:ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻨﯽ ﮐے ردﻣﯿں ﻏﻠﻮ
ﺑﺴﻢ اﻟﻠہ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ وﺑﻌﺪ!
ﮐﭽﮫ ﻟﻮگ ﺗﻘﻮی اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧے ﻣﯿں ﻏﻠﻮ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ہﯿں
اور اﺧﻼص ﻣﯿں ﻏﻠﻮ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻋﺪہ اور
داﻋﺶ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﮔﻮارہ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے
اور ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ ﺟہﺎد ﮐﺸﻤﯿﺮ اس ﻟﯿے درﺳﺖ ﻧہﯿں
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﻣﻠﮏ ﮐے ﻟﯿے ﺟہﺎد ہے ﺟﺴے ﯾہ “وﻃﻨﯿﺖ”

ﮐہﺘے ہﯿں۔
ﯾﺎد رﮐﮭﯿے!ہﺮ ﭼﯿﺰ ﮐے ﻟﯿے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے اﯾﮏ ﺣﺪ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮ رﮐﮭﯽ ہے اوراس ﺣﺪ ﺳے آﮔے ﮔﺰرﻧﺎ اور اس
ﻣﯿں ﻏﻠﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﺑہﺖ ﺑﮍا ﺟﺮم ہے ۔
اﯾﮏ اﻋﺘﺮاض ﯾہ ﺑﮭﯽ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﮐہ ﻣﻠﮏ ﮐﯽ ﻃﺮف
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮﻧﺎ اور “دﻓﺎع ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن” ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﻨﺎ درﺳﺖ
ﻧہﯿں ۔
اس ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﻮ ﺧﻮب ﺳﻤﺠﮫ ﻟﯿﺠﯿے ﮐہ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﻠﮏ ﮐﯽ
ﻣﺤﺒﺖ اور اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮﻧﺎ اﺳﻼم ﮐے ﻣﺰاج ﮐے
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺧﻼف ﻧہﯿں ہے ﺑﻠﮑہ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﮐﺴﯽ وﻃﻦ ﺳے
ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﺎ ﺷﯿﻮہ ہﻮﺗﺎ ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ اﯾﮏ
ﻓﻄﺮی ﺟﺬﺑہ ہے اور اﺳﻼم ﻓﻄﺮت ﮐے ﻋﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ہے۔
اﮔﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ دﯾﮑﮭﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ وﻃﻦ ﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ اﯾﮏ
ﻃﺒﻌﯽ اور ﻓﻄﺮی ﭼﯿﺰ ہے ﺟﻮ ہﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯿں ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ
ہے ،وﻃﻦ ﺳے ﻣﺤﺒﺖ اور اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے
ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿں ﺑہﺖ ﺳے ﺷﻮاہﺪاور دﻻﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد ہﯿں۔
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ ہے:
وَﻟَﻮْ اَﻧَّﺎ ﻛ َﺘَﺒْﻨَﺎ ﻋ َﻠَﻴ ْـﻬ ِـﻢْ اَنِ
اﻗ ْﺘُﻠُـﻮٓا اَﻧْﻔُﺴ َﻜ ُﻢْ اَوِ اﺧ ْﺮ ُﺟ ُﻮْا ﻣِﻦ ْ
د ِﻳَﺎرِﻛ ُﻢْ ﻣَّﺎ ﻓ َـﻌَﻠُﻮْه ُ اِﻻَّ ﻗ َﻠِﻴ ْﻞ ٌ
ﻣِّﻨْـﻬ ُـﻢْ
}اﻟﻨﺴﺎء {66
اور اﮔﺮ ہﻢ ان ﭘﺮ ﺣﮑﻢ ﮐﺮﺗے ﮐہ اﭘﻨﯽ ﺟﺎﻧﻮں ﮐﻮ ہﻼک
ﮐﺮ دو ﯾﺎ اﭘﻨے ﮔﮭﺮوں ﺳے ﻧﮑﻞ ﺟﺎؤ ﺗﻮ ان ﻣﯿں ﺳے ﺑہﺖ
