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  مي�دی ٢٠١٤ تا ٢٠٠١ از افغانستان وقايع

 

   ) وسومدوم بخش( 

 

  سپتمبر يازده حادثۀ پردۀ پشت عوامل

 

 ھای ونشريه منابع سياسی، – علمی ھای ازشخصيت تعدادی شد، نيزتذکرداده قبلی ِدرصفحات طوريکه 
 ًمث6،. ابرازنمودند سفيد کاخ ِاقدامات و سخنھا ِمخالف ِدرجھت را شان استد2لھای و نظرات غرب، ِِمعتبرجھان
 عکسی با توأم "  ريسرج گلوبل  " م٢٠١٣ اپريل  شمارۀ در که يی مقاله نگارش طی چوسودوسکی، مايکل پروفيسور

 چنين ميداد، نشان سعودی پادشاه  عبدJ َملک ِدھن ِبوسيدن ِحال در را بوش جورج  عکس، دراين و نشررسيد به
 سعودی عربستان پادشاه بوش، جورج که آنگاه ميرسد، بم6حظه بوش دبليو کردارجورج و درگفتار استثناآتی: " نوشت

 " آی . بی. اف " سوی از ھيچگاه تروريسم، حامی کشور يعنی ميرساند؟ را معنی چه بوسد، می تمام احترام با را
 نورمال  ِبخش نام تحت تروريسم، حامی دولت يک با جديد سياسی رابطۀ يک اينجا در. . . نميگيرد قرار سؤظن مورد
 امريکايی دموکراسی ميخواھد که ميگيرد شکل مملکتی سوی از اين،. . . گيرد می شکل " خوب تروريست " يا  جديد

                                                  ..."                                                             دھد گسترش جھان سراسر به را

 ُکمک برای را موافقتش} امريکا وزيرامورخارجۀ {کری جان وقتی : " ميدھد ادامه چنين را اش مقاله پروفيسورمايکل،
 .  است القاعده  با گی پيوسته اش معنی ميکند، ابراز سوريه در } اس6می رو تند سازمان { النصره  به رسانی

)                                                                                           ٥ ..." (است مطرح"  بد تروريست " و " خوب تروريست  "موضوع ميانه، اين در بنابرآن،
 و 2دن بن با بوش جورج ھای نزديکی پيرامون سال، و ماه درعين را جالبی نيزمطالب" تايمز نيويارک " روزنامۀ 

 درعين. .. اند بوده رفيق او با زمان دير از)  پسر بوش پدرو بوش { ھا بوش : " نيد رسا نشر به چنين او، خانوادۀ
 مغز خانوادۀ اعضای با وقتی اما . است " يک درجه دشمن " و "  بد موجود " 2دن بن اسامه که شنيديم می حال

 و 2دن بن سليم با ًمث6،. نميشود پنداشته غلط چيزی ھيچ ديگر ميگيرد، رتصو بازرگانی معاملۀ تروريسم، متفکر
 رييس سابق) پدر (بوش جورج. است خوب ھای تروريست پروژۀ شامل اين،...2دن بن اسامه برادران 2دن بن شفيق

 کارلل " کمپنی ضوع بزرگ، دار سرمايه 2دن بن شفيق با سپتمبر، يازدھم حادثۀ از قبل روز يک فقط امريکا، جمھور
 ..."                                   ميکند ديدار کارلتن رتس " ھوتل در برادراسامه و " گروپ

 امريکا اصلی ھای رسانه ِارشد ِنگاران ازخبر يکی " سيمورھرش " ِازقول م٢٠١٣سپتمبر درماه " وی تی پرس" 
 انجام را تروريستی حملۀ اين ميشود گفته که کسی يعنی 2دن، بن اسامه خانوادۀ با بوش خانوادۀ اينکه  " ... که نوشت

 چطور است، داشته حضور بوش نفتی شرکت مديرۀ ھيأت در 2دن بن خانوادۀ درحقيقت. است داشته تجارت داده
 را خونين حملۀ اين که ای خانواده ھمان دارد، وجود زمين کرۀ روی که ای خانواده ملياردھا ميان از که است ممکن
 ای توطئه ماجرا اين من، عقيدۀ به باشد؟ داشته تجاری مناسبات کشور اين جمھور رييس با داده انجام ھا امريکايی عليه

 و ميشود خوانده پليسی حکومت آنچه آوردن رويکار و متحده ايا2ت دولت براندازی برای ھا امريکايی سوی از
 انرژی منابع تمامی ِآوردن چنگ به و ميانه خاور ِفريفتن برای يکاامر امپرياليستی ھای طلبی جاه به دستيابی ھمچنين

  "                                                                      است بوده آن

 " بنام درآورده تحرير به را کتابی پاريس دردانشگاه المللی بين روابط و امورسياسی ِازمدرسان يکی" اخگر گيلبرت"
 قطع طور به :  " مينگارد چنين کتاب ازآن بخشی در و" جھانی ِنوين نظمی بی ايجاد و سپتامبر ١١ بربريت ِردبرخو
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 کرد، نظامی امور ِ گسترش به مصمم را کشور اين که آورد فراھم واشنگتن برای را سياسی شرايط سپتمبر، يازدھم
 ..."                                 تروريسم عليه جنگ بھانۀ جز نبود چيزی آن و.   . . نبود پذير امکان سپتمبر يازدھم حادثۀ بدون که گسترشی

 نشررسانيد به تايم انجلس لوس  منتشرۀ "ارکن ويليم " بنام محققان از يکی مقالۀ باساس را مطالبی ، "ريسرچ گلوبال"
  :                 ميکنيم درج اينجا در را ازآن بخشھايی ترجمۀ که

 ١٩٧٩ سال به برميگردد تروريسم، عليه مخفی درجنگ امريکا دفاع وزارت کنونی وتوانمنديھای انکشافات ريشۀ " 
 را دھليزی}  امريکا {ارتش که بود ازآن پس. ايران در امريکا دپلوماتھای گيری گروگان حادثۀ به يعنی مي6دی،
 عمليات بوسيلۀ و امريکا اط6عاتی منابع ساير از مستقل بصورت  مخفی ِاط6عات آوری جمع طريق ازآن تا بازنمود
 و خاص نيروی دو. شد داده جا جديد پنھانی ِ جنگ ِ درقالب  کھنه ِدستورات حال، درعين.  بتواند ميسرشده پنھانی

 ساختارمشترک. شد بکارگرفته تروريسم عليه جنگ درجھت بود، منھمک مخدر مواد عليه درمبارزه ًقب6 که مشترکی
 و ماند باقی عملياتی ِمشترک و خاص قوای بعنوان شمالی، کارولينای پايگاه در دفاع وزارت مخفی ِجنگ به مربوط
 ارتش دوستارۀ قوماندانھای از  تن يک بعھدۀ خاص قوای اين ھی فرماند. شود ناميده" فورس دلتا " بنام شد داده ترجيح

