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داﻋﺶ:اﺑﺘﺪاء اور ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾں
ﺷﺎم اور ﻋﺮاق ﻣﯿں داﻋﺶ اﯾﮏ ﻋﺴﮑﺮﯾﺖ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﺎم ﻧہﺎد
ﺟہﺎدی ﮔﺮوپ ہے ﺟﻮ ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻮ دوﺑﺎرہ ﺑﺤﺎل ﮐﺮﻧے ﮐﺎ
دﻋﻮی ﮐﺮﺗﺎ ہے اور ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﮐﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﭘﺮﻇﺎﻟﻤﺎﻧہ ﺟﻨﮓ ﺟﺎری رﮐﮭے ہﻮﺋے ہے۔داﻋﺶ ﮐﯽ اﺑﺘﺪاﮐے

ﺑﺎرے ﻣﯿں اردﻧﯽ ﻋﺴﮑﺮﯾﺖ ﭘﺴﻨﺪ اﺑﻮﻣﺼﻌﺐ اﻟﺰرﻗﺎوی ﮐﯽ
ﻃﺮز زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺳﺎﻣﻨے رﮐﮭﺘے ہﻮﺋے ﭘﺘہ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎ
ﺳﮑﺘﺎہے۔زرﻗﺎوی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧہ ﺳﻮچ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﮭﺎ ،ﺷﺮاب
ﺑﻨـﺎﻧے،ﻣﺨﺮب اﻻﺧﻼق ﺣﺮﮐـﺎت ﮐے ارﺗﮑـﺎب ،ﺟﻨﺴـﯽ ﺣﻤﻠے
ﮐﺮﻧے ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے ﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎﺗﺎﺗﮭﺎ اور وہ اﻧہﯽ ﺟﺮاﺋﻢ
ﭘﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎ ر ﺑﮭﯽ ہﻮا۔ 1999ء ﻣﯿں ﺟﯿﻞ ﺳے رہﺎ ہﻮﻧے
ﮐے ﺑﻌﺪ ﻋﺴﮑﺮﯾﺖ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻦ ﮔﯿﺎ اور اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻼ آﯾﺎ،
ﺟہﺎں اس ﮐﯽ ﻣﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪہ ﮐے رہﻨﻤﺎؤں ﺳے ہﻮﺋﯽ۔
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮاﻣﺮﯾﮑﯽ ﺣﻤﻠے ﮐے ﺑﻌﺪ زرﻗﺎوی ﻓﺮار ہﻮ
ﮐﺮ ﻋﺮاق آﮔﯿﺎ اور اس ﻧے ﻋﺮاق ﻣﯿں ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺎررواﺋﯿﺎں
ﺷﺮوع ﮐﺮ دﯾں ،ﺑے رﺣﻤﯽ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻣﺎرا،وہﺎں
وہ اﯾﮏ ﺑے رﺣﻢ ﺷﺨﺺ ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ ﭘہﭽﺎﻧﺎ ﺟﺎﻧے ﻟﮕﺎ۔اس
ﮐے ﮔﺮوپ ﻧے ﻋﺮاق ﻣﯿں ﮐﺌﯽ ﺧﻮدﮐﺶ ﺣﻤﻠے ﮐﺌے۔ ﯾہ ﮔﺮوپ
ﻏﯿﺮﻣﻠﮑﯽ ﻓﻮج ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے اﻣﺪادی ﮐﺎرﮐﻨﻮں اور ﻋﺮاﻗﯽ
ﺷہﺮﯾﻮں ﮐﻮ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎ ﻧے ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے ﺑﺪﻧﺎم ﺗﮭﺎ
ـﺎم
ـﯽ اﻣـ
ـﻊ اور ان ﮐـ
ـﻞ ﺗﺸﯿـ
ـﺮوپ ﻧے اہـ
ـﺎوی ﮔـ
۔زرﻗـ
ﺑﺎرﮔﺎہﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﯾﺎ ۔ان ﮐے ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﯿں
اﻣﺮﯾﮑہ ﮐﯽ ﺳﺮﺑﺮاہﯽ ﻣﯿں ﺑﺮﺳﺮ ﭘﯿﮑﺎر اﺗﺤﺎدی ﻓﻮج ﮐﻮ
