائسې نتيجه وي او وروسته به 

ايي چې پ کاره جنجال به  رنگه يو  يامحاسبه وشي چې   .ى ته ورسي

اره د کوم شي نه غواړي همدارنگه، بايد توجه وشي چې دواړو خواوو د موافقې د رسيدلو لپ
ې مصالحه او د اختالفاتو نيمائي کول صورت نيسي، . چې تير شي په بر ياليو خبرو اترو ک

ه نه آخلي چې ئې غواړي او د خپل د هدف د يوې برخې نه  هره خوا يوه برخه د هغه 
ي ه نه ديکتات. تيري ې آيا د ديموکراسۍ پلويان د  ورانو ته د مطلقو ديکتاتوريو په شرايطو ک

 تېرېدلى شي؟

تونکي  د ديکتاتورانو کوم هدفونه د ديموکراسئ  پلويانو ته د منلو وړ دي؟ آيا آزادي غو
د اساسي قانون په اساس  د هيواد د ) يوه نظامي او يا سياسي ډله( غواړي چې ديکتاتورانو ته

ې نو بيا ديموکراسي چ ي؟ پدې ک ې يو دايمي رول ورک  ېرې دى؟حکومت په راتلونکې ک

وفرض کوو چې خبرې اترې  تنه وک رنگه :ه پر مخ الړ هم شي، خو بيا بايد پو   سوله 
ې به تونکې مبارزه ض راشي؟ آيا والس ته په نتيجه ک عيت به د هغه وخت نه چې آزادي غو

ه وي او يا خراب؟ ى ؤ او يا ئې مبارزه کوله   ئې پيل ک

 د توافق وړ ديکتاتوران

ائي  چې د قدرت د غصبولو لپاره مختلف محرکې او نيتونه ، لکه مقام، اقتدار، ديکتاتوران 
مون بايد پوه شو، چې که دوى قدرت د السه . ثروت، د تولنې بيا تشکيلول او نور ولري
ي ولې هيلې به د السه ورک ي چې . ورک نو  ه وک د مذاکراتوپه مهال به ديکتاتوران ه

 .خپل هدفونه په الس وساتي
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ه  ې د دهر  ي،بيا هم  چې د روغې په خبرو اترو ک يکتا تورانو له خوا نه وړاندې کي
و خپل ديموکرات مخالفين  ي تر  ي چې ديکتاتوران به هره وعده ورک وک بايد هېر نک هي

ي ان ته تسليم وي،ک که .  او وروسته به په بي شرمۍ سره د همغو موافقو نه سر وغ
تونکي ومني چې مقاومت کول هم د د آزادي غو ې به د دوي  ي چې په مقابل ک  بند ک

و . يکتاتورانو له خوا نه بند شي نو نتيجه به ئې سخته نا اميدي وي د مقاومت بندول په ډيرو ل
ې د مقابل لوري نه فشار کموي کله چې کورنۍ او بين المللي مخ نيونکي قوتونه . حاال تو ک

يلرې شول ديکتاتوران به خپل فشار او تشدد  د عمومي . به له پخوا نه نور هم زيات ک
مقاومت ماتيدل معموآل هغه قدرت چې د  د يکتاتور  له خوا نه تشدد او کنترول ئې محدود 

ه وړي ى له مين ې چې وغواړي عمل . ک ې د هر چا په مقابل ک مستبد حاکم پدې حالت ک
 :رنگه چې کرشنا الل شريد هاراني ويلي. کوي

ې د مقابلې توان ل مستبد حاکم يوازې  هغه وخت مون ته ضربه راکولي شي چې په مون ک
 .وي

مقاومت د . کله چې بنسټيز او حياتي مسايل تر مين وي، نو مقاومت پکار دى نه مذاکرات
ي برياليتوب اکثرآ د خبرو اترو . ديکتاتور د قدرت نه د بشپ الس آخستلو پورې بايد دوام وک

 قوي وساېلو په عاقالنه او مناسب استعمال باندې الس ته وولو موجودنه،نه بلکه د مقاومت د 
ي  .را

ي دادى په  ې به په مفصله توگه دوام وک رنگه چې په راتلونکو فصلونو ک ه بحث  زمون
ه  ونه يا د عدم تشدد مبارزه د هغو ولسونو لپاره چې د خپلې آزادۍ لپاره جگ سياسي سرغ

 .ې په الس ئې لروچ،  ډيره زوروره وسيله ده،کوي

 رنگه سوله

ي  ي تونکي غواړي چې د سولې په اړه يو بل سره وغ که چيرې ديکتاتوران او آزادي غو
انه او دقيق فکر کول پکار دى ې شته، فوق العاده رو هر . نود هغو خطرونو لپاره چې مخک

ۍ سره نه کلمه  پر ژبې راوړي، مقصد ئې سوله د عدالت او آزاد"  سولې" وک چې د  هغه
 .وي

ې مطلق اطاعت،او د ظالمو ديکتاتورانو منفي م ا بعت چې د سل هاوو تد ظلم په مقابل ک
ي حقيقي سوله نه ده ې بې رحمۍ ک هيټلر اکثرآ د سولې خبرې . زرو انسانانو په برخه ک

 د يو ديکتاتور سوله د بنديخانې يا د هديرې د. کولې چې مقصد ئې د هغه ارادي ته تسليميدل ؤ
صادقه مذاکره کونکي هم کله کله د . نور خطرونه هم شته. سولې نه کوم زيات شى نه دى

ي ديکتاتوري نظامونه چې خپل حقانيت ئې  . مذاکرې هدفونه او د خبرو اترو جريان گ وډ ک
ى کېداى شي صد دولت د غ بولو، د بشري حقونو نه د تخلف او بيرحميو له امله له السه ورک

ذاکره کونکي يا باندني کار پوهان چې د مذاکراتو د تر سره کولو لپاره مرستې ديموکراتيکي م
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ي بې لدې مشروعيت نه چې . ته را بلل شوي په يوه خبره ورته بين المللي مشروعيت ورک
ديکتاتوران ورته سخت ضرورت لري، هغوى نشي کولى چې خپلې حکمرانۍ ته تر نا معلوم 

ى کلهآستازې بايدد سولې   .وخته پورې دوام ورک  ديکتاتورانو ته قانوني مشروعيت  هي
ي  .برابر نک

 :د اميدوارۍ لپاره دليلونه

ې وويل شو، د مخالفو قوتونو رهبران د ديموکراتيکو مبارزو نه د نا اميدۍ  رنگه چې مخک
. الکن د نا اميدۍ او ضعف دا احساس د بدلولو وړ دى. ديږله امله خبرو اترو ته غاړه 

ائي چې . ي د تل دپاره نه ويديکتاتور هغه خلک چې د ديکتاتورۍ الندې ژوند کوي نه 
ل شي چې تر نا معلوم وخته پورې  ضعيف پاتې شي، او هم ديکتاتورانو ته بايد اجازه ور نک

يد زور خاوند  .ان و اوسي

ې ويلي ؤ   حکومتونه د نظامونو په ډولونو ياوليگارشي او استبداد"آرسطو، قرنونه مخک
ې مستبد حکومتون. ډېر لن عمر لري ېک کله اوږد عمر نه هد تاريخ په اوږدو ک  هي

 ."درلود

اوسني ديکتاتورۍ هم کمزورتياوې لري، مون کولى شو چې دغو کمزورتياو ته لمن ووهو 
و ې ک و ې  و ې به مون دا ضعيفې نقطې. ( اود ديکتاتور قدرت  لورم فصل ک   په 

و ي  )مفصآل و

ئي او دا حقيقت وېريخ د ديکتاتورۍ کمزورتياموجوده تا رگندوي چې  مون ته را
ې کيدلى شي و ې  و ې  ې مودې ک ې لس کاله د. استبدادي رژيمونه نسبتآ د زمان په لن  يوا

 او نسکوره  کېختيز المان- پکار ؤ چې کمونيستي ديکتاتورۍ په پوليند ) ١٩٩٠ تر ١٩٨٠(
ې چې په  -په چکوسلواکيا  ې دړې وړې شي،  ،پې شو١٩٨٩ک و هفتو ک په کال .  په 

ې د ظالمو چمتو نظامي ديکتاتورانو د پرزولو لپاره ١٩٤٤ ، په السلوادور او گواتيماال ک
و هفتو يير پډد ايران د پاچا . و پکار و مبارزهتقريبآ د هر يو لپاره دوه هفتې اوړى رژيم په 

ېده ې ون  .ک

رگند شو، نو  مخالفينو زور په پل کله چې د ې  ې د مارکوس د ديکتاتورۍ په مقابل ک پاين ک
ه خپله حمايه ئې پرې بنده اوپه  وهفتو ١٩٨٦د امريکې حکومت په بي ې په  ) اونى(  کال ک

ې ړنگ شو ې، کله چې سخت دريزو د . ک  کال د آگست ١٩٩١په پخواني شوروي اتحاد ک
ونې په و،په کودتا اقدام کول و ور نو د سياسي سر غ ه شوهسيلې د  ې شن . و په مدې ک

و ،  ظلموروسته بيا ډير راى ورکونکي  چې ډير کلونه د و ور ې د   سلطې الندې وو يوا
 .هفتو، يا مياشتو خپلواکي ئې الس ته راوستل
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دا زوړ باور چې تشدد تل چټک او عدم تشدد تل ډېر وخت د برياليتوب لپاره ضرورت لري 
ې تغير راوستل، ډير وخت پکار ک.په هي شکل سم نه دى ولنې په الندنې برخه ک ه هم د  ه 

ې نسبتآ  ه د ديکتاتورۍ په مقابل ک لري،خو د عدم تشدد د مبارزې په اصول حقيقي جگ
ي  .چټک پر مخ 

ان ژعورلو لپاره خبرې اترې د يوې خوانه او يا  ې نه د  د يوې اوږدې ورانونکې جگ
ينۍ الرې نه ديديکتاتورته تسليميد ل د بل خو هغه مثالونه چې اوس وړاندې شول . ا نه يوا

يي چې د هغوى لپاره چې  ودل شول را ې و ي فصل ک ، او هم هغه مثالونه چې په لم
ونه ده: دواړه سوله او آزادي غواړي بله الر هم شته  .چې سياسي سر غ
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 دريم فصل

ي   )د قدرت منابع ( قدرت له کومه را

 

دا ډول مبارزه، ستراتيژيکي . نه آزادۍ ته رسېدل کوم آسانه کار نه دىد سولي د الرې  : 
ې قدرت ته  ولو نه مخک پوهې، تشکيالت او پالن جوړولو ته ضرورت لري، او د 

تونکي دا وړتيا ونه لري چې خپل قدرت او امکانات په . ضرورت لري که ديموکراسي غو
اى ئې سياسي آغيزه ناکه ډول پکار واچوي، نو نشي کولى چې ديک تاتوري ړنگ او پر 

ي تونکي کوم ډول قدرت سمبالولى شي . آزادي تاسيس ک ه کېدلى شي؟  آزادي غو رن دا 
 چې د ديکتاتورۍ او د هغه د پراخې سياسي شبکې د ويجاړولو لپاره کافي وي ؟ 

واب د سياسي قدرت په پوهېدلو پورې اړه لري چې اکثرآ د پاملرنې وړ نه  تنې  ددې پو
ي ينې اساسي   .ر تيا سره، دې مطلب باندې پوهېدل کوم گران کار نه دى، او  په ر

ې خورا ساده دي  .واقعيتونه پک

 : کيسهدد بيزوگانو د خاون

ۍ چيناېي مثال چې د ليو ورلسمې پې ل شوى، د سياسي قدرت د -د  جي، له خوا ورک
ى دى ه تشريح ک  .اهميت  پوهېدل يي خورا 

ى د بيزوگانو نه د کار آخستلو د الرې نه ژوند د چو، په فيو"  ې، يو زوړ س ډالي سيمه ک
 . ويلديعنې د بيزوگانو خاون" جوگانگ"کاوه،او د چو خلکو به ورته

و  ولول او مشر ته به ئې امر ورک ې را ى، بيزوگان به خپلې حويلۍ ک هر سهار زوړ س
ولولو  و او د ونو نه دمېوو د را ول غره ته د بو دا قانون ؤ، چې هر . لپاره وخېژويچې 

ى  ي، او که چا نه ؤ ورک ي ته ورک ې ميوې نه لسمه برخه زوړ س ولې ک بيزو د خپلې 
کول کېده ول بيزوگان ددې ظلم نه د خپل د ژوند نه بېزاره . نو بيا په بېرحمۍ سره وهل او 

 .ت نه درلودهئوو، خو يو هم د شکايت جر 

ه، چې يوه ورځ يو کوچنى بيزو د  تنه وک ى دا ونې " نورو بيزوگانو نه يې پو آيا زوړ س
ېنولي دي؟  ې ئې ک و چې نه " او بو واب ورک ې پخپله شنه شوي " نورو  دا ونې او بو

 ."دي

هوکوچنۍ بيز تنه وک ولولى نه شو؟ : "  بيا پو ي د اجازې نه مېوې   "آيا مون بې د زاړه س
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واب ورک ول: " نورو  نو،  ولې مون د : "کوچنى بيزو دوام ورک." ولى شو چې هومون 
لي اوسو ي پورې ت ې; زاړه س ول د هغه په خدمت ک ې له دې " اوسو؟  ولې مون  مخک

اپه  ، په مطلب پوه او  ول بيزوگان نا نه چې کوچنى بيزو خپلې خبرې پاى ته ورسوي، 
 .وي شوي وو

ى ويده شو، بيزو ول او په همغې شېبې کله چې زوړ س گانو د خپلې بنديخانې ديوالونه ئې ون
ل ې در . ول ئې وران او گ وډ ک ي په خپلې زيرمې ک ولې مېوې چې زوړ س او هغوى 

کله بېرته رانغلل نگله ته ويوړل،او بيا هي انونو سره  ې د . لوده  ى په پاى ک زوړ س
ينې کسان " ي ، وائي - لي - يو.  لوږې نه م شو ې  ۍ ک خپل خلک په چل اداره په ن

تيا سره دا خلک . آيا دوى لکه د بيزوگانو د خاوند پشان نه دي. کوي نه په عادالنه قانون په ر
خو کله چې د دوى خلک دوى وپېژني، نو بيا د دوى چلونه کار . د خپلې نا پوهۍ نه خبر ندي

 .نه ورکوي

 د سياسي قدرت ضروري سر چينې 

وران د هغو خلکو مرستې او همکارۍ ته اړ دي چې دوى ديکتات. اصل د موضوع ساده ده 
 . يې اداره کوي، اوبې له دې نه دوى د سياسي قدرت منابع نشي اداره کولى

 :د سياسي قدرت سر چينې دادي

ې بايد عمومي عقيده موجود وي چې حکومت قانوني دى او -  مشروعيت، د خلکو په مين ک
يخلک يو اخالقي وظيفه لري چې ورنه اطا  .عت وک

انساني منابع، د هغو کسانو او ډلو شمېر او اهميت چې د حکومت نه اطاعت کوي، ورسره - 
 .همکاري او ورته کومک برابروي

او پوهه، د معينو او مشخصو کارونو د اجرا لپار رژيم ورته اړ دى او د ) وړتيا( مهارت - 
ي چې د حکومت سره همکاري کوي  .هغو اشخاصو له خوانه تهيه کي

وي چې د رژيم نه اطاعت او -  غير عيني عوامل، روحي او عقيدوي عوامل چې خلک وه
 .ورسره مرسته وکري

مادي منابع، په هغه اندازه چې حاکم کنترول او يا الس رسي پر امالکاتو، طبعي منابعو، - 
 او; مالي منابعو، اقتصادي سيستم، او د ارتباط  او ترانسپورت پر وسايلو لري

ې جزاگا-  نې، جريمې او تهديدونه چې د بې اطاعتو او همکاري نه کونکو خلکو په برخه ک
ي چې د هغوى همکاري او اطاعت چې د رژيم د بقا لپاره د هغه د  ددې لپاره عملي کې

ي ني کارونو د پر مخ بيولو لپاره ضروري  دى تر السه ک  .ور
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ول منابع د رژيم په قبلولو، او ورنه د خلکو اط اعت او دهغوى په تسليمېدو، او د بې چې دا 
لى دى ولنې د ډيرو مؤسساتو په همکارۍ پورې ت دا منابع تضمين کيدلى . شمارو خلکو او د 

 .نشي

بشپ همکاري، د خلکو اطاعت او حمايت د قدرت د منابعو شته والى زياتوي او په نتيجه 
ې دهر حکومت د قدرت ظرفيت ډيروي  .ک

ؤسساتو همکاري د تيري کونکي او يا ديکتاتور نه آخستل، د هغوى د له بلې خوا د خلکو او م
ه وړي ه توگه له مين لي دي کموي او يا په بشپ ول حاکمان ورپورې ت . قدرت منابع چې 

يبې له دې منابعو د موجوديت نه د حاکم قدرت کمزورى ي کي ه  ې له مين  . او په پاى ک

نو . ي تهديدوي حساس ديکوړاندې چې ددوى خپلواطبعآ ، ديکتاتوران د هغو اقداماتو په 
 ديکتاتوران هغه کسان چې ددوى امر نه مني، مظاهرې کوي، او يا ورسره همکاري نه کوي

ي کول حتي وحشتونه هم . ولې خبره دلته پاى ته نه رسي. غواړي چې تهديد او مجازات  ک
ي چې د رژيم د تل په کافي اندازه بدلون نه راولي چې د خلکو هغومره همکار ي تر السه ک

 .بقا لپاره په کار ده

کولو، د قدرت منابع د کافي وخت لپاره بيا هم محدود او يا جال پاتې شي  پلو او  که سره د 
ې وار خطايي او فکري گ وډي وي ددې حالت نه . نو نتيجه به يې  د ديکتاتورۍ په د ننه ک

ه شيوروسته احتمال لري چې د ديکتاتورۍ د قدرت کم د وخت په تيريدو سره، . زورتيا بربن
د ديکتاتوريو نه د قدرت د منابعو ايسارول به رژيم فلج او کمزورى، او په وخيمو حاالتو 

ې  و ې به ئي  ې ک يو د ديکتاتور قدرت به ورو ورو او يا ژر د سياسي قحطۍ نه . ک
ې د آزادۍ او يا ديکتاتورۍ اندازه تر ډي. ومري ره حده پورې د هغه د ولس په هر حکومت ک

تنه او توانايي ود نسبي غ تنې انعکاس دى چې غواړي آزاد واوسي، او هم د هغوى غو 
ي ي چې غواړي دوى مريان ک ې مقاومت وک و په مقابل ک  .پورې چې د هغه ه

ول اړخونه يې د  د عمومي عقيدې پر ضد، حتي هغه ديکتاتوري چې د خلکو د ژوندانه 
لي ديکنترول الندې  ولنې پورې ت رنگه چې د سياسي علومو . راوستي بيا هم د خلکو او 

 : ويلي١٩٥٣ډبليو ډاچ، په کال  پوه، کارل

که چېرې . انحصاري قدرت تر هغه وخته قوي دى چې د هغې نه ډير کار وانه خيستل شي" 
ې بايد استعمال شي نو دا احتمال  ول جميعت په مقابل ک نلري انحصاري قدرت هميشه د 

ې پاتې شي رنگه چې انحصاري رژيمونه نظر د . چې تر اوږدې مودې پورې په قدرت ک
ي،  حکومتونو نورو ډولونو ته ډير قدرت ته ضرورت لري چې خپلو خلکو سره معامله وک

برسيره پردې، هغوى بايد د . نو دارنگه رژيمونه د خلکو پراخو همکاريو ته هم اړ دي
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ې وکولى ش ولنې د لوئې برخې پر فعال حمايت باندې ډاډ ضرورت په وخت ک ي چې د 
 ."يرنه ولري

ۍ قانون پوه د هغه ديکتاتورۍ وضعيت چې د خپلو خلکو ١٩جان آستن، د انگلستان د   پي
ى دى آستن وايي، چې که د خلکو اکثريت تصميم . نارضايتي سره مخامخ دى تشريح ک

ي او چمتو وي چې پدې ال ولري ي،نو د چې حکومت وران ک ور هم قبول ک ې  ره ک
لې ئې به يو منفور حکومت، حتي که بهرنى مرسته هم ورته  حکومت او پلويانو هلې 

کله  ي،هي ينگولى وهمبه ورسي ونکي . نشي  آستن نتيجه آخلي چې د حکومت نه سرغ
 .ته مجبوريدلى نشي خلک د تل لپاره اطاعت او انقياد

ې له دې ،نېکولو ماکياولي ى ؤ چې که شهزاده  هم مخک ول خلک په " .....نه استدالل ک
ومره  ي، او هر  ان مأمون نک کله به هم  منان لري، هې ې لکه د ې ډېر ظلم چخپل مخک

ي  .رژيم به ئې نور هم کمزورى شي وک

ې ددې نظرياتو عملي په کار آچونه د ناروي د خلکو له خوانه په اتلولۍ سره د  په سياست ک
ې بيان شو د زړورو پولينديانو، نازي اشغال په ي فصل ک ې، او لکه چې په لم  مقابل ک

ې  جرمنانو، چکانو، سلواکانو، او د ډيرو نورو د کميونيست د تيري او ديکتاتورى په مقابل ک
ېدي،عملي شو ې با آلخره د کمونيزم د ړنگېدلو سبب وگر البته دا يوه .  چې په يورپ ک

ه نه ده ه تر د عدم تشدد: نوې پې پورې سابقه لري ، .  ق م ٤٩٤ د مقاومت موارد ل تر ل
لدکله چې خلکو خپله همکاري د خپلو رومي شهزادگانو بان د عدم تشدد مبارزه د . ې بند ک

وله آسيا، افريقا، شمالي او جنوبي امريکا،  تاريخ په مختلفو مرحلو د خلکو له خوا نه په 
ې پکار آچول شوى دىآستراليا او د بحرالکاهل په جزايرو ا  .و همدارنگه په يورپ ک

يې   :درې ډير مهم عوامل چې د يو حکومت د قدرت د کنترولېدلو او نه کنتروليدلو امکانات 

تنه چې د حکومت قدرت د تهديد الندې راولي.  ١  .د خلکو نسبي غو

ت منابع په د خلکو،آزادو تشکيالتو او مؤسساتو نسبي طا قت چې په ډله ئيزه توگه د قدر. ٢
ي  .ديکتاتورۍ وت

ي. ٣  .د خلکو نسبي وړتيا چې خپله موافقه او مرسته په ديکتاتورۍ بند ک

 د ديموکراتيکي قوتونو مرکزونه

ولنې د مشخصاتو نه يو دادى چې هلته يو شمېر آزاد غير دولتي ډلې او  د ديموکراتيکي 
کيالتو، کلتوري اتحا ديي، مؤسسې وي، چې د مثال په توگه عبارت دي د کورنيو، ديني تش

،  سياسي ډلې، د ېسپورتي کلپونه، اقتصادي مؤسسې، کارگري اتحاديې، د زده کونکو اتحادي
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يتوب اتحادي ، د باغوانۍ کلبونه، د بشري حقونو تشکيالت، د موسيقي گروپونه، ېکلو د گاون
ولنې او نور  .ادبي 

ولنې اړتياؤ ته هم داسې مؤسسې،که د يوې خوا نه خپل هدفونه پر مخ بياي ي همدارنگه د 
 .وايي واب

دوى ډله ئيز يا مؤسساتي . برسيره پر دې، دا مؤسسې خورا ستر سياسي اهميت هم لري
ولنې په جهت  مرکزونه برابروي چې خلک د هغې په واسطه وکولى شي چې د خپلې 

ې وى پوى شي خصوصآ کله چې د- ورکولو تاثير ولري،او د نورو ډلو او دولت په مقابل ک
د هغوى په گټو، فعاليتونو او مقاصدو باندې تجاوز کوي مقاومت  چې په غير عادالنه توگه

ي ولنې باندې . وک هغه کسان چې ددې تشکيالتو نه بهر دي معموآل نشي کولى چې په نورې 
ده  .کوم مهم تاثير واچوي، حکومت او ديکتاتوري خو يوه خوا پرې

ې که چيرې ديکتا ي، خلک به نسبتآ په نتيجه ک تور ددې مؤسسو آزادي او استقالل سلب ک
او هم که دا مؤسسې په ديکتاتوري ډول د مرکزي رژيم له خوا کنترول شي او . کمزورى شي

ي يا په نوي کنترول شوي مؤسساتو بدل شي نو استبداد بيا به وکولى شي چې دواړه  انگ
ولنې چې دا مؤسسې ورسره  ي او هم هغه برخه د  ې غ اړيکې لري کنترول او په خپلې خو

ي  .اداره ک

چې د دولت د کنترول نه د باندې (په هر حال، که آزادي او استقالل ددې خپلواکې مؤسسې 
ونې په کار آچولو ) دي وساتل شي او يا بيرته تر السه شي ، نو دوى به د سياسي سر غ

ۍ د ړنگېدلو او يا کمزورې کيدلو ول مثالونه چې د ديکتاتور.  اغيزه واچوي ډيرمهم بهباندې
ې بيان شوي د خلکو او يا په دوى پورې د مربوطو مؤسساتو له  ې پدې کتاب ک په برخه ک

ونې د پراخې پکار آچونې مشترک مثالونه دي  .خوا په زړور توب سره د سياسي سر غ

ى نه رنگه چې وويل شو، د قدرت دا مرکزونه د هغو مؤسساتو بنسټونه جوړوي چې د هغو
په . خلک په ديکتاتورى باندې فشار آچولى شي او يا د ديکتاتورۍ د کنټرول مخه ونيولى شي

