
ۍ راپورمیاشتن۱۲کال ۱۳۹۶دفاع وزارت  د يدمل
:عملیات او السته راوړنی  سره شوي د ملی اردو تر په چوکاټ کې پالن د د خالد 

:د ملی اردوی فعالیتونه 

(۹۲۶) پالن شوي عملیات •

(                          ۳۶۶۳) ځانګړي کماندویي عملیات •

۶۱۷۳۱۰:هوایي پروازونه•

(                                             ۴۶۳۱) هوایی ضربی •

(۲۰۹)شپني عملیات •

:د دښمن تحرکات

۸۰: ځان وژونکي بریدونه •

۲۳۰۱: ماین ایښودنه •

۱۰۷۱: هجومي حملې •

۱۷۶: کمینونه •

۱۵۰۱۵: د مختلفو وسلو انداختونه •

:د  د ښمن څخه نیول شوی تجهیزات 
عرادی ( ۷۸۱) موټر 

عرادی ( ۱۴۱۱) موټر سایکل 

کیلو ګرامه( ۱۴۸۱۸) مواد منفجره 

(صوب۵۱) هی زرواسکت 

کیلو ګرامه( ۸۸۳۸)دره توکی خم
حلقی ( ۱۳۶۴۲) کشف شوي ماینونه 

میل( ۱۹۴) بدست آمدهسالح ثقیله 

میل( ۱۴۷۰) بدست آمدهسالح سبک 

(  پایي۱۷۹) د دښمن څخه نیول شوی مخابری 

:د دښمن تلفات او ضایعات 

تنهوژل شوي په زرګونهټول •

تنه( ۱۰۸۴۴) ټول ټپیان •

تنه( ۲۰۶۸) نیول شوي ټول •

تنه( ۳۷۵)  د طالبانوټول وژل شوي قوماندانان •

تنه( ۲۲۵۰)ټول وژل شوي داعشیان •

تنه( ۳۴۸)ټپیان د داعش ټول •

تنه( ۷۲)د داعش وژل شوي قوماندانان •

تنه( ۱۸)یان نیول شوی داعش•



در بخش هوائی 
از طیارات ذیل استفاده افغانستان فعال قوماندانی عمومی قوای هوایی•

:مینمایند

•Mi-17  

•Mi-25

•Mi-35

•MD-235

•PC-12

•A-29

•C-208

•C-130

•Balach Hack

پیلوتانبخش تعلیم و تربیه در 

و هندوستانکشور های چک، امارات ، چین  و در  پیلوت  ( ۲۳۳) •

.دارنددر در داخل کشور تحت تعلیم قرار پیلوت(۲۲۲) 

تن از پوهنتون هوائی  فارغ گردیده است ۲۰۹در سال جاری به تعداد •
.



و تقویت نیروهادر بخش  ارتقاء 
ارتقای فرقه عملیات های خاص به قول اردوی عملیاتهای خاص•

ارتقای قطعه خاص به لوای خاص •

انتقال قوای سرحدی به وزارت دفاع ملی •

انتقال پولیس نظم عامه به وزارت دفاع ملی •

در بخش اکماالت 

به اردوی ملی کمک از جانب ګشور های تمویل کننده جدیدهاموی و رهپوش های ۱۰۰۰اضافه از •

.شده است 

فروند   هیلکوپتر بلک هاک  از جانب کشور ایاالت متحده امریکا به ۸به تعداد  ۱۳۹۶در سال •

.اردوی ملی تسلیم داده شده است 



:در بخش تخصیصات مختلف مالی 

فیصد مصرف شده ۸۰بودجه انکشافی بیشتر 

فیصد مصرف شده ۸۵بودجه عادی  بیشتر از

:معاشاتافزودی 

.فیصد افزایش بعمل آمده است۵معاشات منسوبان نظامی در 

.افزودگردید۱۰۰%معاشات مامورین ملکی 

.رددضمایم و اجرای معاشات منسوبان نظامی به اصل  معاشات افزود شده  و در تقاعد منسوبان محسوب میگ

صرفه جوئی

جوئیصرفهو۹۰۸هزارو۶۴۷میلیونو۷۴۰ملیاردو۲مالی۱۳۹۶سالقراردادهایجوئیصرفه
.میباشدافغانی۸۲۲هزارو۲۷۱میلیونو۹۹۴ملیاردویکدلواخیرالی۱۳۹۷مالیسالقراردادها



