Πορεία Αφγανών προσφύγων 4/12/2010

Το Σάββατο 4 Δεκέμβρη έγινε πορία από τους Αφγανούς πρόσφυγες στην Πάτρα με αφορμή
το θάνατο του Sardar Aiomi από νταλίκα στην οδό Κανελλοπούλου.

Η πορεία ξεκίνησε στις 11:30 από την οδό Κανελλοπούλου με κατεύθυνση προς το κέντρο
της πόλης από την Ηρώων Πολυτεχνείου. Αν και αρχικά υπήρχαν λίγα άτομα κατά τη
διάρκεια μπήκαν και άλλοι πρόσφυγες με αποτέλεσμα στο τέλος να έχει γύρω στα 300
άτομα.

Η διαδρομή συνεχίστηκε στην Όθωνος Αμαλίας , έστριψε στην Αράτου μέχρι την πλατεία
Όλγας και μετά από Μαιζώνος ως την Πλατεία Γεωργίου. Αφού έγινε ο γύρος της πλατείας
η επιστροφή έγινε από οδό Κορίνθου μέχρι Αράτου και μετά Αγίου Ανδρέου μεχρι το κτήριο
του τελωνείου στη Νόρμαν στις 13:30 όπου και έγινε προσευχή στη μνήμη του Sardar.

Σχετικά με την πορεία άρθρο υπάρχει και στο salata.tv

Ακολουθεί το κέιμενο που μοιράστηκε στην πορεία και μερικές φωτογραφίες από αυτή.

 ﺑازﻬﻢ ﯾﮏ آورﻪ اﻔﻐاﻦ ﻗرﺒاﻨﯽ ﺷﺪ ﺑﻠﯽ دوﺴﺘاﻦ ﻣﻨﻈوﺮ ﻣاﻦ،ﺑاﺰ ﻫﻢ زﻨدﮕﯽ ﯾﮏ اﻨﺴاﻦ رﺎ ﮔرﻔﺘﻦ
ﻫﻤوﻄﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺎ ﺷاﺪ رواﻦ ﺳرداﺮ اﯿوﻤﯽ اﺴﺖ ﮐﻪ دﺮ روﺰ ﺷﻨﺒﻪ
27/11/2010 دﺮ ﯾﮑﯽ اﺰ ﭼﻬاراﻬﯽ
ﻫاﯽ ﺷﻬﺮ ﭘاﺘرﺎ ﺑﺎ وﺠودﯿﮑﻪ ﭼراﻎ اﺸارﻪ ﺳرﺦ ﺑوﺪ واﯿاﺸاﻦ دﺮ آﻦ ﻟﺤﻈﻪ دﺮ ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﮐاﻤﯿوﻦ
ﺗرﯿﻠﯽ ﻗراﺮ داﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻠاﺶ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮔوﻨﻪ وارﺪ آﻦ ﺷوﺪ
.

اﻤﺎ دﺮ آﻦ ﻣوﻘﻊ دﯿرﯿﻮ
(  ﻭ ﺑﺎ ﺳرﻌﺖ ﻣﯿﮑوﺒﺪ ﮐﻪ)رارﻨدﻪ،دوﻤﯽ اﺰ ﭘﺸﺖ ﻣﯿاﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ زدﻦ اﯿﺸاﻦ
دﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤدﯽ آﻦ ﺷادرواﻦ ﺑﻪ ﺷﺪ ﺕ زﺨﻤﯽ ﺷدﻪ وﺒﻪ ﺷﻔاﺨاﻨﻪ
(
ﺑﯿﻤارﺴﺘاﻦ
)
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اﻨﺘﻘاﻞ ﻣﯿاﺒﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ اﺰ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺸﻢ اﺰ ﺟﻬاﻦ ﻣﯿﺒﻨﺪ
.

