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 ۶۰/۶1/۷۶1۲          مساپر یکوچ
 

 یآنها از روابط قوم یو سؤاستفاده ها یکنون یاسیرهبران س
 

زاده  یبا هارون نجف رشیدرمصاحبه اخ «یاسالم» تیجمع میتنظ اجرائیه رئیسبلخ و  تیوال ینور وال عطامحمد
 .ندیوگیم نیاوخر چن نیدر ا یجمهورافغانستان داکتر اشرف غن رئیسمالقاتش با  رامونیپ یس یب یخبرنگار ب

 

 استیدوستم، معاون اول ر دینرال عبدالرشجاند که در صورت کنار رفتن داده شنهادیدر کابل به او پ ییهامقام" 
ن متهم وزجاج نیشیپ یوال ،یشچیبا احمد ا یدوستم که به سوءرفتار جنس جنرالاو شود.  نیگزیجا تواندیم ،یجمهور
 جهینت دارد و انیاتهامها جر نیدر مورد ا قاتیاست. چند هفته است تحققرار گرفته یاسیس سابقهیفشار ب ریاست، ز

بردن  نرال دوستم در شمال افغانستان است، بدون نامج بیو رق تبارکینور که تاج یاست. آقانشده ییآن تاکنون نها
دوستم( خوب است، خراب است،  جنرال. او )ستمیخور ن راتیدهنده، گفت: "من گفتم من خ شنهادی" پیهااز "مقام

    "شود نیجانش دیازبک با کی رود، یدوستم کنار م جنرالاست. اگر  یجمهور استیمعاون اول ر
 

 
 

سواالت  سم،یبنو یزیانستان چدر افغ یاز روابط قوم یرهبران کنون یاسیس ۀاز اشکال سؤ استفاد یازآنکه با برخ قبل
 تیجمع میتنظ اجرائیه رئیسبلخ و  تیوال یبا عطامحمد نور وال یس یب یب یدرپ یپ یراجع به مصاحبه ها یجد
افغانستان  زنده و برحال در یوال 33از مجموع  ریخاز چارماه ا کمتر یط در یس یب یب وجود دارد. «یاسالم»

 .انجام داده اند زمیمصاحبات را خالف اصول ژورنال از پنج بار شیعطامحمد نور ب یوال کیتنها با 
 

نگاران که خبر دیمحمد نور بشمول مصاحبه فوق توجه نمائ و خبرنگاران آن با عطا یس یب یبه تمام متون مصاحبات ب
 یاسیو س یقوم کاتیتحر ا  واضح یس یب یبلکه ب رندیگیتماس نم چیبلخ ه تیدر وال یکار و امور محوله وال یباال

 یوهایبرش با عطامحمد نور کامال   یس یب یمصاحبات ب رد. برخوزنندیدامن م شرمانهیاقوام افغانستان ب انیرا در م
 ۀندیمقامات آ دیکاند یاجنتها خواهندیاند که م یجهنم یپس پرده دستگاه ها سیو شهرت دادن جواس یساز تیشخص

 .خود را مشهور سازند
 

ات قابل تعمق است، لطفأ جواب زیکرده اند ن هیوغارتگر ارا سوادیب یوال نیکه ا را نیجوابات سرچوک و ننگ ویسنار
م شمنان مردکه د دیوصادقانه نمائ طرفانهیو خود قضاوت ب دیبخوان یس یب یدر با خبرنگاران ب رایمصاحبات و

 .ندکنیما دنبال م خود را درقبال کشور نانهیخا یها وپالن ها هیشان چگونه توط رانیبا اج افغانستان در پس پرده
و  یکیاتن یها ۀشیاز ر یکیب زیناگز یوهرخانواده انسان شودیتولد م یانسان ۀخانواد کیاست که انسان در یعیامرطب
 .ارتباط دارد یبشر ینژاد
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 یفرد تیرشد شخص ماحول در و طیوماحول آنست، اثرات مح طیانسان بطورکل متعلق به مح یفرد تیشخص رشد
 یانسان به وابستگ یفرد تیو رشد شخص ابدیانسان ادامه م اتیرمق ح نیو تا آخر دهیانسان ازبطن مادرآغازگرد

 .ندارند یکیگروپ اتن
 

ان در رشد انس یکیاتن یکه وابستگ دهندیبوضاحت نشان م یبخصوص انسان شناس یعلوم اجتماع قاتیتجارب و تحق
انسان  یفرد تیرشد شخص اند که در یگریمتعدد و مؤثر د یها ندارد و فکتور میانسان اثرات مستق یفرد تیشخص
 شیفرد مثمر درخدمت اجتماع خو ثیحتا انسان ب سازندیم لیرا تکم یفرد تیکننده دارند و شخص نیینقش تع
 .ردیگیقرارم

 

 
 

 ثیفرد بح یرابطه نژاد دیعادالنه حقوق بشر نبا نیدر امر تأم یامروز تیعصر تمدن مدرن بشر یکشور استیدرس
 .باشند گریکردن حقوق اقوام د مالیقوم و پا کی شتریب و بهتر ازاتیکننده حقوق وکسب امت نیتام لهیوس
 

 شیوخ رمشروعیغ ازاتیکننده امت نیتأم لهیوس ثیرا بح یو قوم یاند که روابط نژاد یگران وغارتگران هیآنان توط
رحقوق براب شان در افغانستان ومشروع جلوه دادن غاصبانه در یضد مل یها یتخط دنیپوشان یآنان برا. برندیبکار م

