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ABSTRACT- The objectives of this research paper is to investigate the causes of
Sectarianism (schism) in Pakistan, which is fatal for its unity and integrity. Pakistan
is suffering from a severe terrorism, killing of innocent people and member of law
enforcing agencies in suicidal bombing, besides destruction of valuable
infrastructure. We also analyzed the role of foreign agencies and anti-government
elements to promote sectarianism (schism). For the prosperity of a nation,
tolerance, peace and political and economic stability, ethical and spiritual
development is very necessary. There must be a sense of sympathy, courtesy,
magnanimous among people of various sects. Similarly, in Pakistan peace,
tolerance, stability and religious harmony are vital needs for the survival of
country. Religious harmony, national unity and coherence are an imperative need
in multi-ethnic society like Pakistan. Now this world has become a global village.
So problem of one country is not only its own problem but also the problem of
whole world. It is in the interest of big powers to promote international harmony,
peace and tolerance at all levels.
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تعارف:
اسالم ایک عالم گیر مذہب ہےجو اپنی تعلیمات کی بدولت تاقیامت لوگوں کےلئے دستورحیات کی جزئیات
پیش کرنے کا علمبردار اور ایک مکمل ضابطہء حیات ہے۔ یہ نہ صرف انسان کی انفرادی زندگی میں
کامیابی کے گر بتاتا ہے بلکہ ایک مکمل معاشرہ قائم کرنے کی تمام ہدایات اور اجتماعی زندگی کے تمام
رموز واوقاف بھی سکھاتا ہےاور اس معاشرے کی کامیابی کیلئے اخوت و بھائی چارے کا حکم بھی دیتا
ہے۔اسالم چونکہ ایک مکمل ضابطہء حیات ہے اس لئے یہ زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہے۔ جہاں یہ
ایک فرد کے انفرادی حقوق کی پاسداری کرتا ہے وہیں ایک معاشرے کے حقوق و فرائض کی بھی
مکمل تشریح کرتا ہے۔
اسالم اختالف رائے کو نہ صرف تسلیم کرتا بلکہ اسے باقاعدہ احترام فراہم کرتا ہے۔ مگرہم
لوگ دوسروں کی رائے کا احترام کرنے کی بجائے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتےہیں اورمخالفین کی
رائے کی نفی کرتےہوئےاس کا رد پیش کرنے کی کوشش کرتےہیں۔یہیں سےفرقہ واریت کاآغاز ہوتا
ہے،جوکہ ملی یک جہتی کیلئے زہرقاتل ہے۔
آج امت مسلمہ کئی گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔آج کا مسلمان ایک دوسرےکی
بربادی پر نوحہ کناں ہونے کی بجائے فرحت و مسرت کا نہ صرف اظہار کرتا ہے بلکہ اپنے ہی مسلمان
بھائیوں کو فرقہ واریت کے ذریعے تباہ و برباد کرنے پر تال ہوا ہے۔اس طرح ایک مسلمان جو کہ کبھی
اتحاد و اتفاق کی بدولت دوسری اقوام سے منفرد ہونے پر ناز کرتا تھا ،آج ایک ایسی تفریق میں مبتالء
ہواہے کہ اپنی گروہ بندی پر نازاں ہے۔اس تحقیقی مقالہ میں پاکستان میں فرقہ واریت کی وجوہات اور
بیرونی عناصر کے عمل دخل کا خصوصی مطالعہ کیا جائے گا اور فرقہ واریت کے سد باب کے لئے
تجاویز پیش کی جائیں گی۔ انشاہللا عز و جل۔

فرقہ واریت قرآن پاک کی روشنی میں:
دین اسالم میں فرقہ واریت کو نہ صرف نا پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے بلکہ اس کے
تعالی کا ارشاد پاک ہے:
اختیار کرنے کو کفر تک قرار دیا گیا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہللا تبارک و
ٰ
ص ُمواْ بِ َح ْب ِل ّٰللاِ َجمِ یعًا َوالَ
"یَا اَیُّ َھا الَّذِینَ ٰ َمنُ ۡوا اتَّقُ ۡوا ه
ّٰللاَ َح َّق تُقَاتِ ِه َوالَ ت َ ُموت ُ َّن اِالَّ َواَنت ُم ُّم ْس ِل ُمونَ ﴿ َ ﴾ ۱۰۲وا ْعت َ ِ
ى َ
شفَا ُح ْف َرةٍ
ف َب ْینَ قُلُو ِب ُك ْم فَا َ ْ
تَف ََّرقُواْ َوا ْذ ُك ُرواْ نِ ْع َمتَ ه
ص َب ْحتُم ِبنِ ْع َمتِ ِه ِإ ْخ َوانًا َو ُكنت ُ ْم َ
ّٰللاِ َ
علَ ْی ُك ْم ِإ ْذ ُكنت ُ ْم أ َ ْعدَا ًء فَاَلَّ َ
علَ َ
ار فَاَنقَذَ ُكم ِم ْن َھا َكذَلِكَ یُبَیِنُ ّٰللاُ لَ ُك ْم ٰایَات ِٖه لَ َعلَّ ُك ْم ت َ ْھت َدُونَ ﴿ "﴾ ۱۰۳
ِمنَ النَّ ِ

1

ترجمہ :اے ایمان والو! ہللا سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اورہرگز نہ مرنا مگر
مسلمان ۔ اور ہللا کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر اور آپس میں پھوٹ نہ جانا(فرقوں میں بٹ نہ
جانا)اور ہللا کااحسان اپنے اوپر یاد کروجب تم میں بیر تھا (دشمنی تھی)اس نے تمہارےدلوں میں مالپ
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کردیاتو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے۔اور تم ایک غار (دوزخ)کے کنارے پر تھے تو اس
نے تمہیں اس سے بچالیاہللا تم سے یونہی اپنی آیتیں بیان کرتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ۔
تعالی سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے ،نافرمانی نہ کی جائے اس
ہللا
ٰ
کا ذکر کیا جائے اور اسکی یاد نہ بھالئی جائےاس کا شکر اداکیا جائے  ،کفر نہ کیا جائے ۔اور اس کا
طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر قابو رکھے کیونکہ حضرت انس

کا فرمان ہے کہ انسان ہللا

عزوجل سے ڈرنے کا حق نہیں بجا السکتا جب تک اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے۔پھر فرمایا کہ اسالم
رب کریم کا اصول یہی
پر ہی مرنا یعنی تمام زندگی اس پر قائم رہنا یعنی موت بھی اسی پر آئے ،اس ِ
ہے کہ انسان اپنی زندگی جیسی رکھے ویسی ہی اسے موت آتی ہے اور جس موت مرے اسی پر قیامت
تعالی اپنی نا پسند کی موت سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے آمین۔
کے دن اٹھایا جائے گا۔ہللا
ٰ
تعالی ارشاد فرماتا ہے
اسی طرح سورہ آل عمران میں ہی ہللا تبارک و
ٰ
2
" َوالَ ت َ ُكونُواْ كَالَّذِینَ تَف ََّرقُواْ َو ْ
عظِ ی ٌم﴿ "﴾ ۱۰۵
عذَابٌ َ
اختَلَفُواْ مِ ن بَ ْع ِد َما َجاء ُھ ُم ْالبَیِنَاتُ َوأ ُ ْولَئِكَ لَ ُھ ْم َ
ترجمہ :اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے(فرقوں میں بٹ گئے) اور ان میں پھوٹ پڑ گئی ،بعد
اس کے کہ روشن نشانیاں ا نکے پاس آچکی تھیں ،اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔
یعنی تم سابقہ لوگوں کی طرح افتراق و اختالف نہ کرنا  ،تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر
کاعمل نہ چھوڑنا مسند احمد میں ہے ،حضرت معاویہ بن سفیان

حج کیلئے مکہ شریف میں آئے تو

ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ رسول ہللاﷺ نے فرمایا ہے ،اہل کتاب اپنے دین میں اختالف
کرکے بہتر( )۷۲گروہ بن گئے اور اس میری امت کے تہتر ( )۷۳فرقے ہو جائیں گے ۔ خواہشات نفسانی
اور خوش فہمی میں ہوں گےبلکہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گےجن کی رگ رگ میں نفسانی
خواہشیں اس طرح گھس جائیں گی جس طرح کتے کے کاٹے ہوئے انسان کی ایک ایک رگ اور ایک
ایک جوڑ میں اس کا اثر پہنچتا ہے۔ اے عرب کے لوگو اگر تم ہی اپنے نبیﷺ کی الئی ہوئی چیز پر قائم
نہ رہو گے تو اور لوگ تو بہت دور ہو جائیں گے۔

3

اسی فرقہ واریت ہی کے موضوع پر قرآن پاک میں ارشاد ہوا!
ص َالة َ َو َال ت َ ُكونُوا مِ نَ ْال ُم ْش ِر ِكینَ ﴿﴾۳۱مِ نَ الَّذِینَ فَ َّرقُوا دِینَ ُھ ْم َوكَانُوا ِشیَعًا ُك ُّل
" ُمنِیبِینَ إِلَ ْی ِه َواتَّقُوہُ َوأَقِی ُموا ال َّ
4
ب ِب َما َلدَ ْی ِھ ْم فَ ِرحُونَ ﴿"﴾۳۲
حِ ْز ٍ
ترجمہ :اس کی طرف رجوع التے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں
سے نہ ہو۔ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کردیا ،اور ہو گئے گروہ گروہ ،ہر گروہ
جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔
امت میں اتفاق و اتحاد تب ہی پیدا ہو سکتا ہے جب سب صدق دل سے احکام ٰالہی کی پیروی
کررہے ہوں اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کا دامن مضبوطی سے پکڑے پھرتے ہوں۔ اگر ہر شخص
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اپنی خواہشات کا پیرو بن جائے اور صرف اپنی ہی رائے کو واجب االتباع قرار دے تو پھر وحدت
برقرار نہیں رہ سکتی اور امت بیک وقت ایک سے زیادہ فرقوں میں بٹتی چلی جاتی ہے۔

