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  کابل- ینيهللا امعبد
  ٢٠١٥ مارچ ٠١
 

 ی مرکزیايبه آسصدور داعش 
 

صحبت ھا در محافل . ندازديه بي دارد که داعش را به جان روسیکا سعيه، امريکا و روسين امريبا گسترش جنگ سرد دوم ب

. ته استن خصوص صورت گرفيادر ن کابل و اسالم آباد که موافقت واشنگتن را ھم داشته،ي بیرساند که توافقات ی میاسيس

دار يدر پاکستان و افغانستان ي از مس ی مرکزیايافغانستان و پاکستان به منظور صدور داعش به آس یاستخباراتمقامات 

  . داشته اندیھائ

ه با سران ي ترکیک فرد اطالعاتي، سي انگلۀک تبعي، یئکايمراان چند سناتور ي که م یماني پیشود که بر مبنا یگفته م

ست يترورارسال  ی چند جانبه برایک ھمکاري شده است، از ءستان و پاکستان در اسالم آباد و کابل امضا افغانیاستخبارات

 ده کرده است ي اظھار عقی از منابع خبر رسانیکي.  کندیت ميحکاه ياز آنجا به روس و یمرکز یاي آسیسو داعش به یھا

ر اختالفات را با يسا و ر فشار قرار دادهيزغانستان  با دولت افذاکرهم یکه پاکستان حاضر است تا سران طالب را برا

. ت انجامديموفقه به ي روس وی مرکزیاي آسیسوبه کا يامر ت ي با حماداعشصدور  طرحتا بگذارد،  کنار افغانستان عجالتاٌ 

  به ارتباط را ن کشوري قرار داده تا ایتي و امنیاسيد سيشد یه را تحت فشارھايگر روسي دق ياز طرکا يمرگونه، ا نيبد

 یتوان در حال کنون ی از خود نشان خواھد داد، نمیه چه عکس العمليکه روس نيا.  م سازديوادار به تسلن ي اوکرابحران 

  .ه در آن زمان چه خواھد کرديد که روسيتوان فھم ین ميه در قبال بحران اوکراي روسیاسياما از روش س.  گفتیزيچ

د افغانستان مورد ن مانیفي ضعیفتد و کشور ھاي بزرگ اتفاق بین قدرت ھاي بیارات و استخبیاسي سی ھاین نوع بازياگر ا

 ین کشور اشغال شده با رھبريا.  در انتظار افغانستان خواھد بودیتي دشوار امنیرد، روز ھاي اشغالگران قرار گۀاستفاد

  .  جان به سالمت برد و آسوده حال شودھا ی گرن نوع توطئهيا ھرگز نخواھد توانست ازیناتوان و ضد مل

  

 

 


