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 ې يېگوانتا نامو او پايل
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يوالو بشري ړ، د بشري حقوقو مرکز او د ن]ئړدننه ک[# ايي ايس بي اين 
 ى، ځحقوقو قانوني کنت

 ، برکلى، د کاليفورنيا پوهنتون
 ورځ انڼېد سرپا

 ډټکري
 يزاينډ
 
 
 
 

د بشري حقوقو مرکز، د کاليفورنيا پوهنتون، 
 برکلى

يوال ړقو او ن بشري حقوې کړۍد بشري حقوقو مرکز په گرده ن
انصاف ته وده ورکوي او د بشري حقوقو د نوي نسل د حمققينو 

 امن او ړد حتمل و ې يقني لرو چږمون. او مدافعينو روزنه کوي
 د بشري ېونو په الره راتلى شي چښښ کوې د دځېرخمتگ يواپ
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 ږمون. ه وبلل شيړ پېاو الملني ياوي خمه ونيول شي ړحقوقو د سرغ
اوى د ړ سرغړد پام ويوالو بشري حقوقو ړد بشري حقوقو او ن

.  د عملي طريقو په استعمالولو سره افشاء کووېنټحتقيق او پل
يوالو ړدولتونو او ن ېنو او راپورونو کڅېړ په خپلو ږمون

و د څتنه کوو ښسازمانونو ته د مشخصو پاليسي اقداماتو سپار
پر مهال د کمزورو خلکو  الندي باندي ولنزټو او سياسي او ړگج

 . اى شيړحتفظ وک
 

ى، د ځيوالو بشري حقوقو قانوني کنتړد ن
 ىځوونښکاليفورنيا پوهنتون، برکلى، د قانون 

د ) ايي ايچ ار ايل سي(ى ځکنتيوالو بشري حقوقو قانوني ړد ن
 او پاليسيو ېنېړڅد وکالت، ولنو خلوا ټاشخصاو او هيله منو 

د  د پرخمتگ لپاره ېد انصاف د مبارز ېله الر ورکولو ېته د ود
ايي ايچ ار . وي او تطبيقويړ جوې پروژېتگريښبشري حقوقو نو

 د ېچل خپلوي ډمو په زياتو شعبو مشتمل هغه ړېد زده کايل سي 
د تگري حل لپاره ښدونکو مسئلو د نوېري حقوقو د راپورته کبش

په ايي ايچ ار ايل سي . يړ مرسته وکېفکري پانگپوهنتون د 
ونکو، پوهانو او د بشري حقوقو د څېړ د ې کړۍگرده ن

حمصلني د ايي ايچ ار .  کار کويېکارکوونکو سره په شراکت باند
 ې د دېوم چاوونو مهمه برخه ده کړولو پټايل سي د کار د 

فوري مسئلو د حل کولو و او ټولو نه غټدور د بشري حقوقو د 
ولو پر ړ د معلوماتو د ترالسه کولو او سرتاتيژيو د جوې کړپه ل

 . يړ مثاله جتربه الس ته راوېبمهال 
 

 د اييين حقوقو مرکز
د اييين حقوقو مرکز د هغو حقوقو د حتفظ او پرخمتگ لپاره وقف 

تو په اساسي قانون او د بشري حقوقو په د متحده اياال ېدى چ
د  ې ک١٩٦٦په  ار سيسي . اى شوي ديړ ورکېکايناتي اعالميه ک

 د ملکي ې يې په جنوب کېچده  ېه شوړارنواالنو خلوا جوڅهغو 
قانوني او  ټې گېباو هغه حقوقو د حتريکونو استازيتوب کاوه 

مو د  د گوانتاناېو کالو زيات يږ تر شپېچتعليمي اداره ده 
د نورو معلوماتو لپاره لطفًا .  دهړې مشري کړېقانوني جگ

.org.ccrjustic.wwwوگورئ 
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 د خمففاتو ليست

 ډيو ريويو بورېټرټمنسډ اي   اى ار بي
 لهډ د چلند د علم او مشورو   يټبي ايس سي 

  اييين حقوقو مرکز د   سي سي ار
  د امريکا د استخباراتو مرکزي اداره    ايي اىسي

 واکځد جنايي حتقيقاتو   ي ايف ټسي اي 
ثيت جاج اخيستونکى ېد وسله والو د ح  ي ټسي ايس ار 

 عدالت
 د دفاع حمکمه   ي ډي او ډ
 د انصاف حمکمه   و جى ي اډ
 انگهڅنو مرکزي ټد پل   بي ايي ف ېا
 نگ نظامي نصابد ج   ف امي ېا

 ېد ژنيوا معاهد   جي سي 
د برکلى د کاليفورنيا پوهنتون    ي ايچ ار س

 د بشري حقوقو مرکز
 هېټيواله کمړد سره صليب ن  ايي سي ار سي 

د برکلى د کاليفورنيا د   ايي ايچ ار ايل سي 
يوالو ړي د نځوونښپوهنتون د قانون د 

 ىځقانوني کنت              بشري حقوقو 
 واکځد مسدسيت غربگون    ر ايف ي ااي

 ارنوال او قاضيڅلوي    اى جي جى 
 نظامي پوليس   امي پي 

 من جنگياىل ندىښنور د  اين ايل اي سي
 ر جنرال دفرتټد انسپک   يي جي او ا
د متحده اياالتو د قانوني مشورو    يل سي او ا

 دفرت
 ديېجنگي ق    بليوډ پي او

 وسته مريضتيا ورېله صدم  ي ډي ايس ټپي 
 بقا، بچ کول، مقاومت، او وتل  ايس اي ار اي 

 نگ پروسيجرټرد اوپريډنټېس   ايس او پي 
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 سريزه

  ليکنهډوال. مېريشيان اټپا ېد حمرتم

ونکو دا سنگني راپور څېړد برکلى د کاليفورنيا پوهنتون د 

و ېښ ويرجنو پله ېټې نېد دوه زره يو کال د سپتمرب د يوولسم

ه ړ امريکا خلوا بنديانو سره د ناروا چلند په زخوا دېراپد

دا حمتاطه .  د يو نوي باب زياتواىل کويېنوونکي تاريخ کږبو

 په ېنه د هغو غلطيانو پته لگوي چڅېړ پاکه ۍاو له لفاظ

 او د انساني چلند ړ بدنام کېيوال کچ يو ستايل شوى قام يړن

اغدار اکلي اهداف دټ د ده خپل ېولو لپاره يټاو انصاف د 

 د افغانستان او د ېدا راپور د هغو پخوانيو بنديانو چ. لړک

  ساتل شوي ووېو په امريکايي بند کاپټکيوبا د گوانتانامو 

ه ړ د روانو پايلو او ناودېق انصافه ېپه خوله د هغه ب

 په يوولسم ېه نوي داخلي معلومات ورکوي چړطريقه کار په ا

 . هړ وک ودهې يې ناهيلو مياشتو کېسپتمرب پس

 د ې معاهدېيوالړ نظامي اصول او نېپه افغانستان ک

 وخت ېينځتگري او ښ د نوېلډ ړې وېانتظامي چارواکو د هغ

 ېرېتيا لرله چړ اېاى ته يځ ې يو داسې چېکار شوښناشنا سوچ 

خه څ هغوى بنديان د نامعلوم وخت لپاره او د ملکي حمکمو ېچ

 ې هغو خلکو چېامو، کاى، گوانتانځپه دا بل . ى شي وساتالېلري

 د و حکوميت سرچين–د متحده اياالتو لپاره کوم سخت خطر نه و 

 تر ېخه نيولڅ ېبرخ ېلورمڅولو بنديانو د ټدوى اندازه د 

 هم د طالبانو او القاعده د – ده ې لگولې پورې برخې نيمېسم

زمن طريقه کار ې اغېنو داسڅېړد . پل شولځترورستانو برابر و

 د متحده اياالتو پر ېاو يا هغه چ(د خطرناکو  ې گناه يې بېچ
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خه جال څ)  مهم معلومات لرلېه يړضد د راتلونکو بريدونو په ا

 ې روانې د يوېر وروسته چډېي واى موجود نه و، او يا ړک

ر ېخي غېاى شو نو هغه هم بړ کړ جوېقانوني ادعا تر فشار الند

 ېتانامو ي گوانېخه زياتو هغو بنديانو چڅ ٧٧٠د . اييين وخوت

و سوو زيات ځ، تر پنې زغملې اوه کلن ژوند کې په نژدېد د

. اى شوي ديړ کېخه خوشڅ ې پرته له رمسي تورونو او يا حمکمېپک

 ېخه چڅبنديانو ، د هغو دوو سوو يا زياتو ېتراوسه پور

 درويشت په جنايت تورن ځې دي، يواې کدېق په ېتراوسه پور

 د دوى ېدافعني ادعا کوي چ مټ پروگرام غې د ددېقد . شوي دي

 ته دغه معلومات ږي دي؛ خو مونړ مهم معلومات ترالسه کېخه يڅ

 . ودىلښنشي 

يوال بشري قانون د ړ يو قوم د بشري حقوقو او د نېکله چ

وي نو تلفات ړخه مخ واڅيوالو مسووليتونو ړکورنيو او ن

تو ېدغه تلفات د هغو دوه شپ. يل ويړدل هم ورسره تېته کځرامن

 ې د دېوانيو بنديانو په مزغو او بدنونو نقش شوي دي چپخ

 ېرو باندډې په ې په دوى ک دي؛ې شوېراپور لپاره ورسره مرک

 ظلمونه شوي دي، لکه هتديد، سخت ذهينول جسماني او ډول ډ

 ېول، جنسي سپکاوى او په مذهيب امورو کړحالتونه، په زور لغ

 د ې او هغه چ دوى سره شويېچزه ال د هغو ظلمونو . مداخله

 ېبوسنيائي مسلمانانو سره د سربيانو په زنداني کمپونو ک

 د ملگرو ږدغه ظلمونه مون. رانه شومې، په يوشانوايل حشوي وو

 ې مونديل وو چې په هغه حماکمه کې جنايي حمکمېيوالړملتونو د ن

 کاوه او د پخواني يوگوسالويا په ړ مالتړ بشپېمتحده اياالتو ي

د دغو زنداني .  ومېړ غه يوېوه او زه ي ې شوېار کښهيگ 

 ې د دېکمپونو مقامات او مسوولني او هغه ملکي رهربان چ
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 وه د جنگي جنايتونو، بشريت ضد جنايتونو، ړې ورکېمنظوري ي

 – په تور حماکمه شول ېولوژنټ، د ېينو سختو قضيو کځاو په 

زياتره وخت د پخواني امريکايي حکومت او هغو نظامي 

 .  کار کاوهې سره يې حمکمې د دغېنو خلوا چقانونپوها

 په ېدي چ" کارپوهان" نه زيات ٥٠٠اوس د گوانتانامو د 

 راپور ې د دېچاکثريت د هغو . ژوند کوي ېوادونو کېرشو هېد

کاره منفي ښالف  دي د متحده اياالتو خې شوېلپاره ورسره مرک

 ږ شپځېخه يواڅ بنديانو وتو پخوانيې شپد دوه. نظرونه لري

 له ۍ کورونه، کاروبارونه، شتمنېرو پکډې. عادي کارونه لري

ه کوي او يا ډډ ېيان ترډ گاونې دي چېي، او نور داسړالسه ورک

د " د گوانتانامو داغ. "يېږ د امريکايي جاسوسانو شک کېپر

د پخوانيو بنديانو دوه . يړه وځله من ېدوى د راتلونکي هيل

 معلومه ې پاتې ضربه پر اروايي او احساساتيې دي چې داسېبرخ

 شوى، ې په سعودي عربيه کېپرته له يو پروگرام چ.  دهېشو

وره مرسته ټ کومه گېنور د عوامي او شخصي سرچينو خلوا داس

 ېولنو کټ په خپلو ديانوېق پخواني ې چې ته نده راغلېمخ

 ده ېتښنه غوښ امريکايي نيوونکو بخېاو نه ي. يړاى کځرته ېب

 . دهېږفاره ورکول خو ال پر کې د عالج لپاره ي–

 په ډ د ليرب کوځ امريکايي پوېه کړ جگۍ په کورنېد امريک

ل کولو سره د جنگ پر مهال د نيول شويو جنگياليو او ملکي ېپ

 ږ غړ په مالتېو سره د بشري او مسووالنه چلند د مفکورړوگ

 په ۍيوالو بشري معيارونو د خالف ورزړ د نېدا چ. ړپورته ک

 د نورميربگ قواعدو ته د ، مسووليت ضروري دى فرديېصورت ک

 ې مودېخه د زياتڅ ېړۍ پېد يو. ه وهړنظامي قانون مهمه ورک

ي نصاب بنديانو ځدان لپاره د امريکا پوېپر مهال د جنگ د م
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 ېاکلټ ېوونښکاره الرښه ړي مقاماتو د چلند په اځسره د پو

 نظامي د قول اردو د(خه وروسته څ د يوولسم سپتمرب ېخو چ. دي

د )  خالفېکاره هيلښي مشريانو د ځورو پوړينو زځارنوال او څ

ي ځنو پو" ېتل شوښ راونغټېم"ي مشرتابه په لور ځسياسي او پو

و مياشتو دننه د انصاف او دفاع د څد . ړروايت هم سر وخو

ختنيکونو منظوري " پراخو"نو د ټو مقاماتو د پلړپوړحمکمو لو

 ېلد. ړې خوا ته کې يوې يېمنونونو ژړه او د ژنيوا د تړورک

نه په افغانستان او وروسته په ټر ژر پلډېوروسته 

 ېرته چېد چځې د امريکايي بندخيانو مقصد وگرېگوانتانامو ک

ل ېږثيت د معلومولو لپاره ولېبنديانو د حهغو ي افسران د ځپو

 وو، اکثر ړيل والړ تېيرونو کځ په زنېاندړ د هغوى په وېشول، چ

دل، وکيل يا قانونپوه او يا د خپلو ې نه پوهپه طريقه کار

 .  نه درلودېتلو توان يښشاهدانو د راغو

 هم ې د متحده اياالتو مرکزي حمکمې چې تگالرو ان تر دېد

 د ې حمکمېونه چښښني کوړ هغه لومېد بوش د ادار. ړې کېزمنېاغ

 ېخه لريڅدو ېگوانتانامو د بنديانو سره د چلند د قضيو د اور

رانوونکي ېو کلونو د ناحڅ خو هغه هم د –ام شول وساتي ناک

 راپور لپاره ې د دې چديانوېقپخوانيو . خه وروستهڅتريي 

" دوېي کټچ" موجود د ې په کمپ کې شوي وويل چېورسره مرک

 –خ و ړ اټدو غځې د دوى د مورال د غورې کدېقايي په ښاحساس 

؛ نه د دلهېکارښ نه ه الرڅ د وتو هيېر وخته پورډې تر ېکه چځ

 ورته ې طرفه قاضي و چې بېوتره حتقيق و او نه داسقضيو صفا ُس

د . دو وويل شيې د نيول کې يا په خطا کۍ گناهې بېد خپل

اکل ټودل يو ېښگوانتانامو بنديان هبر چا سره متاس ته نه پر

 په نيوونکو د دوى اتکا زياتول او ې مقصد يېشوى تاکتيک و چ
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ان ځو اعتصابونه او د ړد نه خو. اعرتافاتو ته الره هوارول وو

نوم " ان ته د زيان رسولو چلندځپخپله  "ېچ(ونه ښښوژلو کو

 باالخر ې چې الره وه تر هغۍينځد بنديانو يوا) اى شوى وړورک

 . هړدل او حمکمو مداخله وکېقانونپوهان هلته ورس

 راپور ېد د. ه بوگنوونکى وخت وړ له شکه يو زېدا ب

کوي  تنهښسپارجربان ورکوونکو اقداماتو  د ېليکونکي په پاى ک

 ېخه پرته ده چڅ ې مشورېاو دا د گوانتامو د بندولو د هغ

 ې د هغو زياتيو چېتراوسه پور. ى دىړ اتفاق کېرو خلکو پرډې

ه ړودل شوي د مسوولينو په اښ ې او نورو راپورونو کېپه د

ره ې شمېو که بڅ حتقيق ندى شوى، هر ړ طرفه او بشپېکوم ب

ينو ځوونکي راپورونه د څ، دستاويزات او لوې کيسې شوېخپر

 ېخپلواک ب "ېمصنفني د يو داس. ه شک راپورته کويړکسانو په ا

 په افغانستان، گوانتانامو، ېکوي چ تنهښسپار" طرفه کميسيون

ه ړ بنديانو سره د شوي چلند په اېايونو کځعراق او نورو 

 حقه دا مشوره دوى په. يړکاره کښ ېي او ولس ته يړحتقيق وک

تلو واک وي، ښ د خلکو د راغوې دغه کميسيون سره دېورکوي چ

 هم ې واک دړېکې پرې السرسى ولري او د دېو موادو ته دټپ

ه د ړ ايا کوم خلک تورن بلل شوي د هغوى په اېورسره وي چ

ينگار ټ هم ېدوى په د. تيا شته او که نهړنور جنايي حتقيق ا

 ولوټاحتساب د پنو ورکولو د ښبخ د ې د کميسيون کار دېکوي چ

 يو کميسيون مترکز بايد ېد داس.  حمدود نه ويېنورو طريقو پور

 ېه غلط شوي او ولڅ ېه کول چړکې پرې د د–کاره معلوم وي ښ

 د ې چ– نظر لرونکى وي ې او هم د– مسوول دى ېوک يڅشوي او 

 ښې او ې تگالرې، نيولو، او حتقيق لپاره نوېنټهغو کسانو د پل
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 امنيت ته سخت خطر خمامخ  ملت دېي کوم چړانديز کړ وېريقط

 . کوي

 خپل ماضي ياد ځېث بايد نه يواې په حملت د يو ږمون

دا راپور په دغه .  هغه تکرار نشيېو چړ وکښښ کوېوساتو بلک

 . تناک گام اخليښلور يو ارز

 ډوال. مېريشيا اټپا

 ټبيا سرک د متحده اياالتو د کوملډوال. مېاريشيا ټ پاېحمرتم
او د پخواني ) ١٩٧٩-٩٩( د درخواستونو په حمکمه ۍد ولسوال

 ېک) ١٩٩٩-٢٠٠١(يواله جنايي حمکمه ړيوگوسالويه لپاره په ن
ه ړ د وسلو په اۍ بربادېيشيا د پراخټقاضي پار. ى دىړکار ک

تيا د ولسمشر د کميسيون ړد متحده اياالتو د استخباراتو د و
 ). ٢٠٠٤-٠٥( هم وه ړېغ
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 يزډ لنړبشپ
ه ړپه انو ټخه د پلڅ ديانوېقدا راپور د هغو پخوانيو 

 په افغانستان او د کيوبا په گوانتانامو ېمعلومات ورکوي چ

 اصلي ېنڅېړد .  ساتل شوي ووې د متحده اياالتو په بند کېک

 اندازه ې د دوى د وضعې ثبتول، په بند کې خلکو جتربېهدف د د

 د دوى حالت وروسته ې ک په بندېلگول، او دا معلومول وو چ

د . ړکزمن ېرنگه اغڅولنو ته د دوى ورتگ ټخپلو کورنيو او 

نکارانو څېړپه استعمالولو سره  1تنوښولپوټت لرونکو ړښنيم جو

 د يو سل او دولسو تنو ې پور٢٠٠٨خه تر جوالى څ ٢٠٠٧د جوالى 

ته هغه پخواني بنديان دي ې دوه شپېپه دوى ک. ړې وکېسره مرک

 ې ژوند کوي او د امريکا په بند کېوادونو کېه په هنو ېچ

واب ځوس ځنور پن.  ساتل شوي ووې له حماکمې کاله بېاوسطًا در

 د ې په هغوى کېنکي د مهمو معلوماتو ورکوونکي وو چيوو

امريکا د حکومت پخواني او اوسين چارواکي، د نادوليت ادارو 

اوه، او  کې د بنديانو استازيتوب يېارنواالن چڅاستازي، هغه 

 په گوانتانامو ېي او ملکي کارکوونکي چځد امريکا پخواني پو

 کار کاوه، ې يې په بندخيانو کېاو يا هم په افغانستان ک

نکارانو د مرکو دا معلومات د گوانتانامو د څېړ. شامل دي

و ټلسو پځه د رسنيو د دولس سوه او پنړپخوانيو بنديانو په ا

 خلوا خپاره ې د دفاع د حمکمېوندو دستاويزاتو چړراپورونو، ا

و د شوي، او د امريکا د حکومت، د خپلواکو ادارو او رسني

 2.ي ديړراپورونو سره پرتله ک

 ې شوېر پخوانيو بنديانو سره مرکې د حمدود شمېرنگه چڅ

و سوو زياتو ځولو تر پنټ په هغو  معلوماتېنڅېړ ېدي، نو د د

 د ېه موده کو کالو پږرو شپې د تېدالى چېخلکو نشي تطبيق
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.  ديې شوي دي او يا اوس هم په بند کېخه خوشڅگوانتانامو 

 ې په دېالن چېخو، بنديانو سره د چلند کومه طريقه او م

 د ې د هغو معلوماتو سره يو شان دي چى ثبت شوېراپور ک

 بنديانو ېافغانستان او گوانتانامو په امريکايي زندانونو ک

 ې کڅپلواکو حتقيقاتو په تره د حکوميت او خړسره د چلند په ا

 د دوى ېکاري چښل معقول ڼ توگه دا گې په د3،موندل شوي دي

 . ل شيڼ وگې د نورو زياتو پخوانيو بنديانو استازېجترب
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 ېپايل

 ې شوي هغه سيستم کړ خلوا په جوېنه د بوش د ادارڅېړ ږزمون

 د طالبانو او القاعده د شکمنو ېره کوي چېسخت درزونه رابرس

خه وروسته په امريکايي څ د يوولسم سپتمرب ٢٠٠١ د ېيو چړغ

 ېنو او خوشټ ساتل شوي دي د نيولو، بندي کولو، پلېبند ک

خه څخونو ړه اړرو ناوډې د ېد د. ى دىړ کړ جوېکولو لپاره ي

 کچ د ړ په لوېل پورې د اپر٢٠٠٣خه د څ د سپتمرب ٢٠٠١يو د 

د پراخو  ېنټد پل "ې پکې صادرول وو چړۍ لېفرمانونو د هغ

 ېنو په داسټ د پل4. وهېل شوړعمال اجازه ورکد است" ختنيکونو

 که هغه په شخصي توگه استعمال شوي او که په –رو طريقو ډې

 او تشدد د ېکاري چښ ې ک–اى استعمال شوي ځ يو ېد وخت کږاو

ه د ړر انساني او حتقريي چلند په اېيا د نورو ظاملانه، غ

و د ټد م. " دهېخالف ورزي شويوالو او کورنيو ممانعتونو ړن

 و ړپووړ په خپلولو سره د متحده اياالتو لو5د سوچ" تلوښرانغ

اپو او ټملکي او نظامي مشرانو د افغانستان، گوانتانامو 

 بنديانو سره د چلند ېايونو په امريکايي زندانونو کځنورو 

 ازادانه ېد.  مثال نه درلودې يې خمکې چړې کړې جوې الرېداس

 که –ه ړنيت ساتونکو او حتقيقکارانو ته اجازه ورکماحول ام

ينو قضيو ځي، او په ړک بنديان سپک ې چ–ى ړ نه وي ورکې يډاډ

 د پخوانيو ې جتربې دې په جمموع ک6.يړ وکېتشدد پر، ېک

 سره ۍ په غلطېر يډې حکوميت چارواکي وايي ې چ–بنديانو 

د د بند د داغ . ړز وکې په ژوند ژور اغ–بنديان شوي ول 

ر د کارونو په ې شمټ بنديانو يو غېدو له امله، د دېلگ

ي ېږه ويل کړينو په اځو سره مخ دي، او د ځ د ستونېموندلو ک

 .  ديې اوس هم پاتې پرښېنتشدد  او اروايي د ذهين ېچ
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 ېه ناکراره کوونکړنه د هغه طريقه کار په اڅېړ ږزمون

اعده او  د القځ امريکايي پوې راپورته کوي په کوم چېتنښپو

. يل ديټطالبانو جنگيايل او ظاهرًا د هغوى پلويان نيويل او پل

 توگه، د امريکا د حکومت خلوا نغدو انعامونو په ړېانگځپه 

 نامشخص او ې د نيولو يو داسېايونو کځافغانستان او نورو 

 په زرگونو خلک ونيول ې له امله يې چړناحمتاط جال خور ک

 څ هيېاعده او طالبانو سره يکاري د القښ ېر پکډې ېشول، چ

 .  خطر نه ووڅ او د امريکا امنيت ته هيې نه لرلېيکړا

 ته دننه شول، نو د بنديانو د دېق امريکايي ېل چځيو 

خه د ملکي خلکو په جال کولو څنو طريقه کار د جنگياليو ټپل

ثيت د ې د بنديانو د جنگي حې چېاى د دځپه .  راغىې پاتېک

 ا ژنيوېى چادان جنگ هغه مساعت شوى وېمعلومولو لپاره د م

ه ړه وکړکې ولسمشر بوش دا يوطرفه پر7، وهړېمعاهدو اجازه ورک

ول بنديان ټ نيول شوي ېک"  جنگېاندړ په وۍترهگر" د ېچ

 په بند ې پور وختدي او تر نامعلوم" من جنگيايلښقانون ضد د"

  طريقهړ بشپې خو اداره د حتفظ په يو داس8.داى شيې ساتل کېک

 د خلکو د ې په دغه درجه کې شوه چه ناکامېولو کړکار جو

باالخر د القاعده او .  کمى راويلېه په غلطيو کړاچولو په ا

يو د نيولو شوق ته د هغه احتياط او ړطالبانو د شکمنو غ

 ې په دقيقه توگه د دېاى شوه چړخه زياته ترجيح ورکڅحتقيق 

 دي کول پکار دي د چا بنې د معلومولو لپاره ضروري و چېخرب

 . او د چا نه

ي امريکايي چارواکي په ړپوړ، لوې ک٢٠٠٢ال وخيت په سپتمرب 

خه خرب وو څ ېنېښ اندې دننه د دېيو کړي او استخباراتي کځپو

اپو په امريکايي حبري مرکز ټ ايا کوم کسان د گوانتانامو ېچ
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ومره د القاعده او څ اصًال ې نيول شوي وو په هغوى کېک

د امريکا د استخباراتو د مرکزي . رناک جنگيايل ووطالبانو خط

 ېرډې ځني خيتځ د منېيو مشر جتزيه نگار چ) سي ايي اى (ېادار

ه ړ د دغه مرکز د بنديانو په اې په دوبي ک٢٠٠٢ لري د ېجترب

 د دوى ې وليکل چې يې راپور کټر پډېل او په يو ړمعلومات وک

و سوو بنديانو ږ هغه مهال د شپې يان–مه برخه ېتقريبًا در

 هغه وويل 9.ې نلرلېيکړ اڅ د تروريزم سره هي–خه دوه سوو څ

دوى .  نيول شوي ووېکلو په جال کښد را"ر د دوى نه ډې ېچ

 10."دوى دغلته نه وو پکار. کاوهجنگيايل نه وو، دوى جهاد نه 

ونالوي، د هغه سره ډد گوانتانامو قوماندان، بريد جنرال 

 ساتل ې په کمپ کېندازه ولگوله چ اې او وروسته يړاتفاق وک

 د حتقيق د مرکزي 11.وو سره نيول شوي ۍ په غلطشوي نيم خلک

 ېاندړو هم ې ضد يو ماهر تر دۍد ترهگر) ف بي اييېا (ېادار

شاوخوا  ځېيوا ې وويل چې ته يېټې کم او د ملي امنيت د شوراړال

 12. ديړ د ساتلو وېه گوانتامو ک پې دي چېوس بنديان داسځپن

بنديان په گوانتانامو . ژندگلو نتايج خراب ووې پېناسمد 

 مناسبه موقع ې داسڅ د کلونو کلونو بند سره مخ شول او هيېک

، ې ک٢٠٠٨په جون . يي په غلطه نيول شوي ديښ وې نه لرله چېي

ىن بندي گوانتانامو ړ لومې چېتر اتو کالو زيات وروسته له هغ

 ېکقضيه  قابله د بوشيان په مېډبوم د ې حمکمېد، سرتېته ورس

 کوم بنديان هلته نيول شوي دي هغه د امريکا ېه چړه وکړکېپر

 قانوني دېق ېو د دوى د پرله پسڅ حق لري السرسيحمکمو ته د 

 ۍوجودگ د بنديانو په مې تارخيه پورې وکتل شي، خو تر دټبنس

 13.ېدنه نه ده شوې کومه اورېک
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سره سم، د   د ترالسه شويو معلوماتوېک ٢٠٠٨ اکتوبر په

 ې په گوانتانامو کديانېق ٢٥٥ شاوخوا ېدفاع حمکمه وايي چ

 تنو زيات بنديان د کمپ نه ٥٢٠ توگه، تر ې په مهد14. ديېپات

 ې حال کې بنديان اوس هم په داس٦٠ شوي دي او شاوخوا ېخوش

  کولو ې د خوشېثيت ادارو يېي حځ د پوېبند ساتل شوي دي چ

 په ېزياتو هغو کسانو چ نه ٧٧٠ د 15. دهړېکتنه ښسپار

ه وخت لپاره بنديان شوي دي، د امريکا څ د ېگوانتانامو ک

 په جنگي  درويشت تنهځې يواې پور٢٠٠٨ تر اکتوبر ېحکومت پک

 ېنټ پلړې بشپې دا اعداد و مشار د يو16.ي ديړجرمونو تورن ک

 امريکا دومره زيات ېنگه او ولڅي ړ معلومه کېتنه کوي چښغو

 وخت لپاره د کوم مناسب قانوني حتفظ نه دږخلک د دومره او

 . ر ساتلي ديېبغ

ر ې زيات شمېيي چښ ې سرچنيېرنگيز معلومات او نورڅ ږزمون

 په د باگرام او کندهار د افغانستان ېهغه بنديان چ

 ې توگه يې ساتل شوي دي په پرله پسې کزندانونوامريکايي 

هغه . ىجسماني زياتى، حمروميت، سپکاوى او بد حالت ليدىل د

 ې نيول شوي وو، او مهدارنگه په دې بنديان پکېشرايط چ

 ورسره شوى چلند، بنديانو سره د بشري چلند د ېبندخيانو ک

تيا په ډ و، د سِرعام بربنېکر کټودنو سره په ښيوالو الرړن

يزو کولتوري او مذهيب ممانعتونو خالف و، په ديين ټخالف د بنس

له ړ ته راوځ منې فضا يې مداخله وه، او يوه داسېافعالو ک

 ې تر اخري درجې چيين يې جسماني او اروايي ناکراري او بېچ

 ساتل ې په باگرام کې چبنديانو  توگه هغوړېانگځپه . ورسوله

د ږدو، سختو حالتونو، السونو نه د اوې وويل د وهل ک،شوي وو
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ندولو، د خوب نه د حمرومولو، هتديد، او د ړوخت لپاره د زو

 .  شوي ديېري ورباندېون تډه د ترورولو په گسپو په واسط

کاره د کمپ ښي قوماندانانو په ځ پوېپه گوانتانامو ک

 راوستل او په ې تر ترجيح الندېنټاداره او طريقه کار د پل

 ې يو داسې او مداخلۍنگران د ې په بندو بالکونو کې توگه يېد

 په  لپارهېد د. دلې حتقريې بنديان پکې چړدا کېروان ماحول پ

 د کمپ شرايط بايد د بنديانو ېالر اچول شوى خيال دا و چ

 ې وتوانوي چېي او حتقيق کوونکي په دړدفاعي قوت کمزورى ک

 شکه، د کمپ د سيستم هره ېب. يړدوى په اروايي توگه مات ک

انله بند ځخه تر څژندگلو د ملربونو له استعمال ې د پ–برخه 

حتقيق کوونکو واک او  د کمپ د ې وه چېه شوړ جوې داس– ېپور

 او ۍ وسې وايل، بځېي او د بنديانو د يواړواک زيات کځ

 . يړته وده ورک احساس ۍناکرار

کوونکو د  د حتقيق ې شوى و چړ جوېد کمپ طريقه کار داس

 ځ او د کمپ د کارکوونکو ترمنديانوېقد ي؛ خو ړ وکړکار مالت

و  د بنديانېکله چ. هم ملن وهله ېي او خمالفت ته وړشخ

اى شو، نو يوه ړرول تر دومره زيات حده کم کټخپلواکي او کن

ى  د دغو شرايطو خالف احتجاج کوالې دوى پکېو الرو نه چڅد هغو 

 ورسره شوي وويل دوى ې مرکېهغو کسانو چ.  مقاومت وشريک ،شو

 کله ې چگان احساساوهپ توگه هغه وخت سپکاوى او خړېانگځپه 

وت او يا به ې پرې، يا به ترغلط ونيوشريف به ساتونکو قران 

و د اعتصاب ړو اکثر د نه خوېښ پېداس. ړمکه گوزار کځ په ېي

د بنديانو مقاومت اکثر .  راپاراوهن اجتماعي مقاومتوډپه گ

 کار ېده، دېدکمپ د کارکوونکو خلوا د عکس العمل سره مخ ک

 ېده چېل کې پړۍه لړ يوه ناوېبنديان نور راپارول، داس
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خه کار اخيستل او د څونکو خلوا د جسماني زور  د ساتېنتيجه ي

 . انله ساتل راوتلهځبنديانو 

لنج ې د خپل بند د قانونيت د چېد گوانتانامو بنديان، چ

، ۍ يقنيې نه لرله، د خپل برخليک بېزمنه الره يېکولو کومه اغ

د . دله، راخيسيت ووېدا کې اکثر د حتقيق کوونکو په وجه پېچ

، د گوانتانامو بنديانو ې پور٢٠٠٤ون خه تر جڅ ٢٠٠٢ ۍجنور

 ٢٠٠٤ په ې کېپه د. ۀحمکمو يا قانونپوهانو ته السرسى نه الر

 د ې حمکمې د سرتې قضيه کرسول په مقابله د بوش د ېکال ک

 ې د بنديانو مرکزي حمکمو ته د السرسي د اجازې، چړېکېپر

دو په واسطه د خپل ېو په خپله د حاضرڅه تر ړ وکېتنه يښغو

ه ماناخيز بدلون څه هم ي، وروستړلنج کېقانونيت چبند 

 17.رانغى

 پر ړېکېد پر ېد قضي  رسول دې چېره، هغه تگالرې برسېپر د

من ښد" بنديان ېاى شي چړ کې معلومه دې چې شوړېمهال جو

د وخت لپاره بندي ږ وروسته د اوېدي که نه او لد" جنگيايل

گه له غلطيو يزه توټ او په بنسېزې اغېداى شي، هم بې کېپات

 ورسره شوي وويل دوى د جنگياليو ې مرکېرو کسانو چډې. ې وېکډ

 ې کليزېثيت د معلومولو عدالتونه او د انتظامي کنتېد ح

 تگالرو ې دېدل چېه پوهښ ې په دځېنور يوا. ژنيې نه پېادار

 ې بې د خپلې چړېدوى ته کومه مناسبه موقع په الس نه وه ورک

ارنوال ته السرسى نه څديانو بن. يړ ادعا ثابته کۍگناه

درلود، د گواهانو د ترالسه کولو توان ورسره نه و، او په 

 ېده چېعمومي توگه هغو شواهدو ته د السرسي اجازه نه ورکول ک

زمنه توگه هبر ېد دوى خالف وو، نو د قانون د حاکميت نه په اغ

 . وساتل شول
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 ېب"، "منېښاند"، "يټچ" د ېپخوانيو بنديانو په مرکو ک

 په ېل چړ لپاره استعمال کېتوري د د" ناهيلي"او " وسه

. يړ پر مهال خپل احساسات منعکس کدېق د ېگوانتانامو ک

دمهاله بند، د ږ، نو د اوې په کلونو واوختلې مياشتېرنگه چڅ

 د نورو شکلونو تشددلو فشارونو، او د ړماحول سره د ت

توگه د  په اروايي ېرو بنديانو باندډېز په ېاجتماعي اغ

 د ېټې کمېيوالړ صليب نۀد سر. لړل کې پفشار راوستل

 د بند د ې اروايي روغتيا باندپهگوانتانامو د بنديانو 

 په توگه، ېلگې د ب18.ېودلښ وېنېښه اندړزو په اېاغخطرناکو 

خه څ د گوانتانامو ې ک٢٠٠٤ ايي سي ار سي په جون ېکله چ

 ېديانو کېپه ق ېوليدل، نو لويه اندازه دماغي مرضونه ي

دا شوي ې له امله پفشار د ۍبندټدمهاله گوږ د اوېبياموندل چ

 ې د دېره چېو هغه شمڅ د هېانوژنځنگ، د څ تر ې د د19.وو

، ې او ليدلېړ لپاره مرکه شويو پخوانيو بنديانو بيان کېنڅېړ

 .  دهړد غور و

نو په ټ د پلې په گوانتانامو کېخه چڅ تنو ٥٥د هغو 

 ٣١(وابوونکو ځ تر نيمو زياتو ېنڅېړ د ېړ وکې خربېجملسونو ي

 ېوويل چ)  تنو٢٤( نورو ېوويلو او پات" تذليل"ورته ) تنو

د کلک يرونو ځزنپه .  سره ندي مخ شويځې ستونېمدوى د کو

انله ځد وخت لپاره د ږ د ساتلو، د اوېلو، سختو حالتونو کړت

ون ډ په گ د ساتلوېپه سخت يخ ک وخت لپاره دږاوکولو، او د 

 – شول ې باالخر خوشېى کوم چړ بنديانو بيان کې دې چتشددغه ه

 ېرډې، دا تاکتيکونه د ېينو مواقعو کځپه . زياتره يو شان دى

 ېدونکې کړې او مېدونکې سره د بلۍزې او په تۍ موسيقېزېت

 . دلېاى استعمالځ سره يو ريېحساس ت ولډا دون ډا په گڼر
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 ېنټ د پلېامو ک په گوانتانې چړ وکښښد کمپ مسوولينو کو

يکل ېډ کار د امريکن مېي، دړه کډ طيب عمله ورگېپه پروسه ک

ه ړريک ايسوسي ايشن دواټايسوسي ايشن او د امريکن سايکا

 خپل ې چېايستلړ بيانونو ورکولو ته اېداس ې ک٢٠٠٦ په ېادار

 په 20.لړخه منع کڅ اخيستلو ې د برخېنو کټ په پلېي يړغ

الوجيکل ايسوسي ايشن په ، امريکن سايکې ک٢٠٠٨سپتمرب 

 سي ايي ې چېايونو کځگوانتانامو او يا هغو تش په نوم تورو 

نو يا مشورو ټخه د پلڅاى چلول د ارواپوهانو د بنديانو 

 د دغه مرکز 21.هړ ورکرايهه د منع کولو لپاره کولو ن

م کال پر ې د دوه زره درېپخوانيو طيب کارکوونکو ويلي دي چ

حتقيق کوونکو د بنديانو طيب ) همايي وروسته ښاو (مهال 

 بنديانو نه د ې هغه يمعلومول ېه چڅ او ۀ ته السرسى الرډريکار

ره، د ې برسېپر د.  معلوماتو د راايستلو لپاره استعمالول

ي ارواپوهانو او د اروايي ځ، پو راروروستهخهڅ  د پاى٢٠٠٢

بي ايس (شن ټې د بيهوريل ساينس کنسلېناروغيو کارپوهانو چ

 د ېنټ د پلې کار کاوه په گوانتانامو کېميونو سره يټ) سي

 22.ى دىړ فعال رول ترسره کېلو کړاکلو او پر مخ وټتگالرو په 

 د وخت سره ېنو معيارونه او تگالرټ د پلېپه گوانتانامو ک

وله ټ په هغه اقدامات ېينځ ېيي چښ، خو معلومات ې شوېبدل

مرکه شوي کسان  لپاره ېنڅېړ ې د دې شول چې فعال پاتېموده ک

 ېپه داس). ې پور٢٠٠٧خه تر جنوري څ ٢٠٠٢د جنوري (هلته وو 

 رهېرابرسنو د مشخص ختنيک د ټ د پلې په گوانتامو کې چېحال ک

 هغه ېرډېکاري ښ ېتيا شته، داسړه نور کار ته اړکولو په ا

 په خيو – سره شکايت کاوه ۍ په سختې بنديانو ترې چېطريق

انله بند ځدمهاله ږدل، د اوېل کړ تيرونو کلکځ په زنېو کټکو
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 ېودنو له مخښنو د هغو الرټي پلځ د امريکا د پو–اى ځسره يو 

تر سپتمرب خه څ ٢٠٠٣ل ې د اپرې وه چېاى شوړورته اجازه ورک

 د ژنيوا د هغو ١٩٤٩ د اقدامات دا 23.ې نافذ وې پور٢٠٠٦

 ې منلې ک١٩٥٥ متحده اياالتو په ې وو چېکر کټمعاهدو سره په 

 هغه مهال ې ک٢٠٠٢خو ولسمشر بوش دا ممانعتونه په جنوري . ېو

 ېمه معاهده، چې د ژنيوا درېل چڼ هغه وگېل چړ خوا ته کېيو

 په نامه ونړته د ژنيوا د ړد جنگي بنديانو سره د چلند په ا

يو ړي، د طالبانو او القاعده په هغو شکمنو غېږژندل کېهم پ

 24.نيول شوي دي ېپه افغانستان ک ېي کوم چېږنه تطبيق

 د کمپ د کارکوونکو او مهدارنگه د ې تاريخ پورېتر د

 د ملکي او نظامي ېه چړچارواکو د هغه رول د معلومولو په ا

 د ېنټ د پلې په گوانتانامو کې يېيو کړ په کېقوماند

 خپلواک او څه لوبوىل دى، هيړولو په اړختنيکونو د تطبيق او جو

کاره حتقيق دا ندي ښ کوم ېتراوسه پور.  حتقيق ندى شوىړبشپ

ايي دوى ښ ې چ، د هغو جنايتونوې ايا دغه چارواکي دېويلي چ

 .  مسوول وبلل شي او که نه،يړ کسانو ترسره کېيا د دوى الند

 له ې ورسره شوي وويل چې مرکېر هغو کسانو چېزيات شم

واد ته ېدو او خپل اصلي وطن يا بل هې کېگوانتانامو تر خوش

 ځېيوا. و سره مخ شولځر ستونې شمڼ دوى د گدو وروستهېله رس

 دوى مناسبه يا ېر پخوانيو بنديانو وويل چېد گوتو په شم

 حال ېدوى گوانتانامو په داس.  دهړېزمنه مرسته ترالسه کېاغ

بدو "تي او د ښ انغېپه کفن ک" گناه د تور" د ېوده چېښ پرېک

ناه  د دوى گې وه، خصوصًا دا چېدلې لگېاپه پرټ" تردنه د ب

ينو ځ. ېاکل شوټ خلوا نه وه ې قانوني حمکمې گناهي د کومېيا ب

په ويلو سره " اغگوانتانامو د" حالت ته د ېواب ورکوونکو دځ
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 د موندلو او په خپلو ۍ د نوکرې ويل چېه او وړاشاره وک

 داغ د دوى ې دېاى کولو په چارو کځان ځرته د ې بېولنو کټ

دو بنديانو ېن ته په رسوط.  ديړې کې زياتې پسې نورځېستون

 ړې له السه ورکۍ شتمنې د دوى کورنيو خپلېته معلومه شوه چ

 د لويديل جسماني او ې پکېينځ. تى دىښ اوې پور پردي او لوي

 خدماتو وس ېدنېذهين صحت سره وطن ته ستانه شول، او د بيا رغ

 دمه متحده اياالتو د ېتر د. و نه ېيد السرسي توان ورته يا 

 هړچلند په اورسره د شوي  او دېقو د يو بندي د گوانتانام

يو .  اقدامات په رمسي توگه ندي منليناسم او ۍ غلطې خپلهم

ديل نقصان او ې ته هم د دغه بند له امله د رسديېقپخواني 

 . ېاى شوړزيان معاوضه نه ده ورک

 

 ېتنښسپار

 ۍنړ ته لومړۍدا راپور د هغو پخوانيو بنديانو ن

اپو ټ په افغانستان او گوانتانامو ېده چسيستماتيکه کتنه 

 يوه ځې خو دا يوا25. ساتل شوي ووې د امريکا په بند کېک

د معلومولو لپاره .  کتنهېکتنه ده، البته ناکراره کوونک

 به ې پسې په دې هيله دا ده چږه شته، او زمونڅر ډېنور هم 

 کولو د اخوا د رمسي راز د هغه کفن د ېنڅېړ او ېنټ پلېنور

 ټه پڅ هغه ېخه يڅ ېارنڅ ړې د ولس د بشپېد سره وشي چمقص

 . دلې ترسره کې په گوانتانامو او نورو بندخيانو کېي چړک

 طرفه ې د يو خپلواک، بږي گام په توگه، مونړد لوم

ي او په عوامي ړنه وکټ پلېتنه کوو چښولو سپارړکميسيون د جو

ي ړ وککچ په هغه بند او هغو بنديانو سره په شوي چلند خربه
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خه وروسته په څ د بريدونو ې د سپتمرب د يوولسم٢٠٠١ د ېچ

  ېايونو کځاپو او نورو ټافغانستان، عراق، گوانتانامو 

 په ې دومره پراخ اختيار وي چېکميسيون سره د. ساتل شوي دي

 بندخيانو د پخوانيو ېنگه دڅ ېي چړنه وکټه هم پلړ اېد

 ېرته تگ او پکې بوادونو تهېبنديانو خپلو وطنونو او نورو ه

 . ي ديړزمن کېدل اغېشامل

خه څ استعداد لرونکيو شخصيتونو ړدا کميسيون بايد د لو

د .  د هغوى شرافت، اعتبار او خپلواکي معلومه ويې شي، چړجو

ي او د ړ پخواني غځ بايد د امريکا د پوېو کړکميسيون په غ

يوال بشري او د بشري ړي قانون، د نځامريکا د اييين او پو

 او طب ماهرين ې روغتيا، ارواپوهنېحقوقو د قانون، د عام

ه وي، ښ نور هم ېو استعداد يړ د غې لپاره چېد د. شامل وي

 په جال جال ې وويشل شي چېلو باندډدا کميسيون بايد په کاري 

 . يړموضوعاتو مترکز وک

تلو واک او د هغو ښکميسيون بايد د گواهانو د راغو

 د امريکا ې کولو، چې او خوشېنټل، پدېقبنديانو د نيولو، 

. و موادو ته السرسى ولريټه پړ ساتل شوي دي، په اېپه بند ک

اى ړکميسيون ته بايد مناسبه بودجيه او ماهر کارکوونکي ورک

ي او ړد کميسيون غ. يړه طريقه وکښ خپل کار په ېشي چ

و ضروري امنييت څي ړ سره وکۍزېکارکوونکي بايد خپل کار په ت

او تر . يړوندو موادو ته السرسى ترالسه کړولو اټ او ېتصفي

 د ملکي او ېولو مهمه خربه، کميسيون بايد دا واک ولري چټ

ه د ړ په هره کچه د هغو تورنو کسانو په اېي قوماندځپو

 دي او تشدد عاملني ې د دېي کوم چړ وکېتنښنو سپارټجنايي پل

يون  کميسېد د.  دهړېدو اجازه ورکې د ترسره کې د دېيا ي
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و کسانو داحتساب نه د ساتلو لپاره ړ د ککې کتشدد په ېکار د

 اقداماتو په کولو ېنو، معافيانو او نورو داسښهغوى ته د بخ

 .اى شيړکمزورى نه ک

 حتقيق کول شامل ې برخو کې په الندې دېد کميسيون په واک ک

 : حمدود نه ويې دې پورې خو د–وي 

من ښقانون ضد د" د شکمنو .لټنيول او پل •

 استعمال شوي او ېه تگالرڅلو لپاره ټد پل" جنگياليو

، نو ې؟ که نه وې وېزمنېايا دا قانوني، مناسب او اغ

ه څلو صحيح طريقه کار ټمن جنگياليو د پلښد شکمنو د

 کسان نيويل او ې داسځپکار دى؟ ايا امريکايي پو

 د القاعده او طالبانو سره ېچدي ي ړگوانتانامو ته و

 يا په بله مانا د امريکا امنيت ته ې نلرلېيکړا ېي

 خلکو په ې خطر نه وو؟ ايا مايل انعامونو د داسڅهي

کله څ پکار ده امريکا هيې چۀ الس الرېلو کټنيولو او پل

ي؟ د ژنيوا د معاهدو د نه تطبيقولو ړنه واى بنديان ک

 ل؟ړزمن کېرنگه اغڅل ټ د بنديانو نيول او پلړېکېپر

ا په افغانستان او اي.  شرايط او چلنددېقد  •

 د امريکايي بندخيانو شرايط د چلند د ېگوانتانامو ک

بشري معيارونو سره برابر دي؟ ايا د ژنيوا معاهدو د 

زمن ې د بنديانو د بند شرايط اغړېکېنه تطبيقولو پر

نگه څخه څد معيار " ېطاليي قاعد "ېي؟ امريکا د هغړک

ل شوى ودښ ېدان جنگ په نظامي نصاب کې د مېده چړېواو

 ې داسې يو حتقيق کوونکى دڅ هيې ويل شوي چېاو پک

 د ې دغه حتقيق کوونکى يېختنيکونه نه استعمالوي چ
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 سره ديانوې ق 26يړي خالف استعمالول نه غواځپوامريکايي 

ه څ طيب او د اروايي ناروغيو کارپوهانو ېپه شوي چلند ک

 د ېي او يا يړرول لوبوىل؟ ايا دوى مسلکي قوانني مات ک

  ده؟ړېوم قانون خالف ورزي کک

، تشدد طريقه کار د ېنټد پل ايا د امريکا .ېنټپل •

 د تذليلوونکي ديانېقون ډ په گېوضعظاملانه او بشرضد 

 ولسمشر بوش د ې چېي دي؟ وروسته له هغړچلند سره مخ ک

اعالن " هړد تروريزم په ضد جگ" د سپتمرب په شلمه ٢٠٠١

؟ ړې الېاندړه مخ په ورنگڅ ې او طريقې تگالرېنټه د پلړک

 د ملکي او ېولو او تطبيقولو کړ تگالرو په جوېاو د د

 ه و؟ څنظامي چارواکو رول 

 د گوانتانامو ېپه هغو چ. نهدې او رغرته تگېب •

ه څه و؟ هغه څز ې شوي د جمهول بند اجتماعي اغېنه خوش

 د يو بندي هبرني حکومت ته ېي چړ معلومه کېپروسه وه چ

ه حفاظيت اقدامات شوي وو، او څه نه؟ سپارل خوندي دي ک

 نورو ې کاوه؟ ايا کوم پخواني بنديان چېايا کفايت ي

حکومتونو ته سپارل شوي دي د ظاملانه او بشرضد چلند 

سره مخ شوي دي؟ پخواني بنديان په خپلو اصلي وطنونو 

اى په ځدو او ې په بيا شاملېوادونو کېاو يا نورو ه

ونو ډوي دي؟ دوى د کومو خنومره بريايل شڅ ېدو کېاى کځ

رته تللي کسان امنيت ته خطره ېسره مخ دي؟ که کوم ب

ه اقدامات شوي او د دوى د څه ړ اېوي، نو په دېښپ

 دا ېونونه شوي چړه تڅترالسه کوونکيو حکومتونو سره 

 د ې نو کميسيون داى شي؟ که مناسبه وي،ړخطره کمه ک
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 ې د پروسلوټ جنگياليو د نيولو او پلمنښشکمنو د) ١(

 اقداماتوونکو ټد سپکوونکي بند او پل) ٢(ه کولو، ښد 

خه څ دېق امريکايي ديانوېقد پخوانيو ) ٣(د خمنيوي، او 

 لپاره د اييين ۍ وروسته د عالج د نگراندوې کېخوشتر 

 . يړتنه وکښاصالحاتو او نورو اقداماتو سپار

  د امريکا حکومت د هغوېي چېږ نتيجه ورسېکه کميسيون په د

 وو، نو بايد د ې کدېق په ې د دېي چړخلکو حقوق پاميال ک

تلو، ښ د غوېنښي، په مشول د بخړتنه وکښتادييب اقداماتو سپار

  اعالنولو گناهېد نوم د ب ورکولو، او د دغه تن ېد معاوض

دالى شي نو ېکه ک.  د غوره کولوې طريقښې ېلپاره د يو

غو خلکو د نور  په هر کچ د هړۍ د کېکميسيون بايد د قوماند

 .  الس لرىل دىې يې په جرمونو کېي چړتنه وکښجنايي حتقيق سپار

 ې امريکايي اداره راتلونکې يوه نوې چې حال کېپه داس

اى شي او، ړ کې وکتالى او سمې تگالرېه وخت دى چښده، دا يو 

 دا خربه يقيين ې اييين اصالحات وشي چېتيا ورته وي، داسړکه ا

منيت حتفظ د امريکايي اقدارو او د  د امريکا د اېي چړک

 . يوال قانون تر خمه ويړامريکا د کورني او ن

  



 23

 "نوى مثال: "ژندگلوېپ: ى بابړلوم

اگون او د ټنېمه، په پ٢٠ د سپتمرب په ٢٠٠١د 

 ځېخه هنه ورڅيوال مرکز د بريدونو ړ په نۍسوداگر

 امريکا ې چړبوش اعالن وک. بليوډوروسته، ولسمشر جارج 

 ې تر دې ده چېوتې کېک" هړ ضد جگۍترهگر "ې داسپه يوه

 1.ېپخوا ورسره کله نده مخ شو

ژندل شوو او شکمنو ې د پټلو بنسټ د گړې جگېد د

لور څ. ل شوڼل وگړخه د معلوماتو الس ته راوڅترورستانو 

يک چيين د اين بي سي ډ، د ولسمشر مرستيال ېاندړ وځېور

 ېى و چړوضاحت ک ېپروگرام سره په مرکه ک"  دي پريسټمي"

بله الره " ورکولو لپاره، ېمن ته د ماتښد امريکا نوي د

بله الر .... وړخ کار وکړ اۀ په تيارږ مونې چې لدېنشته ب

 وخت ې په سيوري کړۍ د استخباراتو د نې چې لدېنشته ب

ه برخه ټ بريايل شو، نو يوه غېو چړ غواږکه مون. وړر کېت

، ې مباحثې له کومې، بي بايدېږتيا ورته ليدل کړ اېکار چ

مسدسيت وشي، د هغو سرچينو او طريقو په استعمالولو سره 

مهدا هغه .  ديې د استخباراتي ادارو په الس کږ زمونېچ

 لپاره ږاو، دا زمون.  کار کويې دا خلک پکې ده چړۍن

 په ې ذريعېولټ ې تر واک الندږ زمونېضروري ده چ

اره استعمال دو لپېيزه توگه خپلو اهدافو ته د رسټبنس

 د چيين دا ناشنا تشريح د هغو پراخو قانوني 2."وړک

 د وروسته دوو کلونو په ې ده چېقاعدو سره په تضاد ک

 –" نو د پراخو ختنيکونوټپل"و د څ تر ې شوړې جوېموده ک

خه منع کوونکو څديانو سره د تشدد کولو ې قېر پکډې ېچ
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 ې د ب–کاري ښ ېکر کټيوالو قاعدو سره په ړکورنيو او ن

 . يړ کړمثاله استعمال لپاره جواز جو

 د ې وروسته، د بوش ادارځېو ورڅخه څد يوولسم سپتمرب 

ل ېول پړ تگالره جوې نوېلپاره يوه داس" ړې ضد جگۍترهگر"

 ېد د. اى شوړ نوم ورک3"نوى مثال" وروسته ورته ېل چړک

نيولو او "، ولسمشر د ېکو کټن ماير په ې، د جېالند

 د ې چړ کړو نوى او عارضي سيستم جونو لپاره يټپل

 ې د د4."ۀ هبر کار کاوېخه يڅثيتونو ېپخوانيو قانوني ح

 د ې مرکزي اصل په شکمنو ترورستانو باندې پروژېنو

دونکو تاکتيکونو او طريقو د استعمال ې تاوېنو د داسټپل

 ترالسه ېتناک معلومات به ترښ ارزۀدې گومان کېواک و چ

 مرستيال ۍ د پاليسېفاع د حمکم لکه د امريکا د د5.شي

معلومات د : " وويلې کۍ فکرې په بېوگالس فيتهـ چډسکرتر 

تيا ړ راايستلو ته اې يږمون.  ديې خلکو په سرونو کېد

  6."لرو

وک وو؟ يو څ طريقو بلهاريان ېد د" راايستلو"خو د 

د او ورسره ېژندگلو، قې دوى ونيول شي نو د دوى پېل چځ

 ې به په دوى باندې طريقې کومېنټ پلنگه وي؟ دڅچلند به 

 راوايستل شي نو د دوى ېتر" معلومات "ېي؟ او چېږاستعمال

 ي؟ړېږه جوڅنه به 

تنو ته د ښ پوې دې کوو چښښ کوږ مونې راپور کېپه د

 د کيوبا په ېتو پخوانيو بنديانو سره چېهغو دوه شپ

ديان وو، ې امريکايي قېاپو او افغانستان کټگوانتانامو 

وسو امريکايي چارواکو، د نادوليت ادارو ځداراز د پناو مه

ارنواالنو او د امريکا پخوانيو څديانو د ېاستازيو، د ق
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 په گوانتانامو او ېي او ملکي کارکوونکو سره چځپو

دا ېوابونه پځ ېى، د مرکو له الرړ کار کې يېافغانستان ک

 مجع ېه سره يڅ دغه معلومات رااخلو او د هغه ږمون. وړک

 د امريکا د حکومت او نادوليت ې او موازنه کوو چکوو

و څه خپاره شوي تر ڼادارو خلوا د رسنيو د راپورونو په ب

 د – توگه گوانتانامو ړېانگځ په –د امريکايي بندخيانو 

ور او په پخوانيو بنديانو او د هغوى ځداخل يو جامع ان

دا خربه . اى شيړ کېاندړ وېزېد اغې قېپه کورنيو د د

 د هغو بنديانو سره ځې يواږ مونېياده وساتل شي چبايد 

 شوي دي، د هغو سره مو نه ې خوشې، کوم چېاى شوړ وکېمرک

 اوس هم ېايونو کځ په گوانتانامو يا نورو ې چړېدي ک

 ېره پاتېه نابرسڅر ډې ال ې چې حال کېپه داس. بنديان دي

 ې په گوانتانامو او نورو بندخيانو کېدي، دا ممکنه نده چ

خو . اى شيړ کېاندړ وېور دځ انړ بشپې شوي دي د هغهڅ

 .  به هم وشيېنټ او پلېنڅېړ ې نورې هيله دا ده چږزمون

 يړېږجو" نوى مثال"

دل ېکاره کښني راړ لومې ادارې د دېک" خړ اۀتيار"په 

 ټ کله ولسمشر بوش يو پېمه وو، چ١٧، د سپتمرب په ٢٠٠١د 

اراتو مرکزي  د استخبې يې کې او په هغړفرمان صادر ک

ولو واک ړته د هغو بندخيانو د جو) سي ايي اى (ېادار

په " ايونوځتورو "خه هبر د څ د متحده اياالتو ې چړورک

 د هغه په ېه په الره واچوي چڅي، او هغه ېږژندل کېنامه پ

 د طريقه ېنټپل" د ېاصطالح په شکمنو ترورسيت مشرانو باند

 نوى فرمان تر  دا7.ورته ويالى شي" کار متبادل سيستم

 يو مشر ې ک٢٠٠١ په اکتوبر ې ساتل شوى و چټهغه وخته پ
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 ې ته وويل چڼېپاځ ورټن پوسټواشنگامريکايي چارواکي 

 ې د دې ک١٩٧٤په  "ېى چړولسمشر بوش سي ايي اى ته امر ک

 او ښولو سخت جاروکټدو راوروسته د تر ړې له جوېادار

اکي زياته چارو." خه کار واخليڅ اقدام ټتباه کوونکي پ

ه ته څ هر ې چړې ته اجازه ورکې ادارېولسمشر د"ه ړک

 د ېهغه تباه کوونکي عمليات چ. يړ کېي ودېږتيا ليدل کړا

داى اوس ې سوچ هم نه شو کې يېاندړخه وڅيوولسم سپتمرب 

  8."په الره اچول شوي دي

 د کومو اصولو ې چړ ته مخ کې خربې بيا دېد بوش ادار

 نيول شويو کسانو سره چلند ې الند نوي جنجالې د دېله مخ

 ېمې، درې راهيس١٩٥٠د .  وساتيې يېد کېي او په قړوک

ه د ړديانو سره د چلند په اې جنگي قې، چېژنيوا معاهد

من ښي، د دېږژندل کېون په نامه هم پړژنيوا د ت

د . اکلي ديټه اصول ړجنگياليو د نيولو او ساتلو په ا

 ١٩٥ون د ډالتو په گ د متحده اياېون، چړم تېژنيوا در

" جنگياىل"وک څ ېوادونو خلوا امضاء شوى دى، تعريفوي چېه

نگه څه ړ شخېته شوځه رامنړثيت په اې حېي او د دېږل کڼگ

 ېاکي چټه يو تفصيلي نظام ړ اېداى شي، او په دېحل ک

دا . رنگه چلند وشيڅ ېديانو سره بايد په بند کېجنگي ق

اکي، ټاره هم يو حد تنو لپښديانو نه د پوېون جنگي قړت

ه ڼد زور هره بله ب"، او "جسماني يا ذهين زور زياتي"د 

ول معلوماتو د ترالسه کولو لپاره استعمالوالى ډ د هر ېچ

 کوم بنديان د ې، او وايي چ9نه ممانعت کوي" شي،

بايد هتديد، "ي هغوى ړخه انکار وکڅمعلوماتو د ورکولو 

  10."اى شيړ مخ نه که چلند سرهړول ناوډحتقري او يا د کوم 
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، قانونپوهانو د امريکا د ېل کې په پ٢٠٠٢د جنوري 

 يو ېک) او ايل سي( د قانوني مشورو په دفرت ېدفاع د حمکم

م ې وويل شول د ژنيوا درې پکېل چړر قواعد تيار کېشم

 ېي چېږو نه تطبيقړون د القاعده او طالبانو په هغو غړت

 د دغه 11. شوي دي نيولېايونو کځپه افغانستان او نورو 

 کونسل ڼۍ ماېمه، د هغه مهال د سپني٢٥ په ۍکال د جنور

 ې او ادعا يېږۀت ولښو گونزاليز، ولسمشر ته يو ياداټالرب

خه د څديانو ېمنو قښد"د " ړې ضد جگۍترهگر" د ېه چړوک

ي ړه د ژنيوا سخت حمدوديتونه منسوخ کړحتقيق کولو په ا

 القاعده او ېد ولسمشر ېه چړتنه وکښ هغه سپار12."دي

ون د حتفظ ورکولو ړم تېطالب بنديانو ته د ژنيوا د در

شي او وروسته " داېتون پښاو"و څي ړکاره انکار وکښخه څ

ي ځ د چارواکو او پوې د ادارېپه جنگي جرمونو ک

 مورخ ې هغه چ13.شي" خطره کمه"کارکوونکو د حماکمه کولو 

مريکا د ه د اړد قانون د حاکميت په ا "ېارهتر شيزينگر ي

 ځرامايي، قابل برداشت او سخت دريډولو زيات ټتاريخ تر 

 معريف کوي، ولسمشر بوش د گونزاليز دغه 14"لنجېچ

 ولسمشر 15.ړ وروسته تصويب کځېو ورڅت ښتي يادښسپار

 کوم کسان امريکا نيويل دي هغوى به جنگي ې چړاعالن وک

ي ضرورت ځانساني، او د پو "ېي بلکېږل کڼديان نه گېق

 الره ې مناسب او معقول، او په داسېومره حده چڅه تر ترخم

سره برابر وي، چلند به ورسره " ونړم تې د ژنيوا د درېچ

قانون ضد " د ې نيول شوي کسان يې چې د بوش ادار16.يېږک

 ې درجه ده چېپه توگه وساتل، دا يوه داس" من جنگيايلښد

 17.ېژندل شوې نده پېونونو کړد ژنيوا په ت
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 اپوټگوانتانامو 

نه " ايونوځتورو "و بندخيانو يا ټد سي ايي اى د پ

 ېتيا لرله چړاى ته اځ حمفوظ ې يو داسېعالوه، د بوش ادار

يو .  وساتل شيې نيول شوي بنديان پکېپه افغانستان ک

نو لپاره تر ټ د پلې بنديان پکېاى پکار و چځ ېداس

نامعلوم وخته وساتل شي او د هغو ملکي حمکمو د السرسي 

ي او د مدعا عليه د ړ معياري ثبوتونه غواې وي چې لريخهڅ

، ې ک٢٠٠١په اکتوبر او نومرب . يړحقوقو په حتفظ زور راو

، دفاع، ڼۍ ماې د سپنيېواک چځ سره ملگري يو ۍد اجينس

 شامل وو، په ېارنواالن پکڅمملکت او انصاف د حمکمو 

 يو پخواني ېد انصاف د حمکم. وړلو امکاناتو حبث وکېالبېب

يوه " شامل و ليکلي، ېواک کځ ې په دېارنوال جان ُيو چڅ

 د ې بندخيانه دې متفق شو دا وه چېول پرټ ږ مونېخربه چ

  18."خه هبر ويڅمتحده اياالتو 

اى واک ځ ې به په دې ايا حمکمې چړ حتقيق وکې په دږمون

 ې که مرکزي حمکمېدو چې نتيجه ورسېلري که نه، او په د

 په خپله ېايي هغوى يښک ولري،  واېکمپونو باند... په

لونو معلوم ې وچلوي، هغوى به د امن د وخت د جېا کڼر

 ېمن وو چېښ هم سخت اندې په دږمون. يړمعيارونه پلي ک

 د ترورستانو هدف ېو چړ کړاى جوځ ې نه بل داسېهس

اى هم برابر نه و، خو د کيوبا د ځيو .... يځوگر

 ېده چېکارښ ېه داسډ حبري اېاپو کټگوانتانامو په 

  19.برابره ده
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 د ېه د دډ د امريکا حبري اېاپو کټپه گوانتانامو 

لو د بدلولو مرکز ې د تې کلن تاريخ په زياته برخه ک١١٠

 زياتره د کيوبا او هييت د ې، او په وروستيو وختونو ک20و

 په ېني بنديان، چړلوم. دهې لپاره کارېوالو د پروسډک

 د ٢٠٠٢ل شول، د ړراو د امريکا د بند نه ېافغانستان ک

دل، او د کمپ ېمه گوانتانامو ته راورس١١ په ۍجنور

اى شول، کومه ړ کولپ کېايکسرى په نامه يوه بندخيانه ک

و هبر د پنجرو يوه سلسله وه او د ټو او له کوړ د وېچ

.  وهېه شوړ توگه جوړېانگځنويو راغليو خلکو لپاره په 

 ې او بنديان يول شو،ړ وروسته ايکسرى کمپ وتې مياشتېدر

 و کمپ ې نوم يېل شول چړ ته يوې بندخيانټې او غېنو

 . اټيلډ

ر حکوميت حمکمو او ې، يو شمېل راهيسې له پ٢٠٠٢د 

 زياتره د دفاع حمکمه، ايف بي ايي او سي ايي اى –ادارو 

 ادارو د ېد. ي ديړ گوانتانامو ته حتقيق کوونکي و–

ودنو لپاره ښالرخمتلفو قواعدو سره او خمتلفو اهدافو او 

 ړنو د منلو وټ د پلځ ترمنې، نو اکثر يۀکار کاو

ه د خمتلفو نظرونو لرلو له امله  ړزمنو ختنيکونو په اېاغ

 په رواييت توگه د ايف بي ايي 21. ديېدا شوې راپړېشخ

 د ېابتدايي مترکز د کورني قانون په تطبيقولو و، کوم چ

رو ې د تېچلو زور ورکوي ړ معلوماتو په الس ته راوېداس

 استعمال ې لپاره په حتقيق کېاو راتلونکو جرمونو د حماکم

 د دقيقو معلوماتو د ېايف بي ايي بيا بيا ويلي چ. شي

ولو ړ جوېزمنه طريقه د دوستانېولو اغټترالسه کولو تر 

 کار په ې د دفاع د حمکم22. کولو ختنيکونه ديېاو بيا مرک
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نو په ټاو د پل ورکوي ې د دفاع سکرتر يېودنو چښهغو الر

 شامل دي ې ک په نصابځپو د امريکا د ېهغو قواعدو چ

 ډ په لنې کوي چېنټ پلې امله دا داسېىل دى، لدړ تېپور

د امريکا د دفاع د . 23يړي اهداف ترالسه کځ پوېوخت ک

تنو ښغه پوېغ په نې نصاب د نځ، د پوې له مخېحمکم

 ې داسېنظامي حتقيق کوونکو ته اجازه ورکوي چ"ره ېبرس

ايي د ايف بي ايي په پاليسيو ښ ېي چړ استعمال کېطريق

، مانا "سخت("ارول ډ"، لکه ېاى شوړ اجازه نه وي ورکېک

 په ېه اخيستل چټار نه ناجايزه گډد يو بندي د خمکيين 

  24." هم شامل دىږ ورکوونکى غېکړ جيگ او دې کېهغ

 ړېانگځه د سي ايي اى عمومي او په ړنو په اټد پل

ه معلوم دي، څر کم ډېه ړنتانامو د رول په اتوگه د گوا

ه ټ هلته يوه پې ادارې دېي چېږخو دا خربه يقيين معلوم

انو د القاعده په ټ اجينې د دېبندخيانه لرله او دا چ

ون د ډر انساني چلند په گې د تشدد او غېو باندړتورنو غ

 د اکتوبر 25. ديړې استعمال کې او جربي طريقې سختېنټپل

ارنوال جوناهتن څ ضد ۍ، د سي ايي اى د ترهگرمه٢ په ٢٠٠٢

ي او ځو شويو پوډ د راغونېمن په گوانتانامو کډفري

نو د حدودو په ټ ته د پلېلډ ېاستخباراتي چارواکو يو

سي ايي اى د هغو : "ړ تشريح کې سوچ داسې ادارېه د دړا

] تشدد.... [ پابند دىځ پوېقاعدو نده پابنده د کومو چ

 شو نو دا غلطه ړدي مېکه ق. راک لري خپل ادېپه اصل ک

 ).  د تفصيالتو لپاره وگورئ ضميمه بډې غونېد د (26."ده

 

 ر انسانيېد تشدد او ظلم، غ
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 يا حتقريي چلند يا سزا ممانعتونه

ودل شوي ښ اصول ايېو داسڅ هم ېيوال قانون کړپه ن

 د تشدد 27.ويځر قانوني گرې په بنديانو تشدد او ظلم غېچ

يوالو معاهدو ړ سلوک ممانعتونه، د نورو نر انسانيېاو غ

د انساني :  هم شامل ديېونونو کړ تېنگ، په الندڅتر

 ې د م م عمومي اسامبلې، کومه چ28حقوقو کايناتي اعالميه

 ېه او په تيارولو کړ منظوره کېيوال جنگ ته نژدړدومي ن

 وه؛ د ملکي او سياسي ړې متحده اياالتو ملگرتيا کېي

 متحده اياالتو ې، کومه چ29واله معاهدهيړه نړحقوقو په ا

، کوم 30ونونهړ د ژنيوا ت١٩٤٩ه؛ د ړ منظوره کې ک١٩٩٢په 

 او د تشدد پر ضد د ؛ ومنلې ک١٩٥٥ متحده اياالتو په ېچ

 ې ک١٩٩٤ متحده اياالتو په ې، چ31ونړملگرو ملتونو ت

يوال ړره وخته د رواييت نډېد تشدد ممانعت له . ومنلو

اعلى " ده، خو اوس دا ممانعت د ې شوېقانون برخه پات

اوى نشي ړ سرغې يو مملکت ترڅ هيېدىل چې ته رسېدرج" قانون

 . 32کوالى

ر انساني چلند ممانعت د امريکا د ېد تشدد او د غ

 ې چېد امريکا په هغو قوانينو ک. 33قانون مهمه برخه ده

ر انساني چلند ممانعت کوي، د تشدد د ېد تشدد او غ

ون د ړ، د تشدد د ت34)١٩٩١(انون بلهاريانو د حتفظ ق

، د جنگي جنايتونو قانون 35)١٩٩٤(تطبيق قانون 

 د ځ، د پو37)٢٠٠٥(دي سره د چلند قانون ې، ق36)١٩٩٦(

 او مهدارنگه د امريکا د 38)٢٠٠٦(کميسيونونو قانون 

د . وارلسم ترميمونه شامل ديڅم، امت او ځاساسي قانون پن

ي ېږ تطبيقېت باندجنگي جنايتونو قانون، په هر هغه حال
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ى يا ړواکونو يو غځ د متحده اياالتو د نظامي ېرته چېچ"

 هغه ېچ" ي،ړ جنگي جرم وکېدونکى وي داسېد امريکا اوس

 39."وي" ر انساني چلندېنور ظاملانه يا غ"او " تشدد"

 نتيجه ې، لوى درستيز په دې د دوبي په اخر ک٢٠٠٢د 

 هغومره خهڅنو ټ د پلې په گوانتانامو کېدىل و چېرس

 دوى هيله لرله نو ېومره چڅمعلومات الس ته نه وو راغلي 

د د ېد ق "ې او ايف بي ايي دځ پوېه چړ وکېتنه يښسپار

 ړپالن جو" خونو نه د کار اخيستلو يو نوىړکمزورو ا

اگون هغه ټنې بوتللو لپاره پېاندړ طريقو د وې د د40.يړک

پاره  د امريکا د نظامي پرسونل لېپروگرام ته وکاته چ

نو ټمنو نيوونکو د پلښ د دې لپاره چېد د.  شوى وړجو

بقا، بچ کولو، " د ې چې پروگرام کېپه د. يړمقاومت وک

ژندل ېپه نامه پ) ايس اي ار اي" (ېتېښمقاومت، او ت

ي، ېږ ساتل کې په سختو حالتونو کېي پرسونل پکځي، پوېږک

ي، د حسي کمي ېږ ايستل کړيا تر وخته مترين ته اړد ست

 –ي ېږاتي او د اروايي سختيو د نورو حالتونو سره مخ کزي

 د هبرنيو استخباراتي ادارو ې لپاره چېول د دټدا 

ضميمه  (41.يړ مچتو کېاحتمايل تشدد او زور زياتي ته ي

مه، د گوانتانامو د حتقيق ١٦ د سپتمرب په ٢٠٠٢ د 42).ث

 ته د ېگ سيمې برټرولينا د فورېکوونکو يو پالوى د مشايل ک

 پرسونل ټ د جواينېه يو کنفرانس، چړ اي ار اي په اسي

، ړ شوى و، ته والړخلوا جو) جى پي ار اى(ريکوري اجينسي 

 دوه 43. پروگرامونه تنظيمويې لپاره د روزنځ د پوېکوم چ

ي ځله پوډوونکو يوه ښ وروسته د ايس اي ار اي د ېمياشت

 . ييښ خپلو هم منصبو ته دا ختنيکونه وېه چړ ته الډېا
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رو ډې د ېمه، د بوش د ادار٢٦ د سپتمرب په ٢٠٠٢ د

 ېپه د. هړله گوانتانامو ته الډمهمو قانونپوهانو يوه 

 کونسل ڼۍ ماېن، د سپنيټينگډ اېډيوډيک چيين مشري ډ د ېله کډ

 ډ رمسفيلډونالډو گونزاليز او د دفاع د سکرتر ټالرب

دا پالوى د . هاينز دومي شامل وو. ى مشري وليم جىړپوړلو

ي ځا ته ورغى، د پوټيلډپل سفر پر مهال کمپ خ

نو ټه دوو پلږ تر لږ وليدل او د لېقوماندانانو سره ي

 د اکتوبر په يوولسمه، د ٢٠٠٢ د 44.هړ وکېمتاشه ي

 ته يو خواست ې قوماندړېگوانتانامو قوماندانانو لو

 ېنو نورټو د سي اي ار اي ختنيکونه او د پلڅ ۀواستاو

 ېدلې ال د خمه هلته استعمالې يېنيځ ې چ– ېطريق" ېپراخ"

  45.يړ کې په رمسي توگه منظور–

ي ځينو پوځ د ې، په گوانتانامو کېن وخت کېپه ع

 نه د سره صليب ې هسېدله چېنه زياتېښافسرانو دا اند

 په ژنيوا ې مرکز يېه، هغه بشري اداره چېټيواله کمړن

 ځ وخت په وخت ليدل، د پوېخه يڅ ډې حبري اې دى او د دېک

 په ېلگېد ب. خه خربه شيڅنو ټد ال زياتو جارحانه پل

 د قول اردو ځمه، د پو٢ د اکتوبر په ٢٠٠٢توگه، د 

ي او استخباراتي ځيان بيور د پوډ ېگروالډ ېارنوالڅ

 شوي ډ راغونې په گوانتانامو کې ته چېلډ ېچارواکو يو

د . يړواىل غواټنو سخت ختنيکونه زيات پټ د پلېوو، وويل چ

ايي سي " ته وويل،ېلډ ې دې، هغې تفصيالتو له مخ دډېغون

 د سختو عملياتو پناه کولو ږ دلته وي نو مونېار سي چ

 هغوى ته د متنازعه ېه دا ده چښ." "تيا لروړته ا
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ره زياته ډېدا به .... ه ونه ويل شيڅه ړختنيکونو په ا

 46."ويړمنفي پاملرنه راوا

 

 

 ختنيکونه" پراخ"نو ټد پل

 ختنيکونو د واک لپاره د بوش د نو د سختوټد پل

ت نه لگول ښ پته د هغه قانوني ياداېتنښ د غوېادار

بيابي د . ارنوال جى ايسڅ مرستيال لويي ېداى شي چېک

 د تشدد 47. وليکلوې ک٢٠٠٢جان ُيو سره په شريکه په اگست 

ولو ټ د شويو ېيوال قانون کړ نه په نېه د خمکړپه ا

 تشدد د ې راغلي چېکت ښ ياداېتعريفونو برعکس، په د

 ته تر هغه وخته نه رسي ې د ظلم درجېامريکا په قانون ک

د سخت  "ېى چړدا کې تشدد دومره درد نه وي پېو چڅتر 

جسماني زخم د درد سره برابر نه وي، لکه د يو اندام 

دل، او يا هم ې زمخي کې برخېودل، د بدن دکومېښکار پر

صرف د " تشدد  ذهينې مشکوک قانوني سوچ کې په د48."مرگ

 ېتلپات... ېدلو ته نه بلکې دردېدو په وخت کېدرد د رس

ي لکه د ېږ ليدل کې چېاروايي زيان، لکه په ذهين مرضونو ک

 لپاره ې د د49.يېږته ويل ک"  نه وروسته د فشار مرضېصدم

 تشدد منل شوى واى، د درد رسول بايد د زور زياتي ېچ

يو . دا شوىېراپ له امله ې د دېواى نه دا چ" مشخص هدف"

 د هغه اعمال درد رسوالى شي، خو ېده چېحتقيق کوونکى پوه

 هدف نه وي، په تشدد د تورن ې زيان رسول يېکه داس"

 دغه 50." د ضرورت کمبوت دىې ارادېمشخص"دلو لپاره د ېک
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ون سره په ړيوال قانون ته د امريکا د تړت، نښيادا

