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 حنوط جنگ
	

 جنگ" میں انگریزی اور" مالدھیکرڈ معرکة" میں عربی جسے حنوط جنگ
 افواج رومی میں ء 1070 سنہ یعنی ہجری 463 سنہ  ہیں، کہتے" منزیکرٹ

 وقت اس۔ گئ لڑی پر مقام کے منزیکرٹ درمیان کے افواج سلجوق مسلم اور
 یہ۔ تھے کہتے آیبیریا آف تھیم جسے تھا شامل میں عالقوں ان منزیکرٹ

 شامل میں ترکی سے نام کے مالزگرٹ آجکل منزیکرٹ۔ تھا عالقہ کا یورپ
 ۔ہے
	

 جو اور لڑیں نے مسلمانوں جو ہے شامل میں جنگوں عظیم ان حنوط جنگ
 قادسیہ، جنگ طرح جس طرح اسی بالکل۔ جائینگی رکھی یاد تک قیامت
 ہیں جنگیں وه یہ۔ ہیں گئ رکھی یاد تک آج جالوت عین جنگ حطین، جنگ

 پر لوگوں کے اس اور دنیا نے جنھوں دیا، بدل دھارا کا تاریخ نے جنھوں
 ۔الئیں تبدیلیاں واضح میں دنیا جو ڈاال، اثر گہرا واال ہونے ختم نہ ایک
	

 فتح کن فیصلہ ایک وه کی، حاصل فتح جو نے مسلمانوں میں حنوط جنگ
 دی روک بالکل یلغار کی کرنے فتح عالقے کی رومیوں نے فتح اس۔ ثھی
 ایشیائ کے ترکی یعنی اناطولیہ عالقہ یہ(  کوچک، ایشیائے انہیں اور

 کچل تک حد اس کو روما سلطنت کے کر دخل بے سے) تھا محیط پر حصے
 وقت اس جو روما، سلطنت حنوط جنگ۔ سکی اٹھا نہ سر کبھی پھر وه کہ دیا
 سہہ وه کو جس ہوئ ثابت وار ایسا ایک کا موت لئے کے تھی، پاور سپر کی
 ۔سکے نہ
	

 اتنی شکست ہاتھوں کے مسلمانوں کی کفار رومی کہ ہے لکھا نے مؤرخین
 کہ گیا پھیل تک حد اس خوف اور افراتفری میں سلطنت کی ان کہ تھی مکمل

 کے مسلمانوں کی عالقوں تمام اپنے اور بربادی کی صلیب اندر کے ان
 سے بات اس وه ہی ساتھ کے اس۔ گئ بیٹھ دہشت کی جانے چلے میں ہاتھوں

 سے آنے کے اسالم میں عالقوں ان کہیں کہ ہوگئے ذده خوف نہایت بھی
 تمام کے روما سلطنت کر دیکھ کو صورتحال اس۔ جائے ہو نافذ نہ شریعت
 بدال کو نامے منظر اس طرح کس کہ لگے کرنے سازشیں یہ ملکر عیسائ
 دیوار کو مسلمانوں کر روک کو یلغار ہوئ بڑھتی کی مسلمانوں اور جائے



 سنہ جو بنیں باعث کا جنگوں صلیبی پہلی سازشیں یہ۔ جائے دیا لگا سے
 ۔ہوئ درمیان کے سلطنتوں عیسائ رومی اور مسلمانوں میں ء 1095

 
 ارسالن الپ ہیں، مشہور سے نام کے ارسالن الپ جو چغری داؤد بن محمد

 بنے وقت اس حکمران کے سلطنت سلجوق عظیم شیر، بہادر ہے مطلب کا
 کافی خانہ اندرون وقت اس حاالنکہ۔ ہوا انتقال کا بیگ تغرل چچا کے ان جب

 نے ارسالن الپ مگر گئیں کی کوششیں بھی کی بغاوت اور ہوئیں شورشیں
 کچل کو شورشوں اور سازشوں سب ان ہی سنبھالتے ڈور باگ کی حکومت

