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صلح ،صلح و صلح.....
سالم به همه معززین و محترمینیکه برای صلح در وطن از چهل سال به این طرف به خاک و خون غلطیدهٔ ما
اقداماتی کرده اند قابل قدر است.
درین راه من از شروع سالهای هشتاد ،ده ها بار پرواز ها کرده ام و هزاران کیلومتر راه را پیموده ام ودید و وادید ها
مثالً با آقای رابرت نیومن در سال نود و آقای گاروین یک رهبر اقلیت جمهوری خواهان در پارلمان امریکا در سال
نود وچهار و دیدن معاون گنشر در شهر بن آلمان در سال هشتاد وهشت ،اسناد ضمیمه میگردد ،مستند .و بعد در
سالهای اخیربه کمک و مشورهٔ دوستان امریکایی خویش به خانم کلینتن و کاپی آنرا به سران دولت های اروپایی
راجستر شده فرستادم ،که البته مرحوم داکتر کیمور و هم یک تعداد افراد نامرد و دو روی هم در سازمان مطالعات
صلح با من یکجاه بودند.
اقالً از ده تا پانزده مکتوب که به مرکل هم فرستاده بودم ،تنها دو جواب مثبت با کمک پولی از وزارت عدلیهٔ امریکا و
وزارت خارجهٔ انگلستان به دست آوردم.
اروپا با یک گروپ به خصوص امریکایی اصالً بنیان گذاران تعصب اسالمی اند که روز به روز در آتش جنگ هیزم
پیش میکنند .زد و بند های پشت پرده وجود دارد که یک مثال اینست که به وجود آوردن دو تعصب چپی کمونستی و
دیگر و به تعقیب آن تعصب اسالمی ،هردو زاد ٔه اروپا و از سالیان طوالنی ،قراریکه به دوستان خویش به امریکا در
سال دوهزار و یک نوشتم که اروپا امریکا را در خط اول جنگ قرار میدهد .ضرور نیست بیشتر تشریح کنم ،معززین
آگاه درک میکنند .و به وجود آوردن بندی خانه های مخفی در سر تاسر اروپا ،که هزاران بی گناه را نظر به اسناد،
یک سویسی آقای دیک مارتی که عضویت حقوق بشر را دارد ،افشا ٔ نمود که در لست تروریستان داخل کرده بوند ،که
این همه بدون قربانی شدن ها به شمول خودم ،مستند ،افشا ٔ نگردیده است که پالن اصلی سال دوهزار و یک برهم
خورد .استخبارات جنایت کار سویس و اروپای غرب از هیچ نوع جنایت تا قتل ها دریغ نکرد ،من بعد از مسموم شدن
وفلج دوباره توانستم سویس جنایت کار را در سال دو هزار و نوه به محکمهٔ حقوق بشر بکشانم با اسناد دست داشته ،نا
گفته نماند که مردم شریف و داغ دیده در سویس متواتر اسناد استخباراتی را بدون آگاهی من داخل کتابخانه واسنادمم
میساختند که ادعایهٔ من مستند بوده اما در آنجا هم پشتیبانان جنایت کاران نشسته اند .از نیم قرن به این طرف به حقوق
بشر و عدالت اجتماعی و دیموکراسی عقیده ندارم ،این دروغ های مانند دروغ های تخیلی اند.
و آخرین اقدام اروپا و خصوصا ً آلمان یکبار دیگر این بود که به تاریخ نوهم ماه جوالی سال دوهزار شانزده نشریهٔ
اخبار آلمان؛ «متقاعدین سی آی ای در مکتوب مفصلی به خانم مرکل نوشتند ،زمانیکه مجلس ناتو در لندن برگذار
میگردید ،و اخطار دادند که به بهان ٔه اوکراین جنگ سوم جهان را دامن نزنید»،همان بود که مرکل با رنگ پریده در
مجلس ناتو در لندن سخن رانی بی مفهومی را اظهار نمود و مجلس ناتو بی نتیجه ماند .به هر صورت این چند جمله
را برای آگاهی دوباره این جاه نقل کردم،
امروز بعد از افشاهات اسناد توسط اعضای وایکی لیک و فساد های اداری اروپای غرب که منجر به برخورد های
بین شان شده مثالً خروج انگلیس ار متحدهٔ اروپا و غیره که اگر مردم اروپا با فهم و دانش نمیبودند و اقتصاد شان پا بر
جاه نمیبود ،از مدت ها بین هم به جنگ ها میپرداختند.

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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مطلب اینست که به صلح افغانستان با نوشته ها خوشبین بودن رهنمایی جنابانی که به مرکل بنویسید ،امروز این مردم
مثل مرکل و غیره حیثیت خود را باخته اند.
اسناد ذیل میتواند تعقیب گردد ،هرکه میخواهد میتوانم کمک نمایم که این موضوع را پیش ببرد و پولی هم به دست
خواهد آمد تا این کار عملی گردد .نظر به رهنمایی در دو سند ذیل.
من پیشنهاد دیگری دارم و آن اینکه دوصد مرد جنگی به از صد هزار ،به یقین که به هدف خواهیم رسید اگر دوصد تا
هزار یک راه پیمایی به طرف افغانستان ،اگر کسی حاضر میگردد ،من با تکالیف وجودی و فلجی حاضرم که
همراهی کنم ،راه دیگری وجود ندارد ،هرکه میخواهد قربانی معقول و بدون انتظار از دیگران ،بفرمایند ،ملیون طفل و
زن و مرد ما خون ریختاندن ،یک هزار دیگر برای نجات که اگر با ره پیمایی میمیریم یا زنده میمانیم ،مگر تاریخ
خواهیم نوشت.
داستان بسیار وسیع است کوتاه و فشرده با اسناد به حضور همه تقدیم مینمایم:
ایمیل برای خانم کلینتن
جواب خانم کلینتن از طریق وزارت عدلیه امریکا:
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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جواب وزارت خارجه انگلستان:
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مکاتیب زیاد دیگر که به مقامات مختلف چون ر ٔیس جمهور آلمان آقای راو فقید و غیره نوشته ام با جوابات ایشان نزدم موجود
است که به خاطر حجم آن درین جا نشر شده نمیتواند ،اگر عالقه به آنها باشد ،میتوانم توسط ایمیل ارسال نمایم.
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