را برخ مردم ما  رهیهزاره، و ازبک وغ ک،یپشتون، تاج امنفوس اقوام اعم از اقو یکم رمستنذیاتباع کشور ارقام غ
 .کشندیم
 

 یبرا ۀلیمذهب وس ایافغانستان منسوب بودن فرد را به قوم و شان در یداخل ریکمک عمال اجه ما ب یخارج دشمنان
 شیرخوینامشروع نوکران اج ازاتیکسب امت یو از آن برا برندیکارمه اف شوم شان بدتداوم جنگ و بدست آوردن اه

 .کنندیم زاستفادهین
 

. آنان تالش اند دهینگرد نییا تعکشور م فیگان اقوام شر ندهینما ثیبح چوقتیه یکنون ریحاکم اج ۀحلق افغانستان در
نگ ج مردم پاکدل ما دامن بزنند و نیاقوام را درب تیاقل و تیثرکنفوس اختالفات ا یارقام جعل یۀبا ارائ کنندیم
 .خود را بپش ببرند یرانگریو
 

ام به اقو ینژاد شهیاتباع کشورکه ر ۀدشمنان مردم ما حقوق هم یداخل رانیاج ۀامر درافغانستان بجزحلق تیدروافع
 .است مالیکشورما تعلق دارند عمأل پا تیاقل ایو تیاکثر

 

 بیوتص «یجهاد» یمایتنظ  یرا خود یقانون اساس نیحقوق اتباع کشور که هم ۀافغانستان اعاد یقانون اساس مطابق
سفانه ا  شده است، مگر مت لیالحقوق فرد تسج یمساو تینژاد و قوم نه بلکه براساس تابع ۀنموده اند براساس اصل رابط

لعاده را مطلبند، بلکه خارق ا ازاتینه تنها امت یو قوم ینژاد ۀافغانستان براساس اصل رابط یرهبران گمراه کنون
  .کنندیاتباع کشور با زور و سالح غصب م حقوق تمام

 

نموده اند و  بیصرف بنام قانون را تصو یجهان ۀاغفال جامع مردم و بیفر یرا برا نیقوان «یجهاد» یمهایتنظ
وق حاکم اند ماف ییایماف ستمیکه جزس کهی. قاچاقبران و زورمندانشوندینم دهید کشور ن درآ یاثرقانون چیدرعمل ه

 .شوندیشمرده م نیقوان
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از  یکیر جمهو رئیس ثیاش بح نییگذشته قبل از تع که در یافغانستان محترم داکتر اشرف غن یجمهور کنون رئیس
 یکنون یاز قانون اساس لیسالگرد تجل نیزدهمیکشور بود، اکنون درس یقانون اساس قیسرسخت عدم تطب نیمنتقد
 هیئاحکومت خودش را ار یها کار گرد الدوس شیب یدرط یقانون اساس قیرا ازتطب شیآنکه گذارش خو یبجا کشور

 ا وشم کشور از نیمظلوم ا یافغانها جمهور رئیسجناب دارم". یقانون اساس قیعزم محکم به تطب" ندیگویم کردیم
حرف  بس است. از دهیاند فراوان شن نبوده چیه ایست و عزم محکم را که درعمل س   یها هم از زمامدار گذشته شعار

 .توانندیم دهیو مردم خود چشم دارند عمل تان را د دیبرائ دانیم عزم در
 

بدرجه  (ی)انسان شناس یانترپالوژ ۀجمهور افغانستان که خود در رشت رئیسکه  نستیا مشترهیآور ازهرچه ب خجالت
 یاسیس لهیوس ثیبح یاختالفات قوم دیتشد از شینموده است، بدبختانه در عمل مانند گذشتگان خو لیدوکتورا تحص

 .کنندیاستفاده م اقوام کشور ینژاد یها شهیاز ر
 

داشت  ازین شتزیب یبا گرفتن رآ یالدیم ۷۶13 یجمهور استیانتخابات ر در یکه خود شخص اشرف غن یروز
 فایکشورنقش ا گناهیجالد در قتل عام مردم ب کیمانند  کیدوستم مانند که  دیشردهه عبدال ازسه شیب اتیجنا ۀازهم

 نیین اولش تعدوستم معاو دیشرالدوعب هورجم رئیساخذ رائ کارگرفت تا خودش  یبرا یکرد، از و یپوش نموده چشم
   .شد
 

 یتهایدوستم فرصت و صالح دیعبدالرش یافغانستان برا یجمهور استیمعاون اول ر ثیدوستم بح دیشرعبدال نییتع
 وردرشمال کش فانشیوحر راقوامیدر سرکوب سا یتهایتا توانست از آن فرصت و صالح ساخت سریرا م یشتریب

 .ندینما یریانتقامگ
 

سر بام افتاده  در روز روشن دوباره از یو یجمهور استیدوستم معاون اول ر دیشرعبدال یها ییکه تشت رسوا حاال
 .ردیاست کار بگ گرید تکاریجنا کیازعطا محمد نور حکمران بلخ که خود  خواهندیاست م

 

 تیجمع میتنظ یو کارنامها «یاسالم» تیجمع میتنظ اجرائیه رئیسبلخ و  تیوال یبه عطامحمد نور وال راجع
 .دیبخوان شتریب ریز  نکیبا باز کردن ل دیتوانیم «یاسالم»
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