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 ۴۰/۴۰/۳۴1۲       سراج الحق ببرک زی ځدراڼ :ژباړن
                                                                                                

 د اسامه  بن الدن  ښکار په فلم  او ریښتیاکې
 برخه او ورستي دوهمه

 په دیګراڅیه  او مارتن کنووبي:  جوزلیکواالن ٬: د  شټرن مجلهسرچینه
 

 
 
 پوځ تر سترګو الندې دبن الدن کور د پاکستان   *

  کور نږدې والي  سرهدپوځې اکاډمۍ ته  د ده  . په څنګ کې موقیت لرلو ارښګارنیزیوني اد ابد بن الدن کور دابیټ 
 ،دې چې وپیژندل شيبي له کالونه کالونه دلته د ترهګرو مشر چې څنګه  رامنځته شوه٬شرمه ډکه پوښتنه دغه له 

 .هستوګن شي
 

 ٬٬ورننوځۍ او بن الدن ونیسۍ  ٬٬*  
پاکستان کې میاشت په اوله او دویمه نېته کال د مۍ  ۳۴11 مۍ په شپه دسرتیرو د سپوږ US Navy Seals څنګه د

 .ي نمبر دښمن ووژل شولومړدولت  امریکا دکې  ترڅ په٬ د برید کړوبرید پیل باندې نځی پټ  په مشردترهګرو
 
 د عملیاتو پیل   *

  William McRaven ې مشر لین پینتاد سي ای ا ورکړو٬  امر د پیلمه نېټه  د عملیاتو ۳۲اوباما د اپریل په  ولسمشر
 .په واک کې ورکړو وخت دقوماندې  پیل او بریدد ٬مرستیال ته د عملیاتو د پریکړېامیرالبحر د .دنده وګمارلودغه  پر

٬ بن الدن ونیسۍ او ورننوځۍ ٬لیکلي شوي سند کې لیکلي و٬ ورشۍ یو دقیقو پینتا په ۰۰بجو او  1۴په همدغه ورځ په 
 . ٬ بیرته راووځۍهلته نه و که دی

 
 المان کې تم کیدل   *

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zadran_sbz_de_asama_benladen_shekar_02.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zadran_sbz_de_asama_benladen_shekar_02.pdf
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عملیات په هرځای کې  ٬ چې  دوی کولي شي سمدستي دي داسې روزل شويځانګړې سرتیرې  Seals Team Six د
هیواد دغي  ٬ بیا دبګرام هوایي اډې ته لومړۍ  کابل ته نږدې  د ٬د المان څخه  افغانستان ته الوځېسر تیرې . پیل کړي

 .کیږي لرسواد پوځي هوایي اډې ته  بآد جالل تیځ خ
 
 پر پوله پټه الوتنه   *

 . کړيالوتنې  پیل څخه  بادآبجو د جالل  د شپې په یوولسچورلکې   Black- Hawkد مۍ میاشت په لومړۍ نېټه د
کستان هوایي ځواک ٬ د پاسمبال شوي  وېښې ختللي وسایلو باندې ځانګړو پرمچې چورلکې په  ٬داسي مالومیدې

د نورو  دووې سترې چورلکې  Chinick. دکې ووینيسیستم اباد په رادار ونشوه کړي٬ الوتکې تر ابیټترول کن
 .خوندې کړي  الرې امنیت . څود بیرته راتګ وري والوتيسیمو پیځ  لکو سره  سمۍ د ابیټ اباد لویدچور

 
 
 د بریښنا  قطعه کیدل   *

 . سیمه کې د سپوږمۍ په  شپه ه سیمه باندې بریښنا قطعه کړي وهټولپرې الدن د پتڼځمخکې د بن  سي ای اې مخکې له
 .شپه وههره خوا  توره کې 

 
 مه  ۳۲کال د اپریل میاشت  ۳۴11د    *

ول د دغې ډدفاع وزیر او  د ولسمشر مرستیال یوپلوته  .ته راغونډه  شوهنکې ناسوکوپریکړه  یوه  په سپینه مانۍ کې
د بهرنیوچارو  له بل  پلوه. و په ځیر کتلمالومات وډاډمننا سمو او نا و ته دتما مالو دوی دغوځکه  ٬هوابرید مخالفت ک

