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بيان رقم -حركة طالبان باكستان   (61) 

بيان نمبر –تحريک طالبان پاکستان   (61) 

 

 بيان إنذار إلى وسائل اإلعالم التي تشن الحرب االعالمية الصليبية في
 باكستان ضد اإلسالم والمجاهدين مقابل دوالرات معدودة

 

 پاکستان ميں چند ڈالروں کے عوض اسالم ومجاہدين کيخالف صليبی ميڈيا يلغار
 لڑنے والے ميڈيا اداروں کو تنبيہی بيان

 

 

 لَئِْن لَْم يَْنتَِه اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهمْ }

 َمَرٌض َواْلُمْرِجفُوَن فِي اْلَمِدينَِة لَنُْغِريَنََّك بِِهْم ثُمَّ 
ُرونََك فِيَها إاِلَّ قَِليالا * َمْلعُونِيَن أَْينََمااَل يَُجاوِ   

ِ فِي ِّلُوا تَْقتِيالا * سُنَّةَ اَّللَّ  ثُِقفُوا أُِخذُوا َوقُتِ
 ِ  الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبُل َولَْن تَِجدَ ِلسُنَِّة اَّللَّ

 .{ تَْبِديالا 

 

’’ رح( مدينہاگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں ميں بيماری ہے، اور )اسی ط  

 ميں جهوٹی خبريں پهيالنے والے لوگ )اپنے کردارسے ( باز نہ آئے تو ہم ان
 کے خالف کارروائی کرنے کے ليے تمہيں اُٹها کهڑا کريں گے، پهر وہاں تمہارے

 پڑوس ميں وہ نہ رہ سکيں گے مگر)مشکل ہی سے(تهوڑے دن۔ )يہ( لعنت کئے ہوئے
ئيں اور ُچن ُچن کر بری طرح قتل کرلوگ جہاں کہيں پائے جائيں، پکڑ لئے جا  

 ديئے جائيں۔ هللا کا )يہی(دستورچالآرہا ہے اُن لوگوں ميں )بهی( جو پہلے
 گزر چکے ہيں، اور آپ هللا کے دستور ميں ہرگز کوئی تبديلی نہ پائيں

(16-16األحزاب: ‘‘)گے۔  

 

نےتحريک طالبان کے بہادرمجاہدين  ۷۱۵۴دسمبر ۷بمطابق ۵۳۴۱محرم الحرام ۷۲  
 ايکسپريس نيوز کے دفتر اورجيو نيوز پر ہنڈ گرنيڈ سے کامياب حملہ کيا، ہم

 ميڈيا پرہونےوالے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہيں اور يہ ہماری تنبيہی
 کارروائيوں کا حصہ ہے۔

 

 آج اسالم کيخالف جنگ برپا کرتے ہوئے شيطانی ہتهکنڈوں کو اختيار کرنے ميں
پر چلنے والے پاکستانی اليکٹرونک وپرنٹ ميڈيا ادارےابو لہب کے نقش قدم   

 اور صحافی حضرات کو ہم خبردار کرتے ہيں کہ وہ امريکہ اور اس کے فرنٹ الئن
 ايجنٹ مرتد پاکستانی حکومتی نظام سميت تمام دشمنان اسالم سے مختلف مد ميں
ردارڈالر زوصول کرکے اسالم کيخالف جاری عالمی صليبی جنگ کے ترجمان کا ک  

 ادا کرنے کا سلسلہ بند کرديں، فرعون کے جادوگروں کی طرح شيعہ ،عيسائی اور
 قاديانيوں کی زبان بن کر مجاہديِن اسالم اور ملک کے ديندار طبقے کو بدنام

 کرنے کی ابليسی مہم ترک کرديں اور صحافتی اقدار اوراصولوں کی پاسداری
 کرتے ہوئے مکمل غيرجانبداری کامظاہرہ کريں۔

 

 اگر وہ اپنی اس مجرمانہ روش سے باز نہيں آتے ہيں تو آنے والے دن ان کے
 لئے ہولناک ہوں گے۔

 



 ہم ميڈيا اداروں ميں کام کرنے والے ہر مسلمان کو هللا تعالی سے ڈراتے ہيں
 کہ وہ ايسے تمام ميڈيا اداروں ميں مالزمت کرنے کو چهوڑ ديں، جو اسالم اور

