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  کابل- ینيعبدهللا ام 

 ٢٠١٥ فبروری ١٢

 

 کند یء م اسامه بن الدن افشاخانم
ھنان ي را به ھم میز خارجينگجان ايک خبر ھينبار يدادم، ا ی که در مورد حوادث افغانستان گزارش میشگيخالف رسم ھم

  . مي نمایم ميتقد

  ا نشان داده نشد؟ي بن الدن به دنۀچرا جسد کشته شد

 یستيحامل جسد اسامه بن الدن رھبر  سابق سازمان ترور لوکوپتر يکه ھ ساختامل الصداح ھمسر اسامه بن الدن فاش 

 بود یھمسر اسامه بن الدن که ھنگام حمله به خانه اش با و برحسب گزارشات، امل الصداح. القاعده در ھوا منفجر گشت

  . افشاء نمود،ان پنھان کرديکا از جھانيمرا را که دولت یداستان واقع

اده يکوپتر ھا پليورش بردند و عساکر از ھيما که به خانه  ی عربستان گفت زمانۀمنتشر" عکاظ سنتر"صداح به اخبار ال

 یروھايکا و نيمرا پاکستان و یز از اردوي مھاجم نیروھاين. حاضر در خانه صورت گرفت با افراد یديشدند، زدوخورد شد

 جنگ آماده کرد و خواست از ی افزود اسامه بن الدن سالحش را برایو. اد بوديشان ز نز بودند و تعدادي ماریاختصاص

 ھا وارد اتاق یئکايمرا ھمسر بن الدن گفت . به سرش اصابت کرد و آناٌ کشته شدیيمرم کند اما ريف مھاجمان یپنجره به سو

 به ،کوپتر به ھوا برخاستلي ھکه یالکن زمان. کوپتر بردندليک ھي را به سرعت با ش و جسدهدند او کشته شديشدند و د

  .شد یده ميد نماند و فقط اجساد تکه تکه شده ی باقیزيانش منفجر شد و از آن چيسرنشن از یاديتعداد زھمراه 

کا و يمراس جمھور يرا بارک اوباما رئي ز، پنھان کردن شکليدبرا خبر کشته شدن اسامه بن الدن کا يکه امرت صداح گفال

 یو. ديگرد آنھا یکوپتر باعث ترس و نگرانلي کردند و منفجر شدن ھیب ميات را تعقين عمليم ايد به طور مستقي سفقصر

ز ي نليدلن ي ھمیرو. روز شدنديان نشان دھند و ثابت کنند که پينجسد بن الدن را به جھاکه  خواستند یان ميکائيامر گفت 

  .  در بحر  انداختندجسد بن الدن را که و گفتند ه  نشان داد  یساختگ را یمراسم کشته شدن و

  

 


