
  هاي رییس پیشین امنیت ملی افغانستان ناگفته

  )گویی با امراهللا صالحو  گفت( 

 

  ١٣:٠٨ساعت  ١٣٩١حمل  ١تاریخ انتشار: سھ شنبھ 

و  اس امریکا نشر شده است. گفت بی تلویزیون پی» خط مقدم«در برنامھ  ٢٠١١گو در ماه جنوری سال و  این گفت: یادداشت

 روز اقامتش با وی انجام داده است. این گفت در طی سھ» خط مقدم«خبرنگار و مجری برنامھ گوی حاضر را مارتین اسمیت، 

دلیل اھمیت اطالعات و  صبح بھ ٨تر سخن زده شده است.  کنون در مورد آنھا کم گو حاوی اطالعات ارزشمندی است کھ تاو 

رای تحلیلگران، پژوھشگران و دانشجویان عالقمند مورد گو، آن را برگردان کرده است، تا بو  شده در این گفت معلومات مطرح

  .استفاده قرار گیرد

== == == 

 شاه مسعود (رھبر جبھھ شمال) یکجا شدید؟ : چگونھ با احمدمارتین اسمیت

خواستند مرا بھ مکلفیت عسکری در اردوی کمونیستی  ـ ھنگامی کھ می ١٩٩٠: در سال امرهللا صالح

جا آمدم، برای آموزش  گران بپیوندم. پس از آن کھ این تا با مجاھدین و مقاومتسوق دھند ـ تصمیم گرفتم 

بھ پاکستان فرستاده شدم. وقتی کھ پس از فراگیری آموزش دوباره برگشتم، ھم مانند ھزاران جنگجوی 

م شاه مسعود) دیدار کردم. من با او در موقعیت مختلف کار کردم. در جریان کار عادی دیگر با او (احمد

 .رتبھ بودم با او، یک فرد پایین

 

 .رسمیت شناخت عنوان یک افسر استخباراتی بھ: اما او شما را بھاسمیت مارتین

ً  :امرهللا صالح  بھ ایاالت متحده امریکا جھت آموزش ١٩٩٩مرا در سال  او (مسعود) بلی، این درست. بعدا

یک چنین فرصتی برای من، نمایانگر چیزھای سازی  ھای پیشرفتھ استخباراتی فرستاد، کھ البتھ زمینھ

 .زیادی است

 : و نزد چھ کسی آموزش دیدید؟مارتین اسمیت



ھا بھ این نتیجھ رسیده بودند کھ افغانستان بھ مکان مھمی بدل  : این زمانی بود کھ امریکاییامرهللا صالح

امنیت امریکا بودند، بھ ھمین خاطر شود. طالبان و القاعده در حال تبدیل شدن بھ تھدیدات مستقیمی علیھ  می

عنوان متحدان بالقوه خود در نظر داشتند و شرایط این آموزش را فراھم کردند. گران را بھ ھا مقاومت آن

 .جا رفتھ بود آموزش بھ آن من در واقع جزو نخستین گروھی بودم کھ برای

 ؟(CIA)از جانب سیا :مارتین اسمیت

ھا  دانم کھ آن ھا امریکایی بودند. حتا من نمی ھا بودند. بلی آن ھا کی کھ آندانم  من نمی :امرهللا صالح

 .ھا مربیان خوبی بودند متعلق بھ ارتش بودند یا سیا، اما آن

 ھای را فرا گرفتید و چرا؟ : چھ آموزشمارتین اسمیت

گیری، تشخیص ھدف،  ھدف ھای پیشرفتھ بود؛ عملیات پیشرفتھ بھ معنای : در زمینھ عملیاتامرهللا صالح

برداری از محالت،  برداری از اسناد و مدارک، بھره ریزی عملیات، اجرای عملیات، بھره پوشش و برنامھ

شده، تحلیل مسایل و چیزھای دیگری از این دست. چیزھای بسیار  گیر برداری از اھداف دست بھره

 .ابتدایی

 رسمیت بشناسند؟ ھا شما را بھ امریکایی : چھ رویدادی باعث شده بود تامارتین اسمیت

ھای امریکا در شرق افریقا و پس از حمالت راکتی ایاالت متحده  گذاری سفارت : بعد از بمبامرهللا صالح

زمان نسبت بھ این  امریکا بر اھدافی از القاعده در سودان، چنین چیزی رخ داد. میزان درک امریکا در آن

 .شود، در حال افزایش بود تھدید واقعی مبدل می مسالھ کھ القاعده بھ یک

 ترین منابع علیھ طالبان و القاعده می زمان تحت رھبری کاریزماتیک فرمانده مسعود با کم ما در آن

جنگند، بنا دشمن دشمن  ھا با دشمنان ما می ھا با خود فکر کردند کھ خوب این آدم این آن بر جنگیدیم. بنا

 .این ھمان چیزی بود کھ این روند آغاز شدما، دوست ماست. 

ھا بھ شما عالقمند بودند، زیرا شما عمدتا بھ دنبال اطالعات ھا بھ شما آموزش دادند. آن: و آنمارتین اسمیت

 از داخل القاعده بودید، آیا این درست است؟

آن زمان بسیار شبیھ ھم  : بلی. این یک بخش آجندا بود، از این جھت کھ طالبان و القاعده درامرهللا صالح

عنوان متحدان ھم، بخشی بزرگی از افغانستان را تحت کنترول داشتند. تفکیک  ھا بھبودند. در عین حال، آن

 .میان طالبان و القاعده بسیار سخت بود



رکز وقت بھ تنھایی باالی القاعده متم ھای القاعده موافق نبودیم. فرمانده مسعود ھیچ گاھی با آجندا ما ھیچ

نبود. اما این رویدادی بود کھ باعث شد تا با امریکا وارد یک رابطھ شویم و ما توافق کردیم تا اطالعات 

مان بود. پاکستان،  عنوان یک کل، ھدف و برنامھھا شریک سازیم. اما برای ما، افغانستان بھ را با آن

 .القاعده و طالبان در آن روزھا ھمھ با ھم یکی بودند

 : [پیشنھادی کھ شما از جانب امریکا دریافت کردید، چھ بود؟]میتمارتین اس

ھا در رابطھ بھ وضعیت  : یک رابطھ ساده مبتنی بر ھمکاری، کھ بھ معنای آن بود تا بھ آنامرهللا صالح

اند، چگونھ این منطقھ  گرایی در منطقھ کھ چگونھ القاعده، پاکستان و طالبان در حال گسترش افراط و این

بایست  چنان می کنند، معلومات دھیم. ما ھم ھای افراطی جھان مبدل میگرایی و گروه بھ مرکز افراط را

 .دادیم ھا معلومات می ھای جھانی القاعده نیز بھ آن در مورد برنامھ

گرفت. ھرچند این رابطھ یک رابطھ  ھا [ھمکاری] اندکی آن روزھا صورت می در عوض، از جانب آن

 گرفت، روز مبتنی بر ھمکاری بود، اما شاھد بودیم میزان حمایتی کھ از جانب واشنگتن صورت میساده، 

گران با فرستادن اسلحھ و  ھا از مقاومت چنین این امید وجود داشت کھ آن یافت. ھم روز افزایش می تا

دادند،  روزھا بھ ما می چھ کھ آن تجھیزات حمایت خواھند کرد. اما در مسالھ کمک مھمات و تجھیزات، آن

 .بسیار ناچیز و اندک بود

 .بود (CIA) : این یعنیمایکل اسمیت

دانستند و مطمین نبودند کھ القاعده قادر بھ انجام  ھا نمی بود. در آن روزھا آن (CIA) بلی :امرهللا صالح

القاعده حمالت مشابھی را کردند کھ ممکن است  ھا تصور میحملھ بر قلمرو ایاالت متحده خواھد بود. آن

 . .ھای آن کشور در منطقھ اجرا کندخانھبر منافع امریکا و یا سفارت

 ھا چگونھ بود؟ : وضعیت استخباراتی آنمایکل اسمیت

 ھا اطالعات خوب استخباراتی داشتند، اما از حمایت سیاسی مبنی بر نابود : در مواردی آنامرهللا صالح

ھا نزد ما آمدند و خواھش کردند تا  ھمین خاطر آنامریکا برخودار نبودند، بھھای  سازی یکی از سرمایھ

ما این کار را بکنیم. در مواردی از ما خواستند تا مناطقی را ھدف قرار دھیم، اما آن ساحات در عمق 

 .مناطق جنوبی افغانستان قرار داشت و حملھ بر آن خارج از دسترس و فراتر از توانایی ما بود

 الدن از مجاورت خط مقدم جبھھ رد میکی دو مورد وضعیتی پیش آمد کھ کاروان متعلق بھ اسامھ بندر ی

حال، انجام دادن حملھ در قلب صف اول دشمن برای ما ناممکن بود تا پس از آن بھ اسامھ  شد. با این



عناصری بود کھ در مجموعھ الدن تنھا اولویت نبود. او، در واقع از  کردیم. برای ما، بن دسترسی پیدا می

 .مان قرار داشت ھای اولویت

خواھم  دو خبرنگار عرب بھ پایگاه شما در تخار آمدند. می ٢٠٠١: در اوایل ماه سپتامبر مایکل اسمیت

 کردید؟ ھا چھ فکر میھا چگونھ آمدند و شما در مورد آن بدانم کھ آن

ود را با اجرای آن حملھ انتحاری شھید ساختند، یکی : وقتی دو خبرنگار عرب فرمانده مسعامرهللا صالح

 .ھا زنده ماند. او نیز دقایقی بعد از حادثھ در تبادل گلولھ بھ ھالکت رسید از آن

دست آوردیم. آن اسناد و مدارک بھ سادگی مورد تحقیق  ھا بھھای آن ما اسناد و مدارک زیادی را از بکس

ھایی از آن مدارک و اسناد را بھ بریتانیا،  چنین نسخھ انجام دادیم. ما ھمقرار گرفتند. ما برخی تحقیقات نیز 

ایاالت متحده امریکا، فرانسھ و بلجیم فرستادیم، زیرا در این کشورھا افرادی وجود داشتند کھ تسھیالتی را 

لندن  برای ماموریت این دو خبرنگار فراھم کرده بودند. مظنون عمده [یاسر] ال سیری، یک مصری ساکن

 .کنند خط برای این دو تن نوشتھ بود و نگاشتھ بود کھ این دو خبرنگار با وی کار می بود کھ یک معرفی

