داﻋﺸـﯽ ﮐﻤـﺎﻧڈر ﺣـﺎﻓﻆ ﺳـﻌﯿﺪ ﺧـﺎن
ﮐﻮن ﺗﮭﺎ ؟
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮﻟہ اﻟﮑﺮﯾﻢ اﻣﺎ
ﺑﻌﺪ !
ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وآﻟہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ: 
ُ
ُ
ﺳ َﻴَﺨ ْﺮ ُجُ أ ﻧ َﺎسٌ ﻣ ِﻦ ْ أ ﻣ َّﺘ ِﻲ ﻣ ِﻦ ْ ﻗ ِﺒَﻞ ِ
ﻳَﻘ ْـــﺮ َءُوْنَ اﻟ ْﻘُـــﺮ ْآنَ ﻻَ
اﻟ ْﻤ َﺸ ْـــﺮ ِقِ
ﻳُﺠ َــﺎوِزُ ﺗ َﺮ َاﻗ ِﻴَﻬ ُــﻢ ْ ،ﮐ ُﻠ َّﻤ َــﺎ ﺧ َــﺮ َجَ
ﻣ ِﻨْﻬ ُــﻢ ْ ﻗ َــﺮ ْن ٌ ﻗ ُﻄ ِــﻊ َ ﮐ ُﻠ َّﻤ َــﺎ ﺧ َــﺮ َجَ
ﻣ ِﻨْﻬ ُــﻢ ْ ﻗ َــﺮ ْن ٌ ﻗ ُﻄ ِــﻊ َ ﺣ َﺘ َّــﯽ ﻋ َــﺪ َّﻫ َﺎ
زِﻳَـﺎدَة ً ﻋ َﻠ َـﯽ ﻋ َﺸ ْـﺮ َةِ ﻣ َـﺮ َّاتٍ ،ﮐ ُﻠ َّﻤ َـﺎ
ﺧ َﺮ َجَ ﻣ ِﻨْﻬ ُﻢ ْ ﻗ َﺮ ْن ٌ ﻗ ُﻄ ِﻊ َ ﺣ َﺘ َّﯽ ﻳَﺨ ْﺮ ُجَ
اﻟﺪ َّﺟ َّﺎلُ ﻓ ِﻲ ﺑ َﻘِﻴَّﺘ ِﻬ ِﻢ ْ
]ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،198 : 2 ،رﻗﻢ 6871،8 :[
’’ﻣﯿﺮی اﻣﺖ ﻣﯿں ﻣﺸﺮق ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے ﮐﭽﮫ اﯾﺴے ﻟﻮگ
ﻧﮑﻠﯿں ﮔے ﺟﻮ ﻗﺮآن ﭘﮍﮬﺘے ہﻮں ﮔے ﻟﯿﮑﻦ وہ ان ﮐے