در بخش تعلیم و تربیه

ند  او کورس های افسران داخل و خارج کشور تعلیمات دیده افسران اکادمی ملی نظامی ، اکادمی زاتن ( ۲۰۵۹)

. و به قطعات اردو تقسیمات شده اند

و همین اکنون . نفر به اکادمی های نظامی و اکادمی افسران جوان جذ ب شده اند( ۱۳۴۶) در سال روان بتعداد 

.نفر در خارج از کشور مصروف تعلیمات نظامی میباشند( ۸۰۷)نفر در داخل و ( ۵۸۳۴)بتعداد 

:جذب به اردو ملی جلب 

تن از جوانان به اردوی ملی از طریق قوماندانی های   جلب و جذب ۴۱۲۷۵مجموعا  به تعداد 

.مرکز و والیات جذب  گردیده اند



:انسجام جندر و حقوق بشر
10نگرفتنظردربااناثطبقهجذبوجلبپالیسیاساسبهملیاردویودفاعوزارتسطحدرزنانجذبوجلبسطحبردنبلند•

.ملیاردویدرزنانسهمفیصد

.استگردیدهمشخصوشناسائی(P3,P2)دهایکودبهزنانبرایملیدفاعوزارتتشکیلدربست۵۰۰۰تعدادبه•

محصلینتعداد(هارسسن)جوانافسراناکادمیدر،تن(۱۹)تعداد(فهیممارشالپوهنتون)نظامیملیدراکادمیمامحصلینتعداد•
.اندآموزشمصروفماخواهرانازتعدادیکابلنظامیتعلیمیمرکز(OCS)ماللیمکتبدروتن(۱۰۹)

بهتظرفیرشدبردنبلندونظامیتعلیماتنمودهسپریجهتکشورمختلفوالیاتازداوطلبدخترانتن(۹۸)تعداداعزاموجذب•
.اندگردیدهاعزامهندوستانوترکیههایکشور

تعدادبهافسرانکهمیباشدخویشوظایفمصروفملکیونظامیهایدربخشماخواهرانازتن۱۶۸۹ازبیشتربهحاضردرحال•
.میباشدخدماتیکارکنانمتباقیوملکیکارمندتن۵۰،تن(۱۴۱)محصلینو(۱۱۹)سربازان،(۴۱۰)بریدمالن،(۶۲۵)

.استشدهگرفتهنظردراناثمنسوبینازتن۲۶۰برایآموزیسوادومدیریت،کمپیوترانگلیسیزبانهایکورسایجاد•

.استشدهنظرگرفتهدربودجهافغانیمیلیون۷۶مبلغباراولینبرای۱۳۹۶سالبرای•

پوهنتوندرعالیتحصیالتفراگیریحالدرشهداهایفامیلازتن۳۲بتعدادشدهگرفتهنظردرشهدافامیلبرایبورسیه۱۰۰•
.میباشندپیشگام

.اندگردیدهمعرفیدنیاخصوصیپوهنتونبهراتن۲۳۲تعدادبهملیاردویاناثمنسوبینهایظرفیتارتقاءجهتملیدفاعوزارت•

.میشوددادهیکبارگیبطوریشانتحصیلختمدرافغانی(۵۶۰۰)مبلغاناثجدیدالشموالنبرای•

.اجرامیشودشانامتیازاتسایرومعاشبرعالوهجدیدالشموالنبهداشتینیازمندیهایتامینبخاطرافغانی(۳۶۴۰)مبلغبه•

سالهرختمدرباشندشاململیدفاعوزارتهایدرکودکستانشاناطفالکهنظامیاناثطبقهازآنعدهبرایافغانی(۵۰۰۰)مبلغبه•
.میشودپرداختهباریکبرای



:در بخش حاالت اضطرار و فوق العاده

بهرسانیکمکمنظوربه۱۳۹۶درسالملیدفاعوزارتالعادهوفوقاضطرارحاالتریاست
وردکمیدان،لوگر،کابل،نورستانننگرهار،والیاتبهمرکزستوکازطریقنیازمندماهموطنان

