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کی  نوآبادیاتی عملپر مسلط جنگیں:  مسلم دنیا

 ؟بحالی "جسوی"

 تسؽیؽ: زبهع کوبل العیي

 5‘‘ ػبلن اقالم کے گؽظ گھیؽا؛ پوقٹ کولڈ واؼ قیٌبؼیو قودھٌے کی َؽوؼت’’قلكلٔہ هُبهیي: 

کوئی ایک لوسہ َبئغ کیے  (ء0991) قؽظ خٌگ کے ضتن ہوتے ہی

ے )ًوّ  ثغیؽ هلِت يلیت اپٌے الؤ لهکؽ قویت ػبلن اقالم پؽ چڑھ آتی ہے۔

، اـ قے چٌع لٌگؽ اًعاؾ هیں خؿیؽٍٔ ػؽة اُى کی افواج کی ظہبئی هیں

 اقػؽ پھؽ اـ کے قبتھ ہی ،پؽ زولہ آوؼ افغبًكتبى هیں 1110 قبل ثؼع

اوؼ  ۔اپٌے ثی ففٹی ٹو اوؼ ڈیؿی کٹؽ کے قبتھ کیل کبًٹے قے لیف ،پؽ

یکے ثؼع ظیگؽے کئی هكلن ضطے  اِى هہوبت کو ًبکبم ظیکھتے ہوئے پھؽ

تو ہوبؼے  ‘‘ضبًہ خٌگی’’ خجکہ (۔خٌگ کی لپیٹ هیں لے آئے خبتے ہیں

، کہیں بًے کی کونم کی خبتی ہےخگہ خگہ اٹھاِى هكلن هلکوں هیں 

قبؼے  ـاِ  ۔ٌعی تو کہیں فؽلہ واؼاًہتو کہیں هػہجی تهعظ پك ثٌیبظ پؽ ًكلی

http://eeqaz.org/eeqazcompaign.aspx?compaignid=9&compaignname=%D9%BE%D9%88%D8%B3%D9%B9%20%DA%A9%D9%88%D9%84%DA%88%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88
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 زبلیہ َؽوؼی ہے کہ ٌظؽ کو قودھٌے کےلیےکے ظؼقت پف ه ػول

 پہلے کے ظو اظواؼ قے (ء0991آغبؾ: ) ‘‘هبثؼع قؽظ خٌگ’’ هؽزلۂ 

ء تب 0901) ‘‘ػبلوی خٌگوں’’اوؼ  (ء0991ء تب 0991) ‘‘قؽظ خٌگ’’

 (والے eighteen hundreds) ـکؽ اُ  پیچھے خب ثھی غؼا قے (ء0991

ا خبئے اوؼ پھؽ غوؼ خوڑ کے قبتھہ ًمطے زبلی اِـ کو ًوآثبظیبتی فٌبهٌب

 :کہ کیب خبئے

خت وٍ  يعی هیں( اوؼ اًیكویں اٹھبؼویں ،)قتؽھویں اول اول .0

 ،ى کے کیب همبيع تھےػبلن اقالم پؽ زولہ آوؼ ہوئے تھے تت اُ 

ى کی کیب ڑ خبًے کے پیچھے اُ اى همبيع کو اظھوؼا چھواوؼ پھؽ  .1

اپٌے هلکوں کو قعھبؼ  کؽ کے‘ آؾاظ’وٍ ہویں  هدجوؼیبں تھیں خو

 ۔گئے

اگؽ ایک ثبؼ پھؽ  کہ اة قے ضوظثطوظ ہن پؽ واَر ہو گب  تدؿیہ اـ

 ے اِـ ػبلن اقالم کیؼش ہوبؼ یب ثیهتؽ کب توبم خبؼزیت اپٌی اًُہوں ًے
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همبيع قے کب اُى  ههي ، تو اِـ ًئےہے یبؽ لکظیٌے کب فیًلہ  پھیؽِؽف 

ول ہوبؼے یہبں پوؼے کؽًے آئے تھے ہے خو وٍ اول اہو قکتب  کیب تؼلك 

 ؽ ثبهِؽ هدجوؼی اپٌے اُى ضواثوں کو )قي چبلیف کے ػهؽے هیں(هگ

 گئے تھے۔ اظھوؼا چھوڑ

1800s :سیناریو کی جسوی بحالی سے مراد 

ہوبؼی قے ‘ کے قیٌبؼیو   eighteen hundreds اًیكویں يعی’

ضبم ’وقبئل گوؼے کے لعهوں هیں ڈھیؽ ایک  ےهؽاظ یہ کہ: ػبلِن اقالم ک

اوؼ ٹیکف  هؿظوؼ ،ے اًكبى اُـ کے هطلى هؿاؼػےہو اوؼ یہبں ک‘ هبل

 اُـ کی ظؼاؾِی ػوؽ کےلیے وفبظاؼ اوؼهطلى اُـ کے تبج کے  ،کلکٹؽ

ًیؿ یہبں کی ؾهیٌیں اُـ کے قٹؽٹیدک هفبظات کی ثؽآؼی  ۔ظػبگو ہؽ ظم

چھبؤًیبں اوؼ اُـ کے ثسؽے  ، ػكکؽی، اُـ کے فوخی اڈےکب غؼیؼہ

 ۔‘گیؽاج’ثیڑوں کب 

ٍ قیٌبؼیو وکب  1800s ویكے تو وٍ ولت ہویهہ کےلیے گؿؼ چکب۔ تبہن
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ک اوؼ ِؽذ ثھی ظہؽایب خب قکتب ای ، ضعاًطواقتہ،ثڑی کن الگت کے قبتھ