ولنې يو ضروري برخه وي ې دا تشکيالت  به د خپلواکې  نو ددې مؤسساتو . راتلونکې ک
تنې د مبارز  . لپاره شرط دىودوامداره آزادي او وده د آزادي غو

ولنې د خپلواکو م ؤسساتو په کنترولولو باندې ډيره بريالى وي دا به د آزادي که ديکتاتورۍ د 
ولنيزې ډلې او مؤسسې مين ته راولي، او يا  تونکو لپاره مهمه وي چې نوى آزاده  غو

ي  .ديموکراتيکي کنترول د آزادو پاتې شوو او يا نيمه آزاد پاتې شوو مؤسسو باندې تاسيس ک

ې د مستقيمې ديموکراسۍ يو شمېر  کال د انقالب په ت١٩٥٧ - ١٩٥٦د هنگري د  رڅ ک
و هفتو لپاره د مؤسساتو او  شوراگانې اى شول چې د  کاره شول، حتى سره يو  را 

ي حکومت يو مکمل  .فيدرالي سيستم تاسيس ک
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ې، د  ې، کارگرانو د پيوستون غير قانوني ١٩٨٠په پوليند ک  ، د لسيزې په وروستيو ک
ينې  اتحاديي ې، او په  ې د کار گرانو د اتحاديي کنترول يي هم په الس جوړې ک حاالتو ک

د مؤسساتو دارنگه انکشافات کېدلى . ونيول چې رسمآ د کميونيست د حزب د ادارې الندې ؤ
 . مهمې نتيجې تر شا ولريېشي چې ډير

ولې خبرې پدې معني نه دي چې د استبداد کمزورې کول او يا ړنگول يو آسانه کار  البته دا 
يدى او  په غ باور .. دا هم بايد فکر ونشي چې هر اقدام به په برياليتوب پاى ته ورسي
ندنې نه هم نه وي سره، دا هغوى چې د ديکتاتورۍ لپاره خدمت کوي . مبارزه به بې له سر 

ي چې بيا د  ي چې خلک مجبوره ک ډير احتمال لري چې پدې نيت متقابله حمله وگ
يديکتاتورۍ سره همکاري او ورته   .اطاعت وک

ې  چې د هرې ديکتاتورۍه،د قدرت په اړه پورتنۍ نظريه پدې معنى د و  قصدي تجزيه او 
 چې هغى ډير زيات د ،ديکتاتوري په خاصه توگه مشخص خواص لري.  ممکن دىکيدل

ې  ه تطبيقولو په مقابل ک ونې د  ويزيان منونکى سياسي سرغ  چې دا ئ،را. گر
و خاصيتونه په ډير تفصيل سر  .ه مطا لعه ک
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 لورم فصل

تياوې لري  ديکتاتورۍ خپلې نيمگ

 

کاري نه ديکتاتورۍ اکثرآ ماتې خوړونکې د جاسوسۍ وسايل، پوليس، عسکري قوتونه، .  
و زورورو ديکتاتورانو له خوا  ې د يو  ايونه، او د اعدام دلگيونه، يوا بنديخانې، د توقيف 

ي عي منابع، او توليداتو د ديکتاتورانو له خوا ي پانگه، طبهمداسې د يو هيواد مالي. اداره کي
ي لوټ او د هغوى د له بلې خوا، ديکتاتورانو سره په . اهدافو او حمايې په الره لگول کي

کاري د ديکتاتورانو . مقايسې، ديموکراتان اکثرآ ډير زيات کمزورې، بې تاثيره او ضعيف 
وکراتانو کمزورتيا، د يوې اغيز ناکې مخالفې قوې په هکله د نه ماتېدونکيتوب تصور او د ديم

 .يخو خبره دلته پاى ته نه رسي. کوي هن نه لرېذراوالړيدل د 

 تشخيصول" اشيل د پوندې"د 
انه کوي ، چې  ه رو کى ډير   د لرغونې يونان نه يوه کيسه د هغو کسانو د کمزورتيا 

ې به کمزور ي چې دوى به په هي اړخ ک د آشيل، پهلوان پر .  تيا ونلريعمومآ  فکر کي
ولى شو ي چې د  روايت. ان هي غشى به نفوذ نه کاوه او نه توره به ئې پوستکى غو کي

ې غ ې د سټيکس په جادوئي سيند ک ى ؤچې په وآشيل مور هغه ئې په ماشوموالي ک ه ک
ې ئې بدن مصئون ې ماشوم رنگه چ.  يو مشکل پاتې ؤهالکن سره لدې دلت. ى ؤ شونتيجه ک

ې مور د پوندې نه نيولى ؤ ، نو اوبه ئې د بدن هغې برخې ته ه کولو په وخت ک  آشيل د غو
ى واى کله چې آشيل لوى شو نو خلکو به فکر . نه ؤ رسيدلى چې مصئونيت يې حاصل ک

ې پوره مصئونيت لري ې د تروا  په . کاوه چې هغه د غليمانو د وسلو په مقابل ک په پاى ک
ه ې،  جگ من يو عسکر چې د يو کس له خوا نه پدې راز خبر شوى ؤ، د آشيل غير ک د د

پي ک او غشې وژونکى تمام شو ه ونيوله چې دى ئې   تر ننه پورې. مصئونې پوندې ته نخ
عبارت، د يو کس، يو پالن او يا مؤسسې هغې کمزورې برخې ته اشاره "  آشيل پونده"د 

 .کوم مصئونيت يا محافظت به ونه لريکوي چې که پر هغې برخې بريد وشي نو 

ي ې، همدا اصول په کار آچول کي هغوى ته هم په ډيره . د ظا لمو ديکتاتورانو په برخه ک
چاالکۍاو ل تاوان ماتې ورکول کيداى شي، خو چې که د دوى کمزورې برخه تشخيص او 

ول شي گذارونه پرې  .را
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 :د ديکتاتوريو کمزورتيا وې

 :نو کمزورتياوې داديد استبدادي حکومتو

د يو زيات شمير خلکو، ډلو ، مؤسساتو مرستې او منافع چې د رژيم د عادي جريان لپاره . ١
ائي چې محدود او يا قطع شوى وي  .ضروري دي،

د رژيم د تيرو سياستونو ملزمات او نتيجې، هغه وخت ئې اوسنى قدرت محدودوي چې . ٢
 .متضادې پا ليسۍ، قبول يا پکار واچوي

ولى وي، او ل کيداى شي چې. ٣ ني عادي جريان په رنگ گر  رژيم خپل عمليات د ور
ي ان د نوي وضعيت سره عيار ک  .وړتيا ولري چې 

افراد او منابع چې د اوسني وظايفو لپاره تعين شوي د نوي ضرورياتو لپاره به غوره او .٤
 .وړ نه وي

ائي چې ديکتاتور ته سم او مکمل مادونان چې د خپلو آمرانو د خپه کولو نه ويري. ٥ ي، 
ي  .راپور چې د تصميم نيولو لپاره ضرور دى ورنک

ايي چې زوړ شوى او د سيستم کيسې ، عالمې او شعارونه خپل اعتبار له . ٦ يالوژي  اي
ي السه  . ويورک

يالوژي ارائه شوى وي چې د چا د واقعيت د کتلو قابليت ئې د خپلې آغيزې .٧ که يو قوي اي
ولنې د واقعي شرايطو ال ندې راوستى وي، نو د هغې نه کلکه پيروي به ددې سبب شي چې د 

وي  .او ضرورتونو نه پاملرنه وگر

د بيروکراسۍ د آغيزمنتوب او وړتيا زوال او خرابيدل ، يا د حد نه زيات کنترول او د . ٨
ي  .اصولنامو جاري کول به د سيستم پاليسي او عمليات بې آغيزې ک

ايي  چې د ديکتاتوري عملياتو دا. ٩ منۍ   کرونه او شخصي رقابتونه او د خلي مؤسساتي 
 .ته ضرر ورسوي او يا يي مختل او سره وئې شلوي

ايي چې د روشن فکرانو او زده کونکو حوصله د حاالتو، تحديداتو، نظرياتو د  . ١٠
کونو نه په سر رسيدلي وې  .تلقينيدلو او

ايي، چې . ١١ ې بې پروا، شکمن عمومي خلک  د وقت په تيريدلو سره د رژيم په مقابل ک
ي من وگر  .او حتي د

ي.١٢ ايي چې لوړې درجې ته ورسي  .سيمئيز، طبقاتي، کلتوري، يا ملي مخالفتونه 
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 د د يکتاتورى د قدرت د مراتبو سلسله تر يوې اندازې پوري تل بې موازنې وي،. ١٣

اى په عين رتبې پاتې افراد نه يوازې په خپل  . او کله دا بې موازنيتوب ډير زيات وي
ي ه الړ او نور اشخاص ئې . کي يت الړ شي او يا کامآل له مين بلکه کېداى شي چې لوړ يا 

اى وگمارل شي  .پر 

ي، . ١٤ ي چې خپل هدفونو ته ورسي ايي داسې عمل وک ينې برخې  د پوليسو يا عسکرو 
تنې  . هم وي نه پر ضد، آن که د کودتا د الرېحتي د تاسيس شوي ديکتاتورۍ د غو

ه . ١٥ ان  اى پر که ديکتاتوري نوى تاسيس شوى وي، او وخت ته ضرورت ولري چې 
ي  .اى ک

و خلکو له خوا  نيول . ١٦ ې ډير زيات تصميمونه د ډيرو ل رنگه چې په ديکتاتورۍ ک
ې د قضاوت، تگ الرې، او عمل اشتباهات ي نو په ديکتاتورۍ ک  . ډير احتمال لريکي

ي، . ١٧ ه ويسي، او خپل کنترول غير مرکزي ک که رژيم وغواړي چې دا خطرونه له مين
 .نو کنترول به يي پخپله د قدرت په مرکزي اهرمونو نور هم کمزورى شي

 د ديکتاتورۍ په کمزورو برخو بريد کول

ي او يايي ددې ذاتي کمزوريو په پوهيدلو سره، ددې لپاره چې سيستم ته اساسي تغ ير ورک
تونکي کولى شي چې قصدآ دا د  ي آزادي غو ال پسې کمزورې " آشيل پوندې" تجزيه ک

ي  .ک

رگنده ده کاري، ديکتاتورۍ خپلې کمزورتياوې ، لکه : نتيجه  تلى  سره لدې چې ظاهرآ غ
داخلي بې کفايتي ، شخصي رقابتونه ، مؤسساتي بې کفايتۍ، او د تشکيالت او اداراتو  تر 

د وخت په تيريدلو سره دا کمزورتيا وې د رژيم مؤثريت کموي او د . مين اختالفات لري
ې ه چې رژيم غواړي . وير ژوبلېدونکى  يېتغيراتو او عمدي مقاومتونو په مقابل ک هر 

ينې وختونه د مثال په توگه حتي د هيټلر مستقيم امرونه  ي  ي الزامآ نه تکميلي هم تر سره ک
کله پر  تل هي ې نه غو که چې د الندنيو قدمو اشخاص د مراتبو په سلسله ک اى نه شول، 

ي ې شي. چې هغه اجرا ک و ې  و  .ديکتاتوري رژيمونه ، لکه چې مو وليدل شايد پخپله 

د آزادۍ لپاره . دا ددې معني  نلري چې ديکتاتوري به بې له خطرونو او تلفاتو به ويجاړ شي
او سره مخامخ شي او د عملي کولو لپاره به وخت د به هر احتمالي طرز د حرکت  خطر او ک
ولو حاالتو . او زمان ته ضرورت ولري او هم يقينآ د عمل هي يوه وسيله نشي کولى چې په 

ي ې چټک برياليتوب تامين ک سره لدې هم، د مبارزاتو هغه ډولونه چې د ديکتاتورۍ  . ک
ي ه ک ې  نظر هغو ته،مشخص کمزورتياوې په نخ اى ک   چې د يکتاتورۍ سره په هغه 
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ه کوي اوس نو سوال دادى چې   .چيرته چې ډيره قوي ده، د برياليتوب ډير چا نس لري جگ
رنگه وشي وونه   .ددې مبارزې الر
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م فصل  پن

 )پکارآچول(د قدرت استعمال 

 

ې د نظامي مقاومت انتخ ې مون وويل چې دديکتاتورۍ په مقابل ک ي فصل ک اب د په لوم
 د مبارزې لپاره د ديکتاتورۍ . کول دىهغه په کمزوري برخه، نه ، بلکه په قوي برخه بريد

ان  اکلو باندې د مقاومت نهضت  کنالوژي او نور  عسکري قوا، د مهماتو زيرمې، د وسلو 
ې آچوي کاره توگه په نا مساعده وضعيت ک ديکتاتوري نژدې هر وخت پدې ساحو . په 

ې د زياتو منا ولولو امکانات لريک په پردي قواوو باندې د خالصون لپاره تکيه . بعو د را
ې په لن ډول بيان شوى دى ې مو د مذاکراتو د الرې د  .کول هم مخک په دويم فصل ک

ل ي  .ديکتاتورى د ليرې کولو مشکالت هم و

کاره توگه پر ديکتاتورى  بر السى نو کومې وسيلې پاتې دي چې ديموکراتيک مقاومت ته په 
ي او دهغه کمزوري نقطې په ډاگه ي؟ کوم تخنيکي حرکت ،ورک  او الپسې کمزورې ک

ې بيان شو پانگه آچونه  کولى شي چې د سيا سي قدرت په نظريي باندې چې په دريم فصل ک
ي ونه ده؟وک واب سياسي سرغ  . ددې سوال لپاره مناسب 

ونې خاصيتونه  :د سياسي سر غ

ونه نه -  ې نتيجه د مبارزې د هغو وسيلو په واسطه تعين سياسي سر غ قبلوي چې د جگ
 .شي چې ديکتاتورۍ ئې تعينوي

 .د رژيم د پاره مبارزه مشکله ده- 

کولى شي چې په بې سارې توگه د ديکتاتورى کمزور تياوې الپسې کمزورى او د قدرت د - 
ي  .منابعو نه ئې اړيکې پرې ک

ې خور شي، خو کولى شي چې په يو عمليات  کولې شي چې په يوې پراخ-   ې ساحې ک
 .معين هدف باندې متمرکز شي

 .ديکتاتور د قضاوت او اقدام د اشتباه خواته بيايي- 

ولنې ډلې، او مؤسسات په ډله ئيزه توگه -  ونه، په اغيزناکه ډول خلک، او د  سياسي سر غ
ې پکار آچولى شي چې د ظالم اقليت، حکومت پاى   .ته ورسويپه هغې مبارزې ک
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ې د قدرت د تو-  ولنې ک ونه په اغيزناکه توگه په  يع سره مرسته کوي، او زسياسي سر غ
ولنې حمايي او ساتنه نور هم ممکنوي  .دمؤسساتو په جوړونه او د ديموکراتيکي 

 :د عدم تشدد د مبا رزې د کار ډول

ونه هم د  د مختلفو هدفونو لپاره پکا يلکه د نظامي قوې، سياسي سرغ دا . ر آچول کي
ي، يا داسې  هدفونه کېداى شي چې مقابل لورى د يو خاص حرکت په کولو باندې مجبور ک

ي، او يا مخالف رژيم پوره له  ي چې اختالفات په سوله ئيزه توگه حل ک وضعيت پيداک
ه ويسي  .مين

ي،ولې بيا  تې نه ډير بل ډول پر مخ  ونه  د وسله والې ن ه هم، سياسي سر غ هم د که 
ي چې متفاوتې  ې  دواړې الرې غواړي چې په ډيرو مختلفو وسيلو باندې مبارزه وک جگ

 .نتيجې به مين ته راولي

پي کولو، وژلو او  رگند دي، چې د ډارولو،  ې الرې او نتيجې خورا  د وسله والي جگ
ي ې حقيقي وسلې او تخريبي وسايل پکار آچول کي  .ورانولولپاره پک

ې ته ډير پېچلى اود مبارزې متفاوت )  وسلېبې ( عدم تشدد ې نسبت وسله والې جگ جگ
ولنيز، اقتصادي، او ىشکل د ې سيکالوژيکي،  اى پک که چې د وژونکو وسلو پر   

ي سياسي وسلې په مختلفو ) وسيلې(دا وسلې. د خلکو او د جامعې د مؤسساتو له خوا استعمالي
او د خلکو د ) بي عالقه توب( تحريم، سوړوالىنومونو لکه احتجاج، اعتصاب، عدم همکاري،

ې تر هعې . زور په نومونوپېژندل شوي ول حکومتونه يوا ې مون وويل،  رنگه چې مخک
ولنې د مؤسساتو د  پورې اداره کولى شي، چې خپل د ضرورت وړ قوت د خلکو او د 

ي مبارزې نه، ) ېوسله وال( بر خالف د تشدد. همکارۍ ، تسليم ،او اطاعت نه تر السه ک
ونه په خاصه او مناسبه توگه د ديکتاتورۍنه د قدرت  د جال  د پورتنۍ منابعسياسي سر غ

 .کولو لپاره خدمت کولى شي

 :د عدم تشدد وسلې او انضباط 

ې، عامه غلطي، چې اکثرآ بې له  مخکيني پالن جوړولو يي  ونو ک په تيرو سياسي سر غ
ې په دوو ميتودونو لکه د اعتصابونو او عمومي شکل نيوه دا ؤ چې تصور کېده، چې ي وا

و ې، ډېر شمېر ميتودونه . مظاهراتو په وسيله کولى شو چې نتيجې ته ورسي په حقيقت ک
 ايجابه سره سم په يوې لهاومت ستراتيژيستانو ته اجازه ورکوي چې د مقاومت قشته چې د م

ول اويا يې ي نقطې يې را ې خور ک ولې ساحې ک  .په 
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ې د عدم تشدد د مبارزې ميتودونه تر اوسه پورې پېژندل شوي، او د د وو سوو په شاوخوا ک
دا اصولونه په دوو پراخو ډلو ويشل . په ډاډ گيرنې سره ډير نور اصولونه هم موجود دي

 :شوي

 .اعتراض او اغوا ، همکاري نه کول او مداخله

ې د عدم تشدد د اعتراض او اغوا کولو ميتودونه اکثرأ نماي شي مظاهرات دي چې پدې ک
 .شامل دي) ميتودونه٥٤(رسم گذشتونه، الروهنې، او بيخوبي ايستنې  ، 

ي  ) ميتودونه١٦( ولنيز همکاري نه کول ) آ: (همکاري نه کول په دريو گروپونو بيلي

 ) ميتودونه٢٣(او اعتصابونه)  ميتودونه٢٦( اقتصادي همکاري نه کول، تحريمونه ) ب(

ولنيز،).  ميتودونه٣٨(کاري نه کولسياسي هم) ج(  سوله ئيزه مداخله، د روحي، فزيکي، 

ي حکومت تاسيس قتاقتصادي، يا سياسي وسايلو سره، لکه روژه،سوله ئيزه اشغال، يا د مو
روپ دى)  متودونه٤١( ونې . وروستى   ميتودونه ددې کتاب  په ١٩٨د سوله ئيزې سر غ

ول شوي د ې د ضميمې په ډول را  .يپاى ک

ددې ميتودونو ډير شمير چې په احتياط سره انتخاب شوي، دوامدار او په غ مقياس چې د 
يوې سمې ستراتيژۍ په چوکاټ، او مناسب تکتيکونه د تربيه شوي ملکي کسانو له خوا پکار 

ي  .آچول شوي، ډير احتمال لري چې هر ناجايزه رژيم د سختو مشکالتو سره آخته ک

ولې ديکتاتور ې   .ۍ شامل ديپدې ک

بر خالف د نظامي وسايلو، د عدم تشدد د مبارزې ميتودونه کېدلى شي چې په مستقيمه توگه 
د مثال په توگه، ددې دپاره چې ديکتاتوري کامأل يو سياسي . په مطلوبو هدفونو متمرکز شي

ده نو د عدم تشدد د مبارزې د سياسي شکلونو د استعمال به يو قاطع اثر پرې  موضوع
دا مبارزه ديکتاتور ته د حقانيت د ورکولو انکار او د هغه رژيم سره د همکارۍ نه . .واچوي
ې عدم همکاري استعماليدل همدارنگه،. کول دى نې . شيى د مشخصو پاليسيو په مقابل ک

ان ناگاره آچول کېداى شي چې په چپتيا او پټه عملي شي ، او په نورو  ول او  ن وختونه، 
رگنده  ې  ونې عمومي مظاهرې او اعتصابونه کيداى شي چې  نافرمانيوختونو ک او سر غ
کاره وي  .ولو ته 

له بلې خوا ، که ديکتاتوري د اقتصادي فشارونو نه زيان منونکى وي او يا د رژيم په مقابل 
تياو له کبله وي نو بيا تحريمونه او اعتصابونه  ې عمومي شکايتونه د اقتصادي نيمگ ک

لې. اومت مناسب ميتودونه ويکيداي شي چې د مق  چې د اقتصادي  بهد ديکتاتور هلې 
سيستم نه گټه واخلي د محدودو عمومي اعتصابونو، د کارونو د پرمختگ ورووالى   او د 
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د . الزمو متخصصينو مرسته نه کولو او يا د صحنې نه د هغوى د وتلو سره مخامخ شي
طو باندې لکه توليد، نقليات، د اومو موادو پر مهمو نق اعتصابونو انتخاب شوي مختلف ډولونه

 .زيرمې، او د توليداتو په وېشلو پکار آچول کيدى شي

ي چې د  ينې ميتودونه د خلکو نه غواړي چې داسې کارونه وک د عدم تشدد د مبارزې 
و وېشل، د پټو  هغوى د عادي ژوندانه سره رابطه نلري، لکه په خلکو باندې د خپرونو د پا

يناستخپرونو دع ې ک ې ک ينو خلکو . يدلملياتو اداره کول، د لوږې اعتصاب،يا په کو د 
 .دپاره به دا سخته وي چې بې له فوق العاده حاالتو نه دا ميتودونه پکار واچوي

ي خو  د عدم تشدد د مبارزې نور ميتودونه د خلکو نه غواړي چې تقريبٱ ژوند ته ادامه ورک
ه توپير سره اى خلک به کار ته والړ شي خو قصدد مثال په. په يو   ٱ تو گه، د اعتصاب پر 

ي) آغيزېبې (به د معمول نه ډير ورو او يا بې گټې  غلطۍ   به اکثرٱپه لوى الس. کار وک
ي ي  چې په يو معين وخت  . وک ان مريض واچوي او پلمه وک کېداىشي چې يو کس 

ې کار نشي کولى  .ک

ې مذهبي مقصد بلکه سياسي هدف هم بل کس به ديني مراسمو ته والړ شي  چې هلته نه يوا
وک کيدلى شي چې . موجود وي ددې لپاره چې خپل ماشومان د تبليغاتي حملو نه وساتي يو 

ي ې تربيه ک وک به نه غواړي چې . خپل ماشومان په کور يا غير قانوني صنفونو ک بل 
ې ب اى شي، چې د آزادۍ په صورت ک ې هغو اجباري ډلو سره يو  ه ونه غواړي چې پک

ي ون وک د دغو ډولو اقداماتو ورته والى د خلکو د عادي فعاليتونو سره او د دوى ل لرې . گ
ونکي  ائي د ډيرو خلکو برخه آخستل په ملي آزادي بخ والى د هغوى د معمولي ژوند نه 

ې ي مبارزو ک  .آسانه ک

 نو حتي په ډير ،ر زيات توپير لريرنگه چې د عدم تشدد مبارزه  او د تشدد مبارزه سره ډي
که چې تشدد  ې د تشدد استعمال به بې گټې وي، ونې مبارزې ک ل مقياس د سياسي سر غ

ې فوق العاده بر السى لري ي چې ديکتاتور پک وسله وال اخ او (به مبارزه هغه خوا ته بو
 ) .ډب

ې انضباط  د برياليتوب اساسي کلي ده، ا و د ديکتاتور او د هغه د د عدم تشدد په مبارزه ک
ينگ وساتل شي،استازوله خوا نه د تشدد کونکې .  سره د لمسونکي اقداماتو او بيرحميو بايد 

من په ې د  ډ ې ک ينگول د عدم تشدد په جگ ې انضباط  ې، د عدم تشدد د جگ مقابل ک
لور وسيلې ل شوى( تغير هغه  ي ې  م همدارنگه د عد.  آسانوي) چې په همدې فصل ک
ې دسپلين ې ډير زيات مهم دى*د سياسي جوجيتسو تشدد د جگ  . په مراحلو ک

                                                 
ار سره مخامخ شي،نور هم: جوجيتسو * ين کول چې د خلکو له خوا نه په انضباط پيوستون او  پل او   به د هغه د ديکتاتور

ي ټه، به په عقايدو او د قدرت په اړيکو کې تغير راولي. ناروا او ظلم  خلکو ته بربن ک  دا به د عدم تشدد د عاملينو په 
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ې،سياستأ د  کاره ظلم د عدم تشدد د مبارزينو په مقابل ک ې د رژيم   پدې مراحلو ک
ې  ي او د ديکتاتورۍ د مراتبو په سلسلې ک رخي  پيدا کرديکتاتور د موضع پر ضد را

ېکوي، او دمقاومت لپاره  د خلکو په  يم د عادي پلوي کونکو او دريمې ډلې ژ،د ر مين ک
ې پلويان گټي  .ک

ې، د ديکتاه هم په که . ې اندازې د استعمال تينو حاالتو ک ې د تشدد د ل ورۍ په مقابل ک
ايي چې د تشدد په انفجار . نه به مخنيوى ممکن نه وي د خلکو نا اميدي او د رژيم نه نفرت 
ه هم د عدم تشدد د مبارزې د اهميت په دندې پوه شوي خو بدل شي، او يا مشخصو ډلو  که 

