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 :قالطامتواقض  ایک اک "فسلاقواِل "
کے اور هظام ڈیموکریسی   !احکام خالفت 

 شامع کمال العین
https://twitter.com/Hamidkamaluddin 

 ۔ا ےہهَػ اهعاز کػ دیو اهہیں اهعاز کا ایک مواؿب ثػ‘‘ ثّامو’’ کے ؿاثھ ںیؼو چ کچھ
ئوعہ بھی کػثے ہم یہی  ِػلہ ؿے ئے اور ا  یہ چوع  بؽ ۔اؿی پػ کاربوع ان قاء ہللا ا 

یادہ ز کچھ کو یہاں کی ہػ هئی اپذ زو ،اشباب کی طايػ لصیس الفکػ ان کلمات
لے بیٹھ ثے ا   ت پوری کػبڑی هػور  ایک کی سا   ؿے ےت اور اپےن اس يػِز ِموؿوریعہ 

 ۔ہیں

 ‘‘ڈیموکػیؾی’’ ،کا‘‘ ڈیموکػیؾی’’ ثو ہو گا پورا ایک ؿیٹ اپ یّوی :پذیہ ایک هئی ا  
کے ن ڈیموکػیٹک الوِل ازجماع پػ لائم اپےن الوِل ازجماع ہیں، زبکہ ؿػاؿػ زؽ   ا 

گےاور امجیازات دل اشکام  کو اپ ؿیٹ سا کے! اس مّوٰی میں ‘‘ طالفت’’ ئے زائیں 
پػ  نمؾلما ‘‘ثّامو’’ فعویاهہ پػ مبوی زو اری اور ثابّع ، وابؾجگیاياِت کہ
یا‘‘ طالفت’’ اور  ثابّعاری  وہ کےلےی‘‘ طالفت’’ اور  ےہ کے شق میں وازب چال ا 

کے باوزودشکمػان کے فؾق  وابؾجگی اور  ،رکھی گ ئی ےہمؾلمان پػ وازب  و فرور 
ؿی ثَّیم ِین یكیوًا رکھی زاهی چاہےی،  ‘‘ثّامو’’پػ مبوی  اور ثابّعاری  ، وابؾجگیا 

ایک  الوِل ازجماع پػ لائم کے‘‘ ڈیموکػیؾی’’ؿے اٹھا کػ  ابوںؿلف کی ک ج شوػات یہ
گے ؿیٹ اپ کے اور ِاس ِروبہ کا ایک هہایت  ۔ؿاثھ مؾلمان پػ فػض ٹھہػا دیں 

 کے ِومػ کو ‘‘ِوامی مصاؿبہ’’اور  ‘‘اپوزیفن’’ڈیموکػیؾی میں  :لابِو ذکػ شمہ
 هہ زؽ کا اؿالم روادار اور  ایک ایؾی شػکت !!!هاا   ؿالى ٹھہػا مؾجكو يور پػ

 !مجصمو ڈیموکػیؾی

https://twitter.com/Hamidkamaluddin
https://twitter.com/Hamidkamaluddin
https://twitter.com/Hamidkamaluddin
https://twitter.com/Hamidkamaluddin
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ئے،ایک پ   یّوی اور  !کے هام پػ‘‘ ؿلف’’ طالك ػزہ کہیں ؿے هکال اور کہیں اور زڑ ا 
اور  گ ےئ ثے دیکھےموہذ ؿے اهصػاف کػ ‘‘ ِاس’’ؿلف کے زو  قامت ان لوگوں کی اب

کے اهعر ڈیموکػیٹک الولوں پػ وہاں   اهجَامی ِہعہ دارانکے ایک ڈیموکػیٹک هَام 
کے  بؽ بعِكیعگی اور طارزیت اهصػاف، ؿب !ػ کوئی ثوكیع کػ بیٹھےپ ڈیموکػیؾی 
یہ کہ ؿلف شالهکہ اهصػاف کوئی ہوها چاہےی ثو وہ  ےن میں!لی شمے پػ ِمو کػ‘‘ ِاس’’

 هکال ‘‘یئػ پارٹؿپ’’ایک  –مّاذ ہللا  –)طالفت کا  پػ ایک ایؾی بات ثھوپ ی زائے
 ؿػاؿػ )ؿلف( زؽ ؿے وہ (، بواِم ؿلفهاثے پھػ میں فٹ کػ  کی مفین ڈیموکػیؾی
ؿلف  کہ کػ ڈالهے مصن اس وزہ ؿے پیعا  ن شوػاتاِ  اثوا بڑا طلى یہ ۔بػیء ہیں

بغیػ  هَػ ا  گیا! بؽ پھػ کیا ثھا، لکھا کا لفٌ‘‘ شکمػاهوں’’کی ک جب میں کہیں ان کو 
ایک  ؿلف کا کے اهعر ثھی زؽ ثػکیب ایک طاص وہ کھے کہ ازجماِع اهؾاهی کییہ دی

س کا لفٌ‘‘ شکمػاهوں’’ ،ايالق وارد ہوا  (ےوال ڈیموکػیؾی) ِاس پیػاڈائم ؿے اٹھا ا 
 ‘‘!موہِذ ؿلف’’کا  ‘‘ؿلف موہِذ ’’اور رہا وہی  ..پیػاڈائم میں ل ِفٹ کیا

لیت رکھجا ےہ اور  ت اپوی اس کا ثمام ثػ بیلیوؽ اور لص بھائی ہػ هَام اپوی ایک ک 
کے ؿاثھ رہجی ےہ۔  لیت  ؿی ک  لیت کو چھیڑثے ہیں، ا  پ اس کی ِاس ک  زیؾے ہی ا 

پ کی طوش لؾمجی کہ کوئی لے  یہاں لًیفے ؿػزد کػثے ہیں۔ ا  پ کو ؿوریعہ هہیں  ا 
پ کا  ڈیموکػیؾی کی مفین میں اگػ والّی ‘‘ؿپیئػ پارٹ’’ ثّامو وال یہ رہا۔ ورهہ ا 

کے ‘‘ موہِذ ؿلف’’اؿالم اور  –مّاذ ہللا خم مّاذ ہللا  –ثو فٹ کػ لیا گیا  کؾی دن
ئے گی کہ کھاثے میں  اور اؿجّمار  کی بػائی‘‘ شکمػاهوں’’لوگ ان ایؾی ایؾی ثلچھٹ ا 

کے ِاؿی  هوازی  پ  گے‘‘ ؿلف موہِذ ’’بھول کػ ؿب ممیبت ا  پ  ۔کو اٹھواهے لگیں  کیا ا 
کے اهعر یہ مہػباهی کػ ؿک ےت ہیں کہ ؿی میں  ؿلف کا ایک کالم زؽ ؿیاق  پ ا  ہوا ا 

پ کی  ایک هیکی ہو گی  بھی کے ؿاثھ‘‘ ؿلف’’اؿے بالی رہےن دیں؟ یہ ان قاء ہللا ا 
 ے ؿاثھ بھی۔ک‘‘ ڈیموکػیؾی’’اور ِاس ممیبت کی ماری 

***** 
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و ؿے طػ میں ٹنزا  هَػ پػؼء ہٹ کػ ز   ک  کا ایک بہت بڑا  مؾلم ِكویہ وا، دوِر ا 
پذ زیػ هَػ ا  ۔ ذکػ ہوئے ارے موامین میںہم کے مجّعد مَاہػاس  ےہ۔ رہا بصػان
کے کالم میں الو چیؼ  ...میں اهؾاهی ’’وہ اس چیؼ کو هَػ اهعاز کػثے ہوئے کہ ؿلف 

ےہ اور زو کہ  رہی کی ثمام ثػ ثػکیب ک جاب اور ؿوت ؿے ماطوذےہ زؽ ‘‘ ازجماع
کے ث‘‘( زماِت’’ ثػ زیادہ )بلکہ‘‘ ِامارت’’)اؿالمی(  کے کالم  ہی صتکے مبصح  ؿلف 

کے يور پػ  ‘‘الو’’ کؾی مؾجكو اس میں‘‘ شکمػان’’ میں وارد ہوئی ےہ... اور یہ کہ
ئے بلکہ ئے ہیں۔  ‘‘فػع ’’ ی ہوئیجؿے هکل‘‘ الو’’ایک  هہیں ا   ایک یّویکے يور پػ ا 