‘ خٌگ ہبئے آؾاظی’ػبلن اقالم پؽ لجُہ کیوں کؽو، اوؼ یہبں پؽ  :ہے

قبهٌب کیوں کؽو۔ ػبلن اقالم  ثھی آؾهبئهوں کبایكی کچھ ِویل و ػؽیٍ 

ب ؼکھٌے کب اـ قے ثٌ‘ هؿظوؼ’اوؼ ‘ هؿاؼػے’اوؼ ‘ ضبم هبل’کو اپٌب 

ایک نعیع زبلِت ػعم  ِؽیمہ ثھی ہے: یہبں و ثبال ًهیںایک کن ضؽچ 

ثبآلضؽ  اقتسکبم پیعا کؽ ظیٌے کے ثؼع هؼبهلہ اـ لعؼ ظگؽگوں کؽوا ظو کہ

، خي ڈھیؽوں هلک ثي خبئیں ےے قبئؿ کژى کڈوی يوثہ یب ایک ایک

خگہ خگہ وقبئل اوؼ پبًیوں کے خھگڑے ہوں اوؼ ثبت ثبت پؽ اى  هیں

هؼبهالت کو  ثیچ ؽیں، خجکہ تن ضوظ اى کےکے هبثیي ثٌعولیں ًکل آیب ک

چھوٹے ) یب کؽو!تهؽیف ال ؼکھٌے کےلیے ‘ٹھیک’ اوؼ کؽاًے ‘ٹھیک’

پوؼا ًہیں ہوتب؛ اوؼ اى کی لڑائیبں ثھی گھؽ کے  کجھیکبنتکبؼوں کب پبًی 

زمیمی اوؼ ’ظاًے پوؼے کؽًے کےلیے ہوتی ہیں، یؼٌی کچھ ثہت ہی 

لڑائیبں خٌہیں آظهی اپٌے ثھبئی کے قبتھ ثڑے ہی ‘ ثٌیبظی َؽوؼت کی

قچے خػثے کے قبتھ لڑتب؛ اوؼ یوں ظنوي کے همبيع اپٌے گھؽوں کے 
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ب ہے! ضعا اـ ثےثكی اوؼ ثےکكی اًعؼ ثڑی اػلٰی قطر پؽ پوؼے کؽات

اوؼ هكلن ؾهیٌوں کو چھوٹے  قے ہوبؼی ًكلوں کو هسفوظ ؼکھے

 ھی هٌڈھے ًہ چڑھٌےچھوٹے لطؼے کؽًے کی اـ اثلیكی هہن کو کج

ظیتی  ثھبئی کو ثھبئی کب ظنوي کؽ اوؼ غؼائغ کی تٌگی بلیهفلوک الس(۔ ظے

کچھ اوؼ ثھبئی قے لڑاًے کے ہے، پھؽ خجکہ قبتھ هیں ثھبئی کو 

، لكبًی، ػاللبئی، ػًجیتی( اقجبة ثھی تالل اوؼ هہیب کؽ لیے كلکی)ه

قوا اََؼة ’خبتے ؼہیں۔ ضعاًطواقتہ، ضعاًطواقتہ، ثسؽہٌع کے ٹھیکیعاؼ 

کے پڑوـ هیں ظؼخٌوں چھوٹےچھوٹے ثےکف ‘ کے ًیوکلیئؽ ثھبؼت

هكلن هوبلک خو لعم لعم پؽ ثھبؼت     locked-land  الکڈ ثےقہبؼا لیٌڈ

قے اپٌب خبئؿ زك لیٌے کےلیے ثھی هغؽة کی ِؽف ظیکھیں! ایک 

خي هیں ‘ هڈل ایكٹ هوبلک’هُجوِ ًیوکلیئؽ اقؽائیل کے گؽظ ظؼخٌوں 

قے کكی ایک کب قبئؿ ثھی کویت اوؼ اهبؼات قے ثڑا ًہ ہو!  ایک 

بلک، خو يجر ًیوکلیئؽ فؽاًف کے ظقت ًگؽ ظؼخٌوں نوبل افؽیمی هو

ایک هُجوِ زجهہ  ثلٌعِی الجبل کےلیے ظػبئیں کؽیں!نبم اُـ کی 
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)اتھیوپیب( کے ؾیؽقبیہ ظؼخٌوں نؽق افؽیمی هوبلک، اِفالـ کے هبؼے 

اوؼ اًعؼوًی خٌگوں کے کھبئے ہوئے! ػلٰی ھػا المیبـ۔  ػبلن اقالم کو 

ہے  ؼکھٌے کب  یہ ثھی ایک ِؽیمہ‘ هؿاؼػے’و ‘ هؿظوؼ’اوؼ ‘ ضبم هبل’

