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اور  ؛بانٹ کر کھیلو ! پوزیشنیںمیرے اسالم پسندو

 چال لمبی

 شامد کمال الدینثصریر: 

ی پارٹی میں هہیں، صیاصیہ درصت ےہ کہ ہم لوگ زو یہاں کی کشی 

کے شْمران ےت ہیں۔ولکھٔ کر ب مهامالت پر ىیر مهمولی  هون لیگ 

۔ اور ثے رےہ زا اخجیار کر ی خاغی ظدتخاغ اصالم مخالً اِدامات پر

ئی کی باری ہو! اب ،خدا خیر رکھے
 
ایک ثوازن ِائم  بےظک ظاید پػی ٹی ا

۔ یهوی ان پارٹیوں ےہ ؽروری  ، زو اپوی زگہظض رہیبھی کو رکھےن کی

 بھی شوغلہ اٌزائی و کی کھٔ کر ثهریً اصالم دوصت اِداماتکے کچھ 

https://twitter.com/Hamidkamaluddin


Page 2 of 27 

 ، لٰہذاہوثے ہیں کبھی کبھی ان صے مگر چوهکہ ایشے اِدامات ۔کرها

ئودہ بھی، ایشا ہی چل مخالٍت کا مهاملہ ہی ىالب رہا۔
 
کا امکان  ےنا

 ۔لمبا ےہ بہر شال یہ کھیٔ ثو اور  ...جا ےہدکھائی دی

 شکمران یا اپوزیطن زو یہاں کی، ن اصالم پشودوں پر بھیمگر کیا ا  

کے اهدر موزود ہیں ؟ یهوی ویشا ہی نین یہی چیز وازب ےہ ،پارٹیوں 

میز رویہ؟ ظدت
 
کا یہاں ثک کہ کچھ زذباثی لوگوں  اور مخالٍت ا

اصالم مخالً  ٌالں ٌالںکہ  دالها‘ ىیرت’ ں کورے ان دیودار بھائیوہما

ثے ہوئے یشیوں پرپالاِدامات یا  صے  ٌی الٍور اپوی اس پارٹی اشجراج کر

ؤ؟
 
ها !هکٔ ا

 
 کشی مشئےل کا شٔ ےہ!!! گویا ان کا اپوی اس پارٹی صے هکٔ ا

ئے گیاس صے اصالم کی کوه
 
 کوئی میرے هزدیک، ؟شی مػلصت بر ا



Page 3 of 27 

کے دیوہیکٔ نالبجہ ا   هہیں۔ مػلصت دیوداروں صے خالی ہو  ،پارٹیوں 

کے کچھ بڑے بڑے هُػاهات ؽرور ہیں  ، زن کا اهدازہزاهے میں اصالم 

دمی ایک کوثاہ هلر کرها
 
ن پارٹیوں صے ہم زو ا   ۔کے بس کی بات هہیں ا

اخجیار کر زاثے  اهداز شرکػجوں پر ظدید ثرین کی بهؼ نا   ،باہر ہیں

، هاگزیر ےہ، بلکہ بھی درصت بالکٔ، اور زوکہ ہمارے شَ میں ہیں

 ملک میں بہرشال هہیں کہ صب اصالم پشودوں کو لبثو اس کا یہ مف

کے رول اس ملک  خوب زان لیجےئ، !ےہ یہی کام کرها اصالم پشودوں 

کے شامٔ ہیں۔  میں اس صے کہیں زیادہ وصهت 

ت  الے صے ایک ظدیدوکے شپارٹیوں پر اصالم شکمران یا اپوزیطن  گٌر

 شی پالیشی بہر شالکوئی ای ےہ، ہو صکػجا ، زو اپوی زگہ مفلوبهاکر 
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کےلےی ثرویز کی  ظخع هہ ہوهی چاہےئ زو یہاں پر ہر اصالم پشود

