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 کندهار
 ارغنداب کې یو مزدور عسکر ووژل شو

د کندهار والیت  دارغنتداب ووستواوړ ادودتد د دامتاد   ت  
سیم  کې داسحاقزي د وستې یوتن مزدور عسکر دویتزر  ت  

وروستت    ت  ، مټ وویشتل شو اوځای  ت  ځتای ووژل شتو
متزدور دمتمن   ترسره شتو ېتې  یاده  وست  دراکټودو برید

 2019/12/1متل .  واو تلفات   ت   کې
 یو مزدور افسر ووژل شو  مارکې

د کنتتدهار والیتت  د مرکتتز کندهارمتتار ادودتتدد  واروستتم  
دمتتتزدوري   حتتتواړ ادودتتتد دشتتتراک  مهتتتوړ م تتتې تتتت 

 ت  تتر  د وویسو یوتن ګوډاګی افسر دغلچک  بریتد   ادارړ
 2019/12/1.   کې ځای    ځای ووژل شو

خاکریزکې یوه شوبل  اوموټر ویجاد مزدور دممن ت  مرګ 
 ژوبل  واومت  

دکندهار والی  دخاکریز ووسواوړ ادودتد د سیاستند درړ 
د     سیم  کې  دمزدور دمتمن دموټریزکتاروای یتوه شتوبل  

 او کتتې ستت اره ګوډاګیتتای ټتتول  ویجتتاده  متتاین   تت   وستتیل  
یاد کاروای بریدترسره شو ېې  ت    همداراا   ، ووژل شول
ګوډاګیادوت  داستو یو کماا موټر ویجاد او کې    ایل  کې یې

 2019/12/2.  مرګ ژوبل  واومت 
 ګوډاګ  عسکر ووژل شول ۷    وست  برید   ارغنداب کې

 ت    والی  د ارغنداب ووسواوړ ادودتد د هتدېرړ  دکندهار
، بریدترستتره شتتو  کرو   تت   وستتت متتزدورو عستت  ستتیم  کتتې

تن  ګوډاګ  عسکر ځای    ځتای ووژل  ۷دبرید     ایل  کې 
 2019/12/2. شول

 مزدور عسکر دویزر    مټ ووژل شول 2میوددکې 
د ووی   دکندهار والی  دمیودد ووسواوړ ادودد د کالمامیر

دویتزري   تن  ګوډاګ  عستکر 2کاریز    سیم  کې د  وستې 
.  شتل شتول اوځتای  ت  ځتای ووژل شتولوسلو    مټ ووی
2019/12/2 

مهمات   مزدور عسکر قتل 2شاوویکوټ کې شوبل  ویجاده 
 یې ودیول شول

دکندهار والی  د شاوویکوټ ووسواوړ ادودد د بادغسترړ  
دمتزدورو عستکرو   ت  شتوبل  ېاوددت  ترستره     سیم  کې 

 تنت 2او کې ست اره   شوبل  ویجاده  دېاودد  و  امل ،  شوه

ددمتتمن ، ګتتوډاګ  عستتکر ځتتای  تت  ځتتای ووژل شتتول
اویتتو دورځتت  دوربتتین   دهشتتک  ، یتتو کالشتتین و   یتتوه

 2019/12/2.  دمجاهدینوالس ت  ورغلل
 مزدور عسکر ووژل شول 2میوددکې 

ادودد د بیبادک    سیم    دکندهار والی  د میودد ووسواوړ
کې دمزدور دممن      لې ګزم   دویشتود   ماین ېاوددت  

     ایل  کې   سره شوه ېېتر
.  تنتت  ګتتوډاګ  عستتکر ځتتای  تت  ځتتای ووژل شتتول2  یتتې

2019/12/2 
 یو مشهور ظاوم قومندای ) عثمای ( ووژل شو  کندهارمارکې

ادودتد د دهمتې حتواړ د   د کندهار والی  دمرکز کندهارمار
دغلچک  برید    تر  کې یوتن مشهور   ت   یرم    سیمادو  ل 

دیتوړ  وستتې   ای( ېتې  ت  ارغستتای کتېظاوم قومندای )عثم
 2019/12/2. قومندادړ ورو  غادي وه ووژل شول

 بوودک کې دمزدور دممن      وست  برید شوی
سُتتترکړ   د کنتتتدهار والیتتت  د بووتتتدک ووستتتواوړ ادودتتتد د

دمتزدور دمتمن   ت   وستت  بریدترستره      سیم  کې  ویږۍ
ېتتې   تت   مهتتال  یتتې  دمتتمن تتت   تلفتتات  واومتتتل.   شتتو

2019/12/3 
 کندهارمار کې یو مزدور افسر دماین    ېاودد  کې ژوبل شو
د کنتتتدهار والیتتت  دمرکتتتز کندهارمتتتار ا دودتتتد د محلتتت  

دمتتتزدوري اردو یتتتوتن ګتتتوډاګی    تتت  ستتتیم  کتتتې  جتتتات
. د ت تیک  ماین    ېاودد  کتې ژوبتل شتو  افسر)میراجای(
2019/12/3 
 ګوډاګ  عسکر ووژل شول ۴دۍ کې ژ

دکنتتتتتدهار والیتتتتت  د ژدۍ ووستتتتتواوړ ادودتتتتتد د کټتتتتت  
تنت   ۴دبریتد  ت   ایلت  کتې ،  بریتد ترستره شتو  وست        داد 

 2019/12/3. مزدور عسکر ځای    ځای قتل شول
 مزدور عسکر  کې ووژل شول 3ارغنداب  وست  فتح 

ووسواوړ داوفتح عملیاتو    وړکې کندهار والی  دارغنداب 
دمتزدور دمتمن   ت    ادودد د سیاسند درړ    ستیم  کتې 

 3فتحت ،دبرید  ت   ایلت  کتې  وستت  ، بریدترسره شو   وست 
تن  متزدور عستکر ځتای  ت  ځتای قتتل  تاتې یتې  ت  ته تت  

 2019/12/3. والدل
عسکر  کې  ۵رینجر ویجاد دقومندای    شمول   خاکریز کې

 ووژل شول
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ستتتواوړ ادودتتتد د شتتتوري دکنتتتدهار والیتتت  دختتتاکریز وو
   ستیم  کتې دمتزدورو عستکرو   ت  رینجتر متوټر    غودډۍ

رینجر ویجاد او کتې   دېاودد  و  امل ، ېاودد  ترسره شوه
تن  ګتوډاګ  عستکر  ۵ د مزدور قومندای خاکسار    شمول 

 2019/12/3.  ووژل شول
ساتود   یې  3رینجر ویجاد قومندای ژوبل   کندهارمارکې

 ووژل شول
حتتواړ د  ۷د کنتتدهار والیتت  دمرکتتز کندهارمتتار ادودتتد د 

 نجوای  دوراه   ت  ستیم  کتې دمتزدور دمتهی   ت  رینجتر 
موټر ېاوددت  ترستره شتوه ېتې وت  املت  یتې رینجتر ویجتاد 

تنتت  ستتاتود   یتتې 3متتزدور قومنتتدای عبتتداوحکیم ژوبتتل او 
 2019/12/4.  ځای    ځای ووژل شول

 ر ووژل شولمزدور عسک ۵میادشین    جال ه وکې 
دجادای   ت    مرکز کې  دکندهار والی  د میادشین ووسواوړ

دبرید     ایل  کې  وست  ت ریب او ،  وست   برید ترسره شو
همداراا دیادي ووستواوړ ژل  شول، وو تن  مزدور عسکر ۴

یتومزدور   دتور احمد د  وستتې     سیم  کې  ادودد دکیم و
 2019/12/4.  عسکر دویزر    مټ ووژل شو

 کندهارمارکې یو ګوډاګی افسر ووژل شو
د   حتواړ ۶دکندهار والیت  د مرکتز کندهارمتار ادودتد د 

   تالشت  کود تو عستکرو   دکو      خوو  کې  ااده بااار
دت تیک  ماین ېاودد  ترسره شتوه ېتې وت  املت  یتې یتوتن 

 2019/12/4.  ګوډاګی افسرځای    ځای ووژل شو
 ووژل شولمزدور عسکر  2شاوویکوټ کې 

دکندهار والی  د شاوویکوټ ووسواوړ ادودد د تناوې   ت  
تنتت  ګتتوډاګ  عستتکر 2  ستتیم  کتتې دستت ین تپمیتتر د وستتتې

دویزري وسلو    مټ وویشتل شول اوځای  ت  ځتای ووژل 
 2019/12/4.  شول

 شاوویکوټ کې شوبل  و یجاده ګوډاګیای  کې ووژل شول
 ت    ادګتتایدکندهار والی  دشاوویکوټ ووسواوړ ادودد د 

، سیم  کې دمزدورو عسکرو     شوبل   ېاودد  ترسره شتوه
شتتوبل  ویجتتاده او کتتې ستت اره ټتتول   دېتتاودد  وتت  املتت 

 2019/12/4.  ګوډاګیای ځای    ځای ووژل شول
 مزدور عسکر ووژل شول 2میوددکې 

دکنتتدهار والیتت  د میودتتد ووستتواوړ ادودتتدد کالمتتامیر  تت  
دویتزر   ن  ګتوډاګ  عستکرت 2دحمیداغا د وستې   سیم  کې

.   تت  متتټ وویشتتتل شتتول اوځتتای  تت  ځتتای ووژل شتتول
2019/12/4 

 کندهارمارکې یوتن ګوډاګی افسر)سلطای محمد( ووژل شو
ادودتتد دستتیمادو   د کنتتدهار والیتت  د مرکتتز کنتتدهار متتار

افستتر ) ستتلطای   یتتوتن  دګتتوډاګړ ادارړ  تتت   یرمتت    لتت 
ځتای ووژل ځتای  ت    دغلچک  برید  ت  تتر  کتې  محمد(
 2019/12/5.  شو

 یوتن مزدور عسکر ووژل شو  کندهار :  نجوای  کې
   سیم    دکندهار والی  د  نجوای  ووسواوړ ادودد د داخود 

ځتای  ت       تر  کې  دغلچک  برید  یوتن مزدور عسکر کې 
 2019/12/5.ځای ووژل شو

 مدور عسکر قتل یو ژوبل شوی 3میادشین کې     وستو برید 
دکندهار والی  دمیادشین ووسواوړ ادودتد د خاشکشت   ت  

برید ترسره شو ېې   دمزدورو عسکرو      وست   سیم  کې
، تنتتت  ګتتتوډاګ  عستتتکر ووژل شتتتول 2 تتت   ایلتتت  کتتتې یتتتې 

   یاده سیم  کې دالالګ  د وستې یتوتن ګتوډاګی   همداراا
 2019/12/6.  دویزر    مټ ووژل شو  عسکر

 مزدور عسکر ووژل شول ۸ید     وست  بر  ارغنداب کې
د کندهار والی  د ارغنداب ووسواوړ ادودد د جوی الهور 

دبرید  ت  ، ریدترسره شوب      وست    داسحاق     سیم  کې
.  ځتای  ت  ځتای ووژل شتول  تن  مزدور عستکر ۸ ایل  کې 

2019/12/6 
 مزدور عسکر ویشتل شوي ۵کندهار : میودد    جال ه وکې 

ادودد د سره بغل    سیم   میودد ووسواوړ د  کندهار والي د
تن  ګوډاګ  عسکر دویتزري 2او د سرای د وستو   دالري  کې

همتداراا دیتادي ووستواوړ ادودتد ، وسلو    مټ ووژل شتول
 وستې یوتن اجیتر   مزدور دممنکالد هچې    سیم  کې د د

عسکر دویزر    مټ ووژل شو او هم مهاوت  دیتادي ووستواو  
متتزدور دمتتمن د دِمِشَتت پ  تت  ستتیم  کتتې ددستتور بغتتل ادودتتد

عسکر دویزري بریدودو  ت  تتر  کتې  ګوډاګ  تن   2  وستې د
 2019/12/6.او ژوبل شول ړه م

 یوتن ګوډاګی عسکر ووژل شو  ارغنداب کې
 تت    دکنتدهار والیتت  دارغنتتداب ووستتواوړ ادودتتد د دامتتاد 

ستتیم  کتتې دمتتزدورو عستتکرو   تت    لتتې ګزمتت   دویشتتتود   
. یوګتتتوډاګی عستتتکر ووژل شتتتو  اوددتتت  کتتتېمتتتاین  تتت  ې
2019/12/6 
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مزدور عسکر  کې ووژل  تن   9  خاکریز کې شوبل  ویجاده
 شول

دکنتتتتتتدهار والیتتتتتت  د ختتتتتتاکریز ووستتتتتتواوړ ادودتتتتتتد د 
عستکرو د وستتې   د متزدور     سیم  کتې  ایارت  شاغودډای

یوتن عسکر د درااکو     مټ وویشتل شو اوځای  ت  ځتای 
او ېنار سیمو ترمابین د مزدور   باخلیلهمداراا د ، ووژل شو

تن  ګوډاګ  عستکر  ۸  ویجاده او کې س اره  دممن یوه شوبل 
 2019/12/6. ووژل شول
 مټ وویشتل شول  مزدور عسکر دویزري وسلو    2میوددکې 

دکنتتتتدهار والیتتتت  دمیودتتتتد ووستتتتواوړ ادودتتتتد د بنتتتتد 
تنت  2دمتزدور دمتمن د  وستتې     سیم  کې    بااار  تیمور

.  دویتتزري وستتلو  تت  متتټ وویشتتتل شتتول ګتتوډاګ  عستتکر 
2019/12/6 

 ژوبل شول ۴عسکر قتل  مزدور  ۴مپرو  کې 
دکنتتتتدهار والیتتتت  دمپتتتترو  ووستتتتواوړ   تتتت  ادت تتتتاو  

ددرااکوفودو   مټ بریدود  ترسره شول ېې     ایلت    مرکز
تنت  دتور یتې ځتای  3تن  ګوډاګ  عسکر ژوبل او  ۴کې یې 

همتتتتتداراا یتتتتتوتن ګتتتتتوډاګی ،  تتتتت  ځتتتتتای ووژل شتتتتتول
ددرااکو   ت  متټ وویشتتل شتو اوځتای  ت  ځتای   عسکر

 2019/12/۷.  ووژل شو
 شوبلې ویجادړ یو ګوډاګی عسکر ویشتل شوی 2  میودد کې

دکندهار والی  دمیودد ووسواوړ د میودد ووسواوړ ادودتد د 
   سیم  کې دمتزدور دمتمن   ت  عملیتات  قتوه   کالد یچې

ددممن یومزدور عسکر       ایل  کې دبرید، برید ترسره شو
یې ددردو وسلو  ت    ددرااکو     مټ ووژل شو یوه شوبل 

متاین  ت  متټ وت  من ت   د  یتې  مټ ویجاه اویوه بل  شوبل 
دردتت  متترګ ژوبلتت     تت  شتتوبلوکې متتزدور دمتتمن تتت ، الده

.  واومتتتت   ختتتوکره شتتتمهره یتتتې دتتت   تتت  ترالستتت  شتتتوړ
2019/12/۷ 
یو مزدور عسکر دویزر    مټ ووژل دقرارګاه   شاوویکوټ کې

 شو
دکندهار والی  د شاوویکوټ ووسواوړ ادودتد د بادغسترړ 

     سیم  کې 
دمزدور دممن دقرارګاه یوتن عسکر دویزر    مټ وویشتتل 

 2019/12/۷. شو اوځای    ځای ووژل شو
 دممن یو کماا موټر ویجاد شو  دمزدور  شاوویکوټ کې 

او   ووستواوړ ادودتد د ادګتتاید کندهار والی  د شاوویکوټ 
ېاودد     مزدور دممن     کماا موټر  کوددالی سیمو ترمابین

 داستتو متوټر ویجتاد او کتې   املت   دېتاودد  وت ، ترسره شتوه
 2019/12/۷.  ګوډاګیادوت  مرګ ژوبل  واومت  

مزدور عسکر  3   شمول  میوددکې دمزدور اوظاوم قومندای 
 ووژل شول
ادودتتد د کالمتتامیر د   دکنتتدهار والیتت  د میودتتد ووستتواوړ

شتتتلغم  مادتتتده  تتت  ستتتیم  کتتتې دمتتتزدورو عستتتکرو   تتت  
دمتزدور اوشتریر   موټرسایکلودو  ېاوددت  وشتوه ېتې  کتې

تن  ګوډاګ  عسکر ځای  3قومندای ) عبداوجبار(    شمول 
 2019/12/۷وژل  شول.     ځای و

دمجاهدینو دمزدور دممن یوموټرسایکل   شاوویکوټ کې
 الس ت  ورغلی
ادودتد د بادغسترړ  ت    دکندهار والی  د شاوویکوټ ووستواوړ

تتتر   ستتیم  کتتې دمتتزدورو عستتکرو یتتوه شتتوبل  اوموټرستتایکل
 ت  ته تت    دبرید     ایلت  کتې متزدور دمتمن، بریدالددي راغلل

ی.  والد او موټرستتتتایکل یتتتتې دمجاهتتتتدینوالس تتتتت  ورغتتتت
2019/12/۷ 

مزدورعسکر قتل  2 ویجاده  ارغستای کې ېاوددوشوبل 
 ژوبل کړل2

دکندهار والی  دارغستتای ووستواوړ ادودتد د مغلنیتادو  ت  
ویشتتتود و  2د  ستتیم  کتتې دمتتزدورو عستتکرو   تت  شتتوبل 

دمتزدور دمتمن   دېاوددو و  املت ېاودد   وشوړ،  ماینودو
تنت  ګتوډاګ  عستکر قتتل 2یوه شوبل  ویجاده او کې س اره 

 2019/12/۷.  دور ژوبل شول 2او
 مزدور عسکر وژل شوي 2ارغستای کې 

ادودتد د جهتادګیر  ت    دکندهار والی  دارغستای ووستواوړ
 وست  کې    هغ  مزدور وعسکرو ېاودد  ترسره شتوه ېتې 

دېاودد  وت  املت  ود، دمجاهدینو یو ماین یې  وستې ت  راو
همتداراا  ت  ، یوتن ګوډاګی عسکر ځای    ځای ووژل شتو

د عسکرو  تر منځ      شت ړه  کتې  یتو تتن   یاده  وست  کې
وروستتتتتتت  دیتتتتتتادي  وستتتتتتتې  عستتتتتتکر ووژل  شتتتتتتو،

دګوډاګ  ادارړ و  ووري یتوودل شتو او  ت  ځتای   قومندای
 2019/12/۷.  یې یوبل قومندای راوستل شو

مزدور عسکر ویشتل شوي یوه شوبل  دماین  2میوددکې 
 مکارشوه
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متتامیر  تت  دکنتتدهار والیتت  د میودتتد ووستتواوړ ادودتتد د کال
تن  ګوډاګ  عسکر دویتزري  2سیم  کې دحمید اغا د وستې 
ادودد   همداراا دیادي ووسواوړ، وسلو    مټ وویشتل شو
د ماین   دمزدور دممن یوه شوبل   د ردګریزادو    سیم  کې

ګوډاګیادوتت  مترګ داستتو  ویجتاده او کتې      ېاوددت  کتې
 2019/12/۷.  ژوبل  واومت 

 مدېر ووژل شو  ظاوممارکې دمحبس 
دګوډاګړ ادارړ دمحتبس   دکندهار والی  دمرکز کندهارمار

داتمې حواړ ادودتد   مشهور ظاوم اووحش  مدیر) میامحمد(
دمجاهدینو دغلچک  برید   تر  کې ځتای   دمحبس م ې ت 
 2019/12/۷.     ځای ووژل شو

مزدورعسکر ووژل  ۵بوودک ددممن یوموټرسایکل ویجاد 
 شول

 ت  ستیم     وَت  والیت  دبووتدک ووستواوړ ادودتد ددکندهار 
دمتتزدور دمتتمن   تت   لتتور ټهریتتزه موټرستتایکل  ېاوددتت    کتتې

دېاوددې و  امل  موټرسایکل ویجاد او کې س اره ، ترسره شوه
 2019/12/6.  تن  ګوډاګ  عسکر ووژل شول ۵

 عسکر ژوبل یو ووژل شو 3خ ل من   د ت  کې   خاکریز
 تت    ز ووستتواوړ ادودتتد د ستترېنا دکنتتدهار والیتت  دختتاکری

د   بلتې  وستتې تت   مزدور عسکر  د یوړ  وستې  سیم  کې
دهغتې  وستتې عستکرو   ورروای   ېتې  مړووو و تاره  ځای

تن  ژوبتل 3دود   ورباددي  وکړل  او و  امل  یې بري دراکټ 
 2019/12/۸ووژل  شو.  اویو

 یو مزدور عسکر دویزر    مټ ووژل شو  میوددکې
دکنتتدهار والیتت  د میودتتد ووستتواوړ اوددتتد د ستتره بغتتل  تت  
سیم  کې دالرړ د وستتې یتوتن ګتوډاګی عستکر د ویتزر  ت  

 2019/12/۸.  مټ وویشتل شو اوځای    ځای ووژل شو
 یو مزدور عسکر ووژل شو  شاوویکوټ کې

دکندهار والیت  دشتاوویکوټ ووستواوړ ادودتد د بادغسترړ  ت  
دویزر    مټ وویشتل شتو اوځتای سیم  کې یوتن مزدور عسکر 

 2019/12/۸.   ځای ووژل شو
 ددرااکو     مټ ووژل شول  مزدور عسکر 2 دهښ کې 

   سیم  کتې   دکندهار والی  ددهش ووسواوړ ادوددد شنیټ 
ددرااکتو    ګوډاګ  عستکر  تن  2دمزدور دممن د وستې 

 تتتت  متتتتټ وویشتتتتتل شتتتتول اوځتتتتای  تتتت  ځتتتتای ووژل 
 2019/12/۸شول

 ووژل شول  مزدور عسکر 2مپرو  کې 
تنت  ګتوډاګ  2دکندهار والیت  دمپترو  ووستواوړ دمرکتز 

وویشتتل شتول اوځتای  ت    ویزري وسلو  ت  متټ د عسکر 
 2019/12/۸.  ځای ووژل شول
 مزدور عسکر دویزر    مټ ووژل شول 2میوددکې 

 دکندهار والی  دمیودد ووسواوړ ادودد د ردګریزادو    سیم  کتې 
مټ ځتای  ت  ځتای ووژل   دویزر     مزدور عسکردکنډک یوتن 

یتتوتن  همتتداراا دیتتادي ووستواوړ د جتتوګرم  تت  ستیم  کتتې ، شتو
 2019/12/۸. دویزر    مټ ووژل شو  مزدور عسکر

 مپرو  کې    مزدرو دممن دهاوای    مټ برید شوی
مرکزي ودادړ دهتاوای      دکندهار والی  د مپرو  ووسواوړ
اودمتمن تت   کتې  وونهد   مټ برید ترسره شو ېې    هد  

 2019/12/9واومتل. تلفات 
او یو ضابط  مزدور قومندای ) درمحمد(   کندهار مارکې

 ووژل شول
ادودد د دوهمې حتواړ   دکندهار والی  دمرکز کندهارمار

دګوډاګړ ادارړ دعستکرو یتوتن     سیم  کې    د اسټیدیوم
اویتتوتن متتزدور ضتتابط)   ) درمحمتتد(  ور قومنتتدایمتتزد
. دمجاهدینو دغلچک  برید    تر  کې ووژل شتول  خیاط(

2019/12/9 
 خاکریز کې یوقومندای اویو ګوډاګی عسکر وژل شوي

دکنتتدهار والیتت  دختتاکریز ووستتواوړ ادودتتد د ستتیاه ستتند 
درړ    سیم  کې د مزدور دممن     موټرستایکل  ېاوددت  

سترحدي   متزدور  یتوتن      ایلت  کتې یتېترسره شوه ېې 
او دمامتتا قومنتتدای ورور ځتتای  تت  ځتتای قتتتل   قومنتتدای

 2019/12/10.  شود یې ویجا  اوموټرسایکل
 دمزدور ممن شوبل  ویجاده شوه  کندهار:خاکریز کې

 تت    دکنتتدهار والیتت  د ختتاکریز ووستتواوړ ادودتتد د شتترغې
سیم  کې دمزدورو عسکرو     شوبل   ېاودد  ترستره شتوه 

ګوډاګیادوتت  داستتو  ېې و  امل  یې شتوبل  ویجتاده او کتې 
 2019/12/10. مرګ ژوبل  واومت 
 ګوډاګ  عسکرو ت  مرګ ژوبل  واومت   ۴کندهار:مپرو  کې 

د هاوادودو         مرکز   اوړدکندهار والی  دمپرو  ووسو
 2قطپې   دصفریک    مهال  یې مټ برید ترسره شو ېې  

همتتداراا ددمتتمن ،  تنتت  ګوډاګیتتای ستت   ژوبتتل شتتول
ېتت   وتت  املتت  یتت   دراکټودتتو بریتتد ترستتره شتتو   رمرکتتز 



6 
 

.  وویشتتتتتل شتتتتول هتتتتم  دتتتتور متتتتزدور عستتتتکر تنتتتت  2
2019/12/10 

 ووژل شول  مزدور عسکر 2 نجوای  کې 
ادودتد د دوبب  ت  ستیم    دکندهار والی  د  نجتوای  ووستواوړ

عستتتکر او د عیستتتی  یتتتوتن   قرارګتتتاه دمتتتزدوري اردو د  کتتتې
دویتزري وستلو  ت  متټ   د وستتې یتوتن متزدور عستکر  محمتد

 2019/12/10.  وویشتل شول اوځای    ځای ووژل شول
 دکندهار والی  د ژۍ ووسواوړ ادودد

ادودد د حوض متدد دګتن   دکندهار والی  د ژۍ ووسواوړ
د ېست کې    موټرستایکل  دمزدورو عسکرو       سیم  کې

تنت  متزدور  2 وت  املت  یتې  ماین ېاوددت  ترستره شتوه ېتې
 2019/12/11.  او یوبل ژوبل شو  عسکر قتل

 ریجر ویجاد یو مزدور عسکر  کې ژوبل شو  کندهارمارکې
دمرکتتتز کندهارمتتتار ادودتتتد د درېیمتتتې  دکنتتتدهار والیتتت  

 تتت  ستتتیم  کتتتې دمتتتزدورو عستتتکرو   تتت  رینجتتتر    دتتتاحیې
اویتوتن  درینجر ویجا   و  امل  یې  ېاودد  وشوه ېې  موټر

 2019/12/11. مزدور عسکر ژوبل شو
 ګوډاګ  عسکر ووژل2ارغنداب کې ېاوددو 

دکنتدهار والیتت  د ارغنتتداب ووستتواوړ ادودتتد د دامتتاد   تت  
شتتود و وی 2دمزدورو عستکرو   ت   لتې ګزمت  د   سیم  کې
تنت  ګتوډاګ   2ېاودد  وشوړ  ېې  و   املت   یتې  ماینودو 

   سیم  کې  ت  دتورو عستکرو  وروست  ، عسکر ووژل شول
کتتره   یتتې  وستتلوال بریتتد ترستتره شتتو ختتو دتلفتتاتو  تت  اده

 2019/12/11. مپلومات د  دي ترالس  شوي
 ګوډاګ  عسکرو ت  مرګ ژوبل  واومت   3ارغنداب کې  

دارغنتتداب ووستتواوړ ادودتتدد اد رګتت   تت  دکنتتدهار والیتت  
سیم  کې دمزدور دممن      لیو عسکرو دویشتود   ماین 

تنتت  متتزدورو  3  دېتتاودد  وتت  املتت ، ېاوددتت  ترستتره شتتوه
 2019/12/11. عسکرو ت  مرګ ژوبل  واومت  

 یو مزدور عسکر ووژل شو  میوددکې
دکندهار والی  دمیودد ووسواوړ ادودد د سوربغل    ستیم  

دویتتزر  تت  متتټ   دالري د وستتتې یتتوتن متتزدور عستتکر کتتې
 2019/12/13.  وویشتل شو اوځای    ځای ووژل شو

 وویشتل شو  مپرو  کې ددممن مرکز د هفتادو ن     مټ 

دکندهار والی  دمپرو  ووسواوړ رمرکز دهفتادو ن  برید 
واومتتتتل.  دمتتتمن تتتت   کتتتې تلفتتتات   ترستتتره شتتتو ېتتتې
2019/12/13   
دماین مکار یو عسکر دویزر    مټ   شوبل میوددکې یوه 

 ووژل شو
د   دکنتتدهار والیتت  دمیودتتد ووستتواوړ ادودتتد د کالمتتامیر

 تتت     دمتتتمن مادتتتده  تتت  ستتتیم  کتتتې دمتتتزدور  شتتتلغام 
ویجتاده او کتې  ېاوددت  وشتوه  ېتې  وت  املت   یتې   شوبل 

همتداراا ، س اره ټول ګوډاګیای ځتای  ت  ځتای ووژل شتول
ګتتوډاګی عستتکر دویتتزر  تت  متتټ دحمیتتداغا د وستتتې یتتوتن 

 2019/12/13. وویشتل شو اوځای    ځای ووژل شو
 کندهارمارکې یو مزدور مپاوی قومندای ووژل شو
 ت    دکندهار والی  دمرکز کندهارمار ادودد د فیرو کالېې

دمتزدور دمتمن د وستتې یتوتن مپتاوی قومنتدای   سهم  کې
. دغلچکتت  برید تت  تتتر  کتتې ووژل شتتو  )ستتیا او تت  (
2019/12/13 
دهاوای    مټ برید   د مزدور دممن      وست   خاکریز کې

  ترسره شو 
دکندهار والی  دخاکریز ووسواوړ ادودد د شرغې    سیم  

دېریکتت  هتتاوای  بریتتد   کتتې دمتتزدورو عستتکرو   تت   وستتت 
واومتتتتل.  ترستتتره شتتتو ېتتتې دمتتتمن تتتت   کتتتې تلفتتتات 

2019/12/14 
 ش وکندهارمارکې یو مزدور اربکی وویشتل
حتتواړ د  12د کنتتدهار والیتت  دمرکتتز کندهارمتتار ادودتتد د 

دغلچک  برید ت    یوتن مزدور اربکی     سیم  کې  سیمادو  ل 
 2019/12/14.تر  کې وویشتل شو

کلیوال شهیدای 3خاکریز کې ګډ دممن دېا ې    مهال 
 موټریې سوځوو 2او اخمیای کړي 3

د کندهار والی  دخاکریز ووستواوړ ادودتد د الم  ت  ستیم  
دملکت  خلکتو  ت  کورودتو ېا ت  د ګډ دممن  عسکرو   کې

دمتمن دملکتت  خلکتتو دکورودتتو   دېتتا ې  تت  مهتتال، ووهلت 
تنت  کلیتوال یتې  3ووهتل، ، خلک یتې  مات   کړړدروااړ 
 دمتمن همتداراا ل، تن  دتور یتې اخمیتای کتړ 3 او شهیدای

 2019/12/15وسوځول.  موټر هم  2دملک  خلکو 
 مزدور عسکر وژل شوي ۵میودد    ېاوددو اوبریدودوکې 
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 ت  ستیم    دکندهار والی  دمیودد ووسواوړ ادودد د بندتیمور
متتتتتزدور  تنتتتتت   3  تتتتتت   یرمتتتتت   کتتتتتې ارغتتتتتوی کنتتتتتډک

، کتتې ووژل شتتول ودویشتتتود و متتاینودو  تت  ېتتاودد  عستتکر
 2وروست  سیم  ت  ګڼ شمهر دورګوډاګیتای راورستیدل ېتې 

مترګ   دممن تت وېاودد  ورباددي  وشوړ  او و   امل   یې  
دیتتادي ووستتواوړ ادودتتد د شتتلغام    همدارااواومتتت ،ژوبلتت  
 تتت  ستتتیم  کتتتې دحمیتتتداغا د وستتتتې یوګتتتوډاګی   مادتتتده
د وستتتې یتتوتن    هتتم  د جتتوګرم  تت  ستتیم  کتتې  او  عستتکر

. د ویتتتزري وستتتلو  تتت  متتتټ ووژل شتتتول  ګتتتوډاګی عستتتکر
2019/12/15  

 یوګوډاګی عسکر ووژل شو  ارغستای کې
دکندهار والی  دارغستای ووسواوړ ادودد د توري ګاري  ت  

عستتکرو دویشتتتود    ودمتزدور دمتتمن   تت   ل ت  ستیم  کتتې
یو ګوډاګی عستکر ځتای  ت    ېې و  امل  یې وشوه ېاودد  

 2019/12/15. ځای ووژل شو
وژل شویو  ۴کې و  ګډ دممن سره جنړه شوي د شاوویکوټ 

 یې  ات  شوي  جسدود 
 ت    دکندهار والیت  دشتاوویکوټ ووستواوړ ادودتد داوبتک

دمجاهتتدینو   تت  او ګوډاګیتتو عستتکرو ستتیم  کتتې یرغلنتترو 
ېې  و   بریدودو سره  مت   شتول، د   ووهل   مرکزودو ېا  

 ت    هد دردتو تلفتاتو  ت  ویدووستر  دمتمنبریدودو و   املت   
تنتتتت  وژل شتتتتویو  ۴مجبتتتتور کتتتتړی شتتتتول او د   ته تتتتت 
وروستت  دمتمن ، یې دجنړړ    ډګر  تات  شتول  جسدود 

تنت  مجاهتدین  3و  املت  یتې   ېېوکړ  بمبار      سیم  کې
 2019/12/16ورسهدل.  دشهادت وودم ام ت  

مزدو رعسکر  3میودد    جال ه وکې یوه شوبل  ویجاده   
 ویشتل شوي

  د میودتد ووستواوړ ادودتد د بنتد تیمتور  ت  دکندهار والیت
دمتزدورو عستکرو   ت    سیم  کې ارغوی کنتډک تت   یرمت 

دېتتاودد  وتت  املتت  شتتوبل  ویجتتاده وشتتوه،  شتتوبل  ېاوددتت  
، ټتتتتتتول ګوډاګیتتتتتتای ووژل شتتتتتتول  او کتتتتتتې ستتتتتت اره

بریتد   دویزري وستلو  ت      سیم  کې   محموسې  همداراا
 2019/12/16. تن  ګوډاګ  عسکر ووژل شول3کې 

 مزدور عسکر ژوبل شول شول 3مپرو  کې 

 تتتت  مرکتتتتزي     دکنتتتتدهار والیتتتت  د مپتتتترو  ووستتتتواوړ
 ایلت  کتې   ېتېوشول   او درااکوفودو بریدود   دهاوای  ودادړ
 2019/12/16ول.تن  ګوډاګ  عسکر ژوبل ش3یې 

کلیوال شهیدای  ۸شاوویکوټ کې ګډ دممن دېا ې    مهال 
 یوودل تن  دور و  ځای سره۴او 

دست  ن   دکندهار والی  دشاوویکوټ ووسواوړ ادودد د ېنار
دملکتت   او اجیتترو عستتکرو  کیچتتې  تت  ستتیم  کتتې یرغلنتترو 
ګتڼ   دېا ې  ت  مهتال دمتمن، خلکو     کورودو ېا   ووهل 

تن  کلیوال یې  ت  ډېتر وحشت  ستره  ۸او وهل ملک  خلک و
همتداراا یتوودل، تنت  دتور یتې وت  ځتای ستره  ۴ لشهیدای کړ

وستوځول   ددممن و  ووري دملک  خلکو ګڼ شمهر وستاطط 
 2019/12/1۷شول. 

شاوویکوټ کې ګوډاګیای و  مهمې قرارګاه    ته ت  والدل یوه  
 شوبل  یې دماین مکارشوه

ادودتتتتد د   دکنتتتتدهار والیتتتت  د شتتتتاوویکوټ ووستتتتواوړ
دمتزدوري اردو عستکر وت  خ لت     ت  ستیم  کتې  بادغسرړ

،  تت  ته تتت  والدل  رګتتاه   تت قرا  مهمتتې او ستتتراتی یک 
ددممن یوه شوبل  د ماین    ېاوددت  کتې   دته تې    مهال
. ګوډاګیادوتتت  متترګ ژوبلتت  واومتتت  داستتتو  ویجتتاده او کتتې 
2019/12/1۷ 

 شاوویکوټ کې یوعسکر قتل یو بل ژوددی ودیول شو
دکندهار والی  د شاوویکوټ ووسواوړ ادودتد د سترب بیتد 

 تت   لتتې ګزمتت  وستتلوال   دمتتزدور دمتتمن   تت  ستتیم  کتتې
بریدترسره شو ېې     ایلت  کتې یتې یوعستکر قتتل اویوبتل 

وت  عستکرو ستره ، ژوبل حاو  کتې ژودتدی ودیتول شتو    
اویو دورځ  دوربتین هتم دمجاهتدینوالس   یوکالشین و 
 2019/12/1۷.ت  ورغلل

ګوډاګ  عسکر دماین    ېاودد  کې ووژل  2کندهارمارکې 
 شول

کتز کندهارمتار ادودتد د شتین غتزي دمر   دکندهار والیت 
دمزدور دممن      لې ګزم       سیم  کې داابر  رغاده  بابا

یې و  امل    دریموټ کنترول ماین  ېاودد  ترسره شوه ېې 
 2019/12/1۷.  تن  ګوډاګ  عسکر ووژل شول 2

 دامای کې دیرغلنرو اغروال ټادد دماین مکارشو
ادودد د ارغستتای درود   ت    ووسواوړ  دکندهار والی  ددامای

 وشتوه،  دامریکاي  یرغلنر   ت  اغتروال ټادتد ېاوددت    غاده
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یرغلنرو تت  مترګ  داستو ټادد ویجاد او کې   دېاود  و  امل 
 2019/12/1۸. ژوبل  واومت 

 دمزدور دممن شوبل  دماین مکارشوه  ارغنداب کې
ووستواوړ ادودتد د ستیاه ستند  دکندهار والی  دارغنتداب

ېاوددتت    ې دمتتزدورو عستتکرو   تت  شتتوبل کتتدرړ  تت  ستتیم  
 داستتو   دېاودد  و  امل  شوبل  ویجاده او کې، ترسره شوه

 2019/12/1۸؟ ګوډاګیادوت  مرګ ژوبل  واومت 
مزدور عسکر دویزر    مټ  2   میوددکې یوه شوبل  ویجاده

 وژل شوي
بااار    دکندهار والی  د میودد ووسواوړ ادودد د کشک د ود

، دمتمن   ت  شتوبل  قتوي ېاوددت  وشتوه   دمتزدور  ت   یرم 
ګوډاګیادوتت    داستتو دېاودد  و  املت  شتوبل  ویجتاده او کتې 

ادودتتد د   دیتتادي ووستتواوړ  همتتداراا، متترګ ژوبلتت  واومتتت 
   تن2  دمزدور دممن د وستې     سیم  کې  کالد یچ 

.  ګتتتوډاګ  عستتتکر دویتتتزري وستتتلو  تتت  متتتټ ووژل شتتتول
2019/12/1۸ 

 مزدور عسکر وژل شوي 2کندهارک میوددکې 
دکندهار والی  دمیودد ووسواوړ ادودد د سره بغل    سیم  

دمزدوري ادارړ یتوتن ګتوډاګی عستکر دویتزر  ت  متټ  کې 
همتتداراا  تت  یتتاده ستتیم  کتتې دمتتزدوري اردو ، ووژل شتتو

دویزر    متټ وویشتتل شتو اوځتای  ت  دکنډک یوتن عسکر 
 2019/12/1۸. ځای ووژل شو

 تن  ګوډاګ  عسکر ویشتل شوي 3مپرو  کې 
د مپرو  ووسواوړ     مرکز دویتزري وستلو    دکندهار والی 

تنتت  ګتتوډاګ  عستتکر  2   مهتتال  یتتې بریتتد ترستتره شتتو ېتتې  تت
همداراادیاد مرکز یوګوډاګی عسکر ددرااکو  ، وویشتل شول
.  وویشتتتتل شتتتو اوځتتتای  تتت  ځتتتای ووژل شتتتو تتت  متتتټ 

2019/12/1۸ 
 ووژل شول  مزدور عسکر 2میادشین کې 

والی  د میادشین ووسواوړ ادودتد د کتاریز د وستتې   دکندهار
ېاوددت  کتې ځتای  ت  ځتای   متاین  ت د تن  ګوډاګ  عسکر  2

 2019/12/19.  ووژل شول
 وویشتل شو مپرو  کې یو عسکر 

 ت  ستیم     ووستواوړ ادودتد د  تادزودکندهار والیت  دمپترو  
یوتن عسکر د وستلوال برید ت  تتر  کتې   د فوج  دقرارګاه  کې

 2019/12/19.وویشتل شو

 ددممن یوه شوبل  اویو کاماا موټر ویجاد شول  ارغنداب کې
کنتتتتتدهار والیتتتتت  دارغنتتتتتداب ووستتتتتواوړ ادودتتتتتد د   د

د متتزدور دمتتمن دهغتت     تت  ستتیم  کتتې  درړ  سیاستتند
وتت   تو ورځتتو راهیست   تت  ستیم  کتتې   ېتې  موټریزکتاروای
شتتوبل  اویتتو کمتتاا متتوټر دخښ کتتړی   یتتوه   محاصتتره دی

 داستتتتتو شتتتتویو متتتتاینودو  تتتت  متتتتټ ویجتتتتاد او کتتتتې 
 2019/12/19.  مرګ ژوبل  واومت    ګوډاګیادوت 

 مزدور عسکر ووژل شول 2دقرارګاه    نجوای  کې
دکندهار والی  د نجوای  ووسواوړ ادودد د دوبب    سیم  

دویزري وسلو   تن   یره دارای 2کې دمزدوري اردو دقرارګاه 
.  تت  متتټ وویشتتتل شتتول اوځتتای  تت  ځتتای ووژل شتتول

2019/12/19 
مزدور عسکر ویشتل شوي ،   قرارګاه  3کندهار:مپرو  کې 

 توغندیز بریدشوی
تنتت   2  مرکتتز کتتې  والیتت  د مپتترو  ووستتواوړ  دکنتتدهار

، متتزدور عستتکر دویتتزري وستتلو  تت  متتټ وویشتتتل شتتول
توغنتدیز   قرارګاه  همداراا دتوغړي    سیم  کې د فوج   

 اود یادي قرارګاه یوتن عسکر دویزر    مټ   برید ترسره شو
 2019/12/19ووژل  شو. 

 ویشتل شويمزدور عسکر  ۴مپرو  کې 
 تتتتتتت     دکنتتتتتتتدهار والیتتتتتتت  د مپتتتتتتترو  ووستتتتتتتواوړ

وت       متټ بریدودت  ترستره شتول ېتې  دهفتادو ن   مرکز
یاد   همداراا   واومتل،  یې مزدور دممن ت  تلفات   امل 

تنت   ۴   مهال  یېمرکز دویزري وسلو برید ترسره شو ېې  
 2019/12/20.  وویشتل شول  ګوډاګ  عسکر

عسکر و  موټرسایکل اوېادټې سره ودیول میوددکې یو مزدور 
 شو

دکندهار والی  د میودد ووسواوړ ادودد د ستنګبر  ت  ستیم  
عسکرو بریدترستره شتو ېتې  ت   وګوډاګ  وتن 2کې    هغ  
دبریتد  ت   ایلت  کتې ، یې موټرېلود   شکول  ب   سیم  کې

یتتتوتن عستتتکر  تتت  منتتتډه ختتتال) شتتتو او یوعستتتکر ) 
ژودتدی ودیتول   دټې سترهوت  موټرستایکل اوېتا  شیراحمد(

 2019/12/20. شو
 میوددکې دمزدور دممن رینجر موټر ویجاد شو
ارغتوی   دکندهار والی  دمیودتد ووستواوړ ادودتد د بنتدتیمور

دمتزدورو عستکرو   ت  رینجتر متوټر ېاوددت    کنډک ت   یرم 
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رینجتر ویجتاد او کتې ست اره   ترسره شوه ېې     ایل  کې یتې
 2019/12/20. واومت ګوډاګیادوت  مرګ ژوبل  

 مزدور عسکر ووژل شول 2میودد    ېاودد  کې 
دکندهار والی  دمیودد ووسواوړ ادودد د کالمامیر دتتوري 

تن  مزدور عسکر دخښ کړی شوي ماین  ت   2د وستې   شا
 2019/12/20.  ېاودد  کې ځای    ځای ووژل شول

 مزدورو عسکرو ت  مرګ ژوبل  واومت    تن  ۷میوددکې 
دکندهار والی  د میودد ووسواوړ ادودد د مندواو    ستیم  
کتتې دمتتزدور دمتتمن   تت  ګزمتت  دویشتتتود   متتاین ېاوددتت  

تنتت  ګوډاګیتتادو تتت  متترګ ژوبلتت   ۴ وتت  املتت   یتتې وشتتوه ېتتې 
همتتداراا دیتتادي ووستتواوړ ادودتتد د شتتلغام   تت  ، واومتتت  
تن  مزدور عستکر دویتزري  3دحمید اغا د وستې   سیم  کې
 2019/12/20.  مټ ووژل شولوسلو    

 مزدور عسکر ووژل 2ارغنداب کې ت تیک  ېاودد  
دکنتتتدهار والیتتت  دارغنتتتداب ووستتتواوړ ادودتتتد د کوتتتتل 

دمزدورو عسکرو   ت  موټرستایکل    ادودد سیم  کې  مرې 
دېس ک  ماین ېاودد  وشوه ېې و  امل  یتې متوټر ستایکل 

.  تن  مزدور عستکر ووژل شتول 2ویجاد او ورباددي س اره 
2019/12/20 
شوبلې  ۵دموټریزکاروای   دمزدور دممن  خاکریز کې

 درد  مرګ ژوبل  وراومت   ویجادي
ادودتتد د سیاستتند   دکنتتدهار والیتت  د ختتاکریز ووستتواوړ

 ۵دمتزدور دمتمن دهغت  موټریزکتاروای  درړ    سیم  کتې 
 د متتتاینودو  تتت   ېتتتاوددو کتتتې  وتتت   من تتت  والدړ شتتتوبلې 
 تتتت  و، راروای   دهمتتتتدي ووستتتتواوړ مرکتتتتز تتتتت   ېتتتتې

هتم واومتت .  مزدور دممن ت  درد  مترګ ژوبلت    ېاودوکې
2019/12/21 

 ارغستای کې یو مزدور عسکر    ېاودد  کې وژل شوی
د وستتې   دکندهار والی  دارغستای ووسواوړ ادودد دداصتري

 یوتن مزدور 
ځتای ووژل ځای  ت    دویشتود   ماین    ېاودد  کې  عسکر
 2019/12/21.شو

ژوبل 2مزدورعسکر  کې قتل  ۴ ڼجوای  کې  وست  ویجاده 
 شول

د کندهار والی  د نجوای  ووسواوړ ادودد د تلکای د یترواو  ت  
،  د برید     دمزورو عسکرو      وست   بریدترسره شو سیم  کې 

تنت  مزدورعستکر ځتای  ۴میشت     وست  ویجاده او کتې مهال 
 2019/12/21.  دور ژوبل شول2و    ځای قتل ا

  بوودک کې    قرارګاه توغندیز بریدشوی
 تت    ادودتتد د ک تتړ  دکنتتدهار والیتت  د بووتتدک ووستتواوړ

توغنتدیز بریتد   سیم  کې دمزدور دممن   ت  مهمت  قرارګتاه
 ت  قرارګتاه کتې   توغنتدي 10،  د برید  ت   مهتالترسره شو
متزدور دمتمن تت  تلفتات  وت  املت  یتې  ېتې ووگ تدل ددن  

 2019/12/21.  واومتل 
 مزدور عسکر ویشتل شوي 1۵شوبلې او  ۵شاوویکوټ کې 

دکندهار والیت  دشتاوویکوټ ووستواوړ ادودتد د کودتدالدو 
دمزور ممن     موټریزکاروای  تراب  بریدودت       سیم  کې
تنت   1۵او   شتوبلې ۵،  د بریدودو     تر   کې ترسره شول
و  دممن     یو کارموو  او وویشتل  شول مزدور عسکر 

ی. ټو تتتک ، یتتتو اګتتتایز هتتتم دمجاهتتتدینوالس تتتت  ورغتتت
2019/12/21 

 شاوویکوټ کې یو مزدور عسکر ووژل شو
دکندهار والی  دشاوویکوټ ووسواوړ ادودتد د تنتاوې   ت  

دمزدور دممن دقرارګتاه یتوتن عستکر دویتزر  ت    سیم  کې
. ی  تتتت  ځتتتتای ووژل شتتتتومتتتتټ وویشتتتتتل شتتتتو اوځتتتتا

2019/12/21 
 مپرو  کې بریدودو مزدور دممن ت  تلفات ادوو 

دکنتتدهار والیتت  دمپتترو  ووستتواوړ  رمرکتتز ددرااکتتو  
همداراا دیتادي ، برید کې یوتن مزدور عسکر ووژل شو    

 وشتول او توغندیو بریدودت   مرکز دهفتاد و ن   ووسواوړ  
 2019/12/21.   کې تلفات واومتل   ېې دممن ت 
کمااموټر  2رینجر او1شوبلې ۴دمزدور دممن   خاکریز کې

 درد  مرګ ژوبل  اومت   ویجاد دممن ت 
 تت    دکنتتدهار والیتت  دختتاکریز ووستتواوړ ادودتتد د شتترغې

د   شتتوبلې2  دمتتزدور دمتتمن دموټریزکتتاروای  ستتیم  کتتې
وتږ وروستت   ت  ستیم    ړ، ویجادي شو ماینودو     وسیل   
ېتې دمتمن وشوه  عسکرو هم ېاودد   و ل کې ددممن    

وروستتت   همتتداراا واومتتت ،  تتت   کتتې دردتت  متترګ ژوبلتت  
یتتوه شتتتوبل  او  یتتتو ، کتتتاروای یتتو رینجتتتر متتتوټر  دهمتتدي

عستکرو  و    ل تاو  کامااموټر دماینودو    مټ ویجاد شول
یتتوه بلتت  د ورځتت    تت    تتای  کتتې وشتتوړ، هتتم ېتتاودد  

مامتتتام  تتت   دمتتتاین  تتت  متتتټ ویجتتتاده شتتتوه او  شتتتوبل 
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 دراکټودتتو او ویتتزري وستتلو بریدودتت  ترستتره شتتول  دمتتمن
د شت ې   ت   واومتت ،   دممن ت   کې درد  مرګ ژوبلت   ېې

 ویجتتاد او کتتې  هتتم  ددمتتمن یتتو بتتل کمتتااموټراوږدو کتتې  
 ګوډاګیادوت  مرګ داستو 

 2019/12/22. ژوبل  واومت 
 اکماالت   رخ   دتوغندیز برید و  امل  ددممن  مپرو  کې

 اووت      ته ت  والدي
 هغتت   مرکتتز بادتتدي   دکنتتدهار والیتت  دمپتترو  ووستتواوړ

توغندیو    مټ بریدود  ترسره شول   مهال د هفتادو ن  او
رارستتووو و تتاره   دمهمتتاتو   رختت  اوتتوت    ېتتې ددمتتمن

 وتتتت   دتوغنتتتتدیزو بریتتتتدودوړ، ستتتتیم  تتتتت  راورستتتتید
 ت   داستت   ودت   توادیتدړ او بیرتت    اوتوت     ددممن  امل  

 2019/12/22وګرځهدړ .
دجنړړ      تن  وژل شوي ۴دېا   مارو عسکرو   شاوویکوټ کې

 ډګر  ات  شول
 ت    ادودتد د اوبتک  د کندهار والیت  دشتاوویکوټ ووستواوړ

بریدود  ترسره شتول   یرغلنرو اوګوډاګیادو     هغ   سیم  کې
ګډ دممن   دبریدودو     ایل  کې، راک ت  شول  و  اووت و  ېې

تنتتت  وژل شتتتویو  ۴ېتتتې د  واومتتتت تتتت  دردتتت  متتترګ ژوبلتتت  
 او ات  یتې  ت  ته تت   لیې دجنړړ    ډګر  ات  شو  جسدود 
 تن  اخمیتای  3تن  مجاهدین شهیدای او 2      ه   کېوالدل. 
 2019/12/22شول. 

 یو مزدور افسر وویشتل شو  کندهار مارکې
 ادودتتتد د لتتتورم   کندهارمتتتار کنتتتدهار والیتتت  دمرکتتتز

 روغتوی دسیدال  حواړ
دغلچکت  بریتتد  ت  تتتر  کتې دګتتوډاګړ ادارړ   تت   یرمتت   

 2019/12/22.  یوتن مزدور افسر ژوبل شو
 یو مزدور عسکر ووژل شو  میوددکې

 ت     د کندهار والی  دمیودد ووستواوړ ادودتد د ستره بغتل
عستکر د ل  ګزمې یوتن ګتوډاګی   سیم  کې دمزدور دممن

.  وویشتل شو اوځای    ځای ووژل شو   ددرااکو     مټ
2019/12/22 

  رقرارګاه توغندیز برید ترسره شو  مپرو  کې
دکنتتدهار والیتت  دمپتترو  ووستتواوړ ادودتتد د تتتوغړي  تت  
سیم  کې دمزدور دممن     قرارګتاه توغنتدیز بریتد ترستره 

ې ېت نهتدلووقرارګاه کې ددن    توغندي   ،     برید کې شو
 2019/12/22.  دممن ت  ایای واوم    و  امل  یې

مهم قومندادای قتل شوي یوه بل  شوبل  ویجاده  3خاکریزکې  
 شوي

دکنتتتتتتتدهار والیتتتتتتت  دختتتتتتتاکریز ووستتتتتتتواوړ  تتتتتتت  
دېتتاوددو  تت    دسیاستتند درړ  تت  ستتیم  کتتې  مربوطتتاتوکې

کتاروای مشتر قومنتدای )فتوالد(  دممن  د متوټریز د  مهال
فتوالد  ت    دقومنتدای  او دشترغې  ت  ستیم  کتې ووژل  شو

ووژل شتتو او همتتداراا   ځتتای دتتوی ټاکتتل شتتوی قومنتتدای
 ددممن یوبل مهتم قومنتدای ) بتاه( هتم   یاده سیم  کې    
یتوه شتوبل    ددمتمن دکتاروایژل  شو.    دړ  ستربهره  وو

ددرااکو   ت  متټ یو عسکر او  هدماین    مټ ویجاده شو
 2019/12/23.وویشتل شو 
 تن  مزدورو عسکرو ت  مرګ ژوبل  اومت  ۴میادشین کې 

 ت    د کندهار والی  د میادشین ووستواوړ ادودتدد خاشکشت 
یتتو متزدور عستتکر د پ یتل  ت  متتټ وویشتتل شتتو    ستیم  کتې

 ت     ت  یتاده ستیم  کتې  همتداراا، اوځای    ځتای ووژل شتو
و    ېاودد  ترسره شوه ېې  مزدورو عسکرو دویشتود   ماین

. عستتتکرو تتتت  متتترګ ژوبلتتت  واومتتتت  وګوډاګ تتت 3املتتت  یتتتې 
2019/12/23 

 یو مزدور عسکر وژل شوی مپرو  کې 
ادودتتتد د تتتتوري   دمپتتترو  ووستتتواوړ  دکنتتتدهار والیتتت 

   مزدورو عسکرو د ویشتتود   متاین      سیم  کې  ګاري
، شویو مزدور عسکر ووژل   ېاودد  وشوه  ېې  و  امل  یې

همداراا    سیم  کې    دورو عسکرو  برید ترسره شو ېتې 
متتتتت .  واو دمتتتتمن تتتتت  متتتترګ ژوبلتتتت     تتتت  مهتتتتال یتتتتې
2019/12/23 

 عسکر ووژل ۴خاکریز کې ت تیک  ماین مهم قومندای او 
 تت    دکنتتدهار والیتت  دختتاکریز ووستتواوړ ادودتتد د ستترینا 

د   خاکستتار  قومنتتدای  دمتتزدوري ادارړ مهتتم  ستتیم  کتتې
، کل   ېتې   ت   راوکهښ  ت تیک  ماین ینو و   خوا یومجاهد

متتاین  دتتور عستتکر  راټتتول  شتتول متتاین  ېاوددتت   وکتتړه، 
تنتت  متتزدور  ۴دېتتادود   تت   ایلتت  کتتې قومنتتدای خاکستتار او 

 2019/12/24ووژل  شول. عسکر ځای    ځای 
 ۶شوبلې یوضربت  ټادد ویجاد  ۴خاکریزکې 

 وویشتل شول  ګوډاګیای
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 تت    د ختتاکریز ووستتواوړ ادودتتد د شتترغې دکنتتدهار والیتت 
موټریزکتتتاروای  یتتتوه د     دمتتتزدور دمتتتمن  ستتتیم  کتتتې

 کتې ست اره عستکر او دماین    ېاودد  کې ویجاده   شوبل 
دشرغ  دوراهت    بل  شوبل   یوه  وروست  یې،  ووژل شول
او کتې ست اره   هدمتاین  ت  متټ ویجتاده شتو     سیم  کتې

   شوبل دوري  2 وروست     همداراا، ګوډاګیای ووژل شول
ویجتاد او کتې ست اره ټتول ګوډاګیتای   یو ضربت  ټادتد او 

تنتتت  ګتتتوډاګ  عستتتکر د  ۶ل،  تتت   دړ عتتتالوه  ووژل شتتتو
 2019/12/24. ووژل شول  بریدودو کې درااکو     

 مزدو رعسکر ووژل 3میوددکې ېاودو 
د   دکنتتدهار والیتت  دمیودتتد ووستتواوړ ادودتتد د بنتتد تیمتتور

 2دمتزدور دمتمن   ت   لت  عستکرو د     ستیم  کتې   بادکبی
تنتت   3ېتتې وتت  املتت  یتتې  وشتتوړویشتتتود و متتاینودو ېتتاودد  

 2019/12/24. ګوډاګ  عسکر ځای    ځای ووژل شول
تن  ګوډاګ  عسکر دویزري وسلو    مټ ویشتل ۴ میوددکې 

 شوي
د کندهار والی  دمیودتد ووستواوړ ادودتد د بنتد تیمتور  ت  

دویتزري   تنت  متزدور عستکر 2سیم  کې  دخړادتو د وستتې 
دیتادي ووستواوړ   همتداراا، وسلو  ت  متټ وویشتتل شتول
تنت  ګتوډاګ  عستکر دویتزري  2دبند تیمور دېوک د وستې 
 2019/12/24.  وسلو    مټ ووژل شول
 ووژل شویو مزدور عسکر   شاوویکوټ کې

دکنتتتتدهار والیتتتت  د شتتتتاوویکوټ ووستتتتواوړ ادودتتتتد د 
یوګوډاګی    وستې  دمزدور دممن د     سیم  کې  شاجوی
دویزر    متټ وویشتتل شتو اوځتای  ت  ځتای ووژل   عسکر
 2019/12/24.  شو

 ژوبل شو  کندهار مارکې یو مزدور قومندای
بختتتري   دستتتیمادو  دکنتتتدهار والیتتت  دمرکتتتز کندهارمتتتار

دګتوډاګړ ادارړ یتوتن قومنتدای دت تیکت     یرم ت     اسټا 
 2019/12/24.ماین    ېاودد  کې ژوبل شو

 یو مزدور عسکر ووژل شو  مپرو  کې 
یتتتوتن   دمرکتتتز   دکنتتتدهار والیتتت  دمپتتترو  ووستتتواوړ

دویزر    مټ وویشتل شو اوځای    ځای   عسکر  ګوډاګی
 2019/12/24.  ووژل شو
    مټ وویشتل شولمزدور عسکر ددرااکو   2مپرو  کې 

ادودتد د تتوغړي  ت    دکندهار والیت  دمپترو  و وستواوړ
تنتتتتت  ګتتتتتوډاګ  2  د فتتتتتوج  قرارګتتتتتاه  ستتتتتیم  کتتتتتې

متتړه اوژوبتتل   ددرااکتتو   تت  متتټ وویشتتتل شتتول  عستتکر
 2019/12/24.  شول

موټر ویجادګڼ عسکر قتل مهمات  2شوبلې  ۶خاکریز کې 
 دمجاهدینوالست  ورغل 

وستتتواوړ ادودتتتد د شتتترغې د کنتتتدهار والیتتت  دختتتاکریز و
دمتزدور دمتمن   ت  موټریزکتاروای    ت  ستیم  کتې  دوراه 
 ۴ددمتتتمن   دبریتتتدودو  تتت   ایلتتت  کتتتېوشتتتول،  بریدودتتت  
پ تتیالی، یتتو  ۴دهشتتکې ،  2،  ړوستتوځول شتتو   شتتوبلې

دورځتتت   2کتتتارموو  ټو تتتک، یتتتو دستتت وږمړ دوربتتتین ، 
اوګتتڼ شتتمهر دتتور مهمتتات دمجاهتتدینوالس تتت    دوربیتتای
تن  وژل شوي عسکر دجنتړړ  ت  ډګتر 2اوددممن  لورغل

شتوبلې ، یتو  2مداراا ت   ستیم  کتې ددمتمن هل.  ات  شو
دخښ کتړی شتویو متاینودو  ت    کمااموټر اویو رینجر متوټر

 واومتت .  ګوډاګیادوت  مرګ ژوبل   داستو مټ ویجاد او کې 
2019/12/25 
 دمزدور دممن یوه شوبل  دماین مکارشوه  ارغنداب کې
دارغنتتداب ووستتواوړ ادودتتد د سیاستتند   دکنتتدهار والیتت 
دمتتزدورو عستتکرو   تت  شتتوبل  ېاوددتت    درړ  تت  ستتیم  کتتې

 ترستتره شتتوه ېتتې وتت  املتت  یتتې شتتوبل  ت ریتتب او کتتې 
 2019/12/25.  ګوډاګیادوت  مرګ ژوبل  واومت   داستو

 تن  مهم غړي ووژل شول2کندهارمارکې دګوډاګړ ادارړ 
ادودد دشهیدادو  لتور   کندهار والی  دمرکز کندهارمارد 

   سیم  کتې دغلچکت  بریتد  ت  تتر  کتې دګتوډاګړ   الري
) دمالصتتتاحب  تتت  ستتترای کتتتې   تنتتت  کارمنتتتدای 2  ادارړ

دخ تل فلتډر متوټر  ت    تنت  مهتم غتړي(2دمشیتوګوډاګیادو 
.  ووژل شتتتتول مهتتتتال  ستتتتیټ کتتتتې  دغلچکتتتت  برید تتتت  

2019/12/26 
رسایکل ویجاد قومندای و  ساتود   سره  نجوای  کې موټ

 ووژل شو
متزور  د   ت  بتااارکې   دکندهار والی  د نجوای  ووستواوړ

، ممن    موټرسایکل د ېس ک  ماین ېاوددت  ترستره شتوه
دېتتاودد  وتت  ملتت  موټرستتایکل ویجتتاد او وربادتتدي ستت ور 
مزدور ګوډاګی قومندای محمتدعمر وت  یتوه ستاتود   ستره 

 2019/12/26. شوځای    ځای ووژل 
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 یو مزدور عسکر ووژل شو  میوددکې
 ت    والی  دمیودد ووستواوړ ادودتد د کالد یچت   دکندهار

یتتوتن متتزدور عستتکر دویتتزري   ستتیم  کتتې دستترای د وستتتې
. وستتلو  تت  متتټ وویشتتتل شتتو او ځتتای  تت  ځتتای ووژل شتتو

2019/12/26 
 یو مزدور عسکر ووژل شو  خاکریز کې

سواوړ ادودد د شرغ   ت  ستیم  والی  د خاکریز وو  دکندهار
کې یوتن مزدور عسکر ددرااکو     مټ وویشتل شو اوځای 

 2019/12/2۷.    ځای ووژل شو
 وژل شوي  مزدور عسکر 2میادشین کې 

ادودتد د سترداوړ  ت    دکندهار والی  دمیادشتین ووستواوړ
دویتزري   مزدور عستکر  تن  2سیم  کې دهزارګادو د وستې 

. وسلو    مټ وویشتل شتول اوځتای  ت  ځتای ووژل شتول
2019/12/2۷ 

 ووژل شول  مزدور عسکر 2شاوویکوټ کې 
متادو  ت    دکندهار والیت  د شتاوویکوټ ووستواوړ ادودتد د

د وسلوال برید   تتر  کتې   تن  ګوډاګ  عسکر 2  سیم  کې
 2019/12/2۸.ووژل شول

 ټاورود  ویجاد شول 2د وستې   میوددکې
 ت    ادودتد د ستره بغتل  د میودد ووستواوړ دکندهار والی  
، بریدود  ترسره شتول  وستو 2     دممن  سیم  کې دمزور

د راکټودتو  ت     وستو ټاورودت   دیوړ  دبریدودو     ایل  کې
واومتت ،  ګوډاګیادوت  مرګ ژوبلت  ومټ ویجاد او کې میشت

ووژل  شتتو.   تت  دوهمتت   وستتت  کتتې یتتوتن متتزدور عستتکر 
2019/12/2۸ 

 مزدور عسکر ووژل شول 2خاکریز کې 
 تت    دکنتتدهار والیتت  دختتاکریز ووستتواوړ ادودتتد د شتترغ 

دمزدورو عسکرو     لې ګزم  د ماین     ېاودد    سیم  کې
 2019/12/2۸ژل  شول. ووتن  ګوډاګ  عسکر  2کې 

 شوبل  ویجاده شوهمیوددکې د مزدور دممن یوه 
د میودد ووسواوړ ادودد د سنګبر  ت  ستیم  کتې   دکندهار والی 

دمزدورو عسکرو  ت  شتوبل  ېاوددت    هرات ت   رغزیدو  سړک
 داستتتو وشتتوه، دېتتاودد   تت   ایلتت  کتتې شتتوبل  ت ریتتب او کتتې 

 2019/12/2۸.  ګوډاګیادوت  مرګ ژوبل  واومت 
 کې یو مزدور عسکر ووژل شو  ارغنداب

دکنتتدهار والیتت  دارغنتتداب ووستتواوړ ادودتتد د شتتاجوی 
 دبرمو    سیم  کې 

یوتن مزدور عسکر ددرااکو     مټ وویشتل شتو اوځتای 
 2019/12/2۸.    ځای ووژل شو

ژوبل ګڼ  ۷مزدور عسکر قتل  12  مپرو  کې  وست  فتح
 مهمات دیول شوي

د کندهار والی  دمپرو  ووسواوړ ادودد دادت او  مرکز    
شول، د بریدودو  ت   تتر    بریدود  ترسره  دفاعې  وستو  2

تن  مزدور عسکر ځتای  12او کې میش    فتحکې   وست  
همتتتداراا ددمتتتمن ، دتتتور ژوبتتتل شتتتول ۷ تتت  ځتتتای قتتتتل 

 2یوداردجتتتتتتتتک هتتتتتتتتاوای ، یوراکتتتتتتتتټ ، یوپ یتتتتتتتتل، 
دستت وږمړدوربینای ، یتتو دورځتت  دوربتتین ، یتتو د تروږمتتړ 

دراکتتتټ مرمتتتړ اوګتتتڼ شتتتمهر دتتتور مهمتتتات  ۵دوربتتتین ، 
 2019/12/2۸ې. دمجاهدینوالس ت  ورغل  اومرمړ

 دګوډاګیادو شوبل  دماین مکارشوه  دهش کې
دکندهار والیت  د دت ش ووستواوړ ادودتد د ختادو مرکتز تت  

ېاودد  وشوه، دېاودد     یرم  دمزدورو عسکرو    شوبل 
 ګوډاګیادوت  مرګ ژوبلت   داستو و  امل  شوبل  ویجاده او کې

 2019/12/29مت . واو
مزدور عسکر قتل د قرارګاه ټاورود  ویجاد  3 نجوای  کې 

 شوي
د کنتتدهار والیتت  د نجتتوای  ووستتواوړ ادودتتدد دوبب  تت  

تنتتت  ګتتتوډاګ  3  اردو دقرارګتتتاه  ستتتیم  کتتتې دمتتتزدوري
وروست  دقرارګاه ، دویزری وسلو    مټ ووژل شول  عسکر

. اوویجتاد شتول   ت  متټ وویشتتل شتول ټاورود  دراکټودو
2019/12/29 

 وستو ګوډاګیای  2مزدور عسکر ویشتل شوي او  3خاکریز کې  
 ت تیدو 

دکندهار والی  دخاکریز ووسواوړ ادودتد د اروه  ت  ستیم  
تنت  متزدور عستکر دویتزري وستلو  ت  متټ وویشتتل  3کې 
دیتتتادي ووستتتواوړ دشتتترغې  تتت  ستتتیم  دغتتت   راا ، شتتتول
 وستتتو  2ګتتوډاګړ ادارړ متتزدور عستتکر وتت  خ لتتو   کتتې

والدل.  دمجاهتتتتتدینو دبریتتتتتدودو وتتتتت  ډاره  تتتتت  ته تتتتتت  
2019/12/29 

 دماین مکارشوه  دګوډاګیادو شوبل   شاوویکوټ کې
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دکنتتدهار والیتت  دشتتاوویکوټ ووستتواوړ ادودتتد د ېنتتار او 
ېاوددت      شتوبل دمزدورو عسکرو  ت   سیمو ترمابین  مادو

شوبل  ویجاده اومزدورو عستکروت      ېاودد  کې   وشوه، 
 2019/12/29واومت .  مرګ ژوبل 
تن  ګوډاګ  اربکیای  2مزدور عسکر او  3   جال ه وکې   میودد

 ویشتل شوي
دکندهار والیت  د میودتد ووستواوړ ادودتد د بنتد تیمتور  ت  

تنت   3دځنګلت  د وستتې   ارغوی کنډک ت   یرم   سیم  کې
، ګتتوډاګ  عستتکر دویتتزري وستتلو  تت  متتټ وویشتتتل شتتول

 تت  ستتیم    دیتتادي ووستتواوړ ادودتتد دکالد یچتتې  همتتداراا
دویتتزري وستتلو   تنتت  2دستتنګوري ګتتوډاګ  اربکیتتادو   کتتې
. اوځتتای  تت  ځتتای ووژل شتتول  متتټ وویشتتتل شتتول   تت 

2019/12/30 
 ګوډاګ  عسکر ووژل شول 2خاکریز کې 

درویشتادو  ت    دکندهار والی  دخاکریز ووستواوړ ادودتد د
تنت  ګتوډاګ  عستکر 2دمتزدور دمتمن د وستتې   سیم  کتې

مټ وویشتل شول اوځای  ت  ځتای ووژل   دویزري وسلو  
 2019/12/30.  شول

 عسکر ووژل ګوډاګ  ۵ېاودد    شاوویکوټ کې
دکنتتدهار والیتت  دشتتاوویکوټ ووستتواوړ ادودتتد د ېنتتار او 

عسکرو ېاوددت   ودمزدور دممن     ل   مادو سیمو ترمابین
.  تن  ګتوډاګ  عستکر ووژل شتول ۵ ېې  و   امل  یې  وشوه

2019/12/30 
 کلیوال اخمیای شوي 2میادشین کې ددممن    هاوادودو 

ادودتتد د سدستتای   د کنتتدهار والیتت  دمیادشتتین ووستتواوړ 
ملکتتت  خلتتتک د ورګیتتتو راودوتتتو و تتتاره تللتتت      تتتت   غتتتره
دودتت   بريدمتتزدور دمتتمن عستتکرو وربادتتدي دهتتاوای   ېتتې
 2019/12/30کړل. تن  کلیوال یې اخمیای  2او  وکړل 

 یو مزدور عسکر ووژل شو  مپرو  کې
مرکتتتتزي  تتتت    دکنتتتتدهار والیتتتت  دمپتتتترو  ووستتتتواوړ

دویزري وسلو برید ترسره شو ېې  ت   ایلت  کتې یتې   ودادړ
یتتتتتوتن ګتتتتتوډاګی عستتتتتکر ځتتتتتای  تتتتت  ځتتتتتای ووژل 

 2019/12/30.شو
 ووژل شول  مزور عسکر 3دهش کې 

امنیت  قومنتدادړ تت    والی  ددهش ووسواوړ ادودد  دکندهار
ددرااکتو   ت  متټ وویشتتل   تن  ګتوډاګ  عستکر3 یرم  

 2019/12/30.  لشوشول اوځای    ځای ووژل 
 یو مزدور عسکر قتل اویوبل ژوبل شو  میوددکې
دمیودتد ووستواوړ ادودتد د ستره بغتل  ت    د کندهار والی 

سیم  کې  ت  متزدورو عستکرو د ویشتتود   متاین  ت  متټ 
یو مزدور عسکر ځای  ت        ېاودود  کې ېاودد  وشوه،  

 2019/12/30. ځای قتل او یوبل ژوبل شو
 مزدور عسکر ووژل شو یو  شاوویکوټ کې

دکندهار والی  د شاوویکوټ ووسواوړ ادودد د ېنتار کلت  
   سیم  کې یتوتن متزدور عستکر دخښ کتړی شتوي متاین 

 2019/12/30.  ېاودد  کې ځای    ځای ووژل شو    
تن  بندیای 2کلیوال اخمیای ، 2شاوویکوټ کې ګډ دممن 

 کړي
دکندهار والی  دشاوویکوټ ووستواوړ ادودتد د کتاریزګ   ت  

خلکتو  ت  کورودتو   دملکت  د ګډ دممن  عستکرو   سیم  کې
دمتمن ګتڼ کورودت  تالشت    مهتال  دېتا ې  ت وهل ، ېا   و
یتې   تنت 2 ووهل ،، خلک یې  یې مات   کړړ، دروااړ لکړ

وت  ځتای ستره  یتې   تنت  کلیتوال  2ل  او  س   اخمیای کتړ
 2019/12/31یوودل. 

 مزدور عسکر  کې ووژل شول ۵موټر ویجاد   دهش کې
 تت    والیتت  د دتتیش ووستتواوړ ادودتتد د غنینتت   دکنتتدهار
 کې دمزدورو   سیم 

، موټر دکمین    تر  کتې بریدترستره شتو عسکرو    ووکسل 
تنت  متزدور  ۵دبرید     ایلت  کتې متوټر ویجتاد او کتې ست اره 

همتداراا دیتادي ووستواوړ ، عسکر ځای    ځای ووژل شول
 دالست  بمودتو اوراکټودتو بریدودت        وست   ادودد د کم نړ

واومتتتل.  ېتتې  تت   ایلتت  کتتې یتتې دمتتمن تتت  تلفتتات   وشتتول
2019/12/31 

 مزدور عسکر ووژل شول 2میادشین کې 
مرکتتز تتت   یرمتت  د   دکنتتدهار والیتت  دمیادشتتین ووستتواوړ

ګوډاګ  عسکر تن  2دام   وستې   مادي     مزدور دممن د
 2019/12/31. دویزري وسلو    مټ ووژل شول

 یو مزدور عسکر ووژل شو  میوددکې
د کندهار والی  د میودتد ووستواوړ ادودتد د ستره بغتل  ت  

دمتتتزدور دمتتتمن دکنتتتډک یتتتوتن ګتتتوډاګی  ستتتیم  کتتتې 
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دویزر    متټ وویشتتل شتو اوځتای  ت  ځتای ووژل   عسکر
 2019/12/31. شو

اویوعسکر ژوبل  ی او دقطپې قومندای امنی  قومندا  ارغستای کې
 دور ووژل شول3

ادودتد د مغلنیتادو  ت    د کندهار والی  د ارغستتای ووستواوړ
دمزدورو عسکرو    شوبل  ېاودد  وشوه، دېاودد   سیم  کې 
تن  مزدور عستکر ځتای  3شوبل  ویجاده او کې س اره   و  امل 

دقطپتتتې  او  ) فتینتتتی (   تتت  ځتتتای قتتتتل او امنیتتت  قومنتتتدای 
 ) امتتتتتین( اویتتتتتو متتتتتزدور عستتتتتکر ژوبتتتتتل    قومنتتتتتدای
 2019/12/31شول.

 یو مزدور جاسوس ووژل شو  کندهارمارکې
   ستیم    مرکز کندهارمار ا دودد د کراد کندهار والی  د

یرغلنتتترو   کتتتې دمالصتتتاحب  تتت  ستتترای کتتتې دمیشتتتتو
دغلچکتت    اوګوډاګیتتادو مهتتم جاستتوس ) رحمتت  او تت  (

 2019/12/31.  شو  برید   تر  کې ځای    ځای قتل

 هلمند 
 وویس قتل یو کالشین و  یې  2دګرشک او سنګین ترمابین 

 مجاهدینو راودی
دهلمنتتتتتد والیتتتتت  دګرشتتتتتک اوستتتتتنګین ووستتتتتواویو 

تنتت  2دحیتتدراباد  تت  ستتیم  کتتې دمتتزدوري ادارړ   ترمتتابین
وستلو  ت  متټ ووژل شتول اویتو   ګوډاګ   توویس دویتزري

 2019/12/1ی.  کالشین و  یې دمجاهدینوالس ت  ورغ
 مزدور عسکر دویزر    مټ ووژل شول 2  سنګین کې

ادودد د موبایل ختادړ   والی  د سنګین ووسواوړ  دهلمند
د وستتې   عسکر وتن  ګوډاګ 2دمزدوري اردو      سیم  کې

   ټاورکې دویزري وسلو    مټ وویشتل شول او ځتای  ت  
 2019/12/1.  ځای ووژل شول

 ووژل شو  یو مزدور عسکر  سنګین کې
اریز دهلمند والی  دسنګین ووسواوړ ادودتد د امتای او ت  کت

مزدوري اردو یتوتن ګتوډاګی عستکر دخ لت      سیم  کې د
    وستې    ټاورکې د ویزر    مټ

 2019/12/1.  وویشتل شو اوځای    ځای ووژل شو
کلیوال بندیای اوګڼ دور  2ګډ دممن   ترمابین  دګرشک اوسنګین

 ډبوو  دي

دهلمنتتتتتد والیتتتتت  د ګرشتتتتتک اوستتتتتنګین ووستتتتتواویو 
   سیم  کې یرغلنترو دخ لتو ګوډاګیتادو   دادجرای  ترمابین
دېتا ې  ت  ، ووهلت دملک  خلکو     کورودو ېا ت       ملتیا

 موټرستتایکلود  3ملکتت  خلکتتو یتتو متتوټر او   مهتتال دمتتمن
ځتای  یت  وت    تنت  کلیتوال 2ووهل  او  خلک یې  ځولوسو

 2019/12/1سره  یوودل.
 ووژل شو  یو مزدور  وویس  ګرمسیرکې

 تت    دهلمنتتد والیتت  د ګرمستتیر ووستتواوړ ادودتتد د ختتارۍ 
دمتتتزدورو  وویستتتو د وستتتتې یتتتوتن  یتتتره دار  ستتتیم  کتتتې 

. ددرااکو     مټ وویشتل شو اوځای    ځتای ووژل شتو
2019/12/1 

 مرکز و کرګاه کې یو مزدور عسکر ووژل شو
دتد د  لتورم  حتواړ د دهلمند والی  دمرکز و کرګاه ادو

باباج     سیم  کې یوتن مزدور عستکر دخ لت   وستتې  ت  
دویزر    مټ وویشتل شو اوځتای  ت  ځتای ووژل   ټاور کې
 2019/12/1. شو

تن  مړه  ۵دهرسراج کې موټر ویجاد دقومندای    شمول 
 اوژوبل شول

د   د هلمنتتد والیتت  دګرشتتک ووستتواوړ ادودتتد ددهرستتراج
دمزدورو  وویسو     ووکستل       سیم  کې   ف یرادو دک ړ

موټر  ېاودد  وشتوه ېتې وت  املت  یتې متوټر ویجتاد او کتې 
تنتت   2 ،تنتت   تتوویس قتتتل2او   فتتیا او تت   متتزدور قومنتتدای

 2019/12/2. دورګوډاګ   وویس ژوبل شول
مزدور عسکر دویزري وسلو    مټ وویشتل  3دادعل  کې 

 شول
دودتتتد د هزارګتتتادو دهلمنتتتد والیتتت  ددتتتادعل  ووستتتواوړ ا

د ارېتتتتاوړ  تتتت  ستتتتیم  کتتتتې دمتتتتزدورو عستتتتکرو   تتتت  
تنت   3بریدودت  ترستره شتول ېتې  ت   ایلت  کتې یتې    وست 

 2019/12/2.  ګوډاګ  عسکرو ت  مرګ ژوبل  واومت 
 وویشتل شول  مزدور عسکر 3مارج  کې 

دهلمنتتد والیتت  دمتتارجې ووستتواوړ ادودتتد د تتتری  دتتاور 
متزدوري اردو  ت   وستت  بریدودت   د دسیمټ     سیم  کتې 

تنت  ګوډاګیتای وویشتتل  3ترسره شول ېې     ایل  کې یتې 
 2019/12/2.  شول

 مزدور عسکر دویزري وسلو    مټ ووژل شول 2سنګین کې 
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دهلمند والی  دسنګین ووسواوړ ادودد د ګتارو دشتهلې  ت  
تنتت  ګتتوډاګ  عستتکر د خ لتت  2د متتزدوري اردو   ستتیم  کتتې

دویتزري وستلو  ت  متټ وویشتتل شتول   ې وستې    ټاور ک
 2019/12/2.  اوځای    ځای ووژل شول

 اوسوځول شوي  سنګین کې یوه شوبل  ویجاده
 ت    دسنګین ووسواوړ ادودتد موبایتل ختادړ  هلمند والی  د

دکمتتین  تت  تتتر  کتتې   ستتیم  کتتې دمتتزدوري اردو   تت  شتتوبل 
 دبرید     ایل  کې شوبل  ، بریدترسره شو
. ګوډاګیادوتتت  متترګ ژوبلتت  واومتتت   کتتې داستتتو او ویجتتاده 

2019/12/2 
 دادعل  کې یو مزدور عسکر قتل اویوبل ژوبل شو

د هلمنتتتد والیتتت  ددتتتادعل  ووستتتواوړ ادودتتتد د هزارګتتتادو 
بریتد   د ارېاوړ    سیم  کتې دمتزدور عستکرو   ت   وستت 

ترسره شو ېې     ایلت  کتې یتې یتوتن عستکر قتتل اویوبتل 
 2019/12/3. ژوبل شو

ګوډاګ  عسکرو ت  مرګ ژوبل   3دادعل  کې ویشتود   ماین 
 ادوو 

دهلمند والی  ددتادعل  ووستواوړ ادودتد د دترړ مادتده  ت  
دمزدوري اردو  ت   لتې ګزمت  دویشتتود   متاین   سیم  کې

تنت  ګتوډاګ  عستکر 3  ېاودد  ترسره شوه ېې و  املت  یتې
 2019/12/3.  مړه اوژوبل شول

اخمیای  2ارکې یوکلیوال شهیددادعل  کې ددممن    بمب
 شول

دهلمنتتد والیتت  ددتتادعل  ووستتواوړ ادودتتد د وتتوی مادتتده  تت  
 وکتړ سیم  کې دیرغلنرو ډروی اووت       ملک  خلکو بمبتار

 (  تت  شتتهادت د) عطامحمتت  ېتتې وتت  املتت  یتتې یتتوتن کلیتتوال
 وکتړ یې دوهم ځل بیا    ملک  خلکو بمبارا همداراورسهد، 

 2019/12/3ل. دور کلیوال اخمیای شوتن  2ېې و  امل  یې 
 دهرسراج کې یواکماالت  موټر و  ېلود   سره ودیول شو
د   د هلمنتتد والیتت  دګرشتتک ووستتواوړ ادودتتد ددهرستتراج

د ګتتډ   کنتتدهار تتت   رغزیتتدو  ستتړک  ی چتتال  تت  ستتیم  کتتې
اکمتتاالت  تتتوک  او   متتاادا متتوټر ېتتې  دمتتمن یواکمتتاالت 

، ودیتول شتو  ووت  وتوري کتې وي دمجاهدین   راړ  دټادګودو
ودیتتول     هتتم( تت   ه تت  کتتې دمتتوټر ېلتتود ی ) عتتال  اوتتدین 

 2019/12/3شو.

