داﻋﺶ ﮐﯽ ہﻨﺪ ﭘﺮ ﯾﻠﻐﺎر ﮐﯽ ﺑﮍﮬﮏ
ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ۔ ﺗﺠﺰﯾہ ادارہ اﻟﻔﺘﻦ
』ﺧﺼﻮﺻﯽ رﭘﻮرٹ『
】داﻋﺶ ﮐﯽ ہﻨﺪ ﭘﺮ ﯾﻠﻐﺎر ﮐﯽ ﺑﮍﮬﮏ
ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ【
دو ﭼﺎر روز ﻗﺒﻞ داﻋﺶ ﻧے ﺑﮭﺎرﺗﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ہﺪف
ﺑﻨﺎﺗے ہﻮﺋے اﯾﮏ ﻧہﺎﯾﺖ ﺷﺎہﮑﺎر اور ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ
وﯾڈﯾﻮ ﺟﺎری ﮐﯽ ہے.
ﺟﺲ ﻣﯿں ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮭﺎرﺗﯿﻮں ﮐﻮدﮐﮭﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ہے  ،ﺟﻦ
ﻣﯿں ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﺐ وہﯽ ہﯿں ﺟﻮ داﻋﺶ ﮐے ﻇہﻮر ﻣﯿں آﻧے
ﮐے وﻗﺖ ﻣﺸﺮق وﺳﻄﯽ ﮐے ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯿں ﻣﻼزﻣﺖ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳے رہﺎﺋﺶ ﭘﺰﯾﺮ ﺗﮭے۔
ﺟﺒﮑہ ﮔﻨے ﭼﻨے دﯾﻦ ﭘﺴﻨﺪ ﻟﻮگ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮭﺎرﺗﯽ ﺳے “ہﺠﺮت”
ﮐﺮ ﮐے اس “ﺧﻼﻓﺖ” ﻣﯿں ﺑﮭﺮﺗﯽ ہﻮﺋے ﺗﮭے ،ان ﮐﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺮﺗے،ﺗﺮﺑﯿﺖ،ﻣﻌﺮﮐہ اور ﺷہﯿﺪ ہﻮﺋے دﮐﮭﺎﯾﺎ
ﮔﯿﺎ ہے .اور ہﻨﺪ ﮐﻮ ﻧہﺎﯾﺖ دﮬﻤﮑﯽ آﻣﯿﺰ ﻟہﺠے ﻣﯿں
ﭘﯿﻐﺎم دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے ﮐہ ہﻢ ﺗﯿﺮی ﻃﺮف آرہے ہﯿں.
ﯾہ ﺗﻮ ﺗﮭﯽ وﯾڈﯾﻮ ﮐﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺼﯿﻞ…

اب زرا اس وﯾڈﯾـﻮ ﮐے ﺟـﺎری ہـﻮﻧے ﮐے ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﭘہﻠﻮؤں ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﺮﺗے ہﯿں.
ﻣﺜﻼ؛
داﻋﺶ ﮐﺎ

? ﺳﺐ ﺳے ﭘہﻼ اور ﺑﻨﯿﺎدی ﭘہﻠﻮ ﯾہ ﺗﮭﺎ ﮐہ
ﯾہ ہے ﮐہ وہ ﺑﮭﺎرﺗﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿں ،ہﻨﺪو
اﻧﺘہﺎءﭘﺴﻨﺪی ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﺗﯿﺰی ﺳے ﭘﮭﯿﻠﺘﯽ ﺑے ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻮ
ﮐﯿﺶ ﮐﺮواﻧﺎ ﭼﺎہﺘﺎ ہے ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﭘہﻠے اﻟﻘﺎﻋﺪہ اور
ﭨﯽ ﭨﯽ ﭘﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﯽ رہﯽ ہﯿں.
? ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﯾﮏ ﻋﺮﺻے ﺳے ﺑﮭﺎرﺗﯽ ﻣﻈﻠﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ
اﻣﯿﺪ ﮐﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ اﻓﻮاج و آﺋﯽ اﯾﺲ
آﺋﯽ اور ہﻨﺪ ﻣﯿں دﯾﮕﺮ ﺟہﺎدی ﺣﻠﻘﻮں  ،ﺟﻦ ﮐے ہﻨﺪ
ﻣﯿں ﺑﺎﻗﺎﻋﺪہ ﻧﯿﭧ ورک ﺑﮭﯽ ﻣﻮﺟﻮد ہﯿں۔ اب داﻋﺶ ان
ﻣﻈﻠـﻮم اور اﺳﻼم ﭘﺴـﻨﺪ ﺑﮭـﺎرﺗﯽ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮں ﺑﻠﺨﺼـﻮص
ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﺘﯽ ہے.
ﯾہ ﺑﺎت اب روز روﺷﻦ ﮐﯽ ﻃﺮح ﻋﯿﺎں ہﻮ ﭼﮑﯽ ہے ﮐہ
ﺑﮭـﺎرﺗﯽ ﺧﻔﯿہ اﯾﺠﻨﺴـﯿﻮں ﮐے داﻋـﺶ ﮐے ﺳـﺎﺗﮫ ﺷﺎﻧـﺪار
ﺑــﺎہﻤﯽ ﺗﻌﻠﻘــﺎت ہﯿں .ﯾہــﯽ وہ واﺣــﺪ وﺟہ ہے ﮐہ
ﺳﯿﻨﮑﮍوں ﯾﺮﻏﻤﺎل ﺑﻨﺎﺋے ﮔﺌے ہﻨﺪو ﺷہﺮﯾﻮں ﮐﻮ ﺷﺸﻤﺎ
ﺳﻮراج اور اﺟﺖ ﮐﻤﺎر دول ﺑﺎ آﺳﺎﻧﯽ اور ﺑﺎ ﺣﯿﺎت
ﭼﮭﮍوا ﮐﺮ واﭘﺲ ﻻﭼﮑے ہﯿں.

