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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  موسوی

  ٢٠١١ می ١٥

  " آی.اس.آی"تجارت خون 

  با

  کودک کش آن" تيم ھای مرگ" و "ای.آی.سی"

٦ 
 :نقش پاکستان در حفاظت و قتل اسامه بن الدن: ششم

ر ھای يگفته آمد به خاطر احيای غرور پايمال شده و دفع تحقکه ت گستر امريکا ھمان طوری ھرچند امپرياليزم جناي

 "تيم ھای مرگ"ناشی از شکست ھای پيھم اکنون با بيشرمی تمام ادعا دارد که گويا نابودی بن الدن کار مستقالنۀ 

ثابت می سازد که پاکستان و نشان داده ، را آن کشور می باشد، مگر شواھد و داليلی وجود دارد که عکس آن 

 را در آغوش خود حفظت نموده بودند، وقتی بن الدندر تمام اين مدت که استخبارات نظامی آن کشور به عالوۀ آن 

منافع آنھا ايجاب کرد بدون کمترين تأملی قتل وی را به وسيلۀ سربازان امريکائی و چه بسا کماندو ھای پاکستانی 

کشور  از ھمان آغاز بن الدن زير چتر حمايت ارتش پاکستان و استخبارات نظامی آن چه ھر گاه. عملی نموده اند

 به عمل آورده اند، و او را به مثابه مغز از ویخود قرار نمی داشت، با معرفيی که امپرياليستھا " آی. اس. آی"يعنی

لزاماً وی می بايست از تدارک متفکر يکی از دھشتناکترين سازمانھای تروريستی در سطح جھان موقعيت داده اند، ا

  :نکات آتی غفلت نمی کرد

 طبق ادعا ھائی که در اين اواخر صورت گرفته، گويا بن الدن و اعضای ديگر آن خانواده به خاطر رعايت -١

بردند، تا نکند توجه کسی را از بين می آنھا ختاندن ات را نيز در داخل خانه با سومسايل امنيتی حتا زباله ھا و کثاف

صرف نظر از .  آن کثافات که گويا مدفوع آنھا را نيز شمال می شد به ھويت آنھا پی نبرندجلب نموده و با آزمايش

 مانند یاين که چنين ادعائی را تا چه اندازه می توان مقرون به حقيقت دانست زيرا چنين برخوردی در کشور

 خودش را که من نيستم و موجوديت خودش "جار بزند"پاکستان، به مانند آن است که کسی در سرچوک کابل 

تکذيب نمايد و از ھمه مردم بخواھد تا به چشمان شان اعتماد ننموده فقط به صدای وی باور نمايند؛ قبول چنين 

  .طرف را می رساندادعائی حد اعالی احتياط کاری 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

متعدد آن حمايت ھای ان ونھاد امبرده واقعاً چنان محتاط و دور انديش بوده و از طرف دولت پاکستصورتی که ندر 

نمی شده و يا به عبارت ديگر مسؤوليت تأمين امنيت خود وخانواده اش را سازمانش به عھده داشته است، چطور 

  :ممکن است کمترين دغدغۀ خاطری در ذھن وی برای روز مبادا خطور نکرده باشد تا

در وقت الزم تا را در خانه جا به جا نمايد چند ميل تفنگ اقل  در عوض جمع نمودن يک لشکر دست خالی، حد -

   استفاده نمايد،ھابتواند از آن

 ده ھا تن متخصص برای ساختن مواد منفجره و القاعده به ادعای امپرياليزم امريکا ء با در نظرداشت آن که بنا-

می توانستند در فضای ، در اختيار داشته و گيرندقرار بمب ھائی که ھريک با شيوۀ ديگری می تواند مورد استفاده 

دا مين گذاری نموده، قدم به قدم آنجا را با بمب ھائی که از راه دور منفجر ابرای روز مبرا خانه  کامالً آرام تمام آن

