
 آمریت جي خاتمي جي پیڪ لسٽ
THE CHECKLIST FOR ENDING TYRANNY

PETER ACKERMAN AND HARDY MERRIMAN
FROM THE BOOK: IS AUTHORITARIANISM STAGING A COMEBACK?

EDITORS: MATTHEW BURROWS AND MARIA STEPHAN
THE ATLANTIC COUNCIL, 2015

TRANSLATION: DECEMBER 2016



Translated and individually evaluated 

TRANSLATOR’S NOTES



 آمریت جي خاتمي جي پیڪ لسٽ
 پیٽر اڪرمین ۽ ھارڊي میري مین

ئي  اڄوڪي دور جا موتمار تظاد ریاستن جي وچ ۾ نھ بلڪھ ریاستن جي اندر آھن، آمر حڪمران پنھجي
ا: عوام مٿان غاصب آھن. عام طور تي اھو مڃیو وڃي ٿو تھ اھڙن مظلوم ماڻھن وٽ فقط ٻھ رستا بچن ٿ

ستو اھو ٻیو ر ڪن وقت سان گڏ اھا سڌرندي، نرم ٿیندي، ۽تھ  ھڪ تھ ھو آمریت کي ان امید تي برداشت 
ھ ڪھڪ ٽیون رستو بھ نھ صرف موجود آھي بلآھي تھ ان خالف پرتشدد مزاحمتي تحریڪ ھالئجي. 

ور سو آھي عوامي طاقت ۽ اڀار، عدم تشدد تي ٻڌل ھڪ ڀرپ اڪثر ان جو ئي استعمال ٿیندو رھیو آھي
ٿو  ور تي نھعوامي تحریڪ، جیڪي اڪثر ویجھي ماضيَء ۾ اڀرندیون رھیون آھن جن جو ذڪر عام ط

ر جون اھڙیون تحریڪون ھلندیون آمرن خالف عام شھرین جي عوامي اڀا کان وٺي 1900ڪیو وڃي. 
سالن جي تاریخ ۾ ھر سال گھٽ ۾ گھٽ ھڪ اھڙي تحریڪ ھلندي رھي آھي.  200اچن ٿیون. گذریل 

تعین و کان پوِء عام شھرین جي طاقت تي ٻڌل اھڙین تحریڪن ڪیترن ئي ملڪن جي مستقبل ج 1972
ي یابین جي باوجود پالیسھي ۽ نتیجھ ڏنا آھن. پر انھن ڪامڪیو آھي، جمھوریت طرف وک وڌائي آ

یڪن جوڙیندڙ، عالم، صحافي ۽ سماج تي نظر رکندڙ ماڻھو عوامي اڀار جي انھن عدم تشدد تي ٻڌل تحر
رامن ن کي پبغیر تشدد جي جبر تي ٻڌل آمرجي ڪامیابین تي نظر نھ ٿا وجھن تھ ڪیئن عام ماڻھوَء 

 تحریڪن ذریعي شڪست ڏني آھي. 

 پرامن عوامي اڀار تي ٻڌل تحریڪن جو جائزو

بر جن ج عوامي اڀار ۽ مزاحمت تي ٻڌل اھڙین تحریڪن جا ویجھي ماضيَء ۾ ڪیترائي مثال موجود آھن 
کان وٺي  2011کي برابري تي ٻڌل شھري حق حاصل ٿیا. سال  ٻڌل حڪومتن جو خاتمو آندو ۽ عوامتي 

۾ یوڪرین جي عوام سڄي دنیا کي حیرت ۾ وجھي ڇڏیو، ڇو تھ انھن  2014مصر، تیونس ۽ تازو 
شدد تي ڪئي، شاید ڪنھن جي وھم گمان بھ نھ ھو تھ عدم ت نھ تحریڪن جي اڀرڻ جي اڳڪٿي ڪنھن بھ

حریڪون انھن ملڪن مان اڀرندیون، اھي بلڪل منفرد ِء عوامي مزاحمت جون تپر امن ٻڌل اھڙیون 
۾  سربیا مان اڀریل رنگ واري انقالب (ڪلر ریوولیوشن)،  2000. سال یگانیون تحریڪون ھنیون

 ڪنھن ماڻھوَء بھ اھو نھ پئي۾ یوڪرین، انھن ملڪن ۾ ھڪ ڏھاڪو پھریان  2004۾ جورجیا ۽  2003
۾  1986۽ جابر حڪمرانن جي خاتمي جو سبب بڻجندیون، سمجھو تھ اھڙیون تحریڪون پیدا ٿیندیون 

۾ پولینڊ ۾ سوویت پرست حڪمران  1989۾ چليَء جي آمر جنرل پنوشي،  1988جنرل فرڊیننڊ فرانڪو، 
۾ ڏکڻ افریڪا ۾ ڪارن جي شھري حقن جي فتح وغیره.  1992ٽولي جي پڄاڻي ۽   

جدوجھدن جي وضاحت ڪرڻ ۽ سمجھڻ عالمي توڙي عالئقائي ماھر انھن عدم تشدد تي ٻڌل ڪامیاب 
جي ڪوشش ڪري رھیا آھن ھو اڪثر اھو نتیجو ڪڍن ٿا تھ اھي تحریڪون انھن ملڪن جي 

 ڪري بھ جو انھن جا محرڪ ان ملڪ جي اندروني حلتن کي ان. اھومخصوص حالتن جي پیداوار آھن
نظر ۾ رکي ڏٺا وڃن ٿا، اھي محرڪ ھڪ عمومي حڪمت عملي جي حصي طور نھ ٿا ڏٺا وڃن تھ 



اید نظر ڪیئن عام شھري پنھجن حقن الِء جابرن ۽ آمرن خالف اٿي بیھن ٿا. اسان جي لیکڪن کي اھو ش
ڱيَء عوام جي طاقت جي چ ضرور ککي ٿي، نظر ۾ اٿن، کینڳالھ  نھ ٿو اچي پر جابر حڪمرانن کي اھا

طرح خبر آھي تھ سندن حمرانيَء کي سڀ کان وڏو خطرو انھن عام ماڻھن جي مزاحمتي تحریڪ مان 
 آھي. 

ي گذریل ھڪ ڏھاڪي کان عوامي مزاحمتي تحریڪن ۾ اضافو ٿیو آھي، تنھن ڪري اھي ماڻھو جیڪ
ن ڇو ڳالھ سمجھڻي پوندي تھ اھي عوامي مزاحمتي تحریڪو جمھوري تبدیلي جي حمایتي آھن کین اھا

تھ: ھڪ  عدم تشدد تي ٻڌل اھي تحریڪن ٻن مکیا سببن جي ڪري ڪامیاب ٿیونٿیون ڪامیاب ٿین. 
 جبر تي ٻڌل ھوندیون آھن، ھو پنھجي ي پتو ھوندو آھي تھ آمریتي حڪومتوناھڙین تحریڪن ک

ن جا ڪن ٿا، ۽ ٻیو تھ اھڙین حڪومتن ۾ سڀ ماڻھو جابر حڪمراني قائم رکڻ الِء عوام تي دٻاَء ۽ جبر
 وفادار نھ ٿا ھجن. 

 عوامي مزاحمتي تحریڪون ڪم ڪیئن ڪن ٿیون؟

 کي اڻھنمٿي بیان ڪیل انھن ٻن حقیقتن جي بنیاد تي عوامي مزاحمتي تحریڪن جا ڪارڪن پنھجن م
شتو منظم ڪن ٿا، کین آمریتي حڪومتن کان ڪٽي الڳ ڪن ٿا، جابر حڪمرانن سان وفاداري وارو ر

ن عملن ٽوڙین ٿا ۽ عدم تشدد جو رستو اختیار ڪن ٿا، ۽ بعد ۾ ھڙتالن، بائیڪاٽ، عوامي احتجاج ۽ ٻی
ل ذریعي جبر تي ٻڌل سرشتي ۾ خلل وجھڻ شروع ڪن ٿا تھ جیئن پنھجا حق، آزادي ۽ انصاف حاص

ھ تبڪري سگھن. عوامي مزاحمتي تحریڪ ۾ جڏھن عوام جو وڏو تعداد شامل ٿئي ٿو، مختلف شعبن، مڪ
ھ تشدد تھ پوَء جابر حڪمران انھن مزاحمتي تحریڪن مٿان ڪیترو ب فڪر جا ماڻھو ان ۾ شامل ٿین ٿا

ھ ڪري ٿو، ڪن، سي سمورا ھٿڪنڊا ناڪام ٿین ٿا، ناڪافي ثابت ٿین ٿا، بلڪھ انھن جو نتیجو ابتو ن
 ماڻھن ۾ وڌیڪ غصو ۽ ردعمل پیدا ٿئي ٿو. 

