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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports گزارشھا

 
   اليزابت مرتن:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ دسمبر ٢۴

  جيمھا در بلمبارزۀ طوالنی افغان
 

ژ به شکلی که می تواند حدود صد نفر از افغان در قلب بروکسل، در چند قدمی پارک تفريحات زمستان، کليسای بگينا

اين افغان ھا مبارزه می کنند که به . ھا را پناه داده است که تعدادی از آنھا را خانواده ھا و کودکان تشکيل می دھند

نوئل فرصتی است .  قرار نگيرند،کشورشان بازگردانده نشوند و در معرض جنگی که کشورشان را طعمۀ آتش کرده

  .عالم ھمبستگیبرای ا

        

د ئي سال گذشته بی وقفه طعمۀ جنگ داخلی دائمی بوده است، و گزارشات سازمان ھای بين المللی تأ٣٠افغانستان طی 

. صورت بازگشت به کشور مبدأ در خطر خواھد بود کند که اين افرادی که از افغانستان گريخته اند، جانشان در می 

) ١(به گمان مگی دوبلوک. وزير امور خارجه اظھار داشته است که گزينش بازگرداندن به افغانستان بايد حذف شود

اج کند، برای خانواده ھا تنھا را از کشور اخر  مردان اً مشکلی وجود ندارد ولی با اين وجود تصميم گرفته است که صرف

در نتيجه خانواده ھا اخراج نمی شوند ولی در . منطق شگفت آوری است...يت خيلی خطرناک خواھد بودعاين وض

خوشحال نيستيد؟ يک بليط . وضعيت غير قانونی و بی حقوق نگھداشته شده اند، و به ويژه در وضعيت بسيار شکننده

به پشتيبانی  -  از خانواده ھا با کودکانشان – افغان ۴۵٠پس از چندين ماه، .  به کابل به شما ھديه می دھيميک سره

در جنبشی متحد گردھمآئی تشکيل ...) اتحاديۀ حقوق بشر، اتحاديۀ خانواده ھا، سنديکاھا(چندين ھوادار و ده ھا سازمان 
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 به دليل مالحظات گی دوبلوک وزير امور خارجه احتماالً ولی م. دادند تا برای کسب وضعيت عادی مبارزه کنند

 خانواده ھا گاھی چندين جيمدر بل.  در خواست اين گروه از افغان ھا را يکجا و در جا قاطعانه رد کرد،انتخابات آينده

کنند، و از امروز تا فردا می بايستی خانه ھايشان را ترک . سال درخواست پناھندگی شان به تعويق انداخته می شود

در نتيجه بدون کارت اقامت و بدون حقوق در . ديگر حق کار نداشته باشند و کودکانشان نيز نمی توانند به مدرسه بروند

با اين . به افغانستان بوده است» داوطلبانه«بازگشت : تنھا چيزی که به آنھا پيشنھاد کرده اند . خيابان سپرده شده اند

  .و حق استفاده از آن را دارندي از اشخاصی دريغ می کنند که بر اساس منشور ژنوجود، می بينيم که پناھندگی را

   

  بازگشت يک سره برای کابل

 سرانجام اين پيشنھاد را به دليل ٢٠١٣ آمده بود، در آغاز سال جيم به بل٢٠٠٩البته عارف که سال ! بازگشت يک سره

اگر چه از آنجائی که نمی خواست با طالبان ھمکاری کند . يرفتنااميدی و گذراندن چندين ھفته در خيابان، داوطلبانه پذ

وقتی عارف به افغانستان . ی ھيچ خطری او را تھديد نمی کردجيم بود، ولی از ديدگاه مقامات بلاز سوی آنھا تھديد شده

  .رسيد، مدتی بعد به قتل رسيد

ی و ترس روزمره در اين کشور گريخته اند، کشوری ھمۀ آنھا از ناامن. داستان پناھندگان افغان خيلی به ھم شباھت دارد

ه نظاميان توسط ، و پسران به ھدف متشکل ساختن شبکه زنان فاقد حقوق ھستند، و مدرسه برای دختران ممنوع است

 زير بمباران به سر  در جائی که ھر روز شھر و روستا دائماً - تنھا گزينش برای کشته نشدن -طالبان ربوده می شوند 

  .دمی بر

در يک ساختمان در ء ابتدا. ذشته در بروکسل گردھم آمده اندگبرای اين که در انزوا باقی نمانند، افغان ھا طی چند ماه 

 که در گذشته رئيس امداد و خدمات »ايوان ماير«حال تخريب و رھا شده در ايکسل مستقر شدند، ولی به درخواست 

