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گستاخئ یہونے وال ںیل ماعظم سے باٹلے سکو  ر  یوز  یلمائے کرام، آئّمہء مساجد  کا برطانوع  

مذّمت کا مطالبہ  یرسول ک  * 

 

اعظم ر  ی وز یبرطانو ںیکھلے خط م کیسے زائد علمائے کرام، آئّمہء مساجد نےا 130کے  ہ یبرطان   

چریکرنے او باٹلے سکول کے ٹ یکجہتیکے مسلمانوں کے ساتھ اظہار   ہ یجونسن سے برطان  سیبور  

کا طالب علموں کو ملسو هيلع هللا ىلص میکر ینب ، یعنیقابل  مذّمت عمل  یانتہائ ںیکوشش م یک النےیپھ قیکا تفر  

معاشرے کے تمام مہذب افراد سے ںیہے۔ خط م ایمذّمت  کا مطالبہ ک دیگستاخانہ خاکہ دکھانے پر شد  

ہے جس ایگ ایبھرپور مذّمت کرنے کا مطالبہ ک یعمل ک یوالے سازش  ےجانےیاس جان بوجھ کر ک  

اور قیوجہ سے تفر  یکو نقصان پہنچتا ہے اور جس ک یاور روادار یہم آہنگ ںیسے معاشرے م  

سبق ہ ی ںیوبا سے ہم یعالم یک سیہے کہ کرونا وائر ایکہا گ ںیخط م  کو فروغ ملتا ہے۔ فرتن  

مشترکہ  ں، یرکھتے ہوئے باہم اتفاق سے رہ الیدوسرے کا خ کیا ںیحاصل ہوا ہے کہ ہم آپس م  

عمل کے یس یو تدر یمیعمل تعل یناقابل  تالف  ہ ی۔ ںیاور باہم احترام کا مظاہرہ کر ںیقدر کر یاقدار ک  

ور سب کےکا عمل سب کو ساتھ شامل رکھنے ا میو تعل سیہے۔ تدر یتمام اصول و ضوابط کے مناف  

کے جذبات و ی کس ںیہوا کرتا ہے۔ اس عمل م یاحساسات کو ملحوظ  خاطر رکھنے کا متقاض   

کہ اس طرح ایکہا گ ںیکے تقاضوں کے سراسر خالف ہے۔ خط م  احساسات کو مجروح کرنا اس  

۔ علمائے کرام اورںیفائدے کا سبب بنتے ہ  صرف انتہا پسندوں کے ںیاطراف م ہرکے اقدامات   

طرف سے مہذب معاشرے کے امن پر قدغن لگانے یآئّمہء مساجد نے باٹلے سکول کے گورنرز ک  

یونٹیتمام مسلم کم یک ہ ی اور کہا کہ برطان ایمعّطلى کے عمل کو خوش آئند قرار د یوالے افراد ک  

یقیحق ںیے ماس سلسل ایکہ ک یرفت پر بغور نظر رکھے گ شیآئندہ پ ںیم لےاس سلس یسکول ک  

جاتا ہے ؟  ایطور پر انصاف فراہم ک  
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