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 گذشته و حال بی نظير بوتو بوده اند، از مرگ هایحتی آنهايی که چون من از منتقدان جدی سياست ها و عملکرد
  .د کشور غلبه کنخشم و ترس برباری ديگر قتل او باعث شد که . او حيرت زده و برآشفته اند

  
، شرايط را برای قتل بی نظير بوتو  هرج و مرجعجيب و غريب استبداد نظامی در کنار هم زيستیآشکار است که 

 اما ديگر اينگونه نيست و  منظور حفظ نظم تاسيس می شد،دولت نظامی بهچند سال گذشته  تا همين . مهيا کرد
ديوان عالی کشور  رئيسوقتی . بی نظمی و بی قانونی می شودشتر باعث بيبرخالف آن عمل می کند و اينک حتی 

 پليس مسئول دادگاه های انس های جاسوسی دولت و کنترلرا به دليل سعی در کنترل آژديگر  و هشت قاضی
مهمتر است؟ مناسب تر  و مرج و بی قانون هرج چه توصيفی از دولتبرای چنين دولتی قانون اخراج می کنند، 

کاری را ندارند، چه رسد به انجام رسيدگی مناسب به جرائم  انجام هيچ جرئت قدرت و ين قضاتاآنکه جانشينان 
  .يک رهبر سياسی نهفته استقتل بسيار دقيق برنامۀ آژانس ها به منظور افشای واقعياتی که در پس 

  
ن بی نظير بوتو از گيريم که قاتال باشد؟ شعله های آتش به جز  می تواند چيزی امروزآيا پاکستانبدين ترتيب 

   اند؟ختيار خود دست به اين کار زده، اما آيا آنها به اندد، که به احتمال زياد هستنجهادی های متعصب و ديوانه باش
  
ی را بايکوت کند، اما برای مقابله با هر گونه انتخابات تقلب که داشته گفتۀ نزديکان بی نظير، وی تصميم ب

 و از تهديداتی که از جانب عت های فيزيکی زيادی داشت شجااو. رخوردار نبودت سياسی کافی باز جرئواشينگتن 
 برگزار باغ لياقتسخنرانی انتخاباتی خود را در اخيرا . مخالفان محلی به او می رسيد، ترسی به خود راه نمی داد

ت لياق. ی شده استاين باغ مکان معروفی است که به نام لياقت علی خان، اولين نخست وزير کشور نامگذار. کرد
 که خود در اين صحنه دست  به دستور افسر پليسی را قاتل وی، سعيد اکبرد و کشته ش1953علی خان در سال 

 در آن همان زندان راولپندی بود و کهقرار داشت  ز اين باغ، ساختمانیدر فاصله نه چندان دور ا. دداشت، کشتن
 در همين 1979ا نيز در آپريل رلفقار علی بوتو، پدر بی نظير اوذ در ضمن. ناسيوناسيست ها را زندانی می کردند

  . تمام رد پاها را از محل قتل پاک کرد بود کهیمستبدنظامی حاکم  او  مسئول قتل.د به دار آويختنزندان
  

فعاالن حزب را بويژه در ايالت .  رابطۀ بين جزب مردم پاکستان و ارتش را مسموم کردلفقار علی بوتواوذمرگ 
   .ند با بيرحمی شکنجه و تحقير کردند و برخی از آنها را کشتندس
  

در م پاکستان که حاصل حکومت های نظامی پی در پی و اتحاد با دولت های بدنام جهان است، الطتاريخ پرتاينک 
ی اکثريت قريب به اتفاق مردم با سياست ها. اهدافی کامال منفی در سر می پروراند که دارد نخبه ای راس خود

البته تنها سياست جدی . آنها از نبود سياست های جدی اين دولت خشمگين و برآشفته اند. خارجی اين دولت مخالفند
  با درماندگی به تماشایاکنون  انگلی است که توسعۀ ارتشی نيز سنگدل و حريص وفردیاين دولت تقويت 

  .ی آيند به ضرب گلوله از پای درم که جلوی چشمانشانسياستمدارانی نشسته
  

قاتالن، . بيل او شليک شد، از پای درآمد گلوله ای که به اتوم بمب جان سالم بدر برد اما توسطبی نظير از انفجار
 موفقيت خود را بيمه "بمب و گلوله"بار با استفاده از دو طرح   اين ماه قبل خود در کراچی،نگران از نافرجامی