کان وٺي  جابر حڪمرانن ۾ ڏار پوڻ شروع ٿین ٿا، حڪومت تیئن جیئن جیئن ردعمل وڌندو وڃي ٿو تیئن
ا ان جا ادارا،  فوج، پولیس، نوڪر شاھي، میڊیا ۽ معاشي ادارا، جیڪي ریاست جي ڪم الِء مک ھجن ٿ

یڻ جابر حڪومتن جا وفادار خود ان کان الڳ ٿھن ڏار پوڻ جي صورت ۾ تن ۾ ڏار پوڻ شروع ٿین ٿا. ان
ي شروع ڪن ٿا، جن قوتن ۽ ادارن جي اڌار تي جابر حڪمران پنھجو راڄ قائم ڪیو ویٺا ھوندا آھن س

مل ٿیڻ ٽٽڻ شروع ٿین ٿا. ادارتي ۽ حڪمرانيَء جو واڳون ڪمزور ۽ ڀرڻ لڳن ٿیون، سندن حڪمن تي ع
ي تا سوڙھا ٿیندا وڃن ٿا، ھنن جو حڪم مڃڻ وارا گھٽبا وڃن ٿا، عدم تشدد جٺپ ٿئي ٿو، سندن رس

 تحریڪ ھالئیندڙ بل آخر ڪامیاب ٿین ٿا، ھڪ وڏي تبدیلي ظھور پذري ٿئي ٿي. 

 حالتون بمقابال فن

ھن جیئن تھ عوامي مزاحمتي تحریڪون تیزيَء سان اڀري رھیون آھن ۽ انھن جا اثر تمام گھڻا آھن تن
جي  آھي تھ انھن محرڪن جو جائزو وٺون جیڪي ان جي نتیجن جو تعین ڪن ٿا. ڇا انڪري ضروري 

َء پونیان ان ملڪ (خطي) جون حالتن جو ھٿ ھوندو آھي جیڪي عوامي اڀار جي تحریڪ جي ڪامیابي



م ڪن ٿا قدجو تعین ڪن ٿیون یا وري ٻنھي ڌرین جي ڪامیابيَء جو تعین سندن حڪمت عملیون، ھنر۽ 
  ر ٿئي ٿو؟تھ ڪامیاب ڪی

ل سینٽر اسان جنھن اداري جو حصو آھیون (یعني عدم تشدد ذریعي تظادن جي حل الِء ڪم ڪندڙ انٽرنیشن
و نقطي جآن نان وایولینٽ ڪانفلڪٽ) ان اداري جي مقصدن جو ھڪ اھم حصو اھو آھي تھ عدم تشدد 

ي رد مطلب اھو بھ آھي تھ تحریڪ جي اڳواڻن کي ھي ڳالھ بھ ذھن نشین ڪرڻ گھرجي تھ مخالف ڪٿ
رف ڪجھ ماڻھن جو خیال آھي تھ عدم تشدد جي تحریڪ صعمل ۾ تشدد جو رستو اختیار تھ نھ ڪندو. 

ي ریت تانھن حڪومتن خالف ڪامیاب ٿي سگھي ٿي جیڪي  آمر سخت نھ ھجن، یعني سفاڪیت ۽ برب
کي عدم  تھ دنیا جي بدترین آمریتن وساري ٿا وھن ھيَء حقیقت  پر اھڙا ماڻھوٻڌل ردعمل اختیار نھ ڪن. 

ن جو ڊڪٽیٽر تشدد ذریعي شڪست ڏني وئي جن ۾ ڏکڻ افریڪا جي نسل پرست اقلیتي حڪومت، فلپائی
مصر ۾ مارڪوس، چليَء جو پنوشي ۽ پولینڊ ۾ ڪمیونسٽ حڪومت شامل آھي، ۽ ویجھي ماضيَء ۾ 

نھن الِء ڊڪٽیٽر ھسني مبارڪ ۽ تیونس ۾ بین علي شامل آھن. انھن سڀني حڪومتن ۽ حڪمرانن مان ڪ
ائڻ الِء بھ نھ ٿو ڇئي سگھجي تھ ڪي اھي رحمدل، گھٽ سفاڪ ھنیون یا وري عوام جي تحریڪن کي دٻ

 ڪنھن بھ سفاڪ عمل ڪرڻ کان گھٻرائڻ وارا ۽ پوئتي ھٽڻ وارا ھئا. 

۾ فریڊم ھائوس تنظیم طرفان جاري رپورٽ  2008في انگ اکر پڻ موجود آھن. سال ان حوالي سان ڪا
اھڙن ملڪن جو جائزو پیش ڪیو جیڪي آمریت کان  64ڪیترن ئي تحریڪن جو جائزو ورتو، تقریبن 

احمتي جمھوریت ڏانھن سفر ۾ ھنیون. ان جائزي ۾ انھن سببن ۽ عنصرن جو جائزو ورتو جیڪي سول مز
تائین ھلندڙ تحریڪن جو جائزو ورتو ویو. ان رپورٽ جو  2006کان  1975انداز ٿیا. تحریڪ مٿان اثر 

ٺیان سول مزاحمتي تحریڪن جي ڪامیابي ۽ ناڪاميَء پ” ھڪ پیراگراف اوھان سان ھتي ونڊجي ٿو: 
پئي تھ  ھ ھئا، پر اھا صاف خبرجن عنصرن جو جائزو ورتو ویو انھن ۾ سیاسي ۽ ماحولیاتي سبب شامل ن

یل ۽ شاھوڪار سماجن جي بجاِء شھرین جي مزاحمتي تحریڪون گھڻو ڪري غریب، پوئتي پر یام
مان  ڪامیاب ٿیڻ جا امڪان وڌیڪ آھن. ان تحقیق ۾ اھڙي بھ ڪا شاھدي نھ ملي جنھن۾ پسمانده ملڪن 

نھ ئي ي. اھو لڳي تھ عوامي مزاحمتي تحریڪ پٺیان مذھبي توڙي نسلي اختالفن جو بھ ھت ڪارفرما آھ
“ڪھڙو حڪمران یا غاصب حڪومتي نظام موجود آھي ۽ ان سان ڪو تحریڪ تي فرق پیو ھجي.  

ورٽ جنھن عنصر جو جائزو ورتو ویو ۽ ان جو اثر پڻ نظر آیو سو ھو مرڪزیت تي ٻڌل حڪومتون. رپ
ي دارومدار تحقیق ثابت ڪیو تھ جتي بھ آمراڻي طرز حڪومت جیڪا مرڪزیت ت” جي لیکڪن لکیو تھ 

ان تھ وجود آھي ان سان مھاڏو اٽڪائڻ، مزاحمتي تحریڪ ھالئڻ نسبتن آسان آھي ان حوالي سرکي ٿي م
 ان ملڪ جي ماڻھن کي متحرڪ ڪرڻ سولو آھي. 

