ﺑﺎﻃــﻞ ﻓﺮﻗــﻮں اور ﮔﻤــﺮاہ ﮐــﻦ
ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﺳے آﮔﺎہ ﮐﺮﻧﺎ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل
اﻟﻠہ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ

ﺑﺴﻢ اﻟﻠہ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮﻗﻮں اور ﮔﻤﺮاہ ﮐﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں
ﺳے آﮔﺎہ ﮐﺮﻧﺎ اہﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺎ اﺻﻮل

اور ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ
و ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺎ ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﻌﺾ ﺳﺎدہ ﻟﻮح اﻓﺮاد ﮐﺎ ﯾہ ﻣﺎﻧﻨﺎ ہے ﮐہ ہﻢ ﻇﺎہﺮ ﮐﺎ
اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮﻧے ﮐے ﭘﺎﺑﻨﺪ ہﯿں ،اور ہﻤﯿں ہﺮ ﮐﻠﻤہ ﮔﻮ
ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﭼﮭﺎ ﮔﻤﺎن رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎہﯿے ،ﮐﯿﻮں ﮐہ ہﺮﮐﺴﯽ ﮐے
ﭘﺎس ﮐﭽﮫ ﻧہ ﮐﭽﮫ ﺧﯿﺮ رہﺘﺎ ہے ،ﻟہﺬا ہﻢ ﮐﺴﯽ ﮐے ﺗﻌﻠﻖ
ﺳے ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﭼﻮﮐﻨﺎ ﻧہ ﮐﺮﯾں۔
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ رو ﺳے ﯾﻘﯿﻨﺎً ہﻢ ﻇﺎہﺮ ﮐے ﭘﺎﺑﻨﺪ ہﯿں ،اور
اہﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮﻗے اور ﮔﻤﺮاہ ﮐﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﯽ ﻇﺎہﺮی ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ہﯽ ان ﺳے ﭼﻮﮐﻨﺎ ﮐﺮﺗے
ہﯿں  ،ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻣﻨﺤﺮف اﻓﮑﺎر اور ﻏﻠﻂ ﻃﺮﯾﻘہ ﮐﺎر
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﺳے ﭼﻮﮐﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ اہﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺎ اﺻﻮل
اور رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ اور ﺻﺤﺎﺑہ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﮐﺎ ﻣﻌﻤﻮل رہﺎ
ہے ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰﺷﺘہ آرﭨﯿﮑﻠﺰ ﻣﯿں ہﻢ ﯾہ ﺑﺎت واﺿﺢ
ﮐﺮﭼﮑے ہﯿں ،ﻋﻼوہ ازﯾں رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﻧے ﻣﺘﺸﺎﺑہ آﯾﺎت
ﮐے ﭘﯿﭽﮭے ﻟﮕے رہﻨے واﻟﻮں ﺳے اﻣﺖ ﮐﻮ ﭼﻮﮐﻨﺎ ﮐﯿﺎ
)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(4547:

اور ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺧﻮارج ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﺟہﺎں ﮐہﯿں
ﺗﻤہﯿں ﯾہ ﻣﻠﯿں ﺗﻢ ان ﮐﺎ ﻗﺘﻞ ﮐﺮو ﮐﯿﻮں ﮐہ ان ﮐے
ﻗﺎﺗﻞ ﮐے ﻟﯿے روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺟﺮ ﻋﻈﯿﻢ ہے۔
)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(5057:

اورﻧﺒﯽﷺ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے ﮐہ اﮔﺮﯾہ ﻣﺠﮭے ﻣﻞ ﺟﺎﺋﯿں ﺗﻮ
ﻣﯿں اﻧہﯿں ﻗﻮم ﻋﺎد ﮐﯽ ﻃﺮح ﻗﺘﻞ ﮐﺮوں ﮔﺎ۔
) ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(7432:

اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺳے
ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻧے ﺳے زﯾﺎدہ ﺧﻮارج ﺳے ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﯿﺮے ﻧﺰدﯾﮏ
زﯾﺎدہ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ہے ۔
)ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒہ(37886 :

اﻣﺎم اﺑﻦ ہﺒﯿﺮہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ اس ﮐﯽ
ﺣﮑﻤﺖ ﯾہ ہے ﮐہ ﺧﻮارج ﺳے ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻧے ﻣﯿں اﺳﻼم ﮐے اﺻﻞ

ﺳﺮﻣﺎﯾے ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ہے ،اور ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺳے ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻧے ﻣﯿں
ﻧﻔﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ہے ،اور اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾے ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻔﻊ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﺳے زﯾﺎدہ ﺿﺮوری ہے ۔
)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ(37886:

اور ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸہ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﺎ ﺳے ﻣﻌﺎذہ
ﻋﺪوﯾہ ﻧے ﺣﺎﺋﻀہ ﮐﯽ ﻧﻤﺎزوں ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮال
ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻧے اﻧہﯿں ﺧﻮارج ﺳے ﭼﻮﮐﻨﺎ ﮐﺮﺗے
ہﻮﺋے ﭘﻮﭼﮭﺎ ﮐہ ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﺣﺮورﯾہ )ﺧﺎرﺟﯽ(ہﻮ؟ ﺗﻮ اﻧہﻮں
ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ ﻣﯿں ﺣﺮورﯾہ ﻧہﯿں ہﻮں  ،ﻟﯿﮑﻦ )ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﯿے (ﺳﻮال ﮐﺮ رہﯽ ہﻮں ۔
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ :ح(69
ﻣﻌﺎذہ ﻋﺪوﯾہ ﮐے ﺟﻮاب ﺳے ﭘﺘہ ﭼﻠﺘﺎ ہے ﮐہ ﮔﻤﺮاہ
اﻓﮑﺎر و اﻓﺮاد ﺳے ﻋﻮام ﮐﻮﺑﮭﯽ واﻗﻒ رہﻨﺎ ﭼﺎہﯿے
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ وہ ان ﺳے واﻗﻒ ﺗﮭﯿں اﺳﯽ ﻟﯿے ﮐہﺎ ﮐہ ﻣﯿں
ﺣﺮورﯾہ )ﺧﺎرﺟﯿہ(ﻧہﯿں ہﻮں  ،اوراﮔﺮوہ ﺧﻮارج ﺳے
واﻗﻒ ﻧہ ہﻮﺗﯿں ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﺟﻮاب اس ﻃﺮح ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ
ﺑﻠﮑہ ﺳﻮال ﯾہ ہﻮﺗﺎ ﮐہ ﺣﺮوری ﮐﻮن ہﯿں؟
ﻣﺰﯾﺪ ﭘﺘہ ﭼﻼ ﮐہ ﻋﻮام ﮐﺒﮭﯽ ﻃہﺎرت وﻧﻤﺎز ﮐے ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳے ﻧﺎواﻗﻒ رہ ﺳﮑﺘﯽ ہے  ،ﻟﯿﮑﻦ ﻏﻠﻂ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐے
ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺳے اﻧہﯿں واﻗﻔﯿﺖ ﺿﺮور رہﻨﯽ ﭼﺎہﯿے۔
ﺟہﺎں رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺاور ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻢ ﻧے
ﮔﻤﺮاہﻮں ﺳے ﭼﻮﮐﻨﺎ ﮐﯿﺎ وہﯿں ﺣﺬﯾﻔہ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ
ﺟﯿﺴے ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﺑﮭﯽ ﺧﻮداﭘﻨے ﻃﻮر ﭘﺮ ﺷﺮ ﺳے ﺑﭽﻨے
ﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺗے اور رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﺳے ﺷﺮ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺳﻮاﻻت ﮐﯿﺎ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے۔
)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری:ح(3606

ـﻮح
ـﺎدہ ﻟـ
ـﻦ ﺳـ
ـﻦ ﻣﻨﺒہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ اﭘﻨے ﮐﻤﺴـ
ـﺐ ﺑـ
وہـ
ﺷﺎﮔﺮدوں ﺳے ﻓﺮﻣﺎﺗے ﮐہ ﺗﻢ ﺧﻮارج ﺳےہﻮﺷﯿﺎر رہﻨﺎ ﮐہ
ﮐہﯿں وہ ﺗﻤہﯿں اﭘﻨﯽ ﮔﻤﺮاہ ﺳﻮچ و اﻓﮑﺎر ﻣﯿں ﭘﮭﻨﺴﺎ
ﻧہ ﻟﯿں ﮐﯿﻮں ﮐہ وہ اس اﻣﺖ ﮐے ﻟﯿے ﺷﺮ ہﯿں۔
)ﺳﯿﺮآﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،اﻟﻄﺒﻘۃ اﻟﺜﺎﻧﯿہ ،وﮬﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒہ :ج،4ص(553

اﻣﺎم آﺟﺮی رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ ﻗﺪﯾﻢ و
ﺟﺪﯾﺪزﻣﺎﻧے ﮐے اہﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ اﺧﺘﻼف ﻧہﯿں ﮐہ
ﺧﻮارج ﻧﻤﺎزی  ،روزے دار ،اور ﺑﮍے ﻋﺒﺎدت ﮔﺰار ہﻮﻧے
ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد ﺑہﺖ ﺑﺮی ﻗﻮم ہﯿں ،ﺟﻮ اﻟﻠہ اور اس ﮐے
رﺳﻮل ﮐے ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ہﯿں  ،ان ﮐﯽ ﯾہ ﺳﺎری ﻋﺒﺎدﺗﯿں ان
ﮐے ﻟﯿے ﮐﺎر آﻣﺪ ﻧہﯿں ،وہ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﻧہﯿں ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﺮﺗے ہﯿں اور ﯾہ ﺑﮭﯽ ان ﮐے ﻟﯿے
ﻣﻔﯿﺪ ﻧہﯿں ﮐﯿﻮں ﮐہ ﯾہ اﯾﺴﯽ ﻗﻮم ہﯿں ﺟﻮ اﭘﻨﯽ
ﺧﻮاہﺸﺎت ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﺮﺗے ہﯿں ،اور
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ دﮬﻮﮐہ دﯾﺘے ہﯿں اس ﺳے اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ
وﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ہﻤﯿں ﭼﻮﮐﻨﺎ ﮐﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﷺ ﻧے ہﻤﯿں آﮔﺎہ
ﮐﯿﺎ ﺧﻠﻔﺎﺋے راﺷﺪﯾﻦ ﻧے ان ﺳے ہﻮﺷﯿﺎرﮐﯿﺎ اور دﯾﮕﺮ
ﺻﺤﺎﺑہ و ﺗﺎﺑﻌﯿں ﻧے ﺑﮭﯽ ان ﮐے ﺧﻼف ﺷﻌﻮر ﺑﯿﺪار ﮐﯿﺎ
اس ﻟﯿے ﮐہ ﯾہ اور ان ﮐے ﭘﯿﺮواﻧﺠﺎس وار ﺟﺎس )ﻧﺠﺲ و
ﻧﺎﭘﺎک ( ہﯿں ،ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻤﻮں ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﺮﺗے ہﯿں
اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں۔
)اﻟﺸﺮﯾﻌہ ،ﺑﺎب ذم اﻟﺨﻮارج،ج،1ص(325

اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﺧﻮارج
ﯾہﻮدوﻧﺼﺎری ﺳے زﯾﺎدہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐےﻟﯿےﺷﺮ ہﯿں ﮐﯿﻮﻧﮑہ
وہ ہﺮاس ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐے درﭘے رہﺘے ہﯿں ﺟﻮ ان ﮐﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻧہ ہﻮ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﺎن وﻣﺎل اور ان ﮐﯽ
اوﻻد ﮐﻮﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں اور اﻧہﯿں ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﺘے
ہﯿں ﺑﻠﮑہ ان ﮐﯽ ﺑﮍی ﺟہﺎﻟﺖ اور ﮔﻤﺮاہ ﮐﻦ ﺑﺪﻋﺖ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳے اﻧہﯽ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﻮ دﯾﻦ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ۔
)ﻣﻨہﺎج اﻟﺴﻨۃ اﻟﻨﺒﻮﯾۃ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ،ج،10ص(248

اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ ﺧﻮارج اﮔﺮ
ﻃﺎﻗﺘﻮر ہﻮﺟﺎﺋﯿں ﺗﻮ ﻋﺮاق ہﻮ ﮐہ ﺷﺎم ،ﺳﺎری زﻣﯿﻦ ﻣﯿں
ﻓﺴﺎد ﻣﭽﺎدﯾں ،ﻧہ ﮐﺴﯽ ﭼﮭﻮﭨے ﺑﭽے ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﯾں اور ﻧہ
ہﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﭽﯽ ﮐﻮ  ،ﻧہ ہﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﺮد ﮐﻮ ﺑﺨﺸﯿں ﻧہ ہﯽ
ﮐﺴﯽ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﻮگ اس ﻗﺪر
ﺑﮕﮍﭼﮑے ہﯿں ﮐہ ان ﺗﻤﺎم ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ ہﯽ ان ﮐے
ﺳﺪﮬﺎر ﮐﺎ واﺣﺪ راﺳﺘہ ہے۔
)اﻟﺒﺪاﯾۃ واﻟﻨﮭﺎﯾۃ ج،10ص(584

اﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں ﮐہ ﺧﻮارج ﮐﯽ
اﺑﺘﺪا ﻋﺮاق ﺳے ہﻮﺋﯽ۔
)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ،اﻟﻤﻘﺪﻣہ(

ﺗﻌﺠﺐ ﮐﯽ ﺑﺎت ہے ﮐہ اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے
ﺳﺎری دﻧﯿﺎ ﻣﯿں ﺧﻮارج ﮐے ﺷﺮوﻓﺴﺎد ﮐے ﻟﯿے ﻋﺮاق اور
ﺷﺎم ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﺎ  ،ﺑﺎﻟﮑﻞ اﺳﯽ ﻃﺮح اﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﺑﮭﯽ ﺧﻮارج ﮐﯽ اﺑﺘﺪا ﻋﺮاق ﺳے ہﯽ
ﺑﺘﻼﺋﯽ اور آپ دﯾﮑﮫ ﻟﯿں ﮐہ ﻣﻮﺟﻮدہ دور ﮐے ﺧﻮارج
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ داﻋﺶ ﻋﺮاق ﺳے ہﯽ ﻧﮑﻠﯽ۔
آپ دﯾﮑﮫ ﻟﯿﺠﺌے ﮐہ ﻧﺒﯽﷺ ﺳے ﻟﯿﮑﺮ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐے ﺗﻤﺎم
ﻋﻠﻤﺎء ﺗﮏ ،ہﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻧے ﮔﻤﺮاہ ﻓﺮﻗﻮں اور ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮﻗﻮں
ﺳے آﮔﺎہ ﮐﺮﻧﺎ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐے ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐﯿﻠﺌے ﺿﺮوری
ﺳﻤﺠﮭﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘے ﺗﮭے ﮐہ اﻣﺖ
ﻣﺴﻠﻤہ ﮐے ﻧﻮﺟﻮان ﺟﺬﺑﺎﺗﯽ ہﻮﻧے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ان ﮔﻤﺮاہ
ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﺎ ﺑہﺖ ﺟﻠﺪ ﺷﮑﺎر ﺑﻦ ﺟﺎﺗے ہﯿں اﺳﯽ ﻟﺌے
اﻧہﻮں ﻧے ہﺮ دور ﻣﯿں اﭘﻨﯽ ذﻣہ داری ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﺒﮭﺎﺗے
ہﻮﺋے اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐﻮ ان ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﺳے آﮔﺎہ ﮐﯿﺎ
ﺗﻮ ﺿﺮورت اس ﺑﺎت ﮐﯽ ہے ﮐہ ہﻢ ان ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﯽ ﺳﺎزش
ﮐﻮ ﺑﮭﺎﻧﭙﺘے ہﻮﺋے اور اﺳﻼف ﮐے ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺮا
ہﻮﺗے ہﻮﺋے اﭘﻨے اﺣﺒﺎب ﮐﻮ ان ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں
ﮐﯽ ﺳﺎزﺷﻮں ﺳے ﺑﺮوﻗﺖ آﮔﺎہ ﮐﺮﯾں ﺗﺎﮐہ ہﻤﺎرے اﺣﺒﺎب
ﻧﯿﮑﯽ ﮐے ﺟﺰﺑے ﻣﯿں ان ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﻧہ
ہﻮﺟﺎﺋﯿں۔ اﻟﻠہ ہﻤﺎرا ﺣﺎﻣﯽ وﻧﺎﺻﺮ ہﻮ۔
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ورﺣﻤۃ اﻟﻠہ وﺑﺮﮐﺎﺗہ

