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  ٣از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ا را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شم
 maqalat@afghan-german.de 

  م١٨/٠١/٢٠٠٩                                 ديپلوم انجننير کريم عطائی
  از مظبوعات سويس 

  
  

  مخابرۀ تلفونی از هوتل تاج محل
  

م ٢٠٠٨ صفحه يی استخبارات، حکومت هند راجع به وقوع حمالت تروريستی درمومبای در نومبر ٦٠دريک دوسيۀ 
يده و مردان عقب پرده تروريست ها را با تلفون های موبايل اين حمالت در پاکستان طرح ريزی گرد. راپور می دهد
  کريستوف پالتی: راپورتر. مطالب خواندنی اين راپور لرزه بر اندام انسان می اندازد. هدايت می دادند

  
 ميلی متر از يک اسلحه سازی ٩بمب های دستی ، تفنگچه های : قاتلين مومبای در کشتی همه وسايل را همراه داشتند

ور و اما مخلوط باروت از کمپنی نستلی در الهور، کاغذ تشناب، خرما ، يک برس زمين شوئی ، بلی همچنان پشا
  . وسايل ريشتراشی برای نظافت بدن قبل از حمالت انتحاری در شهر بزرگ هند

ين تحقيق از نظر مردان عقب پرده با وجود آمادگی های دقيق جريان حمالت طبق مرام براه افتاده نتوانست، که ا
 «MV «Kuberده نفر سوء قصدکننده موفق نشدند، کشتی ماهی گيری .  کنندگان را به ترتيب دوسيه يی قادر ساخت

را که ربوده شده بود ، غرق کنند، قبل از اينکه به يک قايق رابری که با آن به ساحل مومبای پياده شدند، سوار شوند، 
  .مد اعظم امير کساف زنده ماند که حال اقرار پی هم را جلو داده استو تروريست مح). به مخابره ها مراجعه شود(

وزير خارجه يک .  در دهلی به وزارت خارجه خواسته شدشاهد مالک جنوری سفير پاکستان ٥دوشنبه گذشته تاريخ 
تانی به دپلومات پاکس» م ٢٠٠٨ نومبر ٢٩تا ٢٦(حملۀ تروريستی در مومبای «  صفحه يی را تحت عنوان ٦٠دوسيۀ 
اين دوسيه مخلوطی است از راپورهای استخباراتی و اسناد اتهام  به حکومت پاکستان که در برابر تروريزم . سپرد

  .مساعی کافی به خرچ نمی دهد
  

  همآهنگی ذريعۀ تلفون
 نفر به شمول ١٦٥، همچنان دريک مرکز اورتودوکس يهوديان در ظرف سه روز اوبرای و تاج محلدر هوتل های 

آنها از طرف . جی از تايلند، ماليزيا، آلمان، کانادا، آستراليا، اسرائيل و اضالع متحدۀ امريکا، به قتل رسيدند خار٢٦
تروريست ها اعدام گرديدند يا زير باران مرمی غير قصدی قرار گرفتند، در آتش سوزی که قصداً  گذاشته شده بود 

خواستند از کلکين ها خود را پرتاب کنند تا از قيد ده سوء سوختند يا آنهای جان های خود را ازدست دادند که می 
  . قصدۀ جوان نجات يابند

تحقيق کنندگان هندی با زحما و دقت کامل همه اسناد را جمع آوری کردند که گوئی می خواستند غفلت خود را در 
اطريشی سخن در بين ) virtuell(از نمرات تلفونهای مجازی . مانع شدن از حمالت تروريستی جبران کرده باشند

اين نمرات از طرف يک کمپنی امريکائی داده شده است که . است که مردان جوان پنجابی از آنها استفاده می کردند
ليست های اموال به زبان اردو از لينگوا فرانکا پاکستان و . از طرف ويسترن يونيين در ايتاليا تاديه گرديده بود

ماهی گيری ربوده شده بدست آمده است و در آن تروريست ها وقت پهره داری خود همچنان دفتر وقايع که از کشتی 
  .موجود استند»  بجه ١٦تا ١٤ بجه ، علی ١٤ تا ١٢فهادواهللا « : را روی کشتی درج نموده اند 

ولی متخصصيين خدمات هندی چنين قضاوت می کنند که خارج توان خواهد . همه اسناد عاری از شک و ترديد نيست
 های تروريست ها که به دست آمده اند و از همه بيشتر SMSتبادلۀ . د در يک چنين دوسيه تقلب به کار رفته باشدبو

نقل مکالمات تلفونی بين سوء قصدکنندگان و مردان عقب پردۀ شان نشان دهندۀ مردان خون سرِد هستند که با تمام از 
  .خود گذری مصروف کار خود می باشند

.  ساله و از فيصل آباد واليت پنجاب بود٢٨ء قصد کننده سنش بيشتربود نصيرعمر نام داشت، کسی که از ديگرسو
 کانديدان ديگر در قرارگاه ٣١محمد اعظم امير کساف می گويد با . ساله و عبدالرحمن نام داشت٢١جوانترين آنها 

