داﻋــﺶ ﮐــﯽ ﻋــﺮاق ﻣﯿں ہﺰﯾﻤــﺖ،
ﻣﺤﺮﮐﺎت اور ﻧﺘﺎﺋﺞ

داﻋﺶ ﮐﯽ ﻋﺮاق ﻣﯿں ہﺰﯾﻤﺖ ،ﻣﺤﺮﮐﺎت
اور ﻧﺘﺎﺋﺞ
]]] ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺠﺰﯾہ [[[
داﻋﺶ ﺟﺲ رﻓﺘﺎر اور ﺷﺪت ﮐﯿﺴﺎﺗﮫ ﻋﺮاق ﻣﯿں
ﺳﻨﯿﻮں ﮐے ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯿں آﺋﯽ ﺗﮭﯽ ،آج ﮐﻞ اﺳﮑﯽ
واﭘﺴﯽ ﮐﯽ رﻓﺘﺎر اﮔﺮ اس آﻣﺪ ﺟﯿﺴﯽ ﻧہﯿں ﺗﻮ
ﮐﻢ ﺑﮭﯽ ﻧہﯿں۔
? ﺗﺮﮐﯽ اﻓﻮاج ﻧے ﺟﺐ ﺳے ﺷﺎم ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺎرڈر ﭘﺮ
ﺟﺮاﺑﻠﺲ ﺳے ﻣﻌﺮﮐہ درع اﻟﻔﺮات ﮐﺎ آﻏﺎز ﮐﯿﺎ
ﺗﺐ ﺳے آپ ان ﮐﯽ ہﺰﯾﻤﺖ اور ﺳﻨﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ

ﻓﺘﻮﺣـﺎت ﮐـﻮ دﯾﮑـﮫ ﺳـﮑﺘے ہﯿں ﮐہ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً
روزاﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺴﺘﯽ ان داﻋﺸﯽ درﻧﺪوں
ﺳـے آزاد ﮐـﺮوا ﻟـﯽ ﺟـﺎﺗﯽ ہے اور وہـﺎں ﮐے
ﺑﺎﺳﯿﻮں ﮐﻮ آزادی ﺳے ﺟﯿﻨے ﮐﺎ ﺣﻖ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ
ہے ﺟﺮاﺑﻠﺲ ﺳے ﻟﯿﮑﺮ اﻋﺰاز ﺗﮏ اﯾﮏ ﺳﻮ ﮐﻠﻮﻣﯿﮍ
ﺳے زﯾﺎدہ ﺑﺎرڈر ﮐﺎ ﻋﻼﻗہ داﻋﺶ ﺳے آزاد ﮐﺮوا
ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ اور ﭘﮭﺮ رﻓﺘہ رﻓﺘہ ﯾہﺎں ﺳے ﻣﺎرع
ﺗﮏ ﭘہﻨﭻ ﮔﺌے ۔
? اﺳﯽ ﻣﯿں داﻋﺶ ﮐﺎ اﯾﮏ ﺑہﺖ ﻣﻀﺒﻮط ﮔﮍھ داﺑﻖ
ﮐﻮ ﺑﮭﯽ داﻋﺶ ﺳے ﺻﺎف ﮐﺮوا ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺟﺲ ﮐﺎ
داﻋﺸﯽ ﺧﻮارج ﮐﺎ اﯾﮏ ﺷﺪﯾﺪ ﺟﮭﭩﮑﺎ ﻟﮕﺎ اس ﭘﺮ
ﻣﺴﺘﺰاد ﮐہ اس ﻣﻌﺮﮐہ درع اﻟﻔﺮات ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﻨﯽ ﻋﺴﮑﺮی ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں ﻧے اﯾﮏ ﺑﯿﺎن ﺟﺎری ﮐﯿﺎ
ﮐہ ہﻢ ﯾہﺎں ﺗﮏ ﺑﺲ ﻧہﯿں ﮐﺮﻧے واﻟے ﺑﻠﮑہ ہﻢ
اﻟﺒﺎب ﺳے ہﻮﺗے ہﻮﺋے ﺣﻠﺐ ﺗﮏ ﭘہﻨﭽﯿں ﮔے ان
ﺷﺎء اﻟﻠہ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﮏ ﻃﺮح ﺳے ﺷﺎم ﻣﯿں ﺻﻔﺎﺋﯽ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﮑﻤﻞ ہﻮﻧے واﻟﯽ ہے ۔۔۔
? اس ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ہﯽ ﻟﯿﺒﺎ ﻣﯿں دﯾﮑﮭﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ
وہﺎں ﺑﮭﯽ داﻋﺶ ﮐے ﭘﺎس ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺻﺮف  800ﻣﯿﮍ
ﮐـﺎ ﻋﻼﻗہ ﺑـﺎﻗﯽ ﺑﭽـﺎ ہے اﭘﻨـﯽ ﻣﺰﻋـﻮﻣہ ﺧﻼﻓـﺖ
ﭼﻼﻧے ﮐے ﻟﺌے ۔
? ﻧﺎﺋﺠﯿﺮﯾـﺎ ﻣﯿں ان ﮐـﯽ ﺑﯿﻌـﺖ ﮐـﺮدہ ﺟﻤـﺎﻋﺖ