کےلےی موزوں رےہ یشے ازیادہ ثر، یہ ہم ز زائے۔ ن اصالم پشودوں ہی 

ثو یہ کام کرها  ایشوں کو زو یہاں کی کشی صیاصی پارٹی میں هہیں۔ گی

بػورت  دیگر، اصالم کا یہاں خدا  اور ِدم ِدم پر کرها ےہ۔ ہی ےہ۔

البجہ ہمارے وہ اصالم پشود بھائی زو یہاں کی کشی صیاصی  شاٌق۔

کو ن پوزیطن رکھےت ہیں، ا  مؤخر  کوئی کردار یاکوئی صرگرم  پارٹی میں

کے صاثھ چلوا ےہـریُے صے ہی ا   ایک خاص اپےن ، اور كاہر ن پارٹیوں 

ککی ثمام ثر ىیر اصالمی پالیشیوں یا  نا   ےہ ی ہاں ز ۔ے باوزوداِدامات 

هے بالکٔ درصت صوا پ 
 
ن پارٹیوں کی ثمام ثر ىیر اصالمی پالیشیوں ، ا  ا

کے باوزود کے صاثھ چلوا ےہ اور اِدامات  ن پارٹیوں  هہیں ا  س  ۔ا  اور ا 

کے بيیر چارہ هہیں۔ خود ہمیں ہی اپےن ان بھائیوں کو اس پر  غبر 
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ن کو بھی اپوی پارٹی اور لیڈر پر ا   )دوصری زاهب ۔دیوی ہو گی چھوٹ

 اس پر یا کم از کم بھی کرها‘ برداظت’ ثوُید کو کشی اصالمی ہماری 

س ملک میں یهوی ایک کام ۔(دیوی ہو گی‘ ـرح ’ہمیں  هے  ا  ہمارے کر

ن کو کرها ےہایک کام وہ ےہ زو  ن کو هہیں کرها۔ زبکہکا ثھا زو ا   اور  ا 

کے، ا   ۔هہیں کر صکػےت وہ ہم  غورثصال پر اخراهداز ہوهے کاملکی ن 

هے کا بالکٔ صے ہم کہیں ا   اور۔ بالکٔ اور ثُاؽا، اور ہمارے اخراهداز ہو

کے چلوا، زو اس  ملک میں گے: اصالم پشودوں کا اپےن رول ثُشیم کر 

، اگرچہ صفصی لوگ اصے یہ ایک هہایت اہم هکػجہ ےہ ر ےہ۔وِت هاگزی

کے شَ میں کہیں‘ ثؾاد’کا  ہماری ٌکر ، کہ ایک چیز زو ایک ظخع 

کے شَ میں ىیر موزوں کیوں!؟ خوب هوٹ کر  وازب ےہ وہ دوصرے 

کے صاثھ صی یہاں صب اصالم پشودوں کو ایک لیجےئ:  شکمت  نملی 
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اپوی الگ الگ هہیں چلوا۔ بلکہ اصالم پشودوں کی ہر ہر پاکٹ کو  ہرگز

ؼ ای
 
هے اپوی الئن ا ؼ  الگ الگاس کطن رکھوی ےہ۔ ہر پاکٹ 

 
الئن ا

کے مُابےل پر بہتہی ایکطن صے مخجلً ہو  بہت ، زو ایک دوصرے 

پیض ِدمی کی  ‘‘مرمونی’’ایک  مهاظرے میں اصالم کی صکػجی ےہ،

کے ایک مشئلہ پر ہو صکػجا ےہ  هجیرجًا؛ ثطکیٔ کرهی ےہ۔ کچھ ملک 

کے مجهلَایک ایک پارٹی یا  اصالم پشودوں کو چپ رہوا  بالکٔ لیڈر 

کے ہو، زبکہ کچھ دوصروں کو ایک ىیر ) نین اصی پارٹی یا لیڈر 

اور ایک ثیشرے ـبُے کو ایک هپا ظدید لےت لیےن ہوں،  ( پراصالمی اِدام

گے هہ زا ثال
 
 اور مفلَ ان ثیووں کی اغٔ ها ہو۔رد نمٔ دیےن صے زیادہ ا

کے صاثھ ےہ کے رصوؐل  کے  وٌاداری چوهکہ ہللا اور اس  اور ہللا و رصوؐل 

کے صاثھ هہیں پر اخراهداز ہوهے کا زاویہ ‘‘ غورثصال’’، لیکن صوا کشی 
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هے اپےن الگ الگ صے ہر ایک کا الگ الگ ےہ، لٰہذا ان میں  ہر ایک 

اصالمی ایروڈا کو ملک میں  ‘‘مرمونی صفس پر’’ـرز نمٔ صے ہی ایک 

گے بڑھاهے میں اپوا کردار ادا کرها ےہ۔
 
یهوی مُػد اور ایروڈا صب کا  ا

ن دا الهگ َرن، برثری دلواها اور کػٍر کو  ایک: اس ملک میں اصالم کو، ا 

ن دا ظارٹ َرن ’ )کیوهکہ صر هگوں کرواها کےلےی ‘ ا  کے لهٔ  یہ کشی مائی 

لے(۔ ممکن ہ البجہ اس ہدؼ کو شاغٔ کرهے ی هہیں چاےہ زو مرؽی کر 

کےلےی میدان  نمٔ ہر کشی کا الگ الگ۔ اور ہر میدان  نمٔ میں پورا 

کے لٰہذا ایک ہی هػب الهین  اثرهے کا اپوا اپوا ثُاؽا۔ کی زاهب صب 

کے نلى الرىم،   ہر کشی کا رول خاغا خاغا مخجلً۔بڑھےن 

کے گوش گزار یہ ایک و   ژن ےہ زو ہم ایک نرغہ صے اصالمی صیکػٹر 
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کرهے کی کوظض کر رےہ ہیں۔ ایک زماهے صے میں یہ واؽس کرهے میں 

