داﻋﺶ دﺷﻤﻨﻮں ﮐﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮐﺮﺗﯽ ہے
اور ﻓﺘﺢ ﯾﺎب ہﻮﺗﯽ ہے
داﻋﺶ دﺷﻤﻨﻮں ﮐﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮐﺮﺗﯽ ہے
اور ﻓﺘﺢ ﯾﺎب ہﻮﺗﯽ ہے
اﯾﮏ اﻋﺘﺮاض :
داﻋـﺶ راﻓﻀﯿـﻮں اور ﻧﺼـﯿﺮﯾﻮں ﺳـے
ﻟﮍﺗﯽ ہے۔ اس ﻣﯿﺪان ﻣﯿں اﺳے اﺗﻨﯽ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﻠﯽ ہﯿں
ﮐہ ان ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﻧہﯿں۔ اﺳﯽ ﻧے ﻧﺼﯿﺮﯾﻮں ﮐﻮ
ﮐﻤﺰور ﮐﯿﺎ اور اﻧہﯿں ﺷﮑﺴﺖ ﺳے دوﭼﺎر ﮐﯿﺎ۔ ﺳﺐ ﺳے
اہﻢ ﻓﺘﺢ رﻗہ ﺷہﺮ ﻣﯿں ﺗﯿﻦ اﯾﺌﺮﭘﻮرﭨﺲ ﮐﯽ آزادی ہے۔
ﺗﻢ ﮐﯿﺴے ﮐہﺘے ہﻮ ﮐہ ﯾہ ﺻﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗے
ہﯿں اور اس ﺣﺪﯾﺚ ﺳے اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮﺗے ہﻮ ﮐہ ” ﺧﻮارج
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﯾں ﮔے اور ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮں ﮐﻮ ﮐﭽﮫ
ـﻮں اور
ـﻮں ﻧے راﻓﻀﯿـ
ـﺎﻻﻧﮑہ اﻧہـ
ﻧہﯿں ﮐہﯿں ﮔے؟” ﺣـ
ﻧﺼﯿﺮﯾﻮں ﺳے ﻗﺘﺎل ﺗﺮک ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ۔ ﭘﮭﺮ ﮐﯿﺎ ان ﮐﯽ
ﻓﺘﻮﺣﺎت ان ﮐے ﺳﭽے ﻣﺠﺎہﺪ ہﻮﻧے ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﻧہﯿں ہﯿں؟

ﺟﻮاب
ﭘہﻠﯽ ﺑﺎت:

اس ﺷﺒہ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ﮐے ﻣﺬﮐﻮرہ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻮ
ﺻﺤﯿﺢ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻧہ ﺳﻤﺠﮭﻨے ﭘﺮ ہے۔ ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں
ﮐہ ﺧﻮارج ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮں ﺳے ﻗﺘﺎل ﮐﻮ آﺧﺮ ﭘﺮ رﮐﮭﺘے
ہﯿں۔ ﺣـﺎﻻﻧﮑہ ﯾہ ﺑـﺎت ﺷﺮﻋـﯽ ﻃـﻮر ﭘـﺮ درﺳـﺖ ہے ،ﻧہ
واﻗﻌﺎﺗﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ۔
ﺷﺮﻋﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳے اس ﻃﺮح ﮐہ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ہےﮐہ ﺟﺐ
ﻗﺘﺎل ﮐﺎ رخ ﮐﻔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ہﻮﻧﺎ ﭼﺎہﯿے ﺗﻮ وہ ﺻﺮف ﺑﺖ
ﭘﺮﺳﺘﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺟﺎﺗے ہﯿں۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺳے ر ُخ
ﭘﮭﯿﺮ ﮐﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺟﺎﻧﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ ان ﺳے
ﻗﺘﺎل ﺗﺮک ﮐﺮﻧے ﮐے ﻣﺘﺮادف ہے۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ
ﻧے ﻗﻮم ﻟﻮط ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ہے:
›اَﺗ َﺎْﺗ ُﻮ ْنَ اﻟﺬُّﻛ ْﺮ َانَ ﻣ ِﻦ َ اﻟ ْﻌٰﻠ َﻤ ِﻴْﻦ َ
ۙ۱۶۵ وَﺗ َﺬَر ُوْنَ ﻣ َﺎ ﺧ َﻠ َﻖَ ﻟ َﻜ ُﻢ ْ ر َﺑ ُّﻜ ُﻢ ْ
ﻣ ِّﻦ ْ اَزْوَاﺟ ِﻜ ُﻢ ْۭ۰‹
ﮐﯿﺎ ﺗﻢ اہﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯿں ﺳے ﻣﺮدوں ﮐے ﭘﺎس ﺟﺎﺗے ہﻮ؟
اور ﺗﻤہـﺎرے ﭘﺮوردﮔـﺎر ﻧے ﺗﻤہـﺎرے ﻟﺌے ﺟـﻮ ﺑﯿﻮﯾـﺎں
ﭘﯿﺪا ﮐﯽ ہﯿں ،اﻧہﯿں ﭼﮭﻮڑ دﯾﺘے ہﻮ؟
]اﻟﺸﻌﺮاء[165 – 166 :
ﯾہﺎں ﯾہ ﺑﺎت ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺳﻤﺠﮫ ﻣﯿں آﺗﯽ ہے ﮐہ اﻧہﻮں ﻧے
اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮﯾﻮں ﺳے ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺧﺘﻢ ﻧہﯿں ﮐﯿے ﺗﮭے
ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮔﺮ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﺗے ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﻧﺴﻞ آﮔے ﻧہ ﺑﮍﮬﺘﯽ۔
ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮﻧﮑہ وہ ﻟﻮگ اﭘﻨﯽ ﺷہﻮت ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﻧے ﮐےﻟﯿے
اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮﯾﻮں ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﻣﺮدوں ﮐے ﭘﺎس ﺟﺎﺗے ﺗﮭے ﺗﻮ
اس اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ﮔﻮﯾﺎ وہ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮﯾﻮں ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﻧے واﻟے
ﺗﮭے۔
ﯾﺎ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺷﺎدی ﺷﺪہ زاﻧﯽ ﺳے ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﮐہ ﮐﯿﺎ
ﺗﻢ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐے ﺣﻼل ﮐﺮدہ ذرﯾﻌہ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ
ﺣﺮام ﮐﻮ اﭘﻨﺎﺗے ہﻮ؟
ﺗﻮ ﺟﺲ وﻗﺖ وہ ﺣﻼل ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﺣﺮام ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ ہے
ﺗﻮ اس وﻗﺖ اﺳے ﺣﻼل ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﻧے واﻻ ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے
ﺣﺎﻻﻧﮑہ وہ ﺣﻼل ﮐﻮ ﺑﺎﻟﮑﻞ ہﯽ ﺗﺮک ﻧہﯿں ﮐﺮﭼﮑﺎ ہﻮﺗﺎ۔

