داﻋـﺶ ﺗـﻮ اﯾـﮏ ﮔﻨـﺎہ ﮐـﺎ ﻧـﺎم رہ
ﮔﯿﺎ ہے۔
داﻋﺶ ﺗﻮ اﯾﮏ ﮔﻨﺎہ ﮐﺎ ﻧﺎم رہ ﮔﯿﺎ
ہے !
ﻣﺸﺎری اﻟﺬاﻳﺪی

۔

? داﻋﺶ ﮐے ﻧﺌے ،ﭘﺮاﻧے ،ﭼﮭﻮﭨے اور ﺑﮍے
ﺳﺐ ہﯽ ﻗﺎﺗﻠﻮں ﻧے رﻣﻀﺎن ﮐے آﺧﺮی ﻋﺸﺮے ﮐﻮ ﺳﻔﺎﮐﯿﺖ ﮐﺎ
ﺳﯿﺰن ﺑﻨﺎ دﯾﺎ۔ ہﻢ ﺗﻤﺎم ﺣﺎدﺛﺎت ﮐﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺮﯾں ﺗﻮ
ہﻤﺎرے ﺳﺎﻣﻨے اﯾﮏ ہﯽ ﻗﻤﺎش ﮐے ﻗﺎﺗﻠﻮں ﮐﺎ اﯾﮏ ﺳﺎ ﺟﺮم
ﮐﮭﮍا ﻧﻈﺮ آﺋے ﮔﺎ۔ اﯾﮏ ﺳﯿﺎہ دﻣﺎغ ﺟﻮ ان ﺳﺐ ﮐﻮ ﭼﻼ
رہﺎ ہے ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﮐے ﻧﺮے اﺣﻤﻘﻮں ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے ﺟﺮاﺋﻢ
ﮐے ذرﯾﻌے ﻋﻄﯿﺎت ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺘﯿں وﺻﻮل ﮐﺮرہﺎ ہے۔

? ﯾہ ﮐﻮن ہﯿں  ..اﻣﺮﯾﮑﯽ ﺷہﺮ اورﻟﯿﻨڈو ﮐﺎ
ﺿﻌﯿﻒ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﯿﻦ اﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧﮋاد اﻣﺮﯾﮑﯽ ﺟﺲ
ﻧے  19رﻣﻀﺎن ﮐﻮ اورﻟﯿﻨڈو ﮐے اﯾﮏ ﻧﺎﺋﭧ ﮐﻠﺐ ﻣﯿں آﻧے
واﻟﻮں ﮐﻮ ﺳﺮد ﺧﻮن ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻗﺘﻞ ﮐﺮدﯾﺎ  ،اور ﭘﮭﺮ اس
ﮐﺎررواﺋﯽ ﮐﻮ ﺑﻄﻮر ﺗﺤﻔہ داﻋﺶ ﮐﯽ ﻧﺬر ﮐﺮدﯾﺎ۔ ﻇﺎہﺮ
ہﻮا ﮐہ ﻣﺘﯿﻦ ﻧے اس ﻣﺮﺗﺒہ اﭘﻨے ﺟﺮم ﮐﻮ ﻣﺬہﺒﯽ ﻟﺒﺎدہ
اوڑﮬﺎﯾﺎ۔
? اس ﮐے ﮐﭽﮫ روز ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﺒﻮل ﻣﯿں اﺗﺎﺗﺮک
اﯾﺌﺮﭘﻮرٹ ﮐﺎ ﺟﺮم ﭘﯿﺶ آﯾﺎ۔ اس ﻣﺮﺗﺒہ داﻋﺶ ﮐے ﻏ ُﻞ
ﻏﭙﺎڑے ﮐﺎ ﺷﮑﺎر اﯾﺌﺮ ﭘﻮرٹ ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﮑﻮں ﮐے
درﺟﻨﻮں ﺷہﺮی ﺑﻨے۔ ان ﻣﯿں اﯾﮏ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺧﺎﺗﻮن اور
ﺗﯿﻦ ﺳﻌﻮدی ﻣﺮد ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ہﯿں۔
? اس ﮐے ﺑﻌﺪ ﮐﻮﯾﺖ ﻧے داﻋﺶ ﺳے ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﻨے
واﻟے اﯾﮏ ﮔﺮوہ ﮐﻮ ﭘﮑﮍﻧے ﮐﺎ اﻋﻼن ﮐﯿﺎ ﺟﻮ اﯾﮏ ﺷﯿﻌﻮں
ﮐﯽ اﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ اور وزارت داﺧﻠہ ﮐے دﻓﺘﺮ ﮐﻮ ﻧﺸﺎﻧہ
ﺑﻨﺎﻧے واﻟے ﺗﮭے۔ اﻓﺴﻮس ﮐﯽ ﺑﺎت ہے ﮐہ ان ﻣﯿں اﯾﮏ
ﻣﺠﺮم ﮐﻮﯾﺘﯽ ﻣﺎں ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ہے  ،ﮔﺮوہ ﮐے ارﮐﺎن ﮐے
ﭘﮑﮍے ﺟﺎﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ اس ﻋﻮرت اور اس ﮐے داﻋﺸﯽ ﺑﯿﭩے
