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 ۹۲/۰۴/۹۰1۳                سراج الحق ببرک زی ځدراڼ ژباړن:
 

 کېاو ریښتیافلم په ښکار بن الدن د اسامه 
 او مارتن کنووبي هڅیراګجوزپه دی: کواالنیل

 سرچینه: د شټرن مجله
 
  :استخبارات یا څارګره ادارهمرکزي  امریکا د

له ورسته  مودېاوږدې  د په څه ډولڅارګرې ادارې  سي ای  اې  لخوا  د امریکا دبن الدن مشر د ترهګرو بنسټګر 
 برید وشو،خونړي کور ن الدن پربپاکستان کې د اسامه میاشت په دویمه نېټه  مۍ دکال  ۹۰11د شو. و پښو وغورځول

څنګه  .کې  ووژل شوکورخپل په ترهګرو جنګساالر  دچې په ترڅ کې 
شپه کې  ټاکونکيرخلیک ب دغه په او  ومومندل شو ځاينپټخوندي  د ده 

 .څه پیښ شولپه رښتیا 
څنګه چې  څیړلي،قضیه بن الدن  د پلټوونکو او ونخبریاالمجلي  رنشټ د

 .شولترسره عملیات  توګهریښتیني په 
  

Zero Dark Thirky  امریکا  ،د المانچې  ،دینوم  فلم سینمایيدا دهغي
بن سامه او دفلم  نوموړي ،وښودل  شونړۍ په ډیرو سینماګانو کې  او

                                                                                                              .کیږيوژل  موندل اوڅنګه دی چې  ،يښی  لکید وژل الدن 
ې ژبه کې په پوځ شفیریا تورې  دغه Zero Dark Thirky د فلم نوم

. ږياستعمالونکي شیبې ته ټاکیوې برخلیک  مهال ویش یا د وخت یو
 .دی  ،، ورسته نیم ساعته دنیمي شپې څخ ،،  دلته مطلب

سمون په ریښتیني ټوګه و ریښتیا له یوبل سره فلم ایا آچې  ،دا ده پوښتنه 
 ؟خوري او که نه

فلم باندې  په .سینمایي فلم لیدلي دیامریکایي دغه په خپله )ژباړن( ما 
 .زما خپل  نقد او نیوکه

لم ډګ دغه دوه نیم ساعته ف  Zero Dark Thirtyمخکې له دې چې د)
ګوتنیوکوالندې او هنري  ، ادبيسیاسيترسختو شي، فلم په نړیواله کچه 
او شورماشور سیاسي  یوفلم دښکار ن الدن دبراغي. په نړیواله کچه 

پردغه فلم کې متحده ایاالتو په  امریکاد. ان نجال جوړونکې فلم دیج
د  یانوامریکا ي، چې دغه فلم دسړی سم نه پوهیږ. نقیص بحثونه وشول و ضد اوټوده  ،نیوکې  يسخت يباندې ډیر

 شکنجوځورولو،  دد سي ای اې  له الرې یوه هڅه کیږي، ترڅو فلم، یاد دغي نجو میټودونو ته مشروعیت ورکويشک
هنري،  بل هنري  فلمونوڅخه  یود  ي او یا دا دغه  فلم د هالیووډکړل ش او شدت را ټیټ کچه ،وجنایات ضد بشر او

 .سوداګریزه  فلم دی
سره  کميخپل وجدان له  مح انسان دوجدانه  با فلم هراجنټانولیوني نړۍ راښیي.  موږ ته د سي ای اې د حالت همدغه 

ه ډول یو څپه  کېجګړه  یو ټوکې په څیر د ترهګرې ضددچې شکنجه ورکول او ځورول  ،مخامخ کوي. پوښتنه دا ده
 ،ترهګرې ضد جګړه کې یو رول ولوبوي.  په فلم کې داسي ښکاري دچې شکنجه  ،زه شتهاجا دایا آرول لوبولي شي. 

 .برخه دهوي امریکایي سیاست یو مشروع  منل ش داو ځورول ورکول  چې شکنجه
 .په موندلو کې اغیزمنه  پیریوتي. دغه  فلم په خپله  ښیي چې نه یا شکنجې د بن الدنآپوښتنه دا ده، چې بله 

 . دوره ویره کړو او بربري حکومت توره  چې د بوش د نشته، موږ ته اجازه
 .  یوه  ستره بیلګه ده انسان ښکار دا په  تاریخ  کې د. ستر تاریخ دییو انسان د ښکار یود دا

 ،دا په دې مانا ده، ښودل کیږينندارې ته  شکنجې، ځورول او ربړولبندیانو دچې په دې ډول تلویزیون کې  په فلم او
 ورکولو  شکنجې. ورسره په ټوله نړۍ کې يورښکاره شتوکي یو نورمال ځورول  ،کولبندیانو شکنجه  د تهخلکو چې 
 .مشروعیت ورکول کیږيډول یو  ته 

باید لخوا  ډمۍاکا دجایزې  د  راوسکا دغه فلم د ،نشيکاندید د بایجایزې نوماندي ته  ردغه فلم د اوسکا له همدې امله
 نه ریښتیا. ،تبلیغاتي جګړه ده کمپنۍ ډهالیوودلم دغه فځکه  ،کړل شي بایکوټ
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کالونو  وپه تیرو لس .ه کیني، هغه سړی یوستره ګناه کويته چوپه خولدخلکو شکنجې، ځورولو او کړولوچې څوک  هر
، ځورول او یا ي ګناه خلک شکنجهب څومره په دغه  پټه جبهه کې، جګړې د اوکې  کې د ترهګرې په وړاندې جګړې

 .بسمالوم دی اته  (ج)هللا ي یواځ، د هغي حساب ديشوي وژل 
 
     چې پاکستان کې د  ټه کلهپه دویمه نې میاشت د مۍکال  ۹۰11 دچې  ،پلټيقضیه ټرن مجله د اوسامه بن الدن شد 
 .شولپیښ وریښتیا څه په کې په دغه شپه  ،رید وشوالدن  پر استوګنځی ب بن
 