ى ايي چې . بيا هم تشدد يي پوره ندى خوشې ک ونه، نه  ې سياسي سر غ پدې حاالتو ک
ودل شي ه د عدم تشدد د مبارزې نه په په هر حال،  ضرور دى چې د تشدد جگ. پري

ولنيزو گروپونو، او زماني ملحوظاتو سره  که نه نو، تشدد به د سياسي . بېل شيجغرافياوي، 
ونې استعمال باندې چې د مبارزې يو پياوړى او بريالۍ ممکنه الر ده تباه کونکې  سر غ

 .اغيزې واچوي

ې په  ونې په مبارزې ک ه هم مرگ ژوبلې بايد د سياسي سر غ يي، که  تاريخي ثبتونې را
ې نه ډير ي جگ ې ونيول شي، خو دا تلفات به د پو يره  پر دې، سبر.  زيات کم وينظر ک

د وژلو او بې رحميو د ناپايه سلسلو د دوام  سره مرسته نه )  عدم تشدد(د مبارزې دا ډول 
 .کوي

هم ايجاب کوي او هم يې ) يا دډير کنترول(د عدم تشدد مبارزې، د تلفاتو د مين ته راوړلو 
ي ې . سبب گر پلو نه د خلکو په زړونو ک يد حکومت د تشدد او  د خلکو د . ډار پيدا کي

ولنې باندې د ديکتاتورانو د قدرت د تخريب  زړونو نه ددې وېرې ورکول او يا کنترولول په 
 .عنصر دى لپاره يو اساسي

ول او لوړ معيارونه  :رگند تيا، پ

د هغه تحريک لپاره چې عدم تشدد پکار آچوي، پټول، غولول اوخفيه توطئې ډير سخت 
ثرأ  ممکن نه وي چې خپل مقصدونه او پالنونه، د سياسي پوليس او اک. مشکالت پيداکوي

ې اړيکې له ډاره سره لري . استخباراتي استازو نه پ وساتو د تحريک له نظره پټول نه يوا
دارنگه چې د مقاومت روحيه کمزورى کوي، او د هغو . بلکه ور سره نوره مرسته هم کوي

وي ل شوي ا کسانو شمېر ل ې برخه آخليچې په يو ورک همدارنگه دا د هغه . قدام ک
ې په نه توجيه کونکې  بدگمانيو او تهمتونو سره مرسته کوي چې اکثرأ  د تحريک په د ننه ک

ي من نماينده ده او يا ورته خبر ورکوي پيدا کي وک د د ائي . ډول چې  همدارنگه، پټونه 
 . الندې راوليچې د تحريک قابليت چې په عدم تشدد والړ پاتې شي د اغيزې

رگندتيا ن ې  ې تحريک د عدم تشدد هبر خالف،د مقصدونو او پالنونو په برخه ک  يوا
مبارزې په الر باندې قايم ساتي بلکه دا مفکوره هم تقويه کوي چې تحريک ډير زيات پياوړى 
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ينې . دى البته مسئله ددې نه چې دلته بيان شوى ډير پېچلى دى او د مقاومت د فعاليتونو 
د هغو کسانو په واسطه چې د عدم تشدد د مبارزې .لحوظات شته چې د محرميت ايجاب کويم

ې پوره  په زور او قوت او هم د ديکتاتورۍ د کشف په وسايلو باندې په يو مشخص حالت ک
نې ته ضرورت لري ي ي يوه جامعې   .پوهي

 قانوني راديوي د پټو خپرونو تصحيح،چاپول، او توزيع، او د هيواد د داخل نه  د غير
ولول د هغه  ې د استخباراتي معلوماتونو را نشريات ،او د ديکتاتوري د عملياتو په برخه ک

ې په لوړه درجه محرميت ايجاب  خه دى چې پک مخصوصو محدودو ډولونو فعاليتونو 
ې د لوړې سويي د عمل او رفتار زد عدم تشدد د مبار. کوي ولو مرحلو ک ې د تصادم په 

خصوصياتو ته لکه زړورتوب، او د عدم تشدد د انضباط ساتنې ته تل . ر ضرور دىساتنه ډي
دا ضرور دى چې بايد په ياد وساتل شي چې د خلکو ډير شمېر به اکثرأ .  ضرورت دى

ون په هغه . ضرورت وي چې يو مشخص تغير باندې اغيزه واچوي د دومره لوى شمېر گ
ې پورتىصورت ممکن کيدا  .ني لوړ معيار ساتل شوى وي شي چې په نهضت ک

 د قدرت د اړيکو انتقال

ونه د مبارزې يوه دوامداره  ستراتيژي جوړونکو بايد په ياد ولري چې سياسي سر غ
ه دوام  بدليدونکي ډول دى چې د حرکت او متقابل حرکت او يا عمل او عکس العمل په ب

بي د پر له پسې او چټک درت اړيکې که مطلق وي يا نسقد . يو شى ساکن ندى   هي. مومي
وي چې د خپل د عدم تشدد په  بدلون تابع وي، چې د مقاومت کونکو لپاره دا ممکن گر

ې والړ پاتې شي  .مبارزې باندې د ظلم په مقابل ک

ې ډير احتمال ود مقابلو خواوو، د مربوط ئيزه حالت ک  قواوو رنگارنگ توب پدې ډول جگ
او .  افراطي وي چې ډير په چټکۍ سره صورت نيسيلري چې  د تشدد ډوله تصادم نه ډيره

اومت ق توب په لحاظ  د م ددې رنگا رنگ. لحاظ مهمې نتيجې لري ډول ډول او په سياسي
نکو له خوا  خاص اقدامات احتمال لري چې دارنگه اغيزه ولري چې تر هغه زمان او وک

ي ې واقع کي ي چې دا اقدامات پک  يو يا بلې ډلې په دا آغيزې د. مکان نه تجاوز وک
ې به منعکس شيت  .ضعيف او يا تقويي ک

ايي د خپل عمل سره، د مخالفې ډلې مربوط قوت  برسيره پر دې، د عدم تشدد د مبارزې ډله 
د مثال . په زياتوالى او يا کموالى باندې په زياته اندازه نظر و نظا مي جنگ ته تاثير واچوي

ايي چې د د ديکتاتور د ظلمونو په مقا په توگه، ې، دسپلين لرونکې او زړور مقاومت  بل ک
ي،  بې اعتمادي، او په   ې، تشويش، نا خو ديکتاتور د خپلو عسکرو  او خلکو په مين ک

ې حتي د بغاوت موجب ي وفوق العاده حاالتو ک ورد  دکال،کې١٩٣٠ په. ( گر  قصه  پي
ايي چې د ديکتاتورۍ د ).  مثال د بازارخوانۍ زياتې بين ا لمللي محکوميت سبب دا مقاومت 
 .شي
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ند مثا ل د: د مترجم يادونه( ر ور د قصه ٢٣کال د اپريل په١٩٣٠.د ديکتاتور د عسکري او پوليسو بې اطاعتي  مه د پي
ناهو بې دفاعو او بې .خوانۍ بازار په قتل عام کې د يادونې وړ دى اروال رايفلز بلوک د بي ريزانو د شاهي  کله چې د ان

ولوسلو نوموړي افراد بيا د عسکري ديوان حرب له خوا د لسو نه تر . ملکي مظاهره کونکو باندې د ډزو د کولو نه سر وغ
ې د . وارلسو کلونو پورې په بند محکوم شول ي چې د قصه خوانۍ پدې قتل عام ک  په شاوخوا خدايي ٣٠٠ويل کي

اران شهيدان شوي وو ينې دا تلفات تر . خدمت ي پورې٦٠٠خو   ) روايت ک

ونې دوامداره استعمال په مهارت سرهر سيره پر دې ،ب  ، دسپلين لرونکى او د سياسي سر غ
ون چې په عادي توگه ديکتا تور حمايه کوي او يا بې  ې د هغو خلکو گ ايي په مقاومت ک

ي طرفه پاتې ي زيات ک  .کي

لور ميکانيزم   ):الرې چارې( د بدلون 

لورو طريقو بدلون توليدويد عدم تشدد  مبارزې، په يدو .   اولنۍ ميکانيزم ډير ل د پي
ينې وختونه واقع شوي دي ه هم  کله چې مقابل لورى د مظلومو او . امکان لري، که 

اونو د زغملو نه چې د عدم تشدد د مبارزې پيروي  زړورو مقاومت ونو او ک کونکو د رن
ي چې د مقاومت کونکو کوي د احساساتو د تاثير الندې راشي او يا منطقِِِ أ  قناعت حاصل ک

تنه پر حق ده نو کيداى شي چې دوى يي ومني " د عقيدې بدلون " چې دې مکانيزم ته . غو
 .وايې

ي چې د نادراتو  ي ې  کله کله پي ې د عدم تشدد د مبارزې په جريان ک د عقيدې د تغير پې
ې بېخي صورت  ي، او په ډيرو منازعاتو ک نه نيسي او يا که پې هم شي خه شمېرل کي

 .په ډير ل مقياس به وي

ولنې د بدلولو په اساس عمل کوي او مقابل  ې د حالت او  اکثرأ  د عدم تشدد مبارزې، د جگ
ه چې وغواړي نشي کولى ) الرې چارې( دغه بدلون دى چې درې نور ميکانيزم. لورى هر 

 :توليدوي

ي د دا چ. روغې جوړې،بې تشدده اجبار اوتجزيه ي ې کوم يو ددي درې ميکانيزم نه پي
لى دى  .ديموکراسۍ په گټه د نسبي او مطلق قدرت د انتقال د درجې پورې ت

ي، او  ل کي تنې ډير تهديدونکې نه گ که موضوعات ډير بنسټيز نه وي، د مخالفې لوري غو
ى وي، او موجوده  ايي د قوتونو رقابت د يوې اندازې پورې د قواوو اړيکې تبديل ک جنجال 

دا . چې ديوې موافقې د الرې نه د اختالفاتو په نيمايي کولو يا د مصالحې د الرې لرې شي
ډير اعتصابونه له دې الرې نه حل شوي، چې دواړه . وايي) سازش(ميکانيزم ته روغه 

ول هدفونه، نه تر السه کوي ي او يو خوا هم خپل  ينې هدفونو ته رسي يو  . خواوې خپل 
ينې مثبتې گټې لري لکه د تشنج حکومت شا ي چې دارنگه روغه جوړه  يد چې درک وک

ان د ولنې ته " انصاف  خاوند" کموالى، خلکو ته  معرفي کول، يا د رژېم تصور بين المللي 
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لول اکنې باندې ډير غور وشي چې د . ايسته  نو دا ډير مهم دي چې د هغو موضوعاتو په 
 .ه د منلو وړ ويله الرې پرې فيصل) سازش( روغې

 .دا د ديکتاتورۍ د نسکورولو الر نه ده

د عدم تشدد مبارزه کيداى شي چې د هغې نه ډير پياوړى وي چې د عقيدې د تغير او روغې 
ودل شوى) ميکانيزم(جوړې د الرو چارو  ونه. سره   ډله ئيزه همکاري نه کول او سر غ

  قدرت ارتباط، چې، د ديکتاتورولنيز او سياسي وضعيت داسې بدلولى شي، مخصوصأ  د

ي ترې  ولنه کنټرول ک وړتيا چې اقتصادي، اجتماعي او سياسي جريان چې حکومت او 
ي ومت کونکي اور دالسه ورکوي چې مقاد مقابل لورى وسله وال قوتونه نور دا ب. آخستل کي
کوي  . به و

ه هم د مقابل لورى مشران په  ي،او خکه  ې پاتې کي خپل هدفونه تعقيبوي، پلو مقامونو ک
ي د هغوى نه آخستل شوى وي دې ته د . خو دهغوى قابليت چې په اغيزناکه توگه اقدام وک

ې، د عدم تشدد اجبار کوم حاالت . عدم تشدد اجبار وايي ينې فوق العاده وضعيتونو ک چې 
ي ول قابلي. پيدا کوي نور هم پر مخ  ې خپل د عمل  ت د مقابل لورى رهبر په حقيقت ک

ي ان باور،همکاري نه . دالسه ورکوي او د قدرت ساختمان يې ړنگي د مقاومت کونکو پر 
ي چې ديکتاتوري ډير ل کنټرول هم پرې نشي  ونه دومره پرمختگ وک کول او سر غ

د مقابل لورې بيروکراسي د خپلې  رهبري د اطاعت نه انکار کوي او دهغه پوليس او . لرلى
 د مقابل لوري عادي مال ت  يا عوام خپل پخوانى رهبر ردوي .عسکر بغاوت ته الس آچوي

پس له دې د دوى پخواني مرسته او اطاعت . او د حکومت کولو حق نه يي کامأل  انکارکوي
ي ه   .له مين

لورم مکانيزم  ې  کېدل دارنگه ) الرې چارې( د بدلون  و ې  و د مقابل لوري د سيستم 
رژيم په .  کافي قدرت د تسليميدلو لپاره هم نلري چې حتي هغوى اوس وي،تکميل شوى
يپه سادگۍ سره  وبيلي  .و

لور  ميکانيزم  ايي چې دا  ې   )الرې چارې( د آزادى د ستراتيژي د طرح کولو په وخت ک

سره لدې، په يوې . کله کله دوى ضرورتأ  په تصادفي ډول عمل کوي.  ونيول شيکېپه فکر
ې ې  د بدلون د ميکانيز جگ وي چې ک اکل دا به ممکنه وگر م دپاره د دوى نه د يو يا ډيرو 

اکل په . مشخص او دوه اړخيزه تقويه کونکي ستراتيژي تنظيم شي د مکاييزم يا ميکانيزمونو 
منون په ،متعددو عواملو پورې اړه  لري  مطلق او نسبتي قدرت، او د عدم تشدد ې ډلې د د
 .و نهد مبارزينو نظريات او هدفون
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ونکې نتيجې ونې آزادي بخ  د سياسي سر غ

د تشدد د استعمال د مرکزي کونکې نتيجې په مقايسه، د عدم تشدد د مبارزې د اصول 
ولنې په ديموکراتيک و الرو نه کومک کويياستعمال د سياسي  ې د   . کولو ک

 حکومت هلکه د نظامي وسيلو، دا اصول د يو. د ديموکراسي کولو د نتيجې يوه برخه منفي ده
پلو يوه وسيله نه پيداکوي چې د خلکو په ضد د ديکتاتورۍ د کونکې اقليت د ادارې الندې، د 

ونې د نهضت رهبران پر خپلو . تاسيس او يا محافظې په مقصد استعمال شي د سياسي سرغ
ي هغوى بندي يپيروانو باندې تاث ر او فشار آچولى شي خو کله چې دوى بل رهبر انتخاب ک

 . اعدامولى نشيکولى يا

چې د عدم تشدد د مبارزې خلک د مقاومت د . د ديموکراسي کولو د نتيجې بله برخه مثبت دى
ي، او هم د اوسني او راتلونکې  وسيلو سره سمبالوي چې د هغې سره خلک آزادۍ ته ورسي

ي ې د هغې نه دفاع وک  .ديکتاتور په مقابل ک

و مثبتې نتيجې په الندې  :   ډول کېدلى شيد ديموکراس کولو 

ي-  ان باور پيداک ې پر   چې د ،د عدم تشدد د مبارزې د پکار آچولو تجربه به خلکو ک
پلو ظرفيت يي د گواښ الندې راولي  .رژيم تهديد او د زور په واسطه د 

ونې وسايل برابروي چې خلک کولى شي د -  د عدم تشدد مبارزه، د عدم همکاري او سر غ
ې مقاومت هغې په واسطه د ديک تاتورې ډلې له خوا د غير ديموکراتيک کنترول په مقابل ک

ي  .وک

د عدم تشدد مبارزه،د ديموکراتيک آزادۍ د عملي کولو نه لکه د بيان آزادي، د مطبوعاتو - 
ې دفاع  پونکې کنترول په مقابل ک ولېدلو آزادي نه د  آزادي، د سياسي ډلو آزادي، د را

 . کوي

ل د د عدم تشدد مبارز-  ې مو ياد گ ې د مستقلو ډلو، مؤسساتو چې مخک ولنه ک ې په 
ې غټه مرسته کوي مستقلې ډلې او . ژوندي پاتې کيدلو او يا بيا راپيداکولو او تقويه کولو ک

که مهمې دي چې دوى دخلکو د قدرت د سمبالولو او د هر  مؤسسې د ديموکراسۍ لپاره 
 . تحديد آچولى شيکتاتورپه آغيزمن قدرت باندېيراتلونکې د

د عدم تشدد مبارزې هغه وسايل برابروي چې خلک د ظالم پوليس او عسکري عملياتو په - 
ي ه پکار آچوي چې د يو ديکتاتور حکومت لخوا اجراکي ې قدرت   .مقابل ک
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د عدم تشدد مبارزې هغه الرې برابروي چې خلک او خپلواکه مؤسسات د هغې په واسطه د - 
 د حاکم اقليت نه د قدرت منابع محدودوي او يا يې قطع کوي، او دارنگه د ديموکراسۍ په گټه

ې آچوي  .هغه د حاکميت ادامه په خطر ک

 :شدد د مبارزې پېچلتياتد عدم 

ولنيز عمل يو پيچلى الره ده چې  ې مو وکتل، د عدم تشدد مبارزه د  رنگه چې پدې بحث ک
ې ډير شمير اصولونه، د بدلون پراخې الرې  و وړو ايجابول پک چارې، او د مشخصو ک

ونې الرې په يو ديکتاتور باندي آغيزمن کېدل په ډير . شامل دي خصوصأ ، د سياسي سرغ
ون کونکي ضرورت لري . د پالن جوړول او چمتووالى ايجاب کوي احتياط سره راتلونکي گ

يچې بايد پوه شي چې د هغوى نه  تل کي او . ه موجود شيمنابع بايد د استفادې لپار. ه غو
رنگه په آغيزمنه توگه پکار واچول شي ي چې د عدم تشدد مبارزه  . طراحانو بايد تحليل وک

ته ) ا تهستراتيژيکي پالن جوړولو اړتي( وروستنۍ ډير مهم موضوع ملرنه  پاهاوس مون خپل
 .آړوو
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م فصل  شپ

 ستراتيژيکي پالن جوړولو ته اړتيا

 

ې د س ونې مبارزه کيداى شي چې په رنگارنگو ډولونو د ديکتاتورۍ په مقابل ک ياسي سر غ
هغه .پخوا دا مبارزه تقريبأ  تل بي له پالنه او اساسأ  به په تصادفي توگه شروع کيده . پيل شي

مشخص شکايتونه چې د پخوانيو مبارزو د پيليدلو سبب شوي دي ډير پراخ توپيرونه ئې سره 
لې يې نوي  ظلمونه لډدرلودل، خو  که ، د يو ډير مهم شخصيت بندي کول او يا وژل،يو ير 

نوى ظالمانه تگ الره يا حکم جاري کول، د غذايي موادو کموالى، د ديني عقايدو په وړاندې 
لو نه به پيل شوې ډيرېبې حرمتي، يا د يو  له خوا نه ۍکله د ديکتاتور.  مهمې واقعې د نمان

ي چې بې  ي چې د دوى يو مخصوص اقدام دومره خلک په قهر ک له دې نه چې وپوهي
رنگه پاى ته رسي دوى به اقدام ته الس پورې کول ون  بل وخت يو ډير زړور شخص . پا
 د خلکو له خوا نه حمايه  وروستهاو يا يو وړوکې ډله يو اقدام باندې الس پورې کوي چې بيا

ي ايي چې د نورو له خوا نه لکه د اولنۍ ډلې درک. کي ى شکايت  انگ او دوى هم به ،يو 
ې گ شي ې ډلې . په مبارزې ک ينې وختونه د مقاومت لپاره يوه مشخصه چيغه د يو ورکو

ي ول ک  .يا شخص له خوا نه کيداى شي چې د انتظار نه ډير زيات پلويان را

لي زيانونه هم را اړولي دي ينې مثبت اړخونه لري،خو ډير  ه هم خپل سري  اکثرأ، . که 
تونکي د رنگه چې دوى آزادي غو  ديکتاتورۍ د شديد عکس العمل په انتظار نه وي او 

ي ه  پل شي نو بيا مقاومت له مين ينې وختونه د ديموکراتيکو ډلو له خوا نه د . سخت و
دي چې تباه کونکي نتيجې مين ته راوړي . پالن نه جوړول مهم تصميمونه تصادف ته پري

 د انتقالي دورې لپاره د پالن نشتوالى د يوې نوې حتي وروسته د ظالم رژيم د نسکوريدلو نه
 .ديکتاتورۍ د راپيداکيدلو لپاره مرسته کوي

 پر واقعيت والړ پالن جوړونه

ې، بې له شکه، د خلکو عمومي اقدام چې سم پالن شوى نه وي د ديکتاتورۍ  په راتلونکي ک
ي ولونه اغيزمنې سره له دې، اوس ممکنه ده چې . سره د مقابلې پر ضد به اغيزه وک د 

و،  که مون سياسي وضعيت او د خلکود خوالرې د ديکتاتورۍ د نسکورولو لپاره پيدا ک
و رنگوا لى سم غوره ک د وضعيت د . فکري حالت چمتووالى تشخيص او د مبارزې د پيل 

 او د خلکو قابليت ته اړتياده ،واقعي غور او پاملرنې په اساس په ډير احتياط سره فکر کول
و چې په دارن  آغيزمنې الرېچې ې آزادي تر السه شيانتخاب شي تر   .ه شرايطو ک

ي، نو دا د عقله سره سم دى چې بايد ورته يو پالن  وک غواړي چې يو کار تر سره ک که 
رنگه يې بايد  ي چې  يترسرهجوړ ک ومره چې هدف مهم وي يا د ناکامۍ عواقب .  ک هر 
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يوپالن جخطرناکه وي په همغه اندازه د  ستراتيژيکي پالن جوړونه د . ړونې اهميت ډيري
د پالن جوړولو . ولو موجودو منابعو سمبالول او په کار آچول په اغيزمنه توگه تامينوي

اهميت د داسې يو ديموکراتيک تحريک لپاره په خاصه توگه مهمه ده چې محدود مادي منابع 
ي هيو ولري او وغواړي چې . و د غ خطر الندې ويا زوروره ديکتاتوري نسکوره ک

ډير زيات مادي منابعو ته الس رسي،تشکيالتي پياوړتيا به  وأل بهبرخالف، ديکتاتوري معم
 .واکمن وي او د بې رحميو په عملي کولو باندې به پوره ،ولري

کت  چې هغسې يو طرز د حر،دا معني ورکوي    دلته" د يوې ستراتيژۍ طرح کول"
ي،وسنجوو چې دا ډير محتمل و نه چې د اوسني حالت ک .  هغه مطلوبې راتلونکې ته ورسي

کوم پالن چې هغې . ي سيستم تهتيکچې د يوې ديکتاتورۍ نه يوې راتلونکې ديموکرايعني 
و مرحلئيزو مبارزو د سلسلې  او نورو منظمو فعاليتونو نه  ي معمو أل د  هدف ته ورسي

ولنې  تقويه کول او د ديکتاتورۍ   يېچې هدف ،جوړ شوى وي پل شوو خلکو او   د 
دلته بايد په ياد ولرو چې هدف دا ندى چې په ساده ډول موجوده .  کول  ويهکمزور

و ايي چې د يوې ديموکراسۍ سره يې تعويض ک و، بلکه  هغه لويه . ديکتاتوري ويجاړک
ې د موجوده ديکتاتوري د نسکو رولو لپاره محدودوي د بلې ستراتيژي چې خپل هدف يوا

 .ديکتاتورى د راپيدا کولو غ خطر رامين ته کوي

ې موانع  د پالن جوړولو په مقابل ک

ينې مدافعين ول زور آزادۍ ته د رسيدلو لپاره ،د آزادۍ  ې خپل  ۍ په ډيرو برخو ک  د ن
وړولو په دا مدافعين ډير ل وختونه، په غور سره د ستراتيژيک پالن د ج. پکار نه آچوي

ې لدې نه چې په اقدام الس پورې  يکپوره اهميت مخک ې، دا پالن . ي پوهي په پاى ک
کله نه ي جوړونه هي  .تر سره کي

ټيولې هغه خلک چې دارنگه ارمان لري چې خپلو خلکو ته سياسي آزادي   په ډير ندرت و
ي چې دې هدف  ته يې ورسوي؟ سره دا بصارت لري چې يو جامع ستراتيژيکي پالن تيار ک

ې د ستراتيژيکي پالن د ضرورت په  له بده مرغه،اکثرأ ډير خلک په ديموکراتيکي ډلو ک
ي، يا ورسره آشنا نه  اهميت باندې ي او يا داسې ندي روزل شوي چې ستراتيژيکي ونه پوهي
ي  . فکر وک

مسئوليتونو سره پر له پسې، د ديکتاتورۍ له خوا نه آزاريدل، او د نژدې . دا يوه سخته دنده ده
ل الزم وخت او امنيتي ماحول نشي پيدا کولى  ونکي ډير  ان په ورکولو ، د مقاومت الر د 

ي  .چې خپل  ستراتيژيکي فکر کولو ته انکشاف ورک

ې  ې دوى يوا ي چې د ديکتاتور د ابتکار په مقابل ک ر اى ددې، دا يوه کلي نمونه  په 
يې ې او يا د نو مخالفين تل د مد. عکس العمل و ې د محدودو آزديو په لټه ک افعې په حال ک
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انو په ساتلو بخت وي ې د ديکتاتورۍ د کنترول پرمخت ورو کوي . خپلو موضع  دوى يوا
 .او يا د رژيم د نوو پاليسيو لپاره مشکالت پيدا کوي

