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                   حمايت از جنايتکاران، جنايت می آفريند               

هويت يک تعداد از هموطنان مظلوم چند روز قبل يک گروپ وحشی، درنده خوی و بی 
کابل از بس مسافر بری پايان کرده و آنها را به قتل  -و عاجز ما را در مسير راه غور

دليل اين عمل تا امروز مجهول باقی مانده است وقاتل هم تا هنوز شناسايی نشده . رساندند
ولی کدام مرجع اين عمل به يکی از قوماندانان طالب در محل نسبت داده شده است . است

 14اين عمل فجيع که در آن به تعداد .  مستقل اين اتهام را تا هنوز تصديق نه نموده است
تن از هموطنان ما که گفته می شود همه برادران هزارۀ ما هستند، شامل مردان، ريش 
سفيدان، زنان و اطفال بودند از جمله داماد، عروس و خواهر داماد هم شامل بودند، بعد 

تم مراسم عروسی به طرف کابل برای گذشتاندن عيد سعيد الفطر در حرکت بودند، از خ
بشکل ظالمانۀ آن مورد رگبار آتشين مرمی قرار داده می شوند و مظلومانه جان های 

هيچ وجدان سالم نمی تواند همچو يک عمل وحشيانه را . شرين شان را از دست می دهند
ن عمل را شديداً تقبيح می کنم و از دولت افغانستان من هم به نوبۀ خويش اي. توجيه نمايد

به خصوص ارگان های امنيتی و استخباراتی خواهش می کنم تا عدالت را تأمين و هرچه 
عاملين اين حادثه هر . زود تر عاملين اين فاجعه را تشخيص، دستگير و مجازات نمايند
قومی و نژادی به دستور که بوده باشد، هدف آن بدون شک ايجاد تفرقه و خصومت های 

.بادارن خارجی شان بوده است  

بحث اصلی اين نوشته در مورد سلوک دو گانه در برابر جنايتکاران می باشد که در 
در ادارۀ که اکثر مقامات آن به جنايات بزرگ . ادارۀ آقای کرزی و مردم ما حاکم است

دولت و حکومت را  جنگی متهم باشند، همين جنايتکاران درنده خوی سمت های بزرگ
در دست داشته باشند، همين وحشيان رهبری قسمت از اقوام را بدوش داشته باشند و ما 

آنها را بحيث رهبر ما به رسميت بشناسيم، باالخره همين درنده گان سرنوشت مملکت را 
 رقم بزنند، چطور بتوانيم اميد تطبيق قانون و عدالت را از آنها داشته باشيم؟ 
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که از يک گروپ از جنايتکاران حمايت صورت بگيرد بايد انتظار به کيفر در اجتماع 
رسانيدن جنايتکار ديگر را نداشته باشيم و بايد همه وحشت و بربريت را طبيعی پنداشت 

...و آن را تحمل نمائيم  

در عکس العمل به اين عمل فاجعانه همۀ ملت غيور ما شامل تمام اقوام با هم برادر ما 
همه .  ون، تاجيک، ازبک، اهل تشيع و اهل تسنن وغيره موقف مشابه گرفتنداعم از پشت

خود را در عزاداری شريک پنداشتند، همه اين عمل را به شديد ترين الفاظ تقبيح نمودند 
و باالخره همه اقوام باهم برادر به يک صدا از ادارۀ حاکم خواستار تعقيب، دستگيری و 

من در شبکه ای اجتماعی فيسبوک  تعداد کثير از  .مجازات عاملين اين فاجعه شدند
هموطنان ما را که به اقوام مختلف تعلق داشتند شاهد بودم که در پست های شان اين عمل 

را در پروفايل " من هزاره هستم" را به شديد ترين لحن تقبيح نمودند و اکثراً شعار های 
رادر ما برای ما قوت قلب می دهد و اين همدلی و اتحاد اقوام باهم  ب. شان گذاشته بودند

اميد ها را برای آيندۀ درخشان و صلح آميز در افغانستان واحد ويک پارچه زنده می 
. سازد  

کوشش برای قومی تراشيدن موضوع جرمی غور توسط يک تعداد فرصت 
:طلبان  

متأسفانه يک تعداد از هموطنان ما که در اعتراض به اين عمل وحشيانه وجرمی کوشش 
. ی کنند رنگ قومی و مذهبی بدهند که خيلی خطرناک بوده و يک خيانت ملی می باشدم

اين عمل يک عمل جرمی فردی بوده و بايد .  جنايتکار به هيچ قومی منسوب نمی باشد
افغانستان از اندک کشورهای . از دادن رنگ قومی و مذهبی به آن جداً خود داری شود

