
  دعوة موكال ن   السالم عليهم اهللا اولياء واسط هداية ين انسان  تعاىل خدا

 مؤمينني ن بين  "صدق فتيان"   رض مطلقني دعاة اهلادية الدعوة ارباب ما الستر

 خاطر راكهوا جاري دعوة ين حممد اْل رهيا؛ دئي هداية طرف ين حق ن

؛ قائم منظا سي پختگي  استخدام سي مؤمنني وسنار ما دعوة ان كر

؛ ؛ اهل اهنا واسط كام هر كر  ين بزرگو ما خدمة ين اهلادية الدعوة هوئ

  عنصر؛ اهم ايك قوة ين شباب  ساـ نا جتربة ان قابلية،صالحية

 ين ع ص الزمان امام  فرزند نا   "اجلنة اهل سيداشباب"  ان   "علي اال فىت ال"    

 عمر كار جتربة خاطر چالوا ن نظام نا دعوة  "كهف فتية"  چالؤنار نا دعوة

؛ منتدب واسط مدد ن  نوجوانو نا قوم ساـ نا اجلماعة اعيان رسيده   كر

 رض الدين سيف طاهر وموالنا سيدنا االعلى االجل الداعي املطلقني الدعاة شيخ

   ميقات مبارك  يا متام ورس 50 پر الدعوة عرش ن

 اقبال طرف خدمة ين دعوة نوجوانو حتت نا فلسفة اْج  اْپ ما  "الذهيب العيد"

 نا  "الذهيب العيد شباب" واسط  ائ مجع پر Platform ايك ان كر

 سگال ان ره تازگي ين قسم هر ما امور نا دعوة  تا   فرمايو قائم ن ادارة

 ان جتربة جوان هر ما نتيجة اهنا ان ائ قربان پر الدعوة رب ن ئي متحد

 ط موىل اْپ جيم هوئ جوان ما تازگي ان قوة بزرگ هر ان هوئ شيخ ما فضل

  فرمايو ما بيت ايك  ع



  شبايب شييب املرتضى الوصي                    ابن خدمة يف اجعلن ايارب

 الداعي باقي؛ اْج  الذهيب العيد شباب حسنة ين عليني علىا يف املقدس موالنا

 الدين برهان حممد جوهر القائد ابو وموالنا سيدنا الفاطمي الداعي االعلى االجل
 بالد   ان املبارك الوعظ جمالس راكهي؛ باقي ن حسنة  -  موىل ع ط

؛ مبارك سفر  نا موعظة ان ناهداية شان وه فرماوي  ذكر ين شباب كر

؛ سي  نورانية كلمات  ، خدمة ين ع ط موىل ن شباب سبب نا  نواز

؛ ياري ان قوة اواما فداء ان تفادي    مل

؛ ع ط موىل ما بيان ايك   فرماو

  كم؛ اتنو كهائي فخر جتنو شباب  نا؛ شان  بيو حسني حسن

  "اجلنة اهل شباب سيدا واحلسني احلسن" غالمو؛ كونا مهي

؛ خوشي.....   مطلقني دعاة ان طاهرين  ائمة پنجنت ين اْسگال  اپن

  اْزاد؛ سي جهنم گردن مهاري ما غالمي ين

 متارا چهو حاضر يها سگال متي اْج كيدي دعاء ما حق نا سگال رات گذش

، اميدو گهين ما دلو متارا چهو كرو دعاء ما حق   ي ما دل متارا شباب هس

، فداء ان كريئ خدمة ين دعوة ي مهي  هس اميد  ين حممد اْل مملوك ئي

 خدمة ي ين مؤمنني ان كرو خدمة ين حممد اْل مملوك اؤ، فداء ان كرو خدمة

 متي علم نو حممد اْل پرهجو ي علم سگال متي  ائيو؛ متارا سگال  كرو



 ادارة نا الذهيب العيد شباب ما بالد نا فورين ان هندستان تعاىل  اهللا حبمد اْج

 ساـ نا ولوله ان وشج نشاط، گهنا ما سايا نا نظرات ين ع ط موىل اْقا قائم؛

  رهيا؛ دئي اجنام خدمة

 مواصالت ان  ريكهـ ديكهـ ين اداره نا الذهيب العيد شباب ما اميان عامل

  فرمايو قائم الذهيب العيد شباب دائرة واسط مراسالت

      ع ط املنعام موالنا

 امري البارع العليم الطيبية الدعوة ثقة االفخم املبجل واهلمام  االجالالكرم السيد

ور السيفية اجلامعة  عزالدين ائيصاحب جوهر القائد وقار عايل شهزاده  الدك

  صاحب

 البارع العليم الطيبية الدعوة ثقة االفخم املبجل واهلمام  االجالالكرم السيد

    جمدمها علو اهللا ادام    صاحب الدين مجال ائيصاحب  عمار وقار عايل شهزاده

   ن

  فرمايا قائم الذهيب العيد شباب مدير

 االكرم االجل السيد بن ائيصاحب طاهر االزهر الفرقد االسعد االجنب احلد

    صاحب عزالدين وقار عايل شهزاده



 االجل السيد بن ائيصاحب  اصغر علي االزهر الفرقد االسعد االجنب احلد

    صاحب عزالدين وقار عايل شهزاده االكرم

 االسعد االجنب احلد بن ائيصاحب حملم االزهر رقدالف االسعد االجنب احلد

  الدين حكيم ائيصاحب يونس  االزهر الفرقد

 االسعد االجنب احلد بن ائيصاحب حسن االزهر الفرقد االسعد االجنب احلد

  ن ائيصاحب مصطفى  االزهر الفرقد

  فرمايا؛ قائم معاونني نا الشباب مديري

 اْفس ايك ديواواسط اجنام امور متام نا الذهيب يدالع شباب دائرة ما حمل بدري

 نا مبارك كوار مايلي سي مبارك رزا ين ع ط موىل اْقا احلال يف ما  فرماوي عناية

  رهيا؛ دئي اجنام خدمة ساـ نا قصرور   گذارو خدمة

  واال رامپوره ائي شعيب الشيخ

  وجاواال ائي مصطفى الشيخ

  واال اپيو ائي يوسف الشيخ
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