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و شمیره   3 تر 1  لھ:دپا

ینگھ ک پھ دغھ پتھ.  کارۍ تھ رابوليت ھمنـتاسو پھ درافغان جرمن آنالین   de.german-afghan@maqalat ئلھ موږ سره اړیکھ 
ت  ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یاد یر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ    ئھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالی

  

٨. مې ،٢٠١٠                                                     رحمت آریا            :ژباړه  
  مې ٢٠١٠                                                                                  ریچاردسن . بروس گ: لیکوال 

 

ېدنھ  ې ې د برحق د کچې را  د جگ  
 

ولو  یوه فاشیستد  تونولي پھ سمھ توگھ ویھلتر  تیا او ر کلھ نھ غواړي د ولس غوږ تھ ر  ستونزه دا ده چې ھې
کھ  خھ د یوې وسیلې پھ توگھ کار و اخلي  لھ تھ او د ھغھ ډلې  فاشیستورسوي برعکس ، فاشیست غواړي لھ رسنیو 

خھ  ي دواړهیسې او واکپھمدې الرې  امریکایي فاشیزم ترھغھ مھالھ لھ گواښ او خطره ډک نھ دی چې .  پھ الس ور
ې، دغھ کارتالن دي چې پھ لوی الس د  لوالھ نھ وي جوړه ک اکلې موخې پر لور  د کارتالنو لھ ډلو سره ېې د یوې 

دي خو ھغوی پھ اساسي قانون کي د دوی ادعا کوي چې ھیواد پالھ .... ولنې د رسنیو پر مخ خپل فاشیستي زھر شیندي
  1 زکال ١٩۴۴. د امریکا مرستیال ولسمشر. ھنري والیس. مدني آزادیو ھر ژمنھ دړې وړې کوي

 
خھ د "  ې  ي ، د عراق لھ جگ ی ې پھ تیریدلو د عراق پھ اړه د امریکا د ادعاوو ډډې پھ کلکھ را سپ د ھرې ور

کیو کې ر دا المل پھ دغو  ی یدای شيمالت د کچې د را ھ ادعاوې، : الن د ډلھ ییزو وژنو د وسلو پھ اړه د امریکا بې بنس
ایھ تورونھ او، د مخورو او نامتو رسنیو لھ خوا د انترکس د بریدونو بې   اوس  او نور؛لھ القاعدې سره د صدام حسین ت

وونکو ډلو لھ خوا  ه خو و ادارو، دولت، رسنیو او نورو جگ ارگ ، پھ  جوړې شوېرگنده شوې چې دغھ بیلگې د 
ې تھ ھم لھ ورتھ لید لوري  و چې د افغانستان پی ک ھمدې ډول موږ دې تھ اړکی      ] 2لمنلیک: ئو گور. [ " وگورواو ک

  
ای دي چې آیا  و طراح نوموړی ال تر اوسھ د اسامھ بن الدن پھ اړه یو شمیر شکونھ پر خپل  د سپتامبر د یولسمې د پی

یو وختونو کېد ند النب .ھ نوو کھ ې پھ لوم پھ را وروستھ ویدیویي  وخ .وو یلدنغ تیلؤوسم ېیپ د ھل و و ھپ  پی
ھ کې د الس لرلو مسوؤلیت ېې منلی دی د سپتاپیغامونو کې ېې ې او پھ پی ې ستاینھ ک ارگرې . مبر د پی امریکایي 

ې طراح او پلی کوونکی خالد شیخ محمد وو ھ پاکستانی . ادارې ډاډ لري او مني چې د پی لھ دوه وو شیخ محمد خالد پھ خ
ورونو وروستھ اپو کې د  زکال د مارچ پھ مېاشت کې د کیوبا د گو٢٠٠٧د  کالو فزیکي او رواني  ي انتانامو پھ  پو

ې طرح او پلي کیدنھ دمحکمې مخې تھ  ان  پی ې وروستھ د بن الدن یو شمیر سپتامبر د یولسمې د  .ومنلھ پھ  لھ پی
ې مسوؤلیت منپھ ھغو کې   الدنېچویدیویي او راډیویي پیغامونھ راووتل  کاري چېيد پی ھ لالدن گواکې   او داسې 

