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اے اہﻞ ﮐﺸﻤﯿﺮ ،ذرا ﺧﺒﺮدار
ﯾﺎد رﮐﮭﯿے ”ﺣﻖ ﮐﻮ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺨﺼﯿﺎت ،ﺟﮭﻨڈوں اور
ﻧﻌﺮوں ﺳے ﻧہﯿں ﭘہﭽﺎﻧﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺑﻠﮑہ ﺷﺨﺼﯿﺎت ،ﺟﮭﻨڈوں
اور ﻧﻌﺮوں ﮐﻮ ﺣﻖ )ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ( ﺳے ﭘہﭽﺎﻧﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے”
ﻓﺘﻨہ ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﺳﺮ اﭨﮭﺎﺗﺎ ہے ﺗﻮ وہ اﭘﻨﺎ اﺛﺮ ﺿﺮور
رﮐﮭﺘﺎ ہے،اور اس ﺳے ﺑﭽﻨﺎ ہﯽ اﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﺎ اﻣﺘﺤﺎن
ہﻮﺗﺎ ہے۔
روز اول ﺳے ﻟﯿﮑﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم اور ﺟہﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠہ
ﮐﺎ اﺻﻠﯽ ﭼہﺮہ ﻣﺴﺦ ﮐﺮﻧے ﻣﯿں ﻓﺘﻨہ ﺧﻮارج ﺳے ﺑﮍھ ﮐﺮ
ﮐـﻮﺋﯽ ﻓﺘﻨہ ﻧہﯿں ہے ۔ اور ﯾہ ﻓﺘﻨہ ہﻤﯿﺸہ ﺳـے اہـﻞ
اﺳﻼم اور ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﮐﻮ ﺷﺶ وﭘﻨﺞ ﻣﯿں ڈال ﮐﺮ ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ
ﮐﯽ ﺳﺒﻮﺗﺎژ ﮐﺮﻧے اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ اﺳﻼم اور ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ
ﭘﺮ ﻃﻌﻦ و ﺗﺸﻨﯿﻊ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮاہﻢ ﮐﺮﺗﺎ رہﺘﺎ ہے۔

ﮐﻔﺎر ﮐﻮ ﺟﺐ ﮐﺴﯽ ﻋﻼﻗے ﻣﯿں ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﮐے ہﺎﺗﮭﻮں ہﺰﯾﻤﺖ
ﺳــے دوﭼــﺎر ہﻮﻧــﺎ ﭘﮍﺗــﺎ ہے ﺗــﻮ ﯾہ ﺧــﻮارج ان
ﮐﯿﻠﺌے دﻓﺎﻋﯽ ڈﮬﺎل ﺑﻦ ﮐﺮ ﮐﮭﮍے ہﻮﺟﺎﺗے ہﯿں اور وﻃﻦ
اور ﻧﺴﻞ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﻮ ہﻮا دﯾﺘے ہﻮﺋے ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ
ﮐـﻮ آﭘـﺲ ﻣﯿں ﻟـﮍواﮐﺮ ان ﮐـﯽ ﻋﺴـﮑﺮی ﮐﻮﺷﺸـﻮں ﮐـﻮ
ﺳﺒﻮﺗﺎژ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗے رہﺘےہﯿں۔
ﻟہٰﺬا ﺟﺐ اﻧڈﯾﺎ ﮐﺸﻤﯿﺮی ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﮐے ہﺎﺗﮭﻮں ذﻟﺖ و
