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 29/01/2019                      محمد یوسف صابر ساپی
 
 

 د خپلواکۍ ترالسه کولوڅوتاریخي درسونه
 
 
 

بشپړې  یو شمیر د پښتانه په لر او بر د ویش سربیره ،د مبارزې د ډولونو په برخه کې هم په دوو اساسي ډلو ویشل شوي پاتې دي:

په همدغه ویشونو کې سره ال ویشلي  )قهرآمیزې( د الرې پیروان دي، او نور یې یواځې د جګړې )عدم تشدد( سوله ییزې مبارزې

نګله دیش خپلواکي ترالسه کړه،شمالي او جنوبي ویتنام سره یو شول،د ختیز او لودیز آلمان یووالی بریالی ب پاتې دي.هند آزاد شو،

ت والي خونړی ټپ ال تازه په وینو لت پاما د پښتنو د بیل سرته ورسید،د شمالي او جنوبي کوریا یوځای کیدو خبرې جریان لري،

 ال پرې مالګه شیندل کیږي. پروت دی،

 واځې سوله ییزه مبارزه او که یواځې جګړه د حل الره ده؟ یواځې په عدم تشدد سره او که یواځې په جګړې سره خپل یووالی ـ

 خپل برم او پت ترالسه کولی شي؟

 تجربو ته ځغلنده نظر اچوو او تاریخي درسونه یې بیا رایادوو:پدې برخه کې د پورته یادو ولسونو نژدې تاریخي 

 هند د آزادۍ درس د . 

نهرو  م کال کې د بریتانوي استعمار څخه د هند خپلواکي د ګاندي،19۴۸چې په  د مروج تاریخ له مخې عامه افکار داسې ګڼي،

 ،پدې کې هیڅ شک نشته خالي مبارزو محصول ُو.او د کانګرس ګوند د نورو مشرانو او د هند ولس د سوله ییزو او تشدد څخه 

نهرو او د خدایي خدمتګارو مشر باچا خان یې مخکښان  چې ګاندي، د عدم تشدد تګالره وه، –چې د کانګرس ګوند رسمي سیاست 

و هغه دا وو چې د کانګرس ډیر نور مشران د هندوانو ا په تیارو کې پټ روان وو، ،ما هغه څه چې د عامه افکارو شاتها وو.

 د هغوۍ دا دریځ نوره هم ژوره تاریخي ریښه لري. مسلمانانو په دښمنۍ کې د انګریزانو په خوا والړ وو.

د  چې په رسمي تاریخونو کې یې م کال انقالب ُو،1۸۵۷تانوي ښکیالک په ضد د هند د خلکو لومړنی ستر قوي غبرګون د د بر

ه واقعیت اما پ یرو سپاهیانو ته د معاشونو د ځنډیدو له کبله یو احتجاج ُو،چې دا اج ګنې داسې ښیُي، په نامه یادوي، سپاهیانو پاڅون

اره کې د هند په نیمه ق چې ترشا یې صیهونیستي ایدیالوګان والړ وو، ،انګریزي ښکیالکګرو له خوا کې دا د استعماري ناکردو او

مراسمو د سپکاوي په مقابل کې د هند دعام ولس  د اسالم د سوله ییز چټک خپریدو د مخنیوي او د خرافاتو په نامه د ټولو مذهبي

انګلیس په لومړۍ جګړه کې د افغانانو بری ددې  -د افغان  چې  تعجب آوره به ښکاره شي که ووایو، له غوسې ډک پاڅون ُو.

 ستر پاڅون اصلي محرک ُو.
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یواځې د زیاتو ځاني او مالي  د انګریزي استعماري لښکرو ماته ،م کال( کیسه1۸۴1-1۸۳9) انګلیس د لومړۍ جګړې -د افغان 

چې یو خاورین ملت په خپلې افغاني او اسالمي  جګړه کې، (asymmitric) په دغه نابرابره تلفاتو او شاته تګ سره تمامه نشوه.

