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 متنبہ رہنے کی بات بس ایک ہے ..کی بحث‘ نظام’

 يیضلا لبوک ضهبد

وقت کے ایک رائج سیاسی 

کے  نظام میں حصہ لینے

حوالہ سے جماعۃ الدعوۃ 

کے ایک حالیہ فیصلہ کے 

 پس منظر میں۔

جماعۃالدعوۃ کے نوجوان اُس دن تک ان شاءہللا مغرب کی اس کھوسٹ 

جمہوریت بڑھیا کی عشوہ طرازیوں سے محفوظ رہیں گے جب تک یہ 

کو نری استعمال کی چیز ‘ جمہوریت’کا ٹانکہ نہیں لگاتے۔ ‘‘ اسالمی’’کو 

سمجھیں نہ کہ تقدیس کی۔ ہاں جس دن یہ خدا نخواستہ اُس کی تقدیس 

جپنے لگے اُس دن وہ بڑھیا اِنہیں نگلنے میں دیر نہ لگائے گی جو اس 

کھے سے پہلے ہمارے بڑے بڑے گبھرو اٹھا چکی۔ ہللا انہیں محفوظ ر

 اور ہماری سب تحریکوں کو خالص اسالمی پیراڈائم پر اکٹھا کرے۔
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( سے تھوڑے 3102)شمارہ جوالئی  اپنے ایک پرانے مضمونیہاں ہم 

 : تصرف کے ساتھ چند اقتباس دیں گے

****** 

 1س اقتبا
ؿے اِى صیٌی جوبعتوں کب فبئضٍ ‘‘ صؿتیبة هوالع’’ؿیبؿت وغیغٍ هیں 

اٹھبًب ہوبعی ًظغ هیں اصوالً غلػ ًہیں ہے ثشغغیکہ ایک ٹھیٹ پیغاڈائن 

سوص اِى جوبعتوں کے اپٌے کبعکٌبى کے ہبں ثبلی عہے اوع اى کے وجوص 

ؿے پھوٹ پھوٹ کغ ًشغ ہو، ًیؼ هصبلخ و هفبؿض کب ایک شغعی هواػًہ 

اؿالهی ظواثػ کی پبثٌضی ثغلغاع عہے۔ ثلکہ ایک ٹھیٹ عمیضٍ کے  اوع

ہوتے ہوئے اى کب ؿیبؿت هیں پیش لضهی کغًب، ہوبعی ًظغ هیں، اُؽ ہضف 

کے دصول هیں هوض ہوگب جـے ہن ًے اى صو ًمبغ هیں هلشص کیب ہے، 

اوع جوکہ ہوبعے )عبلن اؿالم کے( اِؽ ثذغاى کے اصل پبئیضاع دل کی 

 :صعؿت تغیي پیش لضهی ہےجبًت ایک 

ً هغغثی هصٌوعبت کی  .1 هغغة کی فکغی هصٌوعبت )سصوصب

http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1670&articlename=201307_idaria6
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گئی صوعتوں( کب للع لوع اوع اؽ کے همبثلے پغ ‘ اؿالهیبئی’

اؿتشغاق کے ؿبتھ ’’سبلص اؿالهی پیغاڈائن کب ادیبء۔ اِؿی کو ہن 

کب ًبم صیتے ہیں اوع جوکہ ایک وؿیع الجٌیبص هعغکہ ہے اوع ‘‘ جٌگ

یک شضیض صعجے کب ًظغیبتی عؿور اوع ایک فکغی جؾ کے لیے ا

اؿتمبهت صعکبع ہے۔ اِؿی ؿے هتصل، اؿتعوبع کے ؿبتھ ہوبعی وٍ 

جٌگ ہے جؾ کب کالئوکؾ اِؽ ولت ہویں افغبًـتبى اوع فلـطیي 

کے اًضع صعپیش ہے اوع جؾ کے جیتٌے یب ہبعًے کی صوعت هیں 

عٍ جبًے  شبیض پوعے عبلن اؿالم کی صوعت اوع ہیئت تجضیل ہوکغ

والی ہے اوع یہبں پغ ہوبعا یب پھغ عبلوی اؿتعوبع کب ثہت کچھ تہ و 

 ثبال ہوجبًے واال ہے۔

هعبشغے کی ؿغػهیي پغ )ًہ کہ هذط التضاع پغ( اؿالهی لوتوں کب  .2

ایک هعتضثٖہ دض تک لجعہ، جؾ پغ ہن هتعضص ثبع گفتگو کغچکے 

 ہیں۔

***** 
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 2اقتباس 
گٌجبئش ہو، هغغة اوع اُؽ کے  ثعط هـلن هلکوں هیں، جہبں اؽ کی

