
 برگرفته از فیس بوک دوستان

 

 افغانستان ارتش از سالح شمسی ۰۷۳۱ سال عمومی محاسبه یک

 سطح دارای آن دیگر ۰۴٪ و ،۰۴٪ نظامی متوسط - ،۰۴٪ عالی تحصیالت دارای افسران -

 اند بوده مسلکی مستعجل کورسهای تحصیالت

 .بود مجهز و مسلحلونا و سکارد  ( هوایی مدافعه راکتهای و طیارات، ها، تانک ها، طوپ) با ارتش -

 داشته استفاده مورد ذیل جنگی تخنیک و وسائط اسلحه، افغان ارتش در ش ۳۰٪۰ سال خراو در

 :است

 میل میلیون یک – پیاده ثقیل و خفیف سالح -

 هزار ۰۰۰ از بیش – ها هاوان و ها طوپ انواع -

 چین ۰۰۰۰ –از بیش مختلف های تانک انواع -

 عراده ۰۰۰٪ -ها زرهپوش انواع -

 عراده هزار ۰۲ –جیب واز کاماز و تانکبری و انجینری  مختلفه ترانسپورتی وسایط -

 عراده و دستگاه ۰۰۰٪ غیره و لوژستیک استحکام مخابره، های دستگاه و وسایط انواع -

 (شد گرفته سی بی بی از) بال ۰۰۰ترانسپورتی هلیکوپیتر شکاری، طیارات انواع -

 هزاریکصد – تذخیرشده چکی امریکایی، ایتالیوی، فرانسوی، انگلیسی، سابقه خفیفه سالح انواع -

 میل

 دستگاه ۰ – سکاد راکت پرتاب دستگاه -

 دستگاهایکس   لونا راکت پرتاب دستگاه -

 فیر هزار یکصد - ریاکتیف مختلف های راکت -

 تن هزار یکصد از بیش – شده تذخیر مهمات -

 باب شش ۰ - سالح ترمیم فابریکات -

 مثالا . کند می احتوا را دالر ملیـارد ها صد فوق تجهیزات و تخنیک سالح، مجموعی قیمت تخمین

 بالغ دالر میلیارد ۰ به بود، گردیده تذخیر عمومی ذخایر در که فالتو جات پرزه مجموعی قیمت تنها -

 .گردید می

 ترین عظیم افغان ارتش که آفریند می را باور این ندارد، دربر را جزئیات که، فوق ارقام و ها ارزیابی

 از یکی دفاعی نظیر کم پوتانسیل با. بود نموده متمرکز خود در را نظامی امکانات نیرومندترین و

 .گردید می محسوب منطقه های ارتش ترین قوی

 ندارد وجود دیگر منظم نیروی این که حیف صد ولی

 بر مجاهدین های تنظیم تسلط با و آغاز ش ۳۰٪۰ حمل درتوسط  تفنگساالران  ارتش انهدام و تاراج -

 .گردید تکمیل افغانستان

 به «ولجــــــه» و جنگ غنیمت عنوان به افغانها دفاعی و ملی ثروت نیرومندترین و ترین ظیمع

 .رسید تاراج

 



 مانند نیروند احزاب را عمده سهم

 -نور عطامحمد عبدهللا، عبدهللا مسعود، احمدشاه و ربانی الدین برهان رهبری به اسالمی جمعیت -

 محقق، خلیلی، مزاری، عبدالعلی رهبری به وحدت حزب - حکمتیار اسالمی حزب -  اسالمی جنبش

 و ها، تنظیم و احزاب یر سا را متباقی و - سیاف رسول اسالمی اتحاد و - انوری کاظمی، اکبری،

 .آوردند بدست آباد جالل جهادی شورای

 و الحاد الزامات بر بنا را مسلح قوای سالح خلع و تاراج خود، فتوای در جهادی معاظ را عده یک -

 :اما. کردند می تاکید را اسالمی ارتش ایجاد آن عوض در و دانسته مباح آن، منسوبان زندیق