5

اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مندرجہ باال آیت موجودہ کیفیت کی ہی وضاحت کر رہی
ہے۔ چونکہ دور حاضر میں تمام مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اس بات پر خوش ہیں کہ ان کا
عقیدہ ہی عین حق ہے اور باقی تمام فرقے اہل النار میں سے ہیں۔یعنی ہر عقیدہ صرف اپنے آپ کو ہی اہل
حق سمجھتے ہوئے باقی تمام عقائد کے ناری قرار دینے کی تگ و دو میں مصروف عمل ہے اور خود
دین کی وحدت کو پارہ پارہ کر نے کا باعث بھی بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتے
ہوئے اس عمل پر خوش بھی ہیں۔
اسی طرح آگے چل کر فرمایا گیا!
ص ُك ْم بِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم
ص َراطِ ي ُم ْستَقِی ًما فَاتَّبِعُوہُ َوالَ تَتَّبِعُواْ ال ُّ
سبِی ِل ِه ذَ ِل ُك ْم َو ه
سبُ َل فَتَف ََّرقَ بِ ُك ْم َ
" َوأ َ َّن َھذَا ِ
عن َ
تَتَّقُونَ ﴿ " ﴾۱۵۳

6

ترجمہ  :اور یہ کہ یہ ہے میراسیدھا راستہ تو اس پر چلو اور اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس
کی راہ سے جدا کردیں  ،یہ تمہیں حکم فرمایا !کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔
اور جس فطری عہد کا ذکر ہوا  ،یہ اس عہد کا الزمی اقتضاء ہے کہ انسان اپنے رب کے
بتائے ہوئے راستہ پر چلے ،کیونکہ اس کے امر کی پیروی سے منہ موڑنا اور خودسری و خودمختاری
بندگی غیر کی جانب قدم بڑھانا انسان کی طرف سے اُس عہد اولین کی خالف ورزی ہے جس کے بعد
یا
ِ
ہرقدم پر اس کی دفعات ٹوٹتی چلی جاتی ہیں ۔ عالوہ بریں اس نہایت نازک  ،نہایت وسیع ،نہایت پیچیدہ
عہد کی ذمہ داریوں سے انسان ہرگز عہدہ برآ نہیں ہو سکتا جب تک وہ خدا کی رہنمائی کو قبول کرکے
اس کے بتائے ہوئے راستہ پر زندگی بسر نہ کرے۔ اس کو قبول نہ کرنے کے دو زبردست نقصان ہیں۔
ایک یہ کہ ہر دوسرے راستہ کی پیروی انسان کو اس راہ سے ہٹا دیتی ہے جو خدا کے قرب اور اس کی
رضا تک پہنچنے کی ایک ہی راہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اس راہ سے ہٹتے ہی بے شمار پگڈنڈیاں سامنے
آجاتی ہیں جن میں بھٹک کر پوری نوعِ انسانی پراگندہ ہو جاتی ہے۔

7

فرقہ واریت حدیث مبارکہ کی روشنی میں:
مندرجہ باال سطور میں فرق واریت کو قرآن پاک کے حوالے سے زیر بحث الیا گیا تھا۔ اب ہم
فرقہ واریت کا مطالعہ سنت رسول ہللا ﷺ کی روشنی میں کریں گے اور ان احادیث نبویہ ﷺ کا بغور
جائزہ لیں گے جو فرقہ واریت کی ممانعت میں آئی ہیں ۔
وتعالی کی رحمت اور اپنے اسوۂ حسنہ کی بدولت لوگوں کے درمیان
آپ ﷺ نے ہللا تبارک
ٰ
محبتیں اجاگر کیں اور ایسے شیر و شکر ہوئے کہ زمانے کیلئے ایک مثال بن گئے۔ اسالمی تعلیمات کا
بنیادی مقصد ہی اتحاد و یگانگت ہے۔یہی وجہ کہ جہاں قرآن پاک میں جگہ جگہ اتفاق و اتحاد کے اختیار
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کرنے کا حکم دیا گیا ہے  ،وہیں ہمیں اسوۂ رسول ہللا ﷺسےبے شمار مثالیں بھی ملتی ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ
نے فرمایا:
سبعِینَ فِرقَۃ
ّللاُ َ
سلَ َم قَا َل تَفَرقَ ِ
ت الیَہُو ُدعَلی اِحدَی َو َ
علَی ِہ َو َ
عَن اَبِی ھ َُری َرۃَ اَن َر ُ
ّللاِ صلی ٰ
سو ُل ٰ
َ 8
س ْب ِعیْنَ ف ِْرق ًۃ
ا َ ِواثْنِتَی ِْن َو َ
حضرت ابی ھریرہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول ہللا ﷺ نے فرمایا متفرق ہو گئے یہود اکہتر بہتر
نصاری بھی اسی کی مانند اور ہو جائے گی میری امت تہتر فرقے۔
فرقوں پر اور
ٰ
ع ِن ْال َھ َو ٰی"
چونکہ آپ کی ہر بات عین حق ہے  ،اور خالق کائنات نے آپ ﷺ کو " َو َمایَ ْنطِ ُق َ
کا تاج پہنایا ہوا ہے ۔اس لئے وہ آپﷺ کی بات کبھی رد نہیں کرتا اس لئے یہ ہونا ہی تھااور"ا ِْن ھ َُو اِ َّال
ی ی ُّْوحٰ ی "کے مصداق یہ امت فرقہ واریت کا شکار ہونا ہی تھی۔ مگر کیا اس فرقہ واریت کو قابل
َوحْ ٌ
تحسین قرار دیا گیا ہےیا کہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا تو آئیں ہم اس سلسلہ میں جامع ترمذی کی
مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ پر نظر دوڑاتے ہیں۔
ار اِ َّال
ع ٰلی ث َ َال ٍ
س ْب ِعیْنَ مِ لَّ ًۃ َوت َ ْفت َِر ُق ا ُ َّمتِی َ
" َوا َِّن بَنِ ْی اِس َْرائِ ْی َل تَف ََّرقَتْ َ
ث َو َ
ع ٰلی ثِنِیْنَ َو َ
س ْب ِعیْنَ مِ لَّ ًۃ ُکلُّ ُھم فِی النَّ ِ
9
ص َحا ِبی"۔
علَ ْی ِہ َوا َ ْ
ِی َیا َر ُ
س ْو َل ه
ّٰللا قَا َل َما اَنَا َ
مِ َّلۃ ًَواحِ دَة ً قَالُ ْوا َو َم ْن ھ َ
اور بنی اسرائیل متفرق ہوئے بہتر( )۷۲فرقوں میں اور متفرق ہو گی میری امت تہتر ()۷۳مذہبوں پر
سب اہل دوزخ ہیں مگر ایک مذہب والے ،عرض کی صحابہ نے کہ وہ کون ہیں یا رسول ہللا ﷺ ؟ آپ ﷺ
نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے اصحابی یعنی کتاب و سنت پر ۔
یعنی ان تہتر فرقوں میں سے سوائے ایک کے سب کو اہل النار قرار دیا گیا ہے اور مزید
فرمایا گیاکہ صرف وہ فرقہ اہل جنت میں سے ہوگا جو اس پرعمل کرےپر گا جس پر خود نبی پاک
صحابہ ہیں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ان تمام فرقوں میں سے صرف ایک ہی فرقہ کی بخشش
ﷺ اور ان کے
ؓ
حابہ واال
ہو گی بلکہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ صرف وہ فرقہ نجات پائے گا جو نبی پاک ؐ اور ان کے ص ؓ
طریقہ اختیار کرے گا ( جو قرآن و سنت پر قائم رہے گا)۔
دور حاضر میں فرقہ واریت اس قدر شدت اختیار کر چکی ہے مسلمانوں نے مسلمانوں ہی کے
خالف ہتھیار اٹھا لئے ہیں۔فرقہ واریت کی وجہ سے ہونے والے پر تشدد واقعات کہ جن میں کئی بے
گناہ شہید کئے جا رہے ہیں  ،کہیں مساجد میں نمازوں کے دوران معصوم نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا
جا رہا ہے اور کہیں مجالس میں بم بالسٹ کئے جا تے ہیں اور کہیں خودکش بمبار اپنی مذموم
کاروائیوں کے ذریعے امت مسلمہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح فرقہ واریت کی یہ وبا دور
حاضر میں دہشت گردی کی صورت اختیار کر چکی ہے ،آپ ﷺ اس صورت حال سے متعلق فرمایا:
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َحدَّثَنَا ُم َح َّمدُ ْبنُ َب َّ
ِی َق َاال َحدَّثَنَا ُ
ِی ب ِْن
ع ْبدُ َّ
ع ْن َ
ش ْع َب ُۃ َ
ار َحدَّثَنَا ُم َح َّمدُ ْبنُ َج ْعف َْر َو َ
ش ٍ
الرحْ مٰ ِن ْبنُ َم ْھد ِ
عل ِ
ع ْم ِرو ب ِْن َج ِری ٍْر یُ َحد ُ
س ْو َل ہللاِ ﷺ َقا َل فِ ْی حِ َّج ِۃ
ع ْب ِد ہللاِ ا َ َّن َر ُ
ع ْن َج ِری ِْر ب ِْن َ
ِث َ
ع َۃ ْبنُ َ
سمِ ْعتُ أَبَا ُز ْر َ
ُمد ِْرکٍ قَا َل َ
10
ض
ص ِ
اب بَ ْع ٍ
ضکُ ْم ِرقَ َ
ت النَّاس) (،فَقَا َل َال ت َْر ِجعُوا بَ ْعدِی ُکفَارا ً یَض ِْربُ بَ ْع َ
ْال َودَاعِ (:اِ ْست َ ْن ِ
"حضرت جریر بن عبدہللا سے روایت ہےحجۃ الوداع کے موقع پر رسول ہللا ﷺ نے فرمایا ؛ لوگوں کو
خاموش کراؤ ( جب خاموش ہو گئے) تو آپﷺ نے فرمایا  :میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا کہ ایک
دوسرے کے گلے کاٹنے لگ جاؤ۔"
فی زمانہ دہشت گردی کے ہونے والے واقعات ایک طرح سے اسی حدیث مبارکہ کو ہی بیان
کررہے ہیں ،اور ظلم یہ ہے کہ مرنے واال بھی مسلمان اور مارنے واال بھی اپنے آپ کے مسلمان ہی
قرار دیتا ہے۔یعنی قاتل اور مقتول دونوں ہی مسلمان ہیں آخر ایسا کیوں ہے؟

