
 

    

   

   

   

    

   

    

    

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

   

    

     

  

    

 

 

  

  

 

 

   

    

 

     

 

    

 

  

 

  

 هـ . ش  1399/ 29/10دوشنبه     ( 17)ه شمار

    

 

2120/ January /18/ Monday میالدی   ( 335)ه مسلسل شمار
   

  

 

 ویا شویــباید از بازار جنگ ج راحریت 

 ریدی آنزمان آزاده و گویا شویــگر خ            

 در فرهنگ تو باشد توانا و غنیـــهر ق

 وژة انسانیت دریا شویــدر در ســآنق                            

 گر بمانی محروم از فیض سواد و علم روز

 شکار غول مافیا شوی دوــان صیـــرایگ                           

                                                                                                            

 

 وزارت امنیتـی امـور ارشـد معـی  قانع عبدالصبور پاسوال ستر

 خـا  قطعات ازمنسوبی  ت  ۱۵۰ فراغت مراسم در امورداخله،

 تعلیمـی مرکـز در که ظرفیت، ارتقای آموزشی ةبرنام از پولیس

 نیروهـای کـه گفت بود، نموده اشتراک لوگر والیت قلعه شکار

 هـرا  سـرکو  در بیشـتری وثریـتم پـولیس خـا  قطعات

 بـا مسـتقیم مقابلـه توان تروریستان اکنون و داشته طالب افگنان

 .دنندار را نیروها ای 
ــرد تصــری  وی ــه ک ــای ک ــات نیروه ــا  قطع ــولیس خ  در پ

 آسـیب بـدون و کـرده عمـ  مسـلکی ةبگونـ شان هایعملیات

 .مینمایند سرکو  را دشم  ملکی، افراد به رسیدن
 هـای قهرمـانی و هـا رشـادت به امورداخله رتوزا ارشد معی 

 فداکاری که، افزود و کرد اشاره پولیس خا  قطعات نیروهای

 مردم مال و جان از حفاظت راستای در که آنان هایقهرمانی و

 ملی

 

۴۵

.

 

.

۱۶
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.

 طبق یک خبر دیگر:
 راه بـا  کاب ، والیت امنیه قوماندانی پولیس  منسوبی

 .شد نخواهد فراموش گاهی هیچ است،
 پـولیس خا  قطعات رهبری سالم مدیریت از قانع سترپاسوال

 گردیـده نبـرد هایمیدان در آنان مزید های موفقیت سبب که

 .نمود قدردانی و امتنان اظهار نیز است،
 عمـومی قومانـدان عظیمی میراحمد پاسوال حال همی  در

 قطعـات منسـوبی  بیشـتر نیرومنـدی از پولیس خا  قطعات

 در نیروهـا ایـ  کـه داد اطمینـان و کـرد یاد پولیس خا 

 مقابـ  رد خـود وط  و مردم از دفاع آماده شرایط هرگونه

 .بود خواهند تروریستان
 قطعـه منسـوبی  ت  چند از امنیتی امور ارشد معی  همچنان

 مال و جان از دفاع راه در که لوگر، در مستقر پولیس خا 

 بودنـد، برداشـته زخـم طالـب تروریسـتان بـا نبرد در مردم

 .کرد دلجویی و عیادت

 

 طبق یک خبر دیگر:
 عملیـات یک انجام با پولیس، خا  قطعات نیروهای

 کــه را فــردی هــرات، شــهر مربوطــات در هدفمنــد

ــروه عضــویت ــتی گ ــان" تروریس  در دارد، را "طالب

 بازداشـت هدفمنـد، ترورهـای سـازماندهی به پیوند

 .اندنموده
 تروریست ای  نزد از آمده بدست دارکم و شواهد 

 ترورهـای سـازماندهی وولیتئمسـ که دهدمی نشان

 .است داشته عهده به هرات شهر در را هدفمند

 

 داخلـه امـور مخـدر وزارت مـواد بـا مبـارزه معینیت
( 2۰) در را عملیــات( 78) گذشــته هفتــه یــک درطــی
 درنتیجـه کـه نمودنـد واجرا سازماندهی کشور والیت