خھ غو بریدونود ھ   ان پھ گ دیویي دغو ویدیویي او رااکثریتو   دوانگو شننونک عدلي –ـي ئد جناو  خ.اخليکریدت د 
  . دي" جعلي" دغھ پیغامونھ  غندلی او ویلي ېې دي چې پیغامونو اعتبار

  
  : د بن الدن د پیغامونو لھ اوریدلو وروستھ داسې وویل ] 3 انجیلو کاداویال[ اد سي آی اې پخوانی افسر

  
يد"  یو' او ' آډیو' د  چې اسې ادعا کی ونو کې' وی ور غ پھ کسی کھ کارپوه  ي خو دغھ ادعاد  د اسامھاو ان بھ ھې

کاري اسامھ تھ ورتھ نھ دییغھ س د. تھ د قناعت وړ نھ ويارونکو یو کې  یوگانیپھ  . چې پھ وی  د  کېوو شمیر وی
ه پوزه  ېې گوربت یا عقاب تھ ورتھ ده، خو پھ یو شمیر نورو کې ھغھ پوزه سامي نژاده . او پھ یو شمیر کې ل پلنھ دهلن

ی ونھ موند چې اسامھ تھ ورتھ وي نگ ھغھ . پھ ھې یوه کس کې ما داسې س یو شفاھي ددې تر لغاتونھ چې پھ لوم
ې د د کې ویل شوي ستونوک توني اسامھ نن ور خھ کلک ماھوي توپیر لريلر    ]4لمنلیک[ : ئو گور. ھ لغاتونو 
  

یویي کس٢٠٠۴ھ پواکونو امریکایي  ولیز باور دا دی چې "وموند"  پھ افغانستان کې  زکال کې تش پھ نامھ یو وی ؛ 
ی  رگندیدونکي س ي او د سپتامبر د پھ کس کې  کاره کی یره کې را وک دی چې د اسامھ بن الدن پھ جامو او  بل 

و ستاینھ دې لیدلی بشپ ډخو ھغو کسانو چې بن ال . کويیولسمې د پی کاریدونکی دن لھ نی یو کې  اډ لري چې پھ وی
ی توني الدن پھ پرتلھ دروند وزنید س ی یوازې یو اکتر دی  ھاغھ وخت د ر  او پلن مخی وو او باور لري چې دغھ س

یو بولي یو یوه جعلھ وی    .لھ دې املھ دغھ وی
   

                                                        
1 Henry Wallace, vice president of the United States, 1944 
2 The Road to 9/11, Peter Dale Scott, University of California Press, Berkeley, 2009 
3 Angelo Codevilla 
4 American Spectator, ’Osama bin Elvis’,  March 2009 



  
 

 
و شمیره   3تر 2  لھ:د پا

ت تاسو ھمکارۍ تھ رابوليافغان جرمن آنالین  ینگھ ک پھ دغھ پتھ.  پھ در  de.german-afghan@maqalat  ئلھ موږ سره اړیکھ 
ت ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې : یاد یر و لولـ، ب لو مخکې پھ   ئ ھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالی

جعلي د  عالیت لريفھم  چې اوس پھ افغانستان کې ] 5ایف ایس بي [ های نیوونکې ادارکي جي بي او د ھغې د شوروي 
یوال نوم لريھ جوړولو کې پیپونو او نورو جعلي السوندونو  یو  د.ن  ایف ایس بي  روسیې دد گزارش پر بنس دغھ وی

لوالې د ډلې لھ پلوه  ه برخمنېمالتلھ  لوالھ لھ ډیرو سي آی اې تھ د احمد شاه مسعود د شمالي  ل شوې ده، شمالي  ورک
ای ن ارگرې یوونکېوختونو را پھ دیخوا د کي جي بي او د ھغې د  ر ھ.  جاسوس اوږد مھالې وسیلھ دهد ادارې لپاره  

ې لپاره و موده مخکې ؛ زباد یا ثبوت تھ اړتیا شتھ او ال تر اوسھ پھ زباد نھ ده رسیدلېگوره، بن الدن تھ د سزا د ورک  
ھ کې د شمالي اف ریقا یوې ترھگرې ډلې الس درلود، یوې ھسپانوي محمکې اعالن وک چې د سپتامبر د یولسمې پھ پی

