دملي دفاع وزارت د  ۱۳۹۶کال  ۱۲میاشتنۍ راپور
د خالد د پالن په چوکاټ کې د ملی اردو تر سره شوي عملیات او السته راوړنی :
د ملی اردوی فعالیتونه :

•

پالن شوي عملیات ( )۹۲۶

•

ځانګړي کماندویي عملیات ( )۳۶۶۳

•

هوایي پروازونه۶۱۷۳۱۰:

•

•

هوایی ضربی ( )۴۶۳۱

•

•

شپني عملیات () ۲۰۹

•

د دښمن تلفات او ضایعات :

موټر (  )۷۸۱عرادی
ټول وژل شوي په زرګونه تنه
موټر سایکل (  )۱۴۱۱عرادی
مواد منفجره (  )۱۴۸۱۸کیلو ګرامه
ټول ټپیان (  )۱۰۸۴۴تنه
واسکت زرهی (  ۵۱صوب)
ټول نیول شوي (  )۲۰۶۸تنه
مخدره توکی ( )۸۸۳۸کیلو ګرامه
د طالبانوټول وژل شوي قوماندانان (  )۳۷۵تنه کشف شوي ماینونه (  )۱۳۶۴۲حلقی
سالح ثقیله بدست آمده (  ) ۱۹۴میل
ټول وژل شوي داعشیان ( )۲۲۵۰تنه
سالح سبک بدست آمده (  )۱۴۷۰میل
د داعش ټول ټپیان ( )۳۴۸تنه
د دښمن څخه نیول شوی مخابری (  ۱۷۹پایي)

د دښمن تحرکات:

•

• ځان وژونکي بریدونه ۸۰ :

•

• ماین ایښودنه ۲۳۰۱ :

•

• هجومي حملې ۱۰۷۱ :

• د داعش وژل شوي قوماندانان ( )۷۲تنه

• کمینونه ۱۷۶ :

• نیول شوی داعشیان ( )۱۸تنه

• د مختلفو وسلو انداختونه ۱۵۰۱۵ :

د د ښمن څخه نیول شوی تجهیزات :

در بخش هوائی
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فعال قوماندانی عمومی قوای هوایی افغانستان از طیارات ذیل استفاده
مینمایند:
Mi-17
Mi-25
Mi-35
MD-235
PC-12
A-29
C-208
C-130
Balach Hack

در بخش تعلیم و تربیه پیلوتان
• (  ) ۲۳۳پیلوت در کشور های چک ،امارات  ،چین و هندوستان و
(  )۲۲۲پیلوت در در داخل کشور تحت تعلیم قرار دارند.
• در سال جاری به تعداد  ۲۰۹تن از پوهنتون هوائی فارغ گردیده است
.

در بخش ارتقاء و تقویت نیروها
•
•
•
•

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
• اضافه از  ۱۰۰۰هاموی و رهپوش های جدید از جانب ګشور های تمویل کننده به اردوی ملی کمک
شده است .
• در سال  ۱۳۹۶به تعداد  ۸فروند هیلکوپتر بلک هاک از جانب کشور ایاالت متحده امریکا به
اردوی ملی تسلیم داده شده است .

در بخش تخصیصات مختلف مالی :
بودجه انکشافی بیشتر  ۸۰فیصد مصرف شده
بودجه عادی بیشتر از ۸۵فیصد مصرف شده
افزودی معاشات:
در معاشات منسوبان نظامی  ۵فیصد افزایش بعمل آمده است.

معاشات مامورین ملکی  %۱۰۰افزودگردید.
ضمایم و اجرای معاشات منسوبان نظامی به اصل معاشات افزود شده و در تقاعد منسوبان محسوب میگردد.
صرفه جوئی
صرفه جوئی قراردادهای سال  ۱۳۹۶مالی  ۲ملیاردو  ۷۴۰میلیونو ۶۴۷هزارو  ۹۰۸و صرفه جوئی
قراردادها سال مالی  ۱۳۹۷الی اخیر دلو یک ملیاردو  ۹۹۴میلیونو ۲۷۱هزارو  ۸۲۲افغانی میباشد.