اﺳﯽ وﺟہ ﺳے ﻋﻠﻤﺎء ﻧے اس ﺣﺪﯾﺚ ﺳے ﯾہ ﻣﻔہﻮم اﺧﺬ
ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﮐہ ﺧﻮارج ﮐﻔﺎر ﺳے ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﮭﯽ ﻗﺘﺎل ﻧہﯿں
ﮐﺮﯾں ﮔے۔
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ� ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں:
ـــﺎﺗِﻠُﻮنَ إﺧ ْـ
ﻳُﻘَـ
ـــﺎر ُوا
وَﺻ َـ
ـــﻮَاﻧَﻬ ُﻢْ
اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴــﻦ َ ﺑِﻨَــﻮْعٍ ﻣِﻤَّــﺎ ﻛ َــﺎﻧُﻮا
ﻳُﻘَـﺎﺗِﻠُﻮنَ ﺑِـﻪِ اﻟْﻤُﺸ ْﺮ ِﻛ ِﻴـﻦ َ وَر ُﺑ َّﻤَـﺎ
َ
ر َأ وْا ﻗ ِﺘَﺎلَ اﻟْﻤُﺴ ْﻠِﻤِﻴﻦ َ آﻛ َﺪ ُ وَﺑِﻬ َﺬ َا
وَﺻ َـﻒَ اﻟﻨَّـﺒِﻲ ُّ ﺻ َـﻠَّﻰ اﻟﻠَّـﻪُ ﻋ َﻠَﻴ ْـﻪِ
ــﺎلَ :
ــﺚُ ﻗ َـ
ــﻮَارِجَ ﺣ َﻴ ْـ
ــﻠَّﻢَ اﻟْﺨ َـ
وَﺳَـ
َ
»ﻳَﻘ ْﺘ ُﻠ ُــﻮنَ أ ﻫ ْــﻞ َ اﻹْ ِﺳ ْﻼَ مِ وَﻳَــﺪ ْﻋ ُﻮنَ
َ
)]([1
أ ﻫ ْﻞ َ اﻷْ َوْﺛ َﺎنِ«.
’’ﺟﺲ ﻃﺮح ﺧﻮارج ﮐﻔﺎر ﺳے ﻟﮍﯾں ﮔے ،اﺳﯽ ﻃﺮح اﭘﻨے
ﻣﺆﻣﻦ ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں ﺳے ﺑﮭﯽ ﻟﮍﯾں ﮔے اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺗﻮ ان
ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳے ﻟﮍاﺋﯽ زﯾﺎدہ ﺿﺮوری ہﻮﮔﯽ۔
اﺳﯽ وﺟہ ﺳے ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ﻧے ان ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
ﺗﮭﺎ ﮐہ ” ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳے ﻟﮍﯾں ﮔے اور ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮں ﮐﻮ
ﭼﮭﻮڑ دﯾں ﮔے۔ “
ﮐہ ﺧﻮارج ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں اور ﮐﻔﺎر دوﻧﻮں ﺳے
اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ
ﻟـﮍﺗے ہﯿں۔ ﺟـﺲ ﻃـﺮح وہ ﮐﻔـﺎر ﮐـﻮ ﻗﺘـﻞ ﮐﺮﻧـﺎ ﺟـﺎﺋﺰ
ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ،اﺳﯽ ﻃﺮح ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ
ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں۔ اﺳے ﺑﮭﯽ وہ ﺟہﺎد ﮔﺮداﻧﺘے ہﯿں،
ﺑﻠﮑہ ان ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳے ﻗﺘﺎل زﯾﺎدہ ﺿﺮوری
ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ اﻧہﯿں ﮐﺎﻓﺮ اور ﻣﺮﺗﺪ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں۔
واﻗﻌـﺎﺗﯽ اﻋﺘﺒـﺎر ﺳـے اس ﻃـﺮح ﮐہ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿں ہﻤﯿں ﻣﻠﺘﺎ ہے ﮐہ ﺧﻮارج ہﻤﯿﺸہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
اور ﮐﻔﺎر دوﻧﻮں ﺳے ﻟﮍﺗے رہے ہﯿں۔ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ـﺎن دہ اور
ـﺨﺖ ،ﻧﻘﺼـ
ـﺎدہ ،ﺳـ
ـﯽ زﯾـ
ـﯽ ﻟﮍاﺋـ
ـے ان ﮐـ
ﺳـ
ﻋﻘﯿﺪہ ٔﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐے زﯾﺮ اﺛﺮ ہﻮﺗﯽ ہے۔
ﭘﮭـﺮ ﻧـﺒﯽ ﮐﺮﯾـﻢﷺ ﮐے ﻓﺮﻣـﺎن’’ :وہ
ﻗﺘﻞ ﮐﺮﯾں ﮔے‘‘ ﻣﯿں ان ﮐے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳے ﺑﻐﺎوت اور
ان ﮐے ﻗﺮﯾﺐ اور ﮔﮭﻼ ﻣﻼ ہﻮﻧے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ان ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ

آﻧے ﮐـﯽ ﻃـﺮف اﺷـﺎرہ ہے۔ ﺑﻌـﺾ اوﻗـﺎت ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮں ﻧے
اﻧہﯿں ﭘُﺮاﻣﻦ ﮔﺮوہ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﯾﺎ ان ﮐﯽ ﻇﺎہﺮی ﺣﺎﻟﺖ ﺳے
دﮬﻮﮐﺎ ﮐﮭﺎ ﮔﺌے ﺗﻮ ﯾہ ان ﮐے ﺧﻼف اﭨﮫ ﮐﮭﮍے ہﻮﺋے۔
ﺗﺎرﯾﺦ اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﮔﻮاہ ہے ﮐہ ہﺮ
زﻣﺎﻧہ ﻣﯿں ﺧﻮارج ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﻏﻠﺒہ ﭘﺎﮐﺮ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ
ہﭽﮑﭽﺎہﭧ ﮐے اﻧہﯿں ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗے رہے ہﯿں ﺟﯿﺴے اﻧہﻮں ﻧے
ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﺧﺒﺎب ﺑﻦ ارت اور ان ﮐے اہﻞ وﻋﯿﺎل ﮐے
ﺳﺎﺗﮫ ﮐﯿﺎ۔ اہﻞ ﮐﺘﺎب ﺳے ﯾہ ﺻﻠﺢ ﮐﺮﺗے ہﯿں اور ان ﮐے
ﺑﺎرے ﻣﯿں اﻟﻠہ ﮐے ذﻣہ اور رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﺎ
ﺧﯿﺎل رﮐﮭﺘے ہﯿں۔

)]([2

دوﺳﺮی ﺑﺎت:
داﻋﺶ ﮐﺎ اﻧﺤﺼﺎر اﭘﻨے وﺟﻮد ،اﻋﻤﺎل اور ﻓﺘﻮﺣﺎت ﮐﺎ
داﺋـﺮہ وﺳـﯿﻊ ﮐـﺮﻧے اور اﭘﻨے ﭘﯿﺸہ وراﻧہ ﻣﯿڈﯾـﺎﺋﯽ
ﮐﺎﻣﻮں ﮐے ذرﯾﻌہ ڈراﻧے ﭘﺮ ہے۔ ﺟﻮ ﺑہﺖ ﺳﯽ ﻧﻔﺴﯿﺎﺗﯽ
ﺑﻨﯿﺎدوں ﭘﺮ ﮐﮭﮍا ہے۔
داﻋﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ اور ﺧﻼﻓﺖ ﮐے ﺧﻮاب ﮐﻮ ﺷﺮﻣﻨﺪہ ٔ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐے ذرﯾﻌہ ﺟﺬﺑﺎت ﺳے ﮐﮭﯿﻠﺘﯽ
ہے۔ اس ﮐﯽ ﺗﻮﺟہ اس ﻃﺮف ہے ﮐہ اﺳے ﺟہﺎدی ﻣﯿﺪان ﻣﯿں
ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮداﻧﺎ ﺟﺎﺋے۔ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﭘﺮ ﺣﻤﻠہ
ـﺎم ﮐے
ـﻮاع واﻗﺴـ
ـﺮ اﻧـ
ـﺮاﻧے ،ان ﭘـ
ـﺮﻧے ،اﻧہﯿں ﮔـ
ﮐـ
اﻟﺰاﻣـﺎت ﻟﮕـﺎﻧے اور ان ﮐے ﺣﺠـﻢ اور ﻓﺘﻮﺣـﺎت ﮐـﻮ
ﭼﮭﭙﺎﻧے ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد ﯾہ اﮐﯿﻠﯽ ہﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﺟہﺎد ﮐﺮرہﯽ
ہے۔ﺗﺎﮐہ ﺳﺎﻣﻌﯿﻦ ﮐے دﻟﻮں ﻣﯿں ﯾہ ﺑﺎت ﭘﺨﺘہ ہﻮﺟﺎﺋے
ﮐہ ان ﮐے ﻋﻼوہ اور ﮐﻮﺋﯽ ﻟﮍ ہﯽ ﻧہﯿں رہﺎ۔
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اﺳﯽ ﻃﺮح ﺑﮍی ﭘﺨﺘﮕﯽ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺑﮍے
ﺑﮍے اﻟﻔﺎظ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل  ،ﻣﺜﻼ ً :اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﺎ
ﺧﻼﻓﺖ اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﺳﺎﺑﻘہ ﻋﺮوج ﮐے دور ﮐﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت
ﻣﺜﻼ ً :ﮔﻮرﻧﺮ اور ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل وﻏﯿﺮہ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل۔ اس
ﮐے ﻋﻼوہ اﭘﻨے زﯾﺮ ﮐﻨﭩﺮول ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯿں ﻗﻮاﻋﺪ وﺿﻮاﺑﻂ
ﮐﯽ اﯾﺴﯽ ﺷﺒہ ﺳے ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﮭﯿﻨﭽﻨﺎ ﮐہ ﺟﺲ
ﺳے ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اور دﯾﻦ ﮐﯽ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻧﻈﺮ آﺋے۔
اﺳﯽ ﻃﺮح اﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰﯾں ﻧﺸﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻦ ﺳے ﻃﺎﻗﺖ اور

ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎ اﻇہﺎر ہﻮ اور ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﮐے دﻟﻮں ﻣﯿں رﻋﺐ
ﺑﯿﭩﮫ ﺟﺎﺋے ،ﻣﺜﻼ ً :اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ وﯾڈﯾﻮز،
ﮐﭩے ہﻮﺋے ﺳﺮ،ﺑﻤﺒﺎری ﮐے ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺟﻦ ﺳے ان ﮐﯽ اﺻﻞ ﻗﻮت
اور ﺣﺠﻢ ﺳے ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﺮ ﻣﻠﺘﺎ ہے۔ اﺳﯽ وﺟہ ﺳے
ﯾہ اﭘﻨﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﮐے ﻧﺎم اﯾﺴے زور دار رﮐﮭﺘے ہﯿں
ﮐہ ﺟﻦ ﺳے دل دہﻞ ﺟﺎﺗے ہﯿں ،ﻣﺜﻼ ً» :ﻓﺸﺮد ﺑﮭﻢ ﻣﻦ
ﺧﻠﻔﮭﻢ« ’’ ان )ﭘﺮ ﮐﺎری ﺿﺮب( ﮐے ذرﯾﻌہ ان ﮐے ﭘﺸﺖ
ﭘﻨﺎہﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﮕﺎ دو۔‘‘
اس ﮐے ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﺳے ﮐﺘﻨﯽ ﺷﮑﺴﺘﻮں
اور ﻧﻘﺼﺎﻧﺎت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍا ہے ،اس ﮐﺎ ﻧﺎم ﺑﮭﯽ
ﻧہ ﻟﻮ۔ اﮔﺮ ﮐﺒﮭﯽ ﻏﻠﻄﯽ ﺳے زﺑﺎن ﭘﮭﺴﻞ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ
ﻓﻮراً ﯾہ ﮐہہ ﮐﺮ ﮐہ ’’ﺟﻨﮓ ﺗﻮ ڈول ﮐﯽ ﻃﺮح ہﻮﺗﯽ
ہے‘‘ ﻧﻮ دو ﮔﯿﺎرہ ہﻮﺟﺎؤ۔
اﺳــﯽ ﻣﯿڈﯾــﺎﺋﯽ ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﮐے ذرﯾﻌہ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﻨﮑﮍوں ﻟﻮﮔﻮں ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف
ﻣﺎﺋـﻞ ﮐـﺮﻧے ﻣﯿں ﮐﺎﻣﯿـﺎب ہـﻮﭼﮑﯽ ہے۔ اﺳـﯽ ﭼﯿـﺰ ﮐـﻮ
دﯾﮑﮭﺘے ہـﻮﺋے وہ داﻋـﺶ ﮐـﺎ دﻓـﺎع ﮐـﺮﺗے اور اس ﮐـﺎ
ﭘﯿﻐﺎم ﻋﺎم ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺟﺲ ﺳے ﻋﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿں اس ﮐے
ﺣﺠﻢ ،ﻣﺪدﮔﺎروں اور ﭘﯿﺮوﮐﺎروں ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐے ﺑﺎرے
ﻣﯿں ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺗﯿں ﭘﮭﯿﻞ رہﯽ ہﯿں۔
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ﺗﯿﺴﺮی ﺑﺎت:
داﻋﺶ ﮐﺎ اﻧﺤﺼﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﺳے ﻗﺎﺑﻮ ﻣﯿں آﻧے واﻟے اور
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻨﭩﺮول ﺳے ﺑﺎہﺮ ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯿں ﭼﺴﺘﯽ دﮐﮭﺎﻧے
اور اﭘﻨے وﺟﻮد ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮار رﮐﮭﻨے ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﭘﺮ ہے
ﺟﺲ ﺳے اس ﮐﺎ وﺟﻮد ﻣﻀﺒﻮط اور ﻓﺘﻮﺣﺎت آﺳﺎن ہﻮﺟﺎﺗﯽ
ہﯿں۔
ﻋﺮاق ﻣﯿں داﻋﺶ ﮐﺎ وﺟﻮد ﺻﺮف ﺳﻨﯽ
ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯿں ہے۔ ﯾہ وہﯽ ﻋﻼﻗے ہﯿں ﺟﻮ داﻋﺶ ﮐے ﻇہﻮر
ﺳے ﺳﺎﻟﻮں ﭘہﻠے ﺳے ﻋﻤﻠﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺟہﺎدی ﺗﺤﺮﯾﮏ اور
ﺑﮍی ﺳﻨﯽ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﺎ ﮔﮍھ ہﯿں۔ داﻋﺶ ﮐﻮ ﭼﺎہﯿے ﺗﮭﺎ ﮐہ
اس ﺟہﺎدی ﺗﺤﺮﯾﮏ اور ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﻮ ﺷﯿﻌﯽ ﻋﻼﻗﻮں ﺗﮏ وﺳﻌﺖ
دﯾﺘﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ اس ﻧے اﯾﺴﺎ ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اس ﮐے
اﻧﺪر اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ہﯽ ﻧہﯿں۔