ﻋﺮاق ﺳے ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ اور ﭘﮭﺮ ﻋﺮاق ﻣﯿں ﻓﺮﻗہ واراﻧہ ﺟﻨﮓ
ﮐﺎ آﻏﺎز ﮐﺮﻧﺎاور اﻓﺮاﺗﻔﺮی ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪہ اﭨﮭﺎﺗے ہﻮﺋے
ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘہ اﺳﻼﻣﮏ ﺳﭩﯿﭧ ﮐﺎ ﻗﯿﺎم ﺗﮭﺎ۔
ﺳﺘﻤﺒﺮ 2004ء ﻣﯿں زرﻗﺎوی ﻃﻮﯾﻞ ﻣﺬاﮐﺮت ﮐے ﺑﻌﺪ اﺳﺎﻣہ
ﺑﻦ ﻻدن ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮ ﮐے اﻟﻘﺎﻋﺪہ ﻧﯿﭧ ورک ﮐﺎ ﺣﺼہ ﺑﻦ
ﮔﯿﺎ۔ اﺳﮑے ﮔﺮوپ ﻧے ﻧﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮ ﮐے’’ اﻟﻘﺎﻋﺪہ اِن
ﻋﺮاق‘‘ رﮐﮫ ﻟﯿﺎ۔ ﺗﺎہﻢ دوﻧﻮں ﮔﺮوﭘﻮں ﮐے درﻣﯿﺎن
ﺗﻌﻠﻖ ﮐﺸﯿﺪہ رہﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻟﻘﺎﻋﺪہ ﺑﮭﯽ زرﻗﺎوی ﮐﻮ ﺑہﺖ
زﯾﺎدہ ﻣﺘﺸﺪد اور اﻧﺘہﺎﭘﺴﻨﺪ ﺳﻤﺠﮭﺘﯽ ﺗﮭﯽ۔اﻟﻘﺎﻋﺪہ
ﻋﺮا ق ﻣﯿں اس ﮔﺮوپ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے اہﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﮐﻮ ﺑﮍے
ﭘﯿﻤﺎﻧے ﭘﺮﺑﻼاﻣﺘﯿﺎ زﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﻧے ﭘﺮ ﺧﻮش ﻧہ ﺗﮭﯽ ﺟﺴے
زرﻗﺎوی ﮔﺮوپ ﻧے اﭘﻨے ﻧﺎم ﻧہﺎد ﺟہﺎدی ﻣﻨﺼﻮﺑے ﮐے
ﻟﯿے ﻧﻘﺼــﺎن دہ ﺟﺎﻧــﺎ۔ اس ﺣــﻮاﻟے ﺳــے 2005ء ﻣﯿں
اﻟﻘﺎﻋﺪہ ﮐے رہﻨﻤﺎ اﯾﻤﻦ اﻟﻈﻮاہﺮی ﻧے زرﻗﺎوی ﮐے ﻧﺎم
ﺧﻂ ﻟﮑﮭﺎ اور ﺧﻂ ﻣﯿں ﻧﺎراﺿﮕﯽ ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﯿﺎ۔
ﺟﻮن 2006ء ﻣﯿں زرﻗﺎوی ﻣﺎرا ﮔﯿﺎ ،اس ﮐے ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺮی
ﺑﻢ ﺳﺎز اﺑﻮ اﯾﻮب اﻟﻤﺼﺮی ’’اﻟﻘﺎﻋﺪہ اِن ﻋﺮاق‘‘ ﮐﺎ

ﻧﯿﺎاﻣﯿﺮ ﺑﻨﺎ۔
2006ء ﻣﯿں ہﯽ اﻟﻤﺼﺮی ﻧے ﮔﺮوپ ﮐﻮ ﻋﺮاﻗﯽ ﻇﺎہﺮ ﮐﺮﻧے
ﮐے ﻟﯿے اس ﮐﺎ ﻧﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮ ﮐے ’’ اﺳﻼﻣﮏ ﺳﭩﯿﭧ اِن
ﻋـﺮاق‘‘ رﮐـﮫ دﯾـﺎ اور ﻋـﺮاق ﮐے ﺑﺎﺳـﯽ اﺑـﻮ ﻋﻤـﺮ
اﻟﺒﻐﺪادی ﮐﻮ اس ﮐﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ۔
’’اﺳﻼﻣﮏ ﺳﭩﯿﭧ ان ﻋﺮاق ‘‘ﻧے ﺗﯿﺰی ﺳے ﺧﻮد ﮐﻮ وﺳﻌﺖ
دی۔ ﺗﺎوان اور ﺗﯿﻞ ﮐﯽ ﺳﻤﮕﻠﻨﮓ ﺳے ﺳﺎﻻﻧہ ﻻﮐﮭﻮں ڈاﻟﺮ
اﮐﭩﮭے ﮐﺌے۔دوﻟﺖ ﮐﯽ رﯾﻞ ﭘﯿﻞ اور روزﮔﺎر ﻓﺮاہﻢ ﮐﺮﻧے
ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﮭﯽ ﯾہ ﮔﺮوپ ﻋﺮاﻗﯽ ﻋﻮام ﮐﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮﻧے ﻣﯿں ﻧﺎﮐﺎم رہﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻨﮕﺠﻮٔوں ﮐﯽ
ﺷﺮﮐﺖ اور ﭘﺮ ﺗﺸﺪد ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐے ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺮاﻗﯽ ﻋﻮام اس
ﮔﺮوپ ﺳے دور رہے۔
اس ﭘﺮ ﺗﺸﺪد ﻣﺎﺣﻮل ﻧے ﻋﺮاﻗﯽ ﺳﻨﯿﻮں ﮐﻮ ﺑﯿﺪار ﮐﺮﻧے
ﻣﯿں ﺑﮭﯽ اہﻢ ﮐﺮدار ادا ﮐﯿﺎ اور ﺻﻮﺑہ اﻧﺒﺎر ﻣﯿں
