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„Procedura 1503”
ABY ZBADAĆ I UZNAĆ SYSTEMATYCZNE, ZAMIERZONE I CELOWE ZABIJANIE SIKHÓW PODCZAS
LISTOPADA 1984 r. JAKO „LUDOBÓJSTWO”
W pierwszym tygodniu listopada 1984 r., wówczas rządząca partia w Indiach, Indyjski Kongres Narodowy „znana również jako Partia
Kongresowa (I)” zorganizowała i przeprowadziła ataki na Sikhów w całych Indiach, dokonanych w celu zniszczenia społeczności
Sikhów, rozpoznawalnej mniejszości religijnej.
Owe ataki na życie, mienie, i miejsca kultów Sikhów starannie zaplanowano i przeprowadzono w identyczny sposób. W wyniku czego
zginęło ponad 30,000 (trzydzieści tysięcy) Sikhów; kobiety były gwałcone, Gurudwary Sikhów zostały spalone, a nieruchomości
Sikhów splądrowane. Ponad 300,000 (trzysta tysięcy) Sikhów zostało przymusowo wysiedlonych.
Powaga, skala, a w szczególności zorganizowany charakter tych ataków były skrywane przez indyjskie rządy, przedstawiając je jako
„Zamieszki przeciwko Sikhom w Delhi w listopadzie 1984 r.”. Ataki te nie były „zamieszkami”, nie ograniczały się również wyłącznie
do Delhi. W rzeczywistości, w listopadzie 1984 r. Sikhowie zostali zaatakowani w 18 stanach i ponad 100 miastach w całych Indiach z
konkretnym zamiarem zniszczenia społeczności Sikhów.
Zamierzony i celowy charakter ataków na życie, mienie, i miejsca kultów Sikhów w listopadzie 1984 r. czyni je zbrodnią
„Ludobójstwa” zgodnie z Artykułem II Konwencji ONZ w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa.
ODKRYCIE NOWYCH DOWODÓW - MASOWE GROBY SIKHÓW ZAMORDOWANYCH W
LISTOPADZIE 1984 r.
Nowe wstrząsające nowe dowodu ujawniają masowe groby, zniszczone wioski, spalone Gurudwary (Świątynie Sikhów) oraz inne
ślady unicestwienia populacji Sikhów podczas listopada 1984 r. Odkrycie masowego grobu Sikhów zabitych podczas listopada 1984 r.
w wiosce Hondh-Chillar, Stanie Haryana, w Indiach w lutym 2011 r. jest najnowszym dowodem na zamierzone, celowe i planowane
ataki przeciwko Sikhom w listopadzie 1984 r. Po odkryciu masowych grobów w Hondh-Chillar, Haryana, 15 lutego 2011 r., kolejne
podobne dowody ataków na ludność Sikhów podczas listopada 1984 r. zostały ujawnione w kilku innych stanach Indii, w tym: Bengal
Zachodni, Uttar Pradesh oraz Dżammu i Kaszmir.
Opuszczone ruiny i ludzkie szczątki pozostawione na nowo odkrytych terenach ludobójstwa w całych Indiach, wraz z oficjalną
dokumentacją rządu Indii są najbardziej wyraźnymi, niepodważalnymi oraz przekonującymi dowodami na to, że zabijanie Sikhów
podczas listopada 1984 r. było „Ludobójstwem”.
Ja, niżej podpisany(a), zwracam się do „Komitetu 1503” Organizacji Narodów Zjednoczonych o:
a)

b)

ZBADANIE systematycznego, zamierzonego i celowego zabijania Sikhów przeprowadzonego w całych Indiach podczas
pierwszego tygodnia listopada 1984 r., które było skutecznie tuszowane przez kolejne rządy Indii jako „zamieszki przeciwko
Sikhom” ograniczające się wyłącznie do Delhi.
UZNANIE i OGŁOSZENIE systematycznej, zamierzonej i celowej rzezi Sikhów podczas listopada 1984 r. jako
„Ludobójstwo” zgodnie z Artykułem II Konwencji ONZ w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa.
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