ﯾہﯽ ﺣﺎل ﺷﺎم ﻣﯿں ہے ﮐہ ﺟﻦ ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯿں داﻋﺶ ﮐے ﻇہﻮر
ﮐﺮﻧے ﺳے ﭘہﻠے ہﯽ آزادی ﮐﯽ ﺗﺤﺮﯾﮑﯿں ﭼﻞ رہﯽ ﺗﮭﯿں،
اﻧہـﯽ ﻋﻼﻗـﻮں ﻣﯿں داﻋـﺶ ﻧے ﺳـﺮ اﭨﮭﺎﯾـﺎ اور ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻣﺤﺎذوں ﭘﺮ ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﮐﻮ دﮬﻮﮐﺎ دے ﮐﺮ ﺧﻮد ﻗﺒﻀہ ﮐﺮﻟﯿﺎ
ﺟﯿﺴے رﻗہ اور دﯾﺮ اﻟﺰور ﮐے ﻋﻼﻗہ ﻣﯿں ﮐﯿﺎ۔ ﯾہ ﻋﻤﻞ
دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﺳﺘﯽ اور
اس ﻋﻤﻞ ﻣﯿں ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﻟے ﺟﺎﻧے واﻟﻮں ﺳے ﺟﺎن
ﭼﮭﮍاﻧے ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮﺗﺎ ہے ۔ﺟﺒﮑہ اس ﮐﺎ اﻋﻼن ﯾہ
ﻇﺎہﺮ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﮐہ ﯾہ ﻋﻤﻞ زﻣﯿﻦ ﮐﻮ ﻓﺴﺎدﯾﻮں ﺳے ﭘﺎک
ﮐﺮﻧے اور ﺳﭽے ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﮐﻮ اﻗﺘﺪار ﺑﺨﺸﻨے ﮐے وﻋﺪۂ
اﻟٰہﯽ ﮐﺎ اﻇہﺎر ہے۔
دوﺳﺮی ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﻮ ﺷﮑﺴﺖ دﯾﻨے ﮐے
ﺑﻌﺪ ان ﮐے ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻮ ﭘﯿﺶ ﮐﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ہے ﮐہ ہﻤﺎرے
اﻧﺪر ﺷﺎﻣﻞ ہﻮ ﺟﺎؤ۔ اس ﻃﺮح ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردہ ﻓﺮد ﮐﻮ اﭘﻨﺎ
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺤﺎل ﮐﺮﻧے اور اﯾﮏ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎ ﺣﺼہ
ﺑﻨﻨے ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻞ ﺟﺎﺗﺎ ہےﺟﺲ ﺳے ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐے ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﮍھ ﺟﺎﺗﯽ ہے اور اس ﺳے ﯾﻮں ﻣﺤﺴﻮس ہﻮﺗﺎ
ہے ﮐہ وہ ﺑﻨﺪہ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻮ ﺑہﺖ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ہے اور اس
ﮐے ﻣﻨہﺞ ﺳے راﺿﯽ ہے۔

ﺟہﺎں ﺗﮏ داﻋﺶ ﮐﯽ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﮐﯽ ﺑﺎت ہے ﺗﻮ:
ﯾہ ﺑﺎت ﺟﺎﻧﻨﺎ ﺑہﺖ ﺿﺮوری ہے ﮐہ ﻋﺮاﻗﯽ
1۔
اور ﺷﺎﻣﯽ ﻓﻮﺟﻮں ﻧے اﺑﮭﯽ ﺗﮏ داﻋﺶ ﺳے ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻌﻨﻮں
ﻣﯿں اس ﻃﺮح ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﯽ ہﯽ ﻧہﯿں ﺟﯿﺴے دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں
ﺳے ﮐﯽ ہے۔ ﯾہ ﺑﺎت ﮐﺌﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ﺛﺎﺑﺖ ہے۔
ﻣﺜﻼ ً :ﻧﺼـﯿﺮی ﺣﮑـﻮﻣﺖ ﯾہ ﭼـﺎہﺘﯽ ہے ﮐہ داﻋـﺶ ﻣﺨﺼـﻮص
ﻋﻼﻗﻮں ﭘﺮ وﻗﺘﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ اﭘﻨﺎ ﮐﻨﭩﺮول ﺳﻨﺒﮭﺎﻟے رہے
ﺗﺎﮐہ داﻋﺶ دﯾﮕﺮ ﺟہﺎدی ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﺎ  ،ﻣﺮﺗﺪوں ﺳے
ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﯽ آڑ ﻣﯿں ﺧﺎﺗﻤہ ﮐﺮدے اور ﭘﮭﺮﻧﺼﯿﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ
اس ﮐے وﺟﻮد ﮐﻮ ان ﻋﻼﻗﻮں ﭘﺮ ﺣﻤﻠہ ﮐﺎ ﺑہﺎﻧہ ﺑﻨﺎ ﻟے
اور اﻧہﯿں دہﺸﺖ ﮔﺮدی ﮐے ﺧﻼف ﺟﻨﮓ ﮐﺎ ﮐہہ ﮐﺮ اﭘﻨے
ﺗﺤﺖ ﻟے آﺋے ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻮں ﮐے ﺳﭙﺮد ﮐﺮدے ۔
اﺳﯽ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ہے ﮐہ اﺑﮭﯽ ﺗﮏ ﺷﺎﻣﯽ
2۔
ﺣﮑﻮﻣﺖ اور داﻋﺶ ﮐے درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮍا ﻣﻌﺮﮐہ ﺑﭙﺎ