التون ان رپورٽ جو مجموئي طرح نتیجو اھو نڪتو تھ تحریڪن جي ڪامیابيَء جو تعین ملڪ جون ح
ي ایوارد یافتھ چینوویٿ ۽ ماریا اسٽیفن پنھج ھڪ ٻئي عالم اریڪاڪن ٿیون. ان رپورٽ جي ٽن سالن بعد 

جي عرصي تائین  دنیا  2006کان  1900۾  “عوامي مزاحمتي تحریڪون ڇو ٿیون ڪامیاب ٿین”ڪتاب 
ل ٻڌ ملڪن جي تحریڪن جو جائزو ورتو. جنھن ۾ ھنن ثابت ڪیو تھ دنیا ۾ عدم تشدد تي 323جي 

سیڪڙو ڪامیاب ٿین  26ریڪون صرف ٿیون، جڏھن تھ پرتشدد تح سیڪڙو ڪامیاب 53تحریڪون 



جو اھڙین  ریاست جون پرتشدد ڪاروایون ۽ ٻیا عنصر توڻيسندن تحقیق اھو پڻ ثابت ڪیو تھ  ٿیون.
تي ڍانچھ تحریڪن جي ڪامیابین تي اثر انداز ٿي سگھن ٿا پر کین اھڙا ڪي بھ سماجي، معاشي یا ادار

عد ھو ان جو تعین ڪن. سمورین تحریڪن جو جائزو وٺڻ ب ءَ نظر نھ آیا جیڪي تحریڪن جي ڪامیابي
ن تحریڪن اھي ماڻھو جیڪي ملڪ جي مقامي حالتن تي زور ٿین تھ تي اھي ئي اھڙی” نتیجي تي پھتا تھ 

“ین ٿیون.کي ناڪام ڪن ٿا، پر نتیجو تھ اھو آھي تھ عدم تشدد تي ٻڌل تحریڪون اڪثر ڪامیابي ماڻ   

سندن  ي اڀار جي تحریڪن بابت سماج ۾ روایتي غلط سوچ موجود آھي.اھا تحقیق ثابت ٿي ڪري عوام
ي وڌیڪ چ جو بنیاد ئي غلط آھي. تحریڪن جون صالحیتون ۽ حڪمت علمیون ڪامیابي ۽ ناڪامي توس

ن ٿیون. اثر انداز ٿین بنسبت مقامي حالتون. اھا سوچ غلط آھي تھ ڪامیابيَء جو تعین صرف حالتون ڪ
زاحمت اٽڪائڻ وارین ڌرین کي پھریون فیصلو تھ اھو ڪرڻو پوندو آھي تھ م مثلن آمریتن سان مھاڏو

ان گھڻو اثر ڪھڙي انداز سان ٿیڻ گھرجي. ان جي توقع رکڻ نامناسب نھ ٿیندي تھ جیڪڏھن نتیجي جي مٿ
نھ آھي.  انداز ٻاھریون حالتون ٿیندیون تھ پوِء ان صورت ۾ صرف ویڙھ ڪیئن ڪجي وارو نقطو ڪافي

ترن ڪیسن تشدد واري ھجي یا پرامن ٻنھي جو نتیجو ساڳیو نڪرندو بلڪھ ڪی ۾ تحریڪ  ان صورتحال
 ۾ ایئن ئي ٿیو آھي. 

ڪیتریون  تائین ٿیل جھیڙن ۾ عوامي اڀار جون 2006کان  1900ٻڌائین، سال  ٿاپر انگ اکر ڪجھ ٻیو 
ا ۽ ارا اھڙا مطالبتحریڪون ڪامیاب ٿیون آھن. ڪجھ ماڻھو اھو چئي سگھن ٿا تھ پرامن جدوجھد و ئي

لیل پر ھن تحقیق جي عالمن ان د . سان ۽ حاصل ڪرڻ جھڙا ھوندا آھنآمسئال کڻي ویڙھ ڪن ٿا جیڪي 
ریت پرامن احتجاجي مزاحمتي تحریڪن جي وڏي اڪثریت آم”کي اڳ واٽ ئي سمجھندي لکیو آھي تھ 

ھڙي یجھ ڀوڳڻ جتي ٻڌل حڪومتن خالف ئي شروع ٿي آھي. جتي پرامن تحریڪن کي پڻ موتمار نت
“صورتحال موجود ھئي.  

ي لکیل ان ساڳئي موضوع تي پنجاھ سال اڳ نوبل پرائز حاصل ڪندڙ معاشي ماھر ٿامس شیلنگ پنھج
ڳ ساڳي ڀلڳ  ٿام شھري آمر ۽”لکیو ھو تھ “ عوامي مزاحمت ھڪ قومي دفاع جي شڪل ۾”ڪتاب 

ظیم جیڪڏھن وٽن ھڪ منظم تنصورتحال ۾ آھن، عوام کیس سڀني شین کي محروم ڪري سگھي ٿو 
ي ھجي ۽ گڏیل طور ان کان انڪار ڪري سگھن. ۽ آمر پڻ عوام کان سڀ شیون ڇني الڳ ڪري سگھ

ین وٽ ٿو، ھو کین حڪومتي طاقت جي استعمال سان سڀني شین کان محروم ڪري سگھي ٿو. ٻنھي ڌر
ڪامیابي ان جي  اھا ھڪ بارگینگ واري صورتحال آھي، ٻنھي مان جیڪا منظم ۽ ظابطي ۾ ھوندي

“ٿیندي.   

ان شیلنگ جي مطابق عوامي مزاحمتي تحریڪ جن حڪمت عملین جي چونڊ ڪندي ان جو فائدو ۽ نقص
یجھ نڪري آھي، ساڳي طرح جابراڻي ۽ آمراڻي حڪومت پڻ جیڪا پالیسي اختیار ڪندي ان جا پڻ ٻئي نت
ریڪ جو سگھن ٿا. ڪامیاب اھو ٿیندو جیڪوٻئي شیون ذھن ۾ رکي فیصلو ڪندو. عوامي مزاحمتي تح

ڏي چاھیندو تھ اھڙیون حالتون پیدا ٿین جن جي ڪري آمر حڪمران کي وڌیڪ ماڻھو ڇجھدار اڳواڻ سم
 اطاعت جاري رکڻ چاھیندو جنھن ۾ يان وري مختلف ھٿڪنڊن سان ماڻھن جوڃن، جڏھن تھ ظالم حڪمر

ڏي اڪثر ھو تشدد جو سھارو وٺندو آھي، ھن جي ڪوشش ھوندي آھي تھ گھٽ تشدد ذریعي ماڻھن جي و



ڻ رھ ھ ڪیترا ماڻھو ھن جي رعیت ٿيان جھیڙي جو نتیجو اھو نڪرندو تبادي کي غالم بڻائي رکي. آ
ٿا، جنھن جو تعداد وڌیڪ ھوندو سو ئي آخر ۾ ڪامیاب ٿیندو.  پسند ڪن ٿا یا بغاوت ڪن  

گھرجي) تي ڌیان ڏیڻچیڪ لسٽ (ڇا  

و جو اھم ڪردار ھجي ٿڪنھن بھ عوامي مزاحمتي تحریڪ جي ڪامیابي پٺیان حڪمت عملي ۽ گرن 
عمل ھیٺ  انھن صالحتین، ھنرن جو جائزو وٺڻ گھرجي جیڪي مخلتف تحریڪن ۾ کي تنھن ڪري اسان

صالحیتون ۽ حڪمت عملیون ڪامیابي حاصل ڪرڻ الِء اھم آھن:  3آیون آھن، انھن مان   

 پھرین: ماڻھن کي گڏ جي صالحیت
 ٻین: عمل جي منصوبھ بندي ڪرڻ

 ٽین: پرامن ظابطو

ي مي مزاحمتي تحریڪ ۾ جیڪڏھن مٿیون صالحیتون موجود آھن تھ پوِء سندن عمل مان ھیٺیا ٽعوا
 رجحان صاف نظر ایندا: 

 پھریون: عوامي مزاحمتي تحریڪ ۾ خلق جو وڏو تعداد حصو وٺندي نظر ایندو
نداٻیون: پرتشدد ڪاروایون ایترون موثر نھ رھندیون بلڪھ ان جا نتیجا ابتا نڪرڻ شروع ٿی  

ن: تحریڪ جا مخالف ماڻھون جابر حڪومتن جو ساٿ ڇڏیندا ویندا. ٽیو  

آھي، ذھن ۾  جنھن تي ڌیان ڏیڻ جي ضرورتٿا مٿین ٻنھي شین کي گڏائي اسین ان کي چیڪ لسٽ سڏیون 
 جي مٿیان رجحان ۽ تبدیلیون اچڻ بعد عوام مزاحمتي تحریڪ جي ڪامیابيءَ رکڻ جي ضرورت آھي. 

