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 منظوراست

اع ملیــــــــوزیردف  

هللا)حبیبی(عبد   

 فصل اول

 احکام عمومی 

  هدف -1

آهعهاد    هعنه  : ایجاد  عییاده  اد نه دعن   اد الف

نعالیم دشااااااااددهااد ساااااااعبنو  ااد  دناه  ااد   بیهق  ااد 

 قطیدت نجزنتدم  عیدندیت  د   هیدسااات  د افتخدهی

عدسااااانبی   دی بزهگ بعدظنه شاااااددخت نتشاااااخی  

 قطیدت نجزنتدم  دی اه نی علی .

ی اه نی حفظ افتخاادهات قطیاادت نجزنتاادم  ااد  -ب

 پهافتخدهاه نی علی .پ ی ه عدحیث یک علی 

 قابلیت تطبیق : -2

ای  پدلیسای بدیی تعدم عدسنبی  اافسها   بهی عال    

 سااااااااااااااهبااااااادزا   عاااااااح اااااااااااااالااااااایااااااا   طاااااااال 

نع انعی  دظدعی اعم از ذکنهناددث ( شااادعو خ عت  

 نقنعدد ادیت  دیهیدسااااااات  د   بادالفیاو عیادندیات  اد

 نزاهت  فدع علی نسته هستیزقدبو تطبیق است .

 

 اصطالحات : -3

افغددستد  عهک  است  هقیب: افغانستان رقیب (1)

 ساااهس نسااابزکط بط  دهیسااا یاز ساااط قطیط بد هدا  د

  ازچپ بط  یعساادن ی  بط اد ازه  د یت ععن  اانه

هاسااااااات    هکداده م ناقع شااااااا ه   عه   ههدااا 

 لمړی څپرکی

حکمونهعمومی   

موخه -1  
 

 جزنتاااادعندن اانداااا ادن  علی اه ن قطیاااادتنانالف :

  پایادداااا دای انعایالانعانلانپااااط عانخااااط  عایاااادندایاتندن

  آهعندن بیه ینجزنتدعندننقطیادتنانل  ساااااااتهتنبندن

 ن نیداندن  دناهندن دښاااااااددندنا  غندن ساااااااعبنلندن

  عالیعنپط ااه  عییدهندنانیهښن ندنجنانو.

پااط تن ااط  علی  پاا یاا ی ه ډکینیاادالااط  علی اه ن –ب 

 اه ن قطیدتنانجزنتدعندن نیداندنسدتدط.

 

 دپلی کیدووړتیا : -2

 غااط ترالهه  علی  فاادع  نزاهت انساااااااته هساااااااتیز 

خ عت  طلبدلفی انقنعدد ادیتندنسااااتهتنبندن  عیدندیتندن

کااااااااااااااای پاااااااااااااااط شاااااااااااااااااااااادعااااااااااااااالااااااااااااااان 

ټنلنااند ادناافسااهادن بهی عالدن سااهتیهن عح االیدن 

ز ه کنندکن انپنځی عا انعیدن  ښاااااااځیدط انددهیدط پط 

  ډن ( پلی کی ننا ه.

 ګانی: اصطالح -3

 افغددستد  بیهغ لط  هی ټنټندط (دافغانستان بیرغ:1)

جنا ی ان هی هدرااط تنه سااااااانهانزهغن  چی پااط 

زه  لط چپ دط ښای طه  ععن ی ډنو پط عسادنی اد ا

تاط ین باو پاط خناکی ناقع شااااااانی    ههد  عه  

پالیسی تنظیم واداره آرمها،بیرق ها،سمبول 

 ها،نوارها،نشانها وعالیم افتخاری اردوی ملی
 ګانو، ،پټی،بیرغونو،سمبولونودآرمونوردوا دملی 

   اواداری تګالرهدتنظیم نښانونواودویاړونودعالمو
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 یبهابهد ااا  طنو آ  اسااات ن هنساااط آ  دشاااد  عل 

 .  اه افغددستد  قهاه

عبدهت ازعحها  نعدبه :افغانساااتان  یمل نشاااان( 2)

 هقیبدشاااا  کط  ه ن نشااااط آ   نب یع  یبط هدا سااااف

  کلعط عبدهک ی الط  ین هنسااااط آ   هقسااااعت فنقدد

 هحدو طلنع   یای هللا عحع  هسانو هللا ناشیط خنهش

 ی جه 8921 خیتدههللا اکبهآ   ین هقساااااااعت تحتدد

بد  طه نکلعط افغددساااتد   جد  اشاااتط ناز  ن یشاااعسااا

اساااااتفد ه طهز  د م احدطط شااااا ه اسااااات یخنشاااااط  د

  ه  . یع میتنسط قددن  تدظ یندشد  عل هقیازب

 

عالعط ساط هدا بیهق افغددساتد  کط  ( سامبول :3)

اااه نی علی  -م -ابشاااااااکاااو عنلنی  یزای  نحهن  

 ش ه است.کددهعنلث تحهیهسط  هافغددستد  ( 

: عالیم افتخااادهی عدحیااااث  ( عالیم افتخااااری4)

عکدفدت تنساااااط ع دعدت ذی اااااالا نزاهت  فدع علی 

ط کساته هساتیز نقنعدد ادد  اه نی علی بط عدسنبی   

ع اا ه خ عدت شاادیسااتط بخدطه  فدع از نط   ه ی ه 

نازخن  لیدقت نشااادیسااااتیی  هجهید  اجهای نظدی  

 عحنلط دشد  عی  د  اعطد عییه  .

 

ظه اشااااااااات :عالعااط عشاااااااخ  کااط بااد هد ( آرم5)

خ ااان ااایدت ننظدی  اسااادسااای بهای شاااددخت ا اهه 

ی علی  یزای  نبیاا ازعدظنهی نجزنتاادم بزهگ اه ن

 .عیییه عنه استفد ه قهاه

: دناه افتخدهی عدحیث عکدفدت ( نوار افتخاری 6)

ازطه  ع دم هیدساات جعهنهی اسااالعی افغددسااتد    

 ه ان  غط پط عدځ کی  افغددستد   ی  غی  طنو دیعدی

 علی دښد  ځدی پهځدی  ی.

پط سااااپی  هد  کی لط : دافغانساااتان ملی نښاااان ( 2)

عاااحاااها  انعاااداااباااه  اااخااااط عاااباااادهت  ی چااای پااااط 

 ناان دااډنکی یی  نه بیهغااط انپااط پنهتدی عدځ کی 

الاااط ایهللا عحعااا هسااااااانو هللا عبااادهکاااط کلعاااط یی  ی

ان لعه هک پط ن  خت کی  لعهناادرط انپط کښااااتدی 

 افغددساااااتد  کدو سااااادط ان 8921  هللا اکبه بهخط کی

انلااط  ناانلنهن غدعنپااط کلعااط ځاادی پهځاادی شااااااانی 

 انعلی دښاااااد  دط   ټی لط بیهغ  ی شااااانینږی هاتدن

   .ږیاخستدی یهی چدهی  قددن  پط ناسطط تدظیعی

 ی افغددساااااتد   بیهغ  هی عالع سااااامبول : -(3) 

تنهیا افغددساااااااتد   ا-م-چی  عنلاث پط بهط ډیزای  انا

 کی لیکو شنی ی .کندجن  هی علی اه ن(  عنلث پط

عالعی  ډالی پط نند نیدا وعالمی:وندویااړ -(4)

 سااااااااتااه هسااااااااتاایااز   نزاهت  فاااادع تاان ااااط  عاالاای 

ناکعدنع ااادعندنان علی اه ن قنعااادداااا اداااددنلااااط لنهی 

 غنااندا ادنتاط چی   ینا   فادع لپدهه  خ عت جن ط 

شاانی نی ان نهسااپدهو شاانی  د ی  تهسااهه کنلنپط 

نخات کی لط ځددط  نښااااااایدهی انناتیدښاااااااننلی نی 

 نهکننو کیږی.