  و تخریـب البراتـوار( 7) مخـدر مـواد گـاه ذخیره( ۵)
 مـواد وفـروش قاچـا  بـه درپیوند را مظنون ت ( 98)

 بازداشـت مظنـونی  نـزد از اند. نموده مخدربازداشت
 گـرام کیلـو (22) ی ئهـرو گرام کیلو( ۱۵) مقدار شده

 کیلـو( 2۱2۵۰) چـر  گـرام کیلـو( ۱۰۰24۰) تریاک
ــرام ــه گ ــر( 8۵4) بنگدان ــروبات لیت ــالک مش ( ۵) ولیه

 آور نشـه تابلیـت قر  2۱3 و امفتامی  مت کیلوگرام
(K) وسـایط عـراده( ۱3) همچنان .است آمده بدست 

( 7۱24) مبلـ  اسـلحه می ( ۱۰) تلیفون سیت( ۱9) نقلیه
 مـواد وفروشـندگان قاچاقبران نزد از نیز امریکایی دالر

 .است گردیده وضبط مخدرکشف
 

 

 در را تـ  23 اوپراتیفـی، عملیـات چنـدی  اندازی

ــه پیونــد ــائی جــرایم ب ــ  مختلــف نقــا  از جن  کاب

 .نمودند بازداشت
ــ  ــراد ای ــد در اف ــه پیون ــلحانه، دزدی ب ــ ، مس  قت

 غیـر سـح  انتقـال موتر، دزدی هدفمند، ترورهای

ــانونی، ــد ق ــه تهدی ــر ، ب ــت م  دزدی، ،مجروحی

 نقـا  از  مخـدر مـواد فـروش و موبای  چپاولگری

 هشـتم، هفـتم، چهـارم، سـوم، دوم، نواحی مختلف

ــم، ــم، ده ــدهم، دوازده ــدهم، هف ــزدهم هج  و  ن

 و شناسـائی پولیس توسط کاب  والیت فرزه ولسوالی

 بازداشــت مظنــونی  نــزد از .انــدگردیده بازداشــت

 قتسر موبای  سیت پنج و کمری سح  می  8 شده،

 .است آمده بدست نیز شده
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روزه میان تیی   20آغاز مذاکرات مجدد پس از یک وقفة 

دولت جمهوری اسالمی افغانسیاان و  ةهای مذاکره کنند

برای نوید خوشی کشور  سال در 40پس از گروه طالبان، 

 خواهد بود.آوردن صلح 

مردم افغانساان که طع  تلی  جنیر را طیی  هیل سیال 

 شیده و تا هنوز قربانی هیای اخییر کیام شیان را تل ایر 

ساخاه است  ش  اناظار یک صلح زود هنگام میی باشیند. 

هر ند کارشناسیان ررصیه سیاسیی و نظیامی در داخیل 

صلح را بیه اییز زودی  افغانساان و خارج از کشور آوردن

ها نمی پذیرند اما آوردن یک آتش بس زود هنگام را در 

مردم افغانساان کیه  جریان مذاکرات صلح رد نمی نمایند.

قربانی اصلی ایز جنر ها می باشند ایز امیدواری را در 

اذهان می پرورانند تا هردو جانب جنیر از در اسیارمام 

ساه بییش از اییز به مالت زار مظلومان ایز سرزمیز نگری

نگذارند ایز جنر نیابای قربانی بیشیاری داشیاه باشید. از 

همیز رو مردم مظلوم افغانساان از هردو جانب ب صیو  

گروه طالبان ایز تقاضا را دارند تا برای تداوم میذاکرات 

یک آتش بس دایمی و یا ه  مؤقای سرتاسیری را اریالم 

آتش بس با  نموده تا باشد ایز مردم مظلوم در جریان ایز

همه می دانند کیه هیر روز  .روح آرام نفس رامت بکشند

دریز کشور خون ری اه می شود آیا در پیس اییز همیه 

خون ری از ها دساان پلید بیگانگیان قیرار نیداردل البایه 

همه بدیز باورند که دارد. زیرا ایز جنر نیابای از سوی 

ور افغانها نه بلکه از سوی کشورهای منطقه و جهیان شیعله 

شده و تداوم یافاه است. هرگاه طرف های جنیر بیاری 
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 خفیفیه اتلایک تمرینات تاری ی پیدایش به ما اگر
 وجیود قدی  بسیار های زمان از کنی  اندازی نظر

