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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  م٢٠٠٧ اکتوبر ١٩از شپيگل آنالين، 

  

  خون ريزی در پاکستان
  

  " صورت نخواهد گرفتی انتخاباتات مبارزسوء قصدبعد از اين "
  

 رهبر اوپوزيسيون پاکستان، بوتو، ر در عقب اين سوء قصد بکدام يک -اسالميست های افراطی يا دستگاه استخبارات
 قرار می دهد و  و مورد مالمت ادارۀ امنيت را مسؤول، احمد رشيد، نويسنده،احبه با شپيگل آنالينقرار دارد؟ در مص

  .روی ميارزات انتخاباتی تحليل می دارد آنرا ات ممکنۀتاثير
  

 ،شاغلی رشيد، تهديد تروريست های اسالمی با سوء قصد در پيشواز بازگشت بی نظيربوتو به پاکستان: شپيگل آنالين
بايد . هم چنان پريزيدنت مشرف تقاضا نمود تا بوتو سفر خود را به تعويق باندازد.  شده استتبديلعيت خونبارواقبه 

  رهبر اوپوزيسيون همين حاال به کشور باز می گشت؟
 سال ٩او نمی توانست بعد از . واقعه سياسی را عالمه گذاری نمايد، با بازگشت خود يک ستبوتو الزم می دان: رشيد

  .بزرگ صحنه آرائی نمايدنمايش  آنرا بايک ستبلکه می خوابرگردد، در خارج کشور، بدون سر وصدا اقامت 
   

  سوء قصد مرگبار در بازگشت بوتو: پاکستان
  

      
 

  . پيروزی وی با خطر همراه است آرائی بهرصورت او بايد متوجه می بود که صف: شپيگل آنالين
او بايد نشان می داد که محبوب تر از .  ياد دارداو بايد به تمام کشور نشان می داد که پيروان وياران  ز: رشيد

صدراعظم سابق، نواز شريف، است که چندی قبل از ميدان هوائی بدون درنگ مجبور گرديد تا کشور را دوباره 
و او بايد به . در برابر پريزيدنت مشرف و اردو قدرت خود را به نمايش می گذاشتاو برعالوه بايد . ترک گويد

  . داد که تمايل سياسی اش جدی استامريکا نشان می
  

مشرف افراطی های اسالمی .  شروع شده است، که در بمب گذاری دست داشته اندِ جستجوی مردان: شپسگل آنالين
  را مسؤول می داند، شوهربوتو دستگاه استخبارات را، کی مسؤول واقعيست؟

مسؤوليت ندارند، بلکه حلقات معينی در داخل تشبث در جريان است که اسالميست ها . اين هنوز معلوم نيست: رشيد
رهبران حزب مردم پاکستان، حکومت و . که بوتو را نمی خواهند درپاکستان باشد، مسؤول خوانده می شوندرژيم 

  .دستگاه امنيتی را مسؤول می دانند که صرف مساعی بخرچ نداده اند تا از سوء قصد جلو گيری به عمل می آمد
  

  ؟داين را قبول داريشما : شپيگل آنالين
 بخرچ نداد؟ واقعيت اين  کامل بازگشت بوتو توجه درمن از خود سؤال دارم، چرا دولت برای اتخاذ امنيت: رشيد

  .  کافی نبود،است که شمار موئظفين امنيت
  

  .هزار نفر برای گرفتن امنيت بوتو وظيفه دار بودند٢٠گفته می شد : شپيگل آنالين
قوای امنی از . مهم اين است که اکثر قوای امنيتی از اياالت گرفته شده بودند و نه از قوای دولت مرکزی: رشيد
    . از طرف يک تن از مخالفين حزب مردم بوتو رهبری می شوندتاياال
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  انتخابات پالن شدۀ ماه جنوری می تواند با وجود قتل عام شب گذشته برقرار گردد؟: شپيگل آنالين
  

  د شخص درمور
اسالم افراطی، نفت و : طالبان"کتاب مشهور. احمد رشيد، ژورناليست پاکستانی و عالم در الهور سکونت دارد

 شناخته شده است از آثار همين  لشکرکشی امريکا کتاب شناسائی افغانستان قبل از که"بنيادگذاری در آسيای مرکزی
رشيد . را نوشت" د، قيام اسالم افراطی در آسيای مرکزیجها" کتاب ٢٠٠٣برعالوه رشيد در سال . نويسنده هستند

  .در آسيا است" فارايسترن اکونوميک ريفيو"و " ديلی تلگراف"نمايندۀ مطبوعاتی 
  

   انتخابات صورت گيرد؟ يقينًا بعد از اين سوء قصد، آيا اردو آماده خواهد بود : اين اکنون سؤال مهمی است: رشيد
و به . زيرا مردم عام از گرد همآئی های سياسی خود داری خواهند کرد. ه عمل نخواهد آمد بمبا رزات انتخاباتی ديگر

  چندان هم برقرار شود،تاگر انتخابا. اين اساس موضوعات جاندار بصورت مکمل مورد بحث قرار نمی گيرند
  .ی نخواهد داشتارزش

  
   بايد به تعويق انداخته شود؟ت انتخابا آيا:شپيگل آنالين

  .گردداگر اجرا نگردد بحران شديدتر می . نتخابات بايد بهر صورت اجرا گرددا: رشيد
  

  مشرف حاال چه بايد بکند که وضع خرابتر نشود؟: شپيگل آنالين
او کمافی السابق مانند يک . اوبايد اعتماد اوپوزيسيون را بدست بيارد، چيزی که تاحال بدان موفق نبوده است: رشيد

او قطعًا . را در اختيار دارد اگرچه چنين هم نباشدهمه امور او چنين وانمود می کند که . کندديکتاتور نظامی عمل می 
 مانند نواز ِ سياستمدارن. اندازدباو بايد به سوی اوپوزيسيون دست دراز کند و يک آشتی ملی را براه . محبوبيت ندارد

  .شريف و امثا الهم بايد به کشور بيايند
  

 چيده از کشوری آيا اساسات ديموکراس در انکشاف پاکستان چه نوع اثر خواهد داشت؟سوء قصد: شپيگل آنالين
  خواهند شد؟

آنها . با آنهم انتخابات را می خواهند، زيرا خواهان ديموکراسی هستند. طبعًا مردم تکان ديده اند. گمان نمی کنم: رشيد
  .می خواهند حکمروائی نظامی به پايان برسد

  
  .شوابی اجرا نمودمصاحبه را الکسندر 
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