ځااااااااادداااااااااراااااااااای دښااااااااااااااااط چااااااااای ( آرم:5)

 بدساااااټیزن د ن ځددراتیدنپط پدم کی دینلنساااااهه  علی 

ی لپاااادهه ډیزای  انلااااط داه ن لانی جزنتاااادم  پیدداااا 

 ی.ځنهنستط   ټی اخستدی نا ه عدظنهی

 نیاادالنپتی  ډالی پااط تن ااط وپټی: وندویاااړ -(6)

 افغددسااااتد   اسااااالعی جهنهی هیدساااات  ع دم   علی 



3 
 

نزیه  فاادع علی  لنی  هساااااااتیز   قنعاادداا ادااد  قنو  

 نهزیاا ه اه ن اد   لنا ااد نیااد عیااد و آ  بهای بهتهی  

نعسالکی تهی  جزنتدم دظدعی ابط سط  تنلی ( تهی  

 اعطد عییه  . نید نهزی ه تهی  جزنتدم

بیهق افتخدهی ازتکط هدیط  خاری :( بیرق افت7) 

( عتهتهیط ن هنساااط 3نطنو اعته(  8½بط عه  ا 

 آ  آهم جزنتدم بزهگ عهبنطط حک عیشن .

عبدهت ازسکط فلزی است کط  هقددن   ( نشان :8)

 فهعد شاا ه نتنسااط  سااجیوت   یزای  نعشااخ اادت آ 

هئیس جعهنهجعهنهی اسالعی افغددستد  بط اشخد  

ناج  شاااااهایط نعساااااتحق عطدبق احکدم قددن  عدحیث 

  هجط انو عدظنهناعطدعییه  . نلتی عکدفدت 

 

عبدهت ازسااااکط فلزی اساااات کط عطدبق قددن  ( مدال : 9)

هئیس حکم  یزای  نعشاااخ ااادت آ  تیهی  شااا ه نتنساااط 

اج  شااهایط جعهنه جعهنهی اسااالعی افغددسااتد  بط افها  ن

 هجط  نلتی عسااااااتحق عطدبق احکدم قددن  عدحیث عکدفدت 

 . عییه   عدظنهناعطد   نم

 اه نی علیعلم عبااادهک  ه:( علم مباااار  01)

عت زت  شااااهافت  شااااجدعسااااعبنو عبدهت اساااات از

نبی  اه نی عدسااانافتخدهات عسااکهی بن ه  هیک از

 بدهنحیط جهید  خ عت بدلفیو ه کط اساااتعکل  علی 

ا کدهی تدآخهی  هعق حیدت خنیش نف نفد اهی  اینده

آ  ب سااااااات  شاااااااع  جلن  افتد  ناز آ   فدع دعن هاز

لم عبادهک  عیشاااااااط بد قطیط  یهی دعادیا  ن عچداد  ع

 یکجد عیبدش .عهبنط  هحضهنسفه

فنهم عباااادهت ازلباااادس ی:یندفورمیتاراریاف یاون(10ا

تنحی  شاا ه دظدعی اساات کط اساادس قیدفط یک عدساان  

 فااااااادع  نزیاااااااه لااااااانی  هسااااااااااااااتااااااایاااااااز  قااااااانو 

اه ن ااددن قنعاادداا ادااددن لنا ااددنان  غی بهابهلااط لنهی 

انعساالکی پنځی جزنتدما ټنلی پط  هزی هن طتهټنلنښاا

 جزنتدم تط نهکاو کیږی. هزی هن طښ کچط( انیدډیه

 نیاادادی بیهغ لااط هدرااط ټنټی چی دویاااړنی بیرغ:  -(7) 

( عتهه جناشاااانی 3(عتهه انانږ نالی یی ا1 8ساااانهیی ا

 ان  غی پط عدځ کی  ااند لنی جزنتدم آهم چدپ کیږی.

لاط فلزی ساااااااکی  خط عبدهت  ی چی پط  -( نښاااااااان8)

شااااااانی تسااااااجیو   ان  غط ځددرهتیدنی یقددن  کی  ډیزا

نی ان افغاددساااااااتد   اساااااااالعی جعهنهیت  جعهنههیس 

 تط کسااددن عسااتح ن پط شااهایطنبهابهان فهعد  پط ناسااطط 

پااااط تاان ااااط اعااکاااادفاااادتاان(ډالاای  نلااتاای    لااعااای  هجاای

 عدظنهاننهکنو کیږی.

لط فلزی ساااااکی  خط عبدهت  ی چی پط قددن   ( مډال:9ا

  ان  غاااط ځاااددرهتیااادنی تیهی  شااااااانی نی یکی  ډیزا

پط   حکمان افغددسااااتد   اسااااالعی جعهنهیت  جعهنههیس 

شااهایطنبهابهانعسااتح نکسااددنتط   نعی  هجی ناسااطط پط 

 پط تن ط عدظنهاننهکنو کیږی.  نلتی عکدفدتن

پاااط علی اه ن کی عبااادهک علم ( مباااار  علم : 01)

 عزت  شاااااهافت  عیاادی انپنځی نیداندن ساااااعبنو 

 ی چی  عکل  هینااند ت  ی  علی اه نهبد خط ع

خاا عاات پااط نخاات کی  نفااد اهی  لااط ځااد   ط باادلفیلاا

تیهی دی انسهښد دی پط هنحیط  خپو دند تهنهنستی 

سااااااالری لاط  غی دط  فدع نکای ان  ښاااااااع  یس تط 

  غی  لنی ندط عخدینی نکای ان ع اهازعبدهک علم 

 لط ااند ه قطیی سهه ینځدی نی. کی پط حضهانسفه

 تنحیاا شااااااانیلااط یندیفنهم دیونیفورم ترریف : (00)

تییلعددعی لط پنځی جدعن خط عبدهت  ی چی  البسی 
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دظادعی ها عطادبق تیلیعدادعاط البساااااااط تشاااااااکیو عی     

 ندعدیددیه دظم ن سپلی   ه اه نی علی عیبدش .

 

ا  هیندیفنهم هسااعی افساا یونیفورم رساامی افسااران:

 دی ساااافه ه د ن عد ی ن حضااااه  هقهاه  ده ه ایدم 

.  هیشی هسعی بهای هساعی ازآ  اساتفد ه بیعو عیدی 

نبهای قنت قنتهدی زعیدی بهدا عدشااااای ازیهه یی( 

بهدا ساااااهعط یی عدیو بط سااااایده عیبدشااااا   ی دی  نای

 ناجزای یندیفنهم عذکنه قهاهذیو است.

 : باااادیاااا  ازتاکااااط  اعادانع ن عهدااااا پطلن  نکاله کارتای

  نختط شن .

کهتی  اهای چهاادهجیاا  بیهندی نیااک جیاا   اخلی 

  فت بدش .شکو ن اهای یخ  

کهتی  اهای چهاده کعط کال  فلزی بهدا طالیی  ه 

(  کعط خنه  فلزی بهدا طالیی 81بن ه نا پیشاااااهن

 بهای جیبهد      استی  نسهشددط عیبدش .

بهای بهی  ع  الی تنه  فنهم یخ  ساابزسااد ه بن هابط 

کاط آبی  عدیو بط سااااااایده  یاساااااااتندادی قنت  ادی  نای

 عیبدش ( تنسط یک  کعط عخ ن . 

  الی   هناو فنهم یخ  بهداااا جیهی ابهای جی

یک  کعط عخ ااااان   فنهم   اهای یک خنشاااااط  د م بد

بهی  جدهاو الی   ه جدهاو بهدا ساااااااهس آتشااااااای  یخ 

 اهای  نخنشااااااااط  داا م بااط  م پینساااااااتااط بااط یااک  کعااط 

 عخ ن  .

هدا سااهس آتشاای بفنهم یخ  سااته جدهاو نعدهشاادو 

 اهای یک خنشط عکعو  د م کط  اهای بهگ نخنشط 

 ب ن   کعط عیبدش  د   عیشن .

سااهه ساام  ینپنځی ااند   قیدفی بدساای جنانی انپط 

 عاااااالاااااای اه نکاااااای  دااااااظاااااام ان ساااااااااااااپاااااالاااااایاااااا  

  ه د ندکی  ی.

لط هسااااعی   افسااااهادن دافساااارانورساااامی یونیفورم :

نپاااط ن  قهاه اادهکی یندیفنهم  خااط پااط عااد ی نهځن

نضاع الجیش انپط هساعی سفهندنکی تهی  ټط   ایعی

اخساااااتو کیږی.ځعکدی ځناکندنتط عدشااااای ازیهه یی( 

 نهتطهد  ان نایی ځناکندنتط پط سااااااهعط یی تنهتط 

  یندیفنهم اجزاپط ید ی ډنو  ی:انهد   ی 

بادی  پطلن  انخنلی ساااااااهه  ینډنو انینهد   کرتی:

 ټنټی  خط ن دډو شی.

