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 عدم تشدد جو تعارف

  عدم تشدد ڇا آھي ۽ اسین ان جو استعمال ڇو ٿا ڪریون؟
عدم تشدد تي ٻڌل مھم جي موضوع تي ڪتابچي ۾ اوھان جي ڪھڙي دلچسپي آھي؟ شاید ان ڪري جو 

روڪڻ چاھیو ٿا، ۽ کان ٿا، شاید ان ڪري بھ جو اوھان ڪنھن ٻي شي کي ٿیڻ اوھان ڪجھ ڪرڻ چاھیو
، وڏي تباھي کان بچي ڪیو ٿا تھ عدم تشدد تبدیليَء جو ھڪ متبادل ذریعو آھيشاید اوھان محسوس 

ڪري سماجي تبدیلي جو ھڪ رستو آھي. یا وري اوھان ڪجھ نئون، منفرد ۽ مختلف ڪرڻ چاھیو ٿا 
جنھن الِء اوھان کي گر گھرجن ڇو تھ اوھان جو حلقو اڳ ئي عمل جي میدان ۾ آھي ۽ بس ڪجھ وڌیڪ 

 صالحون گھرجن!

عدم تشدد (نان وایولینس) ”ننڍي ڪتابجي ۾ اسان عدم تشدد جي بنیادي وصف ئي اھا ڏني آھي تھ  ھن
پوِء اھو جسماني تشدد ھجي یا ادارتي استحصال “. درحقیقت تشدد کي ختم ڪرڻ جي خواھش تي ٻڌل آھي

جي ورن قسمن کي عدم تشدد ممثلن محرومیون، سماجي نفرت ۽ حقارت ۽ مظلومیت، تشدد جي انھن س
اھا ڪا حتمي وصف نھ آھي، جیئن ڪجھ ٻیون  ذریعي ختم ڪرڻ ئي ھن تصور جي حقیقي معنا آھي.

 وضاحتون جیڪي فالسافي جیان، شاعراڻي طرز تي یا ور ڪجھ فردن جون ذاتي وصفون موجودآھن. 

جي وضاحت ۽ مطلب مٿي بیان ڪیل وصف کان وڌیڪ بھ ٿي سگھي ٿو، مثلن ھڪ اھڙي  عدم تشدد 
خواھش جیڪا سماج ۾ طاقت جي تعلقن ۽ توازن کي تبدیل ڪرڻ چاھیندي ھجي، جیڪا سماجي ڍانچي ۾ 

تبدیلي آڻڻ چاھیندي ھجي، ھڪڙو اھڙو سڀاُء جیڪو سموري انسانذات جو احترام ڪري، یا ھڪڙي 
اسین چاھینداسین تھ اوھان انھن رستن جي پاڻ ڳوال ڪیو. ان ي ۽ تبدیليَء جو نظریو. زندگيَء جي فالساف

سوچ ۽ عمل جي اندر اختالفن کي سمجھو، پنھجا منفرد تجربھ ھڪ ٻئي سان ونڊیوتھ جیئن ھڪ گروھ 
 جي شڪل ۾ عدم تشدد تي ٻڌل عمل گڏیل طور وٺي سگھجي.

ان  جي ٽ مختلف سبب ھوندا آھن، ڪجھ ان رستيعدم تشدد جي رستي جي چونڊ ڪرڻ الِء ماڻھن و
ڪري واکاڻ ڪندا آھن جو ھو ان کي وڌیڪ اثرائتو سجھن ٿا، ڪجھ ان کي سماجي تبدیليَء الِء موثر 

تحریڪ دوران بھ اھڙا مختلف  زندگي گھارڻ جو فلسو سمجھن ٿا. کي ھٿیار سمجھن ٿا ۽ ڪجھ وري ان
ڪجھ رھنما اصول ۽ بنیاد پڙھئڻ ۽ سمجھڻ گھرجن  خیال سامھون اچي سگھن ٿا، پر ان حوالي سان

مھم سان ڳنڊیل ھجن (ان حوالي سان وڌیڪ تفصیل پرنسیپلس آف نان وایولینٽ  صجیڪي مخصو
تي ڏسو) اھي رھنمائي وارا اصول ڪافي  32۽ نان وایولینٽ گائیڊالئینز صفحي  31ایڪشن جي صفحي 