بؾجگی اور مؾلمان کی وا کے ؿاثھ )ازجماِع اهؾاهی کی اؿالمی لورت(‘‘ الو’’
 کے اهجَامی شمے ‘‘ازجماع’’)اس ‘‘ فػع ’’وا کہ رہ و پظجہ دائم ایؾا خابت و فعویت کا

کے باوزود زا ا   ( میں فؾاد‘‘شکمػاهوں’’یّوی  مؾلمان کی کے ؿاثھ  ‘‘الو’’هے 

س  وابؾجگی کے باِح )‘‘ الو’’زوں کی ثوں رےہ اور ا   َأقَامَ َما }}ؿے وابؾجہ رہےن 
لول اِجكاد  {{‘‘کےی رکھے تاوقتیکہ وہ تم میں ک تاب ہللا کو قائم’’ ِفيُكْم ِكتَاَب للاِ 

 
قػح ا

مػاء وموُ الظػوج ِلٌهم
 
هو الؾوة، ؿٌاق ما روي ِن الوبي ملسو هيلع هللا ىلص في ياِة ال

 
شمع لصصه قٌّب  ،ا

 
مؾوع ا

رهؤوط
 
هہیں، ’’ . ََل، َما َأقَاُموا ِفيُكُم الصَََّلةَ ََل، َما َأقَاُموا ِفيُكُم الصَََّلةَ }} ،،،ال

۔ هہیں، تاوقتیکہ وہ تم میں هماز کو تاوقتیکہ وہ تم میں هماز کو قائم کےی رکھیں
ئمۃ وقػارھم {{‘‘قائم کےی رکھیں

 
 ،، لصیس مؾلم، ک جاب اإلمارۃ باب طیار ال

 
بَجَعا  ً بي بنػ الظالل، ما 

 
ة ل وَّ الؾُّ

خو تم کو ک تاب ہللا ’’ يَ ُقودُُكْم ِبِكَتاِب للاِ }} ،،،ِلٌه وغٌػ ذلمبه من ياِة اإلمام وثػك الظػوج 

مػاء في غٌػ مّمٌة وثصػًمها في لصیس مؾلم، ک جاب اإلمارۃ، باب وزوب يا {{‘‘کے ساتھ چالئے
 
ِة ال

مػاء وموُ الظػوج ِلٌهم، المّمٌة
 
هو الؾوة، ؿٌاق ما روي ِن الوبي ملسو هيلع هللا ىلص في ياِة ال

 
لول اِجكاد ا

 
،،، قػح ا

ينَ }} الموالب لصیس البظاری ک جاب  {{‘‘تاوقتیکہ وہ دین کو قائم کےی رکھیں’’ َما َأقَاُموا الدِّ

ِهػ ِن الوبي ملسو هيلع هللا ىلص، باب موالب لػیـ بي ِالم باب ما ذ 
 
ة لبن ا وَّ ن الظالفة في لػًـالؾُّ

 
اس  غػض (... ا

کے  (‘‘زماِۃ المؾلمین’’ اؿالم پػ لائم اهؾاهی ازجماع) ‘‘الو’’ ؿے وابؾجہ رہےن 

https://hadith.islam-db.com/single-book/121/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84/62197/22628
https://hadith.islam-db.com/single-book/121/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84/62197/22628
https://hadith.islam-db.com/single-book/613/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%8A/314993/1889
https://hadith.islam-db.com/single-book/613/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%8A/314993/1889
https://hadith.islam-db.com/single-book/613/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%8A/314993/1889
https://hadith.islam-db.com/single-book/121/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84/62197/22628
https://hadith.islam-db.com/single-book/121/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84/62197/22628
https://hadith.islam-db.com/single-book/121/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84/62197/22628
https://hadith.islam-db.com/single-book/158/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85/107571/3454
https://hadith.islam-db.com/single-book/158/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85/107571/3454
https://hadith.islam-db.com/single-book/349/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/0/4
https://hadith.islam-db.com/single-book/349/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/0/4
https://hadith.islam-db.com/single-book/349/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/0/4
https://hadith.islam-db.com/single-book/158/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85/107553/3427
https://hadith.islam-db.com/single-book/158/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85/107553/3427
https://hadith.islam-db.com/single-book/158/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85/107553/3427
https://hadith.islam-db.com/single-book/613/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%8A/314993/1888
https://hadith.islam-db.com/single-book/146/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A/101829/3261
https://hadith.islam-db.com/single-book/146/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A/101829/3261
https://hadith.islam-db.com/single-book/146/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A/101829/3261
https://hadith.islam-db.com/single-book/282/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85/133391/920
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قظمی فؾق و  اکہ ان ک بھی یہ چھوٹ ملی رےہ کو  (‘‘ائمۃ المؾلمین’’)‘‘ فػع ’’ باِح
کے اس  فرور  ؿے وابؾجہ و پیوؿجہ رہےن میں ماهُ هہ ہوهے دیا ‘‘ الو’’مؾلمان 
کے یہاں ِادھػ زب ِكِو  لیکن زائے۔ یا ےن کا کھزؼء کو کو بوا دی مؾلم  بصػان پیـ ا 

ؿماهی ‘‘الو’’وہ ثو  ثو ہو گیا ؿػے ؿے غائب البجہ  پػ لائم اهؾاهی ازجماع( )ک جاِب ا 
کے ہاثھ میں رہ گیا زؾے  کا لفٌ( ‘‘شکمػاهوں’’) زؼء اب یہ کہیں بھی فٹ کػ ان 

گے اگػچہ  یؾے ِریب یہ کہ ا پھػ ؿجم وہ ایک زمہوری ؿیٹ اپ کیوں هہ ہو!!!دیں 
گے کو و غػیب زوڑ  وا اس ہو لی   humble موکؾػ ثوا ؿاا) یہ اپوی رائے هہ کہیں 

ي   اِراب  ’’
ًِ بِ  ذي را  بلکہ  ذاثی رائے هہیں چواهچہ ۔(قایع ہی کہیں ہوموہذ میں ‘‘ ه  ػا 

گے، ‘‘ؿلف کا موہذ’’ یہ اؿے‘‘ مۡوء الَفم’’  یہاں ثک کہ لًّی و شجمی!!! لػار دیں 
 کے هےزا ی اور طارزی ہوکے بعِج دیوی يبكوں اچھےس ؿے ؿػثابی پػ اچھےا

 اپوی شع ثک کے يور پػ پیـ کػثے ثو‘‘ ائےر ’’)اؿے یہ  ۔گے فػمائیں ؿػٹیفکیٹ ازػاء
رکھےت زؾے یہ ثرویؼ فػ ما ‘‘ ثّامو’’وہی  بےقکڈیموکػیٹک شکومجوں کے ؿاثھ  یہ

ن کی رائے پػ چھ زبکہ ہیں رےہ   ؛وڑ دیےت۔ اس میں بھال کیا شػج ےہدوؿػوں کو ا 
لیکن اس ؿے  زجوا مػهی یہ شکمػاهوں ؿے مجّلق طاموش رہوا چاہیں رہ لیں۔

یہ اپوی زباهوں وں کو ے مؾلماهوالک دوؿػی رائے پػ چلےن گؼارہ کب ہوثا ےہ، زب ث
 ،‘‘ثوكیع’’ کا زبکہ‘‘ یتزمہور ’’ کوچہ هجیرہ یہ کہ: !(ؿے بھوبھوڑ هہ دیں

ایک  !!ؿلف! :شوالہ اس پػ پابوعی! اور  یہاں پػ ‘‘ِوامی مصاؿبہ’’اور  ‘‘اپوزیفن’’
 ےنمغاق کا موهوع ٹھہػا دی کو یہاں طعاهظواؿجہ ‘‘ؿلف’’ ثوالن اٹھا کػ بویادی ایؾا

پ کو کہاں دؿجیاب ہو گا؟ هؾظہ کا اس ؿے کاری 
 
 ا

***** 

ثو زاهےت کہ زہاں لیت کے ؿاثھ دیکھ ؿک ےت... اگػ چیؼ کو اس کی ک   شوػات یہ
کے دم ؿے لائم  طالك ‘‘ازجماع اهؾاهی ک جاب ہللا پػ لائم ایک’’ اياِت اور فعویت 

وِع یَّ عِو فِ  ،رہجا ےہ، یّوی اياِت کے  ازجماع)اؿالمی(  اس soldiershipت یَّ ت اور ز 
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کے مّاملہ میں ریڑھ کی ہڈی کی شیدیت رکھجی ےہ اور اس )اياِت اور  لائم رہےن 
زمہوریت پػ لائم ’’ِین اؿی يػح ... ها درالو اس ازجماع کا گػ زاهاکا گػ  فعویت(

