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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political گزارشھا

  
  سلما بنخليفه:يسندهنو

  حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٣ دسمبر ٢٩

ھا از واترلو عبور کردندافغان بلجيم،ھا در راه پيمائی افغان  

  
“If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but 

whatever you do you have to keep moving forward.” (Martin Luther King Jr.)  

 ولی ھر اگر نمی توانيد راه برويد، شنا کنيد،. رويدب اگر نمی توانيد بدويد، راه. انيد پرواز کنيد، بدويداگر نمی تو«

 ».روی باز نايستيدکاری که می کنيد، از پيش

 )مارتين لوترکينگ(

 

 .تشويق کرد) ١(اين جملۀ مارتين لوترکينگ بود که افغان ھا را به راه پيمائی به سوی شھر مون 

1)Mons (Wallonne) 

 کيلومتری بروکسل، و در فاصلۀ ۶٠در فاصلۀ . ، که در منطقۀ ولون واقع شده استجيممون، شھر فرانسوی زبان در بل

 مال شرقی پاريس کيلومتری ش٢۴٠



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

از چندين ماه پيش، انجمن افغان ھا تظاھرات به پا می کند اماکنی را به اشغال در می آورد و فراخواست ھايش را    

افغان ھا به تمام دانشگاه ھا تجمع کردند، در تمام انجمن ھا، در تمام . مطرح کرده و حساسيت عمومی را برمی انگيزد

سنديکاھا، انجمن ھای حقوق بشر، مدافعان پناھندگان، . دست آوردنده جامعۀ مدنی را بآنھا پشتيبانی ...احزاب سياسی

 گشايشبا اين وجود ھيچ . انجمن زندگی زن يا اتحاديۀ خانواده، ھمه قانونيت اين فراخواست ھا را بازشناسی کرده اند

ھيچ راه حلی برای اين مردان و . دبا نزديک شدن انتخابات دولت در حال رکود به سر می بر. دست نيامده  بیسياسي

 از مکان ھای خالی که برای گذران روزمره اشغال کرده  که به زندگی مخفيانه محکوم شده اند و دائماً یزنان و کودکان

 باقی مانده و نه چيزی ءدولت نسبت به چنين موردی بی اعتنا. اند رانده شده اند و سرانجام در کليسای بگيناژ پناه گرفتند

 . نه چيزی می گويد نودمی ش

 .نخست وزير از رسيدگی به اين مشکل امتناع می کند و عليه ھمه از سياست مگی دو بلوک پشتيبانی می کند

 

  دکتر عمومی١٩۶٢متواد ) فلمان(ی جيمسياستمدار بل مگی سلين لوئيز دوبلوک،

نخست وزير می داند که شيوه ای که او در موضع گيری اش به کار می برد اشتباه است ولی از جبھۀ راست فلمان بيش 

نخست وزير چيزی نمی گويد، ھيچ دليل و برھانی برای عرضه ندارد، به ھمين علت . از ھر عامل ديگری می ترسد

 .کندمی  پنھان خودش را

چندين ماه است که افغان ھا تکرار می کنند که وضعيت آنھا تنھا به سياست پناھندگی بستگی ندارد، زيرا آنھا شھروندان 

بر اين اساس تمام .  در آنجا حضور نظامی دارد و يکی از طرفين جنگ در افغانستان استجيمکشوری ھستند که بل

 .ا اين وجود دولت کر و الل شده استب. ول سرنوست آنھا می باشدؤمسدولت 

نظر می رسيد و برخی نيز آن را ه اين ابتکار کمی ديوانه وار ب. در نتيجه، افغان ھا تصميم گرفتند به شھر مون بروند

 .والنه تلقی کردندؤ غير مسکامالً 

 . به سوی مون خواھيم رفت-

  چه وقت؟-

  ھفتۀ آينده-

  امکان پذير نيست-

 .پس مھم نيست که امکان پذير نباشد، با اين وجود به آنجا خواھيم رفت.  به ما گفتند امکان پذير نيستاّول دائما  ا ز-
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سنديکاھا به آنھا اتوبوس پيشنھاد کردند، ولی انجمن افغان ھا با تشکر و مؤدبانه پيشنھاد آنھا را رد کردند و تصميم 

به زمان و پول . ا، کميتۀ پشتيبانی، اين ابتکار را ديوانگی تلقی کردندانجمن ھ. گرفتند اين مسافت را با پای پياده بپيمايند

ظرف يک ھفته ...نيازمند ھستيم که سازماندھی کنيم و برای مراحل مختلف پيشبينی ھای الزم را به عمل بياوريم

 در فيس ه ایک صفحي. ولی با اين وجود با توجه به قاطعيت گروه افغان، کميتۀ پشتيبانی سازماندھی کرد. ناممکن است

 .بوک به جمع آوری کمک ھا اختصاص يافت

 . نفر از کليسای بگيناژ حرکت کردند٣٠٠ صبح، ٨مبر، ساعت  دس٢٠جمعه 

 ۀتمام وسائل، کيس.  کاميون کوچکی را که بايد راه پيمايان را ھمراھی می کرد به بھانۀ مبھمی متوقف کردندھاليسوپ

ولی راه پيمايان متوقف نشدند، و به حرکت خودشان . کوچک در بروکسل باقی ماندو کاميون ...خواب، مواد غذائی

 .ادامه دادند

از رودز ...»از پا نمی نشينيم«. ه پيوستوبا صدای موسيقی به گر) جيمجنبش ضد نژاد پرستی در بل(» مراکس«اتومبيل 