دهرسراج کې یو مزدور  وویس اویو ګوډاګی عسکر ویشتل 
 شوي

د   د هلمنتتد والیتت  د ګرشتتک ووستتواوړ ادودتتد ددهرستتراج
 و لزو    سیم  کې دمزدوري اردو د وستتې یتوتن ګتوډاګی 

د   همتداراا، ل شو اوژوبل شتودویزر    مټ وویشت  عسکر
 تت  ستتیم  کتتې یتتوتن متتزدور   دهرستتراج د ف یرادتتو دک تتړ
 2019/12/3.   وویس وویشتل شو اوژوبل شو

و کرګاه کې دامنی  قومندادړ دجلب اوجذب مرستیال اویوتن 
  اری ووژل شول

د   دهلمنتتد والیتت  دمرکزو تتکرګاه ادودتتد ددوهمتتې حتتواړ
 تت  ستتیم    کارتلنتتایوادي هلمنتتد  وهنتتتوی تتت   یرمتت  د 

دغلچک  بریتد  ت  تتر  کتې دامنیت  قومنتدادړ د جلتب   کې
 تت     تتاری شتتیرمحمد  فتتتح محمتتد او  اوجتتذب مرستتتیال

 2019/12/4.    ووژل شول  موټر کې  خ ل سراې 
 ګوډاګ   وویس وویشتل شول 2دسنګین اوګرشک ترمابین 

دهلمنتتد والیتت  د ستتنګین ووستتواوړ او ګرشتتک ووستتواویو 
دمتتتتتزدورو  حیتتتتتدراباد  تتتتت  ستتتتتیم  کتتتتتې  د  ترمتتتتتابین
یو    بل  س  د درااکو    تن   یره دارای2د وستې    وویسو

 2019/12/4.    مټ وویشتل شول
 یو مزدور عسکر ووژل شو ګرمسیر کې 

   ستیم    دهلمند والی  د ګرمسیر ووسواوړ ادودد د ت ت   ل
د برید ت    یتوتن  یتره دار عستکر  کې دمزدوري اردو د وستې

 2019/12/4.تر  کې ووژل شو
 ویشتل شوي  تن  ګوډاګیای ۵داوه    جال ه وکې  

دهلمنتتتد والیتتت  ددتتتاوړ ووستتتواوړ ادودتتتد د دتتتري اابتتتر 
دمزدوري اردو یوتن عستکر او  سړک    سیموکې   اوشنلن

دخ لتتتو  وستتتتو  تتت    تنتتت  ګتتتوډاګ  ستتتنګوري اربکیتتتای 2
، ټتتتتاورودوکې ددرااکتتتتو   تتتت  متتتتټ وویشتتتتتل شتتتتول

دیتتادي ووستتواوړ ادودتتد دخستتراباد  تت  ستتیم    همتتداراا
دویتتزر  تت  متتټ وویشتتتل شتتو   یتتوتن ګتتوډاګی  تتوویس  کتتې

د   دیتادي ووستواوړ، د یو بتل  خبتر  وت  م ت   اوژوبل شو
تنتت  متتزدور ستتنګوري  2 تت  ستتیم  کتتې   ټادګتتادو د ګتتودر

.  وویشتتتل شتتولبریتتدودو کتتې   ددرااکتتو   تت   اربکیتتای
2019/12/4 
 درااکو     مټ وویشتل شود  یوتن  وویس داوه کې 
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 ت  ستیم    دهلمند والی  د داوړ ووسواوړ ادودتد د ژدصتاحب
دمزدوري ادارړ یوتن ګوډاګی  توویس ددرااکتو   ت  متټ   کې

 2019/12/5.وویشتل شو اوژوبل شو
 ګرشک کې یومزدور  وویس ووژل شو

دګرشک ووسواوړ ادودد د سیدادو    سیم  کتې   دهلمند والی 
  ددرااکو     مټ وویشتل شتو اوځتای  ت   وویسیوتن مزدور 

 2019/12/5. ای ووژل شوځ
 ګوډاګ  عسکر ویشتل شوي ۴جال ه وکې   دادعل 

دهلمنتتتد والیتتت  ددتتتادعل  ووستتتواوړ ادودتتتد د هزارګتتتادو 
د ارېاوړ    سیم  کې یوتن متزدور عستکر ددرااکتو   ت  

دمتزدورو عستکرو    همتداراا، مټ وویشتل شو اوژوبل شو
 ې   مهتال  يتدویزري وسلو برید ترسره شو ېې        وست 

 2019/12/6. وویشتل شول  تن  ګوډاګ  عسکر 3
 کلیوال شهیدای کړل 3و کرګاه کې دیرغلنرو ډروی 

دهلمنتتتتد والیتتتت  دمرکتتتتز و تتتتکرګاه ادودتتتتد د  لتتتتورم  
دیرغلنترو ډرو ی اوتوت      ت  ستیم  کتې  دبابتاجې  حواړ

  کتې  تنت  کلیتوال3دملک  خلکو یتو متوټر  ت  د ت  کتړ ېتې 
 2019/12/6شول.  شهیدای 

 سنګین کې یو مزدور عسکر وویشتل شو
دهلمنتتد والیتت  د ستتنګین ووستتواوړ ادودتتد د امتتای او تت  

دخ ل   وستتې  ت    یوتن مزدور عسکر     سیم  کې  کاریز
.  ټتتاورکې د درااکتتو   تت  متتټ وویشتتتل شتتو اوژوبتتل شتتو

2019/12/61 
 سنګین کې یو مزدور عسکر ووژل شو

دهلمند والی  د سنګین ووسواوړ ادودد د ېین  مادده    ستیم  
دویتزر  ت  متټ وویشتتل شتو   دمزدوري اردو یوتن عستکر  کې

 2019/12/6.  اوځای    ځای ووژل شو
 وویشتل شو  یو مزدور عسکر  ګرشک کې

دهلمند والی  دګرشک ووسواوړ ادودد د سیدادو    ستیم  
متټ وویشتتل شتو  ددرااکتو   ت   یوتن مزدور عسکر  کې

 2019/12/6.  اوژوبل شو
دمزدور دممن شوبل  ویجاده   دګرشک اوسنګین ترمابین

 شوه
دګرشک ووسواوړ ادودد د حیدراباد    ستیم    دهلمند والی 

دمتتتزدور دمتتتمن   تتت    ستتتنګین تتتت   رغزیتتتدو  ستتتړک  کتتتې
شتتتوبل     دېتتتاودد  وتتت  املتتت وشتتتوه،  ېاوددتتت     شتتتوبل 

.  متتتړه اوژوبتتتل شتتتول  یتتتایګوډاګ  او کتتتې ستتت اره  ویجتتتاده
2019/12/6 
 مزدور عسکر  کې ووژل شول ۴شوبل  ویجاده   دهرسراج کې

دهلمنتتد والیتت  د ګرشتتک ووستتواوړ ادودتتد ددهرستتراج د 
دمزدوري   و کرګاه ت   رغزیدو  سړک   و لزو    سیم  کې

اردو    شوبل  ېاودد  ترسره شتوه ېتې وت  املت  یتې شتوبل  
.  ګتتوډاګ  عستتکر ووژل شتتولتنتت  ۴ت ریتتب او کتتې ستت اره 

2019/12/6 
مزدور عسکر  ۷سنګین کې ت تیک  ېاوددو وست  ویجاده 

 ووژل
دهلمند والی  د سنګین ووسواوړ ادودتد د موبایتل ختادړ  ت  

 ت تیکت  ېاوددت    دمزدوري اردو     وست  کې ددنت   سیم  کې
تنت   ۷او کتې میشت   ویجتاده دېاودد  و  امل   وست  وشوه، 

 2019/12/6.  ر ووژل شولګوډاګ  عسک
 ددرااکو     مټ وویشتل شو  دادعل  کې یو مزدور عسکر

د هلمند والی  د دتادعل  ووستواوړ ادودتد د تتور  لت   ت  ستیم  
ددرااکتو   ت  متټ   دمزدوري اردو یوتن ګتوډاګی عستکر  کې

 2019/12/6. وویشتل شو اوژوبل شو
 مزدور  وویس مړه اوژوبل شول 3ګرشک کې موټر ویجاد 

د   بتتتااار کتتتې   تتت  دهلمنتتتد والیتتت  دګرشتتتک ووستتتواوړ 
دمتزدورو  وویستو   ت  ووکستل   یم  کتېست     عیدګاه  ادړ

متوټر ت ریتب او کتې   موټر ېاودد  وشوه ېې وت  املت  یتې
. متتتتزدور  تتتتوویس متتتتړه اوژوبتتتتل شتتتتول  تنتتتت  3ستتتت اره 

2019/12/6 
 سنګین کې یومزدور عسکر وویشتل شو

ادودد د ترم  مادتده  ت  ستیم  دهلمند والی  دسنګین ووسواوړ 
وویشتتل شتو   کې یوتن مزدور عسکر دخ ل   وستې    ټاورکې

 2019/12/۷.اوژوبل شو
 ووژل شول  مزدور  وویس 2دهرسراج کې موټرسایکل ویجاد 

دهلمند والی  دګرشتک ووستواوړ ادودتد د دهرستراج د ف یرادتو 
دمتتتتتتزدورو  وویستتتتتتو   تتتتتت    دک تتتتتتړ  تتتتتت  ستتتتتتیم  کتتتتتتې

موټرسایکل ویجاد   دېاودد  و  امل وشوه،   ېاودد   موټرسایکل
 2019/12/۷.  تن  مزدور  وویس ووژل شول2او ورباددي س اره 

 ګرشک کې یو مزدور اربکی وویشتل شو
ستتتواوړ ادودتتتد د حتتتاج  دهلمنتتتد والیتتت  دګرشتتتک وو

عبتتداوپزیز د متت   تت  ستتیم  کتتې د متتزدورو اربکیتتادو   تت  
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دویزر برید ترستره شتو ېتې  ت   ایلت  کتې یتې یتوتن    وست 
 2019/12/۷. سنګوری وویشتل شو

مزدور عسکر قتل یو کارموو  ټو ک یې  ۴داوه کې 
 مجاهدینوت  راودی

 دهلمند والیت  د دتاوړ ووستواوړ ادودتد د جردتامو  ت  ستیم 
اردو   تتت   لتتتې   دمتتتزدوري  دکمتتتین  تتت  تتتتر  کتتتې  کتتتې
تن  متزدور عستکر  ۴دبرید     ایل  کې ، بریدترسره شو  ګزم  

ی.  قتتتل یتتو کتتارموو  ټو تتک یتتې دمجاهتتدینوالس تتت  ورغتت
2019/12/۷ 

 ګرشک کې یو مزدور اربکی ووژل شو
دهلمند والی  دګرشک ووسواوړ    بتااارکې دموستی کتال 

) تتتتااه ګتتتل (   متتتزدو راربکتتتیاډړ  تتت  ستتتیم  کتتتې یتتتوتن 
دمجاهدینو دغلچک  برید   تر  کې ځتای  ت  ځتای ووژل 

 2019/12/۷. شو
 ګرشک کې یو مزدور عسکر ووژل شو

 تت    دهلمنتتد والیتت  دګرشتتک ووستتواوړ ادودتتد د مهاجربتتااار
دویتزر   سیم  کې دمزدوري اردو د وستې یوتن  یره دار عسکر

 2019/12/۷.    مټ ووژل شو
 مزدور عسکر وویشتل شول 2    وست  برید   دادعل  کې

دهلمنتتتد والیتتت  ددتتتادعل  ووستتتواوړ ادودتتتد د هزارګتتتادو 
د ارېاوړ    سیم  کې دمزورو عسکرو      وستت  دویتزري 

تنت  ګتوډاګ  2وسلو برید ترسره شو ېتې  ت   ایلت  کتې یتې 
 2019/12/۸. عسکر وویشتل شول
 یو مزدور عسکر وویشتل شو  دادعل  کې

دمتزدوري      مربوطتاتوکې  دهلمند والی  ددادعل  ووسواوړ
تر  کې وویشتل شو  بریدوسلوال اردو یوتن ګوډاګی عسکر د 

 2019/12/۸. اوژوبل شو
 مزدور عسکر مړه اوژوبل شول2موټر ویجاد   ګرشک کې

دهلمنتتد والیتت  دګرشتتک ووستتواوړ ادودتتد د ده بدم ختتای  تت  
د کمین  ت  تتر    ووکسل موټر      اردو  مزدوري د  سیم  کې

متوټر ت ریتب او کتې   دبرید     ایلت  کتې، کې بریدترسره شو
 2019/12/۸. مړه اوژوبل شول  تن  ګوډاګیای 2  س اره

دمزدور دممن یوه شوبل  ویجاده   دګرشک اوسنګین ترمابین
 شوه

دهلمند والی  دګرشک اوسنګین ووسواویو ترمابین د ترکو 
نګین ت   رغزیدو  ستړک دمتزدوري س     سیم  کې  دکاریز

دېتتاودد  وتت  املتت  شتتوبل  ، وشتتوهاردو  تت  شتتوبل   ېاوددتت  
متتزدورو عستتکرو تتت  متترګ ژوبلتت  داستتتو ویجتتاده او کتتې 

 2019/12/۸. واومت 
تن  ګوډاګیای  ۵2دادعل  کې    ت تیک  ېاودد  کې مهم مرکز ویجاد 

 قتل شول
د هلمند والی  د دادعل  ووسواوړ ادودد د ژد  ل     ستیم  

دمزدوري اردو ، کمنتډویادو اوستنګوري اربکیتادو   ت     کې
عستکر او   تن   کتې دمتزدوري اردو ۴0ېې   ګډ مهم مرکز

مزدورستتنګوري اربکیتتای اوکمادتتډویای اوستتیدل د   تنتت  12
متتااداموټر  تت  توستتط دیتتوتن اتتتل استشتتهادي مجاهتتد وتت  

 یتادمرکز   دېاودد  وت  املت  وشوه،  اوروره ېاودد    ووري
او کتې   موټر اوشوبلې ویجادي ۵ کې والد     والد، و  من

وتت   ه تتې ، تنتت  ټتتول ګوډاګیتتای ووژل شتتول ۵2میشتت  
 فدای  مجاهد اودور مجاهدین    بریاویتو ب   وروست 

 2019/12/9. سره ترخ لو مرکزودو  وري راورسیدل 
ترمابین ت تیک  ېاودد  ددوروګوډاګیادو   دګرشک اوسنګین 

 شمول رطیس ارکای هم وژوی
ترمتتابین د   د هلمنتتد والیتت  دګرشتتک اوستتنګین ووستتواوړ

ترکو کاریز    سیم  کې سنګین ت   رغزیدو  سړک دمزدور 
مهتتال ېتتې ګتتڼ شتتمهر ګوډاګیتتای  هغتت     تت  شتتوبل متتمن د

وشتتوه، ېاوددتت   دردتت  وربادتتدي راټتتول   دت تیکتت  متتاین 
شتهرا د کنتډک  ۶11  ،دشتوبل  ویجتاده   اودد  وت  املت دې

رطیس ارکتای )بستم او ت  ستنګین( دټتووړ قومنتدای اویتویې 
.  تنتت  دورګوډاګیتتای ژوبتتل شتتول ۵او  شتتول قتتتل  مپتتاوی

2019/12/9 
 ګرمسیرکې یومزدور  وویس ووژل شو

دهلمندوالی  دګرمسیر ووسواوړ ادودد د ختاري  ت  ستیم  
ددرااکتتو   تت  متتټ    یتتره دار دمتتزدورو  وویستتو یتتوتن کتتې

 2019/12/9. وویشتل شو اوځای    ځای ووژل شو
مزدور  وویس قتل مهمات یې  ۶ګرشک کې  وست  فتح 

 ودیول شول
ادودد دسربند    ستیم    د هلمند والی  دګرشک ووسواوړ

،  ت   بریتد بریدترسره شتو  دمزدروو  وویسو      وست   کې
تنت  متتزدور  تتوویس ځتای  تت  ځتتای  ۶، فتحتت   وستتت    کتې 
 2همتتداراا ددمتتمن یتتو پ یتتل ، یتتو راکتتټ ، ، شتتول  قتتتل

خفیا ، یو کالشین و  اوګڼ شمهر مرمړ اودتور مهمتات 
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او دوه موټرستتتایکل یتتتې   لتتتلدمجاهتتتدینوالس تتتت  ورغ
 2019/12/9وسوځول  شول. 
 مزدور  وویس اویو عسکر ویشتل شوي ۴دادعل  کې 

اوړ ادودتد د بیلتري ، متات   دهلمند والی  ددادعل  ووستو
او خوشتتتحال کلیتتتو  تتت  ستتتیموکې دمتتتزدور دمتتتمن   تتت  

تنت  ګتوډاګ   ۴ېې     ایلت  کتې یتې وشول  بریدود    وستو
 2019/12/9وویشتل  شو.  وویس اویو مزدور عسکر 

 یو مزدور عسکر ددرااکو     مټ ووژل شو  سنګین کې
 ت  دهلمند والی  دسنګین ووسواوړ ادودتد د ېهنتې مادتده 

یوتن عسکر ددرااکو   ت  متټ  اردو  مزدوري د  سیم  کې
 2019/12/9.  وویشتل شو اوځای    ځای  ووژل شو

  وویس وویشتل شول  مزدور 2دګرشک اوسنګین ترمابین 
دهلمنتتدوالی  دګرشتتک اوستتنګین ووستتواویو ترمتتابین د 

تنت   یتره  2کم رک    سیم  کې دمزورو  وویسو د وستتو 
. دارای د ویتتتتزري وستتتتلو  تتتت  متتتتټ وویشتتتتتل شتتتتول

2019/12/9 
 دماین مکارشوه  ګرشک کې دمزدور دممن یوه شوبل 

دهلمند والی  دګرشک ووسواوړ ادودد د سیدادو    ستیم  
ترسره شتوه   قوي ېاودد   عسکرو     شوبل  وکې دګوډاګ 

 او ویجادهو  امل  یې شوبل    ېې
. ګوډاګیادوتتتت  متتترګ ژوبلتتت  واومتتتت    داستتتتو کتتتې    تتت  

2019/12/9 
وویشتل   تن  اربکیای اویو  وویس 2مزدور عسکر2داوه کې 

 شول
دهلمنتد والیت  د دتاوړ ووستتواوړ ادودتد د کنتډک ېهتتار ، 

دمتزدورو عستکرو   سرخدوا او ټادګادو ګتودر  ت  ستیموکې
ددرااکوفودتتتو    وویستتتو او ستتتنګوري اربکیتتتادو  تتت   وستتتتو
متتزدور   تنتت 2بریدودتت  ترستتره شتتول ېتتې  تت   ایلتت  کتتې یتتې 

. وویشتل شول  تن  سنګوري اربکیای اویو  وویس2عسکر، 
2019/12/9 
 خادشین ووسواوړ دامنی  قومندای موټر ویجاد شوکې د

 ت   ادودتد د ومتړي حتواړ   دمرکز و تکرګاه  دهلمند والی 
ستتتیم  کتتتې دګتتتوډاګړ ادارړ دامنیتتت  عمتتتوم  ریاستتت  تتتت  

ووستتواوړ و تتاره دګتتوډاګړ ادارړ دامنیتت    د خادشتتین   یرمتت 
دېتاودد  وت  ېاودد  وشوه،    فلډر موټر    قومندای بسم او  

 ختتو متتزدورو  وویستتو تتت  ایتتای دتت    ت ریتتب  شتتو املتت  متتوټر
           2019/12/9 واوم . 

 تن  ګوډاګیای وویشتل شول ۵ګرشک کې 
ادودتد د ده بدم ختای  ت   دهلمند والی  دګرشک ووسواوړ 

ستتتتتتیم  کتتتتتتې  تتتتتت  متتتتتتزدورو عستتتتتتکرو ،  وویستتتتتتو 
دمجاهدینوو  ووري ددرااکتو  بریدودت  ترستره   اواربکیادو
او   تن  ګوډاګیای وویشتل شول ۵    ایل  کې یې   شول ېې
 2019/12/9.  دتلفاتو   ویدووسره    ته ت  والدل دور 

 ربکیای وویشتل شولمزدور ا 2ګرشک کې 
 ت  ستیم    دهلمند والی  دګرشک ووسواوړ ادودد د سیمنار

تنت   یتره دارای د 2کې دمزدورو ستنګوري اربکیتادو د وستتې 
 2019/12/9. وویشتل شول  درااکو     مټ
 مزدور عسکر ویشتل شوي 2شوبلې ویجادي  2دادعل  کې 

ستیم  ژد لت   ت    دهلمند والی  ددادعل  ووسواوړ ادودد د
دمزدوري اردویوه شوبل  دکمین  ت  تتر  کتې دراکتټ   کې

ګوډاګیادوتتت  متترګ ژوبلتت   داستتتو  کتتې   تت  متتټ ویجتتاده او
  م ام       عسکرتن   2همداراا ددممن ، واومت 

تنتت  مجاهتتدین  2 تت   ه تت  کتتې ، بریتتدکې وویشتتتل شتتول
     همداراا دیادي ووسواوړ ادودد د تور ل شول،  شهیدای 

د متتاین  تت   ددمتتمن یتتوه شتتوبل     ستتیم  کتتې دبغتترا  رغتتاده
ګوډاګیادوت  مترګ ژوبلت   داستو ویجاده او کې  ېاودد  کې 
 2019/12/10. واومت 

 دمزدور دممن یو موټر ویجاد شو  ګرشک کې
د هلمند والی  دګرشک ووسواوړ    بتااارکې د حتاج  دیتن 

کل     سیم  کې دمتزدرو  وویستو د متدیراختر محمتد  محمد 
   ووکسل موټر ېاودد  وشوه ېې     ایل  کې یې موټر ویجتاد 

 2019/12/10وت.  و  شو خو مدیر و   ه ې روه
 کلیوال بندیای کړي ۴دواادکې ګډ دممن 

د هلمنتتد والیتت  ددتتواداد ووستتواوړ ادودتتد د وتتودتنګ   تت  
 سیم  کې یرغلنرو 

ډاګیادو    ملتیا داووت و    مټ دملک  خلکتو   ت  ودخ لو ګ
دمتتمن دېتتا ې  تت  مهتتال خلتتک  ېا تت   ووهلتت ، کورودتتو 
یت   وت    تن  کلیوال  ۴او  ل، کورود  یې تالش  کړ وځورول

 2019/12/11ځای  سره  یوودل. 
 یو مزدور عسکر وویشتل شو  سنګین کې
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دهلمند والی  دسنګین ووسواوړ ادودد دېرخکیتادو مادتده 
یتتوتن متتزدور عستتکر دخ لتت   وستتتې  تت     تت  ستتیم  کتتې

. ددرااکتتو   تت  متتټ وویشتتتل شتتو اوژوبتتل شتتو  ټتتاورکې
2019/12/11 

مرکزو کرګاه کې دیرغلنرو مهم جاسوس )عبداو   صافی( 
 ووژل شو

ادودد د دوهمې حواړ د   دمرکز و کرګاهد هلمند  والی   
دامریکتای  یرغلنترو یتوتن مهتم   ېهل متري    ستیم  کتې

دمجاهدینو دغلچک  برید  ت    ( اسوس ) عبداو   صافیج
دړ کې دمجاهدینووت  ویاد جاسوس    ک، تر  کې ووژل شو

رستووی   یې ځای   او و کرګاه مارت   محبس د  ت تیدوی  
 2019/12/11و. 

 دادعل  کې ددممن    بمبارکې یو کلیوال شهید شو
ادودتد د دتري مادتده  ت    د هلمند والی  ددادعل  ووسواوړ

دامریکتتای  یرغلنتترو جیتتټ اووت تتو دملکتت    ستتیم  کتتې
   مهتتتال  یتتتې ېتتتې  تتتوکتتتړل  خلکو رکورودتتتو بمبارودتتت  

 2019/12/12شو. کلیوال شهید   یوتن
 یو  وویس قتل کالشین و  یې مجاهدینو راود  و کرګاه کې

دتد د ددوهمتې حتواړ د دهلمند والی  د مرکتز و تکرګاه ادو
ېهتتل متتتري  تت  ستتیم  کتتې دمتتزدوري ادارړ یتتوتن ګتتوډاګی 

او  دغلچک  برید   تر  کتې ځتای  ت  ځتای قتتل شتو   وویس
 2019/12/12کالشین و   یې  مجاهدینو ترالس   کړ.

 ګوډاګ  عسکر مړه اوژوبل شول ۴   جال ه وکې   سنګین
ستیم  کتې ادودد د  یچ  ت    دسنګین ووسواوړ  دهلمند والی 

دمزدوري ادارړ یوتن ګوډاګی عسکر دخ ل   وستې    ټاورړ 
، ددرااکو     مټ وویشتتل شتو اوځتای  ت  ځتای ووژل شتو
و  امل  وروست     سیم  کې     لیو عسکرو ېاودد  وشوه ېې 

تنتتتت  دتتتتورو ګوډاګیادوتتتتت  متتتترګ ژوبلتتتت  واومتتتتت   3 یتتتتې 
.2019/12/13 

 شومرکز و کرګاه کې یو مزدور اربکی وویشتل 
 ت  ستیم    دهلمند والی  دمرکز و کرګاه ادودد د دهمې حتواړ

یوتن سنګوری اربکی دغلچکت  برید ت  تتر  کتې وویشتتل   کې
 2019/12/13.شو اوژوبل شو
شوبل  ویجاده  کې س اره ټول ګوډاګیای ووژل   سنګین کې

 شول

دهلمند والی  د سنګین ووسواوړ ادودد د حاج  امین اکتا 
دکمین  ت    ل  دمزدوري اردو یوه شوب     سیم  کې  دشهلې

ټتتول  او  کتتې داستت  تتتر  کتتې دراکتتټ  تت  متتټ ویجتتاده 
 2019/12/13.  ګوډاګ  عسکر ځای    ځای ووژل شول

 مزدور عسکر وویشتل شول 2مارج  کې 
دهلمند والی  دمارجې ووسواوړ ادودد د تری  داور دستیمټ  

د وستې    تن  ګوډاګ  عسکر 2ادارړ   دمزدوري     سیم  کې
ددرااکتتو   تت  متتټ وویشتتتل شتتول متتړه اوژوبتتل   ټتتاورودوکې

 2019/12/14.  شول
 مزدور  وویس قتل شول 3دګرشک اوسنګین ترمابین 
او ستتتتتنګین ووستتتتتواویو   دهلمنتتتتتد والیتتتتت  دګرشتتتتتک

متزدور  توویس  ت    تنت  3 دحیدراباد    ستیم  کتې  ترمابین
کالشتین وفود  اویتو  2  جال بریدودوکې ځای    ځتای قتتل
 2019/12/14.  خفیا یې دمجاهدینوالس ت  ورغلل

و کرګاه کې دګوډاګ   وویسو مپتمدقتل ساتود ی یې ژوبل 
 شو

د هلمنتتتتد والیتتتت  دمرکتتتتز و تتتتکرګاه ادودتتتتد د ومتتتتړۍ 
د د ارومتای دوکیتل کتریم اتتل دکتور  ت  ستیم  کتې   حواړ
 وویستتتتو دمپتمتتتتد   تتتت   ووستتتتواوړ دګوډاګ تتتتادعلی ودتتتت
دبرید     ایل  کتې متوټر ت ریتب ، برید ترسره شو زموټرټوی

. مپتمتتد)جمال اوتتدین( قتتتل اویوستتاتود ی یتتې ژوبتتل شتتو
2019/12/14 

 سنګین کې یو مزدور عسکر ووژل شو
دهلمند والی  دسنګین ووسواوړ ادودد د حاج  امین اکتا  

دمزدور دممن  ت   لتې ګزمت  ېاوددت     دشهلې    سیم  کې
ووژل شتتو.  یتتو متتزدور عستتکر   ېوشتتوه ېتتې وتت  املتت  یتت

2019/12/14 
ګوډاګیای مړه  1۷موټر ت ریب  3 شوبلې او 2دادعل  کې

 اوژوبل شول
دهلمنتد والیت  ددتادعل  ووستواوړ ادودتد د ژد  لت   ت  ستیم  

ددممن     عملیات   قوه  بریدود   وشول، د بریتدودو  ت     کې
، د ماین    ېاودد  کې ویجتاده شتوه   یوه شوبل مهال  ددمن 
ویجتاد ووکسل موټر،یوووډر 2،  ددممن یوه بل  شوبل دغ  راا 
 2019/12/1۷واومت   ژوبل تن  ګوډاګیادو ت  مرګ  1۷او  لشو

 ګډ دممن دملک  خلکو یو موټرسوځووی  دادعل  کې
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د دادعل  ووسواوړ ادودد ددم   ت  ستیم   دهلمند والی  
کتتتې یرغلنتتترو دخ لتتتو ګوډاګیتتتادو  تتت  ملتیتتتا داووت و تتت  

دمتمن دېتا ې  ،ووهل  دملک  خلکو    کورودو ېا     مټ
یتو او  ووهتل ، خلتک یتې  ل   مهال ګڼ کورود  تالش  کړ

 2019/12/14ځاوه. سوموټر یې و
 ګوډاګ  عسکر وویشتل شول 2سنګین کې 

د هلمند والی  دسنګین ووستواوړ ادودتدد موبایتل ختادړ  ت  
دخ ل   وستتې   تن  ګوډاګ  عسکر2دمزدوري اردو   سیم  کې

   ټاورکې دویتزري وستلو  ت  متټ وویشتتل شتول اوځتای  ت  
 2019/12/14. ځای ووژل شول

 مزدور عسکر وویشتل شول 3دادعل  کې 
والی  ددادعل  ووسواوړ ادودد د ژد لت   ت  ستیم    دهلمند
ددرااکتو   ت     ت  جال ه توکې  تن  ګتوډاګ  عستکر 3کې 

 2019/12/14.  مټ وویشتل شول مړه اوژوبل شول
 کجک  یو مزدور عسکر وویشتل شو

ادودتتتد د ګتتتاري   دهلمنتتتد والیتتت  دکجکتتت  ووستتتواوړ
 دویتتزر  تت  متتټ  دکمربند تت  ستتیم  کتتې یتتو متتزدور عستتکر

 2019/12/15.  وویشتل شو اوژوبل شو
 دادعل  کې یو مزدور عسکر ووژل شو

ادودتتد د هزارګتتادو   دهلمنتتد والیتت  د دتتادعل  ووستتواوړ
دمزدور دممن      وستتو دویتزري   د ارېاوړ    سیم  کې

ېې     ایل  کتې یتې یوګتوډاګی   وسلو بریدود  ترسره شول
 2019/12/15. عسکر ووژل شو

 ددممن یوه شوبل  ویجاده شوه  مابیندګرشک اوسنګین تر
دهلمنتتتتتد والیتتتتت  دګرشتتتتتک اوستتتتتنګین ووستتتتتواویو 

   سیم  کې ستنګین تت   رغزیتدو    دکووک دغره  ترمابین
دېاوددې وت  وشوه،  دمزدوري اردو    شوبل  ېاودد   سړک
ګوډاګیادو تت  مترګ ژوبلت   داستوشوبل  ویجاده او کې   امل 

 2019/12/15.  واومت 
 مزدور عسکر ووژل شول 2دهرسراج کې 

هلمنتتد والیتت  دګرشتتک ووستتواوړ ادودتتد ددهرستتراج د 
تنت   2ګزمتې ې دی چال    ستیم  کتې دمتزدور دمتمن د لت

   ېاودد  کې ځتای  ت  ځتای ووژل د ماین ګوډاګ  عسکر 
 2019/12/15.  شول

 مزدور عسکر و  یوړ  وستې ت تیدو   سنګین کې

دهلمند والی  د سنګین ووسواوړ ادودتد د کتریم کتاریز  ت  
ستتتتیم  کتتتتې دمتتتتزدوري اردو عستتتتکر وتتتت  خ لتتتت  یتتتتوړ 

وت تتتتتهدل. دمجاهتتتتدینو دبریتتتتدودو وتتتت  ډاره    وستتتتتې
2019/12/15 
تن  ګوډاګ   وویس ، عسکر اواربکیای وویشتل  ۸دادعل  کې 

 شول
دهلمند والی  د دادعل  ووسواوړ ادودد د ژد  ل   ت  ستیم  

متتزدور عستتکر ،  تتوویس او   تنتت  ۸  دګتتوډاګړ ادارړ  کتتې
.  ددرااکتتو   تت  متتټ وویشتتتل شتتول  ستتنګوري اربکیتتای
2019/12/15 

 واشیر دیرغلنرو    هوای  بریدکې یوکلیوال شهید شو
دهلمند والی  دواشیر ووسواوړ ادودد د باري    سیم  کتې 

) دیاامحمتد(   دامریکای  یرغلنرو وت  وتوري یتوتن کلیتوال
دهوای  برید   تتر  کتې   ې   خ ل  مزک  یې اوب  ونووېې  

 2019/12/16شهید شو . 
 ووژل شو  داوه کې یو ګوډاګی اربکی

دهلمنتتد والیتت  ددتتاوړ ووستتواوړ ادودتتد د ستترخدوا  تت  
ددرااکتو   ت    یوتن متزدور ستنګوری اربکتی  سیم  کې

متتتتتټ وویشتتتتتتل شتتتتتو اوځتتتتتای  تتتتت  ځتتتتتای ووژل 
 2019/12/16.شو

 وویشتل شول  تن  مزدور سنګوري اربکیای ۴هلمند :داوه کې 
دهلمنتتد والیتت  د دتتاوړ ووستتواوړ ادودتتد د ټادګتتادو دګتتودر 

 اوخسر اباد    
تنتتتتتتت  ستتتتتتتنګوري  ۴دمتتتتتتتزدوري ادارړ   ستتتتتتتیموکې
.  متتتتتټ وویشتتتتتتل شتتتتتول  ددرااکتتتتتو   تتتتت   اربکیتتتتتای

2019/12/16 
 و  موټرسایکل سره تسلیم شو  یوتن عسکر  مارج  کې

داور دسیمټ    د تری دهلمند والی  دمارجې ووسواوړ ادودد 
عستتکر ) احستتای او تت (   یتتوتن کتتم عمتتره  تت  ستتیم  کتتې 
دومتودي ، تت  تستلیم شتومجاهدینو  کوووسرهدح اط و   درک 

ود. یتتو موټرستتایکل هتتم مجاهتتدینو تتت  را  ځتتای ستتره  وتت 
2019/12/16 

 ددممن شوبل  ویجاده شوه  واشیر کې
 تت    دهلمنتتد والیتت  د واشتتیر ووستتواوړ ادودتتد د ستتنګالی

ېاوددتت    دګزمتتې   تت  شتتوبل   دمتتزدوري ادارړ  ستتیم  کتتې
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 داستتتو وشتتوه ېتتې وتت  املتت  یتتې شتتوبل  ویجتتاده او کتتې 
 2019/12/16. ګوډاګیادوت  مرګ ژوبل  واومت 

تن  عسکر مجاهدینوت  2دګرشک اوسنګین ترمابین سیم  کې 
 تسلیم شول

د ګرشتتک اوستتنګین ووستتواویو ترمتتابین د دهلمنتتد والیتت  
تنتت   2دګتتوډاګړ ادارړ   حیتتدراباد دکم تترک  تت  ستتیموکې

ستردار   هلتک  توویس   او یتوکم عمتره  عسکر ) ګل ختای
محمتتتد د( دح اط و تتت  درک کوووستتتره داستتتالم  امتتتارت 

 2019/12/1۷.  مجاهدینوت  تسلیم شول
تن  ملک  خلک ودي یو موټر یې  3  واشیر کې ګډ دممن

 سوځووی دی
دهلمنتتد والیتت  دواشتتیر ووستتواوړ ادودتتد د ریتت  ریشتتن  تت  

امریکتتتای  یرغلنتتترو دخ لتتتو ګوډاګیتتتادو  تتت     ستتتیم  کتتتې
دېتتا ې  تت  ، دملکتت  خلکتتو   تت  کورودتتو ېا تت  ووهلتت   ملتیتتا
خلتک یتې  لتالشت  کتړ  دممن دملک  خلکو کورود   مهال

 یې و  ځای سره   تن  3او ، یو موټر  یې  وسوځاوه   وځورول
 2019/12/1۷یوودل. 

 وویشتل شول  تن  ګوډاګیای ۵دادعل  کې 
   ستیم    د هلمند والی  ددادعل  ووسواوړ ادودد د ژد  ل 

کې    هغ  مزدورو عستکرو ، وویستو اوستنګوري اربکیتادو 
ددرااکو     مټ بریدود  ترسره شول ېې و  خ لو  وستتو 

تنتت  ګوډاګیتتای  ۵دبریتتدودو  تت   ایلتت  کتتې راووتتتل،    تت  
 2019/12/1۷.   وویشتل شول

 سنګین کې یو مزدور عسکر وویشتل شو
دهلمند والی  دسنګین ووسواوړ ادودد د  ستلن بتاه  ت  

مټ   دمزدوري اردو یوتن عسکر ددرااکو     سیم  کې
 2019/12/1۷.  وویشتل شو اوځای    ځای ووژل شو

 یو عسکر ددرااکو     مټ  سنګین کې شوبل  ویجاده
 وویشتل شو
اکا   ادودد دحاج  امین  دهلمند والی  د سنګین ووسواوړ

وستتلوال  دمتتزدوري اردو  تت  شتتوبل    تت  ستتیم  کتتې  دشتتهلې
او کتې   ویجتاده   دبرید     ایل  کې شتوبل ، بریدترسره شو
همتداراا ، ټول ځای  ت  ځتای ووژل شتول  س اره ګوډاګیای

ټتاورکې     سیم  کې یوتن ګوډاګی عسکر دخ ل   وستې   
 د 

 2019/12/1۷.  درااکو     مټ وویشتل شو

 ووژل شو  یو مزدور عسکر  داوه کې
دهلمند والی  ددتاوړ ووستواوړ ادودتد د شتنلن ستړک  ت  

دویتزر  ت  متتټ   عستکر  دمتزدوري ادارړ یتتوتن ستیم  کتې 
 2019/12/1۷.وویشتل شو اوځای    ځای ووژل شو

 شولسنګوري اربکیای وویشتل   تن  3  داوه کې 
والیتت  ددتتاوړ ووستتواوړ ادودتتد د جردتتامو  تت  ستتیم    دهلمنتتد
ددرااکوفودتو  ت    تن  ستنګوري اربکیتای 3دمزدوري ادارړ   کې

 2019/12/1۷. مټ وویشتل شول
 یو مزدور عسکر وویشتل شو  دادعل  کې
ددادعل  ووسواوړ ادودد د بهلتري  ت  ستیم    دهلمند والی 

وویشتتل شتو  کې یوتن متزدور عستکر ددرااکتو   ت  متټ
 2019/12/1۷.  اوژوبل شو

  وویس ووژل شو  یو مزدور  ګرشک کې
د هلمند والی  دګرشک ووسواوړ ادودد د بب باااردو    ستیم  

دویزر    مټ وویشتل شو اوځتای  ت    یوتن مزدور  وویس   کې
 2019/12/1۸.  ځای ووژل شو

 یو مزدور عسکر وویشتل شو  دادعل  کې
ووسواوړ ادودد د باالخادو    سیم   دهلمند والی  ددادعل 

کې دمزدوري اردو     وست  دویزري وسلو برید ترسره شتو 
ېې     ایل  کې یې یوګوډاګی عسکر وویشتتل شتو اوژوبتل 

 2019/12/1۸.  شو
 تن  مزدور  وویس وویشتل شول 2دادعل  کې 

دهلمنتتتد والیتتت  ددتتتادعل  ووستتتواوړ ادودتتتد د هزارګتتتادو 
دمتتتتزدورو  وویستتتتو   تتتت    د ارېتتتتاوړ  تتتت  ستتتتیم  کتتتتې

تن  ګوډاګیتای  2بریدترسره شو ېې     ایل  کې یې     وست 
 2019/12/1۸. وویشتل شول

 مزدور عسکر قتل یو ژوبل شول ۵دګرشک اوسنګین ترمابین 
د   او ستنګین ووستواویو ترمتابین  دهلمند والی  دګرشتک

بریدترستره   کم رک    سیم  کې دمتزدوري اردو  ت   وستت 
تنت  ګتوډاګ  عستکر قتتل او یوبتل  ۵دبرید     ایل  کې ، شو

ل. تن  مجاهتدین هتم اخمیتای شتو3    ه   کې ، ژوبل شو
2019/12/1۸ 

 تن  مزدور عسکر مړه اوژوبل شول 3دهرسراج کې 
د   دهلمنتتد والیتت  دګرشتتک ووستتواوړ ادودتتد ددهرستتراج

دمتتتزدوري اردو   تتت     تتت  ستتتیم  کتتتې  ستتتنګین دوراهتتت 
دبریتتتتتد  تتتتت   ایلتتتتت  کتتتتتې ، وبریدترستتتتتره شتتتتت   وستتتتتت 
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.  عستتتتکرو تتتتت  متتتترګ ژوبلتتتت  واومتتتتت   ګتتتتوډاګ   تنتتتت 3
2019/12/1۸ 

 مزدور عسکر وویشتل شول 2مارج  کې 
دهلمند والیت  دمتارجې ووستواوړ ادودتد د اقتوم ېتارراه   ت  

دویتتزري   تنتت   یتتره دارای2  دمتتزدوري اردو د وستتتې  کتتېستتیم  
 2019/12/1۸. وسلو    مټ وویشتل شول

 تن  مزدور  وویس ووژل شول 2  اوسنګین ترمابیندګرشک 
د    د ګرشک اوستنګین ووستواویو ترمتابین  والی   دهلمند

 ت  داست    ستنګین تت   رغزیتدو  ستړک  ډاګو    سیم  کې
  تك تكتمهال ېې ګتڼ شتمهر  توویس ستره راټتول شتوي   

تنتت  ګتتوډاګ   2  دېتتاودد  وتت  املتت ، ېاوددتت  ترستتره شتتوه
 2019/12/1۸.  وویس ووژل شول
 مزدور عسکر وویشتل شول 2سنګین کې 

   جال  سیم  کې ی  دسنګین ووسواوړ ادودد د  یچ وال  هلمند
تن  عسکر ددرااکو   ت  متټ  2مزدوري اردو  د  کې جال  ه و

 2019/12/1۸.  وویشتل شول
 مزدورو عسکرو ت  مرګ ژوبل  واومت   3دادعل  کې 

ادودد د باالخادو    سیم  دهلمند والی  ددادعل  ووسواوړ 
ېې  ت  مهتال  بریدترسره شتو  کې دمزدوري اردو      وست 

 2019/12/19. تن  ګوډاګیادوت  مرګ ژوبل  واومت  3یې  
 ژوبل شو1دهاوای برید یو مزدو رعسکر قتل   ګرمسیر کې

 مرکتتز تتت   یرمتت    دګرمستتیر ووستتواوړ  دهلمنتتد والیتت 
هتتتاوای  تتت    دوستتتط   ټتتت    تتت    تتت  بر   دمتتتزدوري اردو

دهتتتاوای ، د بریتتتد  تتت  مهتتتال بریتتتد ترستتتره شتتتو  متتتټ
د تت  شتتوي هتتد     تت   ددنتت   کتتې  ټتت   بر   تت    تت   مرمتتړ
وت  املت  یتې یتو متزدور عستکر قتتل اویوبتل   ېې  وونهدړ
 2019/12/19و. ژوبل ش

دادعل  کې ظاوم او وحش  قومندای )حکم  او   ح مل( 
 وژل شوی

ووسواوړ ددتري مادتده  ت  ستیم    د دادعل هلمند والی   د
د دممن  شوبل    د ماین  مکار  شوه،     ېاودد  کتې   کې 
 او تن  ګوډاګ  عسکر ځای    ځای قتل ۵ ، ویجاده شوبل  
دکنډک مشهور اوظاوم قومنتدای شو،     ژوبلو کې ژوبل  2

)حکم  او   ح مل ېې    متتو ستره یتې شتهرت دروتود( 
ستاه     تو ټ ودتو وت  املت دستیتې  هم شامل   ېې وروست  

 2019/12/19ورکړه. 

 تن  مزدور  وویس وویشتل شول 3دادعل  کې 
او متات     دهلمند والی  ددادعل  ووسواوړ ادودد د بهلري

تنتتتتتت  ګتتتتتتوډاګ  3دمتتتتتتزدوري ادارړ    تتتتتت  ستتتتتتموکې
. ددرااکوفودتتتتتو  تتتتت  متتتتتټ وویشتتتتتتل شتتتتتول   تتتتتوویس

2019/12/19 
ژوبل 2قتل  ګوډاګ  عسکر  کې ۵ګرشک کې شوبل  ویجاده 

 شول
 ت    دهلمند والی  دګرشک ووسواوړ ادودتد د وتوی مادتده

د متتزدورو    طتتر  تتت   وتتود  ستتیم  کتتې دهتترات   تت  ډامبتتر
دېتتتاودد  وتتت  وشتتتوه   کمادتتتډویادو   تتت  شتتتوبل  ېاوددتتت  

تن  مزدور عستکر قتتل  ۵شوبل  ویجاده او کې س اره    امل 
 2019/12/19.  دور ژوبل شول 2او 

تن  عسکر ویشتل 3شوبلې او  2دور دممن دمز  دادعل  کې
 شوي

دادعل  ووسواوړ ادودتد د دتري مادتده  ت   د  دهلمند والی 
 سیم  کې دمزدور 

، دغ    دممن یوه شوبل  د ماین    ېاودد  کې ویجاده  شوه
   هغ  عستکرو وستلوال بریدودت  ترستره      سیم  کې راا 

 تتت   ایلتتت  کتتتې ، شتتتول ېتتتې  تتت  شتتتوبلو کتتتې راورستتتیدل
دتتوري شتتوبلې ویجتتادي او کتتې ستت اره  2ددمتتمن   یتتې

تنت   3همتداراا ددمتمن ، ګوډاګیادوت  مرګ ژوبلت  واومتت 
. عستتتتکر  تتتتت  م تتتتتام  بریتتتتتدودوکې وویشتتتتتتل شتتتتتول

2019/12/19 
یو عسکر ویشتل شوی ، یوه شوبل  دماین   سنګین کې

 مکارشوه
دهلمنتتتد والیتتت  د ستتتنګین ووستتتواوړ ادودتتتد د موبایتتتل 

دخ لت   وستتې  ت       سیم  کې یوتن مزدور عسکر  خادړ
،  تت  متتټ وویشتتل شتتو اوژوبتتل شتتورااکتتو   د د  ټتاورکې
یتوه   دمتزدور دمتمن دګزمتې  یتاده ستیم  کتې  همداراا   
او کې      بش ړه توګ  ویجاده  د ماین    ېاودد  کې شوبل  
 2019/12/19. ګوډاګیادوت  مرګ ژوبل  واومت  داستو

 کې س اره ګوډاګیادوت  مرګ ژوبل      ویجادهشوبل  دادعل  کې
 واومت  

دهلمند والی  ددتادعل  ووستواوړ ادودتد د دتري مادتده  ت  
، وشتوه ېاودد    سیم  کې دمزدوري اردو دګزمې     شوبل 
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 داستتتتو او کتتتې   شتتتوبل  ویجتتتاده   وتتت  املتتت   د ېتتتاوددې
 2019/12/19.  ګوډاګیادوت  مرګ ژوبل  واومت 

مزدور  وویس مړه اوژوبل  2رینجر ت ریب   دهرسراج کې 
 شول

د هلمنتتتتتد والیتتتتت  د ګرشتتتتتک ووستتتتتواوړ ادودتتتتتد د 
 ت      ت  ستیم  کتې دمتزدورو  وویستو  دک تړ  دهرسراج

دبرید  ت  ، بریدترسره شو  رینجر موټر دکمین    تر  کې
تنت  ګتوډاګ   2او کتې ست اره   رینجتر ت ریتب   ایل  کې

 2019/12/20.   وویس مړه اوژوبل شول
 شوبل  دماین مکارشوه  دمزدور دممن  سنګین کې

هلمند والیت  دستنګین ووستواوړ ادودتد د ترمت  مادتده  ت  
 مزدوري کې سیم 
 تتتت    د ت تیکتتتت  ېتتتتاوددې  یتتتتوه شتتتتوبل   اردو دګزمتتتتې 

.  ویجاده او کې س اره ټول ګوډاګ  عسکر ووژل شول  مټ
2019/12/20 

 مارج  کې یو مزدور عسکر ووژل شو
دهلمند والی  دمارجې ووسواوړ ادودد د کیم   ت  ستیم  

ددرااکتو   ت    یتوتن  یتردار  دمتزدوري اردو دکنتډک  کې
.  اوځتتتتای  تتتت  ځتتتتای ووژل شتتتتو  متتتتټ وویشتتتتتل شتتتتو

2019/12/20 
 ووژل شو  ګرمسیرکې یو مزدور  وویس

   ستیم  کتې   دوالی  دګرمسیر ووسواوړ ادودد د ت ت   ل
اوځای  درااکو   ت  متټ وویشتتل شتو یوتن مزدور  وویس

 2019/12/20.شو   ووژل  ځای   
 دماین مکارشوه  ترمابین ددممن شوبل   دګرشک اوسنګین

او ستتتتتنګین ووستتتتتواوړ   دهلمنتتتتتد والیتتتتت  دګرشتتتتتک
ت   رغزیدو  سړک      سیم  کې سنګین  دکم رک  ترمابین

  ویجاده او کې   دمزدوري اردو یوه شوبل 
 2019/12/20.  ګوډاګیادوت  مرګ ژوبل  واومت  داستو

 دهرسراج کې یو مزدور  وویس وویشتل شو
دهلمنتتد والیتت  دګرشتتک ووستتواوړ ادودتتد د دهرستتراج 

یتتو یره   دمتتزدورو  وویستتو د وستتتې  دک تتړ  تت  ستتیم  کتتې
.  ددرااکتتتو   تتت  متتتټ وویشتتتتل شتتتو اوژوبتتتل شتتتو  دار

2019/12/20 
 ګرشک    جال ه وکې یوعسکر اویو وویس وویشتل شول

دهلمند والی  دګرشک ووسواوړ ادودد د بب  اشک مادده 
دویزري وستلو بریتد   دمزدوري اردو     وست  سیم  کې    

ېې     ایل  کې یې یتو تتن عستکر وویشتتل شتو ترسره شو 
دیادي ووسواوړ ادودتد   همداراا، اوځای    ځای ووژل شو
ددرااکتو    یوتن مزدور  وویس  د ده بدم خای    سیم  کې

 2019/12/20.     مټ وویشتل شو اوژوبل شو
 یوتن مزدور  وویس ووژل شو  دهرسراج کې

رستتراج دهلمنتتد والیتت  د ګرشتتک ووستتواوړ ادودتتد د ده
دمتتتتزدورو  وویستتتتو   تتتت     تتتت  ستتتتیم  کتتتتې ددیوبنتتتتدي 

دویزري وسلو برید ترسره شو ېې  ت   ایلت  کتې یتې   ست و 
.   تتوویس وویشتتتل شتتو اوځتتای  تت  ځتتای ووژل شتتو  یتتوتن

2019/12/20 
 وویشتل شول  تن   وویس 3دادعل  کې 

دهلمنتتتد والیتتت  ددتتتادعل  ووستتتواوړ ادودتتتد د هزارګتتتادو 
متتتتزدورو  وویستتتتو   تتتت  د  د ارېتتتتاوړ  تتتت  ستتتتیم  کتتتتې

دویزري وسلو برید ترسره شو ېې  ت   ایلت  کتې یتې    وست 
 2019/12/20. تن  ګوډاګیای وویشتل شول3

 دور ژوبل شول 2داوه کې یوموټر ویجاد یو ګوډاګی  کې قتل 
دهلمند والی  ددتاوړ ووستواوړ ادودتد د ژدصتاحب  ت  ستیم  

دکمین    تتر  دمزدورو سنګوري اربکیادو     ووکسل موټر   کې
یتو اربکتی ، دبرید     ایل  کې موټر ت ریب ، کې  بریدترسره شو
 2019/12/21.  دور ژوبل شول 2ځای    ځای قتل او 
 وویشتل شول  مزدور  وویس 2دادعل  کې 

دهلمنتتتد والیتتت  ددتتتادعل  ووستتتواوړ ادودتتتد د هزارګتتتادو 
د متتزدورو  وویستتو   تت   وستتت    د ارېتتاوړ  تت  ستتیم  کتتې

تنت   2درااکو  بریدود  ترسره شول ېې     ایل  کې یې   د
 2019/12/21.   وویس وویشتل شول
 تن  مزدور عسکر وویشتل شول 2دادعل  کې 

ختتادو  تت  دهلمنتتد والیتت  ددتتادعل  ووستتواوړ ادودتتد د باال 
بریدودت  ترستره شتول    دمزدوري اردو     وست  سیم  کې 

. تنت  ګتوډاګ  عستکر وویشتتل شتول2  ېې     ایل  کې یې
2019/12/21 

ګوډاګیای مړه او ژوبل  ۴او ټاور ت ریب   داوه کې موټرسایکل
 شول

 تت    دهلمنتتد والیتت  د دتتاوړ ووستتواوړ ادودتتد د ژد صتتاحب
دمتزدورو ستنګوریادو   ت  موټرستایکل دکمتین  ت    سیم  کې
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تر  کې  بریدترستره شتو ېتې  ت   ایلت  کتې یتې موټرستایکل 
دیتادي   همتداراا، مړه اوژوبل شول  تن  اربکیای2ت ریب او 

دمتزدورو عستکرو       سیم  کتې  ووسواوړ ادودد د سرخدوا
    ایلت    او دردو وسلو برید ترسره شو ېې  وست  دویزري    

تنت  ګتوډاګ  عستکر متړه 2 او د وستې یوټاور ویجاد  کې یې
 2019/12/21. اوژوبل شول
 یو مزدور عسکر اویو  وویس ویشتل شوي  داوه کې

د داوړ ووسواوړ ادودد دشماالی  ت  ستیم   دهلمند والی  
دویتزري وستلو  ت     وست کې دمزدوري ادارړ د وویسو     

یوتن ګوډاګی  توویس  ې  مهال  يمټ برید ترسره شو ېې  
دیادي ووسواوړ ادودد د   همداراا، وویشتل شو اوژوبل شو
دمتزدوري اردو د وستتې یتوتن  یتره   دري اابر    سیم  کتې

.  دویتتزر  تت  متتټ وویشتتتل شتتو اوژوبتتل شتتو  دار عستتکر
2019/12/21 

 وویشتل شو یو مزدور  وویس  دا دعل  کې
 ت    دهلمند والی  ددادعل  ووسواوړ ادودد د تور ل  دقلا

دمتتزدورو  وویستتو د وستتتې یتتوتن ګتتوډاګی   ستتیم  کتتې 
.  د ویتتتزر  تتت  متتتټ وویشتتتتل شتتتو اوژوبتتتل شتتتو   تتتوویس

2019/12/21 
 وویشتل شول  یره دار عسکر  3مارج  کې 

دمتزدوري   مرکتز تت   یرمت   دهلمند والی  دمارجې ووستواوړ
دویتزري وستلو  ت    تن   یره دار ګتوډاګ  عستکر 3 وستو اردو د

 2019/12/21.  مټ وویشتل شول
 تن  مزدور  وویس وویشتل شول 3دادعل  کې 

دهلمنتتتد والیتتت  ددتتتادعل  ووستتتواوړ ادودتتتد د هزارګتتتادو 
مزورو  وویسو  ر وستو دویتزري د    د ارېاوړ    سیم  کې

تنت   یتره  3    ایل  کې یتې   وسلو بریدود  ترسره شول ېې
 2019/12/21.   وویس وویشتل شول  دار مزدور

 مزدور عسکر ووژل شول2  سنګین کې
ووستتتواوړ ادودتتتد د موبایتتتل   دستتتنګین  دهلمنتتتد والیتتت 

دمتتتزدورو عستتتکرو   تتت   لتتت     تتت  ستتتیم  کتتتې  ختتتادړ
تنت  متزدور  2ېې و  امل  یې  وشوه دت تیک  ېاودد   ګزم 
 2019/12/22. ځای    ځای ووژل شول  عسکر

مزدورو عسکرو ت  مرګ ژوبل   3  دګرشک اوسنګین ترمابین
 اومت 

ترمتتابین   او ستتنګین ووستتواوړ  دګرشتتک  دهلمنتتد والیتت 
 تتتت  ستتتتیم  کتتتتې ستتتتنګین تتتتت   رغزیتتتتدو    دحیتتتتدراباد

متتاین  عستتکرو دت تیکتت   ودمتتزدور دمتتمن   تت   ل تت  ستتړک
تنتت  متتزدورو 3    مهتتال یتتې ترستتره شتتوه ېتتې  تت  ېاوددتت  

 2019/12/22مت . واو عسکرو ت  مرګ ژوبل  
 مزدور  وویس وویشتل شول ۵رید    وست  ب   داوه کې

 ت  ستیم    دهلمند والی  دداوړ ووسواوړ ادودتد د خرابتې
دبریتد  ت  ، دمزدورو  وویسو      وست   بریدترسره شتو  کې

. متتترګ ژوبلتتت  واومتتتت   تتتت  تنتتت  ګوډاګیتتتادو ۵ ایلتتت  کتتتې 
2019/12/22 
 وویشتل شول  تن  مزدور عسکر 3 مارج  کې 

   سیم    دهلمند والی  د مارجې ووسواوړ ادودد د کیم 
دویتزري وستلو بریدودت    د مزدورو عسکرو      وستتو  کې

ګوډاګ  عسکر وویشتتل  3ترسره شول ېې     ایل  کې یې 
 2019/12/22. شول

دماین دګوډاګیادو شوبل    دګرشک اوسنګین ترمابین
 مکارشوه

دهلنتتتد والیتتت  دګرشتتتک ووستتتواوړ اوستتتنګین ووستتتواوړ 
سنګین تت   رغزیتدو       سیم  کې  دکووک دغره  ترمابین
ېاوددت  وشتوه  ېتې  وت   دمتزدوري اردو   ت  شتوبل    سړک

مترګ   ګوډاګیادو تت   داستوویجاده او کې امل   یې  شوبل   
 2019/12/22. ژوبل  واومت 

 مزدو رعسکر ووژل 3ېاوددد  سنګین کې ت تیک  
دهلمند والی  دسنګین ووسواوړ ادودد د موبایل خادړ بت  

عسکرو دت تیکت  متاین  و     ل    سیم  کې دمزدوري اردو
تن  ګوډاګ  عسکر ځتای 3وشوه  ېې  و   امل   یې  ېاودد  

 2019/12/22.     ځای ووژل شول
 شوبل  دماین مکارشوه  دممن  دمزدور  سنګین کې

مند والی  دسنګین ووستواوړ ادودتد د ترمت  مادتده  ت  دهل
ېې وشوه  ېاودد         شوبل    اردو  دمزدوري   سیم  کې
ګتوډاګ  عستکر  داست   شوبل  ویجاده او کتې   و  امل  یې

 2019/12/22.  ځای    ځای ووژل شول
 وویشتل شوه  د مزدور دممن یوه شوبل    ګرشک کې
د   ووستواوړ ادودتد د دهرستراجد ګرشتک   دهلمنتد والیت 

دکمتین  ت     و لزو    سیم  کې دمزدورو  وویسو     شوبل 
دبرید     ایل  کتې شتوبل  دراکتټ ، تر  کې  بریدترسره شو
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متترګ ژوبلتت    ګوډاګیادوتتت  داستتتو تت  متتټ ویجتتاده او  کتتې 
 2019/12/22.  واومت 

 تن  ګوډاګیای وویشتل شول 2ګرشک کې 
ستتتتتتواوړ ادودتتتتتتد د دهلمنتتتتتتد والیتتتتتت  دګرشتتتتتتک وو

   سیم  کې و  هغ  متزدورو عستکرو ،   ددم   میرمندبب
ېتې ستیم   وشتوهجنړه    وویسو او سنګوري اربکیادوسره

تنت   2دبریدودو  ت   ایلت  کتې ،    ګڼ شمهر کې راغل     ت 
تنت  مجاهتدین  2کتې  جنتړه   ت ، ګوډاګیای وویشتل شول

ورستتید .   وودم تتام تتت   هتتم اخمیتتای اویوبتتل دشتتهادت
2019/12/22 

 مزدور  وویس وویشتل شول 3دادعل  کې 
ووستتتتتواوړ ادودتتتتتد د   دتتتتتادعل   دهلمنتتتتتد والیتتتتت  د

 تت     د ارېتتاوړ  تت  ستتیم  کتتې متتزدورو  وویستتو  هزارګتتادو
 ت   ا لت    دویزر ي وسلو بریدود  ترستره شتول ېتې   وستو

. ګتتتتوډاګ   تتتتوویس وویشتتتتتل شتتتتولتنتتتت  3  کتتتتې یتتتتې
2019/12/22 

عسکر ووژل  3دګوډاګیادو شوبل  ویجاده   مرکز و کرګاه کې 
 شول

د مرکتتتز و تتتکرګاه ادودتتتد د  لتتتورم    دهلمنتتتد والیتتت 
    سیم    دباباج   حواړ
ویجتتاده  د متتاین   تت   وستتیل   د متتزدوري اردو شتتوبل   کتتې

. شتول رځتای ووژل   تنت  ګوډاګیتای ځتای3  او کې ست اره
2019/12/22 

 تن  مزدور عسکر ویشتل شوي ۵دادعل     جال ه وکې 
دهلمند والی  ددادعل  ووسواوړ ادودد د باالختادو  ت  ستیم  

دویزري وستلو بریتد ترستره شتو    وست   کې دمزدوري اردو 
، تنت  ګتوډاګ  عستکر وویشتتل شتول3 ایلت  کتې یتې   ېې   

او دتوراو کتوو    همداراا دیادي ووسواوړ ادودد د دبرو قلا
دودت    بري   سیموکې دمزدوري اردو     وستو دویتزري وستلو 

. وویشتتتل  شتتولتنتت  عستتکر 2وشتتول  ېتتې   تت   مهتتال  یتتې 
2019/12/23 

 مزدور عسکر وویشتل شول 2  ګرشک کې
دهلمند والی  دګرشک ووستواوړ ادودتد د ستیدادو  ت  ستیم  

ددااکتو    تن  ګوډاګ  عسکر2   دمزدوري اردو د وستې  کې
 2019/12/23.    مټ وویشتل شول

 ژوبل شو1مزدور  وویس قتل 1  دګرشک اوسنګین ترمابین

اوستتنګین ووستتواوړ ترمتتابین د   دهلمنتتد والیتت  دګرشتتک
و  وویستتتتو  دمتتتتزدور   ستتتتنګین تتتتت   رغزیتتتتدو  ستتتتړک

، بریدترسره شو   موترسایکل اوورباددي س اره  وویسو     
یو ژوبل او       ه   کې یو مزدور  وویس ځای    ځای قتل

 2019/12/23ورغی. موټرسایکل دمجاهدینو الس ت  
 دمزدور دممن یوه شوبل  ویجاده شوه  دهرسراج کې

دهلمنتتتتتتد والیتتتتتت  د ګرشتتتتتتک ووستتتتتتواوړ ادودتتتتتتد 
دمتتزدورو  وویستتو   تت    دګمبتتتو  تت  ستتیم  کتتې  ددهرستتراج
ېې و  امل  یې شوبل  ویجتاده او کتې  وشوه ېاودد   شوبل 
 2019/12/23واومت .  ګوډاګیادوت  مرګ ژوبل   داستو

 ګرشک کې یو مزدور عسکر وویشتل شو
دهلمنتتتتتد والیتتتتت  دګرشتتتتتک ووستتتتتواوړ ادودتتتتتد د بب 

دمتزدوري اردو د وستتې یتوتن   مادده    سیم  کتې   اشک
 یره دار دویزر    مټ وویشتتل شتو اوځتای  ت  ځتای ووژل 

 2019/12/23. شو
 مزدور عسکر وویشتل شول 2دادعل  کې 

 ت  ستیم    دهلمند والی  د دتادعل  ووستواوړ ادودتدد تور لت 
بریدترستره شتو ېتې  ت   ایلت     ست ودمزدوري اردو        کې
    ه   کې یوتن ، تن  ګوډاګ  عسکر وویشتل شول2  یې  کې

 2019/12/23.شهادت وودم ام ت  ورسید  مجاهد د
 دیرغلنرو اووت و یو س  ن ږیری شهید کړی دادعل  کې 

 تت    دهلمنتتد والیتت  ددتتادعل  ووستتواوړ ادودتتد د شتتنې جتتامپې
سیم  کې دامریکای  یرغلنرو اووت و دملکت  خلکتو  ت  کورودتو 

یتتتوتن ستتت  ن ږیتتتری   ېتتتې وتتت  املتتت  یتتتې وکتتتړلبمبارودتتت  
 2019/12/23ورسهد.     شهادت   حاج  مومن اکا   کلیوال

 وویشتل شول  مزدور  وویس 2داوه کې     وست  برید 
دهلمند والی  دداوړ ووسواوړ ادوددد ژد صاحب    سیم  

 کې دمزدورو 
دویزري وسلو بریتد ترستره شتو ېتې  ت        وست     وویسو

.  تنتتت  ګتتتوډاګ   تتوویس وویشتتتتل شتتتول 2 ایلتت  کتتتې یتتې 
2019/12/23 

تن  ګوډاګیای وویشتل  11ګرمسیر کې    ېا   وهود و برید 
 شول

دهلمنتتد والیتت  دګرمستتیر ووستتواوړ ادودتتد د ځین  تتري 
دخ لتو   یرغلنترو  امریکتای کې      سیمو  اووکړۍ  ډراب

خلکو    دملک   جنایت ارو ګوډاګیادو    ملتیا داووت و   مټ
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ګتتڼ   دمتتمن دېتتا ې  تت  مهتتال،  تت  کورودتتو ېا تت  ووهلتت 
تنت  کلیتوال )  2 ووهتل،خلتک یتې  ل،ویجتاد کتړ  کورود 

( یتې وت  ځتای ستره بنتدیای اوی دصر او   او د خای محمد 
یتې  علت  ختای(، ختای ، الو ، محمد تن  کلیوال ) ۴ کړل،
وروستتتت  مجاهتتتدینو  تتت  ،میتتتای اویوبتتتل یتتتې شهیدکړاخ

تنت   11بریدود  ترسره کتړل ېتې  ت   ایلت  کتې یتې   دممن
تنتت   3 تت   ه تت  کتتې .  ګتتوډاګ  کمادتتډویای وویشتتتل شتتول

تنت  دتور دشتهادت وودم تام تت  2مجاهدین هم اخمیتای او 
 2019/12/23. ورسیدل 

 یو مزدور عسکر وویشتل شو  سنګین کې
دسنګین ووسواوړ ادودد د  سلن باه  ت  ستیم  دهلمند والی  

ددرااکو   ت  متټ وویشتتل   کې دمزدوري اردو یوتن عسکر
 2019/12/23.شو اوژوبل شو

 یو مزدور عسکر ووژل شو  واشیرکې
ادودتد ددتوي کتاریز  ت    دواشتیر ووستواوړ  دهلمند والیت 

د ګزمتتتتې یتتتتو ګتتتتوډاګی   ستتتتیم  کتتتتې دمتتتتزدوري اردو
یشتتل شتو اوځتای  ت  ځتای ددرااکو   ت  متټ وو  عسکر

 2019/12/23.  ووژل شو
 سنګین کې یو مزدور عسکر ددرااکو     مټ ووژل شو

ادودتد د ېینت  مادتده  ت  دهلمند والی  دسنګین ووسواوړ 
ددرااکتو    مزوري اردو یوتن ګوډاګی عستکر د  سیم  کې

.  تتت  متتتټ وویتتتتل شتتتو اوځتتتای  تتت  ځتتتای ووژل شتتتو
2019/12/23 
مرګ ژوبل    ګوډاګیادوت  ۵ېاودد  ت تیک   دادعل  کې 

 واودوو 
غربت   ت    31دهلمند والی  ددادعل  ووسواوړ ادودد د 

تنتت   ۵دمتتزدور دمتتمن    د دستتیم  کتتې ت تیکتت  ېتتاو
 2019/12/24. ګوډاګ  عسکرو ت  مرګ ژوبل  واودوو 

دمدرسې یو   مهال خلک وهل   دواادکې ګډ دممن دېا ې   
 و  ځای سره ودی  استاذ یې

 تتت     دهلمنتتتد والیتتت  ددتتتوااد ووستتتواوړ ادودتتتد د بردتتتوااد
یرغلنرو دخ لو ګوډاګیادو    ملتیا داووت و    مټ ېا     بااار 
دملکتت  خلکتتو د ګتتڼ   مهتتال دمتتمن  دېتتا ې  تت ، ووهلتت 

،  ړ یتتې غالکتتړړ،  یستې  متتات  کتتړ  دروااړ  شتمهردوکادودو
او دمدرستې یتوتن استتاد یتې وت  ځتای ستره   ووهلخلک یې 
 2019/12/24. یوود

 مزدور عسکر ویشتل شوي 3دادعل  جال ه وکې 
دهلمند والی  د دادعل  ووستواوړ ادودتد د وتوی مادتده  ت  
سیم  کې دمزدوري اردو یوتن  یره دار عسکر دویزر    مټ 

همتداراا دیتادي ، وویشتل شو اوځتای  ت  ځتای ووژل شتو
دمتزدور   ووسواوړ ادودد د هزارګادو د ارېاوړ    سیم  کې

 2برید ترسره شو ېې     ایلت  کتې یتې    عسکرو      وست 
 2019/12/24. تن  ګوډاګ  عسکر وویشتل شول

موټر   تن  ګوډاګیای مړه اوژوبل یو رینجر یې 9داوه    جال ه وکې 
 ویجاد شوی

دهلمند والی  دداوړ ووسواوړ ادودتد د ټادګتادو دګتودر  ت  
تنتتت  ستتتنګوري اربکیتتتای 3ستتتیم  کتتتې دمتتتزدوري ادارړ 

 وستو    ټاورودوکې د درااکوفودو    متټ وویشتتل   دخ لو
همتتداراا یتتادي ووستتواوړ ادودتتد د ژدصتتاحب  تت  ، شتتول
دګوډاګ   وویسو یتو رینجتر   کې  کې دکمین    تر   سیم 

، دغت  راا  وویس متړه اوژوبتل شتول  تن 2موټر ت ریب او 
دمتزدورو   دیادي ووسواوړ ادودد د سرخدوا  ت  ستیم  کتې

 دویتتزري وستتلو بریدودتت    او ستتنګوریادو  تت   وستتتو   وویستتو
او یتتو   تنتت  متتزدور  تتوویس 3وشتتول  ېتتې   تت   مهتتال  یتتې 

 2019/12/241.  وویشتل شولسنګوری اربکی 
 مزدور عسکر وویشتل شول 3مارج  کې 

دهلمنتتد والیتت  د متتارجې ووستتواوړ ادودتتد د تتتری  دتتاور 
دویزري   دمزدورو عسکرو      وست   دسیمټ     سیم  کې

تنتت  3  وستتلو بریدودتت  ترستتره شتتول ېتتې  تت   ایلتت  کتتې یتتې
 2019/12/24.  ګوډاګ  عسکر وویشتل شول

 دملک  خلکو کورود  تالش  کړي  ګرشک کې ګډ دممن
امبتتوو   تت    ودتتد دوالیتت  دګرشتتک ووستتواوړ اد  دهلمنتتد

دخ لتتتو ګوډاګیتتتادو  تتت    امریکتتتای  یرغلنتتترو  ستتتیم  کتتتې
ووهلت ، داووت و   مټ دملک  خلکو  رکورودو ېا ې   ملتیا

خلک یتې  ،کړلدممن ګڼ کورود  تالش   د ېا ې    مهال
 2019/12/24والدل.  و  سیم  د    بیرت   او  ووهل

 یو مزدور  وویس ووژل شو  هرسراج کې
د   دګرشتتک ووستتواوړ ادودتتد ددهرستتراج دهلمنتتد والیتت 

یتوتن متزدر  توویس ) غتالم دیبت  (   ګومبتو  ت  ستیم  کتې
 ت  متټ ویشتتل شتو  ووستل  دمجاهدینو وت  وتوري دویتزري

  2019/12/24. ځای وووژل شوځای    او
 ویشتل شوي  تن  ګوډاګیای۵  دهرسراج کې
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د   دهلمنتتد والیتت  دګرشتتک ووستتواوړ ادودتتد ددهرستتراج
تن  ګوډاګ   وویس  3دمزدوري ادارړ  یم  کې ګومبتو    س

، ددرااکوفودتتتتتتتتو  تتتتتتتت  متتتتتتتتټ وویشتتتتتتتتتل شتتتتتتتتول
دمتتزدوري    تت  ستتیم  کتتې  دی چتتال  ددهرستتراج  همتتداراا

دویزري وسلو    متټ ووژل    تن  ګوډاګیای 2اردو د وستې 
 2019/12/24.  شول

 مزدور عسکر وویشتل شول 2داوه کې 
د داوړ ووسواوړ ادودد د دري اابتر  ت  ستیم    د هلمند والی 

  2کې دمزدوري اردو 
.  تت  متتټ وویشتتتل شتتول  تنتت  ګتتوډاګ  عستتکر ددراا کتتو 

2019/12/24 
 دماین مکارشوه  دمزدور دممن یوه شوبل   دهرسراج کې

دم تر   دهلمند والی  دګرشک ووسواوړ ادودد ددهرسراج
 کتتال  تت  ستتیم  کتتې دمتتزدورو  وویستتو   تت  شتتوبل  ېاوددتت  

 دېتتتتاودد  وتتتت  املتتتت  شتتتتوبل  ت ریتتتتب او کتتتتېوشتتتتوه، 
 2019/12/25.  مرګ ژوبل  واومت   ګوډاګیادوت   داستو

داوه کې یو موټر ت ریب مزدور دممن ت   کې مرګ ژوبل  
 اومت 

   سیم  کتې   دداوړ ووسواوړ ادودد د شماالیدهلمند والی  
دکمتتین  تت  تتتر  کتتې    دمتتزدورو  وویستتو   تت  رینجتتر متتوټر

متزدورو   اومتوټر ت ریتب   دبرید     ایل  کتې، بریدترسره شو
 2019/12/25. واومت   ژوبل    وویسو ت  مرګ
شوبل  ویجاده  کې س اره مزدور عسکر ووژل   سنګین کې

 شول
ین ووستتواوړ ادودتتد د حتتاج  امتتین والیتت  دستتنګ  دهلمنتتد
اردو یتتتتوه   دشتتتتهلې  تتتت  ستتتتیم  کتتتتې دمتتتتزدوري  اکتتتتا
دهشتتتادودو  تت  متتټ ویجتتاده او کتتې ستت اره ټتتول   شتتوبل 

 2019/12/25. ګوډاګیای ځای    ځای ووژل شول
 مزدور عسکر وویشتل شوی 2داوه کې 

دهلمند والی  دداوړ ووسواوړ ادودد د جردامو  ت  ستیم  کتې 
تنت  ګتوډاګ  عستکر دویتزري وستلو  ت  متټ 2دمزدوري اردو 
 2019/12/25.  وویشتل شول
یو مزدور عسکر ددرااکو       شوبلې ویجادي 3سنګین کې 

 مټ قتل شو
دستتنګین ووستتواوړ ادودتتد د  ستتلن بتتاه  تت    دهلمنتتد والیتت 

سیم  کې دمزدوري اردو یوتن ګوډاګی عسکر ددرااکتو   ت  

همداراا دیتادي ، مټ وویشتل شو اوځای    ځای ووژل شو
 2ووسواوړ ادودد دېین  مادده    سیم  کتې دمتزدور دمتمن 

ماینودو   مټ    بش ړه توګ  ویجادي او کتې ست اره  دشوبلې 
دهمتدي ووستواوړ   وروست ، ټول ګوډاګ  عسکر ووژل شول

اردو یتتوه   دمتتزدوري  ادودتتد د موبایتتل ختتادړ  تت  ستتیم  کتتې
   بش ړه توګت    دهشتادودو    مټ  دکمین    بریدکې  شوبل 

، خبتر ووژل  شتولویجاده او کې س اره ټول ګوډاګ  عستکر 
ایاتوي     سیم  کې  ددممن یوه  بل   شوبل   هم  وت   من ت   
والده  او  کتتې  داستتتو عستتکرو تتت   متترګ  ژوبلتت   واومتتت . 

