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.. وهللا يعلم کا خوب و بد ‘تنظیم’ اور‘ مسلک’

 المفسدَ من المصلح

 زامط کمال الطین

ی رہ ایک زیادت پڑھےن پڑھاهے والوں کے زق میں ں توہوبؽل مبازث بعولت بیان هہ 
کے اهطر دوئی هككان دہ کوفیوژن ذظبۂ ؼمل میں گ ڑبڑ اور ۔ ذاتی ےہ  ےہ اور اہطاف 
 ایک بڑی ـاہعاہ پع چڑھا ؽک تی ےہ۔ وک ںوكبط یویدؼمل میں یکؼوئی ۔ تباہ کن

پع ازباب  ذن لٰہظا ۔ےہ تاذا ہو بھی متكامی کا ؼمل کؼی ولت تلش گوئی کا الحاق
کے موطرذات گعاں گغریںومیعے اس منم  ۔ان ؽے پیؿگی مؽظرت ،ن 

***** 
 یا‘ مؼلک’ دیوطار کہیں اپےن پائے ذاهے والے دیگع ابالغی فورموں پعؽوـل میڈیا اور 

گے تو کہہ ذیالےکے ‘ توغیم’ بہت  ۔یؽپاہ کے‘‘ الؼوۃ والدماؼۃ’’ یؽوی اؽالم یںوں 
 مگع، وایک ہو ذاتا ہ بےـک ‘‘ہیؾ ٹیگ’’ان دوهوں کا میطان اور موموع اور  بار

ؽمان کا فعق۔ وهللا يؽلم المفؼط   کے مابین زمین ا   مؼئلہ۔ من المكلر ےہ ان دوهوں 
پ کا بڑے  کے‘‘ دماؼۃالؼوۃ وال’’ ۔هہیں اؽے وابؼتہ ہوه‘ توغیم’یا ‘ لکمؼ’ ایک ا 

دمی کےلےی دائعہ ؽے وابؼتہ ؼلمی یا ؼملی  ایک قعف ذػ ولت مؼلک یا توغیم ا 
البتہ  ۔و گاصیع ہی صیع ہ اموؼلک ہوه اس کا ؽے ءان اـیا اس ولت ،ڈؽپلن ہو

دمی ولتذػ  ـع  ، تبہو ‘‘الؼوۃ والدماؼۃ’’ بدائےصودتوغیم  مؼلک یا‘ اپوا’ کا ا 
کے اِ  هیغ ،وبػبڑا م ؽے سکا ا  کو کاٹےن پھاڑهے یذؼِط اؽالم س دور میںغعبِت اؽالم 

پقورت ی ع کی اس ؽے ب  دوهوں کا ؼمل بغاہع ـایط ہی کوئی ہو۔ کے زق میں ، ا 

فمن كانت هجرته إلى بؽط المؿعلین۔ " ،ػات اور دوافایک ہی ہو گا، مگع مسعک

هللا ورسىله فهجرته إلى هللا ورسىله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 

https://twitter.com/Hamidkamaluddin
https://twitter.com/Hamidkamaluddin
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ہع دو  ؼمل کی عاہعی قورت تو "!حها فهجرته إلى ما هاجر إليهأو امرأة ينك

کے ہاں ذو  عاہع ےہ ایک ہی ہوتی ےہ، اک حع اولات۔ البتہ دروِن ؼمل ؼامل 
لے ذاهے واال ہو ےہ وہ صطا ہی ذاهے، کہاں‘‘ تالطم’’ یا اور کہاں   !ؽے ا 

یا ‘ مؼلک’ ہ ایک دوؽعا پہلوذبک اچھا ہوا۔ وغیم کاایک پہلو مؼلک اور ت غعض
ِث باؼ’’میں هككان دہ، صكوقًا ذػ ولت  دین و امت کے زق کو ماهےن کا‘ توغیم’

