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2/5/2114                                                            احسان هللا مایار                        

 دش اگر دسته از من نمیبود، تبر قادر به بریدنم نمی
ول بورد افغانستان در مرکز تحقیقاتی سیاست امنیتی و دفاعی، کشور هنگری در ؤآقای محمدعلی سمیع، مس نوشتۀ

د بایست آنقدر در عمق ی سمیع نظر به وظیفۀ مهمی که دارآقا. بوداپست را تا حد توان فهم یک پشتون مطالعه نمودم
اجازه داده نتواند نقدی در مورد این سند مهم تاریخی مسائل افغانستان دخیل باشد، که شخصی مانند بنده اصال بخود 

 .رقم زند
زیرا پشتون ها با " .. : نظر به ادعای آقای سمیع که در پارگراف پنجم صفحۀ اول در سطر سوم وچهارم مینگارد

نداشتن استعداد  باوجودلیک  ..."دارای استعدادی نیستند منیتیوجودی که خودرا اکثریت میگویند، از لحاظ اجتماعی و ا
 .رمورد نوشتۀ شان چند سطری بنویسماجازه میدهم دبخود  از لحاظ اجتماعی

در نظر ندارم که نوشتۀ آقای سمیع را یک نوشتۀ مشمئز کننده تعبیر کنم  تۀ خود با صراحت اذعان مینمایمدر آغاز نوش
 . ما روی کاغذ بیآورمبلکه میخواهم بعضی واقعیت هارا بمنظور شناخت مشکل حاکم در میهن مشترک 

از "  :و در سطر پنجم مینگارد  نام برده..." مبارزات انحصار قدرت" ... از  خود آقای سمیع در سطر اول نوشتۀ
 ..."آنجائی که در افغانستان محققین و آگاهان بی طرف وجود ندارد

اگر رویداد های اخیر افغانستان را، چه در گذشته و امروز، لحظۀ تحویل تاریخ کشور نمائیم، احتمال دارد فکر میکنم 
 .دنموکه بر مبنای آن اوضاع حاکم را در کشور از دریچۀ دیگری نگریسته وارزیابی 

اد احمدشاه درانی تعیین میالدی و استعد 1141یادی از میرویس نیکه نموده و ساختار افغانستان امروزی را به  بیآئید
 .احتمال دارد انتقادی در مورد وجود نداشته باشد که نمائیم

باور کرده نمیتوانم کسی باالی این واقعیت تاریخی، زمامداری پشتون ها، تا زمان بقدرت رسیدن مجاهدین و علی 
وزی کشور را مبارزه علیۀ و رویداد امر زدرا   ("پشتون ها) انحصار قدرت " و تاپۀ الخصوص استاد ربانی مهر 

م قرن باینطرف زعامت در ید پشتونها نینمود که از دو هدانم چگونه میتوان برائت ذم نمی. شمرد" انحصار قدرت"
 . که نمیتوان آنرا نادیده گرفت و آنرا انحصاری شمردبوده 

 .در نظر ندارم تا در مورد بیشتر ازاین تفصیل دهم
 : " اول خود مینگارد آقای سمیع در پاراگراف اخیر صفحۀ

 -هزاره -در دو دور گذشته که حامد کرزی سردمدار مبارزات انتخاباتی بود، خیلی بخوبی توانست مثلث پشتون" 
 ..." اوزبیک را شکل دهد

به مثلث " حامد کرزی سردمدار" ویدر قدم اول نظر بگفتۀ . ایجاب غور بیشتر را میکند باالپاراگراف مرتبط شدۀ  این
ه اقوام نه بلکه باالی مربع اقوام، پشتون، تاجیک، هزاره و اوزبیک توسط قدرت عظیم ایاالت متحده تحمیل گردید

   . است
تشکل یافت و بنیاد آن باالی کدام  بکدام نحوهمهمتر ازاین موضوع چگونگی این ساختار سیاسی و اجتماعی است که 

 .  ی استوار بوده و استاندیشه های سیاس
آمر سی آی " گری شروین" فرست این " بعهده دارید کتاب که را  یبه مسئوولیت چنین انستیتوت بزرگیقین دارم نظر

 .پیاده کردن قوای امریکا در افغانستان مطالعه کرده باشیدقبال در را ای 

Gary C. Schroen is a former Central Intelligence Agency field officer who was in 

charge of the initial CIA incursion into Afghanistan in September 2111 to topple the 

Taliban regime and to destroy Al Qaeda. 

