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ਮੁਹੱਲਾ ਅਹਮਦੀਆ ਕਾਦੀਆਂ ਤਜ਼ਲਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਪੰ ਜਾਬ) ਭਾਰਤ

ਤਹਰੀਕੇ ਜਦੀਦ ਦੇ 88ਿੇਂ ਿਰਹੇ’ਚ ਜਮ੍ਾਅਤ ਿੱ ਲਹੋਂ ਪੈਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ
ਵਿੱ ਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਅਤੇ 89ਿੇਂ ਿਰਹੇ ਦੇ ਆਰੰ ਭ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਸੰ ਖੇਪ ਵਿਿਰਨ ਖ਼ੁ ਤਬਾ ਜੁਮ੍ਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਵਮ੍ਰਜ਼ਾ ਮ੍ਸਰੂਰ ਅਵਹਮ੍ਦ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮ੍ਸੀਹ ਅਲ-ਖਾਵਮ੍ਸ ਅੱਯਾਦਾਹੁ ਅੱਲਹਾ
ਤਆਲਾ ਵਬਨਸਰਵਹਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼, 04 ਨਿੰ ਬਰ 2022 ਮ੍ਸਵਜਦ ਮ੍ੁਬਾਰਕ, ਇਸਲਾਮ੍ਾਬਾਦ, ਵਤਲਫ਼ੋਰਡ (ਯੂ.ਕੇ)
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ਤਸ਼ਹੁਦ, ਤਾਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਰਾਹ ਫਾਤਤਹਾ ਦੀ ਤਤਲਾਵਤ ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਨੇ
ਫ਼ਰਮਾਇਆ :
ਅੱ ਜ ਨਵੰ ਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਤਹਲਾ ਜੁਮਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱ ਜ ਦੇ ਖ਼ੁਤਬੇ ’ਚ
ਤਹਰੀਕੇ ਜਦੀਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਪੱ ਛਲੇ ਸਾਲ’ਚ ਰੱ ਬ ਦੀਆਂ
ਤਮਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈ ਤਹ ਸਲਾਮ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਹਰ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਵੱ ਤੀ ਤਹਰੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਹਰੀਕ ਹੈ ।
ਕੁਰਆਨ ਕਰੀਮ’ਚ ਰੱ ਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱ ਟ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੱ ਬ ਇਸੇ
ਸੰ ਸਾਰ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤਦੰ ਦਾ ਹੈ । ਸੂਰਤੁਲ ਬਕਰਹ ਆਇਤ 262’ਚ ਰੱ ਬ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ’ਚ
ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਮਸਾਲ ਤਦੱ ਤੀ ਤਕ ਜੋ ਮੋਤਮਨ ਸੁਤਹਰਦ ਹੋ ਕੇ ਰੱ ਬ ਦੀ ਰਾਹ’ਚ ਖ਼ਰਚ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਰੱ ਬ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਦਾ ਸਗੋਂ ਲੋ ਕ ਪਰਲੋਕ ’ਚ ਅਥਾਹ ਤਦੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ’ਚ ਰੱ ਬ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਹੇਤੁ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈ ਤਹ ਸਲਾਮ
ਨੰ ੂ ਭੇਤਜਆ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਮੰ ਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਜ਼ੰ ਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਅਤੇ
ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ । ਜੇਕਰ ਸੁਤਹਰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱ ਕ
ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਰੱ ਬ ਦੀਆਂ ਤਮਹਰਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ । ਆਂਹਜ਼ਰਤ ਸੱ ਲਲਾਹੋ ਅਲੈ ਤਹ ਵਸਲੱਮ
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ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੱ ਬ ਦਾ ਤਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਰੱ ਬ ਦੀ ਰਾਹ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ
ਨੰ ੂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਦੀਸ’ਚ ਰੱ ਬ ਨੇ ਇੱ ਕ ਹਕੀਕੀ ਮੋਤਮਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਖੱ ਤਚਆ
ਹੈ ਤਕ ਕੇਵਲ ਤਵੱ ਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਇਬਾਦਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਹਨ । ਤਫ਼ਰ ਰੱ ਬ
ਇੰ ਝ ਤਦੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਅਚੰ ਤਭਤ ਰਤਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਨੰ ੂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਕ ਅਸੀਂ ਰੱ ਬ ਦੀ ਰਾਹ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰ’ਤਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦੀ ਪੁਰਤੀ ਵੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਬੀਆ ਬਸਰੀ ਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਤਕ
ਤਕਵੇਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਰੱ ਬ ਦੀ ਰਾਹ’ਚ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਤਦੱ ਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰੋਹਤਣਆਂ ਲਈ ਵੀਂਹ ਰੋਟੀਆਂ ਆ
ਗਈਆਂ ।
ਰੱ ਬ ਨੇ ਅੱ ਜ ਧਾਰਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੁਰਤੀ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈ ਤਹ ਸਲਾਮ
ਨੰ ੂ ਭੇਤਜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਅਤ ਰਾਹੀਂ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੋ ਤਰਹਾ ਹੈ । ਜਮਾਅਤ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ
ਤਮਤਲਅਨ ਪਾਊਂਡ ਸਾਤਹਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਸਤਜਦ ਤੇ ਤਮਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ
ਹੈ । ਸਮਤਰਧ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰੱ ਬ ਦੀ ਤਕਰਪਾ ਹੈ ਤਕ ਤਵੱ ਤੀ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਲੋ ਕ ਇਨਹਾਂ ਖ਼ਰਚੀਆਂ ਨੰ ੂ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱ ਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ
ਦੇਸ਼ਾਂ’ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੰ ੂ ਅਜੀਬ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਤਦੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਨੇ ਲਾਈਬੇਰੀਆ, ਅਸਟਰੇਤਲਆ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਗ਼ੇਮਬੀਆ,
ਨਾਈਜਰ ਤੇ ਤਗਨੀ ਕਰਾਕਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸੰ ਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵੱ ਖੋ -ਵੱ ਖ ਦੇਸ਼ਾਂ’ਚੋਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ
ਔਰਤਾਂ, ਬੁੱ ਤਢਆਂ, ਬੱ ਚੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਰਥਾਤ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਸ਼ਰੈਤਣਆਂ, ਤਕਰਤਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਤਹਰਦ ਅਹਮਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਵੱ ਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਬਆਨ ਕੀਤਾ।
ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ : ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਕੀਲੁਲ ਮਾਲ ਸਾਤਹਬ ਕਤਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤਕ ਇੱ ਥੇ ਇੱ ਕ
ਸਾਤਹਬ ਹਨ, ਤਵੱ ਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ’ਚ ਤਹਰੀਕੇ ਜਦੀਦ’ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸ਼ ਪੈਸ਼ ਹਨ । ਉਨਹਾਂ ਨੰ ੂ ਬਜਟ’ਚ
ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਕਹਾ ਤਗਆ ਤਾਂ ਕਤਹਣ ਲੱਗੇ ਤਕ ਤਕੰ ਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂ । ਉਨਹਾਂ ਨੰ ੂ ਤਕਹਾ ਤਗਆ ਤਕ
ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਰ ਦੇਣ । ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਕੇਦਰੀ
ਨੁਮਾਇਂਦੇ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱ ਸੋ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇਂਦੇ ਨੇ ਕਤਹ’ਤਾ ਤਕ ਚੰ ਗਾ ਤਫ਼ਰ ਦੱ ਸ ਲੱਖ ਦਾ
ਵਾਧਾ ਕਰ ਤਦਓ । ਉਹ ਪਤਹਲਾਂ ਪੰ ਜ ਲੱਖ ਦੇ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ । ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕਰ’ਤਾ ਅਤੇ
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ਅਦਾ ਵੀ ਕਰ’ਤਾ । ਕਤਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤਕ ਮੇਰਾ ਇੱ ਕ ਮਕਾਨ ਸੀ ਤਜਸ ਦੀ ਰਤਜਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਤਖ਼ਆਲ ਸੀ ਪਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱ ਝ ਤਦਨਾਂ ਬਾਦ ਹੀ
ਇਹ ਕੰ ਮ ਵੀ ਹੋ ਤਗਆ । ਲੰਤਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰੱ ਬ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰ’ਤਾ । ਰੱ ਬ ਨ
ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ । ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੰ ੂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਦੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਕੀਲੁਲ ਮਾਲ ਸਾਤਹਬ ਤਲੱਖਦੇ ਹਨ ਤਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱ ਕ ਡਾਕਟਰ, ਜੋ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ’ਚ ਪਰੋਫ਼ਸਰ ਹਨ । ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰ ਦਾ ਦੇ ਤਦੱ ਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ
ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਦੱ ਤਸਆ ਤਕ ਮੈਨੰ ੂ ਤਰੱ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਸਾਇੰ ਤਟਸਟ ਬਣਾ’ਤਾ ਤਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਤਨਖ਼ਾਹ’ਚ ਵੀ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਤਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਹਰੀਕੇ ਜਦੀਦ
ਦੇ ਚੰ ਦੇ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ’ਤਾ ।
ਤਹਰੀਕੇ ਜਦੀਦ ਦੇ 88ਵੇਂ ਵਰਹੇ ਦੇ ਅੰ ਤ’ਤੇ ਤਵਸ਼ਵਤਵਆਪੀ ਜਮਾਅਤੇ ਅਹਮਦੀਆ ਨੰ ੂ
ਦੌਰਾਨੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਵੱ ਤੀ ਤਨਜ਼ਾਮ’ਚ 16.4 ਤਮਤਲਅਨ ਪਾਊਂਡ ਤਵੱ ਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ
ਤੌਫ਼ੀਕ ਤਮਲੀ। ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਵਗਹਦੇ ਹੋਏ ਤਵੱ ਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਇਹ ਵਸੂਲੀ
ਤਪੱ ਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਰੱ ਬ ਦੀ ਤਕਰਪਾ ਨਾਲ 1.1 ਤਮਤਲਅਨ ਪਾਊਂਡ ਵੱ ਧ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ
ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਜਮਾਅਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਅਤਾਂ’ਚੋੋੰ ਪਤਹਲੇ ਨੰਬਰ’ਤੇ ਹੈ । ਪਾਤਕਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰੱ ਬ
ਦੀ ਤਕਰਪਾ ਸੱ ਦਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਵੱ ਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱ ਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਪੱ ਛੇ ਰਤਹ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ’ਚ ਉਨਹਾਂ ਦਾ
ਕਦਮ ਅੱ ਗੇ ਹੀ ਵੱ ਤਧਆ ਹੈ । ਜਰਮਨੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱ ਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰ ਸੀ ਦੇ ਤਹਸਾਬ
ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ’ਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ’ਚ ਤਜਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਤਰਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ
ਇੰ ਝ ਹੀ ਇਹ ਵੱ ਧਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ ਵੀ ਤਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇੰ ਝ ਹੀ ਕਨੇਡਾ,
ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਘਾਨਾ ਦੀਆ ਜਮਾਅਤਾਂ ਦੇ ਚੰ ਦੇ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਕਾਰਜ ਦੇ ਤਹਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਰਸ਼ੰਸ਼ਾਯੋਗ ਜਮਾਅਤਾਂ’ਚ ਹੌਲੈਂਡ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਸੁਡਾਨ,
ਜੌਰਤਜਆ, ਨਾਰਵੇ, ਬੇਲਜੀਅਮ, ਬਰਮਾ, ਮਲੈ ਤਸ਼ਆ, ਤਨਓਜ਼ੀਲੈਂ ਡ, ਬੰ ਗਲਾਦੇਸ਼, ਕਰੇਬਾਤੀ,
ਕਜ਼ਾਤਕਸਤਾਨ, ਤਤਾਤਰਸਤਾਨ, ਤਫ਼ਲੀਪਾਇਨ ਅਤੇ ਤਫ਼ਰ ਤਮਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਇੱ ਕ ਜਮਾਅਤ
ਸ਼ਾਤਮਲ ਹਨ ।
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ਅਫ਼ਰੀਕਾ’ਚ ਵਸੂਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਨਾ ਪਤਹਲੇ ਤੇ ਹੈ । ਤਫ਼ਰ ਮੌਤਰਸ਼ਸ , ਨਾਈਜੇਰੀਆ,
ਬੋਕੀਨਾਫ਼ਾਸੋ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਗੈਮਬੀਆ, ਲਾਇਬੇਰੀਆ, ਯੁਗਾਂਡਾ, ਸੈਰੀਤਲਓਨ ਅਤੇ ਤਫ਼ਰ ਬੇਨਨ
ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ।
ਚੰ ਦੇ ਦੇ ਤਹਸਾਬ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਤਲਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ । ਸ਼ਾਤਮਲ
ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਗਣਤੀ ਰੱ ਬ ਦੀ ਤਕਰਪਾ ਨਾਲ 15 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ।
