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 دهد یدر لبه پرتگاه قرار م گلوله بر عمران خان پاکستان را کیشل
 ۲۰۲۲نومبر  ۴ مزیتا ای: آسمنبع

 
خشونت  کیتواند  یحمله ساخته است که م کی یخان رهبر برکنار شده پاکستان حکومت را متهم به طراح عمران

 .گسترده را منفجر گرداند یاسیس
احتمال  شیبا افزا یاسیس یثبات یب گریمرحله د کیقتل عمران خان در سوم نومبر پاکستان را به  یبرا اقدام

داخله و  ریصدراعظم، ثناهللا خان وز فیان خان، شهباز شررهنمون شده است. عمر شتریب یاسیخشونت س
شان  فیسه تن فورا از وظا نیکه ا تحمله نموده است. او تقاضا نموده اس نیا یرا متهم به طراح صلیدگرجنرال ف

 .برکنار گردند
عدم اقدام در  جهیگفته است: در نت -انصاف پاکستان کیتحر -ارشد حزبش  یاز اعضا یکیاسد عمر  قیاز طر او

 .«که بوده ، ادامه نخواهد داشت یهمان طور زیهمه چ» سرتاسر کشور تظاهرات برپا خواهد شد و
با عمران خان در ارتباط با  شیانصاف پاکستان گفته است که او دو روز پ کیعمر عضو برجسته حزب تحر اسد

 نیو در ا میما مشغول جهاد هست»شت که باشد تماس گرفت. اما عمران اظهار دا یاو م تیکه متوجه امن یخطرات
 ییمایراه پ»  با« جهاد» یمعادل ساز نیانصاف پاکستان با ا کی. حزب تحر«میفقط به هللا توکل کن دیمرحله با

 .نوامبر پس از نماز جمعه آغاز گردد ۴تظاهرات داد که در  یبرا یفراخوان« یطوالن
داخله همچنان به  ریاقدام به قتل عمران خان واکنش نشان داده است. اما رانا ثناهللا وز نیا حیپاکستان با تقب حکومت

در آن  دیافروزند، شا یکه آتش م ییاست که آن ها تیعیقانون طب نیا: »گفته است انصاف پاکستان کیحزب تحر
مشترک  میت کی حکومت پنجاب»است که  نموده( همچنان تقاضا ی)مرکز یحکومت مل« همچنان بسوزند.

 «.کند قیحمله تحق نیدهد تا در مورد ا لیتشک ییبازجو
انصاف پاکستان بر  کیکه حزب تحر ییپنجاب، جا االتیصدراعظم سابق در ا تیدر مورد امن گرید یبرخ

 .مطرح نموده اند یسرقدرت است، سواالت
حمله توسط خود  نیکه ا یاجتماع یرسانه ها یادعا نیمورد فراوان اند، به شمول ا نیدر ا زین هیتوط یها یوریت

 نیباز ب تیکرک نیکند. عمران خان ا تیاز عمران خان را تقو تیشده بود تا حما یانصاف طراح کیحزب تحر
عنوان  ریاش را ز ییمایراه پ نیماه، دوم پنجدر خالل  شیچند روز پ نیشد، فقط هم استمداریکه مبدل به س یالملل

 .نمود یراه انداز «یقیحق یآزاد»
صدراعظم  داریپاکستان در آستانه د یثبات ساز یدر جهت ب ینیرا به آشوب آفر «یخارج یقدرت ها» گرانید

مالقات کرد و تحرک در  نیجمهور چ سیئپنگ ر نیج یسازند. او در آن جا با ش یمتهم م نیاز چ فیشهباز شر
 .دنمو ایو پاکستان را اح نیچ یاقتصاد دوری)پروژه( کار

 ینید رتیاو شور وغ زهیوجود دارد که گفته است انگ ییتوسط قاتل ادعا یکه گزارش شده است اعتراف نیا گرید 
اظهارات  نیقطع نشد. ا زیبه هنگام اذان نماز ن یحت یقیعمران خان، نواختن موس ییمایدر راه پ رایبوده است، ز