2019/12/25 
 دهرسراج کې یو اکماالت  موټر و  ېلود   سره دیول شوی

دی چتال  ت  ستیم    وسواوړ ادودتددهلمند والی  دګرشک و
ددممن یو اکماالت  موټر ېې   کې کندهار ت   رغزیدو  سړک

وتت    د شتوراب میتتدای تت  یتتې د ټتادګودو  تتراړ او تهتل رستتول
 2019/12/25.  ېلود   ) جادای( سره ودیول شو 

مزدور  9دادعل  کې ت تیک  ېاودد  یوه شوبل  ت ریب 
 عسکر مړه اوژوبل کړل

دهلمند والیت  ددتادعل  ووستواوړ ادودتد د متات    ت  ستیم  
 دمزدوري اردو   کې
 9دېتاودد  وت  املت  ت ت ک   ېاودد  وشتوه، عسکرو   و    ل 

اویتتتوه  واومتتتت  تنتتت  ګتتتوډاګ  عستتتکرو تتتت  متتترګ ژوبلتتت  
 2019/12/25ه.  ت ریب شو  یې  شوبل 

 یو مزدور  وویس ووژل شو  داوه کې
ووسواوړ ادودد د سرخدوا    سیم  کې دهلمند والی  دداوړ 

دکمین    بریدکې ځای    ځای    دمزدوري ادارړ یوتن  وویس
 2019/12/25.  ووژل شو
 مزدور  وویس قتل موټرسایکل یې ویجاد شو 2داوه کې 

ادودد دسرخدوا    سیم  کې   دهلمند والی  دداوړ ووسواوړ
 ت   ېاوددت  ېاوددت  وشتوه،    دمزدورو  وویسو    موټرسایکل

تنتت  ګتتوډاګ  2موټرستتایکل ویجتتاد او وربادتتدي ستت اره  کتتې 
 2019/12/26.   وویس ځای    ځای ووژل شول

 مزدور عسکر ووژل شول 2ګرشک کې 
دهلمند والی  دګرشک ووسواوړ ادودد د ده بدم خای    ستیم  

تن  ګتوډاګ  عستکر وویشتتل شتول  2کې دویزري وسلو    مټ 
 2019/12/26. اوځای    ځای ووژل شول
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دمزور دممن دځادګړي قطپې قومندای رحم  او    داوه کې 
 دور ګوډاګیای ژوبل شول ۴قتل 

دګوډاګړ   مرکز ت   یرم   د هلمند والی  دداوړ ووسواوړ
ادارړ د جاسوستت  شتتبکې دځتتادګړي قطپتتې دعستتکرو  تت  

وشتوه، ت تیک  ېاوددت    ز موټر دموټرسایکل بم    مټټوی
املتت  موټرستتایکل  تت  بشتت ړه توګتت  ویجتتاد او   دېتتاودد  وتت 

ځتای  ت  ځتای قتتل او   رحم  او ت   مشهور ظاوم قومندای
.  تن  دور ګوډاګیای ژوبتل شتول3یوبل ګوډاګی دیاامحمد او 

2019/12/26 
دادعل  کې یوعسکر ژوبل یو  وویس قتل کالشین و  یې 

 دیول شوی
شتتن  کلتت   تت  دهلمنتتدوالی  ددتتادعل  ووستتواوړ ادودتتد د 

دغلچک  برید   تتر  کتې   سیم  کې یوتن مزدور  وویس
ځتتتای  تتت  ځتتتای قتتتتل ، کالشتتتین و  اوېادټتتت  یتتتې 

همتداراا دیتادي ووستواوړ .   دمجاهدینوالس ت  ورغلتل
یتوتن متزدور   ادودد د هزارګادو د ارېاوړ  ت  ستیم  کتې

 2019/12/26. عسکر وویشتل شو اوژوبل شو
 ووژل شویو مزدور اربکی   داوه کې

دهلمند والی  دداوړ ووسواوړ ادودد د دري اابر  ت  ستیم  
کتتې دمتتزدورو ستتنګوري اربکیتتادو د وستتتې یتتوتن  یتتره دار 
. دویتتزر  تت  متتټ وویشتتتل شتتو اوځتتای  تت  ځتتای ووژل شتتو

2019/12/26 
عسکر وویشتل  2دمزدوري اردو د وستې   هلمند:دهرسراج

 شول
دهلمنتتتتتتتد والیتتتتتتت  دګرشتتتتتتتک ووستتتتتتتواوړ ادودتتتتتتتد 

کندهار تت   رغزیتدو    دکم رک د ل     سیم  کې  دهرسراج
تنتت   یتتره دارای دویتتزري 2دمتتزدوري اردو د وستتتې   ستتړک

 2019/12/26وسلو    مټ وویشتل شول
 مزدور  وویس وویشتل شول 2ګرشک کې 

دموستی کتال   دهلمند والی  دګرشک ووسواوړ    بااارکې
غلچکت  دمزدورو  وویسو    فلډر موټر  د اډړ    سیم  کې 
تنتتت  ګتتتوډاګ  2دبریتتتد  تتت   ایلتتت  کتتتې ، بریتتتد ترستتتره شتتتو

 2019/12/26. ژوبل شول   وویس
هلمند:دګرشک اوسنګین ترمابین موټرسایکل ویجاد یو 

  وویس ووژل شو

دهلمند والی  دګرشک اوسنګین ووسواویو ترمابین د ترکو 
دکاریز    سیم  کې دمزورو  وویسو    موټرستایکل ېاوددت  

وتت  املتت  موټرستتایکل ویجتتاد اووربادتتدي  وشتتوه، دېتتاودد 
.  ستت ور یتتوتن ګتتوډاګی  تتوویس ځتتای  تت  ځتتای ووژل شتتو

2019/12/26 
 واشیرکې دیرغلنرو جیټ اووت   یو ماشوم اخم  کړ

   سیم    دهلمند والی  دواشیر ووسواوړ ادودد د ګورااای
کلتتن  12کتتې دامریکتتای  یرغلنتترو جیتتټ اوتتوت    تت  یتتوه 

یتاد   ېې و  املت  یتې وکړ ي بمبار ماشوم )عبداوباري( بادد
 2019/12/2۷شو.  ماشوم س   اخم  

 مزدور سنګوري اربکیای وویشتل شول 2داوه کې 
دهلمند والی  د داوړ ووسواوړ ادودد د ټادګادو دګودر    

تنتت  ګتتوډاګ  ستتنګوري  2د متتزدور دمتتمن   ستتیم  کتتې
.  وویشتتتتتل شتتتتول  دکمتتتتین  تتتت  بریتتتتدکې  اربکیتتتتای

2019/12/2۷ 
 کې یو مزدور عسکر وویشتل شو ګرمسیر

دهلمند والی  دګرمسیر ووسواوړ ادودد د سربند    سیم  کې 
دمتتزوري ادارړ یتتوتن عستتکر دخ لتت   وستتتې  تت  ټتتاورکې 

 2019/12/2۷.وویشتل شو اوژوبل شو
 ګرشک کې    ېا   وهود و برید دممن ت  مرګ ژوبل  ادوو 

ستیم   ګتز  ت   دهلمند والی  دګرشک ووسواوړ ادودد د قلپ 
داووت و  ت  متټ ېا ت    کې یرغلنرو دخ لو ګوډاګیادو    ملتیا

ګډ ېې  و   بریدودو سره  م   شول او     مهال  یې    ووهل  
دمتمن دېتا ې  ت  مهتال ، واومت  دممن ت  درد  مرګ ژوبل  

وت  دمتمن ستره  ت  وستوځول، ټتودس متوټر  2دملک  خلکتو 
دتتتور تنتتت   2تتتتن اخمتتت  او 1م تتتام  جنتتتړه اوبمبتتتار کتتتې 

 2019/12/2۷ورسهدل.  وودم ام ت    دشهادت
 یو مزدور عسکر ووژل شو  دادعل  کې

دهلمند والی  ددادعل  ووسواوړ ادودد د ووی مادده    ستیم  
دویتزر  ت    کې دمزدوري اردو د وستتې یتوتن ګتوډاګی عستکر

 2019/12/2۷. مټ وویشتل شو اوځای    ځای ووژل شو
شوي ، شوبل  دماین مزدور عسکر ویشتل  2ګرشک کې 

 مکارشوه
دهلمند والی  دګرشک ووسواوړ ادودد د س ین مسجد  ت  

تن  ګوډاګ  عسکر دویزري وسلو 2سیم  کې    جال ه وکې 
یتتتوه   دمتتتزدور دمتتتمن  همتتتداراا،  تتت  متتتټ ووژل شتتتول
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ګوډاګیادوتت    داستتو او کتې     بش ړه توګت  ویجتاده  شوبل 
 2019/12/2۷.مرګ ژوبل  واومت 

مزدور  2اوسنګین ترمابین    جال ه وکې یوه شوبل  اودګرشک 
  وویس ویشتل شوي

دهلمنتتد والیتت  دګرشتتک اوستتنګین ووستتواوړ ترمتتابین د 
دمتزدورو   کم رک    سیم  کې سنګین ت   رغزیدو  ستړک

او وستوځول  ویجاده    وویسو یوه شوبل  دکمین    بریدکې 
، متتت ګوډاګیادوتتت  متترګ ژوبلتت  واو داستتتو  کتتې  شتتوه  او 
تنتتت  ګتتتوډاګ  2حیتتتدراباد  تتت  ستتتیم  کتتتې    تتت   همتتتداراا
. دویتتتتزري وستتتتلو  تتتت  متتتتټ وویشتتتتتل شتتتتول   تتتتوویس

2019/12/2۸ 
مزدور عسکر ویشتل  2 وویس او  ۴ګرشک    جال ه وکې 

 شوي
دهلمند والی  دګرشک ووسواوړ ادودد د سیدادو    ستیم  

تنتت  2کتتې دګتتوډاګړ ادارړ دمتتزدورو عستتکرو دقرارګتتاه 
، دویتتزري وستتلو  تت  متتټ وویشتتتل شتتول  عستتکرګتتوډاګ  
دمزدورو   دګرشک ووسواوړ دسربند    سیم  کې  همداراا

  بریتد ترستره شتو ېتې  ت  وویسو     وست  دویتزري وستلو 
.  تنتتت  ګوډاګیادوتتتت  متتترګ ژوبلتتت  واومتتتت  ۴ ېمهتتتال  يتتت

2019/12/2۸ 
عسکر مړه اوژوبل یوه شوبل   10دهرسراج    جال ه وکې 

 ویجاده شوي
دهلمنتتتتتتتد والیتتتتتتت  دګرشتتتتتتتک ووستتتتتتتواوړ ادودتتتتتتتد 

دی چتتال  تت  ستتیم  کتتې کنتتدهار تتت   رغزیتتدو    ددهرستتراج
سړک دمزدورو عسکرو    شوبل  ېاودد  وشتوه، دېتاودد  

تنت  متزدورو عستکرو  ۸و  امل  شوبل  ویجاده او کې س اره 
دی چتتال  تت  ستتیم    همتتداراا، تتت  متترګ ژوبلتت  واومتتت 

نتت  عستتکر دویتتزري ت2هغتت    دمتتزدوري اردو د وستتتې  کتتې
وسلو    مټ وویشتل شول ېې و  یوړ  وستې یتې بلتې تت  

 2019/12/2۸. اکماالت رسول
مزدو رعسکر  2۶ویجاد  او   یو مهم کنډک فتح  سنګین کې

 دمجاهدینوالس ت  ورغلل   کې قتل ګڼ مهمات
دېرخکیادو مادده    سیم    د هلمند والی  دسنګین ووسواوړ

ددوهمتتتې   میودتتتد قتتتول اردو 21۵کتتتې دمتتتزدوري اردو د 
قتوي ېاوددت     ت  متټ  د وغتم / تودتل  ومتړی   رکنډک   وواء

دبریتد اوېتاود   ت  ه  شو، ترسره شوه او بیا ور س  بریدترسر

یاد کنډک  ت  بشت ړه توګت  ویجتاد او فتتح شتو  کتې    ایل  کې
، تنتت  متتزدور عستتکر ځتتای  تت  ځتتای ووژل شتتول 2۶میشتت  

کارموو  ټو کودت  ،  ۸،  هدهوسوځهمداراا ددممن یوه شوبل  
یو راکټ ، یو وسط هاوای ، یوپ یتل ،  ت  ایاتت  ادتدااه مرمتړ 

 2019/12/2۸رغلل. اودور مهمات دمجاهدینوالس ت  و
مزدور عسکر قتل یو اربکی ژوبل  2   جال ه وکې   داوه

 شوی
دداوړ ووسواوړ ادودد د خسراباد    ستیم    دهلمند والی 

د      وویستو هغت  مهتال   ندادړدمزدورو  وویسو دقوم  کې
ماین  ېاودد   وشوه  ېې  غومتل  یې د مجاهتدینو متاین  

تنتت  ګتتوډاګ  2 ېاوددتت  کتتې  تت   تت   موټرستتایکل  یوستت ، 
، یتتتې ویجتتتاد شتتتو   تتتوویس ځتتتای قتتتتل اوموټرستتتایکل

یتوتن  ې كت دیادي ووسواوړ ددري اابتر  ت  ستیم    همداراا
 مزدور سنګوری اربکی د خ ل  

. ټاورکې دویز ر    مټ وویشتل شتو اوژوبتل شتو وستې    
2019/12/2۸ 

 سنګین کې یو مزدور عسکر ووژل شو
دهلمند والیت  دستنګین ووستواوړ ادودتد د  ستلن بتاه  ت  
ستتیم  کتتې دمتتزدوري اردو د وستتتې ټاوردراکتتټ  تت  متتټ 
.  ویجاد او کې یوتن ګوډاګی عسکر ځای    ځای ووژل شو

2019/12/2۸ 
 دماین مکارشو   وویسو یو موټردهرسراج کې دګوډاګ  

د ف یرادتو   والی  دګرشک وسواوړ ادودد ددهرسراج  دهلمند
دک ړ    سیم  کې دمزدورو  وویسو    ووکستل متوټر ېاوددت  

 داستتو ترسره شوه ېې     ایلت  کتې یتې متوټر ویجتاد او کتې 
 2019/12/2۸.  مرګ ژوبل  واومت   ګوډاګیادوت 

 ویشتل شویو مزدور عسکر و  و کرګاه کې
دهلمند والیت  دمرکتز و تکرګاه ادودتد د  لتورم  حتواړ 

   سیم  کې دبغرا  رغتاده د متزدور دمتمن یتوتن   دباباج 
عسکر دخ ل   وستې    ټتاورکې وویشتتل شتو او   ګوډاګی
 2019/12/2۸.  ژوبل شو

ساتود وسره  3و   دهرسراج کې دځادګړي قطپې مرستیال قومندای 
 ووژل شو

دګرشتتتتتتک ووستتتتتتواوړ ادودتتتتتتد د دهلمنتتتتتتد والیتتتتتت  
ستتیم  کتتې و تتکرګاه تتت   د متت   تت   دېارګتتل  دهرستتراج
د متزدور دمتمن دجاسوست  شتبکې دځتادګړي    رغزیدو 
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دمرستتتتتیال قومنتتتتدای )الل بهتتتتادر(  تتتت  فلتتتتډر   قطپتتتتې
الل   قومنتدای  ېاودد  ترسره شوه ېې     ایل  کې یې موټر
ل ساتود وسره ځای    ځای قتتل او یوبتل ژوبت 3و    بهادر
 2019/12/2۸. شو

دمزدور دممن یو کرینک اویوه شوبل    سنګین کې
 شوړ  ویجاده

دهلمنتتد والیتت  د ستتنګین ووستتواوړ ادودتتد د ېرخکیتتادو 
و عستتکر وهغتت   دمتتزدوري اردو تت  دمادتتده  تت  ستتیم  کتتې
دکنډک وژل شوي ګوډاګ  عسکر یې بریدود   وشول  ېې  
کرینتک دبریدودو    مهتال ددمتمن یتو ،  و  خاورو راک ل

اویتتتتوه شتتتتوبل  یتتتتې ویجتتتتاده   متتتتوټر وستتتتوځول شتتتتو
خوددممن دځتاد  تلفتاتو کتره شتمهره دت  ده ترالست    هشو
 2019/12/2۸ړ. شو

 تن  مزدور عسکر وویشتل شول 3دادعل  کې 
بیلتري او ژد لت    دهلمند والی  ددادعل  ووسواوړ ادودتد د

دویتزري وستلو    ت   وستتو  اردو  دمتزدوري      سیمو کې
تنت  ګتوډاګ   3ېتې   ت   مهتال  یتې      ترسره شتولبریدود

 2019/12/2۸. عسکر وویشتل شول
کمادډو عسکر وژل   یو امریکای  او یو ګوډاګی  خادشین کې

 شوي
ایتارت او کتال   دهلمند والی  دخادشین ووسواوړ ادودد د

دملک  خلکتو ر کورودتو   د ګډ دممن  عسکرو   سیموکې 
ووهلې، د ېا و      مهال      دممن  بریدودت   هتم   ېا ې 

یتو امریکتای  اویتو ګتوډاګی وشول  ېې      تر   کې یې  
داووت و تت    وروستتت  دمتتمن ، کمادتتډو عستتکر ووژل شتتول

ېتې وت   وکتړل   ت  ملکت  خلکوبمبارودت    مټ    سیم  کې
دیتتن   تنتت  کلیتتوال2ماشتتوم اخمتت  شتتو ،   یتتوتن  املتت  یتتې
همتتداراا دمتتمن ګتتڼ شتتول،  شتتهیدای   تت او حمداو  محمتد
ګتڼ سترایود  یتې    ووهتل،، خلک یې  لتالش  کړ  کورود 

تنتتتتت   2او دته تتتتتتې  تتتتت  مهتتتتتال یتتتتتې   لویجتتتتاد کتتتتتړ
ستتره   یتتې وتت  ځتتای  ممحمتتدظاهر او کلتت  مالامتتا  کلیتتوال
 2019/12/29 یوودل. 

ټاور ویجاد   مزدور عسکر مړه اوژوبل د وستې ۴سنګین کې  
  شوی 

د هلمند والی  دستنګین ووستواوړ ادودتد د  ستلن بتاه  ت  
تنتت  ګتتوډاګ  عستتکر 2ستتیم  کتتې دمتتزدوري اردو د وستتتې 

دیتتادي   همتتداراا، دویتتزري وستتلو  تت  متتټ وویشتتتل شتتول
د   ووستتواوړ ادودتتد د ېرخکیتتادو دمادتتده  تت  ستتیم  کتتتې

تن  مزدور عستکر 2او   مزدوردممن د وستې یوټاور ویجاد
 2019/12/29 . ځای    ځای ووژل شول

 دهرسراج کې یو مزدور  وویس وویشتل شو
د   دهلمنتتد والیتت  دګرشتتک ووستتواوړ ادودتتد د دهرستتراج

دمتتزدورو  وویستتو د وستتتې یتتوتن     تتو لزو  تت  ستتیم  کتتې
.  دویزر    متټ وویشتتل شتو اوژوبتل شتو   وویس  ګوډاګی

2019/12/29 
 عسکر ویشتل شوي  ګوډاګ  3یوه شوبل  او   ګرشک ړ
یتتتت  دګرشتتتتک ووستتتتواوړ ادودتتتتد د متتتتاونیر دهلمنتتتتد وال

د اجیر دممن  ت   عملیتات    قتوه  مسجد    سیم  کې   دس ین
تنتت  3او   یتتوه شتتوبل بریدودتت   وشتتول، د بریتتدودو  تت   مهتتال  

   وویشتل  شول  او دور     ته ت   بریتاو   شتول،   ګوډاګیای
 ه تت  کتتې یتتوتن مجاهتتد اخمتت  اویوبتتل دشتتهادت وتتود م تتام 

 2019/12/29.ورسید  ت 
 دادعل  کې یو مزدور  وویس وویشتل شو

دهلمند والی  ددادعل  ووسواوړ ادودتد د بیلتري  ت  ستیم  
دمتتتتتتتتزدور  وویستتتتتتتتو د وستتتتتتتتتې یتتتتتتتتوتن   کتتتتتتتتې 
او ځای     ددرااکو     مټ وویشتل شو    یردار  ګوډاګی
 2019/12/29. ووژل شوځای  

 مزدور  وویس وویشتل شول 2داوه کې 
ووسواوړ ادودد د سرخدوا  ت  ستیم   دهلمند والی  دداوړ

دمتتتزدورو  وویستتتو  تتت   وستتتت  دویتتتزري وستتتلو  تتت    کتتتې
تنت  ګتوډاګ   2 ت   ایلت  کتې یتې   ېتې وشول بریدود   مټ
 2019/12/29.  وویشتل شول  عسکر

 وویشتل شو   یو مزدور  وویس  دهرسراج کې
دم تترکال   د والی  دګرشک ووسواوړ ادودد ددهرسراج

د وستتتې یتتوتن  یتتره   دمتتزدورو  وویستتو تت  ستتیم  کتتې 
. دویتتتتزر  تتتت  متتتتټ وویشتتتتتل شتتتتو اوژوبتتتتل شتتتتو  دار

2019/12/30 
 تن  ګوډاګیای ویشتل شوي 3    وستو برید   دادعل  کې

ادودتدد وتوی مادتده ، ډبترو   دهلمند والی  د دتادعل  ووستواوړ
      او  ارېاوړ  قلا
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ترستتره وستتلوال بریدودتت    ستتیموکې دمتتزدور دمتتمن  تت   وستتت 
تنت  ګتوډاګ  عستکر اویتو  توویس 2دبریدودو     ایل  کې  ، شول

 2019/12/30وویشتل  شو. 
 ویشتل شوي تن  ګوډاګیای  ۸ګرشک کې 

والی  د ګرشتک ووستواوړ ادودتد دمتاونیر د ست ین   دهلمند 
بریدود  ترسره عسکرو   سیم  کې د مزدور دممن      مسجد

،     د تت  تن  ګوډاګیای وویشتل شول ۸شول  ېې      مهال  
 2019/12/30. لتن  مجاهدین هم اخمیای شو2کې  

 ویشتل شوي  تن  سنګوري اربکیای ۴داوه کې 
دهلمند والی  دداوړ ووسواوړ ادودد د دري اابر    سیم  کتې د 

تتر    دوستلوال بریتد  ت   تن  سنګوري اربکیتای2مزدور دممن 
ادودد د سرخدوا   دیادي ووسواوړ  همداراا،وویشتل شول  کې

   ت   وستت  دویتزري وستلو بریدترستره شتو ېتې  ت     سیم  کې
 2019/12/30. تن  سنګوریای وویشتل شول2 مهال  یې

 ګوډاګ   وویس وویشتل شول 2دهرسراج کې 
داوکوا   دهلمند والی  دګرشک ووسواوړ ادودد ددهرسراج

   دمتتتزدورو  وویستتتو  تتت   لتتتې ګزمتتت  شتتتاب  تتت  ستتتیم  کتتتې
تنت  2ددرااکو  بریدود  ترسره شول ېې  ت   ایلت  کتې یتې 

 2019/12/30. ګوډاګ   وویس وویشتل شول
 دملک  خلکو    کورودو ېا   وهل  دهرسراج کې ګډ دممن 

دستره   دهلمند والی  دګرشک ووسواوړ ادودد ددهرستراج
دملکت  خلکتو ر  د ګډ دممن  عستکرو   سیم  کې     ماب

و دېتتا ې  تت  مهتتال دمتتمن خلتتک وهلتت ، کورودتتو ېا تت  و
 2019/12/30والدل. و  سیم   ځورول  او بیرت  

تن  کلیوال یې بندیای  ۴دواادکې ګډ دممن غالوي کړي او 
 کړي
بااار    سیم     أر مز  ادودد د  دهلمند والی  ددوااد ووسواوړ

کې امریکای  یرغلنرو دخ لتو ګوډاګیتادو  ت  ملتیتا داووت و ت  
دمتتمن ګتتڼ دوکادودتت    ېتتا ې  تت  مهتتالدوهلتت ، ېا تت  و  متتټ

 یست  یتې   ، قیمتت  تتوک  او دغتدي کتړلاوکورود  د تالشتړ 
وتتتت  ځتتتتای  ستتتتره     تنتتتت  کلیتتتتوال یتتتتې ۴او    ړغالکتتتتړ
 2019/12/30یوودل.

 ددممن    بمبارکې یو کلیوال شهید شو  ګرشک
د هلمند والی  دګرشک ووستواوړ ادودتد د میرمنتدبب  ت  

 بمبتار  دجیټ اووت      مټ امریکای  یرغلنرو  سیم  کې
 2019/12/30شو. ېې و  امل  یې یوتن کلیوال شهید وکړ 

 دمزدور دممن شوبل  ویجاده کړه  سنګین کې ت تیک  ماین
ادودد د امای او   کاریز  ت    د هلمند والی  د سنګین ووسواوړ

دهغت  ت تیکت  متاین   سیم  کې دمزدور دممن  ت  شتوبل  کتې
دمتمن خ لت  شتوبلې تت  د ویږدووتو   ېاودد  ترسره شوه ېتې

 داستتو دېاودد  و  امل  شتوبل  ویجتاده او کتې، و اره  ورت  کړ
 2019/12/30.  ګوډاګیادوت  مرګ ژوبل  واومت 
 ګوډاګیادوت  مرګ ژوبل  ادوو  3دادعل  کې ت تیک  ېاودد  

دهلمنتتتد والیتتت  ددتتتادعل  ووستتتواوړ ادودتتتد د هزارګتتتادو 
اربکیتادو  ت   لتې ګزمت  د ارېاوړ    ستیم  کتې دستنګوري 

تنت  ګوډاګیادوتت  مترګ 3 ېې      مهتال یتې   ېاودد  وشوه
 2019/12/30واومت .  ژوبل  

 یوتن مزدور عسکر وویشتل شو  واشیر کې
دواشتتیر ووستتواوړ مرکتتز تتت   یرمتت  یتتوتن   دهلمنتتد والیتت 
. ددرااکو     مټ وویشتل شو اوژوبل شتو  مزدور عسکر
2019/12/30 

 ګوډاګیادوت  مرګ ژوبل  اومت  ۷ویجاد داوه کې یوموټر 
دت    او ډوېتر هتواي  اډړ  مرکز و کرګاه د د هلمند والی  
عستتتتکر ،  تتتتوویس اوستتتتنګوري   متتتتزدور  ګتتتتڼ شتتتتمهر

او ستترخدوا   ددتتاوړ ووستتواوړ ادودتتد د جردتتامو  اربکیتتای
راووتل  ېې  وت   بریدودت   او ېتاوددو ستره  مت    سیمو ت  
تنتت  ګوډاګیادوتتت  متترګ  ۷ تت  بریتتدودو اوېتتاوددوکې شتتول، 
وت  دمتمن واومت   او یو رینجتر  یتې  ویجتاد  شتو،  ژوبل  

تنت  مجاهتدین دشتهادت وودم تام تت   2سره    جنتړه کتې 
 2019/12/31ورسهدل. 

 داوه کې یو مزدور اربکی وویشتل شو
دهلمند والی  دداوړ ووسواوړ ادودد د ژد صتاحب  ت  ستیم  

 ت  متټ وویشتتل شتو کې یوتن مزدور سنګوری اربکی دویتزر 
 2019/12/31.  اوژوبل شو
تن  ګوډاګ  عسکرو او وویسو ت  مرګ  ۸   جال ه وکې   دهرسراج

 ژوبل  اومت 
دهلمنتتتتتتتد والیتتتتتتت  دګرشتتتتتتتک ووستتتتتتتواوړ ادودتتتتتتتد 

ماین    ېاودد  کې یو  د   دی چال    سیم  کې  ددهرسراج
همداراا د دهرستراج د ګومبتتو  ت  ، مزدو رعسکر ووژل شو

تنتت  ګتتوډاګ  عستتکر  3متتټ   د درااکتتو   تت   ستتیم  کتتې 
تنت  ګتوډاګ   2   ت  ستیم  کتې  او د ایکلند  وویشتل شول

دغتت   ، وویشتتتل شتتول   تتوویس د وستتلوال برید تت  تتتر  کتتې
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تنت  متزدور   2  د دهرسراج د وایرو مادده    سیم  کې  راا 
 2019/12/31. شول ووژل دویزي وسلو    مټ    وویس

 یو مزدور عسکر دویزر    مټ وویشتل شو  سنګین کې
د سنګین ووسواوړ ادودتد د موبایتل ختادړ   دهلمند والی 

 تت  ستتیم  کتتې دمتتزدوري اردو د وستتتې  تت  ټتتاورکې یتتوتن 
. دویتزر  ت  متټ وویشتتل شتو اوژوبتل شتو  ګوډاګی عسکر
2019/12/31 

 رواګای 
تو نګچ  اومهمات یې مزدور  وویس قتل یوه  3دهراودکې 

 ودیول شول
درواګتتای والیتت  ددهتتراود ووستتواوړ ادودتتد د شتتهیدادو د 

دمجاهدینووتت  وتتوري ېا تت     تت   متتزدورو  وویستتو   غودتتډۍ
متزدور  توویس ) ادګتی ،   تنت  3 ت  ېا ت  کتې ، ووهل شوه

یتتتتوه  وویستتتت    اومتتتتی اویوبتتتتل  تتتتوویس( ووژل شتتتتول
. ورغلتل  اودور مهمات یتې دمجاهتدینوالس تت   تو نګچ 

2019/12/1 
 یو مزدور عسکر ووژل شو  دهراودکې

د رواګتتای الیتت  د دهتتراود ووستتواوړ ادودتتد د شتتیهدادو  تت  
سیم  کې دمزدورو عستکرو  ت   لتې ګزمت   دت تیکت  متاین 

 كشا  كودك امل  یې یو ماین   ېاودد  ترسره شوه ېې و 
 2019/12/1. عسکر ووژل شو

 ووژل شو ېوره کې یو مزدور  وویس 
ادودتتد د ستتري   د رواګتتای والیتت  دېتتورړ ووستتواوړ

ددرااکو       یوتن مزدور  وویس دکمربند    سیم  کې 
متتتتتټ وویشتتتتتتل شتتتتتو اوځتتتتتای  تتتتت  ځتتتتتای ووژل 

 2019/12/1.شو
موټراویو 2کلیوال بندیای 2مرکز ترین وټ کې ګډ دممن 

 موټرسایکل یې سوځوو 
د رواګتتتتای والیتتتت  د مرکتتتتز ترین تتتتوټ ادودتتتتد د  تتتتای 

یرغلنتترو دخ لتتو   دستترخوم  تت  ستتیم  کتتې امریکتتای   دتتاوړ
، دملکت  خلکتتو  ت  کورودتتو ېا ت  ووهلتت   ګوډاګیتادو  ت  ملتیتتا

دملکت    لتنت  کلیتوال بنتدیای کتړ 2مهتال دمتمن   دېا ې  ت 
بیرت  و  سیم  او ځاوه وسوموټر اویو موټرسایکل یې  2خلکو 
 2019/12/3دل.وال د  

 س قتل شولتن  مزدورعسکراو ووی2اراګای دهرا دکی

والی  ددهرا د ووستواوړ ادودتددوبالی اوی توري  درواګای
او یتو   مزدور عستکر   1   سیمو کې    دوه جالبریودوک  

دویتتتزري وستتتلو   متتتټ وویشتتتتل   ګتتتوډاګی  تتتوویس  بتتتل
 2019/12/۴.. اوځای    ځای ووژل شول  شول

 تن  مزدورعسکراو وویس ووژل سول2اراګای دهرا دکی
ددهرا د ووسواوړ ادودددوبالی  ت  ستیم  والی    د رواګای

عستکرودویزري وستلو   کې دعثمای او دسیم  د وستت   ت
تنت  ګتوډاګ  2 شتول  ېتې   ت   مهتال  یتې بریدود  ترستره 

 2019/12/۴.شول.  عسکر اویو وویس قتل 
تن  مزدورعسکراو وویس مړه اوژوبل 2اراګای دهرا دکی

 سول
ارتاو     ستیم  ای والی  ددهرا د ووسواوړ ادودددګد روا

دودتت   بري دویتتزري وستتلو تت   عستتکرو  کتتې دجتادود وستتت  
ګتوډاګ  عستکرقتل اویوبتل  1      مهال  یې  ې  وشول  
 2019/12/4شو.  ژوبل 

ضربت  ټادد ت ریب اودګډدممن  1 شوبل 1ترین وټ کی
 ہوتمبول شو دتلفاتو   ویدو  عملیاتی قوه

شامنصتتورو   مرکزترین تتوټ ادودتتدد د والیتت   ایګتتد روا
اویرغلنترو دعملیتاتی   ړدکمربند   ستیم  کتی دکابتل ادار

، د جنتتړړ   تت   مهتتال  وشتتوهستتره ستت ت  جنتتړه   ړقتتو
ېاودېتتدل وعستتکرو ماینودتت   ودګودواو ل ټتتا   دګډدمتتمن  تت

یتې ویجتاد   بت  ټادد اویوه شتوبل و ضريېې  و  امل   یې 
د تلفتتتاتو  تتت   ویتتتدوو ستتتره  وت تتتتهدل. شتتتول  او دتتتور 
2019/12/5 

 تن  مزدور وویس قتل سول۴اراګای ېهارېینوکی
 ت   دهوشت  ادودتد والی  دېهارېینو ووسواوړ   د رواګای

  دفتتاع    یرمتت   تت قرارګتتاه تتت  ستتیم  کتتې دمتتزدور دمتتمن
 تت    ېتتې دویتتزري وستتلو بریدودتت  ترستتره شتتول  وستتت  
.  شتتتول  عستتتکر ووژل  تنتتت  ګتتتوډاګ  ۴ یتتتې کتتت    ایلتتت 

2019/12/5 
مړه اوژوبل   ګوډاګ  عسکر او وویس ۴کې   خا) رواګای

 شول
د رواګتتای والیتت  دختتا) رواګتتای ووستتواوړ مرکتتز تتت  

دمتتزدور دمتتمن   تت   لتتې ګزمتت   دت تیکتت  متتاین    یرمتت 
وروستتت  وربادتتدي دویتتزري وستتلو بریتتد   او وشتتوه ېاوددتت  
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تنت  ګتوډاګ  عستکرو  ۴اوېاوددت  کتې      برید، ترسره شو
 2019/12/6.  واومت   او وویسو ت  مرګ ژوبل 
ځای  کلیوال یې و   3تن  شهیدای او  12ترین وټ کې ګډ دممن 

 سره ودي
د رواګتتای والیتت  دمرکتتز ترین تتوټ ادودتتد د  تتای دتتاوړ د 

 ت  ملکت    د ګتډ دمتمن  عستکرو   سیم  کې   ک  نجک
 ت  ملکت   ووهلت ، دمتمن د ېتا ې   ت   مهتال خلکو ېا   

تنتت  کلیتتوال 2  وتت  املتت  یتتې  ېتتېوکتتړل  خلکتتو بمبارودتت  
تنت   3  شهیدای  شول،  تن  کلیوال 12  اخمیای او شاوخوا

همداراا دممن د دممن عسکرو  و  ځای سره  یوودل، دور 
دملکتت  خلکتتو یتتو ستترای دمنفجتتره موادو تت  متتټ ویجتتاد 

اوګڼ شتمهر  ړیې مات  کړ  او ددورو کورودو دروااړ  کړی
وځتتتتورول.   لتتتتک یتتتتې دتالشتتتتړ  تتتت  بهادتتتت  ستتتت  خ

2019/12/۷ 
 ېوره کې یو مزدور عسکر اویوګوډاګی  وویس ووژل شول

د رواګای والی  دېورړ ووسواوړ ادودد د سترړ دکمربنتد 
دویتزري وستلو    وستت      سیم  کتې و دمتزدور دمتمن  ت 

یوتن ګوډاګی عسکر اویو    مهال  یې برید ترسره شو ېې  
 2019/12/۸. ګوډاګی  وویس ووژل شول

ترین وټ کې شوبل  ویجاده  کې س اره مزدور  وویس ووژل 
 شول

د رواګتتای والیتت  دمرکتتز ترین تتوټ ادودتتد د  تتای دتتاوړ د 
ستت  ن مستتجد  تت  ستتیم  کتتې دمتتزدورو  وویستتو   تت  شتتوبل   

کتې دېاودد  و  مل  شوبل  ویجاده او ، ترسره شوه  ېاودد 
 019/12/۸.  مزدورو  وویس ووژل شول   س اره

 ترین وټ کې مزدور عسکر قتل موټرسایکل یې ویجادشو
 ت    د تای دتاوړ  د رواګای والی  د مرکز ترین وټ ادودتد

دبرید   تتر    یوتن مزدور عسکر  سیم  کې دیامار د وستې
. ځای    ځای قتتل اویتو موټرستایکل یتې ویجتاد شتو  کې

2019/12/۸ 
 دکې یو مزدور عسکر ووژل شودهراو

درواګای والی  د دهراود ووسواوړ ادودد د شینغوو     سیم  
کتتې یتتوتن متتزدور عستتکر د درااکتتو   تت  متتټ وویشتتتل شتتو 

 2019/12/۸. ووژل شو   ځای اوځای  
تن  یرغلنر عسکر قتل  ۷د برې نا وویدو   مرکز ترین وټ کې

 کړل

 تت  هتتوای  اډه کتتې   والیتت  د مرکتتز ترین تتوټ  د رواګتتای
راوویتدو  ېتې   بستماد  برې تنا  دیرغلنرو     خودی ځای

    بش ړه توګ    خودد ای  امل  یې  و 
وژل  شول. تن  یرغلنر عسکر ځای    ځای و ۷او   ویجاده

2019/12/10 
ت  دراد  تلفات اومت    ګډ دممن  مرکز ترین وټ کې

 ک  خلکو بمبارۍ کړياودممن    مل
مرکزترین تتتوټ ادودتتتدد اي دتتتاوي  د   والیتتت   د رواګتتتای

علمیتتات    دکمربند تت  ستتیم  کتتی دیرغلنتترو او ګوډاګیتتادو وتت 
غلنترو یردشوه، د جنړړ      مهال سره س ت  جنړه و   قوړ
ل وېاودېتتتتتدماینودتتتتت   20عستتتتتکرواوټادګودو و ل تتتتت   تتتتت
،  دمتتتمن ددرااکتتتو   تتت  متتتټ قتتتتل شتتتول  دتتتوریې 3او

کورودوستت ت  اودردتت  بمبتتاري او د ډي ستت    دعاموخلنو تت
کورودت   23دعاموخلنو  یې ېې و  امل    ډاي  وکړړ تو ودو 
 ت    شتوړ، ویجتادي   یتې هتم اوګڼ باغود  اوباغچ   ویجاد

 دای شتتول. یتنتت  مجاهتتدین اخمیتتای اوشتته3یتتاده جنتتړه کتتې 
2019/12/10 

 شویو مزدورعسکر قتل اویوبل ژوبل   خا) رواګای کې
مرکتتز تتت    د رواګتتای والیتت  دختتا) رواګتتای ووستتواوړ

ددرااکو     مټ یوتن مزدور عسکر ځای    ځای    یرم 
 2019/12/11.  قتل او یوبل ژوبل شو

 یو مزدور عسکر قتل او یوبل ژوبل شو  دهراودکې
 تت    د رواګتتای والیتت  د دهتتراود ووستتواوړ ادودتتد د وتتبالی

ګتتوډاګی متتاین  تتاک ستتیم  کتتې دکمتتین  تت  تتتر  کتتې یتتوتن 
. عستتتتکر ځتتتتای  تتتت  ځتتتتای قتتتتتل او یوبتتتتل ژوبتتتتل شتتتتو

2019/12/11 
ژوبل    ترین وټ کې یوه شوبل  ت ریب ګډ دممن ت  مرګ

 واومت  
ادودتتتتتتد د   د رواګتتتتتتای والیتتتتتت  دمرکتتتتتتز ترین تتتتتتوټ

 تت  راغلتت   دګتتډ دمتتمندکمربنتتد  تت  ستتیم  کتتې   کوټواوتتو
 تتت    دبریتتتدودو  تتت  مهتتتال، بریدودتتت  ترستتتره شتتتول  قتتتوه
دېتاوددو او بریتدودو وت  شتوړ، ېاودد  هم ترسره   دممن
شتمهره یتې   ختوکره واومتل دراد  تلفات   دممن ت    امل 

هتتم یتتوه   ددمتتمن دته تتتې  تت  مهتتالړ، دتت  ده ترالستت  شتتو
 ت  جنتړه کتې ، هشوبل  د ماین    ېاوددت  کتې ویجتاده شتو

 2019/12/15شول.   تن  مجاهدین شهیدای2
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 مزدور عسکر ووژل شول 2خا) رواګای کې 
درواګای والی  دختا) رواګتای ووستواوړ مرکتز تت   یرمت  

تن  ګوډاګ  عسکر ددرااکو     مټ وویشتل شتول اوځتای 2
 2019/12/15.    ځای ووژل شول

 شول مزدورعسکرمړه اوژوبل 2اراګای ېوره کی
دیادوالیتت  دېتتوري ووستتواوړ ادودددستتري دکمربنتتد  تت  

عسکرو ر وستتتت  دویتتتزري وستتتلو ى اج تتترو ستتتیم  کتتتې 
عستکرقتل  ګیګتوډا 1 ترسره شو ې  و  امل  يت    بریدود 
 2019/12/15ژوبل شو بل 1او

 مزدور عسکر قتل اویوبل ژوبل شو 1ېوره کې 
د رواګای والی  د ېورړ ووسواوړ ادودد د غادي دکمربند 

دمتتزدوري ادارړ   تت   وستتت  ددرااکتتو     تت  ستتیم  کتتې
 ترسره شو ېې    مهال یې   برید

 2019/12/15یوتن ګوډاګی عسکر ووژل شو
 10تن  قاتالی او  2دېا ې    مال   ېهارېینوکې ګډ دممن

 و  ځای سره ودي  تن  دور جنای  بندیای
 ت      د رواګای والی  دېهارېینو ووستواوړ ادودتد د کشت 

دخ لتتو ګوډاګیتتادو  تت    امریکتتای  یرغلنتترو  ستتیم  کتتې 
دېتتتا ې  تتت  ووهلتتت ، ېا تتت    داووت تتتو  تتت  متتتټ  ملتیتتتا
،  ړدممن دملک  خلکتو دکورودتو دروااړ متات  کتړ  مهال

 2یتې   اددای      دمجاهدینو و  یوه  او ووهلخلک یې 
 س تنت  دتور جنتای  بنتدیای وت  ځتای ستتره وت  او  تنت  قتاتالی
 2019/12/16یوودل. 

ګوډاګ  عسکر قتل یو کالشین و   ۵مرکز ترین وټ کې 
 دیول شوی  یې

دمرکز ترین وټ ادودد د دچتین دکمربنتد   د رواګای والی 
 تت    تنتت  ګتتوډاګ  عستتکر 3دمتتزدوري اردو    تت  ستتیم  کتتې

، ویزري وسلو وویشتل شتول اوځتای  ت  ځتای ووژل شتول
تن  ګوډاګ  عسکر قتل او یتو 2  همداراا دکمین    تر  کې

ی. کالشتتتتتین و  یتتتتتې دمجاهتتتتتدینو الس تتتتتت  ورغتتتتت
2019/12/1۷ 

 مزدورعسکرقتل سول 2رواګای ېوره کی
والی  دېوري ووستواوړ ادودتددغادي دکمربنتد  رواګای د

 وستتتت  دویتتتزري وستتتلو    تتتد دمتتتمن  تتت  ستتتیم  کتتتې 
ګتتوډاګ   1 ېتتې   تت   مهتتال  یتتې شتتول  ترستتره   بریدودتت 

همداراا تتت  ورتتتت  یوبتتتل بریتتتدک  یوبتتتل ، شتتتوعستتتکرقتل 
 2019/12/1۷شو. عسکرقتل 
 مزدور عسکر وژل شوي 2  ېهارېینوکې 

مرکتز ادودتد د مت    درواګای والی  دېهارېینو ووسواوړ
ددرااکتتو      تت  ستتیم  کتتې دمتتزدور دمتتمن   تت  عستتکرو
تنت  ګتوډاګ   2بریدود  ترسره شتول ېتې  ت   ایلت  کتې یتې 

 2019/12/1۷. ر ووژل شولعسک
 وویس قتل ګڼ مهمات  ۵  مرکز ترین وټ کې  وست  فتح

 دیول شوي
والیتتت  د مرکتتتز ترین تتتوټ ادودتتتد د دیچتتتین   د رواګتتتای

 ترستره   بریدود   دسر      وست   د ل   دکمربند    سیم  کې
تنت  ګتوډاګ   ۵ فتحت ،  وستت    دبریدودو     ایل  کېشول، 

 2همداراا و  دممن     ،  وویس ځای    ځای قتل شول
مرمتتړ اودتتور مهمتتات   1۵00کالشتتین وفود  ، یوراکتتټ ، 

 2019/12/1۸ت  ورغلل.  دمجاهدینوالس
یو ګوډاګی عسکر ددرااکو     مټ قتل   خا) رواګای کې

 اویوبل ژوبل شو
د رواګای والی  دختا) رواګتای ووستواوړ ادودتد د ګترم 

   سیم  کې    هغ  مزدورو عسکرو ېتې دبوټتو وهلتو   بب
دبریتد  ت   ایلت  ، ددرااکو  برید ترسره شو  و اره راوتل   

کې یوتن ګوډاګی عسکر ځای  ت  ځتای قتتل اویوبتل ژوبتل 
 2019/12/1۸. شو

 یو مزدور عسکر قتل اویوبل ژوبل شو  ېهارېینوکې
 ت     د رواګای والی  د ېهارېینو ووسواوړ ادودد د  ساوو

ویتتزري وستتلو   د متتزدور دمتتمن   تت   وستتت  د  کتتې  ستتیم 
ترسره شول ېې     ایل  کې یې یو ګوډاګی عسکر   بریدود 

 2019/12/1۸.  ځای    ځای قتل او یوبل ژوبل شو
 ېوره کې     وست  برید یو ګوډاګی  وویس ووژل شو

والیتت  د ېتتورړ ووستتواوړ ادودتتد د تتتوري ېینتت    د رواګتتای
 وویستو   ت   وستت  دویتزري  و  کتې دګوډاګ تدکمربند    ستیم

وسلو برید ترسره شو ېې     ایل  کې یې یتو ګتوډاګی  توویس 
 2019/12/1۸.  وویشتل شو او ځای    ځای ووژل شو

 ګوډاګ  عسکر قتل یوژوبل شو3مرکز ترین وټ کې 
د رواګای والی  دمرکز ترین وټ ادودتد د ګترم بب دغودتډۍ 

دویتتزري وستتلو    تت  عستتکرو   دمتتزدوري اردو    تت  ستتیم  کتتې
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ګتوډاګ  عستکر 3  بریدود  ترسره شول ېې  ت   ایلت  کتې یتې
 2019/12/20.  ځای    ځای قتل اویوبل ژوبل شو

 ددرااکو     مټ قتل یو ژوبل شو  مزدور عسکر 3ېوره کې 
ادودتتد د غتتادو   ېتتورړ ووستتواوړ  د  والیتت   رواګتتای  د

کوفودتتو بریدودتت  ددراا   تت   وستتت    متتزاده   او د  دکمربنتتد
تن  ګوډاګ  عستکر ځتای 3ترسره شول ېې     ایل  کې یې 
 2019/12/20.    ځای قتل او یوبل ژوبل شو

مزدور عسکر    جالجالبریدودوکې ووژل  3ېهارېینوکې 
 شول

ادودتتد د   مرکتتز  د رواګتتای والیتت  د ېهتتارېینو ووستتواوړ
   متزدور دمتمن      سیموکې  او اسټیشن  ، قرارګاه   م 

تنت   3ېې  ت   ایلت  کتې یتې  وشول د ویزري وسلو بریدود  
 2019/12/20ژل  شول. وو ګوډاګ  عسکر 

 تن  مزدور عسکر ووژل شول 2مرکز ترین وټ 
ادودتتد د  تتای دتتاوړ د دمرکتتز ترین تتوټ   د رواګتتای والیتت 

   ستیم  کتې  ت  متزدور دمتمن دویتزري وستلو   ګومرګیادو
تنت  ګتوډاګ   2 ت   ایلت  کتې یتې   ترسره شول ېې  بریدود 

    ه   کې یوتن مجاهتد ، عسکر ځای    ځای ووژل شول
 2019/12/20.  هم اخم  شو

شوبلې ویجادي مزدوردممن ت  مرګ  3مرکز ترین وټ کې 
 ژوبل  اومت 

ای والی  دمرکز ترین وټ ادودد د دچین د کمربنتد  ت  د رواګ
سیم  کې د ل  دسر      وستت  دست کو درودتو اوویتزري وستلو 

 وستت  ت ریتب   دبریتدودو  ت   ایلت  کتې، بریدود  ترسره شول
همتداراا  ت  ، ګوډاګیادوتت  مترګ ژوبلت  واومتت  واو کې میشت

یتې کومک  عسکرو هم  بریدود  ترسره شول ېې     ایل  کې 
 اودممن تت   کتې دردت  مترګ ژوبلت    ړشوبلې ویجادي شو 3

 2019/12/21واومت .  
 مزدور عسکر دویزر    مټ ووژل شول 2ترین وټ کې 

د رواګتتتای والیتتت  دمرکتتتز ترین تتتوټ ادودتتتد د ګتتترم بب 
دغودډۍ    سیم  کې دمزدوري ادارړ     عستکرو دویتزري 

  تنتت 2وستتلو بریدودتت  ترستتره شتتول ېتتې  تت   ایلتت  کتتې یتتې 
 2019/12/21. ګوډاګ  عسکر ځای    ځای ووژل شول

  وویس ووژل شو  ېوره کې یو مزدور
د رواګای والی  دېورړ ووسواوړ ادودد د سري د کمربنتد 

دمزدورو  وویسو      وست  دویزري وسلو برید      سیم  کې

یتوتن ګتوډاګی  توویس ووژل  ې  مهتال يتترسره شو ېتې  ت
 2019/12/21. شو

 یو مزدور عسکر ووژل شو  ترین وټ کې
د رواګتتتتای والیتتتت  دمرکتتتتز ترین تتتتوټ ادودتتتتد د تتتتای 

   متزدور دمتمن دویتزري    دګومرګیادو    سیم  کې  داوړ
یتتتوتن    مهتتتال یتتتې وستتتلو بریتتتد ترستتتره شتتتو ېتتتې  تتت

 2019/12/21.  عسکر ووژل شو  ګوډاګی
مزدو رعسکر وژل   2جال ه وکې یو ګوډاګی  وویس او  

 شوي
ېتتتتتتورړ ووستتتتتتواوړ ادودتتتتتتد د درواګتتتتتتای والیتتتتتت  د 

دویتزر  متزدور  توویس      سیم  کې  یوتن  دکمربند  سري
همتداراا ،    مټ وویشتل شو اوځتای  ت  ځتای ووژل شتو

دیادي ووسواوړ ادودد د توري ېین  دکمربند    ستیم  کتې 
وشوه  ېتې  وت   املت   ت تیک  ېاودد   عسکرو  و   ګوډاګ 
ووژل  شتتول. تنتت  متتزدور عستتکر ځتتای  تت  ځتتای  2 یتتې 

2019/12/22 
 ژوبل شو 1مزدو رعسکر قتل  2جال ه وکې   خا ) رواګای

مرکتتز تتت    د رواګتتای والیتت  د ختتا) رواګتتای ووستتواوړ
یو متزدور عستکر وویشتتل شتو   ددرااکو     مټ   یرم 

  همتتتتتتتتداراا ،اوځتتتتتتتتای  تتتتتتتت  ځتتتتتتتتای ووژل شتتتتتتتتو
 و ت  ګوډاګ ت   د قرارګتاه   دیادي ووسواوړ مرکز تت   یرمت  

 ت  مهتال ویزري وسلو بریدود  ترستره شتول ېتې عسکرو د
.  یتتتتو متتتتزدور عستتتتکر قتتتتتل اویوبتتتتل ژوبتتتتل شتتتتو  یتتتتې

2019/12/22 
 یو مزدور عسکر ووژل شو  ېهارېینوکې

د رواګتتتتای والیتتتت  د ېهتتتتارېینو ووستتتتواوړ مرکتتتتز تتتتت  
دویتتزري وستتلو بریتتد   دستتیم    تت   وستتت   د متت    یرمتت 

عسکر ځای  ت  دبرید     ایل  کې یوتن ګوډاګی ، ترسره شو
 2019/12/23.  ځای ووژل شو

تن  ۷اراګای مرکزترین وټ ک   ر وست  بریدک 
 عسکرووژل شول ګوډاګ 

والی  مرکزترين توټ ادودتددګرم بب  ت  ستیم    اګاید رو
 وست  دست کو،دردو اوویتزری وستلو   عسکرو د اجیرو ک  

تنتتت   ۷  یتتتې بریدودتتت  ترستتتره شتتتول ېتتت   تتت   ایلتتت  کتتت 
 2019/12/23ژل  شول. وو ګېګوډا
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تن  دحجرړ طاوبای بندیای  2ېهارېینوکې ګډ دممن 
 دکورودو دروااړ یې مات  کړي دي  کړي

ادودتد د باالدمت    د رواګای والی  دېهارېینو ووستواوړ
   سیم  کې امریکای  یرغلنرو دخ لو ګوډاګ  کمادتډویادو 

دېا ې    مهال دممن وهل ،    ملتیا داووت و   مټ ېا   و
تنتت  2دحجتترړ   ړ اومتتات  کتتړ  دروااړ  دخلکتتو دکورودتتو

  اودعاموخلنوګڼو.  یوودل طاوب اوپلمای یې و  ځای سره
 2019/12/23کوروت  ئ هم ایادود  وادول

تن  کلیوال  10دماشومادو    ګډوی   ترین وټ کې ګډ دممن
 شهیدای کړل

 ت    د رواګای والی  د مرکز ترین وټ ادودد د شامنصتورو
دملکتت     تت  ملتیتتا  ستتیم  کتتې یرغلنتترو دخ لتتو ګوډاګیتتادو

 ت   ایلت  کتې   ېتې  وکړړ خلکو    کورودو س ت  بمبارۍ 
ماشومادو     ۴د   او لایادمن او ویجاد شو  یې ګڼ کورود 

 2019/12/24شول. تن  کلیوال شهیدای  10  شمول
مزدور عسکر وژل  3   جالبریدودوکې   دهراود  :  رواگای

 شوي
 ت    رواګای والیت  د دهتراود ووستواوړ ادودتد د وتبالی  د

سیم  کې د عثمادزو دسیم       وست  دویتزري وستلو بریتد 
تنت  متزدور عستکر ووژل  2   مهتال  یتې ترسره شو ېتې  ت

دتورو عستکرو ېتې د ه تې   همداراا    سیم  کې   ، شول
راروای   دکمین    تر  کتې  بریدترستره شتو ېتې ځای ت  

.  تتت   ایلتتت  کتتتې یتتتې یوبتتتل ګتتتوډاګی عستتتکر ووژل شتتتو
2019/12/24 
 اویو  وویس ووژل شول تن  ګوډاګ  عسکر 3دهراودکې 

ادودتد دکتال مرېت   ت    د رواګای الی  ددهراود ووستواوړ
سیم  کې    متزدور دمتمن دویتزري وستلو بریدودت  ترستره 

تنتتت  ګتتتوډاګ  عستتتکر  2ې پیتتتې شتتتول ېتتتې  تتت   ایلتتت  کتتت
 2019/12/25.  ځای    ځای ووژل شول  اویو وویس
 ېوره کې یوتن مزدور  وویس ووژل شو 

د رواګتتای والیتت  دېتتورړ ووستتواوړ ادودتتد د ستتري 
دویتزر  ت       سیم  کتې یتوتن متزدور  توویس  دکمربند

. متتتټ وویشتتتتل شتتتوو اوځتتتای  تتت  ځتتتای ووژل شتتتو
2019/12/25 

 مزدورعسکرقتل شو 1ک اراګای خا) رواګای 

والی  دخا) رواګای ووسواوړ مرکزت  ځیرمت    اګاید رو
عستتتتکرو ددرااکتتتتو  بریدودتتتت  ترستتتتره   دقرارګتتتتاه  تتتت

ځای    ځای  عسکر ګیيوتن ګوډا 1 یې  مهال    ېې شول
 2019/12/25. ووژل شو

 ېهارېینوکې یو مزدور عسکر ووژل شو
مرکتتتز تتتت    د رواګتتتای والیتتت  د ېهتتتارېینو ووستتتواوړ

  دمتزدور دمتمن  ت   وستت   دګوهرګین    سیم  کې   یرم 
دویزري وسلو بریدودت  ترستره شتول ېتې  ت   ایلت  کتې یتې 

 2019/12/26. یوګوډاګی عسکر ځای    ځای ووژل شو
  تن  مزدورعسکر ووژل شول 3 ا ېهارېینوکې

والی  دېهارېینو ووسواوړمرکزادوددسترت     د رواګای 
ري وستلو بریدودت  ترستره دسیم  د وست   رعستکرو دویتز

عستکرځای  ت   ګ تنت  ګتوډا 3     ایل  کت  دبریدودو، شول
 2019/12/2۷. ځای قتل شول

 مزدورعسکرووژل سو1اراګای مرکزترین وټ کی
والی  مرکزترين وټ ادوددددچین    ستیم  کتې   رواګای د

یتې  وسلو بريدود  ترستره شتول ېت   ت   ایلت  کت  دویزري 
. ځتتتتای ووژل شتتتتو یتتتتوتن متتتتزدور عستتتتکر ځتتتتای  تتتت 

2019/12/2۷ 
 ووژل شو  یو مزدور عسکر  ترین وټ کې 

د رواګتتای والیتت  دمرکتتز ترین تتوټ ادودتتد د  تتای دتتاوړ 
دس ین مسجد    سیم  کې دویزري وسلو    برید کې یتوتن 

 2019/12/2۷. مزدور عسکر ووژل شو
تن  مزدور عسکر  9رینجر ت ریب   جال ه وکې  ترین وټ

 وژل شوي
یتت  دمرکتتز ترین تتوټ ادودتتد د  تتای دتتتاوړ د رواګتتای وال

دیکلینګ     سیم  کې    ګوډاګ  عسکرو دکمین    تر  کتې 
 ۴دبرید     ایل  کې یو رینجر موټر ویجتاد او ، بریدترسره شو

دتتاوړ د   د  تتای  همدارااووژل  شتتول،تنتت  متتزدور عستتکر 
دویتتزري وستتلو بریدودتت    او شتتیراغا  تت   وستتتو  عبتتداورحمن

او   تنت  2دشتیراغا د وستتې     مهتال  یتې   ترسره شول ېې
 ت   ه ت  کتې ، تن  مزدور عسکر ووژل شتول 3 وست  کې   بل 

 2019/12/2۷شو. یوتن مجاهد شهید 
 ویګوډاګ   وویس قتل یو ژوبل ش 3   جال ه وکې   ېوره

د ېتتورړ ووستتواوړ ادودتتد د غتتادي او   د رواګتتای والیتت 
 ت  ستیم  کتې دمتزدورو  وویستو  ت    توري ېین  دکمربندو
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تنت  ګتوډاګ   2دبریتد  ت   ایلت  کتې ،  وست  بریدترستره شتو
،  تتتوویس ځتتتای  تتت  ځتتتای قتتتتل او یوبتتتل ژوبتتتل شتتتو

دکمربند  ت    دیادي ووسواوړ ادودد د توري ېین   همداراا
متزدور  توویس ددرااکتو   ت  متټ ووژل   سیم  کتې یتوتن

 2019/12/31. شو
یو ګوډاګی عسکر اویو وویس وژل   دهراود    جال ه وکې

 شوي
ی وري    ستیم    د رواګای والی  د دهراود ووسواوړ ادودد د

، دویزر    مټ یو ګوډاګی عسکر ځای    ځای ووژل شو  کې
یتوتن همداراا دیادي ووسواوړ ادودد د شینغوو     سیم  کتې 

 2019/12/31. ووژل شو  مزدور  وویس دویزر    مټ
 ېوره کې یو مزدور  وویس ووژل شو

ادودتد د تتوري ېینت    د رواګای والی  د ېورړ ووستواوړ
دکمربند    سیم  کتې دمتزدورو  وویستو  ت   وستت  دویتزري 

ترسره شو ېې     ایلت  کتې یتې یتوتن ګتوډاګی   وسلو برید
 2019/12/31. ځای    ځای ووژل شو   وویس

 مزدورعسکرقتل سو 1اراګای ېهارېینوکی
دیادوالی  دېهتارېینو ووستواوړمرکزت  ځیرمت  دسترت   

ول ېی    ش وست  دویزري وسلو بریدود  ترسره   دسیم   
.  ګتتوډاګړ عستتکرځای  تت  ځتتای قتتتل ستتتو 1  ایلتت  کتت 
2019/12/31 

 اابل  
 یو مزدور عسکر دویزر    مټ ووژل شو  ارغنداب کې

داابل والی  دارغنداب ووسواوړ ادودد د ده افغادادو    ستیم  
دویزر    مټ وویشتل شو اوځتای  ت    کې یوتن مزدور عسکر

 2019/12/1. ځای ووژل شو
 یو مزدور  وویس دویزر    مټ ووژل شو  سیوري کې

ادودد د بهس    سیم  کتې   داابل والی  دسیوري ووسواوړ
دویتتزر  تت  متتټ    تتوویسدمتتزدورو  وویستتو د وستتتې یتتوتن 

 2019/12/1. وویشتل شو اوځای    ځای ووژل شو
 مزدور عسکر ووژل شول 2شین ړ کې 

د اابل والی  دشین ړ ووستواوړ ادودتد د   تړ بنتد ستیم  تت  
تن   2   مزدور دممن بریدترسره شو ېې     ایل  کې یې   یرم 

 ت   ه ت  کتې یتوتن  ، ګوډاګ  عسکر ځای    ځای ووژل شتول
 2019/12/2وودم ام ت  ورسید .   دشهادت مجاهد

 مزدور عسکر ووژل شول 2مرکز قالت کې 
   سیم    د اابل والی  د مرکز قالت ادودد د خای شملزي

دمزدورو عسکرو      وست  دویزري وسلو برید ترستره   کې
تن  ګوډاګ  عستکر ځتای   ت  ځتای  2  ې  مهال يشو ېې  
 2019/12/2.  ووژل شول

 یوتن اربکی مجاهدینوت  تسلیم شوشاجوی کې 
ادودتد د ېشتمو دبستو   د اابل والی  دشتاجوی ووستواوړ

) عطتتتتاء   اربکتتتتی  خیلتتتتو کلتتتت  اوستتتتیدود ی یتتتتوتن
دح اط و تتت  درک کوووستتتره داستتتالم  امتتتارت   محمتتتد(

 2019/12/2.  مجاهدینوت  تسلیم شو
 مزدر عسکر ووژل شول 2مرکز قالت کې 

 ت    د د کاکړادو اودتورکادود  والی  دمرکز قالت  د اابل
ګتتتتوډاګ    تنتتتت 2دمتتتتزدور دمتتتتمن د وستتتتتو   ستتتتیموکې
دویزري وسلو    مټ وویشتل شول اوځای    ځای   عسکر

 2019/12/3.  ووژل شول
 مزدور عسکر دویزر    مټ ووژل شول 2اتغرکې 

دویتزري وستلو    رمرکتزي ودادتړ  داابل والی  داتغر ووستواوړ
تنت  اجیتر عستکر  2ل  کتې یتې    مټ برید ترسره شو ېې     ای

 2019/12/3. ځای    ځای ووژل شول
 مزدور عسکر قتل شول 1۴ارغنداب کې     وست  برید 

داابل والی  دارغنداب ووسواوړ ادودد د ې ت  بنتد  ت  ستیم  
، د بریدودو بریدود  ترسره شول  کې دمزدور دممن      وست 

تنتت  متتزدور  12د وستتتې ټاورودتت  ت ریتتب او کتتې   تت   مهتتال 
تن  ګوډاګ  2همداراا    یاده ووسواوړ کې ، عسکر ووژل شول

وت  دمتمن ستره  ت  ، عسکر دویزري وسلو    مټ ووژل شتول
دشتهادت وودم تام تت   2تن  مجاهدین اخمیتای او 3د ت  کې 
 2019/12/3ورسیدل. 

اوژوبل  مړه  تن  مزدور عسکر ۴  شهرصفاکې شوبل  ویجاده
 شوي

داابتتتل والیتتت  دشهرصتتتفا ووستتتواوړ ادودتتتد د حتتتاج  
دمتزدور دمتمن دګزمتې    اسحاقزي اکا دمادده    سیم  کې

ېاوددت  وشتوه ېتې وت  املت  یتې شتوبل  ت ریتب      شوبل 
، عسکرو ت  مرګ ژوبل  واومت  وتن  ګوډاګ  2او کې س اره 
متتزدور عستتکر دویتتزري وستتلو  تت  متتټ ووژل  2  همتتداراا
 2019/12/3.  شول

 سیوری کې یوتن مزدور عسکر ووژل شو
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دبتهس   دسیوري ووستواوړ مرکتز تت   یرمت   د اابل والی 
دټتتاور یتتوتن متتزدور عستتکر  د ویتتزر  تت  متتټ وویشتتتل شتتو 

 2019/12/3.  اوځای    ځای  ووژل شو
 ارغنداب کې یوتن عسکر مجاهدینو ت  تسلیم شو

ده افغادتادو د د اابتل والیت  دارغنتداب ووستواوړ ادودتد د 
دح اط و ت    محتب او ت   سیم  اوستیدود ی یتوتن عستکر

.  درک کوووسره داستالم  امتارت مجاهدینوتت  تستلیم شتو
2019/12/4 

 مزدور عسکر دویزر    مټ ووژل شول 2ارغنداب کې 
 2داابل والی  د ارغنداب ووسواوړ ادودد د ایکویک د وستتې 

ل شتول اوځتای تن  ګوډاګ  عسکر دویزري وسلو    مټ وویشتت
 2019/12/۷.    ځای ووژل شول
ددممن اووت و دخلکو شمس  هینداري   شاجوی کې

 بمبارکړي
مربوطتاتو کتې هغت    دشاجوی ووسواوړ  ت   د اابل والی 

یتادي ووستواوړ تت  راغلت  وه   قوه ېتې وت  مرکتز قتالت دت 
 تت  ، اوبیرتتت  دتلتتو  تت  حتتال کتتې وه بریدودتت  ترستتره شتتول

وروستتت  واومتتتل، دمتتمن تتت  درادتت  تلفتتات   بریتتدودوکې
دملک    دېمبرادو کل     سیم  کې  دشبار  ددممن اووت و

ړ.  خلکتتو دبتتاغودو شمستت  هینتتداي بمبتتار اوت ریتتب کتتړ
2019/12/۷ 
 مزدور عسکر ووژل شول 2ددممن دقوړ   مرکز قالت کې

 ت    د اابل والی  دمرکز قالت ادودد د دورک    سیم  کتې
غ  موټریزکتاروای ېتې وت  شتاجوی ووستواوړ دت  راروای   ه

متزدور عستکر   تنت  2بریدترسره شو ېې  ت   ایلت  کتې یتې 
 2019/12/۷.  ځای    ځای ووژل شول

 یوتن  وویس مجاهدینوت  تسلیم شو  مرکز قالت کې
داابل والی  دمرکز قالت ادودتد د ست  ن  غبرګت  دستیم  

دح اط و ت  درک   ستیدرحمن    توویس   اوسیدود ی یوتن
.  کوووستتتره داستتتالم  امتتتارت مجاهدینوتتتت  تستتتلیم شتتتو

2019/12/6 
 مزدور عسکر ووژل شول 2شهرصفاکې 

 ت    داابل والیت  د شهرصتفا ووستواوړ ادودتد د ختورااد 
 وشوه  ېاودد     عسکروو دمزدور دممن      ل    سیم  کې

.  مزدور عسکر ځای    ځتای ووژل شتول 2ېې و  امل  یې 
2019/12/6 

مزدور عسکر ددرااکو  اویوه شوبل  د راکټ     3سیوري کې 
 مټ ویشتل شوړ

 تت    د اابتتل والیتت  د ستتیوري ووستتواوړ ادودتتد د کم تتاین
   مزدرو عستکرو د درااکتو  بریتد ترستره شتو   سیم  کې
تن  ګوډاګ  عسکر ځای    ځتای  ووژل 3  ې  مهال يېې  
 دراکټ      سیم  کې ددممن یوه شوبل   همداراا، شول

.     مټ ویجتاده او کتې ست اره ټتول ګوډاګیتای ووژل شتول
2019/12/6 

 تن  اربکیای مجاهدینوت  تسلیم شول2شاجوی کې 
کلتت    د اابتتل والیتت  دشتتاجوی ووستتواوړ ادودتتد د ببکچتت 

او هاشتتتم(   وطتتتا او تتت   ) تنتتت  اربکیتتتای 2اوستتتیدود   
کوووستتره داستتالم  امتتارت مجاهدینوتتت  دح اط و تت  درک 

 2019/12/۷. تسلیم شول
مزدور عسکر قتل  ۷میزاد  کې ددممن یوه شوبل  اورینجر ویجاد 

 ژوبل شوي ۴
ادودد دمرکز قالت   دمیزادې ووسواوړ د ټ هر  داابل والی 

اومیزادې     سرحدي سیم  کې دمزدور دممن د وستو   ت  
، د بریدودو     سره شولاکماالت کود و عسکرو بریدود  تر

یو ه شوبل  دراکټ    مټ ویجاده اویو رینجتر متوټر  مهال 
تنتت   ۷   تت   ه تت  کتتې ددمتتمن، واوتتواول شتتو   تت  متتاینیتې 

د جنړړ   ت   مهتال   ل، ژوبل شو ۴ګوډاګ  عسکر قتل او 
همتداراا ورستهدل،  تن  مجاهدین دشهادت وودم ام تت   2

وت  املت   کړي ېتېو   شاوخوا کلیو ډاړ   ددممن عسکرو
 2019/12/۷ورسهدړ. ادادې هم    شهادت  2 یې 

دور عسکر و  موټرسره  ۴مزدورعسکرقتل 1مرکز قالت کې 
 دیول شوي

داابل والی  دمرکز قالت ادودد د ظافرخیلو  ت  ستیم  کتې 
ژودتدي ودیتول   تن  مزدور عستکر وت  یتو فلتډر موټرستره ۴

 اوقضتت  یتتې داستتالم  امتتارت شتترعې محکمتتې تتت   شتتول
 د  ېدست ینې غبرګتې  ت  ستیم  کت  همتداراا، وس ارل شتوه

 2019/12/۸.  ووژل شو  دممن یو عسکر دویزر    مټ
 خلک تړو   مرکز قالت کې ګډ دممن دېابې    مهال

داابل والی  د مرکتز قتالت ادودتد د بتاودیو  ت  ستیم  کتې 
یرغلنرو دخ لو ګوډاګیادو    ملتیا دملک  خلکو    کورودتو 

ستړه    دېا ې    مهال دممن ملک  خلتک  ت ، وهل ېا   و
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او بیرتت  وت     لیتې ورتالشت  کتړ  کورودت  وتتړل    کېهوا 
 2019/12/۸والدل.  سیم  

 تلفات ادوو   وسلواوو بریدودو مزدور دممن ت   ارغنداب کې
د اابتتل والیتت  دارغنتتداب ووستتواوړ دادت تتاو  ووستتواوړ 

، د بریدودو  ت   او قراول باددي بریدود  ترسره شول   رمرکز
ددمتتمن دفتتاع  ټاورودتت  ت ریتتب اومتتزدور دمتتمن  مهتتال 
    ه   کې یتوتن مجاهتد هتم اخمت  واومتل.  تلفات   ت 
 2019/12/۸. شو

 ددممن ېوروک  یوکلیوال اخم  کړ  شهرصفاکې
ُوونړ کل     سیم    ادودد د  داابل والی  د شهرصفا ووسواوړ

کلیتتتتوال ) ځتتتتوای   یرغلنتتتترو ېوروکتتتتو یتتتتوتن د  کتتتتې
 2019/12/۸. وویش  اواخم  یې کړ  محمددسیم(

 مزدور عسکر ووژل شول 2مرکز قالت کې 
داابل والی  دمرکز قالت ادودد د خای شتملزي  ت  ستیم  
کې دمزدور دممن     شوبلو بریدترسره شتو ېتې  ت   ایلت  

 تن  ګوډاګ  عسکر ځای    2کې یې 
 2019/12/9.  ځای ووژل شول

 عسکر ووژل شولمزدور  2اتغرکې 
اوړ ادودد د عاوم کتاریز  ت  ستیم  داابل والی  داتغر ووسو

کې    مزدورو عسکرو برید ترسره شو ېې     ایل  کې یتې 
 2019/12/9. تن  ګوډاګیای ځای    ځای ووژل شول2

شهرصفاکې ګډ دممن یوتن کلیوال شمس او   او دهغ  
 ورېرود  شهیدای کړي  2

اوړ ادودتد د فتوالدګ  کلت  داابل والی  د شهرصتفا ووستو
شمس او ت    ت  کتور   ګډ دممن دیوتن کلیوال     سیم  کې
دکتور خاودتد شتمس   دېا ې    مهال دممن، ېا   ووهل 

ورېرودتت   تت  ډېتتر وحشتت  ستتره شتتهیدای   2  او دهغتت   او تت 
 2019/12/9. اوو  سیم  د  والدل  کړل

 دور ژوبل شول 2شاجوی کې یو مزدور عسکر قتل 
د اابل والی  دشاجوی ووسواوړ ادودد د ایارت  ت  ستیم  
کې    مزدورو عستکرو  ېاوددت  ترستره شتوه ېتې وت  املت  

دتور ژوبتل  2یو متزدور عستکر ځتای  ت  ځتای قتتل او   یې
 2019/12/10.  شول

شهرصفاکې یرغلنرو یو کاریز ت ریب کړی یو ماشوم یې 
 اخم  کړی

جلتتتدک د اابتتتل والیتتت  دشهرصتتتفا ووستتتواوړ ادودتتتد د 
 تت  کتتاریز دیرغلنتترو وتت  وتتوري دیتتوه غتتټ    درحمتتتزو کلتت 
 هو  امل  یې دکاریز خوو  بنتده شتو  ېې وشوتوغندي برید 

 2019/12/10شو.  اویوتن ماشوم  کې اخم  
 رینجر ویجاد یو مزدور عسکر ووژل شو  شهرصفاکې

 ت    ادودتد دهزارتتد  د اابل والی  د شهرصتفا ووستواوړ
بریدترستره شتو       رینجر موټر  دمزدور دممن  سیم  کې

ېې     ایل  کې یې متوټر ت ریتب اویتوتن ګتوډاګی عستکر 
 2019/12/11.   کې ځای    ځای ووژل شو
میل   1۵مزدوعسکر قتل  ۷   شهرصفاکې  وست  فتح

 دمجاهدینو الس ت  ورغل   وسلې
ادودتد د ستنګرمادد ه  ت    داابل والی  دشهرصتفا ووستواوړ

، د بریتد بریدترستره شتو  دممن      وستت سیم  کې دمزدور 
تنت   ۷او کتې میشت     وست   ت  ټتوویزه توګت  فتحت     مهال 

همتداراا ددمتمن ، ګوډاګ  عسکر ځای    ځای ووژل شول
 1۵  وستتتتوځول  شتتتتو،یتتتتورینجر اویتتتتو ووکستتتتل متتتتوټر 

وستتلې اومهمتتات دمجاهتتدینوالس   م تلتتا اونتتو   میلتت 
 2019/12/12لل. ورغ  ت 

 کلیوال شهیدای شوي 2دیرغلنرو    بمبارکې شهرصفا 
 رکلت    داابل والی  د شهرصفا ووستواوړ ادودتد د دادیکت 

دوه تن  کلیوال   ېې و  امل  یې وکړ دیرغلنرو اووت وبمبار 
 2019/12/13شول.) ګل احمد او محمداوویاء( شهیدای 

 ارغنداب کې یو مزدور عسکر دویزر    مټ ووژل شو
 ت     دارغنداب ووسواوړ ادودتد د ایکویتک  د اابل والی 

یتوتن    د ویزر برید ترسره شو ېې     ایلت  کتې یتې  وست  
 2019/12/14. شو  مزدور عسکر ځای    ځای قتل

 مرکز قالت کې یو عسکر ووژل شو
د اابل والی  دمرکز قالت ادودد د ظافرخیلو    سیم  کتې 

دت تیکتت    ګی عستتکردستت ین  غبرګتت  د وستتتې یتتوتن ګتتوډا
.  برید    تر  کې وویشتتل شتو اوځتای  ت  ځتای ووژل شتو

2019/12/14 
 شاجوی کې دکنډک قومندای اویو عسکر ژوبل شوي

کل     سیم    د اابل والی  د شاجوی ووسواوړ ادودد د وپل 
، د بریتتد  تت   تت  متتزدور دمتتمن وستتلوال بریدترستتره شتتو  کتتې
 اواویوعستتکر ژوبتتل شتتودشتتاجوی دکنتتډک قومنتتدای   مهتتال 

 ت  ، ددورو تلفاتو    اده یې کره مپلومات د  دړ ترالس  شتوي
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  ه تتتتت  کتتتتتې یتتتتتوتن مجاهتتتتتد دشتتتتتهادت وودم تتتتتام تتتتتت  
 2019/12/14ورسهد.

 بریدود  شوي     مزدور دممن  شملزوکې
تتتت    والیتتت  دشتتتملزو ووستتتواوړ مرکتتتزي ودادتتتړ  داابتتتل
، ه شتولعسکرو  بریدود  ترسر ود قراول     ګوډاګ    یرم 

ختوکره شتمهره یتې  واومتل دممن ت  تلفات      برید کې 
 2019/12/15ړ. د  ده ترالس  شو

 ارغنداب کې یوتن  وویس مجاهدینوت  تسلیم شو
ادودتتتتتد ددتتتتترۍ   داابتتتتتل والیتتتتت  دارغنتتتتتداب ووستتتتتواوړ

ېې  ت  شتین ړ  ) محمدادور(  اوسیدود ی یوتن  وویس   دکل 
دح اط و تت  درک   کووتت یتتې ددتتده ترستتره   او مرکتتز قتتالت کتتې

.  کوووستتتره داستتتالم  امتتتارت مجاهتتتدینو تتتت  تستتتلیم شتتتو
2019/12/16 

 ارغنداب کې ددممن     موټریزکاروای ېاودد  شوي
داابل والی  د ارغنداب ووستواوړ ادودتد د ستره ست ر  ت  

موټریزکتاروای ېتې وت    دمزدور دمتمن   ت  هغت   ېكسیم  
دېتاودد  وت  وشوه،  مرکز قالت د  راروای   دماین ېاودد 

امل  دممن ت  مرګ ژوبل  واومت   خوکره شمهره یتې دت  ده 
 2019/12/1۷ړ. ترالس  شو

 شملزو کې    مزور دممن بریدود  شوي
 ت  متزدور   مرکز ت   یرم   داابل والی  دشملزو ووسواوړ
دمتمن تت  ،  ت   بریتدودو کتې دممن بریدودت  ترستره شتول

ړ. ختتوکره شتتمهره یتتې دتت  ده ترالستت  شتتو واومتتتل تلفتتات 
2019/12/1۷ 

 ګوډاګ  عسکر ووژل شول 3  میزاد  کې دماین ېاودد  کې
د اابل والی  دمیزاد  ووسواوړ ادودد د ټ یر    ستیم  کتې 
   مزدورو عسکرو ېاودد  ترسره شوه ېې     ایل  کتې یتې 

.  تنتتت  متتتزدور عستتتکر ځتتتای  تتت  ځتتتای ووژل شتتتول 3
2019/12/1۸ 

 ۸    ل  عسکرو اوشوبل  ېاودد  شوي   قالت کېمرکز 
 عسکر وژل شوي

د مرکتتتتتتتتز قتتتتتتتتالت ادودتتتتتتتتد د   د اابتتتتتتتتل والیتتتتتتتت 
دمتزدور دمتمن   ت    یو ماین  الره کې      خوات   هزارتک

، وېاودیتد   ت  شتوبل    عسکرو وېاودید اویوبل ماین و ل 
تنت  متزدور  ۸  شوبل  ویجاده او  کې س اره  دېاودو و  امل 
 2019/12/1۸.  ای    ځای ووژل شولعسکر ځ

س اره عسکرو ت   کې   ټادګود  ویجاد 2ارغنداب کې ددممن 
 مرګ ژوبل  واومت  

دارغنداب ووستواوړ ادودتد د سترب ستند  ت    د اابل والی 
سیم  کې  دمزدور دممن      هغ  قوه وسلوال بریدود  ترسره 

دمرکتز و  مرکز قالت     راغلت  وه او بیرتت  یتې   شول ېې
مدرستتې ستتره وتت    همتتداراا، قتتالت   تت  وتتوري حرکتت  وکتتړ

 وستتې تت   یرمت  یوبتل   او دبلوداد  ددممن یو ضربت  ټادد
داستتتتو  ویجتتتاد او کتتتې  د متتتاین  تتت  ېاوددتتت  کتتتې ټادتتتد 

 2019/12/19.  مرګ ژوبل  واومت   ګوډاګیادوت 
 مزدور عسکر ووژل شول 2سیوري کې 

د اابل والی  دسیوري ووسواوړ ادودد د بتورګړ  ت  ستیم  
تنتت  ګتتوډاګ   2دمتتزدور دمتتمن هغتت  موټریزکتتاروای   کتتې

عسکر ددرااکو     متټ وویشتتل شتول اوځتای  ت  ځتای 
ووژل شتتول ېتتې یتتادي ووستتواوړ تتت  داکمتتاالتو  تت  موختت  

 2019/12/21. راروای  
 ویجاده شوه  میزاد  کې دمزدور دممن شوبل 

د اابل والی  دمیزادې ووسواوړ ادودد د ټ یر    ستیم  کتې 
ېې و  املت  یتې   وشوهېاودد    یوه شوبل   دبری  د وستې

شوبل  ویجاده او کې س اره ګوډاګیتای ټتول ځتای  ت  ځتای 
 2019/12/22. ووژل شول

اوغالوي یې کړي   سیوري کې مزدور دممن کلیوال وهل 
 ګوډاګیای وژو 3،مجاهدینو

   کلت    بورګړ  د سیوري ووسواوړ ادودد د  د اابل والی 
وت  مرکتز قتالت دت    عسکرو ېتې  دمزدور دممن هغ   کې

) دستتتالم اکتتتااوی ( ستتت     راغلتتت    یتتتوتن کلیتتتوال
یتتې وتت    اویتتوتن دوکادتتدار ) حکتتیم د ستتالم ورور(  وواهتت 
تتري   یتې   او   جیتب کتې ورستره  یست   یوودسره   ځای

دبتورګړ   دمتمن  همتداراا، خوشت  کتړودي او بیرتت  یتې 
  درحم  او ت  و  امل  یې  ېې وکړړ کل      یوه کور ډاي

 ت  ستیم  کتې وت  کشتمش  ، دمتمن  هم   اخم  شو  کاا
وروست   مجاهدینو ل. کشمش غالکړ     ایات  اددااه  خادو

متزدور   تنت  3 وکړ ېې      مهتال یتېددممن     قوه برید 
 2019/12/22عسکر ووژل  شول. 
    مټ ووژل شو یو مزدور عسکر دویزر  مرکز قالت کې

داابل والیت  دمرکتز قتالت ادودتد د کتاکړادو  ت  ستیم  
د متتتتزدور دمتتتتمن د وستتتتتې یتتتتوتن ګتتتتوډاګی   کتتتتې
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دویزر    مټ وویشتل شو اوځای  ت  ځتای ووژل   عسکر
 2019/12/22. شو

 یو عسکر وژل شوی  اتغرکې    مزدور دممن بریدود 
داتغر ووسواوړ مرکز ادودد د عتاوم کتاریز  ت  د اابل والی  

سیم  کې یوتن ګوډاګی عسکر ووژل شتو اوځتای  ت  ځتای 
  مهتتال دیتتادي ووستتواوړ  تت  مامتتام  همتتداراا، ووژل شتتو

خو دممن ت  دوراومتو تلفاتو     د وشوبری   مرکزي ودادړ
 2019/12/24.  شوي  کره مپلومات د  دي ترالس   اده

 رعسکر ووژل شویو مزدو   سیوري کې
د اابل والی  دستیوري ووستواوړ ادودتد د بتهس  ت  ستیم  

دویزر    مټ وویشتل شتو اوځتای   یوتن مزدور عسکر کې
 2019/12/24.    ځای ووژل شو

 یو مزدو رعسکر ووژل شو  ارغنداب کې
د ویتزري وستلو    ت  مرکتز  د اابل والی  دارغنداب ووسواوړ
کتې یتې یتوتن ګتوډاګی      مټ برید ترسره شتو ېتې  ت   ایلت 

 2019/12/2۷. عسکر ځای    ځای ووژل شو
 تن  ګوډاګ  عسکر وژل شوي 2اتغرکې 

یتتوتن   مرکتتز کتتې  والیتت  د ارغنتتداب ووستتواوړ  د اابتتل
ګوډاګی عسکر دویزر    مټ وویشتل شو اوځتای  ت  ځتای 

همداراا    ستیم  کتې ددمتمن یتو تتن ګتوډاګی ، ووژل شو
 2019/12/29. عسکر ځای    ځای ووژل شو

یو رینجر ویجاد  کې س اره ګوډاګ  عسکر ووژل   شملزو کې
 شول

 تت    مرکتتز تتت   یرمتت   د اابتتل والیتت  د شتتملزو ووستتواوړ
 ایلتتت  کتتتې ، متتتزدور دمتتتمن وستتتلوال بریدترستتتره شتتتو

یورینجر موټر ویجاد او کې س اره ټول ګوډاګ  عستکر   یې
 2019/12/29. ځای    ځای ووژل شول
 دممن وسلوال بریدود  شوي شاجوی کې    مزدور

د اابل والی  د شاجوی ووسواوړ ادودتد د حستن کتاریز او 
 ت  دود   وشول، بريدممن      مزدور     سیم  کې  کرباغو

بریدودوکې دممن ت  د وراومتو تلفاتو    اده کره مپلومات 
 2019/12/31. د  دي ترالس  شوي

موبایلود    تن  کلیوال بندیای کړي ۵  سیوري کې ګډ دممن
  یس  یې ودي دي  اودغدي

د اابل والی  د سیوري ووسواوړ ادودد د عمتراو کلت   ت  
، ووهلت  دملک  خلکو ر کورودو ېا     سیم  کې ګډ دممن

او ددتتادر   دعبتتداوغفار کتتاکو  دمتتمن  دېتتا ې  تت  مهتتال
تنتتتت  دتتتتور  3احمداو تتتت  دتتتتومیږي او   ېتتتتې هتتتتم  کتتتتاکو
یتې وت    عبداولطیاعبداومجید ، عبداو دوس او    کلیوال
و  ملک  خلکتو   ت    دممن  همدارااسره  یوودل،  ځای 

یتوودړ.     یست   دغتدي  موبایلود  او   جیبودو کې ورستره
2019/12/31 

 فراه
 مرکز کې یوتن  وویس مجاهدینوت  تسلیم شو

 ت  مربوطتاتوکې یتوتن  توویس )   مرکتز والیت  د فتراه   د
     ح اط و رباد ( د 

، داستالم  امتارت مجاهدینوتت  تستلیم شتودرک کوووسره 
وود.  یو میل وسل  هم مجاهدینوتت  را  دومودي و  ځای سره

2019/12/1 
ګوډاګیادوت  مرګ ژوبل   ۷قومندادادو   ګډوی 2مرکز کې د

 موټریې ت ریب شوي 2واومت   
     د فراه والی  دمرکز فراه مار ادودد د میدای  لور الري

دکمتتین  تت  تتتر  کتتې   ستتو تت  متتزدورو  ووی  ستتیم  کتتې
یتو رینجتر متوټر ، یتو   یلت  کتېادبریتد  ت   ، بریدترسره شتو

او   د قومنتتتتتتدای ستتتتتتالم   ستتتتتتراې  متتتتتتوټر ت ریتتتتتتب
دور ژوبتل  ۴ګوډاګیای قتل او  3منصور    شمول   قومندای
 2019/12/1.  شول

دمزدور دممن عملیات  قوه دتلفاتو   ویدووسره   مرکز کې
 وت تیده

ګڼ   دفراه والی  و  مرکز فراه مار د دوبهار اومزار سیمو ت 
د عملیتتاتو  تت    ړمالتتتشتتمهر ګتتوډاګ  عستتکر دیرغلنتترو  تت  

دبریتدودو موخ   راووتل  ېې و   بریدودو سره  م   شتول، 
ددردوتلفتاتو  ت  ویدووستره  ت    متزدور دمتمن      ایل  کتې

 2  و  دمتمن ستره  ت  جنړوکتې، ته ت  مجبوره کړی شول
دتتتتور اخمیتتتتای شتتتتول  2تنتتتت  مجاهتتتتدین شتتتتهیدای او 

.2019/12/2 
 مرکز کې    مزدور و  وویسو برید ترسره شو

ادودد د کرج     ستیم  کتې   دفراه والی  د مرکز فراه مار
   مزدورو  وویسو دکمین    تر  کې بریدترسره شو ېې  ت  

 2019/12/2.  ایل  کې یې دممن ت  تلفات واومتل
 ه شوبل  اویوکماا موټر ویجاد شولمرکز کې ددممن یو
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د فراه والی  د مرکز فراه متار ادودتد د شتماوناه  ت  ستیم  
دمزدور دممن     هغ  موټریزکاروای برید ترستره شتو   کې
،     بریتد دخ لو ګوډاګیادو داکماالتو و اره راورسیدل  ېې
 داستتتو یتتوه شتتوبل  اویتتو کمتتاا متتوټر ویجتتاد او کتتې کتتې  

 2019/12/2.  وبل  واومت  ګوډاګیادوت  مرګ ژ
 یو مزدور عسکر ووژل شو  باالبلوک کې

دفراه والی  دباالبلوک ووسواوړ ادودتد د شتیوای  ت  ستیم  
یوتن مزدور عسکر د درااکتو   ت  متټ وویشتتل شتو   کې

 2019/12/2.  اوووژل شو
 مزدور  وویس قتل یو ژوبل شو 3 شت وه کې 

ودادتتتړ مرکتتتز ي   دفتتتراه والیتتت  د  شتتتت وه ووستتتواوړ
تنتت   3  دبریتتد  تت   ایلتت  کتتې،  تتراب بریدترستتره شتتو  بادتتدي

.  بتتل ژوبتتل شتتو 1ګتتوډاګ   تتوویس ځتتای  تت  ځتتای قتتتل او 
2019/12/2 
 کې ګډ دممن دېا ې    مهال خلک ځوروو  بکواه

 ت  ستیم    دفراه والی  د بکواه ووستواوړ اوددتد د دیواوتک
 دګډ دممن و  ووري دملکت  خلکتو   ت  کورودتو ېا ت    کې

 خلتتک دمتتمن دمتتمن دېتتا ې  تت  مهتتال ، ووهتتل شتتوه
 2019/12/3 تهدل. وت و  سیم   ب ا اووځورول 

 مزدور  وویس ووژل شول  3 شت وه کې 
مرکتتتتزي    تتتت  د  شتتتتت وه ووستتتتواوړ  دفتتتتراه والیتتتت 

دبریتدودو  ت  ، دویزري وسلو برید ود  ترستره شتول   ودادړ
مزدور  توویس  2یوتن دجاسوس  شبکې غړی او    ایل  کې

 2019/12/3. ووژل شول
 ووژل شول  مزدور  وویس ۵مرکز کې 

ادودتتتتد د میتتتتدای   فتتتتراه متتتتار  دفتتتتراه والیتتتت  د مرکتتتتز
 ت     دمتزدور دمتمن د اکتاډمړ   ت  ستیم  کتې   لورالري
تن  مزدور  توویس  ۵    ایل  کې یې ، بریدترسره شو   وست 

 2019/12/3.  ځای    ځای ووژل شول
 ملک  وګړي بندیای کړي 2دممن بکوا کې ګډ 

ادودتتتد کتتتورګز او ېتتتای   دفتتتراه والیتتت  د بکتتتوا ووستتتواوړ
ړ، شتو دګډ دممن و  ووري ېا ې ووهل     سیموکې   کارت 

کلیتوال یتې وت    تنت 2او  ووهتل دېا و    مهال دممن خلتک 
 2019/12/4.  ځای سره دبندیادو    توګ  یوودل

 لک  خلک ځوروو فراه مرکز کې ګډ دممن دېا ې    مهال م

 تتت  ستتتیم     دفتتتراه والیتتت  دمرکتتتز فتتتراه متتتار ادودتتتد د رج
 ېا ت  متټ داووت و ت  ملتیتا    ډاګیادویرغلنرو دخ لو ګو  کې

ملکت  ل، دېا ې    مهال دممن ګڼ کورود  تالش  کړووهل ، 
 2019/12/4وت تهدل.  بیرت  و  سیم  د   ووهل اوخلک یې 
موټرسایکل اوتو نګچ  یې 2مزدور  وویس قتل  3دره کې  ادار

 مجاهدینو راودل
 تروی  مرکتز تت   یرمت    دفراه والی  د ادار درړ ووستواوړ

دکمین  ت  تتر  کتې  ت  متزدورو  وویستو بریدترستره   غرم 
تن  ګوډاګ   وویس ځای  ت  ځتای  3دبرید     ایل  کې ، شو
 2ددمتمن   همتداراا، یو موټرسایکل یتې ویجتاد شتو  قتل

دمجاهتتدینوالس تتت    اویتتوه تو نګچتت  دتتور موټرستتایکلود 
 2019/12/5غل .ور

 رېمن کې ټادد ت ریب یو وویس قتل یو ژوبل اویو تسلیم 
 شو
ادودتد د  ترېمن کلت   ت    دفراه والی  د  رېمن ووسواوړ

وشتتوه، ېاوددتت     دمتتزدورو  وویستتو   تت  ټادتتد  ستتیم  کتتې 
تنت  متزدور 2دېاودد  و  املت  ټادتد ت ریتب  کتې ست اره 

 تتت  ژوبتتتل شتتتویو کتتتې یتتتې یتتتوتن ، وبتتتل شتتتول تتتوویس ژ
. مجاهدینوتتت  تستتلیم شتتو اویتتوتن بتتل  تتوویس ووژل شتتو

2019/12/5 
 عسکرقتل موټر یې ویجاد شو۴کې قومندای او  جوين  فراه

 ت   ستیم    د فراه والی  د جوین ووسواوړ ا دودتد د  شتمک  
وشتتوه، دمتتزدورو  وویستتو   تت  ستتراې  متتوټر ېاوددتت    کتتې

تنتتت   ۴میرووتتت  او   متتتزدور قومنتتتدای  دېتتتاودد  وتتت  املتتت 
.  اوستتتراې  متتتوټر یتتتې ویجتتتاد شتتتو   تتتوویس قتتتتل  متتتزدور

2019/12/6 
دملک  خلکو یو موټرسایکل    شترودکې ګډ دممن
 ویجاد کړي  اویوارد 

ادودتتتتد د ې تتتتک   دفتتتتراه والیتتتت  د  شتتتتترود ووستتتتواوړ
کتې یرغلنترو دخ لتو ګوډاګیتادو  ت     ت  ستیم   اوېارماس

دېتا ې  ت  مهتال دمتمن ، وهل مټ ېا   وملتیا داووت و   
    یې مات  ړکړ د کورودو دروااړ اوک  وځورول خلک 
اویتتتتو اردتتتت  موټرستتتتایکل   یتتتتو موټرستتتتایکل   کتتتتړړ،
 2019/12/6وسوځاوه.   یې

   ملک  خلکو ېا ې       شت و او شیبکوه ووسواویو کې ګډ دممن
 وهل  دي
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دفتتتتراه والیتتتت  د  شتتتتت وه اوشتتتتهبکوه ووستتتتواویو  تتتت  
 9  دیرغلنتتتترو اوګوډاګیتتتتادو وتتتت  وتتتتوري  مربوطتتتتاتوکې

دممن دېتا و  ت  ووهل  شوړ،  رملک  خلکو ېا ې   ځای 
دکورودتتتو دروااړ یتتتې متتتات   وځتتتورول،مهتتتال خلتتتک 

ست ین ږیتری یتې وت  ځتای ستره   ش هت  کلتن  اویوتن  کړي
 2019/12/۷یوود. 