۽  تاڃي پیٽي آھي جنھن سان ماڻھن کي پنھجي تحریڪ جي موثر ھجڻڪنجي آھن. اھا ھڪ اھڙي تھ 
  جو ڏس ملي ٿو.پڻ ان راھ تي منظم ڪرڻ  کي سوچ

ڏھن ان مقصد کي حاصل ڪرڻ الِء ان چیڪ لسٽ جو ھڪڙو فائدو اھو بھ آھي تھ تحریڪ دوران جیڪ
گھي ٿي. پس آڻي سماڻھو راھ تا ٿڙي وڃي، اڳتي پوئتي ٿي وڃي تھ ان تي نظر ڦیرائي جیڪا کیس وا

ھلندڙ  عوامي مزاحمتيَء جو تحریڪون تمام گھڻیون پیچیده ھوندیون آھن، خاص ڪري جڏھن تحریڪون
سان وڌیڪ عنصر ڪھڙا موثر آھن انھن جو تعین ڪرڻ ڏکیو ٿي پوندو آھي. ا ان وقت تھ آھن ھوندیون

یون جو خیال آھي تھ تحریڪ دوران ڪو ماڻھو جیڪڏھن مٿین ڳالھین جو جائزو وٺي، اھو ڏسي تھ مٿ
پئجي  رصالحیتون ۽ رجحان موجود آھن یا نھ تھ کیس تحریڪ جي ڪمزورین، سگھ ۽ مستقبل جي  خب

 ویندي. 

: تفصیل اسین ھیٺ ڏئي رھیا آھیون انھن جا وڌیڪ  

 پھریون: ماڻھن کي گڏ ڪرڻ جي صالحیت
ن جابر ۽ آمر حڪرانن کي ماڻھن کي وراھیو ۽ حڪومت ڪریو جو تمام گھڻو تجربو حاصل آھي تنھ

 ڪري جیڪي ماڻھو کین چیلینج ڪن ٿا انھن وٽ ماڻھن کي گڏ ڪرڻ جي صالحیت وڌیڪ ھجڻ
لیون رار رکڻ ھڪ اھڙو ڪم اھي جنھن جون ڪیتریون ئي شڪایڪو پیدا ڪرڻ، ان کي برقگھرجي. 



آھن، جنھن جو مک مقصد اھو تھ ھجي تھ حڪ اھڙو وزن جوڙڻ جنھن تي ماڻھن جو ڀروسو ھجي، ھو 
حریڪ اھو تڏھن ئي ممڪن ٿي سگھي ٿو جڏھن تیڪراِء ھجن، تڏھن ئي سندن ٻڌي قائم رھي سگھي ٿي. 

 خبر ھجي، ھنن جي باري ۾ گھري ڄاڻ حاصل ھجي، ماڻھن جي اڳواڻن پنھجي عوام (خلق) جي قدرن جي
، دن جو چارٽرجي اھنجن ۽ امیدان کان واقف ھجن. ان ڄاڻ جي بنیاد تي ئي مسقبل جي خوابن ۽ مقص

حرڪ منشور جڙي سگھي ٿو، ۽ بعد ۾ عوام تائین پھچائي سگجھي ٿو ۽ ان جي بنیاد تي ماڻھن کي مت
ِء ھمت الِء اتساھ بخشیندو ۽ اجتمائي مقصد الِء اڳتي وڌڻ الڪري سگھجي ٿو. بھتر مقصد ماڻھن عمل 

 ڏیندو. 

ن جي ایڪو قائم ڪرڻ الِء قیادت جي موجودگي پڻ اھم آھي ۽ ان سان گڏ اھڙو تنظیمي ڍانچو جیڪو ماڻھ
نظر ۾ صحیح ھجي ڇو تھ تحریڪ ۾ حصو وٺڻ ھڪ رضاڪاراڻھ عمل آھي، اڳواڻن وٽ ڪو رسمي 

ن متحرڪ ڪري سگھن. ٻی منظم ۽ ھوندو آھي جنھن ذریعي ھو ماڻھن کي ڪمانڊ ۽ ڪنٽرول موجود نھ
ز لفظن ۾ تحریڪ ۾ فیصال اھڙي طرح ڪرڻ ۽ ٿیڻ گھرجن جو ماڻھو نھ صرف صحیح بلڪھ جائ

 سمجھن. ھر تحریڪ جا فیصال ساز ادارا ۽ سرشتا مخلتف ھوندا آھن، ڪن ۾ صرف مرڪزي اڳواڻ
جي اندر  ائین فیصال سازي ڪئي ویندي آھي. ھر تحریڪگڏي ڪندا آھن تھ ڪن ۾ وري ھیٺئین سطح ت

نر ھالئڻ جو ھ کي میڙ مٺ ڪري اڳواڻ کانسواِء بھ ڪیترائي اھڙا مقامي اڳواڻ گھرجن جن وٽ ماڻھن
ائڻ جي رکندي معامال اڳتي وڌ ۾  ھجي، اتحاد ٺاھئڻ ، ڳالھیون ڪرڻ ۽ مختفل گروھن جي مفادن کي نظر

ري وام ۾ ایڪو قائم رکڻ الِء الئق ۽ قابل قیادت جو ھجڻ ضروصالحیت ھجي. ڊگھي عرصي تائین ع
 آھي. 

جي ڏھاڪي ۾ ڏکڻ افریڪا ۾ ڪارن جي ھالیل تحریڪ ۾  1980اھڙي ئي قیادت ۽ ایڪي جو مثال اسین 
نو، ڏسي سگھون ٿا. اپارٿائیڊ خالف مھم سوین ننڍا ننڍا اتحاد ٺھیا جن حڪومت جي نڪ ۾ دم ڪري ڏ

ئیڊ جي اڻي نھ ملڻ کان وٺي ضروري خدمتن جو مطالبوبھ شامل ھو تھ اپارٿامیونسپل ڪمیٽي طرفان پ
جو  خاتمي جو مطالبو پڻ. اھي سڀ گروپ جیڪي وري ھڪ وڏي اتحاد یونائٽڊ ڊیموڪریٽڪ فرنٽ

مي حصو ھئا، انھن جا اڳواڻ مقامي سطح تي مختلف ۽ ٻیا ھئا جنھن ڪري سندن حڪمت عملین ۾ مقا
ومي سطح ن بازارن ۾ شیون خرید ڪرڻ جو بائیڪاٽ وغیره ۽ ساڳئي وقت قسطح تي ٻیا اشوز ھئا، مثل

 تي تحریڪ جو حصو پڻ رھیا. 

 ٻیون: عملي منصوبھ بندي

ندا ، عام طور تي ماڻھو ان کي ڏاڍو آسان وٺموثر شھري مزاحمتي تحریڪ ھڪ انھائي پیچیده عمل آھي
ھوندو آھي، ھا ایئن ضرور آھي آھن ڇو تھ سندن نظر ۾ پرامن جدوجھد جو مطلب صرف جلوس ڪڍڻ 

 جیڪي تحریڪون موثر ۽ جاندار ھوندیون .پر جلوس ڪڍڻ حڪمت عملي جو صرف ھڪ حصو آھي
آھن انھن کي خبر ھوندي آھي تھ ڪھڙا اپاَء ۽ گر استعمال ڪجن، ڪڏھن، ڪیئن ۽ ڪھڙي وقت 

ڪھڙي حڪمت عملي اختیار ڪجي ۽ ان جي سرواڻي ڪیر ڪندو، ان عمل جو فوڪس سماج جي 
ربل ڪمت عملي گھڪھڙي حصي تي ھوندو ۽ بعد ٻیا ڪھڙا قدم کڻڻ گھرجن، مطلب تھ ھڪ مربوط ح

 ھجي ٿي. 



