
 :وزیر اوقاف پروفیسر ڈاکٹر محمذ مختار جمعہ لکھتے ہیں 

 بھرتی کرتے ہیں ؟ کیسے دھشت گرد اور نفسیاتی گرہ کے اصحابذہشت گرد
 

جة ہش تٌظین کی هذد اوساط کے پھیالؤ کےلیے هٌظوس ًظش،خذهتگاس ہوتے ہیں جو اعے هال هہیا کشتے 

واػتیں اوس دھشت گشد تٌظیویں تیي االلواهی اط کے لیے هٌصوتہ تٌذی کشتے ہیں تو پھش تذشیکیں ، ج

لکوں کے طالتوں کی جاًة عے جو اپٌے هفادات کی خذهت کے لیے اى عے هغتفیذ ہوًے یا دوعشے ه

کے وعائل پش کٌٹشول داصل کشًا چاہتی ہیں یا اپٌے جثش واعتثذاد کی  اوس اىاعتذکام  کی گوشوالی اهي و

، ًفغیاتی اوس اتالغی سػایت اوس هطالؼہ کا تہت تڑا پہلو داصل  گود هیں لیٌا چاہتی ہیں تة تو هؼاششتی

 کشتی ہوں گی ە  

اعتؼوال کشًے کی کوشش جو دھشت گشد اپٌے جاًثاسوں کے عاتھـ کشتے ہیں  طشیمےکے  تشیي واشٌگ

ٌجا کغٌے کی کاسوائی کے تؼذ اى هیں کاى کے گشد هضثوط  ش عکیں ،تا کہ ًی۔ دھشت گشد تھشتی کش

 ے لیے تھی هوکي ًہیں ہوتا کہ وٍ اى کے پٌجوں عے تچ ًکلے ەعے کغی ک

شکاس کے ػواهل هیں عے : اى پش توجہ هشکوص کی جاتی ہے جو هؼاششتی لذاظ عے الگ تھلگ ہوتے 

اوس ًفغیاتی طوس پش هایوط ہوتے ہیں ، پظ ایغے ًوجواى کے پاط آتے ہیں اوس اط کے عاتھی اط کے 

ذاى پش کغی طؼٌہ کے رسیؼے یا اط کی عیاٍ تاسیخ کی طشف گشی ًغة کی صوست دال یا اط کے خاً

اعے کغی چیض کا رهہ داس یا ًوائٌذٍ یا صػین یا اهیش یاکغی  ہوۓ ہوئی اوس دماست کی ًظش عے دیکھتے 

ے اط کے اًذس کی کوی کو کهغلخ گشوٍ پش لائذ تٌا دیتے ہیں ، اط طشح اط کی ًفغیاتی کوی کو پوسا کش

ں ، اوس کثھی کغی چال هیں پھٌغایا جاتا یا اط کے والذیي هیں عے یا اط کے سشتہ پوسا کش دیتے ہی

 داسوں هیں عے کغی کو ًٌگا یا رلیل یا توہیں کا عاهٌا کشًے کی وجہ عے شکاس تٌا لیا جاتا ہے ە  

پٌے فز کشیں توخود اوس ا  هوکي ہے اگش ہن اًغاًیت اوس آدهیت کے ادتشام کے لیے اعالم کے اصول کو ًا

 ، جیغا کہ ہللا عثذاًہ وتؼالی کا فشهاى ہے :  یاجا عکتا ہےًوجواًوں کو تھی اط عے تچا

اے لوگو ! ھن ًے تن )عة ( کو ایک )ہی( هشد وػوست عے پیذا کیا ہے اوس اط لیے کہ تن عة آپظ " 

ػضت وٍ ہے هیں ایک دوعشے کو پہچاًو کٌثے اوس لثیلے تٌا دی۔ ہیں ، ہللا کے ًضدیک تن عة هیں عے تا

اے ایواى والو! هشد دوعشے " اوس پاک پشوسدگاس کا فشهاى ہے : جو عة عے صیادٍ ڈسًے واال ہے ە " 

هشدوں کا هزاق ًہ اڑائیں هوکي ہے کہ یہ اى عے تہتش ہو اوس ًہ ػوستیں ػوستوں کا هزاق اڑائیں هوکي 

فشهاتے ہیں " تیشک ہللا ػض وجل اوس ہواسے ًثی ) صلی ہللا ػلیہ وعلن ( ہے کہ یہ اى عے تہتش ہوں "،

