ﺣﺠﺎج ﮐﺮام ﮐﮯ ﻧﺎم ﻗﺎﺋﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎ ﭘﯿﻐﺎم

ﻗﺎﺋﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﯾﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨہ ای ﻧﮯ ﻋﺎزﻣﯿﻦ ﺣﺞ ﮐﮯ ﻧﺎم اﭘﻨﮯ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﯿﮟ ﺣﺞ ﮐﮯ
رﻣﻮز ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ۔ آپ ﻧﮯ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺣﯽ ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺟﯿﻮں ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﮐﻮ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌہ ﻗﺮار دﯾﺎ۔ ﻗﺎﺋﺪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮯ ﻣﻌﺮوﺿﯽ ﺣﺎﻻت ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺣﺞ ﺳﮯ ﺑﮭﺮﭘﻮر اﺳﺘﻔﺎدﮦ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﭘﺮ
زور دﯾﺎ۔ ﭘﯿﻐﺎم ﺣﺞ ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺋﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ اﺗﺤﺎد ﮐﯽ ﺿﺮورت ﭘﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﯽ اور
ﺳﺎﻣﺮاﺟﯽ ﻃﺎﻗﺘﻮں ﮐﯽ ﺳﺎزﺷﻮں اور اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﺰاﺋﻢ ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﮨﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﮐﯽ
ﮨﯿﮟ۔ )( ٢٧ October ٢٠١١
ﭘﯿﻐﺎم ﮐﺎ اردو ﺗﺮﺟﻤہ ﭘﯿﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﮨﮯ؛

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ربّ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ وﺻﻠﻮات اﷲ وﺗﺤﯿﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪ اﻷﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ وآﻟﮫ اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ وﺻﺤﺒﮫ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺒﯿﻦ.
اس وﻗﺖ ﺣﺞ ﮐﯽ ﺑﮩﺎر اﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﺎداﺑﯽ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ اور ﺧﺪاداد ﺣﺸﻤﺖ و ﺷﮑﻮﮦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ آن
ﭘﮩﻨﭽﯽ ﮨﮯ اور اﯾﻤﺎن و ﺷﻮق ﺳﮯ ﻣﻌﻤﻮر ﻗﻠﻮب ،ﮐﻌﺒہ ﺗﻮﺣﯿﺪ اور ﻣﺮﮐﺰ اﺗﺤﺎد ﮐﮯ ﮔﺮد ﭘﺮواﻧہ وار ﻣﺤﻮ
ﭘﺮواز ﮨﯿﮟ۔ ﻣﮑہ ،ﻣﻨﺎ ،ﻣﺸﻌﺮ اور ﻋﺮﻓﺎت ان ﺧﻮش ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﻣﻨﺰل ﻗﺮار ﭘﺎﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ
"واذن ﻓﯽ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺤﺞ" ﮐﯽ آواز ﭘﺮ ﻟﺒﯿﮏ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺧﺪاﺋﮯ ﮐﺮﯾﻢ و ﻏﻔﻮر ﮐﯽ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻨﭻ ﮐﺮ
ﺳﺮﻓﺮاز ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﯾہ وﮨﯽ ﻣﺒﺎرک ﻣﮑﺎن اور ﮨﺪاﯾﺖ ﮐﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤہ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﮩﺎں ﺳﮯ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺑﯿﻦ
ﻧﺸﺎﻧﯿﺎں ﺳﺎﻃﺢ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ اور ﺟﮩﺎں ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﮯ ﺳﺮ ﭘﺮ اﻣﻦ و اﻣﺎن ﮐﯽ ﭼﺎدر ﮐﮭﻨﭽﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ۔
دل ﮐﻮ ذﮐﺮ و ﺧﺸﻮع اور ﺻﻔﺎء و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﻲ ﮐﮯ زﻣﺰم ﺳﮯ ﻏﻮﻃہ دﯾﮟ۔ اﭘﻨﯽ ﺑﺼﯿﺮت ﮐﯽ آﻧﮑﮫ ﮐﻮ
ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﮐﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪﮦ آﯾﺎت ﭘﺮ وا ﮐﺮﯾﮟ۔ اﺧﻼص و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﺮ ﺗﻮﺟہ ﻣﺮﮐﻮز ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﯽ
ﻋﻼﻣﺖ ﮨﮯ۔ اس ﺑﺎپ ﮐﯽ ﯾﺎد ﮐﻮ ﺟﻮ ﮐﻤﺎل ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﭘﻨﮯ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﮦ ﺗﮏ ﻟﮯ
ﮐﺮ ﮔﺌﮯ ،ﺑﺎر ﺑﺎر اﭘﻨﮯ دل ﻣﯿﮟ ﺗﺎزﮦ ﮐﯿﺠﺌﮯ۔ اس ﻃﺮح اس روﺷﻦ راﺳﺘﮯ ﮐﻮ ﭘﮩﭽﺎﻧﺌﮯ ﺟﻮ رب ﺟﻠﯿﻞ ﮐﯽ
دوﺳﺘﯽ ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ ﮐﮭﻮل دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧہ ﮨﻤﺖ اور ﺻﺎدﻗﺎﻧہ ﻧﯿﺖ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اس ﺟﺎدے ﭘﺮ ﻗﺪم رﮐﮭﺌﮯ۔
ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﮨﯿﻢ اﻧﮩﯿﮟ آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﮨﮯ۔ ﮐﻌﺒہ ﺷﺮﯾﻒ ﮐﮯ ﭘﺎس اﺑﺮاﮨﯿﻢ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﯽ ﻗﺪم ﮔﺎﮦ آپ
ﮐﮯ ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﮯ ﮐﯽ اﯾﮏ ﭼﮭﻮﭨﯽ ﺳﯽ ﻣﺜﺎل ﮨﮯ ،ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﮨﯿﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻘﺎم اﺧﻼص ﮨﮯ ،ﻣﻘﺎم اﯾﺜﺎر
ﮨﮯ ،آپ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﺗﻮ ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ،ﭘﺪراﻧہ ﺟﺬﺑﺎت اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﺷﺮک و ﮐﻔﺮ اور زﻣﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻧﻤﺮود
ﮐﮯ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﺋﯿﺪاری ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ۔ ﻧﺠﺎت ﮐﮯ ﯾہ دوﻧﻮں راﺳﺘﮯ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﮯ
ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻢ ﺳﺐ اﻓﺮاد ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﮭﻠﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﮨﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﯽ ﺟﺮﺋﺖ ،ﺑﮩﺎدری

اور ﻣﺤﮑﻢ ارادﮦ اﺳﮯ ان ﻣﻨﺰﻟﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﮔﺎﻣﺰن ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف آدم ﺳﮯ ﻟﯿﮑﺮ ﺧﺎﺗﻢ ﺗﮏ
ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎﺋﮯ اﻟﮩﯽ ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﺑﻼﯾﺎ ﮨﮯ اور اس راﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﯿﮟ ﻋﺰت و
ﺳﻌﺎدت ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐﯽ اس ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻠﻮﮦ ﮔﺎﮦ ﻣﯿﮟ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﺠﺎج ﮐﺮام ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم
ﮐﮯ اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮ ﺗﻮﺟہ دﯾﮟ۔ اس وﻗﺖ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﺳﺮﻓﮩﺮﺳﺖ ﺑﻌﺾ اﮨﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯿﮟ ﺑﺮﭘﺎ
ﮨﻮﻧﮯ واﻻ اﻧﻘﻼب اور ﻋﻮاﻣﯽ ﻗﯿﺎم ﮨﮯ۔ ﮔﺬﺷﺘہ ﺳﺎل ﮐﮯ ﺣﺞ اور اﻣﺴﺎل ﮐﮯ ﺣﺞ ﮐﮯ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﻋﺮﺻﮯ
ﻣﯿﮟ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﻣﯿﮟ اﯾﺴﮯ واﻗﻌﺎت روﻧﻤﺎ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺟﻮ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺪل ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور
ﻣﺎدی و روﺣﺎﻧﯽ ﻋﺰت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﮯ آراﺳﺘہ اﯾﮏ روﺷﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐﯽ ﻧﻮﯾﺪ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﻣﺼﺮ ،ﺗﯿﻮﻧﺲ
اور ﻟﯿﺒﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺑﺪ ﻋﻨﻮان اور دوﺳﺮوں ﭘﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ڈﮐﭩﯿﭩﺮ ﺗﺨﺖ اﻗﺘﺪار ﺳﮯ ﮔﺮ ﭼﮑﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺒﮑہ ﺑﻌﺾ
دوﺳﺮے ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯿﮟ ﻋﻮاﻣﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﯽ ﺧﺮوﺷﺎں ﻟﮩﺮﯾﮟ ﻃﺎﻗﺖ و دوﻟﺖ ﮐﮯ ﻣﺤﻠﻮں ﮐﻮ ﻧﺎﺑﻮدی و وﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﮯ ﺧﻄﺮے ﺳﮯ دوﭼﺎر ﮐﺮ ﭼﮑﯽ ﮨﯿﮟ۔
ﮨﻤﺎری اﻣﺖ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮯ اس ﺗﺎزﮦ ﺑﺎب ﻧﮯ اﯾﺴﮯ ﺣﻘﺎﯾﻖ آﺷﮑﺎرا ﮐﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ اﷲ ﮐﯽ روﺷﻦ ﻧﺸﺎﻧﯿﺎں ﮨﯿﮟ
اور ﮨﻤﯿﮟ ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﺳﺒﻖ دﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﯿﮟ۔ ان ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﻮ اﺳﻼﻣﯽ اﻣہ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﻧﺪازوں اور ﻣﻨﺼﻮﺑﻮں
ﻣﯿﮟ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ رﮐﮭﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮ ﯾﮩﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ اﻗﻮام ﮐﺌﯽ دﮨﺎﺋﯿﻮں ﺳﮯ ﻏﯿﺮوں ﮐﮯ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﯿﮟ ﺟﮑﮍی
ﮨﻮﺋﯽ ﺗﮭﯿﮟ ان ﮐﮯ اﻧﺪر ﺳﮯ اﯾﺴﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺴﻞ ﺳﺎﻣﻨﮯ آﺋﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﺗﺤﺴﯿﻦ آﻣﯿﺰ ﺟﺬﺑہ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎدی
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺧﻄﺮات ﺳﮯ روﺑﺮو ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ،ﺟﻮ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﺴﻨﺪ ﻃﺎﻗﺘﻮں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﭘﺮ آ ﮐﮭﮍی ﮨﻮﺋﻲ ﮨﮯ اور
ﺣﺎﻻت ﮐﻮ دﮔﺮﮔﻮں ﮐﺮ دﯾﻨﮯ ﭘﺮ ﮐﻤﺮﺑﺴﺘہ ﮨﮯ۔
دوﺳﺮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ان ﻣﻠﮑﻮں ﻣﯿﮟ اﻟﺤﺎدی ﻓﮑﺮ ﮐﮯ ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﯽ رﯾﺸہ دواﻧﯿﻮں اور ﺗﺴﻠﻂ ﮐﮯ