 ماہر، انتہائ ایک کا چالوں جنگی الپ طرح کی بیگ تغرل چچا اپنے۔ دیا
 تھا عشق سے جہاد جسے تھا مجاہد ایسا ایک وه۔ تھا کمانڈر دلیر اور ذہین
 ۔تھا رکھتا تمنا شدید کی شہادت وه اور

 
 سیاسی خاص ایک نے ارسالن الپ بعد کے بننے حکمران کا سلطنت سلجوق

 مضبوط حکمرانی اپنی میں عالقوں ان نے اس تو پہلے سے سب۔ اپنایا انداز
 اس بعد کے اس۔ تھے میں عملداری کی ان اور قبضے کے سلجوقوں جو کی
 کر فتح عالقے زیاده سے زیاده اور لی میں ہاتھ اپنے کماند کی مجاہدین نے
 کے سلجوقوں۔ دی وسعت کو سلطنت سلجوق کر ال تلے پرچم کے اسالم کے

 لئے کے پھیالنے دعوت کی اسالم پر وہاں نے فتح کی عالقوں ان ہاتھوں
 اس۔لیا کر قبول اسالم نے تعداد بڑی ایک کی لوگوں اور دئے کھول دروازے

 ماتحت کے ان اور ارسالن الپ کہ تھی یہ وجہ بڑی ایک کی اسالم قبولیت
 نظریہ کے کفار اور کے ان تھے، رہے لے حصہ میں جنگوں مجاہدین جو

 وه تاکہ تھے چاہتے بننا لئے اس فاتح کفار کہ تھا یہ فرق بنیادی میں جنگ
 کے ان اور ارسالن الپ جبکہ کریں، حاصل فائدے دنیاوی زیاده سے زیاده

 اور کرنے نافذ اسالم کرنے، بلند نام کا هللا وه تو کرتے جہاد جب مجاہدین
 لئے کے پھیالنے وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول محمد هللا اال الھ ال کلمہ

 جہاد لئے کے هللا اور ہواؤں معطر کی اسالم جنگیں یہ لئے اسی۔ کرتے
 ہوئ رنگی سے رنگوں کے دین اور پاتیں ایندھن سے جذبے کے کرنے
 ۔ ہوتیں

	
 سات پہلے بعد کے سنبھالنے ڈور باگ کی حکومت سلجوق نے ارسالن الپ
 جو گزارے میں کرنے مضبوط کو عالقوں ان اثر زیر کے اسالم تو سال

 اور کرنے فتح عالقے نئے نے اس ہی بعد کے اس۔ تھے رہے پڑ کمزور
 ہو اطمینان یہ اسے وقت جس۔ کیا اراده کا دینے وسعت کو سلطنت سلجوق



 کا مشن اگلے اپنے نے اس تو ہے ہوگئ مستحکم حکومت کی اس اب کہ گیا
 چاہتا کرنا فتح وه جنہیں تھے عالقے صلیبی قریبی حدف کا اس اب۔ کیا آغاز

 کا سلطنت فاطمی شیعہ کفریہ وه کہ تھی تمنا خاص کی اس ہی ساتھ۔ تھا
 اسالم عالقے سارے وه تاکہ دے کر قائم عباسیہ خالفت وہاں کے کر خاتمہ

 ۔آجائیں نیچے کے سائے کے عثمانیہ خالفت ہوئے کرتے بلند پرچم کا
 

 کے ان کے کر جمع کو مجاہدین اپنے نے ارسالن الپ لئے کے مہم اس اپنی
 ان کو مجاہدین اور سلطان نے تعالی هللا۔ کیا حملہ پر جورجیا اور ارمینیا ساتھ

 ساتھ کے مجاہدین اپنے نے ارسالن الپ بعد کے اس۔ دیا بنا فاتح  کا عالقوں
 مرداسیہ قائم میں حلب وہاں تاکہ  کی قدمی پیش طرف کی شام شمالی

 حکومت فاطمی شیعہ کفریہ ایک مرداسیہ سلطنت۔ سکے کیا ختم کو حکومت
 ارسالن الپ۔ تھی کی قائم میں ہجری 414 سنہ نے مرداس ابن صالح جو تھی