فرقہ واریت اور بیرونی عناصر:
اگرچہ پاکستان کو بنے انہتر ( )۶۹سال گزر چکے ہیں مگر ابھی تک یہ تعمیر نو کے سلسلہ
ہی سے گزر رہا جس میں بیرونی عناصر خاص طور پر اثر انداز ہو رہے ہیں ۔ جن میں کچھ تو پاکستان
کے دوست ممالک ( سعودی عرب  ،افغانستان اور ایران وغیرہ ) اور کچھ ملک دشمن عناصر کی خفیہ
ایجنسیاں جیسا کہ ’’راء  ‘‘ RAWاسرائیلی خفیہ ایجنسی ’’موساد‘‘ اور امریکی خفیہ ادارے ’’سی
آئی اے اور بلیک واٹر‘‘ وغیرہ پاکستان کی جڑوں کو کمزور کرنے کے لئے فرقہ واریت جیسے ناسور
کو ہوا دیتے ہیں ۔

فرقہ واریت میں دوست ممالک کا کردار :
قیام پاکستان سے ہی حکومت پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت معتدل رہی ہے اور اس بات کی
ہمیشہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ امن و شانتی کے معاہدے طے لئے
جائیں تاکہ بالخصوص پاکستان اور بالعموم پوری دنیا میں امن قائم ہو اور آج جو دہشت گردی کی فضا
قائم ہو چکی ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے اس سے بچا جا سکے مگر بعض دوست ممالک
اور ملک دشمن عناصر ان کوششوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔
اگر چہ پاکستان کے قیام میں آنے کے بعد سے ہی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان
تعلقات استوار ہو گئے تھے لیکن ان تعلقات کو پاکستان کے سابق فوجی سربراہ ضیاء الحق کے زمانے
میں بہت زیادہ فروغ مال ۔اسکا ایک ثبوت یہ ہے کہ ضیاء الحق نے اپنے دور اقتدار میں ستائیس
بارسعودی عرب کاباقاعدہ سرکاری دورہ بھی کیا ۔ اسی طرح پاکستان کے باقی رہنماؤں نے بھی ہمیشہ
سعودی عرب سے قریبی تعلقات قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان کے
مزدوروں کی بہت بڑی تعداد ہر وقت سعودی عرب میں اپنی خدمات سرانجام دی رہی ہے یہی وجہ ہے
کہ پاکستان میں دیوبندی  ،وہابی اور اہل حدیث مسالک کو خود بخود ہوا ملتی رہی ہے مزید یہ کہ
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سعودی عرب جہاں پاکستان کی معاشی مدد کررہا ہے وہیں سعودی عرب کے زیر انتظام بہت سے
تعلیمی مدارس بھی دینی خدمات سرانجام دے رہے ہیں ۔
مگرتجزیہ کاروں کی رائے میں پاکستان میں فرقہ ورایت ہو یا انتہا پسندی اس طرح کے تمام
امور میں سعودی عرب کے حمایت یافتہ دینی مدارس کا کردار سب سے نمایاں رہا ہے ۔۔پاکستان کے آگاہ
ذرائع اس بات کا کئی بار اعالن کرچکے ہیں کہ پاکستان کے قبائلی عالقوں سمیت ملک بھر میں حکومت
اور فوج سے برسرپیکار جنگجوؤں کا دیوبندی مدارس سے گہرا تعلق ہے اور یہ مدارس فرقہ وارانہ
سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔

11

اسی طرح ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات پاکستان کے قیام کے بعد مستحکم بنیادوں پر
استوار ہونا شروع ہوگئے تھے۔ اس کی وجوہات بھی منطقی ہیں جن میں قدیم ثقافتی ،تاریخی ،دینی و
ادبی رشتے ہیں۔ یہ تعلقات امام خمینی کی قیادت میں کامیاب اسالمی انقالب سے پہلے بھی مستحکم تھے
اور آج جبکہ ایران جمہوری اسالمی ریاست میں تبدیل ہوچکا ہے ،نئے تقاضوں کی روشنی میں مزید
مستحکم ہورہے ہیں۔ ایران ہی وہ پہال ملک تھا کہ جس نے پاکستان کی جغرافیائی حیثیت کو بطور
مملکت تسلیم کیا اور سیاسی تعلقات قائم کئے اور دونوں ملک آر سی ڈی اور دیگر عالقائی معاہدوں میں
منسلک ہوئے۔ ایران میں شاہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد جب اسالمی ریاست قائم ہوئی تو ایران اور
پاکستان کے تعلقات کے نئے باب کا آغاز ہوا ۔
یہاں ان ثقافتی رشتوں پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے جو دونوں ملک کے عوام میں محبت
اور یگانگت کا اہم ستون ہیں۔بہت کم ممالک ایسے ہوں گے جو ایران و پاکستان کی طرح بہت سے
رشتوں میں منسلک ہوں۔ دونوں ممالک ایسی گراں قدر مشترک میراث کے مالک ہیں جو ان کی شناخت
کا جزو الینفک ہیں۔ فارسی زبان۸۰۰ ،سالہ تاریخ ،فارسی زبان میں علماء ،حکماء ،شعراء اور بزرگان
دین کے قدیم آثار و مکتوبات ،پاکستان کی الئبریریوں میں موجود فارسی زبان میں تحریر ہزارہا قلمی
نسخے ،فارسی زبان کا اردو زبان کی تشکیل میں خاص کردار ،دونوں ممالک کے شعراء ،مثالً حافظ،
سعدی ،موالنا رومی ،عالمہ اقبال کے عالوہ ثقافت و ادب سے وابستہ دیگر نامور شخصیات کی دو طرفہ
مقبولیت ،یہ وہ بنیادیں ہیں جنہوں نے دونوں ممالک کے عوام کو برادرانہ مضبوط رشتوں سے جوڑ دیا
ہے ۔

12

"مگر پھر اس برادر اسالمی ملک ایران نے ۱۹۷۱ء پاک بھارت جنگ کے دوران کڑے
وقت میں پاکستان کو تیل کی سپالئی روک کر بھارت دوستی کا حق ادا کیا تھا۔ ان حقائق کو جھٹالنا بھی
ممکن نہیں کہ بلوچستان میں پاکستان کی سالمیت کیخالف سرگرم بھارت برانڈ باغیوں کو ایران کی بھی
بھرپور مدد حاصل ہے۔ اسی طرح پاکستانی سرزمین پر برستے راکٹوں ،سرحدی چوکیوں پر حملوں،
پاکستانی جوانوں کی شہادتوں سے یہی گمان ہوتا ہے کہ سرحد کے اس پار سے ایرانی نہیں بھارتی فوج
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حملہ آور ہیں۔ لیکن یہ پاکستانی فوجی قیادت کی انتہائی بردباری ہے کہ اس نے خطے میں پہلے سے
بھڑکتی ہوئی آگ کے پیش نظر بیس گنا فائر پاور رکھنے کے باوجود ایران کی طرف سے اشتعال انگیز
حرکتوں کا کبھی جواب نہیں دیا۔مزید یہ کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے ازلی دشمن بھارت ،سامراجی کٹھ
پتلی افغانستان اور امریکی شعبدہ بازی کے ماہر ایران کی طرف سے پاکستانی بندرگاہ گوادر کے مقابلے
میں چاہ بہار کی بندرگاہ کے مشترکہ پراجیکٹ کے اعالن سے ایران کی نام نہاد ”اسالمی انقالبیت ،اسالم
دوستی ”اور جذبہء ہمسائیگی کا اصل چہرہ پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔"

13

پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے غیر یقینی رہے ہیں اور یہ کوئی نئی
بات نہیں جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے اس کے پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات
عجیب و غریب نشیب و فراز سے دوچار رہے ہیں جس کی نظیر عصری تاریخ میں مشکل سے ملتی
ہے ۔گو اب یہ بات تاریخ کے اوراق کے تلے دب چکی ہے لیکن یہ حقیقت پاکستان اور افغانستان کے
منفی تعلقات کی بنیاد بنی ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جب ستمبر ۱۹۴۷ء میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی
رکنیت کا مسلۂ پیش ہوا تو جنرل اسمبلی میں افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کے خالف
ووٹ دیا تھا-
 ۱۹۴۸ء میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات تو قائم ہوئے لیکن ایک سال بعد ہی
افغانستان میں ایک سرحدی گاؤں پر پاکستانی فضایہ کی بمباری نے تعلقات کو کشیدگی کی کھائی میں د
شوری میں تقریر کرتے ہوے کہا کہ افغانستان ڈیورنڈ الئن کو تسلیم
ھکیل دیا۔اس وقت ظاہر شاہ نےافغان ٰ
نہیں کرتا۔ یہ سرحد انیسویں صدی میں انگریزوں کے زمانے میں کھینچی گئی تھی۔ ۔