 کنید کھ چھ کسی مسوول این ترور بود؟ : چھ فکر میمایکل اسمیت

ای وجود ندارد کھ مسوول این  : مبتنی بر شواھدی کھ ما در دست داریم، ھیچ شک و شبھھامرهللا صالح

 .القاعده بوده است کار

 : و چھ شواھدی شما را بھ این نتیجھ رسانید تا بھ این اطمینان برسید؟مایکل اسمیت

: بھ این خاطر کھ خبرنگاران عرب بودند. تمامی اعرابی کھ در افغانستان بودند با القاعده امرهللا صالح

شان  زندگی کرده بودند. در پاسپورت شان در کابل چنین پیش از اجرای ماموریت ھا ھم ارتباط داشتند. آن

 .داد پاکستان در عقب این ماجراستنیز چندین ویزه پاکستان بود کھ این نیز نشان می

ھای افراد  کرد؛ مثل نام چنین شواھدی وجود داشت کھ داللت بھ ھمکاری طالبان نیز در این حادثھ می ھم

دو خبرنگار را برای رسیدن بھ خط مقدم جبھھ  مشخص. وزیر دفاع و معاون وزارت خارجھ طالبان این

 .و عبور از آن بھ جانب قلمرو تحت کنترول ما، یعنی قلمرو مقاومت، کمک کرده بودند

اما تحقیقاتی کھ از جانب ما صورت گرفت، تحقیقات کامل و محکمی نبود. تحقیقات ما بسیار ناپختھ و 

بایست تمامی آن حلقاتی را  گرفت و می صورت می صورت بسیار جدیناکامل بود. این تحقیقات باید بھ

دقتی کرده بودند و یا از روی نادانی شکار  صورت درست انجام نداده بودند، بی کھ وظایف خود را بھ



یافتیم کھ چھ کسی یا کسانی زمینھ ورود این  بایست در می چنان ما می گرفت. ھم شده بودند، در بر می

 .خط مقدم فراھم کردندسوی افراد را بھ این

 ھا را از مرگ مسعود باخبر کنید؟ ھا تلیفون بزنید و آن از شما خواستھ شد تا بھ امریکایی :مایکل اسمیت

در اول من بھ محل حادثھ فراخوانده شدم، بھ شفاخانھ کوچکی در ھمان نزدیکی کھ جسد  :امرهللا صالح

کردم کھ او زخمی شده کھ او دیگر زنده نیست. من تصور میدانستم  فرمانده را منتقل کرده بودند. من نمی

ھای کھ در کشورھای خارجی دارم، زمینھ معالجھ او را در یک شفاخانھ  است. از من خواستھ شد، با رابطھ

 .مناسب جستجو کنم

ک اما وقتی کھ بھ شفاخانھ رسیدم، برایم روشن شد کھ او دیگر زنده نیست. بعدا در یک حلقھ بسیار کوچ

توانیم این  گو کردیم؛ این کھ تا چھ زمانی ما می و صورت موقتی گفتسر چگونگی مدیریت اوضاع بھبر

رسانی استراتژیک ما در این زمینھ چگونھ بایستی باشد. در جریان  داریم و نیز اطالع راز را مخفی نگھ

ا ایاالت متحده امریکا تماس کھ بایست ب گو بھ من یک وظیفھ مشخص سپرده شد و آن این و ھمین گفت

 .بگیرم

 ؟(CIA) : بامایکل اسمیت

ھا بگویم کھ مقاومت برای افغانستان علیھ القاعده و طالبان مشکل شده و بھ آن (CIA) با :امرهللا صالح

کرد  است؛ چون در مرکز مقاومت یک مرد کاریزماتیک، رھبری کھ حضورش کمبود منابع را جبران می

مدیریت او باعث شده بود تا ما ھنوز وجود داشتھ باشیم، دیگر حضور ندارد. اگر شما و این کھ چگونگی 

خواھید کھ این مقاومت  کنید کھ القاعده یک تھدید است، طالبان یک تھدید است و اگر شما می فکر می

ما بھ کمک ادامھ بیابد، پس بھ ما کمک کنید. فرمانده مسعود دیگر وجود ندارد. ما او را از دست دادیم. 

گفتم و من  بایست من بھ ایاالت متحده امریکا می ای بود کھ می ایم. این وظیفھ نیاز داریم. ما نومید شده

 .نیز چنین کردم

 : واکنش چھ بود؟مایکل اسمیت

فردی » درست است کھ این یک خبر ناگوار است. ما نیز اندوھگین ھستیم.«: واکنش این بود: امرهللا صالح

 .گیری نبود کرد در موقعیت تصمیم صحبت می کھ با من

 : آیا این مرد ریچ نام داشت؟مایکل اسمیت



خاطری کھ نام وی از جانب دیگران نوشتھ شده است. او مرد بسیار خوبی بود و او را  بھ :امرهللا صالح

او بھ من گفت:  کردیم، او با فرمانده مسعود در چندین ماموریتش در افغانستان مالقات کرد. ریچ صدا می

ھا تماس بگیرند، یازدھم سپتامبر  کھ آن پیش از این». منتظر باش، ما با تو دوباره تماس خواھیم گرفت«

 .رخ داد

 : [شما چگونھ از حادثھ یازدھم سپتامبر باخبر شدید؟]مایکل اسمیت

نیویارک با من تماس  خبر شده بودند، از : دوتن افغان کھ در مورد ترور فرمانده مسعود باامرهللا صالح

ھا گفتند کھ یک ھواپیما بھ یکی از ھا بھ من تلیفون کردند تا از وضعیت فرمانده باخبر شوند. آنگرفتند. آن

یک «ھای مرکز تجارت جھانی برخورد کرده است. ھمان شخص دقایقی بعد تماس گرفت و گفت کھ  برج

ھای ستالیت بھ تماشای حادثھ نشستیم  یق تلویزیونساعاتی بعد ما از طر» ھواپیمای دیگر نیز تصادم کرد.

 .و دیدیم کھ چھ وحشتی در جریان بود

ایاالت متحده مورد حملھ قرار گرفتھ است. «ھا گفتند: لیفون شد. آنیپس از یازدھم سپتامبر از امریکا بھ ما ت

بدھد حمالت دیگری نیز  کنیم کھ این کار القاعده است. آیا شما چیزی در دست دارید کھ نشان ما فکر می

ھای دیگری برای حملھ آماده شده باشند؟ آیا چیزی وجود دارد تا بھ ما بگویید تا  در راه باشد و یا ھواپیما

 »ما از وقوع ھرگونھ حملھ دیگر جلوگیری کنیم؟

 : کی با شما تماس گرفت؟مایکل اسمیت

 .: ھمان شخصامرهللا صالح

 ؟(CIA) : ریچ ازمایکل اسمیت

 .: بلی صالحامرهللا

 : او بھ شما زنگ زد، چھ گفت؟مایکل اسمیت

ھا را بھ عھده لیفونی ما بود. بعد از آن شخص دیگری مسوولیتیگوی ت و این آخرین گفت  :امرهللا صالح

دست  بعدا ما برخی معلومات را بھ» کنم تا ببینم کھ ما چھ چیزی داریم. من جستجو می«گرفت. من گفتم 

ھای طالبان و القاعده را در ارتباط بھ یازدھم سپتامبر تحت نظر گرفتیم و آن معلومات  واکنشآوردیم. ما 

 .را بھ سرعت انتقال دادیم

 شنیدید؟ : شما چھ میمایکل اسمیت



گفتند کھ  ھا می دست آوردیم. کسانی بودند کھ ھراسان شده بودند. آن : ما معلومات مختلفی بھامرهللا صالح

 .رسیدند نظر میچنان کسانی بودند کھ بسیار خوشحال بھ اما ھم» کند. نابود میاین ما را «

چھ کھ بسیار جالب بود، مکالمات بین کابل و قندھار بود تا چگونھ با این مسالھ برخورد کنند.  اما آن

اساس  برالدن بھ صدور یک رھنمود اقدام کرد تا بھ مطبوعات چھ بگویند. [مالعمر، پس از مشوره با بن

گونھ تصوری را ارایھ نکنید کھ گویا ما این  نھ تقبیح کنید. نھ تمجید کنید. محتاط باشید. ھیچ«این رھنمود] 

 ».ایمگونھ تصوری را ایجاد نکنید کھ گویا ما انجام نداده ایم و نیز ھیچکار را کرده

 الدن ضبط کردید؟ای از بن : آیا ھیچ مکالمھمایکل اسمیت

 .الدن را ضبط نکردیم. اما از اطرافیان او را ضبط کردیم وجھ از بن : نھ. بھ ھیچلحامرهللا صا

 : از [مال] عاطف؟مایکل اسمیت

 .: از افرادی چون عاطفامرهللا صالح

 : خالد شیخ محمد؟مایکل اسمیت

 .: نھامرهللا صالح

 الشباع؟ : رمزی بنمایکل اسمیت

 اش] را اخالل نمی وقت [مکالمھ دانستیم کھ او کی است، اما ھیچ الشباع. ما می : رمزی بنامرهللا صالح

 .کردیم

 : ابو زبیده؟مایکل اسمیت

 .کرد : ابو زبیده. بلی ما افرادی داشتیم کھ او را نظارت میامرهللا صالح

 گفت؟ : او چھ میمایکل اسمیت

داد.  ترین احساس موفقیت را می بزرگھا این [حادثھ]  ھا خیلی خوشحال بودند. برای آن: آنامرهللا صالح

دانستیم و کامال اطمینان داشتیم کھ جشن تجلیل  کردند. ما می ھا این رویداد را در حد بزرگی تجلیل می آن

آباد. در جنوب کابل. در نزدیکی بگرام یک پایگاه القاعده وجود داشت؛ در درونتھ جریان دارد. در جالل

العاده شده بودند کھ تمام دنیا ھا موفق بھ انجام یک کار خارق خاطری کھ آنود. بھھا برپا ب جا جشن و ھمھ

 .ھا خیلی خوشحال بودندرا تکان داد. آن



 چنان نوعی از ارتباط تلیفونی را نیز کنترول میکردیم و ھم ما تمامی ارتباطات رادیویی را کنترول می

 .کردیم

 از چنین سازمانی باید خیلی جذاب بوده باشد؟گونھ نظارت نزدیک  : اینمایکل اسمیت

: شما خودتان را در موقعیت ما قرار دھید. ما رھبر خود را از دست داده بودیم. ما ھمھ در امرهللا صالح

بردیم. بسیار سخت بود کھ تداوم مقاومت را بدون موجودیت مسعود حتا تصور  سر میھراس و ترس بھ