یوشمهر وسلې او مهمات   ممندمزدور د   رېمن کې
 دمجاهدینوالس ت  ورغل 

ادودد د  رېار  ت  ستیم    د  رېمن ووسواوړ د فراه والی  
ېتې   کشتا شتو  د وسلې یواېرمتتوی  دمزدو ردممن  کې
کالشتتتین وفود  ،  2یوامریکتتتای  پ یتتتل ،   مهتتتال  یتتتې  تتت

صندوق  مرمتړ ،  12  د ایکویک  مرمړ ، 1۴  دهشتادودو
یو ستټالیټ ټلیفتوی ، یتوه دادت  افغتای تلیکتام ، او ت  ایاتت  

. دتتتتور مهمتتتتات دمجاهتتتتدینوالس تتتتت  ورغلتتتتل  ادتتتتدااه
2019/12/۷ 
 کې     قرارګاه د بم افګن    مټ برید ترسره شو باالبلوك

شتیوای  رغټت    ادودتد د  دفراه والی  دبتاالبلوک ووستواوړ
ړ،  ت   بریتدودو کتې شتو وس مرمړ وار  دبم افګن  قرارګاه
 دمتمن تت  ایتای   ېتې وت  املت  یتې وویشتل  شتولهدفودو 
 2019/12/۷واوم . 

    مزدور دممن برید شوی   شترود کې
دبرید شو،  بریدترسره   دفراه والی  د شترود ووسواوړ     مرکز

خوکره شمهره یتې  واومتل مزدور دممن ت  تلفات       ایل  کې
 2019/12/۷ د     ترالس  شوړ.  

وسلواوو بریدودوکې مزدور دممن ت  مرګ        شترودکې
 ژوبل  واومت  

 تتت  مرکتتتزي    د فتتتراه والیتتت  د  شتتت  رود ووستتتواوړ 
دست کو اودردتو وستلو بریدودت  ترستره شتول ېتې د   ودادړ

یتتتادي   همتتتدارااواومتتتتل، تلفتتتات   متتتمن تتتت   کتتتې
  ت   مهتال بریدترسره شو ېتې   مرکزي ودادړ      ووسواوړ
 2019/12/۸واومتل.  تلفات   دممن ت یې  

 دټووړ مپاوی قومندای اویو  وویس ووژل شول  کې جوين
دټتووړ  ت    د فراه والیت  دجتوین ووستواوړ ادودتد د ت ت  ختزای

ېاوددت    داوبتو ودوتو   ت  متوټر  دمتزدورو  وویستو  مربوطاتوکې
دټووړ مپاوی قومندای اویتو  توویس قتتل  و  امل  یې  وشوه ېې 

 2019/12/۸. اوموټر یې ت ریب شو

 ووژل شو  مرکز کې یو وویس
ادودتد د ستلطای میراغتا  ت  ستیم    دفراه والی  دمرکز فراه مار

دویزر    متټ وویشتتل شتو   کې د وویسو د وستې یوتن  یره دار
 2019/12/9.  اوځای    ځای ووژل شو

 وسلوال بریدود  شوي  کزد شت وه ووسواوړ  رمر
بریدودت    مرکتزي ودادتړ   ت  دفراه والیت  د  شتت وه ووستواوړ

ختوکره واومتتل  دمتمن تت  تلفتات   ،     برید کتېترسره شول
 2019/12/15ړ. شمهره یې د  ده ترالس  شو

 تن  ملک  وګړي اخمیای شول۷ډاو   ددممن     مرکز کې
 ت  ستیم    د فراه والی  د مرکز فراه مار ادودد د کشن  دهیتک

دملکت  خلکتو  رکورودتو د دردتو   دګوډاګړ ادارړ عسکرو  کې
متت ې اویتتو ستتړی  2ېتتې وتت  ملتت  یتتې  وکتتړل  وستتلو بریدودتت  
 2019/12/16شول.  تن  دور اخمیای ۴شهیدای او 

 د شت وه ووسواوړ  رمرکزي ودادړ وسلوال بریدشوی
بریدترستره   رمرکتزي ودادتړ  د شتت وه ووستواوړدفراه والیت  

دمتتمن تتت  متترګ ژوبلتت  واومتتت   او   دبریتتد  تت   ایلتت  کتتې، شتتو
 2019/12/16. دووسواوړ یو ټاور ویجاد شو

 شوي  ددممن    قوه وسلوال بریدود   فراه مرکز کې
دفراه والی  دمرکز فراه متار ادودتد د کرجت  اودهیتک  ت  

د دمتمن  ت   عملیتات   قتوه  بریدودت   وشتول، د   سیموکې
د تلفاتو    واومتل او  دممن ت  تلفاتبریدودو      مهال   

 2019/12/16. و  سیم  وت تیدل  ویدووسره
   ډېر   کې دګوډاګړ ادارړ عسکرو یو موټرېلود ی باالبلوك

 وحش  سره شهیدکړ
یم  ادودد د شیوای    ست  دفراه والی  د باالبلوک ووسواوړ

دملک  خلکتو    عسکرو فراه ت   رغزیدو  سړک اجیرو  کې
وروستت  او غټ موټر     ټاټې    اوره مکت  کړي  یوه و 

موټرېلود ی مجبورکړ ېې عموم  قرارګاه ت  موټر   دممن
ېتتې دومتتودي اد تتار ورتتت  وکتتړ  تت  ډېتتر   داختتل کتتړي کلتت 
 2019/12/1۷شهید کړ. ې ي وحش  سره 

 وشوه   مرکز کې و  مزدور دممن سره جنړه
 تت    د د ستتور اودهیتتکدتتدفتتراه والیتت  دمرکتتز فتتراه متتار ادو

قتتوه ېتتې وتت  مرکتتز   تت    دمتتزور دمتتمن   تت  هغتت   ستتیموکې
دمتمن تت  شتول،  ت   بریتدودو کتې بریدود  ترستره   وه  رارواد 
ړ. ختتوکره شتتمهره یتتې دتت  ده ترالستت  شتتوواومتتتل  تلفتتات 

2019/12/1۷ 
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 کې    مزدور دممن وسلوال بریدود  شوي شت وه 
بریدودت    دفراه والی  د  شت وه ووسواوړ  رمرکزي ودادتړ

دبریدودو     ایلت  کتې دمتمن تت  مترګ ژوبلت  ، ترسره شول
ړ. واومتتتت   ختتتوکره شتتتمهره یتتتې دتتت  ده ترالستتت  شتتتو

2019/12/1۷ 
 باالبلوک کې یو مزدور عسکر قتل شو

ودتد د شتیوای دغټتې اد  دفراه والیت  دبتاالبلوک ووستواوړ
دویتزر   ددظام قراول د وستې یوتن ګتوډاګی عستکر  قرارګاه

،  تتت  متتتټ وویشتتتتل شتتتو اوځتتتای  تتت  ځتتتای  ووژل شتتتو
وتوغتتول   مرمتتړ  ۷د بتتم افګتتن    ریتتاده قرارګتتاه  همتتداراا
واومتتتتتل.  دمتتتتمن تتتتت   کتتتتې تلفتتتتات   ېتتتتې  شتتتتوړ

2019/12/1۷ 
مجبوره ددممن قوه دتلفاتو    ویدووسره    ته ت    مرکز کې

 کړی شوه
د دهیتتتک اوستتتور  فتتتراه متتتار   مرکتتتز د  دفتتتراه والیتتت  

کې  د دممن هغ  قوه  وت   بریتدودو ستره   سیمو  اوموراب
راوتلې  د وستو جودووو    موخ     م   شوه  ېې  سیمو ت 

ددردتو تلفتاتو  ت  ویدووستره  ت    دمتمن    جنتړه کتې  وه، 
هتد هتم مجا   ت   ه ت  کتې یتوتن، ته ت  مجبوره کتړی شتو

ست ت    وروست  ددممن و  ووري    ستیم  کتېو، اخم  ش
او دملک  خلکو    کورودو د ډیس  تو ودتو   وشوه  بمباري 

ملکت  خلکتو تت  درادت    ېتې وت  املت  یتېبریدود   وشتول  
 2019/12/1۸واومتل.  تلفات 
ګوډاګیای قتل یو شمهر  ۶دمهم قومندای    شمول   مرکز کې

 ژوبل شول
 تتت  ستتتیم    دمرکتتتز ادودتتتدد دهیتتتک دروااړدفتتتراه والیتتت  

)قومنتدای    دګوډاګړ ادارړ دجاسوس  شبکې مهتم غتړي  کې
دقومندای مجیتد      برید کې، مجیدخای( باددي بریدترسره شو

، تن  ګوډاګیای قتل اویو شمهر دور ژوبتل شتول ۶  خای    شمول
 2019/12/20شو.همداراا ددممن یو سراې  موټر هم ویجاد 

 مزدور عسکر  کې قتل شول 3شوبل  ویجاده مرکز کې 
 ت  ستیم    د فراه والی  دمرکز فتراه متار ادودتد د غالمتای

یتوه   ددمزدور دممن دموټریزکتاروای   بینا ماس وتن  کې
ویجتتاده او کتتې ستت اره  د متتاین   تت   ېاوددتت  کتتې   شتتوبل 
، اجیتتتتر عستتتتکر ځتتتتای  تتتت  ځتتتتای ووژل شتتتتول  تنتتتت 3

ست ین ږیتری ستړی وت    دممن    سیم  کې یتوتن  وروست 
 2019/12/21یوود.    و  ځای سره  خ ل اوی سره
 د شترود ووسواوړ  رمرکز  بریدشوی 

 رمرکتتتتتتزي   دفتتتتتتراه والیتتتتتت  د شتتتتتتترود ووستتتتتتواوړ
برید     ایلت  کتې دمتمن تت  تلفتات ، بریدترسره شو ودادړ

د  ت  دبریتړ، واومتل  خوکره شمهره یې دت  ده ترالست  شتو
 2019/12/21. مجاهد اخم  شو  مهال یوتن

    ېا   وهود   دممن بریدود  شوي  مرکز کې
 ت  ستیم    دفراه والی  دمرکز فراه متار ادودتد د شتهرکهن 

دمجاهتدینو   ت    یرغلنرو اوالست و و ګوډاګیتادو یتې  کې
دودو ستتره  متت   شتتول، وتت   بريتتکمربنتتد ېا تت  ووهلتت  ېتتې 
دتلفاتو    ویدووستره  ت  ته تت    دجنړړ     ایل  کې دممن

    ه   کې یوتن مجاهد اخمت  اویوبتل ، مجبوره کړی شو
 2019/12/21دشهادت وودم ام ت  ورسید. 

کلیوال یې  2ګډ دممن یو دوکای سوځووی   مرکز کې  فراه
 بندیای کړي

 ت  ستیم     د فراه والی  دمرکز فراه مار ادودد د شتهرکهن 
ېې  ت   وهل ورودو ېا   وګډ دممن دملک  خلکو    ک کې

تن  کلیوال یې و  ځتای 2او  وسوځاوه  یو دوکای   مهال یې
 2019/12/21یوودل. سره 

 بریدود  شوي  مرکز کې    مزور دممن
کتې وت   یم    ست  دفراه والی  د مرکز فراه مار ادودد د شماوناه

دممن ت  دردت        ایل  کې  دد توشوه،    ګډدممن سره د ت
 ت  ړ، خو کره شمهره یې د  ده ترالست  شتو واومت  مرګ ژوبل  

 2019/12/21. ه   کې یوتن مجاهد اخم  شو
فراه رود کې ددممن اووت و ملک  خلکو ت  دراد  تلفات 

 ادوو 
رود ووستتواوړ ادودتتد د توددتتک   د فتتراه والیتت  د فتتراه

دملکتت    ددمتتمن اووت تتو  دعبداو تت  خیلتتو  تت  ستتیم  کتتې
وکړړ ېې  و   امل   یې  خلکو    کورودو س ت  بمبارۍ 

ګڼ کور ود  ت ریب  اوملک  خلکوت  دراد  ماو  تلفتات 
 2019/12/21. واومتل 

دور یې ملکیای بندیای کړي ګڼ  ۴خاکسفید کې ګډ دممن 
 ځوروو  دي

دفراه والی  دخاکسفید ووسواوړ ادودد د حاج  اباد کلت  
ګډ دممن  وحش   عستکرو ېا ت   ووهلت ،  د     سیم  کې
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او   مات   کړړ دکورودو دروااړ      مهال دممن د ېا ې 
 2019/12/22یوودل.   یې و  ځای سره   تن  کلیوال ۴

ځای سره ودي  کلیوال و  ۴دممن دېا ې    مهال    شترودکې
 دکورودو دوااړ یې مات  کړي

د فتتتراه والیتتت  د شتتتترود ووستتتواوړ ادودتتتد د د ې تتتک 
ستتتیم  کتتتې دګتتتډ دمتتتمن وتتت    اوېارمتتتاس تتتتر متتتابین

دېتتا ې  تت  ، دېوروکو تت  متتټ ېا تت  ووهتتل شتتوه  وتتوري
خلک   مات  کړي ګډدممن دخلکو دکورودو دروااړ   مهال
یتوودل.    تن  ملک  وګړي یې وت  ځتای ستره۴او   ووهلیې 

2019/12/23 
 وویس مړه اوژوبل یو  ۴قومندادادو    شمول  2د  مرکز کې

 موټرویجاد شو
 ت    دمرکتز فتراه متار ادودتد د ومتړۍ حتواړ  د فراه والیت 
دګتتوډاګړ ادارړ یتتوتن مهتتم متتزدور قومنتتدای )   ستتیم  کتتې

صوف  غفار( دغلچک  برید   تر  کې ځتای  ت  ځتای ووژل 
   سیم  کتې دکمتین  ت    ر الريدمیدای  لو  همداراا. شول

د قومنتتدای فتتوالد   تت  متتوټر    دمتتزدورو  وویستتو  تتتر  کتتې
ددمتمن ووکستل متوټر   دبریتد  ت   ایلت  کتې، بریدترسره شتو

 اویوستتتتاتود ی یتتتتې ژوبتتتتل او دت ریتتتتب قومنتتتتدای فتتتتوال
 2019/12/25. یوساتود ی یې ځای    ځای ووژل شو

 بریدتر سره شودمزدور دممن     قرارګاه    کې باالبلوك
د فتراه والیت  د بتاالبلوک ووستواوړ ادودتد د ت ستیرک  ت  

ېې  ت  شتوسیم  کې دمزدوري اردو    قرارګاه برید ترستره 
همتتداراا متتت ، واو دمتتمن تتت  متترګ ژوبلتت     ایلتت  کتتې یتتې

وروستتت  ، ددمتتمن یتتوتن عستتکر دویتتزر  تت  متتټ ووژل شتتو
 وکتړړ ډاړ   وسلوددردو   دملک  خلکو    کورودو  دممن

 2019/12/25واوم .   خو ول  اوحمد ېات   کې ایای د 
 شوي     مزدور دممن  بریدود   کې   شترود

مرکز او دمتزدوري اردو   د فراه والی  د شترود ووسواوړ  
دبریتتدودو  تت   ایلتت  ، بریدودتت  ترستتره شتتول   تت  قرارګتتاه

تلفات واومتل  خوکره شمهره یې د    مزدور دممن ت   کې
 2019/12/25. ړده ترالس  شو

 دجاسوس  شبکې یو غړی ووژل شو  مرکز کې  فراه
دفتتتراه والیتتت  دمرکتتتز فتتتراه متتتار ادودتتتد د رېیمتتت  داحیتتت  

 دګوډاګړ ادارړ   کې

دجاسوستت  شتتبکې یتتو مهتتم غتتړی دمجاهتتدینو دغلچکتت  
 2019/12/2۷.  برید   تر  کې ځای    ځای قتل شو

  شترود کې وسلوال برید مزدور دممن ت  تلفات ادوو 
 تت  مرکتتز او دمتتزدوري    دفتراه والیتت  د  شتتترود ووستتواوړ

دبریتتدودو  تت   ایلتت  ، اردو  تت  قرارګتتاه بریدودتت  ترستتره شتتول
ختتوکره شتتمهره یتتې دتت   واومتتتل ن تتت  تلفتتات مدمتت  کتتې
 2019/12/2۷ړ. ترالس  شو  ده

ګوډاګ  دممن ت  تلفات  د شت وه ووسواوړ  رمرکز بریدودو 
 ادوو 

   مرکز وسلوال بریدترسره   دفراه والی  د شت وه ووسواوړ 
او      مټ ویجتاد شتو  یو ټاور دراکټ  مهال یې  شو ېې   

یوځتتتل   همتتتداراا واومتتتت ،  دمتتتمن تتتت  متتترګ ژوبلتتت  
ترستره  دووسواوړ    مرکز ددردو اوویزري وستلو بریدودت    بیا

واومتتتتل.  درادتتت  تلفتتتات    کتتتې  دمتتتمن تتتت   شتتتول ېتتتې
2019/12/2۷ 

 یو ادور عسکر ووژل شو  اداردره کې
 ت    دفراه والی  دادار درړ ووسواوړ ادودتد د وتودي دهنتې

تل شتدقرارګاه یوګوډاګی عسکر دویزر    مټ ووی  سیم  کې
 2019/12/2۷.  شو اوځای    ځای ووژل شو

دګوډاګیادو شوبل  ویجاده  کې س اره ګوډاګیای   مارکې  فراه
 ووژل شول
د کتال قلپت   ت  ستیم    د فراه والی  دمرکز فراه مار ادودد

دمزدور دممن هغ  شوبل  ېې و  یوړ  وستې یې بلت    کې
ویجتاده    ېاوددت  کتې  د ت تیک  ماین   اکماالت کول  ت 

او کتتې ستت اره ټتتول ګتتوډاګ  عستتکر ځتتای  تت  ځتتای ووژل 
 2019/12/2۷.  شول

 بریدشویدمزدور دممن    قرارګاه وسلوال    شترودکې
ووستواوړ ادودتدد ېتین افغتاد   ت    دفراه والیت  د شتترود

بریدودت    دبم افګن    مټ  سیم  دمزدور دممن    قرارګاه
 ېتتې  تت   ایلتت  کتتې یتتې دمتتمن تتت  تلفتتات   ترستتره شتتول
 2019/12/2۸واومتل. 
ددممن    ډاو ملک  خلکو ت  دراد  تلفات   کې باالبلوك

 اومت 
ووسواوړ ادودد د کال قلپ     سیم  د فراه والی  د باالبلوک 

ددردتو وستلو   کورودتو  دملکت  خلکو ت  متزدور دمتمن  کې
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تنتت  ملکتت  خلتتک  2یتتې   تت   مهتتال   ېتتېوشتتول بریدودتت  
 2019/12/2۸اومتل. او دراد  ماو  تلفات و اخمیای 

 د شترود ووسواوړ  رمرکز وسلوال بریدترسره شو
و دمتتزدوري ا   تت  مرکتتز  د فتراه والیتت  د شتتترود ووستتواوړ

 ت  بریتدودوکې ړ، مرمړ وارشو ۶دهاوای       قرارګاه  اردو
خوکره شمهره یتې دت  ده ترالست   واومتل دممن ت  تلفات 

 2019/12/29ړ. شو
 3ملک  وګړي شهیدای   تن ۵خاکسفید ددممن    بمبارکې 

 اخمیای کړي او دراد  ماو  تلفات یې ادوو 
ادودتتتد د دیتتتوال   د فتتتراه والیتتت  دخاکستتتفید ووستتتواوړ

یرغلنترو دخ لتو ګوډاګیتادو  ت    کلت   ت  ستیم  کتې   سرب
دمتمن   دېا ې    مهتالووهل ،  ملتیا داووت و   مټ ېا   

تنت  3او   هیتوادوال یتې شتهیدای  تن  ۵  ګڼ کورود  تالش 
او  لیتې ت ریتب کتړ  ، ګتڼ کورودت  لدور یتې اخمیتای کتړ

 2 تتت  شتتتهیدادوکې وروادول، تلفتتتات یتتتې درادتتت  متتتاو  
دهرات والی  دشتوا   عبداورحمن او دهغ  اوی بارای  تن 

دخاکستفید   تتن 1کلت  اوستیدود   ،   دوک ت   ووسواوړ
تنتت  دهمتتدي والیتت  2دخوشتتکاوي کلتت  اوستتیدود ی، او 

متزدوري      دیوال سترب کتې یتې  ېې  دمرکز اوسیدود  
تنت   2ت   ت  مهتال همداراا دممن دته تشامل دي،    کوو 

 2019/12/29یوودل.  کلیوال هم و  ځای سره 
 ۵ماشومای شهیدای  3ادار دره کې ددممن دتوپ    ډاو 

 اخمیای شول  تن 
د فراه والی  دادتادرړ ووستواوړ دمرکتز  ت  مربوطتاتوکې 

دډیس    دمزدور دممن و  ووري دملک  خلکو    کورودو
تنت  3ېې و  امل  یې    یوه کور کتې  وکړل توپ بریدود  

تن  غړي یې ټ یای شول  ۵دکوردړ   ماشومای شهیدای او
 .2019/12/29 

    مزدور دممن بریدود  شوي   شت وه کې
مرکتتتتتزي   دفتتتتتراه والیتتتتت  د شتتتتتت وه ووستتتتتواوړ  تتتتت

بریتتتدودو  تتت   ایلتتت  د ، ترستتتره شتتتول  بریدودتتت   ودادتتتړ
او مزدور دمتمن   دووسواوړ یو دفاع  ټاور ویجاد شو  کې
 2019/12/30واومتل.  دراد  تلفات   ت 

 وسلوال بریدشوی  د شت وه ووسواوړ  رمرکزي ودادړ

   مرکزي ودادړ بریدترسره   د فراه والی  د  شت وه ووسواوړ
ې دممن ت  تلفات اومت  خو کره شتمهره یت،     برید کې شو

 2019/12/30ړ.د  ده ترالس  شو
 ټاورود  ویجاد شول 2دووسواوړ دمرکز    شترودکې فراه

وستلوال   د فراه والی  د شترود ووسواوړ  رمرکزي ودادتړ
ټاورودت   2دووستواوړ   دبریتد  ت   ایلت  کتې، بریدترسره شو
واومت . او مزدور دممن ت   کې مرګ ژوبل    لت ریب شو

2019/12/31 
 یو مزدور عسکر ووژل شو  اداردره کې

مرکزي ودادړ دس کو ،   دفراه والی  د اداردرړ ووسواوړ  
شول ېې      تر   کتې   دردو اوویزري وسلو بریدود  ترسره 

    ه   کې یتوتن مجاهتد ووژل  شو، یو مزدور عسکر یې  
 2019/12/31. شو  هم اخم 

 مزدور  وویس وویشتل شول 2مرکز کې 
 ت    فراه مار ادودد د سلطای میراغادفراه والی  د مرکز 

تنت  ګتوډاګ   توویس دمجاهتدینو دغلچکت   2سیم  کتې 
.  برید تتتت  تتتتتر  کتتتتې ځتتتتای  تتتت  ځتتتتای ووژل شتتتتول

2019/12/31 
  وویس قتل او یوبل ژوبل شو  مرکز کې یو ګوډاګی

میراغا      سلطای  ادودد د   د فراه والی  د مرکز فراه مار 
د    تتوویس 2د  وویستتو د وستتتې م تتې تتت  والد   ستتیم  کتتې

وویشتل شول ېې یو یې ځتای  ت    وسلوال برید   تر  کې
 2019/12/31. ځای قتل اویوبل ژوبل شو

 کې س اره ګوډاګیای   دمزدور دممن شوبل  ویجاده   شترود کې
 ووژل شول

 ت    دفراه والی  د  شترود ووسواوړ ادودتد د ت ت  شتورای 
دمتزدور دمتمن  ت  شتوبل  قتوي ېاوددت  ترستره   سیم  کې
ټتول   شوبل  ویجتاده او کتې ست اره  دېاودد  و  امل شوه، 

 2019/12/31. ګوډاګ  عسکر ځای    ځای ووژل شول

 دایکندي
 تن  مزدور عسکر ووژل شول 3ګیزاب کې 

 ت    ددایکندي والی  دګیزاب ووسواوړ ادودت  د ایتن دره
دمتتزدور دمتتمن   تت   وستتت   بریتتد ترستتره شتتو    ستتیم  کتتې

تن  ګوډاګ  عستکر ځتای  ت  ځتای  3       ایل  کې یې  ېې
 2019/12/9.  ووژل شول
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دور 3  دارین  شهیدای2ګیزاب کې ددممن    ډاو یوه م   او 
 ژوبل شول
ادودتد دغرغشتنادو  ت    واوړددایکنډي والی  دګیزاب ووس

ستتیم  کتتې دګتتوډاګړ ادارړ دمتتزدورو عستتکرو وتت  وتتوري 
ېې و  امل  یتې یتوه  وشوړ  دملک  خلکو     کورودو ډاړ 

تنت  دتور دارینت  2تن  دارین  شهیدای اویتوه مت    2م   او 
 2019/12/20 ل.اخمیای شو

    مزدور دممن بریدود  شوي  کجرای کې
ددایکنتتډي والیتت  دکجتترای ووستتواوړ ادودتتد د باالدمتت  

دمتتتتزدور دمتتتتمن  تتتت  هغتتتت     تتتت  ستتتتیموکې  اوکرغتتتتې
 وشتتتتتتتتتول  وستتتتتتتتتلوال بریدودتتتتتتتتت   موټریزکتتتتتتتتتاروای

، د داووت واوټتتادګودو  تت  ملتیتتا ستتیمو تتت  راغلتت     ېتتې
    ایل  کې دممن دتلفتاتو  ت  ویدووستره  ت  ته تت  بریدودو 

 2019/12/2۷. مجبوره کړی شو

 کابل
 مزدور عسکر مړه او ژوبل شول ۴سبز کې ټادک ت ریب، ده 

اب درړ ستیم  کتې   ړ    ووسواو ده سبز  والی  د د کابل 
 د ېتاودد  وت  املت  د مزدوري اردو    ټادک ېاودد  وشوه، 

متتزدور عستتکر متتړه او ژوبتتل  ۴د دمتتمن ټادتتک ت ریتتب، 
 2019/12/1 شول.

یای مړه او ګوډاګ ۵کابل مار کې د جاسوس  شبکې موټر ت ریب 
 ژوبل شول
جاسوستت  شتتبکې  تت   ى د کابتتل متتار یکتتتوت ستتیم  کتتې 

افسرادو برید ترسره شتو ،  ت  بریتد کتې د دمتمن هتایلکس 
 ۵   ګډوی د یتادي شتبکې  ېلود   موټر ت ريب شو او د 

 2019/12/2 مزدور افسرای مړه او  ژوبل شول .
 جال بریدود  ترسره شول 2کابل مار کې    مزدور دممن 

ده ستبز ووستواوړ د امنیت   ت  متدیری  والي   ى د کابل 
برید ترسره شو  ېې    تر  کې یې مزدور دممن تت  مترګ 

حواړ ادودد ترخیلو قطپې  ت   1۸همداراا د مت ،وا ژوبل  
خا) تپلیمې مرکز هم د ېریک  مجاهدینو و وا د الست  

    برید کتې  دمتمن  تت   د اومتت  بمودو برید ترسره شو، 
   اده دقیتتت  مپلومتتتات دتتت  دي ترالستتت  شتتتوي. تتتایتتتای 
2019/12/5 

 ده سبز کې رینجر ت ریب،  وویسو ت  مرګ ژوبل  واومت 

د کابتتل ده ستتبز ووستتواوړ ادودتتد ترخیلتتو تنګتت  ستتیم  کتتې د 
مزدورو  وویسو    رینجر ېاودد  وشوه ېتې  ت  تتر  کتې یتې 
رینجر ت ریب، ختو دمتمن تت  د اومتتې مترګ ژوبلت   ت  اده 

 2019/12/16  مات د  دي ترالس  شوي.دقی  مپلو
 مزدور عسکر ووژل شول 2موسه  کې رینجر ت ریب، 

د کابل موسه  ووسواوړ ادودد عبداور   کال ستیم  کتې د 
مزدوري اردو    رینجر موټر کمین برید ترسره شو ېتې  ت  

 مزدور عسکر ووژل شول. 2تر  کې یې رینجر ت ریب او 
2019/12/1۸ 

 مزدور عسکر ووژل شول 3ویجاد، کابل مار کې رینجر 
حتواړ ادودتد ترخیلتو تنګت  ستیم  کتې د  1۸د کابل متار 

مزدوري اردو    رینجر د ت تیک  ماین ېاودد  ترسره شتوه 
متزدور  3یې موټر    بش ړ ډول ت ریتب،  و  امل   یې  ېې 

 2019/12/22 عسکر ووژل شول. 
ل قرباه کې د جاسوس  شبکې کارمند ژوبل ساتود ی یې ووژ

 شو
د کابتتل والیتت  د قربتتاه ووستتواوړ ادودتتد بیټنیتتو ستتیم  کتتې د 

یم ریاس     یو وود  ودي کارمنتد  90جاسوس  شبکې ادودد 
بریتد کتې د ستیالب  ت  دتوم دغت  ګتوډاګی    برید ترسره شو،

 2019/12/26 مرګودی ژوبل او ساتود ی یې ووژل شو.
 کړلګوډاګیای مړه او ژوبل  2حواه کې ېاوددې  12کابل مار 

حواه کې د بت تاک وت   لتور الرړ  12د کابل مار ادودد، 
سره د تاالشړ    ګوډاګیادو ت تیک  ېاودد  وشتوه ېتې وت  

متتتتتتزدور عستتتتتتکر متتتتتتړه او ژوبتتتتتتل  2املتتتتتت  یتتتتتتې 
 2019/12/2۷ شول. 

 مزدور عسکر ووژل شو 1سروب  کې 
د کابل والي  د سروب  ووسواوړ ادودد ېهتل کتزي ستیم  

وشتو او ځتای  ت  کې د مزدوري اردو    یو تن عسکر برید 
 2019/12/31ځای  ووژل  شو. 

   غزد
 قرباه کې د دممن    کاروای برید ترسره شو

د غزد  والي  د قرباه ووسواوړ ادودد مشک  ستیم  کتې د 
مزدور دممن    دظام  کاروای برید ترسره شو ېې    تتر  

متتت .  واو کتتتې یتتتې دمتتتمن تتتت  د ستتتر او متتتال ایتتتای 
2019/11/30 
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 مزدور عسکر وژوی دی 1ګیالی کې برید 
روتت  ستتیم  کتتې د  د غزدتت  واليتت  د ګتتیالی ووستتواوړ ادودتتد ې

 1برید ترسره شو  ېې    تتر  کتې یتې  مزدوري اردو     وست  
 2019/12/1تن مزدور عسکر ووژل شو.

شلنر کې ګډ دممن    کلینک، مدرس  او اووس  کورود  ېا   
 کې ماو  ایای ادووی

اشتغاونرو او ګوډاګیتو   شتلنر ووستواوړ کتې ت   د غزد  والي  
اوپلتوم مدرست  د ستلطای د اکودو  ت  کلینتک، شتمس  عسکرو 

کورودتتو بادتتدړ ېا تت  کلیواوتتو  تت    محمتتد او عبتتداووو   تت  دتتوم 
د مدرستې وطاقودت  ت ریتب د ېا ې      مهتال  دمتمن ووهل ،
وتوټ  یتې  ، کورودو ت  د تاالشړ  ت   لمت   ت  اور دنوتتل او لکړ

 2019/12/1کړل.  
 ګوډاګیای مړه او ژوبل شول 3غزد  مرکز کې رینجر ت ریب، 

زد  مرکز ادودد محبس سیم  کې د مزدور دممن  ت  رینجتر د غ
متزدور  1رینجتر ت ریتب،  ،     ېاودد  کې موټر ېاودد  وشوه 

 2019/12/2دور ژوبل شول. 2عسکر قتل، 
 شلنر کې د دممن       وستو  او قرارګاه بریدود  وشول

یرګتتو ستیم  کتې د   ت   شتلنر ووستواوړ     والی  دد غزد
 ت  ېتې    وستتو بریدودت  ترستره شتو ل 3مزدوري اردو    
متتزدور عستتکر قتتتل، یتتو شتتمهر دتتور ژوبتتل  2تتتر  کتتې یتتې 

شول.همداراا د یادړ ووسواوړ  ت  ستینې ستیم  کتې هتم د 
مزدوري اردو    قرارګاه برید ترسره شو ېې    تر  کې یې 

مترګ  اومتېاطاق ت ریب، خو ګوډاګیادو ت  د  1د دممن 
 2019/12/2  ترالس  شوي.ژوبلې    اده مپلومات د  دي 

غزد  مرکز کې د ګیرو د دام دهاد ووسوال    موټر ېاودد  
 وشوه

د غزد  مرکز ادودد   توی اباد سیم  کې د ګیرو د دتام دهتاد 
ووستوال  ت   ېاوددت  کتې  ووسوال    موټر ېاوددت  وشتوه، 

مزدور  وویس ژوبل شتو او متوټر یتې ت ريتب  1ابراهیم او 
 2019/12/2. شو

اربکیای مړه او ژوبل  ۵د اربکیادو خ ل من ې جنړړ  م ر کې
 کړل

د غزد  والي  د م ر ووسواوړ ودادتړ تت   هرمت  اربکیتادو  
ېتې  ت  تتر  کتې یتې د ووت   ړه وكت   خ ل منځ کې جنړه 

 2اربکیای قتل او  3محمد    دوم د وحش  اربک     ګډوی 
 2019/12/3 دور ژوبل شول.

 اربکیای ژوبل کړل 3اب بند کې     وست  برید 
سرفراا کتال ستیم  کتې د     اب بند ووسواوړ والي   د د غزد 

تنت   3اربکیادو     وست  برید ترسره شتو  ېتې  ت  تتر  کتې یتې 
 2019/12/3  مزدور عسکر ژوبل شول.
 مزدور عسکر ووژل شو 1ده یک کې 

د غزدتت  واليتت  د ده یتتک ووستتواوړ ودادتتړ تتت   هرمتت   تت  
تتن متزدور  1یتې  مهتال مزدورو عسکرو برید وشو ېې    

 2019/12/3 عسکر ووژل شو.
 ېغتو کې    مزدر دممن ېاودد  وشوه

جغتو ووسواوړ د دظر کال سیم  کې  ت  د والي     د غزد  
د دمتمن هغت      ېاودد  کې مزدور دممن ېاودد  وشوه، 

ستیم  کتې د  وستتو  ت   ت  ېتې  دل شتويتوو ووډر و  من ت  
 2019/12/5 جودووو بوخ  و.

 ګوډاګیای مړه او ژوبل شول ۵ده یک کې ټادک ت ریب، 
تاستن ستیم  کتې  ت      ده یک ووسواوړ د والي    د غزد 

ټادتک  1 ت   بریتد کتې   مزدورو  وویسو بریتد ترستره شتو ،
دتتتتور ژوبتتتتل  2او  متتتتزدور عستتتتکر قتتتتتل 3ت ریتتتتب، 

 2019/12/5شول.
ټاد ود  ت ریب، 2ګیالی کې د دممن    دظام  کاروای برید 

 ګوډاګیای مړه او ژوبل کړل ۵
کنتدهار  ت   -ګیالی ووسواوړ کتې د کابتل والي        د غزد 

ووی  الره، ودو سیم  کې د مزدوري دممن  ت  دظتام  کتاروای 
ټاد ودتت   2بریتتد ترستتره شتتو  ېتتې  تت  تتتر  کتتې یتتې د دمتتمن 

همتداراا د ، دور ژوبل شتول 2مزدور عسکر قتل،  3ت ریب، 
 یادړ ووسواوړ ودادړ ت   هرم  د مزدوري اردو    قرارګاه هتم 

شو ېې    تتر  کتې یتې دمتمن تت  د ستر او متال برید ترسره 
 2019/12/6واوم .   ایای 

 واغظ کې د مزدور دممن    عسکرو برید وشو
د غزد  والي  د واغظ ووسواوړ ادودد سیدواوو ستیم  کتې 

یتاد  سره    تړوو صفریک عسکرو برید ترسره شو ،   cia و 
د عسکر  سیم  ت   د ېا ې      موخ   راغل   و ېې  د بری

 2019/12/۷ و   امل   ت  تې  ت   اد شول .
 شلنر کې ګډ دممن  اووس  خلکو ت  درودد ایای ادووی

اشتتغاونرو  او    تت  شتتلنر ووستتواوړ کتتېوالیتت    د غزدتت  
ګتتډو  ووهلتت ،  تت  اووستت  کورودتتو ېا تت   اجیتترو  عستتکرو 
اوتتتواووې، د وکورودتتتو دروااړ  تتت  بمودتتتو  ۶وحشتتتیادو د 
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خلکو کورودو ت  وردنوتل،کورودت  تاالشړ     لم     اور د 
 2019/12/۷ووهل.  او کلیوال یې س    لیې ېور کړ

 غزدی مرکز کې ېاوددې د  وستې قومندای وژوی
  توی اباد سیم  کې د  وویسو د ادودد   مرکز  د د غزد  

د  تت   ېاوددتت  کتتې   وستتتې  تت  قومنتتدای ېاوددتت  وشتتوه، 
 2019/12/۷احمدشاه    دوم مزدور قومندای ووژل شو.

غزدی مرکز کې ټادک ویجاد،  کې س اره ګوډاګیای مړه او 
 ژوبل شول

د غزد  مرکتز ادودتد شتهباا ستیم  کتې د متزدوري اردو  ت  
اغتروال  1ګزم  برید وشو ېتې  ت  تتر  کتې یتې د دمتمن 

 کې س رو مزدورو عسکرو ت  مرګ ژوبلت  او  ټادک ت ریب
 2019/12/۸واومت . 

 بریدود  ترسره شولجال  2شلنر کې    دممن 
د غزد  والي  د شلنر ووسواوړ ادودد ېهار دیوال سیم  کتې 
د مزدوري اردو    قرارګاه برید وشو ېې  و  امل  یې دممن ت  

همداراا د یادړ ووستواوړ ادودتد یرګتتو ستیم  واوم ،  ایای 
کې هم د مزدور دممن     وست  د درااکو  بریتد وشتو ېتې 

 2019/12/9ووژل  شو. ر تن  یره دا 1   تر  کې یې 
غزد  مرکز کې د جاسوس  شبکې     وست  برید کې ټادک 

 ویجاد شو
د غزد  مرکتز ادودتد قلپت  جتوا ستیم  کتې د متزدوري اردو د 
جاسوس  شبکې ادودد  وست  باددړ برید ترسره شتو  ېتې  ت  

كتومک  مزدور عسکر ووژل شتول.همداراا  ت   2تر  کې یې 
تتر  کتې یتې ټادتک ویجتاد او  برید وشو ېې    عسکرو  هم 

متتتتتزدورو عستتتتتکرو تتتتتت  متتتتترګ ژوبلتتتتت   داستتتتتتو  کتتتتتې
 2019/12/9واومت .

 شلنر کې اشغاونرو د تیلو ش ص  ټاد ر ویشتلی
 ت  یتو  اشتغاونرو   ت  شتلنر ووستواوړ کتېوالی   د غزد  

ش صتت  ټتتاد ر ېتتې تجتتارت  تیتتل یتتې ویتتږدول بمودتت  و 
 غوراول. ېې  وت  املت  یتې متوټر  ت  مکمتل ډول وت  من ت  

 2019/12/9والد. 
 مزدور عسکر ژوبل کړل 2ګیالی کې ېاوددې 

د  کتې  روتې ستیم یې     ګیالی ووسواوړ کې والی   د  د غزد 
 2ېې  و  امل  یتې  ېاودد  وشوه مزدوري اردو     یاده عسکرو 
 2019/12/10مزدور عسکر ژوبل شول.

 اربکی وژوی 1قرباه کې برید 

د غزد     قرباه ووسواوړ کې د خلیف  صاحب ایارت ت   هرم  
متزدور اربکتی  1مهتال یتې      شریرو اربکیادو برید وشو ېې  ت

 2019/12/10ځای ووژل شو.  ځای  
 ووژل شولګوډاګیای  2شلنر کې د دممن     وستو برید 

د غزدتت   تت  شتتلنر ووستتواوړ کتتې د متتزدوري اردو  وستتتې تتت  
د درااکو  برید ترسره شو ېتې  ت   وعسکر و هرم     مزدور
عستکر ووژل شتو.همداراا د یتادړ ووستواوړ  1تر  کتې یتې 

ادودد یرګتو سیم  کې هم د مزدوري اردو     وست  برید وشتو 
تتتتن متتتزدور  یتتتره دار ووژل  1ېتتتې  تتت  تتتتر  کتتتې یتتتې 

 2019/12/11شو.
 مزدور عسکر ووژل شول 3شلنر کې 

ې د متزدوري د غزد  شلنر ووستواوړ ادودتد دتاد  ستیم  کت
اردو     وست  د ویزري ټو ک    مټ برید وشو ېې    تر  

همتداراا د یتادړ ووستواوړ ، متزدور ووژل شتول 3کې یې 
ادودد یرګتو سیم  کې هم د متزدور دمتمن  ت   وستت  بریتد 
وشتتو ېتتې  تت  تتتر  کتتې یتتې دمتتمن تتت  تلفتتات واومتتتل. 

2019/12/12 
 اب بند    امنی  قومنداد  او  وستو برید وشو

د غزد  والی  د اب بند ووسواوړ  ت  امنیت  قومنتدادړ او امنیتت  
 وستو برید ترسره شو ېې    تتر  کتې یتې دمتمن تت  د ستر او 

 2019/12/13.  مال ایای واوم  
 شلنر کې د دممن    قرارګاه توغندیز برید وشو

ېهاردیوال ستیم  کتې     شلنر ووسواوړ والی   دد غزد  
،  ت   د هاوای    مټ  بریتد وشتو  د مزدوري اردو    قرارګاه

دمتمن برید کې  هدفود   وویشتل  شول  او  و   املت   یتې 
 2019/12/13.  ت  ماو  او ځاد  ایای واوم  
مزدور عسکر قتل، وسلې  32قرباه کې د دممن قرارګاه فتح ، 

 ودیول شوړ
 وو نیتتو ستتیم  کتتې تت   د غزدتت  والیتت  د قربتتاه ووستتواوړ

د ېا ې  ت   اربکیادو    مهم  قرارګاه ېا   ووهل ،  مجاهدینو د
متتزدور  32د دمتتمن قرارګتتاه  تت  مکمتتل ډول فتحتت ،  مهتتال 

موټر او یو شمهر وسلې او مهمتات وت   1ټادک  1عسکر قتل، 
تتتت   ورغلتتتې. ګڼتتتو دظتتتام  توکتتتو ستتتره د مجاهتتتدینوالس 

2019/12/14 
 غزدی مزکز کې د دممن     وست  هاوای برید وشو
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رکتز ادودتد شتهباا ستیم  کتې د متزدوري اردو  ت  د غزد  م
مرمتړ  ت   بریدودت  وشتول،  ت   بریتد کتې   وست  د هتاوای 
 او مزدور دممن تت  یتې متاو  ایتای  وونهدړ ټاکلو اهدافو 
 2019/12/14واداوه.  

 مزدور  وویس ووژل شو 1غزد  مرکز کې 
د غزد  مرکز ادودد ارګرو ت   هرم  کابلو دامای ستیم  کتې 

متزدو  1    یاده  وویستو بریتد وشتو ېتې  ت  تتر  کتې یتې 
 2019/12/16   وویس ووژل شو.

ګوډاګیای مړه او ژوبل  ۴اب بند کې د  دممن  موټر ت ریب، 
 شول
ددتتده خیلتتو ستتیم  کتتې د  د غزدتت  اب بنتتد ووستتواوړ ادودتتد،

برید ترسره شو ېې    تر  کې یې د  دمتمن  زم  ګاربکیادو    
فلډر موټر ت ریب، د هدای  او   وود عبد اومجید    دوم یو  1

 2019/12/1۸  دور ژوبل شول. 3ګوډاګی قتل او 
 مزدور عسکر ووژل شول 2ده یک کې 

مشتک  ستیم  کتې د   ت غزد  والی  ده یک ووستواوړ  د
  وشتوهمزدوري اردو    عسکرو د ېرېتدار متاین ېاوددت  

ووژل  شتتتول. متتتزدور عستتتکر  2ېتتتې  وتتت   املتتت   یتتتې 
2019/12/1۸ 

 ده یک کې ګډ دممن ېا   وهلې او کلیوال س   ځوروو 
د د غزد  والی  ده یک ووسواوړ ادودد بتاالی کلت  بادتدړ 

، ګتډو وحشتیادو د خلکتو د وهلت ېا   وعسکرو ګډ دممن 
کورودو دروااه    بمودو واوواووې ، خلک یې و  کورودتو را 

وستاتل  او  بهر یرغمتل ودو و  کور یې  او ټوو  ش   وایستل
 2019/12/1۸ووټ  کړل. د خلکو ش ص  ماوود  یې 

 مزدور عسکر مړه او ژوبل شول ۵غزدی مزکر کې 
اردو  ت   وستت   سفنده سیم  کې د متزدوريادودد  د غزد  مرکز

ووژل  عستکر  3د اجیتر دمتمن  ت   بریتد کتې برید ترسره شتو، 
 2019/12/1۸شول.  دور ژوبل  2 شول او

 مزدور عسکر ژوبل شول ۴ګیالی کې ټادک ت ریب، 
د غزدت  والیتت  د ګتیالی ووستتواوړ ادودتد ېروتتې ستیم  کتتې  تت  

 ۴ټادک ت ریب،  1مزدور دممن برید وشو ېې    تر  کې یې 
 2019/12/1۸ عسکر ژوبل شول.مزدور 

مزدور عسکر مړه او  1۸ټاد ود  ت ریب،  3غزد  مرکز کې 
 ژوبل شول

د غزد  مرکز ادودد شهباا سیم  کې د مزدور دممن     وستت  
د  د بریتد  ت   مهتال ، شتولاو کومک  عسکرو بریدود  ترسره 

 ټاد ود  ت ریب  3اجیر دممن 
شتول.  دتور ژوبتل  ۷او  ووژل  شولمزدور عسکر  11شول ، 
2019/12/1۸ 

 اب بند ووسواوړ    امین  قومندادړ او  وستو برید وشو
د غزد  والی  د اب بند ووسواوړ    امنی  قومندادړ او  هرم  
امنیت   وست  برید وشو ېې    تر  کې یتې متزدور دمتمن تت  

 2019/12/19تلفات واومتل. 
مړه او ژوبل مزدور عسکر  ۴غزد  مرکز کې رینجر ت ریب، 
 شول

د غزد  مرکز ادودد قلپ  بیرګټ سیم  کتې د متزدور دمتمن 
ېې  ت  تتر  کتې یتې متوټر  وشوه    رینجر د ماین ېاودد  

 بتتتل ژوبتتتل شتتتو. 1متتتزدور عستتتکر قتتتتل،  3ت ریتتتب، 
2019/12/20 

 2مزدور عسکر مړه او ژوبل،  ۸ده یک کې ټادک ت ریب، 
 موټر او وسلې ودیول شوړ

یک ووستواوړ ادودتد رامتک ستیم  کتې د د غزد  والی  د ده 
 1ېې    تر  کې یتې شو  اجیر دممن    عسکرو برید ترسره 

 3مزدور عسکر قتل، او د ووسوال    ګتډوی  ۵ټادک ت ریب، 
متوټر او یتو شتمهر وستلې او  2همتداراا، دور س   ژوبل دي

 2019/12/20ورغلل.  دظام  توک  د مجاهدینوالس ت  
 برید ترسره شوم ر ووسواوړ  ر ودادړ 

د غزدتت  والیتت  د ګتتیالی ووستتواوړ ودادتتړ تتت   هرمتت  د 
شریرو اربکیادو     وست  برید وشو ېې  ت  تتر  کتې یتې 

 2019/12/21واوم .  ځای  او ماو  ایای  دممن ت  
 عسکر و  مجاهدینو سره یو ځای شول 3باه کې ه قر

ستردار ووت  ، هر یتو   عسکر  3باه ووسواوړ کې ه د غزد     قر
د دعوت او ارشاد کمیستیوی  ت  ایتار   سیدرحمناو  عبداو ادر 

او د سیمې د مجاهدینو    مرست  و  مزدور رژیتم   ت  را جتال 
 2019/12/21  مجاهدینو سره یو ځای شو.  و   او

 اربکی ووژل شو 1م ر کې 
د غزد  والیت  د م تر ووستواوړ ادودتد میرااخیلتو ستیم  کتې د 

تتن  1    وست  برید وشو ېتې  ت  تتر  کتې یتې  شریرو اربکیادو
 2019/12/21 مزدور اربکی ووژل شو.

 ګوډاګیای ووژل شول ۴شلنر کې     وست  برید 
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د غزدتت  والیتت  د شتتلنر ووستتواوړ ادودتتد دتتاد  ستتیم  کتتې د 
 ۴مزدوري اردو     وست  برید ترسره شو ېتې  ت  تتر  کتې یتې 

 2019/12/21 مزدور عسکر ووژل شول.
 کلیوال    شهادت رسووی 1وحش  عسکرو شلنر کې 
د  اجیترو  عستکرو     شلنر ووسواوړ کتېوالی    د غزد  

او  ت  وویشت   عتام کلیتوال  ت  ډاو  1محمد قاسم    دتوم 
 2019/12/21یې  ورساوه.  شهادت 

 جال بریدود  وشول 2غزد  مرکز کې    مزدور دممن 
د غزد  والی  د مرکز ادودد قلپ  جوا ستیم  کتې د متزدور 

ېاوددت  وشتوه  ېتې  وت    رژیم د جاسوس  شبکې  ت  متوټر 
همداراا د دتوغ  ستیم  شو، مزدورعسکر ژوبل  1یې امل   

واومت .   کې هم د مجاهدینو    برید کې دممن تت  ایتای 
2019/12/22 

و ژوبل عسکر مړه ا 31موټر ویجاد،  ۸ټاد ود   2غزد  کې 
 دي

د شلنر ووستواوړ ادودتد یرګتتو او د قربتاه  د غزد  والی  
ووسواوړ ادودد مشک  سیم  کې د متزدور رژیتم  ت  دظتام  

 2بریتدودو کتې د دمتمن  ،  ت ترسره  شولکاروای بریدود  
 1۶ ، لغټ د عملې موټر ویجاد شتو ۸اغروال ټاد ود  او 
شتتتول.  دتتتور ژوبتتتل  1۵او  ووژل  شتتتول متتتزدور عستتتکر 

2019/12/22 
 مزدور عسکر ووژل شول 2مرکز کې 

مرکز ادودد شهباا ستیم  کتې د متزدوري  والی   د د غزد 
متزدور  2ېتې  ت  تتر  کتې یتې  اردو    عسکرو برید وشتو

 2019/12/22 عسکر ووژل شول.
 مزدور عسکر ووژل شول 2شلنر کې 

د غزد  والی  د شلنر ووسواوړ ادودتد بنتد سترده ستیم  کتې د 
 2م     یاده عسکرو برید وشو ېتې  ت  تتر  کتې یتې مزدور رژی

 2019/12/22  عسکر ووژل شول.
 ګوډاګیای مړه او ژوبل شول 3ده یک کې 

د غزد  والی  د ده یتک ووستواوړ  ت  ودادتړ د ست کو او دردتو 
 1متزدور عستکر قتتل او  2رید کتې ،     بوسلو برید ترسره شو

 2019/12/22  بل ژوبل شو.
 ت ریب، مزدور عسکر مړه او ژوبل شولده یک کې ټادک 

د غزد  والی  ده یک ووسواوړ ودادړ ت   هرم  د متزدورو 
،  ت   ېاوددت   وویسو    اغروال ټادک ېاودد  ترسره شتوه 

ټادک ت ریب او  کې س رو مزدورو عستکرو تت  مترګ  کې 
 2019/12/23ژوبل  واومت .

 عسکر وژوی 1جال بریدودو  2ګیالی کې 
د غزد  والی  د ګیالی ووسواوړ ودادړ ت   هرم  د شتریرو 

 ت   بریتد کتې دمتمن تت   د اربکیادو     وستت  بریتد وشتو، 
، ایای    اده دقیت  مپلومتات دت  دي ترالست  شتوي اومت  

ووسواوړ ادودد مطیع  ل  سیم  کتې هتم د یادي  همداراا د 
مزدوري اردو     وست  برید ترسره شو ېې    تر  کتې یتې 

 2019/12/24  مزدور عسکر ووژل شو. 1
 عسکر وژوی 1غزد  مرکز کې    قرارګاه برید 

   مرکز کې د متزدورو  وویستو  ت  قرارګتاه والی   د غزد  
متزدور عستکر ووژل  1برید ترسره شو ېې    تر  کې یتې 

 2019/12/24  شو.
 مزدور عسکر ووژل 2ده یک کې     وست  برید 

د غزد  والی  د ده یتک ووستواوړ ادودتد وتا ابتاد ستیم  کتې د 
 2مزدور دممن     وست  برید ترسره شو ېتې  ت  تتر  کتې یتې 

 2019/12/24 مزدور عسکر ووژل شول.
 ګیالی کې د دممن     وست  برید وشو

روتتې ستتیم  کتتې د ید غزدتت  والیتت  د ګتتیالی ووستتواوړ ادودتتد ې
 مزدوري اردو     وست  

وويشتتل  شتو. متزدور عستکر  1  ت   بریتد کتې د ویزري ټو ک 
2019/12/25 

 شلنر کې ډروی برید د کل  مال امام    شهادت رسووی
   بلند کل  اشتغاونرو ډروی  شلنر ووسواوړ والی   د  د غزد  
د محمد ابراهیم    دوم د جتوی دو کلت       برید کې ، وکړبرید 

 2019/12/25ورسهد.  امام    شهادت 
 ګوډاګیای مړه او ژوبل شول ۴اب بند کې ټادک ت ریب، 

د غزد  والی  اب بند ووسواوړ ادودتد داالدتو ستیم  کتې د 
 1مزدوري اردو    ګزمت  بریتد وشتو ېتې  ت  تتر  کتې یتې 

دور ژوبل شول، همداراا د دممن یو  3مزدور عسکر قتل، 
ټادک هم د راکټ    مټ ت ریب شو او ګوډاګیادو ت   کې 

 2019/12/25واوم .  ایای 
 مزدور اربکیای ووژل 2قرباه کې     وست  برید 

کتترو ستتای ستتیم  کتتې د    قربتتاه ووستتواوړ والیتت   د د غزدتت  
ور متزد 2ېې    تر  کې یې  شریرو اربکیادو     وست  برید وشو

 2019/12/25  اربکیای ووژل شول.
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مزدور عسکر  10ټاد ود  او موټر ت ریب، قومندای او ۴ده یک کې 
 ووژل شول

د غزد  والی  د ده یک ووستواوړ ادودتد تاستین ستیم  کتې د 
،     برید مزدوري اردو او  وویسو    ګډه ګزم  برید ترسره شو 

 10د ځادګړړ قطپې د قومندای )دیاا محمتد(  ت  ګتډوی  کې 
 2مزدور عسکر قتل او ګڼ دور ژوبل شول.همداراا د دمتمن 

فیلتډر متوټر  ت  مکمتل ډول  1رینجتر او  1اغره وال ټاد ود ، 
کلیواوتو  تتر بریتد وروستت  وار خطتا دمتمن  ت  و، ت ریب شت

 2یتې  املت   سیمو ګڼ شمهر دادتده هاوادودت  ویشتتل  ېتې وت 
 2019/12/25شول. اشومای ژوبل م

  وویس ژوبل شول 2غزد  مرکز کې رینجر ت ریب، 
د غزد  والی  مرکز ادودتد ارګترو تت   هرمت  کتابلو دامتای 
سیم  کې د مزدور دممن     وست  برید وشو ېتې  ت  تتر  

متزدور  توویس ژوبتل  2کې یې د دمتمن رینجتر ت ریتب، 
 2019/12/26شول.

، شتتوووستتواوړ  تت  ودادتتړ بریتتد ود غزدتت  واليتت  د قربتتاه 
همتتداراا مهتتردار او کروستتای ستتیم  کتتې هتتم د متتزدورو 

ېتتې  تت   ایلتت  کتتې د  بریدودتت   وشتتول اربکیتتادو  تت   وستتتو 
متزدور عستکر ووژل   ۸ټاد ود  ت ریتب  شتول ،  ۴دممن 

همتداراا د ووستواوړ  ایات دور ژوبل شول. 10شول او تر 
 2019/12/26او  وستو ټاورود  هم ت ریب  شول. 

 مزدور عسکر مړه او ژوبل شول 3ده یک کې ټادک ت ریب، 
د غزد  والي  د ده یک ووسواوړ ادودد وغوات سیم  کې د 
مزدوري اردو  ت  ټادتک ېاوددت  وشتوه ېتې وت  املت  یتې د 

 1متزدور عستکر قتتل او  2مزدور دمتمن ټادتک ت ریتب، 
  2019/12/2۷ژوبل شو.

مزدور عسکر مړه او  12ټاد ود  ت ریب،  2غزد  مرکز کې 
 ژوبل شول

د غزدتت  والیتت  مرکتتز ادودتتد دتتوغ  او قربتتاغ  ستتیم  کتتې د 
 مزدوري اردو    قوه 

ټاد ودت   2د مزدور رژیتم ، د برید     مهال   شوبرید تر سره 
 دتور ژوبتل شتول. ۴مزدور عسکر قتتل او  ۸ت ریب  شول ، 

همداراا د یاد مرکز ادودد خدای داد سیم  کې هم د متزدورو 
 ت   بریتد کتې  دمتمن  تت   د  وویسو  ت   وستت  بریتد وشتو ، 

متترګ ژوبلتت   تت  اده دقیتت  مپلومتتات دتت  دي ترالستت  اومتتتې 
 2019/12/2۸شوي.

اب بند کې ګډ دممن    کلیو ېا   ووهل   او خلکو ت  درودد 
 ایای ادووی

د ووستواوړ ادودتد جتالل خیلتو او د غزد  واليت  د اب بنت
خ لتتو ګوډاګیتتو عستتکرو  تت   اشتتغاونرو دداالدتتو  تت  کلیتتو 

دمتمن   مهتال  د ېا ې   ت  ملنرتیا وحشیاد  ېا   ووهل  ، 
کلیتوال  1اوتواووې، ود ګڼ شمهر کورودو دروااړ    بمودو 

او د  وستوځول، د لیت  وستاطط یتې ورستاوهيې    شهادت 
یتتوود. احمداوتتدین  تت  دتتوم یتتو تتتن یتتې وتت  ځتتای ستتره 

2019/12/2۸ 
کلیو ېا   کې  راب وحش  ترسره  3شلنر کې ګډ دممن    

 کړی
د غزد  والي  د شلنر ووسواوړ ادودتد ختدوخیلو، متادجو او 

د ېا ت  ووهلت   ده، د ګډ دمتمن  عستکرو  علیزیو کل و باددړ
د کورودو  وایستلرا  دممن کلیوال و  کورودو ېا ې      مهال 
او د قادرداد    دوم یو  ووهل اوواووې، خلک یې و دروااړ یې

یتتتې وتتت  ځتتتای  ستتتره  یتتتوود.   د مدرستتتې شتتتاګرد  او   تتتتن
2019/12/2۸ 

 اربکی وژوی 1ده یک کې     وست  برید 
د غزدتت  واليتت  د ده یتتک ووستتواوړ ادودتتد تاستتین ستتیم  کتتې د 

ېې    تر  کې  وشوبرید اربکیادو     وست  د ویزري ټو ک    مټ
 2019/12/2۸ووژل  شو. مزدور اربکی  1یې 

شلنر کې ګډ دممن    بااار او کل  ېا   کې خلکو ت  درودد ماو  
 ایای ادووی

د غزد  والي  د شلنر ووسواوړ ادودتد کمتاو یلو بتااار او 
او ګوډاګیتتو ختتدوخیلو کلتت  بادتتدړ امریکتتای  اشتتغاونرو 

ګتډ دمتمن د ګتڼ ، د ېا ې      مهتال ېا   ووهل   عسکرو
اوواووې، قیمت  ماوودت  یتې وتوټ وشمهر دوکادودو دروااړ 

، او د موټر سایکلودو د یو مستري )مپصوم(    دوکای لکړ
وستتتوځول. ش صتتت  متتتوټر ستتتیکلود  یتتتې  والد  کتتتې 
2019/12/29 

 کلیو ېا   کې وحشتود  ترسره کړي 3ده یک کې ګډ دممن    
د غزد  والي  د ده یک ووسواوړ ادودتد ستلیماد و بتااار، 

د ګتتډ دمتتمن  ستتید دظتتیم کتتال او بیتت  واوتتو کلیتتو بادتتدړ 
دمتمن  د ېا ې   ت   مهتال وحشیاد  ېا   ووهل ، عسکرو 

 ، قیمتت  ماوودت  یتې وتوټواوتواول ګڼ دوکادود     بمودتو 
او سید دظیم او بینواوو کلیتو کتې د کورودتو دروااړ  کړل 
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ټوو  ش   و  کورودو بهر ی نتړ تت   کړړ، خلک یې ت ریب 
 2019/12/30 کینول .

 ګوډاګیای مړه او ژوبل شول 3غزد  مرکز کې 
د غزدتت  مرکتتز کتتوه بتتاد ستتیم  کتتې د متتزدوري اردو  تت  

متتزدور  2 وستتت  بریدترستتره شتتو ېتتې  تت  تتتر  کتتې یتتې 
همداراا د ریت  ریشتن ستیم   عسکر مړه او ژوبل شول.
  1مهال یې    وست  برید وشو ېې  کې هم د  وویسو    

 2019/12/30  مزدور  وویس ووژل شو.
کلیوال شهیدای او ګڼ کورود  ت ریب  ۴ګیرو کې ګډ دممن 

 کړل
د ګډ ګیرو ووسواوړ ادودد احمد کل  باددړ د  د غزد  والی  
وحشیاد  ېا   ووهل ، ګډو وحشیادو د خلکتو دممن  عسکرو 

اوتتتواوو ، د ووتتتی ختتتای، ود کورودتتتو دروااړ  تتت  بمودتتتو 
 تن  عام کلیتوال  ۴محمدجای، سپادت او غالم قادر    دومودو 

 تتتتت  ختتتتتورا ډېتتتتتر وحشتتتتت  ستتتتتره  تتتتت  شتتتتتهادت یتتتتتې 
 2019/12/30ورسول.

 مزدور عسکر ووژل شول ۴شلنر کې     وست  برید 
داد  سیم  کتې  د متزدوري اردو      شلنر  والی   د د غزد  

مزدور عسکر ووژل   3یې   ېې      مهال     وست  برید وشو 
م  کتې د متزدور یهمداراا د یادړ ووسواوړ    سینې ستشول، 

بریدود    وشول  ېې   مل  متري توپ  ۷۵دممن    قرارګاه د 
 2019/12/30ووژل  شو. مزدور عسکر  1    مهال  یې 

 ګوډاګیای ژوبل کړل 2غزد  مرکز کې     وست  برید 
یم  کې د مزدورو  وویسو د غزد  مرکز ادودد کابلو دامای س

عستکر ژوبتل  2    وست  برید وشتو ېتې  ت  تتر  کتې یتې 
 2019/12/30 شول.

 مزدور  وویس ژوبل شول 2خواج  عمري کې 
د غزد  والي  د خواج  عمري ووستواوړ ادودتد ېهتار برجت  

متزدور  2یتې  امل   سیم  کې     یاده  وویسو برید وشو ېې و 
 2019/12/30 وویس ژوبل شول.

کلیوال     1یک کې ګډ وحش  دممن د کل  مال امام او  ده
 شهادت رسوو 

د د غزد  والي  د ده یک ووسواوړ ادودد ستکو کلت  بادتدړ 
مهتال ګتډو  د ېتا ې   ت  ېا ت  ووهلت ، ګډ دممن  عستکرو 

وحشیادو د خلکو د کورودو دروااړ  ت  بمودتو واوتواووې،  ت  
ژمت   ت  ستړه اور د خلکو    کورودو وردنوتل، کلیتوال یتې د 

   دړ برستهره یتې د قستم  او  ش   کې و  کوردو را بهر کړل
او      دوم یو عام کلیوال او د موووي سیا او      دوم د کلت  

تنت   2او  ورستول مال امام    خورا وحش  سره    شتهادت 
 2019/12/30و  ځای  سره  یوودل. دور یې 

 اربکیای ووژل 2ګیالی کې     وست  برید 
والي  د ګیالی ووسواوړ ودادړ ت   هرم  د شتریرو  د غزد 

د صتابر او وشتو، د بریتد  ت   مهتال  اربکیادو     وست  برید
اربکیتتای ېتتې د م تتر ووستتواوړ  2خیتتال محمتتد  تت  دومودتتو 

 2019/12/31شول. ووژل   اوسیدود   و
 مزدور عسکر ژوبل شو 1غزد  مزکر کې 

 وست  برید  د غزد  مرکز شهباا سیم  کې دمزدوري اردو   
شتو.  متزدور عستکر ژوبتل  1 وشو ېې      تر   کې  یتې  

2019/12/31 
 مهم قومندادای ووژل شول 2ګیرو کې د ېا   و هود و 
کتې   ت   هغتو  اجیترو  عستکرو د غزد   ت  ګیترو ووستواوړ 

ېتې  غومتتل  یتې  ېا ت   ووهت ، د  بریدود  ترسره شتول 
قومنتدای  1دتوم     تر  کې د محمد او   ارګود    بریدودو 

بتتل مهتتم قومنتتدای ېتتې د  کتیکتتا د ارګتتوی ووستتواوړ  1او 
   2019/12/31ځای ووژل شول.  اوسیدود   و ځای  

 ده یک کې ګډ دممن ېا   کې کلیواوو ت  ماو  ایای ادووی
د غزد  والي  د ده یک ووسواوړ ادودد شاه ګل خیلو کلت  

د ېا ې  وحشیاد  ېا   ووهل ،  د ګډ دممن  عسکرو باددړ
دمتمن  ت  ستیم  کتې د ګڼتو کورودتو دروااړ  ت       مهال 
او  کتړل اوواووې، د خلکو ش ص  ماوود  یتې وتوټو بمودو

 2019/12/31  .واداوهکلیواوو ت  یې ماو  ایای 

 گمیدای ورد
 میدای وردګ مرکز کې مزدور دممن مسجد ت ریب کړ

د ېتارک  ستیم  کتې د متال ادودتد  مرکز  د د میدای وردګ 
   اووس  خلکو ېا   ووهل   د دممن  عسکروکاکا    کل  

د مستتجد دروااه  تت  بمودتتو  د ېتتا ې   تت   مهتتال  دمتتمن ، 
او د یو کشر    ګډوی واداوه  ، مسجد ت  یې ایای واوواوو  
وتتت  ځتتتای  ستتتره  یتتتوودل. تنتتت  اووستتت  وګتتتړي  2یتتتې 
2019/12/1 

ګوډاګیای ووژل  ۴ب، موټر ت ری ۵سیداباد کې د دممن 
 شول
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ستیداباد ووستواوړ د حیتدرخیلو د والي    د میدای وردګ 
او هف  اسیا ارک خیلو کې د متزدوري اردو  ت  اکمتاالت  

 ګوډاګیتای  ۴ د بریتد  ت   مهتال  کاروای برید ترستره شتو ، 
رینجر ت ریتب شتو او  1اکماالت  موټر او  ۴، ووژل  شول

 2019/12/3مت . واول  ګوډاګیادو ت  مرګ ژوب داستو کې 
درړ کلن  ماشوم      1سیداباد کې عسکرو ملک  موټر ت ریب، 
 شهادت ورسوو 

د میدای وردګ والي  د ستیداباد ووستواوړ ادودتد ستاالرو 
  ت  کړړ، و   ملک  موټر ډاړ  د دممن  عسکرو  سیم  کې

کلنت   3برید کې موټر ت ريب شتو او د اقتا خیلتو کلت  یتوه 
 2019/12/3هده. ورسدجلړ    شهادت 

کلیو ېا   کې دممن ملک  خلک وهل  او درودد  2درب کې    
 ماو  ایای ادووی

د میدای وردګ    درب ووسواوړ کې د اعتبتار خیلتو او ملکتادو 
اعتبتار دممن  ت   ېا   ووهل  ، ګډ دممن  عسکرو  کلیو د   

مهتال ټتول دارینت ،   ېتا ې  تد خیلو کل  کتې د واده  تر کتور 
، وايستتلماشومای، کوربادت  او میلمادت  وت  کتوره بهتر را اداد ، 

، او د کور ووهل ټوو  ش   یې ی  ت  کینول، ځینې یې س   
کورودو  10،    دړ برسهره یې د وديو و  ځای سره  یې خاودد

او و  کورو یې قیمت  تتوکې او  واوواووې دروااړ هم    بمودو 
 2019/12/3ړړ.ك یسې ووټ 

ت ریب،  کې س اره ګوډاګیای مړه او ژوبل درب کې رینجر 
 شول

میدای وردګ والي  د درب ووسواوړ ادوی غلتو غودتډۍ د  
سیم  کې د مزدورو اربکیادو    رینجر متوټر ېاوددت  وشتوه 
ېې    تر  کې یې رینجر ت ریتب،  کتې ست اره ګوډاګیتای 

 2019/12/4 مړه او ژوبل شول.
 ک ت ریب شوېک کې     وست  برید  ر مهال د دممن ټاد

د میدای وردګ والي  د ېک ووسواوړ ادودتد قووتک کلت  
 ت   هرم  د ادتن     وست  برید ترسره شو ېتې  ت  تتر  کتې 

ختتو د متترګ ژوبلتتې  تت  اده دقیتت   شتتو  ټادتتک ت ریتتبيتتو 
 2019/12/4 مپلومات د  دي ترالس  شوي.

 مزدور  وویس مړه او ژوبل شول 3درب کې 
سواوړ ادودد سور ل سیم  د میدای وردګ والي  د درب وو

کې    متزدورو عستکرو د ویتزري ټو تک  بریتد ترستره شتو  

دتور ژوبتل  2تن مزدور  وویس متړ او  1ېې    تر  کې یې 
 2019/12/5 شول.

 مزدور عسکر ووژل شول 2ېک کې 
خوستتا  تت   ېتتک ووستتواوړوالیتت   د   د میتتدای وردګ 

  ېینې سیم  کې    مزدورو عستکرو ېاوددت  ترستره شتوه
 متتتزدور عستتتکر ووژل شتتتول. 2یتتتې  ېتتتې  وتتت   املتتت  

2019/12/۷ 
 مزدور عسکر ووژل شول 3ېک کې 

ودادتتړ    د میتتدای وردګ والیتت  کتتې د ېتتک ووستتواوړ  تت
مزدور عسکر قتتل  1توغندیز برید وشو ېې    تر  کې یې 

ادتتن   ت  او بل ژوبل شو، همداراا د یتادړ ووستواوړ ادودتد
تتن عستکر  1 وست  هم برید ترسره شو ېې    تر  کې یې 

 2019/12/۷ووژل  شو. 
ماشوم   1م   او  1دارین  1سیداباد کې د اشغاونرو ډروی برید 
 شهیدای کړل

  د میدای وردګ والي  د سیداباد ووسواوړ ادودد سیم  کتې
ېتې  وکتړ      اووس  وګړو وحشتیاد  ډروی بریتد اشغاونرو 
یې د عاصم    دوم یو عام کلیوال ورسره یتوه مت   و  امل  

 2019/12/۷ او ماشوم     شهادت ورسیدل.
سیداباد کې دممن    اووس  کورودو ېا   کې ماو  ایای 

 ادووی
د میدای وردګ والي  د سیداباد ووسواوړ ادودد  ټای خیلو 

وحشتیاد  ېا ت  ووهلت ، د ګتډ دمتمن  عستکرو کل  باددړ 
، د حسیب    لکورود  یې تاالش  کړ ووهل،خلک  دممن 

دوم یو کلیوال کور یې ویجاد کړ او کلیواوتو تت  یتې درودتد 
 2019/12/۷واداوه.  ماو  ایای 

سیداباد کې ګډ دممن اووس  خلک ځوروو  او کورود  ووټل  
 دي

د میدای وردګ والي  د سیداباد ووستواوړ ادودتد عبتداومحی 
د ېا   ووهل ،  عسکرو ې  اشغاونرو او  مزدورواودین سیم  ک

، وې کورودو دروااړ    بمودو واوواو ېا ې      مهال  دممن 
او د تاالشتړ  ت  دتوم د خلکتو  واداوه ایتای  یتې یو مستجد تت 
 2019/12/9ووټ کړل. یې کورود  دنوتل اوکورودو ت  

 جلن  کې    مزدور دممن برید وشو
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جلنې ووسواوړ    کرکت  کتال ستیم   والی   دد میدای وردګ 
ېې  و  امل  یتې  وشوکې د شریرو اربکیادو    کال د راکټ برید 

 2019/12/10واومتل.  دممن ت  تلفات 
 عسکر مړه او ژوبل کړل 3سیداباد کې     وست  برید 

د میدای وردګ والي  د درب ووسواوړ ادودد دوراد  ستیم  
وستت  بریتد وشتو کې د ت مک    دوم د مزدور دممن  ت   

متتزدور  3ېتې  ت  تتتر  کتې یتتې د دمتمن رینجتتر ت ریتب، 
 2019/12/10 عسکر مړه او ژوبل شول.

ګډ دممن  ېا   کې اووس  خلک ځوروو  او ماو  ایای 
 ادووی

د ګتډ دمتمن   درب ووسواوړ کتې    میدای وردګ والي  د  
د ېا ې   ت  مهتال  کل  وحشیاد  ېا   ووهل ،  یو    عسکر 
اوواووې، کلیوال یې و  وورودو دروااړ    بمودو ک دممن  د
ودرول او  خلکتو تت   ی  تت   یې  ټوو  ش   وایستل کورو را 
 2019/12/9واداوه. درودد ماو  ایای یې  

 مزدور عسکر ژوبل شو 1ېک کې 
د میتتدای وردګ واليتت  د ېتتک ووستتواوړ ادودتتد ستتیم  کتتې د 

ېې  ت  تتر  کتې کمادډویادو     وست  د ویزري ټو کو برید وشو 
 2019/12/10مزدور عسکر ژوبل شو. 1یې 

 اربکیای مړه او ژوبل شول 2ېک کې 
امبوخاک سیم  کې  ت      ېک ووسواوړد  د میدای وردګ 

متزدور اربکتی  1    برید کې مزدورو عسکرو  برید وشو ، 
 2019/12/11  مړ او بل ژوبل شو.

 ېک کې د  دممن      وست  برید وشو
   ېک ووسواوړ کې د ګلت   ت  دتوم  وستت  د میدای وردګ 
ایتای ،      برید کې  دممن  تت   د اومتت   برید ترسره شو

   تتتتت  اده دقیتتتتت  مپلومتتتتتات دتتتتت  دي ترالستتتتت  شتتتتتوي.
2019/12/12 

 مزدور عسکر ووژل شول ۶ټاد ود  ت ریب،  2سیداباد کې 
د میدای وردګ    سیداباد ووسواوړ کې د مزدوري اردو  ت  

ټادتک  ت   ت   ېاوددت   کتې  ټادک د متاین ېاوددت  وشتوه، 
همتداراا  ، مزدور عسکر ووژل شول ۶بش ړ ډول ت ریب، 

د همدړ ووسواوړ ادودد ماشین کال سیم  کې هتم  ت  هغتو 
ګوډاګیتتادو بریتتد ترستتره شتتو ېتتې ستتیم  کتتې یتتې د  وستتتې 

 ټادتک 1برید کتې د متزدور دمتمن     وو ، جودووو ه   ک
 2019/12/13 شو.   ت ریب هم 

 ګوډاګیای ووژل شول 2ېک کې 
د میدای وردګ والی  د ېک ووستواوړ کتې د  دمتمن   ت  

تتن متزدور  1 وست  برید ترسره شتو ېتې  ت  تتر  کتې یتې 
همداراا تهر مامتام د ېتک ووستواوړ  ت  ، عسکر ووژل شو

 مهتال  رید ترستره شتو ېتې  ت  ب دفاع   وست  د درااکو  
   2019/12/16  مزدور  وویس ووژل شو. 1یې 

جلریز کې دممن خلک س   ځوروو  او ماو  ایای ادووی 
 دی

د میتتدای وردګ والیتت  د جلریتتز ووستتواوړ ادودتتد رویتتای، 
ېا ت  د دمتمن عستکرو سیدخیلو او خدرخیلو کلیو باددړ 

دممن د ګڼو کورودو دروااړ  ت  د ېا ې      مهال  ووهل ،
کتورو د وت   ت   ی نت   کتې   بمودو واوتواووې ، خلتک یتې 

او د تاالشړ  ت   لمت  یتې د کورودتو قیمتت   کړل باددړ یرغمل 
 ت  ستیم  دمتمن . همداراا تر ېا ې وروستت  ووټ  کړل توکې 

 2019/12/1۸وکړ.   بمبار هم 
 لمزدور عسکر مړه او ژوبل کړ 3سیداباد کې ېاوددې 

د میدای وردګ والیت  د ستیداباد ووستواوړ ادودتد منګلیتو 
 وشوه  سیم  کې د مزدوري اردو    عسکرو د ماین ېاودد  

بتل مرګتودی  1متزدور عستکر قتتل او 2ېې    تر  کې یتې 
 2019/12/1۸ژوبل شو.