14

مگر جب امریکہ اورطالبان کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا جو کہ تاحال جاری ہے  ،اس دوران
جب افغان طالبان نے محسوس کیا کہ پاکستان میں ان کا اثر رسوخ کم ہو گیا ہے تو پھر انہوں نے
پاکستانی طالبان کو جنم دیا جوکہ پاکستان میں کئی طرح کی منفی سرگرمیوں اور دہشتگردانہ کارروائیوں
میں ملوث سمجھے جاتے ہیں۔انہیں اختالفات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک دشمن عناصر ایسی فضا پیدا کر
دیتے ہیں جو کہ فرقہ واریت کا سبب بنتی ہے۔ کبھی طالبان کے ہم نوا اہل سنت کو بھڑکا کر اور کبھی
ایرانی ہمدردوں اہل تشیع کو بھڑکا کر فرقہ واریت کی آگ سلگائی جاتی ہے جو اب تک نہ جانے کتنی
جانوں کو نگل چکی ہے اور اگر اس پر قابو نہ پایا جاسکا تو پتہ نہیں اور کتنا نقصان کر گزرے گی۔

پاکستانی فرقہ واریت میں ایجنسیوں کا کردار:
جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ فرقہ واریت ملک عزیز کی جڑیں کھوکھلی کر رہی
ہے اور اس میں مسلمانوں کے اپنے اختالفات سے زیادہ ملک دشمن عناصر کے حساس اداروں کی
کارروائیاں کردار ادا کر رہی ہیں جیسا کہ ’’راء‘‘’’ ،موساد‘‘’’ ،سی آئی اے‘‘اور ’’این ڈی
ایس‘‘ وغیرہ۔ چونکہ پاکستان سنٹرل ایشیاء میں ایک خاص جغرافیائی مقام رکھتا ہے اس لئے ملک
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دشمن عناصر اس کو ناکام ریاست ثابت کرنے اوراپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لئے اس طرح
کی کاروائیاں کرواتے رہتے ہیں جن سے فرقہ واریت جیسی آگ بھڑک سکے ۔

پاکستان میں راء RAWکی سرگرمیاں:
بھارتی خفیہ ادارہ ’’راء‘‘پاکستان کے اندرونی معامالت کو خراب کرنے میں نہایت اہم کردار
ادا کر ر ہا ہے۔ اگر چہ پاکستان کی سیاسی تنظیمیں اس سے پہلے بھی اس بات کا اظہار کرتی رہی ہیں
کہ بھارت پاکستان میں مداخلت کرتا رہتا ہے مگر اقوام عالم اس معاملے میں بالکل خاموش ہیں ۔
چند ماہ پہلے سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان سے ہندوستان کے حاضر سروس نیول افسر
دعوی کیا تھا کہ کلبھوشن یادیو
کلبھوشن یادیو کو گرفتار کیا تھا۔پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے
ٰ
ہندوستانی خفیہ ایجنسی ’’راء‘‘ کا افسر ہے ،اور بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی کی سرگرمیوں
دعوی بھی کیا گیا تھا کہ کلبھوشن یادیو کے پاس ایرانی ویزہ موجود تھا
میں ملوث ہے۔اس موقع پر یہ
ٰ
اور وہ ایران کے ساحلی عالقے چاہ بہار سے بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کو آپریٹ کررہا
تھا۔کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کے بعد پاکستان نے ہندوستانی ہائی کمشنر کو طلب کرکے اپنا احتجاج
ریکارڈ کروایا تھا تاہم ہندوستانی وزارت خارجہ نے تصدیق کی تھی کہ کلبھوشن یادیو سابق ہندوستانی
نیول افسر ہے۔

15

پاکستان میں" سی آئی اے" کا کردار
کچھ خفیہ ادارے بظاہر تو پاکستان میں سیکیورٹی کے فرائض سرانجام دینے کا ڈھونگ
رچاتے ہیں مگر در پردہ وہ اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کی تگ و دو میں مصروفِ عمل ہوتے
ہیں۔ جیسا کہ پاکستان میں  CIAاور  Black Waterکی موجودگی ہے۔ بظاہر تو یہ ایجنسیاں طالبان کی
سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لئے پاکستان میں آئی ہوئیں مگر دراصل یہ پاکستان کے حساس مقامات
پر نظر رکھے ہوئے ہیں ۔
جیسا کہ اب تک تین ایسے مقامات کا انکشاف ہوا ہے  ،کہ جو CIAکے ارکان بلیک واٹر کے
متعلقین کو تربیت فراہم کر رہے ہیں ان میں سے ایک روات انڈسٹریل ایریا  ،دوسرا مل پور  ،اور تیسرا
بیگووال میں واقع ہیں ۔ یہ تینوں جگہیں کہوٹہ( جہاں پر پاکستان کا نیوکلیر پالنٹ ہے ) سے نسبتا ً قریب
جبکہ ان میں سے دو تو نیلور کے دونوں اطراف بہت کم فاصلے پر واقع ہیں۔ ان کے محل وقوع کو دیکھ
کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکی کوئی بد خیالی نہیں رکھتے تو ان کی دہشت گرد تنظیم ( بلیک
واٹر) حساس تنصیبات کے قریب کیوں قلعہ بندیاں کر رہی ہے؟

16

را ء  ،موساد اور سی آئی اے کا گٹھ جوڑ:
بھارت کے دہشت گرد خفیہ ادارے ’’را‘‘ کی دعوت پر امریکی سی آئی  ،اسرائیلی موساد،
روسی انٹیلی جنس  ،افغان خفیہ سروس این ڈی ایس اور برطانوی خفیہ ادارے ایم آئی ۶کے درجنوں
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سینئر حکام نئی دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں اکٹھے ہوئے ۔ بھارت میں تمام اسالم دشمن اور انٹی
پاکستان خفیہ ایجنسیوں کا اجتماع اس امر کا ثبوت ہے کہ سب عالمی دہشت گرد طاقتیں پاک چین
منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کیلئے مشترکہ طور پر متحرک ہو چکی ہیں۔ مودی کی ہدایات پر بھارتی
خفیہ ادارے ”راء“ کے سربراہ راجندر کھنہ کی نگرانی میں پاک چین اقتصادی راہداری کو ناکام بنانے
کیلئے خصوصی ڈیسک بنایا گیا ہے۔ بھارتی خفیہ ادارے کو اس بڑے ٹاسک کیلئے بہت بڑی رقم بھی
فراہم کی گئی ہے۔ عالمی مبصرین کے مطابق بنگلہ دیش کی دجالی تخلیق کے بعد یہ ”راء“ کا دوسرا
بڑا منصوبہ ہو گا۔کیونکہ بھارتی اخبار" ٹائمز آف انڈیا" کے مطابق بھارت اسرائیلی ہتھیاروں کی
خریداری پر ایک ارب ڈالر خرچ کررہا ہے۔ دوسرے تباہ کن اسلحہ کے ساتھ اسرائیلی ایرو سپیس
انڈسٹری سے دو عدد ’’فیلکن‘‘ برانڈ ارلی وارننگ سسٹم کی خریداری کا معاہدہ طے پا چکا ہے ۔
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آخر بھارت ان جنگی ہتھیاروں پر اتناخرچ کس لئے کر رہا ہےیقینا ً اس سے بھارت کے مذموم مقاصد کا
پتہ چلتا ہے۔

فرقہ واریت کے خاتمہ کے لئے عملی اقدامات
قرآن وسنت پرعمل کے ذریعے فرقہ واریت کا خاتمہ:
آئیں قرآنی آیات کی روشنی میں فرقہ واریت اور مذہبی منافرت کی اسالم میں نا پسندیدگی کو سمجھنے
تعالی ہے:
کی کوشش کرتے ہیں۔جیسا کہ ارشاد باری
ٰ
ٱلر ۡشدُ مِ نَ ۡٱلغَي ِ ۚ فَ َم ۡن ی َّۡكفُ ۡر ِب َّ
" َٓ
ٱلطا ُ
ت َوی ُۡؤمِ ۡۢۡن ِب َّ
غ ْو ِ
سكَ
ِین ۙ قَ ۡد ت َّ َبیَّنَ ُّ
ٱَّللِ فَ َق ِد ٱسۡ ت َمۡ َ
ال ا ِۡك َرا َہ فِ ْي ٱلد ِ
18
ؕ َو َّ
علِی ٌم ﴿ " ﴾ ۲۵۶
ام َل َھا
سمِ ۡی ٌع َ
ٱَّللُ َ
بِ ۡٱلعُ ۡر َوةِ ۡٱل ُو ۡثقَ ٰى ۚ َال ۡٱن ِف َ
ص َ
ترجمہ :کچھ زبردستی نہیں دین میں بیشک خوب جدا ہوگئی ہے نیک راہ گمراہی سے تو جو
شیطان کو نہ مانے اور ہللا پر ایمان الئے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں ،اور ہللا
سنتا جانتا ہے۔
یہ آیت ہمی ں بڑا واضح حکم دیتی ہے کہ اسالم میں دینی معامالت میں جبر اور زور زبردستی
کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اتنی قوت و اختیار رکھنے واال پروردگار خود بھی کسی پر جبر نہیں کرنا
چاہتا تو پھر یہ اختیار کسی انسان کو کیسے مل سکتا ہےکہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ لوگوں
کواس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ کسی فرد واحد یا گروہ کے خیاالت کے ساتھ اتفاق کریں ۔ ہر گز
نہیں اور نہ ہی یہ پروردگار کی منشاء ہے۔
تعالی ہے:
چنانچہ سورة یونس کی آیت  ۹۹میں ارشاد ِ باری
ٰ
اس َحتهى َی ُك ۡونُ ۡوا ُم ۡؤمِ نِینَ ﴿ " ﴾ ۹۹
" َولَ ۡو َ
شا ٓ َء َربُّكَ َ ٰال َمنَ َمن فِي ۡٱالَ ۡر ِ
ض ُكلُّ ُھ ۡم َجمِ ی ًعا اَفَا َ ۡنتَ ت ُ ۡك ِرہُ ٱلنَّ َ