 وه بعد کے اس۔ بٹھایا خلیفہ عباسی ایک وہاں کے کر ختم کو حکومت نےاس
 المقدس بیت اور رملہ نے اس جہاں بڑھا طرف کی عالقے کے شام جنوبی
 ۔لیا کر فتح کر چھین سے ہاتھ کے فاطمیوں شیعہ

	
 کے ڈیوجنیس چہارم رومانوس شہنشاه رومی نے فتوحات ان کی سلجوقوں

 جمع کو فوجوں اپنی نے اس ہی جلد۔ دی بھڑکا آگ کی غصے شدید میں دل
 جنگ اھم سے سب میں جس لڑیں جنگیں کافی خالف کے مسلمانوں اور کیا

 ہجری 463 سنہ نے اس جو تھی جنگ آخری کی رومانوس یہ۔ ہے حنوط
 جنگ یعنی جنگ اس نے کثیر ابن امام. لڑی میں 1070 سنہ اگست یعنی

 کے ڈیوجنیس چہارم رومانوس وه۔ہے لکھا میں والنہایہ البداہیہ حال کا حنوط
 میدان رومانوس کہ ہیں لکھتے میں بارے کے نکلنے سے شان اور بان آن

 کے عالقے ایک( فرینکس ہزار پینتیس سواروں، گھڑ الکھ دو میں جنگ
 سامان ہزار ڈیڑھ اور فوجیوں والے رہنے میں قسطنطنیہ ہزار پندره ،)فوجی

 کی پینے کھانے اور ہتھیار جانور یہ۔ نکال ساتھ کے جانوروں والے اٹھانے
 ۔تھا الیا بھی منجنیقیں ساتھ اپنے رومانوس۔ تھے ہوئے لدے سے وغیره اشیاء

 ختم سے طور مکمل کو مسلمنون اور اسالم کہ تھا رہا لگا زور پورا اپنا وه
	۔دے کر

 ۔ہیں لکھتے مذید کثیر ابن امام
	
 فوجیوں ہزار بیس تقریبا لئے کے لڑنے سے رومانوس ارسالن الپ سلطان" 
 القعده ذی دن کے بدھ ساتھ کے فوج اپنی سلطان۔ نکال ساتھ کے) مجاہدین(



 سلطان۔ پہنچی لئے کے جنگ پر مقام کے زہواه پہلے دن پانچ میں ہونے ختم
 اس۔ تھا مند فکر سے وجہ کی ہونے زیاده تعداد کی افواج کی دشمن

 ادی مشوره اسے نے البخاری الملک عبد ابن محمد نصر ابو فقیہ پر صورتحال
 وقت اس کیونکہ کرے شروع جنگ بعد کے زوال دن کے جمعہ وه کہ

 ".ہونگے رہے کر دعائیں لئے کے مجاہدین خطیب
 

 گھوڑے اپنے سلطان تو ہوئیں سامنے آمنے فوجیں دونوں پر وقت مقرره جب
 مٹی کو چہرے اپنے اور ہوگیا ریز سجده حضور کے تعالی هللا کر اتر سے
 نے تعالی هللا۔ کرے مدد کی اس هللا كہ کی دعا سے هللا کر رگڑ رگڑ میں

 تعداد بڑی ایک کی کفار نے انہوں اور کی عطا فتح کو مسلمانوں اور سلطان
	۔ لیا کر قید کو رومانسو کے کر قتل کو

 سے ہاتھ اپنے نے الپ تو گیا الیا سامنے کے ارسالن الپ کو رومانسو جب
 اپان نے الپ اب۔ گیا گر پر زمین رومانسو سے جس مارے تھپڑ تین اسے

	۔پوچھا سے اس کر رکھ پر گردن کی اس پیر
 کیا ساتھ میرے تم تو جاتا الیا سامنے تمھارے اور ہوتا قیدی میں اگر"

	".کرتے
	۔کہا میں جواب نے دومانسو

	"۔کرتا ذلیل سے طرح ہر تمھیں میں"
	۔پوچھا سے رومانسو نے الپ پر اس 

	". گا کروں کیا ساتھ تمھارے میں ہے؟ خیال کیا تمھارا
	۔کہا میں جواب نے رومانسو

 تم پھر یا گے، پھراؤ میں عالقے اپنے مجھے کے کر قتل مجھے تو یا تم"
 جانے میں عالقے اپنے مجھے کر لے تاوان سے مجھ کے کر معاف مجھے