 اربکیای مړه او ژوبل کړل 2میدای وردګ مرکز کې ېاوددې 
ار بتااار کتې  ت  د میدای وردګ والیت  د مرکتز، میتدای مت

ېې    تر  کتې یتې  وشوه شریرو اربکیادو ت تیک  ېاودد  
 2019/12/1۸ مزدور اربکی قتل او بل ژوبل شو. 1

 ېک کې د ضربت  ګوډاګیادو ټادک ویجاد، قومندای ژوبل شو
د میتتدای وردګ والیتت  د ېتتک ووستتواوړ ادودتتد ادتتتن  تت  

     برید  کې ، بریدود   وکړل   مل  متري توپ ۸2 وست  د 
ټادک ت ریب  او د  وستتې قومنتدای  1د ضربت  ګوډاګیادو 

 2019/12/19شو.  ژوبل 
 ېک کې د دممن      وست  او ګوډاګیادو برید وشو

د میدای وردګ والیت  د ېتک ووستواوړ ادودتد د ادتتن  ت  
 وست  د درااکو     مټ برید ترسره شو ېې  ت  تتر  کتې 

مزدور عسکر ژوبل شتو.همداراا  ت  هغتو ګوډاګیتادو  1یې 
د  عستکرم م    مټ برید ترسره شو ېتې د ژوبتل ۸2هم د 

 اومتت  دمتمن تت  د    دغ  برید کې ادت ال ه   یې کوو ، 
 2019/12/21ایای    اده مپلومات د  دي ترالس  شوي.
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 درب کې د باغوای    کور ډروی برید وشو
ووستواوړ کتې د استماعیلو د میدای وردګ والی  د درب 

وکتړ د یو باغوای    کتور ډروی بریتد  اشغاونرو سیم  کې
شتتو.   یتتې کتتور  تت  مکمتتل ډول ویجتتاد  ېتتې  وتت   املتت 

2019/12/23 
مزدور عسکر ووژل  ۴میدای وردګ مرکز کې رینجر ت ریب، 

 شول
د میتتدای وردګ والیتت  مرکتتز ادودتتد ت متتک ستتیم  کتتې د 

وشتوه، د ېتاودد   مزدورو  وویسو    رینجر د ماین ېاودد  
 ۴او ویجتاد  شتو  د دمتمن رینجتر  ت  بشت ړ ډول و   امل   

 2019/12/24 کې ووژل  شول.  مزدور  وویس 
 درب کې د دممن رینجر ت ریب، مزدور عسکر ووژل شول

درب ووسواوړ ادودد سور ل ستیم  کتې د میدای وردګ والی  د 
،  ت   د مزدور دممن    رینجر موټر د ماین ېاودد  ترستره شتوه 

   کې س اره ګوډاګیای ټول ځای  او  رینجر ت ریب ېاودد  کې 
 2019/12/25  ځای ووژل شول.

 ګوډاګیای مړه او ژوبل کړل 2جلن  کې     وست  برید 
د میدای وردګ والي  د جلنې ووسواوړ ادودد کرکټ کتال 

     وست  برید 
اربکتی قتتل او بتل ژوبتل شتو،  1 د بریتد  ت   مهتال وشو ، 

همداراا دممن تت  د ستر  ت  ایتای برستهره متاو  ایتای هتم 
 2019/12/2۸واوم .  

 ګوډاګیای مړه او ژوبل کړل 2سیداباد ووسواوړ  ر ودادړ برید 
ودادړ د ست کو او     د سیداباد ووسواوړ  د میدای وردګ والي

دردو وسلو برید وشو ېې    تر  کې ېې یو متزدور عستکر قتتل 
 2019/12/29 بل ژوبل شو. 1او 

 جغتو کې د مزدور دممن    اکماالت  کاروای برید ترسره شو
د میدای وردګ واليت  د جغتتو محاصتره ووستواوړ تت   ت  

بریدودت    سیدي او اختر خیلو سیمو کې     تلود   کاروای 
وشول،     بریدودو کې  دممن  ت   د اومتو تلفتاتو شتمهره  

 2019/12/31د   ده  ترالس   شوړ. 

 رګوو
 مزدور عسکر ووژل شول ۴برک  برک کې ټادک ویجاد، 

 تادخواب روغنت      برک  برک ووسواوړ  والی  د د ووګر 
د ېتاودد   سیم  کې د ګډ دممن    ټادتک ېاوددت  وشتوه، 

متتتزدور  ۴ټادتتتک ویجتتتاد شتتتواو  کتتتې ستتت اره  وتتت  املتتت  
 2019/11/30عسکرووژل  شول.

ووګر مرکز کې د برید  ر مهال د دممن ټادک و  بل موټر سره 
 ټ ر وکړ

، د وشود ووګر    مرکز کې د مزدور دممن    عسکرو برید 
هال د مزدوردمتمن ټادتک وت  ورګیتو بتار یتو بتل م  ت  تې  

 یې د دممن ټادک تت  ایتای  و  امل  ېې  ړوكموټر سره ټ ر 
 2019/12/1واوم .  

خروار کې ګډو وحشیادو اووس  خلک ځوروو  او درودد ماو  
 ایای ورادووی

کتې  د ګتډ   شتی ادو کلت       خروار ووسواوړ والی   دد ووګر 
د اووس  خلکتو  ت  کورودتو ېا ت  ووهلت ، ګتډو دممن  عسکرو 

اوتواووې، د خلکتو وجنایت ارادو د ګڼو کورودو دروااړ    بمودو 
  کورودو ت     اور دنوتل، دغدړ  یسې او قیمت  تتوک  یتې وتوټ

 2019/12/1وسوځول.  موټر او ګڼ د لی  توک  یې  ۴، کړل
 محمداغ  کې د اربکیادو    قومندای ېاودد  وشوه

 تتل قنتتدهاري   تت   ووستتواوړ ېمحمتتداغد واليتت    د وتتوګر 
سیم  کې د شتریرو اربکیتادو د قومنتدای جهتادګیر  ت  متوټر 

خو دمتمن تت   موټر ایادمن شو ېاودد  کې ېاودد  وشوه، 
مرګ ژوبل     اده دقی  مپلومتات دت  دي ترالست  مت  ود ا

 2019/12/3شوي.
 شولګوډاګیای مړه او ژوبل  ۴ووګر مرکز کې رینجر ت ریب، 

د ووګر مرکز کې د کابتل ادارړ ادودتد جاسوست  شتبکې  ت  
تتن متزدور  1رینجر موټر ېاودد  وشوه ېې    تر  کې یې 

دغت  راا د اشتغاونرو  ساتود و سره ووژل شول. 3افسر و  
ېې  وت  املت  یتې  وتوغول  شوتوغندی  1بیس هم  در   خ

 2019/12/۷واومتل.  دممن ت  تلفات 
 ووژل شو اربکی 1ووګر مرکز کې 

د ووګر مرکز کې د ېریک  مجاهدینو و وا د وحش  اربک  
قومندای اکبري    ساتود و برید وشو ېې    تر  کې یې د 

 2019/12/9طوفای    دوم یو مزدور اربکی ووژل شو.
 ماشومای    شهادت ورسول ۴برک  برک کې وحش  عسکرو 

 دې د ووګر والي  د برک  برک ووسواوړ ادودد باغک کل  ک
ېتتې  د  ماشوماشتتومای ۴  متتزدور دمتتمن وحشتت  عستتکرو

 ت  شتهادت ورستول.  غره      ومن  کتې یتې بتوټ   ټووتول 
2019/12/10 
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ووګر مرکز کې     وست  برید مزدور دممن ت  مرګ ژوبل  
 واومتل 

 د اجیتترو د وتتوګر والیتت  مرکتتز ادودتتد عمرابتتاد ستتیم  کتتې 
ر  کتې عسکرو     وست  د الس  بمودو برید وشو ېې    تت

 یتتې د متتزدور دمتتمن ګتتڼ شتتمهر عستتکرو تتت  متترګ ژوبلتت  
 2019/12/11واومت . 
مزدور عسکر مړه او 11رینجر ویجاد، 2ټادک  1ااره کې 

 ژوبل شول
دړ د کابل رژیتم  ت   د ووګر کې د ااري ووسواوړ م ام ت  د

 1اکماالت  کتار برید وشو ېتې  ت  تتر  کتې یتې د دمتمن 
دتور  3مزدور عسکر قتل او  ۸رینجر موټر ویجاد،  2ټادک 

و  بلتې ختوا د برکت  بترک ووستواوړ کتې هتم د ، ژوبل شول
ېتې  ت  تتر  کتې  ومزدوري اردو    عسکرو برید ترسره شت

 2019/12/13شو.  مزدور ع سر ژوبل  2یې 
 ګوډاګیای مړه او ژوبل شول ۶ووګر مرکز کې ټادک ت ریب، 

د وتوګر والیتت  مرکتتز ادودتتد جتتوی یتتک کلتت  تتت   هرمتت   تت  
د  بریتد کتې  شریرو اربکیادو ېریک  بریتد ترستره شتو،  ت  

، اربکتتی قتتتل او بتتل مرګتتودی ژوبتتل شتتو 1مجیتتب  تت  دتتوم 
وروستتت  ستتیمې تتت  د مرستتتې  تت  موختت  تلود تتو ګوډاګیتتادو 

د متتزدور املتت   یتتې  بادتتدړ بریدودتت  ترستتره شتتول ېتتې وتت  
  عستتکر مرګتتود  ژوبتتل شتتول. ۴ب، ټادتتک ت ریتت 1دمتتمن 
2019/12/14 

 مزدور عسکر ژوبل شول3ووګر مرکز کې 
ستره وت  عملیتات    قتوړ   ګډ دمتمن  دد ووګر    مرکز کې 

متزدور عستکر مرګتود   3 ېې      مهال  یتې   وشوه د ت  
 2019/12/1۸  ژوبل شول.

تن ی ځوای  1مرکز کې مزدورو عسکرو د ووبو    میدای کې 
 شهید کړی

 روی ماس  ین د اجیر دممن عسکرو د ووګر والی  مرکتز 
ادودد قلپ  وایر ستیم  کتې  ت  هغتو کلیواوتو ماشتومادو بتې 

بریتد کتې د   ت ، ودریغ  ډاړ وکړړ ېې  ت  ووبت  بوخت  و
 2019/12/1۸ورسهد.  کل  یو تنګی ځوای    شهادت 

ټاد ود  ت ریب،  2 رب کې د دممن و وا تر ووټمار وروست  
 او ژوبل شولعسکر مړه 

د ګتډ  د ووګر والی  د  رب ووسواوړ    بااار او سیدادو کل  
ګڼ ېا   ووهل ، ګډو جنایت ارادو    بااار کې دممن  عسکرو 

وروستتت  دمتتمن ه تت  او وتتوټ کتتړل،  دوکادودتت  متتات  شتتمهر
ټاد ودت  د  2ځالو  کل  ت  الد ش  ختو  ت  الره یتې  ېې  وکړه

  د ېتاوددو وت  املت  ول شتول،ماینودو واوتوا    مجاهدینو و وا 
ټاد ودتت  ت ریتتب او  کتتې ستت اره ګوډاګیتتای متتړه او ژوبتتل  2

 2019/12/22شول.
 مزدور اربکی ووژل شو 1ووګر مرکز کې 

یتو تتن  ت   بیتات ستیم  کتې ادودد   ت    د ووګر    مرکز کې
 او ځتتای   تت   ځتتای  ووژل شتتو. متتزدور اربکتت  بریتتد وشتتو

2019/12/23 
 عسکر مړه او ژوبل شول مزدور ۴ووګر مرکز کې 

د ووګر والی  مرکز کې امنی  قومندادړ تت   هرمت  د متزدور 
 2رژیم  ت   یتاده عستکرو ېاوددت  وشتوه ېتې وت  املت  یتې 

  دتتتور مرګتتتود  ژوبتتتل شتتتول. 2متتتزدور عستتتکر قتتتتل او 
2019/12/29 

 خوس 
 صبریو کې د جاسوس  شبکې کارمند ووژل شو

دتوري کلت  کتې د  ت    صتبریو ووستواوړ  واليت   د  د خوس  
وشتو  بریتد  ( ګل امتای)جاسوس  شبکې    یوتن مزدرو کارمند

 2019/12/1ځای ووژل شو.   ځای  ېې  
مزدور  ۵خوس  مرکز کې ېاوددې د قومندای    ګډوی 

  وویس مړه او ژوبل کړل
د خوس  مرکز ادودد مټ  ېین  سیم  کې د مزدور دممن د 

،  تت   وشتتوه  وویستتو  تت  رینجتتر د ت تیکتت  متتاین ېاوددتت  
متزدرو  توویس  3د  وویسو د قومندای    ګډوی  ېاودد  کې 

 2/12/2019دور مرګود  ژوبل شول. 2او  مړه 
 مزدور افسر ژوبل شو 1خوس  مرکز کې 

د خوس  مرکز ادودد بااار سیم  کې د متزدورو  وویستو  ت  
یتې یتاد  وت   املت   ېتې   هیو تتن افستر ېاوددت  ترستره شتو

 2019/12/3ګوډاګی ژوبل شو.
 دادرشاه کوټ کې د دممن     وست  برید ترسره شو

د خوس     دادرشاه کوټ کتې د حجتریم  ت  دتوم د دمتمن  ت  
 خو  واومت  دممن ت  مرګ ژوبل  وشو،     برید کې  وست  برید 

 2019/12/3شمهره  یې  د   ده   رګنده  شوړ.
 مزدور  وویس ووژل شو 1باک کې 
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د خوستت  واليتت  د بتتاک ووستتواوړ ادودتتد بتتااار ستتیم  کتتې د 
 1یتې  مهتال تاالشړ     وویسو د درااکو  برید وشتو ېتې  ت  

 2019/12/4مزدور  وویس ووژل شو.
 اسماعیل خیلو کې د مزدور دممن    کم این ېاودد  وشوه

دوسترک  ستیم      اسماعیل خیلو ووسواوړ د د خوس  
 کې د مزدور دممن    کم تاین د متاین ت تیکتی ېاوددت  

 دممن  وشوه ېې  و   امل   یې 
 2019/12/5.   واوم  ت  ایای 

 مزدور عسکر ووژل شو 1اسماعیل خیلو کې 
دوه منتده ستیم  کتې د  ت    موسی خیلتو ووستواوړ د د خوس  

 ېې  و   امل   یې  مزدوري اردو     یاده ګزم  ېاودد  ترسره شوه
 2019/12/5ووژل  شو. مزدور عسکر  1

 باک ووسواوړ    ودادړ برید وشو
د خوس  والي  د بتاک ووستواوړ  ت  ودادتړ د ست کو او دردتو 

    برید کې  دممن  ت   د اومت   ایای  وسلو  برید ترسره شو ، 
 2019/12/5مپلومات  د   دي  ترالس   شوي. 

 ست  برید وشوعلیشیرو کې د دممن     و
 د تریزیتتو ستتیم  کتتې تت    علیشتتیرو ووستتواوړد  د خوستت  

مزدورو  وویسو     وست  د س کو او دردو وسلو برید ترسره 
مترګ ژوبلت   ت  اده ومتتې دممن تت  د ا     برید کې شو ، 

 5/12/2019 مپلومات د  دي ترالس  شوي.
 مزدور عسکر ووژل 2صبریو کې برید 

یپ وبیتتو ستتیم  کتتې د  تت   صتتبریو ووستتواوړ  د د خوستت  
د د  بریتد  ت   مهتال   وشتو، مزدوري اردو    قرارګاه بریتد 
متتزدور عستتکر ووژل   2او  هقرارګتتاه ودادتتړ ایادمنتت  شتتو

 2019/12/9شول.
 ګوډاګیای ژوبل شول 2موسی خیلو کې موټر ت ریب، 

د خوس  والیت  د موستی خیلتو ووستواوړ ادودتد دومنتده 
سیم  کې د جاسوس  شبکې    موټر برید وشو ېې    تتر  

  ګوډاګیتای مرګتود  ژوبتل شتول. 2کې یتې متوټر ت ریتب، 
2019/12/14 
 مزدور عسکر مړه او ژوبل شول 2صبریو کې  

د خوستت  والیتت  د صتتبریو ووستتواوړ ادودتتد خلبستتات او 
 دوري اردو    عسکرو د متاین ېاوددت  یپ وبیو تر منځ د مز

مزدور عسکر قتل او بتل ژوبتل  1ېې    تر  کې یې  وشوه
 2019/12/14  شو.

 دوه منده کې    مزدور دممن برید وشو
دوه منتتتده ووستتتواوړ د امی تتت   والیتتت   د د خوستتت  

کماو یلو سیم  کې د مزدوري اردو    کتار بریتد ترستره 
شتتو.   متتزدور عستتکر ژوبتتل  1 ېتتې   تت   مهتتال  یتتې  شتتو

2019/12/1۸ 
ګوډاګیای مړه او ژوبل  ۷موټر ت ریب،  2خوس  مرکز کې 

 شول
د خوس  والی  مرکز ادودد ستیم  کتې د جاسوست  شتبکې 

ېې    تر  کتې یتې د وشوه     موټر د ت تیک  ماین ېاودد  
متزدور عستکر ژوبتل او متوټر تت   3مزدور افسر  ت  ګتډوی  1

همتتداراا د ډب ستتیم  کتتې هتتم د و حشتت   ایتتای واومتت  .
ېتې  ت  تتر  کتې  وشتوه کم این    ګوډاګیو عسکرو ېاودد  

دتور  3او  ووژل  شتومتزدور عستکر  1یې موټر ت ریب شو، 
 2019/12/20شول.   مرګود  ژوبل 

اسماعیل خیلو کې د کم این وحشیادو سیم  ایز عاوم    
 شهادت رسووی

وړ ادودد ډاډ واوو د خوس  والی  د اسماعیل خیلو ووسوا
سیم  کې  د کم تاین  وحشت   عستکرو د یتو دینتې عتاوم ) 
موووي عبداوحکیم(  ت  کتور ېا ت  ووهلت ، وحشت  دمتمن 

د او بیتا یتې د دوسترک  يتوووومړی یاد عتاوم وت  ځتای ستره 
 ستتیم  کتتې  تت  ډېتتر وحشتت  ستتره  تت  شتتهادت  ورستتاوه .

2019/12/20 
 ګوډاګیای مړه او ژوبل شول ۴قلندرخیلو کې 

غلنتد ستیم      قلندرخیلو ووسواوړ  والی   د د خوس  
 ت   بریتد کې د مزدوري اردو     یاده عستکرو بریتد وشتو، 

دتتتتتور ژوبتتتتتتل  2متتتتتزدور عستتتتتکر قتتتتتتل او  2 کتتتتتې 
 2019/12/21شول.

 عسکر ووژل شو 1صبریو کې    قرارګاه برید 
د خوس     صبریو ووستواوړ کتې د ستوري  تام ستیم  کتې د 

متزدور  1ګرګورۍ    قرارګاه برید وشو ېتې  ت  تتر  کتې یتې 
 2019/12/22  عسکر ووژل شو.

 س هرړ ووسواوړ کې    مزدور دممن برید وشو
د خوس  والی  د س هرړ ووسواوړ  ت  ودادتړ د ست کو او 

دتړ تت  دردو وسلو برید ترسره شو ېې  ت  تتر  کتې یتې ودا
 2019/12/24واوم .  ایای

 موسی خیلو کې د دممن      وست  برید وشو
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د خوستت  والیتت  د موستتی خیلتتو ووستتواوړ کتتې د متتزدور 
 ت     تتر بریتد الدتدي  راغلت ،    رۍ    دوم  وست  د دممن

ایای    اده  دقی  مپلومات برید کې  دممن  ت   د اومت   
 2019/12/24د  دي ترالس  شوي.

 تن   عسکر  مړه  او ژوبل  شول 3کوټ کې  دادرشاه  
دادرشتاه کتوټ ووستواوړ ادودتد د شتین   د خوس  والیت 

کام    سیم  کی د مزدوری اردو  لی ګزمت  بادتدی ېاوددت  
تتن  1 تن  عسکر ووژل شتول او 2ېې  و  امل   یې    وشوه
 12/2019/ 24. شو اخمی 

 قلندر ووسواوړ کې    مزدور دممن برید وشو
د خوس     قلندر ووسواوړ کې د مزدوري اردو    عسکرو 

    برید کې دممن  ت   د د س کو او دردو وسلو برید وشو، 
مرګ ژوبلې  ت  اده دقیت  مپلومتات دت  دي ترالست   اومتې 
 2019/12/26شوي.

 مزدور عسکر ووژل شول 2صبریو کې 
د خوس  والي  د صبریو ووسواوړ ادودد خووبسات سیم  
کې د مزدوري اردو     وست  د ویزري ټو کو برید وشو ېې 

  متتتتزدور عستتتتکر ووژل شتتتتول. 2 تتتت  تتتتتر  کتتتتې یتتتتې 
26/12/2019 

 کارمند ووژل شو 1علیشیرو کې د جاسوس  شبکې 
د خوس  والي  د علیشیرو ووسواوړ ادودد کرغدي سیم  

بریتد   ت   کارمند بریدترستره شتو، کې د جاسوس  شبکې  
جاستتتتوس  ووژل  شتتتتو.  کتتتتې د استتتتماعیل  تتتت  دتتتتوم 

2019/12/26 
 عسکر ووژل 2صبریو کې     وست  برید 

د خوس  والي  د صبریو ووسواوړ ادودد خووبسات سیم  کتې 
 2د مزدوري اردو     وست  برید ترسره شو ېې    تر  کتې یتې 

 2019/12/26  عسکر ووژل شول.
 ووسواوړ کې د جاسوس  شبکې کارمند ووژل شوس هرړ 

د خوس     س هرړ ووسواوړ کې د جاسوس  شبکې  ت  کارمنتد 
برید وشو ېې    تر  کې یې دفریدوی    دوم د یادړ شتبکې یتو 

 2019/12/29فپال کارمند ووژل شو.
ګوډاګیای مړه او  2علیشیرو کې د کم این    عسکرو ېاوددې 

 ژوبل کړل
لیشیرو ووستواوړ ادودتد صتادقو کلت  د خوس  والي  د ع

 ېاوددت  وشتوه  عستکروت   هرم  د وحش  کم این     یاده 

ګتتتوډاګی قتتتتل او بتتتل ژوبتتتل  1ېتتتې  تتت  تتتتر  کتتتې یتتتې 
 2019/12/30شو.

 علیشیرو کې د جاسوس  شبکې کارمند ووژل شو
د خوس  والي  د علیشیرو ووسواوړ ادودد سلیم بابا سیم  کې 

فپتتال غتتړي استتلم ختتای بادتتدړ د جاسوستت  شتتبکې  تت  یتتو تتتن 
  ېریک  بریدترسره شو ېې    تر  کې یې یاد ګوډاګی ځتای  ت

 2019/12/30 ځای قتل او ساتود ی یې ژوبل شو.

  کتیا
 ګوډاګیای مړه او ژوبل کړل 2ارم  کې     وست  برید 

د  کتیا والي  د ارم  ووسواوړ ادودد اخندااد خیلو سیم  کتې 
تتن متزدور  1 وشو،     برید کې د مزدور دممن     وست  برید 

 2019/12/1شو. عسکر قتل او بل ژوبل 
 اربکیای مړه او ژوبل کړل 3 کتیا مرکز کې بریدودو 

د   د ابراهیم خیلو ستیم  کتېادودد  مرکز والی   د د  کتیا 
ربکیادو     وست  برید ترسره شتو ېتې  ت  تتر  کتې شریرو ا
یتاده ستیم    ت  همداراا  مزدور اربکیای ووژل  شول. 2یې 
   ځل بیا د اربکیادو  ت   وستت  بریتد وشتو ېتې  ت دوهم کې

 2019/12/2تن مزدور اربکی ووژل شو. 1مهال یې 
 ارم  کې ېاوددې ماین خنثی کوود ی ګوډاګی وژوی

سورکړ سیم  کتې د     ارم  ووسواوړ  والی   د  د  کتیا
 د ېاودد   و   امل  مزدور دممن    عسکرو ېاودد  وشوه، 

 نتتتر ووژل شتتتو.یووو یتتتو تتتتن ګتتتوډاګی ادجفد متتتاین کشتتت
2019/12/2 

کلیوال دیوو ، خلکو ت  درودد ماو   ۶میراک  کې ګډ دممن 
 ایای ادووی

د ګتتډ دمتتمن     تت  میراکتت  ووستتواوړ کتتې واليتت   د  کتیتتا 
د عتتامو خلکتتو  تت  کورودتتو ېا تت  ووهلتت ، ګتتډو رو عستتک

اوتواووې، ووحشیادو د خلکتو د کورودتو دروااړ  ت  بمودتو 
تنت  عتام  ۶ ځول  او وستوګڼ ش صت  د لیت  وستاطط یتې 

د یتاد وحشت   ت  غبرګتوی یوودل، کلیوال یې و  ځای سره 
 ټتای وویت  الره د  -د ګردیتز ځ يتوه  ورکې د سیمې خلکتو 
 2019/12/3. وتړو اعتراض    توګ  

 مزدور عسکر ووژل شول ۷ کتیا مرکز کې ټادک ویجاد، 
مهلن سیم  کې د مزدوري ادودد      زکرمد والي   د  کتیا 

 ټادتک ویجتاد     ېاودد  کتې اردو    ټادک ېاودد  وشوه، 
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 ځتتتتای ووژل شتتتتول.  متتتتزدور عستتتتکر ځتتتتای  تتتت ۷ او 
2019/12/3 

 ارم   کې  د دممن    کم این برید وشو
ستهاکو ستیم  کتې د  ت   ارم  ووستواوړ والی   دد  کتیا 

و مزدرو دممن    کم تاین د ویتزري ټو کتو بریتد ترستره شت
ووژل  شتتو. تتتن متتزدور عستتکر  1ېتتې   تت   مهتتال  یتتې 

2019/12/4 
 مزدور عسکر ووژل شو 1ارم  کې 

دیکنتام کتال ستیم  کتې  د   ت  ارم  ووسواوړ  والی   د د  کتیا
تتن  1شتو  ېت    ت   مهتال   یتې  مزدوري اردو    ګزم  بریتد و

 4۔12۔2019ووژل  شو. ۔مزدور عسکر 
 ګوډاګیای ووژل شول 3 کتیا مرکز کې 

د  کتیا والی  مرکز ادودد ابراهیم خیلو سیم  کې د متزدور 
تتن  1دممن    مرکز برید ترسره شو  ېې    تتر  کتې یتې 

همداراا د ېوڼۍ سیم  کتې هتم د ، مزدور اربکی ووژل شو
 2مزدور دممن     وست  برید وشتو ېتې  ت  تتر  کتې ېتې 

 2019/12/4مزدور  وویس ووژل شول.
 ګوډاګیای مړه او ژوبل شول 3 کتیا مرکز کې موټر ت ریب، 

د  کتیا مرکز ادودد ابراهیم خیلو سیم  کې د متزدوري اردو 
 2   اکماالت  کاروای برید ترسره شو  ېې    تر  کتې یتې 

اکمتتتتاالت  متتتتوټر ت ریتتتتب  1متتتتزدور عستتتتکر قتتتتتل او 
 2019/12/5شو.

 س یشل فورس ګوډاګیای ژوبل کړل 2ګردیز کې ېاوددې 
د مرکتتز ګردېتتز د ګلتت  خیلتتو  تت  ستتیم  کتتې والیتت   د د  کتیتتا 
و ېتې  وت   ورس    دتوم متزدورو عستکرو ېاوددت  وشتفس یشل 
 2019/12/5 عسکر  ژوبل شول . 2امل   یې  

 مزدور عسکر مړه او ژوبل کړل ۶ کتیا مرکز کې ېاوددې 
   مرکز کې د مزدور دممن    عستکرو ېاوددت   والی   د  کتیا

تنت  متزدور عستکر  ۴او برید ترسره شو ل ېې    تتر  کتې یتې 
 2019/12/5 دور ژوبل شول. 2قتل او 

 مزدو  وویس ووژل شو 1ارم  کې 
ارمتت  ووستتواوړ د اخنتتدااد خیلتتو  تت   د واليتت    د  کتیتتا 

 1 وست  د ویتزري وستلو بریتد وشتو ېتې  ت  تتر  کتې یتې 
  2019/12/۷ مزدور عسکر ووژل شو.

 کلیوال شهید کړ 1ارم  کې د اشغاونرو ډروی برید 

ارم  ووستواوړ د ګالونتو ادودتد مالیتادو ستیم   د د  کتیا 
   اووس  خلکو ډروی برید وکړ ېې  و  املت    اشغاونرو کې

 تن عام وګړی    شهادت ورسید. 1یې د مطیع او      دوم 
2019/12/۷ 

 مزدور  وویس مړه او ژوبل شول ۴ مکنو کې 
وتتوادړ ستتیم  کتتې د متتزدورو  ووستتواوړ  تت   مکنیتتو دد  کتیتتا 

متزدور  توویس قتتل  3     برید کې    وویسو     وست  برید وکړ،
 2019/12/۷بل ژوبل شو. 1

  کتیا مرکز کې رینجر ت ریب، ګوډاګیای مړه او ژوبل شول
ګردیتز  ت  عمتوم  ستړک د  -د  کتیا  ت  مرکتز کتې د کابتل

سیم  کتې د متزدور دمتمن  ت  رینجتر ېاوددت     فاضل کال
تتتن  1ترستتره شتتوه ېتتې  تت  تتتر  کتتې یتتې رینجتتر ت ریتتب، 

 2019/12/۸دور ژوبل شول. 3مزدور عسکر قتل او 
 مزدور عسکر ووژل شو 1 کتیا مرکز کې 

اوت   خوو  ستیم  کتې  د ادودد  مرکز ګردیز  والی   د د  کتیا 
 1ېې      مهتال  یتې   مزدوري اردو    عسکرو برید ترسره شو

 2019/12/9تن مزدور عسکر ووژل شو.
 ګوډاګیای ووژل 2ارم  کې برید 

ارمتت  ووستتواوړ د اخنتتدااد خیلتتو  تت   والیتت   دد  کتیتتا 
د ویزري ټو کو برید ترسره شو ېې    تر  کتې یتې   وست  
همداراا    کومک  ګوډاګیادو ، مزدور عسکر ووژل  شول 2

ایتای  ت   دممن  ت   د اومتت  هم بریدود  ترسره شول خو 
 2019/12/10اده دقی  مپلومات د  دي ترالس  شوي.

 مزدور عسکر ووژل شو 1 کتیا مرکز کې موټر ت ریب، 
درړ ستیم  کتې د ادودتد  ت    مرکز ګردیتزوالی   د د  کتیا 

مزدور دممن     فلډر موټر د ت تیک  ماین ېاودد  وشتوه، 
متتزدور عستتکر  1د دمتتمن متتوټر ویجتتاد، او ېاوددتت  کتتې  
 2019/12/11 ووژل شو.

 اربکی ووژل شو 1 کتیا مرکز کې 
د  کتیا مرکز ادودد ابراهیم خیلو سیم  کې د اربکیادو     وستت  د 

تتن شتریر اربکتی  1ویزري ټو ک برید وشو ېې    تر  کې یتې 
 2019/12/11  ووژل شو. 

ماو   کتیا مرکز کې ګډ دممن    اووس  کورودو ېا   کې خلکو ت  
 ایای ادووی

د ګډ دممن  مرکز ادودد، ېوڼۍ سیم  کې  والی   د د  کتیا
دمتمن  د ېا ې      مهتال وحشیاد  ېا   ووهل  ، عسکرو 
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د خلکو د کورودو دروااړ    بمودو واوواووې ، کلیتوال یتې 
 تتتن کلیتتوال یتتې وتت  ځتتای ستتره  1او  وایستتتل وتت  کورودتتو را

 2019/12/14یوود.  
 ګوډاګیای مړه او ژوبل شول ۵ کتیا مرکز کې 

د  کتیتتا مرکتتز ادودتتد ابتتراهیم خیلتتو ستتیم  کتتې  تت  متتزدور  
مزدور عستکر قتتل  2دممن  برید وشو ېې    تر  کې یې 

دور ژوبل شول. همداراا د دمتمن ادودتد ګلیتډر ماشتین  3
 2019/12/16 هم ت ریب شو.

 ملک  وګړي شهیدای کړل 3سیدکرم کې ډروی برید 
د  کتیا والیت  د ستیدکرم ووستواوړ ادودتد جهتادګیر خیلتو 

 کتړ   اووس  کور وحشیاد  ډروی برید واشغاونرو سیم  کې 
تنتتت  ملکتتت  وګتتتړي  تتت  شتتتهادت  3مهتتتال یتتتې    ېتتتې  تتت
 2019/12/16ورسیدل.

ماشوم ژوبل او درودد ماو  ایای  1سیدکرم کې ګډ دممن 
 ادووی

نک ستیم  د  کتیا والی  د سید کرم ووستواوړ ادودتد ستج
د عتامو اووست  خلکتو  ت  کورودتو   ګتډ وحشت  دمتمن کې

ېا   ووهل ، ګډو جنایت ارادو د خلکو د کورودو دروااړ    
بمودو واوواووې ، کورودو ت   ت  اور دنوتتل او قیمتت  تتوکې 

، لکلن ماشوم یتې ژوبتل کتړ ۷، یو یوودل یې و  ځای سره 
 2019/12/16یوود.  کلیوال یې و  ځای سره  1او 

 ارم  کې دممن ېا ې  رمهال خلکو ت  ایای ادووی
ې  د ستتهاکو ستتیم  کتت تت  ارمتت  ووستتواوړ  والیتت   د د  کتیتتا 

ېا تت  ووهلتت ، جنایت تتار  دمتتمن  د خلکتتو د  دمتتمن  عستتکرو
او  کتړل کورودو دروااړ    بمودو واوتواووې ، کورودت  یتې وتوټ

 2019/12/16واداوه.  خلکو ت  یې ماو  ایای 
مزدور عسکر مړه  3ماالت  موټر ت ریب،  کتیا مرکز کې اک

 او ژوبل شول
د متتزدوري اردو  تت    ېتتوڼۍ ستتیم  کتتې تت  مرکتتز  دد  کتیتتا 

     بریدودو کتې ، شولجال بریدود  ترسره  2اکماالت  کتار 
مزدور عستکر قتتل  2اکماالت  موټر ت ریب،  1د  دممن  

 2019/12/1۸ژوبل شو. 1او 
 عسکر مړه او ژوبل کړلمزدور  3ارم  کې     وست  برید 

د  کتیتتا والیتت  د ارمتت  ووستتواوړ ادودتتد اخنتتدااده خیلتتو 
سیم  کې د مزدور دمتمن  ت   وستت  د ویتزري ټو کتو بریتد 

ژوبتل  1متزدور عستکر قتتل او  2وشو ېې    تر  کې یتې 
 2019/12/20 شو.

 ګوډاګیای مړه او ژوبل کړل 3ارم  کې برید 
د  کتیا والی  د ارم  ووستواوړ ادودتد ستیم  کتې د اجیتر 

 ت   بریتد دممن    عسکرو د ویزري وسلو برید ترسره شو، 
 بتتتتل ژوبتتتتل شتتتتو. 1متتتتزدور عستتتتکر قتتتتتل او  2 کتتتتې 
2019/12/20 

 مزدور عسکر ووژل شول 2ارم  کې 
د  کتیتتا والیتت  د ارمتت  ووستتواوړ مرکتتز کتتې  تت  متتزدور 

مزدور عسکر ووژل  2دممن برید وشو ېې    تر  کې یې 
 2019/12/21  شول.

 ځاځ  اریوب کې    مزدور دممن برید وشو
د  کتیا والیت  د ځتاځی اریتوب ووستواوړ ادودتد خیرمنت  
    ستتیم  کتتې د متتزدور دمتتمن  تت  ګزمتت  بریتتد ترستتره شتتو،

ایتای  ت  اده مپلومتات دت  دي  ومتت  دممن ت  د ابریدکې 
 2019/12/24ترالس  شوي.

 مزدور عسکرو برید وشو مکنیو کې    
د  کتیا والی  د  مکنو ووسواوړ ادودد دواي ستیم  کتې د 

،    بریتد کتې  دمتمن  تت   مزدوري اردو    ګزم  برید وشو
داومتتتتتو تلفتتتتاتو شتتتتمهره  دتتتت   ده  ترالستتتت   شتتتتوړ. 

2019/12/24 
عسکر و  مجاهدینو سره یو ځای  1 مکنو کې د مزدور رژیم 

 شو
ووسواوړ کې د دعتوت او ارشتاد     مکنو والی   د  کتیا 

کمیسیوی د کار کوود و    ایار د صابراودین    دوم یو تتن 
عسکر و  مزدوري ادارړ     را جال او مجاهدینو سره یو 

 2019/12/24 ځای شو.
 مزدور عسکر ووژل شول 3 کتیا مرکز کې 

د  کتیتتا والیتت  مرکتتز کتتې د متتزدور دمتتمن  تت  اکتتاډمړ د 
مزدور عستکر  3   تر  کې یې  ویزري وسلو برید وشو ېې

 2019/12/25  ووژل شول.
 مزدور اربکی ووژل شو 1 کتیا مرکز کې 

 اربکیادود  کتیا والی  مرکز ادودد ابراهیم خیلو سم  کې د 
    وست  د س کو او دردو وسلو برید ترسره شو ېې    تر  

 2019/12/25 مزدور اربکی ووژل شو. 1کې یې 
 ووژل عسکر 2 مکنو کې ېاوددې 
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د  کتیا والی  د  مکنیو ووسواوړ ادودد دواي خوو  سیم  
کې د مزدوري اردو    عسکرو د ماین ېاودد  ترستره شتوه 

متزدور عستکر ځتای  تر ځتای ووژل  2ېې    تر  کې یتې 
 2019/12/25شول.

 عسکر و  مجاهدینو سره یو ځای شو 1احمدابا ووسواوړ کې 
احمتدابا ووستواوړ کتې د احمد ت  دتوم د   ت د  کتیا والی  
تن عسکر و  مجاهدینو سره یو ځتای شتو.  1ګوډاګړ اردو 

2019/12/26 
 مزدور عسکر ووژل شو 1 کتیا مرکز کې 

د  کتیتتا والیتت  مرکتتز ادودتتد ابتتراهیم خیلتتو ستتیم  کتتې د 
 1مزدوري اردو    کتار برید ترسره شو ېې    تر  کې یتې 

 2019/12/26  مزدور عسکر ووژل شو.
 مزدور  وویس ووژل شو 1ځاځ  اریوب کې 

د  کتیا والی  د ځاځ  اریوب ووسواوړ ادودد خیرمنړ سیم  
 وویس  1کې    مزدورو  وویسو برید وشو ېې    تر  کې یې 

 2019/12/26  ووژل شو. 
 ارم  کې د اختطافګري ډوې مشر ودیول شو

ارمت  ووستواوړ کتې د اختطتافګري  د  کتیا  والی      
یاد تن    خ لتو وومړدیتو اعترافتاتو  ودیول  شو،ډو  مشر 

یې    ګڼو دورو والیتودتو  سربهره  کې ویل  ېې     کتیا 
هتتم د غتتال، ادتتا، قتلودتتو او اختطتتافودو ګتتڼ جتتراطم  کتتې 
 2019/12/26کړي.   ترسره 
 مزدور اربکیای ووژل 2ام  کې وسل  وال بری  
والي  د ارم  ووسواوړ ادودد ستیم  کتې د متزدوري د  کتیا 

تن  مزدور اربکیای 2اردو    کتار برید وشو ېې    تر  کې یې 
 2019/12/26  ووژل شول. 

 مزدور عسکر ووژل شول ۴ کتیا مرکز کې 
د  کتیتتا والیتت  مرکتتز کتتې د متتزدور دمتتمن  تت  اکتتاډمړ د 

مزدور عستکر  ۴ویزري وسلو برید وشو ېې    تر  کې یې 
 2019/12/2۷  ووژل شول.
داخل  ګوډاګیای ووژل  3امریکای  اشغاونر او  2ارم  کې 

 شول
د  کتیتتا واليتت  د ارمتت  ووستتواوړ ادوی غنتت  خیلتتو او 
 اتوګړ سیم  کې    امریکای  اشغاونرو او ورستره ضتربت  

 2بریتدودو کتې   ت  ، شتولګوډاګیادو باددړ بریدود  ترسره 
 توویس ووژل   1متزدور ضتربتیای او  2امریکای  اشغاونر، 

وروستت  وار شتول،  شول او یو شمهر دور ګوډاګیتای ژوبتل 
عامو کلیواوو او د هغوی  ت   کورودتو ډاي   خطا دممن    

 2او  ورسهد   شهادت کلیوال   1 وکړړ ېې     مهال یې 
 دکادودت   2همتداراا یتې د اووست  خلکتو شتول، دور ژوبتل 
ی  وساطط او د عید محمد    دتوم او یو شمهر د ل وسوځول 

 2019/12/2۸وسوځول  شو. یو کلیوال کور 
 ګوډاګیای ووژل شول 2ارم  کې د جاسوس  شبکې 

د  کتیا والي  د ارم  ووسواوړ ادودد م رب خیلتو ستیم  
کې د جاسوس  شبکې    کارمندادو برید وشو ېې  ت  تتر  

  بتتل ژوبتتل شتتو. 1او  ووژل  شتتومتتزدور عستتکر  1کتتې یتتې 
2019/12/29 

 مزدور عسکر ووژل شول 3ارم  کې 
د  کتیتتا واليتت  د ارمتت  ووستتواوړ کتتې د ااو  تت   وستتت  د 

مزدور عسکر  3ویزري ټو کو برید وشو ېې    تر  کې یې 
 2019/12/29 ووژل شول.

ارم  کې و  ت توود و دیول شوی موټر د م تول کوردړ ت  
 وس ارل شو

کتوه  ستیمې کتې  د  کتیا والي  د ارم  ووسواوړ ادودتد
هغ  متوټر ېتې وت  اختطتا  ګترو دیتول شتوی و، د م تتول 

. دغت  متوټر   تو ورځتې ودادتدړ د ل  شوکوردړ ت  وس ار
اقبال    دوم و  یو ډرېور سره یتو ځتای د اختطتافګرو و توا 

رستووی   ډرېتور  ت  شتهادتو او اختطتافګرو   ت تول شوی
 اختطافګر وتت  متتوټر ستترهو، وتت   ی تت   وروستتت  مجاهتتدینو

 2019/12/30. ودیو

  کتیکا
 ګوډاګیای مړه او ژوبل شول 3 کتیکا مرکز کې 

د متزدورو   د ېینتې ستیم  کتېادودتد  مرکتز والیت   دد  کتیکا 
تتن متزدور  1  ت   بریتد کتې  وویسو     وست  برید ترسره شتو ، 

 2019/11/30دور ژوبل شول. 2 وویس قتل او 
 شو  وویس و  مجاهدینو سره یو ځای 1خیرکوټ کې 

غتالم  )  توویس  1د  کتیکا  ت  خیرکتوټ ووستواوړ کتې 
د اسالم  امارت د دعوت او ارشتاد کمیستیوی د  (جای 

جاهتتدینو ستتره یتتو ځتتای وتت  ممستتیوینو  تت  هلتتو ځلتتو 
 2019/12/2شو.

 اربکیای و  مجاهدینو سره یو ځای شول 2یحی خیلو کې 
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شاه ګل او )  اربکیای 2د  کتیکا    یحی خیلو ووسواوړ کې 
د ح ی تودو    درک کووو او د سیمې د مجاهتدینو  ت  ( کال

 همکارۍ و  مزدوري 
 مجاهتدینو ستره یتو ځتای شتول.وت  ادارړ     را جال او 

2019/12/2 
 اربکی و  مجاهدینو سره یو ځای شو 1جاد یلو کې 

د  کتیکا والي  د جاد یلو ووسواوړ ادودد ګوډوو کل  یو تن  
وت  مجاهتدینو ستره یتو ځتای اوسیدود ی اربکی )غالم ووت ( 

 2019/12/2. شو
کلیوال     3کورود  ت ریب،  ۴سرحوض  کې ګډ دممن 

 شهادت ورسول
  ووسواوړ د ماراکو    کلت  ې سرحوض والی   د د  کتیکا 

وحشتیاد  ېا ت  ووهلت ، ګتډ دمتمن  د ګډ دمتمن  عستکرو
اوواووې، د طتاهر، وکورودو دروااړ    بمودو  ۴سیم  کې د 

تنت  عتام اووست   3ایارت ګل او دظر محمد    دومودتو یتې 
 2019/12/2ورسول.    شهادت  ېي ړيګو

  وویس و  مجاهدینو سره یو ځای شول 2ودممړ کې 
 هتر  یتو   توویس  2   ودممړ ووسواوړ کتې  والي    د  کتیکا

عبداو تدوس او عبتداورحمن د دعتتوت او ارشتاد کمیستتیوی د 
د اسالم   امارت  و   م اوف   دت   الس   و    ایار کارکوود 

 2019/12/4    سر  او  مجاهدینو ت   تسلیم  شول. 
کلیوال شهید بل و  ځای سره  1اومن  کې مزدورو عسکرو 

 ودی
د متزدور  ست ین   ت  کلت  کتې    ووسواوړ  اومن د د  کتیکا 

د د اووس  خلکو    کورودو ېا ت  ووهلت ،  دممن  عسکرو 
 1تتتن اووستت  تتتن شتتهید او  1 ېتتا ې   تت   مهتتال  دمتتمن 

 2019/12/6د.  يوو دممن و  ځای سره 
 عسکر و  مجاهدینو سره یو ځای شو 1یحی خیلو کې 

ادودد مغل  کل  یو تتن  والي  د یحی خیل ووسواوړ  کتیکاد 
ځای  عسکر و  مجاهدینو سره یو  دواب    دوم د  اوسیدود ی 

 2019/12/۷شو.  
 کلیوال    شهادت ورساوه 1ی کې ډروی برید مټاخا

  د  کتیکا والي  د مټاخای ووسواوړ ادودد شنک ستیم  کتې 
ېې  و  امل  یې  کړ    اووس  خلکو ډروی برید واشغاونرو  

تتتتن عتتتام کلیتتتوال  تتت  شتتتهادت  1د مطیتتتع او تتت   تتت  دتتتوم 
 2019/12/۸ورسید.

  وویس و  مجاهدینو سره یو ځای شول 1ودممړ کې 
د یار  محمد   ت   ودممړ ووسواوړ کې  والی      د  کتیکا 
وت  مجاهتدینو د ح ای و   ت   درک  کووتو   یو  وویسدوم   

 2019/12/۸.  سره یو ځای شو
 جاد  خیلو کې    مزدور دممن بریدود  وشول

د  کتیکتتا واليتت  د جتتاد  خیلتتو ووستتواوړ ادودتتد یپ تتوب 
ېمبر سیم  کې د مزدوري اردو     وست  برید ترستره شتو، 

کومک   عستکر  هتم  تربریتد الدتدي   سیم  کې    همداراا 
واومتت   ختو  بریدودو کې دممن ت  مرګ ژوبلت  راغلل،    

 2019/12/9 شمهره  یې  د   ده  ترالس   شوړ. 
 بکیای قتل موټر سیکل او وسل  ودیول شوهار 2ودممړ کې 

د  کتیکا    ودممړ ووسواوړ کې    متزدورو اربکیتادو بریتد 
 ترسره شو ېې 
 1متوټر ستیکل،  1متزدور اربکیتای قتتل،  2   تر  کې یتې 

جتتتتتتاغور د مجاهتتتتتتدینوالس تتتتتتت   ۴کالشتتتتتتن و  او 
 2019/12/13ورغلل.

  وویس و  مجاهدینو سره یو ځای شول 3وااه خوا کې 
د ختای محمتد،  واای توا ووستواوړ کتې   ت  د  کتیکا والیت  

یتې د واصتل  2 توویس ېتې  3محمد وو  او حمداو      دوم 
د ګوداب  کل  اوستیدود ی دی د دعتوت او ارشتاد  1خیلو او 

کمیسیوی    ه و او د ح اط و    درک کووو سره وت  متزدوري 
ادارړ   تتتتت  را جتتتتتال او مجاهتتتتتدینو ستتتتتره یتتتتتو ځتتتتتای 

   2019/12/14شول.
 اربکی و  مجاهدینو سره یو ځای شو 1جادی یلو کې 

 1د  کتیکا والی  د جادی خیلو ووسواوړ ادودتد، ادړ کتال 
وت  مجاهتدینو ستره یتو  اوسیدود ی د شهباا    دوم اربکتی 

 2019/12/15.  ځای شو
 اربکی و  مجاهدینو سره یو ځای شو 1خیر کوټ کې 

 1د  کتیکا    خیرکوټ ووسواوړ کې د محمد دوس  کلت  
د رحم  او      دوم اربکی و  مجاهتدینو ستره ی اوسیدود 
 2019/12/20 یو ځای شو.

 اربکیای و  مجاهدینو سره یو ځای شول 2خیرکوټ کې 
د  کتیکتتا والیتت  د خیرکتتوټ ووستتواوړ  تت  مربوطتتاتو کتتې د 

اربکیای و  مجاهدینو  2او محمد رحیم    دومودو  رحم  او   
 2019/12/25 سره یو ځای شول.
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خوشامند کې مزدور دممن غریب اووس ت  درودد ایای 
 ادووی

 د  کتیکا والی  د خوشامند ووسواوړ ادودد شنیا سیم  کتې
د د اووس  خلکو    کورودتو ېا ت  ووهلت ،  اجیرو  عسکرو 

ماشینود   ۶، لدوکادود  ووټ کړ ۵ ېا ې      مهال  دممن 
، ومريتزړ ت تتې یتې متات  کتړړ او د لیت  لې ت ریب کتړی

 2019/12/25یې  وسوځول. وساطط 
 عسکر و  مجاهدینو سره یو ځای شو 1یوسا خیلو کې 

د  کتیکتتا واليتت  د یوستتا خیتتل ووستتواوړ ادودتتد یوستتا 
خیتتل کلتت  اوستتیدود ی یتتو تتتن عستتکر )ریتتدي ګتتل( وتت  

ای مجاهدینو سره یو ځت و   مزدوري ادارړ     را جال او
 2019/12/2۷  شو.

اووس  وګړي شهیدای  2برمل کې د اشغاونرو ډروی برید 
 کړل

د  کتیکا    برمل ووسواوړ کتې د اووست  خلکتو  ت  ستراې  
 هتوای  بریتد وشتو ېتې وت   د اشغاونرو وت   ختوا ډوو  موټر
او وست  وګتړي  ت   2کلتن ماشتوم  ت  ګتډوی  12د یو  امل  

 2019/12/26ورسهدل.  شهادت 
 ګوډاګیای مړه او ژوبل کړ 3ېاوددې  ایړوک کې

د  کتیکتتا واليتت  د ایتتړوک ووستتواوړ ادودتتد ستتري میتتدای 
سیم  کې د مزدورو  وویسو     یتاده ګزمت  د ت تیکت  متاین 

دور  2مزدور  وویس قتل او  1ېاودد  وشوه ېې و  امل  یې 
 2019/12/29  ژوبل شول. 

 جادی یلو کې د  وستې قومندای ووژل شو
والي  د جاد  خیلو ووسواوړ ادودد ملنتد خیلتو د  کتیکا 

بادتدړ « مامتدو»سیم  کې د اربکیادو د  وستې  ت  قومنتدای 
ت تیک  بریدترسره شو ېتې  ت  تتر  کتې یتې یتاد ګتوډاګی 

 2019/12/31ووژل شو.

 دنګرهار
 عسکر و  مجاهدینو سره یو ځای شو 1اېین کې 

و تتن د دنګرهار    اېین ووسواوړ کې د اسماعیل    دتوم یت
عسکر و  مجاهدینو سره یو ځای شو، یتاد عستکر د حجتم 

ددتتده  ې يتت کنتتدا والیتت  کتتې  تت  او  کتتال اوستتیدود ی دی 
 2019/12/2 درووده. 

 شیراادو کې وحش  دممن    اووس  کور ېا   کې ایای ادووی

د دنګرهار والي  د شیراادو ووسواوړ ادودتد، مرک یلتو  ت  
دمتمن  د ېتا ې   ت   مهتال  سیم  وحشتیاد  ېا ت  ووهلت ، 

کتتور دروااه یتتې  تت  بمودتتو  1، د واداوهمتتوود   تتت  ایتتای 
 ورستول تن  عام اووس  وګړي یې    شتهادت  2، واوواوو 

 2019/12/2د.  يووډریور یې و  ځای سره  1او 
 غړي مړه او ژوبل کړل 3کام  کې ېاوددې د جاسوس  شبکې 

اخیلو ستیم  د دنګرهار واليت  د کتامې ووستواوړ ادوی مامت
کې د جاسوس  شبکې    کارمندادو    موټر ېاودد  وشتوه، 

 1ګوډاګیتتای متتړه او  2شتتبکې   تت   ېاودودتت   کتتې دیتتادي 
 2019/12/6  مرګودی ژوبل شو.

 ګوډاګیای ژوبل کړل 3کام  کې ېاوددې رینجر ت ریب، 
ستنګر سترای ستیم  کتې د  ت   کامې ووسواوړ  د د دنګرهار 

 ت  مزدور دممن د  وویسو    رینجتر متوټر ېاوددت  وشتوه، 
مزدو  وویس ژوبل  3د دممن رینجر ت ریب،  ېاودد  کې 

 2019/12/10شول.
 شیراادو کې د دممن    قرارګاه توغندیز برید وشو

د ګنتتدمک تتتودړ ېینتتې  شتتیراادو ووستتواوړ د د دنګرهتتار 
،  تت    ګتتاه توغنتتدیز بریتتدستتیم  کتتې د متتزدوري اردو  تت  قرار

دقیت  مپلومتات دت  برید کې  دممن  تت   د اومتتو  تلفتاتو 
 2019/12/10 دي ترالس  شوي.

 ګوډاګیای مړه او ژوبل شول 3خوګیاڼو کې موټر ت ریب، 
د دنګرهار    خوګیتاڼو ووستواوړ کتې د شتریرو اربکیتادو  ت  

مزدور اربکتی متړ او  1 وست  برید وشو ېې    تر  کې یې 
 2019/12/11 ور ژوبل شول.د 2

 مزدور عسکر ووژل شو 1دنګرهار مرکز کې 
د دنګرهار والی  د جالل اباد مار ادودد ب تای ستیم  کتې 
د اجیر دممن    کمادډوی  عستکرو بریتد ترستره شتو ېتې 
   تر  کې یې د فرید  ت  دتوم د سترخرود ووستواوړ یتو تتن 

 13/12/2019 اوسیدود ی ګوډاګی ووژل شو.
 ژوبل شول ۶مزدور عسکر قتل،  ۵کې خوګیاڼو 
هاشتتم یلو  تت    خوګیتتاڼو ووستتواوړوالیتت   د  د دنګرهتتار 

ختتود ستتیم  کتتې د متتزدوري اردو  تت  عستتکرو کمتتین بریتتد 
 ۶عسکر قتتل او  ۵د اجیر دممن      برید کې ترسره شو، 

 13/12/2019دور ژوبل شول.
 ګوډاګیای مړه او ژوبل کړل ۴خوګیاڼو کې ېاوددو 
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د دنګرهار والی  د خوګیاڼو ووسواوړ ادودتد میملت  ستیم  
 رو   سې ېاوددې  2کې د مزدوري اردو    عسکرو د ماین 

دور ژوبل  2مزدور عسکر قتل او  2ېاوددو کې وشوړ،     
 2019/12/15شول.

 سرخرود کې د دممن     وست  برید وشو
د دنګرهار سرخرود ووسواوړ ادودتد شمشت ور ستیم  کتې د 

دممن ت      برید کې  مزدور دممن     وست   برید وشو ، 
د ادووتتت  ایتتتای  تتت  اده دقیتتت  مپلومتتتات دتتت  دي ترالستتت  

 2019/12/15شوي.
تن     شهادت  2خوګیاڼو کې ګډ دممن دوکادود  ت ریب او 

 ورسول
ودتتد دوګړخیلتتو د دنګرهتتار والیتت  د خوګیتتاڼو ووستتواوړ اد

سیم  کې د اووس  خلکو    کورودو وحشیاد  ېا ت  ووهلت ، 
 2د دپم  او وودتد  ت  دومودتو  د ېا ې      مهال  دممن 

اووس  وګړي    شهادت ورسول، د خلکو دوکادودت  او یتو 
درملتوی یې ووټ کړل، د خلکتو د کورودتو دروااړ یتې  ت  

  تتتوکې بمودتتو واوتتواووې او وتت  کورودتتو یتتې  یستتې او قیمتتت
 2019/12/1۸یودل. 

 عام کلیوال    شهادت رسووی 1حصارک کې وحش  دممن 
دنګرهار والی  د حصارک ووسواوړ ادودتد جوکتای ستیم   

د ېتا ې   ت   وحشیاد  ېا   ووهلت ، د دممن  عسکرو  کې 
 تت    اووستت  وګتتړی  1د ظتتاهر ختتای  تت  دتتوم مهتتال  دمتتمن 

 2019/12/1۸شهادت  ورساوه. 
 وددې د دممن رینجر ت ریب کړغن  خیلو کې ېا

د دنګرهار والی  د غن  خیلو ووسواوړ ادودد متارکو ستیم  
کتتې د غنی یلتتو  تت  وویتت  الره د متتزدوري اردو  تت  رینجتتر 

ایتای  ت   ومتت  دممن ت  د ا    ېاودد  کې ېاودد  وشوه، 
 2019/12/1۸  اده دقی  مپلومات د  دي ترالس  شوي.

رینجر ت ریب،  کې س اره ېاوددو  2دنګرهار مرکز کې 
 ګوډاګیای مړه او ژوبل کړل

د سرحدړ ویوا تر  ند اوومت   د دنګرهار والی  مرکز کې
 روت   ستې ېتاوددې  2د اجیر دممن  ت   وویستو   داحی  کې

رینجتر  1متزدور دمتمن      ېتاوددو کتې  د ترسره شوړ، 
خو د سر ایای    اده دقیت  مپلومتات دت  دي  موټر ت ریب
 2019/12/20شوي.ترالس  

ګوډاګیای مړه او ژوبل، موټر  13ېاوددو  3خوګیاڼو کې 
 ویجاد کړ

د دنګرهتتار  تت  خوګیتتاڼو ووستتواوړ کتتې د اجیتتر دمتتمن د 
 رو   3عسکرو    رینجر او  یاده عسکرو د ځمکنیو ماینودو 

متزدور عستکر  ۵یتې  وشوړ  ېتې  وت   املت     سې ېاوددې 
دتتتتور ژوبتتتتل او رینجتتتتر  تتتت  مکمتتتتل ډول ویجتتتتاد  ۸قتتتتتل، 
 2019/12/20   شو. 

 اصالح  غوددړ جودړ شوړ 2شیراادو کې 
د دنګرهتتار  تت  شتتیراادو ووستتواوړ کتتې د استتالم  امتتارت د 
تپلیم او تربیې، دظام  محکمې، ملک  تلفاتو او دعتوت او 
ارشاد مسیوینو و وا غودډړ جودړ شوړ، د غت  غودتډړ د 

ېې  کې د  سیمو کې را بللې شوړ وړکودی یلو او طوطو 
ستتیمې ګتتڼ شتتمهر علمتتاء کرامتتو، د مدارستتو او متتوود یو 
استادادو او شاګردادو، قوم  مشرادو او اووس  خلکو ګډوی 

 د امنیت    ت  اده   د ستیمې خلکتو تت  ،     غودډو کې دروود
وت  مجاهتدینو ستره د هترډول او ګتډودواوو   ډاډ ورکړل شو
 2019/12/23ژمن   وکړه.   همکارۍ 

اربکیای و  مجاهدینو سره یو ځای  ۵حصارک کې قومندای او 
 شول

د دنګرهار والی  د حصارک ووسواوړ ادودد علی یلو کلت  
 ،امیرمحمتتدهتتر یتتو  اربکیتتای ۵کتتې قومنتتدای سرمستت  او 

ختای اغتا  وت  مجاهتدینو اوستیداغا  ،جتای اغتا ، س ین ګل 
 2019/12/23سره یو ځای شول. 

و  ځای سره  3تن شهید،  1دممن ېا   وهلې، خوګیاڼو کې  
 بیوو 

د دنګرهار والی  د خوګیاڼو ووسواوړ ادودد وایرو احمد خیلو 
د    اووست  خلکتو ېا ت  ووهلت ، د دممن  عسکرو سیم  کې 

دممن د خلکو د کورودتو دروااړ  ت  بمودتو  ېا ې      مهال 
تتن  ت   1اوواووې، د تاج محمد وود ایارت ګل  ت  دتوم یتې و

 دتتتتتور یتتتتتې وتتتتت  ځتتتتتای ستتتتتره  3او ورستتتتتاوه  شتتتتتهادت 
 2019/12/24یودل.

 خوګیاڼو کې د دممن د موټرو ټ ر عسکرو ت  ایای ادووی
د دنګرهار والي  د خوګیاڼو ووسواوړ ادودد د وایرو احمتد 
خیلتتو ستتیم  کتتې د یتتادړ ووستتواوړ د امنیتت  قومنتتدای  تت  

رینجتر  2مهال د دمتمن    ساتود و برید وشو ، د ته تې  
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یې دممن تت   وکړ ېې  و   امل موټرو    خ ل منځ کې ټ ر 
 2019/12/2۸واومتل. تلفات 

 اربکیای مړه او ژوبل شول 2سرخردو کې 
د دنګرهار والی  سرخرود ووسواوړ ادوددسرور ېتوک کتې 
 1د مزدور دممن    اربکیادو برید وشو ېې    تر  کې یې 

 2019/12/2۸  مزدور اربکی قتل او بل ژوبل شو.
 مزدور اربکی ژوبل شو 1بټیکوټ کې 

سیم  کتې د  3بټیکوټ ووسواوړ ادودد فارم  د د دنګرهار والی 
اربکتی  1 ت  مهتال یتې  برید وشو ېې شریرو اربکیادو     وست  

 2019/12/29 ژوبل شو.
 عسکر و  مجاهدینو سره یو ځای شو 1سرخرود کې 
سرخرود ووسواوړ ادودد کزک کل  کې  د  د دنګرهار والی 

عستتکر د دعتتوت او  1د فریتتدوی  تت  دتتوم د متتزدوري اردو 
 ارشاد کمیسیوی د مسیوینو    

 2019/12/30 مجاهدینو سره یو ځای شو.و    ایار 
 ګوډاګی ژوبل کړ 1خیلو کې ېاوددې رینجر ت ریب،  غن 

ویاو  کې  2۶خیلو ووسواوړ ادودد  د دنګرهار والي  د غنی
 ت   د مزدور دممن    رینجر متوټر د متاین ېاوددت  وشتوه، 

عستکر 1رینجر ت ریب او د جاسوس  شتبکې ېاودد  کې  
 2019/12/31 مرګودی ژوبل شو. 

 کودړ
 عسکر و  مجاهدینو سره یو ځای شول ۶اسمارو کې 

د كتتودړ  واليتت  د استتمارو ووستتواوړ ادودتتد ستتیم  کتتې د 
، حب تب او تت  ، خیراو تت  هتتر  يتو  عستکر  ۶متزدوري ادارړ 

وت  مجاهتدینو  ستردار او  او    سبحای، س د رح م ، محمد
 2019/12/6.  سره یو ځای شول 

 ګوډاګیای مړه او ژوبل شول 2سرکاڼو کې ټادک ت ریب، 
د كودړ  والي  د سرکاڼو ووسواوړ ادودد داوړ ستیم  کتې د 

ټادتک  د بریتد  ت  مهتال مزدور دممن    کاروای برید وکړ، 
بتتتتل ژوبتتتتل  1متتتتزدور عستتتتکر قتتتتتل او  1ت ریتتتتب، 

 2019/12/9شو.
 اسمارو کې د دممن    بیس توغندیز برید وشو

 دړ والی  د اسمارو ووسواوړ ادودد وتوی بتیس بادتدړ ود ک
مرمتړ  3د هشتتاد دو بریدود   وشول، د بریدودو     مهال  

وونهتتدړ ېتتې  وتت   املتت   یتتې   د دمتتمن  تت  مرکتتز کتتې ددنتت  
 2019/12/1۸واومت .  دممن ت  مرګ ژوبل  

شلطن کې مزدورو وحشیادو د کور خاودد مور او میرمن یې    
 شهادت رسوو 

صتفر د  متاڼو کلت     دړ والی  د شلطن ووسواوړ ادودد ود ک
اووس   دممن د ېا ې      مهال ، وهل ېهار وحشیادو ېا   و

د امیر عثمای    دوم یو تن  واداوه،  ماو  ایای  روددخلکو ت  د
، ورستول  ت  شتهادت  یتې  عام وګړی، د هغ  مور او میترمن

یتتتتتې وتتتتتوټ ماشتتتتتومای یتتتتتې ژوبتتتتتل کتتتتتړي او کتتتتتور 
 2019/12/20   کړ. 

 سرکاڼو کې    مزدور دممن برید وشو 
د ېتا ې  د دمتمن  عستکرودړ    سرکاڼو ووسواوړ کې وکد 

ېې  و   بریدودو سره  م   شول، د بریدودو  و     ه   وکړه
ستیم  ته تتې تت  مجبتور کتړل امل   د دممن  عسکرو  و   

 2019/12/24. شو
 سرکاڼو کې د دممن    مرکز برید وشو

دړ    سترکاڼو ووستواوړ کتې د متزدور دمتمن  ت  وتوی ود ک
دمتمن تت  د     بریتد کتې مرکز )غودډ( باددړ برید وشو ، 

ایتتتای  تتت  اده دقیتتت  مپلومتتتات دتتت  دي ترالستتت   ومتتتت ا
 2019/12/30شوي.

 وغمای
 مزدور عسکر ووژل شو 1علیشند کې 

وغمای والي  د علیشند ووستواوړ ادودتد شتمرام ستیم   د
دو     وست  برید وشو ېتې  ت  تتر  کتې کې د شریرو اربکیا

 2019/12/2وژل شو.و یې یو تن اربکی ) سیدعمر( 
 مزدور عسکر مړه او ژوبل شول ۵علیشند کې قومندای او 

د بادرو ستیم  کتې د  علیشند ووسواوړد  والي   د وغمای 
برید ترسره شو ېې    تر  کې یې  مزدور دممن     وست  
کومک  ګوډاګیتادو      وروست  ، د بلوک قومندای ووژل شو

متزدور عستکر  ۵ېې    تر  کتې یتې  هم  بریدود   وشول 
 2019/12/2مړه او ژوبل شول.

 اربکی ژوبل کړ 1قرغیو کې برید 
قرغیتو ووستواوړ د ېتار بتاه ادودتد ستنګیادو  والي   د د وغمای

 1سیم  کې    مزدور دممن ېاودد  وشوه ېې    تتر  کتې یتې 
 2019/12/2  تن مزدور اربکی ژوبل شو.
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 مزدور  وویس ژوبل کړ 1علیشند کې برید 
اسالم اباد سیم  کې     علیشند ووسواوړوالي   د  د وغمای 

تن مزدور  1سو  بريد وشو  ېې      مهال   یې     مزدور  ووی
 2019/12/3شو.   وویس ژوبل 

 اربکی ووژل شو 1وغمای مرکز کې 
علیشتند کلت  تت   هرمت  د  د وغمای  ت  مرکتز مهتترالم کتې

، وشتود مزدور دممن      وست  بریتد   فریدودک     وست 
 1د شیرین اغتا  ت  دتوم د ارکمتر اوستیدود ی     برید کې 

 2019/12/6ژل  شو. وو اربکی
 مزدور عسکر ووژل شول 3علیشند کې ټادک ویجاد، 

علیشند ووسواوړ د ګنجوی ستیم  کتې  والی   د د وغمای 
 ت   ېاوددت  د مزدور دممن    ټادک ېاودد  ترستره شتوه، 

ووژل  متزدور عستکر  3ټادک    مکمتل ډول ویجتاد ،  کې 
 2019/12/۷شول. 

ووسواوړ کې    یو تن مزدور    علینګار والی    د وغمای 
 برید وشو ،  اربک  دا  ا  

د حضترت او ت  اربکت  اوی ېتې هغت  هتم      بریتد کتې  
ورغلت . او وسل  یې د مجاهدینوالس تت   و قتل  شواربکی 
2019/12/11 

مزدور عسکر مړه او  1۵ټاد ود  ت ریب،  3علیشند کې 
 ژوبل شول

تردد سیم  کتې د     علیشند ووسواوړ د والی   د وغمای
     برید کتې اجیر دممن    عسکرو کمین برید ترسره شو، 

مزدور عسکر مړه او ژوبل  1۵ټاد ود  ت ریب،  3د دممن 
داردجتک او  1ټو ک،  1۶ایم  1دهشک ،  1همداراا  شول.

ګتتتتتتتتڼ دتتتتتتتتور مهمتتتتتتتتات د مجاهتتتتتتتتدینوالس تتتتتتتتت  
 2019/12/13ورغلل.
مړه او ژول ټاد ود  ت ریب،  کې س اره ګوډاګیای  ۴علیشند 

 شول
کودج  ستیم  کتې     علیشند ووسواوړ والی   دد وغمای 

 د دممن    
ټادک ت ریتب،     ېاودد  کې ټادک د ماین ېاودد  وشوه، 

 تت  غتت   راا د  او  کتتې ستت اره ګوډاګیتتای متتړه او ژول شتتول.
 3مهتال یتې شتو  ېتې   ت    هم ترستره برید  مزدور دممن

ټاد ود  ت ریب شول ، ختو د مترګ ژوبلت   ت  اده یتې کتره 
 2019/12/15  مپلومات د  دي ترالس  شوي.

عام خلک  ۴میرمن ژوبل  او  1متپلم شهید،  1کې ګډ دممن  وقرغی
 و  ځای سره ودي

ووسواوړ ادودد فرماد یلو کل  کې  ود وغمای والی  د قرغی
 د ېا ې   ت   مهتال    یو اووس  کور وحشیاد  ېا   ووهل ، 

 کلتتن اده کتتوود ی  تت  شتتهادت  1۶دمتتمن د متتوود   یتتو 
تنت  بتې ګنتاه وګتړي  ۴او  ه ژوبل  کړیې میرمن  1، ورساوه
 2019/12/16و  ځای سره  یوودل.  یې 

علیشند کې د مزدور دممن    بیس او کومک  ګوډاګیادو 
 برید وشو

علیشند ووسواوړ د جبوی ډاګ ستیم   والی  د   د وغمای
د بریتد  ت   مهتال کې د قلپ  دجیتل  ت  بتیس  بریتد وشتو ، 
ېتې  هغتوی  هتم  وت    سیمې ت  کومک  ګوډاګیای ورسهدل 

دممن تت  تلفتات بریدودو سره  م   شول،     بریدودو کې 
ختتتو شتتتمهره  یتتتې  دتتت   ده  ترالستتت   شتتتوړ.  واومتتتتل
2019/12/19 

ټاد ود  ت ریب،  کې س اره ګوډاګیای مړه او  2علیشند کې 
 ژوبل شول

علیشند ووسواوړ د حاجیصاحبادو سیم   د د وغمای والی  
بریتد وشتو  او کې د مزدور دممن    عسکرو د ماین ېاودد  

د متتزدور دمتتمن ټادتتک ت ریتتب او  کتتې   تت  ېاوددتت  کتتې ، 
بریتد د همتداراا ، س اره ټول مزدور عسکر مړه او ژوبل شول

 عستکرو تت   مهال هم د  دممن  یو ټادک ت ریب شوخو     
د اومتې مرګ ژوبلت   ت  اده دقیت  مپلومتات دت  دي ترالست  

 2019/12/19 شوي.
 عسکر ووژل شو 1وغمای مرکز کې ټادک ت ریب، 

بدیع اباد ستیم  کتې وت  متزدورو      مرکز مهترالم  والی   د  د وغمای 
ټادک ت ریتب  1د اجیر دممن      د ت  کې ، شوهعسکرو سره د ت  و

  2019/12/19ووژل  شو. عسکر  1شو او 
 عسکر  قتل  بل  ژوبل  شو 1باد    کې  
ووستواوړ  ت  دفتاع   وستت  بریتد   د وغمای والی  د بتاد 

متزدور عستکر قتتل او بتل  1ترسره شو ېې    تر  کې یې 
ژوبل شو.همداراا     هغو ګوډاګیادو هم برید وشو ېې وت  

     دغ  سیمې یې د خ لو مړو او ژوبلو د ادت ال ه   کوو ، 
 2019/12/19.  برید کې هم دممن ت  تلفات واومتل

علیشند کې ېاوددې ټادک ت ریب، مزدور عسکر مړه او 
 ژوبل کړل
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ګړګتړ ستیم  کتې د  ت   د وغمای والی  د علیشند ووسواوړ
وشتوه ېتې     ټادتک د متاین ېاوددت   هغو اجیرو  عسکرو 

ای  و، وروست   مرکتز تت   رو    کنډړ  کل   و  ېا ې  وهلو 
او  کتې  والدلټادک    مکمتل ډول وت  من ت       ېاودد  کې 

دممن    یاد کل  کې ل  س اره ګوډاګیای ټول مړه او ژوبل شو
    یو خاو  
واومت .  ېات   کې د ستر ایتای دت   ېې  وکړ  کور بمبار هم 

2019/12/22 
علینګار کې ټادک ویجاد،  کې داس  ګوډاګیای مړه او ژوبل 

 شول
د وغمتتای والیتت  د علینګتتار ووستتواوړ ادودتتد کتتوکړ منګتتو 
سیم  کې د مزدورو عسکرو    ټادک د ماین ېاودد  ترسره 

ټادتک ت ریتب او  کتې داست  ټتول  ،     ېاودد  کتې شوه 
 2019/12/23مزدور عسکر مړه او ژوبل شول.
اربکیای قتل، وسلې ودیول  3وغمای مرکز کې  وست  فتح ، 
 شوړ

 مهتترالم ادودتد کلنتوت ستیم  کتې والی   د مرکز  د وغمای
د ېتا ې  د مزدورو اربکیادو     وست  ېا   ووهلت ، مجاهدینو
ووژل  اربکیتتای  3 وستتت   تت  مکمتتل ډول فتحتت  ،   تت   مهتتال 
کالشتتن و  او ګتتڼ  1روستت  داردجتتک،  1 یکتتا،  1، شتتول

الس  تتتتت   ورغلتتتتل. شتتتتمهر جنګتتتت  تتتتتوکې د مجاهتتتتدینو 
2019/12/24 

مزدور عسکر مړه  ۷کز کې ټادک او رینجر ویجاد، وغمای مر
 او ژوبل شول

مهتتترالم ادودتتد علیشتتند ادودتتد مرکتتز  د والیتت   د وغمتتای
    بااار سیم  کې د مزدور رژیم    عسکرو برید ترسره شتو،

ټادک او رینجر    بشت ړ ډول ویجتاد  1د دممن   برید کې 
شتول.  دتور ژوبتل  2او  ووژل  شتولمتزدور عستکر  ۵، وش

کالشتتتن و  وتتت  ېتتتادټې ستتتره د  1همتتتداراا د دمتتتمن 
 2019/12/24ورغی. ت   مجاهدینو الس

 علیشند کې اربکی قتل، وسل  ودیوو  شوه
 1د وغمای    علیشند ووسواوړ ادودد منجای سیم  کتې 

او کالشتن و  یتې وت  ېتادټې  ووژل  شتو مزدور اربکی 
ورغتتتتتی. تتتتتت   ستتتتتره یتتتتتو ځتتتتتای د مجاهتتتتتدینو الس

2019/12/26 

 دورستای
 دواب کې    مزدور دممن  برید ترسره شو

   دواب ووستواوړ کتې د متزدور دمتمن والي    د دورستای 
، د بریتد وت   املت    د دمتمن  برید وشتو     اکماالت  کاروای 
د راکتټ مرمتړ، ختوراک  تتوک  او یتو عسکر  وت تتهدل  او 

 2019/12/5ورغلل.  ت   شمهر مهمات د مجاهدینو الس
 عسکر و  مجاهدینو سره یو ځای شو 1واینل کې واد  

د محمتد عیستی  د دورستای    واد  واینل ووستواوړ کتې 
وت  مجاهتدینو  د ح ای و     درک کووو     دوم یو تن عسکر
 2019/12/۷سره یو ځای شو. 
 عسکر و  مجاهدینو سره یو ځای شول 2واد  واینل کې 

دد دشینرام کل  د دورستای والي  د واد  واینل ووسواوړ ادو
و  مجاهدینو ( عمرګل او سید )عسکر  2کې د مزدوري اردو 
 2019/12/11سره یو ځای شول. 

 عسکر ژوبل کړ 1دورګرام کې ېاوددې 
د دورستای والی  د دورګرام ووسواوړ کې    مزدرو دمتمن 

متزدور عستکر ژوبتل  1ې  وت   املت   یتې  ېت ېاودد  وشتوه
 2019/12/22 شو. 

 عسکر و  مجاهدینو سره یو ځای شول 2کامدیش کې 
د دورستای والي  د کامدیش ووسواوړ  ت  مربوطتاتو کتې د 

د ح تای و   عسکر عبداوحکیم  او عبداوصبور  2کابل رژیم 
وتتتت  مجاهتتتتدینو ستتتتره یتتتتو ځتتتتای  تتتت   درک  کووتتتتو  

 2019/12/29شول.

 کا یسا
دجراب کې ګډ وحش  دممن    کلیو ېا   کې خلکو ت  ماو  

 ایای ادووی
د افغادیت  درړ ادودتد دظتام  د کا یسا    دجراب ووسواوړ کې

کلیتو  2 ت   د ګډ دممن  عستکرو  خیلو او حاجیادو سیم  کې
د کلیواوتو  د ېا ې      مهتال  دمتمن وحشیاد  ېا   ووهل ، 

اوواووې، کورود  یې تاالش  ود کورودو دروااړ یې    بمودو 
، وروستت   مجاهتدین ووهتلعام اووست  خلتک یتې ل او کړ

سیم   ت   ورس دل  او     دممن  یې  برید ترسره  کتړ ېتې  
دور ژوبتل  شتول  او  تات    2تن  عسکر مړه ،  ۴    مهال  یې 

 2019/11/30یې      ته ت   بریاو   شول. 



69 
 

 کمادډوی  عسکر ووژل شو 1دجراب کې 
د کا یسا والي  د دجراب ووسواوړ ادودد افغادی  درړ کتې  ت  

تتتن  1زدورو عستتکرو بریتتد وشتتو ېتتې  تت  تتتر  کتتې یتتې متت
 2019/12/2 کمادډوی  عسکر ووژل شو.
تن   ۴کلیو ېا   کې کورود  ورای،  10تګاب کې ګډ دممن    
 ایات و  ځای سره ودي 20شهیدای او تر 

د كل تو   کا یسا    تګاب ووستواوړ کتې د بتدراب درړ  ت   
 د ېا ې      مهال  دممن ېا   ووهل ،  ګډ دممن  عسکرو

اوتتواووې، کورودتت  یتتې وکورودتتو دروااړ  تت  بمودتتو  ګڼتتود 
، د افضتل خیلتو د ووهتل، کلیوال یتې ست   لتاالش  کړ

 یې    شتهادت كل وال  تن   ۴، لکل  جومات یې بمبار کړ
وت   ایات د همدړ کلیو اوستیدود   یتې  20او تر  ورسول

 2019/12/2ځای  سره  یوودل.  
  وستې د مجاهدینو الست  وووېدوې 3دجراب کې 

بتډاخیلو، صتاوح   ت   دجراب ووسواوړ دوالي    د کا یسا 
خیلو او امتام خیلتو ستیمو کتې کتې د متزدورو اربکیتادو  ت  

د  د بریتدودو  ت    ایلت   کتې  وستو بریدود  ترستره شتو ل، 
تت  د ستر  دمتمن  او   فتحت  شتوړ وستې  3مزدور دممن 

 2019/12/2واوم .   ایای 
 مزدور عسکر ووژل شو 1دجراب کې 

د افغادیتت  درړ   دجتتراب ووستتواوړوالیتت   د د کا یستتا 
صاوح خیلو سیم  کتې د متزدور دمتمن  ت   وستت   بریتد 

متتتزدور عستتتکر ووژل  1یتتتې ېتتتې   تتت   مهتتتال   وشتتتو 
 2019/12/11شو.

 ګوډاګیای مړه او ژوبل شول ۵تګاب کې ټادک ت ریب، 
د کا یسا والی  د تګاب ووستواوړ ادودتد شتیرخیلو ستیم  

 کې د مزدورو 
عسکرو    ټادک د ماین ېاودد  وشوه ېې    تر  کتې یتې 

دتتتتتور ژوبتتتتتل  3عستتتتتکر قتتتتتتل او  2ټادتتتتتک ت ریتتتتتب، 
 2019/12/11شول.

 مزدور عسکر ووژل 2تګاب کې     وست  برید 
د کا یستتا تګتتاب ووستتواوړ ادودتتد ادتتارجوی ستتیم  کتتې د 

عسکرو     وست  د ویزري ټو کو برید وشو ېې  ت  مزدورو 
 2019/12/15مزدور عسکر ووژل شول. 2تر  کې یې 

 مزدور عسکر ووژل 2دجراب کې برید 

دجراب ووسواوړ د افغادی  درړ ادودد  والی   د  د کا یسا 
بډاخیلو سیم  کې    متزدورو عستکرو  بریتد وشتو ېتې  ت  

 2019/12/15 مزدور عسکر ووژل شول.  2تر  کې یې 
 دجراب کې ګډ دممن خلکو ت  درودد ماو  ایای ادووی

درړ ستیم   ینغت ت    دجراب ووستواوړ والی   دد کا یسا 
د    اووس  کورودو ېا ت  ووهلت ،  د ګډ دممن  عسکرو کې

د بې شتمهره کورودتو دروااړ  ت  ېا ې      مهال   دممن  
  ت  دتوم یتې ګتڼ کورودت  وتوټ بمودو واوواووې ، د تاالشتړ

، د حمید او    ت  دتوم وایستل ، خلک یې و  کورودو را کړل
ملکت  خلتک  3او  واوتوااوه د یو کلیوال کور یې    بمودتو 

 2019/12/16و  ځای  سره  یوودل.  یې 
 کوه بند کې د دممن     وست  برید وشو

د کا یسا والی  د کوه بند ووسواوړ ادودد خُم ارګتر ستیم  
 ت   بریتد کتې  د مزدورو  وویسو     وست   برید وشتو ،  کې

دممن ت  د ادوو  ایای    اده دقی  مپلومات د  دی ترالس  
 2019/12/1۸شوی.

 اربکیای مړه او ژوبل شول 2تګاب کې 
د کا یسا والی  د تګتاب ووستواوړ ادودتد ستیم  کتې د اجیتر 

اربکی قتتل  1دممن    اربکیادو برید وشو ېې    تر  کې یې 
 2019/12/1۸ او بل ژوبل شو.

 مزدور عسکر ووژل شو 1تګاب کې 
د کا یسا والی  د تګاب ووسواوړ ادودد ادتارجوی ستیم  کتې 

متزدور  1ېتې  ت  تتر  کتې یتې     مزدورو عسکرو برید وشو
 2019/12/21 عسکر ووژل شو.

 اربکیای مړه او ژوبل کړل 2دجراب کې     وست  برید 
د دجراب ووسواوړ ادودد افغادی  دره کې د د کا یسا والی  

غودډۍ     وست  د ویزري وسلو برید وشو ېې    تتر  کتې 
 2019/12/22 مزدور اربکی قتل بل ژوبل شو. 1یې 

 کوه بند کې د دممن     وست  برید وشو
د کا یسا والی  د کوه بند ووسواوړ ادودد، ګردد  خم سیم  

بریتد کې د مزدورو  وویسو     وست  د س کو او دردو وسلو 
 وشو،     برید کې  دممن  ت   د 

دقیتتتتت  مپلومتتتتتات دتتتتت  دي ترالستتتتت   اومتتتتتتو تلفتتتتتاتو 
 2019/12/22شوي.

ګوډاګیای مړه او ژوبل، وسل  ودیول  ۴تګاب کې جال بریدودو 
 شوه
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د کا یسا والی  د تګاب ووسواوړ ادوی بشتنړي او عیستی 
 جتال بریدودت  ترستره 2خیلو ستیم  کتې  ت  متزدور دمتمن 

د عظیم    دوم د اربکیتادو قومنتدای  د برید     مهال ، شول
 2او د اسد    دوم یو ضابط وت  ووژل  شو  او ساتود ی یې 

 2   دړ برستهره د دمتمن  شو، دورو ګوډاګ ادو سره ژوبل 
 داردجک د مجاهتدینو الس 1تو نچ  او  1ن وفود ، یالشک
 2019/12/24ورغی.  ت  

م ې او  10دجراب کې وحش  دممن ګڼ کورود  ورای، 
 ماشومای شهیدای او ژوبل کړل

د کا یسا والی  د دجراب ووسواوړ،  چغتای درړ د بهترام 
درړ د حصتار ین د غ  خیلو، ارګرادو او دوجوی سیمو کې،

د ګتډ دمتمن    افغادی  درړ  ت  بهتادرخیلو کلت    کل  او د 
د بې  د ګډ دممن  عسکرو  ېا   ووهل ، وحش   عسکرو 

اوواووې، عتام خلتک یتې وشمهره کورودو دروااړ    بمودو 
،  چغای دره کې یتې د دورعتاوم، دستتګیر، ملتک او ووهل 

باباجای کورود     مکمل ډول ت ریب، کړي، د ختادزاده او 
تتن  1او  ورستول وه کلیوال یې    شهادت میر اغا    دوم د

همداراا یې د افغادی  درړ د صاحبزادګادو  ت  کړ، یې ژوبل 
کلتت  کتتې هتتم د عبتتداو هار  تت  دتتوم د یتتوکس کتتور بمبتتار 

تنت   3، ورسول ماشومای اویوه اداد  یې    شهادت  ۵ کړ،
 تن  یې د بندیادو  ت  توګت  وت  ځتای ستره  ۶او  لیې ژوبل کړ
 2019/12/24یوودل. 