ﺳﻨﯿﻮں ﮐﯽ ’’ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳہﺎوا‘‘ﻧے ﺑﮭﯽ ﭘﺮ ﭘﺮزے ﻧﮑﺎﻟے۔
ﭼﻮﻧﮑہ ’’اﺳﻼﻣﮏ ﺳﭩﯿﭧ‘‘ ﺗﺸﺪد ﺳے ﮐﺎم ﻟے رہﯽ ﺗﮭﯽ ﺟﺲ
ﮐے ﺑﺎﻋﺚ ’’ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳہﺎوا‘‘ ﻣﻐﺮﺑﯽ اﺗﺤﺎدی اﻓﻮاج ﮐے
ﺳـﺎﺗﮫ ﻣـﻞ ﮐـﺮ ’’ اﺳﻼﻣـﮏ ﺳـﭩﯿﭧ ان ﻋـﺮاق‘‘ ﮐے ﺧﻼف
ﻟﮍی۔اﺳﻼﻣﮏ ﺳﭩﯿﭧ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧہ اور ﭘﺮﺗﺸﺪد ﺣﺮﺑﻮں ﮐے ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻨہﺎء ہﻮﮔﺌﯽ اور اﺳے ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوﭘﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﺰاﺣﻤﺖ اور ردّ ﻋﻤﻞ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍا۔ اس دوران
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐے ﺑہﺖ ﺳﺎرے ﻏﯿﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﮭﯽ ﻣﺎرے ﮔﺌے
اوراس ﮐﺎ اﺛﺮﻣﺎﻧﺪ ﭘﮍ ﮔﯿﺎ ،ﺟﺲ ﮐے ﻧﺘﯿﺠے ﻣﯿں2007ء
ﺳے 2009ء ﮐے ﻋﺮﺻے ﻣﯿں ﻋﺮاق ﻣﯿں ﻓﺮﻗہ واراﻧہ ﺗﺸﺪد
ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ ﮐﻢ ہﻮﮔﯿﺎ۔
2010ء ﻣﯿں دوﻧـﻮں اﻟﻤﺼـﺮی اور اﻟﺒﻐـﺪادی)اﺑﻮ ﻋﻤـﺮ
اﻟﺒﻐﺪادی( ﻣﺎرے ﮔﺌے۔
 2009ء ﻣﯿں اﻣﺮﯾﮑﯽ اﻧﺨﻼ ﮐے آﻏﺎز ﺳے ﺳہﺎوا ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﮐﻤﺰورہـﻮﺋﯽ اور اﺳﻼﻣـﮏ ﺳـﭩﯿﭧ ﮐے ﻧـﺎم ﻧہـﺎد ﺟہـﺎدی
’’ﻣﻮﺻﻞ‘‘ ﻣﻨﺘﻘﻞ ہﻮﮔﺌے،ﺟہﺎں ﮔﺮوپ ﮐﻮ از ﺳﺮ ﻧﻮ ﻣﻨﻈﻢ
ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔
2010ء ﮐے وﺳﻂ ﻣﯿں ’’اﺳﻼﻣﮏ ﺳﭩﯿﭧ ‘‘ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳے
زﯾﺎدہ ﺗﻨﺨﻮاہﯿں دﯾﻨے ﮐﯽ ﭘﻮزﯾﺸﻦ ﻣﯿں ﺗﮭﯽ اور اس

ﻧے’’ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳہﺎوا‘‘ ﮐے ارﮐﺎن ﮐﻮﺑﮭﯽ ﺑﮭﺮﺗﯽ ﮐﺮﻧﺎ
ﺷـﺮوع ﮐـﺮ دﯾـﺎ۔ اﺳـﯽ دوران ﮔـﺮوپ ﻧے اﺳﻼﻣـﮏ ﺳـﭩﯿﭧ
ﻣﻨﺼـﻮﺑے ﮐـﻮ ﺟـﺎﺋﺰ ﺛـﺎﺑﺖ ﮐـﺮﻧے ﮐﯿﻠﺌے اﯾـﮏ ﺑﮭﺮﭘـﻮر
ﭘﺮاﭘﯿﮕﻨڈا ﻣہﻢ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ آﻏﺎز ﮐﯿﺎ ۔
2010ء ﻣﯿں اﺑﻮ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻐﺪادی ﮐے ﻣﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ اﺑﻮ
ﺑﮑـﺮ اﻟﺒﻐـﺪادی ﻧے اس ﮐـﯽ ﺟﮕہ ﻟے ﻟـﯽ۔ 12-2011ء ﮐے
دوران اﺳﻼﻣﮏ ﺳﭩﯿﭧ ﻧے ﺧﻮد ﮐﻮ اہﻞ ﺗﺸﯿﻊ واﻟے ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻋﺮاق اور ﮐﺮد ﻋﻼﻗﻮں ﺗﮏ وﺳﻌﺖ دی ۔اﻧہﻮں ﻧے ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﯿﻠﻮں ﻣﯿں ﻗﯿﺪ ﺑﺎﻏﯿﻮں ﮐﻮ رہﺎ ﮐﯿﺎ اور اﭘﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺳﻨﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ واﻟے ﻋﺮاق ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ﺑﮍﮬﺎ ﻟﯽ ،ﺷﺎم ﮐﯽ
