
 

 

 م   نیطسل ک ریمش کہری   ںی وصحرااغفاتسن :اعمرص اہجد

ز  دمری ااقیظ :وجاابت ا

تانم  ؽرتے ہیں معاصر جناد کی پرزور تائید ہیں آپ نم پڑهتے آپ کے مجلہ میں
پاؽستان اور  سے بڑه ؽرػلسطین اور ؽشمیر وغیرن  ،اس کا دائرن اػغانستان

۔ؽچھ عرصہ ننیںتك پهیالنے کے ساتھ آپ متػق سعودیہ وغیرن جیسے ممالك 
پیشر آپ کے اس موؼف کے خالف ایك ؽتاب منظر عام پر آچکی ہے۔ نمارا خیال 

ا۔ ؽیا اس پر آپ ایسا ننیں نوتها آپ کی طرف سے اس کا جواب آئے گا لیکن 
 ؼارئین کے ابنامات دور ؽرنے کی ضرورت محسوس ننیں ؽرتے؟

اکر  ےہ ہک اِم زنااعت ےس مہ شووسں دکر رںیہ وہیت ری شوشامہری وپ  ربادر زعزی! وجاب:

وج الہ االسل  ںی مہ آیگنہ الےن اک ابثع اانپ کتق اکر الصںیتیح رصف ام اومر رپ رصف رکںی 

ااقیظ اےنپ اقرنیئ اک اکی اخص  رسرسی اطمہعل رکےنیل ےس یہ آپ شو وسحمس وہاجےئ اگ ہک ۔وہں

  وعایم تپھک ۔ذکق راتھک ےہ ایعمر اکر اکی  دےنھکی اکر رپےنھک  ںی اانپ اکی ؛ اکر ک  اایشء شوہقلح راتھک ےہ

mass consumption  ےکےیل مک از مک اِس رطح ےک وموضاعت رپ امہرے اہں ںیہن اھکل

افکتی رکات ےہ۔ ہی  امہرے ایخك  ںی سج ےقبط ےکےیل اھکل اجات ےہام شو امہرا ہی اولسب اجات۔

امہرے زریثحب  یسک کتق یہ اےسی اسحس وموضاعت رضکرت ےک تحترصف یملع کاحض ےہ ہک 

شویئ رفقی نب اجان یھبک امہرے شیپ رظن ںیہن  ام وموضاعت ےک وحاےل ےساہتبل ےت ںیہ؛ اجآ

ای  اافدتی یسک وجاب در وجاب ہلسلس  ںی اےنھجل یک رضکرت  ںیمہ وہات۔ انچہچن اس وموضع رپ یھب 

ٔ کاضتح یگلیئ۔ رصف اکی ابت رظن ںیہن آ ( وجالیئ ےک 3102اکر اس یک ابتب ےلھچپ اسك ) ہنشت

 ےن  دن تاملت ےک زریونعام مہ‘‘ دکتلِ االسیم یک ہریوموجدیگ  ںی املعء یک ااھتریٹ’’امشر   ںی 

رعض رکدےی ےھت  نج ےس علطم وہےن ےکےیل امہرے ایس ومضمم ےس روجع ایک اجاتکس ےہ۔ 

رضکرت وسحمس ںیہن رکےت۔ یملع وطر رپ امہرا ومفق البہبش  ھچک ےنہک یک مہ اب یھباس رپ زمدی 

کیہ ےہ وج وساك  ںی ایبم وہا  ینعی مہ اعمرص اتقك ےک دارئ  شو ااغفاتسنم   نیطسل اکر  ریمش کہری  

 اےسی وبقمہض وطخں کت یہ دحمکد رےتھک ںیہ اکر املعء ےک امجریہ شو ایِس راےئ رپ اپےت ںیہ۔
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