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  ٣٨ شماره –از نشريه پيشرو منشتره افغانستان 

 ٢٠١١ می ٢٤

 

  اسامه بايد کشته می شد
  

ا در وحدت با شش گروه بنياد   سازمان القاعده ر١٩٨٨در .  س گروه توحيد قرار داشتأاسامه بن الدن که در ر

 بر سازمان تجارت جھانی که ١٩٩٣ ھا طراح حمله در ئیوی از سوی امريکا. گرای ديگرجھادی به وجود آورد

 نفر به قتل رسيدند و ٢٠٠ بر سفارتخانه ھای امريکا در کينيا و تانزانيا که ١٩٩٨ نفر کشته شدند، حمله در ٦در آن 

 نفر کشته شدند، شناخته شد و آرام آرام عنوان دشمن ٣٦٠٠ امريکا که در آن  بر برجھای تجارت٢٠٠١حمله در 

  . درجه يک امريکا را گرفت و ظاھراً در مقابله  با او و سازمانش، امريکا به افغانستان لشکر کشيد

 به ه ایداين که چرا اسامه با اين درجۀ کينه و عداوت در مقابل امريکا برخاست، روند ديناميک و دليل قانع کنن

چون اختالف بن الدن که به کمک عربستان سعودی، پاکستان و امريکا به پاکستان آمد و القاعده را . دست نمی دھد

 ١٩٩٣ ھا در ئیعبدهللا عزام را کشت، فقط بر سر حضور امريکا١٩٨٩ساخت و برای عروج او  آی اس آی در 

در برابر شاھان سعودی، سال گذشته » دشمنی«ن اما با تمام اي. در ظھران عربستان سعودی عنوان می گردد

 ھا اعالن کردند که شھزادگان سعودی و شيخ ھای ثروتمند حاشيۀ خليج، تمويل کنندگان اصلی القاعده اند ئیامريکا

شان کمک می کردند، » دشمن«اينکه شھزادگان سعودی چرا به . که بايد اين مدارک مالی محدود و مسدود گردند

  .دتوضيحی داده نش

 در رياض زاده شد و انجنيری ساختمان را خواند ١٩٥٧ فرزند اسامه بود، به سال ٥٧اسامه که ھفدھمين فرزند از 

جھت )س آی اس آیئير(به درخواست حميد گل ) س وقت استخبارات عربستانئير(و از سوی شھزاده تُرکی فيصل

ر فرستاده شد که با ساختن پايگاه مھمی در سازماندھی اعرابی که برای جنگ به افغانستان می آمدند، به پشاو

خوست و تشکيل القاعده، بعد از خروج نيروھای شوروی از افغانستان به دشمنی با امريکا آغاز کرد و با اين 

با اينکه .  نيرو ھايش در افغانستان بود، دست يافتئیجاه تيژيکش که جاب امريکا به بزرگترين ھدف سترادشمنی

ر القاعده در پاکستان بودند، اما امريکا وانمود می کرد که ھدف اصلی او از ميان بر داشتن اسامه و رھبران ديگ

بود و پاکستان را به » سرگردان«تروريزم و رھبران القاعده  در افغانستان است، پس به دنبال آنان در افغانستان 

  . عنوان دوست مطمئن ھميشه توصيف کرده است
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 محکم و درازمدت در افغانستان سه دھۀ ستراتيژيک را گذشتانده و اينک در ئیجاه امريکا برای رسيدن و جاب

 شروع شده و در ٢٠١١اين دھه از . آستانۀ دھۀ چھارم و يا استقرار دايمی نيرو ھايش در افغانستان قرار دارد

ی صورت گيرد که به اين خاطر تا رسيدن به آن سال بايد برای افغانستان کار ھای مھم.  به اوج خود می رسد٢٠١٤

قتل اسامه نيز يکی از ھمين کار ھا است تا از يکطرف از لحاظ روانی به تضعيف . در مقالۀ ديگر ذکر کرديم

القاعده در اين منطقه بپردازد و از سوی ديگر برای انتخابات رياست جمھوری امريکا به نفع دموکرات ھا کار ی به 

 گرای ديگری چون گلبدين را که او ھم مثل اسامه بی مصرف شده سر برسد که اگر تا آن زمان ضرورت شد بنياد

