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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights بشر حقوق

  
 

  غبار مرگبار 
 

 قسمت ھائی از آن متن ويديو و
  

  
  Frieder Wagner  فريدر واگنر

  
  ید بھشتيحم: ترجمه توسط 

  
  ١٧٧٥=http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference:  اصل ويديو 

  
ار اره آث ديوئی است در ب وای وي ر محت تن زي وم م سليحات اوراني ای وحشتبار ت ه از طرف نيروھ ا و ا دار ک مريک

رده شد انگليس ھم در عراق و ار ب ه ک ديوی. افغانستان و ھم در کوزوو و يوگوسالوی سابق ب ائی از وي  بخش ھ
لمانی است در پائين ازبان  لينک اصل ويديو نيز که به. مزبور و نيز تصاويری از آن در ذيل به متن اضافه شده اند

  ."غبار مرگبار" و گزارشی است از فيلمی به ناماين ويدي. متن وجود دارد
   

  :تھيه کننده فيلم، فريِدر واگنر می گويد

سذبه ويژه به م. يدافيلمی است که شايد شما از آن خوشتان ني  بله، اين  ه م ده  وليت آنؤاق کسانی ک ر عھ ا را ب ار ھ ک

د و مسک زيرا در رسانه ھا به کلی. اما ما بايد آن را تماشا کنيم. دارند وت گذ اشته و خبری در باره آن پخش نمی کنن

ار ی سکوت میۀدر ب ه کل د  موضوع آن ب ا جالب باشد. کنن ه م رای ھم د ب ه باي ن موضوعی است ک ه . و اي را ب زي

وط سليحات اتمی مرب د. می شود ت دی در صنايع ھسته ای است و در تولي ه ھای تولي سليحات اتمی يکی از زبال  ت

. و ھم بر طبيعت اثر می کند درد آور اين است که آن، ھم بر انسان. استفاده قرار می گيرندتسليحات و بمب ھا مورد 

ه و از راه  بدين معنا که ھنگام به کار گرفتن آن که ذّره ذّره شده و ن ذرات آتش گرفت د، اي به صورت غبار در می آي

اقص العضو ھستنداطفالی به دينا می آيند که به طرز وحشت تنفس وارد بدن می شود و آنگاه را . ناکی ن ه آن سانی ک ک

ا تنفس ا  چه... می کنند، چه سربازان در حين عمليات باشند، مانند کوزوو، عراق و افغانستان ي بگويم، آنچه من آنج
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ه سراغم  ھنوز. ديدم مانند اين بود که آدمی به اعماق زوال انسانی بنگرد نيز اين موجودات ناقص الخلقه در خواب ب

  !اين اطفال بی گناه. می آيند

   

شان   اھی است، بدن ان م اطفالی که چشم ندارند و به جای آن غّده ھای سرخ رنگ است ، دھان ندارند و به جايش دھ

د دست  د و فاق نفس کنن د ت ه نمی توانن د، ک پوست ندارد و به جای آن چيزی مانند پوست ماھی که مانند شيشه می مان

ده ھستند و پس از يک روز، دو روز، بوده و اعضاء و جوارح بدنشان در  ی زن رار دارد ول شان ق ر پشت سه ای ب کي

  .سه روز با تحمل درد طاقت فرسا زندگی شان به پايان می رسد

اين يک جنايت . مريکا و بريتانيای کبيرااياالت متحده : وليت اين ھا با کيست؟ با دو کشور دموکرات در جھانؤمس

زيرا محيط زيست را . جنايتی است که اينھا در حق انسان و طبيعت می کنند. جنايت جنگی محض است. جنگی است

  .مناطقی در عراق ھست که مطابق معيارھای ما غير قابل سکونت می باشند. به کلّی آلوده می کنند

 ١٨مريکا وابسته است، به تازگی اعالم نموده است که ادولت عراق، اگرچه دولتی است که وجودش به مرحمت 

اما . در اطراف بغداد و بصره و ناصريه غير قابل سکونت می باشند و اھالی بايد از آنجا تغيير مکان يابندمنطقه 

که در فيلم نشان داده می ) در کوزوو(مانند حاجيج . به ھنگام بمباران آلوده شده اند.  آلوده شده اندمردم آنجا کامالً 

 ء تن بر اثر ابتال١١١٢ سه سال ض نفر در عر٣٥٠٠ از اين ن دادند و نفر را نقل مکا٣٥٠٠آنجا مردم را، . شود

نايت جنگی ھست، يک نوع ويژه ای از جنايت جنگی است و اگر ج. اين جنايت جنگی است. به سرطان جان دادند

وليت اولين جنگ خليج بر ؤاده بوش، دبليو بوش و پدرش که مسوليت آن را بر عھده دارند، خانوؤبايد کسانی که مس

