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Reviewed Irshad Mahmood – Director, Siraat-al-Mustaqeem Dawah Centre

۔۔۔۔۔ کرتوت یہ ہںی!  کہ انقالب آۓ اور سب کچھ ان ےک حق مںی!شوق یہ ہںی! کہ اپےن? حقوق ےک لےت! آواز تک نہںی! اٹھا سکےت,
بدل جاۓ۔۔۔

۔۔۔۔ کرتوت یہ ہںی!      کوں پہ نکل آےت, ہںی! Uکہ عدل و انصاف کا بول باال ہو۔۔شوق یہ ہںی! کہ ایک چور ےک دفاع ےک لےت! ڑس 

۔۔۔ کرتوت یہ ہںی!        کہ انڈیا و امریکہشوق یہ ہںی! کہ جانںی! قربان کریت, اپین? یہ فوج کو دن رات گالیاں دیےن, نہںی! تھکےت,
۔۔۔ ڑسِنگوں ہو جائںی!

۔۔۔۔کرتوت یہ ہںی!        ے خاندان ےک پیدا ہوےن? واےل بےچt کو بیھ تاج پہناےت? کو تیار ہںی!  کہ اپےن?شوق یہ ہںی! کہ چور و لٹری!
۔۔۔ بچوں کو بیھ لیڈر بنتا دیکھنا چاہےن, ہںی!

? نہںی! کرنا۔۔۔۔۔کرتوت یہ ہںی!         کہ عالیم سازشوں کا منہ توڑ جواب دیاشوق یہ ہںی! کہ اپےن? ملک یک دفاع پہ یقںی!
جاۓ۔۔۔

۔۔۔۔کرتوت یہ ہںی!         کہ ملک ےس جہالتشوق یہ ہںی! کہ ووٹ دیےن, ہوۓ امیدوار یک تعلیم اور کردار پہ نظر تک نہںی! ڈالین?
کا خاتمہ ہو جاۓ۔۔۔

۔۔۔۔کرتوت یہ ہںی!       وری کاموں  پر کروڑوں روےنt خرچ کر دےت� جاےت, ہںی!  کہشوق یہ ہںی! کہ فلموں و گانوں اور غری! رض?
۔۔۔ ? آزاد چاہیئںی! کشمری! و فلسطںی!



۔۔۔۔ کرتوت یہ ہںی!        وں کو دیےن? ہںی!  عنہشوق یہ ہںی! کہ ووٹ چوروں اور لٹری!
�

ت عمر ریض? اہّٰلل� تعایٰل  کہ حکمران حرض?
جیسا ہو۔۔۔

۔۔۔۔ کرتوت یہ ہںی!         کہ ہللا ےک حکم ےک مطابقشوق یہ ہںی! کہ حسن قرت اور بغری! سمجھے قرآن کو ترجیح دیین? ہںی!
 برس ہو۔۔۔

¥
زندیک

 کہ قرآن کو چھوڑ کر منافقوں ےک پھیالےٴ ہوےٴ من گھڑت حدیثںی!  اور قےص کہانیوں کو ترجیح دیین?کرتوت یہ ہںی!       
۔۔۔۔   برس ہو۔۔۔شوق یہ ہںی!ہںی!

¥
 کہ قرآن ےک مطابق زندیک

 ےس اس یک وضاحتبائیس الکھ مربع میل ےک حکمران ےس جب آمدن ےس زائد ایک چادر پر سوال کیا گیا تھا                 
²

 تو آےگ
 اور وہ وقت

¥
پیش یک گینº اور اس ےک جائز ہوےن? کا ذریعہ بتایا گیا تھا۔۔تب تو کیس کو خالفت ےک خالف سازش نہ لیگ

۔۔۔۔ مسلمانوں ےک عروج کا تھا کہ بیت المقدس یک چابیاں بغری! لڑے آپ ےک ہاتھ مںی! تھما دی گئںی!

۔۔۔۔ مگرمہذب قومںی! اپےن? حاکموں کا احتساب خود کریت, ہںی! تبیھ تاریخ انہںی! عظیم قوموں یک فہرست مںی! جگہ دیین, ےہ½     
۔۔۔ ور تاریخ ےک کوڑا دان یک نظر ہو جایت, ہںی! وں کا دفاع کرےن? وایٰل قومںی! ایک نا ایک دن رض? چوروں اور لٹری!

۔۔۔ اور اپےن? آپ مںی! یہ اخالیق, جرات پیدا کیجےن! کہ اپےن?اس لےت! اپےن? شوق پورے کرےن? ہںی! تو پہےل اپےن? کرتوت بدلےت!      
ویےس بیھ اپےن? کرتوتوں پرحکمرانوں کا احتساب کر سکو۔۔۔نہںی! تو ہمیشہ یک طرح کیس عالیم سازش کا رونا روےن, رہےن! ۔۔۔

۔۔۔بہاےت? تراشےت? ےک ماہر تو ہم ہںی! یہ

، اس پر مکمل عمل کریں اور اسکا پیار بھرا پیغام زیادہ ےس زیادہ لوگوں تک آپ سبیھ ےس گزارش ےہ½ کہ قرآن سمجھکر پڑھںی!
 ۔شکریہپہنچایں اور ثواب داریں حاصل کریں ۔ 
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