 عامه ِدرانظار و َميبرد بسر عمان در افغانستان، جنگِ ِ ارتباط ردً غالبا که ميباشد " ديلی. ال . دل " ميجرجنرال بنام
 ھا ھواپيما...است گسترده امکانات با ممتاز مخفی ارتش يک ايجاد مصروف امريکا دفاع وزارت. ... نميشود حاضر
 "  تگف می ماه در رامسفلد... ھستند" محورشرارت"بر وکنترول تروريستی ضد فعاليت درحال جاسوسی ھای وکشتی
 ...  "                                                سازيم بود نا و شناسايی باشد، داشته ما عليه اقدام آنکه از قبل را دشمن تا اينست ما وظيفۀ

 را " تروريسم عليه جھانی مبارزۀ " ،٢٠٠١ سال سپتمبر يازدھم   : "گفت ھمچنان چوسودوفسکی پروفيسورمايکل
 مبدل مرز بدون  جنگِ يک به را مبارزه اين تا اش تويی نا ِمتحدان و امريکا برای شد يی بھانه طوريکه آورد، بميان
  "                                                            ...نمايد

 در يکاامر دفاع وزير و نوين کاران محافظه برجستۀ عضو " رامسفلد دونالد " اظھارات بخصوص را موضوع اين
 ندھد، تغيير را جھان سياسی نقشۀ اگرجنک،  : "روزگفت و شب درھمان که مينمايد ييد تأ خوبتر بوش، جورج ادارۀ
 تغييرضروری اين در بزرگی ارزش که شود گفته بايد شد، نخواھد نايل خويش ِمقصد  ِاصل به امريکا متحدۀ ايا:ت
 )                   ٦" ( ...است نھفته

 استفاده با را سراسرجھان بلکه افغانستان، تنھا نه  است مصمم امريکا متحدۀ ايا2ت که ميرساند مطالب ينا افشأ 
 يا جمع ھرفرد، درآورده خويش کنترول تحت تروريسم، عليه جنگ بھانۀ به آنھم وخطرناک، مخفی نيروی ازچنين
 و قوانين ِدرنظرداشت بدون و عاجل صورتب دھد، تشخيص خويش سياسی ِاھداف و ھا خواسته ِمخالف که را رژيمی

  .  بکشاند نابودی به المللی، بين و انسانی ِاصاليب

 

  ُترديد ھا و بررسی ھا راجع به فرو ريزی برج ھای نيويارک
 

 درسالھای بودکه برانگيز سؤال و پيچيده غامض، بحدی نيويارک، شھر يی طبقه ده و يکصد ِبرج دو فروريزی ِنوع
 صورت جھان ِمختلف درکشورھای امريکايی غير و  امريکايی ِکارشناسان ازسوی تری دقيق علمی ھای تحليل بعد،

 طرح از ناشی خونين، ِعمليات اين که نمايند ثابت مدللِ تفسير و شرح با خواستند کارشناسان، و تحليلگران اين و گرفت
 از تن دوصد تعداد به ھمچنان،. است دهبو امريکا امنيتی و سياسی ھای مقام ترين عالی مخفی و خاص برنامۀ و

 در و داده تشکيل گو و گفت و بررسی جلسۀ نيويارک، ازحادثۀ پس امريکايی ھای پيلوت ترين مجرب و ترين ورزيده
 ھوا توسط نيويارک ھای برج ِکوبيدن طرح " ميگفت که نيدند رسا نشر به مشترک و رسمی بيانيۀ يک جلسه، اين پايان
 امريکا " که کردند اضافه خويش رسمی بيانيۀ در آنھا ." است خارج تجربه کم و مبتدی ھای يلوتپ عھدۀ از پيما،

 بخواھد که ھدفی ھر به و درآورده پرواز به پيلوت بدون را پيما ھوا بتواند داردکه را پيشرفته تکنالوژی و امکان
                                           ..."                                                   دھد اصابت

 جنوبی، و شمالی برج دو که گفتند نيز دارند را انفجارھا و بزرگ دربرجھای سوزی آتش کافی ِتجارب آنانيکه
 يک بعد، ساعت چند است ممکن چگونه و باشد کرده سقوط) دقيقه ١٢٠ تا ٥٦ بين (کوتاھی ِزمان ِدرعرض نميتوانسته



  
 

 

  ٩تر ٣  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 منھدم مشابه شکل به است، قرارنگرفته ھم پيما ھوا ِاصابت ِمورد و قراردارد ب6ک يک درفاصلۀ که٧ هشمار ِساختمان
                                       شوند؟ تبديل غبار و َگرد به ھا برج اين است ممکن چطور و شود

 منفجر ازدرون بمبی درآن که ساختمانی ندارد امکان صورت ھيچ به که دادند تذکر جھان ِمجرب ِمعماران و مھندسان
.                                                               نرسد آسيب مجاور ھای ساختمان از ھيچکدام به و کند سقوط عمودی صورت به طور اين باشد، نشده
 است نيده رسا طبع به کتابی ھم" سانمي دديديه ماری تيری " بنام فرانسوی يافتۀ شھرت ِگان نويسنده از ديگر يکی
 حقيقت در : " ميکند گری افشا چنين ترگذارده فرا را پا ازآن، قسمتی در که " ٢٠٠٢ ِ ھولناک ِنيرنگ  "عنوان تحت
 داخلی کودتای يک حادثه، اين . . . گرفت قرار امريکا ارتش موشکھای ِاصابت ِمورد امريکا در جھانی ِتجارت ِمرکز

)                                                                                                                                       ٧..."  (گرديد امريکا دولت ِ کامل نظاميگری به منجر که بود
 : "  مينگارد سپتمبر يازدھم مورد در خاص ِتحقيق يک درنتيجۀ ،"ھافمن جم " بنام امريکايی ِازمتخصصين يکی   
 فرو در" نانوترميت " زای آتش مواد از که ميدھد نشان جھانی ِتجارت ِمرکز ِخاک و َگرد در شده کشف منفجرۀ مواد

 در  الومينيوم و آھن اکسيد قرمز، ِذرات وقتی. است آمده بعمل استفاده نيويارک ِشھر ِخراش آسمان دو ِريختاندن
 ی درجه ٤٣٠  دمای به و  دادند بيرون خود از محدودی اما و با: گرمازای شدند، اختهس مشتعل مخصوص ِدستگاه
 از غنی ھای کره. رسيد است، متعارف ترميِت ِاحتراق ِحرارت  درجۀ استندرِد دمای از تر پايين بسيار که گراد سانتی
 که شد مشخص. ميشد ديده خاص ریخاکست ِقرمز ِذرات اين احتراق ھای باقيمانده در وضوح به زيادی بسيار ِآھن
 )                            ٨"  ( ...با:ست بسيار انرژی با نکرده عمل ترميتيک ِمواد ِذرات اين ِقرمز ِبخش