تؽلی ’خف کو لکھت پڑھت هیں ال  ؼکھٌے کےلیے یو۔ایي کی کوئی ًئی 

 !ہیں آ قکتے ُخوى قبهٌے الًے کے پؽوگؽام ثھی ؾیؽغوؼ‘ یبفتہ

کہ اقتؼوبؼی لهکؽ ػبلن اقالم پؽ  اـ ثٌب پؽ؛ ہن یہ ثھی ًہیں کہتے

کے لجُوں خیكب کوئی لجُہ    eighteen hundreds اًیكویں يعی

ثف وٍ یہبں کكی هُجوِ هكلن لوت کو  کؽًے کب اؼاظٍ ؼکھتے ہیں۔

چھوڑًے کے ؼواظاؼ ًہیں ضواٍ وٍ فی السبل کكی غیؽ نؽػی ًظبم پؽ 

کی  اقتؼوبؼی ًظؽ هیں، هكلن هلکوں کے اًعؼ ہوبؼ ہی لبئن کیوں ًہ ہو۔

يؽف ػبلن  پؽاکكی خٌگیں( کئی ایکیہ فوخی کبؼؼوائیبں )اوؼ زبل

 a redesigning of the Muslim world‘‘ تهکیِل ًو’’اقالم کی ایک 

کی ضبِؽ ہیں۔ خف کے ثؼع ہؽ ضطے هیں کوئی همبهی ٹھیکیعاؼ پیعا کؽ   

هثالً خٌوثی ایهیب هیں ثھبؼت، ههؽق وقطٰی هیں اقؽائیل )کكی زع [کے 
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ؽیمی تک نبیع ایؽاى ثھی(، نوبل افؽیمی هوبلک پؽ فؽاًف اوؼ نؽق اف

کے ‘ ػبلوی اظاؼوں’، ثبلی هبًعٍ کٌٹؽول ]هوبلک پؽ اتھیوپیب وغیؽٍ

، اگؽ اى کب ہبتھ پڑ گیب۔ هگؽ ثہت اهیع یہ ضعاًطواقتہ ،ے گبغؼیؼے کیب خبئ

)يلیجی، يیہوًی اوؼ ثھبؼتی کے ضالف خبؼی  ہے کہ ہوبؼا ػبلوی خہبظ

هیں  وغیؽٍ ، افغبًكتبى اوؼ ػؽاقفلكطیي ہوبؼی کهوکم خو کهویؽ،

ظوقت ہللا کی توفیك قے اُى  قودھعاؼ اوؼ اـ کے کچھ (ہوتی ؼہی ہے

 تبؼیص کےػبلِن اقتؼوبؼ کو  کب یہ هًٌوثہ قؽے چڑھٌے ًہیں ظیں گے۔

ًبکبم کؽوا ظیب خبتب ہے تو یہ اى نبء ہللا ػبلن اقالم کی  اگؽ پؽ هوڑـ اِ 

 turningزمیمی آؾاظی کے زوالے قے تبؼیص کب ایک ٹؽًٌگ پوائٌٹ 

point   ہو گب۔ 

 ایک مفروضہ کا ازالہ:

خو  قے پہلے ایک هفؽوَے پؽ ثبت کؽتے چلیں تبہن آگے ثڑھٌے

 اضتیبؼ کؽتب گوں کی تفكیؽ کؽًے هیں یہ ؼشخٌػبلن اقالم پؽ هكلّ زبلیہ 
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کكی هوکٌہ  یہبں کے ظؼايل هیهلِت يلیت کی یہ قت لهکؽ کَ  :ہے کہ

ظیٌے  ؼوک ثؿوؼ ہوًے قےکو ؼوًوب ‘ ضالفت’یب ‘ اقالهی اًمالة’

وں کے اِـ ًظؽیہ کے لوگ ۔ہے گئی ئیآلے ػول هیں  یکلطت کےلیے

کب ‘ اقالهی اًمالة’ ایكے کكی یہبں ضیبل هیں، اقتؼوبؼی ِبلتوں کو

ًہ  هسكوـ َؽوؼت ہن پؽ چڑھ آًے کی اًعیهہ ًہ ہوتب تو وٍ ہؽگؿ

زُؽات ى اِ  کؽتیں؛ آضؽ اًُہی کے ظیے ہوئے ًظبم تو یہبں چل ؼہے ہیں!

آ خبًے ‘ اقالهی زکوهت’یكی کكی اکب کہٌب ہے، هغؽثی ِبلتوں کو یہبں 

اقتسکبم  قبئؿ کے هكلن هلکوں کے اِى ثڑے ًہ ہو تو پؽیهبًیفوؼی کی 

اوؼ اپٌب پیٹ کبٹ  ہیں پؽیهبى ؼہتی الٹب تو وٍ )اقتؼوبؼی لوتیں( کےلیے

بئن هكلن ؛ پف اِى غیؽنؽػی ًظبهوں پؽ لہیں کؽ اِى کو اهعاظیں ظیتی

 !ِبلتوں قے کیب ضطؽٍ اقتؼوبؼی اُى هلکوں کو

ثےنک ہن قت کی چبہت اوؼ ہن قت کب اػتمبظ ہے، تبہن ‘‘ ضالفت’’

