ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﯿے ﻣﺬہﺒﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺘﯿں ﮐہﺎں ﻏﻠﻄﯽ ﮐﺮﺗﯽ ہﯿں

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﯿے ﻣﺬہﺒﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺘﯿں ﮐہﺎں ﻏﻠﻄﯽ ﮐﺮﺗﯽ ہﯿں
ﺣﺼﻮل اﻗﺘﺪار ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے ﻣﻮﺟﻮدہ دور ﻣﯿں ﻋﺎﻟﻤﯽ
ﺳﻄﺢ ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻢ دﯾﻨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں اور ﺗﺤﺮﯾﮑﻮں ﮐے ﭼﺎر

رﺟﺤﺎﻧﺎت ﻧﻈﺮ آﺗے ہﯿں۔اﯾﮏ ﺗﻮ وہ ہﯿں ﺟﻮ اﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم
دﯾﻨﯽ اور ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﮐﺎ ﻣﺤﻮر ﺣﺼﻮل ِ اﻗﺘﺪار
ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﺘﯽ ہﯿں۔ ان ﮐﯽ ہﺮ ﮐﺎوش اور ﮐﻮﺷﺶ ﯾہﺎں ﺗﮏ
ﮐہ دروسِ ﻗﺮآن اور ﺗﻌﻠﯿﻢِ ﻗﺮآن ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﮭﯽ ﯾہ
ﻧﻈﺮ آﺗﺎ ہے ﮐہ اﻗﺘﺪار اﻟﻠہ ﮐے ﻧﯿﮏ ﺑﻨﺪوں ﮐے ﭘﺎس
آﻧﺎ ﭼﺎہﯿے۔ اور ﭘﮭﺮ وہ اﭘﻨے آپ ﮐﻮ اﻋﻠﯽٰ ﭘﺎﺋے ﮐے
ﻧﯿﮏ  ،ﻣﺘﻘﯽ اور ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺖ ﻟﻮگ ﺳﻤﺠﮫ ﮐﺮ زﻧﺪﮔﯽ اور
اﺳﮑﺎ اﯾﮏ اﯾﮏ ﻟﻤﺤہ ﺣﺼﻮل ِ اﻗﺘﺪار ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺰار
دﯾﺘے ہﯿں۔
اﻧﮑﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﯾہ ہے ﮐہ ﻣﻐﺮب ﮐﺎ ﺟﻮ ﻧﻈﺎمِ ﺟﻤہﻮرﯾﺖ ﭼﻼ
آرہﺎ ہے ،اﺳﯽ ﮐے ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اور اﻗﺘﺪار ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺋے۔
دوﺳﺮا دﯾﻨﯽ ﻃﺒﻘہ وہ ہے ﺟﻮ ﺣﺼﻮل ِ اﻗﺘﺪار ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﺮﺗﺎ ہے ﻣﮕﺮ وہ ﻣﻮﺟﻮدہ ﻧﻈﺎمِ ﺟﻤہﻮرﯾﺖ ﮐﻮ درﺳﺖ
ﻧہﯿں ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ اور وہ ﺟﻤہﻮرﯾﺖ ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﺴﯽ اور
ﻃﺮﯾﻘے ﺳے اﻗﺘﺪار ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﺘے ہﯿں۔ اس ﻃﺮﯾﻘے
ﮐﻮ ﺧﻼﻓﺖ ،ﻣﻠﻮﮐﯿﺖ ﯾﺎ ﺟﻤہﻮرﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﻈﺎمِ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳے
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ۔
ﺗﯿﺴﺮا دﯾﻨﯽ ﻃﺒﻘہ وہ ہے ﺟﻮ اﻗﺘﺪار ﮐے ﺣﺼﻮل ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﺮﺗﺎ ہےاور ﻧہ ان ﮐے اہﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﯿں اﯾﺴﯽ ﮐﻮﺋﯽ
ﺑﺎت ہے اور ﻧہ ہﯽ ان ﮐے ﻣﻨﺸﻮر ﻣﯿں ﯾہ ﺑﺎت ﺷﺎﻣﻞ
ہے۔وہ ﺑﺲ اﭘﻨے آپ ﻣﯿں ﻣﮕﻦ ہﯿں۔اﭘﻨے اﭘﻨے ﻧﻈﺮﯾﺎت
وہ درﺳﺖ ہﻮ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ،ان ﮐے ﭘﺮﭼﺎر ﮐےﻟﺌے وہ
ﺧﻮاہ
ﮐﻮﺷﺎں ہﯿں ،اﺳﯽ ﮐے ﻟﺌے وہ ﺟﯿﺘے ہﯿں۔ اﮔﺮﭼہ ان ﻣﯿں
ﺳے ﺑﻌﺾ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ اﻗﺘﺪار ﮐے ﺣﺼﻮل ﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﺴﻮس ہﻮﺗﯽ ہے ﯾﺎ اﻧﻔﺮادی ﻃﻮر ﭘﺮ اﯾﺴے ﮐﺌﯽ
رﺟﺤﺎﻧﺎت ﺳﺎﻣﻨے آﺗے ہﯿں۔ﺟﯿﺴے ہﻤﺎرے ہﺎں ﮐﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ہے اور ﯾہ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺳﻄﺢ ﮐﯽ اﯾﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ہے ،ﯾﺎ
دﻋﻮتِ اﺳﻼﻣﯽ ہے۔اﺳﯽ ﻃﺮح ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ دﯾﻨﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿں
اور ﺟﻤﺎﻋﺘﯿں ہﯿں۔
اس ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﺌﯽ دﯾﻨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﯿں ﺧﻼﻓﺖ ﮐے ﻟﺌے زﻣﯿﻦ
ہﻤﻮار اور ﻣﺎﺣﻮل ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻨﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے ﮐﻮﺷﺎں ہﯿں ۔
ﺗﻌﺼﺐ ﺳے ﺑﺎﻻ اور ﻗﺮآن ﻓہﻤﯽ ﮐﺎ ذوق رﮐﮭﻨے واﻟے

