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   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠١٧ دسمبر ٢٢
  

  استنباط شما چيست؟؟
  

  : توجه تان را به اخبار و رخداد ھای اخير جلب می نمايم: کابل- ١٣٩۶ قوس ٣٠پنجشنبه 

١- The Sunزنامۀ چاپ لندن می نگارد رو:  

 جھاد مقدس می توانند  تروريست ھای داعشی بعد از آن که پايگاه ھای خود در عراق و سوريه را از دست داده اند،«

 لقب داده و اطمينان داده است که دم نقد، مسافران جھادیاين روزنامه اين افراد را . »خود را در افغانستان دنبال کنند

  . در درزاب جوزجان درشمال افغانستان مرکز گرفته اند ویجھادگران فرانس

 تحليلگر خاورميانه در انجمن ھنری جکسون نامش کايل اورتون،اين روزنامه يک شاھد صديق ھم پيدا کرده است که 

   !قطعی استاست که گفته است امکان ورود جھادی ھای داعشی انگليس از سوريه وعراق به افغانستان 

  :فته استکايل اورتون گ 

حلقات امنيتی غربی از دير زمانی به اين سو نگران بوده 

اند که رزمندگان داعشی بعد از فروپاشی خالفت داعش به 

عنوان يک تھديد تروريستی به کشورھای شان بر می 

گردند و در سراسر دنيا با دسته جات جھادی يکی می 

  . شوند

ده ر دامنابع خبری به نقل از بازمحمد داور درجوزجان خب

به جوزجان رسيده اند که دربين آن ھا دو زن نيز وی مبر يعنی يک ماه پيش مسلمانان الجزايری و فرانساند که در ماه نو

  ». بوده اند که ھمراه با يک ترجمان تاجک و چچين وازبک سفر کرده اند

انجنير "والی بلخ، که با ھزار ويک رشته به روسھا و المانھا وابسته است، " محمد نورعطاء "به جای " باند ارگ "-٢

فروخته " MI6"يک تن از جمعيتی ھائی را که از سالھا بدين سو خود را به استخبارات خارجی انگلستان يعنی " داوود

 نيست بلکه با به ميان آمدن نام مورد پذيرش" جمعيت اسالمی"انتصابی که نه تنھا از جانب . مقرر نموده استاست، 

که روابط نزديکی با کشور ھالند و المانھا دارد، می رساند که نيروھای اشغالگر نيز حاضر نيستند، " فرھاد عظيمی"

  .برخوردار اند، تسليم شوند" MI6"و" سيا"که از حمايت بی قيد و شرط " باندارگ"بسادگی در مقابل خواست 
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سمتی که به اصطالح مخالفان مسلح دولت نيز از ھمان دستگاه آب می خورد، آيا تکرار  تقرر يک والی از ھمان -٣

  برنامۀ تسليم افتضاح آميز شھر موصل در عراق است و يا مسألۀ ديگريست که مردم نمی دانند؟؟

سلط ساختن ًمطلقا تصميم گرفته تا آخرين ميخ را بر تابوت افغانستان واحد زده، با آوردن و م" باند ارگ" آيا -۴

 آن د،ت داردر شمال افغانستان، يعنی يگانه منطقۀ نفت خيز و صاحب کاز افغانستان که در مقطع کنونی توليدا" داعش"

  منطقه را به داعش سپرده، برنامۀ تجزيۀ افغانستان را مطابق نقشه ھای شرق و غرب تحقق ببخشد؟؟

  !!ديده شود چه می شود

  

  


