Πακιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί
σε επίθεση εναντίον σιιτών
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Μιαβόμβα κρυμμένη ανάμεσα σε σακούλες με πατάτες σε υπαίθρια λαχαναγορά στο Πακιστάν
προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον 20 Πακιστανών, οι μισοί από τους οποίους ανήκουν
στη σιιτική μειονότητα των Χαζάρα, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Τουλάχιστον48 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη που σημειώθηκε στην πόλη Κουέτα,
πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλουτσιστάν, σύμφωνα με νέο απολογισμό του υπουργού
Εσωτερικών της επαρχίας, τον Ζία Ούλαχ Λάνγκου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δύο από τα θύματα είναι
παιδιά.
Όπωςδήλωσε αστυνομικός που βρισκόταν στο σημείο, η αγορά ήταν γεμάτη την ώρα της
επίθεσης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί.
Μιαομάδα των Πακιστανών Ταλιμπάν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, η οποία εξαπολύθηκε
μαζί με την εξτρεμιστική, σουνιτική οργάνωση Λάσκαρ-ε-Τζανγκβί, που ευθύνεται για πολλές
επιθέσεις εναντίον σιιτών στο Πακιστάν.
Ηεπίθεση σημειώθηκε έπειτα από μια παύση σχεδόν ενός έτους στα βίαια επεισόδια εναντίον της
μειονότητας των Χαζάρα στο Μπαλουτσιστάν, αν και καταγράφηκαν μεμονωμένα περιστατικά
πυροβολισμών.
Μέλητης σιιτικής μειονότητας των Χαζάρα –η οποία μετρά περίπου 500.000 ανθρώπους σε
σύνολο πληθυσμού 2,3 εκατομμυρίων στην Κουέτα-- έχουν γίνει συχνά στο παρελθόν στόχος
σουνιτικών αντάρτικων οργανώσεων, ανάμεσά τους και το Ισλαμικό Κράτος, τόσο στο Αφγανιστάν
όσο και στο Πακιστάν.
Το2013 τρεις βομβιστικές επιθέσεις σε συνοικίες των Χαζάρα προκάλεσαν τον θάνατο
περισσότερων από 200 ανθρώπων, γεγονός που ώθησε τις δυνάμεις ασφαλείας να συνοδεύουν
τα λεωφορεία που μεταφέρουν τα μέλη της μειονότητας αυτής στην αγορά. Το ίδιο έγινε και
σήμερα, όμως η έκρηξη σημειώθηκε στον χώρο της αγοράς.
ΟΌμαρ Ουαράιχ, αναπληρωτής διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας για τη Νότια Ασία,
χαρακτήρισε την επίθεση "οδυνηρή υπενθύμιση των απειλών που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η
κοινότητα των Χαζάρα στην Κουέτα".

Ηκυβέρνηση του πρωθυπουργού του Πακιστάν Ίμραν Χαν πρέπει φροντίσει "για να προστατεύσει
αποτελεσματικά" τους Χαζάρα προκειμένου "να τερματιστεί μια αιματοχυσία που διαρκεί
περισσότερο από μία δεκαετία και έχει προκαλέσει τρόμο στην κοινότητά τους".
Παράτην επίθεση αυτή η ασφάλεια έχει βελτιωθεί σημαντικά στο Πακιστάν, όπου οι επιθέσεις
αποτελούσαν ρουτίνα από το 2001 ως το 2015. Σύμφωνα με το CRSS, ένα πακιστανικό think
tank, 1.131 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βία επεισόδια –πολιτικά, εξτρεμιστικά ή εγκληματικά—το
2018, πτώση 80% σε σχέση με το 2015.
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