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راؤنڈ اپ" کے دوسرے مرحلے کا آغاز شنیافواج اور شراکت داروں کے "آپر یاتحاد  
 

 ینیزم ںیشام م یشمال مشرک لئےیک نےیکو شکست د اتیباق ینے داعش ک فی یڈ سیاآج سے   -ایشیا یجنوب مشرک
 ہے۔ ای"راونڈ اپ" کا دوسرا مرحلہ شرو کرد شنیآپر
 

س جمداد حاصل ہے  یاور فضائ ینیافواج زم یفورسز کو اتحاد ٹکیموکریڈ نیریکرانے کے لئے س یکو خال شہیدش
 .شامل ہے ید بھمد یاور فضائ ینیزم یمعاون افواج ک یعراق کیسرحد کے نزد ںیم

 .ہے یکرد یافواج نے سرحد کے اطراف حد بند یعراق لئےیداعش جنگجئو کے فرار کو روکنے ک
و کعالقے  پندرہ تک اس کے اختتام پر بغوز کے یکو شروع ہوا تھا اور مئ یمئ کمیراونڈ اپ کا پہال مرحلہ  شنیآپر

 .ایگ ایداعش سے آزاد کرال
 

و ہے ج شنیمنظم اور طاقت ورآپر کیا ہیفنک دوئم کے مطابق " یجنرل پال ائ نٹیفٹیمتحدہ ٹاسک فورس کے کمانڈر ل
حانہ طور جار ںیفوج یاتحاد یہمار  "" ہے۔ ایگ ایشروع ک لئےیکو فنا کرنے ک اتیباق یداعش ک ںیشام م یشمال مشرق
کے  وںیناکام یکے فرار اور جنگ نیدیاپنے قائ یجوکہ پہلے ہ ںیہ یفوجوں کے خالف لڑرہ یتیرواپسپا  یپر داعش ک

 ".ںیہ یباعث حوصلے کھو چک
 

 کے لیتعداد اپر یہیاضافہ ہوا ہے اور  صدیف 302 ںیحملوں م یکے فضائ نےیکے مہ یمئ ںیمارچ کے مقابلے م
ر ہ گاہوں او۔ داعش کے کمانڈ اور کنٹرول، اسلحہ کے گوداموں، اسلحہ کے ذخائر، پنایتھ ادہیز صدیف123  ںیمقابلے م

 ورکٹیسرنگوں کے ن یاتحاد ی۔ جنرل فنک کے مطابق، "ہم اور ہمارے عراقںیہ یگا ہوں کے خالف حملے جار تیترب
 ".ہے یلے رکھجہاں داعش والوں نے پناہ  ںیکڑہے ہ اںیوداموں کے خالف کاروائ نیرزمیاور ز

 
 کے حوصلےبلند فی یڈ سیامختلف اقوام پرمشتمل  ںینقصان کے باوجود داعش کے خالف جنگ م یجان یبے انتہائ

قے تاکہ عال ںیہ  یشام کے لوگوں کوداعش کے چنگل سے آزاد کرانے کے لئے جدوجہد کررہ یجوکہ شمال مشرق ںیہ
 .کو روکا جاسکے ینسل کش یکے لوگوں ک

ور جاسکے ا ایخالفت کا خاتمہ ک یجعل یشکست کے لئے کوشاں ہے تاکہ اسک یآر داعش ک یاو آئ-  فیا یجے ٹ یس
 .جاسکے ایممکن بنا امیامن و استحکام کا ق ںیعالقے م
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