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 23/01/2020         پوهاند محمد بشیر دودیال

 

 د عدم تشدد، تساند، تساهل او زغم سمبول

 په مناسبت(دلمانځنې )دکینګ د ورځې 

 

ترور د ورځې د یادښت  ( دMartin Luther King)نګپه  دې ورځو کې د امریکی متحده ایاالتو کې د لوترکی

ده د ډیر عالی شخصیت  او مدنی مبارزې درناوی کیږی.  لوترکینګ  په نړۍ کې د مدنی حقوقو  بت او  دپه مناس

هغه  له تعصب، تشدد او ټولنیزی بیعدالتی سره بریالۍ مبارزه وکړه، په تیره بیا د  ستر مبارز  پیژندل شوی دی. 

ته  "I Have a Dream"لرم(  ”خوب“کلونو په بهیر کی یې د نړیوالو پام خپل  شعار)زه یو ارمان 1۹۵0-1۹۶0

، چې  باالخره یې په او خوب  ټولنیزه سوکالی، عدالت، زغم، تساند او تساهل وو دغه انسانی خیالد ده   واړاو.  را

 .مدنی ټولنو کې  تحقق وموند

 

ی نسلن ا کې ګاندهی  او  پاچا خان ) خان عبدالغفارخان( همدا داعیه چلوله، په افریقې کچې په اسیدا هغه  مهال و 

 د غیر انسانی تعصب  او تبعیض په ضد پاڅیدلی و.   ه وړاندېماندیال هم د تور پوستو پ

ی دې د تور پوستو نامتو مبارز  او هغه ټولو ته ګران او خوږ نوم اوس  مارتین لوترکینګ په توله امریکا او نړۍ ک

م. کال کې یې له ترور څخه ورسته 1۹۶۸هغه څیره چې په . چې  د نړۍ ادبیاتو کې د اتل په توګه  پېژندل شوی دی

و خلکو د مدنی ا ، مارتین لوترکینګ دی، چې د خپلووده او ځلنده وساتل شوه. پلویانو له خوا داعیه نوره هم ت د  دده د
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 وکوالی شول چې ځان خپلیې سیاسی حقونو ستر مدافع او په دې برخه کې تر ټولو  بریالی اتل  و، د زغم له الرې 

 مقصد ته ورسوی.

د غه په نړۍ کی خوږ نوم چی اوس ډیر ځایونه لکه ښوونځي، مدنی بنسټونه، علمی مرکزونه او نور  دده په نوم  

ه کوی چی د عدم تشدد او زغم چلند یو انسانی، اخالقی، معقول او د منلو وړ او بریالی د دې ښودن نومول شوی دی،

ض او ښکیالک پرضد له زغم ډک ژوند یکیدونکی چلند دی. نوموړی د یوه متعصب نظام په دننه کی د تعصب او تبع

ریالیاتوب راز دی، بلکې  وکړ. د دوی د سوانحو په لوستلو سره پوهیدای شوی چې زغم نه یواځې دا چې  د دوی د ب

 د دوی د نیک شهرت او محبوبیت  المل هم دی.

ی  د ګاندهی جپه افریقې کې د نلسن ماندیال خوب  ریښتیا شو، په امریکه کې د کینګ ارمان ترسره شو، هند کې 

 څنګه شو؟ درناوی کیږی،  او ورځ تر بلې یې  ارمانونه تحقق مومي، خو ایا د خان عبدالغفار خان خوب او خیال 

د بنو د تیرې چې د خپل ملت لپاره  یې ارمان څه چې ارمانونه لرل. له نیکه مرغه افغانان هم   دا ډول یو مشر لري، 

ي پیژنوورخپل )کینګ( چې د اړتیا پر مهال نړۍ ته افغانان کوالی شی هیله ده . وانځور یو  اونۍ جلوس یې  د ارمانونو

آیا موږ  آیا موږ کله د دغه لوی شخصیت په نوم کومه ورځ لرو؟  :سوال دا دی ، هغه  خان عبدالغفار خان دی، خو

 ترټولو زیات د تشدد قربانیان نه یو؟

 

 

 

 

 تذکر: 
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، 

عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان  می توانند با اجرای "کلیک" بر
 رهنمائی شوند!
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