Schroen worked with the Agency for over 01 years, rising from case officer to Deputy 

Chief, Near East Division, Directorate of Operations in 1111, a post he held through 

2111. During his career, Schroen served in numerous posts, including Station Chief 
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in Kabul, Afghanistan (but working out of Pakistan) in the late 1191s. From 1112-

1114, Schroen worked at CIA headquarters in Langley, Virginia, controlling Iranian 

operations. Schroen was the chief of station in Islamabad, Pakistan from 1111 until 

mid-1111. During this period, he directed CIA operations to find and capture Osama 

bin Laden, and began renewing relationships with the Mujahideen commanders who 

fought the Soviets in the Soviet-Afghan War. 

Schroen's experiences in Afghanistan prior to September 11 were chronicled in Steve 

Coll's Pulitzer Prize winning book, Ghost Wars: The Secret History of the CIA, 

Afghanistan, and Bin Laden, From the Soviet Invasion to September 11, 2111. As a 

result of his experience working with the Northern Alliance during the course of his 

career, Schroen developed a friendship with Northern Alliance commander General 

Ahmad Shah Massoud. 

Although he planned to retire, Schroen was recalled after the September 11th attacks 

to lead a CIA team into Afghanistan. The seven-officer team, which included 

renowned covert operative Billy Waugh, flew into Afghanistan on September 21, and 

began securing support among the Northern Alliance shortly before the arrival of US 

Army Special Forces ODA 555. He has since written the book First In, illustrating his 

Afghan experiences. Schroen was one of several inspirations for The Path to 1/11 

character CIA Operative "Kirk", who writers claimed was a compilation based on 

several actual people 

جهان حالل پشتونها و عروج دیگر اقوام را در اجتماع و از زاویۀ دیگری اضملطفاَ چند سطر باال را مطالعه نموده و 
 . نمائید سیاست افغانستان مطالعه

 :  توجه شمارا به پاراگراف اخیر نوشتۀ باال معطوف میدارم که میگوید
سپتمبر در نیویارک، پنسلوانیا و  11روز بعد از حادثۀ  15، یعنی (2111) سپتمبر    21گری شروین بتاریخ " 

خودرا به مراکز استخباراتی ه یادداشتهایش به درۀ پنجشیر، آستانه رفته و از آنجا تارهای جوال مانند گتن نظر بنواش
عارف، عبدهللا، فهیم بوده و دست سخای گری شروین دالر سبز امریکائی را مهماندار گری شروین انجنیر. مهم دوانید

 . باد میکرد" شاخی" با 
وظیفۀ گری شروین انتخاب نوکرهای . حراست از برده داری سابقۀ طوالنی دارد ایاالت متحده امریکا در! آقای سمیع 

دست اول بود تا بوسیلۀ آنها پشتون افغان را قلع و قمع کند، از جمله بیش از سه هزار شانرا خلع سالح نموده و داخل 
و در دشت ماهی زیر خاک کانتینر ها تسلیم دشمن شان نموده و زیر نظر همان سی آی ای همه را سر به نیست کرد 

 .نمود
این آخرین وظیفۀ گری شروین بود که در بازگشت به ویرجینیا از میدان هوائی توسط تکسی بمنزل خود بر میگردد و 

 . وظیفه اش اختتام می یابد
ن بی کفایت ترین رئیس جمهور قرار داشت با یک گروه مشتمل بر دیک چینی، آسیاستمداران واشنگتن که در رأس 

ولفوویتس و پرل معاونین، مهندسین حملۀ افغانستان، و در قطار  اون رئیس جمهور، دونالد رمسفیلد، وزیر دفاع، مع
شده و کرزی را بعنوان اینکه علیۀ خدمتگاران داخلی " سردمدار" بعدی زلمی خلیلزاد و غیره در تعیین بگفتۀ شما

 .با هیلوکوپتر نجات میدهدنکوت میجنگد تا صبغۀ جهادی به وی اعطا نماید، یطالبان در تر
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 دایر گردید و بزرگترین خبط سیاسی درکن افغانستان در بن تا اوائل دسمبر اجالس تباه 2111رنومب در اخیر
دستۀ  انتصاب کرزی با دار و

خدمتگاران متولد سفر گری 
شروین در پنجشیر صورت 

 .گرفت
بر  سال بنا 10کرزی در طول 
قدرت دست ه عالیق خاصش ب

بازی و معامله  به مصلحت
سرحدی ساختمان ه ی زده بگر

اجتماعی افغانستان را بهم زد 
زه که عالج آنرا از زمرۀ معج

 .ها می بینم
آقای سمیع متوجه شده باشند که 
این پشتونها توسط شخصی که 
در رأس مافیای قدرت قرار 