 ےن لگا ہو۔پھوٹ هعی ایؼی ہی چیغوں ؽے ‘‘ؼمل

ات مؼلک یا توغیم کے زق میں  کؼی کے پػ ذػ پہلو ؽے میعی یہ گغاـر
پہےل ہی کع دی ذاتی ےہ۔ ایؼی  یہاں باور ہوں، اس کی ومازت‘ گؼتاصی’
کے بؽل طبكےر ‘ گؼتاصی’ یؼٰی روح هللا ؼلیہ الؼالم کےلےی بولے ذاهے ؼ وئے زمین 

َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ َرسُ ) والی زق بات وُل اَّللِم وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإََل َمْرََيَ ِإَّنم
کے اهطر بھی دیکھےن لگ ےت ہیں اور اولیاء ؽے متؽلق غلو کی هفی پع  (َوُروٌح ِمْنهُ 

کے اهطر بھی۔ ؼیؼٰی ؼلیہ الؼالم ایک مؽعوف ہمارے مؿتمل  ایؼا توزیطی بیاهیہ 
باطل مؽبود ہو ؽک تا ےہ  مؽاذهللا کچھ لوگوں کے زق میں اگع ذلیل الكطر پیغمبع

اپوی ذگہ ایک ؽو فیكط ‘ توغیم’اور ‘ مؼلک’کہےن میں کیا باک رہ ذاتا ےہ کہ یہ تو
کے ؽک تا  ھکر  تیحیز یک‘ ُبت’باوذود بؽل لوگوں کےلےی  درؽت اور زق چیغ ہوهے 

ایؼا ـطیط لفظ بوال ذائے، تو اس  کوئی اس پع ہماری گ فتگوؤں میں کبھی بھیےہ۔ 
 کا قعف اور قعف یہی پػ موغع ہو گا۔

***** 

کے بھی ایؿو ‘ توغیم’یا ‘ مؼلک’ایؿوز ایؼے ہوتے ہیں ذو کؼی وذہ ؽے  بہت ؽے
کے بھی مؼئےل ہوتے  ‘‘الؼوۃ والدماؼۃ’’اور  وہ امت بیک ولت تے ہیں لیکنذا ہو

موٹم بھی بن ذاتا ےہ اور ایک اچھا مو امت کا بؽل اولات ،ایؿو پعایؼے کؼی ۔ ہیں
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 ؛ وہکؼی ولت یہاں تا ےہ۔توذہ بھی پاهے لگ  لوگوں ؽےوہ بڑی ؽطر پع  ایک
 کی طعف‘ مضالف کیمپ’ ایک فاتساهہ ـان کے ؽاتھ ذہن‘ یمؼلک’یا ‘ یتوغیم’

هےوہ چپ ےہ’ :دیکھےن لگ تا ےہ ؽوهگھ کو ؽاهپ  دیکھا فالں‘! ’، بھال هوٹ کیا تم 
لے کع ‘! ، بھال وہ کیوں هہیں ہمارے ؽاتھ مل کع بول رہاگیا لے  اور  ‘فالں’هام 
کے غیع مضلف ہوهے کو ؼوام ‘ دین و ملت’اور  وز کعهےکو ایکؼپ ‘فالں’ کے ؽاتھ ُاس 

کے ؽاتھ! ُاس دوؽعے کا بھی بػ چالن پہوچاکا ولت ا   کے ؽامےن الهے   تو وہ ِاس پہےل 
هے کی دیع ےہایؼا ہی کعے گا صطا کے فنل ؽے ؽب زؼاب ذمػ ہو  !، بػ مولػ ا 

ھاڑ ؽب کچھ گیا ب‘‘ عازہ بوطیامت کا مفاد اور ـی’’، ‘‘امت’’، ‘‘اؽالم’’ رےہ ہیں!
 ذھوڈے گاڑهے کا ولت ےہ! ‘اپےن’میں؛ یہاں 

