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อาหารสมอง
ฆาตกรรมในดูไบ
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
การฆากันในสมัยปจจุบันไมใชเรื่องยาก แตฆาโดยไมมีหลักฐานทิ้งไวเปนเรื่องยากขึ้น
ทุก วัน อัน เนื่ องมาจากความกาวหน าทางเทคโนโลยี

เมื่อปลายเดื อนมกราคมที่ ผานมาผูนํ ากลุมก อ

การราย Hamas ถูกฆาในโรงแรมหรูของดูไบอยางอุกอาจโดยทีมงานสืบราชการลับ Mossad ของอิสราเอล
จํา นวน 11 คน

ชาวโลกและที ม ฆาตกรตกตะลึ ง เพราะภายในเวลาอั น สั้ น ภาพของทั้ ง 11 คน

ก็ปรากฏบนหนาหนังสือพิมพในอิสราเอล
ภาพจากกลองที่บันทึกทุกมุมของโรงแรม สนามบิน และสถานที่สาธารณะใหภาพที่
ชัดเจนพอบอกไดวาใครเปนใคร รัฐบาลอิสราเอลไมปฏิเสธหรือตอบรับเพราะการฆาลักษณะนี้กระทํากัน
เปนประจําในแถบนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งโดย Mossad ของอิสราเอล
ที ม 11 คน กระทํ าสํ าเร็จ ราวกั บ ภาพยนตร จากคลิบ ที่ ผูค นทั่ วโลกเห็ น ในโทรทั ศ น
สมาชิก 4 คนแตงกายเหมือนผูเพิ่งออกกําลังกายเสร็จขึ้นลิฟตของโรงแรมไปยังหองเหยื่อและกลับลงมาใน
เวลาอันรวดเร็ว ทั้งหมดมีการประสานงานกันดวยวิทยุ โทรศัพท อยางเปนโคด แตก็ไมรอดสายตาของ
กลองที่อยูที่โรงแรมและสนามบินไปได
เหยื่อคือ Mahmoud Al-Mabhouh ผูนําสําคัญคนหนึ่งในวัย 50 ปของกลุม Hamas ซึ่ง
เปนกลุมก อการรายตอตานอิสราเอล และมีฐานอยูใ นดินแดนสวนที่เ รียกวา Gaza Strip ซึ่ง มีพรมแดน
ติดกับอิสราเอล
“ความแค นตองชําระเสมอ” เปนคํ าขวัญ ของอิสราเอลเพื่อขูกําราบฝายตรงขาม ซึ่ง ก็
ไดผลบางไมไดผลบาง สาเหตุที่เขาตองตายอยางทารุณก็เพราะ Mabhouh เปนมันสมองของการจับ
ทหารอิสราเอล 2 คนเมื่อป 1989 และถูกฆาตายหมดในเวลาตอมา (คนหนึ่งไมพบศพเปนเวลา 7 ป)
เขาใจวา Mossad ตามรอย Mabhouh มานานจนสบโอกาส คําพิพากษาใหตามฆาเขานั้น
มาจากอีก หลายเรื่องที่เขาไดทําไป

เขาเปนบุค คลสําคัญ ที่เชื่อมโยงความรวมมือระหวาง Hamas กั บ
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และเปนผูจัดการใหมีการฝกอาวุธของ

