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Ηαστυνομία του Πακιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει συλλάβει περισσότερους από 200
υπόπτους, μία ημέρα αφού ένοπλοι πυροβόλησαν εναντίον ενός αεροπλάνου το οποίο
προετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Πεσάβαρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν
επιβάτη.
Το Airbus A310 της κρατικής εταιρείας Pakistan International Airlines (PIA), που πραγματοποιούσε
το δρομολόγιο Ριάντ-Πεσάβαρ με περισσότερους από 170 επιβάτες, δέχθηκε επίθεση χθες βράδυ,
σύμφωνα με ένα τοπικό στρατιωτικό νοσοκομείο.
Μία επιβάτης σκοτώθηκε και δύο μέλη του πληρώματος έχουν τραυματιστεί, το ένα εκ των οποίων
εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανακοίνωσε η ίδια πηγή.
Η επίθεση αυτή ενέτεινε τις ανησυχίες για την ασφάλεια των αερομεταφορών στο Πακιστάν, δύο
εβδομάδες μετά την αιματηρή επίθεση Πακιστανών Ταλιμπάν εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου
του Καράτσι, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 38 άνθρωποι.
Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη χθεσινή επίθεση, όμως
θεωρείται πολύ πιθανό πίσω από αυτή να κρύβονται οι Ταλιμπάν οι οποίοι έχουν ανακοινώσει ότι
θα προχωρήσουν σε αντίποινα μετά την έναρξη πριν δέκα ημέρες μιας στρατιωτικής επιχείρησης
των πακιστανικών δυνάμεων με στόχο να τους εκδιώξουν από τα προπύργιά τους στο Βόρειο
Ουαζιριστάν.
Οι αντάρτες έχουν προειδοποιήσει κυρίως τις ξένες επιχειρήσεις και τις αεροπορικές εταιρείες,
συμβουλεύοντάς τους να σταματήσουν να δραστηριοποιούνται στη χώρα. Η ίδια η PIA
ανακοίνωσε ότι δεν έχει δεχθεί καμία άμεση απειλή.
Μετά το χθεσινό συμβάν η αεροπορική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η Emirates,
ανακοίνωσε ότι αναστέλλει μέχρι νεοτέρας όλες τις πτήσεις της προς την Πεσάβαρ για «λόγους
ασφαλείας», ενώ οι εταιρείες Air Arabia και Etihad ανακατευθύνουν τις πτήσεις τους στο
αεροδρόμιο του Ισλαμαμπάντ.
Το αεροπλάνο της PIA βρισκόταν 60 με 100 μέτρα πάνω από το έδαφος όταν δέχθηκε τα πυρά
των ενόπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία οκτώ σφαίρες από Καλάσνικοφ χτύπησαν το
αεροπλάνο στο ύψος της ουράς. Τοπικές πηγές δεν αποκλείουν τα πυρά να προήλθαν από ένα ή
περισσότερα όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι δράστες φαίνεται να
βρίσκονταν μερικές εκατοντάδες μέτρα από τον διάδρομο προσγείωσης.

Γύρω από το αεροδρόμιο της Πεσάβαρ βρίσκονται δαιδαλώδη και πυκνοκατοικημένα προάστια
από τα οποία θα ήταν εύκολο κάποιος να ανοίξει πυρ εναντίον των αεροπλάνων που πλησιάζουν.
Σήμερα το απόγευμα η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει συλλάβει «περισσότερους από 200
ανθρώπους» που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.
«Η επιχείρηση, που διεξάγεται από κομάντο της αστυνομίας και σκυλιά, συνεχίζεται», δήλωσε ο
Νάτζιμπ Ουρ Ρεχμάν, ένας αξιωματούχος της αστυνομίας.
Ο στρατός του Πακιστάν από την πλευρά του συνεχίζει σήμερα την επιχείρηση που έχει ξεκινήσει
στο Βόρειο Ουαζιριστάν, μια περιοχή που ζουν φυλές και βρίσκεται κοντά στην Πεσάβαρ και τα
σύνορα με το Αφγανιστάν, με στόχο να εκδιώξει τους ισλαμιστές αντάρτες και τους μαχητές της αλ
Κάιντα που έχουν αναζητήσει καταφύγιο στην περιοχή.
Ο στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε 15 αντάρτες και τραυμάτισε ακόμη 7 κατά τη διάρκεια
βομβαρδισμών. Συνολικά έχει σκοτώσει 361 ανθρώπους, όλοι τους μαχητές αντάρτες, από την
έναρξη της επιχείρησης. Ο απολογισμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.
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