رﺳـﻮاﺋﯽ ﺳـے دوﭼـﺎر ہـﻮﻧے ﻟﮕـﺎ ﺗـﻮ ﺗـﺐ ﯾہ ﺧـﻮارج
ﮐﺸﻤﯿﺮﯾﻮں ﮐﻮ آﭘﺲ ﻣﯿں ﻟﮍواﻧے ﮐﯿﻠﺌے ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﯿں
آ ﮔﺌے اور ﮐﺸﻤﯿﺮ ﮐﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﻮ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻗﺮار دﯾﺘے
ہﻮﺋے ﮐﺸﻤﯿﺮی ﻋﻮام ﮐے اذہﺎن ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺳﺎزﺷﻮں ﮐے
ہﺘﮭﮑﻨڈوں ﻣﯿں ﺟﮑﮍﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮ رہےہﯿں ۔
ﭼﻨﺎﻧﭽہ آپ دﯾﮑﮫ ﻟﯿﺠﺌے ﮐہ ﭘہﻠے ﺣﺮم ﻣﮑﯽ ﻣﯿں ﺟہﯿﻤﺎن
اﻟﻌﺘﯿــﺒﯽ ﮐــﯽ ﺷﮑــﻞ ﻣﯿں اور ﭘﮭــﺮ اﺳــﮑے روﺣــﺎﻧﯽ
ﺑﯿﭩﻮں اﻟﻘﺎﻋـﺪہ  ،ﭨـﯽ ﭨـﯽ ﭘـﯽ اور ان ﺟﯿﺴـے دﯾﮕـﺮ
ﮔﺮوہـﻮں ﮐـﯽ ﺷﮑـﻞ ﻣﯿں اور ﭘﮭـﺮ ان ﺳـﺐ ﮐـﯽ ﻧﺎﺟـﺎﺋﺰ
اوﻻد داﻋﺶ ﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿں اس ﻓﺘﻨہ ﻧے ﺳﺮ اﭨﮭﺎﯾﺎ اور
دﻧﯿﺎ ﺑﮭﺮ ﮐے ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﻮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﯿﺎ  .ﮐﺌﯽ اﻣﺖ
ﮐے ﺧﻮﺑﺮو ﻧﻮﺟﻮان اﺳﯽ ﻓﺘﻨے ﮐﯽ ﻧﺬر ہﻮ ﮐﺮ دﻧﯿﺎ و
آﺧﺮت ﮐﯽ ﺗﺒﺎہﯽ ﺳے دوﭼﺎر ہﻮﺋے ﯾﺎ ہﻮ رہے ہﯿں.
داﻋﺶ ﮐﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﺟﻮ ﮐہ اہﻞ اﺳﻼم ﮐے ﻟﺌے ﻣﺤﺾ ﻣﻼﻣﺖ اور
ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺳے زﯾﺎدہ ﮐﭽﮫ ﻧہﯿں ﺗﮭﯽ ،ﺳﻤﭧ ﭼﮑﯽ ہے ﺑﻠﮑہ
ﺑﮑﮭﺮ ﭼﮑﯽ ہے۔ ﺑﭽے ﮐﮭﭽے ” ﺧﻼﻓﺖ ﮐےاﻧﺪﮬے ﺳﭙﺎہﯽ” ﯾﺎ
ﺗﻮ ﻓﺮار ہﻮرہے ہﯿں ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎری دﯾﮑﺮ ﺟﺎن ﮐﯽ اﻣﺎن
ﭘﺎﻧے ﮐے ﭘﻼن ﺑﻨﺎ رہے ہﯿں۔
اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮐﺸﻤﯿﺮ ﮐﯽ ہے .ﺳﻮﺷﻞ ﻣﯿڈﯾﺎ ﭘﺮ
اس زہﺮ ﺧﻮارج ﮐﺎ ﺟﺎم ﭘﯿﻨے واﻟے اور ﺑﮭﺎرﺗﯽ ﺳﺎزﺷﻮں
ﮐﻮ ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﻨے واﻟے ﭼﻨﺪ ﮔﻤﺮاہ ﻓﮑﺮ ﻧﻮﺟﻮان اس ﺧﻼﻓﺖ
ﮐے ﺳـﭙﺎہﯽ ﺑﻨﻨے ﮐے ﺷـﻮﻗﯿﻦ ہﯿں ﮐہ ﺟـﻮ ﺧﻼﻓـﺖ ﺷﺮﻋـﯽ
ﻣﯿﺰان ﻣﯿں ﺑﺎﻃﻞ،ﺑﺎﻏﯽ اور ﻓﺴﺎدی ﻗﺮار ﭘﺎﺗﯽ ہے .
اورﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد رﮐﮫ ﮐﺮ ان ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں اور اﺳﻼم
ﮐے ﺧﻼف اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧے واﻟے اس ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐے ذﻣہ
دار ﺧﻮد ﺑﮭﯽ اس ﺑﺎت ﮐﺎ اﻗﺮار ﮐﺮ ﭼﮑے ہﯿں ﮐہ ان ﮐﯽ

ﺑﻨﯿﺎد رﮐﮭﻨﺎ ہﻤﺎری ﺑہﺖ ﺑﮍی ﻏﻠﻄﯽ ﺗﮭﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ
ﻟﻮگ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﯽ ہﺮ ﺣﺪ ﮐﺮاس ﮐﺮ ﭼﮑے ہﯿں۔
ﻟہٰﺬا اے اہﻞ اﺳﻼم ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮐﺸﻤﯿﺮی ﻋﻮام! ﯾﺎد رﮐﮫ
ﻟﯿﺠﺌے ﮐہ آپ ﮐـﺎ دﺷﻤـﻦ آپ ﮐـﯽ ﺗﻤـﺎم ﺗﺤﺮﯾﮑـﻮں اور
ﮐﻮﺷﺸﻮں ﮐﻮ ﺳﺒﻮﺗﺎژ ﮐﺮﻧے اور آپ ﮐﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻮں ﮐﻮ
راﺋﯿﮕﺎں ﻗﺮار دﯾﻨے ﮐﯽ ﻧﺎﮐﺎم ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮ رہﺎ ہے اور
اﻧڈﯾﺎ ﮐے اﯾﺠﻨﭧ ﺑﻦ ﮐﺮ آپ ﮐﯽ اس ﺟﻨﮓ آزادی ﮐﻮ ﻧﺴﻞ
ﭘﺮﺳﺘﯽ اور وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﯽ ﺟﻨﮓ ﻗﺮار دﯾﺘے ہﻮﺋے آپ ﮐے
ﺑﺖ ﺷﮑﻦ اور ﻣﻈﺒﻮط اﻋﺼﺎب ﮐﻮ ﮐﻤﺰور ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮ
رہﺎ ہے۔
ﻟﯿﮑﻦ ﻓﯿﺼﻠہ اب آپ ﮐے ہﺎﺗﮫ ﻣﯿں ہے ،ﭼﺎہے ﺗﻮ ان ﮐﯽ
ان ﺳﺎزﺷﻮں ﮐﯽ ﺑﮭﯿﻨﭧ ﭼﮍﮬﺘے ہﻮﺋے اﭘﻨﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻮں ﮐﺎ
ﺳﻮدا ﮐﺮ ﮐے اور اﭘﻨے ﺷہﺪاء ﺳے ﻏﺪاری ﮐﺮﻧے ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
ﺳﺎﺗﮫ اﭘﻨﯽ ﻧﺴﻠﻮں ﮐﻮ اﻧڈﯾﺎ ﮐﺎ ﻏﻼم ﺑﻨﺎ ﻟﯿں ﯾﺎ ﻋﺰت
و وﻗﺎر ﮐے ﺳﺎت اﭘﻨے ﺷہﺪاء ﮐﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻮں ﮐﻮ اﭘﻨے
ﻣﺎﺗﮭے ﮐﺎ ﺟﮭﻮﻣﺮ اور ﻓﺨﺮ ﻗﺮار دﯾﺘے اﺳﻼم ﮐے زﯾﺮ
ﺳﺎﯾہ آزادی ﮐے ﺳﺎﺗﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﺮ ﮐﺮﻧے اور ﺷہﺎدت ﮐﯽ
ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺎن ﻣﻮت ﮐﻮ ﺳﯿﻨے ﺳے ﻟﮕﺎﺗے ہﻮﺋے ان ﮐﻔﺎر و
ﺧﻮارج ﮐے ﻣﻨہ ﭘﺮ ﻃﻤﺎﻧﭽہ دے ﻣﺎرﯾں۔

ﯾﺎد رﮐﮭﯿے! ﻓﯿﺼﻠہ آپ ﮐے ہﺎﺗﮫ ﻣﯿں ہے!!!!!
ہﻢ اﻟﻠہ ﺳے دﻋﺎ ﮔﻮ ہﯿں ﮐہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ
ﮐﻮ ﮐﻔﺎر ﮐے آﻟہ ﮐﺎر ان ﺧﻮارج ﮐے ﺷﺮ ﺳے ﺑﭽﺎﺋے ،
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐے ﻧﻮﺟﻮان ﮐﻮ ﻓﺘﻨہ ﺧﻮارج ﮐﺎ
ﺷﮑﺎر ہﻮﻧے ﺳے ﻣﺤﻔﻮظ ﻓﺮﻣﺎ ﺋے .اوراﺻﻠﯽ ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﻓﯽ
ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠہ ﮐﻮ ﺧﻮارج ﮐے ہﺮ ﻗﺴﻢ ﮐے ﺷﺮ و آﻓﺎت ﺳے
ﻣﺤﻔﻮظ ﻓﺮﻣﺎ ﺋے .آﻣﯿﻦ