‘ جوہوعیت’صیٌے( کےلیے ‘ ٹف ٹبئن’کبؿہ لیؾ لجغلؼ کو لگبم صیٌے )یب 

کب اؿتعوبل کچھ ایـب تشویش ًبک ًہیں۔ ؿیبؿت کے اِؽ عول هیں دصہ 

لیٌب ہے تو لفِع جوہوعیت کب ایـب )الؼاهی( اؿتعوبل ثھی ثبعِث لضح ًہیں 

و اؽ جوہوعی شغیعت کے پبثٌض )الؼاهی ؿے یہبں ہوبعی هغاص کہ: ہن ت

ًہیں؛ اوع ہوبعی شغیعت تو آؿوبى ؿے ہی اتغتی ہے، ہبں اًُہیں اُى کے 

۔ ممکن نہ  ثبًضھب یب پـپب کیب جبئے، جہبں اوع جتٌب هوکي ہو ؿے اصولوں

ہو تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں؛ ہللا پر بھروسہ اہل ایمان کا پہال 

چھ ممکن العمل ہو وہاں تدبیر اور اور آخری ہتھیار ہے۔ البتہ جہاں ک

(۔ جوہوعی عول کب ایـب اقدام کا سہارا لینا بھی اہل ایمان کا شیوہ ہے

اؿتعوبل ہوبعی ًظغ هیں هعغت عؿبں ًہیں، کن اػ کن ثھی یہ کہ علوبئے 

تودیض کے ہبں یہ ایک هشتلف فیہ هـئلہ ہے، یعٌی اِؽ هعبهلہ هیں تعضِص 

ی اگغ یہ عائے استیبع کغتب ہے تو آپ ػیبصٍ آعاء کی گٌجبئش ہے، لٰہظا کوئ
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ؿے ػیبصٍ اُؽ کے ؿبتھ ایک فمہی لـن کب استالف عکھ ؿکتے ہیں جوکہ 

کوئی ایـی پغیشبى کي ثبت ًہیں۔ اصل ثبعِث تشویش هـئلہ 

اوع اؽ کے هشتمبت کو سوص اپٌے فکغی پیغاڈائن کے ‘‘ ڈیووکغیـی’’

اؽ کو لجول کغًب ہے، جؾ  اًضع جگہ صیٌب اوع اپٌے ًظغیبت کی صًیب هیں

 آئے ہیں۔ پغ پیچھے ہن گفتگو کغ

******** 

 3اقتباس 
هیں ‘‘ صعهیبًی هغدلہ کے ثعط ادکبم’’کہ ہن اپٌے هعووى  جیـب

عغض کغچکے، هغغثی اشیبء کے ؿبتھ )هصبلخ اوع هفبؿض کے هواػًہ 

ں کغًب تو هـئلہ ًہیں )تبآًکہ سضا عبلن اؿالم هی deal کی ثٌیبص پغ( هعبهلہ

ہویں ایک پبئیضاع صوعتذبل ًصیت فغهبئے اوع ہن اِى جبہلی اشیبء کے 

جبئیں(، الجتہ اِى اشیبء کو  کغًے تک ؿے هـتغٌی ہو deal ؿبتھ هعبهلہ

جوڑ لگبًے ثیٹھ جبًب، اى اشیبء کو سوص اپٌے ًظغیبت کے ‘ اؿالهی’

کغًب ‘ ہن آہٌگ’ادبغے ہی هیں جگہ صے ڈالٌب اوع اى کو اؿالم ؿے 
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مت ایک ثڑی آفت ہے اوع جوکہ یہبں ایک ٹھیٹ اؿالهی تجضیلی صعدمی

