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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ نومبر ١٣
 

 سالح روسی را دور اندازيد: کند امريکا به افغانستان امر می
 ھمان سالح ه کنار گذاشته و از سالح پيمان ناتو کدولت مستعمراتی کابل اعالم کرد که آھسته آھسته سالح ھای روسی

ود، بنشده که مناسبات امريکا و روسيه خوب بود و جنگ سرد دوم آغاز  تا وقيتی. مريکائی است، استفاده خواھند کردا

  مفيد مینتر ھای روسی استفاده می کردند و آن را برای ميدان و فضای افغانستاپکويقوای متجاوز امريکائی از ھيل

حال که جنگ سرد دوباره اوج می گيرد و اختالفات امريکا و روسيه شدت می يابد، امريکا بر مستعمرۀ خود . دانستند

 امريکائی حافغانستان  فشار وارد می نمايد که سالح ھای روسی را کنار گذاشته و به بھانۀ ھم آھنگی با قوای ناتو، سال

  . را استعمال نمايند

   .کنار خواھند گذاشتکوپتر ھای روسی را يو مزدور افغانستان اعالم نمود که به زودی ھيلوزارت دفاع نظام فاسد 

 عضو ناتو ی خود را از کشورھای نظامھيليکوپترن کشور ير دفاع افغانستان اعالم کرد که اي وز-ا ي آریخبرگزار

طارق شاه «، مي تسنیخبرگزار یا به گزارش دفتر منطقه. از نداردي نی روسھيليکوپتر ھایگر به يکند و د ین ميمأت

 یازي نی روسیھاھيليکوپترافغانستان به :  سازمان ناتو در بروکسل گفتاجالسر دفاع افغانستان در يوز» یبھرام

  .شود یز مي عضو ناتو تجھی ساخت کشورھایھاھيليکوپتررا ارتش افغانستان به يندارد، ز

ح کرد ارتش افغانستان تا به دست آوردن ي تصری روسیھايليکوپترھ ینيزگزي با اشاره به روند جاینرال بھرامج

  .از دارديه ني ساخت روسیھاھيليکوپترر ي و تعمیدکي ناتو به قطعات ی ساخت کشورھایھاھيليکوپتر

  . ارتش افغانستان فراھم خواھند کردیاز را براي مورد نیدکي خدمات و قطعات ی شرقی اروپایھا  افزود اما شرکتیو

ن موضوع گفت يه در سازمان ناتو در واکنش به اي دائم روسۀندينما» الکساندر گرشکو« است که ی حالن دريا

  .ف ارتش افغانستان خواھد شدي موجب تضعی روسیھاھيليکوپتر ینيگزيجا

زمند ايد تحمل کنند، آموزش خلبانان ني را بایادي آن مشکالت زیستم و کارآمدير سيي تغیان افغان براينظام:  افزودیو

  .اد استيزمان و تالش ز

 روند ً، عمالی آموزشیھا  دورهیو برگزار» بلک ھاوک«ھيليکوپترل چند فروند يکا با تحويمرا وزارت دفاع ًراياخ

  . را آغاز کرده استی روسیھاھيليکوپتر ینيگزيجا

توانند در جنگ  ی بھتر میس رویزات نظامياند که از تجھ ھا گفته ان افغان بارھا به رسانهي است که نظامین در حاليا

 . جنگ در افغانستان مناسب استی برایحات روسياستفاده کنند و تسل