کشورهای اسالمی منطقه خشونت های فرقه يی و  است که در آن در آن به مقايسه به
. مذهبی کمرنگ تر است و بايد از تشديد آن جلوگيری گردد  

يک مقالۀ را به نشر " کمال الدين حامد" به اسم " جمهوری" در وبسايت خبرگزاری 
سپرده است که در آن کوشش نموده اين عمل را باالتر از يک عمل جرمی فردی قلمداد 

مل فجيعی را که توسط يک گروپ کوچک که هويت شان هم هنوز معلوم اين ع. نمايد
نيست حتی طالبان مسؤوليت آن را نپذيرفته و آن را رد نموده است، خواسته است آن را 
جزء از برنامه ای  تفوق جويی قومی و مذهبی وانمود نمايد و احساسات قومی و مذهبی 

.را تحريک نمايد، که خيلی تأسف بار است  
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کشتار در غور به جرم "در قسمت از مقالۀ خود تحت عنوان " کمال الدين حامد"  آقای
هرصورتی که باشد شريک اصلی جنايت به  "چنين مينگارد  "هزاره بودن يا شيعه بودن؟

کسانی اند که به شکل مدرن تری بر تماميت خواهی قومی اصرار ميکنند و با توسل به 
در حقيقت اين ". راطی، هيزم آور اين آتش می باشندلجاجت های مزمن و لفاظی های اف

يک نوع هيزمی است که بر آتش نفاق های قومی، فرقه يی و " کمال الدين" جملۀ آقای 
 1.مذهبی که هدف دشمنان قسم خوردۀ کشور است، ريخته می شود

در جای ديگری در وبسايت فدراسيون هزاره گان استراليا هم طی يک اعالميۀ تحت 
اين فاجعه را رنگ قومی و مذهبی  "به مناسبت قتل عام هزاره ها در واليت غور"عنوان 

در قسمت از آن . داده و به نحوی موقف انتقام جويانه از اقوام ديگر را اختيار نموده است
افسوس هزاران افسوس، كه سرجنگ ها، يوسف بيگ ها، خالق ها، گاو " می خوانيم که 

سر در نقاب خاك . …كاكا ها، بخشوها، وماتى ها و سوارها، اسحاق برگدها، جعفر 
جامعه . و رهبر فرزانه ى هزاره ها شهيد مزارى از جهان رخت بر بسته است. كشيده اند

هزاره بى شبان گرديده و طعمه ى گرگ هاى درنده و وحشى شده اند و اگر شبان هايى 
غور جان نوعروس و  تراژدي غم انگيزى كه در مسير. هستند، با گرگ ها هم كاسه اند

تازه داماد، و جمعى دگر از مسافران هزاره راگرفت و با گلوله هاى طالبان اين هم 
قماشان داعش و القاعده و اجيران آى اس آى و مافياى قدرت شهيد شدند، نه آغاز فاجعه 
بوده و نه پايان نسل كشى انسان هزاره است، بلكه انسان هزاره در گراف نخست تصفيه 

ر كشور قرار دارد، به قول و الى غور چهارده تن از هزاره ها از ميان مسافران قومى د
گل چين مى شوند و آنگاه نوبت ازبيك ها و تاجيك ها و نورستانى ها و بلوچ ها و دگران 

جغرافياى خونين امروزه هزارستان است و فردا جاهاى ديگر خواهد بود، . خواهند بود
رسانه هاى كشور نيز سمت و . اقتدار يكسويه است شعار وحدت ملى داعيان قدرت و
چشم و گوش شان را به اين گونه فاجعه هاى انسانى . سوى خاصى را تعقيب مى دارند

 "   2.كه در حق انسان هزاره مى رود بسته اند

درينجا فدراسيون محترم هزاره گان آستراليا به نحوی خواسته است اقوام غير پشتون را 
زيررا در لست فوق نام . ساخته تا موقف مشترک برضد شان بگيرد برضد پشتون متحد

اکثر اقوام ديگر به جزء از پشتون ها را تذکر داده است که به استدالل آنها، اين بار نوبت 
آنها خواهد بود؟؟؟ اين نوع اظهارات خيلی غير عادالنه و غير منصفانه و برضد وحدت 

 .يچ کسی نخواند ديدملی در افغانستان می باشد و خيرش را ه
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مظاهره ای که در اعتراض به اين عمل فجيع و وحشيانه در واليت هرات از جانب اقوام 
هزاره به راه انداخته شده بود، در آن هم کوشش شده است که اين حادثۀ تروريستی را با 