ﮐﻮ ﺷﺎم ﮐے ﺷہﺮ اﻟﺮﻗہ ﺳے ﻻﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔
? اس ﮐے ﺑﻌـﺪ ﺑﻐـﺪاد ﮐے ﻋﻼﻗے ﮐـﺮادہ ﻣﯿں
داﻋﺶ ﻧے ہﯿﺒﺖ ﻧﺎک ﺟﺮم ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﯿﺎ۔ ﮐﺎررواﺋﯽ
ﻣﯿں ﻋﺮاﻗﯽ ﺷہﺮﯾﻮں ﮐﯽ ﺧﻮن رﯾﺰ ہﻼﮐﺘﻮں ﻧے ہﻼ ﮐﺮ رﮐﮫ
دﯾﺎ۔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  389ﺑے ﻗﺼﻮر اﻓﺮاد ﮐے ﻣﺎرے ﺟﺎﻧے ﮐے
ﺑﻌـﺪ ﻋﺮاﻗـﯽ وزارت داﺧﻠہ ﺟـﺮم ﮐـﯽ ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐے ﺳـﺒﺐ
ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ہﻮﮔﺌے۔ ﺑﻐﺪاد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺮاﻗﯽ وزارت
اﻧﺼﺎف ﻧے داﻋﺸﯽ ہﻮﻧے ﮐے اﻟﺰام ﻣﯿں  5اﻓﺮاد ﮐﻮ
ﺳﺰاﺋے ﻣﻮت دﯾﻨے ﭘﺮ ﻋﻤﻞ دراﻣﺪ ﮐﯿﺎ۔
? ﭘﮭﺮ آﺧﺮ ﻣﯿں ﺑ ُﺮاﺋﯽ ﻧے ﺳﻌﻮدی ﻋﺮب ﮐﺎ
ر ُخ ﮐﯿـﺎ۔ اﯾـﮏ دن اور اﯾـﮏ رات ﮐے اﻧـﺪر داﻋـﺶ ﮐے
ﻗﺎﺗﻠﻮں ﻧے ﻣﺸﺮق ﻣﯿں ﻗﻄﯿﻒ ﺳے ﻟے ﮐﺮ ﻣﻐﺮب ﻣﯿں ﺟﺪہ
ﺗﮏ اور ﭘﮭﺮ ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﻨﻮرہ ﻣﯿں ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﮐﻮ ﻧﺸﺎﻧہ
ﺑﻨﺎﯾﺎ۔ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﮐے ﻗﺮﯾﺐ دﮬﻤﺎﮐے ﮐے ذرﯾﻌے داﻋﺸﯽ
ﺧﺒﯿﺚ ﻧے  4ﺳﯿﮑﻮرﭨﯽ اہﻞ ﮐﺎروں ﮐﻮ ﺷہﯿﺪ ﮐﯿﺎ ﺟﺐ ﮐہ
دﯾﮕﺮ ﮐﭽﮫ زﺧﻤﯽ ہﻮﺋے۔

??ﺟـﺪہ ﻣﯿں ﻣﻘﯿـﻢ اﯾـﮏ  36ﺳـﺎﻟہ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎﻧﯽ
ڈراﺋﯿـﻮر ﮔﻠـﺰار ﺧـﺎن ﻧے ﻓﻘﯿہ ہﺴـﭙﺘﺎل اور اﻣﺮﯾﮑـﯽ
ﻗﻮﻧﺼﻞ ﺧﺎﻧے ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد ﮐﻮ ﺑﺎرودی ﺑﯿﻠﭧ ﮐے ذرﯾﻌے
دﮬﻤﺎﮐے ﺳے اڑا دﯾﺎ۔
⛓⚙ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﮐﻮﯾﺖ  ،ﺑﻐﺪاد اور ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ
ـﻦ
ـﯽ ﺗﯿـ
ـﺮب ﮐـ
ـﻌﻮدی ﻋـ
ـﺎں ﺳـ
ـﯽ ﮐﺎررواﺋﯿـ
اورﻟﯿﻨڈو ﮐـ
ﮐﺎررواﺋﯿﻮں ﻗﻄﯿﻒ  ،ﺟﺪہ اور ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﻨﻮرہ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
اﯾﮏ ہﯽ ﻗﺮﯾﻨے ﻣﯿں آﺗﯽ ہﯿں۔
?? ﯾہ ﻗﺮﯾﻨہ ﺷﺎم اور ﻋﺮاق ﻣﯿں ﮐﺎری
ﺿﺮﺑﻮں ﮐﯽ وﺟہ ﺳے داﻋﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐے اﻧﺪر ﭘﯿﺪا ہﻮﻧے