بعد  طاقت، ڪمزورین جو ڪاٿو لڳائڻمٿین سوالن جا جواب حاصل ڪرڻ الِء پنھجي مخالف قوتن جي 
پھرین ان  تفصیلي منصوبھ بندي گھري غور ویچار بعد ڪرڻي پوندي آھي. عمل جي میدان ۾ گھڙڻڻ کان

اسان جا  گھي ٿي، ۽ امڪاني طورڳالھ جو بھ اندازو لڳائڻ گھرجي ھي ڇڪتاڻ ڪیتري حد تائین وڃي س
ن قسم ۽ ٻاھر ڪھڙا اتحادي ٿي سگھن ٿا جیڪي ان ڇڪتاڻ تي اثرانداز ٿي سگھن ٿا. ا ملڪ جي اندر

ي جي وصیع نطر رکڻ جي صورت ۾ تحریڪ جا ساٿي ھڪڙو پالن جوڙي سگھن ٿا جنھن ۾ ننڍي مد
 جي میدان ۾ لھبو تھکان وچئین عرصي ۽ ڊگھي عرصي جي منصوبھ بندي شامل ھجي. جیئن عمل 

ن. واضع سوچ ۽ حالتون تبدیل ٿیندي نظر ایندیون، انھن جو جائزو وٺي گھربل تبدیلیون ڪرڻیون پوندیو
 جنھن انداز منصوبھ بندي ڪئي وڃي ٿي سي ٻئي عنصر تمام گھڻا اھم آھن. 

ن لتجڏھن عمل شروع ٿي چڪو ھوندو آھي، تحریڪ ھلندڙ ھوندي آھي تنھن وقت اسان کي مورضي حا
وبھ ۽ تحریڪ جي اڳواڻن جي صالحیتن جي وچ ۾ ویجھڙائي وارو تعلق نظر اچي ٿو. ڇو تھ عملي منص

دیمند آھن تھ تحریڪ الِء فائ بندي جو بنیاد موروضي حالتون ھوندیون آھن جن جو جائزو وٺڻو پوندو آھي
آھي.  نديیا نقصانڪار. ان بعد ئي تحریڪ فائدیمند حالتن مان فائدو حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪ  

ي جي ھلندڙ تحریڪ دوران منصوبھ بندي جي حساس ڪردار جي نوعیت جو اندازو پولینڊ ۾ یڪجھیت
ي واري تحریڪ آھي. پورھتین کي پنھنجن ڪمزورین ۽ طاقت جو اندازو ھو جنھن جي بنیاد ت 1980

 زدور انھنن آزاد مزدور تحریڪ جو مطالبو ڪیو تھ ملڪ ۾ ٽریڊ یونین آزاد ھجڻ گھرجن. پر ھنن م
ئي  وقت ڪمیونسٽ حڪومت جي خاتمي جو مطالبو نھ ڪیو، ھنن پنھجي توجھ مزدورن جي ایڪي تي

ڪٽرین رکي، ھڙتال جو اعالن ڪیو، ڪم جي جائین تي قبضھ ڪیا، ان کان اڳ ڪیل ھڙتالن ۾ ھنن فی
ڏني  ارنجي ٻاھران احتجاج ڪیا ھئا. پورھیتن جي جدوجھد کي وڌیڪ تقویت میڊا جي متبادل ۽ ازاد اد

ر اھو وڏو ان ڊگھي عرصي تائین ھلندڙ تحریڪ بل آخجیڪي ان تحریڪ کان اڳ ئي قائم ٿي ڇڪا ھئا. 
۾ جمھوري انقالب آیو.  1989سیاسي مقصد پڻ حاصل ڪیو جنھن ھیٺ پولینڊ ۾   

  ٽیون: عدم تشدد جو نظم وظبط

 تحریڪ دوران عدم تشدد وارو نظم و ظبط برقرار رکڻ انتھائي اھم ھجي ٿو ڇو تھ تحریڪ دوران 
ن تحریڪ ڪیترائي چڙ ڏیاریندڙ عمل ٿیندا آھن، ھٿڪنڊا استعمال ڪیا ویندا آھن، پر ان قسم جو ظابطو ا
و تشدد ججو روح ھجي ٿو ڇاڪاڻ تھ ان سان تحریڪ ۾ ٻیا عام شھري پڻ شامل ٿین ٿا، مخالف جڏھن 

یاسي استعمال ڪریٿو تھ کیس خبر آھي تھ ان جي قیمت ڳري ھوندي، پر امن ماڻھن مٿان تشدد ڪرڻ س
ڪار کي ڻو ھاڃیڪار ثابت ٿیندو رھیو آھي، مخالف ڌر ۾ ڏار بھ پئجي سگھن ٿا ۽ سرحوالي سان تمام گھ

. عدم یق ۾ موجود آھنان جا وفادار ڇڏي بھ سگھن ٿا. اھڙا ڪیترائي مثال چینوویٿ ۽ اسٽیفن جي تحق
س وڌي تشدد ۽ پر تشدد تي ٻڌل تحریڪن ۾ اھي اھم فرق آھن جن سان سندن ڪامیابي ۽ ناڪامي جا چان

 ویندا آھن. 

نن تحریڪ جي اندرعدم تشدد وارو ظابطو تڏھن ئي حاصل ڪري سگھجي ٿو جڏھن ان ۾ شامل ڪارڪ
ان اصل ڪري سگھن ٿا. ان حوالي سکي اعتماد ھجي تھ ھو عدم تشدد جي رستي ذریعي پنھجا مقصد ح

روري ڪارڪنن کي سول مزاحمتي تحریڪ جي ڪم ڪار بابت مفصل معلومات مھیا ھجڻ انتھائي ض



ھن. ان آھي، ماڻھن کي اھا بھ ڀليَء ڀت خبر ھجڻ گھرجي تھ ھن قسم جون تحریڪون ڪامیاب ٿیندیون آ
 عام ڪن تھ عدم تشدد جيڪري تحریڪون پنھجي اندر ان قسم جي رجحانن، روایتن ۽ ڪلچر کي 

ا جي سربیتحریڪ ھڪ بھترین رستو آھي جنھن جي ادر پرتشدد عمل کي ھرگز شامل ٿیڻ نھ ڏجي. 
ڪ ۾ شامل ڊڪٽیٽر سلوبدن مالسوڪ کي جڏھن اتي جي ماڻھن تحریڪ ذریعي ھٽایو پئي تھ ھنن تحری

پئي.  ٿیندي ماڻھن کي عدم تشدد واري تحریڪ بابت ڄاڻ ڏني پئي ۽ سندن تربیت ڪئي  

نھ ٿي  ھن قسم جي تحریڪن کي عدم تشدد جو رستو اختیار ڪرڻ اخالقي جواز ۽ دلیل ڏیڻ جي ضرورت
ھن. ھجي بلڪھ ان جي برعڪس اڳواڻ ڪارڪنن کي عدم تشدد واري تحریڪ جا فائده سمجھائیندا آ

ي ۾ وڏي یجتازو جیڪو شام ۾ ٿي رھیو آھي تھ ماڻھن عدم تشدد جي رستي کي ترڪ ڪري ھٿیار کنیا، نت
 تباھي سڀني جي سامھون آھي. 

عوامي مزاحمتي تحریڪ ۾ عام شھرین جي شمولیت کي وڌائڻچوٿون:   
ین عوامي مزاحمت جون تحریڪون تڏھن ڪامیاب ٿي ٿین جڏھن انھن ۾ عام ماڻھو وڏي تعداد ۾ شریڪ ٿ

م ڪري خت ٿا. تحریڪ ڪامیاب ان ڪري بھ ٿئي ٿي جو گھڻي کان گھڻا ماڻھو حڪومت سان وفاداریون
 عوامي حمایت وڃائڻ بعد آمریتي حڪومت جي الِء حڪمراني جاري رکڻ آمریت کي ڪمزرو ڪن ٿا.

ئي ٿو تھ وڌیڪ مھنگو ڪم بڻجي وڃي ٿو. تاریخ مان ڪیتریون ئي شاھدیون ملن ٿیون جن مان ثابت ٿ
 جڏھن عوام وڏي تعداد ۾ اھڙین تحریڪن جو حصو بڻجن ٿا تھ آمریتون جھڪي پون ٿیون. 

