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MERÉNYLETET KÖVETTEK EL AZ AFGANISZTÁNI TÁLIBOK ROMÁNIA KÜLKÉPVISELETE ELLEN

Román halálos áldozat Kabulban

» BALOGH LEVENTE

A

kabuli román nagykövetség egyik
munkatársa meghalt, egy másik
pedig megsebesült az Afganisztán
fővárosában álló külképviselet elleni tálib
támadásban. A bukaresti külügyminisztérium kedd esti közlése szerint az iszlamista szélsőségesek még keddre virradóra
támadtak rá az afgán főváros számos külképviseletének otthont adó övezetében –
az úgynevezett zöld zónában – álló, több
nemzetközi szervezet épületére, amelyben
a román nagykövetség is működött. A támadás több óráig tartott, először autóba
rejtett pokolgépet robbantottak, majd
gépfegyverekkel támadtak a nagykövetségre. A támadásban a nagykövetség 80
százalékban megsemmisült. A terrortámadásban 21-en meghaltak, 120-an pedig
megsebesültek. Ștefan Coman választási

Jelentős román erők teljesítenek szolgálatot Afganisztánban
Jelenleg 762 román katona szolgál az afganisztáni nemzetközi békefenntartó
misszióban. Ez a hatodik legnagyobb kontingens. Az ország 2002 óta vesz részt
az afganisztáni békefenntartó műveletekben, a legtöbb román katona a kandahári
támaszponton állomásozik. Egy afganisztáni küldetés időtartama hat hónapig tart.
szakértő – aki a támadások idején Kabulban tartózkodott – a Digi 24 hírcsatornának elmondta: az öt támadó a detonáció
által az épület falán ütött résen keresztül
hatolt be, és a jelek szerint biztos információkkal rendelkeztek a benti helyzetről,
mert tudták, merre menjenek. Több órás
tűzpárbaj következett, amely során végül
az összes támadóval végeztek.
A terrorakció nem sokkal azt követően következett be, hogy az Egyesült
Államok afganisztáni főtárgyalója bejelentette: a tálibokkal megkötendő békemegállapodás tervezete értelmében
Washington 135 napon belül ötezer katonát von ki az országból, és öt katonai
támaszpontját bezárja.
Ramona Mănescu külügyminiszter közlése szerint a halálos áldozat a nagykövetség biztonsági személyzetéhez tartozott.
A tárcavezető szerint mindenki hálával

Terror. A román külképviseletnek otthont adó épület elleni támadás több órán keresztül tartott
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Az afganisztáni román nagykövetség
biztonsági szolgálatának egyik tagja
életét vesztette, egy másik követségi
alkalmazott megsebesült, amikor
terrortámadást követtek el a külképviseletnek otthont adó épület ellen.

tartozik neki, mivel életét áldozta azért,
hogy a többiek megmenekülhessenek.
Ezért fölvetette annak a lehetőségét, hogy
hazaszállítását követően állami szertartás keretében vegyenek végső búcsút tőle.
Mănescu szerint a támadás nem közvetlenül Románia ellen irányult, a külképviseletet egy európai és a NATO-hadműveletekben részt vevő ország elleni akció
részeként támadták meg. Az akció illeszkedik a tálibok taktikájába, akik rendszerint az általuk legsebezhetőbbnek vélt
pontokat támadják.
Az elhunyt román állampolgár a miniszter szerint 1976-ban született, és a sebesült
is fi atal. Őt az egyik katonai támaszpont
kórházába szállították, és nincs életveszélyben. Jelenleg az orvosok jóváhagyására vár, hogy hazaszállíthassák. A nagykövetségen a támadás idején 12 diplomata
tartózkodott, köztük a külképviselet ügyvivője is. Mindannyian közvetlen veszélyben
voltak, de az afgán biztonsági erőknek sikerült kimenekíteniük őket.
A külügyminiszter szerint mind a 12
diplomatát hazaszállítják, a 80 százalékban megrongálódott nagykövetséget
pedig helyreállítják. Megjegyezte ugyanakkor: fokozni kívánják a biztonsági intézkedéseket. Mint elmondta, amint a
támadásról értesültek, azonnal válságstáb alakult, tájékoztatták az államfőt és
a miniszterelnököt is, és a védelmi tárcával is együttműködtek, amely segített a
helyi NATO-támaszponttal való kapcsolattartásban.
A terrortámadást mind Klaus Johannis államfő, mind Viorica Dăncilă miniszterelnök elítélte. Az államfő – aki
tegnap post mortem a Románia Csillaga
érdemrendet adományozta az áldozatnak
– „gyávának” minősítette az akciót, és
leszögezte: Románia továbbra is elkötelezett a terrorizmus elleni küzdelem támogatásában. Ugyanígy nyilatkozott Dăncilă
és a román külügyi tárca is.