از آن تاريخ افغان ھا . ده شدندار انجام وظيفه می کند، با خشونت راناجتماعی شھر بروکسل بود و امرزو در مقام شھرد

 رانده شدند، در حالی که تظاھرات آنھا ھميشه در آرامش برگزار شده ز اماکن مختلفی که در آنجا پناه می گرفتند دائماً ا

ليس ومبر، پدر ماه سپت.  اندظھار شگفتی کرده عليه آنھا اليسوبا اين وجود بسياری از شاھدان عينی از خشونت پ. است

  .ليس زخمی شدندوعليه افغان ھا از گاز اشک آور و سگ استفاده کرد، حتی تعدادی از کودکان در حملۀ سگ ھای پ

افغان ھا وحشت زده و . ليس، چند نفر زخمی شدندوبر، در حملۀ خشونت بار ديگری از سوی پو اکت٢٢سپس، طی 

ن  بار از ساختما٨طی چند ماه، کودک، بزرگ سال و سالخورده .  ھستند-انی  به انضمام جراحت رو-کودکان مجروح 

 بازداشت و ١٧٠رد بازداشت قرار گرفتند که در آخرين تظاھرات با  موھای مختلف اخراج شدند، دوبار در تظاھرات

ازگرداندن به  مورد اخراج و ب٨ليس طی اين وليس و تحقير پوخشونت جسمی پ.  تمام شدامتوخوضع با چندين زخمی 

  . مشاھده شده استجيمافغانستان از جمله مواردی است که در چشم انداز وضعيت افغان ھا در بل

 متری پارک ٥٠مبر، افغان ھا به ھر صورتی که ھست در کليسای بگيناژ در قلب بروکسل و در فاصلۀ از ماه نو

شان دارند ولی در وضعيت نامناسبی به سر در حال حاضر يک سقفی باالی سر. مستقر شده اند» تفريحات زمستانی«

در روياروئی با بی اعتنائی ...ين ھمه آدم و کودکا سرما، وضعيت شکننده، دو توالت و يک دستشوئی برای. می برند

پروگرس « وکيل دعاوی از »خليفه سلما بن«.  دست به اعتصاب غذا زده اندبلجيمیی، سه جوان ئسياسی و رسانه 

  .او از چند سال پيش از حقوق پناھندگان افغان دفاع می کند.  به اين گروه از افغان ھا پيوست)٢ (»اليرز نت ورک
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موفق شدند که به مناسبت يادمان نلسون ماندال که توسط  ن ھا سرانجام  ماه تظاھرات، افغا۴مبر، پس از  دس١۵ھمين 

ت نمايندگی را أيک ھي) ٣(ی روپو داليو. ت وزير مالقات داشته باشندحزب سوسياليست در سن ژيل برگزار شد با نخس

ور اميدوار کننده ای آيا اين مورد شعاع ن. پذيرفت و برای خروج از بحران پيشنھاد که به ميانجيگری فدرال موکول شود

  را نويد می دھد؟

   

  اتحاد تسکين بخش

ھر فردی اگر وارد اين کليسا بشود از آرامش و متانت و . در وضعيت فعلی، يک موضوع مھم جلب نظر می کند

 می تواند بيشترين نااميدی ھای طبيعت ،بردباری افغان ھا شگفت زده می شود و اتحادی که امروز سازماندھی شده

در تعطيالت پايان ھفته برخی افراد . و لبخند...افرادی می آيند و خوراکی و چای می آورند.  را تسکين ببخشدانسانی

خانواده ھای افغان را به منازلشان دعوت می کنند که بتوانند دوش بگيرند و يا لباس ھايشان را بشويند، و کمی در گرما 

روه پشتيبانی يک روز يکشنبه با من تماس گرفت و گفت که يک يکی از دوستان در گ«: يک خانم می گفت . بيارامند

خانواده با سه دختر کوچک بيش از يک ماه است که دوش نگرفته اند، آيا می توانند در بعد از ظھر امروز به منزل تو 

بيايند؟ اين شيوه ای است که به کار می برند، ولی دعوت کردن افراد ناشناس به فضای شخصی چندان روشن 

 و پدر خانوداه که نمی خواست م برای آوردن آنھا به سراغشان رفتولی سرانجام ترديدھايم را کنار گذاشتم و...يستن

و خيلی از رفتار محبت آميز و مؤدبانۀ آنھا با بچه ھای . ايجاد کند، اصرار کردم که او نيز بيايد» مزاحمت«بيايد و 

ً . ز رفتن آنھا خيلی تميز تر شده بودسالن حمام من بعد ا. دوست داشتنی شگفت زده شدم  پس از اين تجربۀ خوب، دائما

