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I. تشکيل وزارت دفاع ملیمختصر پيرامون مات معلو 
 

 : ادارهمعرفی  -1

تامين  ،ملی، استقاللمسئول دفاع از تماميت ارضی، حاکميت  ن یکی از نهاد های عمدهوزارت دفاع ملی افغانستا

سب همواره تدابيری جدی، قاطعانه و متنا پروسه بازسازی و انکشاف ملی امنيت کشور، حمایت از تنفيذ قانون و

 .ومينمایدرا در برابر مخالفين مسلح دولت جمهوری اسالمی افغانستان اتخاذ نموده 

 تشکيل: -2

قوماندانی عمومی قوای ، عمليات های خاص کوماندو یقول اردواردوی ملی در هفت قول اردوی ساحوی، 

و لوای حمایه و تامين امنيت  هوایی 777، لوای ملی انجينری، فرقه پوليس نظامی، لوا کابل 111هوایی، فرقه 

 گردیده است. تعبيهزون کشور  7که برعالوه پایتخت در تنظيم ستردرستيز

 مسئوليت های اصلی: اهداف و -3

ی اساسی وزارت دفاع ملی منحيث نيرو موضوع حياتی پنداشته ميشود، بنابراینامنيت و دفاع برای هر کشور یک 

ابزار اساسی قدرت ملی دولت جمهوری اسالمی افغانستان محسوب  یکی از تامين کننده ثبات و حفظ دموکراسی

 گردیده و ممثل برجسته وحدت ملی و نمایانگر عزم و اراده مردم افغانستان ميباشد.

ت، حمایت از دولت مشروع و منتخب، جهت ایجاد شرایط اردوی ملی با سایرنهاد های امنيتی برعالوه تامين امني

 نماید.همکاری ميحمایت و و مواد مخدر  بهتر برای انکشاف اقتصادی در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته

 

II. وزارت دفاع ملی 1399جه سال مالی بود 
 

افغانی تخصيص داده   81.491.401.790مبلغ  1399وزارت دفاع ملی برای سال مالی اختياری مجموع بودجه 

بودجه انکشافی  افغانی 37.435.500افغانی بودجه عادی و مبلغ    81.453.966.290شده بود که از آن جمله مبلغ 

  %88بودجه عادی و  %87، 1399طی سال مالی  وزارت دفاع ملی توانسته است که. وزارت دفاع را تشکيل ميدهد

 بودجه انکشافی خود را به مصرف برساند. 

III.  1399وزارت دفاع ملی در سال مالی دستآوردهای 

. در حاليکه حمایت قوتهای بين المللی ه استبرای وزارت دفاع ملی بود وردیک سال پر دستا 1399سال مالی 

برای اردوی ملی افغانستان در این سال کمتر گردیده و تروریستان حد اکثر تالش شان را بر تحت فشار قراردادن 

 یردوانيروهای دفاعی و امنيتی افغانستان و به دست آوردن کنترول جغرافيای بيشتر تمرکز نموده بودند، نيروهای 

توانایی  ،ایت قوتهای بين المللی و حضور آنها در ميدان محاربهکه با کمترین حم بت ساختندثاافغانستان ملی 
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ت تماميت ارضی کشور، و حفظ و گسترش حاکميت دول دفاع از تی،یسهای ترور در برابر گروه مبارزه مستقالنه

 . ميباشنددارا  را

از  سرکوب دشمن و فشار نظامی برای ختم جنگ و حمایت بر 1399فعاليت های وزارت دفاع ملی در سال مالی 

تقویت قابليت های دفاعی وزارت دفاع ملی در برابر چالش های امنيتی کنونی  روند گفتگوهای صلح با طالبان،

 .ه استبود ( متمرکزCovid19و آینده و همچنان جلوگيری، وقایه و مبارزه با ویروس خطرناک کرونا )

 اوپراسيونی:اجرای فعاليت های  -1

به منظور سقوط این ولسوالی ها اجرا  ولسوالی، 132حمالت تهاجمی خویش را باالی دشمن  1399 مالی  در سال

مالت آنها حاردوی ملی افغانستان اما نتوانست به هيچ یک از اهداف خود دسترسی یابد، خوشبختانه کرده بود 

فرنگ، خواجه  های دشت ارچی، گذرگاه نور، خوستولسوالی دفع نموده است. همچنان، در تمام جبهات را 

اد آزه در کنترول طالبان بودند طی عمليات های قوای خاص ک ارغنچخواه و چاه آب،  کران منجان، مایمی، غار

داعش را  روهافراد گاین نيروها توانسته اند که تعداد زیادی از عالوه، رب ،دولت قرارگرفتهتحت کنترول  دوباره و