ﺑﻮﮐﻮ ﺣﺮام ﮐے دو دﮬﮍے ﺑﻦ ﮔﺌے ﺟﻮ ﺑﯿﭽﺎرے
ﺧﻼﻓـﺖ ﮐے ﺣﺼـﻮل ﮐے ﻟﺌے آﭘـﺲ ﻣﯿں ہـﯽ ﻟـﮍ رہے
ہﯿں  ،وﺟہ ﺻـﺮف ﯾہ ہے ﮐہ ﯾہ ﭨﮭﯿـﮏ ﻃـﺮح اور
ﺑﮭﯿﻤﺎﻧہ اﻧﺪاز ﺳے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﻧے
ﻣﯿں ﻣﺘﺸﺪد ﻧہﯿں ﻟہﺬا اس ﮐﻮ اﻣﯿﺮ ﺑﻨﻨے ﮐﺎ
ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻖ ﻧہﯿں ﻟہﺬا اﺳے اﺑﮭﯽ ہﻢ ﺳے ﻣﺰﯾﺪ
ﮐﭽﮫ ﺧﺎرﺟﯿﺖ ﮐے ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺳﯿﮑﮭﻨے ہﻮں ﮔے ۔۔۔
? اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻣﯿں ﯾہ ﺑﯿﭽـﺎرے وﯾﺴـے ہـﯽ ﺟﮕہ
ڈﮬﻮﻧڈ رہے ہﯿں ﮐہ ﺳﺮ ﮐہﺎں ﭼﮭﭙﺎﺋﯿں ۔۔۔
? ان ﮐے ﻟﯿڈران ﮐـﻮ دﯾﮑﮭـﺎ ﺟـﺎﺋے ﺗـﻮ اﺑـﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎﻧﯽ  ،اﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺷﯿﺸﺎﻧﯽ  ،اﺣﻤﺪ ﺧﻄﺎب

ﻋﻤﺮ  ،ﻣﻼ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤف  ،ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎن وﻏﯿﺮہ
ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻐﺮض  ،ﺷﺎﻣﯽ  ،ﻋﺮاﻗﯽ  ،ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
،
 ،ﺑﻨﮕﻠہ دﯾﺸﯽ ﺳﺐ ﻟﯿڈر ﻣﺎرے ﺟﺎﭼﮑے ہﯿں اور
اﯾﮏ ﻃﺮح ﺳے ان ﮐﯽ ﮐﻤﺮ ﺗﻮ ﭘہﻠے ہﯽ ﭨﻮٹ ﭼﮑﯽ
ہے ۔
? رہﺘﯽ ﺳہﺘﯽ ﮐﺴﺮ اب ﻋﺮاق ﻣﯿں ﻣﻮﺻﻞ ﺷہﺮ ﮐﺎ
ﻓﯿﺼـﻠہ ﮐـﻦ آﭘﺮﯾﺸـﻦ ﻧﮑـﺎل دے ﮔـﺎ ۔۔۔ ﺟہـﺎں
اﯾﮏ ﻻﮐﮫ آرﻣﯽ ان ﮐﺎ ﮔﮭﯿﺮاؤ ﮐﯿے
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ہﻮﺋے ہے ﺟﻦ ﻣﯿں اﯾﮏ ﻃﺮف ﺳے ﻋﺮاﻗﯽ ﻓﻮرﺳﺰ ،
اور دو اﻃﺮف ﺳے ﮐﺮد ﻓﻮرﺳﺰ ﺣﺼہ ﻟے رہﯽ ہﯿں
اور اﻧﺪر ﺑﻤﺸﮑﻞ  7000داﻋﺸﯽ دﯾﮑﮭﯿں اب ﮐﯿﺴے
اﭘﻨﺎ ﺳﺮ ﭼﮭﭙﺎﺗے ہﯿں ۔
? ﻋـﺮاق ہـﯽ وہ ﻋﻼﻗہ ﺗﮭـﺎ  ،ﺟہـﺎں داﻋـﺶ ﻧے
ﻣﻮﺻﻞ ﻣﯿں اﭘﻨﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﮐﺎ ﺑﮕﻞ ﺑﺠﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ اور
اﺳﯽ ﻋﺮاق ﻣﯿں ﭼﻨﺪ ﺳﻮ ﻋﺮاﻗﯽ ﻓﻮﺟﯿﻮں ﮐے ﻋﻼوہ
ہﺰاروں ﻧہﺘے اﻓﺮاد ﮐﻮ ﻣﺮﺗﺪ و ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دے
ﮐﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ،اور ﻋﺮاﻗﯽ
اﻓﻮاج ﮐﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﺳے ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻠﺤہ ﺑﮭﯽ ﺳﻤﯿﭩﺎ
ﺗﮭﺎ۔