مدد ڏیندا.  ۾ ماڻھن جي اختالفن کي حل ڪرڻ  

ڪڏھن سمجھڻ دوران بھ اختالف ٿي پوندا آھن ۽ مھم ۾ خلل پیدا ڪري سگھن ٿا، مثلن ڪجھ ڪڏھن 
ماڻھن جو خیال ھوندو تھ جدوجھد دوران فقط عدم تشدد جا طریقا استعمال ڪرڻ گھرجن، ڪجھ وري 
چوندا تھ مسئلن جي حل الِء عدم تشدد جي فڪر جو روح تھ اھو بھ چئي ٿو تھ انھن ماڻھن کي بھ شامل 

جیڪي ماڻھو عمل جي میدان ۾ موجود آھن انھن کي اھڙین حالتن ۾ یو جیڪي اوھان جا مخالف آھن. ڪ
بنیادي روین تي غور ڪرڻ گھرجي ۽ انھن نقطن تي اتفاق ڪرڻ گھرجي جن ذریعي مھم تي مثبت اثر 



ي. ھن خاص حالت ۾، جڏھن ڪجھ ماڻھو فقط فتح جي ڳالھ ڪن ٿا ۽ ڪجھ وري سڀني کي شامل ڪرڻ پئ
جي ڳالھ ڪن ٿا، ان جو جدوجھد جي آخري مرحلن ۾ نھ صرف ڳالھین  شامل ڪرڻ مخالفن کي بھیعني 

بلڪھ حڪمت عملي تي بھ اثر پوندو، خاص ڪري جڏھن جدوجھد جا آخري ڏینھن ھوندا، تھ ڳالھین جي 
 حڪمت عملي ڇا ۽ ڪھڙي ھجي. 

ڪري سگھي ٿي ڇو تھ ڪجھ  ملڪیتن ۽ اثاثن کي نقصان پھچائڻ جي ڳالھ ڪارڪنن ۾ اختالف پیدا
ماڻھو تحریڪ دوران ملڪیتن کي نقصان پھچائڻ واري عمل کي ضروري سمجھن ٿا تھ دشمن کي اھو 

طرف  رھنما اصولن کي ضروري مھم جي اھمیت کي ۽ عمل الءِ  اھڙي صورتحال۾ نقصان ٿیڻ گھرجي. 
وڌیڪ بحث ڪرڻ جي پھچائڻ واري رویي تي  رھمنائي الِء رجوع ڪرڻ گھرجي.  ملڪیتن کي نقصان

ن ا اصولن سان رجوع ڪرڻ گھرجي، اھڙن بحثن ۾ دیر نھ ڪجي جو متاضرورت آھي، ان الِء رھنم
عدم تشدد جي تحریڪ تشدد تي لھي اچي. ڇوتھ ڪجھ ماڻھن الِء عدم تشدد جي تحریڪ جو مطلب ئي 

ھ ٻیا ڪارڪن اھو آھي تھ مخالفن ڏانھن جارحاڻو رویو نھ ھجي، سڀني ۾ چڱائي کي ڳولجي، جڏھن ت
چاھیندا تھ مخالف کي ھارائجي ۽ کیس بڇڙو ڪجي، یا کین جنگي ڏوھن جو مجرم قرار ڏجي، کین 

تنھن ڪري رھنما اصولن ۾ انھن ڳالھین جو تفصیلي ذڪر ڪیل ھجي، خاص  ڪرپٽ ۽ ڏوھاري سڏجي.
ئڻ، ڳنڊڻ بابت ڪري تھ اھڙا حقارت ڀریا لفظ استعمال ڪیا ویندا یا نھ. پر اختفالفن کي ۽ روین کي مال

ٿیل آھي. انھن گروپن جو  ذڪر تي 71گروپ ڊسڪشن ٿیڻ گھرجن جون افنیٽي گروپس جي صفحي 
ھجن سڀني شڪن جو اظھار ڪري سگھي تھ جیئن سڀني جي گڏیل مقصد ھڪ اھڙي جاِء جتي ماڻھو پن

اڻي اھڙا مخصوص گروپ جوڙي عدم تشدد سان واڳیل معاملن تي ھر ھڪ میمبر آزاد تربیت پڻ ٿئي.
نموني پنھجي ڳالھ رکي، مثلن طاقتور سان جیڪو مقابلو آھي ان کي جیڪو سچ چوڻو آھي، ان ۾ ڇاڇا 

 ھجي، کلیل بحث ھر ھڪ جي سمجھ ۾ واڌارو ڪندو ۽ کین پاڻ ۾ مالئیندو، ورھائیندو نھ. 