 در خفیفیه اتلاییک ممالیک دیگیر از قبیل داشت
 .شد کار روی انگلساان

 بییز خفیفیه اتلایک مسابقه اولیز( 1837) سال در
 دو مسیافه در دوییدن( رگبی شهر) کالج محصلیز
 .گرفت صورت کیلومار

 پروگییرام در بلنیید خییی  و دور خییی  م 1851 سییال در
 نشیان تاری ی اسناد از بسیاری. شد شامل خفیفه اتلایک
 وجیود میردم زنیدگی در گانه سه سپورت که میدهد
 و دوش بییا دور خییی  سیینر، انییداخت ماننیید داشییت
 زمیان میرور به ترتیب همیز به پس سررت به دویدن
 بیه را اساسی شکل یک خفیفه اتلایک های رشاه انواع
 .گردید خفیفه اتلایک سپورت شامل گرفاه خود

 :(ها سپورت تاج) خفیفه اتلتیک
 مهی  و اساسی وسایل از یکی خفیفه اتلایک :تعریف
 مانند: تمرینات دارای که است بدنی تربیت
 سیپورت و هیا پرتیا  ها، خی  دوشها، انواع ها، رفاار

 .باشد می جداگانه
( اتلیی یس) قیدی  یونیانی واژه از اتلاییک کلمه
 و تمیریز یونیانی زبیان در که است شده گرفاه
 .میدهد معنی مبارزه

 جسمانی قوه با مسابقات در که را کسانی ها یونانی
 رصیر در امیا میگفانید( اتلییت) میکردند اشاراک
 نظیر از کیه میگوینید( اتلییت) را ش صیی ماضر

 نیرومنید و یافایه رشید خیو  جسمانی ساخامان
 اتلاییک سیپورت هیای رشیاه از یکیی در و باشد
 .بگیرد نایجه آن از گرفاه مصه خفیفه
 خفیفه اتلایک مضمون بدنی تربیت پو در

 رملییی و نظییری صییورت بییه خییا  بادسییپلیز
 .شود می تدریس
 :پرتاب و خیز ،دوش تمرینات
 در قدی  ارصار از ها پرتا  و خی  ،دوش تمرینات
 در تمرینیات اییز کیه داشاه وجود بشری جوامع
 هیای فعالیت خالل در بشری تکامل مرامل طول
 .است بوده موجود روزانه
 آوردن بدسیت مییز طبیعیت با مبارزه هنگام انسان
 زییادی فواصیل که است شده مجبور میاتی وسایل

 سینرو  کنید ربیور موانیع از .کند طی دوش با را
 بیدون ابایدایی اقیدام میات ادامه همچنان بیندازد
 هیا مهارت اجرای است نبوده میسر فعالیت و مرکت

 در کیه کوتیاه و کو یک نی ه) انداز زوبیز قبیل از
 .(میشد اسافاده آن از جنر وقت در قدی  زمان
 از کیه گییری کشیای ،کمیان و بیاتیر اندازی تیر

 ملیت ن د در بدنی تربیت و جسمانی های فعالیت
 .است بوده موجود گذشاه روزگاران اقوام و ها

 بیه رابیدن  ارضیای وسایر ها ریه، قلب ها نرمش
 .میدهند پرورش خوبی
 پیذیری انعطیاف و فرمیانبرداری مظهیر هیا نرمش
 .میاواند بوده بدن مه  مفاصل و ها هیچه ما رموم

 میشود: تقسیم شعبه پنج به خفیفه اتلتیک
، هیا پرتیا  -4، خی ها -3، ها دوش -2، ها رفاار -1
  ندگانه های سپورت -5
 رشیاه انیواع به خود به نو به فوق شعبات از کدام هر

 .شوند می تقسی ( م الف شعبات) های
 خفیفه: اتلتیک مرام و هدف
 صیحت تندرسای برای بدنی تربیت اساسی رشاه ایز
 اسیافاده جسیمانی نارسیایهای رفیع و بدن سالمای و

 در تکایک و ت نیک آموخاز آن رالوه بر. میشود
 ریالی نایایج آوردن بدسیت و شده انا ا  رشاه

 .میباشد سپورتی
 افغانسیاان ما ر ی  زطو خاک از دفاع برای آمادگی

 بیردن بییز از و صلح آوردن و ملی نوامیس مفظ و
 .میباشد وغیره سمای ،لسانی ،نژادی تبعیض

 بیه دومیش تکرار روزمره که یتمرینات و مرکات اثر به

 .میابد تحول انسان جسمانی تمرینات تدریج

در مالیکیه  .رمیقاً بیاندیشند بدیز نایجیه خواهنید رسیید

دوام جنییر بییرای هیچکییدام سییودی ن واهیید داشییت. 