 و تلفات زیادی را بر دشمن وارد نمایند.  سرکوب نموده

 و تتهدیدا ها، اولویت نظرداشت در با سرتاسرکشور در محاربوی های عمليات واجرای پالنگذاریدر نتيجه 

 10296تن از جنگجویان دشمن کشته،  18288به تعداد  ،کشور امنيتی های زون  های قوماندانيت وارزیابی تحليل

عالوه، در نتيجه عمليات های ه بآنها دستگير گردیده اند.  دیگرتن  2259تن از جنگجویان دشمن زخمی و 

عراده موترسایکل  176عراده واسطه و  65ميل اسلحه خفيفه،  835ميل اسلحه ثقيله،  61به تعداد  اردوی ملی

 دشمن ضبط گردیده است. 

حلقه  2325 و حلقه ماین های تعبيه شده دشمن کشف و خنثی گردیده 14415تعداد طی یک سال گذشته، به 

 239تعداد  بهعالوه، پرسونل انجنيری وزارت دفاع توانسته اند  راست. ب ماین تعبيه شده دشمن انفجار داده شده

راده ع 18 و اده موترعر 21به تعداد را کشف و ضبط نموده و کيلوگرام مواد انفجاریه  7903 و بوری 25، بشکه

در  اردوی ملی ی را کشف و خنثی سازند. همچنانواسکت انتحار سوب 13و  موتر سایکل مملو از مواد انفجار

باب  16باب قرارگاه و  14، باب کارخانه ماین و مواد انفجاریه 9، باب دیپوی مهمات 29به تعداد سال گذشته 

 نموده اند.کشف و تخریب  را دشمنمورد استفاده صوف 

 انکشاف اردوی ملی:  -2

تن از طریق پروسه جلب و جذب در مرکز و والیات، تجدید  36394 در مجموع به تعداد ، 1399طی سال مالی 

. از در صفوف اردوی ملی افغانستان شامل گردیده اند 1399طی سال مالی و احضار مجدد پرسونل  قرارداد،

وساتمنان به  بریدمالن افسران، امورذاتی قانون  90  ماده مطابق بریدمالن و افسران تن از 866 ، تعداددیگرسوی 

  تقاعد سوق داده شده اند.
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نفر از افسران، بریدمالن، سربازان و کارکنان ملکی وزارت دفاع ملی   38279 به تعداد  1399 مالی  طی سال

تن از  1293 تعداد و بهجهت فراگيری تعليمات مورد نياز به مراکز تعليمی و مکاتب مسلکی معرفی گردیده 

جوانان واجد شرایط جهت فراگيری تعليمات نظامی در اکادمی ملی نظامی، اکادمی افسران جوان، و حربی 

ور ه خارج از کشتن از منسوبين اردوی ملی جهت فراگيری تحصيالت ب 1001تعداد  و شونحی شامل گردیده اند

تن درداخل و خارج ازکشور تحت تعليم  40573به تعداد  جمعاً  1399مجموعاً طی سال مالی  . فرستاده شده اند

جزوتام های اردوی  تولی پياده قطعات و 66 به تعداد ،1399مالی طی سال همچنان  وتربيه قرارداده شده است.

 قرار گرفته اند.ملی تحت تعليم و تربيه 

پوسته های که در ساحات تهدید اد بيسوتن از بریدمالن کم سواد و سربازان  12478سواد آموزی برای  دروس 

  نيزپيشبرده شده است.سوبين ریاست عقيدتی فرهنگی من بلند قرار دارند توسط

اردوی ملی ساحات  وزارت دفاع ملی کوشش نموده است با استفاده از قوتهای منطقویقابل یاد آوریست  

پس از دریافت  منطقوی تولی 103 تعداد. در حال حاضر به ها تأمين امنيت نمایدتوسط این قوترا  تصرف شده

 تعبيه 1399 مالی درسال آن تولی 19 جملهآن  از که گردیده وتعبيه فعال تعليم و تربيه مورد نياز در سطح کشور

 .است گردیده

 اکماالت قطعات و جزوتامهای اردوی ملی: -3

وزارت دفاع ملی تمام قطعات و جزوتام ها به موقع اکمال گردد. یکی از مشکالت که در سالهای  1399در سال 

وزارت دفاع ملی  1399گذشته وجود داشت ترتيب تثبيت احتياج مواد اعاشوی برای یک سال بود، در سال 

ه و مواد موعد تدارکات صورت گرفتتصميم گرفت که تصميم احتياج برای دو سال صورت گرفته تا قبل از 

عالوه برآن، طرح محلی سازی تهيه و تدارکات  اعاشوی به موقع آن برای قطعات و جزوتام ها اکمال گردد. 