  ټهدویمه نې میاشت  ۍ ل د مکا ۹۰11*  د 
(  خپله لو )مریمده   ،واریدل نونه غږ  ډلې د راتللوپلټونکې او  کېونتعقیبځان دخپل  کله چې بن الدن په دغه شپه کې

 ! چراغ مه مړوه ،وویل ته )امیل(  لي ښځېته ولیږله او خپ بیرته خپل کټ
، ستورې هم هنه لیدل کید سپوږمۍ ،هوه شپه تورکې اسمان د شمال لویدیځ  ارام ښار ابیټ ابا په دپاکستان په دغه شپه 

له امله په ډار  اوویرې  دد ډزو  ،غوریګ ،ونوغږ  چورلکو د بل نه وو.هم نو چراغونه پر واټوان نه لیدل کیده او 
 .غپیدلسپې ګاونډکې  یوڅو

ګوتې وسلو ته  دغو ، دهوې شوي يایښودلاو د مکاروف تومانچه    AK-47کټ تر څنګ په الماري کې دبن الدن د
 .نه وېهم  وروړي

 وه دفون لاو د ت سوه  یورو پیسې ګنډلې شوي وېې څوو ک. په  پټي وهه پټو تر خپل ځان تاوکړیوه خړتل  بن الدن 
نمبر فون لت P.C.Oته  د قبایلي سیمې  د طالبانوشمیره  فون  نمبر او بله ګرځنده تیلد پاکستان لپاره د یو ، یوهشمیرې 

خپل ، تر عقیب الندې واو تر ت بن الدن پټ له کله نه چې د نړۍ ستر ترهګر راهیسې، کالو دڅویا پټو دغه څادر ده  .وه
 .ځان تاو کړي وه

 .باسيار یواځې انتظبس ، دی دریږيوره شپه کې غلي دی په ت .څه وکړي اوس چې ،ره نه پوهیږيدی نو يدا ځل
ې ککړکۍیون په ټلویز بارک اوباما دټه خونه کې پاو ه خوندي په یوه ډیر ونودکانفرانس مانۍ په همدې وخت کې دسپینې

بلکې د ده   ،څخه نه دننهکور ددده  الوتکې ،کوي ېالوتن کېاسمان په باد دشپي آابیټ دد دروڼ الوتکې  .ته ګوريده 
 ډیر مخ  ده لید، د .وانه ایښودلي ديزنګ ولسمشر خپل السونه پر لیږي.ورنځورونه اڼه په ژوندی بڅخه باندې د کورد
لکه  .کړي ديروېبلکول خلک ټول چاپیر کې ګرد چې ده په خپل ،. داسې مالومیږيښکارياو جدي حیران  ارخطا،و

 نږدې وزیران.ده ته مرستیال او خپل  ،ینرخپل مشاور
او  رکونوو لسو ځور ورسته له لمبر دښمن اول دخپل دولت  ،دیدا وس پیل کړي همیانوامریکاچې  ،هداسي ښکاري لک

 .چ  شي نشي کولي، دی باید هم انتظار وباسيهېولسمشر  په همدغه شیبه کې .لونو څخه لمنځه وړيکا شرموونکو
 

 مه نېټه  11کال د سپټمبر میاشت   ۹۰۰1د*  
وچه  توده  ،دلمر ځالندهیلي ښار کندهار کې ئنستان په سودافغالکه کې هوا واشنګټن نیویارک او په برید په ورځ  د

. دا دی سره یوځای ناسترد علي البهلول اسامه بن الدن د خپل باډیګا. په همدغه ورځ هوپه شان  هوا سوځوونکياو
 . مشر وویل د القاعدې ،مهم خبر ولیددغه نن زماسره چې تا  ،ډیره مهمه خبره ده

 د خوست د غرونو په لور  او ووالړ هڅخښارکندهار  دخپلو ملګرو او باډیګاردانو سره دخبرې ورسته دی تردې 
  بلپر هې سترې ودانې یووڅنګه په نیویارک کې دوچې  ،ته البهلول په ټلویزیون کې ولیدلساعته ورس. څوشو روان
 نګیږي.ړرا پسې 

لور ته خپلي  ړي اوپالنه وک ،ساتنهلور کوچني  خپلي د و، دی مجبور و.ویښ ناوخته رک اوباما په دغه ورځ تر ډیره با
سیاسي ورکونکي ځوان ژمنې یو ډیر دی  و. سناتورکې ایاالت په  Illinois اوباما دمهال  دا .ونیسېد شیدې بوتل 

کې اوسیدو. دوی دواړو یوبل همدلته سره یوکورپه و دواړو لونې او ښځي سره د خپلشیکاګو کې په دی و. چارواکې 
 .ووي کړ سره  واده له یوبل ه کاله مخکې هیژندل او نوپ
 بیا  اوښودل کیدل انځورونه او خاورې  دد ګر ،برجونه دوو د ،دالوتکول پسې ب یوپرتوګه کې په پرلپسي ونوټلویزیونپه 

 .بریدونو شک پرې کیده دچې  ،ښودل کیدهانځور  سړییو د
حده کې د متښارونواو دارالسالم  نایروبي  کې کال  1۲۲۱په . و ښه اشناله ډیر پخواڅخه بارک اوباما د دغو پیښوسره 

له  ، د ده پالر د کینا کې هستوګن وخونویو له دغو سفارت پهاوباما خپله په . شولتر سره ه ایاالتو پر سفارتخانو بریدون
 .هیواد څخه دی

  اې ای سې د فون تیل یدو.ټیلفون زنګ وشړنګ کوشني کورکې په نیمه شپه کې دیوپه ویرجنیا دیو ځنګله تر څنګه  د 
بیرته نه غواړي چې  ،ښتنه کويپو پخواني همکاران ده د څخه ده له  .ې امر دینیمخک Michael Scheuer، د ولخوا 

