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  صال شھمامھ و صلیھ سراسریصداقت بابھ، سکرتر اتحاد: سندهینو

  :سخنرانان

  خ مردم ھزاره ی بھ تارینگاه مختصر: سنده، پژوھشگر و مورخی، نویزدانیاستاد کاظم 
 تھ ی مستند از کشتار ھزاره ھا در کویارائھ گزارش: ست آزاد و فعال حقوق بشری، ژورنالدیم جاویداکتر سل

 پاکستان 
 یتھایت اقلی وضعیبررس: نشگاه استوکھلم در دایاسیسنده و استاد علوم سی، نواق احمدیسور داکتر اشتیپروف 

 ک پاکستانیدئولوژی در دولت ای فرقھ ا- یمذھب
 ط  حقوق بشر در پاکستانیم شدن شرایوخ: ایدبان حقوق بشر در بخش پاکستان و آسیرکتر دی، داان حسنی دایعل  
 تھ پاکستانی و کارشناس آموزش و پرورش در کوی، فعال اجتماعنیسور ناظر حسیپروف 
 مردم یارائھ گزارش مستند از معضالت اجتماع: دنی در سویسنده و فعال اجتماعی، نوی قاسمید بومان علاستا 

 در افغانستان ھزاره
 در رابطھ بھ ینگاه مختصر: رانیم ای مقین افغانیت از مھاجریس انجمن حمایس و رئی، رمان نوعارف فرمان 

  ن کنفرانسی ایھا برنامھ یابیران و ارزین ای مھاجریط دشوار زندگیشرا

......................................................................................................................  

الت بلوچستان ی ھزاره در ایت قومیر حد اقل ھشت صد نفر از اقلی اخیک دھھ یدبان حقوق بشر پاکستان، در ی دگذارشبا توجھ بھ 
گناه، شامل زن، کودک و دانشجو، یک بھ سھ ھزار انسان بیور جانشان را در اثر حمالت ھدفمندانھ از دست داده اند و نزدن کشیا

.  و امثال آن انجام داده اندی القاعده مانند لشکر جنگویستی ترورین حمالت را شبکھ ھای ایاریشود بسیادعا م. ده اندیمجروح گرد
  .ت شھر در محالت شان محدود شده اندیون جمعیم ملی نیت، زندگدر حال حاظر با شدت گرفتن حمال

م ی حفاظت از نی برایچگونھ اقدامات عملی کرده، ھیک تماشاگر را بازینکھ نقش ین حال حکومت پاکستان تا کنون بجز ایبا ا
  .ن کشور انجام نداده استیون شھروند ایمل

 1خ یبھ تار" چالشھا و راھکارھا: کشتار ھزاره ھا در پاکستان"وان ر عنی را زی شھمامھ و صلصال کنفرانسیھ سراسریاتحاد
 از فعاالن حقوق بشر از یحدود دوصد اشتراک کننده با شمول برخ. دن برگذار نموده بودی در شھر گونتبرگ سو2012دسامبر 

 ی دادن بھ جامعھ مدنیگاھ آن آیین کنفرانس کھ ھدف از برپایر صفر، درای چند درجھ زیدن، با وجود برف و دمایسراسر سو
  . ھزاره در پاکستان بود، حضور داشنتندیت قومیت اسفبار اقلیدن در مورد وضعیسو

  



  .دی آغاز گرد14:30 ساعت ی ساقی آرزو و علیلی لیکنفرانس با گردانندگ

  

ھ قوم ھزاره توسط عبدالرحمان یات علیف جامع از تعھد جنایک تعریس افغانستان، یخ نوی، محقق و تاریزدانیدر اول استاد کاظم 
س بھ یق معاملھ با ارتش اشغالگر انگلیح داد عبدالرحمان کھ از طری توضیزدانی یآقا. ھ دادی، ارا19ر افغانستان در قرن یخان، ام

