
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να πληρώσουν για τα δικά τους λάθη και να μην 
προσπαθούν να τα μετακυλήσουν σε άλλους. Τη δήλωση αυτή έκανε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της
Ρωσίας στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια, σχολιάζοντας την κατηγορία του αντιπροσώπου των ΗΠΑ ότι
η Ρωσία και η Κίνα δεν χρηματοδοτούν δήθεν επαρκώς το Αφγανιστάν.

Η Ουάσινγκτον, εκπροσωπούμενη από τη μόνιμη αντιπρόσωπό της στον ΟΗΕ Λίντα Τόμας-
Γκρίνφιλντ, πρότεινε στη Μόσχα και το Πεκίνο να «εντείνουν» τις ενέργειές τους για την 
αποκατάσταση του Αφγανιστάν, παραβλέποντας φυσικά το γεγονός ότι η οικονομία της εν λόγω 
χώρας καταστράφηκε ολοσχερώς από τους Αμερικανούς κατά τη διάρκεια της 20ετούς 
κατοχής. Σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αφιερωμένη στην επέτειο της 
αποχώρησης των Αμερικανών από την Καμπούλ, η Αμερικανίδα μόνιμη εκπρόσωπος προσπάθησε 
να κατηγορήσει τη Ρωσία και την Κίνα για δήθεν ανεπαρκή χρηματοδότηση του Αφγανιστάν. 
Σύμφωνα με την ίδια, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους «αποκαθιστούν τη χώρα 
αυτή, ενώ η Μόσχα και το Πεκίνο έχουν αποσυρθεί από το εγχείρημα αυτό.

Σε απάντηση, ο Ρώσος εκπρόσωπος εξέφρασε την απορία του γιατί η Ρωσία και η Κίνα θα 
πρέπει να πληρώσουν για την οικονομία της χώρας που κατέστρεψαν οι Αμερικανοί επί 20 
χρόνια και πρότεινε στις ΗΠΑ να πληρώνουν οι ίδιες τους λογαριασμούς από τις ζημιές που 
προκάλεσαν και να μην μεταθέτουν τα λάθη τους σε άλλους. Επιπλέον, ο Νεμπένζια πρότεινε 
στην Ουάσινγκτον να επιστρέψει στο Αφγανιστάν τα κεφάλαια της χώρας, που έχουν παγώσει 
οι ΗΠΑ σε λογαριασμούς δυτικών τραπεζών.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αμερικανοί κατέλαβαν στην πραγματικότητα το Αφγανιστάν το 2001, 
στέλνοντας τα στρατεύματά τους εκεί με το πρόσχημα της καταπολέμησης της διεθνούς 
τρομοκρατίας μετά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στους δίδυμους πύργους. Το 2021, οι 
«Ταλιμπάν» (το κίνημα των Ταλιμπάν αναγνωρίζεται ως τρομοκρατικό και απαγορεύεται στη 
Ρωσία) εξαπέλυσαν επίθεση και κατέλαβαν στην Καμπούλ τον Αύγουστο. Τα αμερικανικά 
στρατεύματα έφυγαν κυριολεκτικά άρον - άρον από τη χώρα, αφήνοντας εκεί όπλα και στρατιωτικό
εξοπλισμό αξίας πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Δήλωση του μόνιμου αντιπροσώπου Βασίλι Νεμπένζια στη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ για 
την κατάσταση στο Αφγανιστάν