اﻤﺎ ﻣﺘاﺴﻔاﻨﻪ رارﻨدﻪ اﯿﺘاﻠﯿاﯿﯽ ﺑدوﻦ اﯿﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﺴﺖ ﻗاﻨوﻦ ﺳﭙردﻪ ﺷوﺪ ﺑﻌﺪ اﺰ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﯿﮕﻨاﻪ ﺷﻨاﺨﺘﻪ ﺷدﻪ وآزاﺪ ﻣﯿﮕردﺖ
ﭼوﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﻬروﻨﺪ اروﭙاﯽ ﺑوﺪ ودﺮ ﻣﻘاﺒﻞ زﻨدﮕﯽ ﯾﮏ اﻔﻐاﻦ .
آوارﻪ ﮐﻪ اﻤروزﻪ ﺑراﯽ ﻫﯿﺞ ﺷﺨﺺ ﻭ دوﻠﺘﯽ ارزﺶ ﻧدارﺪ
.

ﻧﻪ ﺑراﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻪ ﺑراﯽ دادﮕاﻪ وﻘاﻀﯽ ﮐﻪ ﻣﺠرﯽ ﻗاﻨوﻦ اﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﺰ ﮐﻨاﺮ اﯿﻦ ﻣوﻀﻊ ﺑﻪ ﺳادﮕﯽ
ﺳواﻞ اﯿﻨﺠاﺴﺖ اﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻔﻐاﻦ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﻬروﻨﺪ ﯾوﻨاﻨﯽ وﯿﺎ ﯾﮏ وراروﭙاﯿﯽ ﻣﯿﺒوﺪ ﻫﻤﯿﻦ .ﮔذﺸﺘﻦ
ﮔوﻨﻪ ﺑرﺨورﺪ ﻣﯿﮑردﻨد؟

ﻓراﻤوﺶ ﻧﮕﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﺴﺌوﻞ اﯿﻨﻬﻤﻪ ﺧراﺒﯽ وآوارﮕﯽ ﻣﺎ آﻔﻐاﻨﻬﺎ ﺷدﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ اﺰ
ﮐﺸوﺮ 30
اروﭙاﯿﯽ ﻫﻤراﻪ ﺑاآﻤرﯿﮑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ ﮐردﻨﺪ وواﻨﻤوﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯿ؟
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑدﺒﺨﺘﯽ وﯿراﻨﯽ وآورﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﯿﺰ دﯿﮕﺮ ﺑﻪ ارﻤﻐاﻦ ﻧﯿاوﯿدﻨﺪ
.

ﺧوﺐ ﻣﯿداﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯽ ﮐارﻬاﯽ ﮐردﻨﺪ وﻤﯿﮑﻨﻨﺪ دﺮ ﮐﺸورﻤﺎ اﻤﺎ زﻤاﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳرزﻤﯿﻦ ﻫاﯽ ﺧوﺪ ﺷاﻦ
ﭘﻨاﻪ ﺟﻮ ﻣﯿﺸوﯿﻢ ﺑﻪ اﻨواﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣارﺎ ﻣورﺪ ﺑﯽ اﺤﺘراﻤﯽ ﻗراﺮ ﻣﯿدﻬﻨﺪ اﺰ رﻔﺘاﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﮔرﻔﺘﻪ
ﺗﺎ2دوﻠﺖ ﻭ ﻗواﻨﯿﻦ دﺴﺖ وﭙاﯽ ﮔﯿﺮ ﺷاﻦ ﺑﻪ ﻣاﻨﺪ ﻗاﻨوﻦ
دﺒﻠﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣارﺎ دﺮ ﯾﮏ ﮐﺸوﺮ زﻨداﻨﯽ
ﺳاﺨﺘﻦ ﺑدوﻦ اﯿﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳرﻨوﺸﺖ ﻣاﻦ رﺴﯿدﮕﯽ ﺷوﺪ وﻤﺎ ﻣﺠﺒوﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫروﺰ ﺑﺎ ﺟاﻦ وزﻨدﮕﯽ ﻣاﻦ
ﺑازﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ راﻬﯽ ﺑراﯽ ﺧارﺞ ﺷدﻨﺪ اﺮ اﯿﻨﺠﺎ ﺑﯿاﺒﯿﻢ وﺒﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧاﻄﺮ ﺳرداﺮ دوﺴﺖ ﻋزﯿﺰ ﻣارﺎ
اﺰ ﻣﺎ ﮔرﻔﺘﻦ ﮐﻪ دﺮ اﯿﻦ ﻗﺒاﻞ ﻫﻤﻪ وﻬﻤﻪ ﺀ ﻣﺴﺌوﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﮔرﻔﺘﻪ ﺗﺎ دوﻠﺖ ﯾوﻨاﻦ ﻭ
اﺘﻬادﯿﻪ اروﭙﺎ وﺴازﻤاﻦ ﻣﻠﻞ
روﺢ .
ﺳرادﺮ ﻋزﯿﺰ ﺷاﺪ ﺑاﺪ
.