 ھمين ای رسانه ِعمليات ِبخش ِمدير و" اضطرار شرايط در مديريت ِسازمان "ِازفلمبرداران يکی" ساننفيلد کورت "
 من : "  ميگويد نمود، تھيه دقيقی تصويری ِاسناد و شده انفجارحاضر ِمحل يا" صفر نقطۀ " در زود بسيار که سازمان
} کوچک{ريز اندازه چه تا ساختمان اين ِتخريب از ناشی آجرھای و سنگھا ِتل ميدھد نشان که دارم اختيار در ويديويی

 مانده باقی نخورده دست ھفت، شماره ِمانساخت ِسقوط ِھنگام در آن ِطرف دو ھای ساختمان چگونه اينکه و بودند
 ."    بودند

.                                                                          نمايد فرار ارجنتاين کشور به شد مجبور و قرارگرفت امريکا اط6عاتی ھای شبکه ِپيگرد موردً بعدا ِفلمبردارمذکور،
 ،٢٠٠١سپتامبر ١١ از پيش تا " که گفت صراحت با تحقيقی مقالۀ يک نگارش طی نيز  "جونز استيون " پروفيسور

 ساختمانھای که نمود ع6وه وی . "   است نريخته فرو سوزی آتش دراثر فو2دی، اسکلت با} درجھان {ساختمانی ھيچ
 و بوده  ِپودرالمونيم و آھن سيدازاک ترکيبی که ونانوترميت  ترميت مانند قوی منفجرۀ مواد از استفاده با بحث، ِمورد
 .                                                                                اند شده ريختانده فرو ميکند، توليد مذاب ِآھن

 ۀطبق در حادثه، موقع در و داشت بعھده را شمالی ِبرج از حفاظت وظيفۀ سال بيست ِمدت که " ُردريگوتس ويليام"
 زمين زير از را زيادی ھای انفجار صدای ازھمکارانش، تن ھا ده و او که داشت اظھار است، داشته حضور برج ِاول
 و ميکرد حرکت با2 سمت به پايينی طبقۀ آسانسور يا لفت از و بود گرفته آتش  که بودند مردی شاھد و شنيدند برج

 شده ذوب فو2د از ای رودخانه ازآسمانخراش، باقيمانده مواد درميان. دويد سرعت به شد، خارج لفت از ھمينکه
... "                                                                               است ھدفمند ھای انفجار وجود از حاکی شواھد  اين ھمۀ. شد م6حظه
 صورت ھا برج ريزی فرو از حاصل مواد رویبر که درآزمايشاتی ،م٢٠٠٥ درسال " که گفتند کارشناسان ھمچنان،
 بعبارۀ يا. ميکند عمل درجه ٢٧٠٠ دمای در که انفجاريست قابل مادۀ نانوترميت. شد کشف نانوترميت مادۀ گرفت،
                                                                   "                               .است آمده بعمل استفاده آسمانخراش دو فو:دی عظيم ھای پايه ِکردن درذوب مواد ازاين ديگر،

 وزارت ِعمارت به که پيمايی ھوا يک از نشانی و ع6مت ھيچگونه که اظھارداشتند کارشناسان و تحليلگران محققان، 
 را ای شئی وزارت، آن 2ِت پارکنگ به مربوط ِدوربين يا کمره تنھا. نرسيد بم6حظه باشد، کرده اصابت امريکا دفاع

 نويسنده اززمرۀ " راس دکتر. " است درحرکت پنتاگون سمت به سرعت به که ميداد نشان دود ھالۀ يک در
 ساختگی حادثۀ يک اين گفت ميتوان آن برمبنای که شواھدی ازجمله " ... که گفت ھمچنان امريکايی ِسرشناس ِگان

 محل (َبری مسافر پيمای ھوا اين ِسقوط ِمحل به پنسلوانيا در کوچک ای هنام ازھفته فلمبردار يک که است زمانی بوده،
 ھيچ ديدم، زمين روی حفره يک. نديدم َمسافربری پيمای ھوا از اثری من : " گفت و رفت) سپتمبر ١١ واقعۀ وقوع

                                        ..."                                               نبود چمدانی و ساک گونه ھيچ نبود، جسدی
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 } امريکا دفاع وزارت عمارت { سازمان اين ِساختمان با َمسافربری پيمای ھوا يک " که ميکند ع6وه " راس " آقای
 به کارميکنند پنتاگون خبر اتاق در که گزارشگرانی... نبود پيما ھوا 2شۀ از اثری نيز بار اين اما است، کرده برخورد

 را آنچه توانيديم که ميگويد امريکايی نويسندۀ ھمين..."  نديدند اثری َبری مسافر پيمای ھوا از ولی رفتند، حادثه ِلمح
 که شاھدانی اولين زبان از را جرا ما ِاصل ميتوانيد بخوانيد، اند، سپتمبرنوشته ١١ ِحقيقت بارۀ در مھندسان و معماران

 پيمای ھوا مانور دربارۀ } پيلوتان { خلبانان نظر ميتوانيد بشنويد، اند، شتهدا حضور جھانی تجارت مرکز ھای برج در
 آنان ھای مھارت از فراتر مانورھا اين اينکه بخوانيد، را است کرده خورد بر پنتاگون به ميشود گفته که َبری مسافر

 فلم ميتوانيد کنيد، رجوع گريفن يدديو متعدد کتابھای به ميتوانيد. است شده انجام تجربه با خلبان يک سوی از و بوده
 برای را خود اما بفرماييد، مطالعه را سپتمبر ١١ دربارۀ المللی بين گزارشھای ميتوانيد کنيد، تماشا را ... گيج ريچارد
                                                   ..."                                                      نياندازيد زحمت به اصلی جريان ھای رسانه ِمطالب ِخواندن

 ِبحران دربحبوحۀ را نيويارک سپتمبرشھر يازدھم ِرويداد عمدۀ و اصلی انگيزۀ جھان، و امريکا سياسی ِتحليلگران
 که سالهچند شگوفايی و ازثبات پس امريکا اقتصاد ميگويند ًمث6،. وجومينمايند ُجست امريکا متحدۀ ايا2ت مالی ِعميق

 " کلنتن بل " و) پدر (بوش جورج جمھوری ِرياست ِدوران اواخر تا و آغاز ريگان رونالد جمھوری ِرياست ِدردوران
. پيمود صعودی ِسير سرعت به کشور اين مالی ِبُحران بلکه يافت، پايان تنھا سپتمبرنه يازدھم ازحادثۀ قبل کرد، دوام

 يا. داد راازدست دالر چھارتريليون تا بيشترازسه مي6دی، ٢٠٠١ سال تا و کرد سقوط امريکا ِبورس بازار چنانکه
 و دادند ازکف را شان ھای سرمايه بورس، ِبازار ِسقوط ِدراثر بزرگ، ِداران ازسرمايه زيادی تعداد ديگر، بعبارۀ

 ارانھز که گرديد آن موجب موضوع اين. يافت نزولی سير سرعت به نيز بزرگ صنايع توليد بدان، موازی
 قول به. رود با2 درصد ھفت وحتا شش تا درصد سه از بيکاری وميزان بيکارشوند بزرگ ھای ِھزارکارگرکارخانه

