دﻧﯿـﺎ ﻣﯿں اس وﻗـﺖ ﻓﻔﺘـﮫ ﺟﻨﺮﯾﺸـﻦ
وار ﻓﯿﺌﺮ ﮐﺎ دور دوراں ہے

دﻧﯿﺎ ﻣﯿں اس وﻗﺖ ﻓﻔﺘﮫ ﺟﻨﺮﯾﺸﻦ وار
ﻓﯿﺌﺮ ﮐﺎ دور دوراں ہے.
اس ﻧﺌے ،ﻧہﺎﯾﺖ ہﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻃﺮز ﺟﻨﮓ ﮐﻮ ﺑﮭﺎرت ﺑﮭﯽ
وادی ﮐﺸﻤﯿﺮ ﻣﯿں آزادی ﮐﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻮ ﺳﺒﻮﺗﺎژ ﮐﺮﻧے
اور ﮐﭽﻠﻨے ﮐے ﻟﺌے ﻧہﺎﯾﺖ ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺪاز ﻣﯿں ﻻﻧﭻ ﮐﺮ
ﭼﮑﺎ ہے.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎہ ﭘہﻠے وادی ﻣﯿں ﺟﺐ ﺑﮭﺎرﺗﯽ ﻓﻮرﺳﺰ ﻃﺎﻗﺖ ﺳے

ﺗﺤﺮﯾﮏ آزادی ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧے ﻣﯿں ﺑﺮی ﻃﺮح ﻧﺎﮐﺎم ہﻮﺋﯿں
ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے وادی ﻣﯿں اﯾﮏ ﻧﺌے ﺣﺮﺑے ﮐﺎ آﻏﺎز
ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ ﮐﭽﮫ ﻟﻮگ داﻧﺴﺘہ ﯾﺎ ﻧﺎ داﻧﺴﺘہ ﻃﻮر ﭘﺮ اس
ﺑﮭﺎرﺗﯽ ﺳﺎزش ﮐﺎ ﺣﺼہ ﺑﻨے ﯾﺎ ﺷﮑﺎر ہﻮﺋے۔
ﺟﺐ ﻗﺎﺳﻢ ﮐﯽ ﺟﺪوﺟہﺪ ﮐہ ﺟﺲ ﻧے دہﻠﯽ ﮐﻮ ہﻼ ﮐﺮ رﮐﮫ
دﯾﺎ ﺗﮭﺎ ،ﺑﺮہﺎن ﮐے ﺟﺬﺑے وادی ﻣﯿں آزادی ﮐے ﺧﻮاب
ﮐﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐے ﻗﺮﯾﺐ ﺗﺮ ﻻ ﮐﮭﮍا ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اﯾﺴے ﻣﯿں وادی
ﮐﺸﻤﯿﺮ ﮐﻮ اﭘﻨے ﺗﺴﻠﻂ ﺳے ﻧﮑﻠﺘﺎ دﯾﮑﮭﺘے ہﯽ ﺑﮭﺎرت ﻧے
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻮ ﮐﻤﺰور ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﮐﺸﻤﯿﺮی ﻗﻮم ﮐے ﺟﺴﻤﻮں
ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے اﻧﮑے ذہﻨﻮں ﮐﻮ ﻧﺸﺎﻧے ﭘﺮ رﮐﮫ ﻟﯿﺎ اور ﻗﻮم
ﮐﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﯿے اﯾﮏ ﻧﯿﺎ ﺣﺮﺑہ اﭘﻨﺎﯾﺎ۔
اس ﻧﺌے ﺣﺮﺑے ﺳے ﺑﮭﺎرت ﻧہ ﺻﺮف آزادی ﮐﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻮ
ﭼﻠﻨے ﮐﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑہ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﺑﻠﮑہ اس ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐے اہﻢ
ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺎن اور ﮐﺸﻤﯿﺮی ﻋﻮام ﮐے دﻟﻮں ﮐﯽ دﮬﮍﮐﻦ،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﮐﺸﻤﯿﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳے دور ﮐﺮﻧے ﮐﻮ
ہﺪف ﺑﻨﺎﯾﺎ.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻮ ﮐﺸﻤﯿﺮی ﻋﻮام ﺳے ﺟﺐ ﺑﮭﺎرﺗﯽ ﺟﺒﺮ دور
ﻧہﯿں ﮐﺮﺳﮑﺎ ﺗﻮ اس ﻧے اس ﻧﺌے ﺣﺮﺑے ﮐﺎ ﺳہﺎرا ﻟﯿﺎ.