عمال اسلحه تمرين ديده  و آموخته اند از اين گروپ چند نفِر انتخاب،  در است. لشکر طيبه در کشمير تمرين ديده است
بعد از آن در کراچی، شهِر . که چطور ضمن تحقيقات، تحت زجر و عذاب، بازپرس کنندگان را به بی راهه بکشند

مليونی مخفی گاه مطمئن برای تروريست های قاعده نيز ٢٠اين شهر . درکنار بحر عرب،  به يک خانه انتقال يافتند
بل سؤال است که او راست می گويد؟ باز پرس کنندگان از تروريست های مانند آمر طرح اما قا. تلقی می گردد

م ، خالد شيخ محمد، می گويند، اين مردان در تحت تحقيق شديدترين پستی و بلندی های ٢٠٠١سپتمبر ١١حمالِت 
 صورت معلوم است که بهر. احساسات را ديده اند که از خود گذری الی الفزنی های بچه گانه را در بر می گيرند



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٣از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ا را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شم
 maqalat@afghan-german.de 

او که به پوليسان عذر و زاری داشت تا اورا : کساف  حال بيشتر به زندگی عالقمند باشد نسبت به و قت گرفتاری اش
بکشند، حال در يک نوشته به سفير پاکستان در دهلی تقاضای کمک کنسولی را دارد، چه او می گويد يک تبعۀ 

  .پاکستانی می باشد
  

  قب پردهسنجش درست فعالين ع
آنها هميشه تأکيد داشتند که هيچگونه سندی شرکت . از روز دوشنبه به اين سو دو سيه در دست پاکستانی ها قرار دارد

اکنون حکومت  زرداری در اسالم آباد مقر است که تروريست جان به . پاکستانی ها در قضيۀ مومبای در دست نيست
اين . ت او راجع به استعانت کنسولی در نظر گرفته نمی شودسالمت برده يک هم وطن شان می باشد و در خواس

  . شخص حيثيت پاکستان را لکه دار ساخت
صدر اعظم هند چانس همکاری در ميارزه با ترور را علل عجاله به نابودی کشانيد چه انگشت به ارتباط سوء قصد 

سنجش مردان عقب . به نظر نمی رسددر راپور به اين موضوع اشارۀ . کنندگان با مقامات رسمی پاکستان گذاشت
  .اختالفات بين پاکستان و هند رو به وخامت می گذارد: پردۀ حمالت تروريستی مومبای ممکن به نتيجه برسد

  
   مکالمات تلفونی بين تروريست ها و مردانی عقب پرده-» چند نفر گروگان داريد؟ « 

  
  ١٠/٠٣م ساعت ٢٠٠٨ نومبر٢٧هوتل تاج محل، پنجشنبه 

  سالم: تروريست
  .ما نمی دانيم در کدام اتاق می باشند. در هوتل تان سه وزير ويک سکرتر کابينه وجود دارند. سالم به تو: تلفون کننده
  .او هو، اخبار خوب است، اين خو قندِ  روی کيک است: تروريست
  .اضاها را قبول می کنداين سه، چهار نفر را گروگان بگيريد، بعد از آن حکومت هند تمام تق: تلفون کننده
  .دعا کن که آنها را بيابيم: تروريست
  .يک يا دو بمب دستی را به قطار پوليسان و عساکر بحريه در مقابل هوتل پرتاب کن: يک چيزی ِد گام : تلفون کننده
  .تأسف می کنم، نمی دانم آنها به کجا هستند: تروريست

  
  ٤٥/١٩م ساعت ٢٠٠٨ نومبر ٢٧مرکز مهمانان يهوديان، پنجشنبه 

  مجرجنرال چه گفت؟ .  سالم به تو:تلفون کننده
. موضوع صبح فردا ختم می شود. او گفت ما به کار خود بايد ادامه دهيم و جای تشويش نيست. سالم برتو: تروريست

  !دو جاغور و سه بمب دستی را نگاه کن باقی تمام مرمی هايت را مصرف کن. به دربار خدا دعا می کنيم
  

  ٢٦/٠١م ساعت ٢٠٠٨ نومبر ٢٧تاج محل، پنجشنبه هوتل 
   سوختاندن را شروع می کنيد يا خير؟ :تلفون کننده
  .هنوز نه، مه يک توشک را آماده می کنم که آنرا آتش بزنم: تروريست

(. . .)  
  چه کردی؟ ) کپتان( همرای جسد :تلفون کننده
  .جای به جای گذاشتم: تروريست
   را باز کرديد؟ دروازه های آب:تلفون کننده
  .نه، ما عجله داشتيم، اين يک سهوکالن بود: تروريست
   اين چطور واقع شد؟:تلفون کننده
يک قايق پيدا شد، همه وار خطا شديم که . وقتی ما به قايق رابری جای تبديل کرديم ، امواج آب آمدند : تروريست

