
 :کرزی

 نیروهای خارجی از سالح شیمیایی استفاده می کنند 

  1390خرداد  28 -  2011ژوئن  18شنبھ  - گرینویچ  10:10: بھ روز شده

  

  
 :کرزی

 .می اندازند، در آن مواد شیمیایی است) نیروھای خارجی در افغانستان(بمبی کھ  

  

المللی مستقر در حامد کرزی، رئیس جمھوری افغانستان گفتھ است کھ نیروھای بین 
 .افغانستان، در جنگ با تروریسم در این کشور، از بمبھای شیمیایی استفاده می کنند

  

موضوعی بسیار "خرداد در ھمایش جوانان افغانستان گفت کھ این /جوزا ٢٨آقای کرزی روز شنبھ، 

  .است و تحقیقات در این زمینھ آغاز شده است" جدی

در اثر (می اندازند، در آن مواد شیمیایی است کھ ) در افغانستان نیروھای خارجی(بمبی کھ : "او گفت

  ."وطن ما آلوده می شود) محیط زیست(ھم فرزندان ما از بین می روند و ھم ) آن

در این جا اسلحھ استعمال می کنند، باروت استعمال می کنند و مواد : "آقای کرزی ھمچنین گفت

ثرات سوء بر زندگی مردم ما، حیوانات ما و محیط زیست، تمام این ھا ا. شیمیایی استعمال می کنند

  ."جنگل ھا و طبیعت ما دارد و ما بھ تمام معنی متوجھ آن ھستیم

اما او بھ مورد مشخصی کھ نشان دھد نیروھای خارجی از سالح ھای شیمایی استفاده کرده اند، اشاره 

  .ای نکرد

  .واکنشی نشان نداده اند نیروھای خارجی ھم تا حال بھ این اظھاراتآقای کرزی



این نخستین باری است کھ رئیس جمھوری افغانستان در حضور رسانھ ھا از استفاده از سالح ھای 

  .شیمیایی در افغانستان بھ وسیلھ نیروھای خارجی در افغانستان سخن می گوید و از آن انتقاد می کند

اھداف "ھای خارجی برای رسیدن بھ آقای کرزی ھمچنین در بخشی از سخنان خود تاکید کرد کھ نیرو

ھزینھ ای را کھ در بازسازی این کشور مصرف می " صد برابر"بھ افغانستان آمده اند و " خاصی

  ".می برند"بھ کشورھای خود ) از افغانستان(کنند، 

  قانع نیستیم ١۶از اف  بھ کمتر

ن ھم انتقاد کرد و گفت رئیس جمھوری افغانستان از چگونگی کمک ھای نظامی غربی ھا بھ افغانستا

  .کھ این کمک ھا سبب تقویت ارتش و نیروھای امنیتی افغانستان، نشده است

. ھلیکوپتر داشتیم ١۵٠یا  ١٠٠. داشتیم) ھواپیما(طیاره  ۴۵٠ما بیست سال پیش : "آقای کرزی گفت

  ."میگ داشتیم، سو داشتیم

اشاره رییس جمھوری افغانستان بھ جنگنده ھایی است کھ شوروی سابق در اختیار دولت ھای پیشین 

افغانستان قرار داده بود، اما شماری از این جنگنده ھا در جریان جنگھای گذشتھ از بین رفتند و 

  .شماری دیگر در اختیار کشورھای ھمسایھ قرار گرفتند

استراتژیک میان افغانستان و آمریکا گفت کھ اگر آمریکایی ھا با  آقای کرزی با اشاره ضمنی بھ پیمان

بدھند، در غیر آن افغانستان بھ چیزی کمتر از  ١۶افغانستان ھمکاری می کنند، باید جنگنده ھای اف 

  .آن قانع نمی شود

ممکن نیست و آمریکا باید وسایل ھمکاری را ھم در " ھمکاری رایگان"حامد کرزی تاکید کرد کھ 

  .تیار افغانستان قرار دھداخ

  
  مرحلھ مقدماتی است آقای کرزی می گوید گفت و گو ھای صلح با طالبان ھنوز در

بھ گفتھ او، این ھمکاری باعث افزایش رقابت ھای منطقھ ای در افغانستان می شود و ناخرسندی 

  .کشورھای ھمسایھ افغانستان را ھم در پی خواھد داشت

 .زود کھ ھنوز گفتگوھا در این مورد بھ پایان نرسیده استرئیس جمھوری افغانستان اف



 آمریکا وارد مذاکره با طالبان شده است
  

آقای کرزی ھمچنین در مورد گفت و گو مذاکره با طالبان نیز صحبت کرد و گفت روند گفت و گو با 

از جملھ طالبان ھنوز در مرحلھ مقدماتی قرار دارد و در این گفتگوھا برخی کشورھای خارجی و 

  .آمریکا ھم دخیل ھستند

نیروھای خارجی و بھ ویژه ایاالت متحده آمریکا خود . مذاکرات صلح با طالبان جریان دارد: "او گفت

  ."این مذاکرات را بھ پیش می برند

اما آقای کرزی توضیح نداد کھ مذاکره آمریکایی با طالبان در چھ مرحلھ ای است و در کجا و در چھ 

  .ه استسطحی انجام شد

رئیس جمھوری افغانستان در باره شرایط مذاکره با طالبان گفت کھ پذیرفتن قانون اساسی، 

دستاوردھای ده سال گذشتھ و آزادی ھای مدنی از سوی طالبان، بھ عنوان شرایط این مصالحھ 

  .ھمچنان پا برجا است

دست آمده در ده سال پیش از این نگرانی ھایی در مورد از دست رفتن دستاوردھا و ارزشھای بھ 

  .اخیر در پی این مصالحھ در افغانستان مطرح شده است

  

  : منبع
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