تحت کار است تا تدارکات به شکل محلی صورت گرفته و موثریت بيشتر در اکماالت قطعات و جزوتام ها 

های اخير بنا بر هدایت جاللمتآب رئيس جمهور جمهوری اسالمی از مواردی که طی سال دیگر یکیایجاد گردد. 

 افغانستان مورد توجه قرار گرفته است ترجيح توليدات داخلی بوده است که بر اساس آن اقالم اعاشوی از قبيل 

بوبات( ح ات، ترکاری، گوشت مرغ، گوشت گاو، گوشت گوسفند، تخم مرغ، لبنيات و)برنج، روغن، ميوه ج

 .ردیده است و این روند جریان داردداخلی تهيه و تدارک گ از توليدات

در اختيار قوای هوایی قرار  UH-60و چهار بال هليکوپتر   A-29، به تعداد چهار بال طياره 1399مالی طی سال 

 ميل اسلحه مختلف النوع اکمال گردیده است. صدها قوتهای اردوی ملی  وبرای  گرفته 

 زیربنایی:فراهم سازی سهولت های  -4

ذار گسهولت های زیربنایی و تأسيسات یکی از مواردیست که بر انکشاف و تقویت نيروهای اردوی ملی تاثير 

پروژه های  15را بتعداد  وزارت دفاع ملی توانسته است که سهولت های زیربنایی 1399طی سال مالی ميباشد. 
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چاه های عميق، اکمال ونصب سيستم سولرها، مختلف النوع را در عرصه های مختلف) اعمار قراول ها، حفر 

قطعات و  برای اعمار دیپوی مهمات، اعمار تعمير اطفائيه، اعمار مفرزه های هوایی، اعمار درسخانه ها وغيره( 

 .نموده استجزوتامهای اردوی ملی فراهم 

 :و ارتباطات عامه آگاهی دهی -5

المللی، آزار و اذیت جنسی و تساوی جنسيتی در سيميناردر مورد حقوق بشر و بشردوستانه بين 26به تعداد 

 قطعات و جزوتام های مرکزی و ساحوی اردوی ملی دایر گردیده است. 

وزارت دفاع ملی همواره ارتباطات و هماهنگی الزم را با رسانه ها، جامعه مدنی و مردم افغانستان ایجاد نموده و 

ی در رابطه به دست آوردهای اردوی ملی و پيام یو رادیو برنامه تلویزیونی 144به تعداد   1399مالی طی سال 

 170رای ببه نشر رسيده است. به عالوه،  سربازان اردوی ملی تهيه و از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان

المللی اجازه بازدید از قطعات و جزوتامهای اردوی ملی جهت تهيه گزارشات داده شده خبرنگار ملی و بين

 است.

 ازخانواده های شهدای اردوی ملی ومصدومين جنگ: حمایت -6

ين و اعمار خانه فاميل ورثه شهدای اردوی ملی جهت خرید زم 400، برای 1399طی سال مالی وزارت دفاع ملی 

برای هریک خانواده هزار افغانی  فاميل ورثه شهدای اردوی ملی مبلغ دوصد 497 و برای پول توزیع نموده است

تن از ورثه شهدا و معلولين اردوی ملی بحيث  122داخت گردیده است. همچنان، به تعداد جهت اعمار خانه پر

 کارکنان بالمقطع در مدیریت عمومی ملبوسات نظامی استخدام گردیده اند. 

عراده آن به  72عراده ویلچر برقی تدارک گردید که تا اکنون  100، به تعداد 1399عالوه برآن، طی سال مالی 

حق اردوی ملی توزیع گردیده است. همچنان به معلولين اردوی ملی کتابچه های صحی توزیع معلولين مست

عرفی المللی صليب سرخ متن از معلولين جهت ساخت اندام های مصنوعی و تمرینات به کميته بين 30گردیده ، 

 تن از معلولين جهت تداوی به خارج کشور اعزام گردیده اند. 54گردیده و 

 انسجام جندر: و حقوق بشر -7

از مواردیست که در مرکز توجه وزارت دفاع  دیگر در صفوف اردوی ملی یکی قشراناثحضور و نقش فعال 

جهت خدمت در صفوف اردوی ملی جذب  قشراناثتن از  390به تعداد ، 1399طی سال مالی  ملی قرار دارد. 