19

ترجمہ :اور اگر تمہارا رب چاہتا زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں کو
زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہوجائیں۔
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تعالی کا نبی کریم ﷺ کو اسالم کی تبلیغ میں سختی برتنے سے
اس آیت مبارکہ میں ہللا سبحان و
ٰ
منع کرنا ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کردیتا ہے۔ القاعدہ اور داعش نے مسلمانوں کے مختلف فرقوں
کے مراکز اور دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں پر بے دریغ حملے کر کے شدید فساد مچایا ہو ا ہے۔تخریب
کاری کا یہ جنون بھی قرآن کے احکام سے متصادم ہے۔ سورة حج کی آیت  ۴۰میں واضح کہا گیا
ہے” اگر خدا انسانوں کو ایک کی طاقت کے ذریعے سے دوسرے سے نہ ہٹائے رکھے تو راہبو ں کی
خانقاہیں،عیسائیوں کےگرجے ،یہودیوں کےمعابد اور مسلمانوں کی مسجدیں جہاں ہللا کا بہت نام لیا جاتا
ہے کب کی گرائی جاچکی ہوتیں”۔یہ آیت بہت واضح طور پر بیان کررہی ہے کہ ہللا کا یہ ہرگز منشا
ءنہیں ہے کہ ان عبادت گاہوں اور مذہبی مراکز کو گرایا یا تباہ کیا جائے۔لہذا ،مسجدوں ،امام بارگاہوں
،خانقاہوں اور مزارات پر حملے کرنا کسی بھی صورت میں جہاد نہیں ہو سکتا۔
یقینا ً ہر مسلمان قرب ٰالہی اور قرب نبی کریم ﷺ کا ہر وقت متمنی رہتا ہے اور جب مالک کون
ومکاں رب ذوالجالل اپنے پیارے محبوب کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب میں تمہارے دین
کو دین واحد بنا کر بھیجا ہے یعنی یہ وہی دین ہے جو کہ اس سے پہلے پیغمبر لے کر آئے  ،یعنی یہ
کوئی نیا دین نہیں ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں پس تم صرف مجھ سے ڈرو ۔مگر پہلے والی امتوں نے
دین فرقہ واریت (اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کرلیا) پیدا کرلی اور ہر گروہ اپنے اپنے فرقے میں
خوش ہے۔ اے محبوب تم انہیں ایک مقررہ مدت(قیامت) تک ان کے حال پر چھوڑ دو یعنی انہیں جبراً
اپنا دین قبول کرنے پر مجبور نہ کرو۔ اس لئے ہمیں بھی چاہئے کہ ہم کسی کو اپنا عقیدہ اختیار کرنے پر
مجبور نہ کریں بلکہ نبی پاک ﷺ کی سن ت مبارکہ کے مطابق لوگوں تک حق بات پہنچا دینے کے بعد
وتعالی کو ان کی ہدائت منظور ہو گی تو وہ ضرور ان لوگوں کو
انہیں آزاد چھوڑ دیں اگر ہللا تبارک
ٰ
ہدایت سے سرفراز فرمائے گا وگرنہ اپ نے اپنا فرض ادا کردیا۔
ان آیات کی روشنی میں اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسال م میں فرقہ واریت ،مذہبی
انتہا پسندی اور منافرت کی ہرگز گنجائش نہیں۔لہذا عوام کو ہر قسم کے گروہ سے اجتناب کرنا چاہیے
جوا سالم کے نام میں جبر اور تشددکرنے کے مرتکب ہوں۔ القاعدہ ،داعش اور طالبان اپنی جہالت کے
سبب سے قرآن کی محض جہاد سے متعلق آیت کی غلط تشریح پیش کرتے ہیں ۔ ہمیں ان گروہوں کو
مکمل طور پر رد کردینا چاہیے۔

آئین اور نصاب تعلیم میں ترمیم کے ذریعے فرقہ واریت کا خاتمہ:
پاکستان میں فرقہ واریت کی روک تھام کے لئے ضروری ہے کہ حکومت عملی طور پر اہم
کردار ادا کرے ۔ کیونکہ ا س کے بغیر فرقہ واریت پر قابو پانا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اس کی
وجہ یہ ہے کہ جب تک کوئی ایسا قانونموجود نہیں ہو گا جو کہ فرقہ واریت کا باعث بننے والے عناصر
کے خالف حسب ضابطہ کارروائی کرے تب تک اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے جو کہ
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فرقہ واریت کا سبب بنیں ۔ اس سلسلہ میں ضروری کہ حکومت وقت مؤثر قانون سازی کرے اور ساتھ
ہی تعلیمی نصاب میں بھی ایسی تبدیلی کی جائے جو کہ طلباء کی ذہن سازی کا باعث بنے اور طلباء کے
دلوں میں ملی یک جہتی اور قومی یگانگت کا باعث بنے گی ۔ چنانچہ اس فصل میں ہم ایسے اقدامات پر
بحث کریں گے جو کہ فرقہ واریت کے سدباب میں ممد و معاون ثابت ہوں گے انشاء ہللا۔

مذہبی رواداری کے لیے موثر قانون سازی پر زور:
ا س سلسلہ میں حکومت کو چاہئے کہ تمام مسالک کے نمائندہ علمائے کرام کا کنونشن بالیا
ئے اور ان سے ملک میں امن و آشتی کے قیام کے
لئے تجاویز لی جائیں ۔ اور ان تجاویز کی بنیاد پر ایسا قانون بنایا جایا جو انتہائی مؤثر اور فوری طور پر
قنافذالعمل ہو۔ اور اس قانون ک ی بنیاد پر فوری طور پر ایسے عناصر کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے
جو کہ فرقہ واریت کا سبب بن رہے ہوں۔ اس

کے عالوہ علمائے کرام کو اس بت کو پابند کیا جائے

کہ وہ عمدا ً یا خطا ً اور سرا ً یا اعالنیتا ً ہر قسم کے ایسے بیانات سے پرہیز کریں جو فرقہ واریت کا سبب
بن رہے ہیں ،کیونکہ جس طرح ایک تعلیمی ادارہ طلبا کی ذہن سازی میں اہم کردار ادا کرسکتا ہے اسی
طرح علمائے کرام بھی عوام کی ذہن سازی میں اہم کردار ادا کرسکتے ہیں۔
مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے علما اور رہنما ہم آہنگی پر زور دیتے آئے ہیں لیکن اس
کے باوجود صورتحال میں کوئی خاطر خواہ بہتری دکھائی نہیں دیتی۔ حال ہی میں پیش آنے والے
واقعات کے بعد پرزور انداز میں یہ مطالبہ بھی کیا جانے لگا ہے کہ ایک دوسرے کے مسلک اور فرقے
کے خالف اشتعال انگیز تقاریر اور تحریری مواد پر پابندی کے عالوہ اس میں ملوث افراد کو قانون کے
کٹہرے میں الیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اگر مندرجہ ذیل اقدامات عمل میں الئے جائیں تو ہم فرقہ
واریت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔فرقہ پرستانہ سرگرمیوں کے خاتمے کے لئے درج ذیل قانونی
اقدامات کے جائیں:۔

۱۔ منافقانہ اور خفیہ فرقہ واریت کی حوصلہ شکنی کی جائے:
ایسے تمام مسالک جن میں بظاہر اپنے آپ کو پر امن پیش کیا جاتا ہے جبکہ در پردہ اپنے
مذموم مقاصد پر کام کر رہے ہوتے ہیں  ،اور عوام کو اکسا کر آئندہ کسی بھی خطرناک اقدام کے لئے
تیار کر رہے ہوتے ہیں پر یک دم پابندی لگا دینی چاہئے ۔اور ایسی تمام تنظیمیں یا ادارے جن پر پہلے
پابندی لگائی جاتی ہے مگر پھر وہ نئے نام سے نئی تنظیمیں بنا لیتے ہیں ان تنظیموں پر پابندی کے ساتھ
ساتھ ان اشخاص پر پابندی لگائی جائے تاکہ وہ پھر سے ایسی کسی سرگرمی میں ملوث نہ ہو۔

ب فکر کے نمائندہ علماء پر مشتمل قومی سطح کی سپریم کونسل کا قیام عمل میں
۲۔ تمام مکات ِ
الیا جائے:
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پاکستان میں موجود تمام مسالک کے نمائندہ افراد پر مشتمل افراد ایک سپریم کونسل کا قیام
عمل میں الیا جائے جس کا مقصد لوگوں میں محبت و یگانگت اور ملی یکجہتی کا جذبہ پیدا کریں اور
نفرتوں کے سد باب کا باعث بنیں اور وہ تمام افراد ایسے افراد کی بیخ کنی میں حکومت وقت کا ساتھ دیں
جو فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ۔

۳۔ ہنگامی نزاعات کے حل کے لئے سرکاری سطح پر مستقل مصالحتی کمیشن قائم کیا جائے:
پاکستان میں موجود مسالک کے مابین نزاعی معامالت کے لئے حکومت وقت سرکاری سطح
پر ایسا مصالحتی کمیشن تشکیل دے جو ان معامالت کا قابل عمل حل تجویز کریں ۔ خصوصا ً شیعہ سنی
مسائل کے حل کے لئے ہنگامی طور پر اقدامات کئے جائیں کیونکہ یہی دومسالک ایک دوسرے کے
خالف برسرپیکار ہیں ۔ اس کے عالوہ تمام تنظیموں کے عسکری ونگز پر مکمل طور پر پابندی لگائی
جائے ۔ اور وہ تمام تنظیمیں جن کے پاس اسلحہ موجود ہے اسے فوری طور پر بحق سرکار ضبط کیا
جائے اور آئندہ کسی ادارے کو اسلحہ الئسنس االٹ نہ کئے جائیں۔