در بخش تعلیم و تربیه
( )۲۰۵۹تن از اکادمی ملی نظامی  ،اکادمی افسران و کورس های افسران داخل و خارج کشور تعلیمات دیده اند
و به قطعات اردو تقسیمات شده اند.
در سال روان بتعداد (  ) ۱۳۴۶نفر به اکادمی های نظامی و اکادمی افسران جوان جذ ب شده اند .و همین اکنون
بتعداد ( )۵۸۳۴نفر در داخل و ( ) ۸۰۷نفر در خارج از کشور مصروف تعلیمات نظامی میباشند.

جلب جذب به اردو ملی :
مجموعا به تعداد  ۴۱۲۷۵تن از جوانان به اردوی ملی از طریق قوماندانی های جلب و جذب
مرکز و والیات جذب گردیده اند.

انسجام جندر و حقوق بشر:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

بلند بردن سطح جلب و جذب زنان در سطح وزارت دفاع و اردوی ملی به اساس پالیسی جلب و جذب طبقه اناث با در نظر گرفتن 10
فیصد سهم زنان در اردوی ملی.
به تعداد  ۵۰۰۰بست در تشکیل وزارت دفاع ملی برای زنان به کوددهای ( )P3,P2شناسائی و مشخص گردیده است.
تعداد محصلین ما دراکادمی ملی نظامی (پوهنتون مارشال فهیم) تعداد ( )۱۹تن  ،در اکادمی افسران جوان (سن هارس) تعداد محصلین
( )۱۰۹تن و در مکتب ماللی ( )OCSمرکز تعلیمی نظامی کابل تعدادی از خواهران ما مصروف آموزش اند.
جذب و اعزام تعداد ( )۹۸تن دختران داوطلب از والیات مختلف کشور جهت سپری نموده تعلیمات نظامی و بلند بردن رشد ظرفیت به
کشور های ترکیه و هندوستان اعزام گردیده اند.
درحال حاضر به بیشتر از  ۱۶۸۹تن از خواهران ما دربخش های نظامی و ملکی مصروف وظایف خویش میباشد که افسران به تعداد
( ، )۶۲۵بریدمالن ( ، )۴۱۰سربازان ( )۱۱۹و محصلین ( )۱۴۱تن  ۵۰ ،تن کارمند ملکی و متباقی کارکنان خدماتی میباشد.
ایجاد کورس های زبان انگلیسی ،کمپیوتر مدیریت و سواد آموزی برای  ۲۶۰تن از منسوبین اناث در نظر گرفته شده است .
برای سال  ۱۳۹۶برای اولین بار مبلغ  ۷۶میلیون افغانی بودجه در نظرگرفته شده است.
 ۱۰۰بورسیه برای فامیل شهدا در نظر گرفته شده بتعداد  ۳۲تن از فامیل های شهدا در حال فراگیری تحصیالت عالی در پوهنتون
پیشگام میباشند.
وزارت دفاع ملی جهت ارتقاء ظرفیت های منسوبین اناث اردوی ملی به تعداد ۲۳۲تن را به پوهنتون خصوصی دنیا معرفی گردیده اند.
برای جدیدالشموالن اناث مبلغ ( )۵۶۰۰افغانی در ختم تحصیل شان بطوری یکبارگی داده میشود.
به مبلغ ( )۳۶۴۰افغانی بخاطر تامین نیازمندیهای بهداشتی جدیدالشموالن برعالوه معاش و سایر امتیازات شان اجرامیشود .
به مبلغ ( )۵۰۰۰افغانی برای آنعده از طبقه اناث نظامی که اطفال شان درکودکستان های وزارت دفاع ملی شامل باشند در ختم هر سال
برای یک بار پرداخته میشود.

در بخش حاالت اضطرار و فوق العاده:
ریاست حاالت اضطرار وفوق العاده وزارت دفاع ملی درسال  ۱۳۹۶به منظور کمک رسانی به
هموطنان نیازمندما ازطریق ستوک مرکز به والیات ننگرهار ،نورستان  ،کابل  ،لوگر  ،میدان وردک
 ،بدخشان  ،فاریاب جوزجان  ،کنر  ،هلمند  ،سرپل  ،هرات  ،فراه  ،کندز و بادغیس ()۱۰۱۲۶۳
کیلوگرام مواد غذائی و  ۱۵قلم سایر اجناس مورد نیاز به هموطنان ما مساعدت نموده است.
در بخش کشف و استخبارات
• به تعداد  ۱۱۲۸قضیه امنیتی و تروریستی قبل از وقوع حادثه کشف و خنثی گردیده است.
• به تعداد  ۷۱۱تن طالب ۹۲تن داعشی و  ۳۶تن اتباع خارجی به ارتباط جاسوسی و اعمال
تروریستی دستگیر شده اند.
• به تعداد  ۶شبکه مربوط ( لشکر طیبه و حقانی ) دستگیر شده اند

