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 مقدمه

گزززززارش هززززذا در برگیرنززززده معلومززززات مختتززززر پیرامززززون فعالیززززت هززززای وزارت دفززززاع ملززززی در 
هجزززری شمسزززی مزززی باشزززدر در ایزززن گززززارش بزززر عزززالوه معلومزززات پیرامزززون  1395جریزززان سزززال 

اوپراسززززیون هززززای اردوی ملززززی، معلومززززات بززززه شززززکل فشززززرده از سززززایر پیشززززرفت هززززا در دیگززززر 
 گرددر  جزوتام های عمده وزارت دفاع ملی ارایه می

 
ردیزززده اسزززتر در بخزززش نخسزززت پیرامزززون عملیزززات هزززای پزززالن شزززده، گززززارش بزززه دو بخزززش تقسزززیم گ

دسززززت  ورد هززززای  ن، معلومززززات پیرامززززون پیشززززرفت هززززا در معاونیززززت اسززززتخبارات اسززززتراتیژیک، 
پالیسززززی و  معاونیززززتفعالیززززت هززززای بخززززش کشززززف و اسززززتخبارات وزارت دفززززاع ملززززی و هم نززززان 

 استراتیژی وزارت دفاع ملی ارایه می گرددر 
 

در بخزززش دوم، معلومزززات پیرامزززون سزززایر قطعزززات و جزوتزززام هزززای اردوی ملزززی ارایزززه شزززده اسزززت 
 کززززه در برگیرنززززده تعلززززیم و تربیززززه، جلززززب و جززززذب، قززززوای هززززوایی، قطعززززات جدیززززدا  ایجززززاد شززززده،

 تکنززززالوژی و لوژسززززتیک و دیگززززرارتباطززززات اسززززتراتیژیک، امززززور عقیززززدتی و فرهنگززززی، تامینززززات 
 فعالیت های وابسته به این جزوتام ها منعکس گردیده استر 

 
 مطبوعززززات و سززززایر متقاعززززیان اطالعززززات مززززی تواننززززد از معلومززززات ارایززززه شززززده در فعالیززززت هززززای

 اسززززتفاده نمززززوده و از  ن طبززززق قززززانون دسترسززززی بززززه اطالعززززات منحیزززز  منبزززز ژورنالیسززززتی شززززان  
 لی استفاده کنندر معلوماتی وزارت دفاع م
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 بخش اول: اوپراسیون ها، استخبارات استراتیژیک و کشف

 2و شفق  1پالن عملیات های شفق الف: 

ترتیززززب گردیدنززززدر هززززدف از ایززززن  2و شززززفق  1پززززالن عملیززززات هززززای شززززفق  1394در بهززززار سززززال 
هززززای بزززززر  پزززالن هززززا تزززامین امنیززززت شززززاهراه هزززا، محززززالت پززززر ازدحزززام، تززززامین امنیززززت برنامزززه 

انکشززززافی دولززززت جمهززززوری اسززززالمی افتانسززززتان و سززززرکوب تروریسززززتان در نقززززاط مختلززززف کشززززور 
  بودر
 

وزارت دفزززززاع ملزززززی، در همزززززاهنگی 
بزززززززا سزززززززایر ادارات امنیتزززززززی ماننزززززززد 
وزارت امززززززززور داخلززززززززه، ریاسززززززززت 
عمزززومی امنیزززت ملزززی و اداره مسزززتقل 
ارگانهزززززای محلزززززی در تطبیزززززق ایزززززن 
پززززززالن مسززززززوولیت مسززززززتقیم داشززززززتر 

واحززززززد سززززززوق اداره وزارت  مرکززززززز
دفززززاع ملیتنتززززرتا نقززززش بسززززازی 
در تززززززززامین همززززززززاهنگی و سززززززززوق و 
اداره قززززوت هززززای دولززززت جمهززززوری 
اسزززالمی افتانسزززتان در جریزززان سزززال 

 داشتر  1395
 

طبزززق  مزززار ریاسزززت اوپراسزززیون سزززتر درسزززتیز قزززوای مسزززلا، وزارت دفزززاع ملزززی در جریزززان پزززالن 
 ذیل را به منته اجرا گذاشته است: اوپراسیون های  2و شفق  1عملیات های شفق 

 
 : میرسد که از  ن جمله 35399ن های تطبیق شده به پراسیواوتعداد مجموع 

 
 821 عملیات توسط قطعات ساحوی اردوی ملی اجرا گردیده اند؛  
  عملیات را علیه دشمن اجرا نموده است؛ 464نیرو های کماندوی اردوی ملی 
  166  عملیات شبانه توسط قطعات خاص اردوی ملی علیه دشمن اجرا شده است؛ 
 1600  هززززدف مشززززخص توسززززط نیززززرو هززززای اردوی ملززززی  1543عملیززززات هدفمنززززد بززززا ی

  اجرا شده است؛
  عربه هوایی بر مواع  دشمن اجرا شده است؛  3471در جریان سال 
  ی را در سراسزززر پزززرواز حمزززایوی و اکمزززا ت 28877نیزززرو هزززای هزززوایی در جریزززان سزززال