توانستیم حدس بزنیم کھ  شتیم، ما ھمھ محزون و غمگین بودیم. حتا نمیھم بکنیم. ما وضعیت دردناکی دا

 .وضعیت چگونھ خواھد شد

در عین حال حمالت علیھ ما آغاز شد، حمالت ویرانگر طالبان در ھر دو جبھھ یعنی تخار و شمالی علیھ 

 .ما آغاز شد

شما یک تماس تیلفونی جالب ھفتھ پس از مرگ مسعود، با  : شما گفتید کھ در جریان سھمایکل اسمیت

 .برقرار شد

با توجھ «کنم چھاردھم دسامبر بود کھ این تماس برقرار شد و آن فرد بھ من گفت:  : فکر میامرهللا صالح

ای کھ رخ داده است، این مصیبت کھ دامن ایاالت متحده را گرفتھ است، جان ھزاران تن،  بھ تراژیدی

است. ویرانی عظیمی کھ متوجھ اقتصاد ما شده و صدمھ این حادثھ بر  گناه از دست رفتھ ھزاران انسان بی

اش برای ما خیلی ناگوار است. اما این یک خبر خوش برای افغانستان است.  اعتبار ما وارد کرده، ھمھ

 خوشبختی است و شما شاھد یک آینده روشن میتاسف، اما برای افغانستان مایھ برای ما این [رویداد] مایھ 

ام کھ دیگر مانند گذشتھ عمل نکنید. بھ رھبری خود بگو کھ ما دیگر تغییر  ید. من با تو تماس گرفتھشو

 »توانید، بکنید. چھ نیاز دارید؟ ایم. ما کارھایی خواھیم کرد کھ حتا شما تصورش را ھم نمی کرده

 :و من بھ او گفتم کھ چھ نیاز داریم. او گفت

جدی را آغاز کن. بھ  یگو و . برو با رھبران خود صحبت کن. یک گفتامرهللا، دنیا تغییر کرده است«

گو را انجام دادی، دوباره با من تماس بگیر. بھ من بگو کھ چھ نیاز دارید. دیگر  و مجردی کھ این گفت

 ».مثل گذشتھ فکر نکنید. ھیچ چیز مثل گذشتھ نخواھد بود. افغانستان شاھد یک آینده روشن خواھد بود

 : چھ قدر وقت گرفت تا با وی دوباره تماس بگیرید؟سمیتمایکل ا

شدیم تا لیست نیازھای خود را آماده کنیم، ھمان فرد تماس گرفت  کھ ما آماده می در حالی  :امرهللا صالح

 .اند تا نزد ما بیایند و گفت کھ آنھا در راه



 بودند؟ (CIA) ھا : آیا آنمایکل اسمیت

 .: بلیامرهللا صالح

ً اسمیتمایکل   .آغاز سقوط و فروپاشی نظام طالبان بود : و این دقیقا

 صورت ناگھانی، روستایی در دل این کوھستان بھ محل قومانده بزرگ مثل یک رویا بود. بھ :امرهللا صالح

آیا خواب «گفتم:  مالیدم و می ھایم را با دستانم می ھا من چشم ترین قدرت جھان مبدل شد. بعضی وقت

 ».بینم؟ نھ من بیدارم. بلی، این دقیقا اتفاق افتید می

 .تر از آن کھ شما بھ کابل بیایید، نبود : این البتھ بسیار پیشمایکل اسمیت

 .روز ۵٠: تقریبا بیشتر از امرهللا صالح

( شما را بھ دفتر خود فراخواند و از شما خواست تا ریاست  جمھور حامد کرزی رئیس ٢٠٠۴سال  رد(

 را کھ در آن جلسھ رخ داد، میشود بازگو کنید؟ ھآن چامنیت ملی را بھ عھده بگیرید. آیا 

حال من روابط خودم را  بار دیگر قبل از آن جلسھ با وی مالقات کرده بودم. با این : من سھامرهللا صالح

 .وقت تالش نکردم تا بھ این پست گماشتھ شوم داشتم. من ھیچدر حلقھ نزدیک بھ او 

 خواھد؟ : آیا او شما را رھنمایی کرد کھ چھ چیزی از ریاست امنیت ملی میمایکل اسمیت

خواھیم تا افغانستان را آباد کنیم، من بھ  ما می«ھای گفت. او گفت:  صورت عمومی چیز : بھامرهللا صالح

 توانی این کار را انجام دھی و استخبارات را احیا کنی. من کامال از تو حمایت می تو اعتماد دارم. آیا می

 .بعدا ما یک عکس مشترک گرفتیم و این عکس مشترک را من ھنوز با خود دارم» کنم. مبارک باشد.

ی ھاجمھور گسترش بیابد، شما در این پست ھمکاری : قبل از آن کھ کشمکش بین شما و رئیسمایکل اسمیت

 مشابھی با ناتو و نیروھای امریکایی داشتید؟

 .ھای مشابھی داشتیم: بلی ھمکاریامرهللا صالح

 ھای مشابھ چھ بود؟: این ھمکاریمایکل اسمیت

خواھد افغانستان را تبدیل بھ کشوری  ھای مشابھ عبارت بود از این کھ ناتو می : این ھمکاریامرهللا صالح

این ما بھ ناتو نیاز داریم تا تخصص، آموزش، تجھیزات و  بر راحت باشد. بناکند کھ از آسیب ھمسایگان 

ھا را برای ما فراھم کنند؛ متحد ما باشند و ما را از گزند نیروھای شرور داخلی و  چگونگی استفاده از آن

 .ای نجات دھند منطقھ



جریان مراسم جشن جان قصد در ء جمھور حامد کرزی از یک سو ، رئیس٢٠٠٨: [در سال مایکل اسمیت

 بھ سالمت برد.] چھ چیزی در آن روز اتفاق افتید و بعد از آن سخنرانی شما در برابر پارلمان؟

ھا  سازی و امنیت آن ھای اطراف را پاک: وظیفھ وزارت دفاع و داخلھ این بود تا ساختمانامرهللا صالح

سازی نکرده  سھ تروریست مخفی شده بودند، پاکھا را کھ در آن ھا یکی از ساختمان را تامین کنند. آن

جمھور کرزی  باری بھ سوی مراسم کردند. رئیس ھا اقدام بھ گلولھ کھ مراسم آغاز شد، آن بودند. زمانی

 .صورت سریع از محل بیرون برده شد بھ

سوی کسی در ارتش مورد ھا از  ھا بودند. آنھا چگونھ قادر بھ انجام این کار شدند و کی ما دریافتیم کھ آن

ھا استفاده کردند نیز از انبارھای  ھای کھ آن حمایت قرار گرفتھ بودند و آن مرد اکنون زندانی است. سالح

 .ھا فروختھ شده بودارتش بیرون کشیده شده و باالی آن

نی و ناراحت بندی کرده و در برابر پارلمان حاضر شدیم. اما پارلمان خیلی عصبا ما تمام وقایع را دستھ

 .بود. حیثیت افغانستان آسیب دیده بود. من نیز عین احساس را داشتم. چنین نبود کھ من تنھا بھ دفاع پرداختم

مان  ھم ریختند. اگر شما ما را از وظایف ھا این بود کھ مراسم را بھ آورد آن دست«ھا گفتم:  اما بھ آن

گونھ حمالت مشابھ  ھا بھ این دھید. اگر آن ھا را پاداش می برکنار کنید، این بھ معنای آن است کھ شما آن

ادامھ دھند، بعید نیست کھ تمام حکومت را برکنار کنید، زیرا دشمن قادر بھ انجام حملھ بر شما نیز است. 

ھا  من بھ آن». ما باید بھ مثابھ یک تیم ملی عمل کنیم. ما باید در شرایط دشوار و سخت در کنار ھم باشیم

 .مان نجات بیابیم توضیحات فراوانی دادم؛ و این باعث شد تا ھر سھ تن

 سھ شما؟ : ھرمایکل اسمیت

 .: وزیر دفاع، داخلھ و خودمامرهللا صالح

 خواستید بیان کنید؟ : اما ھدف اصلی سخنرانی چھ بود، چھ چیزی را میمایکل اسمیت

پارلمان تا در پرتو این حقایق تصمیم بگیرد. من بھ : بیان حقایق و بعد از آن فرصت دادن بھ امرهللا صالح

ھا در مورد نواقص در نیروھای امنیتی گفتم. بھ  مان گفتم. بھ آن ھای نظام قضایی ھا در مورد ضعف نآ

ھا گفتم کھ منظور دشمن از اجرای  چنان بھ آن ھا در مورد نقش پارلمان در تقویت نھادھای ملی گفتم. ھمآن

 .داماتی چیستیک چنین اق

آورم. این کشور پر از افراد مستعد و  حساب نمیببینید من خودم را یک فرد استثنایی بھ«در پایان گفتم: 

دھند. این چیزی  تواناست. ھزاران انسان وجود دارند کھ احتماال این وظیفھ را بسیار بھتر از من انجام می



خواھم تا در نظر بگیرید این است کھ دو روز  ا میچھ کھ من از شمخواھم. آن نیست کھ من از شما می

 »پس از این حادثھ پیام شما بھ القاعده چیست؟

 .: و طالبانمایکل اسمیت

ھا ما را  کنم کھ برخورد [پارلمان] مناسب بود. آن : برای طالبان و برای پاکستان. فکر میامرهللا صالح

 .دیدم. او از ابقای مجددمان خوشحال نبودجمھور کرزی را  ابقا کردند. روز بعدی رئیس

 .کردید کھ ھمھ چیز دیگر تمام شد تصور می : این بدبختی است. احتماالً مایکل اسمیت

: بلی. مواردی زیادی بود کھ فکر کردم دیگر تمام شد. من در قدرت بھ صورت سیاسی شریک امرهللا صالح

قدرت، دست بھ ھرکاری بزنم. با خود گفتم کھ من جزو ماندن در  خاطر باقی نبودم تا چاپلوسی کنم و بھ

 .ھا ارتباط ایجاد کنداین گروه ھستم و این گروه باید با مردم ارتباط ایجاد کند، با واقعیت

 : آن روز کرزی بھ شما چھ گفت؟مایکل اسمیت

اش بخوانم. او از ابقای  توانستم در چھره نگفت. من می  مبارکباد مامان بھ خاطر ابقای: او بھامرهللا صالح