 کوم ېچو ړ خربه هم زور راوېکاره سپکاوي سره، په دښ

ز لگوي په اييين توگه په هغو ېکورني قوانني په تشدد بند

واکونو ځي ځ ولسمشر د پوې امر يېداى چېنو نشي تطبيقټپل

 په ېنټ د پلېى دى او دا چړث ورکېد اعلى قوماندان په ح

د "او " ضرورت"خاطر په شکمنو ترورستانو تشدد کول د 

  51.لپاره قانوني او جواز لرونکى دى" ان د دفاعځ

انو ټ، د ايف بي ايي هغو اجينې تر اواخرو پور٢٠٠٢د 

 د ځ تقرر شوى و هلته د پوې يې په گوانتانامو کېچ

 راپورته ېتنښه د خپل مرکز سره پوړحتقيقي ختنيکونو په ا

 او د ځپه ورته توگه، د امريکا د پو. ي ووړکول شروع ک

ر چارواکو په گوانتامو ې د جى اى جي قول اردو يو شمېد

ز په ې د هغو د اغېنو د جربي طريقو او په ولس کټ د پلېک

 د ختنيکونو د ېنټ د پلېرنگه چڅ 52.ې کولېتنښه پوړا

 سره ېانگڅ ې د هرځه د پوړانديز شوي پراخوايل په اړو

نو ېښ وه، هغوى په مهدغه ترتيب د خپلو اندېمشوره شو

 په ۍ  د قانون او پاليس54)اختتاميه د (53.هړرگندونه وکڅ

تنو ښيو ژور او تدبري شوي حتليل لپاره د دوى د غوه د ړا

 ډمه، د دفاع سکرتر رمسفيل٢ د دمسرب په ٢٠٠٢باوجود، د 

 د جنرال ې د دفاع د حمکمې، کوم چړيو فرمان جاري ک

 په ې پکې شوى و، چړهاينس دومي خلوا جو. کونسل ويليم جى

د، دولس ساعته ېانله قځو لپاره د ځرشو ورېيو وخت د د

لکه د سپو (زور اچولو لپاره د شخصي ويرو "او د نو ټپل

 هغه حتقيق 55.اى شوړد غلط استعمال واک ورک)" ارډنه 

ا نه حمروم او ڼ بنديان د رې چړکوونکو ته دا واک هم ورک
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ند ړي، زوړ کړ لغېي، په زوره يړ کم کېدو توان يېد اور

 ې د دېينځ 56.نويې کې يېک" سختو حالتونو"ي او ړ کېي

، او ې وېي اي ار اي پروگرام نه اخيستل شوطريقو د س

دان جنگ په نصاب ې د مې چې وېه نه لريڅ د هغه ې يېرډې

 ډ رمسفيلې چځپه مهاغه ور.  وهېاى شوړ اجازه ورکې يېک

 د جنايي حتقيقاتو ېى و، د دفاع د حمکمړدا فرمان جاري ک

 ې په داسېان په گوانتانامو کټواک قوماندان خپل اجينځد 

د تر  "ېل چړخه منع کڅ اخيستلو ې د برخېنو کټپل

او د هر ... دهېخه کار اخيستل کڅ ختنيکونو ې الندېتنښپو

 ې دوى يې ورته وويل چېان ايستلو يځريال نه د ېهغه چاپ

مه، د حبري ١٧ د دمسرب په ٢٠٠٢ د 57."يړنامناسب احساس ک

پرسونل د ) اين سي ايي ايس(واک ځواک د جنايي حتقيق د ځ

 يو جنرال کونسل ېاى د حبريځايف سره يو ي ټسي ايي 

 په افغانستان او ې چړمورا ته خرب ورک. و جىټالرب

جسماني زياتى او حتقريي "ديانو سره ې قېگوانتانامو ک

 ې وروسته مورا د دفاع د حمکمځې ورې در58.يېږک" چلند

 د دومي ډو د رمسفيلڅجنرال کونسل ويليم هاينز ته ورغى 

مورا . ييښنه وېښ ورته خپله اندهړدمسرب د هدايت په ا

 د ې په گوانتانامو کډ رمسفيلې چړهاينز ته خربدارى ورک

د "ى دى هغه ړ د کومو طريقو د استعمال واک ورکېنټپل

 ې سکرتر د دېران شو چېح"او " داى شيې ته رسېتشدد درج

 59." وهړېد امضاء کولو اجازه ورک

 60 فرمان د دومي دمسربډمه، رمسفيل١٥ په ۍ د جنور٢٠٠٣د 

 د ېنټ د پلېه چړه کړ جوېله يډ او يوه کاري ړمنسوخ ک

 ېمه د٤ل په ې د اپر٢٠٠٣د . نويو ختنيکونو پرخمتگ وگوري
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رشو ې د دري دېنټ د پلې پکې، چړ کېاندړ خپل راپور وېلډ

 وروسته، د ۍدوه اون. 61انديز شوى وړطريقو تکامل او و

ياته تکيه  زې چې حال کې په داسډمه، رمسفيل١٦ل په ېاپر

ت په قانوني داليلو ښ د ياد٢٠٠٢ُيو د اگست - د بيابيېي

خه څرشو ېه دځ د پنې پکې چړکوله، يو نوى امر جاري ک

ريال ې د خراب چاپې کېلريويشت ختنيکونه تاييد شول، په دڅ

بندي ټدمهاله گوږاستعمال، د خوب لپاره برابرتيا او او

  62.شامل وو

 

 ته د حکومت حتقيقاړد تشدد په ا

ر حمکمو او ې شمڼ د امريکا گېپه وروستيو کلونو ک

ايونو ځادارو د افغانستان، عراق، گوانتانامو او نورو 

 بنديانو سره د زور زياتي د ېپه امريکايي بندخيانو ک

ره پر جنايي حتقيقاتو، د ېبرس. ي ديړراپورونو حتقيقات ک

 ړې کې کنتټېر غېنو ته يو شمټ د بنديانو پلېدفاع حمکم

 ١٨٧ د ېاگان د دفاع د حمکمټنې د پې ک٢٠٠٤ په 63.دي

ديانو د مرگ ېو قږ د شپې وموندل چېنو په يوه کتنه کټپل

 په يوه 64.ې د زور زياتي وېښېپ)  فيصده٣٨ (٧١ون ډپه گ

 ې وشوه دا نتيجه اخيستل شوې ک٢٠٠٥ په ې چېبله کتنه ک

تيا ړ زور زياتى شوى و، خو د ناوې په گوانتانامو کېچ

 په ځ د پوې چې وې داسېښېنو زياتره پټ د پلباوجود،

  65. وهېاى شوړ اجازه ورکې يېنصاب ک

 ې، د انصاف د حمکمې په مئ ک٢٠٠٨ وختونو، د ېپه نژد

اپو، افغانستان ټگوانتانامو "ر دفرت په ټد جنرال انسپک
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 د ايف بي ايي ېنو کټديانو په پلې د قېاو عراق ک

) ي او جى راپورډ/او ايي جي" (ون ته کتنهډ او گۍنگران

 د انصاف 66.ړ خمونو يو راپور خپور ک٤٣٧ د ېتر سرليک الند

 هغو کارکوونکو ٤٥٠ حتقيق کوونکو د ايف بي ايي ېد حمکم

 په خمتلفو ې چې وړې کېتنښ پوې ترې يا يېسره مرک

 ٢٤٠تقريبًا .  مقرر شوي ووې په گوانتانامو کېوختونو ک

 بنديانو سره ې کپه گوانتانامو" دوى ېانو وويل چټاجين

ديل ېه اورڅ د چا نه ېزور زياتى نه کله ليدىل او نه ي

 دوى ېانو وويل چټخو تر دوو سوو زياتو اجين." دي

 ې په دېبنديانو سره سخت او جارحانه چلند ليدىل يا ي"

ي حتقيق کوونکو خلوا ځ زياتره د پوېديل کوم چېه اورړا

 ېي بړ کېرب دوى خېه يړ په اېر هغه ختنيکونه چډې. دهېک

 ځېل، سخت حالتونه، يواړ تېد وخته پورږخوبه کول، تر او

 شامل ې استعمال پکۍ موسيقېزېا او يا تڼ رېرډېواىل، د 

، ايف بي ېي او جى راپور له مخډ/  د او ايي جي67."وو

 بنديانو نه ېه چړه وکړکې پرې په دوبي ک٢٠٠٢د "ايي 

ه نه  به برخېنو کټنورو ادارو سره په هغو شريکو پل

 ايف بي ېدل چې ختنيکونه استعمالې داسې چېاخلي کومو ک

  68." اجازه نه ورکولهېايي ي

اى کتلو سره په گوانتانامو ځ راپورونو ته په يو ېد

 بنديانو سره د سيستماتيک زور زياتي ېايونو کځاو نورو 

 د خاصو طريقو د استعمالولو په سر د امريکا ېنټاو د پل

 تراخه اختالفات ليدل ځدارو ترمنلو حمکمو او اېالبېد ب

  69.يېږک
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ي پرسونل ځ د پوې درجې سره سم، د الند٢٠٠٨د اکتوبر 

 بنديانو سره په ېي په افغانستان او عراق کړر غېکم شم

 د الس لرلو له امله حماکمه شوي دي؛ خو په ېزور زياتي ک

. وک نه دي حماکمه شويڅاو ړ د تشدد په تېگوانتانامو ک

 تشدد سره د الس لرلو ې دېلکي قومانده کپه نظامي او م

، کوم ېن حال کېپه ع. وک نه دي حماکمه شويڅاو ړپه ت

خوا د ېخه راپدڅ ېم١١ د سپتمرب د ٢٠٠١خپلواک کميسيون د 

نه . ړېنو طريقو ته کتنه نه ده کټامريکا د بند او د پل

و سوو زيات ځ کوم تر پنې چې کومه اندازه لگول شوېداس

 او خپلو يا نورو ېانامو نه خوشبنديان د گوانت

 .  شولېښه پڅل هغوى سره ړوادونو ته الېه

 

  مطالعهديانوېقد 

و ې درږ زمونې ک٢٠٠٦کولو لپاره په ډ د ې تشېد د

نه څېړه ړو د هغو پخوانيو بنديانو په اڅ ړادارو الس يو ک

اپو او افغانستان ټ د کيوبا د گوانتانامو په ېي چړوک

 د ې لپاره چېد د. اى شوي ووړ کدې د امريکا خلوا قېک

خه استفاده څدانونو ېلو مېالبېخپلو ادارو د مهارت د ب

 ې د يو سي برکلى دوه ادارې متفق شو چې په دږو، مونړوک

يوالو بشري ړاو د ن) ايچ ار سي( د بشري حقوقو مرکز –

نه کوي، څېړ به دا –) ايي ايچ ار ايل سي(ى ځحقوقو کنت

 به ېنړ الس ته راوېنڅېړاو د معلومات به جتزيه کوي، 

سي سي ( د اييين حقوقو مرکز ې چې حال کېليکي، په داس

 د برکلى د ېديانو ته په السرسي کېبه پخوانيو ق) ار

حمققينو مرسته کوي، معلومات به په الس ورکوي او د اخري 
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ه ړد راپور د منت په ا.  به مدد کويېراپور په کتلو ک

 .  ديړېادارو ک د يو سي برکلى ړېکېاخري پر

ل او په ې پې ک٢٠٠٦ راپور لپاره حتقيق په اگست ېد د

تر دغه مهاله معلومه . دې پاى ته ورسې ک٢٠٠٨اکتوبر 

ديان ې ق٧٧٠ ېه کډ د گوانتانامو په حبري اې وه چېشو

 شوي وو يا د ې يا خو خوش٥٢٠خه څد دوى . ساتل شوي دي

فيت ېد ک حمققينو 70.نورو حکومتونو بند ته سپارل شوي وو

او تعداد د طريقو په استعمالولو سره د اصلي معلوماتو 

 د گوانتانامو ېل چړ کډ لپاره راغونې موخېه د دټ سيېدر

 د ېديانو او د هغوى په ژوند او کورنيو باندېدننه د ق

د معلوماتو . يړ کېاندړور وځ انړز يو بشپې بند د اغېد

 اوس ېو چتو پخوانيو بنديانې د دوه شپې کټني سيړپه لوم

په دوهم . ې وې مرکړې ژوند کوي بشپېوادونو کېپه هنو ه

 ېوسو هغو مهمو معلوماتو ورکوونکو سره مرکځ د پنې کټسي

 پخواني حکوميت چارواکي، د نادوليت ادارو استازي، ې چېو

ارنواالن او د امريکا پخواني نظامي او ملکي څد بنديانو 

 مقرر شوي ېن ک په گوانتانامو او افغانستاېکارکوونکي چ

 د ې کټد معلوماتو په درمي سي.  شامل ووېوو پک

 .  راپورونو حتليل و١٢١٥ه د رسنيو د ړگوانتانامو په ا

 : اصلي اهداف دا ووېنڅېړد 

نو د جتربو ثبتول ټد هغو پخوانيو بنديانو د بند او پل 

دخانو ې د افغانستان او گوانتانامو په امريکايي قېچ

  ساتل شوي وو؛ېک
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رنگه د دوى بند او ورسره چلند د څ ېندازه لگول چدا ا 

رته ورتلل او خپل ېولنو ته بټدوى خپلو کورنيو او 

 ل؛ اوړزمن کېول اغړژوند جو

ه د هغو ړد دغو معلوماتو د بند او حتقيق د تگالرو په ا 

 د دفاع د ېدستاويزاتو او راپورونو سره پرتله کول چ

دارو او رسنيو ، د امريکا د حکومت، د خپلواکو اېحمکم

د يو منتخب ليست لپاره وگورئ (خلوا خپاره شوي وو 

 ). دضميمه 

 ې سره مرکديانوېقپخوانيو 

تو پخوانيو ې د دوه شپېوادونو کېحمققينو په هنو ه

 ې د دې دېاوسط وخت چ. ړې وکې مرکړېديانو سره بشپېق

 په ېاندړدو وېل کړوابوونکو گوانتانامو ته له وځ ېنڅېړ

 ۍى دولس اونړر کې تېد کې د امريکا په قېافغانستان ک

د، د افغانستان او ې دا معلومات د هغوى د ق71.و

 ورسره د چلند او ېدخانو کېگوانتانامو په امريکايي ق

ه يوه پراخه ړدو وروسته د هغوى د جتربو په اې کېله خوش

د مرکه شويو کسانو د حتفظ . ويړونده شهادتنامه جوړاو ا

 ې وېکاره کولو په شرط شوښوم نه  د نېپه خاطر دا مرک

اى ړ نومونه ندي ورکې يې راپور کې توگه په دېاو په مهد

وروسته د مرکو تفصيلي مطالعه وشوه، او د برکلى د . شوي

د .  منظوري وشوهې خلوا يېټېانساني موضوعاتو د حتفظ د کم

تنو ليست د هغو حمققينو په ملگرتيا ښمرکو لپاره د پو

 د قانوني مسلو سره ېوانتانامو ک په گې شوى و چړجو

 يو حمقق د مرکه شوي تن په ې چېايونو کځ کومو 72.اشنا وو

خه څونکو ړده نو د مرکو لپاره د مسلکي ژباېژبه نه پوه
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.  شوي ديړولو مرکو نقلونه جوټد . کار واخيستل شو

 په ې وير پروگرام چټ سافAtlas.tiنقلونو ته بيا د 

ر ډېولو لپاره ډوماتو د کو د معياري معلېولنيز علم کټ

ونه هم استخراجي ډکو. اى شولړونه ورکډي کوېږزيات استعمال

تنو ښ د مرکو د پوېاکل شول چټونه ورته وډ کوېوو، داس

و حمققينو ته د څنه اخيستل شوي و، او هم استقرايي، 

 د خاصو ې د دېوله پروسه کټولو په ډمعلوماتو د کو

، تر ېوله کټ په 73.ژندل اسان ويېخياالتو او طريقو پ

 نه ې د دې او ونومول شول، چړونه جوډدوو سوو زيات کو

 ڼ گېونو کډپه کو.  شولړ شوي معلومات جوډ خمه کو٢١٧٩

 په توگه، د ېلگېاى شوي دي، د بړر موضوعات شامل کېشم

د ېيز معلومات، د قټو بنسېټن) رهې وغېينړون، مېږز(

عمال شوي،  استېولونه چډنو د هغو طريقو ټحاالت، د پل

ديانو سره د گوانتانامو نه ېقران سره چلند، او ق

 چلند، طيب عالج ته السرسى او ې په امريکايي بند کېاندړو

حمققينو په هغو . رته ليدلېيو سره بړد کورنيو د غ

اى کولو کتنه ځونو د موضوعاتو د يو ډ د کوېايونو کځ

 ې يا خمالفې د پخوانيو بنديانو موافقېرته چېه چړوک

ونه د عامو جتربو يو ډ توگه، دا کوېپه د. ې راتللېربجت

 . فهرست شو

 ېد مهمو معلوماتو ورکوونکو سره مرک

و څ ې وشوېوسو مهمو معلوماتو ورکوونکو سره مرکځد پن

 لپاره ېنڅېړديانو معلومات نور هم وسنجول شي او د ېد ق

 د هغو ېاتلس مرک. ل شيړاضايف معلومات الس ته راو

 ې بنديانو استازيتوب ي١٦٤ د ې چېره وشوارنواالنو سڅ
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ديانو د قانوني استازيتوب حق ې ق٤٣٠تقريبًا . ى وړک

 د امريکا د حکوميت چارواکو سره ېيوولس مرک. درلود

 ې د هغو امريکايي کارکوونکو سره وشوېلور مرکڅ. ېوشو

يوه مرکه د . ى دىړ کار کې په گوانتانامو کې پخوا يېچ

.  کار کوي وشوهېپه افغانستان ک ېي افسر سره چځيو پو

 د امريکا د حکومت د پخوانيو ېس مرکړ، شپاېاو په اخر ک

يوالو نادوليت ادارو د ړ د نېچارواکو او په امريکا ک

 مهمو معلوماتو ورکوونکو په ېد. ېاستازو سره وشو

 بنديانو سره د خپلو جتربو او ليدنو، د ېگوانتانامو ک

 تگالرو د ېطبيق، او د ددو او تړېحکوميت تگالرو د جو

 . لړ معلومات ورکېه د خپل نظر په باره کړورتوب په اټگ

، لکه د پخوانيو ېد مهمو معلوماتو ورکوونکو مرک

تنو د هغو تفصيلي طريقو د ښر، د پوڅېديانو په ېق

 يو سي برکلى ې منظوري يې چېاستعمال په واسطه وشو

ودل ښنه  د هغو کسانو نوموځې يواې مرکو کېد.  وهړېورک

 . تلښودل غوښ د خپلو نومونو ې په خپله يېشوي چ

 

 ډغوند رسنيو معلومات

 ې د خوشېه وو چڅ هغه ټم سيېد اصلي معلوماتو در

 د ې راپورونو چ١٢١٥ه د رسنيو د ړشويو بنديانو په ا

د . خه راخيستل شويڅ وو، ې کډاوريسل په معلوماتغون

و ټ اوو غ دړۍ د نېاندړخه وڅ ٢٠٠٧رسنيو راپورونه د 

 ې د74. خپاره شوي ووېخه په يوه يا زياتو کڅخربي ادارو 

و د ېټديانو د مهمو نې حمققني د پخوانيو قډمعلوماتغون

ودل شويو شرايطو، او  د ښالناتو، د گوانتانامو د ېم
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 د اعدادي طريقو په ېژندلو کې کولو د حاالتو په پېخوش

و او دا معلومات د مرکو د معلومات. استعمال وتوانول

 د ږ مونېول راپور کټپه . (نورو سرچينو سره پرتله شول

 ٢٠٠٧ په ې دي چړې هم ورکېرسنيو د هغو راپورونو حوال

 خپاره شوي دي، خو دا راپورونه په دغه ې ک٢٠٠٨او 

 .) نه وو داخل شويې کډمعلوماتغون

 ويي پانگه ېرول شوټ هغه کنې کډپه معلوماتغون

 په ډد معلوماتغون.  وهړېکه ړ حمققينو جوېاستعمال شوه چ

خه د څ بشري حقوقو ېولو په پروسه کډولو او د کوړجو

خه کار اخيسىت شوى څ د هغه اعدادي حتليل د اصولو ېونړسرغ

 ې د75.ى دىړا اناليسسز گروپ تيار کټاډس ټ هيومن رايېچ

لو موضوعاتو ته د ېالبې بډ د معلوماتغونېتفصيلي مسود

وندو معلوماتو په ترمجه ړارسنيو د هر راپور د منت نه د 

 د معلوماتو داخلول ېکله چ. هړدا کې اسانتيا پېکولو ک

حسابي " ر"اى شول او د ړکته کښ نو معلومات 76 شو،ړبشپ

ه  د ړ بيا د هر بندي په ا77.اى شولړکج سره حتليل کېپ

و تر امکاني حده څاى شول ړاى کځرسنيو راپورونه يو 

 ٣١٠ د ډمعلوماتغون ېد.  واخيستل شيې معلومات ترړبشپ

 تر ېراواخيستل چ) ٢١٩( نومونه ې برخېخه درڅهغو کسانو 

 شوي ېخه خوشڅ معلومه وه د گوانتانامو ې پور٢٠٠٦دمسرب 

  78.دي

 

  حمدوديتونهېنڅېړد 

ديانو د مرکو، د مهمو معلوماتو ېد پخوانيو ق

ورکوونکو د مرکو او د رسنيو د معلوماتو حتليل د 
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 ېربو او يو شانوايل ثبوت يو درديانو د جتېپخوانيو ق

. ت زياتويښنو ارزړ السته راوې د دېوي چړخيز نظر جوړا

 ې د دېي چړ کړې جوې داسېتنښولپوټ او ېحمققينو طريق

ه احتمايل تعصب يا ويره ړت په اښراپور د باور او ارز

اى ړخو بيا هم، امکاني حمدوديتونه بايد ياد ک. کمه شي

 . شي

ل ړ راوې راپور کې په دې چېنړوى، هغه الس ته راړلوم

 امله ېحمققينو لد.  تر حده ديېلگې د بې د مرکږشوي زمون

ه ړديانو ته د ولس السرسى او د هغوى په اې پخوانيو قېچ

لگه ېمعلومات کم دي هغوى سره د مرکو لپاره يوه اسانه ب

لگه تصاديف نه وه او دا معلومات ېدا ب.  دهړېاستعمال ک

 د ېي چړورگري ونه کځر انېاصلي شمايي د خلکو د هغه ښ

ر وجوهاتو له ې د يو شم79. شوي ديېخه خوشڅگوانتانامو 

 حمدود و ېامله، د مرکه شويو اکثريت په هغو کسانو پور

 السرسى ورته ې دي چېوادونو کې شوي او په هغو هې خوشېچ

ايي تر ښ، د مرکو داوطلبانه نوعيت ېره پر دېبرس. يېږک

 د بنديانو ې دا ده چې وي، وجه يىړدا کېه حده تعصب پڅ

ه يا ږله امريکايي حمققينو سره د خربو لپاره لډيوه خاصه 

 . والتيا لريېزياته ل

 د بشري حقوقو د خالف ېدوهم، د بنديانو په مرکو ک

ه ړ، د امريکا د حکومت په اې، ظاملانه چلند، صدمۍورز

ون په حساسو ډنظرونو او د خپلو حکومتونو د سلوک په گ

تل شويو ښ پوېدا امکان لري چ.  ديې شوېوعاتو خربموض

 امله ې له امله او يا لدۍکسانو د عکس العمل يا بدنام

 اجنبيانو ېه يړو په اېښ د دردناکو او صدمه لرونکو پېچ
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وابونه نه وي ځتيين ښ کوالى، پوره يا ريې نه شوېسره خرب

 د ې مرکو لپاره د اجازت اخيستلو په فورمه ک80.ويلي

ى شوى و او نومونه نه ړ ساتلو زور راوټلو په پژندگېپ

 ېديان په خاصو موضوعاتو باندېو پخواني قڅوو ثبت شوي 

 ې خربۍد ژورنالستانو په نسبت حمققينو سره په زياته ازاد

و طريقو ې درې کولو د دېتنښره، د پوې برسې پر د81.يړوک

په واسطه د ثبوت اخيستلو د سيستماتيکو غلطيو خطره کمه 

 .  شوهاىړک

دونکو د پخوانيو ېم، امريکايي اتباعو يا اوسېدر

ديانو د مرکو د اخيستلو لپاره مسلکي ترمجانان ېق

 د امريکايي حمققينو ېدا امکان لري چ. لړاستعمال ک

 توگه د ړېانگځ وي، په ړېدا کې اضايف جانبداري پګۍموجود

 د امريکا د حکومت او ېوابونو پر مهال چځتنو د ښهغو پو

 توگه، د ېپه مهد. ې وېه شوړ د استازو د چلند په اېيا ي

واب ځايي د ښمرکه اخيستونکي جنس يا بل شخصي صفت 

 د تشدد په خاصو موضوعاتو يا ې وي چېورکوونکي خمه نيول

 توگه په حساسو مسلو لکه جنسي حتقري، اروايي ړېانگځپه 

 په ېو باندځ رابطو او يا اقتصادي ستونۍمسلو، کورن

 . يړ وکېخرب سره ۍازاد

 د هغو کيسو ېديل چې ندي توانې، حمققني په دېپه پاى ک

ديانو او مهم معلومات ې پخوانيو قېي چړتصديق وک

 له شکه ېب.  ته راغلي ديې مخېورکوونکو سره په مرکو ک

 د پخوانيو ې کول نه بلکېنټ مقصد پلېنڅېړ ې د دېچ

  امکانې يېرته چېژندل، او چې پېديانو د جتربو طريقېق

الناتو سره پرتله ېو او مېښ معلوماتو د هغو پېلرلو، د د
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 د رسنيو د راپورونو او نورو سرچينو په ېکول وو چ

 . ول شوي ووټ راې کډمعلوماتغون

 د مرکو دا معلومات ېو وجوهاتو باور لرو چڅ په ږمون

ر د ې زيات شمېى دا چړلوم.  سم او باوري ديېپه جمموع ک

 ېوادونو کېلو هېالبې په بړۍن اوس د ېواب ورکوونکو، چځ

و ېښژوند کوي او له يو بل سره متاس نلري، د يو شان پ

واب ورکوونکي د ځ د کوم يو ېدوهم، نتيج. ړې بيان کېجترب

مرکه .  ديېلگو نه اخيستل شوېو بټاى د غځراپورونو په 

 که هغه –واب ورکوونکي ځ ېى چړينگار کټ ېکوونکو په د

 ې د–هم معلومات ورکوونکي ديان دي او که مېپخواني ق

 پخپله ورسره مخ شوي او يا ېي چړ بيان کېښې هغه پځېيوا

 او د رسنيو د ې توگه د مرکېپه د.  ديې پخپله ليدلېي

. ه توگه په مستقيمو راپورونو دهړمعلوماتو جتزيه په بشپ

الناتو او ې مرکو د معلوماتو د مې د دږ، مونېپه پاى ک

ه د دفاع د ړ طريقه کار په انو دټطريقو او د بند او پل

 خلوا د خپرو شويو دستاويزاتو او د امريکا د ېحمکم

حکومت، خپلواکو ادارو او د رسنيو خلوا د خپرو شويو 

راپورونو د پرتله کولو پر مهال په لوي کچ يوشانواىل 

 .وموند
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ل ې سفر پۀدږد او: افغانستان: دومي باب

 دلېک

 وروسته ۍلور اونڅ ېمه، نژد٧ د اکتوبر په ٢٠٠١ د 

اگون بريدونه وشول، ټنې په دوو برجونو او پې چېله هغ

 ېپه داس. هړل کېه پړ خپله جگېامريکا په افغانستان ک

 کروز توغنديو په کابل، جالل اباد او کندهار ې چېحال ک

 الوتکو هره ١٨-ايونه مببارول او ايف اىځ د طالبانو ېک

ول، ټه مرکزونه ل د القاعدې په غرونو کې بورې د تورځور

په زرگونو ملکي خلک او مهدارنگه هبرني او افغاني جنگيايل 

 په سرحدي ېزيات ي. په سرحدي سيمه پاکستان ته واوختل

د القاعده او " امريکا هلته ېکه چځ ونيول شول ېسيمو ک

 ې پکې چې وړې کې خورڼېه پاړد نيولو په ا" طالب قاتالنو

نو د سيمه ايزو يځ 1. وهېو انعامونو ژمنه شوټد غ

قبايليانو سره پناه واخيستله، او نور د خپلوانو او 

ل، يا د ړايونو ته الځو ټ پېدوستانو په کورونو ک

 .  ننوتلېارونو کښپاکستان دننه په 

 ې خوره شوېد نغدو انعامونو خربه په سرحدي سيمو ک

شو او د کليو مشرانو هغه کسان نيول ېوه، سيمه ايزو مل

د . ته ووېښ په تېل چړل کې ته سپارل پځواو د پاکستان پ

: هښد اور په کرپاکستان وملسشر وروسته په خپل ژوندليک، 

يانو د يوولسم ځ پاکستاني پوې وليکل چې، کتښيو يادا

ي ونيول، او ړ شکمن غ٦٨٩سپتمرب نه وروسته د القاعده 

 سي ايي اى ته وسپارل، او سي ايي اى په ٣٦٩ ېبيا ي

 د ېن وخت کې په ع2.لړورک" الرډونو مليون"په " ېبدل ک"
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تنه د ښواکونو د امريکا په غوځوادونو امنييت ېنورو ه

 ېينځ ې چېل، په کومو کړل کېشکمنو اورپکو نيول پ

 . امريکايي چارواکو ته وسپارل شول

 ېواب ورکوونکو درځتو ې لپاره د دوه شپېنڅېړ ېد د

ا ورته  يا په شخصي توگه خرب دي او يې کسانو وويل چېبرخ

 په ېد امريکايي يا پاکستاني چارواکو خلوا ويل شوي چ

 د کلي ېيو پخواني بندي وويل چ.  شوي ديڅامريکا خر

اى ځخلکو هغه او د هغه ملگرو ته د اسرتاحت لپاره د 

. يانو ته وسپارلځ پاکستاني پوې او بيا يړانديز وکړو

 ېه خلک دي، خو دوکه يښ دا ې چړ فکر وکږمون"هغه وويل، 

 ېو او دومهه خربه چړ کڅسو لپاره خرې د پږهغوى مون." وړک

 ېد کې د امريکا په قږ مونې پوه شو دا وه چې پرږمون

 ږ ثبوت نه و، هيچا مونڅه چا سره هيړ په اږزمون.... وو

دلو يا ې جنگږ يا مونې وې سره وسلږ مونېونه کتلو چ

واب ورکوونکي د ځيو بل ."  خطرناک وو که نهږمون

 د هغه او نورو ېه چړدو خربه وکېنو د خربو د اورامريکايا

 او ټ، بيا پې مشارلېسې پېبنديانو د اخيستلو لپاره ي

ژولو په انتظار شول کومه ې ته د خېل شول او الوتکړوت

د  [ږمون. " افغانستان ته به تللهې يقيين وه چېچ

 او ې مشارلې يېسې پې چېدلې واورېخرب] امريکايانو

الر، د ډه زره ځد هر يو تن پن: " ويلېپاکستانيانو ته ي

رش ېه دځالر، د اوو تنو پنډه ويشت زره ځو تنو پنځپن

 ."الرډزره 

واب ځ ديارلسو ېنڅېړ ې، د دېپه افغانستان ک

 ېواکونو په چاپو کځ يا د امريکايي ېورکوونکو وويل چ
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. نيول شوي او يا افغاني عسکرو امريکايانو ته سپاريل وو

 له امله نيول شوي، ۍ د غلطېدگلو کژنېينو وويل په پځ

 د وسلو د لرلو له امله نيول شوي، هغوى ېنورو وويل چ

ان د ځ او د ې د هر چا سره وې هلته وسلېدعوه کوله چ

 ځې يواې وه چېه داسېښد يو تن پ. ېحفاظت لپاره ضروري و

 ېد. ړه پوره شک راپورته کړ په اې درلودو يټد پاسپور

 او ړس قبضه کېکرو د هغه بريف ک امريکايي عسېتن وويل چ

 ټ د هغه افغاىن پاسپورېدننه پک. ړل کې پېون يټد کور ل

هغه امريکايي .  وهېدلې لگېزه پرې د سعودي وېو چ

زه دي، خو ې او وټ دا قانوني پاسپورېنيوونکو ته وويل چ

ل شوم، ړ زه کندهار ته يوېکله چ. "عسکرو بيا هم ونيولو

ر ې غټ وگورئ، که پاسپورټپاسپور" ويل ېنو ورته وم

ر قانوني وي، نو بيا ستاسو حق ېزه غېقانوني وي، که و

ر قانوني نه وي نو ېخو که دا غ.  ما ونيسئېدى چ

 ."ئړ کې مېئ خوشړمهرباني وک

 او ړې شخصي شخېواب ورکوونکو وويل چځينو نورو ځ

سيمه ايزو چارواکو ته د رشوتونو نه ورکول د هغوى د 

 وويل ېواب ورکوونکي چځ لکه يو .دو سبب شوېنيول ک

. يانو ته غلط معلومات ورکولځبالکل، خلکو امريکايي پو"

 خربه د ېره بيا چېل، په تړ کېتل وښ غوېه چڅخلکو هر 

 وجه ۍ د هغه د بدقسمتېيو بل گومان کاوه چ." سو وهېپ

دا . "دهې اوسې هغه پکېه وه چړ يوه شخېپه هغه سيمه ک

زما . دلڅېيانو خرځيکايي پوخلک په امر. يو کاروبار و

 د خلکو سره شخصي ې وه، نو ما په خپله سيمه کېقضيه چ

 امريکايي عسکرو ېم تن وروسته له هغېدر." ې لرلۍمنښد
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 ېز په يوه پوسته باندې هغه د گردېته وسپارل شو چ

خه انکار څر د ورکولو ټيانو ته د خپل موځافغاني پو

نو د هغه د  امريکاياېدل چې؛ وروسته هغه واورړوک

. ي ووړالر ورکډه سوه ځورسپارلو لپاره د واليت وايل ته پن

 د ې وجه نيول شوى و چېواب ورکوونکي وويل په دځيو بل 

ى و، او ړ انکار کېخه يڅليفون د ورکولو ټ ټاليېټخپل س

 د دوربني د لرلو ې هغه په يوه پوسته باندېيو بل وويل چ

کار ښغيو د  هغه د مرېله امله نيول شوى و، کوم چ

 . لپاره استعمالولو

وابونه ځ ې لپاره يېنڅېړ د ږ زمونېولو کسانو چټهغو 

اى ځ گوانتانامو ته په الره د هغوى اول ېي وويل چړورک

 د کندهار او ېدخانو نه و چېيو د هغو دوو امريکايي ق

گر ډار په هوايي ښدخانه د ې د کندهار ق3.باگرام سره دي

و ټ ودانيو، او د اوسپنيزو کوگر دډمو، د هوايي ې د خېک

ني ړ لومېخه، کله چڅل ې د اکتوبر د پ٢٠٠١د . يو کمپ و

دل، دا د هغو بنديانو نه د ېونکي ورته راورسټپل

 په افغانستان او نورو ېاى و چځولولو ټمعلوماتو 

 ې په کابل کې دومي زندان، چ4. نيول شوي ووېوادونو کېه

 شته ې پور٢٠٠٨وبر  دى، د اکتېه کډد باگرام په هوايي ا

. يړ تر کلونو به کار وکېيي چښ ېاو د پراخوايل پالنونه ي

 د الوتکو د ماشينونو د ې ک١٩٧٩د شورويانو خلوا په 

ده، راتاو ږه يوه اوډ د باگرام اېه شوړدوکان په توگه جو

رته ې پخوا به چېايونو چځاو سخته وداني ده، په هغو 

کله . ديل ديېنه لگادروڅ سخت اوسپنيز ې اوس پرې وۍکړک

 ېل کې د دمسرب په پ٢٠٠١اى د ځواکونو دا ځ امريکايي ېچ
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 اوسپنيز جالونه او ټه غځ پنېونيولو، نو دوى ورباند

 ې لرگي پنجرډ د پاليي ووېن هنه په اوه انچو کځنيم در

 ې د هغو بنديانو چېدخانه کې قېپه د. ېولگول

حتقيق او  و د ېدو احتمال يېل کړاپو ته د وټگوانتانامو 

 ٢٠٠٤خو په سپتمرب . دهېدو مته کېنو لپاره د ساتل کټپل

 له ېد، چېرو بنديانو انتقال ودرډې گوانتانامو ته د ېک

دا مهال . ره وختلهېديانو شمې د قې په باگرام کېامله ي

 افغانان ې زياتره يېديان دي چې ق٦٣٠ ېدخانه کې قېپه د

اکونو په وځولو خربو وروسته، امريکايي ټ ې د د5.دي

 ې په لسگونو زره بنديان ساتلي، چېکندهار او باگرام ک

اپو ټ په معلومه توگه تر اتو سوو کم د گوانتانامو ېپک

  6. ته انتقال شوي ديېدخانېق

 

 ېدخانېد متحده اياالتو ق
و ېښ د سپتمرب د پ٢٠٠١يوال جنگ د پاى او د ړد دومي ن

 ې جنگونو کوږ په شپځ د امريکا پوې کېړۍ په نيمه پځترمن

ي ړي عمليات کځ پوېواده هبر يې او له هې وې ساتلېدخانېق

 نظامي ېودل شوښ د امريکا په ې جنگونو کې په د7.دي

ه د ژنيوا ړديانو سره د چلند په اې جنگي قې باندۍپاليس

او د جنگ پر مهال د ملکي خلکو ) مېون درړژنيوا ت(ون ړت

وند ړور ااو ن) مځون پنړژنيوا ت(ون ړوند تړد حتفظ ا

 په 8.ې وې تطبيق شوې تگالرېيوالړونونه او نړت

، ېاندړ او د عراق د دومي جنگ نه وړې د جگېافغانستان ک

ولو وروسىت ټدخانو تر ې د امريکا د قېد جنگ په وخت ک
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 9. وېک" صحرا د توپان په عملياتو" د ١٩٩١استعمال د 

  عراقيان٨٦،٧٤٣ ې امريکا او احتاديانو يېته کښ نېپه د

ديان او ملکي بنديان د ې جنگي ق٦٩،٨٢٠ول ټ. ونيول

 په عراق، کويت او ځ تر من١٩٩١، ٢او مئ ١٩٩١، ١٩جنوري 

 ساتل شوي ېدخانو کې په امريکايي قېسعودي عربيه ک

رته انتقال په ېوادونو ته بې د بنديانو خپلو ه10.وو

 ېيوالړ د سره صليب د نېدومره منظمه طريقه شوى و چ

 دوى ته معلومه وه د عراقي ېومره چڅ وويل  چارواکوېټېکم

ولو ټون مطابق په تر ړم ژنيوا تېبنديانو انتقال د در

 خو مهدا خربه وروسته په 11. وشوېه کړ جگېه طريقه په دښ

 د امريکا د ېايونو کځافغانستان، عراق او نورو 

  .داىېه نشي کړبندخيانو په ا

 

 دلېرارس: کندهار او باگرام

ي ځ د امريکا پوېکندهار او باگرام ک ېکريس ماکي، چ

واک او د القاعده خالف ځ ٥٠٠: ونکيټپل"ونکى و او د ټپل

 کتاب شريک مصنف دى، د کندهار ېنوم" هړه جگټد امريکا پ

 :لو پروسه بيانويړ ته د بنديانو د راوېدخانېق

 ېونکړيوه بارو.  وشوېر، دا د شپڅېلکه د تل په 

، د بريد نه د کته شوهښ راېالوتکه په تياره ک

، او ې وړې کې بندېاگانڼ رېان بچ کولو لپاره يځ

 ېه چړ په زور سره په هغه لور الېپه رن وى باند

د . رمينال وټگر د سپرليو ډپخوا د کندهار هوايي 

و او ښرو پېکته شوه او په سپښ برخه ۍ شاتنېد
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 ېا کڼ د سور سيوري په رېمن جنگيايل يښ دېيو کړچري

د دوى سرونه د . لړکاره کښرا ېپه عجيب حالت ک

اى شوي وو، خو بيا هم ړ کټ پېبوجيو په خلتو ک

پيان ټ ېينځ.  ساه اخيستلهېدوى په کنگل هوا ک

ولو نه ټي وو، بويي د ړانونه ارام کځوو، نورو 

ل ړ يو بل سره تېيرونو کځدو زنږدوى په او. تلو

کته کول ښبنده الر راې دوى په رېکله چ. شوي وو

ان سره ځ د ېوىي شو، نور به يښ يو به دل، نو کهېک

 12.لړراگوزار ک

 په ې يېاگانڼ رېدو، نظامي پوليس چې ته په رارسټوا

 امرونه ورکول، ېلو يځکنښ او په چيغو او ې وېالسونو ک

 بند ېد بنديانو نه راتاو شول او په اوسپنيزو جالونو ک

ماکي .  ننويستلېاى ته يځدان په اندازه ېبال د مټد فو

 درز سره يو په يو د شگو د ټبنديان په يو غ"، ليکي

." اى شولړ ته ورگوزار کې کندېخيزړ اې درېبوجيو يو

 او ې وې اغوستې دستانې السونو ته يېنظامي پوليسو چ

مخ واچول او ړ بنديان پې وې په السو کې يېجراحي قينچيان

 هغو پخوانيو بنديانو 13.ړل وکې پېولو يڅو په غوړد چري

 په ېښېي دا پړوابونه ورکځ ې لپاره يېنڅېړ ې د دېچ

دي ېيو پخواني ق. ې وبللې توگه تذليل کوونکړېانگځ

 :وويل

ل ړو سره تټ د مږ زمونېول سيم چډهغوى هغه نرى 

کلو لکه د ښ راې يې او داسړشوى و استعمال ک

 به سيم سخت شو نو د وينو ېکله چ. اروو جوپهڅ

 ېداس. ..ېدلېکاره کې بېنگلڅ بندولو او ېحرکت ي
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دله ې ليدالى نه شو، نو دا پته هم نه لگېه دڅ ېچ

ده ې معلومېداس... ومره کسان ووڅ وروسته ې خمکېچ

 .اروو يوه جوپه يوڅ مزغو ې د بې چږلکه مون

 :ړ بيان کېيو بل دا حالت داس

تل ښ امريکايي عسکرو غوېىن شى چړزه فکر کوم لوم

ه توگه د دوى په ړ وضعه په بشپېيي دا و چښو

 حتقريول ږ وروسته، دوى زمونېلد.  دهېرول کټکن

که د نورو . ... واضح هدف وې، حتقريول يېبل. تلښغو

 شيان ې يې، که په کونه کېولړ لغې يېخلکو په خمک

 وه ېداس... وړه وځ درله له منېل، نو عزت يډدرمن

 ې انسانان يو، او تاسږمون: " درته واييېلکه چ

 ."اروي ياستڅ ېخوش

 بيان ې جتربېنيو بنديانو د باگرام مهداسر پخواې شمڼگ

دم، نو زما ې زه باگرام ته راورسېکله چ"يو وويل، . ړېک

يان او يو ترمجان راتاو ځ يا اوه امريکايي پوږنه شپ

ل او زما پرتوگ او ړي زما السونه ايله کځيو پو. شول

تنو، او ښ افغانانو، خاصکر پږدا مون.  وشلولېکميس ي

منان دي، يو لوى سپکاوى دى، ښ دږون زمېهغو دپاره هم چ

 ې چ–ي ړ ونکېکله داسڅبه هم هي) منانښ دږزمون(هغوى 

 ې چړدغه وخت ما د خداى نه سوال وک.  رانه وباسيېجام

 ې په دې شم خو چې دړ مېتل چښما غو. مرگ راته راويل

 ."وک ونه ويينڅ ې مېحالت ک

 کله باگرام ته په ېواب ورکوونکو وويل چځينو ځ

 ې نو مخېاى شوړ کې لريېدو د دوى د سرونو نه خلتېرارس
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 د نيو يارک د ېکاره شو چښرغ ې امريکايي بټ يو غېته ي

 ېانونو، چښ د حمکمو د نېپوليسو او د نيو يارک د اطفاي

ورونه ځ شوي انړ راياداوه، په الس جوېيوولسم سپتمرب ي

 د ساتونکو ېولو نه خمکډبنديان د بربن.  رسم شوي ووېپر

و نوي راغلي څدل ېسره مخ ک" د نيولو د درد"نا ېپه و

ارولو لپاره ډساتونکو د بنديانو د . يړبنديان پاسته ک

 ې نژدېدونکي سپي يېوله او غپږ موسيقي غږز غېپه ت

دل، ېغ د حتقيقاتو لپاره بوتلل کې نېينځ. ودلښ ېورپر

 ځېلريويشت ساعته په يواڅ ېاندړخو نور د حتقيقاتو نه و

  14.دلېل ک ساتېو کټکو

 د ې حالت کډديان په بربنېيانو قځ پوېپه کندهار ک

ر ټاکډ يو ې يېرته چېل چړ ته يوېمې خټې غې نه يوېکند

ون هم ټ د مقعد لې پروسه کېپه د. خمتصره طيب معاينه کوله

ه د ډيو نظامي پوليس به خپله گون"ماکي ليکي، . ۀدېک

 ېږرم واچوله او بل به په وې په شا کډې گونېدي د يوېق

 به ېو چڅکو ښ راې الندېودل او بندي به يېښالسونه ورته ک

شه د بنديانو ېر حتقيق به همټاکډد . په برابره زاويه شو

 جنسي زياتى ېکه هغوى گومان کاوه چځ ې ويستلېنه چيغ

ه ړ په غاېمېد خ"ديان ې نه وروسته قې د د15."يېږورسره ک

  16."دلېاچول ک"  په يو خرين او داغدار پوزيېک

 ږمون.  و لکه د ابو غريب هغه يو عکسېدا داس

 يو د بل د پاسه ږ وو او هغوى به مونډزياتره بربن

ه و، خو بره نور ړزما خپل پرتوگ په غا. رى کولوډې

که " ته وويل، ږهغوى مون...  ووډخي بربنېکسان ب

. دوځې ونه خوږبس مون." دئ نو وبه مو ولوځېوخو
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غوى نور کسان ه.  ووېرته چې شو چېمهاغلته پات

او . رى کولډې ې دپاسه يږدننه راوستل او زمون

 . دو جرائت نه شو کوالىځېهيچا د خو

ل، په ړ کېيرونه لريځاخرکار به يو نظامي پوليس زن

 بل ې پروسېکل او د دښر راډو پوږ د سپېديانو به يېق

ديانو ې د قې چېوروسته له هغ. لړ کېاندړ وېقدم ته به ي

شانونه به واخيستل شول او د سر او عکسونه او د گوتو ن

اى شول، نو بيا ورته يو نرى ړ پاک کېته به يښ ويېيرږ

، ېان، دوه کمپلټ دوه بوړد پرتوگ، د ربږ کميس، اوړزي

دوى ته د . دهې، يو پکول ورکول کېينو وختونو کځاو په 

 ې په شا يېده چېيو کارت هم ورکول ک" ديېمن جنگي قښد"

ا ملرب د هغوى د کميسونو په مخ او د. يو ملرب ليکل شوى و

ه ړجو" ژندگلوېپ" وروسته د هغوى ېو تر دڅده ېشا ليکل ک

ده ېل کړرته د هغوى په سرونو تې وروسته خلته بېلد. يړک

  17.دلې ته بوتلل کۍاو د زندان مرکزي ودان

 ټې غې نه وروسته بنديان يوې د سيمې پروسېد دغ

 شوي وو او يا ساتل" عمومي خلک "ېرته چې ته، چۍودان

 د اوسپنيزو پردو نه په خاورين ې ته چېدخانې قړې وېيو

 بنديان په ېلډ ې دوميېد د. دلېل کړ وه، وېه شوړفرش جو

 په ې د اوسپنېدل چې ساتل کېو کټ کوځېسختو او يوا

 يو کيناراب ېه کټپه هره کو. لتون شوى وې بېوال يېد

 ېد يوبنديان به تل . او يو د اوبو پالستيکي بوتل و

ل ړده راوېل کړايونو ته وځ ته يا نورو ې نه بلېدخانېق

ل ړ باگرام ته له وېواب ورکوونکي وويل چځ يو 18.دهېک

و څ ېک" تورمتي زندان" په نامه ې په دې يېاندړدو وېک
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 په ۍ ودانې داسې هغه وويل د يو19. ديړې کېرې تېمياشت

ه  ساتونکو به هلته په پرلې ساتل شوى و چېه کټتورمت کو

هم "ه، ړهغه زياته ک. ولهږ موسيقي غږز غې توگه په تېپس

."  ساتلټونکو به هر وخت خپل خمونه پټساتونکو او هم پل

 ېپه داس" هغه ېنا، يو ساتونکي ورته وويل چېد هغه په و

 هيچا ېاى چځ ېيو داس.  د دنيا نه هبر دىې دى چېاى کځ

 ." دفاع نشي کوالىېوک دڅ پته نشته او هيېته ي

، د اتو يا هنو بنديانو ېپه سيمه ک" عمومي خلکو"د 

 يو ې چېدلې ساتل کېو کټ شريکو کوې به په داسېلډ

 دوى ته اجازه نه وه ېي سر کړپه لوم.  وېکيناراب به پک

د وخت . ي، او هر وخت به ناست ووړ وکې يو بل سره خربېچ

 اساىن راغى، او بنديانو بيا په ې حکم کېدو دېرېپه ت

 .  کوالى شوشريکه عبادت

 

 ىن ژوندځور

ىن ژوند د خپلسري او ځديانو ورې د قېپه کندهار ک

 ساتونکو به دوى ته –ونکى معمول و ړه خوړحتقريي چلند ز

 د دوى ې، د خپل شخصي استعمال لپاره يې کولېاوځکنښ

.  نورېول، او داسړ جوېعکسونه اخيستل او فيلمونه ي

وراکونو نه  د راشن د تيارو خځخوراکونه عمومًا د پو

ل وو، ړو نه خوړوڅديانو له خوراک د کېق. دلېورکول ک

 ې شوي شيان به يړ نه جوښې او د غوېولږ کې به يېپيال

و په کتار ټ د کوځساتونکي به شپه او ور. خولو ته رسول

 يا د نظم لپاره ودرول يا به ېدل، او بنديان به يځېگر
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 د  د بنديانوېاکثر به ي. کلښ لپاره راېنټ د پلېي

د کندهار يو پخواني . هتديدولو لپاره سپي استعمالول

 پروت وم، نظامي پوليس راغى او ېمخړزه پ"بندي وويل، 

 ته يو سپى ېبيا زما مخ. ېودېښ کښې پېزما په مال ي

 زما د مخ سره ې خوله او يوه پنجه يېکاره شو، چښرا

 لگوي، نو ې خوله به راباندېزما يقني و چ.  وهېدلېلگ

 ېيو بل بندي وويل چ." وتلمې او غلى پرړې کټې پې مېسرتگ

هغوى به کله کله يو : " بريدونه کولېسپو به کله کله پر

 ېارولو لپاره به يډ د ږ ونيو او زمونېسپى راسره نژد

 کله کله به سپى ېدل چې به کېخو داس. ودېښدو ته پرېغپ

 خوله ېه به يښوىن به شو او د چا په پې راغى، لېر نژدډې

 ."هولگول

دل اکثر ې پر مهال د بنديانو لپاره اوده کېد شپ

چر به د صفر نه ېمپرټ ې چېد ژمي په مياشتو ک. گران وو

ان بچ کولو لپاره ځي فرش نه د ټوت، نو د يخ سيمېهم پر

يانو به هم کله کله ځپو. دوو کمپلو کار نه ورکاوه

 ېزه موسيقي به يېول او تښ لپاره راويۍبنديان د تاالش

 د اوسپنو ړي پوړ د باگرام په لومېديان چېهغه ق. ولهږغ

 هر ساعت به ې چړ وکې ساتل شوي وو شکايت يېپه پنجرو ک

 پر مهال ېد شپ: "دهېودل کېښ ورپرېا پرڼره زياته رډې

يانو په لور ځدو په وخت خمونه د پوې له د اوده کږمون

 کمپله ې ته اجازه نه وه چږمون. و هغوى مو ويينڅکول وو 

 خوا ته ېهر. وړخ واوړو او يا په بل اږاکاپه سر ر

ولو نو ړ به هر خوا هم مخ اږ مونېا وه، او چڼزورداره ر

 ." دهېاى کځا هر ڼ رېده چې معلومېداس
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 لپاره ويستل ېنټ د پلېدي د شپې به يو قېکله چ

والى ښول ملگري به هم راويټ د هغه ېه کټده نو په کوېک

 نه ويستل ټېر، د کو بندي به، اکثر په سخت زوېشول او چ

 ډ ته غونټ يو گوېدل چې ايستل کړ اېده نو ملگري به يېک

:  ليکيېت کښد باگرام يو پخواىن بندي په خپل يادا. شي

 په ېپه شتاب دننه راغى او زه ي...ميټونکى ړو] يځپو"[

 په مال په ُسوک ېيو پک. ملړ وتېيرونو او زولنو کځزن

 يو د شا خلوا زما .مړ جيگ کېو کټبل په خپلو م. ووهلم

زه لکه د . ړکته زور کښ راله ېته ونيول او په سر يښوي

  20."ل شومړر هبر يوڅې په ېيندخڅ

 به د سره صليب د ېو اونيو کېپه هرو دوو يا در

استازي باگرام او کندهار ) ايي سي ار سي (ېټې کمېيوالړن

 ې کړۍوله نټدوى په .  راتللېته د خپل کار په سلسله ک

 د ېدا کنت. ديان گوريېيل قړو سره تړو سياسي شخ اړېد جگ

 د بند چارواکو ېي، کوم چېږمعياري طريقو سره سم ترسره ک

د ايي سي ار سي پالوي د بنديانو او . ته واضحه کوالى شي

ره ېلو برسړلو راوړ د خطونو د وځد هغوى د کورنيو ترمن

 گوري؛ او چارواکو ته ېدخانې هم کوي؛ قېديانو مرکېد ق

و يادونه ځ په ستونې پکې باوري راپور تياروي چېداسيو 

تنه ښه کولو غوښ ضروري وي د حالت د ېرته چېي او چېږک

  21.کوي

ديانو په زندانونو ېد کندهار او باگرام پخوانيو ق

ل معلومات ېال بېه بړ د ايي سي ار سي د رول په اېک

 ځ د امريکايي پوېواب ورکوونکو وويل چځدوو . لړورک

ديانو د ېينو خاصو قځ ايي سي ار سي استازي د پرسونل د
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 سور ېکله چ: "دي وويلېيو پخواني ق. لړليدلو نه منع ک

وک څ ته راغلل نو هغوى هيې زندان خانږصليب واال زمون

 ټ يو پږ مونې يې د هغوى د راتلو نه خمکېکه چځونه ليدل 

 وايي د ايي ېواب ورکوونکي، چځيو بل ." ي ووړاى ته وځ

اى شوى و، شک ړ کټ پر مهال هغه هم پې د ليدنسي ار سي

ى ايي ړکه دا س"، ړامريکايي عسکرو فکر وک "ې چړکاره کښ

هغه ."" ه به ورته وواييڅسي ار سي واال وليدو نو هر 

 د ايي سي ار سي د چارواکو سره وروسته له ېه چړزياته ک

 نورو بنديانو د ايي سي ار سي ېده چې په خربو وتوانېهغ

. لهړه يادگرينه وکړ په اۍ ته د ده د موجودگيو پالوي

ه ښ د ې ايي سي ار سي د وضعېنورو بنديانو فکر کاوه چ

سره صليب "واب ورکوونکي وويل، ځيو . کولو وس نه درلود

دي وايي ېيو بل ق."  قوت نه درلودڅ هيې سره د مرستږمون

ه ړ په اۍ موسيقېزې او تې پرله پسې د هغې يېکله چ

نديان ورسره مخ وو، نو د ايي سي ار سي  بې چړشکايت وک

 د هغه ې ويل چېه او ورته وړ خندا وکۍ وسېاستازي د ب

 ."ه کولو توان نلريڅد "ه ړ په اې وضعېاداره د د

 د ايي سي ار سي د ېنورو پخوانيو بنديانو ليديل چ

واب ځيو . ه چلند کاوهښکتنو پر مهال ورسره ساتونکو 

 ډۍوډه ېټکه خډ په ږ مونې چيىن وختځيوا"ورکوونکي وويل، 

هغه ته ياد ."  د سره صيب واال به راتللېله هغه و چړخو

 پر مهال ورته د خوراک لپاره ې ليدنې يوې د داسېدي چ

 دا ې وه، په عامو حاالتو کېاى شوړه ورکښ او غوېوريژ

يو بل پخواني . ي پرسونل لپاره وځ د پوځېخوراک يوا

 ېي د هغه لپاره چپلکبندي وويل د ايي سي ار سي استاز



 62

 سره صليب د ې، او يو بل وويل چې وړې ترالسه کېاو جراب

ينو نورو لپاره د ايي سي ځد . ى وړو نه خالص کږرو سپډې

 ېدلو چې پوهږمون: "ا وهڼ يوه رې بيا د هيلېار سي ليدن

وک خو څ يو ېچ... اى شوي نه يوړر کېه توگه هړپه بشپ

 ېپه د.  کويښښولو کوه کڅ د ېشته، يوه اداره خو شته چ

 ."دهېه سکون رارسڅ ته يو ږخربه مون

 

 ولډبربن

 ې په کندهار او باگرام کېد هغو زور زياتيو نه چ

رو ډې 22.ول ووډولو زيات حتقريوونکى په زور بربنټشوي، تر 

ون سپکاوي او د اجتماعي ټ لډواب ورکوونکو وويل د بربنځ

 ې نورې، او داس کولې متيازېکډ ېملبا حتقري، د خلکو په خمک

 د هغوى شخصي عزت او د مسلمانانو په ېتياوډد زور بربن

تيا ډقران د بربن. و ته سپکاوى وړژندگلو دواېتوگه پ

  23.ل شوى دىڼ دا ناپاک گېکه چځى دى، ړخالف خربدارى ورک

سر عبدالوهاب ې د يو پروفۍ د سوشيالوجېتنزانيا ک

واىل د يو مسلمان ژوند مسلسل پاک"، ېيبا له مخډبو

 ې ته نژدۍناپاک انسان په خطرناکه توگه بد.... دى

 عمومًا د انسان نگراني او ساتنه ې چېتښهغه پر.... يېږک

 امله ېنو لد.  انسان ناپاک شيېي چځکوي هم هغه وخت 

ودل ېښ ذليل پرې چې او ان تر دې روحيې حتفظه، بېهغه ب

  24."يېږک

 په :من جنگياىلښد"تونو ښگ، په خپلو ياداېمعظم ب

 واضح ېک" دې زما قېگوانتانامو، باگرام او کندهار ک

ى ړانگځتوب ډ هغه او د هغه ملگرو عام بربنې ولېکوي چ



 63

رمنو ې له خپلو مېي وو چړ سېهلته داس: "لوڼسپکاوى گ

 ې شوي نه وو؛ چډکله بربنڅ هيېپرته د هيچا په خمک

 ېيرږي، پرته د ړ کېته نه وو لريښ د خپل مخ ويېکله يڅهي

 او ړې فحاشي نه وه کېکله يڅ هيېتو د تراشلو؛ چېراو ب

 ې زه يې هر شى چېما احساس کاوه چ.  زغملى شوهېنه ي

 ېده، او هغوى هم داسې سپکاوى کېم د هغڼمقدس گ

  25."احساسوله

يو . ۀواب ورکوونکو مهدا يو احساس الرځر ې شمڼگ

ول ډ سپکاوى زما بربنټولو نه غټد "دي وويل،ېپخواني ق

 به ږ وژيل واى نو مونږ مونې نه وروسته يې دغکه د. وو

ولو بدتره جتربه په ما ټتر "بل وويل، ." خپه نه واى

 په زور ايستل او بيا زما عکس اخيستل ې زما جامېباند

زه د ...  افغانان او مسلمانان يوږئ، مونېږ پوهېتاس. وو

ر سپکاوى ډېينو ال وويل ځ." مړاى مرگ غواځ چلند په ېداس

. يانو کاتهځينه پوښځ د المبلو په وخته ورته ېهغه و چ

 ېيانځ پوښځېه څهلته "ه وويل، ړ اېيو پخواني بندي په د

 ته کاته او خندل ږ وو نو هغوى مونډ بربنې چږمون. ېو

 ." دننه شادوگانې وو لکه په تشنابونو کې داسږمون. ېي

 

 د قران سپکاوى

 د ېواب ورکوونکو په کندهار او باگرام کځدولسو 

د . ړې بيان کېښېساتونکو خلوا د قران د سپکاوي پ

 د ېمسلمانانو لپاره د قران عربي منت د خداى کالم دى، چ

ول ټنازل شوى دى او د ) ص(په واسطه په حممد ) ع(جربايل

 ېپه اراد.  يوه خدايي سرچينه دهېودنښخملوق لپاره د الر
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ينو ځي او په ېږل کڼسره د قران سپکاوى کول گستاخي گ

  26.د دىې د قران د سپکاوي سزا قېادونو کوېه

 ما د قران ځيوه ور"د باگرام يو پخواني بندي وويل، 

خو . ړي راته د تالوت د نه کولو امر وکځتالوت کاوه، پو

نه، دا زما مذهيب کتاب "ما ورته وويل، . ړما انکار وک

بيا ." مړ تالوت کول غواې درناوى کوم، زه يېدى، زه د د

 نه هبر ټېران په زور واخيست او زما د کوي زما نه قځپو

و پروت و تر ځ ورې تر شاوخوا درېرته چې چړ گوزار کېي

د کندهار يو ." وړ وېي راغى او وځ بيا يو بل پوېو چڅ

ي يو قران ځ يو پوېه چړه بيان کېښدي يوه پېپخواني ق

 ېي په لور يځ وي او د بل پوېبال چټ ونيو لکه فوېداس

هغه کيناراب " ورغى نو ېه الس ته چه وواهه، د هغښپه پ

د ." اى دىځ ې دا د دې چړنا سره گوزار کې وېته د د

ي ځ ملگرو يو پوټې د هغه د کوېکندهار يو بل بندي وويل چ

اى ځ په ېني، خو د دې نه کې په قران دې چړته سوال وک

 . ې وتوکلې پرې يړې او الړهغه قران خالص ک

 يو سهار په ېه چړکه ياده ېښواب ورکوونکي يوه پځيو 

 د ې واچوو چېي قران په هغه کانتينر کځ يو پوېکندهار ک

زه "هغه وويل، . دهې کولو لپاره استعمالېکثافاتو د لري

ي د چا قران راجيگ ځيو پو... ناست ومېت ميرته لريېښلوڅ

 واچاوه په ېوده او هغه کانتينر ته يښ وې ته يږ، مونړک

 د هغه د منع کولو ږنمو. دلې کثافات اچول کې چېکوم ک

يان د وسلو ځر پوډېاو بيا . ...ړې کې چيغږ، مونړ وکښښکو

 ې چږ لکه مونې په لور ونيولږ زمونې يېسره راغلل، وسل

 ." غلي شوږنو مون. يړمهدغلته ويشتل غوا
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 جسماني تشدد

ديانو جسماني او ېل د قځ يو ې وايي چېنڅېړر ې شمڼگ

د تشدد لپاره نور  ېاروايي تذليل وشي، نو ساتونکي پر

" زور جريان" د ې دا پديده په ارواپوهنه ک27.هم ازاد شي

 جنرال کونسل ېد امريکا د حبري. ژندالى شيېپه نامه پ

 ې چېت کښ په خپل هغه يادا٢٠٠٤مورا د جوالى . و جىټالرب

نو د اجباري ختنيکونو په ټ د پلې پکېاگون يټپه پني

 ې کړشريح په ل د تې پديدې دي، د دړې کېاستعمال نيوک

 د معلوماتو د راايستلو لپاره د زور استعمال د ېوايي چ

هغه . "سختو نه د نورو سختو طريقو په لور روان وي

 د ېفکر کوي چ] ونکيټپل[ه دى نو ښ زور ږکه ل"ليکي، 

 توگه د ېپه د. ه ويښ نه هم ېل به د دړنور زور راو

 درجه مهکاري نه کوونکيو شاهدانو خالف د زور د استعمال

 ونشي نو د تشدد ې که خمنيوى يې چېي تر دړېږورو ورو لو

 28."داى شيې ته هم رسېدرج

ىن ړ لومېاندړه د ولس په وړد سخت جسماني تشدد په ا

اميز ټ نيو يارک ې راغى، کله چې ک٢٠٠٣راپور په مارچ 

 په باگرام ېر دمسرب کې په تې مياشتې تر دغې چړراپور ورک

رش ې يو د29.ه شوي ووړنديان مد پر مهال دوه بې د قېک

يو .  شوړمه م٣ د دمسرب په ٢٠٠٢کلن بندي مال حبيب اهللا د 

 ۍده يوه اونې دالور نومېکسي چلوونکى چټېشل کلن افغان 

 توگه ېي په پرله پسړه سړدوا.  شوړم دمسرب م١٠وروسته په 

يرونو ځ په زولنو او زنې وهل شوي وو چې حال کېپه داس

. ول شوي ووځ د سرونو نه پورته غېنه ييل وو او السوړ تېک
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 ويل شوي وو ې په راپورونو کېي طيب معاينځو که د پوڅهر 

داخلي اندامونو ته د سخت زور له  "ېو کېښو پړ په دواېچ

 ې ته يېد مرگونو سبب شوي او د" پونهټديل ېامله رس

ه بيا هم د ڼ وه، خو د باگرام ابتدايي خربپاېويل" وژنه"

 د حبيب 30. راغلهې پاتېوهلو په يادونه کيرونو او د ځزن

 ڼ گېنگلو او سر باندڅ د هغه په سينه، ېاهللا طيب معاين

و او ورنونو ډيو، گونډپونه، او په پنټر داغونه او ېشم

 يو ې باندډۍد هغه په چپه پن. ودلښوکونه وټ ژور ېباند

د هغه د مرگ سبب .  د نال دىټده د بوېکارښ ېنشان و چ

و ډايي د هغه په گونښ ېودل شوه، چښه وټ يوه غوېد وين

ه ته ړ او بيا زېه شوړپونو له امله جوټ د سختو ېباند

د . ى وړو ته د وينو تگ بند کږ سې وه او هلته يېتل

واک د ځد هوايي . ودلښپونه وټ هم ورته ېدالور طيب معاين

 ړې کې دا معاينه يېنا چېهغه طيب معاينه کوونکي په و

 ې چې وېله وهل شوځر ډې دومره ډۍني پړوان سځ ېوه، د د

  31." وچ شوى وېپه اصل ک"و او " دىلې شلېرگ ي"

 هغه ېواب ورکوونکي وويل چځ لپاره يو ېنڅېړ د ږزمون

ک مرگ ليدىل ډوان افغان د تشدد نه ځ د يو ېپه باگرام ک

 ې سهار دوه بجېهغه دومره سخت وهل شوى و چ" ويل ېو. دى

 ې د هغه سره مېى وم چړسزه اخري .  شوړ مېزما په خمک

ه ړ مېر مته لرله چڅې هم د هغه په ږمون. ى وړر کېوخت ت

د هغه له وژلو .  نه خوراک و او نه خوبېکه چځو به ېږک

 " نه وژني؟ې هم ولږ مونې ويل چږوروسته به مون

 د ځه د پوړاميز د حبيب اهللا او دالور په اټنيو يارک 

د  ("ې دوسيټې پېجنايي حتقيق د دوه زره خمونو د يو
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 ېرډې د تشدد ې بنديانو باندټپر بنس") باگرام دوسيه

 د پسريل ٢٠٠٣ د دوبي او ٢٠٠٢ د ې دي چړې بيان کېښېپ

 ېښې د جارحيت پې کېپه د.  ديې شوې په باگرام کځترمن

، د ې محلېل شويو بنديانو باندړ تېيرونو کځلکه په زن

ه د د وخت لپارږخوب نه حمرومول، سخت حالتونه، د او

ديانو د ترور کولو لپاره ېندول، وهل، د قړالسونو نه زو

 د جارحيت د 32. ديېرى شاملېد سپو استعمال، او جنسي ت

 په يوه ډۍو، دا د پن" عام شخصي بريد"ول ډولو نه سخت ټ

 حبيب ې ماتوونکى گوزار و چې نه بره، داسډېخوا، د گون

 يا  د هغو ساتونکو33.ى وړ مرگ راوېاهللا او دالور ته ي

ى، کوم ړ کار کې يې په باگرام کې چېونکو له مخټپل

دل د هغوى ېل کڼوونکي گېږ زځې مهم يا ستونېديان چېق

و د چت يا دروازو ټدل او د خپلو کوېل کړالسونه اکثر ت

  34.دلېل کړيرونو تځسره په زن

 ېواب ورکوونکو د جسماني تشدد دځرو ډې لپاره ېنڅېړد 

رشو پخوانيو ېگرام د يو دد با. ړې بيان کېته ورته کيس

و او ټو کوې شوځې په خپلو يواېو وويل چږديانو نه شپېق

ل شوي ړ تې په چت پورېد وخت پورږ تر اوېيا پنجرو ک

 ې يوه ختته وه چېنگ کڅو په ټنو د کوټ د پل35.دي

 په کومو ېر ليکلو چې د هغو ساعتونو شمېونکو به پرټپل

دل او په ېل کړ تېديان د السونو نه په چت پورې به قېک

وداى ېښ ارام ته پرې به هغوى په فرش باندې چېکومو ک

 د ايي سي ار سي د ليدنو پر مهال د ېي چېږ ويل ک36.دلېک

ختته پاکول "  خوبه کولوېد ب"دل او ېيرونو نه ايله کځزن

  37.دهېک
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نگه هغه او څ ېه چړدي خپله کيسه بيان کېيو پخواني ق

 بيا بيا په هغه ې نور کسان باگرام کټېد هغه د کو

 د چت ېدل چېل کړ تېو پورځ د اتو يا هنو ورېاوسپنه پور

 : وهېنه راخالصه شو

 ، نو د چت نه به ړ به هغوى ما ته خوراک راوېکله چ

خو . ړ راکېل او قاب به يړ زما السونه راخالص کېي

 زما السونه به ېکه چځل گران وو ړ ته وېخوراک خول

] ساتونکو[که کومو . ل شوي ووړاوس هم يو بل سره ت

په " وويل، ېتل نو راته به يښه کول غوښبه ما سره 

کله کله به زه په ." ... وخورهې دډۍوډنه او ېفرش ک

ه زه په څ دا هر ېم او ما به سوچ کاوه چړ الېخوب ک

 کوله ې ساتنه يږ زمونېيان چځ پوېينځ.  وينمېخوب ک

ه  السونږدوى به د چت نه زمون. ه نه ووښ سره ږمون

 السونه به مو ال هم ې چې حال کېل، او په داسړخالص ک

 ږ زمونېنگه چڅ.  جمبورولوېوييدلو به يښيل وو په ړت

 ېنو لد. وييدىل هم نه شوښ ږيل وو نو مونړالسونه ت

 !"ئږوييښو "ې وهلو او ويل به يږامله به هغوى مون

 د خربو کولو د ېدي وويل چېد باگرام يو بل پخواني ق

. اى شوى وړند کړ پورته زوښې پې سر الندسزا په توگه

. ې کوې خربېرډېته " ويل، ېساتونکي راغلل او راته و"

بيا هغوى زه د چت سره ." وړه وکڅه ړ بايد ستا په اږمون

ل ړره ساعته تډې تر ېزه دغس. مل، زما سر فرش پله وړوت

نورو ." ېلورو ساعتو پورڅو تر ېايي له درښشوى وم، 

والونو سره وهل شوي، قصدًا په ې دېل چواب ورکوونکو وويځ

د ږ د اوې ديکه شوي، او يا په سختو حالتونو کېزينو ک
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دي ېد باگرام يو پخواني ق. وخت لپاره ساتل شوي دي

 ساتونکو زه کيناراب ته بوتلم نو ېکله به چ"وويل، 

 د ېکله به ي. ل وهلمټېوال په طرف ې د دېاکثر به ي

 خپل السونه ې چېيل به ينومل او راته وېزينو سر ته ک

کته ديکه ښ ې په زينو کېبيا به ي. و سره ونيسهښپ

يانو د هغه السونه په چت ځپه بله موقعه، پو." هړراک

 په توگه ړېوڅ د وهلو د کېه يېټل او د هغه خړ وتېپور

ر کمزورى ډېل زه ځ ېدوه يا در"هغه وويل، . هړاستعمال ک

ه شوم نو ښ ږ لېخو کله چ. مړشوم او هغوى روغتون ته يو

 د پخوا په ې يېم او په چت پورړراو]  تهټېکو [ېرته يېب

 ساتونکو ېدي وويل چېد کندهار يو پخواني ق." ملړر وتڅې

و ړ اکثر د وې نورو وويل چ38.ړ غوپه کې سر په اوبو کېي

ديانو سره د خربو په وجه په زوره ېو غلطيو لکه نورو قړو

 ساتل ړو يا والډوند وخت لپاره گږ د اوې حال کېپه داس

و طرفونو يا د سرونو دپاسه ړ دواې السونه يېشوي وو چ

 . ديل ووځېغ

لو پر مهال هم په ړرته د راوېلو او بړنو ته د وټپل

 يو پخواني ېدخانېد کندهار د ق. ديانو زياتى شوى دىېق

 وهل ېاى پورځ تر ېنټ نه د پلېمې خېد خپل"دي وويل ېق

ل شو ړ ته راوټې کوېته خپلرې کله به بېچ"او ." ل ووړخو

اى شو، او تاسو ته ړکته کښو حالت ته ډنو بيا به د گون

 په ې وهلو، يا به يېوپک په کنداغ به يټمعلومه ده، د 

ته رانه ښ ويېسوکانو، يا په لتو وهلو او يا به ي

نو خونو ته په الره، بنديان به اکثر په ټد پل." کلښرا

دل، د کوم په وجه ېل کړ وېپه حالت ک" کلوښه د راډمن"
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.  کولېنگري وينښيرونو د هغوى ځو زنښ به د هغوى د پېچ

يرونو له امله د درد ځواب ورکوونکو د زنځولو ټتقريبا 

 گوانتانامو نه تر ېواب ورکوونکو، چځه؛ دوو ړيادونه وک

، اوس هم ې وشوېو کلونه وروسته ورسره مرکڅدو ې کېخوش

 . ې لرلښېيرونو نځزن د زولنو او ېو باندښپه السونو او پ

 

 نهټپل

 ٢٠٠٦خه په سپتمرب څل ې له پړې د جگېپه افغانستان ک

 ٥٢-٣٤دان جنگ نصاب ې د مځ، د پوې پورې تر بيا کنتېک

ى ړتعريف ک" نو مشنټپل"په رمسي توگه د ) ٥٢-٣٤ايف امي (

ده ې هيله کېاکلي دي چټ ې اصول او قواعد يېدى او داس

 ې کړراتي معلوماتو په ل د استخباېايونو کځپه په جنگ

 ١٧٧  د 39.يړودنه وکښونکو الرټي پلځبه د امريکا د پو

 ې خپور شوى بيانوي چې ک١٩٩١ په سپتمرب ېخمونو دا نصاب چ

ونونو او د امريکا د ړنگه د ژنيوا د تڅ بايد ېنټپل

په واضحه "دا نصاب .  وشيېا کڼکورنيو قوانينو په ر

ون د ډ اقداماتو، په گتوگه ممانعت کوي د تشدد يا هتديد د

 ېنټکو، سپکاوي، او يا هم پلړ، دېجسماني يا ذهين زورون

 د ېپه نصاب ک." ر انساني چلندې لپاره د غېسره د مرست

د معلوماتو يا اعرتاف اخيستلو او " شوى ېتشدد تعريف داس

ه خوند لپاره بدن يا ذهن ته سخت درد ړيا هم د ناو

 ېلگېسماني تشدد بد ج] نصاب [٥٢-٣٤ايف امي . " رسول

ر وخت لپاره په زور ډېيو چا د "ون د ډورکوي، په گ

و ډر عادي حالتونو ته په گونېنول، او يا غېودرول، ک
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يو : "دا د جرب تعريف هم کوي." ول وهلډهر "او " کول

 ړ ته اېر قانوني توگه بل تن دې په غې عمل کول چېداس

 ېلگو کېبد جرب په ." يړ خالف عمل وکښې خوې د خپلېي چړک

 هغه ې، او يا هغه چا ته چۍنيول شوي تن، د هغه کورن"

ونه کول او يا جسماني او ذهين درد ښىل وي، گواړورسره ت

 نه انکار کول او يا د ېارادتًا د طيب مرست"او " ورکول

 پام ې ورته ويل چې په بدل کۍ مهکارېمعلوماتو او يا نور

 ېونکي د دټپل کوم ېنصاب خربدارى ورکوي چ." يړ وکېبه پر

ايي د نظامي عدالت د ښي هغوى ړممانعتونو خالف ورزي وک

  40. سره مخ شيېقانون سره سم د حماکم

ونکو ته خربدارى ټپل] نصاب [٥٢-٣٤ ايف امي ې شکه چېب

 ېر قانوني حالت ته د ورتلو نه خمکې احتمايل غېى چړورک

 :يړ خربو سوچ وکې په دېد

 ايا دا وسيله ې چ کولو پر مهالښښ د کوړېکې پرېد د
 دوو ېل شي، په دڼ روا که ناروا وگېيا ختنيک د

 :ئړتونو غور وکېښازم

خه پرته، څشتو واقعيتونو او حالتونو ېولو مټد  •
 ېاى وي چځايا يو معقول تن که د هغه چا په 

 هغه حقونه ېي چړي، دا سوچ به وکېږ کې ترېنټپل
 ېي دي، دړيوالو او امريکايي قوانينو ورکړ نېچ

 وي، يا د ې شوېونه ترړ اخيستل شوي او سرغېتر
 واخيستل شي ې ترې دې نه کولو په صورت کۍمهکار

 .  وشيې ترېونه دړاو سرغ

 دي د ې تر سوچ الندې ستاسېکه هغه اقدامات چ •
ديانو سره وشي، ېمن خلوا د امريکايي جنگي قښد

يوال ړ دغه اقدامات د نې فکر کوئ چېنو ايا تاس
 . خالف دياو امريکايي قانون 

وي، نو " هو"واب ځ ې ستاسېو صورتونو کړکه په دوا
که بيا هم . ى دىړ سوچ کې پرې تاسېهغه اقدام مه کوئ چ
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 د ې په وظيفه کېه شک لرئ نو ستاسړد دغه اقدام په ا
  41.تئښارنوال نظر وپوڅشامل 

ه ړ د يو خاص اقدام په اېونکي چټ توگه، کوم پلېپه د

د . تيښ قانوني نظر به وپوېدله چې وو، مته کېپه شک ک

 ټ طريقه کار دوه غېنټ د پلې، په باگرام کېماکي له مخ

خه څ" ورو استخباراتوټگ"ونکو د ټى، پلړلوم. اهداف لرل

 د ې تاکتيکي معلومات راايستل چې داسېکار اخيسته، يان

 د باگرام 42.يړ د قوماندانانو مرسته وکېجنگ په سيمه ک

ه ړيان مځپو"، ړې بيان کېداسونکي دا خربه ټيو پخواني پل

معلومات : وله خربه مهدا دهټ. ئړي، معلومات ترالسه کېږک

وک څ ېه کوله چړکېونکو دا پرټ دومي، پل43."ئړترالسه ک

 انتقال لپاره ېاگون د دټنېپ. ل شيېږگوانتانامو ته ول

ه ڼره پراخه بډېاکلى و، خو د هغوى قواعد ټمعيار 

ر افغان هبرني جنگيايل، ېغول القاعده، طالبان، ټ. درلوده

و ته زيان رسوالى شي، ټ د امريکا گېوک چڅهر هغه "او 

" ه ويټ حماکمه د امريکا په گېمهم معلومات لري، او يا ي

  44.دلېگوانتانامو ته انتقال

 لپاره حمدود وخت و، ېنو د پروسټونکو سره د پلټپل

دخانو ې قېو مياشتو کڅنيو ړاو د امريکا د يرغل په لوم

 ېالس، د حبريېميخايل گ. دلېل کړپه سلگونو بنديان راوته 

 ې پروسې، دې وړې کې يېنټديانو پلې د قېيو ارواپوه چ

 ونشي يا ې غلطي ترې چېرې وې لد45.وويله" يډوډمسه گ"ته 

ونکو به اکثر ټي، پلړ نه کېدي خوشېکوم خطرناک او مهم ق

 ې هغوى يېديانو د انتقال منظوري هم ورکوله چېد هغو ق

 ېدا د دغس. گناه ويېداى شي بې کېه فکر کاوه چړپه ا

ل د ځيو  "ې دا وه چېديانو لپاره خراب حالت و، وجه يېق
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ده نو بيا ېکاره کښ راېدي نوم د کيوبا په ليست کېيو ق

