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ٹزهپ کی حبلیہ #خبصی حیزت ہوتی ہے ہوبرے بہت طے فضالء 

جھٌجھالہٹ کو پبکظتبى کی ًبکبهی طے تعبیز کز رہے ہیں! حبالًکہ 

هعبهلہ طو فیصد اص کے بزعکض ہے اور یہ ببت ہللا کے فضل طے 

 اظہز هي الشوض ہے۔

 

ہے لٰہذا جب تک وٍ  واویال کزًے کب ًبم#ہوبرے ہبں کوئی ‘ تجشیہ’غبلببً 

ًہیں ہوتب۔ یب پھز اص ببت کب کہ هظلوبًوں کی ہز پیش  تجشیہ#ًہ کیب جبئے 

رفت کو ًبکبهی بٌب کز دکھبیب جبئے اص لیے کہ صورتحبل طو فیصد وٍ 

 !!!ًہیں جو ہن چبہتے ہیں

 

میں ہیں اور آپ کے آپشن بھی اس وقت آپ بہت اچھی پوزیشن  حضرات

اب نسبتاً بہت زیادہ ہیں۔ کچھ بڑے دیوہیکل واقعات آنے والے دنوں میں 

ہونے کو ُرو نما ہو سکتے ہیں، یہ سچ ہے، اور ان کےلیے تو آپ کو 

ہر حال میں تیار رہنا ہی تھا، کہ آنے والے دن ہیں ہی ایسے )کہ جنہیں 

ھ ٹھر چکا ہوا ہے( خواہ آپ کچ کچھ عظیم الشان عالمی تبدیلیوں کا حمل

لیکن ان دیوہیکل واقعات کا اب پیش آنا  ۔بھی کر لیں یا کچھ بھی کر لیتے

ان شاء ہللا اتنا خوفناک نہیں جتنا آج سے پندرہ اٹھارہ سال پہلے ہوتا۔ 

لٰہذا اب اگر آپ ان کا سامنا کریں گے، اور یقیناً کرنا ہو گا اور حوصلہ 

ان  آپ و گا، تو اب نسبتاً ایک اچھی پوزیشن میںو بہادری سے کام لینا ہ



باقی سب ہللا کے ہاتھ میں ہے؛ جنگ میں کسی بات  کا سامنا کریں گے۔

 کی ضمانت بہرحال آپ کو نہیں دی جا سکتی۔

 

بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے، عالم اسالم کس پاتال سے اٹھ کر اوپر آ رہا 

یہاں پائے جانے کی  ہے، آئیڈیلسٹوں کےلیے میرے نزدیک فی الوقت

آپ کا کوئی بھی آپشن فی الواقع  )معذرت کے ساتھ(۔ کوئی گنجائش نہیں۔

آئیڈیل آپشن نہیں۔ ہر نسبتاً قابل عمل آپشن کے ساتھ بیسیوں مصیتیں ہیں 

اور جس آپشن کے ساتھ فی الوقت آپ کو بیس کی بجائے انیس مصیبتیں 

ے باوجود اس کے کہ ریں حاالت ایک بہترین آپشن ہدنظر آئیں وہی ان

عالم اسالم کے کسی اچھے دور میں وہ ہمارے لیے ایک بدترین آپشن 

کئی سو سال کے خراٹے آپ کو صدیوں  وقت وقت کی بات ہے۔ ہوتا۔

کے حساب سے پیچھے لے جا چکے ہیں، لٰہذا ایک لمحے میں اس 

صورتحال سے نکل آنا ممکن نہیں۔ اس بات کا ادراک اس معاملے کو 

ا پہال زینہ ہے۔ اس زینے پر چڑھ کر اس عالمی گریٹ گیم کو دیکھنے ک

دیکھیں، اور عالم اسالم کا پھر سے اس عالمی اسٹیج پر کسی درجے 

میں ابھرنا دیکھیں تو ان شاء ہللا آپ برا نہیں جا رہے۔ ہاں اس زینے پر 

سے محروم ہیں تو ہر  view کھڑے نہ ہونے کے باعث آپ اصل ویو

خود یہی بات کیا  !نا آپ کو شدید مایوس کر سکتا ہےبال پر چھکا نہ لگ

غلطیوں پر مسلسل چیخ باعث حیرت نہیں کہ ہر موقع پر یہاں آپ قومی 

رہے ہیں، جبکہ عالمی سیناریو پر آپ دن بدن بہتر پوزیشن پر ہوتے 

چلے جا رہے ہیں؟! )داخلی صورتحال پر میں فی الحال بات نہیں کر 

؛ عالم اسالم کی پیش قدمی پر بات ہو رہی ہےپر  ، عالمی منظرنامےرہا

جو الکھ قربانیوں اور آزمائشوں کے باوجود بہرحال ایک حقیقت ہے، 



وں لے سے بھی اور ہمارے کچھ مسلم ملکہمارے عالمی جہاد کے حوا

(۔ آخر کچھ کے مسلسل طاقت پکڑتے چلے جانے کے حوالے سے بھی

ٹن تا دہلی روہانسا تو صحیح ہو گا جس کے باعث آپ کا دشمن واشنگ

 نظر آ رہا ہے۔

 

البتہ سب سے بڑی حیرت یہ کہ دشمن کی جھنجھالہٹ پر زیر لب 

یکھا ہم نے د’آپ کے واویلے شروع ہو جائیں  خود مسکرانے کی بجائے

 بھائی کچھ تو خود اعتمادی سے کام لو۔‘ ؟کیسا غلط کام کر دیا

 ۔۔۔

کی تھی جض کے اص طلظلہ هیں ہن ًے هضبهیي کی ایک طیزیش شزوع 

 :کئی حصے دیٌب ابھی ببقی ہیں۔ طیزیش کے تبحبل شبئع ہو چکے هضبهیي

 

 چٌد هظلن هوبلک اتٌی طی طبقت بھی کیوًکز حبصل کز طکے؟
 

ٌبریو طوجھٌے کی طی‘ پوطٹ کولڈوار’عبلن اطالم کے گزد گھیزا، 

 ضزورت
 

کبفز کی ہوبرے خالف جٌگ کب پہال هحور: "هظلوبى" کو کظی بڑی 

 جغزافیبئی اکبئی کے طور پز روئےسهیي طے ختن کز ڈالٌب

 

 ًہیں دیکھتب ‘‘آج’’ آپ کب  صزف دشوي
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