 .رسید نظر نمی ما راضی بھ

 : چرا؟مایکل اسمیت

 .توانست ما را حذف کند ترین راھی بود کھ می این ساده : احتماالً امرهللا صالح

 خواست کھ شما را حذف کند؟ مایکل اسمیت: چرا می

 .را نداریمکرد کھ ما توانایی انجام وظایف خود  فکر می : احتماالً امرهللا صالح

 تان را ندارید؟ کرد کھ شما توانایی انجام وظایف : چرا او فکر میمایکل اسمیت

 .: زیرا ما نتوانستیم امنیت او را در جریان جشن تامین کنیمامرهللا صالح

 : آیا او با صدای بلند با شما حرف زد؟ آیا او قھر شده بود؟مایکل اسمیت

 .شده بود : بلی واضح است کھ قھرامرهللا صالح

 : چھ گفت؟مایکل اسمیت

 ».ھا مسوول آن ھستید این یک شرم ملی است. و شما«: او گفت: امرهللا صالح

 : پاسخ شما چھ بود؟مایکل اسمیت



بلی، این درست است. چنین چیزی رخ داده است و در آینده نیز رخ خواھد داد. «: من گفتم: امرهللا صالح

» بریم. سر نمی جا ما در یک وضعیت نورمال بھ لح تامین باشد. اینافغانستان کشوری نیست کھ در آن ص

ھا چگونھ توانستند  افتد. بھ مصر نگاه کنید، آن چنین چیزی حتا در کشورھای دیگر ھم اتفاق می

 قتل برسانند؟ ھا چگونھ توانستند کندی را بھ جمھور انور] سادات را ترور کنند؟ آن [رئیس

 ] در کابل بودید؟٢٠٠٨: آیا شما در جریان حملھ بر سفارت ھند [در سال مایکل اسمیت

 .: بلیامرهللا صالح

آوری شواھد و مدارک در رابطھ بھ این قضیھ  : وقتی کھ از حادثھ باخبر شدید، بھ جمعمایکل اسمیت

 پرداختید؟

آی  گرای] لشکر طیبھ و صورت مستقیم حاکی از نقش [گروه اسالم : بلی. تمامی شواھد بھامرهللا صالح

 .در این ماجرا بود آیاس 

 صورت مشخص چھ چیزی؟: بھمایکل اسمیت

گیر کردیم،  صورت بسیار مشخص ما شخصی را کھ وسیلھ نقلیھ را فراھم کرده بود، دست: بھامرهللا صالح

گیر کردیم.  بود، دستریزی کرده  در پاکستان برنامھ آیاس آی ما شخصی را کھ این برنامھ را یکجا با 

 داد پاکستان از قبل در طراحی این حملھ دست دارد. من ھم چنان شواھد کافی داشتیم کھ نشان می ما ھم

 .ھا در صدد حملھ بر سفارت ھند ھستند دانستم کھ آن چنان با استفاده از این شواھد و مدارک می

 ایی بود؟: اما آن شواھدی کھ شما داشتید، چھ چیزھمایکل اسمیت

 .گیر کردیم : ما بقایای آن شبکھ را دستامرهللا صالح

 .ھا اعتراف کردند : و آنمایکل اسمیت

 .کردند ھا برای لشکر طیبھ کار می: آنامرهللا صالح

ارتباط وجود دارد، چھ چیزھایی  آیاس آی : اما شواھدی کھ نشان بدھد میان لشکر طیبھ و مایکل اسمیت

 بود؟

کھ ما قبل از این رویداد  است. دوم این آیاس آی  پرورده کھ لشکر طیبھ دست : نخست اینصالحامرهللا 

 برای آیاس آی ھایی کھ  ھای مختلف و با آموزش ھا در پوشش افرادی را تحت نظر گرفتھ بودیم کھ آن



فرستادند.  ھا می مات را بھ آنشان فراھم کرده بود، بھ دنبال اھداف ھندی در افغانستان بودند و این معلو

 .بھ دنبال انجام اقداماتی علیھ سفارت ھند است آیاس آی دانستیم کھ  این ما می بر بنا

 ھا بود؟ رابطھ وجود دارد، کدام آیاس آی داد میان حملھ و  : آن شواھدی کھ نشان میمایکل اسمیت

ھندوستان در کابل برای القاعده ھدف نیست. ھندوستان : بسیار واضح و روشن است. سفارت امرهللا صالح

 .دھد و این یکی از مدارک تصادفی است گونھ اقدامی علیھ القاعده انجام نمی ھیچ

ما در مورد ریزی حملھ نقش داشت]. او بھ  گیری فردی بود [کھ در برنامھ اما شاھد محکم دیگرمان دست

لیفون را داد. او نام آن فرد مرتب و یھای ت ما شماره گفت. او بھھای امن در پاکستان سخن  یکی از خانھ

صورت روشن  ھا بھ ھا تجھیزات، نقشھ و پول را فراھم کرده بود، داد، کھ تمامی این مرموزی را کھ بھ آن

برادران، این مکانی است کھ ما ریشھ «گفتیم کھ  آیاس آی است. ما بھ  آیاس آی حاکی از دست داشتن 

 ».ایم این حملھ را در آن یافتھ

درست » بلی، ما بھ آن مکان رفتیم و آن خانھ اکنون خالی است.«ھا در پاسخ بھ ما گفتند کھ  ماھھا بعد آن

توانید اسناد آن خانھ را بررسی کنید. کی آن خانھ را گردانندگی  است کھ آن خانھ خالی است، اما شما می

 .ھا دست داشتند ھا دست داشتند. آن کننده. بلی آن . بسیار نومیدکننده بود کند. بسیار نومید می

 شریک ساختید؟ (CIA) تان در قطاران زمانی شواھد خود را با ھم : و چھمایکل اسمیت

ً امرهللا صالح کار صورت گرفت. در واقع ما شانھ  زمانی این دانم کھ چھ نمی : در رابطھ بھ تحقیقات دقیقا

چیزی وجود نداشت تا ما از سیا پنھان  کردیم. در رابطھ بھ این قضیھ مشخص ھیچ کار میشانھ ھم بھ 

دادیم، آگاه بودند. در رابطھ بھ  اقداماتی کھ ما در جریان تحقیقات انجام می ھا در رابطھ بھ ھمھ کنیم. آن

 .چیز ھمھ

صورت  ISI حملھ با حمایت و پشتیبانیھا نیز این بود کھ این  گیری آن این نتیجھ بر : بنامایکل اسمیت

 گرفتھ است؟

ً  نمی (CIA) : ما ازامرهللا صالح ھا را  نآ خواستیم تا نتیجھ تحقیقات خود را با ما شریک سازند. ما صرفا

ھا  تا آن شود ھا باعث می کردیم. تصور ما این بود کھ ارایھ شواھد بیشتر بھ آن با ارایھ شواھد کمک می

 .کنند بھتر قضاوت

 : نقش [شبکھ حقانی] در این حملھ چھ بود؟مایکل اسمیت



کننده از طریق لوگر و با کمک  کردند، زیرا حملھ ھا برای این حملھ تسھیالت فراھم می : آنامرهللا صالح

 .ھا بھ کابل آورده شده بود. اما عملیات متعلق بھ لشکر طیبھ بود آن

  . . . : لشکر طیبھ یکمایکل اسمیت

ھا (اعضای لشکر طیبھ)  : لشکر طیبھ یک گروه افراطی پاکستانی مستقر در پنجاب است. آنامرهللا صالح

 ً این گروه بھ ھدف حملھ بر ھند ساختھ شده است. این ھمان گروھی  در مناطق قبایلی مستقر نیستند. عمدتا

 .است کھ حمالت بر بمبیی را طراحی و اجرا کرده است

و برخی دیگر » دستگیر«شود برای ما از  اید. آیا می یع متعددی را بررسی کرده: شما وقامایکل اسمیت

اید، بگویید؛ یکی از آن وقایع کھ بھ صورت روشن نشانگر نقش سازمان  کنون در موردش سخن نگفتھ کھ تا

 از طریق طالبان در افغانستان باشد؟ آیاس آی استخباراتی پاکستان یا 

باشد. او در زمان اقتدار طالبان، مسوول استخبارات  کسی است کھ نامش تاجمیر می: دستگیر امرهللا صالح

 آیاس آی دلیل خاصیت کارش او روابط نزدیکی با القاعده دارد و از سوی آباد بود. بھ طالبان در جالل

 از اھالی والیت پکتیا می است. او اصالً  آیاس آی ھای  پرورده آموزش داده شده است. او یکی از دست

 .دانیم کھ او تاجمیر است اسم مستعار دارد. اما ما می ٧٠باشد. مرد بسیار مجربی است، او حدود 

ھا بار دریافتیم کھ  کند. ما ده ھای خود را از تل، در وزیرستان در مناطق قبایلی رھبری می او عملیات

این مرد در کوھستان «گفتیم:  آیاس آی دارد. ما بھ ھای مشخص نقش  تاجمیر در رھبری برخی عملیات

ھا  آن» پنھان نشده است. او یا در پشاور است یا در فالن ساختمان مشخص کھ شماره تلیفون نیز دارد.