ﺣﻠﻖ ﺳے ﻧﯿﭽے ﻧہﯿں اﺗﺮے ﮔﺎ اور ان ﻣﯿں ﺳے ﺟﻮ ﺑﮭﯽ
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮔﺮوہ ﺟﻮں ہﯽ ﻧﮑﻠے ﮔﺎ وہ )ﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ
ﺳے( ﺧﺘﻢ ﮐﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔ ان ﻣﯿں ﺳے ﺟﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ
ﮔﺮوہ ﺟﻮں ہﯽ ﻧﮑﻠے ﮔﺎ )ﺣﮑﺎم( ان ﮐﺎ ﺧﺎﺗﻤہ ﮐﺮ دﯾں
ﮔے۔ ﯾہـﺎں ﺗـﮏ ﮐہ آپ ﺻـﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وآﻟہ وﺳـﻠﻢ ﻧے
ﯾﻮں ہﯽ دس دﻓﻌہ ﺳے ﺑﮭﯽ زﯾﺎدہ ﺑﺎر دہﺮاﯾﺎ اور
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
” ان ﻣﯿں ﺳے ﺟﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮔﺮوہ ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﻧﮑﻠے ﮔﺎ
اﺳے ﮐﺎٹ دﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ ان ہﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪہ ﻧﺴﻞ ﻣﯿں دﺟﺎل ﻧﮑﻠے ﮔﺎ۔‘‘
اﺳﯽ ﺳے ﺟﮍی اﯾﮏ ﮐﮍی ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎن ہے ﺟﻮ ﮐہ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ داﻋﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﺎ ﮔﻮرﻧﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ
ہـﻮا ﺗﮭـﺎ اﻣﺮﯾﮑـﯽ وزارت دﻓـﺎع ’’ﭘﯿﻨﭩﺎﮔـﺎن‘‘ ﻧے
ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن اور اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻣﯿں ﺳـﺮﮔﺮم دوﻟـﺖ اﺳﻼﻣـﯽ
’’داﻋﺶ‘‘ ﮐے ﺳﺮﺑﺮاہ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎن ﮐﯽ ہﻼﮐﺖ ﮐﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﮐﺮدی ہے۔ ﻣﺤﮑﻤہ دﻓﺎع ﮐﺎ ﮐہﻨﺎ ہے ﮐہ ’وﻻﯾﺖ ﺧﺮاﺳﺎن‘
ﮐے ﺳﺮﺑﺮاہ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎن ﮐﻮ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺣﻤﻠے ﻣﯿں ہﻼک ﮐﯿﺎ
ﮔﯿﺎ ہے۔
ـﻮرڈن
ـﺎت ﮔـ
ـﺮ اﻃﻼﻋـ
ـﯽ ڈاﺋﺮﯾﮑﭩـ
ـﺎن ﮐے ڈﭘﭩـ
ـﺎ ﮔـ
ﭘﯿﻨﭩـ
ﭨﺮوﺑﺮﯾڈگ ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے اﭘﻨﯽ رﭘﻮرٹ ﻣﯿں اﻟﻌﺮﺑﯿہ ڈاٹ
ﻧے ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮐہ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎن ﮐﻮ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐے ﺻﻮﺑہ
ﻧﻨﮕﺮ ہﺎر ﻣﯿں اﻣﺮﯾﮑﺎ اور اﻓﻐﺎن ﻓﻮج ﮐﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐہ
ﮐﺎررواﺋﯽ ﮐے دوران ہﻼک ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ اﻧہﻮں ﻧے ﺑﺘﺎﯾﺎ
ﮐہ وﻻﯾﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ﮐےﺳﺮﺑﺮاہ ﮐﻮ  26ﺟﻮﻻﺋﯽ ﮐﻮ ﻧﻨﮕﺮ ہﺎر
ﮐے ﻋﻼﻗے اﺷﯿﻦ ﻣﯿں ﺣﻤﻠے ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔
اﻟﻌﺮﺑﯿہ ڈاٹ ﻧﯿﭧ ﻧے ﻣﻘﺘﻮل داﻋﺸﯽ ﮐﻤﺎﻧڈرﮐے ﺣﺎﻻت
زﻧﺪﮔﯽ اور اس ﮐﯽ ﻋﺴﮑﺮی ﮐﺎررواﺋﯿﻮں ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ اﯾﮏ
رﭘﻮرٹ ﻣﯿں روﺷﻨﯽ ڈاﻟﯽ ہے۔

اﺑﺘﺪاﺋﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎن ﺳﻦ 1972ء ﮐﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐے زﯾﺮ اﻧﺘﻈﺎم
ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗے ’’اورﮐﺰﺋﯽ اﯾﺠﻨﺴﯽ‘‘ ﻣﯿں ﭘﯿﺪا ہﻮا۔

اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﯾﮏ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺬہﺒﯽ رہﻨﻤﺎ ﮐے ﻣﺪرﺳے
’’ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎﻧہ‘‘ ﺳے ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ۔ ﺑﻌﺪ ازاں ﻣﺰﯾﺪ دﯾﻨﯽ
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧے ﺷﻤﺎل ﻣﻐﺮﺑﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐے ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ
ﻋﻼﻗے ہﻨﮕﻮ ﻣﯿں داراﻟﻌﻠﻮم اﻻﺳﻼﻣﯿہ ﻣﯿں داﺧﻠہ ﻟﯿﺎ۔
ﻣﺪرﺳہ داراﻟﻌﻠﻮم اﻻﺳﻼﻣﯿہ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐے
ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﺑﮭﯽ
ﻣﻮﺟﻮدہ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺷﺎہﺪ اﻟﻠہ ﺷﺎہﺪ
ﺷہﺮت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﭼﮑﺎ ہے۔ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐے ﺑﻌﺪ ﺳﻌﯿﺪ
ﺧﺎن ﻧے ﺷﺎدی ﮐﯽ۔ اس وﻗﺖ اس ﮐے دو ﺑﯿﭩے اور اﯾﮏ
ﺑﯿﭩﯽ ہے۔

ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﺎ ﻗﯿﺎم
ﺳﻨہ 2001ء ﻣﯿں ﻧﺎﺋﻦ اﻟﯿﻮن ﺣﻤﻠﻮں ﮐے ﺑﻌﺪ ﺟﺐ اﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻣﯿں ﻃﺎﻟﺒـﺎن ﺣﮑـﻮﻣﺖ ﭘـﺮ ﭨـﻮٹ ﭘﮍا ﺗـﻮ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﮭﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ہﻮﮔﺌے۔ اس وﻗﺖ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎن
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮭﺎ ۔ اﻣﺮﯾﮑﯽ
ﯾﻠﻐﺎر ﮐے ﺑﻌﺪ اس ﻧے اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿں اﻣﺮﯾﮑﯽ ﻗﺒﻀے ﮐے
ﺧﻼف ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺮوع ﮐﺮدی۔
وہ دو ﺳﺎل ﺗﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿں ﻣﻘﯿﻢ رہﺎ ﺗﺎہﻢ ﺑﻌﺪ
ازاں اﭘﻨے ﮐﭽـﮫ دﯾﮕـﺮ ﺳـﺎﺗﮭﯿﻮں ﮐے ہﻤـﺮاہ دو ﺑـﺎر
اور ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ]ﭨﯽ ﭨﯽ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن آﮔﯿﺎ
ﭘﯽ[ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد رﮐﮭﯽ۔
ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎن ﮐﻮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐے اہﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﺑـﺎﻧﯽ اراﮐﯿـﻦ ﻣﯿں ﺷﻤـﺎر ﮐﯿﺎﺟﺎﺗـﺎ ﺗﮭـﺎ۔ اﻧہـﻮں ﻧے
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐے ﻗﯿﺎم ﮐے ﺑﻌﺪ اﭘﻨے آﺑﺎﺋﯽ ﻋﻼﻗے اورﮐﺰﺋﯽ
اﯾﺠﻨﺴﯽ ﻣﯿں ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﯽ ذﻣہ داری ﺑﮭﯽ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﯽ ۔ ﺑﯿﺖ
اﻟﻠہ ﻣﺤﺴﻮد ﮐﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺎ ﺳﺮﺑﺮاہ ﻣﻘﺮر ﮐﺮﻧے
ﻣﯿں ﺑﮭـﯽ ﺣـﺎﻓﻆ ﺳـﻌﯿﺪ اور اس ﮐے ﺳـﺎﺗﮭﯿﻮں ﮐـﺎ اہـﻢ
ﮐﺮدار رہﺎ۔ ﺑﯿﺖ اﻟﻠہ ﻣﺤﺴﻮد ﻧے ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎن ﮐﻮ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮐﯽ ﺷﻮریٰ ﮐﺎ رﮐﻦ اور ﺑﻌﺪازاں اورﮐﺰﺋﯽ
اﯾﺠﻨﺴﯽ ﮐﺎ ﮐﻤﺎﻧڈر ﺗﻌﯿﻨﺎت ﮐﯿﺎ۔

ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﯿں اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺑﯿﺖ اﻟﻠہ ﻣﺤﺴﻮد ﮐﯽ اﻣﺮﯾﮑﯽ ڈرون ﺣﻤﻠے ﻣﯿں ہﻼﮐﺖ ﮐے
ﺑﻌـﺪ ﻃﺎﻟﺒـﺎن ﮐـﯽ ﻗﯿـﺎدت ﮐے ﻣﻌـﺎﻣﻠے ﭘـﺮ ﻃﺎﻟﺒـﺎن
ﮐﻤﺎﻧڈروں ﻣﯿں اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﯿﺪا ہﻮﺋے ﺟﺲ ﮐے ﻧﺘﯿﺠے ﻣﯿں
ﺗﻨﻈﯿﻢ دو ﺣﺼﻮں ﻣﯿں ﺗﻘﺴﯿﻢ ہﻮﮔﺌﯽ۔ اﯾﮏ ﮔﺮوپ ﻧے ﻓﻘﯿﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺤﺴﻮد ﮐﯽ ﻗﯿﺎدت ﻣﯿں ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯽ اور
دوﺳﺮے ﻧے وﻟﯽ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﮔﺮوپ ﮐﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮدی۔
دوﻧﻮں ﮐﻤﺎﻧڈر ﻣﺤﺴﻮد ﻗﺒﯿﻠے ﺳے ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﺘے ﺗﮭے۔
ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎن ﺑﮭﯽ وﻟﯽ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﮔﺮوپ ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ہﻮ
ﮔﯿﺎ۔ ﻧﻮﻣﺒﺮ 2013ء ﮐﻮ ﺣﮑﯿﻢ اﻟﻠہ ﻣﺤﺴﻮد ﺑﮭﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮐے اﯾﮏ ڈرون ﺣﻤﻠے ﻣﯿں ﻣﺎرا ﮔﯿﺎ۔
ﺣﮑﯿﻢ اﻟﻠہ ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐے ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮐﯽ ﻗﯿﺎدت
ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے ﮐﻤﺎﻧڈروں ﻣﯿں اﯾﮏ ﻧﺌﯽ دوڑ اور ﻣﻘﺎﺑﻠہ
ﺷﺮوع ہﻮﮔﯿﺎ اﯾﮏ ﮔﺮوپ ﻧے ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎن ﮐﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺎ ﻗﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﺗﺎہﻢ آﺧﺮ
ﮐﺎر ﻗﺮﻋہ ﻓﺎل ﻣﻼ ﻓﻀﻞ اﻟﻠہ ﮐے ﻧﺎم ﻧﮑﻼ۔

اﻋﺘﻤـﺎد ﮐـﺎ ﻓﻘـﺪان اور داﻋـﺶ ﮐـﯽ
ﺑﯿﻌﺖ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿں ہﻮﻧےواﻟﯽ ﭨﻮٹ ﭘﮭﻮٹ اور ﮐﻤﺎﻧڈروں
ﮐے ﺑﺎہﻤﯽ ﻣﻔﺎدات ﻧے ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎن ﮐے راﺳﺘے ﺟﺪا
ﮐـﺮدﯾے۔ ﺣـﺎﻓﻆ ﺳـﻌﯿﺪ ﺧـﺎن ﮐـﯽ ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﻃﺎﻟﺒـﺎن ﺳـے
ﻋﻠﯿﺤﺪﮔﯽ ﮐﺎ اﯾﮏ ﺑﮍا ﺳﺒﺐ اس ﮐﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اور اﻓﻐﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺘﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺎت ﭼﯿﺖ ﮐﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﮭﯽ ﺗﮭﯽ۔
اس ﮐـﺎ ﮐہﻨـﺎ ﺗﮭـﺎ ﮐہ اﻓﻐـﺎن اور ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﻃﺎﻟﺒـﺎن
ﺗﺤﺮﯾﮑﻮں ﮐﻮ دوﻧﻮں ﻣﻠﮑﻮں ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮں ﺳے ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ
ﺑﺎت ﭼﯿﺖ ﻧہﯿں ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎہﯿے۔
ﯾہﯽ وﺟہ ہے ﮐہ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎن ﮐﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳے اﻋﺘﻤﺎد اﭨﮫ ﮔﯿﺎ اور اس ﻧے  15اﮐﺘﻮﺑﺮ
ﺳﻨہ 2014ء ﮐﻮ ﭘﺎﻧﭻ دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮐﻤﺎﻧڈروں ﮐے ہﻤﺮاہ
اور
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮ ﻟﯽ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳے ﻋﻠﯿﺤﺪﮔﯽ
ﺟﻨﻮری ﺳﻨہ 2015ء ﮐﻮ داﻋﺸﯽ ﺧﻠﯿﻔہ اﺑﻮ ﺑﮑﺮ اﻟﺒﻐﺪادی

ﮐے ہـﺎﺗﮫ ﭘـﺮ ﺑﯿﻌـﺖ ﮐـﺎ اﻋﻼن ﮐﺮدﯾـﺎ اور ﺳـﺎﺗﮫ ہـﯽ
’’وﻻﯾــﺖ ﺧﺮاﺳــﺎن‘‘ ﮐے ﻧــﺎم ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن ،ﺑﮭــﺎرت،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اور ﺑﻨﮕﻠہ دﯾﺶ ﮐے ﻋﻼﻗﻮں ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ داﻋﺶ
ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎ اﻋﻼن ﮐﯿﺎ۔