  . را در پاکستان خواھد کشت

چون طبق افشاگری ھای . يبت آباد پاکستان به سر می بردھاسامه در  ھا  از سال ھا قبل خبر بودند که ئیامريکا

کرد که اسامه او را به محل زندگی  دستگير شد، در زندان گوانتانامو افشا ٢٠٠٨ الليبی که در یيويکی لکس، ابويح

اما . اش دعوت کرده و از او خواسته تا رابطۀ رسمی او را با بخش ھای مختلف القاعده و رھبران آن تنظيم نمايد

يبت ھ ھا می گويند که از چھار سال به اين سو فردی به نام ابو محمد الکويتی را زير نظر داشته اند که به ئیامريکا

اما اسامه از مدتھا به اين سو ديگر از . مد بوده و از اين طريق محل اختفای اسامه را پيدا کرده اندآباد در رفت و آ

رھبری القاعده حذف شده بود و به جای او الظواھری به اين سمت گماشته شده و از يکسال به اين سو اعضای 

 تا حدی اسامه در القاعده بی مصرف مانده به اين صورت. می ناميدند» شيخ الکبير«القاعده در مکالمات شان  او را 

  . بود

 نوشه و آنرا  يک روزنامۀ کويتی به چاپ رسانده، گفته است که ٢٠٠١ دسمبر ١٤اسامه در وصيت نامه اش که در 

کشته شود، که نمی خواھد فرزندانش شامل القاعده شوند، زنانش بعد از مرگ او نبايد شوھر بگيرند و در صورتی 

ياد می کند، معلوم می شود که در ميان او و » غدار«اينکه اسامه از رفقای . در آن حتماً دست دارندرفقای غدارش 

رھبران ارشد القاعده که بيشتر در گرو آی اس آی بودند، اختالف نظر ھای عميقی وجود داشته است و چه بسی که 

  .اين رفقای غدار او را تجريد کرده بوده باشند

پاکستان و در جوار دو پايگاه مھم » کاکول«فون و انترنت در فاصلۀ چند قدمی اکادمی نظامیلياسامه در خانۀ بدون ت

تجريدش به حدی بود که ھمسايگان کوچکترين .  فرزند زندگی می کرد٢٣ با سه زن و ه اینظامی آنکشور در خان

اما با تمام اين . يدند که اسامه سالھا در به ديوار آنھا زندگی کرده، بھت زده شدندشکی بر خانۀ او نکردند و وقتی شن

 نقل و انتقاالت ٢٠٠٩ گانۀ القاعده با رھبری الظواھری در اين سالھا فعال بودند و در ٣٤تجريد اسامه، شاخه ھای 

وره شده باشد، بعيد به نظر می القاعده به يمن بسيار وسيع صورت گرفت و اينکه در اين مسايل مھم با اسامه مش

را که متشکل  از ورزيده ترين » ٥٥قطعۀ «  ، سران القاعده٢٠٠١بعد از فرار اسامه از توره بوره در . رسد

کماندو ھای القاعده به قومندانی ابو خياب  بود، تشکيل دادند تا از جان رھبران القاعده و مخصوصاً اسامه محافظت 

ری از اين کماندو ھا نبود و فقط ابومحمد الکويتی، برادرش و چھار تن ديگر از او کنند، اما در اين حمله خب

 در اين خانه نشسته بود،  نشان می دھد ئیاينکه چرا اسامه اين طور بی محافظ و بی دفاع کماندو. محافظت کردند

ای اياالت متحده در چون برخی ھا با توجه به سياست ھ. که او از آنچه فکر می شد، بيشتر بی مصرف شده بود

سالھای اخير به اين باورند که اگر اسامه مثل گذشته مورد استعمال می داشت، ھرگز به اين زودی به  قتل نمی 

امريکا مبدل شد و انداختن جسد اسامه  به بحيرۀ عرب و خوراک ماھی ھا » قھرمان«اوباما با کشتن اسامه به . رسيد

دين بود که نشان دھد ھر کسی در جھان به پای  يکه تازی امريکا سر و نھنگان کردنش ، بيشتر يک عمل نما

