
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-fghanaqalat@am  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  پته په دغه ۍ ته رابولي. ښت تاسو همکارنپه در آنالین جرمنافغان 

 ئو لولـ ځیر خکې پهله رالیږلو م هیله من یو خپله لیکنه، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،اشدبیضمون مم ۀسندیل بدوش نوکمتن و ش تیلوومسئ

 ۲۰۱۹ جون ۲۵                               افغان جرمن آنالین
 

 در کابل بازداشت شد یسرانجام خراسان
 

 سویدیو مستند دستگیری حمید خراسانی در کابل توسط قطعات خاص پولی
  .عبدالحمید خراسانی یکی از بزرگترین و خطرناکترین مجرمین به سطح کشور و منطقه توسط پولیس دستگیر گردید

خراسانی قبل از ظهر امروز زمانی دستگیر گردید که در جریان تظاهرات امروز در شهر کابل می خواست با پولیس 
 .درگیر گردد

 
و سطوح باالی وزارت امور داخله قرار داشت که قبل از این چندین عبدالحمید خراسانی در لست مجرمین سازمانیافته 

 .بار با پولیس نیز درگیر گردیده بود و توانسته بود که از قانون فرار کند، که امروز دستگیر گردید
ندین اختطاف، قتل، چپاولگری، رهزنی و چخراسانی در باج گیری از خورده تاجرها، تیل فروشان و دوکانداران، 

 .ویی دست داردزورگ
 

سنبله به بهانه کاروان عزاداری، ایجاد ترس و  18داشتن افراد مسلح جنایت پیشه، قاچاق مواد مخدر بخصوص در 
ارعاب در میان شهریان کابل، دشنام و هتک حرمت به شمار زیاد از اراکین بصورت صوتی و تصویری و به آتش 

 .آن به گونه مستقیم در آن دست دارد کشیدن پرچم افغانستان نیز از جرم های است که خود
 نافغانستاپولیس ملی 

 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=156&v=wH3owi8zmfo 

ینید و قضاوت کنیدیبخود ب  
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 2تر 2 له :میرهد پاڼو ش

 german.de-fghanmaqalat@a  ئه کړټینگاړیکه له موږ سره  هښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ،  غاړه ده والي د لیکوال پهزنیزې بڼې پایکدلیکنې د ل: یادونه

 

 :امرهللا صالح پس از بازداشت خراسانی در فیسبوکش نوشته

آسیب روحی و روانی که به جامعه از طرف لوچک - اوباش - بی بندو بار - باجگیر - اختطاف گر و زور گو “

میرسد کمتر از تروریزم نیست. مدارا در برابر این طیف و گروه نه تنها مصلحت نیست بلکه خیانت و جفاست. دولت 

نه تنها که این ها را در پشت میله های زندان بگذارد تا بپوسند بلکه سردسته ها و حامیان علنی و پنهانی شان را نیز 

 ”.افشا ساخته و محاکمه نماید. حمایت از قوای مسلح در برابر اوباش وظیفه ای وجدانی و انسانی همه ای ماست
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