مذہبی ’کو اهدریں شاالت یہاں کی ‘‘ اصالمی صیکػٹر’’لگا ہوں کہ 

ظدید ناِبت ها اهدیطی ہو گا۔ )ان میں ِید صمھرھوا ‘ صیاصی پارٹیوں

کے اپےن ہاثمذہب بگػڑ رہا  اصالم کا زو کچھ صوور یا ھوںی صیاصی پارٹیوں 

(۔ ، زس کا یہ مُام هہیںےہ، وہ بصح ثو ٌی الصال بالکٔ ہی الگ ےہ

مذہبی صیاصی ’اس صے خاغا وصیم ےہ۔  البجہ ‘‘اصالمی صیکػٹر’’

کا ایک خاغا  ‘‘اصالمی صیکػٹر’’ اس __ ٌی الوِت __ کو‘ پارٹیوں

 اصالمی صیکػٹرصیاصی پہلو صے، اِابٔ ذکر شػہ صمرھےی۔ چھوٹا اور ه

 ثین شػوں پر مطجمٔ دیکھجا ہوں: کو میں اس وِت

اپوی ایک اٌادیت ، زن کی ‘رٹیاںمذہبی صیاصی پا’ایک یہ  .1
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 ۔اور ؽرورت ےہ

زاد دوصرا وہ .2
 
کشی  یہاں کی اصالمی نوػر زو ٹھیٹ ا

موبر و اپوی پارٹی میں هہ ہوثے ہوئے،  مذہبی یا ىیر مذہبی بھی

، کو کام میں الثے ہوئے یا اپےن صمازی روابؿ کی پوزیطن مصراب

کے میدان میں  صماج و صیاصتاور پھر اب صوظٔ میڈیا صے، 

مذہبی ’یہاں کی  زو ےہ؛ اور  لڑ رہااصالم کی هلریاثی زوگ 

زرداری  والی مربوریاں هہ رکھےن کی وزہ صے )ماهود‘ صیاصی پارٹیوں

کے صاثھ صیٹ  ،هواز ظریً وىیرہ کا اثصادی ہوها اور  یا ان 

کے امکان کے  ،(رکھوا‘ باِی’کو  ایڈزشٹموٹ  یہاں اصالمی مزاشمت 

میں،  کرواهے کے خالؼ کطمکضلہجے دیےن اور مشلم ذہن کو کػٍر 

کی هشبت ‘ مذہبی صیاصی پارٹیوں’میری هلر میں، یہاں کی 
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 زا رہا ےہ۔ اور مؤخر کامیاب

زو صیاصت کی دهیا  ڈھیروں اصالم پشود اٌراد وہثیشرا،  .3

 اور  کی ثوگوائے صے هکٔ،‘ مذہبی صیاصی پارٹیوں’یہاں کی میں 

کے مین صٹریم پارٹیوں  ، ملک کیکھڑے پاهیوں صے کوارہ کر یہاں 

ئی وىیرہ پلیٹ ٌارموں صے ب
 
صیاصت  صر  ماهود هون لیگ اور پػی ٹی ا

کے صاثھ مهاملہ کرهے کے کھےل پاهیوں اور ـوٌاهی اور  موزوں 

کے اغٔ رهگوں صے واٍِیت پاهے  لگے۔ شکومت و اپوزیطن 

کے صاثھ ا   کے اصالمی مُاغد  ن لوگوں کی وابشجگی بھی صیاصت 

البجہ میدان  نمٔ  هہیں۔ کشی غورت پچھےل دو ـبُوں صے کم

 )خود۔ unprecedentedاور پہےل صے هہ چال ہوا بےشد مخجلً 

ج صے ‘اصی پارٹیاںمذہبی صی’ یہاں کی
 
پہےل ’پچاس صال پیطجر،  ا
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کی مشلشٔ ‘ انجراؽات  ظرنیہ’اور  راصجہ ہی ثھیں‘ صے هہ چال ہوا