 اخلی جیاااا  کاهتای لااااط  الانهنبایاهندی جیبندنانین

 (ع  پط بهط  هینا  نلهی.۷ان ا

کاهتای  الانهغاټای فالزی طالیی هدرااااط تهی  عخی 

(نای طااااااااالیاااااااای هداااااااارااااااااط تااااااااهاااااااای 81انا

  جیبندن لستنهنانانږنلپدهه  ی.

 بهیاااا ع  دااااط تهتنه  پنهی  یخ  فنهم ساااااااااااد ه 

زهغن ا  نایی ځناکندندااااط پهتااااط چی آبی تنهتااااط 

 دږ ی( لط ینی ځددرای تهی پط ناسطط نی.

فنهم پااااط جرهی   هینا تهډ هناو پنهی    جرا  دااااط

هدااا   غدعن یننږی  هلن ندکی لاااط ینی ځاااددرای تهی 

فنهم   هینا ساااااااهه. بهیاا جدهاو دااط تهډ هجدهاو پنهی  

آتشای سانهان غدعن نه ساهه دښتی نږی لط ینځددرای تهی 

 سهه.

فنهم آتشااااااای   هینا  ساااااااتهجدهاو انعااادهشااااااااادو  

 کیساانهان غدعنینبشااپانږی چی  پدهی اننږی لهند

 انتهی دلهی ځانو کیږی.
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افساااها  نبهی  عال   هیشاای هسااعی جدهای    کهتی

بد  هیشااااااای ه  اهای کعه بد  تکط یی دعیبدشااااااا    عها

عذکنه اسااتفد ه از کعهبد  دنکهینالی کط تسااعط آ   از 

 سهشددط عییذه   ه عناقع عددس  عجدز عیبدش . 

 نلی  هیشااااااای تشاااااااهیفاادتی ایشاااااااااد   اهای کعهبداا 

 عالیم هت   هیشی هسعی افسها تشهیفدتی عیبدش . 

 اااه   ه  هیشااای 3/4 دعن عطدبق ف اااوا فتم( ه 

 عذکنه عالیم فلزی بهدا طالیی د   عیشن .

یخ  قاادق بهای قنت  اادی زعیدی خاادکی نبهای قنت 

یندیفنهم 3/4ه دعن بط بهدا آبی عیبدش . ی دی  نای

 عهاجیط شن .

 

: بااادزنبدااا  عتاااذکهه  اهای باااازوبناااد نوکریوالی(11)

هدا سااهس بن ه نکلعط افسااه یدبهی  عو دنکهیناو بط 

ساااااافی  بط آ   نختط شاااااا ه اساااااات. عهاجیط بط  بهدا

 ( ه دعن یندفنهم.29شکوا

  ااهی  فاانهمیاایاانداا ه عااهکااز:عااالیاام رتااااب (12) 

هت  بط هدا دخن ی  (اپیشاهنی ساایدط د ا  عیشاان 

طنهی عیده ه   کط تد قدبلیت ساااااتهناخفد ها  اشاااااتط 

 ن هتکط کط بهدا عدشی بدش    نخت  ه  .

بهاسااااااادس تعدم پهساااااااندو اه نی علی عالیم هتبط ها 

 هتبط خنیش ضعیعط عیدعدی .

 هعدسانبیکط هتبط د ا  ددعدی  نید بطنهدد هست نید 

عخاادل  هتبااط خنیش د اااااااا  دعاادیاا  عنه  عجاادزات 

 ساااااااپلیدی قهاهعیییه .د اااااااااا  هتباااط  اااد عطااادبق 

 ه نی علی عیده ه  .اد ه ست

ی  کهت جدهایدن افسااهادنانبهی عالدنهسااعی  هیشاای 

تکااط یی کعهبداا دلهی لااط دنعنای  هیشااااااای ساااااااهه 

 دنکهینالی کعهبد  خط چی   غی تسااعط لط انږی دط 

 تیهیږی پط عددسبننختندنکی اجدزه لهی

عرهتشاهیفدتی  هیشای  تشاهیفدتی کعهبد  هلن ندکی  

   هتبن عالعی نی. افسهادن هسعی  هیشی 

یهښاان سااهه ساام یناځی پط 4\3 پهبدساای ف ااو(انم ا

طالیی هداا  فلزی عالعی دنعنای  هیشااااااای کی پااط 

 ځانو کیږی.

ځعکدی ځناکندنلپاادهه خاادکی ان نایی ځناکندنلپاادهه آبی 

 یهښااااااااااان  3/4یاااااخااااا  قااااادق  ی ا یاااااندااااایااااافااااانهم 

 شی(. وکتن ی 

دااااانعااااانای  دناااااوکاااااریاااااوالااااای باااااازوباااااناااااد: (00)

بدزنبد سااااانههد  لهی ان افساااااهیدبهی عو دنکهیناو 

کلعااط پااط ساااااااپی  هداا  پااط  غی کی لیکااو شااااااانی 

 ( شکو  ی نکتو شی.29 ی. یندیفنهم  یهښن ا

پااااط ډ اهی یاندایافنهم کی ( درتاباوعاالمای: 12)

ا سیدی عخی تط ځانو کیږی( هتبی پط دخن ی هد  

پط  اسای ډنو جنای شای چی  ستهناخفد ناتیدنلهی 

  غط ټنټط کی چی عدشی هد  نلهی ن دډو شی انپط 

 علی اه نټنو پهسااااااندو  هتبی عالعی   خپلی هتبی 

 پهبدسی نکدهنی.

 هااند چی هتبط ندځانی یدپط ددناه تن ط انید خپلی 

 ځانی ته سپلیدی جزاید ی هاځی یی نهتبی خال  

  هتبنځانو  علی اه نلط ستد ه ندنسهه عیدهشی.
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 فصل دوم

 عمومیات

  ترریف اردو: -1

کلعااط اه ن بااط  عی  شاااااااکااو ناعال  ( واژه اردو:1)

ساااااادب ط سااااااط  زاهساااااادلط  اه  بط عیدی بلد   ه عنجن

نیااادجااادی بلدااا  عیدی عیااا  ااا . هزباااد  یتی  اه نها 

اآهعاادتااد( عییفتداا  کااط  ها ااااااااو بااط عفهنم نساااااااادیااو 

نابزاهجدا اسااااااات  ها ناهتدهیخ نقهن  انساااااااطی 

 اه نبط دیهنی عسل   فتط ش ه است.

ی عدظم عسااااااال  اه نعباادهت ازیااک دهااد   دیهن (2)

تجهیزشااا ه نتیلیم یدفتط عیبدشااا  کط طبق قددن  بخدطه 

 فدع ازتعدعیت اهضااااااای   حدکعیت علی   ق هت علی 

 .عیره  تشکیو کشنهنعددفع علیدی 

اه ن بدادظبدط تهی  ساااااادزعد  نکتلط  هجدعیط اساااااات 

 نبهاسدس ا نو سلسلط عهات  تدظیم عیشن .

 دکدت اسدسی ذیو ستن  ف هات اه نهاتشکیو عی    : (3)

ت دعن   ساااااالساااااالط عهات   هتعدم سااااااطنا دعهاع -

 ن ه هدنع شهایط .

   سپلی   اطدعت ناحتهام عت دبو .نتهبیطتیلیم  -

تدعی  اهتبدط دیهنعد ازاشااااکدو سااااد ه الی ساااایسااااتم  -

 ج ی فیلی .

حادکعیات قنعادد ه ن تطبیق قنعدد ه  پذیهفت  قنعدد ه  -

ط حتی  هشااهایط  شاااناه بطنه آ د ددط بدعث عهگ ک

 عدسن  شن  .

څپرکی وهمد  

 ټولیزی

 :اردوترریف د 

 اه نکلعاااط پاااط  عااا غاااط انسااااااادی بهاااط (داردومرنی:0)

اناعال هی زهه کلدااط عخیدااط لهی چی  لناانیااد لناځاادی 

عیدی لهی .چی پااط یتیدی دبااط کی اه نتااط اهعاادتااد نیااو 

یتنتط نیو آساااااادیلن اننکی و چی پط ا ااااااو کی  جرای 

کیږی. تدهیخ پط پااندنانعدځدینپیاینکی نساااالط ناو پن  

 شنی ی.تط نیو 

اه نلط ینبدساای  عدظم نساالط ناو سااعبدو شاانی  (2)

انهنزو شااانی ځناک  خط عبدهت  ی چی لط قددن  

 علی ق هت سااهه ساام  ځعکدی بشااپاتید  علی ناکعدی 

 .تشکیلیږیان  ینا  لنان ټن خط  فدع کنی 

 ادظبااادط لهندکی ساااااااااادزعاااد  کتلاااط  ه اه ن ټنلدی 

 عهاتبن لای  ا نلنپهبدسی تدظیعیږی.ان 

 ید ی بدسټیز ټکی  اه ن عال شعزی جنانی:( 3)

پاط  هډنو شاااااااهایطنپاط ټنلنکچن کی  عهاتبن لای  -

 عهاعدتنو.