۾ لکین ماڻھن آمریت مخالف مظاھرن ۾ شرڪت  2011ن جو ھڪ ٻیو مثال مصر جو آھي جتي سال ا
توڙي  ڪئي، تیونسیا ۾ پڻ سماج جي مختلف طبقن، ننڍن توڙي وڏن ماڻھن، مردن توڙي عورتن، مذھبي

اڻھن سیڪیولر گروھن ، ھیٺئین ڪالس کان وٺي مڊل ڪالس جي ماڻھن، شھري توڙي ٻھراڙيَء جي م
 یڪ ۾ زبردست حصو ورتو نتیجي ۾ آمریت جي تڏا ویڙھ ٿي. ان عوامي اڀار جي برعڪسان تحر
واري گرین تحریڪ پڻ  2009۾ چین ۾ شاگردن جي تحریڪ بري طرح ناڪام ٿي، اھڙي طرح  1989

انھن تحریڪن ۾ عام ماڻھو وڏي تعداد ۾ شامل نھ ٿیو. ناڪام ٿي ڇو تھ   

ي ڪ لسٽ ڏني آھي ان ۾ عوام جي وڏي اڪثریت کي پنھجاسان جیڪا ھتي ڌیان ۾ رکڻ الِء جیڪا چی
ري ٿو ۽ پاسي ڪري تحرڪ ۾ آڻڻ کي اولیت ڏني آھي. بھتر مسقبل جو تصور عوام ۾ یڪسوئي پیدا ڪ

 کین عمل الِء آماده ڪري ٿو. عمل دوران منصوبھ بندي جا عنصر ماڻھن ۾ اعتماد پیدا ڪن ٿا، سندن
و پیدا ي صحیح استعمال ۽ تحریڪ الِء قرباني ڏیڻ جو جذبامڪان خدشن کي دور ڪرڻ ۾، سندن وقت ج

ن ڪن ٿا. ھڪ موثر حڪمت عملي جو ڪمال اھو آھي تھ ھر طبقي، امیر، غریب، پوڙھن توڙي نوجوان
بھ اھو آھي  کي پنھجي ڍنگھ جو ڪم ڪرڻ الِء گھربل گنجائش ڏئي. عدم تشدد تي ٻڍل تحریڪ جو ڪمال

جھ ر ادا ڪرڻ جو موقعو ڏئي ٿي، جڏھن تھ ھٿیاربند ویڙھ فقط ڪتھ اھا ھر قسم جي ماڻھوَء کي ڪردا
 تربیت یافتھ ماڻھو ئي حصو وٺي سگھن ٿا. 

 پنجون: طاقت جي استعمال جي منفي نتیجا
تعمال، آمریتي حڪومتن جي ھٿن ۾ جیڪو وڏو ھٿیار ھوندو آھي سو ڏنڊي جو استعمال یعني طاقت جو اس

 امي اڀار جي تحریڪن کي سوچڻ گھرجي اھڙن پرتشددتشدد ۽ ظلم جو استعمال. تنھن ڪري عو



 ڪارواین جو توڙ ڇا آھي، ڪیئن ھڪ جابر حڪمران کي مجبور ڪجي تھ ھو طاقت جو استعمال نھ
قصان ڪري سگھي. ھن کي اھا ڳالھ باور ڪرائجي تھ طاقت جو استعمال ڪرڻ سندس فائدي جي بجاِء ن

ڻ ن (رسڪ) جو جائزو ورتو وڃي. ان جائزي وٺوڌیڪ ٿیندو. پر ان کان بھ اڳ ضروري آھي تھ خطر
لن بعد اھڙن عملن جي چونڊ ڪئي وڃي جن سان حڪومتي پرتشدد ڪارواین جو امڪان گھٽ ھجي. مث

جڏھن تشدد جو خطرو وڌیڪ ھجي تھ ان صورت ۾ وڏا عوامي جلسھ ڪرڻ نٽائجي، ڇو تھ جڏھن ماڻھو 
 ي جاِء تي وقتي طور عوامي ردعمل ۽ حڪومتٻاھر روڊن تي ایندا تھ تشدد جو امڪان رھندو، پر ان ج

، ھڙتال مثلن ڪجھ شین جو بائیڪاٽ ڪرڻ کي مڃڻ کان انڪار جا ٻیا بھ ڪیترائي رستا موجود آھن
ڪري گھر ویھي رھڻ، مزاحمت جا ڪجھ نشان کڻ عوام جاین تي بیھي رھڻ وغیره انھن عملن سان 

تھ ھو اھڙن پر امن شھرین مٿان تشدد ڪن. جابر حڪومت الِء ڏکیو ٿي پوندو   

 ۾ چلي جي حڪمران آگوسٽو پنوشي جي خالف ماڻھن تمام وڏي تحریڪ شروع ڪئي، پر ان 1983
ي وڏي دوران ھو سندس بربریت کان بھ بچڻ چاھین پیا. پنوشي جي آمریت ھڪ ڏھاڪي تائین ماڻھن ک

و سڀ ڪجھ ان پئماني تي گرفتار ڪیو، ڦاھیون ڏنیون، تشدد جو نشان بڻایو، جبري طور گم ڪیو ویو، اھ
۾  ڪوپر جي مائینز ۾ ڪم  1983ٻاھر پنھجو آواز اٿارڻ نھ اچن. اپریل ڪري ڪیو ویو تھ جیئن ماڻھو 

ال کان ڪندڙ مزدورن سینٽیاگو جي ٻاھران ھڙتال جو سڏ ڏنو پر پنوشي رتوڇاڻ جي ڌمڪي ڏنو تھ ھڙت
تال ِء ھڙاڳ ھو پنھجي فوج موڪلیندو، سندس ان ڌمڪي کان اڳ مزدورن جي اڳواڻ رتوڇاڻ کان بچڻ ال

ٿیڻ  جو سڏ واپس ورتو ۽ ان جي بدلي سڄي ملڪ ۾ احتجاج جو سڏ ڏنو تھ جیڪو بھ ھن تحریڪ ۾ شامل
رفتار سان  چاھي اھو ڪم بھ سست رفتار سان ڪندو، گاڏي بي سست رفتار سان ھالئیندو ۽ پنڌ بھ سست

ھن ت ڪئي جنڪندو. سندس ان سڏ جي موٽ تمام زبردست رھي، بلڪھ غیر معمولي طور ماڻھن شرڪ
 بعد ماھوار ھڙتالن جا سڏ ڏنا ویا. پورھیتن جو اھو پھریون قدم ھو جنھن سان خوف جي فضا ٽٽي ۽

اج پنوشي جي دھشت جي دور ۾ ڏار پوڻ شروع ٿیا. ڇو تھ جڏھن ماڻھن ڏٺو تھ سندن پرامن محدود احتج
، ۽ ندن دل وڏي ٿيجو ڪو وڏو پرتشدد حڪومتي ردعمل نھ ٿو اچي تھ ھنن الِء رسڪ گھٽجي ویو، س

ن ۽ ڇا پنوشي جي فوج سامھن ڪو جواب نھ رھیو تھ ھو ان ھیٺئین سطح تائین احتجاج ڪیئن منھن ڏی
 ڪن. 

ئن چئون ، یا وري ایحڪومتي تشدد جي خطري کي گھٽائڻ ۽ ان کان بچڻ جا ٻیا بھ ڪیترائي طریقا آھن
یڪ فائدي جي بجاِء نقصان وڌ تھ وقت جي حڪومت کي اھا ڳالھ سمجھ ۾ اچي وڃي تھ تشدد سان کین

رڻ ان الِء ھڪڙي حڪمت عملي تھ اھا ٿي سگھي ٿي تھ حڪومت جي برطرفيَء جو مطالبو ڪٿیندو. 
ھن جي بجاِء صاف پاڻيَء جو مطالبو ڪرڻ، شھرن ۽ پاڙن ۾ امن قائم ڪرڻ وغیره جھڙا معامال اٿاري ماڻ

و یت جو مظاھرو ڪیو تھ ان جتھ جیئن حڪومت اھڙن احتجاجن خالف بربر کي متحرڪ ۽ گڏ ڪجي
۾ سماجي ڪارڪن جیڪو گھڻو ڪري  2010عوامي ردعمل وڌیڪ ایندو. مثال طور مصر ۾ سال 

انٽرنیٽ تي سرگرم ھوندو ھو، بالگس لکندو ھو، ھن خالف حڪومت ڪاروائي ڪئي، کیس ھڪ 
و ھن ج، ھن جو ڏوھ صرف اھو ھو انٽرنیٽ ڪیفي مان کنڀي کنیو ویو، کیس تشدد ڪري ماریو ویو