 تو پچھےل ک ئی ؽال ؽے یہ ..دوؽت ازباب میعے ان کلمات ؽے هاراض هہ ہوں
 هاؽور چلی ا  رہیامت اور الؼوۃ والدماؼۃ کے زق میں ایک  ؼطاوت‘ ؽلفی۔اصواهی’

ہیں؛ مگع ـیطان ان دو بہتعین ؽٹعیمغ  یہ کی کے زق میں امت ازیائے اؽالم ےہ۔
 ا کوئیامت ک ۔کے ایک ایک طبكے میں ؼطاوت کھڑی کعواهے میں پوری طعح کامیاب

ذظبۂ ’اور  بیطار ‘ؼغائم’و ہو، ذیالے اپےن اپےن بت کی جے بولےن پع ہمہ دم تیار، ایؿ
صعی زط تک‘ ؼمل اس پہلو ؽے کام لیےن کا صیال ےہ بھی تو ‘ زکمت’کچھ  بےلابو! ا 

کعهی ےہ اور مولػ کی هغاکت ؽے کیؼے همٹوا  ؽے کہ پوائوٹ ؽکورهگ کػ ڈھوگ ؽے
 ،ا  کع ؼمل پغیع ہوتی ہو‘ ہمارے پیچھے’ بوطی وہ ذوکی ـیعازہ ‘‘ ماہل اؽال’’ ےہ!

 هہیں تو ذائے ذہاں ذاتی ےہ!

***** 

 چوط محالیں بھی دے دوں۔ ان رویوں کی ازباب مسؼوس هہ کعیں تو

پع ڈھائے  المؼلمون صواناالکی مغلوماهہ موت پع، یا مكع میں  رزمه هللا دمحم معؽی
هے بڑی ؽطر پع یکدہتی کا اعہار کیا ،ذاهے والے مغالم پع ۔ یہاں ، السمط ہللامت 
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هے لگے: )ؽلفی کیمپ ؽے(  صع چپ کیوں ےہ‘ فالں’اور ‘ فالں’کال هوٹػ ا  بول کیوں  ا 
کے مغالم ذو وہاں دیوطاروں پع ڈھائے ذا رےہ ہیں، هہیں رہا؛ کیا مكعی زکا م 

لگاهے کا کچوکہ  یہ ،تھوڑی دیع رکےی لیکن ‘؟!کو هغع هہیں ا  رےہ  ن دیوطاروںہمارے اِ 
کے صیال ہی میں پھوٹا ےہ؟ ٹھیک  ‘‘ؽوت’’اور  ‘‘امت’’اور  ‘‘اؽالم’’ داؼیہ کیا والؽتاً 

بےتساـا پھاهؼیاں دی ذا رہی  ےہ۔ تو کیا ذػ ولت ایعان میں اہل ؽوت داؼیوں کو 
پ یہیں ہوتے ہیں؟ ہوتی ہیں پ کی زبان کو تالے کیوں لگ ذاتے  تب ا  ُاس ولت ا 

مظمت، کیا اس پع بھی زبان ؽاتھ  هعی  ایک قعیر علم کیہیں؟ صالی ازتداج یار! 
هہیں دیتی؟ پورے طہعان میں اہل ؽوت کو ذمؽہ پڑھےن کےلےی ایک بھی مؼدط 

کے ، اور اؽی طعح اہلؼوت کو میؼع هہ ہوها، ؽوائے پاکؼتاهی ایمبییؼی کی مؼدط 
ہ کچھ فلؼفیاه ؽے ایعان میں مسعوم رکھا ذاها۔‘ ذمہوری زكوق’کچھ بویادی تعین 

پ کو مؽلوم هہیں، ’ذواب اگع یہاں میؼع ہیں ماهوط  کے اہل ا  اقل میں یہ ایعان 
مساذ  طور پع مؼئےل کو ہیں اور غیع معوری  بھی کام لیےت هاداهی ؽے کچھ ؽوت طبكے