ايي چې د آزادۍ د يو نهضت ته د اوږدې مودې لپاره د يو جامع  ينې اشخاص او يا ډلې 
ي، چې د  .وينيپالن جوړولو ته اړتيا ونه  اى ، په ساده توب سره به دوى فکر وک ددې پر 

اى که دوى خپل هدف په زوره کلکه او په کافي اندازه دوامداره  د تاثير پالن جوړولو پر 
نور فرض کوي چې که دوى .  به ديوې الرې نه برياليتوب ته ورسيدوىنوالندې ونيسي ،

ول خپلو اصولو او ع ې والړ پاتې شي، هغوى  ې د مشکالتو په مقابل ک قيدو سره سم يوا
ي چې ديموکراسۍ ته د رسيدلو لپاره دوى کولى شو د بشري اهدافو . اىهغه تر سره ک

ې د ديکتاتورۍ د پاى ته رسولو او يحمايت، او عقايدو ته وفاداري د ستاينې وړ د ،خو دا يوا
 .دهآزادۍ ته د رسيدلو لپاره کافي نه 

ې په کافي  ي چې که دوى يوا ۍ سره فکر وک ايي چې په ساد د ديکتاتورۍ نور مخالفين 
تي ې وويل شو تشدد د .اندازه تشدد پکار واچوي آزادي به و ه چې مخک رن الکن 

اى، کيداى شي چې په ماتې، لوى غم، او يا دواړو تمام د آزادۍ پر . برياليتوب ضامن نه دى
ې ديکتاتورپه اکثرو حاالت. شي  تشددي مبارزې ته د هر چا نه ډير تيار وي، او نظامي ۍو ک

ي تونکې پر خوا دري  .واقعيت په ندرت سره هم که کله پي شي آزادي غو

ه يو شمېر فعالين شته چې خپل عمل هلته متمرکز کوي چيرته چې دوى يې الزم  همدارن
 .ي

تنې وال ان غو ې چې په  ه هم نه يوا ړ دى، بلکه دوى د آزادى لپاره د يوې دا الرې که 
ودنه نه وړاندې کوي هغه اقدام چې د . لويي ستراتيژۍ د انکشاف ورکولو لپاره هم کومه الر

وک لريپر اساس " الندې مفکورې"يوې اى .  هم محدود دىيې  راتلونکې " د هغه پر 
ې پر اساس  د يوې دقيقې محاسب ضرورت دي چې  د ديکتاتورۍ د نسکورولو "گامونه

 .واخيستل شي

ه ابې له ستراتيژيکي تحليل نه،د مق ام کې به  ومت رهبران اکثرأ به پوه نشي چې په بل 
امونو په برخه کې  عمل که چې دوى په احتياط سره د راتلونکو مشخصو  ي،  تر سره ک

ي الندې مفکورې ډير مهم . چې د برياليتوب لپاره ضرور دي فکر نه دي ک خالقيت او 
تونکو قوتونو د ستراتيژيکي دريز د لوړولو په د ايي چې د آزادي غو ي، خو د هغوى نه 

ټه واخيستل شي  .مقصد 

ي اطالع  ې آخيستل کي و اقداماتو نه چې د ديکتاتورۍ په مقابل ک ارن په زيرکۍ سره د رن
ينې خلک مشوره لرل ي،  ي نه بايد پيل ک ي چې د کوم   او توان نه لرل چې معلوم ک

ه"  ورکوي چې ټور وي، خو البته دا ممکنه نه ." هر شى همزمانه وک کيداى شي چې دا 
ه د حل طرز الر نه . د يو ضعيف تحريک لپاره ده،خصوصأ نسبتأ بر سيره پر دې، دا رن
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ي نه بايد پيل شي، چيرته بايد مساعي متمرکز شي او اکثرأ هغه  يي چې مقابله د کوم 
ه پکار واچول شي  ديمحدود امکانات چې موجود  .رن

ې دوى به  ي، خو يوا ايي چې د پالن جوړولو ضرورت احساس ک نور اشخاص او ډلې، 
ي  ايي. وتوانيداى شي چې د لن مهالې يا  د تکتيکي اساس د شرايطو الندې پرې غور وک

 ينې وختونه. چې دوى د اوږد مهالې پالن جوړولو په ضرورت او ممکنوالى هي پوه نشي

ي، او اجازه ورکوي چې   به دوى ونشي کولى چې په ستراتيژيکي ډول تحليل او تجزيه وک
اى چې د  . په وړو خبرو، پر له پسې د اصلي هدف نه منحرف شي نسبتأ اکثرأ ، ددې پر 

 دوى د مقابل لورى حرکتونو ته ،عمل ابتکارد ديموکراتيک مقاومت لپاره په الس ونيسي
 .واب ورکوي

ه چې ډ ودان(ير زيات انرژي لن مهال فعاليتونو ته وقف کوي، دا مشرانرن اکثرأ ) الر 
ولې مس ټه واخلي کوم چې د  ي چې د يو شمير د حرکت احتمالي طرزونو نه  عۍ اپاتې را

ودنه  .کولى شي او هدف ته پر له پسې پرې حمله کيداى شي الر

تونکي نهضتونه د  ينې آزادي غو  يوې پراخې ستراتيژۍ پالن چېدا هم فقط ممکن دى چې 

اى يې په نژدې او عادي مسايلو باندې خپل  ي، نه جوړوي او پر  ديکتاتوري نسکوره ک
لو تيا سره فکر کوي چې ديکتاتوري ددوى په هلو  که دوى په ر ولوي  ونه را  کو

ي نو د دې غير ممکن د تر سره کولو لپاره پالن جوړول به د وخت يو . پاى ته نه رسي
 . يو چټي تمرين  ويبه يا اووشې ضايع کولخ

ې د آزادۍ لپاره مبارزه کوي  اى شوي ديکتاتورۍ په مقابل ک اى پر  خلک چې د يو ظالم 
ند شي  اکثرأ ر ي چې داسي ور  ه يو زيات عسکري او پوليس قوت سره مخامخي دا رن

ه چې وغواړي کولى شي  له کبله دا خلک د يو حقيقي اميد د نشتوالي. چې ديکتاتوري هر 
يبه د ديکتاتورۍ نه په دليل د ر سره لدې ونه ونک کله سر غ ايي تاريخي هي . تينوالي يا 

ي ه درک هم ونه ک ايي په شعوري تو کله دا ونه مني او هم  ه هم دوى به هي د . که 
کاره شي نو لدې کبله دوى ته اوږد مهالې هر . هغوى اقدامات به ورته نا اميده کونکى 
 .اړخيزه ستراتيژيکي پالن جوړول کومه معني نلري

د نهضت قدرت : د ستراتيژيکي پالن جوړولو نه د مخ آړولو نتيجې اکثرأ خورا آغيز ناکه وي
ي، د  ي، قدرت يې په کوچني مسايلو باندې ضايع کي ي، اقدامات يې بې آغيزې کي تيتي

يندنې بې ارزشه ک ي، او سر  ټه نه آخستل کي يتفوقونونه  تونکي په . ي که آزادي غو
ي نو ډير احتمال لري چې خپل هدف ته په رسيدلو ناکامه جوړن ډول پال ستراتيژيکي  نک

ونه د مقاومت يو عمومي نهضت . شي ى پالن جوړونه او د مختلفو اقداماتو تصادفي  نيم
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اى ډير احتمال لري چې ديکتاتورۍ ته اجازه ورک ي چې به وړاندې وېنسي، او ددې پر 
ي  .خپل قدرت او کنترول الپسې زيات ک

ه چې د آزادۍ لپاره هر اړخيزه ستراتيژيک پالن ډير ل که کله هم  رن له بده مرغه، 
ې دى ډير زيات پاتې  ي نو ديکتاتورۍ له هغې نه چې په حقيقت ک ي صورت ونيسي بشپ

کاري، او په کلونو يا لسيزو د خپل د نسکوريدو له وخت نه   .ډير عمر کويکيدونکى 

لور مهم اصطالحات ې   په ستراتيژيکي پالن جوړولو ک

ي چې په ستراتيژيکي اساس فکر او خپل فعاليتونه  ددې لپاره چې مون سره مرسته وک
لورو اساسي اصطالحاتو د معنى توضيحات مهم دي و، نو د   .تنظيم ک

خه عبارت دى چې د يوې) لويه(پراخه -   ډلې، کوم چې د خپل ستراتيژي، د هغه مفهوم 
ې مبار ې ک ول منا سب موجوده منابزهدف د الس ته راوړلو لپاره په يوې ج  (عه کوي ، 
ياستعمال)  اقتصادي، بشري، اخالقي، سياسي، تشکيالتي، او نور،  .، هم آهن او اداره ک

رکز وي پراخه ستراتيژي، د پاملرنې ډيره برخه د مبارزه کونکي ډلې پر اهداف او منابع متم
ې يا د عدم تشدد مبارزه( اود عملياتو ډير مناسب طرز  چې په  ) لکه د عسکري عادي ج

ې ترې کار واخيستل شي تعينويهمبارز ې د  . ک د پراخې ستراتيژۍ په پالن جوړولو ک
من باندې کوم رن زور او آغيزه واچول شي مقاومت رهبران ي چې پر د ي . بايد و

ي شي چې په  هبرسيره پر دې، په پراخ اى ک ې هغه تصميمونه هم بايد  ستراتيژۍ ک
 .مناسبو شرايطو او وختونو د مقاومت ړومبنۍ او راتلونکي مبارزه به پيل شي

اکلو لپاره  پراخه ستراتيژي، د مبارزې،  د پيل کولو لپاره د نورو محدودو ستراتيژيو د 
ه عمومي وظ.چوکاټ برابروي روپونو تها همدارن  ه محول کوي او هم موجوديف خاصو 

ي پر دوى ويشي عبمنا ې ترې کار آخيستل کي  .چې په مبارزې ک

ې تعينوي چې يو خاص : ستراتيژي-   د هغې مفکورې نه عبارت دى چې په يوې مبارزې ک
ه په ډيره آسانه الره  رن ې شامل وي  هدف ته چې د يوې پراخې ستراتيژۍ په حدودو ک

ره پر مخ ويوړل شي، او هم د يو معين ستراتيژي تعينو. رسيدلىشو ه ج رن ي چې کله، او 
ه اعظمي ضربه واردولى شو رن ستراتيژي ديو هنر مند د . هدف د الس ته راوړلو لپاره 

ې، چې د ستراتيژي پالن د معمار د نقشې سره مقايسه کېدلى  مفکورې سره، په داسې حال ک
 .شي

ې شا ايي چې ستراتيژۍ ک لې هم  ه ستراتيژيکي حالتهغه هلې    تهمل شي چې دارن
ي انکشاف يي چې ،ورک ټه وي او چې مقابل لورى ته و تونکو خورا په   چې د آزادي غو

ه ې نه  مخامخ ج کاره ج ي او له دې کبله به بې د  ر محققأ به د دوى د ماتې سبب و
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لو په واسطه د مناسبې ستراتيژيکي ح. تسليم شي الت رات به د او که نه نو، ددې هلو 
وي تونکو برياليتوب محقق وگر ټه . آزادي غو د الس ته راوړل شوو کاميابيو نه سمه 

لاتآخيستل هم د ستر ي يژۍ وظيفه   کي

ې د پر مخ بيولو اساسي    ،د مبارزې د جريان مطابق.  ستراتيژيکي پالن د يوې ج
ه ئې  مفکوره ده رن ه پر مخ والړ شي او هم   ه ج رن ايي چې چې  ي اجزاوې  ان

ي ه مرسته وک ټوره تو و هدف ته د رسېدلو لپاره په ډيره  ي، تر  اى ک دا د . سره يو 
ې په مهارت سره په کار آچوي مخصوصو عملياتو د يوې  .روپونه په کوچني عملياتو ک

ې د مبارزې د يو  ايي چې د برياليتوب ايجابات په عملياتو ک اکل سيمې ستراتيژيکي پالن 
ې ونيسي . مختلف اصولونه به مختلف ايجابات ولري. شوي اصول په اساس په نظر ک

ې د   برياليتوب د تحقق لپاره کافي نه ده، او نورو اسبابو  تر سره کول البته د" ايجاباتو" يوا
 .ته به هم اړتيا وي

ا ايي چې خپل هدفونه په رو ې ديموکراتان  نتيا سره د ستراتيژۍ د طرح کولو په وخت ک
لو مؤثريت، دې هدفونو ته د رسيدلو لپاره متوافق  ه د هلو  رن ي چې  تعريف،او تعين ک

ي  .ک

اکل شوي هدف ا دا تعريف او تحليل ستراتيژستانو ته اجازه ورکوي چې دقيق اړتي وې د هر 
ي ې ورته . د ترالسه کولو لپاره تشخيص ک انتيا او تعريف ته لکه چې په ستراتيژۍ ک رو

ې هم يو رن ورته اړتيا دهض  .رورت دى په تکتيکي پالن جوړولو ک

ي   .تکتيک او د فعاليت ميتودونه د ستراتيژۍ د عملي کولو لپاره په کار آچول کي

ې ي په ډير مهارت سره د خپلو قوتونو پکار آچول په يو محدود وضعيت ک .  تکتيک بلل کي
يتکتيک يو لن عمليات دى چې يو محدود هدف ته  د . د رسيدلو لپاره په کار آچول کي

ې په يوه محدوده  ه د ج رن ي چې  تکتيک وظيفه د هغې مفکورې په اساس اداره کي
ې موجوده وسيلې په کار واچوو ې د ستراتيژۍ د تر سره کولو لپاره د ج  .مرحله ک

سيدلو په د ډير زيات آغيزمنتوب لپاره، تکتيک او ميتودونه د ستراتيژيکي هدفونو ته د ر
تکتيکي الس ته راوړنې چې د . مقصد بايد په دوامداره پاملرنه انتخاب او په کار واچول شي

ې به يوه ضايع شوي ،هدفونو د الس ته راوړلو لپاره  مرسته نه کوي ستراتيژيکي  په پاى ک
 .انرژي ثابت شي

لري په داسې دمبارزې سره کار  تکتيک تل. نو تکتيک د پراخې ستراتيژۍ يوه برخه جوړوي
ې چې ستراتيژي د پراخو مالحظاتو يو خاص تکتيک، د .  اړيکې نيسيسره) کتنو(حال ک

ه  ې يا مبارزې د ستراتيژۍ د يوې برخې په تو تکتيک نظر و . ل کيداى شييوې ج
ې مودې لپاره يا د کوچني سيمې ، يا د ...) جغرافيايي، مؤسسې او نور ( ستراتيژۍ ته د لن
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يمحدود شمېر  د عدم تشدد په عملياتو . خلکو يا ډير محدودو اهدافو لپاره په کار آچول کي
ودل شي چې يو  ه و ې، د يو تکتيکي او ستراتيژيکي هدفونو تر مين توپير به قسمأ دارن ک

ي چې د ستراتيژيکي . هدف کوچنى دى او يا که لوى که انتخابي ه  تعرضي تکتيکي ج
يهدفونو د الس ته راوړلو لپار تکتيکي محاربې د ستراتيژستانو لپاره داسې . ه مرسته وک

من باندې قاطع حمله  وسيلې دي چې د هغوى سره داسې حاالت را مين ته کوي چې پر د
ي لدې کبله، ډير مهم دى هغه کسان چې د تکتيکي عملياتو د پالن جوړولو او اجرا . اجرا ک

ولو نه د مناسب ميتود د کولو مسؤ ليت لري د وضعيت د محاکمه کولو او دد ې لپاره د 
اکل . انتخابولو پوره مهارت و لري ې برخه نيسي بايد چې د  هغه کسان چې په عملياتو ک

ې تربيه شوي وي  .شوې تکتيک او مشخص ميتود په استعمال ک

د عدم تشدد د مبارزې په . ميتود، مشخصې وسلې او يا د عملياتو وسيلو ته اشاره کوي-  
لکه د اعتصابونو ډير ( ې يو ډير زيات شمير د عملياتو شکلونه شامل دي اصولونو ک

ې بيان شوي ...) ډولونه، تحريمونه او سياسي عدم  همکاري او نور م فصل ک چې په پن
ورئ.( دي د عدم تشدد د مبارزې لپاره د اعتبار وړ او اغيزناکه ستراتيژيکي  . )ضميمه هم و

اط سره د لويي ستراتيژۍ، ستراتيژي، تکتيک، او ميتود په پالن ته انکشاف ورکول په احتي
اکلو پورې اړه لري  .تنظيم او 

يي چې د انسان د فهم يو محاسبه شوي استعمال په کار دى  چې  دا بحث مون ته را
ې ترې نه کار  دديکتاتورۍ نه د خالصولو لپاره په احتياط سره د ستراتيژيکي پالنجوړولو ک

اتللو سره مرسته  رالن نه جوړول د تباهۍ د مين تهپيارۍ سره په هو. واخيستل شي
ه د خپل عقلي ظرفيت په کار آچول يو داسې  ې چې په اغيزناکه تو کوي،په داسې حال ک

ولنه د  ستراتيژيکي ت الره برابروي چې په منطقي ډول موجوده منابع په کار آچوي چې 
 .آزادۍ او ديموکراسۍ د هدف خوا ته ويسي
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 م فصلاو

 د پالن جوړولو ستراتيژي

 

د برياليتوب د احتمال د زياتولو لپاره، د مقاومت مشران به ضرورت ولري چې د عملياتو يو 
پل شوو خلکو موقف پياوړى،  ي چې د مظلومو او  داسې هر اړخيزه پالن تنظيم ک

ي اى يې يو دوام لرونکې. ديکتاتورۍ کمزورې او په پاى کې يې نسکوره ک  او پر 
ي د داسې مؤثرو عملياتو د پالن جوړولو لپاره په غور سره د . ديموکراسي تاسيس ک

دداسې دقيق  . د امکاناتو تدقيق ته ډيره اړتيا ده,وضعيت محاکمه، او د احتمالي طرز د حرکت
تحليل نه هم يوه لويه ستراتيژي، او هم ديوې مشخصي مبارزې ستراتيژي  دواړه الس ته 

ه . راتالى شي  ، خو د لو ئي ستراتيژۍ او د مبارزې ستراتيژي   نژدې اړه لريهم سرهکه 
ې وروسته له دې نه چې لويه ستراتيژي . تکميلول دوې جال مرحلې او جريانونه دي يوا

ې مشخصه ستراتيژي، شيتکميل ې . تکميليدالى شي  نو بيا د مبارزې يا ج د ج
ۍ هدفونه الس ته راولي او هم ئې ستراتيژي بايد داسې طرحه شي چې د لوئې ستراتيژ

ي د مقاومت د ستراتيژۍ انکشاف ورکول ايجاب کوي چې ډيرو مسايلو او وظيفو . پياوړى ک
ايي تر کتنې الندې ونيول شي . ته پاملرنه وشي ينې مهم عوامل چې  که د لويې ، دلته بايد 

ول . و وپېژندل شيستراتيژۍ په سطح وي يا د مبارزې د ستراتيژۍ په سطح، بايد تشخيص ا
ې  ستراتيژيکي پالن جوړونې ايجاب کوي چې د مقاومت پالن جوړونکي بايد د ج

ول وضعيت نه بنسټيزه پوهه ولري ې پاملرنې فيزيکي، تاريخي، حکومتي،  .د چې په دې ک
ه شامل تون، کلتوري،اجتماعي، سياسي، سيکالوژيکي،اقتصادي او بين المللي فکتور نظامي
ې انکشاف موندلى  ۍستراتيژ. دي ې د يوې خاصې مبارزې په چوکات او سوابقو ک يوا
ونکو او د ستراتيژۍ د مبارزې د هدفونو او د مقصد اهميت، پالن  .شي د ديموکراسۍ د الر

نې ې آيا دا هدفونه په يوې عمده مبارزې ارزي ، . لپاره اساسي اهميت لري جوړونکو ته د 
واو ولې؟ دا خورا مهم دى چې د مب و چې د .ارزې حقيقي مقصد تعين ک مون دلته بحث وک

و مبارزو هدف بايد د يوې آزادې غد د. اوسني ديکتاتور نسکورول او يا لرې کول کافي نه ده
انتيا به د لوئې . سيستم د حکومت سره وي ولنې تاسيس د يو ديموکراتيکي ددې موضوع رو

 .يرباندې سمه آغيزه ولستراتيژۍ او د نورو مشخصو ستراتيژيو تکميلولو 

ي واب ورک  :خصوصأ د ستراتيژۍ پوهانو بايد الندني اساسي سوالونو ته 

ې کوم اساسي موانع شته دي؟-   آزادۍ ته د رسيدلو په الره ک

ي؟-   کوم عوامل به آزادۍ ته رسيدل آسانه ک
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 د ديکتاتورۍ اصلي زور او قوت د کومو عواملو نه دي؟- 

 کمزورتياوې کوم دي؟د ديکتاتورۍ مختلفې - 

 د قدرت منابع په کومې درجې د ديکتاتورۍ لپاره زيان منونکي دي؟- 

 د ديموکراتيکي قوتونو او د عمومي خلکو زور او قوت کوم دي؟- 

ه سميدلى شي؟-  رن  د ديموکراتيکي قوتونو کمزورتيا کوم دي او 

ې  نه دي، کومه -  ي ډلو وضعيت چې اوس په مبارزې ک ډله اوس او يا د دريم
ي؟ مرستهد ديکتاتورۍ او يا دديموکراسۍ د نهضت وروسته ي او يا به وک   ک

 د وسايلو انتخابول

د لويې ستراتيژۍ په سطح پالن جوړونکي به ضرورت ولري چې د مبارزې اصلي وسايل 
ي ي انتخاب ک ې په کار لوي ې ک و . چې په راتلونکې ج ټې او نقصانونه بايد د 

ي، لکه معمولي عسکري احتمالي  ې په کار آچول کي د حرکت طرزونه چې په مبارزې ک
ل شي ي ونې او نور و ې، سياسي سر غ وريالئي ج  .محاربې، 

ې ونيسييړونکوددې انتخاب لپاره، ستراتيژي ج  : بايد الندني سوالونو په پام ک

ې دى؟-  تونکو په توان ک  آيا د مبارزې غوره شوي ډول د آزادي غو

ايونه دي او يا يې ) تکنيک( آيا انتخاب شوي الرې چارې - ، هدف د ديکتاتورۍ کمزوري 
تلې برخې   .زار کويوپه خورا غ

ان متکي وي او يا دريمې ډلې، يا -  تونکو سره مرسته کوي چې پر  آيا وسايل آزادي غو
 مرسته کونکي ته اړتياده؟ باندني

د ديکتاتورۍ د نسکورولو په برخه ) ريکارډ( وابقسايلو د په کار آچولو س ود انتخاب شوو- 
ې  .ک

ي ډيروي ئې او يا -  ي ې راپي ې ک آيا دا وسايل، تلفات او تخريبات چې په راتلونکې ج
وي  .ئې ل

ې بريالۍ شوه، انتخاب شوي وسايل -  فرض کوو چې مبارزه د ديکتاتورۍ په ويجاړولو ک
ه ويبه په طرز د هغه حکومت چې ددې مبارزې د ش رن ي   .ا نه راوالړي

ټې وي بايد د لويې ستراتيژۍ نه وايستل شي  .هغه اقدام چې بې 
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ونه د مبارزې په نورو ډولونو باندې د  ې مو وويل چې سياسي سر غ په پخواني فصل ک
ې لرياپ ي ې مخصوص  .ملرنې وړ نسبتي  ستراتيژي جوړونکي بايد د خپلې ج

ي چې واب وضعيت وازمايي، او تعين ک ونه پورتني سوالونو ته مثبت   سياسي سر غ
 .برابرولى شي او که نه

 لپاره پالن جوړول) آزادۍ(د ديموکراس

ې د ديکتاتورانو وىبايد په ياد وساتل شي چې د ديکتاتورۍ پر ضد د ل  ستراتيژۍ هدف يوا
اى کول دي چې د بلې ديکتات اى پر   ورۍنسکورول نه ، بلکه د يو ديموکراتيک سيستم 

يدل غير ممکن وي) ناشوني( راپا ر  دمبارزې د ,  تر سره کولو لپارهدددې اهدافو. و
ي ې د مؤثر قدرت د ويش د تغير سره کومک وک ولنې ک  د  معمو.وسايلو انتخاب بايد په 

ولنې مؤسسات ډير کمزوري او حکومت ډير زورور وي تر . ديکتاتورۍ الندې خلک او د 
ولي ه الړ نه شي، د اداره کونکو يوه نوې ډله، که دوى وغواړي  و چې دا بې ان له مين

او يا " شاهي قصر انقالب" د . کيدلى شي چې ک م لکه د پخوانۍ ډلې ديکتاتور و اوسي
 .نظامي کودتا په کار نه ده

ه د ديکتاتورۍ  ونه په برابره تو ل شو، سياسي سر غ ي ې و م فصل ک ه چې په پن رن
ې  ولنې د سمبالولو د الرېپه مقابل ک دا مراحل .  د مؤثر قدرت د ويش سره مرسته کوي،د 

ي و الرو واقع کي د عدم تشدد د مبارزې د ظرفيت انکشاف دا معني لري چې د . په 
ديکتاتورۍ د تشدد کونکې مخ نيوى استعداد او ظرفيت نور داسې په آسانۍ سره د خلکو په 

ې ډار او ې زورور خخلک به په . ي نک  توليدو روحيه تسليميدلدزړونو ک پل الس ک
ينې وختونه يي د زور د په  ي او  وسايل ولري چې د ديکتاتور د زور آچولو سره مقابله وک

، د خلکو د عمومي قدرت سمبالول د سياسي سر  پر دېبر سيره. کار آچولو مخه ونيسي
ونې د الرې ي نه بهغ ولنې آزاد مؤسسات  پياوړى ک  . د 