29 Αυγούστου 2022

κ. Πρόεδρε,

Ευχαριστούμε τον Μάρτιν Γκρίφιθς, επικεφαλής του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον 
Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), για την αξιολόγησή του σχετικά με την 
κατάσταση στο Αφγανιστάν. Ακούσαμε με προσοχή τον Μάρκους Πότσελ, αναπληρωτή 
επικεφαλής της Αποστολής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA), και τη Δρ 
Λούσι Μόργκαν Έντουαρντς, η οποία εργάστηκε στη χώρα αυτή για πολλά χρόνια σε διάφορους 
τομείς και παρέμεινε εκεί στα χρόνια της επέμβασης των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Αύριο συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος από την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων από το 
Αφγανιστάν. Στις 30 Αυγούστου 2021, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είδαν φωτογραφίες ενός 
αμερικανικού Boeing να φεύγει από την Καμπούλ, με απλούς Αφγανούς να προσκολλώνται 
πανικόβλητοι στις ρόδες του. Όλοι μας θυμόμαστε πολύ καλά ότι είχαν προηγηθεί πολιτικές 
αλλαγές μεγάλης κλίμακας στη χώρα που σηματοδότησαν την έναρξη μιας νέας φάσης. Μετά από 
20 χρόνια αιματηρού πολέμου, ο πρώην πρόεδρος Γάνι εγκατέλειψε με ντροπή την Καμπούλ, 
ακολουθούμενος από πολλούς άλλους Αφγανούς πολιτικούς. Το γεγονός ότι το Κίνημα των 



Ταλιμπάν ήρθε και πάλι στην εξουσία της χώρας αποτέλεσε πλήρη έκπληξη για όλους, ακόμη 
και για εκείνους που είχαν πρόσφατα επαινέσει έντονα τις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας, οι 
οποίες έλαβαν εκτεταμένη εκπαίδευση όλα αυτά τα χρόνια, για το υψηλό επίπεδο της 
μαχητικής τους ικανότητας.

Η σημερινή συνάντηση μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία να συζητηθούν τα αποτελέσματα και οι 
συνέπειες αυτής της άδοξης 20ετούς εκστρατείας στο Αφγανιστάν, η οποία κόστισε τη ζωή σε 
περισσότερους από χίλιους απλούς Αφγανούς και Αμερικανούς στρατιώτες, ενώ εκατοντάδες 
χιλιάδες άνθρωποι ακρωτηριάστηκαν, και ξοδεύτηκαν περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ που θα μπορούσαν να είχαν δαπανηθεί για καλούς σκοπούς. Ωστόσο, δεν έχουμε 
ιδιαίτερες αυταπάτες όσον αφορά το θέμα αυτό. Τους τελευταίους 12 μήνες, όλοι είδαμε πώς η 
Ουάσιγκτον προσπάθησε υποκριτικά να μεταθέσει την ευθύνη για την αποτυχία του 20ετούς 
πολέμου της και την τρέχουσα επιδείνωση της κατάστασης στις νέες διοικητικές αρχές της 
χώρας. Την ίδια στιγμή, όπως θυμόμαστε, σε μια προσπάθεια να παρουσιάσει τις Ηνωμένες 
Πολιτείες υπό ευνοϊκό πρίσμα, ο πρόεδρος Τζορτζ Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι «όλα τα 
καθήκοντα που είχαν τεθεί για τη χώρα επιτεύχθηκαν».

Να σας θυμίσω ότι οι ΗΠΑ ήρθαν στο Αφγανιστάν με μια ειδική αποστολή - να καταπολεμήσουν 
την τρομοκρατία. Στην πραγματικότητα, η άφιξή τους στη χώρα απλώς ενίσχυσε το καθεστώς 
της ως εστία τρομοκρατίας και κέντρο παραγωγής και διανομής ναρκωτικών. Μαζί με την 
παρουσία της Αλ Κάιντα και των συνδεδεμένων με αυτήν ομάδων, το ISIS ήρθε στο 
Αφγανιστάν και ενίσχυσε σταθερά την επιρροή του στη χώρα, η οποία ουσιαστικά ελεγχόταν 
από τις ΗΠΑ και τους δυτικούς συμμάχους τους. Εμείς το συζητούσαμε αυτό από το 2017, αλλά 
οι δυτικοί εταίροι μας το αναγνώρισαν μόλις πρόσφατα. Επιπλέον, όλο αυτό το διάστημα η 
ικανότητα του ISIS αυξανόταν συνεχώς, μεταξύ άλλων με την οικονομική υποστήριξη από το 
εξωτερικό και την εισροή ξένων τρομοκρατών μαχητών που έχουν αποκτήσει πολεμική εμπειρία σε
άλλες περιοχές κρίσης του κόσμου.

Διαπιστώσαμε επίσης με την πάροδο των ετών, πρωτοφανή αύξηση της παραγωγής 
ναρκωτικών. Κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια μας η χώρα μετατράπηκε σε εστία 
τρομοκρατίας και ναρκωτικών ενώ, όπως υποστήριξαν οι δυτικοί συνάδελφοί μας, η 
μακροχρόνια παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ είχε ως στόχο ακριβώς την 
αποτελεσματική καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων.

Όλες οι εκκλήσεις μας προκειμένου να επικεντρωθούμε στην αυξανόμενη απειλή από το ISIS στο 
Αφγανιστάν, αντιμετωπίστηκαν με τις αγωνιώδεις προσπάθειες των δυτικών συναδέλφων μας να 
υποβαθμίσουν την έκτασή της ή να κρύψουν εντελώς το θέμα αυτό κάτω από το χαλί. 
Ταυτόχρονα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολλές ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των υλικών 
στρατιωτικών και τεχνικών δυνατοτήτων τους, καθώς και χρόνο για να εξαλείψουν τους 
τρομοκράτες στο Αφγανιστάν. Τα ξένα στρατιωτικά αποσπάσματα που ήταν παρόντα στη χώρα 
συνέχισαν υποκριτικά να προσποιούνται ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν υπήρχε καθόλου, αν
και εκείνη την εποχή η ηρωίνη από το Αφγανιστάν είχε ήδη φτάσει σε πολλές χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης. Με την πάροδο των ετών, οι ερωτήσεις που έχουν τεθεί επανειλημμένα στην αίθουσα 
του Συμβουλίου σχετικά με τα άγνωστα ελικόπτερα που μετέφεραν μαχητές του ISIS και όπλα για 
λογαριασμό τους σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων και στο βορρά, κάτι που 
συνέβαινε ενώ μας έλεγαν ότι η κατάσταση ήταν υπό τον πλήρη έλεγχο των δυνάμεων του δυτικού 
συνασπισμού, παρέμειναν επίσης αναπάντητες.

Αντιθέτως, όλα αυτά τα χρόνια οι δυτικοί συνάδελφοί μας μας διαβεβαίωναν συνεχώς για τις 
προσπάθειες ενίσχυσης της μαχητικής ικανότητας των Αφγανικών Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας, 



περί της αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσής τους και περί της διατήρησης του ελέγχου της 
κατάστασης σε επίπεδο ασφαλείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση στη χώρα παρέμενε οικτρή. 
Παρεμπιπτόντως, κατά τα σοβιετικά χρόνια, στη χώρα κατασκευάστηκαν περισσότερες από 
140 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός βιομηχανικού συγκροτήματος. Έγιναν η 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας και έθεσαν γερά θεμέλια για την ανεξάρτητη βιώσιμη ανάπτυξη 
της χώρας. Επιπλέον, υπήρχαν νέα σχολεία, ανταλλαγές φοιτητών και προγράμματα 
κατάρτισης. Πόσες επιχειρήσεις χτίστηκαν ή αποκαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια των 20 
ετών παρουσίας του ΝΑΤΟ στη χώρα; Η απάντηση είναι προφανής: καμία.

Αντιθέτως, επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξαν στις τσέπες διεφθαρμένων 
μαριονετών των Αμερικανών. Ως αποτέλεσμα, η χώρα εξαρτήθηκε πλήρως από τη διεθνή 
βοήθεια χωρίς καμία προοπτική ανεξάρτητης ανάπτυξης.

Θα πρέπει να αναφερθούμε ξεχωριστά στο ζήτημα της προστασίας του άμαχου πληθυσμού. Θα 
θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους δυτικούς συναδέλφους μας - οι οποίοι τον τελευταίο καιρό 
προτιμούν να περιορίζουν κάθε συζήτηση για το Αφγανιστάν στο θέμα των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων - τις ανεύθυνες ενέργειες του στρατού των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, οι 
οποίοι στόχευαν αδιακρίτως και σε τακτική βάση απλούς Αφγανούς. Για να μην αναφέρουμε τις
νυχτερινές επιδρομές και τις εξωδικαστικές δολοφονίες αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών 
και παιδιών. Δυστυχώς, οι αναφορές διαφόρων ανεξάρτητων μη κυβερνητικών οργανώσεων 
σχετικά με αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα πολέμου με στόχο να αποδοθεί δικαιοσύνη και να 
λογοδοτήσουν οι δράστες, δεν ακολουθήθηκαν ποτέ από έρευνες λόγω των απροκάλυπτων 
εκβιασμών εκ μέρους της Ουάσινγκτον. Οι ΗΠΑ ματαίωσαν αδίστακτα κάθε σχετική προσπάθεια 
του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου απειλώντας το Δικαστήριο με κυρώσεις. Ωστόσο, κανείς δεν 
εξεπλάγη από τέτοιες κυνικές ενέργειες. Οι Αμερικανοί συνάδελφοι ενήργησαν με παρόμοιο 
τρόπο, όπως και για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράκ.

Κι ενώ οι ΗΠΑ συνέχισαν να χρηματοδοτούν το διεφθαρμένο καθεστώς του Γάνι, την ίδια 
στιγμή διεξήγαγαν ξεχωριστές διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν πίσω από την πλάτη των 
Αφγανών, οι οποίες κατέληξαν στην υπογραφή συμφωνίας για την αποχώρηση των 
αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα. Ως αποτέλεσμα, ο λαός του Αφγανιστάν, τον 
οποίο, όπως μας είπαν επανειλημμένα οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας, «υπερασπίστηκαν», 
εγκαταλείφθηκε από τις ΗΠΑ στη μοίρα του, αφήνοντάς τον αντιμέτωπο με την καταστροφή, 
τη φτώχεια, την τρομοκρατία, την πείνα και άλλες προκλήσεις.

Κύριε Πρόεδρε,

Μία από τις πιο φρικτές συνέπειες αυτής της στρατιωτικής επέμβασης είναι η μεγάλης 
κλίμακας ανθρωπιστική και οικονομική κρίση που ξέσπασε στη χώρα. Σύμφωνα με πολλούς 
εμπειρογνώμονες, η τρέχουσα ανθρωπιστική καταστροφή στο Αφγανιστάν θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους από όσους θρηνεί η χώρα στη διάρκεια του 20ετούς 
πολέμου. Ωστόσο, αντί να παραδεχτούν τα δικά τους λάθη, να συνδράμουν στην 
ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης χώρας και να καταβάλουν αποζημιώσεις, οι ΗΠΑ και οι 
σύμμαχοί τους προσπαθούν να λύσουν το αφγανικό πρόβλημα με τις συνήθεις μεθόδους τους. 
Έτσι απλά, με «πολιτικά ορθούς όρους», δέσμευσαν τους εθνικούς οικονομικούς πόρους του 
Αφγανιστάν και απέκοψαν το τραπεζικό σύστημα της χώρας από το SWIFT, θέτοντας τους 
φτωχούς Αφγανούς στα όρια της επιβίωσης και αναγκάζοντας πολλούς από αυτούς να 
πουλήσουν τα όργανά του σώματός τους και τα παιδιά τους για να καταφέρουν να επιβιώσουν.



Παρά τις εκκλήσεις των ανθρωπιστικών οργανώσεων του ΟΗΕ, των οργανώσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των ίδιων των Αφγανών, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παρακρατούν παράνομα τα 
ξένα περιουσιακά στοιχεία της χώρας με διάφορες προφάσεις, περί παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάγκης αποπληρωμής λογαριασμών για τις επιθέσεις της 
11ης Σεπτεμβρίου, με τις οποίες ο αφγανικός λαός δεν έχει καμία σχέση. Μια τέτοια ανεύθυνη 
συμπεριφορά και στάση του δυτικού συνασπισμού απέναντι στα όσα συμβαίνουν στο 
Αφγανιστάν δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η πρώην στρατιωτική αποστολή του 
ΝΑΤΟ, η Διεθνής Δύναμη Βοήθειας για την Ασφάλεια, η οποία αργότερα αντικαταστάθηκε 
από την εκπαιδευτική αποστολή Resolute Support, υπέβαλε εκθέσεις στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας σαν να επρόκειτο για μια απλή τυπική διαδικασία.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι υποκριτικό από τους δυτικούς συναδέλφους μας να θέλουν να συνεχίσουν
τον διάλογο με τις ντε φάκτο αρχές στη γλώσσα των τελεσιγράφων και της χρήσης του «μαστιγίου»
των κυρώσεων και να απειλούν να χρησιμοποιήσουν κι άλλες επιπλέον μεθόδους πίεσης, 
συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των ευκαιριών για την αποτελεσματική επίλυση των 
πιεστικών ζητημάτων ειρήνης και σταθερότητας με τη συμμετοχή των περιφερειακών μερών. 
Βλέπουμε επίσης προσπάθειες χειραγώγησης της ανθρωπιστικής βοήθειας και συνδρομής, 
απαιτώντας από τις νέες αφγανικές αρχές να ομαλοποιήσουν πρώτα την εσωτερική πολιτική 
κατάσταση και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που συναντούν. Οι μεγαλόστομες δηλώσεις περί 
της σημασίας της επίλυσης του ζητήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως προϋπόθεση για όλα 
τα υπόλοιπα δεν αντέχουν σε κριτική. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι: δεν 
αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το γεγονός ότι εξαιτίας της κατάστασης που 
έχετε δημιουργήσει και εξαιτίας της αδράνειάς σας, πεθαίνουν γυναίκες και παιδιά;

Κύριε Πρόεδρε,

Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η σταθερότητα στο Αφγανιστάν είναι ζωτικής σημασίας 
για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και πέραν αυτής. Η Ρωσία ακολουθούσε και 
συνεχίζει με συνέπεια την πολιτική που αποσκοπεί στην ταχεία πολιτική διευθέτηση και την 
εθνική συμφιλίωση στη χώρα. Ταυτόχρονα, εξακολουθούμε να πορευόμαστε με την παραδοχή 
ότι οι ίδιοι οι Αφγανοί θα πρέπει να επιλύσουν αυτά τα ζητήματα. Για εμάς, η αποκατάσταση, 
η ανάπτυξη και η ευημερία ενός ανεξάρτητου Αφγανιστάν, απαλλαγμένου από τρομοκρατικές 
απειλές και τη μάστιγα των ναρκωτικών, είναι εξαιρετικά σημαντική. Δίνουμε ιδιαίτερη 
προσοχή στο ζήτημα της πολιτικής ενσωμάτωσης και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των κοριτσιών. Οι προσπάθειές μας 
αποσκοπούν στην επίτευξη όλων αυτών των στόχων τόσο σε διμερείς επαφές με τις de facto 
αρχές και άλλους Αφγανούς, όσο και στο πλαίσιο του σχήματος της Μόσχας, των 
συναντήσεων των περιφερειακών γειτόνων, καθώς και μέσω των περιφερειακών οργανώσεων 
του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας και του Οργανισμού συνεργασίας της 
Σαγκάης. Παρέχουμε επίσης ενεργό ανθρωπιστική βοήθεια στον αδελφό αφγανικό λαό.

κ. Πρόεδρε,

Γνωρίζουμε πολύ καλά τη σημερινή νέα πραγματικότητα στο Αφγανιστάν. Θα θέλαμε να τονίσουμε
ότι συνεχίζουμε να πορευόμαστε, ξεκινώντας από την ανάγκη εποικοδομητικής δέσμευσης μεταξύ 
της διεθνούς κοινότητας και των Ταλιμπάν. Πιστεύουμε ότι ένας τέτοιος διάλογος θα καταστήσει 
δυνατή την επίτευξη αποτελεσματικής λύσης των προβλημάτων στον τομέα της πολιτικής 
ενσωμάτωσης, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και των ναρκωτικών, καθώς και τη 
διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των 
κοριτσιών. Ωστόσο, δεν είμαστε έτοιμοι να ανεχθούμε τις προσπάθειες των δυτικών συναδέλφων 
μας να γυρίσουν απλώς τη σελίδα της ιστορίας του Αφγανιστάν, μεταθέτοντας όλες τις ευθύνες 



στους Ταλιμπάν και να την ξεκινήσουν από το μηδέν, σαν να μην συνέβησαν αυτά που συνέβησαν, 
όλα αυτά τα είκοσι χρόνια.

Σας ευχαριστώ.

Δικαίωμα απάντησης:

Κύριε Πρόεδρε,

Κάπου μέσα στα μακροσκελή επιχειρήματα των Αμερικανών συναδέλφων μας, θα μπορούσε 
κανείς να ακούσει μια έκκληση προς τη Ρωσία και την Κίνα να βγάλουν το πορτοφόλι τους 
και να πληρώσουν για την ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν. Λένε ότι μόνο οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους πληρώνουν για τα πάντα, ενώ η Ρωσία και η Κίνα απλώς 
κάνουν κινήσεις στον αέρα. Ο κυνισμός τέτοιων δηλώσεων είναι απλά εκπληκτικός: 
καλούμαστε να συνεισφέρουμε για την αποκατάσταση της χώρας, η οικονομία της οποίας 
στην πραγματικότητα καταστράφηκε από την εικοσαετή κατοχή των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. 
Αυτό σημαίνει ότι αντί να παραδεχτούν τα λάθη τους και να προσπαθήσουμε να τα 
διορθώσουν, κατηγορούν εμάς τώρα, ότι δεν θέλουμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς των 
άλλων. Αυτή είναι μια πρωτότυπη πρόταση.

Ωστόσο, σε κάποιο σημείο σταματήσαμε να αιφνιδιαζόμαστε από οτιδήποτε. Όχι, κύριοι, δυτικοί 
πρώην εταίροι μας, εσείς πρέπει να πληρώσετε για τα λάθη σας. Και για αρχή, να επιστρέψετε στον
αφγανικό λαό τα χρήματα που του έχετε κλέψει.

Βοηθήσαμε και θα συνεχίσουμε να βοηθάμε το Αφγανιστάν και σας συνιστούμε να 
επικεντρωθείτε στην αποζημίωση των Αφγανών για τα 20 χρόνια παράλογης κατοχής που 
κατέστρεψαν το Αφγανιστάν και έφεραν τον λαό του στο χείλος της εξαθλίωσης. Δεν 
μετριούνται όλα σε χρήμα. Οι ζωές όσων σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσατε να εγκαθιδρύσετε 
τη «δημοκρατία» σας, στο Αφγανιστάν και που σακατεύτηκαν κατά τη διάρκεια των 
εχθροπραξιών δεν μπορούν να μετρηθούν σε χρήματα, ούτε μπορούν να εξαγοράσουν την 
πίστη του αφγανικού λαού, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να έχουν χάσει εντελώς.

Σας ευχαριστώ.