اوس آپ )ػلیہ توہاسی صوستوں اوس سًگوں کو  ًہیں تلکہ توہاسے دلوں کو دیکھتا ہے " ) هتفك ػلیہ (

دجۃ الوداع کے هولغ پش خطثہ هیں فشهایا : " اے لوگو ! توہاسا سب ایک ہے ،  ًے الصلوج و الغالم(

س آدم هٹی عے ہیں ، کغی ػجوی کو ػشتی پش عواۓ تموی توہاسا تاپ ایک ہے ، تن عة آدم کی اوالد ہو او

اوس دضشت ػوش تي خطاب کہا کشتے تھ۔ : " اتو تکش ہواسے عشداس کے کوئی فضیلت ًہیں " ) هغلن ( ،

اوس یہ تھی کہا کشتے  ہیں اًہوں ًے ہواسے عشداس یؼٌی تالل ) سضی ہللا ػٌہن اجوؼیي ( کو آصاد کشایا ،

تغیش ػول کے آۓ تو سوص لیاهت وٍ دضشت هذوذ )  ہن ی اػوال کے عاتھـ اوستھے : لغن تخذا اگش ػجو

اوس اهام ػلی تي اتو طالة ) سضی ہللا ػٌہ ( کا لول صلی ہللا ػلیہ وعلن ( کے ہاں ہن عے تہتش ہوں گے " ە

پٌی اى کے لیے ا اگشتوہے ،اى کا تاپ آدم اوس هاں دواء کی جاًة عے تشاتش ہیٌ تاپ داداے پٌہے : لوگ ا

 ەہے  اوس پاًی هٹی تو وٍ ششف ہےجظ پش وٍ فخش کشتے ہیں  کوئیاصل هیٌ

، کغی تشتاؤ کیا  غےشفمتعاتھـ دھشت گشدی کا شکاس تٌٌے والوں کے  اگش ہن ًے اط کی تطثیك کی اوس

کو دوعشے کے جشم یا گٌاٍ کے تذلے هیں ًہ دھش لیا تو اى کے اوس ہواسے دسهیاى هہشتاًی اوس آدهیت 

غاًیت کے ادتشام کا تول تال ہو گا ، تة ہواسے لیے هوکي ہے کہ ہن اى دھشت گشدوں کے عاهٌے اً سوا

 ە عکیںاى کے شکاس کے لیے دسواصٍ تٌذ کش 



ایک دوعشا طثمہ تھی ہے جظ کو دھشت گشدوں کی طشف عے شکاس تٌاًا تہت آعاى ہے ، یہ هؼاششتی 

کو هذشوهیت  وٍ اىًاکام اوس غیش تؼلین یافتہ ،  طوس پش پغہ ہوا اوس هذشوم طثمہ ہے تالخصوص جاہل ،

کے لوذات یا هایوعی یا کغوپشعی کی دالت عے ًکالتے ہیں ، اط کا ًتیجہ اى تڑی تڑی سلووں کی 

هٌتملی ہوتی ہے جو دھشت گشد تٌظیویں اى پش دسیا کی طشح تہاتی اوس اى کی هذشوهیت کو پش کشتی ہیں 

ہاًپٌے پش لگا دیتی ہیں جو اى پش ایغے دسواصے عے اپٌی  ،اى کو ایغے دھوکہ تاصوں کے پیچھے

 ادك کو ثاتت کشًے اوس تاطل ک ،هزہة کے ٹھیکذاس ،پیاهثش ےکاسوائیاں ًافز کشتے ہیں کہ وٍ اًصاف ک

فز کشًے کی کوشش کش سہے ہیں جو اى هذشوهوں کے دموق کی  ہللا کی ششیؼت کو ًا اوسسد کشًے 

 یجاتی ہےەعے تاطل هشاد ل کفالت کش عکے ، دك تول کش اط

ہوں گے جي کی  ظاہش ہواسے ًثی ) صلی ہللا ػلیہ وعلن ( ًے فشهایا : " آخشی صهاًے هیں ایغے لوگ

تاتیں تڑی هیٹھی اوس اًذس عے تیولوف ہوں گے ، ًیک لوگوں کی طشح تاتیں کشیں گے ، لشآى کشین 

ة عے اط طشح ًکل جائیں گے جظ پڑھیں گے لیکي لشآى اى کے دلموں عے آگے ًہیي جاۓ گا ، هزہ