ت به حمایتن از کارکنان اناث وزارت دفاع ملی جهت تحصيل در مقطع لسانس  88گردیده اند. همچنان به تعداد 

در مرکز و والیات کشور معرفی گردیده و  یبه پوهنتون های خصوص ها مطابق تفاهمنامهمالی وزارت دفاع ملی 

ا در تن از کارکنان اناث این وزارت دروس لسانس شان ر 78برای آنها بورسيه های تحصيلی فراهم گردیده و 

 منسوبينتن از  30، به تعداد دیگراز جانب اقتصاد و حقوق در پوهنتون دنيا تکميل نموده و فارغ گردیده اند.  رشته
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 دیگرتن  40اردوی ملی جهت دریافت تعليمات از طریق بورسيه های کوتاه مدت به امارات متحده عربی و اناث 

 ه کشور هند اعزام گردیده اند. ب

 عرضه خدمات صحی: -8

با امکانات معياری مجهز ساخته و خدمات صحی  تمام شفاخانه ها و مراکزصحی نظامی را وزارت دفاع ملی 

 ، به تعداد1399. طی سال مالی امنيتی و دفاعی کشور ارایه مينماید معياری و رایگان را برای منسوبين ارگانهای

 آنها دراین شفاخانه ها تن  20878 جمله تن به شفاخانه های اردوی ملی مراجعه نموده اند که از آن 511420

 به خارج کشور اعزام گردیده اند.  جهت تداوی دیگرتن  89بستری گردیده و 

-COVIDطرزالعمل جامع )مجادله، وقایه، تشخيص وتداوی مریضان مصاب به ویروس )قابل یاد آوریست  

( تخته پوسترهای وقایوی درمورد 7000بتعداد )جزوتام ها تکثير گردیده است. و  به تمام قطعات و ( تدوین و19

 ی مرکزی وساحوی ارسال گردیده است.شيوع ویروس کرونا طبع به تمام قطعات و جزوتام ها

 عدالت: تامين حقوق و -9

جزوتام های اردوی  قطعات و در نفر، 1431قضيه جرمی شامل حال  1095به تعداد  جمعاً  1399سال مالی طی 

نفر به حارنوالی های مرکز و والیات محول شده و  1404قضيه شامل  1073گردیده که از جمله  ملی بررسی

دوسيه جزائی منسوبين اردوی  1207. همچنان، به تعداد قرار دارد تحت کارنفر  27قضيه شامل  22دوسيه های 

 گرفته است.رار ملی از طرف ریاست حارنوالی و محاکم نظامی ستردرستيز مورد بررسی و رسيدگی ق

IV.          مطابق سند بودجهوزارت دفاع ملی پروژه های انکشافی 

 :لست وتعداد پروژه های انکشافی، مقداربودجه و ساحه تطبيق آن 

 بودجه تخصيص داده شده به افغانی نام و مشخصات پروژه شماره

بيست و پنج ميليون چهارصدو سه  25403342 ت باميانمفرزه هوایی والیاعمار  1

 هزارو سه صدو چهل و دو افغانی.

شش ميليون و یکصدو نود وهشت هزارو  6198910 الیت فراهمفرزه هوایی واعمار  2

 نه صدو ده افغانی.

3 
دیپوی مهمات ميدان هوائی حامد اعمار 

 کرزی

نه ميليون و هشت صدو سيزده هزارو  9813770

 هفت صدو هفتاد افغانی.

4 
وبودجه  تعميراداری ریاست مالیاعمار 

 راوزارت دفاع ملی واقع شهرآ

هشت ميليون و نه صدو نود و دو هزارو  8992713

 هفت صدو سيزده افغانی
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V. تقنينی دستآوردهای مهم دربخش های پاليسی و 

يشتر وزارت بو پاليسی های موجود به اصالح سيستم اداری و کارایی استراتيژیک پالنگذاری  سيستم اسناد مرور

پاليسی  عنون  21مرور و بتعداد  استراتيژیک پالنگذاریسيستم اسناد  ،1399طی سال مالی دفاع ملی می انجامد. 

  .و یا تدوین گردیده استمرور  ها و طرز العمل ها

VI.  واساسی جهت مبارزه با فساد اداریاقدامات مهم 

انسانی  مدیریت منابع منظور جلوگيری از فساد اداری در پرداخت معاشات پرسونل، وزارت دفاع ملی سيستمبه 

 نموده است .ایجاد   %100 را  (APPS)اپس  یا

برای پرسونل ریاست مبارزه با جرایم جنایی و منسوبين عسکری  ی، کورس های آموزش1399طی سال مالی 

جلد دوسيه   71به تعداد دایر گردیده است. همچنان  قوماندانی حمایت قاطعوزارت دفاع ملی، در همکاری با 