اس ﻣﻘﺼـﺪ ﮐے ﻟﺌے وادی ﻣﯿں اﻟﻘﺎﻋـﺪہ اور داﻋـﺶ ﮐـﯽ
ﻧﻤﺎﺋﺶ ﮐﺎ ﺳہﺎرا ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ اور اس ﻣﻨﺼﻮﺑے ﻣﯿں اﻧہﯿں
ﯾﻘﯿﻨﺎ ﮐﭽﮫ ﺑﮕﮍے ﻧﻮﺟﻮان ﺑﮭﯽ دﺳﺘﯿﺎب ہﻮﺋے .اور اﻧہﯽ
ﮐے ﺑﻞ ﺑﻮﺗے ﭘﺮ “اﻧﺼﺎر ﻏﺰوۃ اﻟہﻨﺪ” ﺟﯿﺴے ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوف
ﭼﮭﻮﭨے ﺳے ﮔﺮوہ ﮐﻮ ﻧہ ﺻﺮف ﭘﻨﭙﻨے ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ
ﺑﻠﮑہ اس ﮐے ﻣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳے واﺑﺴﺘہ اور ﮐﺸﻤﯿﺮی
ﻗﻮم ﮐﻮ درﺳﺖ ﺳﻤﺖ ﻣﯿں ﻟﯿﺠﺎﻧے واﻟے ﺷہﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ و
ﺑﺮہﺎن ﮐے وارﺛﻮں ﮐﻮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺸﺎﻧے ﭘﺮ رﮐﮫ ﻟﯿﺎ ﺗﺎﮐہ
اس ﺳﺎزش ﮐﯽ راہ ﮐﻮ ﺻﺎف ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑے .اور ﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﮐﻤﺰور ہﻮ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ آﺧﺮ ﻣﯿں اس ﮔﻤﺮاہ ﻓﮑﺮ اور ﺑﮕﮍے
ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐے ﮔﯿﻨﮓ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﭨﮭﮑﺎﻧے ﻟﮕﺎ ﮐﺮ ﮐﺸﻤﯿﺮﯾﻮں
ﮐﻮ ﻏﻼﻣﯽ ﮐے اﻧﺪﮬﯿﺮوں ﻣﯿں اﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﮭﺮ دﮬﮑﯿﻞ دﯾﺎ
ﺟﺎﺋے.
اس ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻮ ﭘﺎﻧے اور ﮐﺸﻤﯿﺮ ﮐﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻮاﻣﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﮔﺮدی ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻮڑ ﮐﺮ ﻣﺘﻨﺎزﻋہ
دہﺸﺖ
آزادی ﮐﻮ
ـﻞ ﻣﯿں
ـﺪ ﮐﯽ ﺷﮑـ
ـﺎر ﻏﺰوۃ اﻟہﻨـ
ـﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے اﻧﺼـ
ﺑﻨـ

اﻟﻘﺎﻋﺪہ ﮐﺎ واوﯾﻼ ﻣﭽﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔
اور ﺑﮭﺎرت ﺑہﺖ ﭘﺮ اﻣﯿﺪ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺟﺲ ﻃﺮح اﻟﻘﺎﻋﺪہ اور
داﻋﺶ ﻧے ﺷﺎم اور اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐے ﺻﺎف و ﺷﻔﺎف ﻣﺤﺎزوں
ﮐﻮ آﻟﻮدہ ﮐﺮ ﮐے ﻋﻮام و ﻣﻈﻠﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿں ﺟہﺎد
اور ﻓﺴﺎد ﮐے ﻓﺮق ﮐﻮ ﻣﺒہﻢ ﮐﺮ دﯾﺎ ،اﺳﯽ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﺸﻤﯿﺮ
ﻣﯿں ﮐﺮ ﭘﺎﺋے ﮔﺎ .ﻟﯿﮑﻦ ان ﮐے اس ﺣﺮﺑے ﮐﻮ ﮐﺸﻤﯿﺮی
ﻋـﻮام ﻣﺠﺎہـﺪﯾﻦ اور ﺣﺮﯾـﺖ ﻗﯿـﺎدت ﻧے ﻧہ ﺻـﺮف ﯾﮑﺴـﺮ
ﻣﺴﺘﺮد ﮐﯿﺎ ﺑﻠﮑہ ﻣﮑﻤﻞ اﺗﺤﺎد و ﯾﮕﺎﻧﮕﺖ ﺳے ﻧﺎﮐﺎم ﺑﮭﯽ
ﺑﻨﺎﯾﺎ۔
اﭘﻨﯽ اس ﺳﺎزش ﮐﻮ ﺑﺮی ﻃﺮح ﻧﺎﮐﺎم ہﻮﺗﺎ دﯾﮑﮫ اس وﻗﺖ
ﺑﮭــــﺎرﺗﯽ اﯾﺠﻨﺴــــﯿﺎں دوﺑــــﺎرہ اس ﻣــــﺮدہ
ﮔﮭﻮڑے ،اﻧﺼﺎرﻏﺰوۃ اﻟہﻨﺪ ﮐے ﺟﺴﻢ ﻣﯿں ﺟﺎن ڈاﻟﻨے ﮐے
ﻟﺌے ﭼﺎﻟﯿں ﭼﻞ رہﯽ ہﯿں.