RMDSZ: ne halogassák a bizalmatlansági indítványt!
» B. L.

A

z RMDSZ nem támogatja a kormány
szerkezeti átalakítását, egy, a kormány
elleni bizalmatlansági indítványt viszont
megszavazna – jelentette be tegnap Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A politikus
elmondta, előző nap találkozott Viorica
Dăncilă miniszterelnökkel, a kormányzó
Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökével,
akinek megismételte: nem támogatják a
kormány átalakítását. „Ahogy múlt héten is
elmondtam, közöltem Dăncilă asszonnyal:
nem tudjuk támogatni az átalakítást. Abszolút korrekt tárgyalás volt nyomásgyakorlás és harag nélkül” – mondta Kelemen, aki
leszögezte: egy kisebbségi PSD-kormányt
sem támogatnának.
Mint ismeretes, a kormányfő azzal kerülné el, hogy az általa javasolt új miniszterek
jelentős részét elutasító Klaus Johannis államfőnek kelljen döntenie az új tárcaveze-

tőkről, hogy átalakítaná a kormány szerkezetét. Ebben az esetben a parlamentnek kell
jóváhagynia a kabinet új összetételét. Az eddig kormányzó Liberálisok és Demokraták
Szövetsége (ALDE) kormányból való kilépésével azonban a PSD elveszítette parlamenti
többségét.
Kelemen Hunor azt is elmondta, tegnap
reggel tárgyalt a legnagyobb ellenzéki párt,
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével,
Ludovic Orbannal is annak kapcsán, hogy
a PNL bizalmatlansági indítvány benyújtását fontolgatja a kormány ellen. Az RMDSZ
elnöke közölte: az RMDSZ megszavazná a
bizalmatlansági indítványt, és fölösleges
időhúzásnak tartja az indítvány benyújtását, mivel az lehetővé tenni a kormányellenes, illetve kormánypárti erők átrendeződését. Rámutatott: 2017 óta ez az első alkalom,
amikor valós esély van arra, hogy könnyen
átmenjen a parlamenten egy bizalmatlansági indítvány. „De akik ezt kilátásba

helyezték, egy hetet már elveszítettek. Ha
még egy hetet elveszítenek, előfordulhat,
hogy nagy meglepetésben lesz részük: átszerveződhetnek az erők a parlamentben
– mert ez így történik immáron 30 éve a
román politikában –, és arra ébrednek,
hogy megvan a kormánynak a többsége, a
kormányátszervezés megkapja a 233 szavazatot” – fogalmazott Kelemen, aki szerint a
bizalmatlansági indítvány benyújtásának
halasztása csak azt a látszatot kelti, hogy
az ellenzék valójában nem akarja átvenni
a kormányzást. „Ez nem jó, szerintem most
fontos lépés lenne, hogy új kormány alakuljon” – tette hozzá. Orban tegnap arról
beszélt: folytatja az egyeztetést az ellenzéki
pártokkal az indítványról.
Kelemen egyúttal cáfolta, hogy a PSDvel folytatott alku részeként nyújtották be a
szenátusban azt a törvénytervezetet, amely
arányos képviseletet biztosítana a nemzeti
kisebbségeknek a közintézményekben.
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Meleşcanu felfüggesztené
frakciótagságát