٬ ده په خوب وکړيیوه شپه اړه  دبرید په   . ولسمشر غواړيلیاتو پلوي کولهد دغې ډول عم واو ډیرې مشاورین وزیره 
 .٬٬ ترسره شي هو برید به ٬٬. وویل کېیځ  هبل ګ

  
 مه  ۳۲کال د اپریل میاشت   ۳۴11د   *
ام هوایي ډګرته او ورسته دبګر افغانستان دله المان څخه  ٬تهالمان واکونه د شمالي کالیفورنیا څخه ځ ځانګړې  Sealsد

ده دغه ښځه    .برې کويسره خ  Jenاجینټي  CIAد   Mark Owenپر مهال . د الوتنې الوتنه وکړه په لوري بادآد جالل 
ه ٬ چې بن الدن پډادمنه یېته څومره ٬ څخه پوښتنه کويله دغي ښځي . دی لیدلي وههم  مخکې په شمالي کالیفورنیا کې

 . زه سل په سلو کې ډاډمنه یمچې  ٬او وایي اجینټه ځواب ورکوي؟ لريدغه خلکو کې شتون 
 تندر  په  په څو ورځو کې د سپوږمۍ  نوره . برید بایدهتنګیدو و  د کړي پهد بری او را لڼدیدوورو ورو دبرید وخت 

 دده  . دیوالي بخاري ته ناست ود له خپلو ملګرو سره    Mark Owen. د انتظار په  دویمه  شپه کې  ترسره شيکې 
ورسته به ځکه  ٬يدی وای. شي مخ ته ونه ویشتل  Motherfuckerدغه چې  ٬دی به  هڅه وکړي وویل٬ یو ملګري 
 .مخ  یو انځور ووینيد چې د ده  ٬غواړيهرڅوک 

 
 لومړۍ نیټه  کال د مۍ  ۳۴11د   *

درې ته  اشینګنېم HK416 د  ٬مخابرېدووې  . کړلن چمتوشیا اړین ټولدبریدلپاره   Mark Owenوختيځ د ګهی
یوه جوړه  ٬٬ یو پالسرڼا ورکوونکو ډنډېله څو ډو ٬ونهالسې بم لویدتوپ پسکې په څیر توپ دڼدې  . دشاجورې

له ځان سره د ځانګړو حاالتو لپاره د څرمني دستکښ او  کته کیدولو لپارهښد ژر باندې پړي  پر ٬خې یا دستکښالسم
  Danielد ه چاړهتیرغټه یوه  ندکېبکمر. تر شا یي په واخیستې جیب کې دوه سوه ډالره نقدې پیسېالس په کیڼ د

Winkler اوسپنیزه ټینګه ده  د .پاسه واغستل شي د واسکټ  یو ضدمرمڅو د  ٬. د ده خټ ښه لوی وهځوړنده وه مهپه نا 
څلور  د ده سترګیو .اټکل څلورنیم کیلو ګرامه  وهوزن ل ټو تجهزاتودسترګیو لپاره د لید لوپه  شپه کې خولې او پوځي 
 .پاره  استعمالیږيلو لښه  لید شپه کې دچې ٬ لرلنونه ندوربی

 .و ډیرش کیلوګرامهټول و وزن جګړیز  تجهزاتد  Owenد 
. ولسمشر د ګلف لوبه وتولیکانو کلیسا ته والړکا دهرې یکشنبي په څیر د ون پینتانېټه واشنګټن کې لیومړي په لمۍ  د

 .بس کړهده  لوبه  ٬سوری ته ولویدهنهم  پسکې تو د ده  کله چې .کوله
 باد په لور آجالل  د ٬خونه دهد کانفرانس پوړ څخه چیرته چې  له پاسنيودانۍ د د سي ای اې دقیقو ۳۳و اوبج1۲پینتا په 