ان وژونکو د یوې ډلې لھ  ون د جرمني پھ ھامبورگ کې نیول شوی وو چې د  محکمھ وایي چې ددغھ برید تابیا او ت
ان وژونکي  خھ ېې ١٩ تنھ ول چې لھ ١٩پلوه تر سره شو، دغھ  ي ول تنھ د سعودي عربست١۵ تنو  دلتھ اوس . ان وگ

ي چې  تھ کی تنھ رامن ي، اسامھ بن الدن خو د مال : دا پو ی ھ راگ نگھ او ولې د اسامھ بن الدن پ ھ کې  پھ دغھ پی
واک دنده درلوده چې د بن الدن مخھ لھ  ارنې او سترگو الندې وو، دغھ امنیتي  ې  واک تر بشپ محمد عمر د امنیتي 

خھ ونیسي ھر ډول بھرنیو نگھ ون اړیکو  وونھویچلپ دغسېدوکوالی شول دن ال   پھ غاړه واخلي؟ و  عملیاتو الر
  ] 6لمنلیک: [ ئ گور

  
ې لھ ک تھ ک ھ چا رامن تنھ چې باید وشي دا ده چې پی ن پو ي لوم تھ کی ھ رامن وک چې یوه پی خھ ،  نگھ ور او 

ھ اخلي ې گ ھ اخلي او د پی نگھ گ وک او  خھ   ٢٠٠۴د ] د ایف ایس بي[ روسانو د . پر وړاندې لھ تدابیري اقداماتو 
تھ کوي تنې رامن تھ کیدلو بھ آیا . ز کال د کس سرچینې ډیرې پو ې پھ رامن مسکو پھ دې پوھیده چې دداسې پی

ي غبرگون لھ  ي او آیا امریکا کلک او پراخ پو رگند ک ونکو سره  دېمسکوچې ده دا شوني انھ را    لھ امریکایي پل
ن آسیا د انرژۍ د افسانوي؟وی ويشد ھمکارۍ لپاره غوره  ایو د روسیې او امریکا ترمن د کسپین د باسین او د من   ب
ای پاتې پر وړاندې د دسیسې بل د یو او  سرچینو پر سر سیالي یو بل  ترخپلو چپنو الندې دواړه ېېو اجوړول پر خپل 

ېتھ  ې یا مسکو ددې وړتیا او وسھ لري چې آ. پھ الس والړ ديچ  امریکا تھ د افغانستان پھ خاوره کې د ناپاېې جگ
دي ی ي د  د تیلو پھ اړه وا لومھ ک و؟ امریکا د ھیلو مخھ ور ډب ک خھ  کوالی نھ شي امریکا و تر ن آسیا  د لھ من

وي، تیلو نللیکې  ونو وغ نو پھ اړه د اړوندو بنس ن آسیا تھ او او د تیلو د پل کونودمن لیدونکو س  پھ جوړولو کې  ن
يم واکلھ  .خنیوی وک خھ د یوه شیطاتي  لوالې سیاسي او اقتصادي  دپھ پروپاگند کې   د جوړولوطالبانو  شمالي 

نې او شننې وړ نھ ديانگیزې انھ دي چې د پل  دد ترھگرو د مشر  امریکا تھ اسامھ بن الدن خواھ بلې  ل. دومره رو
ه لري ې پھ لوبولو کې خپلھ ون یره کې  یکاامر، ون وھیوادنیو د خپلو د ھغھ پھ   7سیاسي ، اقتصادي او دیپلوماتیکو گ

لې وجیھ وینيت تېدلي شیخ د پلونو د خاپ پھ موندنھ کې ھلې  د یوې درندې ناپاېې ېې او پھ دې پلمھ وي ک چې د ت
ې  ې پھ اوږو کجگ ې  خو دی، ی پی ې د جگ ي الندې سترې گ  سترو شرکتونو د  یوازې د امریکا تر دغھ درانده پی

ي  وړو تھ ور لوی کر پھ غاړه اخليېچک   .  تاوان ېې امریکایی ل
 
و کې تل دې انگیرنې رنگ ھ پ نو پھ کر دې وروستیو کلونو کې د امریکا پھ سیاسي شننو او د بھرنې پالیس د اندی

