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   هوائیراه انداختن سيل برای حفظ پايگاِه
 
 
  

  
Feryal Ali Gouhar  

  
 امريکائيان به عمد ميليون ها پاکستانی را در معرض سيل قرار دادند تا هواپيماهای خودپرواز خود را از :اتهام

  .وظ دارندمعرض خطر محف
  

ِفريال علی گوهر در نقش فرستادۀ نيِت خوِب صندون مردمی سازمان ملل، تنها  فرستادۀ حسنِ  نيِت سازمان ملل 
خانم گوهر يک هنرپيشه، فيلمساز، . است که به خاطر تجاوز به خاک عراق از ادامۀ خدمت خويش، خودداری نمود

ديگر جائی برای "ن کتاب او در بارۀ افغانستان و تحت عنوان آخري. نويسنده و فعال حقوق بشر پاکستانی می باشد
 . می باشد"گورها نمانده

  
  ":دموکراسی اکنون" گوهر با بۀمصاح

وی بدون اين که . که پايگاه مزبور را ساخته است... من تصادفا با کارفرمائی مالقات داشتم : فريال علی گوهر
يکی از بزرگ ترين رودخانه های گيتی است " ايندوس"و می گفت که ا... قصدی داشته باشد از آن پايگاه سخن گفت 

مريکائيان برای انجام اقدامات ا. و در حال حاضر به ميزانی آب در آن جريان دارد که در تاريخ بی سابقه بوده است
و عواقب . حفاظتی برای پايگاهی که در سمت راست اين رودخانه قرار دارد ساحل چپ آن را به عمد توسعه دادند

 170زيرا جمعيت پاکستان .  و نه فقط هزاران تن–اين توسعه منجر به بی خانمانی ميليونها تن از سکنه گرديد 
طبيعی است که اين موضوع به سيل اخيِری که . رجمعيت ترين بخشهای کشور استميليون بوده و اين واليت از پ

  . اما ايجاد اين فاجعه به هيچ وجه طبيعی نبوده است. آمده است نيز ربط دارد
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و اين پايگاه را ارتش امريکا اداره و از آن استفاده می کند تا از آنجا حمالت هوائی توسط هواپيماهای : آمی گودمن
   را انجام دهند؟خودپرواز

و . در واقع چنين است که غيرنظاميان امريکائی نيز حق ندارند بدانجا پای بگذارند. همينطور است: فريال علی گوهر
شخصی که با من گفت و گو کرد و اين پايگاه را ساخته است به من گفت که يکی از دالئل اين که غيرنظاميان 

بلی به اين خاطر است که . ين نيست که امنيت سربازان امريکائی محفوظ گرددامريکائی ُمجاز نيستند به آنجا بروند، ا
  .نمی خواهند تکنولوژی مربوط به دست ديگران بيفتد

و به همين دليل بيم . همانطور که می دانيد ما دارای همکاری سياسی و تاريخی پرقدمتی با جمهوری خلق چين هستيم
لذا دليل اينجا امنيت برای .  به دست ديگران بيفتد)بی پيلوت(روازآن می رود که تکنولوژی هواپيماهای خودپ

  .تکنولوژی مطرح است و نه فقط تأمين جان پرسونل
  

آغاز . وجب ايجاد سيل شده باشندحتی اگر ادعای گوهر نيز صحت داشته باشد، به اين معنی نيست که امريکائيان ُم
رسيد و ُموجب فاجعۀ مزبور " ندِس" واليت جنوبی  سرانجام بهسيل از شمال پاکستان بود و سپس به اراضی ميانی و

  .گشت
  
  
 
  