کټ مټ لکه د منظور  طلسم مات کړ.« نه ماتیدو»د  چې لمر یې له خاورې نه پناه کیده، ،د یوې سترې امپراتورۍ روحیې سره،

 مات او ټول پاکستان یې کاواکه کړ.دهشت   چې د پاکستاني پوځ غیرت چیغې، د یو ځوانکي هلک د احمد غوندې

 عام ولس د انګریزي استعماري نارواوو په مقابل کې یو هندوان، چې په لوې هند کې ټول مسلمانان، ،یوه نیمه لسیزه تیره نه وه

و پاڅون د کرکجن» جواهر لعل نهرو لیکي: سستې کړی. داسې پاڅون چې د ټول ښکیالک ریښې یې له بیخه ځای پاڅون وکړ،

ریبي غ چې خپله بیوزلي، ،خلک لدې کبله پردیو له منګولو څخه د هند خپلواکۍ ترالسه کولو له پاره په دوامداره جګړې واوښت.

ه ددې پ رابلل.مذهبي ولولو هم عام ولس پاڅون ته  ددې شورش سره یوځای شول. یې د انګریزانو د راتګ پایله ګڼله، او ناچارۍ

کومت تانیا حد څو میاشتو په موده کې د بر په ګڼ شمیر سره پدې جګړو کې برخه اخیستله. هم هندوان او هم مسلمانان، پایله ګې،

 سیکهانو او ګوراګانو د انګریزانو څخه مالتړ وکړ... اما په پای کې ... د هند په شمال او مرکز کې په یوه ویښته پورې تړلی ُو.

زرګوني انسانان یې د سړک له غاړو په  ، ډیر خلک تیرباران کړل او د توپونو خولو ته یې وتړل،سړه سینهخورا  انګریزانو په

الرې  د چې له هللا آباد څخه یې پر کانپور حمله یوړه، ،ې د نیل په نوم یو انګریزي جنرالچ ونو کې په دار وځړول. ویل کیږي،

 «ودان کلي خالي او وران شول. پدې کې خورا ډیر خلک ووژل شول، ُو. یو تن په دار ځړولی  په سر یې هرې ونې پورې

 په توپونو سره یې زرګوني انسانان ووژل. انګریزي استعمار نوموړی ولسي قیام په خورا بې رحمي او تشدد سره وځپه،

د ډیوبند مدرسې  ل؛متوجه شو چې افغانان او مسلمانان وو، ،استعماري واکمنۍ ضد اصلي محرک تهلدې سره انګریزان د خپلې 

له حاصل څخه یې  منځ یې د دښمنۍ تخم وپاشه، د اسالمي افراطیت تخم یې وکره او د مسلمانانو او هندوانو تر یې جوړې کړې،

ره چې له پیله د انګریزانو س ،یواځنۍ ډله» دالعظیم ولیان لیکي: عب پدې خوا ترننه پورې استفاده کوي. د یوې نیمې پیړۍ را

غوۍ په ښکاره او پټ همیشه د ه ،په بیال بیلو ډولونو اوالرو باندې د انګریزانو د واکمنۍ په ټوله دوره کې، دښمني کوله او پر هند

چې دا ډله د دوۍ سره په هیڅ ډول نشي پخال  ،د هماغه پیله څخه پدې ښه پوهیدل مسلمانان وو او انګریزان هم پر ضد جنګیدل،

یزی یو انګر مسلمانان وځپي... تشویق او مرستې له الرې، دوانو د تطمیع،چې د هن او له همدې کبله پدې نیت کې شول، کیدلی،

چې مسلمانان د خپل دین د طبیعت له کبله زموږ سرسخته دښمنان دي او له  سر لښکر لورد آلن برو په یو ه وینا کې څرګندوي،

 «...همدې کبله موږ باید د هندوانو رضایت ترالسه کړو.