کب  لیے اِـ واہوہظیکھٌے کے هیں يوؼتسبل کو اـ کے زمیمی تٌبظؽ

 ..ہے کكی لعؼ َؽوؼی اؾالہ



 Page 9 هكلن ظًیب پؽ هكلّ خٌگیں.. ًوآثبظیبتی ػول کی "خؿوی" ثسبلی؟ 

 کہیں ہوبؼی هكلن ظًیب هیں اقالهی اًمالة زك یہ ہے کہ کوئی ضالفت یب

 ۔ؽیںخٌگوں کی یہ توخیہ ک زبلیہاِى  ہن تھب خو ًہیں پہٌچب ہوا‘ لِت ثبم’

غوؼ فؽهبئیں تو اى زبلیہ يلیجی خٌگوں قے پیهتؽ هؼبهلہ اـ کے ثلکہ 

 کی ‘‘اقالهی اًمالة’’ ب ہوا تھب۔ یؼٌیچک پہٌچ َؽوؼ ثؽػکف ًوثت کو

کي یہ هبیوـ کئی ایک ضطوں هیں ػبلن اقالم کے  وں پؽکونه

اٹھ  لقوا بک ‘هتجبظل’ یہبں ِؽیك کبؼ کے زوالے قے کہ يوؼتسبل

 ثھی ثؼعاؾاں ػكکؽیت پكٌع افکبؼ ًے)خف کب کچھ فبئعٍ  بتھ کھڑا ہوا

پؽ کھڑا تھب  خگہ یاِق ػیي تو هؼبهلہ کب آغبؾ ہوااکیكویں يعی  اٹھبیب(۔

ػبلن اقالم  )یؼٌی اقالهی اًمالة کے زوالے قے ایک اتھبٍ هبیوقی( کہ

ہبں ایک هثبل غکؽ کی  ۔نؽوع ہو گیبچڑھبئی کب یہ ًیب قلكلہ پؽ يلیجی 

ؼٍ لوگ ہوبؼے اِـ تدؿیہ کو غلّ ٹھہؽاًے خكے نبیع ث خب قکتی ہے

خو افغبًكتبى هیں ًوو پؿیؽ تھی۔  ال ػوؽ،: تسؽیِک هُ کؽیں کےلیے پیم

خو لوتیں اوؼ خو  ی پهت پؽک ؽفتاقالهی پیه ـاِ  افغبًكتبى کی تبہن

کو ًہ تو  ىتھے ا ؼہے کبؼفؽهب واَر ِوؼ پؽ ػواهل اوؼ خو اہعاف
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۔ پف ہ اُـ پوؼے ػول قے کبٹ کؽ ظیکھٌبقؽقؽی لیٌب ظؼقت ہے اوؼ ً

ً ں )وهعظگبؼال ػوؽ اوؼ اـ کے ؽیِک هُ تک کی تس 1110  ضًويب

کے هبثیي اُـ ولت پبئی خبًے والی ہن آہٌگی( کو  تسؽیک و هعظگبؼوں

یہبں کے هكلن  هلِت يلیتقبهٌے ؼکھیں تو یہ تًویؽ ثٌتی ہی ًہیں کہ 

کے  ‘اقالهی ِبلتوں’اى  یًظبهوں ک ‘ِبغوتی’ هلکوں اوؼ اى هیں لبئن

ی هكلن قؽؾهیٌوں پؽ چڑھ آئ آگے هوکٌہ ثےثكی کب اًعاؾٍ کؽتے ہوئے

کن اؾ کن هال ػوؽ ایكی ایک قودھعاؼ هًلست نٌبـ اقالهی پیم  !تھی

هال  ویؽ پیم کؽًب غیؽ والؼبتی ہے۔ خجکہؼفت کے زوالے قے یہ تً

ہی ًہیں خكے پٌپتب  ہے ػوؽ کے ػالوٍ آپ کے پبـ کوئی ایكی هثبل

ں ییہ ہن ثیكو) ظیکھ لیٌے کے ثؼع اقتؼوبؼ ہوبؼے هلکوں پؽ چڑھ آیب ہو۔

بؼیو قے هتؼلك ثبت قیٌ نؽوع اوؼ اکیكویں يعی کےيعی کے اضتتبم 

اِـ چڑھبئی  آپ کو هؼلوم ہے ، ٹی ٹی پی اوؼ ظاػم وغیؽٍکؽ ؼہے ہیں

ضبو اپٌے ؾوِؼ ثبؾو  یہبں ال ػوؽهُ  ۔(کے ثؼع یب ظؼهیبى قبهٌے آئیں

لیتے۔  ثھی ثؽقؽ التعاؼ آئے ہوتے تو چلیے آپ یہ هفؽوَہ لبئن  کؽ قے 
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)پبکكتبى و قؼوظی  ػوؽ  اپٌے کچھ ظوقتوںهگؽ آپ خبًتے ہیں هال 