اصالمی مُاغد کو خاص اپےن  اپےن هئی چیز البجہ یہ یکشر (۔زد میں

هک   achieveزاویہ صے اچیو  یہاں پر پیض  هیز ،کے مهاملہ میں ےر

مدہ
 
کے صاثھ درصت اهد مخػوص ِشم کی ا از صے پورا مربوریوں 

کے مهاملہ میں، ی، ثھ زس دیوی راہومائی کی ؽرورت مود اثرهے 

کے بانح کم دصجیاب ذرا  وہ کا یہ شػہ ‘‘ اصالمی صیکػٹر’’ ...ہوهے 

صب صے بڑھ کر یہ دھڑکا کہ کا ظکار ےہ۔ ) مشائٔکچھ مخػوص 

‘ ٌجوٰی ’؛ خػوغًا زبکہ ظرنی کام ثو هہیں کر رےہ  ی ىیرکہیں کوئ

کے پاس ےہکچھ کا ہجھیار  بےدریو اصجهمال  ؛دوصرے ـبُوں  اور 

بےشد ؽرورت ےہاس ـبُہ کو ثشلی دال (۔!ہوثا ےہ  یہ کہ هے کی 

ت ہیں اهدریں شاالت شؾرات اور یہ کہ  ایک هہایت خوب پیض ٌر
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م مخالً رٹی یا لیڈر کی کشی اصالبہت صے مهامالت میں اپوی پا

پطن
 
ن کو ظریهت کی زو ا   شرکت پر خاموش ثک رہ لیےن کا ا

گے  زاهب صے پوری ـرح شاغٔ ےہ
 
)زس کی ظرنی بویاد ہم ذرا ا

گے( کے شَ میں کوئی ایشی ىلؿ بات  چٔ کر واؽس کریں  ان 

کے نالو؛ بلکہ کشی وِت مفلوب ہو صکػجا ےہهہیں ہ، ۔ اس 

س کے دیوداروں کی پیض ِدمی ن صے مجهلُہ کچھ میدا )هےئ( ا 

دمی کرها دین اور امت ن کا پیض ِیہاں ا   زس صےظرنی ؽوابؿ، 

کی  ‘صیاصی ظوؽ’هہ کہ هرے پرے ایک  ہی بےن خدمت کی ایک

، زس پر ہم بھی کچھ ِلم ۂ وؽاشت ےہثطو یہ صب ...ثشکین

ٌی الصال یہی واؽس کر دیوا کم هہیں ۔ اٹھاهے کا ارادہ رکھےت ہیں

ئی  دین صے مصبت رکھےن والے ان باغالشیت لوگوں کا پػیکہ 
 
ٹی ا
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 ون لیگ وىیرہ پلیٹ ٌارموں صے اور ه
 
اهدریں  هاصیاصت میں ا

هہیں بلکہ یہ ظریهت کی مدد کا ‘ خالؼ  ظریهت’هہ غرؼ  شاالت

اپےن ایک پیض ازیں ایک بہت بڑا زیوہ خابت ہو صکػجا ےہ۔ )

مؤیدات پیض کر  اۂ نلم صے کچھ اس پر مهاغر میں ہم مؾمون

 چکے ہیں(۔ 

 ان ثیووں ا مُػود ےہ کہمؾمون میں غرؼ یہ واؽس کره شالیہ

کے میدان میں ـبُوں کو )دین پشود( ے کی هشبت ایک دوصر  صیاصت 

چیز ان میں صے ایک  خجلً کردار ادا کرها ےہ۔ لٰہذا ایک ہیم کشی ِدر

کےلےی کشی  وہ ہو صکػجا ےہثو  وازب کی شیدیت رکھے، اگر ـبُہ 

ک دوصرے  ئےـبُے 
 
کے شکم میں ا  ۔ےلےی مموونہ 

http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1632&ArticleName=2014-04IbrahimSukran
http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1632&ArticleName=2014-04IbrahimSukran
http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1632&ArticleName=2014-04IbrahimSukran


Page 14 of 27 

دوصرے  کشی وِت ان میں صے ایک اصالمی ـبُے کا ...بوا بریں

 ‘‘دوصرا’’ہوں وہ  کر رہا ‘‘میں’’اصالمی ـبُے پر چڑھائی کرها کہ زو کام 

کػجوں صے هاواٍِیت کیوں هہیں کر رہا، بہت بڑی هاداهی اور کھیٔ کی هزا

 کی دلیٔ ہو گی۔

کے ـور پراب  کے مدال  )ایک ِادیاهی مطیر کی ثهیواثی والے(  کٔ 

کے شوالے صے  :واِهہ 

  پارٹیوں ) ـبُے دوصرے پیچھے ہماری ذکر کردہ ثرثیب میں

کے دیودار کے ایک (باہرصے   ظخع کو ثو شکمران پارٹی 

چڑھائی کرهی ہی ثھی، صو وہ ہم  ظدید ثرینایک پر  کارپردازوں

ئی میں موزود  ؛یہاںهے ششب ثوٌیَ کی۔ 
 
خدا و رصوؐل پػی ٹی ا
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ہمیں یہ بالکٔ ثوِم هہ کرهی چاہےئ کہ  البجہ صے وٌادار ـبُوں صے