اظهارات غير واقعی خواسته اند ريشه قومی و تآريخی بدهند که می تواند برای حفظ 
درقسمت از قطعنامه چنين . رادر افغان خطرناک ثابت شودثبات و وحدت اقوام باهم ب

آثار و اسناد زيادی وجود دارد که نشانی از تمدن و فرهنگ ديرپای هزاره ها در " نوشته اند 
سرزمين افغانستان کنونی است؛ به رغم اين؛ اما هزاره ها سالها و حتا قرن هاست که قربانی 

ای قومی حاکمان افغانستان، قبل از همه زندگی، سياست ه. تبعيض و نفی و انکار شده است
عبدالرحمان . تاريخ، فرهنگ، هويت و تمام داشته های مردم هزاره را هدف قرار داده است

هزاره ها را قتل عام کرد، هزاره ها را به بازار بردگی فرستاد، زمين های » درصد ۶۲«خان 
م هزاره، در نتيجه اين ظلم و ستم بی مردم هزاره غصب شد و در نتيجه به تعداد بی شمار مرد

 3".رحمانه، مجبور به فرار و مهاجرت شدند

به نشر رسيده است، " شبکۀ سراسری مردم هزاره"در يک اعالميه ديگر که از جانب 
در آغاز نسبتاً واقعيبنانه موقف گرفته اند و عاملين اين حادثه را دشمنان وطن و مردم ما 

جازات آنها از جانب حکومت تآکيد نموده اند و تمام اقوام خطاب نموده به دستگيری و م
باهم برادر افغان به بيداری و حفظ وحدت و صميميت ترغيب نموده است که قابل ستايش 

شبکه ی سراسری مردم هزاره همچنان از "در قسمت از اعالِميه چنين نگاشته اند .  است
” َنه“به خاطر جلوگيری از تشنجات قومی و  تمام اقوام باهم برادر افغانستان تقاضامند است تا

گفتن به تروريسم و خونريزی، در مقابل اينگونه حوادث آرام ننشسته و با يک واکنش جدی و 
".همگانی خواهان ختم خونريزی و محاکمه ی تروريستان و جنايت کاران شوند  

تون ما، آنها را به ولی  بازهم کوشش نموده اند تا با ذکر اسامی اقوام باهم  برادر غير پش
شبکه ی سراسری مردم هزاره خير و "برضد پشتونها تحريک نموده است و چنين نوشته اند 

سکوت کردن در مقابل . صالح مردم افغانستان را در هم دلی، برادری و غم شريکی می داند
است جنايت های اينچنينی چراغ سبزی به دشمنان مردم افغانستان خواهد بود که همواره با سي

. حذف؛ تاجيک به تاجکستان، اوزبيک به اوزبيکستان و هزاره به گورستان به پيش رفته اند
  4".بنابراين بايد دست به دست هم داد و در يک حرکت ملی بيخ و بن سياست حذف را کند

به همين ترتيب اکثراً شعار های حساسيت بر انگيز ازين قبيل را در محافل و مظاهرات 
دن اين حادثه بکار برده اند که می تواند خدای ناخواسته وضعيت را به که در محکوم کر

.  صوب خطرناک آن تغيير مسير دهد  
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فاجعه ها در کجاست؟ ريشه ای همچو  

جنايتکاران مشهور و معلوم الحال با جنايات مشهود در ادارۀ حاکم افغانستان در قدرت 
اين جنايتکاران . به عهده دارندسهيم بوده و اکثراً رهبری يک قوم و يا مذهب را هم 

اين ها مصؤنيت کامل دارند، اين . وحشی مورد حمايت اکثريت حواريون شان قرار دارند
اينها با کنترول کامل که به ارادۀ . ها نزد هم نژادان شان قهرمانان اند نه جنايتکاران

مذهبی و  ازجانب پيروان] بانک رأی[حواريون شان دارند در اثنای انتخابات دارندۀ 
اين ها سرنوشت مملکت را رقم می زنند و کسی نيست که بپرسد . قومی شان می باشند

که اين جنايتکاران چرا محاکمه نمی شوند، کسی نيست که بپرسد چرا اينها اين رقم 
آيا عادالنه خواهد بود که پشتون ها تحصيل . بزرگ حاميان را در بين مردمش دارند

اف، گلبدين و يا قطب الدين را قهرمان خطاب کند و همه از کرده و مدرن مال عمر، سي
آن پيروی نمايند؟ و آيا آن پشتون ملعون نخواهد بود که قاتل شهيدان مظلوم غور را 

قهرمان خطاب نمايد و برايش اشعاد و سرود ها بخواند؟  ولی متأسفانه بايد اقرار کرد که 
...را داريمدر اقوام غير پشتون ما بعضاً چنين مثال های    

