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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

            

 11/12/2112                د، سادات

 پیام به شاغلی عبدالقدیر فطرت

 .و خوانندگان عزیز پورتال وزین افغان جرمن آنالین عرض سالم و ادب دارم ان افغانستان و مسلم ملت صادق  به
 :پیام بنده مشخصأ به آقای فطرت اینست که میګویند

 
 خرامت میشناسممن از طرز   بهر رنګی که خواهی جامه میپوش

 . . .بدین معنی که تا حال هیچکسی را دیده اید ګفته باشد که دوغ من ترش است ؟؟؟ 

از انجائیکه بفضل و مرحمت خداوند الیزال تصادفأ از جریانات تمامی واقعات و جنایات تحمیلی حد اقل سه ونیم 

خداوند ج را بجا میآورم، ولی یک خوبي که دارد  شده زنده مانده ایم شکر واقعګذشته که در افغانستان عزیز  ۀده

موکراتیک و یاینکه در قدم قدم و لحظه به لحظه اکثر واقعات و جنایات این دوره های تاریک و به اصطالح د

اسالمی صرف بنام را مثل شاهد عینی حضور داشته ام، و خوشبختانه باهیچ یک نظام فاسد و یا واضح تر بګویم با 

کنار نیامده ایم بلکه به نوعی از انواع با آن معامله ګران و نوکران بیګانه در تاریخ افغانستان نه تنها  هیچ یک از

 .هم نموده ایم مقاومتو بستن  زندان و کشتن تحدید سرحدمخالفت تا 

کنند و ا به جناح و یا سازمانی منسوب نها مرامید وارم خوانندګان و هموطنان صادق و غیور ما از بیان این حرف 

مشخصی یا دشمنی با کسی خواهد بود چون یګانه افتخاری که همیشه به آن میبالم همین  به طرفداری از شخصنه 

بوده  ملی بودن و نه پذیرفتن عضویت هیچ یکی از سازمان های به اصطالح سیاسی داخلی یا جاسوسی بیرونی

خود صدها تن دوستانی را هم  مثلسال ګذشته به آن متوصل نشده ام و میدانم که  ۴۳که در هیچ دوره از  است

 .میشناسم که در همین موقف خود را نګاه داشته اند

هنوز در کشور عزیزم باتمام حوصله مندی وافتخار زندګی داشتم و همیشه در صدد  ۹۱۱۱بنده که تا سال های 

. . . افراد مجبور و بی بضاعت کشور از شمال کشور تا کابل و از کابل تا والیات مشرقی و جنوبی و خدمت به

به طرح سؤواالت خویش از آقای بوده ام و مشکالت روزګاران و ګرم و سرد هر زمان را بخوبی چشیده ام ، 

 :فطرت می پردازم

را پذیرفته بودید چه زمانی بود و به خواست و فرمایش کی و به حمایت کی  لیتومسؤشما که بحیث رئیس بانک  -1

 ها داخل کشور شدید؟

در دوره های مختلف کاری تان شاهد اکثر معامله ګری های داخلی و خارجی  شما خودګی های در مدت کارکرد -2

نفر دیګر هم زنده هستند و هر لحظه به این  ۸یا  ۷ها و اسناد مستند در مورد تان هنوز  که از نزدیکترین چشم دید

 !!!حاضر هستند که به حیث شاهد در مقابل تان در محاکمه بین المللی حاضر شوند 

 جنایتاستاد ربانی و ممد معامالت انتقال چک های کلیرینګ با  ۀث بچه خواندحی این مګر شما نبودید که به -3

و چاپ  ناچلکاران جنګی وقت و کمک به سازمان مشخص جمعیت و شورای نظار وقت و رسمیت دادن پول های 

که به همکاری صالح الدین ربانی رئیس ( عبدالرشید دوستم)ساالر و قاتل ملت پهلوان آدم کشان  جنگشده توسط 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/d_sadat_payam_ba_abdul_qadir_fetrat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/d_sadat_payam_ba_abdul_qadir_fetrat.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