 کمادډویای ووژل ۴دجراب کې د مجاهدینو برید 
د کا یسا والی  د دجراب ووسواوړ ادودتد افغادیت  دره کتې 
   مزدور دممن  ځ ود ی برید ترسره شو ېې    تتر  کتې 

ژوبتتل  1متتزدور کمادتتډویای ځتتای  تتر ځتتای قتتتل او  ۴یتتې 
 2019/12/24 شو. 

 عسکر ووژل 2تګاب کې برید 
د کا یسا والی  د تګاب ووسواوړ ادودتد قلپت  ووت  ستیم  
کې د مزدور دممن     وست  د ویتزري ټو کتو بریتد ترستره 

متتتزدور عستتتکر ووژل  2شتتتو ېتتتې  تتت  تتتتر  کتتتې یتتتې 
 2019/12/25  شول.

 مزدور عسکر ووژل شول 2تګاب کې 
د کا یسا والي  د تګاب ووسواوړ ادودد تترخیلو سیم  کې 

ست  د ویزري وسلو بریتد وشتو ېتې د مزدورو عسکرو     و
 2019/12/2۷  عسکر ووژل شول. 2   تر  کې یې 

 مزدور اربکیای مړه او ژوبل شول ۴تګاب کې 
د کا یسا والي  د تګاب ووسواوړ ادودد جنګل  سیم  کتې 
د شریرو اربکیادو     وست  د ویزري وسلو برید وشو ېې    

همتداراا د تتتر ، ژوبتل شتو 1اربکیتای قتتل،  2تر  کې یې 
ووژل  شتتتو. متتتزدور اربکتتتی  1خیلتتتو ستتتیم  کتتتې هتتتم 

2019/12/2۸ 
تګاب کې ګډ دممن ېا   کې اووس  خلکو ت  ماو  ایای 

 ادووی
د کا یسا والي  د تګاب ووسواوړ ادودد س   در سیم  کتې 

د اووس  خلکو  ت  کورودتو وحشتیاد  د ګډ دممن  عسکرو 
جنایت تار دمتمن د ګتڼ  د ېتا ې   ت   مهتال ېا   ووهلت ، 

او وهتتل شتتمهر کورودتتو دروااړ متتات  کتتړړ، کلیتتوال یتتې و
 2019/12/2۸.واداوهخلکو ت  یې ماو  ایای 

 اربکی ووژل شو 1او  سای کې 
د کا یسا والي  د او  سای ووسواوړ    مرکز کې د دمتمن 

  اربکی ووژل شتو. 1    وست  برید وشو ېې    تر  کې یې 
2019/12/29 

 راب کې د اربکیادو سرګروپ ووژل شوکا یسا دج
د کا یسا والي  د دجراب ووسواوړ ادودد غاای یلو ستیم  
کې مجاهدینو    یو ت تیک  برید کې د رحم  خای    دوم 

 2019/12/29وواژه. د شریرو اربکیادو یو سرګروپ 
 مزدور عسکر ژوبل شو 1تګاب کې 

د کا یسا والي  د تګاب ووسواوړ    مرکتز کتې د دمتمن  ت  
متتزدور عستتکر د ویتتزري ټو تتک  تت  متتټ  1 وستتت  بریتتد کتتې 

 2019/12/30شو. او ژوبل  ویشتل  شوو

  روای
 موټر وسوځول شول 2۵بنرام کې د اشغاونرو ادودد 

د  روای    بنرام ووسواوړ کې د اشغاونرو د دظام  مرکز    
يم  دروااه کې د غټو اکماالت  موټرو    تم ځای کې ګڼتې 3

ت تیک  ېاوددې ترسره شو ړ ېتې  ت  مهتال یتې د دمتمن 
 2019/12/1ځهدل. موټر    مکمل ډول  وسو 2۵

 شینوارو کې ېاوددې ټادک ت ریب، عسکر مړه او ژوبل کړل
د  روای والي  د شینوارو ووسواوړ ادودد ف یر محمد خیلو 

ېتې  وت    ر دممن    ټادتک ېاوددت  وشتوهسیم  کې د مزدو
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عستکرو تت  مترګ داستتو  ټادتک ت ریتب او  کتې امل   یې 
 2019/12/4 .  ژوبل  واومت

 ګوډاګیای مړه او ژوبل شول 2سیاه ګرد کې موټر ت ریب 
جوی دختر سیم       سیاه ګرد ووسواوړ والی   د د  روای 

کتې د   ت   بریتد، وشتوکې د شریرو اربکیادو    متوټر بریتد 
کروال ډوو  موټر ت ریب، د اربکیادو سرګروپ قتل  دممن 

 2019/12/5 او ساتود ی یې ژوبل شو.
 بنرام کې د اشغاونرو    دظام  اډه توغندیز برید ترسره شو
د  روای    بنرام ووسواوړ کې د اشتغاونرو  ت  ستتر دظتام  
مرکز )بنرام هوای ( اډه باددړ توغندیز بریدود  ترسره شتو 

ټول توغندي د دممن    مرکز کې ددن   بریدودو کې     ل، 
ېې  وت  املت  یتې اشتغاونرو تت  د  وونهدل    مهمو اهدافو 

 2019/12/5واوم .  سر او مال درودد ایای 
 بنرام کې د اشغاونرو    ستر دظام  مرکز توغندیز برید وشو
د  روای    بنرام ووسواوړ کې د اشغاونرو    تر ټووتو ستتره 

 ت   توغنتدي   ت   بریتد کتې ندیز بریتد ترستره شتو ، اډه توغ
یې دمتمن تت  و  امل    ېې  ټاکل  شویو  هدفودو  وونهدل 

 2019/12/5واوم .   د سر او مال درودد ایای 
 ګوډاګیای مړه او ژوبل ۵ روای: بنرام کې  وست  ت ریب، 

د  روای والي  د بنرام ووسواوړ ادودد ااووګ ستیم  کتې د 
 ت  بریتد کتې د دمتمن  ،مزدور دممن     وست  برید وشتو 

 3او  ووژل  شتولمتزدور  توویس  2 ه،  وست  ت ریتب شتو
 2019/12/9 دور  ژوبل شول .

 فدایې  عملیات  ترسره  شولبنرام    هواي  ډګر د 
امریکاي  اشغاونرو    ووی   وځ  اډه       روای  والی   کې 

، )د بنرام    هواي  ډګر( ستتر فتداي  بریدودت  ترستره شتول
وتتومړی وتت  دردتتو منفجتتره متتوادو   تت  ډک متتاادا متتوټر د 
امریکاي  اشتغاونرو د قرارګتاه وت  دیتوال ستره وجنګتول شتو 
د   ېتتې وتت  املتت  يتتې، د قرارګتتاه ډيتتره برختت  وتت  من تت  الده او

 اره هتواي  ډګتر تت  د دنوتتو الره خالصت  فداي  مجاهدینو و
وروست  ګڼ شمیر فتداي  مجاهتدین ېتې  ت  ست کو او ، شوه

دردو وسلو، اور غورځود تو وستیلو، او ادفجتاري واستنټودو 
ستتمبال وو وتوادیتتدل ېتتې  تت  بنتترام کتتې د دنتت  د امریکتتاي  
اشغاونرو    خوب خودو، هستتوګن ځتایودو او  توځ  قشتلو 

  دردتت  ېاوددتت  او بریتتدودو کتتې  تت، بادتتدړ بریدودتت  وکتتړي
وسنود  تن  امریکاي  اشغاونر او هلت  میش  کورد  غالمتای 

هواي  ډګر تأسیستاتو او  توځ  شول، د  وژل شوي او ټ  ای 
 2019/12/11 واومتل.  بارکودو ت  هم دراد  ماو  ایادود  

 توغندیز برید یرغلنروت  تلفات ادوو   د بنرام  ر هوای  اډه
 تر هتوای    والی  دبنرام ووسواوړ ادودد  دبنترامد  روای 

توغنتدي  ۴ ،  د برید     مهال توغندیز برید ترسره شو  اډه
 تلفتات   ېې و  امل  یتې دمتمن تت  وونهدل    اډه کې ددن  
 019/12/۸واومتل. 

سیاګرد کې مجاهدینو د اووس    مرست  یو ووی  ل او یوه ووی  
 عیدګاه ورغوو 

عتتوت او ارشتتاد کمیستتیوی مستتیوینو د د  تتروای والیتت  د
سیاګرد ووسواوړ ادودد سردرړ فنډقستای سیم  کتې د ووتس 

ېتتې    تتل   تت  همکتتارۍ د یتتوړ وتتوی  عیتتدګاه او یوغتتټ
متره اوږد واوی وري بیا رغود   یل کړه، همتداراا  13 شاوخوا

سلنود  اووس  خلکتو ژمنت  وکتړه ېتې د مجاهتدینو و توا د 
و کتې بت  وت  مجاهتدینو ستره  یل شوو  روژو    سترت  رستوو

 2019/12/15. اوږه    اوږه کار کوي 
 مزدور عسکر ژوبل کړ 1شینوارو کې ېاوددې  

د  روای والی  د شینوارو ووسواوړ ادودد، دمک اب ستیم  کتې 
     یاده اربکیادو د 
تن مزدور عستکر ژوبتل  1یې  و   امل   ېې  وشوهماین ېاودد  

 2019/12/15شو.
بنرام کې د اشغاونرو    ستر دظام  مرکز توغندیز برید  

 ترسره شو
د  تتروای والیتت  د بنتترام ووستتواوړ کتتې د دمتتمن  تت  ستتتر 

توغنتدیز  دوه ځلت   دظام  مرکز )بنرام هتوای  اډه( بادتدړ 
توغندي د دممن  ت  مرکتز کتې د     برید کې  برید وشو ، 

یې دممن ت  د سر امل   ېې و   وونهدلدن     مهمو اهدافو 
 2019/12/16.  او مال درودد ایای واوم  

عسکر مړه  2بنرام ووسواوړ کې رینجر ت ریب، د ځادګړړ قطپې 
 او ژوبل شول

د  روای والی  د بنرام ووسواوړ ادودد دش  رباط سیم  کتې 
د  روای او کابل    سړک د ځادګړړ قطپې د عسکرو    متوټر 

د دممن رینجر ت ریتب شتو، کې      بریدکمین  برید وشو ، 
شتتتتو.   بتتتتل ژوبتتتتل  1او  ووژل  شتتتتومتتتتزدور عستتتتکر  1

2019/12/20 
 شینوارو کې یو عسکر و  مجاهدینو سره یو ځای شو
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 روای والی  د شینوارو ووسواوړ ادودتد کفشتای درړ د د  
تتتاجکو کلتت  یتتو تتتن اوستتیدود    تتوویس )مطیتتع او تت ( د 

ستتتیمې د دعتتتوت ارشتتتاد د مستتتیوینو  تتت  هلتتتو ځلتتتو او د 
مجاهدینو  ت  همکتارۍ وت  ګتوډاګړ ادارړ   ت  راجتال او 

 019/12/20 مجاهدینو سره یو ځای شو.
 ګوډاګیای مړه او ژوبل شول 2سیاه ګرد کې 

د  روای والی  د سیاه ګرد ووسواوړ ادودد سرخ  سیم  کې د 
ګوډاګی قتتل  1ېې    تر  کې یې  دممن     وست  برید وشو

 2019/12/21  او یو بل ژوبل شو. 
رینجر ت ریب او دممن    تی ت  مجبور  2کوه صاف  کې 

 کړل شو
 ېتې   قتوه هغت   د  روای    کوه صاف  ووسواوړ کتې د دمتمن 

د  تت  کووت  د ستنزوړ، کتوټ ړ او دادتې قتول ستیمو یتې  ه   
    دوم  داخل   ش ، و   بریتدودو ستره  مت    شتوه، د عملیاتو 

او  لرینجتر متوټر ت ریتب شتو 2د دمتمن بریدودو     مهال  
او دور بیرت   وت تهدل.   کې س اره مزدور عسکر مړه او ژوبل 

2019/12/26   
 ګوډاګیای ژوبل شول 2سیاه ګرد کې د دممن موټر ت ریب، 

د  روای والي  د سیاه ګرد ووسواوړ ادودد جوی سیم  کې  
د مزدورو اربکیادو    کروال ډوو  موټر کمین برید وشو ېې 

  کې یې موټر ت ریب، د قومندای حبیب او قومنتدای    تر
  دتتتور ګوډاګیتتتای ژوبتتتل شتتتول. 2عبتتتداوپلیم  تتت  ګتتتډوی 

2019/12/26 
 شینوارو کې د دممن    ماین ېاودد  وشوه

د  روای والي  د شنوارو ووسواوړ ادودد رااګرد ستیم  کتې 
 ت   بریتد د مزدوري اردو    ټادتک د متاین ېاوددت  وشتوه، 

   اده یې دقیت  مپلومتات  کې  دممن  ت   د اومت   ایای 
 2019/12/30د  دي ترالس  شوي.

توغندیز بریدود   2بنرام کې د اشغاونرو    ستر دظام  مرکز 
 وشول

بنرام ووسواوړ کې د اشغاونرو  ت  ستتر     د  روای والي  
 دظام  مرکز 

 تت   بریتتد کتتې  )بنتترام هتتوای  اډه( توغنتتدیز بریتتد وشتتو ، 
توغنتتدي د د دمتتمن  تت  مرکتتز کتتې ددنتت   تت  مهمتتو اهتتدافو 

 یتتې دمتتمن تتت  د ستتر او متتال ایتتای  وتت  املتت   ېتتې وونهتتدل 
 2019/12/30واوم .  

 قندوا
تن دیگر ادده  6عسکر کشت  واخمی و 26ز: یک  وست  فتح،مرک

 دستگیر شددد
یتتک  وستتت  عستتاکر اداره متتزدور درستترک  مجاهتتدین بتتر
ا منط   بتاه امیتری مربوطتات مرکتز وبباد ت قندعمومی خای 
کت  دراپترای  وستت   ا موف ادت  شتب ختوی اددتدووالی  قند
تن دیگر ادده دستتگیر  6عسکرمزدور کشت  و 6 کامال فتح و

شتتددد.همچنای بتتر بی عستتاکر کمکتتی دشتتمن دیتتز درمنط تت  
ېرخاب طی یک کمین حمل  صورت گرف  ک  برای دجتات 

عسکردشتمن دیتز  9دردتیجت  بی  این  وستت  روای شتددد کت 
   2019/12/1تن دیگر مرگبار اخمی شددد. 11کشت  و

 اخمی شددد عسکردشمن کشت  و 6ز: مرک
 مجاهدین بر  وست  دشمن درمنط ت  ااخیتل مربوطتات مرکتز

عسکردشتمن کشتت   4کت  دراپترای  ا حمل  کردددووالی  قند
 2019/12/1تن دیگر اخمی شددد. 2و

عسکردشمن کشت   6دشمن دابود وگل تی  : یک تادگ 
 واخمی شددد

مجاهدین بر قتوای دشتمن درمنط ت  تیالوکتی  ووستواوی گتل 
حمل  طی یک کمین صورت و  ا حمل  کردددوتی   والی  قند

 6گرفتت  کتت  دراپتترای یتتک تادتتگ دشتتمن ت ریتتب گردیتتد و
 2019/12/1عسکردشمن کشت  واخمی شددد.

 دروی قرار ېهار دره: منزل یک فرد بی دفا  ملکی هد 
 گرف 

طیتتاره دروی عستتاکر اشتتغاوگر امریکتتایی،  در مربوطتتات 
ا افتراد بتی دفتا  ملکتی را وووسواوی ېهاردره والیت  قنتد

ک  دردتیج  بی،یک عراده رینجر ارد  ویک  هد  قرار داد
عراده موتر دو  سواکی متپلت  بت  افتراد بتی دفتا  ملکتی، 

ویتتتتتک ربس گتتتتتاو دیتتتتتز اا بتتتتتین  دتتتتتدت ریتتتتتب گردید
 2019/12/2رف .

 حمل  یک عسکرکشت  شدطی امام صاحب: 
مجاهدین بربیس دشمن درمنط   قرغتای ت ت   ووستواوی امتام 

یتک عستکر کت  در دتیجت   ا حمل  کردددوصاحب والی  قند
 2019/12/3دشمن کشت  شددد.

ېهاردره: عساکرمشترک دشمن دارایی های مردم را ې اول 
 کرددد



73 
 

بتا متزدورای اجرتتی عساکر مشتترک اشتغاوگرای امریکتایی 
داخلی، باالی قری  های عین اومجر، حضرتای وس  دوکادت   

دروااه هتای  و ا ېا   اددتدوووسواوی ېهار دره والی  قند
 متتردم را شکستتتند ودارایتتی هتتای متتردم را ې تتاول کرددتتد.

2019/12/4 
تن اربکی کشت   24 وست  دشمن فتح،  2دش  ارېی: 

 واخمی شددد
قومنتتدادای اربکتتی )احمتتد شتتاه مجاهتتدین بتتر  وستتت  هتتای 

 وضابط خلیل( 
ایتن عملیتات بترق بستا در  ووستواوی و  موف اد  ېا   اددد

ا ادجتتام یافتت  کتت  دردتیجتت  بی ودشتت  ارېتتی والیتت  قنتتد
بشمول قومندای احمدشاه  هردو  وست  دشمن کامال فتح و

تتن دیگتر  ۷تتن اربکتی کشتت  و 1۷وقومندای عبداو دوس،
میتل تفنتگ ایتم فتور بت  دست  یک و  مرگبار اخمی شددد
 2019/12/4مجاهدین بمده اس .

عراده موتر ساوم غنیم   2تن  وویس اخمی و 4ز: مرک
 ددگرفت  شد

مجاهدین بر موتر قومندای اعاش   قومندای امنیت   در مرکتز 
حمل  طی یتک کمتین صتورت و  ا حمل  کردددووالی  قند

 2تتن  توویس مرگبتار اخمتی شتددد و 4گرف  ک  دراپترای 
عتتراده متتوتر دتتو  ستتراې  دیتتز بدستت  مجاهتتدین افتیتتده 

 2019/12/4اس .
گل تی  : عساکرمشترک دشمن باالی مناال مردم عام  ېا   

 اددد
عستتاکر مشتتترک اشتتغاوگرای امریکتتایی بتتا متتزدورای اجرتتتی 
داخلی، باالی قری  اربتاب شتیرین ووستواوی گتل تی ت  والیت  

م را بوسیل  بم ها دروااه های مرد و ا وحشیاد  ېا   ادددوقند
 2019/12/5. شکستند ودارایی های بدای را ې اول کرددد

ېهاردره: عساکرمشترک دشمن مردم عام  را اذی  وباار 
 کرددد

عساکر مشتترک اشتغاوگرای امریکتایی بتا متزدورای اجرتتی 
داخلی، بتاالی  متردم عامت   در ووستواوی ېهتاردره والیت  

بتاالی قریت  هتای این وحش  و  ا وحشیاد  ېا   ادددوقند
قزاق ت  ، سجادی سفلی وارجاوو ادجام یاف  کت  درجریتای 
باارستتی متتردم را وتت  وکتتوب کرددتتد وخستتارات هنگفتت  

 2019/12/5ماوی ب  بدای وارد دموددد.

 1۸تادگ ت ریب و 3امام صاحب: یک  وست  فتح، 
 تن دیگر ادده دستگیر شددد 3عسکرمزدور کشت  و

ووسواوی امام صاحب والی  مجاهدین بریک  وست  دشمن در 
تادتتگ  3کتت  دراپتتربی  وستتت  کتتامال فتتتح و ا حملتت  کرددتتدوقنتتد

بشمول قومنتدای تووی)ظتاهر(  وقومنتدای  دشمن دیز ت ریب و
تتن دیگتر ادتده  4تن اربکی و توویس کشتت  و 14رسول اربکی،
محتافظ ا  ادتده  2قومنتدای تتاج محمتد بتا  و دستگیر شتددد
میتتل  ۸قبضتت  راکتت ، 2یتتک میتتل  یکتتا،  و دستتتگیر شتتددد

کالشتتین و ، یتتک دادجتتک ادتتداا م ادیرایتتاد ابتتزار دظتتامی 
 2019/12/6 ومهمات غنیم  گرفت  شده اس .

اخمی  عسکر کشت  و 5ز: یک عراده رینجر ت ریب ومرک
 شددد

یک عراده رینجر  وویس اداره مزدور  در منط ت  مالستردار 
ار ادفجتو  ا شکار متاین گردیتدووالی  قند مربوطات مرکز

سرک عمومی ووسواوی امام صاحب صتورت گرفت  کت   در
تتن  توویس دربی کشتت   2 دراپرای رینجر کتامال ت ریتب و

 2019/12/۷تن دیگر اخمی شددد. 3و
 ېهاردره: موتر ووسوال اداره مزدور شکار ماین گردید

متوتر ووستوال اداره متتزدور بترای ووستتواوی ېهتار دره والیتت  
دره ردزدیتک  تل ېهتا ادفجتار درو  ا شکار متاین گردیتدوقند

ووستوال بتا یتک  صورت گرفت  کت  دراپترای متوتر ت ریتب و
 2019/12/9 محافظ ا  مرگبار اخمی شددد.

ېهاردره: دریک حمل  راکتی باالی قومندادی امنی  شمار ایاد 
 عسکر و وویس کشت  واخمی شددد

مجاهدین باالی قومندادی امنی  ووستواوی ېهتاردره والیت  
حمل  درحاوی صورت گرفت  و  راکتی دموددد ا حمل وقند

کت   ک  دربی قومندادی جلست  ارکتین امنیتتی جریتای داشت 
دردیتجتت  بی شتتمار ایتتاد عستتکر و تتوویس متتزدور کشتتت  
وبشمول قومندای عمتومی اربکتی هتای ختای ابتاد )محمتد 

 2019/12/9تن اخمی شددد. 22عمر ب س   رای( 
 دش  ارېی: یک عسکر  وست  دشمن کشت  شد

 وست  قومندای وهاب در مربوطات ووستواوی  مجاهدین بر
حملت  بتا ستال  و  ا حملت  کرددتدودش  ارېی والی  قند

دوربین دار صتورت گرفت  ویتک عستکر متزدور بهالکت  
 2019/12/10رسید.
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 34ېهاردره: درحمل  بریک جریای جلس  در قومندادی امنی  
 تن اجیر داخلی کشت  واخمی شددد

ی جلس  قومندادای بلند رتب  واربکتی مجاهدین بر یک جریا
ا حمل  وها در قومندادی امنی  ووسواوی ېهاردره والی  قند

ک  دراپرای اکثر قسم  های تاالر قومنتدادی  راکتی دموددد
تن  وویس، عسکر وا ربکی کشت  وبشمول  12 امنی  دابود و

قومندای عمومی اربکی های خای بباد)محمتد عمتر   ست  
رااکتتتی، قومنتتتدای کتتتریم ودتتتد، وتتتتووی  تتترای( ، قومنتتتدای 

 2019/12/10تن مرگبار اخمی شددد. 22مشرای،
 عسکردشمن  اخمی شددد 2امام صاحب: 

مجاهتتتدین بتتتر عستتتاکر اداره متتتزدور درمنط تتت  قشتتتالق 
 ا حمل  کرددتدواسماعیل ووسواوی امام صاحب والی  قند

عسکردشتتتتتتمن مرگبتتتتتتار اخمتتتتتتی  2کتتتتتت  دراپتتتتتترای 
 2019/12/10شددد.

 اخمی شددد عسکردشمن کشت  و 2خای اباد: 
مجاهتتدین بتتر بتتیس عستتاکر اداره متتزدور درمنط تت  دوببتتاد 

کت  دراپترای  ا حملت  کرددتدوووسواوی خای اباد والی  قنتد
یک افسر مزدور کشت  ویک تتن دیگتر اردوی مرگبتار اختم 

 2019/12/12برداش .
: یک عراده رینجر ت ریب وسردشینای بی کشت  واخمی مرکز

 شددد
بتتتر عستتتاکر اداره متتتزدور  درمنط تتت  دوبلووتتت    مجاهتتتدین

کتت  دراپتترای  ا حملتت  کرددتتدووالیتت  قنتتد مربوطتتات مرکتتز
رینجر ت ریتب گردیتد وتمتام سردشتینای بی کشتت  واخمتی 

 2019/12/14شددد.
 دش  ارېی: عساکر اشغاوگر یک قری  را بمبارای کرددد

طیتتارات عستتاکر اشتتغاوگر امریکتتایی،  در منط تت  عیتتدگاه 
ا یتک قریت  را بمبتارای وش  ارېتی والیت  قنتدووسواوی د
کتتتتت   ولتتتتت  اوحمتتتتتد تلفتتتتتات جتتتتتادی در  تتتتتی  کرددتتتتتد
 2019/12/15دداش .

 در مرکز و ووسواوی های قندا مواد فرهنگی توایع گردید
مسئووین کمیسیوی امور فرهنگی ستاحوی امتارت استالمی 
در مرکتتز و شتتمار ایتتاد ووستتواوی هتتای والیتت  قنتتدا متتواد 

ایتتن متتواد  کتت  شتتامل مجلتت  هتتا  دموددتتدفرهنگتتی توایتتع 
وستتاونام  هتتای دیتتواری وجیبتتی بود،توستتط کارمنتتدای بی 
کمیستتیوی بتت  علمتتای کتترام، استتتادای وشتتاگردای متتدارس 

ومکاتتب وعالقت  منتدای وجوادتای بت   یمادت  وستیع توایتع 
گردیتتد ومتتردم دیتتز اا توایتتع ایتتن متتواد بتت  گرمتتی استتت بال 

واد فرهنگتی بیشتتر بت  دموددد ومی واستند تا این ېنتین مت
مردم توایع گردید وجامپ  با علم وعرفتای بیشتتر  تروریش 

قابتتل ذکتتر استت  و  یابنتتد وستتبب اصتتال  بیشتتتر بی گتتردد
دتو  مجلت  را  6ابتای  3کمیسیوی امور فرهنگی هر متاه بتا 

طبتتتع ودر د تتتاط م تلتتتا کشتتتور بتتتاالی متتتردم توایتتتع 
 2019/12/15مینمایند.
 ددمام سردشینای بی کشت  شدز: یک تادگ دشمن دابود وتمرک

یک تادگ دشمن در منط   اوچین مربوطات مرکتز والیت  
 کت  دراپترای تادتگ کتامال دتابود و ا شکار ماین گردیدوقند

 15/12/2019تمام سردشینای بی کشت  واخمی شددد.
 خای اباد: یک عسکر مزدور اخمی گردید

مجاهدین بر عساکر اداره مزدور درمنط   اقتا  ووستواوی 
ک   دراپرای یک عسکر  ا حمل  کردددوای اباد والی  قندخ

 2019/12/1۸اخمی گردید.
تن  وویس کشت  واخمی  5ز: یک تادگ دشمن دابود ومرک

 شددد
مجاهتتدین بتتر عستتاکر اداره متتزدور  درمنط تت  ېرختتاب 

ک  دراپرای یک  ا حمل  کردددووالی  قند ومربوطات مرکز
 16میتل ایتم  2وتتن  توویس کشتت   3تادگ دشمن دابود و 

 20/12/2019دیز بدس  مجاهدین بفتیده اس .
تن دیگر ادده  2تن  وویس کشت  و 2خای اباد: یک  وست  فتح، 

 دستگیر شددد
مجاهدین بر یک  وست  دشمن درمنط   دگری ېهتارتوت 

کت  دراپترای  ا حملت  کرددتدوووسواوی  خای اباد والی  قند
تتن  2ی کشتت  وتن  وویس متزدور درب 2 وست  کامال فتح و

یتتک میتتل  یکا،یتتک قبضتت   و دیگتتر ادتتده دستتتگیر شتتددد
راک ، یک عدد دوربین شب وم ادیر ایاد مهمات وابتزار 

 2019/12/20دظامی بدس  مجاهدین بمده اس .
 اخمی شددد عسکر 2ز: درحمل  بر  وست  دشمن مرک

مجاهدین بر  وستت  دشتمن درمنط ت  ېرختاب مربوطتات 
 ا ومرکز والی  قند

عسکردشتتتمن اخمتتتی  2کتتت  در دتیجتتت   کرددتتتدحملتتت  
 2019/12/20شددد.
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علی اباد: یک کارمند شبک  جاسوسی دشمن کشت  وموتر وتفنچ  
 ا  بدس  بمد

مجاهدین باالی کارمند شبک  جاسوستی دشتمن  درمنط ت  
و  ا حملت  کرددتدوشن  ت   ووستواوی علتی ببتاد والیت  قنتد

متد حمل  طی یک کمین صورت گرف  کت  دراپترای طالمح
کارمند متذکره کشت   ویک عتراده متوتر ویتک میتل تفنچت  

 2019/12/20 ا  بدس  بمد.
خای اباد: اربکی های وحشی یک تن حمامی را ب  شهادت 

 رسادددد
یتتک تتتن حمتتامی را در مرکتتز  ملیشتت  هتتای وحشتتی اربکتتی 
ایتن  ا بت  شتهادت رستاددددوووسواوی خای اباد والی  قند

حمتام را بتی رحمادت  بتا وحشی ها  ری شب هنگام ماوک 
ب  اربکی هتا گفت  کت  بغیتر   کرددد ک  ضرب گلوو  شهید 

 2019/12/21. ول شام و دمی دهم  رداخ  
اشغاوگر امریکایی کشت   1ادفجار دیرومند طی ېهاردره: 

 ویک امریکایی با یک افغای مزدور اخمی شددد.
ا ویک ادفجتار دیرومنتد در ووستواوی ېهتاردره والیت  قنتد

ادفجتار هنگتام و  مشترک دشمن را هتد  قترار دادعساکر 
ادجام یاف  ک  عستاکر اشتغاوگر بتا متزدورای داخلتی شتای 

کت  شتمارایاد  غرض ېا   ب  قریت  حتاجی ستفربای بمددتد
مردم  را بشمول ادای اذی  وباار داددد و یک تن امریکایی 

تتن امریکتایی بتا یتک کمادتدوی داخلتی   2اشغاوگر کشت  و
 2019/12/23. اخمی شددد

 عسکردشمن کشت  واخمی شددد 11قلپ  اال: 
ا ومجاهدین بر  وست  دفاعی ووسواوی قلپ  اال والی  قند

تتن  6عستکر و توویس کشتت  و 5کت  دراپترای  حمل  کرددتد
 2019/12/24دیگر اخمی شددد.

 عسکر کشت  شددد 4ز: یک تادگ دشمن ت ریب ومرک
 یک تادتگ دشتمن درطتی حملت  مستلحاد  درمرکتز والیت 

عستکر  4و تمام سردشینای بی کشت  شددد ا ت ریب ووقند
  یتتاده کتت  درکنتتار تادتتگ روای بوددتتد، دیتتز کشتتت  شتتددد.

2019/12/24 
 تن  وویس کشت  شددد 2ز: یک عراده رینجر ت ریب ومرک

یک عراده رینجر  توویس اداره متزدور درمنط ت  ېلت  متزار 
و  گرفت  ا متورد حملت  قترارومربوطات مرکز والیت  قنتد

ا وختتای ابتتاد وحملتت  طتتی یتتک کمتتین درمنط تت  میتتای قنتتد

تتن  توویس  2صورت گرف  کت  دراپترای رینجتر ت ریتب و
 2019/12/24 درای کشت  شددد.

تادگ دشمن دابود وشمار ایاد عسکرکشت  واخمی  3ز: مرک
 شددد

مجاهدین بر بدپتده عستاکر دشتمن در منط ت  عبداوحمیتد 
غترض ېا ت   ا حمل  کرددد کت ومربوطات مرکزوالی  قند

تادگ دشمن بوسیل  ماین  2ک  دردتیج   ب  بی منط   بمددد
یتک تادتگ دیگتر متورد اصتاب  قرارگرفت  ودتابود  دابود و

گردیتتد وبتت  عستتاکر دشتتمن دیتتز تلفتتات جتتادی وارد گردیتتد 
واجستتاد کشتتت  واخمتتی دشتتمن بوستتیل  هلیکتتو تر دتتو  
 امبوالدس ادت ال داده شد اما رقم بی دقی ا ب  دس  د  امده

  2019/12/25 اس .
تن  وویس درای  4ز: یک عراده رینجر دشمن ت ریب ومرک

 کشت  واخمی شددد
مجاهدین بتر  توویس اداره متزدور درمنط ت  گتوالیی بخنتد 

ک  دراپرای  ا حمل  کردددوااده  مربوطات مرکز والی  قند
یتتتک تتتتن  تتتوویس درای کشتتتت    رینجتتتر کتتتامال ت ریتتتب و
متزدور دیگتر دیزاخمتی  تتن 3وبشمول قومندای حواه دوم 

یتتتک میتتتل کالشتتتین و  دیتتتز غنیمتتت  گرفتتتت   و شتتتددد
 2019/12/25شد.
 ز: یک تادگ دابود وسردشینای بی کشت  واخمی شدددمرک

مجاهتتدین بتتر عستتاکر اداره متتزدور درمنط تت  بتتاه امیتتر 
ک  دراپترای یتک  ا حمل  کردددومربوطات مرکز والی  قند

بی کشتتت  تادتتگ دشتتمن ت ریتتب گردیتتد وتمتتام سردشتتینای 
 2019/12/26واخمی شددد.

 عسکر دشمن کشت  و 5علی اباد: درحمل  بریک  وست  
 اخمی شددد

ا ومجاهدین بر  وست  ادجیر ووسواوی علی اباد والی  قنتد
تن دیرگ مرگبتار  2عسکرکشت  و 3ک  دراپرای  حمل  کرددد
 2019/12/26اخمی شددد.
 عسکرکماددوی دشمن کشت  واخمی شددد 6قلپ  اال: 

ا ومجاهدین بتیس دفتاعی ووستواوی قلپت  اال والیت  قنتد
عستکر کمادتدوی دشتمن کشتت   6ک  دراپرای  حمل  کرددد

 2019/12/26واخمی شددد.
ز: دراپریک ادفجار یک تادگ ت ریب وتمام سردشینای بی مرک

 کشت  واخمی شددد
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یتتک تادتتگ عستتاکر اداره متتزدور  درمنط تت  بتتوا قنتتدهاری 
ک  دراپرای  شکار ماین گردید اووالی  قند مربوطات مرکز

تادتتگ کتتامال ت ریتتب گردیتتد وتمتتام سردشتتنیای بی کشتتت  
 2019/12/26واخمی شددد.

اخمی  عسکرکشت  و 3ېهاردره:دریک کمین مجاهدین 
 شددد

مجاهتتتدین بتتتر عستتتاکر اداره متتتزدور درمنط تتت  مالخیتتتل 
حملت  طتی و  ا حمل  کرددتدوووسواوی ېهاردره والی  قند
عسکرکشتت  ویتک تتن دیگتر  2ویک کمین صورت گرفت  

 2019/12/2۷ اخم برداش .
تادگ دشمن ت ریب وشمار ایاد مزدورای داخلی کشت   ۸ز: مرک

 واخمی شددد
منط تت  بزقنتتدهاری  مجاهتتدین تادتتگ هتتای دشتتمن را در

ا ادفجتارات شتدیدی ادجتام ومربوطات مرکتز والیت  قنتد
تمتتام  تادتتگ دشتتمن کتتامال دتتابود و 2کتت  دراپتترای  داددتتد

 2019/12/2۷سردشینای بی کشت  واخمی شددد.
 14ز: دراپر بتش تو  اد  دشمن شمار ایاد مناال ویرای ومرک

 فرد ملکی شهید واخمی شددد
منط ت  بواقنتدهاری مربوطتات  مشتترک دشتمن در عساکر
ا مناط  مسکودی را تح  بتتش تو  ادت  ووالی  قند مرکز

عامت  منهتدم ک  دراپرای شمار ایاد مناال متردم  قرار داددد
مردم مجبور شددد تا مناال شای را ترک گویند  ویا حری  و

 12ویک تن  یرمرد ملکتی  شتهید وبشتمول ادتای واطفتال 
 2019/12/2۷ تن دیگر اخمی شددد.

تادگ ت ریب وشمار  2تن اشغاوگر امریکایی کشت  و 2ز: مرک
 ددگردید کشت  و اخمیایاد مزدورای داخلی دیز 

اشغاوگر امریکایی ومتزدورای داخلتی مجاهدین قوای عساکر 
ا وشای را درمنط   بوا قنتدهاری مربوطتات مرکزوالیت  قنتد

 2ک  دراپترای  هد  ادفجارات وحمالت مسلحاد  قرار داددد
تن اشغاوگر امریکایی دربی کشت   2تادگ دشمن کامال دابود و

وشمارایاد عساکر مزدور داخلی دیز هالک واخمی شددد اما 
 تلفتات عستاکر داخلتی بت  دست  دت  امتده است .رقم دقی تا 
2019/12/2۷ 

ېهاردره: اربکی ها یک فرد ملکی را شهید ویک تن دیگر را 
 اخمی دموددد

ملیش  های وحشی  اربکی مست ر درکنتار دریتا، در منط ت  
ا بتتاالی افتتراد وستترک بتتاال ووستتواوی ېهتتاردره والیتت  قنتتد

ا  کت  دراپترای یتک تتن ملکتی بتی دفت ملکی شلیک کرددتد
 2019/12/2۷شهید ویک تن دیگر اخم برداش .

 : دبرد با تلفات سنگین عساکرمشترک دشمن  ایای یاف مرکز
مجاهتتدین بتتاالی عساکرمشتتترک دشتتمن  در منط تت  بتتوا 

ا حمتالت شتای را وقندهاری مربوطتات مرکتز والیت  قنتد
کتت  دردتیجتت  عستتاکر اشتتغاوگر امریکتتایی بتتا  ادامتت  داددتتد

مزدورای داخلی شای  ک  ېندین روا تح  حمالت شدید 
 مجاهدین قرار داشتند، بپد اا تلفات ستنگین فترار کرددتد 

تتن  2تادتگ دشتمن ت ریتب و ۸ک  درجریای این دبرد هتا 
اشغاوگر امریکایی کشت  وشمار ایاد مزدورای داخلتی شتای 

 2019/12/2۸دیز هالک  واخمی شددد.
تن ملکی بی دفا  را شهید واخمی  13ز: عساکروحشی مرک

 دموددد
طیتتتارات دوری عستتتاکر اشتتتغاوگر امریکتتتایی،  در منط تتت  

ا بتتاالی متتردم ووالیتت  قنتتد بواقنتتدهاری  مربوطتتات مرکتتز
تن ملکی بی  13ک  دردتیج  بی  عام  حمالت ادجام داددد
 2019/12/2۸ دفا  شهید واخمی شددد.

 عسکرمزدور اخمی شددد 2ز: مرک
مجاهدین بر تادتگ عستاکر اداره متزدور دردزدیتک ادجیتر 

ا با بتم دستتی حملت  وېرمگری مربوطات مرکز والی  قند
عسکر متزدور  2ک  دراپرای ب  تادگ اسیب رسیده و کرددد

 2019/12/2۸اخمی شددد.
ېهاردره: عساکرمشترک وحشی مردم عام  را اذی  وباار 

 داددد
غاوگرای امریکتایی بتا متزدورای اجرتتی عساکر مشتترک اشت

داخلتتی، در منط تت  اورتتتبالق ووستتواوی ېهتتار دره والیتت  
متردم را وت  و  ا باالی مناال متردم عامت  ېا ت  اددتدوقند

 وکوب کرددد، درواا های شای را بوسیل  بتم هتا شکستتند.
2019/12/30   
 عسکرمزدور کشت  واخمی شددد 4: لپ  ذالق

ا وووسواوی قلپ  ذال والیت  قنتدمجاهدین بر بیس دفاعی 
تتتن دیگتتر  2عسکرکشتتت  و 2 کتت  در دتیجتت  حملتت  کرددتتد
 2019/12/31 اخمی شددد.
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فرد بی دفا  ملکی شهید  14ز: دراپر حمل  دروی امریکایی ها مرک
 شددد

طیاره دروی عستاکر اشتغاوگر امریکتایی،  در منط ت  وبتواک 
ملکتی را ا متردم عامت  وقندهاری مربوطات مرکز والیت  قنتد

فترد بتی دفتا  ملکتی شتهید   14ک  دراپرای دد هد  قرار داد
 2019/12/31 وشمار ایاد دیگر اخمی شددد.

 عسکردشمن کشت  واخمی شددد ۷ېهاردره: 
 وست  دشمن درمربوطات ووستواوی ېهتاردره  2مجاهدین بر 
تتن  3عسکر کشت  و 4ک  در دتیج  ا حمل  کردددووالی  قند

 2019/12/31دیگر اخمی شددد.
قری  ېا   اددد وشمار  5ز: عساکرمشترک دشمن باال مرک

 ایاد مناال مردم  را بمبارای کرددد
عساکر مشتترک اشتغاوگرای امریکتایی بتا متزدورای اجرتتی 
داخلی، باالی مناال مردم عام  درمنط   بوا قندهاری، ت   

ا ېا تت  وعلتتی، کتتنم، باباجتتای مربوطتتات مرکتتز والیتت  قنتتد
مردم را اا مناال شای بیتروی بورددتد، متردم را وت   و اددد

شتتمار ایتتاد خادتت  هتتای متتردم را بمبتتارای کرددتتد  وکتتوب و
تن ملکتی بتی دفتا   15ومناال را منهدم دموددد ودر  ایای 

 2019/12/31 را باخود برددد.

 بغالی
 : باالی مردم ساونام  توایع گردیدمرکز

درواک ووسواوی کمیسیوی فرهنگی امارت اسالمی  در منط   
بغالی مرکزی والی  بغالی باالی مردم عامت  ستاونام  توایتع 

توایع ساونام  ودیگر مواد فرهنگی بت  استت بال گترم  و دموددد
مردم عام  روبرو گردید ومردم خواستند کت  در راستتای امتور 

 2019/12/1فرهنگی تال  های بیشتر دیاا اس .
ت  واخمی عسکر درای کش 13تادگ دابود و 3 ل مری: 

 بمدشددد وتجهیزات شای بدس  
منط تت  بتتاه شتتمال ببتترو  مجاهتتدین بتتر قرارگتتاه دشتتمن در

کت   مربوطات شتهر  ل متری والیت  بغتالی حملت  کرددتد
 . تن دیگتر اخمتی شتددد 5عسکردشمن کشت  و ۸دراپرای 

تادتگ دیگتر بدتای طپمت  حریت   2یک تادگ دشمن دابود و
ویتتک میتتل  یتتک میتتل راکتت ، یتتک میتتل  یکتتا دتتد وگردید

 کالشین و  دیز 
 2019/12/4بدس  مجاهدین بمده اس .

عسکر مزدور کشت   6دهن  غوری: یک  وست  دشمن فتح و
 واخمی شددد

یتتک  وستتت  عستتاکر اداره متتزدور درمنط تت   مجاهتتدین بتتر
 غزیزای بابا ووسواوی دهن  غوری والی  بغالی حمل  کرددد

متزدور  عستکر 4 ک  دردتیج   وستت  یادشتده کتامال فتتح و
میتل کالشتین و ،  2و  تتن دیگتر اخمتی شتددد 2کشت  و

یک میل  یکتا، یتک ستی  م تابره وم تادیر ایتاد مهمتات 
 5/12/2019دیگر بدس  مجاهدین بمده اس .

 ب  مردم عام  مواد فرهنگی توایع  گردید  :دهرین
مستئووین ب تش امتور فرهنگتی امتارت استالمی در ووستتواوی 

چو ساب  مواد فرهنگی توایع مفتوح  دهرین والی  بغالی هم
این مواد ک  شامل مجلت  هتا وستاونام  هتای جیبتی و  دموددد

ودیتتوار بتتود ودیتتروا  بتت  علمتتای کتترام، استتتادای وشتتاگردای 
مردم اا  مدارس ومکاتب، دوکاددارای وجوادای توایع گردید و

ېنتتین فپاویتت  هتتای امتتارت استتالمی دیتتز بتت  گرمتتی استتت بال 
 2019/12/۷. دموددد
یک قرارگاه دشمن فتح وبشمول قومندای الط   :مرکز

تن  وویس واربکی کشت  واخمی  13وقومندای سادات، 
 شددد
منط   کودخیل ووسواوی  مجاهدین بر قرارگاه مهم  وویس  در

کت  دراپترای قرارگتاه  بغالی مرکزی والی  بغالی حمل  کرددتد
تتن  توویس  ۸بشمول یک قومندای ظاوم )الط (  کامال فتح و

تتن دیگتر اخمتی  5کی کشت   وبشمول قومنتدای ستادات وارب
میل کالشین و ، یک قبض  راک ، یک داردجک  3 و شددد
دروبین وم ادیر ایاد مهمات بدس  مجاهدین بمتده  1ادداا، 
 2019/12/۸ اس .
تن  وویس کشت  واخمی  2: دریک درگیری ذات اوبینی دهرین

 شددد
ین والیتت  دریتتک درگیتتری ذات اوبینتتی در  ووستتواوی دهتتر

درگیتری میتای و  تن  وویس کشت  واخمتی شتددد 2بغالی 
یک قومندای وحشی بنام داصر دیواد  و وویس بی ووستواوی 

 2019/12/۸دیروا رب داد.
 : یک موتر   وویس ت ریب وقومندای کشت  شددوشی

مجاهتتدین بتتر متتوتر قومنتتدای بلتتوک  درمنط تت  اردستتنگ 
کتت  دراپتترای  ووستتواوی دوشتتی والیتت  بغتتالی حملتت  کرددتتد
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 2موتر دو   رودر ت ریب وقومنتدای بلتوک جابجتا کشتت  و
 2019/12/۸عسکر درای اخمی شددد.

 کارمند اداره مزدور با مجاهدین یکجا شددد 1۷: مرکز
کارمنتتد اداره دستت  دشتتادده )عستتکر،  تتوویس  1۷ هفتتده

واربکتتی(  در مربوطتتات ووستتواوی بغتتالی مرکتتزی والیتت  
افراد متذکره دراپر تال  و  بغالی با مجاهدین یکجا شددد

های کمیسیوی جلب وجتذب امتارت استالمی ومجاهتدین 
منط   صفو  دشمن را ترک گفت  و با مجاهدین  یوستتند 

 وشهرت م صر بدای قرار ذیل میباشد:
صبغ  او ت  ووتد حفتیظ او ت  بغتالی مرکتزي باشتنده قریت    :1

 ساونګ  وظیف  عسکر
باشتنده قریت    شتاه ووت  ووتدغالم ست   بغتالی مرکتزي :2

 اقامتګاه
عبداو او  وود بسم او   بغالی مرکزي باشنده قری   تاجک  :3

 وظیف   وویس
استالم اوتدین وودمحمتددپیم بغتالی مرکتزي باشتنده قریت    :۴

 توراڼ  وظیف  اردو
عبتتداو او  ووتتدامام علتت  بغتتالی مرکتتزي باشتتنده قریتت    :۵

 اردکمرد وظیف  اربکی
بغتالی مرکتزي باشتنده قریت   محمدمجیتد وودمحمدشتریا  :۶

 تاجک وظیف  عسکر
رحمت  او ت  ووتد عتیت  او ت  بغتالی مرګتزي باشتنده قریت    :۷

 شهرکهن  وظیف  اربکی
دجتم اوتدین ووتد کمتال دظتر بغتالی مرکتزي باشتنده قریت   : ۸

 افیاد  وظیف  عسکر
عبداالحمد وود عبداومحمد بغالی مرکزي باشتنده قریت    :9

 بووک مرداد وظیف  اربکی
منصتتور ووتتد جتتای محمتتد بغتتالی مرکتتزي باشتتنده قریتت    :10

 تاجک وظیف  عسکر
عبتتداوهادي ووتتد عبتتداو یوم بغتتالی مرکتتزي باشتتنده قریتت    :11

 ساونګ  وظیف  اربکی
عبتتتداولطیا ووتتتد بستتتم او تتت  بغتتتالی مرکتتتزي باشتتتنده  :12
 شهرکهن  وظیف  اربکی  قری  
نار خای محمدوود عبداوظاهر بغالی مرکزي کلی کوکچ :13

 وظیف  اربکی

حسن وود عبداو دوس بغالی مرکتزي کلتی مستجدحاج   :1۴
 دب  وظیف  اربکی

غالم دستګیر ووتد محمدهاشتم بغتالی مرکتزي کلتی اوت  :1۵
 خیل وظیف  اربکی

شیرمحمد ووتد عبداومحمتد بغتالی مرکتزي کلتی اقامتګتاه  :1۶
 وظیف  عسکر

 محمددپیم وود محمدایوب بغالی مرکزي کلی عترب تی ت  :1۷
 وظیف  اربکی

ک  هم  بدای تپهد س رددد ک  هرگز ب  اداره مزدور ودست  
د واهند گش  وب  ب ی  افراد دشمن  یام داددد کت  دشادده بر 

سال  اشتغاوگرای را اا شتاد  هتای شتای دور دماینتد ودرکنتار 
مجاهدین قرار بگیردد ومجاهدین دیز اا بدای ب  گرمی است بال 

 2019/12/9کامل داددد.دموددد وبرای شای اطمینای 
  ل مری: یک عسکر مزدور کشت  شد

مجاهدین بر  وست  عساکر اداره مزدور  درمنط   حواه ستوم 
کت  دراپترای یتک  شهر  ل متری والیت  بغتالی حلمت  کرددتد

 ۸/12/2019عسکرمزدور کشت  شد.
 ل مری: یک تادگ کماددوی دشمن ت ریب وسردشینای بی 

 کشت  شددد
هتای دشتمن درمنط ت  قلپت  خواجتت   یتک تادتگ کمادتدوی 

مربوطات شهر  ل مری مرکتز والیت  بغتالی شتکار متاین 
ک  دراپرای تادگ ت ریتب گردیتد وتمتام سردشتینای   گردید

 2019/12/13بی کشت  شددد.
عسکر  2 ل مری: یک عراده رینجر ت ریب وقومندای با 

 مرگباراخمی شددد
حستین  یک عراده رینجر قومندای مشهور اربکی  درمنط ت 

خیل مربوطات حواه دوم ووسواوی  ل مری والی  بغتالی 
کتت  دراپتترای رینجتتر ت ریتتب قومنتتدای  شتتکارماین گردیتتد

 عسکرمرگبار  3مشهور اربکی بنام شاه بغا با 
 متتتوتر ت ریتتتب گردیتتتد حملتتت و در ایتتتن  اخمتتتی شتتتددد

.2019/12/13 
 : باالی باشنده گای مواد فرهنگی توایع گردیدبرک 

فرهنگی امتارت استالمی  در ووستواوی برکت   مسئووین امور 
ایتن متواد کت  و  والی  بغالی مواد فرهنگی توایع دموددتد

شامل مجل  ها وېنتتری هتای دیتواری وجیبتی دیزبتود، بت  
علمای کرام، امامای مستاجد، استتادای وشتاگردای متدارس 
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ومکاتب توایع گردید و مردم دیز اا بدای ب  گرمتی استت بال 
 2019/12/15دموددد.

  ل مری: محافظ یک قومندای دشمن کشت  شد
مجاهتتدین بتتر محتتافظ قومنتتدای محمتتد ختتای  در منط تت  
کت   خالایی ووسواوی  ل مری والی  بغالی حملت  کرددتد

دراپتتتتترای  محتتتتتافظ متتتتتتذکره بنتتتتتام عمراختتتتتای کشتتتتتت  
 2019/12/15شد.
 : یک قومندای با محافظ ا  با مجاهدین یکجا شدددمرکز

کتی  بنتام محمتد دواد  فرادتد دیتاا یک قومندای مشهور ارب
محمد وگل احمد فرادد دتور محمتد  درمنط ت  تاجتک هتا 
ووسواوی بغالی مرکزی والیت  بغتالی بتا مجاهتدین یکجتا 

قومندای متذکره دراپتر تتال  هتای کمیستیوی جلتب و  شد
وجذب امارت اسالمی ومجاهدین منط  ، صفو  دشمن 

 2019/12/15را ترک گفت   وبا مجاهدین  یوس .
 کارمند رژیم مزدور با مجاهدین یکجا شددد 14: مرکز
عسکر،  وویس واربکی در مربوطتات ووستواوی  14 ېهارده

و  بغالی مرکزی والیت  بغتالی بتا مجاهتدین یکجتا شتددد
افراد متتذکره دراپتر تتال  هتای کمیستیوی جلتب وجتذب 

هفتت  گذشتت  بتا  2امارت اسالمی ومجاهدین منط   وطی 
 هرت م تصر بدای قرار ذیل میباشد:مجاهدین  یوستند وش

 قریتت محمتتدعار  ووتتد حتتاجی تتتا  مرکتتزي بغتتالی،  .1
 تاجک، ضابط

ځتدرای،  قری شاه محمد وود محمدعل  مرکزي بغالی،  .2
 عسکر وظیف 
کهنت  قلپتت ،  قریت  بصتا ووتد شتهزاده مرکتزي بغتالی،  .3

 پسکروظیفه
 قریتتت  محمدیاستتتین ووتتتد عبداالحمتتتد مرکتتتزي بغالی، .۴

 اربکی وظیف مدرس  حسنتال، 
قریتتت  جتتتای محمتتتد ووتتتد ختتتال بتتتائ مرکتتتزي بغتتتالی،  .۵

 اربکی وظیف جرقشالق
 قریتت محمددستتیم ووتتدعوض محمتتد مرکتتزي بغتتالی،  .۶

 عسکر وظیف تاجک، 
یکت  تتوت،  قریت محمدګل وودجن  ګل، مرکزي بغالی  .۷

  وویس وظیف 
 قریتت قمنتتدای محمتتدداود ووددیاامحمتتد مرکتتزي بغتتالی،  .۸
 قمندای وظیف اجک، ت

تاجتتک قریتت  ل احمدووددورمحمتتد مرکتتزي بغتتالی، گتت .9
 اربکی وظیف 
حمیداو   وودمحمدابراهیم مرکزي بغالی، کلتی عترب  .10
 اربکیوظیفهتی   
کهنت   قریت او   دورووتد محمدرستول مرکتزي بغتالی ،  .11
 اربکیوظیفهقلپ ، 
جرقشالق،  قری حیات او   ووددیک محمد مرکزي بغالی،  .12

 اربکیوظیفه
خترم،  قری خای شیرین وود عبداوبصیر مرکزي بغالی،  .13

 اربکیوظیفه
هم  بدای تپهد س رددد ک  هرگز بت  اداره دست  دشتادده کابتل 
بر دمی گرددد وب  ب ی  افراد فریب خورده دشمن  یام داددد ک  
هرې  اود تر اا خیاد  با دین ووطن دس  بکشتند واا کنتار 

دور شتتتتودد وبتتتتا مجاهتتتتدین  هتتتتای اشتتتتغاوگرامریکتتتتایی 
مجاهتتتتدین دیتتتتز اا بدتتتتای بتتتت  گرمتتتتی استتتتت بال ب یودددد.
 2019/12/1۷دموددد.

  ل مری: موتر بمر حواه شکار ماین گردید
متتوتر بمتتر حتتواه شتتهر  ل متتری مرکزوالیتت  بغتتالی شتتکار 

ادفجار بر موتر سید میر صورت گرف  ک  در و  ماین گردید
وبشمول بمر حتواه متتذکره تمتام اپرای موتر ت ریب گردید 

 2019/12/19 سردشینای بی مرگبار اخمی شددد.
  ل مری: دشمن وحشی ب  فرار مجبور گردید

مجاهدین بر عساکر اداره مزدور  در دزدیک بااار شتهر دتو 
حملتت  و  ووستتواوی  ل متتری والیتت  بغتتالی حملتت  کرددتتد

هنگام صتورت گرفت  کت  عساکردشتمن می واستتند درای 
ستت  ایجتاد دماینتد کت  دراپترای عساکردشتمن بت  منط    و

 2019/12/20 فرار موف  شددد.
با  مجاهدین  عسکر و وویس اداره دس  دشادده 14: مرکز

  یوستند
عستتکر،  تتوویس واربکتتی هتتای اداره دستت   14 ېهتتارده

دشادده کابل  در ووسواوی بغتالی مرکتزی والیت  بغتالی بتا 
دراپتر تتال   هتای متتذکرهاربکتی و  مجاهدین یکجتا شتددد

هتتای کمیستتیوی جلتتب وجتتذب امتتارت استتالمی ومجاهتتدین 
شتهرت م تصتر بدتای قترار ذیتل  با مجاهدین  یوستند و منط  
 میباشد:



80 
 

 بتتووکمرداد باشتتنده قریتت  ستتیدمحمد ووتتد فتتتیح محمتتد : 1
  وویسوظیف  
  ل کم یتر باشنده قری  رو  او   وود محمد موسی : 2
 وظیفت بووکمرداد  ری  باشنده قمحمد عثمای وود بهرام : 3

  وویس
 شترغل قری  خاو داد وودمحمد عثمای : ۴
 اربکیقری  عبداوصبور وود محمداکبر : ۵
وظیف  شهر قدیم بغالی  قری محمدامیر وود محمد ادور : ۶

 اربکی
 اربکیوظیف   دوبباد  قری بوری   عبداو دوس وود: ۷
 وظیفت منګتل  باشنده قری    عبداوحنای وود جای محمد: ۸

  وویس
 تل هاشتم ختای  باشنده قریت  صدی  او   وودسهارګل ، : 9

 عسکر وظیف 
 ېم کال باشنده قری  احمدکل وود سیدعمر، : 10
جرقشتتالق باشتتنده قریتت  عالواوتتدین ووتتد دورمحمتتد، : 11

 اربکی وظیف 
 عسکروظیف  شترغل قری    علی خای وود جمع خای: 12
 ل هاشم ختای  باشنده قری  محمد دپیم وود ېارګل،  : 13

 عسکروظیف  
بتووکمرداد  باشنده قریت    عطاواو   وود مالمحمد ادور: 1۴

 عسکر وظیف 
هم  بدای تپهتد ست رددد کت  هرگتز ستال  امریکتایی هتا را 
برخال  دیتن وملت  ختود حملت  د واهنتد کترد وبت  ب یت  
عساکر فریتب ختورده  یتام داددتد کت  اا کنتار اداره دست  

کایی ها دور شودد واا مجاهتدین وملت  ختود دشادده امری
 23/12/2019حمای  کنند.

: یک تادگ دشمن ت ریب وتمام سردشینای بی کشت  مرکز
 واخمی شددد

مجاهدین باالی دشمن در ووسواوی  ل مری والی  بغالی 
دشمن ېندبار تتال  کرددتد  و حمالت شای را ادام  داددد

 ک  راه دهن  غوری را باا دمایند اما تال  شای داکام گردید
یک تادگ دشمن دابود وتمام سردشینای بی کشت  واخمی  و

 2019/12/24 شددد.
کماددوی مزدور کشت   ۷ ل مری: یک تادگ ت ریب و

 واخمی شددد

مجاهتتدین یتتک تادتتگ دشتتمن را در مربوطتتات  ل متتری 
کت   طی یک حملت  مستلحاد  ت ریتب کرددتدوالی  بغالی 

کمادتتدوی متتزدور  4دراپتترای بتترعالوه اا ت ریتتب تادتتگ، 
تتتتن دیگتتتر اخمتتتی  3جابجتتتا کشتتتت  بشتتتمول قومنتتتدای 

 2019/12/24شددد.
 عسکر اخمی شددد 2: دراپریک ادفجار دهرین
 وست  حتافظ بچتی ووستواوی دهترین  والیت   مجاهدین در

توستتط مجاهتتدین  ادفجتتارو  بغتتالی ادفجتتار ادجتتام داددتتد
عستتتتکر دشتتتتمن اخمتتتتی  2ېریکتتتتی ادجتتتتام یافتتتت  و

 25/12/2019شددد.
 عسکردشمن اخمی شددد 3: مرکز

مجاهتتدین بتتر قرارگتتاه دشتتمن درمنط تت  شیرصتتمد ختتای 
کت  در  ووسواوی بغالی مرکزی والی  بغتالی  حملت  کرددتد

 2019/12/26عسکر دشمن مرگبار اخمی شددد. 3دتیج  
 مورد حمل  قرار گرف دهن  غوری: مراکز دشمن  

مجاهتتدین بتتر  وستتت  هتتای دشتتمن درمنط تت   جتتک ستتنگر 
 مربوطات ووسواوی دهن  غوری والی  بغالی حملت  کرددتد
ک  دراپرای یک قومندای مزدور بنام حستین مرگبتار اخمتی 

 2019/12/2۷. گردید
 ل مری: یک قومندای کندک قطپ  ریزر  دشمن کشت  ویک 

 عسکر مسلح ادده دستگیر گردید
مجاهدین بر قومندای کندک قطپ  ریتزر  دشتمن در شتهر 

حملتت  درمنط تت  و   ل متتری  والیتت  بغتتالی حملتت  کرددتتد
خالایتتی داحیتت  دوم بی شتتهر ېریکتتی صتتورت گرفتت  کتت  
دراپرای قومندای کندک یادشده بنام عبداوکریم خوستتی کت  
دروحش  ومظاوم ایتادی ستهیم بتود وبنتام کتریم گتاو دیتز 

عسکر بایک میل  یکا ویک میل شهرت داش  کشت  ویک 
 2019/12/2۷تفنچ  برطادوی ادده دستگیر گردید.

تن دیگر با سال  های شای دستگیر  4عسکر کشت  و 4: مرکز
 شددد

مجاهتتدین بر وستتت  عستتاکر اداره متتزدور  درمنط تت  ت تت  
ېهارشتتنب  ووستتواوی بغتتالی مرکتتزی و الیتت  بغتتالی حملتت  

عستکردیگر بتا  4عسکردشمن کشت  و 4ک  دراپرای  کرددد
 4 و م ادیر ایاد سال ، ومهمات ذیل ادده دستگیر شتددد

داردجتک، یتک میتل خفیتا،  2میل کالشین و،  5عسکر، 
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یک میل  یکا، یک قبض  راک  وم ادیر ایتاد مهمتات دیتز 
 2019/12/2۸بدس  بمده اس .

ت ریب   ل مری: یک تاد ر تیل عساکر اشغاوگر امریکایی
 گردید

اکماالتی عساکر اشتغاوگر امریکتایی،  کاروای  مجاهدین بر
درمنط   ېشم  شیر ووسواوی  ل مری والی  بغالی حمل  

یک عتراده تتاد ر تیتل دشتمن ت ریتب ک  در دتیج   کرددد
 2019/12/2۸گردید.

 : یک  وست  دشمن تس یر گردیدمرکز
مجاهدین بر یتک  وستت  دشتمن درمنط ت  میتای تیموریتای 

 والی  بغالی حمل  کرددتدومغالی  ووسواوی بغالی مرکزی 
اپتترای عساکردشتتمن  تتای بتت  فتترار دهاددتتد و وستتت   کتت  در

 2019/12/2۸توسط مجاهدین تس یر گردید.
کارمند رژیم مزدور با مجاهدین  40: و مرکز  ل مری

  یوستند
کارمند اداره دس  دشادده کابل در ووسواوی های  40 ېهل

یکجتا بغالی مرکزی و ل مری والی  بغالی بتا مجاهتدین 
کارمندای متذکره ک  شتامل  توویس، عستکر واربکتی  شددد

هستند، دراپر تال  های کمیسیوی جلتب وجتذب امتارت 
اسالمی ومجاهدین منط  ، صفو  دشمن را ترک گفتت  و 
بتتا مجاهتتدین  یوستتتد وشتتهرت م تصتتر بدتتای قتترار ذیتتل 

 میباشد:
شهاب اودین ددد ل باشنده قری   گحبیب او   وود محمد: 1

 اربکیوظیف   
سراج اودین وود دوراودین باشنده قریت   ېکتړی وظیفت   : 2

 اربکی
 ل وود علی جای باشنده قری   قاضی وظیف   اربکیگپمر: 3
 الجای وظیف   اردوگبشیروود یرمحمدباشنده قری   باب  : ۴
 ی وظیف   اردورسرداروودمحمدادورباشنده قری   ېک: ۵
 جباروظیف    وویسااخیل وودوپل محمدباشنده قری   : ۶
احمدشتتتتاوودمحمداجای باشتتتتنده قریتتتت   جباروظیفتتتت   : ۷

  وویس
 وظیف   اربکیگدواب وودګالب باشنده قری   سورد: ۸
حبیتتب او تت  ووددظرمحمدباشتتنده قریتت   خواجتت  اوتتوای : 9

 وظیف   اردو

عتیتت  او تت  ووتتد دوراحمتتد باشتتنده قریتت   حستتین خیتتل : 10
 وظیف   اردو

حمد باشنده قریت   صتافیای وظیفت   حبیب او   وودباام: 11
  وویس
ای  تاین دعبداوجلیل وود محمدشفی  باشنده قری   کتو:12

 وظیف   ارود
تاج محمد وود شتیرمحمد باشتنده قریت   شتاهی خیتل :13

 اردگوظیف   
حمیداو   وود جمع خای باشنده قری   تاجتک وظیفت   : 1۴ 

 دظم عام 
   تاجتک رحم  او   وود ستلطای محمتد باشتنده قریت: 1۵

 وظیف   عسکر
عبداوماوک وود طاهر باشنده قری   دوو  ای وظیفت   : 1۶ 

 عسکر
محمدداود وود عبداوحکیم باشنده قریت   همت  خیتل : 1۷

 وظیف   اربکی
یتتای رمحمتتدحمزه ووتتد فتتتیح ختتای باشتتنده قریتت   تو: 1۸

 وظیف    وویس
علتتی ختتای ووتتد ستتردار باشتتنده قریتت   صتتافیای وظیفتت   : 19

  وویس
صفی او   وود حبیب او   باشنده قری   فابریک  وظیفت   : 20
 اردو
: سیداسحاق وود سیداسالم باشتنده قریت   شتهری جدیتد 21

 دوبباد وظیف    وویس
ل وظیف   گعلی محمد وود اخترمحمد باشنده قری   من: 22
 اربکی
ابرهیم وودعبتداووهاب باشتنده قریت   صتافیای وظیفت   : 23

 عسکر
مپصوم خای باشنده قریت   ځتدرای وظیفت   دوراو   وود : 2۴
 مدیر
شفی  او ت  ووتد وپتل محمتد باشتنده قریت   کهنت  کتال : 2۵

 وظیف   اربکی
اسیرمحمد وودعلی محمد باشنده قری   تاجک وظیف   : 2۶

 عسکر
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: حتتاجی گمتتل ووتتد حتتاجی محمتتد عثمتتای باشتتنده قریتت   2۷
 بووکمرداد وظیف    وویس

ب  اداره متزدور بتاا دمتی گرددتد هم  ادای تپهد س رددد ک  هرگز 
ومجاهدین برعالوه  اا اعطای اطمینای ختط، بت  ادتده گتی برام 

  2019/12/3 وعادی سوق داده شددد.
 : یک عراده رینجر ت ریب گردیدمرکز

مربوطتات ووستواوی  مجاهدین بتر عستاکر اداره متزدور در
کت  دراپترای یتک  بغالی مرکزی والی  بغالی حملت  کرددتد

رینجر دشمن مورد اصاب  مرمتی راکت  قرارگرفت  عراده 
وکامال ت ریب گردید اما رقم تلفات جادی دشمن ب  دس  

 2019/12/30د  بمده اس .
هزار ویتر تیل طیارات اشغاوگرای امریکایی غنیم   ۷0: مرکز

 گرفت  شد
مجاهدین بتر کتاروای اکمتاالتی عستاکر اشتغاوگر امریکتایی،  

بغالی مرکزی والیت  بغتالی درمنط   سرک شرک  ووسواوی 
هزار ویتر طیارات طیارات عساکر  ۷0ک  دراپرای  حمل  کرددد

اشغاوگر امریکایی، ک  دریک تاد ر بزرگ حمل بود ستاوم بت  
دستتت  مجاهتتتدین بمتتتده وبدتتترا بتتت  محتتتل امنتتتی ادت تتتال 

 2019/12/30داددد.
 عسکردشمن کشت  شددد 2 ل مری: 

  قلپتت  ختتواه مجاهتتدین بتتر عستتاکر اداره متتزدور  درمنط تت
 2کت  در دتیجت   ووسواوی  ل مری والی  بغالی حمل  کرددتد

 2019/12/31دشمن کشت  شددد. عسکر
دابود   ل مری: یک تاد ر تیل عساکر اشغاوگر امریکایی

 گردید
مجاهتتتدین بتتتر کتتتاروای عستتتاکر اشتتتغاوگر امریکتتتایی،  
 درمربوطات ووسواوی  ل مری  والی  بغالی حمل  کرددتد

  تاد ر تیل دشمن اا ک  دراپرای یک
طیتاره دروی  و مسیر ا  منحتر  گردیتد وواژگتوی گردیتد

دتد ومنتاال متردم را بمبتارای بمدکو تر ها بت  منط ت  لی وهی
 2019/12/31 کرددد .

 ت ار
 عسکردشمن کشت  واخمی شددد 9بهارک:  

مجاهدین بر  وست  دشتمن  درمربوطتات ووستواوی بهتارک 
تن  2دراپرای مپاوی امنی  با ک   والی  ت ار حمل  کرددد

 2019/12/1تن دیگر اخمی شددد. 6اربکی کشت  و
 اخمی شددد عسکردشمن کشت  و 9بهارک: 

مجاهتتدین بریتتک  وستتت  دشتتمن درمربوطتتات ووستتواوی 
ک  دراپرای مپتاوی امنیت   بهارک والی  ت ار حمل  کرددد

تتتتتتن دیگتتتتتر اخمتتتتتی  6تتتتتتن اربکتتتتتی کشتتتتتت  و 2بتتتتتا 
 2019/12/1شددد.

 عسکر مزدور کشت  واخمی شددد 14اواودین: خواج  به
مجاهتتدین بریتتک  وستتت  دشتتمن بنتتام  وستتت  ېرستتی هتتا  
درمرکز ووستواوی خواجت  بهتاء اوتدین والیت  ت تار حملت  

تن دیگر اخمی  ۸عسکرمزدور کشت  و 6ک  دراپرای  کرددد
 2019/12/3شددد.
عسکر بی  12تادگ قطپ  خا) دشمن ت ریب و 3: بهارک

 می شدددقطپ   کشت  واخ
مجاهدین بر عساکر قطپ  خا) دشتمن درمنط ت   هلتوای 

حملت  هنگتام و  ووسواوی بهارک والی  ت ار حملت  کرددتد
موف ادتت  ادجتتام یافتت  کتت  می واستتتند بتتاالی یتتک مرکتتز 

 6ک  دراپرای بشمول قومنتدای بلتوک  مجاهدین حمل  کنند
 3 و تن دیگر مرگبار اخمی شددد 6عسکر بی قطپ  کشت  و

تادتتگ دشتتمن دیتتز ت ریتتب وسردشتتینای کشتتت  واخمتتی 
 2019/12/5شددد.

 دش  قلپ : عساکردشمن با شکس  جدی مواج  شددد
مجاهدین بر قوای دشمن  در ووسواوی دش  قلپت  والیت  
و  ت ار هنگام حمل  کردد ک  اا ووسواوی درقد باا میگشتند

منط تت  حتتاجی عصتتام اوتتدین صتتورت گرفتت  کتت   حملتت  در
تادگ دشمن ت ریب گردید وتمام سردشتینای بی  2دراپرای 

 2019/12/9کشت  واخمی شددد.
عسکرمزدور کشت   5تادگ دشمن ت ریب و 4دش  قلپ : 

 شددد
مجاهدین بر بدپده عساکر اداره مزدور  درمربوطات ووستواوی 
دش  قلپ  والی  ت ار حمل  کرددد ک  اا ووستواوی درقتد بی 

کمتین درمنط ت  حتاجی حمل  طی یتک و  والی  باا میگشتند
تادتتگ دشتتمن  4عصتتام اوتتدین صتتورت گرفتت  کتت  دراپتترای 

 عستتتتکرمزدور دیتتتتز کشتتتتت  شتتتتددد. 5ت ریتتتتب گردیتتتتد و
2019/12/9   
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 : موتر شبک  جاسوسی هد  حمل  قرار گرف  دش  قلپ 
حاج  موتر هایلیکس شبک  جاسوسی را در منط    مجاهدین
ووستواوی دشت  قلپت  والیت  ت تار طتی یتک کمتین  ابیر قبر

هد  حمل  قرار داددد ک  ب  دشمن تلفات وارد گردیده و امتا 
 2019/12/16اا شمار دقی  اطال  بدس  دیس  . 

با ووسوال  ش ص ووسوال : طی ادفجار در خاد خواج  غار
 محافظینش کشت  و اخمی شددد ۷
ووستواوی خواجت  غتار  ووستوال )عمتر( در خادت  مجاهدین

والیت  ت تار ادفجتتار متاین ادجتام داددتتد کت  در دتیجتت  دو 
تتتن دیگتتر  5محتتافظ ووستتواوی کشتتت  و بشتتموال شتت ص 

 2019/12/16شدیدا اخمی گردیددد .
 ووسواوی والی  ت ار مواد فرهنگی توایع گردید 5در 

مسئووین کمیسیوی امور فرهنگی ساحوی امارت استالمی در  
این مواد و  ت ار مواد فرهنگی توایع کرددد ووسواوی والی  5

کتت  شتتامل مجلتت  هتتای مورېتتل، شتتهام ، ستترک وح ی تت  
وستتاونام  هتتای دیتتواری وجیبتتی بتتود،  بتتاالی علمتتای کتترام، 
استادای وشاگردای متدارس ومکاتتب وجوادتای بتا ابتای هتای 

کمیستیوی امتور فرهنگتی ایتن  دتد و شتو  و دری تتوا  گردید
ار، قندا وبغالی ب   یماد  وسیع ېاپ مواد را در والی  ها ت 

 2019/12/1۷ وب  عالقمندای بی توایع مینمایند.
 اخمی شددد تن  وویس کشت  و 2دش  قلپ : 

مجاهدین بر  وویس اداره مزدور  در ووستواوی دشت  قلپت  
حمل  طتی یتک کمتین صتورت و  والی  ت ار حمل  کرددد

 گرف  ک  دراپترای یتک تتن  توویس کشتت  ویتک تتن دیگتر
 2019/12/1۸مرگبار اخم برداش .
 عسکردشمن کشت  واخمی شددد 9اشکمش: 

مجاهدین بربیس کت  قروق ووسواوی اشکمش والی  ت ار 
تتن دیگتر  4عسکردشمن کشت  و 5ک  دراپرای  حمل  کرددد
 2019/12/19اخمی شددد.

 عسکر مزدور کشت  شددد 2طاو ای: دریک حمل  مسلحاد  
دور در مربوطتتات طاو تتای مجاهتتدین بتتر عستتاکر اداره متتز
حملت   طتی یتک کمتین و  مرکز والی  ت تار حملت  کرددتد

هنگام صورت گرفت  کت  عساکردشتمن اا دشت  قلپت  بت  
عستکرمزدور  2سوی بندر بی ادم روای بوددتد کت  دراپترای 

 2019/12/20کشت  وشمار دیگر اخمی شددد.
 کشت  و اخمی شددد مزدور عساکر  12 :دمک اب

ی امنیتتی و دفتاعی عستاکر متزدور در  وست  هتا مجاهدین
والی  ت تار هتد  حمتالت مستلحاد   دمک ابووسواوی 

قرار داددتد کت  در دتیجت  دو عستکر متزدور کشتت  و ده تتن 
 2019/12/23دیگر اخمی گردیددد .
 تن اربکی کشت  واخمی شددد 6دش  قلپ : 

منط تت  دشتت  قلپتت   مجاهتتدین بتتر عستتاکر اداره متتزدور در
کتت  درپتترای بنتتام عبداو تت  یتتک  حملتت  کرددتتد ت تتاروالیتت  

 تن اا افراد ا   2قومندای اربکی با 
 2019/12/26تن دیگر اخمی شددد. 3کشت  و

 بدخشای
 تن اربکی کشت  واخمی شددد 3وردوج: یک قومندای با 

مجاهدین بتر قومنتدای عبتداومنای اربکتی  درمنط ت  تردتگ 
دراپترای کت   ووسواوی وردوج والی  بدخشای حمل  کرددتد

 قومندای متذکره کشت  شددد.
همچنای درمنط   بب جین بی ووسواوی اربکتی هتای شتریر 

تتتتتتتن اربکتتتتتتی اخمتتتتتتی  3هتتتتتتد  قتتتتتترار گرفتنتتتتتتد و
 2019/12/5شددد.

 تشگای: یک عسکر با مجاهدین  یوس 
یک عسکرمزدور درمنط   میتری ووستواوی تشتگای والیت  

عستکر متتذکره دادرعتاوی و  بدخشای با مجاهدین  یوست 
رادد علی خای دراپر تال  های کمیسیوی جلتب وجتذب ف

امارت اسالمی ومجاهدین منط  ، صفو  دشمن را تترک 
گفت  و با مجاهدین  یوس  وتپهد س رد ک  هرگتز بت  اداره 

 2019/12/5دس  دشادده باا دمی گردد.
 عسکر درای کشت  شددد 4جرم: یک تادگ ت ریب و

ن بب خستتک یک تادگ عساکر اداره مزدور  درمنط   دهت
کتت   ووستتواوی جتترم والیتت  بدخشتتای شتتکار متتاین گردیتتد

عستکرمزدور درای  4دراپرای تادگ کامال ت ریتب گردیتد و
 2019/12/9کشت  شددد.

 عسکر دشمن کشت  شددد 2وردوج: 
مجاهدین بر عساکر اداره متزدور درمنط ت  بتااار ووستواوی 

 2کتتت  دراپتتترای  وردوج والیتتت  بدخشتتتای حملتتت  کرددتتتد
 2019/12/10کشت  شددد.عسکردشمن 

 تن اربکی کشت  واخمی شددد 3جرم: 
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مجاهدین بریک  وستت  دشتمن درمنط ت  کیتب ووستواوی جترم 
 2کت  دراپترای یتک عسکرکشتت  و والی  بدخشای حمل  کرددتد

 2019/12/10تن دیگر اخمی شددد.
 تن اربکی کشت  واخمی شددد ۸وردوج: یک  وست  فتح و

اربکی درمنط     ک  مجاهدین بریک  وست  ملیش  های
حمل  بر و  ووسواوی وردوج والی  بدخشای حمل  کرددد

 وست  حواست  صتورت گرفت  کت  دراپترای  وستت  کتامال 
 تن دیگر اخمی شددد 5تن اربکی درای کشت  و 3 فتح و
م داری اا سال  ومهمات وابتزار دظتامی دیتز بدست   و

 2019/12/10مجاهدین بمده اس .
 3اربکی کشت  وبشمول  3شوریای کامال فتح، هدسی: در

 تن مسلح دیگر ادده دستگیر شددد 30قومندای 
مجاهدین بر خال  افتراد دشتمن در  مربوطتات ووستواوی 

 کت  در دتیجت  دسی والی  بدخشای ب  عملیات بغاا کرددد
تن اربکی کشتت  وشتمار  3 دره خرکد  کامال فتح و شوریای

تتتن دیگتتر ادتتده  30، قومنتتدای 3بشتتمول  دیگتتر اخمتتی و
میل سال  ومهمات وابزار دظامی دیز  30 و دستگیر شددد

 2019/12/11 بدس  مجاهدین بمده اس .
 عسکر مزدور اخمی شددد 4کوهستای: دریک درگیری 

مجاهتتدین بربدپتتده عستتاکر اداره متتزدور  درمنط تت  بی تتوا 
وېشتتم  مربوطتتات ووستتواوی کوهستتتای والیتت  بدخشتتای 

 تپتروض استند بر مواضتع مجاهتدینحمل  کرددد ک  می و
عسکردشمن اخمی شددد ودبرد بپتد اا  4ک  دراپرای  کنند

 2019/12/11فرار عساکردشمن  ایای یاف .
 تن اجیر داخلی اخمی شددد 3تگاب: 

مجاهدین بتر عستاکر اداره متزدور  درمربوطتات ووستواوی 
حمل  هنگام صورت و  حمل  کرددد بدخشای تگاب والی 
می واستند بت  منتاط  تحت  کنتترول مجاهتدین گرف  ک  

عستتکر دشتتمن اخمتتی شتتددد  3داختتل شتتودد کتت  دراپتترای 
 2019/12/12ودبرد بپد اا فرار دشمن  ایای یاف .

 اخمی شددد تن اربکی کشت  و 4وردوج: 
مجاهدین بر  وست  اربکتی هتا در منط ت   ت ک ووستواوی وردوج 

 2اربکتی کشتت  وتن  2ک  در دتیج  والی  بدخشای حمل  کرددد
 2019/12/16تن دیگر  اخمی شددد.

 تن اربکی بامجاهدین یکجا شددد 3تگاب: 

تتتن اربکتتی در ووستتواوی تگتتاب والیتت  بدخشتتای بتتا  3 ستت 
اربکتی هتای متتذکره کت  شتهرت و  مجاهدین یکجتا شتددد

ادای قرار ذیل میباشتد دراپتر تتال  هتای کمیستیوی جلتب 
و  دشمن وجذب امارت اسالمی ومجاهدین منط  ، صف

 را ترک گفت   وبا مجاهدین  یوستند:
ت شمس اوتدین فرادتد عبتداوجبار، باشتنده محلتی هتزاره  1

 وظیف  عسکر.
 ت محمد او   فرادد صفر باشنده قری  خورک اربکی . 2
 ت سیدشاه فرادد جمپ  باشنده قری  خورک اربکی. 3

هم  بدتای تپهتد ست رددد کت  هرگتز بت  اداره دست  دشتادده 
دتتتتد وبتتتت  ادتتتتده گتتتتی عتتتتادی شتتتتای ادامتتتت  بردمتتتتی گرد
 2019/12/16میدهند.