ﻋﻼﻣہ ﯾﻮﺳـﻒ اﻟﻘﺮﺿـﺎوی  ،اﺧـﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اور ﻗﻄﺮ
ﻣﺼﺮی ﻧﮋاد ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﻗﻄﺮ ﮐﯽ ﺷہﺮﯾﺖ
ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘے ہﯿں۔ ان ﮐﺎ ﺷﻤﺎر ﻗﻄﺮ ﮐﯽ اﻧﺘہﺎﺋﯽ ﻃﺎﻗﺘﻮر
ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻣﯿں ہﻮﺗﺎ ہے۔ ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻗﻄﺮی ﻋﻤﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻋﻼﻣہ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﻮ ﺣﺮف آﺧﺮ ﻗﺮار دﯾﺘے ہﯿں
اور ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ان ﮐے ﺣﮑﻢ ﺳےﺳﺮﺗﺎﺑﯽ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻧہﯿں
ہﻮﺗﯽ۔
ﻋﻼﻣہ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﮐﻮ دہﺸﺖ ﮔﺮدی ﮐﯽ ﻓہﺮﺳﺖ ﻣﯿں
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﯿے ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺷﺸﯿں ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ
رہﯽ ہﯿں ﻣﮕﺮ ﻗﻄﺮ ﻧے ہﺮﮔﺎم ہﺮ ﻋﻼﻣہ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﮐﺎ ﻧہ
ﺻﺮف دﻓﺎع ﮐﯿﺎ ﺑﻠﮑہ ان ﮐﺎ ﻧﺎم دہﺸﺖ ﮔﺮد ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﯽ
ﻓہﺮﺳﺖ ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ہﻮﻧے ﺳے روﮐﻨے ﮐے ﻟﯿے ﺗﻤﺎم ﻣﻤﮑﻨہ
اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﯿے۔
ﺣﺎل ہﯽ ﻣﯿں ﺳﻌﻮدی ﻋﺮب ،ﻣﺘﺤﺪہ ﻋﺮب اﻣﺎرات ،ﺑﺤﺮﯾﻦ
اور ﻣﺼﺮ ﻧے اﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮﮐہ ﺑﯿﺎن ﻣﯿں ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﮐﻮ
دہﺸﺖ ﮔﺮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﯽ ﻓہﺮﺳﺖ ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ان

ﮐﯽ ﺣﻮاﻟﮕﯽ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﯿﺎ۔

رﭘـﻮرٹ ﻣﯿں ﮐہـﺎ ﮔﯿـﺎ ہے ﮐہ ﯾﻮﺳـﻒ اﻟﻘﺮﺿـﺎوی اﯾـﮏ

ﻣﺠﻤﻮﻋہ اﺿﺪاد ﺷﺨﺼﯿﺖ ہﯿں۔ ان ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐے ﺗﻤﺎم
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﮑﺮی ﺗﻐﯿﺮات ﭘﺮﻣﺒﻨﯽ ہﯿں۔ ﭼﻮﻧﮑہ ان ﮐے ﭘﺎس
ﻗﻄﺮ ﮐﯽ ﺷہﺮﯾﺖ ہے۔ اس ﻟﯿے ان ﮐﯽ راﺋے ﺳے اﺧﺘﻼف ﮐﻮ
ﺳﺮﮐﺎر ﮐﯽ راﺋے ﺳے اﻧﺤﺮاف ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے۔اﻟﻌﺮﺑﯿہ
ﻧے ﻋﻼﻣہ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ اور ان ﮐﯽ ﻗﺪم
ﻗﺪم ﭘﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﯿں ہﻮﻧے واﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﻮں ﭘﺮ روﺷﻨﯽ
ڈاﻟــﯽ ہے۔ رﭘــﻮرٹ ﻣﯿں ﺑﺘﺎﯾــﺎ ﮔﯿــﺎ ہے ﮐہ ﯾﻮﺳــﻒ
اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﻗﻄﺮ ﮐﯽ ﻣﺠﺒﻮری ﮐﯿﻮں ہﯿں؟
ﺑہﺖ ﮐﻢ ﻟﻮگ ﺟﺎﻧﺘے ہﯿں ﮐہ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﻣﺼﺮ ﮐے
ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮد آہﻦ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﮐے دور ﻣﯿں ﻣﺼﺮﮐﯽ
اﯾﮏ ﺟﯿﻞ ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ﻗﯿﺪ رہے ﺟہﺎں ﭘﺮ ان ﭘﺮ ﺗﺸﺪد ﺑﮭﯽ
ﮐﯿـﺎ ﮔﯿـﺎ۔ ان ﭘـﺮ اﺧـﻮان اﻟﻤﺴـﻠﻤﻮن ﺳـے ﺗﻌﻠـﻖ اور
ﺻﺪرﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻـﺮ ﮐے ﻗﺘـﻞ ﮐے ﻟﯿے ہـﻮﻧے واﻟے ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺣﻤﻠﻮں ﻣﯿں ﻣﻠﻮث ہﻮﻧے ﮐﺎ اﻟﺰام ﻋﺎﯾﺪ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔
ﻋﻼﻣہ اﻟﻘﺮﺿـﺎوی ﻣﺼـﺮﻣﯿں اﭘﻨے آﺑـﺎﺋﯽ ﻋﻼﻗے ﺻـﻔﻂ ﻣﯿں
ﻣﺬہﺒﯽ ﻣﺒﻠﻎ اور ﻧﮑﺎح ﺧﻮان ﺑﮭﯽ رہے ﻣﮕﺮ اﻧہﻮں ﻧے
اﻓﮑﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﮐﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت
اﺧﺘﯿﺎرﮐﯿے۔ اﭘﻨے ﻋﻠﻤﯽ اﺛﺮو رﺳﻮخ ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ اﻧہﻮں
ﻧے ﺟـﺎﻣﻌہ اﻻزﮬـﺮ ﻣﯿں اﺻـﻮل دﯾـﻦ ﮐے ﺷﻌﺒے ﺳـے ﺑﮭـﯽ
واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ اور اس ﺧﻔﯿہ ﮔﺮوپ ﮐﺎ ﺣﺼہ ﺑﮭﯽ
ﺑﻨے ﺟﻮ ﻣﺼﺮ ﻣﯿں ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎ ﺗﺨﺘہ اﻟﭩﻨے ﮐے ﻟﯿے ﺗﺸﮑﯿﻞ
دﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔
ﻣﺼﺮ ﮐے اﯾﮏ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﯿﮑﯿﻮرﭨﯽ آﻓﯿﺴﺮ ﻧے ﻋﻼﻣہ ﯾﻮﺳﻒ
اﻟﻘﺮﺿـﺎوی ﮐے ﺑـﺎرے ﻣﯿں ’اﻟﻌـﺮﺑﯿہ ڈاٹ ﻧﯿـﭧ‘ ﮐـﻮ
ﺗﻔﺼﯿﻼت ﺑﺘﺎﺋﯿں ﮐہ ﻣﺼﺮ ﮐے ﺳﺎﺑﻖ ﺻﺪر ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ
اور ان ﮐے اﻧﭩﯿﻠﯽ ﺟﻨﺲ ادارے اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﮐﻮ
ﺗﻮڑﻧے ﮐے ﻟﯿے ﺧﻼف ﺗﻮﻗﻊ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﯿے۔ اس وﻗﺖ اﺧﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﮐے اﮐﺎﺑﺮﯾﻦ اﻧﺘہﺎ ﭘﺴﻨﺪاﻧہ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻮ
ﺗﯿﺰی ﮐے ﺳﺎﺗﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﮐے ﺧﻼف اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮرہے ﺗﮭے۔
اﺧﻮان ﻧے اہﻢ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﭘﺮﻗﺎﺗﻼﻧہ ﺣﻤﻠﻮں ﮐے ﻟﯿے اﯾﮏ
ﺧﻔﯿہ ﺳﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺴﻨﺪی ﻧﺎﻣﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻗﯿﺎدت
ﻣﯿں ﺗﺸﮑﯿﻞ دے رﮐﮭﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﻣﻠﮏ ﺑﮭﺮﻣﯿں ہﻮﻧے واﻟﯽ
ﭨﺎرﮔﭧ ﮐﻠﻨﮓ ﮐﺎررواﺋﯿﻮں ﻣﯿں اس ﮔﺮوپ ﮐﺎ ﮔہﺮا ہﺎﺗﮫ
ﺗﮭﺎ۔

ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺴـﻨﺪی ﮐـﻮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻃﺮﯾﻘـﻮں ﺳـے ﺟﻤـﺎل
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻧے ﻗﺎﺑﻮ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ۔ ﺑﺎﻵﺧﺮ وہ اﺳے
اﭘﻨﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯿں ﻻﻧے ﻣﯿں ﮐﺎﻣﯿﺎب رہے۔ اس وﻗﺖ اﺧﻮن
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﮐﯽ ﻗﯿﺎدت ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐے ﺑﺎﻧﯽ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ﮐے
ﭘﺎس ﺗﮭﯽ۔ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻧے اﻟﺴﻨﺪی ﮐﻮﻧﺮہ ﺳﻮﯾﺰ
ﻣﯿں ﺷﻞ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﻣﯿں ﺗﻌﯿﻨﺎت ﮐﯿﺎ اور اﺳے اﯾﮏ ﮔﮭﺮ اور
ﮔـﺎڑی ﺑﮭـﯽ دی۔ اس ﮐے ﺑـﺪﻟے ﻣﯿں اﻟﺴـﻨﺪی ﻧے اﺧـﻮان
ﻗﯿﺎدت ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺗﻤﺎم راز اﮔﻞ دﯾے۔
ﻋﻼﻣہ ﯾﻮﺳـﻒ اﻟﻘﺮﺿـﺎوی ﮐـﻮ ﻣﺼـﺮ ﻣﯿں اﭘﻨے اﻓﮑـﺎر ﮐے
ﻓﺮوغ ﻣﯿں ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﺋﯿں ﺗﻮ اﻧہﻮں ﻧے ﻗﻄﺮ ﮐﻮ اﭘﻨے
ﻟﯿے اﯾﮏ ﺑہﺘﺮﯾﻦ ﻓﻮرم ﺳﻤﺠﮭﺎ۔ اﻧہﻮں ﻧے ﻗﻄﺮ ہﯽ ﻣﯿں
اﻗﺎﻣﺎت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ اور وہﺎں ﭘﺮ درس و ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎ
ﺳﻠﺴﻠہ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺎ۔ ﺣﺘﯽٰ ﮐہ اﻧہﻮں ﻧے اﭘﻨے ﻣﺼﺮی
ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ ﮐﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐے ﻟﯿے وﻃﻦ واﭘﺲ آﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﮔﻮارا
ﻧہ ﮐﯿﺎ۔ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﻧے ﯾہ ﺑہﺎﻧہ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮐہ ﭼﻮﻧﮑہ وہ
ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﮐے ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ہﯿں۔ اس ﻟﯿے
اﮔﺮ وہ واﭘﺲ ﺟﺎﺗے ہﯿں ﺗﻮاﻧہﯿں ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯿں ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋے
ﮔﺎ اور اﻧہﯿں دوﺑﺎرہ ﺟﯿﻠﻮں ﻣﯿں ﺗﺸﺪد ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ
ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔
ـﺮاں
ـﺮ ﮐے ﺣﮑﻤـ
ـﺎوی ﻗﻄـ
ـﻨہ 1995ء ﻣﯿں ﻋﻼﻣہ اﻟﻘﺮﺿـ
ﺳـ
ﺧﺎﻧﺪان ﮐﯽ ہﺮدﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻦ ﮔﺌے۔ اﻧہﻮں ﻧے ﻗﻄﺮی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے دﻓﺎع ﻣﯿں ﻓﺘﺎویٰ دﯾﻨﺎ ﺷﺮوع ﮐﯿے اور ہﺮ
اس ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎ دﻓﺎع ﺷﺮوع ﮐﯿﺎ ﺟﺲ ﮐﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﮑﻞ
ﻣﯿں ﺗﻌﻠﻖ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺗﮭﺎ۔
ﺟﻮن 1995ء ﮐﻮ ﻗﻄﺮی وﻟﯽ ﻋہﺪ اﻟﺸﯿﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔہ ﻧے
اﭘﻨے واﻟﺪ ﮐﺎ ﺗﺨﺘہ اﻟﭧ ﮐﺮ اﻗﺘﺪار ﭘﺮ ﻗﺒﻀہ ﮐﺮﻟﯿﺎ۔
اﻗﺘﺪار ﮐﯽ اس ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ﻋﻼﻣہ
اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﮐﺎ ہﺎﺗﮫ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے۔ اﻧہﻮں ﻧے ﻓﺘﻮیٰ
ﺻﺎدر ﮐﯿﺎ ﮐہ اﭘﻨے واﻟﺪ ﮐﺎ ﺗﺨﺘہ اﻟﭩﻨے ﮐﯽ اﺳﻼم ﻣﯿں
اﺟﺎزت ہے۔ ﺷہﺰادہ ﺣﻤﺪ ﻧے اﭘﻨے واﻟﺪ ﮐﺎ ﺗﺨﺘہ اﻟﭧ
اﻗﺘﺪار ﭘﺮ ﻗﺒﻀے ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﻣﻠﮏ و ﻗﻮم ﮐے ﻣﻔﺎد ﻣﯿں
ﮐﯿﺎ ہے۔ ان ﮐﺎ اﻗﺪام ﻗﻄﺮی ﻋﻮام اور ﻣﺴﻠﻢ اﻣہ ﮐﯽ
اﻣﻨﮕﻮں ﮐےﻋﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ہے اور وہ اﯾﮏ ﻋﺮﺻے ﺳے اس
اﻧﻘﻼب ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮرہے ﺗﮭے۔