 را امريکا ابرقدرت پردۀ ِپشت واما، با2يی ِحلقات که بود مالی ِبزرگ ِبحران ھمين ِپاگيرشدن و دست تحليلگران،
 ِافکار ھم عراق، و درافغانستان جنگ ِاشتعال و َکشی لشکر با و هبکاربست را سپتمبر يازدھم حادثۀ ِترفند تا واداشت

 ھزار ھا صد ِخون با را امريکا ورشکستۀ اقتصاد ماشين بتوانند ھم و سازند منحرف بُحران ِاصل از را کشور عامۀ
 از تنھا نه شنگتن،وا در کاران محافظه که نمود ع6وه بايد. آورند در گردش به باره دو . . . و عراقی و افغانی انسان

 استفاده با بلکه آوردند، در گردش به را امريکا زدۀ ُبحران ِاقتصاد ماشين ويرانگری، و خونريزی و َلشکرکشی راه
 نظر مورد ھای ھدف سوی به را شان جھانی ِتيراستراتژی توانستند خزنده، پيش تبليغاتی و نظامی -سياسی ِازاقدامات

                                     .           نمايند پرتاب نيز

 ِبرسر رفته سدۀ ِنود ازدھۀ که امريکا) جھانی نوين نظم (يا " گ6ب6يزيشن " ِطرح که گردد فراموش نبايد نيز نکته اين
 و بزرگ ھای بُحران ِازميان عبور با درواقع، ميکند، تداعی را سرمايه ِحاکميت سازی جھانی درحقيقت، و افتاد زبانھا
 که اند نکرده پنھان " جھانی نوين نظم"  ِطراحان ديگر، بعبارۀ يا. ميشتابد ھدف سوی به خاکستر، و خون ھای توفان

 ُبحران ھدف، ِمورد درکشورھای يا ِنظرجھان، ِمورد ِدرنقاط بايد نخست سرمايه، ِشدن جھانی مرحلۀ به بخاطررسيدن
 با و راه ھمين از. نمود مديريت آن با2ی بايستی يافت، گسترش و شد عميق کافی حد به ُبحران که آنگاه و نمود سازی
 از پس امريکا، ِجديد ِسياست اين. آيد نايل جھانی " نظم "چنين يک به ميخواھد امريکا که است خونين وسيلۀ ھمين

 " مانند مريکايیا ورزيدۀ ِ تحليلگران از تعدادی. شد بکارگرفته درافغانستان بار نخستين برای بالکان، ھای رويداد
 فاجعۀ اندازی راه به  "که مينويسد بوده، سپتمبر يازدھم فاجعۀ دربارۀ تحقيق ھيأت عضو خود، که " بارت کوين
 اين استعماری ضد ھای انق�ب با مبارزه " برای امريکا خارجی سياست در جديدی فاز ِگشودن سپتمبر، يازدھم
 " و" جھان در ھراسی اس�م پروژه رواج ،"اس�می انق�بی ھای ھضتن با مقابله " ،" ميانه خاور و درآسيا کشور
 سناريوی جھت در اھدافی و"  امريکا منافع حافظ تروريستی ھای گروه پرورش و ايجاد زمينۀ ِساختن فراھم

  )      ٩   (. "  بود امريکايی – اسراييلی

 بالقوه مانع تنھا را گرايی اس6م کمونيسم، حذف و ردس جنگِ ِازدوران پس امريکا که داشتند اظھار ديگری ِتحليلگران
 خفه برای بھانه يک به تنھا جھت، اين به و مينمود قلمداد خود جھانی سلطۀ ِتحکيم برای بھانه بھترين حال، درعين و

                           ...                     داشت نياز دنيا، تصاحب سپس و جھان سرتاسر در گرايی اس6م تنفسی ھای سلول ِکردن
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 نشر به مقاله جنگ ضد يا" وار انتی " انترنتی درنشريۀ سپتمبر يازدھم حادثۀ از پس که گانی نويسنده و تحليگران
 آن اجرای ِساز زمينه و سپتمبر ١١ حادثۀ اصلی ِطراح امريکا دولت يقين بطور " که اند گفته صراحت با اند، رسانيده

  داشتن دراختيار مدعی بعنوان امريکا که کرد باور ميتوان چطور. ست ادعا اين مويد نيز موجود ِمدارک و اسناد. بود
 "                              ؟ باشد روبرو ابھام با حادثه اين ِقوع و علل چرايی ِخصوص در ارتباطی، و ای رسانه اط6عاتی، ِبرتر فناوری

ِپدراقتصاد بنام که" فريدمن ملتن"  گرديزی داکترعزيز را ازآن بخشی که دارد سخنانی ميشود، ياد جھانی داری سرمايه ِ
 ميتواند که  آنچه : " ...ميکند نقل چنين ، "درافغانستان جھانی جامعۀ سياستھای و ھا طرح موفقيت عدم " کتاب نويسندۀ

 که ميباشد طرحی و بفکر وابسته اتاقدام بقيه آمد، پيش بحران وقتی. است ُبحران منجرشود،  گونی ديگر و تحول به
)                                                                                                       ١٠ ."  (است گرفته شکل و بوده درجريان قبل از
 داد انکشاف را ھا گزينه موجود، سياستھای برای بايستی ُبحران  ِگرم گرما در  : "که ميکند ع6وه موصوف نويسندۀ 
 اين مھم. باشد پذير نا اجتناب ديگر که آيد در وضعی به سياسی ِناممکن ِحالت يک که نگھداشت زنده زمانی تا آنرا و

 جمع {سوانح يا و شد با سياست ِعالم بنِد و زد و  توطئه زادۀ بحران ُاين که نميکند فرق آيد، پديد بحران ُکه است
 ِقبول به مجبور را زده ُبحران جامعۀ و شد اندرکار دست سريع بايد. باشد آورده بار آنرا طبيعی ادثحو و } سانحه
)                                                  ١١" (...کند سقوط موجود حالِت ِقھار ِدامن در که  نگذاشت و ساخت پذير نا برگشت ِتحو:ت و تغييرات

 گی چگونه ِپيرامون را زيادی سوالھای ھايش، بررسی طی که است ازمحققانی ديگر يکی نيز" یمالئشوسک نيکو2ی" 
. م.١ " بنام ازھموطنان يکی را محقق اين شدۀ منتشرِ مطالب. است نموده مطرح نيويارک شھر ھای برج ريزی فرو

 از ھايی گوشه اينک، که است هنيد رسا نشر به افغانھا مرزی برون ھای وبسايت از يکی در و نموده ترجمه" شيری
  :                                                                                     ميکنيم درج اينجا در آنرا

 دراراضی پيما ھوا يابی رد و ای ماھواره گستردۀ سيستم دارای) سابق شوروی اتحاد مثل(امريکا متحدۀ ايا2ت" 
 تحت آنھا. ميشوند اداره نيز ای ويژه سيستم بواسطۀ حتی ھواپيمايی، مراقبت برجھای ازسوی تنھا نه که خودميباشد