کے ؿاثھ ؿاثھ ‘‘ ایک اهؾاهی ازجماع مؤخػ اپوزیفن اور زاهعار ایک گڈ گورهوؽ 
کے دم  ، یّوی اپوزیفن اور ِوامی مصاؿبہ )مورملہ ؿے لائم رہجا ےہِوامی مصاؿبہ 

کے لائم رہےن م اور  یں ریڑھ کی ہڈی کی شیدیت رکھجی ہیںدیگػ اقیاء( اس ازجماع 
ها درالو اس ازجماع کا گػ ( کا ڈراپ ہوهامی اقیاء اس )اپوزیفن اور ِوامی مصاؿبہ

 ۔زاها

میں ‘‘ شکومت’’ور ا‘‘ ریاؿت’’ہ چیؼ کو یہاں اس يػح بھی بیان کیا زاثا ےہ ک یاؿ
ثی ےہ ماهی زا‘‘ ریاؿت’’هہیں بلکہ ‘‘ شکومت’’یہاں  الو اثھارٹی فػق کػایا زائے:
 اس کے کے مفہوم اور الًالح ؿے مجفق هہیں، کیوهکہ یہ‘‘ ریاؿت’’ )رالِم مومون

کے ؿاثھک‘‘ زماِۃ المؾلمین’’اشادیح میں وارد  هؼدیک ک دیػ  ے مفہوم اور ثػکیب 
کؾی ؿے پوچھ لیجےی،  اس پػ بات کؾی اور ولت(۔ ، ثاہمےہ مجّارض مكامات پػ

امی ایک بالاِعہ ثكاها ےہ کہ اپوزیفن اور ِو اںکے ؿاثھ وفاداری کا یہ‘‘ ریاؿت’’
اپوزیفن اور ِوامی مصاؿبہ کو من شیح الوزود  مصاؿبہ کو فّال رکھا زائے۔ یہاں؛

کے بغیػ اس )زعیع( ےہ وادی کو گػاہی ‘‘ ریاؿت’’گػاها درالو  ؛ کیوهکہ اپوزیفن 
کے اپےن لو شوػات یہقایع ِاس شوالہ ؿے؛ ۔ ریاؿت کا وزود ہی مجمور هہیں ےہ ل 

گاہ کے ‘‘ شکومت’’زؽ چیؼ کو  :کہهہیں ہیں  مومػات ؿے پوری يػح ا  کی اياِت 
کے گػاهے اور طجم کػهے کو ‘‘ ریاؿت’’بیان فػما رےہ ہیں وہ درالو یہ شوػات ثصت 

هی زاهی چیؼ ےہ، ‘‘ ریاؿت’’ثو زعیع ‘‘ شکمػان’’ مجػادف ےہ!!! میں شع ؿے زیادہ ا 
، الو چیؼ ےہ اس ثو کہیں اس ؿے بھی کم کہیں پاهچ ؿال ثو کہیں ثین ؿال

فی الموفِى ’’ اور اياِت کا ثكاها یہاں‘‘ وفاداری ’’۔ ‘‘ریاؿت’’کے اهعر  ازجماِع زعیع
پ ؿے  ‘‘والمکػہ پػ ثو کؾی ولت ‘‘ شکومت’’کیا زاثا ےہ،  کےلےی‘‘ ریاؿت’’ا 

اور ایؾا  کے ؿاثھ وفاداری گػداها زاثا ےہ‘‘ ریاؿت’’ ہی اِجػاهات کی بوچھاڑ کػ دیوا
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اِجػاض ؿے  ِاس زعیع ؿمازی والّہ میں؛ ۔کے ؿاثھ ِعم وفاداری  ‘‘ریاؿت’’هہ کػها 
ےہ، زؽ پػ ‘‘ ریاؿت’’هہیں بلکہ ‘‘ شکومت’’بالثػ اگػ کوئی چیؼ ےہ ثو وہ درالو 

 یكت مّجػض ہیں!شوػات فی الصكهیک یہ 

پ زیادہ ؿادہ لفَوں میں یّوی اثھارٹی ‘‘ ؿلًان’’ثو  ،ؿمرھوا چاہیں اگػ ا 
authority کے اهعر وارد ہواکا وہ لفٌ زو ک ج ، (المؾلم   )الؾلًان   ِب ؿوت و ؿلف 

س پیػاڈائم میں ... لعم لعم پػ وازب ٹھہػائی گ ئی ےہ اور زؽ کی اياِت ہمارے ا 
ماهی زاثی ےہ بلکہ ‘‘ ریاؿت’’ؿے پہےل ‘‘ شکومت’’یّوی اثھارٹی یہاں پػ ‘‘ ؿلًان’’وہ 
 subject to state کے ثابُ ‘‘ریاؿت’’کی ثو کوئی بھی شیدیت اؿے ‘‘ شکمػان’’

constitution and regulations کے رکھ کػ ماهی زاثی ےہ ، اور زہاں وہ ریاؿت 
س کا العام بالاِعہ  ہوها ریاؿت هہ  ‘‘چیلوذ’’دؿجور و شعود ؿے ثراوز کػے وہاں ا 

کے  ےہ ٹھہػاثیفػض  یہاں لػف س  ہی کو اپےن ؿاثھ وفاداری  ‘‘هےچیلوذ ہو’’بلکہ ا 
ِاس ریاؿت )ؿلًان(  لفٌ ٹیکویکو کےلےی ثو ؿب ؿے زیادہ‘‘ شکومت’’ ۔ماهجی ےہ
ےہ اور  اگػ ٹھہػ گ ئیؿے وفاداری ‘‘ ؿلًان’’ ثو شوػات ےہ۔‘‘ اهجَامیہ’’کے یہاں 

کے الوال کو هے فواموا پػ شالیہ اس ؿلف  پ   ثو پھػ ‘‘ؿلًان’’ثو کػها ےہ  موًبق لزماً  ا 
پ کی مؤطػ: پہےل‘‘ شکمػان’’مكعم ےہ اور ‘‘ ؿٹیٹ’’ ےہ کہ کہجا یا ج یہ وفاداری  ا 

کے ‘‘ ؿٹیٹ’’ کے بّع ‘‘ثمام ازؼاء’’ؿے اور اس  کے ‘‘ شکمػان’’ ؿے اور اس  س  هامی ا 
کے بویادی ثػین ‘‘ اپوزیفن’’زبکہ  اور  ؿے۔ ایک زؼء اس ؿٹیٹ )ؿلًان( هامی چیؼ 

پ اس ‘‘ اپوزیفن’’ازؼاء میں ؿے بالاِعہ ایک زؼء۔  هامی چیؼ ؿے گػا ‘‘ ؿٹیٹ’’کو ا 
ثو پھػ یہ ( یہاں طود بظود گػ زاثی ےہ۔ authority ؿلًان)الو ‘‘ ؿٹیٹ’’دیجےی، 

پ کی گػدن میں ا  گیا شوػات کا لالدہ ثو‘‘ طارزیت’’ ن’’! یّوی زؽ يػح طود ا   ‘‘ا 
کے بّن  کے ‘ مغہبی هَػیات’اهجہاپؾوعوں  ن  هے میں  اياِتکی ‘‘ ؿٹیٹ’’ا  کے اهعر ا 

پ’’اؿی يػح ِین  ..ماهُ ہیں کے  ‘مغہبی هَػیات’کے بّن  اهجہاپؾوعوں‘‘ ا  پ  ا 
هے میں ماهُ ہیںاياِت کی ‘‘ ؿٹیٹ’’

 
ل یوفک  کے ایک زؼِو ‘‘ ؿٹیٹ’’اور  ...کے اهعر ا
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گػ  ہی اپوی اس شالت ؿے‘‘ ؿٹیٹ’’زؽ ؿے یہ  کو گػاهے کا ِلم اٹھا کػ،‘‘ فناپوزی’’
پ  لاف لاف ،زاثی ےہ  و دِوثی یّوی ؿلًان کے طالف ایک ِلمی‘‘ ؿٹیٹ’’ا 

پ هہیں بّیع طػوج فػما رےہ ہیں۔ پ ہی کو ِاس  کوئی ‘‘اگال’’ کا ا  ورژن طود ا 
طػوج  کے طالف ‘‘ؿٹیٹ’’ لػار دے زو ولت کی مؾلم اثھارٹی‘‘ طوارج’’پوائوٹ پػ 

 کی ایک دِوت بےن ہوئے ہیں!