ئی ِیادت پر ہماری اس بمباری میں وہ بھی
 
کے پػی ٹی ا ظریک  برابر 

ریں ثو یہ ہماری هاپخجگی اگر ہم ان صے یہ ثُاؽا کاور  ہو زائیں۔

ئی میں  س کھیٔ صے هاواٍِیت کی دلیٔ ہو گی۔ا   اور 
 
پػی ٹی ا

ثوِم کرها  اس ِدر د اصالم صے مخلع لوگوں صے ہمیں بسموزو

س ثوُیدکہ وہ ہمیں  ہو گی ہاں اپوی پارٹی کریں۔ ‘ برداظت’پر  ا 

کے خالؼ  کے اهدر زہاں زہاں وہ اس ِادیاهی مطیر کی ثهیواثی 

پارٹی  اپےن رائے دے صکػےت ہوں اور زجوا زجوا اس مهاملہ میں وہ

ایک وصیم  زذباثیت صے دور، ٌیػلہ پر اخراهداز ہو صکػےت ہوں،

کے اهدر رہےت ہوئے، ثر وہ بس اصی شد ثک اخراهداز  الئصۂ نمٔ 

 وہاں اخراهداز هہیں ہو صکػےت، وہ پارٹی ٌیػلہ پر زہاںاور ہوں۔ 
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اور هہ ان ظاء ہللا  پر کوئی ذمہ داری هہیں۔ بھائیوں ان ہمارے

کے خالؼیہ خود  رہ گیا یہ کہ کوئی مالمت۔ کے  اس  کیوں ظدت 

خر ان کی پارٹی کاےہ صاثھ هہیں بول ر 
 
ىیر  صراصر وہ ایک ، ا

ِدام پر ؟ ثو اس کا زواب یہ ےہ کہ ایشے کشی ااصالمی اِدام هہیں

کے خالؼ یهوی ،‘‘اهکار نلى الموکر’’ بےظک ٌرض  اس  واز اٹھاها، 
 
ا

و صے یہ ٌرض کی وہ ِشم ےہ زشے  ےہ مگر ظرنی ثاغیٔ کی ر 

دمی خود ہی  هہ کہ ٌرض  نین ؛کہےت ہیں‘‘ ٌرض  کػٍایہ’’
 
زشے ہر ا

یهوی اگر ہم  ٌرض  کػٍایہ، ۔ادا کرے ثو وہ اس کی ـرؼ صے ادا ہو

واز()پارٹی
 
زاد اصالمی ا

 
ہمارے  یہ ٌرض ادا کر دیں ثو وں صے باہر ا

کے وٌاداروں( کی ان بھائیوں )پػی  ئی میں موزود خدا و رصوؐل 
 
ٹی ا

واز اٹھا لیوا اس پر صو ہمارا  ۔ادا صمرھا زائے وہ زاهب صے بھی
 
 ا
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 کػٍایت کر زائے گا۔ کو بھیرے ان بھائیوں ہما

  ،ایک درزہ ہمارے ان بھائیوں کو زو اس پردوصری زاهب 

خاموش رہےن کی گورائض شاغٔ ےہ )اور زس کی اوپر وؽاشت 

کے  خاص بواها پارٹی میں اپوا ایک اچھا مُام اس لےی کہہوئی(،  ان 

کے ہی اور ، شَ میں ایک زیادہ بڑی ثرزیس ہوهی چاہےئ  ایشا کر 

دم
 
 ایک بہجر کی پر اخراهداز ہوهے ی کشی دن پارٹی ٌیػلوںایک ا

 صکػجا ےہ
 
کے ثو ...پوزیطن میں ا هہ  ہمارے یہ بھائی ایشا کرهے 

کے شَ میں یہ ؽروری ہو گا۔  غرؼ مراز گے، بلکہ ان  ہوں 

کے شغرؼ البجہ یہ  کے ان  َ میں ہی ؽروری ہو گا هہ کہ ہم صب 

واز( ارےہم چواهچہ زہاں شَ میں!
 
