http://www.arianafghanistan.com

2019/03/27

بابرشاه ابراهیم خیل

سخنان سفیر رو سیه در مورد افغانستان
سفیر رو سیه می گوید:
تصمیم آینده را باید مردم و احزاب افغانستان بگیرند؟؟

سالم خدمت تمام افغان های وطندوست و با عزت در افغانستان و سراسر جهان!!
مـی خواهـم بـه ارتباط اظهار نظر سفیر روسـیه در کابل ،که در عـنـوان باال مـی بینید ،تبصرۀ کـوتاهـی داشته باشم
جناب "الکساندر مانتیتسکی" سفیر در هر کشور دنیا حتا روسیه دولت به اساس آرای مردم انتخاب میشود و ممثل
اراده مردم آن کشور است و میباشد .در همچو مسائل مهم ملی وتاریخی (مذاکرات صلح افغانستان)کنار زدن دولت
افغانستان آز مذاکرات که خواست شماهاست "مذاکرات با احزاب سیاسی جهادی ومردم صورت بگیرد نه دولت
افغانستان "یک جفای بزرگ تاریخی است درحق مردم افغانستان که یکبار دیگر مثل سال 1992مرتکب میشوید
بهتر این خواهد بود که از همچو مداخالت بی شرمانه در امور داخلی وطن ما خود داری کرده همه توجه تان را
برای آوردن دموکراسی در کشور تان معطوف بدارید و نگذارید که یگانه رهبر اپوزیسیون تان 6اال  7بار زندانی
شود .دراخیر میخواهم بگویم که مردم افغانستان آن مردم دیروز نیستند که دوست ودشمن ،خوب وبد خود را نشناسند.
تشکر از توجه تان
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این هم شما و گفته های سفیر روسیه در کابل که نامبرده با تأسف همه نکات سیاسی و دپلوماتیک را زیر پا نموده
است:

تصمیم آینده را بایـد مـردم و احـزاب افغانستان بگـیـرنـد
سفیر روسیه در کابل می گوید که در بارۀ چگونگی نظام آینده و این که اگر ادارۀ موقت
ایجاد شود یا نه ،حکومت افغانستان نه ،بل مردم و احزاب سیاسی افغانستان تصمیم بگیرند.
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به گزارش اسپوتنیک ،الکساندر مانتیتسکی ،سفیر روسیه در کابل ،در گفت و گویی با
طلوع نیوز می گوید که اگر خواست ها این باشند که طالبان وارد نظام سیاسی شوند ،باید
یک راه حل پیدا شود و این راه حل را مردم ،احزاب سیاسی و چهره های با نفوذ افغانستان
جست و جو کنند.
الکساندر مانتیتسکی ،سفیر روسیه در کابل ،گفت:
«حکومت نه ،بل مردم شما تصمیم بگیرند که راه های حل کدام ها اند و این که آیا اداره
مؤقت را به کدام هدف می خواهند .اگر می خواهید بگذارید که طالبان وارد نظام سیاسی
شوند ،باید کاری در این زمینه انجام شود ،اما مردم افغانستان ،احزاب سیاسی و چهره های
اثرگذار در این باره خود شان تصمیم بگیرند».
آقای مانتیتسکی می گوید که مسکو از گفت وگو های صلح میان امریکا و طالبان نگرانی یی
ندارد و نگرانی اش این است که چرا تاکنون توافق به دست نیامده است؟
الکساندر مانتیتسکی ،سفیر روسیه در کابل ،گفت:
«ما اکنون در باره این گفت و گوها نگرانی نداریم ،نگرانی من این است که باید یک توافق
به دست بیاید ،بخاطر این که بدون یک توافق در باره زمان بیرون شدن نیروها ،آتش بس و
گفت و گو با احزاب سیاسی افغانستان ،آمدن صلح ناممکن است.
باید بگویم که صلح در افغانستان نه تنها به سود کشورهای همسایه افغانستان ،بل به سود
روسیه نیز است» .پیش از این صدراعظم پاکستان ایجاد یک ادارۀ مؤقت را در افغانستان
یک راه حل احتمالی دانسته است؛ گفته هایی که با عکس العمل حکومت افغانستان رو به رو
شد.

حمایت روسیه از پروسۀ صلح افغانستان
سفیر روسیه از این که حکومت افغانستان نمایندگانش را برای گفت و گو با طالبان در مجلس
فارمت روسیه نفرستاد ،انتقاد می کند و بر این جلسه ها تأکید می ورزد ،اما در بارۀ زمان
دقیق برگزاری مجلس بعدی آن چیزی نمی گوید.

سخنان سفیر رو سیه در مورد افغانستان
ebrahimkhail_babor_sokhan_safir_rosiya_da_mored_afgh.pdf

 2از2