تي گڏجي  حڪومتي ڪرپشن کي ظاھر پئي ڪیو ۽ ان تي قلم کنیو. حڪومت مخالف گروپن فیس بڪ
ان  ھنن ان عمل ذریعي صرف حڪومتي“. اسین سڀ خالد سعید آھیون”مھم شروع ڪئي ۽ چوڻ لڳا تھ 



 ڪوشش کي رد ڪیو جنھن حڪومت ھن جي زندگيَء کي غیر قرار ڏئي رھي ھئي. پر عوام ھن موت
یو. وش ٿي نھ وٺو ۽ جنھن تشدد جو مظاھرو حڪومت ڪیو ان جو نتیجو حڪومت جي ڳچيَء ۾ پتي خام  

 ڇھون: تحریڪ جي مخالفن ۾ ڏار وجھڻ
یون تبدیل مزاحمتي تحریڪ وڌندي رھي ٿي تیئن ڪافي ماڻھو پنھجیون وفادار وقت سان گڏ جیئن عوامي

 حڪومتي ڌر جا سرگرم توڙي خاموش ماڻھو وفاداریون تبدیل ڪرڻ شروع ڪن ٿا. مثلن ڪن ٿا.
روع ڪندا حڪومت ۾ ویٺل سڌارپسند ۽ انتھا پسند سرڪار مٿان قبضو ڄمائڻ الِء پاڻ ۾ اندروني ویڙھ ش

یٿو آھن. معاشي دٻاَء ھیٺ ممڪن آ تھ سرڪار ڪجھ مطالبھ مڃي وٺي تھ جیئن ملڪ جي معیشت جو ڦ
ادار تحریڪ ھلڻ سان حڪومت ڪیترن ئي دٻائن جو شڪار ٿیندي آھي.حڪومت جي وفي. ھلڻ لڳ

مت نوڪر شاھي، فوجي، پولیس ۽ ٻیا ممڪن آ تھ حڪومت کي ڇڏین ڏین، اھو بھ ممڪن آ تھ ھوحڪو
حد  مان بیزار ھجن ڇو تھ سندن خاندان جا میمبر ۽ دوست ممڪن آ تھ ان تحریڪ جو حصو ھجن. ایتري

ر انھن ن طبقو جیڪو ھونئن تھ سرڪاري جو حصو ھوندو آھي، سندن ھمدرد ھوندو آھي، پتائین جو مٿیو
آڻڌریا  ھ اھي ماڻھوجي دلین ۾ بھ شڪ پیدا ٿئي تھ آیا ھيَء حڪومت برقرار رھندي بھ یا نھ! ۽ ممڪن آ ت

 ٿي بیھي رھن ڇو تھ ھو تاریخ جي ھن نازڪ موڙ تي ڪنھن غلط صف ۾ نھ ٿا بیھڻ چاھین.

فوج  ۾ یوڪرین ۾ آیل اورینج انقالب جو ئي مثال وٺو جتي باغین شعوري طور تي 2004ي سان ان حوال 
ت سان گڏ سان ڳالھین جو سلسلو جاري رکیو ۽ ان ۾ ھنن ریٽائرڊ فوجین جي ذریعي ڳالھیون ڪیون. وق

یل ڪئي پمخالف ڌر ثابت ڪیو تھ ھو پرامن آھن ۽ معقول ڳالھین ۾ یقین رکن ٿا، سالمتي ادارن کي ھنن ا
شروع  تھ اچي ماڻھن جي جاین ۽ جانین جو تحفظ ڪیو، ھنن تھ پولیس وارین گالب جا گل تحفي ۾ ڏیڻ

ندا ڪیا تھ ھو جھیڙو نھ ٿا ڪرڻ چاھین. پر گڏوگڏ ھو سرڪار جي ڪرپشن جي پت پڻ وائکي ڪ
ن جڏھرھیا.نتیجي ۾ اڳتي ھلي ھنن سپاھین جو ساٿ ۽ ھمدردي حڪومت کان ڇني پاڻ حاصل ڪیو. 

رھیا.  حڪومت مخالف ڌر مٿا جبر ۽ تشدد ڪرڻ شروع ڪیو تھ ڪیترائي فوجي توڙي سپاھي اڻڌریا
ج ۽ پولیس اتي سربیا ۾ توڻي جو فوسربیا ۾ میلوسوچ جي حڪمراني جي آخري ڏینھن ۾ بھ ایئن ئي ٿیو. 

ي آخري واري بغاوت ج 5اٽپور آڪٽوبر بغاوت نھ ڪئي پر ھنن حڪومت جا حڪم ٻڌا اڻٻڌا ڪري ڇڏیا. 
و ملیو ڏینھن ۾ ھڪ پولیس آفیسر کي ھیلڪاپٽر مان ڪیمیل مادو مظاھرین مٿان اڇالئڻ جو حڪمنام

 جیڪو ھن نھ مڃیو ان وقت تھ ھن اھو چیو تھ خراب موسم جي ڪري کیس زمین تي مظاھرین صحیح
ڪیمیل  ھن طرح نظر نھ پئي آیا، توڻي جو ان ڏینھن سج جي روشني جام ھئي، پر بعد ۾ ھن قبول ڪیو تھ

دا.مادو ڄاڻي واڻي نھ اڇالیو جو کیس ڊپ ھو تھ سندس خاندان جا ماڻھو پڻ ان ڏیھن ریلي ۾ شریڪ ھون  

آھي.  ان قسم جون بغاوتون یا عملدارن جو آڻڌریو ٿیڻ سوسائیٽي جي ڊگھي جدوجھد جو نتیجو ھوندو 
لڳي ٿو.  سرڪار کان التعلق ٿیڻ ۾ ڀلي ڪن ماڻھن جا ذاتي مفاد ھجن پر کین اھڙو فیصلو ڪرڻ ۾ وقت

مام تجن تحریڪن ۾ ایڪو ھوندي آھي ۽ منظم ھجن ٿیون، پرامن رھن ٿیون تن جي صفن ۾ پس وپیش 
ڪرڻ سان  گھڻن مختلف مڪتبھ فڪر جا ماڻھو شامل ٿین ٿا، مختلف طبقن ۽ فڪرن جي ماڻھن کي شامل

ي جڏھن تحریڪ نازڪ موڙ تي پڄي ٿي تڏھن سرڪار جا ماڻھو وفاداریون مٽائین ٿا ۽ مخالف ڌر ج
ري تحریڪ جو حصو بڻجن ٿا. پر ان الِء پرامن جدوجھد ۾ ایمان ھجڻ، منصوبھ بندي جو ھجڻ ضرو

ٿو  پر جیڪڏھن ڪا بھ مخالف ڌر جي تحریڪ پرتشدد بڻجي ٿي، یا ان مان اھوخطرو موجود رھيآھي. 



ي جیئن شام وارتڏھن سرڪار جا وفادار ماڻھو تشدد جي ڊپ کان سرڪار سان چنبڙیا پیا ھوندا آھن. 
۾ ٿیو. 2011بغاوت ۾ سال   

 ٻاھرین قوتن تي اثر

ائدو ڪن الِء فائدیمند آھي بلڪھ ٻیا ماڻھو پڻ ان مان فھيَء چیڪ لسٽ نھ صرف مخالف ڌر جي تحری
ِء وٺي سگھن ٿا تھ ڪنھن ڇڪتاڻ ۾ سندن ڪردار ڇا ھجي. مثال طور صحافین کي رپورٽ ڪرڻ ال

و ھيَء چیڪ لسٽ ڪافي مدد ڏئي سگھي ٿي تھ عدم تشدد واري تحریڪ ڪیئن ڪم ڪري ٿي، ھ
تحریڪ جو  سگھي ٿي تھ ڪیترا عام شھريڇڪتاڻ کي صحیح نموني سمجھي سگھن ٿا. کین خبر پئي 

 حصو ٿي رھیا آھن، ۽ ڇو ٿي رھیا آھن، آیا حڪومتي ڪارندا سرڪار جا حڪم دل سان مڃي ۽ ان تي
لٽو عمل ڪري رھیا آھن یا نھ، حڪومت پرتشدد ڪارواین جو اثر سرڪار فائدیمند پیو نڪري یا ا

حمایت ڇو وڃائي رھي آھي، یا  حڪومت ڪارباري طبقي جيسرڪار کي ڳچيَء ۾ پوڻ وارو آھي. 
تي ملڪ مان ڪھڙین حالتن جي ڪري ڀڄي ویوڇو  21واري یوڪرین واري بغاوت ۾ صدر فئبروري 

م تھ سندس ڀڄي وڃڻ کان ڪجھ ڪالڪ اڳ ئي سرڪار مظاھرین مٿان بدترین تشدد ڪرڻ جو حڪ
ت کان اڳ آساني وقجاري ڪیو ھو جنھن جو اثر ابتو نڪتو. ان قسم جون ٿیندڙ تبدیلیون صحافین با 

 سمجھ ۾ ایندیون جیڪڏھن ھو ھن قسم جو تحریرون پڙھن ۽ تحریڪن جي نوعیت کي سمجھن.