 کشور اجرا نموده استر 
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امسزززال وزارت دفزززاع ملزززی در بخزززش اوپراسزززیون هززززا دسزززت  ورد هزززای زیزززاد داردر در ایزززن سززززال 
ی و وزارت دفزززاع ملزززی توانسزززته اسزززت کزززه شزززاهد بهبزززود در سزززطا همزززاهنگی بزززا دیگزززر ادارات امنیتززز

 هم نان بلند بردن سطا احعارات باشدر 
 دست  ورد های وزارت در بخش برنامه ریزی و تطبیق عملیات ها قرار ذیل می باشد: 

 
  تحزززززرک  23007سزززززربازان، بریزززززدمالن و افسزززززران شزززززجاع نیزززززرو هزززززای اردوی ملزززززی بزززززه

 تروریستی و تخریبی مخالفین مسلا رسیده گی نموده و  نرا دف  نموده است؛ 
  نسززززتان ولسززززوالی هززززای گیززززرو در جریززززان سززززال نیززززرو هززززای ملززززی دفززززاعی و امنیتززززی افتا

الززه غزنززی، جززانی خیززل و یززت پکتیززا، قلعززه زال و یززت کنززدز، خواجززه غززار و یززت تخززار، ت
سززززوالی غورمززززاا و یززززت فاریززززاب را از موجودیززززت مخززززالفین و برفززززک و یززززت بتززززالن و ول

 مسلا تتفیه نموده اند؛ 
 د و در جریزززان عملیزززات هزززای اوپراسزززیونی بیشزززتر از ده هززززار مخزززالفین مسزززلا کشزززته شزززده انززز

 به هزاران تن دیگر زخمی گردیده اند؛ 
  تزززززن از مخزززززالفین مسزززززلا و دیگزززززر  2460بزززززه اسزززززاس ارقزززززام در دسزززززت داشزززززته بزززززه تعزززززداد

 ؛ تروریستان توسط نیرو های ملی دفاعی و امنیتی افتانستان بازداشت شده اند
سزززززنگین نیزززززرو هزززززای اردوی ملزززززی دشزززززمنان مزززززردم افتانسزززززتان را در گوشزززززه و کنزززززار عزززززربات 

سززززرکوب کززززرده اسززززتر اوپراسززززیون هززززای وزارت دفززززاع ملززززی مززززان  تطبیززززق پززززالن هززززای ختززززمانه 
دشزززمن بزززرای تتزززرف  نزززدین و یزززت و ولسزززوالی هزززا در کشزززور گردیزززدر در جریزززان سزززال مخزززالفین 

مهمتززززرین قومانززززدانان مخززززالفین مسززززلا  مسززززلا متحمززززل خسززززارات زیززززاد جززززانی و مززززادی گردیدنززززدر
تزززززن از قومانزززززدانان و دیگزززززر  412هزززززدف نیزززززرو هزززززای اردوی ملزززززی قزززززرار گرفتنزززززدر در مجمزززززوع 

سززززرگروی هززززای طالبززززان و شززززبکه هززززای دیگززززر تروریسززززتی کشززززته شززززده انززززدر نززززام هززززای افززززراد و 
توسززززط نیززززرو هززززای ملززززی دفززززاعی و  1395اشززززخاص مهززززم مخززززالفین مسززززلا کززززه در جریززززان سززززال 

 افتانستان کشته شده اند قرار ذیل می باشد: امنیتی 
 

جززززوزای  8والززززی نامنهززززاد طالبززززان بززززرای و یززززت دایکنززززدی بززززه تززززاریخ  مولووووون جووووا    ووووا ر1
 در ولسوالی  وره و یت ارزگان کشته شد؛  1395

در  1395دلزززو  15تزززن از حامیزززانش بزززه تزززاریخ  54قومانزززدان کلیزززدی طالبزززان بزززا  حکموووت ه ر2
 هلمند از بین برده شد؛ولسوالی گرمسیر و یت 

 کشته شد؛  1395حوت  7والی نامنهاد و یت ارزگان به تاریخ شیخ حمزه  ر3
 اخیرا  مال عبدالسالم والی نامنهاد طالبان در و یت کندز کشته شدر  ر4

  
ی تزززن میرسزززدر هم نزززان نیزززرو هزززای دفزززاع 132طالبزززان بزززه  انمجمزززوع تعزززداد زخمزززی هزززای قومانزززدان

اری قزززتزززن  نزززان را زنزززده دسزززتگیر نمزززوده انزززد کزززه بهتزززرین م زززال  ن دسزززتگیری  73و امنیتزززی کشزززور 
 سلیم در و یت کندز می باشدر 

 
بزززر عزززالوه گزززروه تروریسزززتی طالبزززان، نیزززرو هزززای ملزززی دفزززاعی و امنیتزززی افتانسزززتان علیزززه گزززروه 

ایزززل بزززه دسزززت  ورد هزززای خزززوب، بزززه ختزززوص در زون شزززرق، کشزززور تروریسزززتی داعزززش نیزززز ن
سزززاحه فعالیزززت هزززای  1395شزززدر اگزززر  زززه تروریسزززتان داعزززش تزززالش نمودنزززد تزززا در جریزززان سزززال 
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خززززویش را گسززززترش دهززززد ولززززی اردوی قهرمززززان افتانسززززتان  نززززان را در  نززززه هایشززززان سززززرکوب 
 شد: قرار ذیل می با 1395نمودر تلفات گروه تروریستی داعش در سال 