بفمول }}کے کؾی امػ ‘‘ ؿٹیٹ’’یّوی ؿلًان پھػ لصیس يػح کیجےی: ‘‘ اياِت’’ثو 
کے ایک  پ {{‘‘اپوزیفن’’هہایت اہم شمے اس  و  کو اگػ ا  اپےن اؿالمی الولوں کی ر 

س ؿے پػ ِوام اور ؿوقو میڈیا میں کھڑے ہو کػ ثوكیع  غلى ؿمرھےت ہیں ثو بھی ا 
ما ں کوئی ایؾا اهکار ِلى الموکػ فػ ِلیصعگی می کبھی مولُ مےل ثو بؽ ؛مت کیجےی

لے‘‘ اپوزیفن’’کہ ِاس  لیجےی ، یں ملجامولُ هہ ؛هامی چیؼ کو یہ اپےن وزود ؿے موہا کػ 
پ کی  ثو ل یکلف ہللا هفًؾا إل  ،اس بات کو در طوِر اِجواء هہیں زاهجایا ؿلًان ا 

کے ‘‘ ؿلًان’’ؿے طػوج مت کیجےی اور ‘‘ موہِذ ؿلف’’لیکن  !وؿّھا یّوی ریاؿت 
کؾی ؿے پوچھ  گػاهے کی بػ ؿػ ِام دِوت مت دیجےی! کو ‘‘اپوزیفن’’ایک اہم شمے 

ِاس  طود کا اهکار‘‘ اپوزیفن’’کا گػها ےہ اور ‘‘ ؿٹیٹ’’ یہاں کا گػها‘‘ اپوزیفن’’لیجےی: 
پ زاهےت ہیں،  کا اهکار۔‘‘ ؿٹیٹ’’ ؿے کہیں زیادہ ‘‘ شکومت کو گػاهے’’اور یہ ثو ا 

پ لبس قام دے رےہ وا کو گػاهے کی دِوت دی‘‘ یاؿتر’’یہاں  بات قویُ ےہ، زو ا 
 ہیں!

***** 

کے  ؿو ؿال ہم مؾلماهوں کےغور فػمائےی ثو  ہاں پائی زاهے بّن اؿالمی يبكوں 
س هے بػباد کےی زو  هام هہاد والی ا  کی اقیاء )ماهوع ڈیموکػیؾی اور  مغػباپػوچ 

ثھوڑی ثھوڑی  ( کووغیػہ ہیومن ازم کی دیگػ ممووِات بالظموص ؿوقو ؿائوؾؼ
مع’’اپےن یہاں  زھاڑ کػ گػد  یہ کے هام ؿے‘‘ ؿلف’’ مگػ اب رہی ثھی۔ چلی ا   کػثی‘‘ درا 
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 اشکام کچھ بالاِعہ کے‘‘ طالفت’’ایک ڈیموکػیٹک ؿیٹ اپ کو یّوی اپػوچ ) )هئی(
ان قاء ہللا  ویؾے جی ےہ، زؽ کاهے لگ مكبول ہو اگػ ها(ؿے قادکام کػ  و امجیازات

مع’’یاء کو بہت کم امکان ےہ، ثو یہ اپوی اؿالمی اق واک راہ کػهے کی ایک طوف‘‘ بػا 
اپوی  کا موہذ‘‘ امپورٹ’’ ؿو ؿال پػاها وہمیػے طیال میں،  ۔ےن والی ےہدی کھول

س موہذ ؿے کا موہذ!‘‘ ایکؾپورٹ’’ هیا یہ قایع اثوا طًػهاک هہ ثھا زجوا افجاد میں  ،ا 
 یہمارے پاس بچ یں ثاہماور طػاب ہوئ ںالیو اؿالمی اقیاء لجھڑی کچھ ہماری 
کا موہذ قایع ہماری کوئی چیؼ ہمارے پاس ‘‘ ایکؾپورٹ’’یں۔ البجہ یہ گ ئ رہ هػور

س پػاهے موہذ کی  میں رائےمیػی هالك  پؽ ِاس ؿے طبػدار رہوا هہ رہےن دے۔ ا 
 کہیں زیادہ هػوری ےہ۔ هؾبت

***** 

کؾی بھی ’’بلکہ  ‘‘مؾلم شکمػان’’هہ لػف ثو ویؾے اگػ یہ شوػات غور فػمائیں 
ام هفػ کػها اؿالم میں شع درزہکے ِیو ‘‘مؾلمان )ہاں اس باب  مغموم ےہ۔ ب ؿِػ

ِاس ِمومی اشجیاط کا ایک درؿت ؿے ا ج کی مؾلمان شکومجیں اور اپوزیفویں بھی 
کے  ہوں گی، مگػ ثمور  مصو کے اس  پ  دیوی قظمیات اور زماِجوں کا شق ا 

مجّلق زبان ؿوبھال کػ بات کػهے کے شوالہ ؿے، یہاں ہػ دوؿػے يبكے پػ مكعم 
ہ ، زؽ کی وزبرا طمولی ثاکیعوہ کی بابت ‘‘ المؾلم ؾلًان  ال’’چواهچہ  (۔ےہ

پ کی ‘‘مؾلم ازجماعروئےزمین پػ ’’یہ ہم بیان کػ چکے کہ  کا  وابؾجگی کے ؿاثھ ا 
بػو کا غائباهہ ثصفٌ )یّوی اس  ہی ہػ مؾلمانےہ، ثاہم  طمولی مَہػایک  کی ا 

پ ن کػهے ؿےاس کا ِیب بیاکی غیػ موزودگی میں  کے مجّلق  گػیؼاں کا ا  اور اس 
کے وہ ها( یہاں ثک کہہو اچھی ہی بات کہےن کا روادار پ  و بھی ا  و بػ  ؿے بػؿِػ ا   ہو ثو ر 

گی میں اس اور اگػ کوئی الالح کی بات ہو ثو ِلیصع  اشجػاز، ؽ ذلیو کػهے ؿےمرل
پ پػ شق ےہ کے گوش گؼار

 
، ہػ ولت اور ، شوػاتکػها، یہ ثو ہػ مؾلمان ہی کا ا

کے  !ہمیفہ ثا ےہ۔ ‘‘ بویادی شكوق’’بلکہ یہ مؾلمان  چواهچہ طًبہ  شرۃ میں ا 
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کے مال اور زان کی شػمت ذکػ ملسو هيلع هللا ىلص الوداع میں هبی فػمائی هے زہاں ایک مؾلمان 
کے ؿاثھ ہی بػو کی شػمت بھی اس  ػض یّوی ا  ِِ ذکػ فػمائی۔  بالاِعہ وہاں اس کی 

َنُكْم َحَراٌم ، َكُحْرَمِة يَ ْوِمُكْم َىَذا ِف فَِإنَّ ِدَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكْم َوأَ ) ْعَراَضُكْم بَ ي ْ
اِىُد اْلَغاِئبَ   تمہاری  تو خان لو،’’ َشْهرُِكْم َىَذا ِف بَ َلدُِكْم َىَذا ، لِيُ بَ لِّغ الشَّ

پس میں حرام ہ
 
بروئیں تمہارے ا

 
یں، وئخاهیں اور تمہارے اموال اور تمہاری ا

کبر( کی حرمت تمہارے خیسی
أ
 )حرام( ، تمہارے اسےہ ِاس دن )یوم الحج ال

کے اهدر۔ چاہےی کہ خو  کے اهدر اور تمہارے ِاس شہر )بلِد حرام(  مہیےن )ذوالححۃ( 
 ۔(لصیس البظاری ‘‘ غائب ےہ )ِاس وقت( حاضر ےہ وہ اس کو )یہ بات( پہوچا دے خو

بػو کی شػمت رؿول  ہی کے طون، مال اور ہػ مؾلم فػد یا زماِت  پؽ یہاں ثو ا 
و ؿے یکؾاں شػاکے اس ملسو هيلع هللا ىلص ہللا ، زؾے شالل کػهے کا شق اب کؾی م ےہفػمان کی ر 

زؽ کا ا ج بہت ‘‘ طارزیت’’ زان لیجےی: کو هہیں۔ ثو پھػ‘‘ موہذ’’قظك یا کؾی 
مؾلم افػاد اور زماِجوں هہیں، بلکہ مباح کػها  ‘‘طون’’چػچا ےہ لػف مؾلماهوں کا 

بػو ’’کی  کا ایک قّبہ لػار پائے ‘‘ طارزیت’’بھی اؿی  اور ان کی بھع اڑاها مباح کػها‘‘ ا 
پ کو طمولاً  ،گا گمان  ایک غیػ مّمولی اپوی پارؿائی اور شق پػؿجی کا طود زب ا 

