
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 
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  *:مه از المانی ـــــترج

   پورتاليکی از مترجمان
   ٢٠١٠ فبروی ٨   

 
  
  
  

  ، مبنی برسازمان ملل متحدگزارش 
  بين سالھای مجروح ٢٠٠٠٠و  مقتول ۵٠٠٠٠ 

   ٢٠٠٧ تا ١٩۶۴ 
   از طريق مرمی ھای دانگه ئی

  

 ذريعۀ مرمی ھای دانگه ئی  نفر۵٠٠٠٠ نظر به مطالعاتی که روز جمعۀ گذشته پخش گرديد، در الووس :ھانوی 

 ٢٠٠٧ تا ١٩۶۴بين سالھای .  مقتول يا مجروح گرديده اند)است" منفجر نشده "اصطالح عسکری برای" دانگه ئی"(

 ديگر ٢٠٠٠٠ نفر به ھالکت رسيده و ٣٠٠٠٠مرمی ھای منفجر نشده، انفالق  بر اثر  درين مملکت آسيائی، 

پروگرام  تخريب مرمی ھای "ــ مشاور Mike Boddington" مايک بادينگتن" اين مطلب را .جراحت برداشته اند

  :بادينگتن گفت. ، که از طرف ملل متحد تمويل ميگردد ــ  فاش ساخت"دانگه ئی در الووس

  ».مراتب بيشتر بوده انده بظار ما، خالف انتـانيان بقر« 
وقوع پيوست، يعنی زمانی که ه  ب١٩٧٣ تا ١٩۶۴  سالھای صد اين حادثات بين در۶٠ نظر به اين گزارش ، 

ھشتاد  (٨٠٠٠٠در دھۀ شست و ھفتاد قرن گذشته رات امريکائی ياط. راه انداخته بوده اتازونی در آنجا جنگ را ب

تحد، در الووس بيشتر بمب نظر به احصائيۀ ملل م.  الووس و ويتنام حمله کردندیتقطعات کمونيسبار بر ) ھزار

اين گزارش بعد از . گرديدندازين جمله بسا بمب ھا منفجر ن. جنگ عمومی دوماثنای اروپا در تمام  در انداختند، تا

   )Austria Presse Agentur  APA–رسانی اتريش آژاس خبر(.  قريه، ترتيب گرديد٩٠٠٠ باشندگان پرسش از

  
  : ياداشت -*   

ای ارتين م" گزارش را به زبان المانی يک تن از ھواداران پورتال آق تاده است." م ا فرس رای م ون . ب ا اکن آز آنجائيکه ت

رای شان خي دم ب ر مق راز خي یچندين گزارش ديگر نيز به قلم اين دوست دريافت داشته ايم، فکر می کنيم اب ر است،ل   دي

  .در عوض از ھمکاری رزمنده اين دوست مردم افغانستان صميمانه ابراز امتنان می نمائيم
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ه  ه ب د را ک ار جدي ن ھمک ا ۴جذب اي ان اساسی اروپ پانوی" زب سوی و اس انی، فران سی، الم ه " انگلي سلط کامل دارد، ب ت

اد عالوۀ آنکه به دوستانيکه با وی در تماس آمده اند، تبريک می گوئيم، دال از د سته اعتق رستی خط مبارزاتی پورتال دان

ه ذھن و ضمير اد شد در عرصۀ جھانی در نبرد تصرف اذھان عامه و آنھنما را به اينکه سرانجام مردم قادر خواھ ئی ک

  .، يکی از شروط  شکست محتوم امپرياليزم را فراھم نمايندخويش را به امپرياليزم نفروخته اند، پيروز گرديده

  . لگام گسيختۀ امپرياليزم جنايت گستر امريکاست در جنگ عليه خلقھانکته دوم توحش

سانی ٣۵اينکه امروز  ات ان ام تلف  سال بعد از ختم جنگ، ھنوز ھم امپرياليزم از خلقھای ھندوچين قربانی می گيرد، با تم

ورد ا م م ھائيکه در اينج ه آن، در مقايسه با آنچه امروز بر افغانستان می گذرد و سالح ھا و ب رد، ب رار می گي تفاده ق  اس

اتو و در رأس آن . را مانند باشد" دسته گلی"جرأت می توان ابراز داشت، می تواند اران ن چه از نخستين روزيکه جنايتک

اتی خود  وع سالح و مھم يچ ن ردن ھ ار ب ا سالح امريکا و انگليس بر افغانستان ھجوم آوردند، از به ک وده، حت داری ننم

  . نيز مورد استفاده قرار دادند،بودند" راديو اکتيف"ھائی را که آلوده به مواد 

ستان به ھمين مناسبت "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال اتو در افغان ات جنايت جنگی ن داد و به منظور اثب يک تع

انيد شر رس ه ن صاويری را ب ه مثابت صاوير ب ۀ آن ت ه ھم م ھای خالف ، ک اربردن ب ه ک ائی از ب ان گوي ا و ه زب صله ھ في

  .حکايت می نمود" ژنو"کانوانسيون قراردادھای 

ه  ا ب ردم م اطمينان داريم که جنايات امپرياليزم جنايت گستر امريکا تنھا به امروز محدود نمانده برای نسل ھای متوالی م

دان .اشکال مختلف از بابت آنھا در رنج و عذاب خواھند ماند ات فرزن الم حي ه س رای ادام  پس بيائيد برای حيات خود و ب

ده را از کشور ھای و پيشرو خويش دست به ھم دھيم و با نبردی دورانساز  ھمانطوريکه خلقھای ھندوچين اين سگ درن

اقی شان بيرون انداختند، ما ھم آنھا را به سزای اعمال ننگين شان رسانيده به گورستان تاريخ بسپاريم و بر وي رانه ھای ب

  .مانده از کاخ ھای ستم استعمار ، استبداد و ارتجاع پايه ھای يک افغانستان آزاد، مستقل و مترقی رابنياد گذاريم

  نروز به اميد آ                                                                                                                              

 AA-AA                                                                                                                        اداره پورتال 

  

  :متن گزارش به زبان المانی

  

M. M. 

UNO: 50.000 Tote durch Blindgänger 
05 Februar 2010, 22:11 
  
Zwischen 1964 und 2007 - Und weitere 20.000 Verwundete 
  
Hanoi - In Laos sind laut einer am Freitag veröffentlichten Studie 50.000 Menschen aufgrund 

von Blindgängern ums Leben gekommen oder verletzt worden. Zwischen 1964 und 2007 

starben in dem asiatischen Land 30.000 Menschen an liegengebliebener Munition, 20.000 

wurden verletzt, wie Mike Boddington sagte, der als Berater bei von einem von der UNO 
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finanzierten Programm für die Beseitigung von Blindängern in Laos arbeitet. "Es gibt viel 

mehr Opfer, als wir erwartet haben", sagte Boddington. 
  
60 Prozent der Vorfälle passierten demnach zwischen 1964 und 1973, als die USA dort Krieg 

führten. US-Flugzeuge griffen in den 60er und 70er Jahren rund 80.000 Mal vietnamesische 

und laotische kommunistische Einheiten an. Nach UN-Angaben wurden in Laos mehr 

Bomben abgeworfen als in Europa während des Zweiten Weltkriegs. Viele explodierten 

jedoch nicht. Für die Untersuchung wurden Menschen in über 9.000 Dörfern befragt. (APA) 


