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 Reports گزارش ھا

  
   ھند-گزارشگران پورتال

٢١.١١.٠٩  

  پيگيری صورت گرفت" رابعه"در دفاع از خانم 
  

 و در آن پرده از *انتشار يافت" ستان  آزاد افغان–افغانستان آزاد " اکتبر در پورتال٢۵به دنبال گزارشی که به تاريخ 

ار ؛  برداشته شد،يک جنايت ھولناک در قبال يک خانودۀ افغان که اکنون به صورت پناھنده زندگی می نمايد ه ابتک ب

ه " ليزا سروش"خانم ال، ب يم گزارشگران پورت ه ت ھمکار با بصيرت پورتال و معاونت ساير دوستان افغانی من جمل

ه " رابعه"انم منظور دفاع از حق خ و فرزندش و جلب حمايت بيشتر نھاد ھای بين المللی برای پناھندگان افغان، که ب

د  ه می توان د ک ايی زده ش مفھوم واقعی کلمه در آسمان ستاره ندارند و در زمين بوريا، دست به يک سلسله فعاليت ھ

  .اميد واری ھايی را برای مصونيت بيشتر پناھندگان نويد دھد

اتر رسمی " سروش "عالوۀ تکثير آن گزارش و نوشتۀ خانم دوستان به  ه دف ناد را ب ستقيما آن اس اط، م ًدر ھمان ارتب

  .نمايندگی ملل متحد نيز برده ، آنھا را وادار ساختند تا در زمينه مسؤوليت ھای خويش را جدی بگيرند

انم " ليزا سروش"به ھمين مناسبت خانم  وسن"موفق شد ضمن يک تماس مستقيم با خ ا ب اط خارجی يفآ«" ين سر ارتب

ور  د در ام ل متح ازمان مل ر س دگاندفت اريخ » پناھن ه ت سمت  نومبر١٧ب ه در ق ه جانب امع و ھم ه عالوۀ صحبت ج ب

انم  ۀ خ ر خان ۀ وحشيانه ب ه خصوص حمل د، ب شور ھن ان در ک دگان افغ ه"مشکالت پناھن ه شدت مجروح " رابع و ب

ولي ای پ دم اعتن دش وع انم وفرزن اختن آن خ ه س ل را متوج ازمان مل ای س دگی ھ ضيه، نماين ه آن ق تان ب س ھندوس

  .مسؤوليت ھای آنھا در قبال مجموع پناھندگان نموده، توجه عميق شانرا در قضيه مربوطه خواستار شد

ا " نينا بوس"خانم  ام يک مصاحبۀ اختصاصی ب ه عالوۀ انج اط ب ان ارتب بعد از صحبت در زمينه، حاضر شد به ھم

هو از آن طريق به جامعۀ افغانی در خارج از ھندوستان، " سروش"خانم  ه ھم دگان ب ا مجموع پناھن وع ھمکاری ب  ن

  .يدًرا نيز رسما متقبل گرد" رابعه"خصوص خانم

شيديم،به نتايج عملی اقدامات خويشبا تشديد مبارزه  ما که از آغاز انم  انتظار می ک تيم از خ ی داش روز ايميل ا " دي نين

که اطمينان می داد، موضوع را با بخش حمايتی سازمان ملل در جريان گذاشته و آنھا با قضيه برخورد جدی " بوس

  .خواھند نمود

  :آنچه را ما از اين حرکت آموختيم می تواند موارد آتی باشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اييم و  ھرگاه ما افغانھا در ھر جايی که زندگی می کنيم نسبت-١ اوت برخورد ننم  به خوب وبد ھموطن خويش بی تف

مشکل ھر افغان را مانند مشکل خود دانسته، يکی به مدد ديگری بشتابيم، قادر خواھيم شد در حد توان مشکالت عالم 

  .پناھندگی را تا اندکی تحمل پذير تر ساخته، جدا جدا در زير فشار حوادث خرد و خمير نگرديم

اند موجوديت يک نھا-٢ ه ديکه بتواند صدای افغان بيکس را به گوش ساير افغانھا و بشريت انسان دوست برس  و ھم

ر  ستان پ ده را در خارج از افغان ات پناھن را به دور يک طناب و يک ھدف رھنمون گردد، خالء و کاستی بزرگ حي

  . جديد يار و مدد گار باشدنموده، می تواند پناھندگان را در رويارويی با مشکالت پناھندگی و آغاز يک زندگی

ھمان خالء را پر نمود، به عالوۀ آنکه سپاس "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" در اين رابطه مشخص که پورتال -٣

ده " رابعه" بی حد خانم ع گردي ده از افغانھاييکه از قضيه مطل ورد توجه اکثريت آن ع وفرزندش را با خود دارد، م

  .نوع ھمکاری را با پورتال و تيم گزارشگر آن دادنداند، قرار گرفته وعدۀ ھر

ده، ضمن " سروش" نقش خانم -۴ ابی گردي ده ارزي د، برازن رار گرفتن سأله ق از طرف تمام افغانھايی که در جريان م

  . برای شان وعدۀ ھمکاری ھای بيشتر داده شد،آرزوی موفقيت ھای بيشتر

وع  در آينده قريب متن مصاحبه را خدمت خوانندگا-۵ ه دوام آن ھر ن ا ن پورتال تقديم داشته، ب ری را ب تحول و تغيي

  .شما در بين خواھيم گذاشت

  

  و فرزندش" رابعه" لينک گزارش حمله بر خانم -*
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