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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ اگست ٣٠

 !اوکراين افغانھا در: گوشت دم توپ تازه
  . افغانھا را به اوکراين می فرستدامريکا:  جنگ به ھر قيمتیۀادام

 .خلبانان افغان را به جنگ بفرستاداياالت متحده می خواھد  – کی يف بدون خلبان و جنگنده ئینيروی ھوا

 

منابع خبرگزاری تاس .  کافی داردۀ کيف نه ھواپيما دارد و نه خلبان به اندازئیزارش خبرگزاری تاس، نيروی ھواگبه 

استفاده از . ان را برای جنگ اوکراين استخدام کندگزارش می دھند که اياالت متحده اکنون می خواھد خلبانان افغ

 از افغانستان ربوده شده اند و به کشورھای امريکاھواپيماھا و ھليکوپترھای ساخت روسيه که توسط مزدوران افغان 

  .ھمسايه منتقل شده اند نيز مورد بحث است

ھمراه با اکثر ماشين آالت آنھا  – ئیفند ھوا روسيه و پدائی پرواز اوکراين عمال توسط نيروی ھواۀ و خدمئینيروی ھوا

  .نابود شدند –

  :ديپلماتيک روز دوشنبه به خبرگزاری تاس روسيه گفت -يک منبع نظامی

ًعمال  Su-25 و  Mig-29 ،Su-27   سابق اوکراين برای انواع ھواپيماھایئی پرواز واجد شرايط نيروی ھواۀتمام خدم

  . حذف شدندئی نبرد ھواۀ از صحنئیدافند ضد ھوا روسيه و پئیبا حمالت مؤثر نيروی ھوا

  : تيمی ناموفق بوده استۀ منبع، تالش ھای قبلی کی يف برای پر کردن اين حفرۀبه گفت

ھای جنگی منجر   اوکراين در مأموريتئی نظامی خارکف نيروی ھواۀھای سابق مؤسس استفاده از کارآموزان و کادت«

  ». اوکراين شده استئیی نيروی ھواباری در ميان بقايا به تلفات فاجعه
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  .موريت جنگی خود، سرنگون می شوندأموريت، حداقل در دومين مأاين خلبانان، اگر نه در اولين م

 ولندپ اين منبع، تالش ھای کی يف برای جذب خلبان برای ھواپيماھای ساخت اتحاد شوروی به عنوان مزدور در ۀبه گفت

  .شکست خورداروپای شرقی نيز  و ساير کشورھای

ھيچ داوطلب جديدی وجود ندارد که . تعداد معدودی که موافقت کردند در حال حاضر در قبر يا در بيمارستان ھستند«

  ».خواھان بيمه پس از مرگ و غرامت برای خدمات تشريفاتی باشد

وکراين از ذخاير  ساخت شوروی برای استفاده در اۀھای جنگند مين جتأھای غرب برای ت  اين منبع، وعدهۀبه گفت

  » .ماند ً احتماال در حد حرف باقی رسااکشورھای عضو سابق پيمان و

  :از سوی ديگر، به نظر می رسد ديدگاه ھای ديگری در رابطه با ماشين ھا و خلبان ھا در حال طرح شدن است

اگون اکنون در حال ًديپلوماتيک، احتماال ھمان چيزی است که در باال ذکر شد، می گويد که پنت-يک منبع نظامی«

  » . سابق افغان است که پس از قدرت گرفتن طالبان در کابل به اياالت متحده فرار کردندۀاستخدام خلبانان جنگند

  : به اوکراين منتقل شوندولندپپس از آموزش آنھا در کاليفرنيا، اين افراد بايد از طريق 

بق جنگنده و مربی افغان برای اوکراين کرده است که يک ھمانطور که می دانيم پنتاگون شروع به جذب خلبانان سا«

آماده سازی آنھا اکنون در کاليفرنيا آغاز می شود و پس از آن از .  ھا به اياالت متحده فرار کردندئیامريکاسال پيش با 

  » . به اوکراين منتقل می شوندولندپطريق 

 که در نيروھای ويژه مزدوری کرده اند نيز صدق ئیفغان ھااين نه تنھا در مورد خلبانان سابق، بلکه در مورد ساير ا

  :می کند، به عنوان مثال

 ». جنگی در اوکراين با آنھا منعقد خواھد شدۀھمچنين به آنھا آموزش داده و قراردادی کاری برای استقرار در منطق«

است که می تواند  F-15 و F-16 ۀاگرچه اياالت متحده دارای موجودی و ظرفيت توليد کافی برای جت ھای جنگند

ھا و تعمير و  اين جنگنده ھا دارای الزاماتی برای کيفيت فرودگاه. ھمراه با خلبانان ذکر شده به اوکراين منتقل شود

  .تواند آنھا را برآورده کند نگھداری ھستند که اوکراين ديگر نمی

روسيه برای دولت کابل در آن زمان خريداری  از امريکا ۀکه اياالت متحد Mil Mi-17 احتمال ارسال ھليکوپترھای

از امبرائر در ) مطابق با نامگذاری ارتش اياالت متحده A-29( سوپر توکانو EMB 314 کرد، و ھمچنين جنگنده ھای

  .  بچکرافت وجود داردئیامريکا ۀولويره از سازند AT-6E برزيل، کاراوان و

پراپ سبک ھستند، ھر چھار مورد نياز به فرودگاه خاصی ندارند و سه مورد اخير ھواپيماھای تھاجمی زمينی با توربو

  .است F-15 و F-16 ن تر ازئيتعمير و نگھداری آنھا به طور قابل توجھی ارزان تر و قيمت خودشان نيز پا

تحويل خالف آنچه برای مدت طوالنی برنامه ريزی شده بود، امبرائر ديگر به احتمال زياد توکانو را به اوکراين اما 

نمی دھد، زيرا برزيل نسبت به روسيه رفتاری دوستانه تر برگزيده است و نمی خواھد تسليحاتی از خاک خود به مناطق 

  .بحران زده فروخته شود

 ز ھواپيمای کوچکتر، از جمله توکانوس و کاروان ھای رزمی که در باال ذکر شد، تنھا در فرودگاه ترم٢٢حداقل 

  . قرار گرفتندئیورد شناساکستان توسط ماھواره ميازب

بسياری از اين ھواپيماھا و ھليکوپترھا اندکی قبل از قدرت گرفتن طالبان توسط خلبانان افغان به آنجا و به فرودگاه ھای 

  .ديگر در ازبکستان و تاجيکستان منتقل شدند و از آن زمان تاکنون در آنجا باقی مانده اند

 و ھليکوپترھای روسی به آموزش کوتاه مدت ئیمينی توربوپراپ برزيلی و ايتالياخلبانان افغان فقط برای جنگنده ھای ز

  .نياز دارند
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ھا به اياالت متحده امتناع کنند، پنتاگون ھمچنان اين گزينه را خواھد داشت که  اگر تاشکند و دوشنبه از تحويل اين ماشين

 .رد در اوکراين بفرستد آموزش دھد و آنھا را به نبامريکاھای ساخت  آنھا را با ولورين

 

 