در بخش ارتباطات ستراتیژیک و امورعامه
دربخش اطالع رسانی ومعلومات صوتی
وتلویزیونی:
•
•
•
•
•
•

کنفرانس های مطبوعاتی مشترک ( )۱۸کنفرانس
درمرکز رسانه های حکومت.
کنفرانس های مطبوعاتی مستقبل ( )۲۷کنفرانس
درمرکز رسانه های حکومت.
مصاحبه های حضوری تلویزیونی و رادیوئی (.)۳۷۱۱
مصاحبه های تیلفونی (. ) ۳۹۷۱
مصاحبه های چاپ ی ( .)۶۷۴
اشتراک در صحبت های میزهای گرد (.)۹۲

دربخش رسانه های چاپ ی والک ترونی
(شبکه های اجتماعی ورسانه ها):
بیانیه های مطبوعاتی ( )۵۴۹بیاینه .
اطالعیه های خبری ومعلوماتی (  ) ۹۴اطالعیه .
خبرهای تلویزیونی و رادیوئی (  ) ۷۶خبر.
اطالعات فیسبوک (  ) ۵۴۲۴مورد
خبر در سایت وزارت دفاع ملی (  )۷۶مورد
اطالعات وپیام ها در گوگل () ۴۸۸۸مورد
اطالعات وپیام ها درفلیکر (  ۳۵۶۷قطعه عکس
اطالعات وپیام ها در یوتیوب ( )۸۷ویدیو
اطالعات وپیام ها در تیوتر ( )۵۰۶۴مورد

در بخش همایش ها وگرد همائی ها:
مجالس حمایت از اردوی ملی
• درمرکز (  )۹مجلس بامتنفذین ،مال امامان مساجد و خبرگان.
• در والیات( )۱۲مجلس بامتنفذین ،مال امامان مساجد و خبرگان.
• ()۷مجلس با اشتراک مقامات رهبری وزارت دفاع ملی
• (  )۱۴مجلس باکارشناسان ،نماینده گان جوامع مدنی ،فرهنگی ،وجوانان اهل خبره .
• سیمینارهای اموزشی مشترک (  ) ۲با کارکنان امورعامه  ،عقیدتی -فرهنگی وعملیاهای روانی.
• کورس های مسلکی پرسونل بخش ارتباطات ستراتیژیک وامورعامه  4مرتبه .

دربخش نشرات چاپ ی وبصری:
مجله اردو ( )۱۲شماره مسلسل به تیراژ( )۶۰۰۰۰جلد با ده ها مقاله علمی  ،مسلکی و اطالعاتی.
هفته نامه دفاع ملی به تعداد()۴۸شماره مسلسل به تیراژ( )۲۵۶۰۰شماره با ده ها مقاله علمی
مسلکی و اطالعاتی.
مقاله های تحلیلی وخبری (  )۲۶مقاله .
اوراق تبلیغاتی (. )۶۱۳۵۰
تقویم اردوی ملی سال  )۲۰۰۰(۱۳۹۷سرمیزی و( )۳۰۰۰دیواری.
ک تاب مصور اردوی ملی( ۲جلد ).
تهیه ونصب بیلبورد های اشتهالی وتشویقی اردوی ملی درسال (سه) مرتبه .درشهرکابل.
تهیه ونشر ( )۴۸برنامه (نیم) ساعته رادیوئی برنامه های اردوی ملی.
تهیه ونشر ( )۴۸برنامه (نیم) ساعته رادیوئی پیام سرباز.
تهیه ونشر برنامه های تلویزیونی در هفته (نیم) ساعت (دو) مرتبه .
اخبار تلویزیونی ورادیوئی ( )۷۶
سپات های تلویزیونی از (  )۵۲۲۶مرتبه.

دربخش عقیده تی و فرهنگی
• در اردوی ملی بیشتر از  ۳۹۶مسجد وجود دارد  ،که درآن بیشر از  ۴۰۰نفر مالامام رسمی امامت میکند.