، کدام عاملی به غير از اطمينان بيش از حد به امنيت شان از ناحيۀ دولت به يک مسلخ مبدل نمايندمی شوند، 

  . استهن را از چنين تدارکی باز داشتپاکستان، القاعده و رھبری آ

 يکی از ابتدائی ترين و اساسی ترين اصول زندگی مخفی آن است که نه تنھا در ظاھر امر ھيچ چيز قابل توجھی -

 موجوديت ديوار ھای بلند در اطراف خانه، -زنگی مخفی دارند و جود نداشته باشدکه در اطراف فرد و يا افرادی 

اردار و کمره ھای مدار بسته؛ بيشتر از آن که بتوانند نقش حفاظتی بازی نمايند در چنين استفاده از سيم ھای خ

 بلکه در محل زندگانی يک -حاالتی می تواند به معنای اعالم و معرفی محل زيست فرد و يا افراد مھم به شمار روند

به صورت  وجود داردلۀ پوليس به وسي محل زيست اشغالفرد مخفی که ھميشه خطر لو رفتن، درگيری با پوليس و 

داشته باشد تا چه رسد به موجوديت نبايد وجود قطع اسناد و مدارک اعم از يک پارچه کاغذ و يا يک قطعه عکس 

  .انبوھی از اسناد و فلم که ھريک می تواند به تنھائی ابعاد ضربت را چند چند گسترش دھد

در ميان " آی. اس. آی"منيت خانه از طرف ارتش پاکستان و  در چنان محلی با چنان اھميتی، ھرگاه پای تضمين ا-

 . در آن تدارک نديده اند-  تونل- جمعی ديوانه بدانيم که ھيچ گونه راه فراریرا القاعده اعضای نمی بود، بايد 

 به ھمين سان در صورتی که تضمين امنيت به وسيلۀ دولت پاکستان صورت نمی گرفت، صرف نظر از آن که -

 موجوديت يک - را نمی تواند ھيچ انسانی حتا اگر از ھوش متوسطی ھم برخوردار باشد، انتخاب نمايدچنان محلی

قطعه عسکری در کنار محل زيست می تواند ھميشه امکان اشتباه در تشخيص بين دوست و دشمن را به وجود 

 .اضطراری متصور باشد نمی تواند بدون در نظرداشت يک کمربند امنيتی در اطراف خانه برای حاالت -آورد

 ارتش امريکا بر افغانستان منتشر شده است، بن ۀ از ھمه گذشته به استناد گزارشات متواتری که از ھمان آغاز حمل-

چه . الدن از لحاظ صحی وضع خوبی نداشته با از کار افتادن گرده ھايش به مراقبت دايمی کلينکی نيازمند بوده است

يست در ا قسماً از دست داده بود که می باه ھای بن الدن ديگر ظرفيت تصفيه خون ربه استناد ھمان گزارشات، گرد

حال اگر بپذيريم که القاعده قادر شده بود با . عوض می گرديده صورت مرتب خون وی آغاز به وقفه ھا و بعد ھا ب

، و از باشدنموده فرستادن يک داکتر متخصص و اقامت دايمی وی در کنار بن الدن، مشکل پرسونل طبی را حل 

طرف ديگر با امکانات سرشار ماليی که دارا بودند و ھستند، دستگاھای الزم برای انتقال خون را نيزتھيه نموده 

 با آن که در عکسھای اتاق خواب بن الدن آن وسايل ديده نمی شوند، مگر موجوديت بعضی نل ھا در - بودند، 

بعد ھا انتقال خون در ھمان محل خواب انجام می يافته است و وسايل اطراف تخت اين امکان را تقويت می نمايد که 

باز ھم می ماند تھيۀ حد اقل   - پی نبرند!!" قھرمانان جديد امريکا"با خود برده اند تا مردم به ماھيت " تيم مرگ"را 