ਸ਼ਾਮਲੀਨ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਸਾਬ ਨਾਲ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ’ਚ ਨਾਇਜੇਰੀਆ ਨੰਬਰ
ਇੱ ਕ ਤੇ ਹੈ ਤਫ਼ਰ ਤਗਨੀ ਬਸਾਓ, ਕਾਂਗੋ ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਤਗਨੀ ਕਨਾਕਰੀ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ , ਕੋੋੰਗੋ ਕੰ ਸ਼ਾਸਾ,
ਗੈੋੰਤਬਆ, ਕੈਮਰੂਨ, ਐਵਰੀ ਕੋਸਟ, ਨਾਇਜਰ, ਸੈਨੀਗਾਲ ਅਤੇ ਤਫ਼ਰ ਬੋਕੀਨਾ ਫ਼ਾਸੋ ਹੈ ।
ਦਫ਼ਤਰ ਅੱ ਵਲ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਰੱ ਬ ਦੀ ਤਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਤਹਲੀਆਂ ਦੱ ਸ ਜਮਾਅਤਾਂ ਇੰ ਝ ਹਨ । ਕੋਇੰਬਟੂਰ(ਤਾਤਮਲਨਾਡੂ),
ਕਾਦੀਆਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕਰੋਲਾਈ, ਤਪੱ ਥਾ ਪੈਤਰਅਮ, ਕਾਲੀਕੱ ਟ, ਬੈਂਗਲੂਰੁ, ਮੈਲਾਪਾਲਮ,
ਕਲਕੱ ਤਾ ਅਤੇ ਤਫ਼ਰ ਕੈਰੰਗ ।
ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਤਹਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੀਆ’ਚ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਤਮਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ,
ਜੰ ਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਤਲੰਗਾਨਾ, ਉਡੀਸ਼ਾ, ਪੰ ਜਾਬ, ਬੰ ਗਾਲ, ਤਦੱ ਲਹੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨ ।
ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਦੂਆ ਕੀਤੀ ਤਕ ਰੱ ਬ ਸਭ
ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ’ਚ ਬੇਅੰਤ ਬਰਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ੇ । ਆਮੀਨ
ਖ਼ੁਤਬੇ ਦੇ ਅੰ ਤ’ਚ ਇੱ ਕ ਵੇਬਸਾਇਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ
ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਤਕ ਯੂ.ਕੇ ਜਮਾਅਤ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ’ਚ ਜਮਾਅਤ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ
ਵੇਬਸਾਇਡ ਸ਼ੂਰੁ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਬਸਾਇਡ’ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈ ਤਹ ਸਲਾਮ ਦੀ
ਪੱ ਛਮ’ਚ ਪਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ਾਂ’ਤੇ ਆਧਾਤਰਤ ਖੋਜ ਪੱ ਤਰ ਪਰਕਾਤਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਯੂ,ਕੇ’ਚ
ਜਮਾਅਤ ਦਾ ਆਰੰ ਭ 1913 ਈ’ਚ ਸਮਤਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੱ ਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਫ਼ਤਤਹ ਮੁੰ ਹਮਦ ਸਾਤਹਬ
ਤਸਆਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱ ਲਾਹ ਅੰ ਨਹੋ ਇੱ ਥੇ ਆਏ ਸਨ । ਜੱ ਦ ਤਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਹੋਰ
ਦੇਸ਼ਾਂ’ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈ ਤਹ ਸਾਲਮ ਦਾ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਆਪ ਅਲੈ ਤਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਮੁਜਤਦੱ ਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤਗਆ ਸੀ । ਜੱ ਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈ ਤਹ ਸਲਾਮ ਇੱ ਕ ਖ਼ਤ
ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਇਸ਼ਤਤਹਾਰ ਤਜਸ ਦੀਆ ਅੱ ਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਪੀਆਂ ਛਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰੋਪ’ਚ
ਮੌਜੂਦ ਪਰਤਸਧ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪਾਦਰੀ ਸਾਤਹਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ
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ਲੀਡਰਾਂ ਤੱ ਕ ਤਜੱ ਥੇ ਤਜੱ ਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ’ਚ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭੇਜ’ਤਾ । ਉਸ ਦੀ ਇੱ ਕ ਤਮਸਾਲ
ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਯੂ.ਕੇ’ਚ ਚਾਰਲਜ਼ ਬਰੇਡਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਪੌਤਲਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਨਾਸਤਤਕ ਸੀ ।
ਉਸ ਨੰ ੂ ਆਪ ਅਲੈ ਤਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸੰ ਦੇਸ਼ 1885 ਈ’ਚ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ
ਇੱ ਥੇ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੋਰ ਕੋਨਤਸਤਟਓਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 08 ਜੂਨ 1885 ਈ ਦੇ ਪਰਚੇ’ਚ ਕੀਤਾ
ਸੀ । ਇੰ ਝ ਹੀ “ਦੀ ਥੀਓਸੋਤਫ਼ਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ” ਦੇ ਇੱ ਕ ਸੰ ਸਥਾਪਕ ਹੈਨਰੀ ਸਟੀਲ ਆਲਕਾਓਟ
ਨੰ ੂ ਵੀ ਇਹ ਸੰ ਦੇਸ਼ 1886 ਈ’ਚ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਤਜਸ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱ ਕ
ਅਖ਼ਬਾਰ “ਦੀ ਥੀਓਸੋਤਫ਼ਸਟ” ਦੇ ਸਤੰ ਬਰ 1886 ਈ ਦੇ ਪਰਚੇ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਵੇਬਸਾਇਡ’ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈ ਤਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਤਵੱ ਤਰ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ
ਟਾਇਮ ਲਾਇਨ ਤਤਆਰ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹੇ । ਤਜਸ’ਚ ਪੱ ਛਮ’ਚ ਪੈਗ਼ਾਮੇ ਹੱ ਕ’ਤੇ ਆਧਾਤਰਤ ਤੱ ਤਾਂ
ਨੰ ੂ ਤਬਆਨ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਯਾ ਯੁਤਨਅਰ ਤਮਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਟਾਇਮ
ਲਾਇਨ ਤਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਤਜਸ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਬਤਲਗ਼ੀਨ ਤਸਲਤਸਲਾ ਤਜਨਹਾਂ’ਚ ਸਹਾਬਾ
ਹਜ਼ਰਾ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈ ਤਹ ਸਲਾਮ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਯੂ,ਕੇ’ਚ ਉਨਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਸੈਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹੈ । ਇੰ ਝ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈ ਤਹ ਸਲਾਮ ਦੀ
ਪਾਦਰੀ ਯੋਗਤ ਬਾਰੇ ਭਤਵੱ ਖਬਾਣੀ’ਤੇ ਇੱ ਕ ਤਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਖੋਜ ਸੰ ਪੂਰਨ ਹਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ
ਪਰਕਾਤਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇੰ ਝ ਹੀ ਤਾਰੀਖ਼’ਤੇ ਆਧਾਤਰਤ ਹੋਰ ਖੋਜ ਪੱ ਤਰ ਪਰਕਾਤਸ਼ਤ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ । ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ’ਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲਹ ਨੰ ੂ ਸਪਸ਼ੱ ਟ ਕਰਨਗੇ ਤਕ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਵਡੇਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ।

ਇਸ ਵੇਬਸਾਇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ

history.ahmadiyya.uk ਇਹ ਵੀ ਅੱ ਜ ਤੋਂ ਸ਼ੂਰੁ ਹੋਵੇਗੀ । ਉੰ ਝ ਸ਼ੂਰੁ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਤਧਕਾਤਰਤ ਰਸਮੀ

ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਅੱ ਜ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ । ਰੱ ਬ ਕਰੇ ਤਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਈ
ਵੀ, ਗ਼ੈਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇ । ਆਮੀਨ
ْ ن ُش ُر ْ َٔ ْ ُ َٔ َٔ ِم
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ن
ورِ انف ِسنا و
الحمد لله!الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونو بِه ونتوکل علیه ونعوذ بِالله
َٔ
َٔ
َٔ
َٔ
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ْ َٔ َٔ َٔ ْ َٔ ٰ
َٔسیِئا ِت اع َٔمالِنا من يه ِدهِ الله فلا م ِضل له وم یضلِله فلا هادِی له ونشهد ان لا ا ِله اِلا الله ونشهد ان محمدا
ُ َٔ َٔ ٰ َٔ َٔ ٗ ُ ْ ُ َٔ َٔ ٗ ُ ْ َٔ
ٓ َٔ ْ َٔ ْ َٔ ٰ ْ َٔ َٔ ٰ ْ ُ ْ
ٓ َٔ ْ َٔ َٔ ْ ْ َٔ ْ َٔ ْ ُ ُ ْ َٔ َٔ ٰ َٔ
ُ
ع
ِن الفحشاء
ِ
ر
م
ِ
ِ
ِ
ِ ع بده ورسوله ِعباد الله ر ِحمکم الله ان الله یا بِالعد ِل وال ِاحس
ِ ان وايتاء ذی القر بی وينهی
ُ ْ ُ َٔ ْ ُ َٔ َٔ َٔ ْ ُ َٔ َٔ َٔ ْ ُ ُ َٔ ْ َٔ ْ َٔ َٔ ْ ُ ْ َٔ
َُٔ َٔ ْ ُ ْ ُ ْ َٔ ْ ُ ْ ُ َٔ ْ َٔ ْ َٔ ُ ْ َٔ َٔ ِ ْ ُ ِ َٔ ْ َٔر
ُ
والمنکر ِ والب غ ِي ي ِعظکم لعلکم تذکرون اذکرواالله يذکرکم وادعوه یست ِجب لکم ولذکر ا لله اکب ۔
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