ﻗﺎرﺋﯿﻦ ! ذﯾﻞ ﻣﯿں ہﻢ ﺣﺼﻮل ِاﻗﺘﺪار ﮐﺎ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻨﺸﻮر
ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺗے ہﯿں ۔ اور آپ ﮐﻮ دﻋﻮتِ ﻓﮑﺮ دﯾﺘے ہﯿں۔
ﭘہﻠے ﮐﯽ ﻃﺮح اب ﺑﮭﯽ ہﯿں اﭘﻨﺎ ﻣﻮﻗﻒ زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﻣﻨﻮاﻧے
ﮐﺎ ﺷﻮق ﻧہﯿں۔ اﺧﺘﻼف رﮐﮭﻨے ﮐﺎ ﺣﻖ ہﺮ اﯾﮏ ﮐے ﭘﺎ
ﻣﺤﻔﻮظ ہے۔ ﺗﻮ ﻟﯿﺠﯿے ﻗﺮآن ﻣﯿں ﺣﺼﻮل ِ اﻗﺘﺪارﮐﯽ راہ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺎں ۔
ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻧے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ذہﻦ ﺳﺎزی ﮐﯽ ہے ﮐہ اﻗﺘﺪار
ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ اﻟﻠہ ہے۔

-1اﻗﺘﺪار ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ اﻟﻠہ ہے  ،وہ ﺟﺴے ﭼﺎہﺘﺎ
ہے ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮﺗﺎ ہے
اس ﺿﻤﻦ ﻣﯿں ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻧے ﺑﺎدﺷﺎہﺖ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ اﻟﻠہ ﮐﯽ
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﯾﺎ ہے ،ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ اور وزارت ﮐﻮ
ﺑﮭﯽ۔
)اﻟﻒ( ﺑﺎدﺷﺎہﺖ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ہے:
اس ﮐے ﮐﺌﯽ اﯾﮏ دﻻﺋﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿں ﺑﯿﺎن ہﻮﺋے
ہﯿں:
–1ﻗ ُﻞ ِ اﻟﻠَّﻬ ُﻢَّ ﻣَﺎﻟِﻚ َ اﻟْﻤُﻠْﻚ ِ ﺗُﺆْﺗِﻲ
اﻟْﻤُﻠْﻚ َ ﻣَﻦ ﺗَﺸ َﺎءُ وَﺗَﻨﺰ ِع ُ اﻟْﻤُﻠْﻚ َ
ﻣِﻤَّﻦ ﺗَﺸ َﺎءُ ۔
“ﮐہہ دﯾﺠﯿے اے ﺑﺎدﺷﺎہﺖ ﮐےﻣﺎﻟﮏ! ﺗﻮ ﺟﺴے ﭼﺎہﺘﺎ ہے
ﺑﺎدﺷﺎہﺖ دﯾﺘﺎ ہے اور ﺟﺲ ﺳے ﭼﺎہﺘﺎ ہے ﺑﺎدﺷﺎہﺖ ﭼﮭﯿﻦ
ﻟﯿﺘﺎ ہے”۔
)آل ﻋﻤﺮان (26 :
-2إِنَّ اﻟﻠ َّﻪَ ﻗ َﺪ ْ ﺑ َﻌَﺚ َ ﻟ َﻜ ُﻢ ْ ﻃ َﺎﻟ ُﻮتَ
ﻣ َﻠِﻜ ًﺎ.
“ﺑے ﺷﮏ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﻃﺎﻟﻮت ﮐﻮ ﺑﺎدﺷﺎہ ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ
ہے”۔
)اﻟﺒﻘﺮۃ (247 :
 -3وَاٰﺗٰﻪُ اﻟﻠ ّٰﻪُ اﻟﻤ ُﻠﻚ َ.

“اور اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے اﻧہﯿں )داود ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﻮ (
ﺑﺎدﺷﺎہﺖ دی”۔
) اﻟﺒﻘﺮۃ:

(251

-4ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﯽ دﻋﺎ:
ر َبِّ ﻗ َﺪ ْ آﺗ َﻴْﺘ َﻨِﻲ ﻣ ِﻦ َ اﻟ ْﻤ ُﻠ ْﻚ ِ.
“ﻣﯿﺮے رب ! ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮ ﻧے ﻣﺠﮭے ﺑﺎدﺷﺎہﺖ ﻣﯿں ﺳےﮐﭽﮫ
ﻧﻮازا۔”
)ﯾﻮﺳﻒ:

(101

-5ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐے ﺑﺎﺷﺎہﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ اﻟﻠہ ﻧے ﺑﺎدﺷﺎہﺖ
ﻧے اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﺳے
ﮐہ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم
دی ﺟﯿﺴﺎ
ﮐہﺎ :
اذ ْﮐ ُﺮ ُوْا ﻧ ِﻌْﻢ َۃ اﻟﻞ ّٰہ ﻋ َﻠ َﯿْﮑ ُﻢ ْ اِذ ْ
ﺟ َﻌَﻞ َ ﻓ ِﯿْﮑ ُﻢ ْ اَﻧ ْﺒِﯿَﺂء ۔
“اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﯾﺎد ﮐﺮو ﺟﺐ اس ﻧے ﺗﻢ ﻣﯿں اﻧﺒﯿﺎء
ﺑﮭﯽ ﺑﻨﺎﺋے اور ﺗﻤہﯿں ﺑﺎدﺷﺎہ ﺑﮭﯽ ﺑﻨﺎﯾﺎ”۔
)اﻟﻤﺎﺋﺪہ:

(20

-6ذوﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
َ
إِﻧ َّﺎ ﻣ َﻜ َّﻨَّﺎ ﻟ َﻪُ ﻓ ِﻲ اﻷْ ر ْضِ
“ﺑے ﺷﮏ ہﻢ ﻧے اﺳے زﻣﯿﻦ ﻣﯿں اﻗﺘﺪار دﯾﺎ”۔
)اﻟﮏھف:

(84

 -7ﺑﺎدﺷﺎہﺖ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ہے ﺣﺘﯽٰ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻓﺮ
اور ﻓﺎﺳﻖ ﮐﻮﺑﮭﯽ ﺑﺎدﺷﺎہﺖ ﻣﻠﺘﯽ ہے ﺗﻮ وہ ﺑﮭﯽ اﻟﻠہ
ـﺎرے ﻣﯿں اﻟﻠہ ﻧے
ـﺮود ﮐے ﺑـ
ـے ہے۔ ﻧﻤـ
ـﺮف ﺳـ
ـﯽ ﻃـ
ﮐـ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
أَﻟ َ
َ
إ
ﺮ
ﺗ
ﻢ
َ
َﻟ َﻰ اﻟ َّﺬ ِي ﺣ َﺎجَّ إِﺑ ْﺮ َاﻫ ِﻴﻢ َ
ْ
ِ
َّ
ْ
َ
ْ
َ
ﻓ ِﻲ ر َﺑِّﻪ ِ أ نْ آﺗ ﺎه ُ اﻟﻠ ﻪُ اﻟ ﻤ ُﻠ ﻚ .
“ﮐﯿﺎ آپ ﻧے اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻧہﯿں دﯾﮑﮭﺎ ﺟﺲ ﻧے

اﺑﺮاہﯿﻢ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﺳے ان ﮐے رب ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں
ﺟﮭﮕﮍا ﮐﯿﺎ ﮐہ اﻟﻠہ ﻧے اﺳے ﺑﺎدﺷﺎہﺖ دی”۔
)اﻟﺒﻘﺮۃ:

(258

ﯾہ ﻋﻠﯿﺤﺪہ ﺑﺎت ہے ﮐہ اﯾﺴے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﻗﺘﺪار دﯾﻨے
ﻣﯿں اﻟﻠہ ﮐﯿﯽ رﺿﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧہﯿں ہﻮﺗﯽ ﻣﺤﺾ ارادہ ہﻮﺗﺎ
ہے۔
)ب( ﺧﻼﻓﺖ ﺑﮭﯽ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ہے:
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ہے :
وَﻋ َﺪ َ اﻟﻠ ّـٰﻪُ اﻟ َّـﺬ ِﻳْﻦ َ اٰﻣ َﻨُـﻮ ْا ﻣ ِﻨْﻜ ُﻢ ْ
وَﻋ َﻤ ِﻠ ُﻮا اﻟﺼ َّﺎﻟ ِﺤ َﺎتِ
ﻟ َﻴَﺴ ْﺘ َﺨ ْﻠِﻔ َﻨَّـﻬ ُـﻢ ْ ﻓ ِﻰ اﻻْ َر ْضِ ﻛ َﻤ َﺎ
اﺳ ْﺘ َﺨ ْﻠ َﻒَ اﻟ َّـﺬ ِﻳْﻦ َ ﻣ ِﻦ ْ ﻗ َﺒْﻠِﻬ ِـﻢ ْ.
“اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﺗﻢ ﻣﯿں ﺳے اﯾﻤﺎن واﻟﻮں اور ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﺳے وﻋﺪہ ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ وہ
اﻧہﯿں ﺿﺮور زﻣﯿﻦ ﻣﯿں ﺧﻼﻓﺖ دے ﮔﺎ ﺟﯿﺴے اس ﻧے ان ﺳے
ﭘہﻠے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺧﻼﻓﺖ دی ﺗﮭﯽ “۔
)اﻟﻨﻮر:

(55

)ج( وزارت ﺑﮭﯽ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ دﯾﺘﺎ ہے:
ﺳﯿﺪﻧﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﻮ ﻣﺼﺮ ﮐﯽ وزارت ﺧﺰاﻧہ ﮐﺎ
ﻗﻠﻢ دان ﺳﻮﻧﭙﺎ ﮔﯿﺎ۔ ﺗﯿﺮﮬﻮﯾں ﭘﺎرے ﮐے آﻏﺎز ﻣﯿں اس
ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮﮐے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
وﻛ َﺬٰﻟ ِﻚ َ ﻣ َﻜ َّـﻨَّﺎ ﻟ ِﻴُﻮ ْﺳ ُﻒَ ﻓ ِﻰ اﻻْ َر ْضِ .
” اور اﺳﯽ ﻃﺮح ہﻢ ﻧے ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﻮزﻣﯿﻦ )ﻣﺼﺮ
( ﻣﯿں اﻗﺘﺪار دﯾﺎ”۔
) ﯾﻮﺳﻒ:
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ﻣﺬﮐﻮرہ آﯾﺎ ت اﭘﻨے ﻣﻔہﻮم ﻣﯿں ﺑﺎﻟﮑﻞ واﺿﺢ ہﯿں ﮐہ
زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎہﺖ ،ﺧﻼﻓﺖ ﯾﺎ اﻗﺘﺪرا و ر وزارت اﻟﻠہ
ﮐے ﭘـﺎس ہے وہ ﺟﺴـے ﭼﺎہﺘـﺎ ہے دﯾﺘـﺎ ہے۔ ﮐﺴـﯽ ﮐـﺎ
اﻗﺘﺪار ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اس ﮐﯽ رﺿﺎ ﺳے ہﻮﺗﺎ ہے اور ﮐﺴﯽ

ﮐﺎ اﻗﺘﺪار ﻣﺤﺾ اس ﮐے ارادے ﺳے ہﻮﺗﺎ ہے اور اس ﻣﯿں
اﺳﮑﯽ رﺿﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧہﯿں ہﻮﺗﯽ۔
اﮔﻼ ﺳﻮال ﯾہ ہے ﮐہ ﺟﺐ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﺴے ﭼﺎہﺘﺎ ہے
اﻗﺘﺪار دﯾﺘﺎ ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﻧہﯿں ﮐﺮﻧﯽ
ﭼﺎہﺌے ﮐہ وہ اﻗﺘﺪار ﻟﯿں۔ ﺟﯿﺴے اﻟﻠہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ:
ﻧ َﺤ ْﻦ ُ ﻗ َﺴ َﻤ ْﻨَﺎ ﺑ َﻴْﻨَـﻬ ُـﻢ ْ
ﻣ َّﻌِﻴْﺸ َﺘ َـﻬ ُـﻢ ْ ﻓ ِﻰ اﻟ ْﺤ َﻴَﺎةِ اﻟـﺪ ُّﻧ ْﻴَﺎ.
” ہﻢ ﻧے دﻧﯿﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯽ ہے”۔

ﻣﯿں ان ﮐے ﻣﺎﺑﯿﻦ روزی
) اﻟﺰﺧﺮف:

ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﯾں؟
ﺗﻌﺎﻟﯽٰ دﯾﺘﺎ ہے ﺗﻮ ﺑﻨﺪوں
ﭼﮭﯿﻨﻨے ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧہﯿں؟
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗے ہﯿں۔
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ﻧہﯿں ﮐہ وہ روزی ﺣﺎﺻﻞ
اﺳﯽ ﻃﺮح اﻗﺘﺪار اﻟﻠہ
ﮐﻮ اﻗﺘﺪار ﻟﯿﻨے ﺑﻠﮑہ
ﺗﻮ آﺋﯿے ﯾہ ﺳﻤﺠﮭﻨے ﮐﻮ

 -2اﻟﻠہ ﺳے اﻗﺘﺪار ﻟﯿﻨے ﮐے ﻟﺌے ﺑﻨﺪوں ﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺶ
ﺳﺎﺑﻘہ ﻣﺜﺎل ﮐﺎ ﺟﻮاب ﯾہ ہے ﮐہ روزی اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯽ ہے اور ﺳﺎﺗﮫ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮﺣﮑﻢ ﺑﮭﯽ دﯾﺎ ہے ﮐہ
وہ روزی ﺗﻼش ﺑﮭﯽ ﮐﺮﯾں۔ اور اﻟﻠہ ﮐے ﺑﺮﮔﺰﯾﺪہ ﺑﻨﺪے
ﺑﮭﯽ ﻣﺤﻨﺖ ﮐﺮﮐے روزی ﺗﻼش ﮐﺮﺗے رہے۔ ﻣﮕﺮ اﻗﺘﺪار
ﻟﯿﻨے ﮐﺎ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﺣﮑﻢ ﻧہﯿں دﯾﺎ اور ﭘﻮرے
ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿں اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﺟﻦ ﺟﻦ ہﺴﺘﯿﻮں ﮐﻮ
اﻗﺘﺪار دﯾﻨے ﮐﺎ ﺗﺬﮐﺮہ ﮐﯿﺎ ہے ان ﻣﯿں ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻃﺮ ف
ﺳے اﻗﺘﺪار ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎ ﺗﺬﮐﺮہ ﻧہﯿں
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ۔
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﺟﻦ اﻧﺒﯿﺎﺋے ﮐﺮام ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﮐﻮ
ﺑﺎدﺷﺎہﺖ ﺳے ﻧﻮازا ﯾﺎ وزارت ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ،اﺳﯽ ﻃﺮح
اس اﻣﺖ ﻣﯿں ﺟﻦ ﮐﻮ ﺧﻼﻓﺖ ﺳے ﻧﻮازا ﮔﯿﺎ اﻧہﻮں اﭘﻨے
ﻃﻮر ﭘﺮ ان ﻋہﺪوں ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﭼﻼﺋﯽ؟ اوڑﮬﻨﺎ
ﺑﭽﮭﻮﻧﺎ ﺣﺼﻮل اﻗﺘﺪار ﮐﻮ ﺑﻨﺎﯾﺎ؟ اﭘﻨے آپ ﮐﻮ اس ﮐﺎ