? داﻋﺶ اﭘﻨﯽ ﮐﺌﯽ وﯾڈﯾﻮز ﻣﯿں ﻋﺮاﻗﯽ ﻓﻮج ﺳے
ﭼﮭﯿﻨے ﮔﺌے ﻣﯿﺰاﺋـﻞ ،ﺑﮑﺘـﺮ ﺑﻨـﺪ ﮔﺎڑﯾـﺎں اور
ﻣﯿﺰاﺋـﻞ ﮐـﯽ ﻧﻤـﺎﺋﺶ ﮐـﺮﺗے ﺗﮭﮑﺘـﯽ ﻧہﯿں ﺗﮭـﯽ۔
ﻟﯿﮑﻦ آج ﺟﺐ اﻧﮑے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺎ وﻗﺖ آﯾﺎ ہے
ﺗﻮ راہ ﻓﺮار اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮ ﮔﺌﯽ اور ﺻﻮﺑہ ﻧﯿﻨﻮی
اور اﺳﮑے ﺻﺪر ﻣﻘﺎم ﻣﻮﺻﻞ ﮐے ﻋﻼوہ ﺑﺎﻗﯽ ﺗﻤﺎم
ﻋﻼﻗﻮں ﺳے ﻧہ ﺻﺮف اﻧﮑﺎ ﺻﻔﺎﯾﺎ ہﻮ ﭼﮑﺎ ہے
ﺑﻠﮑہ اب ﻧﯿﻨﻮی ﮐے ﻗﺒﻀے ﮐے دن ﺑﮭﯽ ﺗﮭﻮڑے ہﯽ
ﻧﻈﺮ آرہے ہﯿں۔
?? ﺳﻮﭼﻨے واﻟﯽ ﺑﺎت ﯾہ ہے ﮐہ آﺧﺮ ہﻮا ﮐﯿﺎ
ہے؟؟؟

اس ﻣﯿں درج ذﯾﻞ ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻮر ہے:
? دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻋﺮاﻗﯽ ﺳﻨﯽ ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯿں ﻋﺮاﻗﯽ
ﺷﯿﻌہ اﮐﺜﺮﯾﺘـﯽ ﺣﮑـﻮﻣﺖ ﮐے ﺧﻼف ﺣﻘـﻮق ﮐے ﻏﺼـﺐ

اور دﯾﻮار ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻟﮕﺎﺋے ﺟﺎﻧے ﭘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺑے
ﭼﯿﻨﯽ اور ﺑﻐﺎوت ﮐے ﺟﺬﺑﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮭے ،اور
ﻋﺮاﻗﯽ ﻓﻮرﺳﺰ ﮐﺎ ان ﻋﻼﻗﻮں ﭘﺮ ﮐﻨﭩﺮول ﺑﺮاﺋے
ﻧﺎم ﺗﮭﺎ۔ ان ﻋﻼﻗﻮں ﮐﻮ ﺳﻨﯽ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﮐے ﺳﺮدار
ہﯽ ﭼﻼ رہے ﺗﮭے اور ﯾہﯽ ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ رٹ ﮐﻮ
ان ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯿں ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﮭے۔
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐﺌے
ﺟـﺎﻧے ﭘـﺮ ﺷﺪﯾـﺪ ﻏﺼـہ ﮐـﺎ ﺷﮑـﺎر ﺗﮭے۔ اﺳـﯽ
ﺻﻮرﺗﺤـﺎل ﮐـﺎ ﻓﺎﺋـﺪہ ان ﻋﻼﻗـﻮں ﻣﯿں ﭘہﻠے ہـﯽ
ﻣﻮﺟﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪہ ﺳے ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺮوہ دوﻟۃ اﻻﺳﻼﻣﯿہ
ﻓﯽ اﻟﻌﺮاق ﻧے اﭨﮭﺎﯾﺎ اور ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻗﺒﺎﺋﻠﯿﻮں
ﮐﻮ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻼ ﮐﺮ ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت
ﮐـــﺮ دی۔ اور دﯾﮑﮭﺘے ہﯿں دﯾﮑﮭﺘے ﻋﺮاﻗـــﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﻮرﺳﺰ ان ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯿں درﯾﺎ ﻣﯿں ﺗﻨﮑے
ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮآﻧے ﻟﮕﯽ۔ ﺟﺲ ﮐے ﺳﺒﺐ  ،ﭨﯿﮑﭩﯿﮑﻞ
وڈرال ﮐﻮ ہﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺴﮑﺮی اﻗﺪام ﺳﻤﺠﮭﺎ ﮔﯿﺎ۔
?ﺟﺒﮑہ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺳﻨﯽ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﮐﯽ ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے
ﺧﻼف ﺗﻌـﺎون ﮐـﻮ دﯾﮑـﮫ ﮐـﺮ دوﻟۃ اﻻﺳﻼﻣﯿہ ﻓـﯽ
اﻟﻌﺮاق ﻧﺎﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ آﭘے ﺳے ﺑﺎہﺮ ہﻮﮔﺌﯽ اور
اﭘﻨﯽ ﻣﺰﻣﻮم ﺧﻼﻓﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد رﮐﮫ دی۔
? داﻋـﺶ ﮐے وﺟـﻮد ﻣﯿں آﻧے ﮐے ﺑﻌـﺪ  ،ﻋـﺮاق
ﺳﻨﯽ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﯿں ﺳے ﺟﻨہﻮں ﻧے ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ اس
ﻟﮍاﺋﯽ ﻣﯿں ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎ ﺳﺎﺗﮫ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ
ﭘﮭـﺮ وہ ﺑﺎﻟﮑـﻞ ﻏﯿـﺮ ﺟﺎﻧﺒـﺪار رہے ﺗﮭے ،ان
دوﻧﻮں ﻗﺴﻢ ﮐے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ داﻋﺶ ﮐﯽ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﮐﺎ
ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍا۔ ہﺰاروں ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿں ﺳﻨﯽ
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﻮں ﮐـﻮ اﻧﮑے ﻋﻼﻗـﻮں اور دﯾہـﺎﺗﻮں ﺳـے
اﻏﻮاء ﮐﺮ ﮐے اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ اور
اﻧہﯿں ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺮﺗﺪ اور راﻓﻀﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﺎری ﻣﻼزم
ﻗﺮار دﯾے ﮐﺮ اﭘﻨﯽ ﺧﻮاہﺸﺎت ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﯿﺎ
ﮔﯿﺎ۔
? ﺳـﻨﯽ ﻗﺒﺎﺋـﻞ  ،ﺟـﻮ ﻋﺮاﻗـﯽ ﺷﯿﻌہ اﮐﺜﺮﯾﺘـﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﺟﻮر ﺟﺒﺮ ﺳے ﺗﻨﮓ ﺗﮭے ،ﺟﻠﺪ ہﯽ اﻧﮑﻮ
اﺣﺴﺎس ہﻮا ﮐہ اﯾﮏ ﺷﺮ ﺳے ﺗﻮ اﻧہﻮں ﻧے اﭘﻨے

آﭘﮑﻮ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺳے ﻧﮑﺎل ﻟﯿﺎ ﻣﮕﺮ اس ﺳے ﺑﮍے
ﺷﺮ ﮐﺎ دروازہ ﺧﻮد ﭘﺮ ﮐﮭﻮل ﺑﯿﭩﮭے ہﯿں۔
☹ ﻟﯿﮑﻦ اب ﭘﭽﮭﺘﺎوت ﮐﯿﺎ ہﻮت  ،ﺟﺐ ﭼﮍﯾﺎں ﭼﮓ
ﺟﺎﺋﯿں ﮐﮭﯿﺖ!