تند و حتی با تحسين به صحنه نگاه می ليس ما را ھمراھی می کند، ولی خوش برخورد ھسوپ. سن ژونس عبور می کنيم

 : کنند 

 )!آفرين( می خواھيد پياده تا مون برويد؟ شاپو آيا واقعاً  «-

گاه از اين نوع تظاھرات در اطراف واترلو نديده  باشندگان با اشک به پيشباز ما آمدند، آنھا ھيچ. به واترلو رسيديم

اسکار صاحب . رزشی برای راھپيمايان غذا تدارک ديده بوددر يک مرکز و) ١ (جيمبل مرکز خدمات عمومی . بودند

از کشيش کليسای بگيناژ . کاميون کوچکی که در بروکسل متوقف شده بود، با يک کاميون کوچک ديگر به گروه پيوست

 . پذيرفته شده بودديگر کاميون کوچک درخواست کرده بود که فوراً  یيک کليسا

 .سندافغان ھا خستگی ناپذير به نظر می ر

 به آنجا خواھيد رسيد؟

 و تو، زياد خسته نيستی؟. بله فکر می کنم

. ليس ھا در تعقيب من بودندووقتی در يک مرکز بسته در اوکرائين فرار کردم، ھفت ساعت دويدم، در حالی که پ) خنده(

 . می شودزبان ھا به سخن می آيند و درد دل ھا تازه. در نتيجه رسيدن به شھر مون، برای من چيزی نيست

ۀ مان را حمل می اھبرای عبور از مناطق کوھستانی بين ايران و ترکيه، طی سه روز بايد ھمسر و فرزند چھارم-

 .کردم

در اطراف . »از پا نمی نشينيم«ولی با اين وجود، سرود می خوانند و می رقصند . زندگينامۀ ھر يک شگفت آور است

. يم، سپس از نوار کنار جاده به ساختمان مرکز ملی کاريابی رفتيمرسيديم، مرکز شھر را دور زد) ٢(شب به نيول

برای ھمه جا . به ما سوپ می دھند.  نيز حضور دارندنسنديکاھا با آغوش باز از ما استقبال به عمل آوردند، نمايندگا

 .در دقايق آخر ھمبستگی ھای ديگر از راه می رسد. نيست، ولی مشکل بزرگی وجود ندارد

 . ھا ھيجان زده ھستندسنديکاليست

مکانی برای تدارکات، تھيۀ سوپ برای . سنديکا در آغاز به ھمين شکل بود.  من در بازساز سنديکا شرکت دارم-

 .من به سنديکای خودمان افتخار می کنم. اعتصاب کننده ھا، مکانی برای استراحت مبارزان که بتوانند نفسی تازه کنند

 ). دقيقه۴۵ و ١١و سرانجام  (١١عت شنبه صبح، صبحانه و حرکت در سا

، ولی ترانۀ نوئه پرزوو با مضمون زندگی مخفيانه و »از پا نمی نشينيم«افغان ھا می خوانند . حاال ترانۀ جديدی داريم

  .غزل برای افغان ھای بگيناژ ما را ھمراھی می کند

DxJs4vkP0gh=v?watch/com.youtube.www/:/https  
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مردم از خانه ھايشان بيرون می آيند و بين ما بيسکويت و بطری آب می ...ی ما را ھمراھی می کندجيمنوئه خوانندۀ بل

 ...دھند

يان برای نيمی از راه پيما  سنديکاھا پوشش بارانی تدارک ديده بود و از، باران می بارد، خوشبختانه يکی ٢٢يکشنبه 

 .نيز سر پناه پيشبينی کرده بودند

...  

اين پنج دقيقه است که اليو ذی روپو نخست .  دقيقه شھامت سياسی۵ مون در فاصلۀ يک ساعته است و –بروکسل  -

 بزرگ مون، سکوت را می ست که پس از رھا کردن افغان ھا روی ميدانا تنھا فردا آن روز.  کم می آوردجيموزير بل

و اين نخست وزير نيست که برای حل بحران وزير امور . به دفتر مگی دوبلوک...ايندگان را می پذيردت نمأشکند و ھي

د و اين موضوع روشنگر مشکلی عميق است که وخارجه ا ش را فرامی خواند، بلکه خود به دفتر مگی دوبلوک می ر

 ترس افکار عمومی که نژاد پرست و مشکلی به عمق چپ تقلبی منفعل شده از. فراتر می رود» بحران افغان ھا«از 

 .ست و خارجی ترسارنژاد پ: خارجی ترسا بوده و تمام تصميماتش نيز بر ھمين اساس است 

تمام افرادی که با ما اعالم ھمبستگی . با اين وجود منطقۀ والون که ما از آن عبور کرديم، از ما بگرمی استقبال کردند

زمان آن فرا رسيده است که .  انحمن ھا نيز جزئی از افکار عمومی ھستندکردند، و به ما غذا و سوپ دادند، اين

 . را بشنوندجيمسياستمداران ما صدای اين بخش از بل

  

Source : Investig'Action 

1)CPAS. centre public d'action sociale 

2)Nivelles 

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٣مبر  دس٢٨

 ل کولنانوستيگ آکسيون به مديريت ميش

  ٢٠١٣مبر  دس٢٧

  

  

 .پناھندگان افغان ساخته و سروده شده استابراز ھمبستگی با ای که برآھنگی 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gh0vkP4DxJs 

 