اﺰ ﻃرﻒ آوارﻪ ﮔاﻦ اﻔﻐاﻦ
:

Πάλι χάθηκε η ζωή ενός ανθρώπου, πάλι ένας Αφγανός πρόσφυγας είναι το θύμα. Ο
συμπατριώτης μας
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Sardar
Aiomi
έπεσε νεκρός το Σάββατο 27/11/2010 στη διασταύρωση της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών –
Αθηνών και Κανελλοπούλου. Ο
Sardar
προσπάθησε να ανέβει σε ένα φορτηγό, που ήταν σταματημένο στο κόκκινο φανάρι, ενώ
ένα δεύτερο φορτηγό που ακολουθούσε αύξησε ταχύτητα και τον χτύπησε. Τον μετέφεραν
σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου και μετά από λίγη ώρα πέθανε. Η αστυνομία
χαρακτήρισε «ελαφρύ» τον θανάσιμο τραυματισμό του
Sardar
και ο ιταλός οδηγός της νταλίκας αφέθηκε ελεύθερος να συνεχίσει το ταξίδι του. Εάν το
θύμα του τροχαίου ήταν ένας Έλληνας ή ένας Ευρωπαίος θα είχαν κάνει το ίδιο; Θα το
είχαν «ξεκαθαρίσει» τόσο εύκολα; Θα το παρουσίαζαν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα;

Ας μην ξεχνάμε ότι η Αμερική μαζί με περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες είναι
υπεύθυνες για την καταστροφή του Αφγανιστάν και τη προσφυγιά του λαού του. Έχουν
βαφτίσει «ειρηνευτική δύναμη» τους στρατούς κατοχής στη χώρα μας και υποστηρίζουν ότι
μας βοηθάνε. Ποιους βοηθάνε όταν το μόνο που καταφέρνουν είναι να καταστρέφουν τη
χώρα μας και εμάς να μας οδηγούν στη προσφυγιά; Ξέρουμε πολύ καλά τι έκαναν και τι
κάνουν στη χώρα μας. Όταν όμως φτάνουμε διωγμένοι από τον πόλεμο στις δικές τους
χώρες, μας κακομεταχειρίζονται και μας προσβάλλουν με κάθε τρόπο. Το ελληνικό κράτος
και η αστυνομία μας έχουν παγιδέψει να ζούμε σε μια χώρα χωρίς δικαίωμα στη ζωή και στο
άσυλο. Έτσι μας αναγκάζουνε να ρισκάρουμε κάθε μέρα τις ζωές μας για να βρούμε τρόπο
να φύγουμε από εδώ. Για αυτό το λόγο χάθηκε η ζωή του φίλου μας Sardar και είναι όλοι
υπεύθυνοι, η Αστυνομία, το ελληνικό κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ο.Η.Ε.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΦΙΛΕ ΜΑΣ SARDAR

Οι Αφγανοί πρόσφυγες
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Sradar Aiomi
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