قے آئے تھے، ‘ هًٌوثہ ثٌعی’کی ثبلبػعٍ هعظ اوؼ نبیع  ػؽة وغیؽٍ(

هعظ اوؼ هًٌوثہ ثٌعی  خكے آپ یکكؽ   substantialایک ایكی 

 ًظؽاًعاؾ کؽ کے آگے ًہیں ثڑھ قکتے۔

کی یہ ایک ہی هثبل )تسؽیِک هال ػوؽ( ‘‘ اقالهی اًمالة’’غؽٌ 

 خي‘‘ اًمالة’’قالم کے اًعؼ آپ ظے قکتے ہیں، هگؽ یہ پوؼے ػبلن ا

اوؼ اة ثھی اُى کے قہبؼے آگے  قت لوتوں کے ہبتھوں هعظ پب کؽ آیبظو

یہ هفؽوَہ غلّ ٹھہؽتب ہے  کے غہي هیں ہوں تو آپ اگؽ وٍ ثڑھ ؼہب تھب

ئی ضبو اـ لیے تھی کہ کہ يلیجی لوتوں کی ػبلن اقالم پؽ زبلیہ چڑھب

 قے نکكت کھب‘ اقالهی ضطؽے’اـ ‘ غیؽ اقالهی زکوهتیں’ بں کییہ

کو ‘ زکوهتوں غیؽ نؽػی’ى اِ  )اقتؼوبؼی لوتیں( ٍلٰہػا و خبًے والی ہیں،

 بؼے ًؿظیک،ہیں! ہو ٌے کےلیے اـ ثبؼ ہن پؽ چڑھ آئیالئف قپوؼٹ ظی

 قے هتؼلك‘ افغبًكتبى’سی تًویؽ ہے۔ قط ایک ضبيییہ هؼبهلے کی 

کے  ػؽاق پؽ يلیجیوں یہ غلّ فہوی چلیے کكی زع تک ثٌتی ہے تو ثھی
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خہبں ػبلن ػؽة کی قت قے  کی آپ کیب تفكیؽ کؽیں گے چڑھ آًے

کوهت )يعام ( ایک قیکولؽ زًیهلكٹ آؼهی )ثؼثهُجوِ آؼهی 

تھی )الجتہ قیکولؽ ہوًے کے  پوؼی ِؽذ لبئن ( کی يوؼتزکوهت

اوؼ ضطے  ثبوخوظ ایؽاى اوؼ اقؽائیل کےلیے ثیک ولت قوہبِى ؼوذ تھی

(؟ ہوبؼے کےلیے ضطؽٍ ثٌتی خب ؼہی تھی‘ تواؾى’هیں هكتمجل کے کكی 

  پٌپتی لوتوں کچھػبلن اقالم کی  ًؿظیک، ايل هیں یہ اقتؼوبؼی لهکؽ

some growing Muslim powers    اوؼ  ًےخب ػالج کؽ‘ ظائوی’کب

اپٌے ػاللبئی اتسبظیوں کی  اپٌے اوؼ ٹیلوں کو یہبں کے کچھ اوًچے

فی ‘ ٹیلے’اگؽچہ یہ  آئے تھے کےلیے ٌےظی کؽ‘ ہوواؼ’ کےلیے ظقتجؽظ

یہ خٌگ ثالنجہ  ۔الولت قیکولؽ یب ًین قیکولؽ یب کچھ ثھی کیوں ًہ ہوں

کی کوئی تًویؽ ظیکھٌب اپٌے  خٌگ ـاِقی قطر کی ہے؛ اـ کے قوا اِ 

آپ کو هغبلطوں هیں ؼکھٌب ہے، ضواٍ یہ هغبلطے یہبں کی کكی 

قبهٌے کی ثبت ہے،  اقٹیجلهوٌٹ کو الزك ہوں یب کكی اقالهی گؽوپ کو۔

اپٌے خي ظوقتوں پؽ قہبؼا کؽ کے آ ‘‘ اقالهی اًمالة’’ٍ وافغبًكتبى کب 
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اى قے الگ  ،ؼہب تھبی غیؽ هؼوولی هعظ قے آگے ثڑھ ؼہب تھب، اوؼ اى ک

چٌبًچہ اـ  کؽ کے آپ اـ پوؼے هؼبهلے کی توخیہ ًہیں کؽ قکتے۔

پیم ؼفت )تسؽیِک هال ػوؽ(  وازعاـ  کب تو یہ هؼبهلہ ؼہب۔‘‘ وازع هثبل’’

تھب   پوؼے ػبلن اقالم کے اًعؼ ‘اقالهی اًمالة’کے ػالوٍ آپ کب کوًكب 

 خف کب ضطؽٍ ثھبًپ کؽ هلِت يلیت آپ کے اى هلکوں پؽ چڑھ آئی تھی؟

لٰہػا هلِت يلیت کی اِـ  )اکیكویں يعی کے ثبلکل آغبؾ کب قیٌبؼیو(۔

وزهیت اوؼ ثےؼزوی کے هسؽکبت آپ کو اِـ واہوہ کی ثدبئے کہیں 

 اوؼ تالل کؽًے ہوں گے۔

ی خبًے ٹھوًكؽ ب ؼہب ہے کہ ػبلن اقالم پثڑی ظیؽ قے ہوبؼا یہ کہٌ

 قوتوںکو ہلکب اوؼ اُى  لوتوںاُى  یہبں کی والی اِى ًئی خٌگوں کب ثڑا ہعف

کو ضهک کؽًب ہے خي قے ػبلوی خہبظ ظًیب هیں هعظ پبتب ؼہب، یب آئٌعٍ 

کكی هكتمل ثبلػات اپٌی  الجتہ ضوظ هؽازل هیں پب قکتب ہے؛ خہبظ کب فٌبهٌب

اتٌب ثڑا )تبزبل( ًہیں ہے۔ پف ػبلن اقالم پؽ هلت يلیت کے  زیثیت هیں

اقتؼوبؼ کے تبہن  ،َؽوؼ ہے چڑھ آًے کی تفكیؽ ہوبؼا یہ ػبلوی خہبظ
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)هكلن  یہ ػبلوی خہبظ غؽٌ ۔ًہیں ہیں ثبلکل اہعاف اقی هیں هسًوؼ

