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 !ا در بلژیک باید راه حل بشردوستانه جستجوگرددبرای مشکل افغانه

درحالیکه وضع امنیتی در افغانستان بشدت خراب میشود، تمایل پذیرش پناهجویان افغان در کشورهای میزبان 

درسالهای متأسفانه . بلجیم یکی از کشورهای بود که به افغانها سخاوتمندانه اجازۀ اقامت میداد. کمترمیگردد

 32، 32های بتاریخ.  کشور نیزدر برابر پناهجویان افغان دسخوش تغییرات منفی گردیده استپالیسی این اخیر

با صدها افغان که به اخراج از بلژیک تهدید میشوند، همراه افغان سپتمبربیش از چهارصد پناهجوی  32و

از آب با فشار  پولیس برای متفرق ساختن آنها. دیگردرمحل معینی گرد هم آمده به تظاهرات وسیع دست زدند

بنا به ادعای پولیس، عدۀ از جوانان احساساتی بطرف پولیس سنگ پرتاب نموده اند ومتعاقب . بلند کارگرفت

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان . جوان وطفل افغان دست زدند 06آن پولیس به دستگیری جمعی حود 

ش تحت نظر داشت، دست به اقدامات الزمه زده در اروپا که انکشافات بلزیک را از طریق سازمان عضو خوی

 :و پیام ذیل را به اشتراک کنندگان تطاهرات فرستاد

اید تا صدای اعتراض برحق تان را بگوش  هامروز شما درین محل بخاطر خواستهای انسانی تان جمع شد

از مشکالت ( فارو)ا فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپ. مقامات ارشد بلژیک وجهانیان برسانید

د، بعد از اینکه درخواستهای پناهندگی شما ردگردی. ت دنبال میکندگاه است وجریان اعتراض تان را بدقشما آ

برگرداند اجباری پناهجویان در تضاد با . یک طرحی برای برگرداندن اجباری شما رویدست داردحکومت بلژ

ای ضمیمۀ آن بوده ومغایرقوانین حقوق بشر بین المللی وپروتوکوله 7521نیو برای پناهندگان ژکنوانسیون  

بادرک مشکالت وبرحق بودن مواضع شما، ( فارو)فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان .  واروپائی میباشد

پشتیبا نی معنوی بیدریغ خود را ا از شما هموطنان اعالم نموده وبا تعهد تا پیروزی تان درکنارشما خواهد 

 32که بتاریخ خشونت آمیز پولیس بلژیک با شما افغانهای معترض  وفرزندان تان برخورد. بود

سپتمبرصورت گرفت از طرف فارو طی نامه های که به مقامات بلژیک ارسال گردیده بشدت محکوم شده 

توصیۀ ما به همه هموطنان اعتراض کننده اینست که هیچگاه اچازه ندهید کسی از میان شما دست به . است

زیرا تظاهرات خشونت آمیزدر مخالفت با قانون بوده وباعث کم شدن خوشبینی مردم به . ت بزندخشون

لطفأ حاکمیت بر اعصاب تان را حفظ نموده با اعمال یا گفتاردیگران تحریک . خواستهای برحق شما میگردد

 .  نشوید

ت برای پیروزی مبارزۀ پشتیبانی معنوی فارو از شما هموطنان محدودبه حرف نمانده ودر عمل درسه جه

 :شما کار میکنیم

اعتراضیۀ فاروطی مکتوب رسمی به وزیر داخله : اعتراض برپالیسی مقامات امیگریشن بلژیک  -

 . ورئیس امور مهاجرین بلژیک ارسال شده است

تسلیمدهی نامه های اعتراضی توسط سازمانهای عضوفارودر : استفاده از طرق دیپلماتیک -

ان، فرانسه، اطریش، اسپانیا، سویدن، ناروی، انگلستان ودنمارک به درکشورهای هالند، آلم
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سفارتهای بلژیک درین کشورها وتوضیح زبانی برحق بودن خواستهای شما به مسؤلین این 

 . سفارتها

کارتبلیغی در بین افراد وسازمانهای طرفدار پناهندگان در بلژیک به هدف ایجاد یک شبکۀ اجتماعی  -

 . استهای شمابرای پشتیبانی ازخو

 .تبلیغ در موردمشکالت که شما با آن روبرو هستید دررسانه های افغان وخارجی -

  

پولیس بلژیک آنعده از افغانها را که ازیک کمپ متروک بحیث اطالع گرفتیم که سپتمبر 30سف امروز أبا ت

ت به گردهمائی های سرپناه استفاده میکردند، از آن کمپ اخراج نموده وبه  آنها هشدار داده شده تا دس

فارواین حرکت پولیس را بشدت محکوم میکند وازمجاری مختلف بر آن اعتراض خواهد . اعتراضی نزنند

 . کرد

این . ایفا کنیممقیم بلژیک امیدواریم ازین طریق بتوانیم سهم کوچکی در دفاع ازخواستهای قانونی هموطنان 

. ان با ما درمیان بگذاریدفرد ارتباتی شیم یا از طریق ان را همیشه بطور مستقهموطنان میتوانید مشکالت ش

 .از کوشش نهائی در حل آن مشکالت دریغ نخواهیم کرد

 (فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا) هیأت مدیرۀ فارو

 