ﺑﺎوﺟﻮد ،دﯾﻦ ﮐﻮ ﻣﭩﺎ دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﺧﻔﯿہ و آﺷﮑﺎرا ﮐﻮﺷﺸﻮں ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد اﺳﻼم اﭘﻨﮯ ﭘﺮﺷﮑﻮﮦ اور ﻧﻤﺎﯾﺎں ﻧﻔﻮذ
و رﺳﻮخ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ دﻟﻮں اور زﺑﺎﻧﻮں ﮐﺎ رﮨﻨﻤﺎ ﺑﻦ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اور دﺳﯿﻮں ﻻﮐﮫ ﮐﮯ ﻣﺠﻤﻌﮯ ﮐﯽ ﮔﻔﺘﺎر اور

ﮐﺮدار ﻣﯿﮟ ﭼﺸﻤﮯ ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎری ﮨﮯ اور ان ﮐﮯ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﻃﺮز ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﺗﺎزﮔﯽ اور ﮔﺮﻣﯽ ﺣﯿﺎت
ﻋﻄﺎ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ۔ ﮔﻠﺪﺳﺘﮩﺎﺋﮯ آذان ،ﻋﺒﺎدت ﮔﺎﮨﯿﮟ ،اﷲ اﮐﺒﺮ ﮐﯽ ﺻﺪاﺋﯿﮟ اور اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻌﺮے اس ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯽ
ﮐﮭﻠﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯿﺎں اور ﺗﯿﻮﻧﺲ ﮐﮯ ﺣﺎﻟﯿہ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اس ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯽ ﻣﺤﮑﻢ دﻟﯿﻞ ﮨﯿﮟ۔ ﺑﻼﺷﺒہ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﻣﯿﮟ ﺟﮩﺎں ﮐﮩﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻏﯿﺮﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧہ اور آزاداﻧہ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮨﻮں ﮔﮯ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﮨﯽ ﺳﺎﻣﻨﮯ آﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺟﻮ ﺗﯿﻮﻧﺲ
ﻣﯿﮟ ﺳﺎﻣﻨﮯ آﺋﮯ۔
ﺗﯿﺴﺮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اس اﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﮯ دوران ﭘﯿﺶ آﻧﮯ واﻟﮯ واﻗﻌﺎت ﻧﮯ ﺳﺐ ﭘﺮ ﯾہ واﺿﻊ ﮐﺮ دﯾﺎ
ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪاﺋﮯ ﻋﺰﯾﺰ و ﻗﺪﯾﺮ ﻧﮯ اﻗﻮام ﮐﮯ ﻋﺰم و ارادے ﻣﯿﮟ اﺗﻨﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮ دی ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺴﯽ
دوﺳﺮی ﻃﺎﻗﺖ ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺟﺮﺋﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ اﻗﻮام اﺳﯽ ﺧﺪاداد ﻃﺎﻗﺖ ﮐﮯ
ﺳﮩﺎرے اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﯿﮟ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻮ ﺑﺪل دﯾﮟ اور ﻧﺼﺮت اﻟﮩﯽ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﻣﻘﺪر ﺑﻨﺎ ﻟﯿﮟ۔
ﭼﻮﺗﮭﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﺘﮑﺒﺎری ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﮟ اور ان ﻣﯿﮟ ﺳﺮ ﻓﮩﺮﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﮐﺌﯽ دﮨﺎﺋﯿﻮں
ﺳﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ اور ﺳﯿﮑﻮرﭨﯽ ﮐﮯ ﺣﺮﺑﻮں ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﺧﻄﮯ ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺮﻣﺎن
ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﮭﯽ اور دﻧﯿﺎ ﮐﮯ اس ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﮯ ﭘﺮ ﺑﺰﻋﻢ ﺧﻮد اﭘﻨﮯ روز اﻓﺰوں اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺛﻘﺎﻓﺘﯽ
اور ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﺮ ﻃﺮح ﮐﯽ رﮐﺎوﭨﻮں ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ راﺳﺘہ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮨﻮ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯿﮟ ،آج
اس ﺧﻄﮯ ﮐﯽ اﻗﻮام ﮐﯽ ﻧﻔﺮت و ﺑﯿﺰاری ﮐﯽ آﻣﺎﺟﮕﺎﮦ ﺑﻨﯽ ﮨﻮﺋﻲ ﮨﯿﮟ۔
ﮨﻤﯿﮟ ﯾہ اﻃﻤﯿﻨﺎن رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ان ﻋﻮاﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﻮں ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﺿﯽ ﮐﯽ
ﺷﺮﻣﻨﺎک ﺻﻮرت ﺣﺎل ﮐﻮ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ اور اس ﺧﻄﮯ ﮐﺎ ﺟﯿﻮ ﭘﻮﻟﯿﭩﯿﮑﻞ رخ ﻗﻮﻣﻮں ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭﻮں
اور ان ﮐﮯ ﺣﻘﯿﻘﯽ وﻗﺎر و آزادی ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﮯ ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
اﯾﮏ اور ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻃﺎﻗﺘﻮں ﮐﯽ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧہ اور ﻋﯿﺎراﻧہ ﻃﯿﻨﺖ اس ﺧﻄﮯ ﮐﮯ ﻋﻮام ﭘﺮ
آﺷﮑﺎرا ﮨﻮ ﭼﮑﯽ ﮨﮯ۔ اﻣﺮﯾﮑﺎ اور ﯾﻮرپ ﻧﮯ ﺟﮩﺎن ﺗﮏ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﮭﺎ ﻣﺼﺮ ،ﺗﯿﻮﻧﺲ اور ﻟﯿﺒﯿﺎ ﻣﯿﮟ اﻟﮓ اﻟﮓ
اﻧﺪاز ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﮩﺮوں ﮐﻮ ﺑﭽﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺐ ﻋﻮام ﮐﺎ ارادﮦ ان ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﭘﺮ ﺑﮭﺎری ﭘﮍا

ﺗﻮ ﻓﺘﺤﯿﺎب ﻋﻮام ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﯿﺎراﻧہ اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﮨﻮﭨﻮں ﭘﺮ دوﺳﺘﯽ ﮐﯽ ﻣﺴﮑﺮاﮨﭧ ﺳﺠﺎ ﻟﯽ۔
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ روﺷﻦ ﻧﺸﺎﻧﯿﺎں اور ﮔﺮاں ﻗﺪر ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﻮ ﮔﺬﺷﺘہ اﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﮯ ﻋﺮﺻﮯ ﻣﯿﮟ اس ﺧﻄﮯ ﻣﯿﮟ
روﻧﻤﺎ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ اس ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎدﮦ ﮨﯿﮟ اور ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺗﺪﺑﺮ و ﺑﺼﯿﺮت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان ﮐﺎ ﻣﺸﺎﮨﺪﮦ اور ادراک
دﺷﻮار ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ اس ﺳﺐ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ اور ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﯿﺎم ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ اﻗﻮام ﮐﻮ دو
ﺑﻨﯿﺎدی ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ:
اول :اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﺎ ﺗﺴﻠﺴﻞ اور ﻣﺤﮑﻢ ارادوں ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺑﮭﯽ اﺿﻤﺤﻼل ﺳﮯ ﺳﺨﺖ اﺟﺘﻨﺎب۔ ﻗﺮآن
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿہ و آﻟہ و ﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﷲ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ " ﻓﺎﺳﺘﻘﻢ ﮐﻤﺎ اﻣﺮت و ﻣﻦ
ﺗﺎب ﻣﻌﮏ و ﻻ ﺗﻄﻐﻮا" اور " ﻓﻠﺬﻟﮏ ﻓﺎدع و اﺳﺘﻘﻢ ﮐﻤﺎ اﻣﺮت" اور ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﯽ زﺑﺎﻧﯽ
