
 
 
 
Subject: Proofs of the truth of your claim 

 
Dear Ghaffar Janba sahib  
Assalmoalaikum  
 
Do you possess any of the qualities that are described in Sabz Ishtihar! Can you list your 
books on the spiritual and worldly knowldege or any indications that clearly show that you are 
worthy of being "Ghulam-e-Zaki" like your knowledge of Quranic teachings or Ahadith?  
I am not interested in any revelations that you might claim that you have recieved, rather, I am 
interested in all the obvious proofs that anyone could see.  
 
1. Mirza Bashirudin Mahmood Ahmad (ra) has written thousands of pages on Quranic 
commentary.  
 
2. He had written books or given lectures that explicitly show his spiritual knowledge on a 
wide variety of topics that also indicated his intellectual level.  
 
3. He has affected the lives of thousands upon thousands of people in a positive way, which 
cannot be fathomed without understanding him being the person prophecied in Sabz Ishtihar!  
What about your followers!  
 
Regards  
 
Muhammad Z. Khan 
 
15.06.2010 










    



  


















 

 





















 ãجنبہ صاحبمحتر ÑلغفاÇعبد  
 Çلسالã علیکم

لچاÑ ساÑ áہ چکا ہوں غرÖ سے ۔میں کیل میں پڑھائی کیجانتا ہوں Âپ کو ÇÐتی طوÑ پر کہ میںجناÈ گذÔÑÇ یہ ہے  
�Ζϗϭ�α�؏Ύ٫ϭ�ؐϴϣ̯ف� æہ Çیک شریف Çنساä کا ہے۔ÑæÇ میرÂ Çپ کے باÑے میں جو تصوÑ ہے تک۔γ�۲۰۰۰ف۱۹۹۹

 Âپ مجھے یقین ہے کہ ہے۔ محمد ظفرÇهللا خاÑæÇä میرÇ پوÇÑ ناã کاã کرتا Ñہا ہوں  غضنفر صاحب کے ساتھ Çطفاáناظم

γف�۱۹۹۹ جوسب جماعت کے لوگ کہ æہاں کی بلکہ Çگر میں یہ کہوںل بہت Çچھی طرÍ جانتا ہےمجھےکا بڑÇ بیڻا

توغلط نہ ہوگا۔ مجھے Çچھی طرÍ جانتے ہیںæہاں مقیم ہیں  
Èپ کی کتاÂ میں نےÏلمصلح موعوÇ لرحمن جستہ جستہ پڑھی ہے۔Ç لطف ÑæÇÏمحمو ÈÇپ کا جوÂپر äکے مضمو 

� تعاÝÑ کرÇæنے کا ÇپنامیرÂ Çپ سے Âپکو لکھوں گا۔مزید تفصیل سےÓÇ کتاÈ کے باÑے میں میں æقت ملنے پربھی۔

  نہیں۔ کوئی ÇÐتی پرخاÔ کہ مجھے Âپ سےیہ جاä جائیںپہچاä لیںاÂ Ñæپ مجھے کسی طرÍ صرÝ یہ ہے کہمقصد
ΩϮϋϮϣ�ϠμϤϟ�ΏΎΘ̯�̶̡̰ف�ϬΠϣÙلفاÇ سے میں جو Íجس طر ÑæÇ ف�ϧ�̟بع�ÇلرÇ لمسیحÇ خلیفۃ ÊحضرΡέ� کرÐ کا 

مجھے Çپنی جیت Â ÑæÇپکی ہاÑ میں کوئی Ïلچسپنی نہیں۔عقائد جاä کر بھی۔پکےÑæÇÂ  بہت Ïکھ ہوæ Çہ پڑھ کر�٫فکیا  
 تاکہ Çگلی  تو ÓÇ کا ÐکرکرÏیںÂپکی کسی کتاÈ میں ہےاä کا جوÇ ÈÇگر میں نے Âپ سے کیے ہیںجو سوÇالÊمگر

έΎΑÈہ کتاæپڑھ کر äہو سکے یا مضمو Êپ سے باÂ کے äپنے مضموÇ پ نےÂمیں مجھے۔ ÒغاÂ�̶ ̯�ΖΤϴμϧ�ϮΟ�

Ñہیں گے۔ÓõÇ پر عمل پیرϬΑ�ΩϮΧ�Ç̶�سوÇلوں کا جوÈÇ لکھتےہوئے ÂپÇمید ہے میرے ہے  
ãلسالÇæ 
ϥΎΧظفرÇهللا   

 
Muhammad Z. Khan, Ph.D. 

 
16.06.2010 
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