ٍِ  ؼاقت  (همجوَہ ضطوں هیں خبؼی اقالهی هؿازوت ظنوي کب ایک ثؽا

ظہهتگؽظی  ۔ )خف کب‘ظہهتگؽظی’ ؼٌواىثؼ اػالًیہ ہعف َؽوؼ ہے، او

کے پیچھے فی ‘ اػالًیہ ہعف’قے کچھ ثھی تؼلك ًہیں ہے(۔ لیکي اِـ 

اوؼ یہ  ثھی اًُہیں کچھ کن ًہیں کھٹک ؼہے؛‘ غیؽاػالًیہ ہعف’الولت کچھ 

خو ًہ يؽف هلِت يلیت کی ًظؽ هیں ثلکہ  ہیں‘ غیؽ اػالًیہ ہعف’وٍ 

فكبظ کی ’ی ایكے ہوبؼے ایک کثیؽ ثکبؤ هبل کی ًظؽ هیں زكیي زمبً

، یںہ ‘ايل پؽوؼل کٌٌعٍ ًبى قٹیٹ ایکٹؽؾ کے’ ظًیب هیں اوؼ ‘ايل خڑ

ػبلوی  (هیں خبؼییؼٌی وٍ ضطے خہبں قے ہوبؼا )هكلن همجوَہ ضطوں 

 ۔هعظ پب ؼہب ہے کچھ ًہ کچھ هطتلف کبهیبة يوؼتوں هیں خہبظ

ضبيی کھل کؽ قبهٌے آگئی ہے کہ يلیجی ِبلتیں )هغ اى  اة یہ ثبت

کے يیہوًی، فبؼقی اوؼ ثھبؼتی زلیف( اـ ولت ػبلن اقالم کے کي کي 

کؽًے، زتٰی کہ ثف چلے تو   destabilizeهوبلک کو غیؽهكتسکن 

ثھبؼت اوؼ ایؽاى پؽ پ فؽهب ؼہے ہیں۔ ے کؽظیٌے کےلیے ظوڑظھوٹکڑ
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ں آؼہی؟ اوؼ خٌوثی ایهیب هیں ًواؾنبت کی زع ہوتی کكے ًظؽ ًہی

 A pure Indianکی ثبثت ایک ضبلى ثھبؼتی ًیؽیٹو  ‘ ظہهتگؽظی’

narrative on ‘terrorism’ in the South Asia  ،ؽ پھ کی تبئیع هیں

پؽ، اهؽیکی ثیبًبت اوؼ ظثبؤ ثلکہ يبف  ضطوِ‘ ثھبؼتی’هي و ػي اًہی 

 ؟ںؼہی ًظؽ ًہیں آ ثھی اة کكے اوؼ ثبؾو هؽوڑ پبلیكیبں اهؽیکی ظھوًف

ہٹ ظیکھ ال)کكی پؽ پہلے یہ ثبت اوخھل تھی تو اة وٍ ڈوًلڈ ٹؽهپ کی تلو

ثلوچ  (۔لکھ چکے ہیں هُووى، خف پؽ پچھلے ظًوں ہن ایک لے

، قت کے خو ثڑے قبل چلی کی قؽپؽقتی ػلیسعگی پكٌع خٌگدوؤں

اة ثھی نبیع ؼک ًہیں گئی ہے الجتہ اقے ایک نعیع  کہقبهٌے ہے، خو 

پھؽ پبکكتبى هیں ظہهتگؽظ  ًبکبهی کب هٌہ ظیکھٌب پڑا ہے، وہلل السوع۔

 یچلٌے وال قبیہکے ؾیؽ کبؼوں کبؼؼوائیوں کےلیے اهؽیکی لجُہ

اوؼ اـ کی  کب ؼوٹ ثھی آضؽ کكے ًظؽ ًہیں آ ؼہب ‘اًتظبهیہ کبثل’

 هال فُل ہللا پھؽ ؟ثھبؼت کے قبتھ گبڑھی چھٌتی کف پؽ اوخھل ہے

اِـ پوؼے قیٌبؼیو  پٌبٍ هلی ہوًب، ں کو وہبںٹولو ایكے ظہهتگؽ وغیؽٍ

https://daleel.pk/2017/08/24/55278
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غؽٌ یہ  وؼ کوًكی ثبت اة ڈھکی ؼٍ گئی ہے؟ا ؟هسٍ اتفبق! هیں

 ًہیں نبیع آپ قے ُخوڑیایک ہی کہبًی تھی خف کی کڑیبں نؽوع هیں 

 یبت ۔ کیب یہایک لڑی ہؽ کكی پؽ ػیبں ہے ؼہی تھیں، هگؽ اة یہ خب

توبم  اِـ غوؼِلت ًہیں کہ پبکكتبى، تؽکی اوؼ قؼوظی ػؽة کو تو

 ظھوبکوں کی ؾظ پؽ ؼکھ لیب خبتب ہے خجکہ کے‘ نؽیؼت پؽقتوں’ ػؽيہ

ً ایؽاى اـ قے  ثھبؼت، اقؽائیل اوؼ ؟ اوؼ کوئی ے ہیںهسفوظ ؼہت تمؽیجب

ظگبى کے الیکهي ہبؼ خبًے کےلیے هغؽثی پؽیف هیں، اًعاؾٍ کؽے، اؼ

ً يیہوًی پؽیف کے اًعؼ، یہبں تک کہ ہوبؼے اپٌے لجؽلؿ کے  ضًويب

ًیؿ اؼظوگبى کے ضالف  یہبں، کیكی کیكی ثےچیٌی پبئی خبتی ہے!

