ﻣــﺪﯾﻨۃ اﻟﺮﺳــﻮل ﷺ ﭘــﺮ ﺣﻤﻠہ -
ﺳﯿﻨﯿﭩﺮ ﭘﺮوﻓﯿﺴﺮ ﺳﺎﺟﺪ ﻣﯿﺮ
ﻣﺪﯾﻨۃ اﻟﺮﺳﻮل ﷺ ﭘﺮ ﺣﻤﻠہ
ﺳﯿﻨﯿﭩﺮ ﭘﺮوﻓﯿﺴﺮ ﺳﺎﺟﺪ ﻣﯿﺮ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ رب اﻟﻠﻌﺎﻟﻤﯿﻦ واﻟﻌﺎﻗﺒۃ ﻟﻠﻤﺘﻘﯿﻦ
واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ اﺷﺮف اﻻﻧﺒﯿﺎء
واﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ اﻣﺎﺑﻌﺪ
اﻟﻠہ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿں ارﺷﺎد
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
وَﻣ َﻦ ْ ﻳُﻌَﻈ ِ ّﻢ َ ﺷﻌﺎﺋ ِﺮ َ اﻟﻠ ّﻪ ﻓ َﺈﻧ َّﻬﺎ ﻣ ِﻦ
ﺗ َﻘ ْﻮي اﻟﻘﻠﻮب
)ﺳﻮره ﺣﺞ (32

اور ﺟﻮ اﻟﻠہ ﮐے ﻧﺎم ﮐﯽ ﭼﯿﺰوں ﮐﯽ ﺗﻌﻈﯿﻢ
ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺗﻮ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﯾہ دﻟﻮں ﮐے ﺗﻘﻮی ﺳے ہے۔
ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ اﯾﺴے ﻣﻘﺎﻣﺎت ہﯿں ﺟﻦ ﮐﺎ ہﺮ
ﻟﺤﺎظ ﺳے اﺣﺘﺮام ﮐﺮﻧﺎ اﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎ ﻓﺮض
ہے ،ﺑﮍا ﻧﮑﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﮭﯽ اس ﻣﻌﺎﻣﻠے ﮐﻮ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ  ،ﻟﯿﮑﻦ داﻋﺶ ﮐے ﺧﻮارج ﻧے
ﺗﻮ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺪود ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﭘﺎﻣﺎل ﮐﺮ دﯾﺎ داﻋﺶ

ﮐﻮ ﺧﻼﻓﺖ ﮐﺎ ﻋﻠﻤﺒﺮدار ﺳﻤﺠﮭﻨے واﻟﻮں ﮐے ﻟﺌے
ﻟﻤﺤہ ﻓﮑﺮﯾہ ہے ﺟﺐ داﻋﺶ ﻧے ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﻨﻮرہ
ﻣﯿں ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﷺ ﮐے ﺑﺎہﺮ ﺧﻮدﮐﺶ ﺣﻤﻠہ ﮐﯿﺎ ۔
ﯾﻮں ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﺧﻮارج ﻣﯿں ﯾہ اﯾﮏ ﺻﻔﺖ ہﻤﯿﺸہ
ﺳے ﻣﺸﺘﺮک رہﯽ ہے ﮐہ ﯾہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﻗﺘﻞ
ﻋﺎم ﮐﺮﯾں ﮔے اور ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑے رﮐﮭﯿں ﮔے
۔ رﺳﻮل اﮐﺮم ﷺ ﻧے واﺿﺢ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
ﯾﻘﺘﻠﻮن اﮬﻞ اﻻﺳﻼم وﯾﺪﻋﻮن اﮬﻞ اﻻوﺛﺎن
“ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﯾں ﮔے اور ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮں
ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ دﯾں ﮔے۔”
ذﯾﻞ ﻣﯿں ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﯿﻌﺖ اہﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐے
اﻣﯿﺮ ﭘﺮوﻓﯿﺴﺮ ﺳﺎﺟﺪ ﻣﯿﺮ ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ ﻧے اﯾﮏ