ﻧہﯿں ہﻮا۔ ﺑﻠﮑہ اس ﮐے ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺟﻦ ﻋﻼﻗﻮں ﭘﺮ داﻋﺶ ﮐﺎ
ﻗﺒﻀہ ﺗﮭﺎ اور وہ ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ اور ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے زﯾﺮ ﺳﺎﯾہ
ﻋﻼﻗﻮں ﮐے درﻣﯿﺎن ﺗﮭے ،ﺟﯿﺴے ہﯽ ان ﻋﻼﻗﻮں ﺳے داﻋﺶ
ﻧﮑﻠﯽ اور ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ وہﺎں داﺧﻞ ہﻮﺋے ﺗﻮ ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﻧے
اﻧہﯿں ﻓﺘﺢ ﮐﺮﻟﯿﺎ۔
ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟہ ﻧے اﺑﮭﯽ ﺗﮏ اﭘﻨے ﮐﮭﺎﺗے
3۔
ﻣﯿں ﺟﻦ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﮐﻮ ڈاﻻ ہﻮا ہے ،ﻣﺜﻼ ً :ﻋﺮاق ﻣﯿں ﭼﻨﺪ
ﺟﯿﻠـﻮں ﮐـﻮ ﺗﻮڑﻧـﺎ اور ﺷـﺎم ﮐے ﺷہـﺮ رﻗہ ﮐے ﺗﯿـﻦ
اﯾﺌﺮﭘﻮرﭨﺲ ﭘﺮ ﻗﺒﻀہ ﺗﻮ ان ﮐے ﺣﺼﻮل ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺑﮭﯽ
ﺗﮏ ﺷﮑﻮک وﺷﺒہﺎت ﮐﯽ ﻟﭙﯿﭧ ﻣﯿں ہے۔
4۔اب اﮔﺮ اﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺗﺮﮐﯽ ﮐﺎ ﺳﻨﯽ ﮔﺮوہﻮں ﮐﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﺮﻧﺎ اور واﺿﺢ ﻃﻮر ﭘﺮ اس ﺟﻨﮓ ﻣﯿں آﻧﺎ دﯾﮑﮭﺎ ﺟﺎﺋے
ﺗﻮ اس ﮐے ﻧﺘﯿﺠے ﻣﯿں داﻋﺶ ﮐﺎ ﺟﻮ ﺣﺎل ہے وہ آپ ﮐے
ﺳﺎﻣﻨے ہے ۔۔۔۔ ﺟﯿﺶ اﻟﺤﺮ اور دﯾﮕﺮ ﺳﻨﯽ ﮔﺮوہ ﺗﺮﮐﯽ
اور ﺳﻌﻮدﯾہ ﮐے ﺧﻄﯿﺮ ﺗﻌﺎون ﺳے داﻋﺶ ﮐے ﮔﮭﯿﺮا ﻣﺴﻠﺴﻞ
ﺗﻨﮓ ﮐﺮ رہے۔
ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﯾہ ہے ﮐہ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺸہﻮر اور ﺑﮍے ﺑﮍے
ﻟﯿڈر ان ﮐے ﻣﺎرے ﺟﺎ ﭼﮑے ہﯿں ۔۔۔۔اور اﺳﯽ ﮐے ﻧﺘﯿﺠے
ﻣﯿں داﻋﺶ ﻧے ﺑﻮﮐﮭﻼہﭧ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ہﻮ ﮐﺮ ﻣﺠﻠہ داﺑﻖ
ﮐﺎ ﻧﺎم ﺻﺮف اﺳﯽ وﺟہ ﺳے ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮐہ ﺻﻮﺑہ
ﺣﻠﺐ ﻣﯿں اﻟﺮاﻋﯽ ﺳے ﺟﺮاﺑﻠﺲ ﺗﮏ داﻋﺶ ﺳے ﻋﻼﻗہ ﻓﺘﺢ ﮐﺮ
ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ اور ﺳﻨﯽ ﮔﺮوہﻮں ﮐﯽ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﭘﯿﺶ ﻗﺪﻣﯽ ﺟﺎری
ہے ﺟﺲ ﮐﺎ ہﺪف ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺣﻠﺐ ﺷہﺮ ﮐﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮐﻮ ﺑہﺘﺮ
ﺑﻨـﺎﻧے ﭘـﺮ ﻣﻨﺘـﺞ ہـﻮ ﮔـﺎ ۔۔۔ اور اﻧہـﯽ ﻋﻼﻗـﻮں ﮐـﯽ
ﺑﯿﭻ ﻣﯿں ان ﮐﺎ وہ داﺑﻖ ﻧﺎﻣﯽ ﻋﻼﻗہ ﺑﮭﯽ ہے ﺟﻮ داﻋﺶ
ﮐے ہﺎﺗﮭﻮں ﺳے اب ﻧﮑﻠﻨے واﻻ ہے ۔۔۔ اﺳﯽ ﺧﻮف ﮐے ﭘﯿﺶ
ﻧﻈﺮ اﻧہﻮں ﻧے داﺑﻖ ﻧﺎم ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ اب اﻟﺮوﻣﯿہ ﻧﺎم
رﮐﮫ ﻟﯿﺎ ہے ﺟﺴے ﻓﺘﺢ ﮐﺮﻧﺎ ﻧہ ان ﮐے ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯿں ہﻮ ﮔﺎ
اور ﻧہ ہﯽ ﯾہ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ اﭨﮭﺎﻧﯽ ﭘﮍے ﮔﯽ ﮐہ ﻣﺠﻠے ﮐے
ﻧﺎم واﻻ ﻋﻼﻗہ ﭼﮭﻦ ﮔﯿﺎ ۔
ﺧﻼﺻــہ ﮐﻼم ﯾہ ہے ﮐہ داﻋــﺶ ﮐــﯽ
ﻓﺘﻮﺣﺎت ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺟﻮ ﭘﺮوﭘﯿﮕﻨڈا ﺟﺎری ہے  ،وہ
دراﺻﻞ اﻧہﯽ ﻋﻼﻗﻮں ﭘﺮ ﻗﺒﻀہ ہے ﺟﻨہﯿں ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﻧے
داﻋﺶ ﮐے ﻇہﻮر ﺳے ﭘہﻠے ہﯽ آزاد ﮐﺮاﯾﺎ ہﻮا ﺗﮭﺎ۔