 کای  سپلی  اطدعت انعت دبو  هددنی.ه ز  -

لط ساد ه شااکلندن  خط تهانساادی دنی ساایسااتم پنهی  -

  ځناکعدناایکنټیدرنو.

 قنعااددااا ی ناکعدی ان قنعااددااا ی پلی کنو چی پاااط  -

نشاااااااهایطنکی ساااااااختط پااط کاا حتیشاااااااینهی تن ااط 

  ااند  عایدی یعو  م شی.
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عدحیااااث  ناساااااااالعی فاها یهی تیلیعاااادت دظاااادعی -

 ضهنهت حیدتی بهای  هعدسن  شدعو خ عت.

( اه ن بط افزاه نسااادیو  تخدیک جدیی  تجهیزات 4ا

لندساااااااتیکی  عخدبهه   تیلیم نتهبیط نعناظبت عد ی 

 نعیدنی  ناع اهضهنهت  اه  .

علی پاادساااااااا اه  کدندی ازآدجعلااط اه نیی اه ن ( 5ا

ن دظدم حدکم   ج.ا.ا  هجدعیط اد  سااایدسااای  نلتدظدم 

تنسااط عه م بط نجن  عیدی  .حعدیت ازآ  عشااهنعیت 

 قددندی ن یدی  اه .

( اه ن باهاسااااااااااادس  کاتانهی  دظاااادعی ععلکاااات 2ا

بد هدظه اشااااات دیهنی بشااااااهی  نضاااااع اقت ااااااد ی 

  ضاهنهت  فدع ازکشنهنحفظ تناز  قنتهد  هعدط ط

 تشکیو عیشن .

سااااااادختاده نتشاااااااکیو اه ن بهعبددی ا  ا  ند ش آ  

 ن فدع ازساااااااهزعی  یک  نلت قددندی هتدعی  اعدیت 

نجن   اه   ااااااانهت عیییه   ناهتباااادط عسااااااات یم 

بدتشااااااکیالت نساااااادختده  نلت  اه  ن اهای یندیفنهم 

 خد  عیبدش .

( اه نی علی عطدبق بط قددن  اساااادساااای بط اساااادس ۷ا

دهکت علی ن انطلبددط ضاااهنهت بد هدظه اشااات عشااا

 تشکیو  ه ی ه است .

( عدسااااااانبی  اه نی علی  اهای یندیفنهم خاااد  1ا

بن ه نبط عدظنه شااااددخت عدساااانبی   تشااااخی  هت  

 عساااالک  قطیط نجزنتدم ن عچدد  شااااددخت نساااادیو 

 نساااادیط تخدیک زعیدی ن نائی    نضااااع الجیش  د 

 آهعهد  سااااعبنو  د  عالیم  بیهق  د  دناه  د نغیهه 

شاااااااادعااو  ه حیاادتی ااتیااد پااط تن ااط پااط خاا عات کی   -

 ااند لپدهه  اسالعی انپنځی تیلیعدتنز ه کنو.

 لندسااااتیکی ( اه نافزاهن نساااادیلن جدری تخدیک 4ا

تجهیزاتن  عخدبهی  ښااااااانندی هنزدی انپهلط پسااااااای 

 عد ی انعیدنی پدلدی تط ااتیدلهی.

پط ټنلدط  یچاه ن لاط  غی جعلی علی اه ن( انسااااااادی 5ا

کی  افغددساااااتد   اسااااااالعی جعهنهیت  ساااااایدساااااای دظدم 

لط خناعدځ تط هاغلی  نانناکع  دظدم  خلک ی ساااادتندکی 

 لط  غی دط عالتاقددندی ان یدی عشهنعیت لهی .

( اه ن  ینا  پنځی  کتنهی    بشااااااهی ځناک پط 2ا

ع دپدم کی دینلن اقت اااااد ی نضاااااییت  لط  ینا دط   ف

دن ادااډنو پهبدساااااااای نکاااتیااد انپااط سااااااایعااط کی  ځن

 جنایږی.

 اه نتشاکیو انجناښت  عنخنانلط خدنهی دط   فدع 

ان اعدیت  پنهه کنلنپهبدساااای ینقددندی  نلت شااااتن  

لااااااهی تااااااهساااااااااااااهه کاااااایااااااږی انلااااااط  نلااااااتاااااای 

تشااااکیالتنانجناښااااتندنسااااهه دیی پط دیغط اایکط لهی 

 ان ځددرای یندیفنهم لهندکی نی.

اساادساای قددن  سااهه ساام  ااتیدپط پدم ( علی اه نلط ۷ا

 کی دینلنساااااااهه  علی  اااډن  انپاااط خپلاااط خنښااااااااااط

 تشکیو شنی ه . 

(  عاالاای اه ناانداااا ا   ځاااادداارااای یاانداایاافاانهم 1ا

 هلن ندکی  ی ان اانداااا ادن پیدداااا دی پااااط عنخااااط 

  هتبنعیلنعنو عساااااالک قطیی انجزنتدم ان ع اهاز 

  نسااااااااااادیالن   نایی انځعکدی تخدیکی نسااااااااااادیط 

عندط سااااااعبنلندط عالعی بیهغندط  آهاسااااااتن دځدیندط 

 ان اساااااااای داانهن پاایاادداااا و لااااط ا اااااااانلااداااادعاان پااټاای
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بط ا ااااااانلددعط  د   پدلیسااااااای  د  ه دعن   د عطادبق 

 نطهزالیعو  د تدظیم نبی اً عنه استفد ه قهاهعیییه .

 

( قدبو تذکه اساااااات کط بهاساااااادس تنجط  عط جددبط 2ا

ه بهی نزاهت  فادع علی نساااااااته هساااااااتیز قطیادت 

نجزنتدم  دی اه نی علی ن عدسانبی   لیهنشجدع آ  

بیهق  د بد آهعهد  عالیم عسالک   هت    ساعبنو  د  

  دناه د نغیهه عالیم عشاااخ اااط دظدعی طبق اسااادد  

عااجاانز قاااادداانداای آهاسااااااااتااااط  ااه یاااا ه نطاابااق یااااک 

 تدظیم ش ه است. پهنسیجهعدظم

 :طی مراحلپروسیجر -2

نطی عهاحو آهم  د  پیشااااااادهد پهنسااااااایجه عدظنهی 

 ساااااااعبنو  ااد  بیهق  ااد  دناه  ااد نعالیم افتخاادهی 

  نهت عیییه : طنهذیو

: عیادندیات  اد  هیادسااااااات  اد نقنعدد ادیت  دی  الف

دناه نآهعهد  ساااعبنو  د  بیهق  د  دعندط اه نی علی

طی  جهتپیشااااااادهد  آدهانتهتیا    ن د اوبحادو ها  اد 

 ساااااااااااالساااااااااااالاااااط عاااااهاتااااا  باااااط باااااط عاااااهاحاااااو 

 عیدندیت پهسندو نتیلیعدت اهسدو دعدید .

عح ن  یت زعددی  هپیشدهد  کط بهای عدظنهی اهسدو  ب:

عییه   بدی  ازطهیق سالسالط عهات  نشاکو هسعی نا اهی 

طی عهاحو نبت نهاجسااااته ه   نعح ن یت زعددی  هطی 

 عهاحو آ  قی  دعیبدش .

 

عیدندیت پهسااااااندو نتیلیعدت بی ازاخذ پیشاااااادهد   ج:

آهم  د  سعبنو  د   بیهق  د  دناه دنعالیم افتخدهی 

 ترالهن یهښااااااان ندنانکادالهنساااااااهه سااااااام تدظیم 

 اننهنستط تهی  ټط اخستو کیږی.

