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اتحادی افواج اور شراکت داروں کے "آپریشن راؤنڈ اپ" کے دوسرے مرحلے کا آغاز
جنوب مشرکی ایشیا  -آج سے ایس ڈی یف نے داعش کی باقیات کو شکست دینے کیلئے شمال مشرکی شام میں زمینی
آپریشن "راونڈ اپ" کا دوسرا مرحلہ شرو کردیا ہے۔
دشیشہ کو خالی کرانے کے لئے سیرین ڈیموکریٹک فورسز کو اتحادی افواج زمینی اور فضائی مداد حاصل ہے جس
میں سرحد کے نزدیک عراقی معاون افواج کی زمینی اور فضائی مدد بھی شامل ہے.
داعش جنگجئو کے فرار کو روکنے کیلئے عراقی افواج نے سرحد کے اطراف حد بندی کردی ہے.
آپریشن راونڈ اپ کا پہال مرحلہ یکم مئی کو شروع ہوا تھا اور مئی پندرہ تک اس کے اختتام پر بغوز کے عالقے کو
داعش سے آزاد کرالیا گیا.
متحدہ ٹاسک فورس کے کمانڈر لیفٹینٹ جنرل پال ائی فنک دوئم کے مطابق "یہ ایک منظم اور طاقت ورآپریشن ہے جو
شمال مشرقی شام میں داعش کی باقیات کو فنا کرنے کیلئے شروع کیا گیا ہے۔ " "ہماری اتحادی فوجیں جارحانہ طور
پر داعش کی پسپا روایتی فوجوں کے خالف لڑرہی ہیں جوکہ پہلے ہی اپنے قائیدین کے فرار اور جنگی ناکامیوں کے
باعث حوصلے کھو چکی ہیں".
مارچ کے مقابلے میں مئی کے مہینے کے فضائی حملوں میں  302فیصد اضافہ ہوا ہے اور یہی تعداد اپریل کے
مقابلے میں  123فیصد زیادہ تھی۔ داعش کے کمانڈ اور کنٹرول ،اسلحہ کے گوداموں ،اسلحہ کے ذخائر ،پناہ گاہوں اور
تربیت گا ہوں کے خالف حملے جاری ہیں۔ جنرل فنک کے مطابق" ،ہم اور ہمارے عراقی اتحادی سرنگوں کے نیٹورک
اور زیرزمین وداموں کے خالف کاروائیاں کڑہے ہیں جہاں داعش والوں نے پناہ لے رکھی ہے".
بے انتہائی جانی نقصان کے باوجود داعش کے خالف جنگ میں مختلف اقوام پرمشتمل ایس ڈی یف کے حوصلےبلند
ہیں جوکہ شمال مشرقی شام کے لوگوں کوداعش کے چنگل سے آزاد کرانے کے لئے جدوجہد کررہی ہیں تاکہ عالقے
کے لوگوں کی نسل کشی کو روکا جاسکے.
سی جے ٹی ایف  -او آئی آر داعش کی شکست کے لئے کوشاں ہے تاکہ اسکی جعلی خالفت کا خاتمہ کیا جاسکے اور
عالقے میں امن و استحکام کا قیام ممکن بنایا جاسکے.
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