ہﯽ ﮐﻢ آدﻣﯽ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗے۔
اﻣﺎم ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ رازی رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں :
ﻣﺬﮐﻮرہ ﺑﺎﻻ آﯾﺖ ﻣﯿں اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے ﺟﻼ وﻃﻨﯽ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ
ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار دﯾﺎ ہے ۔
]ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ اﻟﻤﻌﺮوف اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﮑﺒﯿﺮ[15/515:
ﺳﯿﺪﻧﺎ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗے ہﯿں ﮐہ
رﺳﻮل اﻟﻠہ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﺟﺐ ﮐﺴﯽ ﺳﻔﺮ ﺳے واﭘﺲ
آرہے ہﻮﺗے اور ﻣﺪﯾﻨہ ﮐے ﻗﺮﯾﺐ ﭘہﻨﭻ ﮐﺮ اس ﮐﯽ
دﯾﻮارﯾں ﻧﻈﺮ آﻧے ﻟﮕﺘﯿں ﺗﻮ ﻣﺪﯾﻨہ ﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﯽ وﺟہ

ﺳے اﭘﻨﯽ ﺳﻮاری ﮐﻮ ﺗﯿﺰ ﮐﺮ دﯾﺘے۔
]ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری [1886
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں :
وﻓﯽ اﻟﺤﺪﯾﺚ دﻻﻟۃ ﻋﻠﯽ ﻓﻀﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨۃ ،وﻋﻠﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿۃ
ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ،واﻟﺤﻨﯿﻦ اﻟﯿہ۔
]ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری [3/621:
اس ﺣﺪﯾﺚ ﺳے ﻣﺪﯾﻨہ ﮐﯽ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺛﺎﺑﺖ ہﻮﺗﯽ ہے اور ﯾہ
ﻣﺴﺌﻠہ ﺑﮭﯽ ﺛﺎﺑﺖ ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ اﭘﻨے وﻃﻦ ﺳے ﻣﺤﺒﺖ ﮐﯽ
ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ہے۔
ﯾہﯽ ﺑﺎت اﻣﺎم ﻋﯿﻨﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب “ﻋﻤﺪۃ
اﻟﻘﺎری” ﻣﯿں اور اﻣﺎم ﻣﺒﺎرﮐﭙﻮری رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے
اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب “ﺗﺤﻔۃ اﻻﺣﻮذی” ﻣﯿں درج ﮐﯽ ہے۔
اﺳﯽ ﻃﺮح ﻣﮑہ واﻟﻮں ﮐے ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺳے ﺗﻨﮓ ہﻮﮐﺮ اور
زﺧﻤﻮں ﺳے ﭼﻮر ہﻮ ﮐﺮ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ﺣﮑﻢ ﺳے ﺟﺐ رﺳﻮل
اﻟﻠہ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻣﮑہ ﺳے ہﺠﺮت ﻓﺮﻣﺎﻧے ﻟﮕے
ﺗﻮ ﻣﮑہ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﻨہ ﮐﺮﮐے آﺑﺪﯾﺪہ ہﻮﮐﺮ ﮐہﻨے ﻟﮕے:
واﻟﻠﻪ اﻧﮏ ﻟﺨﯿﺮ ارض اﻟﻠﻪ ،واﺣﺐ ارض اﻟﻠﻪ اﻟﯽ
اﻟﻠﻪ ،وﻟﻮﻻ اﻧﻲ اﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﮏ ﻣﺎ ﺧﺮﺟﺖ«
]ﺗﺮﻣﺬي [۳۹۲۱
اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺗﻮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺳﺐ ﺳے ﺑہﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦ ہے اور
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺳﺐ ﺳے زﯾﺎدہ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ زﻣﯿﻦ ہے ،اﮔﺮ
ﻣﺠﮭے ﺗﺠﮫ ﺳے ﻧﮑﺎﻻ ﻧہ ﮔﯿﺎ ہﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﻣﯿں ﮐﺒﮭﯽ ﻧہ
ﻧﮑﻠﺘﺎ۔
ﮐﯿﺎ اس وﻗﺖ ﻣﮑہ داراﻻﯾﻤﺎن ﺗﮭﺎ ؟
ہﺮﮔﺰ ﻧہﯿں ۔۔۔!