 
 2570  تزززن تروریسزززتان داعزززش توسزززط نیزززرو هزززای ملزززی دفزززاعی وامنیتزززی افتانسزززتان کشزززته

 شده اند؛ 
 606  تن  نان زخمی شده اند؛ 
 88 تن از تروریستان بازداشت شده اندر 
 

داعزززش مزززی کزززه خزززود را رهبزززر شزززاخه خراسزززان  حوووافع سوووکید نا سوووتانینیزززرو هزززای امنیتزززی کشزززور 
کززه بززه  عبوودالدادن اموواراتیاسززد کشززتر قبززل از  ن، نیززرو هززای امنیتززی کشززور  9دانسززت بززه تززاریخ 

 اسززد سزززال روان 4نززام سززعد امززاراتی نیززز شززهرت داشززت و مسزززوول نظززامی داعززش بززود بززه تززاریخ 
اریخ را بزززه تززز موووا سووواجد اور وووزناز بززین بزززردر هم نزززان نیزززرو هزززای ملزززی دفزززاعی و امنیتززی کشزززور 

 در ولسوالی ا ین و یت ننگرهار کشتر سرطان  20
 

در جریززززان اوپراسززززیون هززززا علیززززه طالبززززان و سززززایر گززززروه هززززای هززززراس نیززززرو هززززای اردوی ملززززی 
من بزززه هززززاران حلقزززه مزززاین را کشزززف و خن زززی نمزززوده و ده هزززا نزززوع مهمزززات را از دشزززافگزززن دیگزززر 

 دستگیر نموده اندر شرح مختتر  ن قرار ذیل می باشد: 
 

  نزززوع سزززالح هزززای خفیفزززه بزززه دسزززت  1302نزززوع میزززل سزززالح  قیلزززه و  119در جریزززان سزززال
 نیرو های اردوی ملی افتاده است؛ 

 16523  منفجره به دست نیرو های اردوی ملی افتاده است؛ مواد کیلو گرام 
 825  نوع وسایط مختلف النوع توسط نیرو های اردوی ملی عبط گردیده اند؛ 
 93 نیرو های اردوی ملی عبط گردیده اند؛  دستگاه مخابره توسط 
 55607  به دست نیرو های اردوی ملی افتاده استر   مختلففیر مهمات 

 
 

 استخبارات استراتیژیکب: 

وزارت دفززززاع ملززززی در تشززززکیل خززززویش یززززک معاونیززززت را تحززززت نززززام اسززززتخبارات اسززززتراتیژیک 
 داردر ایزززززن معاونیزززززت در تهیزززززه اسزززززتخبارات، تحلیزززززل و تجزیزززززه معلومزززززات اسزززززتراتیژیک فعالیزززززت

ه تطبیزززق گردیزززدمنسزززوبین اردوی ملزززی و هرمزززز بزززا ی پروسزززه بایومتریزززک در جریزززان سزززال داردر 
 است؛

 کشف و استخباراتج: 

بزززر اسززززاس کشززززف و اسزززتخبارات اردوی ملززززی و اجززززرای عملیززززات هزززای خززززاص، در جریززززان سززززال 
ی و تزززن اعزززم از افزززراد ملکززز 262زنزززدان مخزززالفین را بشزززکند و بزززه تعزززداد  8اردوی ملزززی توانسزززت 

 کارمنزززدان دولزززت را از  نزززا تروریسزززتان  زاد سزززازدر در جریزززان ایزززن عملیزززات هزززا علزززی حیزززدر
و یززززت پکتیکززززا از  گیززززانپیشززززین پاکسززززتان در ولسززززوالی  پسززززر سززززید اسززززحق گیالنززززی تززززدر اعظززززم

 دست  ورد های دیگر قرار ذیل می باشد:  نا تروریستان  زاد شدر 
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 6 دیپوی مواد انفجادیه مخالفین از بین برده شده اند؛ 
 5  دیپوی مواد مخدر از بین برده شده اند؛ 
 36  بزززین بزززرده شزززده دیپزززوی مهمزززات مخزززالفین مسزززلا و دیگزززر گزززروه هزززای هزززراس افگزززن از

 اند؛ 
 8  مرکز تعلیمی تروریستان مورد هدف قرار گرفته اند؛ 
 166 پناهگزززاه مخزززالفین مزززورد حملزززه اردوی ملزززی قزززرار گرفتزززه شزززده و از بزززین بزززرده شزززده 

 اندر 
 

 پالیسی و استراتیژی معاونیتد: 

ای هزززپالیسزززی و اسزززتراتیژی در جریزززان سزززال ده هزززا پالیسزززی هزززا ، لزززوایا و طزززرز العمزززل  معاونیزززت
 پالیسزززی جدیزززد را جهزززت بهبزززود امزززور وزارت دفزززاع ناردوی ملزززی را مزززرور نمزززوده اسزززت و  نزززدی

 ملی تدوین نموده استر 

 بخش دوم: سایر بخش های وزارت دفاع ملی

 تعلیم و تربیهلف: ا

تعلززززیم و تربیززززه اسززززاس اردوی ملززززی را تشززززکیل میدهززززدر ظرفیززززت هززززای مسززززلکی منسززززوبین اردوی 
ملززی فعززال  نسززبت بززه هززر سززال گذشززته در وعززعیت بهتززری قززرار داردر بززا گذشززت زمززان موسسززات 
تحتزززیلی و تعلیمزززی اردوی ملزززی بزززا علزززوم و فنزززون عتزززری  شزززنا مزززی شزززوند و از  ن در  مزززوزش 