يدقدرت هغه پوهه او تجربه چې خلکو د مبارزې .  د مؤثر په کار آچولو تجربه ژر نه هيري
د قدرت په تناسب  .نه آخيستى دى، د دوى تابع کول راتلونکي ديکتاتورانو ته ل محتمل کوي

ولنې راجوړيدل به ډير محتمل  ې د يوې تلپاتې ديموکراتيکې  ې دا انتقال به په پاى ک ک
وي ر  .و

 ستېخارجي مر

ې  و  د لويي ستراتيژۍ د يوې برخې د احضارولو په حيث ضرور دى چې د ديکتاتورۍ د 
ل شي ي ي کولو د پاره د کورنۍ مقاومت  او بهرنۍ فشار نسبتي نقش و ې . و پدې تحليل ک

تر دې . مون وويل چې د مبارزې اصلي قوتونه  د هيواد د داخل نه  بايد را والړ شوى وى
ي، بايد د کورنۍ مبارزې له خوا نه تحريک شوى حده پورې  که ن يواله مرسته هم راورسي
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يوالې عمومي عقيدې . وي د ديکتاتورۍ پر ضد  په انساني، معنوي او مذهبي احساسات  د ن
ي تنې د نهضت ل مالت وک لې کيداى شي چې د آزادي غو . د راپارولو لپاره هلې 

لې کيداى شي چې د ديکتا ه هلې  ې د ديپلوماتيکي، سياسي ، او همدارن تورۍ په مقابل ک
ولنې نه الس ته راوړل شي يوالې   دا بنديزونه کېداى . اقتصادي بنديزونه د حکومتونو او ن

يتول، او  شي چې د اقتصادي او نظامي وسلو باندې توقيف، د ديپلوماتيکي پېژندنې د سطحې 
ې د کول، د اقتصادي مرستپرې يا د ديپلوماتيکي اړيکو  و بندول، په ديکتاتوري هيواد ک

يوال ې آچولو ممنوعيت، او د ديکتاتوري حکومت اخراج د مختلفو ن ري و مؤسسوپان  او مل
 .  شامل وي،ملتونو د تشکيل نه

يوالې مرستې لکه د مالي او ارتباطاتو کومکونه کيدلى شي چې نيغ په نېغه  برسيره پر دې، ن

ل شي تونکو ته ورک  .آزادي غو

 نظيمولتلويې ستراتيژۍ د

وروسته د وضعيت د محاکمې نه ، د وسايلو د انتخاب او بهرني کومکونو د نقش د تعينولو نه 
ه  ي چې ج کو طرح وک د لويې ستراتيژۍ طرح کونکي به ضرورت ولري چې په غټو 

ه بايد پر مخ ويوړل شي ې دا جامع نقشه به د موجوده وخت نه تر راتلونکي آزادۍ پور. رن
ې نيسي انه  .په نظر ک ې، پالن جوړونکي بايد له  د لويې ستراتيژۍ د تنظيمولو په وخت ک

ي تنې وک ي. رازراز پو تنې مطرح کي د ) د پخوا نه په ډير مشخص ډول( الندني پو
ي کوم کارونه بايد اجرا  ونې د مبارزې لپاره کله چې لويه ستراتيژي جوړي سياسي سر غ

 :شي

ه د اوږدې م هرن رن ټور ډول پيل کېدلى شي؟  کېدلى شي چې  ودې مبارزه په ډير 
واښ  ي ، چې ديکتاتورۍ ته  ان باور او زور پيداک ېدلي خلک په کافي اندازه پر  ک

ې مودې لپاره وي؟ ه هم د لن ي، که  ه کېدلى شي چې د خلکو همکاري نه           وک رن
ونې ظرفيت د وخت په تي کولو ې سره لوړشي؟ د يوې سلسلې بريدلو او تجراو سياسي سر غ

ه وي چې د ديموکراتيک کنترول او د ديکتاتورۍ د محدودولو  محدودو عملياتو هدفونه به 
ي؟   لپاره اجراکي

ټلو لپاره په  آيا خپلواکې مؤسسې شته چې د ديکتاتورۍ نه روغ پاتې شوى وي او د آزادۍ د 
ولنې کوم مؤسسات بيرته آخستل کېداى شي، او کار واچول شي؟ د ديکتاتور د کنترول نه د  

واب  تونکي نوي مؤسسې په وجود راوړلى شي چې  هغو ضرورتونو ته  آياآزادي غو
ي او د ديموکراسۍ ساحه خپلې  ه هم ديکتاتورۍ الهممين ته راولي، که ) ماحول(ورک

 ي؟ادارې ته دوام ورک
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ې تشکيالتي قوت زيا ه په مقاومتي قوتونو ک ه ررن رن ون کونکي  زل وتولى شو؟ 
ې ضرورت وي؟ ) مالي، تجهيزات، او نور(کېدلى شي؟ کوم منابع به د مبارزې په جريان ک

ولو نه مؤثر وي؟ېد خلکو د سمبالولو لپاره کومې عالم ودنې به د    او 

ې د ديکتاتور د قدرت منابع په  د کوم رن اخ او ډب سره ، او په کومې مرحلې ک
ه مقاومت کونزياتيدون رن ه کمزورى او پرېکېدلى شي؟  ي خلک په عين وخت ککې تو

ونې ته دوام ورکولى شي او هم خپل د عدم تشدد انضباط  ې خپلې سر غ ساتلى ) دسپلين( ک
ي؟  ې رفع ک ولنه کولى شي چې خپل اساسي ضرورتونه د مبارزې په دوام ک ه  رن شي؟ 

ولنيز نظم ې  ې په دوام ک ه د ج ي رن دې کي  ساتل کېدلى شي؟ کله چې برياليتوب ران
ه مقاومت کولى شي چې د ديکتاتورۍ نه وروسته مؤسساتي بنس  رن تونکي  ،آزادي غو

و انتقالي ي تر  ومره چې امکان جوړ ک  شي؟ بايد په ياد تېره لري په آرامۍ سره  ودوره 
ينۍ نقشه وجود شي چې د هر آزادي نى لري او  جوړېدلن  ولرل شي چې هي داسې يوا

ي ه کار ورک ې  ستراتيژيکي پالن په تو تونکي نهضت لپاره د ديکتاتورۍ په مقابل ک . غو
ې ديکتاتوري نسکوره کي اى يې ديموکراسي جوړيهره مبارزه چې پک ي تر ي او پر 

کله ک م يو رن نه وي، هره ديکتاتوري به . يوې اندازې توپير لري دوه وضعيتونه هي
تونکو خلکو زور او ظرفيت هم فرق لريخپ ي خاصيتونه لري، او هم د آزادي غو ان  .ل 

ونې د مبارزې لپاره د لويې ستراتيژۍ پالن جوړونکي به يو اساسي پوهې  د سياسي سر غ
ې د انتخاب شوو  ئيز حالت ته اړ دي، بلکه خپل د ج ې د خپل مشخص ج ته نه يوا

 .اسي پېژندنه ولريوسايلو نه هم بايد پوره او اس

 مبارزې لويه ستراتيژي په احتيا ط سره طرح شوه،د سمو داليلو په اساس دا بايد په دکله چې 
ودل شي يههغه لوى شمېر خلک چې بايد په مبارز. پراخه ډول خلکو ته و ون وک   کې 

ي، په هغه صورت کې که په عمومي  ډير به وغواړي او توان به ولري چې مبارزه وک
ون . رې او مشخصو تعليماتو باندې پوه شيمفکو معلومات به احتماأل د هغوى په مورال،د
تنه، او مناسب عمل کولو باندې به يو مثبت آغيزه ولري کولو د يوې ستراتيژۍ غټې . غو

لت معلوم شي او د هغه د کيفيت نه پوهيدل به احتماأل د دوى ا کي به ديکتاتور ته هم په هر ح
پلو شدت کم ک ه دا به د دوى پر ضد را د که چې دوى به پوه شي چې په سياسي تو ي،
يدلى شي  .ر

 مخصوصو خاصيتونو پوهيدل د ديکتاتور د پلويانو تر مين به د پهد لويې ستراتيژۍ 
ي تې سره مرسته وک  .ناراضيتوب او تې

يې و د لکله چې د ديکتاتورۍ د نسکورولو او د يو ديموکراتيک سيستم د تاسيسولو لپاره
پالن قبول شو،نو د ديموکراسۍ د پلويانو لپاره خورا مهمه ده چې يې په کار آچولو  ستراتيژۍ

يدبان ار وک ين ې مبارزه کيداى شي  چې د لويې  .ې  ې په ډيرو نادرو حاالتو ک يوا
اکل شوې لويه ستراتيژي  د . ستراتيژۍ نه منحرف شي يو دا چې ډير شواهد موجود وي چې 



٥٨ 

ه بدل  کورو په اساسغلطو مف والى په اساسي تو رن احضار شوى وي، او يا د مبارزې 
ي نو پالن جوړونکي. شوى وي حتي په دې . کولى شي چې لويي ستراتيژۍ ته تغير ورک

نې او د يوې مناسب نوي لويې  ې ې وروسته د يو اساسي بيا  ې هم ، دا تغير  يوا حالت ک
 . او تعديلولو نه صورت نيسيستراتيژيکي پالن د پراختيا ورکولو

 د مبارزو د ستراتيژيو طرح کول

اى کولو لپاره که لويه ستراتيژي  اى پر  د ديکتاتورۍ د خاتمه ورکولو او د ديموکراسۍ د 
ونکى هم وي بيا هم پخپله  ومره معقوله او اميد بخ ه خاصه پ. ان نشي عملي کولىهر 

ل  ه، ستراتيژي بايد داسې پراختيا ورک ي تو وونې وک و الر  شي چې د هغه عمده ج
 .چې د ديکتاتور د قدرت د راپرزولو ته متوجه شوى وي

ي چې  ې به هدايت ک اى او يو سلسله تکتيکي ج دا ستراتيژي پخپل وار سره يو 
ي ذار ورک تکتيکونه او د عملياتو مشخص . ديکتاتوري رژيم ته متوجه او ورته قاطعه 

ه چې د هرې مخصوصې ستراتيژۍ  هدف ته ميتودونه بايد په احتي اط سره انتخاب شي، دارن
ي ه د ستراتيژۍ په سطح . د رسيدلو لپاره بايد مرسته وک دلته بحث منحصرأ  په سمه تو

ي  .متمر کز کي

ي طرح کوي، لکه د لوئې ستراتيژۍ پالن جوړونکي به  ستراتيژي چلونکي چې عمده ج
اکل ش والې او طريقه د عملياتو په دقت ضرورت ولري چې د مبارزې د  رن وي اصول په 

 .سره پوه شي

عينأ چې يو نظامي افسر بايد دخپل د قوتونو تشکيالت، تکتيک، لوژستيک، جبه خانه ، د 
ه  اراضي تاثير او نور عواملو باندې د نظامي ستراتيژۍ د طرح کولو لپاره پوه شي، همدارن

ونې پالن جوړونکي هم باي د د عدم تشدد د مبارزې په ستراتيژيکي اصولونو د سياسي سر غ
والي باندې پوره معلومات ولري رن سره لدې، چې حتي د عدم تشدد په برخه کې پوهه  .او 

واب ورکولو سره چې  ې ددې کتاب نظرياتو ته په پاملرنې سره  او د هغو سوالونو د  يوا
پاره د ستراتيژۍ تنظيمول الهم د مبارزې ل. ي مين ته نشي راتالىژدلته طرح شوي ستراتي

 .يو بصيرت لرونکې خالقيت ته ضرورت لري

اکل شوي مقاومت د مبارزې ستراتيژي لپاره پالن جوړول او د اوږد مهالې  د يو مشخص 
ونې ستراتيژي  ې لپاره ئې ورته پراختيا ورکول د سياسي سر غ تونکي ج آزادي غو

ي،چې په الندني ډول جوړونکو به ضرورت ولري چې مختلف موضوعات  ي  او مسايل و
 :دي

ې د هغوى مرسته -  د مبارزې لپاره مشخص هدفونه او د لويې ستراتيژۍ په تطبيق کولو ک
 .کول
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اکل شوي ستراتيژۍ - هغو مشخصو ميتودونو او يا سياسي وسلو ته پاملرنې کول، کوم چې د 
ه په کاريدلى شي ټوره تو تراتيژيکي مبارزې په عمومي د هرې س .د تطبيق لپاره په ډيره 

ې تکتيکي پالن او د عملياتو ميتود بايد  و کوم ورکو ې دا به ضرور وي چې معلوم ک پالن ک
بايد په ياد .  استعمال شي چې د ديکتاتور د قدرت منبع محدود او تر فشار الندې ئې ونيسي
امونو  په احتياط سر ه د آخيستلو د ولرو چې عمده هدفونو ته رسيدل د مشخصو کوچنيو 

ي  .نتيجې نه الس ته را

ايي چې د اصلي سياسي مبارزې سره ارتباط -  و چې آيا اقتصادي مسايل  بايد معلوم ک
ل شي ې مهم وي، نو توجه الزم دى چې ا که چيرې اقتصادي مس.ورک يل په مبارزې ک

ي ولنې ته د که ديموکراتيک. اقتصادي شکايتونه به وروسته د ديکتاتورۍ نه پاى ته ورسي ي 
ې  ې اقتصادي ستونزو ته کوم چټک حل پيدا نه شي نو په خلکو ک انتقالي دورې په وخت ک

ه ناراضيتوب کېداى شي چې د . ناراضي توب او زړه سوړوا لى به له سره پيل شي دارن
ديکتاتورۍ د بيا راتللو لپاره چې د اقتصادي ستونزو د ليرې کولو وعده ورکوي سبب 

ي ر  .و

ه او د ارتباط سيستم د مقاومت د مبارزې د له -  ې نه تعينول چې د مشرتوب کوم ډول ب مخک
ه کار ورکوي د تصميم نيولو او ارتباط کومې وسيلې به ممکن وي چې . پيل کولو لپاره ډير 

ودنه تامين  ې مقاومت کونکو او عمومي خلکو ته دوامداره الر  د مبارزې په جريان ک
ي  .ک

يوومت کوناد مق-  لې اکو د خبرونو د رسولو طريقه عمومي خلکو ، د ديکتاتور قوتونه، او ن
که چې مبالغې او بې اساسه. مطبوعاتو ته تيا وي،  انې او راپورونه بايد تل په کلکه ر  ادعا

انې به د مقاومت اعتبار ته ضرر ورسوي  .ادعا

ونې او روزنې، اقتصا-  ولنيز،  ان باندې متکي او جوړونکې  دي او سياسي فعليتونو پر 
ان ډاډه او د راتلونکې مبارزې لپاره د هغوى  لپاره پالنونه جوړول چې خپل خلک پر 

يااړتي ه پروژې د هغو خلکو له خوا نه اداره کېدلى شي چې مستقيمأ د . وې لرې ک دارن
ې الس ونه لريامق  .ومت په فعاليتونو ک

و او يا د آزادۍ د عمومي بايد تعين شي چې کوم ډول بهرنۍ مرستې د مش-  خصو ج
ه د استفادې لپاره . مبارزې د حمايې لپاره  پکار دى ه ب ه په ډيره  رن باندني مرستې 

و؟ پاملرنه بايد  تياريدلى شي بې له دي نه چې کورنۍ مبارزه د باندنى مبهمو عواملو سره وت
ي، لکه غير وشي چې کوم خارجي ډله ډير احتمال لري او ډير مناسب دى چې مرست ه وک

ري اتحاديې او نور( حکومتي تشکيالت  ) ولنيز نهضتونه، مذهبي يا سياسي ډلې، کار
ې ان ري ملتونه او د هغې مختلفې   .حکومتونه يا مل
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برسيره پر دې ، د مقاومت پالن جوړونکي بايد تدابير ونيسي چې نظم خوندي وساتي، او د 
ولنيز اړتياوې د ديک ې د کتلوي مقاومت په خپلو قوتونو سره  تاتورۍ د کنترول په مقابل ک

ي ې لرې ک ې بل مستقل ديموکراتيک ساختمان جوړوي او اساسي . وخت ک دا اقدام نه يوا
ي چې  ت به ل ک انې اعتبار او ارز ه د هغې ادعا ضروريات لرې کوي بلکه همدارن

پلو ته ضرورت دى چې  وډي او بې قانوني ودرو  .يوايي بې رحمه 

 د همکاري نه کولو عقيدې خپرول
ونه، ضرورت لري چې خلک د همکاري  ې بريالى سياسي سر غ د ديکتاتورۍ په مقابل ک

ه چې د . نه کولو پر عقيدې بايد پوه شي انو د خاوند"رن ې " بيزو دريم (په کيسې ک
 )فصل

ودل شو اساسي مفکوره ساده ده پل که د مادونانو کافي شمېر د کافي مودې : و لپاره د 
کېدلو د پاسه هم د ظالم رژيم د همکارې نه مخ واړوي، نو نا روا سيستم به کمزورى او په 

ې به دړې وړې شي  .پاى ک

ايي همدا اوس به د مختلفو منابعو نه دې  هغه خلک چې د ديکتاتورۍ الندې ژوند کوي، 
ايه پورې چې ديموکراتيکي قوتونه باي. مفکورې سره آشنا وي لوى (د قصدأ په  تر دې 

ي) الس انو د خاوند "د . د همکارۍ نه کولو عقيده خپره او د خلکو په مين کې رواج ک بيزو
ولنه کې خپره شي" کيسه ه کيسه ډير په آسانۍ . او يا بله مشابه کيسه کيداى شي چې په  دا رن

ل چې د همکارى نه کولو عمومي مفکوره درک شوه خلک. سره پوهول کيداى شي  به يو 
تنې په اړوند چې د ديکتاتورۍ په  وکولى شي چې په راتلونکې کې د همکاري نه کولو د غو

ي پوه شي ه دوى به وکولى شي چې پخپله د همکاري نه کولو . مقابل کې تر سره ک همدارن
ي  .مشخص شکلونه د نوې وضعيتونو لپاره په ډير شمير سره ډېر ژر جوړ ک

ې، چې عقايد ، اخبار، او د مقسره له دې، چې د ديکتاتورۍ ال ه ه ومت تعليمات اندې دارن
ل په اثبات رسولي چې دا کار  ل سخت او خطرناکه ده، خو ديموکراتانو  ډير  مراجعو ته لې

حتي د نازي جرمني او کمونيستي ادارې الندې د مقاومت کونکو لپاره دا ممکنه . ممکن دى
ې د نورو اشخاصو سره، بلکه د وه چې  يو لوى عوامو اوريدونکو او ليدونکو سره د نه يوا

 کتابونه او په وروستيو کلونو کې د غ او تصوير د کسيتونو په ،غير قانوني اخبارخپرونې
ي ې ک ين  .واسطه اړيکې 

ودنې د مقاومت لپاره تياريدلى او کيکېني ستراتيژيخد م  پالن په مرستې، عمومي الر 
ودنې به . يع کيدلى شيزتو ست دا الر  يې چې دوى کله پرو خلکو ته مسئلې او حالتونه و

ي ه يي اجرا ک رن ي او  وروسته، حتي که د . او يا خپله همکاري د ديکتاتورۍ سره بند ک
ينې تعليمات صادر نه شول او يا ونه رسېدل نو  ديموکرات مشرۍ نه ارتباط پرې هم شي او 

ي چې د معينو مهمو مسايلو پ ام واخليبيا هم خلک به وپوهي ه  رن ې  دا . ه برخه ک
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ې مقاومت کونکو ته معلومات هم ورکوي چې هغه جعلي او غلط  ودنې، په عين حال ک الر
ي او د  "د مقاومت کونکو تعليمات"  ي چې د سياسي پوليسو له خوا نه صادري تشخيص ک

يى ويدوى لپاره طرح شو  . چې د بدنامه کونکو اعمالو تر سره کول تحريک ک

  او مقابل اقدامپل

ي،مخصوصأ  ي پل و واب او  ستراتيژيکي پالن جوړونکي بايد چې د ديکتاتورۍ احتمالي 
ډير ضرور دى چې .  د ديموکراتيک مقاومت د عملياتو په مقابل کېسويه د ديکتاتور د تشدد 

ودل شي او يا  بې له  پلو په مقابل کې مقاومت او عکس العمل و ه د  رن تعين شي چې 
اصوأل ، په مخصوصو حاالتو کې، د ديکتاتور د احتمالي . يميدلو ور نه مخ نيوى وشيتسل

پلو په برخه کې د خلکو او مقاومت کونکو لپاره د الزمو اخطارونو صادرول ضرور وي، 
ون کولو په خطر له مخکې نه پوه وي و دوى د  پل ډير سخت وي نو . تر  کيداي شي چې 

 .لپاره د طبي مرستو تياري هم ضرور دىد ژوبل شوي مقاومت کونکو 

پلو پيش بيني  وي چې) مخکې ليد( د  ر ه ډول وړ و   له، به ستراتيژي جوړونکي په 
ې کوم  مخکې نه د هغو تکتيکونو او ميتودونو استعمال د نظر الندې ونيسي چې د ج

ې هدف يا د آزادۍ د الس ته راوستلو سره مرسته کوي، ولې د بې رحميو  پلو ان او 
وي ذشتون. احتمال کموي او يا يې امکان ل ه،د سرکونو مظاهرې او رسم   د هد مثال په تو

ي سختې ديکتاتورۍ په وړاندې ر ه مظاهره کونکو سبب و د . کيداى شي چې د زرهاؤ م
ائي چې په واقعيت کې ديکتاتور باندې دومره زور ور  )ضايعات(مظاهره کونکو لوړ تاوان

وک د اعتنه وړي لکه چ اب په ډول او يا د ملکي کار کونکو له خوا نه د ډله صې که هر 
 .ئيزو همکاري نه کولو په شکل په خپلو کورونو کې پاتې شي

که چېرې وړانديز شوى وي چې د يو ستراتيژيکي هدف لپاره تحريک کونکي مقاومتي 
ي، نو بايد چې په دې حالت کې ت لفات او احتمالي الس عمليات د ډيرو تلفاتو سره مخامخ کي

ل شي ي آيا خلک او مقاومت کونکي به د عملياتو په دوران کې . ته راړنه په احتياط سره و
ي؟ آيا دوى به تشدد ته د تحريکيدلو په مقابل کې  دسپلين او عدم تشدد احتماأل مراعات ک

 مقاومت وکولى شي؟

ائي په نظر کې ونيسي چې کوم تدبيرونه بايد  چې هم د عدم تشدد  ونيول شيپالن جوړونکي 
پلو سره سره وساتي انضباط  او هم مقاومت، ه تدبيرونه لکه وعدې، د . د بې رحمو  آيا دارن

نالرې بيان،د انضباط د تطبيقولو ورقې،د مظاهراتو د کنترول آمر، او د تشدد د پلوي  ک
روپونو تحريم به ممکن  د مبارزينو او مؤثر وي؟ مشران بايد تل وي وي چې اشخاصواو 

ې ې د تشدد  په مين ک دديکتاتورۍ لمسونکي استازي چې د هغوى وظيفه په مظاهراتو ک
 .تحريکول وي وپېژني
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 د ستراتيژيکي پالن عملي کول

نو ديموکراتيک قوتونه بايد د ديکتاتور د کوچنيو  کله چې يو سم ستراتيژيکي پالن تکميل شو،
ائي دوى ته شک واچوي،  ې د حرکاتو نه چې  چې د لوئې ستراتيژۍ او يا ديوې ج

مخصوصې ستراتيژۍ نه لرې شي او د دوى توجه د مهمو عملياتو نه غير مهمو مسيلو ته 
او هم د وخت حساسيت لکه د ديکتاتور نوي بې رحمۍ، بايد آزادي . منحرف نه شي واړوي

تونکي مقاومت د خپل لوئې ستراتيژۍ او يا د مبارزې د ستراتيژۍ نه ب لې خوا ته ونه غو
وي يرتوب. ر ائي چې په  سره په بد نيت ترتيب شوى وي چې ) دقت(دا بې رحمي 

ي چې  ي او حتي تشدد ته الس خديموکراتيک قوتونه تحريک ک ه مرتب پالن خوشې ک پل 
ي، ددې لپاره چې ي بياپورې ک  . ديکتاتور وکولى شي چې ډير په آسانۍ سره دوى مات ک

او مخ  ل ومنل شو،کله چې اساسي تحلي او په پ تونکو قوتونو وظيفه بايد پ د ديموکراسي غو
ه .په وړاندې ويوړل شي ې تغيرات پي شي، او يو  نى هدفونو ک  البته، په تکتيک او من

ټه واخلي ود به تل چمتو وي چې د فرصتونو نه  يې ستراتيژۍ او و بايد د لېدا تنظيمون. الر 
اکل شوي لوئې ستراتيژۍ . ره اشتباه نه شييا د مشخصې مبارزې د هدف س په احتياط سره د 

ي مبارزې لپاره به ډير زيات برياليتوب سره مرسته  ان او ستراتيژۍ تطبيقول د يو 
ي  .وک
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 اتم فصل

ونې پکار آچول  د سياسي سر غ

 

ي، دا مهم انونه بې وسې فکرکوي او ډاري ې چې خلک   چې د دوى هده  په هغو حاالتو ک
ان د ل ه عمليات، . لو لپاره ويباور د پيداکوپاره ړومبنى وظيفه، ل خطره او پخپل  دا رن

ه د يوې ناموافقې عقيدې ليکل،او د خلکو  ه د جامو آغوستل، په ډا لکه په غير معمولي تو
ي ون وک ې  ه فرصت برابرول چې په ډير شمير ناموافقې عملياتو ک په نورو . لپاره دارن