 نزاهت  فاااادع (  یااااد نلااااننا ی چاااای  عاااالاااای 2ا

انساااته هساااتیز  ه بهی پالنی   هااخیزی پدعلهدی 

پهبدساااااااای  علی اه نقطیاادت انجزنتاادعندااط ان  غی 

هعندن  عسلکندنعالعی آانعیادی ااند ا  پط ه نهزا

 هتبی  سااااااعبنلندن بیهغندن پټیناندنهنقددندی اجدزه 

لهندکنپنځی عالعن ښاااااادیسااااااتط شاااااانی انلط ینعدظم 

   پهنسیجهسهه سم تدظیم شنی ی.

  دپړاونودبشپړولوکاری بهیر: -2

نهظعد آهعندن سااعبنلندن بیهغندن پټینان نیداندن عالعن

 شااااااااااپااااانلاااانکاااادهی بااااهاااایااااهپااااط ی لااااپاااادهه  پاااااانداااان ب

 ید ی ډنو  ی:

هیدسااتندط انقنعدد ادیتندط    علی اه نعیدندیتندطالف :

پط  دعندی آهعندن ساااااعبنلندن بیهغندن پټیناننیدادی 

 نه د لااط تهتیاا  ان عهاتبن لای پااط عهاعاادتنلنساااااااهه 

نااداااا یااز پاااانداان بشااااااااپااانلاانلااپاااادهه  پااهسااااااااندااااو 

 انتیلیعدتنعیدندیت تط ناستنی.

نخات تاط پط کتنساااااااهه  هنااد یزچی  عدظنهی  ب:

لپااادهه لیږو کیږی بااادیاااا پاااط هساااااااعی انا اهی بهااااط 

 عااااااهاتااااااباااااان لااااااای لااااااط یهی پااااااااندااااااط یاااااای 

 بشااااااااااااااااپاااااااااانااااااااابااااااااات هاجسااااااااااااااااتاااااااااهاننخااااااااات 

 پط کی قی دط نی.

  ساااااااعبنلندن  پهساااااااندااو انتیلیعاادتنعیاادندیاات  آهعندن : ج

 عالعن نااد یزندن تهیسااط کنلندط  ندن بیهغندن پټینان نیدا

ساااااااهه کدتهنو غنهنهنساااااااتط هالیږو شااااااانی نااد یزندط پط 



9 
 

پیشاااادهد   دی اهساااادلی هاکدتهنو نبط  قت تعدم بی از  

آنه   ا اااااااالحاادت نتغیهات جهاات عدظنهی بع اادم 

 عحتهم نزاهت  فدع علی ت  یم عیدعدی .

زعاددیکط طها  یزای  شااااااا ه عدظنه  ه ی  جهت  د:

اجهاآت بیا ی بط عهجع عهبنط اهسااااااادو طبق احکدم 

ای  پاااادلیسااااااای نع ههات دظاااادعی عنه  اساااااااتفااااد ه 

 قهاهعیییه .

 تدعیددت تکددلندی نلندساااااااتیکعیدندیت  هـاااااااااااااا :

 هعنه  تهیط ناکعدو آ  طبق پدلیساای عهبنط اجهاآت 

 عیدعدی .

 ومسفصل 

 مسوولیت ها

 وزارت دفاع ملی : -1

 الف : مراونیت پرسونل وترلیمات :

 د هاآهعهد  ساااعبنو  د  دن( تکنیهنتنزیع پدلیسااای 8ا

بااااط عهاجع ذیهبط   نعاالیام افاتخاااادهی بایاهق  ااااد  

 بی ازعدظنهی .

( دظدهت از ااانهت تطبیق پدلیسااای آهعهد  ساااعبنو  د 9ا 

 . دناه  د   بیهق  د نعالیم افتخدهی  هاه نی علی 

آهعهد  سعبنو  د  دناه ( عهنه نادکشد  پدلیسی 3ا 

 دظهبط ضهنهت. نعالیم افتخدهی بیهق  د  د  

 

ناه دآهعهد  سعبنو  د  ( تنضای  نتشاهی  پدلیسی 4ا

 بااااط عدسااااااانبی   نعالیم افتخاااادهی بیهق  ااااد  ااااد  

 اه نی علی

ان ا اااااالحدتنانب لن  تههانالننهنساااااتط یی  عدظنهی لپدهه 

  علی  فدع نزاهت عحتهم ع دم تط نااد ی کنی.

عدظنهشااااااانه  طکلااااط چی ډیزای  شااااااانی طهحاااا :د

 دنهناجهاآتنلپادهه ااندا ه  اددری تط اساااااااتنو کیږی 

ی ترالهی لط حکعندنانپنځی ع ههاتنساااهه سااام ان  

   ټی اخستدی نا هځی .

تدعیددتنعیدندیت ی لندسااااااتیک تکددلندی ان : هـاااااااااااا

 ااند ه ترالهی ساااهه سااام   غی بهابهنلناناکعدو پط 

  کلط کادی تهسهه کنی.

 دریم څپرکی 

 مسٶلیتونه

 دملی دفاع وزارت: -1

 دپرسونل اوترلیماتومراونیت: -الف

نهنساااااااتااااط اانداااا ه  ااااددرنتااااط  ( لااااط عدظنهی8ا

  آهعااانداااان سااااااااااعااااباااانلااااندااان  پااااټاااایاااان باااایااااهغاااانداااان

 ان نیداندن عالعن ترالهی نیشو انتکنیه.

 آهعندن ساااعبنلندن پټین بیهغندنان نیداندن عال(9ا

 عن ترالهی  پلی کی ن  هدرنالی  خط  دهدط.

  پټین ااتایااااد لااااط عاخای  آهعاندان ساااااااعبنلندن ( 3ا

تدااااط  بایاهغاندانان نیااااداندان عاالعان تاراالهی  بیاااادک

 انپهاختید.

  پټین  ساااااعبنلندن (  علی اه نااند ادنتط  آهعندن4ا

 بایاهغاندانان نیااااداندان عاالعان تاراالهی تنضاااااااای  

 انتشهی .
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( اهائاط پیشااااااادهاد ات بخدطه عدظنهی آهعهد  ساااااااعبنو  د 5ا 

 دناه  ااد   بیهق  ااد نعالیم افتخاادهی اه نی علی بااد هدظه 

  اشااااااااااات داایاااادزعااداااا ی  اااادی اه نی عاالاای بااعاا اااادم عااحااتااهم 

 نزاهت  فدع علی .

( ح ااااااانو اطاعایادااااد  از یزای  خن   کیفیاااات 2ا

نا  اساااااااتیعدو ندیه اهی  آهعهد  ساااااااعبنو  د بهتهع

  هاه نی علی . نعالیم افتخدهی بیهق  د   دناه د

 یتااکاانااااالااوژتاااااماایاانااااات  تیاااامااراااااوناا -ب 

 :لوژستیک و

بعنقع آهعهااد  ساااااااعبنو  ااد  دناه  ااد    اکعاادوتهیااط ن

د   تیاعیادند هبطیعهاجع ذ یافتخاده می اد نعال هقیب

 . یعل یاه ن ی د قطیدت نجزنتدم  د دستی ه

 

 ریاست حقوق : -ج 

دظدهت ح نقی ازتطبیق عننه پدلیسااای آهعهد  ساااعبنو  د 

  دناه  د   بیهق  د نعالیم افتخدهی  هاه نی علی.

 

 سرمفتشیت : -د  

ازطهزنشاااااااینه اساااااااتفد ه  آهعهد  ساااااااعبنو  د  دناه د   

 هتعااادم ساااااااطنا اه نی علی تفتیش  نعالیم افتخااادهی

 .دعدی  ندظدهت

 

 ریاست مالی وبودجه : –هـ 

په اخات نجنه عدلی عهاجع ذیهبط جهت آعد ه دعن   

نعالیم  بیهق  اااد آهعهاااد  ساااااااعبنو  اااد  دناه  اااد  

 طبق قددن  ناحکدم ع دم نزاهت  فدع علی . افتخدهی

ااتیاادنتاااط پاااط پاادم ساااااااهه  علی  فااادع اه ن(  علی 5ا

  ساااااااااعااابااانلاااندااان   نزاهت عااا اااادم تااااط   آهعاااندااان

 عالعن ترالهی  عدظنهی   نیداندن پټین بیهغندنان

 .لپدهه  نااد یزندنسپدهو

  پټین  ساااااااعابانلاندن ( پااااط عالای اه نکای   آهعاندان2ا

  عالعن ساااااااااادتدی انکاااادهندی نیااااداندان  بایاهغاندانان 

   عنا ن ښط کیفیت انښط ډیزای   خط  ډاډتهیسط کنو. 

