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میحرلا نمحرلا ہللا

جىیوا  2 -کاوفروس میں صرف اہل یمه ہی وقصان اٹھاوے والے ہیں
الوام هتسعٍ کے ظوقؽے ًوبئٌعے ثؽائے یوي اقوب ػیل ولع الهیص ازوع کی ًگؽاًی هیں یوي کے زوالے قے خٌیوا-
 2کبًفؽًف کی پہلی ًهكت کب اًؼمبظ ثؽوؾ هٌگل  15ظقوجؽ 2015کو ہوا ۔ ًو هہیٌے کی ضوًؽیؿ خٌگ کے ثؼع فؽیمیي
آج قوئؿؼلیٌڈ هیں هػاکؽات کی هیؿ پؽ ثیٹھ گئے خف هیں ظقیوں ہؿاؼ ثے گٌبٍ لوگوں هبؼے گئے ہیں ۔ یوي هیں
ظوًوں هتسبؼة فؽیك اپٌے اوؼ اپٌے آلب کے هفبظات کی خٌگ لڑ ؼہے ہیں ،اوؼ ثال آضؽ یہ اـ ثبت کو تكلین کؽ لیں
گے خو اقتؼوبؼی هوبلک کے اتفبق کے ثؼع اى کے قبهٌے هػاکؽات کی هیؿ پؽ ؼکھب خبئے گب  ،اوؼپھؽ یہ اہل یوي
کو اـ کے ثعثوظاؼ ًتبئح کے قبهٌے قؽ خھکبًے پؽ هدجوؼ کؽًے کے لیے کبم کؽیں گے۔
الوام هتسعٍ اوؼ خٌیوا نہؽ کت هكلوبًوں کے لیے ًدبت ظہٌعٍ ثبثت ہوئے ہیں؟! وٍ لوگ کہبں ہیں خو یوي کی
قؽپؽقتی کو ضتن کؽًے کی ثبت کؽتے تھے ،اًہوں ًے تو الوام هتسعٍ کو پکبؼ پکبؼ کؽ اپٌے گلے ثیٹھب لیے ،اوؼ یوي
هیں خبؼی خٌگ اوؼ تٌبؾػویں هعاضلت کے لیے ضطوط لکھتے لکھتے اى کے للن قوکھ گئے ؟! خٌیوا خبًے کب هطلت
یوي کی قؽپؽقتی کو ضتن کؽًب ًہیں ،ثلکہ خٌیوا خبًے کب هطلت اـ کو ثؽلؽاؼ ؼکھٌب  ،اـ کو لجول کؽًب اوؼ اـ کو
تؼبلی اپٌی کتبة هیں فؽهبتے ہیں :
ضول آهعیع کہٌب ہے۔ ہللا قجسبًہ و
ٰ
﴿اي أَيُّها الَّ ِذين آَمنوا ِِل تَ ُقولُو َن ما ََل تَ ْفعلُو َن * َ م ْق اًت ِ ْن َ َِّ
اا أَ ْن تَ ُقولُوا َما ََل تَ ْف َعلُو َن﴾
ُ َ َ ًت
َ
َ
َ
َ َُ َ
تؼبلی کو قطت
" اے ایوبى والو تن ایكی ثبت کیوں کہتے ہو خو کؽتے ًہیں۔ تن خو کؽتے ًہیں اـ کب کہٌب ہللا
ٰ
ًبپكٌعہے"(الصف)2-3:۔
یوي هیں خبؼی خٌگ کے ظوًوں فؽیموں ًے هصبفسہ کیب  ،یبظ گبؼ تصویؽ ثٌوائی  ،اپٌے ہبتھوں هبؼے گئے
لوگوں کی ؼوذ کے ایصبل ثواة کے لیے فبتسہ ضواًی کی ،گویب کہ ایک طویل ػؽصے تک ثہٌے واال ضوى اى کے
ہبتھوں ًہیں ثہبیب گیب۔ خٌیوا 2 -هػاکؽات اقی طؽذ نؽ وع ہو گئے خف طؽذ الوام هتسعٍ کے پہلے ًوبئٌعے خوبل ثي
ػوؽ کی قؽپؽقتی هیں صٌؼبء کے هووى پیک ہوٹل هیں زوثیوں کی نؽاکت قے نؽوع ہوئے تھے خت وٍ اقلسہ
کے ؾوؼ پؽ التعاؼ پؽ لجضہ کؽًے کے لیے صؼعٍ قے صٌؼب پہٌچے تھے؛ خف قے یوي هیں الوام هتسعٍ کب ههکوک