 بزنند، دست پيچيده ِعمليات به بتوانند ھکرھا که معمولی ِتلفن شبکۀ با و بوده امريکا ملی ِامنيت سازمانھای ِکنترول
        . "                                         ندارد ارتباطی

 تروريستھا بدسِت پيما ھوا چھارده يا يازده ِشدن ربوده از که است اين انگيزترين حيرت : " که ميکند اضافه نويسنده
. دارد ادامه نيز ديگر دقيقۀ شصت تا چھل پروازھا چھارھواپيما، ِشدن ربوده از پس حال، درعين و ميشود خبرداده

ً مستقيما آن گزارش و آورد می پيش ای العاده فوق ِوضعيت خود رھوايی،مسي از آنھا ِشدن خارج مدت، اين طول در
 ناشده حل معمای يک بعنوان است؟ نشده گزارش مورد اين در چرا. ميشود داده امريکا جمھور رييس به " با: " به
                                         :  نمايد ُکمک معما اين ِحل به زير سوال چند ِپاسخ ِيافتن است ممکن. است مانده باقی امروز تا

 ھای نيرو ھوايی پدافند رديابی سيستم و ھا گاه فرود ِ مراقبت برجھای ِازديد توانستند می مسافری پيماھای ھوا چگونه
 نه و غيرنظامی زمينی سرويس نه چرا صورت، دراين ميشدند، ديده آنھا اگرھمۀ ؟ شوند " پنھان " امريکا نظامی
 کاغذی ِپاسپورت حاليکه در چرا ندادند؟ نشان واکنش خود ازمسير ھواپيماھا انحراف به نسبت نظامی

 حاوی قوی ِمافوق ضربۀ ِمقابل در مقاوم ِسياه ھای جعبه ولی آمده، بدست بطورسالم ھواپيما ربايندۀ ِتروريست
 نيستند؟ فھم ِقابل ِاط6عات ھيچگونه محتوی بودن، استفاده پروازبخاطرغيرقابل ِ مکالمات وھمچنين، پرواز ِاط6عات

" پيمای ھوا برخورد ودرلحظۀ برخورد ِزمان تا جھانی مرکزتجارت دوقلوی برجھای با2يی ِطبقات از کسی چه
 فلمبرداری ِدوربين چند چرا ميکرد؟ فلمبرداری"  اير2ينس امريکن " ھواپيمايی شرکت به وابسته" ٧٦٧- بوئينگ
 نقطۀ روی بر ھمزمان بطور فرمان، يک با گويی نيويارک، ِمختلف ِمناطق در قرمست تلويزيونی و سينمايی
 دربارۀ تحقيقات ِآغاز از قبل حتی بوش، جورج ِ بمديريت امريکا ِدولت دليل چه به بودند؟ کرده تمرکز ھواپيما ِبرخورد

 ھای رسانه ھمۀ مغرضانۀ نمايشھای کُمک به ،٢٠٠١ سپتمبر ١١ حادثۀ ِروز ھمان درست تروريستی، ِعمليات اين
 :دن بن اسامه { يک شماره تروريست بسوی را جھانی جامعۀ افکارعمومی ، "واقعی دشمن  "دربارۀ امريکا، جمعی

 ِبسيار خارجی سازمانھای و روسيه وفنی پزشکی انساندوستانۀ ُکمکھای ِ پيشنھاد ِازقبول امريکا دولت چرا کرد؟ جلب} 
 آن، منافع مدافع بعنوان امريکا متحدۀ ايا2ت کنگرۀ و امريکا مردم چرا کرد؟ ناعامت حقيقی شخصيتھای و ديگر

 در روز ھمان ھای پرواز ِ مسوول ِمدير چرا نشدند؟ ملی امنيت ِ مسوول ِفدرال ھای نھاد رھبری استعفای ِخواستار
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 چرا بخشيد؟ ھم ستحکاما را خود ِموقعيت حتی نشد، جلب مسووليت به فقط نه) ابرھارت رالف ژنرال (امريکا،
 حدود در آنھا از يک ھر ِدرساخت که برج دو چرا... نشد؟ ازکاربرکنار آشکار، ِشکست اين از پس سيا ِ سازمان ِرييس

 معنای به را ساختمانی مصالح ھمه اين انرژی کدام شدند؟ بخاکسترتبديل ًعم6 رفته، بکار آرمه بتون تن ھزار پنجصد
) آتشفشان حرارت ازدرجۀ بيش (ھزاردرجه سه تصور قابل ِغير ِحرارت درجۀ چنين و کرد لتبدي پودر به کلمه واقعی

 امريکايی ھم و اروپايی متخصصان ھم ... گرديد؟ ديگر ماه سه درمدت برجھا بقايای ِسوختن ِوموجب کرد توليد را
 به داخل انفجاراز درنتيجۀ کهبل پيماھا، ھوا برخورد دراثر نه جھانی مرکزتجارت ساختمانھای که اند باور براين

  ..."    شدند تقسيم کوچک قطعات

 ِانفجارمخازن دراثر نيويارک قلوی دو برجھای: " ميدارند اظھار) ١١/٩ تغييرسرگردان (امريکايی فلم ِگان سازنده 
 ويران يکاامر امنيتی سازمانھای را برجھا نشدند، تخريب درساختمانھا ٢٠٠١سپتمبر ١١ درصبح ھا پيما ھوا ِسوخت
 . "                                                                                  کردند

 وضع رغم فرانسوی،علی ِمحقق يک براينکه مبنی رسيدند نشر به الکترونيکی ھای نشريه ازطريق ھايی گزارش
 پردۀ ِپشت ِاسرار که تحريردرآورده رشتۀ به کتابی ميگرفت، صورت امريکايی مقامھای ازسوی که ھايی محدوديت

 چگونه که بود سوال برايم ھميشه  :  "است گفته او. مينمايد افشا مستند بگونۀ را نيويارک ِشھر ِانفجاردوآسمانخراش
 ی درجه با و مدت کوتاه ِآتش چگونه ... شدند؟ مبدل  ازخاک تلی به ناگھان جھانی، تجارِت ِمرکز ِعظيم ِبرج سه
 ثبت به برجھا ِپايين طبقاِت از انفجارکه صداھای ... بريزاند؟ فرو ناگھان به را برجھا فو:دی تيرھای توانست پايين

 "                                                 است؟ بوده ھايی چيز چه ِشدن منفجر براثر رسيده،

 و آتشزا ی ماده يک که نانوترميت وجوِد بر مبنی دارکیم به تحقيقاتم ابتدای در  : "که است گفته فرانسوی ِمحقق اين
 که يافتم دست فروريخته برجھای ھای درخرابه کند، ذوب را فلزات سرعت، به ميتواند و بوده پيشرفته انفجاری
 دوقلو، برجھای اين... است شده برجھا پايينی طبقاِت تخريِب ِباعث که اند بوده زا اشتعال مواد، اين ميداد نشان