ې لکه د اوبود ( يو غير سياسي موضوع) په ظاهر صورت( يو کوچنۍ  نسبتأحاالتو ک
ول شي )تدارکاتود امنيت تأمينول ر . کيدلى شي چې د ډله ئيز عمل لپاره د پاملرنې مرکز و

ه تائيد شي او ردول يې  اکي چې په عمومي تو ائي چې داسې موضوع و ستراتيژستانو  
ې. ران وي ي ه برياليتوب، نپه داسې محدودو مبارزو ک ې مشخص شکايتونه لرې کي  يوا

ي  .  چې دوى د قدرت خاوندان دي بلکه خلکو ته قناعت ورکول کي

ې بايد د ديکتاتورۍ فوري مکمل  ې ک دمبارزې اکثرې ستراتيژۍ په اوږد مهالې ج
ي نسکوريدل وي بلکه د محدودوهدفونو تر السه کولو ته ئې متوجه ک ر او . خپل هدف ونه 

ون ته اړتيا نلري م  هره مبارزهه ولو برخو   ولنې د   .د 

ي،د سر  ې يوه لويه ستراتيژي تطبيق کي د يو سلسله مشخصو مبارزو په هکله چې په ک
اوونه  په  ه د مبارزې مختلف پ رن ي چې  ونې ستراتيژي جوړونکي بايد وپوهي غ

 .شروع، مين او پاى ته نژدې يو له بله توپير ولري

 شوي مقاومتاکل 

ې د مختلفو مشخصو هدفونو سره کيداى شي  ې، منفردې ج د مبارزې په اولنۍ مرحلې ک
ټور وي ايې چې يو د بل پسې اجرا شي . چې ډير  ه انتخاب شوي مبارزې  کله کله . دارن

ې مخې ته راشي  .کيداى شي چې دوه يا درې د دوى په يو وخت ک

ي محدود لپاره" انتخاب شوي مقاومت"کله چې د  ان ي ضرور دى چې   ستراتيژي جوړي
و ه کوي تشخيص ک  .مسايل او يا عمومي شکايتونه چې د ديکتاتورۍ ظلم په ډا

ه  د اداره کولو لپاره چې وسطي ستراتيژيکي  مسايل کيدلى شي چې د مبارزې دا رن
ي ډير مناسب هدف وييهدفونه،د عمومي لو ې تر السه ک  .ې ستراتيژۍ په چوکاټ ک
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تونکو په موجود قوت يا طرح  شوي ظرفيت  وسطي ستراتيژيکي هدفونه بايد د آزادي غو

ې مرسته کوي کوم چې . باندې الس ته راوړل شي دا ديو سلسله برياليتوبونو په يقيني کولو ک
ه د قواوو د مناسبت سره  ټوره تو ټور او هم د اوږد مهالې مبارزې لپاره په  د مورال د پاره 

 .کومک کوي

ولنيز، اقتصادي او سياسي  ۍ  په مشخصو  د مقاومت انتخاب شوې ستراتيژي بايد  لوم
ولنيز او سياسي سيستم .مسايلو متمرکز شي  ائي چې دا ددې لپاره انتخاب شوى وي، چې د 

ينې برخې چې اوس د د ديکتاتور  ينې برخې د ديکتاتور د کنترول نه د باندې وساتل شي، 
د هغې کنترول بيا السته راوستل شي، يا ديکتاتور د يو خاص هدف نه د ادارې الندې دي 

ول شي محروم ر اکل شوي مقاومت مبارزه بايد پر يوې ضعيفې . و که ممکن وي، د 
ي ه چې بحث وشو ضربه وارد ک رن په دې وسيلې،  .نقطې، يا د ديکتاتورۍ په ډيرو نقطو 

تونکي کولى شي چې د خپل د قوت په مو منجوده ظرفيت په ممکنه مقياسآزادي غو   پر د
ي  .ډير زيات  ضربه وارد ک

ي ستراتيژي جوړونکي بايد ډير د وخته، ې پالن جوړ ک ه د اولني ج  .ل تر ل

ي واب ورک تنو  ه به دا د : چې ددې پو رن ددې مبارزې محدود هدفونه به کوم وي؟ 
ي؟ که ممک ې مرسته وک ن وي دا ډير معقول کار دى لوئې ستراتيژۍ په تر سره کولو ک

ه ې لپاره د ستراتيژيو عمده مطلبونه  چې ل تر ل د دوهمې او که ممکن وي د دريمې ج
ول دا ستراتيژۍ بايد انتخاب شوي لويه ستراتيژي انجام ته ورسوي او د هغه د . تنظيم شي

ي ې فعاليت وک ودنې په چوکاټ ک   .عمومي الر

  زور آچونه)سمبوليک(عالمتي

  ديکتاتورۍ د ورانولو د وسايلو د برابرولو د نوي د 

ې محدود  کاره عمليات کيدلى شي چې په خپلو حدودو ک ې،اولني سياسي  مبارزې په پيل ک
دا عمليات بايد داسې طرح شوى وي چې قسمأ د خلکو وضعيت و ازمايي او د تاثير . وي

ري نه کولو او سياسي سر لرونکې مبارزې لپاره د همکا الندې راولي، او دوى د دوام
ي ونې د الرې نه چمتو ک  .غ

المتي احتجاج او يا کيداى شي چې د عالمتي محدود اقدام  عاولنۍ اقدام، احتمال لري چې د 
ه وي ي ل . او يا مؤقتي همکاري نه کولو په ب که د هغو خلکو شمير چې غواړي عمل وک
ه  البهوي ، نو مقدماتي اقدام، د مثال په تو ې وي چې  د  اى ک ودل په داسې  نو اي

د بلې خوا نه، که د خلکو شمېر چې وغواړي په عملياتو . اهميت لري )کيسمبول(عالمتي
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و دقيقو ولو فعاليتونو باندې د پن ي ډير زيات وي،نو په  ون وک ې   توقف او يا د پارهک
ايي چې عملي شي  .و دقيقې چپوالى 

و کسان  ې ،يو  ي يا په يو په نورو حاالتو ک ايي چې د لوږې پر اعتصاب الس پورې ک
ېني، يا د زده کونکو له خوا صنفونو ته د  ې چې عالمتي اهميت ولري وي چپ ک اې ک

يناستل وي ې موقتي ک ديوې ديکتاتورۍ الندې . تللو لن تحريم، او يا په يو مهم دفتر ک
ه زړورتوب پلو سره مخامخ شي دارن ينې عالمتي اقدامونه، لکه .ايي چې د ډير سخت   

ايي چې ډير  اه مخه اشغالول  اى او يا د سياسي پوليسو د قرار نې د  د ديکتاتور د هستو
 .خظر ولري او لدې کبله دا د يوې مبارزې د شروع کولو لپاره د توصيې وړ اقدام نه دى

ينې وختونه ډير مهم ملي او بين المللي  پاملرنه پاروي مقدماتي عالمتي اعتصابي عمليات 
ې ډله ئيزه مظاهرات په کال  ې،يا د زده کونکو اشغالول او د ١٩٨٨لکه د کو  په برما ک

ې١٩٨٩لوږې اعتصاب په  ې د .  کال د تيانمن په ميدان بې جين ک په دې دواړو حاالتو ک
ې د يي چې ستراتيژي جوړونکئتلفاتو ډيروالى  و د پالن جوړولو په وخت ک  بايد د ج

ه عمليات ډير زيات معنوي او سايکالوژيکي تاثير . نه کار واخلي حتياطډير ا ه هم دارن که 
که چې  ي،  ه اقدامونه پخپله ډير ل احتمال لري چې ديکتاتورۍ ړن ک آچوي، خو دارن

ې عالمتي وي او د ديکتاتور د قدرت موضع نه تغيروي ايه يوا معموأل ممکنه ده  .تر ډير 
ه او چټک ترې نه پرې چې د مبارزې په پيل ه تو ې د ديکتاتور د قدرت منبع په بشپ  ک

و ول مؤسسات چې پخوا رژيم ته  .ک ولنې  ول خلک او نژدې د  حقيقتأ دا ايجاب کوي چې 
اپه ورنه د ډله ئيزې همکارۍ نه کولو په واسطه   تابع وواوس په مطلق ډول ئې ترديد او نا

ي ونه وک ران او دا تر اوسه پورې . سر غ نه دى واقع شوى او ورته رسيدل به هم ډير 
ون .وي ې د پوره همکارۍ نه کولو او سر غ  چټکه مبارزه د نهضت ېنو په ډيرو حاالتو ک

ې به سم نه وي ې د ديکتاتورۍ په مقابل ک  .په پيل ک

 د مسؤليت وېشل
ې د مبارزې فشار تر يو وخته پورې  ې په وخت ک د يوې د يو انتخاب شوي مقاومتي ج

ي برخې ې د يو بل هدف لپاره  .او يا د خلکو د ډيرو برخو پر شا وړل کي په بلې مبارزې ک
ه، زده کونکي به . د مبارزې بار دخلکو ديوې بلې ډلې وږو ته ور نقل شي د مثال په تو

اعتصاب د يوې تعليمي موضوع لپاره کوي، ديني مشران او معتقدين به ئې د مذهبي آزاديو د 
اى کوي چې د موضوع ل اډي کارکونکي به امنيتي تدابير دومره دقيق پر  پاره  کوي، د اور 

ادي د ترانسپورت سيستم به ډير ورو کوي، ونې  اور  ژورنالستان به سانسور نه د سر غ
ي،  ايونو سره چيرته چې ممنوعه مضامين به نشر شوى واى نشر ک لپاره اخبارونو د تشو 

ييا پوليس به مکررأ ناکامه تونکي مخالفين پيدا او بندي ک د .  پاتې شي چې  آزادي غو
ولنې يوې  روپونو له مخې په مرحلو بيلول،به د  مقاومت مبارزه د موضوعاتو او د خلکو د 

ي،کله چې مقاومت د بلې برخې له خوا دوام مومي  .برخې ته د استراحت لپاره موقع ورک
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ه مهم دى چې  د مستقلو اجتماعي،اقېصادي او سياسي ډلو انتخاب شوي مقاومت په خاصه تو
ي چې د ديکتاتورۍ د کنترول نه د باندې دى او  او مؤسسو آزادۍ او موجوديت نه دفاع وک

ې ه مخک ه تو د قدرت دا مرکزونه مؤسساتي بنسټونه جوړوي چې د هغى نه . بيان شو په لن
ې يينآچولى شي او يا د ديکتاتورۍ د اول) زور(خلک پر استبداد فشار و هدفونو په مين ک

 .وي

ه کول  د ديکتاتور قدرت په نخ

کله چې اوږد مهاله مبارزه د ابتدايي ستراتيژۍ نه تير او مخ په وړاندې د پر مخ تللى مرحلې 
ه د ديکتاتور د قدرت منابع  رن ي چې  ته الړ شي، نو ستراتيژي جوړونکي بايد محاسبه وک

ي، چې د آزادي وکاري نه کول په کار آچول هدف به د عمومي هم .کيدلى شي محدود
تونکو قوتونو لپاره يو نوې  يبرالسي تراتيژيکي سغو  .خلق ک

تونکي مقاومت زور ونيو، ستراتيژي جوړونکي د ديکتاتورۍ د قدرت د  کله چې آزادي غو
ونې لپاره نور مهم هدفونه د نقشې  منابعو  د قطع کولو په مقصد د همکاري نه کولو او سر غ

ې  و ې  و ې د ديکتاتورۍ د  الندې راولي چې د زياتيدونکي سياسي کمزورتيا او په پاى ک
ي ر  .کيدلو سبب و

تونکې قوتونه  ې راوستل شي چې آزادي غو دا به ضرور وي چې په احتياط سره په پالن ک
ې ئې ديکتاتورۍ ته ورکول کمزورې  ه کولى شي چې د خلکو او ډلو حمايه چې مخک رن

ي  .ک

ندولو په واسطه، د رژيم د اقتصادي چلند له امله د  ر آيا د دوى حمايه به د رژيم د ظلمونو د 
ه کول،او يا د يو نوي معلومات په واسطه چې  هغه  د اقتصادي مصيبتونو نتيجې په ډا

ه   ديکتاتوري پاى ته رسيدونکې دى کمزورى شي؟ د ديکتاتور حمايه کونکي بايد ل تر ل
ى شي ېمجبور ک يا ترجيحأ د " ) سيالنيان" (  "بې طرفه" چې په خپلو فعاليتونو ک

ي ر  .ديموکراسۍ د نهضت فعاله حمايه کونکي و

ې  ډير مهم ونې او د همکارۍ نه کولو د تطبيق په وخت ک دى چې د  د سياسي سر غ
ون د هغه داخلي ډله، سياسي ول اصلي حاميان او معاونينو ته، په  يس، حزب،پول ديکتاتور

 . نژدي پاملرنه وشيهاو لوړ رتبه مامورين خصوصأ پوځ ته ئې ډير

ديکتاتورۍ ته د عسکري قوتونو د وفادارۍ درجه، د دواړو افرادو او صاحب منصبانو، بايد 
ل شي،او بايد تعين شي چې آيا عسکري قوتونه کيداى شي د ديموکراسۍ  په ي ډير احتياط و

واکونو له خوا د تاثير الندې ر  آيا کيدلى شي چې عادي عسکران ناراضه او ډاريدلي ؟اشيد 
فاميلي يا سياسي   وي؟ آيا ډير عسکران او صاحب منصبان د رژيم نه د شخصي،جلبيان
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انه شوي دي دليلونو کوم نور عوامل کولى شي چې عسکران او صاحب منصبان  .له کبله بي
ي تونکي لمسونو ته زيان منونکي ک  .د آزادي غو

د مبارزې په اولو برخو کې يو مخصوص ستراتيژي بايد جوړ شي چې د ديکتاتور د د آزادۍ 
ي د الفاظو، عاليمو او اقداماتو په واسطه ديموکراتيک  .قطعاتو اوعاملينو سره تفاهم وک

ونکي مبارزه به قوي،مصمم اودوامداره  ي چې آزادي بخ قوتونه به قطعا تو ته خبر ورک
ه طرح شوى قطعات بايد پوه شي چې  .وي مبارزه به يو مخصوص اخالق ولري،او دارن

ي خو ددوى ژوند ته به هي رن خطر نه وي ه  .وي چې ديکتاتوري به ويجاړ ک دا رن
ې د  لې به په پاى کې د ديکتاتور د قطعاتو د مورال خرابولو ته متوجه او په نهايت ک هلې 

ويهغوى  وفادارۍ او اطاعت به د ديموکراتيک نهضت مرستې ر  .  ته ور و

ې هغوى بې اطاعتۍ وسله والود ديکتاتورۍ د   قوتونو همدردي الس ته راوستل او په پاى ک
ل شي چې ديکتاتورۍ د يو چټک  ته مجبورول بايد داسې تعبير نشي چې دوى ته جرئت ورک

ه يوه صحنه جوړول احتمال نلري چې يو . عملياتو په واسطه پاى ته ورسوي نظامي دارن
يعملي  اى ک اى پر  و( ديموکراسي  ه چې مون بيان ک کودتا ډير ل د قواوو د ) رن

ولۍ اړيکې د خلکو  او اداره کونکي تر مين اصالح کوي نو دا به الزم وي چې پالن . بې ان
و، چې نظامي کودتا او  ه همدرده عسکري صاحب منصباب پوه ک رن و چې  جوړ ک

ه دواړه د ديکتاتور په   .مقابل کې پکار او مطلوب نه ديکورنۍ ج

تونکي مبارزه کې خورا مهم نقش، لکه په خواخوږي   صاحب منصبان په آزادي غو
قصدي بې کفايتي  عسکري قواوو کې د ناراضي توب او همکاري نه کولو روحيه خپرول،

 تشويقول

پلو نه ولو سره لوبولىاو اوامرو ته غوږ نه نيول او د خلکو د   . شي د سر غ

ارن د عدم تشدد کومکونهنظا ون د خوشې ،مي افراد، ديموکراتيک نهضت سره رن  په 
 .کول، اطالع ورکول، د خوراک او دوا او نور مرستې کولى شي

که چې د هغه د انضباط  پوځ د ديکتاتور د قدرت د منابعو د ډلې نه ډير مهم منبع دى،
لکو باندې د حملې او مجازات لرونکې عسکري قطعات او وسلې مستقيمأ په بې اطا عتو خ

ونې ستراتيژي جوړونکي بايد په ياد ولري چې دا به . کولو په مقصد استعمالولى شي د سر غ
ه  په استثنائي تو

ې شي که پوليس، ج رتبه  و  ې   و  سخت او يا غير ممکن وي چې ديکتاتوري 
ه د ديکتاتورۍ حاميان پاتې  شي او د اوامرو په مامورين،او نظامي قوتونه په بشپ تو

ې اطاعت ي اجراکولو ک  هغه ستراتيژي چې د ديکتاتوري د قوتونو وفاداري يې په . وک
ي ه ک ل شي،نخ تونکو د ستراتيژي جوړونکو له خوا لوړ تقدم ورک  . بايد د آزادي غو
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ديموکراتيک قوتونه بايد په ياد ولري چې نا رضايتي او بې اطاعتي د عسکري قوتونو او 
و ته ډير زيات خطرناک اوسيپوليس روپونو او غ دوى به .  تر مين کيداى شي چې د هغو 

. د بې اطاعتي هر عمل ته بايد د سختې سزا او د بغاوت عمل ته د اعدام د سزا انتظار ولري
تونکي قوتونه بايد د عسکرانو او صاحب منصبانو نه ونه غواړي چې دوى د  آزادي غو

ي ند د ه. همدا اوس بغاوت وک ر و چې ارتباط ممکن وي دا بايد هغوى ته  اى تر  غه پر 
 دوى په ابتدايي مر حلو کې انتخاب او د آزادۍ د شي چې ډيرې مصئونې الرې شته  چې

ي   .مبارزينو سره مرسته وک

ه پر  ي تو پلو امرونه په نيم ه، پوليس او عسکر کولى شي چې د خلکو د  د مثال په تو
ي، د هغو کسا تل شوي، اى ک ي چې د حکومت له خوا غو اى پيدا نک نو د اوسيدلو 

ي او هم مهم معلوماتونه خپل  پلو، نيولو، او يا تبعيد کولو نه خبر ک مقاومت کونکي د 
ي پلو اوامر . آمرانو ته ور نک ه ناراضه صاحب منصبان کولى شي چې د خلکود  همدارن

ي عسکران کولى شي چې د مظاهره کونکو  د .په سلسله د مراتبوالندني قدمو ته خبر ورنک
ي ه ملکي مامورين پخپله برخه کې کولى شي چې دوسيې او . سرونو د پاسه فير وک همدارن

ان  ي، ي، سم کار ونه ک و چې " ناجوړه"تعليمات ورک ک شي په " جوړ"واچوي او تر 
ې پاتې شي  .خپل کور ک

ې بدلون  :په ستراتيژۍ ک

ونې  ه لويه ستراتيژي تراسد سياسي سر غ رن ي چې  ي تيژي جوړونکي، بايد دوامداره و
ه، دا ممکن دى چې . ى دىوچول شآاو د مشخصې مبارزې ستراتيژۍ په کار  د مثال په تو

ه وړاندې الړ نشي ې دا ضرور دى چې . مبارزه هغسې چې انتظار کيده  په هغه صورت ک
ې ه کيدلى شي چې د .  الزم ويمحاسبه وشي چې کوم ډول بدلون به په ستراتيژۍ ک

ې ضرور دى چې  .شي او ابتکار بيا الس ته راوستل نهضت قدرت زياد ه حالت ک په دارن
و، ممکن د مبارزې مسئوليت د  مشکل تشخيص،او په يو ستراتيژۍ باندې له سره بيا غور وک

روپ ته نقل، د قدرت يو بل منبع سمبال او د حرکت د يو بل طرز نه ټه خلکو يو بل   
 .کله چې دا کارونه تر سره شول، نوى پالن بايد فورأ  تطبيق شي. واخيستل شي

ى وي او ديکتاتوري د ه ه پر مخت ک ې نه چې غبر خالف که مبارزه د انتظار نه ډير 
تونکي قوتونه د غير منتظره  ه آزادي غو رن ې نسکور شو، نو  محاسبه شوي وه مخک

ټه  د ديکتاتورۍ د فلج کولو لپاره مخ په وړاندې تلالى شي؟آخيستالى او  برياليتوب نه 

و ي ې و  .مون به دا سوال په راتلونکي فصل ک
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 نهم فصل

 د ديکتاتورۍ تجزيه کول

 

ولېد  ونې مبارزې را  شوي آغيزې به مقاومت ې اداره شوي او بريالۍ سياسي سر غ
ولنې هغې برخې ته چې ديکتاتوري هلته آغيزناک تلى او د  ې تحديد سره غ ه کنترولولو ک

ي  چې . ويخمخامخ دى خپله اداره تاسيس او پرا ولې ک دا مبارزه به مهمې تجربې هم را
ه همکاري  ورن ونه پکار واچووبنده ک دا تجربې کله چې د همکاري .  او سياسي سر غ

ي ي خورا ډير کومک به وک ونې وخت په لوى مقياس الس ته را   .نه کولو او سر غ
ې پرې بحث وشو،که چيرې ديکتاتوران پياوړي وي، اطاعت،  ه چې په دريم فصل ک رن

 .ه ضرور ديهمکاري او تسليم

ې  بې د سياسي قدرت منابعو ته د الس رسۍ نه، د ديکتاتور قدرت کمزورى او په پاى ک
ي منحل ې کولو لپاره يو الزم عمده کار  .کي و ې  و . دىنو د حمايې بندول د ديکتاتورۍ د 

ونې د الرې و چې د سياسي سر غ ټور وي چې د نظر نه يې تير ک ه د ،دا به ډير  رن  
 .قدرت منابع د تاثير الندې راوستلى شي

ونه د موجود ي وسايلو نه وعالمتي انکار او سر غ  چې د هغوى په واسطه د شمېرل کي
ومره چې د رژ. سياسي قدرت او حقانيت تخريبوي رژيم معنويات او يم قدرت ډير وي هر 

ي ډير او د باور وړ وي ددې لپاره . په همغې اندازه يې اطاعت او همکاري چې ورته رسي
ه د تهديد الندې راوستل شي د هغې اخالقي مذمت بايد عمأل  چې ديکتاتوري په جدي تو

ودل شي د همکارۍ او اطاعت بندول ضرور دى چې د رژيم نه د قدرت نور منابع  .و
ه، که ملکي ماموريند مثال. وشکوي ي، او يا   په تو د خپل عادي وړتيا سره سم کار ونه ک

ي ا به شديدأ تاثير وک ې پاتې شي نو پر اداري دست  .حتي خپلو کورونو ک

ه کسان موجود وي چې  ې دا رن ه، که د همکاري نه کونکو اشخاصو يا ډلو ک همدارن
وري چې د دوى د پخواني تخصصي او علمي مهارتونه يې برابرول نو دي کتاتورانو به و

ې ډير کمزوري شوي دي حتي .همکاري نه کولو له امله د خپل د مقصدونو په عملي کولو ک
ي  نالري ته پراختيا ورک د ديکتاتورانو وړتيا چې مناسب تصميمونه ونيسي او يا اغيزناکه ک

شي ه ل  .هم به په جدي تو

ر محسوس عوامل وائي او معموأل خلک که سيکالوژيکي او عقيدوي اغيزې چې ورته غي
ي ضعيف او يا معکوس شوى  مجبوروي چې د حاکمانو سره مرسته او ورته اطاعت وک
ي او هم خپله همکاري  وي، خلک به ډير تمايل ولري چې د ظالم رژيم نه اظاعت ونه ک

ي  .پرې بند ک
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د مالي . ې تاثير آچويد ديکتاتورانو الس رسي مادي منابعو ته هم مستقيمأ د دوى قدرت باند
منابعو کنترول،اقتصادي سيستم،امالکات، طبعي منابع، نقليات، او د نقلياتو وسايل،او د 

من الس  شي، د هغوى د  ور  تهارتباطو وسايلو سره چې د رژيم د واقعي او يا احتمالي د
يبع زيان منونکىا من نورقدرت ى کي ه  يدونکي اعتصابونه تحريمونه او زيات.  يا له مين

ي ې به رژيم کمزورى ک  .آزادي په اقتصاد،ارتباطات،او نقلياتو ک

ل ش ي ې و ه چې مخک ، بې اطاعته، او همکاري نه ورن ، د ديکتاتور قدرت چې سرک
ي، د ديکتاتور د قدرت مرکزي منبع ديډله کونکي   . د خلکو په جريمې تهديد او يا جريمه ک

اول، که خلک سختو عواقبو ته د سر .ى کېدلى شيد قدرت دا منبع په دوو الرو کمزور
ه  ې نو د موجوده جريمې اغيزه به په مؤثره تو ونې لپاره حاضر وي لکه په يو جن ک غ

والى ومومي  ي( ل پل به مطلوب تسليمېدل تامين نک  که پوليس او ،دوهم.)  د ديکتاتور 
ه د مقاومت کونکو د عسکري قوتونه ناراضي شي، نو هغوى به په انفرادي او يا ډل ه ئيزه تو

ي ونه وک نده ډول د امر نه سر غ ر که  .نيولو، وهلو او يا ويشتلو نه مخ واړوي او يا په 
پلو لپاره  ديکتاتوران نور نه شي کولى چې په پوليسو او عسکري قوتونو باندې د خلکو د 

ې ديکتاتوري ډير زيات د تهديد الندې د  .ىډاډه اوسي نو په دې حالت ک

اى شوي ديکتاتور باندې بريالى کېدل ايجاب کوي چې  اى پر  ه ئې دا چې، د يو  لن
ه يې وړي ونه، د رژيم د قدرت منابع کموي او له مين که په . همکاري نه کول او سر غ