پشتون یاد میشود، در  نامبدارد و
 همان دستۀ تبره ب حقیقت 

  شباهت دارد
 توی در ترینکوو افغان امریکائی  ! آقای کرزی با مجاهدین                                                

کرزی در طول سیزده سال زمامداری تخم نفاق را درچنان . قطع میکند میزند ورا افغان ل یکه درخت اص
 .آخرین درجۀ فاصله گیری  قرار گرفته استه پربار کاشت که امروز روابط بین اقوام بخاک 

فراموش نکنید که از یک طرف حکام حلقۀ مافیائی در افغانستان در مناصب مهم اداری جا داده شدند و از 
سمان آطرف دیگر تمام منطقۀ پشتون نشین افغانستان بنام طالب و دشمنان نظام بیش از دوازده سال از زمین و 

 .ندارد سابقهجنایت ریخ افغانستان چنین أدر ت  چنان کوبیده شدند که
زیر نظر حکومت پالن دهشت مهم تروریستها در شمال وزیرستان و دیگر مناطق سرحد آزاد پاکستان  رهبران

 .افگنی را در افغانستان ترتیب میدهند و در مقابل دوستان خارجی ما افغانهای پشتون را بیرحمانه میکوبند
 .سنگ خارا میکفاند چی بماند به انسان صحنه های دلخراش اجساد زنهای پیچه سفید و اطفال معصوم پشتون

در طول زعامت کرزی  که پشتون افغانضربه های جسمی و روحی ای جای حیرت است که شما انتظار دارید
مردم پشتون از و تحمل تحمل نموده و هنوز هم نفس کشیده میتواند، سر باال کند؟ بردباری  مافیائی وی و باند

نامیده و با اهانت با لگد " غول "  ها آنهاراشما بکشیم دست به روی شان صبر ایوب بیشتر است و بعوض آنکه
اگر انسانیت وجود داشته . س شویدغفلت بیدار شده نماز خواب چنان سفله منشانه داد میزنید  چرا  و ی کوبیدم

  .گرددینکه زنده و مرده هایشان توهین نه ا داری شود بایست زخمهای روحی و جسمی شان مرهمباشد 
ایاالت متحدۀ امریکا با اشخاصی سروکار داشت که غیرپشتون بودند و یا پشتونی بودند که از گذشته ها روابط 

آنهائی ایکه  که ماهیت و شخصیت شان کمتر از دنتنگاتنگ با دستگاه استخباراتی امریکائی و یا پاکستانی داشت
آغا شیرزی با  همین امروز ما شاهدیم که گل .تی داردودر خدمت استخبارات روس و ایران بوده اند، کمتر تفا

از وی روگردان شده و حمایت از عبدهللا و رد آن از جانب وی ملیون دالر از داکتر اشرف غنی  5مطالبۀ 
 .غیر پشتونش از اشرف غنی حمایت میکنندپائین لیک جای خرسندی که حلقات .  میکند

اگر این . افسار کاروان به دست عبدهللا سپرده شده باشدکه  است به حال کسانیکه عقب کاروانی میروندافسوس 
نجات افغانستان نمیباشند و صرف بنام قوم مانند گوسفند روانه صدها هزار انسان هنوز هم در جستجوی 

  .ترکستان هستند، خداوند کمک شان کند تا راه و طریق خدمت به وطن و ملت را دریافت کرده بتوانند
یقین داشته باشید که بنده در برابر هیچ یک از اقوام افغان مشکلی ندارم و در طول حیات با تعداد زیاد از اقوام 

نعده آبیمیکه من دارم از پدرام ها و منصورها  و . مختلف افغان دوستی بی شائبه داشته و تا امروز پا برجاست
افغانستان فدرالی را طالبند تا یا آن کسانیکه در قدم اول  است که عار دارند خودرا افغان بشمرند و افغانستانیها

 . مسیر خودرا برای آینده هموار سازند

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.talkingproud.us/Military/Military/TaskForceKBar_files/hamid_karzai_and_us_special_forces.jpg&imgrefurl=http://www.talkingproud.us/Military/Military/TaskForceKBar.html&docid=s06iPKrWbwnVrM&tbnid=IYJXRYL0ZbCQgM:&w=470&h=350&ei=Zt1jU_K8DvDeyAGgi4CQDw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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وی با این  ، اگراند" غول"پشتون ها که  مستهجن داکترعبدالواسع قانع، بقولعرض کنم  در اخیر میخواهم
 . دارد ویخود  آن میداند ارتباط بهمتعلق به و خودرا  وصف قناعت دارد

 ختم 