گر را ی کشاند و ھزاران تن دیت جامعھ ھزاره را قتل عام کرد، ھزاران تن آنھا را بھ بردگی جمع62%ده بود، چگونھ یقدرت رس
نھا و اموال ھزاره ھا و ی در مورد مصادره زمیزدانی یآقا. مورد شکنجھ و آزار قرار داده و آنھارا مجبور بھ ترک کشور نمود

 ھموار ساختن راھش از مذھب بھ عنوان یو ھمچنان عالوه نمود کھ عبدالرحمان برا. ز شرح دادی اقوام پشتون نیع آنھا برایتوض
ان یو جوب اطاعت اولواالمر و وجوب قتل رافض" را در باره ی را وادار کرده بود کھ کتابی روحانی قاض13لھ استفاده نموده یوس
  .ر در آورندیبھ رشتھ تحر" انیاغیو 

  

  

ن کنفرانس نشان داده شد کھ با ی رحمانھ ھزاره ھا در پاکستان، ساختھ سجاد گوھر، درایک فلم مستند در مورد قتل عام بیپس ازآن 
  .ن حلقھ زدی از حاضریاریدن آن اشک تأسف در چشمان بسید



  

 از حمالت وحشتناک یست آزاد و فعال حقوق بشر، بھ شرح تعدادید، ژورنالیم جاویلم مستند، داکتر سلین فیبالفاصلھ بعد از ختم ا
ر روزنامھ ده و دیھ گردی مختلف حقوق بشر تھی کھ توسط سازمانھای پرداختھ و بھ گزارشھا2012 پاکستان در سال یبر ھزاره ھا

ھ حکومت ی کھ در سایدات جدید ھمزمان با شرح خطرات و تھدیم جاویداکتر سل. ده است، اشاره نمودی کشور منتشر گردیھا
 یالت بلوچستان، برنامھ ھایزه کردن ای آن را از جملھ طالبانی اساسیباشند، علتھای ھزاره میت قومی متوجھ اقلیالتی و ایمرکز

  .ان نمودی بیسم فرقھ ای و تروریومک قیر دموگرافییجاد تغیا

  

 علل و عوامل خشونت ی اش روی در سخنرانی پاکستان-یدنی سویاسیلگر سیسنده و تحلیاق احمد، نویسور اشتیدر ادامھ، پروف
اد چون پاکستان از ی زیح نمود کھ کشورھایھ وضوح تصرشان بیا. ژه در پاکستان پرداختی در منطقھ بوی و فرقھ ایمذھب

جاد پاکستان ی در ایاسیث ابزار سیاو ھمچنان گفت کھ اسالم منح. رندی گی بھ عنوان ابزار فشار کار می و فرقھ ای مذھبییادگرایبن
 یگروھا. دی گردیعھ و سنی شی مذھبین گروھایاست تمکی سی اصلیھ قربانیفا نمود و سپس در دھھ ھفتاد جامعھ احمدینقش مھم ا

 یریجھ گیشان نتیل، این تحلیبا ا. ران قرار گرفتندی و ای سعودیم ھای پاکستان و رژی نظامیکھ خود بعدا مورد سو استفاده دستگاھا
انستان  تشنھ بھ قدرت نھ تنھا در پاکستان بلکھ در افغیم ھایک ھدف نرم توسط رژیث یت ھا منحیگر اقلینمود کھ ھزاره ھا ھمانند د

  .دندی گردیران قربانیو ا



  

دبان حقوق بشر در پاکستان و بخش یرکتر دیان حسن، دای دایو کنفرانس علیدیح، دوباره توسط ویقھ تفری دق15کنفرانس بعد از 
ک یستماتیض، شکنجھ و کشتار سی در پاکستان ھمواره مورد تبعی مذھب- ی قومیت ھای در سخنانش گفت اقلیو. افتیا، ادامھ یآس

الت بلوچستان کھ در طول یشتر در این چالشھا بی ساختھ است کھ ای حقوق بشری جدیرند، کھ پاکستان را دچار چالش ھایگیقرار م
ن کشور، خاطر ی درایقوق بشرت حی با گزارش از وضعیو. ن گروه بوده، وجود دارندین ای طالبان و متحدی برایخ خانھ امنیتار