داند.  گیری تاجمیر نکردند، زیرا تاجمیر از خودشان است. سیا در این مورد می گاھی اقدام بھ دست ھیچ

آی داند. در واقع تاجمیر کسی است کھ از سوی  آی نیز می بی داند. اف ین مورد میارتش امریکا در ا

کند. این شخص مسوول بیشتر از نیمی از حمالت خونینی  عنوان مسوول عملیاتی القاعده کار میبھ آیاس 

 .در کابل رخ داده است ٢٠٠۴است کھ پس از سال 

 است یا طالبان؟: او مسوول عملیاتی القاعده مایکل اسمیت

 .: ھردوامرهللا صالح

 .آموزش دیده است آیاس آی : او از جانب مایکل اسمیت

ً : بلی، دقیقامرهللا صالح   .ا

 شود؟ رھبری می آیاس آی : چھ چیزی باعث شده تا فکر کنید کھ او ھنوز از سوی مایکل اسمیت



او در یک اپارتمان و در یکی از شھرھا  : بھ این خاطر کھ او در کوھستان مخفی نشده است.امرهللا صالح

انتقال دادیم.  آیاس آی کند. ما دھھا بار محل زندگی او را کشف کردیم و آن اطالعات را بھ  زندگی می

لیفونی کھ در فالن حملھ در کابل یھای ت گفتید. شماره شما درست می«بھ ما گفت:  آیاس آی در پاسخ 

 .گیر نکردند گاھی او را دست ھا ھیچ اما آن» تل تماس برقرار کرده است.اند با کسی در  استفاده شده

 گرفتید؟ تماس می آیاس آی : شما با مایکل اسمیت

 .: بلیامرهللا صالح

 کردید؟ : با چھ کسی صحبت میمایکل اسمیت

] ندیم تاج و آی اسآی : من با [فرمانده ارتش پاکستان، اشفاق پرویز] کیانی، [رئیس اسبق امرهللا صالح

 .کردم شجاع] پاشا صحبت می احمد آیاس آی [رئیس فعلی 

 گفتید؟ : آیا در جریان صحبت با کیانی و پاشا از تاجمیر نیز سخن میمایکل اسمیت

 .: بلیامرهللا صالح

 ھا چھ بود؟ : پاسخ آنمایکل اسمیت

 ».کنند مسالھ را بررسی می«گفتند کھ  : آنھا میامرهللا صالح

 کردند؟ آی رد می اس : آیا آنھا ھمکاری او را با آیمایکل اسمیت

 .: بلی، کامالامرهللا صالح

 اس گویید کھ مدارک شما موید این است کھ او با آی کردند؟ اما شما می ھا رد می : پس آنمایکل اسمیت

 کند؟ گیر نمی آی او را دست اس ھمین خاطر آی کند و بھ آی کار می

تواند در جایی کھ فعال  آی او نمی اس آی نیست، اما بدون حمایت آی اس : او یک افسر آیامرهللا صالح

کند، دوباره بھ پشاور میرود، در [آنجا] او صاحب  کند، زندگی کند. وقتی او عملیاتی را اجرا می زندگی می

 .داند آی این را می اس یک دوکان است و آی

گونھ  ھای آشکار و رھبری مشخص این ھای مخفی و سیاست دانید کھ میان سیاست شما می: مایکل اسمیت

 افراد تفاوت وجود دارد؟

کنم کھ امریکا یکبار دیگر ھم مانند قبل از یازدھم سپتامبر دارد دوباره فراموشکار  : من فکر میامرهللا صالح

 .نیدشود و این باعث خواھد شد تا شما دوباره آسیب ببی می



 : شما یک مرد فھیم و مجرب در استخبارات ھستید. بین سیاست پنھان و استخدام یک فرد بھمایکل اسمیت

 آیاس آی ھای شما از سوی  گیری درخواست عنوان جاسوس تفاوت وجود دارد؟ آیا ما در مورد عدم پی

 گپ میزنیم؟ آیاس آی ھای تحت رھبری  کھ در مورد عملیات کنیم، یا این صحبت می

زمینھ و شرایط را برای القاعده، گروه حقانی و طالبان فراھم کرده است تا دست  آیاس آی : امرهللا صالح

ریزی و استفاده از خاک  آنھا قادر بھ برنامھ آیاس آی شان بزنند. بدون حمایت  ھای بھ اجرای عملیات

 داند کھ این گروھھا چھ کاری می می آیاس آی این  پاکستان برای اجرای این عملیات نخواھند بود. بنابر

ھای خود را در  کنند و از این کار آنھا خوشحال ھم است. زیرا از طریق این گروه پاکستان سیاست

چون طالبان از ماست، پس باید بر افغانستان کنترول «کند  کند؛ سیاستی کھ فکر می افغانستان دنبال می

 ».داشتھ باشند

 کنند، باید حمایت کنیم؟ نھ این کھ آنھا را دست کھ آنھا را حمایت میاین ما از کسانی : بنابراسمیتمایکل 

 گیر کنیم؟

 .: بلی، کامال درستامرهللا صالح

اید کھ با خودش اسنادی  گیر کرده : آیا در جریان عملیات طالبان کسی و یا کسانی را دستمایکل اسمیت

 باشد؟ آیاس آی داشتھ باشد کھ نشانگر ارتباط وی با 

 .: بسیار زیادامرهللا صالح

 شود مثالی از آن را بیاورید؟ : آیا میمایکل اسمیت

است، او را در والیت  آیاس آی نام سید اکبر. او یک افسر فعال  عنوان مثال کسی است بھ: بھامرهللا صالح

 .گیر کردیم و حاال او در زندان است طالبان یکجا دستکنر با 

 : مثال دیگر؟مایکل اسمیت

 نفع طالبان در والیت فراه می عنوان مثال دیگر ھمکاران من و پولیس، شخصی را کھ بھ: بھامرهللا صالح

 .بود آیاس آی گیر کردند کھ این شخص نیز مربوط  جنگید دست

 است؟ آیاس آی : آنھا چگونھ فھمیدند کھ وی مربوط بھ مایکل اسمیت

 .: خود این مرد اعتراف کرد. او نام گروھش، دفتر و تمام چیزھای دیگر را بیان کردامرهللا صالح

 شود یک مثال دیگر را بگویید؟ : آیا میمایکل اسمیت



ھ یک سیب راضی نشود، اگر گوید: کسی کھ ب المثل داریم کھ می : نھ، چون ما یک ضربامرهللا صالح

کند؟  ھای متعدد چھ چیزی را روشن می این تکرار مثال بر شود. بنا تمام باغ را ھم بدھی راضی نمی

 .برای آنھا نیز یک خطر است آیاس آی دانند کھ  ھا می امریکایی

 .کند : پاکستان انکار میمایکل اسمیت

 .: بلی، چون بھ ضررشان استامرهللا صالح

ایم. چرا ما باید آنھا را کمک  ما از جانب طالبان مورد حملھ قرار گرفتھ«گویند:  : آنھا میمایکل اسمیت

 »کنیم؟

گیرند، نھ  پاکستانی مورد حملھ قرار می خواھم بگویم کھ آنھا از سوی عناصر ضد : من میامرهللا صالح

 .از جانب طالبان

مناطق قبایلی فدرال (، حمالت ھواپیماھای بدون سرنشین در فتا ٢٠٠٨: در تابستان سال مایکل اسمیت

و ارتش امریکا داشتید،  (CIA) ھای کھ در این زمینھ شما با ھمتایان خود در افزایش یافت. بحث )پاکستان

 زمان چگونھ بود؟ چھ بود و احساس شما در آن

ھا داشتیم. اما حمالت  ت با امریکایی: خوب ما روابط بسیار نزدیک مبنی بر تشریک معلوماامرهللا صالح

ھواپیماھای بدون سرنشین یک مسالھ حساس و عملیاتی امریکا است. من در این زمینھ معلومات زیادی 

 .ندارم

زنید بھ این معناست  کھ شما حرف می کنم کھ معلومات کافی نداشتھ باشید. طوری : باور نمیمایکل اسمیت

 .با جزییات صحبت کنیدخواھید در این مورد  کھ نمی

این من در مورد مسایلی حرف میزنم کھ باالی  : [آن حمالت] تحت کنترول من نبودند. بنابرامرهللا صالح

 .آن کنترول داشتم

 دھند؟ این حمالت را انجام می (CIA) : اما شرکای شما درمایکل اسمیت

 .کنند تخار می: درست است. و آنھا خیلی ھم نسبت بھ این مسالھ افامرهللا صالح

 .کنند : اما آنھا اجرای آن را انکار میمایکل اسمیت

 .کنم کھ انکار کنند : نھ، فکر نمیامرهللا صالح

 .کنند صورت رسمی [انکار] می کنم کھ بھ : من فکر میمایکل اسمیت



حمالت : برای من این مسالھ عجیب است. پس چھ کسی دیگری در روی زمین توانایی این امرهللا صالح

 را دارد تا در فتا چنین کاری را بکند؟

گیری  گوھای را کھ با آنھا در مورد ماھیت این حمالت و ھدف و شود برخی از گفت : آیا میمایکل اسمیت

 ما بگویید؟ داشتید، بھ

لقاعده تان خوشم. بھ یاد داشتھ باشید کھ امریکا در افغانستان بھ دنبال ا : از این پرسش جالبامرهللا صالح

ھم روشن  اند. این برنامھ ھنوز و طالبان آمد. آنھا بھ منظور اجرای کدام ماموریت بشردوستانھ نیامده

 .نیست

 ھای بدون سرنشین را افزایش دھند؟ ھا را تشویق کردید تا حمالت ھواپیما : آیا شما امریکاییمایکل اسمیت

قوای ھوایی خود استفاده کرده و پاکستان را بمباران ھا را تشویق کردم تا از  : من امریکاییامرهللا صالح

ھای بدون  کھ تنھا از ھواپیما کنند و آنھا را مجبور کنند تا دست از حمایت طالبان و القاعده بردارند، نھ این

ھای بدون سرنشین کافی نیست. عملیات شبانھ را اجرا  حمالت ھواپیما«سرنشین استفاده کنند. من گفتم: 

این یک جنگ جھانی علیھ تروریزم است. این جنگ تنھا در » کنید. کھ در قندھار اجرا می کنید، چنان

 .زدم قندھار وجود ندارد. من بسیار مستقیم با آنھا حرف می

آورم. من در این مورد  حساب می خطر جھانی بھ آورم بلکھ یک حساب نمیمن پاکستان را یک سرمایھ بھ

 این بھ معنای آن نیست کھ من از پاکستان نفرت دارم. من جنرال پاشا را بھ کنم. کامال روشن صحبت می

شناسم. اما او نماینده یک  ھمتا، نجیب، آگاه و ھوشیار استخباراتی در پاکستان می عنوان یک انسان بی

 .خوار است نھاد بدنام و خون

بدون سرنشین؛ شما گفتید کھ آنھا : یک مورد اضافی دیگر در رابطھ بھ حمالت ھواپیماھای مایکل اسمیت

 .کردید کھ از تمام توان خود استفاده کنند را تشویق می

 .: کامالامرهللا صالح

 ھای بدون سرنشین مشوره شما چھ بود؟ صورت مشخص در مورد حمالت ھواپیما : اما بھمایکل اسمیت

 منظور جلوگیری از بی متحده بھ این حمالت موثر نیست. از تمام توان ایاالت«: من گفتم: امرهللا صالح

 ».ادبی و بدکرداری پاکستان استفاده کنید

 خواستید تا پاکستان بمباران شود؟ : شما میمایکل اسمیت



طرف وجود دارد،  طرف و آن : کامال. آنھا افغانستان را بھ این خاطر کھ چند طالب عادی اینامرهللا صالح

دانند کھ تمامی اھداف با ارزش در آنجا  کھ می کاری ندارند؛ با وجودیکنند، اما با پاکستان  بمباران می

 .مخفی شده است. این منصفانھ نیست

خواھم بدانم کھ  افزایش و گسترش یافت. می ٢٠٠٨ھای بدون سرنشین در  : حمالت ھواپیمامایکل اسمیت