پوځي  ګړې. دغه ځانووکال کې ایښودل شوي 1۲۲۱نسټ په قطعه ب دغي د. راشۍ ې قطعي تهپوځیوې ځانګړې 
ن باید بي ضرره دبن ال اوساما چې ،هودا  موخه یواځیني قطعي پوځي  د اونومیده په نامه   Ales زوي قطعه د ده د

 .يکړل ش
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  Scheuer  که د ده خبره  ٫٫پخوا وژلي وېدی ږ موکه  ،وهډیره اسانه دا چار ،،سره وایياو ډاډ  ډګرپه لفون کې ت
 په  به سلو کلونو کې  په ورستیو او قطعي به خپله دنده څوکاله پخوا سرته رسولي وې ، ځانګړېاېمنلي شوي و

 . نه واي تر سره شوېوخت  چ هېشنبي په ورځ  سې د تاریخي بریدداسي  یو کېنیویارک 
نیوکه  کړي  وه  وه څیړنیزه لیکنه کې ه  په یدځکه  و.شړلوڅخه  له خپلې دندی Scheuerکال کې سي ای اې 1۲۲۲په 

 پنځه ورځې سړیتورن دغه چې  ،موندلي وهانو پوځي اجنټقطعي  ځانګړې  Alesد دههغه مهال  چې ،او لیکلي و
 .الړ شيوریښود چې پ ا ًپه میاشت کې قصد د هغې کال د مۍ بن الدن پله په خ موږ . کې پاتي کیږيپه ښارکندهار د

یو  دغه سړیځکه  .ورکړه زامنفک کولو سڅخه  د دندیخپلي له ته Scheuer  له همدې امله ن حکومتوټنیکل دبیل
 و.  ګوتنیوونکې سړیافشا کوونکې  ،او رسواکوونکي  مهنابد

 .تر دیفمرکزي دچیرته چې د سي ای اې  ،راغيبیرته  تهLangley خپلي پخواني دندی   Scheuerپه بله ورځ 
تر لري فد له خپلډ ځانګړې Alec Gruppeچې د  کې چیرتهګونبزه  ه په یو دلیکلو میز د زیرخونې  Scheuer د

ه و شمیر له دیرشوڅخ. د اجنټاند سي ای اې  اجنټان راغلل  ډیر نور نوېدلته ورځوکې  څو. په دغه شوي دی ایښودل
 ،و ،، Jen ،،  مستعار نوم   دښځې شتون درلود،هم  ښځه  شننوونکې ه . د دوی په منځ کې یونوته وخوتپنځه اوویا ت

 .ديپاتي شوي   نوم او پیژند تر ننه پټاصلي د هغي 
 

 میاشت جنوري د  کال  ۹۰۰۹د *   
ه کره شواهد او مالومات نه لرلو. دوی د ځای ځایګي په اړد بن الدن  دوی چې ،باید اقرار وکړيد بن الدن ښکاریان 

. ډیرې اراده نه ماتیدونکې وهلوړه دوی د نیولو د اما  .وشوي   پټ  چیري سړیچې تورن  ،نه پوهیدل نه وه اوه ته پت
 .تې هم نه اخیستليصخخپلي قانوني رخوځیني  . ان ته راتلل نووتردف وخپلبه داوونۍ په پای کې هم  اجنټان

شننونکې  دقضیي ،، Jen ٫٫ښځې لکه دلته  .وېپه دنده ګمارل شوي  ښځینه ډیرې ه ه کې تر نارینلډ په دغه ځانګړې
دوی بلکې  ،نه درلودهمالومات  او پوهه هیواد په اړه ځانګړېیو د  ښځو شننونکو . دغولريپه څیر دندې او پلتونکې 
فون ثبتې شوي خبرې او لیټ انځورونه او د تد سټال  Jen .مالومات او پوهه لرلځانګړې لې په اړه یا یوې ډدیو سړی 

 ثابتيي ماډلد انسانانو  په پرتله ښځه د نارینه چې  ،ثابته خبر ده دا. پرتله کويسره ګوري او له یوبل نور مالومات 
 .شي لیدلي پیژندلي او ,کولي تشخیص اړیکې ډیرې ښې جوتي

Scheuer ګمارلي ټولي ښځې  ېدنددغه  پرهغه مهال ډیره مینه په  به ده  ،که دی په دنده کې پاتي شوي واېي، ایو
 .وې
 

 نوامبر میاشت د کال   ۹۰۰۹د*  
تحقیق پیل کړل. دوی  اونې درویژ ،پوښتنېترهګرو څخه  په ترهګریزه تورنو نړۍ کې ګردې په  اجنټانوای اې د سي 

او په نښه  وپیژندل وو،   ورنو تورنه تهغو خلکو چې  په ترهګریز د ،مستعار نومونهبدل یا  اواصلي په سلګونه نوي 
اړیکې د یو بل  ومالومات او واسنادراټول شویو  دټولوچې  ونه شوکړي، دسي ای اې اجنټانو همدې وجهه  په  .کړل
 .او کنټرول کړيکې وګوري پرتله په  سره 

محمدالقتاني  کې د چې په ،شوه جوړ بندیخونهبه  ګوانتانامو لپاره د ترهګرو راټول دلخوا  بوشحکومت د
Mahammad     al-Qahtani بیا  ،کیدل پیل اتبه تحقیق . د ګهیځ په  څلوربجوپوښتنې درویژنې وشوېورځې  ۴۱ څخه

بي په موزیک  د  Christina Agulira دی به د .يي کولپټ سترګيخپلي ري به دوام درلود. کله چې ده ونیمې شپې پ د
دده  اوغړ په سړو خونو کې ودریږي لساعتونه ساعتونه لوڅ  و، دی مجبور .کیدو ولویښراباندې   ه غږکچې جګ