اﺳﯽ ﮐے ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ اﯾﮏ رﭘﻮرٹ ﻣﯿں ﯾﻮں ﺑﺘﺎﯾﺎ
ﮔﯿﺎ :

】داﻋﺶ ﮐﺎ ہﻨﺪ و ﺳﻨﺪھ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﻧﯿﺎ اﻋﻼﻣﯿہ【
داﻋﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے ہﻨﺪ ﺑﺎرے وﯾڈﯾﻮ رﯾﻠﯿﺰ ﮐے دو دن

ﺑﻌﺪ ہﯽ اب ﯾہ
ﺑﮭﺎرﺗﯽ ﺷہﺮﯾﻮں
ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ رﯾﺎﺳﺖ
ان ﮐے ذﻣے اہﻢ

ﺧﺒﺮ ﺳﺎﻣﻨے آرہﯽ ہے ﮐہ داﻋﺶ ﻧے دو
ﺟﻦ
ﮐﻮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿں ﺗﺮﻗﯽ دی ہے ،
ﻣہﺎراﺷﭩﺮا ﺳے ہے ،ہﻨﺪ ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے
ﮐﺎم ﻟﮕﺎ دﯾﺎ ہے۔

? ان ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ ﮐﻠﯿﺎن ﻋﻼﻗے ﮐﺎ ﻓہﺪ ﺗﻨﻮﯾﺮ ﺷﯿﺦ ہے،
ﺟﺴے ﻧﺎﺋﺐ ﺧﻠﯿﻔہ ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے اور اﺳے اب اﺑﻮ
ﺑﮑﺮ اﻟہﻨﺪی ﮐے ﻧﺎم ﺳے ﭘﮑﺎرا ﺟﺎﺗﺎ ہے .ﻧﺎﺋﺐ ﺧﻠﯿﻔہ
ہﻮﻧے ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ،اس ﮐے ذﻣے ہﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﯿں ﻣہﻤﺎت
ﮐﯽ ذﻣہ داری ﺑﮭﯽ ﺳﻮﻧﭙﯽ ﮔﺌﯽ ہے.
? اس ﮐے ﻋﻼوہ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﻧﻮاﺟﻮان ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎم اﻣﺎن
ﻧﻌﯿﻢ ﺗﻨﺰﯾﻞ ہے اور وہ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﻋﻼﻗے ﮐﺎ رہﻨے واﻻ
ہے ،ﮐﻮ ہﻨﺪ و ﺳﻨﺪھ ﮐﺎ ﮔﻮرﻧﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے اور
اﺳﮑﺎ ﻧﺎم ﺑﮭﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮ ﮐے اﺑﻮ ﻋﻤﺮ اﻟہﻨﺪی رﮐﮫ دﯾﺎ
ﮔﯿﺎ ہے.
? ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺎﻣﻨے آﻧے واﻟے ﭘﯿﻐﺎم ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ
ان دوﻧﻮں ﮐﺮ ﺧﻠﯿﻔہ و ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻓﺎداری ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ان
ﻋہـﺪوں ﮐے ﻟﺌے ﭼﻨـﺎ ﮔﯿـﺎ ہے.ﺣـﺎﻻﻧﮑہ اﻧﮑـﺎ ﺗﯿﺴـﺮا
ہﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎﺗﮭﯽ ،ارﯾﺐ ﻣﺠﯿﺪ،ﺟﻮ ﺧﻼﻓﺖ ﮐے اس ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ
ﺟـﺎل ﻣﯿں ﺷﺎﻣـﻞ ہـﻮﻧے ﮐے ﻟﺌے ہﻨﺪوﺳـﺘﺎن ﭼﮭـﻮڑ ﮐـﺮ
ﻣﺬﮐﻮرہ ﺑﺎﻻ دوﻧﻮں اﻓﺮاد ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺎم ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﻟﯿﮑﻦ
ﭘﮭﺮ داﻋﺶ ﮐﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں اور ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﮐے ﺧﻼف ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ
دﯾﮑﮫ ﮐﺮ وہﺎں ﺳے ﻓﺮار ہﻮ ﮐﺮ اﺳﺘﻨﺒﻮل ﭘہﻨﭽﺎ ﺗﮭﺎ
اور ﺧﻮد ﮐﻮ ﺣﮑﺎم ﮐے ﺣﻮاﻟے ﮐﺮ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ…
ﯾہ رﭘﻮرٹ اﯾﮏ اﻧﮕﻠﺶ رﭘﻮرٹ ﺳے ﻣﺎﺧﻮذ ہے ،ﺟﺲ ﮐﻮ
ﻣﮑﻤﻞ ﭘﮍﮬﻨے ﮐے ﻟﺌے ذﯾﻞ ﻣﯿں ﻟﻨﮏ ﻣﻮﺟﻮد ہے؛