 آنھا داد، قرار ازعقد پس ب�فاصله، و شده خريداری گزافی بسيار مبلغ به اسرائيلی يک توسط حادثه، از قبل وماهد
"                                                                            ...است يھودی ثروتمند يک خريدار شخص. ميکند بيمه قيمت چند دو به را

 نشان استخدامی ِمدارک. بود برج دو اين ِمحافظان و نگھبانان کليه اخراج ديگر، توجه قابل ی نکته: " دافزاي اومی
َسمت در کسانی وفقط اند کرده تغيير حادثه، از قبل برجھا ِنگھبانان ھمه که ميدھد  برج نقشۀ از که اند باقيمانده شان ِِ
 ِميان در اينکه جالبتر و شناختند می بخوبی را برج ِحساس ِمناطق و پذير ضربه ِنقاط کسانيکه يعنی. اند داشته آگاھی
 درآن اسرائيلی پنج که موتر يک روز، درھمان آنکه ديگر دليل... دارند وجود نيز گذاری بمب ِمتخصصان اينان،
 و بودند قلو دو برجھای ِريختن فرو از فلمبرداری ِدرحال حادثه ِروز نفر، پنج اين. دستگيرشدند نيوجرسی در بودند،

 بدون آنھا. بودند گرفتن جشن و کردن خوشحالی درحال دوربين مقابل و کرده روشن را خود ھای) 2يتر (فندک آنھا
 تا داشتند ماموريت آنھا که کردند اعتراف تلويزيونی برنامۀ يک در مذکور ِافراد. شدند برگردانده اسرائيل به محاکمه،
 ھای برج در اينکه رغم به چرا که است مانده باقی اذھان در ھميشه سوال اين...دکنن مستند را سپتمبر يازدۀ ِحم6ت
 شان کدام ھيچ بنابرآن و نبوده کارحاضر درمحل سپتمبر، يازدھم روز در ولی ميکردند، کار يھودی چھارھزار دوقلو،
 )                                 ١٢..." (نشدند کشته

 حادثۀ : " نوشت امريکايی ِکارشناسان و انديشمندان ِازقول خويش م٢٠١٣سپتمبر اهم درشمارۀ " ريسرچ گلوبال"
 بلکه ،)آی.بی .اف (و) ای.آی.سی (مانند تنھا نه حکومت، اط6عاتی ھای شبکه ِدرموجوديت چطور سپتمبر، يازدھم
. ان(ملی امنيت شورای راييل،اس موساد کشورمانند اين ناتويی ِمتحدان درواشنگتن، امريکا ديگراط6عاتی شبکۀ شانزده

 سفيد، کاخ ھوايی، ميدان امنيتی ِگارد ھوايی، ترافيک کنترول ادارۀ مشترک، ھای نيرو فرماندھی ،)دی. ای.آر. او
  "                                                   گرديد؟ فلج امريکا ملی ِامنيت دستگاه چطورھمۀ ؟ گرفت صورت غيره، و کانگرس

 حکومت ِدخالت امريکا مردم تا نمود احتوا را سال پنجاه که ميکند ع6وه سوال، اين ازطرح مذکورپس شريۀن
 مصنوعی تا نيست ضرورت دراز ِمدت چنان ِشدن سپری امروزبا اما فھميدند، را درايران دکترمصدق ضد درکودتای

   بيرون ھا واقعيت که است نيويارک حادثۀ از پس دھه يک تنھا اين،. بدانيم را نيويارک ھای انفجارآسمانخراش ِبودن

 .     زنند می
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 ملی فريب " بنام کتاب ِنگارش به اقدام که است امريکايی برجستۀ ِدانشمندان از ديگر يکی نيز"  گراب دکترکراکت"
 را " القاعده " توسط نيويارک شھر ِآسمانخراش دو فروريزی حادثۀ درآن، و نمود" جھانی تجارت مرکز درمورد

 مشکوک ِمرگ ِپيرامون ، "جمعی ھای کشتار اناتومی " زيرعنوان ديگری ِکتاب ِنگارش طی وی. ُبرد زيرسوال
َبرد می نام چنين اين ھا ازآن سپتبمرپرداخته يازدھم حادثۀ درمورد گويان حقيقت و ازشاھدان تن نزده ِبرانگيز وسؤال َ                                            :
 پرينکيوتا، سالواتور،ولرلی ديويد ژنرال، اسميت پل،کريستوفرلنديس،،يوھانمن کنت،اکارت بورلی،جنينگز

،  وبت . پری، جوين سوزان،ھمليتون نانسی،برتاچامپين،گراھام ديويد،اوران اچ مايکل ،اولسن باربارا،دبوراپالفری
 .ولستون سناتورپل، پرساناکلھشتی،ديويدکلی،کوسينيچ

ً ع6وتا.اند شده نيست سربه " امريکا ملی امنيت آژانس " ازسوی با2 ھای شخصيت که است آمده شده منتشر ِدراسناد
 نامه ِسانسور ھای ازراه سپتمبر، يازدھم حادثۀ به مربوط ِحقايق نگھداشتن خاموش غرض متذکره، ِآژانس که شد گفته
 بوده درت6ش نوشتاری، و تصويری صوتی، ِنشرات وساير سکايپھا کتابھا، ُبکھا، سفي وبسايتھا، الکترونيکی، ھای
 . است

 بود اين گردانيد، متردد و مشکوک امريکايی ھای مقام ِکردار تا گفتار درمورد را جھان و افغانستان مردم که يی نکته
 ھای مقام ميشد، گفته که درزميکرد بيرون به ديگرمنابع و امريکا نظامی ھای نيرو ِ درون از کرات به گزارشھايی که
 را او نميخواستند اصل، در ولی ميدادند، سر را 2دن بن اسامه دستگيری يا تعقيب ِشعار ِدرظاھرامر، کشور آن

 غول ھای طياره توسط" بوره توره " ھای تونل ِبمباران بحبوحۀ در و م٢٠٠١ سال درھمان حتا چنانکه. نمايند دستگير
 نظامی ِفرماندھان بود، قرارگرفته طالبان ضد ھای نيرو جانبۀ ھمه محاصرۀ در ًکام6 منطقه که یامريکاي پيکر

 پاکستان خاک بسوی تروريستی ِرھبران ساير و الظواھری ايمن م6عمر، 2دن، بن ِفراراسامه برای را راه امريکا،
 از قبل که داشتند اظھار" صليبيون ُکشی نسل رينآخ افغانستان " کتاب نويسندۀ ازجمله ديگر، ِمطلع منابع. بازگذاشتند

 امريکايی ھای مقام به) موساد (اسراييل جاسوسی سازمان بخصوص جھان، ِکشور چندين نيويارک، حادثۀ ِوقوع
 مي6دی ١٩٩٩ سال در حتا  که است اثرآمده درھمين. است راه در کشور اين عليه حم6تی که بودند داده ھشدار