د نیایز کشور امساس خواهمردم بررکس زیان آنرا سالها 

کرد.  ون هردو طرف جنر را نیروی جوان تشکیل می 

بازسیازی اقاصیاد کشیور م میر دهد که به نحوی در کار 

اما ماأسفانه روزانه ده ها تیز از میردم  .واقع خواهند شد

بی گناه ایز کشور ار  از مردان، زنان و مای اطفیال بیه 

رناویز م الف در ایز جنر جان های شیریز شان را از 

دست می دهند،  ه کسی مسئوولیت اییز قربیانی هیا را 

همیز لحظه جانیب بعهده خواهند داشت. پس  ه بهار از 

مذاکرات با دلسوزی برای مدتی ایز جنر و خشیونت را 

توقییف داده تییا روح و روان مییردم خسییاه از جنییر را 

دلنوازی کرده باشند و از سوی دیگر برای مدتی از اییز 

قربانی های بی مفهوم که اساعداد های سرشاری در خود 

نهفاه دارند را بییش از پییش جلیوگیری نمیوده سیعادت 

و اخروی را نصیب گردنید. طیرف هیای میذاکره  دنیوی

کننده هرگاه باواننید بی ودی توافیل صیلح را بیه امضیأ 

برسانند، مورد ساایش مردم افغانساان قرار خواهند گرفت. 

اکنون زمان آن فرا رسیده است تا فرد فرد ایز سیرزمیز 

در هر موقفی کیه قیرار دارنید در راه رسییدن بیه صیلح 

ش خساگی ناپذیر نموده تیا ب صو  آتش بس سعی و تال

باشد اناظار مردم افغانساان که همانا صلح در کشور اسیت 

به ثمر بنشیند  ه در غیر اینصورت صبر و تحمیل میردم از 

ایز جنر خانمانسوز، بی مفهیوم بیه پاییان رسییده و بیه 

هیچکس اجازه ن واهند داد تا بیش از مد به میل شیان 

وز پی ه  قربیانی جفا صورت گرفاه و فرزندان شان هر ر

سلیقه های ش صی افراد و اش ا  گردد. همچنان امراز 

قدرت توسط گروه طالبان به وسیله جنر هیچگاه به سود 

کشور و مردم صلحشور، تمام نمیی شیود را بییش از اییز 

نپذیرفاه از هردو جانب جنر، خواهان انعطیاف پیذیری 

افع برای صلح با ر ت می باشند که همه مردم افغانساان من

 مشارک داشاه، آبرو و ر ت همگان در آن ماصور باشد.
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 مدود  ضد  بر مبارزه پوليس نيروهاي

 با مشترک عمليات يک دنجام با مخ ر

 نيروهدداي و پددوليس خددا  قطعددات

 روسدتاي مربوطدات  ر کشدور هودئي

 واليت خوگياني ولسودلي "پيردخيل"

 کد  "چرس" بزرگ دنبار  و ننگرهار،

 ۴۲  بددد  آن مجمدددوعي مقددد دري

 و کشد  رد  ،يرس مي هزدرکيلوگردم

 بامود مخ ر مبارزه قانوندحکام  طبق

  .ساختن  نابو  محل  ر
 سدازي نابو  عالوه بر عمليات، دين  ر

 هشدت "چرس" بزرگ دنبارهاي دين

 نيددز مخدد ر مددود  سسددوپر  سددتگاه

 چن ين  رپي ملي پوليس نيروهاي
 مداين هفت دنفجار دز کشفي، دق دم

 شدرر هايحومد   ر شد ه جاسازي
 هايولسودلي مربوطات و آبا جالل

 ديدن .دند کر ه جلوگيري ننگرهار
 سدددوي دز گيتدددازه بددد  هددداماين

 حمدالت دنجدام ه ف ب  تروريستان
 بدا .بدو  شد ه جاسدازي تروريستي
 چندد ين دز هددا،ماين ديددن کشدد 
 منجر  يگر بار ک  تروريستي روي د 