استاد ربانی شامل این همه معامله ګری ها بودید و از هر چک  فعلی شورای به اصطالح صلح و امضأ شخص خود

 . . .انتقالی به چه مقدار رشوه مستقیم و نقد حاصل مینمودید؟؟؟

 اګر شما به این پیمانه آدمک پاک نفس بودید پس دلیل موجودیت شما در چنین موقف و آنهم با نظام های فاسد، -4

 تاریخ افغانستان چه معنی میدهد؟ جنایت کار، معامله ګر و بدنام

 هیچ نوع سر تا وقتی که دهن جوال دزدی تان با هم شریک بود و از یک یخن سر میکشیدید اینجاستسوال در  -5

شود و حال به این ترتیب با استفاده از یک  از شما دزدان و سارقین سرمایه های ملت افغان ظاهر نمی صدایی و

 ."ای. آی. سی"تعداد تعهدات تان در مقابل سازمان های جاسوسی  سیاسی و به تحریکات و یکنیرنگ و نوع چال 

ی هدف عرض اندام کنید چون وقت انتخابات نزدیک شده و بهره برداری سیاس می خواهیدبیرونی به نوع جدید 

 . . .مشخص تان خواهد بود؟

ستانی ها معامله ګری ها وتقصیرات خویش را در عقب  رشوهوانید جرایم، ت آقای فطرت به این ترتیب شما نمی -

جهانی که مشخص است به نفع کی کار  ۀخائنین دیگری پنهان کنید شما به سؤ استفاده، حمایت و اتکا به قانون جامع

 . . .ثابت کنید؟؟؟که اصالً وجود ندارد میخواهید بی گناهی تانرا  و کنید می

عینی نیز شاهدان و  عالوه حافظه تاریخ بر ممکن نیست و رگزهرسیدن به همچو خواستی شما خوب می دانید که 

ارزش قایل میشوید در  ،شخصیت و حیثیت انسانی خود بیش از منافع ملی و بیش از شخصشما برای   .د دارندوجو

در محاکمه حاضر شده اند و علیه حالیکه واقعیت چنین نیست و الی رئیس کابل بانک و بیست ویک نفر متهم دیگر 

 ...کشته و ترور هم نتوانسته اند ن یکی از آنها راقسیم فهیم هم سخت صحبت میکنند اما تا هنوز هیچ کس کرزی و 

  ؟بودید و هستید چه مشکلی وجود خواهد داشت  ."ای. آی. سی"شما که مشخصأ در حفاظت سازمان  برایپس  -۷

 . . .کنید؟  وجودشوید و در مقابل ملت و شاهدان عینی و مستند عرض  حاضرحاکمه اګر رسمأ به م

ای صد افسوس و بدا به حال ملتی که یکبار دیګر با سخنان جادوئي و پر از مکر و حیله آنانی باور کنند که در  و

 خاک به چشم ملت میو هنوز هم . . . تاریک ګذشته شامل تمامی جنایات و معامله ګری ها بوده اند  ۀحد اقل دو ده

 !!! می کنندزنند تا آخرین نفس های ملت مظلوم از آنها بهره برداری 

ګان عادل و منصف و در اخیر به این شعر شاعر اکتفا میکنم و قضاوت را میګذارم به هموطنان صادق و خوانند

 !!!خویش 

 

 ـوزیــودن آمـــه بـایـرومــو درس فــرا تــم

 ه کام دشمن بر؟ــنویسم ب "هـه نامـوبـت"ه ـک

 مــنـویش کـر روح خــــیــن را زنجـــات تـنج

 تر؟ رـــــبـ ـب را ــریـم فــــی بنشـانــراستـ ز

 مــروشــــب بفـلـوک قـــای دیبـه به مسکـبـق

 م وانگهی خرم جــل خر؟ــــه دهـشرف سران

 مقام مصاف نـــر و مـیـتو راه راحت جان گ

 !و من طریق خطر امان گیر ن وــتو جای ام

  