 ی علیآقا. ده استین درجھ اش رسی بھ بلند تر2012افتھ و در سال یش یر افزای اخینشان کرد کھ حملھ بر ھزاره ھا در سال ھا
 متعلق بھ جامعھ ھزاره بوده است، 2012عھ پاکستان در سال ی شیک سوم از کشتھ شده ھایبا یان ھمچنان گزارش داد کھ تقریدا

 بھ ھزاره ھا ی گزارش داد کھ سال گذشتھ لشکر جنگویو. باشدی در مخاطره می و ھم از نظر مذھبی کھ ھم از نظر قومجامعھ
افتھ و بھ گلولھ بستن ھزاره ھا در ین گروه بھ مردم ھزاره شدت ین ھشدار حمالت ای ایھشدار داد کھ پاکستان را ترک کنند و در پ

 یالتین حال حاکمان بلوچ در حکومت ایدرع. ن مردم روز بھ روز تنگتر کرده استی ای را برایھر گوشھ و کنار جامعھ، زندگ
  .ن مردم نشان نداده اندی با این ھمدردی توجھ بوده و کوچکتریبلوچستان دربرابر معضالت ھزاره ھا کامال ب

 داد کھ مسئلھ کشتار ھزاره ھا را در ده بان حقوق بشر در پاکستان وعدهیس دین بھ عنوان رئیان در پاسخ بھ سواالت حاضری دایعل
  . دیتمام مراجع مربوطھ مطرح نما

  

 یتھ، از جملھ بوجود آمدن گروه ھاین تحوالت کوین کنفرانس اشتراک کرده و شنوندگان را از آخریز دراین نیسور ناظر حسیپروف
 منطقھ پس از یاسی ھمچنان تحوالت سیو. ر بر ھزاره ھا است، آگاه نمودیلشکر االسالم  کھ مسئول حمالت اخ بھ نام یشبھ نظام

  .ھ کردیل و تجزی سابق را  تحلیھ  شورویجھاد افغانستان عل



  

  ند، متأسفانھیو کنفرانس در بخش گفتمان شرکت نمایدیق وی از طریرف جوادن بخش از برنامھ کھ قرار بود احمد شجاع و اشیدرا
ک ینده نزدین دوستان پاسخ داده شده است، در آی کھ توسط ایآن عده سواالت. میم با آنان ارتباط برقرار کنی نتوانستیبھ علت مشکل فن

  . جن نشر خواھند شدیگر سخنرانان تدری دیھمراه با متن سخنران

  

ن ی طالبان و ادامھ ای، از شکنجھ مردم ھزاره افغانستان در عصر حاضر، بخصوص زمان امارت اسالمی قاسمیاستاد بومان عل
قوق بشر گفت کھ ده بان حی بھ نقل از آمار منتشر شده توسط سازمان دیو.  سخن گفتیت ھا بھ دست طالبان بنام کوچیآزار و اذ

اما منابع . دهیف  بھ قتل رسانیکاولنگ، و دو ھزار ھزاره را  در مزار شریان، سھ صد در یطالبان حداقل دو ھزار ھزاره در بام
شتر از ده ھزار ی شمار کشتھ شده گان را بیکھ منابع محلیدھد، در حالی ھزار گزارش م8 ھزار تا 6ن کشتار را یق ایافغان آمار دق

 .ن روز در ھزاره جات ادامھ داشتین کشتار تا چندیکنند کھ ایمبرآورد 

ن کشتار ھا حمالت ی ازیشود، کھ نمونھ ای ناتو در افغانستان، کشتھ میرو ھایز، با حضور نیاو افزود ھزاره ھا در حال حاضر ن
 24 حد اقل 2008 در سال فغانستانون مستقل حقوق بشر ایسیرداد است کھ بھ گزارش کمیمی نما در مناطق بھسود و دایطالبان کوچ