م به اين طرف از جانب يک تن از وحشيان که نمی خواهم آن را به کدام 2010از سال  
قوم و مذهب ارتباط بدهم بحيث قوماندان پوليس محلی در ولسوالی خاص ارزگان واليت 

متهم به قتل، تجاوز . ارزگان دست به وحشت فجايع تأريخی برضد يک قوم زده است
اسناد و شواهد مکمل در مورد . ن به جرم پشتون بودن می باشدجنسی و شکنجۀ صد ها ت

ولی افسوس و . جنايات وی موجود است که هيچ وجدان سالم نمی تواند از آن انکار نمايد
صد افسوس جنايتکاران که در ادارۀ فاسد کرزی صاحب مقام اند بطور بی شرمانه و پر 

.نددفاع می کن" حکيم شجاعی"رويانه ازين وحشی يعنی   

وی يک بار توسط نيروهای . داستان وحشت شجاعی در همه جا ورد زبان ها است
امنيتی دستگير شد و به زندان پلچرخی انتقا داده شد ولی متأسفانه به زودی با مداخله 

عضور " عبدالقيوم سجادی" معاون دوم رياست جمهوری به وساطت آقای " خليلی" آقای 
و بعد از آن هم دست به صد ها جنايت مذهبی و قومی  ولسی جرگه افغانستان رها گرديد

زده است و تا امروزی با وجود تعهدات زيادی از جانب مقامات امنيتی، جلو دستگيری 
حمايت جنايتکاران کوچک توسط جنايتکاران بزرگ . آن بطور مرموزی گرفته می شود

بزرگ در رأس قرار جنايتکار . در ادارۀ فاسد کنونی به يک رسم معمول تبديل شده است
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دارند و از جنايتکاران کوچه حمايت نموده و اهداف شان را از طريق آنها بدست می 
دو سال قبل در واليت بغالن دو تن از منسوبين پوليس ملی توسط يک افسر . آورند

اردوی ملی افغانستان به قتل رسيد و از صحنه نا پديد شد، ولی چند روز بعد در مهمانه 
معاون اول " قسيم فهيم" جمهوری ديده شده بود و گفته شد که از جانب خانۀ رياست 

.رئيس جمهور کرزی مورد حمايت قرار گرفته است  

من در روز  های عيد سعيد الفطر با يک دوستم که در وزارت داخله وظيفه دارد 
هم ياد " شجاعی"در جريان اين صحبت ها مسئلۀ . درمورد مسائل روز صحبت نمودم

آقای عبدالقيوم سجادی برای رهايی شجاعی به وزارت داخله مراجعه " می گويد وی . شد
" ضمانت خط رهايی " بسم هللا خان" در حضور وزير داخله آقای " سجادی"آقای .  نمود

وی ." همان روز رها گرديد" حکيم شجاعی" را نوشت و امضاء کرد و " شجاعی
نوشته کرده است همين اکنون " سجادی" سند ضمانت خط را که آقای " همچنان ميگويد 

اگر "وی همچنان گفت که ". نزدم موجود است و برايت يک کاپی اش را هم می دهم
در آن زمان رئيس جرائم وزارت داخله می بود شايد مقاومت ميکرد و " جميل جنبش"

". شجاعی را رها نمی کرد  

" رئيس جمهور آقای شما خوب فکر کنيد وقتيکه يک عضو پارلمان به همکاری معاون 
که خود هم يک جنايتکار سابقه دار است از يک ادمکش حمايت کند باز " کريم خليلی

" حکيم شجاعی"کدام قدرتی است که وی را مورد سؤال قرار دهد؟ دليل عدم دستگيری 
.هم حمايت قدرتمندان در داخل اداره و حمايت می باشد  

زاری، خليلی، محقق، محسنی، انوری، بعد از قهرمان خواندن جنايتکاران مانند م 
اکبری، شفيع ديوانه وغير، بازهم متأسفانه بعضی از برادران منسوب به قوم هزاره در 

اين به اصطالح . تالش قهرمان جلوه دادن شجاعی، اين جنايتکار قسی القلب استند
می نويسند و می " حکيم شجاعی" نخبگان در عين زمان مقاالت و اشعار در وصف 

.انندخو  

يک مقالۀ در وصف شجاعی درنده نوشته است که در يک قسمت " محمد بشريار" اقای 
اگر شجاعی کشته شود و بدار آويخته شود، اگر وی از کشور متواری "آن می خوانيم، 