 تنھا نه تخنيکی، ِآ2ت ترين ازمدرن استفاده با امريکا فضايی ِتحقيقات مرکز و) ای.آی.سی (ريکاام جاسوسی سازمان
َبرد بسرمی درکجا او که داشتند آگاھیً کام6 بلکه ميکردند، گوش را 2دن بن اسامه ِمکالمات  زمانی حتا که شده گفته. َ

 بسرميُبرد، اش خانواده اعضای و ھمسران با اهھمر قندھار، درو2يت " ترنک " بنام يی درمزرعه 2دن بن که
 گرفته نيزوظيفه مسلح و مطلع) امريکايی – افغانی( ِ مختلط ِتيم ويک داشت کافی معلومات و اوعکس از ای.آی.سی

 زآغا امريکايی، ِص6حيتدار ھای مقام اما، دستگيرنمايند، سھولت بهً تقريبا را رھبرتروريستی تااين بودند آماده ًوکام6
 .                              ساختند باطل لعل و ليت با را عمليات اين وانجام

 ِ رسيدن بقدرت و امريکا جمھوری رياست کرسی به بوش دبليو جورج ِگزينش که نمودند ع6وه تحليلگران
. " بود ونظامی جنگی ِاقدامات و ھا سياست ھمين اجرای مقدمۀ درحقيقت، درآنکشور، نوين ِکاران محافظه ِگروپ

 را} سپتامبر يازدھم {فاجعه اين ھای ريشه" : مينويسد چنين امريکا جامعۀ ِمعتبر ِگان نويسنده از يکی ،"گورويدال
 يک در دوم، جھانی جنگ از بعد امريکا متحدۀ ايا:ت. جوکرد و ُجست امريکا متحدۀ ايا:ت خارجی سياست در بايد
 حکومتھای نگونی سر به مواقع بسياری در که است داشته قرار يگرجھاند ھای کشور از بسياری با دايمی جنگ
 کشور در امريکا منافع از حفاظت منظور به را مردمی وضد کار خشونت ديکتاتورھای و است انجاميده مردم ِمنتخب
     )                                                        ١٣ "   ( .است داشته ھمراه به مربوطه

 ستريت وال (ی روزنامه سپتامبر، يازدھم تروريستی ی حمله از پس: "  مينويسد ھمچنان امريکايی نويسندۀ ھمين
" کارپوريشن کار:يل "درخدمت که است ايستاده سالخورده ِبوش جوان، ِ بوش ِسر ِپشت در"  که نوشت)  ژورنال
 ھزينه امريکا ی متحده ايا:ت اگر. ميباشد امريکا دفاعی صنايع پيمانکاران ازبزرگترين يکی شرکت، اين. قراردارد

 و" کارپوريشن کار:يل "دھد، افزايش :دن بن تروريستی ھای فعاليت ِساختن متوقف منظور به را خود دفاعی ھای
"   .کرد خواھند کسب ھنگفتی سود} درامريکا {بوش ی خانواده و عربستان در :دن بن ِثروتمند ی خانواده نتيجه، در

)١٤ ( 
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 سپتمبر يازدھم تروريستی حادثۀ ِپيرامون تحقيقی مقالۀ يک نگارش طی مشھور، ِنگاران ازروزنامه يکی" انورمسعود"
 به حمله طرح : " ميگويد چنين رسيده، نشر به امريکا ِمتقاعد  ِافسران به متعلق" تودی وترنز " تحليلی پايگاه در که

  خطوط ٧٧ پرواز}  با {طياره که است ازآن حاکی قاطع ِمدارک. . . بود شده حیطرا سپتمبر يازده از پيش افغانستان،
 تکذيب سپتمبررا ١١ رسمی گزارش نيز علمی قوانين و نکرده اصابت پنتاگون به ٢٠٠١سپتمبر ١١ در امريکا ھوايی
 ِباعث  آنچه ميدھد نشان موجود ِمدارک و شواھد : " مينگارد خويش مقالۀ از جايی در مذکور ِنگار روزنامه."  ميکند
 ..."                                                                                                                  طياره نه و بوده منفجره مواد يا و راکت شد، پنتاگون ِساختمان ِديدن صدمه

 فرمانده" ک6رک وسلی جنرال "درآن که نمود پخش را وتصويری صوتی ِسند يک" ريسرچر گلوبل " تحقيقاتی مؤسسۀ
 عراق، ھای کشور تا داشت برنامه قبل از امريکا " که ميدھد شھادت صراحت با و شده ديده سخنرانی حين ناتو اع6ی

 يا تاگونپن که ميکند ع6وه سخنرانی اين در وی. "  سازد دگرگون را ايران و سودان سومالی، ليبيا، لبنان، سوريه،
 :                      داشت نظر در را آتی اھداف ، "تروريسم عليه جنگ " طرح از امريکا دفاع وزارت

 آورد در کنترول تحت را آنھا ميخواست که ھايی ملت به تروريستی ِبستن اتھام-١

 آرد بدست ) باج (غرامت ميخواھد پاليسی، اين ادامۀ با -٢

.                                                                                                                 گذارد سرپوش نظر مورد ھای حکومت سرنگونی ِغرض خويش جنگی ِلياتعم با2ی وسيله، اين با -٣
 رژيم ازنوع چند ھايی پادو و متحدان ِوجود نيازاست، متحده ايا2ت پردۀ ِپشت ھای برنامه عملی ِتطبيق ِدربخش آنچه
. اند داشته دراختيار را آنھا بدينسو، سالھا از سفيد کاخ ھای مقام که است جھان و منطقه در عربستان و پاکستان ھای
 امريکا ابرقدرت ھای حمايت ِکسب و ازيکسو وسياسی مالی ھای سودجويی و پذيری دستور با متذکره، ھای رژيم

 واين اند کرده ايفا امريکا برای را ِآورمعرکه آتش و کُن صاف جاده ِنقش پيوسته گر،دي ازسوی وجھان منطقه درسطح
 .                                                                           است يافته مصداقً کام6 افغانستان ِقبال در بدينسو سال چند از بخصوص، آنان، گزاريھای خدمت نوع
 ِاسرار پيرامون حادثه، اين ِمختلف ھای گوشه بيان و شرح ضمن" لورانت ايريک " بنام ِدليرامريکايی ِقينازمحق يکی

 مستقردريکی {ستانلی مورگن بزرگ کمپنی : " . . . مينگارد چنين نيويارک ِخراش آسمان دو فروپاشی
 را خود سھم ھفت و پنجاه و يکصد و ردوھزا مقدار به انفجار، ی حادثه وقوع از قبل روز سه فقط ،}ازآسمانخراشھا

 غولھای از ديگر يکی لينچ مريل. .. آورد بدست دالر مليون يک اعشاريه دو مبلغ ِاثرآن، در که نيد رسا بفروش
 که رسانيد بفروش را خود سھم وپانزده دوصد و ھزار دوازده تعداد به سپتامبر، ماه دھم تا ششم ھای روز در سرمايه،