ې اخیستی چې  ې وه جورج ډبلیو بوش د. اسامھ بن الدن ال تراوسھ ژوندی دیگ چې یا بھ  ولسمشر پھ توگھ دا ژمنھ ک
ی را پیدا  الدن ژوندی اسامھ بن ي چې  و خ.يوکنیسي او یا بھ ېې م پھ د اسامھ بن الدن د نیولو لپاره اوس ویل کی

کر ډیریدل ي ل " امھ بن الدن نوي پیغامونھاس" رسن پھ پرلھ پسې ډول د .  اړین دي افغانستان کې د امریکا د پو
تنھ وشي چې . خپروي  ھ وشيو نوو ز کال پھ دسامبر کې وژل شوي ٢٠٠١اسامھ بن الدن د خو کھ پو  دا ؟  بیا بھ 

   !ھغھ مھال دی چې دھغھ وروستنی پیغام پھ رادار کې اوریدل شوی وو
  
ھ کې یوه مقالھ خپره شوه چې سر لیک ېې ٢۶ زکال د دسامبر پھ ٢٠٠١ د پا ھ د مصر د الوفا پھ ور د اسامھ بن "  نې

ې مخکېمالدن  ي د سپارلوی او لس ور  پھ ھمدغې کیسې پر بنس چې  د.ومیدهن"  خبر خاورو تھ د ھغھ د م
ھ ٢۵ دسامبر پھدپاکستان کې  ارونکي لھ خوا  نې   :  داسې راغلي ديخپره شوېد یوه 

  
نگ یوه لوړ پوړي چارواکي پرون د القاعدې د ډلې د مشر اسامھ بن الدن د   د افغان طالبانو:آباد سالم ا "  د غور

، چارواکی وایي چې الدن پھ خپل طبیعي مرگ ینې خبر ورک دغھ چارواکی چې نھ غواړي نوم ېې .  او آرامھ م شوم
 او خاورو تھ د تھ وویل چې دی پھ خپلھ د بن الدن د جنازې پھ مراسمو کې وو" ارونکي" واخیستل شي د پاکستان یوه 

ې مخکې پھ توره بوره کې م شوی وو سپارلو پر مھال ېې د بن الدن مخ پھ خپلھ لیدلی دی ارواکی  چ. ، الدن لس ور
ي د جنازې پھ مراسمو کې د القاعدې دیرش تنھ جنگیاليزیاتوي چې  او یو شمیر طالب ، د ھغھ د کورن یو شمیر غ

                                                        
5 Federal Security Service (FSB) 
6 American Raj: Liberation or Domination, Resolving the Conflict Between the West and the Muslim World, Eric 
Margolis, Key Porter Books, Toronto, 2008 
7 raison d’ etat 



  
 

 
و شمیره   3تر 3  لھ:د پا

ت تاسو ھمکارۍ تھ رابوليافغان جرمن آنالین  ینگھ ک پھ دغھ پتھ.  پھ در  de.german-afghan@maqalat  ئلھ موږ سره اړیکھ 
ت ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې : یاد یر و لولـ، ب لو مخکې پھ   ئ ھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالی

ت چې الدن خاورو تھ کلھ . ملگري راغلي ول چارواکی . وشوېھم و ھوایي ډزې سپارل کیده نو د ھغھ پھ درن
ایگی تھ اوس گرانھ ده چې د الدن د قبر زیاتوي چې ده يای  ھ ک یر پھ ن کھ د وھابیانو د دود پر بنس پھ   پر  

ي ھ نھ لگول کی   " . قبر د شناختې ھې ډول ن
  

وړ شو، لھ ج فلم ] 9سریانا[ د یو کتاب لیکلی چې دده لھ کتابھ پھ الھام   ]8بیر رابرټ [ د سي آی اې پخواني مأمور 
یو[ د ره سنوموړي  ھ  ٢٠٠٨ د پھ نامھ خپرونې]  11فرش ای یر[ د ] 10نشنل پبلیک ری یوه  زکال د اکتوبر پھ دوھمھ نې

هومرکھ  ه او وېې ] 12 سوتیري گر[  خبریال د خپلې مرکې پھ پای کېرابرت . ک تھ خپلھ وروست خبره او اخیستنھ وک
ه. ویل چې اسامھ بن الدن م شوی دی   . رابرت بیر زیاتھ ک