ﮐﺎﻟﻢ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﯿﺎ ہے ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﯿﺠﯿے :

ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐﺎ اﺣﺘﺮام :
ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﺑہﺖ ﺑﻠﻨﺪ ہے ،ﻣﮑہ
اور ﻣﺪﯾﻨہ ﮐﯽ ﻧﺎﻣﻮس ہﻤﺎرے اﯾﻤﺎن ﮐﺎ ﺣﺼہ
ہے۔ ﻣﮑہ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ اس وﺟہ ﺳے ہے ﮐہ ﺣﺞ اور
ﻋﻤﺮہ ﻣﮑہ ﻣﯿں ادا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﺟﺒﮑہ ہﺠﺮت،
ﮐﯽ
اﺳﻼﻣﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد اور ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﷺ
آﺧﺮی آرام ﮔﺎہ ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﻨﻮرہ ﻣﯿں ہے۔ ﻋﻼوہ
ازﯾں ﺟﻨﺖ اﻟﺒﻘﯿﻊ ﺟہﺎں اﺻﺤﺎب رﺳﻮلؐ اہﻞ
ﺑﯿﺖؓ ﮐﯽ ﻣﺤﺒﻮب ہﺴﺘﯿﺎں آرام ﻓﺮﻣﺎ رہﯽ ہﯿں۔
اﺳﻼم ﮐے آﻏﺎز ﺳے ﻟﯿﮑﺮ آج ﺗﮏ ﺣﺮﻣﯿﻦ
ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ اور دﯾﮑﮫ ﺑﮭﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﮐﯽ اوﻟﯿﻦ ذﻣہ داری ﭼﻠﯽ آ رہﯽ ہے۔ ﯾہ ذﻣہ
داری ﺻﺮف ﻇﺎہﺮی دﯾﮑﮫ ﺑﮭﺎل ﺗﮏ ﻣﺤﺪود ﻧہﯿں
ﺑﻠﮑہ ان ﻣﻘﺪﺳﺎت ﮐﯽ ﻃﺮف اﭨﮭﻨے واﻟﯽ ہﺮ ﺑﺮی
آﻧﮑﮫ ﺳے ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮭﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﭘﺮ ﻓﺮض ہے۔ اﯾﮏ ﻃﺮف ﺗﻮ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐے
ﻟﺌے اﭘﻨﺎ ﺗﻦ ﻣﻦ دﮬﻦ ﻟﮕﺎﻧے واﻟﻮں ﮐﯽ روﺷﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ہے ﺟﺒﮑہ دوﺳﺮی ﺟﺎﻧﺐ اﻧہﯽ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﮐے
اﻣﻦ ﮐﻮ ﭘﺮاﮔﻨﺪہ ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﮐے ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﺮت

اﻗﺪاﻣﺎت ﺳے ﺑﮭﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐے ﺻﻔﺤﺎت ﺑﮭﺮے ﭘﮍے
ہﯿں۔ اﻧہﻮں ﻧے اﭘﻨے دہﺸﺖ ﮔﺮداﻧہ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺳے ﺣﺎﺟﯿﻮں ،ﻧﻤﺎزﯾﻮں اور ﻋﺒﺎدت ﻣﯿں ﻣﺼﺮوف
اﻓﺮاد ﮐﻮ ڈراﯾﺎ دﮬﻤﮑﺎﯾﺎ اور ﺣﺘﯽ ﮐہ ﺑﻌﺾ
ﺷﻘﯽ اﻟﻘﻠﺐ ﺣﻤﻠہ آوروں ﻧے اﭘﻨے اﻗﺪاﻣﺎت ﺳے
اﻟﻠہ ﮐے ﻣہﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﺧﻮن ﻣﯿں ﻧہﻼﻧے ﺳے ﺑﮭﯽ
ﮔﺮﯾﺰ ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ۔ ان ﻗﺒﯿﺢ اﻋﻤﺎل ﮐﻮ دﻧﯿﺎ ﮐﯽ
آﻧﮑﮭﻮں ﺳے اوﺟﮭﻞ ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ہے۔

ﺳﺎﻣﺮاﺟﯽ ﻋﺰاﺋﻢ:
ﺳﺎﻣﺮاج ﮐے ﻋﺰاﺋﻢ ﺑہﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ہﯿں۔ ﺳﺎﻣﺮاﺟﯽ