بیرته  ې څومره ژر کیږي٬ تاسو باید چ ٬کله چې دی هلته نه وهومومۍ او بن الدن ٬ . ورننه وځۍورکړد برید امر 
 .يوالوتلور  چورلکېدووې  اکونوځو ځانګړې   Sealsد .  راووځۍ
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 ټه دویمه  نې کال د مۍ  ۳۴11د   *

Mark Owen  یوه دقیقه  ٬٬.الوتنې  ورسته وویل دقیقو ۲۴د ځانګړوعملیاتو مشر د  ٬په الره کې  لږ سترګې پتې کړې
بل وو.  چراغونه یوڅوي لرډیر ٬ډې وپیژني ډرمونکې څوکې او دابیټ اباد شس کړي شي او  Mark Owen.٬٬پاتي ده 

  په دغه شپه مخکېمخکې له  سي ای اې .ټول چراغونه مړه وو دسیمې چیرته چې خلک اوسیدلپه ګرد چاپیرکې 
 یا د چراغونو مړول په دې ډول دهېچ مهال تر دې دمه  ٬کار کړي وومړولو د د چراغونو  بریښنا قطعه او دسیمې

 .شوينه وو ترسره کار بریښنا قطعه کول 
ه ولړزید . دفعتآ چورلکهلچمتو کړځانونه د کوزیدو لپاره  سړتیرو Seals  دکړوخالص ور چورلکې  تو مشر دد عملیا

 په کوم ځای کې ځان تم کړي او غواړي٬ چې وکړههڅه وراخطا    Mark Owen.درجې ښي خوا ته  تاو شوه ۲۴او 
ه  د پړې  دوی ځانون څو .را ټول شولسره کې  د چورلکې  په دړهټول دوی لدې  . سرهیرته ورننه باسيځان کابین ته ب

. رورو ځمکې ته نږدې کیږي. چورلکه وپښې  په هوا کې ځوړندې او للیږي  Mark Owen. دله الرې  ښکته کړي
     چې  ٬توده وه ډیره ٬ تر هغې. دشپې هوا ډیره توده  وهپه برخه کې خرابي رامنځته شوي دهبادپکې  ددچورلکې 

ور ٬ ترهغې چې هوا وهدغه هوا ډیره  ډپه   ٬او تم کیږي یږيو. توده هوا د دیوالونو ترشا راټولسي ای اې اټکل کړي 
 .و  Shit Shit Shit هغه  ٬په فکر کې یوشي ګرځې  Mark Owenدشوي وو.  ته فکر

یغ کوم . دی د عملیاتو په بهیر کې نیغ په نناست دیورته کې   Room په  Situation داوباما سپینه ماڼۍ کې ولسمشر  
په ژوندی بڼه  د الوتکو لخوا  اوګرځیدلي  د په فضا  کې دوه میله جګېابا د ایبټالوتکې . د ډرون رول نه لوبوي

                                                                                                                                    .     ښودل کیږي ي فلم  په بله خوني کېرالیږل شو اخستل او
 زه ٬ده وویل . په منډه بلي خوني ته والړجګ شو او سمدستي  ٬ دییوڅه له کنټروله وتليچې  ٬کله چې اوباما خبر شو

: دی د چورلکې له اوریدل کیږي  Admiral  Mc Raven . په مخابره کې امیرالبحر چې څه پښ شول ٬باید وګورمیي 
  تر سره  ره سم عملیا ت برسید دې   دوی به ٬روزل شوي ديدغسي پیښوته ٬ زما سړې ورسته وایيغورځیدو 

  .وکړي
Mark Owen  دا برمه کويپسته ځمکه   ورو  ورو ټیټیږي او ور چې څنګه د چورلکې پوزه  ځمکې ته ٬محسوسوي .

 .او راکوزیږي چورلکې څخه توپونه  وهې سړې د  Seals . ددقیقې دي ۲۴بجي او  1۳دشپې په سیمه کې  وخت 
اما په ډیره وارخطایي سره کله چې اوب ٬هغه شیبه ثبتوي  Pete Souza د واشنګټن په سپینه مانۍکې فوټوګراف 

یزه .  دغه انځورپه ژوندی بڼه فلم ته ګوري دي او. ټول هک پک الس خولې ته نیولي دی خپلهیلري کلنټون  ٬ګوري
 .هپه تاریخ کې ثبت شو شیبه

٬ بلکې له ښکته نشولباندې  پر بام دوی د پالن له مخې دجنګې قال   سړیو پالن بدل کړو٬ Seals د دوهمي چورلکې 
 .په نامه یو سپې هم شته  Cairoاو د  . له دوی سره یو ژباړنکوز شولبهر څخه ودانۍ 

Mark Owen  اوسیدهده ورور  دبه دغه خونو کې الکویتي او ٬پرخونو عملیات پیل کړل او ملګرې یي د میلمستون .
 دړه په بم والوځول د پریکړې سره سم    Mark Owenد .ړې سره مخامخ شولډبلې دورو ورو دیوې فوالدي دوی 
 .٬ دوی هم ځوابي ډزې پیل کړيپردوی ډزې وشوي ٬ورننوځېکوتو ته مخکې له دې چې دوی  .شوه

ه ورو ورو دړې ته  پ ملګرې  Sealsداو د ده   Owen. وهيسورې  . یوه ښځه نارېله دې ورسته دړه خالصه شوه
 د بادپکې او دڅرخکې د چورلکې . د دې برسیره ورتوییږي پرسترګوخولې د ده  Owen د .ور نږدې کیږي

زرغوني  په اغوستل شویو ٬ چې دشپېوهډیره ګرانه  ته ه. دېو يتپراو سترګو  خپرمد ده ګرداوخاورې له مخکنه 
د ښځي په دی ګوري چې . پیژندنه وکړيوني او څیرې د ښځې  رو تجهیزاتو سرهد نود لیدولوه کې شپپه او کېسترګیو

په  را وتو  چې له کوره٬ یوکوشني  ماشوم وینې٬ دی  ؟  ده پر ماشه ګوته ټینګه کړهدا یو بم دی٬ ایا غیږ کې یوڅه دي
 .دی

Owen  ډاډمن اوسي او پرالکویتي  . دی غواړي دیپروتپرځمکه  په وینوکې الکویتي٬ دی ویني چېکورته ورننه وځي
 .کويهم  ډزې ې یو څو نور

ځه بیرته  ٬خپلي لور ته وایيدی  .کیږي ولویښرا له خوا  د خپلي لور مریمپه دریم پوړ کې اوسامه بن الدن   ودانۍ  د
 .صبر وکړه  الړه شه او هلتهکوزه  
Owen او دSeals  ٬ده په الره کې یوه فلزي دړه .  لومړي پوړ ته روان شولر ملګرې د ودانۍ شمالي خوا ته ور نو 

. دلته یوه کږه زینه یا اړه کې نوځيو ورو ونورو اخفا سره  سطر له ودانۍتهدوی  .چې باید په بم الوځولي شوي وې
 ؟ به بن الدن ويپاس  دلته ٬. دی فکر کويدي
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دی  .دغه دبن الدن زوی خالد دی .چې ږیره نه لري ولید٬ ٬ دوی  یو سړیولورجګ شڅو اړکې  کله چې دوی یو
کله چې د بن الدن زوی ! هوایي  خالد پسیدو٬ ورویو سرتیري په ورو  Seals . دپه بل کونج کې پټوي ځان يسمدست

مخ ته وشتل مخامخ سمدستي سرتیري له خوا  بلدیو  Sealsددی  ٬څخه لږ څه را وباسه جنله پټ شوي کوخپل سر 
 .يږکی
کې  دغه کورپه څه چې  ناست دی٬ورته  ه کوچني خونه کېانو سره همداسي پولسمشر له خپلو همکارواشنګټن کې  

 .نه ویني  دغه صحنې دوی٬ پیښیږي
 .٬٬اوږدې دقیقې وې څلویشت ژوند تر ټول زما دچې دا  ٬٬ به اوباما ووایي ورسته 

 .وه کې  اوبله په  ښي خوا کینهپه  یوه دړه په دهلیز کې ه یو دهلیزته ورګدیده. الر دزینې دغه نرۍ
ترشا د نور د ده   ٬٬چې د عملیاتو پرمهال  تر ټولو مخ ته  درومومي  ٬ه ویل کیږيهغه سرتیري ت ٬٬  Point manد 

  دوه    Owen Markووو اورستي اړکیو کې والړ او پنځم په زیني  د. دغه سرتیرې په حال کې دروميپرمخ تګ 
ږ څه  د ښي دړې څخه ل ه سړی . دغډزې وکړيسرتیري پر یو سړی   Ponit manد چې . واریدلډزنونه بوپ  ٬بوپ

دړې د همدې خوني  سړی     Ponit man. خونه کې ورک شو شپه  څخه ورسته په تورهد دزو  دغه سړیبیا  .راووت
د  چې ٬ګوري   ته ورننوتلکوتي منځد دی ٬ دوی روان ور    Owen. د ده تر شا ته  په ورو ورو ور روان شو

. ښځې  ژاړي او نارې ټ  پښې لوري ته پرځمکه لویدلي دید ک . دغه سړی نګ ته دوې ښځې والړي ديڅ ییوسړ
 . څنګ ته  پوري وهي ٬ دی  دغه ښځه یوغورځويرو  ٬Ponit manیو ه ښځه ځان پر وهې ې سور

 ڼ نصواري رو٬ ده یو دی اغوستيپرتوګ  یو  او  T-Shirtسپین یوڅخه لستوني پرته له  پروت سړیدکټ ترڅنګ 
  سرتیروو دغو دو  Seals. دلګیدلي وهډزو    پهباندې ارخ  د کوپري په ښيدغه سړی هم تاو کړي و. له ځانه  څادر

 . یشتهم  وو نورو څو ډزو یيپه ورسره  واچولي اورو  وړانګې لیزر  دخپلي خوليباندې پروت سړی  الندې پر
  څلور سړې ووژل  ٬ یوه  ښځهقو کې لږو څو دقی  دا پهتر اوسه   څخه له شیبې کته کیدوښ الوتکوڅخه د سرتیرددغو 

 .ژله او دوې نوري  ښځې ټپیاني کړېو
ن الدن د چې ب ٬دې برسیره سرتیرې په دې باور دي . دپټ وهاو په وینو کې نه وه مخ دپیژندلو د وژل شوي سړی

پوهیږي چې . تاسو ورکړي خبر د ده د وژل کیدلوې له الرمخابرې د  ٬غواړي نهال دوی. دوی مخي ته پروت دی
معاینه لپاره  DANیو بل سرتیري د  .یستلاخو عکسونهڅخه د وژل شوي سړی  Owen. ولسمشر زموږ خبرې اوري

 .یستلهاخوترینه یو ه پرخه 
ځواب  ؟ ماشوميدیڅوک  ړیمړ شوي س دغه چې   ٬یو سرتیرې له یو ماشوم څخه پوښتنه وکړه Seals کله چې د

 .ي وویلدغي ماشومي جینک؟ هو٬ . ته ډاډه یيدی بن الدن اوسامه دا  ٬ ورکړو
د  ټکې د بن الدن   G کوډ  درلود. خپل څې  یو یاب د ٬ هرې مرحليي وویشلکې وپوځیانو دغه عملیات په څو پړونو 

 و.اکل شوي ډاډمن نیولولپاره ټ
 „ Admiral Mc Raven „ Geronnim EKIA ٬٬  ر ه مشاورینو د امیرالبحسمشر او دهغدسپکر له الرې ولد ال

Geronlmo د G  جي کوډEKIA  د Enemy Killid in Action   ووژل شو کې  دښمن په عملیاتوغږ اوري٬ چې. 
  وږ سره دی له م .وویلد نیولو څخه ورسته اوباما . یواځي نه اوریدل کیږيهیچ کوم غږ ي شحالد خوله دوی څخه 