 -راجه ګوپال او د کانګرس د نورو مشرانو هم  یدو په توطیه کې د استعمار سره د سردار پټیل،د هند څخه د اسالم د لمنې راټول

  د هند آزادي په پاکستان کې د اسالم بندي کولو سره سرته ورسیدله. السي او په پای کې د ګاندي او نهرو موافقې ترالسه کولو سره،

چې د هند او پاکستان په ویش کې به د  نو ترمنځ پټ سازش دا ُو،د هند وایسرای بیټن او د کانګرس مشرا د باچا خان له قوله:

 به پاکستان ته حواله کیږي. )د پښتنو سیمه( پنجاب او بنګال نیمایي برخه هند ته ورکول کیږي او سرحدي صوبه

یدو خه د خبرکه څوک د هند د آزادۍ ریښتیاني تاریخ څ دا څرګند تاریخي حقیقتونه دي. دا د توطیې د تیوري کومه برخه نه ده،

ده عدم تشدد زموږ عقی چې وایي: عبدالغفارخان په تریخ اعتراف دې غور وکړي، -نو د عدم تشدد تګالرې قافله ساالر لیوال وي،

 وه او د کانګرس سیاست...
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 هد کانګرس سره پ چې ټول هند یې له ځان سره د استعمار په ضد راهڅوه، پښتانه د خپل سخت مقاومت په بدله کې،  انګریزانو

 څخه ترننه پورې« غالمانو له غالمي»چې د  تسلیم کړل، الس تړلي ور ُو،« انګریزي پیداوار» چې ،مسلم لیګ ته ،سازش کې

 ځان نه شي خالصولی.

چې د عقیدوي اصولو سره بریالی پرمخ  قوانین او موازین لري، سیاست ځانته اصول، سیاست او عقیده دوه جال جال رشتې دي.

 نه شي تللی.

 بنګله دیش د آزادۍ تجربه د 

 2000 خهڅپاکستان  زید لود ېچ ،ېنفوسه خاوره سره لد ګڼ الګد بن ،ېپه وخت ک شیم کال د هند او پاکستان د و19۴۷په 

 .شوه لړوت ېپه نامه، پاکستان پور ونګډد  نید د ده،یاوس ېولس په ک لیپلوه ب کيیپرته وه، په کلتوري او اتن ېریمتره ل لویک

 یې کیتحر ېژب اليګاو د بن ړمخالفت وک انویالګسره بن ې. لداکلهټرسمي ژبه و الګم کال محمد علي جناح اردو د بن19۴۸ په

 .شوه لګڼژبه هم رسمي ژبه و اليګبن ېم کال په اساسي قانون ک19۵۶آن د  ،ېک جهید مبارزو په نت کی. د همدغه تحرړک ړجو

 ېژب ېد خپل تنوښده. پ هیښاساسي ر یېملت د ژوندانه د تغذ وید  ګدي . فرهن ېغوره برخ ګاو ژوند دود د فرهن نید ژبه،

 وګنه ترستر وتښلوحه په پ وهی ېک وریښپه پ ېتر ننه پور ،ړنه ک دایپ کیپه خالف کوم قوي تحر انویالګه پاره د بنل دویرسمي ک

 .يیږک

د  ،ېک هګړپه سر د هند او پاکستان په ج ریم کال د کشم19۶۵وه. په  مهیتجارتي بندري س ورهګټخورا  الګبن رهیسرب ېلد

قر او ناآرامي ف یې ېک الګخورا مال ماتونکي وو، په بن دل،یترالسه ک خهڅ الګد بن یېبرخه  اتهیز ېچ تونه،ګښل يځپاکستان پو

  .هړماته وخو ېسپکونک ېک هګړج ړېپه نومو کستانده، پا ندهګرڅ ېچ هګنڅ. لکه ېولیږز

 ېپد ،ړېاعالن ک ېاکنټولټ ېم کال ک19۷0د وتلو له پاره ، په  خهڅد بحران  ییحیوروسته جنرال  خهڅخان له استعفا  وبیا د

عمومي انتخابات  ېپه مقابل ک ییحیالرحمن د جنرال  بیمج خیمحبوب او خورا جذاب مشر ش رډی انویالګد بن ېانتخاباتو ک