پ طود دیکھ لیجےی اب ہو۔ پؾوع  یہ کیؾا دل وں کاشلك هیک یہاں کے بہت ؿے ا 
مؾلم  بوا بػیں، !یا ثو گویا ےہ ہی اؿی ؿہولت کی طايػاور ؿوقو میڈ ۔مفغلہ ےہ

کے ِیب ؿػ ِام هفػ کػها اور ان کا ثمؾظػ اڑاها بھی  از روئے افػاد اور زماِجوں 
هموص اور از روئے موہذ ؿلف ایک هہایت مغموم اور هہایت لبیس طملت ماهوی 

کے مجّلق زبان روک پڑے گی اور  رکھوا قػیِّت اؿالم کا ایک لزمی  ہػ مؾلمان ہی 

پؽ یہ مؾئلہ  {{َوَيِدهاْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن "ِلَسانِو" }} الجواء۔

کے مّاملہ میں اِ  ثک مصعود بہػشال هہیں ےہ، گو‘‘ ائمۃ المؾلمین’’ کی  شکم سان 
 ہی البجہ اپےن الو میں یہ مؾئلہ ثمام مؾلماهوںایک طمولی اہمیت هػور ےہ، 

https://hadith.islam-db.com/single-book/146/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A/97765/66
https://hadith.islam-db.com/single-book/146/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A/97765/66
https://hadith.islam-db.com/single-book/146/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A/97765/66
https://hadith.islam-db.com/single-book/146/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A/97673/9
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س کی مؾلمان ہوهاکا  قظك زؽ زؽ ےہ۔ و مّلوم کے شق میں خابت س ا   خابت ا 
بػو خابت، ب دین میں کے  چواهچہ ۔ملسو هيلع هللا ىلصرؿول ہللا صکِم ا  ہػ مؾلمان فػد اور گػوہ ہی 

طػی شع ثک لابو رکھوا اور اس مّاملہ میں طعا ؿے قعیع شع ثک شق میں زبان کو  ا 
ْم َهَغا ِفي بَ ڈرها ) ْم َهَغا ِفي َقْهِػه  ْوِمن  ًَ ْػَمِة  ْم َهَغاَهص  ( اور ؿوقو میڈیا پػ بیٹھ کػ َلِعه 

کے طاکے هہ اڑاثے پھػها، ان قاء ہللا یہ بھی موہِذ ؿلف ہی ےہ۔  طعا کؾی دیوی يبكے 
کے  اور  ہی کی یہاں پابوعی ہوهے لگے‘‘ موہذ’’کػے اس پورے  دوؿػے يبكوں 

گ فجگو  ایک بػؿِػ ِام یہاں ۔دیوی زماِجوں کو بھی بظـ دیا زاهے لگے ؿاثھ ؿاثھ
كہ زو ثو وہی يػی ،ہو یاهػوری ہی ہو گ کہوا میں، کؾی کےلےی الالح کی بات

لوام  : ’’ہمیں ؿوت میں ؿکھایا گیا
ؾی بات یا کیؾا کام کچھ لوگ یہ )کی‘‘ ’’ما بال  ا 

 الكابات هفػ کےی۔ بغیػ ان کے ، بغیػ ان کا هام لےی اور ‘‘کػهے( لگے

 ،رت ےہ اور هہ کوهػو  هہ ا ج ثھ اهگیذ ہوهے کی البجہ ہمیںکے ؿا ‘‘پارؿاؤں’’ان )
بػو  قظمیات اور  دیوی بہت ؿی زو یہاں کی ‘‘ ؿلف بصِق موہِذ ’’زماِجوں کی ا 

پ کو – کی يػح  ‘‘داِـ’’ِین اپےن بھائیوں  –ؿالى ٹھہػاهے کےلےی  مؾوِع  طود اپےن ا 
یا طاص  اور دوؿػوں کا مّاملہ اپےن ہاثھ میں لیےت افجاء پػ فائؼ کػثے ہوئے و لواء

ی دیوی زماِجوں کو –ہوئے  کے ہاثھ میں دیےت‘‘ اپےن بڑوں’’ و ِ  ،زہمیہ زھٹ ؿے ان ؿ 
گے اور ‘‘ ےل فجووںکھ’’ایؾے  اور اطوان المفا، لػامًہ ؿبئیہ اس  کا درزہ دے ڈالیں 

کے‘ دلیو’ بػوؤں  ِؼثوں اور  کی ؿے مصِب اؿالم و مجبُ ؿوت يبكوں بہت ؿے یہاں  ا 
کے باِح، اپےن لےی شالل اور مباح کػ لیں کو، هػی  کے اطجالف   ان پھػ اور  ؛گے رائے 

اور ِاؿی کو  ؛هاقےت، ٍہػاهے اور ِفائےی ؿب ان کے ہی کے زهعہ گوقت پػ مؾلماهوں
اپوی الو میں یہ بھی طارزیت ہی کا  ها!لصت اور فػبگی کا ذریّہ بوااپوی دیوی 

بػو مباح کػ لی اور اس پػمَہػ ےہ: مؾلماهوں کا طون مباح هہ کػ ؿکے  قػمؾاری  ثو ا 
م پارؿائی اور دلیو پػؿجی کا گواہگاری کی برائے و  طوارج کی ، یّویایک بالاِعہ ِز

بػوؤں کی بابت دل کا ؿ ، مالوں: مؾلم زاهوںاطك الظاص لفت ایک
 
ظت اور ا

https://hadith.islam-db.com/single-book/146/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A/97765/66
https://hadith.islam-db.com/single-book/146/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A/98633/711
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بےرشم ہوها اور ا کھ پہوچاهےاور هفؽ کا  دین کی ثػلی اور  شق میںکو اپےن  هہیں د 
ثا ثكػِب طعاوهعی کا ذریّہ زاهوا کے همایاں ثػین امجیازات میں یہ ا  ۔ زبکہ اہو ؿوت 

دمی مؾلماهو بػو ؿے مجّلقں کے ےہ کہ ا  ڈرهے وال  ہػ لصَہ طعا ؿے زان، مال اور ا 
 ۔(ہو

***** 

زیادہ ثػ ایک  کا لفٌ ثو‘‘ کمػاهوںش’’ اور بھی ےہ: یہاں ؿوالایک غیػ اہم ؿا  ذرا 
ثو قایع  لٰہغا اس ؿے ازجواب ،ےہ رکھجا connotationکوهوٹیفن  لؾم کی ‘‘اطواهی’’

میں اس کےلےی بک دػت اؿجّمال ہوهے وال ‘‘ ک جِب ؿلف’’اشادیح اور  !افوو ہی ہو
ہی بول ‘‘ امام’’ی زا برا ک جِب فكہ میں بھ۔ ‘‘امام’’اور ‘‘ ائمہ’’ےہ  البجہ ایک لفٌ

 ئی اور لفٌ اس کےلےی مؾجّمو هہ۔ ہمارے ِلمی ثػاث میں قایع اس ؿے زیادہ کوگیا
 ہی ٹھہػ اگػ وادی لگو کػ وو بہ  ہ   یہاں کو الواِل ؿلف اور موہِذ ؿلف ہو۔ ثو پھػ رہا

لف شوػاِت  گیا ےہ ثو کیا اور اس  ِمػان طان ػویؼ مفػف و هواز قػیف وپ زرداری و ا 
پ  ہؾجیوں وغیػھم ذوالفكار ِلی بھٹو بےهَیػ و ؿے پیفجػ ائمۃ ’’اور ‘‘ امام’’کےلےی ا 
گے؟ ءثمورات کا ازػا الكاب اور  ایؾے‘‘ المؾلمین  کام ہو ثو پورا ہو! پؾوع فػمائیں 

دھا ہی کیوں؟‘‘ موہِذ ؿلف’’  ساِ  میػے  مرھے یكین ےہ ایک يبّی اؿالمی ِشؽ ا 
بےهَیػ و ذوالفكار  میں دیےن ؿے ایک بار ہچکچائے گی هػور‘ ہاں’کا زواب  ؿوال اور 

لف ِلی وغیػھم کو اپوا   اس ۔ے گی هػورزھرھک ایک بار کہےت ہوئے‘‘ امام’’ِلی و ا 
بےقک دبا زائ، کے پیچھے ہچکچاہٹ زھرھک اور  پ دباها چاہیں ثو  یں، زؾے ا 