دوامداره ډول د قدرت ضروري منابع بيا جبيره نه شي نو ديکتاتوري به کمزورى او په پاى 
ې شي و ې  و ې به  نو د ديکتاتورۍ په مقابل پياوړى ستراتيژيکي پالن جوړول بايد د . ک

ي ه ک ولو نه مهم د قدرت منابع په نخ  .ديکتاتور د 

 د آزادۍ خپرول

ې،د مستقلو اجتماعي،  اى، د انتخابي مقاومت په مرحلې ک ونې سره يو   د سياسي سر غ

ولنې  په دوامداره تجوړول اقتصادي، کلتوري، او سياسي مؤسساتو ه د  ديموکراتيکي "و
ى کوي" ساحه ولنې ملکي . پراخوي او د ديکتاتورۍ د کنترول ساحه ورکو کله چې د 

تلى شي،  نو،بې له دې نه چې د ديکتاتورانو  بيامؤسسات د ديکتاتورۍ په مقابل کې غ
تنې ولنه غو ې د هغوى د کنترول نه د باندې يوه خپلواکه  ي، خلک په بي  ته پاملرنه وک
 .جوړوي

ې ئې " خپريدونکي آزادۍ" کله چې  ديکتاتوري ددې  د درولو لپاره مداخله کوي، په مقابل ک
ه کې يوې  ي او ديکتاتوري به په ج عدم تشدد ددې نوي ساحې د دفاع لپاره پکار آچول کي

 .سره مخامخ شي" جبهې"بلې 
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ه حاالت يوه  واقعي آزادۍ خوا ته په هغه وخت کې، مقاومت او د مؤسساتوجوړونه، په 
اى کېدل يو انکار نه . وړي اى پر  يدل او د ديموکراتيک سيستم رسمي  دديکتاتورۍ ړن

ي ر ولنه کې د قدرت اړيکې په اساسي ډول تغير وموند .کيدونکى واقعيت   .که چې په 

ولنې د فعاليتونو او د مؤسساتو د١٩٨٠ او ١٩٧٠په کال   بيا  کې پوليند، د مقاومت د الرې د 
انه مثال جوړوي د پوليند کاتوليک کليسا د حکومت له . را ژوندي کولو په برخه کې يوه رو

کله د کميونيست بشپ ادارې الندې رانغى ، ١٩٧٦په کال .خوا آزار او تعقيب شوه، خو هي
رانو دفاعي کميټ رانو، وړې ډلې ئې لکه د کار ينې روشن فکرانو او کار  ې جوړېکې 

ري اتحاديې ډله د مؤثرو . ياسي مفکورې پر مخ بوزي چې خپلې سېک د پيوستون د کار
ان يې په   . کال کې قانوني ک١٩٨٠مظاهرو په زور 

ل روپونه هم خپل مستقل تشکيالت جوړ ک ران، زده کونکي، او ډير نور  کله چې . بز
ې، نو د پيوستون ډله  بيا بند او کمونستان پوه شول، چې دا ډلې د قدرت اړيکې ئې بدلې ک

حتي د نظامي حکومت الندې سره له ډيرو بندي . کمونستانو نظامي ادارې ته ئې الس واچول
ول ې نوي آزاد مؤسسات خپلو فعاليتونو ته به ئې دوام نکولو او سخت آزار او تعقيب سره د 

ه، په لسهاوو غير . ورکول ې خپريدېقد مثال په تو پا ولو. انوني ور  غير قانوني کتاب خر
ې چې مشهورو ليکواالنو  مرکزونه هر کال به په سلهاووکتابونه خپرول،پداسې حال ک

ل ولنې . کميونست خپرونې او د کتاب خپرولو مرکزونه ئې تحريم ک ه فعاليتونه د  همدارن
ې صورت ونيول  .په نورو برخو ک

د ياروزوسکي عسکري رژيم الندې،عسکري کمونست حکومت باندې اطالق کيده چې د 
وپونه  وهي د حکومت کار کونکي اوس هم د حکومت دفترونه او ودانۍ ئې . ولنې د پاسه 

ولنې باندې په سزا ورکولو، بندي کولو، بنديخانو ته آچولو،د چاپ . نيولي رژيم اوس هم په 
ولنه نه شي اداره . شوي مواد په ضبطولو او نور قدرت لري خو سره لدې، ديکتاتورۍ 

ايه نو .کولى نر به دا يو وخته پورېلدې  ولنه  رژيم په بشپ  ه نسکور ه وي چې   تو
ي  .ک

ينې حاالتو ې حتي په داسې حال ک ى هم وي په  چې ديکتاتورۍ د حکومت مقامونه اشغال ک
ې دا به ډير زيات د يو . تشکيل شي" موازي حکومت"ممکن دى چې يو ديموکراتيک  ک

ي او د  ير فعاليت وک ولنې د مؤسساتو وفاداري،مخالف حکومت په  قبلونه، او  خلکو او د 
 .به ورسره وي همکاري

ه د حکومت ددې اختصاصي صفت نه بې  په نتيجه کې به ديکتاتوري په زياتيدونکې تو
ه د ديکتاتورۍ رژيم . برخې شي په پاى کې به دا ديموکراتيکي موازي حکومت په بشپ تو

ير ونيسياى ديموکراتيکي سيستم ته د انتقال د ي په مناسب وخت کې،  به يو . وې برخې په 
ير به انتخابات وشي  .اساسي قانون جوړ او د انتقال د يوې برخې په 
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ونې او : د ديکتاتورۍ ماتول ي، د سر غ ولنې مؤسساتي بدلون مخ په وړاندې   کله چې د 
تونکو قوتونو. همکاري نه کولو تحريک کيداى شي چې شدت ومومي  د آزادي غو

ستراتيژي جوړونکي بايد د وخته انتظار ولري چې داسې وخت به راشي چې آزادي 
تونکي قوتونه کولى شي چې د انتخاب شوي مقاومت نه وړاندې الړ شي، او کتلوي سر  غو

ونه په کار واچوي تيارول، يا د مقاومت  په ډيرو حاالتو کې د مقاومت د قدرت خلق کول،. غ
ونې انکشاف امکانات پراخه کول وخت او  زمان ته به ضرورت ولري او د کتلوي سر غ

و کلونو نه صورت ونيسي  ددې عبوري دورې په وخت کې د انتخابي .ورکول به وروسته د 
ي مقاومت مبارزه بايد د زياتيدونکي دخلکو لويه برخه . مهمو سياسي هدفونو باندې دوام وک

ون  ولې سطحې کې بايد په مبارزې کې  ولنې په  يد  د فعاليتونو په دې زور آخيستلو . وک
ونه پر مخ وړل، احتمال لري چې د ديکتاتورۍ داخلي  ين او با انضباطه سياسي سر غ کې 

کاره ي  کمزورتيا به په زياتيدونکي ډول  ونې او د مستقلو . ک د پياوړي سياسي سر غ
ټه پر تونکو په  يواله پاملرنه مؤسساتو جوړول، دواړه، احتمال لري چې د آزادي غو اخه ن

وي ر يواله. راو  همداسې احتمال لري چې دا ن

ي تونکو په پلوي توليد ک  . ديپلوماتيکي محکوميتونه، تحريمونه، بنديزونه،د آزادي غو

ه چې په پوليند کې ئې وک(   )رن

ايي چې په  يدل  ينو حاالتو کې د ديکتاتورۍ ړن ستراتيژي جوړونکي بايد پوه وي چې په 
ې په ختيز المان کې وشو١٩٨٩ر زيات چټکتيا سره تر سره شي لکه چې په کال ډي دا .  ک

ولو خلکو د مخ آړولو له کبله د  يدلى شي چې د قدرت منابع په کتلوي ډول د  هغه وخت پې
ه دى چې د اوږد مهالې . شي) غوڅ(ديکتاتورۍ نه پرې دا مثال دومره معمول نه دى، 

 ).خو د لن مهالې لپاره چمتو اوسو( ومبارزې لپاره پالن جوړ ک

ل شي تلو په وخت کې، برياليتوبونه که په محدود مقياس هم وي بايد ونمان . د آزادى غو
ټلي بايد تقدير شي  .هغه کسان چې دا برياليتوبونه ئې 

ل د مبارزو د راتلونکې مرحلو لپاره د معنوياتو   لوړ دپه احتياط سره د برياليتوبونو نمان
 .ولپاره مرسته کويساتل

 په مسؤليت سره د برياليتوبونو اداره کول

ې نه يو ممکن او غوره الره وسنجوي چې  د لويې ستراتيژۍ پالن جوړونکي بايد د مخک
ي ه نتيجې ته ورسي ه تو  ددې لپاره چې د يوې نوې ديکتاتورۍ د .مبارزه پرې په 

يدلو نه مخ نيوى او په تدريجي ډول د يو تلپاتې  يراج  .ديموکراسي جوړيدل يقيني ک
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ديموکراتان بايد وسنجوي چې د مبارزې په پاى کې انتقال د ديکتاتورۍ نه لن مهالې حکومت 
ه اداره شي رن دا په زړه  پورې دىچې په هغه وخت کې په چټکۍ سره يو فعال . ته 
 دى دا ضرور. خو دا بايد هغه زوړ حکومت د نوي کسانو سره نه وي. حکومت تاسيس شي

ه د ) لکه سياسي پوليس(چې بايد وسنجول شي د پخواني حکومت کومه برخه  په بشپ تو
ه والړ شي او  کومه برخه ئې وروسته د  خپل د ديموکراسۍ د ضدوالي له کبله له مين

ول شي ر لو ته تابع و  الره به ) خال(ديو مکمل حکومتي نشتوالى. ديموکراسي کيدلو هلو 
ياړدوړ او يا نوي ديک  .تاتورۍ ته خالصه ک

ې نه بايد فکر وشي، چې  د ديکتاتوري رژيم د لوړ  د رژيم د ورانيدلو نه وروسته،د مخک
ه چلند وشي رن ه، آيا ديکتاتوران به محکمې ته د . رتبه مامورينو سره  د مثال په تو

ونې سره برابر دى،  محاکمې لپاره راوستل شي؟ نورې کومې الرې شته چې د سياسي سرغ
 چې ،د هيواد بيا جوړونه، او د برياليتوب نه وروسته د ديموکراسۍ جوړونه؟ وينې توئيدنې نه

 .ديموکراتيکي سيستم پر امکاناتو باندې به اساسي اغيزه ولري بايد مخنيوى وشي د راتلونکي

ي، د انتقال دورې لپاره بايد مشخص پالنونه د  کله چې ديکتاتورۍ کمزورى او يا نسکوري

ي چې د دولت قدرت د. پاره چمتو ويتطبيق ل روپ نه مخنيوى وک ه پالنونه به د بل   دارن

د ديموکراتيک قانوني حکومت د تاسيس لپاره د بشپ سياسي او . کودتا د الرې نه ونيسي
هغه تغيرات چې د لويو سر شيندونو په قيمت الس ته . شخصي آزاديو پالنونه هم ضرور دي

يراغلي بايد د بې پالنۍ نه  . د السه ونه و

روپونو او مؤسساتو  ولنې سره او د آزادو ديموکراتيکو  کله چې د زياتيدونکي متعهد شوي 
ول ،چې ديکتاتورۍ يې نه شي کنترولولي مخامخ شي  نو ديکتاتوران به پوه شي چې د دوى 

ټې ديېطر قبلونخد  د  ولنې ډله ئيز تعطيالت.  بې   زه په ډله ئي، عمومي اعتصابونه،د 
ه ې پاتې کيدل، بې پروا الر وهنې، او داسې نور عملياتونه به په زياتيدونکې تو  په کور ک

ي ډول د ديکتاتور خپل تشکيالت ونې او . او مربوط موسسات کمزورى ک ددې سر غ
ه  اجرا شوي، ديکتاتور به پرله پسې همکاري نه کولو له امله چې په معقوله اوډله ئيزه تو

تونکي به بې له تشددهکمزورى شي او آز ديکتاتوري به د  او بريالۍ شي ادي غو
ې شي و ې  و ونکي خلکو په وړاندې   .سرغ

لې بريالى نشي، خصوصأ په ډيره آسانۍ سره، او په نادراتو  بهکلههي ه هلې   هم   دا رن
ټل شوي . کې په ډيره چټکۍ سره ونه چې  بايد په ياد وساتل شي، چې هومره نظامي جن

ونه د بري حقيقي امکانات وړاندې .  هم ديه بايلودل شويهومر سره له دې سياسي سر غ
ې بيان شو،دا امکانات به ډير زيات د لويي ستراتيژۍ په معقول . کوي ه چې مخک رن

انکشاف ورکولو، په احتياط سره د ستراتيژيکي پالن جوړولو،زيار ايستلو، او با انضباطه 
 .زړه ورې مبارزې سره زيات شي
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 لسم فصل

  ديموکراس بنس)تلپاتې (نکېود دوام لر

 

هغه خلکو چې د اوږدې مودې لپاره  .د ديکتاتورۍ ورانيدل به يقينأ  د لويو جشنونو سبب شي
ې د خوشحالۍ، تفريح او قدردانۍ وړ دي يدلي او په غ تاوان ئې مبارزه ک دوى بايد . رن

ول هغه کسان چې دوى سره ئې د سيا ې وپخپله او  ټلو لپاره مبارزه ک ياړ سي آزادۍ د 
ي وري . وک ول هغه کسان به ژوندي پاتې نه وي چې دا ورځ و ژوندي او .افسوس چې 

ه چې د خپل هيواد د ير ېئې مرست خپلواکۍ د تاريخ په جوړولو کې م ې بايد د اتالنو په   ک
 .په ياد وساتل شي

ونې په . وخت نه دىدا د احتياط او بيدارۍ د کمولو  له بده مرغه، حتي د سياسي سر غ
په احتياط سره بايد تدابير ونيول شي   کې،صورتواسطه د ديکتاتورۍ د بريالۍ ورانيدلو په 

ېدلو نه چې د زاړه رژيم د ورانيدلو د  وډۍ نه وروسته  چې د يو نوي ظالم رژيم د راج
ي مخ نيوى ي پيدا کي ې نه د ديمو کراسۍ د پلوي کونکې قوتونو . وک مشران بايد له مخک

ۍ بايد ورانه شي. ديموکراسۍ ته د يو منظم انتقال لپاره تيارى نيولى وي د . د ديکتاتورى ما
و وړو معيار بايد  اساسي قانون او حقوقي بنسټونه او د يو دوام لرونکي ديموکراسۍ لپاره د ک

 .جوړ شي

ي چې د ديکتاتورۍ د نسکورولو س وک بايد داسې فکر ونک ره به يو د هيلو سره سمه هي
ند شي ر کى د زياتو . ولنه سمدالسه را د ديکتاتورۍ دا ورانيدل په ساده ډول د شروع 

ولنه پر مخ ويوړل شي او انساني  آزاديو سره لو لپاره برابروي چې  د اوږد مهالې هلو 
ه رفع شي  .احتياجات به نور هم په بشپ تو

ولنيز مشک لو لپاره ئې د جدي سياسي، اقتصادي او  ي، او د هلو  الت به په کلونو دوام وک
نوي سياسي سيستم بايد د مختلفو نظريو خلکو ته . ډيرو خلکو او ډلو همکاري په کار وي

نالرو  ي چې جوړونکي فعاليتونو او ک ي او د هغو اقداماتو مرسته وک موقع برابره ک
و ي تر  ي د راتلونکو ستونزو س چېجوړولو ته دوام ورک  .ره مقابله وک

واښ  د نوي ديکتاتورۍ د راپورته کېدلو 

ى چې  ډير .........." استبداد هم په استبدا بدلېدلى شي"...........ډير پخوا ارسطو اخطار ورک
، د ) بالشويکان( ، د روسيې نه ) ژاکوبينونه او ناپليون(تاريخي شواهد ، لکه د فرانسې نه



٧٥ 

ايونه شته، چې د يو ظالم رژيم ) سلورک (  نه ، د برمه) آيت اهللا (  ايران نه ، او نور 
ه  کاره شي چې د نوي بادارانو په تو ې يو فرصت  ينو کسانو او يا ډلو ته يوا يدل به  ړن

ي لي . صحنې ته ورودان ايي چې توپير ولري، خو نتيجه به ئې ډير  د هغوى محرک 
ې ډير نوې ديکتاتورۍ کيدلى شي چې د پ. تقريبأ يو رن وي خواني نه په خپل کنترول ک

 .لم او مطلق العنان وياظ

ي چې د سر  ي به قصد وک ې د پخواني رژيم غ حتي د ديکتاتورۍ د ورانيدلو نه مخک
ي ې د وخت نه قطع ک ونې مبارزه د ديموکراسۍ لپاره د يوې کودتا په واسطه مخک . غ

يکودتا په دې نيت طرح شوى وي چې د ديموکراسۍ دپاره د م  .بارزې برياليتوب شن ک

ى، خو په  ي چې پخواني ديکتاتورۍ ئې د قدرت نه لرې ک دا نوي ديکتاتوري به دعوا وک
ي، د سره رن شوى ډول،کې غواړي چې يو بل حقيقت  . د زاړه ماډل په خلکو تحميل ک

 د کودتا وو نه مخنيوى

انو د ماتې ورک ې د کودتا  ولنو په مقابل ک د . ولو لپاره الرې شته ديد نوي آزاد شوو 
ينې اوقات کافي وي چې د کودتا  ائي  ې نه خبر درلودل  مدافعې د هغه ظرفيت نه له مخک

ي  د قصد مانع  ر  .و

 .چمتووا لى ئې مخنيوى کولى شي

د کودتا د شروع نه وروسته ژر ، فورأ کودتا کونکي حقانيت ته ضرورت لري، يعنې په 
ى اساسي اصول د کودتا اخالقي او سياسي لحاظ دوى د  هيواد د اداره کولو حق لري؟ نو لم

ول دي  .پر ضد، کودتا کونکو ته د حقانيت د ورکولو نه سر غ

ي يا د فکر په  ه غواړي چې ملکي رهبران او عوام د دوى مالت وک کودتا کونکي همدارن
ول. وډۍ آخته شي او يا منفي موقف ونيسي ين ددې لپاره چې خپل کنترول په  نې باندې 

ي نو کودتا کونکي د متخصصينو او مشاورينو، لوړ رتبه مامورينو، او ملکي مامورينو ،  ک
ه مختلفو خلکو نه  . او قاضيانو همکارۍ ته ضرورت لريواداره کونک کودتا کونکي همدارن

ولنې مؤسسات،اقتصاد، پوليس او عسکري قوا اداره کوي، غواړي  چې سياسي سيستم، د 
ه چې د کودتا کونکو چې دوى رن ه تسليم شي او خپلې وظيفې لکه د معمول   ته په منفي تو

ل شو نالرو په واسطه تغير ورک يياوامرو او ک  . اجرا ک

ې مقاومت کول دى د  د کودتا ضد دوهم اساسي پرنسيب د مدافعې، کودتا کونکو په مقابل ک
ولو په واسطه و مرستې ئې چې پکار وي بايد ور هغه همکارۍ ا. همکاري نه کولو او سر غ

ل شي د مبارزې عين وسايل چې د ديکتاتورۍ په مقابل کې استعمال شوي وو د نوي . نه ک
که دواړه ، حقانيت او . خطر په مقابل کې هم پکاريدلى شي، خو فورأ بايد استعمال شي
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ې نه م او د  همکاري د کودتا ديموکراتيکې کونکو نه ايسار شي، نو کودتا به د سياسي ول
 .يشولنې د جوړولو فرصت بيا الس ته را

 )ړومبى ليک( د اساسي قانون مسوده 

نوى ديموکراتيک سيستم به يو اساسي قانون ته ضرورت ولري چې د ديموکراتيک حکومت 
دي ې اساسي قانون به د حکومت مقصدونه د حکومتي . د مطلوب چوکاټ بنس ک

ې حکومتي کسان او قانون حدود، د انتخاباتو په ن صالحيتونو ظر نيول او وخت چې پک
ي،  اود ملي او محلي حکومتونو په مين کې ارتباط ،د خلکو اساسي حقوق جوړونکي انتخابي

ي د  که په نظر کې وي چې ديموکراتيک پاتې شي، د مرکزي حکومت د ننه،. تعين ک
و يعنې) ويش(صالحيت او قدرت يو واضح تقسيم ان  بايد د اجرائي، د حکومت د دريو 

د پوليس، استخباراتو،او عسکري په فعاليتونو  .شي عدلي، او مقننه قواوو تر مين تاسيس
ي باندې قوى تحديدات بايد وضع شي چې قانوني  .سياسي مداخله بايد ممنوع ک

ټه اساسي  د ديموکراتيکي سيستم د ساتلو او د ديکتاتوري تمايالتو او دسيسو د مخنيوي په 
ي چې په کې د منطقوي واليتي ب قانون ايد د داسې يو فيدرال سيستم تاسيسولو ته ترجيح ورک

ينې حاالتو کې د سويس د بالک . او محلي حکومتونو خاص امتيازات ساتل شوى وي په 
ې يو کوچنۍ منطقه عمده امتيازات لرلى  ي چې پک ر سيستم کيداى شي چې د توجه وړ و

ول ه پاتي کيدلى شيهيواد د يوې بر شي او هم د   .خې په تو

 موجود ؤ  د آزاد شوي هيواد په تاريخ کې سره پخواوکه يو اساسي قانون د ډيرو داسې شکلون
کاري  ه چې الزم او مطلوب  رن نو دا به معقوله وي چې آسانه بيا په کار  واچول شي، او 

 انتقالي ه د يوکه يو موافق اساسي قانون موجود نه وي نو دا به ضرور وي چې. اصالح شي
و ودنې عمل وک که نه نو، يو نوي اساسي قانون تيارولو ته به .اساسي قانون په الر 

پدې . د نوي اساسي قانون جوړول به پوره اندازه وخت او فکر کول ونيسي. ضرورت وي
ون د نوي قانون د متن د تائيد او اصالح د پاره غوره او کمراحلو  ې د خلکو عمومي 

ير احتياط وشي چې په اساسي قانون کې داسې وعدې ونشي چې وروسته ډايد ب. ضروري دى
ئې عملي کول ناممکن ثابت شي، او يا داسې مقررات په اساسي قانون کې واچول شي چې د 

ي، که چې دواړه د يوې نوي ديکتاتورۍ لپاره  يو ډير قوي مرکزي حکومت ايجاب وک
 .روياالره او

يو اساسي قانون بايد .لکو د اکثريت لپاره قابل د پوهيدلو ويد اساسي قانون متن بايد د خ
ولنې لوړه طبقه دعوا وکولى شي  ې قانون پوهان او د  دومره پيچلى او مغلق نه وي چې يوا

ي  .چې پرې پوهي
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نالره  ديموکراتيکي دفاعي ک

ت سره چې د يو دفاعي ظرفي) تهديد(  شي چې باندني خطر ىيو آزاد شوې هيواد هم کيدا
ي مخامخ شي ائي  باندني خطر چې وغواړي  دلته اقتصادي، سياسي يا .ايجاب وک هيواد ته 

ي متوجه وي  .نظامي تسلط تاسيس ک

ټه ونې د . د داخلي ديموکراسۍ د ساتلو په  د ملي دفاع دضرورتونو لپاره د سياسي سر غ
 مستقيمأ د هيواد د د مقاومت ظرفيت. پرنسيبونو استعمال ته بايد جدي پاملرنه وشي اساسي

ت نه  خلکو الس ته ورکول، په نوي آزاد شوي ملکونو کې هيوادونه د لويې عسکري ل
غ عسکري قوت له يوې خوا خپله ديموکراسۍ ته خطر وي له بلې خوا غ . بچوي

ي، چې د هيواد ورته په نورو برخو کې سخته اړتيا  ې په مصرف رسي اقتصادي منابع پک
 .وي

ې پټې دا بايد په ي روپونه به د اساسي قانون د مقرراتو نه ستر ينې  اد وساتل شي،چې 
ي اى ک اى پر  ه  ان د نوي ديکتاتور په تو ي چې  ې به وک ي، او ه نو لدې کبله د . ک

ونه او همکاري نه کول د احتمالي  خلکو لپاره يوه دائمي وظيفه شته چې سياسي سر غ
ت،حقوق او تعامالت خوندي پکار واچ ديکتاتورانو په مقابل کې وي او ديموکراتيکي جوړ

 .وساتي

 يوه غوره مسئوليت

ې د ديکتاتورانو د کمزوري کول او د اقتدار نه نسکورول  د عدم تشدد د مبارزې آغيزه يوا
پل نونه ، بلکه د  ي .   تقويه کول هم دى شوو پر دا الرې چارې هغو خلکو ته قدرت بخ

انونه کار بلل، خو اوس مستقيمأ خپل قدرت پکار آچوي چې د الس آ چې پخوا يې  لې او يا 
يوخپل لو باندې ډيره آزادي او عدالت تر السه ک د مبارزې داتجربه ډير مهم روحي .  هلو 

ان باور زياتوي ه چې په پخواني کمزورو کې عزت النفس او پر   .نتيجه لري، دارن

ټوره نتيجه د عدم تشدد  د مبارزې د ديموکراتيک حکومت د جوړولو يو بل مهم اوږد مهاله 
ولنه به د راتلونکې مشکالتو سره د معامله کولو لپاره به نور هم وړتيا پيدا  لپاره داده چې 
ي  .ک

ټه آخيستنه او فساد، بد رفتاري د يوې  راتلونکې مشکالت کېداى شي چې د حکومت ناوړه 
ې د خاصې ډلې سره اقتصادي بې عدالتي، او د سياسي سيستم  په ديموکراتيکي کيفيت ک