 .امرهللا صالح چھ نقشی در این مسالھ ایفا کرده است

دادند،  ساختیم. این کھ آنھا چھ اقداماتی را انجام می ھا شریک میاطالعات را با امریکایی : ماامرهللا صالح

دانم کھ این  دانم. می چیزی در مورد ھواپیماھای بدون سرنشین نمی مربوط بھ خودشان بود. من ھیچ

ی دیگری در موردشان کنند. من چیز ھواپیماھا پیلوت ندارند و چون یک ھیوالی آھنین با خود بمب حمل می

 .دانم نمی

تواند بھ القاعده، طالبان  کنم از ھر چیزی کھ می کردم حاال نیز اصرار می ھا اصرار می من بھ امریکایی

خاطرش متاسف باشم. این جنگ و حامیان آنھا آسیب برسد، باید استفاده کنند. این چیزی نیست کھ امروز بھ

 بسیار زود است. این جنگ باید علیھ ریشھ ٢٠١١رسد ـ باور کنید. جوالی  بھ پایان نمی ٢٠١١در جوالی 

 .پندارد صورت مستقیم امریکا را دشمن خود می گرایی باشد کھ بھ ھای افراط

 شان مشخص کردید؟ : آیا شما اھدافی را در مناطقی قبایلی برایمایکل اسمیت

 .: بلیامرهللا صالح

ً مایکل اسمیت ا ھواپیماھای بدون سرنشین آنھا را بمباران کردند. چگونھ اطالعات خود را ب : کھ آنھا بعدا

 ھا بودند؟ ھا و کی کردید؟ منابع شما چھ جمع می

اند کھ با ما باور و فکر  کنم. آنھا کسانی : من ھیچ وقتی در مورد منابع خود صحبت نمیامرهللا صالح

این افراد آسیب دیده است و باید ما آنھا را ھدف بگیریم. من کھ افغانستان از سوی  مشترک دارند و آن این

 .کنم ھای خود محسوب می آنھا را چون برادران و سرمایھ

 : یعنی شما منابع استخبارات انسانی در این مناطق داشتید؟مایکل اسمیت

 .: بلیامرهللا صالح

 مایکل اسمیت: در مناطق قبایلی؟

 .: ھر کجا کھ باشدامرهللا صالح



عنوان فرمانده نیروھای امریکایی و نیروھای کھ [جنرال استانلی] مک کریستال [بھ : زمانیایکل اسمیتم

 گماشتھ شد، عملیات شبانھ افزایش یافت؟ ٢٠٠٩المللی یاری امنیت یا آیساف] در ماه جون بین

 افغانستان درھم بشکند. زمانیرتبھ در داخل  : بلی. و این باعث شد تا ستون فقرات طالبان میانامرهللا صالح

جھمور کرزی بھ من اجازه داد تا حرف بزنم و من از اجرای عملیات  جمھور اوباما آمد، رئیس کھ رئیس

 .ویژه ستایش کردم

 : نظر شما در مورد عملیات شبانھ چھ بود؟مایکل اسمیت

عملیات ویژه یکی از موثرترین ی اجرای عملیات است و اجرای  : ببینید، این یک روش ویژهامرهللا صالح

ھای خود استفاده کنید،  توانید در این جنگ از تانک راھھا برای آسیب رساندن بھ دشمن است. شما نمی

کند. آنچھ کھ من پس از گذر  چون دشمن دارای قلمرو نیست. دشمن در میان مردم ملکی خود را پنھان می

چرا ما ھنوز دارای یک نیروی ویژه در افغانستان نیستیم. خواھم اضافھ کنم این است کھ  چندین سال می

 .کردند بایست این کار را می ھا میآن

 .: شما نیروی ویژه داریدمایکل اسمیت

 .ھای مشابھ : اما نھ متناسب بھ تواناییامرهللا صالح

 : چرا نھ؟مایکل اسمیت

 .فراھم نکردندما  ھا را بھخاطری کھ آنھا این توانایی : بھامرهللا صالح

 : آیا شما بر مک کریستال یا [جنرال دیوید] پتریوس فشار آوردید تا این کار را بکنند؟مایکل اسمیت

 .کھ در حکومت بودم، بلی زمانی امرهللا صالح: تا

 : و پاسخ آنھا چھ بود؟مایکل اسمیت

 .زمینھ نبودیم در این کردند، اما ما شاھد پیشرفت : آنھا دالیل مرا رد نمیامرهللا صالح

 گیری چقدر موثر بودند؟ ھای ھدف: عملیاتمایکل اسمیت

 .: بسیار موثر بودندامرهللا صالح

 کنند؟ : طالبان با چھ سرعتی دوباره خود را احیا میمایکل اسمیت



یا رتبھ بھ اندازه کافی ھدف قرار گرفتند، اما دوباره اح : منظور من این بود کھ طالبان میانامرهللا صالح

الدین  ھای ویژه را علیھ شورای کویتھ، سراج خواھم بگویم این است کھ ما باید عملیات شدند. آنچھ من می

 .حقانی و تاجمیر اجرا کنیم

گونھ عملیات] در قندھار موثر است، چرا باید در کویتھ موثر نباشد؟ چرا در وزیرستان موثر  اگر [این

ای  توانند عین عملیات را در نقطھ م. نیروھای ویژه امریکایی میخواھ نباشد؟ این چیزی است کھ من می

 .از دنیا انجام دھند

 : انتقادھای وجود دارد کھ اگر شما طالبان موجود را یکی بعد دیگر بھ قتل برسانید، بسیار بھمایکل اسمیت

 .کنند اند، پر می تر ھم ھا کھ خشن تر سرعت جای آنھا را جوان

: منظور من این نیست کھ تمام طالبان کشتھ شوند. منظور من این است کھ طالبان باید در امرهللا صالح

جریان روند در جامعھ افغانستان ادغام شوند. منظور من این است کھ رھبری آنھا منزوی ساختھ و کشتھ 

 .جنگند، باید بھ قتل برسند نام طالبان می کھ بھشود. منظور این نیست کھ تمامی کسانی

نظر شما استراتژی کشتار طالبان در مناطق روستایی با شکست مواجھ شده  این بھ بر : بنامایکل اسمیت

 است؟

خواھم بگویم کھ این استراتژی با شکست مواجھ شده است. منظور من این است کھ  : من نمیامرهللا صالح

 .این روش بھ تنھایی کافی نیست

تر  ست کھ کشتن تعداد بیشتر طالبان، آنھا را بھ القاعده نزدیک: اما یک امکان دیگر این امایکل اسمیت

 خواھد ساخت؟

 اند؟ : آیا آنھا گاھی از القاعده دور ھم بودهامرهللا صالح

ھای را در  اند.] این مسالھ پرسش گناه ملی کشتھ شده : [در رویدادھای متعددی مردم بیمایکل اسمیت

 .برانگیختھ استمورد چگونگی کیفی استخبارات ناتو 

وقت یک پدیده کامل نبوده است. تا یک قرن دیگر ھم یک پدیده کامل نخواھد  : استخبارات ھیچامرهللا صالح

 .بود

 شوند؟ : اما اطالعات نادرست این خطر را دارد کھ در پی آن مردم ملکی کشتھ میمایکل اسمیت

 .: بلی درست استامرهللا صالح



رسانید، مقایسھ  ونھ این خطر را با این تصور کھ رھبران آنھا را بھ قتل میاین چگ بر : بنامایکل اسمیت

 کنید؟ می

 .ھا دارای این نقص بودند نکھ اجرا شدند، تعدادی کمی از آ عملیاتی ٧٠٠: از حدود امرهللا صالح

 گیرد، نیستید؟ شدن افراد ملکی صورت می کھ بعد از کشتھ : آیا شما نگران تبلیغات منفیمایکل اسمیت

ام. اما گزینھ  خاطر قتل افراد ملکی ناراحت و غمگین شده : واقعیت این است کھ پیوستھ بھامرهللا صالح

صورت انسانی نگاه  کنم. من بھ این مسالھ بھ صورت سیاسی نگاه نمی دیگر چیست؟ من بھ این مسالھ بھ

 .کنم می

صورت جدی دنبال شود. این چیزی  گوھا با طالبان بھ و گفتھا این است کھ  : یکی از گزینھمایکل اسمیت

 ... است کھ کرزی

 .ای با طالبان صورت گیرد نظر من نباید ھیچ معاملھ : بھامرهللا صالح

 گاھی؟ : ھیچمایکل اسمیت

اید اساس این روند، طالبان ب گاھی. در این زمینھ باید یک روند وجود داشتھ باشد. بر : ھیچامرهللا صالح

 مانند جبھھ شمال خلع ھای دموکراتیک عمل کنند. آنھا باید ھم در جامعھ ادغام شوند و مطابق بھ ارزش

چنین باید از خشونت دست بکشند. نتیجھ این روند باید رسیدن بھ ثبات  سالح و دوباره ادغام شوند. آنھا ھم

انجامد. نتیجھ آن یک صلح  ین ثبات نمیای صورت گیرد، بھ تام کامل باشد. بدون این، حتا اگر معاملھ

 .شکننده است

ای صورت گیرد، ما در  کھ اگر معاملھ -صورت نادرست تفسیر شده است البتھ بھ –منظور من این بوده 

 .اند تمام نیروھای است کھ علیھ طالبان جنگیده» ما«پا خواھیم خاست، منظور از  برابر آن بھ

قدرت برگردد، پس سوال این است کھ ما برای چھ جنگیدیم؟  اثر یک معاملھ بھاگر دشمن شما دھسال بعد بر 

 .ما دستمال کاغذی نیستیم

 جمھور کرزی در رابطھ بھ مذاکرات بیان کرده شود آن دیدگاھھا را کھ شما با رئیس : آیا میمایکل اسمیت

 اید، بھ ما نیز بگویید؟

کرد.  افی بھ دیدگاھھای اعضای کابینھ خود توجھ نمیصورت ک جمھور کرزی بھ : رئیسامرهللا صالح

بودی و یا این کھ مخالفت با او جسارت تلقی  جانبھ بود. یا باید با او موافق می ھای ما بیشتر یک صحبت

 .شد می



 : آیا شما دیدگاھھای خود را در جلسات خصوصی با وی در این زمینھ بیان کردید؟مایکل اسمیت

زد  ی. اما نھ از یک موضع خشن، بلکھ از این منظر کھ خطرات این مسالھ را بھ او گوش: بلامرهللا صالح