که شايد بتواند اين درست است که در پاکستان فقير، خريدن خون نه تنھا دشوار نيست بل.  ليتر خون در ھفته١٠

 به شمار رود، مگر نبايد فراموش نمود که خون گوشت و کچالو نيست که بتوان آن خريد کچالو و پياز نيزآسانتر از 
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خون،  و گروپ نوعيت تثبيت را از دکان ھر قصابی و يا ترکاری فروشی تھيه نمود، بلکه معاينات قبلی به منظور 

 مساعد تشخيص دادن بازھم کاری نبود که در دراز مدت بتواند بدون از جمع ھزاران متقاضی فروش تنی چند را

  .اطالع استخبارات پاکستان عملی گردد

با در نظرداشت نکاتی که در فوق تذکار يافت، مسلم است که دولت پاکستان از ابتداء در جريان اقامت بن الدن در 

ارتش پاکستان به عھده داشته است ورنه بعد از آن محل قرار داشته و مسؤوليت امنيت و حفاظت از آنجا را نيز 

در آنجا سرانجام امپرياليزم جنايت گستر امريکا از " يک مشت زن و بچه"آنھمه درگيری و موجوديت به اصطالح 

  .در خانه ياد آوری نمی کرد" کلشينکوف"موجوديت يک ميل 

از گذشته ھای دور بدين طرف داشتن که ی دانند آنھائی که به طرز زندگانی مردم پاکستان آشنائی دارند به نيکوئی م

 چيز بسيار نادر و غريبی نبوده تا چه رسد به يک خانوادۀ يک و يا چند ميل تفنگ در خانۀ يک فرد متوسط الحال

دار و کمره ھای مدار بسته حفاظت می نمايد، اين امر به ردارا و ثروت مندی که ديوار ھای خانه اش را با سيم خا

 به ، اسرائيل و چينراز مص" کلشينکوف"وز شوروی بر افغانستان که در نتيجۀ آن صد ھا ھزار ميل نبال تجاد

پاکستان آمد، موجوديت اسلحه را در پاکستان بيشتر مروج ساخته، کمتر خانه ای را اکنون می توان در صوبه 

برھمين مبنا ھم . سرحد، پنجاب، سند و يا صوبه بلوچستان يافت که يک الی چند ميل سالح در آن وجود نداشته باشد

منيت و حفاضت آن خانه به دوش دولت پاکستان نمی که شده می توان با قاطعيت حکم نمود که ھرگاه مسؤوليت ا

" کلشينکوف" می شد يک زراد خانۀ کامل را نگھداری نمود نه اين که يک ی که داشتبود، در آن خانه با اھميت

  .عادی که بيشتر برای ترساندن ھمسايه می توانست مورد استفاده قرار گيرد تا در يک امر حياتی و مھم

 به ھمکاری کامل دولت پاکستان در انجام اين عمليات می نمايد، جريان جنگيست که به اللتمھمترين نکته ای که د

  .قتل بن الدن انجاميد

يک تن از باشندگان پاکستان که گويا بر حسب تصادف و به " Sohaib Athar "صرف نظر از آن که به گفتۀ

" آبادھيبت "زرگ، آخر ھفته اش را در منظور يک مسافرت تفريحی و به خاطر دوری از زندگانی در شھر ھای ب

گزارش داده است، حتا قبل از ظھور ھليکوپتر " تويتر"گذرانيده و تقريباً تمام جريان را به صورت زنده از طريق 

پوليس پاکستان به وسيلۀ بلند گوھای سيار به مردم محل گوشزد می نمودند تا به عالوۀ آن " ھيبت آباد"ھا در فضای 

ستانسرائی ھای گونه گونه ای که ای شان بيرون نمی شوند، چراغ ھای منزل را نيز خاموش نمايند، دکه از خانه ھا

 به منظور بی از طرف مقامات امريکائی عامدانه و با برنامه و به منظور تقديم کوھی از معلومات غلط و ناقص