د  ځ. پوړک ېپه اغتشاش الس پور انویالګونه مانه. بن یبر یګعوامي ل اليګ( د بنټۍپار پلزیاو پ ځ. پنجابي واکمنانو )پولګټو

په  انیالګبن ونهیلیم ېدر ېشول، نژد دهږ( اودیآن تر نسل کشي )جنوس اتیعمل یی. دا جزالړوک اتیله پاره عمل کولوټ انویالګبن

عام  ویریت ځد پاکستاني پو ،ېشو یاړک ړته ا فحشعفتي وشوه، جبري  ېب  وښځ اليګزرو بن 200ووژل شول، شاوخوا د  ېک

نورو  یګعوامي ل الګاما د بن وه،یون یېالرحمن  بیمج خیش تل؛ښه واوخلک هند ت ونهیلیلس م ېنژد ستل،یو ړته ا ۍوالډولس ک

 لیپ ېګړج يیالیورګ یېاو په خپله خاوره د خپل واک له پاره  ړخپلواکه دولت اعالن وک شید لهګد بن ېمشرانو په جال وطني ک

 .ړېک

عالن ا ګړېد حل په موخه، د پاکستان په ضد د ج ېالنج ېکیژیسترات رید کشم ه،یټن مهییم کال د دسمبر په در19۷1هم د  هند

 .ودهیښک هړغا یېته  ۍخپلواک شید لهګشو، د بن میونه شو، تسل یهم مقاومت کوال ۍدوه اون ځ. د پاکستان پوړوک

د  تنوښپ ېچ ،ۍ. د افسوس خبره خو داده، هغه قرباندهګیخالف جن ۍد آزاد انویالګاسالمي د بن عتید پاکستان جم ېک هګړج ېپد

په خپله خاوره  خپلواکه او  تنوښاوس به پ ،ېو ړېورک ېپه الره ک ۍآزاد ېخاور ېد خپل یېکه  ،ړېورک ېک هګړپه ج ریکشم

 .ژوند درلود ړیسرلو
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ول، نو ونه ش یترالسه کول خهڅد زورواکو  ه،ګتو زهییپه مدني او سوله  ،ېخپل حقوق  په آزادو انتخاباتو ک انویالګبن ول،ډ ېپد

 شول. اليیاو بر ړک ېالس پور یې وګړپه ج

 د ویتنام تجربه

جاپان د خپلو جنګي اړتیاوو پر  په دویمه نړیواله جګړه کې، م کال راپدې خوا د فرانسې مستعمره وه.1۸۵۸ویتنام د 

 پر ویتنام باندې لښکرکښي وکړه. د ویتنام طبیعي زیرمو ترالسه کولو په موخه، بنسټ،

فرانسې د ویتنام ستراتیژیکو زیرمو ته د جاپان د الس رسي حق ومانه او جاپان په ویتنام کې فرانسوي  نتیجه کې،په 

 استعماري اداره پرځای پریښوده.

د ویتنام آزادي اعالن کړه  ،ۍویتنامیانو د هوچی من په مشر م کال په سپتمبر کې،19۴۵د نړیوالې جګړې وروسته د 

  فرانسوي استعمارچیانو په ضد جګړو ته دوام ورکړ. او لس کاله یې نور هم د

 په دوو برخو وویشل شو. د پریکړې سره سم، «چین کنفرانس د هند و»م کال ویتنام 19۵۴په 

مخامخ په  ته ورکوله، بودیجه ور ٪۸0چې پخوا لدې یې هم  امریکا د فرانسي استعماري اداره، ،م کال کې19۵۵په 

 خپل الس کې ونیوله.

ایي د سویلي ویتنام ګوډاګي رژیم او مالتړونکي امریک د شمالي ویتنام په مرسته، د جنوبي ویتنام خلکو )ویتکانګیانو(

د جګړې په ضد د نړیوالو او امریکا د خلکو د عامه ذهنیت  د شلو کلونو خونړیو جګړو، پوځ پر ضد جګړې کولې.