ﺑﻐﺪادی ﮐﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﯿں ﺗﺮﻗﯽ ﭘﺎﻧے واﻟے ہﻨﺪی دو ﺑﺎﺷﻨﺪے

? دوﺳﺮا ﺑﮍا ﻣﻘﺼﺪ داﻋﺶ ﮐﺎ ﯾہ ہے ﮐہ داﻋﺶ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ
ﮐﺮ واﭘﺲ ﭘﻠﭩﻨے واﻟے ﺑﮭﺎرﺗﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻧے اﭘﻨے اور
دﯾﮕﺮ ﺑﮭﺎرﺗﯽ و ﺑﻨﮕﻠہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳے ہﻮﻧے واﻟے اﺑﺘﺮ
ﺳﻠﻮک ﭘﺮ ﺳے ﭘﺮدہ اﭨﮭﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ اور ﮐہﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺳﺐ ﺳے
ﮐﻢ ﺗﺮ وہﺎں اﮔﺮ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﺗﻮ وہ ﺑﮭﺎرﺗﯽ داﻋﺸﯽ
ﺟﻨﮕﺠﻮؤں ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے.
اﮐﺜﺮ ﮐﻮ وہﺎں ﻟﮍﻧے ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے ﯾﺎ ﮐﺴﯽ اﭼﮭے ﻣﻘﺎم ﮐﯽ
ﺑﺠﺎﺋے ﺟﮭﺎڑ ﭘﻮﻧﭻ ،ﺣﺠﺮوں اور واش روﻣﺰ ﮐﯽ ﺻﻔﺎﺋﯽ
وﻏﯿﺮہ ڈﯾﻮﭨﯿﺰ دی ﺟﺎﺗﯽ ہﯿں…
اس وﯾڈﯾﻮ ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ داﻋﺶ ﮐﺎ اﭘﻨے ﺑﺎرے ﭘﺎک و ہﻨﺪ
ﻣﯿں ﭘﮭﯿﻠے ﺑﮭﯿﺎﻧﮏ ﺗﺎﺛﺮ ﮐﻮ زاﺋﻞ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ہے.
? ہﻢ ﺟﺎﻧﺘے ہﯿں ﮐہ داﻋﺶ ﻧے ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻠﮏ
ﮐﻮ دﮬﻤﮑﯽ آوﯾﺰ وﯾڈﯾﻮ ﻣﯿں ہﺪف ﺑﻨﺎﯾﺎ ہے ﺗﻮ اس ﻣﯿں
اس ﻣﻠﮏ ﮐے ﮐﺴﯽ ﻓﻮﺟﯽ ﯾﺎ ﻋﺎم ﺷہﺮﯾﻮں ﮐﻮ ﻻزﻣﯽ ذﺑﺢ ﯾﺎ
ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗﺎ دﮐﮭﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﻟﯿﮑﻦ اﺑﮭﯽ ﻧہ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اور ﻧہ ہﯽ ﺗﺎزہ ﺑﮭﺎرت ﺷﮑﻦ وﯾڈﯾﻮ ﻣﯿں ﮐﺴﯽ ﯾہﻮدی ﯾﺎ
ہﻨﺪو ﮐﯽ ﺑﻠﯽ ﭼﮍﮬﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ہﻮ.

اس وﯾڈﯾﻮ ﮐﯽ اﺷﺎﻋﺖ ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے  ،داﻋﺶ ﮐﻮ ﻣﺰﯾﺪ
ﮐﺌﯽ ﭘہﻠﻮ ﭘﺮ اس ﮐے ﻓﺎﺋﺪوں ﮐﺎ ﺗﺬﮐﺮہ ہﻮﺳﮑﺘﺎ ہے ﻣﮕﺮ
ﺑﮍے اور واﺿﺢ اہﺪاف ﺟﻮ ﺗﮭے وہ اوﭘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮ دﺋﯿے
ہﯿں.
وﻣﺎﻋﻠﯿﻨﺎ اﻻاﻟﺒﻼغ اﻟﻤﺒﯿﻦ

ﺗﺠﺰﯾہ؛ ﻣﺎﻧﯿﭩﺮﻧﮓ ﺳﯿﮑﺸﻦ ،ادارہ اﻟﻔﺘﻦ

