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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۹۱/۴۰/۲۴۹۲          صوفیه عمر

 

 سالمونه: هموطن نهایت محترم سالم،
 

هر روزیکه میگزرد نوشته و معلومات جدیدی از گوشۀ در مورد کشور هویدا میگردد. اینکه گفته اند آفتاب را نمیتوا ن  

. ا به اثبات میرساندقوله رو این م با دو انگشت پنهان نمود و یا حقیقت مثل الماس درخشنده است در آن هیچ شکی نیست

خذ معتبر و معروف ؤبروس ریچاردسن که به استناد چندین مب یکایی جناوف امری نوشتۀ مورخ معرامروز به اتکامن 

بخشی را ترجمه و قسمتی هم تبصره و برداشت شخصی خودم را با شما شریک میسازم.  انداخته روشنی در بسا موارد

 در صورت موافقت و امکان با دوستان وطن شریک سازید.  امیدوارم طرف عالقۀ تان واقع و

، به آزادی رسانیدن یا به محکومیت کشانیدن ایرک مارگولیس در کتاب  جدیدخود چنین مینویسد" راج: -امریکن

بیان  ۲۴۴۲درین ارزیابی ایرک مارگولیس در کتاب منشره خود در سال  " .بهای اسالمی وغرمناقشات بین کشور

روف و شکست ناپزیر ده مععب در کشورهای اسالمی وجود دارد و چرا القااینقدر بد بینی در مورد غرمیکند چرا 

های  ه تیل) پطرول( وسیاست توسعه طلبانه و نادرست باعث ایجاد بدبختی ها و فالکتباریاست؟  چطور تشنه بودن ب

یل به فلسطینی ها ئارو افغانستان و فشار های اس تهاجم بی پردۀ امریکا به عراقاخبار پخش بدتر از ویتنام را خلق نمود!

ی سیاسی و عالقمندی اقتصادی ژگردیده و از سوی دیگر ستراتیزجار مردم نباعث ا ،اسر جهان پخش میشودربه س

 مریکا  وعراق و فلسطین با عث ایجاد حمالت تروریسی بر منافع امریکا، مردم ا امریکا در جهان اسالم )افغانستان،

 لف خواننده را در شناخت حکومت های که صرف برای منافع خود کار میکنند،ؤم . (امریکایی میگرددتاسیسات 

سیاسی و مذهبی که باعث موج های خشونت آمیز بر علیه غرب میشود  تاریخی ،و دالیل  عوامل  به،مطبوعات یک جان

توسعۀ  باعثدر قرن نزده  کزی و جنوبیسیای مرآ تفاهم روس و انگلیس در شرق میانه،  طور مثال: رهنمایی میکند.

جنگهای غیر  یسمزیر عنوان مقابله با ترور و امروزاین سیاستها دوام دارد  ویکتورین انگلیس گردید.قدرت تزاری و

سیل آسا پیش  کشتار مردمان بی گناه همه ،یبانی از حکومت های دیکتاتورتیم ها )حکومت ها( پشژر ریتغی قانونی،

 این مصایب باعث جنگ میگردد. وباعث ازدیاد بدبینی به غرب گردیده این ها  میرود و

سوال نا جواب مجرم بودن و یا بیگناه بودن اسامه بن الدن که به عنوان مهندس : موضوع قابل دقت در قسمت افغانستان

دید های متفاوت خبر ها و  ۱/۹۹در مورد  .یددافغانستان گر باعث جنگ و تهاجم ادثۀ سپتامبر یازده شمرده شد و ح

و آنچه دولت   را دوباره باز کنند ۱/۹۹تشکیالت مختلفی به شمول " حقیقت" مصمم است که دوسیۀ  وجود دارد. 

مربوط قوای  بایانمده که ثابت میکند طیاره رآل نمیدانند. امروز شواهد به دست امریکا در مورد گفته است قابل قبو

عربستان را  دولت نزدیک بودند. که این خود ایجاد سوال دوستی و همکاری اسخباراتی عربستان سعودی بنام مخابرات

آی و رقابت ها میان این  -بی -، ناکامی سی آی ای وافورنالستهاو نویسندگانژعالوتاً چندین تحقیق  به امریکا مینماید.