สมาชิก Hamas ในอิหรานอีกดวย
กลุม Hamas ออกมายอมรับวาทหารสองคนที่ตายเปนฝมือของ Mabhouh เชนเดียวกับ
ผลงานวางแผนทําลายลางอิสราเอลอีกหลายชิ้น เขาเคยถูกจับหลายครั้งโดยทางการอิสราเอลและปลอย
ออกมา ในตอนหลังเขาถูกไลลาหนักและอิสราเอลตอบโตดวยการทําลายบานของเขา
การฆาครั้ง นี้ถื อวาอุกอาจในสายตาของตํารวจดูไบ เพราะกระทําในโรงแรมหรูชั้น นํ า
Dubai–Al–Bustan Rotana Hotel (ใครที่ไปดูไบบอย ๆ ระวังเนอ) ผูตายถูกไฟฟาซอตและถูกบีบคออยาง
ทารุณ แตตํารวจดูไบก็แสดงฝมือดวยการนําภาพฆาตกร 11 คน (หายไป 1 คน ซึ่งเปนสตรี) มาใหสื่อ
และลําดับเหตุการณทั้งกอนหนาจนถึงตอนขึ้นเครื่องบินกลับ ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ เชน มีการใช
หนังสือเดินทางของคนอิสราเอลที่ถือ 2 สัญชาติกับ 4 ประเทศยุโรป
ในอดี ต Mossad ใชวิธีฆาผูนํ า ของกลุมก อการรายเพื่อแสดงความแก แค น หลายครั้ ง
สมาชิกของกลุม Black September ที่รวมกันฆานักกีฬาอิสราเอลในการแขงขันกีฬาโอลิมปกที่มิวนิคในป
1972 ก็ถูกตามฆาตายหมดทุกคน
ในป 2004 ผูกอตั้งกลุม Hamas ถูกฆาโดยปนใหญ และในปนั้นผูนํา Hamas อีกคนก็ถูก
ฆาโดยจรวดยิงใสรถนั่ง ในป 1987 ในทูนิเซีย ผูนํากลุม PLO คือ Abu Jihah ถูก Mossad สําเร็จโทษและ
ในป 2008 ผูนําของกลุม Hezboliah ก็ถูกฆาตายเชนกัน
Mossad ไมใชมือทองในการฆาเสมอไป

คดีที่ผูคนยังพูดถึงกันทุกวันนี้ก็คือกรณีของการ

ฆา Khaled Meshaal ดาวรุงของกลุม Hamas ในป 1997 เรื่องก็มีวา Mossad กลุมหนึ่งปลอมตัวเปน
นักทองเที่ยวชาวคานาดาในอัมมาน ประเทศจอรแดน และพยายามใชกลองถายรูปพนสเปรยยาพิษกรอก
เขาไปในรูหูของ Meshaal

ซึ่งยาพิษนี้จะหารองรอยภายหลังไมพบ จะทําใหเปนอัมพาตและตายในเวลา

อันรวดเร็ว แตปรากฏวาทําไมสําเร็จ ภาพที่เกิดขึ้นก็คือคนสองคนไลเอาสเปรยไลฉีด Meshaal จนถูก
ตํารวจจับ และสถานทูตคานาดาพบวาไมใชคนคานาดาเพราะรองเพลง O’ Canada ซึ่งเปนเพลงชาติไมได
สวนสมาชิกที่เหลือวิ่งแจนเขาสถานทูตอิสราเอล
ทางการรัสเซียและอเมริกาก็ไมใ ชย อยในเรื่องการฆาผูนํากลุมก อการรายหรือแบ งแยก
ดิน แดนหรือผูถือวาเป น ภัย รายแรงต อความมั่น คงของชาติ