 :بلکه الحـــادی، الزامات بر نه افغان مسلح قوای که آنست موید حقایق -

 کشورهای منافع با کامل مطابقت در رهبران، بالهت و گروهی و سمـتی، شخـصی، منافع بنابر -

 .رسید تاراج به ســـــــتانپاک بویژه همـسایه

 قبلی دولت ارتش منسوبان اگر :که کنند می اظهــار باره دراین وطنـدوست افغــــانهـای اکثـر -

 زندیق و الحاد به سیاسی، و متـرقی، نظــریات و ها اندیشه داشتن بنابر شهید هللا نجیب داکتر مرحوم

 مشابه به که گرانبهای تخنیک و حسالاینقدر  پس چگونه . شدند می پنداشته الحادی و بودند، متهم

از  شد داده تسلـــیم ها جهـــــادی به خونریزی، و جنـــــگ بدون و بود شده محافظه وطن ناموس

 غارت یک این آیا ؟؟؟ رسید تاراج به تقــصیر همــین الزام به آیا ،. طرف جهادی بفروش رسید

 ؟؟؟ نیست وطن ناموس

 فاجعه یک تاراج این :ولی. است آمیز فاجعه دادهایروی و حوادث از مملو کشور اخیر دهه سه تاریخ

 جنگ ازآن ناشی آمدهای پی که است، تاریخ در ننگ لکه یک وحشتناک، تراژیدی یک استـثنایی،

 .آورد ارمغان کشور به را ملی نفاق و تجزیه و ویرانی، و تباهی عام قتل دهه، دو خانمانسوز

 بویژه همسایه کشورهای ارمان بزرگترین ش ۳۰ ثور در افغان ارتش انهدام و تاراج با ---

حال در کنرهار فیر می کند کدام سالح ندارید که دفاع کنید میخواهید  .رسید تحقـق به پاکســــــــتان

 .آیا خنده آور نیست. توسط دعا وطن خودرا حفاظت کنید 

 و سیطره حال به تا ۳٪۰۲ درسال انگلیس استعمار بطن از پیدایش از بعد که کشوری پاکسـتان -

 ها افغان کشور جان و جسم از ٪۰۰۲ سال در «دیورند خط» آنرا هایکه سرزمین باالی را خود انقیاد

 و ها خصومت علت یگانه پاکستان جانب از مزبور های سرزمین وغصب دهد می ادامه رد،ک مجزا

 .است بوده کشور دو میان اخیر سال ۰۰ طی اختالفات

 مهم اهداف از یکی افغانستان منظم مسلح قوا کامل محو و انهدام مسئله پاکستان، حیاط طول در --

 .گردیدند نائل ۲۰ اپریل در هدف این به. داد می تشکیل را وی نظامی و سیاسی، استراتیژیک

 کارزار در را سهمگین ضربات افغانها ازطرف بارها که را، خود زورمندی و غیور حرف و

. کوبید درهم افغان خود توسط را افغان عظمت نیروی بودند، شده متحمل سرحدات و آباد جالل

 .ماند باز کتحر از تپید می افغان فرزند میلیون نیم قلب آن در که ونیروی

سالح وطن که که در موقع . افغان را که سالها خودرا مدافع وطن گفته است !خواننده گرامی شما

وطن پرست گفته را افغان آیا اینها  ,چه خطاب می کنید  ش بود به پاکستانی فروخت برای حفظ ناموس

 .خیلی شرم آور است باز اینها خودرا کاندید ریاست جمهوری هم می سازند ؟؟؟؟ میتوانیم 



تا دم مرگ قوای مسلح خودرا از . هیچ وقت به تنظیم های اسالمی اعتماد نکنید که راست می گویند

 .کوچ دهید در یک گوشه  در موقع مهم صرف. بین نبرید

 به امید به محاکمه کشانیدن تمام خائنین بوطن

 بسالمتی شما

 پوپلکریم 