(۱۰۱۲۶۳)بادغیسوکندز،فراه،هرات،سرپل،هلمند،کنر،جوزجانفاریاب،بدخشان،
.استنمودهمساعدتماهموطنانبهنیازمورداجناسسایرقلم۱۵وغذائیموادکیلوگرام

در بخش کشف و استخبارات

.قضیه امنیتی و تروریستی قبل از وقوع حادثه کشف و خنثی گردیده است۱۱۲۸به تعداد •

تن اتباع خارجی به ارتباط جاسوسی و اعمال ۳۶تن داعشی و ۹۲تن طالب ۷۱۱به تعداد •
.تروریستی دستگیر شده اند

دستگیر شده اند( لشکر طیبه و حقانی ) شبکه مربوط ۶به تعداد •



در بخش ارتباطات ستراتیژیک و امورعامه
دربخش اطالع رسانی ومعلومات صوتی 

:وتلویزیونی
کنفرانس ( ۱۸)های مطبوعاتی مشترک کنفرانس •

.درمرکز رسانه های حکومت

کنفرانس ( ۲۷)کنفرانس های مطبوعاتی مستقبل •
.درمرکز رسانه های حکومت

(.۳۷۱۱)و رادیوئی تلویزیونی حضوری مصاحبه های •

( .۳۹۷۱)مصاحبه های تیلفونی •

(.۶۷۴) مصاحبه های چاپ ی •

(.۹۲)گرد میزهای اشتراک در صحبت های •

دربخش رسانه های چاپ ی والک ترونی 
(:شبکه های اجتماعی ورسانه ها)

.بیاینه ( ۵۴۹)بیانیه های مطبوعاتی 
.اطالعیه ( ۹۴) اطالعیه های خبری ومعلوماتی 
.خبر( ۷۶) خبرهای تلویزیونی و رادیوئی 

مورد( ۵۴۲۴) اطالعات فیسبوک 
مورد( ۷۶) خبر در سایت وزارت دفاع ملی 
مورد(۴۸۸۸)اطالعات وپیام ها در گوگل 
قطعه عکس۳۵۶۷) اطالعات وپیام ها درفلیکر 

ویدیو( ۸۷)اطالعات وپیام ها در یوتیوب 
مورد( ۵۰۶۴)اطالعات وپیام ها در تیوتر 

:دربخش نشرات چاپ ی وبصری 
.یجلد با ده ها مقاله علمی ، مسلکی و اطالعات( ۶۰۰۰۰)تیراژبه مسلسل شماره ( ۱۲)مجله اردو 

شماره با ده ها مقاله علمی ( ۲۵۶۰۰)تیراژمسلسل به شماره (۴۸)تعدادهفته نامه دفاع ملی به 
.و اطالعاتیمسلکی 

.مقاله ( ۲۶) مقاله های تحلیلی وخبری 
.( ۶۱۳۵۰)اوراق تبلیغاتی 

.دیواری ( ۳۰۰۰)وسرمیزی ( ۲۰۰۰)۱۳۹۷تقویم اردوی ملی سال 
(.جلد ۲) ک تاب مصور اردوی ملی

.رکابلدرشه.مرتبه ( سه)تهیه ونصب بیلبورد های اشتهالی وتشویقی اردوی ملی درسال 
.  ساعته رادیوئی برنامه های اردوی ملی( نیم)برنامه ( ۴۸)تهیه ونشر 
. ساعته رادیوئی پیام سرباز( نیم)برنامه ( ۴۸)تهیه ونشر 

.مرتبه ( دو)ساعت ( نیم)ونشر برنامه های تلویزیونی در هفته تهیه 
(  ۷۶) اخبار تلویزیونی ورادیوئی 
.  مرتبه( ۵۲۲۶) سپات های تلویزیونی از 

:در بخش همایش ها وگرد همائی ها
مجالس حمایت از اردوی ملی

.مجلس بامتنفذین، مال امامان مساجد و خبرگان( ۹) درمرکز •
.مجلس بامتنفذین، مال امامان مساجد و خبرگان( ۱۲)در والیات•
با اشتراک مقامات رهبری وزارت دفاع ملی مجلس (۷)•
.ه مجلس باکارشناسان، نماینده گان جوامع مدنی، فرهنگی، وجوانان اهل خبر ( ۱۴) •
موزشی مشترک سیمینارهای •