در همين گير و گرفت تلفون ستاليت . کرديمزود کرده به قايق رابری خيز . قوای بحری ما را کشف کرده باشد
  .اسمعيل را نيز فراموش کرديم

  
  ٢٦/٢٢م ساعت ٢٠٠٨ نومبر ٢٧مرکز مهمانان يهوديان، پنجشنبه 

بجنگيد، چنين که جنگ شما نمونۀ فروزان . سخن از عزت اسالم دربين است.  برادر شما بايد بجنگيد:تلفون کننده
شايد شما مانده شده ايد يا خواب داريد، اما شهدا همه ارتباطات عقب خود را قطع . کندنام خدا، شما را تقويه می . گردد

  .قوی باشيد. برادرشما بايد برای موفقيت اسالم بجنگيد. با مادرتان، با پدرتان، با خانۀ تان. کرده اند
  آمين: تروريست
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  ٣از  ٣ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ا را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شم
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   ٥٣/٠٣م ساعت ٢٠٠٨ نومبر ٢٧هوتل اوبرای پنجشنبه 
يک افسر . م مقايسه می کنند٢٠٠١ سپتمبر١١رسانه ها فعاليت های تان را با حمالت . رادر عبدال او ب:تلفون کننده

  .بزرگ پوليس کشته شد
  . گروگان داريم٥ما . ما در منزل دهم يا يازدهم هستيم: عبدال رحمن

جنگيد، نگذاريد شما را ب. شما بايد تا حد ممکن صدمه برسانيد. تلويزيون همه چيز را راپور می دهد: تلفون کنندۀ دوم
  .زنده گرفتار کنند

  .تلفون را نگذار که ما صدای فير را بشنويم.  همه گروگان ها را، بدون دونفر مسلم به قتل برسانيد:تلفون کننده
  .ما سه گروگان داريم از سنگاپور و چين و زنها نيز: فحا دواهللا 
آواز مرمی و . ، گروگانان بايد قطار شوند بدون دو مسلمآواز های فحادواهللا و عبدال رحمن( بکشيد :تلفون کننده

  ). خوشی  از عقب صحنه شنيده می شوند
  

   ٣٧/٠١م ساعت ٢٠٠٨ نومبر ٢٧هوتل تاج محل، پنجشنبه 
  ٠٠٤٣٧٠٨٨٧٦٤اين نمبر تلفون را نوشته کن :   تروريست
   نمبِر کيست؟:  تلفون کننده
  تلفون از مه است، ازمه: تروريست
کوشش . وزير نبايد زنده بماند. چيزی که شما انجام می دهيد بسيار مهم است.  آمرضد ترور هند کشته شد:تلفون کننده

  .کن دکان را آتش بزنی 
  .ما چهار اتاق را آتش زديم: تروريست
شت اين آنها را به ترس و ده.  دقيقه يک بمب دستی بانداز١٥هر .  مردم که آتش را ببينند گريز می کنند:تلفون کننده
  .صبرکن، همرای بابه گپ بزن. می اندازد

 .بسيار پوليس و عساکر بحريه در دور وپيش هستند، شما نترسيد: تلفون کنندۀ دوم
 

   ٠٨/٠١ م ساعت٢٠٠٨ نومبر ٢٧هوتل تاج محل، پنجشنبه 
   چند گروگان داريد؟:تلفون کننده
لور بود که او را به مشکل می توانستيم کنترول يک نفر هم از بنگ. او را به قتل رسانيديم . يک بلجيمی:  تروريست

  .کنيم
   امبد می کنم که ديگر کدام مسلمان در بين گروگانان نباشد؟:تلفون کننده
  .نه ديگر کسی نيست:  تروريست

  
   ٤٥/١٩م ساعت ٢٠٠٨ نومبر ٢٧مرکز مهمانان يهوديان، پنجشنبه 

اگر بار گردن تان گردند، فوراً  . که شما در خطر قرار نگيريد فکر کنيد، گروگانان تا و قتی مفيد هستند :تلفون کننده
  .آنها را بکشيد
  .بله همين طور می کنيم، هرچه خدا خواسته باشد: تروريست
اسرائيل می : يک چيزی ديگر هم .  قوای نظامی هند می گويد، با گروگان به احتياط کامل معامله می شود:تلفون کننده

  .اگر گروگانان کشته شوند، مناسباب بين هند و اسرائيل زياد خراب می شود. ندخواهد گروگانان را آزاد ک
  .همين طور بايد شود، هرچه خدا خواسته باشد: تروريست
 . هوش تان باشد:تلفون کننده

  
**************  

  
  .تعين موقعيت تروريست ها با سيستم جی پی ِاس صورت می گرفت

  
اصل آن از اردو به انگليسی و از .  که شامل دوسيۀ وزارت خارجۀ هند می باشنداين يادداشت ها از توشته های هستند

  .آن به آلمانی ترجمه شده است
  پايان


