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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، 
ھم اکنون یک تصفیھ قومی آشکار در پاکستان . بھ قتل رسیده اندای ھزاره بودن بشکل بیرحمانھ کودک ، پیر و جوان فقط بھ جرم 

در جریان است و ھر گونھ سکوت درین مورد پانھادن بھ تمام میثاقھا و معاھدات بین المللی در مور موجودیت و حقوق اقلیتھای 
 ناروی کھ در نامھ وزارت خارجھ منعکس گردیده است، جای سپاسگذاری است اما دولت حمایتی دولتموضع .. قومی است

.ناروی مؤظف است تا قبل از آنکھ دیر شود، دست بھ اقدامات جدی تر زند  

 .شکر جنگھوی، طالبان، سپاه صحابھ بھ شدت جریان دارد ھزاره ھا در کویتھ توسط نیرو ھای اسالمی مانند ل وحشیانھ کشتار
مذھبی و قومی توجیھ میکنند، نھ تنھا مسئولیت کشتار را بھ دگرایان جنایتکار کھ این اعمال تروریستی خود را با ایدئولوژی بنیا

 این ھمان شیوه و منطقی است کھ آندرس .عھده می گیرند کھ عزم خود را تا کشتن آخرین فرد ھزاره در کوئتھ ابالغ نموده اند
 این نیروھای جنایت پیشھ و تبھکار کھ ھویت شان . جوالی سال گذشتھ ، آنرا دنبال میکند٢٢، عامل جنایات بیرینگ بری ویک 

بر کسی پوشیده نیست ھم در گذشتھ و ھم در شرایط حاضر از حمایت بخشھای از دولت پاکستان بویژه دستگاه بدنام استخبارات 
  .اس آی برخوردار می باشد. نظامی آی

  ھمانطوریکھ تذکر رفترھبران این گروه ھا ی تروریست. داده است انجام ن خاصیم ھزاره کاریدولت پاکستان در دفاع از مرد
 ھا را بعھده گرفتھ و عزم ام داده اند، صریحآ مسوولیت این کشتارانج. سی.بی.ز جملھ با ژورنالیست بیکھ ادر مصاحبھ ھایی 

  مینمایند و فعالیت  آن ھم این افراد ازادانھ و بطور قانونی در پاکستان زندگیولی با. خود را در تداوم این کشتار اعالم داشتھ اند
. تقویت می بخشد کشتار سیستماتیک مردم ھزاره و این مسئلھ  شک دست داشتن بخشھای دولت پاکستان را  

صیل را از مردم بیدفاع فضای نا امنی و وحشت گسترده ای ازین ناحیھ بر مردم ھزاره مستولی شده و امنیت تردد، کار  و تح
د کھ آنھا زمانی کھ صبح برای اجرای کار ھای روزمره از منازل شان خارج میشوند، مطمین نیستن. ھزاره سلب کرده است
 مردم ھزاره با بیچاره گی شاھد کشتار افراد خود ھستند و کاری بھ جز ماتم و . زنده بھ خانھ بر گردندمیتوانند در پایان روز

  . و اعتراض ھای مدنی کھ تآثیر گذار نیستند،از آنھا ساختھ نیست ، آوارگی ده گانتدفین کشتھ ش

بھ تعھدات بین امللی و دفاع از حقوق انسانی خود جدا   ناروی تقاضا می نماییم کھ دولتما اشتراک کنندگان در تظاھرات امروز
:فاجعھ، ما خواھان نکات زیر ھستیم  تشدید  برای جلوگیری از.فاجعھ بیشتر انسانی جلوگیری نمایدعمل نموده و از   

.ضاع بطور عاجل بھ پاکستان بقرستدـ دولت ناروی ھیئت را جھت بررسی او١  

. پاکستان-   اقدامات سریع عملی برای توقف کشتار سیستماتیک ھزاره ھا در کویتھ-٢  

ھبران شناختھ شده و فعالین گروه ھای  اعمال فشار بر دولت پاکستان و نمایندگی ھای آن در  ناروی برای دستگیری ر-٣
.تروریستی مانند لشکر جنگھوی، طالبان و سپاه صحابھ، کھ وقیحانھ از جنایات شان دفاع مینمایند  

 توقف فوری فعالیتھای گروه ھای نامبرده و تحریم منابعی کھ بھ جریانات تروریستی لشکر جنگھوت، طالبان و سپاه صحابھ -٤
.ایندکمک مالی و سیاسی مینم  

.  دفاع فعال و ھمھ جانبھ از حقوق انسانی ھزاره ھا -٥  

  پاکستان-کمیتھ تدارک اعتراضات در دفاع از ھزاره ھای کویتھ 

  ناروی- اسلو


