ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي رﯾﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﺮاﷲ ﺻﺎﻟﺢ(
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ١ﺣﻣل  ١٣٩١ﺳﺎﻋت ١٣:٠٨
ﯾﺎدداﺷت :اﯾن ﮔﻔت و ﮔو در ﻣﺎه ﺟﻧوری ﺳﺎل  ٢٠١١در ﺑرﻧﺎﻣﮫ »ﺧط ﻣﻘدم« ﺗﻠوﯾزﯾون ﭘﯽ ﺑﯽ اس اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﺷر ﺷده اﺳت .ﮔﻔت و
ﮔوی ﺣﺎﺿر را ﻣﺎرﺗﯾن اﺳﻣﯾت ،ﺧﺑرﻧﮕﺎر و ﻣﺟری ﺑرﻧﺎﻣﮫ »ﺧط ﻣﻘدم« در طﯽ ﺳﮫ روز اﻗﺎﻣﺗش ﺑﺎ وی اﻧﺟﺎم داده اﺳت .اﯾن ﮔﻔت
و ﮔو ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت ارزﺷﻣﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون در ﻣورد آﻧﮭﺎ ﮐم ﺗر ﺳﺧن زده ﺷده اﺳت ٨ .ﺻﺑﺢ ﺑﮫ دﻟﯾل اھﻣﯾت اطﻼﻋﺎت و
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣطرح ﺷده در اﯾن ﮔﻔت و ﮔو ،آن را ﺑرﮔردان ﮐرده اﺳت ،ﺗﺎ ﺑرای ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ،ﭘژوھﺷﮕران و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻋﻼﻗﻣﻧد ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد.

== == ==
ﻣﺎرﺗﯾن اﺳﻣﯾت :ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود )رھﺑر ﺟﺑﮭﮫ ﺷﻣﺎل( ﯾﮑﺟﺎ ﺷدﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :در ﺳﺎل  ١٩٩٠ـ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﻣرا ﺑﮫ ﻣﮑﻠﻔﯾت ﻋﺳﮑری در اردوی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺳوق دھﻧد ـ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺟﺎھدﯾن و ﻣﻘﺎوﻣت ﮔران ﺑﭘﯾوﻧدم .ﭘس از آن ﮐﮫ اﯾن ﺟﺎ آﻣدم ،ﺑرای آﻣوزش
ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷدم .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﻓراﮔﯾری آﻣوزش دوﺑﺎره ﺑرﮔﺷﺗم ،ھم ﻣﺎﻧﻧد ھزاران ﺟﻧﮕﺟوی
ﻋﺎدی دﯾﮕر ﺑﺎ او )اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود( دﯾدار ﮐردم .ﻣن ﺑﺎ او در ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺎر ﮐردم .در ﺟرﯾﺎن ﮐﺎرم
ﺑﺎ او ،ﯾﮏ ﻓرد ﭘﺎﯾﯾن رﺗﺑﮫ ﺑودم.

ﻣﺎرﺗﯾن اﺳﻣﯾت :اﻣﺎ او ﺷﻣﺎ را ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ اﻓﺳر اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧت.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ ،اﯾن درﺳت .ﺑﻌدا ً او )ﻣﺳﻌود( ﻣرا در ﺳﺎل  ١٩٩٩ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺟﮭت آﻣوزش
ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﻓرﺳﺗﺎد ،ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﻣن ،ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﭼﯾزھﺎی
زﯾﺎدی اﺳت.
ﻣﺎرﺗﯾن اﺳﻣﯾت :و ﻧزد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ آﻣوزش دﯾدﯾد؟

اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :اﯾن زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده ﺑودﻧد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ﻣﮭﻣﯽ ﺑدل
ﻣﯽ ﺷود .طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده در ﺣﺎل ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ ﺗﮭدﯾدات ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻣﻧﯾت اﻣرﯾﮑﺎ ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر
آن ھﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﮔران را ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺗﺣدان ﺑﺎﻟﻘوه ﺧود در ﻧظر داﺷﺗﻧد و ﺷراﯾط اﯾن آﻣوزش را ﻓراھم ﮐردﻧد.
ﻣن در واﻗﻊ ﺟزو ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔروھﯽ ﺑودم ﮐﮫ ﺑرای آﻣوزش ﺑﮫ آن ﺟﺎ رﻓﺗﮫ ﺑود.
ﻣﺎرﺗﯾن اﺳﻣﯾت :از ﺟﺎﻧب ﺳﯾﺎ)(CIA؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ آن ھﺎ ﮐﯽ ھﺎ ﺑودﻧد .ﺑﻠﯽ آن ھﺎ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑودﻧد .ﺣﺗﺎ ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ آن ھﺎ
ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ارﺗش ﺑودﻧد ﯾﺎ ﺳﯾﺎ ،اﻣﺎ آن ھﺎ ﻣرﺑﯾﺎن ﺧوﺑﯽ ﺑودﻧد.
ﻣﺎرﺗﯾن اﺳﻣﯾت :ﭼﮫ آﻣوزش ھﺎی را ﻓرا ﮔرﻓﺗﯾد و ﭼرا؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :در زﻣﯾﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺑود؛ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ھدف ﮔﯾری ،ﺗﺷﺧﯾص ھدف،
ﭘوﺷش و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻋﻣﻠﯾﺎت ،اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ،ﺑﮭره ﺑرداری از اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ،ﺑﮭره ﺑرداری از ﻣﺣﻼت،
ﺑﮭره ﺑرداری از اھداف دﺳت ﮔﯾر ﺷده ،ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺳﺎﯾل و ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕری از اﯾن دﺳت .ﭼﯾزھﺎی ﺑﺳﯾﺎر
اﺑﺗداﯾﯽ.
ﻣﺎرﺗﯾن اﺳﻣﯾت :ﭼﮫ روﯾدادی ﺑﺎﻋث ﺷده ﺑود ﺗﺎ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻌد از ﺑﻣب ﮔذاری ﺳﻔﺎرت ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ در ﺷرق اﻓرﯾﻘﺎ و ﭘس از ﺣﻣﻼت راﮐﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
اﻣرﯾﮑﺎ ﺑر اھداﻓﯽ از اﻟﻘﺎﻋده در ﺳودان ،ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی رخ داد .ﻣﯾزان درک اﻣرﯾﮑﺎ در آن زﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن
ﻣﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ اﻟﻘﺎﻋده ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﮭدﯾد واﻗﻌﯽ ﻣﺑدل ﻣﯽ ﺷود ،در ﺣﺎل اﻓزاﯾش ﺑود.
ﻣﺎ در آن زﻣﺎن ﺗﺣت رھﺑری ﮐﺎرﯾزﻣﺎﺗﯾﮏ ﻓرﻣﺎﻧده ﻣﺳﻌود ﺑﺎ ﮐم ﺗرﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻠﯾﮫ طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده ﻣﯽ
ﺟﻧﮕﯾدﯾم .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن آن ھﺎ ﺑﺎ ﺧود ﻓﮑر ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺧوب اﯾن آدم ھﺎ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد ،ﺑﻧﺎ دﺷﻣن دﺷﻣن
ﻣﺎ ،دوﺳت ﻣﺎﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﭼﯾزی ﺑود ﮐﮫ اﯾن روﻧد آﻏﺎز ﺷد.
ﻣﺎرﺗﯾن اﺳﻣﯾت :و آنھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ آﻣوزش دادﻧد .آنھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑودﻧد ،زﯾرا ﺷﻣﺎ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اطﻼﻋﺎت
از داﺧل اﻟﻘﺎﻋده ﺑودﯾد ،آﯾﺎ اﯾن درﺳت اﺳت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ .اﯾن ﯾﮏ ﺑﺧش آﺟﻧدا ﺑود ،از اﯾن ﺟﮭت ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده در آن زﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ ھم
ﺑودﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،آنھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗﺣدان ھم ،ﺑﺧﺷﯽ ﺑزرﮔﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول داﺷﺗﻧد .ﺗﻔﮑﯾﮏ
ﻣﯾﺎن طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت ﺑود.

ﻣﺎ ھﯾﭻ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ آﺟﻧدا ھﺎی اﻟﻘﺎﻋده ﻣواﻓﻖ ﻧﺑودﯾم .ﻓرﻣﺎﻧده ﻣﺳﻌود ھﯾﭻ وﻗت ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻی اﻟﻘﺎﻋده ﻣﺗﻣرﮐز
ﻧﺑود .اﻣﺎ اﯾن روﯾدادی ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻣرﯾﮑﺎ وارد ﯾﮏ راﺑطﮫ ﺷوﯾم و ﻣﺎ ﺗواﻓﻖ ﮐردﯾم ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت
را ﺑﺎ آن ھﺎ ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزﯾم .اﻣﺎ ﺑرای ﻣﺎ ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐل ،ھدف و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎن ﺑود .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن،
اﻟﻘﺎﻋده و طﺎﻟﺑﺎن در آن روزھﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﯾﮑﯽ ﺑودﻧد.
ﻣﺎرﺗﯾن اﺳﻣﯾت] :ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﺟﺎﻧب اﻣرﯾﮑﺎ درﯾﺎﻓت ﮐردﯾد ،ﭼﮫ ﺑود؟[
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﯾﮏ راﺑطﮫ ﺳﺎده ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ھﻣﮑﺎری ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ آن ھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت
و اﯾن ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﻟﻘﺎﻋده ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و طﺎﻟﺑﺎن در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش اﻓراط ﮔراﯾﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ اﻧد ،ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ
را ﺑﮫ ﻣرﮐز اﻓراط ﮔراﯾﯽ و ﮔروهھﺎی اﻓراطﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﺑدل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯾم .ﻣﺎ ھم ﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت
در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻟﻘﺎﻋده ﻧﯾز ﺑﮫ آن ھﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﯽ دادﯾم.
در ﻋوض ،از ﺟﺎﻧب آن ھﺎ ]ھﻣﮑﺎری[ اﻧدﮐﯽ آن روزھﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت .ھرﭼﻧد اﯾن راﺑطﮫ ﯾﮏ راﺑطﮫ
ﺳﺎده ،ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ھﻣﮑﺎری ﺑود ،اﻣﺎ ﺷﺎھد ﺑودﯾم ﻣﯾزان ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب واﺷﻧﮕﺗن ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت ،روز
ﺗﺎ روز اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﻓت .ھم ﭼﻧﯾن اﯾن اﻣﯾد وﺟود داﺷت ﮐﮫ آن ھﺎ از ﻣﻘﺎوﻣت ﮔران ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن اﺳﻠﺣﮫ و
ﺗﺟﮭﯾزات ﺣﻣﺎﯾت ﺧواھﻧد ﮐرد .اﻣﺎ در ﻣﺳﺎﻟﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﮭﻣﺎت و ﺗﺟﮭﯾزات ،آن ﭼﮫ ﮐﮫ آن روزھﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ دادﻧد،
ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﭼﯾز و اﻧدک ﺑود.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ) (CIAﺑود.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ ) (CIAﺑود .در آن روزھﺎ آن ھﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و ﻣطﻣﯾن ﻧﺑودﻧد ﮐﮫ اﻟﻘﺎﻋده ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
ﺣﻣﻠﮫ ﺑر ﻗﻠﻣرو اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺧواھد ﺑود .آنھﺎ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻟﻘﺎﻋده ﺣﻣﻼت ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ را
ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣرﯾﮑﺎ و ﯾﺎ ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﮫھﺎی آن ﮐﺷور در ﻣﻧطﻘﮫ اﺟرا ﮐﻧد. .
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :وﺿﻌﯾت اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ آن ھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑود؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :در ﻣواردی آن ھﺎ اطﻼﻋﺎت ﺧوب اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ داﺷﺗﻧد ،اﻣﺎ از ﺣﻣﺎﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻧﺎﺑود
ﺳﺎزی ﯾﮑﯽ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرﺧودار ﻧﺑودﻧد ،ﺑﮫھﻣﯾن ﺧﺎطر آن ھﺎ ﻧزد ﻣﺎ آﻣدﻧد و ﺧواھش ﮐردﻧد ﺗﺎ
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.
در ﯾﮑﯽ دو ﻣورد وﺿﻌﯾﺗﯽ ﭘﯾش آﻣد ﮐﮫ ﮐﺎروان ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﺳﺎﻣﮫ ﺑنﻻدن از ﻣﺟﺎورت ﺧط ﻣﻘدم ﺟﺑﮭﮫ رد ﻣﯽ
ﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﻧﺟﺎم دادن ﺣﻣﻠﮫ در ﻗﻠب ﺻف اول دﺷﻣن ﺑرای ﻣﺎ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑود ﺗﺎ ﭘس از آن ﺑﮫ اﺳﺎﻣﮫ

دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐردﯾم .ﺑرای ﻣﺎ ،ﺑن ﻻدن ﺗﻧﮭﺎ اوﻟوﯾت ﻧﺑود .او ،در واﻗﻊ از ﻋﻧﺎﺻری ﺑود ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ
اوﻟوﯾت ھﺎی ﻣﺎن ﻗرار داﺷت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :در اواﯾل ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ٢٠٠١دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻋرب ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻣﺎ در ﺗﺧﺎر آﻣدﻧد .ﻣﯽ ﺧواھم
ﺑداﻧم ﮐﮫ آن ھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ آﻣدﻧد و ﺷﻣﺎ در ﻣورد آنھﺎ ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :وﻗﺗﯽ دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻋرب ﻓرﻣﺎﻧده ﻣﺳﻌود را ﺑﺎ اﺟرای آن ﺣﻣﻠﮫ اﻧﺗﺣﺎری ﺷﮭﯾد ﺳﺎﺧﺗﻧد ،ﯾﮑﯽ
از آن ھﺎ زﻧده ﻣﺎﻧد .او ﻧﯾز دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌد از ﺣﺎدﺛﮫ در ﺗﺑﺎدل ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ھﻼﮐت رﺳﯾد.
ﻣﺎ اﺳﻧﺎد و ﻣدارک زﯾﺎدی را از ﺑﮑس ھﺎی آنھﺎ ﺑﮫ دﺳت آوردﯾم .آن اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣورد ﺗﺣﻘﯾﻖ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .ﻣﺎ ﺑرﺧﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﯾز اﻧﺟﺎم دادﯾم .ﻣﺎ ھم ﭼﻧﯾن ﻧﺳﺧﮫ ھﺎﯾﯽ از آن ﻣدارک و اﺳﻧﺎد را ﺑﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ،
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ،ﻓراﻧﺳﮫ و ﺑﻠﺟﯾم ﻓرﺳﺗﺎدﯾم ،زﯾرا در اﯾن ﮐﺷورھﺎ اﻓرادی وﺟود داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺳﮭﯾﻼﺗﯽ را
ﺑرای ﻣﺎﻣورﯾت اﯾن دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻓراھم ﮐرده ﺑودﻧد .ﻣظﻧون ﻋﻣده ]ﯾﺎﺳر[ ال ﺳﯾری ،ﯾﮏ ﻣﺻری ﺳﺎﮐن ﻟﻧدن
ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻌرﻓﯽ ﺧط ﺑرای اﯾن دو ﺗن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود و ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ اﯾن دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﺎ وی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﺳوول اﯾن ﺗرور ﺑود؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھدی ﮐﮫ ﻣﺎ در دﺳت دارﯾم ،ھﯾﭻ ﺷﮏ و ﺷﺑﮭﮫ ای وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﺳوول اﯾن
ﮐﺎر اﻟﻘﺎﻋده ﺑوده اﺳت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :و ﭼﮫ ﺷواھدی ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن ﺑرﺳﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﮐﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻋرب ﺑودﻧد .ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻋراﺑﯽ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده
ارﺗﺑﺎط داﺷﺗﻧد .آن ھﺎ ھم ﭼﻧﯾن ﭘﯾش از اﺟرای ﻣﺎﻣورﯾت ﺷﺎن در ﮐﺎﺑل زﻧدﮔﯽ ﮐرده ﺑودﻧد .در ﭘﺎﺳﭘورت ﺷﺎن
ﻧﯾز ﭼﻧدﯾن وﯾزه ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾز ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻋﻘب اﯾن ﻣﺎﺟراﺳت.
ھم ﭼﻧﯾن ﺷواھدی وﺟود داﺷت ﮐﮫ دﻻﻟت ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری طﺎﻟﺑﺎن ﻧﯾز در اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﯽ ﮐرد؛ ﻣﺛل ﻧﺎم ھﺎی اﻓراد
ﻣﺷﺧص .وزﯾر دﻓﺎع و ﻣﻌﺎون وزارت ﺧﺎرﺟﮫ طﺎﻟﺑﺎن اﯾن دو ﺧﺑرﻧﮕﺎر را ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧط ﻣﻘدم ﺟﺑﮭﮫ
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
ﻧﺎﮐﺎﻣل ﺑود .اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎﯾد ﺑﮫﺻورت ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺗﻣﺎﻣﯽ آن ﺣﻠﻘﺎﺗﯽ را
ﮐﮫ وظﺎﯾف ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت درﺳت اﻧﺟﺎم ﻧداده ﺑودﻧد ،ﺑﯽ دﻗﺗﯽ ﮐرده ﺑودﻧد و ﯾﺎ از روی ﻧﺎداﻧﯽ ﺷﮑﺎر

ﺷده ﺑودﻧد ،در ﺑر ﻣﯽ ﮔرﻓت .ھم ﭼﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت در ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ زﻣﯾﻧﮫ ورود اﯾن
اﻓراد را ﺑﮫ اﯾنﺳوی ﺧط ﻣﻘدم ﻓراھم ﮐردﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺗﻠﯾﻔون ﺑزﻧﯾد و آن ھﺎ را از ﻣرگ ﻣﺳﻌود ﺑﺎﺧﺑر ﮐﻧﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :در اول ﻣن ﺑﮫ ﻣﺣل ﺣﺎدﺛﮫ ﻓراﺧواﻧده ﺷدم ،ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﮐوﭼﮑﯽ در ھﻣﺎن ﻧزدﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺟﺳد
ﻓرﻣﺎﻧده را ﻣﻧﺗﻘل ﮐرده ﺑودﻧد .ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ او دﯾﮕر زﻧده ﻧﯾﺳت .ﻣن ﺗﺻور ﻣﯽﮐردم ﮐﮫ او زﺧﻣﯽ ﺷده
اﺳت .از ﻣن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ،ﺑﺎ راﺑطﮫ ھﺎی ﮐﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دارم ،زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ او را در ﯾﮏ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ
ﻣﻧﺎﺳب ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧم.
اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ رﺳﯾدم ،ﺑراﯾم روﺷن ﺷد ﮐﮫ او دﯾﮕر زﻧده ﻧﯾﺳت .ﺑﻌدا در ﯾﮏ ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ
ﺑرﺳر ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣدﯾرﯾت اوﺿﺎع ﺑﮫﺻورت ﻣوﻗﺗﯽ ﮔﻔت و ﮔو ﮐردﯾم؛ اﯾن ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﯾن
راز را ﻣﺧﻔﯽ ﻧﮕﮫ دارﯾم و ﻧﯾز اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﻣﺎ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺟرﯾﺎن
ھﻣﯾن ﮔﻔت و ﮔو ﺑﮫ ﻣن ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ ﻣﺷﺧص ﺳﭘرده ﺷد و آن اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺑﺎ) (CIA؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﺎ ) (CIAو ﺑﮫ آنھﺎ ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻋده و طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺷﮑل ﺷده
اﺳت؛ ﭼون در ﻣرﮐز ﻣﻘﺎوﻣت ﯾﮏ ﻣرد ﮐﺎرﯾزﻣﺎﺗﯾﮏ ،رھﺑری ﮐﮫ ﺣﺿورش ﮐﻣﺑود ﻣﻧﺎﺑﻊ را ﺟﺑران ﻣﯽ ﮐرد
و اﯾن ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣدﯾرﯾت او ﺑﺎﻋث ﺷده ﺑود ﺗﺎ ﻣﺎ ھﻧوز وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،دﯾﮕر ﺣﺿور ﻧدارد .اﮔر ﺷﻣﺎ
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﻟﻘﺎﻋده ﯾﮏ ﺗﮭدﯾد اﺳت ،طﺎﻟﺑﺎن ﯾﮏ ﺗﮭدﯾد اﺳت و اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺎوﻣت
اداﻣﮫ ﺑﯾﺎﺑد ،ﭘس ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد .ﻓرﻣﺎﻧده ﻣﺳﻌود دﯾﮕر وﺟود ﻧدارد .ﻣﺎ او را از دﺳت دادﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ
ﻧﯾﺎز دارﯾم .ﻣﺎ ﻧوﻣﯾد ﺷده اﯾم .اﯾن وظﯾﻔﮫ ای ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻣن ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺗم و ﻣن
ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﮐردم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :واﮐﻧش ﭼﮫ ﺑود؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :واﮐﻧش اﯾن ﺑود» :درﺳت اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ ﺧﺑر ﻧﺎﮔوار اﺳت .ﻣﺎ ﻧﯾز اﻧدوھﮕﯾن ھﺳﺗﯾم «.ﻓردی
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐرد در ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﺑود.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ اﯾن ﻣرد رﯾﭻ ﻧﺎم داﺷت؟

اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﮫ ﺧﺎطری ﮐﮫ ﻧﺎم وی از ﺟﺎﻧب دﯾﮕران ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .او ﻣرد ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ ﺑود و او را
رﯾﭻ ﺻدا ﻣﯽ ﮐردﯾم ،او ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧده ﻣﺳﻌود در ﭼﻧدﯾن ﻣﺎﻣورﯾﺗش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد .او ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت:
»ﻣﻧﺗظر ﺑﺎش ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗو دوﺑﺎره ﺗﻣﺎس ﺧواھﯾم ﮔرﻓت« .ﭘﯾش از اﯾن ﮐﮫ آن ھﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد ،ﯾﺎزدھم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر
رخ داد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت] :ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ از ﺣﺎدﺛﮫ ﯾﺎزدھم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺑﺎﺧﺑر ﺷدﯾد؟[
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :دوﺗن اﻓﻐﺎن ﮐﮫ در ﻣورد ﺗرور ﻓرﻣﺎﻧده ﻣﺳﻌود ﺑﺎ ﺧﺑر ﺷده ﺑودﻧد ،از ﻧﯾوﯾﺎرک ﺑﺎ ﻣن ﺗﻣﺎس
ﮔرﻓﺗﻧد .آنھﺎ ﺑﮫ ﻣن ﺗﻠﯾﻔون ﮐردﻧد ﺗﺎ از وﺿﻌﯾت ﻓرﻣﺎﻧده ﺑﺎﺧﺑر ﺷوﻧد .آنھﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ھواﭘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از
ﺑرج ھﺎی ﻣرﮐز ﺗﺟﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرﺧورد ﮐرده اﺳت .ھﻣﺎن ﺷﺧص دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌد ﺗﻣﺎس ﮔرﻓت و ﮔﻔت ﮐﮫ »ﯾﮏ
ھواﭘﯾﻣﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز ﺗﺻﺎدم ﮐرد «.ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻌد ﻣﺎ از طرﯾﻖ ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی ﺳﺗﻼﯾت ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﺷﺳﺗﯾم
و دﯾدﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ وﺣﺷﺗﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺑود.
ﭘس از ﯾﺎزدھم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر از اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﯾﻠﯾﻔون ﺷد .آنھﺎ ﮔﻔﺗﻧد» :اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر اﻟﻘﺎﻋده اﺳت .آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﭼﯾزی در دﺳت دارﯾد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﺑدھد ﺣﻣﻼت دﯾﮕری ﻧﯾز
در راه ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ھواﭘﯾﻣﺎ ھﺎی دﯾﮕری ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ آﻣﺎده ﺷده ﺑﺎﺷﻧد؟ آﯾﺎ ﭼﯾزی وﺟود دارد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﯾﯾد ﺗﺎ
ﻣﺎ از وﻗوع ھرﮔوﻧﮫ ﺣﻣﻠﮫ دﯾﮕر ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾم؟«
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﮐﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ھﻣﺎن ﺷﺧص.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :رﯾﭻ از) (CIA؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :او ﺑﮫ ﺷﻣﺎ زﻧﮓ زد ،ﭼﮫ ﮔﻔت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ  :اﯾن آﺧرﯾن ﮔﻔت و ﮔوی ﺗﯾﻠﯾﻔوﻧﯽ ﻣﺎ ﺑود .ﺑﻌد از آن ﺷﺧص دﯾﮕری ﻣﺳووﻟﯾتھﺎ را ﺑﮫ ﻋﮭده
ﮔرﻓت .ﻣن ﮔﻔﺗم »ﻣن ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﻣﺎ ﭼﮫ ﭼﯾزی دارﯾم «.ﺑﻌدا ﻣﺎ ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﺑﮫ دﺳت
آوردﯾم .ﻣﺎ واﮐﻧش ھﺎی طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده را در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﯾﺎزدھم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺗﺣت ﻧظر ﮔرﻓﺗﯾم و آن ﻣﻌﻠوﻣﺎت
را ﺑﮫ ﺳرﻋت اﻧﺗﻘﺎل دادﯾم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷﻧﯾدﯾد؟

اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﮫ دﺳت آوردﯾم .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ھراﺳﺎن ﺷده ﺑودﻧد .آن ھﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ
»اﯾن ﻣﺎ را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧد «.اﻣﺎ ھم ﭼﻧﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﺑﮫﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾدﻧد.
اﻣﺎ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب ﺑود ،ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و ﻗﻧدھﺎر ﺑود ﺗﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑرﺧورد ﮐﻧﻧد.
ﻣﻼﻋﻣر ،ﭘس از ﻣﺷوره ﺑﺎ ﺑنﻻدن ﺑﮫ ﺻدور ﯾﮏ رھﻧﻣود اﻗدام ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت ﭼﮫ ﺑﮕوﯾﻧد] .ﺑر اﺳﺎس
اﯾن رھﻧﻣود[ »ﻧﮫ ﺗﻘﺑﯾﺢ ﮐﻧﯾد .ﻧﮫ ﺗﻣﺟﯾد ﮐﻧﯾد .ﻣﺣﺗﺎط ﺑﺎﺷﯾد .ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﺻوری را اراﯾﮫ ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﻣﺎ اﯾن
ﮐﺎر را ﮐردهاﯾم و ﻧﯾز ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﺻوری را اﯾﺟﺎد ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻧدادهاﯾم«.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ ھﯾﭻ ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ای از ﺑنﻻدن ﺿﺑط ﮐردﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻧﮫ .ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ از ﺑن ﻻدن را ﺿﺑط ﻧﮑردﯾم .اﻣﺎ از اطراﻓﯾﺎن او را ﺿﺑط ﮐردﯾم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :از ]ﻣﻼ[ ﻋﺎطف؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :از اﻓرادی ﭼون ﻋﺎطف.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺧﺎﻟد ﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻧﮫ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :رﻣزی ﺑن اﻟﺷﺑﺎع؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :رﻣزی ﺑن اﻟﺷﺑﺎع .ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ او ﮐﯽ اﺳت ،اﻣﺎ ھﯾﭻ وﻗت ]ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ اش[ را اﺧﻼل ﻧﻣﯽ
ﮐردﯾم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﺑو زﺑﯾده؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :اﺑو زﺑﯾده .ﺑﻠﯽ ﻣﺎ اﻓرادی داﺷﺗﯾم ﮐﮫ او را ﻧظﺎرت ﻣﯽ ﮐرد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :او ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :آنھﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﺣﺎل ﺑودﻧد .ﺑرای آن ھﺎ اﯾن ]ﺣﺎدﺛﮫ[ ﺑزرگ ﺗرﯾن اﺣﺳﺎس ﻣوﻓﻘﯾت را ﻣﯽ داد.
آن ھﺎ اﯾن روﯾداد را در ﺣد ﺑزرﮔﯽ ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾم و ﮐﺎﻣﻼ اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﺟﺷن ﺗﺟﻠﯾل
در دروﻧﺗﮫ ﺟرﯾﺎن دارد .در ﺟﻼلآﺑﺎد .در ﺟﻧوب ﮐﺎﺑل .در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮕرام ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻟﻘﺎﻋده وﺟود داﺷت؛
و ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺟﺷن ھﺎ ﺑرﭘﺎ ﺑود .ﺑﮫﺧﺎطری ﮐﮫ آن ھﺎ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺷده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ
را ﺗﮑﺎن داد .آنھﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﺣﺎل ﺑودﻧد.

ﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ارﺗﺑﺎطﺎت رادﯾوﯾﯽ را ﮐﻧﺗرول ﻣﯽ ﮐردﯾم و ھمﭼﻧﺎن ﻧوﻋﯽ از ارﺗﺑﺎط ﺗﻠﯾﻔوﻧﯽ را ﻧﯾز ﮐﻧﺗرول ﻣﯽ
ﮐردﯾم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻧظﺎرت ﻧزدﯾﮏ از ﭼﻧﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺧﯾﻠﯽ ﺟذاب ﺑوده ﺑﺎﺷد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺷﻣﺎ ﺧودﺗﺎن را در ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎ ﻗرار دھﯾد .ﻣﺎ رھﺑر ﺧود را از دﺳت داده ﺑودﯾم .ﻣﺎ ھﻣﮫ در
ھراس و ﺗرس ﺑﮫﺳر ﻣﯽ ﺑردﯾم .ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت ﺑود ﮐﮫ ﺗداوم ﻣﻘﺎوﻣت را ﺑدون ﻣوﺟودﯾت ﻣﺳﻌود ﺣﺗﺎ ﺗﺻور
ھم ﺑﮑﻧﯾم .ﻣﺎ وﺿﻌﯾت دردﻧﺎﮐﯽ داﺷﺗﯾم ،ﻣﺎ ھﻣﮫ ﻣﺣزون و ﻏﻣﮕﯾن ﺑودﯾم .ﺣﺗﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺣدس ﺑزﻧﯾم ﮐﮫ
وﺿﻌﯾت ﭼﮕوﻧﮫ ﺧواھد ﺷد.
در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺣﻣﻼت ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ آﻏﺎز ﺷد ،ﺣﻣﻼت وﯾراﻧﮕر طﺎﻟﺑﺎن در ھر دو ﺟﺑﮭﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺧﺎر و ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻋﻠﯾﮫ
ﻣﺎ آﻏﺎز ﺷد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﯾد ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ ﭘس از ﻣرگ ﻣﺳﻌود ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻣﺎس ﺗﯾﻠﻔوﻧﯽ ﺟﺎﻟب
ﺑرﻗرار ﺷد.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﭼﮭﺎردھم دﺳﺎﻣﺑر ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﺷد و آن ﻓرد ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت» :ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﺗراژﯾدی ای ﮐﮫ رخ داده اﺳت ،اﯾن ﻣﺻﯾﺑت ﮐﮫ داﻣن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺟﺎن ھزاران ﺗن،
ھزاران اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﮔﻧﺎه از دﺳت رﻓﺗﮫ اﺳت .وﯾراﻧﯽ ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺎ ﺷده و ﺻدﻣﮫ اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﺑر
اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ وارد ﮐرده ،ھﻣﮫ اش ﺑرای ﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎﮔوار اﺳت .اﻣﺎ اﯾن ﯾﮏ ﺧﺑر ﺧوش ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
ﺑرای ﻣﺎ اﯾن ]روﯾداد[ ﻣﺎﯾﮫ ﺗﺎﺳف ،اﻣﺎ ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﯾﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ اﺳت و ﺷﻣﺎ ﺷﺎھد ﯾﮏ آﯾﻧده روﺷن ﻣﯽ
ﺷوﯾد .ﻣن ﺑﺎ ﺗو ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ام ﮐﮫ دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ ﻋﻣل ﻧﮑﻧﯾد .ﺑﮫ رھﺑری ﺧود ﺑﮕو ﮐﮫ ﻣﺎ دﯾﮕر ﺗﻐﯾﯾر
ﮐرده اﯾم .ﻣﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﺻورش را ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ،ﺑﮑﻧﯾد .ﭼﮫ ﻧﯾﺎز دارﯾد؟«
و ﻣن ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﭼﮫ ﻧﯾﺎز دارﯾم .او ﮔﻔت:
»اﻣرﷲ ،دﻧﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت .ﺑرو ﺑﺎ رھﺑران ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐن .ﯾﮏ ﮔﻔت و ﮔوی ﺟدی را آﻏﺎز ﮐن .ﺑﮫ
ﻣﺟردی ﮐﮫ اﯾن ﮔﻔت و ﮔو را اﻧﺟﺎم دادی ،دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻣن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾر .ﺑﮫ ﻣن ﺑﮕو ﮐﮫ ﭼﮫ ﻧﯾﺎز دارﯾد .دﯾﮕر
ﻣﺛل ﮔذﺷﺗﮫ ﻓﮑر ﻧﮑﻧﯾد .ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻣﺛل ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺧواھد ﺑود .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﺎھد ﯾﮏ آﯾﻧده روﺷن ﺧواھد ﺑود«.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﭼﮫ ﻗدر وﻗت ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺑﺎ وی دوﺑﺎره ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ  :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷدﯾم ﺗﺎ ﻟﯾﺳت ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧود را آﻣﺎده ﮐﻧﯾم ،ھﻣﺎن ﻓرد ﺗﻣﺎس ﮔرﻓت
و ﮔﻔت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در راه اﻧد ﺗﺎ ﻧزد ﻣﺎ ﺑﯾﺎﯾﻧد.

ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ آن ھﺎ ) (CIAﺑودﻧد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :و اﯾن دﻗﯾﻘﺎ ً آﻏﺎز ﺳﻘوط و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻧظﺎم طﺎﻟﺑﺎن ﺑود.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣﺛل ﯾﮏ روﯾﺎ ﺑود .ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ،روﺳﺗﺎﯾﯽ در دل اﯾن ﮐوھﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺣل ﻗوﻣﺎﻧده ﺑزرگ
ﺗرﯾن ﻗدرت ﺟﮭﺎن ﻣﺑدل ﺷد .ﺑﻌﺿﯽ وﻗت ھﺎ ﻣن ﭼﺷم ھﺎﯾم را ﺑﺎ دﺳﺗﺎﻧم ﻣﯽ ﻣﺎﻟﯾدم و ﻣﯽ ﮔﻔﺗم» :آﯾﺎ ﺧواب
ﻣﯽ ﺑﯾﻧم؟ ﻧﮫ ﻣن ﺑﯾدارم .ﺑﻠﯽ ،اﯾن دﻗﯾﻘﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﯾد«.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﯾن اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾش ﺗر از آن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﯾﺎﯾﯾد ،ﻧﺑود.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  ۵٠روز.
)در ﺳﺎل  ٢٠٠۴رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺣﺎﻣد ﮐرزی ) ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ دﻓﺗر ﺧود ﻓراﺧواﻧد و از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳت ﺗﺎ رﯾﺎﺳت
اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرﯾد .آﯾﺎ آن ﭼﮫ را ﮐﮫ در آن ﺟﻠﺳﮫ رخ داد ،ﻣﯾﺷود ﺑﺎزﮔو ﮐﻧﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣن ﺳﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر ﻗﺑل از آن ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ وی ﻣﻼﻗﺎت ﮐرده ﺑودم .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻣن رواﺑط ﺧودم را
در ﺣﻠﻘﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ او داﺷﺗم .ﻣن ھﯾﭻ وﻗت ﺗﻼش ﻧﮑردم ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﭘﺳت ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺷوم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ او ﺷﻣﺎ را رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی از رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺧواھد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣوﻣﯽ ﭼﯾز ھﺎی ﮔﻔت .او ﮔﻔت» :ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را آﺑﺎد ﮐﻧﯾم ،ﻣن ﺑﮫ
ﺗو اﻋﺗﻣﺎد دارم .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯽ و اﺳﺗﺧﺑﺎرات را اﺣﯾﺎ ﮐﻧﯽ .ﻣن ﮐﺎﻣﻼ از ﺗو ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ
ﮐﻧم .ﻣﺑﺎرک ﺑﺎﺷد «.ﺑﻌدا ﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﮑس ﻣﺷﺗرک ﮔرﻓﺗﯾم و اﯾن ﻋﮑس ﻣﺷﺗرک را ﻣن ھﻧوز ﺑﺎ ﺧود دارم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﻗﺑل از آن ﮐﮫ ﮐﺷﻣﮑش ﺑﯾن ﺷﻣﺎ و رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮔﺳﺗرش ﺑﯾﺎﺑد ،ﺷﻣﺎ در اﯾن ﭘﺳت ھﻣﮑﺎریھﺎی
ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺗو و ﻧﯾروھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ داﺷﺗﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ ھﻣﮑﺎریھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ داﺷﺗﯾم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﯾن ھﻣﮑﺎریھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭼﮫ ﺑود؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :اﯾن ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻋﺑﺎرت ﺑود از اﯾن ﮐﮫ ﻧﺎﺗو ﻣﯽ ﺧواھد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮐﺷوری
ﮐﻧد ﮐﮫ از آﺳﯾب ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن راﺣت ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﺗو ﻧﯾﺎز دارﯾم ﺗﺎ ﺗﺧﺻص ،آﻣوزش ،ﺗﺟﮭﯾزات و
ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده از آن ھﺎ را ﺑرای ﻣﺎ ﻓراھم ﮐﻧﻧد؛ ﻣﺗﺣد ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﺎ را از ﮔزﻧد ﻧﯾروھﺎی ﺷرور داﺧﻠﯽ و
ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻧﺟﺎت دھﻧد.

ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت] :در ﺳﺎل  ،٢٠٠٨رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺣﺎﻣد ﮐرزی از ﯾﮏ ﺳوء ﻗﺻد در ﺟرﯾﺎن ﻣراﺳم ﺟﺷن ﺟﺎن
ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﺑرد [.ﭼﮫ ﭼﯾزی در آن روز اﺗﻔﺎق اﻓﺗﯾد و ﺑﻌد از آن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر ﭘﺎرﻟﻣﺎن؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :وظﯾﻔﮫ وزارت دﻓﺎع و داﺧﻠﮫ اﯾن ﺑود ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎی اطراف را ﭘﺎک ﺳﺎزی و اﻣﻧﯾت آن ھﺎ
را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧد .آن ھﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ را ﮐﮫ در آن ﺳﮫ ﺗرورﯾﺳت ﻣﺧﻔﯽ ﺷده ﺑودﻧد ،ﭘﺎک ﺳﺎزی ﻧﮑرده
ﺑودﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣراﺳم آﻏﺎز ﺷد ،آن ھﺎ اﻗدام ﺑﮫ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﺎری ﺑﮫ ﺳوی ﻣراﺳم ﮐردﻧد .رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی
ﺑﮫ ﺻورت ﺳرﯾﻊ از ﻣﺣل ﺑﯾرون ﺑرده ﺷد.
ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ آن ھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﺷدﻧد و ﮐﯽھﺎ ﺑودﻧد .آن ھﺎ از ﺳوی ﮐﺳﯽ در ارﺗش ﻣورد
ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و آن ﻣرد اﮐﻧون زﻧداﻧﯽ اﺳت .ﺳﻼح ھﺎی ﮐﮫ آن ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد ﻧﯾز از اﻧﺑﺎرھﺎی
ارﺗش ﺑﯾرون ﮐﺷﯾده ﺷده و ﺑﺎﻻی آنھﺎ ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود.
ﻣﺎ ﺗﻣﺎم وﻗﺎﯾﻊ را دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﮐرده و در ﺑراﺑر ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺣﺎﺿر ﺷدﯾم .اﻣﺎ ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺎراﺣت
ﺑود .ﺣﯾﺛﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﺳﯾب دﯾده ﺑود .ﻣن ﻧﯾز ﻋﯾن اﺣﺳﺎس را داﺷﺗم .ﭼﻧﯾن ﻧﺑود ﮐﮫ ﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻓﺎع ﭘرداﺧﺗم.
اﻣﺎ ﺑﮫ آن ھﺎ ﮔﻔﺗم» :دﺳت آورد آن ھﺎ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣراﺳم را ﺑﮫ ھم رﯾﺧﺗﻧد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﺎ را از وظﺎﯾف ﻣﺎن
ﺑرﮐﻧﺎر ﮐﻧﯾد ،اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ آن ھﺎ را ﭘﺎداش ﻣﯽ دھﯾد .اﮔر آن ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺣﻣﻼت ﻣﺷﺎﺑﮫ
اداﻣﮫ دھﻧد ،ﺑﻌﯾد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺣﮑوﻣت را ﺑرﮐﻧﺎر ﮐﻧﯾد ،زﯾرا دﺷﻣن ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺣﻣﻠﮫ ﺑر ﺷﻣﺎ ﻧﯾز اﺳت.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﯾم ﻣﻠﯽ ﻋﻣل ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﺷراﯾط دﺷوار و ﺳﺧت در ﮐﻧﺎر ھم ﺑﺎﺷﯾم« .ﻣن ﺑﮫ آن ھﺎ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻓراواﻧﯽ دادم؛ و اﯾن ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ ھر ﺳﮫ ﺗن ﻣﺎن ﻧﺟﺎت ﺑﯾﺎﺑﯾم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ھر ﺳﮫ ﺷﻣﺎ؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :وزﯾر دﻓﺎع ،داﺧﻠﮫ و ﺧودم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﻣﺎ ھدف اﺻﻠﯽ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﭼﮫ ﺑود ،ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾد ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﯾﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺑﻌد از آن ﻓرﺻت دادن ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺗﺎ در ﭘرﺗو اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد .ﻣن ﺑﮫ
آن ھﺎ در ﻣورد ﺿﻌف ھﺎی ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﺎن ﮔﻔﺗم .ﺑﮫ آن ھﺎ در ﻣورد ﻧواﻗص در ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮔﻔﺗم .ﺑﮫ
آنھﺎ در ﻣورد ﻧﻘش ﭘﺎرﻟﻣﺎن در ﺗﻘوﯾت ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﻔﺗم .ھم ﭼﻧﺎن ﺑﮫ آن ھﺎ ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣﻧظور دﺷﻣن از اﺟرای
ﯾﮏ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﭼﯾﺳت.
در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺗم» :ﺑﺑﯾﻧﯾد ﻣن ﺧودم را ﯾﮏ ﻓرد اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آورم .اﯾن ﮐﺷور ﭘر از اﻓراد ﻣﺳﺗﻌد و
ﺗواﻧﺎﺳت .ھزاران اﻧﺳﺎن وﺟود دارﻧد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ اﯾن وظﯾﻔﮫ را ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮭﺗر از ﻣن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد .اﯾن ﭼﯾزی

ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣن از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھم .آنﭼﮫ ﮐﮫ ﻣن از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھم ﺗﺎ در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ دو روز
ﭘس از اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﭘﯾﺎم ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻋده ﭼﯾﺳت؟«
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :و طﺎﻟﺑﺎن.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑرای طﺎﻟﺑﺎن و ﺑرای ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن .ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑرﺧورد ]ﭘﺎرﻟﻣﺎن[ ﻣﻧﺎﺳب ﺑود .آن ھﺎ ﻣﺎ را
اﺑﻘﺎ ﮐردﻧد .روز ﺑﻌدی رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی را دﯾدم .او از اﺑﻘﺎی ﻣﺟددﻣﺎن ﺧوﺷﺣﺎل ﻧﺑود.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽ اﺳت .اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐردﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز دﯾﮕر ﺗﻣﺎم ﺷد.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ .ﻣواردی زﯾﺎدی ﺑود ﮐﮫ ﻓﮑر ﮐردم دﯾﮕر ﺗﻣﺎم ﺷد .ﻣن در ﻗدرت ﺑﮫ ﺻورت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷرﯾﮏ
ﻧﺑودم ﺗﺎ ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ﮐﻧم و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن در ﻗدرت ،دﺳت ﺑﮫ ھرﮐﺎری ﺑزﻧم .ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣن ﺟزو
اﯾن ﮔروه ھﺳﺗم و اﯾن ﮔروه ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣردم ارﺗﺑﺎط اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ،ﺑﺎ واﻗﻌﯾتھﺎ ارﺗﺑﺎط اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آن روز ﮐرزی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﮔﻔت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :او ﺑﮫﺧﺎطر اﺑﻘﺎیﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﺑﺎرﮐﺑﺎد ﻧﮕﻔت .ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم در ﭼﮭره اش ﺑﺧواﻧم .او از اﺑﻘﺎی
ﻣﺎ راﺿﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳﯾد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﭼرا؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :اﺣﺗﻣﺎﻻً اﯾن ﺳﺎده ﺗرﯾن راھﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻣﺎ را ﺣذف ﮐﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﭼرا ﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺣذف ﮐﻧد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺧود را ﻧدارﯾم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﭼرا او ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺗﺎن را ﻧدارﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :زﯾرا ﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم اﻣﻧﯾت او را در ﺟرﯾﺎن ﺟﺷن ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﯾم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ او ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺣرف زد؟ آﯾﺎ او ﻗﮭر ﺷده ﺑود؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻗﮭر ﺷده ﺑود.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﭼﮫ ﮔﻔت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :او ﮔﻔت» :اﯾن ﯾﮏ ﺷرم ﻣﻠﯽ اﺳت .و ﺷﻣﺎ ھﺎ ﻣﺳوول آن ھﺳﺗﯾد«.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﺑود؟

اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣن ﮔﻔﺗم» :ﺑﻠﯽ ،اﯾن درﺳت اﺳت .ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی رخ داده اﺳت و در آﯾﻧده ﻧﯾز رخ ﺧواھد داد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷوری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در آن ﺻﻠﺢ ﺗﺎﻣﯾن ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺟﺎ ﻣﺎ در ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﻧورﻣﺎل ﺑﮫ ﺳر ﻧﻣﯽ ﺑرﯾم«.
ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﺣﺗﺎ در ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ھم اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد .ﺑﮫ ﻣﺻر ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ،آن ھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗواﻧﺳﺗﻧد
]رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﻧور[ ﺳﺎدات را ﺗرور ﮐﻧﻧد؟ آن ھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮐﻧدی را ﺑﮫ ﻗﺗل ﺑرﺳﺎﻧﻧد؟
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ ﺷﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﺑر ﺳﻔﺎرت ھﻧد ]در ﺳﺎل  [٢٠٠٨در ﮐﺎﺑل ﺑودﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :وﻗﺗﯽ ﮐﮫ از ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﺎﺧﺑر ﺷدﯾد ،ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﺷواھد و ﻣدارک در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻗﺿﯾﮫ
ﭘرداﺧﺗﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷواھد ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻘش ]ﮔروه اﺳﻼم ﮔرای[ ﻟﺷﮑر طﯾﺑﮫ و آی
اس آی در اﯾن ﻣﺎﺟرا ﺑود.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺑﮫﺻورت ﻣﺷﺧص ﭼﮫ ﭼﯾزی؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﮫﺻورت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺧص ﻣﺎ ﺷﺧﺻﯽ را ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ را ﻓراھم ﮐرده ﺑود ،دﺳت ﮔﯾر ﮐردﯾم،
ﻣﺎ ﺷﺧﺻﯽ را ﮐﮫ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ آی اس آی در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐرده ﺑود ،دﺳت ﮔﯾر ﮐردﯾم.
ﻣﺎ ھم ﭼﻧﺎن ﺷواھد ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﻗﺑل در طراﺣﯽ اﯾن ﺣﻣﻠﮫ دﺳت دارد .ﻣن ھم
ﭼﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺷواھد و ﻣدارک ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ آن ھﺎ در ﺻدد ﺣﻣﻠﮫ ﺑر ﺳﻔﺎرت ھﻧد ھﺳﺗﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﻣﺎ آن ﺷواھدی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ داﺷﺗﯾد ،ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺑود؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی آن ﺷﺑﮑﮫ را دﺳت ﮔﯾر ﮐردﯾم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :و آن ھﺎ اﻋﺗراف ﮐردﻧد.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :آنھﺎ ﺑرای ﻟﺷﮑر طﯾﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﻣﺎ ﺷواھدی ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﺑدھد ﻣﯾﺎن ﻟﺷﮑر طﯾﺑﮫ و آی اس آی ارﺗﺑﺎط وﺟود دارد ،ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ
ﺑود؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻧﺧﺳت اﯾن ﮐﮫ ﻟﺷﮑر طﯾﺑﮫ دﺳت ﭘرورده آی اس آی اﺳت .دوم اﯾن ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺑل از اﯾن روﯾداد
اﻓرادی را ﺗﺣت ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﯾم ﮐﮫ آن ھﺎ در ﭘوﺷش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﺎ آﻣوزش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آی اس آی ﺑرای

ﺷﺎن ﻓراھم ﮐرده ﺑود ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اھداف ھﻧدی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد و اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﺑﮫ آن ھﺎ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد.
ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ آی اس آی ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻔﺎرت ھﻧد اﺳت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آن ﺷواھدی ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﻣﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ و آی اس آی راﺑطﮫ وﺟود دارد ،ﮐدام ھﺎ ﺑود؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﺳﯾﺎر واﺿﺢ و روﺷن اﺳت .ﺳﻔﺎرت ھﻧدوﺳﺗﺎن در ﮐﺎﺑل ﺑرای اﻟﻘﺎﻋده ھدف ﻧﯾﺳت .ھﻧدوﺳﺗﺎن
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﻗداﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻋده اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ دھد و اﯾن ﯾﮑﯽ از ﻣدارک ﺗﺻﺎدﻓﯽ اﺳت.
اﻣﺎ ﺷﺎھد ﻣﺣﮑم دﯾﮕرﻣﺎن دﺳت ﮔﯾری ﻓردی ﺑود ]ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺣﻣﻠﮫ ﻧﻘش داﺷت[ .او ﺑﮫ ﻣﺎ در ﻣورد
ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺳﺧن ﮔﻔت .او ﺑﮫ ﻣﺎ ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺗﯾﻠﯾﻔون را داد .او ﻧﺎم آن ﻓرد ﻣرﺗب و
ﻣرﻣوزی را ﮐﮫ ﺑﮫ آن ھﺎ ﺗﺟﮭﯾزات ،ﻧﻘﺷﮫ و ﭘول را ﻓراھم ﮐرده ﺑود ،داد ،ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت روﺷن
ﺣﺎﮐﯽ از دﺳت داﺷﺗن آی اس آی اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ آی اس آی ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ »ﺑرادران ،اﯾن ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ رﯾﺷﮫ
اﯾن ﺣﻣﻠﮫ را در آن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم«.
ﻣﺎھﮭﺎ ﺑﻌد آن ھﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ »ﺑﻠﯽ ،ﻣﺎ ﺑﮫ آن ﻣﮑﺎن رﻓﺗﯾم و آن ﺧﺎﻧﮫ اﮐﻧون ﺧﺎﻟﯽ اﺳت «.درﺳت
اﺳت ﮐﮫ آن ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ اﺳت ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﺳﻧﺎد آن ﺧﺎﻧﮫ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﮐﯽ آن ﺧﺎﻧﮫ را ﮔرداﻧﻧدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺳﯾﺎر ﻧوﻣﯾد ﮐﻧﻧده ﺑود .ﺑﺳﯾﺎر ﻧوﻣﯾد ﮐﻧﻧده .ﺑﻠﯽ آن ھﺎ دﺳت داﺷﺗﻧد .آن ھﺎ دﺳت داﺷﺗﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :و ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺷواھد ﺧود را ﺑﺎ ھم ﻗطﺎران ﺗﺎن در ) (CIAﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت دﻗﯾﻘﺎ ً ﻧﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﮐﺎر ﺻورت ﮔرﻓت .در واﻗﻊ ﻣﺎ ﺷﺎﻧﮫ
ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫ ھم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﯾم .در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﻣﺷﺧص ھﯾﭻ ﭼﯾزی وﺟود ﻧداﺷت ﺗﺎ ﻣﺎ از ﺳﯾﺎ ﭘﻧﮭﺎن
ﮐﻧﯾم .آن ھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دادﯾم ،آﮔﺎه ﺑودﻧد .در راﺑطﮫ ﺑﮫ
ھﻣﮫ ﭼﯾز.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری آن ھﺎ ﻧﯾز اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ  ISIﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣﺎ از ) (CIAﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾم ﺗﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزﻧد .ﻣﺎ ﺻرﻓﺎ ً آن ھﺎ را
ﺑﺎ اراﯾﮫ ﺷواھد ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐردﯾم .ﺗﺻور ﻣﺎ اﯾن ﺑود ﮐﮫ اراﯾﮫ ﺷواھد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ آن ھﺎ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ آن ھﺎ
ﺑﮭﺗر ﻗﺿﺎوت ﮐﻧﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﻧﻘش ]ﺷﺑﮑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯽ[ در اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﭼﮫ ﺑود؟

اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :آن ھﺎ ﺑرای اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻓراھم ﻣﯽ ﮐردﻧد ،زﯾرا ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧده از طرﯾﻖ ﻟوﮔر و ﺑﺎ ﮐﻣﮏ
آن ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آورده ﺷده ﺑود .اﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻟﺷﮑر طﯾﺑﮫ ﺑود.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﻟﺷﮑر طﯾﺑﮫ ﯾﮏ . . .
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻟﺷﮑر طﯾﺑﮫ ﯾﮏ ﮔروه اﻓراطﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘر در ﭘﻧﺟﺎب اﺳت .آن ھﺎ )اﻋﺿﺎی ﻟﺷﮑر طﯾﺑﮫ(
در ﻣﻧﺎطﻖ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺳﺗﻘر ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻋﻣدﺗﺎ ً اﯾن ﮔروه ﺑﮫ ھدف ﺣﻣﻠﮫ ﺑر ھﻧد ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﮔروھﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺣﻣﻼت ﺑر ﺑﻣﺑﯾﯽ را طراﺣﯽ و اﺟرا ﮐرده اﺳت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺷﻣﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺗﻌددی را ﺑررﺳﯽ ﮐرده اﯾد .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود ﺑرای ﻣﺎ از »دﺳﺗﮕﯾر« و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر
ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون در ﻣوردش ﺳﺧن ﻧﮕﻔﺗﮫ اﯾد ،ﺑﮕوﯾﯾد؛ ﯾﮑﯽ از آن وﻗﺎﯾﻊ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت روﺷن ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻧﻘش ﺳﺎزﻣﺎن
اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﯾﺎ آی اس آی از طرﯾﻖ طﺎﻟﺑﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :دﺳﺗﮕﯾر ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﺗﺎﺟﻣﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .او در زﻣﺎن اﻗﺗدار طﺎﻟﺑﺎن ،ﻣﺳوول اﺳﺗﺧﺑﺎرات
طﺎﻟﺑﺎن در ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑود .ﺑﮫدﻟﯾل ﺧﺎﺻﯾت ﮐﺎرش او رواﺑط ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده دارد و از ﺳوی آی اس آی
آﻣوزش داده ﺷده اﺳت .او ﯾﮑﯽ از دﺳت ﭘرورده ھﺎی آی اس آی اﺳت .او اﺻﻼً از اھﺎﻟﯽ وﻻﯾت ﭘﮑﺗﯾﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .ﻣرد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺟرﺑﯽ اﺳت ،او ﺣدود  ٧٠اﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر دارد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ او ﺗﺎﺟﻣﯾر اﺳت.
او ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺧود را از ﺗل ،در وزﯾرﺳﺗﺎن در ﻣﻧﺎطﻖ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎ ده ھﺎ ﺑﺎر درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ
ﺗﺎﺟﻣﯾر در رھﺑری ﺑرﺧﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﻣﺷﺧص ﻧﻘش دارد .ﻣﺎ ﺑﮫ آی اس آی ﮔﻔﺗﯾم» :اﯾن ﻣرد در ﮐوھﺳﺗﺎن
ﭘﻧﮭﺎن ﻧﺷده اﺳت .او ﯾﺎ در ﭘﺷﺎور اﺳت ﯾﺎ در ﻓﻼن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺷﺧص ﮐﮫ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﯾﻔون ﻧﯾز دارد «.آن ھﺎ
ھﯾﭻ ﮔﺎھﯽ اﻗدام ﺑﮫ دﺳت ﮔﯾری ﺗﺎﺟﻣﯾر ﻧﮑردﻧد ،زﯾرا ﺗﺎﺟﻣﯾر از ﺧودﺷﺎن اﺳت .ﺳﯾﺎ در اﯾن ﻣورد ﻣﯽ داﻧد.
ارﺗش اﻣرﯾﮑﺎ در اﯾن ﻣورد ﻣﯽ داﻧد .اف ﺑﯽ آی ﻧﯾز ﻣﯽ داﻧد .در واﻗﻊ ﺗﺎﺟﻣﯾر ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺳوی آی
اس آی ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺳوول ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﻟﻘﺎﻋده ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺷﺧص ﻣﺳوول ﺑﯾﺷﺗر از ﻧﯾﻣﯽ از ﺣﻣﻼت ﺧوﻧﯾﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﺳﺎل  ٢٠٠۴در ﮐﺎﺑل رخ داده اﺳت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :او ﻣﺳوول ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﻟﻘﺎﻋده اﺳت ﯾﺎ طﺎﻟﺑﺎن؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ھردو.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :او از ﺟﺎﻧب آی اس آی آﻣوزش دﯾده اﺳت.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ ،دﻗﯾﻘﺎ ً.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﺎ ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ او ھﻧوز از ﺳوی آی اس آی رھﺑری ﻣﯽ ﺷود؟

اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﮐﮫ او در ﮐوھﺳﺗﺎن ﻣﺧﻔﯽ ﻧﺷده اﺳت .او در ﯾﮏ اﭘﺎرﺗﻣﺎن و در ﯾﮑﯽ از ﺷﮭرھﺎ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎ دھﮭﺎ ﺑﺎر ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ او را ﮐﺷف ﮐردﯾم و آن اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ آی اس آی اﻧﺗﻘﺎل دادﯾم.
در ﭘﺎﺳﺦ آی اس آی ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔت» :ﺷﻣﺎ درﺳت ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯾد .ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺗﯾﻠﯾﻔوﻧﯽ ﮐﮫ در ﻓﻼن ﺣﻣﻠﮫ در ﮐﺎﺑل
اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﻧد ﺑﺎ ﮐﺳﯽ در ﺗل ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﮐرده اﺳت «.اﻣﺎ آن ھﺎ ھﯾﭻ ﮔﺎھﯽ او را دﺳت ﮔﯾر ﻧﮑردﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺷﻣﺎ ﺑﺎ آی اس آی ﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣن ﺑﺎ ]ﻓرﻣﺎﻧده ارﺗش ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﺷﻔﺎق ﭘروﯾز[ ﮐﯾﺎﻧﯽ] ،رﺋﯾس اﺳﺑﻖ آی اس آی[ ﻧدﯾم ﺗﺎج و
]رﺋﯾس ﻓﻌﻠﯽ آی اس آی اﺣﻣد ﺷﺟﺎع[ ﭘﺎﺷﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﮐﯾﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺷﺎ از ﺗﺎﺟﻣﯾر ﻧﯾز ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﭘﺎﺳﺦ آن ھﺎ ﭼﮫ ﺑود؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ »ﻣﺳﺎﻟﮫ را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد«.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ آﻧﮭﺎ ھﻣﮑﺎری او را ﺑﺎ آی اس آی رد ﻣﯽ ﮐردﻧد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﭘس آن ھﺎ رد ﻣﯽ ﮐردﻧد؟ اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد ﮐﮫ ﻣدارک ﺷﻣﺎ ﻣوﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ او ﺑﺎ آی اس
آی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر آی اس آی او را دﺳت ﮔﯾر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :او ﯾﮏ اﻓﺳر آی اس آی ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﺑدون ﺣﻣﺎﯾت آی اس آی او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﻼ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ او ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ را اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد ،دوﺑﺎره ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﻣﯾرود ،در ]آﻧﺟﺎ[ او ﺻﺎﺣب
ﯾﮏ دوﮐﺎن اﺳت و آی اس آی اﯾن را ﻣﯽ داﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺷﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﺧﻔﯽ و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی آﺷﮑﺎر و رھﺑری ﻣﺷﺧص اﯾن ﮔوﻧﮫ
اﻓراد ﺗﻔﺎوت وﺟود دارد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ھم ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺑل از ﯾﺎزدھم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر دارد دوﺑﺎره ﻓراﻣوﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺑﺎﻋث ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ دوﺑﺎره آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧﯾد.

ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻣرد ﻓﮭﯾم و ﻣﺟرب در اﺳﺗﺧﺑﺎرات ھﺳﺗﯾد .ﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﭘﻧﮭﺎن و اﺳﺗﺧدام ﯾﮏ ﻓرد ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺟﺎﺳوس ﺗﻔﺎوت وﺟود دارد؟ آﯾﺎ ﻣﺎ در ﻣورد ﻋدم ﭘﯽ ﮔﯾری درﺧواﺳت ھﺎی ﺷﻣﺎ از ﺳوی آی اس آی
ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ در ﻣورد ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺗﺣت رھﺑری آی اس آی ﮔپ ﻣﯾزﻧﯾم؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :آی اس آی زﻣﯾﻧﮫ و ﺷراﯾط را ﺑرای اﻟﻘﺎﻋده ،ﮔروه ﺣﻘﺎﻧﯽ و طﺎﻟﺑﺎن ﻓراھم ﮐرده اﺳت ﺗﺎ دﺳت
ﺑﮫ اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺷﺎن ﺑزﻧﻧد .ﺑدون ﺣﻣﺎﯾت آی اس آی آﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و اﺳﺗﻔﺎده از ﺧﺎک
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑرای اﺟرای اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﺧواھﻧد ﺑود .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن آی اس آی ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮔروھﮭﺎ ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و از اﯾن ﮐﺎر آﻧﮭﺎ ﺧوﺷﺣﺎل ھم اﺳت .زﯾرا از طرﯾﻖ اﯾن ﮔروه ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺧود را در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد؛ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد »ﭼون طﺎﻟﺑﺎن از ﻣﺎﺳت ،ﭘس ﺑﺎﯾد ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻧﺗرول
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد«.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻣﺎ از ﮐﺳﺎﻧﯽﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾم؟ ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را دﺳت
ﮔﯾر ﮐﻧﯾم؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ درﺳت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت طﺎﻟﺑﺎن ﮐﺳﯽ و ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ را دﺳت ﮔﯾر ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧودش اﺳﻧﺎدی
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮕر ارﺗﺑﺎط وی ﺑﺎ آی اس آی ﺑﺎﺷد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺛﺎﻟﯽ از آن را ﺑﯾﺎورﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﮐﺳﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﯾد اﮐﺑر .او ﯾﮏ اﻓﺳر ﻓﻌﺎل آی اس آی اﺳت ،او را در وﻻﯾت
ﮐﻧر ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﯾﮑﺟﺎ دﺳت ﮔﯾر ﮐردﯾم و ﺣﺎﻻ او در زﻧدان اﺳت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﻣﺛﺎل دﯾﮕر؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺛﺎل دﯾﮕر ھﻣﮑﺎران ﻣن و ﭘوﻟﯾس ،ﺷﺧﺻﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ طﺎﻟﺑﺎن در وﻻﯾت ﻓراه ﻣﯽ
ﺟﻧﮕﯾد دﺳت ﮔﯾر ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺷﺧص ﻧﯾز ﻣرﺑوط آی اس آی ﺑود.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﻧﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻓﮭﻣﯾدﻧد ﮐﮫ وی ﻣرﺑوط ﺑﮫ آی اس آی اﺳت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺧود اﯾن ﻣرد اﻋﺗراف ﮐرد .او ﻧﺎم ﮔروھش ،دﻓﺗر و ﺗﻣﺎم ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕر را ﺑﯾﺎن ﮐرد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود ﯾﮏ ﻣﺛﺎل دﯾﮕر را ﺑﮕوﯾﯾد؟

اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻧﮫ ،ﭼون ﻣﺎ ﯾﮏ ﺿرب اﻟﻣﺛل دارﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯾب راﺿﯽ ﻧﺷود ،اﮔر
ﺗﻣﺎم ﺑﺎغ را ھم ﺑدھﯽ راﺿﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ﺗﮑرار ﻣﺛﺎل ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﭼﮫ ﭼﯾزی را روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد؟
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ آی اس آی ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﯾﮏ ﺧطر اﺳت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ ،ﭼون ﺑﮫ ﺿررﺷﺎن اﺳت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد» :ﻣﺎ از ﺟﺎﻧب طﺎﻟﺑﺎن ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم .ﭼرا ﻣﺎ ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﮐﻣﮏ
ﮐﻧﯾم؟«
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از ﺳوی ﻋﻧﺎﺻر ﺿد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﻧﮫ
از ﺟﺎﻧب طﺎﻟﺑﺎن.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل  ،٢٠٠٨ﺣﻣﻼت ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺑدون ﺳرﻧﺷﯾن در ﻓﺗﺎ )ﻣﻧﺎطﻖ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﻓدرال
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن( اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت .ﺑﺣث ھﺎی ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣﺗﺎﯾﺎن ﺧود در ) (CIAو ارﺗش اﻣرﯾﮑﺎ داﺷﺗﯾد،
ﭼﮫ ﺑود و اﺣﺳﺎس ﺷﻣﺎ در آن زﻣﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﺑود؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺧوب ﻣﺎ رواﺑط ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﺷرﯾﮏ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ داﺷﺗﯾم .اﻣﺎ ﺣﻣﻼت
ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺑدون ﺳرﻧﺷﯾن ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺣﺳﺎس و ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﻣرﯾﮑﺎ اﺳت .ﻣن در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت زﯾﺎدی
ﻧدارم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .طوری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺣرف ﻣﯽ زﻧﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت
ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد در اﯾن ﻣورد ﺑﺎ ﺟزﯾﯾﺎت ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ] :آن ﺣﻣﻼت[ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول ﻣن ﻧﺑودﻧد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻣن در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﺣرف ﻣﯾزﻧم ﮐﮫ ﺑﺎﻻی
آن ﮐﻧﺗرول داﺷﺗم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﻣﺎ ﺷرﮐﺎی ﺷﻣﺎ در ) (CIAاﯾن ﺣﻣﻼت را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :درﺳت اﺳت .و آﻧﮭﺎ ﺧﯾﻠﯽ ھم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﻣﺎ آﻧﮭﺎ اﺟرای آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻧﮫ ،ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﻧﮑﺎر ﮐﻧﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت رﺳﻣﯽ ]اﻧﮑﺎر[ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑرای ﻣن اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻋﺟﯾب اﺳت .ﭘس ﭼﮫ ﮐﺳﯽ دﯾﮕری در روی زﻣﯾن ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﯾن ﺣﻣﻼت
را دارد ﺗﺎ در ﻓﺗﺎ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری را ﺑﮑﻧد؟
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود ﺑرﺧﯽ از ﮔﻔت و ﮔوھﺎی را ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﻣورد ﻣﺎھﯾت اﯾن ﺣﻣﻼت و ھدف ﮔﯾری
داﺷﺗﯾد ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﯾﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :از اﯾن ﭘرﺳش ﺟﺎﻟب ﺗﺎن ﺧوﺷم .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﻟﻘﺎﻋده
و طﺎﻟﺑﺎن آﻣد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺟرای ﮐدام ﻣﺎﻣورﯾت ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﯾﺎﻣده اﻧد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﻧوز ھم روﺷن
ﻧﯾﺳت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ ﺷﻣﺎ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ را ﺗﺷوﯾﻖ ﮐردﯾد ﺗﺎ ﺣﻣﻼت ھواﭘﯾﻣﺎ ھﺎی ﺑدون ﺳرﻧﺷﯾن را اﻓزاﯾش دھﻧد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣن اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ را ﺗﺷوﯾﻖ ﮐردم ﺗﺎ از ﻗوای ھواﯾﯽ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑﻣﺑﺎران
ﮐﻧﻧد و آﻧﮭﺎ را ﻣﺟﺑور ﮐﻧﻧد ﺗﺎ دﺳت از ﺣﻣﺎﯾت طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده ﺑردارﻧد ،ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ھواﭘﯾﻣﺎ ھﺎی ﺑدون
ﺳرﻧﺷﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﻣن ﮔﻔﺗم» :ﺣﻣﻼت ھواﭘﯾﻣﺎ ھﺎی ﺑدون ﺳرﻧﺷﯾن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﺑﺎﻧﮫ را اﺟرا
ﮐﻧﯾد ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ در ﻗﻧدھﺎر اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧﯾد «.اﯾن ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾزم اﺳت .اﯾن ﺟﻧﮓ ﺗﻧﮭﺎ در
ﻗﻧدھﺎر وﺟود ﻧدارد .ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺣرف ﻣﯽ زدم.
ﻣن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﯾﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آورم ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺧطر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آورم .ﻣن در اﯾن ﻣورد
ﮐﺎﻣﻼ روﺷن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧم .اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣن از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﻔرت دارم .ﻣن ﺟﻧرال ﭘﺎﺷﺎ را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ ،ﻧﺟﯾب ،آﮔﺎه و ھوﺷﯾﺎر اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم .اﻣﺎ او ﻧﻣﺎﯾﻧده ﯾﮏ
ﻧﮭﺎد ﺑدﻧﺎم و ﺧون ﺧوار اﺳت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﯾﮏ ﻣورد اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕر در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺣﻣﻼت ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺑدون ﺳرﻧﺷﯾن؛ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﯾد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
را ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽ ﮐردﯾد ﮐﮫ از ﺗﻣﺎم ﺗوان ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﮐﺎﻣﻼ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺷﺧص در ﻣورد ﺣﻣﻼت ھواﭘﯾﻣﺎ ھﺎی ﺑدون ﺳرﻧﺷﯾن ﻣﺷوره ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﺑود؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣن ﮔﻔﺗم» :اﯾن ﺣﻣﻼت ﻣوﺛر ﻧﯾﺳت .از ﺗﻣﺎم ﺗوان اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﯽ
ادﺑﯽ و ﺑدﮐرداری ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد«.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾد ﺗﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻣﺑﺎران ﺷود؟

اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﮐﺎﻣﻼ .آﻧﮭﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﮐﮫ ﭼﻧد طﺎﻟب ﻋﺎدی اﯾن طرف و آن طرف وﺟود دارد،
ﺑﻣﺑﺎران ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﺎری ﻧدارﻧد؛ ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اھداف ﺑﺎ ارزش در آﻧﺟﺎ
ﻣﺧﻔﯽ ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺣﻣﻼت ھواﭘﯾﻣﺎ ھﺎی ﺑدون ﺳرﻧﺷﯾن در  ٢٠٠٨اﻓزاﯾش و ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت .ﻣﯽ ﺧواھم ﺑداﻧم ﮐﮫ
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﭼﮫ ﻧﻘﺷﯽ در اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ اﯾﻔﺎ ﮐرده اﺳت.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣﺎ اطﻼﻋﺎت را ﺑﺎ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺷرﯾﮏ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﯾم .اﯾن ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دادﻧد،
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧودﺷﺎن ﺑود .ﻣن ھﯾﭻ ﭼﯾزی در ﻣورد ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺑدون ﺳرﻧﺷﯾن ﻧﻣﯽ داﻧم .ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ اﯾن
ھواﭘﯾﻣﺎھﺎ ﭘﯾﻠوت ﻧدارﻧد و ﭼون ﯾﮏ ھﯾوﻻی آھﻧﯾن ﺑﺎ ﺧود ﺑﻣب ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣن ﭼﯾزی دﯾﮕری در ﻣوردﺷﺎن
ﻧﻣﯽ داﻧم.
ﻣن ﺑﮫ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ اﺻرار ﻣﯽ ﮐردم ﺣﺎﻻ ﻧﯾز اﺻرار ﻣﯽ ﮐﻧم از ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻋده ،طﺎﻟﺑﺎن
و ﺣﺎﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ آﺳﯾب ﺑرﺳد ،ﺑﺎﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .اﯾن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻣروز ﺑﮫﺧﺎطرش ﻣﺗﺎﺳف ﺑﺎﺷم .اﯾن ﺟﻧﮓ
در ﺟوﻻی  ٢٠١١ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﯽ رﺳد ـ ﺑﺎور ﮐﻧﯾد .ﺟوﻻی  ٢٠١١ﺑﺳﯾﺎر زود اﺳت .اﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﺎﯾد ﻋﻠﯾﮫ رﯾﺷﮫ
ھﺎی اﻓراط ﮔراﯾﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻣرﯾﮑﺎ را دﺷﻣن ﺧود ﻣﯽ ﭘﻧدارد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ ﺷﻣﺎ اھداﻓﯽ را در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑرای ﺷﺎن ﻣﺷﺧص ﮐردﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻌدا ً ﺑﺎ ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺑدون ﺳرﻧﺷﯾن آﻧﮭﺎ را ﺑﻣﺑﺎران ﮐردﻧد .ﭼﮕوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺧود را
ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐردﯾد؟ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ھﺎ و ﮐﯽ ھﺎ ﺑودﻧد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣن ھﯾﭻ وﻗﺗﯽ در ﻣورد ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧود ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .آﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎور و ﻓﮑر
ﻣﺷﺗرک دارﻧد و آن اﯾن ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳوی اﯾن اﻓراد آﺳﯾب دﯾده اﺳت و ﺑﺎﯾد ﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ھدف ﺑﮕﯾرﯾم .ﻣن
آﻧﮭﺎ را ﭼون ﺑرادران و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧود ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻧﺳﺎﻧﯽ در اﯾن ﻣﻧﺎطﻖ داﺷﺗﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :در ﻣﻧﺎطﻖ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد.

ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ]ﺟﻧرال اﺳﺗﺎﻧﻠﯽ[ ﻣﮏ ﮐرﯾﺳﺗﺎل ]ﺑﮫﻋﻧوان ﻓرﻣﺎﻧده ﻧﯾروھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻧﯾروھﺎی
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾﺎری اﻣﻧﯾت ﯾﺎ آﯾﺳﺎف[ در ﻣﺎه ﺟون  ٢٠٠٩ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺷد ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﺑﺎﻧﮫ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ .و اﯾن ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ ﺳﺗون ﻓﻘرات طﺎﻟﺑﺎن ﻣﯾﺎن رﺗﺑﮫ در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درھم ﺑﺷﮑﻧد .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اوﺑﺎﻣﺎ آﻣد ،رﺋﯾس ﺟﮭﻣور ﮐرزی ﺑﮫ ﻣن اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺣرف ﺑزﻧم و ﻣن از اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت
وﯾژه ﺳﺗﺎﯾش ﮐردم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﻧظر ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﺑﺎﻧﮫ ﭼﮫ ﺑود؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﺑﯾﻧﯾد ،اﯾن ﯾﮏ روش وﯾژه ی اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳت و اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت وﯾژه ﯾﮑﯽ از ﻣوﺛرﺗرﯾن
راھﮭﺎ ﺑرای آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ دﺷﻣن اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾن ﺟﻧﮓ از ﺗﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد،
ﭼون دﺷﻣن دارای ﻗﻠﻣرو ﻧﯾﺳت .دﺷﻣن در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ ﺧود را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣن ﭘس از ﮔذر
ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﻣﯽ ﺧواھم اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﻣﺎ ھﻧوز دارای ﯾﮏ ﻧﯾروی وﯾژه در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺳﺗﯾم.
آنھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺷﻣﺎ ﻧﯾروی وﯾژه دارﯾد.

اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :اﻣﺎ ﻧﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﭼرا ﻧﮫ؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﮫ ﺧﺎطری ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﯾن ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻓراھم ﻧﮑردﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑر ﻣﮏ ﮐرﯾﺳﺗﺎل ﯾﺎ ]ﺟﻧرال دﯾوﯾد[ ﭘﺗرﯾوس ﻓﺷﺎر آوردﯾد ﺗﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧﻧد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﮑوﻣت ﺑودم ،ﺑﻠﯽ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :و ﭘﺎﺳﺦ آﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﺑود؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :آﻧﮭﺎ دﻻﯾل ﻣرا رد ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺷﺎھد ﭘﯾﺷرﻓت در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻧﺑودﯾم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎی ھدف ﮔﯾری ﭼﻘدر ﻣوﺛر ﺑودﻧد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﺛر ﺑودﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎ ﭼﮫ ﺳرﻋﺗﯽ دوﺑﺎره ﺧود را اﺣﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟

اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣﻧظور ﻣن اﯾن ﺑود ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﻣﯾﺎن رﺗﺑﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ھدف ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ،اﻣﺎ دوﺑﺎره اﺣﯾﺎ
ﺷدﻧد .آﻧﭼﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮕوﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی وﯾژه را ﻋﻠﯾﮫ ﺷورای ﮐوﯾﺗﮫ ،ﺳراج اﻟدﯾن
ﺣﻘﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺟﻣﯾر اﺟرا ﮐﻧﯾم.
اﮔر ]اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت[ در ﻗﻧدھﺎر ﻣوﺛر اﺳت ،ﭼرا ﺑﺎﯾد در ﮐوﯾﺗﮫ ﻣوﺛر ﻧﺑﺎﺷد؟ ﭼرا در وزﯾرﺳﺗﺎن ﻣوﺛر
ﻧﺑﺎﺷد؟ اﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم .ﻧﯾروھﺎی وﯾژه اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻋﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت را در ﻧﻘطﮫ ای
از دﻧﯾﺎ اﻧﺟﺎم دھﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﻧﺗﻘﺎدھﺎی وﺟود دارد ﮐﮫ اﮔر ﺷﻣﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﻣوﺟود را ﯾﮑﯽ ﺑﻌد دﯾﮕر ﺑﮫ ﻗﺗل ﺑرﺳﺎﻧﯾد ،ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ
ﺳرﻋت ﺟﺎی آﻧﮭﺎ را ﺟوان ﺗر ھﺎ ﮐﮫ ﺧﺷن ﺗر ھم اﻧد ،ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣﻧظور ﻣن اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم طﺎﻟﺑﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷوﻧد .ﻣﻧظور ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎﯾد در
ﺟرﯾﺎن روﻧد در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ادﻏﺎم ﺷوﻧد .ﻣﻧظور ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ رھﺑری آﻧﮭﺎ ﻣﻧزوی ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﮐﺷﺗﮫ
ﺷود .ﻣﻧظور اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم طﺎﻟﺑﺎن ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻗﺗل ﺑرﺳﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ اﺳﺗراﺗژی ﮐﺷﺗﺎر طﺎﻟﺑﺎن در ﻣﻧﺎطﻖ روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ ﺷده
اﺳت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ اﯾن اﺳﺗراﺗژی ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ ﺷده اﺳت .ﻣﻧظور ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ
اﯾن روش ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﻣﺎ ﯾﮏ اﻣﮑﺎن دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺷﺗن ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗر طﺎﻟﺑﺎن ،آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻋده ﻧزدﯾﮏ ﺗر
ﺧواھد ﺳﺎﺧت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :آﯾﺎ آﻧﮭﺎ ﮔﺎھﯽ از اﻟﻘﺎﻋده دور ھم ﺑوده اﻧد؟
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت] :در روﯾدادھﺎی ﻣﺗﻌددی ﻣردم ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ﻣﻠﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد [.اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘرﺳش ھﺎی را در
ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﯾﻔﯽ اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻧﺎﺗو ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ اﺳت.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :اﺳﺗﺧﺑﺎرات ھﯾﭻ وﻗت ﯾﮏ ﭘدﯾده ﮐﺎﻣل ﻧﺑوده اﺳت .ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗرن دﯾﮕر ھم ﯾﮏ ﭘدﯾده ﮐﺎﻣل ﻧﺧواھد
ﺑود.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳت اﯾن ﺧطر را دارد ﮐﮫ در ﭘﯽ آن ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ درﺳت اﺳت.

ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﺧطر را ﺑﺎ اﯾن ﺗﺻور ﮐﮫ رھﺑران آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾد ،ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :از ﺣدود  ٧٠٠ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﺟرا ﺷدﻧد ،ﺗﻌدادی ﮐﻣﯽ از آن ھﺎ دارای اﯾن ﻧﻘص ﺑودﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﮕران ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣﻧﻔﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻧﯾﺳﺗﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻗﺗل اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎراﺣت و ﻏﻣﮕﯾن ﺷده ام .اﻣﺎ ﮔزﯾﻧﮫ
دﯾﮕر ﭼﯾﺳت؟ ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺻورت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﯾﮑﯽ از ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔت و ﮔوھﺎ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﺟدی دﻧﺑﺎل ﺷود .اﯾن ﭼﯾزی
اﺳت ﮐﮫ ﮐرزی...
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﺻورت ﮔﯾرد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ھﯾﭻ ﮔﺎھﯽ؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ھﯾﭻ ﮔﺎھﯽ .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ روﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑر اﺳﺎس اﯾن روﻧد ،طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎﯾد
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ادﻏﺎم ﺷوﻧد و ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ ارزش ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻋﻣل ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ھم ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺑﮭﮫ ﺷﻣﺎل ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح و دوﺑﺎره ادﻏﺎم ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ھم ﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد از ﺧﺷوﻧت دﺳت ﺑﮑﺷﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن روﻧد ﺑﺎﯾد رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺛﺑﺎت
ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد .ﺑدون اﯾن ،ﺣﺗﺎ اﮔر ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﺻورت ﮔﯾرد ،ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﺛﺑﺎت ﻧﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﯾﮏ ﺻﻠﺢ
ﺷﮑﻧﻧده اﺳت.
ﻣﻧظور ﻣن اﯾن ﺑوده – اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎدرﺳت ﺗﻔﺳﯾر ﺷده اﺳت -ﮐﮫ اﮔر ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﺻورت ﮔﯾرد ،ﻣﺎ در
ﺑراﺑر آن ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧواھﯾم ﺧﺎﺳت ،ﻣﻧظور از »ﻣﺎ« ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺟﻧﮕﯾده اﻧد.
اﮔر دﺷﻣن ﺷﻣﺎ دھﺳﺎل ﺑﻌد ﺑر اﺛر ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻗدرت ﺑرﮔردد ،ﭘس ﺳوال اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرای ﭼﮫ ﺟﻧﮕﯾدﯾم؟
ﻣﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی ﻧﯾﺳﺗﯾم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود آن دﯾدﮔﺎھﮭﺎ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣذاﮐرات ﺑﯾﺎن ﮐرده
اﯾد ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﮕوﯾﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ دﯾدﮔﺎھﮭﺎی اﻋﺿﺎی ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺧود ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﮐرد.
ﺻﺣﺑت ھﺎی ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑود .ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ او ﻣواﻓﻖ ﻣﯽ ﺑودی و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ او ﺟﺳﺎرت ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽ ﺷد.

ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ ﺷﻣﺎ دﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﺧود را در ﺟﻠﺳﺎت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ وی در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﯾﺎن ﮐردﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ .اﻣﺎ ﻧﮫ از ﯾﮏ ﻣوﺿﻊ ﺧﺷن ،ﺑﻠﮑﮫ از اﯾن ﻣﻧظر ﮐﮫ ﺧطرات اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ را ﺑﮫ او ﮔوش زد
ﮐرده ﺑﺎﺷم.
ﻣن ﺣﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺛرت ﮔرا ھﺳﺗم .اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮕر ﺑﮫ ﻧﺎم طﺎﻟﺑﺎن دارد .اﻣﺎ ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﮐﮫ
طﺎﻟﺑﺎن ﺑر ﻣﺎ ﺣﮑم ﻓرﻣﺎ ﺷوﻧد ،ﺑر ﮐﺷور ﺣﮑم ﻓرﻣﺎ ﺷوﻧد ،ھرﭼﻧد ﮐﮫ رھﺑری در ﮐﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن ﺧود را از
دﺳت داده اﺳت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﮐرزی اﯾن طوری ﺻﺣﺑت ﮐردﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﻣﯽ ﺷود آن را ﺑرای ﻣﺎ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی ﮔﻔت» :ﺑﻠﯽ ،ﻣن ھم ﻣﯽ ﺧواھم ﺗﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﺷﮑﺳت ﺑﺧورﻧد «.اﻣﺎ ﭘس از
 ٩ﺳﺎل ﭼرا آﻧﮭﺎ ﺷﮑﺳت ﻧﺧورده اﻧد؟ ﭼرا ﺑﺎﯾد ﻣن ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻣﻠﮑت ﺧود را وﯾران ﮐﻧم ،ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﮐﮫ
ﭼﻧد ﻓرﻣﺎﻧده ﻣﯾﺎن ﭘﺎﯾﮫ طﺎﻟﺑﺎن آﻧﺟﺎ ﻣﺧﻔﯽ ﺷده اﺳت؟
او ﮔﻔت» :ﻣن ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻓرﺻت اﯾن را دادم ﺗﺎ طﺎﻟﺑﺎن را ﺷﮑﺳت دھﻧد ،اﻣﺎ ﺷﺎھد ھﯾﭻ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﻧﯾﺳﺗم .ﺣﺎﻻ
دﯾﮕر ﺗﻣﺎم ﺷد .ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧواھم ﺻﻠﺢ ﺷود«.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :و ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﮔﻔﺗﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣن ﮔﻔﺗم »ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺻﻠﺢ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐدام ﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن طﺎﻟﺑﺎﻧﯽ را ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم«.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :او ﭼﮫ ﮔﻔت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :اﯾن ﭘرﺳش ﺳﺧﺗﯽ اﺳت .ﭼرا ﺑﺎﯾد ﯾﮏ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﺎ ﯾﮏ زﯾردﺳت ﺧود ﺑﮫ ﺻورت ﺑراﺑر
ﺣرف ﺑزﻧد؟ او رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﺳت .او ﮔﻔت» :ﻣن ﺗﺻﻣﯾم ﺧود را ﮔرﻓﺗﮫ ام و ﻣﺳﺎﯾل ﺑﻌد از اﯾن طﺑﻖ ﻣﻌﻣول
ﻧﺧواھد ﺑود .ﺑﻠﯽ ﺧطر را ﻣﯽ ﭘذﯾرم .ﻣن ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم«.
ﺑﻌد از آن او ﻋﻠﯾﮫ طﺎﻟﺑﺎن ھﯾﭻ واژه زﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﺑرد .ﺣﺗﺎ او آﻧﮭﺎ را »ﺑرادر« ﺧواﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :و ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﻋﻣل وی ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐردﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺷﻣﺎ ﺑﮫ او ﭼﮫ ﮔﻔﺗﯾد؟

اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣن ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن دارای دﯾدﮔﺎه ﻧﯾﺳﺗﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺟز ھراس ،ﭼﻧد ﭘﺎرﭼﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗوﻗف
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ای و ﻧﺎﺑود ﺳﺎزی ﮐﺛرت ﮔراﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ھدف دﯾﮕری ﻧدارﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ اﯾن اﻧﺗﻘﺎدات را ﻣطرح ﻣﯽ ﮐردﯾد ،واﮐﻧش رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﭼﮫ ﺑود؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :در ﺑراﺑر اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺳﮑوت اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮐرد ،اﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ اش اﯾن ﺷد ﮐﮫ ﻣﻧزوی ﺷدم ،وزﻧﮫ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را از دﺳت دادم و در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻔﺎﯾم ﻣﻧﺟر ﺷد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ ﮔﻔت و ﮔو ھﺎ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن آﻏﺎز ﺷده اﺳت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻧﻣﯽ داﻧم .واﻗﻌﺎ ً ﻧﻣﯽ داﻧم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ در ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﻣذاﮐره ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﺣﺿور داﺷﺗﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻧﮫ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﻓردی ﺑﮫ ﻧﺎم ]ﻣﺣﻣد[ اﻣﯾن ﷲ ﺑﮫ ذھن ﺗﺎن ﻣﯽ آﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑرای ﻣن او ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ ﺑﺎزی اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺧوب او ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از طﺎﻟﺑﺎن ﻣذاﮐره ﮐﻧد؟ ﺑرای ﻣن ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ﭼﮫ
اﺗﻔﺎق اﻓﺗﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :او آﻣد و ﮔﻔت ﮐﮫ »ﻣن از ]ﻓرﻣﺎﻧده ارﺷد طﺎﻟﺑﺎن ﻣﻼ اﺧﺗر[ ﻣﻧﺻور ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم .ﻣﻧﺻور
ﻧﻔر ﺷﻣﺎره دوم طﺎﻟﺑﺎن اﺳت .اﯾن ﻓرد ﺑﮫ دﻓﺗر ﻣن آﻣد و ﮔﻔت ﮐﮫ »ﻣن ﻣﻌرﻓﯽ ﺧط از ﻧﻔر ﺷﻣﺎره دوم طﺎﻟﺑﺎن
دارم ﮐﮫ ﻋﻼﻗﻣﻧد آﻏﺎز ﻣذاﮐره اﺳت «.ﺑﻌدا ً ﻣﺎ ﺷروع ﺑﮫ ارزش ﯾﺎﺑﯽ آن ﻓرد ﮐردﯾم و در ﻧﮭﺎﯾت درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ
او ﯾﮏ ﻓرد ﺗﻘﻠﺑﯽ اﺳت و دوﺳﯾﮫ اش را ﺑﺳﺗﯾم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﻣﺎ دوﺳﯾﮫ او ﺑﺳﺗﮫ ﻧﺷد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺧوب ھﻣﯾن ﻓرد ﺑﮫ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ رﻓت و آﻧﮭﺎ را ﻓرﯾب داد .او ﺑﺎ ﻓرﯾﻔﺗن آﻧﮭﺎ
ﺗﺣت اﯾن ﻋﻧوان ﮐﮫ از ﺳوی ﻧﻔر ﺷﻣﺎره دوم طﺎﻟﺑﺎن آﻣده اﺳت ،ﻓرﺻت ﯾﺎﻓت ﺗﺎ ﺑﺎ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور دﯾدار ﮐﻧد،
اﻣﺎ ﭘس از ﺟﻠﺳﮫ آﻧﮭﺎ درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺟﻌﻠﯽ ﺑوده اﺳت.
وﻗﺗﯽ ﻣن ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺷدم ﮐﮫ او از طرﯾﻖ دﯾﮕری ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﺷدار دادم ﮐﮫ اﮔر
اﻣﯾن ﷲ ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﯾﯽ دارد ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد ﻧﮑﻧﯾد ،زﯾرا او ﯾﮏ ﻓرد ﺟﻌﻠﯽ اﺳت و از ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد.

ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﺎ وزﯾر اﻣور داﺧﻠﮫ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﻗﺎی ]ﺣﻧﯾف[ اﺗﻣر؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ .ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم .ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻗﺿﯾﮫ دﺳت داﺷﺗﻧد ھﺷدار دادم .ھمﭼﻧﺎن ﺑﮫ ارگ
ﻧﯾز ھﺷدار دادم ،ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﮐﮫ ﻧﺎم اﯾن اﻓراد را ﺑﮕﯾرﯾم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺧﺎرﺟﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﮔﯾر اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﺑودﻧد ،ﮐﯽ ھﺎ ﺑودﻧد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑود ،ﺑﮫ آن ھﺎ ﮔﻔﺗم» :ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﻣﻧﺻور ﻧﯾﺳت «.اﻣﺎ ﭼون ﺗﺻور ﺑر اﯾن
ﺑود ﮐﮫ اﻣرﷲ ﻣﺧﺎﻟف ﮔﻔت و ﮔوھﺎﺳت ،ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ﻧﺑﺎﯾد او را ﺟدی ﺑﮕﯾرﯾم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن آن ھﺎ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺻدد ﺳﺑوﺗﺎژ ھﺳﺗﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺑﯾﺎﯾﯾم ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ اﺳﺗﻌﻔﺎی ﺷﻣﺎ .ارگ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺟرﮔﮫ
از ﮐﺎر ﺑرﮐﻧﺎر ﺷدﯾد.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :اﯾن ﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﺳﺎﻟﮫ اﺳت .ﺑﺎﯾد از آن ﺣﻣﻠﮫ ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﺷد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم .دو ﺗن ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﻗﻊ ،ﺳﻼح ھﺎی ﺧود را طوری ﭘﻧﮭﺎن ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺛل ﮐودک ﺑﮫﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ،ﺑﮫھﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ
ای رﻓﺗﻧد ﮐﮫ از آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﺟرﮔﮫ ﺣﻣﻠﮫ ور ﺷدﻧد .آن ھﺎ در ظرف ﮐم ﺗر از ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﻣﺣﺎﺻره و ﮐﺷﺗﮫ
ﺷدﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺑﻌد از آن ﺷﻣﺎ اﺣﺿﺎر ﺷدﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ھﻣﺎن روز ،ﻧﮫ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫھر ﺣﺎل اﺣﺿﺎر ﺷدﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ .ﺗﺎ ﻗﺑل از آن ﻣﺎ ﻣﺳﺎﻟﮫ را ﺑررﺳﯽ ﮐردﯾم و ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﮏ ﮐرﯾﺳﺗﺎل ﻣردی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔرﯾﺧت ،دﺳت ﮔﯾر ﮐردﯾم.
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺷواھد ﻣﺎ را رد ﮐرد .او ﮔﻔت» :ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ آن ﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد درﺳت ﺑﺎﺷد .ﻣن ﺑﮫ
اﯾن ﻣدارک ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ طﺎﻟﺑﺎن اﯾن ﮐﺎر را ﮐرده اﻧد ،ﺑﺎور ﻧدارم .طﺎﻟﺑﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﻣﻘﺗدر ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾن ،ﮐﺎر ھﻣﺎن ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺟرﮔﮫ را ﺑﮭم ﺑزﻧﻧد«.

ﻣﺎ ﻧﺎراﺣت ﺷدﯾم .او ﺑﺎ اﺣﺗرام و ﺗﺧﺻص ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑرﺧورد ﻧﮑرد .او ﻣﺎ را ﺑﮫ اﺳﺗﮭزا ﮔرﻓت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺑﮫ اﺳﺗﮭزا ﮔرﻓت!
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﮭزا ﮔرﻓت ـ ﺑﺳﯾﺎر طﻌﻧﮫ آﻣﯾز.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود ﻓﺿﺎی آن ﺟﻠﺳﮫ را ﺑرای ﻣﺎ ﻧﯾز ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :اﮐﺛرﯾت ﺳوال ھﺎ از وزﯾر اﻣور داﺧﻠﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷد ،ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﮐﮫ ﭘوﻟﯾس ﻣﺳوول اﻣﻧﯾت
ﻓزﯾﮑﯽ و ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﻣﻧﺎطﻖ اطراف ﺑود .اﻣﺎ ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﺗﮭﺎم ﺑر ﭘوﻟﯾس وارد ﺷود .ﻣن ﻣﯽ
ﺧواﺳﺗم ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﯾم ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳﯾم.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی ﺷواھد ﻣﺎ را رد ﮐرد ،ﺑﮫﺻورت طﺑﯾﻌﯽ ﺑرای ﻣﺎ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای اداﻣﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻣﺎﻧده ﺑود .ﺑﮫھﻣﯾن ﺧﺎطر اﺳﺗﻌﻔﺎ دادﯾم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت] :دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻌﻔﺎ دادﯾد ،ﭼﮫ ﺑود؟[
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻣن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣذاﮐره ،ﺑﺎ او ﺗﻔﺎوت داﺷت .در اﯾن ﻣورد ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗم .ﻣن ھم ﭼﻧﺎن
طرﻓدار اﻗداﻣﺎت ﺟدی ﺗر ﻋﻠﯾﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺑودم.
دﯾدﮔﺎه ھﺎی او ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﻋوض ﺷد .او ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ او را ﺑﮫﺻورت
ﯾﮏ ﻓرد آﺳﯾب زده اﺳت .اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده او از ﺳوی ﻣطﺑوﻋﺎت ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾرﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ای ھدف ﻗرار
ﮔرﻓﺗﻧد و ﻏرب ﻧﯾز ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾرﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ از او اﻧﺗﻘﺎد ﮐرد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
او ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد و ﻣﺎ دﯾﮕر راﺑطﮫ ی ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺑﺎ او ﻧداﺷﺗﯾم .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺻورت
ﮔرﻓت از ﻣوﺿﻊ اﻗﺗدار او ﻧﺑود ،ﺑرﺧورد اﺳﺗﮭزا آﻣﯾز وی ﺑﺎ ﺷواھد و ﻣدارک ﻣﺎ ،وﺿﻌﯾت را ﺑﮫ ﻣراﺗب
دﺷوار ﮐرد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن دﯾﮕر اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرای اداﻣﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ او وﺟود ﻧداﺷت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﺣﺳﺎس ﺷﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن آن ﺟﻠﺳﮫ ﭼﮫ ﺑود؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺟﻠﺳﮫی ﺳﺧﺗﯽ ﺑود .ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﮔﻔﺗم او ﺷواھد ﻣﺎ را ﺑﮫ اﺳﺗﮭزا ﮔرﻓت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :او ﺷواھد ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اﺳﺗﮭزا ﮔرﻓت و ھم ﭼﻧﺎن ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺑود؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ .ﺑﻠﯽ ،ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺑود .ﺣﻖ ھم داﺷت ﮐﮫ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ او ﮔﻔت ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣن ﺗﻣﺎم ﺣرفھﺎﯾش را ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد دارم .اﻣﺎ ﻧﻣﯽﺧواھم آنھﺎ را ﺗﮑرار ﮐﻧم.

ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﭼرا؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﮐﮫ ھﻧوز زود اﺳت .ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﮐﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺿﻌﯾف ﮐﻧم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﯾد ﺑﺎ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن را ﻋﻔو ﮐﻧد ،ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ .ﻣﻌﺎون ﻣن ،داﮐﺗر ﻋﺑدﷲ ،از ﺳوی طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺣﻣﻠﮫ
ﺑﮫ ﺟﺎن او را ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐرده اﺳت .ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ از طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده ﮐﻣﮏ ﮐرد ﺗﺎ ﻓرﻣﺎﻧده
ﻣﺳﻌود را ﺗرور ﮐﻧد.
اﯾﺟﺎد ﯾﮏ روﻧد ،ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ای اﺳت ،اﻣﺎ ﻋﻔو ﻋﻣوﻣﯽ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎﻋث ﺗﺎﻣﯾن ﺛﺑﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺧواھد
ﺷد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﻣروز ﺑرﻧده اﯾن ﺟﻧﮓ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :اﯾن ﯾﮏ ﺑن ﺑﺳت اﺳت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ اﺳﺗراﺗژی ﻧﺎﺗو ﻣوﻓﻖ اﺳت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣﮕر آﻧﮭﺎ اﺳﺗراﺗژی دارﻧد؟
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﻗﺗل ھﺎی ھدﻓﻣﻧد و ﻋﻣﻠﯾﺎت ]ﺿد ﺷورش[!
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :در ھردو ﻣورد ﻣن اﺳﺗﺣﮑﺎم و ﭘﺎﯾداری ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﭘس ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد ﮐﮫ اﺳﺗراﺗژی ای وﺟود ﻧدارد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣن ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﯾن ﯾﮏ ﺣﮑم ﺟدی اﺳت.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﭘس از ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣدت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻧﮫ ،ﻧظر ﻣن ﻋوض ﻧﺷده اﺳت .ﻣن ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از آن ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎ ﻣوﺛر اﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد آنھﺎ
ﺟزوی از ﯾﮏ اﺳﺗراﺗژی ﮐﻼن ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺣﮑوﻣت داری ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺗوﺳﻌﮫ و اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺗﻔﺳﯾر
ﺑرای ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﻣردم ﺧود را ﺑﺧﺷﯽ از آن ﺑداﻧﻧد .اﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣن آن را اﺳﺗراﺗژی
ﻣﯽ داﻧم .اﻣﺎ اﮔر ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﮐﺎﺑل از آن ﺧﺑر ﻧدارد ،اﯾن اﺳﺗراﺗژی ﻧﯾﺳت .و اﮔر آﻧﮭﺎ ﭼﻧﯾن
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﯾن اﺳﺗراﺗژی ﻧﺎﺗو اﺳت.

ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﺳﺗراﺗژی ﺗﻘوﯾت اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﭘﯾش ﻣﯾرود؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :اردوی ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﻧﮭﺎدی اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﮫ آن ﻓﺧر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻣن ﺑﮫ آن ﻓﺧر ﻣﯽ ﮐﻧم .اﻣﺎ ﺷﻣﺎر
اﯾن ﻧﯾروھﺎ دارد ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ھﯾﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﯾده اﺳت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﻣﻧظور ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺷﻣﺎر ﻣورد ﻧظر ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل اﯾن ﻧﯾروھﺎ ،ﮐﺎﻣل ﺷده اﺳت .ﭘس ﺳوال اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر در
وﺿﻌﯾت ﭼﯾﺳت؟
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﻧظر ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﮐﯾﻔﯾت ﮐﺎر ارﺗش ﭼﯾﺳت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :در اﯾن ﻣورد ﺣرف ﻧﻣﯾزﻧم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﮐرزی از ﯾﮏ ﺟﺎﻧب از اﻣرﯾﮑﺎ اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﺟﺎﻧﺑﯽ دﯾﮕر از ﻧﺎﺗو ،ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻣزاج
ﮐرزی را درک ﮐﻧﯾم؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﮐرزی از ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﺗﻧﺎﻗض اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮓ آﻣده اﺳت .رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی ﺳوال ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﺷروﻋﯽ را از آنھﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳد :ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺗﺣد اﺳت ﯾﺎ دﺷﻣن؟ و ﻧﺎﺗو ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ »اﮔر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﭘول ﺗﺎن را ﺑﮕﯾرد و ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻗﺗل ﺑرﺳﺎﻧد ،ﻣن
ھم ﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﮑﻧم«.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :طﺎﻟﺑﺎن از ﮐﺟﺎ ﺗﻣوﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :آﻧﮭﺎ اﮐﻧون ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺗﻧوع ﺗﻣوﯾل دارﻧد .در آﻏﺎز ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻟﻘﺎﻋده ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻣوﯾل ﺷﺎن ﺑود .ﺣﺎﻻ
از ﺗﺟﺎر ﺑﮫ زور ﭘول ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﻋﺷر ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﻋﺷر از ﻣواد ﻣﺧدر؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻧﮫ از ﮔﻧدم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :و از ھﯾروﯾﯾن.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ .آﻧﮭﺎ اﮐﻧون ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺗﻧوع ﺗﻣوﯾل دارﻧد .اﮔر ﺷﻣﺎ اﯾن ﺳوال را در  ٢٠٠۵ﻣﯽ ﮐردﯾد ،ﻣن
ﻣﯽﮔﻔﺗم ﮐﮫ  ٩٠درﺻد از ﺳوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﻣوﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ  ۵٠درﺻد از ﺳوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﻣوﯾل ﻣﯽ
ﺷوﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﻗدم ﺑﻌدی اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﭼﯾﺳت؟

اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻣن در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھم اﻧﺟﺎم دھم ،اﻏراق ﻧﺧواھم ﮐرد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣن در طول ﭼﻧد
روز ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﮑﺟﺎ ﺑوده اﯾد .ﻣن از زﻧدﮔﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻟذت ﻣﯾﺑرم .از ھوای اﯾﻧﺟﺎ ﻟذت ﻣﯾﺑرم ،از ﮐوھﮭﺎی
اﯾﻧﺟﺎ ﻟذت ﻣﯾﺑرم ،از آب اﯾﻧﺟﺎ ﻟذت ﻣﯾﺑرم .از ﻣﯾوه ھﺎی اﯾﻧﺟﺎ ﻟذت ﻣﯾﺑرم .ﻣن اﻧﺳﺎن اﯾن ﺳرزﻣﯾﻧم .ﺣﺗﺎ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧم ﺗﺻور ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ دوری را از اﯾن ﮐﺷور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم.
در ﺑﯾرون ﺗﺻور ﺑر اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﮔر از ﺳوی ﺣﮑوﻣت ﺣﻔﺎظت ﻧﺷوم و ﯾﺎ در ﺣﮑوﻣت ﻧﺑﺎﺷم ،از اﯾن ﮐﺷور
ﺧواھم رﻓت .ﻗدم ﺑﻌدی ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣردﻣﯽ ﮐﺎر ﮐﻧم .در ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطﻖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺷراﯾط
را ﺧوب ﺑﺳﺎزم ،ﺑﺎ ﻣردم ﻋﺎدی ﮐﺎر ﮐﻧم ،ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﺎر ﮐﻧم و ﺑﮫ اﻓزاﯾش آﮔﺎھﯽ در ﻣﯾﺎن طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط
اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﭘردازم و ﺗﺧﺻﺻﯽ را ﮐﮫ دارم ﺑﺎ ﻣردم ﺧودم ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزم.
ﺑﮫھﻣﯾن ﺧﺎطر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ زﯾﺎد ﺣرف ﻧﻣﯾزﻧم ،ﺑﮫﺧﺎطری ﮐﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯽ داﻧﻧد ،اﯾن
اﻓﻐﺎﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد.
ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ﻣن از زﻧدﮔﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﻟذت ﻣﯾﺑرم .ﮐودﮐﺎﻧم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﮑﺗب ﻣﯾروﻧد .ھر روز ﮐﮫ
دﺧﺗرم ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﻣﯾرود ،ﻣن ﺑﺎ او ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم و اﯾن ﺗﻣﺎم روز ﻣرا ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﮑﺗب
ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯾرود و ﻣﺳﺎﯾل را در ﮐﺷور ﺧودش ﻣﯽ آﻣوزد .اﯾن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ روزھﺎی ﻣرا ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ ﻗﺻد دارﯾد ﺗﺎ رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﺷوﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻧﺎدرﺳت ﺧواھد ﺑود اﮔر ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻧﮫ .ﺳﯾﺎﺳت اﯾن طوری ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ھرﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺷود .ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم ﺗﺎ ﺳﮭم ﺧود را ادا ﮐﻧم .ﻣﯽ ﺧواھم ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﯾﮏ روﻧد ﺑﺎﺷم ،اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻓروﺗﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﺗﺎ ﺗﻣﺎم اﻧرژی ﺧو را ﺑرای ﯾﮏ ﭘﺳت ﺑﮫ ﻣﺻرف ﺑرﺳﺎﻧم .اﯾن
ﮐﺷور ﺑﮫ اﻓراد ﺗواﻧﻣﻧد ﻧﯾﺎز دارد ـ ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﮐﺎری از دﺳت ﺷﺎن ﺑرﺑﯾﺎﯾد .ﭘﺳت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺗﻧﮭﺎ
ﭘﺳت ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﻧﯾﺳت ،ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی ﻓراواﻧﯽ دﯾﮕر ﺑرای اﯾن ﮐﺎر وﺟود دارد .ﻣن ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ دارم
ﮐﺎرھﺎی ﻓراواﻧﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھم.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﺷﻣﺎ از ﻣدﺗﮭﺎ ﭘﯾش در ﻣورد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھﺷدار داده ﺑودﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ از ﻣدت ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺳو ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ رﺋﯾس اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻧﺑﺎﺷﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﮐﻧون ﺷﻣﺎ ﺑﯾرون ﺷده اﯾد؟

اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﻧﮭﺎ ﺑرﻧده ﺷدﻧد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :آنھﺎ ﺑرﻧده ﺷدﻧد ،ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﮐﮫ دﯾﮕر ﻣن در ﻗدرت ﻧﯾﺳﺗم .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ھﻧوز ھم ﺑﺎزﻧده اﻧد .ﻣن
ھﻧوز در ﮐﺷورم ھﺳﺗم .ﻣن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺣرف ﻣﯾزﻧم .ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ﺣرف ﻣﯾزﻧم ،ﺑﮫ ﺧﺎرج ﻣﯾروم و ﺣرف ﻣﯾزﻧم در
ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﻣورد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن .ﻣردم ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺗو ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷدی؛ ﻣن ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ »ﻧﮫ ،ﻣن ھﻣﯾن ﺟﺎ
ھﺳﺗم«
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :آﯾﺎ ﺷﻣﺎ از ﺧروج ﻧﯾروھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﮕران ھﺳﺗﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺑﻠﯽ.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧواھد اﻓﺗﯾد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :اﮔر وﺿﻌﯾت ھﻣﯾن طوری ﮐﮫ اﺳت ،اداﻣﮫ ﺑﯾﺎﺑد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭼﯾزی ﺟز ﺑدﺑﺧﺗﯽ ،ﻗﺗل ﻋﺎم ،ﺧوﻧرﯾزی
و ھرج و ﻣرج ﻧﺧواھد ﺑود.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﭼرا ﺑﺎﯾد اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑدھﻧد؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﭼرا اﯾﻧﺟﺎ آﻣدﻧد؟ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺳﮫ ھدف ﻋﻣده اﯾﻧﺟﺎ آﻣدﻧد :ﺷﮑﺳت اﻟﻘﺎﻋده ،ﺗﺿﻌﯾف طﺎﻟﺑﺎن و
اﯾﺟﺎد ﯾﮏ دوﻟت ﺑﺎ ﺛﺑﺎت ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .ﻣﮕر اﯾن اھداف ﺑﮫ دﺳت آﻣده اﺳت؟
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن اھداف ﭼﮫ ﻣدﺗﯽ را در ﺑر ﺧواھد ﮔرﻓت؟
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺷﮑﺳت ﮐﻣوﻧﯾزم ﭼﮫ ﻣدﺗﯽ را در ﺑر ﮔرﻓت؟
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده آﺷﺗﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧودﺷﺎن اﺳت.
ﻣﺎﯾﮑل اﺳﻣﯾت :اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟف اﯾن ھﺳﺗﯾد.
اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ :ﺧوب ﻣﺎ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾم .ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻋده ﺧواھﯾم ﺟﻧﮕﯾد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻋده ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾدﯾم ﺑﮫ
ﺧﺎطر اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﺑود .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻏرب ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده ﻧﺧواھﯾم ﺟﻧﮕﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﺧواھﯾم ﺟﻧﮕﯾد ﮐﮫ ﻣن
ﻣﯽ ﺧواھم دﺧﺗرم ﺑﮫ ﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه اﻓﻐﺎن ﺑرود ،اﮔر اﻟﻘﺎﻋده ﺑرﻧده ﺷود ،اﯾن آرزو ﺑرآورده ﻧﺧواھد ﺷد .ﻣن
ﺧﯾﻠﯽ ﺧود ﺧواه ھﺳﺗم ،ﺧﯾﻠﯽ ﺧود ﺧواه .ﻣن ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﻣﯽ ﺟﻧﮕم و ﻧﮫ ﺑﮫﺧﺎطر اﻣرﯾﮑﺎ ﺟﻧﮕﯾده ام.

اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫﺧﺎطر ﻣن ﻧﻣﯽ ﺟﻧﮕد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣن ﻧﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد .اﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺷود .از
ﺗﺻﺎدف روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺻﺎﺣب ﯾﮏ دﺷﻣن ﻣﺷﺗرک ﺷده اﯾم.
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