Á

thidaló megoldást talált ki Teodor Meleşcanu, a Liberálisok és Demokraták
Szövetségének (ALDE) szenátora arra, hogy
szenátusi elnökké választása esetén ne kelljen létszámhiány miatt feloszlatni a párt felsőházi frakcióját: tegnapi bejelentése szerint
hat hónapra felfüggesztené frakciótagságát.
Ennek nyomán hivatalosan továbbra sem
szakadna meg a kapcsolata a frakcióval.
Szerinte ehhez csupán „megértés és párbeszéd” szükséges. Egyben úgy vélte, nem
jogszerű a pártból való kizárása abban az
esetben, ha továbbra is a PSD jelöltje marad
a szenátus élére. Mint megírtuk, a kormányból kilépett ALDE megosztására törekvő
Szociáldemokrata Párt (PSD) Meleşcanunak
ajánlotta fel a szenátus házelnöki tisztségét,
miután a koalíció felmondását követően
Călin Popescu-Tăriceanu, az ALDE elnöke
lemondott a pozícióról. Tăriceanu ugyanakkor az ALDE elleni támadásként értékelte a
PSD gesztusát, és a pártból való kizárással
fenyegette meg Meleşcanut arra az esetre,
ha PSD-s jelöltként kerülne a szenátus élére.
Tăriceanu egyébként tegnap azt állította: a
PSD nemcsak néhány törvényhozót kísérelt
meg átcsábítani az ALDE-ból, hanem a teljes
pártot megpróbálta „ellenséges módon
átvenni”. (B. L.)

» RÖVIDEN
Ismét nekiment a kormánynak
Klaus Johannis államfő
A PSD-kormány sok rosszat tett az
országnak, és már régóta távoznia kellett
volna – jelentette ki tegnap Kalus Johannis egy rövid sajtónyilatkozatban. Az
államfő beszédében – amelyben gyakorlatilag megismételte az elmúlt hónapokban a kormánnyal szemben megfogalmazott bírálatait – a caracali gyilkosságok
kapcsán kijelentette: azok megmutatták,
mennyire rosszul működnek az állami intézmények, mivel a korrupció és a hozzá
nem értés rettenetes eredményhez vezetett. Ezért konkrét intézményeket kért a
kormánytól, az azonban szerinte csupán
nem hozta meg ezeket. Kijelentése szerint a PSD mindenáron kormányon akar
maradni, de a kormányzása kudarcos.
Rendőrt fenyegetett
egy PSD-képviselő tanácsadója
Tisztségére hivatkozva próbált megfélemlíteni egy őt igazoltató rendőrt az egyik
szociáldemokrata párti (PSD) parlamenti
képviselő tanácsadója. Lucian Rădulescu, aki Laura Moagher Prahova megyei
képviselő tanácsadója, tilosban parkolt,
ezért igazoltatta őt a rendőr. A rendőr
által készített felvételen látható, illetve
hallható, ahogy Rădulescu a parlamenti
belépőjét elővéve próbál befolyást gyakorolni a rendőrre, akinek azt mondja:
ne akarjon konfliktusba kerülni vele.
A tanácsadó később azt mondta: igaz,
hogy hibázott, de a rendőr már régóta
„vadászott” rá. A Prahova megyei rendőr-főkapitányság ugyanakkor közölte:
az agresszívan viselkedő tanácsadó
alkoholtesztje is pozitívnak bizonyult.
Növekvő káosz Brexit-ügyben
Megszavazta a londoni parlament kedd
éjjel azt az ellenzéki javaslatot, amely
lehetővé teszi, hogy napirendre vegyék a
megállapodás nélküli Brexit tilalmát célzó törvénytervezet. A 328-301 arányban,
21 konzervatív képviselő támogatásával
meghozott döntéssel a képviselők kivették a konzervatív párti kormány kezéből
a parlamenti ügymenet irányítását. Boris
Johnson miniszterelnök előre hozott
választások kiírását helyezte kilátásba.