ในไมกี่ป ที่ ผานมารัสเซีย ฆา Zelimkhan
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ฯลฯ
อเมริกานั้นเปนที่เปดเผยในเวลาตอมาวาในทศวรรษ 1970 และกอนหนา CIA มีแผนฆา
Fidēl Castro ประธานาธิบดีซูกาโนของอินโดนีเชีย เผด็จการคองโก Patrice Lumumba ฯลฯ ลาสุด
ในเดือนมกราคมที่ผานมาผูนําของกลุมยอยของ Taliban ในปากีสถานคือ Hakimullah Mehsud ก็ถูกถลม
ดวยระเบิดตาย ทุกวันนี้การกระทําเยี่ยงนี้ก็ยังดําเนินอยูในประเทศเหลานี้
สําหรับ การฆาในดูไบครั้งนี้ เป นขาวอื้อฉาวไปทั่วโลก จนรัฐ บาลอิสราเอลถูก แรงกดดั น
อย างมาก หลายคนวิจ ารณ วา Mossad ไมรูห รือวาเทคโนโลยีป จ จุบัน สามารถบั น ทึก ภาพเหตุก ารณ
จุดที่อยูและความเคลื่อนไหวของผูคนตลอดจนโทรศัพทไดอยางมีประสิทธิภาพ จนยากที่จะปดบังไดวาใคร
เปนผูลงมือกระทํา
มีผูวิจารณวาที่ ควรจะทํ าก็คื อจางมืออาชีพท องถิ่ น โดยใชย าพิษนานาชนิ ดซึ่ง ไมอาจ
ตรวจสอบได ภ ายหลั ง ไม วา จากการบริโ ภคทางปากหรื อสั ม ผัส ทางผิ วหนั ง หรือ ฆ าโดยแกลง ทํ าเป น
“อุบั ติเ หตุ” (ยูโกสลาเวียถนัด เปน พิเ ศษ) ซึ่ง เหมาะสมกวาการสง ทีม 11-12 คน เขาไปปฏิบั ติการอยาง
โจงครึ่ม และหลุดจากโลกแหงความเป นจริง ในดานเทคโนโลยีสมัยใหม (Mossad ใชวิธีบีบคอและชอต
ไฟฟาซึ่งถือวาลาสมัย!)
อานแลวรูสึกหวาดเสียวกับคําแนะนําในวิธีฆากันและปลงกับการแกแคนกันและกันอยาง
ไมมีวันจบ แตละฝายมีชีวิตอยูดวยความหวาดระแวง จะกินก็ทุกข จะนอนก็ทุกข ไมวาจะทําอะไรก็อด
ระแวงไปไมไดเลย ความสุขใจจะเกิดไดอยางไร อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณาแลวก็จะเห็นวาสถานการณเชนนี้
เกิดขึ้นก็เ พราะไดไป “สรางตน เหตุ ” ไวกอนหน าทั้งสิ้น ถาจะไมใหเ กิดความทุ กขใ จก็ต องไมสรางเหตุ
เปนปฐม
ใครอยูดูไบก็ระวัง ๆ ไวบาง จะไดพอนอนตาหลับได

เครื่องเคียงอาหารสมอง
· ยิ่งอาหารมีไขมันมากเทาใด เวลาที่ใชในการยอยก็ยิ่งมากเพียงนั้น
· หญิงโดยเฉลี่ยบริโภคประมาณ 2,000 แคลอรีต่ อวัน
· ขายโดยเฉลี่ยบริโภคประมาณ 2,500 แคลอรีต่ อวัน

-4· ผูใหญโดยเฉลี่ยใชเวลาประมาณ 77 นาทีตอวันในการบริโภคอาหาร
· แหลงที่ มีสัด สวนคนอวนสูง ที่ สุด ในโลกอยู แถบหมูเ กาะ South Pacific ซึ่งได แก
Nauru (รอยละ 94.5) / Micronesia (รอยละ 91.1)
· หัวใจมนุษยโดยเฉลี่ยเตนประมาณ 100,000 ครั้งตอวัน 40 ลานครั้งตอป ในเวลา
70 ป โดยประมาณมันเตนมากกวา 2,500 ลานครั้ง
· ในเวลา 1 ชั่วโมง หัวใจผลิตพลังงานเพียงพอที่จะยกน้ําหนักไดเกือบ 1 ตัน สูง 1 หลา
จากพื้น
· ใชไฟฟาเพียง 25 ถึง 75 วัตต ก็สามารถทําใหหัวใจหยุดเตนได
· ผูที่ สูญ เสีย คนรั ก เพราะความตายประสบความเสี่ย งสูง กวาปกติ ที่ จ ะเกิ ด heart
attack ภายใน 1 ถึง 2 วันหลังจากเหตุการณ
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
We will never get enough of what we don’t really want.
(จากภาพยนตร “The 11th hour” ขอความนี้กลาวถึง
ลัก ษณะความต องการของมนุ ษ ย ใ นโลกที่ ทํ าให เ กิ ด
ปญหา)
เราจะไมมีวันมีมันอยางเพียงพอในสิ่งที่เรามิไดตองการมันอยางแทจริง
.................................................

