ﺑﮭﺎرت ،داﻋﺶ ﮔﭩﮫ ﺟﻮڑ ﻣﻨﻈﺮﻋﺎﻟﻢ
ﭘﺮ واﺿﺢ ہﻮ ﭼﮑﺎ
?? ’’ﺑﮭﺎرت – داﻋﺶ ﮔﭩﮫ ﺟﻮڑ
ﻣﻨﻈﺮ ِﻋﺎﻟﻢ ﭘﺮ واﺿﺢ ہﻮ ﭼﮑﺎ‘‘?
]]] ﺧﺼﻮﺻﯽ رﭘﻮرٹ [[[
ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ  :ﯾﻘﺘﻠﻮن اﮬﻞ اﻻﺳﻼم
وﯾﺪﻋﻮن اﮬﻞ اﻻوﺛﺎن
]اﻟﺒﺨﺎری[
“ﺧﻮارج ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﯾں ﮔے اور ﺑﺖ
ﭘﺮﺳﺘﻮں ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ دﯾں ﮔے۔ “
ﺧﻮارج ﮐﯽ ﺳﺐ ﺳے واﺿﺢ اور ﻣﺘﻔﻘہ ﺻﻔﺖ ﯾہ ہے
ﮐہ وہ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮں ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ
ﻗﺘﻞ ﮐﺮﯾں ﮔے آج رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﮐﺎ ﯾہ ﻓﺮﻣﺎن
داﻋﺶ ﭘﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻓﭧ آ ﭼﮑﺎ ہے اور اس
ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿں ﺑﮭﺎرت ﺑﮭﯽ
ﻣﺰﯾﺪ ﺑے ﻧﻘﺎب ہﻮ ﮔﯿﺎ ہے ۔

? داﻋﺶ ﮐے ﺟﻨﻢ ﻣﯿں آﺗے ہﯽ اس ﺑﺎرے ﺑﮭﺎرﺗﯽ
ﻣﺸﮑﻮک ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﭘﺮ ﺗﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻠﻘﻮں ﻣﯿں ﭼہ
ﻣﮕﻮﺋﯿﺎں ﺷﺮوع ہﻮ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯿں ،ﻣﮕﺮ “اﺟﯿﺖ دول”
ﮐے ﺗﺠﺮﺑے اور ﻣﺤﻨﺖ ﮐﻮ ﮐﺘﻨﯽ ﺟﻠﺪ دﻧﯿﺎ ﮐے
ﺳﺎﻣﻨے ﺑﮭﺎرت ﮐﯽ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ اور ﺳﺒﮑﯽ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ
ﺑﻨﻨﺎ ﭘﮍے ﮔﺎ ،اس ﺑﺎرے ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﭘﺎس ﮐہﻨے
ﮐﻮ ﮐﭽﮫ ﻧہﯿں ﺗﮭﺎ۔
?? داﻋﺶ اور ﺑﮭﺎرت ﺗﻌﻠﻘﺎت ﮐﺎ آﻏﺎز ﮐﺐ اور
ﮐﯿﺴے ہﻮا؟
?ﯾہ ﻧہﺎﯾﺖ اہﻢ ﻧﮑﺘہ ہے ﮐہ داﻋﺶ ﮐے ﺑﮭﺎرت
ﯾﺎ اﺳﮑﯽ ﺧﻔﯿہ اﯾﺠﻨﺴﯿﻮں ﺳے ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﺐ اور
ﮐﯿﺴے ﻣﻌﺮض وﺟﻮد ﻣﯿں آﺋے اور اﺳﮑﺎ ﺳﺒﺐ ﮐﯿﺎ
ﭼﯿﺰ ﺑﻨﯽ۔
? دراﺻﻞ ﻻﮐﮭﻮں ﺑﮭﺎرﺗﯽ اس وﻗﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺮب ﮐے
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯿں روزﮔﺎر ﮐﯽ ﺗﻼش ﻣﯿں ﻣﺼﺮوف
ﻋﻤﻞ ہﯿں  ،ﺟﯿﺴے ہﯽ داﻋﺶ ﻧے ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﻣﯿں
اﭘﻨے ﺧﻼﻓﺖ ﮐﺎ ﺑﮕﻞ ﺑﺠﺎﯾﺎ ﺗﻮ ﺟﻨﻮد ﺑﻐﺪادی ﻧے
اﭘﻨے ﺗﺴـﻠﻂ ﮐے ﻋﻼﻗـﻮں ﻣﯿں ﻣﻮﺟـﻮد ﺗﻤـﺎم ﻏﯿـﺮ
ﻣﻠﮑـﯽ ﻏﯿـﺮ ﻋﺮﺑـﻮں ﮐـﻮ ﺣﺮاﺳـﺖ ﻣﯿں ﻟﯿﻨـﺎ ﯾـﺎ
ﯾﺮﻏﻤـﺎل ﺑﻨﺎﻧـﺎ ﺷـﺮوع ﮐـﺮ دﯾـﺎ۔ ﯾہ ﮔﮭﻨـﺎوﻧہ

اﻗﺪام ﮐﺴﯽ ﺟﺬﺑﺎﺗﯽ ﭘﻦ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﻧہﯿں ﺗﮭﺎ
ﺑﻠﮑہ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯿں اﭘﻨے ﻟﺌے ڈوﻧﺮز ﺗﻼش ﮐﺮﻧے
ﮐﯽ اﯾﮏ ﻣﻨﻈﻢ اور ﭘﻼن ﺷﺪہ ﭼﺎل ﺗﮭﯽ۔
⛔ ﮐﺌﯽ ﺟﺎﭘﺎﻧﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻤﭙﻨﯿﻮں ﮐے اﻧﺠﯿﻨﺌﺮ
و اہﻠﮑﺎر ،ﻧﯿﭙﺎﻟﯽ ﻣﺰدور ،دﯾﮕﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﮐـﯽ اﯾـﻦ ﻧﺠـﯽ اوز ﮐے ﮐﺎرﮐﻨـﺎن اور ﺻـﺤﺎﻓﯿﻮں
ﮐﯿﺴﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﮭﺎرﺗﯽ ﻣﯿڈﯾﮑﻞ اور ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ
ادروں اور ﻣﺰدوروں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﯾﺮﻏﻤﺎل ﺑﻨﺎ ﻟﯿﺎ
ﮔﯿﺎ۔
ـﺮ
ـﺎﻟﯽ اور دﯾﮕـ
ـﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﭙـ
ـے ﺟﺎﭘـ
⭕ ان ﻣﯿں ﺳـ
ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐے ﺷہﺮﯾﻮں ﮐﻮ ﻋﺪم اداﺋﯿﮕﯽ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳے ﺑﺮﺳﺮ ﮐﯿﻤﺮہ ﺧﻮﻓﻨﺎک اﻧﺪاز ﻣﯿں ذﺑﺢ
ﮐﺮ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔ اور ان ﺟﯿﺴﺎ اﻧﺠﺎم ہﯽ ﺑﮭﺎرﺗﯽ
ﺷہﺮﯾﻮں ﮐﺎ ہﻮﻧے واﻻ ﺗﮭﺎ ﻟﯿﮑﻦ ،اﺟﯿﺖ دول ﮐے
ـﻮﺋﯽ اور اس ﻧے ان
ـﭧ ہـ
ـﺎغ ﻣﯿں ﺗﮭﺮﺗﮭﺮاہـ
دﻣـ
ﻏﺮﯾﺐ ﺑﮭﺎرﺗﯿﻮں ﺷہﺮﯾﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﺣﺴﺎن ﮐﯽ
ﻧﯿﺖ ﺳے ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ داﻋﺶ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﺣﺎﻣﯽ اور
ﻋﺴﮑﺮی ﻣﻌﺎون ﺑﻨﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے  ،ﺑﮭﺎرﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐـﻮ اس ﻣﻨﺼـﻮﺑے ﺳـے آﮔـﺎہ ﮐﯿـﺎ ﮐہ ﺟـﺲ ﻣﯿں
ﺑﮭﺎرت ان اﻏﻮاء ﺷﺪہ اﻓﺮاد ﮐﯽ رہﺎﺋﯽ ﮐے ﻟﺌے
داﻋﺶ ﮐے ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎن ﻟے۔