و پززززرورش سززززربازان، بریززززدمالن و 
 افسران اردو استفاده می کنندر 

 
در  1395در جریزززززززززززززززان سزززززززززززززززال 

پوهنتزززون هزززا، اکزززادمی هزززای نظزززامی 
و مراکزززززززززز تعلیمزززززززززی و سزززززززززاحوی 

تززززن  5963اردوی ملززززی بززززه تعززززداد 
اعزززززززززم از بریزززززززززدمالن و افسزززززززززران 
 مزززوزش نظزززامی فزززرا گرفتزززه انزززد کزززه 

تززززززن  نززززززان از قشززززززر  177لززززززه منجم
 می باشندر  انا  اردو

 
مرکزززززز تعلیمززززی نظزززززامی کابزززززل بزرگتزززززرین مرکزززززز تجمززززز   مر ووووز تکلیموووووی نعوووووامی  ابووووو   -1

داوطلبزززان جدیدالشزززمول اردوی ملزززی مزززی باشزززدر در ایزززن مرکزززز بزززه هززززاران تزززن از جوانزززان 
در جریزززان امسزززال انکشزززافات ذیزززل در ر داده مزززی شزززودکشزززور  مزززوزش هزززای ابتزززدایی نظزززامی 

 این مرکز تورت گرفته است: 
 12604 ی حاتل نموده اند؛ تن سربازان جدیدالشمول تعلیمات نظام 
 978  تزززن  نزززان از قشزززر انزززا  اردو بودنزززد، در  150تزززن افسزززران جزززوان کزززه منجملزززه

 این مرکز  موزش دیده اند؛ 
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  تزززززن انا یزززززه مزززززی باشزززززند تحزززززت  42تزززززن بریزززززدمل کزززززه از  ن  1941در ایزززززن مرکزززززز
  موزش قرار گرفته اند؛ 

  مختلززززف  تززززن از افسزززران، بریزززدمالن و سززززربازان در مسزززلک هزززای 3339بزززه تعزززداد
نظزززامی کزززورس هزززای قتزززیر المزززدت جهزززت ارتقزززای مسزززلک و مهزززارت هزززای نظزززامی 

 تحت  موزش قرار گرفته اند؛ 
   11919در مراکزززز تعلیمزززی پنجگانزززهتپکتیا، کنزززدهار، هزززرات، بلزززخ و هلمنزززدا جمعزززا 

 تن از سربازان داوطلب جدیدالشمول تعلیمات نظامی حاتل نموده اند؛ 
  ملززززی جهززززت فززززرا گززززرفتن تعلیمززززات بیشززززتر در تززززن محتززززلین اردوی  745بززززه تعززززداد

کشزززور خزززارجی گردیزززده  13مسززلک هزززای مختلزززف بززه ختزززوص قزززوای هزززوایی عززازم 
 اند؛ 

  تزززن از افسزززران  683از اکزززادمی ملزززی نظزززامی و اکزززادمی افسزززران جزززوان بزززه تعزززداد
 تن از قشر انا  در جریان سال فارغ گردیده اندر  27جوان به شمول 

 
ا تالمزززاس777اردوی ملزززی بزززرعالوه قزززول اردوی هزززوایی، لزززوای هزززوایی  تکلیموووات یووووایی  -2

یشززرفت ایززن نیززرو هززا نسززبت بززه سززال هززای گذشززته بیشززتر اکمززال گردیززده انززدر پرا نیززز داردر 
 قرار ذیل می باشد:  1395های م بت در تعلیمات هوایی در جریان سال 

 

 170  تزززن از بریزززدمالن و افسزززران کزززه در بخزززش هزززای پیلزززوتی و تخنیزززک طیزززارات و
دیگززر مسززلک هززای هززوایی کززه جهززت  مززوزش بززه خززارج اعزززام شززده بودنززد، فعززال  در 

 قوای هوایی افتانستان متدر خدمت قرار گرفته اند؛ 

 209  تزززن از محتزززلین شزززامل در کزززورس افسزززران جزززوان در پوهنتزززون هزززوایی تحزززت
 ارند؛  موزش قرار د

  تززززن از سززززربازان، بریززززدمالن و افسززززران در کززززورس هززززای قتززززیر  430بززززه تعززززداد
 المدت تعلیمات مهارت های مسلکی هوایی قرار دارند؛

  تن فارغ گردیده اندر  354به تعداد  هوایی  از پوهنتون 1395در سال 
 

 ب: جلب وجذب به اردوی ملی

تزززززد پزززززالن جلزززززب وجزززززذب را  در 95، 1395قومانزززززدانی جلزززززب و جزززززذب اردوی ملزززززی در سزززززال 
 تطبیق نموده استر پیشرفت های م بت در عرته جلب و جذب قرار ذیل می باشد: 

 
 تن بریدمل؛  2511قرار داد خدمت  دید تجدید وتم 
  ؛تن سرباز 4615تجدید وتمدید  قرار داد خدمت  
  تافسری یبه کورسها تن جوانان 496جلبOCSا؛ 
  تن انا  به کورسهای  افسری؛ 198جلب 
  ربریدملیزن به کورسهای  42و  جوان تن 1874جذب 