 46."ر کم امکان وډې کولو ېرته لريې د بېي

 معمول و ځې ورې د هرېنټ پلېپه کندهار او باگرام ک

له ځ ې دوه يا درې کځو تن نه په ور وخت به د يېينځ –

تنو ښل پوځديانو ته به د بل ېينو قځ، خو ېدلېهم ک

داى شو ې جملس کېنټد پل. ېدې هم ورکول کځېو ورڅلپاره 

ه ساعته، لس ساعته او يا ځ، يو ساعت، پنېه دقيقځ پنېچ

خو . ېونکو کولټي پلځ به يو يا دوو پوېنټپل. زيات واى

ونکو به هم ټسي ايي اى پل د ې وختونه هم وو چېداس

 به د سي ايي اى ې وخت کېينځ. ون کاوهډنگراني يا گ

دل، يو ې اکثر به کې، يا، لکه چړپرسونل يو بندي راو

 او ټو او که هغه تن به هلته و، نو يو پړ راوېنوم به ي

واب ځ د ېنڅېړ ې د د47. بوتلوېاى ته به يځنامعلوم 

 په افغانستان ېه يو تن فکر کوي چږ تر لږخه لڅکوونکو 

 .  ساتل شوى دىېدخانه کېه قټ د سي ايي اى په پېک

 د جملسونو پر ېنټ د پلېواب کوونکو وويل چځر ې شمڼگ

يو پخواني . ل شوي يا ورسره زياتى شوى دىښمهال گوا

 ې کيسه داسړې شخېونکو سره د خپلټ پلېدي په باگرام کېق

 :هړبيان ک

 ټره يو غبل س.  وېيو امريکايي صرف په جانگي ک

دوى د .  وروسته کولوې خمکې يې په الس کېير و چځزن

انونو ماران ځدوى په . دلېکارښر څېو شرخمانو په ږو

ي ړونه رسم کښمانان او شرخمان او د شرخمانو غاړاو ل

ير و هغه بس ما ته ځ زنې په الس کېکوم تن سره چ. وو

 زما ېه دا وه چړ هغوى وکېتنه چښ پوۍنړلوم. کاته
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ي زه د ځبيا د جانگي واال امريکايي پو. دىه څنوم 

او . وال سره ووهلوې د دې نه ونيومل او زما سر يڅټ

 !"ېته درواغجن ي" وويل، ېپه چيغو چيغو ي

 د ېواب ورکوونکي وويل چځ، يو ېپه يو بل مثال ک

 ېنو دوه کسان وو چ: "دلهېنه کټ پلې پر مهال ترۍجراح

 ې زما په مال کې چر وټاکډ او يو ې کولېنټ پلېزما نه ي

 کاوه، ما احساسوله، ما ې جراحي کوله، بالکل درد يېي

 ښ هوې زه نيم بېکه چځخي زيات درد نه و ېاحساسوله، ب

او مهدغه مهال هغوى زما نه .  نه ومښ هوېوم، خو پوره ب

، د بل ېه کولړ د اسامه په اېل يځ، او هر ې کولېتنښپو

 ."ه نهړه په اڅ

انو د جسماني او ذهين تشدد، يا ديېونکو په قټينو پلځ

. ونه کولښد هغوى کورنيو ته د زيان رسولو، يا مرگ گوا

ه څ کله څ ته هيږونکو مونټپل"واب ورکوونکي وويل، ځيو 

دوى به .  ويل نو درواغ به ووېه به يڅ ېنه ويل، او چ

، تا ته يوه ې، ته به ووژل شېته به وويشتل ش"وويل 

 ې نورېاو داس." ېاعداموو د ېپيچکاري لگوو، او يا دا چ

ل په ځلور څ يا ېدر"دي وويل، ېيو پخواني ق." ېخرب

م نو ړ که مهکاري ونکېونکو ما ته وويل چټ پلېباگرام ک

کله ژوندى څرته به هيې بېي چېږ ولېاى ته به مځ ېيو داس

راته ] ونکوټپل"[واب ورکوونکي وويل، ځيو بل ." رانشم

اگرام يا گوانتانامو ول عمر په بټ زه به نور ېوويل چ

دا ...  شمړر خبتور مي که مډېما ويل زه به .... رومې تېک

 ." قانون نه وڅ هلته هيې وليدل چږکه مونځر مشکل و ډې
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دي ته د ې پر مهال يو پخواني قې ناستې د يوېنټد پل

 ته يو ېهغوى زما مخ: "ودل شولښ عکسونه وۍهغه د کورن

رف د يو تليفون په دوى ص" ويل، ېاوه او ويځتليفون وخو

رته ې دوى چې چېږېپوه"ه، ړتنه وکښ پوېبيا ي." ن ديټوا

 پر مهال ېنټ پلېد د""  دوى خوندي دي؟ې چېدي؟ فکر کو

. ې وهلې چيغېه کټ کوې په نژدښځې ېدل د يوېهغه واور

ولو تذليلولو نه ټد . ر بدتر وډېدا نو "هغه وويل، 

 د اغوستلو ېبدتر، د سوکانو او لتو او وهلو نه، د خلت

کلو ښمکه د راځو کولو او په ډ نه او د گونېرېد و

ما ته دا ... دلوېاواز اور]  د چيغوښځېد [دغه .... نه

دىل ې ته زيان رسۍداى شي زما کورنې کېفکر راواچاوه چ

 ."ره بدتره وهډېدا . وي

 

 لړگوانتانامو ته و

 دوى ته د گوانتانامو د ېواب ورکوونکو وويل چځرو ډې

خو دوى ته . ونکو يا ساتونکو نه وشوهټ پته د پلۍموجودگ

. يېږل کړ وې هلته ولېکله هم نه وو ويل شوي چڅدا هي

 دوى به ېاى دى چځ ې دا يو داسېرو ته ويل شوي وو چډې

ه ړد هغو کسانو د برخليک په ا. کله رانشيڅرته هيې بېتر

. دلې افواهات خورېدخانو کېدل په قېل کړ کمپ ته وې دېچ

 ټ په گوېمې خې د کندهار د يوېورکوونکى وايي چواب ځيو 

ما نو بس دا سوچ . "له وليدلهډ د نارجني جامو يوه ې يېک

ي ړ ورکېدا نارجني جام] ديانو تهېق[ هرکله دوى ې چړوک

 دا لباس په ېزه پوى شوم چ. يځکله نه راڅرته هيېهغوى ب
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 ېاو زياتره دغس. يېږ جنايتکارانو ته اغوستل کېامريکا ک

هغه وويل ."  وهېاى شوړيتکارانو ته د مرگ سزا ورکجنا

ميوهتي ميکويغ په ټ سزاوار شوى تروريست ېپه سي اين اين ي

مهدغه . دهېل کړ اعدام ته وې وليد چېمهدغو نارجني جامو ک

ي، ځ د گوانتانامو په لور به ېمهال ده ته احساس وشو چ

 . ي بهېږ اعدامې د هغه گومان و چېرته چېچ

 گوانتانامو ته تلله د ې ته چېالوتک نظامي ېيو

ل ړ ته يوېمې يا خټې کوېديان يوې قېاندړژولو نه وېخ

 وويستل ې ترې سرونه وخرييل شول او جامېشول، هلته ي

 نه ې هسېدي ته وويل چېيو ساتونکي يو پخواني ق. ېشو

ه ټه وسله نه وي پړره شى يا وې کوم تېتو کښدوى په وي

] ما ته. [ره گرمي وهډې"يل، واب ورکوونکي ووځ يو 48.ړېک

 ې سرونو ته خلتږ زمونېکه چځ مشکل و ېپه ساه اخيستلو ک

 ساعته ناست ې دوه يا درږ مونې، او دغسې وېاغوستل شو

بالکل ... کلو، او ښ ته راټې کوې بلې يوېباالخر ي. وو

 ې پروسېد د."  راله واخيستلېو او عکسونه يړ کډ بربنېي

بيا . يو تاالشي واخيستل شوهديانو يو په ېپر مهال د ق

 او ۍ رنگ خولې، او د مهدېه نارجني جامړورته يوه جو

 ېزولن. ل شولړيرونو کلک وتځاى شول او په زنړ ورکټواسک

اى ړير سره کولپ کځ د يو زنې په مال کې يړۍو کښاو د پ

 ې، او بيا يې واغوستلۍدوى اول ماسکونه او سرتگ. ېشو

 په ږ زمونې هلته يېچلو ړ ته يوټې کوې بلې يوږمون

 ېاى کځ په دغه ږمون. ې واچولړۍونو کږ د غوېونو کږغو

 ." ړر وخت انتظار وکډې
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ژوي، ې ته وخې الوتکږ مونې چې لدېخمک"ه، ړيو زياته ک

. نولوې کېوکيو يڅ بوتلو او په اوسپين ې ته يټې کوېيو

يان په خوا ځ کله به پوېل شوي وو، او چړ السونه تږزمون

 ې چږ وهل لکه مونې داسې تندي به يږموندل نو زېرېت

 ته د ختو نه ېديانو الوتکېر نورو قې شمڼگ."  اروي يوڅ

ر ډې ورسره شوى چلند د کندهار او باگرام نه ېاندړو

 :ناېواب ورکوونکي په وځد يو . بدتر وبللو

ه ښ يوه پې ته بوتلو او په زور يټې کوې يوې يږمون

ر حتقري ډې ېه کټ په دغه کوږمون... نولوېپه بله ک

 ې يې فقرې ووهلو او داسې په مال باندې يږمون. شو

 مه ېه، خربړم، خوله بنده کې غېود" لکه ېراته وويل

لور ساعته څ يا ې درې په دغه حالت کږاو مون." کوه

 د درد او غم له کبله په چيغو ږباالخر مون. ناست وو

 .شو

 ږ دوى مونېکله چ"، ېدي له مخېد يو بل پخواني ق

. ډې ورواچولو لکه گې يېلو نو داسړيو] ته [ېلوتکا

 ." نه شو کوالىڅ هيږل شوي وو او مونړ السونه تږزمون

 ې الوتکېواب ورکوونکو وويل چځ نه زياتو ې برخېد يو

ينو وويل ځ. اى شوي ووړ دارو ورکېاندړژولو نه وېته د خ

 دوى ېينو نورو وويل چځ، خو ې وېاى شوړ ورکۍ گولېچ

ه شى څ ې يې شا ته چږه لکه د يو غوړک احساس ېداس

دو ځېما د خو"دي وويل، ېيو پخواني ق. ودى شوى ويښاي

. ه شى وڅ دا ېماته مسه معلومه نه شوه چ. توان نه درلود

زما پوزه .  واخيستمۍشانېخو زما سر دروند شو او پر

گوانتانامو ته ."  په مشکله اخيستلهېبنده شوه، ساه م
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 لپاره ې د طيب معاينېى وايي چړدو وروسته، دا سېله رس

ينو ځد ." اى شوړ کېمهدغلته دغه شى لري"ل شو او ړيو

 دوايي ې چړما سوال وک: "لپاره دغه دارو يو رمحت و

 ې د نشېما وويل چ.  ومېر په درد کډې ېکه چځي ړراک

نو زه په . هړي، او هغوى باالخر راکړ راکېدوايي د

 ." شومښ راويېگوانتانامو ک

 ورسره د شوي چلند ېب ورکوونکو په الوتکه کواځرو ډې

ل ړ کلک تېيرونو داسځديان په زنېول قټ. ړنه شکايت وک

دا "دي وويل، ېيو پخواني ق. يړر حرکت ونکډې ېشوي وو چ

 مانا ده ېد د.  ورته واييې بره جامې درېه دي چڅمهاغه 

ير سره ځ د يو بل زنېيرول او د هغځد السونو د مال سره زن

ل ړ هم تېونو مفلرږپه غو. دهېير ته رسځو زنښ پ دېل چړت

او بيا په .  په سرتگو او ماسک په سرۍ، سرتگې وېشو

 ې چې تکليف او درد رسوونکي حالت کې په دغسېالوتکه ک

ونکو ړ په باروېينو وويل چځ." ېرش ساعته پروت يې دږشپ

 ېل شوي وو، خو نورو وويل چړ تېونو پسټ په سيېالوتکو ک

ه څ ږدوى ته د خوراک لپاره ل.  شوي وولړمکه تځپه 

 يا يو ڼې مې د يوځېواب ورکوونکو يواځينو ځده؛ ېورکول ک

 بند ېه، خو په دغسړدو يادونه وکېوچ د ورکول کډنېس

ره ډې ېپه الوتکه ک. ل گران ووړو خوړ دواې د دېحالت ک

وله الره ټ په ږمون"دي وويل، ېخيين وه، يو پخواني ق

 دوى ېدا سفر دومره نازغمونکى و چينو وويل ځ." دلوېرپ

 لگول ۍزما په سر سرتگ: " نشيېفکر کاوه ژوندي به پات

زما يو . ې وې نيولې دا سرتگټې پې، د پالستيک يوې وېشو
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. ولو نه بدتر درد وټدا د .  دننه راننويستلى وې يږغو

 ." شمړ مېتل چښبس ما غو

 ې کۍزونو او دوايانو له امله په سپرلې بندېد د

 :واب ورکوونکي وويلځيو . اب ته تلل يو عذاب وتشن

زما . مځ تشناب ته ېه چړتنه وکښ ما غوېاى کځيو 

ى ړ يو س–يان وو ځدوى پو.  بوتلمښځې ې يوېياد شي چ

 ې به خالصېدرواز. ې وې خالصېاو درواز. هښځاو يوه 

 زما ښځې ېنو د. ړکته کښ درله ې او پرتوگ به يېو

. تلښ کول غوې متيازېکما په اصل . ړکته کښپرتوگ 

 څبس ما هي.  ومړ والېاو زه هلته شاوخوا لس دقيق

 د شا د خوا نه ما ته ېهغ. دلې نه کڅاى شو، هيړونک

 وجه ېپه د.  هغه راته گوريېدم چېکاته، زه پوه

. دلې نه کڅ نه کاوه، هيې و، کار يېزما بدن مهداس

. تهښر ساعت نه تشناب ته تلل غوډې ما د ېحال دا چ

، زه سم ېټې، او زما خېاوس زما د تشو متيازو نلکاو 

 خالص ې حاجت مې وم چې درد کېاو زه په داس. وملږخو

ناستم، او يوه دوه ېرته کېم او بړنو زه ال... نه شو

تنه ښ بيا تشناب ته د تللو غوېساعته وروسته م

خو دا ... ېدې ولگېل لس يا شل دقيقځاو دا . هړوک

او . ه په فرش خواره شوڅ، هر ړل ما حاجت پوره کځ

 ېه کول ليدالى مڅ ېکه ما چځه په ما هم راغلل څهر 

. ه په ما راغللڅالوتکه روانه وه نو هر ... نه شول

 ږل. ...ر حتقري وډېدا . ... ناستمېرته کېنو بس زه ب

 ېو په خمکړرو سډېه وي، او د ښځ يوه ېئ چړتصور وک

 ."  حاجت پوره کول ويېورته تشناب ک
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 الوتکه ې اکثريت وويل چټورکوونکو يو غواب ځد 

.  وهې کوزه شوېگوانتانامو ته د تللو پر مهال په الره ک

ينو ځ دوى وهلى و، ېن نه چټد موسم د حالت او د هغه وا

 دا به ترکيه او يا تر امکاني ېديانو گومان کاوه چېق

 ځنېد سفر په م: "واب ورکوونکي وويلځيو . حده جرمين و

کته شوه او يو ښالوتکه .  بدلول ووېتک ته الوږ مونېک

 ېو او بلړ اوچت کې په ناست حالت کږر عسکرو مونېشم

 ."وړ يوې ته يېالوتک

 ې الوتکېونکړدو، د باروېباالخر گوانتانامو ته په رس

اى ړکته کښ ېديان الندېاى شوه او قړ الره خالصه کۍشاتن

 په ېار شوي چډه نه څواب ورکوونکي د هغه ځزيات . شول

 تر ږ لېل کې ورسره مخ شول، خو په پېاى کځ نااشنا ېد

 او د هغه دردناک ېولځ وخوې يښې پېه دوى ارام شول چږل

 . نول شوي ووې کې چېحالت نه راووتل په کوم ک

 ې الوتکېکله چ. "دي هيله من وېه يو قږ تر لږخو ل

ونو ټنه د ويستلو زما ملرب راغى، نو ما د هغو سرتگيو د گو

. ليدالى شول] ايونهځ شاوخوا ېينځ [ې وې مېت اغوسېنه چ

اوس "، ړ وکېرغ وليد، نو فکر مې بې ما د امريکېکله چ

 .""ه وضعه کويښدلته به راسره .  يوې په امريکا کږمون

 



 81

 په لور ېد مات: گوانتانامو: م بابېدر

 لړورو

 ې الوتکه چېونکړمه، يوه بارو١١ په ۍ د جنور٢٠٠٢د 

 وو د کيوبا په گوانتانامو ې پکديانېد افغانستان شل ق

 ېى انتقال و چړديانو لومېکته شوه، دا د قښ ېه کډحبري ا

 په ېديان چېق. و سوو نه هم زيات شولږوروسته د شپ

 ې کله چې وېل شوړ تېونو مفلرږ او په غوې خلتېسرونو ي

 ېکته کول او يو بس ته يښ نه ېامريکايي عسکرو د الوتک

دوى د . هړ احساس کېه هوا يديکه کول نو توده او منجن

 ېل شول کومه چړ ته يوۍ ودانټې غېه يوړ غاېاوبو نه پور

 پرته ېه برخه کځ په مشال خيتډېت مربع ميله اېښلوڅه ځد پن

 ېديان د مهاغسې ته دننه شول نو قۍ ودانېل چځيو . وه

 ې ليدلې يې په کندهار او باگرام کې سره مخ شول چېپروس

 ېونو مفلرږ او د غوې جامۍى هبرند کمپ پرسونل د دو. وه

 ورته ې يې او جامړېکته کښ ې يۍ، د دوى سرتگړې کېلري

انونه ښيو چا د گوتو ن"يو بندي وايي، . ېوشلول

 ."اخيستل

. يو چا عکسونه اخيستل. ي اين اى پاکولډيو بل تن 

هلته . او يو بل چا داخلي معاينه او نور کارونه کول

م ېږزه نه پوه "ې وو چړو واليانو کاته اځدومره زياتو پو

 دوى، بس لکه، ېخو د هر تن په خمک. ه کولڅولو ټدوى 

 ."  شلويې چې جامږزمون

ل شريکو ځي ړ وروسته په لومېو مياشتڅديان ېق

يانو په سختو ځ پوېرته چېل شول، چړايونو ته يوځملبا
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 ې يېبرشونو وسولول او النديين لباسونه او نارجني جام

ديانو ته موقع ې قېرته چېز و چېى يو ماځاخري مت. ړېورک

يو پخواىن .  خپلو کورونو ته خط وليکيېاى شوه چړورک

يرونو ځ په زنې چړ شکايت وکې ساتونکي ته يېدي وايي چېق

ما ساتونکي ته وويل، : "لو السونو خط ليکل گران ديړت

په خپلو "او هغه وويل " اى شم؟ړنگه زه ليک وکڅنو "

نو زه د ... نو هغه خو بند دي"، ړواب ورکځما ." السونو

 .""ليکلو توان نلرم

ي الوتکو ځ امريکايي پوېلورو کلونو کڅپه راتلونکو 

ديانو ې د زياتره ق1.لړديان يوې ق٧٧٨ کمپ ته ېد

، مين )١٤٠(، سعودي عربيه )٢٢١(ژندگلو د افغانستان ېپ

 2. وهېد اتباعو په توگه شو) ٧٠(، يا د پاکستان )١١٠(

 تنو ٦٦٠ په ې ک٢٠٠٣ر په جوالى ې بنديانو شم دېپه کمپ ک

 ې او د مهدغه کال د نومرب په مياشت ک3دېسره عروج ته ورس

، ې ک٢٠٠٨په اکتوبر ) ١عکس . (دو شوېرته په کمېب

 ې پر د4. ووې پاتېديان په گوانتانامو کې ق٣٥٥تقريبًا 

 يوه بله ېه کډ اېپه نامه په د" ٧کمپ "ره، د ېبرس

" مهم" تنه ١٥ي شاوخوا ېږ ويل کېچدخانه هم شته ېق

 5.ر معلومات نشتهډې چا ته ېه يړ په اې دي چېديان پکېق

 د ېواب ورکوونکو په گوانتانامو کځ لپاره د ېنڅېړ ېد

 او ېرش مياشتې دږشپ( کاله ېد اوسط وخت تقريبًا درېق

 ېون د هغو چډ نورو، په گېينځ ېو، اگرچ) ځېاته ور

ى ړر کې وخت تېو کلونو پورږپ هلته دي، تر شېتراوسه پور

 )٢عکس . (دى
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 د ېره د امريکا د دفاع د حمکمې شمۍ ابادېخه راوروسته د دڅ ٢٠٠٣د : سرچينه

 شوي انالين په ېخپر (ې اعالميو نه اخيستل شوخربي
releases.mil.defenselink.www://http .( و ې په درټ بنسېرې د شمۍ د اباد٢٠٠٢د

ديان گوانتانامو ته ېل شوي قړيرونو تځپه زن"سي اين اين : سرچينو دى
د امريکا : ېد گوانتانامو دوسيي، ډن انټ؛ ورتينگ٢٠٠٢، ١١جنوري " دل،ېورس

و پريس؛ او ټ، لندن، فلوېديان کيسې ق٧٧٤ د ېر قانوني زندان کېپه غ
globalsecurity.org ،" ديان،ېاپو قټد گوانتانامو "

http://www.globalsecurity.org/facility/guantanamo-bay_detainees.htm 
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 د کمپ انتظام

 گوانتانامو ته ورسول شول نو د ېديان چېني قړلوم

لو ويشل شوى ډنو مسووليت په دوو ټکمپ د عملياتو او پل

ه ړمشري په غا" واکځ ډ گ١٦٠"کس د ېبريد جنرال ريک ب. و

 .تورجننرال ميخايل اي.  اداره کاوهې کمپ يېدرلوده چ

 ېنو مسووليت يټ د پلېمشري کوله چ" واکځ ډ گ١٧٠نالوي د ډ

کس تور ېتل؛ په بښه جنراالن به نړ دواېي چېږ ويل ک6.ۀالر

نالوي د ډکوي او " نرمي"ديانو سره ې قېلگول شوى و چ

په . ړۀ زور راوېنو په ال زياتو سختو ختنيکونو باندټپل

اداري ت ومانه او د ړښاگون د کمپ جوټنې پې ک٢٠٠٢نومرب 

 نوم ې، چړې مدغم کېله کډ په يوه ې يېلډه ړ دواېنټاو پل

، او بريد جنرال جيوفري ميلر "واکځ ډ گ١٦٠/١٧٠" شو ېي

 . اکهټ د دوى قوماندان وېي

 د جنرال ميلر د ېواب ورکوونکو وويل چځرو ډې

کساس ټېد . ر زيات بدل شولډېدو سره حاالت ړېقوماندان جو

 د 7"تن وڅښر زيات باور ډېد  "ې دوه ستوري جنرال چېد

 د ېل لپاره يځي ړ د لومېچ"ل ړ کړميونه جوټ مشخص ېنټپل

واک يو بل ځي پوليسو ځي استخباراتو پرسونل او د پوځپو

 ې تر دې داغداره چاره چې يوه داس–ل ړ کډ وډسره گ

ي او ځ پوې هغه داس8."ې نه وه ليدل شوې کځ په پوېاندړو

اروايي  "ېر وگومارل چملکي د وضعيت ساينسپوهان په کا

" ېز کولو الرېديانو د اغېايونه، په قځ، نرم ېکمزورتياو

ي، او ړ کړ کولو ته جوۍهغوى مهکار "... ېي چړ کېمعلوم

 ميلر 9]."ويټول [ې يېجسماني او کولتوري کمزورتياو... 

اوه ځولو لوي هدف وگرټول د کمپ تر ډد معلوماتو راغون
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 مکاى په ډ د مورخ الفري د کمپ نهې يې پروسه کېاو په د

 ړجو" توىن البراتوارښد وضعيت د ساينس يو ري"اصطالح 

  10."ړک

د شرايطو په  "ېل چړ کړ ته اېميلر د کمپ ساتونکي د

ديانو په پستولو ې د قېتنو نه خمکښيا د پو" برابرولو

نا د ې ميلر مهداراز د هغه په و11.يړ وکړنو مالتټسره د پل

 ړجو" درجاتي سيستم"لو لپاره  د توپري کوځديانو ترمنېق

دل او ېلورو درجو تقسيمڅديان په ې قې سيستم کېد. ړک

 ورته ټ پر بنسۍونکو سره د هغوى د مهکارټپل

اوله درجه د . دلېاو امتيازات ورکول ک" ېاسانتياو"

 د اغوستلو لپاره ېبنديانو لپاره وه چ" تابعدارو"رو ډې

 -لري " ثيتېت حاوچ "ې دا رنگ په اسالمي کولتور ک–سپني 

 اسانتياو لکه جامناز او د ېده او د داسېکميس ورکول ک

لورمه څ 12.ل ساتلو اجازه ورته وهډتشناب د کاغذ شخصي بن

دوى ته . دلېل کڼگ" ښسرک"ر ډې ېدرجه د هغو لپاره وه چ

ادر او څ لکه ې اسانتياوې او داسېدې ورکول کې جامړېزي

د "و خلوا ونکټديان د پلې ق13.دلېتوشک نه ورکول ک

ل ړ ته هم وې درجېمځپن" ولو په خاطرډمعلوماتو د راغون

انله استخباراتي بالک په يو کور ساتل ځ د ېداى شو چېک

و څودله ېښ پرې ک٢٠٠٤ه په مارچ ډ ميلر دا حبري ا14.دلېک

 خو د هغه درجاتي سيستم په 15ي،ړ خدمت وکېپه عراق ک

 .  شوې پاتېگوانتانامو ک

 

 ندان شرايطيوال قانون او د زړن
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 ېديانو سره د چلند لپاره واضحېيوال قانون جنگي قړن

 نيول شوى ېونونه وايي چړد ژنيوا ت.  ديړې کېودنښالر

 نور وسله ېمن چښبس يو د "ېي جنايتکار نه دى، بلکځپو

 نشي ې امله تشدد او جرب پرې او لد16"نه شي اخيستالى

 تر ږل د ې حق لري چېاندړدو نه وېدالى، او د سزاوار کېک

 ېه چړه وکړکې خو ولسمشر بوش پر17.ر شيېه پروسو نه تږل

ونونو د حتفظ ړد طالبانو او القاعده جنگيايل د ژنيوا د ت

ه نشي اخيستالى؛ هغه وويل دوى سره به انساني چلند ټنه گ

  په 18.سره سم" اصولو"د خپلو ] امريکا[ي خو د هغوى ېږک

ان په مقابله د مهد د ې حمکمېسرت] د امريکا[، ې ک٢٠٠٦جون 

ديان د ې د گوانتانامو قېه چړصله وکې فې قضيه کډرمسفيل

 د ې په طريقه کار کې د پروسېونونو له مخړژنيوا د ت

 په جنايتونو تورنو ملکي خلکو ته ېهغه حتفظ حق لري چ

ه ړصله ورنکې فې په دې حمکمې يوڅ خو هي19.اى شوى دىړورک

 د ژنيوا ېدي چ ېد شرايط هغسې د قېه کډ ايا په دغه اېچ

  20.تنه کوي که نهښ غوېونونه يړت

 ېواب ورکوونکو وويل چځر ې شمڼ لپاره گېنڅېړ ېد د

 ېونکي داسټکمپ ته د ميلر د راتلو نه وروسته پل

ديانو سره د چلند او ې قې په بالکونو کېدل چېمعلوم

واب ورکوونکي ځيو . ه ال زيات اختيار لريړشرايطو په ا

 ېديانو د نظرونو عکاسي کوي، داسې د نورو پخوانيو قېچ

 :ړوضاحت وک

. اى کار کاوهځونکو سره يو ټساتونکو به د پل

 ېه کول دوى يڅ هر ې په خپلو پنجرو کېديانو چېق

 ېودل چښونکو ساتونکو ته ټپل... ياداشت اخيسته
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 په ېلگېد ب. تيا لريړه کولو ته اڅديانو سره ېق

هغه ... .ييښ" ىړه سښ"ان ځ ېونکى چټتوگه يو پل

نو هغه ....  ديښرسايکلونه خوټ زما موېي چېږپوه

ه دا يوه ړرسايکلو په اټما سره د مو"ما ته وايي، 

 ېه کټ، په خپله کوېته دا اخيستالى ش. ه جمله دهښ

 ېنو زه جمله راخلم او خپل." ېان سره ساتالى شځ ېي

 د ېنټد پل[ ما ېخو کوم ساتونکي چ. مېږ ته سنتټېکو

 جمله رانه ېي هغوى ته وايي چړ و] نه هبر تهټېکو

 په وخت راته ېنټ پلېاو بيا د بل. رته واخليېب

نه ... رته واخيستله؟ېه، جمله درنه هغوى بڅ"وايي، 

ه خلک نه دي، ښي، دغه ړ کې ولې يې داسېم چېږپوه

 جمله ېزه به تا ته يوه نو... امحقان دي، او

ه ښاوه، دا خو "، ېدي دا سوچ کوي چېنو ق." مړراو

 ." کويښښ کولو کوېى دى، دا ما سره د مرستړس

 ې چې وې داسېر سرچنيې يو شمېپه گوانتانامو ک

 بنديانو سره د طريقه کار لپاره تکيه کوالى ېپرسونل پر

ي نصاب او د کمپ د ځ د پوې چې حال کېپه داس. شوه

ي ځودنه اخيستله، د امريکا د پوښخه دوى الرڅاحکامو 

 ړرچينه د گوانتانامو لپاره جوه سټپرسونل لپاره دومهه غ

) ايس او پيز( معياري نصابونه ېشوي د عملياتو د پروس

دغه . دلې عمومًا به د مشخصو وختونو لپاره جاري کېوو، چ

 بوتلو د ېاندړيانو ته د وځمعياري نصابونه دغلته پو

ه ړديانو د بنديزونو په اې، خوراکونو او په قېپروس

 عامه توگه ولس ته نه دا نصابونه په. هدايات ورکوي

ر ې شوي يو شمړ لپاره جو٢٠٠٤ او ٢٠٠٣ي خو د ېږودل کښ
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 ږ لې کوم چ21 د رسنيو په الس ورغللې ک٢٠٠٧نصابونه په 

ودنو يو عکس ښ د الرځې ورېه د دغو دوو کلونو د هرږتر ل

 ېنڅېړ ې د دېدا دوه کاله هغه وخت دى چ.  کويېاندړو

ى ړر کې تېه کډدغه ار په ې شمټواب ورکوونکو غځلپاره د 

 چارواکو د کمپ د ډې سرچينو، د اېره پر دېبرس. دى

ي ړ او عملياتو لپاره پرسونل ته خاص احکام هم ورکېادار

اى دا احکام زيات ورکول ځد معياري نصابونو په . دي

 به دا ې وخت کېينځ ېدل؛ يو پخواىن ساتونکى وايي چېک

 نوي ځرمنام تښ او يا هم د سهار او ماځاحکام هره ور

 . دلېک

 په خاصه توگه ېا په معياري نصابونو کټيلډد کمپ 

لور څه ږ تر لږي نو لېږنگه کمپ ته ورسڅديان ې قېراغلي چ

 ځېلپاره په يوا" وضعيت د انتظام د پالن" د ې دۍاون

 هدف په ټ کولو غځې يواې د د22. وساتل شيېه کټکو

 خط ديانو اتکاء زياتول او د قران،ې د قېونکو باندټپل

 ساتلو ېو کتابت او ايي سي ار سي د استازيو نه په لري

"  احساس زياتولۍ نظمې او بۍشانېدي د پرېنوي ق"سره د 

ولو ډ د دوى د ورگېونکي په بالکونو کټ پلې چېوو، تر هغ

 اجازه ې د دېد دغو نصابي معيارونو له مخ. يړه وکړکېپر

ه  شي تڅهي "ې وخت کېديان په دې قې وه چېاى شوړورک

ول متاس ډ څد ايي سي ار سي سره هي. السرسى ونلري

 23."ونلري

 کمپ ته له ېواب ورکوونکو وويل چځرو ډې ېنڅېړ ېد د

يو وويل .  ساتل شوي ووېو کټ کوځېدو وروسته په يواېرس

 ې وه چۍکړه کړ يوه وېپه دروازه ک] ټې کوځېد يوا"[
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ينو ځ.  خوراک رادننه کاوهږ زمونېساتونکو به پر

 ې دېودله چېښ خالصه پرېه دقيقځ پنۍکړ به دا کيانوځپو

 ېکله کله به مو د شپ. ر خوشحاله شوډې ږسره به مون

دي و ې يو قېنگ کڅ ټېزما د کو. دلېعجيبه اوازونه اور

و زيات په ځرشو ورې تر دېينو وويل چځ." وىن شوى وې لېچ

 . نو سره ساتل شوي ووټ د پلېو کټانله کوځ

 و بالکونهټدکوېد ق

 ې په اولنو مياشتو ک٢٠٠٢ د ېديان چېقهغه 

 ېگوانتانامو ته ورسول شول، د کمپ ايکسرى په نامه د يو

 د ې کمپ کې په د24. اچول شوي ووېو کټ په کوېدخانېق

 د ې چې وې پنجرږ اته اعشاريه شپې شوړېسيخانو نه جو

، او ې وېل شوړ يو بل سره تېژور چت باندړ په لوېاوسپن

و په توگه ټنو د کوټ د پلټې کوړېو ړېد لرگيو يو کتار و

 په ېر پخوانيو بنديانو وويل چېيو شم. ېدلېاستعمال

 ې چېديا کې احساسول لکه په بې داسې يېخالصو پنجرو ک

 : وويلې داسېيو پک. يېږاوس

 هم وو په ړ به والږ به باران شو نو که مونېکله چ

 لکه –وانات ېه حړوا.... وتوېسرونو به مو پر

 به – او ماران ږېکان، مږران، منټ کامان، کونيړل

 ړ جوېال غوندټ نه ې به د پردږدننه راتلل، نو مون

 اجازه نه ېو که د دڅ اوده به شو، هر ې او پکړک

يو د اوبو .  دوه سطلونه ووېه کټهره کو.... وه

 ېل يڅښ او ې وېکډ د کلورينو نه به ېلپاره و چ

ب ته کينارا. دومي سطل د تشناب لپاره و. گران وو
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 وروسته ځېيو دوه ور.  تلوېبه د نورو کسانو په خمک

 ته يو يو ږمون....  شوړ ککۍبه په خپله گندگ

دسپاک، يوه کمپله، يوه پرده، يو صابون او يو 

ونو د ښد غا. ل شوي ووړى بوتل د شامپو راکټورکو

 ې حال کېاو په د.... ر السىت وڅې په ېبرش د ار

 .  ووې مياشتې درږمون

 خپل ې نه هم منع کول چېديان د دېتونکو به قينو ساځ

ولو يا د سخت ټان د پځوال د ې په دېدسپاکونه د اوسپن

ر ې د اونيو شمېنگه چڅ. ملر نه د بچ کولو لپاره واچوي

 احساس هم ۍ او ناهيلېده، نو د دوى د ويرېزيات

 زه يو خوب ېما فکر کاوه چ"يو تن وويل، . دهېزيات

 وم؛ او ما ېزه په يو جال ماحول ک وم؛ ېر لريډېزه . وينم

.  نه شمړرته کور ته الېکله بڅ زه به هيېدا سوچ کاوه چ

ه ړول مټ ږ يا مونې سوال کاوه چې زلزلې داسېما د يو

 ."يړ کې خالصېي او يا دا پنجرړک

 

ديان ېل شو او قړ د ايکسرى کمپ وتې ک٢٠٠٢ل ېپه اپر

االخر تر  بې چېاى شول، کوم کړا کمپ ته انتقال کټيلډد 

خي ېاوس ايکسرى کمپ ب. ې شوړې جوټېدکوې قېاتو سوو زيات

 د 25.ک شوى دىډو او د مچيو د جالو نه ښ شوى او د وېخوش

و بالکونه د کانتينرو د دوو کتارونو ټدکوېا د قټيلډکمپ 

 ټېدکوې ق٤٨و نولس بالکونه او ټدکوې د قې دي، چړنه جو

، ټوسپنيز ک يو اېه کټدکوېپه هره ق.  ديې شوړې جوېتر

 شته او د شنو اوسپنيزو ځکيناراب او د روانو اوبو هبن

نگ ته څ په ېديان ترې قېوالونه لري چېسيخانو د
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 د ېو کټدکوې په ق26.شت کسان ليدالى شيې مېو کټدکوېق

واب ورکوونکو د ساتونکو ځرو ډېه انتظام نه و او څخلوت 

 د کمپ ېينو خو وويل چځ. ړ شکايت وکۍ نگرانېد سخت

 په کمپ ې هم سخت وو چې يا له هغېا شرايط هم هغسټليډ

نو هغه " کله به باران شو ېيو تن وويل چ.  ووېايکسرى ک

] ا کمپټيلډد  [ېه يټدکوې قې و چېتن به په سخت مشکل ک

 د هغه پنجره هغه لور ته ېکه چځ...  وهېپه اخري بالک ک

 وم او ېه کټدکوېل په دغه اخري قځزه يو ....  وهېنژد

وله ملده ټدسپاک به لوند شو، کمپله به . د خيشت شوملون

 ې وچېنور. ول لوند شوټى به ړس. ې شوې به ملدېپرد. شوه

دى ېى اوده کړاى به لوند شو، سځمالستو څد . ې نه وېجام

وانات به دلته هم ېه حړر واڅېد کمپ ايکسرى په ." نه شو

دا د .... دننه به ماران هم راتلل. "و ته ننوتلټدکوېق

ول هغه وخت ټديانو به خپل ېق." و ماران وو، خو ووښو

يو . راوهې تېو کټدکوې په قېدلې نه کې به ترېنټ پلېچ

 د ېلس دقيقځ به زه پنۍهره اون: "دي وويلېپخواني ق

 ېه دقيقځ راته پنۍدم، او هره اونېورزش لپاره بوتلل ک

ان ځ شم او ړ تشنابونو ته الېده چېوخت راکول ک

 ."ىل ومړيرونو تځ به زه په زنېول وخت کټ ېد.... مځووين

 ويشل ېو کمپونو کړو نورو وڅا پخپله په ټيلډکمپ 

 ملربو نور ٦ نه تر ١ کمپ ايکو او د ې پکېشوى و، چ

دل ې اچول کېديان پکې هغه قېد ايکو کمپ چ. کمپونه وو

ي کميسونونو په ځ د خاصو پوېي سر کړ په لومځ پوېکوم چ

لول، خو وروسته ورته بيا نور ې لپاره بېواسطه د حماکم

و يو کليکسون و او ټو کوړو وړدل، د وېل کړديان هم وېق
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م ملرب کمپ د ې در27. شوى وړ جوې په يوه جال برخه کډېد ا

 ساتل ځې يواېديان به پکې قېجزا ورکولو يوه برخه وه چ

 ېخي هغسېو شرايط هم بټدکوې د اول ملرب کمپ د ق28.دلېک

نگ څ يو بل سره ېديان پکې وو، خو قم ملرب کمپې د درېوو چ

 په 29.اى شيړ وکېو يو بل سره خربڅدل ېنگ اچول کڅپه 

لورم ملرب کمپ څ په ې د شويو معلوماتو له مخې ک٢٠٠٨اگست 

 ېره مهکاري يډې ېديان وو چې قې درجې د هغ٧٥ شاوخوا ېک

ديان ې ق30.دو ته انتظار ايستهې کې خوشېکوله او يا ي

 لس ېه کټ په يوه کوېدل، يانېر اوسڅې په ېدغلته د ليلي

ي د نظم په خپله مسوول وو او ځتنه؛ د خپل دغه استوگن

  31. په شريکه کاوهېخوراک به ي

واب ځ لپاره ېنڅېړ ې د دږ زمونې چې حال کېپه داس

 ېم يا اوم ملرب کمپ کږم، شپځ يو تن هم په پنېورکوونکو ک

ن ساتل دياې هم قې کمپونو کېى، خو په دړر کېوخت ندى ت

دخانو په ېم ملرب کمپونه د مستقيمو قږم او شپځپن. دلېک

ر څې د سختو امنيت لرونکو زندانونو په ېتوگه د امريک

د شرايط په ېانله قځ د ې کمپونو کېپه د.  شوي ووړجو

دخانو نه زيات سخت وو ېق" سوپرماکس" د هغو ېامريکا ک

 ځې يواې په کلونو کلونو تر اخره پورې بنديان پکېچ

ل شوي راپور له ړ د ورکې ک٢٠٠٨ په اگست 32.يېږساتل ک

 ېم ملرب کمپ کږ په شپ٧٥م او ځديان په پنېوس قځ، پنېمخ

 ې په يو يا بل کمپ کې دي چې داسېر پکې شمڼساتل شوي، گ

 د اوم ملرب کمپ ېه کډ په ا33. د يو کال نه زيات شوى دىېي

 ېچي ېږ ويل کېودل شوى، خو په يقني سره داسښاى نه دى ځ
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 د سي ايي اى د ېديان ساتل شوي چې قې داس١٥ ې کېپه د

  34.د نه انتقال شوي دي او خپله جال قومانده لريېق

 د کمپ ېدخانه، چې يوه بله قېپه گوانتانامو ک

 ١٥خه تر څ ١٣ي، اصًال د ېږژندل کېايگوانا په نامه پ

 ېدخانه کې قې په د35.ديان ساتيې کم عمره قېکلونو پور

سو کالو ړولو عمرونه د شپاټ د ېديان چېق کم عمره ېدر

کمپ .  شولېنه کم وو ساتل شوي وو او وروسته خوش

 ٢٠٠٥اى شوى و خو په ړ بند کې په ژمي ک٢٠٠٤ايگوانا د 

 ېديانو د ساتلو لپاره پرانيستل شو چېرته د هغو قې بېک

 وه، مانا ېاى شوړدرجه ورک" من جنگيايل نديښنور د"د 

واب ځر ې شمڼ گ36.دلېل کڼ نه گدوى نور امنيت ته خطر

 ېه خربړو شرايطو په اښ د ېدخانې قې نوېورکوونکو د د

ه و، دوى د فيلمونو د کتلو او هبر ته د ښخوراک : ړېوک

 . ليدالى شوېتللو توان درلود، او مسندر ي

 

 ېيکړ اېولنيزټ

 له ې په گوانتانامو کې اته سوه کسان چېهغه نژد

 اگر 37.وادونو ووېلو هېبالې ب٤٦ شوي د ېي سره پاتړلوم

، کولتوري روايات او ېول مسلمانان دي، خو ژبټ دوى ېچ

 تنوع د کمپ په ې د38. د يو بل نه خمتلف ديېنظرونه ي

يکو ته ړولنيزو اټ ځديانو ترمنې د قېريال کېحمدود چاپ

 . هړوده ورک

 

 ېيکړ اځديانو ترمنېد ق
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 خبت دوى د ملگرو ېواب ورکوونکو وويل چځر ېيو شم

 د ېپه اصل ک"يو وويل، . ي ووړاى کځديانو سره يو ېق

 ې زه پکې و چېنارجني رنگ جامو هر تن په مهاغه حالت ک

ول ړ جوېيکړ اۍ يو بل سره د مهکارېيو بل وويل چ." وم

ته به د خپلو شاوخوا خلکو سره په مسدسيت : "ضروري وو

 نه ېد د.  بهېږېوىن کې نو لې، که نه شوېږېتوگه ملگرى ک

ه ښيو ." دو لپارهې کېون نشته، د ژوندي پاتخالص

 شريک ېديان پکې قېلورم ملرب کمپ، چڅباسواده افغان په 

 ملگرو ېه وويل چړ د خپل وخت د استعمال په اېي، کېږاوس

 افغاني ٢٤ما : " تعليم ورکاوهېديانو ته به يېق

 ورته قران، عربي، ېبيا م. ودهښبنديانو ته ليک لوست و

ر ې نه دى تېنو ما هلته وخت هس. لړده کفارسي او حساب ز

 ."ىړک

 نورو سره دوسيت ې کسانو ته اجازه وه چېينځو که څهر 

 ې ژبې داسې د يوځديانو ترمنې د قېي چېږي خو ويل کړوک

ايونو بدلولو د ځل ځر ډېي، او ېږ وپوهېول پرټ ېنشتوايل چ

 له ېب. ى وړدا کې مشکل پېولو کړ جوۍ د دوستځدوى ترمن

 ېايونه زيات بدلول دا وه چځ د دوى ځ پوې وجه چشکه يوه

 ې چارواکو ويل چېکوم چ" يړ کډوډ گېر رمسي مشرتابه يېغ"

دا شوي ې سخت اختالفات هم پځديانو ترمنې د ق39.وده کوي

 عربي ېواب ورکوونکو وويل چځ افغاني ې درېنڅېړ ېد د. دي

 ېديانو د القاعده او طالبانو په خمالفت دوى د خپلېق

 ېپالو دټ عرب بنسېي سر کړپه لوم.  نه ايستلي ووېحلق

دي سره د خربو کولو نه انکار ېق" پالټنه طالب، نه بنس"

 ې کثافات ورواچول او د ساتونکو نه يې پرې، بيا يړوک
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 ېد هغوى د بالک نه وباسي، لد" کافر" دا ېه چړتنه وکښغو

ده نو بيا د ېاى ته انتقالځ د کمپ بل ېدي چېامله دا ق

 . دهې سره مخ کې پروسۍه پخوانمهاغ

 

 ېيکړ اځديانو ترمنېد گوانتانامو د پرسونل او ق

ديانو او د ېريال د قېد گوانتانامو سخت پابند چاپ

د . ې وړې کېزمنې اغې سختېيکړ اځهغوى د نيوونکو ترمن

ل شوى، ې پېيکو حترک په کندهار او باگرام کړ اېد

رار شوى، او د  تکېگوانتانامو ته د داخلولو په پروسه ک

ديان او ې قې تلى و چېهغو اصولو او قواعدو سره خمک

ولنيزو چارو پوهاند ټد .  يو شان پابند ووېيان يځپو

 ساري کتاب ې خپل بېن په بندو حاالتو باندېايروينگ گوفم

ديانو ې د کارکوونکو او قې په زندانونو کې ليکلي چېک

 خمالفت و خواوو تهړدونکى دى او دواې حد نه ماتځترمن

ه د تنگ نظره ړ په اېهره خوا د بل"هغه ليکي، . وي

و ټديانو ته د بدو، پېخمالفت سوچ کوي، کارکوونکي تل ق

ديان هغوى ته د سپکو، ې باورو په توگه گوري، او قېاو ب

دي په يوه ې قېرنگه چڅ 40."بدمعاشانو او ذليلو په توگه

 ې لد41،يېږاى په ملرب بلل کځ وي او د نوم په ېخاص لباس ک

ي، او په ېږ شخصيته کې بېامله دوى د ساتونکو په نظر ک

ديانو ته د انسانانو ې قې ته الر برابروي چې توگه دېد

 ږ مونېديانو چېولو قټتقريبًا هغو . نه په کم نظر وگوري

 ې د گوانتانامو د واکمنو خلوا يېي وويل چړ کېورسره مرک

 : وويلېيو داس. حتقري او سپکاوى شوى دى
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 ې خاورې د انساني عزت د ختمولو، بلکږى زمونهغو

 ږ مونېزه به دا ونه وامي چ. ه کولڅکولو لپاره هر 

 ته ږ مونېکه چځده، ېر چلند کڅېاروو په څسره د 

ده، خو ما احساسوله ېه راکول کڅ او نور هر ډۍوډ

 وضعه ده ېخي نوېلپاره يوه ب] يانوځ پوېد[ دا ېچ

ه څ ېدل چېنه پوه جتربه کوي، هغوى ې يږ په مونېچ

ارنه څ ږ توگه زمونېهغوى په پرله پس.... يړوک

 ېداس.  ليکلې کول هغه يږ مونېه چڅکوله او هر 

نه څېړ کومه ساينسي ې چې باندږده لکه په مونېکارښ

 .  ملربونه ووې هسږاو مون. يېږک

و قواعدو سخت او ړو وړ د کمپ د وېپه گوانتانامو ک

 څ نور هيېنو په نظر کدياېر قېخپلسرى تطبيق د يو شم

يو .  وسي وريادولهې خپله بې خو دوى ته يۀز نه الرېاغ

 :هړ تشريح کېدا خربه داس

ه ځلو لپاره پنځانونو د وينځ ته د خپلو ږمون

اى ځ د المبلو ږ به مونېکله چ. ېدې راکول کېدقيق

ان صابون او شامپو ځ به په ږته ننوتو نو مون

. ېدې ولگېقيق به يوه يا دوه دې په د–ولگوله 

 ړې کې خو ساتونکو به نارې وې به ال پاتې دقيقېدر

صرب "، ړواب ورکځ به ږاو مون!" وخت پوره دى "ېچ

 ېپه د...."  ديې شوېرې تې دوه دقيقځېه، يواړوک

." هځه، راوځنه، نه، نه، راو"به ساتونکو وويل، 

 ې جامې په يوه دقيقه کېايا دا امکان لري چ

ول بدن ټ په خپل ېداى شي چېنگه کڅ؟ او دا ېوباس

 ؟ې صابون او شامپو ووهېپه يوه دقيقه ک
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ه بيان ېښ دا پېدي د هغه په بالک کېيو بل پخواني ق

 :هړک

او د سهار له خوا .... هځنو ما خپل کميس ووين

م نو مسه ړند کړ زوې دلته يې وويل چېساتونکي ته م

 خربه نه ده، څ نه، هيېول"او هغه راته وويل، . ده

 واال ساتونکى ېبيا د غرم." هړند کړ زوېه يدغلت

ته دا دغلته .... هړ کېدا لري" ويل، ېراغى او و

ه، د سهار واال ښ"، ړواب ورکځما ."  اچوالىېنش

:  هغه وويلېپه د."  مسه دهېساتونکي ويلي وو چ

 دا مسه ېگوره، اوس غرمه ده، که د سهار واال ويل چ"

 ې يېلري.. ..ده نو دا د هغه کار و، اوس زه مي

 . هړ راکېنو بس سزا ي." هړک

 لپاره ورسره مرکه ېنڅېړ ې دېيو پخواني ساتونکي چ

 ې په کمپ کې ساتونکو کوم رول لوباوه هغې وويل چېشو

 : ته وده ورکولهۍمنښد

 ږداى شواى مونېومره کڅ ې قاعده دا وه چېه شوړجو

 امکان ېومره يڅ ېخراب واى او چ] ديانو سرهېد ق[

د ] هغوى سره [ږ مونېروم مو ساتالى، دا چدرلوداى حم

 ېهرکله چ.... وړخي ونکې بېانسانانو په توگه خرب

 نو زياتره به ې کولېديانو سره خربېبه ساتونکو ق

هو، په عامه توگه يو . ې ورته په چيغو کولېي

کوالى ] ساتونکو [ېه چڅهر .... ريالېجارحانه چاپ

 ېرپوره وهل، يا وڅه نا څ لکه يو ېشول کول ي

 به ېه غلطي چړه نه وړهره و....  کولډېملن

ه راپور ړ په اېه، ساتونکو به د هغړديانو وکېق
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ل او ړديان يوه درجه شاته الې به قېپه د.... ليکلو

ساتونکو د . ړې له السه ورکې به يې اسانتياوېينځ

 . ه کولڅديانو د ژوند د برتولو لپاره هر ېق

 راپور ې د دې چد گوانتانامو هغه پخواني پرسونل

ديانو ې د ساتونکو او قې شوي وويل چېلپاره ورسره مرک

 ې ترمجانۍ پخوانېد يو. ې وېشه ترينگلې همېيکړ اځترمن

 توگه د کمپ د اولين کال د فعاليت پر ړېانگځ، په ېله مخ

 وويل ساتونکو به دا ېهغ. ره صحيح وهډېمهال دا خربه 

په ] سپتمربيوولسم [هر يو تن د " هلته ېسوچ کاوه چ

په نيو ] کوم ساتونکي[داى شي ېک.  وړ ککېبريدونو ک

يوال مرکز ړ په نۍ د سوداگرې يو دوست لرلو چېيارک ک

 او ې کرکېرډېنو هغه د .  وژل شوى وې بريد کېباند

 امله نوره هم ې دا ترينگلتيا لد42."انتقام سره راغلى و

ه ړديانو په اې ساتونکو سره د قې وه چېزياته شو

: هړ وکېيو پخواني ساتونکي دا خربه داس. مات کم وومعلو

تيا او ښى ريړ ايا دا سېه مسئله دا وه چټيانو غځد پو"

 الس لري، ايا ې د امريکايي عسکرو په وژلو کېپه حقيقت ک

 د يوولسم سپتمرب مسوول ېتيا او په حقيقت کښدا په ري

ديانو دوسيو ته ې ساتونکو د قېه چړهغه زياته ک" دى؟

 ې او نور معلومات چډې غونې، او هغه روزنيزۀى نه الرالسرس

ده دا وو ېه ورکول کړديانو په اېد کمپ پرسونل ته د ق

 ې بلېيو. خلک دي" ک، خطرناکډد تشدد نه "ديان ې دا قېچ

 ېه کډ په يوه روزنيزه غونېه چړه بيان کېښ يوه پېترمجان

" ناورځد يو خطرناک "دي متثيل ېي د يو راتلونکي قځيو پو

.  وهې برخه اخيستې متثيل کې هم په دېهغ. ړپه توگه وک
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ر ډې په ما ېده چې ماته پته ولگېپه پاى ک" وويل، ېهغ

 ووهل شي، ېديانو ته چيغېنگه قڅ ېدغه چ. اثر شوى و

 ."نوونکى وږه بوړدا ز.... نگه غربگون ورسره وشيڅ

 لپاره ې ساتونکو سره د مقابلېواب ورکوونکو وويل چځ

 د چوپتيا نه تر ې، چې وړې کړېجو" ۍسرتاتيژ "ېلېالبې بېي

 ېديل وو چې توانېو پکڅخو يو . ېدې رسې خمالفت پورړبشپ

 ېن د دېي، دا د گوفمړه کړينو ساتونکو سره دوسيت جوځ

 ېکاري چښ ې داسېپه هره اداره ک "ې تاييد کوي چېتبصر

ر ارادي وي او که ې که هغه غ–ه غوره اعمال وده کوي څ

ديان يو بل ې کارکوونکي او قېکومو په واسطه چ د –نقلي 

دونکى ښېه حده خوڅ د يو بل تر ېي چځ راېته دومره نژد

ور ومومي او د يو بل حالت په مهدردانه توگه ځان

عمومًا هغه وخت نور هم " ولړدوسيت جو" دغه 43."ژنيېوپ

يو پخواني . ې کوالى شوېدي په انگليسي خربې قېاسان وو چ

 ته ټېدکوېنگه يو ساتونکى د هغه قڅ ې چهړرگنده کڅدي ېق

 د ېته چښنه وغوښ بخېه له امله يڅورغى او د هغه 

نا ساتونکي ېد هغه په و. ي ووړامريکا حکومت ورسره ک

 ېنگ کڅه وويل نو زه به هم ستا په څکه ما "ورته وويل،

زه دومره . او دا زما نوکري ده.  پروت ميېه کټدکوېق

 ."اغلى مي، او دا به کوم ته رځ پوېدومره کاله خمک

 معياري نصابونو د ٢٠٠٤ او ٢٠٠٣ د ېپه گوانتانامو ک

 د ساتونکو او ېو چړ ضرورت زور راوې له نظره په دځپو

په خاصه توگه . ن موجود ويټ يو ذهين واې دځديانو ترمنېق

ول ډولو د هر ړ جوۍاو د دوست" و خربوډگپ شپ او لن"د 

 هغه ې ته وويل چږکي مون يو پخواني ساتون44.ممانعت شوى و
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 ېاى ته لدځ نه بل ۍو د بالک د ساتلو د نوکرټدکوېد ق

.  دوستانه چلند کاوهېديانو سره يې قېل شو چېږامله ول

ه ړما هغوى سره بس د هغوى د شخصي ژوند په ا"هغه وويل، 

 خالف ورزي نه وه، خو ۍدا د کمپ د رمسي پاليس. ې کولېخرب

 کوونکو تگالرو خالف ورزي ينو فعاليتځونو د ټدا د يون

 ."وه

 

 مذهيب اعمال

 د ړۍد مذهيب اعمالو د ترسره کولو حق تقريبًا د ن

 د ژنيوا 45.اى شوى دىړ ورکېولو زندانونو په قوانينو کټ

د خپلو  "ېديانو ته دې جنگي قېتنه کوي چښونونه غوړت

 د 46."اى شيړه ازادي ورکړمذهيب فرايضو د ترسره کولو بشپ

ا کمپ لپاره د ټيلډ خلوا د گوانتانامو د ځامريکايي پو

ديانو د مذهيب اعمالو په ې د قې په معياري نصاب ک٢٠٠٤

اى شوي ړيانو د رول لپاره تفصيلي اصول ورکځه د پوړا

 امکان ې چېرېهر چ "ې وه چېودنه شوښپرسونل ته الر. دي

ان بچ ځ ېسره د الس لگولو نه د] قران[دي د ېلري د ق

] د قران[هر چا  "ېاى شوى و چړى ورکاو خربدار." وساتي

ديانو خلوا ېايي مهکاري ونشي او د قښ هغه سره ړسپکاوى وک

 نيول ضروري ې که د قران په الس ک47."سخت غربگون راوپاروي

 ې ته پاکېديانو مخې د قې دېد راخيستلو نه خمک"شي نو 

اى ړ وکېاو احتياط د" اى شيړاستعمال ک] خاخما [ېدستان

هره برخه راخلي نو چپ الس سره د ] اند قر [ېچ"شي 

ال زيات ." ي الس راواخليښ په ېون له امله دړکولتوري ت

مکه، تشناب يا د الس ځاى لکه ځپه ناويل  "ې قران دېدا چ
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لوند / يا مردارېو سره نژدښ، د پېاى سره نژدځلو د ځوين

 د گوانتانامو 48."اى شيړه وکډډودلو نه ېښ د کېاى باندځ

دي ته يو سرجيکل ې هر قې وه چېودنه شوښرپرسونل ته ال

اى شي ړند کړ سره زوې د دروازټېدکوې د قېي چړماسک ورک

 . وداى شيېښ کېاو قران پک

 په ې دوى گوانتانامو کېواب ورکوونکو وويل چځرو ډې

 توگه وويل ړېانگځيو تن په .  سره عبادت کوالى شوۍازاد

ه ځ ملانتنه يو ساتونکي هغه د سهار دښ د هغه په غوېچ

ديانو ېر پخوانيو قېبيا هم يو شم. ولوڅلپاره هم پا

ى ړ د قران سپکاوى کې ساتونکو پکې چړې بيان کېښې پېداس

 ېپه د. ړې مداخله کې د دوى په مذهيب اعمالو کېاو يا ي

 وهل، او د ډېديانو ملنې د عبادت پر مهال په قېزياتي ک

د ول او يا ږ ويل، موسيقي غېه پر مهال سندرځملان

ر پخوانيو ېيو شم. و تاالشي اخيستل شامل ديټدکوېق

اى شوي او يا ړخه منع کڅه ځ د ملانې چړديانو شکايت وکېق

 ږ، د رسنيو د راپورونو زمونې مداخله شوېه کځ په ملانېي

  49. دا خربه تاييدويډمعلوماتغون

واب ورکوونکو ځرشو ې لپاره د هغو دري دېنڅېړ د ږزمون

 ېه خربړ ساتونکو د چلند په ا دې قران سره يېخه چڅ

 ېي کارکوونکي ليديل چځ دوى پوې، ديارلسو وويل چړېوک

ه ړواب ورکوونکو ادعا وکځ 50.ى دىښمکه پريځ په ېقران ي

وداى ښه هم ايښ پې په قران باندېو کېښو پځ په پنېچ

 .  دهېاى شوړ يا لته ورکېشو

رو موقعو ساتونکي د ډې په ېواب ورکوونکي وويل چځيو 

 : راخيسىت دىې ته ننوتي او د هغه قران يټېدکوې قهغه
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 ې پکېه به يڼ، يوه خاص پاړرته کېب] قران[دوى به 

 په ې وکاته او بيا به يې ته به يېوله، هغړراوا

ره ډې لپاره ږدا زمون. مکه وويشتځزور سره په 

 قران يو پاک او مقدس کتاب دى، ېکه چځدردناکه وه 

 اودس نه وي نو په يړ د سې کتاب دى چېدا يو داس

نو ما به ساتونکو ته .  نه شي نيوالىې يېالس ک

م، ړرته کې درته بې يڼې پاېدئ چېږما پر"وويل، 

خو هغوى به زما ." ئړ الس مه وروېئ تاسړمهرباني وک

 به ېپه نورو وختونو ک.... ودهښ نه ايږ ته غوېخرب

 ې او بيا به يې اوبه واچولېهغوى په قران باند

 ېو له لتټدکوې به قږ، او مونړار کمکه گوزځپه 

 . وړو هغوى منع کڅل ړورکول شروع ک

 ېينځ مداخله او د قران سپکاوى ېپه مذهيب اعمالو ک

و د ړ د احتجاجونو، د نه خوېو په بالکونو کټدکوېوخت د ق

يو پخواني . دهېو سبب کېښان وژلو د پځاعتصابونو، او د 

 يو ېه، چړ وکو د اعتصاب کيسهړ د نه خوۍدي دوه اونېق

 ې ک٢٠٠٢دا اعتصاب په فربوري . ىړ هم ذکر کېر نورو يېشم

 ېواب کځ قران سره د خراب چلند په ېپه کمپ ايکسرى ک

 :تنظيم شوى و

ي د هغه پنجره په ځ يو پوې کاوه چځدي ملونېيو ق

 د زنداني جامو د ږزمون. لړل کېبول پډزور زور 

 ږ مون بهې سوري وو، نو کله چېپرتوگونو په شا ک

نو . لوړ به د مال نه يو دسپاک تږ کاوه نو مونځملون

 ېي يځ پوې کاوه چې يځىل و او ملونړدي دسپاک تې قېد

 ويل، ېه په زور زور ووهله او ورته وټدکوېق
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 ېئ چېږ پوهې به په دېتاس." هړ اخوا کېدسپاک د"

 نه ې خربې کځو نو په منړل کې پځ ملونږل مونځيو 

 ېد.  پاى ته نه وي رسوالىځ مو ملونېو چڅکوو تر 

 صورت نيولو او ما ېاندړت ميرته وېښلوڅ زما نه ېښېپ

دي نو ېږ کولو ته پرځ هغه ملونېه چړي ته چيغه کځپو

 پام څي ما ته هيځخو پو. يړ کېبيا به دسپاک لري

دي ېه، قړ دروازه خالصه کېباالخر هغه د پنجر. ړونک

خوا  اې ترې، او دسپاک يړمکه راگوزار کځ په ېي

و ړ امله د نه خوېله مهد. وړاو بيا ال.... ړک

 . ل شوېاعتصاب پ

 يو پخواني کپتان په ځپه نامه د پو" يي"د 

 د اسالمي علومو د ماهر په توگه د خپلو ېگوانتانامو ک

 د مذهيب چارو ېه ليکلي کتاب کړ په اېو مياشتو د دورږشپ

واب ځ ېنڅېړ ې د دېي چړ تاييد کېښې هغه پېينځخالف د تشدد 

 ساتونکو به ې هغه ليکلي چ51. دهړې يادونه کېورکوونکو ي

و د ټدکوې، د قې وهلډېديانو ملنېد عبادت پر مهال په ق

، د ېودلښ ايښې قصدًا په قران پې پر مهال به يۍتاالش

 ېو به يڼ، او په پاې ماتولې به يېدغه مقدس کتاب وقاي

  52.ليکل" ياتټانگليسي چ"ورته 

 ذکر کوي ېښې پې خاصېاحت سره د يوه وضښر ډېپه " يي"

 ېنټونکي د پلټ يو پلېديانو ته معلومه شوه چې کله قېچ

 ې پرې يښېى او پړمکه گوزار کځد جملس پر مهال قران په 

 سپکاوي په خالف د احتجاج په توگه ېد د.  ديښېاي

 ې چړ وکښښ يو منظم کوېانوژنځ ېله ييزډديانو د ېق

 :ران شولېچارواکي ورته ح
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 ېدي خپله د بسرتې وروسته به يو قېلس دقيقځنهر پ

 د ې نه په تاوهلو او د پنجرېږپرده د خپل ورم

ان د ځلو په واسطه د ړوال د اوسپنو سره د تېد

ي ډوډ نه يوه عجيبه گېد....  کاوهښښ کولو کوۍزند

 او د ې وهلېديانو به چيغېد بالک ق. ه شوهړجو

 زوله اوډ په لتو ې دروازه به يې پنجرېخپل

کته او ښتلو لپاره ښساتونکو به د معاجلينو د راغو

ى ړ کوم سې کاوه چې به يښښ او کوې وهلډېپورته من

يرونو کلک ځ هغه په زنېه کوي چڅان وژلو هځد 

دي روغتون ته ورسول شو ېنگه به دغه قڅ ېچ. يړوت

او ....  وموندل شوېدي به په دغه حالت کېنو بل ق

  53.ي به بيا له سره شوهډوډگ

 خپل رول ېه کېښ پېواب ورکوونکي په دځ يو ېنڅېړ ېدد 

 :ړ بيان کېداس

ان د ځ ما د ېد مقدس قران د سپکاوي په نتيجه ک

ان د ځ نه د ېږما د خپل ورم. هړه وکړکېوژلو پر

ل ړبيا زه روغتون ته يو.... ړ وکښښندولو کوړزو

 ې مې داسېه چړتنه وکښ رانه پوې يېکله چ. شوم

 ما د پاک قران سپکاوى ېيل چ وېي، ورته ومړ کېول

د ذهين [ا بالک ټيلډ زه ېوروسته چ.... زغمالى نه شو

 ېنو خرب شوم چ... ل شومړته يو] ناروغانو لپاره

ان وژلو ځر د څېاته ويشتو نورو کسانو هم زما په 

 . ى دىړ کښښکو

 ډ معلوماتغونږ شوى زمونړد رسنيو د راپورونو نه جو

دغه . ه د زياتي ذکر کوي قران سرېهم په گوانتانامو ک
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ديانو د لس فيصده ې د نومول شويو پخوانيو قډمعلوماتغون

نه زياتو کسانو په حواله د مذهيب هتديد لکه سپکاوي او 

 ېدي د داسېيو پخواني ق. ه راپورونه لريړارولو په اډ

 شوي وو، حال دا ډ گې شراب پکېه چړاکونو يادونه وکڅښ

 ساتونکو ې يو بل وويل چ54 حرام دي؛ې شراب په اسالم کېچ

 په 55. وخوريې يو تود خوراک پرښې د خنزير د غوړ وکښښکو

و که گوانتانامو ته د داخلولو پر مهال په څ، هر ېپاى ک

 د ډ کول الزمي وو، د رسنيو معلوماتغونېته لريښزور وي

 وايي ې راپورونه لري چېديانو داسېو پخوانيو قځپن

اى ړ کېجزا په توگه لريتش د ) ېيرږ(ته ښ هم ويېوروسته ي

 . يره خرول د هغوى د مذهب خالف ووږ ېشوي وو، حال دا چ

خه څ د دريو برخو ېه برعکس، دا مهمه ده چڅ هر ېد د

 او اسالمي ې د دوى عقيدېواب ورکوونکو وويل چځزياتو 

 د دوى مرسته ې کړ په لېد د حاالتو سره د مقابلېعمل د ق

 ته د صرب او عبادت ږموناسالم : " وويلېلکه يو تن چ. ړېک

ته صرب کوه خداى به ستا خيال . ييښه راڅر ډېه ړپه ا

نورو د ."  او عبادت زه وساتلمېنو زما عقيد. ساتي

يو پخواني .  قوت موندهېمسلمانو ملگرو په ملگرتيا ک

 برکت وباله ېدل د دې کېرو کسانو ژوندي پاتډېدي د ېق

ديانو سره ېق رابطه او هم د نورو ږقران سره زمون "ېچ

 ."مهکاري او ملگرتيا وه

 

 ېنټپل

ي ړ کې ورسره مرکږ مونېديانو چېولو پخوانيو قټهغو 

ينو ځ.  ديې شوېنټ پلې ترې په گوانتانامو کېوويل چ
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 ې ترۍ يا په اونيو اونيو به هره اونځ هره ورېوويل چ

 ېتنښ پوې هر وخت به ترې، نورو بيا ويل چېدلې کېنټپل

 به ېده او مياشتېپروسه به بيا ودرتنو ښ خو د پوېدلېک

. تل شولښاى ته ونه غوځنو ټ مگر بيا به د پلې شوېرېت

ونکو د ټ پلې، د راپورونو له مخې ک٢٠٠٥په جنوري 

 زياتو 56.ې کولېنټ پلېخه فعالڅ ې برخېمېديانو د درېق

 ې چ–لو ډلو ېالبېونکو بټ د پلېواب ورکوونکووويل چځ

 – وو ې په ملکي جامو کېنيځشيو او ېي درځ به په پوېينځ

د .  ديې شوې د شپېنټ پلېينځ. يړ کېتنښخه پوڅد دوى 

ل ې په پ٢٠٠٣ د ېمز، چېج. ي افسر لريي سيځيو متقاعد پو

اکل شوى ټي ارواپوه په توگه ځ د پوې په گوانتانامو کېک

د بندي سر  "ې چې لپاره وې د دېنټ پلې د شپېو، له مخ

  57."اى شيړ توازنه کې بيا پر مهالړ د ستېرخول شي، چڅو

ونکو به يو ټلو پلېالبې بېواب ورکوونکو وويل چځر ې شمڼگ

 د دوى ې دا تاثر ورکاوه چې، دېنه کولې ترېتنښشان پو

 يو پخواني ترمجان ډې اېد دغ. وابونه نه وو ثبت شويځ

 ېلډ ېونکو هرټ وه، د پلټې گېدنه بېرخڅونکو ټوويل د پل

 : ته کولهې رامخېنظره يل کاوه، او دا مېله اول سره پ

 هغه ېوده چښ ېان داسځبه خپل ] ونکيټنوي پل[هر 

 ې زه دځېيوا" مسوول دى، لکه ېديانو د قضيېد ق

 خيال سامت او ې زه به دې کوالى شم يا دا چېخوش

 ېبيا، يوه دوه مياشت." مړ بند کې به دډريکار

. هړ وکېوروسته، به بل تن راغى او مهدا خربه به ي

که ځ حمسوسوله ېه کوله او ناارامي به مما به ترمج
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 درواغ وامي، ېئ ما به احساس کاوه چېږ پوهې تاسېچ

 . ېلړ ژباېو که ما صرف د هغوى خربڅهر 

ل شويو ړه د ورکړدي په اې د قېاکل شوي سيستم کټپه 

ول ډول ډنگ، د کمپ چارواکو به د څامتيازاتو تر 

و سره ونکټديان پلې قېخه کار اخيسته چڅتاکتيکونو 

 په کمپ ې چړيو تن د هغو لوحو ذکر وک. ويڅ ته وهۍمهکار

 ې يې په دوران کې او د زمانې وېاى لگول شوځاى په ځ ېک

 په توگه، په يوه ېلگېد ب. وراوهځد يو فاميل ژوند ان

 په –ودل شوى و ښرخ څ د ژوند ۍ اجنلېغلې پېلوحه د يو

ودل ښ په توگه ۍ اجنلې ماشومې هغه د يوېه کټ چوکۍاولن

م د ې په توگه، او درښځې ې د بالغې وه، په دومي کېشو

پالره، : " ليکلي ووې پرېپاس ي. ودلهښ ځ د واده ورېهغ

مهکاري ] ونکو سرهټد کمپ پل[؟ ځېته به کله کور ته را

" ؟ېرته يېته به چ. مېږزه واده ک. ېه نو ما به ووينړوک

ز ېغ اېه پورړديانو په زې لوحو په هغو قې دېي چېږويل ک

يو تن وويل هغه د بچو پالران .  درلودلې بچي يېکاوه چ

ما هغه : "ې راوستېکښ سرتگو ته اوې لوحو يې دېوليدل چ

.... ز کويې اغې پرې دا لوحې پالران وو ليدل چېبنديان چ

په هر .... ې لرلې لوحو سلسلېد داس] د کمپ چارواکو[او 

 ." وىځيو به يا مور وه، يا لور، يا 

 د کمپ ېه چړ ته اشاره وکې خربېورکوونکو دواب ځينو ځ

ونکو د مهکارانو په توگه ټ د پلېده چې معلومېپرسونل داس

 د هغه د بالک ېدي وويل چې يو پخواني ق58.کار کوي

 ټۍ د عالج لپاره پې گوتې د زمخي شوښېساتونکو ورته د پ

 ېته چښ پوې وليدله نو وټۍ پېونکي چټد هغه پل. ړېورک
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ر ېنه، خ"دي وويل ېپخواني ق. يړل غوار ليدټاکډايا د 

 هغه ېکله چ."  راکويې پکار وي ساتونکي يېه مڅ ېدى، چ

رته ې بټۍنه پې ته ستون شو نو ساتونکو ترټېدکوې قېخپل

 . ړ انکار وکېخه يڅ د ورکولو ټۍ پې او د نوېواخيستل

 دوى قصدًا د خپل روغتيايي حالت په ېو تنو وويل چڅ

 ېدل چېارډکه ځ ساتل ټ نه پونکوټه معلومات د پلړا

د . يړونکي به دغه معلومات د دوى خالف استعمال کټپل

 ړه د جنرال ميلر د جوړ په اېنو او د کمپ د ادارټپل

د هغه د .  معلوماتو په شريکولو وهېشوي سوچ اتکاء د مهد

مز وليدل ې جېي ارواپوه لريځخه مسدسيت وروسته، پوڅراتگ 

ديانو طيب ې تلل او د قونکي به طيب کلينک تهټ پلېچ

 : کولهېتنه به يښ ته د ازادانه السرسي غوډريکار

 به ايف ځ هره ورېل دا وو چړ ما معلوم کېه چڅهغه 

، حبريه، او قراردادي ځبي ايي، سي ايي اى، پو

 د ېونکي روغتون ته تلل او په مسدسيت توگه به يټپل

که کوم . تنه کولهښ کتلو غوډديانو د ريکارېق

 ې او عادي خربه وه چ– ړ به تامل وکې نرسر ياټاکډ

 نو دا – کول ېهغوى به د طيب معاجلانو په توگه داس

 اتلس کلن يا شل ځې يواې به يېينځ ېونکي، چټپل

 ېونو خونډکلن وو، به په خپله د روغتيايي ريکار

 .  وکتلېه به يڅته ننوتل او هر 

ه ړونونه دواړدان جنگ نصاب او د ژنيوا تې د مځد پو

ديانو روغتيايي عالج ې په خاطر د قۍونکو سره د مهکارټلپ

 ېديانو وويل چې دوو هبرنيو ق59.ته د السرسي ممانعت کوي

ونکو طيب اسانتياو ته د دوى د السرسي سره دا شرط ټپل
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. وابونه واييځ ړتنو ته به د اطمينان وښ پوېى و چښاي

 درد ښ زما په غاېپه کمپ ايکسرى ک"د دوى نه يو وويل 

 په توگه د ې وسلېونکو دا د يوټپل]... او[و 

که ته راته دا "هغوى وويل، . ړ وکښښاستعمالولو کو

 ستا مرسته کوالى شو، ږ، نو مونړې، دا امضاء کېوواي

ر راوستالى شو، يا ته کور ته ټاکډونو ښ درته د غاږمون

ر ته مراجعه کوالى ټاکډونو ښ او هلته د غاېهم تلالى ش

 ېو چڅر ونه ليدلو تر ټاکډونو ښا د غېما تر هغ." ېش

 ېنڅېړ ې د دېارنوال چڅيو ."  شومېه کاله وروسته خوشځپن

نگه د هغه د څ ې چړ راته بيان کېلپاره ورسره مرکه شو

ل شوى ړوابونو سره تځ د هغه د ېنو کټمؤکل طيب عالج په پل

خه دوه اندامونه نه لرل او څ له مؤکالنو ږيو زمون: "و

دل او هر ې په مسه طريقه نه برابرېمصنوعي اندامونه ي

ه نو ورته وبه ويل شول ړتنه وکښ غوې به هغه د دېوخت چ

 هغوى طيب عالج – ترالسه کوالى شي ې يېونکو له الرټ د پلېچ

 ."ه اعرتافاتو سره مشروطولوڅد يو 

 اخالق او طيب او اروايي ېنټپل

و سرتو طيب او ې، د امريکا درې وروستيو کلونو کېپه د

 ېي چړ قراردادونه تصويب کې سازمانونو داسېواپوهند ار

 د پرسونل په ې د طيب او د ارواپوهنېنو کټ په پلېپک

زونه ېه پخواني بندړ اېز لگول شوى يا په دېون بندډگ

ري ېي ارواپوه متقاعد افسر لځيو پو. بيا تاييد شوي دي

ل شوى ېږ گوانتانامو ته لې ک٢٠٠٣ په جنوري ېمز، چېج. سي

ي ځ د يو بل پوېک"  شوى دوزخړجو"پل کتاب و، په خ

ونکو سره په شريکه د کار کولو په ټ پلېارواپوه سره چ



 110

 بيهورل ټي يونړانگځه د ړموخه د وضعيت د علم په ا

 کار ې سره ي60)يټبي ايس سي (مي ټشن ټې کنسلډنېساينس ا

ما ته د ] هغه: "[ني مالقات ذکر کويړکاوه، د خپل لوم

 ملگري طيب کارکوونکي، او د هغه په ، د يوېرڅې اشنا ېيو

زه پوه شوم . ه راغالست ووايهښگومان د يو مشر په توگه 

رشو ېنيو دړپه لوم... تيا لريړ هغه خربو کولو ته اېچ

هغه . کاره شوښ خپگان راېد هغه په سرتگو ک... ېدقيقو ک

نو د طريقو او ټ د پلې حمسوسوي چې هغه داسېما ته وويل چ

ل شوى ړ زيات فشار راوېلو لپاره ورباندودښتاکتيکونو د 

او دا کار د يو ارواپوه په توگه د هغه د اصولو او د 

يو انسان په توگه د هغه د اخالقي معيارونو لپاره يو 

ر انساني ېر سخت او غېنو يو شمټهغه د پل.... لنج دىېچ

ديان ېتاکتيکونه ليديل لکه جنسي سپکاوى، سخت حالتونه، ق

.  د سپو نه کار اخيستلېارولو لپاره يډول، او د ډبربن

 احساس ېهغه سره د واک قومانده نه وه، مانا هغه ته داس

 کولو حق نلري ې خربې په قانوني توگه چا ته د دېده چېک

 او ېودنښ د الرېهلته داس. ه او دا مه کوهړ دا کار وکېچ

 واى، ړې هغه ورته مراجعه کېد حوالو کتابونه نه وو چ

 ړې هغه ورسره مشوره کېسران چېاني پروفنه د کاجل پخو

 ېنوونکي حالت ته په داسږه بوړ زېوان افسر دځدا . واى

ننگ درلود، نه د پس ېرټ ې نه يېل شوى و چړ وروېحال ک

خه د څ ۍلټ د پاېي منصب يا جتربه چځمنظر معلومات، نه پو

  61.ي لپاره ضروري ووډ وتلي او مات شوي اورگاېد

دار شو ېدو بېه په اورڅ د هغه مز ظاهرًاېو که جڅهر 

 د مئ تر ٢٠٠٣ د هغه ملگري ليديل وو، بيا هم هغه د ېچ
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و څي سره ټ د بي ايس سي ې په گوانتانامو کېل پورېپ