گردد، اگر وی تبعيد گردد اما به يقين فريادعدالت خواهی و ادامه راه کسانيکه بخاطر 
همه، که هرقوم وگروهی که در شمال اين کشور و يا در ايجاد يک افغانستان برای 
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جنوب آن، در شرق آن و يا در غرب 
آن زندگی می نمايند حق داشته باشند 
متناسب با شعاع وجودی خويش در 

امور ممکلکت سهم بگيرد و بر تعيين 
سرنوشت خويش حاکم باشند، خاموش 

 5."نخواهد شد و ادامه خواهد داشت

يک تعداد از جوانان که خوب تحصيل 
کرده و شهر نشين هم به نظر می آيند 

با هم يک جا شده و در وصف شجاعی 

خونخوار آهنگ می خوانند و از 
جناياتش بنام قهرمانی ها ياد آور می 

. که جا خيلی تأسف و شرم است. شوند
اين به مانند آنست که چند تن جوانان 

وصف آن ظالمی  يکجا شوند و در
تن از  14منسوب به طالبان که 

برادران هزارۀ  ما را در غور به قتل 
رسانيد، شعر بسازند، تصنف و آهنگ 

بسازند و آن را بسرآيند که به هيچ 
لينک ... صورت قابل قبول نخواهد بود

دمبوره جديد (. ذيل را تعقيب کنيد
   )هزاره گی درباره قومندان حکيم شجاعی قهرمان

http://www.frequency.com/video/x/115324934 

 

 

حکيم شجاعی يک مرد قسی القلب و خونخوار است، جنايات را که به آن متهم است همه 
اين موضوع به . مستند سازی شده است و هيچ نوع ترديدی در صحت آن وجود ندارد

وبسايت پژواکتصاوير از   
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هجری شمسی در مجلسی استجوابيه وزرای دفاع و داخله مورد  1391دی ج 21تأريخ 
غور قرار گرفت و وزير داخله مؤظف به دستگيری و به قانون سپردن اين وحشی 

. گرديد  

وزير امور داخله نيز ضمن ارائه معلومات در رابطه به فعاليت های پوليس ملی، "
ن نيست و گمان می رود که وی پيرامون قضيۀ حکيم شجاعی گفت که شجاعی در ارزگا

در مناطق سرحدی باشد و وزارت داخله تالش می کند تا وی را به زودی جهت تحقيقات 
همچنان بعضی از نماينده گان ولسی جرگه از وزير داخله ".  به سارنوالی احضار نمايد

 6.گرديدانتقاد نمودند که بايد بعد از تحقيقات ابتدايی امر دستگيری شجاعی بايد صادر می 

سند ضمانت ) بسم هللا خان(  دفتر وزير داخله رعبدالقيوم سجادی که قبالً گفتم که وی د
را نوشت و امضاء کرد و اکنون هم سندش در دوسيه " حکيم شجاعی" خط رهايی 

شجاعی در رياست جرائيم وزارت داخلی محفوظ است قضيه اتهام صدها قتل، تجاوز 
آن را کم ارزش تر  و جلوه می دهدعی را کم  ارزش وسيلۀ شجاجنسی و شکنجه قومی ب

آن می خواند که در ولسی جرگه در مورد آن بحث صورت بگيرد، گزارش ذيل خدمت 
 .تان

عبدالقيوم سجادى نمايندۀ ديگر غزنى در اين جرگه نيز گفت که قضيۀ شجاعى، در "
حدى نيست که پيرامون آن، در مجلس عمومى ولسى جرگه بحث و گفتگو صورت 

وزير امور داخله ميگويد حکيم شجاعى که به قتل ده ها نفر بى گناه در واليت . گيرد
ابراهيم آخندزاده رييس . واهد شدارزگان متهم است، در طول هفتۀ جارى دستگير خ

شوراى واليتى واليت يادشده، در ماه اسد سال جارى گفته بود که شجاعى، ده ها تن را 
وى افزوده بود که شجاعى، قوماندان پوليس محلى اين واليت . در اين واليت کشته است

طه به مجتبى پتنگ وزير امور داخله، در راب. است و با خارجى ها روابط نزديک دارد
مجتبى پتنگ وزير امور . اين موضوع، به مجلس عمومى ولسى جرگه خواسته شده بود

گفته بود که امر دستگيرى شجاعى را صادر کرده است و ) عقرب ۲۳(داخله، به تاريخ 
: اما وى امروز گفت. با يک پالن منظم، از سوى نيروهاى امنيتى دستگير خواهد شد

. ده که از ارزگان به مناطق سرحدى غزنى رفته استشجاعى تاحاال بخاطرى گرفتار نش
وى گفت که ارگان هاى کشفى وزارت امور داخله، محل شجاعى را نشانى کرده اند و در 