ن فػق ہو زو ہماری  اور بعیہی يبّی وہ قایع مع اقیاء اور اِ  اؿالمی الیو ا  س درا 
کے اهعر بقعہ ملغوبے کے شو ےہ۔ طعا را اس  رکھا گیا ٹھاالے ؿے مؾلمان کی گھٹی 

طػی امیع ےہ اگػچہ  کی بصح میں ‘‘ دلئو’’فػق کو بالی رہےن دیجےی، یہ ہماری ا 
 ہمارے ػق کوئی اؿے بہت زیادہ واهس هہ بھی کػ ؿکے۔ غػض ان دو چیؼوں کا ف

ثا ےہ؛ کےلےی دلئو هہیں دیے  زن اقیاء یّوی وہ بعیہیات اؿالمی بعیہیات میں ا 
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پمؾلم ِش  زو اور  زاثے پ بولجی ؽ میں ا  ہللا کے فوو ہیں )اور شق یہ ےہ کہ  ؿے ا 
، ہی زرطیؼ ےہ یہ مٹی بڑی  ان قاء ہللا ثو ‘ذرا هم ہو’ہیں؛  ؿے وہ ا ج بھی بول رہی
زہاں  ۔ اس ؿے بڑا ؿجم ایک دور کے شق میں کیا ہو گا(بإذن ہللا وبفولہ  ثّالٰی 

دمی ںہو ےہ دیوا پڑ ر  ‘‘دلئو’’کےلےی  ‘‘بعیہیات’’ہمیں  کیوهکہ ، کےلےی هہیں؛ ِام ا 
لهے  ‘‘دلئو’’پػ  ‘‘بعیہیات’’ بلکہ ابھی ہو رہا ےہ، اس کا گؼارہ ثو ہللا کے فوو ؿے

کے بّن داِیوں کےلےی مفكت ہمیں غیػ مّمولی کی یہ کػها پڑ  اؿالم اور موہذ ؿلف 
س’’ ہماری  اور  هووارد‘‘ ِاس’’کہ شوػات  رہی ہو بڑا فػق  ہی میں اثوا الیو چیؼ ‘‘ا 
کے اهعرایؾ ؛کا دن اور  ا راتےہ زجو اور  طلى ے بڑے فػق کو طعا را شِؽ مؾلم 
 !مت کیجےی دھوعل

***** 

پذاس  کے ) پػ ہماری بات طجم ہوئی زیػ هَػ ا  زو ایک ِوامی ؿًس پػ هائن الیون 
ئی ےہ، اور  فی الولت مظجلف میں مؾلم طًوں  داِیوں کو ےک زؽبّع ہی ؿامےن ا 

میں کؾی مؾلم يبكے کےلےی الكاب هفػ کػهے ؿے شجی  ، مگػدیے زا رےہ ہیں هام
 ۔زاهجا ہوں( هػوری کػها  ہی الوؿُ گػیؼ

هکہ واهے کی ِریت چومػهی کا مفمو مّوٰی پہ اپوی و بات کو اپویمرمَ  ثاہم کؾی کی
کے ثصت ، لٰہغا کچھ وهاشجیںِام ےہ یہاں ٌِ ما ثكعم  میں یہیں کػ دوں۔ )زن  شف

کے ِووان ہی ؿے لوگوں کو موم ؿػوکار ےہ وہ میػا مومون یہیں پػ طجم ون 
 ؿمرھیں(:

یّوی  ‘‘طالفِت راقعہ’’طالفت کا لفٌ گو اپےن بہت زیادہ اؿجّمال میں  .1
کے دور پػ ہی بول ‘‘ دار الؿالم’’ؼدیک یہ ا ےہ لیکن ہمارے هگی طلفائے اربّہ 

هے زؽ يػح  بول زاثا ےہ بھی اؿی يػح  والی بّع کی بہت لعیوں پػ پػ گؼر
س ثیؽ ؿالہ ِہِع  لصیصین کی ایک ۔ طود پػ زریں کہ هبوت ؿے مجمو ا 
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کے ابو ہػیػؓہ، بوی اؿػائیو کی )لعیوں پػ مصیىشعیح میں، بػوایت  ( ثاریض 
کے  زہاں کہ ثكابو کے ؿیاق میں، ایک بالاِعہ ؿاثھ کے اٹھ زاهے  ایک هبی 

اب  هےملسو هيلع هللا ىلص دوؿػا هبی ہی بوی اؿػائیو کی ؿیاؿت اهرام دیجا، هبی ّع ایکب
کے اِالن ؿے مجمو، اپےن بّع کے بارے میں  طجِم هبوت  بہت ’’اپوی امت 

کے پیـ گوئی فػمائی۔  ایک هہایت امیع افؼا ہوهے کی‘‘ زیادہ طلفاء بظاری 
ُثُروَن ’’الفاظ میں  کے الفاظ میں ‘‘ َوَسَيُكوُن ُخَلَفاُء َفَيك ْ َوَسَتُكوُن ’’اور مؾلم 

ُثُر  کہےت  ابن ثیمیہؒ ۔ زؽ ؿے اؿجعلل کػثے ہوئے قیض الؿالم‘‘ُخَلَفاُء َفَتك ْ
کے اهعراؿالم میں طلفاء  ثاریِض  ہیں کہ مصعود زاهوا اور لػف ثیؽ  کو چار 
اس شعیح میں  لصیصین کی کو طجم ماهوا هامی چیؼ طالفت اس ؿال بّع

گے اور  خلفاء’’وارد  گے ہوں  بےمّوٰی کػ دیجا ےہ۔ لٰہغا بّع ‘‘ بہت ہوں  کو 
کا ايالق ہوها هہایت درؿت ےہ۔ )طمولًا زبکہ ‘‘ طلفاء’’پػ بھی کے امػاء 

کے اهعر ثكابو کے ؿاثھ ہو(۔ اس شعیح  کے ک ئی ؿو ؿالہ دور   بوی اؿػائیو 
کے اس لصاظ ؿے؛ اموی و ِباؿی وغیػہ ادوار ہمارے هؼدیک  اؿالمی ثاریض 

کے ادوار ہیں۔  هہی ادوار کی ثالیف ہیں۔ ان طالفت ہی  ک جِب ؿلف ؿب ا 
کا معلول یا ثو ولت کا  ‘‘الؾلًان المؾلم’’یا  ‘‘امیػ’’یا ‘‘ امام’’ب میں ک ج

کے لائم مكام طلیفہ ےہ یا یہ ؿمرھ ) کوئی ِاللائی امیػ یا والی۔ پھػ طلیفہ 
ها کچھ مفکو هہیں

 
کے اهعر مّػوف  کہ میں ا ؿلف اپوی ک جب میں اپےن دور 

 مكمع: (۔هہ کہ کچھ فػهی اياللات ریفػهؾؼ ہی کے ؿاثھ بات کػثے ثھے
کے لائم مكام ؿاليین زو ِالم ا ؿالم کے چہار ايػاف پائے زاثے طلفاء یا ان 

کے ک ئی ؿاليین ماهوع  مؾلم یہ ایک والّہ ےہ کہ ہمارے) ۔رےہ  ہوع ثک 
کے داِر طالفت ؿے اپےن  لےی هیابت کا قمؽ العین الجمـ و مابّع امػاء بغعاد 

کے زاهفیووں کو ۔پػواهہ لیےت رےہ  طالفت  پیـ ازیں مصمود غؼهوی اور اس 
 کی یہ قکو ‘‘مؾلم ازجماع’’ هیؼ یہی ؿٹیٹؽ شالو رہا(۔ کی زاهب ؿے

https://hadith.islam-db.com/single-book/146/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A/101815/3220
https://hadith.islam-db.com/single-book/158/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85/107557/3435
https://hadith.islam-db.com/single-book/158/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85/107557/3435
https://hadith.islam-db.com/single-book/158/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85/107557/3435
https://hadith.islam-db.com/single-book/146/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A/101815/3220
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ؿی لصابہ کے ِہع کا ایک وہ ا   الؿالم میں زہاں کہیں ثھیرے دار پو 
کے ثموِر ازجماع ؿے ہی کے ثمام ثػ ازؼائے ثػکیبی اؿال زؽ ثؾلؾو ثھی م 
اور زان  ثھامؽ ہابؼ، زان لک،ہیں اس کی زڑوں میں ، اور کماطوذ رےہ 
کا دیا  هَػیات داهوں ایؾے ؿمازی وغیػہ اور زین زیک روؿو ؿٹوارٹ مو