ﯾہ ﻓﺘﻮیٰ اﻧہﻮں ﻧے ﺳﺎﺑﻖ اﻣﯿﺮ ﮐے ﺧﻼف اﻧﺘﻘﺎم ﮐے
ﻃﻮر ﭘﺮﺟﺎری ﮐﯿﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﮐﻮ ﻣﻠﮏ ﺳے
ﻧﮑﺎل ﺑﺎہﺮ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺳﻮچ رہے ﺗﮭے۔
اﻟﺸﯿﺦ ﺧﻠﯿﻔہ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﮐے دور ﻣﯿں ﻣﺼﺮی داﻧﺸﻮر اور
ﺻﺤﺎﻓﯽ رﺟﺎء اﻟﻨﻘﺎش ﮐﻮ اس وﻗﺖ ﮐے ﻗﻄﺮﮐے ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍے
اﺧﺒﺎر ’اﻟﺪوﺣہُ ﮐﺎ ﭼﯿﻒ اﯾڈﯾﭩﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ ﻋﻼﻣہ
اﻟﻘﺮﺿﺎوی اﻟﻨﻘﺎش ﮐے اﻓﮑﺎر وﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐے ﺧﻼف ﺗﮭے اور
اﻧﺪر ہﯽ اﻧﺪر ان ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺑﻐﺾ ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘے ﺗﮭے۔
اﻧہﻮں ﻧے ﻓﮑﺮی اﺧﺘﻼف ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ رﺟﺎء اﻟﻨﻘﺎش ﮐﯽ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺎ ﻓﺘﻮیٰ ﺻﺎدر ﮐﯿﺎ۔ ان ﮐے اس ﻓﺘﻮے ﺳے ﻣﻠﮏ
ﻣﯿں اﯾﮏ ﻧﺌﯽ ﻣﺬہﺒﯽ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﮐﺎ ﺧﺪﺷہ ﭘﯿﺪا ہﻮﮔﯿﺎ اور
اﻣﯿﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﺳے ﺧﻄﺮات
ـﮏ
ـﯽ وﺟہ ہے ﮐہ وہ اﻧہﯿں ﻣﻠـ
ـﻮﮔﺌے ﺗﮭے۔ ﯾہـ
ـﻖ ہـ
ﻻﺣـ
ﺳےﻧﮑﺎﻟﻨے ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﺮرہے ﺗﮭے۔ ﻗﺮﯾﺐ ﺗﮭﺎ ﮐہ ان ﮐﯽ
ﻗﻄﺮی ﺷہﺮﯾﺖ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮدی ﺟﺎﺗﯽ ﻣﮕﺮ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﮐے
ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ ﻧے ﺑﯿﭻ ﺑﭽﺎؤ ﮐﺮﮐے اﻧہﯿں ﺑﭽﺎﻟﯿﺎ۔
اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﮐﻮ اﻣﯿﺮ ﻗﻄﺮ ﮐے اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺮﻏﺼہ ﺗﮭﺎ۔ ﯾہﯽ
وﺟہ ہے ﮐہ ﺟﺐ اﻣﯿﺮ ﻗﻄﺮ ﮐے ﺑﯿﭩے ﻧے ﺑﺎپ ﮐے ﺧﻼف ﻋﻠﻢ
ﺑﻐﺎوت ﺑﻠﻨﺪ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اﻧہﻮں ﻧے آﺋﯿﻨﯽ اﻣﯿﺮ ﻗﻄﺮ ﮐے
ﺑﺠﺎﺋے اس ﮐے ﺑﯿﭩے ﮐے اﻧﻘﻼب ﮐﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﯽ۔
’اﻟﺠﺰﯾﺮہ‘ ﭨﯽ وی ﮐے ﻗﯿﺎم ﮐے ﺑﻌﺪ ﭨﯽ وی ﭼﯿﻨﻞ ﻧے
اﻣﯿﺮ ﻗﻄﺮ ﮐﯽ ہﺪاﯾﺖ ﭘﺮ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﮐے ﻟﯿے ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﭘﺮوﮔﺮام ﺷﺮوع ﮐﯿﺎ۔ ﭨﯽ وی ﺷﻮ ﻧے اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﮐﯽ ﻗﻄﺮ
ﻣﯿں ﻣﺰﯾﺪ ﻣﺬہﺒﯽ دﮬﺎک ﺑﭩﮭﺎ دی۔ وہ اﭘﻨﯽ ﻣﺎدر ﺟﻤﺎﻋﺖ
اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﮐے ﻟﯿے اﭘﻨے ﻗﻄﺮی ﺣﺎﻣﯿﻮں ﮐﯽ ﻣﺪد
ﺳے ﻓﻨڈز اﮐﭩﮭﺎ ﮐﺮﺗے اور اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﮐﻮ ﻓﺮاہﻢ
ﮐﺮﺗے رہے۔
اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﻧے ﻗﻄﺮ ﻣﯿں اﭘﻨے ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒے ﺳے
ﻓﺎﺋﺪہ اﭨﮭﺎﺗے ہﻮﺋے اﭘﻨے ﻓﮑﺮی اﻓﮑﺎر ﮐﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ
ﭼﯿﻨﻞ ﺳے وﺳﻌﺖ دﯾﻨے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺸﯿں ﮐﯽ۔ ﺳﻮﺷﻞ ﻣﯿڈﯾﺎ اور
وﯾڈﯾﻮ ﺷﯿﺌﺮﻧﮓ وﯾﺐ ﺳﺎﺋﯿﭧ ﯾﻮﭨﯿﻮب ﮐﯽ ﻣﺪد ﺳے اﭘﻨے
ﭘﺮﺗﺸـﺪد ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﭘﮭﯿﻼﺋے۔ ان ﺗﻤـﺎم ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﮐے ﻟﯿے
اﻧہﯿں ﻗﻄﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﻓﺮی ہﯿﻨڈ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔

اﻣﯿﺮ ﻗﻄﺮ ﮐے ﺷﺎﻣﯽ رﺟﯿﻢ اور ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺣﺰب اﻟﻠہ ﮐے
ﺳﺎﺗﮫ ﮔہﺮے ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺎﺋﻢ ہﻮﺋے ﺗﻮان ﮐے ﭘﯿﭽﮭے ﺑﮭﯽ
ﻋﻼﻣہ اﻟﻘﺮﺿــﺎوی ﮐے ﻓﺘــﺎویٰ ﮐے اﺛــﺮات ﺗﮭے۔ ﻋﻼﻣہ
اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﺑﺸﺎراﻻﺳﺪ اور ﺣﺰب اﻟﻠہ ﮐﻮ ﻋﺮب دﻧﯿﺎ ﮐے
ﺧﻼف ﻣﻐﺮﺑﯽ ﺳﺎزﺷﻮں ﮐے ﺳﺎﻣﻨے ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺮار
دﯾﺘے۔
ﻋﻼﻣہ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﻧے ﻋﺮاق ﭘﺮ ﯾﻠﻐﺎر ﮐﺮﻧے واﻟﯽ
اﻣﺮﯾﮑﯽ ﻓﻮج اور اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿں ﻏﯿﺮﻣﻠﮑﯽ اﻓﻮاج ﮐے
ﺧﻼف ﻟﮍﻧے ﮐے ﺟﻮاز ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﻓﺘﻮے ﺟﺎری ﮐﯿے۔ اﻧہﻮں
ﻧے ﺳﻮڈان ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ روﮐﻨے ﮐے ﻟﯿے ﺑﮭﯽ ﻓﺘﻮیٰ دﯾﺎ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻗﻄﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ اور ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﻮڈان ﻣﯿں ﻋﻼﺣﺪﮔﯽ
ﮐےرﯾﻔﺮﻧڈم ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﻧہﯿں ﺗﮭﺎ۔
ﺗﯿﻮﻧﺲ ﻣﯿں
ﻓـﺎﺋﺰ رہے
ﺗﮭے۔ﺟﺐ ان
اﻧہﯿں ﻏﺒﯽ

ﺟﺐ ﺗﮏ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻗﺘﺪارﭘﺮ
ﺗـﻮ وہ اﻟﻘﺮﺿـﺎوی ﮐے ﻟﯿے ﻗﺎﺑـﻞ اﺣﺘـﺮام
ﮐﺎ ﺗﺨﺘہ اﻟﭧ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﻧے
ﻗﺮار دﯾﺎ۔