" و ﻗﺎل ﻣﻮﺳﯽ ﻟﻘﻮﻣہ اﺳﺘﻌﯿﻨﻮا ﺑﺎﷲ و اﺻﺒﺮوا ،ان اﻻرض ﷲ ﯾﻮرﺛﮭﺎ ﻣﻦ ﯾﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﮦ و اﻟﻌﺎﻗﺒﺘہ ﻟﻠﻤﺘﻘﯿﻦ"
ﻗﯿﺎم ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ اﻗﻮام ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻮﺟﻮدﮦ زﻣﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﻮی ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍا ﻣﺼﺪاق ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﻣﺒﺎرک
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻮ رﮐﻨﮯ ﻧہ دﯾﮟ اور ﺧﻮد ﮐﻮ اس وﻗﺖ ﻣﻠﻨﮯ واﻟﯽ )وﻗﺘﯽ( ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯿﻮں ﭘﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ دﯾﮟ۔ ﯾہ
اس ﺗﻘﻮی ﮐﺎ وﮦ اﮨﻢ ﺣﺼہ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ اﭘﻨﺎﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﮐﮯ وﻋﺪے ﺳﮯ ﺳﺮﻓﺮاز ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔
دوم :ﺑﯿﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮﯾﻦ اور ان ﻃﺎﻗﺘﻮں ﮐﮯ ﺣﺮﺑﻮں ﺳﮯ ﮨﻮﺷﯿﺎر رﮨﻨﺎ ﺟﻦ ﭘﺮ ان ﻋﻮاﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﻮں
ﺳﮯ ﺿﺮب ﭘﮍی ﮨﮯ۔ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﺎﺗﮫ ﭘﺮ ﮨﺎﺗﮫ رﮐﮫ ﮐﺮ ﺑﯿﭩﮫ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺑﻠﮑہ اﭘﻨﮯ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ
اور ﺳﯿﮑﻮرﭨﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ان ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ اﺛﺮ و رﺳﻮخ ﮐﻮ ﺑﺤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻣﯿﺪان ﻣﯿﮟ اﺗﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔ ان ﮐﺎ ﮨﺘﮭﯿﺎر ﻻﻟﭻ ،دھﻤﮑﯽ ،ﻓﺮﯾﺐ اور دھﻮﮐہ ﮨﮯ۔ ﺗﺠﺮﺑﮯ ﺳﮯ ﯾہ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ ﭼﮑﺎ
ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮاص ﮐﮯ ﻃﺒﻘﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺾ اﯾﺴﮯ ﻟﻮگ ﺑﮭﯽ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﭘﺮ ﯾہ ﮨﺘﮭﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
اور ﺧﻮف ،ﻻﻟﭻ اور ﻏﻔﻠﺖ اﻧﮩﯿﮟ ﺷﻌﻮری ﯾﺎ ﻻﺷﻌﻮری ﻃﻮر ﭘﺮ دﺷﻤﻦ ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﻻ ﮐﮭﮍا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ،روﺷﻨﻔﮑﺮ داﻧﺸﻮروں اور ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ دﯾﻦ ﮐﯽ ﺑﯿﺪار آﻧﮑﮭﯿﮟ ﭘﻮری ﺗﻮﺟہ ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﺧﯿﺎل رﮐﮭﯿﮟ۔
اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮﮦ ان ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﮯ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﻮں ﮐﯽ ﺳﺎﺧﺖ اور ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﻔﺮ و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﮐﮯ ﻣﺤﺎذ