واﺣﺪ اہﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ۔۔؟ ﻧہﯿں ،ان ﻣﯿں
ﺳے ﮐﺴﯽ ﻧے ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮐﭽﮫ ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ۔
اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐہے ﮐہ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﻧے
ﺧﻮد ﮐہﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ :
اﺟ ْﻌَﻠ ْﻨِﻲ ﻋ َﻠ َﻰٰ ﺧ َﺰ َاﺋ ِﻦ ِ اﻷْ َر ْضِ.
“ﻣﺠﮭے ﺳﺮزﻣﯿﻦ )ﻣﺼﺮ( ﮐے ﺧﺰاﻧﻮں ﭘﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮدﯾں”۔
)ﯾﻮﺳﻒ:
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ﺗﻮ ہﻢ ﮐہﯿں ﮔے ﮐہ ﮐﯿﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﻧے وزارتِ
ﻣﺼﺮ ﻣﻠﻨے ﺳے ﭘہﻠے ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎں ﻣﺼﺮ ﮐے اﻗﺘﺪار
ﮐے ﻟﺌے دی ﺗﮭﯿں۔ﮐﯿـﺎ ان ﮐے ﺣـﺎﺷﯿہِ ﺧﯿـﺎل ﻣﯿں ﺑﮭـﯽ
اﯾﺴﯽ ﺑﺎت ﺗﮭﯽ۔ اﻧﮭﻮں ﻧے اﻟﻠہ ﮐﺎ ﺧﻮف دل ﻣﯿں رﮐﮭﺎ
اور اس ﮐے اﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﺑﺠﺎ آور ی ﮐﯽ اور اﯾﮏ دن اﯾﺴﺎ
آﯾﺎ ﮐہ ﺑﺎدﺷﺎہ ﻧے ﺧﻮد ﯾہ اﻇہﺎر ﮐﯿﺎ:
اﺋْﺘ ُـﻮ ْﻧ ِﻰ ْ ﺑِﻪ اَﺳ ْﺘ َﺨ ْﻠِﺼ ْﻪُ ﻟ ِﻨَﻔ ْﺴ ِﻰ ْ.
“اﻧہﯿں )ﯾﻮﺳـﻒ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم( ﮐـﻮ ﻣﯿـﺮے ﭘـﺎس ﻻؤ ،ﻣﯿں
اﻧہﯿں ﺧﺎص اﻟﺨﺎص اﭘﻨے ﻟﺌے رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎہﺘﺎ ہﻮں”۔
) ﯾﻮﺳﻒ:
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ﺟﺐ ﺑﺎدﺷﺎہ ﻧے ﯾہ اﻇہﺎر ﮐﯿﺎ ﺗﻮاس وﻗﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿہ
اﻟﺴﻼم ﻧے ﺧﻮاہﺶ ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﯿﺎ ﮐہ )اﮔﺮ اﺻﻼح ﻣﻄﻠﻮب
ہے ﺗـﻮ( ﻣﺠﮭے ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼـﺮ ﮐے ﺧﺰاﻧـﻮں ﭘـﺮ ﻣـﺎﻣﻮر
ﮐﺮدﯾں۔
ﺳﯿﺪﻧﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐے ﻋﻼوہ ﭘہﻠے ﻋﻨﻮان ﮐے
ﺗﺤﺖ ﺟﻦ ﺟﻦ ﮐﺎ ذﮐﺮ ہﻮا ہے ان ﻣﯿں ﺳے ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺣﺼﻮل
اﻗﺘﺪار ﮐے ﻟﯿے ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﺎﻣﻨے ﻧہﯿں آﺋﯽ ۔ ﻃﺎﻟﻮت
ہﻮں ﮐہ داؤد ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم  ،ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯽ ﮐے ﺑﺎدﺷﺎہ
ہﻮں ﯾﺎ رﺣﻤﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﷺ ﮐے ﺧﻠﻔﺎء  ،آپ ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﻃﺮف
ﺳے ﺣﺼﻮل اﻗﺘﺪارﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ دﻋﻮﺗﯿں ﮐﺮﻧے  ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﺎں
دﮐﮭﺎﻧے ،اﻓﻄﺎر ڈﻧﺮ دﯾﻨے ،ﻟﻮﮔﻮں ﺳے اس ﺳﻠﺴﻠے ﻣﯿں
ﻣﯿﻞ ﺟﻮل رﮐﮭﻨے ﮐﺎ ﺷﻮق ﺗﮭﺎ ﻧہ ان ﮐﺎ ﯾہ ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ
ﺗﮭﺎ۔