م کال پورې د شمالي ویتنام 19۷۵تر  یتنام څخه وویستل؛امریکا خپل پوځونه ګام په ګام له سویلي و تر فشار الندې،

 قطعاتو ټول سویلي ویتنام ونیو او د ویتنام ویش پای ته ورسید.

اصلي واک د امریکایي چارواکو په  د افغانستان اوسنۍ اداره د جنوبي ویتنام د ادارې سره زیات ورته والی لري:

د خپل ټول نظامي قوت )روا او  - ن او ویتنام کې هم یوشانته ديپه افغانستا د امریکایانو جنګي کړنې الس کې دی.

د بګرام پوځي اډه او زندان د سویلي ویتنام د )لونګ بینه(  ناروا( او خپل مدرن جنګي وسایل او تخنیک پکاروي؛

 په خپله امریکایانو هم ځای ځای لدې ورته والي څخه یادونه کړېده. پوځي اډې او زندان کاپي ده.

چې یو ستر نړیوال ځواک یې د  جګړې دي، (Asymmetric) جګړه او د افغانستان جګړه دواړه نابرابرېد ویتنام 

متاُسفانه په افغامستان کې د امریکا ضد جنګیاالن د ویتکانګیانو په څیر د چین او  یو کوچني ملت سره پرمخ بیایي.

چې هغه خپله ورته په  وردار دي،له مالتړ څخه برخ ISI د شوروي غوندې پیاوړي او جدي مالتړونکي نه لري،

اما د چین او روسیې سره د امریکا اوسنۍ پهلواني د افغاني جګړې کاروزار کټ مټ د ویتنام  زړه کې ټګ دی،

 جګړې لوري ته سوق کوي.

 د آلمان د یووالي ځانګړتیا 

د دوو متخاصمو  ېک لیپه پ ګړېج ړېشو، د س ولیله خوا ون نویاو د متحد هړماته وخو  ېک هګړج والهړین مهینازي آلمان په دو

 وړواد یړۍپ مهین ېشول. نژد ړدوه جالجال دولتونه جو ېآلمان ک زیآلمان او خت زیشو، په لود شلیوو ځترمن ستمونویس والوړین

 .وو ړد بل په ضد وال وی ېک بهوپه ج ستمونویس منوښدولتونو د د

 :دي ېبرخ ېب خهڅپه شمول ور تنوښنور ولسونه، د پ رډی ړۍد ن ېچ ،ېدرلود ېنګړانځآلمان خلکو دوه  د
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  -   اره له پ وګټد خپلو ملي  ېُو، چ اتیدومره ز ېوو، ملي احساس په ک تنڅښملي شعور  ړعام ولس د لو رڅیملت په  وید

 ؛ېدولیتهد ګټېآن د نورو ملتونو  یې

 -  نو دولتو وړوو، اشغال ک اتیخورا ز یېاو روزنه لرله، علمي کدرونه او پوهان  وونهښ کيیمسلکي او تخن هړعام ولس لو

 .کوله دایپ ایتړاو علمي کدرونو ته ا کيیتخن ۍهم د دو

درلود، اما د  یځدر منانهښد بل سره د وی تیجمهور کین دموکراتآلما زیاو د خت تیآلمان فدرالي جمهور زید لود ېچ ېدد سره

. ېساتل ېکړیا يګتجارتي، اقتصادي او فرهن زهیخړهر ا ېک نوځسره سره، په خپلو من لتونیب والید نیملکونو خلکو د برل وړدوا

 .کوله تهځرامن یېاو د اعتماد فضا  ندهښ زیمثبت آغ کوړیا اسيیپه س ۍآن  د هغو کوړیهمدغو ا

 خواوو د ولسونو وړمضبوط ُو، د دوا رډی خهڅ میپه سر د اوسني آغزن س ېاو د هغ ښېله فرضي کر ورندډید  ېچ والید نیبرل د

حق ته  عيیطب وواليیقدرتونو  د آلمان ولس د  والوړیشو او ن ګنړ ېک جهیاو سازشونو په نت ېمبارز ېزیید سوله  استوالویاو س

