
 
 د تخطیانو لیست ) ۱۷ / شعبان  ۱۰�خه د ( اپریل )   ۱۱ / رجب ۶ مارچ (  وروسته د امریکا له خوا د توافقنامې له السلیک 
 مالي خسارات �اني تلفات تخطي سیمه یا کلی ولسوالي والیت وخت نٻټه ګ�ه

 ودان� وسایط زخمي شهید
  ټانک ۱ ۰ ۰ ډرون کچایلکو  ٓاب کمري  بادغیس  ۱۲  ش:   ۶/  ٣/  ٢٠٢٠ ۱
 اطاقونه  ۰ ۰ ډرون چین فارسي پشت رود فراه ۳ - ۲  و:  ۶/  ٣/  ٢٠٢٠ ۲
 کور   ۰ ۰ ډرون شهید ٓاباد امام صاحب کندوز   ۳  و :  ۶/  ٣/  ٢٠٢٠ ۳
    مجاهد ۲ ډرون ای ناوهپ ترینکوټ روزګان ۳۰:   ۶ش:  ١٣/ ٣/  ٢٠٢٠ ۴
 جومات او اړوند توکی    باربم  ٓاقچه جوزجان  ١۵/  ٣/  ٢٠٢٠ ۵
   ملکي۲ ملکیان ۱۰ توپونه سرای کلی توت مزار خان ٓاباد کندوز  ماسپ�ين  ١۶/  ٣/  ٢٠٢٠ ۶
  موټر ۱ ۰ ۰ ډرون شیګان میزانه زابل ۱۰ :  و ١۶/  ٣/  ٢٠٢٠ ۷
  ۰  ۰ مجاهد ۱ ډرون عبد الخیل شنډونې اچین ننګرهار ماسپ�ین ١۶/  ٣/  ٢٠٢٠ ۸
   ملکي ۱  ملکي ۳ توپونه ګلي خیل –دو ٓاب  سید ٓاباد میدان وردګ  ١٧/  ٣/  ٢٠٢٠ ۹

 دوه کورونه    توپونه غني خیل چک میدان وردګ  ١٧/  ٣/  ٢٠٢٠ ۱۰
    مجاهدین ۳ ډرون لوی مانده نادعلي هلمند ۳۰: ۱۲و:  ۱۹/  ۳/  ۲۰۲۰ ۱۱
 یو اطاق  مجاهدین ۲ مجاهدین ۲ ډرون میزانې سړک قالت زابل ۱ش:  ۱۹/  ۳/  ۲۰۲۰ ۱۲
     ډرون میزاني سړک قالت زابل  ۱۹/  ۳/  ۲۰۲۰ ۱۳
 یو اطاق  مجاهدین ۳ مجاهدین ۳ ډرون ميزاني سړک قالت زابل  ۱ش:  ۲۰/  ۳/  ۲۰۲۰ ۱۴
 خونې ۳ د عامو خلکو    ډرون  پشتکوه فراه ۳۰: ۱و:  ۲۱/  ۳/ ۲۰۲۰ ۱۵
   ملکي ۱ ملکي ۱ ډرون غبرګې ینېسپ ،خوا�و  قالت زابل  ۲۱/  ۳/  ۲۰۲۰ ۱۶
 کور    ملکي۱۱ بمبار یکه توت بٔامام صاح کندوز  ش:  ۲۲/  ۳/  ۲۰۲۰ ۱۷



 

 مالي خسارات �اني تلفات تخطي سیمه یا کلی ولسوالي والیت وخت نٻټه ګ�ه
 ودان� وسایط زخمي شهید