ﯾہ ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻨﯽ ہﯽ ﺗﮭﯽ ﮐہ  360ﺑﺘﻮں ﮐﺎ ﻣﺮﮐﺰ ہﻮﻧے ﮐے
ﺑﺎوﺟﻮد ﭘﯿﺎرے ﻧﺒﯽ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧے اﺳے
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﻗﺮار دﯾﺎ  ،ﭘﮭﺮ آپ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﺟﺐ
ﻣﺪﯾﻨہ ﭘہﻨﭽے ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
اَﻟﻠّٰﮭُﻢَّ ﺣ َﺒِّﺐ ْ اِﻟَﯿْﻨَﺎ اﻟْﻤَﺪِﯾْﻨَۃَ
ﮐ َﺤ ُﺒِّﻨَﺎ ﻣَﮑ َّۃَ اَوْاَﺷ َﺪ َّ ﺣ ُﺒًّﺎ
ﯾﺎ اﻟﻠہ ﻣﮑہ ﮐﯽ ﻃﺮح ﻣﺪﯾﻨے ﮐﻮ ہﻤﺎرا ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻨﺎ دے
ﺑﻠﮑہ ﻣﮑہ ﺳے زﯾﺎدہ ( ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻨﺎ دے
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ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری ﮐﻮ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﮐے ﺑﻌﺪ ﺳﺐ ﺳے ﺻﺤﯿﺢ
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے اور اس ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺨﺎرا ﺷہﺮ ﮐﯽ ﻃﺮف ہے وہ ﺑﺨﺎرا ﮐہ ﺟہﺎں اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐﻮ ﭘﺎوں رﮐﮭﻨے ﮐﯽ ﺑﮭﯽ اﺟﺎزت ﺗﮏ ﻧہ ﺗﮭﯽ
 ،ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ ﺑﺨﺎرا ﮐﯽ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺗﮭﯽ  ،اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی ،
اﻣﺎم ﻧﺴﺎﺋﯽ وﻏﯿﺮﮬﻢ اﮐﺜﺮ اﺋﻤہ ﮐﯽ اﭘﻨے ﻣﻠﮑﻮں ﮐﯽ
ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺗﮭﯽ۔
ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ہﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﻃﺮف اﭘﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻧہﯿں ﮐﺮﺳﮑﺘے
؟ﺟﺲ ﮐے ہﻢ ﭘﺮ ﮐﺌﯽ اﺣﺴﺎن ہﯿں ،ﺟﺲ ﮐﺎ ﻗﺮض ہﻤﯿں
ﭼﮑﺎﻧﺎ ہے ،اس ﮐے ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اس ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ وہ اﭘﻨے ﺗﻘﻮی اور دﯾﻦ ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻠے ﻣﯿں
ﻏﻠﻮ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ہﻮﭼﮑﺎ ہے ،اﺳے اﭘﻨے اﻋﻤﺎل و ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐﺎ
ﺟﺎﺋﺰہ ﻟﯿﻨﺎ ہﻮﮔﺎ ۔
ﻣﯿں ﺗﻮ ﯾہﯽ ﮐہﺘﺎ ہﻮں :ﺷﺮﻋﯽ دﻻﺋﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿں
ہﻤﺎرے ﺳﺎﻣﻨے ﯾہﯽ ﺑﺎت واﺿﺢ ہﻮﺗﯽ ہے ﮐہ اﭘﻨے ﻣﻠﮏ و
ﻣﻠﺖ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ  ،اس ﺳے ﻣﺤﺒﺖ  ،اس ﮐے دﻓﺎع ﻣﯿں
ﺟہﺎد ﮐﺮﻧﺎ اہﻞ اﯾﻤﺎن ﮐﺎ ﺷﯿﻮہ اور ﻧﺸﺎﻧﯽ ہے۔
اﻣﺎم ذﮬﺒﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﻧﺒﯽ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ
ﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ ﺗﺬﮐﺮہ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
وﻛﺎن ﻳﺠﺐ ُ ﻋﺎﺋﺸﺔ ،وﻳﺤﺐ ُ أﺑﺎﻫﺎ ،وﻳﺤﺐ ّ أﺳﺎﻣﺔ ،وﻳﺤﺐ
ﺳﺒﻄﻴﻪ ،وﻳﺤﺐ اﻟﺨﻠﻮاء واﻟﻌﺴﻞ ،وﻳﺤﺐ ّ ﺟ ُﺒﻞ أﺣﺪ،
وﻳﺤﺐ وﻃﻨﻪ ،وﻳﺤﺐ ّ اﻷﻧﺼﺎر ،إﻟﻰ أﺷﻴﺎء ﻻ ﺗُﺤﺼﻰ ﻣﻤﺎ
ﻻ ﻳﻐﻨﻲ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻂ.
}ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ﻟﻠﺬﮬﺒﯽ {
ﻧﺒﯽ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻋﺎﺋﺸہ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﺎ ﺳے ،
ان ﮐے واﻟﺪ ﻣﺤﺘﺮم اﺑﻮ ﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ
ﺳے،اور اﺳﺎﻣہ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺳے اور اﭘﻨے دوﻧﻮں
ﻧﻮاﺳﻮں ﺳے ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺗےﺗﮭے ،ﻣﯿﭩﮭے اور ﺷہﺪ ﮐﻮ
ﺑﮭﯽ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے ،ﺟﺒﻞ اﺣﺪاور اﭘﻨے وﻃﻦ ﺳے ﻣﺤﺒﺖ
ﮐﺮﺗے ﺗﮭے اﻧﺼﺎر ﺳے ﺑﮭﯽ ﭘﯿﺎر ﮐﺮﺗے ﺗﮭے اور ہﺮ اس
ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے ﮐہ ﺟﻦ ﺳے اﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ
ﺑے ﭘﺮواہ ﻧہﯿں ہﻮﺳﮑﺘﺎ۔
ﻣﺬﮐﻮرہ ﺑﺎﻻ دﻻﺋﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿں ہﻤﺎرے ﺳﺎﻣﻨے ﯾہﯽ

ﺑﺎت واﺿﺢ ہﻮﺗﯽ ہے ﮐہ اﭘﻨے ﻣﻠﮏ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ اس ﺳے
ﻣﺤﺒﺖ  ،اس ﮐے دﻓﺎع ﻣﯿں ﺟہﺎد ﮐﺮﻧﺎ اہﻞ اﯾﻤﺎن ﮐﺎ
ﺷﯿﻮہ اور ﻧﺸﺎﻧﯽ ہے۔
ہﺎں اﻟﺒﺘہ ﯾہ وﻃﻨﯽ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧہﯿں ہﻮﻧﯽ
ﭼﺎہﯿے ﺑﻠﮑہ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐﯽ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯿں ﻣﻤﺪو ﻣﻌﺎون
ہﻮﻧﯽ ﭼﺎہﯿے ،اﮔﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم اور ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ہﻮں ﺗﻮاﺳﻼم ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ہﺮ ﭼﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎن ہے۔
ﻧﻮٹ:
ہﻢ ﯾہ ﺑﺎت دﻻﺋﻞ ﺻﺤﯿﺤہ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿں ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﭼﮑے ﮐہ
وﻃﻦ  ،رﯾﺎﺳﺖ و ﻣﻠﮏ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ اﯾﮏ ﺑہﺖ ﺑﮍی
ﻧﻌﻤﺖ ہے اور اس ﺳے ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﺳﻼم ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ اﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﯿﻠﺌے دﯾﻨﯽ ﻓﺮﯾﻀہ ہے ﮐہ وہ ہﺮ
اس ﻣﻠﮏ ﺳے ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮے ﺟﻮ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐے ﻧﺎم ﭘﺮ ﺑﻨﺎ ہﻮ
اور اس ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﯽ ہﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮے اس ﮐے ﺧﻼف
ہﺮ ﭘﺮاﭘﯿﮕﻨڈے ﺳے ﺑﭽے ﺗﺎﮐہ اس ﮐﺎ اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ رہے ۔
ﯾہ وﻃﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻠﮏ ﺧﺪاد ِ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اس ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻻاﻟہ
اﻻ اﻟﻠہ ﭘﺮ ہے اور اس ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﯿے ان ﮔﻨﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎں دی ﮔﺌﯽ اور اس ﮐے دﺳﺘﻮر ﻣﯿں ﯾہ ﺑﺎت ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﮐے ﻋﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ہﻮ ﮔﺎ ،
ﻟﯿﮑﻦ وﻗﺖ ﮐے ﮔﺰرﻧے ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ اس ﻣﯿں ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﺎں
آﺗﯽ رہﯿں ﻟﻮگ ﺑﺪﻟﺘے رہے ذہﻨﯿﺖ ﻣﯿں ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ آﻧے ﮐﯽ
وﺟہ ﺳے ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﮭﯽ ﺑﺪل ﮔﺌے ﻟﯿﮑﻦ آج ﺑﮭﯽ اس ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﯿں ﯾہ ﺑﺎت ﻣﻮﺟﻮد ہے ﮐہ ﺟﻮ ﺷﻖ اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮار
ﭘﺎﺋے ﮔﯽ اس ﮐﺎ ﻧﻔﺎذ ﯾہﺎں ﻧہﯿں ہﻮ ﮔﺎ ۔
ﮐﭽﮫ ﻟﻮگ اﺳﻼم ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺳے ﻧﺎواﻗﻒ ﺑﻠﮑہ ﯾہ
ﮐہﻨﺎ ﻏﻠﻮ ﻧہ ہﻮ ﮔﺎ ﮐہ اﺳﻼم ﮐے ﻟﺒﺎدوں ﻣﯿں اﺳﻼم
دﺷﻤﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﯽ اﯾﮏ ﮔہﺮی ﺳﺎزش اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻟﯿے
دورِ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍا ﻓﺘﻨہ ﺟﻮ اﺳﻼم ﮐے ﻧﺎم
ﭘﺮﭘﯿﺪا ہﻮا ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳے زﯾﺎدہ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﮭﯽ
اﺳﻼم اور اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﻮ ہﻮا وہ ہے اﻟﻘﺎﻋﺪہ اور
داﻋﺶ اور ان ﮐے ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﺮ ﭼﻠﻨے واﻟﯽ ﮐﭽﮫ اور
ﺗﻨﻈﯿﻤﯿں ﺟﻨہﻮں ﻧے ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﻮ ﻣﺮﺗﺪ ﻗﺮار دے
ﮐﺮ ان ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐے ﺟﻮاز ﮐے ﻓﺘﻮے دﯾﺌے اور ان ﮐے ﺧﻼف
ﻋﻠﻢ ﺑﻐﺎوت ﺑﻠﻨﺪ ﮐﯿﺎ ﭘﮭﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎء ﻧے ان ﮐﺎ
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﺮ ﮐے ان ﮐے ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮﯾﺎت اور ﻧﻌﺮوں
ﺳے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ آﮔﺎہ ﮐﯿﺎ اور ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮐہ ﯾہ دﯾﻦ ﻧہﯿں
ﺑﻠﮑہ دﯾﻦ ﮐﯽ ﺟﮍوں ﮐﻮ ﮐﮭﻮﮐﮭﻼ ﮐﺮﻧے واﻟے ﻧﻈﺮﯾﺎت

ہﯿں۔
اب 2018ﻣﯿں اﻧہﻮں ﻧے ﮐﺸﻤﯿﺮ ﮐﺎ رخ ﮐﯿﺎ ﮐﺸﻤﯿﺮ ﺟﻮ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﺷہ رگ ہے اور اس ﭘﺮ ہﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧے
ﻏﺎﺻﺒﺎﻧہ ﻗﺒﻀہ ﺟﻤﺎﯾﺎ ہﻮا ہے ،اور ہﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﯽ ہﺮ ﮐﻮﺷﺶ راﺋﯿﮕﺎں ﭼﻠﯽ ﮔﺌﯽ ﮐہ وہ ﮐﺸﻤﯿﺮوں ﮐے
دﻟﻮں ﺳے ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎ ﻗﻠﻊ ﻗﻤﻊ ﮐﺮ ﺳﮑﯿں ﺑﻠﮑہ
ﯾہ ﮐہﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﻏﻠﻂ ﻧہ ہﻮﮔﺎ ﮐہ دن ﺑہ دن ان ﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﯿں اﺿﺎﻓہ ہﻮﺗﺎ ﺟﺎرہﺎ ہے اور اﻧﺸﺎءاﻟﻠہ ہﻮﺗﺎ رہے
ﮔﺎ،ﺟﺐ ہﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ زورِ ﺑﺎزو ﮐﺸﻤﯿﺮﯾﻮں ﮐﻮ ﺟﮭﮑﺎ