 نیشده است. چن انیقاتل اش ب یتوسط ممتاز قادر کهفرماندار وقت پنجاب است  ریترورسلمان تاث لیآور دال ادی
 .دهد یقرار م یاسیس هیتوط رهیاقدام به قتل را خارج از دا نیبا همه تناقض اش ا یاعتراف

 یبوده است که مردم شعار م یکشور تظاهرات االتیبوده است.در همه ا عیعمران خان سر انیحام نیواکنش درب
 نیکنند. ا یم نهیو آن ها جان شان را به خاطر عمران خان هز« خط سرخ را عبور کرده است»حمله  نیاند اداده 
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که اکنون  یا ندهیبا آ ندهیفزا یثبات یب سمتکشور را به  عمران خان و خشم نسبت به حکومت، از تیفوران حما
 .سوق داده است ست،ین نیمطم اریبس
حافظ  ثیبه ح یپاکستان مهار زده شود که به طور سنت ینظام یتوانست توسط قوا یم دیشا یثبات یگذشته ب در

 .کرد یقانون و نظم عمل م
به طور  ینظام یرویبود، ن یم یثبات یکه کشور معروض به ب یپاکستان ، هرگاه تیسال موجود ۷۵ انیجر در

و جامعه در  استمدارانیبود، س ینم دییتامداخله اش مورد  نیاگر ا ینمود. حت یمداخله م میمستق ریغ ایو  میمستق
 .شده بود یطراح انینمودند که توسط نظام یم نیتمک یماندند و به کار کردن در چارچوب یم یکل راض

نشده  دهیسطح د نیکشور تا ا خیکه در تار یو اجتماع یاسیدر پاکستان معاصر، با توجه به وسعت انقطاب س اما
ستاد  سییر ای زیدرست یباجوا لو دیرا انجام دهد. جنرال قمر جاو ینقش نیقادر نباشد چن دیشا ینظام یروهایاست، ن

  .ماند اهدطرف خو یب ینظام یرویارتش پاکستان ادعا نموده است که ن
 اریعمران خان بس انیواکنش حام رد،یبه مداخله بگ میتصم ینظام یرویو ن ابدیتداوم  یثبات یکه ب یدر صورت یحت

نشان داده اند. اقدام به قتل عمران  ینظام یرویاز آنچه خواهد بود که مردم در برابر مداخالت گذشته ن متفاوت تر
 .است رداشتهب انیمردم از م نیها را درب یخود سانسور یاریخان بس

دادند  یشعار م گرانیبه تظاهرات پرداخته بودند، د شاوریپ یدفتر قوماندان قول اردو رونیکه مردم در ب یحال در
جنبش »علنا تنها توسط  ییتبصره ها نیدر گذشته چن« قرار دارد. یو غارتگر سمیدر عقب ترور فورمیونی»که 

 .گرفت یصورت م« تحفظ پشتون
شود که از  یذکر م زین ایدر کن یپاکستان ستیژورنال فیدر مورد قتل اشرف شر ییتبصره ها نی، چناکنون اما

صورت گرفته  ینظام یروهاین میقتل با دخالت مستق نیبود. ادعا شده است که ا استیدر س انیمنتقدان مداخله نظام
تا با سرعت کنفرانس  ختی( را برانگیآ اس یپاکستان )آ یاستخبارات نظام یعموم سیئر ییادعا نیاست. چن
 .دیها را رد نما ادعا نیو ا برگزار کند یمطبوعات

کنند.  یخود دار میاز مداخله مستق انیاقتضا خواهد نمود که نظام ینظام یبا رهبر یخشم و مخالفت علن انیب نیچن
 بریپنجاب و خ یها التیدر ا (Governor Rule)«گاورنر روول»تواند حکم فرما ساختن  یراه ممکن م کی

ر از عهده انجام امو یالتیمنتخب ا حکومت که دینما صیهور تشخجم سیئکه ر یدر صورت یعنیپختونخوا باشد) 
محتمل  ریغ زیاقدام ن نیبا ا یشود. م( اما حت یگورنر سپرده م ایبه فرماندار  اراتیتواند، زمام اخت یبرآمده نم

  .عمران خان را فرونشاند انیاست که خشم حام
 در حرکت است. یاسیعرصه نامعلوم س یبا سرعت به سو پاکستان
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