دی  .څکول کیدویخوا  خوا د الوڅ لغړ هکوټه کې به په  ،وو ي شوي کې تړل په زنځیرونو به  السونه او پښې
دی چې  ،په دې باور وو مستنتقیند القتاني . ورښیي  لکه یو سپيچلونه ټول دوی ته خپل چې دی  ،وکړل شوي مجبور

 .وي لريسره ښه پیژندګللقاعدې مشرتابه بریدګر پیژني او د ا ترهګر ټول شل پیښې  مبرسپټ لسم دویو د
 

  کال په لومړیو کې  ۹۰۰۳د *  
خالد شیخ محمد ده ته  پالن جوړولو مشردپیښې  مبر دلسم سپټویو چې د تو په بهیر کې القتاني اقرار کوي،اد تحقیق

د  چې څنګه دی رکونه  ورزده کړي وراو ټ چلونه ده ته. دغې سړی و لي پیژنده ورپه ناماحمدالکویتي د ابوی سړیو
 دکې د الکویتي نوم  تحقیقاتو په پیل  د. ويواست بهر ته ي او وباسرا رپوټونه  ،خبرونهپټ ځیني متحده ایاالتو څخه 

 . ي وشو او ورک وب پوښتنو درویژنو په ستر سمندر کې ډد ټولو اسنادو، سي ای اې 
   یله  اې ورکولو پشکنجیا دا د آچې  ،ده ه خبرنجالي جډیره دا یوه  . ولې القتاني دغه نوم واخیستچې  ،هپوښتنه دا د

دغي  نو وینو چې  ،وګورو ته  ودونومیټه کولو حرمت  بي ا ًقصدانساني او د انسان غیر دد بوش حکومت که موږ   وه؟
 .مرسته  وکړه ښه پراخه توګه په کې لوژنداو پیګرو په وړاندې  مبارزه هتر دنو ومیټود

چې خالد شیخ نیولي شوي دی  ،لي ویدوی به ورته وی ،وي شوي   غوليخوا لجنټانو ا داې  د سي ای  به  تانياو یا الق
  .پټ وساتي دی  چې ،نه دی ه مجبورنوره  تاني او الق
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ګر ډ یوه مرکه کې په  دی په. دي کړيپوښتنې و ا اتتحقیقتاني څخه القله هم  انعلی صوع Ali Soufan مامور  FBIد 
 ترالسه شوي.دي نه ې رې له المالومات د شکنجڅخه القتاني له چې  ،وایياو زغرده 

. تر دې مخکې ده نامیده Johan . دی بیا ورستهراغي یسړنګي ته یو نوي امبارزې څ د په وړاندې ترهګري د  CIAد
ده  وده،لردنده دکې  KGBپه ین یمرپوټکله چې د والډ .څانګه کې دنده درلودهیوه په د سي ای اې لپاره هیواد  يروس د

 باسکیټبال د ځواني څخه  ده د ،و او ارامه سړییو جګ تکړه  Johanپه اړه چمتو کړي وه. ین د پوټیوه پوهنیزه دوسیه 
. دهړه یوه نابرابر جوړه دوی  دوا. ويکار کسره له یوبل  اوس په ګده څنګ په څنګ   Jen او   Johan .لوبه کوله

یوې خواته او فکر دوی دواړو خپل ټول ځواک  .خوله نشي نیوليخپله چ هې ښځهدی او دغه  بله  یوغلی سړیدی  
  ،ترسره کړي ه ويچې دوی خپله دنده ن تر هغي  ،دوی ویلي وو .بن الدن ومومي بالخرهپه پای کې  چې ،راټول کړي

 .اخلي نهوا هم معاش میاشتني خپل به  یدو
 

 کال په لومړیو کې  ۹۰۰۴د *  
الوتکه یوه دی  په   CIA.وړيسره له ځان الدن  ته یولیک  بندی  .ګل د عراق په شمال کې نیول کیږي پاکستاني حسن

وهل ډب وهول او ګل ښه  .کیږي هستول ې پټي بندیخوني ته یوکې پولنډ په دی احتماال اروپا ته والوځولو. يکې ختیځ
 .خوب ته نه پریښودل کیږيدی  ،کیږي پوریوهل دیخوا خوااه باندې نووالدیو کیږي، په
دغه پوسته وال  ډیرې وخت او  یا پوسته وال څخه خبري کوي سړییو پوسته  وړونکې  یقاتو په بهیر کې دګل د تحق
 اې  . دا دوهم ځل دی چې دسې اییږياحمد الکویتي نومابوسړی مخبر دغه چې ،وایيدی او  ورځيته بن الدن 

 .اجنټان دغه نوم اوري
ځمکه د ښار په  .ځمکه اخليټ اباد کې دري  نمرې ابیپه  نوم  باندې  بدل بل یو  چې دغه نوم لري پهدغه سړی 

 .دهپرته  لري  که څخه یو څو سړ یمۍسترې پوځې اکاډ د دپاکستانځمکه دغه  اوکې موقعیت لري  څنګ
و نریو کړکیو سره هم  ور ورسته دریم پوړ دیو څموده  لږدی  .رغولهودلته یوه دوه پوړیزه ستره ودانۍ  الکویتي 
دا ودانۍ د دبن . يلرهم  یا دوش شاورشوي یکو څخه جوړ پالست او دزرغون رنګه تشناب دغه کور یو  ،جوړوي

کل اټدی . سره راکډه کیږي او څولمسیانوخالد ، مشر زوي دریو ښځود د ترهګرمشر دغي کورته  .الدن  نوي کور دی
 .ته ورکويیامخبر  یورو په میاشت کې  خپل  پوسته وال سل 

ټ ید اببن الدن   .کې اوسیږيیا میلمستون ورخونو کور په نهمدغي سره دکدې او د ورور له د خپلې ښځې هم الکویتي 
 سي اواو د بي بي وي  کې تیرپل ټول وخت دکور په دننه . دی خچ خبر نه دیغرونو څخه هېسیمواو له شاخوا  اباد

