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ÁSIA/AFEGANISTÃO - O “Partido da solidariedade” em risco, acusado
pelos “senhores da guerra”
Cabul (Agência Fides) – É um partido “incômodo” e, portanto, corre o risco de desaparecer, acusado e
desacreditado pelos “senhores da guerra” e por criminosos. O partido democrático afegão "Hambastagi" (“Partido
da Solidariedade”), expressão de movimentos da sociedade civil, mulheres, jovens, advogados, organizou no
último dia 30 de abril uma manifestação pelos vinte anos da tomada de poder de Cabul por parte das milícias
fundamentalistas, com a finalidade de pedir justiça para as vítimas civis e a deposição dos “senhores da guerra”
membros do Parlamento afegão. Agora, estes mesmos criminosos querem tirar a legitimidade política do partido,
anular seu status jurídico, colocá-lo fora da lei e pedir que seus membros sejam processados por ter insultado a
"jihad". Os líderes do Partido da Solidariedade foram oficialmente chamados ao Senado para responder às
acusações e a TV estatal já anunciou que o registro do Partido foi anulado, mesmo que o Hambastagi não tenha
ainda recebido notificação oficial a propósito. Nos dias passados, como informa uma nota do Partido enviada à
Fides, os líderes receberam ameaças por telefone e por email dos “senhores da guerra”. São claros sinais de
intimidação, explicam fontes da Fides, que demonstram que a liberdade política e de opinião estão ainda bem
distantes no Afeganistão. Na nota recebida pela Fides, o Partido pede o apoio dos cidadãos afegãos que têm a
democracia no coração, no país e no exterior. Rasikh, expoente do Hambastagi, pede a todas as instituições
democráticas, associações, defensores e ativistas de direitos humanos que enviem cartas de protesto a ambas as
Câmeras do Parlamento afegão, ao presidente e ao Ministério da Justiça. O Partido Hambastagi representa uma
esperança para o futuro democrático e respeitoso dos direitos e das liberdades individuais no Afeganistão. (PA)
(Agência Fides 12/5/2012)
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