اسامه بن  ۲۴۴۹در جوالی  د:نویسندۀ کتاب میگوی. خوانده اندباعث ناکامی از جلوگیری همچو یک حادثه  را دو تشکیل

تروریست ها در حمالت  ین زمان در لست تعقیب و جستجوآالدن برای تداوی در یک شفاخانه در دوبی بستر بود و در

 بعداً در سپتمبر ل قنسول و دو عضو سی آی ای عیادت شده بود.افریقا قرار داشت مگر توسط جنرا عربستان و

 به دو افسر سی آی ای. . . . او در شفاخانۀ در راولپندی پاکستان بستر بود و باز مثل دوبی  ۲۴۴۹سال ۹۰،۹۱،۹۲،۹۹

جای شگفت این است که او در حالیکه درین دو دیدار متهم به خلق حادثۀ سپتمبر یازده است و  .عیادتش رفته بودند

همچنان زمانیکه طالبان در ین  نگرفته.گیری او صورت تامکانات دسگیری او موجود است هیچنوع اقدامی در مورد دس

اسامه بن الدن زمینۀ تهاجم قوای امریکا را در منطقه فراهم و سرعت  مورد اقدامی میکنند کسی به ان گوش نمیدهد.

به اساس یک منبع مخبری   افغانستان - تالف شمالئمجرم بودن بن الدن از قوای ابخشید. مارگولیس میگوید: اصل خبر 

وای هوایی تالف شمال به وضاحت میر ساند که قئبه سی آی ای داده شد. این خبر ااین خبر  داً مود. بعت نأروسی نش

که  ییویدیو میشدند صورت گرفت. نویسنده )طالبان( که مهمان دار بن الدن حساب  تالف شمالئاامریکا در مقابل دشمن 

وسی است که بی ر -وی -تولید و تهیه این ویدیو کمپنی اس را تجلیل میکند تقلبی قلمداد میکند. منبع ۱/۹۹بن الدن حادثۀ 

 ا بن الدن مالقات و مصاحبه میکند وی میگوید"شهرت جهانی دارند. نویسنده بو و اسناد تقلبی دیدر ساختن و تو لید وی

شاید با خلق میسازد؟  ۱/۹۹اینکه روس ازین ویدیو چه منظور یا مفادی دارد که بن الدن را به غلط متهم به خلق پالن 

از  نمو دن شرایط نا گوار در منطقه کشور های که در صدد ایجاد پایپ الین و سرمایه گزاری در تولید انرجی بودند

ع موثق تاریخی بکتاب خود به اساس چندین من ۹۱۱ایرک مارگولیس در صفحۀ  همچنان منصرف نموده باشد. نظر شان

شیر اه مسعود به عنوا ن یک شیر و قهرمان بر علیه کمونیست ها و ) احمد شمینویسد: در زمان جنگ ده سال با روس 

که نمایش جنگ به یو در حال بی  روس کار میکرد -جی -مدت ها قبل با کی ر( معرفی میشد در حالیکه که او ازشیپنج

مسعود  به نفع روس میجنگید! و روس را میداد در واقع عمده ترین توانش را در جنگ با مجاهدین پشتون قرار میداد



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

حیث حکمروای افغانستان جا نشین نوی م  یروس به عوض نجیب هللا دست نشانده  مقامات روس را قناعت داده بود تا 

 "گردد. 

: "احمد شاه ۲۴۴۰ماه فبروری سال ۹۱بی بی سی مورخۀ   -ۀ سرویس پشتومیخا ییل گورباچوف در مصاحب

 گفته اند: . "و به هیچکس اجازه نمیداد به ما حمله کنندمسعودبرای ما کار کرد و تونل سالنگ را باز نگهداشت 

 تا کشته شدی زار ای کشته کی را کشتی   

و چگونه دنیای فانی را ترک  مسعود چه کرد و چه عنوانی برایش داده شدتر از همه چیز است اینکه عدل خداوندی باال

ن این صفحات آموزنده گر چه بسیار تلخ است مگر چشم مطرح نیست. خداوند دیر گیر و سختگیر است. از خواند نمود

. امیدوارم پنهان نمیماند و دیر یا زود برمال میگردد و عدل الهی ما باز میگردد که هیچ چیز از دیدگاه تیز بین تاریخ

وخته فر یا هموطنان ما با به دست آوردن حقایق و معلومات در مورد وقایع و نقش های مثبت و منفی فعاالن صادق و

مایند. این اسمان آبر آلود وطندار تفکیک ن افغان و قهرمانان به نام افغان ودر عمق ضد وطن و واقعی شده بین قهرمانان

در و مصالح ملی میدوارم ملت نجیب ما با در نظر داشت صلح و آرامی سرتاسری را حتماً پایانی است. ا و تیرۀ کشور

المی وبا در نظر داشت افغانستان واحد و سر بلند راه پیروزی و رستگاری را پرتو ارشادات دین مبین اسالم و عدالت اس

 !نده رهبرپیش گیرندو نه از روباه شیر بسازند و نه از گرگ در

 با عرض حرمت

 

 پایان

 