ر ارواپوهانو د بي ې شمڼ  گ62.لڼ کار کول غوره وگېمياشت

 ې کې په دېي په پروگرام او په هغو معاجلينو چټايس سي 

 د بي ايس سي 63. ديړې کېيوک نې سختېى باندړون کډ گېي

 ېديانو جتربېق" ترجيحي" د کمپ د ې کار دا و چټي غټ

ي ټد بي ايس سي . يړ کېورټ گې زياتېنټ او پلډېراغون

ديانو نه د ې د قېونکو ته زده کول چټپرسونل پل

نگه فشار څمعلوماتو د ترالسه کولو لپاره په هغوى 

ي ټ ايس سي د بي. يړ کېي او تشويق يړ وکېي، زور پرړراو

د ] ديانوېد ق[ونکو د استعمال لپاره ټد پل"پرسونل 

نو ټينو پلځ؛ دوى په ې مچتو کولېاروايي معلوماتو دوسي

 ېو کښيښ په يو طرفه ېينو نورو يځناستل او د ې کېک

 ېونکو ته مشورټ پلېه به يړ اېنگراني کوله، او په د

مات ونکو ته طيب معلوټ طيب پرسونل هم پلځ د پو64."ېورکول

 په يو ې ادارېيوالړ صليب نۀ د سر65.په الس ورکول

 د ېولو کړنو د پالنونو په جوټ، د پلېرازدارانه راپور ک

 66. دهېبلل" کاره خالف ورزيښد طيب اصولو "ون ډرانو گټاکډ

 د طيب ېنو کټ په پلې، په گوانتانامو کې ک٢٠٠٦په 

، ېدو په پايله کېون د مشهورډکارکوونکو د اجباري گ

ريک ايسوسي ټيکل ايسوسي ايشن او امريکن سايکاېډکن مامري

 په ېرانو او ارواپوهانو لپاره چټاکډي ځايشن د پو

 ېودنښ الرې وه ال زياتې شوېتنه ترښون غوډ د گېنو کټپل

خه څو کلونو د سختو مباحثو څ، د ې ک٢٠٠٨ په 67.ړېوضع ک

يو په ړوروسته، د امريکن سايکالوجيکل ايسوسي ايشن غ

" ايونوځتورو "وادونو په هغو ېمو يا د هبرنيو هگوانتانا



 112

 ې د دېنو کټخه په پلڅديانو ې سي ايي اى چلول، قې چېک

  68.ړې ورکېيو د مشورو د ممانعت لپاره رايړ د غېادار

ونکو ده ته وويل ټ پلېواب ورکوونکي وويل چځيو بل 

 هغه وخت د خپل فاميل خطونه ترالسه ځېديان يواې قېچ

ي ړهغوى د س: "يړونکو سره مهکاري وکټپل د ېکوالى شي چ

 سره ږمون"هغوى به ويل، .... خالف خطونه استعمالول

ه څ. وړدرک] ستاسو خطونه[ به درته ږئ او مونړمهکاري وک

." وړ ووايئ، خطونه به درکې ته يږ درته معلوم وي مونېچ

 هغه ستا ېکه چځتل، تا نه شو ورکوالى ښه غوڅ ېهغوى چ

رته ېاو بيا به ب. لړا به هغوى هبر والاو بي. کيسه نه وه

 اخري چانس دى، اخري ېدا د" ويل، ېراغلل او وبه ي

 ."چانس

 

 ظاملانه چلند

نو د جملسونو ټ د پلېواب ورکوونکو په گوانتانامو کځ

واب ورکوونکو نه ځ ٥٥د هغو . ړول چلند بيان کډول ډخي ېب

، ېړ وکې خربېه يړنو د ناستو په اټ د پلې په زندان کېچ

و څيو . ې نه ده ليدلېه يځ کومه ستونېلريويشتو وويل چڅ

 د ې، او يو وويل چ"ه ووښر ډې "ېونکي يټ پلېتنو وويل چ

.... ه وهښځ ېه پورړه او په زښره ډېيوه  "ېونکټهغه پل

تو لپاره ښونو برش او د ويښ به ما ته شامپو، د غاېهغ

 دا  اياې چړه نور تفصيل ورنکړ اېهغه په د." ل راکولېت

 ورکول ې په نتيجه کۍ سره د مهکارېونکټشيان ورته پل

 په ېهغو چ)  تنو٣١(خو تر نيمو زياتو . دل که نهېک
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، ورته تشدد ړې حبث کې يې ناستېنټ د پلېگوانتانامو ک

 . وويلو

 

 ل او سخت حالتونهړتکلک يرونو ځ زنپه

 نه ې دوى د يوېديانو وويل چېدولسو تنو پخوانيو ق

تنو پر مهال په دردناکه توگه ښو د پوپه زياتو مواقع

د رسنيو .  ساتل شوي ووېل شوي او په سختو حالتونو کړت

)  تنو٣٢(لس فيصده زياتو ځ تر پنې کډپه معلوماتغون

 دوى په ېديانو ويلي چېژندل شويو پخوانيو قېپ

 په ساعتونو ساعتونو په دردناکو حالتونو ېگوانتانامو ک

 ې خمکې، چډ سکرتر رمسفيلېکمد دفاع د حم.  ساتل شوي ووېک

 په مشخصه ېت کښ په يادا٢٠٠٢م دمسرب ٢، د ې يادونه شوېي

لو او سختو حالتونو د استعمال ړيرونو د تځتوگه په زن

 ې ک٢٠٠٣، ۍمه جنور١٥ت په ښ دا يادا69 وه؛ړېمنظوري ورک

 ېنڅېړ ې د دږ زمونې چې حال کې په داس70.اى شوړمنسوخ ک

 وو، ې په گوانتانامو کېوخت کوابوونکي په دغه ځزياتره 

ل او نور ړيرونو تځو زنډ په لنې معلومات وايي چږخو زمون

 او وروسته هم استعمال شوي ې نه خمکېسخت حالتونه د د

 71يېږدي، او دا خربه د رسنيو د راپورونو خلوا هم تاييد

ايف بي ايي د /ه د او ايي جيړنو په اټي پلځاو د پو

  72.ده ېراپورونو نه هم تصديق شو

ونکو خلوا د دوى ټواب ورکوونکو وويل د پلځر ېيو شم

 د ساعتونو ځې يواېه کټ شوي او بيا په کوېتنښخه پوڅ

 حال ې په داسېمکه باندځ يا ۍساعتونو لپاره په يوه چوک

 په ې يښې شاته او پې السونه يېودل شوي دي چېښ پرېک
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. ې وېل شوړير تځ سره په زنړۍ کې اوسپنيزېمکه د يوځ

ول چلند ورسره وروسته له ډواب ورکوونکو وويل دا ځ دوو

ونکو خلوا په دوى د ټ د پلې بيا بيا يې وشو چېهغ

 ثبوت ېونکو دا خربه د دټل، پلړ تورونه رد کۍترورست

 ېدي وويل چېيو پخواني ق. نه کوي" مهکاري" دوى ېوبللو چ

ودل ېښىل پرړير تځ په زنېه کټ په کوځوله ورټل ځهغه يو 

ده ېکاره کښونکى ساعت په ساعت ورټو د هغه پلشوى و، ا

تراوسه اعرتاف کولو ته تيار  "ې کوله چېتنه به يښاو پو

: ېي او جى د راپور له مخډ/د او ايي جي"  که نه؟ېشوى ي

 ېانو د انصاف د حمکمټرشو زياتو اجنېد ايف بي ايي تر د"

 د ې يې په گوانتانامو کېحتقيق کوونکو ته وويل چ

دل يا په ېل کړيرونو تځد وخت لپاره په زنږوديانو د اېق

ه ړ اې په دې ليديل يا يېدل يې ساتل کېسختو حالتونو ک

 پر مهال د ېانو د شپټر اجنې شمڼگ.... ديل ديېاور

چر، ېمپرټدو يا په يخ ېل کړيرونو د تځديانو په زنېق

 ېدو کيسېا سره د ساتل کڼ رېوونکېښ او برۍزه موسيقېت

  73."ړېبيان ک

 

 ريال بدلولېچاپ

 ٢٠٠٦خه تر سپتمرب څ ٢٠٠٣ل ېد اپر" بدلولريال ېچاپ"

 74. يو منل شوى ختنيک وېنټ د پلې په گوانتانامو کېپور

نو پر ټ د پلېونکو ته اجازه ورکوله چټ طريقه کار پلېد

 ېي چړي خو دا خربه يقيين کړچر بدل کېمپرټ ټېمهال د کو

انونه زمخي ځو څوک ورسره وي څديانو سره به هر وخت يو ېق

 ې ختنيک اجازه پکې د دې چې په هغه فرمان ک75.يړنه ک
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 ېنو کټپه پل "ې ويلي چډ وه، سکرتر رمسفيلېاى شوړورک

دي ېد يو ق... ې اقدامات وشي چې تل ارادتًا داسېد

] او.... [يړ کېمعلوم.... ۍجذباتي او جسماني کمزور

دي د ې د ترالسه کولو لپاره د قۍ د مهکارې وي چېداس

 په 76."باتي او جسماني کمزوريو نه کار واخيستل شيجذ

 ېانو ويلي چټر اجنې د ايف بي ايي يو شمېگوانتانامو ک

 ې لپاره چېديان ظاهرًا د دېونکو خلوا قټد نامعلومو پل"

ي، هغوى په سخت ړدي مقاومت مات کېه د قړ په اۍد مهکار

  77."دلې ساتل کېچر کېمپرټ

د وخت لپاره په ږ او دېواب ورکوونکو وويل چځنولسو 

و نه عالوه نورو ځ ساتل شوي دي؛ د پنېچر کېمپرټيخ 

 د ې ورسره په گوانتانامو کې داسېديانو وويل چېولو قټ

وله ټ په هغه ېکاري چښ ېنو پر مهال شوي او داسټپل

ينو ځ 78. بنديان ووېه کډ دوى په دغه اې شوي چېدوره ک

 وخت لپاره دږ په توگه د اوې برخې د يوېنټ د پلېوويل چ

ودل شوي ېښيل پرړ تېيرونو کځ په زنېو کټانله په خيو کوځ

 په ېه کټانله په هغه کوځ هنه ساعته ېيو تن وويل چ. دي

هغه . دىل وې لگېيشن پکډ ايرکنېل شوى و چړيرونو تځزن

ر زيات يخ و، ما ته د کيناراب د استعمالولو ډې"وويل 

 پخواني يو بل."  وېاجازه هم نه وه، او سخت زکام م

 ېرش دقيقې نه تقريبًا دږهغوى زمون: " وويلېدي داسېق

 به ږل، مونړه، الړ دروازه کولپ کې او بيا يړې وکېنټپل

و ساعتو زيات پراته ې تر درې کۍعمومًا هم هغلته په چوک

ه خيه ټو کوڅديل وو ېشن به لگډېموسيقي او ايرکن... وو

 ."وي
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 ساتل ځېا يوېو کټ په خيو کوېواب ورکوونکو چځاتو 

 په ېوده چښولو تکليفونو نه بدتر وټشوي وو دا د هغو 

 :  وويلې داسېيو پک. ي ووړر کې تې يېگوانتانامو ک

ره گرانه وه ډې نو دا ېدلې کېنټ به پلېهر وخت چ"

هلته به . ړې گوزار کېه کټ په کوېانله به يځ ېچ

مکه به په ځ، په ېپه ساعتونو ساعتونو پروت و

 نه ېدو توان به دځې او د خول شوىړيرونو تځزن

 ې چېدلې ته نه پوهې نه هم بدتره دا چېد د. ۀالر

يشن به ډ، ايرکنېبس دغلته به پروت و. يېږه کڅ

.... ېدلېمکه پروت کنگل کځدىل و او ته به په ېلگ

 ېيرونه به دځ کاوه نو زنې به دښښدو کوځېکه د خو

....  کاوهې ننوتل او درد يېو کښپه السونو او پ

ولو ټ زما لپاره، په ذهين او جسماني توگه، تر دغه

 ."بدتر وخت و

 ېد تکليف هغه وخت ال پسېانله قځ د ې شرايطو کېپه د

دي ېيو پخواني ق.  نه وهې د پاى پته به يېده چېزيات

د انتظار ږولو نه زيات دردناک هر وخت دا اوټد : "وويل

 او  زمخيان وو،ږ وو، مونې په يخ کږمون. يېږه به کڅ ېو چ

يو پخواني ." يېږه به کڅ ې ته مو انتظار ايسته چېبس د

ل ړو ته وټ کولو کوځې د يواېديان به يې قېساتونکي چ

 وخت لپاره، ېينځ د ېه وه چټکو" هلته يوه ېه چړتاييد ک

 اکثر تر لسو ساعتونو زيات، به ې وه چړېما معلومه ک

ه  بښېاو السونه او پ. دلېل کړيرونو تځديان په زنې قېپک

و مسلسل په څ ې وېل شوړ سره تېمکځيرونو د ځ په زنېي
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او . ناستالىېمکه نه شي کځ په ې وي چې حالت کږ کوېداس

 ."ه به مسه خيه وهټکو

 د ٢٠٠٢ د ې چې هم معلومه شوېفرلو په راپور ک-د مشيت

ا ڼ رېوونکېښبر" لهځو څ "ځ د اکتوبر ترمن٢٠٠٤جوالى او 

د " يتوبټويق او چتش" د ېنټزه موسيقي د پلېيا ت/او

ريال د خرابولو لپاره ېديانو د چاپېختنيک په توگه د ق

 ې په جنگي نصاب کځ اجازه د پوې وه او د دېاستعمال شو

ره، د ايف بي ايي تقريبًا ې برسې پر د79. وهېاى شوړورک

ى و د ړ کار کې يې په گوانتانامو کېانو چټوسو اجنځپن

ديانو ېپه ق " دوىې حمققينو ته وويل چېانصاف د حمکم

ر قانوني ې وخت د نورو سختو غېينځ، ېاگانڼ رېزې تېباند

دو ېديانو خالف په استعمالېختنيکونو په ملگرتيا، د ق

 د ايف بي ايي يو 80."ديل ديېه اورړ په اې او يا يېليدل

 : ې حمققينو ته وويل چې د انصاف د حمکمټاجن

، ېگوانتانامو ته د هغه د ورتگ تقريبًا په نيمه ک

دي ې يو قېه کټ په يوه تياره کوېنټهغه د پل

مکه ځ په ېو په حالت کډکاره د گونښ په ېوليدو چ

 مخ ته لگول شوى و ې يټروب اليټل شوى و، سړ تېپور

 ې د دغسټاجن. دلهږې غېه کټزه موسيقي په کوېاو ت

په نامه " اليکاټمي" دا د ېه وويل چړ په اۍموسيق

درنده موسيقي وه ر څې په ۍ موسيقېزې د تېلډ ېد يو

 ې چې کټز و لکه په يو کنسرې دومره تېاو اواز ي

 په ې هغه او يو بل ملگري يې وويل چټاجن. يږېږغ

  81.ړه راپور ورکړ اېد
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ل ړيرونو تځ په زنېواب ورکوونکو وويل چځر ې شمڼگ

 د ځې يواېه کټ په کوې حال کېديان په داسېشوي ق

ونه ټروب اليټ سېودل شوي چېښ پرېنامعلومو ساعتونو پور

. ولهځ خوۍ موسيقېزېه به تټديل او کوې مخ ته لگېبه ي

 :هړول بيان کډ ېدي دا جتربه په دېيو پخواني ق

.... ي نه د وخت الره ورکه شيړس.... ه وخت وروستهڅ

و ډ بند وي، د گونېه کټه کوړى په يوه وړ سېکه چځ

 درزا وي ۍ موسيقېزېل شوى وي، د تړ تېپه حالت ک

ديل وي لکه ېز لگېونه مخ ته دومره تټيروب الټاو س

وني ېى لړ نو دا س- ېلو پورځ د لسو ېپه ثانيه ک

خو يو . ز نه کويېر اغډېي ړ په سېل کېپه پ. کوي

 ې يا لس دقيقېه ساعت وروسته، لکه شل دقيقڅ

، او بيا ېو کږو، او اوټيو، کوناډوروسته، په پن

ه  اثرېي او بېږ درد شروع کېو کښکرار کرار په پ

او . يړرول له السه ورکټى کمزورى شي، او کنړس. يېږک

ول شروع څغو] يرونهځنو زن[ي، ځېږى خوړ سېکله چ

ا بيا هم ڼي خو رړ کټې هم پېى سرتگړاو که س.... کوي

 ېاو چ... دو شيېي مازغه په خرابړکاري نو د سښ

 .  او سوکان هم ويې لتېکله کله پک

 

 جنسي سپکاوى

ينه ښځ ېب ورکوونکو وويل چواځو ې درېنڅېړ د ږزمون

ى دى، اسالمي ړنو پر مهال سپکاوى کټ د پلېونکو يټپل

 د ې وهلي چډې ملنې يېودنو ته د دوى په هغه احرتام پورښ

يو تن وويل .  د ملس ممانعت کويځو ترمنړو او سښځناحمرومو 
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 ېزياته ي. يړ تفصيالت حبث کول نه غواېښې پې هغه د داسېچ

 ېچر زياتولو، او مهدغه مهال هغېرمپټ ټېهغوى د کو"ه ړک

 پر ېنټ د پلېيو بل تن وويل چ."  زه وارخطا کوملښځې

 ايا زه د ېه چړتنه وکښونکي پوټي پلړ سېمهال تر

 .  نهېنا هغه ورته وويل چېد هغه په و. ى ميړالقاعده غ

 ته راننوتله ټې کوېه په ملکي جامو کښځبيا يوه 

 ې د دې دږونمسه ده، م"وويل، ] ونکيټي پلړس[او 

ما ." يړ ذهن بدل کېداى شي دا دېدو، کېږسره پر

ه روان دي، څ ېدم چې، زه نه پوهړکته کښخپل سر 

 ېم، خو هغړ ونکې سره خربې هغې کاوه چښښما کو

 ما سره په ې هغېرنگه چڅاو . لړل کې ايستل پېجام

ما بيا . ر وخت واخيستډې ې، نو دې کولېانگليسي خرب

 نه کتل، ماته معلومه ې ته مېکته کتل، او هغښهم 

 په ېه وه او که جانگى يډ هغه پوره بربنېنه شوه چ

ل او ړل شروع کړ ما له السونه راوېخو هغ. ه وړغا

ه ساعت وروسته، شاوخوا يو ساعت وروسته، يو څ

 کار ېمسه ده، داس" ويل، ېساتونکى دننه راغى او و

او ما د هغو کسانو خندا ." ي، بس دىېږنه ک

 ې خوا نه يې د بلښېيښ د يو طرفه ې شوه چداىېاور

داى شوه او دا ېما هغه خندا اور. ه ليدلڅدا هر 

 . ره حتقريي جتربه وهډېيوه 

ينه ښځ د ېفرلو راپور ليکونکي تاييدوي چ-د مشيت

 د ېول حتقريي ختنيکونه په گوانتانامو کډونکو خلوا دا ټپل

يکه ړو سره په اړد مسلمانو س "ېدل چې لپاره عملي کېد

 ې د دې خو زياتوي چ82"يړه پورته کټ د خپل جنس نه گېک
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 ېوکي او بړو"او " ي توبټچ" د ېي تگالرو کځاجازه په پو

 د او ايي 83 . وهېاى شوړپه توگه ورک" ضرره جسماني ملس

 د ايف بي ايي تر شلو زياتو ېي او جى راپور ليکي چډ/جي

 په ديانو سرهې قېونکټينه پلښځدوى  "ېانو ويلي چټاجن

ه ړ اې په دېدو ليديل او يا يې کېاندړجنسي ملس يا ورو

 کله هغه ې وويل چټ د ايف بي ايي يو اجن84 ."ديل ديېاور

 د ېانو ورته وويل چټنورو اجن" و نو ېپه گوانتانامو ک

و په ښديانو نه د خپلو پې قې يېونکټينه پلښځ ځپو

و خربو کولو او ټ په پېونو کږتاوولو، د هغوى په غو

ري ې په تېو برخو باندټديانو د بدن په پېًا د قعموم

  85." ديېکولو ليدل

ريال ېلو، سخت حالتونو، د چاپړيرونو تځايا په زن

 پورته بيان شول ېنگه چڅغلط استعمال او جنسي سپکاوى 

ويل " ر انساني حتقريي چلندېظاملانه او غ"يا " تشدد"ته 

 داى شي؟ېک

يوالو ړر نې شمڼ گېخ باندړ په قانوني اېتنښ پوېد د

پر " تشدد"د .  ديړې کېاو سيمه ايزو قانوني اسنادو خرب

 وايي ې په تشريح کېون د دړ ت١٩٨٤ضد د ملگرو ملتونو د 

سخت درد يا تکليف ورسول  "ې ارادتًا پکېهر هغه عمل چ

 الس ې چارواکي پکېچ" شي، که هغه ذهين وي او که جسماني،

 نور 86.ى ويلري يا د يو خاص مقصد لپاره ترسره شو

ه د ړون د ملکي او سياسي حقوقو په اډقانوني اسناد، په گ

ه د اروپايي ړ او د بشري حقوقو په ا87ې معاهدېيوالړن

ر انساني يا ې د ظاملانه او غې په سختو تورو ک88،ېمعاهد

 د ېيوال انساني قانون هم مهداسړن. حتقريي چلند ممانعت کوي
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تذليلي يا حتقريي او ظاملانه، ) جسماني يا ذهين(زياتي 

ول حتقريي يا اخالقي جرب ممانعت ډچلند، او مهدارنگه د هر 

  89.کوي

 ې ه توگه پرړ په بشپېه چڅ هغه –ه دي څدلته مهم 

 کچ ړ د لوېيوالو اسنادو نه، بلکړزور د بشري حقوقو ن

 د تشدد د ېژندل شويو روغتيايي مسلکيانو، چېپه رمسيت پ

 هغه – 90ىړعالج کوي، راوديانو ېبلهاريانو او زندان د ق

 د شخصي زياتي له امله ځې نه يواېاروايي نقصان دى چ

 د ېدو د اجتماعي طبعېرې د وخت په تېي بلکېږدا کېپ

لو، سختو ړيرونو تځو سختو اقداماتو لکه په زنږظاهرًا ل

ريال د غلط استعمال، او جنسي سپکاوي ېحالتونو، د چاپ

 ې دا طريقې چ مطلب دا دىېد د. يځته راځخه هم منڅ

ينو ځوي، او په ړظاملانه، حتقريي، او تذليلي چلند جو

 لکه د ېمهداس. يېږ ته هم رسې، د تشدد درجېحالتونو ک

يوال جنايي عدالت په ړ نېپخواني يوگوسالويا لپاره چ

 :هړه وکړکې پرې ک٢٠٠٢

 وشي او يا د ېايي په يو واحد اقدام کښ] تشدد[

 په ې، کوم چې کرو اقداماتو په اجتماعي صورتډې

 ضرره ېايي بښ له سياق و سباقه ېشخصي توگه او ب

 د ېدوايل، د دږه چلند د وخت د اوړد ناو.... کاريښ

ولونو او سختوايل اندازه بايد په شريکه ډتکرار او 

  91.اى واخيستل شيځاو يو 

 ېد د" هرينان رييس ليکي، ېټې کمېيوالړ صليب د نۀد سر

د :  تيوري نه دهځېتعمال يوااس) اىځيا يو (طريقو شريک 

 د ې وروستيو کېثيت په دېقانوني ح" زوېو اغډگ "ېداس
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، سختواىل او ېپه پاى ک....  راغلى دىېارنه کڅولس په 

د [دا شوى تکليف به ېله امله پ]  شريکو عملونوېد د[

 ډوډ سره خاخما گۍ يقنيې بېثيت د موجودېقانوني ح] ديېق

 92."کوي

 

  او هتديدنهټد هبرنيو حکومتونو پل

وادونو د ې د خپلو هېواب ورکوونکو وويل چځر ې شمڼگ

رته ېتنو پر مهال ورته بښاستازيو خلوا دوى نه د پو

يا مرگ /د اوې د قېدو په صورت کېواد ته د سنتېه

 ې دېل کې په پډد دفاع سکرتر رمسفيل. ونه شوي ديښگوا

  ته د هبرنيو حکومتونو د استازو د ورتگ خالف و،ېدخانېق

 د ې چړ د هغو ليدنو سره اتفاق وکځې يواېخو بيا ي

 يو 93.ېد مقصد لپاره و) ېنه د مشور" (استخباراتي"

واد يو چارواکي ورته ې د هغه د هېدي وويل چېپخواني ق

 نو بيا ېل شړ ته راوږرته مونې ته بېکله چ: "وويل

دي ېيو بل ق." نگه راوباسوڅ ې درنه خربږ مونې چېږېپوه

ى ښ حکومت د زورونو له امله خپل وطن پري هغه دېوويل چ

 او له هغه ېدخانې امريکايي قېو خو بيا په افغانستان ک

 په ځبيا يوه ور. ل شوړايه گوانتانامو ته يوځ

 ېواد د يو حکوميت پالوي مخې هغه د هغه د هېگوانتانامو ک

 ښي ورته گواړ د پالوي يو غېهغه وويل چ. ل شوړته راو

د پالوي .  ته به نقصان ورسويۍ کورن هغه او د هغهې چړوک

ه ښاو ...  په زور ونيسمېزه به د: "ي ورته وويلړيو غ

 سره ۍ نو تا او ستا د کورنېرته راغلې که بې چېږېپوه

 سره ې تن گومان کاوه چېد"  که نه؟ېه وشي، پويي شوڅبه 
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 ې يښښان د وژلو کوځ سره به ووژل شي نو د ۍ کورنېد خپل

تنو لپاره ورغى، ښوى روغتون ته د پو پالېپه سبا چ. ړوک

 نه د هبر راوتلو ې بسرتې او د خپلړېل کې پېنو هغه چيغ

دي وروسته ېدا پخواىن ق.  وشوې خو خمنيوى يړ وکې يښښکو

ل ړ د ذهين ناروغانو لپاره دى يوېي بالک ته چړانگځيو 

 94.ړر کې يو نيم کال تېشو، او هلته ي

ل شول د بوش ړ گوانتانامو ته راوېديان چېهغه ق

نو لپاره د نوي ټ د هغو چارواکو د نيولو او پلېادار

 د القاعده ې کوله دوى يې ادعا يې راتلل چېسيستم الند

 ې حال کې په داسېادار.  نيويل ديېه کړاو طالبانو پر جگ

، د ېکاره ماتولښ ې يې قاعدېونونو سختړ د ژنيوا د تېچ

 د ېه چړه کړودخانه جېه دا قټولس د نظر نه تقريبًا په پ

ور معلومات ټديانو عزم ماتول او گې د قېدلو موخه يړېجو

دو شرايط سخت نه ې نوي سيستم د اوسېد.  راايستل ووېتر

 که راونه پارول ېديانو مذهيب احساسات يېل، د قړسخت ک

نو هغو ټ د پلېديان يې ورورساوه، او قېنو زيان خو ي

 ېپه د. ې وېو منظور شې نوېل چړطريقو ته خمامخ ک" سختو"

د د ې باب د قې پسېپه د. ز ژور وېدو اغې د اوسېسيستم ک

خونو جاج اخلي، په ړو نورو اڅز د ې د اغېسيستم او د هغ

ديانو ې، د قېدلېنگه ورکول کڅ ې سزاگانې چېون د دډگ

 . ېلځ ېدو لپاره د هغوى هلې کېروغتيايي حالت، او د خوش
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  نشتهوتل: گوانتانامو: لورم بابڅ

دخانه د ې د متحده اياالتو قېاپو کټگوانتانامو په 

 د ې هدف يټولو غړ د جوې اداره ده چېد يوه داسېه قړبشپ

د .  پوره کول ديېتياوړونکو او د هغوى د مشرانو اټپل

ونکو ته د ټ قواعدو او اصولو ساتونکو او پلېدخانې قېد

ى ړ ورکېخ واک په الس کړديانو د ژوند د تقريبًا هر اېق

 ې د دېديانو نه چېر د هغو پخوانيو قېات شمزي. دى

د ې د قې شوي په گوانتانامو کې لپاره ورسره مرکېنڅېړ

 ې وخت په وخت به پکې وبلله، چې او سپکوونکېجتربه خپلسر

 د کمپ د ېر پکېيو شم. دهېذهين او جسماني تکليف ورکول ک

واب د مقاومت په اجتماعي او ځ انصافيو ېپرسونل د ب

خه څ د امرونو د نه منلو ې، چړتو سره ورکشخصي اقداما

ونو ښښ تر کوېانوژنځو د اعتصابونو او د ړتر د نه خو

ديانو په جسماني او ذهين ېد د قېد کلونو کلونو ق. دلېرس

 د عالج لپاره د دوى اتکاء ېکه چځى ړز کېروغتيا بد اغ

 ېديانو د کومېمهداراز ق. صرف د کمپ په پرسونل وه

 د ثابتولو لپاره په ۍ گناهې بې د خپل پرتهېحمکماتي الر

 ې کولو طريقه هم هغسېد دوى د خوش. کلونو مبارزه کوله

 . لو وهړ ته د وې جزيرې دغې يېنگه چڅ وه ېخپلسر

 

 ېسزاو

 لپاره ورسره ېنڅېړ ې د دېخه چڅديانو ې ق٦٢د هغو 

 د خمتلفو خالف ې گوانتانامو کې شوي نولسو وويل چېمرک

ر دى ې شمټدا يو غ.  ديېاى شوړ ورکېورزيو له امله سزاو
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 ېتنښه پوړواب ورکوونکو نه د سزاو په اځولو ټ د ېکه چځ

واب ورکوونکي نه په مشخصه ځکه د هر يو . ې شوېنه و

 ې واى نو بيا به د داسې شوېتنښه پوړتوگه د سزاو په ا

ديانو ېول د قډد سزا زيات عام . ر زيات وډېر ېو شمېښپ

 د کمپ پرسونل ې کول وو چې برخېبه نه څنا د هغه ېپه و

 ساتل ېد کېانله قځ، او په ېويل" ېاسانتياو"به ورته 

 ېو پورځرشو ورېو نه تر دځو ورڅ عمومًا به د ېوو چ

 د قواعدو د خالف ورزيو په ې چې حال کېدو، په داسېرس

د ې قېي ضرورت پرله پسځپو "ې امله چې، او يا لدېصورت ک

د اجازه هم ېانله قځو د ځ د ال زياتو ور1،"يڼروا گ

 .ورکوله

 ې د ذهين روغتيا د مسلو عالج يېواب ورکوونکو چځدوو 

 ې وه چېاى شوړشوى وويل د هغه چلند له امله سزا ورک

 د ېدي وويل چېيو پخواني ق. رول نه درلودټ کنېهغوى پر

: ې وهلې به يې او چيغۀرول نه الرټان کنځ په ې يېشپ

اى ته ځو هغوى به د سزا  به زه غلى نه شوم نېکله چ"

نا ساتونکو د هغه په ذهين ېدي په وېد يو بل ق." بوتلم

 خپل سر ېما يو مرض درلود چ: "ې وهلډې ملنې باندۍناروغ

عسکر به راغلل او .  نه واههېوال او دروازې د دېبه م

. ې وهلې راباندې به يډېوىن مي او ملنې زه لې چېويل به ي

 ېدمل، په هغوى به مې قهروډ زه په ملنې امله چېنو لد

هغوى به زه د شلو يا . ې اوبه وراچولې پرېتوکل يا به م

زما يو .  واچوملېد کېانله قځو لپاره په ځه ويشتو ورځپن

 ." دهېل دوه دا جتربه شوځ
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ه ټد کوېانله قځ د هغه د ېواب ورکوونکي وويل چځيو 

 نه څ هيېنور پک.  وې پکټره خيه وه، او يو اوسپنيز کډې"

د ې د قړ توغړبس يو لغ. هڅنه صابون او نه بل . وو

 يو ېه کټد په کوېانله قځ د هغه د ېيو بل وويل چ." بالک

هغه .  نه وې پکټ، لکه يو قران، خو کېو" ېاسانتياو"ه څ

 خيه وه او په اوسپنيز فرش به اوده ېه يټ کوېوويل چ

 په وخت يو عسکر د هغه ې شپېهره شپه به د نيم. ۀدېک

 ورکوله او ېه کمپله به يړ ته ورتلو او يوه وټېدکوېق

 ې ترېرته به يې راتلو او بې بجېبيا به سهار در

 . اخيستله

 د ې پايله يې وو چېولونه داسډر ې شمڼد چلند گ

 ې د بند په صورت کېو کټد په کوېانله قځگوانتانامو د 

 د اجتماعي احتجاجونو نه د خمالفت د ې کېپه د. راوتله

 محله او ې راتلل، لکه په ساتونکو باندېورشخصي اقدام پ

ه ړواب ورکوونکي هغه کيسه بيان کځيو . د حکمونو نه منل

 :ړنگه هغه او د هغه ملگرو شريک احتجاج وکڅ ېچ

ون به ټ، د قران لېدا کولې پځېنظامي پوليسو ستون

] ديانېق[ تکليفول، او ېبه ي] ديانېق[ کاوه او ېي

 او ېبه چيغ] يانودېق[او ....  هبر ايستلېبه ي

 او ې ورکولې لتېته به ي] وټدکوېق[، او ې وهلېسور

ه ړ اې په دږ مونېنو کله چ.  کاوهېمقاومت به ي

 ږتل، نو مونښ د هغوى مرسته کول غوږدل، مونېواور

 . ړې ورکېو ته مو لتټدکوې او قړې کړې جوېهم چيغ
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 ې يې کډۍوډ گې په دېژندل چېساتونکو هغه کسان وپ

ايونو ته ځد ېانله قځ د ې وه او باالخر يېبرخه اخيست

 . بوتلل

انله ځولو په وجه ړ د مستو جوېدي وويل چېيو بل ق

اى شوي وو او ړ ته شوده راکږمون: "د ته اچول شوى وېق

د .  واچاوهېمبو په شودو کېمبو و نو ما لېما سره يو ل

.  مستو سره روژه ماتولهې شول او ما دړ نه ماسته جوېد

 ې يوېيکايي عسکرو زما دا کار وليده نو زه ي امرېکله چ

 بند ې او شپځې شل ورې ته بوتلم او هلته يټېتياره کو

نگه وروسته له څ ېه چړيو بل خپله کيسه بيان ک." مړک

 او ۍ د ناهيلې يځ يوه ورېد ته واچول شو چېانله قځ ېهغ

 د ې نه و چېلډديانو د ېهغه د هغو ق. که شوهډصرب کاسه 

 ته ۍ ودانې خاصې وه او يوې صفا شوېر يدو الې کېخوش

دو امر ته ې کېو د خوشځو ورځهغوى په ور. انتقال شوي وو

 ما کوم ېه دا وشوه چځستون: "هغه وويل. انتظار ايسته

نو . دلږېزما مال او پوزه خو. تل هغوى نه راکولښشيان غو

خو هغوى زما لپاره . هړتنه وکښ غوې طيب معاينېما د يو

 د ېزه دومره مايوسه شوم چ. تهښور نه راغټاکډ

تلو ښ د مسوول تن، د قوماندان، د راغوېنه م] ساتونکو[

خو هغوى هغه ته هم . مړو زه ورسره خربه وکڅه ړتنه وکښغو

] دان تهېم[، هبر ړنو بس ما تلويزيون ته الس ک. نه ويل

 ېد د." ړ کېاو مات م] وويشت [ېمکه مځ راوويست، په ېم

 ېرې تېد کېانله قځ په ځېلس ورځپن تن ې دېپه نتيجه ک

 وجه سزا ېواب ورکوونکي وويل هغه ته په دځيو بل . ړېک

 ې توکلړې الې يېينه ساتونکښځ په يوه ې وه چېاى شوړورک
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 طريقه ېيرونو په داسځدي په زنې يو بل قې هغېکه چځ ېو

يرونه په زوره زوره ځ زنېهغ: " وهې تکليفوونکېلو چړت

 ې، د دې توکلړې الېما په هغ. ېل وهېکل او هغه چيغښرا

 د ې ساتونکې هغېواب کځپه ." يړ کې هغه خوشېچ... لپاره

 دا ېته، چښله راوغوډ) ايي ار ايف(واک ځني غربگون د ړبي

 . بوتلوې ته يټېد کوېانله قځ ونيو او د ېدي يېق

 

 لهډواک ځني غربگون د ړد بي

وي ه يا زيات ساتونکي ځله پنډواک ځني غربگون د ړد بي

په توگه " ېلډو نه د راايستلو د ټدکوېق" په شريکه ېچ

 مهارت لري ېديانو په راايستلو کېد هغو ق"کار کوي او 

 ېکاري چښ ېاو يا داس"  جنگيايل يا مقاومت کوونکي ويېچ

الونه ډ په خوندي وسايلو مسبال او کلک 2. ورسره ويېوسل

 د هغو ېواک اجازه لري چځني غربگون ړورسره، د بي

کوي او " مقاومت "ېي کوم چځو ته ننوټدکوېديانو قېق

 ېاندړ له ننوتلو وېلډ ې ته د دېدخونېق. يړ کې يېالند

 3ولډ د مرچو د اوبو د ې ته نژدېدي پوزېيو ساتونکى د ق

يو پخواني .  وباسيېه يښو له هوڅيو سپرى شيندي 

 ې وويل چې لپاره ورسره مرکه شوېنڅېړ ې د دېساتونکي چ

. ده" زمنهې زياته اغېلځلس " نه ېو د هغږدا سپرى د م

 يادونه ډې غونې روزنيزېواک د يوځني غربگون د ړهغه د بي

 ېر دڅېو د دارو په ږ د مې په هغه باندې چېرېه چړوک

 زه ېو پورځ ورېتر در] سپرى [ېد: " وهېشيانو سپرى شو

 ېوله شپه ما چيغټپه دغه ....  اچوالى ومېپه عذاب ک
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 حال ېپه داس."  ومېهم په پوره عذاب ک ځ او بله ورېوهل

 خو 4واک استعمال د سزا لپاره نه دى،ځني ړ د بيې چېک

و غلطيانو او ړو وړ د وېواب ورکوونکو وويل چځر ېيو شم

. تل شوى وښواک راغوځ په خالف دغه ېخمالفتونو له امله ي

نگه به څ ېه چړه ياده کېښواب ورکوونکي هغه پځيو 

ديانو د هتديدولو لپاره په ېال د قساتونکو د ملبا پر مه

 به ږ مونې چې کځد ملبا په من: "ې اوبه بندولېهغوى باند

.... ړې کېاوبه بند] ساتونکو به[ان صابون وهلى و، ځپه 

 به د سخت ږ نو مونېکه اوس را ونه وت"هغوى به ويل، 

 نو د ړديانو به انکار وکېکه ق."" وړواک راوغواځغربگون 

له به د دوى د نيولو لپاره ورغله، بيا ډواک يوه ځني ړبي

 ورله ېته به يښل او د مخ ويړ ته يوټې کوې بلې يوېبه ي

 نه ېد د. دلړېه به فيلمونه جوڅ هر ېد د. وخرييل

 . دلې اچول کېد کېانله قځوروسته به بنديان 

 ېديانو د بې که د ق– 5 بندولځېد يا يواېانله قځ

 د –ولو لپاره و ه کولو، ماتولو او که د سزا ورکښهو

 ېنېښ اندې سختېدو سره په گوانتانامو کېرېکلونو په ت

 د ې ک٢٠٠٣ايي سي ار سي په اکتوبر . ړېدا کېراپ

ي ېږ پر مهال، ويل کېگوانتانامو د چارواکو سره د ليدن

ه د گوانتانامو ړد په اېانله قځد وخت لپاره د ږ د اوېچ

 خو په 6،لړنو نه خرب کېښامريکايي چارواکي د خپلو اند

ديان د دوى ېق.  هم دا عمل ليدل شوى دىې ک٢٠٠٨اکتوبر 

 تشو ې په داسېم ملرب کمپونو کږم او شپځنا په پنېپه و

 ې پکېاگانڼ رېد په توگه ساتل شوي چېانله قځ د ېو کټکو

 د گوانتانامو د ې ک٢٠٠٦ په 7.ېدلېکله هم نه بندڅهي
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نو د يو  د ملگرو ملتونو د ماهراېديانو په حالت باندېق

د شرايط د ېد دوى د ق "ې وويل شول چېمي په راپور کټ

دا ...  ديړې کېزې اغې ژورېرو په ذهين روغتيا باندډې

ينو ځپه ] دېانله قځد وخت د ږون د اوډپه گ[شرايط 

 ې کال ک٢٠٠٣ په ځې، يواۍ ذهين ناروغې د سختېحالتونو ک

 د ېانوژنځو، د ېښان ته د زيان رسولو پځ زيات ٣٥٠تر 

دمهاله ږونو او د پراخو، اوښښانفرادي او اجتماعي کو

  8.اعتصابونو سبب شوي دي

 د ېر چټاکډ گراسيان، د اروايي ناروغيو يو ټوارټس

 جتربه ۍزو د ارزيابې د اروايي اغېد په سختو شرايطو کېق

 توگه ړېانگځد، په ېانله قځ ېدىل چې نتيجه رسېلري، په د

د ذهن فعاليت "دود وي،  هم سخت حمې حترک او فعاليت پکېچ

 او زيات ږ او د ل9رسوالى شي" زېته ژور ضرر رسوونکى اغ

. دالى شيړېوخت لپاره د اروايي او جسماني نقصان سبب جو

 په ې ک٢٠٠٧ په ېه اويا متخصصني چځد طب او قانون پن

 ېدل چې نتيجه ورسې شوي وو په دډ راغونېاستنبول ک

الى شي، پرته له ړاو رځې روغتيايي ستونېسخت"د ېانله قځ

اى، او پرته له خمکنيو ځمشخصو شرايطو، پرته د وخت او 

خونو ړد د روغتيايي اېانله قځ د 10."وځموجودو شخصي ستون

 او ۍ ادراکي ناروغې په عالمو کې د دې وايي چېنڅېړ

 ېدلو کېشاني، عداوت، گنگستيا، پوهېوارخطايي، سخته پر

دل او ې خوب ورکدنه، دېمشکل، زيات حساسيت، داخلي پار

د په ېانله قځمنفي روغتيايي اثرات د  "11.جنون شامل دي

 ې په داسې راتالى شي، او د روغتيا خطرېو کځو ورڅيو 

  12."داى شيېدو سره زياتېرې په تځې ورې د هرېحاالتو ک
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 لپاره ېنڅېړ ې د دېارنواالنو نه چڅد هغو اتلسو 

 ې حالت ي د مؤکالنو ذهينې شوي دولسو وويل چېورسره مرک

په دوى . د له امله خراب شوى وې د قېپه گوانتانامو ک

انله ځد وخت لپاره ږ د اوېول وويل چډ هنو په واضح ېک

د د دوى د مؤکالنو ذهين حالت په خاصه ېانله قځساتل او 

 :هړ بيان کېارنوال دا خربه داسڅيو . ى وړزمن کېتوگه اغ

ى په دو.... ېه مسئله اوس دا ده چټئ، غېږ پوهېتاس

دوى دلته په عملي ....  ديېم ملرب کمپ کږ لوى شپېد

 دوى د ېزما مطلب دا دى چ. اى شوي ديړ کځېتوگه يوا

ى د ړ سېرته چې وو چېر دغو شيانو کڅې په ېپنجر

 ورسره ېو تنه ليدالى شي او خربڅ نه اخوا ېاوسپن

ه ړ په بشپې دي چېو کټ کوېکوالى شي خو اوس په داس

 نور ې هغوى پکې ده چۍکړه کړه و دي او يوېتوگه بند

 ې يې الندېد درواز] ځېيوا[خلک سم نشي ليدالى، او 

 .  ديځې يواېدوى په حقيقت ک.... دالى شيېاور

 د ېه چړه بيان کېښ پېارنوال يوه دردوونکڅيو بل 

 احساس ېد او د دې قځېهغه په گومان د هغه د مؤکل د يوا

 د گوانتانامو کله به همڅ هيې وه چېدا شوېله امله راپ

 :نه خالص نشي

 ېړ د پېه دپاسه يو کال راهيسڅد ] زما مؤکل"[

 هغه ې ساتل شوى و چېه کټدکوې قېوال په يوه داسېد

 ې خربېديانو سره يېه ليدالى نه شول، نورو قڅ ېتر

 دوه ويشت يا ځې کوالى، او هلته به هغه د ورېنه شو

ولنيز شخص و او دا ټهغه يو . لريويشت ساعته وڅ

، په ېپه اصل ک.  يو ظلم وېد په هغه باندېانله قځ
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ه ړول ژوند په اډ هغه ما سره د دغه ې چېيو مالقات ک

 ويل، ې راته وکاته او وې يۍ نو په ناهيلړې وکېخرب

" نگه ساتالى شم؟څدو نه ېوني کېان د لځزه خپل "

. داىې کې نه شي پاتې داسېه چړه وکړکېباالخر هغه پر

 هبر ې ترې زه په نيمه کېمهال چنو د يو مالقات پر 

زه يو . لړ مات کېاوه او السونه يځړان وځم هغه ړال

دىل او ځړې ېرته ورغلم او هغه مې وروسته بېو دقيقڅ

کته کولو ښ د هغه په راږمون. ه وليدښ هوېب

.  شوېدلو، د هغه جراحي وشوه او ژوندى پاتېوتوان

ر لوڅ وروسته هغه ېلد. ه دهېښ پ٢٠٠٥دا د اکتوبر 

ول د ټل، او دا ړونه وکښښان وژلو کوځل بيا هم د ځ

 هغه ته ويل ې امله چېلد...د له امله ووېانله قځ

 ې مهدغسېول عمر به په گوانتانامو کټ ېشوي وو چ

 کوم دليل نه و ې د هيلېروي او د هغه په مزغو کېت

 ې هغه خوشېپه جوالى ک] ٢٠٠٧[ کال ېد د.  شوىېپات

 . ه دىښر ډېاو دى ] په کور[شو او اوس 

 

 و اعتصابونه او نور شريک اقداماتړد نه خو

و انفرادي او شريک اعتصابونه په ړد نه خو

 د احتجاج يوه عامه ې د هغه وخت راهيسېگوانتانامو ک

دل شروع ېخه رارسڅل ې د پ٢٠٠٢ديان ورته د ې قېه وه چڼب

 د مشايل ېد جنايي چارو کارپوه کريان مکواى، چ. شو

 کتاب ليکلى، ې يېيپبليکن زندانيانو باند په رډنېايرل

ديانو لپاره ېايي د قښو اعتصابونه ړ د نه خوېليکي چ

 د ېرته چېه شي چړ جوې حاالتو کېپه داس"يوه عقلي الره 
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زندان دننه اقدامات هغومره سياسي امهيت ولري لکه د 

 په ١٩٧٠ د 13." ويې تنگې الرېه، او نورړزندان نه هبر جگ

ديانو د ېديانو د دوى د سياسي قېي قډنې ايرلېاواخرو ک

ل ړل کېر احتجاجونه پې شمڼ گېاندړثيت د نشتوايل په وېح

په توگه استعمال " مقاومت د آلو" د ېانونه يځاو خپل 

ايونو ته د ځزندانيانو د جامو اغوستلو او ملبا . لړک

 د احتجاج په توگه د ې يټې کوې او خپلړتللو نه انکار وک

  14.ړې کېکډ نه غولو او متيازو

 ېه يړ د گوانتانامو په اېنيم د هغو کسانو نه چ

و په ړوابونه ويلي د نه خوځ ېنه کڅېړ په ږزمون

و نه تر ځو ورڅ د ې کوم چې برخه اخيستېاعتصابونو ک

 ې يو هم دا ونه ويل چېپه دوى ک.  ووېو پورځوارلسو ورڅ

 توگه په ړېانگځ په ې، خو داسېاى شوړ ورکډۍوډپه زور 

تر .  شوي ووېو اعتصابونو کټو په غړ د نه خوې ک٢٠٠٥

و د ړ د نه خوې، په گوانتانامو کې پور٢٠٠٥سپتمرب 

 تنو ١٣١ ېولو زيات يانټر تر ېاعتصاب کوونکو شم

 د ې يېو پورځو ورې مسلسل درېدىل و چېديانو ته رسېق

 د نه ې پور٢٠٠٨ل ېتر اپر. خوراک کولو نه انکار کاوه

ر تقريبًا لس تنه و، ېديانو شمېکو قو د اعتصاب کوونړخو

ل په پوزه ځ دوه ځ به اعتصاب کوونکو ته هره ورې کېپه د

 د 15.دهې خوراک ورکول کېلو له الرډيوب د ورمنټ د يو ېک

 لپاره ورسره ېنڅېړ ې د دېديانو نه چېهغو پخوانيو ق

 .  نه وېخه وروسته په بند کڅ ٢٠٠٧ دي يو هم د ې شوېمرک

و په ړيونکو وويل د نه خوواب وځ سروى ېد د

 وجوهات د قران سپکاوى او د ټ د شرکت غېاعتصابونو ک
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ديانو ېينو قځ.  مداخله وهېديانو په مذهيب اعمالو کېق

 د هغوى د شخصي ېى و چړو اعتصاب کړ امله هم د نه خوېلد

وجه تل مهدا يوه وه : "يو وويل. يړد پر ضد احتجاج وکېق

و ړديانو د نه خوې قېله چک."  نه ميړاى وځ ېزه د د: ېچ

 ېولو باندټيو اجتماعي اعتصاب تنظيمولو، نو بيا په 

 ې داسېر پکېيو شم.  واخليې برخه پکېده چې کږعمومي غ

و ړ د نه خوې ويل يېد هغو نه چ. ونو ته پام نه کاوهږغ

 نه ېر د دې شمڼى گړون نه دى کډ گې يېپه اعتصابونو ک

ر مشکل کار و ډېتوگه  دا په جسماني ې گوندې چړانکار وک

 . تلښان بچ کول غوځ د اجتماعي سزا نه ېاو يا ي

ه ړو د يو اعتصاب کيسه وکړواب ويونکي د نه خوځيو 

وان هلک ځدل وو، يو ېدي وهل کې د يو ملگري قې سبب يېچ

 نه د ټېدکوې قې د خپلېنو ته د تللو لپاره يټ پلېچ

 :خه انکار کاوهڅوتلو 

و ټدکوې او ما سره د قوان عرب زنداني وځهغه يو 

هغه اولس کلن يا اتلس کلن .  وېپه يو بالک ک

 ېزه ب"وويل، ] ساتونکي ته[هغه .... دهېکارښ

ر قانوني ېهغوى زه په غ. گناه مي او نيول شوى مي

له "  کوي؟ېتنښ پوې رانه دغسېتوگه نيوىل مي نو ول

يان په وسله والو جامو ځ وروسته شاوخوا لس پوېدغ

 ته ننوتل او ټېدکوېهغوى د هغه ق. ولکاره شښ راېک

او ما پخپله وليدل . ړل وکې پېد هغه په وهلو ي

 ږنو مون....  نه وينه راووتلهټېد هغه د کو... ېچ

 ېچر اچول شوى و او په مال کېرټ هلک په سېوليدل چ

يرونو ځدى نه شو، هغه په زنځېهغه خو... ل شوى وړت
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ل ړته يوبيا هغه روغتون .... ل شوى وړو تړاو پ

و ړديانو د نه خوېر قې شمڼ وروسته گېاو له دغ. شو

 ړون ونه کډ گېما په دغه اعتصاب ک... ړاعتصاب وک

ما ....  زه خپه ومېکه چځل ړ ونه خوڅخو ما هم هي

کله ونه ليدو، هيچا بيا ونه څبيا هي] ديېق[هغه 

 ې چې وهلې چيغېسپيکرو کډخو هغوى به په لو. ليدو

ول ټ.  وخورئ، هغه هبرت شوى دىډۍوډه دى، خپله ښهغه 

زول ډوالونه په لتو ېديان سخت غوصه وو هغوى دېق

ه ړاو عسکر به د تاالر په يوه غا. ې وهلې يېاو چيغ

 .  ته نه راتللځ وو، د تاالر منړ والېک

ديانو په ېو د اعتصابونو نه عالوه قړد نه خو

 د ېاندړدونکي چلند په وې هغوى سره د کېگوانتانامو ک

وخت په وخت به . ي ووړتجاج نور شريک اقدامونه هم کاح

" موربه" هغوى به ېول چډديانو د بالکونو کثافات گېق

ي ارواپوه ځپو.  ورگوزارلهېبلله او په ساتونکو به ي

و څ د ېه کډ په دغه اې ک٢٠٠٣ په ېمز چېج. ري سيېل

ام د ښ يو ماېاکل شوى و، وايي چټمياشتو لپاره 

ديان په ې ليدل قې وېور روان و چو د بالک په لټدکوېق

 : دغه مردارى ورگوزاريېساتونکو باند

ل ېه خربه پڅ بغاوت په ېدم چېپه دغه شپه، زه نه پوه

 ساتونکي او نور کارکوونکي د ېشو، خو ما وليدل چ

....  کويې، غول او نور مردارى لريېانونو نه متيازځ

وروسته نظامي پوليسو سره د خربو نه راته معلومه 

شيان په يوه : طريقه مهاغه يو شان وه.... ېشوه چ

 ې واچوه، او د تشناب کاغذ ورسره ولگوه چېپياله ک
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 ې تشې ازادښې کلک وي، ېد وار کولو په وخت ک

ه ټدکوېه، بيا دا مردارى په خپله قړ وکې پکېمتياز

 ېبيا يو داس.  مخريه شيېه چړ کټ وخت لپاره پږ د لېک

 پامه ې ساتونکى بېه چمناسب وخت ته انتظار وباس

 د هغه سوري په واسطه ېي... اپهڅي او ناځي راگرځگر

.... ېباند" په يو شغ"ي ېږ درکول کې پکډۍوډ ېچ

 16.ورووله

ر ډې راپاراوه، ې اجتماعي مقاومت يېهغه وجوهات چ

 : دهېيوه کيسه داس. وو

ل د اتو ساعتونو ځ په يو ېاى کځ په ېنټزه به د پل

ىل، موسيقي به ړيرونو تځپه زنودل شوم، ېښلپاره پر

 په پرله ېداس. يشن به خيين شيندلهډدله، او ايرکنږېغ

به د ] ول چلندډ[دا . دلې کې مياشتې توگه درېپس

و اعتصاب نه، ړده، دا به د نه خوېاحتجاج سبب ک

ول ټ ېمطلب دا چ.  اعتصاب وۍ دا به د نه مهکارېبلک

 نه ېنو د جملسونو پر مهال خربټبه د پل... بالک

نو ته ټى په زور پلړس.... بيا به هغوى . ېکول

ته به ښ ورخرييله، د سر ويېيره به يږي ړد س. بوتلو

. دهړې فيلم جوېمره به د دېاو په ک. لړ هم پاک کېي

ي، ېږرنگه چلند کڅي سره ړ سې تناسب سره چېنو په د

 . يځ ته راځول اعتصاب منډهغه 

ديانو ې قېچه ړيو بل تن د هغه شريک اعتصاب کيسه وک

يانو ځينه پوښځ د ې او وجه يړخه انکار وکڅ د ملبلو ېپک

ديانو ته د هغوى د ېو که قڅهر . ون وټخلوا د قران ل

 :اى شوه، خو اعتصاب کامياب وړاقداماتو سزا ورک
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 د اعتصاب سزا ې ته يږ، هغوى ومنل، خو مونېبل

 گاز استعمال ې هبيونکېکښ اوږهغوى په مون. هړراک

و ټدکوېو قړ او په وې وخرييلې يېيرږ ږناو زمو. ړک

 بند ې يې، کې وې يخېرډېر او څې د پنجرو په ې چېک

. يشنونه ووډ د سرونو دپاسه ايرکنږو؛ هلته زمونړک

تو نه ې د شپې امله کامياب شو چې اعتصاب لدږزمون

. ړ وکښښانونو وژلو کوځديانو د ې قېتر اويا پور

خه څ د چت  د خپلو جامو په واسطهېتل چښهغوى غو

ي افسر ړپوړ لوېوي، نو مهدا وجه وه چځړانونه وځ

 . ون نه کويټ به نور د قران لښځې ېومنله چ

 

 روغتيا

ل ځي ړ د لومې کۍ په جنور٢٠٠٢ د ېد هغه وخت نه چ

ديان راورسول شول، د روغتيايي ېلپاره گوانتانامو ته ق

ده معيار ېديانو ته ورکول کې قې په گوانتانامو کېعالج چ

 طيب ېواب ويونکو وويل چځر ې شمڼگ. ول وډول ډه واىل ښ او

کارکوونکي به ژوند اخيستونکيو ناروغتياو ته ژر ورتلل 

. ې وښې ېيکړ اېرانو سره يټاکډ نرسانو او ې ويل چېاو و

 دوى د هغه ېواب کوونکو وويل چځ اتلس تنو ېنڅېړ د ږزمون

مني ده، مطې ورکول کې په گوانتانامو کېخه، چڅطيب عالج 

 طيب کارکوونکي ېديانو وويل چېينو پخوانيو قځخو . وو

.  سم عالج ورته نه کاوهېناجتربه وو او قصدًا به ي

 ېدىل، بډېنځ ې عالج يېواب ورکوونکو وويل چځدرويشتو 

و دا هم وويل ځپن. اى شوىړخي نه و ورکېاثره و او يا ب

ده ېه معلومات نه ورکول کړو په اړکې دوى ته د طيب پرېچ
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ر ې شمڼ د ايف بي ايي گ17.ښ نه و خوېو طريقه کار يا

ه ړديانو ورته د عالج د نشتوايل په اې قېانو ويلي چټاجن

  18.ي ووړشکايتونه ک

 

 جسماني روغتيا

 ې په خاصه توگه په گوانتانامو کځېونو ستونښد غا

لو څښ د ېواب ورکوونکي تور ولگاوه چځيو . ې وېعام

 ېل چړ خراب کېونه داسښااوبو د هغه غ" وړمردارو او کک"

ديانو ې زياتو پخوانيو قې چې حال کېپه داس.  ويستلېو

ر نورو شکايت ېده، يو شمې کېونو عالج يښ د غاېويل چ

ونو د عالج اسانتيا ښ د غاې ورته ويل شوي وو چې چړوک

ونو ښ ويستل دي، او يا به د غاې الر يۍينځنشته او يوا

 وخت عالج ان ېينځ  املهې لدېر ته انتظار باسي، چټاکډ

 ې چړدي شکايت وکېيو پخواني ق. دهډېنځ ېتر يو کاله پور

 . لړونه له السه ورکښو غاڅتيا له امله هغه ډنځد عالج د 

 خمکيين طيب حالتونه ېديانو وويل چېر پخوانيو قېيو شم

ي ډ تر مرضونو او ساه لنې د معدۍشانې پرې د سختېکوم چ(

 ې يا خو بې گوانتامو کپه) دلېاو د نظر تر خرابويل رس

دي د ېيو پخواني ق. دهې خراب عالج کې وو يا يېعالجه پات

 متاثره کول، ې د هغه رگونه يېخپل يو پخواني مرض، چ

ونو يادونه ښښ کوټې گې د خپلو بېتنښلپاره د عالج د غو

ي ړ کې د بدبينه ساتونکو د مطمني کولو لپاره يېه چړوک

ل شو، نو د هغه ړته يو هغه باالخر روغتون ېکله چ.  وو

 د هغه د حالت په ې چېاى شوړ ورکېخربه مسه وه او دوايان

 ېواب ويونکو وويل چځينو ځ. هړ مرسته وکې يېه کولو کښ
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و د زمخونو ښو او پډ د مال، گونېپه کندهار او باگرام ک

 :دي وويلېيو پخواني ق. له امله له زوره لويديل وو

 د دومي ډېايي ايانو زه د باگرام د هوځ پوېکله چ

. ې وېل شوړ تې کلکېمل نو زما سرتگړکته وښ نه ړپو

يانو زه ځ زينو ته راغلو نو پوږ مونېکله چ

. ه چل وشوڅ ېومت او په مال مېکته پرښودمل او ېښپر

ه او معلومه ړ هغه زما ايکسرى وکېپه گوانتانامو ک

.  دهې خايل گاه شوې مېوکي کډ د مال په هېشوه چ

هلته . ړې راکې دواگانې کوونکې لريهغوى ما ته درد

 ېلور وارڅ يا ې درې زه يېر و چټاکډيو سپورتي 

 . ه نه شومښورزش ته بوتلم، خو 

 ېه کښ گوانتانامو ته د هغه په پېيو بل تن وويل چ

. ل شوى وړ راوېچر کېرټ د يو زخم له امله په سۍد مرم

و وروسته چارواکو ته ځ له اتو ورېد کېانله قځپه 

 ې خراب شوى دى نو روغتون ته يې زخم يې شوه چمعلومه

 ېينړ د هغه د ژونديو انساجو د مېرته چېلو چړيو

)necrosis (وجه هغه ته په ېاى شول او د دړعمليات وک 

  19. نه پاملرنه وهېي سر کړلوم

 د عالج د ېواب ورکوونکو په گوانتانامو کځر ې شمڼگ

 ې انساج ي خپلېدي وويل چېيو پخواني ق. هړ خربه وکډنځ

.  زور نه شو کوالىېه يښي پښي وو او په خپله ړ کڅغو

 انتظار ځې کوونکو دوايانو لپاره شل ورېهغه د درد لري

 او نورو تعرضي طريقو نه ۍ د جراحېينو وويل چځ. وويسته

 خو بيا ې وې ورته ليکل شوېر شوي وو او د درد دوايانېت
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و کسانو  د هغوى نومونه د هغېورته ساتونکو ويلي وو چ

 . داى شيې ورکول کې دوايانې نشته چېپه ليست ک

 

  روغتياذهين

 په ذهين توگه سخت ېديان په گوانتانامو کېد قېجمهول ق

 ېنڅېړ ې د دېخه چڅارنواالنو څد اتلسو هغو . متاثره کول

 د مؤکالنو ېه چړاگه کډ شوي دولسو په ېلپاره ورسره مرک

واب ځرو ډې. ى ود پر مهال خراب شوې د قېدماغي حالت ي

ر بد وختونه ډې ېينځد ې د هغوى د قېورکوونکو وويل چ

 ېدو د بې د نيول کې وجې له کومې کله به بېهغه وو چ

 ې د خوشې غالب شو او يا دا چې شديد احساس پرۍانصاف

 به ې خوشېده او يا دا سوچ چېدو وخت ورته نه معلومېک

 لرل ېي دماغي مرضونه ېديان چېر هغه قډې. هم شي که نه

ا بالک ټيلډ ډا کمپ په دماغي وارټيلډاى شوي او د ړجال ک

اريل ډر ټاکډد يو ملکي حمکماتي ارواپوه .  ساتل شوي ووېک

 وخت ږدو لې له پرانيستل کېدخانې قې د دېهتوس، چېم

 ې کټ په دغه يونې جاج اخيسىت و، له مخې د دېوروسته ي

 هم ې ته يد دماغي چارو يو کوچين پرسونل کار کاوه خو يو

 ېهغه ته معلومه شوه چ. اى شوىړننگ نه و ورکېرټپراخ 

 تشخيص او ې چېعالج کاوه په کوم ک" ظاهري"معاجلينو 

 ې په دېيو پخواني ساتونکي چ.  ورکول شامل ووېدوايان

 د دماغي ېى و، وويل چړ کار کې ک٢٠٠٤ په ې يېکمپ ک

ک ته ا بالټيلډ: "هغه وويل. ه وهډه وډ داخلي منظره گټيون

 ېينځ....  تهې پاگل خانې عامې و لکه يوېورتگ داس
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ان سره ځينو به بس ځ. وني شوي ووېتقريبًا ل] ديانېق[

 ."ې وهلې چيغځ، هره ورځوله ورټينو به ځ. ې ويلډې وډېگ

 ساتل شوي ې کټ د دماغي روغتيا په يونېهغه کسانو چ

. ه شوي ووښ هلته د خپلو مرضونو نه ېوو عمومًا وويل چ

 ېدىل و چې يو مرض ورته لگې داسېواب ويونکي وويل چځيو 

وال نه واهه او په ساتونکو ې خپل سر د دېهر وخت به ي

ل شو ړ ته يوټهغه د دماغي روغتيا يون. ې ُتوکلړې الېبه ي

 ېدو کېه کښ د حالت په ې عالج يځ هره ورې ويل چېاو و

 ې پاتې کټ هغه په دغه يونېيو بل وويل چ. هړمرسته وک

 د هغه تشخيص شوى و او هر ېکه چځو ته ترجيح ورکوله دېک

 . دهې کول سزا نه ورکول کې چېه يڅ

 ته ټ د دماغي روغتيا يونېواب ورکوونکو وويل چځدوو 

 ېو نه يو وويل چړد دوى دوا. ل شوي ووړ وې کۍپه غلط

 نه وروسته ېتنښ لپاره د طيب عالج د بيا بيا غوښېزمخي پ

 ېخو چ. لوېږ ته ولډاغي وارى دمړيو ساتونکي هغه لوم

نه " وىنېل "ې چړل شو نو هغه بيا بيا احتجاج وکړهلته يو

له ډواک ځني ړ د بيځيو ور. ړ انکار وکېدى او د عالج نه ي

 د ې ته ننوت چټېکاره شوه، او يو ساتونکى د هغه کوښرا

هغوى "هغه وويل، . يړ کې الندېمرچو د سپرى په واسطه ي

. زما په مخ وينه راغله. وهلم وېدننه راغلل او زه ي

ديانو په ېيو معاجل باالخر د ق."  عسکر ووږهغوى شپ

ه زمخي ښ د هغه پېه چړ کې هغه وکوت او تاييد يېروغتون ک

رولو وروسته هغه ېو له تځ ور٤٥ د ې کټ يونېپه د. ده

 . اى شوړ ته انتقال کېعمومي بندخيان
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ت و وجوهاڅ ې لپاره په مرکه کېنڅېړ ېهتوس د دېم

ز د ېد د جذباتي اغېنا، د قې د هغه په وېودل، چښو

 د مناسبو خدمتونو ۍدماغي ناروغ" د ېکمولو لپاره ي

 په ېنا اول دا چېد هغه په و. کول" دل ناشونيېرسول ک

د دومره زياتو خلکو :  ووږر لډېونکي ړ ژباېگوانتانامو ک

ر زيات ډېتيا وه، ړ ته اړې ژباې زياتېرډېد عالج لپاره 

 په ځې يواېران جمبور وو چټاکډهلته . ونکي پکار ووړژبا

....  کولهې نورو هم پرېي چړونکو اتکاء وکړمهاغو ژبا

 يو ارواپوه ېى کار چړونکي نه لرل نو لومړهغوى خپل ژبا

ن لپاره به ړ د ژباېد مريض د ليدو لپاره کاوه دا و چ

 کول او کله کله ېاى کاته او تليفونونه به يځول ټ ېي

واب ځر ې شمڼگ."  دوه انتظار هم ورته ايستهځور ېبه ي

 له امله په گوانتانامو ډ د خنې د ژبېورکوونکو وويل چ

 هغوى د دماغي او جسماني عالج په ترالسه کولو نه ېک

 شوي ېيو خوش. دهېته کځدل او يا غلط تفاهم رامنېتوان

 د هغه د ې نرسې کومېله چڼدي دا خپله خوش قسميت وگېق

که ما : "دلهې ژبه پوهۍاوه د هغه په مورنپونو عالج کټ

تنه کوله نو يو چا به هغه ښ غوې طيب پاملرنېبه د کوم

 ېينځ – ېدلېرېرو الرو نه تډې او بيا به د ې ليکلېخرب

.... ېدلې ولگۍ او اونځې ورېواب په راتلو کځوخت به د 

که ځه عالج وشو ښر ډې په برکت زما ې نرسېخو، باالخر، د د

 ې مېه چڅ او هر ې کوالى شوېغه خربېغ په نېن سره ېما هغ

نو زه خوش قسمت ....  ويالى شولې وو ورته مېه کړپه ز

 ."ووم
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رو ډې ې دا چ20،ېهتوس او نورو سرچينو له مخېدومي، د م

 21 د دماغي روغتيا په مسلکيانوېديانو په کمپ کېق

اى شوي ړ هغوى سره شريک کېکه چځاعتماد نه کاوه 

هتوس ې، مېاو په پاى ک. دلېه ورکول کونکو تټمعلومات پل

 ړېانگځپه " خي ناجتربه کاره وو،ېمعاجلني ب"، ېوايي چ

 ځدا په پو"هغه وويل، . ې خاصو خلکو په عالج کېتوگه د د

ولو نه زيات ناجتربه ټه د ړ د دماغي ناروغيو په اېک

 ."ل شوي ووېږ هلته لېکاره کسان وو چ

خونو ړپه خاصو اگوانتانامو ته تگ د اسالمي کولتور 

 د ېه او ما د هغړدا کې عالقه پړېانگځ زما ېک

م او ړ زه هلته الېه چڅهغه . ړ وکښښمطالعه کولو کو

 خرب ېوک ترڅ هيېاى کځ په دغه ې ليدل دا وو چېوم

.  نه و خربېيقينًا، د روغتون مشر تر.... نه وو

.  نه وو خربېيقينًا، د دماغي روغتيا کارکوونکي تر

، يو هم د کولتوري ړې وکېما ورسره خرب ېساتونکي چ

 د هغوى ېمسئلو د هغو حساسيتونو نه خرب نه وو چ

نو . داى شوېخ کړد مرض او عالج کوم ا] ديانوېق[

هغه . مړ مثال درکټر غډې، ټ زه درته يو غېئ چځرا

 ې د رواييت اسالمي کولتورونو دغه خلک د دېدا دى چ

ه عالج ښيو  د اروايي ناروغېسوچ سره عالقه نلري چ

 ېيىن عالج و چځ يواې دي، او هلته دوايانېدوايان

ه نه حل ځ وجه ستونېنو په د. دهېدوى ته ورکول ک

خاخما . دهېله دوايانو انکار ک.... خاخما به. دهېک

 ې کوله چېهبانه به ي [ېدې کتل کېبه دوايان
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ل ړاو خاخما به د دوايانو له خو].  خوريېدوايان

 . يل نه وهدو وروسته هم خوشحاېک

 

 ي توب احساسټد چ

ي وويل ړ کې ورسره مرکږ مونېديانو چېرو پخوانيو قډې

ول عمر به ټ ې دوى فکر کاوه چې وختونه راغلي وو چېداس

ونکو هم دوى ټينو پلځي، او ېږرې تې په گوانتانامو کېي

ونکو ټ پلېواب ورکوونکي وويل چځيو . ته دا سوچ ورکاوه

 ٩٥، ته به ې له مخې د حمکمد امريکا"، ېورته ويلي وو چ

ي ټدي خپل د چېيو بل پخواني ق." ې يېکاله په زندان ک

 :ړ توگه بيان کېتوب احساس په د

 ته ږ مونېولو نه بدتره دا وه چټزما په فکر د 

 هلته ې ولږ مونېدا معلومات چ.... معلومات نه وو

 کله به مو ېاو يا دا چ. وځوو، او کله به کور ته 

 ې کله به داسېئ چېږ پوهېتاس. يځ ته بوېحمکم

 راروانه ېواب راکوالى چځ ېکه هغوى داس... ي؟ېږک

 ته يو قانونپوه ېئ، او تاسځ ته ې حمکمې تاسۍاون

ي ذهن ته سکون ړ د سې نور، نو دېنيول شوى او داس

 . ورکوالى شو

نگه د کمپ د ژوند تنگ څ ېه چړ تشريح کېارنوالڅ ېيو

ز ېدي اغې د هغه په مؤکل ق وايلځې او يواۍ يقنيېماحول، ب

 :ى وړک

 هغه ېه چړتنه وکښي به د خپل مؤکل نه پوړ سېچ

 ېنو مهاغه يو شى و، سهار در.... ه کويڅ ځوله ورټ
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ي، ېږي، بيا اوده کڅه ته پاځ ملانېلور بجڅ يا ېنيم

کته ښ ېه کټدکوې کوي، په خپله قځي، ملونښېږوي

ته ا] ټېکو[ دا ېول درته وايي چټي، دوى ځپورته 

 دي او بيا بس تشو ېدږ او اته قدمه اوېقدمه پراخ

ل دوى ځ يو ېو کځو ورڅاو په . والونو ته گوريېد

 ړې وې يوېم ملرب کمپ کږي او په شپېږل کړتفريح ته و

 ېوال ترېو دټه ده او د سيمړ دوه پوې ته چېپنجر

 کله دوى ې ده، او چۍ جالېتاو دى او دپاسه پر

 ته هغوى ېان ويين او د شان امسږغ بره گوري نو لېن

ي، او بله ېږوني کېنو دوى ل. وايي" د تفريح وخت"

ر شعور ډېه ړ اې په دې پکېينځ ېه خربه دا ده چټغ

ه وو، او په اوسين څ ې خمکېهغوى ته ياد دي چ. لري

دا .... يېږ د مشکل سره مخ کېدو کې پوهېحالت باند

 د ېه کټدکوې په يوه قځوله ورټ ېهغه کسان دي چ

 . يړه کول غواڅه نا څاى به يو ځاستو په نېک

ارنواالنو څديانو ېدو، د قېرېد مياشتو او کلونو په ت

 يو احساس ۍ وسې وايل او بځې د يواېپه خپلو مؤکالنو ک

 ېديانو استازيتوب يېر قې د يو شمېارنوال چڅيو . وليده

 :ى، وويلړک

ولو نه زيات دردناک د ټه نه عالوه، د څد نور هر 

 هلته ورغلم نو ېزه به چ.  کول ووې سره خربمؤکالنو

زما يو .  هيله نه لرلهڅ هغوى هيې ليدل چېوبه م

دا .  کوالىېگوره، ته زما مرسته نش"مؤکل وويل، 

 خيالونو ټې گېد د بېد ام.  د وخت خرابول ديېهس

 ." پروت ميېه کټدکوې قې په دېه ده چښنه دا 
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 ونهښښو کولوژ انځ او د ېانوژنځ

و په ټا د زندانونو د زيات امنيت د يوند امريک

انله ځ ېنه وايي چڅېړ ې په کچ شوېانوژنځ د ېزندانيانو ک

ديانو ېه کار يا حترک نشتواىل د قڅد، سخت شرايط، او د ېق

 د گوانتانامو 22. الملونه ديټد ذهين حالت د خرابولو غ

 د راتلونکي نه ناهيلي او مايوس وو، ېديانو، چېينو قځ

 ېونه يښښان وژلو کوځل او د ړ مات کېنه يوډد خنېد ق

و ې، امريکايي چارواکو د درې پور٢٠٠٨تر اکتوبر . لړوک

د .  واقع شويې ک٢٠٠٦ول په جون ټ ېى چړانوژنو تصديق کځ

حمققينو د ) اين سي ايي ايس (ې د جنايي حتقيق ادارېحبري

 ېانوژنځ د ېو کټدکوېبونو او قېديانو په جېو قړواېدر

 ويل ېانوژنځ ې ناتصديق شوېلورمڅ ې يو23.لړکدا ېخطونه پ

دي په ې صورت نيوىل، او يو بل قې ک٢٠٠٧ په مئ ېي چېږک

 يو طيب حالت له السه ېي د داسېږ شو، ويل کړ مې ک٢٠٠٧دمسرب 

ه يوه ړينو په اړ مې د د24.داى شوې کې عالج يې شوى چړم

 د دوى د علت د ېسخته تنازعه شته خو تراوسه پور

  25.ېنه نده شوڅېړاره کومه خپلواکه معلومولو لپ

 يو ېي ومنله چړ کې ورسره مرکږ مونېديانو چېو قږشپ

ينو ځى و؛ ړ کښښان وژلو کوځ د ېل نه زيات يځيا د يو 

که .  ليديل ديښښ په کوېانوژنځديان د ېنورو خپل ملگري ق

ان وژلو سخت ممانعت ته وکتل شي نو دا ځ د ېپه اسالم ک

ونو ښښ کوې توگه د داسېو په د ا–ر زيات دى ډېر ېشم

 يو 26. معلوم شوى دىې زيات وي چېايي تر هغښر ېشم
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 د هغه د لسو ې هغه په کمپ کېپخواني ساتونکي وويل چ

و نه خرب څ د دولسو هېانوژنځ پر مهال د ېمياشتو د دور

ونو راپور نه ښښ د کوېانوژنځد دفاع حمکمه د . شوى و

 ېي چېږ شاملېه که درجټ دا په يوه بله غېورکوي، بلک

اى ړنوم ورک" ان ته د زيان رسولو غلط چلندځ"ورته د 

 ې زيات٤٦٠ول تر ډ دا ې پور٢٠٠٦خو تر اگست . شوى دى

د " (ېاشار"ان اعدامولو ځ د ١٢٠تقريبًا . ې وې شوېښېپ

 ې شوېښې پې ک٢٠٠٣ په ځېيوا)  چلند يوه بله کنايهېد

و په ځور د اتو ې د مهدغه کال د اگست په مياشت ک27.ېو

، ړ وکښښان اعدامولو کوځديانو د ې درويشت تنو قېموده ک

 28.ودېښ په مستقيمه توگه کار پرېدي مازغو پکې د يو قېچ

 د ېه د معلوماتو نشتواىل د دړونو په اښښ د کوېانوژنځد 

 په معلومولو ې د اندازۍو د پراختيا او سختځرواني ستون

 دا يوه ېيي چ معلومات واېنڅېړخو د . دا کويې مشکل پېک

 .  حتقيق حق لريړه ده او د بشپځه ستونټغ

 ېانوژنځ، نو د ېکاره وښ ېدخانې قې امله چېلد

ولو ټ ې واقعات وو چېونه او د ساتونکو مداخله داسښښکو

 ېر ساتونکي او د کمپ چارواکي ادعا کوي چې شمڼ گ29.ليدل

د کمپاين برخه ږونه د احتجاج د يو اوښښ کوېانوژنځد 

ري هاريس د ې په توگه د کمپ يو قوماندان هېگلېد ب. وه

 ېب" د ماهرو جنگياليو خلوا د ېانوژنځ ې در٢٠٠٦جون 

واب ځر ې شمڼ خو، گ30.اقدامات وبلل" ړېتناسبه جگ

 کاوه ښښ کوېانوژنځ کله به يو چا د ېورکوونکو وويل چ

 :يو وويل. ديانو به ساتونکي خربولېنو نورو ق
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اپه ته شور څاو نا ...ې ته هلته ناست يې، چېبل

ه کيسه ده؟ او بيا څ دا ې چېاو ته سوچ کو. ېواور

 ېاو ته د هغه مخ وين. ويځړان ځى ړ يو سې چېووين

 ورکول شروع ې ته لتټې کوېنو ته خپل. يېږ شني کېچ

 شروع ېواک کارکوونکو ته چيغځني ړاو د بي. ړېک

او هغوى . ې وهې، او نظامي پوليسو ته، او چيغړېک

دا ستا د .  کويېه چڅ، يا هر ېوي يي، بچ کځرا

 . ه خو نه دهېښ پړژوند کومه د ليدو و

و ړديانو دواې د کمپ د ساتونکو او قڅې هېانوژنځد 

 خرب ورته وشي نو ساتونکي ېل چځيو . لپاره لويه خطره ده

 واقع ېو دقيقو کې مرگ په درېکه چځان ورسوي، ځبايد ژر 

 په ېانوژنځ د ې چې د يو پخواني ساتونکي له مخ31.يېږک

 ډۍى گاونړ وه، ساتونکي له لومړې مداخله کې يېه کڅيوه ه

ل وو، او ړير تځدي په زنې ته ننوتل وو، هغه قټېدکوېق

 نه سخته ۍدي د مرېه کول او د قډ ته منټېبيا ورسره کو

 ېه په دوو دقيقو کڅساتونکي دا هر .  کول ووې لريۍرس

نکي له دا هر  ساتوېزما مطلب دا دى چ"هغه وويل . کول

 د هغه نوکري په ېکه چځ سره کول وو ۍزېره تډېه په څ

 که ې معلومه خربه وه چېدا په دغه کمپ ک. دلهې کېخطره ک

 شو، نو ته به هم ړ مې په وخت کۍدي ستا د نوکرېيو ق

 ې چېږېرې گېته دومره په مشکل ک! دلې کېمهداس. ځېورسره 

  32."يړه غواړ زېومره دڅ
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ر نشتواىل او جمهول د صحيح طريقه کا