لڑنے ميں دن رات مصروف ہيں ، کيونکہ اب انمجاہدين کيخالف ميڈيا وار   
 ميڈيا اداروں کے ساته وہی سلوک اور برتاؤ کيا جائے گا جس کا حکم هللا

نے اسالم ومجاہدين کيخالف دشمن کی صف ميں کهڑےملسو هيلع هللا ىلص تعالی اور اس کے رسول   
 ہونے والے معاونين اور پشت پناہی کرکے جنگ لڑنے والوں کے ساته کرنے کا

 حکم ديا ہے۔
 

 ياد رکهيں کہ اگر ايک شاعر کو ہتهيار اٹهاکر لڑنے والے ايک جنگجو سے
نے فرماياملسو هيلع هللا ىلص زيادہ خطرناک اور سخت قرار ديا گيا ہے ، جيسا کہ رسول هللا   : 

 ."اُْهُجْوا قََرْيشاا فَِانَّه اََشدُّ َعلَْيِهْم ِمْن َرْشِق اْلنَبل"

’’ ۔ )مسلم(‘‘سخت ہے قريش کی ہجو کرو! يہ ان پر تير اندازی سے زيادہ  

 

 توپهر ہمارے اس دور کا ميڈيا ہتهيار تو نبوی دور کے اشعار سے بهی زيادہ
 سخت اور اثر انگيز ہے اور آج تو ساری جنگ ہی ذرائع ابالغ اور ميڈيا کے

 ذريعے لڑی جارہی ہے۔اس ليے چند روپوں کی خاطر اپنا ايمان مت بيچيں
گنڈوں ميں کسی قسم کا کوئی معمولیاوراسالم ومجاہدين کيخالف ميڈيا پروپي  

 کردار اورچند جملوں کے ساته قلمی وزبانی مدد کرکے اپنے ليے جہنم کا
 ايندهن مت تيار کريں۔

 

نے فرماياملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  : 

 ."إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط هللا ال يلقي لها باال يهوي بها في جهنم "

’’ ول ايسا بولتا ہے کہ وہ اس کیبيشک انسان هللا کی ناراضگی واال ايک ب  

صحيح‘‘)پرواہ نہيں کرتاہے ، مگروہ اسے جہنم ميں ڈالنے کے ليے کافی ہے۔  
 (بخاری

 

نے فرماياملسو هيلع هللا ىلص اسی طرح آپ  : 

 من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي هللا يوم القيامة مكتوب على جبهته "

 " آيس من رحمة هللا :

’’ ساته بهی کسی مسلمان کوقتل کرنے جس نے محض )زبان سے (کسی ايک لفظ کے  

 ميں مدد دی تو قيامت کے دن اس کی مالقات هللا تعالی کے ساته اس حال ميں
هللا کی رحمت سے محروم ہونے واال’’ہوگی کہ اس کی پيشانی پر لکها ہوگا کہ   

 ۔ )البيہقی (‘‘

 

نے فرماياملسو هيلع هللا ىلص آپ : 

بلغ ما بلغت يكتبإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط هللا ما كان يظن أن ت "  

 ."هللا له بها سخطه إلى يوم يلقاہ

 بيشک انسان ايک ايسا جملہ بولتا ہے جسے وہ انتہائی معمولی سمجهتا ہے،’’

 مگر هللا تعالی اس جملے کہ وجہ سے اس کے ليے اپنی مالقات کے دن تک )يعنی
مؤطا،احمد، ترمذی، ابن ماجہ‘‘)تاقيامت( اپنی ناراضگی کو لکه ديتا ہے۔  ) 

 

 

 وهللا أكبر
 

ةُ َوِلَرسُوِلِه َوِلْلُمْؤِمنِيَن َولَِكنَّ } ِ اْلِعزَّ  َوَّلِلَّ



 {اْلُمنَافِِقيَن ال يَْعلَُمونَ 

 

 ’’عزت تو هللا ، اس کے رسول اور مٔومنين کے ليے ہيں ليکن منافقين نہيں جانتے‘‘

 

 ادارہ عمر برائے نشرواشاعت
 تحريِک طالبان پاکستان

 

د ميڈيا سينٹر(مآخذ : )صدى الجہا  
 عالمی اسالمی ميڈيا محاذ

 مجاہدين کی خبروں کی مانيٹرنگ کرنا اورمؤمنين کو ترغيب دالنا


