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  ؟!بن الدن ھنوز زنده است
 

. دقبل از سناريوی عمليات بن  الدن، اوباما اعالن کرد که چند ساعت بعد او خبر ھای مھمی را اعالن خواھد کر

اول اينکه او از کجا مطمئن بود که در عمليات عليه . ال بر انگيز استؤخود ھمين موضوع برای انسانھای عاقل س

بن الدن موفق خواھد شد تا حامل خبر ھای مھمی باشد؟ درين ميان اگر تيم نظامی اوباما در کشتن بن الدن تار و 

  شدند؛ باز ھم خبر ھای مھمی بود؟ مار می

ته شده دن چند ساعت از موضع مربوط، اوباما اعالن کرد که بن الدن توسط يک تيم نظامی او کشپس از سپری ش

نام بن الدن منتشر ه  اشوئيتپرس طی گزارشی، يک عکس جعلی را بءابتدا. ی ھاستئاست و جسدش در نزد امريکا

  .ستکرد که بعداً مقامات کاخ سفيد اعتراف کرد که عکس مذکور مربوط بن الدن نبوده ا

ش توسط تيم او کشته داد که بن الدن در جريان مقاومتآن را داده بود؛ گزارش ۀ اوباما در خبر مھمی که از قبل وعد

صورت ديگری مطرح کردند که بن الدن ه  می ب٤تاريخ ه  سه روز بعد بئیھمين خبر را مقامات امريکا. شده است

  !ده بودمسلح نبود اما در جريان مقاومت زنی را برايش سپر کر

ال اينجاست که وقتی بن الدن مسلح نبوده است، آيا از نظر مقاومت فيزيکی آنقدر توانا بود که کوماندو ھای ؤس

الی که مطرح می شود اين است که آيا بن الدن وقتی با کوماندو ؤ توان دستگيری اش را نداشتند؟ باز ھم سئیامريکا

به اين کوماندو ھا خوشبين بوده است که فکر می کند اگر زنی را ھا در اتاق خوابش رو برو می شود؛ آنقدر نسبت 

   به رحم می آيد و او نجات می يابد؟ئیسپر قرار بدھد دل نظاميان امريکا

باز ھم محل مقاومت بن الدن در تخت خوابش بوده است که در نھايت در آنجا کشته شده است؟ اگر در تخت خوابش 

زيرا ھر موجود زنده در حين . زنی که از او سپر ساخته شده است دروغ استبوده که ھم مقاومت بن الدن و ھم 

تازه اگر کوماندو ھا او . حادثه از جايش می پرد و اگر مقاومت ھم بکند خارج از بستره خوابش به دفاع می پردازد

که از تخت کرد، در حاليکه عکسی  را غافل گير کرده باشد؛ پس گلوله ھا می بايد در رخت خوابش اصابت می
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خواب بن الدن گرفته شده است نه نشانی از گلوله ھا ديده می شود و نه ھم خونی ديده می شود که مبين کشته شدن 

  .او باشد

لئون پانتا رئيس سازمان سيا گفته بود که  تصاوير جسد بن الدن به نشر خواھد رسيد اما دو روز بعد مقامات 

تدالل کردند که جسد بن الدن رھبر القاعده ھولناک است و ممکن است  حرف شان را پس گرفته چنين اسئیامريکا

  ؟!احساسات برخی را تحريک کند

 می گزارش عمليات قتل بن الدن را با طرح تصوير کامپيوتری منتشر ٣تارخ ه ب» österreich«روزنامه اتريشی 

ھز به تکنولوژی گزارش دھی، از  مجی با لباس ھائیای امريکا داد که کماندو ھکرد که در آن تصوير نشان می

اين به اصطالح عمليات را کاخ سفيد .  کردندء و عکس برداری عمليات را اجرائیجمله نصب کامره ھای ويدئو

ش زياد ھولناک بوده است که ته شدن اينجاست که وقتی عکس بن الدن پس از کشسؤالحال . مستقيماً نظاره می کرد

کشته  و عکس برداری او را قبل از ئیمی انگيزاند؛ پس چرا تصوير ھای ويدئوپخش آن احساسات پيروان او را بر 