ﺧﺎﻧہ ﺟﻨﮕﯽ ﻧے اﺳﻼﻣﮏ ﺳﭩﯿﭧ ﮐﻮ ﺷﺎم ﺗﮏ وﺳﻌﺖ دﯾﻨے ﻣﯿں
ﻣﺪد ﻓﺮاہﻢ ﮐﯽ2011 ،ء ﮐے وﺳﻂ ﻣﯿں اﺳﻼﻣﮏ ﺳﭩﯿﭧ ﮐﯽ
ﺷـﺎم ﻣﯿں ﻣﻘﯿـﻢ ﻟﯿڈر ﺷـﭗ ﻧے ’’ﺟﺒہۃ اﻟﻨﺼـﺮیٰ‘‘ ﮐـﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﯿﻠﺌے ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻋﺴﮑﺮﯾﺖ ﭘﺴﻨﺪ ﮔﺮوﭘﻮں ﺳے ﺗﻌﺎون
ﮐﺮﻧـﺎ ﺷـﺮوع ﮐﺮدﯾـﺎ ،اﻟﻨﺼـﺮیٰ ﻧے 2012ء ﻣﯿں ﻋـﻮاﻣﯽ
ﭘہﭽﺎن ﺑﻨﺎﺋﯽ اور اﭘﻨﯽ ﮐﺎررواﺋﯿﺎں2012ء ﮐﯽ ﭘہﻠﯽ
ﺷﺸﻤﺎہﯽ ﺗﮏ ﺟﺎری رﮐﮭﯿں ،اﮔﺮﭼہ اس ﻧے اﭘﻨﯽ ﺗﻮﺟہ
ﺳﺮﮐﺎری اہﺪاف ﮐﻮ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﻧے ﭘﺮ ﻣﺮﮐﻮز رﮐﮭﯽ ﺗﺎہﻢ
ان ﺣﻤﻠﻮں ﮐے دوران ﺑﮍے ﭘﯿﻤﺎﻧے ﭘﺮﻋﺎم ﺷہﺮی ﺑﮭﯽ
ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨے ،اﭘﺮﯾﻞ2013ء ﻣﯿں اﺑﻮ ﺑﮑﺮ اﻟﺒﻐﺪادی ﻧے
اﯾﮏ دﻓﻌہ ﭘﮭﺮ ﻧﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے اﺳے’’ اﺳﻼﻣﮏ
ﺳﭩﯿﭧ ان ﻋﺮاق و ﺷﺎم‘‘)دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮاق و ﺷﺎم(
ﺑﻨﺎدﯾﺎ۔
اﻟﺒﻐـﺪادی اﭘﻨے ﻣﻨﺼـﻮﺑے ﮐے ﺗﺤـﺖ آﮔے ﺑﮍﮬـﺎ ،ﺑـﺎﻵﺧﺮ
ﺟﻮن2014ء ﻣﯿں اﯾﮏ آڈﯾﻮ رﯾﮑﺎرڈﻧﮓ ﺟﺎری ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺟﺲ
ﻣﯿں اﺑﻮ ﺑﮑﺮ اﻟﺒﻐﺪادی ﮐﯽ اﻣﺎرت ﻣﯿں ﺧﻼﻓﺖ ﮐے ﻗﯿﺎم
ﮐﺎ اﻋﻼن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔
اس اﻋﻼن ﮐے ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺮب ﺳے4ہﺰار ﮐے ﻗﺮﯾﺐ اﻓﺮاد اﭘﻨے
ﮔﮭﺮ ﺑﺎر ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ اﺳﻼﻣﮏ ﺳﭩﯿﭧ ﭘہﻨﭽے ﺟﻮ ﻣﻐﺮب ﻣﯿں
ﺑﺴﻨے واﻟے47ﻣﻠﯿﻦ ﺳے زاﺋﺪﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠے ﻣﯿں
ﺑہﺖ ﺗﮭﻮڑی ﺗﻌﺪاد ہے ،ﻣﺎہﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﻧﺎﻟﻮﺟﯽ ’’Simon
‘‘ Cotteeﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻼﻣﮏ ﺳﭩﯿﭧ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺟﺎﻧﯿﻮاﻟے
ـﺎ ہے
ـﺢ ہﻮﺗـ
ـے واﺿـ
ـﯿﺎت ﺳـ
ـﯽ ﻧﻔﺴـ
ـﻮں ﮐـ
ـﯽ ﻟﻮﮔـ
ﻣﻐﺮﺑـ
ﮐہ’’اﻣﻨﮕﻮں ﺳے ﺑﮭﺮﭘﻮر ﺳﻮچ ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ اور ﺧﻮاہﺶ ﮐﯿﺴے
ﻋﻘﻞ ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ آ ﺳﮑﺘﯽ ہے‘‘۔اﻧﺴﺪاد دہﺸﺘﮕﺮدی ﮐے ﻣﺎہﺮ

’’ ‘‘Matthew Levittاﺗﻔــﺎق ﮐــﺮﺗے ہﯿں ﮐہ ’’ﮐﺌــﯽ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯿﻠﺌے ﺟﻮ ﺷﻨﺎﺧﺖ اور ﻣﻘﺼﺪ ﮐے ﻣﻀﺒﻮط اﺣﺴﺎس ﮐﯽ
ﮐﻤﯽ ﺳے دوﭼﺎر ہﻮﺗے ہﯿں ،ﮐﻮﻋﺎﻟﻤﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮﺗﺸﺪد
ﺑﯿﺎﻧﯿہ ،ﺟﻮاﺑﺎت اور ﺣﻞ ﻣہﯿﺎ ﮐﺮﺗﺎ ہے :ﯾہ ان ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﯿﻠﺌے ﺑہﺖ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﭘﯿﻐﺎم ہﻮﺳﮑﺘﺎ ہے ﺟﻮﺟﻮاﺑﺎت ﺗﻼش
ﮐﺮرہے ہﻮں‘‘۔
اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺟﻦ ﮐﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻋﺶ ﮐﯿﻠﺌے ﻟﮍﻧے واﻟﻮں ﮐے
ﻃﻮر ﭘﺮ ہﻮﺋﯽ ان ﮐﯽ اﺑﺘﺪاﺋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اور
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳے ﺑﮭﺮی ہﻮﺋﯽ ﺗﮭﯽ ،ﮐﺌﯽ اﯾﺴے ﺗﮭے ﺟﻦ ﮐے
واﻟﺪﯾﻦ ﻧہﯿں ﺗﮭے ﯾﺎ وہ ﮔﮭﺮ ﻣﯿں ﺑﺪ ﺳﻠﻮﮐﯽ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر
ﺗﮭے ،ﻧﻮﺟﻮان ہﻤﯿﺸہ ﮐﺴﯽ رول ﻣﺎڈل ﮐﯽ ﺗﻼش ﻣﯿں ہﻮﺗے
ہﯿں ،اﺑﻮ ﺑﮑﺮ ﺑﻐﺪادی ﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿں اﻧہﯿں اﯾﮏ ﻃﺎﻗﺘﻮر
ﭘﯿﺸﻮا ﻧﻈﺮ آﯾﺎ ﺟﺲ ﮐﺎ ذﮐﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﮭﺮ ﻣﯿں ہﻮ رہﺎ ﺗﮭﺎ
اور وہ ﺗﻮﺟہ ﮐﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻨﺎ رہﺎ ،اﺳﯽ ﻃﺮح ﺑہﺖ ﺳﺎرے
ﻧﻮﺟﻮان اﯾڈوﯾﻨﭽﺮازم ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ہﻮ ﮐﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮاﺋﻢ
ﭘﯿﺸہ ﮔﺮوہﻮں ﮐﺎ ﺣﺼہ ﺑﻦ ﺟﺎﺗے ہﯿں اور ﭘﺮ ﺗﺸﺪد
ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﯽ ﻃﺮف راﻏﺐ ہﻮ ﺟﺎﺗے ہﯿں۔
اس ﮔﺮوپ ﻣﯿں ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﮐﯽ آرﻣﯽ ﮐے ﮐﺌﯽ
ﻓﻮﺟﯽ اور ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺸﻤﻮل اس ﮐﯽ ﺧﻔﯿہ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﮐے اہﻠﮑﺎر
ﺑﮭﯽ ﺳﻨﯽ اور ﺷﯿﻌہ ﻣﻠﯿﺸﯿﺎ ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ہﻮﮔﺌے ﺗﮭے ،ﯾہ
ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ اﻣﺮﯾﮑہ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے 2003ء ﻣﯿں ﻋﺮاق ﭘﺮ ﺣﻤﻠے
ﮐے ﺑﻌﺪ ہﻮﺋﯽ اور ﯾہ ﺷﯿﻌہ ،ﺳﻨﯽ ﻋﺴﮑﺮی ﮔﺮوﭘﺲ ﺑﮭﯽ اس
ﺣﻤﻠے ﮐے ﺑﻌﺪ وﺟﻮد ﻣﯿں آﺋے ،ﮐﭽﮫ اﻧﺪازوں ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ
 30ﻓﯿﺼﺪ ﺳﯿﻨﺌﺮ داﻋﺶ ﻣﻠﭩﺮی ﮐﻤﺎﻧڈرز ﻋﺮاﻗﯽ آرﻣﯽ اور
ﭘﻮﻟﯿﺲ ﮐے آﻓﯿﺴﺮز ہﯿں ،اﺑﻮ ﻋﻤﺮاﻟﺒﻐﺪادی ﺑﮭﯽ ﻋﺮاﻗﯽ
آرﻣﯽ ﮐﺎ ﺳﺎﺑﻖ آﻓﯿﺴﺮ ﺗﮭﺎ ،ﺟﺲ ﻧے ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺗﮭﺴﭩﺲ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے اہﻠﮑﺎروں ﮐﻮ ﻣﻠﯿﺸﯿﺎ ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ۔ اﺳﻼﻣﮏ ﺳﭩﯿﭧ ﮔﺮوپ ﮐﺎ ﮐﻤﺎﻧڈ اﯾﻨڈ ﮐﻨﮍول