  .»آنھا را به خانۀ خودم می آورم

 از ،ی فراخوان داده است که افغان ھا را برای يک يا دو روز طی تعطيالت نوئلجيمگروه پشتيبانی به خانواده ھای بل

اين عمليات . تان دعوت کنيد، برای يک شب يا بيشترمبر، می توانيد يک خانوادۀ افغان را به خانۀ خود دس٢٧ تا ٢۴

  .مبر است دس١٨شتيبانی جزئی از جشن اتحاد پ

   

Accueil d’une famille afghane à Noël 

Contact (FR) : Hélène 0499 41 92 01, helenesechehaye@gmail.com. 

Contact (NL) : Myriam 0498 13 33 71 (de 14 à 17h), myriamvdl@hotmail.com ou Kim 0494 

98 81 35 (à partir de 17h30.( 

Pétition de soutien aux revendications des Afghans 

 A voir sur Youtube : la courte vidéo réalisée au Béguinage par Claude Semal sur sa visite 

aux Afghans. 
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Source   : ptb.be 

  

١(      Maggie De Block 

٢(      Progress Lawyers Network 

٣(      Elio Di Rupo 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

   ٢٠١٣مبر  دس٢٣

  سايت انوستيگ آکسيون به مديريت ميشل کولن

  ٢٠١٣مبر  دس٢٢

html.de-Afghans-des-lutte-longue-La/info.michelcollon.www://http  

  

  :يادداشت

 ما و از اين طريق خوانندگان ،، که با ترجمۀ اين گزارش تکاندھنده»محوی«با تشکر از ھمکار گرامی و متعھد ما آقای 

ريان مبارزۀ بخشی از مردم بی پناه داشتيم، در جرعزيز پورتال را که در بی خبری کامل از اين مبارزۀ انسانی قرا

  : می نگاريمدر اقصا نقاط جھانپورتال کشور ما قرار داد، خدمت تمام خوانندگان 

امپرياليزم به مثابۀ يک سيستم غارت، تجاوز، جنايت و خون توأم با صدور سرمايه و فتح مناطق بيشتر از آغاز پيدايش 

د در قفا به ياد گار گذاشته است، يکی از آن مھره ھائی که در تمام ادوار  از جنايات را از خوه ایآن تا اکنون، کوھوار

بوده و است، ، رنگين کشور ھای ديگر و به بند انداختن و مستعمره ساختن آنھاخلقھای دستان شان تا مرفق به خون 

در واقعيت امر يکی  که در تحت حاکميت خاندان سلطنتی به ظاھر دموکرات در داخل کشور، اما می باشدکشور بلجيم 

  .آن قرار دارداز جالدان قرون وسطائی در مستعمرات و طبقۀ حاکمۀ جنايتکار و غارتگر 

 فرمان جنگ و کشتار خلقھای سراسر جھان به وسيلۀ نتيجهمقر اصلی ناتو در آن قرار دارد و در اين کشور که اينک 

ام دد، دستش به خون خلق ما و ويرانی آن به اندازۀ تماز پايتختش صادر می گر» ناتو«ماشين کشتار امپرياليزم يعنی 

 بوده، نه تنھا به مثابۀ افغان و دفاع از ھموطنان افغان ما، بلکه به مثابۀ انسانھای آزاده رنگينکشور ھای اشغالگر ديگر 

 اشغالگران و  ما را عليهۀن طوری که در داخل کشور، مبارزات آزاديخواھاناو ضد استعمار ھمه مکلفيت داريم، تا ھم

مزدوران آنھا در سطوح مختلف ادامه می دھيم، در خارج از کشور و در داخل خاک خودشان نيز، در ھمسوئی با 

، به دفاع از قربانيان جنگھای امپرياليستی مردمی که عليه استعمار و جنايات آن حاضر اند در کنار ما برزمند، ايستاده

  .ھمت گماريم

  ! پورتالھموطنان و خوانندگان عزيز

در ھر جائی که ھستيد، رزم پناھندگان افغان در بلجيم را، رزم خود دانسته، به ھر وسيله ای که می توانيد به ياری آنھا 

  .بشتابيد

تمرکز بر آنچه در بلجيم می گذرد، نه تنھا دين ما با ران قلمی پورتال خواھيم کوشيد تا اما نيز به کمک دوستان و ھمک

  . مردم ما ادا نمائيم، بلکه کفارۀ بی خبری خود از قضيه را نيز بپردازيمرا در قبال بخشی از

 AA-AAادارۀ پورتال