 ثيتېقانوني ح

 د ېنيو مياشتو کړ د عملياتو په لومېپه افغانستان ک

 افغانان او هبرنيان ونيول ې په زرگونو داسځامريکا پو

 په ېيان يا ترورستان ندي بلکځ پوې کوله چې ادعا يېچ

دو مسدسيت ېکه دا کسان له نيول ک.  سره نيول شوي ديۍغلط

 امريکايي چارواکو ته ې کړ په لۍ گناهې بېوروسته د خپل

دل نو د دوى اجنام ېد باور په ورکولو نه بريايل ک

 بيا ېدو کې کې په خوشېگوانتانامو و او هلته نه ي

 . دلېکلونه لگ

 

ي حکوميت چارواکي د ړپوړ، لوې ک٢٠٠٢وخيت ال په سپتمرب 

نو نه ېښه د اندړ اېيو دننه په دړي او استخباراتي کځپو

ديان د القاعده خطرناک ېومره قڅم او  کوېخرب وو چ

ني ځ د منېد سي ايي اى يو مشر جتزيه نگار چ. جنگيايل وو

 د دغه مرکز د ې په دوبي ک٢٠٠٢ لري د ې جتربېرډې ځخيت

 راپور ټر پډېل او په يو ړه معلومات وکړبنديانو په ا

 هغه ې يان–مه برخه ې د دوى تقريبًا درې وليکل چې يېک

 د تروريزم سره –خه دوه سوو څبنديانو و سوو ږمهال د شپ

د "ر د دوى نه ډې ې هغه وويل چ33.ې نلرلېيکړ اڅهي

دوى جنگيايل نه وو، .  نيول شوي ووېکلو په جال کښرا

 د 34."دوى دغلته نه وو پکار. دوى جهاد نه کاوه

ونالوي، د هغه سره ډگوانتانامو قوماندان، بريد جنرال 

 ې په کمپ کېولگوله چ اندازه ې او وروسته يړاتفاق وک
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ف بي ايي د ې د ا35. گناه ووېساتل شوي نيم خلک ب

 او د ملي امنيت ړ الېاندړ هم وې ضد يو ماهر تر دۍترهگر

وس بنديان ځ شاوخوا پنځې يواې وويل چې ته يېټېد شورى کم

ر ې يو شم36. ديړ د ساتلو وې په گوانتامو کې دي چېداس

نکو ورته اعرتاف وټ د هغوى پلېديانو وويل چېپخوانيو ق

يو .  نيول شوي ديې دوى ولېي چېږ نه پوهې په دېى و چړک

ونکي نه ټ ما د خپل پلېکله چ"واب ورکوونکي وويل ځ

اى شوى ړد کې قې په گوانتانامو کې زه ولېه چړتنه وکښپو

 له کتلو وروسته په ې هغه هم زما د دوسيېمي، هغه وويل چ

 . د وېلته قخو دا تن بيا هم ه." ران دىې خربه حېد

و څ په ې کولو کېديانو په خوشې د قځ پوې شکه چېب

 د ٢٠٠٢ د ېاول دا چ. وجوهاتو له احتياطه کار اخيسته

 د خربو پر ې د سي ايي په يو راپور باندېمين په سر ک

و، خاصکر د ولسمشر د ځ سخت دريېمهال د بوش د ادار

ديانو د ېن، د قټينگډ اډاويډمرستيال قانوني مشاور 

ن دليل دا و ټينگډد ا. ړانديز رد کړيت د معلومولو وثېح

 کول به د ولسمشر د مطلق واک د کمولو برابر ې داسېچ

 نه خطرناک ې هسېده چېارډ نه ې د دځ پوېدومي دا چ. وي

ي ړپوړ د گوانتانامو لوېاو بل دا چ. يړ کېديان خوشېق

اى ناسيت جنرال ځونالوي او د هغه ډون د ډقوماندانان، په گ

 معلومات ېديانو سره اوس هم داسې قېلر، فکر کاوه چمي

و پايلو د الس ته ښ نه دي، نو د ېي يړکاره کښ ېشته چ

نو د نويو او نورو سختو ټ د پلېلو لپاره يړراو

  37.خه کار واخيستڅتاکتيکونو 
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ديانو ې، قېنيو کلونو کړ امله، د عملياتو په لومېلد

ارواکو ته باور  امريکايي چې واسطه نلرله چڅتقريبًا هي

" د بدو نه بد خلک" نيول شوي او ۍ دوى په غلطېي چړورک

 د ې په گوانتانامو کېټې کمېيوالړ صليب نۀد سر. نه دي

 واک نه څ، خو هغوى هيې کولېخه ليدنڅد بنديانو ېق

ديانو سره د چلند د بدلولو لپاره ې قې چې لدېدرلود، ب

 کولو ېوشي، او د هغوى د خړ وکېتنښ غوېزباني او ليکل

ديانو وويل ېينو پخوانيو قځ.  الره نه وهڅلپاره نوره هي

 د شک په نظر کاته ېته ي" ۍ وسېب" د ايي سي ار سي ېچ

ونکو سره په ملگرتيا ټ هغوى هم د پلې کاوه چېاو فکر ي

 حقيقت له امله په يقني ېايي د دښدا شک . کار کوي

 له ي او جى د راپورډ/ به، د او ايي جيځ پوېده چېبدل

 او وروسته ې صليب سره له ليدلو مسدسيت خمکۀسر"، ېمخ

 ې د نورو دا خيال و چ38."د ته اچولېانله قځ] ديانېق[

واب ورکوونکى ځز نه درلود؛ يو ې اغڅايي سي ار سي بس هي

 څ دا نور هيې کولو سره وويل چې ته په اشارې ادارېد

 . دي" اک رسوونکيډه ښ"ندي خو بس 

دو لپاره په خپلو وطين ې کېديانو د خوشېاو نه ق

واب ځولو ټتقريبًا .  اتکاء کوالى شوهېحکومتونو باند

د پر مهال، ې د خپل قې په کمپ کېورکوونکو وويل چ

 د خپلو وطين حکومتونو ې، يېنيو اونيو کړزياتره په لوم

 د ې وه چړې حمسوس کېينو پکځ. د استازو سره ليديل وو

ه څ د دعوو سره ۍناه گېهغوى وطين حکومتونو د هغوى د ب

 کولو لپاره ې د هغوى د خوشېعالقه مندي نه لرله او نه ي

 . ړه فشار راوڅ
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دي د خپل وطن د استخباراتو د يو افسر ېيو پخواني ق

 :ړ بيان کېسره له ليدلو وروسته خپل احساس داس

ول ټه ويلي څ ما ورته هر ېهغه ما ته وويل چ

ه په ول عمر بټ زما نور ېدرواغ دي، او دا چ

او دغه وخت په گوانتانامو . يېږرې تېگوانتانامو ک

د .... ت ساعته شوي ووېښلوڅ زما ايله اته ېک

دل بله خربه ې اورې خربېامريکايي چارواکو نه داس

خو د خپل . ه هيله وهڅه نا څ بيا هم ږزمون. وه

 غلطي څ هيې چېدل، سره د دې اورېحکومت نه دا خرب

 . رانه وهره گډې، دا نو ړېمو نه وه ک

 خربه ده، د کمپ ايکسرى د پرانيستل ٢٠٠٤دا د جون 

 ې سرتې د امريکېدو نه تر دوو کالو زيات وروسته، چېک

 ېه چړه وکړکې پرې  قضيه کرسول په مقابله د بوش د ېحمکم

ه ړ په اټد د قانوني بنسېديان د خپل قېد گوانتانامو ق

وقو مرکز، د اييين حق. د امريکا حمکمو ته د السرسي حق لري

رو قانونپوهانو سره راوسىت و، په ډې د نورو ې يرسول ېچ

دا کولو ېديانو د کورنيو د پېمسدسيت توگه په لسگونو ق

 ۍ اونړۍخه وروسته په لومڅ ړېکېد پر. ړل کېلپاره کار پ

 ېديانو خلوا د بېر قې شمڼ، د اييين حقوقو مرکز د گېک

ادارو او  او د لسگونو قانوني ړې ورکېايه بند عريضځ

 داوطلبانه ېيو يړ غې، چړ وکېيو انتظام يځقانوني کنت

 . هړيا مرسته وکړو

 په مرکزي ځ، امريکايي پوېواب کځ په ې د قضيرسولد 

اى، د جنگيايل د ځديانو د مساعتونو په ې د قېحمکمو ک

 ې کځپه نامه په پو) يټسي ايس ار (ثيت د معلومولو ېح
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دي معلومات وگوري او ېو د هر قڅ ړ کړيو داخلي سيستم جو

 د 39.دى که نه" من جنگياىلښد" ايا هغه ېاندازه ولگوي چ

 درجه ېديانو لپاره د خپلې عدالتونو طريقه کار قېد

  ې پور٢٠٠٥تر جنوري .  قانوني الره شوهۍينځ يواۍبند

 ې نه عالوه ي٣٨ او د ېلڅېړ وېديانو دوسيې ق٥٥٨ د ځپو

.  وساتلېد کې قمن جنگياليو په توگه پهښول د دټنور 

يا "  گناهېب" تنه ٣٨ دا ځپه رمسي توگه امريکايي پو

نور " هر يو ته د ې يې په دوى کېگناه گار ونه بلل بلک

 ې د خوشې توگه يې او په دړنوم ورک" من جنگياىل ندىښد

اى ار  (ې ادارې د اداري کنتځ د پو40.دو حقدار وبللېک

 ېو وگوري چڅ ې بيا کتلېدي دوسيېکال په کال د هر ق) بي

 ېامريکا او د هغ "ېدي وي چې امله قېهغه بايد لد

 استخباراتي ړت وښد ارز"او که " احتاديانو ته خطره لري

 ېتنه کوالى شوه چښ سپارې ادارېد." معلومات ورسره شته

 بايد بند وي او که نه د امريکا د بند نه ېدي دېيو ق

  41. انتقال شيېد

 امريکايي چارواکو ېچديانو وويل ېر پخوانيو قې شمڼگ

 ې په گوانتانامو کېى چړکله دا وضاحت نه و کڅورته هي

ينو ته دا معلومه وه ځاو نه . اى شوي ديړ بنديان کېول

 کله ېثيت معلومولو عدالت به يې ايا د جنگيايل د حېچ

 د دوى د مفادو ېچ" وکيل"نور د يو . قضيه واوري

شخصي "او د )  اجازه نه وهېد کوم چ(استازيتوب به کوي 

ثيت د معلومولو د ې ورته د جنگيايل د حځ پوېچ" استازي

رو ډې. دلې په توپري نه پوهځعدالت لپاره ورکاوه، ترمن

، د دوى په ېه چړيادونه وک" وکيل"واب ورکوونکو د هغه ځ
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 په عدالت ېتنه کوله چښ د دوى نه پوېياد، عمومًا به ي

 دوسيه ېى ي استازېي چړ به په خپله خربه کوي که غواېک

ثيت د معلومولو دا ې د حېرو په نظر کډېد . يړ کېاندړو

 ېدي د دېدا عام احساس د يو پخواني ق. طريقه جمهوله وه

ه ړ د دغو عدالتونو په اې ويل يېي چېږرگندونو نه معلومڅ

 ساتونکو د ېل هغه وخت معلومه شوه چځي ړورته په لوم

نو ته د هغو دياېکمو ق. ړ ته راوې مخېلډ ېقاضيانو د يو

يو وويل . ديل ووې په دوى لگېتورونو تفصيل ياد و چ

 ليکل شوي ېول تورونه پرټ ېه وه چڼهلته د کاغذ يوه پا"

هغه . اوړاو، د طالبانو سره تړد القاعده سره ت... وو

 پر مهال رانه ۍ د تاالشېل يځما سره و، خو يو ] کاغذ[

ه څ ېپک نور ېواخيست، نو اوس ما ته دقيق ياد نه دي چ

 ." وو

 ېيز داسډدي د خپلو دوو مساعتونو لنېيو پخواني ق

 او ړ موقع هغوى ما ته يو خط راکړۍپه لوم: "ړبيان ک

 او په دومي ېمن يښ ته د امريکايانو دې ويل چېراته و

." ې ته ازاد يې ويل چې او راته وړ يو کاغذ راکېل يځ

 د ې قضيې د خپلې حمسوسوي چېديان داسېنور پخواني ق

انونو د دفاع لپاره موقع نه وه ځ کولو او يا د ېاندړو

رو پخوانيو ډې.  تورونه مبهم ووېکه چځ ېاى شوړورک

 باوجود د دوى ېتنښ دوى ته د دوى د غوېديانو وويل چېق

واب ورکوونکي وويل ځيو . ودل شويښخالف ثبوتونه نه وو 

وله تورونه دي، يو دا ډ دوه ې په خالف يېده چېهغه پوه

هغه ."  وټپ" لري، او بل تور ېيکړطالبانو سره ا د ېچ

 جرم په ټ به ما د هغوى نه د خپل پېکله چ"ه، ړزياته ک
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واب نه راکاوه او ځه نو هغوى به ما ته ړتنه وکښه پوړا

." دا يو راز و.  دىټ دا حمفوظ او پې ويل چېعمومًا به ي

واب ورکوونکو د احساساتو ځ د نورو ېدي، چېيو پخواني ق

 :هړ بيان کې، دا کيسه داسې وې پکېازانگ

 ته ېدا يو ساده عدالت و او ما ته وويل شول چ

 خو دغو نومونو زما لپاره – ېطالب او ترورست ي

 ېزما دلته در: "ما ورته وويل. ې لرلې مانېنور

ه دى؟ که زه گناهگار مي څکاله وشول، نو زما جرم 

 ايئ او که زه ترورست مي، يا زه دښنو ثبوت راته و

 لرم، نو ثبوت ېيکړطالبانو د بغاوت سره ا

خو هغوى وضاحت ." ئړوضاحت راته وک... ئړراک

 . اى شوړونک

يان په مقابله د ېډبوم د ې حمکمې سرتې ک٢٠٠٨په جون 

 د ېه چړ کېکاره يښه او ړه وکړکې پرې د قضي42بوش

د د ې د خپل قېديان په مرکزي حمکمو کېگوانتانامو ق

د د عريضو د ېايه قځ ېاو د بلنج کولو ېقانونيت د چ

 نه وروسته د نورو ې د قضيرسولد . ورکولو اييين حق لري

ديانو کوم مساعت نه و ېلنجونو له امله د قېقانوني چ

 د ې چړ امر وکې حمکمېه کړکې په پريانېډبومد . شوى

 په ړېکېثيت د معلومولو د عدالتونو د پرېجنگيايل د ح

 کتنه نقص او ېقضايي حمکم ې شوړېه د کانگريس خلوا د جوړا

 په ې حمکم43.لري" ناکايف صالحيت"ديانو د مساعت لپاره ېد ق

دي ې د قېه چړ توگه هغو حمدوديتونو ته اشاره وکړېانگځ

 د حکومت د تورونو ېودل شوي دي چښ ايې توان باندېپه د
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 ېاندړي يا ثبوتونه وړد رد کولو لپاره گواهان راوغوا

  44.يړک

 دوى ته د ې چۀ يقني نه الرېه دديانو پېبالعموم، ق

خپلو مساعتونو پر مهال د شاهدانو د رابللو موقع وه، او 

ى و نو رد ړ کښښکو] تلوښشاهدانو د راغو [ې د دېنورو چ

ودلو اجازه ښ ته د کوم گواه د ږمون"يو وويل، . شوى و

 ېى و کوم چړيو بل تن د دوو شاهدانو درخواست ک." نه وه

 هغه د القاعده يا ېالى شي چنا تاييدوېد هغه په و

.  رد شوى وې نلري، خو دا درخواست يېيکړطالبانو سره ا

وروسته . ړنتيجتًا هغه بل مساعت ته د ورتللو نه انکار وک

 . هړتنه وکښ کولو سپارې د هغه د خوشډد اى ار بي بور

 د ې په گوانتانامو کې چېواب کځ په ېتنښ پوېد د

واب ځرو ډې، ړېته که شي ورسره مرسڅ ېدوى په بقا ک

 ۀ الرې گناه وو نو يقني يې بې امله چېورکوونکو وويل لد

دي ېدا عام احساس يو پخواني ق.  شيې باالخر به خوشېچ

 ېدم چېزه پوه. ىړ جرم نه و کڅما هي: "ړرگند کڅ ېداس

 ."مېږ کې به خوشځ يوه ورېدم چې گناه مي، او زه پوهېب

 

 دلې کېخوش

 د ې په افغانستان کې راهيس٢٠٠٢گوانتانامو د جنوري 

 ٦٥د دوى نه تر . ديان ساتلي ديې زيات ق٧٧٠ تر ړېجگ

 ورسره ږ مونېد هغو کسانو چ.  شوي ديېفيصدو زيات خوش

 کاله و، د ېد اوسط وخت درې د قې کمپ کېي په دړ کېمرک

 کاله ږولو نه زيات شپټ او د ېه مياشتځولو نه کم پنټ
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 تر ې پکېينځ ې دي، چې پاتېديان پکې ق٢٥٥تقريبًا . و

  45.و کالو زيات وخت نه پراته ديږشپ

ر وويل دا خرب د دوى لپاره د ې شمټواب ورکوونکو غځد 

 ېر ژر به د گوانتانامو نه خوشډې ې و چړرانتيا وې حېرډې

، ې وېو سرچنيڅدو د خرب د راتلو ې کېدي د خوشېد يو ق. شي

. ونکوټي افسرانو، او پلځون د مهدردو ساتونکو، پوډپه گ

: يو تن وويل.  خربونو په حقيقت شک کاوهېرو به د دډېخو 

 په يو امريکايي باور ېره گرانه وه چډېدا زما لپاره "

، ړخرب راک] دوې کېد خوش[ هغوى ما ته ېنو کله چ. مړوک

 ." يقني نه کاوهېما پر

ر ې کولو لپاره د مچتو کولو هم يو شمېديان د خوشېق

دله او د ېه طيب معاينه کړپى د دوى بشړلوم. ې وېطريق

 او ټ يو واسکې کې په هغې، چېدې ورکول کړې جامو جونويو

واب ورکوونکو ځرو ډې. وي پتلونونه شامل ووېه لړيوه جو

 ېدو او کور ته د تللو په احساس د بې کېباالخر په خوش

و تنو خپگان او مالميت څخو . هړ يادونه وکۍحده خوشحال

يو پخواني .  ووېد کې ال په قې ملگري يېکه چځه ړاحساس ک

 :هړ وکېدي دا خربه داسېق

.  کور ته روان ومېکه چځر خوشحال وم ډېيو خوا زه 

ديان په ېوان قځ دغه ېر خپه وم چډېبل خوا ته 

 د ې عربان وو چېينځ.... يېږ کې پاتېگوانتانامو ک

.... او نه و، هغوى بسړ تې سره يېلډ ې يوڅهي

 ې تل به يېى و چړاو يو بل س.... اسالمي مبلغني وو

وى لرم، او ځه او ښځى خدايه، زه مور لرم، ا"ويل، 

دي هم ېما يو بل ق."  نيوىل ميې، بازار نه يڅېد کو
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 ېهغه يو قصاب و چ.  د جالل اباد وېژنده چېپ

، او هغه د غلطو ېولڅ او خرې اخيستې به يېغواگان

نو زه خوشحال . ... نيول شوى وټمعلوماتو پر بنس

 ېاته پات شېدم خو د هغو لپاره چې کې خوشېوم چ

 . ر خپه ومډېدل ېک

ديانو ته د امريکا د ې، قې خمکځخه يوه ورڅدو ېد روان

ده ېده او ورته ويل کې خلوا يو خط ورکول کېدفاع د حمکم

په خط . يړ امضاء وکېدو لپاره بايد په دې کې د خوشېچ

 د ې امريکا او احتاديان يې امله چېلد" راغلي وو، ېک

و ړ د مالتېه او د هغ القاعدې ترورسيت شبکېيوالړن

... ل دي؛ اوېکښ ېه کړطالبانو سره په يوه وسله واله جگ

من جنگيايل په توگه ښ پر مهال د دړې جگېد دغ] دا فرد[

يو  کولو لپاره د ېد ده د خوشنو دا فرد د " نيول شوى و

 دا شامل دي ې کې په هغېر شرطونو سره اتفاق کوي چېشم

و ړ د مالتېد هغاو يا [دي به د القاعده ې دا قېچ

ملگرتيا نه کوي او نه به د متحده اياالتو او ] طالبانو

که . ه اقدام کويڅ د اتباعو او احتاديانو پر ضد ېد هغ

ه نو هغه متفق ړ شرطونو خالف ورزي وکېدي د دې شوي قېخوش

 ."يېږبيا به نيول ک "ېدى چ

 امضاء ې دغه خط يېواب ورکوونکو وويل چځر ې شمڼگ

دي ېيو پخواني ق.  نه ليدلهې بله الر يېکه چځى دى ړک

ه څان ايستلو لپاره د هر ځاى نه د ځزه د دغه "وويل، 

 دا به ېهغوى ما ته وويل چ. امضاء کولو ته تيار وم

." هړنو بالکل، ما امضاء وک.  تلالىې نه شې گنېامضاء کو
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 ېکه ويل يځ، ړينو نورو د امضاء کولو نه انکار وکځخو 

 : د گناه اعرتاف کويېي چ مطلب به دا وېد د

 ېن ته وويل چړنو ما ژبا. ما هغه خط نه شو لوستالى

د، نو ما ې ما خط واورېکله چ.  واورويېکه راته ي

 زه د ې گوندېه وو چڅ ې داسې کې په دې چړفکر وک

 ذکر ې لرم او داسېيکړالقاعده يا طالبانو سره ا

 ې ويل شوي وو چېاو پک.  زه تروريست ومې و چېپک

 دا او دا جرم، غلطي، يا گناه ېما په مستقبل ککه 

 دا ېچ. ې نيسي او بندوي به مېه، نو بيا به مړوک

، نو ما د امضاء کولو نه انکار ېدلې واورې مېخرب

 ترورسيت څ ما هيېما هغوى ته وويل چ.... ړوک

ي، او ما د القاعده د کوم ړفعاليتونه ندي ک

ا د دغه م.... ړې مرسته نه ده کڅي هيړتروريست غ

 ړې کې که امضاء مېکه چځتل، ښخط امضاء کول نه غو

 که ېهغوى ما ته وويل چ. واى، نو زه گناهگار وم

رته ونه ېه نو ما به افغانستان ته بړ ونکېامضاء م

نو ما ورته .... يړد کې قېول عمر به مټي او ېږل

ول ترورسيت ډ څ زه په هيې زه به وليکم چېوويل چ

 ما د القاعده ېوم او دا چ نه ړ ککېفعاليتونو ک

 ېلد. ې نه لرلېيکړول اډ څاو طالبانو سره هي

 . مړ کېه او هغوى زه خوشړوروسته ما امضاء وک

 قطعًا ې د امضاء نه يېينو نورو دا هم وويل چځخو 

 .  شولې او بيا هم خوشړانکار وک

 په مهاغه ېواب ورکوونکو وويل گوانتانامو يځزياتو 

 د امريکا په – ورته راغلي وو ې چوده په کومهېښالره پر
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 ته ډېينو وطين حکومتونو اځ. ېترانسپورتي الوتکو ک

 حال ېپه داس. ديان وطن ته ورسويې قې چېلېږ ورولېالوتک

يل او ړ تېيرونو کځديان الوتکو ته په زنې قېينځ ې چېک

 نه ې نور د دېينځژول شوي وو، ې خېلړ تېپه سرونو خلت

اب ورکوونکي خپل د هغه وخت وځيو . ل شوي ووېږر لېبغ

يرونه ورخالص ځ زنې امريکايي عسکرو يې چړاحساس بيان ک

 د هغه وطين ې په لور روان شو چې الوتکېل او د هغړک

 : وهېلېږلو لپاره ورته رالړحکومت کور ته د و

. ىلړيرونو نه مي تځانتظار کوه، زه په زن"ما فکر، 

دا ... . واىېيرونو کځزه بايد په زن. دا غلطه ده

بيا زما د ." [ له ما سره کويې دوى يېغلطه ده چ

غ روان شه، شا ته ېن"وويل، ] وطن پوليس واال راته

 ېتل چښم، ما غوړواب ورکځ ېتل چښما غو." مه گوره

 ې په امريکايانو کې گوتې خپلېم، چړه وکڅيو 

.  په لور روان شومېغ د الوتکېخو زه بس ن. مړورک

ناستم، هغوى راته وويل، ې کټ زه په خپل سيېکله چ

 ته ووايه، او ږ نو مونړېدل غواڅې ته پاېکله چ"

خو زه ." ېدالى شځې گرېاى کځ ېدالى او په دڅېته پا

 ې په ما باندېپکار ده چ. دمېاوس هم نه پوه

يرونو ځ په زنېکه دا نورمال وه چځيرونه واى؟ ځزن

 . ه ختم شوڅل، او هر ړىل واى، خو بيا هغوى الړ تېک

ده ېر انتظار وروسته روانډېدي ته له ېخواني قيو پ

 :کاره شوهښوکه ټ

 ېژول شوي وو چې خې بسونو کېول په داسټ ږمون

دان ته ې او هوايي مې وېاى شوړ کې تورې يښېيښ
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وسو کسانو ځ هر يو د پنېرو کټپه دغو مو. ل شوړيو

نور . ۀديانو نېک وو، خو په قډول ټ، او ۀاى الرځ

ده پروسه ږل بيا هغه اوځ يو او. ول کسان عسکر ووټ

ل شوى، او ېده پروسه پږ اوېد په دېزما ق: وه

زه بيا .... دهېده پروسه کږ اوې هم په دېاختتام ي

 ووم، خو ېک"  بره جاموېدر"په هغه تش په نامه 

 ېړ پټيو کولپ و، غ. ې نه وۍل خلته او سرتگځدا 

 بس د ېئ چېږ پوهې، تاسېيرونو باندځکولپ، په زن

 ۍ د ازادې چړ وکښښدىل و، ما کوې، لگېله مخضرورت 

 . مړه وکډپه لور من
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 د گوانتانامو ورثه: واپسي: م بابځپن

 ٥٢٠، متحده اياالتو شاوخوا ې پور٢٠٠٨تر اکتوبر 

رشو ې نه د دېدخانېاپو د قټديان د گوانتانامو ېق

 ې د دږ زمون1.ي ووړ ورکېوادونو د حکومتونو په واک کېه

 گوانتانامو نه د ېواب ويونکو وويل چځر ې شمڼ گېنڅېړ

 ېد هغوى په ذهن ک. حده خوشحاله شولېدو په خرب بې کېخوش

 ۍ گناهېد دوى د ب" دلې کېخوش" د گوانتانامو نه ېوه چ

د . رته د ورتگ موقع وهېد دعوو ثبوت او خپل ژوند ته ب

 هم ې په يو باندېديانو کې قېمتحده اياالتو خلوا په د

 پوه شوي وو ېهغه وخت دوى داس.  نه ووتورونه ثابت شوي

 د نورو ېنه بلک"  کولېخوش" د امريکا پاليسي ېچ

ر پخوانيو ې شمڼگ. و" انتقال"دولتونو بند ته د دوى 

ده ې معلومېديانو ته په راتلونکو اونيو او مياشتو کېق

ه ړ په بشپېباب د هغوى په ژوند ک" گوانتانامو" د ېچ

په "مکه ځيوه بله بس په : توگه بند شوى نه دى

 . ته داخل شو" اوړ پېگوانتانامو پس

دو سره د امريکا حکومت هبرنيو دولتونو ېرېد وخت په ت

د . ړې وکېه خربړديانو د انتقال د شرايطو په اېسره د ق

 د امريکا ې کړ کولو په لېديانو د خوشېگوانتانامو د ق

دي ې قې يقيين کول وو چې خربېتنه د دښه غوټولو نه غټد 

 د نورو بريدونو ېپه متحده اياالتو او احتاديانو ي"به 

 يو ې چړېکې دا پرېينو دوسيو کځ په 2."خطره نه زياتوي

ت ښنور استخباراتي ارز"يا " نور خطره نه دى"دي ېق

 3.ې وشوېثيت د معلومولو په کليزو کتنو کېد ح" نلري
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 راپور لپاره ورسره ې د دېخو، يو امريکايي چارواکي چ

ثيت د معلومولو د کليزو ې حکومت د حې، وويل چېمرکه شو

ديانو د انتقال په ېر د قېکتنو د نتاجيو د پروا نه بغ

 پروا نه ېديانو انتقال د دېايي د قښ کوي او ېه خربړا

 ېب" د ې يېثيت د کتنو ادارې د حېر صورت نيوىل وي چېبغ

  4.ه ويلي که نهڅه ړ کولو په اېيا خوش" ۍگناه

 په توگه د ې د مذاکراتو د برخد امريکا حکومت

 ې داسېديانو د ترالسه کوونکو حکومت نه ضمانت اخلي چېق

دي به نوره ې قېي چړ دا خربه يقيين کېوي چړتدابري به جو"

د يا ې اکثر نور قې تدابريو کې په د5."دا کويېخطره نه پ

کله نه څ هيړېکېدل شامل وي، خو امريکا دا پرېحماکمه ک

ديان گوانتانامو نه د وتلو ې توگه قې په د6.کاره کويښ

 دوى ېداى شي چېک. خه خرب نه ويڅپر مهال د خپل برخليک 

 نور ېاى شي او يا پرړد کېق" شي، ېپه مسدسيت توگه خوش

 ې او يا د خپل وطن د قانون له مخ7،"زونه ولگول شيېبند

دي ې يو قېيو امريکايي چارواکي دا هم وويل چ. حماکمه شي

داى شي ېل شوى وي، کڼ گناه گې خلوا بېار د ادې د کنتېچ

دو ې د کايف امنييت ضمانت د نه ترالسه کې د دفاع حمکمه يېچ

ره، هغه ې برسېپر د. د وساتيې بيا هم قېپه صورت ک

داى شي په هغه ې کې شوېه يړکېدو پرې کې د خوشېديان چېق

 د امريکا حکومت پوه شي ې شي چې پاتېد کې په قېصورت ک

 سره مخ ې د تشدد يا حماکمېلي وطن ک په خپل اصېچ

 لپاره ېدونکي دي او د امريکا حکومت د هغوى د استوگنېک

تر . دالىېم حکومت سره په معاهده ال ندى توانېد کوم در

ديان ې قېتو زيات داسې، امريکا تر شپې پور٢٠٠٨اکتوبر 



 164

واد ته د ېم هې خپل يا کوم درې پخپله مين چېبند ساتلي چ

  8. کولو حقدار ديېانتقال يا خوش

 

 د او حماکمهېق

 متحده اياالتو د ېديانو نه چې زياتو هغو ق٥٠٠تر 

ي دي، ړخه د خپلو وطين حکومتونو په الس ورکڅگوانتانامو 

په " ېيا حماکم/ اوېنټد، پلېنور ق" د ېر پکې شمڼگ

ديانو د ې دا د قې امريکا وايي چ9.برخليک اخته شوي

 ېي چړغوا" يپلوماتي باورد"وادونو نه ېترالسه کوونکو ه

 ې چې حال کې په داس10.ديانو سره به انساني چلند کويېق

دو وروسته په خپلو ې کېديانو له خوشېگوانتانامو نه د ق

ه کوم رمسي او ړ په اې د هغوى د حالت او پروسېوطنونو ک

جامع معلومات نشته، د بشري حقوقو ادارو خپلو وطنونو 

و، د خپلسري او ېښشدد د پ د تېديانو باندې په دغو قېک

 ېر عادي جنايي حماکمې، او د غېد او حمکمېدمهاله قږاو

 . ي ديړراپورونه ورک

واب ورکوونکي خپلو ځ کوم دى، نو لس ې مثال چږزمون

دو سره سم نيول شوي او د خمتلفو وختونو ېوطنونو ته د رس

و مياشتو نه تر دوو ې د درې ساتل شوي چېلپاره په بند ک

 د کورني ې په امنييت زندانونو کېينځ. يږېکلونو رس

 ې ونيول شول او وروسته خوشې ضد قانون له مخۍترهگر

 ېدي چېيو ق. اى شولړ کې خوشې حماکمې له کومېنور ب. شول

 يو نيم ېدو وروسته په خپل وطن کېگوانتانامو نه له خالص

اروونکي خوب ډ وه لکه د يو ېدا داس: "د و، وويلېکال ق
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د پر مهال ېخو بيا هم هغه د دغه ق." ې شړال بل ته ېنه چ

 ويل ېاى شويو مشورو منندوى و، او وړد حکومت خلوا د ورک

اى کولو ځان ځرته د ې بېد ورته په خپل وطن کې دغه قېچ

 د هغه د خپل وطن د زندان ېهغه وايي چ. ړلپاره وخت ورک

د .  ووې په گوانتانامو کې نه وو لکه چېارواپوهان هغس

ه ټ گې هغه ته يې شو چړون جوړ يو معاجلوي تځدوى ترمن

دو ېرته له راسنتې زه بېه وه چښزما په نظر دا : "هړورک

 زه په گوانتانامو ېه نه چڅکه د ځم ړوروسته زندان ته ال

 مسدسيت ې مې کړۍ نۍ په هبرنېداى شي چېر شوى وم نو کې تېک

 ."اىړاى کځان نه واى ځ

د پر مهال ې د قېک وطن ېواب ورکوونکو وويل چځو څيو 

 د ې په زندان کې وويل چېيو پک. ورسره زياتى شوى دى

 په ې دوايانېداخلي امنييت کسانو خلوا وهل شوى او داس

دل او ې بد بد ومهونه به ورته کې چې وېاى شوړزور ورک

هغه ." يځ نه ماران راوې د الندېمکځد  "ې چېليدل به ي

 لگول شوى و ېر له کوم ثبوته نيول شوى و او دا تور پېب

واب ځيو بل .  دهړې جاسوسي کې د امريکايانو لپاره يېچ

نو پر مهال وهل شوى او د ټورکوونکى د ابتدايي پل

 د ې ترورسيت شبکې د يوې چېتنه شوښ غوېچارواکو خلوا تر

 له ې وروسته بېهغه اته مياشت. يړيتوب لرلو اعرتاف وکړغ

 . اى شوړ کې خوشې حماکمېکوم

دو وروسته ېيانو خپلو وطنونو ته له سنتدېد پخوانيو ق

اى ړر راپورونه ورکې شمڼه گړ د تشدد په اېپه هغوى باند

 12س واچ د روسټ په توگه، هيومن رايېلگې د ب11.شوي دي

 د ېديانو باندېاو تونس د حکومتونو خلوا په پخوانيو ق
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 ې، حمکمېد تونس په قضيه ک. ي ديړ کړتشدد دستاويزات جو

ديان غايبانه په سزاو ېه لس قږ تر لږد گوانتانامو ل

 حمکوم شوي ې، د هغوى نه چې ک٢٠٠٧ په جون 13.ي ووړحمکوم ک

خه د تونس زندان ته څ ېدخانېوو دوه تنه د امريکا د ق

، د ې وې شوېنټ پلځېد يو نه دوه ور. اى شولړانتقال ک

 او لورگانو سره ښځې چارواکو د هغه د ېکومو پر مهال چ

 خوبه ې بېى و، او پخپله هغه يړرته ک وښد زنا کولو گوا

نو پر ټنا د ابتدايي پلې دوهم ته د هغه په و14ى و؛ړک

، ېس واچ له مخټد هيومن راي.  شوى وښمهال د تشدد گوا

 ې په دغه نوېوازانو ته وويل چېو کسانو ورتلونکو پړدوا

رته ې هغوى بې شرايط دومره خراب دي چېدخانه کېق

  15.ح ورکويگوانتانامو ته تلو ته ترجي

، د امريکا حکومت دوه ې په اواخرو ک٢٠٠٧ او ٢٠٠٦د 

 ې د ليبيا حکومت ته وسپارل چېديان وروسته له هغېق

 انساني چلند به ورسره ې چړ ترالسه کېوايي دا باور ي

 په زندان ېه کسان تر يو کال زيات وخت وشو چړدوا. يېږک

نو  معلوم ندي او قانونپوهاې تورونه پرڅ دي، او هيېک

  16.او د بشري حقوقو د ادارو استازو ته هم السرسى نلري

 لپاره ېنڅېړ ې د دېديانو چېر پخوانيو قې شمڼگ

دو سره سم ې دي او خپلو وطنونو ته له رسې شوېورسره مرک

 ېد کېو مياشتو لپاره په قڅپه رمسي توگه تورن شوي يا د 

 هم تر ېودل نو بيا يېښ پرې کله يېساتل شوي وو، وويل چ

ونه په قبضه ټينو نه پاسپورځد .  ساتلي ووېنظارت الند

 په وطن دننه د سفر په ې اخيستل شوي وو؛ نورو باندېک
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ه او يا هر وخت چارواکو ته د راپور ورکولو سخت ړا

 . شرايط وو

 

 دلې کې خوشدو سره سمېرسله 

، زياتره د گوانتانامو د هغو ې له مخېد دفاع د حمکم

د ته سپارل شوي وو، ېوادونو قېه د خپلو ېديانو نه چېق

 د حتقيقاتو سره مسى ږ دا زمون17. شوي ووېوروسته ژر خوش

 نه ٦٢ د ېواب ويونکي، يانځ د اکثريت ېنڅېړ ېد د. خوري

دو وروسته په ې تنه، خپلو حکومتونو ته له سپارل ک٤٥

، ېر پکېيو شم.  شوي ووې دننه خوشېدوه اويا ساعتونو ک

 ضد د داخلي ۍ د ترهگرېي سر کړم په توگه، په لوېلگېد ب

نو ږتنو گرويښقانون سره سم نيول شوي وو، خو له پو

 . ل شوي ووېږوروسته ژر کورونو ته ل

 

 دلې خلوا قبلېولنټدل او د ېرته ابادېب

 ې ته يږ مونېديان چېد يو تن نه عالوه، نه هغه ق

 د ې تراوسه پورې او نه هغه چ18ي،ړوابونه راکځ

 شوي دي، د امريکا د حکومت خلوا نه ېگوانتانامو نه خوش

 د ېاو نه ي.  ديېاى شوړ ورکېحمکوم شوي او نه ورته سزاو

د امريکا . ى دىړ کوم رمسي سند ترالسه کۍ گناهې بېخپل

 کولو ېديانو د خوشې د قېنا ويلي چې په وېحکومت د د

 غلطي څ گناه دي او هيې دوى بېه دا منل نه دي چړکېپر

واکونو د دوى په نيولو ځامريکايي  او يا ړې نه ده کېي

 ېلد.  دهړېد کولو غلطي کې په قېاو بيا گوانتانامو ک
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تل ښنه نه ده غوښول رمسي بخډ د دوى نه کوم ېامله چ

ديان ورته ې پخواني قېولنو خلک چټينو ځ، نو د ېشو

 ته د خطر په ېولنټ ېستانه شوي دوى ته د شک، او ان خپل

 . سرتگه گوري

ولنو ټ کومو ېواب ويونکو وويل چځتو  زياېنڅېړ ېد د

و که څهر .  هرکلى شوى دىډوډ گېته ورستانه شوي هلته ي

 ېينځ ېولنټ سره نيويل، خو د ېعمومًا خپلو کورنيو له سني

ى ړر کې وخت تې يې په گوانتانامو کېي چېږ پوهېنور خلک چ

 .  ساتيېان ترځنو 

ه وادونو تېو اروپايي هځ لويديېواب ويونکو چځينو ځ

ونه شوي، په ښستانه شوي، په تليفون ورته د مرگ گوا

 دي، او په الرو ې ليدلې لوحې د دوى د غندنې يې کډگاون

يو مرکه . لو سره مخ شوي ديځکنښ د خلکو د فحش ېو کڅکو

 ې په دې د هغه ان پخواني ياران ترېشوي تن وويل چ

يو . يېږارډ د القاعده تروريست به وي، ې گوندېگومان چ

ر ېينو خلکو نه ورسره غځ د ېولنټ ې د مسلمانېيل چبل وو

ينو خاصو ځ ېيو دا هم وويل چ. ه چلند کويښمسلمانان 

. ان ارام نه احساسويځ ورتگ پر مهال ځېايونو ته د يواځ

 په کومه طريقه ما ته ېبس دا خلک چ"، ې چړهغه اعرتاف وک

 ."ان ارام نه احساسومځگوري، زه 

 په ېخه چڅ) لهډه لويه ولو نټد ( افغانانو ٢٢١د 

 د 19. وطن ته ستانه شوي دي١٩٢د وو، ې قېگوانتانامو ک

ونو سره مخ ښدو د گواې افغانستان ته په سنتېدوى له مخ

 د ېنور چ. منانو خلوا ووښ د پخوانيو دې زيات يېشوي، چ

 ېدو مهاغسېرته په راسنتې بېخه دي، وايي چڅغريبو سيمو 
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يو .  ووېدو خمکېيول ک له نېنگه چڅاى شوي دي، ړر کېه

 نورو خلکو سره زما ېزما په سيمه ک"واب ويونکي وويل، ځ

 زه يو غريب ېکه چځه بدلون ندى راغلى څ ېيکو کړپه ا

دوو افغاني ."  دومره پروا نه ساتيېوک مڅى مي او ړس

ري ې د جنسي تې په گوانتانامو کېواب ويونکو وويل چځ

 ېده لپاره د ملگرافواهاتو په دوى داغ لگوىل دى او د وا

 په يو ېدوى ک.  د مشکل سره مخ ديېدا کولو کېپه پ

 امله ې د امريکا د جاسوس تور هم لگول شوى او لدېباند

 .  دىېار کډخه په څد طالبانو د بريد 

 او خمتلف ړواب ويونکو د ياد وځر افغان ې شمڼخو، گ

 ډې غونټې غې په کليو کېدو يېپه سنت:  دهړېهرکلي جتربه ک

 ته ېنځ ملانېول يوډ ې خپلوانو خو دۍ کورنېد يو.  ديېشو

ل شويو ړ يو بل سره کلکو تېپه د. تلي ووښپوليس هم راغو

 ۍ گناهې د هغوى په بېواب ويونکو وويل چځ، ېولنو کټ

، د ېولنه کټ په ږزمون: "يو وويل. ىړکله چا شک نه دى ک

ي ېږخلک اوس هم پوه.  زما شهرت ندى خراب شوىځخلکو ترمن

 له نيول ېدي، چېيو بل پخواني ق."  زه غدار نه ميېچ

 د تر دوو سوو زياتو ماشومانو ې د سيمېاندړدو وېک

 هم او وروسته ېاندړدو وې له نيول کېاستاد و، وويل چ

 پخوا ېدي، چېيو بل پخواني ق. دى" ه عزتښ"هم د هغه 

 ړې ترالسه کېرى مهدريانډې خلوا ېولنټ ېشپونکى و، د خپل

ينو خلکو ځ روان مي او د ېو کڅ زه په الرو کوېچکله . "دي

ه ړ ستا په اږمون"سره وينم، نو هغوى عمومًا راته وايي، 

 ې زه بېي چېږول پوهټ] ېزما په قبيله ک...." [خپه يو
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 الس ېول سياسي فعاليتونو کډ څ زه په هيېگناه مي، دا چ

 ."نلرم

 خپل اصلي وطن ته ېديان چې، اته پخواني قې ک٢٠٠٦په 

 وشي، البانيا ې تشدد به پرېدالى چېاره نه شو سنتډ ېله د

ديان د هغو نه د ې دا پخواني ق20.اى شولړته انتقال ک

 خپلو وطنونو ته ېلنجونو سره مخ شول کوم چېخمتلفو چ

امريکايي چارواکو، د البانيا حکومت، د . ستانه شوي وو

واب ويونکو ځملگرو ملتونو سيمه ايزو مقاماتو او د 

 به د ې په البانيا کېارنواالنو دوى ته وويل چڅينو ځ

اى کوالى شي او کورونه او ځرته يو ېخپلو فاميلونو سره ب

د خپلو . خي بدل وې به ورته ورکوالى شي خو حقيقت بۍنوکر

 ې او تر نامعلوم وخته جالوايل په دېفاميلونو نه پرله پس

رته د تلو ېزه به ب"يو وويل، . ړز وکېمهاجرينو ژور اغ

زه نور . الىړزه هغوى دلته نشم راو. کله توان ونلرمڅهي

ديانو ېر قې شمڼد گ." ول عمر خپل فاميل نشم ليدالىټخپل 

کورنيو ته د هغوى د وطين حکومتونو چارواکي ورغلي وو او 

 و او اوس په خارج ېى په گوانتانامو کړ دا سېدل چېپوه

حتفظ ر مهاجرين د خپلو کورنيو د ې ژوند کوي نو يو شمېک

که ړي ته دړ يو غۍدي د کورنېد يو ق. من ووېښه اندړپه ا

اى شي حال ړ بند کې د تقاعد معاش به يې وه چېاى شوړورک

 . سو وهې پې اتکاء په هم دۍ کورنې د دغېدا چ

 نه ې يو هم په الباني ژبه خربې مهاجرينو کېپه د

ولنيز تگ راتگ ټ خلکو ې د دې له امله يې کوالى، چېشو

دلو دغو ېالبانيا ته رس.  توگه مشکل شوى وېړانگځپه 

، خو د مهاجرينو ړ وکښښ د زده کولو کوېنويو کسانو د ژب
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اى شوي روزنيز کورس دوام دوه ړ ورته د ورکېپه مرکز ک

 يو ې مرکو پر مهال په دغو مهاجرينو کېد د. ل مات شوځ

 ړېانگځ تت و، په ې چانس يۍ او د نوکرۀهم کار نه الر

 خلک ېتل داسښ هيچا هم نه غوېمله چ اېتوگه له د

 .  شوي ديې پاتېد کې د گوانتانامو په قېي چړنوکران ک

 سره ېواد د پالزمنيې هېى د دړد گوانتانامو مهاجرين لوم

دل، خو د ې اوسېو کټ د يو دوليت مهاجرکمپ په کوېنژد

 سره اپارمتانونو ې ژمنې د دې د سپريل په اول سر ک٢٠٠٨

 د دوو کلونو ېلبانيا حکومت به ي د اېل شول چړته يو

خو بيا هم، له کار روزگار پرته، د هغوى . يړکرايه ورک

دي ېاو، لکه يو پخواىن ق. ان ساتلو توان يقيين نه دىځد 

دا : " دىې اوس هم پاتې وايي، د گوانتانامو داغ پرېچ

 هغوى ېدا هم پروا نلري چ.  گناه ميې زه بېپروا نلري چ

 اوس هم ږمون. ى ميړ گناه اعالن کې ب کولو زهېزما په خوش

 ." ترورستان يوې په خپلو سرونو لرو چۍه خولټدغه غ

 

 ۍ د بيا ابادېپه سعودي عربيه ک

 21پروگرام

 ړگوانتانامو نه د خپلو اتباعو د ترالسه کولو په ل

د . خه جال دىڅوادونو ې د سعودي عربيه چلند د نورو هېک

 سعودي حکومت د  دېل کې په پ٢٠٠٧ په پاى او د ٢٠٠٦

 او بيا ۍپالو لپاره د بيا ابادټمعلومو اسالمي بنس

 د گوانتانامو ې نه په موجود پروگرام کېاستقرار د خمک

متحده اياالتو سره د يو . لړديان هم شامل کېپخواني ق
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 په توگه، راپورونه وايي د ېون د برخړناخپور شوي ت

 ېوشد نه د خې د امريکا د قېسعودي حکومت متفق شو چ

 داخلوالى ې پروگرام کېديان په دې به قېدو په صورت کېک

 مفکوره و ې په دټ د سعودي د حکومت د پروگرام بنس22.شي

اى شوي ړک" دوکه"ينو غلطو عقيدو ځپاالن په ټ دا بنسېچ

 د گوانتانامو 23.داى شيې کېوو، او اصالح او روزنه ي

ي ږې داخلېو اونيو په يو پروگرام کږديان د شپېپخواني ق

ولو ړ د پروگرام د بشپ24.ه کويړ زده کې علماء ورته پکېچ

 ې درجۍنځ د منېديان رياض سره نژدېنه وروسته پخواني ق

 د ېبيا ابادولو او پاملرن"هلته د . يېږل کړيو کور ته و

ديان د هغو ې د گوانتانامو پخواني قې کۍپه ودان" مرکز

اتو له ه نظريځ د سخت دريېي چېږخه جال ساتل کڅسعوديانو 

ه ټگ "ېديان چېستانه شوي ق. ى ويړر کې زندان تېامله ي

و مياشتو لپاره په يوه تر څي، د ېږبلل ک" اخيستونکي

ر ې شمڼ ورته گېرته چېي چېږ ساتل کې کۍ ودانېنظارت الند

 ترالسه ېدوى مذهيب او اروايي مشور. يېږامتيازات ورکول ک

بالى شي،  معاجله هم شامله ده، او ملې کې په هغېکوي، چ

ان مشغولوالى ځنلو ېبال کوالى شي، او په سپورتي چټفو

دو وروسته د سعودي حکومت پخواني ې کې له خوش25.شي

 ېولنه کټي او د سعودي په ړ واده وکېديان تشويقوي چېق

 26. کوي او روزگار ورکويېاى شي او مايل مرسته يځاى پر ځ

شوي  ېديان خوشې تر سلو زيات کوم قېحکومت ادعا کوي چ

  27.رته ندى نيول شوىېدي، يو هم ب
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 فاميل

واب ځ، د نيمو نه زيات ېاندړدو وېله نيول ک

ينو ځ. ۀ الرېه يو ماشوم يږ تر لږورکوونکي واده وو او ل

 د فاميل د چارو نه خرب ېانونه د خط و کتابت له الرځ

 په گوانتانامو او ې وو چېساتلي وو، خو نور داس

هال خپلو فاميلونو سره برابر د پر مې د قېافغانستان ک

 ېى و چړينو فاميلونو فکر کځ. دهېکارښمتاس ورته مشکل 

 دى او د هغه د ژوند نه صرف له ړ مېى يړنيول شوى غ

 . دو وروسته خرب شولې کېخوش

ديانو لپاره ېر پخوانيو قې شمڼد گوانتانامو د گ

ول گران وو، او د ړ جوۍ خپلوېرته په خپلو کورنيو کېب

. رو لپاره د مرگونو او اختالفونو په وجه ناممکنينو نوځ

 په نامه فيلم د Cast Awayدي خپله جتربه د ېيو پخواني ق

ام هانکس لوبوالى دى، ټ ېه، چړر سره پرتله کټاتل کرک

دو وروسته کور ېو کاله له ورکڅ ې په يوه جزيره کېوک چڅ

ى وي او يو ماشوم ړ واده کېته ستون شي نو د هغه چنغل

دو نو ورته ې کور ته ورسېدي چېدا پخواىن ق.  وي همېي

 کور ې طالق اخيسىت دى، او يو بل چې يښځې ېمعلومه شوه چ

 ېه يښځ وژل شوى دى او ې پالر يېو نو معلومه شوه چړته ال

.  دهې ته جال شوې برخې بلېواد يوېد خپلو بچو سره د ه

 ېاو چ. دمې اوسېزه د گوانتانامو په دوزخ ک"هغه وويل، 

واب ځد افغاني ." ور ته ستون شوم نو هغه بل دوزخ وک

ل نو ورته ړ کورونو ته الې وو چېخه اته داسڅورکوونکو 

دا ېرواني ناروغي پ "ې خپلوان يې يو نژدېمعلومه شوه چ

. د فشار وې المل د هغوى په فکر د دغه قېاو د د" ،ړېک
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 د دوى د ۍيو جسماني ناروغړنورو د خپلو فاميلونو د غ

 .  وايل سبب وبالهېه د لريکور ن

 کور ېديانو په ماشومانو باندې شويو قېر خوشې شمڼگ

 ېزياتو ويل چ. هړز خربه وکې وايل د اغېنه د دوى د لري

يو نه ځوونښسو د نشتوايل له امله د ې د پېماشومان ي

 ېه کړ وايل په وجه په زده کېوتلي وو او يا د دوى د لري

 ې سره وويل چۍ خواشنييو تن په.  شوي ووېوروسته پات

ى، او اوس به هغوى ښ پريې تعليم زما له وجېم"امنو ځ

لکه يو . ره نور مشکالت هم ووې برسېپر د."  سواده ويېب

 توگه ړېانگځ په ې، ماشومانو ته يېدي وويل چېپخواني ق

 دى، گرانه ې په گوانتانامو کې پالر يېدا خربه سپينول چ

 پالر ږزمون"سره ويل،  هغوى به په معصوميت ېکه چځوه، 

ته يو ماشوم ته دا خو نه : "هغه وويل."  دىېپه زندان ک

 ې هم شته چېاى داسځ يو ې دنيا کې په دې سپينوالى چېش

 د قانون ېرته چېي، چېږورته ويل ک" ې له حمکمېد بېق"

 ېد هغه په فکر د هغه ماشومان صرف په د." حاکميت نشته

 نو ته به خاخما بد ې يېکه ته په زندان ک "ېدل چېپوه

 ."  ويې خو مهداسېولنه کټ په ېکه چځ، ېي

 د هغوى د ې کورنيو يېديانو وويل چېينو پخوانيو قځ

ر ې شمڼگ.  ديړې ورکۍ قربانټې کولو لپاره غېخوش

ونه ښښو د راخالصولو لپاره پراخ کوړفاميلونو د خپلو س

يوالو ړ اکثر به ورسره د سيمه ايزو يا نېي دي، چړک

ي ټامينس(يواله اداره ړ نېنښولنو، لکه د بخټويه مرستند

م ېږزه پوه"يو تن وويل، . دلهې، خلوا مرسته ک)شنلېرنټان

دىل ېپه درټ زه نه وم نو زما د مور او پالر ژوند په ېچ
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 ې موضوع خربې اوس په دې فاميل يېه چړهغه زياته ک." و

 د هغوى د ژوند په ېي چړکه هغوى نه غواځنه کوي، 

واب ځيوولسو افغاني . يړ دى مالميت احساس کېباندولو ډوډگ

 په ېسېولو، پڅ د شتمنيو خرې يۍ کورنېويونکو وويل چ

 ې شوړودلو ته اېښيا د روزگارونو پر/دا کولو اوېپور پ

يو پخواني . يړ وکڅېو د دوى د راخالصولو لپاره هڅ ېو

ودل او خپل ېښ خپل کارونه پرې ورونو يېدي وويل چېق

واد ې په هېل چړ ته وقف کېه توگه دړ بشپ پهېانونه يځ

 کولو لپاره ې د ده د راخوشې چارواکو پسېاو امريکا ک

 .  ووهيډېمن

 فاسدو ې خپلوانو يې چړو افغانانو شکايت وکځپن

ي وو او هغوى ورسره د ړچارواکو ته رشوتونه هم ورک

يو تن . لړ ونکڅ هيې يې خو په پاى کې وړې کې ژمنېمرست

 افسرانو د هغه د يو ورور سره متاس ونيو  حکوميتېوويل چ

ر ورته واخلي نو د ورور ټ که يو موېه چړ وکېاو ژمنه ي

 ومنله او ېورور ي. يړ مرسته وکې به يېپه راخالصولو ک

 د ېل کټ په يو هوې دېو کځ ورې په درېورته وويل شول چ

 ېخو کله چ. يځ بوېچارواکو سره وگوري او خپل ورور د

" ر پوليسوې شمڼگ"نا د ېو د هغه په و، نړهغه هلته ال

 ېوروسته ي. ړ ورته وکې يښخلوا ووهل شو او د نيولو گوا

 ژمنه ې متاس ونيو، او بيا يېلډ ې بلېد ورور سره يو

لور زره څي خو که ړ ورته راخالص کې ورور به يېه چړوک

هغه خپل .  شيړار ته ورسره الښي او يو بل ړالر ورکډ

 ومنله ېاى ته د تللو خربه يځوي اکل شټ او ړ کڅر خرټمو

خو هغو کسانو وروسته . انه سره راويلځو خپل ورور له څ
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. رته دىې د ده ورور چې هم ندي خرب چې په دې چړاعرتاف وک

 کور ته د تللو ېه ماتى شو، او جمبور شو چړاوس نو هغه ز

 . لپاره د چا نه پور واخلي

فاميل د ر نورو افغاني کورنيو لپاره د خپل ې شمڼد گ

ر ډې نه ې شوي مايل تاوانونه د دې کړي د راخالصولو په لړغ

 کورني ېينو پکځ. ې نتيجښې ې له کومېجيگ وو، خو ب

زما پالر خپله "يو تن وويل، . لړجاييدادونه له السه ورک

: او يو بل وويل." يړ راخالص کې ما پرېه چړه کڅمکه خرځ

ولو ټپه ل هغوى زما ې وې په کور کېسېه پڅ ېما سره چ"

 خپل ژوند ې نلرم چڅ هيېاو اوس زه په کور ک.... ېولگول

م د خپل يو ورور ېاو در."  شمېم او ژوندى پاتړه کښ ېپر

 د ې لپاره ستون شو چې افغانستان ته د دېه چړکيسه وک

 ېهغه وويل چ. يړون وکټناروغه مور عالج او د هغه ل

ته زره ې د هغه په راخالصولو شاوخوا شپې يۍکورن

 . الر لگويل ديډامريکايي 

 

 مرسته او معاش

د تر ې د گوانتانامو د قېواب ويونکو وويل چځزياتو 

يو تن دا خربه . ې وځېز اقتصادي ستونې وروسته اغټولو غټ

 د يو ېکه چځ ضرورت مايل دى، ټولو نه غټد : "هړ وکېداس

وى، يو پالر په توگه، زه بايد د خپل فاميل ځي، يو ړس

ز د يو ېد اقتصادي اغېواب ويونکو د قځد ." مړمرسته وک

ديان ېد اروپا زياتره پخواني ق. بل سره توپري درلود

 وايل د ې د هغوى لريې ويل چېوان او ناواده وو، او وځ
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ي نه ړ کې برخېخه بڅ د اقتصادي ضرورتونو ۍهغوى کورن

 ېواب ويونکو وويل د گوزارځر اروپايي ېر غې شمڼگ. دي

 په خپلو ې لپاره يېخو د مرست کاوه، ې يښښکولو کو

 شويو افغاني ېولو خوشټخو، تقريبًا . کورنيو اتکاء وه

 د کورنيو ېد له امله يې د دوى د قېبنديانو وويل چ

 . ې وې شوېه توگه ختمړ په بشپۍشتمن

 د نادوليت سرچينو لکه د ېواب ويونکو وويل چځو څيو 

که د لو، مذهيب ادارو، يا نادوليت موسسو لډسيمه ايزو 

 ې صليب خلوا ورسره مرستۀ او سرې ادارېيوالړ د نېنښبخ

 خپل اصلي وطن يا ې تنو وويل چ٤٥خه څ ٦٢خو د .  ديېشو

 که دوليت وي – ېلډ ېدو ورسره کومېواد ته په رسېم هېدر

 ېخه د دڅد اروپا . ړې مرسته نه ده کڅ هي–او که شخصي 

ه شوي  حماکمې وه چېواب ويونکي ته معلومه شوځ يو ېنڅېړ

د گوانتانامو . دلهېجمرمانو سره د هغه نه زياته مرسته ک

 د ملي امنيت د ې شوي کسان په افغانستان کېنه خوش

 د ې او پخالينې سولېواکونو خلوا ژر تر ژره په کابل کځ

 صليب دوى ته تش ۀسر. لړ کېاندړ ته وډې غونېکميسيون يو

نه تر و سوو ځ د پنېد راپورونو له مخ (ېسېه پڅپه نامه 

 کور ې نه پرې د پالزمنيې چړېورک) ېدوه زره افغانيو پور

 معمويل ې حکومت د دېدوو افغانانو وويل چ.  شيړته ال

 دا ېينو نورو وويل چځ. يړ نه دي ورکڅرات نه عالوه هيېخ

 ېواب ويونکو وويل چځ زياتو 28.اى شويړهم نه دي ورک

رته ېمکو د بځ په ناقانونه توگه د قبضه شويو ېحکومت ي

 ېو کڅرته نيولو په هېترالسه کولو او د دوليت کارونو د ب

 پخوانيو ې چې وې داسېښېدوه پ. ړېورسره مرسته نده ک
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يتوب تور ړ د طالبانو د غې کله پرېديانو وويل چېق

 ېمکو قبضځ په ېولگول شو نو فاسدو دوليت چارواکو ي

رته ترالسه کولو ېمکو د بځ د خپلو ېو وويل چړدوا. ړېوک

 . لړ بيا رشوتونه ورکېپاره يل

 له ۍ د غريبېديانو وويل چېر پخوانيو افغان قې شمڼگ

لو ړرته الس ته راوېيو شتمنيو د بړ د السه ورکېامله ي

و طريقو څ وليدل، دوى په ږ مونېلکه چ. هيله نه لرله

دو پر ې د نيول کې يۍشتمن: ې وړې له السه ورکۍ شتمنېخپل

 او يا هم ې وې يا دوليت شو اوېل شوړه وځمهال يا له من

يو خلوا ړ، يا د فاميل د غې وې قبضه شوېد دوى په غياب ک

 ېي يا په رشوتونو کړ وکېون پرټ د دوى لې چې وې شوڅېخر

 د ې په گوانتانامو کې دا هم وويل چېينو پکځ. ې وېتل

اروايي روغتيا لپاره ورته د ليکل شويو دوايانو د 

 ېيو افغان داس. ى وړ کې يښښبازار نه د اخيستلو کو

اوس زه خلکو نه د ... زه اوس حمتاج او غريب مي: "وويل

 دي ې داسېينځ." مړ په پور غواېسېدوايانو لپاره هم پ

 د ناروغتياو له امله د پورونو په خالصولو او د خپلو ېچ

دي ېيو پخواني ق.  د مشکل سره مخ ديېکورنيو په ساتلو ک

پر مهال خپل کاروبار د ې د امريکا د قې دا چځېنه يوا

دو ې د نيول کېى شو، بلکړ پوروې او فاميل يړله السه ورک

 د زخم او بيا د عالج نه ېه کښ په يوه پېپر مهال ي

 . ه هم د استعمال نه ووتلهښدو له امله پېک

دو ې له نيول کېواب ويونکو وويل چځلورو افغاني څ

 د ېيو تن وويل چ. ى وړ جاييداد حکومت قبضه کېوروسته ي

 امريکايي او ې امله چور شوى و چې لدېدوايانو دوکان ي
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نو  "ې وښې پريې خالصې د دوکان دروازېواکونو يځافغان 

 هم ې د دوکان کتابچې چې، تر دېوله شتمين، دوايانټ

 ېدو پر مهال يې د نيول کېينو نورو وويل چځ." ې شوېورک

 ې چيو تن وويل.  شوي ووړکورونه مببار شوي او يا هم وجيا

 ېواکونو د هغه په کور د چاپځامريکايي او افغان امنييت 

ه ځون د پنډپه گ" ل،ړه برمته کڅتقريبًا هر "پر مهال 

ه چارواکو ړ اېد هغه ورور په د. الروډت زره نغدو ېښلوڅ

هيچا : "هغه وويل. هړ ونکېه يټه گڅ، خو ړته شکايت وک

م  کوېو تنو وويل چڅيو ."  ونه گراوهږ خربه غوېپه د

 دوى نيول، – امريکايي، پاکستاني، يا افغاني –چارواکو 

 قبضه ې هم ترې، ساعتونه، او نور شخصي شيان يېسېنو پ

رته نه ورکول ېعمومًا د دوى نه اخيستل شوي شيان ب. کول

 امريکايي چارواکو ورته د ده ېخو يو تن وويل چ: دلېک

ل ړرته ورکېالره بډ او شل امريکايي ټهغه ساعت، فلش الي

 ې ترېدو پر مهال يې د نيول کېاندړلور کاله وڅ ېچ

 ېديانو وويل چېر پخواني افغاني قېيو شم. اخيسيت وو

دو لپاره خپل جاييدادونه ې کې د ژوندي پاتېکورنيو ي

 زه ونيول شوم، نو بل ېکله چ: "يو وويل. ي ووړ کڅخر

 ېرمنو د ساتنې زما د بچو او مېوک نه وو چڅ هيېداس

مکه او ځوله ټه واخلي نو هغوى زما ړامسووليت په غ

دي ته معلومه شوه ېيو بل پخواني ق." لړ کڅجاييداد خر

 د ې ده چړېه کڅ لپاره خرېمکه د دځ زراعيت ې يۍ کورنېچ

مکه ځان لپاره ځهغه اوس د . يړ وکېخپلو مريضانو عالج پر

 د ۍ رواني ناروغې مور د هغېنشي اخيستالى او نه د خپل
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دا ېد پر مهال ورته پې د ده د قې لري چېسېعالج لپاره پ

 .  دهېشو

ه ديارلسو ږ تر لږل. ې شوړې پوره وېرډې ۍ کورنېزيات

 پور اخيسىت دى، دا ې کورنيو يېديانو وويل چېپخوانيو ق

په ما "يو وويل، .  دوى خالصويې اوس يې قرض دى چېداس

 ېيو بل داس." يځ کور ته راځقرض دى، او قرضداري هره ور

 کله زه په ېنو چ. و تنو فاميل دىځزما د پن: "وويل

. ره گرانه وهډې وم زما د فاميل گوزاره ېگوانتانامو ک

و د ړهغوى د خوراک او او.  قرض دىېاو اوس راباند

ه بيان ځيو بل بيا دا ستون." رانيولو لپاره قرض اخيسىت

اوس . مکه هم نشتهځ ېاوس م. زه کاروبار نه لرم: "هړک

وک څ فاميل لرم او بل هيټزه دومره غاو . کور هم نلرم

. مړه وکڅ ېم چېږزه نه پوه. يړ د دوى مرسته وکېنشته چ

 29."بس دغه مسئله ده

 

 روزگار

 ې بېوابوونکو وويل چځرشو ېلور دڅ ېنڅېړ د ږزمون

 مستقيم کاروبار لري ېو نورو وويل چږکاره دي او شپ

و  يځېيوا). ړثيت مشخص نه کې نورو د خپل روزگار حېپات(

دونکى دى، د خپل اقتصادي ې اروپا اوسځې د لويديېتن، چ

 اروپا ځېد لويدي. ودلهښه هيله مندي وړراتلونکي په ا

 په روزنيزو ېواب ويونکو وويل چځوانو ځر ېيو شم

 په ېاى شوي وو چړ هيله داخل کې په دېپروگرامرونو ک

 د کار د ېاوو تنو وويل چ. يړ به نوکري ترالسه کېپاى ک
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 ېيو تن وويل چ.  ديړې کڅې هې ناکامېلو لپاره يدا کوېپ

و ې د درې د کار په تاريخ کېيار نوکري ورکوونکي يښاو

 دى ورته ېکله چ. تنه کويښ پوېه ترړ په اېکالو د تش

ى، نو هغوى ړر کې وخت تې يېد کې د امريکا په قېووايي چ

 . واب نه کويځکله څورته بيا هي

انيو افغاني ر پخوې شمڼد گوانتانامو داغ د گ

رته ترالسه کولو ېديانو د خپلو پخوانيو کارونو د بېق

 کار کاوه ې يې په دولت کېهغوى چ. ى دىړتوان خراب ک

يو . رته خپل کار ته نشي تلالىې بېورته معلومه شوه چ

."  ترورستان يوږ مونېدوليت چارواکي فکر کوي چ"وويل، 

زه خپل . مړرته غواېزه خپله نوکري ب"، ړې کېيو بل چيغ

دل، ې ما ته راکول کېم، لکه هغه معاشونه چړحقونه غوا

 زده ړې لوېواب ويونکي، چځيو بل ." مړاو زه ترفيع غوا

 ېد يې د گوانتانامو قې سره وويل چۍ لري، په ناهيلړېک

هغه يو .  دهړېد تل لپاره شهرت او مسلکي پوهه بدنامه ک

 يو ې يېاندړدو وېپه کار بوخت معاجل و، او له نيول ک

ل بيا د درملو ځيو  "ې دى چړاوس نو هغه ا. ى درلودځکنت

 ."يړ باور وکېو خلک راباندڅم ړل کېدوکان پ

 

 جسماني زيان او صدمه

ي ړ راته تشريح کېتل چښخه وغوڅواب ويونکو ځ د ږمون

دو راوروسته په جسماني او ې کې گوانتانامو نه له خوشېچ

د ې دغه قېخلو چو اندازه واڅنگه احساسوي څاروايي توگه 

 ليدل شوي، ېاندړ وېلکه چ. ى دىړز کېومره اغڅ ېپر
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 راپور ې د دېديانو چېونکو نه خو د هغو پخوانيو قڅېړ

 د ې دي او نه يړې کې دي طيب معاينې شوېلپاره ورسره مرک

 د هغوى د اروايي ېنه ي.  کتلى دىډهغوى طيب ريکار

 يو ېو کوابونځخو د هغوى په . ناروغتياو جاج اخيسىت دى

دو وروسته ې کې تر خوشېودل شوي دي چښر هغه مشکالت ېشم

د ] پوهنتون [ډد هارور. ديان مخ شوي ديېورسره ق

 په ېکومو کسانو ته چ"، ېارواپوه جوديت هريمان له مخ

ايي د جسماني سکون ښ وي، هغوى ېدلېترتيب سره صدمه رس

  اوۍ خوبېب" د ځېي، او نه يواړله السه ورک" اصلي حالت"

جسماني ناروغتياو شکايت هم " رې شمڼگ" د ې، بلک"اضطراب

، او ې او کوملو مسلېفشار، د سر درد، د معد"ي، لکه ړوک

  30." دردې، مال او خاصرېټېد خ

 

 جسماني ېر داسېواب ويونکو د يو شمځر ې شمڼگ

د پر مهال ورته ې د امريکايي قېه چړزيانونو يادونه وک

ر وخت ډې د ېروغتيا پکولو نه عامه ناټد . ديل ووېرس

 ېدو او په سختو حالتونو کېل کړيرونو د تځلپاره په زن

نگريو ښيو، مال او ډوندونو، پنړدو له امله د مېول کځړد 

نورو د . يو بل شکايت د نظر د خرابوايل و. دردونه وو

ر ډې د ېه چړ يادونه وکۍيا او عمومي کمزورړه درد، ستړزا

يو . ى دىړ له السه ورکې يساعت لپاره د جسماني کار توان

 گوانتانامو نه د خمکيين حالت ې خپل اوسىن حالت يېتن چ

خو اوس . ى ومړزه يو مضبوط س"سره پرتله کاوه، وويل، 

ديان ېر قې ناروغتياو باوجود، کم شمېد د."  نه ميڅهي

 عالج شوى وي، حال ېدو وروسته يې کې له خوشې وو چېداس
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 شوي ې خوشېاندړکلونه و نه ې مرکې د دې پکېينځ ېدا چ

 . دي

 ېواب ويونکو وويل چځ ې تقريبًا دوه برخېو کېپه در

 ورته ځېگوانتانامو نه له وتلو وروسته احساساتي ستون

ل ړيرونو د تځ په زنېرو په ذهنونو کډې د 31. ديېدا شوېپ

دو او د ساتونکو د ېچر سره د خمامخ کېمپرټدو، سخت ېک

دي ېيو پخواني ق. زه ديتشدد د ليدلو يادونه اوس هم تا

 نه وروسته د فشار تکليف ې د صدمې يو ارواپوه يېوويل چ

 د خپگان او ۍ په اسانې يو بل وويل چ32.ى وړتشخيص ک

ه ټ که دا کوېي چځدا سوچ راته را: "يېږ سره مخ کۍناهيل

لکه د مب په ...  به شم او وبه چومړوده نو مښ نه ې پرېم

 هم د ې وروسته ي کلونهېي وويل چړيو بل س." رڅې

ي، او ورته معلومه ېږ ته کې مخېورونه مخځگوانتانامو ان

زه فکر کوم . "دىل دىې لگېدو مرض پرې د زر غوصه کې چېشو

 ېنگه چڅ فعال نه مي راستون شوى ې ژوند ته هغسې زه دېچ

 ېت يښ ياداېواب ويونکو وويل چځر ېيو شم." زه پخوا وم

.  خراب خوبونه ويين خرابېنورو وويل چ. کمزورى شوى دى

زه اوس هم " شوى دى، وويل، ېو کاله پخوا خوشڅ ېيو تن چ

 اوس هم هلته په ې وامي چېخوبونه وينم، په خوب ک

 ."  کويېاوځکنښل شوى مي او خلک راته ړيرونو تځزن

 ورته ې په گوانتانامو کېواب ويونکي وويل چځيو بل 

 ې نو دا د هغه لپاره يوهې، چېدلېد پاکوايل سودا لگ

ان به ځان پاکولو، ځما به هلته بس هر وخت . "جتربه ده

 څ نور هيې امله چېلد.  پاکولوېان به مځ پاکولو، ېم

 پر ې مرکېولټد ."  پاکولوېان به مځکار نه و، نو بس 
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نا، د هغه فکر د ملبلو د طشت د هغه ېمهال، د هغه په و

ى او ړدا کې د پاکولو وخت نه و پې هغه يېنل سره و چ

 ېوس هلته د ورتللو او د هغه د پاکولو خواهش يا

نگه د هغه د څ ېدي وويل چې شوي قېيو بل خوش. رولولوټکن

د جتربه اوس هم هغه د خپلو دوستانو او خپلوانو نه جال ېق

ر تورو د هغه لپاره څېپه " دېق"او "  وايلځېيوا"د . کوي

ه ړهغه د خپل احساس په ا.  ديړېدا کې پې مانېخي نوېب

 خلک بس ېرته چې اوسي چې کړۍ نېيوه داس"  په ېل چووي

 ې وخت يېينځ ېواب ويونکو وويل چځر ېيو شم." يېږنه پوه

ريال ېانونه د خپل چاپځ خپل ې چېتيا ليدلړ ته سخته اېد

 .انله شيځخي ېنه وباسي او ب

دا ې ورته پځې وايي اروايي ستونېديان چې هغه قېدا چ

و سره مخ ځ تکليف د ستون نه وروسته د فشار دېشوي د صدم

تنه ښ پوېشوي او يا به ورسره مخ شي که نه، يوه پرانست

  33.ده

 

  بدلونونهېپه مذهيب عقيده ک

د له ې د قې گوندېواب ورکوونکي هم دا ونه ويل چځيو 

اسالم د قسمت يوه . ه خلل راغلىڅ ې په عقيده کېامله ي

 ېچر لوي دى، او دا ډې خداى ې يې له مخېمفکوره لري، چ

اکل شوى دى خو هر تن د عمل ټ نه ېد انسان قسمت د خمک

واب ځ د يو 34. اختيار لريېاکلو کټ په ې الرېلپاره د سم

دوه . و" تېښد قسمت ازم"، گوانتانامو ېويونکي له مخ

 څ هيې يې په مذهيب سوچ کېديانو وويل چېويشتو پخوانيو ق
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 ال  اميانېد يې قې دېفرق نه و راغلى، او يويشتو وويل چ

زه په مهاغه : " وويلېلکه يو داس. ى دىړ مضبوط کېپس

 مي، او زه مسلمان مي، او تل به ېدرجه او مهاغه حالت ک

 په ې قران يېديانو وويل چېو افغاني قڅيو ." مسلمان مي

و که څديان، هر ېدوه اروپايي ق. ړ زده کېگوانتانامو ک

د نه ې د قې ويل چېديل وو، خو وېږې زېپه اسالمي کورنيو ک

ينو نورو ځد . ې نه ترسره کولې مذهيب چارې يېاندړو

ه تغري راغلى نه هم و خو، څ ې يېلپاره، که په چلند ک

و توان څولو د هړمذهيب چارو ورته د خپل ژوند د بيا جو

  35.ورکاوه

 

 عقيدهه ړپه اد احتساب 

 په فکر په ېستاس "ې سره چېتنښ پوې د دږمون

دا " وک دي؟څو چلند عاملني د اې د قې ستاسېگوانتانامو ک

ي، نو ېږه کڅدغو عاملينو سره، که  "ېه چړتنه هم وکښپو

 د ېتل چښواب ويونکو غوځر ېيو شم" ه ورسره وشي؟څبايد 

يو .  حماکمه شيېد عاملني بايد په جنايي حمکمو کېهغوى د ق

يان ځ پوې درجېو د الندڅ يو ځې يواېدا نظر لرلو چ

ه ړ کېزياته ي. ول شوي ديځديانو سره د ظلم مسوول گرېق

 په ډ رمسفيلډونالډد "ه ښيانو د اعمالو کرځ د دغو پوېچ

او د امريکايي چارواکو هغو بيانونو ته " ر خلکو چلندڅې

 نيول شوي خلک ې په گوانتانامو کې ويل يېي چېږرس

  36.دي" قاتالن"او " ترورستان"
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اپو ساتونکو او ټول ډ ې دېواب ويونکو وويل چځينو ځ

ديانو د تشدد او ورته د سزاو ې کارکوونکو ته په قنورو

واب ورکوونکى هم د ځيو . ورکولو د جواز اشاره ورکوله

 د ېى هغوى دړ تشدد کې کومو کسانو پرې نه خرب نه و چېد

 . عاملينو په توگه نيول شوي وي

ي ړ غواېديانو په تاکيد سره وويل چېزياتو افغاني ق

فراد ونيسي او سزا  هغه اېچارواکي په افغانستان ک

يو دا . ي ووړه راپورونه ورکړ د دوى په اېي کومو چړورک

 :هړ دليل سره وکېخربه د د

 ما يو ېکه زه تا ته معريف شم او درته وويل شي چ

نه ټ پلېى دى، نو دا ستا مسووليت دى چړجنايت ک

که تا . ى دى که نهړ ايا ما دغه جنايت کې چړېوک

خو . هړا راته سزا راکه، بيړدا کې گناه پېپه ما ک

 شم او ې خوشې گناه ثابت شوم، نو بايد چېکه زه ب

 زه ې چړېه کښ هغه تن په نېبيا ستا کار دا دى چ

ى وم او دا ستا حق دى ړول تا ته معريف کډ دغه ېي

 . ړې سزا ورکۍ غلطې هغه ته د دېچ

 

. هړواب ويونکي په واضحه توگه د انتقام خربه وکځيو 

واد په ې د هېد عاملني يې او قۍرفتار د گېتل چښهغه غو

." د تشدد او تکليف خوند وگوري"و څ واچول شي ېزندان ک

 واچول شي ې په گوانتانامو کې عاملني دېيو بل تن وويل چ

 هغه په ېه چړ زياته کېخو بيا ي"  پته ورته ولگي،ېچ"

 . يړچا تشدد کول نه غوا
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  اقداماتې او اعادېد کفار

، د هغوى په ېيونکو فکر کاوه چواب وځرشو ېاته د

 ېد، د نقصانونو، او په گوانتانامو کېنا، د غلط قېو

و ې در37.اى شيړورسره د شوي چلند مايل معاوضه به ورک

و که زياتو څهر . تلهښ نه غوې معاوضه يڅ هيېوويل چ

رو کمو د ډې حق لري، خو ې د معاوضېواب ويونکو ويل چځ

 ې په اروپا کېچو هغه کسان څ. ې کولڅې لپاره هېد

دل، د امريکايي چارواکو خالف د شويو قانوني ېاوس

 نه ېاقداماتو نه خرب وو، خو د برياليتوب زياته هيله ي

 د ې مرکزي حمکمې د امريکا يوې ک٢٠٠٨په . لرله

 د امريکايي ېديانو چېگوانتانامو د هغو پخوانيو ق

د پر مهال د تشدد او زياتي له ې د قېچارواکو پر ضد ي

 د رد کولو ې وه، د دوى د دعوړې دعوا کېله د اعادام

واب ويونکي هم د ورسره شوي ځ يو 38.هړه تاييد کړکېپر

واب ځر افغان ې شمڼگ. ړېچلند معاوضه نده ترالسه ک

تالى شي ښ معاوضه غوېورکوونکي د سره دا فکر نه کوي چ

 د ېنڅېړ ېو تنو د دڅيو . يړواب ورکځه څيا به چارواکي 

 په ې ايا دوى به د معاوضېه چړتنه وکښپوحمققينو نه 

ديانو ېدوو تنو پخوانيو ق. يړ ورسره مرسته وکېتلو کښغو

 په افغانستان ېه يړتنو په اښ د خپلو غوېه چړرگنده کڅ
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 دوليت يا امريکايي چارواکو سره متاس نيوىل و، خو رد ېک