. بن الدن  په ورځ کیدای شي چې ګواښ پیښ کړي ،په تلویزیون کې ګوري. انټرنیټ او تلفون نشته الجزیرې خبرونه
بدلون په اقلیم د دد فلسطین او دی  دلته  .الرښونه کويیي   دینسپیڅلي تر هغې ډیر چې داسالم  ،ځ کوينووه ځلي لمو

 ن آاو قر ژبه  عربيد ده ښځې ماشومانو ته  .لیکيلولي او  شعرونه هره ورځ  . د خپلو لمسیانو سره  اړه لیکني کوي
 .باندې مدرسې ته ځې دیواځې د الکویتي زوي د کور څخه ورزده کوي. کریم 
دغوا هګې، چرګانو د، چرګې هګې اچوي ېدسلو څخه ډیردوی ته ، يسه هاللوپ یوپه اوونۍ کې دوه  ځلي دوی 

، چښلو  وي ډیر  ځواک يشهوت  چې د سړی ٫٫ Avena-Sirup،، په نامه دشربت یو ډول بن الدن  .شودې کمښت نشته
 . په څیر اغیزه لري درمل  Viagraطبعي  یوناني یا یو ډول دا شربت

سپیني   خړي  ده به تل خپلي .خپروليیې ویډیویي اعالمۍ ته نړڅخه له دغې ځای دالقاعدې مشر په مستقیم ډول 
          .   ڼه د سرو زرو لیکو سره  هم اغوستلهعربي چپکلي ښتر ټولو  خپله  به  ده او وورکا رنګته تور ږیرې 

 .چې بن الدن چیرته پټ شوي دی ،او پلتنې وکړيومومي ې له الرویډیوګاڼي  وشویتل هڅه کوله د خپرې ای اي سي 
غږونو مرغیو ثبت شویو  یوګانو کې دپه ویډدی تر څو  سپارل شوه،وته دنده  کارپوه سړی اوغږ پوه ماهر المان یو د

 دا وپیژندل شي،او یا شي ږونو له الرې  سیمه وپیژندل غ دمرغې  د یاي اوسیدو ځای تثبیت کړ له الرې د بن الدن د
 .ديڅخه  مېیمرغې د کومي سدغه  چې

مهال د بوش  . داږيیلږ اخیستل کیر ډ ر کې تای اي  په مرکزي دف کال راهیسې د بن الدن نوم د سيیو دکه څه هم 
 .وګرځولي  په لوري وسلو ویزو وژنیه لډ د جګړې، صدام حسین اوعراق  پام د ټولخپل  حکومت

یواد ډیرې زیرمې د امریکایي دغې ه دله همدې مهاله  ،شو راوپرځولله واکه یکتاتور کال کې که څه هم ډ ۹۰۰۳په 
   .راغلي په ولکه کې څارګرې ادارې  سي ای اې داو پوځیانو

وو سترو  دله  بن الدن چې  ،هغې راپونو پسې ګرځې کله ناکله زړه نا زړه د سي ای اې مشر   George Tenetاځې یو
 .یمه کې اوسيس ډلو سره د پاکستان په شمال لویدیځ 

 ی یو دم  له د .ځانګړې ځواک جوړ کړي وهیو لپاره د بن الدن د نیولو که څه هم   Michael Scheuer کال  ۹۰۰۴په 
په بشپړ ډول منحل کړل هم   ،، -Alec ،،ځواک کال کې د ده ځانګړې ۹۰۰۱ورسته په کال . یوووت څخه ي ای اې س

غلي د  او هچوپپه  ،همداسي په پټه دواړه  دي ،دوی ونکېپلټ نه ستړي کیدونکې  دوه سرسختهJen او   Johan شو.
 .اندې کار کولوماموریت باودنده  خپل ژوند پر
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 .چ چا سره نه پیلويهېله وې هم چ نه ګرځې او دی نوي ملګرتیا، چې بن الدن هېپه دې پوهیږېژر ډیر دواړه دوی 
هم   Jenاو  Johan ته دیو بل شي   .ده هماغسې وړه  خه مخکېمبر دپېښې څسپټولسم وید لکه ایره راتګ ډدده د تګ 
ترهګر په  مشران او جګپوړي ې ټول شبک دېد القاع کال پوري ۹۰۰۱ دڅخه ترکال  ۹۰۰۹هغه دا چې د  ،پام کیږي
 .ه بلکې په ښارونو کې نیول شوي ديمو کې نیس زواو غرنی په کلیوالي دو ی. ديشوي  نیولېکې پاکستان 

 
 ټه نې  ت لومړيکال د اوګس ۹۰۰7د *  

وند سناتور ګموکرات یدد ایالت   Illinois. دخورا مهمه وینا واورويپه دغه ورځ یوه ن کې ما باید واشنګټبارک اوبا
  بي تجربې، ساده او کمزوري سړی یو ، دی ده مخالفین وایي . دتحده ایاالتو راتلونکې ولسمشر شيد م، چې غواړي

دهر  .کې خبرې کويمخ په  را ټول شویو خلکوو د څو سوکې  رپه یو نړیوال سنټښار کې   Woodrow Wilson د .دی
 ته  د بوش حکومت  .کويخبرې  څخه له دغو موضوعاتوهم  دی ،يدخبرې  امنیت او ترهګري چا په خوله کې د

القاعده او بن بلکې  زموږ موخه عراق نه .دهه پامه غورځیدلي لخپله اصلي موخه  دغي حکومتچې  ،وایي اوباما 
 ترهګريچې  هغه هیوادونه لکه پاکستان اوونه باسي  ي، دی به ډیر انتظارشولسمشر  کله چې دی ،دی وایي. الدن دي