ﺳﺴﭩﻢ اور ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎﻟﮑﻞ وہﯽ ﻧﻈﺮ آﺗﯽ ہے ﺟﻮ ﺻﺪام
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺧﻔﯿہ ﭘﻮﻟﯿﺲ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺗﮭﯽ۔
داﻋﺶ ﮐے ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﻮ ﺟﺎﺑﺮاﻧہ ﻧﻘﻄہ ﻧﻈﺮ ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ
ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎہے ،داﻋﺶ ﻧے ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪہ ﺳﮑﺎﻟﺮز ﮐﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳے ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ہﻮﻧے ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے اﭘﻨے ﻋﺎﻟﻤﺎﻧہ ﺣﮑﺎم
ﺑﻨﺎﺋے ،ﺟﻦ ﮐﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺗﮭﯽ ،داﻋﺶ
ﮐﺎ ﻧﻈﺮﯾہ ﺗﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺘﺎوﯾﺰات ﺳے ﻣﻌﻠﻮم ﮐﯿﺎ ﺟﺎ

ﺳﮑﺘﺎہے:
ان ﺗﯿﻨﻮں ﻣﯿں ﺳے زﯾﺎدہ ﻣﻌﺮوف اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻟﻨﺠﯽ ﮐﯽ
2000ء ﮐے اواﺋﻞ ﻣﯿں ﻟﮑﮭﯽ ﮔﺌﯽ ﮐﺘﺎب ’’ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﮐﺎ
اﻧﺘﻈﺎم‘‘ ہے۔
ﯾہ دﺳﺘﺎوﯾﺰ اﺳﻼﻣﮏ ﺳﭩﯿﭧ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﯿﻠﺌے ﺳﭩﺮﯾﭩﺠﮏ
روڈﻣﯿﭗ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ رﮐﮭﺘﯽ ہے ﺟﻮ ﻣﺎﺿﯽ ﮐﯽ ﻋﺴﮑﺮﯾﺖ ﭘﺴﻨﺪ
ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺸﻮں ﺳے اﻟﮓ و ﻣﻨﻔﺮد ہے ،ﺣﻀﻮرﷺ اور
ان ﮐے ﺻﺤﺎﺑہؓ ﮐﯽ ﻣﺜﺎﻟﻮں ﭘﺮ اﻧﺤﺼﺎر ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے
اﻟﻨﺠﯽ اﭘﻨے ﺗﺸﺪد ﮐے زﯾﺎدہ ﺳے زﯾﺎدہ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐے
ﻧﻈﺮﯾے ﮐﻮ ﺟﻮاز ﻓﺮاہﻢ ﮐﺮﻧے ﮐﯿﻠﺌے ﮐﺜﺮت ﺳے ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ
ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﻮں اورﻧﻈﺮﯾہ داﻧﻮں ﮐﺎ ﺣﻮاﻟہ دﯾﺘﺎﻧﻈﺮ آﺗﺎ
ہے۔
داﻋـﺶ ﮐے ﻧﻈﺮﯾـﺎت اردﻧـﯽ ﻋﺴـﮑﺮﯾﺖ ﭘﺴـﻨﺪ اﺑـﻮ ﻣﺼـﻌﺐ
زرﻗﺎوی ﮐے ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳے اﺧﺬ ﮐﺌے ﮔﺌے ہﯿں ،ﺧﺎص ﻃﻮر
ﭘﺮاس ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺳﻮچ ﺳے داﻋﺶ ﺑہﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮہﻮﺋﯽ ،داﻋﺶ
ﮐﺎ دﻋﻮی ہے ﮐہ ﺟﻮ ان ﮐﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻮ ﻣﺴﺘﺮد ﮐﺮﯾﻨﮕے وہ
ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﻣﺮﺗﺪ ہﻮ ﺟﺎﺋﯿﻨﮕے )اور داﻋﺶ ﮐے ﻟﻮﮔﻮں ﮐے
