میڈیا آفس
حزب التحریر
والیہ پاکستان
تدھ 04،شعثان1437 ،ھ

11/05/2016

ومثرPN16029:

ًویذ ثٹ کو رہب کرو

راحیلً-واز حکوهت ًویذ ثٹ کو قیذ رکھ کر خالفت کے قیبم کو
روک ًہیں ضکتی
حسة التحریر والیہ پبکطتبى ًے اًٹیلی جٌص ایجٌطیوں کے ہبتھوں پبکطتبى هیں حسة التحریر
کے ترجوبى ًویذ ثٹ کےاغوا کے چبر ضبل هکول ہوًے کے هوقع پر هلک ثھر هیں هظبہرے کیے۔
هظبہریي ًے ثیٌرز اور کتجے اٹھب رکھے تھے جي پر تحریر تھب " :حق کی آواز ،دیه کی پکار ،خالفت
کے داعی ،ووید تٹ کو رہا کرو"" ،ظالم حکمراووں کے سامىے حق کی دیوار ،ووید تٹ کو رہا کرو "۔
ًویذ ثٹ کو چبر ضبل قجل آج ہی کے دى الہور هیں اى کے گھر کے ضبهٌے اش وقت اًٹیلی
جٌص ایجٌطیوں ًے اغوا کیب تھب جت وٍ اپٌے تیي ثچوں کو اضکول ضے لے کر گھر پہٌچے ہی تھے۔
ًہ تو کیبًی-زرداری حکوهت اور ًہ ہی اة راحیلً-واز حکوهت یہ ہوت پیذا کرضکی کہ ًویذ ثٹ کی
گرفتبری کو قجول کر لیں اور اًہیں عذالت کے ضبهٌے پیش کریں یب اًہیں رہب کردیں۔ یقیٌب ً ًویذ ثٹ
پبکطتبى هیں اضالم اور خالفت کے هضجوط اور طبقتور داعیوں هیں ضے ایک ہیں اور چبر ضبل تک
غیر قبًوًی حراضت هیں رکھٌے کے ثبوجود اًہیں رہب ًہ کرًب اش ثبت کب ثجوت ہے کہ وٍ اش هرد
هؤهي کے ارادوں کو ًہ تو توڑ ضکے اور ًہ ہی کوسور کرضکے ہیں۔
تعبلی اپٌے ثرگسیذٍ ثٌذوں کو آزهبئشوں ضے گسارتے ہیں اور اى کی اضتقبهت
ہللا ضجحبًہ و
ٰ
کے رریعے ظبلن حکوراًوں کی ًبم ًہبد طبقت کو ثےًقبة کرتے ہیں کہ اگر تن هیرے ایک هخلص
ثٌذے کو حق کی دعوت ضے دضتجردار ہوًے پر هججور ًہیں کر ضکے تو کیطے هیرے اهر ،دیي
حق،اضالم کو غبلت ہوًے ضے روک ضکتے ہو۔ لیکي یہ ثبت ثھی صرف عقل والوں کو ہی ضوجھ هیں
آتی ہے ورًہ ثے وقوف حکوراى فرعوى کی طرح اپٌی طبقت کے زعن اور ًشےهیں ظلن کرتے
چلے جبتے ہیں اور ثل آخر اضی کے اًجبم کب شکبر ہو کر ہویشہ ہویشہ کے لئے خود کو جہٌن کب حق
دار ثبثت کردیتے ہیں۔ تو حسة التحریر راحیلً-واز حکوهت ضے یہ کہتی ہے کہ وٍ عقل کے ًبخي لے
تعبلی لیں گے اور ہللا کی پکڑ ثہت ہی
اور ًویذ ثٹ کو رہب کردے ورًہ اش ظلن کب ثذلہ ہللا ضجحبًہ و
ٰ
ضخت ہوتی ہے۔
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"اور هت خیبل کرًب کہ یہ ظبلن جو عول کررہے ہیں ہللا اى ضے ثے خجر ہے۔ وٍ اِى کو اُش دى
تک کی هہلت دے رہب ہے جت آًکھیں پھٹی کی پھٹی رٍ جبئیں گی (اورلوگ) ضر اوپر اٹھبئے دوڑ
رہے ہوں گے ،خود اپٌی طرف ثھی اى کی ًگبہیں لوٹ ًہ ضکیں گی اور اى کے دل (خوف کے هبرے)
ہوا ہو رہے ہوں گے"(اثراہین)42-43 :
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