عدم تشدد جي تحریڪ جي ڪارڪنن جو ھڪڙو رویو اھڙو ھوندو آھي تھ ھو پنھجن ساٿین کي اھڙو 
۽ بنائڻ چاھین ٿا جیئن ھو مستقبل ۾، امریت ۽ تسلط کان جند آجي ڪري، اھڙائي آدرشي انسان  ڪرڻ

 40جو تصور ڏنو ھو (وڌیڪ ڏسو صفحي نمبر “ تعمیراتي پروگرام”ھجن. جیئن مھاتما گانڌي پنھجي 
تھ سڄي تحریڪ جو مقصد ئي امن آڻڻ آھي تھ پوِء اسان کي بھ اھڙو ئي ھجڻ ۽ ٿیڻ گھرجي جھڙي  تي)

جھڙا جمال ڳالھایون ٿا یا وري اھو چوڻ تھ “ طاقت کي سچ چوڻ”دنیا اسان بنائڻ چاھیون ٿا. جڏھن اسان 
آھیون، اھي قدر تھ اسان بنیادي قدرن جي ڳالھ ڪري رھیا “ مختلف ماڻھن کي قبولیو سندن احترام ڪیو”

 ئي اسان جي طاقت آھن جن تائین اسان پھچڻ چاھیون ٿا. 

 عدم تشدد تي ٻڌل عمل ڪیئن ھلندو آھي؟

ٽن حوالن سان سگھارو ڪندو آھي: کي عدم تشدد جو رستو تحریڪ  

پھریون: تحریڪ جي ساٿین ۽ ڪارڪنن جي وچ ۾ اعتماد ۽ یڪجھتي جوتعلق مظبوط بڻجي ٿو. ڪافي 
ر ئي ناھي تھ جڏھن کین ٻین جو ساٿ حاصل ھوندو آھي تھ ھو ڪیئن تخلیقي صالحیتن ماڻھن کي اھا خب

 جو استعمال ڪندا آھن. 



ٻیون: ھن نقطي جو تعلق تحریڪ جي مخالفن بابت آھي:عدم تشدد تي ٻڌل تحریڪ جو مقصد مخالفن جي 
ڪاروائیون پس و پرتشدد ڪارواین جي مخالفت ڪرڻ آھي ۽ ان ڳالھ کي یقیني بنائڻو آھي تھ پرتشدد 

پیش ھنن الِء نقصانڪار ثابت ٿیندیون. ان کان اڳتي تھ غاصب جي طاقت جن ٿنبن تي بیٺل آھي انھن کي 
ڪمزور ڪرڻ آھي، مخالف غاصب قوتن جي مالزمن خالف نفرت پیدا ڪرڻ جي بجاِء ھي تحریڪ 

بور ڪندي آھي تھ ڇا ڳالھ  ٻیھر سوچڻ الِء مج د بنائڻ جي ڪوشش ڪندي آھي. کین اھاکین پنھجو ھمدر
 سندن وفاداریون صحیح آھن یا نھ!

 ٽیون: ھن نقطي جو تعلق انھن ماڻھن بابت آھي جیڪي اڃان تحریڪ جو حصو نھ ٿیا آھن:
 

ٻیون: ھن نقطي جو تعلق مخالفن سان آھي: عدم تشدد جي فلسفي جو تصور اسان کي سیکاري ٿو تھ 
فائدو نظر نھ ایندو الٽو کیس اھو ڊپ ھوندو تھ  تحریڪ دوران مخالف کي تشدد استعمال ڪرڻ جو ڪو

عدم  ان جا اگرا ۽ ابتا نتیجھ نڪرندا. ان کان وڌیڪ تھ کین پتو پوندو تھ سندن طاقت جا ٿنڀا ٽٽي پوندا.
تشدد جو فلسومخالفن جي  ساٿارین ۽ سپاھین کي فقط ظالمن جو ھٿیار نھ بلڪھ اھو امڪان بھ نظر رکندو 