 تااااامیناااااتو لوژساااااااتیکیتاکانااااالوژی اود -ب

 مراونیت:

 قاااااطااااایااااادتااااانان پاااااط خاااااپاااااو نخااااات  عااااالااااای اه ن

  آهعندنجزنتاااادعندن ساااااااتهتنبندنانعیاااادندیتندنتااااط 

تهیااااط  ساااااااعابانلندن پټین بیهغندنان نیااااداندن عالعن

 اکعدلنو.ان

 دحقوقوسترتوب : -ج

 لااط ح نقی پلنه پااط علی اه ن کی پااط اغیزع   ډنو  آهعندن  

  عالعن ترالهی  پلی ان نیداندن  بیهغندن سااااااعبنلندن پټین

   هدرنالی  خط  دهدط. کی ن

 سرمفتشیت :  -د

  عااااالااااای اه نپاااااط ټااااانلااااانکاااااچااااانکااااای  آهعاااااندااااان

 ساااااااعبنلندن پټین بیهغندنان نیااااداندن عالعن   ټی 

 کنی.دهدط اخستدی لط  هدرنالی   خط  

 دمالی اوبودجی سترتوب : -هـ 

ااند ه  ددرنتط  علی  فدع  نزاهت لط احکدعنسااااااهه 

  بیهغندنان نیداندن  پټین آهعندن ساااااعبنلندن سااااام 

  عالعن بهابهنلنلپدهه  عدلی سهچیدننهکنو.
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 ستردرستیز : -2

 ریاست کادروپرسونل:الف:

ط و پهنسااایعکدفدت عدسااانبی  اه نی علی بی  ازتکع -

 ه  . عهاجع عسنو  ه فدتهذاتی ادهد اعال  ازطهیق

 

تهتیاا  پال  تنزیع عکاادفاادت طبق اناعهن اا ایاادت  -

دت عکدف زیعهفت  سهم فیدو  هتن نع دعدت ذی االا 

 بط عدسنبی  اه نی علی

 : ریاست اوپراسیون – ب

آهعهد  سااعبنو  د  دناه کدتهنو ازشااینه طهزاسااتفد ه 

 هعیااادندیااات  اااد  نعالیم افتخااادهی بیهق  اااد  اااد  

 هیدسااات  د قطیدت نجزنتدعهدی اه نی علی عطدبق 

 پدلیسی  د  تیلیعددعط  د نه دعن   دی نضع ش ه  .

 قوماندانان : - ج

( اهائاااط دظهیااادت نپیشااااااادهاااد  ات  هعنه  عهنه 8ا

بیهق  آهعهد  سااعبنو  د  دناه  د  نادکشااد  پدلیساای 

 بط سلسلط عهات . نعالیم افتخدهی  د

پیشادهد ات  هعنه  آهعهد  ساعبنو  د  دناه  د ( اهسادو 9ا

بط عیدندیت پهساااندو نتیلیعدت    بیهق  د نعالیم افتخدهی

 جهت اخذ عدظنهی ازع دم عحتهم نزاهت  فدع علی .

کط عطدبق بط پدلیسااااااای  پهسااااااانداو نجزنتدعهدی( 3ا

نعالیم  بیهق  اااد آهعهاااد  ساااااااعبنو  اااد  دناه  اااد  

اجهاآت  هسااااااات دعی دعادیدا  عطادبق باط آ   افتخادهی

 اجهاآت ع تضی  نهت  یه  .

 ستردرستیز: -2

 دپیژنتون سترتوب: -الف

 علی اه ن ااند ادنعکدفدت  عساااڅلن ددرنلط لنهی  -

 پااندن بهیهتهبشاااااااپانلننهنساااااااتط   غنی پط ذاتی 

  فتهندنکی نهسنو شی .

 نیشاالنپال   ناکعدنع دعدتن اناعهنان  ایدتنسااهه ساام  عکدفدتن  -

 جااناان عاالاای اه ناانداااا اداانتااااط  عااکاااادفاااادتاانپااااط نیشاااااااالاانکاای

 فیدلط ندډه ناخلی. 

 اسیون سترتوب:داوپر -ب

لط عدو شاانن ترالهن تیلیعددعنانیهښاان ندنسااهه ساام 

  ساااااااتهتنبندن انجزنتااادعندن  علی اه نپاااط قطیااادتن

  پاټین ساااااااعابانلاندان  آهعاندان انعایاااادندایاتاندان کای 

  بیهغندنان نیداندن عالعن  کدهندی  خط کدتهنو .

 قوماندانان : -ج

  ساااااااعبنلندن (  عهاتبنپااااط لای ساااااااهه  آهعندن8ا

  پټین بیهغندنان نیاداندن عالعن ترالهی  پهاختیاادان

 بیدکتدی پط  کلط  نااد یزندناندظهیدتننهکننو.

 ساااااااعبنلندن  (  علی  فااادع نزاهت داااط  آهعندن 9ا

پاټایان بایاهغاندانان نیااااداندان عالعن عدظنهی لپاااادهه 

  پهسندو انتیلیعدتنعیدندیت تط  نااد یزندناستنو.

داااط چی پیددااا  ندن(   غاااط پهسااااااانداااو انجزنتااادع3ا

  آهعندن ساااااااعبنلندن پټین بیهغندنان نیداندن عالعن

 ترالهی سااااهه سااااام ښااااای کادی دط تهساااااهه کنی لط 

 کادی تهسهه شی. ی غنښتدی سهه سم 
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 چهارمفصل 

 :تصنیف عالیم افتخاری و تشریح( 1) 

( اعالعاط افتخادهی ا افغاددساااااااتاد   علی اه ن نید -8

بخدطه شااااااجدعت   عنف یت    ساااااات آنه  ن ینهی 

 عدسنبی  قطیدت نجزنتدم  دی عحده .

بخدطهشااجدعت عالعط افتخدهی ا  ینا ساادتندکی( -9

 نعنف یت عدسنبی   نائی .

عالعااط افتخاادهی ا ناباادزعااد ه( بخاادطهعنف یاات  -3

 . نابدز 

عالعاط افتخادهی اشاااااااجادعات( بخادطهشاااااااجادعت  -4

 ن ینهی تعدم عدسنبی  .

عالعااط افتخاادهی اخاا عاات عاادلی( بخاادطهخاا عاات  -1

 عدلی عدسنبی  .

ندکی( بخدطهخ عت ښااااااانط ښاااااااعالعط افتخدهی ا -6

 بهجستط استد ا  .

ی( بخدطهپیهنزی  ساات اعالعط افتخدهی اسااهلن -7

 آنه نعنف یت عدسنبی  .

عالعط افتخدهی ازاه سااناد  طبی ( بخدطهخ عت  -1

 شدیستط عدسنبی   حیط .

عالعط افتخدهی ا  نا ساااااادتندکی( بخدطهعنف یت  -2

  ست آنه ن ینهی عدسنبی   نائی .

عاالعااااط افاتاخاااادهی ازعاهی( باخاااادطه ینهی  -81

 .ی عدسنبنشجدعت 

عالعط افتخدهیاخ عت بهجساااااتط( بخدطهخ عت  -88

 .ی عدسنببهجستط 

 څلورم څپرکی

 :اوتشریح ( دویاړونودعالموتصنیف0)

عالعطا افغددسااااتد   علی اه ننیدا( علی ندن نیدا -8

اه ن عحاادهبنقطیاادتنانجزنتاادعندن اانداا ادن عیاادی 

 بهیدلیتن  یستط هانادنانزانهتیدلپدهه.

عاالعااااطا ایانا سااااااااااادتانداکی(   نایی ندان نیاااادا -9

 ااند ادن عیاادی انبهیدلیتن  لپدهه.

 عاااالعااااطاعااااد اااه اااناباااادز(  اااناباااادز ندااان نیاااادا -3

 بهیدلیتن  لپدهه.

عالعاااطاعیااداااط(  ټنلنااندااا ادن عیاادی ندن نیااادا -4

 نهتیدلپدهه .ه انزا

 انچااتعالعااطاعادلی خاا عات(  ااندا ادن ندن نیادا -1

 خ عت لپدهه .

عالعط اښاط ښانندکی(  ښانندکن ښکدهه ندن نیدا -6

 خ عت لپدهه .

عااااااااالعاااااااااط اسااااااااااااااااهلااااااااانای( ندااااااااان نیاااااااادا-7

 ااند ادن بهیدلیتن  یستط هانادی انکدعیدبی لپدهه .