  .وست و آقای بلير بايد در يک دادگاه نظامی مورد محاکمه قرار گيرنداۀ عھد

  

 تونی بلير بوش پدر و پسر

  

 ريز در ھوا معلق می گردند که می توانند ۀليون ھا ذرمبی گرمائی فوق العاده ايجاد و مھنگام اصابت يک چنين ب

  .ھمه را بکشند
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 ھزار برابر آنچه در موارد عادی و در محيط طبيعی وجود دارد تشعشعات ٢٠ما ديروز به ميزان در اين تانک 

  .راديواکتيو را اندازه گيری کرديم

Siegwart-Horst Günther 

ن مطرح شد اين بود که آيا نيروھای متحده که برای يافتن تسليحات کشتار جمعی به عراق آمده پرسشی که در فکر م

  بودند، خودشان با به کار گرفتن تسليحات اورانيوم دار تسليحات کشتار جمعی به کار نبرده اند؟

  :ونتريک خانم دکتربه نام جنان حسن در بيمارستانی در بغداد به ھنگام ويزيت خطاب به پرفسور گ 

ھمه چيز تا کنون توسط غبار اورانيوم که از طريق باد می . اين ھا خواھند مرد% ٨٠.  پيش بينی ما بسيار بد است

  .ھوا، زمين، مواد غذائی، ھمه چيز آلوده شده است. آيد آلوده گشته است
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اھی است و زنده نخواھد اين بچه دچار مرض جلدی است، دارای چشمانی مانند چشمان ماھی و دھانی مانند دھان م 

  .ماند

  

  

  .يافتم که بسيار شگفت آور به نظر می آمدند) بمب ھائی(پس از مدتی من تيرھائی 

  

  

آنگاه وقتی که من در اطراف بصره کودکانی را ديدم که با اين تيرھا بازی می کردند و آنھا را به صورت عروسک 

  .رنگ کرده بودند و سپس يکی از آن ھا به مرض سرطان خون مرد، موجب سوء ظن زيادی در من گشت

يکی از اين تيرھا را که در عراق يافته بوديم، در اسباب . ری به تحقيق پرداختم از راه ديگ١٩٩٢من خودم در سال 

ً . سفر يک ديپلمات به برلين فرستادم  اين تيرھا ھمانگونه که من حدس می قصد من اين بود که مطمئن شوم آيا واقعا

 آن را به دانشگاه ھومبولد ءابتدا. زدم راديو اکتيو می باشند؟ سپس برای آزمايش آن به سه دانشگاه مراجعه کردم

سپس به . آنجا به من گفتند اين به شدت سّمی و راديواکتيو می باشد و ما حاضر نيستيم به آن دست بزنيم. بردم

آنھا ھم گفتند ما حاضر نيستيم به آن . دانشگاه صنعتی نيز ھمانگونه برخورد کرد. دانشگاه صنعتی مراجعه کردم
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ھنگامی که من به آنجا رسيدم گفتند امروز جمعه است . آزاد، به انستيتوی راديولوژیدست بزنيم، برويد به دانشگاه 

 در کيفم از من ھم مجبور شدم با آن شی. يدائبرويد و روز دوشنبه بي. و ما نمی خواھيم اين را نزد خود نگاه داريم

نفرات از تن ١٦آنجا . آنجا بروم رفته و روز دوشنبه دوباره تمام شھر را طی کنم و به  اين سوی برلين به آن سو

زيرا به آنھا اطالع داده بودند که تيری آلوده به راديواکتيو .  قصد دستگيری مرا داشتندليس حضور داشتند که عمالً وپ

  .سپس يک واحد ويژه پليس به آنجا آمد، با لباس ھای حفاظ و جعبه مخصوص . به آنجا آورده خواھد شد

  

  

سپس آن را در جعبه مخصوص .  مزبور بسيار سّمی و راديواکتيو می باشد و ما بايد آنرا مصادره کنيمآنھا گفتند شی

را با خود آورده بودم، می نتيجه اش اين بود که دادگاه برلين مرا به خاطر اين که تشعشعات يونيزه . با خود بردند

تير، موجب خطر آلودگی به مواد ۀ استدالل دادگاه اين بود که به دليل کارکرد اشتباه با پرتاب.  محکوم کند،خواست 

من .  مارک محکوم نمودند٣٠٠٠به ھمين دليل نيز مرا به پرداخت . راديواکتيو و زيان به سالمتی مردم گشته ام

 با اينحال بدين طريق توانستم درستی اين گمان را که  . کشيدم ھفته زندان٥ستگير و پذيرفته و دحکم مزبور را ن

يد شد که تشخيص من مبنی بر اين که آن تيرھا می ئو اين نيز تأ.  ثابت کنم،تيرھای مزبور راديواکتيو می باشند

  . درست بوده است،آن بيماری ھا شده باشندۀ توانستند موجب ھم

  

 