 گر يد ،مي ملکدي دفدرد   تلفات ب 
 .آم  عمل ب  جلوگيري
 مداه يدک  ر ملدي پوليس نيروهاي
 ۱۲۰۰ و ماين ۱۶۶ دنفجار دز گذشت ،

 دنفجدددداري مددددود  کيلددددوگردم
 مختلد  نقدا   ر ش ه کارگذدري

 .دن کر ه جلوگيري کشور

.

 



  

 ۱۱9 دطالعاتي مرکز ميان دعتما  فضاي ديجا اب

 مشدکالت دز بسدياري کشور شررون دن و پوليس

 شررون دن و دست گر ي ه مرفوع مر م دمنيتي

 پوليس ۱۱9 موقع ب  و سريع دجردآت دز کشور

 پدوليس ک  دن  نمو ه خُرسن ي و دمتنان دبردز

 بيشددتر هرچدد  هدداي همکدداري خودهددان ۱۱9

 ميباش . خويش هموطنان

  رهفتد  شان هميشگي هاي همکاري دساس ب 

 ب  مر م همکاري ب  ملي پوليس گذشت ک  يي

 :دست گر ي ه نايل ذيل هاي آور   ست

 کد  دنفجاريد  مدود  و مداين مدور   و بتع د  -۱

 کابددل واليددتمربوطددات   ر مخددالفين توسدد 

 تدي  توسد  مدر م همکاري ب  بو  ش ه جاسازي

 .گر ي  متذکره خنثي دمني  قومان دني دنجينيري
 مدداين حلقدد  سددازي يددک خنثددي و کشدد  -

 ةحوز ساحة دز بايسکل عرد ه  ريک مقناطيسي

 .کابل شرر  ودز ه 
 ريموت ماين حلق  يکسازي  خنثي و کش  -

 چکدري تاندک سداحة دز جدا ه کندار کنترول

 .کابل واليت بگردمي ولسودلي

  نبالبد  پوليس خا  قطعات ايدروهدددني

 گام،ددددهن شب عمليات يک  دزيددددنرده

 طالدب تروريستان کلي ي دعضاي دز تن ۲9

 ولسدددودلي شدددرر زرغدددون روسدددتاي  ر رد

 و رسان ه هالکت ب  لوگر واليت محم آغ 

 زخمدي رد گدروه ديدن  يگر مر  عضو شش

 .ساختن 

 نرا ،نام ولسودالن ها،ش ه کشت  دين ميان  ر

 و چريکي بزرگ حمالت گان هن هسازمان

 فرزن  دمي  دس  ب  سارق تن يک   ستگيري -۲

 ( SWميدل تفنگهد    يدک با همرده عب دلحمي 

 95Ca )کابل واليت بگردمي ولسودلي دزساحة. 
 دبدردهي  دسد  بد  سدارق تن يک  ستگيري -3

