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 ۱۳/۰۲/۲۰۲۲                             افغانستان انترنشنل

 

  دیدادفر سپنتا از مردم افغانستان معذرت خواست؛ "مرا ببخش نی رنگ
 ••••••امرا متحد خوانده کایاگر امر 

 

را »دوست و   کایدولت امر یگاه نکهیاز ا دیگویافغانستان م تیامن یشورا نی ش یدادفر سپنتا، مشاور پ نیرنگ 

 .کندیاحساس گناه م کشورش خیکرده، در برابر مردم و تار یمتحد« افغانستان تلق

 .است مردم افغانستان او را ببخشند دواریسپنتا گفته ام داکتر

  یارز ریدر مورد ذخا دنیبه فرمان جو با  اظهارات را در   نیا یتیی تودلو با نشر رشته  ۲۳اسپنتا روز شنبه،  یآقا

 .افغانستان ابراز کرده است

منجمد   یهادالر از پول  اردیلیم ۷اختصاص  یرا امضا کرد که راه را برا ییفرمان اجرا کیروز جمعه  دنیبا جو

 ۱۱پرداخت غرامت به بازماندگان حمالت  یصندوق امانت برا جادیبشردوستانه و ا یهاکمک یشده افغانستان برا

 .کند یسپتامبر هموار م

اند. آنها معتقد اند که اعتراض کرده کایجمهور امر سییفرمان ر  نیا هیعل کپارچهی افغانستان به گونه  ونیاسیس

  یبه مصرف برسد، واحد پول ریذخا نیکه ا یافغانستان است و در صورت یپشتوانه واحد پول ،یخالص ارز ریذخا

 .ارزش خود را از دست خواهد داد کشور 

مردم افغانستان را   گریبار د ر،یذخا  نیبا تصرف ا کایفرمان گفته است امر نیبه ا  عکس العملسپنتا در  داکتر

 .کند یمجازات« م

 االتینادرست ا یهااستیها مجبور هستند تاوان سهرگز با افغانستان دوست نبود و حاال »افغان دنیگفته است با او

 «.متحده را بپردازند

در   هاکالیراد نیترکال یدر گذشته به نفع »راد کایافغانستان گفته است دولت امر خیسپنتا با اشاره به تار یآقا

 «.کرد تی تقو یشورو ریاتحاد جماه  هیکرد و آنها را در جنگ سرد عل غیافغانستان تبل
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را با   کایگسترده امر  تیحما زیافغانستان گفته است اسامه بن الدن، رهبر القاعده ن یمل  تیامن یشورا نیش یپ مشاور

 .خود داشت

  یمتحده دست پاکستان را در افغانستان باز کرد و پاکستان با همکار االتیا ها،کالی راد تیگفته است بعد از تقو او

 .خود در افغانستان ساخت یو پول غرب »بر مقاومت افغانستان« مسلط شد و طالبان را ابزار هژمون

را  یدر افغانستان جنگ سال گذشته  ستیدر ب سم«یرا متهم کرده است که به نام »مبارزه با ترور کایسپنتا امر یآقا

 .جان خود را در آن از دست دادند یرنظامیبر افروخت که هزاران زن، کودک و غ

ه گفته او  است« اما ب سمیدر افغانستان، مبارزه با ترور  کای جنگ امر میکردیسپنتا گفته »ما در گذشته فکر م یآقا

  .کرد یم یکرد و بن الدن در پاکستان زندگ تیدالر از پاکستان حما اردیلیم ۳۶با  کایامر
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