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سیاسیصفحه اصلی دیدار مقامات سفارت ایران با دکتر عبداهللا ؛ تاکید بر حل داخلی مشکالت و محکومیت ایجاد نزاع میان دو ملت/ /

دیدار مقامات سفارت ایران با دکتر عبداهللا ؛ تاکید بر حل داخلی مشکالت و محکومیت ایجاد نزاع میان دو ملت

سید حسن مرتضوی، معاون سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل با دکتر عبداهللا عبداهللا، رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایران آنالین ،عبداهللا عبداهللا در این دیدار با برشمردن برخی مشکالت موجود کنونی افغانستان اظهار داشت: زمان آن گذشته است که طرف های بیرونی بخواهند برای مردم افغانستان
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تصمیم بگیرند و سرنوشت این کشور باید توسط خودشان رقم بخورد.

 

وی با اشاره به برخی مسائل اخیر پیرامون مهاجرین افغانستانی اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران سال ها میزبان جمعیت عظیمی از مهاجرین افغانستانی بوده که قدردان این موضوع هستیم.

برخی به دنبال ایجاد تنش میان دو ملت بوده و هستند که این رفتارها را محکوم می کنیم و از برادران خود در ایران می خواهیم با توجه به اوضاع جاری افغانستان، فضا را برای زندگی بهتر

برادران و خواهران افغانستانی خود فراهم کنند.

 

وی در ادامه گفت: امیدواریم شرایط برای بازگشت همه مهاجران به افغانستان فراهم شود و مردم این کشور توسط افغانستانی ها و از داخل افغانستان به سمت آبادانی و صلح حرکت کند.

عبداهللا عبداهللا اظهار داشت: از جمهوری اسالمی ایران می خواهیم برای پیشرفت افغانستان به حمایت های خود ادامه دهد و خواستار تقویت روابط میان دو کشور هستیم.
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نرم افزار مدیریت پروژهخرید نهالالمپ هوشمند rgbامکوتور کربالحمل بار هواییتدریس خصوصیسمیروکیل آنالینپازتعمیرات کرکره های برقیبرنج ایرانی عمدهرنگ اپوکسیکفش چرم تبریز
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دانلود آهنگ جدید ایرانیماشین جوجه کشی اسکندریدانلود سریال جیراندانلود سریال یاغینرم افزار CRMسنگ چینی الیگودرزنمایندگی پاناسونیکدستگاه پرکن مایعات
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پربازدید ها/آخرین مطالب

امیرعبداللهیان بر لزوم وحدت کشورهای اسالمی برای مقابله با افراط گرایی تاکید کرد

رهبر معظم انقالب درگذشت نادر طالب زاده را تسلیت گفتند

مخبر: طرح موارد نادرست در تیم اقتصادی دولت شیطنت  رسانه هاست

معاون رئیس جمهور: خبرهای خوشی برای پرستاران در راه است

نشست سران قوا به میزبانی رئیس جمهور برگزار شد

موافقت با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان به مناسبت عید سعید فطر

ترامپیست ها علیه بادیگارد

پشت پرده دروغ پردازی درباره تیم اقتصادی دولت

مجاهدت های مرحوم طالب زاده نقش بسزایی در آگاهی بخشی به افکار عمومی داشت

مصوبات جلسات هیات ر�سه مجلس شفاف نیست

دشمن به دنبال تخریب نیروهای انقالبی است

رئیس جمهور وزیر کشور را به کنترل تردد مرزهای شرقی مکلف کرد

سفارت ایران در کابل: جریان افراطی به شیعه و سنی رحم نمی کند

وزارت اطالعات مجریان طرح «تخریب قوه مقننه» را شناسایی کند

وزارت نیرو مکلف به بومی سازی تجهیزات تولید برق شد

فوق العاده مناطق جنگی نیروهای نظامی و انتظامی پرداخت می شود

برق مددجویان کمیته امداد و بهزیستی به شرط کم مصرفی رایگان خواهد بود

شمخانی: صدای شکسته شدن استخوان های صهیونیسم شنیده می شود

روز قدس نویدبخش آزادی قدس و نابودی رژیم جعلی صهیونیستی استرهبر انقالب: امروز کل فلسطین به صحنه مقاومت تبدیل شده است
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