 ۴۔ مذہبی سطح پر منفی اور تخریبی سرگرمیوں کے خالف عبرتناک تعزیرات کا نفاذ عمل میں
الیا جائے:
اسے تمام عناصر جو مذہبی سطح پر منفی اور تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہوں انہیں
عبرتناک سزا دی جائے تاکہ باقی لوگوں کے لئے ایک سبق بن جائے ۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ
جب کبھی ایسے عناصر کی طرف حکومت وقت کی توجہ دالئی جائے  ،ای ایسے افراد کو عوامی
شکایت پر گرفتار کیا جائے تو جلد ہی انہیں سیاسی اثر رسوخ کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے ۔ اور انہیں
قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے ایسے تمام عناصر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جو
فرقہ وارانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوں اس لئے حکومت کو چاہئے کہ ایسے افراد پر فوری طور پر
تعزیرات کا نفاذ کیا جائے تاکہ فرقہ واریت کی لعنت سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔

۵۔ تعلیمی نصاب میں مناسب تبدیلی کی جائے:
چونکہ مدارس میں طلباء کی باقاعدہ ذہن سازی کی جاتی ہے اور تمام مدارس طلباء کی تعمیر
سیرت کے ذمہ دار ہوتے ہیں اس لئے مدارس میں پڑھائے جانے والے نصاب پر حکومت وقت کی
باقاعدہ نظر ہونی چاہئے۔ اور تمام مدارس میں ایسا نصاب پڑہایا جائے جس میں فرقہ واریت کا دور دور
تک کوئی شائبہ نہ ہو۔ بلکہ مدارس کے نصاب سے ایسا تمام لٹریچر نکال دیا جانا چاہئے جو فرقہ واریت
کا سبب بنے۔اس سلسلہ میں یہ ضروری ہوگا کہ حکومت تمام مدارس کو اپنے کنٹرول میں لے اور بیرون
ملک سے ملنے والی امدا پر پوری نظر رکھی جائے اور وہ ممالک جو صرف فرقہ واریت جیسے مذموم
مقاصد کے لئے امداد دے رہے ہیں ایسی امداد پر مکمل پابندی لگائی جانی چاہئے۔اس طرح فرقہ پرستی
کی لعنت سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔
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بین المذاہب رواداری کےذریعے عدم برداشت کا خاتمہ:
اسالم ایک سالمتی اور مذہبی رواداری کا مذہب ہے یہ نہ صرف اپنی حقانیت تسلیم کرواتا ہے
بلکہ دوسرے مذاہب کے تشخص کو بھی تسلیم کرتا ہے اور آخری مذہب ہونے کی وجہ سے دوسرے
مذاہب کو دعوت حق کا باقاعدہ انتظام و انصرام بھی کرتا ہے مگر اپنی تبلیغی سرگرمیوں کے باوجود
کسی پر جبر و اکراہ کا اظہار بھی نہیں کرتا جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے
الر ۡشدُ مِ نَ ۡالغ َۚي ِ فَ َمن ی َّۡكفُ ۡر بِ ه
" َٓ
ت َوی ُۡؤمِ ۢۡن ِب َّ
الطغُو ِ
سكَ
ال ا ِۡك َراہَ فِي الد ِۡی ۙ ِن قَ ۡد تَّبَیَّنَ ُّ
اَّللِ فَقَ ِد اسۡ ت َمۡ َ
20
علِیم ٌؕ ﴿ " ﴾۲۵۶
ام لَ َھا َو ه
سمِ ی ٌع َ
ّٰللاُ َ
ِب ۡالعُ ۡر َوةِ ۡال ُو ۡثقَ ٰۚى َال ان ِف َ
ص َ
کچھ زبردستی نہیں دین میں بیشک خوب جدا ہوگئی ہے نیک راہ گمراہی سے تو جو شیطان کو نہ مانے
اور ہللا پر ایمان الئےاس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں ،اور ہللا سنتا جانتا ہے۔
وتعالی دین اسالم کے عمومی مزاج کو بیان کر رہا ہے
مندرجہ باالآیہ کریمہ میں ہللا تبارک
ٰ
تعالی انسان کو دوزخ میں
جس کے مطابق دین اسالم کے اندر کوئی سختی نہیں  ،حاالنکہ ہللا تبارک و
ٰ
ہرگز ہرگز نہیں ڈالنا چاہتا یہی وجہ ہے کہ اس نے انسانیت کی فالح کے لئے کم و بیش ایک الکھ چوبیس
ہزار پیغمبر بھیجے جن کا مقصد بعثت فقط انسان کو صراط مستقیم کی طرف بالنا تھا  ،مگر اس کے
باوجود وہ کسی کو سختی سے دین کا پابند کرنے کی مذمت کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسالم
کی پوری عمارت ال اکراہ فی الدین کی بنیاد پر استوار ہے ۔ اور اشاعت اسالم کا یہی دستور آغاز اسالم
سے لے کر اب تک کارفرما ہے ۔
نبی پاک ﷺ نے فرمایا میں آسان دین لے کر مبعوث ہوا ہوں ،مجھ سے پہلی امتیں ناروا پابندیوں
اور جبروستم کی پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھیں اور مجبور و مقہور انسان ظلم و استبداد کی چکی میں
پس رہے تھے۔ محکومی اورغالمی میں انسان جانور سے بھی بد تر زندگی گزار رہے تھے۔اسالم نے
غالمی کی ان زنجیروں کو کاٹ دیا اور سب ناروا پابندیوں کو یکسر ختم کردیا۔

اختالف رائے کا بنیادی حق:
اسالم کی روح میں مشاورت و جمہوریت کا ر فرما ہے ،وہ تمام انسانوں سے مساوات اور
برابری کی سطح پر مخاطب ہوتا۔ آقائیت اور پاپائیت کا تصور اسالمی تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں۔مزید
برآں دعوت دیں اور تبلیغ حق کا فریضہ ادا کرتے ہوئے شائستگی اور متانت کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا
یکسر روا نہیں ۔ اسالم کی رواداری اور وسیع المشربی جو اس بات کی متقاضی ہے کہ مخالفین کے
ت برداشت سے سنا جائے اور کسی پر زبردستی اپنی بات نہ
نقطہ نظر کو تحمل  ،خندہ پیشانی اور قو ِ
ٹھونسی جائے۔ خالق کون و مکاں نے جب سرور کائنات ﷺ کو جملہ تشریعی و تکوینی اختیارات کے
باوجود اس بات کا مکلف نہیں ٹھہرایا کہ آپ ﷺ کسی کو اسالم قبول کرنے کے لئے مجبور فرمائیں ۔
حاالنکہ فتح مکہ کے بعد جب کہ آپ ﷺ مکمل طاقت کے ساتھ سلطنت عرب کے سربراہ بن چکے تھے
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مگر پھر بھی کسی مشرک  ،عیسائی یا یہودی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں بلکہ لوگ
آپ ﷺ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ہی مسلمان ہوئے۔تو پھر کسی مبلغ کو یہ حق کہاں حاصل ہو گیا
کہ وہ دوسروں سے اختالف رائے کا حق چھین لے ،مخالفین پر عرصہ حیات تنگ کردے اور ان کے
ایمان اوراسالم پر زبان دراز کرتا پھرے۔

فرقہ واریت کے خاتمہ کیلئے میڈیا کا کردار
ہمیشہ کی طرح دور حاضر میں بھی پاکستان تاریخ کے بد ترین دور سے گزر رہا ہے۔ جس
کی وجہ سے ملک پاکستان اور عوام الناس کی مشکالت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔پاکستان بری
طرح دہشت گردی کا شکار ہے جبکہ انتظامیہ پوری طرح بے بس نظر آتی ہے۔ اگرچہ دہشت گردی کے
ساتھ ساتھ دیگر معاشی اور معاشرتی مسائل بھی پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں مگر فی زمانہ
سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہی ہے جس نے عوالناس کا جینا دوبھر کیا ہوا ہےجبکہ یہ بات ڈھکی
چھپی نہیں کہ دہشت گردی کا تعلق فرقہ واریت ہی سے ہے ۔ کیونکہ ملک دشمن عناصر فرقہ واریت ہی
کا سہارا لے کر ملک پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں کامیاب ہو رہے ہیں۔
ایسے میں ذرائع ابالغ ( بشمول الیکٹرانک میڈیا خصوصا ً ٹی وی چنیلز اور ایف ایم ریڈیوز)
کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خبروں کی فوری ترسیل کے ساتھ ساتھ عوام کا سہارا
بھی بنیں اور مشکل حاالت میں افراد کی ذہن سازی  ،سخت حاالت میں حوصلہ افزائی اور ممکنہ مثبت
طرز عمل کی طرف رہنمائی بھی کریں۔
ِ
جہاں تک مذہبی سرگرمیوں کا تعلق ہے چونکہ مذہب کا تعلق کسی ایک ملک سے نہیں ہوتا
بلکہ کسی ایک مذہب کے پیروکار پوری دنیا میں موجود ہوتے ہیں اس لئے کسی بھی رونما ہونے والے
واقعہ کے اثرات بالیقین پوری دنیا میں دیکھے جا سکتے ہیں ۔اس لئے میڈیا پر نشر ہونے والے یہ
واقعات اگر مثبت ہوں گے یعنی ان میں مذہبی روادری الفت محبت اور یگانگت کا پہلو نکلتا ہو تو یقینا ً
اس کے اثرات بھی پوری دنیا تک پھیلیں گے اور اگر کوئی منفی واقعہ رونما ہوا ہو تو اس کے نشر
ہونے پر اس کے منفی اثرات بھی بالیقین پوری دنیا میں پہنچیں گے اور منفی اثرات تو ویسے ہی تیزی
سے پھیلتے ہیں ۔ اس کی ایک وجہ تو الیکٹرانک میڈیا کی تیز رفتاری جبکہ دوسری بڑی وجہ یہ کہ اب
دنیا جو کہ ایک وسعت کی عالمت سمجھی جاتی تھی ایک عالمی گاؤں ( )Global Villageبن چکی ہے
جس کی وجہ سے کسی بھی واقعہ کے اثرات فی الفور دنیا بھر میں محسوس کئے جا سکتے ہیں ۔
دور حاضر میں میڈیا کو مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
۱۔ پرنٹ میڈیا( کتابیں اخبارات اور رسائل وغیرہ)
۲۔الیکٹرانک میڈیا( ٹی وی چینلز)
۳۔ انٹرنیٹ( ویب سائٹس اور سرچ انجنز)
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۱۔ پرنٹ میڈیا( کتابیں اخبارات اور رسائل وغیرہ)
اگر چہ سائنسی ترقی کے موجودہ دور میں ذرائع ابالغ میں کافی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو چکی
ہیں  ،جن کے تحت بات پرنٹ میڈیا سے بہت آگے یعنی انٹرنیٹ تک آ پہنچی ہے مگرپرنٹ میڈیا ایک
واحد ذریعہ ہے جو کہ ملک کے طول و عرض میں یکساں میسر اور مقبول ہے جس کے ذریعے عوام
تک سیاسی  ،سماجی اور مذہبی معلومات بہم پہنچائی جاتی ہیں۔مگر کچھ ملک دشمن عناصر نے اس کا
غلط استعمال کرتے ہوئے عوام میں نفرتوں کی آگ لگانے کے لئے ایسا مواد پرنٹ کرناشروع کردیا جو
کہ فرقہ واریت کی وجہ بنا۔ اگر چہ حکومت کی طرف سے کئی مربہ ایسے اقدامات عمل میں الئے
گئے ہیں جن کے تحت ایسے مواد کا ضبط کیا جانا اور ایسے اداروں پر پابندی وغیرہ شامل ہے مگر اس
کے باوجود ایسا مواد اب بھی مختلف عنوانات کے تحت عوام تک پہنچایا جارہاہے۔
حکومت وقت کو چاہئے کہ ایسے تمام اداروں اور پبلیکیشنز کے ساتھ ساتھ رسالوں اور مجلوں
کے مدیران کے خالف سخت انضباطی کارروائی عمل میں الئے اور ملک کے طول وعرض میں قائم
الئبریریوں میں موجود اس مواد کو فوری طور پر تلف کرے۔

