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      صورت با او« 1002»  ل اوسامه بن الدن درمصاحبه ء که درسا           

  بصورت قاطعانه رد نمود ( 9/22)خالت خودرا دررخداد  گرفت د            

September 2001 interview with  Osama bin  Laden.Catagorically 

Denies his involvement  in 9/11                                                                                                                    

مصاحبه   به متن زیرینخودرا  ن تمام خوانند گاتوجه  ما : یاداشت سردبیر گلوبال ریسرچ

بیست وهشتم  بتاریخ   که با سرمحرر روزنامه اومت پاکستا نی  صورت گرفت و« اسامه بن الدن »

وچنین خاطر نشان میسازم . در کراچی  بزبان اردو به نشر رسیده جلب مینما یم ( 4110)ماه سپتمبر 

از زبان « 4110-9-49»بتاریخ   «نی بی بی سی جها»که این مصاحبه توسط سرویس مانیتورنگ  

که شمامیتوانید نسخه ای اصلی وکاماًل درست وصحیح این مصاحبه به زبان انگلیسی ترجمه شده اردو

باید موکدًا تاکید   .مالحظه نماید « بی بی سی » رادرارشیف الکترونیکی به رسمیت شناخته شده ای 

هیچ  شک وشبهه نباید  نمود که ترجمه مصاحبه  کاماًل  درست  و درمورد  درست  بودن ترجمه  آن

                                                                                                                     . در ذهن خطور نما ید 

.                                                                                   در مصاحبه  به رفع ابهام  پیرامون شخصیت  اسامه بن الدن نیز  پرداخته شده است        

ظهارات  میکند  وا انکار  ( 9/00)  حمالت  لت خود در  نه از دخا طعا قا اسامه بن الدن  بصورت 

براو مبنی بردخالت اش     دراین مصاحبه  از آنچه که دریک  نوار وید یو یی«  بن الدن  اوسامه»

                                           . اتهام  زده شده است تفاوت  قابل مالحظه ای دارد (9/00)در رخداد 

از سیاست  خارجی  دراین مصاحبه با درک ومعلوماتیکه حسب ادعای خودش «اوسامه بن الدن»     

او همچنان به ارتباط  آنهایکه توضیح میدهد مشاهدات و مالحظات خودرا  -امریکا دارد  ایاالت متحده

سی )که سازمان سیاه د مکث نموده  وچنین افاده نمود دراین رخداد زندگی وحیات خودرا ازدست دادن

     .ره پیشتیبانی عام وتام مینمایدمخد موادادی است که ازتجارت نه نه گای ایاالت متحده امریکا( آی ای 

این حمله  که به نظر او ممکن  است نمود یان بظهارات خود اهمچنان در « دن اوسامه بن ال» او    

شد که به احتمال اغلب او دست به این عمل زده باشد واین خود دارای  ویورش تراوش ذهن کسی با

را به متن وجزیات عمل   غربوافکار عامه   ته اند  توجه اهمیت میباشد  که عاملین این عمل نخواس

    .                                                                                                                            خویش  واقف سازند

این مصاحبه    نوامیدوارم  که مت  را برجسته ساخته ایم ین مصاحبه ما  برخی  از بخش های کلیدی ا

ن به سختی زیور چاپ یافت یک هفته قبل از شروع جنگ در افغانستا« 4110»سپتمبر« 42»که در 

واز نتایج  غم انگیز  « اسامه بن الدن »را به ارتباط معلومات پیرامون تاریخ القاعده ونقش  شمابتواند 



                                                                   .                   کمک نماید « 9/00»رخداد 

هه  جگلوبال ریسرچ  به هیچ و –این مصاحبه فقط برای مقاصد  اطالعاتی  منتشر شده  است       

 –نمیتواند  آنچه که دراین مصاحبه بیان واظهار گردیده است آن اظهارات را همه جانبه تاید نماید 

                                     (.4102)نهم سپتمبر (  Michel Chossudovsky)دوفسکی میخایل چوسو

                            مصاحبه « 1002»تا نی مورخ سپتمبر مقاله پاکسمتن کامل     

                                                                                                . ن مه بن الد با اسا« منحصر به فرد»               
(.                                                                                                    به زبان اردو )امت 

.                                                                از متن اردو  به انگلیسی ترجمه 

(.                                                                                         7و 0) صفحات «  4110»سپتمبر « 42»کراچی 

                                                                                                                                 . مقد مه امت

برجسته  وازخود گذر درجنگ  مقد س  طی  جنگجوی  «مه بن الدن اوسا»   :بل کا

مصاحبه خود  اظهار نمود  که  نه  خودش ونه هم گروه القاعده  قطعاً در حمله  یازدهم 

تمبر د ست نداشته  وهیچ عملی را در حمالت انتحاری در واشنگتن و نیویارک انجام سپ

نداده است  ، ایاالت متحده امریکا عامل اصلی این حمله را باید در داخل امریکا جستجو 

پاکستا نی انجام داد  چنین « امت»اید  اودراین مصاحبه اختصاصی خودکه با روزنامه نم

کار کسا نی باشد  که آنها بخشی از همین سیستم  درتضاد با این  این حمله  ممکن:  گفت 

سیستم ودرمخالفت  باهییا ت حا کمه دولت با شند  وبرای ایجاد یک سیستم نوین درتالش 

یا شا ید این عمل کار کسا نی باشد که آنها میخواهند :با شند اودر ادامه صحبت خود گفت 

ید که  سیحا ن ومسلما نا ن   روغن بریزند  یا شادر قرن موجود به آتش اختالفات میان م

اختالفات  میان آنها   که شد  نی با ره بوش ویهودیاان اد این عمل ناشی از  اختالفات میا

در دوره انتخابات در ایاالت فلوریدا  به میا ن آمد  ویا شا ید که این عمل کار ویا دخا لت  

سازمانهای اطالعاتی ایاالت متحده امریکا باشد که آنها ساالنه  خواهان  کسب میلیارد ها 

ر اشاره کرد و دالر از بوجه دولتی اند  وباالخره او درمصاحبه خود به یک موضوع دیگ

                                                                                                                                .آن اینکه در داخل دولت ایاالت متحده امریکا دولت دیگر وجود دارد 

ه عامل ویا عاملین که در پشت ازسازمان های مخفی باید پرسیده شود ک:اسامه گفت   »  

وعقب این حمله قرار داشتند  آنها را شنا سای نمایند  ویا آنهای را باید بشنا سند  که این 

حمایت :  وگفت اودرادامه صحبت خود اضافه نمود حمله را طرح وسازماندهی نموده اند

ازکشورهای رخی یبا نی به  حمله  باالی  افغانستان  یک  موضوع  از نیا زبرای بپیشت و

یگر  حمله به افغانستان  نیاز   به عباره د  ید برای  کشورهای دیگر بود  یا اسالمی  وتهد

ید برای کشورهای دیگر  ار وتهدربه پیشتیبانی برخی از کشورهای اسالمی وایجاد اضط

م  که مردم ل مشکور گفت  من از خداوند متعا  صحبت خود به ادامه   بود  او هم چنان

ع پاکستان سد راه  نیروهای خطا کار شد ند  واجازه ندادند که  دشمن  ازاین  سد و شجا



بزرگ خودرا  با پاکستان گره  انتظارات    سنگر پا بجلو گذارد  اوگفت  که جهان اسالم

نمود  ودر   خواهیم  دان جان  خود حفظ دا با را وسد زده اند  وما این سنگر و این دیوار

.                                                                                                                          « . راه ارمان خود حا ضر به قربا نی هستیم 

                                                                                            : ا ینک مصا حبه را با جزیا ت کا مل آن در ذ یل مالحظه نما ید

شما بد ست داشتن درحمالت نیویارک و واشنگتن  متهم  شناخته  شده اید ، پس   : مت ا

شما دراین مورد چه گفتنی دارید؟ اگر شما دراین حمالت دست نداشته اید  پس  چه کسی 

باشد ؟                                                                                                          ممکن است دراین حمالت دست داشته

وستا یش از آن   –ن ترین  مهربا -  رحمان ترین –م خدا  بنا  {اسامه بن الدن }  مه اسا

ر  ودراختیاخدا است که خالق کل جهان است وکسی که زمین را برای صلح افریده است 

طر   را برای  ما بخا  «محمد »که حضرتر خدا  پروردگا –کل بشریت قرار داده است 

،  ود ست اند رکا ران نشرات  ن من از گردانندگا -یی ما فرستاده است  هدایت  وراهنما

میسر ساختند   که برایم فرصت رایم  نماس می وسپارتشکر اظهاروزنامه امت وانتشارات 

 ن واقعی نا مسلما ن  کستا من پا که من  نظرات خودرا بمردم  وبویژه  بمردم شجاع ومو

                                                                    .  اظهارنمایم رد نمودندورنکردند وآن دروغ وجعلیات را به دروغ های شیطان باکه 

ریکا  من قباًل نیز گفته بودم  که من  درحمالت یازدهم  ماه سپتمبر در ایاالت متحده ام     

یک   منحیث   که میدهم  را بخرچ  نبه ام  همه جا  الشمن ت دست نداشته ودرگیر نبودم ،

مسلمان  از گفتن دروغ وکذب  خودداری نمایم  من نه اطالعی از این حمالت داشتم  ونه 

تل   یک قا یعنوان  ن ومردم بی گناه ودیگر انسان ها هم من درکشت وکشتار زنان وکودکا

ی بی گناه  نها را به زنان  وکودکان وانساآزار وضرر رساندن  دست داشتم  اسالم اکیدًا 

                                                          . ه استمنع قرارداد
حتی که همچو اعما ل  شنیع را دین مبین اسالم در دوران ودرمیدان جنگ ونبرد نیز     

همچو بدرفتاری ها  وجنایات   که مرتکب این ایاالت متحده امریکا است. منع نموده است 

لیه پیروان از ادیان د یگر میشود  وبویژه ع علیه زنان وکودکان  ومردم عادی وبی گناه 

چنانچه شما  همین اکنون واقف ومطلع هستید  که درطول این  یازده ماه  دین مبین اسالم 

شناس  گذ شته چه ظلم وتعدی نبودکه باالی خلق فلسطین صورت نگرفت وهمه مردم حق

در پاسخ  و واکنش به  همچو  اعما ل زشت   قهر  وغضب  خداوند  را  برای  رهبران 

نه ایاالت  لما این برخورد ظا. ود ست اند رکاران ایاالت متحده امریکا واسرایل خواستند

همچنان  به کشورهای مسلمان  زنگ خطر را به صدا در می آورد که آنها متحده امریکا 

د  بخصوص که نن نده اشاگر  سکوت اختیار نمایند واز خود واکنش نشانباید به صفت تم

وبوسنی   چیچن  –هیچ نوع تعدی وتظلم  در مقابل  مردم عراق ایاالت متحده امریکا از 

                                                                                                                           ؟دریغ نه نمود 

ل  واعما وتظلم   تعدی  نسبت  بهایاالت متحده امریکا وشرکای غربی او بی تفاوتی از    



نتیجه را بد ست   این  ریتنیروها وگروه های ضد اسالم وبشر وحمایت از  ترور وکشتا

ازنیروهای ضد  که  است   امریکا   وسیستم  دولتظورم   ازمن   امریکا که می آوریم  

از کشورهای    دوستی ایاالت متحده امریکا با بعضی–یت بعمل می آورد  می حما اسال

ء  است که عده   امریکا   این ایاالت متحده  شد  یشی وظاهری میبا اسالمی  محضاً نما

امریکا تن دردهند   واجراءت ه نقش ب  میسازد کهمتقاعدید وشا نتا ز هارا با تهدازکشور

مطیع وفرمانبردار او گردند  چنانچه اگر شما باچشمان باز به اطراف و اکناف خود نظر 

 ان  وبرد گان  ایاالت  متحده  امریکا نوکر حتی  که اندازید برای شما  معلوم خواهد شد 

.                                                                                یند  ن اسالم باالی مردم  حکومت مینما شمنا ن مستبد  ود حاکماهمچو 

بهرصورت موضوع  ما از موضوع د شمن  کاماًل  متفا وت است ما  تعهد نموده ایم      

وما هرگز تعهد نه نموده ایم که بنده وبرده دیگران در  که بنده وبرده خداوند متعال باشیم

هیچ جا ودرهیچ مکا ن ودرهیچ زمان با شیم واگرما  به  این تعهد  خود  که  نبا ید  بنده  

ودرعین .دگران با شیم  وفا نکنیم  موردغضب خداوند قرار میگیریم وروی سیاه میشویم 

ی که حلقه برده گی وغالمی قدرت های اکثریت کشورها  زمان باید خاطر نشان سازم که

دین ومذهب یل آمده اند کشورهای اند که پیرو اند وبه آزادی خود نا یرفته بزرگ را نه پذ

بعدا ًخود  این   ویا ندا  آزاد متحده امریکا اند شمن سردمداران ایاالت  آنهایکه د. خود اند

امریکا د شمن ما    یکا ودولتامر  حکومت  آزاد شده گان  درک نموده اند که ما د شنمن

نخواسته اند  برده ومطیع حا کمان ایاالت  متحده  امریکا باشند   ویا این کشورها که. است

یا دولت قبلی  شوروی    سوریه  واتحاد –کوبا   -لیبیا   -ایران  –کشورهای ما نند چین 

                                                                                                          .                                               روسیه  میباشد 

نی را که مرتکب  ویا کسا  دولت امریکا  باید  هرکس بناً بادرنظرداشت  تذکرات فوق    

دوست مردم  ینها  که ا  یند واحسا س نما  حمله ورخداد یازدهم سپتمبر گردیده اند درک

امریکا نبوده اند بلکه دردشمنی باطبقه حاکمه ایاالت متحده امریکا مرتکب این عمل شده 

سیستم ویا   جمله مخا لفین  اند یعنی اینها آنچه که  من  در فوق به آن اشاره نموده ام  از 

کا از جمله مخالفین داخلی خود طبقه حا کمه امریکا میبا شند من هرگزمخا لف مردم امری

خدای  د که  چه شو  ز برسا نم وبا  نبوده ونیستم  وابدآ  نمیخواهم که بمردم امریکاضرر

تلفات  دمعلوماتی که من دارم  تعدابهرصورت براساس .ناخواسته قاتل مردم امریکا شوم 

که  دولت  ایاالت  بمر اتب بیشتر  ازآن بوده   (9/00)یعات  ناشی از وقوع رخداد  وضا

  نموده است تلفات ناشی از رویداد متذکره را به اطالع جها نیا ن منتشرتعدا  متحده امریکا

  اهمیت    -دازدبپر  واضطراب  وحشت این   اشاعه به چونکه دولت  بوش  نخواست  تا 

موضوع  دراینست  که دولت  ایاالت  متحده امریکا   هرچه  زودتر  با ید  در  رد یا بی  

عاملین این رخداد ورویداد در داخل سیستم  ودر داخل کشور  تالش  بخرچ دهد  ویا در 

پی کسا نی دیگری شود  که در مخا لفت به سیستم موجوده   ایاالت متحده امریکا  برای 

بی  آنهای شود  که در همین  پی رد یاویا در. ر سعی وتالش مینما یند ایجا د سیستم دیگ



میان اسالم ومسیحان  تنور جنگ  ومخالفت را گرم نمایند  قرن  موجوده میخواهند بین حا

این گروها ویا . کشور  وایدیولوژی خود را  زنده نگهدارند  -ملت  -ن تا اگر بتوانند  تمد

ن  وحتی در  ز روسیه  تا اسرایل  از هندوستان تا صربستااین عناصر  شده میتواند که ا

ودر سازمانهای  چندی  باهم متحد شده  باشند وقادر به شند  داخل قلمرو امریکا موجود با

زنند ویا اینکه دولت امریکا  ست  به تخریب وویرانی س بزرگ د شند  که در مقیا آن با

ه انتخابات ریاست جمهور در ایاالت فلوریدا آن یهودیان را شناسایی نماید که در دورباید 

در   اکنون  اینها  که  است   وممکن  دشمنی خودرا علیه بوش اعالن نمودن لفت ود مخا

تخریبی   عمل به همچو « بوش  »از جویی نی باهم متحد شده باشند ودرپی انتقام سازما

ویا دولت امریکا در پی شناسایی وتحرکات  تعدا از سازمانها اطالعات   شند دست زده با

در داخل قلمروامریکا باشد که بخاطر کسب ومجوزازکنگره امریکا طالب بودجه و مبالغ 

توسط این سازمانهای اطالعاتی هنگفت  فت این بودجه دریای میباشند چونکه هنگفت دالر

کدام پرابلم قابل مالحظه ای را تشکیل نمیداد   ن موجودیت اتحاد جماهیر شوروی در زما

برای این    هنگفت دالری بوجه   این  داد وستد  اتحاد جماهیر شوروی  اما بعد از سقوط

چیزی دیگر نمی با شد یعنی وپیامده های تخریبی العاتی خارج از خطر سازمان های اط

د ها ضرورت ونیاز به دشمن این سازمانها ونها. فعالیت های توام با ایجاد خطر وتخریب

وطالبان  اغاز کردند  ومدعی شدند که « اوسامه »دارند  پس اواًل آنها  به تبلیغاتی ضد  

رخداد یازدهم سپتمر توسط اوسامه وطالبان صورت گرفته است شما مالحظه نمودید که 

پس  دالری  را تصویب نمود( 40bn)اداره بوش درتحت این بهانه  بودجه  چهل بلیارد 

دراینجا سوالی بوجودمی آید که این مبلغ هنگفت پول درکجا باید بمصرف رسد ؟  جواب 

تا حد ممکن این خواهد بود که دولت امریکا د ست  به ایجاد سا زمانهای تخریبی  خواهد 

زد که  آن سازما نها  به مبا لغ هنگفت پولی ضرورت  خواهند د ا شت  تا با د ست با ز    

                                 . نها بتوانند  اهداف طبقه حاکمه ایاالت متحده امریکا را براورده سازند اگر این سازما

فعالیت  اهمیت فعالیت ها و گسترش   نها  پول های هنگفتی را برای سازمان این  اکنو   

مخدره  موادوآن اینکه  قاچا قچیان : های خود بمصرف میرسانند دراینجا مثال می آوریم 

درسراسر جهان  در تماس با سازمانهای مخفی ایاالت متحده امریکا میباشند  این سازمان  

وقاچاق مواد مخدره  وترافیک  امریکا  هرگز نمیخواهد که از کاروبارو کشت   یمرکز

که مامورین  در وزارت   اشکار شده است   ند  اکنون ز بما ازفعالیت با ویا  کاسته شود 

ره  اند  مخد مواد   د ودرتالش  تشویق  تجارت ره  امریکا  در صد مواد مخدمبارزه با 

بوجه خودرا  با این پول ره مبالغ هنگفتی بدست می آورند و  دادوستد مواد مخدچونکه از

با دست ( Noriega)اینکه جنرال نوریگا یند مطلب قابل تذکردیگر بدست آمده تقویه مینما

تی ایاالت  اطالعا سازمان   وراهمایی  رهبری  در تحت  داشتتن در تجارت مواد مخدره

در   وبعدا  متحده امریکا به یک شخصیت کالن ومهم  که نیاز آن زمان بود مبدل گردید



از قوانین   سرپیچی   با    اسرایل  که  اکنون  منوال همین   همین راه ازبین رفت  پس به

 یضد بشر  فعالیت های وبه  ست  رسیده ا خود  اوج شرارت بین المللی در شده  پذیرفته 

توان    امریکا  یگر ایاالت متحده دست میزند  ایا دولت اقای بوش ویا هر ریس جمهور د

ویا   به میز محاکمه  فرا خواند  آن را دارد که اسرایل را به نسبت اعمال ضد بشری اش

پس دراینجا   .زد  منع سا  فعالیت ها  همچو اورا ازانجام  که   حد اقل توان  آن را دارد

ایا این خود    .شما است که براین وضع لجام گسیخته چه نام  میگذارید وت بد ست  قضا

دولتی دیگری وجود   کمه ایاالت متحده امریکا به مفهوم  آن نیست که در داخل دولت حا

ب حمله دارد ؟  پس الزم به نظر می آید که این دولت در داخل دولت  آنهای را که مرتک

.                                                               ردیا بی نما ید  وچهر ه آنها را برخ مردم افشاکند وواشنگتن شده اند  کدر نیویار

ازکشورهای جهان درحمله نظامی باالی افغانستان باایاالت متحده امریکا  تعدادی:  امت

پیوستند  یا حما یت خودرا  از حمله  نظامی توسط  امریکا  باالی افغانستان ابراز نمودن  

که درزمره این کشورها شماری از کشورهای  مسلمان  نیز شامل بودند   اما  چه لزوم 

                                                                                             ؟.شورها اعالم جهاد نمود داشت که القاعده  علیه  این ک

من باید بگویم که این وظیفه ام بود ووظیفه ام میباشد  که مسلمانان را متوجه  : اسا مه

بد وشر ا ست  ودر د ین یم که چه چیز خوب ونیکو وچه چیز .وبیدار سازم  وبه آنها بگو

             .                                                                                                                            اسالم چه گفته شده است  ود شمنان اسالم چه میخواهند 

شت   لیه کفر والحاد  پا بعرصه وجود گذاجهاد عریکه شما میدانید القاعده  بخاطرآنطو     

هجوم وحمالت  کشورهای کافر در برابر کشورهای  اسالمی وبویژه آنهم بخاطر دفاع از

نی است که  آن پنج اصل و  جهاد در واقیعت امر اصل ویا رکن ششم از پنج بنای مسلما

قه  مکه وصد رت  حج وزیا –روزه  –نماز  -اسالم شامل کلمه طیبه   س اولیه رکن مقد

دراینست  که القاعده  میخواهد  که  این  یکه ترس از القاعده دارند  شد  آنها یا زکات میبا

اسا سا ت وارکان اسالم را زنده نگه دارد وجز فعالیت ها وعبا دات مردم مسلما ن  باقی 

شور  بما ند ، ماعلیه هیچ کشور اسالمی  نمی باشیم  ونه هم جهاد وجنگ ما  علیه  کدام ک

                         .                                                                                                                            اسالمی میبا شد 

ما درحما یت ازجهاد مسلحانه  تنها علیه کشورهای کا فر که آنها درحال کشت کشتا ر    

حمایت . یبا شیمزنا ن  وکود کان بی گناه  فقط بخاطر اینکه مسلمان اند  م -ان   مسلمان

بنا به نیازمندی قانون وسیستم موجود ایاالت متحده امریکا بعضی ازکشورهای اسالمی از

قدرت وشرکا جرم این ابر شد که آنها توسط ابر برخی ازکشورهای مسلمان بخاطری میبا

اند  که از قوانین آن کشور مغرور وابر قدرت اطاعت بعمل قدرت مجبور  گردانیده شده 

اسالمی خود   ید فراموش کرد که این کشورهای مسلمان درمورد معتقدات آورند  ولی نبا

وعبادت   اجرا حفظ   را باید اسالم    مبین  ین یند معتقدات وارکان د باید دقیقاً تعمق نما

کشورهای اسالمی تحت فشار »ولی اگر  آنها .د  ین خودرا به دربار خداوند متعال بجا نما



افغانستان    مثل  ن  کشور مسلما  یک باالی    ن ومسیحا از حمالت یهودی ها « غرب 

ی را  اسالم  فقه شریعت  ید دستور وهدایت من فکر میکنم  که ما با -نمایند  می  حمایت 

 اخوا ن المسلمین  دانشمندانوهمه تدوین گردید است ها که برای افراد وسازمانها وکشور

المومنین مال محمد عمر ودیگر علمای متق القول آن را نیز پذیرفته اند گوش بفرمان امیر

یکه  قوانین غرب  را حمایت مینمایند به اسالمی  ا  اسالمی میباشیم که در مورد کشورها

اجرا  رات وفتوا که ما آن هدایبرای ما چه دستوروهدایت میفرمایند  علیه آنهاارتباط جهاد

                                                                                                  .س گذاریم  به آنها اعتماد داریم واز آنها سپانمایم  چونکه ما 

بت نمود که  ضربه قوی به ثا خسارات ناشی از حمالت  درنیویارک وواشنگتن :  امت

 چندان بیسار سخت هم نبود  وکارشناسان ایاالت متحده امریکا وارد نمود که انقدراقتصاد 

امریکا مورد همچو راف نمودند که اگر ایاالت متحده اعت علم اقتصاد ایاالت متحده امریکا

مواجهه  حمالت چندی دیگر قرار گیرد در آنصورت اقتصاد این کشور به رکود وبحران 

را تحت    آن کشور   چرا القاعده این ستون های اقتصادی پس دراینصورت  -شد خواهد 

                                                                                                            هدف وحمله خویش قرار نمیدهد ؟

مخا لف مامردم امریکا نیستیم بلکه  لفنچنانیکه من قباًل گفتم ما دشمن ومخا آ:اسا مه

یعنی علیه نظامی که  میخواهد ملل دیگر را  سیستم  دولتی ایاالت متحده امریکا میبا شیم 

وبا پیروی از پالیسی اقتصادی وسیا سی خود آزادی  دیگران  را  زد  برده وبنده خود سا

اختیار یهودیا ن امریکا  این نظام واین سیستم کاماًل در .  سلب و گروگان خود  می سا زد

در جها ن    است که آنها به اسرایل  نسبت به هر کشور د یگر وحتی نسبت بخود امریکا

اولویت  وبرتری میدهد ومردم ایاالت متحده امریکا را مجبور میسازد  که بندگی اسرایل 

ن قوانین را  آ  یهودیان که این یدارد که قوانین و دستور وهدایت را بپذیرند و  آنها را وام

آن تحقق   در  یند  بلکه  اطاعت نما  تنها که  طرح وتصویب نموده اند  از آن قوانین  نه

ت متحده امریکا بعوض  آنکه  در قدم اول اسرایل را  مجازات ایاال.  تالش بخرچ دهند 

نماید  یعنی کشوری را که این  جهان  را برای  مسلما نا ن بی گناه به حمام خون مبد ل 

و کلمه  هم به مقا بل  اسرایل   .راحمایت مینماید  یعنی اسرایل  ساخته است  آن کشور 

.                                                                                                           بزبا ن نمی آورد 

راههای  نه  مبارزه مسلحاازاسالم بیدون به دشمنان  نیرسا بخاطر آسیب  چرا:مت ا

نی علیه دشمنان  دیگر ضرر رساوروشهای   تکتیکاز ید ویا نما جستجو نمیدیگری را

تولیدات  واستفاده   خریدتحریک  نمودن   مسلما نا ن  که  از  مثالً کار نمیگیرید    اسالم

ی  کشتی ها  خطوط هوای  وچینل ها –با نک ها - غربی امتعه غربی مثل  ت تاسیسا از

                                           یند  تلویزون وغیره  وغیره ابا ورزند ویا آنرا تحریم نما



میتواند تحقق  نی  تحریم نمودن امتعه وتولیدات  غربی توسط مسلمانان زما  : اسا مه

یک  در داخل یا متفق القول و  ه تهوشیار وبیدار وسازمان یافکامالً  یابد که برادران مسلم

شد  کفا با آنقدر پیشرفته وخود ن نا که شرکت ها وکمپنی ها مسلمانودوم ای سازمان باشند

که نیاز مسلمان را برآورده سازد وبه مقابل شرکت ها وکمپنی های غرب توان رقابت را 

پس  میتوان  گفت  که  تحریم  امتعه  ومحصوالت  غرب  توسط  مسلما نا ن  داشته باشد

ن رامرفوع   یهای شا زمند نیا  کافی که  ن محصوالت وتولیداتنا  خود مسلماتازمانیکه  

میدانید ویا مشاهده مینماید میباشد ازسوی دیگر شماممکن تهیه وتولید  نه نمایند غیر سازد

ن تا هنوز یک کانال  نادرسراسرجهان اسالم پراگنده است ومسلما که  ثروت های اسالم 

را ازطریق  آن به مسلما نان س ندارند که اساسات و ارکان دین ستر تلویزیو مستقل را بد

 وباخبر بسازد  مطلع   مدرن ی مند یها یموعظه نماید  وآنها را از نفوذ بین المللی وازنیاز

بل یاد آوری  ا ینست که  اگر تجاران وبشر دوستان  مسلما ن  به این  چیزی مهم دیگر قا

بکا ر ببرند   افکار عامه را منحیث  یک  سالح   بهتراصل ونقطه توجه نما یند که  اگر 

یند ویا به  سترسی حاصل نما به آن د درآنصورت در پی هر آن چیزی که باشند میتوانند 

       ف خویش را بدست آورند ست بزنند  با اجراء ت آن میتوانند هد هرعملی که بخواهند د

امروزی  وسرنوشت ملت ها  از طریق   جهان   شما  همچنان میدانید  که افکار عمومی

فشار تعین میگردد  لذا  بعد از آنکه شما  یکمراتب  افزاری را برای ساخت وساز افکار 

عمومی  بد ست اوردید بعد از آن  به هر کاریکه بخواهد اقدام نماید میتوانید  آن را بوجه 

                                                                                                                      . احسن آن بسر رسا نید 

مبارزه شما  بکا ر   نحوه خودرا در مورد تمام تبلیغاتاکثررسا نه های غربی    :امت 

 معلومات   چیزی شما  جهاد و  فعالیت ها به ارتباط  زمان شما سا منابع  ولی ازبسته اند

است ؟                                                                                   چه  دردسترس نیست ؟  نظر شما دراین مورد  قابل چشم دید 

درواقعیت امر برای رسا نه های  غرب چیزی دیګر باقی نما نده است  یعنی : اسا مه

موضوعات  را  با اشاعه موضوعات  دیګری وجود  ندارد  که رسا نه های  غربی  آن  

است  که   ما الزم   س این برپوتبلیغات خود برای مد ت های طوالنی زنده نګه  بدارند  

 جهاد  موفقیت   برای مبارزه   یعنی  را انجام دهیم چندی  ت اقدامایا یک سلسله چیزها و

-دیگران    برای  گی طر بند ل  نه بخا ضای خداوند متعاوآنهم بخاطر براورده شدن ر

هارات ظتوضیح ویا ا -،رد    شد خود تبلیغات واقعی ما میباموشی ما درواقیعت امر  خا

ضایع میسازد چونکه دشمن میخواهد ازاین  اتی است  که وقت شمار اصالحیه  موضوعا

شما را درموضوعا تی درگیر سا زد که اصاًل آن موضوعات در اجندای کارشما طریق  

ودی نمی بخشد  یعنی موضوعا تی که دشمن  بد ین وسیله  شمارا نیست ویا برای شما س

                                                                                                               . از هد ف تان دور میسا زد 



اساس وبی مفهوم   ی وبیرسانه های غربی  با ارایه واشاعه ای همچو تبلیغات میان ته  

ذهن خود آنها مار ا متعجب سازند  ولی بعدًا انعکاس همچو تبلیغات در روان ومیخواهند 

به آسیب ب ازخود تتدریجا بوجود می آورد که بخاطر زدودن ترس ورعترس ورعب را 

ن دیگران میپردازند مثاًل ترور  که در عصرحا ضر  یک سالح وافزار فوق العاده رساند

روح روان  مردمان خود ومردمان نه های غربی  این ترس وجبن را دررسامخوف است 

ر  بد  آن ازعهده   نمیتوانند اروپا  ترزیق مینمایند کاری که دشمنان ایاالت متحده امریکا 

با یا وه سرایی ها وتبلیغات  بسر میرسا نند   نه های اجیر ومزدور  شوند  آنرا توسط رسا

م نخست به چه اقدامی د ست میزنند   بلی   اقدامی  که  مردم را شما میدانید که آنها درقد

وملت هارا  درجنگ به جان یکد یگر میگذارند  تا با شد که آن ملت های درگیر درجنگ 

                                                         .                                                    رنج وعذاب کشند وزند گی پرمخا طره را با یا س ونا امیدی بسر رسا نند 

وتا ثیرانسد ا دحساب های القاعد توسط ایاالت متحده  امریکا  چه خواهد  مد پیا :ا مت

                                                                                                   بود ؟

متعال  برای  آنها راه را باز میگذارد که بخاطر ارضای خدای یگانه خداوند : اسا مه

ت  برای القاعده  وسایر گروه های جهادی   با کار وعبا دت مینما یند مسدود نمودن  حسا

ف خداوند  بیشتر از سه گزینش چونکه القاعده به لطتفاوت  ویا چندان اهمیتی ندارد  کدام

ا  ومستقل هرکدام از این سیستم ها ازهم مجز ت دارد کهس لی را بد والترناتیف  سیسم ما

به طبقه   تا  شد  پس در اینجا الزم پنداشته میشود اند  ویکی به دیگری درارتباط  نمی با

ازکسانی است که عشق درتحت حمایت  که این سیستم مه ایاالت متحده امریکا بگویم حاک

انسداد   به مشترکاً  کشورهای دیگر  یر  اساب  اگر ایاالت متحده امریکابه جهاد دارند  بنً 

بپردازند ویاکه پرداخته اند ما   را از راه  ما  منحرف  نخواهد ساخت  القاعده ت با حسا

                                                                                                                   .ویا به اصطالح عا میا نه تکا ن هم نخواهیم خورد

باید اذعان کرد که  تعداد این  افراد مربوط به القاعده  تنها  صدها نفر نیستند بلکه          

ف های  تمام سیستم  زها وشګار تحصیل کرده اند که  آنها از درهزار ها ومیلیون ها  نف

با   که  میدانند را   این سیستم مالی غرب اګاهی عام وتام دارند  تا آنجایکه تمام نواقص 

ر وفعالیت  را از کا یستماین س لی سا ل بوجوی حسابات وجوه ما نور میتوانند اجرای ما

 باره  بهبود ود اند نتو ین روز ت زمان چند شته درمد بیاندازند  تا آن حدی که به زعم ګذ

.                                                                                                                      یا بد 

هم وجو دارد ، پس  مصون ایا برای ادامه جهاد بجز ازافغانستان  مناطق دیگر:  امت

                    اگر چنین  سا حا ت ویاجغرافیای دیگر وجود داشته با شد چرا به جها د ادامه نمیدهید ؟                                             

دراین دنیای وسیع بسا مناطق دیگرنیزوجود دارد که در آنجا  نیرومندترین   :اسا مه 

اهیدن ماوجود دارند از اندونیزیا  تا الجزایر ازکابل تاچیچین  از بوسنیا جهادی ها ویا مج



این پرابلم نیست که شخص من باید دراین مناطق وجود  .تا  سودان و از برما  تا کشمیر 

با داشتن   من یک بنده درمانده خدا هستم ، کسی هستم که  بطور مداوم  بنا  -داشته باشد 

روز محاسبه میترسم  سوال دراینجا  پرابلم اسامه از داوند ازاین مسولیت عظیم درپیش خ

بلکه  مسله موضوع  اسالم وموضوع جهاد است  که باید  آنرا درنظر داشت  من  نیست 

از خدای خود مشکورم  ازاینکه  همه آن کسانی که جهاد مینمایند امروز با سربلندی  تام 

خداوند دلهای   –اد مقدس را پیش می برند خودشان بیدون آنکه اسامه باشد ویا نباشد  جه

آنها را روشن  نگه داشته ودرراه جهاد مقدس مال واوالد وخودرا فدا مینما یند واین جهاد 

ر به قربانی واز خود گذری است مومن ومسلمان که درراه جهاد حاض است که اگرانسان

خواسته های یک شخص فرماید ازجمله شد خداوند برای اوعطا میخواسته باوهرآنچه که ا

                                                              .اورا زودتر به جهان ابدی فرا میخواند خداوند  جهاد است که درهنگام دت شهادی  جها

شما در مورد سیا ست  دولت پا کستان درحمله امریکا باالی افغانستان چه نظر :  امت 

؟                                                                                                                          دارید ویه چه میگوید 

ن توانستند که در ااکستپذارم که مردم مومن وشجاع گمن  از خدای خود شکر :اسامه 

 – ند د ایستا  جنګ م  مقابل  نیروهای غلط و ناروا  سدی را بوجود آوردند ودرخط مقد

منظم   -مردم  آن بیدار  ست  برادران  اسالمی ا کستان  مایه امید واری بزرگ برای  پا

ن درجنگ  مردمی که  درعقب افغانستا -شارازغنای  روح وایمان  وسازمان یافته  وسر

افغان  دریغ  نه    ایستا د ند واز هیچ نوع کمک به مجاهد ین  علیه اتحاد جماهیر شوروی 

دن  لذا   ن  ایستا لبا طانه در کنار نه به شا شاسپس همین مردم پاکستان بودند که . نمودند

ر چند غرب  د  اگر مردمان این دوکشور پهلوی هم قرار داشته باشند  به سلطه وحاکمیت

درحفظ   میگرد خداوند  آنها رادرطپش قراربا پاکستان روز نقطه پایانی میگذارند قلب ما 

وگوشت  با خون   خود داشته باشد  اگر باالی پاکستان  خدا ناخواسته روزی بدی بیاید ما

ومحل   س ه مقد محل وجایگا  یک ما   کستان برای پا –خود  در پهلوی آنها می ایستیم 

رزمندگان   ن جهادی برای دفاع از پاکستان  با بهترین عبادت است  وآن اینکه ما مردما

وبرای ما مهم نیست که چه کسی باالی پاکستان حکومت میکند   اینجا  هستیم  جهادی در

وهرچه   زنده  جهاد ویا چه کسی حاکم بر پاکستان است  بلکه نکته مهم اینست  که روح 

         .                                                                           استقوی تر  در قلب مردم پاکستان 

معلومات بیشتری را با خوانش «  اسا مه بن الدن» شما میتوانید   در ارتباط :  یاداشت

زیور (  جنگ علیه تروریزم)ی   درتحت عنوان  چوسودوفسککتاب جد ید ی که توسط  

.                                                                                                                           چاپ یافته بد ست اورید

 با تقد یم سالمها          ---------------------------------------

   