ارغنج وا: باالی قومندای صفریک دشمن  حمل  صورت 
 گرف 

مجاهدین بتر قومنتدای قطپت  صتفریک  درمنط ت  تنتگ شت   
میتتای ووستتواوی بهتتارک وارغنج تتوا والیتت  بدخشتتای حملتت  

حمل  طی یک کمین صورت گرف  ک  دراپترای یتک و  کرددد
 اخمتتتی وب یتتت   تتتای بتتت  فتتترار دهاددتتتد.عستتتکر بی قطپتتت  

2019/12/1۸ 
 تشگای: یک عسکر با مجاهدین یکجا شد

یک عسکر اداره مزدور در مربوطات ووسواوی تشگای والیت  
ین او   عسکرمتذکره بنام پمو  بدخشای با مجاهدین یکجا شد
سوستتکای دراپتتر تتتال  هتتای  فرادتتد محمتتود باشتتنده قریتت 

ومجاهتدین منط ت ،  کمیسیوی جلب وجذب امارت استالمی
صتتتتتفو  دشتتتتتمن را تتتتتترک گفتتتتتت  وبتتتتتا مجاهتتتتتدین 

 2019/12/1۸ یوس .
 تن اربکی با مجاهدین  یوستند 1۷قومندای با  2راغستای: 
تتتن اربکتتی در ووستتواوی راغستتتای  1۷قومنتتدای  2بشتتمول 

اربکتی هتای و  والی  بدخشای بتا مجاهتدین یکجتا شتددد
امتارت متذکره دراپر تال  های کمیستیوی جلتب وجتذب 

اسالمی ومجاهدین منط ت ، صتفو  دشتمن را تترک گفتت   
میل  13میل  یکا،  2اینها با خود  و وبا مجاهدین  یوستند

کالشین و  وم ادیر ایاد مهمات را دیز با خود بورده وبت  
جمع این اربکی هتا قومنتدای  درک   مجاهدین تسلیم داددد

 طیتر عظیم وقومندای اسماعیل اددادی  باشنده قریت  هتای 
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وروین  وکلر بی ووسواوی میباشند ک  اسامی بدای قرار ذیتل 
 تذکر یافت  اس :

                               عبتتتتتتتتتتتتداوپظیم و وتتتتتتتتتتتتد ختتتتتتتتتتتتدا ب تتتتتتتتتتتتش 1
 محمد اسماعیل  2
امام   ۴                           عبداورحیم رجب محمد وود 3
 خدا ب ش  وود  علی
                                           امتتتتتتتتتتتای اوتتتتتتتتتتتدین ووتتتتتتتتتتتد ختتتتتتتتتتتدا یتتتتتتتتتتتار ۵
 عبداوحسیب وود عبد اوپظیم  ۶
                          عبتتتتتتتتتتتداورحیم ووتتتتتتتتتتتد  ستتتتتتتتتتتیا اوتتتتتتتتتتتدین  ۷
 وود دوو   محمد دظر  ۸
ووتتتتتتتتتتتتتتتد محمتتتتتتتتتتتتتتتد  شتتتتتتتتتتتتتتتاه دتتتتتتتتتتتتتتتواا 9
  شاه دواا وود عبداو     10                                  دیاا
 12                                        حیدر رحم خدا وود  11

 وود حیدر میرسپید
                       ووتتتتتتتتتد ختتتتتتتتتال محمتتتتتتتتتد  شتتتتتتتتتریا او تتتتتتتتت   13
 او   دور   1۴
             محمتتتد عاشتتتور    1۶                         عبتتتداوکریم   1۵
 روای محمد.    1۷

هم  بدای تپهد س رددد ک  هرگز بار دیگرب  اداره دس  دشادده 
دمتتی گرددتتد وتتتا  ایتتای ادتتدگی شتتای در کنتتار مجاهتتدین بتتاا 

خواهند بوددد ومجاهدین دیز اا بدای ب  گرمی استت بال کرددتد 
 2019/12/19وب  اددگی برام سوق داده شددد.

 کارمند رژیم مزدور با مجاهدین  یوستند 2کشم وتشکای:  
عسکر رژیم مزدور در ووستواوی هتای کشتم وتشتکای  2دو 

عستتاکرمتذکره و  مجاهتتدین  یوستتتند والیتت  بدخشتتای بتتا
هریک حبیب او   فرادد محب او   وکبیر بیگ فرادد رحیم 
بیگ  بشنده گای قری  های ایلمیچ وېهار مغز دراپر تتال  
های کمیسیوی جلب وجتذب امتارت استالمی ومجاهتدین 

بتتا مجاهتتدین  منط تت ، صتتفو  دشتتمن را تتترک گفتتت    و
 2019/12/20 یوستند.

 اخمی شددد ی کشت  وتن اربک 2وردوج: 
دراپتتر درگیتتری ذات اوبینتتی در ووستتواوی وردوج والیتت  

ایتن درگیتری و  تن اربکی کشت  واخمتی شتددد 2بدخشای 
میای اربکی هتا درمنط ت  حواست  رب داد ویتک تتن اربکتی 

 2019/12/21.ددکشت  ویک تن دیگر اخمی گردید

کماددوی دشمن کشت  واخمی  10دسی: یک قومندای با 
 شددد

منط تت  دیلواختتا ووستتواوی دستتی والیتت   متتاین در ادفجتتار
کتت  دراپتترای  بدخشتتای عساکردشتتمن را هتتد  قتترار داد

تتتن دیگتتر  ۸کمادتتدو کشتتت  و عستتکر 3بشتتمول قومنتتدای 
بپتتد اا ادجتتام حملتت  قتتوای دشتتمن تتتوای  و اخمتتی شتتددد

روا  3اا  و م اومتت  را دداشتتتند و تتای بتت  فتترار دهاددتتد
جریتتای  دشتتمن   بمبتتارایبدینستتو بتتاالی منط تت  کورکورادتت

وبتت  متتردم بیچتتاره ومظلتتوم خستتارات ایتتادی وارد  شتت دا
 2019/12/2۷ .ددگردید

کارمند رژیم مزدور ب  مجاهدین تسلیم  4خا  وتشکای:
 شددد

عسکر  واربکی  در ووسواوی های تشکای وختا   تن 4ېهار 
افتراد متتذکره و  والی  بدخشتای بت  مجاهتدین تستلیم شتددد

کمیستیوی جلتب وجتذب امتارت استالمی دراپر تتال  هتای 
ومجاهتتتدین منط تتت ، صتتتفو  دشتتتمن  را تتتترک گفتتتت  وبتتت  

شتتهرت م تصتتر بدتتای قتترار ذیتتل  و مجاهتتدین تستتلیم شتتددد
 میباشد:

ت عبداو دوس فرادد یپ وب باشنده قری  شتهرای وظیفت   1
 اربکی.
 ت جواد  فرادد جمپ  باشنده قری  درخای وظیف  اربکی. 2
 باشنده قری  کجرای وظیف  اربکی.ت دجیب فرادد جمپ   3
امام اودین فرادد م صود باشنده سنگ غوری وظیفت  عستکر  4

هم  بدای تپهتد ست رددد کت  هرگتز بت  اداره  در ووسواوی تشکای.
متتزدور بتتر د واهنتتد گشتت  ومجاهتتدین اا بدتتای دیتتز بتت  گرمتتی 

 2019/12/31 است بال دموددد.
 ددشد باب داراوحفاظ برای استفاده س رده ۷تگاب: 

 ۷دراپر تال  های کمیسیوی تپلیم وتربیت  ومتردم منط ت   
بتتتاب مدرستتت  داراوحفتتتاظ  در ووستتتواوی تگتتتاب والیتتت  

ایتن دراوحفتاظ هتا دد و بدخشای برای استفاده ست رده شتد
 د:نقرار ذیل میباش

 ت داراوحفاظ محمدی  واقع قری  دوببی کتوباال. 1
 اال.ت داراوحفاظ فاروقی  واقع قری  روباط کتو ب 2
 ت داراوحفاظ صدی   واقع قری  روباط خمبک. 3
 ت داراوحفاظ خاتم اونبیین واقع قری  میرکای. 4
 ت داراوحفاظ عثمادی  واقع قری  دهکالی خمبک. 5
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 ت داراوحفاظ حضرت علی واقع قری  خمبک باال. 6
 ت داراوحفاظ مصپب بن عمیر واقع قری  دره سبز. ۷

بغتاا دمتوده ادتد وصتدها  این دراوحفاظ ها هم  ب  فپاوی 
شتتتاگر دربی مصتتترو  فراگتتترفتن علتتتم وعرفتتتای میباشتتتد 
ودرکنتتار حفتتظ قتترای کتتریم علتتوم دینتتی دیتتز بمتتوا  متتی 

 2019/12/31بینند.
 وردوج: یک تن اربکی کشت  شد

مجاهتتدین یتتک تتتن اربکتتی وحشتتی را  درمنط تت  تردتتگ 
اربکتی و  ووسواوی وردوج والی  بدخشای ب  قتل رسادددد

 متذکره بنام خارکش مورد حمل  
قرارگرف  وکشت  شتد ویتک میتل کالشتین و  بی بدست  

 2019/12/31مجاهدین بمده اس .

 بل 
 اخمی شددد عسکردشمن کشت  و ۷شووگر: 

مجاهدین بر بیس عساکر اداره مزدور درمنط   قلپ  بوددت  
حمل  بتا ستال  و  ووسواوی شووگر والی  بل  حمل  کرددد

عسکر کشت  ویک تن دیگر اختم  6صورت گرف  وویزری 
برداشتتت  وتتتتوپ ایتتتس  تتتی جتتتی دتتتین دشتتتمن ت ریتتتب 

 2019/11/30گردید.
 : یک عسکر دشمن کشت  شدخا) بل 

مجاهتتدین بتتر بتتیس عستتاکر اداره متتزدور درمنط تت  عتتاوم خیتتل 
کت  دراپترای یتک  ووسواوی بل  خا) والی  بل  حملت  کرددتد

 2019/11/30عسکرمزدور کشت  شد.
 اخمی شددد عسکردشمن کشت  و 5: خا)بل  

مجاهتتدین بتتر بتتیس عستتاکر اداره متتزدور درمنط تت  ت تت  متترگین 
 4کت  دراپترای  ووسواوی بلت  ختا) والیت  بلت  حملت  کرددتد

 2019/12/1عسکرکشت  ویک تن دیگراخم برداش .
عسکرکشت  واخمی  3: دریک حمل  مسلحاد  خا) بل 

 شددد
متتزدور درمنط تت   تتالس مجاهتتدین بتتر بتتیس عستتاکر اداره 

کت    و  ووستواوی بلت  ختا) والیت  بلت  حملت  کرددتد
تتتتتن دیگراخمتتتتی  2دراپتتتترای یتتتتک عستتتتکر کشتتتتت  و

 2019/12/1شددد.
 عسکردشمن اخمی شددد 2ېمتال: 

مجاهدین بر بیس عساکر اداره متزدور درمنط ت  استیاخای 
کت  دراپترای یتک  ووسواوی ېمتال والی  بل  حمل  کرددتد

 گردید.تن اربکی اخمی 
همچنای  باالی مرکز ب ی ووسواوی دیز حمل  صورت گرف  

 2019/12/2ویک تن  وویس اخم برداش .
عسکر امنی  کشت   2ېهاربووک: درحمل  بریک  وست  دشمن 
 واخمی شددد

مجاهدین بر  وست  دفاعی ووستواوی ېهاربووتک والیت  بلت  
ک  دراپترای یتک عستکر امنیت  کشتت  ویتک تتن  حمل  کرددد

 2019/12/3اخمی گردید.دیگر 
ېهاربووک: یک تن اربکی کشت  وسال  ا  غنیم  گرفت  

 شد
مجاهدین بر ملیش  هتای اربکتی دردزدیتک بتااار ووستواوی 

کت  دراپترای یتک تتن  ېهاربووک والی  بل  حملت  کرددتد
 2019/12/3اربکی کشت  وسال  ا  غنیم  گرفت  شد.

 : یک عسکر دشمن کشت  شدخا) بل 
مجاهدین بر بیس عستاکر اداره متزدور درمنط ت  عتاوم خیتل 

 ووسواوی بل  خا) 
ک  دراپرای یک عستکر دشتمن کشتت   والی  بل  حمل  کرددد

 2019/12/6شد.
ووسواوی با مجاهدین  5تن اا افراد اداره مزدور در  40بل : 

 یکجا شددد
 ووستتواوی 5عستتکر،  تتوویس واربکتتی هتتا  در در  40 ېهتتل
افتراد متتذکره در و  والی  بل  با مجاهتدین  یوستتند های

ووسواوی هتای ېهاربووتک، بلت  ختا)، کشتنده، شتووگره 
شتده  د افراد یاو  واار  بی والی  با مجاهدین یکجا شددد

دراپر تال  های کمیسیوی جلب وجتذب امتارت استالمی 
ومجاهتتدین منط تت ، صتتفو  دشتتمن را تتترک گفتتت  وبتتا 

  تصر بدای قرار ذیل میباشد:مجاهدین  یوستند وشهرت م
،وظیف  کشتتنده و خداینظرووستتوا محمتتد عتتوض ووتتد  1

  وویس
وظیفتت   بلتت   محمتتد شتتریا ووتتد ختتای محمتتد ووستتواو2 

  وویس
  وویس وظیف  دُوخیراو   وودمحمددا3
وظیفت    ېهار بووتک و سمیع او   وود سپید جای ووسوا ۴

 عسکر
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 ویسو  وظیف   بل  و میرویس وود جمپ  خای ووسوا ۵ 
 بل  و  خا)عبد او   وود امین او   ووسوا ۶ 
و  احمتتتتتتتتتتدووی ووتتتتتتتتتتد شتتتتتتتتتتاووی ووستتتتتتتتتتوا  ۶ 

 عسکر وظیف   بل  خا)
و  عبداوبصتتتتتتتیر ووتتتتتتتد محمتتتتتتتد امتتتتتتتین ووستتتتتتتوا ۷ 

 عسکر وظیف   بل  خا)
بلتت   و  ختتا)محمتتد امتتین ووتتد محمتتد عثمتتای ووستتوا ۸

 وظیف  اربکی
وظیفتت    هشتتلنر او ماطستت  میرووتتد رحمتتای قتتل ووستتو 9 

 اربکی
وظیفت    بلت  او  ختا)دصراو   وود میر احمتد ووستو 10 

  وویس
ېاربووتک وظیفت   و وفتا  وود جای محمد ووسوااعبد 11
 اربکی
ېاربووک وظیف   و تاج محمد وود فیا محمد ووسوا12 

 اربکی
ېهتتار بووتتک  و وپتتل محمتتد ووتتد عطتتا محمتتد ووستتوا 13

 وظیف  اربکی
بلتت  وظیفتت  ختتا)  و ذبتتیح او تت  وودسکندرووستتوا 1۴ 

  وویس
وظیفتت    ختتا) بلتت  و وپزیز ووستتواااجمتتل وودعبتتد .1۵ 

  وویس
 اار  وظیف  اربکی و بحراو   وود محمد عثمای ووسوا 1۶
اار  وظیفتت   و خیتتر محمتتد ووتتد عبتتداوغفور ووستتوا 1۷ 

  وویس
 سلطای میر وودمحمد میر ووسواوی بل  وظیف  فوویس1۸ 
وظیفتت   فیتتاض وودمحمتتد جتتای ووستتواوی ختتا) بلتت  19 

  وویس
ختتتا)  و محمتتتد کتتتریم ووتتتد محمتتتد رفیتتتع ووستتتوا20 

 ویس و وظیف   بل 
ختتتا)  و محمتتتد وودمحمتتتد اعظتتتم ووستتتوا ګتتتل 21 

 وظیف   وویس  بل 
شتووگره وظیفت   و شفیع او ت  ووتد دپمت  او ت  ووستوا 22 

 اربکی
 شووگره وظیف   وویس و ورااق ووسواا مروت وودعبد 23 

وظیفت   وگرهشتو و سوامحمدقاسم وودصوفی حاتم وو 2۴ 
  وویس

و  محمداستتتتحاق ووتتتتد دوستتتت  محمتتتتد ووستتتتوا 2۵ 
 وظیف  عسکر  بل  خا)
 اار  وظیف  اربکی و ووسوا هخیراو   وودحاجی دادخوا2۵
 کشنده وظیف   وویس و رحیم او   وودمحمداو   ووسوا2۷
 شووگره وظیف  اربکی و فریداو   وودشکراو   ووسوا2۸
شتووگره وظیفت   و ووستواشتهاب اوتدین  وتدشاه ووتی و29
 اربکی
 شووگره وظیف  اربکی و گلبدین وودعبداوجبارووسوا30 
شتتووگره وظیفتت   و دادمحمتتد وودعستتکرمحمد ووستتوا31
 اربکی
ختا) بلت  وظیفت   و ووسوا محمدعمر وود عبداوودود32

  وویس
ختا) بلت  وظیفت   و ووسوا ووددین محمد امیرمحمد33 

  وویس
ختا) بلت  وظیفت   او ووستومپاذاو ت   دپم  او ت  ووتد3۴

  وویس
ختا) بلت  وظیفت   و دادرختای ووستوا محمداسلم وود3۵

  وویس
غوث اودین وودسلطای میرووسواوی خا) بلت  وظیفت  3۶

  وویس
محمتدامین ووستواوی ختا) بلت  وظیفت   گل خای وود3۷

  وویس
ختا) بلت  وظیفت   او دیک محمدووستو طالمحمدوود3۸

  وویس
ختتا) بلتت  وظیفتت   و ووستوا جنت  گتتل وودشتتیرمحمد39
 ویس و
ختا) بلت  وظیفت   و وپل جتای ووستوا محمدداصروود۴0

  وویس
هم  افراد متتذکره تپهتد ست رددد کت  هرگتز بتا اداره دست  
دشادده کابل همکتاری د ترده ودرکنتار مجاهتدین خواهنتد 

 2019/12/6مادد.
ېمتال: یک تادگ دشمن ت ریب ویک عسکر اخمی 

 ددگردید
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 ېمتال والی  بل  حمل  کرددتد مجاهدین برمرکز ووسواوی
حملت   و ک  دراپرای یک کارمند اداره مزدور اخمتی گردیتد

هنگام طی یک کمین صورت گرف  ک  دشمن می واستتند 
مرکز ووسواوی ېمتال را ب  مزار ادت ال دهنتد کت  درجریتای 
بی یک تادگ ت ریب گردیتد وامتا رقتم تلفتات جتادی دربی 

 2019/12/۷دقی ا ب  دس  د  امده اس .
عسکرکشت  واخمی  4: دراپر حمالت متپددی خا) بل 

 شددد
مجاهدین بربیس عساکر اداره متزدور درمنط ت  هیتواد ووستواوی 

و  صتورت دحمل  با درااو  بل  خا) والی  بل  حمل  کرددد
گرفتت  کتت  دراپتترای یتتک عسکرکشتتت  ویتتک تتتن دیگتتر اختتم 
برداش .ااستتوی دیگتتر بتتیس دشتتمن یکبتتار دیگتتر متتورد حملتت  

منط ت   قرارگرف  ویک عسکر دشمن اخمی گردیتد.همچنای در
ت   ارگر بی ووستواوی بر وستت  اربکتی هتا حملت  صتورت گرفت  

 2019/12/۷ویک تن اربکی کشت  شد.
کماددو  4: قومندای قطپ  خا) دشمن درفاریاب با مپاوی وشووگر

 ا  کشت  شددد
مجاهدین باالی محمد خای احمدی قومندای قطپ  ختا) 
دشمن برای والی  فاریاب در مربوطات ووستواوی شتووگر 

 والی  بل  موف اد  ېا   
ک  دراپرای قومندای متذکره محمد خای احمدی با  ادداختند

 3عسکر دیگر کشتت  و 4مپاوی ا  قومندای حسیب او   و
 دتد ویر گردیدتن دیگر اخمی ویک تن اا بدای ادتده دستتگ

میتتل تفنچتت  وم تتادیر ایتتاد ابتتزار  2میتتل کالشتتین و ،  2
 2019/12/۸  جنگی دیگر بدس  بمده اس .
 تن اجیر داخلی کشت  شددد 3ېهاربووک: دراپر حمالت 

مجاهدین بر بتیس عستاکر اداره متزدور درمنط ت  اواوتوگ 
 2ک  دراپترای  ووسواوی ېهاربووک والی  بل  حمل  کرددد

 کشت  شددد.عسکرمزدور 
منط ت  گورتی ت  بتر بتیس دیگتر دشتمن  دیگتر در طب  خبتر

 حمل  صتورت گرفت  ویتک عستکر درای بهالکت  رستید.
2019/12/۸ 

 دهرشاهی: درحمل  بر  وست  دشمن یک تن اربکی کشت  شد
مجاهتتدین بتتر  وستتت  ملیشتت  هتتای اربکتتی درمنط تت  شتتهرکی 

یتک تتن ک  دراپرای  ووسواوی دهرشاهی والی  بل  حمل  کرددد
 2019/12/۸اربکی کشت  شد.

 : یک تن  وویس کشت  شدخا) بل 
مجاهتتدین بتتر  تتوویس اداره متتزدور درمنط تت  متترگین تی تت  

کت  دراپترای  ووسواوی بل  خا) والی  بلت  حملت  کرددتد
 2019/12/۸یک تن  وویس کشت  شد.

 : یک عسکردشمن کشت  شدېمتال
استتیاگورگ مجاهتتدین بتتربیس عستتاکر اداره متتزدور  درمنط تت  

کتت  دراپتترای یتتک  ووستتواوی ېمتتتال والیتت  بلتت  حمتتل کرددتتد
 2019/12/۸عسکر مزدور کشت  شد.

 عسکرکشت  شددد 2ېهاربووک: درحمل  بر بیس دشمن 
مجاهدین بربیس عستاکر اداره متزدور درمنط ت  ادگوربتاه 

حملت  بتا و  ووسواوی ېهاربووک والیت  بلت  حملت  کرددتد
عسکرکشتت  ویتک تتن سال  ویزری صتورت گرفت  ویتک 

 2019/12/9دیگر اخم برداش .
 اخمی شددد عسکرمزدور کشت  و 3: خا) و ېمتال بل 

مجاهتتتدین بتتتر بتتتیس عستتتاکر اداره متتتزدور  درمنط تتت  
ک  در  اسیاگورک ووسواوی ېمتال والی  بل  حمل  کرددد

یتتتتک عسکرکشتتتتت  ویتتتتک تتتتتن دیگتتتتر اختتتتم دتیجتتتت  
لتت  برداشتت .همچنای در یتتک حملتت  مستتلحاد  دیگتتر در ب

ختتا) بی والیتت  یتتک عستتکر دیگتتر دشتتمن دیتتز کشتتت  
 2019/12/9شد.

 : یک تن  وویس کشت  شدخا) بل 
مجاهدین  بر بیس عساکر اداره متزدور درمنط ت   تالس  تو  

یتک کت  در دتیجت   ووسواوی بل  خا) والی  بل  حمل  کرددد
 2019/12/9تن  وویس کشت  شد.

 : یک عسکر قطپ  خا) دشمن کشت  شدخا) بل 
مجاهدین بتربیس عستاکر اداره متزدور درمنط ت  مترگین 
کت   ت   ووسواوی بلت  ختا) والیت  بلت  حملت   کرددتد

دراپتتتتترای یتتتتتک عستتتتتکر بی قطپتتتتت  دشتتتتتمن کشتتتتتت  
 2019/12/9شد.

 : یک عسکردشمن کشت  شدخا) بل 
مجاهدین بر بیس عستاکر اداره متزدور درمنط ت  شرشترک 

دراپترای کت   حملت  کرددتد بلت  ووسواوی بل  خا) والی 
 یک عسکر دشمن کشت  شد.

همچنتتای درمنط تت  متترگین ت تت  بتتر بتتیس عساکردشتتمن 
 دیزحمل  صورت گرف  ویک عسکر درای دیز کشت  شتددد.

2019/12/12 
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 عسکرمزدور کشت  شددد 2: ېمتال
مجاهتتدین بتتر بتتیس عستتاکر اداره متتزدور درمنط تت  استتیا ختتای 

 عستکر 2ک  در دتیج   ووسواوی ېمتال والی  بل  حمل  کرددد
 2019/12/13مزدور کشت  شددد.
  : یک تن اربکی کشت  شدخا) بل 

مجاهتتدین بتتر بتتیس عستتاکر اداره متتزدور  درمنط تت  علتتم خیتتل 
یتک کت  در دتیجت   ووسواوی بل  خا) والی  بل  حمل  کرددد

 2019/12/13تن اربکی کشت  شد.
 : یک تن اربکی کشت  شدخا) بل 

درمنط ت  ارگتر ت ت  ووستواوی مجاهدین بریک  وست  اربکی هتا 
ک  دراپرای یتک تتن اربکتی  بل  خا) والی  بل  حمل  کرددد

 2019/12/13جابجا کشت  شد.
 عسکردشمن کشت  شددد 2: خا) بل 

مجاهتتدین بتتر بتتیس عستتاکر اداره متتزدور درمنط تت  هیتتواد 
کت  دراپترای  ووسواوی بل  خا) والی  بلت  حملت  کرددتد

 یک عسکر مسلکی تادگ کشت  شد.
همچنای درمنط   ت   ارگر بر  وست  اربکی های دیتز حملت  

 2019/12/14 صورت گرف  ویک تن اربکی کشت  شد.
 ېهاربووک: یک عسکر مزدور کشت  شد

بتیس عستاکر اداره متزدور درمنط ت  بب فروشتای  مجاهدین بر
یتک عستتکر  و ووستواوی ېهاربووتتک والیت  بلتت  حملت  کرددتتد

 2019/12/14مزدور کشت  شد.
 اخمی شددد عسکدرشمن کشت  و 2ووک: ېهارب

مجاهتتتدین بتتتر بتتتیس عستتتاکر اداره متتتزدور در دزدیتتتک 
ېتتاراهی وبتتک ووستتواوی ېهاربووتتک والیتت  بلتت  حملتت  

ویتتتک عسکرکشتتتت  ویتتتک تتتتن دیگتتتر اختتتم  کرددتتتد
 2019/12/14برداش .

 : یک عسکردشمن کشت  شدخا) بل 
مجاهدین بربیس عستاکر اداره متزدور درمنط ت  ت ت  ارگتر 

حملت  بتا و  بل  خا) والیت  بلت  حملت  کرددتد ووسواوی
ستتال  ویتتزری صتتورت گرفتت  ویتتک عسکردشتتمن کشتتت  

 2019/12/15شد.
عسکرکشت   3ېهاربووک: یک تادگ دشمن ت ریب و

 واخمی شددد
مجاهتتتدین بتتتر بتتتیس عستتتاکر اداره متتتزدور در دزدیتتتک 
ېهارراهی وبتک  ووستواوی ېهاربووتک والیت  بلت  حملت  

 2تادتگ دشتمن ت ریتب گردیتد وکت  دراپترای یتک  کرددد
 2019/12/16عسکرکشت  ویک تن دیگر اخم برداش .

 : یک تن  وویس کشت  شدېمتال
مجاهدین بر  وست  دشتمن درمربوطتات ووستواوی ېمتتال  

ک  دراپرای یتک تتن  توویس کشتت   والی  بل  حمل  کرددد
 2019/12/16 شد.

عسکر مزدور کشت   ۷ېهاربووک: یک تادگ دشمن دابود و
 خمی شدددوا

مجاهتتدین بتتر بتتیس دشتتمن درمنط تت  گورتی تت  ووستتواوی 
کتت  دراپتترای تادتتگ  ېاربووتتک والیتت  بلتت  حملتت  کرددتتد

عسکرکشتتتتتت  ویتتتتتک تتتتتتن دیگتتتتتر اختتتتتم  2ت ریتتتتتب و
برداش .همچنای بربی مزدورای داخلی در همین منط   دیز 
یک کمین حمل   صورت گرف  ک  غرض کمک روادت  ایتن 

درایتتن حملتت  دیتتز کشتتت  عستتکر دشتتمن  4منط تت  شتتددد و
 2019/12/1۷شددد.

 اخمی شددد عسکردشمن کشت  و 2: ېمتال
مجاهتتدین بتتربیس عستتاکر اداره متتزدور  درمنط تت  استتیاگورگ 

یتک عسکرکشتت   و ووسواوی ېمتال والیت  بلت  حملت  کرددتد
 2019/12/1۸ویک تن دیگر اخم برداش .
 کماددوی دشمن شددد 3دهرشاهی:

امریکتایی بتا متزدورای اجرتتی عساکر مشتترک اشتغاوگرای 
داخلی، باالی مناال مردم عام  درمنط   ت ل ووسواوی دهتر 

درواا هتتای متتردم را  کتت  شتتاهی والیتت  بلتت  ېا تت  اددتتد
هنگتام  و تن ملکی بی دفتا  را بتاخود برددتد 2شکستند، و

کتت  دشتتمن بپتتد ااېا تت  بتتاالی متتردم بتتی دفتتا  ملکتتی بتتاا 
دشتمن را تحت  میگشتند ومجاهدین  ب  ستاح  رستیددد و

کماددوی دشتمن کشتت   3حمالت قراردادددکهدردتیج  بی 
 2019/12/1۸ شددد.

 ېمتال: یک کارمند شبک  جاسوسی دشمن کشت  شد
مجاهتتدین بتتر کارمنتتدای شتتبک  جاسوستتی دشتتمن در مرکتتز 

یک کارمند بی شبک   و ووسواوی ېمتال والی  بل  حمل  کرددد
 2019/12/19بددام کشت  شد.

 عسکر مزدور اخمی گردیدېمتال: یک 
مجاهدین بر بیس دشمن درمنط ت  ستیاه گتورگ ووستواوی 

ویک عسکر مزدور مرگبتار  ېمتال والی  بل  حمل  کرددد
 2019/12/19اخمی گردید.
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 تن اربکی کشت  وموتر سایکل بدای ت ریب گردید 2شورتی  : 
مجاهدین بر ملیش  های اربکی درمنط ت  ارقبتاتر ووستواوی 

تتن اربکتی  2کت  دراپترای  بل  حمل  کرددتد شورت   والی 
کشتتت  ومتتوتر ستتایکل بدتتای ت ریتتب گردیتتد ویتتک میتتل 

 2019/12/19 کالشین و   بدس  بمد.
 تن  وویس کشت  شددد 2: خا) بل 

مجاهدین بتربیس  توویس متزدور درمنط ت  شرشترک ووستواوی 
کت  دراپترای  یتره دار بتیس  بل  خا) والی  بل  حمل  کرددتد

همچنای باالی بیس دیزحمل  صورت گرف  ویتک و  کشت  شد
 2019/12/19کارمند امنی  ملی دشمن دیز کشت  شد.

 ېهاربووک: یک موتر اکماالتی دشمن ت ریب گردید
مجاهدین بر کاروای اکمتاالتی دشتمن درمنط ت  ختای ابتاد  

کت  دراپترای  ووسواوی ېاربووک  والی  بلت  حملت  کرددتد
گردید اما رقم بی دقی تا یک موتر اکماالتی  دشمن ت ریب 

 2019/12/20ب  دس  د  امده اس .
 اخمی شددد عسکرمزدور کشت  و 4: خا) بل 

مجاهتتدین بتتر بتتیس عستتاکر اداره متتزدور درمنط تت  بنگلتت   
کت  در دتیجت   ووسواوی بل  خا) والی  بل  حمل  کرددتد

عستتکر ویتتک تتتن اربکتتی کشتتت  ویتتک تتتن دیگتتر اختتم  2
 2019/12/20برداش .

 عسکر مزدور اخمی گردید ېمتال: یک
مجاهدین بر  وست  دفاعی ووسواوی ېمتتال والیت  بلت  حملت  

ک  دراپرای یک عسکر متزدور بوستیل  دراادتو   مرگبتار  کرددد
 2019/12/20اخمی گردید.
 گرف   ایگاه دشمن همزمای مورد حمل  قرار 4ېهاربووک: 

مجاهدین بر  ایگاه های دشمن درمنط   وبتک، تیمتورک، 
وبب فروشتتای ووستتواوی ېهاربووتتک والیتت  بلتت   اواوتتوک

حمل  دیشب با سال  هتای ستبک وستنگین و  حمل  کرددد
برج های مراکز دشتمن ک  وسال  های ویزری صور گرف  

ت ریب گردید اما رقم تلفات جادی دشمن دقی ا بت  دست  
 2019/12/21د  امده اس .
 : یک  وست  دشمن مورد حمل  قرار گرف ېمتال
 وست  قومندای رجب اربکی  در منط   استیاه مجاهدین بر 

ک  در دتیجت   خای ووسواوی ېمتال والی  بل  حمل  کرددد
یتتتتتک تتتتتتن اربکتتتتتی کشتتتتتت  وبتتتتترج  وستتتتتت  ت ریتتتتتب 

 2019/12/22گردید.

 تن اربکی و وویس مزدور کشت  شددد 3: خا) بل 
مجاهدین بر اربکی های قومنتدای طوفتای  در منط ت  بتاب 

ک  در  الی  بل  حمل  کردددیوسا ووسواوی بل  خا) و
  یک تن اربکی کشت  شد.دتیج  

همچنای درمنط   شرشترک دیتز طتی یتک حملت  مستلحاد  
 2019/12/22 یک تن  وویس کشت  شد.

عسکرمزدور  26دوو  بباد: یک بیس بزرگ دشمن فتح، 
 تن دیگر ادده دستگیر شددد 4کشت  واخمی و

ر ووستواوی مجاهدین یک بیز مهم عساکر اداره متزدور را د
بتیس متتذکره کت  در و  دوو  بباد والیت  بلت  فتتح کرددتد

 منط   هشتای موقپی  داش  طی یک ېا ت  موفت  فتتح و
تتتن دیگتتر  6عستتکر کشتتت  وبشتتمول قومنتتدای وطیتتا،  20

 و عسکر دیگر دشمن ادده دستگیر شتددد 4اخمی شددد و
تادگ ویک دی وی بزرگ سال  ومهمات  کتامال حریت   3

میل تفنگ ایتم  4اشیندار پ یل امریکایی، میل م 2گردید و
، یک میتل کالشتین و  وم تادیر ایتاد مهمتات وابتزار 16

 دظتتتتامی دیگتتتتر بتتتت  دستتتت  مجاهتتتتدین بمتتتتده استتتت .
2019/12/24 

 اخمی شددد تن  وویس کشت  و 2 ېمتال:
مجاهدین بر  وستت  دفتاعی ووستواوی ېمتتال والیت  بلت  

دیستی  ک  دراپرای یک عسکر ک  مسلکی توپ حمل  کرددد
منط تت  کجتتی بی  دیگتتر در و طبتت  خبتتر بتتود، کشتتت  شتتد

ووسواوی بریک  وست   وویس حملت  صتورت گرفت  ویتک 
 2019/12/24تن  وویس مرگبار اخم برداش .

 اخمی شددد تن  وویس کشت  و 2دهرشاهی: 
منط تت  شتتهرک  مجاهتتدین بتتر  وستتت   تتوویس متتزدور  در

کت   دتدترکمن ها ووسواوی دهرشاهی والی  بل  حملت  کرد
دراپتترای یتتک تتتن  تتوویس کشتتت  ویتتک تتتن دیگتتر اختتم 

 2019/12/24برداش .
 : یک عسکر مزدور کشت  شدخا) بل 

مجاهتتدین بتتربیس عستتاکر اداره متتزدور درمنط تت  عتتاوم خیتتل 
کت  دراپترای یتک  ووسواوی بل  خا) والی  بل  حملت  کرددتد

 2019/12/24عسکردشمن کشت  شد.
اخمی  کشت  و عسکرمزدور 3ېهابووک: دراپر حمالت 

 شددد
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مجاهدین بر  وست  دفاعی ووسواوی ېهاربووک والی  بل  
یتتک کارمنتتد شتتبک  جاسوستتی کتت  در دتیجتت   حملتت  کرددتتد

 دشمن کشت  شد.
منط   سبزی کارها  بر بیس عساکر دشمن دیز  همچنای در

حمل  صورت گرف  ویک تن اربکی کشت  ویتک تتن دیگتر 
 2019/12/24اخم برداش .
 عسکرمزدور کشت  شددد 2: خا) بل 

مجاهدین بر بیس عساکر اداره متزدور درمنط ت  ت ت  ارگتر 
حملت  بتا و  ووسواوی بل  خا) والیت  بلت  حملت  کرددتد

سال  ویزری صورت گرف  ویک عسکرکشت  شد.همچنای 
بر  وست  دفاعی بی ووسواوی حملت  صتوروت گرفت  ویتک 

 2019/12/25 تن  وویس دیز اخم برداش .
 وتر کاروای اکماالتی دشمن ت ریب گردیدېهابووک: یک م

مجاهتتتدین بتتتر کتتتاروای اکمتتتاالتی دشتتتمن در ووستتتواوی 
کت  دراپترای یتک متوتر  ېهاربووک والی  بل  حمل  کرددد

اکماالتی بی کاروای ت ریتب گردیتد امتا رقتم تلفتات بی بت  
 2019/12/25 دس  د  امده اس .

تن  21: یک بیس مهم دشمن فتح، قومندای با خا) بل 
 جیر داخلی کشت  واخمی وتجهیزات شای بدس  بمدا

مجاهدین بریک بیس مهتم عستاکر اداره متزدور  درمنط ت  
بنگل  ووسواوی بل  خا) والی  بل  حمالت گستترده ای 

حمالت با حمل  استشتهادی بوستیل  یتک و  را ادجام داددد
 تادگ بغاا گردید ک  دراپرای بیس کتامال ب تاک یکستای و

دربی کشتتت  واخمتتی شتتددد ومتپاقبتتا تمتتام عستتاکر مستتت ر 
مجاهدین مجهیز با سال  هتای ستبک وستنگین و ویتزری 
ب ی  عساکردشمن کت  اا حملت  فتدایی ادتده یتا دیمت  جتای 

قابل ذکر اس  کت  و  مادده بوددد، یک یک ب  قتل رسادددد
مجاهد استشهادی بپد اا ادجام حمل  ادده توادیست  بیروی 

ت اشتتراک دمایتد کت  شود وبتا دیگتر مجاهتدین در حمتال
دردتیج  حمالت، بشتمول قومنتدای قطپت  ختا) دشتمن، 

 در و تتتن دیگتتر مرگبتتار اخمتتی شتتددد ۸عسکرکشتتت  و 14
م تتادیر ایتتاد ستتال   تادتتگ موجتتود دیتتز حریتت  و 2بتتیس 

 2019/12/26ومهمات بدس  مجاهدین بمده اس .
اخمی  عسکرکشت  و 4: دراپر حمل  جداگاد  خا) بل 

 شددد

بیس عستاکر اداره متزدور  درمنط ت  ارگرت ت  مجاهدین بر 
حملت  بتا و  ووسواوی بل  خا) والیت  بلت  حملت  کرددتد

طب  دراادو  صورت گرف  ویک عسکر مزدور کشت  شد.
دیگتر صتبح امتروا بتاالی  وستت  دفتاعی بی ووستواوی  خبتر

سکرکشت  ویک تن دیگر اختم حمل  صورت گرف  ویک ع
ووستتواوی بلتت   همچنای در منط تت  متترگین ت تت  برداشتت .

خا) بر بیس دشمن حملت  صتورت گرفت  ویتک عستکر 
 2019/12/2۷ مزدور کشت  شد.

 اخمی شددد عسکرمزدور طی یک کمین کشت  و 2شووگره: 
مجاهتتتدین بتتتر عستتتاکر اداره متتتزدور درمنط تتت   تتتل بتتترق 

کت  دراپترای یتک  ووسواوی شووگره والی  بل  حمل  کرددد
ختتتم محتتتافظ بمتتتر امنیتتت  کشتتتت  ویتتتک تتتتن اربکتتتی ا

 2019/12/2۷برداش .
 عسکرکشت  شددد 5تادگ دشمن ت ریب و 2: خا) بل 

مجاهتتدین بتتر بتتیس عستتاکر اداره متتزدور  درمنط تت  بنگلتت   
کت  در دتیجت   ووسواوی بل  خا) والی  بل  حمل  کرددتد

همچنتای دتد .تادتگ بدتای ت ریتب گردید 2عسکرکشت  و 4
درمنط   س  جوی بی ووستواوی بتاالی بتیس دشتمن حملت  
 صورت گرف  ویتک عستکر مزدوربتا درادتو  کشتت  شتد.

2019/12/2۸ 
 شووگر: درحمل  بریک  وست  یک تن اربکی کشت  شد

مجاهدین بر  وست  قومندای اومتی اربکتی درمنط ت  عالقت  
ویتتک تتتن   جتتر ووستتواوی شتتلگر والیتت  بلتت  حملتت  کرددتتد

 2019/12/2۸ اربکی کشت  شد.
 3را ت ریب و دهر شاهی: عساکرمشترک دشمن مناال مردم
 تن ملکی را باخود برددد

عساکر مشتترک اشتغاوگرای امریکتایی بتا متزدورای اجرتتی 
داخلی، باالی مناال مردم عام  درمنط   شهرک ترکمن هتا  
 و ووستتواوی دهرشتتاهی والیتت  بلتت  وحشتتیاد  ېا تت  اددتتد

دروااه های مردم را شکستند وایر دتام باارستی منتاال، بت  
تن ملکتی بتی  3وارد کرددد و مردم خسارات هنگف  ماوی

 2019/12/2۸ دفا  را با خود برددد.
 عسکردشمن کشت  شددد 4: خا)بل  

مجاهتتدین بتتر قطتتار عستتاکر اداره متتزدور  درمنط تت  بنگلتت  
حملتت  و  ووستتواوی بلتت  ختتا) والیتت  بلتت  حملتت  کرددتتد

هنگام صورت گرفت  کت  عساکردشتمن می واستتند بتیس 
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عسکردشتتمن  3د وت ریتتب شتتده را بتتار دیگتتر تتترمیم کننتت
کشت  شددد.همچنای درمنط   ت   ارگرها  بر بتیس دشتمن 
حملتت  صتتورت گرفتت  ویتتک عستتکر دشتتمن درای کشتتت  

 2019/12/2۸شد.
 عسکر دشمن کشت  شددد 2: خا) بل  و ېمتال
بیس عساکر اداره مزدور درمنط   ستی جتوی  مجاهدین بر

ویتتک  ووستتواوی بلتت  ختتا) والیتت  بلتت  حملتت  کرددتتد
 کشت  شد.عسکردشمن 

همچنای درمنط   مرکتز کهنت  ووستواوی ېمتتال بی والیت  
دیز باالی دشمن حمل  صورت گرف  ویک عستکر متزدور 

 2019/12/2۸دربی کشت  شد.
 عسکر واربکی کشت  واخمی شددد 2ېمتال: 
بتتیس عستتاکر اداره متتزدور  درمنط تت  استتیا ختتای  مجاهتتدین بتتر

کرکشتت  یتک عس و ووسواوی ېمتال والیت  بلت  حملت  کرددتد
 2019/12/29ویک تن اربکی اخم برداش .

 12تادگ دشمن ت ریب و 2موتر اکماالتی و 6ېهاربووک: 
 عسکرمزدور کشت  واخمی شددد

مجاهدین بریک  کاروای اکماالتی دشمن درمنط   بختی ت  
وخای بباد مربوطات ووسواوی ېهاربووک والی  بل  حمل  

حملتتت  دردزدیتتتک ستتترعمومی بلتتت  وجواجتتتای و  کرددتتتد
عراده موتر در منط   خای اباد  3صورت گرف  ک  دراپرای 

تادتتگ  2 وعتتراده متتوتر اکمتتاالتی  در بخت تت  ت ریتتب  2و
کماددو های دشمن دیز با یک عراده موتر اکمتاالتی کتامال 

قتتوای دشتتمن حتتین فتترار در مستتیر راه  گردیددتتد و دتتابود
کت   ددین مجاهتدین روبترو شتددرمنط   اختی   دیتز بتا کمت

تادگ ت ریب وبشمول  2موتر اکماالتی و 6دراپرای جمپا 
عسکرمزدور کشت   وبشتمول یتک قومنتدای  5یک قومندای 

 2019/12/29 عسکر مرگبار اخمی شددد. ۷دیگر، 
 5کشنده: یک تادگ ویک عراده رینجر ت ریب و

 عسکرمزدور کشت  واخمی شددد
منط   کشتنده بتاال، گرددت   بی قوای دشمن در مجاهدین بر

ه ده، ت   بدتن ووسواوی کشنده والی  بل  حمل  کرددد کت  
غتترض عملیتتات بتت  ووستتواوی اار ، کشتتنده وشتتووگر بمتتده 

  3ک  دراپرای یک تادگ ویک عراده رینجر ت ریب و بوددد
 2019/12/29تن دیگر اخمی شددد. 2تن اربکی کشت  و
 عسکردشمن کشت  شددد 2: خا) بل 

مجاهتتدین بتتر  تتوویس اداره متتزدور  دردزدیتتک ېتتاراهی  
ویتک تتن  توویس  ووسواوی بلت  والیت  بلت  حملت  کرددتد

کشت  وکالشین و  وتجهیزاتش بدست  بمتد.همچنای بتر 
 وستتت  د فتتاعی بی ووستتواوی حملتت  صتتورت گرفتت  ویتتک 

 2019/12/29عسکردشمن کشت  شد.
شت  اجیر داخلی ک 42تادگ ورینجر دشمن ت ریب و ۷کشنده: 

 واخمی شددد
مجاهدین بربی قوای دشمن درمنط   داقلین  ایین ووسواوی 
کشتتنده والیتت  بلتت  حملتت  کرددتتد کتت  می واستتتند غتترض 
عملیات ب  ووسواوی های اار ، کشنده وشتووگر ای والیت  

تادتتگ ورینجتتر دشتتمن کتتامال  ۷کتت  درجریتتای بی  بیاینتتد
 بشمول قومندای یوسا اویزی اربکی با قومنتدای ت ریب و

عسکر و وویس واربکتی کشتت   وبشتمول  1۸اردوی مزدور 
 تتتن دیگتتر مرگبتتار اخمتتی شتتددد.  24قومنتتدای دجیتتب 

2019/12/30  
 عسکردشمن کشت  شددد 3: خا) بل 
بیس عساکر اداره مزدور درمنط   عاوم خیتل  مجاهدین بر

کر یتک عست و ووسواوی بل  خا) والی  بل  حمل  کرددد
دیگتتر  طب  خبتتربرداشتت .کشتتت  ویتتک تتتن دیگتتر اختتم 

درمنط تت  ت تت  متترگین بی ووستتواوی دیتتز بتتاالی بتتیس دشتتمن 
حملتت  صتتورت گرفتت  ویتتک عسکرکشتتت  شتتد.همچنای 
درمنط   بنگل  بتاالی دشتمن حملت  صتورت گرفت  ویتک 

 2019/12/30 عسکرکشت  شد.
 : یک عسکردشمن کشت  شدخا) بل 

مجاهدین بربیس عساکر اداره متزدور  درمنط ت  ت ت  ارگتر 
یتتک  و واوی بلتت  ختتا) والیتت  بلتت  حملتت  کرددتتدووستت

 2019/12/30عسکرکشت  شد.
 تن اربکی کشت  شددد 2ېهاربووک: 

مجاهتتدین بتتر ملیشتت  هتتای اربکتتی درمنط تت  ستتلیماخیل 
تن اربکتی  2و ووسواوی ېهاربووک والی  بل  حمل  کرددد

 2019/12/31 کشت  شددد.
 اخمی شددد تن اربکی کشت  و 3: خا) بل 
بربیس عستاکر اداره متزدور  درمنط ت  شرشترک مجاهدین 

ویتک تتن  ووسواوی بلت  ختا) والیت  بلت  حملت  کرددتد
 اربکی کشت  شد.
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همچنتتای درمنط تت  بنگلتت  بتتر بتتیس عساکردشتتمن حملتت  
صورت گرف  ویتک عسکرکشتت  ویتک تتن اربکتی اخمتی 

 2019/12/31گردید.
 یک عسکر کشت  شد ېهاربووک:

ر دردزدیتک ېتاراهی  مجاهدین بر بیس عساکر اداره متزدو
کت   خای اباد ووسواوی ېهاربووک والی  بل  حملت  کرددتد

 2019/12/31دراپرای  یره دار بیس کشت  شد.

 سمنگای
 اخمی شددد تن اربکی کشت  و 3دره صو : 

مجاهدین بتر یتک  وستت  دفتاعی ووستواوی دره صتو  والیت  
تتن  2ک  دراپرای یتک تتن اربکتی کشتت  و سمنگای حمل  کرددد

 2019/11/30اخمی شددد. دیگر
: یک تن اربکی درحال دش  قومندای خود را ب  قتل ایبک

 رسادد
یک تن اربکی بپد اا دوشیدی شراب  یتک قومنتدای ختود را در 

 شهر  مربوطات
اربکتی یادشتده و  مرکتز والیت  ستمنگای بت  قتتل رستادد ایبک

درحاوی ک  دش  بتود، بتاالی قومنتدای ا  شتلیک دمتود ووی را 
 2019/12/2 رسادد.بهالک  

روی دوبب: یک  وست  دشمن فتح وتجهیزات ا  بدس  
 امد

مجاهتتدین بریتتک  وستتت  اربکتتی هتتا  درمنط تت  قلپتت  ستترب 
کتت   ووستتواوی روی دوبب والیتت  ستتمنگای حملتت  کرددتتد

میل کالشین و  ویک عراده متوتر  2 دراپرای  وست  فتح و
بت  عستاکر دشتمن  و سایکل بدس  مجاهدین امتده است 

لفتتات وارد گردیتتد امتتا رقتتم ای بتت  دستت  دتت  امتتده دیتتز ت
 2019/12/2۷اس .

موتر اکماالتی دشمن ساوم بدس   2یک تادگ و دره صو :
 بمد

منط ت  ایرکتی ووستواوی  مجاهدین بربی عساکر اداره مزدور  در
دره صفو  والی  سمنگای حمل  کرددد ک  غرض عملیات ب  

عراده متوتر اکمتاالتی  2ک  دراپرای یک تادگ و بی منط   بمددد
دشمن ک  حامل مواد خوراکی بتود ستاوم بت  دست  مجاهتدین 

بت   و بمده اس  ومجاهتدین بی را بت  محتل امنتی ادت تال داددتد

دشمن دیگر تلفات جادی دیز وارد کرده ادد اما رقم ای ب  دست  
 2019/12/2۷د  امده اس .

 جواجای
 اخمی شددد عسکردشمن کشت  و 14مردیای: 
بتتر  وستتت  هتتای دفتتا  ومرکتتز ووستتواوی مردیتتای مجاهتتدین 

کتت   والیتت  جواجتتای حمتتالت گستتترده ای ادجتتام داددتتد
تنتتتد دیگتتتر اخمتتتی  ۸عسکردشتتتمن کشتتتت  و 6دراپتتترای 
 2019/12/1شددد.

 کارمند اداره کابل با مجاهدین تسلیم شددد 2مردیای: 
کارمنتتتد اداره کابتتتل  در ووستتتواوی مردیتتتای والیتتت   2 دو

کارمنتتدای متتتذکره و  جواجتتای بتتا مجاهتتدین تستتلیم شتتددد
هریک محمد عظیم ومحمتد کتریم  کت  باشتنده گتای قریت  

ستتال در جتتالل ابتتاد وکنتتر  2ېلتتک اردجتتی  کتت  بیشتتتر اا 
درصتتفو  دشتتمن فپاویتت  داشتتتند دراپتتر تتتال  هتتای 

ومجاهتتدین  کمیستتیوی جلتتب وجتتذب امتتارت استتالمی
منط تت ، صتتفو  دشتتمن را تتترک گفتتت   وبتتا مجاهتتدین 

تپهد س رددد ک  هرگز بار دیگتر بت  اداره دست   و  یوستند
 2019/12/4 دشادده کابل باا دمی گرددد.

 بقچ : یک عسکر مجرو  دستگیر شده بااد گردید
یک عسکر ک  درحال مجرو  در باالحصار ووسواوی بقچ  

و  ود، بااد گردیتتتدوالیتتت  جواجتتتای دستتتتگیر شتتتده بتتت
عسکرمتذکره بنام ضیاء اوتدین فرادتد خیتر حستن  باشتنده 
جالل اباد براساس هدای  امارت اسالمی وفرمای مستئول 

 2019/12/9  حل   رها گردید.
 تن اربکی کشت  واخمی شددد 4قرقین:

مجاهتتدین بتتا عستتاکر اداره متتزدور  درقریتت  هتتای مرکتتزی 
 ووسواوی قرقین 

کت  دراپترای یتک تتن اربکتی  کرددتدوالی  جواجای حمل  
تن دیگر اخمی شددد وب ی   تای  3بنام غالم س ی کشت  و

 2019/12/12ب  فرار دهاددد.
 کارمند رژیم مزدور با مجاهدین یکجا شددد 2منگجیک: 

کارمند رژیتم متزدور  در ووستواوی منگجیتک والیت   2 دو
کارمنتتدای متتتذکره و  جواجتتای بتتا مجاهتتدین یکجتتا شتتددد

محمد فرادد رستای واو   متراد فرادتد یتار متراد   هریک دور
کتت  اا ستتاویای ایتتادی بدینستتو بتتا اداره متتزدور کتتار میکننتتد 
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بتتتاهخره در اپتتتر تتتتال  هتتتای کمیستتتیوی جلتتتب وجتتتذب 
ومجاهتتدین منط تت  صتتفو  دشتتمن را تتترک گفتتت   و بتتا 

 2019/12/15 مجاهدین یکجا شددد.
 عسکر اداره مزدور بامجاهدین  یوستند ۷مردیای: 

عستتکر اداره متتزدور  در مربوطتتات ووستتواوی مردیتتای  ۷ هفتت 
عساکرمتذکره  بپد و  والی  جواجای با مجاهدین یکجا شددد

بامجاهتتدین  اا درک ح تتای  صتتفو  دشتتمن را تتترک گفتتت  و
  یوستند وشهرت م تصر بدای قرار ذیل میباشد:

بوجتت  ووستتواو   قریتت عبتتداووهاب ووتتد محمتتد قلتتی،  -1
 مردیای
فتتح ببتاد ووستواو   قریت  محمد ابراهیم وود یار مراد ،  -2

 مردیای
 فتح بباد قری د یب او   وود شمس اودین،  -3
 فتح بباد قری  عبداوحمید وود جای محمد،  -۴
 فتح بباد قری  گل احمد وود دور محمد ،  -۵
 فتح بباد قری فرا  اودین وود پمراودین،  -۶
 ن گاردجی قری  بغا مراد وود سپید مراد،  -۷

مجاهدین اا بدای ب  گرمتی استت بال دموددتد وبت  ادتدگی عتادی 
 21/12/2019شای سوق داده شددد.
 اربکی کشت  شد قومندای: قرقین

 وست  دشمن را در منظ ت  دورجتای ووستواوی قترقین  مجاهدین
متتورد حملتت  قتترار داددتتد کتت  در دتیجتت  یتتک  جواجتتایوالیتت  

 2019/12/22قومندای مزدور کشت  شد.
اخمی  تن اربکی ا  کشت  و 5فیا بباد: یک قومندای با 

 شددد
مجاهتتدین بریتتک  وستتت  اربکتتی هتتا درمنط تت  کوکلتتدا  
کتت   ووستتواوی فتتیا ابتتاد والیتت  جواجتتای حملتت  کرددتتد

تتن دیگتر  4تتن اربکتی کشتت  و 2دراپرای بشمول قومنتدای 
 2019/12/24اخمی شددد.

 وویس مزدور کشت  تن  2منگجیک: دریک حمل  مسلحاد  
 شددد

مجاهتتدین بتتر م تتر ووستتواوی منگجیتتک والیتت  جواجتتای 
تتتن  توویس کشتتت  وشتتمارایاد  2کت  دراپتترای  حملت  کرددتتد

 2019/12/2۷دیگر اخمی شددد.
 قرقین: یک تن اربکی کشت  شد

یتک تتن اربکتی درمربوطتات مرکتز ووستواوی  مجاهدین بتر
کشتت  اربکتی متتذکره  و قرقین والی  جوجای حمل  کرددتد

 2019/12/2۸ شد.
 تن  وویس کشت  واخمی شددد 2خاد اه: 

مجاهدین بتر  توویس اداره متزدور  درراه ووستواوی خاد تاه 
 یک تن  توویس کشتت  شتد. و والی  جواجای حمل  کرددد

2019/12/29 
درااب: ب ی  مناط  ووسواوی ک  درکنترول دشمن بود، دیز 

 فتح گردید
وی درااب والیتت  مجاهتتدین بتتر بی ب یتت  منتتاط  ووستتوا

جوجای را دیز فتح کرددد ک  در کنترول دشمن مزدور قترار 
دشمن اا این مناط  بوسیل  هلیکتو تر هتا  عساکرو  داش 

دجات داده شتددد وتمتام ستاحات ووستواوی درااب کتامال 
 تصتتتتتفی  وتحتتتتت  کنتتتتتترول مجاهتتتتتدین قرارگرفتتتتت .

2019/12/30 
 تن اربکی کشت  وسال  وتجهیزات شای 15فیا اباد: 

 بدس  بمد
مجاهدین بر بیس ضابط خای  درمنط ت  حیتدر ابتاد مربوطتات 

کت  دراپترای  ووسواوی فیا اباد والی  جواجتای حملت  کرددتد
میل کالشین و ، یک میل  یکا، یک  11تن اربکی کشت  و 15

 2019/12/30قبض  راک  دیز بدس  مجاهدین بفتیده اس .
 تن اربکی کشت  شددد 3شبرغای: 

 وستتت  قومنتتدای طوفتتای  در شتتبرغای مرکتتز  مجاهتتدین بتتر
تتن اربکتی  3کت  در دتیجت   والی  جواجتای حملت  کرددتد

 2019/12/31.دد کشت  شد

 بامیای
تادگ ت ریب  2و دو  کرمزدور کشت اعستن  10کهمرد: 

 گردیددد
 دهتن منط ت  دشتمن در امنیتی  وست  های مجاهدین بر مرکز و

کتت   دره اش شتتت  ووستتواوی کهمتترد والیتت  بامیتتای حملتت  کرددتتد
و  کشت  سک بدای 2همرای دو  کردشمناعس تن 10ده دراپرای 
 2019/12/30.عراده تادگ ت ریب گردیددد 2دو 

 سر ل
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تن اا اجیرای کشت  و  6صیاد: یک مرکز خا) دشمن ت ریب و 
 اخمی شددد

مربوطتتات مرکتتز ختتا) ووستتوال اجیتتر ایتتن ووستتواوی در 
ووستتتواوی صتتتیاد والیتتت  ستتتر ل متتتورد حملتتت  مستتتلحاد  

مرکز دشتمن ت ریتب و  ک  در دتیج  مجاهدین قرار گرف 
یک عراده موترهایلکس و ېند قطپت  ستال  دشتمن در بی 

تن محافظ ووسوال و یک تتن عستکر  2 وت ریب و حری  
 تن دیگتر اخمتی گردیددتد 3ک   سر ووسواوی بود، کشت  و 

.2019/12/2 
 صیاد: یک تن اربکی ب  مجاهدین تسلیم شد

یک تن اربکی ) امیرمحمد وود حاجی محمد ( باشتند  خواجت  
یگتتای ووستتواوی صتتیاد والیتت  ستتر ل  تتس اادرک ح تتای  بتت  

 2019/12/2مجاهدین تسلیم شده اس .
تن اا علمای مشهور ووسواوی همراه تمام  3گوسفندی: 

 شاگردای شای ب  سنگر های جهاد بمددد
تال  هتای مستئووین کمیستیوی جلتب و جتذب امتارت با 

تن اا علمتای مشتهور دینتی ) هتر یتک مووتوی  3اسالمی، 
پمراوتتدین صتتاحب باشتتند  مرکتتز ایتتن ووستتواوی، مووتتوی 
عبداوصبور صاحب باشند  منط   بلودیای و مووتوی ضتیاء 

والیتت  ووستتواوی گوستتفندی  اوتتدین باشتتند  منط تت  کتترای (
ی بت  ستنگرهای گترم جهتاد همراه تمام شاگردای شتا سر ل

بمده و بغرض مباراه با اشغاوگرای و اجیرای شای سال  بت  
 2019/12/2 دس  گرفتند.

 صیاد: دو تن اربکی کشت  شددد
در منط تت  اینگیشتتک  ووستتواوی صتتیاد والیتت  ستتر ل یتتک 
 وست  امنیتی دشمن مورد حمل  مستلحاد  مجاهتدین قترار 

ېنتد تتن دیگتر دو تتن اربکتی کشتت  و ک  در دتیجت   گرف 
م تووین هر یتک ستهراب ووتد عبداوحمیتد و  اخمی شددد

باشتتند  قریتت  خرابتت  در مربوطتتات مرکتتز والیتت  و ضتتیاء 
باشند  قریت  قفالتتوی ووستواوی متذکور کت  هتردو اا   اودین

جنگجویتتتتتتتای مشتتتتتتتهور ملیشتتتتتتت  هتتتتتتتای اربکتتتتتتتی 
 2019/12/11بوددد.

 گوسفندی: یک تن اربکی کشت  شد
ات ووستتواوی گوستتفندی والیتت  در منط تت  اوغتتن اا مربوطتت

سر ل یک تن اربکی ) ضیاء اودین  هلوای ( در طتی حملت  
 2019/12/13ېریکی مجاهدین کشت  شده اس .

صیاد: یک تن قومندای اربکی کشت  و ېند اربکی دیگر اخمی 
 گردیددد

یک  وست  امنیتی دشتمن در منط ت  اینگیشتک  ووستواوی صتیاد 
ک  در  جاهدین قرار گرف والی  سر ل مورد حمل  مسلحاد  م

قومندای  وست  ) محمدصادق ( کشت  و ېند اربکی دیگر دتیج  
 2019/12/14اخمی گردیددد .
 تن اربکی کشت  و اخمی شددد 3  صیاد:

تتن  2در منط   تگاب گند  ووسواوی صتیاد والیت  ستر ل 
وود اکبرقومندای و یک تن دیگر ب  دام   اربکی ) توکل خای
حملت  ېریکتی مجاهتدین کشتت  و یتک تتن قربای ( در طی 

 2019/12/1۷.دددیگر اخمی گردید
 کوهستادات: یک تن اربکی ب تل رسید

در مربوطتتات قریتت  ختتوال ووستتواوی کوهستتتادات والیتت  
سر ل در فاصل  یک کیلو متتری تپمیتر ووستواوی، یتک تتن 
اربکتتی توستتط مجاهتتد دفتتوذی متتورد حملتت  قتترار گرفتتت  و 

فترد ملکتی را بت   3ن رویتداد، دشمن  س اا ایو  کشت  شد
اتهتتتتام دستتتت  داشتتتتتن در ایتتتتن قتتتتتل دستتتتتگیر کتتتترده 

 2019/12/20اس .
 سیدبباد: قوای دشمن مجبور ب  فرار گردید

قوای دشمن در منط   ت ت  در مربوطات ووسواوی سیدبباد 
والیتت  ستتر ل دستت  بتت  حملتت  تپرضتتی اده بتتود کتت  بتتا 

دیروهتای  ک  م اوم  دددای شکن مجاهدین مواج  گردید
 دشمن متحمل تلفات سنگین گردیده و اا ساح  مجبور 

 2019/12/20 ب  فرار شددد
 صیاد: یک تن اربکی کشت  شد

یتتک  وستتت  امنیتتتی دشتتمن در منط تت  اینگیشتتک  در ووستتواوی 
متتورد حملتت  مستتلحاد  مجاهتتدین قتترار  والیتت  ستتر ل صتتیاد
این عملیتات کت  توستط ستال  هتای ویتزی و دیگتر و  گرف 
های پ یل  و خفیف  ادجام گرف ، یک تن اربکی شتریر سال  

 ) دجیتتتب او تتت  ( کشتتتت  و ېنتتتد دیگتتتر اخمتتتی گردیددتتتد.
2019/12/20 

 : دیروهای دشمن  س اا تحمل تلفات  ا بفرار گذاشتندمرکز
قوای عملیاتی دشمن ک  با حمای  هوایی دشمن بت  منط ت  
قش ری در مرکتز والیت  ستر ل بمتده بوددتد، متورد حملت  

دیروهای دشتمن  ک  مسلحاد  شدید مجاهدین قرار گرفتند
متحمل تلفات سنگین گردیتده و اا ستاح  مجبتور بت  فترار 
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دیروهای دشمن تپدادی خاد  را مورد تفتیش قرار و  شددد
داده و متتتتردم ملکتتتتی را متتتتورد باار و اذیتتتت  دیتتتتز قتتتترار 

 2019/12/20داددد.
 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد 5صیاد: 

   یمچی ووسواوی صیاد والی  سر ل  وستت  هتای در منط
امنیتی دشمن مورد حمل  مسلحاد  گسترد  مجاهدین قترار 

این عملیات ک  توسط سال  های ویزری و دیگتر و  گرف 
تتن  2سال  های پ یل  و خفیف  ادجتام گرفت ، در طتی بی 

 2019/12/21 تن دیگر اخمی گردیددد. 3عسکر کشت  و 
 مورد حمل  قرار گرف صیاد: یک  وست  دشمن 

 وست  فیا  یر در مربوطات ووسواوی صیاد والی  سر ل 
در طتی بی کت   مورد حمل  مسلحاد  مجاهدین قترار گرفت 

بتت  دشتتمن تلفتتات وارد گردیتتده استت  امتتا اا جزطیتتات بی 
 2019/12/22اطال  دقی ی در دس  دیس .

: یک قومندای دشمن کشت  و یک تن سرگروپ و یک مرکز
 می گردیدددتن عسکر اخ

در منط    اطین کین  در مرکز والی  ستر ل،  وستت  هتای 
ایتن و  دشمن مورد حمل  مسلحاد  مجاهتدین قترار گرفت 

عملیات ک  توسط سال  های ویزری و دیگتر ستال  هتای 
در طتی بی قومنتدای متزدور  ادجام گرف  کت پ یل  و خفیف  

 وست  ) اسماعیل ضابط ( کشت  و یک تتن عستکر اخمتی 
با دیروهای کمکی دشمن دیتز درگیتری صتورت  دد وگردید

گرفت  اس  ک  در اپر بی یک تتن سترگروپ دشتمن بت  دتام 
 2019/12/24 امای او   بشدت اخمی گردید.

و اخمی   تن اربکی شریر میای سر ل و جواجای کشت  5
 شددد

مجاهدین در منط   س  شنب  اا مربوطات حدب شی میتای 
 وست  مهتم مربتوط بت   والی  های سر ل و جواجای، یک

کت   ملیش  های دوستمی را مورد حمل  مسلحاد  قرار داددد
تتن دیگتر اخمتی  3دو تن اربکتی شتریر کشتت  و  در دتیج 
 2019\12\26. گردیددد

 گوسفندی: یک قومندای مهم اربکی ب تل رسید
یتتک  وستتت  مهتتم ملیشتت  هتتای اربکتتی درمنط تت  اوغتتن در 

ستر ل متورد حملت  مربوطات ووستواوی گوستفندی والیت  
یتک قومنتدای ک  در دتیجت   مسلحاد  مجاهدین قرار گرف 

مشهور و مهم ملیش  های اربکی ) قومندای هاشتم ( کشتت  
 2019\12\26 . ددو یک تن اربکی دیگر اخمی گردید

 تن اربکی اخمی شددد 2سیدبباد: 
در منط   امام جپفر ووسواوی ستیدبباد والیت  ستر ل ملیشت  

رال دوستتتم و موستتی الوتتی متتورد حملتت  هتتای مربتتوط بتت  جنتت
تن اربکی مورد  2 ک  در دتیج  مسلحاد  مجاهدین قرارگرفتند

 2019/12/2۷ اصاب  قرار گرف  و اخمی شددد.
 گوسفندی: یک تن اربکی ب تل رسید

در مناط  کاریز و بق گنبد ووسواوی گوستفندی والیت  ستر ل 
 گرف  ملیش  های اربکی مورد حمل  مسلحاد  مجاهدین قرار

یک تتن اربکتی ) فدامحمتد ( کشتت  و متبتاقی اا  ک  در دتیج 
 2019/12/29 ساح   ا بفرار گذاشتند.

 سنگچارک: یک تن اربکی کشت  شد
ملیش  های اربکی در منط   خواج  سرب ووسواوی سنگچارک 
والی  سر ل بتر خادت  مووتوی عبتداوملک ) ابتوبکر ( یتور  

کت   مجاهدین قرار گرفتندبرده بوددد ک  مورد حمل  مسلحاد  
یک تن اربکی کت  وارد خادت  مووتوی صتاحب شتده  در دتیج 

 2019/12/29بود، کشت  و متباقی اا ساح   ا بفرار گذاشتند.
 : یک تادک دشمن منهدم گردیدمرکز

ر منط   بغتاوی مرکتز والیت  ستر ل   وستت  هتای امنیتتی 
 کت  دشمن اجیر مورد حمل  مسلحاد  مجاهدین قرار گرف 

در طی بی ب  دشمن تلفات وارد شده اس  اما اا جزطیتات 
یتتک عتتراده تادتتک  و بی اطتتال  دقی تتی در دستت  دیستت .

دیروهای کمکی دشمن در طتی حملت  مستلحاد  مجاهتدین 
یک تن  وت ریب و سردشینای بی دیز کشت  و اخمی شددد 

 2019/12/29 اا مجاهدین اخمی شده اس .
 یرای کشت  و اخمی شدددتن اا اج ۸صیاد: یک  وست  فتح و 

 وستتت  امنیتتتی دشتتمن در مرکتتز ووستتواوی صتتیاد  4 ېهتتار
والی  سر ل مورد حمل  مسلحاد  گسترد  مجاهتدین قترار 

این عملیات ک  توسط سال  های ویزری و دیگتر  و گرف 
یتک » سال  هتای پ یلت  و خفیفت  ادجتام گرفت ، در طتی ب

 ت ریتب  وست  دیگر دیتز 3 وست  بطور کامل فتح و تپمیر 
تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد و م تداری مهمتات  ۸ و

یتک تتن اا مجاهتدین و  ب  دست  مجاهتدین افتتاده است 
اخمی و یک تن دیگر بت  م تام شتهادت دایتل شتده است  

 2019/12/30 ت بل  او   تپاوی .
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 سیدبباد: یک  وست  دشمن ت ریب گردید
ستیدبباد   وست  دشمن در منط   محبس قدیم در مرکز ووسواوی
ک  در  والی  سر ل مورد حمل  مسلحاد  مجاهدین قرار گرف 

 وست  دشمن بطور کامل ت ریب و یک تن عستکر در بی  دتیج 
 2019/12/31. ددکشت  و یک تن دیگر اخمی شد

 فاریاب
 اومار: عملیات شباد  دشمن داکام گردید

دیروهای دشمن در منط   قره غویلی ووسواوی اومار والی  
دس  ب  عملیات شباد  اده بوددد کت  بتا م اومت   فاریاب

دشتتمن متحمتتل تلفتتات  و شتتدید مجاهتتدین مواجتت  شتتددد
اما اا جزطیات بی اطتال  دقی تی در دست   و سنگین شددد

دیروهای دشمن  س اا داکتامی، ستاح  را هتد  و دیس  .
باب خاد  مردم  3بمباردمای شدید قرار داددد ک  در اپر بی 

ت ریب و حری  گردیتده و ایتای ستنگین ملکی بطور کامل 
یک تن اا مجاهدین مجترو   دد وماوی ب  مردم وارد شده ا

 2019/12/01 . گردیده اس 
تن کشت  و اخمی  3عملیات مجاهدین  طی شیرین تگاب:

 شددد
مجاهدین عملیتات مستلحاد  گستترده ای را بتاالی  وستت  
های دشمن در مربوطات ووستواوی شتیرین تگتاب والیت  

تن عسکر کشت  و یک  2 ک  در دیتج  یاب بغاا دمودددفار
 2019/12/01.دد تن اربکی اخمی گردید

تن اا اجیرای کشت  و اخمی  10بلچراه: یک  وست  فتح و 
 شددد

یک  وست  امنیتی دشمن در مرکز ووسواوی بلچتراه والیت  
ایتن و  فاریاب مورد حمل  مستلحاد  مجاهتدین قرارگرفت 

های ویزری و دیگتر ستال  هتای عملیات ک  توسط سال  
پ یل  و خفیف  ادجام گرف ،  وست  دشمن بطور کامل فتتح 

تتن دیگتر بشتمول قومنتدای  ۷تن اربکی در بی کشت  و  3و 
یتتتک میتتتل  و  وستتتت  ) عبتتتداور   ( اخمتتتی گردیددتتتد

کالشن و  و م داری مهمات ب  دست  مجاهتدین افتتاده 
 2019/12/2اس .

 ت  و اخمی شدددتن اا اجیرای کش ۷شیری تگاب: 
مرکتتز ووستتواوی شتتیرین تگتتاب والیتت  فاریتتاب و  وستتت  هتتای 
دفاعی و امنیتی بی مورد حمل  مسلحاد  گسترد  مجاهدین قترار 

تتن  2تن عسکر و یک تن اربکی کشت  و  4ند ک  در دتیج  گرفت
 2019/12/2دیگر اااجیرای اخمی گردیددد.

شهید و  ای و طفل را 21شیرین تگاب: دیروهای وحشی دشمن 
 اخمی کرددد

دیروهتتای وحشتتی دشتتمن در منط تت  کتتوه صتتیاد ووستتواوی 
شتتیرین تگتتاب والیتت  فاریتتاب خادتت  هتتای متتردم ملکتتی را 
توسط هاوای و اگتاهز هتد  قترار داددتد کت  در اپتر بی دو 

تن دیگر اا  19ساو  جابجا بشهادت رسیده و  5و  4طفل 
 اداو تتت  وادااویتتت  راجپتتتوی ادتتتای و اطفتتتال اخمتتتی شتتتددد.

2019/12/2 
 اومار: وحش  بفرینی دشمن 

اشغاوگرای بهمراه اجیرای شای در منط   قره غتویلی ووستواوی 
  دس  بت  عملیتات شتباد  اده بوددتد کت والی  فاریاب اومار

بت  دشتمن  کت  مورد حمل  مستلحاد  مجاهتدین قترار گرفتنتد
تلفات ستنگین وارد گردیتده است  امتا اا جزطیتات بی اطتال  
دقی تتی در دستت  دیستت . س اا ایتتن عملیتتات، طیتتاره هتتای 
دشمن خاد  های متردم ملکتی را هتد  بمباردمتای ستنگین و 
وحشیاد  قرار داده بوددتد کت  در اپتر بی بت  متردم ملکتی ایتای 

 2019/12/2سنگین وارد شده بود.
طفل  ۷شی دشمن یک مسجد را ت ریب و ووال : دیروهای وح

 را اخمی کرددد
در منط   الشی ووستواوی وتوال  والیت  فاریتاب خادت  

ک  در  ددهای مردم ملکی را توسط هاوای هد  قرار داد
تتتن طفتتل کتت  در  ۷اپتتر بی یتتک بتتاب مستتجد ت ریتتب و 

مستتجد متتذکور مشتتغول فراگیتتری قتتربی عظتتیم اوشتتای 
 2019/12/3بوددد، اخمی گردیددد.

 ووال : یک تن اربکی اخمی شددد
در منط تت  خیرببتتاد ووستتواوی وتتوال  والیتت  فاریتتاب یتتک 
  وست  دشمن مورد حمل  مسلحاد  مجاهتدین قترار گرفت 
کتتت  در اپتتتر بی یتتتک تتتتن اربکتتتی اخمتتتی شتتتده استتت  

.2019/12/3 
 اومار: یک عسکر اجیر اخمی گردید

یتتک تتتن عستتکر در مرکتتز ووستتواوی اومتتار والیتت  فاریتتاب 
 حمل  ېریکی مجاهدین قترار گرفت  و اخمتی شتد.هد  

2019/12/3 
 تن اربکی ب  مجاهدین تسلیم شددد 2 شتود وت: 
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دو تتتن اربکتتی ) ستتیدرو  او تت  و وتتد سیدضتتیاء اوتتدین و 
ستتتیدمظهر و وتتتد ستتتیدکمال ( باشتتتندگای منط تتت  گل ادتتت  
ووسواوی  شتود وت والی  فاریاب در دتیج  تتال  هتای 

ای  بگاهی حاصل دمتوده و کمیسیوی جلب و جذب اا ح 
 2019/12/4 ب  مجاهدین تسلیم شددد.

قیصار: یک تن اربکی کشت  و سالحش ب  دس  مجاهدین 
 افتاد

والیت  ووستواوی قیصتار  در منط   میای اراویک و صوفی قلپت 
فاریتتاب یتتک تتتن اربکتتی اجیتتر ) حبیتتب او تت  ( در طتتی حملتت  

 اا اربکتتی متتذکور یتتک میتتلو  ېریکتتی مجاهتتدین کشتتت  شتتد
 2019/12/4 کالشن و  ب  دس  مجاهدین افتاده اس .

 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد 4بلچراه: 
در مرکز ووسواوی بلچراه والیت  فاریتاب یتک تتن عستکر 

تتن  3کوماددو در طی حملت  ېریکتی مجاهتدین اخمتی و 
 2019/12/5کوماددوی دیگر کشت  شددد.

بشهادت فرد ملکی را  3بلچراه: دیروهای وحشی دشمن 
 رسادددد

در مرکتتز ووستتواوی بلچتتراه والیتت  فاریتتاب دیروهتتای وحشتتی 
دشمن خاد  های مردم ملکی را توسط هاوای هد  قترار داددتد 

 ک  در اپر بی عالوه بر تلفات سنگین ماوی، 
 فتترد ملکتتی بشتتهادت رستتیده ادتتد. اداو تت  وادااویتت  راجپتتوی 3

2019/12/5 
 می شدددتن اا احیرای کشت  و اخ ۷جمپ  بااار: 

در منط   کت  قشالق ووسواوی جمپ  بااار والیت  فاریتاب 
دیروهتتای دشتتمن متتورد حملتت  مستتلحاد  مجاهتتدین قتترار 

تتن  6در طی بی یک تتن  توویس اجیتر کشتت  و  ک  گرفتند
م تداری مهمتات اا دشتمن بت  دست   و دیگر اخمی شدد

 2019/12/۷ مجاهدین افتاده اس .
 تسلیم شدقیصار: یک تن اربکی ب  مجاهدین 

یک تن اربکی ) ستمیع او ت  ووتد عبتداوپزیز ( باشتند  منط ت  
دودر  ووسواوی قیصار والی  فاریاب  س اا درک ح تای  بت  

 2019/12/10مجاهدین تسلیم شد.
 اومار: دو عسکر کشت  و اخمی شددد

در مرکز ووسواوی اومار والی  فاریاب یک تن عسکر مورد 
و یتتک تتتن دیگتتر دتتو  قتترار گرفتت  و کشتتت  ااصتتاب  درا
 2019/12/10. دداخمی گردید

 تن اربکی ب  مجاهدین تسلیم شددد 4گرایوای: 
 4در مناط  گاوکی و جرقپ  ووسواوی گرایوای والی  فاریاب 
تن اربکی ) محمد وود خیرمحمد، محمتود و وتدگل محمتد، 
دیک محمد وود غالم و جمشید وود رستم ( در دتیج  تتال  

اا ح ای  بگاهی حاصل دمتوده های کمیسیوی جلب و جذب 
 2019/12/10و ب  مجاهدین امارت اسالمی تسلیم شددد.

 ب  دشمن تلفات وارد شد :قیصار
در منط   بوری ووسواوی قیصار والی  فاریاب عستاکر اجیتر 
کتت  ب صتتد عملیتتات بمتتده بوددتتد، متتورد حملتت  مستتلحاد  

و  بتت  دشتتمن تلفتتات وارد گردیتتد کتت  مجاهتتدین قتترار گرفتنتتد
 2019/12/11 اا ساح  مجبور ب  فرار شددد. اجیرای

 شیرین تگاب: یک تن اربکی ادده دستگیر گردید
در منط   ت   قلپ  ووسواوی شیرین تگتاب والیت  فاریتاب 
یک تن اربکی اجیر در طی حمل  ېریکی مجاهدین اخمتی 

 2019/12/12و س س در حاو  اخمی دستگیر گردید 
اا اجیرای کشت  و  تن 10قرم ول: یک تادک دشمن منهدم و 
 اخمی شددد

در مرکز ووسواوی قرم ول والی  فاریاب یک تادک دشمن 
 کت  در دتیجت  اجیر هتد  ادفجتار قتوی متاین قترار گرفت 
تتتن عستتکر دربی  ۷تادتتک دشتتمن بطتتور کامتتل ت ریتتب  و 

 2019/12/12 تن دیگر اخمی شددد. 3کشت  و 
 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد 4دوو  بباد: 

وطتتات مرکتتز ووستتواوی دووتت  ببتتاد والیتت  فاریتتاب در مرب
دیروهتتای دشتتمن متتورد حملتت  مستتلحاد  مجاهتتدین قتترار 

تن عسکر و یتک تتن اربکتی کشتت   3در طی بی  ک  گرفتند
یک تن اا مجاهدین ب  م ام شهادت دایل گردیتده و  شددد
 2019/12/14 ت بل  او   تپاویاس  .

 ددشدتادک دشمن منهدم  4 وست  فتح و  2اددخوی: 
مرکز ووسواوی اددخوی والی  فاریاب و  وستت  هتای دفتاعی 

ایتن  نتد وبی مورد حمل  مسلحاد  گسترد  مجاهدین قرار گرفت
عملیات ک  توستط ستال  هتای ویتزری و دیگتر ستال  هتای 

 وست  بطور کامتل  2در طی بی  ک  پ یل  و خفیف  ادجام گرف 
فتح و ب  اجیترای تلفتات ستنگین وارد گردیتد کت  اا بی جملت  

منتتاط   و دتتدتتتن اا بدتتای در  وستتت  هتتا بتتاقی مادتتده ا 3جستتد 
وستتیپی بتت  کنتتترل مجاهتتدین در بمتتده و م تتداری ستتال  و 
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در این درگیتری و  مهمات دیز ب  دس  مجاهدین افتاده اس 
 2019/12/1۷. ددریب گردیدعراده تادک دشمن دیز ت  4

قیصار: یک تن قومندای اربکی همراه محافظش اخمی 
 ددگردید

در منط   بندرشاب ووسواوی قیصار والی  فاریاب یک تن 
قومندای اربکی ) قومندای دوراو ت  ( همتراه یتک محتافظش 
 دتتتددر طتتتی حملتتت  مستتتلحاد  مجاهتتتدین اخمتتتی گردید

.2019/12/1۸ 
 دو  قرار گرف ااصاب  درااومار: یک تن عسکر مورد 

در مرکز ووسواوی اومار والی  فاریاب یک تن عسکر مورد 
 2019/12/1۸ دو  قرار گرف  و اخمی شد.ااصاب  درا

 جمپ  بااار: یک تن عسکر کشت  شد
یتتک تتتن عستتکر در منط تت  استتلیم ووستتواوی جمپتت  بتتااار 

دو  قرار گرفت  و کشتت  اوالی  فاریاب هد  سال  درا
 2019/12/19 شد .

 جمپ  بااار: یک  وست  دشمن ت ریب گردید
در منط   کت  قشالق ووسواوی جمپ  بااار والیت  فاریتاب 
یک  وست  امنیتی دشمن متورد حملت  مستلحاد  مجاهتدین 

در طتی بی  وستت  دشتمن ت ریتب گردیتده  کت  قرار گرفت 
اس  و ب  اجیرای تلفات جادی دیز وارد گردیده اس  اما اا 

 2019/12/19دقی ی در دس  دیس .جزطیات بی اطال  
 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد 6شیرین تگاب: 

دیروهای دشتمن در مرکتز ووستواوی شتیرین تگتاب والیت  
ایتن و  فاریاب مورد حمل  مسلحاد  مجاهدین قرار گرفتنتد

درگیری ک  توسط سال  های ویتزری و دیگتر ستال  هتای 
 2تن عستکر و  3در طی بی ادجام گرف  ک  پ یل  و خفیف  

 2 دتد وتن اربکی کشت  و یک تن عسکر دیگر اخمی گردید
 2019/12/20 مجرو  شددد. همتن اا مجاهدین 
 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد 5شیرین تگاب: 

والیت  فاریتاب ب در مربوطات مرکز ووسواوی شیرین تگتا
تتتن اربکتتی در طتتی حملتت  مستتلحاد  مجاهتتدین اخمتتی  2

 2دزدیک مرکتز ووستواوی متذکور،  طب  خبر دیگر درشددد.
تن عسکر در طی حمل  ېریکی مجاهدین کشت  و یتک تتن 

 2019/12/21 .دددیگر اخمی گردید
 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد 4اومار: 

در منط   خواج  عثمای ووسواوی اومار والی  فاریاب یک 
 وست  دشمن مورد حمل  مسلحاد  مجاهتدین قترار گرفت  

تتتن دیگتتر اخمتتی  2تتتن عستتکر کشتتت  و  2کتت  در اپتتر بی 
 2019/12/21 گردیددد.