ﮐﯽ ﻣﺪاﺧﻠﺖ اوراس ﮐﺎ اﺛﺮ اﻧﺪاز ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ۔ وﮦ اﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﻮں ﮐﻮ ﺑﺮوﺋﮯ ﮐﺎر ﻻﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﯾہ ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﻧﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﮦ ﻧﻈﺎم ،اﺳﻼﻣﯽ اور ﻋﻮاﻣﯽ ﺗﺸﺨﺺ ﺳﮯ ﻋﺎری رﮨﯿﮟ۔ ان ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم
ﻣﺨﻠﺺ اﻓﺮاد اور وﮦ ﺗﻤﺎم ﻟﻮگ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﻠﮏ ﮐﯽ ﻋﺰت و وﻗﺎر اور ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ارﺗﻘﺎء ﮐﯽ آس ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭩﮭﮯ
ﮨﯿﮟ ،اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﻧﺌﮯ ﻧﻈﺎم ﮐﯽ ﻋﻮاﻣﯽ اور اﺳﻼﻣﯽ ﭘﮩﭽﺎن ﭘﻮری ﻃﺮح ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ۔
اس ﭘﻮرے ﻣﺴﺌﻠﮯ ﻣﯿﮟ آﺋﯿﻦ ﮐﺎ ﮐﺮدارﺳﺐ ﺳﮯ ﻧﻤﺎﯾﺎں ﮨﮯ۔ ﻗﻮﻣﯽ اﺗﺤﺎد اور ﻣﺬﮨﺒﯽ ،ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ و ﻧﺴﻠﯽ ﺗﻨﻮع ﮐﻮ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﻧﺎ ،آﯾﻨﺪﮦ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯿﻮں ﮐﯽ اﮨﻢ ﺷﺮط ﮨﮯ۔
ﻣﺼﺮ ،ﺗﯿﻮﻧﺲ اور ﻟﯿﺒﯿﺎ ﮐﯽ ﺷﺠﺎع اور اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﻮﻣﯿﮟ ﻧﯿﺰ دوﺳﺮے ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﺠﺎﮨﺪ اﻗﻮام ﮐﻮ ﯾہ
ﺟﺎن ﻟﯿﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اﻣﺮﯾﮑﺎ اور دﯾﮕﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮﯾﻦ ﮐﮯ ﻣﻈﺎﻟﻢ اور ﻣﮑﺮ و ﻓﺮﯾﺐ ﺳﮯ ان ﮐﯽ ﻧﺠﺎت
ﮐﺎ اﻧﺤﺼﺎر اس ﭘﺮ ﮨﮯ ﮐہ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﻃﺎﻗﺖ ﮐﺎ ﺗﻮازن ان ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮ۔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ دﻧﯿﺎ ﮐﻮ ﮨﮍپ
ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺷﺎں ان ﻃﺎﻗﺘﻮں ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﻲ ﺳﮯ ﻃﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺿﺮوری
ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮد ﮐﻮ اﯾﮏ ﻋﻈﯿﻢ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﯾﮟ اور ﯾہ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﮯ اﺗﺤﺎد ،ﮨﻤﺪﻟﯽ اور
ﺑﺎﮨﻤﯽ ﺗﻌﺎون ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﯾہ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﯽ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ۔
اﻣﺮﯾﮑﺎ اور ﻧﯿﭩﻮ ،ﺧﺒﯿﺚ ڈﮐﭩﯿﭩﺮ ﻗﺬاﻓﯽ ﮐﮯ ﺑﮩﺎﻧﮯ ﮐﺌﯽ ﻣﺎﮦ ﺗﮏ ﻟﯿﺒﯿﺎ اور اس ﮐﮯ ﻋﻮام ﭘﺮ آگ ﺑﺮﺳﺎﺗﮯ
رﮨﮯ ﺟﺒﮑہ ﻗﺬاﻓﯽ وﮦ ﺷﺨﺺ ﺗﮭﺎ ﺟﻮ ﻋﻮام ﮐﮯ ﺟﺮاﺗﻤﻨﺪاﻧہ ﻗﯿﺎم ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﮏ ان )ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻃﺎﻗﺘﻮں( ﮐﮯ
ﻗﺮﯾﺒﯽ ﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺗﺎ ﺗﮭﺎ ،وﮦ اﺳﮯ ﮔﻠﮯ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﮭﯿﮟ ،اس ﮐﯽ ﻣﺪد ﺳﮯ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﮐﯽ
دوﻟﺖ ﻟﻮٹ رﮨﯽ ﺗﮭﯿﮟ اور اﺳﮯ ﺑﮯ وﻗﻮف ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮫ ﮔﺮم ﺟﻮﺷﯽ ﺳﮯ دﺑﺎﺗﯽ ﺗﮭﯿﮟ ﯾﺎ