‘ ظوقتوں’کے همبهی  کےلیے هغؽثی زلموں اوؼ اى کی کبهیبثی ثغبوت

نؽیف کے ایک هدوؾٍ هكلن خٌؽل ؼازیل  پؽیهبًی! ثےيجؽی اوؼ کی

، ًہیں ہواکیكبکیكب واویال  ؼثبہؽ اوؼ اًع بلٌے پؽفوؼـ کی کوبى قٌجھ

اوؼ  !ثبوخوظ اـ کے کہ اثھی وٍ کوئی ضبو لبثل غکؽ والؼہ تک ًہ تھب

ٹؽهپ کے ؼاؾ  ًہیں ؼہب کہ افغبًكتبى هیں  نبیع کوئی اة تو یہ ثھی
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 ۔ثلجالًے کے پیچھے کیب کیب ولبئغ کبؼفؽهب ہیں

 ل:احوا خالصہ  

 ٍِ ػبلن اقالم پؽ هكلّ زبلیہ خٌگیں، ضواٍ وٍ هغؽثی لوتوں کی ثؽا

وغیؽٍ ایكے  و اقؽائیل ؼاقت خبؼزیت کی يوؼت هیں ہوں یب ثھبؼت

بتی والی ایک خٌگ اٹھ آًے زلیفوں کے ہبتھوں قبهٌے قٹؽٹیدک اى کے

war mongering   یہ قت ايل هیں ػبلن اقالم کو اِـ .. يوؼتسبل

پوؾیهي قے هسؽوم کؽًے کےلیے ہے، خف پؽ  اهیع افؿا زبلیہکی 

ا کؽظٍ يوؼتسبل قے فبئعٍ اٹھب کی پیع‘ قؽظ خٌگ’اوؼ ‘ ػبلوی خٌگوں’

اُى کی  کبهیبة ہو گئے ہوئے ہیں۔ ثؼٍ هكلن هلک پہٌچ لیٌے هیں کؽ

پیم لعهی کے یہ ایک قو  ًبلبثِل یمیي کونم ہے کہ وٍ ػبلن اقالم کی

 ًہ قہی ظیں اوؼ کلیوا کؽ  subtract  ٌہبهِ  قےـ اِ  قبل کكی ِؽذ

کو اًیكویں يعی  هكلن ضطوں خؿوی ِوؼ پؽ ہی وٍ ہوبؼے اِى

eighteen hundreds  اوؼ پھؽ ... آضؽی ظہبئیوں پؽ واپف پہٌچب ظیں کی
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‘‘ ؼک خبًے’’وہبں قے ػبلوی خٌگوں اوؼ قؽظ خٌگ کے ثبػث اپٌے 

ظًیب کے زك هیں ؼوًوب  هكلن یؼٌی والے کبم کب اؾ قؽ ًو آغبؾ کؽیں!

)ضوظهطتبؼ هكلن هلکوں  ًتبئح ی خٌگوں کے ضوثًوؼتہوًے والے ػبلو

قؽظ خٌگ کے فؽاہن کؽظٍ هوالغ قے  ًیؿ پؽ ًووظاؼ ہوًب( کب ًمهٔہ ػبلن

 )کچھ هكلن هلکوں کب ایک لبثل غکؽ زع تک فوائع لبثل ؼنک اٹھبئے گئے

 وٍ کو (خہبظ کب ظہوؼ ، ًیؿ ہوبؼے ػبلوی اقالهیلوت زبيل کؽ خبًب

يوؼتسبل کو ػبلوی خٌگوں کؽ کے  undoو ڈُ اة اَى۔ کكی ِؽیمے قے

 قے پہلے والی يوؼتسبل پؽ واپف لے خبئیں!

اوؼ خٌگوں کب یہ  خو آج ہن ظیکھ ؼہے ہیں پف یہ غیؽهؼوولی والؼبت

 ایک الهتٌبہی قلكلہ خي کب اکھبڑا آج آپ کب ػبلِن اقالم ثٌب ہوا ہے...