 اومار: دیروهای دشمن یک طفل را بشهادت رسادددد
دیروهای دشتمن در مرکتز ووستواوی اومتار والیت  فاریتاب 

اداو   وادااوی  ساو  را بشهادت رسادده ادد. 15یک تن طفل 
 2019/12/21 راجپوی

 اومار: یک تادک دشمن ت ریب گردید
مناط  جلگدی و شورای ووسواوی اومار والی  فاریتاب در 

کاروای دشمن اجیر مورد حملت  مستلحاد  مجاهتدین قترار 
تتن عستکر در بی  4ک  در اپر بی یک تادک منهدم و  گرف 

 2019/12/21کشت  و اخمی شددد.
  شتود وت: یک تادک دشمن منفجر گردید

در منط تتل  تتل عمکتتی در ووستتواوی  شتتتود وت والیتت  
ب یک عراده تادک کاروای دشمن اجیر هد  ادفجتار فاریا

ماین قرار گرف  و بطور کامل ت ریب و سردشینای بی دیتز 
 2019/12/21کشت  و اخمی شددد .

 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد 5قیصار: 
قرارگاه دشمن در مرکز ووستواوی قیصتار والیت  فاریتاب هتد  

ن عسکر کشتت  و هاوای مجاهدین قرار گرف  ک  در اپر بی یک ت
 2019/12/22 تن دیگر اخمی گردیددد. 4

 دوو  بباد: یک تن قومندای اجیر ب تل رسید
ملیشت  هتتای اربکتتی در مرکتتز ووستتواوی دووتت  ببتتاد والیتت  

کت  در  فاریاب مورد حمل  مسلحاد  مجاهدین قرار گرفتند
یک تن قومندای دشمن ) قومندای محمداو   ( متورد  دتیج 

 2019/12/23 اصاب  قرار گرفت  و کشت  شد.
 شیرین تگاب: یک تن اربکی کشت  شد

در مرکز ووسواوی شیرین تگاب والی  فاریاب یتک تتن اربکتی 
دتو  قترار گرفت  و  اشریر ) شهاب اودین ( متورد اصتاب  درا

 2019/12/23کشت  شد .
مجاهد اا مپسکر دظامی ابوعبیدة بن تن  30فاریاب : 

 اوجرا  فراغ  حاصل دموددد
اا والیتت  فاریتتاب اطتتال  رستتیده استت  کتت  روا گذشتتت  اا 

تن مجاهد در طتی  30  مپسکر دظامی ابوعبیدة بن اوجرا 
 و یک مراستم بتا شتکوه فراغت  شتای را بت  دست  بورددتد
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مجاهتدین بتتا گذرادتتدی متدت طتتوالدی در مپستتکر متتذکور، 
درس  اا ادوا  صال  هتا، مهتارت هتای جنگتی، استفاده 

ادوا  تاکتیک ها و استفاده اا مواد ادفجاری را فترا گرفتنتد 
مجاهدین مذکور در طی یک مراسم باشتکوهی، مهتارت و 

و های شای در م ابل رهبری جهتادی بت  دمتایش گذاشتتند 
مجاهتتدین متتذکور در منتتاط  م تلتتا ایتتن والیتت ، بتترای 

خواهند شد و اا مهارت هتای  ادای فریض  جهادی تشکیل
شتتای بتترای دفتتا  اا کشتتور و  ایتتای دادی اشتتغال استتتفاده 

 2019/12/25 خواهند برد.
محافظش اخمی  2اومار: قومندای امنی  ووسواوی قتل و 

 شددد
در مرکز ووسواوی اومار والی  فاریاب قومندای امنیت  اجیتر 
ادتتی ووستتواوی ) محمتتداکبر ( در دتیجتت  حملتت  مستتلحاد  

امتا و  تتن محتافظش اخمتی گردیددتد 2هدین کشت  و مجا
دشمن ادعا کرده اس  ک  گویا در اپر بمباردمای هتوایی در 
ووستتواوی هتتای اومتتار و قیصتتار بتت  مجاهتتدین تلفتتات وارد 
کتتترده استتت ، کتتتامال دروه و عتتتاری اا ح ی تتت  استتت  

.26\12\2019 
 اومار: یک تن اربکی ب  مجاهدین تسلیم شد

گل وود میرحمزه ( باشند  قری  تتره یک تن اربکی ) عنچ  
خیل ووسواوی اومار والی  فاریتاب در دتیجت  تتال  هتای 
کمیسیوی جلب و جذب اا ح ای  بگاهی حاصل دمتوده و 

 2019/12/2۷ب  مجاهدین تسلیم شده ادد.
دو  قرار ا شتود وت: یک تن اربکی مورد اصاب  درا

 گرف 
 در منط تتت  عتتترب بقستتتای ووستتتواوی  شتتتتود وت والیتتت 

دو  قترار گرفت  افاریاب یک تن عسکر مورد اصاب  درا
 2019/12/2۷و اخمی شده اس  .

 تن اربکی و عسکر ب  مجاهدین تسلیم شددد 10بندر: 
تن اربکی و عسکر باشندگای مناط  میراشی  علتی،  10 ده

استتترغور، برغتترک، جنگلتتک و طاوتتب جتتر ووستتواوی بنتتدر 
جلتتب و والیتت  فاریتتاب در دتیجتت  تتتال  هتتای کمیستتیوی 

جتتذب اا ح تتای  بگتتاهی حاصتتل دمتتوده و بتت  مجاهتتدین 
 تسلیم شددد ک  اسامی شای شر  ذیل اس :

مپاذاو   وود ووتی  2        اردو( حفیظ او   وود دوو  )  1
 داد ) اربکی (

ووتی داد ووتد دیتن  ۴     ور )اردو(عبتداوغفار ووتد عبتداوغف 3
 محمد )اردو(

محتب او ت  ووتد  ۶        دوراو ت  ووتد عبتداوحی )اردو( ۵
 عبداو یوم)اردو(

عبتداورو  ووتد  ۸      ادتور ووتد غتالم حیتدر )اربکتی( ۷
 ابراهیم )اربکی(

ستید ادتور ووتد  10   دجیب او   وود حبیب او   )اربکی( 9
 سیدفرا )اردو(

افراد مذکور تپهد کرددد ک  در تح  هیچ شرایط ب  رژیتم 
د بتا مجاهتدین اجیر بااد واهند گش  و تا حتد تتوای ختو

 2019/12/29همکاری خواهند کرد.
 تن اربکی اخمی شددد 2   شتود وت: یک قومندای و

در مربوطتتات ووستتواوی   وستتت  هتتای ملیشتت  هتتای اربکتتی
والیتتت  فاریتتتاب متتتورد حملتتت  مستتتلحاد   شتتتتوی کتتتوت 

یک تن قومندای ) ضیاء  ک  در دتیج  مجاهدین قرار گرف 
 2019/12/29تن اربکی اخمی شددد . 2( و 

 تن  وویس کشت  شددد 2اومار: 
در مرکتتز ووستتواوی اومتتار والیتت  فاریتتاب در طتتی حملتت  

 تتتتتن  تتتتوویس کشتتتتت  شتتتتددد 2مستتتتلحاد  مجاهتتتتدین 
2019/12/29 

تن اربکی کشت  و اخمی و سال  و تجهیزات ب   5بلچراه: 
 دس  بمد

در مرکز ووسواوی بلچراه والی  فاریتاب ملیشت  هتای اربکتی 
مسلحاد  مجاهدین قرار گرفتند ک  در اپر بی یتک مورد حمل  

تن دیگتر اخمتی گردیددتد و اا بدتای یتک  2تن اربکی کشت  و 
و یتک  ایت  م تابره بت  دست  مجاهتدین  M26 میتل ستال 

افتاده اس .در همین حال یک  وست  امنیتی دشمن در ساح  
تن  2ک  در اپر بی  مورد حمل  مسلحاد  مجاهدین قرار گرف 

اجیر مورد اصتاب  قترار گرفت  و کشتت  و اخمتی کوماددوی 
 2019/12/31شددد.

 دد شتود وت: یک قومندای قتل و محافظش اخمی شد
در منط تت  دهنتتدر  ووستتواوی  شتتتود وت والیتت  فاریتتاب یتتک 
 وست  امنیتی دشمن اجیر مورد حمل  مسلحاد  مجاهتدین قترار 

( یک تن قومندای اجیتر ) قومنتدای حمداو ت   ک  دردتیج  گرف 
 2019/12/31.ددکشت  و یک محافظش اخمی گردید
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تن اا اجیرای کشت  و اخمی  ۸گرایوای: یک  وست  فتح و 
 شددد

یک  وست  امنیتی دشمن اجیر در مربوطات مرکز ووستواوی 
گرایوای والی  فاریتاب متورد حملت  مستلحاد  مجاهتدین 

ین عملیات ک  توسط ستال  هتای ویتزری و و ا قرار گرف 
 کت  در دتیجت  های پ یل  و خفیف  ادجام گرف دیگر سال  

تتتن اربکتتی بشتتمول  4 وستتت  دشتتمن بطتتور کامتتل فتتتح و 
تن دیگر اخمی  4قومندای دشمن ) حبیب ( در بی کشت  و 

، یتتک میتتل M16 اا دشتتمن دو میتتل ستتال  و گردیددتتد
کالشن و  و م داری مهمات ب  دست  مجاهتدین افتتاده 

 2019/12/31اس .
تن اا اجیرای کشت  و  3ت ریب و  تادک دشمن 3اومار: 

 اخمی شددد
یک تن  وویس اجیر در مرکز ووسواوی اومار والی  فاریاب 
در طی حمل  مسلحاد  مجاهدین کشت  شد .در همین حتال 
در منط   ېویم  ووسواوی مذکور، دیروهای دشتمن متورد 

تتن  2حمل  مسلحاد  مجاهدین قرار گرفتند ک  در طتی بی 
 3رمی های مجاهدین قرار گرفتند و عسکر مورد اصاب  م

 . ددعتتراده تادتتک دشتتمن دیتتز بطتتور کامتتل ت ریتتب شتتد
2019/12/31 

شیرین تگاب و بندر: یک تن اربکی و یک عسکر ب  
 مجاهدین تسلیم شددد

در مربوطات ووسواوی شیرین تگتاب والیت  فاریتاب یتک تتن 
عسکر ) باشند  ووسواوی امام صاحب والی  قندوا ( در دتیج  

  های کمیسیوی جلب و جذب اا ح تای  بگتاهی حاصتل تال
عستتکر متتذکور یتتک میتتل و  دمتتوده و بتت  مجاهتتدین تستتلیم شتتد

خبتر طب  دیز بت  مجاهتدین تستلیم دمتوده است . M16 سال 
دیگری یک تن اربکی ) دظرمحمد وود محمداسحاق ( باشتند  
منط   استرغو در مربوطتات ووستواوی بنتدر، دیتز بت  مجاهتدین 

 2019/12/31اس  .تسلیم شده 
  شتود وت: دو تن اربکی کشت  و اخمی شددد

 وستتت  هتتای دشتتمن اجیتتر در منط تت  دهنتتدر  ووستتواوی 
  شتود وت والی  

کت  در  فاریاب مورد حمل  مسلحاد  مجاهدین قترار گرفت 
 دتداپر بی یک تن اربکی کشت  و یک تن دیگر اخمتی گردید

.2019/12/31 

 هرات
 مجاهدین تسلیم شدغوریای: یک تن عسکر ب  

در مربوطات ووسواوی غوریای والی  هرات یتک تتن عستکر ) 
احمد وود کرم ( باشند  همین ووسواوی  س اا درک ح ای  بت  

ستال در قتول  3عستکر متذکور بمتدت و مجاهدین تسلیم شتد
 2019/12/01 اردوی بل  برای دشمن خدم  کرده بود.

 تن دیگر اخمی شددد 5عسکر کشت  و  13شینددد: 
والیت  هترات متورد   وست  ارگ در بااار ووسواوی شتینددد

 تتس اا ایتتن و  حملتت  مستتلحاد  مجاهتتدین قتترار گرفتت 
عملیات، دیروهای کمکی دشمن توسط تادک های شای ب  
ساح  بمددد کت  متورد حمتالت مستلحاد  مجاهتدین قترار 

تتن دیگتر  5تتن عستکر کشتت  و  13 ند کت  در دتیجت گرفت
شتتتتتتمن منهتتتتتتدم اخمتتتتتتی و یتتتتتتک عتتتتتتراده تادتتتتتتک د

 2019/12/01.ددگردید
 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد 1۷شینددد: 

در بااار ووسواوی شینددد والی  هرات تادک هتای دشتمن 
اا  وست  ارگ خارج شده بوددد کت  متورد حملت  مستلحاد  

تتن  ۷ کت  در دتیجت  مجاهدین امارت اسالمی قرار گرفتند
یتک واقپت   در تن دیگر اخمی گردیددتد. ۷عسکر کشت  و 

دیگر در منط   کندک ااول در مربوطات ووسواوی شینددد، 
یتتک  وستتت  ملیشتت  هتتای اربکتتی متتورد حملتت  مستتلحاد  

تن اربکتی کشتت   3مجاهدین قرار گرفت  اس  ک  در اپر بی 
 2/12/2019شددد .

 شینددد: دیروهای دشمن دس  ب  عملیات شباد  اددد
منتاط   شتت وه دیروهای اشغاوگرای همراه اجیرای شای در 

و کل ووسواوی شتینددد والیت  هترات دست  بت  عملیتات 
مردم ملکی را متورد باار و اذیت  قترار داده و  و شباد  اددد

درب ها و کلکین های خاد  های متردم را شکستت  و ایتای 
 2/12/2019 ماوی ب  مردم وارد کرددد.

 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد 3ادرسکن: 
در منط ت  کم نتتی ووستتواوی ادرستتکن قرارگتاه دشتتمن اجیتتر 

ک   والی  هرات مورد حمل  مسلحاد  مجاهدین قرارگرف 
دد دو تن عسکر اخمی و یک تن دیگر کشت  شتد در دتیج 

.2019/12/2 
 شینددد: میدای هوایی مورد حمل  موشکی قرار گرف 
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میتتدای هتتوایی ووستتواوی شتتینددد والیتت  هتترات متتورد حملتت  
موشک ب  هد  اصاب  کترده  و موشکی مجاهدین قرار گرف 

استت  کتت  در اپتتر بی بتت  دشتتمن تلفتتات وارد شتتده استت  امتتا اا 
 2019/12/3 جزطیات بی اطال  دقی ی در دس  دیس .

 ادرسکن: یک  وست  دشمن مورد حمل  قرار گرف 
در منط   کم نی ووسواوی ادرسکن والی  هرات یتک  وستت  
قتترار امنیتتتی دشتتمن اجیتتر متتورد حملتت  مستتلحاد  مجاهتتدین 

تادک های کمکی دشمن دیز ب  ساح  رسیددد ک  بتا  و گرف 
ب  دشمن تلفات وارد شده  ک  بدای دیز درگیری صورت گرف 

استتتت  امتتتتا اا جزطیتتتتات بی اطتتتتال  دقی تتتتی در دستتتت  
 2019/12/3دیس .

 گلرای: یک عسکر ب  مجاهدین تسلیم شد
یک تن عسکر باشند  قری  بسیادیب ووسواوی گلرای والی  

اا درک ح تتتتای  بتتتت  مجاهتتتتدین تستتتتلیم  هتتتترات  تتتتس
 2019/12/4شد.

شینددد: دیروهای دشمن مردم ملکی را مورد باار و اذی  
 قرار داددد

اشتتغاوگرای و اجیتترای شتتای در منط تت  ایتتارت اا مربوطتتات 
 شت وه ووستواوی شتینددد والیت  هترات دست  بت  عملیتات 

مردم ملکی را مورد باار و اذی  قرار داده و کلین  و شباد  اددد
 2019/12/5 ها و درب های خاد  های مردم را شکستند.

 شینددد: یک تن اربکی ب  مجاهدین تسلیم شد
در مربوطات ووسواوی شینددد والی  هرات یک تن اربکی 
 ) صفر ووتد رمضتای (  تس اا درک ح تای  بت  مجاهتدین

 2019/12/5 تسلیم شده اس  .
 تن کوماددوی اجیر کشت  شددد 3ادرسکن: 

در منط   میرعلی ووسواوی ادرسکن والی  هترات عستاکر 
کومادتتدوی اجیتتر متتورد حملتت  مستتلحاد  مجاهتتدین قتترار 

یک عراده موتر رینجر دشمن ت ریتب  ک  در دتیج  گرفتند
 2019/12/5 تن عسکر کوماددو ب تل رسیددد. 3و 

 ردیدشینددد: یک تادک اشغاوگرای منفجر گ
در منط   بتااار عزیزابتاد ووستواوی شتینددد والیت  هترات 
یک عراده تادک ارهی اشتغاوگرای ختارجی هتد  ادفجتار 

تادتک دشتمن بطتور  ک  در دتیجت  سنگین ماین قرار گرف 
کامتتل ت ریتتب و سردشتتینای اشتتغاوگر بی کشتتت  و اخمتتی 

 2019/12/6 شددد.

سالحش ب  : قومندای عمومی ملیش  های اربکی قتل و مرکز
 دس  مجاهدین افتاد

والیت  هترات قومنتدای و مرکتز در منط   صوفی بباد شهر 
عمتتتومی ملیشتتت  هتتتای اربکتتتی ووستتتواوی کتتترب ) اربتتتاب 
عبتتداولطیا ووتتد اربتتاب مرتضتتی ( متتورد حملتت  ېریکتتی 

دامبرده کشت  و یک قبض  تفنگچت   و مجاهدین قرار گرف 
 2019/12/6اا وی ب  دس  مجاهدین افتاده اس .

 سای: یک تن عسکر ب  مجاهدین تسلیم شدکه
در منط   قدوس بباد ووسواوی کهسای والی  هرات یتک تتن 
عسکر ) عبداورحیم وود حاجی تااه گل (  س اا درک ح ای  

 2019/12/6ب  مجاهدین  تسلیم شد.
تن عسکر کشت   3ادرسکن: یک رینجر دشمن منفجر و 

 شددد
هتترات یتتک در منط تت  رودگتتز ووستتواوی ادرستتکن والیتت  

عراده موتر رینجر دشمن هد  ادفجار ستنگین متاین قترار 
متتوتر دشتتمن بطتتور کامتتل ت ریتتب و  کتت  در دتیجتت  گرفتت 

خبتتر دیگتتری در طب  سردشتتینای بی کشتتت  و اخمتتی شتتددد.
منط   فده شورو دیروهای اجیر با کمین مجاهتدین مواجت  

تتن عستکر کشتت  و ېنتد تتن دیگتر  3شددد کت  در اپتر بی 
 2019/12/۷اخمی شددد.

تن اا اجیرای کشت  و  ۸تادک دشمن منهدم  2 شتوی ارغوی: 
 اخمی شددد

در منط   دش  دیزوی ووسواوی  شتوی ارغودوالی  هرات 
کاروای دشمن اجیر مورد حملت  مستلحاد  مجاهتدین قترار 

تتن  3عراده تادک دشمن ت ریتب و  2 ک  در دتیج  گرف 
تتتن دیگتتر اخمتتی شتتددد و یتتک عتتراده  5عستتکر کشتتت  و 

موتراکمتتاالتی دشتتمن دیتتز بتت  دستت  مجاهتتدین افتتتاده 
 2019/12/۸اس .

 گلرای: یک عسکر ب  مجاهدین تسلیم شد
در قری  ایارت بابا در مربوطات ووسواوی گلترای والیت  هترات 

 تس اا درک ح تای  یک تن عسکر ) داصر وود محمدداصتر ( 
 2019/12/۸. ب  مجاهدین تسلیم شد

 : یک کارمند است بارات دشمن ب تل رسیدمرکز
هرات یک تتن کارمنتد بت   و مرکز والی  در منط   شیدایی شهر

اصطال  امنی  ملی دشمن ) عبداوجبار ( درطی حمل  ېریکتی 
 9/12/2019 مجاهدین بشدت اخمی شد.
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 قرار گرف گلرای: کندک دشمن هد  هاوای 
در منط   کاریزاویاس ووسواوی گلرای والیت  هترات کنتدک 

مرمتی  کت  دشمن اجیر هد  هاوای مجاهدین قترار گرفت 
ها بت  هتد  اصتاب  کترده است  کت  در اپتر بی بت  دشتمن 

امتا اا جزطیتات بی اطتال  دقی تی در  و تلفات وارد گردیده
 2019/12/9 دس  دیس .

تن  25دشمن منهدم و موتر  4تادک و  4 شتوی ارغوی: 
 اا اجیرای کشت  و اخمی شددد

قتتوای عملیتتاتی دشتتمن کتت  بتت  منط تت  دشتت  دیتتزوی در 
مربوطات ووسواوی  شتوی ارغوی والی  هرات بمده بتود، 

دیروهتتای  و متورد حمتالت شتدید مجاهتدین قترار داشتتند
دشتتمن هتتد  ادفجارهتتای متتاین دیتتز قتترار گرفتنتتد کتت  در 

تادتک  2  قترار گرفت  و عراده تادک هد  راکت 2دتیج  
عتراده متوتر  4دیگر دیز توسط ماین های امینی ت ریتب و 

عتتراده متتوتر  2و  دتتددیتتز در ایتتن درگیتتری ت ریتتب گردید
تن اا عساکر  10 دد واکماالتی ب  دس  مجاهدین افتاده ا

 2019/12/10 تن دیگر اخمی شددد. 15اجیر کشت  و 
همات ب  دس  موتر دظامی دشمن ت ریب و سال  و م 12اوب : 

 مجاهدین افتاد
در مناط  سیروای و کرشتک ووستواوی اوبت  والیت  هترات 
کتتتاروای دشتتتمن اجیتتتر متتتورد حملتتت  مستتتلحاد  گستتتترد  

این عملیات ک  توسط سال  های  و مجاهدین قرار گرف 
 ادجتام گرفت  کت ویزری و دیگر سال  های پ یل  و خفیف  

ر ارهتی و عتراده متوت 3عراده موتر اکماالتی،  6در طی بی 
 4عراده موتر رینجر دشمن بطور کامل ت ریتب و جستد  3

تتتن عستتکر و یتتک عستتکر اخمتتی در ستتاح  بتتاقی مادتتده 
و اا تلفات بیشتر تتا کنتوی اطتال  دقی تی در دست    اس 
میل  2اا دشمن یک قبض  راک ، یک میل  یکا،  و دیس 

کالشن و  و م دار ایتادی مهمتات بت  دست  مجاهتدین 
 2019/12/10افتاده اس .

 ادرسکن: یک قرارگاه دشمن مورد حمل  قرار گرف 
در منط تت  کم نتتی ووستتواوی ادرستتکن والیتت  هتترات یتتک 
 کت  قرارگاه دشمن هد  راک  های مجاهدین قرار گرف 

در طی بی ب  دشمن تلفات وارد شده اس  اما اا جزطیتات 
 2019/12/11بی اطال  دقی ی در دس  دیس .

 رباط سنگی: یک عسکر کشت  شد

در قری  دوراو در مربوطات ووسواوی رباط سنگی والی  هرات 
یک تن عسکر اجیر مورد اصاب  سال  ویزری مجاهدین قترار 

 2019/12/11گرفت  و کشت  شد.
اوب : دو تن عسکر تسلیم شددد و یک تن اربکی دستگیر 

 گردید
در مربوطتتات ووستتواوی اوبتت  والیتت  هتترات دو تتتن عستتکر ) 

باشتتند  دتتوکلی و امراوتتدین ووتتد  دثاراحمتتد ووتتد امیرمحمتتد
محمدغوث باشنده ووسواوی مرغاب والیت  بتادغیس (  تس 

یک تتن اربکتی ) و اا درک ح ای  ب  مجاهدین تسلیم شددد.
گل محمد و ود امیرمحمد باشند  دوکلی ( اا سوی مجاهدین 
دستگیر گردید و قضی  ا  ب  محکم  شرعی امارت اسالمی 

 2019/12/12 س رده شد.
عسکر در اپر  3شینددد: یک  وست  مورد حمل  قرار گرف  و 
 ادفجار ماین کشت  و اخمی شددد

در مربوطات ووسواوی شینددد والی  هرات  وست  ارگ مورد 
در منط ت  ااول ایتن  و حمل  مسلحاد  مجاهدین قترار گرفت 

ووستتواوی، یتتک  وستتت  دیگتتر دشتتمن متتورد حملتت  مستتلحاد  
هتردو حملت  بت  دشتمن    درکت مشاب  مجاهتدین قترار گرفت 

تلفات وارد گردیده اس  اما اا جزطیتات بی اطتال  دقی تی در 
عساکر دشمن در م ابتل  وستت   طب  خبر دیگردس  دیس .

 3دشمن در ااول هد  ادفجار ماین قرارگرفتند ک  در اپتر بی 
 2019/12/13تن عسکر کشت  و اخمی شددد.

  شت  شدددعسکر اجیر بهمراه قومندای  وست  ک 3: مرکز
مستلک   والی  هترات  وستت  و مرکز در مربوطات شهر

 تادگ مووی هد  حمل  مسلحاد  مجاهدین قرار گرفت 
تن عسکر کشتت  شتددد  3قومندای  وست  و  ک  در دتیج 

و یک میل سال  کالشن و  اا بدای ب  دس  مجاهدین 
 2019/12/13 افتاد.

 شینددد: یک عسکر اجیر کشت  شد
عزیزببتتاد ووستتواوی شتتینددد والیتت  هتترات یتتک تتتن در منط تت  

دتو  مجاهتدین اعسکر در م ابل عالق  داری هد  سال  درا
 2019/12/14 قرار گرفت  و کشت  شد.

 غوریای: یک تادک دشمن منفجر گردید
در منط   گروب ضربی در مربوطات ووسواوی غوریتای والیت  
ین هرات یک عراده تادک دشمن اجیر هد  ادفجار سنگین متا
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 2تادک دشمن بطتور کامتل ت ریتب و  ک  در دتیج  قرار گرف 
 2019/12/14 تن عسکر در بی اخمی شددد.

تن عسکر در بی  6ادرسکن: یک رینجر دشمن ت ریب و 
 کشت  شددد

در منط تت  کلینیتتک ووستتواوی ادرستتکن والیتت  هتترات یتتک 
عراده موتر رینجر دشتمن اجیتر هتد  ادفجتار قتوی متاین 

تتتن  6اپتتر بی متتوتر دشتتمن ت ریتتب و کتت  در  قتترار گرفتت 
 2019/12/14 عسکر اجیر در بی کشت  شددد.

 گلرای: یک تن عسکر ب  مجاهدین تسلیم شد
در منط   ایتارت ووستواوی گلترای والیت  هترات یتک تتن 
عستتکر ) احمتتد ووتتد محمتتد (  تتس اا درک ح تتای  بتت  

 2019/12/14مجاهدین تسلیم شد .
 و اخمی شدددتن اا اجیرای کشت   9 شتوی ارغوی: 

یک قرارگاه دشتمن در منط ت  امتای ببتاد ووستواوی  شتتوی 
ارغوی والی  هرات مورد حمل  مسلحاد  مجاهتدین قترار 

این عملیات ک  توسط سال  های ویزری و دیگتر و  گرف 
یتک  کت  در دتیجت  سال  های پ یل  و خفیف  ادجام گرفت 

عتتراه تادتتک و یتتک عتتراده متتوتر رینجتتر دشتتمن در قرارگتتاه 
 تن دیگتر اخمتی شتددد. 3تن عسکر کشت  و  6 وریب ت 

2019/12/15 
 عسکر درای کشت  شددد 3  ادرسکن: یک رینجر ت ریب و

در منط تت  تنگتت  میرعلتتی در مربوطتتات ووستتواوی ادرستتکن 
رینجتتر دشتتمن متتورد حملتت  مستتلحاد   2والیتت  هتترات 

یتک رینجتر ت ریتب و  ک  در دتیج مجاهدین قرار گرفتند 
 1۵/12/2019تن عسکر در بی کشت  شددد. 3

 کیلومتر سرک ب  بهره برداری س رده شد 1۷شینددد: 
در منط   سنوغای اا مربوطات ایرکوه در ووسواوی شینددد 

 ۷کیلومتر و همچنتین  10والی  هرات یک سرک ب  طول 
کیلومتر سرک در منط   شتهربباد ایتن ووستواوی، بتا تتال  

شتتارواوی امتتارت استتالمی تپمیتتر و بتترای استتتفاده  ریاست 
 2019/12/15عموم ب  بهره برداری س رده شده اس .

غوریای: دیروهای دشمن یک موتر و یک موترسایکل مردم را 
 حری  کرددد

دیروهای دشمن در منط   گاودار ووسواوی غوریتای والیت  
 هرات با هلی کا ترای شای دس  ب  عملیات داگهادی اددتد

مردم ملکی را مورد باار و اذیت  شتدید قترار داده و یتک و 

عراده موتر و یک عراده موترسایکل متردم ملکتی را حریت  
 1۵/12/2019کرده وس س ساح  را ترک کرده ادد.

تن عسکر اشغاوگر امریکایی کشت  و یک  2 شتوی ارغوی: 
 دداجیر داخلی اخمی گردید

نط تتت  اشتتتغاوگرای امریکتتتایی همتتتراه اجیتتترای شتتتای در م
 بااارماروا در مربوطات 

ووسواوی  شتوی ارغوی والیت  هترات دست  بت  عملیتات 
هنگتامی کت  اشتغاوگرای اا تادتک هتای شتای  و شباد  اددتد

بغرض تالشی خاد  ها  یاده شددد، متورد حملت  مستلحاد  
تتن عستکر  2 کت  در دتیجت  شدید مجاهتدین قترار گرفتنتد

ادتدوی اجیتر اشغاوگر امریکایی کشت  و یک تن عسکر کوم
و  و اجیترای اا ستاح  مجبتور بت  فترار شتددد دداخمی شتد

 تتس اا ایتتن عملیتتات طیتتاره هتتای دشتتمن ستتاح  را هتتد  
بمباردمتتای شتتدیدی قتترار داده ادتتد امتتا در بی بحمداو تت  بتت  

 2019/12/16کسی کدام ایادی درسیده اس  .
 شینددد: یک عسکر کشت  شد
مربوطتتات ووستتواوی در منط تت  عالقتت  داری عزیتتز ببتتاد در 

شینددد والی  هرات یک تتن عستکر اجیتر متورد اصتاب  
 دتتتتتو  مجاهتتتتتدین قتتتتترار گرفتتتتت  و کشتتتتتت  شتتتتتدادرا
.2019/12/16 

 گلرای: تادک بب دشمن ادفجار داده شد
در منط   یک ېاه ووسواوی گلرای والی  هرات یک تادتک 
ک  برای دشمن بب ادت ال می داد، هد  ادفجار ماین قرار 

کامل ت ریب و سردشینای بی کشت  و اخمی  گرف  و بطور
 2019/12/16 شددد.

 تن عسکر کشت  و اخمی شددد ۸: مرکز
یک  و مرکز والی  هراتدر منط   درواا  قندهار در شهر 

عراده موتر رینجر دشمن اجیر هد  ادفجار تاکتیکی ماین 
رینجر دشمن بطور کامتل ت ریتب  ک  در دتیج  قرار گرف 

تتتتتن دیگتتتتر اخمتتتتی  3کشتتتتت  و  تتتتتن عستتتتکر در بی 5و 
 2019/12/16گردیددد.

 تن اربکی کشت  و اخمی شددد 5رباط سنگی: 
در منط تت  ېهتتاردر  ووستتواوی ربتتاط ستتنگی والیتت  هتترات 
ملیش  هتای اربکتی متورد حملت  مستلحاد  مجاهتدین قترار 

تن دیگر اخمی  2تن اربکی کشت  و  3 ک  در دتیج  گرفتند
 2019/12/16 شددد.
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 عسکر ب تل رسیدکهسای: یک 
در منط   قدوس بباد ووسواوی کهستای والیت  هترات یتک 
 تن عسکر اجیر در طی حمل  ېریکی مجاهدین کشت  شتد.

2019/12/16 
شینددد: یک عسکر اجیر مورد اصاب  سال  ویزری قرار 

 گرف 
در منط تت  عالقتت  داری عزیزببتتاد در مربوطتتات ووستتواوی 

تتتو چی و  شتینددد والیت  هتترات دیروهتای دشتتمن توستط
سال  های ویزری متورد حملت  قترار گرفتنتد کت  در اپتر بی 
یک عسکر مورد اصاب  سال  ویزری قرار گرفت  و کشتت  
شتتتتدو اا تلفتتتتات بیشتتتتتر اطتتتتال  دقی تتتتی در دستتتت  

 2019/12/1۷دیس .
 شینددد: میدای هوایی مورد حمل  موشکی قرار گرف 

فرودد موشتکی  2میدای هوایی شینددد والی  هرات مورد 
  و رار گرف ق

هردو موشتک بت  داختل میتدای اصتاب  کترده است  امتا اا 
تلفتتتتات وارده بتتتت  دشتتتتمن اطتتتتال  دقی تتتتی در دستتتت  

 2019/12/1۷دیس .
 شینددد: یک  وست  دشمن مورد حمل  قرار گرف 

 وست  ارگ در مربوطتات ووستواوی شتینددد والیت  هترات 
کت  در اپتر  هد  سال  های ویزری مجاهدین قترار گرفت 

دشتتمن تلفتتات وارد شتتده استت  امتتا ااجزطیتتات بی بی بتت  
 2019/12/1۸اطال  دقی ی در دس  دیس .

 شینددد: یک تن عسکر کشت  شد
در منط   عزیزبباد ووسواوی شینددد والی  هرات یتک تتن 

دو  قرار گرف  و اعسکر در عالق  داری هد  سال  درا
 2019/12/20کشت  شده اس  .

شمن مورد حمل  قرار شینددد: یک  وست  و عالق  داری د
 گرف 

یک  وست  دشمن )  وست  سفید ( در مربوطتات ووستواوی 
 شینددد والی  هرات مورد حمل  مسلحاد  مجاهدین قترار

در همتتتین حتتتال عالقتتت  داری دشتتتمن در ایتتتن و  گرفتتت 
 کت  در ووسواوی مورد حمل  مسلحاد  مجاهدین قرار گرف 

متا اا وارد گردیتده است  ا  هردو حمالت ب  دشمن تلفات
 2019/12/20جزطیات بی اطال  دقی ی در دس  دیس .

 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد 3رباط سنگی: 

 وست  خالوک در مربوطات ووسواوی رباط ستنگی والیت  
کت  در  هرات مورد حمل  مستلحاد  مجاهتدین قترار گرفت 

 .دتدتن عسکر کشت  و یک تن دیگتر اخمتی گردید 2اپر بی 
2019/12/20 

 تن عسکر کشت  و اخمی شددد 2ادرسکن: 
یتتک  وستتت  دشتتمن ) کتتارودگی ( در مربوطتتات ووستتواوی 
ادرستتکن والیتت  هتترات متتورد حملتت  مستتلحاد  مجاهتتدین 

یک تن عسکر اجیتر کشتت  و یتک  ک  در دتیج  قرار گرف 
 تس اا ایتن درگیتری، دیروهتای دد و تن دیگر اخمی گردید

یتری کمکی دشمن بت  ستاح  رستیددد کت  بتا بدتای دیتز درگ
صتتورت گرفتت  و در طتتی بی دیتتز بتت  دشتتمن تلفتتات وارد 
گردیتده استت  امتتا اا جزطیتات بی اطتتال  دقی تتی در دستت  

یک تن اا مجاهدین ب  م تام شتهادت دایتل شتده  و دیس 
در همتتین حتتال  وستتت  بدتتتن در  ت بلتت  او تت  تپتتاویاستت  .

مربوطات ووسواوی مذکور مورد حمل  مستلحاد  مجاهتدین 
بتت  شتتمن تلفتتات وارد شتتده استت  امتتا اا  کتت  قتترار گرفتت 

 2019/12/21جزطیات بی اطال  دقی ی در دس  دیس .
 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد 3رباط سنگی: 

در منط   تاری بغل ووستواوی ربتاط ستنگی والیت  هترات 
یک  وست  دشتمن اجیتر متورد حملت  مستلحاد  مجاهتدین 

تن دیگتر  2یک تن عسکر کشت  و ک  در دتیج   قرار گرف 
 2019/12/21 اخمی شددد.

 شینددد: یک عسکر اجیر اخمی گردید
دزدیتتتک  وستتتت  ارگ در مربوطتتتات ووستتتواوی شتتتینددد در 

والیتت  هتترات تادتتک هتتای دشتتمن متتورد حملتت  مستتلحاد  
کت  در اپتر بی یتک تتن عستکر متورد  مجاهدین قرار گرف 

 2019/12/22 اصاب  قرار گرف  و اخمی شد.
 دددتن ارکی اخمی ش 2ېش : 

در قری  مرق  در مربوطات ووسواوی ېش  والی  هرات یک 
 عراده موتر سایکل ملیش  های اربکی هد  ادفجار ماین قرار

تن اربکی کت  بتر  2موترسایکل ت ریب و  ک  در دتیج  گرف 
 2019/12/22 بی سوار بوددد بشدت اخمی شددد.

شینددد: دیروهای اجیر داخلی و اشغاوگرای مورد حمل  قرار 
 گرفتند

عالق  داری در مربوطات ووستواوی شتینددد والیت  هترات 
این عملیتات  و مورد حمل  مسلحاد  مجاهدین قرار گرف 
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ک  توسط سال  های ویتزری و دیگتر ستال  هتای پ یلت  و 
خفیف  ادجام گرف ، ب  دشتمن تلفتات وارد گردیتده است  
اما اا جزطیات بی اطتال  دقی تی در دست  دیست .در یتک 

اشغاوگرای وحشی دزدیک قریت  خریمتای متورد  واقپ  دیگر
 و حمل  مستلحاد  مجاهتدین امتارت استالمی قترار گرفت 

حمل  هنگامی صورت گرف  ک  دیروهای اشغاوگر اا بتااار 
اا تلفتات وارده بت   و بسوی میدای هوایی در حرک  بوددد
 2019/12/23دشمن اطال  دقی ی در دس  دیس .
 دستگیر گردیدشینددد: یک عسکر کوماددو ادده 

در منط تت  ااول ووستتواوی شتتینددد والیتت  هتترات یتتک تتتن 
عسکر کومادتدو ) عبتداووهاب ووتد فتیا محمتد باشتند  
ووسواوی علینگار والی  وغمای ( همراه استناد و متدارک اا 
ستتوی مجاهتتدین ادتتده دستتتگیر گردیتتده و قضتتی  ا  بتت  
محکمتتت  شتتترعی امتتتارت استتتالمی ستتت رده شتتتده استتت  

.2019/12/23 
 د: یک تن عسکر کشت  شدشیندد

در منط تت  ااول ووستتواوی شتتینددد والیتت  هتترات یتتک تتتن 
دو  قترار گرفت  و اعسکر  وست  دشمن مورد اصاب  درا

 2019/12/24 کشت  شد.
 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد 5ادرسکن: 

گزمتت   یتتاد  دشتتمن در منط تت  میرعلتتی ووستتواوی ادرستتکن 
 ین قترار گرفت والی  هرات مورد حمل  مسلحاد  مجاهتد

تتتن دیگتتر اخمتتی  2تتتن  تتوویس کشتتت  و  3 کتت  در دتیجتت 
 2019/12/25 گردیددد.

 اوب : یک عسکر ب  مجاهدین تسلیم شد
در مربوطات ووسواوی اوب  والیت  هترات یتک تتن عستکر 
باشند  قری  دتو  تس اا درک ح تای  بت  مجاهتدین تستلیم 

 2۶/12/2019 شد.
کوماددوهای اجیر ت ریب تادک کاروای  2 شتوی ارغوی: 

 گردید
دشتت  دیتتزوی در مربوطتتات ووستتواوی  شتتتوی   در منط تت

ارغودوالی  هرات کاروای کوماددوهای اجیتر متورد حملت  
عراده تادک  2 ک  در دتیج  مسلحاد  مجاهدین قرار گرف 

دشمن بطور کامل ت ریب و ب  ېند تادتک دیگتر دیتز ایتای 
 دداجیر وارد گردیدوارد و تلفات سنگین جادی ب  دیروهای 

 کتت  اوبتتت  اا جزطیتتات بی اطتتال  دقی تتی در دستت  دیستت .
2۶/12/2019 

 یک تن اربکی ب  مجاهدین تسلیم شد  اوب :
در مربوطات ووسواوی اوب  والی  هرات یک تتن اربکتی 
) عبداوکریم وود محمد علی باشند  قری  سیروای (  تس 

 2019/12/26.اا درک ح ای  ب  مجاهدین تسلیم شد
 تن عسکر کشت  شددد 2ینددد: ش

تتتن  2در بتتااار عزیزببتتاد ووستتواوی شتتینددد والیتت  هتترات 
عستتتتکر در طتتتتی حملتتتت  ېریکتتتتی مجاهتتتتدین کشتتتتت  

 2019/12/2۷شددد.
 شینددد: یک تادک دشمن منفجر گردید

در بااار ووسواوی شینددد والی  هترات یتک عتراده تادتک 
کتت  در  قومنتتدای قتتادرک هتتد  ادفجتتار متتاین قتترار گرفتت 

تتن عستکر در  2تادک دشمن بطور کامل ت ریتب و  دتیج 
 2019/12/2۷ بی اخمی شددد.

فرد ملکی را بااداش   3شینددد: دیروهای وحشی دشمن 
 کرددد

در منط تت  ب تت  ببتتاد اا مربوطتتات ایرکتتوه ووستتواوی شتتینددد 
والیتت  هتترات اشتتغاوگرای بهمتتراه اجیتترای شتتای دستت  بتت  

ی خاد  های مردم را شکست  و درب ها و عملیات شباد  اددد
همچنین دیوارهای خاد  را توستط متاین منفجتر کرددتد و در 

فتتترد ملکتتتی را بااداشتتت  کتتترده و اا ستتتاح  ختتتارج  3بختتتر 
 2019/12/2۷شددد.

 کشک کهن : یک تن عسکر ب تل رسید
کندک دشمن در بااار ووسواوی کشک کهن  والی  هرات متورد 

یتک تتن کت  در دتیجت   حمل  مستلحاد  مجاهتدین قترار گرفت 
 2۷/12/2019. عسکر کشت  شد
 : یک تن قومندای و یک عسکر کشت  شدددمرکز

والی  هرات و مرکز در منط    ل  شتو در مربوطات شهر 
یک تن قومندای اجیر همراه یک تن محافظش مورد حملت  

 2019/12/2۸ېریکی قرار گرف  و هردو تن کشت  شددد.
 شدددعسکر اجیر کشت   2شینددد: 

عالق  داری دشمن در منط   عزیزبباد ووسواوی شینددد والیت  
و همچنتین یتک  هرات هتد  تتو چی مجاهتدین قترار گرفت 

دتتو  قتترار گرفتت  و کشتتت  اعستتکر متتورد اصتتاب  ستتال  درا
شد.در یک واقپ  دیگر در منط   ېنگای یک تن عستکر  وستت  
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دو  قرار گرف  و ب تل رسیده است  ادشمن مورد اصاب  درا
.2019/12/29 

 تن عسکر کشت  شددد 3شینددد: 
عساکر  وستت   تل دریگتی در مربوطتات ووستواوی شتینددد 
والی  هرات مورد حمل  مسلحاد  مجاهدین قترار گرفتنتد 

 تن عسکر مورد  3ک  در اپر بی 
 2019/12/30اصاب  قرار گرف  و کشت  و اخمی شددد.

فرد  2کهسای: دیروهای دشمن دس  ب  ېور و ې اول اده و 
 ملکی را با خود برددد

دیروهتتای دشتتمن در منط تت  قتتدوس ببتتاد استتالم قلپتت  در 
مربوطات ووسواوی کهسای والی  هرات دس  ب  عملیات 

مردم ملکی را مورد باار و اذی  شتدید قترار داده و  و اددد
در جریای تالشی خاد  ها، امتوال قیمتتی و  تول هتای د تد 

عتتتتراده   ل وعتتتتراده موترووکستتتت 2 و متتتتردم را دادیددتتتتد
فرد ملکی را دیتز  2 وموترسایکل مردم را دیز با خود برددد 

 2019/12/30 بااداش  کرددد.
 گلرای: یک تادک و یک موتر رینجر دشمن ت ریب گردید
دیروهای دشمن ب  منط   کاریزاویاس ووسواوی گلرای والیت  
هرات بمده بوددد ک  متورد حملت  مستلحاد  مجاهتدین قترار 

یتک عتراده تادتک دشتمن توستط متاین  ک  در دتیج  گرفتند
امینی منفجر و یک رینجر دشمن دیز در طی حمل  مسلحاد  

ب  دشمن تلفات سنگین جتادی دیتز  ند ومجاهدین اا بین رفت
وارد شده است  امتا اا جزطیتات بی اطتال  دقی تی در دست  

 30/12/2019دیس .
 شینددد: یک تادک دشمن منفجر گردید

دختر ووسواوی شتینددد والیت  هترات یتک  در منط   قلپ 
کت   عراده تادک دشمن هد  ادفجار قوی ماین قرار گرف 

تادک دشمن بطور کامل ت ریتب و سردشتینای بی  در دتیج 
 2019/12/31 دیز کشت  و اخمی شددد.

 رباط سنگی: یک عسکر اجیر ب تل رسید
یک  وست  دشمن اجیتر در منط ت  تاربغتل ووستواوی ربتاط 

ی  هرات مورد حمل  مستلحاد  مجاهتدین قترار سنگی وال
کتتت  در اپتتتر بی یتتتک تتتتن عستتتکر کشتتتت  شتتتد  گرفتتت 

.2019/12/31 

 بادغیس

 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد 3مرغاب: 
کنتتدک در تحتت  محاصتتر  دشتتمن در ووستتواوی مرغتتاب 
والی  بتادغیس هتد  ستال  هتای ویتزری و بمتب افگتن 

تتن عستکر های مجاهدین قترار گرفت  کت  در اپتر بی یتک 
 2019/12/2 تن دیگر اخمی شددد. 2کشت  و 

 تن عسکر اجیر کشت  شددد 2سنگ بتش: 
دزدیک  وست  بارای در مربوطات ووستواوی ستنگ بتتش در 

والی  بادغیس گزم   یاد  اردوی اجیر هد  ادفجار متاین 
 تتن عستکر اجیتر کشتت  شتددد. 2 ک  در دتیج  قرار گرف 
2019/12/2 

راس  2راس گوسفند و  1۷دشمن  دیروهای وحشی  جودد:
 گاو مردم را اا بین برددد

دیروهای دشمن کت  در مربوطتات مرکتز ووستواوی جودتد 
والی  بتادغیس بت  غترض عملیتات بمتده بوددتد، خادت  
 کت  های مردم ملکی را توسط هتاوای هتد  قترار داددتد

دتتد و راس گتتاو متردم تلتتا گردید 2راس گوستفند و  1۷
مجاهتتدین بتتاالی دشتتمن حمتتالت  تتس اا ایتتن واقپتت ، 

شتتدیدی را بغتتاا دموددتتد کتت  دیروهتتای دشتتمن متحمتتل 
 تلفتتتات گردیتتتده و فتتترار را بتتتر قتتترار تتتترجیح داددتتتد.

2019/12/2 
 تن عسکر ب  مجاهدین تسلیم شددد 3م ر: 

تن عستکر )  3در مربوطات ووسواوی م ر والی  بادغیس 
مالدوراحمتد ووتد خیرمحمتد و   شیرخای وود جمپ  ختای،

متتددادر ووتتد محمتتد صتتدی  (  تتس اا درک ح تتای  بتت  مح
 2019/12/3 مجاهدین تسلیم شددد.

 م ر: یک عسکر ب  مجاهدین تسلیم شد
یک تن عستکر ) بستم او ت  ووتد امتین او ت  ( در مربوطتات 
ووستتواوی م تتر والیتت  بتتادغیس در دتیجتت  تتتال  هتتای 
کمیسیوی جلب و جذب اا ح ای  بگاهی حاصل دمتوده و 

 2019/12/3تسلیم شده اس .ب  مجاهدین 
 دو  قرار گرف اسنگ بتش: یک تن عسکر هد  درا

در منط   ېهلگزی ووسواوی ستنگ بتتش والیت  بتادغیس 
دو  قرار گرف  و اخمی ایک تن عسکر مورد اصاب  درا

 2019/12/3 شد.
 تن عسکر کشت  و اخمی شددد 5قلپ  دو: 
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   دویک  وست  امنیتی دشمن اجیر در منط   المای شهر قلپ
والی  بادغیس مورد حمل  مسلحاد  مجاهتدین قترار مرکز 
تتن دیگتر  4در طتی بی یتک تتن عستکر کشتت  و ک   گرف 

دو تتتتتن اا مجاهتتتتدین بشتتتتهادت و  اخمتتتتی گردیددتتتتد
 2019/12/4 ت بلهما او   تپاوی رسیددد.

 قادس: یک تن عسکر ب  مجاهدین تسلیم گردید
تتن عستکر والی  بادغیس یک  در مربوطات ووسواوی قادس

) مصتتتطفی ووتتتد عبداوبصتتتیر (  تتتس اا درک ح تتتای  بتتت  
 2019/12/4مجاهدین تسلیم شده اس  .

 سنگ بتش: دیروهای دشمن ب  مردم ایای وارد کرددد
در قریتت  وودینتتای ووستتواوی ستتنگ بتتتش والیتت  بتتادغیس 
دیروهای وحشی دشمن خادت  هتای متردم ملکتی را توستط 

اپتتر بی ستتال  هتتای ستتنگین هتتد  قتترار داددتتد کتت  در 
سوورهای برقی مردم شکست  و ایای سنگین ماوی بت  متردم 

 2019/12/6 وارد شده اس  .
عسکر کشت  و سال  و تجهیزات ب  دس   2بب کمری: 

 مجاهدین افتاد
تتتن  2دزدیتتک مرکتتز ووستتواوی ببکمتتری والیتت  بتتادغیس در 

اا عستتاکر و  عستتکر در طتتی کمتتین مجاهتتدین کشتتت  شتتددد
عتدد  2موترسایکل، یک قبض  تفنگچت  و مذکور، یک عراده 

 2019/12/6موبایل ب  دس  مجاهدین افتاده اس .
 جودد: یک تن عسکر ب  مجاهدین تسلیم شد

یک تن عسکر ) محمدحسن وود غالم یحتی ( در مربوطتات 
ووستتواوی جودتتد والیتت  بتتادغیس  تتس اادرک ح تتای  بتت  

 2019/12/6مجاهدین تسلیم شده اس  .
 دو  قرار گرف ایر مورد اصاب  درام ر: یک قومندای اج

در مربوطتتات ووستتواوی م تتر والیتت  بتتادغیس قومنتتدای 
دتو  اسر رس   وست  بدتن ) ذبیح او   ( هد  ستال  درا

 2019/12/11مجاهدین قرار گرفت  و اخمی شده اس .
 لیم شدسسنگ بتش: یک عسکر ب  مجاهدین ت

در مربوطات ووسواوی سنگ بتش والی  بادغیس یک تتن 
عسکر ) عبداوپلیم وود حتاجی یوستا ( در دتیجت  تتال  
هتتای کمیستتیوی جلتتب و جتتذب اا ح تتای  بگتتاهی حاصتتل 

 2019/12/11 دموده و ب  مجاهدین تسلیم شد.
 م ر: یک عسکر ادده دستگیر گردید

یک تن عسکر ) گل احمد وود فتیا محمتد ( در مربوطتات 
ووستتواوی م تتر والیتت  بتتادغیس بتتر مبنتتای مپلومتتات دقیتت  

ت باراتی اا سوی مجاهدین دستگیر گردید و قضی  ا  ب  اس
 2019/12/11 محکم  شرعی امارت اسالمی س رده شد.

تن اا اجیرای در طی حمل  بر کندک دشمن کشت  و  3مرغاب: 
 اخمی شددد

کنتتدک در تحتت  محاصتتر  دشتتمن در مربوطتتات ووستتواوی 
مرغاب والی  بتادغیس هتد  حملت  موشتکی مجاهتدین 

تن دیگتر  2در اپر بی یک تن عسکر کشت  و ک   قرار گرف 
 2019/12/12 اخمی شددد.

 م ر: یک تن عسکر ادده دستگیر شد
در منط   سنجیت ی ووسواوی م ر والی  بادغیس یک تتن 
عستتتکر ) عبداو تتت  ووتتتد ستتتکندر ( بتتتر منبتتتای مپلومتتتات 
اا و  است باراتی اا سوی مجاهتدین ادتده دستتگیر گردیتد

موترسایکل و م تداری تجهیتزات دیگتر دامبرده یک عراده 
 2019/12/13 ب  دس  مجاهدین افتاده اس .

 مرغاب: کندک دشمن مورد حمل  موشکی قرار گرف 
کنتتدک در تحتت  محاصتتر  دشتتمن در مربوطتتات ووستتواوی 
مرغاب والی  بتادغیس هتد  حملت  موشتکی مجاهتدین 

فرودد موشک ب  داخل کندک اصاب  کرده  2 و قرار گرف 
اپر بی بت  دشتمن تلفتات وارد شتده است  امتا اا  ک  دردد ا

 2019/12/13 جزطیات بی اطال  دقی ی در دس  دیس .
مرغاب: دیروهای وحشی دشمن یک شفاخاد  را بمباردمای 

 کرددد
طیاره هتای جیت  جنگتی دشتمن در بتااار ووستواوی مرغتاب 
والی  بادغیس یتک شتفاخاد  ستاحوی را هتد  بمباردمتای 

اکثتر تپمیتر شتفاخاد  ت ریتب و ایتای  کت شدید قترار داددتد 
 2019/12/13سنگین ماوی ب  شفاخاد  وارد شده اس  .

 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد 2م ر: 
در منط تت  قرقتتاس ووستتواوی م تتر والیتت  بتتادغیس  وستتت  
 امنیتی دشمن مورد حمل  مسلحاد  مجاهتدین قترار گرفت 
 ک  در اپر بی یک تن عسکر کشت  و یتک تتن دیگتر اخمتی

 2019/12/14 .دد گردید
 سنگ بتش: یک تن عسکر ب  مجاهدین تسلیم شد

در مربوطات ووسواوی سنگ بتش والی  بادغیس یک تتن 
عسکر ) فضل احمد وود اولهتداد ( در دتیجت  تتال  هتای 
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کمیسیوی جلب و جذب اا ح ای  بگاهی حاصل دمتوده و 
 2019/12/14 ب  مجاهدین تسلیم شد.
هاوای دشمن یک طفل بشهادت دره بوم: در اپر اصاب  

 رسید
والیت  بتتادعیس  در منط ت  قتتاوی اردک ووستواوی دره بتتوم

دیروهای وحشی دشمن خادت  هتای متردم ملکتی را توستط 
هاوای هد  قرار داده ادد ک  در اپر بی یک طفل  بشهادت 

 2019/12/14 اداو   وادا اوی  راجپویرسیده اس .
اخمی  محافظش 2جودد: مدیرامنی  دشمن کشت  و 
 گردیددد

دیروهای دشمن ک  در منط   ده گرم ووسواوی جودد والی  
بادغیس بغرض عملیات بمده بوددد، مورد حمل  مستلحاد  

در طی بی یک تن مدیر امنیت  )  ک  مجاهدین قرار گرفتند
تتتن محتتافظش اخمتتی  2ذبتتیح او تت  اعظمتتی ( کشتتت  و 

گردیددتتتد و دیروهتتتای دشتتتمن دیتتتز اا ستتتاح   تتتا بفتتترار 
 2019/12/16 ند.گذاشت
 تن دیگر ادده دستگیر شددد 2تن عسکر کشت  و  2جودد: 

قوای در حاوی فرار دشمن در منط   ده گرم ووسواوی جودد 
والیتت  بتتادغیس متتورد حملتت  مستتلحاد  مجاهتتدین قتترار 

تتتن عستتکر کشتتت  و دو تتتن دیگتتر  2 کتت  در دتیجتت  گرفتنتتد
 2019/12/16 میل  یکا ادده دستگیر شددد. 2همراه 
تن دیگر ادده  3تن اا اجیرای کشت  و اخمی و  ۷دد: جو

 دستگیر شددد
قوای دشمن اجیر ک  ب  ووسواوی جودد والی  بتادغیس بمتده 
بتتود، در منط تت  ده گتترم ایتتن ووستتواوی متتورد حملتت  مستتلحاد  

مدیر امنی  دشمن ) ذبیح  ک  در دتیج  مجاهدین قرار گرف 
تن محافظش اخمی گردیتده و متبتاقی  تا  2اعظمی ( کشت  و 
در هنگام فرار، قومندای امنی  این ووسواوی با و  بفرار گذاشتند

افراد  در محاصر  مجاهدین قرار گرف  کت  در طتی جنتگ 
 3تن عسکر اجیر کشت  و یک تتن دیگتر اخمتی و  3با بدای ، 

میل کالشتن و   2میل  یکا،  3 و دتن هم ادده دستگیر شدد
عراده موترسایکل اا دشتمن بت  دست  مجاهتدین افتتاده  3و 

اخمتتتتی شتتتتده  هتتتتمیتتتتک تتتتتن اا مجاهتتتتدین و  استتتت 
 2019/12/16اس .

 م ر: دیروهای دشمن مورد حمل  قرار گرفتند
در مرکتتز ووستتواوی م تتر والیتت  بتتادغیس دیروهتتای دشتتمن 

در طتی بی   کت مورد حمل  مسلحاد  مجاهدین قرار گرفتند

درب مرکتتز دشتتمن توستتط راکتت  ت ریتتب و بتت  دشتتمن 
تلفات جادی دیز وارد شده اس  امتا اا جزطیتات بی اطتال  

 2019/12/1۷  دقی ی در دس  دیس .
 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد 5مرغاب: 

کنتتدک در تحتت  محاصتتر  دشتتمن در ووستتواوی مرغتتاب 
والیتت  بتتادغیس هتتد  ستتال  هتتای ستتنگین و ویتتزری 

 3تن عسکر کشتت  و  2ک  در اپر بی  مجاهدین قرار گرف 
 2019/12/1۷ تن دیگر اخمی گردیددد.

 تن عسکر ب  مجاهدین تسلیم شددد 3جودد: 
تتن عستکر  3در مربوطات ووسواوی جودد والی  بادغیس 

) عار  ووتد رحتیم داد، جمپت  ووتد محمتد و عبداوناصتر 
و جتذب وود حمزه ( در دتیج  تال  های کمیسیوی جلب 

امتتارت استتالمی، اا ح تتای  بگتتاهی حاصتتل دمتتوده و بتت  
 2019/12/1۸ مجاهدین تسلیم شددد.
 تن عسکر کشت  و اخمی شددد 3سنگ بتش: 

در منط تت  وودینتتای ووستتواوی ستتنگ بتتتش والیتت  بتتادغیس 
عساکر  یاد  دشمن اجیر هد  ادفجار متاین قترار گرفتنتد 

خمتی تتن دیگتر ا 2ک  در اپر بی یتک تتن عستکر کشتت  و 
 2019/12/1۸شددد.

 اا اجیرای کشت  و اخمی شددد  تن ۸مرغاب: 
کنتتدک در تحتت  محاصتتر  دشتتمن در ووستتواوی مرغتتاب 
والیتت  بتتادغیس هتتد  راکتت  هتتا و ستتال  هتتای ویتتزری 

 5تن عسکر کشتت  و  3ک  در اپر بی  مجاهدین قرار گرف 
 س اا این درگیری، طیاره هتای و  تن دیگر اخمی گردیددد

هد  بمباردمای قرار داده ادد اما بحمداو    دشمن ساح  را
 2019/12/20 ب  کسی کدام ایادی درسیده اس  .

 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد ۷قادس: 
دزدیک مرکز ووستواوی قتادس والیت  بتادغیس عستاکر  در

در  کت  اجیر مورد حملت  مستلحاد  مجاهتدین قترار گرفتنتد
ن تصتفی  طی بی منط   ېبروت بطور کامل اا وجود دشتم

یک میل  و تن دیگر اخمی شددد 5تن عسکر کشت  و  2و 
 2019/12/23 کالشن و  ب  دس  مجاهدین افتاده .
تن اا اجیرای کشت   ۸سنگ بتش: یک تادک دشمن منهدم و 
 و اخمی شددد

 وست  های امنیتی دشمن در منط   ېهلگزی در مربوطات 
مستلحاد  ووسواوی سنگ بتش والی  بادغیس مورد حملت  
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در طتی بی یتک عستکر  کت  گسترد  مجاهدین قترار گرفت 
بتا دیروهتای کمکتی  و تن دیگر اخمتی گردیددتد 2کشت  و 

کت  در اپتتر بی یتتک تادتتک  دشتمن دیزجنتتگ صتتورت گرفتت 
تتتن  5دشتتمن توستتط متتاین امینتتی بطتتور کامتتل ت ریتتب و 

یتک تتن اا مجاهتدین  و سردشینای ای دیز اخمتی گردیددتد
بتت  م تتام شتتهادت دایتتل شتتددد.  تتتن دیگتتر 2 دیتتز اخمتتی و
 2019/12/26   ت بلهما او  

 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد 3مرغاب: 
کنتتدک در تحتت  محاصتتر  دشتتمن در ووستتواوی مرغتتاب 

 والی  بادغیس هد  
موشتک بت  هتد   کت  حمل  موشکی مجاهدین قرار گرف 

تتن  2اصاب  کرده کت  در اپتر بی یتک تتن عستکر کشتت  و 
 2019/12/2۷  دد.دیگر اخمی گردید

 جودد: یک تن عسکر ب  مجاهدین تسلیم شد
یتتک تتتن عستتکر ) دورمحمدووتتد ستتیدمحمد (  تتس اا درک 
ح تتای  در مربوطتتات ووستتواوی جودتتد والیتت  بتتادغیس بتت  

 2019/12/2۷مجاهدین تسلیم شده اس .
 تن عسکر ادده دستگیر شددد 3م ر: 

ادار  تن عستکر  3در مربوطات ووسواوی م ر والی  بادغیس 
اجیر بر مبنای مپلومات است باراتی اا سوی مجاهدین همراه 
اسناد و مدارک ادده دستتگیر گردینتد کت  استامی شتای شتر  

: رحمت  او ت  ووتد  2  : جمپ  خای وود عبداو   1ذیل اس  :
قضی  افراد متذکور و  محمدعمر وود عبداوغفور  : 3  بسم او  

استتت  بتتت  محکمتتت  شتتترعی امتتتارت استتتالمی ستتت رده شتتتده 
.2019/12/2۸ 

 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد 3مرغاب: 
کنتتدک درتحتت  محاصتتر  دشتتمن در ووستتواوی مرغتتاب 
والیتت  بتتادغیس هتتد  ستتال  هتتای ستتبک و ستتتنگین 

ک  در اپر بی یک تن عستکر کشتت  و  مجاهدین قرار گرف 
یک تتن اا مجاهتدین بشتهادت  و تن دیگر اخمی شددد 2

 2019/12/29 ت بل  او  رسیده اس  .
 جودد: دیروهای وحشی یک فرد ملکی را بشهادت رسادددد
در منط تتت  بب  تتتودی ووستتتواوی جودتتتد والیتتت  بتتتادغیس 
دیروهای وحشی دشمن یک فترد ملکتی ) محمتد دظتر ( را 

اداو ت  وادااویت  با وحشت  و قستاوت بشتهادت رستادده ادد.
 2019/12/29راجپوی

 تن عسکر کشت  شددد 2سنگ بتش: 
بادروکی ووسواوی سنگ بتش والی  بادغیس گزمت  در منط   

تتن  2 ک  در دتیج   یاد  دشمن هد  ادفجارماین قرار گرف 
 2019/12/29عسکر کشت  شددد.

سنگ بتش: یک تن عسکر مورد اصاب  سال  ویزری قرار 
 گرف 

یتتک تتتن عستتکر اجیتتر در  وستتت  ختتود در منط تت  بتتادروکی 
ویتزری  ووسواوی سنگ بتش والی  بتادغیس هتد  ستال 

 2019/12/30مجاهدین قرار گرفت  و اخمی شده اس .

 غور
 تن اربکی کشت  و اخمی شددد 10شهرک: 

در منط   سیراار ووسواوی شهرک والی  غور ملیشت  هتای 
شریر اربکی مورد حمل  مستلحاد  گستترد  مجاهتدین قترار 

ادفجتتار تتتاکتیکی دیتتز بتتر  3جریتتای درگیتتری  و در گرفتنتتد
 ۸تتن اربکتی کشتت  و  2در دتیج  ک   دشمن صورت گرف 

 2019/12/2تن دیگر اخمی گردیددد.
  سابند: یک بدتن شبک  جاسوسی سالم ت ریب گردید

مجاهدین در منط ت  تلمستتای ووستواوی  ستابند والیت  غتور 
یک  ای  بدتن شبک  جاسوستی ستالم را بطتور کامتل ت ریتب 

 2019/12/2کرده و اا بین برده ادد.
دشمن یک مسجد و ېند خاد  را  فیرواکوه: طیاره های

 ددبمباردمای کرد
طیاره دشمن در منط   بهنگرای اا مربوطتات فیرواکتوه در 
مرکز والی  غتور یتک مستجد و ېندخادت  متردم ملکتی را 

ایای سنگین بت  متردم ملکتی  بی ک  در اپر ددبمباردمای کرد
 2019/12/9وارد شده اس .

 فیرواکوه: یک تن عسکر ادده دستگیر گردید
در منط   غلمین اا مربوطات فیرواکوه مرکتز والیت  غتور 
 یک تن عستکر اا ستوی مجاهتدین ادتده دستتگیر گردیتد.

2019/12/13 
 فیرواکوه: یک تن عسکر ب  مجاهدین تسلیم شد

یک تن عسکر ) عبتداو یوم ووتد جتای محمتد ( در منط ت  
والیتت  غتتور  تتس اا مرکتتز  غلمتتین اا مربوطتتات فیرواکتتوه
اهتتتتتتتدین تستتتتتتتلیم شتتتتتتتده درک ح تتتتتتتای  بتتتتتتت  مج

 2019/12/13اس .
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دووتیار: یک عراده تادک و یک عراده رینجر دشمن ت ریب 
 ددگردید

یک عراده تادک و یک عراده موتر رینجر دشمن در مربوطات 
مرکز ووسواوی دووتیار والی  غتور در اپتر ادفجتار متاین هتای 
مجاهدین بطور کامتل ت ریتب و سردشتینای هتردو متوتر دیتز 

 2019/12/13 شددد. کشت  و اخمی
 دوو  یار: یک تادک دشمن منفجر شد

در منط   سمگ ووسواوی دوو  یار والی  غور یک عراده 
ک  در اپر  تادک دشمن اجیر هد  ادفجار ماین قرار گرف 

 بی تادک ت ریب و سردشینای بی دیز کشت  و اخمی شددد.
2019/12/14 

 35و  مسجد 2: در اپر بمباردمای وحشیاد  دشمن دووتیار
 فرد ملکی بشهادت رسیددد ۸خاد  ت ریب و 

اشغاوگرای وحشی در منط   اوالدخواج  ووستواوی دووتیتار 
والیتت  غتتور خادتت  هتتای متتردم ملکتتی را هتتد  بمباردمتتای 

خادت  ت ریتب  35باب مسجد و  2 ک  وحشیاد  قرار داددد
طفل بشهدت رستیددد و عتالوه  5تن مرد ، یک ای و  2و 

بر بی ایتای ستنگین متاوی دیگتر بت  متردم ملکتی وارد شتده 
 2019/12/15اداو   وادااوی  راجپویاس  .

 تن اا اجیرای کشت  و اخمی شددد 30دووتیار: 
در منط تت  ستتمک ووستتواوی دووتیتتار والیتت  غتتور عستتاکر 

 ورد حمل  مسلحاد  گسترد  مجاهدین قرار گرفتنددشمن م
تتتن اا اجیتترای  10 وتتتن عستتکر کشتتت   20در طتتی بی  کتت 

تن اا مجاهدین ب  م ام شهادت دایتل  2 و اخمی گردیددد
 2019/12/15ت بلهم او   تپاوی گردیددد.

 ددتادک دشمن منهدم گردید 2دووتیار: 
اده در منط   سمک ووسواوی دووتیار والیت  غتور یتک عتر

تادک دشمن هتد  هتاوای مجاهتدین قترار گرفت  و یتک 
دد کت  در عراده تادتک دیگتر دیتز توستط متاین منفجتر شتد

عستتکر دشتتمن اخمتتی  2هتتردو تادتتک ت ریتتب و  دتیجتت 
 2019/12/15شددد.

تن عسکر کشت  و اخمی و یک تادک منهدم  3دووتیار: 
 ددگردید

در منط   سمک ووسواوی دووتیار والیت  غتور عستاکر اجیتر 
هد  حمل  موشکی مجاهدین قرار گرفتند ک  در اپر بی یتک 

تن عستکر کشتت  و یتک  2 ای  توپ دیسی دشمن ت ریب و 

در یک واقپ  دیگر یک عراده تادتک .ددتن دیگر اخمی گردید
کت  در  دشمن در ساح  مذکور هد  ادفجار ماین قرار گرف 

اپتتر بی تادتتک ت ریتتب و سردشتتینای بی دیتتز کشتتت  و اخمتتی 
 2019/12/1۷شددد.

خاد  را ت ریب و ایای  40دووتیار: دیورهای وحشی دشمن 
 سنگین ماوی ب  مردم وارد ساختند

در منط تت  ستتمک ووستتواوی دووتیتتار  اشتتغاوگرای بتتار دیگتتر
والیتت  غتتور خادتت  هتتای متتردم ملکتتی را هتتد  بمباردمتتای 

خادتت  بطتتور کامتتل ت ریتتب و  40   دتتد کتتشتتدید قتترار داد
سفیدای، ادای و اطفال شهید تپدادی اا مردم بشمول موی 

و اخمی شددد و ایای سنگین ماوی ب  مردم مظلتوم منط ت  
 تتس اا ایتتن  وارد گردیتتده استت . اداو تت  و ادااویتت  راجپتتوی

بمباردمتتای وحشتتیاد ، متتردم بتتاقی مادتتده در ستتاح  در ایتتن 
هوایی بسیار سرد مجبور ب  ترک خاد  و کاشاد  ختود شتده 

 2019/12/1۷ادد.
 اربکی کشت  شد دووین : یک تن

ملیش  های اربکی در منط ت  خواجت  گتای ووستواوی دووینت  
ک   والی  غور مورد حمل  مسلحاد  مجاهدین قرار گرفتند

 2019/12/1۷. در طی بی یک تن اربکی اخمی گردید
 تن اربکی ب  مجاهدین تسلیم شددد 6ساغر: 

تتن اربکتی  6در منط   جواج  ووسواوی ساغر والی  غتور 
ک ح ای  ب  مجاهدین تسلیم شتددد کت  استامی  س اا در

شای شر  ذیل اس  :اومتی ووتد دجتم اوتدین، ست ی ووتد 
مالمحمدیوسا، طاهر وود عبداوظاهر، برک  وود حتاجی 
 عبتتتتداوغنی، باامحمتتتتد و ضتتتتیاء اوحتتتت  ووتتتتد ایتتتتوب

.2019/12/20 

 دیمروا
 دالرام: عساکر اجیر مورد حمل  قرار گرفتند

دالرام والیت  دیمتروا یتک  وستت  در منط   منار ووسواوی 
ایتن  و دشمن مورد حمل  مسلحاد  مجاهتدین قترار گرفت 

دیگر سال  هتای عملیات ک  توسط سال  های ویزری و 
در طتتی بی بتت  دشتتمن  ادجتتام گرفتت پ یلتت  و خفیفتت  

تلفتتات وارد گردیتتده استت  امتتا اا جزطیتتات بی اطتتال  
 2019/12/3دقی ی در دس  دیس .
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همراه یک قبض  تفنگچ  دستگیر دالرام: یک تن داد 
 گردید

در مربوطات ووسواوی دالرام والی  دیمروا یک تتن داد ) 
اقوم وود ظریا باشند  ووسواوی باالبلوک والی  فراه ( اا 

اا دتامبرده یتک قبضت  و  سوی مجاهدین ادده دستگیر شتد
تفنگچتت  هتتم بتت  دستت  بمتتده استت  دتتامبرده بتت  جتترم ختتود 

  ب  محکمت  شترعی امتارت اعترا  کرده اس  و قضی  ا
 2019/12/3اسالمی س رده شده اس .

 دو  قرار گرف اخاشرود: یک عسکر مورد اصاب  درا
در منط   شش بب  ووسواوی خاشرود والی  دیمتروا یتک تتن 

دو  مجاهتدین امورد اصاب  سال  درا  عسکر  وست  قلپ ،
 2019/12/6قرار گرفت  اس .

تن دیگر  4را شهید و خاشرود: دیروهای وحشی یک فرد ملکی 
 را با خود برددد

در منط تت  وتتوی را  ووستتواوی خاشتترود والیتت  دیمتتروا 
اشغاوگرای خارجی همراه اجیرای شتای دست  بت  عملیتات 

فرد ملکی را ک  بر موترسایکل سوار بوددد،  2 و شباد  اددد
دیروهتای  طبت  خبتر دیگتر بااداش  کرده و با ختود برددتد

وحشی در منط   گرو، یک تن ده ای را بشتهادت رستادده 
تتتتتن دیگتتتتر را بااداشتتتت  کتتتترده و بتتتتا ختتتتود بتتتترده  2و 
 2019/12/9ادد.

 دالرام: یک موتر ارهی دشمن منفجر گردید
در منط   سنجری ووسواوی دالرام والی  دیمروا یتک عتراده 

کت  در  موتر ارهی دشمن اجیر هد  ادفجار ماین قرار گرف 
تن عسکر اجیر در  5موتر دشمن بطور کامل ت ریب و  تیج د

 2019/12/9 بی کشت  شددد.
 خاشرود: یک تن رهزی کشت  شد

یتتک  در منط تت  منتتار ووستتواوی خاشتترود والیتت  دیمتتروا
رهزدتتتای بتتتر شتتتاهراه در حتتتال اختتتاذی و گتتترفتن  تتتول اا 
موتروادای بوددد ک  متورد حملت  مستلحاد  مجاهتدین قترار 

یک تن رهزی کشت  و متباقی اا ستاح   ک  در دتیج  گرفتند
 2019/12/10 موف  بفرار شددد.

 دو  قرار گرفتندامورد اصاب  درا عسکر 2دالرام: 
در مربوطات ووسواوی دالرام والی  دیمروا یک تن عسکر 

  وست  

 و دو  مجاهتدین قترار گرفت اگمرک مورد اصاب  درا
در مربوطات ووسواوی مذکور بر سرک دیمتروا، یتک تتن 

دتو  امتورد اصتاب  ستال  درا دیز عسکر  وست  دشمن
 .ددکشتتتتت  شتتتتد هتتتتر دومجاهتتتتدین قتتتترار گرفتتتت  و 

2019/12/15 
 دالرام: یک  وست  دشمن مورد حمل  قرار گرف 

 وستتت  شتتین غتتزک در منط تت  کوتلتتک ووستتواوی دالرام 
مجاهتتدین قتترار والیتت  دیمتتروا متتورد حملتت  مستتلحاد  

تتتتتتن عستتتتتکر کشتتتتتت   2در طتتتتتی بی  کتتتتت  گرفتتتتت 
 2019/12/16شددد.

 خاشرود: یک موتر ارهی دشمن منفجر گردید
در منط   گمرک ووسواوی خاشرود والی  دیمروا یتک عتراده 
کت   موتر ارهی کاروای دشمن هد  ادفجار ماین قرار گرفت 

موتر دشمن بطور کامل ت ریب و سردشینای بی هم   در دتیج 
 2019/12/16 کشت  شددد.

 دالرام: قرارگاه دشمن مورد حمل  قرار گرف 
در منط تت  دهمزدتتگ ووستتواوی دالرام والیتت  دیمتتروا یتتک 
قرارگتتاه دشتتمن اجیتتر متتورد حملتت  مستتلحاد  مجاهتتدین قتترار 

ا در طی بی ب  دشمن تلفات وارد گردیده اس  اما ا ک  گرف 
 2019/12/1۷جزطیات بی اطال  دقی ی در دس  دیس .

 ددموتر ارهی دشمن ت ریب گردید 2خاشرود: 
در منط تت   تتل غورغتتوری در مربوطتتات مرکتتز ووستتواوی 
خاشرود والی  دیمروا کتاروای دشتمن اجیتر متورد حملت  

عتتراده  2در طتتی بی  کتت  مستتلحاد  مجاهتتدین  قتترار گرفتت 
موتر ارهی دشمن مورد اصاب  قرار گرف  و ت ریب و ب  

امتا اا جزطیتات بی  دد واجیرای تلفتات جتادی دیتز وارد شتد
 2019/12/1۷ اطال  دقی ی در دس  دیس .

 دالرام: یک عرده تادک ضربتی دشمن منفجر گردید
در منط تت   یتتروای ووستتواوی دالرام والیتت  دیمتتروا یتتک 

ضربتی دشمن اجیر هد  ادفجتار قتوی متاین عراده تادک 
تادک دشمن بطور کامل ت ریب و  ک  در دتیج  قرار گرف 

 2019/12/1۸ سردشینای بی دیز کشت  و اخمی شددد.
 دو  قرار گرفتنداعسکر اجیر مورد اصاب  درا 2دالرام: 

در منط تت  استت ین قرارگتتاه در مربوطتتات ووستتواوی دالرام 
 وست  دشتمن متورد اصتاب  والی  دیمروا یک تن عسکر 
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 دیتز یک تن عسکر در منط   گمرک و دو  قرار گرف ادرا
و هتتر دو  دتتو  مجاهتتدین قتترار گرفتت امتتورد اصتتاب  درا

 2019/12/19 . کشت  شددد
 تن عسکر اجیر کشت  و اخمی شددد 5دالرام: 

یتتک تتتن عستتکر قرارگتتاه دشتتمن ) استت ین قرارگتتاه ( در 
روا هتتد  ستتال  مربوطتتات ووستتواوی دالرام والیتت  دیمتت

دزدیتک  و در دو  مجاهدین قترار گرفتت  و کشتت  شتدادرا
منط   مذکور، یک تن عستکر دیگتر دشتمن در طتی حملت  
مسلحاد  مجاهدین مورد اصاب  قرار گرفت  اس  .در یک 
واقپ  دیگتر یتک تتن عستکر  وستت  گرو تای هتد  ستال  

دتتو  قتترار گرفتت  و کشتتت  شتتد .همچنتتین در منط تت  ادرا
تتتن عستتکر اجیتتر متتورد اصتتاب   2ووستتواوی، دوراهتتی ایتتن 

 2019/12/22 سال  ویزری قرار گرف  و کشت  شددد.
خاشرود: یک تن عسکر مورد اصاب  سال  ویزری قرار 

 گرف 
 هتتره دار  وستتت  ادجیتتر در منط تت  رای ووستتواوی خاشتترود 
و  والیتت  دیمتتروا متتورد اصتتاب  ستتال  ویتتزری قتترار گرفتت 

 2019/12/23 .کشت  شد
 ک عسکر اجیر ب تل رسیددالرام: ی

در منط   کوتلک ووسواوی دالرام والی  دیمروا یک تتن 
دتتو  قتترار اعستکر  وستتت  شتتین غتتزک هتتد  ستتال  درا

 2019/12/24 گرف  و کشت  شده اس .
 خاشرود: یک عسکر کشت  شد

در منط    ش  حسن ووسواوی خاشرود والیت  دیمتروا یتک 
کشتت  شتده دتو  قترار گرفت  و اتن عسکر مورد اصاب  درا

 2019/12/24اس .
 عسکر اجیر کشت  و اخمی شددد 3خاشرود: 

یک تن عسکر در  وستت  ادجیتر در منط تل رای ووستواوی 
دتو  مجاهتدین اخاشرود والی  دیمروا مورد اصاب  درا

قتترار گرفتتت  و کشتتت  شتتد.در همتتین حتتال  وستتت  قلپتت  در 
منط تت  شتتش ببتت  ایتتن ووستتواوی متتورد حملتت  مستتلحاد  

یک تتن عستکر کشتت  و » ک  در اپر ب ر گرف مجاهدین قرا
 2019/12/26.دد یک تن دیگر اخمی گردید

 دالرام: یک موتر ارهی دشمن منفجر گردید

یتتک عتتراده متتوتر گزمتت  دشتتمن در منط تتل  متت  محستتن در 
مربوطات ووسواوی دالرام والیت  دیمتروا هتد  ادفجتار قتوی 

توتت  تادتک دشتمن بطتور کامتل  ک  در دنتیجت  ماین قرار گرف 
توتتتتتتت  گردیتتتتتتد و تمتتتتتتام سردشتتتتتتینای اجیتتتتتتر بی کشتتتتتتت  

 2019/12/26شددد.
 خاشرود: یک عسکر اجیر ب تل رسید

 وست  خاد  در منط   منار در مربوطات ووسواوی خاشترود 
 والی  دیمروا موردحمل  مسلحاد  مجاهتدین قترار گرفت 

 یتتتک تتتتن عستتتکر در  وستتتت  کشتتتت  شتتتد کتتت  در دتیجتتت 
.2019/12/2۷ 

  وست  دشمن مورد حمل  قرار گرف دالرام: یک 
در منط   کوتلتک ووستواوی دالرام والیت  دیمتروا یتک  وستت  

در  کت  امنیتی دشمن مورد حمل  مسلحاد  مجاهدین قرار گرف 
طتتی بی بتت  دشتتمن تلفتتات وارد شتتده استت  امتتا اا جزطیتتات بی 

 2019/12/2۸اطال  دقی ی در دس  دیس .
 یک عسکر ب تل رسیددالرام: اجیرای اا یک  وست  فرار و 

در مربوطات ووسواوی دالرام والی  دیمروا اجیرای اا یتک 
 وست  شای )  وست  ختاکی ( بتر شتاهراه هترات قنتدهار اا 
ترس حمالت مجاهدین  ا بفرار گذاشتتند.در همتین حتال 
دیروهای اجیر در صدد خنثی کردی یک حل ت  متاین بوددتد 

دیگتری دیتز  خبترطبت  ک  ماین مذکور بر بدای ادفجتار کرد.
یتتک تتتن عستتکر در منط تت  دهمزدتتگ در حملتت  مجاهتتدین 

و کشت  شد.در یک واقپت  دیگتر   مورد اصاب  قرار گرف 
یک  وستت  دشتمن در منط ت   مت  حتاجی وویجتای متورد 
حمل  قرار گرف  ک  در طی بی ب  دشمن تلفات وارد شتده 
استتتت  امتتتتا اا جزطیتتتتات بی اطتتتتال  دقی تتتتی در دستتتت  

 2019/12/29دیس .
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 0 2 ۱5 ۱1 2۱5 71۱ 0 0 0 ۱23 تذخشان 22
 0 7 3 70 200 770 0 0 0 ۱2۱ جُزجان 26
 ۱ 3 ۱2 ۱60 220 ۱272 ۱ 0 ۱ 565 تهخ 70
 0 0 0 7 2 ۱1 0 0 0 ۱1 تامیان 7۱
 0 ۱2 ۱1 70 222 223 0 0 0 ۱27 سرپم 72
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 ې پيلوټو الوتکو پو فراه کې.يوه بې:                                        انُتك ېشُ ېوسكُر

 پو غور کېيوه بې پيلوټو الوتکو                                        يوه چورلکو پو لوګر کې.

 يوه بې پيلوټو الوتکو پو ىرات کې.                       دوه بې پيلوټو الوتکې پو روزګان کې.

 يوه جيټ الوتکو پو سمنګان کې        درې چورلکې او پنځو بې پيلوټې الوتکې پو ىلمند کې.

 پو ميدان وردګ کېيوه چورلکو                            يوه بې پيلوټو الوتکو پو قندىار کې.

 يوه چورلکو پو بغالن کې                                      دوه چورلکې پو زابل کې.

 دوه بې پيلوټو الوتکې پو پروان کې.                                   يوه چورلکو پو فارياب کې.
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