 )پارٹیوں صے باہر اصالمی ا

کے اهدر  کےلےی یہ درصت هہیں کہـبُوں  اپےن ان بھائیوں )پارٹیوں 
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 اپےن والے کام )ان کی پارٹی خود  و رصوؐل صے وٌادار ـبُوں( کوہللا

 یا یںثے پھرکر  کا پابود‘( بمباری ’پر کھلی  کے ىیراصالمی ٌیػلوں

کے پبلک میں پر اهہیں  ےنی اخجیار کر رکھخاموظ اس پر ان 

ہ بات ہمارے شَ میں اگر ی ...کے ـهےن دیےن چٔ دیں ‘‘تىیر ’’

کےلےی بھی یہ یات درصت هہ ہو گی کہ  ایشے ہم درصت هہیں ثو ان 

واز( ـبُوں کو 
 
اں مربوری اپوی ِیادت کی)پارٹی صے باہر اصالمی ا

س موِم پر مہم کوئی کی هےاصمرھ  ِیادت ہمیں اپوی یا یںچالئ ا 

ً  گرہ گیر کا  هے کی کی زل  ۔صهی کریںاصیر کر

راصےت  کاز کو ملک میں میزب یہ ـے ےہ کہ اصال ...ِػہ کوثاہ

کے  کےلےی ہر ایک  هے کا کام’’دلواهے  ہمیں ہمارے  الگ ےہ، ثو پھر‘‘ کر
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 دلی ان بھائیوں کوہمارے  شػے کا کام درصت ـور پر کرثا دیکھ کر

کے ہاں کہ اگر ہللا و رصوؐل صے وٌاداری )بل ی ہوهی چاہےئخوظ رے پو  ان 

هے  ہمیں اپےن شػے ، ثوـور پر موزود ےہ شتکا کام کر  یا کوثاہ میں ص 

ہمیں اس  دوصری زاهب،(۔ ا چاہےئملول ہوه دلی ـور پر پا کر اهہیں

ائرے بھائی اپےن د ارے کچھ دین پشودکہ ہم ی ہوهی چاہےیخوظ پر دلی

، اور خود اپوی پارٹی میں اوهچی صے اوهچی پوزیطن پاثے میں کامیاب

کے کچھ اہداؼچےل زا رےہ ہی زیادہ بہجر  ملک میں ں، زس صے اصالم 

س
 
هے کی ا  ےہ۔ بڑھجی چلی زا رہی ـور پر شاغٔ ہو

بےظمار ہیںکا ثػور ‘‘ ٌرض  کػٍایہ’’ یہ ہوا کے  امت۔ ، زو دین میں 

پس میں مخجلً
 
ایک اپےن باهٹ لیوا۔  ـبُوں کا کچھ بھاری بھاری پجھر ا
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 ہوا ثو کام صے نہدہ
 
کے صر ص برا کا ایک  وہ دینویا گے بھی دوصرے 

هے ت کرکچھ اپےن میدان میں  ٌرض اثر گیا۔ اور دوصرے   ثو لی پیض ٌر

کے شَ میں بھی  س کا مصشن، وہ  ۔ہوا‘‘ و بریک ثھر  ’’وہ ایک پہےل  یہ ا 

س ک س کا۔ ا۔ا  س کا خیرخواہ،  وہ ا 
س کی زاهب صے ایک ٌرض  یہ ا  یہ ا 

هے م س کی زاهب صےادا کر نلیکم بالرمانۃ، ’’ ۔یں لگا ےہ اور وہ ا 

ۃ کے  ہوها۔‘‘ زمانت’’ ٌی الصُیُت یہ ہوا ۔‘‘وإیاکم والٍِر ہللا و رصوؐل 

رکھےت ہوئے، وصیم ثر  نمٔ وٌاداروں کا، بہت بہت مخجلً میدان  

کے راہ َرو ہوها۔ ہ اور ایک ہیلِاٌ مهوٰی میں ایک ہی وازبات  ’’ موزل 

پ کو ایک صفس یوں ہی کے یہ مجووع دائرے ‘‘ کػٍائیہ
 
مکمٔ  پر زا کر ا

کے  ےکرث یکہ بیچ  پ مراشٔیہ ہیں، بطـر
 
ایک دوصرے کو لهن ـهن  ا

 میں هہ گزار دیں!
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خری بات۔  اس
 