حال برگزاری حتی يک انتخابات دستکاری شده و تقلبی هم ناممکن . به يقين مرگ او را می خواستندآنها . کردند
 افزايش قوانين نظامی می انديشد تا در بی ترديد فرمانده کل ارتش به.  استی آن ضرور انداختنتعويقبه است و 

  .صورت بدتر شدن اوضاع که احتمال آن می رود، آماده باشد
  



سيل ها و . تراژدی چند جانبه است  در مسير بدبختی های روزافزون افتاده،برای کشوری کهتاد، تفاق افآنچه ا
 فاجعۀ را از دست داد،برای خانواده بوتو که عضو ديگری حادثه اين .  پرجوش و خروش در راه استهایآبشار

  .نده ا به مرگ غير طبيعی جان سپرد، همگیپدر، دو پسر و اينک دختر خانواده. بزرگی است
  

اولين باری که بی نظير را در خانۀ پدری اش مالقات کردم، نوجوانی اهل تفريح و صفا بود و بعدها در آکسفورد 
او به طور ذاتی سياستمدار نبود و هميشه عالقه مند بود که ديپلمات شود، اما تاريخ و فاجعه های . او را می ديدم

درش او را دگرگون کرد و از او انسان نوی ساخت که مصمم بود مرگ پ. خانوادگی او را به مسير ديگری هل داد
، جايی که من و او آنوقت به آپارتمان بسيار کوچکی در لندن نقل مکان کرد. د کنمقابله با ديکتاتور نظامی زمان تا

موزش او با ما موافق بود که اين سرزمين به اصالحات، آ. گفتگوهای بی پايانی دربارۀ آيندۀ پاکستان داشتيم
تدوين  ،همگانی و سرويس های بهداشتی نياز دارد و برای نجات کشور از دست الشخورهای نظامی و غيرنظامی

   . هيئت موسسان او از فقرا بودند و او به اين واقعيت می باليد. ، سودمند و حياتی استسياست خارجی مستقل
  

 با او بحث می ما در روزهای آغازين حکومتش. اما پس از کسب مقام نخست وزيری برای باری ديگر تغيير کرد
 ارت بود که جهان عوض شده است و تنها چيزی که در پاسخ به اعتراضات مان از او می شنيدم اين عبکرديم، ولی

بدين ترتيب، او همچون بسياری از ديگران با واشينگتن وارد صلح . تاريخ حرکت کند" جهت خالف"نمی تواند در 
. ود که سرانجام با مشرف وارد معامله شد و پس از يک دهه دوری از وطن به کشور بازگشتببه همين اساس . شد

 اين يکی از خطرناکترين بازی های سياسی به من گفت که از مرگ نمی ترسد ودر موارد متعددی بی نظير، خود 
  .پاکستان بود

  
پاکستان به طور جدی به يک . ود داردتصور هرگونه پيامد خوبی از اين تراژدی ناممکن است، اما يک احتمال وج

حزب مردم را ذولفقار علی بوتو .  مردم دفاع کند بتواند از احتياجات اجتماعی توده هایحزب سياسی نياز دارد که
فعاالنی از ميان دانشجويان، دهقانان و کارگرانی که در : به همراه فعاالن تنها جنبش شناخته شدۀ توده ای بنا نهاد

آنها اين حزب را از .  به مدت سه ماه جنگيدند تا اولين ديکتاتور نظامی کشور را سرنگون کنند1968-69سالهای 
  . کشور وجود دارد احساس همچنان در برخی از مناطقآن خود می دانستند و عليرغم همۀ واقعيات، اين

  
خانواده ای در برخی از برهه شايد وابستگی به فرد يا . مرگ هولناک بی نظير بايد همقطارانش را به فکر فرو برد

حزب مردم به يک . ها الزم باشد، اما عمال يک ضعف ساختاری است، نه يک نقطه قوت برای سازمانی سياسی
 و گفتگوهای درست باشد، از وکراتيک تبديل شود، آمادۀ بحث هابازسازی نياز دارد تا به سازمانی مدرن و دم
 ها و افراد بيشمار ديگر را که در پاکستان تشنۀ هرگونه گزينۀ حتی حقوق بشر و حقوق اجتماعی دفاع کند، گروه

اينها . ، را متحد کند، و برای تثبيت افغانستان اشغال شده و جنگ زده طرح های واقعی ارائه دهدنيمه شايسته هستند
    . واستديگر نبايد از خانوادۀ بوتو قربانی ديگری خ. چيزهايی است که می توان و بايد به انجام رساند