??? ﻟہﺬا ﺑﮭﺎرﺗﯽ ﺧﻔﯿہ اﯾﺠﻨﺴﯿﻮں ﮐے وﻓﻮد ﻧے
ﭘے درﭘے ﺷﺎم و ﻋﺮاق ﮐے اﭘﻨے وہﺎں ﻣﻮﺟﻮدہ
راﺑﻄـﻮں ﮐـﯽ ﺑﻨﯿـﺎد ﭘـﺮ دورے ﮐﺌے۔ ﺑﻈـﺎہﺮ
ﯾﺮﻏﻤﺎل اﻓﺮاد ﮐﯽ رہﺎﺋﯽ ﮐے ﻟﺌے ہﻮﻧے واﻟﯽ
ﻣﻼﻗﺎت ﻧے ﺑﻼ آﺧﺮ ﻋﺴﮑﺮی ﺗﻌﺎون ﮐﺎ ﻣﺎﺣﻮل
ﺟﻨﻢ دﯾﺎ۔ اور ﺑﯿﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ دہﺸﺘﮕﺮدوں ﮐﻮ
ﺑﮭﺎرﺗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯿﺴﺮ آﮔﺌﯽ۔
? ﺳﺸﻤﺎ ﺳﻮراج ﮐﻮ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪہ اس ﮐﺎم ﮐﺎ ذﻣہ
ﺳﻮﻧﭙـﺎ ﮔﯿـﺎ اور ﭘﮭـﺮ ﺗﮭـﻮڑے ﺗﮭـﻮڑے ﮐـﺮ ﮐے
ﺑﮭﺎرﺗﯽ ﺷہﺮی رہﺎ ہﻮﻧے ﻟﮕے ،ﺟﺒﮑہ ﺟﻮ اﺑﮭﯽ
ﯾﺮﻏﻤـﺎل ہﯿں  ،ان ﮐے ﺑـﺎرے ﺑﮭـﺎرﺗﯽ وزﯾـﺮ،
اﭘﻨے ﻣﯿڈﯾﺎ ﮐﻮ اب ﺑﮭﯽ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺳے ﺑﺮﯾﻔﻨﮓ
دﯾﺘﯽ ہﯿں ﺗﺎﮐہ داﻋﺶ ﺳے اﻧﺪرون ﺧﺎﻧہ ﭼﻞ رہے

ﻣﻌﺎﺷﻘے ﮐﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﺒﺎدہ اوڑﮬﺎ ﺟﺎﺳﮑے۔
⛔ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﺑﮭﺎرت ﮐے ﻣﻨﺼﻮﺑہ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ہﯽ ﭼﻞ
رہـﺎ ﺗﮭـﺎ اور ان ﺧﻔﯿہ ﺗﻌﻠﻘـﺎت اور ﻋﺴـﮑﺮی
ﺗﻌﺎون ﭘﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿں ﺻﺮف ﺷﮑﻮک ﺷﺒہﺎت اور ﭼہ
ﻣﮕﻮﺋﯿـﺎں ہـﯽ ﭼـﻞ رہـﯽ ﺗﮭﯿں ﮐہ اﭼـﺎﻧﮏ ﭼﻨـﺪ
واﻗﻌﺎت ﺳے اس ﻣﻌﺎﺷﻘے ﮐﺎ ﺑﮭﺎﻧڈا ﺳﺮﺑﺎزار
اور ﻋـﺎﻟﻤﯽ دﻧﯿـﺎ ﮐہ ﺳـﺎﻣﻨے ﭘﮭـﻮٹ ﮔﯿـﺎ۔ اور
ﺑﻈﺎہﺮ ﯾﺮﻏﻤﺎﻟﯿﻮں ﮐے ﻟﺒﺎدے ﻣﯿں ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﭼﻞ
رہﺎ ﺗﮭﺎ ،ﮐﮭﻞ ﮐﺮ دﻧﯿﺎ ﮐﯽ ﻧﻈﺮوں ﮐے ﺳﺎﻣﻨے
آﮔﯿﺎ۔
?? ⛴ ﺑﮭﺎرت ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے داﻋﺶ ﮐے ﻟﺌے اﺳﻠﺤہ
اور دﯾﮕﺮ ﺿﺮورﯾﺎت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﻟﯿﮑﺮ ﺟﺎﻧے واﻟے
ﺑﺤـﺮی ﺟہـﺎز ﮐـﻮ ﺑﯿـﻦ اﻻﻗـﻮاﻣﯽ ﭘـﺎﻧﯿﻮں ﻣﯿں
ﺣﺮاﺳــﺖ ﻣﯿں ﻟﺌے ﺟــﺎﻧے ﭘــﺮ اس ﺳــﺎری ﺧﻔﯿہ
ﻣﻌﺎﺷﻘے ﮐﺎ ﭘﻮل ﮐﮭﻞ ﮔﯿﺎ۔
? آپ ﮐے ﺳﺎﻣﻨے دو اﯾﺴے واﻗﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺗے
ہﯿں  ،ﺟﻦ ﮐے ﺑﻌﺪ ﺑﮭﺎرت ﮐے ﭘﺎس ﺳﻮاﺋے ﻧﺪاﻣﺖ
اور ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﮐے ﮐﻮﺋﯽ ﺟﻮاب ﻧہﯿں !