ن الِء بھ ساڳي طرح جیڪڏھن پالیسي ٺاھیندڙ ھن قسم جي چیڪ لسٽ کي اڳواٽ پڙھن ۽ سمجھن تھ ھن 
اھم پئي جي پونئین حصي ۾  شھرین جي مزاحمت ڪافي موقعا فر 2011شام ۾  مددگار ٿي سگھي ٿي.

ڪیا، اسد جي حڪمراني خالف ھالیل تحریڪ کي ٻاھرین قوتن سمجھڻ ۾ غلطي ڪئي. ان وقت 
ھنن سڀني  ڪیترائي اسد جا وفادار کیس ڇڏي وڃي رھیا ھئا، نھ صرف سني سپاھي بلڪھ ٻیا پڻ، ان وقت

ئي ان اسد جي حمراني مان جند آجي ڪرڻ ۾ ئي پنھجي فتح پئي سمجھي. اسد حڪومت پونین پساھن ۾ ھ
التن اھڙین ح جي ھڪ ٻي نشاني ڪارباري برادري طرفان ھن سان التعلقي وارو مرحلو شروع ٿیڻ ھو. 

تا. ھي ۾ فري سیرین آرمي ذریعي ھٿیاربند ویڙھ شروع ڪرڻ وڏي غلطي ھئي، ان جا نتیجا منفي نڪ
ر ٿي چیڪ لسٽ ٻاھرین قوتن کي مقامي ماڻھن جي جمھوري ۽ آزاديَء جي تحریڪن کي سمجھڻ ۾ مددگا

فزائي حوصال اسگھي ٿي. مثال طور اسان جن پھرین تن صالحیتن جو ذڪر ڪیو آھي انھن جي بھتر 
 19ي جي صرف بھتر رابطي ذریعي ڪري سگھجي ٿي. گڏیل قومن جي انساني حقن بابت گڏیل پڌرنام

. يآرٽیڪل ھیٺ ڪا بھ جابر حڪومت پنھجي شھرین کان اظھار جي آزادي جو حق نھ ٿي کسي سگھ
 چیڪ لسٽ ۾ ذڪر ڪیل ڇھن عنصرن کي ٽیڪنیڪل جدت ذریعي انھن الڙن ۽ ذڪر ڪیل ٽن

کي اڳتي وڌائي سگھجي ٿو.  صالحیتن  

 چیڪ لسٽ ۽ تضاد جیڪي اسان جي مستقبل جو تعین ڪندا
ئین سطح جنھن ماحول ۾ عدم تشدد واریون تحریڪون ھلن ٿیون سو تمام گھڻو پیچیده آھي، جنھن الِء ھیٺ

یچیده تائین رابطھ ڪاري، فتح الِء حڪمت عملي گھربل ھوندي آھي، پر ان تحریڪ جا ڪارڪن ان پ
ھ ۾ مونجھاري جو شڪار بھ ٿین ٿا، مثلن غلط فیصال ڪرڻ جو خوف بھ ھنن ۾ رھي ٿو، ڇو ت ماحول

ڌیڪ غلط فیصلو ڪیترن ماڻھن جي زندگي وڃائي سگھي ٿو ۽ ڪن ماڻھن جي ذھنن ۾ ویٺل فریب و



دوجھد ھي چیڪ لسٽ تحریڪ جي اڳواڻن کي ج مضبوط ٿي سگھي ٿو تھ ھي آمر ناقابل شڪست آھي.
ڪي ماڻھو چئي سگھن ٿا تھ ڪنھن بھ ملڪ ۾ الھن چاڙھن کان واقف ڪري ٿو.  جي واٽ ۽ ان جي

ت کي سیاسي ۽ ٻیا عنصر ایترا گھڻا ۽ مخلتف ھوندا آھن جن ۾ ڪنھن ھڪ چیڪ لسٽ جي ذریعي آمری
ال ختم ڪرڻ واري رستي کي آسان ڪرڻ تمام سادي ڳالھ آھي ۽ ٻیو تھ جدوجھد دوران نازڪ صورتح

صر مام گھڻي توجھ گھربل ھوندي آھي جنھن جو فوڪس مقامي حالتن تي منحالِء فیصال سازي کي ت
 ھوندو آھي.

س پر ڏسو ھي چیڪ لسٽ اھو نھ ٿي چئي تھ مقامي عنصرن ۽ حالتن کي ذھن ۾ نھ رکو، ان جي بر عڪ
ٽي انھن مقامي حالتن، منفرد عنصرن کي ذھن ۾ رکندي اوھان آڏو وصیع حڪمت عملي ۽ ھڪ تاڃي پی

ھڙو رخ ٿي تھ جیئن اوھان کي خبر ھجي تھ اھي سڀ تبدیلیون ۽ حالتون ممڪنھ طور ڪ جي ڳالھ ڪري
ماڻي  اختیار ڪري سگھن ٿیون ۽ انھن کي ڪیئن سمجھجي، ۽ عدم تشدد واري تحریڪ ڪیئن فتح

چیڪ لسٽ  ھي”ان چیڪ لسٽ بابت اٽل گواندي تحقیق ڪئي ۽ ان جي اھمیت بابت لکیو تھ سگھي ٿي. 
گھي اع آھي، انھن جو بھ جن وٽ تمام گھڻو تجربو آھي، کین شڪست کان بچائي سڪافي ماڻھن جو دف

ڀئي غلطیون ٿي، اسان کي پنھجین غلطین، غلط فیصلن کان بچائي ٿي ڇو تھ انسان جي حیثیت ۾ اسان س
“. ڪندا آھیون  

وٽ فردن  جڏھن غیر یقیني تمام گھڻي ھوندي آھي ۽انتھائي پیچیدگيَء واري حالت ”ھو وڌیڪ لکي ٿو تھ 
ڻڻ ڪافي نھ ھوندي آھي، ان غیریقیني واري صورتحال ۾ ھيَء چیڪ لسٽ تحریڪي اڳواڄاڻ  موجود

دیون سادیون پر اھم شیون یاد رکڻ ۾ مددگار ثابت ٿئي ٿي تھ جیئن جو ڪڏھن ڪڏھن ھو عام فھم سا
ھد جي عمل جدوج ڳالھیون، نقطھ، اپاَء وساري نھ سگھن. ھيَء چیڪ لسٽ ان ڳالھ کي یقیني ٿي بڻائي تھ

ھ اڳڪٿي دوران ماڻھو پاڻ ۾ ڳالھائیندا رھن ۽ رابطي ۾ رھن جیئن ایندڙ وقت جي اڻٿیڻي ۽ ٿیڻي بابت ب
“ڪري سگھن.  

پر ھي  چیڪ لسٽ اھو ڏس تھ ڏیندي تھ آخري فتح ڪنھن جي ٿیندي، جابر جي یا سول سوسائٽي جي،
ت زادي جي گھر واري جدوجھد آمریلسٽ اوھان الِء نشانیون ۽ گس پیش ڪري ٿي تھ ڪیئن شھري آ

 وارین حڪومتن جو خاتمو آڻین ٿا. 
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