کػ  ‘اؿالمی’ کہیں پػ ہوا ثموِر ازجماع هہ بولجا ثھا زؾے ثھوڑا بہت زھاڑ کػ
و ا ج ثک اور زؽ کی ثّلیم پولیٹکیو ؿائوؽ کی ک جابوں میں لیا گیا ہو وبہ   ہ 
 سا   ہمارے ۔ہو یا زاثاککا اس میں بالاِعہ امجصان  اور يالبّلموں دی زاثی
پائی  بھی ک ئی ک ئی شکومجیں مؾلماهوں کی میں اگػ ایک ولت میں گػدوں

 هػی ثو وہ  ،گ ئیں، یہاں ثک کہ کؾی ولت وہ باہم بػؿػ زوگ بھی ہوئیں
ہی شكیكت کی  بلصاِظ ہیئت پورا دار الؿالم ایک ایک اهجَامی پھوٹ ثھی۔

ے ؿوا ک اہو اؿالم اؿالم و پػ اگػ کہیں شالو ےہ ثو اس تثمویػ ثھا: ؿلًو
د کہیں پػ مؾلمان بلصاِظ ثّعا کؾی ملت کا شق هہ ہوها لًُ هَػ اس ؿے کہ

کا کوئی ایؾا مّوٰی موزود هہ ہوها زہاں ‘‘ اهؾاهی ازجماِع )’’ں یا زیادہ کم ہی
‘‘ ہیومن’’اور ‘‘ پیپو’’اپےن طاص  humans‘‘ ہیوموؼ’’اور   people‘‘ پیپو’’کے 

کے هايے،  ‘لوم’ کے وہاں اپےن وزود ؿے مو کػ ،ملت مغہب و بال ثفػیِق  ہوهے 
کی اوهػقپ  ‘ریاؿت’ اس لصاظ ؿے اور  ػیںیا ککی ثفکیو ک ‘‘ازجماع’’اور 

ownership  میں بػابػ کا ؿاهرھ equal partnership اور اگػ کؾی  رکھیں؛
کے اهعر کو کچھ فولیت بادی  numbers ہو ثو وہ بلصاِظ ثّعاد اس   و ا 

population)!یہاں کہیں پػ مٹھی بھػ مؾلماهوں کا شاکم ہوها بھی کؾی  ۔
کا شجمی ‘‘ دارالؿالم’’کو  یکے چکػ میں پڑے بغیػ اس لًّہ  اره‘‘ ثواؿب’’

کے ہاں  ؛و لًّی ؿٹیٹؽ دلواثا ثھا کےلےی مؾلمان ‘‘ اؿالم’’ لبول ملتطعا 
کے ہاں واشع یہی ‘‘ اثباِع اؿالم’’کی ایؾی ہی ؿوریعگی ثھی اور  س  کا ا 

 ؛‘مغلوب’’یا پھػ ثھا  ‘‘غالب’’ دهیا میں اپےن اؿالم کے ؿاثھ مؾلمان ۔مًلب
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زہاِن اهؾاهی  لورت ئی ایؾیکی کو‘‘ ازجماع’’) بہػشال هہ ثھا۔ ‘‘موزودیػ غ’’
غیػ ’’هہ ثھی زہاں مؾلمان اپےن مؾلمان ہوهے کی شیدیت میں  کے اهعر
ا ی ہو ‘‘بػابػ کا قػیک’’ شیدیت میں‘ اهؾاهی’ طاص اپوی اور  ‘‘موزود

؛ زوکہ ؿب ہیوموؾٹ پیػاڈائم کا قاطؾاهہ کا دِویعار‘‘ اک دػیجی شكوق’’
هہ کہ )اور ثھی  ؿػاؿػ ثػکیب ہی ایک کی‘‘ ازجماِع اهؾاهی’’غػض یہ  ۔(ےہ
کے ایک شکم کی الؼامی  والی ثػکیب‘ هیفن ؿٹیٹ’   bindingزہاں اؿالم 

بادی کی  کے اهعر ثالش ‘‘ مػهی’’اور ‘ ‘ثّعاد’’شیدیت اپےن وزود کو وہاں ا 
بے ؿاطجہ اس دارالؿالم هجیرجاً  ۔!(ےہ ہوثی کػهے کی پابوع  دؿجور  کا يبّی و 

ئین )هہ کہ کؾی  ”by default“ یہاں کا اور  ئین ‘‘ مكووہ’’ا  کے ؿوع دیےن ؿے ا 
ئین رہےن ٹھہػهے ک جاب و ؿوت  والی چیؼ( یہاں اور اس کے ؿوع دیے رکھےن ثک ا 
کے یا پھػ وخیكے ثھے، زؽ ؿے کچھ اهصػاف ہوا بھی  لکھے ہوئے بولے اور  فكہاء 

کے ادوار میں زا کػ اور وہ بھی کے بہت ثھوڑے ثو هہایت بّع   شیاِت اهؾاهی 
کے مكابےل پػ غالب ازؼاء میں زو ہػگؼ هہ ثھا، ؿوائے  )مھیمن( قػیّت اؿالم 

کے ہاں قعیع ؿے کے اهعر طاهوادوں مغوثاثاری و کچھ  ، زؽ پػ ائمہ  ؿوت 
هے ہمارے اؿالمی الوِل  هووارد وہ ۔قعیع کالم موزود ےہ پیکیذ زؽ 

میں  اور ہمارے ازجماع ایاو کػ  replaceزائو  یہاں پػ یکلظت ازجماع کو
کے زؾم ثک کو  ہمارے ازجماع ، بلکہمغػب کی روح زاری و ؿاری کی

لػف ڈیڑھ دو  البجہ ہمارے یہاں وہ پیکیذ ،چػبہ رکھا من و ِن مغػب کا
فت ایؾی کؾی لم اؿالمپورا ِا ہم لبو ازیں ہوا۔ فػوکـپہےل  لعی

 
ؿے  ا

قوا هہ ثھا
 
اؿی کو ہمارے اؿالمی ِػف و اؿجّمال میں ایک بڑی ؿًس پػ  ۔ا
س اؿالمی پیػاڈائم کا گػا ) ؿے ثّبیػ کیا زاثا ےہ‘‘ طالفت کے ؿكوط’’ مكمع: ا 

؛ اور یہ کؾی مؾلم طًے میں پیـ ازیں طالفت هہ بھی ہو( اگػچہدیا زاها، 
 ہمارے ۔ثہغیبی والّہ کا لیام ثھا )بعیؾی( ِالم اؿالم میں ایک ؿػاؿػ هےئ
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 مؾلم زهعگی اور  یہاں کے مالبو و مابّع کا فػق طجم کػواها ‘‘ؿكوط’’اس 
دن اور رات کا فػق طجم مؾلم ازجماِیت کے شق میں بالکو ایؾا ےہ زیؾا 

کے ِمو کو دن دہاڑے یہاں کػواها هیؼ  موت کے گھاٹ اثارها۔ پػ اشیائے اؿالم 
یہ فػق طجم  مظلك ہو، مگػ بےقک کوئی اپےن دلئو دیےن میں ک جوا ہی

 اپوی افجاد میں ےہ ٹھہػاها اور ان دوهوں کو بلصاِظ شکم وثّامو ایک کػها
 اشیائے اؿالم کا ایک ؿیعھا ؿیعھا لجو۔

کے مجّلق میػی اس ؿاری گ فجگو کا مًلب یہ ہػگؼ هہیں کہ ‘‘ ڈیموکػیؾی’’ .2
کے اهعر  امػیکہ یا اهگلؾجان ایؾے یا شجٰی کہ ملک کؾی مؾلم کؾی کافػ ملک 

ایک مؾلمان فػد یا مؾلمان گػوہ کے شق میں اس )ڈیموکػیؾی ؿمیت کؾی 
، اور اس مكمع موالُ لیوا ؿیاؿی ( کے دیے ہوئے‘‘غیػ اؿالمی هَام’’بھی 

ها ہطیػطواہاه وہاں پػ موزود اهؾاهوں کے ؿاثھکےلےی  غلى ےہ۔  قػکت کػ ا 
کے والّہ کے ثصت  ہا بار میں اس پػ ،بصوالہ ابن ثیمیہؒ ،یوؿف ِلیہ الؾالم 

کؾی بھی غیػ اؿالمی ؿے غیػ  مؾلمان کے شق میں ِػض کػ چکا ہوں کہ
 والے اس فّو میں پائے زاهے ؿػاؿػ لیواکے دیے ہوئے موالُ کو  ‘هَام’اؿالمی 