ﺣﺎل ہﯽ ﻣﯿں ﺑﮭﺎرﺗﯽ اﯾﺠﻨﺴﯿﻮں ﻧے ذاﮐﺮ ﻣﻮﺳﯽ اور اﺑﻮ
دﺟﺎﻧہ ﺷہﯿﺪ ﮐﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻟﺰ ﮐﯽ رﯾﮑﺎرڈﻧﮓ ﮐﻮ ﺟﻮڑ ﮐﺮ
اﯾﮏ اﯾﺴﺎ آڈﯾﻮ ﮐﻠﭗ ﻻﻧﭻ ﮐﯿﺎ ﮐہ ﺟﺲ ﺳے وہ ذاﮐﺮ ﻣﻮﺳﯽ
اور اﺳﮑے ﮔﺮوہ ﮐﻮ ﭘﮭﺮ ﻋﻮام اور ﻣﯿڈﯾﺎ ﻣﯿں زﯾﺮ ﺑﺤﺚ
ﻻ ﺳﮑﯿں.
آڈﯾﻮز ﮐے ﭨﮑﮍوں ﮐﻮ ﺟﻮڑ ﮐﺮ اﯾﮏ اﯾﺴﺎ ﮐﻠﭗ ﺗﯿﺎر ﮐﯿﺎ
ﮔﯿـﺎ ﺟـﺲ ﻣﯿں ذاﮐـﺮ ﻣﻮﺳـﯽ اور دﺟـﺎﻧہ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﮐـﯽ
دﻏﺎﺑﺎزﯾﻮں ﮐﺎ ﺗﺬﮐﺮہ ﮐﺮ رہے ہﯿں۔ اس ﻣﯿں ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯿﺎ
ہے اس ﺳے ﭘہﻠے ﯾہ ﺑﺎت ﭘﮭﺮ ﺳے ﺳﻤﺠﮫ ﻟﯿں ﮐہ ﯾہ اﯾﮏ
ﮐﺸﻤﯿﺮی ﻋﻮام اور
ﺑﺎﻗﺎﻋﺪہ ﻣﻨﺼﻮﺑہ ہے ﺟﺲ ﮐے ﺗﺤﺖ
ﻏﻠﻂ ﻓہﻤﯿﻮں ﮐﻮ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﻣﯿں
ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑے۔
اﮔﺮ آپ ﮐﻠﭗ ﮐﻮ ﺑﻐﻮر ﺳﻨﯿں ﺗﻮ آﭘﮑﻮ اس ﺑﺎت ﮐﺎ
اﻧﺪازہ ہﻮﮔﺎ ﮐہ ﯾہ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻟﺰ ﮐﻮ ﻣﻼ ﮐﺮ اﯾﮏ آڈﯾﻮ
ﺟﺲ ﺳے ﯾہ ﺑﺎت ﺛﺎﺑﺖ ہﻮﺗﯽ ہے ﮐہ
ﺑﻨﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ہے۔
ﺑﺎت ﮐﻮ ﺳﯿﺎق و ﺳﺒﺎق ﺳے ہﭩﺎ ﮐﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﺟﺎ رہﺎ
ہے۔ اور اﯾﺴـے ﺟﻤﻠے ﮐـﺎٹ ﮐـﺮ ﻧﮑـﺎﻟے ﮔﺌے ہﯿں ﺟـﻮ
ﮐﺸﻤﯿـﺮی ﻋـﻮام اور ﻣﺠﺎہـﺪﯾﻦ ﮐے ذہﻨـﻮں ﻣﯿں اﻧﺘﺸـﺎر
اور اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﮐﯽ ﻓﻀﺎ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮﯾں ۔
ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑے۔ اب ﮐﺸﻤﯿﺮی ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺻﻔﻮں ﮐے اﺗﺤﺎد

ﮐﺎ ﺧﺘﻢ ہﻮﻧﺎ ﮐﺲ ﮐے ﻟﯿے ﻓﺎﺋﺪہ ﻣﻨﺪ ہے ﯾہ ﺑﺎت ہﻢ
ﻣﯿں ہﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎﻧﺘﺎ ہے۔
ﯾﺎد رﮐﮭﺌﯿے ،ﺟﮭﻮٹ اور دﺟﻞ ﮐﺒﮭﯽ زﯾﺎدہ دﯾﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪہ
ﻧہﯿں رہ ﺳﮑﺘﺎ.
