
 

 

 






  

  


  


       

  


    
     

       

    
      

   

 










    


    

   




   
   







 
  

    


    



  













   








   


    


















  

      
 

   





      







  

























  




 


  


     


    



















 












  

   

  

















 



 















      

   







  
























 












  









 


   



 








  




  

 
   




 











      

       
        

      








   




 مکرم جنبہ صاحب
 اسالم و علیکم

امید ھے آپ خیریت سے ھوں گے۔ آپ کی سائٹ دیکھنے کا موقع مال۔ اور سوچا کے ایک غلطی 
کی طرف نشان دھی کروا دوں جو دانستہ ، غیر دانستہ یا جوش خطابت میں کر رھے ھیں۔ آپ 

۔ یہ طریقہ غیر  تقریباً اپنے ھر مظمون میں جماعت احمدیہ کو "محمودی جماعت" لکھتے ھیں
احمدی استعمال کرتے ھیں جو حضرت مرزا صاحب کے ماننے والوں کو "مرزای " کے نام سے 

مانا   پکارتے ھیں۔ اور یہی طریقہ آپ استعمال کر رہے ھیں اگر آپ کے اس فارمولے کو بنیاد
؟؟جاے تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ "محمودی جماعت" آپ کو "ُجنبی جماعت" ُپکار سکے؟؟؟؟  

 
 وسالم
 آصف احمد
10 March 2016   10:26 uhr 
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