ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﯿے ﻣﺬہﺒﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺘﯿں ﮐہﺎں ﻏﻠﻄﯽ ﮐﺮﺗﯽ ہﯿں

-4اﻗﺘﺪار ﭼﮭﯿﻨﻨﺎ
ﺟﻦ دﯾﻨﯽ ﺗﺤﺮﯾﮑﻮں ﭘﺮ اﻗﺘﺪار ﮐﺎ ﻧﺸہ ﺳﻮار ہے وہ
ﭘہﻠے ﺳے ﺑﺮﺳﺮ ِاﻗﺘﺪار ﺣﮑﻮﻣﺘﻮں ﮐﻮ ہﺮ ﻃﺮﯾﻘے ﺳے ﺧﺘﻢ

ﮐﺮﻧے ﮐے آرزو ﻣﻨﺪ رہﺘﯽ ہﯿں۔اور ﻣﻮﻗﻊ ﮐﯽ ﺗﻼش ﻣﯿں
رہﺘﯽ ہﯿں ﮐہ ان ﺳے اﻗﺘﺪار ﭼﮭﯿﻨﺎ ﺟﺎﺋے۔ اس ﮐے ﻟﯿے
وہ ﺑﺮﺳﺮ اﻗﺘﺪار ﭘﺎرﭨﯿﻮں ﮐے ﮐﻤﺰور ﭘہﻠﻮ ﺗﻼش ﮐﺮﮐے
ان ﮐے ﺧﻼف ﻋﻮام ﮐﻮ ﺑﮭﮍﮐﺎﺗﯽ ہﯿں۔ ﯾہﺎں ﯾہ ﺑﺘﺎﻧﺎ
ﻣﻘﺼﻮد ﻧہﯿں ﮐہ ﺑﺮﺳﺮ ِاﻗﺘﺪار ﭘﺎرﭨﯿﻮں ﻣﯿں ﮐﻤﺰورﯾﺎں
ﻧہﯿں ہﻮﺗﯿں ،ﯾہﺎں ﺗﻮ ﯾہ ﺑﺘﺎﻧﺎ ہے ﮐہ آﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻣﯿں اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺟﻮاز ہے ﮐہ ﺑﺮﺳﺮ ِاﻗﺘﺪار ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﺳے ان ﮐﺎ اﻗﺘﺪار ﺑﺰور اور زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﭼﮭﯿﻨﺎ
ﺟﺎﺋے۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ دﯾﻦ ﻧہﯿں ﺟﺎﻧﺘے ان ﮐﯽ ﺑﺎت ﺗﻮ ﻋﻠﯿﺤﺪہ
ہے۔ دﯾﻦ داری ﮐے دﻋﻮے داروں اور ﻣﻠﮏ ﻣﯿں اﺳﻼم ﮐﻮ
راﺋﺞ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ادّﻋﺎ رﮐﮭﻨے واﻟﻮں ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ
دﻟﯿﻞ ﺗﻮ ﻣہﯿﺎ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎہﺌے۔وہ اﯾﺴﯽ ﮐﻮﺋﯽ آﯾﺖ ﯾﺎ
ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮ ﻻﺋﯿں ﺟﺲ ﻣﯿں ﻣﺴﻠﻢ ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﺳے اﻗﺘﺪار
ﭼﮭﯿﻨﻨے ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ہﻮ۔ ان ﮐے ﺳﺎﻣﻨے ﯾہ ﺑﺎت ﻧہﯿں ﮐہ
ﻓﺮﻋﻮن ﮐے ہﺎﺗﮭﻮں ﻇﻠﻢ ﻣﯿں ﭘﺴﻨے واﻟے ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﮐﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﺳے اﻗﺘﺪار ﭼﮭﯿﻨﻨے ﮐے ﺑﺠﺎﺋے اس ﮐﺎ ﻋﻼﻗہ
ﭼﮭﻮڑﻧے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ہﻮا۔
اﻧہﯽ ﺗﺤﺮﯾﮑﻮں ﮐے ﭘﺮوردہ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺳے راﻗﻢ ﮐﯽ ﺑﺎت
ہﻮﺋﯽ ﺗﻮ اس ﻧے واﺿﺢ ﻃﻮر ﭘﺮ ﯾہ ﮐہہ دﯾﺎ ﮐہ اﻟﻠہ ﻧے
ﻧہﯿں ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﺳے اﻗﺘﺪار ﭼﮭﯿﻨﻮ۔ ﻣﯿں ﻧے
ﮐہﺎ ﯾہ ﮐﺲ آﯾﺖ ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤہ ہے؟ ﺗﻮ وہ ﺻﺎﺣﺐ ادﮬﺮ ادﮬﺮ
دﯾﮑﮭﻨے ﻟﮕے۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﯾہ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﮐﺮے ﮐہ اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ہے:
ْ
َ
