
     ﷽ 

 

 کو زندہ رکھیں۔  
ؒ

 میں ملت پاکستان کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ فکر شہید عارف

( رھبر کبیر)
ؒ

 امام خمینی

  

یشن پاکستان  یہ اسٹوڈنٹس آرگنائز  اصغر



     ﷽ 

 

 .اال ان اولیاءہلل وال خوف علیھم والھم یحزنون

 غمگین ہوتے ہیں۔ )القرآن(خبردار ! بے شک اولیاءہلل پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ اور  

 

پاکستان   یشن  آرگنائز اسٹوڈنٹس  یہ  اسالمی  اصغر جوکہ  یک  تحر ساز  یخ  تار ایک  کی  طلباء  شیعہ 

معاشرے کے قیام کے خاطر  ہر وقت اپنی سرگرمیوں سمیت مستضعفیِن جہاں کی حمایت میں مصروِف عمل  

تشیع   محسِن  ہوئے  رکھتے  دائم  و  قائم  کو  سلسلے  اس  عارف  ہے۔  عالمہ  شہید  قائِد   ،
ؒ

راحل امام  فرزنِد  پاکستان، 

 کی  
ؒ

یں برسی کے موقعے پر 32حسین الحسینی الناس میں عام کرنے کیلئے  و  کو عوام 
ؒ

سندھ بھر    افکاِر شہید قائد

تک2020اگست    07تا    04  میں /    ع  یژنل  فقیہ  ڈو والیِت  مدافع  و   
ؒ

حسینی شہید  "فکِر  پر  سطوحات  ضلعی 

 اد کیا گیا۔ کانفرنسز" کا انعق

پورٹ   پیِش خدمت ہے مفصل ر

 

یژن     ڈو
ؒ

 بدین شہید حسینی

یشن پاکستان   یہ اسٹوڈنٹس آرگنائز  بدین کی جانب سے  اصغر
ؒ

یژن شہید حسینی ع  2020اگست    05ڈو

انعقاد کیا  بمقام مسجِد رسوِل اعظم ملسو هيلع هللا ىلص  کو    سیمینار" کا 
ؒ

یونٹ مراد چھلگری ضلع ماتلی میں "فکر شہید حسینی

یژن بھر سے مومنین کرام اور یونٹس نے شرکت کگیا، جس   ۔  ی میں ڈو

اور محترم برادر محسن علی اصغری )مرکزی صدر(  ،  سیمینار سے محترم حجت االسالم حسن رضا غدیری

صدر(   یژنل  )ڈو حیدری  عرفان  علی  قائدانہ  محترم  سے  زندگی  کی   
ؒ

شہید قائِد  میں  جس  فرمائے،  کرنا  خطاب  نے 

ین نے خطابات فرمائے اوراصلوب، طرِز   شہدائے اسالم کی    شرکاء کی جانب سے   زندگی اور قومی اخالقیات پر مقرر

 تحسین پیش کیاگیا۔
ِ

 خدمت میں خراج

 یونٹ بدین 

یشن پاکستان یونٹ بدین کی جانب سے   یہ اسٹوڈنٹس آرگنائز بمقام مرکزی  ع کو  2020اگست    04اصغر

ینب  سیمینار" کا انعقاد کیا گیا، جس میںمیں "فکر    بدینیہ  امام بارگاہ کاشانہ ز
ؒ

بھر سے مومنین    شھر  شہید حسینی

 کی۔  نے شرکت کارکنان کرام اور یونٹ 



پر   نے محترم ظھیر حسین حیدری    دانشور   سیمینار سے   کی طرِز زندگی 
ؒ

اور شرکاء    یا خطاب فرما  قائِد شہید

 تحسین پیش 
ِ

 کیاگیا۔کی جانب سے شہدائے اسالم کی خدمت میں خراج

یژن حیدرآباد   ڈو

سے   جانب  کی  حیدرآباد  یژن  ڈو پاکستان  یشن  آرگنائز اسٹوڈنٹس  یہ  بمقام  2020اگست    05اصغر کو  ع 

یژن بھر سے    سیمینار" کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈو
ؒ

یونٹ عارب نظامانی ضلع مٹیاری میں "فکر شہید حسینی

 مومنین کرام اور یونٹس نے شرکت کی ۔  

)سابقہ  غدیری  عباس  قمر  محترم  سے  صدر(  سیمینار  و  ،  مرکزی  تعلیم  )مرکزی  ایمانی  علی  ایاز  محترم 

یٹری(   بیت سیکر یژنل صدر(  تر  کی  ات  نے خطاباور محترم منتظر مہدی سجادی )ڈو
ؒ

فرمائے، جس میں قائِد شہید

زندگی حاضرہطرِز  حاالت  شہدائے    ،  سے  جانب  کی  شرکاء  اور  فرمائے  خطابات  نے  ین  مقرر پر  اخالقیات  قومی  اور 

 تحسین پیش کیاگیا۔
ِ

 اسالم کی خدمت میں خراج

 

 یونٹ بھٹ شاہ 

سے   جانب  کی  شاہ  بھٹ  یونٹ  پاکستان  یشن  آرگنائز اسٹوڈنٹس  یہ  بمقام  2020اگست    07اصغر کو  ع 

سیمینار"    
ؒ

حسینی شہید  "فکر  میں  حبیب  شاہ  اور  مسجد  کرام  مومنین  سے  بھر  شھر  میں  جس  گیا،  کیا  انعقاد  کا 

 یونٹ کارکنان نے شرکت کی۔ 

اور   فرمایا  خطاب  پر  اخالقیات  قومی  اور  زندگی  طرِز  قائدانہ اصلوب،  سے  زندگی  کی   
ؒ