 دالرحاصل مليون پنج واقعه، اين از اير2ينز نايتد يو. . . آورد دالربدست ھزار پنجصد و مليون پنج غمبل مدرک، ازاين
 نيده رسا بفروش سپتامبر ھفتم و ششم ھای روز به فقط را سھم چھار و چھل و ھفتصد چھارھزارو تعداد به چون نمود،

 يازدھم ی واقعه از قبل را خود سھم شانزده و نجصدپ و ھزار چھار تعداد به 2ينزنيز اير امريکن  شرکت. . . بود
)                                                                                                   ١٥ ( د آور بدست سود دالر چھارمليون مبلغ مدرک، ازآن که رسانيد بفروش سپتامبر

  :                      گرديد افشا درآنھا آتی نکات سيد،ر نشر  به که تحقيقاتی ِساير نتيجۀ 

 باطل ًقب� را سپتمبر يازدھم روز در شان ھوايی ھای مسافرت امريکا، دفاع وزارت عاليرتبۀ ِکارمندان از تعدادی* 
       .                                                                                  بودند نموده

 با:ی ميگرفت، صورت  نيويارک انفجاردرآسمانخراشھای فردايش که درشبی معمول، ِخ�ف دبليوبوش، جورج* 
 ، مييگيرد صورت حفاظت ازآن سخت و  بوده ھوا به زمين موشکھای با مجھز که فلوريدا ِ مسطح ھای بام از يکی
                        .                                           ُبرد می بسر

 ھای درجه به زلزله تکانھای انفجارنيويارک، با ھمزمان کولمبيا، مشھور دانشگاِه در سنج زلزله ھای دستگاه * 
 .                              نمودند ثبت را ريشتر درجۀ دو اعشاريه سه و دو اعشاريه يک

 جريان سپتامبر،  ماه نھم و ھشتم ھای روز به که ميگويد" رستت فيدوسياری " برق ِشرکت ِکارمندان از يکی  * 
 ."      افتادند کار از ھم ايمنی ھای کامرهً طبعا و شد قطع ساعت سی مدت برای برق

 تجارِت ِمرکز برجھای ريزی فرو با موازی که ميگويد" دريگويز رو ويليم " بنام برجھا ِمحافظين از ديگر يکی* 
 .                             شنيدند پايينی طبقات از را تیانفجارا صدای جھانی،



  
 

 

  ٩تر ٩  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 بنابرآن، نميشد، ديده  درآن پيما ھوا از اثری رسيد، نشر به پنتاگون ِانفجار ِازمحل بار اولين برای که تصويری* 
 . بود کرده اصابت پنتاگون عظيم عمارت ديوار به کروز موشکھای از يکی پيما، ھوا بجای که ميگويند تحليلگران

   وغيره ديوار سوراخ ِعرض و طول اصابت، ِمحل ِارتفاع اصابت، زاويۀ مانند علمی ِدقيق ھای سنجش چنانکه

 . ميکند تأييد را با: نيزنظريۀ

 و گرديده سلب قبلی ِازمحافظان سپتامبر، يازدھم حادثۀ از قبل ماه چند آسمانخراش، برجھای امنيتی ِامور ِمسووليت* 
)                                                                       ١٦.   (ديگر دليل ھا ده و ميشود سپرده بوش دبليو برادرجورج"  بوش مروين"  اختيار در
 و تخريب از ناشی غبار و َگرد ميان در : " گفت ھاگن کوپن دريونيورستی شيمی ديپارتمنِت رييس" ھاريت نيلس* "
 ايجاد يی درجه ٢٥٠٠ حرارِت خود ِدرانفجار که اند کرده پيدا"  نانوتيرميت " انفجاری مادۀ برجھا، ِريختن فرو

 در بلکه نشده، داده انتقال ھا پيما ھوا توسط انفجاری مادۀ اين. . . کند ذوب آسانی به را فو:د که است قادر نموده
 منفجر دور راه از و  است شده بسته ساختمان اسیاس فو:دی ھای ستون به و شده بجا جا کسانی توسط ساختمانھا

 ) ١٧  (. "اند کرده

 اير2ينزمعرفی امريکن ھای پيما ھوا ِگان رباينده ِبعنوان که نفری نوزده ِانتشاراسمای ِدرمورد سياسی، ِتحليلگران 
 شماره پرواز ھای پيلوت یاسما وقتی که اند گفته ًمث6،. اند کرده نشانی را برانگيزی شک ِتذکرات و نيزنکات شدند،

 ھرگز باشد، داده اصابت پنتاگون ِديوار به را طياره گويا که پيلوتی نام چرا ميشود، اع6ن) ١٧٥ (شماره و) ١١(
 ھشت ِتابعيت نفرو دوازده ِتولد ِتاريخ ، "ھواپيماھا گان رباينده " تن نوزده جملۀ از چرا که پرسند می ھمچنان نشرنشد؟

 شامل اسمش که" عبدالعزيزالعمری "که داشتند نيزبيان را نکته اين تحليلگران است؟ دهنش توضيح نفرآنھا
 کونسلگری به ) نيويارک  ازواقعۀ بعد چھارروز(سپتمبر ماه روزشانزدھم به وی ولی بود، نفررباينده نوزده ِفھرست
 ديگر يکی نيز، و ؟ است شده متذکره ِفھرست ِدرج اسمش چرا که ميکند اعتراض کرده مراجعه درجده امريکا

 سال سپتامبر ماه در درامريکا، پيلوتی فن گيری ازفرا پس است، گفته" الشھری وليد " بنام منتشره ِليست ِازشاملين
 خونين حادثۀ با نه و بوده درآنجا نه نيويارک، حادثۀ روز به يعنی. است نموده ترک را کشور آن مي6دی، ٢٠٠٠
  .                                                                                                است هداشت ارتباطی سپتامبر يازدھم

 رسمی راپورھای طی سپتامبر، يازدھم حادثۀ از قبل ،)ای آی سی (امريکا مرکزی ِاط6عات ِسازمان که شده گفته 
 ھای ھفته در :دن بن که آيد می بر} مخفی { ھای يافته عۀازمطال " که بود نگاشته سفيد کاخ ھای مقام عنوانی خود
 "                                                                                          .انداخت خواھد راه به اسراييل و امريکا اھداف عليه را تروريستی حملۀ آينده،

 با سوال اين بود، اگرچنين پس،"  گرفت خواھيم قرار حمله مورد زودی به ما  : "بود گفته ِراپورخود در) ای آی سی (
 ازھمه برخورداری رغم علی کشور، ص6حيتدارآن ِحلقات ساير و پنتاگون سفيد، کاخ چرا که ميشود مطرح جديت
                                           آورند؟ بعمل يی بازدارنده اقدام زمينه اين در نخواستند امنيتی، و دفاعی ِامکانات گونه

   )دارد ادامه( 

  

  

  

  

 