 عے ًکل جاتا ھے " ) صذیخ تخاسی ( کواىطشح تیش 

اط دسوصے کے اًغذاد کے لیے دو طشیمے ہیں ؛ پہال : ػواهی اوس تے ہٌگن خطوں ، تذدال ، کٌاسے 

تغتیوں ، تٌگذعت اوس شذیذ ضشوست هٌذوں کی تشلی  ، لگے ھوۓ ، هذشوم طثمات ، دیہاتوں ، لصثوں

کے لیے تشجیخ تٌیادوں پش توجہ دیٌا ، دوعشا : لوهی اًجوٌوں ،عول هؼاششتی تٌظیووں ، هؼاششے کے 

خیشات  وکو پوسا کشًے کے لیے اپٌی صکوج  ی ضشوسیاتایغے لوگوں ک کو چاہیے کہ  هالذاس فشصًذوں

وستوٌذوں کے کفالت اوس ہش تھوکے کو کھاًا کھالًا ، کپڑے پہٌاًا ، اى ضشکشیں ہوت افضائی  رسیؼےکے 

واجة ہے کہ ہن اى کو  وہن عة پش، تیواس کی هذد ، اى کی غن گغاسی کشًا اى رهہ داسیوں هیں عے ہے ج

ادا کشًے کے لیے ہللا )ػض و جل(  کی سضا کی خاطش یکجہتی اوس  تؼاوى کشیں ، ایک تو اپٌی لوهی 

ے لیے اوس دوعشے اط تات کے یمیي کے عاتھـ کہ جو ہواسے پاط ہے یہ ختن ہوًے ووطٌی عالهتی ک

خثشداس! " پاک پشوسدگاس کا فشهاى ہے :واال ہے لیکي جو ہللا تؼالی کے پاط ہے وٍ ہویشہ تالی سہے گا ، 

 تن وٍ لوگ ہو کہ ہللا کی ساٍ هیں خشچ کشًے کے لیے تالۓ جاتے ہو،تو تن عے تؼض تخیلی کشًے لگتے

ہیں اوس جو تخل کشتا ہے وٍ تو دساصل اپٌی جاى عے تخیلی کشتا ہے ە ہللا تؼالی غٌی ہے اوس تن فمیش )و 

گا جو پھش  الۓ هذتاج ( ہو اوس اگش تن سوگشداى ہو جاؤ تو وٍ توہاسے تذلے توہاسے عواۓ اوس لوگوں کو

: " کوئی ایغا دى ًہیں گضستا  ہواسے ًثی ) صلی ہللا ػلیہ وعلن ( فشهاتے ہیں، تن جیغے ًہ ہوں گے " 

جة دو فششتے یہ ًذا ًہ دیتے ہوں ، ایک کہتا ھے : اے ہللا خشچ کشًے والے کو ػطا فشها ، اوس دوعشا 

تو ہن عة ایک ہی کشتی کے عواس ہیں کہتا ہے : اے ہللا سوک کش سکھٌےوالے کا هال ضائغ کشدے " ە

 گے ەیاتو ہن عة تچ جائیں گے یا پھش عة غشق ہو جائیں 

ہواسے ًثی )صلی ہللا ػلیہ وعلن( فشهاتے ہیں : " ہللا تؼالی کی دذود کو لائن کشًے والے اوس اى هیں 

 والے کی هثال اط کشتی کے عواسوں کی طشح ہے جظ هیں تؼض اط کے اوپش کے دصے هیں پڑًے

عے  تؼض ًچلے دصے هیں عواس ہیں ، جو ًچلے دصے هیں تھے جة اى کو پیاط لگتی تو اپٌے اوس

اوپش والوں کے پاط جاتے ، اوس اًہوں ًے کہا : اگش ہن اپٌے دصے هیں عوسار کشدیں تو پھش ہویں 

توہاسے پاط آًے کی  کیا ضشوست ہے ؟ اگش وٍ اى کو چھوڑ دیں جیغا کہ وٍ کشًا چاہتے ہیں تو عة 

 ہالک ہو جائیں گے اوس اگش اى کو سوک لیں تو عة تچ جائیں گے " )تخاسی(

گشد جة کغی شکاس کو پکڑ لیتے ہیں تو اط کے گشد ایغا گھیشا تٌگ کش دیتے ہیں کہ اط پھش دھشت 

