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

 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 
 

 

 03/31/2312                بی. بی. بی.

 

 پاریسدو در هبلیه نشریه شارلی عکابل در تظاهرات 
 'هفت نفر زخمی' شد

 هشت روز پیش هم کابل و چند شهر دیگر افغانستان شاهد تظاهرات علیه نشریه شارلی ابدو بود 
ه دو به خشونت کشیدهباسالم در نشریه فرانسوی شارلی  تظاهرات در شرق کابل علیه انتشار کاریکاتور پیامبر

 اند. گوید که هفت تن در اثر شلیک گلوله این تظاهرات زخمی شده شد و پلیس می
( در منطقه ودل 11این تظاهرات صبح امروز )گفت که  .سی. بی. لیس کابل به بیوپ قوماندانن رحیمی عبدالرحم

کنندگان افراد مسلح حضور داشتند و این افراد در اثر شلیک  خیل در شرق کابل شروع شد و در بین تظاهر حوت
 آنها زخمی شدند.

 
اضافه کرد که هنوز مشخص نیست که این افراد چرا مسلح بودند و به سوی چه کسانی شلیک کابل لیس وپ قوماندان

 کردند.
ها را تحریک" کرده بودند، اما هنوز مشخص نیست که این "محرکان" چه کسانی افزود که "کسانی آنلیس وپ قوماندان

 هستند.
و شعبه یک بانک محلی شوند، اما پلیس مانع  کنندگان قصد داشتند وارد گمرک کابل  نرال رحیمی گفت که تظاهرج

 تظاهرات شود. های مردم را در جاده محلموتر ها و  آنها شد و کوشید که جلو تخریب دارایی عمومی، مغازه
 اند. شده گرفتاربه گفته او، تا حال چهار نفر در ارتباط با کشاندن این تظاهرات به خشونت 

 اند. منتقل شده ی کابلهاشفاخانه ل افزود که زخمیان به ابکلیس وپ قوماندان
ن ته شدهای محلی گزارش داده بودند که درگیری در این تظاهرات منجر به کش این در حالی است که پیشتر رسانه

 کابل این گزارش ها را رد کرد. لیسوپ قوماندان دو تن و زخمی شدن سه نفر دیگر شده است. 
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صد نفر ج نصد تا پ گفته که در این تظاهرات حدود چهار .سی. بی. گوی پلیس کابل به بی ستانکزی سخنهللا  حشمت
ان کنندگ ادر نشده بود و برگزاراندازی این تظاهرات ص . او اضافه کرد که هیچ مجوزی برای راهشرکت کرده بودند

 لیس اطالع نداده بودند.واین تظاهرات هم از قبل به پ
دو هب اسالم در نشریه فرانسوی شارلی کنندگان تقبیح انتشار کاریکاتور پیامبر ستانکزی افزود که هدف تظاهرآقای 
 بود.

ه انتشار این کاریکاتور اعتراض های کابل، هرات، غزنی و پکتیا علی کنندگان در والیت هشت روز پیش هم تظاهر
 کردند و معترضان در هرات خواستار اخراج سفیر فرانسه از افغانستان شدند.

 
 پایان

 
** 

 ن دری افغانستان تعویض شده است و مسؤولیت آنرا پورتال افغان جچرمن آنالین داردابه زب ،بی بی سیمستعمل در این نوشته از زبان فارسی متن 
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