 .کرده باشم

خواھم کھ  نام طالبان دارد. اما من نمی گرا ھستم. این جامعھ یک بازیگر بھ من حامی یک جامعھ کثرت

کابل اطمینان خود را از فرما شوند، ھرچند کھ رھبری در  فرما شوند، بر کشور حکم طالبان بر ما حکم

 .دست داده است

 : یعنی شما با کرزی این طوری صحبت کردید؟مایکل اسمیت

 .: بلیامرهللا صالح

 شود آن را برای ما بیان کنید؟ می :مایکل اسمیت

اما پس از » خواھم تا طالبان شکست بخورند. بلی، من ھم می«جمھور کرزی گفت:  : رئیسامرهللا صالح

اند؟ چرا باید من بخشی از مملکت خود را ویران کنم، بھ این خاطر کھ  آنھا شکست نخوردهسال چرا  ٩

 چند فرمانده میان پایھ طالبان آنجا مخفی شده است؟

ای نیستم. حاال  من بھ ھمھ فرصت این را دادم تا طالبان را شکست دھند، اما شاھد ھیچ نتیجھ«او گفت: 

 ».ح شودخواھم صل دیگر تمام شد. حاال می

 : و شما چھ گفتید؟مایکل اسمیت

 ».خواھیم خواھیم، اما ھیچ کدام یک افغانستان طالبانی را نمی ما ھمھ صلح می«: من گفتم امرهللا صالح

 : او چھ گفت؟مایکل اسمیت

صورت برابر  جمھور با یک زیردست خود بھ : این پرسش سختی است. چرا باید یک رئیسامرهللا صالح

ام و مسایل بعد از این طبق معمول  من تصمیم خود را گرفتھ«جمھور است. او گفت:  او رئیس حرف بزند؟

 ».کنم پذیرم. من با طالبان مصالحھ می نخواھد بود. بلی خطر را می

 .خواند» برادر«کار نبرد. حتا او آنھا را  واژه زشتی بھ بعد از آن او علیھ طالبان ھیچ

 ین عمل وی مخالفت کردید؟: و شما با امایکل اسمیت

 .: بلیامرهللا صالح

 : شما بھ او چھ گفتید؟مایکل اسمیت



پارچگی افغانستان، توقف  : من بھ او گفتم کھ طالبان دارای دیدگاه نیستند، آنھا جز ھراس، چندامرهللا صالح

 .گرایی در جامعھ، ھدف دیگری ندارند سازی کثرت ای و نابود ھای توسعھ برنامھ

 جمھور چھ بود؟ کردید، واکنش رئیس : وقتی شما این انتقادات را مطرح میاسمیت مایکل

اش این شد کھ منزوی شدم، وزنھ  کرد، اما نتیجھ : در برابر این سخنان سکوت اختیار میامرهللا صالح

 .سیاسی خود را از دست دادم و در نھایت بھ استعفایم منجر شد

 با طالبان آغاز شده است؟ھا  گو و : آیا گفتمایکل اسمیت

ً  امرهللا صالح: نمی  .دانم نمی دانم. واقعا

 ھای آمادگی برای مذاکره با طالبان حضور داشتید؟ یک از برنامھ : آیا در ھیچمایکل اسمیت

 .: نھامرهللا صالح

 آید؟ تان می هللا بھ ذھن نام [محمد] امین : فردی بھمایکل اسمیت

 .آید حساب می بازی استخباراتی بھ او بخشی از یک : برای منامرهللا صالح

ً مایکل اسمیت چھ  : خوب او عالقمند بود تا بھ نمایندگی از طالبان مذاکره کند؟ برای من بگویید کھ واقعا

 اتفاق افتید؟

ر کنم. منصو من از [فرمانده ارشد طالبان مال اختر] منصور نمایندگی می«: او آمد و گفت کھ امرهللا صالح

دوم طالبان  خط از نفر شماره من معرفی«دوم طالبان است. این فرد بھ دفتر من آمد و گفت کھ  نفر شماره

ً » دارم کھ عالقمند آغاز مذاکره است. یابی آن فرد کردیم و در نھایت دریافتیم کھ  ما شروع بھ ارزش بعدا

 .اش را بستیم او یک فرد تقلبی است و دوسیھ

 دوسیھ او بستھ نشد؟: اما مایکل اسمیت

ھای دولتی رفت و آنھا را فریب داد. او با فریفتن آنھا  : خوب ھمین فرد بھ یکی دیگر از نھادامرهللا صالح

جمھور دیدار کند،  دوم طالبان آمده است، فرصت یافت تا با رئیس تحت این عنوان کھ از سوی نفر شماره

 .ی بوده استاما پس از جلسھ آنھا دریافتند کھ ھمھ چیز جعل

کند، من بھ حکومت ھشدار دادم کھ اگر  وقتی من متوجھ مسالھ شدم کھ او از طریق دیگری تالش می

 کسی نمایندگی نمی هللا چنین ادعایی دارد بھ او اعتماد نکنید، زیرا او یک فرد جعلی است و از ھیچ  امین

 .کند



 : با چھ کسی تماس گرفتید؟مایکل اسمیت

 .ا وزیر امور داخلھ تماس گرفتم: بامرهللا صالح

 : آقای [حنیف] اتمر؟مایکل اسمیت

چنان بھ ارگ ھایی کھ در این قضیھ دست داشتند ھشدار دادم. ھم : بلی. بھ او گفتم. بھ خارجیامرهللا صالح

 .خواھم کھ نام این افراد را بگیریم نیز ھشدار دادم، من نمی

 ھا بودند؟ قضیھ بودند، کیھایی کھ درگیر این : خارجیمایکل اسمیت

اما چون تصور بر این » متوجھ باشید. این منصور نیست.«ھا گفتم:  کھ بود، بھ آن : ھر کسیامرهللا صالح

 .این نباید او را جدی بگیریم بر گوھاست، بنا و بود کھ امرهللا مخالف گفت

 وتاژ ھستید؟کردند کھ شما در صدد سب ھا تصور می این آن بر : بنامایکل اسمیت

 .: بلیامرهللا صالح

خاطر ناتوانی در تامین امنیت جرگھ  گوید کھ شما بھ : بیاییم بھ مسالھ استعفای شما. ارگ میمایکل اسمیت

 .از کار برکنار شدید

تن با  شد، اما ما نتوانستیم. دو : این یک بخش مسالھ است. باید از آن حملھ جلوگیری میامرهللا صالح

 ھمان خانھرسید، بھ نظر میھای خود را طوری پنھان کرده بودند کھ مثل کودک بھ برقع، سالحاستفاده از 

تر از نیم ساعت محاصره و کشتھ  ھا در ظرف کم ور شدند. آن سوی جرگھ حملھ جا بھ نای رفتند کھ از آ

 .شدند

 : بعد از آن شما احضار شدید؟مایکل اسمیت

 .نھ: ھمان روز، امرهللا صالح

 ھر حال احضار شدید؟: اما شما بھمایکل اسمیت

سوی  : بلی. تا قبل از آن ما مسالھ را بررسی کردیم و با کمک مک کریستال مردی را کھ بھامرهللا صالح

 .گیر کردیم گریخت، دست پاکستان می

درست باشد. من بھ گویید  چھ شما می کنم کھ آن فکر نمی«جمھور شواھد ما را رد کرد. او گفت:  رئیس

توانند تا این حد مقتدر باشند.  اند، باور ندارم. طالبان نمی این مدارک شما کھ گویا طالبان این کار را کرده

 ».خواستند جرگھ را بھم بزنند ھایی است کھ می این، کار ھمان



 .رفتما ناراحت شدیم. او با احترام و تخصص با ما برخورد نکرد. او ما را بھ استھزا گ

 !: بھ استھزا گرفتمایکل اسمیت

 .آمیز : بلی بھ استھزا گرفت ـ بسیار طعنھامرهللا صالح

 شود فضای آن جلسھ را برای ما نیز توضیح بدھید؟ : آیا میمایکل اسمیت

ھا از وزیر امور داخلھ پرسیده شد، بھ این خاطر کھ پولیس مسوول امنیت  : اکثریت سوالامرهللا صالح

 خواستم کھ تمام اتھام بر پولیس وارد شود. من می مین امنیت مناطق اطراف بود. اما من نمیفزیکی و تا

 .نظر برسیم صورت تیم بھ خواستم تا ما بھ

صورت طبیعی برای ما دلیلی برای ادامھ کار باقی جمھور کرزی شواھد ما را رد کرد، بھ کھ رئیس زمانی

 .دادیمھمین خاطر استعفا نمانده بود. بھ

 : [دالیلی کھ شما استعفا دادید، چھ بود؟]مایکل اسمیت

چنان  ھای من در رابطھ با مذاکره، با او تفاوت داشت. در این مورد قبال گفتم. من ھم: دیدگاهامرهللا صالح

 .تر علیھ طالبان بودم طرفدار اقدامات جدی

صورت کند کھ دموکراسی او را بھ تصور میجمھوری عوض شد. او  ھای او بعد از انتخابات ریاست دیدگاه

ای ھدف قرار  صورت غیرمنصفانھ زده است. اعضای خانواده او از سوی مطبوعات بھ یک فرد آسیب

جمھوری  این پس از انتخابات ریاست بر از او انتقاد کرد. بنا صورت غیرمنصفانھ  گرفتند و غرب نیز بھ

چھ کھ صورت  این آن بر ی قبل از انتخابات را با او نداشتیم. بنا ھاو کامال تغییر کرد و ما دیگر رابط

آمیز وی با شواھد و مدارک ما، وضعیت را بھ مراتب  گرفت از موضع اقتدار او نبود، برخورد استھزا

 .این دیگر امکانی برای ادامھ کار با او وجود نداشت بر دشوار کرد. بنا

 آن جلسھ چھ بود؟: احساس شما در جریان مایکل اسمیت

 .چنان کھ گفتم او شواھد ما را بھ استھزا گرفت ی سختی بود. ھم: جلسھامرهللا صالح

 چنان عصبانی بود؟ : او شواھد شما را بھ استھزا گرفت و ھممایکل اسمیت

 .: بلی. بلی، بسیار عصبانی بود. حق ھم داشت کھ عصبانی باشدامرهللا صالح

 ھایی را کھ او گفت بھ یاد دارید؟: آیا تمام چیزمایکل اسمیت

 .ھا را تکرار کنمخواھم آنھایش را کلمھ بھ کلمھ بھ یاد دارم. اما نمی: من تمام حرفامرهللا صالح