  جي ساٿي ۽ ھمدرد ۾ تبدیل ڪري سگھجي ٿو.آھي تھ انھن کي بھ پنھ

ھن نقطتي جو تعلق انھن ماڻھن سان وابسطھ آھي جیڪي اڃان ڪنھن بھ حوالي سان ھن تحریڪ جو نھ 
حصو آھن نھ ئي ڪا ڌر آھن. عدم تشدد تي ٻڌل تحریڪ وڇٿرن ماڻھن سان پنھجو رابطو رکڻ الِء زبان 

ھڙا ماڻھو اڳتي ھلي تحریڪ جا اتحادي ٿي سگھن ٿا.۽ ٻوليَء جو معیاري استعمال ڪري ٿي. ڇو تھ ا  

عدم تشدد تي ٻڌل تحریڪ جي باني ڪارن مان جین شارپ بھ ھڪ ھو، ھن چئن نقطن جي نشاندگي 
جیڪي ماڻھو ھن قسم جي  حریڪ جو بنیاد آھن ۽ڪئي تھ اھي پیش ڪرڻ ۽ سمجھڻ گھرجن جیڪي ان ت

گھرجن: رکڻجي اڳیان ھي نقطھ  تحریڪ جي مخالفت ڪن ٿا تن  

پنھنجون وفاداریون  ماڻھوماڻھن جو تبدیل ٿیڻ آھي،  نقطو پھریون: تبدیليَء جي چئن بنیادن مان پھریون
مٽائي سگھن ٿا،  تحریڪ اھڙي شيَء آھي جیڪا ماڻھن کي تبدیل ڪري سگھي ٿي، ۽ پنھجي فڪر 

 ڏانھن مائل ڪري سگھي ٿي. 
ي نقطھ نظر تان ڀلي نھ فرن. نجتوڻي جو ھو پنھ ٻیون: مخالف سخت دباَء جي ڪري پوئتي ھٽي سگھن ٿا،  

ٽیون: ٺاھ جو وچئون رستو: مخالف اقتدار ڇڏڻ کان عالوه تحریڪ جي اڳواڻن سان وچئین رستي جي 
 ڳوال ڪري ٿو مطلب تھ ٺاھ ڪرڻ چاھي ٿو. 

سابق سوویت  ، نیست و نابوت ٿي وڃن ٿیون، چوٿون: ڪن حالتن ۾ طاقتور قوتون مڪمل طور تباھ
ین جو ئي مثال وٺو جو اتي جو حال ایترو خراب ٿیو جو عوام جي طاقت آڏو سابق سرشتو ھلي نھ یون

 سگھیو.  

تي.  46ڏسو صفحي نمبر “ فارمس آف ایڪشن”(وڌیڪ معلومات الِء   

تحریڪن جي  ي ڪم ٿیو آھي ان جو گھڻو فوڪس جیڪو تحقیق جي موضوع تي عدم تشدد جي تحریڪ
آھي تھ ان حاصل ڇا ڪیو، تھ ان تحریڪ اقتدار ۾ ویٺل حڪمرانن تي  آیوحاصل ڪیل نتیجن تي رھندو 



ڪیترو  ۽ ڪھڙو اثر ڇڏیو. حاالنڪھ تحقیق دوران ان ڳالھ جو بھ جائزو وٺڻ گھرجي تھ اھو سڄو عمل 
ڪیئن ھو، ڪیئن جڙیو، تحریڪ کي زنده ڪیئن رکیو ویو، حڪمت عملیون ڪیئن جوڙیون ویون ۽ 

جیڪو ڪجھ اھڙین تحریرن جي برعڪس . یئن ورتو ویوان جو جائزو ڪعمل جو تعین ڪیئن ٿیو ۽ 
اسین لکي رھیا آھیون سون سماجي تحریڪن جي جڙن بابت آھي، خاص ڪري اسان جو پنھجو جیڪو 
تجربو رھیو آھي تنھن بھ لکي رھیا آھیون، مخلتف ملڪن ۾ ھڪ ٻئي کان مختلف موضوعن ۽ اشوز تي 

مخالف تحریڪ کان وٺي فوجي آمریتن خالف، امن الِء ۽ سماجي ھالیل تحریڪن جن ۾ ائٽمي ھٿیارن 
 انصاف جھڙا موضوع شامل آھن. 
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