ہاے مہنگا ٗی ۔ تجھے موت کیوں نہ ا ٗی
ٗ
By Irshad Mahmood - Director, Siraat-al-Mustaqeem Dawah Centre

ہاے مہنگا ٗی ۔ تو کہاں سے ا ٗی ۔ تجھے موت کیوں نہ ا ٗی ۔ اج سارے انسان حد درجہ پریشان ہیں ۔ دنیا کے اکثر
ٗ
معاشیات کے علم ٗا و اسکالر ناکام و نامراد ہیں ۔ اس کی بنیادی وجہ قران کے پیغام انسانیت سے کوسوں دور ہیں ۔
ہمارے بیشتر علم ٗا بھی قران سے دوری کی وجہ سے دکھی انسانیت کو بچانے سے قاصر ہیں ۔ قران نے انسانیت
بچانے کا درس دیا ہے ،علم و ہنر سیکھنے کا بتایا ہے اور وقت کا احساس دالیا بھی ہے ۔ مگر افسوس انسان نے
پھر بھی انکھیں نہیں کھولیں ۔
بتاو تو کفر کے فتوے لگاکر مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہوجاتے
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قران کی ایک بھی ایت ٗ
ہیں اوربعض اوقات تو قران بتانے والے کو جالوطنی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے ۔ قران کا پیخام تو یہ ہے کہ جس
نے ایک انسان کو بچایا گویا کہ اس نے ساری دنیا بچا ٗی ۔
اج کے مہنگا ٗی کے اس دور میں جس میں بین االقوامی معاشیات کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے تو ایسے میں اپ کو
جہاں کہیں سے کو ٗی بھی قران کی روشنی میں بین االقوامی معاشیات کے نظام کو درست کرنے کی بات کرے تو اس
کا ضرور ساتھ دیں اور اسکے خیاالت کو اگے بڑھایں اور انکے مقالے کا ترجمہ کریں اور پیخام اگے پہنچایئں ۔ ایں
سب ملکر اس کار خیر میں امت ابراہیم کی دل و جاں سے خدمت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں ۔ شکریہ ۔
اپ سبھی سے گزارش ہے کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایں اور ثواب داریں حاصل کریں ۔ شکریہ ۔
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