 ػالهبت هٌسوـًے کی کچھ آ قے ًکل‘ گقؽظ خٌ’ هغؽة کے

symptoms    هغؽة کے ظاًے  یہ ثبت ضول آئٌع ہے کہ )تبہن ہیں۔

ً ثِک لیے ہیں؛ چٌع قبل هیں یہ ثبظل نبیع هکول ِوؼ پؽ چھٹ  تمؽیجب

ى تیي اِ  (۔اپٌے ػبلوی اقالهی خہبظ کو ظیں ، خف کےلیے آپ ظػبئیںخبئیں
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: ػبلن ؼہی ہے کہ یالجتہ یہ ایک ثڑی تؽخیر هغؽة کے ہبں ػهؽوں قے

ے آیب ل‘ ؾهیي کے ثؽاثؽ’ٹیلوں کو  ہو چکے اوًچے ؾیبظٍ چھاقالم کے ک

ظیب  کو چھوٹے چھوٹے ؼیؿوں هیں ثعلاکبئیوں  ۔ یہبں کچھ ثڑیخبئے

کے قیٌبؼیو کو    eighteen hundreds ‘اًیكویں يعی’ے۔ خبئ

 ۔اـ کے ثغیؽ هوکي ًہیں اُى کی ًظؽ هیں واپف الًب ‘َؽوؼی زع تک’

 ‘اًیكویں يعی’ ػبلن اقالم هیں ،ایک ثبؼ پھؽ واَر کؽ ظیں)

eighteen hundreds   ى کےاُ  کب قیٌبؼیو پوؼے کب پوؼا واپف الًب 

ؼتیں ظنوي کی هہب‘ اًدیٌئؽًگ’ًہیں۔ یوں ثھی  ہوًب َؽوؼی پؽایدٌڈا 

اِـ  کب تدؽثہ ‘اظاؼوںػبلوی ’ثڑھ گئی ہیں اوؼ  کے یہبں اة پہلے قے

ًوب چیؿ ہی اپٌی کكی  ‘‘ایي-یو’’ؼًگ ال چکب ہے۔ کوئی  ضوةظوؼاى 

تؽلی یبفتہ تؽ نکل هیں آئٌعٍ ػهؽوں کے ظوؼاى ایک هفیع ظؼیبفت ثبثت 

۔ ثف ايل چیؿ یہ کہ ػبلن اقالم کو پہلے ایک ہو قکتی ہے، ضعاًطواقتہ

گھبٹی قے گؿؼے ثغیؽ اُى کب ؛ ہبں اِـ ثبؼ کچھ ہلکب پھلکب کؽ ظیب خبئے

خبًی اُى کے یہ اکثؽ تبہن هكلوبًوں کی قطت  (۔کچھ ثف چلٌے واال ًہیں
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تھوڑا اوؼ  اُى کے آپهي نعیع هسعوظ ہو چکے۔ وا چکی ہے۔تیؽ َبئغ کؽ

هؼبهلے هیں ضبِؽضواٍ فؽق ال قکتب ہے؛ اوؼ یہی ثبت  اى نبء ہللا يجؽ

ں ثےزع ؾیبظٍ اہن کؽ ظیتی آًے والے قبلوں کو ػبلِن اقالم کے زك هی

ہؽ يوؼت ظیٌب ہیں، ثےولوفیبں الجتہ ًہ ہوں  یہبں لؽثبًیبں تو آپ کو ہے۔

تو آئٌعٍ ػهؽٍ هكلوبًوں کے زك هیں اًمالثبِت ؾهبًہ کب ههبہعٍ کؽ قکتب 

 ۔، ثتوفیك ہللا تؼبلیٰ ہے

 :معاملہ کے ساتھ پورا کیسے اترا جا سکتا ہے

کے قبتھ پوؼا اتؽًے کب کوئی يوؼِت هوخوظٍ اگؽ یہی ہے تو اـ 

 ِؽیمہ ًہیں قوائے اى ظو واَر ثبتوں کے:

هكلن همجوَہ خبت هیں خبؼی ہوبؼی کہ  ثبت کو یمیٌی ثٌبًباـ  .0

ضوة ضوة ِبلت پبئے،  )ػبلوی اقالهی خہبظ( اقالهی هؿازوت

ً ثھبؼت اوؼ  یہبں تک کہ اهؽیکہ اوؼ اـ کے زلیف ضًويب

اوؼ  هیں اوؼ قے اوؼ پھٌكتےاپٌے لگبئے ہوئے پھٌعوں اقؽائیل 
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پوؼے ػبلن  قودھو یہ ظھٌكتے چلے خبئیں۔ اپٌی اـ ظلعل هیں

 ۔اپٌی خٌگ کی ضبو اِى همجوَہ خبت اقالم کب ظفبع ہے ًہ کہ

کهویؽ،  اى نبءہللا وٍ يوؼتسبل هیں خف لعؼ ثھی ثہتؽی آئے گی

ظٍ قے ؾیبظٍ هیں اى ظبلووں کو ؾیب وغیؽٍ افغبًكتبى اوؼ فلكطیي

 لٰہػا توبم هوکٌہ لوت اِقی ًمطے پؽ۔ ۔آئے گی پہٌچب کؽؾک 

ب اوؼ ی ثٌبًهكلن هلکوں کے ظاضلی اقتسکبم کو ہؽ لیوت پؽ یمیٌ .0

اِـ ولت کے  خو کو هبیوـ کؽ ظیٌب ایكی ُهوو اِـ هولغ پؽ ہؽ

بتی ًظؽ آئیں، کچھ هُجوِ هكلن هلکوں هیں اًعؼوًی گڑثڑ اٹھ

 ػٌواى کے تست ہو۔ضواٍ فی الولت وٍ کكی ثھی ًؼؽے یب 

کے گرد گھیرا؛ پوسٹ کولڈ وار سیناریو سمجھےن’’سلسلۂ مضامین:   5‘‘ کی ضرورت عالم اسالم 
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