ﻃﺎﻗﺘﯿں اس وﻗﺖ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﻣﯿں اﻧﺘہﺎﺋﯽ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮭﯿﻞ رہﯽ ہﯿں۔ اس ﮐﯽ ﺷﺮارﺗﯿں
ﮐﮭﻞ ﮐﺮ ﺳﺎﻣﻨے آ ﮔﺌﯽ ہﯿں۔ ﻋﺮاق اور ﺷﺎم
ﻣﯿں ﯾہﯽ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮭﯿﻼ ﺟﺎ رہﺎ ہے۔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐے
ﺻﺎﺑﺮہ اور ﺷﺘﯿﻠہ ﮐﯿﻤﭙﻮں ﻣﯿں ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺑﮭﯽ
ہﻮا وہ ﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ ﺳے ﻣﺨﻔﯽ ﻧہﯿں ہے۔
ﭘﮭﺮﯾﻤﻦ ﻣﯿں ﺟﻮ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮭﯿﻼ ﮔﯿﺎ ،ﯾہ ﮐﮭﻠﻢ ﮐﮭﻼ
دہﺸﺖ ﮔﺮدی ﻧہﯿں ﺗﻮ اور ﮐﯿﺎ ہے اور آج
ﻣﺪﯾﻨۃ اﻟﺮﺳﻮل ﷺ ﭘﺮ ﺣﻤﻠے ﻧے دﻧﯿﺎﺋے اﺳﻼم
ﮐﻮ دﮐﮭﯽ ﮐﺮدﯾﺎ۔آج ہﻤﺎرے اﯾﻤﺎن ﭘﺮ ﺣﻤﻠہ
اور
ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ،روﺿہ رﺳﻮل ،اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷺ
ﺟﻨﺖ اﻟﺒﻘﯿﻊ ﻣﯿں آرام ﻓﺮﻣﺎ اہﻞ ﺑﯿﺖ رﺿﻮان
اﻟﻠہ ﻋﻠہﯿﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﻮ ﭘﺎﻣﺎل ﮐﺮﻧے
ﮐﯽ ﺟﺴﺎرت ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔
اس ﺳے ﭘہﻠے ﯾﻤﻦ ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻠے ﻣﯿں ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ،اﺳے ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﮓ
ﻗﺮار دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ رہﺎ ،ہﻢ ﺗﻮ ﭘہﻠے ہﯽ ﮐہﺘے
ﺗﮭے ﮐہ اس ﺟﻨﮓ ﮐﯽ آڑ ﻣﯿں ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐﺎ
ﮔﮭﯿﺮاؤ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔ ﯾہ اﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺳﺎزش
ہے۔ اس ﺑﺎرے ﻣﯿں ہﻤﯿں ﺑﺎﻟﮑﻞ دو ﭨﻮک ﻣﻮﻗﻒ
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﯿے۔ ﯾہ ﺳﺎری ﺳﺎزش ﺣﺮﻣﯿﻦ ﭘﺮ
ﻗﺒﻀے ﮐے ﻟﯿے ہے۔ ﻣﮕﺮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺳے ان
ﮐﻮ ﻣﻨہ ﮐﯽ ﮐﮭﺎﻧﯽ ﭘﮍے ﮔﯽ۔ اس ﻣﯿں وہ ﻧﺎﮐﺎم
ہﻮں ﮔے۔ اﺑﺮہہ ﮐﯽ اوﻻد ﮐﻮ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻧہﯿں ہﻮ

ﮔﯽ۔

ﯾہ ﺗﻮ ہﻤﺎرے اﯾﻤﺎن ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻠہ ہے :
ﺑﺎت ﺳﻌﻮدﯾﻮں ﮐﯽ ﺑﺎت ﻧہﯿں ہے ،اس وﻗﺖ اﯾﻤﺎن
ﮐﯽ ﺑﺎت ہے ،اﭘﻨے ﻗﺒﻠے اور ﮐﻌﺒے ﮐے ﺗﺤﻔﻆ ﮐﯽ
ﺑﺎت ہے۔ اس ﻣﯿں دو راﺋے ﻧہﯿں ہﻮ ﺳﮑﺘﯽ۔ اﮔﺮ
ہﻤﺎری ﺟﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺿﺮورت ﭘﮍے ﺗﻮ ﺳﺐ ﮐﻮ ﭘہﻨﭽﻨﺎ
ﭼﺎہﯿے ،ﻣﺠﮭے ﺑﮭﯽ ﭘہﻨﭽﻨﺎ ﭼﺎہﯿے۔ ﺣﺮﻣﯿﻦ
ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐے اﻣﻦ ﮐﻮ ﭘہﻠﯽ ﺑﺎر ﺗﺎراج ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ
ﮔﯿﺎ ﺳﺐ ﺳے ﭘہﻠے ﺗﺎراج ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﻣﯿں ﭘہﻼ
ﻧﺎم ﻗﺮاﻣﯿﻄہ ﮐﺎ ہے۔ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﮐے ﻗﺮاﻣﯿﻄﻮں ﻧے
ﺳﻨہ ہﺠﺮی ﻣﯿں ﻣﮑہ اﻟﻤﮑﺮﻣہ ﭘﺮ ﺣﺞ ﮐے ﻣﻮﺳﻢ
ﻣﯿں ﺣﻤﻠہ ﮐﯿﺎ اور اﻟﻠہ ﮐے ﻣہﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ
ﮔﺮدﻧﯿں اڑاﺋﯿں۔ اﻟﻠہ ﮐے ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﺗﻮہﯿﻦ ﮐﺮﺗے
ہﻮﺋے ﻏﻼف ﮐﻌﺒہ اﺗﺎر ﻟﯿﺎ۔ ﺣﺠﺮ اﺳﻮد ﮐﻮ اس
ﮐﯽ ﺟﮕہ ﺳے ﻧﮑﺎل ﻟﯿﺎ اور ﺟﺎﺗے ہﻮﺋے ﺳﺎﺗﮫ ﻟے
ﮔﺌے۔
اس ﺷہﺮ اورﻣہﯿﻨے ﺟﺲ ﻣﯿں ﻗﺘﻞ و ﻣﻘﺎﺗﻠہ
ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ،اﻧہﻮں ﻧے ﻣﻘﺪس
ﺷہﺮ ﮐے ﺗﯿﺲ ہﺰار ﺷہﺮﯾﻮں ﺑﺸﻤﻮل ﺣﺎﺟﯿﻮں ﮐﻮ
ﺷہﯿﺪ ﮐﯿﺎ ،ﺧﻮاﺗﯿﻦ ﮐﯽ ﺑے ﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﯽ اور ﺑﭽﻮں
ﮐﻮ دﮬﻤﮑﺎﯾﺎ۔ ﺧﺎﻧہ ﺧﺪا ﺳے ﭼﺮاﺋے ﺣﺠﺮ اﺳﻮد
ﮐﻮ ﻗﺮاﻣﯿﻄﯿﻮں ﻧے  22ﺑﺮس ﺗﮏ اﭘﻨے ﭘﺎس
رﮐﮭﺎ۔ﯾہ ﮔﺮوہ ﮐﻮن ﺗﮭﺎ اس ﮐے ڈاﻧڈے ﮐﻦ ﺳے
ﻣﻠﺘے ہﯿں۔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﻧے ﺳے ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﭘﺘہ ﭼﻞ
ﺳﮑﺘﺎ ہے۔ آج ﺑﮭﯽ اﻧہﯽ ﮐے ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐے ﺣﺎﻣﻞ
ﻟﻮگ ﯾہ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﮐﺮوا رہے ہﯿں۔

ﮐﺮﻧے ﮐے ﮐﺎم :
ﻣﺪﯾﻨہ ﭘﺮ ﺗﺎزہ ﺣﻤﻠے ﺳے ﭘﻮری ﻣﺴﻠﻢ دﻧﯿﺎ ﻣﯿں
ﺗﺸﻮﯾﺶ اور ﺳﺮاﺳﯿﻤﮕﯽ ﮐﯽ ﻟہﺮ دوڑ ﮔﺌﯽ ہے۔
ﻣﯿں داﺧﻞ ہﻮﻧﺎ
ﺣﻤﻠہ آور ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﷺ
ﭼﺎہﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﺟہﺎں ہﺰاروں زاﺋﺮﯾﻦ اﻓﻄﺎری ﮐے
ﻟﯿے ﺑﯿﭩﮭے ہﻮﺋے ﺗﮭے۔ ﺳﻌﻮدی اﻧﭩﯿﻠﯽ ﺟﻨﺲ ﮐﯽ
ﺑﺮوﻗﺖ ﮐﺎررواﺋﯽ اور ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧے ﺑﮍے

ﻧﻘﺼﺎن ﺳے ﺑﭽﺎ ﻟﯿﺎ۔ ﺑہﺮﺣﺎل دن ﺑﺪن ﺣﺎﻻت
ﺧﺮاب ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﺟﺎ رہﯽ ہے۔ ﺳﻌﻮدی
ﻋﺮب ﮐے ﺑﺪﺧﻮاہﻮں ﮐے ﻧﺎﭘﺎک ارادے ﺳﺎﻣﻨے
آرہے ہﯿں۔ آﮔے ﺣﺞ ﺑﮭﯽ آرہﺎ ہے ،ان ﺣﺎﻻت
ﻣﯿں ﺳﻌﻮدی ﻋﺮب ﮐﻮ ﺳﻔﺎرﺗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ اور
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳے ﻣﻀﺒﻮط ﮐﺮﻧﯿﮑﯽ ﺿﺮورت ہے۔
ﺳﻌﻮدی ﺣﮑﺎم ﻧے ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ﺣﻤﻠہ آوروں
ﮐﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻨﺎﯾﺎ اﻧﺸﺎء اﻟﻠہ آﺋﻨﺪہ ﺑﮭﯽ
ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻨﺎﺋﯿں ﮔے۔ ﺳﻌﻮدی ﻋﺮب ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے
ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐﺎ ﺗﺤﻔﻆ ﺻﺮف زﺑﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﺧﺮچ
ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ اس ﻣﻘﺪس ﻓﺮﯾﻀے ﮐﯽ ﺟﮍﯾں روﺷﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳے ﺟﺎ ﻣﻠﺘﯽ ہﯿں۔ اس ﮐے ﮔﻮاہ ﻣﺸﺮق ﺳے
ﻟﯿﮑﺮ ﻣﻐﺮب ﺗﮏ اﻟﻠہ ﮐے وہ ﺑﻨﺪے ہﯿں ﮐہ ﺟﻮ
ﻣﻨﺎﺳﮏ ﮐﯽ اداﺋﯽ ﮐے ﻟﺌے ﺳﻌﻮدی ﻋﺮب ﮐﺎ ﺳﻔﺮ
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﺗے ہﯿں۔ دہﺸﺖ ﮔﺮدی ﮐﺎ ﻧﺎﺳﻮر ﺟہﺎں
ﻣﺴﻠﻢ دﻧﯿﺎﮐﻮ اﻧﺪون ﺧﺎﻧہ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﮐے
ﺑﺤﺮاﻧﻮں ﺳے دوﭼﺎر ﮐﺮرہﺎ ہے وہﯽ اس ﮐے
ﻧﺘﯿﺠے ﻣﯿں ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯿں ﺑﮭﯽ دہﺸﺖ ﮔﺮدی
ﮐے واﻗﻌﺎت ﻣﯿں اﺿﺎﻓہ ہﻮا ہے۔ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﺮداری
ﮐﻮ ﺟہﺎں ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻠﮑﻮں ﻣﯿں ہﻮﻧے واﻟﯽ دہﺸﺖ
ﮔﺮدی ﮐے ﺳﺪﺑﺎب ﻣﯿں اﭘﻨﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺮدار ادا
ﮐﺮﻧﺎ ہے وہﺎں ﻋﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﺷﮑﻮک وﺷﺒہﺎت
ﺳے ﺑﮭﯽ ﮔﺮﯾﺰ ﮐﺮﻧﺎ ہﻮﮔﺎ۔ ﯾہ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻠﺤﻮظ
ﺧﺎﻃﺮ رﮐﮭﻨے ﮐﯽ ﺿﺮورت ہے ﮐہ دہﺸﺖ ﮔﺮدی ﮐﺎ
ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﻠﮏ اور ﻣﺬہﺐ ﺳے ﺗﻌﻠﻖ ﻧہﯿں ہے۔
ﭼﻨﺎﻧﭽہ اس ﮐے ﻟﯿے ﻻزم ہے ﮐہ اﻗﻮام ﻋﺎﻟﻢ ان
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐے ﺧﻼف ﻣﺘﺤﺪ ہﻮﺟﺎﺋﯿں ﺟﻮ ﻣﺬہﺐ ﯾﺎ
ﺛﻘﺎﻓﺖ ﺳے ﺑﮍھ ﮐﺮ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐے دﺷﻤﻦ ہﯿں۔
ﺳﻌﻮدی ﻋﺮب ﮐﯽ ﺳﺮﺑﺮاہﯽ ﻣﯿں ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﺎ
اﺗﺤﺎد ﺧﻮش آﺋﻨﺪ اﻗﺪام ہے اس ﭘﻠﯿﭧ ﻓﺎرم ﮐﻮ
ﻓﻌﺎل ﺑﻨﺎﻧﯿﮑﯽ ﺿﺮورت ہے۔
اﻓﺴﻮ س ﻧﺎک اﻣﺮ ﯾہ ہے ﮐہ ﺳﻌﻮدی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺮ
ہﻮﻧے واﻟﯽ ﺗﺎزہ ﮐﺎرراﺋﯿﻮں ﻧے ﺳﻌﻮدی ﻋﺮب
ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐے ﺗﻘﺪس اور
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐے ﺣﻮاﻟہ ﺳے ﺑﮭﯽ ﮐﺌﯽ ﺳﻮاﻻت ﮐﮭﮍے ﮐﺮ

دﯾﺌے ہﯿں۔ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐﺎ ﺗﻘﺪس اور ﺳﻌﻮدی
ﻋﺮب ﮐﯽ ﺳﺎ ﻟﻤﯿﺖ و وﺣﺪت ،دو ﺳﻮال اﯾﺴے ہﯿں
ﺟﻦ ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐے ﺗﺤﻔﻈﺎت ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﻮاز
ﻧہﯿں ﺑﻨﺘﺎ اور ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﮐے اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻔﺎد
ﺳے دل ﭼﺴﭙﯽ رﮐﮭﻨے واﻻ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺨﺺ اس ﭘﺮ
ﺗﺸﻮﯾﺶ و اﺿﻄﺮاب ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﯿے ﺑﻐﯿﺮ ﻧہﯿں رہ
ﺳﮑﺘﺎ۔ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐﺎ ﺣﺴﻦ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﺮﻧے
واﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﮔﺮد ﺟﻮ ﮔﮭﯿﺮا ﺗﻨﮓ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ
رہﺎ ہے اﺳے اس ﺳے ﻧﮑﺎﻟﻨے ﮐﺎ اہﺘﻤﺎم ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺋے اور اس ﮐے ﻟﯿے ﺟﻮ ﺑﮭﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﺻﻮرت
ہﻮ ﺳﮑے اﺳے اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧے ﺳے ﮔﺮﯾﺰ ﻧہ ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺋے۔

ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻌﯿﺖ اہﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن:
ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻌﯿﺖ اہﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ ﮐے ﺧﻼف ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧہﯿں ﮐﺮے
ﮔﯽ۔ ہﻢ ﻋﯿﺪ ﮐے ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻔﻆ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ
ﮐﯿﻠﺌے ﻣﻠﮏ ﮔﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭼﻼﺋﯿں ﮔے ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﯽ
ﺗﯿﺎرﯾﻮں ﮐﻮ ﺣﺘﻤﯽ ﺷﮑﻞ دﯾﻨے ﮐے ﻟﯿے  17ﺟﻮﻻﺋﯽ
ﮐﻮ ﻻہﻮر ﻣﯿں ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻣﻠہ ﮐﺎ اﺟﻼس ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻟﯿﺎ
ہے۔ ﺗﺤﻔﻆ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮ ﯾﻔﯿﻦ ﮐے ﻣﺴﺌﻠہ ﭘﺮ او
آﺋﯽ ﺳﯽ ﮐﺎ اﺟﻼس ﺑﻼ ﮐﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻠﮑﻮں ﮐﻮ
ﻣﺘﻔﻘہ ﻻﺋﺤہ ﻋﻤﻞ ﻗﻮم ﮐے ﺳﺎﻣﻨے ﻻﻧﺎ ﭼﺎہﯿے
ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐے ﺗﺤﻔﻆ ﮐے ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧہﯿں ﺑﻨﺎﻧﺎ ﭼﺎہﯿے۔ ﺳﺐ ﮐﻮ اﯾﮏ ﭘﻠﯿﭧ ﻓﺎرم ﭘﺮ
ﺟﻤﻊ ﮐﺮﮐے ﻣﺎﯾﻮﺳﯿﺎں اور ﻏﻠﻂ ﻓہﻤﯿﺎں دور
ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺿﺮورت ہے۔ ہﻢ ﻧے ہﻤﯿﺸہ ہﺮ ﻣﺴﺌﻠہ
