
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 

   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ نومبر ٢٨

  

   از کجا می داند،"نيکلسون"جنرال 
  . جالل آباد را پايتخت خود خواھد ساخت"داعش"که 

  

 از فتح واليت ننگرھار، پايتختش را در شھر جالل آباد برقرار خواھد نمود، از به دنبال اعالم اين که گويا داعش بعد

فرمانده قوای نظامی امريکا درافغانستان، آگاھان سياسی به اين فکر افتاده اند، که امريکا " نيکلسون"طرف جنرال 

  .بازی جديدش را خونين تر ادامه خواھد داد

ھمين ھفتۀ قبل خوانديم که امريکا ونيروھای طرفدارش، که گويا " سیبی بی "از طريق رسانه ھای خبری به خصوص 

در محاصره داشتند، به دنبال يک تفاھم، تمام نيروھای وابسته به را در سوريه " داعش" پايتخت خودخواندۀ "رقه"شھر 

گاه ھای ديگر ي از پاکشيده، در امن و امان کامل به يکیزنده و سالم بيرون  را از آنجا با تمام تسليحات شان "داعش"

  . با سکورت ھوائی مشايعت نمودندآنھا در نوار مرز عراق و سوريه 

زمان برای ھمگان اين سؤال به وجود آمده بود که پايه و مبنای تفاھم قوای امريکا و متحدينش چه بود که  در ھمان

 ھفته بعد از سقوط ۴ًاينک بعد از گذشتن يک ھفته از خواندن خبر و تقريبا . مايد حاضر شد شھر را ترک ن"داعش"

آگاھانه و يا ھم ناآگاھانه حرفی را زد که نه تنھا می تواند روشنگر پايه ھای تفاھم بين امريکا " نيکلسون"، جنرال "رقه"

 بيان نمود و يا  نيز به شکل غير مستقيم را"داعش"ديد قرار دھد، بلکه برنامۀ آيندۀ معرض  را در "رقه"و داعش در 

  .تعيين نمودبھتر است گفت 

 "داعش" بيان قسمتی از ستراتيژی اسخ دھد که اين خبر را که در واقع که ھيچ گاه خود را ملزم نمی داند تا پ"نيکلسون"

 را در "طالب"خست آن که ن. شکار می سازد، از کجا شنيده است، می تواند اين خبر را به دو دليل نقل نموده باشدآرا 

 قرار داده، در صورت امکان به طرف خود بکشاند و درثانی، تدارک آوردن و "داعش"با کسب قدرت يک رقابت 

مردم بعد از سقوط جالل آباد، به مانند عراق به نام گرفته باشد که قسمی در نظر ر افغانستان ب را "داعش"مسلط ساختن 

 و "کرزی" و باندش به دور انداخته، بديل ديگری را از بين "عبدهللا" را ھمراه با و باندش" غنی"، "مالکی"و قضيۀ 

  . به قدرت نصب نمايند"گلبدين"و شايد ھم " اتمر"
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