إِنَّ اﻟﻠ َّﻪَ ﻳَﺄ ﻣ ُﺮ ُﻛ ُﻢ ْ أ نْ ﺗ ُﺆ َدُّوا
َ
اﻷْ َﻣ َﺎﻧ َﺎتِ إِﻟ َﻰٰ أ ﻫ ْﻠِﻬ َﺎ۔”
ﺑے ﺷﮏ اﻟﻠہ ﺗﻤہﯿں ﺣﮑﻢ دﯾﺘﺎ ہے ﮐہ اﻣﺎﻧﺘﯿں ان ﮐے
اہﻞ ﮐے ﺳﭙﺮد ﮐﺮو”۔
)اﻟﻨﺴﺂء (4 :
ﻟہٰﺬا ہﻤﯿں ﻧﺎاہﻞ ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ﭼﮭﯿﻦ ﮐﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اس ﮐے
اہﻞ ﮐے ﺳﭙﺮد ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎہﯿے۔ ﺗﻮ ﯾہﺎں دو ﺑﺎﺗﯿں ﻋﺮض
ہﯿں ﮐہ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﮭﯿﻨﻨے ﮐﺎ ﯾہﺎں ذﮐﺮﻧہﯿں  ،دوﺳﺮے ﯾہ
ﮐہ ﺟﻮ ﺧﻮد اﭘﻨے آپ ﮐﻮ اس ﮐﺎ اہﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺗﺎ ہے
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ ﻧﮕﺎہ ﻣﯿں وہ ﺧﻮد ہﯽ ﻧﺎاہﻞ ہے۔ ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ

ﷺ ﻧے اﯾﺴے ہﯽ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻧﺎاہﻞ ﻗﺮاردﯾﺎ ﺗﮭﺎ۔
ﺣﻮاﻟہ آرہﺎ ہے۔

 -5ﺣﺼﻮل ِ اﻗﺘﺪار ﮐﺎ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ
ﺣﮑﻢ ہے؟
ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ اﭘﻨے ﻣﺎﻧﻨے واﻟﻮں ﮐﻮ ﺟﻦ ﺟﻦ اﺣﮑﺎﻣﺎت ﭘﺮ
ﭼﻠﻨے ﯾﺎ ﺟﻦ ﺑﺎﺗﻮں ﺳے رﮐﻨے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺘﺎ ہے اور
ﺑﻨﺪوں ﺳے ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﻣﻄﻠﻮب ہے اﺳے ﺻﺮاﺣﺖ ﺳے ﯾﺎ
اﺷﺎروں ﺳے ﺳﻤﺠﮭﺎ دﯾﺘﺎ ہے ﻣﮕﺮ اﯾﮏ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ
ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳے ﯾہ ﺑﺎت ﻟﮑﮭﺘﺎ ہﻮں ﮐہ ﺣﺼﻮل ِ اﻗﺘﺪار ﮐﺎ
ﺣﮑﻢ ﻧہ ﺻﺮاﺣﺘًﺎﻣﺠﮭے ﻣﻼ ہے اور ﻧہ اﺷﺎرﺗﺎً۔ اﮔﺮ
ﺣﺼﻮل ِاﻗﺘﺪار اﺗﻨﺎہﯽ اہﻢ ﻓﺮﯾﻀہ ہﻮﺗﺎ  ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
ﺑﻌﺾ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں ﻧے ﺳﻤﺠﮫ رﮐﮭﺎ ہے  ،ﺗﻮ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿں
اﺳﮑﺎ ﺣﮑﻢ ہﻮﻧﺎ ﭼﺎہﯿے ﺗﮭﺎ ﮐہ اﻗﺘﺪار ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮو۔
ﻗﺮآم ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿں اﯾﺴﯽ وﺿﺎﺣﺘﯿں ﺗﻮ ﻣﻮﺟﻮد ہﯿں ﮐہ
“ﺟﻨہﯿں ہﻢ زﻣﯿﻦ ﻣﯿں اﻗﺘﺪار دﯾﺘے ہﯿں ﺗﻮ وہ ﺗﻤﺎز
ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﺗے ہﯿں ،زﮐﺎۃ ﮐﺎ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﺗے ہﯿں اور
اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧہﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ادا
ﮐﺮﺗے ہﯿں۔
) اﻟﺤﺞ (41 :
اس ﺳـے ﺗـﻮ ﯾہ ﺛـﺎﺑﺖ ہﻮﺗـﺎ ہے ﮐہ ﺟﺴـے اﻟﻠہ اﭘﻨـﯽ
ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺳے اﻗﺘﺪار ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎﺋے ،ان ﮐﯽ ﯾہ ﺧﺼﻮﺳﯿﺎت
اور ذﻣہ دارﯾﺎں ہﻮﺗﯽ ہﯿں۔ ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﮐﺎ ﻟﻔﻆ ﯾہﺎں اس
ﻟﯿے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ﮐہ ﻓﺮﻋﻮن  ،ہﺎﻣﺎن  ،ﻧﻤﺮود ﮐﻮﺑﮭﯽ
اﻟﻠہ ﻧے دﯾﺎ ﺗﮭﺎ ور آج ﮐے ﮐﺎﻓﺮون ﮐﻮ ﺑﮭﯽ
اﻗﺘﺪار
دﯾﺘﺎ ہےﻣﮕﺮ اس ﻣﯿں اﺳﮑﯽ رﺿﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧہﯿں ہﻮﺗﯽ۔
زﯾﺎدہ ﺳے زﯾﺎدہ اﯾﺴﯽ ﺗﺤﺮﯾﮑﻮں ﮐے ﭘﺎس اﯾﮏ ﯾہ آﯾﺖ
اﭘﻨے ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد ہے ﮐہ:
ُ
وَﻟ ْﺘ َﻜ ُﻦ ﻣ ِّﻨﻜ ُﻢ ْ أ ﻣ َّﺔ ٌ ﻳَﺪ ْﻋ ُﻮنَ إِﻟ َﻰ
ْ
اﻟ ْﺨ َﻴْﺮ ِ وَﻳَﺄ ﻣ ُﺮ ُونَ ﺑِﺎﻟ ْﻤ َﻌْﺮ ُوف ِ

وَﻳَﻨْﻬ َﻮ ْنَ ﻋ َﻦ ِ اﻟ ْﻤ ُﻨﻜ َﺮ ِ۔
“ﺗﻢ ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﯾﺴﯽ ہﻮﻧﯽ ﭼﺎہﺌے ﺟﻮ ﺧﯿﺮ ﮐﯽ
ﻃﺮف دﻋﻮت دے ،ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دے اور ﺑﺮاﺋﯽ ﺳے روﮐے”۔
)آل ﻋﻤﺮان (104 :
ﯾہﺎں “اﻣۃ ” ﮐﺎ ﻟﻔﻆ آﯾﺎ ہے ﺟﺲ ﮐے ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐے
ﺑﮭﯽ ہﯿں۔ اﮔﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺮاد ہﻮ ﺑﮭﯽ ﺗﻮ ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﷺ
ﮐﻮ اﯾﮏ ﻋﻠﯿﺤﺪہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ اس ﮐﺎ اﯾﮏ ﻋﻠﯿﺤﺪہ
اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﯾﻨﺎ ﭼﺎہﺌے ﺗﮭﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ آج ﯾہ ﻟﻮگ
ﺳـﻤﺠﮭﺘے ہﯿں۔ ﺗﯿﺴـﺮےﯾہ ﮐہ ﺟﻤـﺎﻋﺖ اور ﺣﮑـﻮﻣﺖ دو
ﻋﻠﯿﺤﺪہ ﻋﻠﯿﺤﺪہ اﺻﻄﻼﺣﯿں ہﯿں۔ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎ ہﻮﻧﺎ اور
ﺑـﺎت ہے اور ﺣﮑـﻮﻣﺖ ﮐـﺎ اﺧﺘﯿـﺎر اور ﺑـﺎت ہے۔اﻣـﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧہﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐے ﻟﯿے ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺮوری
ﻧہﯿں۔ ہﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﭘﻨﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ ﯾہ ﻓﺮﯾﻀہ اﻧﺠﺎم دے
ﺳﮑﺘﺎ ہے۔ اﮔﺮ ﯾہ ﻓﺮﯾﻀہ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﻨے ﮐے ﺑﻌﺪ ہﯽ ادا
ہﻮﻧﺎ ہﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿں ﭘہﻠے ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐےﺣﺼﻮل ﮐﺎ