ﺟﻨﻮری 2015ء ﮐﻮ داﻋﺶ ﮐے ﺗﺮﺟﻤﺎن اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺪﻧﺎﻧﯽ
ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے اﯾﮏ وﯾڈﯾﻮ ﻓﻮﭨﯿﺞ ﺟﺎری ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺟﺲ ﻣﯿں
ﮐہﺎ ﮔﯿﺎ ﮐہ ’’وﻻﯾﺖ ﺧﺮاﺳﺎن‘‘ اب داﻋﺶ ﮐﺎ ﺣﺼہ ہے۔
ﺗﺮﺟﻤـﺎن ﻧے ﮐہـﺎ ﮐہ وﻻﯾـﺖ ﺧﺮاﺳـﺎن ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﮐے ﺗﻤـﺎم
ﺟہﺎدﯾﻮں ﻧے ان ﺷﺮاﺋﻂ اور ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﻟﯿﺎ ہے
ﺟــﻮ داﻋــﺶ ﭘﯿــﺶ ﮐﺮﺗــﯽ ہے۔ اﻧہــﻮں ﻧے ’’اﻣﯿــﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ]داﻋﺸﯽ ﺧﻠﻔﯿہ[ اﺑﻮ ﺑﮑﺮ اﻟﺒﻐﺪادی ﮐے ہﺎﺗﮫ
ﭘﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﯽ ہے۔ اﻟﺒﻐﺪادی ﻧے ان ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻟﯽ
ہے۔ وہﺎں ﺳے ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اور اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿں داﻋﺶ ﮐﯽ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﮐﺎ آﻏﺎز ہﻮا۔
داﻋـﺶ ﮐـﯽ ﺟـﺎﻧﺐ ﺳـے ﺣـﺎﻓﻆ ﺳـﻌﯿﺪ ﺧـﺎن ﮐـﻮ واﻟـﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن]ﮔﻮرﻧﺮ ﺧﺮاﺳﺎن[ ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ اور ﻋﺒﺪاﻟﺮؤف ﺧﺎدم
اﻟﻤﻌﺮوف اﺑﻮ ﻃﻠﺤہ ﮐﻮ ان ﮐﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻌﯿﺪﺧﺎن

ﮐﺎ اﻧﺠﺎم

ﺟﻤﻌہ  12اﮔﺴﺖ 2016ء ﮐﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿں اﻓﻐﺎن ﺳﻔﯿﺮ
ﻋﻤﺮ زﺧﯿﻞ وال ﻧے اﻋﻼن ﮐﯿﺎ ﮐہ داﻋﺶ ﮐے ﺳﺮﺑﺮاہ ﺣﺎﻓﻆ
ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎن ﮐﻮ اﯾﮏ ﮐﺎررواﺋﯽ ﻣﯿں ہﻼک ﮐﺮدﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے۔
اﻧہﻮں ﻧے ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﯽ ﮐہ وﻻﯾﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ﮐے ﻧﺎم ﺳے
ﻣﺸہﻮر ہﻮﻧے واﻟﯽ داﻋﺶ ﮐﯽ ذﯾﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐے ﺳﺮﺑﺮاہ
ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎن ﮐﻮ اس ﮐے ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎﺗﮭﯿﻮں ﺳﻤﯿﺖ اﻓﻐﺎن
ﺻﻮﺑے ﻧﻨﮕﺮ ہﺎر ﻣﯿں  26ﺟﻮﻻﺋﯽ ﮐﻮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐے اﯾﮏ
ﺑﻐﯿﺮ ﭘﺎﺋﻠﭧ ڈرون ﻃﯿﺎرے ﮐے ذرﯾﻌے ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ
ﺟﺲ ﻣﯿں وہ ہﻼک ہﻮ ﮔﺌے ہﯿں۔
اﻓﻐـﺎن ﺳـﻔﯿﺮ ﮐے ﺑﯿـﺎن ﭘﺮاﯾـﮏ روز ﺗـﮏ اﻣﺮﯾﮑـﺎ اور
اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﻣﻮش رہﯽ ﺗﺎہﻢ ﮔﺰﺷﺘہ روز اﻣﺮﯾﮑﯽ

ﻣﺤﮑﻤہ دﻓﺎع ﻧے ﺑﮭﯽ اﻓﻐﺎن ﺳﻔﯿﺮ ﮐے دﻋﻮے ﮐﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﮐﺮدی ہے۔
ﺑﺸﮑﺮﯾہ اﻟﻌﺮﺑﯿہ