 تفنگهد  ميدل يدک بدا همرده عب دلناصر فرزن 

 .کابل شرر پانز ه  حوزة دزساحة کمري
 ديمل محم  هاي دس  ب  سارق تن  و  ستگيري -۴

 رزن دددددف ردمدددين و زلمدددي محمددد  فرزنددد 

 .شررکابل هف ه  حوزة دزساحة محم کري 
 فرزند  حامد  دس  ب  سارق يکتن  ستگيري -5

   شررکابل هف ه  حوزة دزساحة دحم جان

 فرزند  قديس دس  ب  سارق يکتن  ستگيري -۶

 .  کابل شرر هف ه  حوزة دزساحة رومل

 ردمددين دسدد  بدد  سددارق يکددتن يرددددستگي  -7

 حدوزة حدةادددسيدر دز ددددق حاجي زن ردددف

 . کابل شرر ياز ه 

 ساحة دز نذير دس  ب  سارق تنيک  ستگيري -8

 .کابل شرر دول حوزة
 فرزند  دجمل دس  ب  سارق تنيک  ستگيري -9

 .کابل شرر هشت  حوزة ساحة دز گل دهلل
 دسد  بد  رقاددددس ندددديکت يردددستگي  -۱۰

 حدوزة حدةاددددس دز دجمدل فرزند  دهلل محم 

 .شررکابل هشت 

 ردمزفرزند  دسد  ب  سارق کتني  ستگيري -۱۱

 .  کابل شرر پانز ه  حوزة دزساحة دحم شاه

 کاندا دييي کدروال ودسدط  يکعدرد ه  ريافت -۱۲

 دز( کابل۲-99397 ش  نمبرپليت سفي  دردي برنگ

 .کابل شرر پنج  حوزة ساحة

 

 

 

 کد  دسدت گفتني .دست آم ه ب ست

 چددرس، دنبارهدداي ديددن بدد  پيوندد   ر

 . دست نش ه باز دشت فر ي

 .قضي  تحت پيگر  پدوليس قدردر  در 

 ديدن  يگدر عمليات يک  ر چنان،ه 

  ر مسدکوني مندزل يک بر ک  نيروها

 دنجدام خوگيداني ولسدودلي مربوطات

 و "چدرس"کيلوگردم ۲۴8 مق در ش ،

 ب سدت و کش  کالشينکوف ميل يک

 يکدتن قضدي ، دين ب  پيون   ر و آم ه

 .دست ش ه باز دشت

 

 .هستن  شامل تروريستي،

 ديدن  يگدر عمليدات چند  پدي  ر همهنان

 قردرگداه بدا  سد  دخيدر روز  و  ر نيروها

 بددا  چندد ين تروريسددتان، ديددن بددزرگ

 آنان زميني زير رده پنج شمول ب  گاهمخفي

 .دست گر ي ه تخريب

 حلقدد  53 تعدد د  بدد  هدداعمليات ديددن  ر

 و کشد  تروريستان دلنوعمختل  هايماين

 .دست گر ي ه خنثي

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   

  

   

  

 

 
 

 

 
 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

   

   

   

    

   

    

    

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

   

    

     

  

    

 

 

  

  

 

 

   

    

 

     

 

    

 

  

 

  

 هـ . ش  29/10/1399دوشنبه     ( 17)ه شمار

    

 

 

2021/18/ January/  میالدی Monday ( 335)ه مسلسل شمار  
    

 

 

  :دكــورنيـو چــــارو وزارت   د امتيـاز خاونـد 

 ستانکزی«سمونوال ميرآغا        ل مدير: ووئمس    « 

سيدخيلی« سمونيار عبدالطيف   ل: ووئسکرتر مس« 

 سيدخيلی«   ــــزايـنر:       ډيـ« 

  0700227574 لفـــون شميـره: يد ت 

 Latif.saidkhili@moi.gov.af             :ريښنا ليکب

  10000( :تيراژ(  

   :مطبعه معاونيت طبع ونشر رياست مطبوعات و  محل چـاپ

 امورداخله  روابط عامه رياست ع ارتباطات استراتيژيک وزارت

 تر نظر الندی: پالوی دليکنی 

 رئيس :                                       طارق آرين

 عضو» تابش«پوهنوال سمونوال سيد عبدالقيوم 

 » جبارخيل«پوهندوی سمونوال محمد اسلم 

 »     رزادـــمي«د احمد زبير ـــسمونوال سي

     »رــــفج«رتضی ـــمارمن ـــار څـيپوهن

 