 نیااداعالعاااط ازاه ساااااااناداا طبیااا (  هنغتیااادیی  -1

 دیستط خ عت لپدهه .ااند ادن ښ

عاالعااااط ا  اناسااااااااااادتاندکی(   نایی ندان نیاااادا -2

 دهه نهتیدلپه ااند ادن بهیدلیتن  یستط هانادی انزا

 نهتیاادانه  زاادنزعهی( ااندا اعالعااط ندن نیادا-81

 عیاادی لپدهه 

عااااالعااااط اښاااااااااااکاااادهه خاااا عاااات( نداااان نیاااادا -88

 لپدهه .خ عت  ښکدهه ادن ااند 
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عالعط افتخدهی اعساااالکی عد ه( بهای عدساااان   -89

 عسلکی عد هنزحعت کش .

عالعاااط افتخااادهی ا ساااااااپلی  عااادلی( بهای عنف یااات  -83

  هجلن یهی ازفهاهنسدیهاعنه سپلی  .

عالعااط افتخاادهیا سااااااادیه دیندکی( بخاادطهعنف یاات  -84

 .ی عدسنبآنه     ینهی ن ست

 ت( بااهای خاااا عااااتط پانخاای خاااا عااااښاااااااعاالعااااط افااتااخاااادهیا-81

 .بهجستط عدسن   

عالعااط افتخاادهی ازاه نه( بخاادطهعنف یاات    سااااااات  -86

 آنه نپیهنزی .

عالعط افتخدهی اساااهبدزععتدز( بهای ساااهبدزپیش ق م  -87

 دسبت بط  ع طدهادش .

عالعط افتخدهی ابهیدلی( بهای عدساانبیکط  ساات آنه   -81

 عنف یت نپیهنزی  اه .  

عالعط افتخدهی ا ینه( بخدطهشااااااجدعت عدساااااانبی   -82

   .اعه تحت

عالعط افتخدهی اعح و ععتدز( بهای عح و ا انو  -91

 دعهه ن نم دعهه(

 بهای عح ااااااااااو عالعاااط افتخااادهیاشااااااااااط ز ه کندکی (-98

 زحعت کش.

بهای عدسااااااانبی  تحاات عالعااط افتخاادهیانحاا ت علی(-99

 اعهشد  

یساااااتط بخدطهخ عت شااااادافتخدهیازیدهایساااااتندکی(عالعط -93

 ی .عدسنب

عد ه( زیدهایسااتندکی  عالعط اعساالکیندن نیدا -89

 انعد هعسلکی ااند لپدهه .

عالعط اعدلی  ساااااااپلی ( لط تیښاااااااتی دط ندن نیدا -83

  عخدینی  بهیدلیتن  ان  سپلی   دنهنچدهنلپدهه .

عاااالعااااط ا سااااااااااداااراااهدااایااانداااکااای( ندااان نیاااادا -84

 نهتیدانیستط هانادی لپدهه ه  بهیدلیتن  زاادن ااند 

ښااااط عالعط اښااااط پنځی خ عت( ااند  ندن نیدا -81

 ښکدهه خ عت لپدهه .

نه(  بهیادلیتن  یساااااااتط ه عالعاط ازاندن نیادا -86

 هانادی انکدعیدبی لپدهه .

عالعط اععتدزساااهبدز(  دنهن م لیکنپط ندن نیدا -87

 پهتلط عخکښ سهتیهی لپدهه .

عالعاط ابهیادلی(   غاط ااندا لپدهه چی ندن نیادا -81

 یستط هانادط بهیدلیتن  انکدعیدبی لهی .

نه( تااهیس یداااا ی زاه عااالعااااط انداان نیاااادا -82

 ااند ادن عیاادی لپدهه .

عالعط اععتدزعح اااااااو( العای ان نم ندن نیدا -91

 دعهه( عح لیدنلپدهه . 

ز ه کاااننداااکااای( ښاااااااااااط عاااالعااااط اندااان نیاااادا -98

  زیدهایستندکی عح و لپدهه .

 ( تهیس یدااا ی یننالی عالعاااط اعلیندن نیااادا -99

 ااند ادن لپدهه .

 عالعط ازیدهایستندکی(  ااند  ښدیستطنند نیدا -93

 خ عت لپدهه . 
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بخدطهخ عت شاااااادیسااااااتط عالعط افتخدهیاپهسااااااتدهخن (-94 

 عدسن .

عالیم افتخدهی عدسااان  بی ازعساااتحق شااا   نوت : 

 عطدبق پدلیسی عکدفدت اعطدعییه  .

  افتخاری :نوارهای  –( 2)

دناهافتخاادهی احعااا  شاااااااااده باادبااداتنساااااااط هئیس  -8

 اعطد)افغددساااااااتد  بهای لنا نکد کجعهنهاساااااااالعی 

 .عیره  

دناهافتخدهی احع  شده عسین  قههعد  علی تنسط  -9

 لنانکد ک.  هئیس جعهنهاسالعی افغددستد  بهای

 کد ک . دناهافتخدهیاعیند (تنسط نزیه فدع علی بهای -3
 

 

دناهافتخاااادهی غاااادزی اعااااد  هللا خااااد  تنساااااااط  -4

 نزیه فدع علی بهای کد ک  د نتنلی  د.

 تنسط نزیه  فدع علینشجدع دناهجزنتدم  ینه -5

 کد ک  د نتنلی  دبهای 

دناهجزنتدم شاااادیسااااتط تنسااااط لنی  هسااااتیزقنای  -2

 کد ک  د نتنلی  دبهای  عسل 

 دناهافتخدهی شکست شنهنی تنسط لنی  -۷

 . د یکد ک  د نتنل هستیزقنای عسل  بهای 

دناهافتخدهی ع دنعت تنساااااط لنی  هساااااتیزقنای  -1

 . د یکد ک  د نتنلعسل  بهای 

دناهافتخاادهی پیهنزی تنساااااااط قنعاادداا ادااد  قنو  -2

 اه ن د نعید و آ  بهای تنلی  د .

دناهافتخدهی عیادتن  تنساااااط قنعدد ادد  لنا  د  -81

 بهای تنلی  د .

دناهافتخدهی اساااادیه( تنسااااط قنعدد ادد  کد ک  -88

 تنلی  د.  د بهای

افتخادهی بهای جزنتادم عساااااااتحق عطدبق دناهنوت :

 .پدلیسی عکدفدت اعطدعییه  

 : عالیم مشخصه( 3) 

 د هیعسلک پعط عال( 8ا

 ااند  ښاادیساااتط خ عت  نیداعالعطاښااط پهسااتده(-94

 .لپدهه 

ااندااا تاااط  نیااادادی عالعی لاااط عساااااااتحق  یاااادوناااه :

 کی ننهنستط  عکدفدتنلط ترالهی سهه سم نهکنو کیږی 

 ړونوپټی ګانی :( دویا2)

عی  اسااال احع شااده بدبد  نیداندنپټی ا افغددسااتد   -8

نهکنو جعهنهیت  نلساااعشاااهلط خنالناانکدډک لپدهه(

 .کیږی

 علی آتو احع شده عسین   نیداندنپټی  افغددستد   -9

  اسالعی جعهنهیت  نلسعشهلط خنالناانکدډک لپدهه.

  نزیهلااط لنهی فاادع  عینداا   نیااداندنپټی  علی  -3

  کدډک لپدهه . 

  فاادع غاادزی آعااد  هللا خااد   نیااداندنپټی  علی  -4

  نزیهلط لنهی  کدډک انټنلی لپدهه.

 ها ز نلینانکدااا کندنتاااط  علی  فااادع  نزیهلخناټ -1

 تلتن   جزنتدم دناهښنهتنبدنغ

ط ل عساااالحنقننان لنی  هسااااتیز نلینانکد کندنتطټ -6

  جزنتدم دناه تلتن ښلنهی  غ

پن  ناو  شااااانهنی  عدتی  نیداندن پټی  نسااااالط  -7

 کدډکندنانټنلینلپدهه. لنی  هستیزلط لنهی 

 ع ااادنعااات  نیاااداندن پټی  نسااااااالاااط پن   لنی  -1

  هستیزلط لنهی کدډکندنانټنلینلپدهه .

 بهیاادلیتن   نیااداندن پټی  قنو اه ن ااددنان  غی  -2

 سهه  بهابهنقنعدد ادددنلط لنهی  ټنلینلپدهه .