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾہ ہے ﮐہ داﻋﺶ ﮐﯽ زﯾﺎدہ ﺗﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﺎں دﯾﮕﺮ
ﺟہﺎدی ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐے ﺧﻼف ہﯽ رہﯽ ہﯿں۔ ﺟﺒﮑہ ﻧﺼﯿﺮﯾﻮں
ﮐے ﺧﻼف اس ﮐﯽ ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺸﯿں ذرا ﺑﮭﯽ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ
ﻧہﯿں۔
اﮔﺮ ﻧﺼﯿﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳے اس ﮐﯽ ﻟﮍاﺋﯽ
ﺛﺎﺑﺖ ہﻮ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋے اور اس ﮐﯽ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﺎن ﺑﮭﯽ ﻟﯽ
ﺟﺎﺋﯿں  ،ﺗﺐ ﺑﮭﯽ اس ﺳے اس ﮐے ﻏﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻘﺎﺋﺪﮐﯽ
ـﻮم
ـے ﻣﻌﺼـ
ـﻦ ﺳـ
ـﻮﺗﯽ اور ﻧہ اس ﮐے داﻣـ
ـﯽ ﻧہﯿں ہـ
ﻧﻔـ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻮن ﮐﺎ داغ ﺧﺘﻢ ہﻮﺗﺎ ہے۔

)]([5

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ﺣﺎﺷﯿہ ﺟﺎت :
)]([1

اﻟﻔﺘﺎویٰ اﻟﮑﺒﺮیٰ6/360 :

اس ﺑﺎرے ﻣﯿں داﻋﺶ ﮐﺎ ﺗﻀﺎد ﻣﻼﺣﻈہ
)]([2
ہﻮ :اﻧہﻮں ﻧے اﯾﮏ وﯾڈﯾﻮ ﺟﺎری ﮐﯽ ﺟﺲ ﻣﯿں اﭘﻨﯽ ہﻢ
ﻓﮑﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﺒہۃ اﻟﻨﺼﺮہ ﮐے اﯾﮏ ﮐﺎرﮐﻦ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗے
ہﻮﺋے دﮐﮭﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﮐے ﺑﻘﻮل وہ ان ﮐے
ہﺎﺗﮫ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻧے ﺳے ﭘہﻠے آﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ،اس ﻟﯿے اس ﮐﯽ
ﺗﻮﺑہ ﻗﺒﻮل ﻧہﯿں ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔ ﺟﺒﮑہ اﯾﮏ اور وﯾڈﯾﻮ ﻣﯿں
اﻧہﻮں ﻧے اﯾﮏ ﻧﺼﯿﺮی ﮐﻮ ﻗﯿﺪ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ اس ﮐﯽ
ﺗﻮﺑہ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧے ﮐﺎ اﻋﻼن ﮐﯿﺎ۔ اور ﯾہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺌﯽ
دﻓﻌہ ﺳﺎﻣﻨے آﭼﮑﺎ ہے۔
اﮔــﺮ ﺷــﺎم ﻣﯿں ﺟہــﺎد ﮐے دوران
)]([3
ﻧﺼﯿﺮﯾﻮں ﮐے ہﻮﻧے واﻟے ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ
ﻣﻌﻠﻮم ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ داﻋﺶ ﮐے ﻇہﻮر ﺳے ﭘہﻠے ﺟہﺎدی
ﺗﻨﻈﯿﻤﯿں  70000ﻓﻮﺟﯿـﻮں ﮐـﻮ ﻣـﺎر ﭼﮑـﯽ ﺗﮭﯿں ﺟـﻦ ﻣﯿں
 30000ﻧﺼـﯿﺮی ﺗﮭے۔  3700ﭨﯿﻨـﮏ اور دﯾﮕـﺮ ﻋﺴـﮑﺮی
ہﺘﮭﯿﺎر ﺗﺒﺎہ ﮐﺮﭼﮑے ﺗﮭے۔  100ﻃﯿﺎرے ﻣﺎر ﮔﺮاﺋے ﺗﮭے۔
اس ﮐے ﻋﻼوہ ﺑہﺖ ﺳے اﻋﻠﯽٰ اﻓﺴﺮان اور ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺤﺎذ
اﻟﭧ ﭼﮑے ﺗﮭے۔
ﺟﺒﮑہ داﻋـﺶ ﻧے ﺑﻤﺸﮑـﻞ  5000ﻓـﻮﺟﯽ
ﻣﺎرے ہﻮں ﮔے۔ اب آپ ﺧﻮد ہﯽ اﻧﺪازہ ﻟﮕﺎ ﻟﯿں ﮐہ

