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 بودی قوای هوائی افغانستانان

 افتخار دیگر پاکستان
 

با سقوط حکومت نجیب  و روی کار شدن  حکومت تنظیمی، حکومت  پاکستان به رهبری نواز شریف صدر 
هجری شمسی امر انحالل قوای مسلح افغانستان را صادر کرد و این یکی از  1371اعظم آن زمان، در سال 

 ات قوای مسلح که یکیافتخارات نواز شریف بود که همواره با تبختر از آن یاد میکرد. لیست سالح  و تجهیز
 03/07/2014از پیشرفته ترین قوای مسلح منطقه به شمار میرفت بار ها نشر گردید و این قلم نیز آنرا بتاریخ 

ان نشر نمودم. در « سارقین تجهیزات قوای مسلح افغانستان»با عنوان در همین ویبسایت وزین افغان جرمن آنالین 
ن  شامل نبود و اکنون  جناب پرویز بشر مل لیست مکمل تجهیزات قوای مجموعه تجهیزات قوای هوائی افغانستا

هوائی افغانستان را که  به حکم پاکستان منحل و همه ای این تجهیزات به شمول انواع طیارات و سایر تجهیزات  
 به پاکستان و شاید هم به کشور های دیگری  یا به شکل تحفه داده شده و یا هم به فروش رسانیده شد. 

با تشکر از پرویز بشر مل  که این لیست را که از حساب فیسبوک شان گرفته شد و سند دیگری در بارۀ درست 
بودن و یا نا درست بودن آن در دست نیست، تقدیم میدارم تا اگر سایر هموطنان  به خصوص صاحب منصبان 

دست داشته باشند و بتوانند روشنی و سایر کار مندان و پرسونل مسلکی و اداری قوای مسلح  اسناد مؤثقی در 
عظیمی که دران زمان به حیث قومندان قوای مرکز در کابل کار  نبیبیشتری اندازند. نا گفته نماند که جنرال 

اشاراتی به این اقدام حکومت تنظیمی دارد ولی تفصیلی « اردو و سیاست در سه دهۀ اخیر» میکرد در کتاب 
 دیگران بتوانند در زمینه معلومات بیشتری ارائه نمایند.در زمینه نداده است. شاید او و 

 این هم متنی که از فیسبوک آقای پرویز بشر مل اقتباس شده: 
    
تا ورود مجاهدین در کابل و نابودي این قوا توسط پاكستان در  ٥٨قوای هوایی افغانستان بعد از ششم جدي » 

١٣٧١ 
 نفر 30000تعداد پرسونل -
 بال ۶1۴هلیکوپتر ها تعداد طیارات و -

 نفر 800تعداد پیلوتان فعال  -
 .قوای هوایی و مدافعه هوایی از قواهای ذیل تشکیل شده بود

 قوای هوایی -
 قوای راکت و دافع هوا -
 قوای رادار -
 ریاست لوژستیک -
 قوای هوایی تشکیل شده بود -1
 بال ۵0شکاری در بگرام تعداد طیارات  21غند میک  -
 بال ۵0بمبارد شکاری در بگرام تعداد طیارات  22غند سو  -
 بال ۴۵شکاری در قندهار تعداد طیارات  21غند میک  -
 بال 2۵کندک مستقل هلیکوپتر در قندهار تعداد طیارات  -
 بال ۴۵بمبارد شکاری در شیندند تعداد طیارات  22غند سو  -
 بال ۶0غند هلیکوپتر در شیندند تعداد طیارات  -
 بال ۶0ر در مزار تعداد طیارات غند هلیکپت -
 بال ۴0تعداد طیارات  L-39 غند تعلیمی در مزار طیارات -
 بال 2۶تعداد طیارات  21و میک 
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 بال 70غند هلیکوپتر در کابل تعداد طیارات  -
 بال 70در کابل تعداد طیارات  AN-32 غند-

 بال 1۶در کابل تعداد طیارات  AN-12 کندک -
 بال 22تعداد طیارات در کابل  AN-26 کندك -
 بال 3۵در کابل  MI-35 کندک -
را ترمیم میکردند که فابریکه مذکور بسیار  MI-17-35 و AN-32-26-12 21فابریکه ترمیم وسطی میک -

 .نفر میرسید 3000مجهز بود تعداد پرسونل شان به 
 قوای راکت و دافع هوا -2
کیلو متر از بین میبرد و همچنین توپ  17تا به ارتفاع کیلو متر و  2۵راکت های مجهز داشت که هدف را در  -

میله داشت و تمام افغانستان را در تحت پوشش گرفته  ۴ملی متری و  3۵ملی متری  8۵ملی متری  100های 
 .بود
 قوای رادار -3
د کیلو متر تعقیب و میدیدن ۵0افعانستان را در تحت پوشش داشت و هدف را در خاک کشور های همسایه تا  -

 .و رادار نشست مجهز بود P-35 P-37 P-18 P-12 که مجهز به رادار
 ریاست لوژستیک -۴
 تمام اکماالت زمینی و هوایی به دوش لوژستیک بود -
 .سال تمام اکماالت زمینی و هوایی را در ذخایر خود داشت ۵ریاست لوژستیک برای  -
 پوهنتون هوایی و مدافع هوایی-۵

 شده بود ازپوهنٌحی های ذیل تشکیل
 پوهنٌحی هوایی-
 پوهنٌحی راکت و توپجی دافع هوا-
 پوهنٌحی رادار و مخابره-
 پوهنٌحی لوژستیک و نقلیه خصوصی-

 .افغانستان قویترین قوای هوایی و مدافعه هوایی و سیستم دفاعی  را در سطع منطقه داشت
 انتقال داد و امروز افغانستان محتاج چهارولي متاسفانه پاكستان توسط نوكرانش همه را تخریب و یا به پاكستان 

 «.بال هلیكوپتر هند و طیارات زنبورك تاریخ تیر شده برازیلي است
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