 . اى شوي ديړک

واب ويونکو د خپلو ځو تنو نه عالوه، نورو څد يو 

 امريکايي چارواکي معاوضه ېتل چښاى غوځومتونو په حک

ه څ ېکه هغوى په ما ک"دي وويل، ېيو پخواني ق. يړورک

ه ړکه هغوى زما په ا.  واىېنو وژىل د...  واىېگناه ليدل

 گناه وويين، نو ېکوم ثبوت لري، او که اوس هم په ما ک

 نه وي نو بايد معاوضه ېزه سزا ته تيار مي؛ که داس

 ."يړراک

 ېواب ويونکو خپل بدتر حالت ته په اشارځر ېزيات شم

يو پخواني . تنه منصفانه وبللهښ غوېکولو سره د معاوض

ه له څد له امله هر ېما د گوانتانامو د ق"دي وويل، ېق

زما . ېزما نوکري تل. زما جاييداد تلى. ي ديړالسه ورک

 څ زما لپاره هيېپه افغانستان ک.... ېوالتيا ورکه شوېل

 درمل ليکل شوي خو ېهغه ته په گوانتانامو ک." نشتهکار 

نو زه "ه، ړتنه وکښ پوږ غړهغه په لو.  نه شيېاخيستالى ي

 ېواب ويونکي وويل چځ کاره ېيو بل غريب او ب" م؟ړه وکڅ

 د ترالسه ې د مرستېرمن يې له کوره وويست، او مېفاميل ي

ما سره يوه "هغه وويل، . هړکولو لپاره پالر کره ال

او . ومځ هر وخت گرې خپل شيان پکېستيکي خلته ده چپال

بس دغه زما حالت . مېږ اوده کې په بدل جومات کځهره ور

 ."دى

 په ې متحده اياالت دېواب ويونکو وويل چځر ېيو شم

که "يو وويل، . يړ اعالن وکۍ گناهېرمسي توگه د هغوى د ب

وله ټغلطي .  گناه ووېدا خلک ب: "هغوى راشي او ووايي
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 ېيو بل دا خربه داس."  سره به کار وشيېنو د."  وهږونزم

 :هړوک

لور نيم کاله برباد شول، هغه څ کوم ېزما د ژوند چ

الى، هغه خو وشو، ړرته راته نشي راوې بېوک يڅ ېچ

 ېخو، تر د. رته نشم ترالسه کوىلېاو زه خپل ژوند ب

ه څ هر ې د دېدمه د امريکا حکومت دا ندي ويلي چ

نه ښول بخډ څ هيې يېو تر اوسه پورعامل هغه و، ا

 . ړې زما پروا کې، او نه يېتښنه ده غو

ودل ښ خلکو ته دا ړۍزه بس د ن"يو بل تن وويل، 

 گناه وم، او زه د امريکايانو نه ې زه بېم چړغوا

 ې امريکا د دوى په خوشېر فکر کوي چډې." مړمعاوضه غوا

امله  ې گناه وو، او لدې دوى بې ده چېکولو سره دا منل

 گناه ې بږ هغوى مونېنگه چڅ: " حق لريېاوس د معاوض

 ته ږ مونېوموندو، نو دا اوس د هغوى مسووليت دى چ

 ."يړمعاوضه راک

 د ېي چړديان عمومًا دومره معاوضه غواې شوي قېخوش

زياتو . يړولو لپاره کفايت وکځد راگر" نورمال ژوند"

 د  د السه وتلي جاييداد اوېديانو وويل چېافغاني ق

 امريکا ېنور فکر کوي چ. يړاقتصادي زيانونو معاوضه غوا

د .  واال شيې گوزارې راتلونکى يېي چړه ورکڅبايد دومره 

 لپاره ېديانو ته بايد د دېينو نورو په فکر پخوانيو قځ

 پرته ې کرکې د امريکا خالف د کومېاى شي چړمعاوضه ورک

 . يځ بوېاندړخپل ژوند مخ په و
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 چارواکي د هغه ېنکو دا هم وويل چواب ويوځر ې شمڼگ

په . ي ديړ دوى له السه ورکېه معاوضه نشي ورکوالى چڅ

رته ې بې دى چېرو په فکر، وخت داسډې توگه، د ړېانگځ

رگندونه څ ېدي د دېيو پخواني ق. داىېول کځنشي راگر

 :هړ وکېداس

ما د يو . لړو کلونه هلته عبث الڅزما د ژوند 

، ړلو چانس له السه ورکانسان په توگه د ژوند کو

و پالر او خاوند سره د ژوند کولو ړزما د فاميل غ

 او بچو ېرمنې، زما وخت زما د مړچانس له السه ورک

رته ې بېي، ته يېږرېر شو، ژوند خو تېر تېنه بغ

 .  راوستالىېنش

... زه هغه مهال نولس کلن وم، نو"يو بل تن وويل، 

او هغه هم د ژوند هغوى زما د ژوند يوه برخه واخيستله، 

وک څبالکل، هي. ځ ترمن٢٤ او ١٩ولو مهمه برخه، د ټتر 

 ."رته نشي راکوالىېراته دا ب

 

 ديانو نظر او سوچېد پخوانيو ق

ر موضوعاتو د هغوى ېخه په يو شمڅديانو ېد پخوانيو ق

 د هغوى د خپلو ې چېتل شوي وو، په مشول د دښنظرونه غو

ه نظر دى؛ څ ېه يړ احکومتونو او د امريکا د حکومت په

، ۍي؛ او د گرفتارړغام ورکول غواېه پڅامريکايي ولس ته 

د هغوى . ېه مانا اخيستڅ ې د جتربو نه يۍد او واپسېق

رگندونه کوي او پيچلتيا او څول سوچونو ډول ډوابونه د ځ

خه څواب ورکولو ځتنو د ښينو پوځد .  ته کويېتنوع رامخ
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 پخواني ېيي چښدا وابونو تنوع ځون، د ډد انکار په گ

 .  خملص ووېديان په خپلو نظرونو کېق

 

 کورىن حکومت

ول ډول ډه د ړواب ويونکو د خپلو حکومتونو په اځ

 د ې گوانتانامو کېزياتو ويل چ. هړرگندونه وکڅنظرونو 

خي ې بې حکومتونه د دوى په وکالت کولو کېد پر مهال يېق

" دوکه " خپل حکومت ورسرهېيو تن وويل چ. ناکام شوي وو

ي، خو ړ حتفظ وکې حکومت به يېهغه دا مته لرله چ.  دهړېک

 د هغه ې چړې هله وکې يڅېدو هې کې د هغه د خوشېوايي چ

شنل په مرسته په ولسي کچ ېرنټي انټ د امينسۍکورن

 هغه ې حکومت يې مايوس و چېيو بل په د. کمپاين وچلولو

 د ې امريکايي نيوونکو ته يېي چړ کډشواهد نه وو راغون

ه ړامريکايانو ته زما په ا: " واىېودلښ گناهي ېهغه ب

 زما په ې حکومت کوالى شول چږ نه وو معلوم، خو زمونڅهي

 ې يېول. ي واىړ کډ د خلکو نه معلومات راغونېه يړا

ر پخواني اروپايي ې، يو شمېن حال کېپه ع" ل؟ړ ونکېداس

 ې د هغوى د راخوشې حکومتونو يېديان منندوى وو چېق

و که دا کسان گوانتانامو څ، هر ې وړې کڅېو لپاره هکول

ي ړدو وروسته خپلو حکومتونو هم بنديان کې کېنه له خوش

رته ې بېکه چځکاري ښ، دا به عجيبه ېبل"يو وويل، . وو

، خو زه د ړر کې وخت تې هم په زندان کېراغلم نو دلته م

 ."ر مشکور ميډېخپل حکومت 

 ډوډه گړومت په اديانو د خپل حکېپخوانيو افغان ق

ى و، ړ کړ هغه د مؤقت حکومت مالتېيو وويل چ. نظرونه لرل
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نورو په .  واىړې مداخله کې د هغه خلوا يېاو پکار ده چ

 خربه ې د افغانستان د حکومت ناکامي په دې کړ لېد

يو .  وسه دىې بې د امريکا په مقابله کېله چښوبخ

يانو ته  امريکاېحکومت سره دومره طاقت نشته چ"وويل، 

ر ېيو شم." يړ ما گوانتانامو ته نه وې ويلي واى چېي

واکونو سره د سيمه ايز سياست ځ امريکايي ېنورو وويل چ

 د هغو کسانو د غلطو ېه پوره معلومات نه وو چړپه ا

 د پخوانيو الجنو د ېان ساتالى واى چځ ېمعلوماتو نه ي

 ينوځبل پلو، .  وهېره کولو موقعه په الس ورغلېرابرس

خه څديانو په عمومي توگه د خپل حکومت ېپخوانيو افغان ق

 د ې وطن يې ويل فکر کوي چېه او وړرگندونه وکڅ ړد مالت

ه وايل په لور روان ښ وروسته د ړېي جگځو کاله خپلمنڅ

 . دى

 

 متحده اياالت

واب ووايه، ځ ې ته يېتنښ پوې دېد هغو کسانو نه چ

 جتربو له امله  د شويوېد کې په امريکايي قې وويل چ٣١

. تىښه مثبت نظر په منفي اوړ د متحده اياالتو په اېي

 کوم توپري ندى ې په سوچ کېه يړ اې په دېلسو وويل چځپن

 ې ورسره مرکږ مونېد هغو نه چ. راغلى او مثبت فکر لري

 او ړواب ويلو نه انکار وکځ ته د ېتنښ پوېو دځي پنړک

 .  نظر نلريڅه هيړ اې په دې وويل چېيا ي

ل ړرگند کڅه ُتند احساسات ړ اېواب ويونکو په دځرو ډې

نا، متحده اياالتو د قانون حاکميت او ې، د هغوى په وېچ

 ږمون"يو وويل، . بشري پرينسپونو ته درناوى نه کاوه
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واد ې امريکايان، يا هغه هېى چړکله دا تصور نه و کڅهي

ول چلند ډ دفاع کوي، به د خلکو سره دا ۍ د دموکراسېچ

 کله افغان ېواب ويونکي وويل چځيو افغان ." يړوک

 مرسته ېدل نو امريکا يېواکونه د روسانو پر ضد جنگځ

 خلکو ې په مهدېکوله خو له يوولسم سپتمرب وروسته ي

هغه اوس د امريکايي توليداتو نه مقاطعه . ودهېښراک

ه ښره ډې لپاره ړۍدا د انسانيت او ن" ويل، ې، او وړېک

خو زما . يړان خالص کځ بدو خلکو نه  د ترورزم اوېده چ

 ږيو ورانولو، زمونځوونښکونو او ړو، سړپه فکر د جنگ جگ

اى تروريزم ته د ځد ماشومانو او فاميلونو د وژلو په 

ول سخت ډنورو هم دا ."  شتهې الرې ورکولو نورېمات

 ېنېښ اندېي خپلړ غواې ومنله چېنظرونه لرل، خو بيا ي

 په ې چېو تن وويل سره د دي. ييښپه امنناکه توگه و

زه د : " ورسره بد چلند شوى، بيا همېد کېامريکايي ق

 ې تاسې په امريکا کېم چېږزه پوه.... کوم بريد پالن نلرم

 ې يو قانوني سيستم لرئ چې هم لرئ او تاسې او حمکمېادار

 خپله ې الرې د مهدغېه دا ده چښه کار کوي، او زما خوښ

 ."مړ دعوه وکېم او د معاوضړه حل کځستون

تل امريکايانو ته باور ښواب ويونکو غوځر ې شمڼگ

.  کومه بده جذبه نلريېه کړ د هغوى خالف په زېي چړورک

 توگه وويل د هغو امريکايانو مننه ړېانگځدوو تنو په 

 د امريکا د تگالرو خالف ې په گوانتانامو کېي چړکول غوا

مريکا په  د اېدي، چېيو پخواني ق. ي ديړ احتجاجونه کېي

 د ې نظر نه دى بدل شوى، په گوانتانامو کېه يړا

هغه . هړساتونکو سره د خپلو صادقانه مکاملو يادونه وک
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 ې زه ولې کاوه چښښدو کوې د پوهېهغوى په د: "وويل

 هغوى ېنگه چڅاو . ل شوى ومړه لپاره راوڅهلته وم او د 

 ما هم د هغوى ې کاوه، مهدغسښښدلو کوېه د پوهړزما په ا

، هغه وايي ېپه پايله ک."  کاوهښښدلو کوېه د پوهړپه ا

 ده، او ېره زياته پيچلډې وضعه ېزه پوه شوم چ"، ېچ

تل ښنورو صرف دا غو." و خواوو ته شتهړمسووليتونه دوا

واب ويونکي ځيو .  گناهي ومينې امريکايي ولس د دوى بېچ

 ې زه هغسېم چړزه هغوى ته ويل غوا: "هړ وکېدا خربه داس

 ."يېږه ويل کړ ورته زما په اېنگ چڅناور نه مي ځي وحش

، هغوى په ړ تنقيد وکېواب ويونکو گونگ غوندځنورو 

 امريکايي ولس ته ناسم معلومات ورکول ې عقيده وو چېد

ر کسانو ې شمڼگ.  نه شي مسوىلۍ پاليسېي او د حکومت غلطېږک

 گوانتانامو د امريکا شهرت ېه چړرگندونه وکڅ نظر ېد د

واب ځهنو . ى دىړ په توگه خراب کۍ دموکراسې سرتېد يو

 د امريکا د خلکو او سياسي مشرانو ېويونکو وويل چ

 امريکايي ځې يواېه چړ کې توپري کوي او زياته يځترمن

اوس به هم زه "نا، ېد يو په و. چارواکو ته په قهر دي

زه د امريکا د خلکو ....  شمړ شم که امريکا ته الښخو

 بد نه دي څواد ما سره هيېه....  نهڅ هي نلرم،څخالف هي

ول ملک ته خو بد نشي ټى ړنو س. ي ديړافرادو ک. يړک

 ."ويالى

)  نه٥٠٠ه دپاسه څد  (ې چړې ادعا کېد دفاع حمکم

ته " دانېجنگ م"رته د ېديان بې پخواني ق٣٧شاوخوا 

 دا 39. فيصده دهږستانه شوي دي، دا د تکراِر جرم د کچ شپ

اى شويو ړد حکومت خلوا ورک. ازعه دىر زيات متنډېر ېشم
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و ېښ پې په خپلواکه توگه د دېمعلوماتو کفايت نه کاوه چ

 ې ليست کې حکومت په دېي او نقادان وايي چړتصديق وک

 د امريکا ې يې په ولس کېي دي چړهغه کسان هم شامل ک"

پخواني " (Tipton 3"لکه " ي دي،ړخالف بيانونه ورک

په " د گوانتانامو ته الر "ېي ې جتربېديان چېبرتانوي ق

 ېوال چډک" يوگر"، او د ) ديېور شوځ انېنامه يو فيلم ک

 بل ې دي او په خالف يړې کې مرکېيوالو رسنيو سره يړن

 د ې چې حال کې په داس40.اى شوىړ کېاندړ ثبوت ندى وڅهي

 ېيي چښ ې مرکې شوېر خپرېديانو يو شمېپخوانيو ق

 41ي شوي دي،ځوى سخت دريد پر مهال هغې د قېگوانتانامو ک

ول نظر ډ هيچا هم دا ېوابوونکو کځ په ېنڅېړ د ږخو زمون

 . هړرگندونه ونکڅ

 

 ديانو برخليکې قېد پات

 اوس هم په ېي چېږه کڅديانو سره به ېد هغو ق

 نه ٢٩د ( دي؟ تقريبًا نيمو د هغو کسانو ېگوانتانامو ک

 ې پاتېواب ووايه چځ ې ته يېتنښ پوې دېنه چ) ديارلسو

 شي ېاى شي او حماکمه دړ ثابت کې تورونه دېديانو باندېق

يو . اى شيړ کې خوشېاو، که کوم ثبوت نه وي، نو بايد چ

 د خپل ې متحده اياالت دېزه فکر کوم چ" وويل، ې داسېپک

ديان گناهگار وي ېکه دا ق.  شيړقانون او ايني سره سم ال

 ېه چڅ ول ژوند يا هرټو کاله يا څئ، د ړ کېنو حماکمه ي

 گناه وي، ېاو که نه وي، که ب. ئړوي د زندان سزا ورک

 د ېواب ويونکو وويل چځو څيو ."  شيې خوشېنو پکار ده چ
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 وشي ېيواله حمکمه کړ په کومه نېديانو حماکمه دې قېپات

 .  د امريکا په حمکمو باور نشتهې هغوى فکر کوي چېکه چځ

 ېه چواب ويونکو فکر کاوځينو ځ ې چې حال کېپه داس

 ې دې گناه دي او خوشېديان بې قې پاتېپه گوانتانامو ک

 ېه خربړوادونو د اتباعو په اې د خپلو هځېشي، نورو يوا

ديان پوره ېزه افغاني ق: "ړ وضاحت وکېيو تن داس. ړېوک

] ېپه گوانتانامو ک[ زه استاد وم، او هغوى ېکه چځژمن ېپ

 پر وړزياتره د هغوى نه د شخصي شخ. زما شاگردان وو

 کوم ېواب ويونکو وويل چځو څيو ."  نيول شوي ديټبنس

 دي هغوى بايد د خپلو ېديان اوس هم په گوانتانامو کېق

په گوانتانامو "يو وويل، . وطين حکومتونو خلوا حماکمه شي

هغوى بايد .  انصايف او غلط کار دىېساتل ب] ديانېق [ېک

اظ دا  په قانوني حلېره چېپه هر صورت هلته نه واى، په ت

 ."ى دىړ هغوى کوم جرم کې چېنه ده ثابته شو

 

 انعکاس

د ې په قې نه چې صدمې، د هغېد جوديت هريمان له مخ

 ېاوونو کړو پڅدنه عمومًا په ې وي رغېدلې چا ته رسېک

ي، بيا ياد او غم، او په ړېږى د حتفظ سوچ جوړلوم: يېږک

اوونو ړ پېد د. يېږدا کېاو پړ عام ژوند سره تېپاى ک

ر حقايقو د ېو نه وي او د يو شمښ کرېخمتگ تل په مهدپر

 .  ويېاثر الند

د ېوانان وو، د امريکا په قځ ې زيات يېو تنو، چڅيو 

رگندونه څ ې هلجې يا ترخې د خپلو کلونو پر مهال د غوصېک
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گوانتانامو د دوى لپاره د بلوغت يوه توره جتربه . هړوک

ه ړوه بشپ د طاقت د غلط استعمال يې دوى ته يېوه چ

زه په "وان تن وويل، ځيو . هړ کېاندړمنظره و

د هغه .... که ما ته پته دهځ شوى مي ې پاتېگوانتانامو ک

ر ې تې چېتل يښهغه وويل غو." ىړ امريکايانو کېتشدد چ

زه په : "اى شولړ ونکې يېي، خو داسړر کېوخت ه

 ۍ کلن٢٣زه په .  دوه کاله بندي ومځې يواېگوانتانامو ک

ول عمر لپاره ټ زه د ېخو د. انتانامو نه ووتلم د گوېک

 ." اچوىل ميېپه غم ک

 د خپل وخت ېديانو په گوانتانامو کېزياتو پخوانيو ق

ى، که ړزمن کېنگه د دوى اوسىن وخت اغڅ دغه وخت ېاو چ

هغه "يو وويل، . ړور ترسيم کځدىل نه و نو يو تت انېقهر

ت ښ يادولو بدترټ ما سره وشول زما د ژوند تر ېه چڅ

 په ې ياداوه، وويل چې هغه وخت يېيو بل، چ." دى

 د انسان په توگه د ژوند ظرفيت له ې يېگوانتانامو ک

 خپل وخت د يو ېد کېنورو په امريکايي ق. ى وړالسه ورک

 ما ته ېکله چ" وويل، ېيو پک. ړتور خوب په توگه ياد ک

ي لکه اوس ېږ احساس راته کېگوانتانامو راياده شي نو داس

 ."دىل ميڅې د قرب نه راپاېچ

لکه . هړ د يادولو خربه وکټې د صرب د گېد کېينو په قځ

و او ړنگه سم صرب وکڅ ېل چړ زده کږمون: " وويلېيو داس

يو بل وويل، ."  مته نه لرلهې خمکې ما يېه دي چڅدا هغه 

 به پوره خوراک نه درلود، هغه ږ مونېول وختونه چټهغه "

.  ملبلوې بې مياشتې، او مياشتچرېمپرټکنگل کوونکى يخ 

 زه ې، اوس چړې هلته جتربه کې يږ مونېول شيان چټهغه 
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او يو ." مېږرانېرته فکر کوم نو اصًال خپل صرب ته حېورته ب

د [زه .  دغه وخت راوسىت وېاهللا زما په ژوند ک: "بل وويل

 ارزو ې دېنورو د خپل." په هيچا بد نه وامي]  لپارهېد

ي او خپل ژوند په ړر کېر وخت هې تېه چړرگندونه وکڅ

 بد ټگوانتانامو يو غ: " وويلېلکه يو داس. يځ بوېاندړو

م او د ړه بنده کڼ دغه پاېم چړاوس بس زه غوا. خوب و

خو يو ." ه پرانيزمڼ پاېخپل فاميل او بچو سره يوه نو

 د گوانتانامو ې سره وويل چۍدي په سادگېبل پخواني ق

ون ټ لېس هم د خپل ژوند د الرزه او: "باب ال ختم نه دى

 ."کوم

ر خلک د ې شمږ نه راوتلي لې د صدمېهرمان ليکي چ

ولنيزو فعاليتونو ټايي په ښ ېاو کړ په اخري پېدنېرغ

ه مانا څر وخت تکليفونو ته يو ېو د تڅ برخه واخلي ېک

 د خپل وخت د انعکاس پر ېگوانتانامو ک. يړت ورکښاو ارز

 ې جتربې دغې چړانو نظر ورکديېر پخوانيو قېمهال، يو شم

ر ېيو شم. ى دىړمنتيا احساس ورکډورته د تصميم او هو

 ې وه چښې سره پريډ هوېديانو گوانتانامو د دېپخوانيو ق

د او چلند خالف ې انصافه قې به د بې کټ په هر گوړۍد ن

 د هغو سختيو له امله ېينو نورو وويل چځ.  پورته کويږغ

يو تن وويل، . ي شولښول خو ال زيات اصې وې دوى زغملېچ

 څ هيړۍاو ما به د ن.  به نه ومېه مي داسڅ اوس ېزه چ"

 لپاره زه د امريکا ېه حده دڅاو تر .... پروا نه کوله

 ."مننه کوم

 ۍ يقنيې او بۍو تنو مثبت احساسات د ناهيلڅخو د يو 

ديان ېر هغه قې شمڼ گېپه هغو جذباتو پرده نشي اچوالى چ
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 ې په داسېينځ.  ديړې کې مرکږ مونې لري کومو سره چېي

 د ې په غياب کې فاميلونو يېدل چې کورونو ته ورسېحال ک

 ې کمۍفاميلي شتمن.  پرته بد وخت ليدىل وېهغوى له مرست

د کلونو جالوايل د . ې وېخي له السه وتلې او يا هم بېشو

د  "ېرو ويل چډې. ي ووړدل مشکل کېاى کځرته يو ېفاميل ب

 ې د مناسب روزگار د موندلو په الر کېي" گوانتانامو داغ

 ېاندړ خپل ژوند مخ په وېى و چړ کښښينو کوځ.  دىډخن

نوونکو يادونو ږ د تشدد بوېد کېي خو په امريکايي قځبو

ولو سره نه و، نو زياتو سره دا ټکه . وىل وړ وراځرن

 .  دهې د گوانتانامو ورثه ال هم پاتېاحساس و چ

 



 ېتنښار او سپېپايل: م بابږشپ

 ېپايل

 ې شوي هغه سيستم کړ خلوا په جوېنه د بوش د ادارڅېړ ږزمون

 د طالبانو او القاعده د شکمنو ېره کوي چېسخت درزونه رابرس

خه وروسته په امريکايي څ د يوولسم سپتمرب ٢٠٠١ د ېيو چړغ

 ېنو او خوشټ ساتل شوي دي د نيولو، بندي کولو، پلېبند ک

خه څخونو ړه اړرو ناوډې د ې د د.ى دىړ کړ جوېکولو لپاره ي

 کچ د ړ په لوېل پورې د اپر٢٠٠٣خه د څ د سپتمرب ٢٠٠١يو د 

 د پراخو ېنټد پل "ې پکې صادرول وو چړۍ لېفرمانونو د هغ

 ېنو په داسټ د پل1. وهېل شوړد استعمال اجازه ورک" ختنيکونو

 که هغه په شخصي توگه استعمال شوي او که په –رو طريقو ډې

 د تشدد او ېکاري چښ ې ک–اى استعمال شوي ځ يو ېت کد وخږاو

ه د ړر انساني او حتقريي چلند په اېيا د نورو ظاملانه، غ

و د ټد م. " دهېيوالو او کورنيو ممانعتونو خالف ورزي شوړن

و  ړوپوړ په خپلولو سره د متحده اياالتو لو2د سوچ" تلوښرانغ

اپو او ټمو ملکي او نظامي مشرانو د افغانستان، گوانتانا

 بنديانو سره د چلند ېايونو په امريکايي زندانونو کځنورو 

 ازادانه ېد.  مثال نه درلودې يې خمکې چړې کړې جوې الرېداس

 که –ه ړماحول امنيت ساتونکو او حتقيقکارانو ته اجازه ورک

ينو قضيو ځي، او په ړ بنديان سپک کې چ–ى ړ نه وي ورکې يډاډ

 د پخوانيو ې جتربې دېجمموع ک په 3.يړ وکې، تشدد پرېک

 سره ۍ په غلطېر يډې حکوميت چارواکي وايي ې چ–بنديانو 

د بند د داغ د . ړز وکې په ژوند ژور اغ–بنديان شوي ول 

ر د کارونو په ې شمټ بنديانو يو غېدو له امله، د دېلگ
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ي ېږه ويل کړينو په اځو سره مخ دي، او د ځ د ستونېموندلو ک

 .  ديې اوس هم پاتې پرښېيي تشدد ن د ذهين او ارواېچ

 ېه ناکراره کوونکړنه د هغه طريقه کار په اڅېړ ږزمون

 د القاعده او ځ امريکايي پوې راپورته کوي په کوم چېتنښپو

. يل ديټطالبانو جنگيايل او ظاهرًا د هغوى پلويان نيويل او پل

 توگه، د امريکا د حکومت خلوا نغدو انعامونو په ړېانگځپه 

 نامشخص او ې د نيولو يو داسېايونو کځنستان او نورو افغا

 په زرگونو خلک ونيول ې له امله يې چړناحمتاط جال خور ک

 څ هيېکاري د القاعده او طالبانو سره يښ ېر پکډې ېشول، چ

 .  خطر نه ووڅ او د امريکا امنيت ته هيې نه لرلېيکړا

د د ته دننه شول، نو د بنديانو ې امريکايي قېل چځيو 

خه د ملکي خلکو په جال کولو څنو طريقه کار د جنگياليو ټپل

ثيت د ې د بنديانو د جنگي حې چېاى د دځپه .  راغىې پاتېک

 ژنيوا ېدان جنگ هغه مساعت شوى واى چېمعلومولو لپاره د م

ه ړه وکړکې ولسمشر بوش دا يوطرفه پر4 وه،ړېمعاهدو اجازه ورک

ول بنديان ټل شوي  نيوېک"  جنگېاندړ په وۍترهگر" د ېچ

 په بند ېدي او تر نامعلوم وخت پور" من جنگيايلښقانون ضد د"

 طريقه ړ بشپې خو اداره د حتفظ په يو داس5.داى شيې ساتل کېک

 د خلکو د ې په دغه درجه کې ناکامه شوه چېولو کړکار جو

باالخر د القاعده او .  کمى راويلېه په غلطيو کړاچولو په ا

يو د نيولو شوق ته د هغه احتياط او ړطالبانو د شکمنو غ

 ې په دقيقه توگه د دېاى شوه چړخه زياته ترجيح ورکڅحتقيق 

 د چا بندي کول پکار دي ې د معلومولو لپاره ضروري و چېخرب

 . او د چا نه
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ي امريکايي چارواکي په ړپوړ، لوې ک٢٠٠٢ال وخيت په سپتمرب 

خه خرب وو څ ېنېښ اندې دننه د دېيو کړي او استخباراتي کځپو

اپو په امريکايي حبري مرکز ټ ايا کوم کسان د گوانتانامو ېچ

ومره د القاعده او څ اصًال ې نيول شوي وو په هغوى کېک

د امريکا د استخباراتو د مرکزي . طالبانو خطرناک جنگيايل وو

 ېرډې ځني خيتځ د منېيو مشر جتزيه نگار چ) سي ايي اى (ېادار

ه ړ د دغه مرکز د بنديانو په اېبي ک په دو٢٠٠٢ لري د ېجترب

 د دوى ې وليکل چې يې راپور کټر پډېل او په يو ړمعلومات وک

و سوو بنديانو ږ هغه مهال د شپې يان–مه برخه ېتقريبًا در

 هغه وويل 6.ې نلرلېيکړ اڅ د تروريزم سره هي–خه دوه سوو څ

دوى .  نيول شوي ووېکلو په جال کښد را"ر د دوى نه ډې ېچ

 7."دوى دغلته نه وو پکار. ايل نه وو، دوى جهاد نه کاوهجنگي

ونالوي، د هغه سره ډد گوانتانامو قوماندان، بريد جنرال 

 ساتل ې په کمپ کې اندازه ولگوله چې او وروسته يړاتفاق وک

 د حتقيق د مرکزي 8. وو سره نيول شويۍپه غلطشوي نيم خلک 

 ېاندړ هم وې د ضد يو ماهر ترۍد ترهگر) ف بي اييېا (ېادار

 شاوخوا ځې يواې وويل چې ته يېټې او د ملي امنيت د شورا کمړال

 9. ديړ د ساتلو وې په گوانتامو کې دي چېوس بنديان داسځپن

بنديان په گوانتانامو . ژندگلو نتايج خراب ووې پېد ناسم

 مناسبه موقع ې داسڅ د کلونو کلونو بند سره مخ شول او هيېک

، ې ک٢٠٠٨په جون . په غلطه نيول شوي دييي ښ وې نه لرله چېي

ىن بندي گوانتانامو ړ لومې چېتر اتو کالو زيات وروسته له هغ

 ې قضيه کيان په مقابله د بوشېډبوم د ې حمکمېد، سرتېته ورس

 کوم بنديان هلته نيول شوي دي هغه د امريکا ېه چړه وکړکېپر

انوني د قې قېو د دوى د پرله پسڅحمکمو ته د السرسي حق لري 
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 ۍ د بنديانو په موجودگې تارخيه پورې وکتل شي، خو تر دټبنس

 10.ېدنه نه ده شوې کومه اورېک

 د ترالسه شويو معلوماتو سره سم، د ې ک٢٠٠٨په اکتوبر 

 ېديان په گوانتانامو کې ق٢٥٥ شاوخوا ېدفاع حمکمه وايي چ

 تنو زيات بنديان د کمپ نه ٥٢٠ توگه، تر ې په مهد11. ديېپات

 ې حال کې بنديان اوس هم په داس٦٠شوي دي او شاوخوا  ېخوش

 کولو  ې د خوشېثيت ادارو يېي حځ د پوېبند ساتل شوي دي چ

 په ې نه زياتو هغو کسانو چ٧٧٠ د 12. دهړېتنه کښسپار

ه وخت لپاره بنديان شوي دي، د امريکا څ د ېگوانتانامو ک

نگي  درويشت تنه په جځې يواې پور٢٠٠٨ تر اکتوبر ېحکومت پک

 ېنټ پلړې بشپې دا اعداد و مشار د يو13.ي ديړجرمونو تورن ک

 امريکا دومره زيات ېنگه او ولڅي ړ معلومه کېتنه کوي چښغو

د وخت لپاره د کوم مناسب قانوني حتفظ نه ږخلک د دومره او

 . ر ساتلي ديېبغ

ر ې زيات شمېيي چښ ې سرچنيېرنگيز معلومات او نورڅ ږزمون

انستان د باگرام او کندهار په  د افغېهغه بنديان چ

 ې توگه يې ساتل شوي دي په پرله پسېامريکايي زندانونو ک

هغه . جسماني زياتى، حمروميت، سپکاوى او بد حالت ليدىل دى

 ې نيول شوي وو، او مهدارنگه په دې بنديان پکېشرايط چ

 ورسره شوى چلند، بنديانو سره د بشري چلند د ېبندخيانو ک

تيا په ډ و، د سِرعام بربنېکر کټنو سره په ودښيوالو الرړن

يزو کولتوري او مذهيب ممانعتونو خالف و، په ديين ټخالف د بنس

له ړ ته راوځ منې فضا يې مداخله وه، او يوه داسېافعالو ک

 ې تر اخري درجې چيين يې جسماني او اروايي ناکراري او بېچ

 ساتل ېک په باگرام ې توگه هغو بنديانو چړېانگځپه . ورسوله
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د ږدو، سختو حالتونو، السونو نه د اوېشوي وو، وويل د وهل ک

ندولو، د خوب نه د حمرومولو، هتديد، او د ړوخت لپاره د زو

 .  شوي ديېري ورباندېون تډسپو په واسطه د ترورولو په گ

کاره د کمپ ښي قوماندانانو په ځ پوېپه گوانتانامو ک

 راوستل او په ې الند تر ترجيحېنټاداره او طريقه کار د پل

 ې يو داسې او مداخلۍ د نگرانې په بندو بالکونو کې توگه يېد

 لپاره په ېد د. دلې حتقريې بنديان پکې چړدا کېروان ماحول پ

 د کمپ شرايط بايد د بنديانو ېالر اچول شوى خيال دا و چ

 ې وتوانوي چېي او حتقيق کوونکي په دړدفاعي قوت کمزورى ک

 شکه، د کمپ د سيستم هره ېب. يړوگه مات کدوى په اروايي ت

انله بند ځخه تر څژندگلو د ملربونو له استعمال ې د پ–برخه 

 د کمپ د حتقيق کوونکو واک او ې وه چېه شوړ جوې داس– ېپور

 او ۍ وسې وايل، بځېي او د بنديانو د يواړواک زيات کځ

 . يړ احساس ته وده ورکۍناکرار

 د حتقيق کوونکو د ېوى و چ شړ جوېد کمپ طريقه کار داس

 ځديانو او د کمپ د کارکوونکو ترمنېي؛ خو د قړ وکړکار مالت

 د بنديانو ېکله چ.  هم ملن وهلهېو او خمالفت ته يړشخ

اى شو، نو يوه ړرول تر دومره زيات حده کم کټخپلواکي او کن

 د دغو شرايطو خالف احتجاج کوالى ې دوى پکېو الرو نه چڅد هغو 

 ورسره شوي وويل دوى ې مرکېهغو کسانو چ. قاومت وشو، شريک م

 کله ې توگه هغه وخت سپکاوى او خپگان احساساوه چړېانگځپه 

وت او يا به ې پرېبه ساتونکو قران شريف غلط ونيو، يا به تر

و د اعتصاب ړو اکثر د نه خوېښ پېداس. ړمکه گوزار کځ په ېي

قاومت اکثر د بنديانو م. ون اجتماعي مقاومت راپاراوهډپه گ

 کار ېده، دېدکمپ د کارکوونکو خلوا د عکس العمل سره مخ ک
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 ېده چېل کې پړۍه لړ يوه ناوېبنديان نور راپارول، داس

خه کار اخيستل او د څ د ساتونکو خلوا د جسماني زور ېنتيجه ي

 . انله ساتل راوتلهځبنديانو 

لنج ې د خپل بند د قانونيت د چېد گوانتانامو بنديان، چ

، ۍ يقنيې نه لرله، د خپل برخليک بېزمنه الره يېو کومه اغکول

د . دله، راخيسيت ووېدا کې اکثر د حتقيق کوونکو په وجه پېچ

، د گوانتانامو بنديانو ې پور٢٠٠٤خه تر جون څ ٢٠٠٢ ۍجنور

 ٢٠٠٤ په ې کېپه د. ۀحمکمو يا قانونپوهانو ته السرسى نه الر

 د ې حمکمې د سرتې ک قضيهرسول په مقابله د بوش د ېکال ک

 ې د بنديانو مرکزي حمکمو ته د السرسي د اجازې، چړېکېپر

دو په واسطه د خپل ېو په خپله د حاضرڅه تر ړ وکېتنه يښغو

ه ماناخيز بدلون څي، وروسته هم ړلنج کېبند قانونيت چ

 14.رانغى

 پر ړېکې د پرې د قضي رسول دې چېره، هغه تگالرې برسېپر د

من ښد" بنديان ېاى شي چړ کېعلومه د مې چې شوړېمهال جو

د وخت لپاره بندي ږ وروسته د اوېدي که نه او لد" جنگيايل

يزه توگه له غلطيو ټ او په بنسېزې اغېداى شي، هم بې کېپات

 ورسره شوي وويل دوى د جنگياليو ې مرکېرو کسانو چډې. ې وېکډ

 ې کليزېثيت د معلومولو عدالتونه او د انتظامي کنتېد ح

 تگالرو ې دېدل چېه پوهښ ې په دځېنور يوا. ژنيې نه پېادار

 ې بې د خپلې چړېدوى ته کومه مناسبه موقع په الس نه وه ورک

ارنوال ته السرسى نه څبنديانو . يړ ادعا ثابته کۍگناه

درلود، د گواهانو د ترالسه کولو توان ورسره نه و، او په 

 ېده چېکول کعمومي توگه هغو شواهدو ته د السرسي اجازه نه ور
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زمنه توگه هبر ېد دوى خالف وو، نو د قانون د حاکميت نه په اغ

 . وساتل شول

 ېب"، "منېښاند"، "يټچ" د ېپخوانيو بنديانو په مرکو ک

 په ېل چړ لپاره استعمال کېتوري د د" ناهيلي"او " وسه

. يړد پر مهال خپل احساسات منعکس کې د قېگوانتانامو ک

دمهاله بند، د ږ، نو د اوېونو واوختل په کلې مياشتېرنگه چڅ

لو فشارونو، او د تشدد د نورو شکلونو ړماحول سره د ت

 په اروايي توگه د ېرو بنديانو باندډېز په ېاجتماعي اغ

 د ېټې کمېيوالړ صليب نۀد سر. لړل کېفشار راوستل پ

 د بند د ېگوانتانامو د بنديانو په اروايي روغتيا باند

 په توگه، ېلگې د ب15.ېودلښ وېنېښه اندړزو په اېخطرناکو اغ

خه څ د گوانتانامو ې ک٢٠٠٤ ايي سي ار سي په جون ېکله چ

 ېديانو کې په قېوليدل، نو لويه اندازه دماغي مرضونه ي

دا شوي ې د فشار له امله پۍبندټدمهاله گوږ د اوېبياموندل چ

 ې د دېره چېو هغه شمڅ د هېانوژنځنگ، د څ تر ې د د16.وو

، ې او ليدلړېاره مرکه شويو پخوانيو بنديانو بيان ک لپېنڅېړ

 .  دهړد غور و

نو په ټ د پلې په گوانتانامو کېخه چڅ تنو ٥٥د هغو 

 ٣١(وابوونکو ځ تر نيمو زياتو ېنڅېړ د ړې وکې خربېجملسونو ي

 ېوويل چ)  تنو٢٤( نورو ېوويلو او پات" تذليل"ورته ) تنو

يرونو د کلک ځپه زن.  سره ندي مخ شويځې ستونېدوى د کوم

انله ځد وخت لپاره د ږ د ساتلو، د اوېلو، سختو حالتونو کړت

ون ډ د ساتلو په گېد وخت لپاره په سخت يخ کږکولو، او د او

 – شول ې باالخر خوشېى کوم چړ بنديانو بيان کې دېهغه تشدد چ

 ېرډې، دا تاکتيکونه د ېينو مواقعو کځپه . زياتره يو شان دى
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 ېدونکې کړې او مېدونکې سره د بلۍزېو په ت اۍ موسيقېزېت

 . دلېاى استعمالځري سره يو ېول حساس تډون دا ډا په گڼر

 ېنټ د پلې په گوانتانامو کې چړ وکښښد کمپ مسوولينو کو

يکل ېډ کار د امريکن مېي، دړه کډ طيب عمله ورگېپه پروسه ک

ه ړريک ايسوسي ايشن دواټايسوسي ايشن او د امريکن سايکا

 خپل ې چېايستلړ بيانونو ورکولو ته اې داسې ک٢٠٠٦ په ېادار

 په 17.لړخه منع کڅ اخيستلو ې د برخېنو کټ په پلېي يړغ

، امريکن سايکالوجيکل ايسوسي ايشن په ې ک٢٠٠٨سپتمرب 

 سي ايي ې چېايونو کځگوانتانامو او يا هغو تش په نوم تورو 

شورو نو يا مټخه د پلڅاى چلول د ارواپوهانو د بنديانو 

 د دغه مرکز 18.هړکولو نه د منع کولو لپاره رايه ورک

م کال پر ې د دوه زره درېپخوانيو طيب کارکوونکو ويلي دي چ

حتقيق کوونکو د بنديانو طيب ) ايي وروسته همښاو (مهال 

 بنديانو نه د ې معلومول هغه يېه چڅ او ۀ ته السرسى الرډريکار

ره، د ې برسې  پر د.معلوماتو د راايستلو لپاره استعمالول

ي ارواپوهانو او د اروايي ځخه راروروسته، پوڅ د پاى ٢٠٠٢

بي ايس (شن ټې د بيهوريل ساينس کنسلېناروغيو کارپوهانو چ

 د ېنټ د پلې کار کاوه په گوانتانامو کېميونو سره يټ) سي

 19.ى دىړ فعال رول ترسره کېلو کړاکلو او پر مخ وټتگالرو په 

 د وخت سره ېنو معيارونه او تگالرټپل د ېپه گوانتانامو ک

وله ټ اقدامات په هغه ېينځ ېيي چښ، خو معلومات ې شوېبدل

 لپاره مرکه شوي کسان ېنڅېړ ې د دې شول چې فعال پاتېموده ک

 ېپه داس). ې پور٢٠٠٧خه تر جنوري څ ٢٠٠٢د جنوري (هلته وو 

ره ېنو د مشخص ختنيک د رابرسټ د پلې په گوانتامو کې چېحال ک

 هغه ېرډېکاري ښ ېتيا شته، داسړه نور کار ته اړکولو په ا
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 په خيو – سره شکايت کاوه ۍ په سختې بنديانو ترې چېطريق

انله بند ځدمهاله ږدل، د اوېل کړيرونو کلک تځ په زنېو کټکو

 ېودنو له مخښنو د هغو الرټي پلځ د امريکا د پو–اى ځسره يو 

خه تر سپتمرب څ ٢٠٠٣ل ې د اپرې وه چېاى شوړورته اجازه ورک

 د ژنيوا د هغو ١٩٤٩ دا اقدامات د 20.ې نافذ وې پور٢٠٠٦

 ې منلې ک١٩٥٥ متحده اياالتو په ې وو چېکر کټمعاهدو سره په 

 هغه مهال ې ک٢٠٠٢خو ولسمشر بوش دا ممانعتونه په جنوري . ېو

 ېمه معاهده، چې د ژنيوا درېل چڼ هغه وگېل چړ خوا ته کېيو

ون په نامه ړه د ژنيوا د تړره د چلند په اد جنگي بنديانو س

يو ړي، د طالبانو او القاعده په هغو شکمنو غېږژندل کېهم پ

 21. نيول شوي ديې په افغانستان کېي کوم چېږنه تطبيق

 د کمپ د کارکوونکو او مهدارنگه د ې تاريخ پورېتر د

 د ملکي او نظامي ېه چړچارواکو د هغه رول د معلومولو په ا

 د ېنټ د پلې په گوانتانامو کې يېيو کړپه ک ېقوماند

 خپلواک او څه لوبوىل دى، هيړولو په اړختنيکونو د تطبيق او جو

کاره حتقيق دا ندي ښ کوم ېتراوسه پور.  حتقيق ندى شوىړبشپ

ايي دوى ښ ې د هغو جنايتونو، چې ايا دغه چارواکي دېويلي چ

 . او که نهي، مسوول وبلل شي ړ کسانو ترسره کېيا د دوى الند

 له ې ورسره شوي وويل چې مرکېر هغو کسانو چېزيات شم

واد ته ېدو او خپل اصلي وطن يا بل هې کېگوانتانامو تر خوش

 ځېيوا. و سره مخ شولځر ستونې شمڼدو وروسته دوى د گېله رس

 دوى مناسبه يا ېر پخوانيو بنديانو وويل چېد گوتو په شم

 حال ېگوانتانامو په داسدوى .  دهړېزمنه مرسته ترالسه کېاغ

بدو "تي او د ښ انغېپه کفن ک" گناه د تور" د ېوده چېښ پرېک

 د دوى گناه ې وه، خصوصًا دا چېدلې لگېاپه پرټ" نه د بدتر
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ينو ځ. ېاکل شوټ خلوا نه وه ې قانوني حمکمې گناهي د کومېيا ب

په ويلو سره " گوانتانامو داغ" حالت ته د ېواب ورکوونکو دځ

 د موندلو او په خپلو ۍ د نوکرې ويل چېه او وړاشاره وک

 داغ د دوى ې دېاى کولو په چارو کځان ځرته د ې بېولنو کټ

دو بنديانو ېوطن ته په رس.  ديړې کې زياتې پسې نورځېستون

 ړې له السه ورکۍ شتمنې د دوى کورنيو خپلېته معلومه شوه چ

اني او  د لويديل جسمې پکېينځ. تى دىښ اوېدي او لوي پور پر

 خدماتو وس ېدنېذهين صحت سره وطن ته ستانه شول، او د بيا رغ

 دمه متحده اياالتو د ېتر د.  نه وېيا ورته د السرسي توان ي

ه ړد او ورسره د شوي چلند په اېگوانتانامو د يو بندي د ق

يو .  او ناسم اقدامات په رمسي توگه ندي منليۍ غلطېهم خپل

ديل نقصان او ېد له امله د رسدي ته هم د دغه بنېپخواني ق

 . ېاى شوړزيان معاوضه نه ده ورک

 

 ېتنښسپار

 ۍنړ ته لومړۍدا راپور د هغو پخوانيو بنديانو ن

اپو ټ په افغانستان او گوانتانامو ېسيستماتيکه کتنه ده چ

 يوه ځې خو دا يوا22. ساتل شوي ووې د امريکا په بند کېک

د معلومولو لپاره .  کتنهېکتنه ده، البته ناکراره کوونک

 به ې پسې په دې هيله دا ده چږه شته، او زمونڅر ډېنور هم 

 د رمسي راز د هغه کفن د اخوا کولو د ېنڅېړ او ېنټ پلېنور

 ټه پڅ هغه ېخه يڅ ېارنڅ ړې د ولس د بشپېمقصد سره وشي چ

 . دلې ترسره کې په گوانتانامو او نورو بندخيانو کېي چړک
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 طرفه ې د يو خپلواک، بږوني گام په توگه، مړد لوم

ي او په عوامي ړنه وکټ پلېتنه کوو چښولو سپارړکميسيون د جو

ي ړکچ په هغه بند او هغو بنديانو سره په شوي چلند خربه وک

خه وروسته په څ د بريدونو ې د سپتمرب د يوولسم٢٠٠١ د ېچ

  ېايونو کځاپو او نورو ټافغانستان، عراق، گوانتانامو 

 په ې دومره پراخ اختيار وي چېيسيون سره دکم. ساتل شوي دي

 بندخيانو د پخوانيو ېنگه دڅ ېي چړنه وکټه هم پلړ اېد

 ېرته تگ او پکېوادونو ته بېبنديانو خپلو وطنونو او نورو ه

 . ي ديړزمن کېدل اغېشامل

خه څ استعداد لرونکيو شخصيتونو ړدا کميسيون بايد د لو

د .  خپلواکي معلومه وي د هغوى شرافت، اعتبار اوې شي، چړجو

ي او د ړ پخواني غځ بايد د امريکا د پوېو کړکميسيون په غ

يوال بشري او د بشري ړي قانون، د نځامريکا د اييين او پو

 او طب ماهرين ې روغتيا، ارواپوهنېحقوقو د قانون، د عام

ه وي، ښ نور هم ېو استعداد يړ د غې لپاره چېد د. شامل وي

 په جال جال ې وويشل شي چېلو باندډکاري دا کميسيون بايد په 

 . يړموضوعاتو مترکز وک

تلو واک او د هغو ښکميسيون بايد د گواهانو د راغو

 د امريکا ې کولو، چې او خوشېنټد، پلېبنديانو د نيولو، ق

. و موادو ته السرسى ولريټه پړ ساتل شوي دي، په اېپه بند ک

اى ړارکوونکي ورککميسيون ته بايد مناسبه بودجيه او ماهر ک

ي او ړد کميسيون غ. يړه طريقه وکښ خپل کار په ېشي چ

و ضروري امنييت څي ړ سره وکۍزېکارکوونکي بايد خپل کار په ت

او تر . يړوندو موادو ته السرسى ترالسه کړولو اټ او ېتصفي

 د ملکي او ېولو مهمه خربه، کميسيون بايد دا واک ولري چټ
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ه د ړهغو تورنو کسانو په ا په هره کچه د ېي قوماندځپو

 تشدد عاملني دي او ې د دېي کوم چړ وکېتنښنو سپارټجنايي پل

 کميسيون ېد د.  دهړېدو اجازه ورکې د ترسره کې د دېيا ي

و کسانو داحتساب نه د ساتلو لپاره ړ د ککې په تشدد کېکار د

 اقداماتو په کولو ېنو، معافيانو او نورو داسښهغوى ته د بخ

 .اى شيړککمزورى نه 

 حتقيق کول شامل ې برخو کې په الندې دېد کميسيون په واک ک

 : حمدود نه ويې دې پورې خو د–وي 

" من جنگياليوښقانون ضد د" د شکمنو .لټنيول او پل •

 استعمال شوي او ايا دا ېه تگالرڅلو لپاره ټد پل

، نو د شکمنو ې؟ که نه وې وېزمنېقانوني، مناسب او اغ

ه پکار دى؟ څلو صحيح طريقه کار ټلمن جنگياليو د پښد

 کسان نيويل او گوانتانامو ته ې داسځايا امريکايي پو

 ې نلرلېيکړ اې د القاعده او طالبانو سره يېي دي چړو

 خطر نه وو؟ څيا په بله مانا د امريکا امنيت ته هي

لو ټ خلکو په نيولو او پلېايا مايل انعامونو د داس

کله نه واى بنديان څا هي پکار ده امريکې چۀ الس الرېک

 د ړېکېي؟ د ژنيوا د معاهدو د نه تطبيقولو پرړک

 ل؟ړزمن کېرنگه اغڅل ټبنديانو نيول او پل

 ايا په افغانستان او .د شرايط او چلندېد ق •

 د امريکايي بندخيانو شرايط د چلند د ېگوانتانامو ک

بشري معيارونو سره برابر دي؟ ايا د ژنيوا معاهدو د 

زمن ې د بنديانو د بند شرايط اغړېکېو پرنه تطبيقول

نگه څخه څد معيار " ېطاليي قاعد "ېي؟ امريکا د هغړک
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ودل شوى ښ ېدان جنگ په نظامي نصاب کې د مېده چړېواو

 ې داسې يو حتقيق کوونکى دڅ هيې ويل شوي چېاو پک

 د ې دغه حتقيق کوونکى يېختنيکونه نه استعمالوي چ

ديانو ې  ق23يړل نه غواي خالف استعمالوځامريکايي پو

 طيب او د اروايي ناروغيو ېسره په شوي چلند ک

ه رول لوبوىل؟ ايا دوى مسلکي قوانني مات څکارپوهانو 

  ده؟ړې د کوم قانون خالف ورزي کېي او يا يړک

 طريقه کار د تشدد، ېنټ ايا د امريکا د پل.ېنټپل •

ديان د تذليلوونکي ېون قډ په گېظاملانه او بشرضد وضع

 ولسمشر بوش د ې چېي دي؟ وروسته له هغړد سره مخ کچلن

اعالن " هړد تروريزم په ضد جگ" د سپتمرب په شلمه ٢٠٠١

 ېاندړرنگه مخ په وڅ ې او طريقې تگالرېنټه د پلړک

 د ېولو او تطبيقولو کړ تگالرو په جوې؟ او د دړېال

 ه و؟ څملکي او نظامي چارواکو رول 

د گوانتانامو نه  ې په هغو چ.دنهېرته تگ او رغېب •

ه څه و؟ هغه څز ې شوي د جمهول بند اجتماعي اغېخوش

 د يو بندي هبرني حکومت ته ېي چړ معلومه کېپروسه وه چ

ه حفاظيت اقدامات شوي وو، او څسپارل خوندي دي که نه؟ 

 نورو ې کاوه؟ ايا کوم پخواني بنديان چېايا کفايت ي

د چلند حکومتونو ته سپارل شوي دي د ظاملانه او بشرض

سره مخ شوي دي؟ پخواني بنديان په خپلو اصلي وطنونو 

اى په ځدو او ې په بيا شاملېوادونو کېاو يا نورو ه

ونو ډومره بريايل شوي دي؟ دوى د کومو خنڅ ېدو کېاى کځ

رته تللي کسان امنيت ته خطره ېسره مخ دي؟ که کوم ب

ه اقدامات شوي او د دوى د څه ړ اېوي، نو په دېښپ
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 دا ېونونه شوي چړه تڅکوونکيو حکومتونو سره ترالسه 

 د ېاى شي؟ که مناسبه وي، نو کميسيون دړخطره کمه ک

 ېلو د پروسټمن جنگياليو د نيولو او پلښشکمنو د) ١(

ونکو ټد سپکوونکي بند او پل) ٢(ه کولو، ښد 

ديانو ېد پخوانيو ق) ٣(اقداماتو د خمنيوي، او 

وسته د عالج د دو ورې کېخه تر خوشڅد ېامريکايي ق

 لپاره د اييين اصالحاتو او نورو اقداماتو ۍنگران

 . يړتنه وکښسپار

 د امريکا حکومت د هغو ېي چېږ نتيجه ورسېکه کميسيون په د

 وو، نو بايد د ېد کې په قې د دېي چړخلکو حقوق پاميال ک

تلو، ښ د غوېنښي، په مشول د بخړتنه وکښتادييب اقداماتو سپار

 گناه اعالنولو ې، او د دغه تن د نوم د ب ورکولوېد معاوض

دالى شي نو ېکه ک.  د غوره کولوې طريقښې ېلپاره د يو

 په هر کچ د هغو خلکو د نور ړۍ د کېکميسيون بايد د قوماند

 .  الس لرىل دىې يې په جرمونو کېي چړتنه وکښجنايي حتقيق سپار

 ې امريکايي اداره راتلونکې يوه نوې چې حال کېپه داس

اى شي او، ړ کې وکتالى او سمې تگالرېه وخت دى چښ دا يو ده،

 دا خربه يقيين ې اييين اصالحات وشي چېتيا ورته وي، داسړکه ا

 د امريکا د امنيت حتفظ د امريکايي اقدارو او د ېي چړک

 . يوال قانون تر خمه ويړامريکا د کورني او ن
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 ېضميم
 د سنا ېدي چ هغه منتخب دستاويزات ې الف نه تر ث پورېضميم

 ېديانو باندې قېد کې ته د امريکا په قېټېد نظامي خدماتو کم
 د جون ېټېه د کمړد استعمال شويو جارحانه حتقيقي طريقو په ا

 . اى شوي ووړاو ورکړ د مساعت په ت٢٠٠٨
 

 ضميمه الف
  تفصيالتډې د غونۍ د سرتاتيژېد مقاومت د مقابل
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 ضميمه ب
 ننگېرټه  د مقاومت پېجسماني فشارونه چ

 ديانو او بنديانو خالف استعمال شويېاو د امريکايي ق
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 ضميمه ث

  د سرتاتيژيو اندازهې د مقاومت د مقابل١٧٠-فېي اټد جى 

 ېزې اغې مهمېف په مشن او پرسونل يېي اټاو د سي ايي 

ونکو د ټي پلځد هغو پو) فېي اټسي ايي (واک ځد جنايي حتقيق 

 ې په گوانتانامو کې کاوه چخه کارڅ ړۍ جال کې د يوېقوماند

 خو مترکز ې کولېنټخه پلڅديانو ې هم د قېد.  وهېاکنه شوټ ېي

 د قانوني طريقه کار لپاره د معلوماتو په ځې يواېي

ه وو، ړ د اوسنيو خطرو په اېولو و، نه هغه معلومات چډراغون

 ېودلښ ېنېښ اندېه يړ د طريقو په اېنټخه د پلڅديانو ېاو ق

 . ېو
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 دضميمه 

ه منتخب راپورونه او د ړديانو سره د چلند په اېق

 ېرسنيو کيس

 حکوميت راپورونه
 

په ر دفرت، ټد متحده اياالتو د انصاف حمکمه، د جنرال انسپک
 د بنديانو په ېاپو، افغانستان او عراق کټگوانتانامو 

 مئ  ته يوه کتنه،ې د ايف بي ايي الس لرنېنو کټ او پلۍنگران
 ].ي او جى راپورډ/او ايي جي["، ٢٠٠٨

د دفاع ه کوونکى، ړ د تروريزم پر ضد جگ–واک ځ استخباراتي ډگ
 .٢٠٠٧، ٤، دمسرب تروريزم-جتزياتي راپور

: ي سي راپورټسي ن، ې براچمټر او جاريټي سي جوسف فيلټايل 
جاج ) يټسي ايس ار (ثيت معلوموونکو عدالتونو ې ح٥١٦د 

 . ٢٠٠٧، ٢٥، جوالى يزونهډناخفيه لن

ديانو سره د تشدد ېقر دفرت، ټ د جنرال انسپکېاع د حمکمد دف
 .٢٠٠٦، ٢٥، نو ته کتنهټ پلۍ په مشرېه د دفاع د حمکمړپه ا

دخانه، ېاخري راپور، د کيوبا په ق: ٦-١٥ي قاعده ځپو
ه د ايف ړ بنديانو سره د زور زياتي په اېاپو کټگوانتانامو 

، ٩ه جون شو پ، ترميم ٢٠٠٥، ١ل ې، اپربي ايي د تورونو حتقيق
٢٠٠٥. 

 نيوونکو ېد دفاع د حمکمم، ېچرچ، در. يټ ټمرل الربډاي
، يزډ لنړبشپ: عملياتو او د بنديانو د حتقيق طريقو ته کتنه

 .٢٠٠٥، ١١مارچ 
د د ې د قېد دفاع د حمکمزينگر او نور، ېشل. مز ارېحمرتم ج

، تقدمي شوى په  اخري راپورېلډ ېفعاليتونو د کتلو د خپلواک
 .٢٠٠٤، ٢٤ اگست

 اخري ې د کنتېلډ ېد عملياتو ته د خپلواکې د قېد دفاع حمکم
 .٢٠٠٤، اگست راپور
ک ډي پوليسو د اته سوم کنځ د پو٦-١٥ماده  حمکمه، ځد پو

 . ٢٠٠٤، ٢، مئ نهټپل
 

 کتابونه او خپلواک راپورونه
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ر ېد امريکا متحده اياالت، ظامل او غشنل، ېرنټي انټامينس
د ېانله قځ د بنديانو د ېاپو کټامو په د گوانتان: انساني
 ). AI Index: AMR 51/051/2007 (١٩، ٢٠٠٧، ٥، اپريل شرايط
په : ول سپکويټ ږر انساني، مونېظامل او غشنل، ېرنټي انټامينس

 . ٢٠٠٥، ئړ تشدد او ناسم چلند بند کېک" هړ ضد جگۍترهگر"
: من جنگياىلښد، )ان په ملگرتياېټوريا برټد ويک(گ ېمعظم ب

: نيو يارک (دې زما قېپه گوانتانامو، باگرام او کندهار ک
 ).٢٠٠٦دي نيو پريس، 

قاضي سکاليا، د دفاع حمکمه، او د ينبيکس او نور، ډ. مارک پي
ديانو ې شويو قېد گوانتانامو د خوش:  دوامې مدني افسانېيو

 .٢٠٠٨، ٤ن هال ال سکول، اگست ټ، سيد تکراِر جرم حقيقت
دان ېم"د : مانا" دان جنگېم"د س او نور، ينبيکډ. مارک پي

" تکراِر جرم"ديانو د ې او د گوانتانامو د قۍد گرفتار" جنگ
، ١٠ن هال ال سکول، دمسرب ټ، سيه د حکومت د بيانونو جاجړپه ا
٢٠٠٧. 

د : ېانوژنځ د لسم جون ېپه گوانتانامو کينبيکس او نور، ډ
 . ٢٠٠٦ سکول، ن هال الټ، سيحکومت اقوال او افعال پرتله شول

د : ه راپورړديانو په اېد گوانتانامو د قينبيکس او نور، ډ
ديانو عمودي ې ق٥١٧ د معلوماتو په واسطه د ېدفاع د حمکم

 . ٢٠٠٦ن هال ال سکول، ټ، سيورځان
 ۍنگه د امريکايي استخباراتو د ناکامڅ: دلېماتز، ټبيل گر

جيينسي ر: وور، انگلستانډ (ه وشوهېښ سپتمرب پ١١له امله د 
 ). ٢٠٠٢پريس، 

ري ټاکومنډ، )٢٠٠٦ (خ ته ورتگړ اۀتيار، )رئيس(اليکس گينيب 
 د برکلى د کاليفورنيا پوهنتون د بشري حقوقو ېنقل ي(فيلم 

يوالو حقوقو ړد مرکز، او د برکلى د کاليفورنيا پوهنتون د ن
 ).ي سره شتهځد قانوني کنت

د : لم فرمانونهد ظل، ټېراډ. گرينربگ او جوشوا ايل. کارين جى
 ).٢٠٠٥س، ېي پرټکامربج يونيورس: کامربج (ابو غريب الره

په :  مسووليتېد قوماند، حنا مشسي، ټس فرسټهيومن راي
 . ٢٠٠٦، ېينړ د بنديانو مېد کېامريکايي ق
 د ېپه افغانستان ک: خپلسرى انصاف، ټس فرسټهيومن راي

 . ٢٠٠٨ل ې، اپرېديانو حماکمېباگرام او گوانتانامو د ق
ديانو سره د تشدد او احتسابي ېق: په ملربوس واچ، ټهيومن راي

 . ٢٠٠٦ل ې، اپرېنټ پلېپروژ
ه ټدوه کاله د سي ايي اى په پ: ديېرى قېپس واچ، ټهيومن راي

 . ٢٠٠٧، فربوري ېدخانه کېق
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د هغو اوو تنو ": اپهټد گوانتانامو "س واچ، ټهيومن راي
، ي باورونو دوکه شول امريکا ته د روس په ديپلوماتېکيسه چ
 .٢٠، ٢٠٠٧مارچ 

تاوانونو لپاره د تونس : دونکيېبدخبته سنتس واچ، ټهيومن راي
 .٢٠٠٧، سپتمرب نهڅېړ ې قضيېد يو

د ې د قېپه گوانتانامو ک: انله کولپ شويځس واچ، ټهيومن راي
 .٢٠٠٨، جون شرايط او دماغي روغتيا

 ړجو" ندانتور ز "ټ پېامريکا په کابل کس واچ، ټهيومن راي
 .٢٠٠٨، ١٩، دمسرب ىړک

 په ېنتيج: خه ليدلڅديانو ېد قه، ېټيواله کمړ صليب نۀد سر
 . ٢٠٠٤، ١٣ اگست ،...يېږ نه ترالسه کېيوه شپه ک

خه تر څن ټد واشنگ: د ظلم ادارهمجيل جعفر او امريت سنگهـ، 
کوملبيا : نيو يارک (ډري ريکارټاکومنډابوغريب او ورهاخوا 

 ).٢٠٠٦س، ېي پرټيونيورس
 شوى ړ، جو)فرميان. په ملگرتيا د گريگوري اى(مز ېج. ري سيېل

: نيو يارک(ي ېږي ارواپوه ابو غريب ته خمامخ کځيو پو: دوزخ
 ).٢٠٠٨رل پبلشنگ، ټ سنډگران
: نيو يارک(تونه ښزما د گوانتانامو ياداش رخسانه خان، ېمهو

 ).٢٠٠٨پبلک افيئرز، 
ى په ړگناه سېکاله، يو به ځزما د ژوند پنمورات کورناز، 

 ). ٢٠٠٨و مکلني، ېپالگر: نيو يارک (ېگوانتانامو ک
نگه د تروريزم په څ ېداخلي کيسه چ: خړ اۀتيارن ماير، ېج
 ه بدله شوهړ د غوره اهدافو پر ضد جگېه د امريکړ جگېاندړو
 ).٢٠٠٨ى، ډبل ډ: نيو يارک(

واک او د ځ ٥٠٠د : ونکيټپلکريس ماکي او گريگ ميلر، 
ک ىب بکز، ېب: نيو يارک (هړه جگټقاعده خالف د امريکا پال

٢٠٠٥.( 
ديانو ې د جنگي قېپه عراق او افغانستان ک"مايلز، . يډون ټېس

داى شي په ې، ترالسه ک"د وژنو طيب حتقيقات
1=artid?fcgi.articlerender/gov.ihn.pubmedcentral://http

681676. 
فري : نيو يارک (تښيو يادا: هښد اور په کرز مشرف، ېپرو

 ). ٢٠٠٦پريس، 
واکونو ځد امريکايي : ئړ کېمات يس، ټفزيشنز فار هيومن راي

 . ٢٠٠٥، خلوا د اروايي تشدد سيستماتيک استعمال
، ژوندمات شوي قوانني، مات شوى س، ټفزيشنز فار هيومن راي

 . ٢٠٠٨جون 
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ت او د امريکايي ښ ياداډد رمسفيل: لهډد تشدد ، ډنېفيليف س
 ).٢٠٠٨پالگريو مکميلني، : نيو يارک(، اقدارو سره دوکه

ر ېد امريکا په غ: ېد گوانتانامو دوسين، ټي ورتينگډان
و پريس، ټلندن، فلو (ېديان کيسې ق٧٧٤ د ېقانوني زندان ک

٢٠٠٧ .( 
عقيده او وطنپالنه په اور : طن لپارهد خداى او ومز يي، ېج
 ).٢٠٠٥پبليک افيئرز، : نيو يارک( ېک

 داخلي ړې پر ضد د جگۍد ترهگر: ه په نورو ذريعوړجگجان ُيو، 
 . ١٤٢، )٢٠٠٦ک منتهلي پريس، ټالنټا: نيو يارک (کيسه

، م م ديانو حالتې د قېپه گوانتانامو کليال زيروگي او نور، 
 . ٢٠٠٦، ٤/٢٠٠٦/١٢٠.سي اين/دستاويز اي
ه خلک ښنگه څ ېدل چې پوهېپه د: زېابليسي اغو، ډفيلف زميبار
 ).٢٠٠٧م هاوس، ډران: نيو يارک (يړپه بدو او

 
 ېليکن

ه ړديانو په اېد توقيف شويو ق"رسن او نور، ډايچ ايس ان
 اروايي حالتونه، ېد کېانله قځانله او ناځپه : نهڅېړده ږاو

ريکا ټرا سايکاټکا"  ،ې، او علم يېدل يېواقع ک
 ).٢٠٠١ (١٠٢ يناويکاډسکان

د امريکا د جنگي جرمونو د حماکمو کار " پريس، ټډايسوسي اي
 .٢٠٠٨، ٨، اگست  فورسزډري گلوبل االئيټملي" اى شو،ړز کېت

په گوانتانامو "مارکس، . گريگ بلوچى او جوناهتن ايچ. امي
 يسنېډ جرنال اف مډنېنيو انگل" ونکي،ټران او پلټاکډ ېاپو کټ

٢٠٠٥ (٣٥٣ .( 
نو د مشورو د ختمولو لپاره ټارواپوهان د پل"ري، ې کټيکډنېب

 .٢٠٠٨، ١٨، سپتمرب اميزټنيو يارک " رايه ورکوي،
، " نظامي حماکمهډد ويلي بران"، ]نلېتلويزيوني چ[سي بي ايس 

 .٢٠٠٦، ٥، مارچ ]پروگرام [زټي منيټسکس
 له ډنځ، د ېمو کپه گوانتانا: د نيولو پالن"وفر کوفر، ټکريس

، ٢٦، جنوري  جرنالټريټوال س" شاني،ېديانو پرېامله د ق
٢٠٠٥ . 

، لې مډنېگلوب ا" ديان نلرو،ې دلته قږمون"عمر العکاد، 
 . ٢٠٠٨، ١٩ل ېاپر

ديان د تشدد، د قران د ېد گوانتانامو پخواني ق"حممد فاضل، 
 .٢٠٠٥، ١٧، نومرب اژانس فرانس پريس" سپکاوي ادعا کوي،

 نه ېد د: " زياتى شوىېديانو سره خپلو وطنونو کېانيو قپخو"
سپيگل انالين ""  شم،ړرته گوانتانامو ته الې بېه ده چښ
 . ٢٠٠٧، ٦، سپتمرب شنلېرنټان
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 په ېي چړديانو تاوان غواېقانونپوهان د هغو ق"ز، ډوډپسلي 
 ډ پريس ورلټډايسوسي اي"  د تشدد تور لگوي،ېگوانتانامو ک

 . ٢٠٠٤، ٧رمي، اکتوبر ټس
 د گوانتانامو نه خالص شوى د ېدي چېپاکستاىن ق"هتي گانن، ېک

 ښ لپاره د امريکا د حکومت خالف د قانوني اقدام گواېمعاوض
 .٢٠٠٢، ٢٨، دمسرب رميټ سډ پريس ورلټډايسوسي اي" کوي،

 د ځد امريکا د پو: د ابو غريب الره"، ټبارېگ. مز ايفېج
فربوري -جنوري (ي ريويورټميل"  مفکوره،ې او جتربۍگرفتار

٥٠-٤٤): ٢٠٠٥ . 
 د ې د کيوبا په کمپ ايکسرى کډرمسفيل"گيلمور، . جريي جى

" ه،ړ وکېيانو سره وليدل او د هغوى مننه يځامريکايي پو
 . ٢٠٠٢، ٢٧، جنوري امريکن فورسز پريس سرويس

 صليب مبصرين د گوانتانامو نه منع ۀد سر"برسن، ېويليم گل
 .٢٠٠٧، ١٦، نومرب اميزټک نيو يار" اى شول،ړک
 ېراپورونه دي چ: ونهځ غړېد جگ"ه، ټان وان ناډن او ډم گولټې

ه مبالغه ړت په اښامريکا د گوانتانامو د بنديانو د ارز
 .٢٠٠٤، ٢١، جون اميزټنيو يارک " کوي،

 ېديانو د بېد امريکا راپور، د دوو افغاني ق"ن، ډم گولټې
 .٢٠٠٥، ٢٠، مئ اميزټنيو يارک "  تفصيالت،ېرمحانه وژن

ن ټواشنگ" ،ېزېد اروايي اغېانله قځد " گراسيان، ټوارټس
 ). ٢٠٠٦ (٢٢  پاليسيډنېي جرنال اف ال اټيونيورس

 . ٢٠٠٦، ٤، مارچ بي بي سي" ،ېرگندونڅ: اپوټگوانتانامو "
، اگست، بي بي سي نيوز" شاني،ېديانو پرېد گوانتانامو د ق"

٢٠٠٣، ٢٣ . 
، بي بي سي نيوز" جنگي اقدامات،" ېژنانوځد "گوانتانامو "

 . ٢٠٠٦، ١١جون 
، ٣٠ل ې، اپربي بي سي نيوز" د گوانتانامو نوى زندان،"

٢٠٠٢ . 
" ي،ځه کويتيان د گوانتانامو نه کور ته ځپن"ين، ډاډمت هېح

 . ٢٠٠٥، ٣، نومرب رويرت نيوز
يوال ړمن جنگياليو تعقيب کول او د نښد د"ن هونيسربگ، ېرجټپي

يو " د ناروا تشدد لپاره اجازت نامه،: ان بچ کولځ قانون نه
 ١٢،  فارن افيئرزډنېشنل ايل اېرنټان. سي ايل اى جى

)٢٠٠٧.( 
" ،زو د استنبول بيانيهېد په استعمال او اغېانله قځد "

 ). ٢٠٠٨ (١٨تشدد 
 په ې گوانتانامو کېاورپکي هغه کسان جلبوي چ"ر، ټام السيټ

 . ٢٠٠٨، ١٧پرز، جون ېچي نيوزپمکال" اى شوي وو،ړد کې قۍغلط
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 د ې بنديانو باندېو کډد افغانستان په ا"ر، ټالسي
 . ٢٠٠٨، ١٧، جون پرزېمکالچي نيوزپ" امريکايانو تشدد معمول و

 تشدد ېسور صليب د گوانتانامو په بند ک"ليويس، . نيل اى
 .٢٠٠٤، ٣٠، نومرب اميزټنيو يارک " وموند،
گوانتانامو په تاکتيکونو د د "ن، ې شټبالو او سکاټايرک يل

 .٢٠٠٨، ٢١، مئ اميزټنيو يارک " اختالف د تفصيل راپور،
 عادي سزا په ېد يو:  تصفيه٨٥٢٧١#دي ملرب ېد ق"نچ، ېمونا ل

 ٢٠ي ټ سوسايډنېيکس اټيز ان ال، پايلټډس" ه معلومات،ړا
)٢٠٠٠.( 
 . ٢٠٠٦، ٢٧، فربوري نيو يارکر" ت،ښيادا"ن ماير، ېج

 ډهارور: کامربيج، امي اى( يادول ېد صدمنايل، مک.  جىډريچار
 ).٢٠٠٤ي پريس، ټيونيورس

، ١٨، اکتوبر  الينټفرن" تنه،ښد تشدد يوه پو"پي بي ايس، 
٢٠٠٥ . 

: شکمن ترهگر د تشدد تور لگوي"ان ايگن، ډ او ټانا پريسډ
 مصر ته ېلو خمکړ امريکا گوانتانامو ته له وېدي وايي چېق
 .٢٠٠٥، ٦ جنوري ،ټسن پوټدي واشنگ" ىل،ېږل

:  زندانې، په زندان کېپه گوانتانامو ک" او هيام، ټپريس
ديانو لپاره ېينو القاعده قځچارواکي وايي، سي ايي اى د 

 . ٢٠٠٤، ١٧، دمسرب، ټن پوسټواشنگ" ،ېدخانه چلولېه قټيوه پ
يو پاکستاىن د گوانتانامو د عذاب يادونه "هارون رشيد، 

 .٢٠٠٣، ٢٢، مئ بي بي سي" کوي،
اروايي :   ديېبدتر داغونه خو په دماغو ک"هرينان رييس، 

 ٨٦٧، ملرب ٨٩  کراسډشنل ريويو اف دي ريېرنټان" تشدد،
)٢٠٠٧.( 

 ېول شرايطو کډول ډديان په ې قېگوانتانامو ک"رمي، . يټکاهتلني 
 .٢٠٠٥، ١٦، فربوري امريکن فورسز پريس سرويس" ژوند کوي،

 ې لتېمل او بيا يړر وتڅېناور په ځهغوى زه د يو " روز، ېډاوډ
 .٢٠٠٤، ٢٧، مئ دي ابزرور" ل،ړراکول شروع ک

اجلزايرى د امريکا په الس د تور "، ېټ ميکنډکريگ مسيتهـ او سوا
 . ٢٠٠٦، ٢اميز، جوالى ټنيو يارک "  کوي،ېوخت کيس

 د ېد د: ېزېد اغېانله قځد زندانيانو د "ر شراف مسيتهـ، ټپي
 ).٢٠٠٦ (٣٤ ټنې پنشمډنېکرامي ا" يخ، تارډادبياتو يو لن
 ټ د نوي غېامريکا په افغانستان ک"ن، ډمي گولټايرک مشيت او 
 . ٢٠٠٨، ١٧، مئ اميزټنيو يارک " وي،ړزندان پالن جو

 د چني ې روحيه يې چېنټ هغه پلېن، په گوانتانامو کې شټسکا
 .٢٠٠٨، ٢، جوالى اميزټنيو يارک " ،ېنه اخيستل شو
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 زره تنه ٨٣٠٠٠ ېه کړ ضد جگۍامريکا د ترهگر"، رېډتراين شرېک
 . ٢٠٠٥، ١٦، نومرب  پريسټډايسوسي اي" نيويل،

 . ٢٠٠٨، ١٤ل ې، اپردي نيو يارکر" کمپ انصاف،"وبني، ټجيفري 
 د چينايي مسلمانانو ېقاضي په امريکا ک"ن ويلرب، ټيل کوينډ

 .٢٠٠٨، ٧، اکتوبر ټن پوسټواشنگ" ،ړ کولو امر ورکېد خوش
ديانو په ېنوي حترکات د گوانتانامو د ق"ويليمز، . ول جىکار

 .٢٠٠٨، ٣، اگست اميزټالس اجنلز " ،ېتعقيب ک
 د بن الدن د وژلو ېسي ايي اى ته ويل شوي چ"، ډورډباب وو
، ټن پوسټواشنگ" ي،ړ کېوي ود"  ضروريېه چڅهر "لپاره 

 . ٢٠٠١، ٢١اکتوبر 
دي د ېاکستاىن قد گوانتانامو پخواىن پ"، شينا خربي اژانس

، ٢٠جوالى " لو ته هيله من دى،ټ گړېامريکا خالف قانوني جگ
٢٠٠٣ . 
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 ېليکواالن او منن

د سر ليکواالن او  راپور ېد دوور ټالريل فليچر او ايرک س
الريل فليچر، ايرک . نکاران ووڅېړ مرکزي ېنڅېړ ېد د

 خه عزيز،ېگ، زلېيفن پال مستهـ، اليگزا کونټر، سووټس
نوبوکي ميزاگوچي دا يگ، او ټاويټکيلي، سارا ساليکسيس 

ن، جامي او ېريو موس، راچل شينکډان. ىړراپور تصنيف ک
د راپور نيلم احسان اهللا، امييل راى، او رمي صالحي کانل، 

ري ټيډپه اين ډنټکاميل کري. ى دىړ کار کېنه کڅېړپه 
باربرا گروب د راپور په .  دهړې نوره مرسته کېچارو ک

د اييين حقوقو د مرکز . ړې مهکاري کې تيارولو کيزاين اوډ
يبورا ډمسويل ميلر، شايانه کاديدل، اميي مکلني، او 

د برکلى د . ي ديړتناک نظرونه ورکښپوپوسکي ارز
اف ال س کلينيکل پروفيسر ټ د اميريکاليفورنيا پوهنتون

لو مسودو د نظر او ېالبېد راپور په بي بلم ټرولني پاېک
حقداره  ې مننړېانگځ د ې مرسته کولو ک سره پهې پروژېد

 ېه پورړ سره په زې پروژېد ديل کشر ډوفر ايټين کريسډ .ده
 .  دهړېمرسته ک

 
 مصنفني

يوالو ړ د کاليفورنيا پوهنتون، د ن،الريل فليچر د برکلى
ي ځوونښاو د قانون په ي رييسه ځبشري حقوقو د قانوني کنت

 . سره دهې پروفطيب د قانون ېک
 

بشري د  ، د کاليفورنيا پوهنتون،برکلىوور د ټايرک س
 ېاو د قانون او عام رييس ېحقوقو د مرکز د فاکولت
 . سر دىېروغتيا افتخاري پروف

 
په  ، د کاليفورنيا پوهنتون،يفن مستهـ د برکلىټس

 د جى ېي کانديد او په قانون کډ د پي ايچ ېسوشيالوجي ک
 . ي کانديد دىډ
 

 ې د فق،کاليفورنيا پوهنتون د ،گ د برکلىېاليگزا کون
 . حمصله دهي ډ د پي ايچ ې تگالرېولنيزټاو 
 
د ، د قانون  د کاليفورنيا پوهنتون،خه عزيز د برکلىېزل
 .  فارغ التحصيله ده٢٠٠٨ي د ځوونښ
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د برکلى، د کاليفورنيا پوهنتون، د قانون اليکسيس کيلي 

 .  دى فارغ التحصيل٢٠٠٨ي د ځوونښد 
 

 برکلى، د کاليفورنيا پوهنتون، په ديگ ټاويټسارا س
 . ي کانديده دهډ د پي ايچ ې کرنهېنفوس شمسوشيالوجي او 

 
د برکلى، د کاليفورنيا پوهنتون، په نوبوکي ميزاگوچي 

 . ي کانديد دىډ د پي ايچ ېرنه کېنفوس شم
 

د  ېلډ ېد برکلى د کاليفورنيا پوهنتون د حمصلينو الند
امري : ي ديړ دننه کماتمعلو ې کډرسنيو په معلوماتغون

يواسکر، سام ډا ټينگ، سانگيډيفاني هن، يل ټسعبادي، 
انيل ډين روسل، ټروشا جونز، هريا خان، کرس نيل، ټهيف

 . نگ وانگې وانگ، او جټلر، الربټېسيور، چارلس 
 
د  ېر ادارو او شخصياتو د خپل کار په ساحه کې شمڼگ

بشري ون د ډ ده، په گړېتناکه مرسته کښحمققينو سره ارز
کلري ) ي ايچډايف ايي (يوال احتاد ړحقوقو لپاره د ن

بشري حقوقو د فرانسوي د ؛ ټيکسري او ايزابيل براچيټ
د افغانستان د ماري اگنيس کابيسک؛ ) ي ايچډايل  (ېادار

کارکوونکي، په ) اى ايچ ار او(ازمان بشري حقوقو د س
ر او  د اى ايچ ا"،الل" سازمان د مشر الل گل ېدد ون ډگ

ر ټاکډد اى ايچ ار او مشري " ساپي،"مشاور غالم فاروق 
ونکي دوست حممد او ټد اى ايچ ار او پل" خالد،"ابن امني 

ر ټاکډاو د اى ايچ ار او داوطلب کارکوونکي حممد مجيل، 
په کيج " ابراهيمي؛"او نور رمحان " ابراهيمي"ننگياىل 

د ؛ شيېعاصم قرگ، او ې مرمي حسن، معظم بېسنرز کېپر
 د دفاع د ملي ۍد حقوقو او ازادريپريو کارکوونکي؛ 

ن د بشري حقوقو د ېاو د حبرکارکوونکي؛ ) ډهو(سازمان 
 . مرکز مشر نبيل رجب

 
او ويرنري [ز ټشن د گريگ او ليز لوډېد ناهتن کمينگز فاون

 لپاره يوه ې د مرستېنڅېړ راپور د ېد د] او ميمي ولفن
لو او تيارولو ړد ژبا راپور ېد د. ړېبرخه عطيه ورک
شنل ې، نټيوټي انسټ اوپن سوسايړېلپاره مرسته ک

 . س کمپاينټي او هيومن رايټسيکوري
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 ېحوال

 يزډ لنړبشپ
 د برکلى، د کاليفورنيا پوهنتون د ېتنښولپوټدا   1

بشري حقوقو د مرکز، او د برکلى، د کاليفورنيا پوهنتون 
 . داى شيېخه ترالسه کڅي ځشري حقوقو د قانوني کنتد ب

ه ړبنديانو سره د چلند په ا"وگورئ ضميمه الف،   2
 ."ېمنتخب راپورونه او د رسنيو کيس

 .مهدا  3
مه د ١٧ د سپتمرب په ٢٠٠١د ) ١( شامل دي ېپه دوى ک  4

 ې د استخباراتو مرکزي ادارې امر، چټولسمشر بوش يو پ
نو د طريقه کار د يو متبادل ټپل " دېته ي) سي ايي اى(

مه د ٢ د دمسرب په ٢٠٠٢؛ د ړد گومارلو واک ورک" تړښجو
 د ې پکې خلوا يو امر چډ رمسفيلډونالډدفاع د سکرتر 

و لپاره د ځرشو ورېنو، په يو وخت د دټلرييشت ساعته پلڅ
لکه د " (ارډشخصي "د، د زور اچولو لپاره د ېانله قځ

 اخيستلو واک ورکول، کوم ټې گېړخه د ناوڅ) سپو نه ويره
د ) ٣(مه منسوخ شو؛ او ١٥ په ۍ د جنور٢٠٠٣ وروسته د ېچ

 د ې يو امر، چېمه د دفاع د حمکم١٦ل په ې د اپر٢٠٠٣
د ېانله قځرچل د خرابولو، د خوب د برابرولو، او د ېچاپ

 د طريقو واک ېنټلرييشت ساعته پلڅون د ډد پراخولو په گ
 کچ په هغو قانوني ړنونه په لودا فرما. اى شوړ ورکېپک
 د کارکوونکو خلوا ې د انصاف د حمکمېودنو بناء وو چښالر
 جنرال کونسل ته د ېد دفاع د حمکموگورئ .  شوي ووړجو

، ٩، جنوري تښارنوال د نايب مرستيال جان ُيو يادڅلوي 
گرينربگ او جوشوا . ، بيا خپور شوى په کارين جى٢٠٠٢
: کامربج (د ابو غريب الره: ونهد ظلم فرمانل، ټېراډ. ايل

 ڼۍ ماېد سپني؛ ٧٩-٣٨، )٢٠٠٥س، ېي پرټکامربج يونيورس
ارنوال د مرستيال جى څو گونزاليز ته د لوي ټکونسل الرب

، بيا خپور شوى په ٢٠٠٢، ٢٢، جنوري تښباييب ياد. ايس
ولسمشر ؛ او ١١٧-٨١، د ظلم فرمانونهل، ټېراډگرينربگ او 

و ټ د کونسل الربڼۍ ماېسپنيبوش ته د . بليوډجارج 
، بيا خپور شوى په مجيل ٢٠٠٢، ٢٥، جنوري تښگونزاليز ياد

خه تر څن ټد واشنگ: د ظلم ادارهجعفر او امريت سنگهـ، 
: نيو يارک (ډري ريکارټاکومنډابوغريب او ورهاخوا 
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 ڼۍ ماېد سپني؛ ٣-١-، الف)٢٠٠٦س، ېي پرټکوملبيا يونيورس

ارنوال د مرستيال جى څ لويي و گونزاليز ته دټکونسل الرب
، بيا خپور شوى په ٢٠٠٢، ١، اگست تښبيابي ياد. ايس

 ڼۍ ماېد سپني؛ ١٧٢، د ظلم فرمانونهل، ټېراډگرينربگ او 
ارنوال د نايب څو گونزاليز ته د لويي ټکونسل الرب

، بيا خپور شوى په ٢٠٠٢، ١، اگست تښمرستيال جان ُيو ياد
 . ٢١٨، انونهد ظلم فرمل، ټېراډگرينربگ او 

ک د ې ضد مرکز مشر کوپر بلۍد سي ايي اى د ترهگر  5
د "، د کانگريس يو مساعت ته وويل، ٢٠٠٢مه، ١٦سپتمرب په 

د سپتمرب ." ېتل شوښ راونغټېخه وروسته مڅيوولسم سپتمرب 
د پارليمان او سنا په :  حتقيقډه گړ په اېد يوولسم

ي ايي اى د د س) (٢٠٠٢(م کانگريس ١٠٩،  مساعتډ گېاندړو
 ). ک بيانې ضد مرکز د پخواني مشر کوپر بلۍترهگر

ون، ړيوال تړه نړوگورئ د ملکي او سياسي حقوقو په ا  6
، ١٧١. ايس. يټ يو اين ٩٩٩، ٧، ماده ١٩٦٦، ١٦دمسرب 

، او د تشدد او نورو ١٩٧٦، ٢٣ مارچ تطبيق شو په
ر انساني، يا حتقريي چلند يا سزا په ضد د ېظاملانه، غ

مه ٣٩. ، م م جي اى او ار٣٩/٤٦. ريس. اى.ون، جيړت. م.م
، م م ١٩٨٧، ٢٦ جون تطبيق شو په، ٥١ناسته، ضميمه ملرب 

داى شي په ې، ترالسه ک٣٩/٤٦/ريس/ اىټاکومنډ
htm.39cat_h/b/3menu/ch.unhcr.www://http)   په سپتمرب
مه ماده ې د ژنيوا معاهدو در١٩٤٩د ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٣٠
د ژوند او  "ېهم وگورئ، چ) ٣ وروسته عامه ماده ېتر د(

، ېول وژنډ توگه د هر ړېانگځشخصيت سره زياتي، په 
په شخصي "او " کولو، ظاملانه چلند او وهلوېاندامونو پر

 توگه د سپکاوي او حتقريي ړېانگځري کولو، په ېاحرتام ت
 توگه، وگورئ، جنگي ړېانگځپه . خه ممانعت کويڅ" چلند

ون د ډه د ژنيوا معاهده، په گړديانو سره د چلند په اېق
. يټ.ايس. يو٦، ١٩٤٩، ١٢، اگست ٣م، ماده ځ پن-١ ړوڅپاي

 وروسته ژنيوا ېتر د (١٣٥. ايس.يټ يو اين ٧٥، ٣٣١٦
داى شي په ې، ترالسه ک)III ېمعاهد

htm.91/b/3menu/html/ch.unhcr.www://http)  په اکتوبر
 ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٨

 د ډ رمسفيلډونالډ، د دفاع سکرتر ٢٠٠٢، ١٩په جنوري   7
لو سره وويل ېږونو مشرتابه ته د يو امر په لځو پوړدوا

 نور د ې د القاعده او طالب بنديانو په ساتلو کځ پوېچ
 هغه په ځبله ور. تيا نلريړ ته اۍروېونونو پړا د تژنيو
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ومي ټواکونو د قوماندان جنرال ځ د ايتاليف ېافغانستان ک

 د نيول شويو کسانو د ې چړفرانکس هغه امر منسوخ ک
اوس .  سره سم مساعتونه کولې مادېمځ د پنې لپاره يېنټپل
روي نه کوله ېونونو پړ متحده اياالتو نور د ژنيوا د تېچ

. تيا نه وهړ سره سم مساعتونو ته هم اې مادېمځ د پننو
، تښونو مشر ته يادځو پوډد گ، ډ رمسفيلډونالډوگورئ 
داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٢، ١٩جنوري 

do20040622d/2004Jun/news/mil.defenselink.www://http
pdf.1c)  وگورئ د ژنيوا ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٣٠په سپتمرب

داى شي په ې، ترالسه ک٥ ماده III ېمعاهد
htm.91/b/3menu/html/ch.unhcr.www://http)  په سپتمرب
 .  وکتل شو٢٠٠٨، ٣٠
ي ځ پو٢٠٠١، ١٣د نومرب "بوش، . بليوډولسمشر جارج   8

ر اتباعو ې د خاصو غېه کړ جگېاندړد تروريزم په و: امر
داى شي په ېترالسه ک" نيول، چلند او حمکمه،

ht.order_exec/tribunals/edu.uchicago.law.www://http
ml)  و وکتل ش٢٠٠٨، ٣٠په سپتمرب .( 
نگه د څ ېداخلي کيسه چ: خړ اۀتيارن ماير، ېج  9

 د غوره اهدافو پر ضد ېه د امريکړ جگېاندړتروريزم په و
؛ مهدارنگه ١٨٣، )٢٠٠٨ى، ډبل ډ: نيو يارک (ه بدله شوهړجگ

: ونهځ غړېد جگ"ه، ټان وان ناډن او ډم گولټېوگورئ 
 امريکا د گوانتانامو د بنديانو د ېراپورونه دي چ

، ٢١، جون اميزټنيو يارک " ه مبالغه کوي،ړ په اتښارز
په گوانتانامو : د نيولو پالن"وفر کوفر، ټ؛ کريس٢٠٠٤

 ټريټوال س" شاني،ېديانو پرې له امله د قډنځ، د ېک
 . ٢٠٠٥، ٢٦، جنوري جرنال

 .١٨٣، خړ اۀتيارماير،   10
 .١٨٤مهدا،   11
 .١٨٧مهدا،   12
ي حکومت ته امر ه يو قاضېټمه ن٧، په ٢٠٠٨د اکتوبر   13
 د ېله په متحده اياالتو کډ بنديانو يوه ١٧ د ې چړوک

 ېي، خو د دړ کېاندړ ته وې کولو لپاره د هغه حمکمېخوش
 د ېپور) ٢٠٠٨، ١٣اکتوبر (دو تر وخت ېراپور د ليکل ک

. ېدنه نه ده شوې لپاره کومه اورړېکېهغوى د دعوو د پر
ه داخله ړ وېاوربينا سره د پروس. و اميډد قاضي ريکار

په  وشوه، ١٠/٧/٢٠٠٨دنه په ېانديز اورړد و: اى شوهړوک
-سي وي-١:٠٥، ملرب د گوانتانامو د بند مرافعه: رتهېب
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ن ټيل کوينډمهداراز وگورئ . ېک) ٢٠٠٨. سي.يډ.يډ (١٥٠٩

 ې د چينايي مسلمانانو د خوشېقاضي په امريکا ک"ويلرب، 
دا . ٢٠٠٨، ٧، اکتوبر ټن پوسټواشنگ" ،ړکولو امر ورک

 د دغه ېله وه چډديان د چني نسلي اقليت يوغريس يوه ېق
 کولو امر ې د دوى د خوشېحمکم. حکومت خلوا شکنجه شوي وو

. لڼنه گ" من جنگيايلښد" حکومت دوى نور ې چړکه وکځ
. هړه مراجعه وکړحکومت په مسدسيت توگه د قاضي د امر په ا

 ." کولو امرېقاضي د خوش"ويلرب، 
د : اياالتو د دفاع حمکمه، خربي اعالميهد متحده   14

داى ې، ترالسه ک٢٠٠٨، ٨بنديانو انتقال اعالن شو، اکتوبر 
شي په 
releas?aspx.release/releases/mil.defenselink://http
12275=eid)  وکتل شو ٢٠٠٨، ٨په اکتوبر .( 

 ې امله چې دي يا خو لدېپات" رېگ"دا بنديان   15
 کولو د ېامريکا د دوى د وطين حکومتونو سره د خوش

 ې او يا لدېدلېه په خربو اترو نده توانړشرايطو په ا
اى شي نو ړوادونو ته ستانه کې که خپلو اصلي هېامله چ

واد سره د ې وشي او امريکا د کوم بل هېهلته به تشدد پر
 . ېدلې ته نده رسې معاهدېه کومړاى کولو په اځوى د د

 ٨٠٠ دا به د تقريبًا ې حکومت ويلي دي چېد امريک  16
 ېخه په گوانتانامو کڅ ٢٠٠٢ د جنوري ېهغو بنديانو چ

ه د جنگي جرمونو ړتو يا زياتو په اېخه د شپڅساتل شوي، 
د امريکا د " پريس، ټډايسوسي اي. يړ کېاندړثبوتونه و

ري گلوبل ټملي" اى شو،ړز کېمونو د حماکمو کار تجنگي جر
داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٨، ٨، اگست  فورسزډاالئي

topic/php.index/forum/com.militaryglobal.www://http
html..05268,)  د دفاع ).  وکتل شو٢٠٠٨، ١٣په سپتمرب
ي او يا ثبت ړديانو خالف تورونه مچتو کې د رويشتو قېحمکم

: نظامي کميسيون"د متحده اياالتو د دفاع حمکمه، . ي ديړک
" ،ېد کميسيون قضي

-ommissionsCoc/news/mil.defenselink.www://http
html.conspirators)  وکتل شو٢٠٠٨، ١٢په اکتوبر  .( 

 ړ کړ اقدام ته اې د امريکا حکومت دړېکې پررسولد   17
ثيت د معلومولو عدالتونه او کليز ې د جنگياليو د حېچ

دي ې وگوري ايا يو قېي چړ کړ خاطر جوېکتنپالوي په د
ى شي که اړد کېل او قڼوگ" من جنگياىلښقانون ضد د"بايد 

 ېثيت د معلومولو سيستم يې حې د دېهغه مرافعه چ. نه
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 د معلومولو ې او د کانگريس په واسطه د دړلنج کېچ

يان په ېډبوم د ې ک٢٠٠٨ په ې حمکمې له امله سرتېپروس
 ). ٢٠٠٨(__  متحده اياالت ٥٥٣ه، ړه وکړکې پرمقابل د بوش

 ېټې کمېيوالړ، د سره صليب نې په اواخرو ک٢٠٠٣د   18
 د ې ته وويل چېد متحده اياالتو ادار) ايي سي ار سي(

 په ېديان پکې قېون د هغو شرايطو جمموع چډد په گېجمهول ق
ديانو د اروايي ېرو قډې ساتل شوي وو، د ېگوانتانامو ک

. وگورئ نيل اى. من خرابي المل شوي ووېښحالت د اند
 تشدد ېسور صليب د گوانتانامو په بند ک"ليويس، 
 .٢٠٠٤، ٣٠، نومرب اميزټنيو يارک  "وموند،

و ځديانو د دماغي ستونېنو د هغو قڅېړر ې شمڼگ. مهدا  19
 ساتل شوي ېانله بند کځ په ېل چړه راپورونه ورکړپه ا

د اروايي ېانله قځد " گريشني، ټوارټوگورئ س. وو
. ٣٨٠-٣٢٧): ٢٠٠٦ (٢٢  پاليسيډنېجرنال اف ال ا" ،ېزېاغ
 ډوډد اضطراب گ "ېو کځستون په دماغي ې ليکي چټوارټس

ان مريض ځ او ېخونه، د وسوسړ اۍحالت، د تشريفاتي سرسام
لو سخت حالتونه، او هم ناگهاني، اضطراري، او اکثر ڼگ

مهداراز وگورئ . داى شيېشامل"  شوى تشددړپه خپله جو
اروايي :  ديېبدتر داغونه خو په دماغو ک"هرينان رياس، 

 ٨٦٧، ملرب ٨٩ کراسېډ رشنل ريويو اف ديېرنټان" تشدد،
ل بيا ايي سي ځ، يو ې ک٢٠٠٦په . ٦٠٨-٦٠٦): ٢٠٠٧سپتمرب (

 د دوى ۍ يقنيېه بړد بنديانو د برخليک په ا"ار سي 
رو بنديانو او ډې ېى دى چړدماغي او جذباتي درد زيات ک

ايي سي ار سي، ."  دهې جتربه شوېد هغوى کورنيو ته ي
ي ټه حواله د امينس، پ٢٠٠٦، ٣١ دمسرب ،ډېټشنل اپ ېاپر
: ر انسانيېشنل، د امريکا متحده ايالت، ظامل او غېرنټان

د ېانله قځ د بنديانو د ېاپو کټد گوانتانامو په 
 AI Index: AMR (١٩، ٢٠٠٧، ٥شرايط، اپريل 

51/051/2007 .( 
يکل ايسوسي ايشن کونسل ان ډوگورئ امريکن مي  20

ه ړلو په اټپلد بنديانو د يشل افيئرز، ډ جوډنېايتهيکل ا
http //:داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٦، ٧، جوالى بيان

a-4/13/41/full/content/cgi/org.psychiatryonline.pn 
يکل ايسوسي ډد امريکن مي).  وکتل شو٢٠٠٨، ٣٠په جوالى (

 ې پکېي نه دړ وکېنټ نه پلېمعاجلني د: "ايشن بيان وايي
ونکي رول د ټپل- د معاجلېکه چځغه برخه واخلي، ېغ په نېن
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 ېيو رغوونکي په توگه د معاجل رول کمزورى کوي او لد

 باور ېو باندړونکي او د طب مسلک دواټپل-امله په معاجل
 په نيت د ې د مداخلېمعاجلني بايد په طريقه کار ک. کموي

غ په ې نېنه کټ دا په پلېکه چځي، ړي ونکنو نگرانټپل
نو په هغو ټايي د پلښمعاجلني . ويړغه مداخله جوېن

 ې جربي ندي بلکېي چړون وکډ گېزمنو سرتاتيژيو کېاغ
مهداراز ." انساني دي او د فرد د حقوقو درناوى کوي

د بنديانو په ريک ايسوسي ايشن، ټوگورئ امريکن سايکا
داى ې، ترالسه ک٢٠٠٦، ٢١ى ، مونډ د ارواپوه گېنه کټپل

شي په 
/41/full/content/cgi/org.psychiatryonline.pn://http
b-4/13)  د امريکن ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٣٠په جوالى

 يو ارواپوه څهي: "ريک ايسوسي ايشن قرارداد واييټسايکا
ون ډ گېنه کټخه په پلڅغه د هغو کسانو ېغ په نېيد نبا

 د نظامي يا ملکي استخباراتي يا قانون ېي چړونک
 دي، که په متحده اياالتو ېنافذوونکو چارواکو په بند ک

 ېنټ د پلېون کډغه گېغ په نېن. رتهې وي او که بل چېک
 کول، ېاندړتل يا وښ موجودگي، د سوالونو پوېپه خونه ک

 لپاره د مشخصو ېنټديانو د پلې ته د خاصو قيا چارواکو
خو، . ختنيکونو د استعمال مشوره ورکول، شامل دي

 ېژندلو او فعالولو چېايي د هغو کسانو د پښارواپوهان 
ه نظامي يا ملکي استخباراتي ړدماغي مريضتيا ولري په ا

ي، او يا د ړيا قانون نافذوونکو چارواکو ته روزنه ورک
ه، ړ او د هغوى د حالت په اېنټد پلخه څخاصو بنديانو 

، ېايونو کځاو يا د هغوى د مسلکي مهارت دننه په نورو 
ز په ېيو ختنيکونو د طيب او اروايي اغړانگځچارواکو ته د 

 ."يړه مشوره ورکړا
 د کار ېايونو کځم ارواپوهان په هغو ډدا ريفران  21

يوال قانون ړکسان يا د ن "ېرته چېخه منع کوي چڅکولو 
) ونونهړ د تشدد پر ضد د م م معاهده يا ژنيوا تېاني(

 ۍخه هبر، يا په خالف ورزڅاو يا د امريکا د اساسي قانون 
 دوى د يو بندي يا د بل کوم ېو چڅتر "  ساتل شوي وي،ېک
تنه ښد ايسوسي ايشن ضمين قوانني غو. يړخ استازيتوب ونکړا

  پهېه کډ کليزه غونې خپله پاليسي په راتلونکېکوي چ
ري، ې کټيکډنېوگورئ ب. يړه کړ جوې ک٢٠٠٩اگست 

نو د مشورو د ختمولو لپاره رايه ټارواپوهان د پل"
 .٢٠٠٨، ١٨، سپتمرب اميزټنيو يارک " ورکوي،
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 د ختنيکونو بنا د بقا، ېنټي ارواپوهانو د پلځد پو  22
د ) ايس اي ار اي(ان ايستلو ځان بچ کولو، مقاومت او ځ

ايس اي ار اي يو . وه"  طريقهېشاتلونک"تاکتيکونو په 
و د څ شوى ړ لپاره جوځ د امريکايي پوېپروگرام دى چ

 په توگه ېلگېد ب. يړ سره مقاومت وکېنټتشدد او حتقريي پل
د : ئړ کېمات يس، ټوگورئ فزيشنز فار هيومن راي

واکونو خلوا د اروايي تشدد سيستماتيک ځامريکايي 
مارکس، . ناهتن ايچگريگ بلوچي او جو. ؛ امي٢٠٠٥، استعمال

نيو " ،ېاپو کټونکي په گوانتانامو ټران او پلټاکډ"
مهدارنگه . ٨ – ٦):٢٠٠٥ (٣٥٣ يسنېډ جرنال اف مډنېانگل

. په ملگرتيا د گريگوري اى(مز ېج. ري سيېوگورئ ل
ي ارواپوه ابو غريب ته ځيو پو:  شوى دوزخړ، جو)فرميان

 ). ٢٠٠٨رل پبلشنگ، ټ سنډگران: نيو يارک(ي ېږخمامخ ک
د کيوبا د گوانتانامو : ٦-١٥ي قاعده ځوگورئ پو  23
ه د ړ د تشدد په اې په بنديانو باندېاپو په بندخيانه کټ

، ١ اخري راپور، اپريل ېنڅېړايف بي ايي د تورونو د 
 ېتر د (١٠-٩، ٢٠٠٥، ٩ وشو په جون، ې، بدلون پک٢٠٠٥

  د خراب ماحولېواضحه کوي چ) (فرلو راپور-ېټوروسته شم
 د تاکتيک په توگه د ېنټ د پلېاستعمال په گوانتانامو ک

؛ )، منظور شوى و٢٠٠٣، ١٦ خلوا په اپريل ېدفاع د حمکم
مهدارنگه وگورئ د متحده اياالتو د انصاف حمکمه، د جنرال 

اپو، افغانستان او عراق ټپه گوانتانامو ر دفرت، ټانسپک
ي الس  د ايف بي ايېنو کټ او پلۍ د بنديانو په نگرانېک

ي او ډ/او ايي جي ("٥٩-٥٨، )٢٠٠٨مى  ( ته يوه کتنهېلرن
 د خراب ماحول استعمال د ېتشريح کوي چ) (جى راپور

 د ېل لپاره د دفاع د حمکمځي ړيز ختنيک په توگه د لومټپل
 منظور شوى و او ېت کښ په ياداېټې، د ن٢٠٠٨، ١٦اپريل 

 ې هغ نافذ و، ترې پور٢٠٠٦ت تر سپتمرب ښ دا ياداېدا چ
دان جنگ يو نوى نصاب خپور ې د مځ د متحده اياالتو پوېچ
ودل ښنو د روا ختنيکونو حدود وټ د پلې چې په کوم کړک

ايف امي  (٢٢٫٣-٢ مرکزي حمکمه، ايف امي ځوگورئ د پو). شول
) ٢٠٠٦سپتمرب (ر اوپريشنز ټجلنس کوليکټې، هيومن ان)٥٢-٣٤
 ].٢٢٫٣-٢ وروسته ايف امي ېتر د[

د مهداراز وگورئ . ٣، ماده IIIونونه ړتژنيوا   24
، ٢٠٠٢، ٧، فربوري تښبوش خلوا يادا. بليوډولسمشر جارج 

، ٦-، اىد تشدد ادارهبيا خپور شو په جعفر او سنگهـ، 
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داى شي په ې ترالسه کېچ

20_memo_bush/House_White/archive/us.cpeg.www://http
pdf.ed_020207)  ېوايي چ). ( وکتل شو٢٠٠٨، ٨په اکتوبر 

 واال IIIونونو ړد القاعده او طالبانو بنديان د ژنيوا ت
 ). جنگي بنديان نه دي

 پخوانيو ٦٤مکالچي نيوزپيپرز د گوانتانامو د   25
خوانيو ي دي او د کمپ او پړ کډبنديانو ژوندليکونه راغون

 ټ بنسې دي چړې کې خپرېر ليکنې شمڼ گېه يړبنديانو په ا
 په شويو مرکو دى، دا ترالسه ې ک٢٠٠٨ او ٢٠٠٧ په ېي
داى شي په ېک

html.40334/story/259/com.meclatchydc.www://http)  په
 ). ل شو وکت٢٠٠٦، ١٢سپتمرب 

 .٧٦-٥ او ٢٢٫٣-٢ايف امي   26
 

 "نوى مثال: "ژندگلوېپ: ى بابړلوم
، ٢٠په سپتمرب " هړ جگېنو"ى دا ړولسمشر بوش لوم  1

 ته په ې ناستډېد کانگريس او امريکايي ولس گ"، ٢٠٠١
داى شي په ېه، دا ترالسه کړ تشريح کېک" ناېو

pri/09/2001/releases/news/gov.whitehouse.www://http
html.8-20010920/nt)  وکتل شو٢٠٠٨، ١٨په جوالى  .( 

 ېيک چيين مباحثه په امريکا باندډد مرستيال ولسمشر   2
په ه ړواب په اځد محلو او تروريزم ته د متحده اياالتو د 

 ېک) ٢٠٠١، ١٦سپتمرب  (زټرانسکرپټوز اين بي سي ني
داى شي په ې، ترالسه ک٥:  دهېحمفوظه شو

-news/vicepresident.gov.whitehouse.www://http
html.20010916vp/speeches/speeches)  ٢٠٠٨، ٣٠په اگست 

 ). وکتل شو
نگه د څ ېداخلي کيسه چ: خړ اۀتيارن ماير، ېج  3

 د غوره اهدافو پر ضد ېه د امريکړ جگېاندړتروريزم په و
 . ٥٢-٥١، )٢٠٠٨ى، ډبل ډ: نيو يارک (ه بدله شوهړجگ
 . مهدا  4
د امريکا د استخباراتو : ېماتز، ټوگورئ بيلز گري  5

وور، ډ (هړته کځه رامنېښرنگه د يوولسم سپتمرب پڅ ۍناکام
 ). ٢٠٠٢برتانيه، رجينسي پريس، 

 ډد رمسفيل: لهډد تشدد  په ډنې حواله د فيليف سېد د  6
 ېاى شوړ ورکېکت او د امريکايي اقدارو سره دوکه ښيادا
 . ١٨٨، )٢٠٠٨پالگريو مکميلني، : نيو يارک(ده، 
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 فرمان موجودگي کلونه وروسته، په ېولسمشر بوش د د  7

 ېد د: "نا پر مهال ومنلهې وې د خپل٢٠٠٦، ٦سپتمرب 
رته ې بنديان چې چېر مشخصات، په مشول د دډېپروگرام 

کاره ښد وو، تفصيالت نشي ېرته قېنيول شوي او چ
 توگه سي ايي اى د طريقه کار يو ېنو په د.... دالىېک

 ې چې طريقېزه هغه مشخص.... ړمتبادل سيستم استعمال ک
 ېئ چېږ فکر کوم تاسو پوه–کوالى استعمال شوي نشم تشريح 

 ې، نو دا به ترورستانو سره په دړ تشريح کې که م– ېول
ي ړتنو مقاومت وکښنگه د پوڅ ېي چړ مرسته وکېمعلومولو ک

 په خپل ږ مونې وساتي چټ نه پږاو هغه معلومات زمون
." تيا لروړواد د نويو بريدونو د خمنيوي لپاره ورته اېه

 ېمشر د شکمنو ترورستانو د حماکمولس"بوش، . بليوډجارج 
" ،ړې وکېه خربړولو په اړلپاره د نظامي کميسينونو د جو

داى شي په ې، ترالسه ک هاوسټدي وهاي
200/09/2006/releases/news/gov.whitehouse.www://http

html.3-60906)  وکتل شو٢٠٠٨، ١٢په سپتمرب  .( 
 د بن الدن د ېسي ايي اى ته ويل شوي چ"، ډورډباب وو  8

ن ټواشنگ" ي،ړ کېوي ود"  ضروريېه چڅهر "وژلو لپاره 
 . ٢٠٠١، ٢١، اکتوبر ټپوس

ون، ړه د ژنيوا تړديانو سره د چلند په اېجنگي ق  9
 ٧٥، ٣٣١٦. يټ.ايس.، يو٦، ١٩٤٩، ١٢، اگست ٣ماده 

، ]IIIون ړ وروسته ژنيوا تېلد [١٣٥. ايس.يټ.اين.يو
داى شي په ېترالسه ک

htm.91/b/3menu/html/ch.unhcr.www://http)  په سپتمرب
 ).  وکتل شو٢٠٠٨، ١٢
 . مهدا  10
 جنرال کونسل ته د لوي ېد دفاع د حمکموگورئ   11
، ٩، جنوري تښل د نايب مرستيال جان ُيو ياداارنواڅ

گرينربگ او جوشوا . ، بيا خپور شوى په کارين جى٢٠٠٢
: کامربج (د ابو غريب الره: ظاملانه فرمانونهل، ټېراډ. ايل

 ېد سپني؛ او ٧٩ – ٣٨، )٢٠٠٥ي پريس، ټکامربج يونيورس
ارنوال د څو گونزاليز ته د لويي ټ کونسل الربڼۍما

، بيا ٢٠٠٢، ٢٢، جنوري تښايس بيابي يادا. مرستيال جى
 ٨١، ظاملانه فرمانونهل، ټېراډخپور شوى په گرينربگ او 

١١٧ . 
 د کونسل ڼۍ ماېبوش ته د سپني. بليوډولسمشر جارج   12
، بيا خپور شو ٢٠٠٢، ٢٥ت، جنوري ښ گونزاليز ياداټالرب
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ن ټد واشنگ: د ظلم ادارهپه مجيل حعفر او ارميت سنگهـ، 

نيو  (ډري ريکارټاکومنډابوغريب او ورهاخوا خه تر څ
 . ٣-١-اى) ٢٠٠٦س، ېي پرټکوملبيا يونيورس: يارک

بوش خلوا . بليوډد ولسمشر جارج مهداراز وگورئ . مهدا  13
، بيا خپور شوى په جعفر او ٢٠٠٢، ٧، فربوري تښيادا

 په ې، چ٦-سنگهـ، د ظلم اداره، اى
20_memo_bush/House_White/archive/us.pegc.www://http

pdf.ed_020207٣٠په سپتمرب (داى شي، ې هم کتل کې باند ،
 ).  وکتل شو٢٠٠٨

 ېيزار د جايزټماير د پول. ٨، خړ اۀتيارماير،   14
 ې د يوولنيز نقاد ارهتر شيلزينگر کشرټونکي مورخ او ټگ

ماير د شليزينگر .  پر مهال، يو بيان بيا ليکلى دىېمرک
ه د ولسمشر بوش د ړتشدد په ا" هغه د ېتنه کوي چښنه پو
واب ځه فکر کوي، او شيلزينگر ورته څه ړپه ا" ۍپاليس
 د امريکا شهرت دومره ې کړۍ يو اقدام په نڅهي"وايي 

 ."کله همڅى، هيړندى خراب ک
، ٧، فربوري تښبوش خلوا يادا. بليوډد ولسمشر جارج   15

-، اىد ظلم اداره، بيا خپور شو په جعفر، سنگهـ، ٢٠٠٢
٦ . 

ثيت، ېمعلوماتي دستاويز، د گوانتانامو د بنديانو ح  16
داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٢، ٧فربوري 

200/02/2002/releases/news/gov.whitehouse.www/:/http
html.13-20207)  وکتل شو٢٠٠٨، ١٢په سپتمرب  .( 

ل لپاره د القاعده او ځي ړ د لومېد بوش ادار  17
په ويلو سره " من جنگيايلښد"طالبانو جنگياليو ته د 

 د يو جملس پر ېاگون کټنې، پ٢٠٠٢، ٢١اشاره په مارچ 
.  ويليم جىې د دفاع د حمکمې چېه، په کوم کړمهال وک

 ړېمن جنگيايل د جگښايي دښ ږمون "ې چړهاينز دومي اعالن وک
 که په نظامي حمکمه ې غمه چې له دېب" وړد کېپر مهال ق

من ښد د"ن هونيسربگ، ېرجټوگورئ پي.  بري شوي هم ويېک
: ان بچ کولځيوال قانون نه ړجنگياليو تعقيب کول او د ن

. يو سي ايل اى جى" ازت نامه،د ناروا تشدد لپاره اج
خو دا ). ٢٠٠٧ (١٢،  فارن افيئرزډنېشنل ايل اېرنټان

 ېو چڅاى شوه تر ړ تشريح نه کېاصطالح په رمسي توگه تر هغ
ثيت د معلومولو عدالتونه ې د جنگياليو د حې ک٢٠٠٤په 
 د خپل ېه چړ بنديانو ته اجازه ورکې نه شول، کومو چړجو
د حبري . يړلنج کېليو تشخص چمن جنگياښه د دړان په اځ
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ثيت د معلومولو د عدالت ې سکرتر ته د جنگياليو د حځپو

ه د دفاع د مرستيال سکرتري پال ړولو د امر په اړد جو
داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٤، ٧ت، جوالى ښز ياداټولفوي

re20040707d/2004Jul/news/mil.defenselink.www://tpht
pdf.view)  وکتل شو٢٠٠٨، ١٢په سپتمرب  .( 
 پر ضد د ۍد ترهگر: ه په نورو ذريعوړجگجان ُيو،   18
ک منتهلي پريس، ټالنټا: نيو يارک ( داخلي کيسهړېجگ

١٤٢، )٢٠٠٦ . 
د مهداراز وگورئ . ١٤٢، ه په نورو ذريعوړجگُيو،   19

هاينز دومي ته د .  جنرال کونسل ويليم جىېحمکمدفاع د 
رک پيلبني او د لوي ټارنوال د نايب مرستيال پيڅلوي 

، ٢٠٠١، ٢٨، دمسرب تښارنوال د نايب مرستيال جان ُيو ياداڅ
، ظاملانه فرمانونهل، ټېراډبيا خپور شو په گرينربگ او 

٣٧-٢٨ . 
  د امريکا د حبريېاپو کټد کيوبا په گوانتانامو   20
ه د نورو معلوماتو لپاره وگورئ ړ په اډېا
-Guantanammo/military/org.globalsecurity.www://http

htm.bay)  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٣په سپتمرب  .( 
ينو نورو خلکو او ادارو هم ځ ېپه گوانتانامو ک  21
ون د هبرنيو حکومتونو د استازو او ډ دي، په گړې کېنټپل

 . ر نظامي اداروې شمټيو غ
په ر جنرال دفرت، ټد امريکا د دفاع حمکمه، د انسپک  22

 د بنديانو په ېاپو، افغانستان او عراق کټگوانتانامو 
  ته يوه کتنهې د ايف بي ايي الس لرنېنو کټ او پلۍنگران

ي او جى ډ/سته او ايي جي وروېتر د [٦٤-٦٣، )٢٠٠٨مى (
داى شي په ې، ترالسه ک]راپور

-10-INTEL-06/ERR/Foia/fo.mil.osd.dodigo.www://http
pdf.PublicRelease)  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٢په اگست  .( 
 . مهدا  23
 . مهدا  24
 په امر د نيولو ې، سي ايي اى د حمکمې ک٢٠٠٨ه مئ پ  25

 دستاويزات ې ادارېه د دړلو د پروگرام په اټاو پل
": خربي اعالميه"يز يونني ټد امريکن سول ليرب. لړکاره کښ

ه د سي ايي اى ړنگ په اډربورټاى سي ايل يو ته د وا
، ٢٠٠٨، ٢٧مئ " ليکل شوي درانه دستاويزات په الس ورغلل،

داى شي په ېکترالسه 
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200805prs35454/torture/safefree/org.aclu.www://http

html.27)  وکتل شو٢٠٠٨، ٨په اکتوبر  .( 
 ډې د غونې د مقابلۍد مقاومت د سرتاتيژ(وگورئ   26

 د جنايي حتقيق ېد حمکم د امريکا د دفاع ې، چ٣" تفصيالت،
ناليک ېښواک مرستيال قوماندان مارک فالن ته د يو برځد 

واک مشر سام ځ د جنايي حتقيق د ېوست وو، کوم چېسره پ
 خلوا ځ د پوېل شوى، پکېږ ل٢٠٠٢، ٢٨مکاهن ته په اکتوبر 

انديز شويو ختنيکونو او د مقاومت د ړنو لپاره د وټپل
 ليکل ېنېښه د فالن اندړا په ډې د غونې د مقابلۍسرتاتيژ

 .  ديېشو
؛ فزيشنز فار ٣، د ظلم ادارهوگورئ جعفر او سنگهـ،   27

د : ، مات شوي قوانني، مات شوى ژوندسټهيومن راي
، جون زې اغېامريکايي کارکوونکو د تشدد طيب ثبوت او د د

٩٨-٩٥، ٢٠٠٨. 
 G.A. Res. 217A, atد بشري حقوقو کايناتي اعالميه،   28

71, U.N. GOAR, 3d Sess., 1st plen. mtg., U.N. Doc. 
A/810 (1948) 

يواله معاهده، ړه نړد ملکي او سياسي حقوقو په ا  29
تطبيق ، ١٧١. ايس.يټ.اين. يو٩٩٩، ١٩٦٦، ١٦، دمسرب ٧ماده 

 . ١٩٧٦، ٢٣ مارچ شوه په
") مه مادهېعامه در("مه ماده ې درېون کړپه هر ت  30

 توگه ړېانگځو شخصيت، په تشدد په ژوند ا"ممانعت کوي د 
او " ولو، ظاملانه چلند او زور زياتيڅ، غوېول وژنډد هر 

 توگه د حتقريي او ړېانگځري، په ې د تېپه شخصي عزت باند"
وون ړ په توگه، وگورئ د ژنيوا تېلگېد ب." تذليلي چلند

IIIمه مادهې، در . 
ر انساني، يا حتقريي چلند ېد تشدد او نور ظاملانه، غ  31
 .G.A. Res. 39/40, U.Nون، ړ د م م تېاندړسزا په ويا 

GOAR. ٢٦، تطبيق شو په جون ٥١مه ناسته، ضميمه ملرب ٣٩ ،
داى شي په ې، ترالسه کRes/A/46/39، د م م دستاويز ١٩٨٧

tmh.39cat_h/b/3menu/html/ch.unhcr.www://http)  په
 ).  وکتل شو٢٠٠٨، ١٢سپتمرب 

خه د څو ړکېو عداليت پرټ يوه له غې کړ لېپه د  32
ه ده، ړکې پرې د قضيايراال-يگا په مقابله د پيناټفيالر
.  ايف٥٧٧، )١٩٨٠دومي خپراوى  (٨٨٤، ٨٧٦ ايف، دومي، ٦٣٠

. ته وسپارل شوه) ١٩٨٤. وائي. اين. يډ. اي (٨٦٠ضميمه 
د هغه په نظر لکه د قزاق او د تشدد : " وليکلېحمکم
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." منښول انسانيت دټ شوى دى، د ړغالمانو د سوداگر جو

 . ٨٩٠مهدا، 
 د تشدد پر ې ک٢٠٠٢، متحده اياالتو په ې کړ لېپه د  33

 :ړ بيان ورکې ته الندېټېضد د م م کم
اى شوى ړ منع کې په قانون کېتشدد په متحده اياالتو ک

 په ې د آلۍ رياسيت واکمن او دې د معاملۍدا د پاليس. دى
د تشدد هر اقدام .... توگه په واضحه توگه غندل شوى دى

ي د موجوده مرکزي او ځ راېون په مانا کړد ت] م م[ د ېچ
 ې داسېوک چڅرقانوني دى، او هر ې غېرياسيت قانون له مخ
 ې مشخصې په جنايي قواعدو کېي چځ گرړکوي د هغو جزاوو و

نايي حاالتو په هبانه جواز نه تشدد ته د استث....  ديېشو
 . داىېاى کړشي ورک

 د م م ېچد امريکا متحده اياالت، په هغو راپورونو غور 
 د ې الندې مادېون د هنمړ، د ت تهېټېد تشدد پر ضد کم
 .Add., at 6, 100, U.N.  شوي ديېاندړرياستونو خلوا و

2005, 5.Add/28/C/CAT. Docداى شي په ې، ترالسه ک
-cat/cat/humanrts./edu.umn.1.www://http

html2000reports)  وکتل شو٢٠٠٨، ١٢په سپتمرب  .( 
 .Pub. L، ١٩٩١د تشدد د بلهاريانو د حتفظ قانون،   34

No. 102-56, 106 Stat. 73 (1992) (codified at 28 
U.S.C. § 1350 (2007).  

 .Pub. L. No، ١٩٩٤ون د تطبيق قانون، ړد تشدد د ت  35
103-326, 106 Stat. 463 (1994) (codified at 18 

U.S.C. §§ 2340, 2340A (2004). 
 § ,Pub. L. 104-192، ١٩٩٦د جنگي جنايتونو قانون،   36

2(a), 110 Stat. 2104, Aug. 21, 1966 (codified as 
amended at 18 U.S.C. § 2441 (2006) 

-Pub. L. No. 109، ٢٠٠٥دي سره د چلند قانون، ېق  37
148, 119 Stat. 2739 (2005) to be codified in 
scattered sections of 10, 28, and 42 U.S.C.) 

 .Pub. L. No، ٢٠٠٦ د کميسيونونو قانون، ځد پو  38
109-366, 120 Stat. 2600 (2006). (amending 18 U.S.C. 

§ 2441). 
خو، د نظامي ). a(٢ §د جنگي جرمونو قانون   39

 منظور شو، د جنگي ې ک٢٠٠٦ په ېکميسيونونو قانون چ
 پراخ ې په جنايي مسووليتونو کېجرمونو د قانون الند

 د نظامي کميسيونونو قانون، ٢٠٠٦د . استثنائات لري
Pub. L. No. 109-366, 120 Stat. 2600-2636 (2006). د 
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توگه، د نظامي کميسيون قانون د جنگي جرمونو  په ېلگېب

 ېسخت "ځې يواې عامه مادېمېو د درڅ ړقانون تاييد ک
، ېاندړ وې تر دې شي، حال دا چړې سبب جوېد حماکم" ۍغلط

 سبب ېونه د حماکمړول سرغډخه هر څ ې مادې عامېمېد در
 .Stat. 2632 § 6(a)(2) .120. داى شوهېک

ديانو سره ېر دفرت، قټانسپک د جنرال ېد دفاع د حمکم  40
 خلوا شويو حتقيقاتو ته ېه د دفاع د حمکمړد تشدد په ا
داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠، ٢٥کتنه، اگست 

-10-INTEL-06/ERR/Foia/fo/mil.osd.dodig.www://http
pdf.leasePublicRe)  ېتر د) [ وکتل شو٢٠٠٨، ٢٢په اگست 

 ]. ايي جي راپور/يډي او ډوروسته 
 . مهدا  41
ضميمه ث د دفاع د سکرتر د جنرال کونسل د دفرت د   42

هغه جسماني ر خلوا يو دستاويز دى، ټانيل بامگارډمشر 
ديانو او ې په مقاوميت روزنه او د امريکايي قېفشارونه چ

دا دستاويز . ٢٠٠٢، ٢٥، جوالى مال شويبنديانو خالف استع
 د ٢٠٠٢ د سي اي ار اي تاکتيکونو ته يوه کتنه ده، د ېچ

ل شوى ړت سره تښر خلوا د يو ياداټمه د بامگار٢٦جوالى په 
د " ه او جسماني فشارونه،ټناجايزه گ" و ې سرليک يېو چ

وابولو ځتنو د ښه د هغو پوړ په اېسي اي ار اي روزن
 د ې د جى پي ار اى او د دفاع  حمکمېو چلپاره تيار شوى 

د . ې وې راپورته شوېه کډ په يوه غونځجنرال کونسل ترمن
 ې کټ هم په يو چارېلگېايس اي ار اي د ختنيکونو ب

ن په ېرمډباي. يډ ټ الربې په اصل کې کوم چې وېاى شوړورک
 د کوريا د جنگ پر مهال د ېى و، کوم چړ مشهور کې ک١٩٥٧

 د ېنو د هغو ختنيکونو تفصيل بيانوي چټکمونستانو د پل
دا ختنيکونه د . يانو خالف استعمال شوي ووځامريکايي پو
 ېيانو نه د اعرتافاتو په اخيستلو، چځامريکايي پو

 ېد د.  شوي ووې بريايل پاتې درواغ وو، کېزياتره ي
تاکتيکونو استعمالول د سناتور کارل ليوين خلوا غندل 

رانوونکى ېر زيات حډېستاويز  دا دېکوم شى چ: "شوى و
 دا تاکتيکونه د درواغ اعرتافاتو د ېوي دا دى چړجو

 هغه ېن، په گوانتانامو کې شټسکا." اخيستلو لپاره وو
نيو يارک " ،ې د چني نه اخيستل شوې روحيه يې چېنټپل
وليزه توگه ټدا دستاويزات په . ٢٠٠٨، ٢، جوالى اميزټ
و خالف د ايس اي ار ديانې د قې په گوانتانامو کېيي چښ

 د کمونسيت ېاي تاکتيکونو او د ختنيکونو په اصليت ک
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 ې د دفاع حمکمېرته په شا کولو کېنو د طريقو د ژر بټپل

 .الس درلود
 .٢٥ايي جي راپور، /يډي او ډ  43
 .٩٩-١٩٨، خړ اۀتياروگورئ ماير،   44
، ٧مز هيل حلفيه بيان، اکتوبر ېوگورئ د جنرال ج  45

داى شي په ېک، ترالسه ٢٠٠٥
/fri/14/04/2006/fix/col/ent/com.salon.images://http

pdf/HILL)  وکتل شو٢٠٠٨، ٣٠په اگست  .( 
 ډې د غونې د مقابلۍد مقاوميت سرتاتيژ"وگورئ   46

 . ٣" تفصيالت،
ود، ښبيابي الر. ايس. ارنوال جىڅ وگورئ د مرستيال  47

ه د ړگونزاليز ته، په ا. و رټ کونسل الربڼۍ ماېد سپني
اى، ٢٣٤٠ §. سي.ايس. يو ١٨نو د چارو د معيارونو، د ټپل

داى شي په ې، ترالسه کې، الند٢٠٠٢، ١اگست 
lt80102bybee/doj/docs/hdocs/com.findlaw.news/:/http

html.6r)  وروسته د ېتر د) [ وکتل شو٢٠٠٨، ٣٠په اگست 
 ې ک٢٠٠٤ت په دمسرب ښ دا ياداېد بوش ادار]. تښتشدد يادا

 . ړمنسوخ ک
 . مهدا  48
 نه وروسته د ذهين فشار د تعريف لپاره ېد صدم. مهدا  49
يس ډل ټنېنول اف مېيکل مټسټېټې سډنېک اټايگناسډ په ېچ

اى شوى دى، وگورئ ړ ورکېک) IV-ي ايس اميډ(رز ډار
htm.dsm/ptsd/com.today-health-mental.www://http)  په

 نه وروسته د ذهين ېد صدم).  وکتل شو٢٠٠٨، ٦اکتوبر 
 په ېلگېه يوه مباحثه، د بړز په اېفشار د تشخيص او اغ
کامربيج، ( يادول ېد صدممکنايل، .  جىډتوگه، وگورئ ريچار

ن، ېيتهـ هريمډ؛ جو)٢٠٠٤ي پريس، ټ يونيورسډهارور: امي اى
 د کورني زور زياتي –د تشدد نتايج : دلې رغېصدمه او تر

؛ )١٩٩٢سيک بکز، ېب: نيو يارک (ېخه تر سياسي ترور پورڅ
د جسمونو او  اينگل، ټناي. لينا اووور او ايټاو ايرک س

تشدد، اروايي زياتى، او د مسلکونو : ذهنونو ماتول
 ). ١٩٨٥ن او کمپين، ېفرمي. ايچ. بليوډ: نيو يارک (روغتيا

 . تښد تشدد يادا  50
 . مهدا  51
 په گوانتانامو او نورو ې ک٢٠٠٨وگورئ په جون   52

ره د نو لپاټ د پلې بنديانو باندېامريکايي بندخيانو ک
ه د سنا د ړاستعمال شويو جارحانه طريقو د اصليت په ا
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 مساعت ته د سناتور کارل ليوين ېټېنظامي خدمتونو د کم

نا د امريکا د ې وېد هغه پرانستونک. ناې وېپرانستونک
 ېنټ د پلېتونو او دستاويزاتو چښر ياداې شمڼحکومت گ

کارل ليوين، .  ورکويې دي، حوالړې حبث کې يېطريق
د سنا د نظامي خدمتونو : خربي اعالميه"ايي سناتور، امريک
جون " ، د جارحانه طريقو اصليتېنټد پل:  مساعتېټېد کم

] ناې وې وروسته د ليوين پرانستونکېتر د [٢٠٠٨، ١٧
داى شي په ېترالسه ک

299=id?cfm.release/newsroom/gov.esenat.levin://http
مهدارنگه وگورئ ).  وکتل شو٢٠٠٨، ١٧په جوالى  (242
 ٣٢-٢١٠له، ډز، د تشدد ډسان
 . ناې وېوگورئ د ليوين پرانستونک  53
لگه ده؛ د ېنو يوه بېښ دننه د اندځدا دستاويز د پو  54
ي ايف مشر قانوني مشري سام مکاهون د ټي  سي ايي ډي او ډ

نو ټ د پلې چړت خپور کښمه يو يادا٤ومرب په ، د ن٢٠٠٢
 تنقيدي اندازه ېختنيکونو ي" پراخو"انديز شويو ړو

قانونيت " ختنيکونو د ې هغه د داسې چې، په کوم کېاخيست
 . کويېتنښه پوړپه ا" او استعمال

 د دفاع سکرتر ې تاييد يې چتښد عمل ياداوگورئ   55
شوى دى، ترالسه  ٢٠٠٢، ٢٧ خلوا په نومرب ډ رمسفيلډونالډ
. ې ک٨٣-، اىد ظلم ادارهداى شي په جعفر او سنگهـ، ېک

د دفاع د م، ېچرچ در. يټ ټمرل الربډمهدارنگه وگورئ اي
 نيوونکو عملياتو او د بنديانو د حتقيق طريقو ته ېحمکم

 وروسته ېتر د [٢٠١، ٢٠٠٥، ١١، مارچ يزډ لنړبشپ: کتنه
 . ٢٧، ١٦-١٥ي  ايي جي راپور، ډي او ډ؛ ]چرچ راپور

مهدارنگه وگورئ چرچ . ٨٣-، اىتښد عمل ياداوگورئ   56
 . ٢٧، ١٦-١٥ي  ايي جي راپور، ډي او ډ؛ ٢٠١راپور، 

واک د قوماندان ځ د جنايي حتقيقاتو د ېد دفاع د حمکم  57
نو په سرتاتيژيو ټد پل: رتهېب"ناليک، ېښن مالو برټبري

" ، حبثون اوډي ايف گټ د سي ايي ېره کېاو ختنيکونو وغ
 . ١٤٥-، اىد ظلم ادارهبيا خپور شوى په جعفر او سنگهـ، 

. ١٣-١٢، د ظلم ادارهوگورئ جعفر او سنگهـ،   58
 جنرال ې د حمکمېد حبريمورا، . و جىټمهدارنگه وگورئ الرب

 وروسته د ېتر د [٣، ٢٠٠٤، ٧، جوالى تښر ته ياداټانسپک
داى شي په ې، ترالسه ک]تښمورا يادا

http://www.aclu.org/pdfs/safefree/mora_memo_july_20
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04.pdf)  ن ماير، ې؛ ج) وکتل شو٢٠٠٨، ٣٠په اگست

 . ٢٠٠٦، ٢٧، فربوري نيو يارکر، "تښيادا"
 . ٧ت، ښد مورا ياد  59
 خلوا ډ رمسفيلډونالډد دفاع د سکرتر ، ډ رمسفيلډونالډ  60

د : رتهېب: تښ لپاره ياداېد امريکا د جنوبي قوماند
، ترالسه ٢٠٠٣، ١٥، جنوري  ختنيکونهېابلمقاومت د مق

 . ١٤٦-، اىد ظلم ادارهداى شي په جعفر او سنگهـ، ېک
 . ٥١-١٥٠له، ډز، د تشدد ډوگورئ سان  61
 خلوا د امريکا د ډ رمسفيلډونالډد دفاع د سکرتر   62

: تښهيل لپاره يادا. يټمز ې قوماندان جېجنوبي قوماند
، ٢٠٠٣، ١٦ل ې، اپر ختنيکونهېد مقاومت د مقابل: رتهېب

، ظاملانه فرمانونهل، ټېراډبيا خپور شو په گرينربگ او 
٦٣-٣٦٠ . 
 د ېد دفاع حمکم) ١: ( دا ديټ غې راپورونو کېپه د  63
، اگست  اخري راپورې د کنتېلډ ېد عملياتو ته د خپلواکېق

ي راپور د ډي او ډد ]. ي راپورډي او ډ وروسته ېلد [٢٠٠٤
يي ښ ېنړ هغه الس ته راوېلډ ې شوړېو خلوا د جېدفاع د حمکم

 د دفاع ېاپو او عراق کټ په افغانستان، گوانتانامو ېچ
. مز رېر جټاکډ. د عملياتو ته کتنه کويې د قېد حمکم

 ېنټد پل: "دا راپور وايي.  مشر وېلډ ېشيلزينگر د د
 په ې د گوانتانامو لپاره وځې يواې چېهغه طريق

په هغو .  ديېال شو هم استعمېافغانستان او عراق ک
 کارول شوي سخت حالتونه، ې په گوانتانامو کې چېطريقو ک

 ې ايستل پکې ترېد او جامېانله قځ ېو پورځرشو ورېد د
د چرچ راپور د ) ٢. (٦٨ي راپور، ډي او ډد ." شامل دي

 په ې چړې فعاليتونو ته کتنه ک١٨٧ هغو ېدفاع د حمکم
 بنديانو سره ېاپو، او عراق کټافغانستان، گوانتانامو 

خه اته څ ٧١د . " لگول شوي ديېد تشدد تورونه پک
 د ېول يټ ې ترسره شوي، چېي امي او کټفعاليتونه په جي 
 ې داسېه دي، خو دوه پکړخه نسبتًا واړجسماني تشدد له ا

 د جنسي ېونکو پکټ، پلېل شوړ نه وه ورکې اجازه يېدي چ
يب  د کولتوري او مذهېچلند نه کار اخيسىت، او د

) ٣." ( ديړېدا کې راپځې ستونېوندړحساسيتونو سره ا
دخانه، ېاخري راپور، د کيوبا په ق: ٦-١٥ي قاعده ځپو

ه د ړ بنديانو سره د زور زياتي په اېاپو کټگوانتانامو 
، ترميم شو ٢٠٠٥، ١ل ې، اپرايف بي ايي د تورونو حتقيق
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د ]. فرلو راپور- وروسته د مشيتېتر د [٢٠٠٥، ٩په جون 

ال ډ د بريد جنرال رانېفرلو راپور د دفاع د حمکم-يتمش
 کار ېد د. ييښ ېنړمشيت او تورجننرال جان فرلو الس ته راو

 ٢٠٠٤ نه تر جوالى ٢٠٠١سپتمرب (و کالو په موده ېد در
نو ټلريويشت زره پلڅ تقريبًا د ېاو گوانتانامو ک) ېپور

ر انساني چلند ېد تشدد يا غ" مصنفينو ېد د.  دىېباند
 ېنو درټ د پلې وموندل چېخو دا ي" کوم ثبوت ونه موند

 ېودنښي د الرډي او ډ او د ٥٢-٣٤ د نصاب ځاعمال د پو
ت د ښ ارزړ د لوې په اواخرو ک٢٠٠٢ د ېخه خالف وو؛ دا چڅ

 ته ېنه د تذليل او زوروونکي چلند درجټخه پلڅيو بندي 
 د ېکړ دېل شوړ يو بل بندي ته ورکې ده؛ او دا چېدلېرس
 . ې خالف وډظامي عدالت د يونيفارم کون

 . ١٣د چرچ راپور،   64
 وه د ېاى شوړ ورکې اجازه يېلگه چېد يو تاکتيک ب  65

يو  "ېينه حتقيق کوونکښځ ې يوېايف بي ايي دا تور و چ
 د ې سور رنگ د هغې په الس باندې د هغېدي ته وويل چېق
نگل پاک څدي په ې خپل الس د قېض وينه ده او بيا يېح
" ي توبټچ" اجازه د ې د دېد راپور مصنفينو وويل چ." ړک

ي ټ خپل حالت چېدي پکې قېعمل چ "ېيو داس(د تاکتيک 
 . ٨فرلو راپور، -مشيت. لگه دهېب") يړحمسوس ک

 . ي او جى راپورډ/او ايي جي  66
 د هغو ې خمونو باند٧٣-١٧٢ باب په ٨٫١. ١٧١مهدا،   67
 د ېوانتانامو ک گېيزونه دي چډوابونو لنځتنو د ښپو
 . ه شوي ديړنو د خاصو ختنيکونو په اټپل
انو په ټ، د ايف بي ايي اجينېره پر دېبرس. مهدا  68

و څه تر ړه کړجو" جنگي جرمونو دوسيه" د ېگوانتانامو ک
 ٢٠٠٢خو په .  دوى ليدهېي چړ ثبت کېهغه زور زياتى پک

که ځي ړ دا دوسيه بنده کې يو وخت دوى ته امر وشو چېک
بنديانو سره د زور زياتي حتقيقات کول د ايف بي ايي  "ېچ

د "ن، ې شټبالو او سکاټوگورئ ايرک يل." کار نه دى
نيو " گوانتانامو په تاکتيکونو د اختالف د تفصيل راپور،

ي او جى راپور ډ/؛ او ايي جي٢٠٠٨، ٢١، مئ اميزټيارک 
xxii. 

فرلو - د مشيتې چې حال کې په توگه، په داسېلگېد ب  69
ه نا څ ې په گوانتانامو کېه چړاپور مصنفينو معلومه کر
 د ېده، دوى دا نتيجه راوويستله چېه زورزياتى کڅ
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 د ېنو کټ پلېي نصاب په دځتيا باوجود پوړختنيکونو د ناو

 . ٨فرلو راپور، -مشيت.  دهړېزياترو اجازه ورک
د : د متحده اياالتو د دفاع حمکمه، خربي اعالميه  70

داى ې، ترالسه ک٢٠٠٨، ٨ اعالن شو، اکتوبر بنديانو انتقال
شي په 

re?aspx.release/releases/mil.defenselink.www://http
12275=leaseid)  وکتل شو٢٠٠٨، ٨په اکتوبر  .( 

 اته ې او زيات يېځ ورېودل شوى وخت درښه ږ تر لږل  71
 .  وۍويشت اون

ژندگلوى ې د مرکه شويو کسانو د پې پروژه کېپه د  72
 د کمزورو خلکو ېهغه حمققني چ.  نه دى ساتل شوىډريکار

پل شوي ځري بلهاريان، ېسره کار کوي لکه د جنسي ت
ماشومان، اروايي ناروغان، د حمکمو شاهدان، او يا 

و څ ساتي تر ټونه پبنديان اکثر د مرکه شويو کسانو نوم
 . هغوى د نور نقصان نه خوندي وي

 کارولو حمققينو ته ې پروسې او خالصېولو د بندډد کو  73
ي او د پخوانيو بنديانو ړ قياسات جتربه کېه چړاجازه ورک

 . يړدا کېه نوي خياالت پړد جتربو په ا
 د اژانس فرانس پريس، د ې کډ معلوماتغونېپه د  74

، د نيو يارک )انالين( بي بي سي  پريس، دټډايسوسي اي
 او د چني د ټن پوسټاميز، د رويرت خربي اژانس، د واشنگټ

 د جنوري ې ليکنېولټ. ې وې شاملې شينا ليکنېخربي ادار
 . ې وې شوې خپرځ ترمن٢٠٠٦، ٣١ او دمسرب ٢٠٠٢، ١

 ېيزټا اناليسسز گروپ، بنسټاډس ټوگورئ هيومن راي  75
 داى شي پهې، ترالسه کېمفکور
shtml.concepts_core/resourcess/org.hrdag.www://http 

 ).  وکتل شو٢٠٠٨، ١٨په اگست (
ولو د باوري ډ ته د کوېلډ د مرستياالنو ېنه کڅېړپه   76

 ځې يواېاى شو، چړننگ ورکېرټ ې مياشتېکولو لپاره د يو
 ې درجې د يوشانوايل د باور مناسبېي چړ کډ کوېه ليکنهغ

 اويا فيصده ېر کېدا پروژه په برابر شم.  ويېدلېته رس
ر ېپه برابر شم. دلهې ته ورسېد يوشانوايل د باوريت درج

 د يوشانوايل د باوريت لپاره کوم واضح معيار معلوم ېک
د . دالى شيې دا په خمتلفو طريقو موازنه کېکه چځندى 

يوه ليکنه په نورمال (ت ړښ د سايز او جوډلوماتغونمع
 د ېله امله، هغه وخت چ) ويړدانونه جوېتوگه دوه سوه م

 د ېننگ او د رسنيو په راپورونو کېرټ کوونکو په ډکو
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 ولگول شو، د يوشانوايل د ېلو په کار کړ د ژباې ژبېجمهول

وگورئ روميش سليوا، . ل شوڼباوريت اويا فيصده کايف وگ
ونو د دستاويز کولو ړلوي کچ د بشري حقوقو د سرغپه "

، د امريکن "لپاره د يو شانوايل د باوريت اندازه
يز د ټ سوسايټډيکل ايسوسي ايشن او ايسوسي ايټيسټېټس

 . ٢٠٠٢و گزارشونه، اگست ډو غونډه د گړاحصاييو په ا
ي اف ايکانومکس ټويانا يونيورس:  وينټېټشافسونريس  77
شن، د اعداد و مشار او حساب کتاب ېرټمنسډ بزنس ايډنېا
" ر"ري کولو لپاره د ټد اعداد و مشار د کمپيوانگه، څ

 org.project.r.www://httpداى شي په ې، ترالسه کپروژه
د راپورونو د بيا نقل ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٣٠په اگست (

 د رسنيو ېديان چېهغه قان بچ کولو لپاره، ځخه د څکولو 
 ياد شوي وو، په نوم، تابعيت او د ېپه راپورونو ک

 وو، سره وکتل ې د کال، که دا معلومات په الس کېدنږېزي
و څ په ې عربي نومونه په انگليسي کې امله چېلد. شو
ده سلسله لري ږي او روايتًا د شجره نسب اوېږوله ليکل کډ

 اکثر ې راپورونو کد بنديانو نومونه د رسنيو په خمتلفو
. ايل. ايف. وگورئ اى.  ليکل شوي ووړبدل يا نابشپ

، )١٩٧١ي پريس، ټيونيورس: ډاکسفور (ودښعربي نومن، ټبيس
داى شي په ېترالسه ک

B/520cmenas/stEa.Near/area/edu.umich.lib.www://http
pdf.eestonNomen)  د يو ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٣٠په اگست

، د بنديانو نومونه په ېا کڼنسًال عرب تن د مشورو په ر
 د ېدو په ليست کې کېراپورونو او د بنديانو د خوش

يکس ډساون"نومونو د معلومولو د يو خاص سيستم 
تو د متحده اياال. په استعمالولو سره وکتل شو" الگوريتم

 د دفاع ېد هغو اشخاصو د نومونو ليست چ"د دفاع حمکمه، 
اى ړد کې قېاپو کټ خلوا د کيوبا په گوانتانامو ېد حمکم

 . اى شوىړد اييين حقوقو د مرکز خلوا تازه ک" شوي دي،
 خلوا ې د امريکا د دفاع د حمکمېرنگه چڅ ېنومونه هغس  78

اع د  د دفېد هغو اشخاصو د نومونو ليست چ"د هغوى په 
اى شوي ړد کې قېاپو کټ خلوا د کيوبا په گوانتانامو ېحمکم
 د اييين حقوقو د مرکز ېرنگه چڅودل شوي او ښ ېک" دي،

 . خلوا تازه شوي دي
ت په ړښ د مرکه شويو کسانو د عمرونو جوېرنگه چڅ  79

شانداره توگه د اوسنيو او پخوانيو بنديانو سره يو شان 
دو پر مهال ېوى د نيول ک مرکه شوي د هغېکوم کسان چ(و 
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لگه د افغانانو او ې بې، د مرک) کاله و٢٩اوسط عمر 

 .  وهېه شوړ نيولو سره جوېو اروپايانو په نظر کځلويدي
وابوونکو ته سيمه ځتنو ښمرکه کوونکو د دوى د پو  80

و څل ړايزو نادوليت موسسو سره د متاس نيولو معلومات ورک
تيا ورته وي نو، ړه اد بشري حقوقو په مسلو، او يا هم ک

 . يړ ترالسه کېينځ مرسته ېپه اروايي چارو ک
اى ځ د وخت او ېرته چېد رسنيو د مرکو برعکس، چ  81

 د ژورنالستانو ېي چېږ المل کې د دټې گېلېالبېفشار، او ب
ه برخه راواخلي، دا ړ د بنديانو د جتربو يوه وېليکن

ان خه يو شڅ د هر بندي ېدله چېنيزه مرکه وتوانړيڅ
نيزه څېړ دا ې مته لرو چږ دليل، مونېپه د. يړ وکېتنښپو

دي د جتربو ېاى د قځو ژورنالسيت کيسو په ړمرکه به د بشپ
 . يړ کېاندړور وځيو پوره ان

 
 دلېل کې سفر پۀدږد او: افغانستان: دومي باب

ينبيکس او نور، د گوانتانامو د بنديانو په ډمارک   1
 ٥١٧ د ېا کڼمعلوماتو په ر د ېد دفاع د حمکم: ه راپورړا

، ٢٥، ٢٠٠٦ن هال ال سکول، ټ، سيورځبنديانو عمودي ان
داى شي په ېترالسه ک

0_2_final_report_Guantanamo/news/edu.shu.law://http
pdf.06_8)  مهداراز وگورئ . ) وکتل شو٢٠٠٨، ٢٠په اگست
د امريکا په : ېد گوانتانامو دوسين، ټي وارتينگډاين

: اين اربر (ې بنديانو کيس٧٧٤ د ېرقانوني زندان کېغ
په افغانستان "ن، ېمډفري.  اىټ؛ هربر)٢٠٠٧و پريس، ټپلو

"  اروايي عمليات،ېک
html.02Herbafghan/com.psywarrior.www://http)  په

ن هال د راپور مصنفينو د ټد س).  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٥جوالى 
 ورته کتنه ځ پوې بنديانو د قضيو چ٥١٨گوانتانامو د 

ه د پورته هر چا ته په الس ورتلونکو حتقيقي ړ، په اړېک
د راپور مصنفينو دا معلومات .  دهړېمعلوماتو حواله ورک

ه فيصده بنديان د امريکايي ځ پنځېيوا "ېل چړترالسه ک
ديان يا ې اتيا فيصده قږشپ"او " واکونو خلوا نيول شويځ

 امريکا ته ېخو پاکستان او يا مشايل ايتالف نيويل او بيا ي
ه ړد گوانتانامو د بنديانو په اينبيکس، ډ." سپاريل دي

ي ځ د امريکا د پوې کټ پواينټخو په ويس. ١، راپور
 ې مهدا معلومات کتل شوي او په دې راپور ک په يوۍاکادم
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دو ې د نيول کې برخټې د بنديانو د غې پکېدىل چېنتيجه رس

ي سي جوسف ټايل .  معلومات نشتهڅه هيړايونو په اځد 
 ٥١٦د : ي سي راپورټن، سي ې براچمېټر او جارټفيل

) يټسي ايس ار (ثيت د معلومولو عدالتونو ېجنگياليو د ح
 . ١٣، ٢٠٠٧، ٢٥، جوالى  يوه جتزيهيزونوډکاره لنښد 
ت ښيو يادا: هښز مشرف، د اور په کرېوگورئ پرو  2
 د ږمون"مشرف ليکي، . ٢٣٧، )٢٠٠٦فري پريس، : نيو يارک(

 تور ې د دېهغوى چ. يل ديټالرو انعامونه گډمليونونو 
پوره  "ږ مونېه کړ ضد جگۍ د ترهگرېلگولو عادت لري چ

 د ېي چړتنه وکښ پوېه دد سي ايي اى ن" ىړکار ندى ک
 ړې ورکېسېومره پڅ ې په انعامونو کېپاکستان حکومت ته ي

د " مشرف ېي چېږخه ويل کڅ ړې کتاب د اردو ژباېد د." دي
الرو د انعامونو ډد مليونونو "او " ېسېانعامونو پ

مشرف د "قدسيه اخالق، .  ديې ايستلېحوال" لوټگ
ان ډ" ه،ړ ژباد ژوندليک اردو: برخه وويستله" انعامونو"

 . ٢٠٠٦، ٢٣، اکتوبر  خپرونهېټرنټان
.  ساتل شوي ووېو کړ په کندهار او باگرام دواېينځ  3

من ښد، )ان په ملگرتياېټوريا برټد ويک(گ ېوگورئ معظم ب
 دې زما قېپه گوانتانامو، باگرام او کندهار ک: جنگياىل

مهداراز وگورئ فزيشنز ). ٢٠٠٦دي نيو پريس، : نيو يارک(
د : مات شوي قوانني، مات شوى ژوندس، ټ هيومن رايفار

، جون ېز يېامريکايي کارکوونکو د تشدد طيب ثبوت او اغ
٦٢، ٢٠٠٨ . 

 ٥٠٠د : ونکيټپلوگورئ کريس ماکي او گريگ ميلر،   4
: نيو يارک (هړه جگټواک او د القاعده خالف د امريکا پځ
 ). ٢٠٠٥ک ىب بکز، ېب
 د ېامريکا په افغانستان ک"ن، ډمي گولټايرک مشيت او   5

، ١٧، مئ اميزټنيو يارک " وي،ړ زندان پالن جوټنوي غ
٢٠٠٨ . 