ت یی منسوبين عسکری وزارنون ميگردد توسط ریاست مبارزه با جرایم جنامظتن  185فساد اداری که شامل حال 

وزارت د توسط سرمفتشيت نون ميگردمظتن  113جلد دوسيه فساد اداری که شامل حال  57به تعداد  دفاع ملی و

کم حاریاست حارنوالی و مبه ریاست حارنوالی و محاکم ستردرستيز راجع گردیده است.  دفاع تکميل و

جهت تعقيب عدلی به حارنوالی های مبارزه با  بررسیجلد دوسيه فساد اداری را پس از تحقيق و  96ستردرستيز 

 ررسی قرار دارد. قی آن تحت بعدلی جرایم سنگين محول نموده و متبافساد اداری و مرکز 

وزارت دفاع ملی توانسته است که سيستم افميس )اداره مالی و معلوماتی افغانستان( ، 1399در جریان سال مالی 

را به منظور تسریع روندهای امور مالی و بودجوی در سطح واحد های دوم بودجوی )قول اردوهای ساحوی( 

هار یوزر پاینت جهت استفاده از سيستم چل اردو به تعداد ، برای هر قو1399فعال ساخته که در شروع سال مالی 

 افميس ایجاد گردیده است. 

طعات و جزوتام های اردوی ملی توظيف قتيم تفتيش پالنی غرض بررسی  327، 1399طی سال مالی عالوه برآن، 

 گردیده است که دستاوردهای ذیل را در قبال داشته است:

 ( 406.453.390به ارزش مجموعی ) چهارصدو شش ميليون و چهارصدو پنجاه وسه هزارو سه

مضبطه های کيفی قيد و جمع ذمت  افغانی اجناس بعد ازقناعت معتمدین ذریعه صدو نود 

 ؛گردیده است

  پنجاه ميليون و پنجصدوسی وشش هزارو ( 50.536.779)مبلغ تثبيت عطالت تحصيل ناشده

 ؛ هفت صدو هفتادونه افغانی

 چهارصدوبيست ميليون ودوصدو بيست  (420.227.150)مبلغ ناشده تاوان تحصيل  تثبيت

یکصدوچهل هزارو هشت صدو شصت ( 140.868افغانی و ) وهفت هزارو یکصدو پنجاه 

 دالر؛وهشت 
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 هفت ميليون پنجصدو سی و دو هزار و هشت صدو ( 7.532.861)مبلغ جریمه ناغه گی  تثبيت

 افغانی؛شصت ویک 

 شصت و چهار ميليون سه صدو بيست هزارو ( 64.320.884ده )پيشکی های محسوب ناش تثبيت

 ؛هشت صدو هشتاد چهارافغانی

 یکصدو بيست و هفت ميليون و ششصدو نود  (127.696.993خساره وارد شده به دولت ) تثبيت

 و شش هزارو نه صدو نود سه  دالر از بابت تمام شدن تاریخ استفاده ادویه.

افغانی )یک ميليارد و  1،076،908،925 مبلغدر نتيجه تفتيش و تصفيه حسابات  1399در مجموع، در سال 

 هفتادوشش ميليون و نه صد و هشت هزار و نه صد و بيست و پنج افغانی( تثيبت و تحصيل گردید. 

 

و قطعات و جزوتام  پایه صندوق شکایات را در قرارگاه وزارت دفاع ملی 195وزارت دفاع ملی عالوه برآن، 

ساعته فعال است و تمامی منسوبين  24به طور  196های اردوی ملی نصب نموده است بر عالوه، شماره خدمات 

اردوی ملی و خانواده های شهدا و معلولين ميتوانند جهت ثبت شکایات و پيشنهادات شان به طور رایگان به این 

 شماره تماس بگيرند. 

 

VII. برای آیندهرنامه وزارت دفاع ملی ب 

 سرکوب دشمن و از بين بردن تهدیدات عليه منافع ملی؛ 

 اصالحات گسترده در قوتهای دفاعی و عيار سازی آن مطابق به محيط امنيتی افغانستان؛ 

  به آنها جهت غلبه بر دشمن؛تقویت قوتها با جلب و جذب بهترین نيروها و ارائه آموزش های مورد نياز 

  مه سطوح وزارت دفاع ملی و ستردرستيز.همبارزه جدی عليه فساد در 

به مقام محترم  ترتيب و وزارت دفاع ملی 1399 مالی سال دستآوردها و فعاليت های عمدهشرح فوق گزارش  قرار

   تقدیم است.

 

 با احترام
 
 

 
 برید جنرال ارکانحرب محمد غوث ساپی

 مرستيال معاونيت استراتيژی و پاليسی