کے لیے خوف یا اللچ کی وجہ عے تچ ًکلٌا هشکل ہو جاتا ہے ، اپٌی صًذگی کا خوف یا اپٌی اوالد اگش 

تے کی اگش وٍ کثھی تھی عیذھے ساع، اط کی اوالد ہو اوس اپٌے خاًذاى یا هاں یا تہي کی ػضت کا خوف 



طشف لوٹٌا چاہتا ہو ، اکثش دھشت گشد تٌظیووں ًے اى کا صفایا کش دیاجٌہوں ًے اى کے پٌجے عے 

ًکلٌے کے تاسے هیں عوچا اط اًذیشے کے پیش ًظش کہ یہ ہواسی تذًاهی یا ہواسے هٌصوتے کو افشاں 

 کش دیں گے ە 

 واپظ ًہیں جاۓگوشاہی کی طشف تة  جي کے تاسے هیں یہ یمیي ہو جاۓ کہ وٍ دوتاسٍ تے ساٍ سوی اوس 

گا تو هؼاششے کو چاہیے کہ اعے صذیخ ساعتے کی جاًة لوٹا دے تاکہ وٍ دوتاسٍ اى هجشهوں کا شکاس 

ًہ تي جاۓ ، الثتہ یہ ضشوسی ہے کہ وٍ صتشدعت هؼاششتی ًگشاًی هیں سہے تاکہ اط کے اوس اى گوشاٍ 

کے ػٌاصشکے عاتھـ هاللاتیں یا اص عش ًو  تٌظیووں کے هاتیي کوئی ساتطہ لائن ًہ ہو عکے اوس اى

 ساتطے کو سوکا جاۓ ە

ػالوٍ اصیں دھشت گشد تٌظیویں کثیش هال کی هالک ہیں وٍ اپٌے اساکیي تالخصوص لائذیي کو ڈھیش عاسا 

عشهایہ هہیا کشتی ہیں یا تو هٌصوتے چالًے کے لیے جغکی وٍ خود ًگشاًی تھی کشتے ہیں اوس دھشت 

توام  ے اىاًذاًوں کی هذد تھی کشتے ہیں ، اوس جو جواػت عے ًکل جاۓ تو اعگشدوں اوس اى کے خ

 جو یہ جواػتیں اپٌے اساکیي اوس تؼلمذاسوں کو هہیا کشتی ہیں ە  جاتا ہے کشدیا هذشومهادی فوائذ عے 

ا ضشوسی ہے ،ایغی لاًوى عاصی کی کشًاط کالے دھي ، پلیذ وخثیث هال اوس اط کے رسائغ کا پیچھا 

و دھشت گشدوں تک اط کے پہچٌے یا دھشت گشد کاسوائیوں کے لے هال کو اعتؼوال کشًے کی جاۓ ج

عے هالی هٌتملی کی ًمل ودشکت کی ًگشاًی کی  ػالوٍ اصیٌثیشوى هلک ساٍ هیں سکاوٹ تي عکے ،

اى دھشت گشد جواػتوں اوس تٌظیووں کے هال کا هذاصشٍ کشًے هیں جلذی کی جاۓ ضشوست تھی ہے ، 

کو تثاہی وتشتادی ، فوج اوس  طًی طوس پش اط تاسے هیں ضشوسی کاسوائیاں کی جائیں تا کہ ااوس لاًو

پولیظ پش جاسدیت  ہواسے لوهی اهي اوس هؼاششتی عالهتی  کے لیے اعتؼوال کشًے عے سوکا جا عکے 

ہ  ہے ک ضشوسیسول صشف هٌفی سجذاًات کا عاهٌا کشًے تک ہی هولوف ًہیں سہٌا چاہیے تلکہ  ا، ہواس

هثثت ػول کی جاًة سر کشیں اط تات کی یمیي دھاًی کے عاتھـ کہ اہل تاطل صشف اط  اوس ہن تؼویشی

ولت ہی کام کشتے ہیں جة اہل دك غائة ہوں ، جة اہل دك اپٌے دك عے سوگشداًی کشیں گے تو اہل 

 تاطل تاطل کو پکڑ لیتے ہیں ، شاػش کہتا ہے :

 عے تڑھے یا جاسدیت کشے اگش وٍ دذکشتاهیں عشکش کو هالهت ًہیں 

 اوس ہواسے لیے ضشوسی ہے کہ تیاس سہیںاط کا طشیمہ ہے کہ عشکشی کشے

 

 

 

 

 

 