 کنالوِژی ولوژستیک امینات ت: تج

تامینززززات تکنززززالوژی و لوژسززززتیک یکززززی از معاونیززززت هززززای وزارت دفززززاع ملززززی بززززوده کززززه حی یززززت 
دسزززت  ورد هزززای زیزززاد  1395شزززریان خزززون وزارت دفزززاع ملزززی را داردر ایزززن معاونیزززت در سزززال 
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 ورد هزززای داشزززتر یکزززی از ایزززن دسزززت 
عمززززززززده اکمززززززززال نمززززززززودن قطعززززززززات و 

اسززززت کززززه جزوتززززام هززززای اردوی ملززززی 
 نداردرسابقه سال گذشته  15در 

 
ایززززززن ا ززززززر کوششززززززهای هم نززززززان در  

ملیزززززززارد  6،1 معاونیزززززززت بزززززززه مبلززززززز  
افتززززانی بززززه نفزززز  دولززززت در قراردادهززززا 

پیشزززرفت  عمزززل  مزززده اسزززتره کزززاهش بززز
هزززززای م بزززززت در عرتزززززه تامینزززززات و 

 د:لوژستیک قرار ذیل می باش
 

  نوع سالح  قیله؛  698نوع سالح خفیفه و  11431اکمال 
  میلیون مهمات  قیله؛  6میلیون فیر مهمات خفیفه و بیشتر از  113اکمال بیشتر از 
  ؛ رنجرعراده وسایط تکتیکی  99عراده هاموی زرهدار و  887اکمال 
 193 وسایط انترنیشنلر 

 

 اکمال قوای هوایی: د

قزززوای هزززوایی افتانسزززتان شزززاهد اکمزززا ت بیشزززتر از قبیزززل طیزززارات جنگزززی  1395در جریزززان سزززال 
از نقطززززه نظززززر  2020و اکمززززا تی بززززوده اسززززتر قززززرار اسززززت قززززوای هززززوایی افتانسززززتان الززززی سززززال 

 اکما ت و تجهیزات به قوای هوایی عتری مبدل گرددر
 

طیززززززارات ذیززززززل در جریززززززان 
سزززال در اختیزززار نیزززرو هزززای 

سزززتان قزززرار داده هزززوایی افتان
 :شده اند

  
 12 هلیکزززززززوپتر بزززززززال 

MD-530 
 12 طیززززززاره  بززززززالA-

29  
 4  بالMI-25 
  یکبالC-130 
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 : ایجاد و تشکیل قطعات جدیدـه

مرکززززززی یزززززک  111شزززززاهین و فرقزززززه  209تنزززززدر و  203سزززززیالب،  201در قزززززول اردوی هزززززای 
ی عملیزززات گقومانزززدانی  همزززاهن یزززک کنزززدک بزززه نزززام کنزززدک هزززای ریززززرف تشزززکیل گردیزززده اسزززتر

 ایجاد گردیده استر خاص در سطا ستر درستیز 
 

 معلولین با بازمنده گان شهدا و  کمک: و

وزارت دفزززاع ملزززی سزززعی بلیتزززی را جهزززت رسزززیده گزززی بزززه مشزززکالت بازمنزززده گزززان شزززهدای اردوی  
 ملززی و معلزززولین  ن بزززه خززرج داده اسزززتر ایزززن وزارت طززی برنامزززه هزززای وسززی  توانسزززت بزززه کمزززک

 شهدا بشتابدر پیشرفت های در این عرته قرار ذیل می باشد: بازمانده گان 
 

  ایی دالززر امریکزز 400مبلزز  وتادیززه  ز ور ززه شززهدا بززه حززش بیززت   شززریفتززن ا 100اعزززام
  نان؛ هر یکی از به 
   کشور هند؛ تحتیلی  تن از ور ه شهدا به بورسیه های 62معرفی 
  ملکی؛نتونهای ختوتی تن از ور ه شهدا به پوه 81معرفی  
   ؛نظامی یبه موسسات تعلیمشهدا تن ور ه   45معرفی  
   افتززززانی نقززززدا   50000مبلزززز   خززززانوادهفززززی خززززانواده  100هفتززززه شززززهید بززززرای  جریززززان در 

  گردید؛توزی  
 انزززب از ج اردوی ملزززی  بزززه ور زززه شززهداپزززول نقززد  میلیززون افتزززانی 15از  ترتوزیزز  مبلززز  بیشززز

 عالی ریاست جمهوری؛مقام 
 19  شد؛ شهدا توزی  رهایشی به ور ه باب اپارتمان 
 دار محمززززد داودخززززان شززززفاخانه سززززرومجززززروحین داخززززل بسززززتر  تززززن از معلززززولین 300 بززززرای

  شد؛توزی   گروپیکارت  قطعه سیم 600
    بززززه حسززززابتززززن از معلززززولین  80اسززززد بززززه  28مناسززززبت بززززه هزززززار افتززززانی  5000مبلزززز  

 شد؛شان اعافه بانکی 
  شززززان  حسززززاب بززززانکیافتززززانی بززززه  10000ه، فززززی خززززانواده مبلزززز تززززن از ور زززز 180بززززرای