ﭼﻮﻧﮑہ ﻗﻄﺮ ﻣﺼﺮﻣﯿں ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرک ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﺧﻼف
ﺧﺮوج]ﺑﻐـﺎوت[ ﮐـﺎ ﺣـﺎﻣﯽ ﺗﮭـﺎ۔ ﯾہـﯽ وﺟہ ہے ﮐہ ﻋﻼﻣہ
اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﻧے ﻣﺼﺮﻣﯿں ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﺧﻼف ﻋﻠﻢ ﺑﻐﺎوت ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮﻧے ﻣﺬہﺒﯽ ﺟﻮاز ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﻓﺘﻮیٰ ﺻﺎدر ﮐﯿﺎ۔
ﻣﺼـﺮﻣﯿں ﺟـﺐ ﺣﺴـﻨﯽ ﻣﺒـﺎرک ﮐـﺎ ﺗﺨﺘہ اﻟـﭧ ﮐـﺮ اﺧـﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺋﻢ ہﻮﺋﯽ ﺗﻮ اس ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت
ﮐﻮ ﺣﺮام ﻗﺮار دﯾﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻮ ﻗﻄﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﮭﯽ۔
اﯾﮏ ﭨﯽ وی اﻧﭩﺮوﯾﻮ ﻣﯿں ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﻧے ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮐہ
ﺟﺐ ﻣﺼﺮ ﻣﯿں ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﯽ ﻣﻠﮏ ﮐے ﺻﺪر ﺑﻨے ﺗﻮ اﯾﮏ ﻣﻮﻗﻊ
ﭘﺮ ﻣﺮﺳﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﺮرہے ﺗﮭے اور اﺧﻮان ﮐے ارﮐﺎن ان
ﮐﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﭘﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺮﺟﻮش ﺗﮭے ﺟﺐ ﮐہ ان ﮐے وزﯾﺮ
دﻓﺎع ]ﻣﻮﺟﻮدہ ﺻﺪر[ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﯿﺴﯽ اور وزﯾﺮ
داﺧﻠہ ﺻﺪر ﻣﺮﺳﯽ ﮐﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﭘﺮ ﻗﺪرے ﺧﺎﻣﻮش ﺗﮭے۔ ﻣﺠﮭے
اﺳﯽ وﻗﺖ اﻧﺪازہ ہﻮﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ وزﯾﺮ دﻓﺎع اور وزﯾﺮ
داﺧﻠہ ﻣﺮﺳﯽ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻧہﯿں۔
ﻟﯿﺒﯿﺎ ﻣﯿں ﮐﺮﻧﻞ ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺬاﻓﯽ ﮐے ﺧﻼف ﻋﻠﻢ ﺑﻐﺎوت ﺑﻠﻨﺪ

ہﻮا ﺗﻮ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﻧے اﻟﻘﺬاﻓﯽ ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐے ﺣﻖ
ﻣﯿں ﻓﺘﻮیٰ دﯾﺎ۔ ﺑﻨﻐﺎزی ﮐﯽ ﻧﯿﺸﻨﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐے
ﺷﻌﺒہ اﻃﻼﻋﺎت ﮐے اﻧﭽﺎرج ﻣﺼﻄﻔﯽٰ ﻏﺮﯾﺎﻧﯽ ﻧے اﻋﺘﺮاف
ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ ﻗﻄﺮ ﻗﺬاﻓﯽ ﺳے ﻟﮍﻧے ﮐے ﻟﯿے اﻧہﯿں اﺳﻠﺤہ
دﯾﻨے ﮐے ﻟﯿے ﺗﯿﺎر ﺗﮭﺎ۔
ﺳﻨہ 2022ء ﮐے ﻓﭧ ﺑﺎل ورﻟڈ ﮐﭗ ﮐﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐے ﻟﯿے
ﺟﺐ ﻗﻄﺮ ﮐﺎ اﻋﻼن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﯽ
ﻃﺮف ﺳے اﻋﺘﺮاض ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﻧے اس اﻋﺘﺮاض ﮐﻮ
ﺑﮭﯽ ﻣﺴﺘﺮد ﮐﺮدﯾﺎ اور ﻗﻄﺮ ﻣﯿں ﻓﭧ ﺑﺎل ورﻟڈ ﮐﭗ ﮐﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿں ﻓﺘﻮیٰ ﺟﺎری ﮐﺮﮐے رﯾﺎﺳﺘﯽ ﻣﻮﻗﻒ ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط
ﮐﯿﺎ۔
اﻟﻐﺮض ،ﻋﻼﻣہ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﻧے ﻗﺪم ﻗﺪم ﭘﺮ ﻗﻄﺮ
اﭘﻨے ﻣﺬہﺒﯽ اﻓﮑﺎر ﮐﻮ ﻗﻄﺮ ﮐﯽ رﯾﺎﺳﺘﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﮐے
دﻓﺎع ﮐے ﻟﯿے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ۔ ﯾہﯽ وﺟہ ہے ﮐہ ﻗﻄﺮ ﻧے
اﻧہﯿں آج ﺗﮏ دہﺸﺖ ﮔﺮدی ﮐﯽ ﻓہﺮﺳﺖ ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ہﻮﻧے ﺳے
روﮐﻨے ﮐے ﻟﯿے ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﮐﻮﺷﺸﯿں ﺑﺮوﺋے ﮐﺎر ﻻﻧے ﻣﯿں
ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺴﺮ ﻧہﯿں ﭼﮭﻮڑی۔ اﭘﻨﯽ وﯾﺐ ﺳﺎﺋﯿﭧ ﭘﺮ اﻟﻘﺮﺿﺎوی
ﻧے اﻋﺘﺮاف ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ اﮔﺮ اﻣﯿﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﺧﻠﯿﻔہ ﻧہ ہﻮﺗے ﺗﻮ اﻣﺮﯾﮑﯽ ان ﮐﺎ ﻧﺎم ﺑﮭﯽ دہﺸﺖ
ﮔﺮدوں ﮐﯽ ﻓہﺮﺳﺖ ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﻟﯿﺘے۔
ﺑﺸﮑﺮﯾہ اﻟﻌﺮﺑﯿہ

