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 پشتیبانی صد ها تن باشندۀ کابل از قوای امنیتی
 

به روز جمعه با جمع شدن در منطقه ارزان قیمت شهر کابل، کسانی را که در کابل  گانباشندها تن از  صد
شور ک باشندگاند و این ارج شده" می داننگان و از "دایرۀ اسالم خد فروخته شدنمی جنگن ها برابر این نیرو
 .امنیتی تشویق می کنند قوای  اهدای خون برای زخمیان نیروهایمردم را به 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شرکت کنندگان این گردهمایی از زن و مرد و  جوان و طفل این برنامه از تمامی احزاب سیاسی نیز می 
 خواهند تا موقف شان را در برابر مخالفان مسلح دولت روشن بسازند.

 

ان گمی افزایند که استخبارات همسای تیبانی کنند وکشور پش قوای نظامیگان می گویند که از شرکت کنند
 اه برای چند دسته سازی مردم افغانستان برنامه های زیادی دارند، اما هیچ کس نمی تواند مانع اتحاد افغان

 .شود و مردم در برابر طالبان و داعش ایستاده گی خواهند کرد
 

کشور آماج قرار می دهند، کسانی  ۀر گوشه گوشکشور را د قوای امنیتی ند که کسانی کهمی گویاین افراد 
 .اند که نه برای دفاع از دین بل از بهر پول برای بیگانگان مبارزه می کنند

 

 گوید: می ولسی جرگهدهار در وبی، نماینده مردم قنعبدالرحیم ای
 

  داعش چه معنی دارد؟ 
  داعش چیست؟ 
 شدند؟  چه ؟ب است پس چرا طالب از صحنه گم شداگر جنگ برای دین و مذه 
 ؟چه کار کفری کردند 
  اگر بحث باالی دین اسالم است پس داعش از کجا شد؟ 
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مختلف فعالیت می کنند که ظلم بیشتری باالی این مردم های فقط این گروه ها از سوی یک شرکت با نام 
 گوید:  ابراهیم بشارت، شرکت کنندۀ دیگر این برنامه می .مظلوم بکنند

آمده اند از اقوام مختلف از مذهب شیعه و سنی و از تاجیک تا پشتون و  جمعیت کثیری که در این جا جمع"
  .دیگر مردم، این برای ما یک مسرت است

کشور سخن می زنند که آتش جنگ  قوای نظامی و امنیتیومت و یبانی جدی از حکین افراد در حالی از پشتا
ه جنگجویان مخالف در برابر این افراد به این باورند ک ۀگونه گون کشور شعله ور است و هم در بخش های

ون گو با یک تلویزیو  چیزی که امام کعبه نیز به این موضوع در گفت .ومت از دایره دین اسالم خارج اندحک
 .خصوصی در پاکستان اشاره کرده است

 گوید:  برنامه می ۀفرزانه فرهمند، شرکت کنند 
واهیم می خمی کنیم و از این نیروها  توان اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی پشتیبانی " از نیروهای پر

 .دنکه به دشمنان امان نده
ر کشور را د یگانش جنگ کنونابل برگزار شده است و شرکت کننداین برنامه در شرق ک رزم تان مبارک باد

 .محکوم می کنند
د و نکوهش می کننربوده شدن سی و یک مسافر را نیز  خاصتا  ها  ن گردهم آیی آدم رباییگان ایشرکت کنند

 .این کار را برنامه یی برای تفرقه اندازی در میان مردم کشور می دانند
 

 پایان
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