•  ۵۰نفر افسر جهت ارتقاء سطح دانش شامل مکتب عقیدتی وفرهنگی گردیده است.
• تهیه و نشر ( )۳۷۸عنوان جریده ها درسی تعلیمات عقیدتی .
• اعزام ( )۱۸۰نفر از ورثه شهدا به حج بیت هللا شریف.

•  ۱۵تن از فارغان شرعیات در بخش عقیده تی و فرهنگی جذب گردیده اند.
• در سال  ۱۳۹۶بتعداد ( ) ۷۴۲فامیل از ورثه شهدا بر عالوه از پرداخت حقوق تقاعد مبلغ  200هزار افغانی به هر فامیل
مساعدت شده است .

• در سال  ۱۳۹۶برای  ۳۱۲۲تن ورثه شهدا  ۶۰۵۲ ،تن معلولین اردو و  ۳۵۸تن مجروحین کمک نقدی صورت گرفته است.
• برای  ۲۰فامیل منازل رهایشی به فرمان جالالتماب ریس جمهور توزیع شده است.
• برای  ۷۴۲فامیل ورثه شهدا و معلولین نمرات رهایشی زمین در مرکز و والیات کشور توزیع شده اند.

• بتعداد (  ) ۳۸نفر از فرزندان و اقارب شهدا و معلولین اردوی در موسسات تعلیمی و نظامی و ملکی شامل شده اند.
• بتعداد ( )۱۴۵نفر ورثه شهدا به تحصیالت عالی به خارج از کشور اعزام شده اند.

در بخش تامین حقوق و عدالت :
• جمعأ ( ) ۳۳۰۹جلد ودوسیه های جزایی جرایم مختلف شامل (  )۴۰۲۲تن منظون منسوب اردو تحت بررسی و
تعقیب عدلی څارنوالی های عسکری قرار گرفته از جمله ۳۰۱ :دوسیه باسایر ارگان ها مسترد و ارجاع گردیده
 ۳۲۸دوسیه نسبت عدم موجودیت دالیل کافی حذف شده و  ۲۳۸۶دوسیه جهت فیصله به محاکم عسکری محول
گردیده است .
• از جمله  ۲۳۳۰دوسیه شامل حال  ۵۵۹تن افسر  ۸۳۳ ،تن بریدمل۱۲۴۲ ،تن سربازو ۱۱تن ملکی از جانب
محاکم فیصله گردیده که محکومین آن به حبس های قصیر  ،متوسط  ،طویل و دوام و  ۲تن به جرم قتل عمد که
یکی آن لمری بریدمن و دیگر آن بریدمل میباشد به اشد مجازات یا اعدام محکوم شده اند.
• از جمله محکوم شده گان ( )۵۲۶نفر به یکسال حبس تنفیذی
•
•
•
•
•
•

از جمله محکوم شده گان  ۱۵۱تن به یک الی  ۵سال حبس تنفیذی
از جمله محکوم شده گان ۳۱تن به حبس ( ۵الی ) ۱۵سال حبس تنفیذی
از جمله محکوم شده گان ۱۰تن به حبس ( ۱۵الی ) ۲۰سال حبس تنفیذی
حبس تعلیق  ۱۲تن
بتعداد (  ) ۲تن به جرم قتل عمد به اشد مجازات محکوم شده اند.
بتعداد (  ) ۱۸۴۴نفر به پرداخت مبلغ ( ) ۱۱۶۰۵۵۰۰افغانی پول نقد و خساره محکوم شده اند.

در بخش مبارزه با فساد اداری
به منظور جلوگیری از فساد اداری در قطعات و جزوتام های اردوی ملی در بخش تفتیش وزارت دفاع ملی کار های ذیل صورت گرفته است :
• ثبت اشاعه دارائی های جنراالن وبست های تدارکاتی  ،مالی  ،لوژستیکی ومنابع بشری
• تدوین پالن درازمدت مبارزه با فساد.
• ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد درسطح وزارت دفاع ملی و قطعات ستردرستیز
• ایجاد کمیته های شفافیت  ،حسابدهی وایجاد اداره سالم
• سیستم تعقیب و پیگیری قضایای فساد و اجرات ارگانهای عدلی و قضائی
• ارتباطات با سایرنهاد های مبارزه بافساد در سطح دولت ،جامعه جهانی ،ماموریت قاطع ناتو ونهاد های جامعه مدنی
• ثبت  ،تعقیب وپیگیری قضایای مبارزه با فساد
در نتیجه آن :

