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یزیحسن رضا چنگ۔:ریتحر  
ت کے شکار کچھ لوگ تو اس ی کہا جاتا ہے بلکہ نرگسیاسے اسالم کا قلعہ بھ۔اتھایں آیں کہ پاکستان اسالم کے نام پر وجود میکہتے ہ

 یاب ان خوبصورت القاب و آداب ک۔ طاقت ہےیٹمی واحد ایا کی دنیاسالمں کہ پاکستان یت تالش کرتے ہی رومانی بڑیں بھیبات م
 انصاف، یسا ملک جہاں ہرطرف برابریک ای ایعنی خوبصورت تاثرابھرتا ہوگایک بہت ہی ایں پاکستان کا بھیں ذہنوں می میموجودگ

ک یں سوتا ہوگا، سب ای بھوکا نہیوئک۔لوگ خوشحال ہونگے۔ی ہوگی حکمرانیره کیره وغی چاره اور امن و امان وغیاخوت، بھائ
 ملک یک مثالی پاکستان ہر لحاظ سے ایعنیدوسرے کا احترام کرتے ہونگے اورپاکستان کے دشمن اس کے نام سے کانپتے ہونگے 

سے یک ایاس کے برعکس ہم ا۔ںی تعلق نہیقت سے دور دور تک کوئیں کہ اصل صورت حال کا حقی جانتے ہیہ سبھیکن یل۔ہوگا
ں تو یں مصروف ہیوقوف بنانے میک طرف حکمران اسالم کے نام پرشروع دن سے عوام کو بیں جہاں اگرای رہتے ہںیملک م

 جرم کرکے صاف بچ نکلے یکوئ۔ ہےی پڑ گئی عادت سی اسالم کے نام پرباربار دھوکا کھانے کی طرف خود عوام کوبھیدوسر
ره یا ذخی رقم لگ جائے یرشوت خور کے ہاتھ بڑ۔اتل قتل کرکےا قی کرکے بھاگ جائے یچور چور۔توخدا کا شکر ادا کرتا ہے

 قانون سے بچا ی کوئیچ کے بھیات بیمنش۔سے ہاتھ آئےی سے کچھ پیادھوکہ دہی ہو ی آمدنیمالوٹ سے تھوڑ۔اندوزبڑامنافع کمالے
ں ی ہیش کے باسیہم اس د۔ںیر کرتے ہیہ اسے خدا کے فضل و کرم سےتعبی رکھے تو یافاحشہ بال روک ٹوک اپنا دھندا جاریرہے 

ا آفت آجائے توی حادثہ رونما ہوجائے یجہاں اگر کوئ  
اں یاں اور کانوں سے بالیوں سے انگوٹھیاں ، انگلیں ٹٹولتے ، ہاتھوں سے گھڑیبی جی مدد کرنے کے بجا ئے انکین کیلوگ متأثر

کن مساجد،امام بارگاہوں اور عبادت ی لیں ہوتینہ ضرورت ی کوئی کید اریّات کے اڈوں پر پہری،جوئے اورمنشیفحاش۔ںیتے ہیاتارل
 دوسرے یں جہاں کے لوگ کسیں رہتے ہیسے ملک میک ایہم ا۔ی جاسکتیں کیں جب تک مسلح پہرے نہ ہوں عبادت نہیگاہوں م
تے یر لں بند کی آنکھیکن روزانہ سامنے ہونے والے قتل عام پراپنیں تھکتے لیّختے چالتے نہیں ہونے والے ظلم پر توچیملک م

کن یں لی ہیتی خاطرازخود نو ٹس تو لے لی جوڑے کے تحفظ کیمی پریں کسی عدالتیں جہاں کی ہیش کے باسیسے دیک ایہم ا۔ںیہ
 خوبصورت مگر کمزور خاتون کو شراب یجہاں کس۔ںیکھتیں دی نہی طرف آنکھ اٹھا کے بھیاد پر قتل ہونے والوں کی بنیروزانہ ک

ہ کہے کہ یکےٓژن پہ بار بار ایویلیّ طاقتور شخص دھڑلے سے ٹیکن جب کوئیا جاتاہے لیڑے ہاتھوں لک بوتل برآمد ہونے پر آی ایک
ن عدالت کے مرتکب یجہاں توہ۔تاہےی اپنے کان بند کرلیتوہر کوئ۔‘‘ پالتاہوںیتا ہوں بلکہ دوستوں کو بھیں خود شراب پینہ صرف م’’

ل کرنے والے خطرناک قاتلوں کو ی تذلیت کیکن انسانیجاتا ہے لایراعظم کو تو اس کے عہدے سے سبکدوش کردیملک کے وز
رباندھ کران یکن مظلوموں کو ہاتھ پیں لیجہاں قاتل دندناتے پھرتے ہ۔ں کرتای محسوس نہی ضرورت کوئیفرکردارتک پہنچانے کیک

ہ ی اور ۔ا ہےیکوباندھ کے رکھا گں اور پتھروں یّہاں کتے کھلے عام پھرتے ہی: بقول شاعریعنیا ہے یا گیدرندوں کے سامنے ڈال د
۔ طاقت ہےیٹمی واحد ایں ہورہاہے جو اسالم کے نام پہ بنا تھا،جو اسالم کا قلعہ ہے اورجوعالم اسالم کیسے ملک میک ایسب ا  
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