ﭘﺮ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐﻮ ﺟﻮڑﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ہے۔
ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐے ﺗﺤﻔﻆ ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ
اﺗﺤﺎد و ﯾﮑﺠہﺘﯽ ﮐﺎ ﻣﺎﺣﻮل ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧے ﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾں ﮔے۔
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺤﻔﻆ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐے ﻣﺴﺌﻠہ ﭘﺮ
ﮐﺒﮭﯽ ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪار ﻧہﯿں رہ ﺳﮑﺘﺎ اور ﻧہ ﻗﻮم
ﯾہ ﭼﺎہﺘﯽ ہے ﮐہ ﺳﻌﻮدی ﻋﺮب ﯾﺎ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﮐے
ﺑﺎرے ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی راﺋے اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ ﺟﺎﺋے
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﺮﻣﯿﻦ اﻣﺖ ﮐﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐہ ﻣﺴﺌﻠہ ہے۔ اﻣﺖ

ﻣﺴﻠﻤہ ﮐے دل ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐے ﻟﺌے دﮬﮍﮐﺘے
ہﯿں۔ ہﻤﺎری ﺟﺎن ،ﻣﺎل ،ﻋﺰت و آﺑﺮو ﺣﺮﻣﯿﻦ
ﭘﺮ ﻗﺮﺑﺎن ہے۔
اﮔﺮ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐﻮ ﭼﯿﻠﻨﺞ در ﭘﯿﺶ ہﻮﺗﺎ ہے
ﺗﻮ اس ﮐﺎ دﻓﺎع اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐﯽ ذﻣہ داری ہے
اور اﯾﭩﻤﯽ ﻗﻮت ہﻮﻧے ﮐے ﻧﺎﻃے ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯽ
ذﻣہ داری ﺳﺐ ﺳے زﯾﺎدہ ہﻮ ﺟﺎﺗﯽ ہے۔ ہﻢ ﻧے
ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے ﻣﮑﺮوہ ﺳﺎزﺷﻮں ﺳے
ہﻤﯿﺸہ ﭘﺮدہ اﭨﮭﺎﯾﺎ ہے اور اﭨﮭﺎﺗے رہﯿں ﮔے
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ہﻢ ﻣﮑہ ﻣﮑﺮﻣہ اور ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﻨﻮرہ ﮐﯽ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮ اﭘﻨے اﯾﻤﺎن ﮐﺎ ﺣﺼہ
ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں۔
ہﻢ ہﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐے ﺗﺤﻔﻆ ،ﺗﻘﺪس
اور ﺣﺮﻣﺖ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﺮﺗے رہﯿں ﮔے۔ ﺣﺮﻣﯿﻦ
ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﯿﻠﯽ آﻧﮑﮫ ﺳے دﯾﮑﮭﻨے واﻟﻮں
ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻗﯿﺎدت اور ﻓﻮج آہﻨﯽ
ہﺎﺗﮭﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻧﭙﭩے ﮔﯽ۔ اﻧﺸﺎ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ

