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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی
 

 یون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس
 

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe     
   

          11/10/3112 
             

 عأ در خطر است؟آیا جان کرزی واق
 

.  آقای (ص، سلیم)انتشار یافته از شخصی با نام مستعار ه ایجرمن آنالین نوشت در پورتال وزین افغان امروز
بخصوص قوای امنیتی چنین شرح دهد که زندگی حامد کرزی  ها و سلیم خواسته است با تفصیل برای افغان

انستان خنثی ساخته و ایاالت متحدۀ ها را در افغ ییکش" تان که دسایس گوناگون امریکاسر "رئیس جمهور
 امریکا را در سیاست شکست داده است، در خطراست. 

 

 ،کنند ستراتیژیک خود را تعقیب میفقط منافع  ها با نیات بشردوستانه به افغانستان نیامده اند وی یاینکه امریکا
در برابر آنها  کرزی صرف زمانی به سرکشی کس پوشیده نیست. ولی تجربه نشان داده است که حامد برهیچ

 تحمیل جنگ کرزی در برابر گراخود را به خطر مواجه دیده است.  تیمی پرداخته که قدرت شخصی و
 های ملت اعتراض و خواست ها به سایر یییا در برابر بی اعتنائی امریکا مردم افغانستان و ساالران بر
 حساب کند.  داشت بر پشتیبانی مردم خود کرد، حق می سرکشی می

 

تلویزیونی حامد کرزی نوشته شده وهر ادعای بی  مبنای بیانیه های تبلیغاتی رادیوئی و راین نوشته واضحأ ب
ست نشر این نوشته یکی از اقدامات تیم ا سیاسی وی معرفی کرده است. ممکن حیث یک برده پایۀ وی را ب

شود که  باشد. گفته میکرزی برای کسب محبوبیت برای او در آستانۀ "لویه جرگۀ" احتمالی تابستان امسال 
حیث فرد اول ه خواهد قانون اساسی را طوری تعدیل کند که زمینۀ ابقای خود را ب کرزی درین لویه جرگه می

طرق  سال حامد کرزی را از ها امکان آنرا دارند که طی یک ییوضع فعلی که امریکا در مهیا سازد.  کشور
یاجی نخواهند داشت تا به امحای فزیکی وی پرداخته "قانونی" تر، مثأل "انتخابات" از سر راه خود بردارند، احت

 تبلیغاتی ایجاد کنند.  داخلی و سر برای خود درد و
های کشتی نرم  عوض قهرمان سازی خود این واقعیت را بپذیرند که پالسیه ، باوتیم  بهتر است کرزی و

یک ه ان کرزی را بهای مردم افغانست خواست بی اعتنائی مغرورانۀ وی در برابر کرزی با دشمنان افغانستان و
لی به همکاری با کرزی، مردم ما هیچ تمای دور از مردم مبدل ساخته است.  شکست خورده و سیاستمدار
توانند  ش ندارند. اکنون مردم مینهاد نام و"اپوزیسیون:  متحدشساالران  در مجموع جنگ ، واومعاونین 

  ن بخندند.آبر شرکا را ببینند و های سیاستمدارانی چون کرزی و نیرنگ
 
 

 فارو"حقوق بشر"کمیتۀ 
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