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 08/02/2019         سلطان جان کلیوال
 

 د جناب حامد کرزی صاحب نه یو څو پوښتنی:
 
 
 
 

 ښاغلی کرزی صاحب! 

، هم تاسو به وعلیکم سالم ځکه و نه وایی چی اول خو شاید تاسو داسی اخبار، زه یقین لرم چی که ووایم اسالم علیکم

د فساد سره په جګړه کی دی، د ملی ګټو د ساتنی د پاره د  مجلی او سایټونه و نه لولی چی هغه ملی خپرونی کوی، 

سولی غوښتونکی دی.  الخره په هیواد کی د یوی عادالنه سراسریاخپلو وطنوالو په پوهولو لګیا دی ګار کوی او ب

چا نظر ته غوږ  چی تاسو ته به ځان په دی ډیر وړوکی معلوم شی چی د خپل ټیم او ملګرو نه پرته یا بل د دویم دا

ا په سهوی سره زما داسو کوم پیرو او مالتړ کونکی به کیدی او یایی خبره واوری، خو له دی سره سره کیداشی ست

یوه برخه یی تر تاسو در ورسوي، نو ځکه یی طرحه کول بی ګټی نه بولم او  یو څو پوښتنی ولولی او ممکنه ده چی

کوم  څو پوښتنی له تاسو نه یی د ځواب د هیلی نه پرته صرف ستاسو د وجدان د راویښولو په غرض له تاسو نه دا یو

 او په ټولو هغه رسنیو کی نشروم چی الس رسی ورته لرم.

 1 ه مخی، د خپلی واکمنۍ په څوارلس کلنه دوره کی داسی کوم ویاړمن تاسو د خپل وجدان د قضاوت ل آیاــ

له دی نوم د اوریدو نه  آیااو  کار کړیدی چی د کابل نړیوال هوایی میدان دی ستاسو په نوم و نومول شول؟ 

 خجالت نه کاږی؟

 2تلی شی چی ستاسوریخ په اوږدو کی، تاسو د کوم بل زمامدار نوم هم اخسأد افغانستان د ټول اوږده ت ــ آیا 

دی هیواد تقریباً ټول چارواکی د فساد په بد بویه او بدرنګه محلول کی سر تر پایه دد واکمنۍ په څیر یی 

 غوپه شوی وی؟

 3ئیس هم پیژنئ چی له واک نه وروسته ر ــ آیا تاسو په ټوله دنیا کی له ځان نه پرته داسی کوم بل جمهور

رئیس په توګه د هیواد خارجه وزارت  ل دفتر نه د برحال جمهورهم ځان په داسی موقف کی ګڼی چی د خپ

ته د جمهوری ریاست په رسمی پاڼه کی هیدایت ور کوی چی بل ملک ته یی د ټولو هم سفر ملګرو سره د 

 سفر ټولی اسانتیاوي برابری کاندی؟

 4چا په مصرف او د ــ آیا تاسو ویلی شی چی مسکو ته ستاسو او ستاسو د ملګرو سفر د چا په غوښتنه، د 

 چا په استازیتوب تر سره شو؟
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 5 ــ آیا تاسو په دی سفر کی د طالبانو سره د چا په استازیتوب خبری وکړی د افغان دولت او افغان ولس په

 استازیتوب او که یواځی د ځان له خوا؟

 6و وایه چی رئیس وایی او کوم بل چا داسی عمل کړی وای، رښتیا  ــ او که چیری تاسو برحال جمهور

 ستاسو عکس العمل به څه وای؟

 7 ــ آیا تاسو دغه موجود دولت چی د ملی وحدت نوم یی ځانته ورکړیدی او له ټاکنو وروسته منځ ته راغلی

 او تاسو ښاغلی هم ورته خپل ځای پریښوده، د یوه قانونی دولت په حیث پیژنئ کنه؟

 8ۍ مسکو ته تللی وی آیا له تلو نه مخکی مو د ــ تاسو ښاغلی چی د دولت نه د نورو شړل شوو په مشر

خپل ځای ناستی او برحال جمهور رئیس ښاغلی ډاکټر محمد اشرف غنی سره کومه لیدنه کتنه در لوده کنه؟ 

کنه، نو ولی؟ آیا تاسو به و توانیږی چی بی د دولت له ګډون څخه، د طالبانو سره داسی سولی ته ورسیږی 

 شمول، د دی له وینو نه د ډکی دوری الس ته راوړنی پکی وساتلی شی؟ چی ستاسو د واکمنۍ د وخت په

 9ا دا سودا ول نه بولې؟ آیمــ آیا د طالبانو غوښتنو ته تسلیمی ستاسو په نظر پاکستان ته د دی هیواد ور تسلی

 تاسو ته د لسونو زرونو، د وطن د شهیدانو په وینو یوه ډیره ناځوانمردانه معامله نه ښکاری؟

 10 آیا تاسو همدا اوس بیا د یوی بلی موقتی اداری د جوړیدو په هسی خیال پلو کی ډوب نه یاستی چی ــ

تاسو به یی مشری کوی او دا اداره به په هیواد کی سرا سری سوله رامنځ ته کوی او د سولی قهرمان به د 

 اشرف عنی په ځای تاسو په تاریخ کی ثبت شی؟

 11سره ستاسو د سفر ملګری په یقین سره د دی هیواد د انسانانو سره  چی تاسو ــ او وروستۍ پوښتنه دا

 شخصی ګټو نه لوړه ښکاری؟؟ مینه لری او یا ورته د هیواد خپلواکی او آزادی د خپلو

 که چیری ځوابونه منفی وی نو جناب کرزی صاحب! 

خان کرزی په روح او وینه قسم تاسو ته د وطن د ټولو شهیدانو په نوم نه خو یواځی د خپل پالر مرحوم عبداالحد 

درکوم چی نور د دی بی وزلی ملک له بربادۍ او تباهي نه الس واخله، د سلونو زرو شهیدانو په وینو پوری خندا 

پای ته ورسوه او که چاته د خیر د رسولو توان در کی نه وی د بی خیری او بی عزتی نه یی هم ګټه مه پورته کوه، 

 و لږ تر لږه د ښیراو نه خو یی ځان وژغوره. پایکه څوک درته دعا نه کوی ن

 

 

 

 :ادونهی

د  یدبان ورځپر ان ،یچ یس ینو کوال ،یهم ولول یکنیل ینور کوالیل یدد یچ ړیو غوا یلوستونک رانګ یریچ که
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