 
.نیفرهنگی وعملیاهای روا-با کارکنان امورعامه ، عقیدتی( ۲) ا

.مرتبه  4های مسلکی پرسونل بخش ارتباطات ستراتیژیک وامورعامه کورس •



دربخش عقیده تی و فرهنگی

.میکندامامترسمیمالامامنفر۴۰۰ازبیشردرآنکه،داردوجودمسجد۳۹۶ازبیشترملیاردویدر•

.استگردیدهوفرهنگیعقیدتیمکتبشاملدانشسطحارتقاءجهتافسرنفر۵۰•

.عقیدتیتعلیماتدرسیهاجریدهعنوان(۳۷۸)نشروتهیه•

.شریفهللابیتحجبهشهداورثهازنفر(۱۸۰)اعزام•

.اندگردیدهجذبفرهنگیوتیعقیدهبخشدرشرعیاتفارغانازتن۱۵•

فامیلهربهافغانیهزار200مبلغتقاعدحقوقپرداختازعالوهبرشهداورثهازفامیل(۷۴۲)بتعداد۱۳۹۶سالدر•
.استشدهمساعدت

.استگرفتهصورتنقدیکمکمجروحینتن۳۵۸واردومعلولینتن۶۰۵۲،شهداورثهتن۳۱۲۲برای۱۳۹۶سالدر•

.استشدهتوزیعجمهورریسجالالتمابفرمانبهرهایشیمنازلفامیل۲۰برای•

.اندشدهتوزیعکشوروالیاتومرکزدرزمینرهایشینمراتمعلولینوشهداورثهفامیل۷۴۲برای•

.اندشدهشاململکیونظامیوتعلیمیموسساتدراردویمعلولینوشهدااقاربوفرزندانازنفر(۳۸)بتعداد•

.اندشدهاعزامکشورازخارجبهعالیتحصیالتبهشهداورثهنفر(۱۴۵)بتعداد•



:در بخش تامین حقوق و عدالت 

وبررسیتحتاردومنسوبمنظونتن(۴۰۲۲)شاملمختلفجرایمجزاییهایودوسیهجلد(۳۳۰۹)جمعأ•
گردیدهارجاعومستردهاارگانباسایردوسیه۳۰۱:جملهازگرفتهقرارعسکریهایارنوالیڅعدلیتعقیب
محولعسکریمحاکمبهفیصلهجهتدوسیه۲۳۸۶وشدهحذفکافیدالیلموجودیتعدمنسبتدوسیه۳۲۸

.استگردیده

جانبازملکیتن۱۱سربازوتن۱۲۴۲بریدمل،تن۸۳۳،افسرتن۵۵۹حالشاملدوسیه۲۳۳۰جملهاز•
کهعمدقتلجرمبهتن۲ودواموطویل،متوسط،قصیرهایحبسبهآنمحکومینکهگردیدهفیصلهمحاکم
.اندشدهمحکوماعدامیامجازاتاشدبهمیباشدبریدملآندیگروبریدمنلمریآنیکی

تنفیذیحبسیکسالبهنفر(۵۲۶)گانشدهمحکومجملهاز•

تنفیذیحبسسال۵الییکبهتن۱۵۱گانشدهمحکومجملهاز•

تنفیذیحبسسال(۱۵الی۵)حبسبهتن۳۱گانشدهمحکومجملهاز•

تنفیذیحبسسال(۲۰الی۱۵)حبسبهتن۱۰گانشدهمحکومجملهاز•

تن۱۲تعلیقحبس•

.اندشدهمحکوممجازاتاشدبهعمدقتلجرمبهتن(۲)بتعداد•

.اندشدهمحکومخسارهونقدپولافغانی(۱۱۶۰۵۵۰۰)مبلغپرداختبهنفر(۱۸۴۴)بتعداد•



در بخش مبارزه با فساد اداری
:تاسگرفتهصورتذیلهایکارملیدفاعوزارتتفتیشبخشدرملیاردویهایجزوتاموقطعاتدراداریفسادازجلوگیریمنظوربه