. جريان هفتۀ جارى، دستگير و براى تحقيقات بيشتر به لوى څارنوالى معرفى خواهد شد
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کزى نماينده ارزگان در عبيدهللا بار. پتنگ، چندى قبل گفته بود که شجاعى پوليس نيست
جرگۀ يادشده گفت که شجاعى، اصالً باشندۀ ولسوالى اجرستان واليت غزنى است؛ اما در 

تن  ۱۲۱وى افزود که از سه سال گذشته بدينسو، وى . به ارزگان رفته است ۱۳۸۸سال 
وى . را به شمول سه موى سفيد، کشته و سرقت هاى مسلحانه را نيز مرتکب شده است

شجاعى، نمى تواند قوماندان پوليس محلى در ارزگان شود؛ بخاطرى که وى از : "افزود
صاحب خان نمايندۀ لوگر در ." واليت غزنى است و آنجا بايد در پوليس محلى شامل باشد

وى و کسانى همانند وى، از طرف ارگ : "اين جرگه، خطاب به وزير امور داخله گفت
ا گرفتار کنيد، پس ما را بگذاريد تا با ارگ اگر شما نمى توانيد وى ر. حمايت ميشوند
اما على اکبر قاسمى نمايندۀ غزنى در اين جرگه، بر وزير امور داخله ." زورگويى کنيم

انتقاد کرد و گفت که بايد بعد از تکميل تحقيقات ابتدايى، امر دستگيرى شجاعى صادر 
ميگيرد؛ در وى افزود که در قضيۀ شجاعى، برخورد سمتى و قومى صورت . ميشد

. ارزگان يک تعداد گروه هاى ديگرى نيز هستند که بطور گروهى مردم را کشته اند
عبيدهللا بارکزى نمايندۀ ارزگان در اين جرگه گفت که موضوع شجاعى، بخاطرى سمتى 

: وى افزود. تن از مردم هزاره نيز باالى وى عريضه کرده است ۱۸و قومى نيست که 
عبدالقيوم سجادى نمايندۀ ديگر غزنى در  ."مين باشد نه ظالمانوکال بايد مدافعين مظلو"

اين جرگه نيز گفت که قضيۀ شجاعى، در حدى نيست که پيرامون آن، در مجلس عمومى 
7".ولسى جرگه بحث و گفتگو صورت گيرد

  

آيا چه دليلی وجود . خوب بيائيد قضيۀ حکيم شجاعی را يک اتهام محض فرض کنيم
نيروهای امنيتی دستگير شد و بعد به وسيله کريم خليلی به  داشت که شجاعی توسط

ضمانت قيوم سجادی عضو ولسی جرگه رها گرديد؟ آيا چه دليلی وجود دارد که با وجود 
به " فرضاً "اين هم غوغا يک بار اين جانی توقيف نمی شود و برای بی گناه ثابت کردنش

يچ مشکلی وجود نداشت چرا ارگان های عدلی و قضايی سپرده نمی شود؟ آيا اگر ه
مجتبی پتنگ وزير داخله آنزمان بعد از تحقيقات ابتدايی امر دستگيری وی را صادر کرد 

آيا ممکن . و به ولسی جرگه تعهد نمود که در ظرف دو هفته وی دستگير خواهيم نمود
است کسی را که جا و مکانش معلوم نشود کسی ادعا نمايد که در ظرف دو هفته 

ی کنم؟ اين همه ميرساند که حکيم شجاعی از جانب قدرتمندان داخل دولت دستگيرش م
مورد حمايت همه جانبه قرار دارد و ارگان های امنيتی با وجود که ميداند حکيم شجاعی 

  .در کجاست ولی قادر به دستگير وی نيستند
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شر ن" راديوی آشنای صدای امريکا"که به نقل از " آزمون ملی"مطلب ذيل از وبسايت 
نموده است، قضيۀ حکيم شجاعی را بسيار به شکل خوبی آن بيان نموده است و سهل 
انگاری و عدم توجه و جديت دولت و ارگان های امنيتی، عدلی و قضايی در مورد 

تعقيب ومجازات همچو مجرمان را به تصوير کشيده است که می توان قضيۀ واليت غور 
  .عدم  رسيده گی به قضيۀ حکيم شجاعی ارتباط دادرا به شکل مستقيم و يا غير مستقيم به 

وزارت داخله افغانستان نتوانسته است فرمانده مليشه های که متهم به تخطی های شديد "
  .حقوق بشری استند، را بازداشت کند

