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خانم اسامه بن الدن افشاء می کند
خالف رسم ھميشگی که در مورد حوادث افغانستان گزارش می دادم ،اينبار يک خبر ھيجان انگيز خارجی را به ھم ميھنان
تقديم می نمايم.
چرا جسد کشته شدۀ بن الدن به دنيا نشان داده نشد؟
امل الصداح ھمسر اسامه بن الدن فاش ساخت که ھيلوکوپتر حامل جسد اسامه بن الدن رھبر سابق سازمان تروريستی
القاعده در ھوا منفجر گشت .برحسب گزارشات ،امل الصداح ھمسر اسامه بن الدن که ھنگام حمله به خانه اش با وی بود
داستان واقعی را که دولت امريکا از جھانيان پنھان کرد ،افشاء نمود.
الصداح به اخبار "عکاظ سنتر" منتشرۀ عربستان گفت زمانی که به خانه ما يورش بردند و عساکر از ھيلکوپتر ھا پياده
شدند ،زدوخورد شديدی با افراد حاضر در خانه صورت گرفت .نيروھای مھاجم نيز از اردوی پاکستان و امريکا و نيروھای
اختصاصی مارينز بودند و تعداد شان زياد بود .وی افزود اسامه بن الدن سالحش را برای جنگ آماده کرد و خواست از
پنجره به سوی مھاجمان فير کند اما مرميی به سرش اصابت کرد و آنا ٌ کشته شد .ھمسر بن الدن گفت امريکائی ھا وارد اتاق
شدند و ديدند او کشته شده و جسدش را به سرعت با يک ھيلکوپتر بردند .الکن زمانی که ھيلکوپتر به ھوا برخاست ،به
ھمراه تعداد زيادی از سرنشنيانش منفجر شد و از آن چيزی باقی نماند و فقط اجساد تکه تکه شده ديده می شد.
الصداح گفت که امريکا خبر کشته شدن اسامه بن الدن را بدين شکل پنھان کرد ،زيرا بارک اوباما رئيس جمھور امريکا و
قصر سفيد به طور مستقيم اين عمليات را تعقيب می کردند و منفجر شدن ھيلکوپتر باعث ترس و نگرانی آنھا گرديد .وی
گفت امريکائيان می خواستند که جسد بن الدن را به جھانيان نشان دھند و ثابت کنند که پيروز شدند .روی ھمين دليل نيز
مراسم کشته شدن وی را ساختگی نشان داده و گفتند که جسد بن الدن را در بحر انداختند.
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