کؽظاؼ ثے ًمبة ہو تب ہے خو کہ اهؽیکہ کی ضعهت کے لیے زوثیوں کو التعاؼ تک پہٌچبًے کے لیے ہے۔ اوؼ یہ اـ
ولت ہوؼہب ہےخت ایک طؽف تواهؽیکہ ًے ظًیب ثھؽ هیں اى لوگوں کے ضالف خٌگ ثؽپب کؽ ؼکھی ہے خٌہوں ًے
التعاؼ تک پہٌچٌے کے لئے غیؽ خوہوؼی طؽیمہ اپٌب یب،اوؼ خواپٌے قیبقی اہعاف کے زصول کے لیے اقلسے کب
اقتؼوبل کؽتے ہیں۔ هگؽ اهؽیکہ ًے زوثیوں کی توبم قؽگؽهیوں پؽ آًکھیں ثٌع کؽ ؼکھی ہیں ،ثلکہ زوثیوں کے
التعاؼ هیں نبهل ہوًے پؽ اهؽیکہ ًے یوي هیں اپٌے قفیؽ هتھیو ٹولؽ کی ؾثبًی اـ کو ضول آئٌع کہب تھب۔ اًہوں ًے
یوي هیں اپٌے هلک کے قفبؼت ضبًے هیں 18قتوجؽ  2014کو پؽیف کبًفؽًف هیں کہب تھب کہ  " ،ہن اى گؽپوں هیں فؽق
کؽتے ہیں خٌہوں ًے قیبقی ػول هیں زصہ لیب  ،زوثی تسؽیک ًے لوهی ثبت چیت کبًفؽًف هیں زصہ لیب خف قے
ثہت هثجت ًتبئح ثؽ آهع ہوئے ،اى کب قیبقی هولف اوؼ ضواہهبت ہیں خو کہ خبئؿ ہیں۔۔۔ اقی لیے ہن السوثی اوؼ اـ کی
تسؽیک کی زوبیت کؽتے ہیں کہ وٍ ثھی وہی العاهبت کؽیں خو ظیگؽقیبقی خوبػتیں اوؼ پبؼٹیبں کؽ ؼہی ہیں"۔ پھؽ
اهؽیکہ ًے خوبل ثي ػوؽ اوؼ اقوبػیل ولع نیص کے غؼیؼے یوي هیں ثؽطبًوی اثؽو ؼقوش کو ؾائل کؽًے اوؼ اـ کی
خگہ اپٌی ثبالظقتی لبئن کؽًے کے لیے زوثیوں کی هعظ کی۔ یوي هیں اًگؽیؿ قفیؽ خیي هیؽیبٹ ًے زویع االزوؽ قے
کہب کہ  "،زوثیي صٌؼبء پہٌچ کؽ ہی ؼکیں گے ،اوؼ اى کب اپٌب ایک ایدٌڈا ہے"۔
یوي هیں اهؽیکی العاهبت کو قودھٌے والوں ًے صبلر اوؼ اـ کی پبؼٹی کو زوثیوں کے ظنوي قے اـ کب
زلیف اوؼ هعظ گبؼ ثٌب ظیب تبکہ خٌگ کے ثؼع اى کے قبتھ التعاؼ هیں اى کب ثھی زصہہو اوؼ هٌصوؼ ھبظی کو هلٌے
واال زصہ اـ کے ػالوٍ ہو گب؛ خف کب یہ هطلت ہے کہ یوي هیں ضبًہ خٌگی ضتن ًہیں ہوئی ثلکہ کچھ ػؽصے کے
لیے ؼک گئی ہے۔

خٌیوا کے ثٌع ظؼواؾوں کے پیچھے یہی کچھ ہو ؼہب ہے،اوؼ ہن یوي کب هسبصؽٍ ضتن کیے خبًے پؽ ثبت ًہیں
کؽتے ہیں؛ کیوًکہ اگؽ وٍ اـ هیں قٌدیعٍ ہو تے تو اـ کب قجت ہی ًہ ثٌتے ،اوؼ اقی طؽذ لؽاؼظاظ  2216اوؼ ظیگؽ
اى خیكی الوام هتسعٍ کی لؽاؼظاظوں کو ًظؽ اًعاؾ کؽظیتے ہیں خو  2012قے خو کچھ یوي هیں ہوؼہب ہے اـ کے
زوالے قے ہیں۔
اـ هیں کوئی نک ًہیں کہ زؿة التسؽیؽ ہی وٍ لبئع ہے خو اپٌوں قے خھوٹ ًہیں ثولتب -وٍ توبم هكلوبًوں کو
ثبلؼووم اوؼ ایوبى اوؼ زکوت کی قؽؾهیي یوي کے ثبنٌعوں کو ثبلطصوو یہ ثتبتی ؼہے گی کہ  :یوي هیں ؼقی کهی