با گذشت ماها از تعهد وزارت داخله افغانستان برای دستگيری يک قوماندان مليشه های 
ارزگان که به تخطی های شديد حقوق بشری متهم است، حکيم شجاعی محلی در واليت 
صديق صديقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان به راديو آشنا صدای . هنوز آزاد است

امريکا گفت که تالش های وزارت داخله برای دستگيری قوماندان شجاعی، همچنان 
ايت قوی سياسی و نظامی از گمان می رود که قوماندان شجاعی به دليل حم. ادامه دارد

  .او در کابل و ارزگان، بازداشت نمی شود

باشندگان محل و شماری از نمايندگان در شورای ملی افغانستان کريم خليلی، معاون 
رياست جمهوری و نيروهای ويژه امريکايی را به حمايت از قوماندان شجاعی متهم می 

صديق صديقی . کايی آنرا رد می کنندحمايتی که آقای خليلی و نيروهای امري –کنند 
ما معلومات “ .داليل سياسی که مانع گرفتاری قوماندان شجاعی شده است را، رد نمی کند

دقيق در دست نداريم که شجاعی ازسوی نيروهای ويژه امريکايی و يا کدام گروه ديگر 
ايت اگر حمايت هم می شود خواست ما اين است که بايد شجاعی حم. حمايت می گردد

وزارت داخله فيصله نموده است که شجاعی بايد دستگير گردد و مسايل سياسی که . نشود
گفته می شود  شکايت بدرفتاری ۱۲۰” .وجود دارد، مربوط پوليس افغانستان نمی شود

که قوماندان شجاعی که از قوم هزاره و باشنده يی اصلی واليت غزنی است، پشتون های 
يک روزنامه . ور عمومی مورد آزار و اذيت قرار می دهدولسوالی خاص ارزگان را بط

آستراليايی گزارش داده است که تفنگداران زير فرمان شجاعی، پس از کشتن مردها به 
زنان و دختران تجاوز گروهی می کنند و حتی در بعضی موارد پستان های زنان را با 

اولين بار در تاريخ جنگ های اگر اين ادعاها درست ثابت شود، اين شايد . دندان می ُبرند
به حيث يک تکتيک جنگی کار گرفته   داخلی افغانستان باشد که از تجاوز جنسی بر زنان
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 .می شود
عبدالرحمن هوتکی، رئيس سازمان حمايت از حقوق بشر و محيط زيست افغانستان ضمن 

عی تاييد گزارشات تخطی های حقوق بشری توسط مليشه های تحت فرمان قوماندان شجا
 .گفت که دولت افغانستان بايد در اين مورد جداً اقدام ورزد

واقعيت ها بايد به مردم ارزگان واضح گردد که چرا حکيم شجاعی تا “آقای هوتکی گفت  
 ”.حال دستگير نشده است و هنوز مسلح است و به آزار و اذيت مردم ادامه می دهد

 ۱۲۰و جرگه می گويد که دست کم عبيدهللا بارکزی، رئيس کميسيون سمع شکايات مشران
شکايت از بدرفتاری مليشه های شجاعی را با نهادهای عدلی و انفاذ قانون در ميان 

قوماندان شجاعی حدود يک سال پيش برای مدت مختصر بازداشت شد اما . است  گذاشته
 .به گفته آقای بارکزی توسط مقامات بلندپايه در حکومت افغانستان، از بند رها گرديد

او به راديو آشنا صدای . شجاعی تمام اين اتهامات را رد می کند ‘فقط طالب کشته ام’
من بارها “شجاعی گفت . امريکا گفت که فقط دشمن طالبان است و طالبان را کشته است

اگر دولت افغانستان يک هيأت . گفته ام که دشمن طالب هستم وبا طالبان مبارزه می کنم
رستد و آن هيأت بدون مسايل قومی ونژادی درکارخود عمل حقيقت ياب را درساحه بف

ناتوانی دولت ” .نمايد، در صورتی که من متهم شناخته شوم آماده هرنوع مذاکره هستم
افغانستان در بازداشت يک قوماندان محلی که اتهامات نسل کشی و تجاوزات گروهی بر 

شماری از . افزايش دهد او وارد می شود، می تواند تنش های قومی در اين کشور را
با بيرون شدن نيروهای خارجی امکان دارد شورشيان طالب و آگاهان هشدار می دهند که 

 8."مليشه های قوماندان شجاعی، جنگ های قومی در منطقه را آغاز کنند

ذيالً قسمت از گزارش که در مورد جنايات حکيم شجاعی در وبسايت معتبر پژواک به 
تقريباً همه راپور مستند بوده و در صحت اتهامات وارده به حکيم نشر رسيده است که 

