
  

تظاهرات در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در نيويارك در اعتراض به حمله مسلحانه كوچي ها بر 

  جات مناطق هزاره

  

هاي مرتبط با  هاي مقيم شرق امريكا در اعتراض به حمله مسلحانه كوچي افغان ،1389  جوزا14 برابر با 2010روز جمعه، چهارم جون 

  . مقابل دفتر سازمان ملل متحد در شهر نيويارك تظاهرات كردندجات در  طالبان بر مناطقي از هزاره

   

هاي مرتبط با طالبان به مناطق بهسود، دايميرداد، خوات و ناهور در واليت هاي وردك و   اعمال وحشيانه كوچيتظاهركنندگان

 محكوم نمودند و با قرنيان اين تجاوز غزني كه منجر به كشته شدن غيرنظاميان، اطفال و غارت وسيعي در آن مناطق گرديد، را شديداً

  . ندكرد ابراز همدردي

  

 در متحد   و هيئت سياسي سازمان مللمتحد سازمان مللمتحد خواستند تا  ملل اي از سرمنشي سازمان  قطعنامهتظاهركنندگان طي

كه هرساله   جداً توجه نمايدجات زارهيت شهروندان ملكي افغانستان مخصوصاً امنيت ساكنان مناطق هنم براي حفظ ا)يوناما (افغانستان

 همراه است، قرار  حمايت ضمني عناصري در داخل حكومت كرزيا طالبان كه باها مرتبط ب به طور منظم مورد حمله مسلحانه كوچي

 جداً عمل جات  ملكي هزارهافغانستان فشار وارد كند تا به وظيفه قانوني خويش در قبال حفظ امنيت شهروندان و بر دولت مي گيرند

   . نمايد

  

 در مقابل دفتر سازمان ملل هاي مقيم شرق امريكا    اقشار مختلف افغان و حضور خانواده ها و اطفال باقبل از ظهر 11ساعت  تظاهرات

  .  و تحويل آن به دفتر سرمنشي سازمان ملل متحد پايان يافت صدور قطعنامه بعد از ظهر با 2 و ساعت دبرگزار گرديمتحد 

  

  : سرمنشي سازمان ملل متحد خواستند تا سازمان ملل متحد از در اين قطعنامهتظاهركنندگان

 ؛جدي نمايدتوجه  ها براي حفظ امنيت شهروندان بي دفاع هزاره ها در مقابل حمله وحشيانه كوچيبايد  .1

ن كه دولت افغانستان را موظف  قانون اساسي افغانستا 14ها مطابق به ماده   ها و كوچي معضله هزاره دائميبايد براي حل .2

 ؛ كنداي ايفاء  نقش فعال و سازندهبه اسكان دائمي كوچي ها مي سازد،

عبدالرحمن و فرمانروايان سابق كه حق استفاده از شاه بايد بر دولت آقاي كرزي فشار بياورد تا همه فرامين كه توسط  .3

 ؛انوني اعالم نمايدقد ملغي و غيرنده جات را به كوچي مي چراگاه هاي مناطق هزاره

 ناهور را دستگير و  بر دولت  كرزي فشار بياورد تا عاملين كشتار مردم بي دفاع هزاره در مناطق بهسود، دايميرداد، وبايد .4

  ؛محاكمه نمايد

ها در مناطق بهسود،   حمالت مسلحانه كوچيشرايط امن را براي برگشت بيجاشدگان بر دولت كرزي فشار بياورد تا بايد .5

  ؛بپردازداين حمالت  فراهم آورده و به جبران خسارت قربانيان دايميرداد

 در همه مناطق ها  و مانع از آمدوشد مسلحانه كوچياقدام نمايدها  ا به خلع سالح كوچي بر دولت كرزي فشار بياورد تبايد .6

  . افغانستان گردد