زﯾﺎدہ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﮐﺴے ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﺋﯽ ہﯿں؟
اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ اﯾﮏ دﮬﻮﮐﺎ ﯾہ ﺑﮭﯽ ہے
)]([4
ﮐہ داﻋﺶ ﻧے اﭘﻨے زﯾﺮ ﮐﻨﭩﺮول ﻋﻼﻗﻮں ﮐﺎ ﺟﻮ ﻧﻘﺸہ
دﻧﯿﺎ ﮐﻮ دﮐﮭﺎﯾﺎ ہے ،اس ﻣﯿں ﯾہ ﻇﺎہﺮ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﯽ ہے ﮐہ ﻋﺮاق اور ﺷﺎم ﮐﺎ ﺑہﺖ ﺳﺎ ﻋﻼﻗہ ان ﮐے زﯾﺮ
اﺛﺮ ہے اور ﻣﮑﻤﻞ ﻋﺮاق اور ﺷﺎم ﭘﺮ ﮐﻨﭩﺮول ﮐﺮﻧے ﻣﯿں
ﺗﮭﻮڑا ﺳﺎ وﻗﺖ ﻟﮕے ﮔﺎ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾہ ہے ﮐہ اﭘﻨے
زﯾﺮ ﮐﻨﭩﺮول ﻋﻼﻗﻮں ﮐﺎ ﺟﻮ ﻧﻘﺸہ اﻧہﻮں ﻧے ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ
ہے ،اس ﮐﺎ زﯾﺎدہ ﺗﺮ ﺣﺼہ ﺑے آﺑﺎد ﺻﺤﺮاؤں ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ
ہے۔ﺟﺲ ﭘﺮ ﻗﺒﻀہ ﺑﺮﻗﺮار رﮐﮭﻨے ﮐےﻟﯿے داﻋﺶ ﮐے ﭘﺎس
ﮐﻮﺋﯽ ﻻﺋﺤہ ﻋﻤﻞ ﻧہﯿں ہے ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ان ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯿں ﺑہﺖ
ﺗﮭﻮڑے اﯾﺴے ﻟﻮگ ہﯿں ﺟﻮ ان ﺳے ﻟﮍﻧے واﻟے ہﻮں۔
ﻋﺮاﻗـﯽ ﺟﯿﻠﯿں ﺳـﺨﺖ ﺳـﯿﮑﻮرﭨﯽ ﺣﺼـﺎر
)]([5
ﻣﯿں ﺗﮭﯿں ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد وہﺎں ﺳے ﺳﯿﻨﮑﮍوں ﮐﯽ
ﺗﻌﺪاد ﻣﯿں اﻓﺮاد ﻓﺮار ہﻮﺋے۔ اور اﯾﺴﺎ داﻋﺶ ﮐے
ﻇہﻮر ﺳے ﭘہﻠے ہﻮا ﺗﮭﺎ۔
اﺳﯽ ﻃﺮح رﻗہ ﮐے ﺗﯿﻨﻮں اﯾﺌﺮ ﭘﻮرﭨﺲ
ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ہے ﮐہ ﭘہﻠے ہﯽ دﯾﮕﺮ ﺟہﺎدی ﺗﻨﻈﯿﻤﯿں اس
ﮐﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮہ ﮐﯿے ہﻮﺋے ﺗﮭﯿں اور اﮔﺮ داﻋﺶ ان ﭘﺮ ﺣﻤﻠہ
ﻧہ ﮐﺮﺗﯽ ﺗﻮ ﺑﻌﺾ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿں ﺗﻮ اﻧہﯿں ﻓﺘﺢ ﮐﺮﻧے واﻟﯽ
ﺗﮭﯿں:
ﭘﮭﺮ داﻋﺶ ﮐے ﺣﻤﻠہ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ وہﺎں
①
ﻣﻮﺟﻮدﻧﺼﯿﺮی ﻓﻮﺟﯿﻮں ﮐﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﮐے
ﺑﺤﻔﺎﻇﺖ ﻧﮑﻞ ﮔﺌﯽ۔
ﯾہ ﻣﻌﺮﮐہ ﺻﺮف ﭼﻨﺪ روز ﺟﺎری رہﺎ اور
②
داﻋﺶ ﮐﻮ ﻓﺘﺢ ﻣﻞ ﮔﺌﯽ ﺟﺒﮑہ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯿں ﺟہﺎدی
ﺗﻨﻈﯿﻤﯿں ﻧﺼﯿﺮﯾﻮں ﮐے ﺧﻼف ﺳﺎل ﺳے ﺑﮭﯽ زﯾﺎدہ ﻋﺮﺻہ ﺗﮏ
ﻟﮍﺗﯽ رہﺘﯽ ہﯿں۔
ﻧﺼﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﺟہﺎدی ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐے ﺧﻼف ﺟﺲ
③
ﻃﺮح اﺳﻠﺤہ ﮐﺎ ﺑے درﯾﻎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﯽ ہے ،داﻋﺶ ﮐے
ﺧﻼف ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻋﺸﺮ ﻋﺸﯿﺮ ﺑﮭﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