 عیادتن   نیاداندن پټی  لنا اددن قنعاددا ادددنلط  -81

 لنهی  ټنلین لپدهه .

 اسااااااادره(  نیداندن پټی  کدډک  قنعدد ادددنلط  -88

 لنهی  ټنلین لپدهه .

عساااااااتح نجزنتاادعندنلپاادهه  نیااداندنپټی  یااادونااه:

  عکدفدتنلط ترالهی سهه سم نهکنو کیږی .

 ( ځانګړی شوی عالمی :3)
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 یعسلک تنپچعط عال  (2) 

 زه  اهعسلک عط عال( 3ا

 ناستحکدم . یهیادجدعسلک  عطعال( 4ا

 عسلک عخدبههعط ( عال5ا

 یعسلک  نائ عط( عال2ا

 کیلندستعسلک عط ( عال۷ا

 طیعسلک د لعط ( عال1ا

 . طی حعسلک  عط( عال2ا

 عسلک عنزیک  عط( عال81ا

 یعسلک استد عط ( عال88ا 

 .هتبطعط عال (89ا 

 سهسیدطا اسم( عط( عال83ا

 تیلیعی نتح یلی . عط( عال84ا

 عهدهت نتخ   . عط( عال81ا

 دنکهینالی .عط ( عال86ا

 ادظبدطی . عط( عال87ا

 تشهیفدتی . عط( عال81ا

 ل   ععتدزاه نی علی . –( ل   82ا

(  3/4:عااالیاام فاانق طاابااق اه اادااعاان   نااوت

 یاااانداااایاااافاااانهم د ااااااااااا  نازآ  اسااااااااااتاااافااااد ه 

 بیعو عیدی .

 پنجمفصل 

 . ط(  پید ه عسلک عالع8ا

 .ط(  تنپچی عسلک عالع9ا

 . ط(  زغهه ناو عسلک عالع3ا

 . طاناستحکدم عسلک عالع(  ادجیدهی 4ا

 . ط(  عخدبهی عسلک عالع1ا

 . ط(   نایی عسلک عالع6ا

 . ط(  لندستیک عسلک عالع7ا

 . ط(  د لیط عسلک عالع1ا

 . ط(  هنغتید عسلک عالع2ا

 .ط(  عنزیک عسلک عالع81ا

 . ط(  ښنندکی عسلک عالع88ا

 . ط(  هتبی عالع89ا

 ادنم( . ط(  سیدی  سهعالع83ا

 . طانتیلیعی عالع( تح یلی 84ا

 . طعالع تهعهدان(  تخ   81ا

 . ط(  دنکهینالی عالع86ا

 . ط( ادظبدطی عالع87ا

 . ط( تشهیفدتی عالع81ا

  علی اه نععتدزل   . -( ل  82ا

یهښاااان ( سااااهه 4\3ای   پنهتدی عالعی  یادونه :

  ټط ناخستو شی .  خطسم د   انلط  غی 
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 :ارهایمر - 1

 ااد دناه ااد  آهم  ااد  ساااااااعبنو  هقیعلم عباادهک  ب(8ا 8ا

    ااااد  عاااا اوشاااااااااااد   اااادبااااط شااااااااعاانو د میاا عااال ااااد

 یعیدن طیافتخدهات نساااااااهعد  یزدظادعیهجناینساااااااد

 هحفظ ندیده  اشاات آ    هیعحساان   ه  یعل یاه ن

 .نحهعت آ  حفظ  ه    یبیعو آ یج  یسی

 

( فنق الذکه طبق ا ااانلددعط 8بد اج عد ه یدیاشااا(9ا

شااااااا ه عنه   نضاااااااع ی دنه دعن   د یسااااااای د   پدل

 .ه ی استیعدو ناستفد ه قهاه

 یدظدع یدیناش ویعناه  اساتیعدو ناستفد ه ازنسد (3)

شااااااتط شاااااا ه خال  ع هاهات نضااااااع شاااااا ه جهم پد ا

 یباااادزپهس جزااشاااااااخااااد  نافها  عسااااااائنو عنه 

 .هد ی قهاه یقددندیه ینپ یادظبدط

 هتعاادم   ی هنساااااااااد  قنعاادداا ادااد  نآعه  یعیاادند (4)

سااااااطنا عکل  بط عناظبت  دیده  اشاااااات  ناساااااااتفد ه 

 اااد  آهعهاااد  اااد  دناه هقی هسااااااااات ازعلم عبااادهک  ب

کدتهنو  دطیق عط  هزع تعدمن هبن  می ساااااعبنو  د نعال

 .بیعو آنهد  ناع اه

 طکیبن ه  ه ااانهت  یفنق الذکه ج  ویدننسااادیشاااا(5)

 د ههدایازانهاساتیعدو نبد ذشات زعد  کهدط شند  ن

   یاابااط تجاا  یطبق دعندااط ا ااااااالههندعاادشااااااان یآ  تغ

 .آ  اق ام شن 

 

باااااط  یبااااایااااا ازعاااااداااااظااااانه یساااااااایپااااادلااااا  یااااا( ا2ا

 دسااااتی د نه تیبط عیدند طبع  هادعنه ضااااهنهتیت

 عیهنتنزیزتکنیسااااااته هسااااااتن ینزاهت  فدع عل ی د

  ه  .

 پنځم څپرکی 

 مریارونه : -8

عاااالاااام  باااایااااهغااااندااااط پااااټاااای  اااادداااای  ( عااااباااادهک8ا

 سعبنلندط  دښددندنپط  ډن  عالعی  عډالندط ان اسی 

دنهی پنځی جادیزی   علی اه ننیداندط انپددرط  هو 

کیږی ان  غی پط ساااادتدط کی پط کلکط کنښااااښ نشاااای 

 ان  غنی  هددنی نسدتو شی.

 

تنکی لااااط شااااااانی (  لاعاای عااااد ی پنهتدی یااااد 9ا

شاااننیهښااان ندنساااهه سااام ا ااانلددعن  ترالهنانعدو 

 استیعدو ان ټط تهی ناخستو شی .

(  نضااااااااااع شااااااااااننعااا اااههاتااانخاااال   پااانځااای 3ا

تنکناننساادیلنکدهنو جهم  هو کیږی انعسااسو کسااد  

 تااهپاانښااااااااتااداان ادااظااباااادطاای جاازاانقاااادداانداای تاایاا اایاااا 

 ید ی دینو کیږی . 

انپط ټنلنکچنکی  ( عیدندی   هئیساااااد   قنعدد ادد 4ا

  آعااااااااااااهیاااااااااااا   عاااااااااااالاااااااااااام عااااااااااااباااااااااااادهک

عاانداان سااااااااعااباانلاانداانانعااالعاانپااااط  باایااهغاانداان پااټاایاانآه

ی  عقټنلی سااادتلنانښااای  ټی پط اخساااتلنعکل   ی ان

 . نکایپط  ی ااه پط  ناع اهه تن ط کدتهنو   ی

( ید تنکی اننسااادیو بدی دنی نی پط  غط  ااانهت کی 1ا

چی  نخات پط تیهی نانکدهندی لط اعلط زااه شااااااانی نی 

انیدیی پط هد  کی ب لن  ښاااکدهه شااای لط ا ااالی دعندی 

 ی  دنی کنلن لپدهه  دم پنهتط شی سهه سم ی

 

(  غط ترالهه لط عدظنهی نهنسااتط  ااتیدپط اد ازه 6ا

چاااادپ   عاالاای  فاااادع نزاهت انسااااااااتااه هسااااااااتاایااز 

 تکنیهاننیشو شی . تهتنبندنتطعیدندیتندنانس
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ازتطبیق ای  پدلیسااااای ساااااته هسااااااتیز نتعدم عهاجع  -

 زیهبط عسنلیت  اه .

 

 

 

پلی کی ن  خط سااته هسااتیزانټنلی لط  ی  ی تراله -

 ااند ه  ددری عسنلیت لهی.

 

 

 مدیرعمومی فرالیت های پرسونل

 ماسترعلوم نظامی

 دګرمن بهلول)همدرد(

وادارهریس تنظیم   

پالیسی های نظامی پرسونل   

 ماسترعلوم نظامی

)الکوزی(عبدالواسع برید جنرال  

ریس ع تنظیم واداره پالیسی 

 های نظامی ومنابع بشری ملکی

سید ملو ارکانحرب تورنجنرال   
 

ملیمرا ون وزیردفاع   

 درامورپرسونل وترلیمات

جنرال اقبال علی)نادری(دګر  
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