رائی  کے پاس ‘ ےت ہیںبیٹھ کی ذاهب دھکیلا  کے کیمپ  تو ایؼے ذواب دوؽعی طعف 
 اس کے صیال میں تیاب ہیں ذوؽے متؽلق بھی تیار زالت میں دؽ‘ اصوان’
رائی کا موہخ رکھےت ہیں! صوامضواہ کی ایک کے ؽاتھ ‘کمعاهوںز’  مساذ ا 

پ کو میں تاک‘ ذواب’میں صوب وہ بھی ‘ رفِػ اـکال’هللا هللا، صیع قال۔ یہ بھی  ! ا 
ذیالوں کے ؽیےن پع کیؼی  ‘رفِػ اـکاالت’اور  اهطازہ هہیں ایؼی تومیسات اور ذوابات

کے اہلؼوت پع ڈھائے ذاهے ٹھو ڈ ڈالےت ہیں! مكع میں ؽیکولعز اور ایعان میں رافنہ 
تو ہوا ان ذواب در ذواب  یا هہ بولوا دو الفاظ بولوا یہ کے‘ مظمت’والے مغالم پع 

ؽودگی’کبھی ُاس  لیکن ایک عاہعی موموع۔ بسحوں کا کا  ‘للبی اهؿعاح’اور ‘ ذہوی ا 
هے اهطازہ کیا ےہب پ   ؽے‘ رفِػ اـکاالت’اور ‘ ذوابات’ان  ذیالوں میں ذو ھی ا 

مكع اور ایعان میں داؼیاِن ؽوت و زق پع ڈھائے ذاهے  یؽوی ہوتا ےہ؟ صودبضود
 !!!ےن لگواکؼی لطر زق بداهب بھی دیکھمغالم کو 
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گے بڑھےی۔ یہ ذو مكع میں  پع علم ڈھائے گ ےئ )اور میں بھی  المؼلمون صواناالاور ا 
کے کہتا ہوں بالـبہ ڈھائے گ ےئ، صطا ان عالموں ؽے ایک ایک مغلوم کا بطلہ  وہاں 

کے کیا لے(، هے  یہاں  تا کہ کن کن صلیدی ملکوں  فالں اور فالں کو یہ هغع هہیں ا 
کے اس  علم اور  العز کی بارش کی تھی اور ذوکہ اسلكاب پع اربوں ڈ صوهضوارمكع 

کے وہ صوهعیغی میں ایک قاف قاف مطد ےہ  )میں صود کہتا ہوں ایؼا ےہ اور صلیخ 
‘ فالں اور فالں’ یہاں کے اس علم میں بعابع کے ـعیک ٹھہعتے ہیں(۔ تو پھع زکمعان

هے مظمت کیوں هہیں ؽوی؟ؽے کبھی ان صلیدی زکمعاهوں کی  ایک اتےن بھیاهک  ہم 
، کیا ِاس دکھ کا میں پوچھتا ہوں علم کی صالی مظمت، یار! بالکل ٹھیک۔ لیکن

 اور  باؼث ،ذو ان صلیدی زکمعاهوں کی کوئی مظمت هہ ہوهے ؽے دل کو پہوچتا ےہ
ع ـام میں ک ئی ؽالوں ؽے ایعان اپےن امت کا درد ہی ےہ؟ اچھا تو پھ والؽتاً  موبػ

فوذی دؽتوں کے ؽاتھ ذػ طعح ـامی مؼلماهوں کا صون کع رہا ےہ اور بالاؼطہ 
ذػ کے ؽامےن ـایط مكع میں اصوان پع ڈھائے ذاهے والے مغالم بھی کچھ کم ہی 

کے فورمغ ؽے  ‘پاؽطاراِن اهكالب’اور ‘ ایعاهیوں’ بھی ہوں، کبھی پ  هے ا  کی مظمت ہم 
کے  اس ـطت کے ؽاتھ هہیں ؽوی ذػ ـطت کے ؽاتھ مكع میں ہوهے والے مغالم 

کے یدی زکمعان تووہ صل زوالے ؽے صلیدی زکمعاهوں کی مظمت۔ اس علم  مكع 
گے مگع یہاں ـام میں تو ‘‘ریالوں’’میں مسل اپےن   کے ؽاتھ ـعیک ہوتے ہوں 

پ کے ؽوی بھائیوں کو ذبر کعهے  کے ؽاتھ ؽاتھ‘‘ تومان’’
 
هے ا کےلےی بالاؼطہ ایعان 

هکؼی کےلےی ؽیؼی کے صلیدی مطدگاروں پع با چھعے پک ڑ رکھے ہیں۔ ا هالابل ت ا 
اس مطد ؽے مكع میں مؼلمان کا کیؼا ہی صون ہوا ہو۔ اور کوئی اگعچہ  ،لبول

زردہ، اگعچہ یہ مطد ـام میں مؼلم صون 
ٔ
هے ؽے ا

 
کے ایعاهی مطدگاروں پع بات ا بؿار 
 کی کیؼی ہی هطیاں بہا رہی ہو۔

ـوِب چؿم کی  کی هغع۔ دوِر زامع میں‘ مؼلک’ اور ‘ توغیم’ہ ےہ بھائیو ی ایک یہ ا 
والی هغع ‘‘ امت’’اور  ‘‘اؽالم’’صطا ؽے اپےن لےی  اس ؽے پواہ اور  ک قورت ےہ۔صوفوا
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راؽتہ کعهے کی فکع کیجےی۔ یاپےن ازباب کو اؽ ماهگےی۔ ا   ‘‘هغع’’ہم کو اگع  امت ؽے ا 
 ابھی تو ہم امت کو ذػ ذػ اک ٹھی بھی ہو ذائے گی۔ ذائے تو ان ـاء هللا کؼی دن

 ےہ۔ ھ رےہ ہیں اس کا هام امت هہیں کچھ اور ں دیکمی ‘رهگ’

هے والرکھے،  هللا بچا بسعین  کا ؽودا ہوهے ذا رہا ےہ۔ ینے دهوں میں فلؼطابھی ا 
کے  بیت المكطس کا ؽودا یؽوی اس کی داللی ـعوع ےہ۔ کاهفعهػ ؽے اور وہ بھی یہود 

 یہ ،بطور مؼلمان اس ؽے زیادہ بھیاهک چیغ امت کے زق میں کیا ہو گی؟ ،ہاتھ
پ دیکھےی گا یہ  قعیر طور پع میعے وذود کا مؼئلہ ےہ۔ یہاں بھی، صطاهضواؽتہ، ا 
ـوِب چؿم  میں یک هہ ـط دو ـط: یؽوی التا ےہ۔کیؼے کیؼے گل کھ ہمارے ہاں ا 

کے اور اس پعفلؼطین بھی، صطاهضواؽتہ، اپےن ہاتھ ؽے ذاتا دیکھوں،   اپےن یہاں 
کے مابین پوائوٹ ؽکورهگ بھی هیک کچھ عے کو فالں اور اور ایک دوؽ طبكوں 

 البتہ کے کچھ مؽعکے ‘نید’ ،فلؼطین میں تو ذو ہو گا ۔فالں مولؽے کے طؽےن بھی
گے صطا مؽلوم، وہ  !بھی کی امیط و جواب اور صطا ؽے اس پع اذع یہاں بھی ؽع ہوں 

هے دے۔ کبھی تکلیف زیادہ بڑی ہو گی یا یہ۔ صطا دوهوں کی هوبت  هہ ا 

ئےی اس ُبت کو  لے ا  ئیں۔اپوی اؽالمی دهیا ؽے دور کہیں باہع   ذا کع پھیوک ا 