۲۔الیکٹرانک میڈیا( ٹی وی چینلز  ,کیبل ٹی وی )
الیکٹرانک میڈیا سے مراد پاکستان میں چلنے والے ٹی وی چینلز ہیں چاہے وہ فری آن ایر ہوں
یا کہ ٹی وی کیبل نیٹ ورک ہر دو صورت میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ایک طرف تو یہ عوام
الناس کو فری انٹرٹینمنٹ کی سہولت بہم

پہنچاتا ہے اور دوسری طرف معلومات عامہ

کے ساتھ ساتھ مذہبی اور فقہی قسم کے پروگرام بھی نشر کرنے کا

ذمہ دار ہوتے یں ۔ مگر

دور حاضر میں الیکٹرانک میڈیا کوئی خاص مثبت رول ادا نہیں کررہا ایک طرف توغیر ملکی چینلز کی
بھرمار اور دوسر ی طرف بے مقصد ٹاک شوز جن میں مخالف فریقین کو بٹھا کر سوائے لڑانے کوئی
اور خدمت سرانجام نہیں دے رہے ہیں ۔ اِس وقت پاکستان میں  ۲۰سے زائد نیوز چینل اور انٹر ٹینمنٹ
چینلز اس کے عالوہ ہیں۔
ذرائع ابالغ کا اتنا وسیع نیٹ ورک ہوتے ہوئے ہمارے معاشرے کی بگڑتی صورتحال ،لوگوں
کے منفی رویے ،جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح ہمارے میڈیا کے پالیسی سازوں کے لئے ایک بڑا سوال۔
کہ کیا ہمارا میڈیامعاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ٹھیک سے ادا کر رہا ہے۔
پرائم ٹائم کے دوران :معاشرے میں مذہبی و مقامی روایات کو م ِد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو
نہ صرف صحت مندانہ تفریح مہیا کی جائے بلکہ اُس کے ساتھ ملکی قوانین ،معاشرتی اقدار ،مقامی و
عالقائی روایات سے مکمل آگاہی عام فہم اور آسان زبان میں پیش کی جائے ،تاکہ معاشرے کا ہر فرد
اپنے حقوق کے بارے میں جان سکے۔ جیسے کوئی عام آدمی کسی سرکاری دفتر میں جائے اور وہاں
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اُس کے ساتھ نا مناسب سلوک ہو ،تو اُس بندے کو یہ معلوم ہونا چاہیئے کہ جو زیادتی اُس کے ساتھ ہوئی
ہے وہ کس طرح اپنی شکایت متعلقہ حکام تک پُہنچا سکتا ہے جہاں اُس کے درد کا ساماں ہو سکے۔
لہٰ ذا مندرجہ ذیل اقدامات سے ہم فرقہ ورانہ تشدد پر قابو پا سکتے ہیں ۔
۱۔ ایسی بین المذہبی خبروں کو پھیالنا جن میں رحم دِلی اور تفہیم کی عکاسی کی گئی ہو۔
۲۔ نشریاتی لہروں کا ذمہ دارانہ استعمال کرنے پر زور دینا۔
۳۔ میڈیا کی نگرانی۔
پہلے درجے میں ہمیں میڈیا کو اِس بات پر قائل کرنا ہے کہ وہ انتہائی پلڑوں میں توازن الئے
اور مزید ’اچھی خبریں‘ لے کر آئے۔ ایک امکان تو یہ ہے کہ ایسی کہانیاں تالش کی جائیں جن میں
سسپنس ،حوصلے اور قربانی کے عناصر پائے جاتے ہوں۔
دوسرا درجہ عمل یعنی ایک آزاد اور منصفانہ میڈیا کے لئے وکالت کا ہے جو پہلے ہی اُبھر
کر سامنے آ رہا ہے۔ اس نظریے کے حامی لوگوں کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں مقامی
کموینٹیز کا مؤقف شامل کرنے کے حق سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پریس کا غلبہ پوری دنیا پر ہے اور
اصالح کا عمل عالمی سطح پر ،شاید باری باری ہر خطے میں ،کرنے کی ضرورت ہے۔
اگر ہم ذرائع ابالغ میں مذہبی تعصب کی روک تھام نہیں کر سکتے تو بین المذہبی تفہیم کی
عکاسی کرنے والی کہانیوں کے ذریعے اِس کی شدت کو کم تو کر سکتے ہیں۔ ایک روادار اور تنوع کی
بنیاد پر دی گئی مذہبی تعلیم سے اِس طرح کی کہانیاں تخلیق کی جا سکتی ہیں۔ عمومی نیٹ ورکس اور
آن الئن فورمز د ونوں میں میڈیا کے معیارات کو چیلنج اور سماجی طور پر ذمہ دار صحافت کی وکالت
کرنا رپورٹنگ میں مذید بہتر توازن کا موجب بن سکتا ہے۔ میڈیا کی نگرانی کے لئے اداروں کی تشکیل
ایڈیٹرز ،پروڈیوسرز اور رپورٹرز پر ایسے مندرجات کی تخلیق کے لئے زیادہ دباؤ ڈالے گی جو ہمارے
لئے اُمید کا باعث بنتے ہیں۔

فرقہ واریت میں انٹر نیٹ کا کردار
انٹر نیٹ میڈیا نسلی اور مذہبی گروہوں کے باہمی تعلقات پر مثبت یا منفی دونوں طرح کے
اثرات ُمرتب کرنے کی صالحیت رکھتا ہے۔ ٹویٹر ،یُو ٹیوب اور فیس بُک جیسے آن الئن سوشل نیٹ
ورکس کے عالوہ عالمی سیٹالئٹ سٹیشنوں نے خبروں کے فوری پھیالؤ کے اسباب فراہم کیے ہیں۔دور
حاضر میں نئی نسل اس سے بہت متاثر ہو رہی ہے۔اگر چہ انٹرنیٹ میڈیا کے معاشرے پر بہت مثبت
اثرات بھی ہیں مگر اس کے باوجود اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں جو کہ نوجوان نسل کو تباہی کی
طرف لے کر جا رہے ہیں۔
مثالً یو ٹیوب  ،فیس بک  ،وٹس ایپ اور ٹیوٹر جیسے سوشل میڈیا پروگرامز نے جہاں دنیا
بھر میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھا ہے مگر ان پروگرامز پر مناسب فلٹر نہ ہونے کی
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وجہ سےفرقہ واریت کے کمنٹس اپ لوڈ کئے جاتے ہیں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ نبی پاک ﷺ کی
شان میں گستاخی والی فلم یو ٹیوب پر اپ لوڈ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں یو ٹیوب پر پابندی لگادی
گئی تھی۔اسی طرح ٹیری جونز بد بخت کے قرآن پاک کو جالنے کی خبر بھی سب سے پہلے یُوٹیوب
پر آئی تھی اور سیٹالئیٹ ٹیلی ویژن پر بار بار نشر ہو کر ساری دنیا میں پھیل گئی۔
اسی طرح اگر انہی پیجز پر ایسے پروگرامز اپ لوڈ کئے جائیں جو بین المذاہب ہم آہنگی اور
رواداری سے متعلق ہوں تو وہ پوری دنیا کے لئے امن و آشتی کا باعث بن سکتے ہیں ۔ اس لئے
ضروری ہے کہ ان ذرائع پر مناسب فلٹر لگائے جائیں جو ایسی تمام اپ لوڈز کو بین کردیں جو کہ فرقہ
واریت کا باعث بن سکتے ہیں۔
اس لئے انٹر نیٹ کے لئے ضابطہ اخالق تجویز کیا جانا چاہئے جس کے لئے کچھ عملی
اقدامات اٹھانے ہوں گے یہ اقدامات تین درجات پر مشتمل ہوں گے جن پر سختی سے عمل کیا جانا
چاہئے۔