  ش پخش نمی کند؟شدن

 مجلس سنا گفت که بن الدن برای تسليم شدن ھيچ تالشی نکرد و برای ھمين ھم کشتن او ئیکميته قضاجالب اينکه 

  !داند را موجه می

اول .  تنھا در باره زمان کشته شدن و دستگيری بن الدن حرفھای ضد و نقيضی مطرح می کنندئیمقامات امريکا

گويند، تنھا زنی را بعدش می . بعد می گويد مقاومت کرد اما اسلحه نداشت. می گويند بن الدن به شدت مقاوت کرد

ھمين خاطر ه ھيچ تالشی نکرد و بگويند، بن الدن اصالً برای تسليم شدنش  بعد می. ش سپر ساخته بودبرای مقاومت

  ؟!ھم کشته شد

وقت اروپا منتشر شد، تنھا چند ساعت ه  می ساعت چھار صبح ب٢تاريخ ه وقتی گزارش قتل بن الدن توسط اوباما ب

جالب اينکه . رام رھا ساخته استآبعدش گفتند که جسد او با قواعد اسالمی کفن شده و با نثار دعا به آبھای  دريای 

 اعالم کردند که ئیور و طعمه ھای ماھی ھا شد، مقامات امريکاکه جسد در آبھای آرام در حال شنانپس از آ

  !ئيد کردند که مربوط به بن الدن بوده استأتحقيقات البراتواری ھم جسد را ت

حقيقات در ی که مطرح می شود اين است که اين ابزار تحقيقاتی در اختيار کماندو ھا بوده است و يا اينکه اين تسؤال

مراکز علمی مجھر به تکنالوژی البراتواری بايد انجام می گرفت؟ از جمله در کدام شفاخانه و يا نھاد ھای علمی 

  ئيد کرده است؟أسسه مذکور اين موضوع را تؤگرفته است و آيا متحقيقاتی چنين تحقيقات صورت 

 ئیآنھا گفتند که دو ھلوکوبتر امريکا.  کننده استد واقعاً مسخرهن ھا به خورد مردم می دھئی را که امريکائیدروغھا

از خاک افغانستان پرواز کرده است بدون اينکه مقامات پاکستانی را در جريان قرار بدھد، در محل عمليات در آبيت 

جالب اينکه اين ھلوکوپتر ھا از چندين شھراز جمله از فضای پشاور .  خود شان را رسانده است]ھيبت آباد[اباد

 ھا از کار باز ئیدار ھا ھم به نفع امريکاخواب رفته بوده اند و راھه کرده است اما مقامات پاکستانی ھمه بعبور 

صورت بی شرمانه به خورد مردم می دھند و برای ه  بئی است که مقامات امريکائیاينھا دروغھا. مانده بوده است

  .رنددا فريب و اغوای مردم به خرد و منطق آنھا نيز توھين روا می

 ھا ازين توطئه به اصطالح قتل بن الدن؛ سناريوی ديگری روی ئیبه نظر اينجانب شکی نيست که ھدف امرکا

رسد با رھبران القاعده تبانی و سازش صورت گرفته و درين ميان دھن  درين سناريو به نظر می. دست گرفته اند

 و نيروھای طالبان درين رابطه ھيچ موضعگيری چنانچه تا ھنوز القاعده. استخبارات پاکستانی را نيز بسته اند
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 بوده و آنھا ازين موضوع ]ھيبت آباد[نکرده اند و مقامات پاکستانی نيز گفتند که از بابت اينکه بن الدن در ابيت آباد

  ؟!اطالع نداشته شرمنده است

 موضوع طفره ۀدر بارتا ھنوز رسانه ھای خبری صرفاً خبر منتشر کرده است اما سعی کرده از تفسير و کنکاش 

زيرا  رسانه ھای خبری از .  غربی در جريان موضوع قرار دارندینظر می رسد که مقامات دولت ھاه لذا ب. بروند

  .جمله بی بی سی نيز ھيچ پروپاگندی را درين رابطه دامن نمی زند

 بن الدن را سالھای قبل به قتل يا اينکه. در نتيجه سناريوی قتل بن الدن به ھيچ وجه با منطق انسان سازگاری ندارد

  .رسانده اند و يا اينکه او ھنوز زنده است اما در دور جديدی از معامالت قرار گرفته است

   

    

   

  

   

  
   
  
  
 
  