واﻟﯽ ﺑﻮﮐﮭﻼہﭧ اور ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ہے۔ ﺳﺎﺗﮫ ہﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐے
ﺧﻼف ﺑﯿﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ اﺗﺤﺎدوں ﻣﯿں اﺿﺎﻓہ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﺳﯿﺎق
ﻣﯿں اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ اہﻤﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ہے۔ داﻋﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے
ﺳﻌﻮدی ﻋﺮب ﭘﺮ وار ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﺟﺎ رہﯽ
ہے ﮐﯿﻮں ﮐہ داﻋﺸﯿﻮں ﮐے ﻟﯿے اﻧﺘہﺎﺋﯽ اہﻤﯿﺖ ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ
ﻋﺮﺑـﯽ ﮐﺘـﺎب “إدارة اﻟﺘـﻮﺣﺶ” ﮐے ﻟﮑﮭـﺎری ﮐے ﻣﻄـﺎﺑﻖ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﻌﻮدی ﻋﺮب  ،داﻋﺶ ﮐﺎ ﭘہﻼ اور ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﯾﻦ
ہﺪف ہے۔
ﯾہ ﭼﯿﺰ داﻋﺶ ﮐﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺳﻠﺴﻠے
ﻣﯿں ﺑﻐﺪاد ﺣﮑﻮﻣﺖ اور اﻣﺮﯾﮑﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﭘﺮ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﮐﯽ
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﯽ۔ ﺗﺎہﻢ اﯾﮏ دوﺳﺮی ﺑﺤﺚ ہے ﺟﺲ ﭘﺮ
ﺑﺎت ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ﮔﯽ۔
? ﺑﺪﻗﺴﻤﺘﯽ ﺳے  ،داﻋﺶ ﮐے ﺟﺮاﺋﻢ ہﻤﺎرے
ﺳﺎﺗﮫ رہﯿں ﮔے ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ ان ﺟﺮاﺋﻢ ﮐے وﺟﻮد ﮐے اﺳﺒﺎب
ﮐﻮ ﻧہ ﺧﺘﻢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے۔ ﻣﻮﺟﻮدہ زﻣﺎﻧے ﻣﯿں داﻋﺶ  ،اس
ﺳے ﭘہﻠے اﻟﻘﺎﻋﺪہ  ،اس ﺳے ﭘہﻠے اﻟﻈﻮاہﺮی اور ان ﺳﺐ
ﺳے ﭘہﻠے ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐے ﺟﻨﻢ ﻟﯿﻨے ﮐﺎ ﺑﻨﯿﺎدی
ﺳﺒﺐ درﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻓﮑﺮی ﺷﮑﺴﺖ و رﯾﺨﺖ اور ﺑﻮﺳﯿﺪﮔﯽ
ہے۔ ﯾہ ﺳﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ذﻣہ داری ہے ..ﺳﺐ ﮐﯽ۔
*ﺑﺸﮑﺮﯾہ روزﻧﺎﻣہ “اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ” )ﻟﻨﺪن(

