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جنرال سر سایمون برایانت : ساعت نھ شب ٢٠١١ژوئن سال  ٢١، آژانس خبررسانی اینترفکس

قوماندان نیروھای ھوایی بریتانیا ھشدار داده است کھ اشتراک نیروھای ھوایی بریتانیا در عملیات 

قرار . خواھد شد قوای ھوایی ھوایی ناتو در لیبیا اگر بیشتر از یک سال تداوم پیدا کند باعث تضعیف

ی بریتانیا را در او اجرای عملیات ھوایی در افغانستان و شرق نزدیک نیروی قوای ھوای ۀگفت

خصوص تجھیزات و استخدام پرسونل بھ تحلیل برده است و سبب شده تا سطح مورال رزمی پیلوتھا 

ارشات برایانت بھ اداره زتھا و گاین نتیجھ گیری ھا در یادداش. آنھا سقوط کندمحاربوی و آماده گی 

قرار گرفتھ » دیلی تلگراف« ۀعالی سیاسی کشور بریتانیا بیان شده است کھ اکنون در دسترس روزنام

  .است

متذکر شده کھ نیروھای ھوایی شاھی بریتانیا بھ مشکل سربازگیری و استخدام مامورین  اً برایانت ضمن

  .آنجا کمبوداتی بھ چشم میخورد است و در موارد مختلف در سردچار شدهجدید 



بھ قوماندانی  ،امروز سھ شنبھ دیلی تلگراف، ۀبھ قول روزنام صدراعظم بریتاینا، داوید کامرون،

  .دنلیبی را مورد انتقاد قرار دھناتو در عملیات نباید کھ آنھا  بریتانیا گوشزد نمودنیروھای نظامی 

من بھ این اندیشھ میافتم کھ شما  گاھگاھی: "کنفرانس مطبوعاتی خاطرنشان نمودآقای صدراعظم در 

منتشر  من بیانیھ ھا و اعالمیھ ھا را ورا اجرا نمایید  تان قوماندانھای نظامی باید عملیات حربی

  ".میکنم

چنین موصوف در سخنرانی خود در مورد جریان پیشبرد عملیات نظامی بر ضد رژیم معمر قذافی 

مردم لیبی در موضع ما قرار دارند و ما بھ جنگ . زمان بھ نفع ماست، نھ بھ نفع قذافی": کر دادتذ

 بود کھ در ھمین کنفرانس" .ارتش بریتانیا خود را در یک سطح عالی تثبیت نموده است. ادامھ میدھیم

  .ه گردیدآقای صدراعظم با سر سایمون برایانت قوماندان نیروھای ھوایی بریتانیا داخل مشاجر

بھ نظر میرسد کھ اگر معمر قذافی خود را محکم کند، آنھا را دچار درد سر تا سرحد شکست خواھد 

  .نمود، زیرا مالیھ دھنده گان بریتانیا مصارف گذاف عملیات نظامی را میپردازند
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