 السونهپه  وخلک ووالړته خبرو   هد . دزغمي نه و  نور، داسي هیوادونه به دیپټنځای  یوترهګرو لپاره  ي او د روز
 په څیر سړییوکوباي دهم لکه چې اوباما  ،وایي ورځ یوه به ورسته موکراتان ی. کین اړخې دوکړيټکې  ډیرېځښتي 

 .فکر کوي
د د بن الدن سي ای اې څوموده مخکې چې  ،شوهچې داخبره جوته  کله ،وګرځیداو باما خبرو لپاره دا یو ثبوت  د

 . ونه نیول شوهلته دی او  وتثبیت کړي  ځای انځېپټن اوسیدو او
بم غورځونکې ن څخه . له واشنګټد څووسله والو سره ناسته درلودهکې  ،،توره بوره،، ډبرینه کالیوه افغاني په الدن  بن

 وشو.د بیرته راګرځیدو امر  ،ږيرسی موخې ته و يچې خپل ،مخکې له دېتکوته دغو الو وې اوشه هوا کې الوتکې پ
   یي ځواک پر توره بوره بریدکوماندو  ځانګړېپوځ یوامریکي . د هځښته ډیره وپه کې اندیښنه  ملکې تلفاتوځکه د

 .، خو بن الدن په تیښته بریالي شوشول ګیالې ووژل نډیر جپه برید کې  ،ووکړ
سم یوڅه جګړه کې ، د ترهګرۍ ضدویل به  دویچې  ،پام شواو غوښتنو ته  اتواحساسهغي خپلو خلکو اوباما دبارک 
 . نه دي

Mark Owen  نه غواړي خپل ستر دوښمن وموميحکومت ده هیواد  دولې  چې ،وناهلیي شوي هم ډیر.  
Mark Owen   دAlaska  د عملیاتو په ځواک کېهیسې د ځانګړود اوو کالو را ده  .و سړیډبګن څخه یو غټ جګ 

Joint Special Operations Command  (JSOC)  دنده تر سره کولهپه نامه. 
لي عملیات تر تر ټولو ګران او پیچ دوی  ترڅو ،رامنځ ته کړو ځواک ل د متحده ایاالتو پوځ دغه ځانګړېکا  1۲۱۰په 

ې چې په جګړه یزو سیمو کې وګړ، امریکایي وګړې راخالص کړيرغمل نیول شوي یامریکایي لکه  .سره کړي
. هم ترسره کړي وژنيحاالتو کې  وښکار کړي او په بیړنېترهګر  ،باسيسیمې څخه راجګړویزوله  ،وي ويشایسار 
Owen د دریو کالو راهیسې په Seal –Taem Six  ه نوره هم . دغه ځواک د ځانګړو ځواکونوڅخدنده ترسره کويکې

ضي  حم د څومیاشتو راهیسې داو ده پوځې ملګرې  Owen .دیځواک  زل شويوزده کړو ر په ځانګړو مهارتونو او
 .دلګرم ګرم ګرځې هسي پسي  ره ونکې خالي سړیاو وې رپوټونو ،نګوسوګهوایي 

 
 نېټه مه  ۹۲ میاشت کال دمۍ  ۹۰۰۲د *  

ده د چې  ،، هغه څه تر سره کړي کوماوس دده مسوولیت دی .راهیسې ولسمشر شوي دی اوباما د څلور میاشتو
 .کوله ت سره  غوښتنهأپه جرهال نو پرمټولټاک

وکړه او وویل: زماسره یي ورته  اشاره  ،وکتل ه ترځنېو ناستو پرمهال څلورو تنو و دیوه ورځ اوباما دملي امنیت 
 دجنوري میاشتي راهیسې د سي ای اېدی  و،   Leon Panettaکسانو په منځ  کې یو  ور. د څلوراشۍ ته  پوړ پاسني 

ټول خپل ولسمشر پسي  دوی و.   Rahm Emaneul سیئتر رد اوباما د دف بل سړییو  .شوي دی نوې مشر ټاکل
چارو په سر کې   حکومتي زه غواړم چې د بن الدن ښکار زموږ د ، ولسمشر وویل  .روان شولور ته تر بیضوي دف
 .شو عملیاتي  پالن غوښتوونکي قدیو دقی دوی څخه  په ډیرشو ورځو کې لهپه دې اړه  . اوباما ولیکل شي
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 Johan. محسوس کیدههم  کېتر په زیرخونوفمرکزي دسي ای اې  یا د Langlay ان  د زورراوړلو فشار  د ولسمشر د
غور ډیر  یو دی .دی «Roger» نوي مشر مستعار نوم ددوی د  .مرسته ترالسه کړه سمدستيیودم دواړو    Jenاو

فتر کې خپل دپه کټ  لیدونکي. ده یو ټوه لیدل کیږيد ده په خوله کې کله نا کله سیګریټ ن اوجګه غږ لري   ونکې
اجنټانو په  نورو د دی لکه د سي ای اي د سي ای اې یو نوي انځور وړاندې کوي، Roger .دی دځان لپاره ایښودلي

ي په وړاندې دیوې جګړې په څیر هر ش ه  دنده کې دپه خپل چې ،نه دیهم ري او دی دنور په شان اوښتان نه ل شان لنډ
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 د اسالم مقدس دین ته اوښتې  د څوکالونو راهیسې مسلمان شوي او  Roger .ګوريورته همداسي یا  چلند وکړي او
 .په سجده کې ویني  لمانځه ې د تر کفکار په دخپل دی د کله کله د ده همکاران دی. 

ته  یوه بریښنایي جټکه  Jenورځ فون په همدغه لدغې ت ,فون  راغيلتیوته ي ناببره الکویتناڅرګند ځای څخه یو د
 مامورینود سي ا ی اې ، ته راغيیا مخبر  د اړیکو سړی بهر سره له  د ده  او یا وال تهلفون د بن الدن پوست .ورکړه

  سړی فونکونکېلې دمه  دټدتر دسي ای اې مامورینو .کیدهاو اوریدل څارلڅخه ډیره مودې له فون لد الکویتي ت خوال
 .وليځای نشو تثبت

 ،، ؟شي کوۍ، ته اوس څه ،خو ته ورک شوې و،، زموږ څخه کړي له خلیچ څخه فارس  دیو پخواني ملګرې فون لټ
 .فونکونکې پوښتنه وکړهلټ

 .الکویتي وویل ،وومهم  له هغو سره چې زه پخوا  ،بیا له خپلو خلکو سره یماوس  زه 
Jen  دالقاعدې په چوپړ کې  پخوا په شان لکه دچې پسته وال ه شوه ډاډ   هغه و،ول کړي ټویتي په اړه راډیر څه د الک
 .شوهچې  راڅرګنده  ،وه نشانه او اعالمه هدقیقلومړنۍ  یوه  داته کار کوي. د څوکالو راهیسې  احتماأل بن الدن دی او

John   آوJen  ولیکله په نامه  ،،ومي داعالیمو اناټاو نې د نښي نښا ،،ه د نلیک څیړنیزه یوهسره  په ګده. 
ټ په دې ست په میاشت کې دسي ای اې یواجنباندې کارپیل کړو. د اګدسي ای اې ډیرو اجنټانو د الکویتي پرموندلو 

یو  سړیالندې  تعقیب چې د ،ده دا هم وموندل .ځای په پښورکې مالوم کړياوسیدو  د د پوسته وال چې  ،بریالي شو
 قیبوي او دی دوه ګنټې ورسته ابیټ اباد ته عت ر دغه سړی. د سې ای اې ماموچلويجیپ موټرې کیسپین سوسز

 رسیږي.ورپسې 
  Johanمالومیږي. په څیر جنکې کالدیوې دغه کور  کوره تعقیب کړو،، موږ دی تر یوای اې مشر ته لیکې د سي 

 .خبروي سمدستي سپینه ماڼۍ  Leon Panettaمشر  ای اې دسي
  John  او Jen د خپلو همکارانو به  دوی  .وکړي پوښتنې هم  په اړه  نورې چې د هر شي  ،دواړو زده کړي وو

ایا الکویتي د القاعدې څخه  .،،دشتون لپاره شته  دغې جنګې کال  د چې کوم بل المل،،بحثونه کول په دې اړه سره 
دوی د دې  قاچاقبر سړی دی.یو معمولي جنایي س او یا دی  ؟ان له همدې امله  پټويدی اوس ځ پیسې غال کړي دي او

شکې او یو تل John.  ريله بن الدن سره کومه معامله لدلته دی  چې، ې یوې پایلې ته رسیږيای کو بحثونو په پولټ
 . ،،دلته ويهم چې بن الدن ،سلني  احتمال لري ۲۰چې  ،،دی وایي  ،و  محتاط سړی

. دوی له دغې کور جوړ کړوته ورمخامخ  د بن الدن جنګې کال بل  پټ کور  یوکې ه ابیټ اباد پدسي ای اې اجنټانو 
ره داسي جامو ته به کتوسځان مینځل شویو  پر سر دیا رسۍ  لیدلي شو. د پړیهم یا تلي  ور انګړدکڅخه د بن الدن 

په دغه ومان اونهه ماشځوان سړی ، یو ښځې يدرنورې  سربیره او ورور  له کورنۍپوسته وال  د، چې اټکل کیدو
ور قدمونه  ژور ژندې  ابلو وپ پرپتیو  زرغونو هره ورځ د، چې یو سړی لیدل و . دوی داهمجنګې کال کې ژوند کوي

انځورنو په مرسته  د دغي  دسټالیت دان شي کوالي  دوی نه. راګرځيسره په وړو وړو ډایرو کې ګرځي اخلي او ور
 دغه ګرځیدونکې سړی د سي ای اې خلک . دی ځوړلنډداوږ ا ټاټ ترپال یمخې ته یوکور باغچې  د .مخ ووینيسړی 

، او وپیژنو تثبیت کړودی  ،ولي شواکموږ څنګه  ،. دوی وایيپه نامه یاده وي ،،اوږد اوږد ګام اخیستوونکې ،،د 
 .ستي یوه  ته یو فکر ورغيسمد

اندې یو ړناروغي  په و  Hepatitis Bیا ټول ابیټ اباد کې د زیړيیو پاکستاني ډاکټر په مرسته په دسي ای اې اجنټان 
باید د ماشومانو  ، په ټولو کېکړيالسه  تر  DAN نګې کال له اوسیدونوکو څخه . په دې تمه چې د جکمپاین پیل کړو

خلکو د اباد  په ابیت  .سره پرتله کړي DNAد بن الدن د یوي خور له   . دوی غوښتل چېستل شيواخیڅخه وینه 
سته  وور . د پاکستان استخباراتودغه هڅه ودرولهکمپاین  د سي ای اې سمدستي یت وښود،ه حساسسرکمپاین د واکسیڼ

 .امریکایانو سره د همکاري په تور بندیخوني ته کړو دغه ډاکټر له بیا
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په ده ته  دسي ای اې مشر پینتا  ته والړ شي. Hawii کې تيصخرس په ید کرسممخکې له دې چې دامریکا ولسمشر  

او  دې سره ولسمشر ته یو ډیر عجیبهم له .عکسونه وروښودل ،، سړی اوږد اوږد ګام اخیستونکې ،،نګتن کې دواش
رامنخ ته احساس ډول  چې دغو عکسونو په ده کې څه ،پیداکیږي. ده ورسته هم ونشو کړي ووایياحساس غیریب 

یاتو پالن عمل دسمدالسه و. ولسمشر راویښ کړي اعتبار   څهانځورنو یو ،، دنبن ال ،، په ده کې دغې سړی  کړو.
 .جوړ ولو  هدایت  ورکړو

 CIA هوښیار او میړانه  د هیواد تر ټولو ځینو خلکو دغه سړی  ،پارلهته دنده وس سړییو مریکا څارګرې ادارې ا د
 پیژندلو.په  نامه  سرتیري 