  ؛گردیدارسال 
  ور ززززه  800بززززرای نیروهززززای دفززززاعی وامنیتززززی کشززززور  ملززززیروز  حززززوت، 9مناسززززب ه بزززز

افتززززانی در   5000و  10000بززززه ترتیززززب معلززززولین فززززی نفززززر مبلزززز   هخززززانواد 700شززززهدا و 
  ؛شان انتقال داده شده است بانکی بود وبه حسابرفته شده گنظر 

   مواد خوارکی توزی  شده است ور ه شهدا خانواده  100برای 
  از  هارتزززد و  ترشزززهدا مبلززز  بیشززز ور زززهتزززن معلزززولین و  1758وزارت دفزززاع ملزززی بزززرای

ار پزززانزده میلیزززون افتزززانی توزیززز  نمزززوده اسزززت کزززه دربرگیرنزززده قمیزززت زمزززین، مسزززاعدت اعمززز
در  برنامززززهخریززززداری منززززازل میباشززززد وایززززن  و الیخززززدمات شززززارو ،منززززازل، قمیززززت زمززززین

 و یات دوام داردرو مرکز 
 

 کافات ومجازات: مز
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 2481جلززززد دوسزززیه هززززای جزایزززی جززززرایم مختلزززف شززززامل حززززال  1901بززززه تعزززداد  1395در سزززال 
رفتزززه گ تزززن مظنزززون تحزززت بررسزززی و تعقیزززب عزززدلی  زززارنوالی هزززای عسزززکری اردوی ملزززی قزززرار

ه ی تحقیقزززاتی بزززدو نسزززبت خالهزززاتزززن منسزززوب ار 332جلزززد دوسزززیه شزززامل حزززال  243 ازجملزززه رانزززد 
 استر  ردیده گانهای کشفی وعدلی ارجاع گار

  عقیزززب موجزززه جرمزززی از تا بزززاتی   د یزززل موجودیزززت  جلزززد دوسزززیه نسزززبت عزززدم  722بتعزززداد
 رردیده استگعدلی کشیده وحفظ 

  قعزززایای  اسزززت کزززه در  ن شزززده فتزززل  حزززل وتزززن افسزززر  282قعزززیه شزززامل  588از جملزززه
تزززن  317بریزززدمل، تزززن  296 هزززا نزززدانان کنزززدکاتزززن قوم 11و روال گزززډ ، یزززکتزززن جنزززرال 8

ردیزززده و مزززرتکبین طبزززق قزززانون  گحزززل وفتزززل وکارمنزززدان ملکزززی تزززن محتزززل  20سزززرباز و 
 ؛مجازات شده اندسال  20 تا از یک ماه 

  3 ؛به اشد مجازات ت اعداما محکوم شده اند قتل عمدبه جرم  تن مجرمین 
 74 مزززوارد وغیزززره تزززذویر جعزززل و ،سزززرقت ،جلزززد دوسزززیه در مزززورد فسزززاد اداری، اخزززتالس 

 وزارت دفاع ملی می باشد؛بخش های عدلی  تحت کار
 مراتبززززه از وعززززعیت حقززززوق بشززززر محبوسززززین اردوی ملززززی در نظززززارت خانززززه   5از  تربیشزززز

کابززل و توقیفگزززاه پززولیس نظزززامی بگزززرام توسززط هبیزززت موظززف نظزززارت بزززه  111هززای فرقزززه 
 عمل  مده استر

  ی، جنزززززرا ن و پرسزززززونل ملکزززززبریزززززد مزززززالن، افسزززززران اعزززززم از سزززززربازان، تزززززن، 7541از 
 بزززه عمزززل  مزززده اسزززتر ایزززن تقزززدیرمعنزززوی  وزارت دفزززاع ملزززی وقطعزززات اردو تقزززدیر مزززادی و

تززززن افسززززر  965تززززن مززززدال،  647تززززی، تززززن از منسززززوبین اردوی ملززززی نشززززان دول 33شززززامل 
 7776تززززن بریززززدمل ترفیزززز  نززززوبتی و  2777ترفیزززز  نززززوبتی،  437ترفیزززز  فززززوق العززززاده و 

ران و تقزززدیر نامزززه بززرای جنزززرا ن، افسززز 3292ترفیزز  فزززوق العزززاده اخززذ نمزززوده انزززدر هم نززان 
ه اردو مکافزززات نقزززدی دریزززات نمزززود سزززربازانتزززن از  721بریزززدمالن توزیززز  گردیزززده اسزززتر 

 اند؛
  افتزززانی بزززرای یکبزززار بزززه طزززور  21000بلززز  مهزززر منسزززوب اردوی ملزززی در جریزززان سزززال

 مکافات از وزارت دفاع ملی اخذ نموده است؛ 
  یکتد هزار افتانی برای کارمندان ملکی وزارت دفاع ملی توزی  گردیده است؛ 
  تن افسر به تقاعد سوق گردیده اندر  772تن جنرال و  56به تعداد 

 

 اتیژیک وامور عامه: ارتباطات سترح

نسزززبت بززززه   1395در سزززال ریاسزززت ارتباطزززات اسزززتراتیژیک و امززززور عامزززه  وزارت دفزززاع ملززززی 
 رابطزززه نزدیزززک کزززاری برقزززرار نمزززوده اسزززتردولتزززی و غیزززر دولتزززی  اداراتبزززا   هزززر زمزززان دیگزززر