? ﺳﻨﯽ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﮐﯽ ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳے آزادی ﮐﯽ
ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﮐـﻮ داﻋـﺶ ﻧے ﻧہ ﺻـﺮف ﯾﺮﻏﻤـﺎل ﺑﻨﺎﯾـﺎ
ﺑﻠﮑہ ﺗﻤﺎم ﺳﻨﯽ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﯾﺮﻏﻤﺎل ﺑﻨﺎ
ﻟﯿﺎ۔ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﺳﺮداروں ﮐﺎ ﻗﺘﻞ ،ﺑے وﻗﻌﺘﯽ اور
رﺳﻮاﺋﯽ ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﺷﺮوع ﮐﺮ دﯾﺎ۔
? ﺟـﺲ ﻃـﺮح ﻋﺮاﻗـﯽ ﺳـﻨﯽ ﻋـﻮام ﮐـﺎ ﻻوا ﭘہﻠے
ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﺧﻼف اﺑﻼ ﺗﮭﺎ ،اس ﻣﺮﺗﺒہ اس
ﺳے ﺑﮭﯽ ﺑﮭﯿﺎﻧﮏ ﻻوا داﻋﺶ ﮐے ﺧﻼف ﺟﻮش ﮐﮭﺎﻧے
ﻟﮕﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﺑﺲ ﯾہﯽ وہ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻗﺖ ﺗﮭﺎ ،ﺟﺲ ﮐﺎ
ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اور ﻓﻮرﺳﺰ ﮐﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﮭﺎ۔
ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧے ﺳﻨﯽ ﻋﻮام ﮐﯽ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻮں ﮐﻮ
دور ﮐـﺮﻧے اور ﻋﺮاﻗـﯽ ﺣﮑـﻮﻣﺖ ﻣﯿں ﺑﺎﻗﺎﻋـﺪہ
ـﺎﻣﯽ
ـﺮ ﮐے  ،ﻣﻘـ
ـﺪے ﮐـ
ـﺪﮔﯽ دﯾﻨے ﮐے وﻋـ
ﻧﻤﺎﺋﻨـ
ﻗﺒﺎﺋﻞ ﮐﻮ اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ﭘﮭﺮ اﭘﻨﺎ ﺣﻠﯿﻒ اور
اﺗﺤـﺎدی ﺑﻨـﺎ ﻟﯿـﺎ۔ اور ﻧﺘﯿﺠہ وہـﯽ ﻧﮑﻼ ،ﺟـﻮ
آپ آج ﭘﮍھ اور دﯾﮑﮫ رہے ہﯿں۔
داﻋﺶ ﻧے ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻃﺮز زﻧﺪﮔﯽ ﺳے ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺎﺋﺪہ
اﭨﮭﺎﻧے ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے ،اﭘﻨے دﺷﻤﻨﻮں ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اور اﻓﻮاج ﮐﻮ اﺳﮑﺎ ﻣﻮﻗﻊ دﯾﺎ ،ﺟﻮ اﻧہﻮں
ﺿﺎﺋﻊ ﻧہﯿں ہﻮﻧے دﯾﺎ۔
?آﺧﺮ ﻣﯿں  ،اﯾﮏ اہﻢ ﺑﺎت ،ﮐہ وہ داﻋﺶ ﮐے
ﻗﺒﻀے ﻣﯿں ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺮاﻗﯽ اﺳﻠﺤے ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺑﻨﺎ،
وہ ﮐہﺎں ﮔﯿﺎ ،ﭼﻼ ﮐﯿﻮں ﻧہﯿں ؟؟؟

اس ﮐﺎ ﺟﻮاب ﺑﮭﯽ ﻧہﺎﯾﺖ ﺳﺎدہ ہے!
