
In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 

؟ سےیمگر کپاکستان ۔  وےیج وےیج  
By Irshad Mahmood – Director, Siraat-al-Mustaqeem Dawah Centre 

 

Long Live Pakistan - But How? When everyone over 
here looks like thieves and robbers whether he is 
ruler of the country or chief of army staff or their 
supporters. What type of this defense is when 
anyone takeaway nations wealth abroad and these 
defense personals let them go and support them 
after taking huge bribes from them. Allah never 
changes conditions of any nation until they 
themselves change first. Unjust are out of Islaam 
and Minorities have been ruined/crumbled by them. 
 
There could be many Robbers of Islaam hiding 
themselves in the name of Protectors/ Defenders/ 
Servants etc., below are just few of them. 
 
Misguided Mullahs might be robbing in the name of 
Islaam by fooling and misusing Muslims, Building 
more and more Masjids, while Tsunami of 
Economic Crisis and BAD Safety & Security are 
killing them, so be careful from them by reading 
translation of the Quraan if one do not understand 
Arabic Language, (Ref: Al_Quraan_009_034). 
 
Greedy Politicians fooling people, spending 
millions of dollars to get elected, so that they can 
rob billions of dollars of taxpayer’s money. Many of 
such Politicians could be just making TA/DA 
allowance for which they could be going for more 
and more foreign trips etc. for showoff, while 
spending millions of dollars of taxpayer’s money, 
and no one is there to catch them including Defense 
personals, perhaps they could also be involved in 
sharing those billions of expenses and after 
retirement could runaway to foreign countries and 
their seven generation could live with those without 
any hassle. 
 
Those who vote for such politicians are out of 
Islaam. 

 رایلٹ یٴ ہر کو ہاںیجبکہ  سے ؟یپاکستان ۔ مگر ک وےیج وےیج
 یٴ کو انکا ای دفاع کا سربراہ ایدکھتا ہے خواہ وہ حکمران ہو 

قوم کا خزانہ لوٹ کر  یٴ دفاع ہے کہ ہر کو سایک ہی، پھر معاون
اسے فرار ہونے  کریاس سے بھتہ ل ہیباہر لےجاتا ہے اور 

 ںیہحالت اس وقت تک ن یکہللا اس قوم ۔  ںیہ تےیمدد د ںیم
 ںیجو نا انصاف ہ  ۔نہ ہو الیتک اسے خود اس کا خ بدلتا جب

 ںیکو لوٹ رہے ہ کیہر ا ہیجبکہ  ں،یوہ اسالم سے خارج ہ
۔ ہے یٴ تو بالکل پس کر رہ گ تیاقلاور      

   
 نےخود کو اسالم کے بہت سے ڈاکوؤںیہ عین ممکن ہے کہ 

 لیہو، ذ یا ہوانام پر چھپاکے  رہیوغ خادمین/  دفاع/  محافظ
:ںیسے صرف چند ہ ںیان م ںیم  
 

 اسالم کے نام پر ےٹول ےک گمراہ مالؤںیہ عین ممکن ہی کی 
کے زیادہ سے زیادہ مسجدین بنانے  –رہے ہوں  لوٹ قوم کو

 یکقوم بحران اور یاقتصاد جبکہبٹور رہے ہیں  ےنام پر پیس
قتل کر رہے ان کو  یکے سونام یحفاظت اور سالمتن یخرابتر

قرآن کا  کے جال سے بچنے کے لۓ گمراہ مالؤں - ںیہ
-ۓ اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی ہے توترجمہ پڑھ  

(Ref: Al_Quraan_009_034) 
 

لوگوں کو بیوقوف بناکر الکھوں روپیہ خرچ  اللچی سیاستدان
ان میں سے بہت سے   –یں سکوروں کماڑہیں تاکہ ک ےکرت

آنے / جانے کے خرچے اور  ایسے بھی ہوسکتے ہیں جو
 خصوصیملک وغیرہ کا ز کے خرچے کے بہانے بیرونور

ی نہ ہو  ئکو دورہ کرتے ہونگے اور انکی روک تھام واال
ہوں جو  لیتے کینکہ ممکن ہے کہ دفاع والے بھی انسے بھتہ 

ہوں اور وہ پیسہ  کہ بعد بیرون ملک فرار ہو جاتے ٹائرمنٹیر
-ت زیادہ ہوہفی سے باانکی سات نسلوں کے لۓ بھی ک  

 
جو لوگ اللچی سیاستدانوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ اسالم سے 

-خارج ہیں  

Politicians and Defense Personals must be banned 
to leave their countries even after retirements for 
security reasons, other than official visits, which 
must be transparent to prove that they are True 
Defenders and True Lovers of their Countries. 

ک چھورنے کی پر مل ع کرنیوالوںدفا قوم کا اور استدانیس
کہ ملک کا دفاع یقینی بنایا اۓ تہاسخت پابندی لگانی چ

روری سرکاری دورے کی اجازت ضصرف بہت ہی  -جاسکے
انکے یہ  -ی کیا جاۓہو جس کے بارے میں قوم کو آگاہ بھ

-گی ہونے کی نیشانی ہو الوطن حب سچے   
All Politicians and Defense Personals must leave 
their extra benefits when people in the country are 
having extreme hardships. No More Benefits to 
Save Country. 

صی مراعات اپنے خصو محافظقوم کے  ورا سیاستدانتمام 
 -چھوردیں، جبکہ قوم سخت اقتصادی بحران کا شیکار ہے

-مراعات بالکل بندلۓ تمام خاصوصی  انے کےملک بچ  

Repeatedly Relying on the Same Corrupt or 
Incompetent Person will NOT Change the Fortune of 
a Nation. Do not even think to re-appoint those who 
were failed to protect corruptions in the land. 

شخص پر اعتماد کرکے  نیقیناقابل  ایبدعنوان  یبار بار اس
 یفسادات ک ںیم نی. جو زمیبدل سکت ںیحالت نہ یقوم ک

حفاظت کے لئے ناکام رہے تھے ان لوگوں کو دوبارہ مقرر 
۔ ںینہ سوچ یبھول کر بھ ںیکرنے کے بارے م   
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