اور اس کو ‘‘ زمانۃ المشلمین’’صلشلہ میں ایک ا

سدرپیض اہدا کے ا  کے صے چوهکہ وصیم ثر ثػور  ؼ  بہت صے  یہاں 

ظوا ہیں، لہٰ  ٌی الوِت دردمود
 
زگہ  اںیہ ذا بہت صے ایکشیڈهٹها ا

گے زگہ کی وہ اغٔ ٌُہ، زشے ‘‘ لمینزمانۃ المش’’ثاوِجیکہ  ...ہوں 

ےہ، پوری ـرح نام هہ کر لی کے اهدر کشی ِدر گم کر دیا گیا ‘ ثولیموں’

ڈھیروں شادخات اور هاگہاهی واِهات کا امکان  البجہ زائے۔ ٌی الصال

پ  ایک دوصرے کو ڈھیروں نذر دیےن کی ؽرورت ےہ۔ ۔ یہاں؛ماهےی
 
وہ ا

صے دیں۔ پ ا 
 
زس زس کو مهامےل کی زجوی  کو نذر دے هہ دے، ا

کےلےی اثوا ہی کھال كرؼ  صمرھ ےہ اس کو اپےن ایک دین پشود بھائی 

خيّ نذرًا" کی اثوی ہی مطَ۔ کی ؽرورت ےہ۔ ےنرکھ
ٔ
 "الجمس ال
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ےہ کہ ایک دین پشود  بہرشال موزود بھی اس بات کا امکان ...پھر

کےلےی زو میدان چواهے اپو ، اس میں وہ کچھ ظدید ی پیض ِدمی 

بےؽابفگیوں کا مرثکب ہو۔ کچھ بےِاندگیوں اور  یهوی خود اپےن  ظرنی 

صے وہاں زو هہیں کرها  ؛ىلؿ چٔ گیا کہیں پر ن  نمٔ میں بھی وہمیدا ا 

س   وہ کر بیٹھاچاہےئ اور اصے زہاں ثک هہیں زاها چاہےئ ثھا وہ  ا 

کے  ۔ ثاہم اس کی زهدگی کی نمومی ظہادتدائرے میں زا گھشا پ 
 
ا

کےلےی ىیرت کھا ظخع یہی ےہ کہ یہ صامےن ثا ہللا و رصوؐل 
 
هے والوں میں ا

بات ہر دم مد  کی ىلفی کػجوی بھی بڑی ہو، بس ایک ایشے ظخع ےہ۔

پ کی  :هلر رےہ 
 
کے  ‘‘بمباری ’’ا  اصالم بیزار غرؼ اور غرؼمخالً ٌریَ 

کا کوئی ہللا و رصوؐل صے مصبت  ٌریَ سرہا ا  ہوهی چاہےئ۔  ہی نوػر پر

ثو چاےہ وہ اپےن میدان میں کوئی کػجوی ہی ىلؿ چال ، نوػر کرهے واال



Page 23 of 27 

 کر، یا اپوکیوں هہ چٔ گیا ہو، یا کشی زذبا
 
بدید میں ی غواثیت میں ا

پ کی بیٹھا ہو،  ر کھا کر، کیشا ہی خبؿ کیوں هہ مارٹھوک
 
پھر بھی ا

هہیں ہوها چاہےئ، بلکہ  ہرگز ثوپوں کا رخ اپےن اس دیودار بھائی کی ـرؼ

صوچوں اور اپےن ٌیػلوں ان ـبُوں ہی کی ـرؼ رہوا چاہےئ زو اپوی 

رہا یہ کہ ۔ پر کھڑے ہوئے هہیںکی مرکزیت  یهتاغولی ـور پر ظر میں

اغولی ایک ظخع اپوی صوچوں اور اپےن خیاالت اور اپےن ٌیػلوں میں 

ثو نماًل وہ اپےن اخجیار کردہ شوالے صے ظریهت ہی کو مرکزیت دیجا ےہ، 

پ کی اغٔ ثرزیس  ىلؿ کرکیشا ہی  خواہ راصےت میں
 
سگیا ہو، ا  اپےن ا 

پ ان ہزاروں‘ گراهے’ خػوغًا زبکہ ۔کو گراها هہ ہو بھائی
 
 کا ظوؽ ا

ریهت کی اغولی ظ هے وںزوہ ے صاثھ پورا کر صکػےت ہیںکلوگوں 

اغٔ لےت لیں ثو بس ایشے ہی  ۔اپہن رکھ پابودی کا ِالدہ صرے صے هہیں



Page 24 of 27 

کے  یُین کریں ایشے لوگ اس ملک میں اثےن ہیں کہ کے۔ لوگوں ان 

پ ثهاِب میں
 
خر  ری دیوداروں کی با ؛پوری زهدگی گزر صکػجی ےہ کی ا

 
ا

پ دین دظمووں کو چھوڑ کر دین  ثک
 
هے والی هہیں، ثا وِجیکہ ا

 
ا

هے کا  اپےن دین صے مصبت  اخجیار هہ کر لیں۔‘ موہذ’دوصجوں کو پکػڑ

کے باوزود  اور زیادثیوں رکھےن والے بھائیوں کو ان کی ثمام ثر ىلفیوں

 ہو ثو ہو گیا ؽروری  )هہ کہ گراها( صمرھاهااهہیں  ۔نذر دیوا صیکھےی

 اگر ، اور اس کی کوئی غورت ہو صے هکٔ کر‘‘ پبلک’’ کوظض کر لیں

 ثو ممکوہ شد ثک اظارے کوائے میں۔پبلک میں ہی هاگزیر ہو 

پ کو مهلوم
 
کے  پارٹی مذہبی و ىیر مذہبی ہر ےہ، یہاں ا اصالم ’’ہی 

کے ‘‘پشود کے دظمن صیکولروں  پ  پر رہےت ہیں۔ هطاهے مشلشٔ خدا 
 
ا
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اپوی کشی ىلفی، یا هاداهی، یا  بھائی اصالم پشود کے یہ دیودار

پ دیودا اگر ثاہ هلری، یا زیادثی کی وزہ صے ابزذباثیت، یا کو
 
روں ا

 
 
ک کے هطاهے پر بھی ا ے خالؼ اصالم زاثے ہیں، ثو یہ اپےن ایک بھائی 

  دظمووں
 
کے مجرادؼ ہوکا کام ا  گا۔ صان کرهے 

کے بهؼ م واًِ مرھے بھی کھٹکػےت ہوں برادرم اوریا مُبول زان 

اپوی لیکن  ...هہ پا صکوں بھی ظاید  ان کی کوئی ثوزیہ میں گے،

کا اگر مرھے کوئی ىیر مهمولی ظوؽ ےہ ثو  دکھاهے زور کا‘ ؽربات  شَ’

 ایشی ں مرھے کوئی دظمن  دین میشر هہیں؟کےلےی کیا واِهجًا یہا اس

پ کو ثواهائی
 
 گػئی میشر زیادہ کچھ ا

 
کی الکھ زگہیں  ے هکالےنےہ ثو اص ا

کے صاثھ مصبت کرها مصبت کر ہللا و رصوؐل صے  !، دوصجوہیں هے والوں 
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 ۔شرمت کو ماهےی صیکھےی اور ان کی

م  ، وَ م  ٓ  اءَ مَ د   إن  ٌَ 
ٔ
 وَ ا

َ
ن  ، وَ م  ْ  ال

ٔ
ْ  و  ة  يَ مَ ر  ص  َٓ  ،م  ْ  ي  لَ اٌم نَ رَ ، شَ م  ْ  اؽَ رَ ا  م  م 

ٓ  ه  ظَ ا، وَ َذ هَ  م  لَ بَ ا، وَ َذ هَ  م  ر   ٓ
 ا.َذ هَ  د 

کےلےی زیادہ صے زیادہ  ہمیطہ ذہن میں رکھےی، اۂ صوت اپوی ؽرب 

صے صب صے ‘‘ گرے ایریاز’’؛ اور یںکا ہدؼ چوےت ہ ‘‘ور د  اصالم صے ’’

یہ کہ کوئی دین صے زجوا  ‘یتذہو’ ۔ زبکہ خوارجبڑھ کر بھاگےن والے

هے س کا صر کچٔ کرا   اِریب ہو پ 
 
ہللا مازور  مزہ لیا اور نود زیادہ اثوا ا

س رکھی اثوی ہی ہوهے کی
 
هے  ۔ا اهرام یہ کہ ہللا و رصوؐل صے مصبت کر

پ کی کا گھر ڈھاها والوں
 
صے ‘ اغٔ ٌرض’صب صے بڑی ثرزیس! اس  ا

س دل کا ٹیڑھ ا   ٌراىت مےل ثو دین دظمووں کی بھی کچھ خبر لی زائے!
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اس  ہمیں خدا اوپر صے خدا کو پاهے کی امید! ذہویت پر خجم ےہ،خوارج 

 ۔صے مصٍوظ رکھے

زغ ِلوبوا بهد إذ ھدیجوا۔  ربوا ال ث 

***** 

اس موؽوع صے مجهلَ ایک پہلو اس صے پہےل میں اپوی ایک ثصریری 

کےلےی اس  صے رزوع کیا زا  لوکصیریز میں بیان کر چکا ےہ، زس 

 صکػجا ےہ۔

https://www.facebook.com/HamidKamaluddin.personal/posts/10208492048133616

