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  کانادا ھليکوپترھای خود را به حراج گذاشته  است

  
  

  :ی نوشت کهئاز قول منابع کانادا تاريخی چھارم ماه فبروری امسال خويشۀ در شمار"  تايمز آف انديا"ۀ ھفته نام

ھليکوپتر . وزارت دفاع کانادا، باالی ھليکوپتر ھای چنوک خويش در افغانستان، پليکارت حراج را آويخته است"

ھشتاد و دو مليون دالر خريداری شده  وی را که فقط دو سال قبل از پول تکس دھندگان کشور به قيمت  دوصدئھا

 به متحدين درجنگ افغانستان اطالع داده که اگر به ھليکوپتر ھای سنگين ترانسپورتی، وزارت دفاع، اخيراً .  بودند

درعين حال، برخی از . دست دوم از اردوی امريکا خريداری نمايندۀ را ميتوانند بحيث وسيلھاآننياز دارند، 

انجام دادن خدمات بھتر مانند ی، ھليکوپترھای متذکره را غرض ئکاناداتحليلگران نظر داده اند که بھتر است مقامات 

-اچ.سی(تاحال ھيچ خريداری برای پنج فروندھليکوپتر ھای . عمليات جست و جو و نجات ، به کانادا برگردانند

ی که با حکومت امريکا انجام داد، شش بال ايک معامله کانادا قبالً با . درافغانستان پيدا نشده است) دی١۴٧

ن وقت، کانادا آدر. ی قندھار توسط طالبان سقوط داده شدئن ھا، در پنجواآی ازھليکوپتر را خريداری نمود که يک

،  از امريکا اجاره نمود، ولی ديپارتمنت }درقندھار{را غرض پيشبرد عمليات " دی"يک بال ھليکوپتر چنوک نوع 

  .نمودوزارت دفاع، ازاظھار اين نکته که چه مقدار پول در برابر اين اجاره پرداخته شد، خودداری 

ه  يکی از جنراالنی که اين بخش از عمليات را فرماندھی ميکند، گفت که ما تالش ميکنيم تا ماه جوالی آنھا را ب

. فروش نرسند،  آنھا را به کشور برميگردانيمه فروش برسانيم، ھرگاه تا پايان ماموريت ما، ھليکوپتر ھای مذکور ب

يکی از . ی خريداری شودمودل جديدرد که در نظر است  خاطرآن صورت ميگيه فروش ھليکوپترھای مذکور ب

ھليکوپتر ھای چنوک نوع جديد به از منابع حزب  برسر اقتدار محافظه کار گفت که چند سال پيش،  پانزده بال 

با ) اف( ده از نوع ھليکوپترھای فرمايش داده ش. ارزش  چھار اعشاريه  ھفت بليون دالر فرمايش داده شده است

.                                                                                                  پيشرفته ميباشدۀ تانک بزرگتر مواد سوخت و ھشدار دھند

پتر ھای نوع چنوک قبلی ھليکو: " درمرکز آموزشھای ستراتژيک  دانشگاه کلگری ميگويد "  روب ھيوبرت "آقای

"                                    .  باشندھنوز ميتوانند نقش اساسی در خدمات مھندسی، تحقيقات دشوار گزار و عمليات نجات و غيره داشته

مدھا، پرزه ھای عين ی کانادا از ئنيروی ھوا. . .  چيز بدی باشدتصور نميکند داشتن  ھليکوپتر زياد" وی گفته که  

را دارد، اما کار بُرد آنھا برای مناطق شرق و غرب کشور محدود ) ١۴٩-سی اچ (فالتو و توانمندی ھليکوپتر ھای 
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 گران ھرچند  مخارج اصالح و ترميم وسايط مذکور شايد زياد باشد، ولی نگھداری ھليکوپتر ھای نوع جديد،. است

  ."                                              ن خواھد بودآتر از

  :يادداشت مترجم 

ه وليت تأمين امنيت را بؤ م افغانستان را ترک گفته و مس٢٠١۴  حال که گويا  قرار است نيرو ھای خارجی تا سال 

وعده ذيدخل در امور نظامی افغانستان  بگذارند و درعين حال، مقامات کشورھای حاکميت دست نشاندهاردوی ۀ عھد

ً در اين را با پيشرفته ترين وسايل جنگی و دفاعی مجھز بسازند، آن حاکميت  داده اند تا اردوی نو تشکيل اگر واقعا

خويش صادق اند و برنامه ندارند تا برای ھميشه از ضعف افغانستان سود جسته امکان مداخالت خويش را ادعای 

در ساحه ھای مختلف مورد   را که کارآئی چند جانبه دارند ومی تواندیئچنين ھليکوپتر ھارا آماده نگھدارند، چ

استفاده قرار گيرند به حاکميت دست نشانده نمی دھند تا بعد از اينھمه کشتار حداقل برای يک مورد ھم که باشد در 

                                                                     )                  پايان (.زمينۀ صلح آميزی از آن استفاده به عمل آيد

 
 
  