.  زیږ یدلي کې   North Caroinaمو کالونو  کې  په  1۲۱۰په   William Mc Ravenامیرالبحر مرستیالد دغه سړید 
 د عملیاتو څو ډوله وړاندیزونه سره په ګده ولسمشر ته  CIAورسته د ده  .یددځانګړو پټو ځواکونو مشر  JSOC دی  د

. ې کال باندې  بمباري: لومړۍ  پرجنګهته ډیره پاملرنه وکړ دوی  په پای کې  یواځی دوو وړاندیزونو .کړلوړاندې 
 پوځې برید. بایدوماندو لخوک م پرجنګې کال باندې دیوې ځانګړېدوه
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رانه او  چې دغه جنګې کال و ،دیدونکې ټوکې  یا بم ته اړتیا وهچاوپوڼد   ۱۰۰۰۰ځکه اټکل  ،ژر رد شود بمباري فکر 
دی په و او  بن الدن  په کال کې  ، چې وویل شي منه توګه په ډاډه چې  ،هډیره ګرانه و . داد ځمکې سره هواره کړي

چې په  ،ناشوني ويډیره ګرانه او  . دا به چ ډول ونه نیول شيخلکو د وژلو مخه به په هې ه د بي ګنا. وژل شوکې و
  ترڅو د ستر ترهګر وژنه تاېید کړل ، وموندل شي د معایني لپاره یو ټوټه  DANکال کې د شوي  ویجاړهډول دغه 
 .شي

Mc Raven  دکړه سرتیرو د یو ناببره  پوځې برید د خپلو ټSeal-Team Six  په مرسته  غوره بولي . 
څو دقیقو کې برید ترسره لږو او پر دغه کوربه پهوالوځو په مرسته به د کال انګړ ته ورچورلکو   Black Hawkد 

. پاکستاني پوځ به ې  وکړي،غلي اوپه  ډیر سرعت سره  الوتنچې ډیرې ټیټې ،چورلکې کولي شي ځانګړې  کړو. دغه
ر  د ابیټ اباد ت چورلکې   Chinookدووې نور ې د  له دغو چورلکو سره به .خبر به هم نشي ونه پوهیږي اوچ  هې

دفاعي او تګ لپاره  امنیتي او دچورلکو د بیرته راهم والوځي زیرمې سره تیلو  د سون ټوکو یا دکیلومتري پوري  ۱۰
 .يکړترسره هم  غوندیتوب  دنده 

 .نه لري په کې نیوکهکومه  دعملیاتو پالن په ځیر سره اوري  او بارک اوباما 
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دغې سرتیري  یو SMS  ځانګړو ځواکو سرتیري د Marc Owen یوڅخه راویښ کړو.ناکام ،له ډیرو  کالونو ناهیلیو
 .انتظار ایستلوته Meeting 0800   .ستړي کونکې عملیات په نامه ده دیونا څرګند
  هډاډمنیوه  اوریدو له پلوه  خونه کې چې دیوه  په ونوکنفرانسناسته د بیړني یوه کې  Virginia Beachپه په بل ورځ 

 دکنفرانس په  خونوچې  ،څخه یو دیکسانو   Sealsاود وتخنیکران اټکل ددیرشو Owen. ترسره شوه ،وه خونهخوندي 
په دې ورځو کې  .اوس لیبیا او یا سوریه ته ولیږل شو چې موږ به اوه،کمان ګ ډیرو څخهی د دو .کې خبرې کوي

 ښکار کړو، دغو  UBLموږ به ،یو وایي حالت کېخوبیا هم په همدې  .دی دعربي نړۍ د پاڅونو څوړمینی یا پسرلی
کمپ کې داخبره  ګ په یودټرنن North Caroina . د یاده لویا لنډوالی سرتیرې تل د القاعدې مشر په همدې مخفونو 

 .یو ملګري وویلته   Owen.موندلي دیدوی  دی   ،چې هو : تایید شوه
په شان د میز په شمالي څنډه کې  خونه کې د تل Situation Roomبارک اوباما  څوورځو ورسته د سپیني ماڼۍ په 

، چې دوی د وپوهیږي همي د خپلو وزیرانو او مشاورینو لخوا دولتي نښان الندې ناست و، دی غواړ د يدولسمشر
ینې بیا ، ځني  بریالي عملیاتو چاڼس لیدلوسل ۱۰ځیني مشاورین د  .ه ورکړيمشورڅه دوی  عملیاتو په اړه څه وایي او

یا  ره وې و کې یوستره دغو عملیات چې  په ،. په پای کې اوباما پوهیږيسلني دبریالیتوب چانس شته دی ۳۰ وایي چې
 . ده ګواښنه  شته
ټوپوګرافیک له پلوه کټ مټ لکه د ځانګړتیاو سره طبعي ټول پوځ د ابیټ اباد سیمه دخپل  د امریکا یر کېپه همدې به

 .جوړه کړي وهول  ډ صنوعي مپه  کې   North Dakotaپه  اصل 
 له الرې  دکور انګړ ته  ور  د رسۍ به . سرتیرېپه دوو چورلکو کې ور والوځې به دپالن له مخيسرتیرې   Sealsد
د پالن له مخي  ځنډڅخهاو نډهپرته له خ باید. ټول شیان پیل کړي ونهبریدلوري په برجونو او دړو  . دوی به دشي کتهښ

کار  څه، چې څوک سم پوهیږي Carioپه نامه د  او یو بلژیکې لیوه سپیه سرتیرې میړټول څلور ویشت   .تر سره شي
، هغه دي ، داځلي څه شي چې ځانګړي خبره نه دهځانګړې  . دا ډول بریدونه او عملیات د دوی لپاره کومهباید وکړي

 .دیدا ځانګړي سړی 
 د لومړۍ برخي پای

 
 

 

                            

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 