ایززززن ریاسززززت در سززززطا قرارگززززاه و قطعززززات و جزوتززززام هززززا پززززالن هززززای یکسززززاله را تززززدوین و بززززه 
قزززرار ذیزززل  1395ایزززن ریاسزززت در جریزززان سزززال  فعالیزززت هزززای عمزززدهذاشزززته اسزززتر منتزززه اجزززرا گ

  می باشد: 
 

 18اسزززد،  28 زززور،  8ذاری و اجزززراا بزززا الفعزززل تجلیزززل از روزهزززای ملزززی و مزززذهبی تگزززپالن 
 ا؛ حوت 18حوت و  9سنبله،  28سنبله، 

 بزززززرایبیانیزززززه مطبوعزززززاتی از عملیزززززات هزززززا و دسزززززت  وردهزززززای اردوی ملزززززی  466بتعزززززداد 
 تهیه وتادر نموده است؛  مطبوعات ملی وبین المللی
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 23  متززززاحبه هززززای  893دایززززر نمززززوده اسززززت و جمعززززا  مززززورد کنفززززرانس هززززای مطبوعززززاتی
متززززاحبه بززززا روزنامززززه هززززای  ززززاپی تززززورت  523متززززاحبه رادیززززویی،  238تلویزیززززونی، 
 گرفته است؛ 

  ورزیززززده اشززززتراک  برنامززززه مطبوعززززاتی تلززززویزونی و رادیززززویی 321سززززخنگوی وزارت در
 است؛ 

 مزززززرین ارتباطزززززات سزززززتراتیژیک وامورعامزززززه  بزززززرای سزززززیمینار مشزززززترک سزززززه روزه سزززززه 
 ؛قطعات وقول اردوها و پولیس ملی را پالن واجرا نموده است

 313   شزززده ان وزارت دفزززاع ملزززی وسزززتر درسزززتیز توزیززز  گزززار 70تهیزززه و بزززه بزززولتن خبزززری
 است؛ 

  131 ه قززززول اردو هززززای گزززززارش بزززز جهززززت تهیززززه بززززار خبرنگززززاران ملززززی و  بززززین المللززززی
  احوی معرفی شده اند؛ س
 12  ای وتوزی  شده است؛دفاع  هفته وار شماره نشریه 52و شماره مجله اردو  

 

  کلیززززی هززززایبززززا تتززززاویر ودیگززززر معلومززززات  و خبززززر مطلززززب معلومززززاتی، 11444بتعززززداد 
   از طریق ویب سایت وزارت دفاع ملی نشر گردیده است؛ ییویدیو

  اجتمززززاعینهززززاد هززززای مززززدنیبززززا هززززا و محافززززل حمززززایوی  نشسززززت جلسززززه، 54بززززه تعززززداد ، ،
ویان دولتزززی، علمزززای دینزززی، اععزززای گکزززار شناسزززان سیاسزززی ونظزززامی، سزززخن ران وگزززتحلیل

رهبزززری وزارت هیبزززت هزززای سزززایرن بزززا اشزززتراک  شزززورای ملزززی و روسزززای رسزززانه هزززا، و
و قطعزززززات اه وزارت دفزززززاع ملزززززی گزززززذاری ودر قرارگزززززدفزززززاع ملزززززی و سزززززتر در سزززززتیز  پالن

 ؛ مرکزی اجرا شده است
 ذاران ایزززن ریاسزززت گزززعملیزززات طویزززل المزززدت و قتزززیرالمدت پالنهزززای  ذاریگزززدرتمزززام پالن

   ررفته استگرهبری سهم  هیبتتحت 

 جندر و حقوق بشر : ط

 برابری جنسیتی و حقوق بشر در وزارت دفاع ملی جدا  مراعات می گرددر
 

یززززک سلسززززله اقزززززدامات  زم را  1395بززززه همززززین منظززززور وزارت دفزززززاع ملززززی در جریززززان سزززززال 
جهززززززززت تسززززززززاوی جنسززززززززیتی روی 
دسززت گرفززتر پیشززرفت هززای م بززت 

در  1395در جریززززززززززززززان سززززززززززززززال 
عرتززه جنززدر و حقززوق بشززر قززرار 

 ذیل می باشد: 
 

  10برنامزززززه جلزززززب و جزززززذب 
در تززززد زنززززان بززززه تززززفوف 
اردوی ملززززززززززززی در حززززززززززززال 

 تطبیق شدن است؛ 
  بسززززت در  5000بززززه تعززززداد

 زنان شناسایی و مشخص گردیده است؛ تشکیل وزارت دفاع ملی برای
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  ن تزززن دیگزززر  نزززا 109از تعلیمزززات نظزززامی در کشزززور و  تزززن از دختزززر خزززانم هزززا 236بتعزززداد
 و شامل خدمت اردو شده اند؛  غاز کشور ترکیه فار

  تززززن از خززززواهران شززززجاع مززززا دربخززززش هززززای نظززززامی و  1675درحززززال حاعززززر بززززه تعززززداد
بززززه بریززززدمالن ، 551د کززززه تعززززداد افسززززران بززززه نملکززززی متززززروف وظززززایف خززززویش میباشزززز

تزززززن میرسزززززد و متبزززززاقی  ن مزززززامورین ملکزززززی  117و محتزززززلین بزززززه  111سزززززربازان ، 381
 اند؛ 