  .نگذارد، به چنين سرنوشتی مبتال خواھد شد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 ھا دو ماه قبل اعالن کردند که برای عملياتش در پاکستان ديگر به سازمان ھای استخباراتی آنکشور نيازی ئیامريکا

يم گرفته شده بود، بعد از کشتن اسامه اعالن کردند که ندارند که چون برای انجام اين عمليات در آن وقت تصم

 نشود سران آن کشور را در جريان قرار نداده بود که ءپاکستان از اين عمليات اصالً خبر نداشت و به خاطريکه افشا

ات زيرا اگر سران دولت پاکستان بگويند که در عملي. اين بيان نيز جور آمدی ميان سران دو کشور را نشان می دھد

دخيل بوده با واکنش تند بنياد گرايان اسالمی رو به رو می شوند و محور انتقام گيری شاخه ھای متعدد القاعده قرار 

 ئیدر حاليکه ھر آدم نيمه باسوادی می داند که پاکستان در تقابل با ھند ھميشه در حالت آماده باش ھوا. می گيرند

 از مرز ئی می کند، اما چگونه است که دو فروند ھليکوپتر امريکاقرار دارد و با پريدن ھليکوپتری آن را شکار

افغانستان و پاکستان می گذرند و بعد از طی مسافه، يکی از ھليکوپتر ھا خراب می شود و توسط عملۀ آن نابود می 

ر  می شود، برای دفاع از اسامه مقاومت صورت می گيرد و بعد ھدف قراء دقيقه عمليات اجرا٤٠گردد و بعد 

گرفته و جسد او برده می شود، اما در فاصلۀ چند صد متری آن دو پايگاه نظامی  ودر فاصلۀ صد متری آن اکادمی 

نظامی پاکستان فقط ناظر صحنه می مانند و اردوی پاکستان در برابر اين ھليکوپتر ھای ناشناس ھيچ واکنشی نشان 

وند که در ملک شان چنين عملياتی به سر رسيده و اسامه نمی دھد و بعد پاکستانی ھا از طريق رسانه ھا خبر می ش

در حاليکه مطمئناً سران اردوی پاکستان از اين عمليات با خبر بودند و به گمان اغلب که !!!! کشته شده است

که در نزديکی اسالم آباد قرار دارد و از زمان مجاھدين تا حال » چکالله «ئی از ميدان ھوائیھليکوپتر ھای امريکا

  . ھا از آن استفاده می کنند، پرواز کرده باشندئیمريکاا

ی امريکا و پاکستان به سناريوی  ھميشگی می ماند که در اين منطقه به اشکال گوناگونی به کار اين صحبت ھا 

بُرد دارد،امريکا ھم می خواھد بگويد که اگر پاکستان از » ناخبری«د رکنار اينکه پاکستان با اين . برده می شوند

اسامه و سازمان او حمايت می کند، اما اين امريکاست که به ھيچ عنوان القاعده را نيافريده و اين گونه می تواند در 

گروه عملياتی که فوق تعليمات نظامی داشتند، . ھر نقطۀ دنيا عمليات نظامی خود را با کماندو ھايش به سر برساند

ام اين عمليات، ديدار سه جانبۀ امريکا، پاکستان و افغانستان در اما در فردای انج. ناميده می شدند» سيلز«گروه 

اسالم آباد بر گذار شد و امريکا اعالن کرد که پاکستان در مبارزه  با تروريزم دوست و ھمکار نزديک امريکاست و 

 کم سواد و اما برخی از تحليلگرانی که يا به شدت. امريکا چون گذشته، کمکھايش را بر پاکستان جاری نگھميدارد

سطحی نگرند، يا به دفاع از حضور نظامی امريکا در افغانستان ھميشه ھر چتلی را با دستپاک پاکستان پاک می 

کنند و يا کسانی اند که بعد از اين می خواھند نمره بگيرند، تالش می کنند تا اين عمليات را جدا از پاکستان و  فقط 

 کشتن اسامه در اين روزگار برای امريکا ضروری بودکه چون بی نھايت اما.  ھا وانمود سازندئیقھرمانی امريکا

ری به يي که با مرگ اسامه در فعاليت ھای القاعده تغمچون ھمه می داني. ايد کشته می شدبی مصرف شده بود، پس ب

  . ميان نخواھد آمد

  

  

  

   

  