 ".گے دو
	

 کر لے تاوان بطور درہم الکھ پندره سے رومانسو نے ارسالن الپ میں آخر
 یہ وقت جس۔ دیا پہنچا میں عالقے کے اس ساتھ کے قاصدوں اپنے اسے
 جس کیا جھنڈا ایک ساتھ کے ان نے الپ تو نکلے کر لے کو رومانوس قاصد

 ۔تھا ہوا لكھا وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول محمد هللا الھ ال پر
 

 اہم سے سب کا جنگ اس مؤرخین دوسرے اور علیھ هللا رحمة االثیر ابن امام
	۔ہیں کہتے ہوئے لكھتے نکتہ



 لئے کے کرنے حاصل فتح نے جس تھا حکمران متقی ایک ارسالن الپ" 
 اور تھا نزدیک بہت کے علماء وه۔  کئے اختیار اسباب دونوں دنیاوی و دینی

 عبدالملک ابن محمد نصر ابو ربانی عالم۔ تھا کرتا حاصل نصیحت سے ان
	۔تھی یہ وه کی نصیحت زرین جو کو ارسالن الپ سلطان نے الحنفی البخاری

 تعالی هللا خود وعده کا نصرت کی جس ہو رہے لڑ لئے کے دین اس یقینا تم" 
 اور گا کرے غالب پر دینوں تمام دوسرے کو دین اپنے وه کہ ہے کیا نے

 فتح میں جنگ اس نے تعالی هللا کہ ہوں کرتا امید میں۔ گا دے عظمت
 پر دشمنوں وقت اس دن کے جمعہ تم لئے اس۔ ہے کی مقدر لئے تمھارے

 لئے کے مجاہدین وه وقت اس کیونکہ ہوں، پر ممبر خطیب جب کرو حملہ
 ". گے ہوں رہے کر دعائیں

	
 کے اس۔ کی امامت کی نماز نے ارسالن الپ سلطان تو آیا وقت کا جمعہ جب

 کے اس مجاہدین کہ رویا اتنا نماز دوران وه۔ تھے مجاہدین کے اس پیچھے
 مجاہدین اور مانگی دعا نے ارسالن الپ بعد کے نماز۔ پڑے رو پر رونے

 ۔کہا سے ان نے الپ پھر۔ کہا آمین نے
	
 آج کیونکہ ہے سکتا جا وه ہے، جانا کر چھوڑ جنگ میدان کو کسی جس"

 ہے رہا جا دیا حکم کا ٹھیرنے کو کسی نہ لئے اس۔ نہیں سلطان کوئ یہاں
 ".کا جانے نہ اور

 
 اپنے اور اٹھائ تلوار اپنی پھینکی، کمان تیر اپنی نے ارسالن الپ کر کہہ اتنا

 جس تھا ہوا پہنا کفن سفید ایک نے اس تو آیا باہر وه جب۔گیا چال میں خیمے
 کہ ہیں کہتے المالکی الباجی امام۔ ( تھا ہوا لگایا حنوط نے ارسالن الپ پر

 یہ۔ ہے جاتی لگائ پر جسم اور کفن کے میت جو ہے خوشبو وه حنوط
 اپنے نے الپ بعد کے اس). ہے بنتی سے کافور اور عنبر مشک، خوشبو

	۔کہا سے مجاہدین
 ".ہے کفن میرا یہ تو جاؤں مارا میں آج اگر"
	

 گئے میں خیموں اپنے اپنے بھی مجاہدین تمام کر سن بات یہ کی ارسالن الپ
 ۔ آگئے کر پہن کفن اور

 
	.اترى نصرت كى هللا سے وجہ کی جس تھی سرفروشی یہی! اكبر هللا



 پہن کفن نے انہوں کہ نے، عمل اس کے مجاہدین کے اس اور ارسالن الپ
 ساتھ کے تیاری پوری کی شہادت میں جنگ میدان اور لگایا حنوط کر