  .ده اندی خانمان گردی ھزار خانواده ب6 خانھ بھ آتش کشانده شده و 48ھزاره کشتھ شده، 

  .ن اعالم نمودد جامعھ ھزاره را از بازگشت طالبای شدیان سخنانش نگرانی در پای قاسمیآقا



  

  

 

راد شد کھ بھ یران، ایت از پناھندگان افغان در ایس انجمن حمایس و رئی کنفرانس توسط عارف فرمان، رمان نویانی پایسخنران
ھ ران ھزاره بودند، کی از پناھندگان در ایاریاو گفت خودش شاھد بوده کھ بس.  کنفرانس پرداختی نکات مھم بحث ھایجمع بند

 و فعاالن حقوق بشر ی فرمان از جامعھ مدنیآقا.  و تعصب قرار داشتھ اندی رحمیوستھ در مواجھھ با بیعھ بودن پی رغم شیعل
 و ی قومیت ھایت ھمھ اقلین امنیدن مطرح کنند تا بر دولت پاکستان بھ منظور تأمین مسألھ را با دولت سویدن خواست کھ ایسو

  . وارد کند، از جملھ ھزاره ھا، فشاریمذھب



 

 
 
 

د و یین تای خوانده شد کھ از طرف حاضری و دریسی انگلی آرزو بھ زبانھایلی و لی ساقین توسط علییر کنفرانس قطعنامھ پایدر اخ
.شودی مربوطھ فرستاده می صفارت ھای امضا شده قطعنامھ بھ عالوه اسناد کشتار ھزاره ھا، برایبرگھ ھا. دیامضا گرد  

 
کشتار ھزاره ھا در پاکستان؛ چالشھا و راھکارھا: گتنبرگ کنفرانس  

 
 قطعنامھ

 
 

  میک بر ھزاره ھا در پاکستان ھستیستماتیان ظلم و قتل عام سیال از جر در سطح بایی قضایک بررسیما خواھان. 
 

 ن یب  ویم کھ قتل عام مردم ھزاره را در سطح ملیدن تقاضا مندی سوی، فعاالن حقوق بشر و رسانھ ھایما از جامعھ مدن
 . انعکاس دھندیملل

 
 نظارت بر اوضاع در پاکستان فرستاده ید را برا و ناظران خویقاتی تحقیم ھایم کھ تی حقوق بشر خواھانیما از ارگانھا 

 .شوند، حفاظت کندیتھا از جملھ ھزاره ھا کھ روزانھ کشتھ میند تا از حقوق اقلیو بر دولت پاکستان فشار وارد نما
 

 ت حقوق ی وضعیند تا خواستار بھبودیدن فشار وارد نمایم کھ بر دولت سویینمایدن درخواست می سویما از جامعھ مدن
 .ن کشور شودیدن بھ ای سوی ھرسالھ اقتصادیتھا بھ شمول ھزاره ھا دربرابر کمکھای و حفاظت از اقلبشر



 
 یک برنامھ مشخص برایند تا ی عضو ناتو مطرح نمای ما را با کشورھایم کھ نگرانیینمایدن تقاضا میما از حکومت سو 

 ندی نمایریتھ از بازگشت طالبان جلوگر مسلح افغنستان درنظر گرفیگر شھروندان غیحفاظت از ھزاره ھا و د
 

 ران با ی ای اسالمی جمھورین مللین بیران و برخورد مطابق بھ قوانیت حقوق بشر در ای وضعیما خواستار بھبود
 مین کشور ھستی دراین افغانیمھاجر

 

  . ردیگیک در دسترس ھمھ قرار مینده نزدین کنفرانس، در آی ای سخنرانیوھا و متن ھایدیو: نوت
  : شھمامھ و صلصالیھ سراسریتباط با اتحادار
     ShahmamaSalsalSweden/com.facebook.www:  سبوکیف
 
  ShahmamaSalsal@:   تریتو
   com.gmail@salsal.shahmama: لیمیا

 
 
 

  


