Спутњик: И нова власт у Авганистану признаје Крим као део Русије
субота, 05 новембар 2016 17:48

Aвганистан је признао Крим за саставни део Русије још крајем марта 2014. године.
Тадашњи председник ове земље Хамид Карзај позивајући се на „слободну вољу
кримског народа“, изјавио: „Поштујемо одлуку кримског народа, коју је он донео на
референдуму о уласку у састав РФ“.

Али откако је у септембру 2014. године на власт у Авганистану дошла влада
националног јединства, изјаве о Криму су изостале. Спутњик је истраживао да ли Кабул
и даље подржава идеју „руског Крима“. „Већина становника Крима су Руси. Богата
историја њиховог полуострва је чврсто повезана са Русијом.
И тренутно Руси, као и други народи који живе на Криму, подржавају Русију. Свесни смо
значаја воље народа Крима и сматрамо да би то полуострво требало да буде део
Русије“, рекао је за Спутњик члан одбора за међународне послове у авганистанском
парламенту Давид Калкани. Xaџи Абдуррахим, члан Доњег дома авганистанског
парламента, каже да муслимани много тога знају о Криму

„На овом полуострву одавно живе, између осталог, и они који су муслиманске
вероисповести. Једног дана они су постали део мултиконфесионалне Русије. Повратак у
састав ове земље je био резултат воље свих Кримљана. Огромна већина је гласала за
то, и то је чињеница да је Крим део Русије.“

Мухамед Асеф Садики, члан Горњег дома парламента, у изјави за Спутњик је рекао да
је Русија изабрала „демократски начин“ решавања кримског питања, док је народни
посланик Мирабат Хан Мангал истакао да би због кризе у Украјини Крим могао да
стекне независност.
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„Овакву ситуацију би обавезно искористиле САД како би прошириле свој утицај у
региону.

Стога, политичка проницљивост Русије изазива велико поштовање“, закључује
политичар.

Тренутно руски Крим признаје шест земаља: Авганистан, Венецуела, Куба, Никарагва,
Северна Кореја и Сирија.
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