ذﮐﺮ ہﻮﺗﺎ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺟﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯿں اس آﯾﺖ ﺳے اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﺮﺗـﯽ ہﯿں ان ﮐے ﭘـﺎس ﺣﮑـﻮﻣﺖ ﻧہﯿں ہے اور وہ اﭘﻨے
ﻃﻮر ﭘﺮ ﯾہ دﻋﻮیٰ رﮐﮭﺘے ہﯿں ﮐہ وہ اس ﻓﺮﯾﻀے ﮐﻮ ﺑﮍے
اﭼﮭے اﻧﺪاز ﺳے ﻧﺒﮭﺎ رہے ہﯿں۔
اﺳﯽ ﻃﺮح اﯾﺴے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ زﺑﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﻋﻼﻣہ اﻗﺒﺎل ﮐﺎ
اﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﺑﮭﯽ ﮔﺮدش ﮐﺮﺗﺎ ہے:
ﺟﻼل ِ ﭘﺎدﺷﺎہﯽ ہﻮ ﮐہ ﺟﻤہﻮری ﺗﻤﺎﺷﺎ ہﻮ—-ﺟﺪا ہﻮدﯾں
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳے رہ ﺟﺎﺋﯽ ہے ﭼﻨﮕﯿﺰی
اور اس ﺷﻌﺮ ﮐﻮ وہ اﯾﮏ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﮑﻢ ﺳﻤﺠﮫ ﮐﺮ اﭘﻨﺎ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدار ادا ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺑﮭﺮ ﭘﻮر ﮐﻮﮐﺸﺶ ﮐﺮﺗے ہﯿں۔
دراﺻﻞ ﯾہ ﺷﻌﺮ ﺗﻮ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ اور ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳےدﯾﻦ ﮐﻮ
اﻟﮓ رﮐﮭﻨے ﮐﯽ روش ﮐﯽ ﻣﺬﻣﺖ ﻣﯿں ہے ﮐہ دﯾﻦ ﮐﻮ اﻟﮓ
رﮐﮭﻨے ﺳے ہﺮ ﻧﻈﺎم ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ اور ﻓﺴﺎد ﺳے ﻋﺒﺎرت
ہﻮﺗﺎ ہے۔ ﺟﺒﮑہ ﻗﺮان و ﺳﻨﺖ اور ہﻤﺎری ﺳﻨہﺮی ﺗﺎرﯾﺦ

ﺳے واﺿﺢ ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎ آﻏﺎز
اﻗﺘﺪار ﻣﻠﻨے ﮐے ﺑﻌﺪ ہﻮﺗﺎ ہے۔ ﺣﺼﻮل اﻗﺘﺪار ﮐے ﻟﯿے
ﻧہﯿں۔ اور ہﻤﺎری ﺑﺎت اﻗﺘﺪار ﮐےﺣﺼﻮل ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭼﻞ
رہﯽ ہے۔ ﺟﺴے اﻟﻠہ اﻗﺘﺪار دے دے اﺳے ﮐﯿﺎ ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎہﯿے ﯾہ اﯾﮏ ﻋﻠﯿﺤﺪہ ﻣﻮﺿﻮع ہے۔
اﮔﺮ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿں ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﻣﯿں ﺣﮑﻮﻣﺖ اور
اﻗﺘﺪار ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ
ﮔﯿﺎ ہے ﺗﻮ ازراہ ﮐﺮم ہﻤﯿں ﺑﮭﯽ اس ﺳے آﮔﺎہ ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺋے ﺗﺎﮐہ اﭘﻨے ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺎرﺋﯿﻦ ﺗﮏ ان ﻧﺼﻮص ﮐﻮ
ﭘہﻨﭽﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋے اور ان ﭘﺮ ﻋﻤﻞ درآﻣﺪ ہﻮ۔ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿں
ﺗﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﮔﻮرﻧﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ ﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ
ذاﺗﯽ ﭼﺎہﺖ ﯾﺎ ﺷﻮق ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ
ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﭼﺎہﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳے ﮐﺴﯽ ﻣﻠﮏ ﮐﺎ اﻗﺘﺪار ﺳﻮﻧﭗ
دﯾﺎ ﺟﺎﺋے۔ واﺿﺢ ﺣﺪﯾﺚ ہے:
“ﻟﻦ ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﯽ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻣﻦ ارادہ”۔
“ہﻢ اﭘﻨے اﻣﻮر ﭘﺮ اﺳے ہﺮﮔﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮر ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے
ﺟﻮ اس ﮐﺎ ارادہ رﮐﮭﺘﺎ ہے”۔
) ﺻﺤﯿﺢ
دوﺳﺮی ﺣﺪﯾﺚ

ﻣﺴﻠﻢ (1733 :

ﻣﯿں ہے:

“اﻧﺎ واﻟﻠہ ﻻﻧﻮﻟﯽ ﻋﻠٰﯽ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﮬٰﺬا أﺣﺪاً ﺳﺄﻟہ
أو ﺣﺮص ﻋﻠﯿہ” ۔
“اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ! ﺑے ﺷﮏ ہﻢ اس ﮐﺎرِ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ
ﻣﻘﺮر ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے ﺟﻮ اس ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﺗﺎ ہے اور اس
ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻧہﯿں اس ﮐﯽ ﺣﺮص رﮐﮭﺘﺎ ہے”۔
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ (1733 :
اﯾﮏ اور ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿں ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
“ﻓـﺎ ﻧـﮏ ان اﻋﻄﯿﺘﮭـﺎ ﻋـﻦ ﻣﺴـﺎﻟہ وﮐﻠـﺖ اﻟﯿﮭـﺎ ون
اﻋﻄﯿﺘﮭﺎ ﻋﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺎﻟہ اﻋﻨﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ”۔

” ﺑے ﺷﮏ اﮔﺮ ﺗﻤہﯿں ﯾہ اﻣﺎرت ﺗﻤہﺎرے ﻣﻄﺎﻟﺒے ﭘﺮ دی
ﮔﺌﯽ ﺗﻮ ﺗﻤہﯿں اﺳﯽ ﮐے ﺳﭙﺮد ﮐﺮدﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ اور اﮔﺮ
ﯾہ اﻣﺎرت ﺗﻤہﺎرے ﻣﻄﺎﻟﺒے ﮐے ﺑﻐﯿﺮ ﺗﻤہﯿں دی ﮔﺌﯽ ﺗﻮ
اس ﭘﺮ ) اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے( ﺗﻤہﺎری ﻣﺪد ﺑﮭﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے
ﮔﯽ”۔
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ (1823 :
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اس ﻃﺒﻘے اور ﭘہﻠے ﻃﺒﻘے ﻣﯿں ﻓﺮق ﯾہ ہے ﮐہ ﯾہ ﻃﺒﻘہ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﺘﺎہے ﺟﺒﮑہ ﭘہﻼ
ﻃﺒﻘہ اﻧہﯿں ﻇﺎﻟﻢ  ،ﻓﺎﺳﻖ اور ﻧﺎاہﻞ ﺗﻮ ﻗﺮار دﯾﺘﺎ
ہےﻣﮕﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﻧہﯿں۔ دوﺳﺮا ﻓﺮق ﯾہ ہے ﮐہ ﯾہ ﻃﺒﻘہ اس
ﻧﻈﺎم ﮐﻮ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہے ﺟﺲ ﺳے ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ
ﺟﺎﺋے  ،اس ﻟﯿے وہ ﮐﺴﯽ اور ﻃﺮﯾﻘے ﺳے ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﺘﺎ ہے ﺟﺒﮑہ ﭘہﻼ ﻃﺒﻘہ ﻧﻈﺎم ﺟﻤہﻮرﯾﺖ ﮐﻮ
درﺳﺖ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﻮﺋے اﺳﯽ ﮐے ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎ ﻣﺘﻤﻨﯽ ہے۔
ﻣﮕﺮ ﭘہﻠے ﻃﺒﻘے ﮐﯽ ﻃﺮح اس دوﺳﺮے ﻃﺒﻘے ﮐﺎ ﻣﻨہﺞ اور
ﻃﺮﯾﻘہ ﺣﺼﻮل اﻗﺘﺪار ﺷﺮﻋﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺤﻞ ِّ ﻧﻈﺮ ہے۔
اور ﮔﺰﺷﺘہ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯿں ﮐﯽ ﮔﺌﯽ وﺿﺎﺣﺘﯿں اس ﮐے ﻟﯿے
ﮐﺎﻓﯽ ہﯿں ﻣﮕﺮ اﯾﮏ ﻣﺰﯾﺪ ﺧﺎﻣﯽ ﺟﻮ اس ﻃﺒﻘے ﮐے اﻧﺪر
ہے وہ ہے اﭘﻨے اﻗﺘﺪار ﮐے ﻟﺌے ﺑہﺖ ﺳے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
اور ﺑﻼد ِ اﺳﻼﻣﯿہ ﮐﻮ ﻓﺘﻨہ وﻓﺴﺎد ﺳے دوﭼﺎر ﮐﺮﻧﺎ ،
وہﺎں ﮐے ﺑﺎﺳﯿﻮں ﮐے ﻗﺘﻞ ِ ﻋﺎم ﮐﻮ روا ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ  ،ان
ﭘﺮ ﺣﻤﻠے ﮐﺮﻧﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﻮں ﮐﻮ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﻧﺎ۔ ﯾہ ﺷﺮﯾﻌﺖِ
اﺳﻼﻣﯿہ ﻣﯿں ﺑﺠﺎﺋے ﺧﻮد اﯾﮏ ﺑہﺖ ﺑﮍا ﺟﺮم ہے۔
اﭘﻨﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿں اور ﮐﺎررواﺋﯿﻮں ﮐےﻟﯿے اس ﻃﺒﻘے ﮐﺎ
داﻣﻦ ﺑﮭﯽ ﺷﺮﻋﯽ دﻻﺋﻞ ﺳے ﯾﮑﺴﺮ ﺧﺎﻟﯽ ہے۔ ﭘہﻠے ﻃﺒﻘے
ﮐﯽ ﻃﺮح اﻧہﯿں ﺑﮭﯽ ﺣﺼﻮل ِ اﻗﺘﺪار ﮐﯽ ﻣﻨﺰل درﮐﺎ ہے،
اس ﺳﻔﺮ ﻣﯿں ﺧﻮاہ ہﺰاروں اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﺧﻮن ان ﮐے ﺳﺮ
آﺋے اور ﺑﻼد ِ اﺳﻼﻣﯿۃ ﺷﺮوﻓﺴﺎد ﮐﯽ آﻣﺎﺟﮕﺎہ ﺑﻨے
رہﯿں۔ ﭘﮭﺮ وہ ﻓﺴﺎد اور ﻓﺴﺎدﯾﻮں ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺮآن
ﻣﺠﯿﺪ ﮐے ﺗﺒﺼﺮے ﺳے ﯾﮑﺴﺮ ﻧﺎﺑﻠﺪ ﻧﻈﺮ آﺗے ہﯿں۔ اﻗﺘﺪار
ﻣﯿں آﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ان ﺳے ﮐﯿﺎ ﺗﻮﻗﻊ ہﻮﺳﮑﺘﯽ ہے؟
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اﯾﺴﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎہﺌے؟
اﮔﺮ ﭘہﻠے ﻃﺒﻘے ﮐے اﻗﺘﺪار ﮐﯽ ﭼﺎہﺖ اور اس ﮐےﺣﺼﻮل
ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘہ ﺑﮭﯽ درﺳﺖ ﻧہﯿں اور دوﺳﺮے ﻃﺒﻘے ﮐﺎ ﺑﮭﯽ
درﺳﺖ ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮدہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ اس ﮐے ﻟﯿے ﮐﻮﺋﯽ
ﮐﺮدار ادا ﻧہﯿں ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﺌے؟ ﺗﯿﺴﺮے ﻃﺒﻘے ﮐﯽ ﻃﺮح ﺑﺲ
اﭘﻨے اﭘﻨے داﺋﺮہ ﻣﯿں ﻣﺼﺮوف رہﻨﺎ ﭼﺎہﺌے۔ ﻧہﯿں ،
ﻧہﯿں۔
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﯾہﯽ ﺣﮑﻢ ہے ﮐہ دﯾﻦ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ  ،دﯾﻦ ﮐﻮ
ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾں ،اور ہﺮ ﻣﺮﺣﻠے اور ﻣﯿﺪان
ﻣﯿں اور ﻧﻈﺮﯾے اور ﺳﻮچ اور ﻓﮑﺮ ﻣﯿں اﻃﺎﻋﺖ اﻟہٰﯽ
اور اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﺷﻌﺎر ﺑﻨﺎﺋﯿں اور اﭘﻨﯽ
اﭘﻨﯽ ﺳﻄﺢ ﺗﮏ اس ﮐﯽ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾں۔۔۔۔ اس ﻃﺮح
اﯾﮏ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﺎﺷﺮہ ﻗﺎﺋﻢ ہﻮﮔﺎ اور ﭘﮭﺮ اﻟﻠہ ﺟﺴے ﭼﺎہے
ﮔﺎ اﻗﺘﺪار ﮐﯽ ذﻣہ داری ﺳﻮﻧﭗ دے ﮔﺎ۔ ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﷺ ﻧے
ﺑﮭﯽ ﻣﮑہ ﻣﮑﺮﻣہ ﻣﯿں ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﭘﯿﺶ ﮐﺶ ﮐﻮ ﭨﮭﮑﺮداﯾﺎ
ﺗﮭﺎ اور ﺳﺎری ﺗﻮﺟہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ذہﻦ ﺑﺪﻟﻨے ﭘﺮ دی ﺗﮭﯽ
ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺑﮍے ہﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮس اﻧﺪاز ﺳے اﻟﻠہ ﻧے اہﻞ
اﯾﻤﺎن ﮐﻮ ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﻨﻮرہ ﮐے اﻗﺘﺪار ﺳے ﻧﻮازا اور
رﻓﺘہ رﻓﺘہ ﯾہ ﭘﮭﯿﻠﺘﺎ ہﯽ ﭼﻼ ﮔﯿﺎ۔ اﺳﯽ ﻟﯿے اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿں ﺑﺎر ﺑﺎر اﻗﺘﺪار دﯾﻨے ﮐﻮ
اﭘﻨے ذﻣے ﻟﯿﺎ ہے۔
ﻣﻮﺟﻮدہ اﮐﺜﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳے ﯾہ ﮐﺎم ہﻮﺗے ﻧہﯿں ۔ ﯾہ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻮﻋﯿﺖ ﮐے ﮐﺎم ہﯿں۔ اس راہ ﻣﯿں ﻣﺴﻠﮑﻮں اور
ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں ﮐے ﺑﺖ ﭘﺎش ﭘﺎش ہﻮﺗے ہﯿں ،ﮐﺮﯾڈٹ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں
ﮐے ﺑﺠﺎﺋے اﺳﻼم ﮐﻮ ﺟﺎﺗﺎ ہے۔اس ﻟﯿے ہﻢ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧے ﮐے
ﻟﯿے ﺗﯿﺎر ﻧہﯿں ﮐﯿﻮﻧﮑہ
اﻻ ﻣﺎﺷﺎء اﻟﻠہ ﺳﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎن ہﯽ اﭘﻨﯽ اﭘﻨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ
ﺗﺮﻗﯽ دﯾﻨے ﻣﯿں ﻣﮕﻦ ہﯿں اور ﺟﺲ ﻧے ﺟﺲ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿں
آﻧﮑﮫ ﮐﮭﻮﻟﯽ ہے اور ﭘﺮورش ﭘﺎﺋﯽ ہے وہ اس ﮐے ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﺳے ﺳﺮ ﻣﻮ اﻧﺤﺮاف ﮐﺮﻧے ﭘﺮ آﻣﺎدہ ﻧہﯿں ہے۔ اور اﺳﻼم
اﯾﮏ ﻃﺮف ﮐﮭﮍا ﻧﻈﺮ آرہﺎ ہے۔
ﯾہﺎں اﯾﮏ اور ﺳﻮال ﺳﺮ اﭨﮭﺎ رہﺎ ہے ﮐہ ﮐﯿﺎ اﺳﻼم ﻧے
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎزی ﮐے اﺗﻨے اہﻢ ﻣﺴﺌﻠے ﭘﺮ روﺷﻨﯽ ﻧہﯿں ڈاﻟﯽ

؟
اﺳﮑﺎ ﺟﻮاب آﺋﻨﺪہ
ء اﻟﻠہ(

ﻣﻀﻤﻮن ﻣﯿں دﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ۔)ان ﺷﺎ

