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 زور گوئیت و تمرین یکه تازی و اانتخاب
 

 انی مارود و کشور باست زورگوئی یکی از مشخصات عمدۀ آن بشمار مینمی دانم شرق زمین را چه رفته است که 
 هم از این قاعده مستثنی نیست و نبوده است.

 ؟!گفت و خلقی را رنجاند زور حرفچرا زمانیکه یک سخن خوش هزاران دل بدست می آورد، 
 گرهی که با دست باز می شود، چه ضرورت که با دندان بازش کرد؟!

را سر آن نیست که صرف جنایتکاران سخن از انتخابات ریاست جمهوری است و یکه تازی های کاندیدان این مقام و ما 
ره بین برده و  بر خطا و اشتباه و زورگوئی های دیگر کاندیدان ذرا زیر  ۀ نامزد ریاست جمهوریجنگی شناخته شد

 چشم فرو بندیم.
بردیم و  بینه رذسیاف شمشیری را تا حد مقدور زیر ، زورگوئی جنایتکار جنگی شناخته شده، رسول قدمدر نخستین 

همچنان ادامه  و این سلسله کنیم  زورگوئی یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری را تول و ترازو می هجادر این
 خواهد داشت.

 گویم می تون آنچه شرط بالغست با ـم
 ر و خواه ماللـپند گیاز سخنم  تو خواه

 

کشور است و خوشحالم "، یکی دیگر از کاندیدان ریاست جمهوری زوی " داوود سلطانبا جناب  هروی سخن ما اینجا
که سخن از بوی خون و دود و باروت و خاک و خا 

 کستر نیست.
خیانت نیست، سخن از جنایت و غارت  سخن از خطا و

 نیست، سخن از چور و تاراج و وحشت نیست.
ولی و اما و مگر! سخن از یکه تازی و زور گوئی است 

 و در تازه ترین گزارش اندر این مورد آمده است: 
رسانه های آزاد افغانستان  ۀحمایت کنند ۀادار  . . } .

ی قانونمی گوید، که انتشار یک ویدیو از رفتار غیر 
 داوود سلطان زوی پرده برداشته است.

این اداره، این نامزد انتخابات ریاست  ۀبر اساس خبرنام
یان مصاحبه را پاک کرده جمهوری پس از مصاحبه با خبرنگار تلویزیون "کابل نیوز" به زور نوار ویدیویی جر

 {است.
ه تازی کزوی کنترول خود را از دست داده است و چه اتفاقی افتاده که او را به زورگوئی و ی چرا جناب سلطان
 نیوز"، در افتاده است؟! کابلانون با خبرنگاران و گزارشگران "واداشته و خالف ق

 

 در صحبت با رادیو آزادی در این مورد قصه کرد:مالک عاصم خبرنگاری که این مصاحبه را انجام داده  . . .}
در دقایق آخر مصاحبه پرسیدم که برنامه های خیلی خوب دارید و گفتید که اگر پیروز شوید برای مردم  . . ."

 شما در بیرون از افغانستان است؟ ۀنستان خدمت می کنید، اما خانوادافغا
 :ال خوش نامزد محترم نیامد و افزود که ؤاین س

 

 پرسی ال را بؤمی دهم این ساجازه ن 
 ال را از من بپرسدؤو هیچ کس حق ندارد که این س 
  .این موضوع شخصی من است، اگر خانواده ام در داخل افغانستان و یا بیرون افغانستان باشد 
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آقای سلطان زوی برخاست و گفت نوار را برایم بدهید نمی خواهم پخش شود. پرسیدم که چرا؟ در پاسخ گفت که نمی 
ال را دور می سازم. او افزود نخیر نمی ؤگفتم اگر زیاد ناراحت شدید این سال ها مطرح شود. من ؤواهم این سخ

 مصاحبه پخش شود، به دل ام نیست. این خواهم تمام 
 "{و ما کمره را در اختیارش گذاشتیم. تان را قید می کنم  ۀگفت که کمر

 

جربه ت ی به عنوان یک شخص تحصیل یافته و دانشمند و بازو قای سلطانآاز نظر این کمترین هیچ مشکلی نداشت که 
تند داش ب خبرنگار مذکور اظهار میابه جو درایت و مالیمت که کاندید ریاست جمهوری کشور نیز هستند، با متانت،

ه بو باش دارند و در صورتیکه من در انتخابات پیروز شوم، خانواده ام  که بلی خانواده ام در خارج از افغانستان بود
 افغانستان مراجعت خواهند کرد.