ه وي ي ډير ل احتمال . تحديدونو په ب ونې تجربه تر السه ک هغه خلک چې د سياسي سر غ
يي ې کمزورتيا و  .لري چې د راتونکي ديکتاتوريو په مقابل ک
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ي چې د  وروسته له آزادۍ نه، د عدم تشدد د مبارزې سره آشنائي به الرې پيدا ک
ديو، د اقليتونو د حقوقو نه او د منطقوي، واليتي او محلي حکومتونو او ديموکراسۍ، مدني آزا

ه داسي الرې پيدا . مؤسساتو نه دفاع وشي غير حکومتي د عدم تشدد سره آشنايي، همدارن
ي چې  کوي چې خلک او ډلې کولى شي د داسې سختو تنازعاتو سوله ئيزه مظاهرې وک

و ته الس آچولينې وختونه ترو مخالفو ډلو د هغو لپاره ورياليي ج  .ريزم او يا 

ولو  ې دادى چې  ونې او يا د عدم تشدد د مبارزې مفکوره په دې بحث ک د سياسي سر غ
هغو کسانو او ډلو سره مرسته وشي چې غواړي د خپلو خلکو نه  د ديکتاتورۍ استبداد وچت 

ي، چې بشري آزادي  او ملي فيصلو ته او يوه داسې دوامداره ديماکراتيکي سيستم جوړ ک
ي ي، احترام وک ولنه مخ په وړاندې بو و چې   .تر 

ي  :هغه مفکوره چې دلته طرح شوى درې عمده نتيجې ترې آخستل کي

 .ورۍ نه آزادي ممکنه دهتد ديکتا- 

ډير په احتياط سره فکر کول،او ستراتيژيکي پالن جوړول الزم دى چې کاميابي ترې الس - 
 يې په نظر کې نه ، زيار ايستنې او انضباط سره مبارزه کول چې احتياطپه- ته راشي او

ينيول،  . اکثرأ په غټه بيه تمامي

تيا ده" آزادي وړيا نه ده " دا ډير تکراريدونکى نقل د قول چې  ي. ر  هي باندني قوت نه را

ټي پل شوي خلکو ته آزادي چې دوى ورته ډير ليواله دي و ي . چې  خلک بايد پخپله زده ک
ي ه آزادي تر السه ک ن  .البته دا کار به آسانه نه وي. چې دوى 

ه ضرورت دى، دوى خپل د حرکت طرز نقشه  که خلک پوه شي چې د دوى د آزادۍ لپاره 
اونو نه په پاى کې دوى ته خپله آزادي راوړي وروسته د . کولى شي، چې وروسته د ډيرو ک

ظم جوړولى او د مدافعې لپاره ئې تياريدلى زيار او کو سره دوى يوه نوي ديموکراتيکي ن
دا د . ي کيداى شي چې دوامداره ويهغه آزادي چې د داسې مبارزې سره الس ته را. شي

ي  هغو کلکو خلکو په تعهد باندې دوام مومي چې يې د ساتلو او پراختيا ورکولو لپاره ئې ک
 .دي
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  ميتودونه١٩٨د عدم تشدد د مبارزې

 
 :راض او قناعت ورکولو ميتودونهد عدم تشدد د اعت

 
 :رسمي بيانيې

 
 عمومي خطابې. ١
 د مخالفت يا موافقت ليکونه. ٢
 د تشکيالتو يا مؤسساتو له خوا اعالميې. ٣
 السليک شوي عمومي بيانيې . ٤
تنې ليکلى بيان. ٥  د شکايت يا غو
تنې. ٦  ډله ئيزې او يا مجموعي غو
 

نو ته پيغام رسول  :پراخو پر
 
 رونه کاريکاتورونه او اعالميېشعا. ٧
 بيرغونه،پوسټرونه او نور تصويري ابالغيې. ٨
 ورقونه رسالې او کتابونه. ٩
 اخبار او مجلې . ١٠
 ريکاردونه، راديو او تلويزيون١١
مکې او يا هوا ليکنې. ١٢  پر 

 
 :ډله ئيزاستازيتوب

 
ل. ١٣  د استازو هيئت يو لوړ رسمي مقتدر مقام ته لي
 ا لپاره جايزې ورکولد استهز. ١٤
ه د اليحود تائيد لپاره زيار ايستل. ١٥  په ډله ئيزه تو
 خلکو ته د يو عمل په نه کولو قناعت ورکول. ١٦
 د درواغو انتخابات. ١٧

 
 عمومي اقداماتو تر سره کول) سمبوليک(د عالمتي

 
ودل. ١٨ ونو   د بيرغونو او نور عالمتي رن
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 د عاليمو آغوستل. ١٩
انې. ٢٠   او عبادتونهدعا
 )لکه بيرغونه او نور(د عالمتي شيانو توزيع کول. ٢١
ول. ٢٢ ان لو  د اعتراض لپاره 
 د خپل شخصي جايداد ورانول. ٢٣
انول. ٢٤  د عالمتي چراغونو رو
 د عکسونو زوړندول. ٢٥
س لپاره رن آچول. ٢٦  پر عکسونو باندې د پرو
 نوې عالمې او نومونه. ٢٧
ون. ٢٨  )لکه اهللا اکبر(و پورته کولد سمبوليک غ
 د عالمتي شيانو احيا کول. ٢٩
 بې ادبه حرکات تر سره کول. ٣٠

 
ول  :پر اشخاصو باندې زور آچول او يا دهغوى تن

 
ورولو لپاره د رسمي اشخاصو تعقيبول. ٣١  د 
ل. ٣٢  د رسمي خلکو ر
 د ورورولۍ د تشکيالتو جوړول. ٣٣
ير کول. ٣٤ اى يا د يو رس(شو  )مي شخص د کور په مخکېپر يو 

 
 :موسيقي او ډرامه

 
وکې او مسخرې. ٣٥  خندالرونکي 
ول او لوبې تمثيلول. ٣٦  موزيک غ
 بدلې ويل. ٣٧

 
 :ډله ئيز حرکتونه

 
 رفتارونه. ٣٨
ذشتونه. ٣٩  رسم 
ولېدنې. ٤٠  ديني را
 زيارت کول. ٤١
ر سايکلونو سپرلي. ٤٢  د مو
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ل و نمان  :د م
 سياسي وير. ٤٣
وکو جنازېد. ٤٤   
 نمايشي جنازې. ٤٥
 د قبرونو زيارت کول. ٤٦

 
ولنې  عمومي 

 
ولېدل. ٤٧  د اعتراض او يا تائيد لپاره را
 د اعتراض لپاره جلسې کول. ٤٨
س سترواخفا شوې اجتماع. ٤٩  د پرو
 په يوه مشخص وخت کې د يوه خاص شي زده کول. ٥٠

 
 :په شا ت او تقبيح کول

 
 وتل. ٥١
 چوپتيا. ٥٢
 د مکافاتونو نه قبلول. ٥٣
 شا اړول. ٥٤

 
ولينيزې همکارۍ نه کولو ميتودونه  ډ 

 
 :د اشخاصو تجريدول او د اجتماعي حقونو نه يې بې برخې کول

 
 اجتماعي تحريم. ٥٥
 انتخاب شوى اجتماعي تحريم. ٥٦
 جنسي امتناع کول. ٥٧
 تکفيرول. ٥٨
 بې برخې کول. ٥٩

 
ولينيزو مراسمو، رواجونو او   :مؤسساتو کې همکاري نه کولپه 

 
ول. ٦٠ ن  د اجتماعي او سپورتي فعاليتونو 
 د اجتماعي امورو تحريم. ٦١
 د زده کونکو اعتصاب. ٦٢
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يکرى نه په سرول(اجتماعي نافرماني. ٦٣  )لکه 
ان ايستل. ٦٤  د اجتماعي مؤسساتونه 

 
 :له اجتماعي سيستم نه پر شا تلل

 
 په کور کې پاتې کيدل. ٦٥
ي ډول همکاري نه کولپه. ٦٦ ان   
تيدل. ٦٧ رانو د کار نه ت  د کار 
 پناه وړل. ٦٨
 ډله ئيزترى تم کيدل. ٦٩
 د اعتراض لپاره هجرت. ٧٠

 
 اقتصادي ميتودونه

 د همکاري نه کولو اقتصادي تحريک
 :د مستهلکينو له خوا اقدام

 
 د مستهلکينو له خوا  تحريم. ٧١
 لکو د تحريم شوو شيانو مصرف نه. ٧٢
ونه. ٧٣  د هوساينې د لوازماتود استعمال نه سر غ
 د کرايو نه ورکول. ٧٤
 د کرايې  نيولو نه ډډه کول. ٧٥
ولو باندنيو هيوادونو د توليداتو او خدماتو د آخستلو نه امتناع کول. ٧٦ من هيواد او يا د   دد
و هيوادونو له خوانه د يوه هيواد د توليداتود يوه شکايت له امل. ٧٧  .ه همزمانه تحريمد 

 
رانو او توليد کوونکو له خوا اقدام  :د کار

 
رانو تحريم. ٧٨  د کار
 د توليد کونکو تحريم. ٧٩

 
ونکو(د دالالنو  :اقدام) عمده خر

 
ونکو تحريم. ٨٠  د تهيه کونکو او خر

 
 :د مالکانو او اداري له خوا اقدام
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 د تجارانو له خوا تحريم. ٨١
ولو نه ډډه کولد جايدادونو د اجار. ٨٢  ه ورکولو او يا خر
 د فابريکو قلپول. ٨٣
 د صنعتي مرسته کولو نه ډډه کول. ٨٤
 "عمومي اعتصاب"د تجارانو . ٨٥

 
 :د مالي منابعو د متصديانو له خوا اقدام

 
 د بانکونو نه خپلي پيسې را ايستل. ٨٦
 د حق الزحمو، قرضونو او مالياتو د ورکولو نه ډډه کول. ٨٧
 ضونو او سودونو د ورکولو نه ډډه کولد قر. ٨٨
و تفکيک. ٨٩  د کريدتونو او پان
 د مالياتو نه ورکول. ٩٠
 د حکومت د پيسو د آخيستلو نه ډډه کول. ٩١

 
 :د حکومتونو له خوا اقدام

 
 )لکه په امريکې کې د کيوبا پر توليداتو بنديز(داخلي بنديز. ٩٢
رانو نومونه ليکل. ٩٣  په تور لست کې د سودا
ونکو بنديز.٩٤  د بين المللي خر
 د بين المللي آخيستونکو بنديز. ٩٥
 د بين المللي تجارت بنديز. ٩٦

 
 د اقتصادي همکاري نه کولو ميتودونه

 
 :اعتصاب) سمبوليک(عالمتي

 
 اعتراضي اعتصاب. ٩٧
 لن مهاله اعتصاب. ٩٨

 
 زراعتي اعتصاب

 
رانو اعتصاب. ٩٩  د بز
رانو. ١٠٠   اعتصابد فارمونو د کار
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و ډلو له خوانه اعتصاب ان  :د 

ار(د جبري کار. ١٠١ ول) بې  نه سر غ
 د بنديانو اعتصاب. ١٠٢
رو اعتصاب. ١٠٣  د کسب
 د حرفوي ډلو اعتصاب. ١٠٤

 
 :صنعتي عادي اعتصابونه

 
 )لکه د مکتبونواعتصاب(د مؤسسو اعتصاب . ١٠٥
 )لکه د بوټ جوړونکو اعتصاب(صنفي اعتصاب. ١٠٦
 خوا خوږو ډلو اعتصابد . ١٠٧
وک کار ته نه حاضريدل. ١٠٨ رانو کمېدل او په پاى کې هي  په تدريج سره دکار
 په وار سره د فابريکو د کار بندول. ١٠٩
 د ورو کار کولو اعتصاب. ١١٠
ي. ١١١  په کار کې د مقرراتوډير مراعات کول تر هغه پورې چې د کار سرعت ډير ل ک
ان ناروغه آچولو . ١١٢  اعتصابد 
 اعتصاب د استغنا سره. ١١٣
 محدود اعتصاب. ١١٤
 انتخاب شوي اعتصاب. ١١٥

 
 :د متعددو صنعتونو اعتصابونه

 
ې شوې اعتصابونه. ١١٦  عام ک
 عمومي اعتصابونه١١٧

 
اى اعتصابونه کول  :له اقتصادي اړيکو سره يو 

 
ه موقتٱ أ درول. ١١٨ ست يو د .د يوې سيمې اقتصادي حرکت په داوطلبانه تو پرو

ي تال هم ورته ويل کي  هندوستاني ډول دى، چې ه
 

 د اقتصادي فعاليتونو بندول. ١١٩
 

 د سياسي همکارۍ نه کولو ميتودونه
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 :د صالحيت ردول
 د وفادارۍ ايسارول او يا بيرته آخستل. ١٢٠
 د عمومي مرستو نه قبلول. ١٢١
 ليکنې او ويناوې چې مقاومت تشويقوي. ١٢٢

 
 : د اتباعو همکاري نه کولله حکومت سره

 
 د تقنيني مؤسساتو ردول. ١٢٣
 د انتخاباتو تحريم. ١٢٤
 د حکومت د وظايفو او مقامونو تحريم. ١٢٥
يو او نورو برخو تحريم. ١٢٦ و، نمايند ان  د حکومت د 
 د حکومت د تعليمي مؤسساتو نه راوتل. ١٢٧
 د حکومت له خوانه د حمايه شوو تشکيالتو تحريم. ١٢٨
 د قانون له تطبيق کونکو سره د مرستې نه مخ آړول. ١٢٩
و لرې کول. ١٣٠ اى د ن  ..)لکه دکور لمبر او نور(د خپلو عاليمو او د
 د مقرر شوو مامورينو د قبلولو نه انکار کول. ١٣١
 د موجوده مؤسساتو منحل کيدل نه قبلول. ١٣٢

 
اى نورې الرې  :د ديکتاتورۍ نه د اطاعت کولو پر 

 
 ې پروايي او د اوامرو ورو قبلونهب. ١٣٣
ودنه وجود ونه لري بې اطاعتي کول. ١٣٤  کله چې مستقيمه الر
 )نافرماني(عامه بې اطاعتي. ١٣٥
ې لکه د زړه نه يو امر نه اجراکول. ١٣٦  بې اطاعتي په تغير د ب
ودلو نه امتناع. ١٣٧  د يو اجتماع او يا يو مجلس د پري
يناستل. ١٣٨  ک
 سکر او تبعيد سره همکاري نه کولد اخذ ع. ١٣٩
تيدل او يا غلط هويت پکارول. ١٤٠  پټيدل، ت
ې بې اطاعتي" نا حقو"د . ١٤١  قوانينو په مقابل ک

 
 :د حکومت د منسوبينو له خوا اقدام

 
 د حکومت د لوړ رتبه مقام له خوا د مرستې کولو نه امتناع. ١٤٢
 د قومندې او اطالعاتو د مجرا بندول. ١٤٣
  ورو والى او ممانعت.١٤٤



٨٦ 

 عمومي اداري همکاري نه کول. ١٤٥
 قضايي همکاري نه کول. ١٤٦
و له خوا نه قصدآ بې کفايتي او انتخابي همکاري نه کول. ١٤٧ ان  د قانون د تطبيقولو 
  بغاوت١٤٨

 
 :کورنى حکومتي اقدام

 
ونې نه قسمآ د لوړ مقام قانون، نظم يا د محکمې له فيصلې سره بې له مستقيمې سر . ١٤٩ غ

ول ن  قانوني تجاهل او يا 
 له مرکزي حکومت سره، د محلي،او واليتي حکومتونو همکاري نه کول. ١٥٠

 
 :بين المللي حکومتي اقدام

 
يوکې بدلون. ١٥١  په ديپلوماتيکي او نورو نمايند
ن او يا لغو راوستل. ١٥٢  په ديپلوماتيکي مراسمو کې 
ن راوستلديپلوماتيکي په رسميت پي. ١٥٣  ژندلو کې 
 د ديپلوماتيکي اړيکو پرې کول. ١٥٤
 د بين المللي مؤسساتو نه ئې را ويستل. ١٥٥
يتوب نه قبلول. ١٥٦  په بين المللي مؤسساتو کې ئې په غ
 د بين المللي مؤسساتونه يې اخراجول. ١٥٧

 
 د عدم تشدد د مداخلې ميتودونه

 
 :سايکالوژيکي مداخلې

 
رمۍ . ١٥٨  او يا ډيرې يخنۍ ته معروضولان ديرې 
 روژه. ١٥٩

 
ولنې : الف ان او يا ژوند په خطر کې واچوي، او د بشري  د اخالقي فشار روژه، چې خپل 

 احساسات راوپاروي
 د لوږې اعتصاب: ب 
وريدلو نه و شرموي: ج   راهيک روژه، چې مقابل لورى د خپل   سيټيا

 
يمعکوسه محاکمه، چې قانون باندې انتقا. ١٦٠  د او مقابل لورى محاکمې ته محول ک
ورول. ١٦١  د عدم تشدد 
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 :مداخله) فزيکي(عملي
 کيناستل. ١٦٢
 دريدل. ١٦٣
 سپريدل. ١٦٤
 په اوبو کې دريدل. ١٦٥
اى . ١٦٦ وليدل،چې د راتوليدلو  په آزاده فضاکې د عدم تشدد د فعالينو موقتي را

 اهميت ولري) سمبوليک(عالمتي
 وليدلد دعا لپاره را. ١٦٧
د عدم تشدد يرغل، د داوطلبو افرادو مارش يو مهم عالمتي او يا ستراتيژيکي نقطې ته . ١٦٨

 او بيا  دهغې اشغال
و، خوراک او يا سوغاتونو د توزيع . ١٦٩ من فضايي قلمرو ته د آلوتکو په واسطه د پا د د

 .لپاره بې د تشدد د استعمال نه ننوتل
 د عدم تشدد تجاوز. ١٧٠
 )چيغې وهل(عدم تشدد غ پورته کولد . ١٧١
 )ممانعت(د عدم تشدد مخنيوانه. ١٧٢
اى نيول(د عدم تشدد اشغال يا . ١٧٣  )په عدم تشدد سره د يو 

 
 :اجتماعي مداخله

 
 د نوي اجتماعي نمونې تاسيسول. ١٧٤
وخر جوړول. ١٧٥  په تسهيالتو کې ان
 غه وخت ضايع کولد يوه رسمي مقام سره د خبرو اترو اوږدول او د ه. ١٧٦
 په يوه اجالس کې ننوتل او د خبرو په واسطه جلسه اخاللول. ١٧٧
تيدل. ١٧٨  په يو ازدحام کې خلکو ته چټک پيغام رسول او بيا ت
 تعويضي اجتماعي مؤسسې جوړول. ١٧٩
 د تعويضي ارتباط سيستم جوړول. ١٨٠

 
 :اقتصادي مداخله

 
رانو ته وويل شي(سرچپه اعتصاب. ١٨١ ئ او دوى بيا راشيچې کار  )،کار ته مه را
 د کور نه د نه وتلو اعتصاب. ١٨٢
مکې قبضه کول بې له تشدد نه. ١٨٣  د 
ول. ١٨٤  د محاصرې نه سر غ
 د سياسي تحريک له امله جعلي اسعار جوړول. ١٨٥
ان ساتل. ١٨٦  د اجناسو د رانيولو نه 
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 د شتمنيو قبضه کول. ١٨٧
 موقتي ذخيره کول. ١٨٨
 خابي مالت کولانت. ١٨٩
 تعويضي مارکيټونه. ١٩٠
 د تعويضي انتقاالتو سيستمونه. ١٩١
 تعويضي اقتصادي مؤسسې جوړول. ١٩٢

 
 :سياسي مداخله

 
 په اداري سيستم کې ازدحام جوړول. ١٩٣
انو د هويت افشا کول. ١٩٤  د استخباراتي نمايند
تنه. ١٩٥  د بندي کېدلو غو
 نافرمانيقوانينو نه عامه " بيطرفو"د . ١٩٦
 بې له همکارۍ نه کار کول.١٩٧
 دوه حاکميتونه او ورسره موازي حکومتونه جوړول. ١٩٨

 
په ډيرو حاالتو کې هغو خلکو، چې د ديموکراتيکي حقوقو او عدالت لپاره مبارزه کوي، د 

معقوله ستراتيژي، توجه د عدم . عدم تشدد د مبارزې د ميتودونو د پوره شمير نه خبر نه وي
ته، او په احتياط سره د ميتودونو انتخاب د يوې ډلې د برياليتوب ) ميکانيزم(رو چاروتشدد ال

 .اتفاق زياتولى شي
ى او په خپل کتاب کې١٩٨جين شارپ،دا   ميتودونه تدقيق او کتالک ک

(The politics of nonviolent action) 
وکو کې خپور شوى، ډيرانتخابونه يې د تاريخي مثالونو يچې په دريو   . سره وړاندې ک
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 :اړهد ليکوال په 

ې، د امريکې د متحده اياالتو، د مساچوست د  جين شارپ، د البرټ انشټاين په مؤسسه ک
ې لوړ رتبه  ار ک  نه ئې تقريبأ د ديرشو کلونو لپاره ١٩٦٥د کال .  دىعالمايالت د باستن په 

ې د تحقي د هاروارډ يد پوهنتون د بين المللي چارو په مرکز ک هغه د . ق وظايف تر سره ک
ې د سياسي علومو اعزازي پوهاند هم دى  .مساچوست د ډارت موت په پوهنتون ک

و په کالزويچ " ډاکټر شارپ،  باندې " د عدم تشدد په ماکياولي " او " د عدم تشدد د ج
، چې د ١٩٨٣هغه په . شهرت لري ې د البرټ انشټاين مؤسسه تاسيس ک  کال ک

د مبارزې په موضوع باندې د ديکتاتورۍ،جن ، عامې وژنې او ظلم  م تشددستراتيژيکي عد
ې ، تحقيقات، ي په مقابل ک ونه او روزنه، تشويق او ترويج ک  .د پاليسيو مطالعات ، 

ې د ډاکټرۍ  ه ک ان جين شارپ، د اکسفورډ د پوهنتون نه د سياسي تيورۍ د فلسفې په 
ى  هايو د ايالت د پوهنتون نه ئې د سو سيالوژۍ په ، او د او) ١٩٦٨( درجه تر السه ک

ې د ماسټرۍ درجه  ه ک ې د ليسانس درجه )١٩٥١(ان ه ک ان ، او د سوسيال ساينس په 
 .لري) ١٩٤٩(

ي  .هغوى دوه افتخاري ډاکټرۍ او نورې علمي وياړنې هم تر السه ک

ې اوسيدلى دى، او د اک لستان ک سفورډ په پوهنتون او د لسو کلونو لپاره په ناروي او ان
ى، او هم ئې د اوسلو په پوهنتون او د  ناروي ې ئې پر مخ تللي مطالعات ئې تر سره ک ک

ى ې کار ک ې په لوړو مقامونو ک  . دىناروې د اجتماعي تحقيقاتو په مؤسسې ک

ډاکټر شارپ ډير کتابونه او نور اثرونه د عدم تشدد پر مبارزې، سياسي قدرت، سياسي 
د هغوى .  ليکلي دي کېآزادۍ د مبارزې، ديکتاتوري، او دفاعي پاليسۍ په برخهد  مسايل،
ينې آثار .  ژبو ترجمه شوي٣٢آثار په   :ې دادييچې 

 .د عدم تشدد د عملي کولو، ت الره- 

ول-    ر  اروپا فتح نه کيدونکى 

 ملکي مقاومت- 

 اجتماعي قدرت او سياسي آزادي- 

 ه په حيثاندي د سياسي ستراتيژي پو- 

 .سريزه د تبت ديني رهبر داالى المه له خوا. د عدم تشدد د مبارزې قدرت او اجرا کول -  
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ه په کار اچولى دي-  دا يې اولنى کتاب دى چې البرت . ( اندي د اخالقي قواوو وسلې 
ې شاملې دي انشټاين  .او د بهارتان کوماراپا، سريزې هم پک

 چولد عدم تشدد د مبارزې په کار ا- 

ۍ لپاره د استعمال وړ ۍ عملي تجربه، او د يويشتمې پې ينو د نظر . د شلمې پي دا کتاب د 
ل شوى  .خاوندانو له خوا يو شاهکار 

ونې ډکشنري-   .د عدم تشدد د مبارزې او سياسي سر غ

 )تاليف  (١٩٨٦مقاومت، سياست، او د امريکايانو مبارزه د آزادۍ لپاره،- 

ود ،: س آچولعدم تشدد ته ال-   ) تاليف (١٩٩٧يو تحقيقاتي الر 

ې ليکنې عبارت دي له ينې اوسني لن  ٣٢په ديکتاتورۍ نه ديموکراسۍ ته، چې : د هغوى 
اى نورې حقيقي الرې ، او د کودتا پر ضد  ې شته ، د تشدد پر   ). تاليف(ژبو ک

ې شوې وړانديزونه ئې، د عدم تشدد د مبارز والي او د هغه ډاکټر شارپ، آسان ک رن ې په 
ى دى مختلف ورکشاپونه ئې . د استعمال په اړه، او هم د کودتا د مخنيوي په ارتباط حاضر ک

ې د ستراتيژيکي عدم تشدد د مبارزې په  کيچنو حاالتو ک يوالو سختو ک ي، او په ن اداره ک
ې ي برخه ک تناکې مشورې ورک  .ئې ارز

ه پالن شوي د عدم تشدد مبارزههغه عقيده لري چې، عملي او ستراتي  کيداى شي چې ،ژيکي 
ه په کار  اى په ډيره آغيزناکه تو ې د ظلم د لرې کولو لپاره د تشدد پر  په تصادماتو ک

 .واچول شي