شہید قائِد  میں  جس 

 تحسین پیش کیاگیا۔
ِ

 شرکاء کی جانب سے شہدائے اسالم کی خدمت میں خراج

 

پورخاص ضلع    میر

پورخاص کی جانب سے   یشن پاکستان ضلع میر یہ اسٹوڈنٹس آرگنائز ع کو بمقام  2020اگست    06اصغر

بھر  یژن  انعقاد کیا گیا، جس میں ڈو سیمینار" کا   
ؒ

پورخاص میں "فکر شہید حسینی یونٹ حیدری گوٹھ ضلع میر

 سے مومنین کرام، برادر تنظیمیں اور یونٹس نے شرکت کی ۔  

مح محترم قمر عباس غدیری )سابقہ مرکزی  سیمینار سے  برادر محسن علی اصغری )مرکزی صدر(،   ترم 

یک  محترم عنایت علی حسینی )سابق(،  صدر( یہ علم و عمل تحر ، محترم غالم رضا کھوسو )ضلعی صدر اصغر

 کی زندگی  ات نے خطاب  پاکستان( اور محترم رضا حسین الحسینی )ضلعی صدر( 
ؒ

سے   فرمائے، جس میں قائِد شہید

ین نے خطابات فرمائے اور شرکاء کی جانب   قائدانہ اصلوب، طرِز زندگی، حاالت حاضرہ  اور قومی اخالقیات پر مقرر

 تحسین پیش کیاگیا۔ 
ِ

 سے شہدائے اسالم کی خدمت میں خراج

 



 

 کراچی 

یشن پاکستان  یہ اسٹوڈنٹس آرگنائز یک پاکستان یونٹ گلشن حدید کراچی اصغر یہ علم و عمل تحر کی  و اصغر

میں "فکر شہید    گلشن حدید کراچییونٹ  صاحب العصر )عج(  ع کو بمقام مسجِد 2020اگست  05جانب سے 

 سیمینار" کا انعقاد کیا گیا، جس میں مومنین کرام اور یونٹ
ؒ

 نے شرکت کی ۔   کارکنان  حسینی

 کی زندگی سے قائدانہ اصلوب، طرِز زندگی    استاد محترم سید حسین موسوی نے سیمینار سے  
ؒ

قائِد شہید

 پر خطاب فرمایا۔اور قومی اخالقیات 

یژن الڑکانہ   ڈو

یژن الڑکانہ کی جانب سے   یشن پاکستان ڈو یہ اسٹوڈنٹس آرگنائز ع کو بمقام امام  2020اگست    05اصغر

 سیمینار" کا
ؒ

باِر فاطمہ )س( شہدادکوٹ شہر میں "فکر شہید حسینی یژن بھر    بارگاہ در انعقاد کیا گیا، جس میں ڈو

 سے مومنین کرام، برادر تنظیمی اور یونٹس نے شرکت کی ۔  

شر،  علی  محمد  االسالم  حجت  مطہری،  زمان  محمد  االسالم  حجت  محترم  سے  برادر    سیمینار  محترم 

علی   لیاقت  یٹری)مرکزی  عمران  سیکر گروپ  صدر(  (  یونیورسٹیز  یژنل  )ڈو رضا  بالول  برادر  محترم  خطاباور  ات  نے 

 کی 
ؒ

ین نے خطابات فرمائے اور شرکاء کی جانب    حاالت حاضرہ  طرِز زندگی اور    فرمائے، جس میں قائِد شہید پر مقرر

 تحسین پیش کیاگیا۔ 
ِ

 سے شہدائے اسالم کی خدمت میں خراج

 

 ضلع نوشھروفیروز 

یشن پاکستان   یہ اسٹوڈنٹس آرگنائز یک یونٹ کنڈیارو  ضلع نوشھروفیروزاصغر یہ علم و عمل تحر  اور اصغر

سے   جانب  بمقام  2020اگست    04کی  کو  شہر  ع  کنڈیارو  معصومین  بارگاہ  "  امام  و  میں  فقیہ  والیت  فکر  مدافع 

میں   جس  گیا،  کیا  انعقاد  کا  سیمینار"   
ؒ

حسینی نے    ضلعشہید  یونٹس  اور  تنظیمیں  برادر  کرام،  مومنین  سے  بھر 

 ۔   شرکت کی

شیخ  محترم برادر محسن علی اصغری )مرکزی صدر(،  محترم    حجت السالم عسکری ہاشمی،   سیمینار سے

مطہری احمد  اور  )  سہیل  صدر(  یژنل  رضوی محترم  ڈو تصور  یک    یونٹ)  سید  تحر عمل  و  علم  یہ  اصغر صدر 

 کی زندگی سے قائدانہ اصلوب، طرِز زن
ؒ

دگی، حاالت حاضرہ  اور  پاکستان( نے خطابات فرمائے، جس میں قائِد شہید

  
ِ

خراج میں  خدمت  کی  اسالم  شہدائے  سے  جانب  کی  شرکاء  اور  فرمائے  خطابات  نے  ین  مقرر پر  اخالقیات  قومی 

 تحسین پیش کیاگیا۔



 

پورٹ  یری ر  پیش خدمت ہے تصو

 

 بدین 
ؒ

یژن شہید حسینی  ڈو

  



 یونٹ بدین 

 

 یونٹ بھٹ شاہ 

 



یژن حیدرآباد   ڈو

 



پورخاص ضلع    میر

 

 

 



 ضلع کراچی 

 

 ضلع نوشھروفیروز 

 

 



پور ناتھن شاہ   ضلع خیر

 

 

 

 



یژن   الڑکانہ ڈو

 

 

 

 والسالم 

 راحیل عباس راحیل 

یٹری   مرکزی جنرل سیکر

یشن پاکستان  یہ اسٹوڈنٹس آرگنائز  اصغر