دراﺻﻞ وہ اﻟﻠہ ﮐے اﺣﮑﺎم ﺳے ﯾہﯽ ﺳﻤﺠﮭے ﺗﮭے ﮐہ
ﺧﻼﻓﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﻠہ ﮐے اﺧﺘﯿﺎ رﻣﯿں ہے ۔ وہ ﺟﺴے
ﭼﺎہے ﮔﺎ ﯾہ ﺳﻮﻧﭗ دے ﮔﺎ ہﻤﯿں ﺑﺲ اس ﮐے اﺣﮑﺎم ﻣﺎﻧﻨے
ہﯿں۔ اﮔﺮ ﺣﺼﻮل اﻗﺘﺪار ﮐے ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﺎں
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ ہﻮﺗﯿں ،اس ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮم ﺳےﻣﮑﺎﻟﻤے ﮐﯿے
ہﻮﺗے ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﮐﭽﮫ ﻧہ ﮐﭽﮫ ﺣﺼہ ﺗﻮ ﺿﺮور اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻗﺮاآں ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿں ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎدﯾﺘﺎ ﻣﮕﺮ اﻗﺘﺪار
ﺳے ﻧﻮازے ﺟﺎﻧے واﻟے اﻧﺒﯿﺎء ﮐﺮام ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم اور
ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﮐے واﻗﻌﺎت اور ان ک ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘہﻠﻮؤں
ﻣﯿں ﺣﺼﻮل اﻗﺘﺪار ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﺎرہ ﺗﮏ
ﻣﺤﺴﻮس ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ۔
ہﺎں! ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﯽ دﻋﺎ ﺿﺮور ﺗﮭﯽ ﮐہ
:
وَﻫ َﺐ ْ ﻟ ِـﻰ ْ ﻣ ُﻠ ْﻜ ًﺎ ﻻَّ ﻳَﻨْﺒَﻐِﻰ ْ ﻻِ َﺣ َﺪ ٍ
ﻣ ِّﻦ ْ ﺑ َﻌْﺪ ِى ْ.
” اور ﻣﺠﮫ اﯾﺴﯽ ﺑﺎدﺷﺎہﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﺮ ﮐہ ﻣﯿﺮے ﺑﻌﺪ وہ
ﮐﺴﯽ ﮐے ﻻﺋﻖ ﻧہ ہﻮ”۔
)ص:
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ﯾﺎد رہے ! ﯾہ دﻋﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﺎﻟﺖ اﻗﺘﺪار ﻣﯿں ﻣﺎﻧﮕﯽ ﮐﺌﯽ
ﺗﮭـﯽ ﻧہ ﮐہ اﻗﺘـﺪار ﺳـے ﭘہﻠے ۔ ﯾہ دﻋـﺎ ﺗـﻮ ﯾہ درس
دﯾﺘﯽ ہے ﮐہ اﻗﺘﺪار اﻟﻠہ ﮐے ﭘﺎس ہے۔اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﯾہ
ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہے ﮐہ اﻗﺘﺪار ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐے ﭘﺎس ہے ﺟﺒﮑہ ﯾہ
ہﻤﺎرے ﭘﺎس ہﻮﻧﺎ ﭼﺎہﺌے ﺗﻮ وہ ﯾہ دﻋﺎ ﮐﺮے ﮐہ اﻟﻠہ!
ہﻤﯿں ﯾہﺎں ﮐﺎ اﻗﺘﺪار ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎدے۔
ﺳﯿﺪﻧﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﻮ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻄﺎ ہﻮﺋﯽ ۔
ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﺎ ﯾہ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہے
ﮐہ اﻧہﻮں ﻧے ﺧﻼﻓﺖ ﮐے ﺣﺼﻮل ﮐے ﻟﺌے ﮐﻮﺋﯽ ﻣہﻢ ﺟﻮﺋﯽ
ﮐﯽ ﺗﮭﯽ ﯾﺎ رﻓﺎﻗﺖِ رﺳﻮل ﷺ ﮐﯽ ﺳﻌﺎدت وہ ﺣﺼﻮل
اﻗﺘﺪار ﮐے ﻟﺌے ﮐﺮﺗے رہے؟ ﻣﯿں اﭘﻨے ﻣﻄﺎﻟﻌے ﮐﯽ ﺣﺪ
ﺗﮏ ﮐہﺘﺎ ہﻮں ﮐہ ﺳﻘﯿﻔہ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪہ ﻣﯿں اﻧﺼﺎر ﮐے ﺟﻤﻊ
ہﻮﻧے اورﺳﯿﺪﻧﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﻮ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻠﻨے
ﺳے ﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﺳﯿﺪﻧﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﻋﻠﻢ
ﻧہﯿں ﺗﮭﺎ ﮐہ اﻧہﯿں ﺧﻠﯿﻔہ ﺑﻨﻨﺎ ہے۔ وہ اس ﮐے ﻟﺌے