اس ﮐﺎ ﺑﻮﺳہ ﻟﯿﺘﯽ ﺗﮭﯿﮟ۔ ﻋﻮام ﮐﮯ اﻧﻘﻼب ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺳﯽ ﮐﻮ ﺑﮩﺎﻧہ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﮐﮯ ﭘﻮرے ﺑﻨﯿﺎدی ڈھﺎﻧﭽﮯ
ﮐﻮ وﯾﺮان ﮐﺮﮐﮯ رﮐﮫ دﯾﺎ۔ ﮐﻮن ﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﻧﯿﭩﻮ ﮐﻮ ﻋﻮام ﮐﮯ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اور ﻟﯿﺒﯿﺎ ﮐﯽ ﺗﺒﺎﮨﯽ
ﺟﯿﺴﮯ اﻟﻤﯿﮯ ﺳﮯ روﮐﺎ ﮨﻮ؟ ﺟﺐ ﺗﮏ وﺣﺸﯽ اور ﺧﻮن ﺧﻮار ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻃﺎﻗﺘﻮں ﮐﮯ ﭘﻨﺠﮯ ﻣﺮوڑ ﻧﮩﯿﮟ
دﯾﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ اس وﻗﺖ ﺗﮏ اس ﻃﺮح ﮐﮯ اﻧﺪﯾﺸﮯ ﻗﺎﺋﻢ رﮨﯿﮟ ﮔﮯ۔ ان ﺧﻄﺮات ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ،ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﮐﺎ

ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺑﻼک ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﻐﺮب ،اﻣﺮﯾﮑﺎ اور ﺻﯿﮩﻮﻧﯿﺖ ﮨﻤﯿﺸہ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ آج زﯾﺎدﮦ ﮐﻤﺰور ﮨﯿﮟ۔ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﮑﻼت ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﻋﺮاق ﻣﯿﮟ ﭘﮯ در ﭘﮯ ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﺎں ،اﻣﺮﯾﮑہ اور دﯾﮕﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯿﮟ ﻋﻮام ﮐﮯ ﮔﮩﺮے اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﻮ
روز ﺑﺮوز وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻟﺒﻨﺎن ﮐﮯ ﻋﻮام ﮐﯽ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ و ﻣﺠﺎﮨﺪت ،ﯾﻤﻦ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ اور
ﺑﻌﺾ دوﺳﺮے اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮯ زﯾﺮ اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﮯ ﻋﻮام ﮐﺎ ﺟﺮاﺗﻤﻨﺪاﻧہ ﻗﯿﺎم ،ﯾہ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ اور
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺟﺪﯾﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺸﺎرﺗﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔ ﭘﻮرے ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم اور ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺼﺮ ،ﺗﯿﻮﻧﺲ
اور ﻟﯿﺒﯿﺎ ﮐﮯ ﺑﺎاﯾﻤﺎن ﺧﻮاﺗﯿﻦ و ﺣﻀﺮات ﻧﮯ ﺑﯿﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﮐﻮ وﺟﻮد ﻣﯿﮟ ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
اس ﻣﻮﻗﻌہ ﮐﺎ ﺑﻨﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ۔ ﺗﺤﺮﯾﮑﻮں ﮐﮯ ﻗﺎﺋﺪﯾﻦ اور اﮨﻢ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺮ ﺗﻮﮐﻞ اور اس ﮐﮯ وﻋﺪﮦ ﻧﺼﺮت و ﻣﺪد ﭘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮﯾﮟ اور اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮯ اس ﻧﺌﮯ
ﺑﺎب ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺟﺎوداﻧہ اﻓﺘﺨﺎرات ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﮐﺮﯾﮟ ﺟﻮ رﺿﺎﺋﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ اور ﻧﺼﺮت اﻟﮩﯽ ﮐﯽ
ﺗﻤﮩﯿﺪ ﮨﮯ۔
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎد اﷲ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﺎﻣﻨہ ای
 ٥آﺑﺎن ١٣٩٠
 ٢٩ذﯾﻘﻌﺪﮦ ١٤٣٢

