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 پراودا

ھمکار پورتال: برگردان از  

٢٠١١ می ٢٦  

 

  :عامل سابق سی آی ای ادعا می کند

 امريکائيان بن الدن را نکشتند
 

 به اثر يک حادثۀ ،امريکائی سر به نيست کردن او را اعالم نمايندينکه کمانده ھای ا سال قبل از٥اسامه بن الدن 

 توسط يک سياستمدار ترکيه که در گذشته اجنت استخباراتی امريکا بود، تکاندھنده اتاين اظھار. طبيعی مرد

در يک مصاحبه با کانال يک روسيه، او گفت که امريکائيان به سادگی قبر رھبر القاعده را کشف .  صورت گرفت

  .  و باز نمودند

يک اين در وقتی است که او در .  مالقات نمودند٢٠٠٨ژورناليست ھای کانال يک بار اول اين شخص را در سال 

نمايان گرديده و در مورد سعی استخبارات غرب در دھۀ )  Plan Caucasus" (طرح قفقاز"نام ه م مستند بفل

 Berkan(اين فرد که برکان ياشر .  يه صحبت نمود در جدا کردن شمال قفقاز باالخص چيچنيا از روس١٩٩٠

Yasher ( نام دارد در اصل از مليت چيچن بوده و حاال يک سياستمدار ترکی است، الکن در آن سال ھا يکی از

او تقاضای مالقات را نمود  و وعده کرد که تمام حقايق را در مورد مرگ بن .  لوگ ھای جوھار دادايف بودئوايد

  . در چيچنيا ديده بود، اظھار نمايد١٩٩٠ در دھۀ الدن که او را

  :برکان ياشر گفت

.  ، من در چيچنيا بودم که در آن وقت مردی را برای بار اول مالقات کردم که نامش بن الدن بود١٩٩٢در سپتمبر  "

ا رئيس جمھور در منزل فوقانی فاميل گامساکوردي.   در يک منزل دو طبقه ئی در شھر کروزنی اتفاق افتادجلسهاين 

کرد و ما در منزل تحتانی ديدار  اوسامه در عين ساختمان زندگی می.  جورجيا بود که بعداٌ از کشور اخراج گرديد

برکان اظھار داشت که او از دليل ديدار بن الدن از آنجا در آوانيکه در کروزنی بود، اگاھی ندارد و ."  نموديم

  ."فقط خواست که صحبت نمايد: "صرف در مورد جلسه اش خاطر نشان ساخت

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

خود ه مور سابق راديوی آزادی بود نام عملياتی ابوبکر را بأبرحسب کانال يک، در آن سال ھا برکان ياشر که م

 چيچن ھا در حلقۀ اوسامه بن الدن ظاھر ،طبق اظھاريۀ برکان، بعد از آن سفر.  داشت که سی آی ای به او داده بود

اين .  کردند يچن ھا در بمب گذاری ھا نقش نداشتند بلکه صرف از بن الدن محافظت میکيد نمود که چأاو ت.  شدند

بروفق گفتۀ برکان، .  دانست که ھرگز  خيانت نمی کنند انتخاب بن الدن بود زيرا او کامالٌ به آنھا اعتماد داشت و می

  .          اھی داشت، بلکه سازمان امنيت روسيه و سی آی ای ھم از جريان باخبر  بودنداو تنھا کسی نبود که از موضوع آگ

  :ال که آيا امريکائيان بن الدن را به قتل رسانيدند، برکان جواب دادؤبه اين س

  :برکان ياشر گفت."  من نميتوانم معتقد باشم حتا  اگر تمام جھان ھم به اين معتقد گردد "

آنھا عبارت بودند از سامی، محمود و ايوب .  کردند ھائی را می شناسم که از وی محافظت میمن شخصاٌ چيچن   "

 جون ٢٦: ورم که سه شش در آن وجود داشتمی آمن آن روز را بسيار خوب به خاطر . که تا اخير با وی بودند

او بسيار .  مرد) بن الدن(ه او اين مردم به شمول دو تن ديگر از لندن و دو امريکائی ھر ھفت آنھا ديدند ک.   ٢٠٠٦

 .آنھا او  را شستند و دفن کردند.  مريض و الغر بود و پوست و استخوان شده بود

کيد نمود با وجوديکه  دو امريکائی مسلمان و دو برتانوی مسلمان مشاھده کردند که او مرد، آنھا در مراسم أياشر ت

بن ."  بن الدن، صرف سه تن چيچن ھا او را دفن کردندطبق وصيت "ياشر متذکر شد که .  جنازه شرکت نکردند

  :ياشر گفت.    افغانستان دفن گرديد–الدن در کوه ھای سرحدی پاکستان 

آنھا نياز دارند نشان دھند که چطور .  دانم من عمليات امريکائی را از داخل می. ھيچ گونه حمله صورت نگرفت"

طور ھر مرحله تنظيم گرديد و بعد آنرا منحيث پيروزی بزرگ تقديم لوازم امنيتی و تکنولوجيکی موثر واقع شد، چ

  .نموده و به ماليه دھندگان نشان دھند که آنھا بی جھت ماليه نداده اند

ديگر زنده " تروريست نمبر يک"که چيچن ھای محافظ بن الدن داند  به اين واقعيت  مقصر میبرکان حاال خود را 

او گفت وی اولين شخصی .  اراتی امريکا مکالمات تيليفونی برکان را ثبت نمودندنيستند بعد ازينکه خدمات استخب

 ٢٠٠٨او فرد اول بود که تاريخ مرگش را در ماه نوامبر "برکان متذکر شد که . بود که مرگ بن الدن را انتشار داد

 امريکائيان تماس ھای شود که در يک کنفرانس در واشنگتن علنی ساخت، اما  ھيچ اسمی را ذکر نکرد و معلوم می

  .    مرا پيگيری نمودند

آخرين محافظ را که برکان ديد سامی بود که چند روز قبل از اعالن مرگ بن الدن توسط ادارات استخباراتی امريکا 

 –طبق گفتۀ برکان،  با احتمال زياد ھمين فرد بود که مقر دفن بن الدن را در کوه ھای سرحدی پاکستان .  ربوده شد

 .  نستان به آنھا افشاء نمودافغا

برکان توضيح داد که چرا وی ژورناليست ھای کانال يک .  به ھر صورت، آخرين تيلفون از پاکستان از سامی بود

تواند او را از گزند سی آی ای حفظ  دور جھان میه صرف تبليغات وسيع ب.  او از حيات خود ترسيد: را آگاه ساخت

  .      وی،  سازمان  مخفی ترکيه به او محافظ و اسلحه فراھم کرده استھر چند که طبق اظھاريۀ.  کند

 

  