اگر آقای سلطان زوی بیشتر از این نمی خواستند در مورد صحبت کنند، به خبرنگار " کابل نیوز" محترمانه تذکر 
 دادند که در مورد نمی خواهم بیشتر صحبت کنم. همین و تمام. می

 می داشت.هیچ جای مشاجره و مباحثه و کش و گیر و زورگوئی و یکه تازی هم وجود ن
 زوی از صحبت در مورد فامیل خود واهمه دارد و چه جای شرم و ننگ است این؟  چرا جناب سلطان

از  در خارج ها د که یک خانم فهمیده، تحصیل یافته، پرتالش و مطرح در جامعۀ افغانزوی باید فخر کن آقای سلطان
د، نه چون کرزی که خانم دانشمند و داکتر برحال و با بیشترین استفاده را ببرد و از این چانس طالئی باید دار کشور

 تجربۀ خود را از ترس مال و مولوی و طالب و چلی، در هفت در بند پنهان کرده اند که گویا حتی آفتاب هم روی
 .را ندیده است شان مبارک

 کرد.اثر  زوی گوئی باالی آقای سلطانجنگ ساالران  هم نشینی کمال !!؟؟
 ؟!اینجا  چرا رفتن ما به عقب رو به دوام است

 :گوید که می زوی خطاب به خبرنگار آقای سلطان
 

   ".قانون حکومت در خانۀ من تطبیق نمی شود " 
 

یعنی اینکه قانون فقط و فقط در خانه های مردم بی نوا و بی واسطه و بی پول و غریب و بیچاره تطبیق می شود، اما 
، تطبیق . . و کرزی صاحب و سیاف و محقق و خلیلی و فهیم و عبدهللا و کج کاله و. زوی صاحب در خانۀ سلطان

 مراجعه کنید : ذیلبه لینک  نمی شود.
 http://www.youtube.com/watch?v=v-UKrzc2rW8 

 

و آن اینکه بود ی برخاست که خیر مردم در آن مضمر زوی اعتراف کرد و به اصطالح شر ای سلطانخوب شد که آق
کند که قانون در این کشور باالی همه یکسان تطبیق نشده و نمی  قبول می ی کشورریاست جمهور انکاندید ی ازیک

  شود.
چه جای گله یگر هم قماشان آنها ، پس از سیاف ها و دزنید میجناب سلطان زوی! شما که این حرف و سخن را 

 است!
نیست ان یکسبرای مردم در این نهفته است که با سند برای شان آشکار شد که قانون برای همه  ر این شر گونهیالبته خ

ت و در یخ نوشتن دهند، در حقیقت وعدۀ سر خرمن اس و آنچه کاندیدان ریاست جمهوری امروز برای مردم وعده می
 د به وعده های چرب و گرم جنابان دل بست.و نبای گذاشتنو در آفتاب 

 

با بسیار لطف و مالیمت از خبرنگار" کابل نیوز" درخواست کند که توانست  می زوی  از طرف دیگر جناب سلطان
شود، خبرنگار به جناب شان  از نشر قسمت مورد نظر شان خودداری کند و قسمی که در همین کلیپ مشاهده می

واسته باشند، همان قسمت را حذف کرده و نمایش نمی دهند، اما آب زور سر باال دهد که در صورتیکه نخ تذکر می
 ی هم در کار نیست.رمگاگر و زند و هیچ اما و  حرف اول را میدارد که زور  رود و در کشور ما هنوز هم هر می

دیده رلمان گردوم پارلمانی را که بیش از شصت نفر وکالی ولسی جرگه با تقلب وارد پادور  بیاد داریم انتخابات 
شد و در حدود بیست و چند نفر دوباره از پارلمان  اءیر قابل انکار، افشان با اسناد غبودند و بعداً تقلبات گستردۀ آن

 .زوی بود ی از آنها جناب سلطاناخراج گردیدند که یک
، گردهم آئی ئی هاطبق معمول تعدادی از اخراجی ها گروپ های مختلفی را تشکیل داده و همه روز دست به راهپیما

 . . شدند و . و خواستار حقوق به اصطالح پامال شدۀ خود هزد ه ایها و اعتراضات گسترد

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.youtube.com/watch?v=v-UKrzc0rW8


  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 مییاد و داد و فر زوی در اکثر این گردهم آئی های اعتراضی شرکت داشته و بازهم بخاطر داریم که جناب سلطان
 . . قی ماجرا.که اگر حق شان داد نشود، به کوه باال خواهند شد و با کردند

 

که نشد و جناب شان هرگز هم به کوه باال نشدند که زوی در آن زمان داده نشد  همه شاهد بودیم که حق آقای سلطان
 شما یک بچه ترسانک بود و بس. نشدند و آن تهدید ها صرف به اصطالح وطنی ما و

 

صبانیت و داد و فریاد شاید روزکی زوی داده باشم که از ع بیاد جناب سلطاناین مطلب را بخاطری اینجا آوردم که 
، اما در دراز مدت فرا چنگ آید ریاست و کارکی در این تلویزیون یا آن وزارت یا وفق و مراد رود چند کار ها بر

 شما که دو نفرر شما را به اصطالح زار می سازد. و بخصوص زمانیکه نامزد ریاست جمهوری کشور هستید، کا
از منزل تان بیرون کردید، اگر رئیس جمهور شوید با این ملت  زور عسکر و بادیگاردخبرنگار را با عصبانیت و به 

  جنگ زده و برباد داده شده که با هزار و یک مشکل روحی گرفتار اند، چه خواهید کرد؟!
 

 ؟!دآنگاه این ملت رنجدید کجا برو
                                                   

 باقییار زنده و صحبت 
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