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ﻗطﻊ ﻧﺎﻣﮫ

از ﯾﮑﺳﺎل ﺑدﯾﻧﺳو ﮐﺷﺗﺎر ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ھزاره در ﺷﮭر ﮐوﺋﺗﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷدت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺗﺎ ﮐﻧون ﺣدود ﯾﮑﮭزار ھزاره اﻋم از زن،
ﮐودک  ،ﭘﯾر و ﺟوان ﻓﻘط ﺑﮫ ﺟرم ھزاره ﺑودن ﺑﺷﮑل ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾده اﻧد .ھم اﮐﻧون ﯾﮏ ﺗﺻﻔﯾﮫ ﻗوﻣﯽ آﺷﮑﺎر در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
در ﺟرﯾﺎن اﺳت و ھر ﮔوﻧﮫ ﺳﮑوت درﯾن ﻣورد ﭘﺎﻧﮭﺎدن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﯾﺛﺎﻗﮭﺎ و ﻣﻌﺎھدات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﻣور ﻣوﺟودﯾت و ﺣﻘوق اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی
ﻗوﻣﯽ اﺳت ..ﻣوﺿﻊ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ دوﻟت ﻧﺎروی ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﻧﻌﮑس ﮔردﯾده اﺳت ،ﺟﺎی ﺳﭘﺎﺳﮕذاری اﺳت اﻣﺎ دوﻟت
ﻧﺎروی ﻣؤظف اﺳت ﺗﺎ ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ دﯾر ﺷود ،دﺳت ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﺟدی ﺗر زﻧد.
ﮐﺷﺗﺎر وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ھزاره ھﺎ در ﮐوﯾﺗﮫ ﺗوﺳط ﻧﯾرو ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻟﺷﮑر ﺟﻧﮕﮭوی ،طﺎﻟﺑﺎن ،ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺟرﯾﺎن دارد.
ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﮐﮫ اﯾن اﻋﻣﺎل ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺧود را ﺑﺎ اﯾدﺋوﻟوژی ﻣذھﺑﯽ و ﻗوﻣﯽ ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﺷﺗﺎر را ﺑﮫ
ﻋﮭده ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﻋزم ﺧود را ﺗﺎ ﮐﺷﺗن آﺧرﯾن ﻓرد ھزاره در ﮐوﺋﺗﮫ اﺑﻼغ ﻧﻣوده اﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﺷﯾوه و ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻧدرس
ﺑﯾرﯾﻧﮓ ﺑری وﯾﮏ  ،ﻋﺎﻣل ﺟﻧﺎﯾﺎت  ٢٢ﺟوﻻی ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ  ،آﻧرا دﻧﺑﺎل ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺟﻧﺎﯾت ﭘﯾﺷﮫ و ﺗﺑﮭﮑﺎر ﮐﮫ ھوﯾت ﺷﺎن
ﺑر ﮐﺳﯽ ﭘوﺷﯾده ﻧﯾﺳت ھم در ﮔذﺷﺗﮫ و ھم در ﺷراﯾط ﺣﺎﺿر از ﺣﻣﺎﯾت ﺑﺧﺷﮭﺎی از دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑوﯾژه دﺳﺗﮕﺎه ﺑدﻧﺎم اﺳﺗﺧﺑﺎرات
ﻧظﺎﻣﯽ آی .اس آی ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در دﻓﺎع از ﻣردم ھزاره ﮐﺎری ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺟﺎم ﻧداده اﺳت .رھﺑران اﯾن ﮔروه ھﺎ ی ﺗرورﯾﺳت ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ ﺗذﮐر رﻓت
در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎ ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ﺑﯽ.ﺑﯽ.ﺳﯽ .اﻧﺟﺎم داده اﻧد ،ﺻرﯾﺣﺂ ﻣﺳووﻟﯾت اﯾن ﮐﺷﺗﺎر ھﺎ را ﺑﻌﮭده ﮔرﻓﺗﮫ و ﻋزم
ﺧود را در ﺗداوم اﯾن ﮐﺷﺗﺎر اﻋﻼم داﺷﺗﮫ اﻧد .وﻟﯽ ﺑﺎ آن ھم اﯾن اﻓراد ازاداﻧﮫ و ﺑطور ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد
و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺷﮏ دﺳت داﺷﺗن ﺑﺧﺷﮭﺎی دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﮐﺷﺗﺎر ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣردم ھزاره ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد.
ﻓﺿﺎی ﻧﺎ اﻣﻧﯽ و وﺣﺷت ﮔﺳﺗرده ای ازﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑر ﻣردم ھزاره ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﺷده و اﻣﻧﯾت ﺗردد ،ﮐﺎر و ﺗﺣﺻﯾل را از ﻣردم ﺑﯾدﻓﺎع
ھزاره ﺳﻠب ﮐرده اﺳت .آﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺑﺢ ﺑرای اﺟرای ﮐﺎر ھﺎی روزﻣره از ﻣﻧﺎزل ﺷﺎن ﺧﺎرج ﻣﯾﺷوﻧد ،ﻣطﻣﯾن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﭘﺎﯾﺎن روز زﻧده ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑر ﮔردﻧد .ﻣردم ھزاره ﺑﺎ ﺑﯾﭼﺎره ﮔﯽ ﺷﺎھد ﮐﺷﺗﺎر اﻓراد ﺧود ھﺳﺗﻧد و ﮐﺎری ﺑﮫ ﺟز ﻣﺎﺗم و
ﺗدﻓﯾن ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﮔﺎن  ،آوارﮔﯽ و اﻋﺗراض ھﺎی ﻣدﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺂﺛﯾر ﮔذار ﻧﯾﺳﺗﻧد،از آﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻧﯾﺳت .
ﻣﺎ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺗظﺎھرات اﻣروز ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم ﮐﮫ دوﻟت ﻧﺎروی ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات ﺑﯾن اﻣﻠﻠﯽ و دﻓﺎع از ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود ﺟدا
ﻋﻣل ﻧﻣوده و از ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد .ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺷدﯾد ﻓﺎﺟﻌﮫ ،ﻣﺎ ﺧواھﺎن ﻧﮑﺎت زﯾر ھﺳﺗﯾم :
١ـ دوﻟت ﻧﺎروی ھﯾﺋت را ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ اوﺿﺎع ﺑطور ﻋﺎﺟل ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻘرﺳﺗد.
 -٢اﻗداﻣﺎت ﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﺗوﻗف ﮐﺷﺗﺎر ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ھزاره ھﺎ در ﮐوﯾﺗﮫ -ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن.
 -٣اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر ﺑر دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی آن در ﻧﺎروی ﺑرای دﺳﺗﮕﯾری رھﺑران ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮔروه ھﺎی
ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻟﺷﮑر ﺟﻧﮕﮭوی ،طﺎﻟﺑﺎن و ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﮫ ،ﮐﮫ وﻗﯾﺣﺎﻧﮫ از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺷﺎن دﻓﺎع ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -٤ﺗوﻗف ﻓوری ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﮔروه ھﺎی ﻧﺎﻣﺑرده و ﺗﺣرﯾم ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻟﺷﮑر ﺟﻧﮕﮭوت ،طﺎﻟﺑﺎن و ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﮫ
ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -٥دﻓﺎع ﻓﻌﺎل و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ از ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ھزاره ھﺎ .

ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗدارک اﻋﺗراﺿﺎت در دﻓﺎع از ھزاره ھﺎی ﮐوﯾﺗﮫ  -ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
اﺳﻠو -ﻧﺎروی