ﻟﯿے ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﮐﻮ ﻣﺎرﻧے ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﻧہﯿں۔
داﻋﺶ ﮐے ﻧﻈﺮﯾے ﮐﺎ اﯾﮏ اور اہﻢ ﺣﺼہ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﮐﻮ ﺟہﺎد ﻣﯿں ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻠﺌے ﺑﻼﻧﺎ ہے ،ﯾہ ﻧﻘﻄہ ﻧﻈﺮ
ﺟہـﺎدﮐے ﻓـﺮض ہـﻮﻧے ﮐـﯽ ﻣﺨﺼـﻮص اور ﻏﻠـﻂ ﺗﺸﺮﯾـﺢ ﺳـے
اﺑﮭﺮﺗﺎہے ،داﻋﺶ ﺟﻨﮕﺠﻮؤں ﮐﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮں ﮐﻮ ﺑﻨﺪوق
ﮐے زور ﭘﺮ زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻨﺎﻧے ﮐﯽ ﺑہﺖ ﺳﯽ رﭘﻮرﭨﺲ
ہﯿں ،داﻋـﺶ ﻧے ﻗـﺮون وﺳـﻄﯽٰ ﮐـﯽ ﻏﻼﻣـﯽ ﮐـﻮ دوﺑـﺎرہ
ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﺮواﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ،اﻧہﻮں ﻧے ﻋﺮاق ﮐے
ﯾﺰﯾﺪی اور ﻣﺴﯿﺤﯽ اﻗﻠﯿﺖ ﮐے ﻣﺮدوں ،ﻋﻮرﺗﻮں اور ﺑﭽﻮں
ﮐﻮ ﻏﻼم ﺑﻨﺎﯾﺎ)ﺟﺴے اب وہ ﻣﻮﺻﻞ ﻣﯿں ﻋﺮاﻗﯽ و اﺗﺤﺎدی
اﻓﻮاج ﮐﯽ ﮔﻮﻟہ ﺑﺎری ﺳے ﺑﭽﻨے ﮐے ﻟﯿے ﺑﻄﻮر ڈﮬﺎل
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮ رہے ہﯿں( داﻋﺶ ﻋﺮاق ﻣﯿں ﺑﺎﺗﮭﺴﭧ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐے ﻇﻠﻢ وﺟﺒﺮ اور ﺧﻮف وہﺮاس ﭘﮭﯿﻼﻧے ﮐے ﻣﺎڈل ﮐﯽ
وارث ہے۔ داﻋﺶ ﻧﺎﻗﺺ ﺳﮑﺎﻟﺮز اور اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐے
ﺟﻌﻠﯽ ﺣﻮاﻟے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮ ﮐے دﮬﻮﮐﺎ دﯾﺘﯽ ہے ،اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯿں اﺧﺘﻼف ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے ﺟﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﺪہ رواﯾﺎت ہﯿں داﻋﺶ اس ﮐﺎ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮ رہﯽ

ہے۔

ﻧﻮٹ:
ﯾہﯽ ﻧﺎم ﻧہﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺟہﺎدی ﺗﻨﻈﯿﻢ اب اس درﭘے ہے ﮐہ
ـﺎﺋے ،ان آزاد
ـﺎ ﺟـ
ـﻮاﭘﻨے ﺷﮑﻨﺠے ﻣﯿں ﻟﯿـ
ـﺮ ﮐـ
ﮐﺸﻤﯿـ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻏﻼﻣﯽ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﺑﻨﺎ دﯾﺎ ﺟﺎﺋے  ،اس
ﻟﯿے وہﺎں اﭘﻨے ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﮭﯿﻼﻧے ﮐﯽ ﺑہﺖ ﺳﯽ ﮐﻮﺷﺸﯿں
ﮐﯿں اور ﮐﺮ رہے ہﯿں ﺗﺎﮐہ اس ﮐﺎ ﺑﮭﯽ وہﯽ ﺣﺎل ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺳﮑے ﺟﻮ ﺣﺎل ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﮐﺎ اور اس ﻣﯿں ﺑﺴﻨے واﻟے
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﮐﯿﺎ۔
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﭽﮫ ﮐﻮ اﭘﻨے
آﺧﺮت ﺑﺮﺑﺎد ﮐﺮ دی
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﻧہ
ﺑﻨﺎﮐﺮ ﻣﻮت ﮐے ﮔﮭﺎٹ

ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻼﯾﺎ اور اﻧﮑﯽ دﻧﯿﺎ و
 ،اور ﮐﭽﮫ وہ ﺟﻮ ان ﮐےوﺣﺸﯽ
ﺑﻨے اﻧﮑﻮ اﭘﻨﯽ وﺣﺸﺖ ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ
اﺗﺎر دﯾﺎ۔

ﻣﺴـﻠﻤﺎن ہﻤﯿﺸہ ﺳـے ہـﯽ ﺳﺴـﺘﯽ ﮐـﺎ ﺷﮑـﺎر رہے ہﯿں ﮐہ
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﮑﯿﻮں ﺳے ﻋﺒﺮت ﻧہﯿں ﭘﮑﮍﺗے وﮔﺮﻧہ وہ
ان ﺟﺴﯿﯽ وﺣﺸﯽ ﺗﻈﯿﻤﻮں ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﻧہ ہﻮﺗے۔
اﯾﮏ ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻔﻄﺮت اﻧﺴﺎن ﺑﮭﯽ ان ﮐے ﻇﻠﻢ ﮐے ﺣﺮﺑے
دﯾﮑﮫ ﮐﺮ ﭘہﭽﺎن ﺟﺎﺗﺎ ہے ﮐہ ﻟﻮگ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﮭﯽ ﮔﺮے
ہﻮﺋے ہﯿں ۔
اﺳﻼم اس ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﯿں ﺳﺐ ﺳے زﯾﺎدہ ﭘﺮاﻣﻦ دﯾﻦ ہے
اﻧﺴﺎﻧﻮں ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﺟﺎﻧﻮروں ﭘﺮﺑﮭﯽ ﻇﻠﻢ ﮐﯽ ﺳﻮچ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ
ﮐﺮﺗﺎ ہے اور اہﻞ اﺳﻼم ﮐﻮ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﯿں ﺳﺐ ﺳے زﯾﺎدہ
اﻣﻦ ﭘﺴﻨﺪ ہﻮﻧﺎ ﭼﺎہﯿے،اس ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻮ دﯾﮑﮫ ﮐﺮ ان ﮐے
اﻧﺴﺎن ہﻮﻧے ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ﺷﮏ ہﻮﺗﺎ ہے اس ﺳے ﺑﮍھ ﮐﺮ ﮐہ
ہﻢ اس ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﻧﯿں،ﯾہ اور اس ﺟﯿﺴﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿں
اﺳﻼم ﮐے ﻟﺒﺎدے ﻣﯿں ﮐﺎﺋﻨﺎت ﮐﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق ہﯿں۔
ﭘﮭﺮﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ہﻮﻧﺎ ﯾہ ﺑہﺖ ﺑﮍی ﺑے
وﻗـﻮﻓﯽ اور ﺣﻤـﺎﻗﺖ ﮐـﯽ ﻋﻼﻣـﺖ ہے ،اور اﭘﻨے آپ ﮐـﻮ
ہﻼﮐﺖ ﻣﯿں ڈاﻟﻨے ﮐے ﻣﺘﺮادف ہے۔
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻮ زﻧﺪہ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﻟﯿے رہﺘﺎ ہے ﮐہ وہ اﭘﻨے
رب ﮐﻮ راﺿﯽ ﮐﺮ ﮐے اﭘﻨﯽ آﺧﺮت ﺑہﺘﺮ ﺑﻨﺎ ﺳﮑے ﺗﻮ ﭘﮭﺮ

وہ ﮐﯿﻮں اﯾﺴے ﮐﺎم ﮐﺮے ﺟﺲ ﺳے اس ﮐﺎ رب ﺳﺨﺖ ﻧﺎراض
ہﻮ اور اس ﮐﯽ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﺮﺑﺎد ہﻮﺟﺎﺋے۔
ہـﻢ اﻟﻠہ ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﺳـے دﻋـﺎﮔﻮ ہﯿں ﮐہ وہ ہﻤﯿں ﺻـﺤﯿﺢ
ﻣﻌﻨـﻮں ﻣﯿں ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺑﻨـﺎﺋے اوراﺳﻼم ﮐے ﻟﺒـﺎدوں ﻣﯿں
“ﺷﺮاﻟﺨﻠﻖ واﻟﺨﻠﯿﻘۃ” ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐے ﺷﺮﺳے آﮔﺎہ رہﻨے
اور اس ﺳے ﻣﺤﻔﻮظ رہﻨے ﮐﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋے۔آﻣﯿﻦ