? ? ?  13اﭘﺮﯾﻞ  2016ﮐﻮ ﺳﯿﮕﺮﯾﭧ ﮐﯽ ﺗﺠﺎرت
ﮐﯽ ﻏﺮض ﺑﺤﯿﺮہ روم ﻣﯿں ﺟﺎﻧے واﻟے اﯾﮏ ﺟہﺎز
ﮐﻮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻮﺳﭧ ﮔﺎرڈ ﻧے ﭼﯿﮑﻨﮓ ﮐے ﻟﺌے روﮐﺎ
ﺗـﻮ اس ﻣﯿں ﻣﯿں  50ﻻﮐـﮫ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧـﻮاع ﮐـﯽ
ﮔﻮﻟﯿﺎں اور  5000آﭨﻮ ﻣﯿﭩﮏ راﺋﻔﻠﺰ ﺑﺮآﻣﺪ
ہﻮﺋﯿں اور دو ﺑﮭﺎرﺗﯽ ﺟہﺎز راﻧﻮں ﮐﻮ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺑﮭﯽ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ “”اﻻﺣﺪادی  ”″1ﻧﺎﻣﯽ اس
ﺟہﺎز ﮐے ﭘﮑﮍے ﺟﺎﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ﺑﮭﺎرت اور داﻋﺶ
ﮔﭩﮫ ﺟﻮڑ ﭘﺮ آواز اﭨﮭﺎﻧے واﻟﻮں ﮐﻮ ﮐﭽﮫ
ﺣﻘﺎﺋﻖ ہﺎﺗﮫ ﻟﮕے اور ﺑﮭﺎرت ﮐﻮ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ
ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍا۔?

⛴  20ﺟﻮن  2016ﮐﻮ اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ﭘﮭﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﺣﮑﺎم ﻧے اﯾﮏ ﺑﮭﺎرﺗﯽ ﺑﺤﺮی ﺟہﺎز ﮐﻮ ﭼﯿﮑﻨﮓ ﮐے
ﻟﺌے روﮐﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ اس ﻣﯿں ﺑﮍی ﻣﻘﺪار ﻣﯿں ﺟﺎن
ﺑﭽﺎﻧے واﻟﯽ اور درد ﮐﺶ ﻧﺸہ آور ادﯾﺎت ﺑﺮ
آﻣﺪ ہﻮﺋﯿﻦ اور ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺣﮑﺎم ﮐے ﺗﺤﻘﯿﺎت ﺳے
ﯾہ ﺑـﺎت ﺳـﺎﻣﻨے آﺋـﯽ ہے ﮐہ ﯾہ ﺳـﭙﻤﻨﭧ اﯾـﮏ
ﺑﮭﺎرﺗﯽ دوا ﺳﺎز ﮐﻤﭙﻨﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے ﺑﮭﺎرﺗﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻠﯿٗﺮﻧﺲ ﮐے ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻮر ,ﻟﯿﺒﯿﺎ
ﻣﯿں داﻋﺶ ﮐے اﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻤﺎﻧڈر ﮐے ﻧﺎم ﭘﺮ
ﮐﯽ ﺟﺎ رہﯽ ﺗﮭﯽ۔
? ان دوﻧـﻮں واﻗﻌـﺎت ﻧے دﻧﯿـﺎ ﮐے ﺳـﺎﻣﻨے اس
ﺑﺎت ﮐﻮ روز روﺷﻦ ﮐﯽ ﻃﺮح ﻋﯿﺎں ﮐﺮ دﯾﺎ ہے ﮐہ
دﻧﯿﺎ ﻣﯿں دہﺸﺘﮕﺮدوں ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍا رﯾﺎﺳﺘﯽ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﮭﺎرت ہے۔ اور ﯾﻘﯿﻨﺎ اﻧہﯽ ﺗﻌﻠﻘﺎت
ﮐـﻮ ﺑﮭـﺎرت  ،اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻣﯿں داﻋـﺶ ﮐے ﺳـﺎﺗﮫ
ﻣﺮاﺳﻢ اور اﻧﮑﻮ اﭘﻨے ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐے ﻟﺌے اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﺮرہـﺎ ہے ﺟﯿﺴـے ﮐہ ﭘہﻠے وہ ﭨـﯽ ﭨـﯽ ﭘـﯽ اور
دﯾﮕـﺮ ﻗـﻮﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺗﺤﺮﯾﮑـﻮں ﮐے
ﻣﻌﺎﻣﻠے ﻣﯿں ﮐﺮﺗﺎ آﯾﺎ ہے۔
ـﺘﺎن اس
ـﯽ ہے ﮐہ ﭘﺎﮐﺴـ
ـﺮ ﮐـ
ـﺮورت اس اﻣـ
?⭕ ﺿـ
ﻣﻌﺎﻣﻠے ﮐﻮ دﺑﻨے ﻧہ دے اور ﻓﯽ اﻟﻔﻮر ﺗﻤﺎم
ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺳﻔﺎرﺗﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﻤﯿﺖ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺳﻄﺢ

اور اﻗـﻮام ﻣﺘﺤـﺪہ ﻣﯿں اﭨﮭﺎﻧـﺎ ﭼـﺎہﺌﯿے اور
ﺑﮭﺎرت ﮐﻮ ﺑﯿﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ دہﺸﺘﮕﺮدوں ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳے
ﺑﮍا ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺮار دﻟﻮا ﮐﺮ ،دہﺸﺘﮕﺮد رﯾﺎﺳﺖ
ﻗﺮار دﻟﻮاﻧﺎ ﭼﺎہﺌے۔
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