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 ۔ جب ہم ترقی یافتہ قوم و ملّت کو بنانے میں عورتوں کا عظیم کردار ہوتا ہے جس سے قومیں بنتی ہیں
قوموں کے اس مقام پر پہنچنے کا جایزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انکی عورتوں نے کتنی قربانیاں 

 پہن کر دنیا حفاظتی لباسدی تب جا کر وہ اس مقام پر پہنچے ہیں ۔ انکی فوجوں کو دیکھیں کسطرح 
بھر میں فتوحات حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور انکی احلیہ انکے پیچھے سارا گھر سنبھال رہی ہوتی 
ہیں، بچوں کی دیکھ بھال ہو یا گھر کے دوسرے کام یا وطن کے لےٴ کویٴ اور کام، وہ ہر وقت قربانی 

 کا پورا خیال رکھتی ہیں۔ یہ سب کفالت و حفاظت و عدالتکے لےٴ تیّار رہتی ہیں ۔ انکی حکومتیں انکی 
ں سے بھی سیکھا ہے ۔     ۔حکومتیں شہریوں کا خیال رکھیںانھوں نے خلفاٴ راشدین اور بعد کے خلفاوٴ

    

اماں عائشؓہ  جنگ جمل میں فوج کی سپاہ ساالر تھیں ۔ ٓاج اگر اماں عائشہؓہ ہم میں موجود ہوتیں تو 
ہمیں قرٓان کی حکمت بھی پڑھاتیں اور ٓاج کے فتنہ و فساد کے خالف بھر پور جہاد بھی کرتیں ، فوج 

کی کمان بھی کرتیں اور قوم کی سربراہ یعنی صدر یا وزیر اعظم بھی ہوتیں ۔ میرا سالم ہے اماں  
وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرسکتی جہاں عورت خود عورت کی دشمن ہو ں، عورتیں علم و عائشہؓہ کو ۔ 

 ۔ہنر کے میدان میں سب سے پیچھے ہوں اور فضول وقت ضائع کرنے میں سب سے ٓاگے
    

 کیا جاےٴ ۔ تمام محدثین فارس کے مکمل پرہیز سے سنی سنایٴ باتوں کیا جاےٴ اور عام کو قرٓان فہمی
رہنے والے تھے جنھوں نے انتہایٴ مہارت سے ایک خفیہ سازش کے زریع مسلمانوں کو قرٓان سے 

حسن قرات نہیں بالکہ حسن تدبر کو قرٓانی پیغامات کو دوسروں تک ضرور پہنچایں ۔ دور کردیا ہے ۔ 
 شکریہ ۔ اور ثوابدارین حاصل کریں،اور قرٓانی عربی زبان کو فروغ دیں
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