  :ی از معلومات صحيح ارائه شده می رساندئاعتبار ساختن رگه ھا

  .غاز عمليات ھليکوپتر ھا بيش از يک ساعت بر فضای محل پرواز مراقبتی داشته اند قبل از آ-

  . در تمام خانه فقط يک ميل تفنگ وجود داشته است-

  . از جمع چھار مردی که در آن خانه به قتل رسيده تنھا يک تن مسلح بوده است-

  .بان پشتو با مردم مکالمه می نمودندکوپتر بر زمين نشسته، مردانی که از آن بيرون آمده با ز وقتی ھلي-

به قتل " !!قھرمانان جديد امريکا" به غير از آن چھار مرد بی سالح، دو زن و يک طفل نيز در جريان عمليات -

  .رسيده اند

بيش از دو ساعت " اطھر" دقيقه و به گفتۀ آقای ٤٥ جريان عمليات بناء به ادعای مقامات امريکائی در کل حدود -

  .ده استدوام نمو
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تا جائی که شھود . در داخل منزل است" تيم مرگ"آنچه در تمام اين عمليات اساساً به چشم نمی خورد چگونگی نفوذ 

گزارش می دھد ھليکوپتر ھا سربازان خود را با نشستن بر روی زمين پياده نموده اند، نه " اطھر"عينی مانند آقای 

  .نموده باشند" ديسانت"اين که 

  :ر اين مورد به وجود می آيد می توانند قسماً قرار آتی باشندسؤاالتی که د

دولت پاکستان در آن پری  وقتی فردی با آن اھميت در چنان محلی زندگانی می نمايد، سرنشينان خانه ھرگاه به دل -

 الدن توفيق خانه اقامت نداشته اند، چطور متوجه قضيه نشده، باتدارک امنيتی و جنگی اگر نمی توانستند به نجات بن

  .يابند حد اقل چند تن از مھاجمان را به قتل نرسانيدند

 چون قبل از حمله يک ساعت پرواز صورت گرفته، مبرھن است که آن پرواز توجه افراد خانه را با آدم مھمی که -

حتا " ديسانت"چه عمل . را به صورت مطلق مرفوع می ساخت" ديسانت" و امکان زندگانی می نمود جلبآنجا در 

کننده دور نمايد، به " ديسانت"اگر در پناه آتش قوی ھم صورت گيرد، نمی تواند خطر مرگ را از سربازان 

کننده " يسانتد"خصوص وقتی کس و يا کسانی به قصد مقابله در انتظار آنھا باشد تجربۀ جنگی نشان داده است، که 

  .د بی دفاع می باشه در مقابل کشيک دھندبه مانند گنجشک خانگی

وذ نموده اند، ربازان از بيرون محوطه به داخل نفصورت نگرفته است، بدان معنا است که س" ديسانت" وقتی -

پس يگانه . تفی می سازدنسالمتی تمام ديوار ھا، حدس آن که سربازان به زور داخل منزل شده باشند را کامالً م

ده و با کشتن محافظ مسلح که از قضا فقط ھمان يک راھی که باقی می ماند، سربازان بايد از درب منزل عبور نمو

نفر مسلح در تمام خانه بوده است، داخل عمارت شده منزل به منزل در پناه تير اندازی متراکم جلو رفته ھر جنبده 

  .ای را بدون آن که بدانند مسلح است و يا نه از بين برده باشند

از تصادف در يکی از روز ھا .  يک نکته را تذکر دھم"  کلکانیمجيد"در ھمين جا بی مناسبت نيست تا از زنده ياد 

به دقت مسؤول آن عمليات را " کلکانی"که تيمی از رفقاء به غرض انجام مأموريتی  عازم حرکت بودند، زنده ياد 

الی که می خواست  بين ھمرزمانش خالی است، در عين حآن ھمرزم که امروز جای وی نيز. بيشتر دعوت نمود