 .ړک ټیټسر  ۍد درناو

 .ده هګلیب نهیبهتر ېجینت ېابید کام ېمبارز ېزیید عدم تشدد او سوله  دلیک یاځ ویآلمان  زیاو لود زیخت د

زو له پاره د مبار دویهدف ته د رس ېچ ،ید یتښنغ ېک ېرمز په همد توبیالیمبارزو د بر اسيید س ېچ ي،یږک دلیل هګتو ېپد

اما که په   ،یانساني چلند د ړلو ولوټتر  ېشي. عدم تشدد د مبارز ستلیواخ هګټ ېک یاځپه خپل وخت او  خهڅ ولونوډ لویالبید ب

ه پ ناورځته الس اچوي! د وحشي  نوړضد ک یانسان ولډهر  یجاري وي! که مقابل لور تودونهیم رانسانيیغ ېفضا ک والهړین

 .يړدا ې!.. هرومرو دېچانس نه لر دویک ېد سالمت پات ،یږېکه خالي الس ودر ېاندړو

 والویړاو ن ویپورته کول، په د ننن ږخپل غ ېله الر ونوید مظاهرو او الر ېک ټپه چوکا نویپلو ته، پارلماني مبارزه، د قوان وی

 ېالرو ک ېپه همد ځېوایدي، اما  ېچار ېالر ړو توبړیاو د لوم ېزمنیروا، آغ ېد مبارز - تنهښد خپلو حقوقو غو ېمحکمو ک

ه نه ک ،ړېپه ستونه ورچوخ ک دیبا هړچا ي،ړک وپټ ېدرباند وهیل ې.چ ید طیدي. دا تفر دلیسهدف ته نه ر دل،یک ېمحدود پات

 ګړېآن عادالنه ج ول،ډاعالنول، د هر  ېالرګاو ت ېدید عق ېمبارز ېزیید سوله  ځېوایاو  ځېوای.  ېکوي د ګېدان ګېدان

 هښ ېک استیس لایر یورکول دي او دا په اوسن په الس لهیالس د بري وس یته په لو منښخپل ولس منع کول، کمزوري د خهڅ

ه الس پنجابي وسله پ ویسره د  ېمبارز ېزییسوله  ځېوای ېپه خپل ګنځولسي غور ونيیلیم ېژغورن تونښ. د پیمصلحت نه د

 .د بري امکان نه لري ېعسکر په مقابل ک

 هټڅخپله  ستل،یننو ېموزه ک وهیپه  ګړېد ج ښېپ ېدو ځېوایاو  ځېوای ېپه مقابل ک منښپلو ته، د زورور او نابرابر د بل

. افراط او ی! دا افراط ديځاو هڅټ وږمري د ل رډی روډی: د یمتل د ېچ ه،ګنڅلکه  ېک وګړنابرابرو ج ېدي. په داس ستلیو

 .یظلم د انځپه خپل  مخهدي او تر هر چا د ېخطا الر هړدوا طیتفر

 ېوال وسله ه،ګپه تو ېلیوس ۍد وروست ،ېپه مقابل ک منښدوه سلنه، د ظالم د - وی هګنڅتر  وڅعدم تشدد ه زو،ییمدني، سوله  د

 هخڅ ولونوډ ولوممکنوټد  ېد مبارز ېشي،چ یدلیته رس ی. هر ولس هغه وخت بریشرط د ید بري حتم ،یته چمتووال ېمبارز

 ،دېاو دوست سره سازشونه او دوک منښد ردڅیپه  رسګ:د کان ېک رډګپه  استی.د سړۍاستفاده وک یاځپه خپل وخت او خپل 

 انوید آلمان ای ګړېج ړۍخون رڅیپه  انویتنامیو ستنه،دیفعاله برخه اخ ټیوموی ېک هګړپه انتخاباتو او هم په ج رهمڅیپه  انویالګبن

 نهیښ،نو په کور  ک يیږریو که»،یېچمتو نه  ولوتهټدا  ېک استی.که په سید بري ضامن د –ملي شعور او حرکت  ړلو رڅیپه 

 «دننه!
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