انٹرنیٹ کے ضابطہء اخالق کے لئے تجویز کردہ اقدامات۔
۱۔سائبر کرائمز ایکٹ پر سختی سے عمل کیا جائے۔
 ۲۔وہ حضرات جو جعلی پروفائلز کے تحت سوشل میڈیا پر غیر اخالقی مواد اپ لوڈ کرتے ہیں جو
معاشرتی مسائل اور فرقہ واریت کا باعث بن سکتا ہے ،ان کے خالف حسب ضابطہ کارروائی عمل میں
الئی جائے۔
۳۔انٹرنی ٹ پر ایسے فلٹر لگائے جائیں جو کہ فرقہ واریت کا باعث بننے والے مود کو بین کرےاور ایسے
تمام افراد کی ممبرشپ کو کینسل کیا جائے۔

خالصہ ٔتحقیق۔
فرقہ واریت کاآغاز چونکہ احساس تفاخر اور ضد کی وجہ سے ہی ہوا تھا اس لئے دور حاضر
میں بھی فرقہ واریت کی وجہ ضد  ،ذاتی عناد اوراحساس برتری ہی قرار پاتا ہے۔ جب بھی کسی
شخص میں یہ خصائص پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھنے لگتا ہے ۔اور
معاشرے کے باقی افراد کو اپنے نظریات و خیاالت سے قائل کر کے ایک الگ گروہ کے طور پر پیش
کرتا ہے ،اس طرح سے ایک نیا فرقہ وجود میں آجاتا ہے ۔
یہی وجہ کہ دین اسالم جو کہ اتفاق و اتحاد کا علمبردار مذہب ہے فرقہ واریت سے بچنے کا
تعالی ہے ":
حکم دیتا ہے چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد باری
ٰ
صى ُك ْم بِ ٖه لَعَلَّ ُك ۡم تَتَّقُونَ
ص َراطِ ي ُمسۡ تَقِیما ً فَٱتَّبِعُ ْوہُ َۚو َال تَتَّبِعُ ْواٱل ُّ
سبِیل ِٖه ٰذ ِل ُك ۡم َو ه
سبُ َل فَتَف ََّرقَ بِ ُك ۡم َ
َوا َ َّن ٰھذَا ِ
عن َ
﴾۱۵۳
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(اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو اور اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ
سے جدا کردیں گی ،یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے)۔ "
مگر پھر جب شیطان لعین کے پیروکاروں نے شیطان ہی کے پیدا کردہ شبہات کو اختیار کیا
اور پھر ان پر قائم ہو گئے تو خود بخود فرقہ واریت نے جنم لے لیا۔ اور پھر لوگ شیطان ہی کی پھیالئی
ہوئی گمراہی میں پھنستے چلے گئے اور گروہ در گروہ تقسیم ہوتے چلے گئے۔
اگر چہ پاکستان میں موجود فرقہ واریت کوئی نئی بات نہیں بلکہ اسے یہ تحفہ ورثے میں مال
ہے وہ اس طرح ایک تو مسلمانوں میں فرقہ واریت کا آغاز صحابہ کرام رضوان ہللا علیہم اجمعین کے
اولین دور سے ہی ہوگیا تھا جب چند صحابہ کرام نے جناب صدیق اکبر ؓ کی خالفت کی بجائے جناب
علی ؓ کو خالفت کا زیادہ حق دار سمجھا اور اختالف کیا۔ دوسرا یہ کہ قیام پاکستان سے قبل بھی یہ فتنہ
ہللا کا رسالہ
ثانی کا رسالہ 'ر ِد روافض' اور شاہ ولی ؒ
زور شور سے موجود تھا جس کا ثبوت مجدد الف ؒ
'ازالۃالخفا عن خالفۃالخلفا' ہیں مگر پھر تحریک پاکستان میں اس اختالف کو یکسر نظر انداز کر کے تمام
مسلمان حصول پاکستان کی کوششوں میں لگ گئے اور اس دوران کچھ ایسے متحد ہوئے کہ جیسے یک
جان دوقالب۔
اسی طرح کچھ بیرونی عناصر اور خفیہ ایجنسیاں بھی پاکستان کے استحکام کو متاثر کرنے
کے لئے پاکستان میں موجود چند بکاؤ ُمالؤں اور باغی قبائل کی مالی اور اسلحے سے مدد کر کے فرقہ
واریت پیدا کرتے ہیں جو کہ باآلخر مذہبی تشدد اور دہشت گردی کی شکل میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔جیسا
کہ 'راء'' ،سی آئی اے'  ' ،موساد' اور 'این ڈی ایس ' وغیرہ اپنے سیاسی مقاصد کے لئے ایسی کارروائیاں
کروا رہی ہیں جو فرقہ واریت کا باعث بنتی ہیں۔
لہٰ ذا جب ہم فرقہ واریت کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ فرقہ واریت
مندرجہ ذیل وجوہات کا پیش خیمہ ہے اور اگر کسی طرح سے ان وجوہات پر قابو پالیں تو اس عفریت
سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں ۔
۱۔ بغض و عناد اور ضد ،غلویعنی حد سے تجاوز کرنا اور قرآن پاک سے دوری اختیار کرنا۔
۲۔ دشمن ممالک کی خفیہ ایجنسیاں۔
۳۔ ہمسائہ ممالک کا فقہی اثر رسوخ بڑھانے کا مقصد۔

سفارشات و تجاویز:
اگر حکومت فرقہ واریت پر قابو پانا چاہتی ہےتو اسےچاہیے کہ مندرجہ ذیل اقدامات کرے۔

۱۔ قرآن و سنت پر عمل کو یقینی بنایا جائے:
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چونکہ قرآن پاک اتحاد و یگانگت کا درس دیتا ہے اس لئے اگر قرآن وسنت پر عمل کو یقینی
بنایا جائے اور قرآنی تعلیمات کو عام کیا جائےاور احادیث مبارکہ کی روشنی میں فرقہ واریت کے
عفریت پر پر قابو پانے کی کوشش کی جاسکتی ہے۔

۲۔ آئن میں تبدیلی کی جائے:
پاکستان میں فرقہ واریت چونکہ اہلسنت والجماعت اور اہل تشیع کے درمیان ناموس صحابہ کی
بنیاد پر ہے اس لئے حکومت وقت کو چاہئے کہ وہ اسمبلی میں پڑے ہوئے ناموس صحابہ بل کو جلد از
جلد پاس کرے اور اس کی منظور شدہ دفعات کا فی الفور اطالق کرے تاکہ ایسے افراد کو قانونی طور پر
لگام دی جا سکے جو کہ دانستہ طور پر پاکستانی قوم میں افتراق پیدا کر رہے ہیں۔

۳۔ مذہبی رواداری کے ذریعے عدم برداشت کا خاتمہ کیا جائے:
اسی طرح اگر پاکستان میں اسوہء رسول ہللا ﷺکو اختیار کرتے ہوئے مذہبی رواداری کو فروغ
دیا جائے،اور ایسے تمام علماء کرام کی حوصلہ افزائی کی جائے جو کہ امت کو متحد اور پر امن رہنے
کی ترغیب دیتے ہیں ۔ اور فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے والے علمائے کرام پر فی الفورپابندی لگائی
جائے۔

۴۔ الیکٹرانک میڈیاکے ذریعے:
پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا یعنی پاکستانی نیوز چینلز ایسے پروگرام پیش کرکے جن میں
مذہبی رواداری کا سبق ملتا ہو۔ بھی فرقہ واریت کے کنٹرول میں نہائت اہم کردار ادا کرسکتا ہے۔۔اس
کے عالوہ انسانی ہمدردی سے متعلق واقعات نشر کئے جائیں تاکہ عوام میں انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا
ہو۔ حکومت وقت کو بھی چاہئے کہ الیکٹرانک میڈیا کے لئے ضابطہ اخالق طے کرتے ہوئے ایسے
اقدامات کرے جس کے تحت میڈیا کو ایسے قوانین کا پابند بنایا جائے جن کے تحت وہ ایسی فضا پیدا نہ
کرسکے جو کہ فرقہ واریت کا سبب بنے ۔

۵۔انٹرنیٹ کے ذریعے:
فرقہ واریت کی روک تھام میں انٹر نیٹ بھی نہائت اہم کردار سکتا ہے ،سوشل میڈیا سے تعلق
رکھنے والے ایسے تمام پیجز جیسا کہ فیس بک  ،وٹس ایپ  ،ٹویٹر  ،یوٹیوب اور اس جسے تمام ذرائع
پرایسا مواد موجود ہے جو کہ فرقہ واریت کا باعث بن رہا ہے ۔ اس لئے حکومت وقت کو چاہیے کہ نہ
صرف ان پیجز پر مناسب فلٹر لگائے

بلکہ ایسی تمام پروفائلز بالک کردی جانی چاہئیں جو کہ فرقہ

ورانہ مواد اپ لوڈ کرتی ہیں ۔مزید یہ کہ ان پیجز پر انسانی ہمدردی ۔مذہبی رواداری اور اتحادویگانگت
پیدا کرنے واال مواد اپ لوڈ کیا جائے تاکہ نوجوان نسل جو کہ انٹرنیٹ سے وابسطہ ہےان کے دلوں
باہمی محبت کا جذبہ پیدا ہو اور وہ فرقہ ورانہ دلدل سے نکل کر اتحاد باہمی کے ساحل پر پہنچیں اور اس
طرح نئی نسل میں ملی یکجہتی کا جذبہ پیدا ہو۔
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2۔ آل عمران ۱۰۵ :۔
3۔ ابن کثیر ،عمادالدین،عالمہ،تفسیر ابن کثیر ,مترجم خطیب الہند موالنا محمد جونا گڑھی ؒ (مکتبہ
قدوسیہ اشاعت) ۲۰۰۶ء ،ص۴۶۶:۔
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