ﻧہ ﺳﮑﯽ ﺗﻮ اس ﻧے اﮔﻼ داوٴ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﮐہ ان ﮐے ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﮐﻮ ﺧﺮاب ﮐﺮدﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﻧے اس ﭘﻼن ﮐﻮ ﭘﺎﺋﯿہ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﮏ ﭘہﻨﭽﺎﻧے ﮐﯿﻠﺌے “داﻋﺶ” اور “اﻟﻘﺎﻋﺪہ” ﮐﺎ
ﺳہﺎرا ﻟﯿﺎ ،اﻟﻘﺎﻋﺪہ ﻧےﮐﺸﻤﯿﺮ ﻣﯿں “ذاﮐﺮﻣﻮﺳﯽ” ﮐﻮ
اﭘﻨے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻼﯾﺎ اور “اﻧﺼﺎر ﻏﺰوۃ اﻟﮭﻨﺪ” ﮐے ﻧﺎم ﺳے
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد رﮐﮫ ﮐﺮ ذاﮐﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻮ اس ﮐﺎ اﻣﯿﺮ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﯾﺎ ۔
اور ﭘﮭﺮ ﯾہ ﻧﻌﺮہ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﯿﺎ ﮐہ وﻃﻦ ﮐﯿﻠﺌے ﺟہﺎد ﮐﺮﻧﺎ
اﻟﻠہ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺮک ہے اور ﯾہ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ہے ،اور
اس ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ ﯾﻮں ﮐﯽ ﮐہ ﮐﺸﻤﯿﺮی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﺎ ﻧﻌﺮہ
“ﮐﺸﻤﯿﺮ ﺑﻨے ﮔﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ” ﻟﮕﺎ ﮐﺮ ﺟہﺎد ﮐﺮرہے ہﯿں
ﺟﻮ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺮک ہے اور واﺿﺢ ﮐﻔﺮ ہے ،
اس ﻟﯿے ﯾہ ﻧﻌﺮہ ﺧﺘﻢ ﮐﺮ ﮐے ﺻﺮف ہﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐے ﺧﻼف
اﭘﻨے ﺣﻘﻮق ﮐے ﻟﯿے ﺟہﺎد ﮐﺮﯾں ۔
ہﻢ اوﭘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿں واﺿﺢ ﮐﺮﭼﮑے
ہﯿں ﮐہ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﮏ ﺳے ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﻧﺎ اﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﮐے ﻟﯿے
ﺿﺮوری ہے،اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﮏ ﺳے ﻣﺤﺒﺖ اور اس ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻠﻨے
ﮐے ﻟﯿے ﮐﻮﺷﺶ ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿں اﮔﺮ ﺟہﺎد ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﺿﺮورت ﭘﮍے
ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے اور ﯾہ ﺟہﺎد 100ﻓﯿﺼﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ﮐے ﻋﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟہﺎد ہﻮ ﮔﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺒﻮی ﷺ ﺳے اس ﮐے ﮐﺌﯽ اﯾﮏ ﺷﻮاہﺪﻣﻠﺘے ہﯿں۔
ہﻢ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳے دﻋﺎﮔﻮ ہﯿں ﮐہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ہﻤﯿں
ﺟﺐ ﺗﮏ زﻧﺪہ رﮐﮭے دﯾﻦ اﺳﻼم اور ﻣﻨہﺞ ﻧﺒﻮی ﷺ ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارﻧےواﻻ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ زﻧﺪہ رﮐﮭےاور ہﻤﺎرا
ﺧﺎﺗﻤہ ﺑﺎﻻﯾﻤﺎن ہﻮ ،رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ہﻢ ﺳے راﺿﯽ ہﻮ اور
ہﻢ اس ﺳے راﺿﯽ ہﻮں ۔