 رشجومات ف ایکل.مو�ر س ۸مو�ر ۱   چاپه تان غړک ٔابااحمد  پکـتیا ش ٢١/  ٣/  ٢٠٢٠ ۱۸

    ملکي ۴ بمبار تاجکي قشالق ارچي کندز ش ٢١/  ٣/  ٢٠٢٠ ۱۹
    مجاهدین ۴ چاپه باوړيو ایوبزو  قالت زابل ش ٢٢/  ٣/  ٢٠٢٠ ۲۰
    ا ملکي چاپه بیدک سپین بولدک کندهار ش ٢۴/  ٣/  ٢٠٢٠ ۲۱
  ټانک ۱   ډرون بازوګي شاجوی زابل ۱۰ش:  ٢۵/  ٣/  ٢٠٢٠ ۲۲
  موټر ۱ ملکي ۳ ملکي ۲ هاوان قورغل ٓاله سای کاپیسا ۱۰و:  ٢٧/  ٣/  ٢٠٢٠ ۲۳
 سرایونه ۲دمجاهدینو    چاپه ژړ مکـتب مارجه هلمند ۱۱ش:   ٢٨/  ٣/  ٢٠٢٠ ۲۴
  موټر ۱ مجاهدین ۳ مجاهدین ۴ ډرون حاجي ګل محمد کیمی مرکزی بغالن بغالن   ٢٩/  ٣/  ٢٠٢٠ ۲۵
   ملکي ۳ ملکي ۱ بمبار رهین علیشنګ انلغم ۱۰و:  ٢٩/  ٣/  ٢٠٢٠ ۲۶
 د کور دروازه    چاپه کچي او کرنیل مرکز لوګر ش ٢٩/  ٣/  ٢٠٢٠ ۲۷
    ملکي ۱ هاوان حاجي ٓاباد علیشنګ لغمان  ۲و:   ۳۰/  ۳/  ۲۰۲۰ ۲۸
   ملکي ۱ ملکي ۱ هاوان محب خیل تګاب کاپیسا  ۱۰و:  ۳۰/  ۳/  ۲۰۲۰ ۲۹
 کور   ملکی  ۳  بمبار  باوړیو قالت زابل  ۱۲و:  ۳۱/  ۳/  ۲۰۲۰ ۳۰
    ملکي۱ چاپه هوتکو کلی قالت زابل ش ۱/  ۴/ ۲۰۲۰ ۳۱
 کور    ملکي ۴ بمبار خستک جرم بدخشان  ۳و:   ۲/  ۴/  ۲۰۲۰ ۳۲
    مجاهدین  ۳ ډرون یرګـتو، ٔابو کال شلګر غزنی  ۸ش :  ۲/  ۴/  ۲۰۲۰ ۳۳
     چاپه افغانیه دري کانډو کلی نجراب کاپیسا ش  ۲/  ۴/  ۲۰۲۰ ۳۴
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   ملکي ۲ ۱ هاوان بسرام مهتر الم لغمان  ۵و:  ٣/  ۴/  ٢٠٢٠ ٣۵
 اهدینو اطاقد مج  مجاهد ۱ مجاهدین  ۴ ډرون شل ګامي  کندهار و ٣/  ۴/  ٢٠٢٠ ٣۶
 د مجاهدینو اطاق  مجاهد ۱ مجاهدین ۴ ډرون رنګریزان میوند کندهار  ۱۱و:  ٣/  ۴/  ٢٠٢٠ ٣٧
 حیوانات ۱۵کور او   ملکي ۸ ملکي ۵ بمبار ګرم ٓاب قطزو  خاص روزګان روزګان ۱۵:  ۱ش:  ۴/  ۴/  ٢٠٢٠ ٣٨
   دمجاه ۱ مجاهدین  ۳ چاپه اومکي قالت زابل  ۲و:   ۴/  ۴/  ٢٠٢٠ ٣٩
 دري کورونه  ملکي ۵ ملکي ۲ بمبار شفچان جرم بدخشان  ۱ – ۱۲و:   ۵/  ۴/  ٢٠٢٠ ۴٠
  موټر۲ ملکي ۲ ملکي ۴ بمبار مرخنجک ارغنداب زابل و ۵/  ۴/  ٢٠٢٠ ۴١
   ملکي ۲ ملکي ۱ هاوان  هاشم خیل سید ٓاباد میدان وردګو و ۵/  ۴/  ٢٠٢٠ ۴٢
   ملکی  ۲ ملکي  ۱ هاوان نهپ چک میدان وردګو و  ۵/  ۴/  ٢٠٢٠ ۴٣
  ک�ت�۲   بمبار کوټخیل ارغنداب زابل و ۵/  ۴/  ٢٠٢٠ ۴۴
   ملکي ۸ ملکي ۳ بمبار خوشاب دامان کندهار ش: ماشام ٧/  ۴/  ٢٠٢٠ ۴۵
     بمبار ترسک چشمه اشکمش تخار  ۲و:  ٧/  ۴/  ٢٠٢٠ ۴۶
   مجاهد ۱ مجاهدین  ۲ ډرون  عباد هللا قلف مارجه هلمند  ۳۰:  ۱۱و:  ٧/  ۴/  ٢٠٢٠ ۴٧
 مسجد او یو کور   ا ملکی ملکي  ۲ بمبار پټان خیل سید ٓایاد میدان وردګ و: ماسپ�ين  ۸/  ۴/  ۲۰۲۰ ۴۸
 یانېشمس ۸  کور  ۱ موټر ۳   بمبار کوچله بازار ډیلي پکـتیکا ش ۹/ ۴/  ۲۰۲۰ ۴٩

 کورونه ۸حیوانات. ۱۰   ملکی ۱ ملکی  ۴ بمبار  باشند، تیر ګران وردوج بدخشان و  ۱۰/  ۴/  ۲۰۲۰ ۵٠
)  ۹ ) ډرون او بمبار.  ( ۳۳پٻ�ې شوې دي: (  د تخط� ۵۰ ) پورې   ۱۷د شعبان تر  ۱۴۴۱�خه د  ۱۱یا  ۱۰/ رجب  ۱۴۴۱=  ۱۰/  ۴/  ۲۰۲۰�خه د  ۶یا  ۵/  ۳/  ۲۰۲۰د (  لنډیز:

ملکي خلک  ۶۳پٻ�و کې  ۳۳زخمیان شوي. په  ۱۳مجاهدین شهیدان شوي. او  ۳۵پٻ�و کې  ۱۷شوي. په کسه شهیدان او زخمیان  ۱۵۵چاپـې.  مجموع )  ۸ توپونه او هاوانونه (
یا ویجاړ شوي یا یــې په یــې اوه اته موټر، اته نهه، موټرسایکلونه  اکـثریت یــې ویجاړ شوي.  کورونه ۲۱ف شوي. حیوانات تل ۲۵ملکي خلک زخمیان دي.  د عامو خلکو  ۴۵شهیدان او 
 شوي. پن�ه جوماتونه وران شوي او متضرر شوي. د مجاهدینو �لور، پن�ه ټانکونه او موټر ویجاړ شوي. اوه، اته اطاقونه یــې ویجاړ شوي او متضرر  ،�ان سره وړي.  �لور چاپو کې له 

منلې دي، البته د پ�ٻدو لپاره یــې ډول ډول داسې توجیهات یادونه: دا هغه پٻ�ې دي چې موږ ته یــې په اړه معلومات را رسیدلي دي، له مقابل لوري سره مو شریکې کړې، هغوی یــې 
و په اړه  بې خبره �ودلې ده.  کړي چې موږ ته قابل قبول نه دي. �ینې داسې پٻ�ې هم شته چې په اړه یــې یا موږ ته معلومات نه دي را رسیدلي، یا یــې مقابل لوري د پٻ�ٻد 