قیبقی غلجہ کے لیے ًئے اوؼ پؽاًے اقتؼوبؼ کے ظؼهیبى ہے۔ یہ پؽاًے اقتؼوبؼ اوؼ نوبل اوؼ خٌوة هیں قیبقی
ثبالظقتی والے ثؽطبًیہ اوؼ ًئے اقتؼوبؼ اوؼ ثؽطبًیہ کی خگہ اپٌی ثبالظقتی لبئن کؽًے کی کونم کؽًے والے
اهؽیکہ کے ظؼهیبى ہے۔ یہ اًہی کے ظؼهیبى تٌبؾػہ ہے۔ وٍ اـ کے ٹکڑے کؽًے کے لئے کبم کؽؼہے ہیں اوؼ اـ
کو ػاللبئی تٌبؾع کب زصہ ثٌب ؼہے ہیں خف هیں یوي کے لوگوں کو کوئی ظلچكپی ًہیں ہے کیوًکہ وٍ هكلوبى ہیں اوؼ
تؼبلی فؽهبتے ہیں :
ہللا قجسبًہ و
ٰ
ون الْم ْؤِمنِني أَتُ ِي ُ و َن أَ ْن ََتْعلُوا َِِّ
﴿ايأَيُّها الَّ ِذين آمنُوا ََل تَ ِ
َّخ ُذوا الْ َكافِ ِين أَولِياء ِمن ُد ِ
ا َلَْي ُك ْم ُس ْلطَ ًتاًن ُمِينًتا﴾
ُ َ
َ َ
َ
َ ََْ ْ
َ َ
" اے ایوبى والو هوهٌوں کو چھوڑ کؽ کبفؽوں کو ظوقت هت ثٌبو۔ کیب تن ہللا کے قبهٌے اپٌے ہی ضالف واضر زدت
لبئن کؽًب چبہتے ہو"(الٌكبء)144:
وتؼبلی فؽهبتے ہیں :
اوؼ ہللا قجسبًہ
ٰ
﴿ولَن َْع َّ ِ ِ
ِِ
ني َسِ ًتيي﴾
ين َلَ ال ُْم ْؤمن َ
ااُ ل ْل َكاف ِ َ
َ ََ
" ہللا ہؽ گؿ هوهٌوں پؽ کبفؽوں کو غلجہ ًہیں ظے گب"(الٌكبء)141:
یوي کے ایوبى اوؼ زکوت والے لوگوں ًے اپٌے ضوى کو ثہبیب اوؼ خٌگدووں کے ًؿظیک اـ ضوى کی کوئی زؽهت
ًہیں تھی؛ کیوًکہ خو لوگ هفبظ اوؼ اًبًیت کے لیے کبم کؽتے ہیں وٍ اـ کے زصول کے لیے کچھ ثھی کؽ قکتے
ہیں ،وٍ هكلوبًوں کب ضوى ثھی ثہب قکتے ہیں خف کے ثبؼے هیں ؼقول ہللا ﷺ ًے فؽهبیب:
اا ال ُّ ْ يا أَ ْ و ُن لَ َِّ
اا ِم ْن َ ْ ِ َ ُ ٍل ُم ْ لِ ٍلم»
«لََ َو ُ َ َ َ
" ظًیب کب ضتن ہو ًب ہللا کے ًؿظیک ایک هكلوبى آظهی کے لتل قے هؼوولی ہے"( اـ کو تؽهػی ًے ػجع ہللا ثي ػوؽو
قے ؼوایت کیب ہے)۔
کیب اہل یوي اقی طؽذ کھیل کبهیعاى ہی ثٌے ؼہیں گے خہبں ثیي االلواهی کھالڑی کھلتے ؼہیں گے اوؼ
خیكے چبہیں اى کے قبتھ کھیلیں؟ یب پھؽ یہ اٹھ کھڑے ہوں گے اوؼ اپٌی ثبت کؽیں گے ،اى لوگوں کو هكتؽظ کؽ ظیں
گے خو غیؽوں کے هفبظات کے لیے اى کو ہبًکتے ہیں ،اوؼ اى لوگوں هیں نبهل ہو کؽ خعو خہع کؽیں گے خو ًجوت
کے طؽؾ پؽ ظوقؽی ضالفت ؼانعٍ کے لیبم کی خعو خہع کؽ ؼہے ہیں ،تبکہ ہللا زك کو زك ظکھبئے اوؼ ثبطل کو
هلیبهیٹ کؽ ظے ،اوؼ اقتؼوبؼی هغؽثی هوبلک کو لگبم ڈالی خبئے اوؼ ایوبى اوؼ زکوت کی قؽؾهیي قے اى کے ؼاج
کب ضبتوہ کیب خبئے؟
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