 : چرا؟مایکل اسمیت

 .خواھم کھ دولت افغانستان را تضعیف کنم : بھ این خاطر کھ ھنوز زود است. من نمیامرهللا صالح

 کنید؟ تید با حکومتی کھ طالبان را عفو کند، ھمکاری نمی: آیا شما گفمایکل اسمیت

دانم کھ چھ کسی حملھ  : بلی. معاون من، داکتر عبدهللا، از سوی طالبان بھ قتل رسید. من میامرهللا صالح

دانم کھ چھ کسی از طالبان با القاعده کمک کرد تا فرمانده  ریزی کرده است. من می بھ جان او را برنامھ

 .را ترور کندمسعود 

ای است، اما عفو عمومی طالبان باعث تامین ثبات در افغانستان نخواھد  ایجاد یک روند، مسالھ جداگانھ

 .شد

 : امروز برنده این جنگ چھ کسی است؟مایکل اسمیت

 .بست است : این یک بنامرهللا صالح

 : آیا استراتژی ناتو موفق است؟مایکل اسمیت

 استراتژی دارند؟: مگر آنھا امرهللا صالح

 !شورش] ھای ھدفمند و عملیات [ضد : قتلمایکل اسمیت

 .بینم : در ھردو مورد من استحکام و پایداری نمیامرهللا صالح

 ای وجود ندارد؟ گویید کھ استراتژی : پس شما میمایکل اسمیت

 .بینم : من چنین چیزی نمیامرهللا صالح

 .: این یک حکم جدی استمایکل اسمیت

 .: بلی، کامالامرهللا صالح

 : پس از تمام این مدت؟مایکل اسمیت

ھا اند، اما باید آن ھا موثر: نھ، نظر من عوض نشده است. من گفتم کھ برخی از آن عملیاتامرهللا صالح

داری، اقتصادی، توسعھ و ایجاد یک تفسیر  جزوی از یک استراتژی کالن باشند کھ شامل منطقھ، حکومت

افغانستان باشند تا مردم خود را بخشی از آن بدانند. این چیزی است کھ من آن را استراتژی  برای مردم

گیرد و کابل از آن خبر ندارد، این استراتژی نیست. و اگر آنھا چنین  دانم. اما اگر عملیاتی صورت می می

 .کنند، این استراتژی ناتو است می



 فغانستان چگونھ پیش میرود؟: استراتژی تقویت اردوی ملی امایکل اسمیت

کنم. اما شمار  کنیم، من بھ آن فخر می : اردوی ملی یک نھادی است کھ ھمھ بھ آن فخر میامرهللا صالح

 .شود، اما انگار ھیچ اتفاقی نیافتیده است این نیروھا دارد تکمیل می

 : منظور شما چیست؟مایکل اسمیت

این نیروھا، کامل شده است. پس سوال این است کھ تغییر در : شمار مورد نظر برای تکمیل امرهللا صالح

 وضعیت چیست؟

 : نظر شما در مورد کیفیت کار ارتش چیست؟مایکل اسمیت

 .: در این مورد حرف نمیزنمامرهللا صالح

کند و از جانبی دیگر از ناتو، ما چگونھ باید مزاج  : کرزی از یک جانب از امریکا انتقاد میمایکل اسمیت

 را درک کنیم؟ کرزی

جمھور کرزی سوال بسیار  ھای متناقض امریکا بھ تنگ آمده است. رئیس : کرزی از سیاستامرهللا صالح

 این رئیس بر تواند. بنا پرسد: پاکستان متحد است یا دشمن؟ و ناتو پاسخ داده نمی ھا میمشروعی را از آن

کھ پول تان را بگیرد و شما را بھ قتل برساند، من  چنان تواند ھم اگر پاکستان می«گوید کھ  جمھور می

 ».توانم کارھایی بکنم ھم می

 شوند؟ : طالبان از کجا تمویل میمایکل اسمیت

شان بود. حاال  : آنھا اکنون منابع متنوع تمویل دارند. در آغاز، پاکستان و القاعده منبع تمویلامرهللا صالح

 .کنند گیرند و عشر جمع می مالیھ میگیرند.  زور پول می از تجار بھ

 : عشر از مواد مخدر؟مایکل اسمیت

 .: نھ از گندمامرهللا صالح

 .: و از ھیرویینمایکل اسمیت

کردید، من  می ٢٠٠۵: بلی. آنھا اکنون منابع متنوع تمویل دارند. اگر شما این سوال را در امرهللا صالح

 درصد از سوی پاکستان تمویل می ۵٠شوند. اما حاال  می درصد از سوی پاکستان تمویل ٩٠گفتم کھ می

 .شوند

 : قدم بعدی امرهللا صالح چیست؟مایکل اسمیت



خواھم انجام دھم، اغراق نخواھم کرد. شما با من در طول چند  : من در مورد آنچھ کھ میامرهللا صالح

ز ھوای اینجا لذت میبرم، از کوھھای اید. من از زندگی در افغانستان لذت میبرم. ا روز گذشتھ یکجا بوده

 ھای اینجا لذت میبرم. من انسان این سرزمینم. حتا نمی اینجا لذت میبرم، از آب اینجا لذت میبرم. از میوه

 .توانم تصور یک لحظھ دوری را از این کشور داشتھ باشم

نباشم، از این کشور در بیرون تصور بر این بود کھ اگر از سوی حکومت حفاظت نشوم و یا در حکومت 

توانم شرایط  خواھم رفت. قدم بعدی من این است کھ با اجتماعات مردمی کار کنم. در برخی مناطق کھ می

را خوب بسازم، با مردم عادی کار کنم، با دانشجویان کار کنم و بھ افزایش آگاھی در میان طبقھ متوسط 

 .شریک سازم ھا بپردازم و تخصصی را کھ دارم با مردم خودم افغان

دانند، این  ھا بسیار می خاطری کھ خارجیھمین خاطر است کھ با خارجی زیاد حرف نمیزنم، بھبھ

 .افغانھاست کھ باید بدانند

اند. آنھا مکتب میروند. ھر روز کھ  این من از زندگی در اینجا لذت میبرم. کودکانم در افغانستان بر بنا

کند. او بھ یک مکتب  کنم و این تمام روز مرا پر می خداحافظی میدخترم بھ مکتب میرود، من با او 

 .سازند آموزد. این چیزھایی است کھ روزھای مرا می محلی میرود و مسایل را در کشور خودش می

 جمھوری شوید؟ : آیا قصد دارید تا رئیسمایکل اسمیت

خواھد کھ  طوری نیست. اما ھرکسی می: نادرست خواھد بود اگر بگویم کھ نھ. سیاست این امرهللا صالح

خواھم کھ شامل یک روند باشم، اما با  خواھم تا سھم خود را ادا کنم. می جمھور شود. من می رئیس

مصرف برسانم. این  خواھم تا تمام انرژی خو را برای یک پست بھ خواھم بگویم کھ نمی فروتنی می

جمھوری تنھا  شان بربیاید. پست ریاست ادی کھ کاری از دستکشور بھ افراد توانمند نیاز دارد ـ بھ افر

ھای فراوانی دیگر برای این کار وجود دارد. من ھمین حاال دارم پست برای این کار نیست، موقعیت

 .دھم کارھای فراوانی را انجام می

 : شما از مدتھا پیش در مورد پاکستان ھشدار داده بودید؟مایکل اسمیت

 .بلی: امرهللا صالح

 خواستند تا شما رئیس امنیت ملی نباشید؟ سو می ھا بھ این : مقامات پاکستانی از مدتمایکل اسمیت

 .: بلیامرهللا صالح

 اید؟ : اکنون شما بیرون شدهمایکل اسمیت



 .: نھ چنین نیستامرهللا صالح

 : آنھا برنده شدند؟مایکل اسمیت

اند. من  ر کھ دیگر من در قدرت نیستم. اما آنھا ھنوز ھم بازندهھا برنده شدند، بھ این خاط: آنامرهللا صالح

ھنوز در کشورم ھستم. من با شما حرف میزنم. با افغانھا حرف میزنم، بھ خارج میروم و حرف میزنم در 

جا  نھ، من ھمین«گویم کھ  گویند کھ تو قربانی شدی؛ من می مورد افغانستان، در مورد پاکستان. مردم می

 »ھستم

 : آیا شما از خروج نیروھای امریکایی نگران ھستید؟مایکل اسمیت

 .: بلیامرهللا صالح

 : چھ اتفاقی خواھد افتید؟مایکل اسمیت

عام، خونریزی  : اگر وضعیت ھمین طوری کھ است، ادامھ بیابد، نتیجھ چیزی جز بدبختی، قتلامرهللا صالح

 .مرج نخواھد بود و و ھرج

 ھا اینجا بمانند و قربانی بدھند؟د امریکایی: چرا بایمایکل اسمیت

: چرا اینجا آمدند؟ آنھا بھ دنبال سھ ھدف عمده اینجا آمدند: شکست القاعده، تضعیف طالبان و امرهللا صالح

 ایجاد یک دولت با ثبات برای افغانستان. مگر این اھداف بھ دست آمده است؟

 بر خواھد گرفت؟ : رسیدن بھ این اھداف چھ مدتی را درمایکل اسمیت

 : شکست کمونیزم چھ مدتی را در بر گرفت؟امرهللا صالح

 .: پنجاه سالمایکل اسمیت

 .توانند با القاعده آشتی کنند. این مربوط بھ خودشان است : آنھا میامرهللا صالح

 .: اما شما مخالف این ھستیدمایکل اسمیت

 جنگیدیم بھ خواھیم جنگید. وقتی کھ ما علیھ القاعده میجنگیم. ما علیھ القاعده  : خوب ما میامرهللا صالح

خاطر غرب با القاعده نخواھیم جنگید، بلکھ بھ این خاطر خواھیم جنگید کھ من  خاطر امریکا نبود. ما بھ

خواھم دخترم بھ یک دانشگاه افغان برود، اگر القاعده برنده شود، این آرزو برآورده نخواھد شد. من  می

ام.  خاطر امریکا جنگیدهجنگم و نھ بھ خاطر امریکا نمی خواه. من بھ واه ھستم، خیلی خودخ خیلی خود



شود. از  شان می جنگند. این مربوط بھ منافع ملی خاطر من نمی جنگد. آنھا بھ خاطر من نمیامریکا بھ

  .ایم تصادف روزگار ما صاحب یک دشمن مشترک شده

 

https://www.pbs.org/video/frontline-the-spy-who-quit/ 
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