? ﭼﻨﺪ ﻓﻮﺟﯽ ﮔﺎڑﯾﺎں ﯾﺎ ﭨﯿﻨﮏ ﯾﺎ ﻣﯿﺰاﺋﻞ ﻗﺒﻀے
ﻣﯿں ﻟﯿﻨﺎ اور ﭘﮭﺮ ان ﺳے اﯾﮏ رﯾﺎﺳﺖ ﺳے ﻟﮍﻧﺎ
اﺣﻤﻘﺎﻧہ ﺳﻮچ ہے۔

ﮐﺮ ﻟﯿﻨﺎ اﻟﮓ
⭕ دوﺳﺮا ﮐہ ان ﺳﺐ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ
ﺑـﺎت ہے ﻣﮕـﺮ ان ﮐـﻮ ﭼﻼﻧے ﮐـﯽ ﺻﻼﺣﯿـﺖ اور
اہﻠﯿﺖ رﮐﮭﻨﺎ اﯾﮏ ﻋﻠﯿﺤﺪہ اﻣﺮ ہے۔
? اﻟﻐﺮض ،اس وﻗﺖ ﻋﺮاق  ،داﻋﺶ ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺳے
ﺟہﺎں اﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ آزادی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ رہﺎ ہے ،وہﯽ
ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮭﯽ اس ﻣﺮﺗﺒہ ﮐﭽﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻈﺮ
آرہﯽ ہے۔
? ﯾہﯽ وﺟہ ﺗﮭﯽ ﮐہ ﮔﺰﺷﺘہ دﻧﻮں ﺷﯿﻌہ اﻧﺘہﺎء
ﭘﺴﻨﺪ رہﻨﻤﺎ ،ﻣﻘﺘﺪی اﻟﺼﺪر ﻧے ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐے ﺧﻼف ﺑﺎﻏﯿﺎﻧہ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭼﻼﺋﯽ۔
ﮐﯿـﻮﻧﮑہ ﻋﺮاﻗـﯽ ﺣﮑـﻮﻣﺖ ﻧے ﺳـﻌﻮدی ﺳـﻔﺎرﺗﮑﺎری
اور اﻣﺮﯾﮑﯽ اﺛﺮرﺳﻮخ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﺳﻨﯿﻮں ﮐﺎ
ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿں ﮐﺮدار ﻧہ ﺻﺮف ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮ
ﻟﯿﺎ ہے ﺑﻠﮑہ ﻋﺮاق اور اﺳﮑﯽ ﻓﻮرﺳﺰ ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد
اﻧﺘہـﺎء ﭘﺴـﻨﺪ ﺷﯿﻌہ ﮔﺮوہـﻮں اور اﯾـﺮان ﮐے
اﺛـﺮات ﮐـﯽ روک ﺗﮭـﺎم ﮐے ﻟﺌے اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﮭـﯽ
ﺷﺮوع ﮐﺮ دﺋﯿے ہﯿں۔
? اﺳﮑﯽ اﯾﮏ ﺳﺎدہ ﺳﯽ اور ﺑﮍی ﻋﻤﺪہ ﻣﺜﺎل،
ﻋﺮاﻗـﯽ وزﯾـﺮ اﻋﻈـﻢ ﺣﯿـﺪر اﻟﻌﺒﺎدی ﮐـﺎ اﭘﻨے
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﯿﮑﯿﻮرﭨﯽ ﮐے ﻟﺌے ﻋﺮاﻗﯽ ﻓﻮج ﮐے اﯾﮏ
ﮐﺮد ﺟﻨﺮل  350ﮐﺮد ﺳﭙﯿﺸﻞ ﻓﻮرﺳﺰ اہﻠﮑﺎر ﮐﻮ
ﺗﻌﯿﻨﺎت ﮐﺮﻧﺎ ہے۔
اﻣﯿﺪ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ہے ﮐہ ﺳﻌﻮدی ﻋﺮب اور دﯾﮕﺮ
ﻋـﺮب ﻣﻤـﺎﻟﮏ ﮐـﺎﻋﺮاق ﻣﯿں ﺳـﻔﺎرﺗﺨﺎے ﮐﮭﻮﻟﻨـﺎ،
اﯾﺮاﻧﯽ اﺛﺮات ﮐﻮ ﺗﻮازن ﺑﺨﺸے ﮔﺎ اور ﻋﺮاق
ﮐﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮐﭽﮫ ﺑہﺘﺮ اور ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ہﻮﮔﯽ۔
? ﮐﯿـﺎ ﺧـﻮب اﻟﻠہ ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﻧے ﺳـﻮرہ ﯾﻮﺳـﻒ ﻣﯿں
ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ہے :
ﻗـﺎلَ اﻟﻠـﻪَ ﻋـﺰ وﺟـﻞ  :وَاﻟﻠَّـﻪُ َﻏ َـﺎﻟِﺐ ٌ
ﻋ َﻠ ــﻰ أ ﻣْــﺮ ِهِ وَﻟَﻜ ِــﻦ َّ أ ﻛ ْﺜَــﺮ َ
اﻟﻨَّﺎسِ ﻻَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮنَ )ﻳﻮﺳﻒ (21 /
ﺗـﺮﺟﻤہ  :اور اﻟﻠہ اﭘﻨے ﮐـﺎم ﭘـﺮ ﻏـﺎﻟﺐ ہے
ﻟﯿﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﻧہﯿں ﺟﺎﻧﺘے ۔
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