به تعداد  ۷۳جلد دوسیه جرایم شامل اختالس ،سو استفاده از صالحیت وظیفیوی ،تزویزاسناد ،اخذ رشوه شامل حال  ۱۶۴تن به کتــــــگوری های
یک تن دگرجنرال ۲ ،تن تورنجنرال ۱۰ ،تن بریدجنرال۲۸ ،تن دگروال ۱۲ ،تن دگرمن۲۴ ،تن جگرن  ۳۶ ،تن تورن  ۱۵ ،تن بریدمن  ۲۰ ،تن
بریدمل  ۱۰ ،تن سرباز و  ۶تن ملکی  ،تحت برسی قرار گرفته که از جمله آن  ۳۷دوسیه به څارنوالی مرکز عدلی و قضائی جرایم سنگین و سایر
څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری فرستاده شده که  ۵جلد دوسیه جرایم فساد اداری شامل حال  5تن تحت کار څارنوالی عسکری قرار داشته
که بعد از اکمال پروسه تحقیق به ستره محکمه فرستاده میشود .

در بخش مخابره
•  ۱۰۰فیصد قطعات و جزوتام های اردوی ملی از لحاظ وسایل و تجهیزات مخابره اکمال
میباشد.
• در سال  ۱۳۹۶از لحاظ داشتن کمپیوتر و پرنتر این ریاست ۱۴۷فیصدقطعات اردوی
ملی را اکمال نموده است .
• برای قطعات اردوی ملی الی سطح لوا و کندک های حمایه لوژستیکی  ۱۰۰فیصد
ضمینه دسترسی به انترنت فراهم گردیده است .

دربخش پالیسی و رهبریت
• در سال  ۱۳۹۶جمعا  ۱۱۵پالیسی  ۲۴ ،طرزالعمل و  ۲۶رهنمود جمع آوری و مرور
مجدد گردیده وبه ادارات مربوطه وظیفه داده شده تا به فارمت جدید ترتیب گردد.

ریاست کادر و پرسونل
•
•
•

در سال  1۱۳۹۶جمعا به تعداد  ۱۶۶۳تن افسران شامل جنرال  ،دگروال  ،دگرمن ،جگرن  ،تورن  ،لمری بریدمن
به تقاعد سوق داده شد.
جمعا در سال  2074 1396تن افسر و  ۳۷۷۷تن بریدمل شامل اردوی ملی گردیده اند.
در سال  ۱۳۹۶جمعا  ۱۷۵۱۳تن افسر ترفیع نموده که از جمله ۵۱۷۲افسر ترفیع نوبتی  ۶۶۰ ،تن افسر فوق
العاده ۲۸۸۰ ،تن بریدمل ترفیع نوبتی و  ۸۸۰۱تن ترفیع فوق العاده شامل ان میشود.

قوماندانان کشته شده طالبان
هلمند ۶۲تن

بــــغالن  ۱۲تن

نورستان  ۱۵تن

کندهار  ۹تن

کندز  ۴۱تن

کاپیسا  ۱۳تن

ارزگان  ۸تن

جوزجان  ۴تن

میدان وردک  ۵تن

فاریاب  ۲۰تن

پکتیا  ۹تن

بلخ  ۳تن

پکتیکا۶تن

لــــوگر  ۲تن

غزنی ۲۴تن

بـدخشان  ۳تن

هرات  ۶تن

لغمان  ۱۴تن

پروان یکتن

فراه  ۳۷تن

بادغیس  ۱۷تن

نیمروز  ۲تن

غور  ۴تن

سمنگان  ۶تن

سرپل  ۱۳تن

تخار  ۲تن

زابل  ۱۰تن

ننگرهار ۱۲تــــن
کنر  ۱۳تن

خوست یکتن

قوماندانان کشته شده داعش
در والیت ننگرهار  ۵۰تن در والیت کنر ۱۳تن،جوزجان  ۵تن ،زابل یکتن  ،فاریاب یکتن و در والیت لوکر  ۲تن