زرا ﺳﻮﭼﯿے!
دﺟﺎﻧہ اور ذاﮐﺮ ﮐﯽ ﯾہ ﮐﺎل  ،دﺟﺎﻧہ ﮐﯽ ﺷہﺎدت ﮐے
ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ ﮐﯿﻮں ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم ﭘﺮ ﻧہ ﻻﺋﯽ ﮔﺌﯽ؟ ﮐﯿﺎ اس
وﻗﺖ ﮐﺎل ﻧہﯿں ﺗﮭﯽ ﯾﺎ وﻗﺖ ﻣﻮزوں ﻧہﯿں ﺗﮭﺎ؟
ﺳﻮال ﯾہ ﭘﯿﺪا ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﯽ ﮐﺎﻟﺰ ﮐﻮ رﯾﮑﺎرڈ
ﮐﯿﻮں ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔؟ اﺑﻮ دﺟﺎﻧہ ﮐﯽ ﮐﺎﻟﺰ ﮐﻮ ہﯽ رﯾﮑﺎڈ
ﮐﯿﻮں ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ؟
ﯾہ ﺑﺎت ﺗﻮ ﻃے ہے ﮐہ دﺟﺎﻧہ اور ذاﮐﺮ ﮐﯽ ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ
ﮐـﺎﻟﺰ ﮐـﻮ ﺑﮭـﺎرﺗﯽ اﯾﺠﻨﺴـﯿﻮں ﻧے ہـﯽ رﯾﮑـﺎرڈ ﮐﯿـﺎ.
ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮔﺮ ﯾہ رﯾﮑﺎرڈﻧﮓ ذاﮐﺮ ﮔﯿﻨﮓ ﻧے ﺧﻮد ﮐﯽ ہﻮﺗﯽ
ﺗﻮ دﺟﺎﻧہ ﮐﯽ ﺷہﺎدت ﮐے ﻓﻮری ﺑﻌﺪ ﺟﺎری ﮐﺮﺗے ،اب
اﭼﺎﻧﮏ رﯾﻠﯿﺰ ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ؟
اب اﮔﺮ ﮐﺎل ﻣﯿں ہﻮﻧے واﻟﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮ ﺑﺎت ﮐﺮﯾں ﺗﻮ
ﮐﯿﻮں ان ﮐﺎ ہﺮ آڈﯾﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ اور ان ﮐﻮ
ﺳﭙﻮرٹ ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﮐے ﺧﻼف ہﯽ ہﻮﺗﺎ ہے؟
اﻟﺰام ﻟﮕﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮐہ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ﻣﺨﺒﺮی ﮐﺮﺗے ہﯿں آڈﯾﻮ ﻣﯿں ﻣﻮﺟﻮد
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺟﺎﻧہ ﻧے ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن واﻟﻮں ﮐﻮ ﭘﻦ
ﭘﻮاﺋﻨﭧ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻧہﯿں ﺑﺘﺎﺋﯽ ﺗﻮ دﺟﺎﻧہ ﮐﯽ ﻣﺨﺒﺮی ﮐﺲ
ﻧے ﮐﯽ؟
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﮭﺎرﺗﯽ ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ ﻓﻮن ہﻮ رہے ہﯿں ﺗﻮ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے ﺑﮭﺎرت ﮐے ﭘﺎس ﺗﻮ ﺧﻮد ﺟﺎرہﯽ ہے،
ﺗﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺮ اﻟﺰام ﮐﯿﺴﺎ؟
ﺳﻮال ﯾہ ہے ﮐہ ان ﮐﯽ اس ﻣﺨﺒﺮی ﮐﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻮ ﮐﯿﺎ
ﻓﺎﺋﺪہ ہﻮﮔﺎ؟
ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﮐﺸﻤﯿـﺮ ﮐے ﻟﺌے ﮐﯿـﺎ ہے ،ﮐﺸﻤﯿـﺮی ہـﯽ ﻧہﯿں

ﺳﺎری دﻧﯿﺎ ﺟﺎﻧﺘﯽ ہے.
