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a؟؟a ا aا a a aر ا aا ز

حدود ترميمی بل ميں بال شبہ ايسے
نقائص موجود ہيں کہ اسے پوری ذمہ
داری کے ساته غير اسالمی کہا جا
سکتا ہے تاہم اس پر اٹهائے جانے
والے اعتراضات ميں کچه اعتراضات
بذات خود قابل بحث ہيں اور انہيں پڑه
کر پتا چلتا ہے کہ ہم کس شديد قحط

ٍ◌ ايک اعتراض يہ ہے کہ ترميمی بل الرجال کا شکار ہيں۔ مثال
نے زنا بالجبر ميں حد کی سزا ختم کر دی ہے اب دلچسپ بات يہ
ہے کہ زنا بالجبر ميں حد کی سزا موجود ہی نہيں تهی اور حدود

) ميں جو سزا ہم نے حد3(6آرڈيننس ميں حد زنا آرڈيننس کی دفعہ
سمجه کر درج کر دی تهی وہ فی الحقيقت تعزير تهی۔ اس دفعہ

تهيں۔3کے مطابق زنا بالجبر ميں حد کی سزائيں 
زنا بالجبر کرنے واال شادی شدہ ہوگا تو اسے سنگسار کر ديا1-

جائے گا۔
100اگر وہ غير شادی شدہ ہوگا تو اسے کسی عوامی مقام پر2-

کوڑے مارے جائيں گے ۔
ميں غير شادی شدہ مجرم کی ايک اورسزا بهی رکهB)3(6دفعہ3-

دی گئی تهی کہ مقدمے کے حاالت و واقعات کو مد نظر رکه کر
عدالت جو اور سزا مناسب سمجهے بشمول سزائے موت کے وہ

بهی سنا دے۔
ميں صاف لکها تها کہ:B)3(6دفعہ

"As the court may deem fit"
 اور اس کو يہ اختيار تها کہ وہ سزائے موت سميت کوئی بهی سزا
جو وہ مناسب سمجهے سنا دے۔ اب ذرا غور فرمائيے ۔ عدالت کو

کوڑوں کے ساته100اختيار ہوکہ وہ حاالت کو مد نظر رکه کر
سزائے موت سميت کوئی بهی سزا سنا سکتی ہو تو يہ حد ہوگی يا
تعزير۔ حد کی تو تعريف ہی يہ ہے کہ وہ سزا اللہ اور اس کے
رسول◌ۖ کی جانب سے معين ہوتی ہے دنيا کی کوئی عدالت کوئی
حکومت اس ميں کمی بيشی نہيں کر سکتی۔ جرم ثابت ہو جانے
کے بعد عدالت پابند ہوتی ہے کہ وہ طے شدہ سزا سنائے۔ اس ميں
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عدالت کی صوابديد کا کوئی اختيار يا سوال ہی پيدا نہيں ہوتا۔ آپ
 کو  پڑه کر ديکه ليجئے اس کاB)3(6حد زنا آرڈيننس کی دفعہ

ايک ايک لفظ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ يہ تعزيری سزا ہے
ليکن اس سزا کو حد بنا کر درج کر ديا گيا تها علمائے دين کو
توجہ فرمانی چاہيے کہ يہ حد کی سزا تهی۔ يہاں ايک سوال پيدا
ہوتا ہے کہ يہ تعزير کی سزا حد بنا کر حدود آرڈيننس ميں کيوں
شامل کی گئی؟ اس کی وجہ يہ ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ بالعموم ،
جاويد احمد غامدی کی استثناء کے ساته زنا اور زنا بالجبر ميں
ٍ◌ فرق نہيں کرتا اور حد کی سزا کے نفاذ کے لئے وہ دونوں عمال
جرائم کا نصاب شہادت ايک ہی مقرر کرتا ہے اس فکر کے تحت
زنا بالجبر کو بهی حد زنا کا مقدمہ بنا ديا گيا حاالنکہ يہ حرابہ کا
مقدمہ ہے جب اس کو حد زنا کا مقدمہ بنا ديا گيا تو اب زنا کی حد
تو ہمارے قانون ميں يہ تهی کہ مجرم شادی شدہ ہو تو رجم کر دو ،

کوڑے مارو  قانون بنانے والوں نے يہ100غير شادی شدہ ہو تو 
صورتحال ديکهی تو پريشان ہوگئے کہ ايک غير شادی شدہ آدمی

کوڑے مارے جائيں 100کسی کی عزت لوٹ  لے تو اسے صرف
يہاں ان کے فہم دين کا نقص ثابت ہوگيا چاہيے يہ تها کہ وہ  يہ بات
تسليم کر ليتے کے زنا بالجبر حد زنا کا مقدمہ نہيں ہے ۔ يہ اس
سے سنگين مقدمہ ہے اور اس کی الگ سے سزا طے کی جائے
اور نصاب شہادت بهی عام زنا سے الگ کر ديا جائے۔ ليکن
غلطی تسليم کرنا ہمارے قومی مزاج کا حصہ ہی نہيں ہے چنانچہ
اس مشکل صورتحال سے نکلنے کيلئے ايک عجيب و غريب
راستہ اختيار کيا گيا حد کی اوپر دی گئی دو سزاؤں ميں ايک سزا

کوڑوں کے100کا اضافہ کرديا گيا کہ مجرم غير شادی شدہ ہوتو 
ساته عدالت اسے بشمول سزائے موت کوئی بهی سزا سنا سکتی
ہے يو ں تعزير کو حد بنا ديا گيا۔ يہ گويا اس بات کا اعتراف ہے
کہ حد زنا بالرضا کا اطالق زنا بالجبر پر کيا جائے تو معاملہ اتنا
مضحکہ خيز ہوجاتا ہے کہ تعزير کا سہارا لينا پڑتا ہے اور پهر
اس تعزير کو حد کا نام ديديا جاتا ہے يہ تسليم نہيں کيا جاتا کہ زنا
بالجبر حد زنا کا مقدمہ ہی نہيں ہے۔ يہ ايک الگ نوعيت کا جرم
ہے زيادہ سنگين اور زيادہ گهناؤنا ۔ کيا ہم اس پہلو پر غور کرنے

کو تيار ہيں؟۔
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Local Timings
Prayer Timings

ات aاو aاذوں
See all the prayer
timings for today 

Air Timings

ات aاو aاذوں ج
See all the air
timings for today 

Train Timings

ات aاو aوں ٹر
Want to travel by
train! Check out the
timings here! 

Weather

و
Travel or not! Better
check out the
weather first 
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