کے عیشٌبل ہی کو فوت کغصیتی اوع سوص اپٌب ہی عاؿتہ اپٌے اوپغ ثٌض 

کغلیتی ہے، عالوٍ اؽ اہن تغ ثبت کے کہ یہ چیؼ سضا کو ہی ًبعاض 

 کغصیٌے کب هوجت ہے۔

اى جبہلی پؾ اى جبہلی اشیبء کے ؿبتھ هعبهلہ کغًب تو لبثِل فہن ہے هگغ 

اشیبء کو اؿالم کے ٹبًکے لگبًب سوص اپٌے ہی کیؾ کو ستن کغلیٌے کے 

هتغاصف ہے۔ اِؽ دمیمت کو تـلین کغلیٌے هیں اة هؼیض عشغے ًہیں 

لگبًے چبہئیں۔ جبہلی اشیبء )هبًٌض ڈیووکغیـی، کوًـٹی ٹیوشي، پبعلیوٌٹ، 

ِت صًیب لیجؾ لیشي، ًیشي ؿٹیٹ، ثیـک عائٹؾ... عوٹی، تغلی اوع آؿبئشب

کے ًعغے، جوکہ یہبں فی ًفـٖہ هطلوة ثلکہ هعجوص ہوتے ہیں، وغیغٍ( 

 کو اؿالم کے ٹبًکے لگب کغ ہوبعا اؿالهی کیؾ فوت ہوؿکتب ہے

******* 

 4اقتباس 
آصهی سوص ایک هذکن و عاؿز عمبئضی ثٌیبص پغ کھڑا ہو، تو هلکی ؿیبؿت 
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ہی اپٌے آپ کو کے هطبثك ‘‘ صؿتیبة گٌجبئش’’یب اًتظبهی هشیٌغی هیں 

فی الذبل ًوبیبں کغًب اوع اپٌب پوعا ایجٌڈا ؿبهٌے الًے ؿے ایک عغصہ 

ویـے  تک گغیؼ کغًب اوع پھغ جیـے جیـے گٌجبئش هلتی چلی جبئے

ویـے کھلتے چلے جبًب، الجتہ جتٌی گٌجبئش هلے اُؽ کو ثھغپوع غوع پغ 

ی اوع کغ، ثلکہ ثولِت ظغوعت اپٌی ػًضگ )اوع آسغی دض تک ثےلذبظ ہو

جبًب اوع  ؿالهتی کی لیوت پغ( اؿالهی ایجٌڈا کے دك هیں اؿتعوبل کغ

ثبلی کےلیے هـلـل کوشبں اوع هوالع کب هتالشی عہٌب... غغض عول اوع 

کب عاؿتہ استیبع کغًب اوع ؿبعا کچھ ایک ہی صى هیں ‘‘ تضعیج’’ًفبط هیں 

 گؼعًے کے اؿلوة ؿے کٌبعٍ کش عہٌب ایک صبئت غغیِك کبع ہے۔ کغ

اؽ کو استیبع کغًے هیں ہغگؼ کوئی هعبئمہ ًہیں۔ جہبں هعبئمہ ہے اُؽ 

اوع ‘‘ تصوِع صیي’’کی ہن ًے ًشبًضہی کغصی اوع وٍ آصهی کب اپٌب 

ہے ‘‘ کغصٍ اپغوچ دمیمتوں کے تعیي کے هعبهلہ هیں اُؽ کی استیبع’’

جؾ هیں جبہلیت ؿے یکـغ هشتلف غغیك استیبع کغًب، هشغک اوع 

الگ تھلگ ایک غغیك استیبع کغًب، اوع عاؿتوں کے  صوػسی هلتوں ؿے
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ہوًے کب ‘‘ هـلن’’اِؽ فغق کے هـئلے هیں کوئی جھول ًہ آًے صیٌب 

ثٌیبصی تغیي تمبظب ہے۔ اِؿی کو ہن عمیضٍ ثھی کہتے ہیں۔ اِؽ هیں کوئی 

کی کوئی ثذث ًہیں۔ ‘‘ اؿتطبعت و عضم اؿتطبعت’’ًہیں۔ یہبں ‘‘ تضعیج’’

کے اًضع ‘‘ اعوبل’’وع کوئی ًغهی ًہیں۔ ہبں اِؽ هیں کوئی ڈھیل ا

کب اعتجبع ثھی۔ اوع ًغهی و ‘‘ عضِم اؿتطبعت’’ثھی ہے۔ ‘‘ تضعیج’’

عسصت وغیغٍ ایـی اشیبء کی گٌجبئش ثھی۔ ًیؼ ثھول چوک اوع ؿـتی 

هیں ػیبصٍ ہے ثہ ‘‘ اعوبل’’کوتبہی پغ چھوٹ اوع هعبفی کب اهکبى ثھی 

ؿبهٌے اعلٰی تغیي دبلت هیں پیش  کے۔ پغوعصگبع کے‘‘ اعتمبص’’ًـجت 

کے هعبهلہ هیں کہیں اہن تغ اوع ًبػک تغ ہے ثہ ًـجت ‘‘ اعتمبص’’ہوًب 

 کے۔‘‘ اعوبل’’


