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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ١٨

 به پاکستان" ١۶اف "فروش طيارات 

 

اين معامله نه تنھا .  را به پاکستان بفروشد١۶امپرياليسم امريکا تصميم دارد که به تعداد ھشت طيارۀ جنگی اف 

ًافغانستان که اصال قوای ھوائی ندارد، چطور خواھد توانست که در . خطار ساخته استرافغانستان، بلکه ھند را نير وا

حتا ھند که چھارمين قدرت نظامی دنياست، از فروش طيارات جنگندۀ . مقابل يورش قوای پاکستان از خود دفاع نمايد

 ميليون ۶٩٩مله ارزش مجموعی اين معا. زند ھم میه  را در منطقه بءرام شده و معتقد است که تعادل قواآنا" ١۶اف "

 .دالر تخمين شده است

ياد شده و شبيه به کار دستی است، به افغانستان " ٢٩ای " را که به اسم یامريکا درين اواخر بی ارزش ترين طيارات

ًتحويل داده که اصال توانائی رزمی را در مقابل قوای ھوائی کشور ھای ھمسايه خاصتا پاکستان ندارد روز قبل چند . ً

يکی از بھترين طيارات جنگنده " ١۶اف ". را به پاکستان می فروشد" ١۶اف "امريکا اعالم کرد که ھشت طيارۀ مدرن 

مين امنيت داخلی به اين أ ضد تروريسم  و به منظور تهپاکستان ادعا دارد  که برای جنگ ب.  در جھان محسوب می شود

غانستان نسبت به پاکستان بيشتر با تروريسم دست به گرببان است، پس چرا ين جاست که افاال درؤس. طيارات  نياز دارد

برای " ٢٩ای "اگر طيارۀ . را به پاکستان" ١۶اف "را به افغانستان می دھد و طيارات " ٢٩ای "طيارت بی کيفيت 

ھند از فروش . ل دھدمقابله با شورشيان در داخل کافی است، امريکا می توانست که اين طيارات را به پاکستان ھم تحوي

. را در منطقه نا متوازن می سازد" ءتوازن قوا"نگرانی خود را به امريکا ابراز داشته و گفته است " ١۶اف "طيارات 

ين معامله صدمه می بيند، افغانستان ناتوان و اشغال شده است ايگانه کشوری که از. ھند يک قدرت بزرگ منطقه است

  .که از خود اراده ندارد

دولت مستعمراتی کابل حقير تر از آنست که . جا بار ديگر ترجيح پاکستان را بر افغانستان در نزد امريکا می بينيمدرين 

 .تصور می کند


