شولهاز منان

مدافع عن حقوق اإلنسان ،بنغالديش
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ُق ِّطع حتى الموت بسبب دفاعه
عن حقوق المثليات والمثليين

شولهاز منان

مدافع عن حقوق اإلنسان ،بنغالديش

وكان شولهاز مؤسس المجلة الوحيدة في بنغالديش
المكرسة لقضايا المثليات والمثليين وذوي الميول
ً
جنسيا ومزدوجي النوع
الجنسية الثنائية والمتحولين
وأحرار الجنس ،وهي مغامرة جريئة في بلد تُ عتبر فيه
ً
ويعتقد أن مهاجميه
العالقات المثلية
عمال غير مشروعُ .
ينتمون إلى جماعة «أنصار اإلسالم» ،وهي الجماعة
المتطرفة نفسها المسؤولة عن طائفة واسعة من
االعتداءات المماثلة على مدونين يدافعون عن اإللحاد
وحقوق المرأة والعلم وغيرها من القضايا العلمانية.
وعلى مدى عام منذ االعتداء الذي وقع في أبريل/
نيسان  ،2016وعلى الرغم من توفر أدلة ،من بينها
إفادات شهود عيان وصور كاميرات مراقبة ،فإنه لم
ُيتهم أحد بارتكاب عملية القتل تلك .وباإلضافة إلى
االستجابة البطيئة من جانب الشرطة ،فإن الحكومة

ُأكتب رسالة إلى وزير داخلية
بنغالديش

إن هذا التردد أو عدم االستعداد للعثور على قتَ لة
شولهاز وتوجيه االتهام لهم ،إنما يبعث برسالة مدمرة
لنشطاء المثليات والمثليين وذوي الميول الجنسية
ً
جنسيا ومزدوجي النوع وأحرار
الثنائية والمتحولين
يتحدون بعملهم الوضع الراهن.
الجنس وغيرهم ممن
ُّ
وكما يقول شقيق شولهاز ،فإن تقاعس الشرطة ُيظهر
أن «الحكومة غير مهتمة ...ويعتقد أن هذه القضية
[العالقات المثلية] ماتت بموت شولهاز».
ُأطلب من حكومة بنغالديش تقديم قتَ لة شولهاز إلى
ساحة العدالة.

إظهر لعائلة شولهاز بأنها
ليست وحدها

ُأطلب منه فيها ضمان تقديم قتلة شولهاز إلى ساحة العدالة.

إرسل لها رسالة أمل ودعم.

Asaduzzaman Khan
Ministry of Home Affairs
Bangladesh Secretariat, Building – 8
Dhaka
Bangladesh
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كان شولهاز منان وزميله في شقته عندما اقتحمها
رجال تظاهروا بأنهم عمال توصيل ووهم يحملون
ً
تقطيعا حتى
بلطات حادة ،وانهالوا على كال الرجلين
ناظري والدة شولهاز ،البالغة من العمر
الموت أمام
ْ
ً
عاما.
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أنحت بالالئمة على الضحايا .وعقب مقتل شولهاز
صرح وزير في الحكومة بأنه ال ُيسمح
بوقت قصيرَّ ،
تروج «للجنس غير الطبيعي» في
للحركات التي ِّ
مجتمع بنغالديش.