کے موازهہ پػ اهصمار کػثا ےہ کا پلڑا کؾی  ؛ اور ِاس موازهہممالس اور مفاؿع 
 مؾلمان اس میں )یّوی ں ممالس کی يػف زھک ؿک جا ےہایک لورثصال می

ئے
 
مؾلمان  )یّوی ثو کؾی دوؿػی لورثصال میں مفاؿع کی يػف (قػکت کػ ا

غػض ڈیموکػیؾی پػ لائم ایک لورثصال  ۔(کػے  اس میں قػکت ؿے اشجػاز
میں ایک مؾلمان کا قػکت کػها یا هہ کػها ایک ازجہادی امػ ےہ بفػيیکہ وہ 

راؿجہ ہو۔
 
گاہ و ا

 
بًور ایک مؾلم فػد یا ایک  اس لصاظ ؿے ِكیعہ  اؿالم ؿے ا

 مؾلم یا غیػ مؾلم کؾی بھیمیں بفػِط رزصاِن مملصت،  اور  مؾلم گػوہ،
کے ڈیموکػیٹک ه بےقک کػملک  اور اس میں ایک  وں گال َام میں قػکت 

ی ثّلق اس ۔ لیکن اس بات کا کوئفّال کػدار ادا کػها بھی هػوری زاهوں گا
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اؿالم کی کوئی ؿوع  میں ہی کو‘‘ ڈیموکػیؾی’’طود اس  ؿے هہ ہو گا کہ امػ
ثا گػہ گیػ ؿلرھا ھ ممًلصات ؿے اس کی زلِف دیےن چو دوں یا اؿالم کی کچ

کے اهعر قػکت کی بات۔ وہ پھػوں  درؿت ایک اپوی زگہ ایؾے کؾی هَام 
 ۔ہ دیےن کی بات اپوی زگہ ایک الولمبصح ےہ اور اؿے اؿالم کی ؿوع ه

 ‘‘ِوامی مصاؿبہ’’اور  ‘‘اپوزیفن’’ ،‘‘ثوكیع’’ڈیموکػیٹک ؿؾٹم یہ اگػچہ  .3
، اؿے اپوا بالاِعہ کی بالاِعہ ؿػپػؿجی اور شوللہ افؼائی کػثا ایؾی اقیاء

)ثوكیع اور  میں اس اور اپےن روزمػہ مَاہػ اور اپوی ثاریض گػداهجا شمہ
یا کی هہایت لبیس لورثیں پیـ کػثا اپوزیفن( کے باوزود ہم  چال ا  ےہ۔ اس 

کے ِمو میں بھی، زہاں یہ هاگؼی ػ ہو، اپےن مؾلمان اس ثوكیع یا اپوزیفن 
گےہٹی هہ اؿالمی اطالق ؿے پیچھے مّیار لائم ؛ اور اس باب میں کچھ هےئ ں 

 ‘هَام’)یوؿف ِلیہ الؾالم ایک غیػ اؿالمی  ۔یں گےدکھاها هػوری زاه کػ
لے گ ےئ ثو اپےن اؿالمی اطالق اور مّیارات  میں کؾی مؤخػ پوزیفن پػ ثفػیف 

کے وہاں غیػ مّمولی اخػاهعاز ہوهے ہی کو ؑپ  اور دلوں  لائم رکھا؛ اور یہی بات ا 
 ‘‘ریاؿت’’کؾی ملک میں  ہم بیک ولت پؽ ۔کا ذریّہ بوا( میں زا اثػهے

اور  دوؿجوں کے میں اؿالم‘‘ اپوزیفن’’اور ‘‘ شکومت’’کے ہػ دو ؿجون 
کو پیعا کػهے کی  اور ہمعردوں کی ثالش یا پھػ وہاں اؿالم دوؿجوں ہمعردوں

گے ہی ؿّی کے  ؛ اور اس کےلےی اِلٰی اؿالمی اطالق اور کػیں  ُِ اهبیاء  ایک مجب
گے مؾجكو اپوا ہی زبان و بیان کو لئق  ہػ دو زاهب۔ ذریّہ بوائیں 

کے بعثػین دقمن کے ؿاثھ بھی )شکومت و اپوزیفن(  بِ  ُۡ فَ ادۡ ’’ ہم اؿالم 
َّ
 ۡی جِ ال

شۡ  َی ِھ 
 
گےها وازب زاهکا اؿلوب اطجیار کػ ‘‘ ن  ؾَ ا ن ہی کا یں 

 
؛ زوکہ طود لػا

ۡوا’’اور  ہم کو شکم ےہ َلم 
َ
ِغۡیَن ٍ

َّ
 ال

َّ
گے‘‘ إل یّوی  ۔کو فی الوالُ اؿجدواء زاهیں 

کے ‘‘ شکمػان’’کافػ  ایک کافػ ملک میں اس مّاملہ میں مؾلمان ثو مؾلمان
ئیں گے۔ ہی ؿاثھ بھی اچھا ون ایؾے ایک ياغوتف پیـ ا  هے ِػ ن   کی بابت لػا 
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ًوا هلول ل’’ ہؾجی کو ازو  ایؾی  اگػ موؿی ِلیہ الؾالم کا شکم دیا ےہ ‘‘ لوًل لی ِ
رائی کا اؿلوب کے ؿاثھ هػی مصاذ ا  کے کؾی بھی لاشب الجعار  ہم  ثو یہاں 

 ؛)اس لصاظ ؿے ؟پھػ کیوهکػ درؿت ہو ؿک جا ےہ گواہگاروں کے شق میں
بہت ؿی دیوی  ِاس ولت کی ہمیں یہاں کے ؿیاؿی ِمو میں قػیک

کے اؿلوب ؿے واهس میؼ اطجالف ےہ زن کے واهس زماِجوں  اؿلوب  ثمادم ا 
رائی کو ایک درزہ اهگیظت دی۔  کے ؿاثھ مصاذ ا  هے ولت کی مكجعرہ لوثوں 

ہم کؾی یہ هوٹ کػ لیا زائے کہ  بؽ اس کی ثفمیو کا گو یہ مكام هہیں،
ک’دھواں دھار ثوكیع یا  ے موہذ کو ہػگؼ مؾجصؾن ایؾ‘ ے پھےٹ اکھیڑهےشکمػان 

 ۔(یہ اؿالم کی طعمت کا کوئی يػیكہ ےہ دیکہمارے هؼ  هہ هہیں زاهےت۔
کے یہاں کی شکومجوں  بالقبہ، ایک دھیما اور داهفموعاهہ اؿلوب اطجیار کػ 

کے اهعر اؿالم کے شق میں بہت ؿی زگہ پیعا  اور گورائـ اور اپوزیفووں 
موالُ کی ’’ی زا ؿک جی ےہ، اور یہ دھیما اور داهفموعاهہ اؿلوب اور ػائک

ورَرس کی یہ‘‘ ثالش کے اؿالمی ؿیاؿی شلكوں میں اپػوچ د  بہت  بالقبہ یہاں 
 اس کی وهاشت بھی ان قاء ہللا کؾی اور ولت۔کم اطجیار کی گ ئی ےہ۔ 

اگػ کچھ  ؿلف کی هؾبت ؿے یہاں ۃ المؾلمین کے ؿاثھ ثّامو ؿے مجّلقائم .4
ئیں ئی ہیں اور ؿػؿػی ہی مرمو ثو وہ ،ثكػیػات ا  ثفمیو اس کی یكیوًا  ۔ا 
کے ؿاثھ وؿیُ ےہ۔ کػ لیےن ثک  کھال اطجالف کؾی طاص لورثصال میں امیػ 
مگػ چوهکہ الو  ےہ۔ هػور میں اپوی زگہ موزود‘‘ موہِذ ؿلف’’کا زواز 

؛ اور کی ثفمیو میں ہم هہیں گ ےئ پورے موهوع اسموهوع یہ هہ ثھا، لٰہغا 
یموکػیٹک یہاں فی الولت ایک ڈهہ اهعریں شالت قایع اس کی هػورت ےہ۔ 

کے ا طود کو کے ِمو اور مصاؿبہ اپوزیفن ،ؿؾٹم ےہ؛ زہاں ثوكیع س 
ک جِب ’’کا گؼارہ  اس طود ےہ؛ اور  ڈیموکػیٹک پیػاڈائم میں رہ کػ دیکھا زاها

کے بغیػ بھی ہوثا ےہ۔ ‘‘ؿلف  کے شوالوں 
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 ہللا اِلم۔