 
کاره نھ شو"  هھغو ما د سي آی اې د . د الدن مخ بیا  نو افسرانو پھ من کې یوه سروې وک  چې د الدن د دوسېې پھ پل

کیل دي م، پھ سروې کې ھې افسر پھ دې ډاډه نھ وو چې آیا الدن کې  . م دی کھ ژوندی، دغې سروې زه ھک پک ک
يپھ  مکې لھ مخې الوتی او ورک دیزما . بلھ وینا ھغوی ھې نھ پوھی ما پھ سي آی . د خبرې موخھ دا ده چې الدن د 

ی دی     ." نھ ده لیدلییھضق داسې تھ ورتھ بل ھې یېضقدغې اماې کې کار ک
  
ینې د شوني والي زباد پھ یو شمیر ډاډمنو گزارشونو کې رانغاړل شود   او ویل شوي چې الدن د ی دیبن الدن د م

یده ، د الدن د  خھ کلک ک تورگو لھ ناروغ  یو د نوامبر پھ پ ودل شوې وه او د ١۶اعتبار وړ وروستن وی ھ   نې
یدونکې ناروغ اختھ دی،  تورگو پھ ک کاري چې ھغھ د پ یو کې د الدن لھ مخھ  د د الدن ارونکو پھ وینا چې پھ وی

ر سره د شننې پھ ل کې  ] 13سنجي گوپتا[  ېناروغ د تشخیص دغھ خبره د سي این این پھ یوې مرکې کې لھ ډاک
ر خپل تشخیصدغې  ]. 14لمنلیک: [ ئ گورو . وشوه  د  د الدن د فزیکي ظاھر پر بنس وک او وېې ویل چېډاک

تورگو پھ تورگي ېې لھ کاره لو"  کھ ناروغې اختھ کسان دغھ ډول فزیکي ظاھر لري پ    .15 " دلي ويیپ
  

نگ د سي آی اې ددې  ایکل م[  " 16اسامھ بن الدن د کاري دوسیې مشر'  د ،لکھ رابرت بیر پخوانیو افسرانو تر
ارگرې ادارې داسې افسر نھ پیژني چې د اسامھ بن الدن پھ ] 18ډویالدا اانجیلو ک[ او ] 17سکوور ولو ویلي چې دوی د 

ه . ال تراوسھ ډاډمن اوسيدې ژوندیتوب  یپونھ  جوړ شوي لوچپھ بې شمیره دا چې د اسامھ بن الدن پھ تور لن یو  وی
یویي توکي د بوش او اوباما پھ ادارو کې د ھغو کسانو لھ خوا جوړ شوي  وال یي چې دغھ وی ې د دوام مالت چې د جگ

 زما پھ باور بې شمیره صنعتي قرار :" سي آی اې د افسر رابرت بیر دغھ ویناوي د غور وړ دي چې وایي د. دي
نیز ید بې ضررو ادارو تر پو الندې  دادیان، شرکتونھ، ی نیز او  ونھ  کيونکوورسال مشورې و شمیر پل  ېچبنس

لې وینا ېېھ کلېھ  ژوولې خبرې  تر نامھ الندېډیموکراسولسواک یا  د آزادۍ او و اي ونھھ ول خھپ سپینھ او سپی
ول پھ دې باور دي چې دوی تھ او یو شمیر کوي ولو غوره خبره ددسیسھ جوړوونکي کارپوھان   اسامھ بن الدن  تر 

ینې خبر ومني نو  کھ ."دهه ورآخه یوھ  لړهجاون کلوو د ېچ وندیتوب ديژ پھ د امریکا دولت د اسامھ بن الدن د م
ې د دوام لپاره بلھ ھې پلمھافغانستان کې  يد جگ   . او توجیھ نھ پاتې کی

نیزو خبریاد  یني یا ژوندي پاتې کیدلو پھ اړه تاسو د پل نو ، د سي آی اې د افسرانو، د یپلوماتانو، الاسامھ بن الدن د م
نگ کوالی شي دغھ سرچینې ھم  خھ د اخ تر نیزو سرچینو  و او لھ نورو پل ارگرو ډلگیو د غ ي  فزیکپوھانو، د پو

  ]19لمنلیک[ ئ وگور
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