ﻣہﻢ ﺟﻮﺋﯽ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﺗے!! ﺟﺲ ﻃﺮح ﺳﯿﺪﻧﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺿﯽ
اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﻮ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻠﯽ وہ ﻣﮑﻤﻞ واﻗﻌہ ﺑﻮل ﮐﺮ ﯾہ
ﺑﺘﺎرہﺎ ہے ﮐہ اﻧﺼﺎرو ﻣہﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﯾہ اﻧﺪازہ ﻧہ
ﺗﮭﺎ ﮐہ ﭼﻨﺪ ہﯽ ﻟﻤﺤﻮں ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺪﻧﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺿﯽ اﻟﻠہ
ﻋﻨہ ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻼف ﭘﺮ ﺟﻠﻮہ اﻓﺮوز ہﻮں ﮔے۔ﯾہ ﺻﻮرت ﺣﺎل
دﯾﮑﮫ ﮐﺮ واﻗﻌﯽ اﻧﺪازہ ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ اﻟﻠہ ﻧے اﻧہﯿں
ﺧﻼﻓﺖ ﺳے ﻧﻮاز ﮐﺮ اﭘﻨﺎ وﻋﺪہ ﭘﻮرا ﮐﺮدﯾﺎ۔ ﻣﮕﺮ آج ہﻢ
دﯾﮑﮭﺘے ہﯿں ﮐہ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﯾہ ہے ﮐہ ان ﮐے
ﮐﺘﻨے ہﯽ اﻣﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﻟﺌے ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے اس
دﻧﯿﺎ ﺳے رﺧﺼﺖ ہﻮﮔﺌے۔ اﯾﮏ اﻣﯿﺮ ﻧے ﺟہﺎںﺴﺮﮔﺮﻣﯿﺎں
ﭼﮭﻮڑی ﺗﮭﯿں ،دوﺳﺮے ﻧے وہﯽ ﺳے آﮐﺮ آﻏﺎز ﮐﯿﺎ۔ اﭘﻨے
آپ ﮐﻮ ﻧﺎﻣﺰد ﮐﯿﺎ ،اہﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﻣﮕﺮ
ﻧﺘﯿﺠہ ﮐﭽﮫ ﻧہ ﻧﮑﻼ۔
ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻠﻨے ﮐﺎ
اﻧﺪازہ ﻧہ ﺗﮭﺎ ور اﺳﯽ ﻃﺮح ﺑﻌﺪ واﻟے ﺧﻠﻔﺎء رﺿﯽ
ﻟﻠہ ﻋﻨﮭﻢ ﮐﻮ ۔ ﯾہﺎں ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ رﺣﻤہ
ﮐﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﮐﺎ ﺗﺬﮐﺮہ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻠﻮم ہﻮﺗﺎ ہے۔ ﺑﮍی ﻣﺸﮑﻞ
ﺳے ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐﻮ ﺧﻼﻓﺖ ﮐﯽ
ذﻣہ داری اﭨﮭﺎﻧے ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔ اس ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد
ﺟﺐ وہ ﺧﻄﺒہ ﺧﻼﻓﺖ دﯾﻨے ﮐے ﻟﺌے ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺮ ﺟﻠﻮہ اﻓﺮوز
ہﻮﺋے ﺗﻮ ﮐہﻨے ﻟﮕے :ﻟﻮﮔﻮں!! ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻠے ﻣﯿں
ﻣﯿﺮی راﺋے ﮐے ﺑﻐﯿﺮ ہﯽ ﻣﺠﮭے اس آزﻣﺎﺋﺶ ﺳے دوﭼﺎر
ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے ،ﻧہ ﻣﯿﺮا ﯾﺴﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﺗﮭﺎ  ،اور
ﻧہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﻣﺸﻮر ہ ﺗﮭﺎ۔ اور ﻣﯿں ﻧے ﺟﻮ آپ ﺳے
ﺑﯿﻌﺖ ﻟﯽ ہے اﺳے ﺧﺘﻢ ﮐﺮﺗﺎ ہﻮں ،ﻟہﺬا ﺗﻢ اﭘﻨے ﻟﯿے
ﮐﺴﯽ اور ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﻟﻮ۔ ﯾہ ﺳﻦ ﮐﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻟﻮگ
ﯾﮑﺒﺎرﮔﯽ ﭘﮑﺎرﻧے ﻟﮕے :اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ! ہﻢ ﻧے آپ ﮐﻮ
اﺧﺘﯿﺎ رﮐﯿﺎ ہے ،ہﻢ آپ ﭘﺮ راﺿﯽ ہﯿں۔ ﺧﯿﺮوﺑﺮﮐﺖ ﺳے
آپ ہﻤﺎرے ﻣﻌﺎﻣﻠے ﮐے واﻟﯽ ﺑﻨﯿں۔ ﺟﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ رﺣﻤہاﻟﻠہ ﻧے ﻣﺤﺴﻮس ﮐﯿﺎ ﮐہ اس ﮐے ﺑﻐﯿﺮ
ﭼﺎرہ ﻧہﯿں ہے  ،ﺗﺐ اﻧﮭﻮں ﺑﺎت آﮔے ﺑﮍﮬﺎﺋﯽ۔۔۔۔
)ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ (357:45
اﯾـﮏ ﻃـﺮف ﯾہ ﮐـﺮدار ہے اور دوﺳـﺮی ﻃـﺮف ﯾہ دﯾﻨـﯽ
ﺗﺤﺮﯾﮑﻮں ﮐے ﻟﻮگ ہﯿں۔ دﮐﮫ ﮐﯽ ﺑﺎت ﯾہ ہے ﮐہ وہ ﻧﻈﺎم
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮ ﺧﻠﻔﺎﺋے راﺷﺪﯾﻦ ﮐےﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﻼﻧے ﮐے دﻋﻮﯾﺪار