ﯾہ دﻧﯿﺎ ﻣﯿں ﮐﺸﻤﯿﺮ ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍا وﮐﯿﻞ ہے ۔ ﺟﺲ ﮐﯽ
ﻓﻮج ﮐﯽ ﺑﮍی ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻤﯿﺮ ﮐے ﺑﺎڈر ﭘﺮ ﺗﻌﯿﻨﺎت ہے اور
ہﺮدن اﻧڈﯾﻦ ﻓﻮرﺳﺰ ﺳے ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﮓ ﻣﯿں ہے ﺷہﺎدﺗﯿں ﭘﯿﺶ
ﮐﺮ رہﯽ ہے۔
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺟﺲ ﻧے ﮐﺸﻤﯿﺮ ﮐﯽ ﺣﺮﯾﺖ ﻗﯿﺎدت ﮐﻮ ﭼﮭﺖ ﻣہﯿﺎ
ﮐﯽ ہے؟
ﺟﻮ ﺗﺤﺮﯾﮏ آزادی ﮐﺸﻤﯿﺮ ﮐﯽ ہﺮ ﻣﺤﺎز ﭘﺮ اﺧﻼﻗﯽ اور
ﺳﻔﺎرﺗﯽ ﻣﺪد ﺟﺎری رﮐﮭے ہﻮﺋے ہے۔ اﺳے ﯾہ ﺳﺐ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ
ﮐﯿﺎ ﺿﺮورت ہے؟
ﺧﯿﺮ ﺑﮭﺎرت ﮐﯽ ﯾہ ﻧﺌﯽ ﭼﺎل ﺗﺤﺮﯾﮏ آزادی ﮐﺎ اﺑﮭﯽ ﺗﮏ
ﮐﭽﮫ ﻧہﯿں ﺑﮕﺎڑ ﺳﮑﯽ اور ﻧہ آﺋﻨﺪہ ﺑﮕﺎڑﭘﺎﺋے ﮔﯽ ان
ﺷﺎء اﻟﻠہ ۔
ﺑﮭﺎرت ﮐﯽ ﯾہ ﺳﺎری ﮐﻮﺷﺸﯿں ﻟﺸﮑﺮ اور ﺣﺰب ﮐﯽ ﻃﺮف
ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐﺎ ﺟﮭﮑﺎؤ روﮐﻨے ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻮ ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮﻧے
 ،ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺻﻔﻮں ﻣﯿں اﻧﺘﺸﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﯿے
ہﯿں ۔ ﺟﻨہﯿں ﮐﺸﻤﯿــﺮی اﭼﮭے ﺳــے ﺟــﺎن ﭼﮑے ہﯿں اور
ـﺮﺗے ہﯿں۔
ـﺎ رد ﮐـ
ـﺮ اﯾﺠﻨڈے ﮐـ
ـﺎﻟﻒ ہـ
ـﮏ ﮐے ﻣﺨـ
ﺗﺤﺮﯾـ
ﮐﺸﻤﯿﺮﯾﻮں ﮐﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳے ﻣﺤﺒﺖ “ﻻ اﻟہ اﻻ اﻟﻠہ” ﮐے
رﺷﺘے ﭘﺮ ہے ﺟﻮ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﻢ ﻧہﯿں ہﻮ ﺳﮑﺘﯽ۔
ہﻢ ان ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐﻮ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﺗے ہﯿں ،ﺟﻮ اس ﺑﮭﺎرﺗﯽ
ﺳﺎزش ﮐﺎ داﻧﺴﺘہ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ داﻧﺴﺘہ ﺷﮑﺎر ہﻮﭼﮑے ہﯿں ﮐہ
وہ اﻟﻠہ ﺳـے ڈرﯾں ،ﮐﺸﻤﯿـﺮی ﻋـﻮام ﮐـﯽ اﻣﻨﮕـﻮں ﮐـﻮ
اﭘﻨﺎﺋﯿں اور ﺑﮭﺎرﺗﯽ ﺳﺎزﺷﻮں ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﯿں ،ﺗﺎﮐہ دﻧﯿﺎ
و آﺧﺮت ﻣﯿں ﻋﺰت و ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ اﻧﮑے ﺣﺼے ﻣﯿں آﺳﮑے.آﻣﯿﻦ