من آنھا را می :  آن عمليات را پائين بياورد، شناختی را که از نگھبانان محل داشت در ميان گذاشته گفتتاھمي

  .شناسم آنقدر ترسو ھستند که پيش از جنگ مثل مرده دراز می کشند

  :زنده ياد کلکانی بدون آن که شناخت آن ھمرزم شجاع ما را زير سؤال ببرد، افزود

ه ھمين علت است که آنھا ترسو ھستند، تو بايد تا حال متوجه شده باشی که آدم ترسو بھم انديوال جان، تذکر من 

  .زودتر فير کرده و زود تر آدم می کشد، تا يک انسان شجاع

 اين که آنھا چگونه به داخل خانه آنھم بدون مقاومت راه يافته اند ھرچند تا حال افشاء نشده مگر اين قلم بنابر -

 در چنين مواردی دارم می توانم با قاطعيت حکم نمايم که درب منزل در آن وقت شب به تجارب رزمی شخصيی که

و رفت و آمدی که ھميشه بين آنھا و اھل منزل وجود داشته است باز شده است، ورنه ھيچ " آی.اس.آی"اعتبار افراد 

ب که ھنوز ھمه بيدار بودند و تفسيری نمی تواند برای باز شدن در منزل و از آن مھمتر آغاز عمليات در آن وقت ش

  .در صورت داشتن اسلحه می توانستند از خود مقاومت نشان دھند، صورت بگيرد

 بھترين وقت به ، و نيم شب ھيچ زمانی١٠تی از آن نوع ساعت داده که برای انجام موفقانۀ عمليا تجربه نشان -

يدار اند، متباقی افراد نيز بيدار بوده و می توانند ب" پيره داران"شمار نمی رود چون به عالوۀ آن که افراد موظف و 

ک ھم در وبه خصوص وقتی يک ساعت قبل از آن پرواز ھای مشک. سنگر مقاومت عليه مھاجمان را داغتر نمايند

  .، افراد بيدار در حالت آماده باش کامل قرار خواھند گرفتفضاء وجود داشته باشد
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. و ساکنان خانه نبوده باشد" آی.اس.آی"نيم شب، وقت دايمی مالقات افراد  ھيچ بعيد نيست که انتخاب ساعت ده و -

تا از يک طرف با گذشتن پاسی از شب اطراف خانه خلوت باشد و از طرف ديگر اھل خانه نيز ھنوز به خواب 

  .نرفته باشند

ان نبوده اند، حد اقل تنی اگر ھمه از افراد ارتش پاکست" تيم مرگ" را به اثبات خواھد رسانيد که  آينده اين حدس-

ترين افراد برای اھل خانه را با خود داشتند، آنھا به احتمال اغلب يا بر پايه شده چند از معتمد ترين افراد و شناخته 

و بدل نمودن رمز شناسائی داخل منزل شده اند و با کشتن افراد به پيشروی خويش ادامه  ھمان شناخت و يا ھم رد

  .داده اند

اولين فرد و يا نگھبان منزل به وسيلۀ اسلحۀ گرم کشته شده باشد، باز ھم جای سؤال دارد چون در آن  اين که -

ھرچند با دستان خالی، ايستادگی در مقابل . صورت سروصدا می توانست زمينۀ مقاومت افراد ديگر را مساعد نمايد

  .نمی تواند آسان باشدنمايند، که از ترس مفرط بر اطفال ھم فير می و تا دندان مسلح " تيم مرگ"يک 

 اين که در تمام عمليات حتا با وجود سقوط يک ھليکوپتر، مھاجمان ھيچ تلفاتی نداشته اند باز ھم می رساند که ھيچ -

تسليحاتی فقط می زده و  نوع جنگی در ميان نبوده، يک طرف به اساس خيانت ارتش پاکستان و برتری تخنيکی

  . ھای داغ استقبال می نموده استطرف ديگر با سينه از گلوله

  ادامه دارد                                                                    

   