  میلیززززون افتززززانی بودجززززه بززززرای ریاسززززت  76ن بززززار مبلزززز  بززززرای اولززززی  1396بززززرای سززززال
 و حقوق بشر در نظرگرفته شده است؛ انسجام جندر

  تزززن  200وزارت دفزززاع ملزززی جهزززت ارتقزززای ظرفیزززت منسزززوبین انزززا  اردوی ملزززی بزززه تعزززداد
تزززن  107را بزززه پوهنتزززون ختوتزززی دنیزززا معرفزززی نمزززوده اسزززت کزززه از  ن جملزززه بزززه تعزززداد 

 نمودن تحتالت خویش میباشند؛ کامیاب و اکنون درحال سپری
   ن بزززززه طزززززوری افتزززززانی در خزززززتم تحتزززززیل شزززززا 5600بزززززرای جدیدالشزززززمو ن انزززززا  مبلززززز

 یکبارگی پرداخت می شود؛
   افتززززانی بززززرای تززززامین نیازمنززززدی هززززای بهداشززززتی جدیدالشززززمو ن، عززززالوه بززززر  3640مبلزززز

 و سایر امتیازات شان، اجرامیشود؛ معاش
   ی طبقزززه انزززا  نظزززامی کزززه اطفزززال شزززان درکودسزززتان هزززاافتزززانی بزززرای  نعزززده از  5000مبلززز

 وزارت دفاع ملی شامل می باشند در ختم هر سال یک بار پرداخته می شودر

 تفتیش و نظارت: ی

 مربوطززززه  اه وزارت دفززززاع ملززززی وسززززتر درسززززتیز و مززززدیریت هززززایگززززدر قرارتفتززززیش  دو ریاسززززت
در امزززززر  1395در سززززال ت دارنززززدر الیززززم قطعززززات وقومانززززدانیتهای سززززاحوی فعتفتززززیش  ن در تمززززا

  نس بزززر اسزززاهزززا و اسززتراتیژی هزززا تزززدوین شززد کزززه پالیسزززی  مبززارزه بزززا فسزززاد اداری در ایززن وزارت
نزززدر کمیتزززه هزززای مبزززارزه بزززا فسزززاد در تمزززام قطعزززات و جزوتزززام هزززای اردوی ملزززی ایجزززاد گردیزززده ا

ت یک بزززین ریاسزززفعزززال  جهزززت تفتزززیش و نظزززارت بزززر امزززور میکزززانیزم همزززاهنگی هدفمنزززد و اسزززتراتیژ
 های تفتیش، حقوق و کشف و استخبارات ایجاد گردیده استر 

 امور عقیدتی و فرهنگی: ک

درسزززتیز قزززوای مسزززلا فعالیزززت مزززی کنزززد  در بخزززش سزززترکزززه ریاسزززت امزززور عقیزززدتی و فرهنگزززی  
تسززززواد  مززززوزیا را داردر ریاسززززت خززززدمات  موزشیمسززززوولیت تنظززززیم مناسززززک دینززززی و عرعززززه 

  به منته اجرا گذاشته است:  1395فعالیت های ذیل را در جریان سال 
 در مسززززجد  351 تنظززززیم امززززور

قطعززززززززات و جزوتززززززززام هززززززززای 
، کزززه در ن بیشزززتر اردوی ملزززی

نفززززر مالامززززام رسززززمی  400از 
 امامت میکنند؛

 50  تززززن افسززززر جهززززت ارتقززززای
مکتزززززب  سزززززطا دانزززززش شزززززامل

عقیززززززدتی وفرهنگززززززی گردیززززززده 
 اند؛
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  ن جریده های درسی تعلیمات عقیدتی؛عنوا 135تهیه و نشر 
 3500 نسخه اوراق تبلیتاتی در حمایت از عملیات شفقر 

 

 های بشری وامداد رسانی کمک: ل

 
  خانواده در جریان سال کمک های بشری تورت گرفته است؛  3704با 
  بززززه متعززززررین ومستععززززفین توزیزززز    پززززول نقززززدافتززززانی   422500مبلزززز  در جریزززان سززززال

  ؛شده است
 تربیشزززززز مقززززززداره جمعزززززز  بزززززز 

مزززززواد ارتزاقزززززی  تزززززن 154از
روغززززن،  گنززززدم، رد، ت اولیززززه

 زززایا توزیززز   شزززکر، بزززرنش،
 گردیده است؛ 

 قلززززززم اجنززززززاس  27از تر بیشززززز
اشززززززپزی و خانززززززه وولززززززوازم 

و  ، فزززرشالبسزززه بزززاب، خیمزززه
از دیپوهززززای قرطاسززززیه بززززاب 

 مرکززززی وسزززاحوی بزززه مزززردم
ت و  سزززیب دیززززده بزززی بعزززاع

 رگان توزی  شده است
 

 نفزززر از سزززیالبها و بزززرف کو هزززا وسزززایر  1000از  تربیشززز واسزززطه نقلیزززه مزززردم  و 119 ابززز
ده هزززا تزززن از متزززدومین و مریعزززان  اهزززالی  بزززا و شزززده انزززدحزززواد  طبیعزززی  نجزززات داده 

 ری طبی مجانی اردوی ملی رسیده استکمکها
 


