اﻣﺮﯾﮑہ،داﻋـﺶ ﮐـﯽ ﻧﺮﺳـﺮﯾﻮں ﮐـﺎ
ﻣﺎﻟﯽ

اﻣﺮﯾﮑہ،داﻋﺶ ﮐﯽ ﻧﺮﺳﺮﯾﻮں ﮐﺎ ﻣﺎﻟﯽ
“ﺷﺎم  ،ﻋﺮاق  ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اور ﮐﺸﻤﯿﺮ اﯾﮏ ﻧﻈﺮ”
ﭘﭽﮭﻠے ﮐﺌﯽ ﻣﺎہ ﺳے ﻣﯿں اﯾﮏ اﻓﻐﺎن ﻧﯿﻮز اﯾﺠﻨﺴﯽ
“ﺧﺎﻣہ ﭘﺮﯾﺲ” ﮐﯽ ﻧﯿﻮز دﯾﮑﮫ رہﺎ ہﻮں ﺟہﺎں ہﺮ اﯾﮏ دو
دن ﺑﻌﺪ ﯾہ ﺧﺒﺮ آﺗﯽ ہے ﮐہ اﻣﺮﯾﮑہ ﻧے ﻓﻼں ﺟﮕہ ﻓﻀﺎﺋﯽ
ﺣﻤﻠے ﻣﯿں اﺗﻨے داﻋﺸﯽ ﻣﺎر دﺋﯿے ،اﻓﻐﺎن ﻓﻮج ﻧے ﻓﻼں
ﺟﮕہ ﮐﺎرواﺋﯽ ﻣﯿں اﺗﻨے داﻋﺸﯽ ﻣﺎردﺋﯿے ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ

اﯾﮏ دن ﺧﺒﺮ آﺋﯽ ﮐہ اﯾﮏ ﮐﺎرواﺋﯽ ﻣﯿں  50داﻋﺸﯽ ﻣﺎرے
ﮔﺌے۔
ان ﺗﻤﺎم ﻧﯿﻮز ﮐﻮ ﻣﺪﻧﻈﺮ رﮐﮭﺘے ہﻮﺋے ﺟﺐ ﻣﯿں اﻧﺪازہ
ﻟﮕﺎﺗــﺎ ہــﻮں ﺗــﻮ ﯾہ ﺗﻘﺮﯾﺒــﺎ ﭘﻨــﺪرہ ﯾــﺎ ﺳــﻮﻟہ
ـﻦ
ـﺎ آپ ﯾﻘﯿـ
ـﯽ ﺑﻨﺘے ہﯿں۔ ﮐﯿـ
ـﻮ) (1500/1600داﻋﺸـ
ﺳـ
ﮐﺮﺳﮑﺘے ہﯿں ﮐﯿﺎ واﻗﻌﯽ اﻣﺮﯾﮑہ ﻧے اﺗﻨے ﮐﻢ ﻋﺮﺻے ﻣﯿں
اﺗﻨے زﯾﺎدہ داﻋﺸﯽ ﻣﺎردﺋے؟؟ ﯾﻘﯿﻦ ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ اور ﻧہ
ہﯽ اس ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺻﺪاﻗﺖ ہے اﺳﮑﯽ وﺟہ ﯾہ ہﯿﮑہ دو دن
ﭘہﻠے ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﭨﺎﺋﻢ ﻧﯿﻮز ﻧے اﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﻟﮕﺎﺋﯽ ،وہ ﺧﺒﺮ
ﯾہ ہﯿﮑہ۔ ” ﻣﺎرچ  2017ﻣﯿں اﻣﺮﯾﮑہ ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ اﯾﮏ
ـﺶ ﮐے 700
ـﺘﺎن ﻣﯿں داﻋـ
ـﺎﺑﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴـ
ـﺪازے ﮐے ﻣﻄـ
اﻧـ
ﺟﻨﮕﺠﻮں ﻣﻮﺟﻮد ہﯿں اور اب ﺳﺎل ﮐے آﺧﺮ ﻣﯿں اﻧہﻮں ﻧے
ﯾہ دﻋﻮٰی ﮐﯿﺎ ﮐہ ہﻢ ﻧے  1600ﺟﻨﮕﺠﻮؤں ﮐﻮ ﻣﺎردﯾﺎ
ہے۔
اس ﺧﺒﺮ اور اﻣﺮﯾﮑہ ﮐے ﻣﺘﻀﺎد دﻋﻮؤں ﮐﻮ دﯾﮑﮫ ﮐﺮﺛﺎﺑﺖ
ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ اﻣﺮﯾﮑہ ﻧے اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿں ﻧہ ہﯽ داﻋﺶ
ﮐے ﺧﻼف ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎرواﺋﯽ ﮐﯽ ہے اور ﻧہ ہﯽ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ
داﻋﺸـﯽ ﮐـﻮ ﻣـﺎرا ہے۔ ﺑﻠﮑہ وہ ان ﮐـﻮ وہـﺎں ﻣﻀﺒـﻮط
ﮐﺮرہﺎ ہے اور ان ﮐﻮ اﺳﻠﺤہ دے رہﺎ ہے۔ اور اﻓﻐﺎن
اور اﻧڈﯾـﻦ ﺧﻔﯿہ اﯾﺠﻨﺴـﯿﺰ ﮐے ذرﯾﻌے ان ﮐـﻮ ﭨﺮﯾﻨﻨـﮓ
دﻟﻮارا رہﺎ ہے۔
اور ﺟہﺎں وہ ان ﮐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿں اﻓﻐﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮐے
ﺧﻼف اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮرہﺎ ہے وہﺎں دوﺳﺮی ﻃﺮف وہ ان ﮐﻮ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿں دہﺸﺘﮕﺮدی ﮐے ﻟﺌے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮرہﺎ ہے۔
ﮐﭽﮫ ﻋﺮﺻہ ﻗﺒﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐے ﺳﺎﺑﻖ ﺻﺪر ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزﺋﯽ
ﻧے ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎر ﭨﯽ وی ﭘﺮ ﺑﯿﭩﮫ ﮐﺮ ﯾہ اﻧﮑﺸﺎف ﮐﯿﺎ ﮐہ
اﻣﺮﯾﮑہ ﻧہ ﺻﺮف داﻋﺶ ﮐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿں ﻣﻀﺒﻮط ﮐﺮرہﺎ
ہے ﺑﻠﮑہ ان ﮐﻮ اﺳﻠﺤہ ﺑﮭﯽ ﻓﺮاہﻢ ﮐﺮرہﺎ ہے اور اﻧﮑﯽ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪد ﺑﮭﯽ ﮐﺮرہﺎ ہے۔
اﺳﯽ ﻃﺮح روس ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎر ﯾہ ﮐہہ ﭼﮑﺎ ہے ﮐہ اﻣﺮﯾﮑہ
ﺷﺎم ﻣﯿں داﻋﺶ ﮐے ﺟﻨﮕﺠﻮؤں ﭨﺮﯾﻨﻨﮓ اور اﺳﻠﺤہ و ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮاہﻢ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ان ﮐﻮ ﺷﺎﻣﯽ اﻓﻮاج
ﮐے ﭼﻨﮕﻞ ﺳے ﺑﮭﯽ ﭼﮭﮍاﭼﮑﺎ ہے ﺟﺴﮑﺎ اﻧﮑﺸﺎف ﮐﭽﮫ ﻋﺮﺻہ
ﻗﺒﻞ ﺷﺎﻣﯽ ﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے ﺑﮭﯽ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح

ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ہﯿﻠﯽ ﮐﺎﭘﭩﺮز ﮐﺎ داﻋﺶ ﮐے ﺟﻨﮕﺠﻮؤں ﮐﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﮕہﻮں ﭘﺮ اﺗﺎرﻧے ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ان ﮐﻮ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ہﯿﻠﯽ
ﮐﺎﭘﭩﺮز ﮐے ذرﯾﻌے اﺳﻠﺤہ ﻣﻠﻨے ﮐﺎ ﺑﮭﯽ اﻧﮑﺸﺎف ہﻮا
ہے۔
ﺳـﻮال ﯾہ ہے ﮐہ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻣﯿں اﯾﺴـﺎ ﮐـﻮن ہے ﺟـﻮ
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ہﯿﻠﯽ ﮐﺎﭘﭩﺮز ﮐے ذرﯾﻌے داﻋﺶ ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮرہﺎ
ہے ﺗﻮ ﺟﻮاب ﺻﺎف ہے ﮐہ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اور اﻣﺮﯾﮑہ ﮐے
ﻋﻼوہ اﯾﺴﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻧہﯿں ہﻮﺳﮑﺘﺎ۔ ان ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺗﻮں
ﮐـﻮ ﻧﻈـﺮ اﻧـﺪاز ﻧہﯿں ﮐﯿـﺎ ﺟﺎﺳـﮑﺘﺎ ۔ اور ﯾہ ﺗﻤـﺎم
ﺑﺎﺗﯿں اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺛﺒﻮت ہﯿں ﮐہ داﻋﺶ اﻣﺮﯾﮑہ ﮐﯽ
ﭘﯿﺪاوار ہے۔ ﻣﮕﺮ ہﻤﺎرے ﮐﭽﮫ ﺟﻮﺷﯿﻠے اور دﯾﻦ ﺳے
ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﻧے واﻟے ﻧﻮﺟﻮان دﯾﻦ ﮐے ﻧﺎم ﭘﺮ اﻣﺮﯾﮑہ ﮐے
ﻟﺌے اﺳﺘﻌﻤﺎل ہﻮرہے ہﯿں اور ان ﮐﻮ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﻧہ
اﻧﺪازہ ﺗﮏ ﻧہﯿں ہے۔ ان ﻟﻠہ و اﻧﺎ اﻟﯿہ راﺟﻌﻮن
ﻟہﺬا ہﻤﯿں ﺧﻮد ﺑﮭﯽ ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮫ ﮐﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ
داﻋﺶ ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں آﮔﺎہ ﮐﺮﻧﺎ ہﻮﮔﺎ۔ داﻋﺶ
ﮐﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﮐے اﻣﺮﯾﮑہ ﻧے ﺑﮍی ﺣﺪ ﺗﮏ ﻋﺮاق و ﺷﺎم
ﻣﯿں ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ اور اب وہ ﯾہ ﮐﮭﯿﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﯿں ﮐﮭﯿﻞ رہﺎ ہے ﺟہﺎں وہ داﻋﺶ ﮐﻮ ﻧہ ﺻﺮف اﻓﻐﺎن
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮐے ﺧﻼف اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮرہﺎ ہے ﺑﻠﮑہ ان ﮐﻮ ﻣﺤﻔﻮظ
ﭨﮭﮑﺎﻧے ﻓﺮاہﻢ ﮐﺮﮐے اور ان ﮐﻮ ﭨﺮﯾﻨﻨﮓ دے ﻧہ ﺻﺮف
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿں دہﺸﺘﮕﺮدی ﮐے ﻟﺌے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮرہﺎ ہے۔
اور وہﺎں ﺑﮭﯽ ان ﮐﻮ اﭘﻨے ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﯿں ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﻞ
رہﯽ ہے۔ اور ﯾہ ﺳﺐ دﯾﮑﮫ ﮐﺮ اب اﻧڈﯾﺎ ﯾہﯽ ﮐﮭﯿﻞ
داﻋﺶ اور اﻟﻘﺎﻋﺪہ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿں ﮐﺸﻤﯿﺮ ﻣﯿں ﮐﮭﯿﻠﻨﺎ
ﭼﺎہﺘﯽ ہے۔ ﻟہﺬا ہﻤﺎری ذﻣہ داری ہے ﮐہ ہﻢ ہﺮ ﭘﻠﯿﭧ
ﻓﺎرم ﭘﺮ اس ﮐے ﺧﻼف ﮐﺎم ﮐﺮﯾں ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳے
آﮔﺎہ ﮐﺮﯾں اور ﮐﻔﺎر ﮐﯽ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﮐے ﺧﻼف ﺳﺎزﺷﻮں
ﮐﻮ ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻨﺎﺋﯿں۔
اﻟﻠہ ہﻢ ﺳﺐ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ و ﻧﺎﺻﺮ ہﻮ۔ آﻣﯿﻦ