بشریومنابعلوژستیکی،مالی،تدارکاتیهایوبستجنراالنهایدارائیاشاعهثبت•

.فسادبامبارزهدرازمدتپالنتدوین•

ستردرستیزقطعاتوملیدفاعوزارتدرسطحفسادبامبارزهکمیسیونایجاد•

سالمادارهوایجادحسابدهی،شفافیتهایکمیتهایجاد•

قضائیوعدلیارگانهایاجراتوفسادقضایایپیگیریوتعقیبسیستم•

مدنیجامعههایونهادناتوقاطعماموریتجهانی،جامعهدولت،سطحدربافسادمبارزههایسایرنهادباارتباطات•

فسادبامبارزهقضایایوپیگیریتعقیب،ثبت•

:آننتیجهدر

هایکتــــــگوریبهتن۱۶۴حالشاملرشوهاخذ،تزویزاسنادوظیفیوی،صالحیتازاستفادهسواختالس،شاملجرایمدوسیهجلد۷۳تعدادبه

تن۲۰،بریدمنتن۱۵،تورنتن۳۶،جگرنتن۲۴دگرمن،تن۱۲دگروال،تن۲۸بریدجنرال،تن۱۰تورنجنرال،تن۲دگرجنرال،تنیک

سایروسنگینجرایمئیقضاوعدلیمرکزڅارنوالیبهدوسیه۳۷آنجملهازکهگرفتهقراربرسیتحت،ملکیتن۶وسربازتن۱۰،بریدمل

داشتهقرارعسکریڅارنوالیکارتتحتن5الحشاملاداریفسادجرایمدوسیهجلد۵کهشدهفرستادهاداریفسادجرایمبامبارزهڅارنوالی
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در بخش مخابره 

ال فیصد قطعات  و جزوتام های اردوی ملی از لحاظ وسایل و تجهیزات مخابره اکم۱۰۰•
.میباشد

فیصدقطعات اردوی ۱۴۷از لحاظ داشتن کمپیوتر و پرنتر این ریاست ۱۳۹۶در سال •
.ملی را اکمال نموده است 

فیصد ۱۰۰برای قطعات اردوی ملی الی سطح لوا و کندک های حمایه لوژستیکی •
.  ضمینه دسترسی به انترنت فراهم گردیده است 



دربخش پالیسی و رهبریت

رهنمود جمع آوری و مرور ۲۶رزالعمل و ط۲۴پالیسی ، ۱۱۵جمعا ۱۳۹۶در سال •
.مجدد گردیده وبه ادارات مربوطه وظیفه داده شده تا به فارمت جدید ترتیب گردد

ریاست کادر و پرسونل
 به تعداد 1۱۳۹۶در سال •

 
ن  تن افسران شامل جنرال ، دگروال ، دگرمن ،جگرن ، تورن ، لمری بریدم۱۶۶۳جمعا
.به تقاعد سوق داده شد

.تن بریدمل شامل اردوی ملی گردیده اند۳۷۷۷تن افسر و 13962074جمعا در سال •
تن افسر فوق ۶۶۰افسر ترفیع نوبتی ، ۵۱۷۲تن افسر ترفیع نموده  که از جمله۱۷۵۱۳جمعا ۱۳۹۶در سال •

ن میشود۸۸۰۱تن بریدمل ترفیع نوبتی و  ۲۸۸۰العاده ، 
 
.تن ترفیع فوق العاده شامل  ا



قوماندانان کشته شده  طالبان

تن۶۲هلمند

تن ۹کندهار 

تن ۸ارزگان 

تن ۱۰زابل 

تــــن۱۲ننگرهار 

تن ۱۳کنر 

تن ۱۴لغمان 

تن ۱۷بادغیس 

تن ۶سمنگان 

خوست یکتن

قوماندانان کشته شده داعش
تن ۲و در والیت  لوکر ، فاریاب یکتن، زابل یکتن تن۵تن،جوزجان ۱۳تن در والیت کنر ۵۰در والیت ننگرهار 

تن ۱۲بــــغالن 

تن ۴۱کندز 

تن۴جوزجان 

تن۲۰فاریاب 

تن ۳بلخ 

تن۲لــــوگر 

تن۳بـدخشان 

یکتنپروان 

تن۲نیمروز 

تن ۱۳سرپل 

تن۱۵نورستان 

تن ۱۳کاپیسا 

تن ۵میدان وردک 

تن ۹پکتیا 

تن ۶پکتیکا

تن ۲۴غزنی

تن ۶هرات 

تن ۳۷فراه 

تن۴غور 

تن۲تخار 