ﺑﮭـﯽ ہﯿں۔ اور اﭘﻨـﯽ ﺗﻘﺮﯾـﺮ و ﺗﺤﺮﯾـﺮ ﮐـﻮ اﻧﮭـﯽ ﮐے
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻮں ﺳے ﻣﺰﯾّﻦ ﮐﺮﺗے ہﯿں۔
ﻣﮕﺮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧے ﺣﺎﻟﯿہ دﯾﻨﯽ ﺗﺤﺮﯾﮑﻮں ﮐے آﻧﮕﻦ ﻣﯿں
آﻧﮑﮫ ﮐﮭﻮﻟﯽ ہے وہ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ان ﺣﻘﺎﺋﻖ ﮐﻮ ﻣﺎﻧﻨے ﮐے
ﻟﺌے ﺗﯿﺎ رﻧہﯿں ہﯿں۔ وہ ﺗﻮ ﺑﺲ اﯾﮏ ہﯽ ﺑﺎت ﮐہﺘے ہﯿں
اور ﮐﺮﺗے ہﯿں ﮐہ اﺳﻼم ﮐﺎ ﺑﺲ اﯾﮏ ہﯽ ﻣﻘﺼﺪ ہے ﮐہ
اﻗﺘﺪار  ،اﻗﺘﺪار اور ﺑﺲ اﻗﺘﺪار۔۔۔ اور اس ﮐے اہﻞ
ہﯿں ﺑﮭﯽ ﺑﺲ وہ ﺧﻮد ،وہﯽ اور وہﯽ۔
ﺟﺐ راﻗﻢ ﻧے ﺑﻌﺾ ﺗﺤﺮﯾﮑﻮں اور ان ﮐے ﻣﻨﺸﻮر ﮐﻮ اﺳﯽ
اﯾﮏ ﻧﻘﻄے ﭘﺮ ﻣﺮﮐﻮز ﭘﺎﯾﺎ ،ﺣﺼﻮل اﻗﺘﺪار ﮐﯽ رﯾﻠﯿﻮں
ﻣﯿں ﮔﻮﻟﯿﻮں ﺳے ﭼﮭﻠﻨﯽ ہﻮﺗے دﯾﮑﮭﺎ اور اس ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ
ﮐﻔﻦ ﭘہﻨﺘے دﯾﮑﮭﺎ ﺗﻮ اس ﭘہﻠﻮ ﺳے ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﮐﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﯿﺎ اور اﺳﯽ ﮐﺎ اﯾﮏ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻼﺻہ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ
ﺟﺎرہﺎ ہے۔

 -3ﺣﺼﻮل اﻗﺘﺪار ﮐے ﻟﺌے ہﺮ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ﻃﺮﯾﻘہ
ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﭨﮭہﺮا
ﺟﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﮑﻮں ﻧے ﺣﺼﻮل اﻗﺘﺪار ہﯽ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ
ﻣﻨﺰل ﺳﻤﺠﮭﺎ ہے وہ اس اﻣﺮ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻻزم ﻧہﯿں ﺳﺠﮭﺘﯿں
ﮐہ ﺣﺼﻮل اﻗﺘﺪار ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘہ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋﺰ ہﻮﻧﺎ
ﭼﺎہﺌے۔اﻧہﯿں ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﭘﻨے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻼﻧے ﮐےﻟﺌے ﺟﻮ
ﮐﭽﮫ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍے وہ اس ﮐے ﻟﺌے ﺗﯿﺎر ﻧﻈﺮ آﺗے ہﯿں۔ وہ
اﺗﺤﺎد ﮐے دﻟﻔﺮﯾﺐ ﻧﻌﺮوں ﮐﯽ آڑ ﻣﯿں ﺣﻖ ﮐے اﻇہﺎر ﺳے
ﺑﺎز رہﺘے ہﯿں۔ وہ ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ﯾہ ﺗﻮ ﭘﻮﭼﮭﺘے ہﯿں ﮐہ
ﮐﯿﺎ رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﺑﺮﯾﻠﻮی ﺗﮭے ،دﯾﻮﺑﻨﺪی ﺗﮭے ،ﺷﯿﻌہ
ﺗﮭے ،ﯾﺎ اہﻠﺤﺪﯾﺚ اور ﯾہ ﭘﻮﭼﮫ ﮐﺮ ﯾہ ﺑﺘﺎﺗے ہﯿں ﮐہ
آپ ﷺ ان ﻣﯿں ﺳے ﮐﭽﮫ ﺑﮭﯽ ﻧہﯿں ﺗﮭے ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮد اﭘﻨﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﻣﺴﻠﮏ ﮐﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ ﻟے ﺟﺎﺗے ہﯿں۔۔۔۔ اور
ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ﯾہ ﻧہﯿں ﭘﻮﭼﮭﺘے ﮐہ ﻣﮑﯽ دور ﻣﯿں رﺳﻮل
اﮐﺮم ﷺ ﻧے اﻗﺘﺪار ﭼﮭﯿﻨﻨے ﮐﯽ ﮐﺘﻨﯽ ﺗﺤﺮﯾﮑﯿں ﺑﻨﺎﺋﯽ
ﺗﮭﯿں؟ آپ ﷺ ﻧے ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐے ﻟﺌے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ
ﮐﺘﻨے ﮔﺮوہﻮں ﻣﯿں ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ہﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻠﯿﺤﺪہ
ﻋﻠﯿﺤﺪہ اﻣﯿﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺳﺎری زﻧﺪﮔﯽ اﭘﻨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐے ﮔﺮد
ہﯽ ﮔﮭﻮﻣﺘﺎ رہے۔ اﺳﯽ ﻃﺮح اﯾﺴﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﯿں ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ
ﻃﺮﯾﻘﻮں ﺳے اﺳﻼم ﮐﺎ ﻏﻠﺒہ ﭼﺎہﺘﯽ ہﯿں۔ دراﺻﻞ اﯾﺴﯽ

ﺟﻤﺎﻋﺘﯿں اﺳﻼم ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟے ﮐﺮ ﻋﻮام ﮐﻮ دﮬﻮﮐﺎ دﯾﻨﺎ
ﭼﺎہﺘﯽ ہﯿں۔
ﺟﺎری ہے…..