 .لوموږ دی ونیو٬ دی له موږ سره دی٬ دی
Seals   سرتیرو په بوجیو بوجیودUSB ٬DVD ٬CD وکې السوندونه او داسي نور ت ٬لیکونه ٬ویډیو ٬٬ پنځه کمپیوټر

  Black Hawk. دوی په  دویمه چاودنه ورکړهبمي  دوی غورځیدلي چورلکې ته له دې ورسته . سره  را ټول کړل
 .باد ته ورسیدلآی ګهیځ وختي جالل دو  .ه راغلي چورلکې سره بیرته  والړلورستلوی کې  اودیوي بلي  چورل

Marc Owen دیستا سړی  ٬  دا ن ته وویلخالصه کړه او خپل قوماندا سر د مړي بوجي.         
Admiral Mc Raven  هد مړي تر څنګ چې  ٬وغوستل  ٬ونه درلودهسانتي متره جګه   1٬۲۲چې څخه  له یو سرتیري 

 .څمله
Mc Raven دی ورسره سم  : وویل. 

خپل سرتیرې    ٬Jen کله چې وهاووښتي  کسپیند هغي مخ  ټ .ناسته وه  Jenپه یوه هنګر کې د سي ای اې اجنټه 
 .ژړاه شوه په   یودم له امله  فشار یستلواو تکلیف زیار د  د ډیرو کالو راهیسې ٬ولیدل

 
 مه نېټه  ۶میاشت کال د مۍ  ۳۴11د   *

 او پیلوټان   Seale Teamد. ته والړ  Fort Campell Kenntuckyد برید څخه ورسته دجمعي په ورځ ولسمشر اوباما  
 .ړووټ ورکجزویاتو رپ نورو دبرید په اړه ولسمشر ته د



 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 باید پټه پاتي شي.٬ چې دا خبره یا  پوښتنه . ولسمشر پوهیږييدا  ګرانه پوښتنه څوک نه کو چا بن الدن ووژلو٬
هېچ ور ډالۍ کړو چې تراوسه دولتي نشان  م ته د هیواد تر ټولو ستر اعلېځانګړي  ځواک ټول ټی  Seaslولسمشر د
د امریکا   ته ځانګړې ټیم کله چې ده  ٬هم  ډیر جدي او احساساتي شو. ولسمشر قطعي ته ورکړل شوي نه و کوم پوځې

 .وریت  پرمهال له ځانه سره ګرځاوهو٬ کوم چې دوی د مام . دا هغه بیرغ ورډالۍ کولوبیرغ  
نۍ په دوهم ما چوکاټ کې د سپینېیوه  په  ه بیرغ نن هم. دغتر شاه خپل السلیکونه السلیک کړلد ټیم غړو د بیرغ 
 .چیرته چې د ولسمشر شخصي خوني دي ٬پوړ کې ځوړند دی

 
 پای

 
 : لمنلیک

  ٬د امریکایي پوځیانو کارکونکوڅخه٬ مالومات د سي ای اې  له پټ  پلټنې  په اړه دغه ښودني او  ٬رغونيد پېښې د بیا 
په  استو  له الرې ترالسه شوي دي . سربیره پردېمرکو او ن ٬د پټو بنستیزو خبرو اترو او ژورنالیستانو سره رسنوالو

 :ه کې اخیزونهنڅیړنه  او لیک
دنوره اجنیټ له مرکو څخه او   FBI د بو صوعانااو د څخه  لیکل شوي کتاب  Mark Boalښاغلي فلم په اړه د د

 .یستل شوي دياخڅخه   ٬کتاب په نامه   Mark Owenڅخه د  نواوالندې کتابو٬ مجلې اخبارونهلکه  سرچینو
  Navy – Sael Matt Bissonnette   دMark Owen ي عملیاتو په اړه  کوماندوی وباندې د خپلنوم یا مستعار  په بدل
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Mission erfüllt  ,Heyne Verlag  
   Peter L.Bergen :Die Jagt auf Bin Laden ; DVA ;Mark Bowden :Killig Osama; Berlin Verlag 

   Chuck Pfarrer : Codewort Geronimo , Plassen . 
 

 


