ਖ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੱ ਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ
ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ
ਇਮਾਮ ਜਮਾਤ ਅਕਹਮਦੀਆ ਆਲਮਗੀਰ
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ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਅਲਿਮਦੀਆ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੂੰ ਤਰ ਲਦਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਦਿ ਦੀਆਂ ਗਲਿਰਾਈਆਂ ਨਾਿ
ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਉਿ ਇਲਤਿਾਸਕ ਲਦਨ ਿੈ ਜੋ ਲਿੂੰ ਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਲਵਚ ਇਕ ਅਲਿਮ ਸੂੰ ਗੇ ਮੀਿ ਦੀ
ਿੈਸੀਅਤ ਰੱ ਖਦਾ ਿੈ ।ਅੱ ਜ ਤੋਂ 73 ਸਾਿ ਪਲਿਿਾਂ ਲਿੂੰ ਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਿ ਬਾਅਦ 1950 ਲਵਚ ਲਿੂੰ ਦੋਸਤਾਨ ਲਵਚ
ਜਮਿਰੀ ਲਨਜ਼ਾਮ ਿਕਮਤ ਦੇ

ਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਲਿੂੰ ਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਿ ਮਾਣ ਿਾਲਸਿ ਿੈ ਲਕ ਇਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਿਾਜ਼ ਨਾਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਜਮਿਰੀ ਮੁਿਕ ਿੈ। ਲਜੱ ਥੇ ਿਰ
ਧਰਮ ਲਮੱ ਿਤ ਰੂੰ ਗ ਨਸਿ ਅਤੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਕਾਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਿੋ ਕ ਵੱ ਸਦੇ ਿਨ ।
ਇਮਾਮ ਜਮਾਤ ਅਲਿਮਦੀਆ ਆਿਮਗੀਰ ਿਜ਼ਰਤ ਲਮਰਜ਼ਾ ਮਸਰਰ ਅਲਿਮਦ ਸਾਲਿਬ ਪੂੰ ਜਵੇਂ ਖ਼ਿੀਫ਼ਾ ਨੇ 2012 ਲਵਚ ਜਰਮਨੀ ਲਵਖੇ
ਆਪਣੇ ਇਕ ਸੂੰ ਬੋਧਨ ਲਵਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਲਕ
“ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਸਲਲਾਹੋਅਲੈ ਹਵਸਲਮ ਨੇ ਇਹ ਕਸੱ ਕਿਆ ਕਦੱ ਤੀ ਹੈ ਕਕ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਈਮਾਨ ਦਾ ਕਹੱ ਸਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੋਂ ਸੱ ਚੇ ਕਦਲ ਨਾਲ ਹੁੱ ਬਲਵਤਨੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ
ਸੱ ਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ
ਕਬਲਕੁੱ ਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਕ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਰਕਮਆਨ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।ਕਕਉਂਕਕ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਕਨ ਬਣਾ ਕਦੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਕਕ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਆਲਾ ਕਮਆਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਕ਼ਿ਼ਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਖ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਕਮਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਕਨ ਹੈ ਕਕ
ਇੱਕ ਸੱ ਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਦੀ ਵਤਨ ਨਾਲ ਸੱ ਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਕਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣੇ ।“
ਆਪਣੇ ਰਿਾਨੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਇਨਹਾਂ ਲਸੱ ਲਖਆਵਾਂ ਤੇ ਅਮਿ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਰ ਅਲਿਮਦੀ ਬਲਸ਼ੂੰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਤਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼
ਲਿੂੰ ਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਲਿਿੇ ਵਤਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਿ ਬੇਪਨਾਿ ਮੁਿੱਬਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਮੁਕੂੰਮਿ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਲਦਆਂ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਅਤੇ ਭਿਾਈ ਦੇ ਿਈ ਿਰ ਸਮੇਂ ਿਰ ਤਰਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਿਈ ਲਤਆਰ ਰਲਿੂੰ ਦਾ ਿੈ ।