	۔ دیا دے نام کا حنوط جنگ بجائے کے منزیکرٹ جنگ کو جنگ اس پہنچے،
 اس۔ دی دکھا روح کی جہاد نے مجاہدین اور ارسالن الپ میں حنوط جنگ
 کے هللا جہاد ہے، نہیں نام کا کرنے قتل لئے کے هللا صرف جہاد کہ لئے
	۔ہیں کہتے االثیر ابن امام۔ ہے نام کا دینے دے جان لئے

 لئے اسی۔ کی عطا فتح انہیں اور بھیجی مدد اپنی پر ان نے تعالی هللا پھر"
 ".گیا لیا بنا قیدی بادشاه کا ان اور ہوئے قتل رومی میں تعداد بڑی اتنی

 
 پر سلجوقوں کر رکھ آگے کو برداروں نیزه اپنے کے رومیوں حنوط، جنگ

 اپنی بھی یہاں نے ارسالن الپ۔ ہوئ شروع سے کرنے حملہ سے نیزوں ان
 کو مجاہدین اپنے نے اس۔ تھی اپنائ بھی پہلے نے اس جو اپنائ تدبیر وہی

 رومیوں کافر وه سے جہاں بٹھایا کے کر چہره طرف کی پشت پر گھوڑوں
 کچھ سے پہنچ کی نیزوں مجاہدین یہ۔ رہے کرتے اندازی تیر مستقل پر

 مجبور پر نے کر پیچھا اپنا کو دستے رومی پیدل نے انہوں اور رہے پیچھے
 اندازی تیر ہی سے عمر کی سال چار وه۔ تھے انداز تیر ماہر سلجوق۔ دیا کر

 اندازی تیر اور مہارت جنگی سواری، گھوڑ سلجوق۔ تھے دیتے کر شروع
 ۔تھے کرتے استعمال سے چابکدستگی انتہائ کمان وه۔ تھے مشہور لئے کے
 جس تھا مطابق کے طریقے کے ترکوں طریقہ کا کرنے استعمال کمان کا ان

 گھنٹے آٹھ۔ تھے جاتے پھینکے سے جنبش کی انگوٹھے تیر سے کمان میں
 ۔رہے برساتے تیر پر دشمن طرح اسی سلجوق تک

 
 ختم کر گر گر طرح کی مکھیوں کو فوجیوں اپنے میں جنگ میدان رومی

 اور بڑھنا آگے میں شکل کی چاند آدھے کا فوجیوں سلجوق اور کر دیکھ ہوتا
 ہٹنے پیچھے وه کہ ہوئے ذده خوف اتنے کر دیکھ ہوتا تنگ گھیرا گرد اپنے
 ہوتے ہوتے رات۔ دی مچا بھگدڑ میں فوج رومی نے صورتحال اس۔ لگے

 آخر۔ تھیں رہیآ نظر ہوئ بکھری الشیں کی رومیوں میں جنگ میدان پورے
 فوجی یہ۔ تھے کہتے گارڈز ویرینگین جنہیں گئے مارے بھی فوجی وه میں

 رومانوس بعد کے ہونے ختم کے گارڈز ان۔ تھا کرتا حفاظت کی بادشاه دستہ
 فتح کن فیصلہ میں حنوط جنگ کو مسلمانوں طرح اس۔ گیا لیا بنا قیدی چہارم
 نہ سر کبھی پھر وه کہ ہوئ شکست ایسی میں جنگ اس کو کفار۔ ہوئ حاصل

 ۔سکے اٹھا
	



 اس وه۔ ہے مناتی یاد کی حنوط جنگ بھی پر گزرنے سال 947 آج قوم ترک
 کھڑا کر پہن کفن آگے کے فوجوں کافر جو ہے کرتی یاد کو ارسالن الپ دن
 لگائےکھڑی حنوط پہنے کفن پیچھے کے اس بھی فوج کی اس اور تھا ہوا

 بلکہ تھے تیار لئے کے لڑنے صرف نہ لئے کے هللا مجاھدین تمام یہ۔ تھی
 ۔تھے تیار بھی لئے کے مرنے لئے کے هللا

 


