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  به افغانستان" جنگی"تحويل چھار طيارۀ ! چه مسخره
 

 
اين طيارات . ستعمراتی افغانستان تحويل داد  سوپر توکانو به دولت مA-29 طياره جنگی به نام ۴امپرياليسم امريکا 

ساخت مشترک امريکا و برازيل بوده که صرف در حاالت ابتدائی مورد استفاده قرار می گيرد و ھرگز توانائی جنگی 

 . درويشۀاين برگ سبز است وتحف. با طيارات جنگندۀ کشور ھای ھمسايه را ندارد

انو در واقعيت افغانستان و دولت مستعمراتی اش را ھم مسخره ساخته وھم امپرياليسم امريکا با تحويل طيارات سوپرتوک

خرد و با چين در جريان   را می١۶که پاکستان طيارات جنگندۀ اف زمانی در . دست نگر پاکستان و ايران ساخته است

غنی و باداران امريکائی باشد،    است و ايران چھار نعل مصروف تسليحات خود می١٧توليد طيارات جنگندۀ جی اف 

ثر ترين طيارۀ جنگی را در اختيار دولت دست نشاندۀ خود در افغانستان می گذارد تا ؤضعيف ترين و غير معبدهللا 

  .پاکستان آزرده نشود

-Aطيارات .  از خوشی در پوست نمی گنجد و خوشحال است که باداران امريکائی اش به وی جواب مثبت داده اند غنی

ين طيارات در جنگل ھا عليه ابرازيل از.  توکانو در عمليات داخلی و در مصافات کوتاه قابل استفاده است  سوپر 29

د از قلمرو فضائی افغانستان دفاع نموده و طيارات ناين طيارات نمی توان. داستفاده می نمايسرخ پوستان بی وسيله 

م کار دستی را دارد که متعلمين برای معلمان رسم در  حکA-29طيارات . جنگندۀ  پاکستان و حتا ايران را چلنج دھد

  . مکاتب می سازند

بار ديگر ثابت شد که امريکا پاکستان را بر افغانستان ترجيح داده و ھيج زمانی حاضر نيست تکنولوژی خوب خود را 

  . ژيک امريکا و افغانستان برقصنديحاميان معاھدۀ سترات. در اختيار  افغانستان بگذارد
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