.شجاعی جای شک باقی نمی گذارد  

وزارت امور داخله ميگويد که بررسی ها در مورد شکنجه های مردم عام از سوی "
.حکيم شجاعی قوماندان غيرمسوول را آغاز کرده و وی را دستگير خواهند کرد  

دگان ولسوالی ارزگان خاص ميگويند که ازسوی حکيم از چند مدت به اين طرف، باشن
.شجاعی قوماندان غيرمسوول و افراد مسلح آن در اين ولسوالی، شکنجه وکشته ميشوند  

) اسد 23(باشندگان محل ميگويند که افراد مسلح اين قوماندان، به روز چهارشنبه گذشته 
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شته شد و ده ها تن ديگر يکبار ديگر باالی مردم حمله کردند، که ازاثرآن دو کودک ک
.زخم برداشت  

سه تن از ولسوالی يادشده که شکنجه و مجروح شده اند، به شفاخانۀ ملکی  23در حدود 
.ترينکوت انتقال داده شده اند  

عبدالمالک يکتن از مجروحين و بزرگ قومی، به آژانس خبرى پژواک گفت که روز 
انه ها ومزارع مردم قريۀ کوچک، چهارشنبه گذشته، ده ها فرد مسلح شجاعی، باالی خ

.حمله کردند  
تن را با خود به کوه های نزديک بردند  36وی افزود که آنها بعد از لت و کوب مردم، 

.و بعداً آنها را شکنجه کردند  
عبدالمالک افزود که در افراد يادشده مامورين دولتی، پوليس و کارمندان امنيت ملی نيز 

.شامل بودند  
در اين کار با شجاعی سربازان پوستۀ امنيتی محل نيز همکاری کرده  به گفتۀ موصوف،

.اند  
اين بزرگ قومی گفت که خانۀ عبدالرؤف يکتن از باشندگان محل را آتش زده اند، که از 

.اثر آن دو پسرش سوخته و از بين رفته است  
رينکوت توانستند از محل برآيند و خود را به شهر ت) تن23(عبدالمالک افزود که آنها 

.برسانند  
تن ديگر که شکنجه شده و زخم برداشته اند،  50اما وی اين را هم گفت که در حدود 

.حال هم در محل باقی مانده اند  
خان آغا مياخيل رييس صحت عامۀ واليت ارزگان، به پژواک تاييد کرد که شماری از 

.شکنجه شده اندمجروحين از ولسوالی ارزگان خاص به شفاخانه منتقل گرديده اند که   
.اما وى در مورد معلومات بيشتر نداد  

ابراهيم آخوندزاده رييس شوراى واليتى ارزگان نيز به پژواک تاييد کرد که اين مشکل 
.در ولسوالى خاص ارزگان وجود دارد  

.وى عالوه کرد که شمارى از مردم، در منطقه از سوى پوليس محلى لت و کوب شده اند  
ديق صديقى سخنگوى وزارت امور داخله ميگويد که آنها نيز از سوى ديگر، غالم ص

.تحقيقات خود را در مورد حادثۀ خاص ارزگان، آغاز کرده اند  
به پژواک گفت که در گذشته نيز شکايات زيادى در مورد حکيم شجاعى، به آنها  وى 

.اردرسيده و وى يک قوماندان مسلح غيرقانونى است که با پوليس ملى هيچ رابطه اى ند  
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شکايت های مردم در مورد شجاعی را دريافت کرده ايم و پوليس اقدامات : " وى افزود
."اين فرد را آغاز کرده است  خود برای بازداشت  

جنرال على شاه احمدزى لوى قوماندان پوليس محلى نيز اين را رد کرد که گويا شجاعى 
.در صفوف پوليس محلى، ايفاى وظيفه مينمايد  

شجاعى يک شخص ظالم، قاتل و جنايتکار است، از سوى مه يک : "گفتوى به پژواک 
دفعه گرفتار شده بود و به رياست جنايى وزارت امور داخله سپردم؛ اما نمى دانم که چرا 

"دوباره رها شد؟  
آژانس پژواک، تصاوير آن افراد منطقۀ خاص ارزگان را نيز به دست آورده که به طور 

.هاى زياد در بدن آنها معلوم ميشودو زخم  ظالمانه شکنجه شده  

  

در کشورم حاکم است، يک جنايتکار را قهرمان و الگو می  عجب انصافی و عدالتی 
سازم و ان بحيث رهبر و پيشوايم بر می گزينم ولی خواهان مجازات جنايتکاران ديگر 

...هستم؟؟؟ عجب صبری که خدا دارد  
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