 ســمواو   پوهنمــ  ومـرحــــم

 ادفــــر  " "  هلل حبیــ 

 1336 سـا  در خـا  محمـد صالح

ــ  آغــ  محمــد ولســو ل  در  والی

 دیـده متدین خااو ده دریک لوگر

 و  بتـد ی  تعلیمات گشود جها  ب 

 حبیبــ  درلیســ  ر  خــوی  ثــااو  

 و رسـاایده  تمـام بـ  کابـ  والی 

ــا  ــام  1363 درس ــقوم ش   ا داا

 و گردیـده پولیس  کادم  عموم 

ــا  ــ      1364 درس   من

 . س  گردیده فارغ لیسااس بدرج 

ــد   ــ  بع ــر در فر غ ــ  دو ی  مختل

 وظیفــ   اجــام د خلــ   مــور و  رت

 بحیـ  خرو   ندر ی ک   س  اموده

 بــا ار هـمبــ پــولیس ا ــــروهــــای

ـــم ــا و دمخدر،ـ ــر   ب ــات  ج  عملی

 کنـدهار، شهر پ باغ ساح  در کشف 

 مـو د قاچـا  بـ  پیواـد در ر  فرد 

ـــو  مخـــدر ـــامین ا  "شیشـــ " مفت

 .د ا کرده با د ش 
 مو د کیلوگر م 14۰ مقد ر فرد،  ین 

 بـ  ر  "شیشـ " مفتـامین او  مخدر

 

 

 پولیــس (119اطــــالعاتی )رکز ـــمشمــاره   -

 (100شماره تمــاس قــوماندانی امنیـــه والیت کابل ) -

 (101ـــائیــه )شمـــاره تمـــاس عمـــومی اطف -

 (0202304365شماره تماس نوکریوالی ریاست اطفائیه ) -

  (0202101333شماره تماس اطفائیه قوماندانی امنیه کابل ) -

 (0202562043شماره تماس ریاست خدمات صحیه پولیس ) -

 بـا ک  ر  دکاا   وپر تیف ،  قد م یک پ  در مل  پولیس ایروها 

 کنارجـاده ها ماین آ  در "تلویزیو  گاه ترمیم"اام     ستفاده

 .کرداد کش  غزا ، شهر دوم حو ه مربوطات در شد،م  ساخت 
 ر اـ ماه شک  ب  ک  ماین حلق  یک کش  عالوه بر دکا ؛  ین    

 جاسـا   تروریست  حمل   اجام هدف ب  "تلویزیو "پای  یک در

 سـا  و سـاخ  در کـ   افجار   مو د و وسای  مقد ر  بود، شده

 . س  آمده بدس  و کش  ایز شود،م   ستفاده ماین
 همکـار ا     تـن سـ  و دوکـا  مالـک قضـی ،  ین ب  پیواد در 

 . ادشده با د ش 

.

 

ــ  ــ  گوا ــ  در ماهر ا ــ "ها الی  "تک

 یک در خو س م  و کرده جاسا  

 بـ  فـر ه والیـ     بـر  مسافر موتر

    بیـرو  ب  اجاآ    و ایمرو  والی 

 . اماید قاچا  کشور

 پس شده، با د ش  فرد اسبت  دوسی 

 ســدرده اهادمربوطــ  بــ  تحقیقــات   

 . س  شده

 

.

 

 ایروهـا  دیگـر کشـف  د گااـ ج  قد م دو در چنا ،هم 

    انگرهـار، و لغمـا  تاوالیـ مربوطـات در ملـ  پولیس

 کرداد. جلوگیر  شده، جاسا   ماین حلق  دو  افجار

 و وحشـ   یجاد هدف ب  تروریستا  سو     ها،ماین  ین 

 والیـ  مرکـز مهترالم شهر مربوطات در ملک   فر د کشتار

 والیـ  مرکز آبادجال  شهر سوم حو ه مربوطات و لغما 

 .بود شده کارگذ ر  انگرهار

.

 عمــوم  قومااــد ا  مــدیرموبوعات

 سترپاسـو   شـهید پـولیس  کادم 

 . ینمودم وظیف   اجام عبد لر   
 حـین 25/1۰/1399 بتـاری  سر اجام

 لبیـک ر  حـ  د عـ  وظیفـ   اجام

 تأهیـ فروبس ، جها     دیده گفت 

  کـادم  عمـوم  قومااد ا  رهبر 

 عبـد لر    سترپاسو   شهید پولیس

 مقـام ب  ر  مرحوم  ستاد گذش  در

 خـااو ده  مورد خل ، و  رت محترم

ــوم، ــم مرح ــلکم ه ــار   ،اس  و  ق

ــتگاا  ــلی ت و بس ــ  س ــر   و گفت  ب

 ر  گاه در    برین بهش  مرحوم 

 مید رد.  ستدعا  لعزت

 ر جعو   لی و  اا هلل  اا
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