 ٨٣٠٠٠ ېه کړ ضد جگۍامريکا د ترهگر"ر، ېډتراين شرېک  6
 . ٢٠٠٥، ١٦، نومرب  پريسټډايسوسي اي" زره تنه نيويل،

د امريکا د : د ابو غريب الره"، ټبارېگ. مز ايفېج  7
-جنوري (ري ريويوټميل"  مفکوره،ې او جتربۍ د گرفتارځپو

 . ٥٠-٤٤): ٢٠٠٥فربوري 
 .٤٨مهدا،   8
 . ٩٣-٩٢مهدا،   9

 . ٩٢مهدا،   10



 248

                                                                                                                                                 
 . ٩٣-٩٢. مهدا  11
 . ٣، ونکيټپلماکي او ميلر،   12
 . ٤مهدا،   13
خ ته ورتگ ړ اۀ، تيار)رئيس(وگورئ اليکس گينيب   14
 د برکلى د کاليفورنيا ېنقل ي(ري فيلم ټاکومنډ، )٢٠٠٦(
وهنتون د بشري حقوقو د مرکز، او د برکلى د پ

ي ځيوالو حقوقو د قانوني کنتړکاليفورنيا پوهنتون د ن
يز معلومات ټه بنسړري په اټاکومنډ ېد د). سره شته

داى شي ېانالين ترالسه ک
com.taxitothedarksidefilm.www://http)  ٧اگست په ،

 ).  وکتل شو٢٠٠٨
 . ٤، ونکيټپلماکي او ميلر،   15
 . ٤مهدا،   16
 .٥مهدا،   17
 ټ پېامريکا په کابل کس واچ، ټوگورئ هيومن راي  18
؛ کريگ مسيتهـ او ٢٠٠٨، ١٩، دمسرب ىړ کړجو" تور زندان"

 ېاجلزايرى د امريکا په الس د تور وخت کيس"، ېټ ميکنډسوا
 . ٢٠٠٦، ٢الى اميز، جوټنيو يارک " کوي،

 ۍد موجودگ" تور زندان "ېس واچ د دټهيومن راي  19
امريکا س واچ، ټوگورئ هيومن راي. ي ديړ کړدستاويزات جو

 . ٢٠٠٥، ١٩، دمسرب ىړ کړجو" تور زندان "ټ پېپه کابل ک
گناه ېه کاله، يو بځزما د ژوند پنمورات کورناز،   20
ميلن، و ماکېپالگر: نيو يارک (ېى په گوانتانامو کړس

٥٤، )٢٠٠٨ . 
: ه، د بنديانو کتلېټيواله کمړوگورئ د سره صليب ن  21

، ٢٠٠٤، ١٣، اگست ...يځ نه راوې په يوه شپه کېنتيج
داى شي په ېترالسه ک

AGH63/html/nsf.0siteeng/eng/web/org.icrc.www://http
E)  وکتل شو٢٠٠٨، ٧په اگست  .( 

 يوه ډ رمسفيلډونالډ د امريکا د دفاع سکرتر ٢٠٠٤په   22
 د امريکايي ې په افغانستان او عراق کېاکله چټله وډ

 د دفاع پخواني ې مشري يې، چېلډ ېد.  وگوريېبند طريق
ول د ډزينگر کوله، د زور بربنېشل. مز ارېسکرتر ج

د : "لړرومولو سره وتخه د حمڅديانو د بشري اوصافو ېق
 جامو ې امله بېولنيز عمل دى، او لدټجامو اغوستل طبعًا 

 ېديان د هغو خلکو په نظر کېر ارادي توگه قېدل په غېک
د انسان د ... يېږ ليده کاته کې د دوى سره يېي چړحتقري ک
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 ېزونه لريېحتقريولو دا پروسه هغه اخالقي او کولتوري بند

." د ظاملانه چلند خمنيوى کوي عمومًا نورو سره ېکوي چ
د د ې د قېد دفاع د حمکمزينگر، ېشل. مز ارېوگورئ ج

، تقدمي شوى  اخري راپورېلډ ېفعاليتونو د کتلو د خپلواک
 ېتر د [٧، ېاروايي زورون: ، ضميمه جي٢٠٠٤، ٢٤په اگست 

داى شي په ې، ترالسه ک]زينگر راپورېوروسته شل
fi20040824d/2004Aug/news/mil.defenselink.www://http

pdf.nalreport)  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٠په اگست  .( 
 . رشم ايتېلريويشتم سورت، دڅقران،   23
: لندن (ېجنسيت په اسالم کيبا، ډعبدالوهاب بو  24
 ). ١٩٨٥ کيگن، ډنېليج اټرو
 . ١٢٢، من جنگياىلښدگ، ېب  25
 د اسالم ېوک يڅ هر ېه چڅهغه و، ټايسپوسي. جان ايل  26

 ډاکسفور: نيو يارک (تيا لريړژندلو ته اېه پړپه ا
 ). ٢٠٠٢ي پريس، ټيونيورس

دل ې پوهېپه د: زېابليسي اغو، ډوگورئ فيلف زميبار  27
م هاوس، ډران: نيو يارک (يړه خلک په بدو اوښنگه څ ېچ

يو جترباتي : د اولواالمر اطاعتانلى ميلگرام؛ ټ؛ س)٢٠٠٧
مهداراز وگورئ ). ٢٠٠٤، ېټډن ملټ مارډنېر اټپني: لندن (نظر
فرومسون، د . اي. مې او اډرووډان. ورا، بيډبان. اى

 ېمسووليت د طوالت او د بلهاريانو د تذليل له الر
 ٩، يټجرنال اف ريسرچ ان پرسنال، "جارحيت ته خمه ورکول

)٦٩-٢٥٣): ١٩٧٥ 
ر ټ د جنرال انسپکې د حمکمېد حبريمورا، . و جىټالرب  28

 د ېنو په مسلو کټد پل:  بيانډد ريکار: تښلپاره يادا
، ٢٠٠٤، ٧، تقدمي شو په جوالى جنرال کونسل د دفرت السلرنه

ت وايس ښد مورا يادا]. تښ وروسته د مورا ياداېتر د [٤
ته په  وروسې چرچ ته تقدمي شوى و چا چټمرال الربډا

 ېنڅېړ ېاگون د يوټنېه د پړ د تشدد په اېگوانتانامو ک
 .  وهړېمشري ک

د امريکا راپور، د دوو افغاني "ن، ډم گولټېوگورئ   29
، مئ اميزټنيو يارک "  تفصيالت،ې رمحانه وژنېديانو د بېق

داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٥، ٢٠
asi/international/20/05/2005/com.nytimes.www://http
all=pagewanted?html.abuse20/a)  ٢٠٠٨، ٢٣په سپتمرب 

 ). وکتل شو
 .خ ته سفرړ اۀوگورئ تيار  30
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 بنديانو ېو کډد افغانستان په ا"ر، ټام السيټوگورئ   31

، پرزېمکالچي نيوزپ" تشدد معمول و د امريکايانو ېباند
 . ٢٠٠٨، ١٧جون 

ي ځ د امريکا پوې ک٢٠٠٤ په جون ېگوانتانامو ک  32
 او هغه وويل ړې وکېدي سره خربېحمققينو د سعودي د يو ق

ي په نامه يو ټکورسي. امني اميډ د ې په باگرام کېچ
ه ټ پر مهال خپله خوېنټ د پلېک] دخانهېق[په "ونکي ټپل

ري ې ونيوله او د جنسي تېدي مخ ته يې قراوويستله، د
د امريکا راپور، د دوو "ن، ډوگورئ گول." هړ ورکېکه يړد

ي په ټکورسي."  تفصيالتې رمحانه وژنېديانو د بېافغاني ق
 .  ثابت نه شولېول تورونه پرټه تورن شوى و خو ېښ پېد

 ېد حبيب اهللا د طيب معاين. خ ته سفرړ اۀتياروگورئ   33
راپور په 

/102405/released/torturefoia/org.aclu.action://http
pdf.3146وکتل ٢٠٠٨، ٢٣په سپتمرب (داى شي ې ترالسه ک 
 وگورئ ې  کMedGenMedمهداراز په انالين طيب ژورنال ). شو
 د جنگي ېاو افغانستان کپه عراق "مايلز، . يډون ټېس
داى شي په ې، ترالسه ک"ديانو د وژنو طيب حتقيقاتېق

art?fcgi.articlerender/gov.nih.pubmedcentral://http
1681676=id)  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٣په سپتمرب  .( 

 ډد ويلي بران"، ]نلېتلويزيوني چ[ي ايس وگورئ سي ب  34
، ٢٠٠٦، ٥، مارچ ]پروگرام[ز ټي منيټ، سکس"نظامي حماکمه

داى شي په ېترالسه ک
minutes60/02/03/2006/stories/com.cbsnews.www://http

shtml.3pages_1364163inma/)  وکتل ٢٠٠٨، ٢٣په سپتمرب 
، د باگرام هغه ساتونکي او ې پروگرام کېپه د). شو
خ ته ړ اۀتيار"بين خلوا ورسره ې د اليکس گېونکي چټپل

نگه د زندان څ ېه چړ تشريح کې وې شوېلپاره مرک" سفر
ل شويو بنديانو السونه د هغوى ړيرونو د تځپرسونل په زن

د "ن، ډمهداراز وگورئ گول. ولځه پورته غد سرونو ن
 ې رمحانه وژنېديانو د بېامريکا راپور، د دوو افغاني ق

 په ېس چټېکر.  د هتوماس ويې ليکنه کېپه د." تفصيالت
ولگي مشر و، يوه خاکه ټ د نظامي پوليسو د يو ېباگرام ک

 ېه بيانوي چړديانو په اې د دالور او نورو قېشامله ده چ
ل ړ تېو په چتونو او دروازو پورټ د کورنگه د دوىڅ
 . دلېک
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زما د " په توگه مورات کورناز د خپل کتاب ېلگېد ب  35

 "ېى په گوانتانامو کړگناه سېه کلونه، يو بځژوند پن
 . ل شوى وړ د السونو نه تځېه ورځ تقريبًا پنېوايي چ

خ ته ړ اۀتيار"ري فيلم ټاکومنډبين په خپل ېاليکس گ  36
 د ې په باگرام کېوديل چښ عکسونه ې ختتې د دغېک" سفر

 .  پرته دهېو د يو بالک په درشل کټديانو د کوېق
 . خ ته سفرړ اۀتياروگورئ   37
س ټدي فزيشنز فار هيومن رايېد کندهار يو پخواني ق  38
ل ځيو " هغه ته ېته وويل چ) د بشري حقوقو طبيبان(

 ټانايي شېښجنراتور ته قصدًا د ديکه کولو په واسطه بر
 ېلکه چا چ"ه ړ حمسوس کې يېهغه وويل داس." اى شوى وړورک

نايي ېښهغه ته د نورو بر." کلي ويښزما رگونه هبر ته را
 ټل شاځونه هم شوي وو خو مهدا يو ښونو د ورکولو گواټشا

يس، مات ټوگورئ فزيشنز فار هيومن را." اى شوى وړورک
 .٥٧-٥٦شوي قوانني، مات شوى ژوند، 

استخباراتي : ٥٢-٣٤ايف امي  مرکز، ېکم د حمځ د پو  39
؛ ايف ]٥٢-٣٤ وروسته ايف امي ېتر د) [١٩٩٢سپتمرب  (ېنټپل

 په "ولونکي عملياتټد بشري استخباراتو را: "٢٢٫٣-٢امي 
ايف امي . اى راغىځ په ٥٢-٣٤ د ايف امي ٢٠٠٦، ٦سپتمرب 

و د څ وروسته بيا وکتل شو ې د ابو غريب له متاش٥٢-٣٤
-DTA (Pub.L.No.109( سره د چلند د قانون  بنديانو٢٠٠٥

 ېزونو سره يې د هغو بند(2005) 1001-1006 §§ ,148
ر انساني او حتقريي چلند ې د ظاملانه، غېي چړبرابر ک

 . ممانعت کوي
 .٨، ٥٢-٣٤ايف امي   40
 .٩مهدا،   41
 . ٨٥، ونکيټپلماکي او ميلر،   42
 ې يېک خ ته سفرړ اۀپه تياري، ټکورسي. امني اميډ  43

 .ېحواله راغل
 . ٨٥، ونکيټپلماکي او ميلر،   44
نگه د څ ېداخلي کيسه چ: خړ اۀتيارن ماير، ېج  45

 د غوره اهدافو پر ضد ېه د امريکړ جگېاندړتروريزم په و
 . ١٨٣، )٢٠٠٨ى، ډبل ډ: نيو يارک (ه بدله شوهړجگ
 . ٨٦، ونکيټپلماکي او ميلر،   46
 . ٩٥-١٩٤مهدا،   47
 .١٩٠، نگياىلمن جښدگ، ېب  48
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 لړ په لور وروېد مات: گوانتانامو: م بابېدر
داى شي ې انالين ترالسه کې يو ليست چېد دفاع د حمکم  1
 ٢٠٠٢ د جنوري ېه معلومات ورکوي چړديانو په اې ق٧٥٩د 

د امريکا د دفاع .  نيول شوي ديځ ترمن٢٠٠٦، ١٢او مئ 
اپو ټمو  خلوا د کيوبا په گوانتاناېد دفاع د حمکم"حمکمه، 

، ١٢خه تر مئ څ ٢٠٠٢ د جنوري ې د هغو اشخاصو ليست چېک
داى شي په ېترالسه ک"  نيول شوي دي،ې پور٢٠٠٦

detainees/foi/pubsss/mil.defenselink.www://http)  په
 ۍ يوه وروست ليستېخو د د).  وکتل شو٢٠٠٨، ٨اکتوبر 

 ٢٠٠٨ اکتوبر ٩ د اييين قوانينو د مرکز خلوا په ېه چڼب
 . ه معلومات لريړ بنديانو په ا٧٧٨اى شواى دى د ړتازه ک

 خلوا د ېد دفاع د حمکم"د امريکا د دفاع حمکمه،   2
 د ې د هغو اشخاصو ليست چېاپو کټکيوبا په گوانتانامو 

، د " شوي دي نيولې پور٢٠٠٦، ١٢خه تر مئ څ ٢٠٠٢جنوري 
 . اى شوى دىړاييين حقوقو د مرکز خلوا تازه ک

ديانو ېد ق: خربي اعالميه"د امريکا د دفاع حمکمه،   3
 . ٢٠٠٣، ١٨جوالى " انتقال پوره شو،

ديانو د ېد ق: خربي اعالميه"د امريکا د دفاع حمکمه،   4
داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٨، ٨اکتوبر " انتقال اعالن وشو،

releaseid?aspx/.releases/mil.defenselink.www://http
 ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٨په اکتوبر  ( =12275

په گوانتانامو : ان له کولپ شويځس واچ، ټهيومن راي  5
 . ١٤، ٢٠٠٨، ١٠، جون د شرايط او ذهين روغتياې د قېک
 6 org.Global Security ،"واکونهځ ډد گوانتانامو گ ".
j/dod/agency/military/org.globalsecurity.www://http

htm.gtmo-tf)  ز، ډنې؛ فيلف س) وکتل شو٢٠٠٨، ٢٤په اگست
ت او د امريکايي اقدارو ښيادا ډله، د رمسفيلډد تشدد 

 . ٣٧، )٢٠٠٨و ماکلني، ېپالگر: نيو يارک (سره دوکه
عقيده او وطنپالنه : د خداى او وطن لپارهمز يي، ېج  7

 .٥٥، )٢٠٠٥پبليک افيئرز، : نيو يارک( ېپه اور ک
نگه څ ېدل چې پوهېپه د: زېابليسي اغو، ډفيلف زميبار  8
، )٢٠٠٧م هاوس، ډانر: نيو يارک (يړه خلک په بدو اوښ

٤١٤. 
 په پي بي ايس ېن ماير چېد نيويارکر يو خربيال ج  9
د تشدد يوه "، ېاى شوړ حواله ورکېي] تلويزيون[

 . ٢٠٠٥، ١٨، اکتوبر  الينټفرن" تنه،ښپو
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خ ته ورتگ ړ اۀ، تيار)رئيس(وگورئ اليکس گينيب   10
 د برکلى د کاليفورنيا ېنقل ي(ري فيلم ټاکومنډ، )٢٠٠٦(

نتون د بشري حقوقو د مرکز، او د برکلى د پوه
ي ځيوالو حقوقو د قانوني کنتړکاليفورنيا پوهنتون د ن

 ). سره شته
-١٥ د حتقيق ېلډ نظامي پوليسو د ٨٠٠د  حمکمه، ځد پو  11
 .٩-٨، ٢٠٠٤، ٢، مئ  ماده٦

ول ډول ډديان په ې قېگوانتانامو ک"رمي، . يټکاهتلني   12
، فربوري ن فورسز پريس سرويسامريک"  ژوند کوي،ېشرايطو ک

، ١مارچ (ېا د کار معياري چارټيلډ؛ د کمپ ٢٠٠٥، ١٦
(٧-٨ §) ٢٠٠٤a] (ايس او پي٢٠٠٤ وروسته ېتر د .[ 

 ېول شرايطو کډول ډديان په ې قېگوانتانامو ک"رمي،   13
 ).٤(٧-٨ § ايس او پي، ٢٠٠٤ژوند کوي؛ 

 .٧-٨ §ايس او پي،   14
ونو د ځ د امريکايي پو د هغه مهالې ک٢٠٠٤په مئ   15
 ېمسيتهـ د سنا يو.  قوماندان جنرال النس ايلې قوماندډېگ

 ېنو هغه شل ختنيکونه چټ د پلې چړ ته وضاحت وکډېغون
 وه وروسته ړې اجازه ورکېاپو کټ په گوانتانامو ېميلر ي

، د گوانتانامو ېکه چځز ولگول شو، ې بندې په عراق کېپر
ونونو سره سم حتفظ ړوا د تديانو ته د ژنيېبرعکس، هلته ق

ناور په ځهغوى زه د يو " روز، ېډاوډوگورئ . اى شوى وړورک
، دي ابزرور" ل،ړ راکول شروع کې لتېمل او بيا يړر وتڅې

 . ٢٠٠٤، ٢٧مئ 
 ژنيوا ١٩٤٩ اگست، ١٢د ه، ېټيواله کمړ صليب نۀد سر  16
داى شي په ې، ترالسه ک١٢، ېرگندونڅ ۍنړونونه، لومړت

57/htmlall/nsf.0siteeng/eng/Web/org.icrc.www://http
prin_custo=style&defaultBody=View&OpenDocument?JNJG

t )  ه ړه جگونونه پړدا ت).  وکتل شو٢٠٠٨ اکتوبر، ٣په
 په جنگياليو او ېتنه کوي چښو نه غوړلو غاېکښ د ېک

 ېهغو جنگياليو سره چلند چ. يړ توپري وکې دېو کړملکي وگ
 حبث شوى ېون کړم تې نيول شوي د ژنيوا په درېه کړپه جگ

جنگي ) III(ون ړته، ېټيواله کمړ صليب نۀد سر. دى
، ١٩٤٩ اگست ١٢ژنيوا . هړديانو سره د چلند په اېق

داى شي په ېسه کترال
4214125673a287b9d08d4c7/nsf.ihl/org.icrc.www://http

68e9a004e125641ac75b3517a854fef6/bb63e9003)  په
و سره د چلند په ړگملکي و).  وکتل شو٢٠٠٨، ٣اکتوبر 
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ه، ېټيواله کمړ صليب نۀد سر. ون دىړلورم تڅه د ژنيوا ړا
 د ملکي خلکو د حتفظ په ې په وخت کړېد جگ) IV(ون ړت
داى شي په ې، ترالسه ک١٩٤٩ اگست، ١٢او، ړت

4125673c76e509b082ec385/nsf.ihl/org.icrc.www://http
5c3aa004e125641c86146898d6756482/d636e9003)  په

و او هغو جنگياليو ړملکي وگ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٣اکتوبر 
.  وي سره بايد انساني چلند وشيېولځ غورې يې وسلېچ

 . مه مادهېمهدا، در
 . ٩٩، ١٧، ٣ ، مادهIIIون ړد ژنيوا ت  17
، ٧، فربوري تښبوش يادا. بليوډد ولسمشر جارج وگورئ   18

د ظلم ، بيا خپور شو په مجيل جعفر او ارميت سنگهـ، ٢٠٠٢
خه تر ابوغريب او ورهاخوا څن ټد واشنگ: اداره

س، ېي پرټکوملبيا يونيورس: نيو يارک (ډري ريکارټاکومنډ
داى شي په ې ترالسه کې، چ٦اى) ٢٠٠٦

20_memo_bush/House_White/archive.us.pegc.www://http
pdf.ed_020207)  وکتل شو٢٠٠٨، ١٥په جوالى  .( 
 

، ٥٥٧ متحده اياالت ٥٤٨، ډمهدان په مقابله د رمسفيل  19
داى شي په ېترالسه ک

-05/pdf05/opinions/gov.supremecourtus.www://http
pdf.184)  وکتل شو٢٠٠٨، ١٥په جوالى  .( 
-٠٥-١، ملرب "اپو مرافعهټرته د گوانتانامو ېب"په   20

ت ښ، د ياداېک) ٢٠٠٨سي .يډ.يډ(يو اين اى -٠١٥٠٩-سي وي
ز د امر لپاره د درخواست ورکوونکي ېندنظر د عارضي ب

درخواست ردوي او د ابتدايي امتناعي حکم لپاره د 
 . درخواست ورکوونکي درخواست ردوي

، ٢٨مارچ (ا معياري عملياتي پروسه ټيلډد کمپ   21
 ځ نور معياري نصابونه پوېينځ.  ايس او پي٢٠٠٤؛ )٢٠٠٣

يوه .  ويستل شوي ديېر زيات شيان ترډېي، خو ړجاري ک
 د طيب اسانتياو ېه کډ په اېلگه هغه معياري نصاب دى چېب

اپو د ټوگورئ د کيوبا د گوانتانامو . ه حبث کويړپه ا
، ترالسه )ايس او پيز (ېديانو د روغتون عملياتي پروسېق
داى شي په ېک

Medical_GITMO/detainees/foi/pubs/mil.dod.www://http
pdf.SOPs)  وکتل شو٢٠٠٨، ١٣په سپتمرب  .( 
 .٢٠-٤ §ايس او پي،   22



 255

                                                                                                                                                 
 صليب مبصرين د گوانتانامو ۀد سر"برسن، ېويليم گل  23

، ٢٠٠٧، ١٦، نومرب اميزټنيو يارک " اى شول،ړنه منع ک
داى شي په ېترالسه ک

gitm16/washington/16/11/2007/com.nytimes.www://http
119533024=adxnnlx&world=ref&slogin=oref&1=r?_html.o

print=pagewanted&A20%MwGtRE20%ClxRqCZd1tH/K-2)  په
 ).  وکتل شو٢٠٠٨، ١اگست 

 24 org.Globalsecurity ايکسرى –اپو ټ، گوانتانامو 
کمپ، 

Gua/facility/military/org.globalsecurity.www://http
htm.ray-x_yba-ntánamo)  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٥په اگست  .( 
 ډنېگلوب ا"  دلته بنديان نلرو،ږمون"عمر العکاد،   25
 .٢٠٠٨، ١٩ل ې، اپرلېم

ل ې، اپربي بي سي نيوز" د گوانتانامو نوى زندان،"  26
داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٢، ٣٠

stm.1960154/americas/hi/2/uk.co.bbc.news://http)  په
 ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٥اگست 

 ځېديانو د ورې قې په کمپ ايکو کېي چېږويل ک  27
 ې په داسېو کټدکوېانله قځلريويشت ساعته په څدرويشت يا 

 ېقوونکړ پې توگه به ورته سرتگېرول په پرله پسې تېحال ک
ل شو، خو ويل ړ وتې ک٢٠٠٤کمپ ايکو په .  وهېدلېا لگڼر
د  "ېديانو د ساتلو لپاره بيا خالص شو چې د هغو قېي چېږک
 د ساتلو لپاره ېت کړښلورم ملرب کمپ په شريک جوڅ

: انله کولپ شويځس واچ، ټهيومن راي. دلېل کڼگ" نامناسب
، جون د شرايط او دماغي روغتياې د قېپه گوانتانامو ک

 ې د سيخانو په داسېزا درواټيلډد کمپ . ١٤، ٢٠٠٨، ١٠
. ا تللهڼه طبعي رڅ يو ې دننه پکې چېاى شوړ کېمتبو بدل

په : ر انسانيېظاملانه او غشنل، ېرنټي انټوگورئ امينس
،  کولو شرايطځېديانو د يواې د قېاپو کټگوانتانامو 

ه ويشت ځ اندازتًا پنې ک٢٠٠٨په مئ . ٨، ٢٠٠٧، ٥ل ېاپر
س واچ، ټهيومن راي.  اچول شوي ووېديان په کمپ ايکو کېق
 . ١٤، انله کولپ شويځ

 په مئ ې ويلي چېس واچ په يو راپور کټهيومن راي  28
 اچول ېم ملرب کمپ کېديان په درې قږ اندازتًا شپې ک٢٠٠٨

 . ٩، انله کولپ شويځس واچ، ټهيومن راي. شوي وو
وگورئ . ل شوى ويړ دومي ملرب کمپ تېکاري چښ ېداس  29

 . ه کولپ شويانلځس واچ، ټهيومن راي
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نوي حترکات د گوانتانامو د "ويليمز، . کارول جى  30
؛ ٢٠٠٨، ٣، اگست اميزټالس اجنلز " ،ېديانو په تعقيب کېق
، ترالسه بي بي سي نيوز" اپو دننه،ټد گوانتانامو "
داى شي په ېک

457000/guides/hi/spl/shared/2/uk.co.bbc.news://http
stm.1page2nn/html/457023/)  وکتل ٢٠٠٨، ٢٥په اگست 
 ). شو
 31 org.Globalsecurity ،" اپو، کمپ ټگوانتانامو
" ا،ټيلډ

Gua/facility/military/org.globalsecurity.www://http
htm.delta_bay-ntánamo)  ؛ ) وکتل شو٢٠٠٨، ٢٥په اگست

ديانو ې قېد. بي بي سي نيوز" اپو دننه،ټد گوانتانامو "
 ېاگانو نه پرڼ د هغو رې دي چېاى شوړ ورکې پردېته داس

وى يو د. يېږ هر وخت بلځ شپه ورې چېي کومړانونه پناه کځ
ي او د ېږ ورته کېودنښه الرڅ ې صنف ته السرسى لري چېداس

هبر .  ديېل شوړيرونو تځ سره په زنېمکځ ې پکښېز پېهر م
بال ټ د فوې بال يو جال او په خاورو کټنه د باسکېتر

 ." دلته بنديان نلروږمون"العکاد، . دان دىېيو سخت م
. ٢٣-١٧، ان له کولپ شويځس واچ، ټوگورئ هيومن راي  32

، د ې د ترالسه شويو معلوماتو له مخې ک٢٠٠٨په مئ 
م او ځديان په پنېته فيصده قېگوانتانامو تقريبًا شپ

 په پاى ٢٠٠٤ د ېم ملرب کمپ چځپن.  ووېم ملرب کمپونو کږشپ
انله ځدو کار پوره شوى، تر سلو زيات د ړې د جوې يېک

 ېلريويشت ساعته بلڅ ې پکېاگانڼ رې لري، چېساتلو خون
 او يو اوسپنيز کيناراب ټ يو کې يېدخانېق. يېږتل کسا

خ شته، خو که يو ېندولو مړ زوټ د واسکېوال کېپه د. لري
ر څېخ په ې ورواچول شي نو د سويچ مېو کيلو وزن پرڅ

انونه ځ ېرې چېديان پرې قې لپاره چېي، دا د دځوېراپر
ا ڼه طبعي رڅ ږ لۍکړ واال کښېيښ ړېد خ. يړاعدام نه ک

 ځديان هره ورېق. داىې نشي کتل کېدي خو هبر ترږېدننه پر
 ږشپ. يېږودل کېښته نه پر" تفريح"د دوو ساعتو نه زيات 

و ټدکوې په قېد د.  پرانيستل شوې ک٢٠٠٦ملرب کمپ په دمسرب 
ي او د ېږه دوه ويشت ساعته ساتل کږ تر لږديان لې قېک

 اوچت ېي چځ ته ټې کوې بلېانله يوځتفريح لپاره 
 جال ې د اوسپنېوالونه لري او د پاسه پرېي دټکنکري

 په ېو په دروازو کټدکوې د قېديان چېکوم ق. دىل ويېلگ
 وهي ېي يو بل ته نارېږ ورکول کې پرډۍوډ ې چېهغو سورو ک
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ي ټوگورئ امينس. ايي د انتظامي اقدام سره مخ شيښ
ي ټد امينس. ٥، ر انسانيېظاملانه او غشنل، ېرنټان
: ر سخت دىډېد ېانله قځ ې کمپ کېد په ېشنل له مخېرنټان
 د انساني متاس نشتواىل د فعاليت په ېم کمپ کږپه شپ"

 ټ په رميوېو دروازټدکوېد ق. نورو پروسو پوره کوالى شي
ديان ورزش ته ې قېرول کار کوي، او هغه ساتونکي چټکن
راپورونه وايي ....  ويې اغوستې يې دستانېړېي راويل پځبو
ول متاس پر مهال زياتره ډسره د دغه ديانو ې ساتونکي قېچ

ل ړ نه هبر وټېدکوې هرکله هم د قېديان چېق. وخت غلي وي
 ېارنواالنو سره د دوى ليدنڅ.  ويېيرونو کځي نو په زنېږک

ي ېږي، او ويل کېږ ترسره کېه کټ کوۍکړ کېه، بړپه يوه و
يرونو ځمکه په زنځديان په ې ليدنو پر مهال قې د دېچ
ر ېظاملانه او غشنل، ېرنټي انټنسامي." ل شوي ويړت

 لپاره ورسره ېنڅېړ ې د دېارنواالنو چڅهغو . ٥، انساني
 د دوى ېم ملرب کمپونو کږم او شپځ په پنې شوي وويل چېمرک

 وجه د هغوى ېه نه و او په دښد مؤکلينو دماغي حالت 
زمنه توگه ې په اغې په قانوني قضيو کېلپاره گرانه وه چ

زونو ې بندې د دې پالن لري چځ پوېي چېږويل ک. برخه واخلي
 تابعداري کوي ېي او هغو بنديانو ته چړ اسان کېينځنه 

ويليمز، . يړ او ورزش په شريکه وکې ليدنېي چړاجازه ورک
 ."ېديانو په تعقيب کېنوي حترکات د گوانتانامو د ق

ديانو په ېويليمز، نوي حترکات د گوانتانامو د ق  33
 .٤٠-٢٤، انله کولپ شويځس واچ، ټهيومن راي"؛ېتعقيب ک

 . ١٤، انله کولپ شويځس واچ، ټوگورئ هيومن راي  34
بي بي سي " شاني،ېديانو پرېد گوانتانامو د ق"  35

داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٣، ٢٣، اگست نيوز
stm.3175501/ericasam/hi/2/uk.co.bbc.news://http)  په

 ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٥اگست 
 نشتواىل او ېد صحيح طريق "ېلورم باب کڅوگورئ په   36

 . برخه" ثيتېناتشريح قانوني ح
 د ېد هغو اشخاصو ليست چ" د دفاع حمکمه، ېد امريک  37

 نيول ېاپو کټ خلوا د کيوبا په گوانتانامو ېدفاع د حمکم
. شوى) update(مرکز خلوا تازه د اييين حقوقو د " شوي دي،

 ېخه اکثريت چڅ اوسنيو او پخوانيو بنديانو ٧٧٨د 
، مين )١٤٠(، سعودي عربيه )٢٢١(ژندل شوي د افغانستان ېپ
، يا مراکش )٢٢(، چني )٢٦(، اجلزاير )٧٠(، پاکستان )١١٠(
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لسو ځواد تر پنېد بل کوم ه. تابعيت لرونکي دي) ١٥(

 .  راغليېي ندي پکړزيات وگ
 ورسره شوي، ې مرکې تنه چ٦٢ په توگه، هغه ېلگېد ب  38
 ېمې درې سواده وو او بلې بېي) تنه٢٠(مه برخه ېدر

ه ږ تر لږل. ى ويلى وځوونښ ثانوي ېي)  تنو٢٠ (ېبرخ
. ې لرلړې زده کېي نه زياتځوونښ د ثانوي ېو تنو پکځپن

 ې وويل چېول مسلمانان وو، لسو پکټ ې چې حال کېپه داس
 د ځديانو ترمنېد ق.  ديړېل کې اوس اوس پې يېمذهيب چار

تو ويله؛ ښپ) تنو٣٢(د نيمو نه زياتو . ژبو تنوع پراخ و
 کوالى شي ې خربې ازادۍ په عربې دولسو تنو وويل چځېيوا

لسو نورو (ي ېږ په انگليسي پوره پوهېاو هنو نورو وويل چ
 ." کوالى شيېخرب" هڅ ږل" په انگليسي ېوويل چ

 39 org.rityGlobalsecu ،"واک،ځ ډد گوانتانامو گ "
j/dod/agency/military/org.globalsecurity.www://http

htm.gtmo-tf)  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٥په اگست  .( 
د ذهين مريضانو او : پناه اخيستلن، ېايروينگ گوفم  40

: نيو يارک (ېه ليکنړولنيز حالت په اټديانو د ېنورو ق
 د زندان ډنفورټې؛ مهداراز وگورئ د س٧، )١٩٦١اينکر بکز، 

 ٢٠٠٨، ٢٥په اگست  (org.prisonexp.www://httpجتربه، 
 ). وکتل شو

ي او ملکي ځپو): "a(٢١-٦§ ايس او پي ٢٠٠٤  41
 ږ په ملرب غټېدکوېديانو ته د هغوى د قېنکي به قکارکوو

 ."کوي
 ځديانو ترمنې کله ساتونکو د قې دا هم وويل چېهغ  42

 . شو" نرم "ېل نو چلند يړل کېتوپري کول پ
 .٩٤، پناه اخيستلن، ېگوفم  43
 ).٧(٧-١§ ايس او پي ٢٠٠٤  44
مه ماده ٤٢ ديانو سره د چلند د قواعدو معيارېق  45

دي ته بايد اجازه ې ممکنه وي، هر قېه چومرڅ "ېوايي چ
 د خپل مذهيب ژوند د اطمينان لپاره هغه ېاى شي چړورک

اى ړ اجازه ورکې په اساسي قانون کېي چړخدمتونه ترالسه ک
 ېودنښ الرړت وښ ده او خپل مذهيب کتابونه او د ارزېشو
دا معيارونه د جرمونو د خمنيوي او ." ان سره وساتيځ

 منل شوي ېه کډ غونۍنړه په لومړند په اجمرمانو سره د چل
 وه، او د اقتصادي ې شوې په ژنيوا کې ک١٩٥٥ په ېوو چ
جوالى ) XXIV( سي ٦٦٣ شورا خلوا په قرارداد ېولنيزټاو 
د .  منظور شولې ک١٩٧٧، ١٣مئ ) LXII (٢٠٧٦ او ١٩٥٧، ٣١
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 قواعدو يو نقل په ېد

htm.34comp_h/b/3menu/html/ch.unhcr.www://http ترالسه 
 ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٥په اگست (داى شي ېک

 . ٣٤، ماده IVون ړژنيوا ت  46
 .١٤-١٦§ ايس او پي ٢٠٠٤  47
 .٤-٦§ ايس او پي ٢٠٠٤  48
 شويو ېخه د خوشڅ گوانتانامو ې کډ معلوماتغونېپه د  49
 ١٢١٥و خربي ادارو ټ د اوو غهړ بنديانو په ا٢١٩

 ٢٠٠٦، ٣١ او دمسرب ٢٠٠٢، ١ د جنوري ېراپورونه دي چ
 د طريقه کار او ډ معلوماتغونېد د.  خپاره شوي ديځترمن

ى ړديانو د معلوماتو د کتلو لپاره وگورئ لومېورسره د ق
 پخوانيو ٢١٩ د ې کډد رسنيو په دغه معلوماتغون. باب

 ټې غېه يوږ تر لږل) صده فيږشپ(وارلسو څخه څديانو ېق
 په ې ته د معلوماتو د ورکولو پر مهال ويلي چېخربي سرچني

ه په ادا ځ ساتونکو د دوى لپاره د ملانېگوانتانامو ک
 . دا کولې مشکالت پېکولو ک

په ر دفرت، ټد امريکا د انصاف حمکمه، د جنرال انسپک  50
ديانو په ې د قېاپو، افغانستان او عراق کټگوانتانامو 

،  ته يوه کتنهۍون او نگرانډ د ايف بي ايي گېنه کټپل
، ]ي او جى راپورډ/ وروسته او ايي جيېتر د [٢٠٠٨مئ 

داى شي په ېترالسه ک
-10-INTEL-06/ERR/Foia/fo/mil.osd.dodig.www://http

pdf.ReleasePublic)  دا ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٢په اگست
نو پر ټانو د پلټ د ايف بي ايي دوو اجنېراپور وايي چ

 ېپر د. غه ليدىل دىېغ په نېمهال قران سره حتقريي چلند ن
 دوى د ېانو وويل چټ اجن٣١ره، د ايف بي ايي ېبرس
و د ټدکوې په توگه د قېلگېايونو نه هبر، د بځنو د ټپل

ه چلند د تورونو نه خرب ړهال، قران سره د ناو پر مۍتاالش
 .٨٨-١٨٧مهدا، . دي
 .د خداى او وطن لپارهيي،   51
 .١٢-١١٠مهدا،   52
 .١١٦-١١٥مهدا،   53
د گوانتانامو پخواىن پاکستاىن "، شينا خربي اژانس  54
" لو ته هيله من دى،ټ گړېدي د امريکا خالف قانوني جگېق

 . ٢٠٠٣، ٢٠جوالى 
، ٤، مارچ بي بي سي" ،ېرگندونڅ: اپوټو گوانتانام"  55

داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٦
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stm.4773396/americas/hi/2/uk.co.bbc.news://http)  په

 ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٦اگست 
، ېپه گوانتانامو ک: د نيولو پالن"وفر کوفر، ټکريس  56
 د ېديان چېشاني، کوم قېديانو پرې له امله د قډنځ د

 ټريټوال س"  نيويل دي،ۍ يقنيېدو انتظار کوي بې کېخوش
 . ٢٠٠٥، ٢٦، جنوري جرنال

. په ملگرتيا د گريگوري اى(مز ېج. ري سيېل  57
ي ارواپوه ابو غريب ته ځيو پو:  شوى دوزخړجو، )نېفرمي

 . ٥٧، )٢٠٠٨گ، رل پبلشنټ سنډگران: نيو يارک (يېږخمامخ ک
  شوى دوزخړجومز په خپل کتاب ېري جېي ارواپوه لځپو  58
 هغه ې ذکر کوي چې مباحثېونکي سره د يوټ د يو پلېک

 لپاره د ۍ مهکارېدي د زياتې د يو قې دى تشويقوي چېپک
 . ٦٢-٦٠مهدا، . يړاى کار وکځساتونکو سره يو 

، ٥٢-٣٤ايف امي  مرکزي دفرت، ې د حمکمځد پو  59
 وروسته ېتر د [٨، باب )١٩٩٢سپتمرب  (نهټباراتي پلاستخ

ه د ژنيوا د ړد عالج او سرچينو په ا] (٥٢-٣٤ايف امي 
 مرکزي ې د حمکمځ؛ د پو)تنه کويښونونو د اطاعت غوړت

د انساني ، )٥٢-٣٤ايف امي  (٢٢٫٣-٢دفرت، ايف امي 
تر  [٧٥-٥§) ٢٠٠٦سپتمرب  (ولولو عملياتټمعلوماتو د را

د اقداماتو د ] نوټپل[د ] ("٢٢٫٣-٢يف امي  وروسته اېد
 .٦٣، ٥٩تفصيل ورکوي؛ ايف بي ايي راپور، " ممانعتونو

" مارکس، . گريگ بلوچى او جوناهتن ايچ. وگورئ امي  60
نيو " ،ېاپو کټونکي په گوانتانامو ټران او پلټاکډ

 . ٨-٦): ٢٠٠٥ (٣٥٣، يسنېډ جرنال اف مډنېانگل
  .٣٩،  شوى دوزخړجومز، ېج  61
 .٧٢مهدا،   62
ونکي په ټران او پلټاکډ"بلوچى او مارکس،   63

 ."ېاپو کټگوانتانامو 
 .مهدا  64
 د ځ د پوې ک٢٠٠٤په مئ : بلوچى او مارکس ليکي. مهدا  65

ديانو د روغتيايي ې د قېت کښ په يو ياداېطيب قوماند
 نه د ډد طيب ريکار "ې چېودنه شوښحالت مسوولينو ته الر

 د ې په پروسه کېنټپل"د "  تشريحوندو اقتباساتوړا
 د ځ ته د پوږ مونېت چښهغه يادا. يړلپاره ورک" ېمرست

ر معاجلوي رول ذکر کوي، ې غېل شوى د دړسرچينو خلوا راک
خه څ د کارکوونکو روغتيايي مسلکيانو ېدان کې مېپه د

ديانو د عالج ېخه پرته د قڅني حالت ړ د بيېتنه کوي چښغو
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 يا ې ادارېيوالړ د نېنښخد ب." ان بچ وساتيځنه 

يوالو ړ اعمال د نېداس"، ېشنل له مخېرنټي انټامينس
 دا د ېه خالف ورزي ده او وايي چړمعيارونو يوه ناو

ديانو سره ې قېروغتيايي کارکوونکو د طيب اخالقو نقص دى چ
يىن مقصد ځي د کوم يواځوې پرې مسلکي تعلق کېپه يو داس

اندازه لگول، حتفظ او  د هغوى د جسماني يا ذهين صحت ېچ
ر ېظاملانه او غشنل، ېرنټي انټامينس." ه کول نه ويښ

ر ېد تشدد او نورو ظاملانه، غمهداراز وگورئ . ٢٣، انساني
 ړديانو د حتفظ په لېانساني او حتقريي چلند او سزا نه د ق

 توگه د معاجلينو، د ړېانگځ د روغتيايي پرسونل، په ېک
عمومي شورا  (عمده طيب اصوله د ملگرو ملتونو ړرول په ا

 ). يړ تصويب کې ک١٩٨٢ دمسرب ١٨ په ٣٧/١٩٤په قرارداد 
نگه د څ ېداخلي کيسه چ :خړ اۀتيارن ماير، ېج  66

 د غوره اهدافو پر ضد ېه د امريکړ جگېاندړتروريزم په و
 .٢١٠، )٢٠٠٨ى، ډبل ډ: نيو يارک (ه بدله شوهړجگ
ه د امريکن ړوگورئ د اخالقي او عداليت چارو په ا 67
ه ړنو په اټديانو د پلېد قيکل ايسوسي ايشن کونسل، ډمي

داى شي په ې، ترالسه ک)٢٠٠٦، ٧جوالى  (بيان
/41/full/content/cgi/org.psychiatryonline.pn://http
a-4/13)  يکل ډد امريکن مي). کتل شو و٢٠٠٨، ٣٠په جوالى

ي نه ړ وکېنټ نه پلېمعاجلني د: "ايسوسي ايشن بيان وايي
- د معاجلېکه چځغه برخه واخلي، ېغ په نې نې پکېد

ونکي رول د يو رغوونکي په توگه د معاجل رول کمزورى ټپل
و ړونکي او د طب مسلک دواټپل- امله په معاجلېکوي او لد

 د ې په طريقه کار کمعاجلني بايد.  باور کمويېباند
 دا په ېکه چځي، ړنو نگراني ونکټ په نيت د پلېمداخل

ايي د ښمعاجلني . ويړغه مداخله جوېغ په نې نېنه کټپل
 جربي ېي چړون وکډ گېزمنو سرتاتيژيو کېنو په هغو اغټپل

."  انساني دي او د فرد د حقوقو درناوى کويېندي بلک
د  ايشن، ريک ايسوسيټمهداراز وگورئ امريکن سايکا

، ٢٠٠٦، ٢١، مى ونډ د ارواپوه گېنه کټبنديانو په پل
داى شي په ېترالسه ک

/41/full/content/cgi/org.psychiatryonline.pn://http
b-4/13)  د امريکن ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٣٠په جوالى

 يو ارواپوه څهي: "ک ايسوسي ايشن قرارداد واييريټسايکا
ون ډ گېنه کټخه په پلڅغه د هغو کسانو ېغ په نېبايد ن



 262

                                                                                                                                                 
 د نظامي يا ملکي استخباراتي يا قانون ېي چړونک

 دي، که په متحده اياالتو ېد کېنافذوونکو چارواکو په ق
 ېنټ د پلېون کډغه گېغ په نېن. رتهې وي او که بل چېک

 کول، ېاندړتل يا وښدگي، د سوالونو پو موجوېپه خونه ک
 لپاره د مشخصو ېنټديانو د پلېيا چارواکو ته د خاصو ق

خو، . ختنيکونو د استعمال مشوره ورکول، شامل دي
 ېژندلو او فعالولو چېايي د هغو کسانو د پښارواپوهان 

ه نظامي يا ملکي استخباراتي ړدماغي مريضتيا ولري په ا
ي، او يا د ړواکو ته روزنه ورکيا قانون نافذوونکو چار

ه، ړ او د هغوى د حالت په اېنټخه د پلڅخاصو بنديانو 
، ېايونو کځاو يا د هغوى د مسلکي مهارت دننه په نورو 

ز په ېيو ختنيکونو د طيب او اروايي اغړانگځچارواکو ته د 
 ."يړه مشوره ورکړا

 د کار ېايونو کځم ارواپوهان په هغو ډدا ريفران  68
يوال قانون ړکسان يا د ن "ېرته چېخه منع کوي چڅکولو 

) ونونهړ د تشدد پر ضد د م م معاهده يا ژنيوا تېيان(
 ۍخه هبر، يا په خالف ورزڅي قانون ټاو يا د امريکا د بنس

 دوى د يو بندي يا د بل کوم ېو چڅتر "  ساتل شوي وي،ېک
تنه ښد ايسوسي ايشن ضمين قوانني غو. يړخ استازيتوب ونکړا

 په ېه کډ کليزه غونې خپله پاليسي په راتلونکېي چکو
ري، ې کټيکډنېوگورئ ب. يړه کړ جوې ک٢٠٠٩اگست 

نو د مشورو د ختمولو لپاره رايه ټارواپوهان د پل"
بايد يادونه . ٢٠٠٨، ١٨، سپتمرب اميزټنيو يارک " ورکوي،
مز د امريکن سايکالوجيکل ېج. ري سيې کرنل لېوشي چ

نو ټ په پلې ک٢٠٠٥ په ېى و چړواک غځايسوسي ايشن د هغه 
ه کولو ښيو د مسلکي اصولو د ړ د غېون لپاره د دډ د گېک

 .  شوى وړلپاره جو
 .١٨١-١٧٩ي او جى راپور، ډ/او ايي جي  69
 جنرال کونسل ې خلوا د دفاع د حمکمډد سکرتر رمسفيل  70

، ٢٠٠٣، ١٥، جنوري نهټدي پلېد ق: رتهېت، بښته يادا
. گرينربگ او جوشوا ايل. ارين جىبيا خپور شو په ک

کامربج : کامربج (دابو غريب الره: د ظلم فرمانونهل، ټېراډ
 د ېت کښ ياداېد. ٣٩-٢٣٨، )٢٠٠٥س، ېي پرټيونيورس

اى ړه د هغو ختنيکونو د استعمال اجازه ورکښسکرتر په خو
په  "ې پور٢٠٠٤ تر مئ ځپو. ز دىې بندې اوس پرې وه چېشو
، خو په "لوڼنه گ" سخت حالت"ممنوع ل يو ړيرونو کلک تځزن
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 کار ې قوماندان په واضحه توگه د دډې د اې مياشت کېدغ

 .١٨٠ي او جى راپور، ډ/او ايي جي. ړممانعت وک
 نه ٢٠٠٣ د ې چېديانو سره د رسنيو مرکېد هغو ق  71

 د دوى د ې په گوانتانامو کې شوي تاييدوي چېوروسته خوش
 په سختو حالتونو او ې کلو وختونوېالبېد پر مهال په بېق

 .  ساتل شوي ووېيرونو کځزن
. يټ ټمرل الربډ؛ اي١٧٠ي او جى راپور، ډ/او ايي جي  72

 نيوونکو عملياتو او د ېد دفاع د حمکمم، ېچرچ در
، ١١، مارچ يزډ لنړبشپ: بنديانو د حتقيق طريقو ته کتنه

-١٥ي قاعده ځ؛ پو] وروسته چرچ راپورېتر د [٢٠١، ٢٠٠٥
ديانو ې قېاپو کټدخانه گوانتانامو ېبا په قد کيو: ٦

ه د ايف بي ايي د تورونو حتقيق، اخري ړسره د زياتي په ا
 ١٢، ٢٠٠٥، ٩، ترميم شو په جون ٢٠٠٥، ١ل ې، اپرراپور

 ].فرلو راپور- وروسته مشيتېتر د[
 .١٧٩ي او جى راپور، ډ/او ايي جي  73
 د ېتاييدوي چ (١٠-٩فرلو راپور، -وگورئ مشيت  74
 د يو ېنټ د پلېرچل غلط استعمال په گوانتانامو کېاپچ

ت په واسطه منظور شوى و ښتاکتيک په توگه د هغه يادا
 خلوا خپور ېمه د دفاع د حمکم١٦ل په ې د اپر٢٠٠٣ د ېچ

 ٥٩-٥٨ي او جى راپور، ډ/؛ وگورئ او ايي جي)شوى و
 د يو ېنټريال غلط استعمال د پلې د چاپېتشريح کوي چ(

، ١٦ل ې د اپرېل د دفاع د حمکمځگه په اول ختنيک په تو
ت ښ دا ياداې منظور شوى و، او دا چېت کښ په يادا٢٠٠٣

 د ځ د امريکا پوې چې عملي و، تر هغې پور٢٠٠٦د سپتمرب 
 د روا ېنټ د پلې پکې چړدان جنگ يو نوى نصاب خپور کېم

-٢مهداراز وگورئ ايف امي ). ختنيکونو نوى معيار تشريح شو
٢٢٫٣. 

 په حواله د دفاع د ٥٨ي او جى راپور، ډ/او ايي جي  75
 "). د گوانتانامو پاليسي٢٠٠٣ل ېاپر" د ېحمکم
 ېد امريکا د جنوبي قوماند"، ډ رمسفيلډونالډسکرتر   76

 د ېه کړد تروريزم پر ضد جگ: تښد قوماندان لپاره يادا
داى شي ې، ترالسه ک٢٠٠٣، ١٦ل ېاپر" مقاومت خالف ختنيکونه،

په 
.0403/127NSAEBB/NSAEBB/nsarchiv~/edu.gwu.www://http
pdf.16.)  وکتل شو٢٠٠٨، ٣٠په جوالى  .( 
 .١٨٤، ٦٤-٦٣ي او جى راپور، ډ/او ايي جي  77
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واب ځ ١٩خه څ ٢١٩، د ې کډد رسنيو په معلوماتغون  78

 يو ژورنالست ته په مشخصه توگه په گوانتانامو ورکوونکو
 ې دوى پکېى چړچرو ذکر کېمپرټ د هغو خيو او تودو ېک

 . اى شوي ديړورسره خمامخ ک
 .٩-٧فرلو راپور، -مشيت  79
 .١٩٠ي او جى راپور، ډ/او ايي جي  80
 .١٩١-١٩٠مهدا،   81
 .٩-٧فرلو راپور، -مشيت  82
 .١٧-١٦مهدا،   83
 .١٨٨جى راپور، ي او ډ/او ايي جي  84
انو ټد ايف بي ايي دوو نورو اجن. ٩٠-١٨٩مهدا،   85

 د ايف بي ايي يو استخباراتي جتزيه نگار دوى ېچ"وويل 
ده ېنوم" نيډس "ې چېونکټينه پلښځ ې يوځ د پوېته وويل چ

 او د هغوى ېکاره کولښ ې سنيې خپلېديانو په خمکېبه د ق
ا د ډا گډپه گد ناارامه کولو او شرمنده کولو لپاره به 

 .١٩٠مهدا، . ناستلهې ورکېو کېږهغوى په غ
ر انساني يا حتقريي چلند ېد زياتي او نورو ظاملانه، غ  86

 .G.A. Res. 39/46, UN GOARون، ړه د م م تړيا سزا په ا
39th Sess. Supp. No. 51 ١٩٨٧، ٢٦، تطبيق شو په جون ،

46/39/Res/A. Doc. N.Uداى شي په ې، ترالسه ک
htm.39cat_h/b/3menu/html/ch.unhchr.www://http)  په

 ).  وکتل شو٢٠٠٨، ١٢سپتمرب 
يواله معاهده، ړه نړد ملکي او قانوني حقوقو په ا  87

، تطبيق شوه په ١٧١. ايس.يټ.اين. يو٩٩٩، ١٩٦٦، ١٦دمسرب 
 .١٩٧٦، ٢٣مارچ 

ه ړ بشري حقوقو د حتفظ او اساسي ازاديو په اد  88
هيچا سره ): "١٩٥٠، ٤نومرب  (٣، ماده ١§اروپايي معاهده 
 ېر انساني او حتقريي چلند ونشي او نه دېبايد زياتى يا غ

 ."اى شيړول سزا ورکډدا 
") ٣عامه ماده("مه ماده ې درېو معاهدو کړپه دوا  89

 توگه ړېانگځ په په شخصيت او ژوند تشدد،"ممانعت کوي د 
ولو، ظاملانه چلند او څ، اندامونو غوېول وژنډد هر 
 توگه تذليلي ړېانگځرى، په ېاو په شخصي عزت ت" زياتي

ون ړ په توگه وگورئ د ژنيوا تېلگېد ب." او حتقريي چلند
IVمهې، ماده در . 
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:   ديېبدتر داغونه خو په دماغو ک"هرينان رييس،   90

، ملرب ٨٩  کراسډريويو اف دي ريشنل ېرنټان" اروايي تشدد،
٦١٧-٥٩١): ٢٠٠٧ (٨٦٧. 
 ٢٥-٩٧-يټ، ملرب ايي عمومي وکيل په مقابله د روجنيالک  91
 . ١٨٢، ٢٠٠٢، ١٥، مارچ )مربېرايل چټي وايي ټايي سي (

 .٦١٦"  دي،ېرييس، بدتر داغونه خو په دماغو ک  92
 . ١٨٧خ، ړ اۀماير، تيار  93
ساعتونو ساعتونو د هغو د متحده اياالتو حکومت په   94
 د گوانتانامو د ېي دي چړ کړپونه جوټېيو ډنو ويټپل
.  ديړېديانو نه د هغوى د خپلو حکومتونو استازيو کېق

يو ډ اجازه د ويېنټخه د پلڅديانو ېهبرنيو حکومتونو ته ق
 ې دا هم و چېولو سره مشروط وه، او يو مقصد يړجو

 مرسته ې کولو کامريکا سره د اضايف معلوماتو په ترالسه
ديانو دا ېپونه به باالخر د قټېيو ډدا وي. اى شيړوک

 وخت ېينځ، او ې وې حتقريېنټ دا پلېي چړتورونه تصديق ک
د "وگورئ . ونه هم شوي ووښ او تشدد گواې د وژنېپک

 ې ثبت شوېنټديانو د هبرنيو حکومتونو پلېگوانتانامو د ق
داى شي په ېسه ک، ترال٢٠٠٨، ٥، اگست اميزټالس اجنلز " دي،

-la/nation/nationworld/news/com.latimes.www://http
story.,4654363,005aug2008-5gitmo-na)  ١٣په سپتمرب ،
حقوقو مرکز، په ؛ مهداراز وگورئ د اييين ) وکتل شو٢٠٠٨

داى شي په ېونکي، ترالسه کټ هبرني پلېاپو کټگوانتانامو 
Interrogators20%Foreign/files/org.ccrjustice://http

pdf.1_Bay20%Guantánamo20%in20%) ٢٠٠٨، ١٣مرب په سپت 
 ). وکتل شو

 
 وتل نشته: گوانتانامو: لورم بابڅ
-٩§) ٢٠٠٤، ١مارچ (ا معياري طريقه کار ټيلډد کمپ   1
 ]. ايس او پي٢٠٠٤ وروسته ېتر د) [٤(١

 دى ې سرليک يېم باب چ٢٤ ايس او پي ٢٠٠٤وگورئ د   2
ويشتم باب د ځپن." عمليات) ايي ار ايف(ني غربگون ړد بي"
لپاره " د عملياتو) کيو ار ايف(واک ځم د ني اقداړبي"

 ې شوي وو چړ لپاره جوېدا عمليات د د.  ورکويېودنښالر
او ... ه حرکتونه وباسيړول ناوټديانو نه ېد خپلسرو ق"

ديانو د ساتلو لپاره د يو ېواکونو او قځد امريکايي 
 ."ان ورسويځاى ته ځ هغه ې په صورت کېودنښچارواکي د الر

 .  شوي ويډپسيکم کيميل گېک/ د اولريسنيې ک سپرىېپه د  3
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 ).b(٦-٢٤§ ايس او پي ٢٠٠٤  4
په جسماني توگه د  "ې شوى چېد تعريف داسېانله قځد   5

 د دوه ځې د ورېو کټدکوې په قې واىل چځېهغو افرادو يوا
رو ډېپه . يېږ اچول کېلريويشتو ساعتونو پورڅويشتو نه تر 

 نه هبر ټېدکوې لپاره قديانو ته د يو ساعتې قېقواعدو ک
نورو خلکو سره برابر . د ورزش لپاره د وتلو اجازه شته

 حترک ېد د.  کم شواى ويېمتاس تقريبًا د نشت برابر پور
فيت له پلوه ې د کېر له پلوه نه بلکې د شمځېکمواىل يوا

ورته ترالسه حترک او کله کله متاس اکثر د دوى د . هم وي
زاره کوونکى ې وي، عمومًا بخپل اختيار په غوره کولو نه

د د ېانله قځد ." "وي، او زيات وخت مهدردانه نه وي
 ١٨ تشدد" ه د استنبول بيانيه،ړزو په اېاستعمال او اغ

شنل ېرنټ د انې باند٢٠٠٧، ٩په دمسرب  (٦٥-٦٣): ٢٠٠٨(
تر ) [راما مسپوزمي، استنبول خلوا منل شوىټسايکالوجيکل 

  ]. وروسته د استنبول بيانيهېد
د امريکا متحده اياالت، شنل، ېرنټي انټوگورئ امينس  6

انله ځ د ېاپو کټپه گوانتانامو : ر انسانيېظاملانه او غ
اى امي : يکسډاى ايي ان (١٩، ٢٠٠٧، ٥ل ې، اپرد شرايطېق

، د ١٧٠اسک فورس ټ ټ، په حواله د جواين)٥١/٠٥١/٢٠٠٧ار 
با په د کيو: موضوع: تښد تثبيت لپاره يادادفاع حمکمه، 
، د امي جي ٢٠٠٣مه، ٩ د اکتوبر په ېاپو کټگوانتانامو 

 ۀد سر"مهداراز وگورئ . ميلر سره د ايي سي ار سي ليدنه
نيو يارک " اى شول،ړصليب مبصرين د گوانتانامو نه منع ک

داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٧، ١٦، نومرب اميزټ
gitm16/washington/16/11/2007/com.nytimes.www://http

119533024=adxnnlx&world=ref&slogin=oref&1=r?_html.o
ntpri=pagewanted&A20%GtREMw20%ClxRqCZd1tH/K-2)  په

 ).  وکتل شو٢٠٠٨، ١اگست 
په : انله کولپ شويځس واچ، ټوگورئ هيومن راي  7

، ١٠، جون د شرايط او ذهين روغتياې د قېگوانتانامو ک
٢٠٠٨ . 

ديانو ې د قېپه گوانتانامو کليال زيروگي او نور،   8
د ) ٢٠٠٦ (٤/٢٠٠٦/١٢٠.سي اين/، م م دستاويز ايحالت

راپورتر - د چريپرسنېلډ ه د کاريړد په اېخپلسري ق
ه ړ په اۍراپور؛ د عدالتونو او قانونپوهانو د خپلواک

ر انساني ېى راپورتر؛ د تشدد او نورو ظاملانه، غړانگځ
ى راپورتر؛ او د ړانگځه ړاو حتقريي چلند يا سزا په ا
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ه معيار د ښه نه ښجسماني او ذهين روغتيا لپاره د 
 ). ى راپورترړگانځه ړترالسه کولو د هر چا د حق په ا

د اروايي ېانله قځد " گريسان، ټوارټوگورئ س  9
 ٢٢ پاليسي ډنېي جرنال اف ال اټن يونيورسټواشنگ" ،ېزېاغ
)٨٣-٣٢٥): ٢٠٠٦ . 

 .٦٣" د استنبول بيانيه،"  10
." ېزېاروايي اغ"په عمومي توگه گراسيان وگورئ،   11

 انلهځد زندانيانو د "ر شراف مسيتهـ، ټمهداراز وگورئ پي
 ډنېکرامي ا"  تاريخ،ډ د ادبياتو يو لنېد د: ېزېد اغېق

ديانو ې د قېمنارک کډپه . ٥٢٨-٤٤١): ٢٠٠٦ (٣٤ ټنېپنشم
و ځ د اروايي ستونې ثابته شوه چېنه کڅېړده ږپه يوه او

د نورو ]  فيصده٢٨[د په بنديانو ېانله قځد  "ېښېپ
وگورئ ايچ ايس ." ې وې زياتېرډېنه ]  فيصده١٥[بنديانو 

د د اروايي ناروغيو علم په ېانله قځد "رسن او نور، ډان
يناويکا ډريکا سکانټرا سايکاټاک" د،ېمقابله د نور ق

 .٢٥-١٩): ٢٠٠١ (١٠٢] منارکيډ[
 .٦٣" د استنبول بيانيه،"  12
: دېي قځ نيم پوې کډنېپه مشايل ايرلکريان مکواى،   13

 ډاکسفور: ډاکسفور (دلې کېمقاومت، اداره، او خوش
 . ٧٤، )٢٠٠١ي پريس، ټرسيونيو

 . ٨٣-٨٢مهدا،   14
و نه زيات ځاته سوو ور" يو د ېديانو کېپه نورو ق  15

وخت لپاره د خوراک " و نه زياتځاو يو بل د هنه سوه ور
دي " کمپ انصاف،"وبني، ټجيفري . ى وړکولو نه انکار ک

 . ٢٠٠٨، ١٤ل ې، اپرنيو يارکر
، )په ملگرتيافرمين . د گريگوري اى(مز ېج. ري سيېل  16
 يېږي ارواپوه ابو غريب ته خمامخ کځيو پو:  شوى دوزخړجو
 . ٦٧-٦٦) ٢٠٠٨رل پبلشنگ، ټ سنډگران: نيو يارک(

 د عالج ېواب ورکوونکو په گوانتانامو کځ نورو ېپات  17
 . ړې ونکېه په وضاحت سره خربړپه ا

ر ټد متحده اياالتو د انصاف حمکمه، د جنرال انسپک  18
 د ېاپو، افغانستان او عراق کټانتانامو په گودفرت، 

 ې د ايف بي ايي الس لرنېنو کټ او پلۍبنديانو په نگران
 وروسته او ايي ېتر د. [١٩٤-١٩٣، ٢٠٠٨ مى ته يوه کتنه،

داى شي په ې، ترالسه ک]ي او جى راپورډ/جي
-10-INTEL-06/ERR/Foia/fo/mil.osd.dodig.www://http

pdf.PublicRelease)  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٢په اگست  .( 
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 راپورونه لري ې هم داسډ د رسنيو معلوماتغونږزمون  19
ه ړ په اۍ د طيب عالج د حمرومې په گوانتانامو کېچ

ه د هغه ېښ پېولو نه زياته بيان شوټد . راپورونه لري
ل ړ گوانتانامو ته له وې لگاوه چې تور يېدي ده چېيو ق

 ې مياشتږ شپې د مصر په زندانونو کې پرېاندړدو وېک
په " ېر معمويل سپارنې يا غټپ"دا عمل د . تشدد شوى دى

 هغه کله ې ويلي چېديانو يېملگرو ق. دهېژندل کېنامه پ
د . " وېک" ر بد حالتډې"د نو په ېگوانتانامو ته ورس

 به اوده ې ختلي وو، او کله چېه نوکان يگوتو زياتر
ونو نه وينه ږ او غوې، خولې د پوزېده نو هر وخت به يېک

انا ډ."  عالج نه کاوهېتله، خو امريکايي چارواکو ي
: شکمن ترهگر د تشدد تور لگوي"ان ايگن، ډ او ټپريس

 مصر ېلو خمکړ امريکا گوانتانامو ته له وېدي وايي چېق
 . ١، اى٢٠٠٥، ٦ جنوري ،ټن پوسټدي واشنگ" ىل،ېږته ل

مهداراز وگورئ د دفاع د .  شوى دوزخړجومز، ېوگورئ ج  20
 د رسنيو ېت هغه نقل چښد يو يادا٢٠٠٣ د اکتوبر ېحمکم

دىل او د گوانتانامو د چارواکو او د ايي سي ېپه الس لگ
د انصاف حمکمه، د . يو د مالقات په هکله دىړار سي د غ

د کيوبا : موضوع: تښ لپاره ياداد تثبيت"واک، ځ ډ گ١٧٠
 د ايي سي ار ٢٠٠٣ اکتوبر ٠٩ په ېاپو کټپه گوانتانامو 

 ."سي او امي جي ميلر ليدنه
 مرکه شويو ديارلسو ې کډد رسنيو په معلوماتغون  21
 په زور ېاندړنو نه وټ اکثر د پلېديانو وويل چېق

 په توگه، يو پاکستاني ېلگېد ب.  ديېاى شوړ ورکېدوايان
خه څنو ټ امريکايانو ورته د پلېي تور ولگاوه چدېق
. ې وړې ورکې يۍ او گولې وې لگولې په زور سنتېاندړو
ه ږ تر لږما ته ل. وىن ميې زه لېهغوى به ما ته ويل چ"
ول ډول ډ او مهداراز ې وې لگول شوېل سنتځه ځلور يا پنڅ

ه لپاره څ دا د ې چېم مېږزه نه پوه. ې وېاى شوړ راکۍگول
يو پاکستاىن د گوانتانامو د عذاب "رون رشيد، ها." ېو

داى شي ې، ترالسه ک٢٠٠٣، ٢٢، مئ بي بي سي" يادونه کوي،
په 
stm.3051501/asia_south/hi/2/uk.co.bbc.news://http 

 ).  وکتل شو٢٠٠٨ اگست، ٢٦په (
د :  تصفيه٨٥٢٧١#دي ملرب ېد ق"نچ، ېا لوگورئ مون  22
يکس ټيز ان ال، پايلټډس" ه معلومات،ړ عادي سزا په اېيو
 . ١٥-١٤): ٢٠٠٠ (٢٠ي ټ سوسايډنېا
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ه د اين سي ايي ايس ړ د حتقيق په اېانوژنځد   23

داى شي په ېبيانيه، ترالسه ک
NCISstatement/detainees/foi/pubs/mil.dod.www://http

pdf.investigation_suicide_)  وکتل ٢٠٠٨، ١٣په سپتمرب 
 ). شو
 او ېينړديانو د مېد اييين حقوقو مرکز او نورو د ق  24
ه د امريکا د حکومت د مسووليت ړو د تنظيم په اېښ پېد د
مه د ٣٠ د مئ په ٢٠٠٧د .  ديړې راپورته کېتنښه پوړپه ا

دي، عبدالرمحان معاث ېي مقاماتو د يو قځگوانتانامو پو
د دوى په . ړاعالن وک" ېانوژنځظاهرًا "ثفري االمري، د 

هغه د .  موندل شوى وړ مېه کټدکوېنا هغه په خپله قېو
 ېد پر مهال يېو د اعتصابونو پلوى و او د قړنه خو

 د هغه جسد سعودي ځپو. ى وړ له السه ورکه وزنډته پاونېشپ
 ژمنه ې د هغه د طيب معاينېاندړلو وړعربيه ته له و

 ېنړ السته راوې معاينې د دغې يېه، خو تراوسه پورړوک
دي په ېد گوانتانامو ق"برسن، ېويليم گل. ړېکاره کښندي 

، ٥، دمسرب اميزټنيو يارک " ه،ړه کڅ غوۍنوکانو خپله مر
 په ېينړد گوانتانامو د م"وقو مرکز، ؛ د اييين حق٢٠٠٧

 حکومت د مسووليت نه نه ېنړه د حکومت السته راوړا
داى شي په ېترالسه ک" خالصوي،

-press/newsroom/org.ccrjustice://http
-deaths-Guantánamo-conclusions-government/releases

responsib-government-absolve-not-do)  ١په اکتوبر ،
 ).  وکتل شو٢٠٠٨

ه ړ په اېينړد گوانتانامو د م"د اييين حقوقو مرکز،   25
"  حکومت د مسووليت نه نه خالصوي؛ېنړد حکومت السته راو

: تونهښزما د گوانتانامو يادا رخسانه خان، شېمهو
: نيو يارک (يړ کې ما ته يې چېديان او د هغوى کيسېق

 . ١٦٥-١٥٣، )٢٠٠٨پبلک افيئرز، 
ر جان ايل ټيډ، اي سيندډه د اکسفورړد اسالم په ا  26

ي پريس، ټ يونيورسډاکسفور: متحده اياالت(و ټايسفوسي
 ."انوژنهځ: "، تورى)٢٠٠٣

 د لسم ېپه گوانتانامو کنبيکس او نور، يډ. مارک پي  27
ن ټ، سيد حکومت اقوال او اعمال پرتله شول: ېانوژنځجون 

 . ١٤-١٣، ٢٠٠٦هال ال سکول، 
ديانو د ې درويشتو قېه کډ په اې وايي چځپو"وگورئ   28

 ټډايسوسي اي" ،ړېه کڅان وژلو هځاحتجاج په توگه د 
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د "، globalsecurity.org؛ ٢٠٠٥، ٢٥، جنوري پريس

" ديان،ېاپو قټگوانتانامو 
Gua/facility/military/org.globalsecurity.www://http
htm.detainees_bay-ntánamo)  وکتل ٢٠٠٨، ٢٦په اگست 
 ). شو
 . ٢٢، ر انسانيېه او غظاملانشنل، ېرنټي انټامينس  29
بي بي ""  اقدامات،ړېد جگ "ېانوژنځد گوانتانامو "  30

داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٦، ١١، جون سي نيوز
stm.5068606/americas/hi/2/uk.co.bbc.news://http)  په

 ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٦اگست 
په  (١٦٣، تونهښزما د گوانتانامو يادوگورئ خان،   31

 ). رايس منگنيېټر پټاکډحواله د ناروغيو د متخصص 
 کله د ې، ساتونکي چې معياري نصابونو له مخ٢٠٠٤د   32
ديانو ې قېي نو د ورسره نژدځ خمنيوي ته ورڅې د هېانوژنځ
د ). ٢)(e(١-٣٢§ ايس او پي ٢٠٠٤.  اول غم وخوريېد

 ٢٠٠٤. ولو نه اوله ترجيح دهټنيت او حتفظ د ساتونکو ام
 توگه ړېانگځپه ). ١٠)(c(٤-٣٠§؛ )١)(e(-٣٢§ايس او پي 

د " پر مهال ساتونکي بايد څې د اجتماعي هېانوژنځد 
يا ( پالنټساتونکو او رواني معاجلينو د نيولو د کوم پ

ه احتياطي اقدامات ړد احتمال د خمنيوي په ا)" پالنونو
 ).١٤)(c(٤-٣٠§س او پي  اي٢٠٠٤. يړوک
نگه د څ ېداخلي کيسه چ: خړ اۀتيارن ماير، ېج  33

 د غوره اهدافو پر ضد ېه د امريکړ جگېاندړتروريزم په و
؛ مهدارنگه ١٨٣، )٢٠٠٨ى، ډبل ډ: نيو يارک (ه بدله شوهړجگ

: ونهځ غړېد جگ"ا، ټان وان ناډن او ډم گولټېوگورئ 
د بنديانو د  امريکا د گوانتانامو ېراپورونه دي چ

، ٢١، جون اميزټنيو يارک " ه مبالغه کوي،ړت په اښارز
په گوانتانامو : د نيولو پالن"وفر کوفر، ټ؛ کريس٢٠٠٤

 ټريټوال س" شاني،ېديانو پرې له امله د قډنځ، د ېک
 . ٢٠٠٥، ٢٦، جنوري جرنال

 .١٨٣، خړ اۀتيارماير،   34
 .١٨٤مهدا،   35
 .١٨٧مهدا،   36
د "ا، ټن او وان ناډ؛ گول٢١٢-١٨٣ ،خړ اۀتيارماير،   37
 ."ونهځ غړېجگ
 .١٨٧ي او جى راپور، ډ/او ايي جي  38
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 کار ېثيت د معلومولو عدالتونه په دېد جنگيايل د ح  39

من ښدي د دېي ايا يو قړ معلوم کېگومارل شوي وو چ
من جنگيايل تعريف ښي که نه، د دځ راېجنگيايل په درجه ک

 د ېى وي يا يړ القاعده غ د طالبانو اوېيو فرد چ"دا و 
 د ې ملگرى وي چېى وي، يا د هغوى داسړ کړهغوى مالت

 ېواکونو پر ضد يځ د احتادي ېمتحده اياالتو او يا د د
 ړې د جگې هر هغه تن شامل دى چې کېپه د.  ويړېه کړجگ

منو ښغه د دېغ په نې نېى وي او يا يړ کېاقدام ي
د فاع سکرتر، د د."  ويړې مرسته کېقوتونو په جنگونو ک

 مرستيال ۍ د مشر، د دفاع د پاليسځي حمکمو، د پوځپو
ثيت د معلومولو د عدالتونو ېسکرتريانو، د جنگياليو د ح

 ). ٢٠٠٤، ١٤جوالى  (تښلپاره يادا
 عدالتونو د ې د دډنېن انگلډ سکرتري گورېد حبري  40
د " من جنگياىل ندىښنور د" او د ړې اعالن کې پايلېنڅېړ
 ېبايد په د: "ړ واضح کېامهيت ي) ن ايل سي اياي (ړېکېپر

ثيت د معلومولو د ې د جنگياليو د حېى شي چړخربه زور راو
من جنگيايل په ښدي نور د دې يو قېه چړکېعدالتونو پر

من ښ د هغه د دېي دا مانا نلري چځ نه راېدرجه ک
، ډنېن انگلډگور."  درجه غلطه وهۍجنگيايل په توگه پخوان

ه د ړثيت د معلومولو د عدالتونو په اېحد جنگياليو د 
، ترالسه )٢٠٠٥، ٢٠مارچ،  ( بيانيهړېانگځ ېدفاع د حمکم

داى شي په ېک
p?aspx.printitem/utility/mil.defenselink.www://http

transcr/transcripts/mil.defenselink.www://http=rint
2504=transcriptid?aspx.ipt)  وکتل ٢٠٠٨، ١٣په سپتمرب 

 نور ې کسان چ٣٨ول ټ هغه ې پور٢٠٠٦تر نومرب ). شو
خه انتقال څل شوي د گوانتانامو ڼمان جنگيايل نه وو گښد

 . شوي وو
 د مشر، د ځي حمکمو، د پوځد پود دفاع سکرتر، ،   41

جوالى  (تښ مرستيال سکرتريانو لپاره ياداۍدفاع د پاليس
داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٦، ١٤
AR06080920d/2006Aug/news/mil.defenselink.www://http

pdf.BProceduresMemo)  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٦په اگست  .( 
، --، متحده اياالت ٥٥٣، يان په مقابله د بوشډبومي  42
×٢٠٠٨ (٥٨.( 

 . ٤٢-٤١مهدا،   43
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لو ړ د هغو گواهانو د راوۍ د شاهدځېحکومت يوا  44

خو، د ." داى شيې سره ترالسه کۍاسان" په ېمسوول و چ
 ې، هغېيفن ابراهام له مخټسعدالت د يو پخواني افسر 

من ښد د" و ې نوم يې کتله، چې دا پروسه يې چېادار
ي اي ډاو اى ار ( دفرت ې د ادارېد د کنتېجنگياليو د ق

 ې نلرلېسېلو لپاره پړ گواهانو د راوې د داسې، هغ)"سي
او د حکومت بله کومه . يړ شاهدي ورکې په حمکمه کېچ

 . لو مسوول نه وهسو ورکوېاداره د گواهانو لپاره د پ
د بنديانو : خربي اعالميه"د امريکا د دفاع حمکمه،   45

داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٨، ٨انتقال اعالن شو، اکتوبر 
releas?aspx.release/releases/mil.defenselink://http

51227=eid)  س ټ؛ هيومن راي) وکتل شو٢٠٠٨، ٨په اکتوبر
 . ٤٠-٢٤، انله کولپ شويځواچ، 

 
 د گوانتانامو ورثه: واپسي: م بابځپن
د بنديانو : خربي اعالميه"د امريکا د دفاع حمکمه،   1

داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٨، ٨انتقال اعالن شو، اکتوبر 
releas?aspx.release/releases/mil.defenselink://http
12275=eid)  وکتل شو٢٠٠٨، ٨په اکتوبر .( 

ه د امريکا د رياسيت ړد جنگي جرمونو د مسلو په ا  2
، رميي په ٢ ويليمسن اعالميه، ټنې د سرت سفري کلېحمکم

ار جى ايل -٠٢٤٢٧-سي وي-١:٥مقابله د بوش، ملرب 
واب ځ د امر په ٢٠٠٨، ٣ د جوالى ېد حمکم) ٢٠٠٨. سي.يډ.يډ(
؛ د ٢٠٠٨، ١٤ثيت راپور، تقدمي شو په جوالى ې د حېک

 .٣را هوکينسن اعالميه ډسان
ديانو د ېارنواالنو د قڅ ې چېد هغو معلوماتو له مخ  3

ر ې شمټديانو يو غېد ق"ي، ړ کډاستازيتوب پر مهال راغون
 ې خلوا په رمسي توگه بې د ادارې کنتې کليز دې چې لدېب

د ." اى شولړگناه اعالن شي، د گوانتانامو نه انتقال ک
 ړېکېول پرډ دا ې پکې، چ)اى ار بي(کليزو کتنو د ادارو 

 ېه د ال زياتو معلوماتو لپاره وگورئ د دړ، په اېدلېک
د صحيح طريقه کار نشتواىل او جمهول "لورم باب، څراپور 

 ."ثيتېقانوني ح
دي د ېد ق: د پس منظر معلوماتد اييين حقوقو مرکز،   4
،  امهيتړېکې د پرېه د ادارړيا انتقال په ا" ۍ گناهېب"

 . ٣، ٢٠٠٨جون 
 . را هوکينسن اعالميهډد سان  5
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 .  ويليمسن اعالميهټنېد کل  6
 . را هوکينسن اعالميهډد سان  7
نديانو د ب: خربي اعالميه"د امريکا د دفاع حمکمه،   8

داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٨، ٨انتقال اعالن شو، اکتوبر 
releas?aspx.release/releases/mil.defenselink://http
12275=eid)  وکتل شو٢٠٠٨، ٨په اکتوبر .( 

، ې پور٢٠٠٥تر جون . ٥-٣را هوکينسن اعالميه ډد سان  9
ديان نورو حکومتونو ته ې ق٦٥ه ږ تر لږمتحده اياالتو ل

لپاره " ې، او، که مناسبه وي، د حمکمېنټد، پلېد نور ق"
ديانو د ې د قېد امريکا د دفاع د حمکم." لړانتقال ک

، ٤ن اعالميه، ېواکسم. هتيو سيېچارو د مرستيال سکرتر م
يو اين -٠١٢٢٠-سي وي-١:٠٥، ملرب زاليتا په مقابله د بوش

ديانو د انتقال د خمنيوي ې، د ق)٢٠٠٥. سي. يډ. يډ(اى 
، تقدمي شو په ېواب کځلپاره د ابتدايي امر د حتريک په 

ديان وروسته د هغوى د وطين ېر قې شمڼگ. ٢٠٠٧، ٢٠جنوري 
 په ېلگېد ب. اى شوي ديړ ته کش کېحکومتونو خلوا حماکم

 ېيو "ېکمو په افغانستان ک، فرانسوي حمې ک٢٠٠٧توگه، په 
لور تنه څپه تور " ې سره د جنايي مرستېترورسيت شبک
-پاير. ړ بري کېل او يو يړديان حماکمه کېفرانسوي ق

ه پخواني ځفرانس د گوانتانامو پن"، ډون سوچارټان
 ېد. ٢٠٠٧، ١٩، دمسرب ىډوټيو ايس اى " ل،ړديان حماکمه کېق

 او د ړې کېرې تېزاودو عارضي سې ته په سنتېکسانو فرانس
 .  شولې خوشې په پاى کېحماکم

 .  ويليمسن اعالميهټنېد کل  10
بدخبته س واچ، ټ په توگه وگورئ، هيومن رايېلگېد ب  11
، نهڅېړ ې قضيېتاوانونو لپاره د تونس د يو: دونکيېسنت

ى ړ تشدد کېپه ستنو شويو شکمنو باند"روس "؛ ٢٠٠٧سپتمرب 
پخوانيو "؛ ٢٠٠٧، ٢٩، مارچ بي بي سي نيوز"" دى،

ه ښ نه ېد د: " زياتى شوىېديانو سره خپلو وطنونو کېق
سپيگل انالين ""  شم،ړرته گوانتانامو ته الې بېده چ

 . ٢٠٠٧، ٦، سپتمرب شنلېرنټان
 خپل وطن ته ې ک٢٠٠٤ديان په مارچ ېاوه تنه روسي ق  12
 جنايي تورونه ولگول ې د توطيېل شول، او مسدسيت پرړيو

اى ړ کېوسته د ثبوت د نشتوايل له امله خوششول او ور
د هغو ": اپهټد گوانتانامو "س واچ، ټهيومن راي. شول

 امريکا ته د روس په ديپلوماتي ېاوو تنو کيسه چ
تر دغه وخت . ٢٠، ٢٠٠٧، مارچ باورونو دوکه شول
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.  ژوند کويټديل او يا پېتښ له وطنه تې يېراوروسته، در

. په شک بيا نيول شوي دياو ړ سره د تۍ نور ترهگرېدر
 دوه تنه، ې په دوى کې ک٢٠٠٥ په سپتمرب ېلډ قضايي ېيو

هر يو راوي گوماروف او تيمور ايشموراتوف، په متفقه 
ه ړکې دا پرې حمکمې سرتې گناه وبلل، خو د روسيېتوگه ب

و قاضيانو د يو منصفه ېدوى وروسته د در. هړمنسوخ ک
م تن، رسول کودايوف، ېدر. ٣٨مهدا، . پالوي خلوا حمکوم شول
 د بريد په تور نيول شوى و ې باندۍپه يوه حکوميت ودان

 هغه د ېد هغه وکيل وويل چ.  وژل شوي ووې تنه پک١٥٠ ېچ
دىل ېسړ پې ماته وه، سر يېه يښي پښ نه راووت ېدخانېق

مهدا، . ې وېکډ له وينو ې يې شوى و، او سرتگړاو وران وجيا
 ېاندړ نه دى وې ثبوت پرڅد دى او هيېهغه اوس هم ق. ٢٣

 د پوليسو په يوه ې ک٢٠٠٧دي په جون ېاخري پخواىن ق. شوى
 ېهغه روسى چ"کيورس، . جى. سي.  ووژل شوېچاپه ک

 شوى و د پوليسو خلوا چيچنيا سره ېگوانتانامو نه خوش
 . ٢٠٠٧، ٢٨، جون اميزټنيو يارک "  ووژل شو،ېنژد
 .دونکيېبدخبته سنتس واچ، ټهيومن راي  13
، ٢٩جوالى (ارنوال مسري بن امور حلفيه بيان څد   14

١٩-١٨، )٢٠٠٧. 
 .١مهدا،   15
 مارچ ،ېحقوق په خطره ک: ليبياس واچ، ټهيومن راي  16

داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٨
t_17674libya/03/10/2008/docs/english/org.hrw://http

htm.xt)  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٨په اگست  .( 
 . ٥را هوکينسن اعالميه، ډد سان  17
 هيکس د ېډوډېدي ې، اسرتاليايي قې ک٢٠٠٧ل ېپه اپر  18

؛ هيکس د ړ درخواست وکېنښي چارواکو ته د بخځامريکا پو
 يو تور ېموادو د برابرولو په واسطه د تروريزم د مرست

اى شو، کوم ړد ورکې د هنه مياشتو قېومانه او په بدل ک
 ېډوډېد "ن، ټ هورټسکا. ړ پوره کې هغه په اسرتاليا کېچ

، ٢٠٠٧ل ې، اپرهارپرز ميگزين" هيکس د درخواست سودا،
داى شي په ېترالسه ک

-plea-horton/04/2007/earchiv/org.harpers://http
hicks-bargain)  هيکس د ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٨په اگست

د .  شوېمه خوش٢٩ د دمسرب په ٢٠٠٧خه د څاسرتاليايي زندان 
 هيکس د يتاال ېډوډې: خربي اعالميه"ارنوال، څاسرتاليا لوي 

داى شي په ېترالسه ک" اى شو،ړ کېل نه خوشېبر جېل
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Rob/ministers/www/au.gov.attorneygeneral.www://http

3A1B00018C2573CA55ACAC9EBADA12RWPFC/Page/nsf.ertMc 
د اسامه بن الدن يو پخواىن ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٨په اگست (
 په پاى ېي حمکمځ د پوې ک٢٠٠٨ليم مهدان په اگست رايور سډ
 مواد برابر ېد تروريزم لپاره ي "ې حمکوم شو چې په دېک
 ېه نيمو کالو سزا واورول شوه، چځهغه ته د پن." ي ديړک

 ال د ې هغه په گوانتانامو کېه کاله او يوه مياشت يځپن
مهدان په "شنل، ېرنټي انټامينس. ي ووړر کېخمه ت

داى ې، ترالسه ک٢٠٠٨، ٦اگست "  حمکوم شو،ېو کگوانتانام
and-news/en/org.amnesty.www://http-شي په 

20080806-Guantánamo-convicted-hamdan/news/updates 
مهدان " پريس، ټډ؛ ايسوسي اي)کتل شو و٢٠٠٨، ٢په اکتوبر (

" د حمکوم شو،ېه کاله قځ په پنې په تور کۍد ترهگر
com.msnbc داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٨، ٧، اگست

/26055301/id/com.msn.msnbc.www://http)  ٢په اکتوبر ،
 .  دىې هم په گوانتانامو کمهدان اوس).  وکتل شو٢٠٠٨

 د ېد هغو افرادو ليست چ"د امريکا د دفاع حمکمه،   19
 ېاپو کټ له خوا د کيوبا په گوانتانامو ېدفاع د حمکم

اى ړد اييين حقوقو د مرکز خلوا تازه ک" اى شوي وو،ړد کېق
 . شوى دى

 ېد گوانتانامو جنجال په البانيا پس"نيل ارون،   20
، ترالسه ٢٠٠٧، ١١، جنوري نيوزبي بي سي " ل شو،ړوت
داى شي په ېک

stm.6189517/europe/hi/2/uk.co.bbc.news://http)  په
 ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٨اگست 

 لپاره ې حمققني د سعودي د چارواکو نه د دېنڅېړ ېد د  21
واد ته سفر ې دغه هېدل چېان په اخيستلو ونه توېداجاز

ديانو سره ې امله د سعودي عربيه د پخوانيو قېي لدړوک
 . ې ونشوېمرک
له گوانتانامو وروسته، "، ټ او روبن رايټجوش واي  22

 دمسرب ،ټن پوسټواشنگ"" بيا استقرار،"د سعوديانو لپاره 
٢٠٠٧، ١٠ . 
پالو ټ د بنسېپه سعودي عربيه ک"وفر باوسيک، ټکريس  23

؛ ٢): ٢٠٠٧ (١٦ر ټيررزم مانيټ" ابادونه او روزنه،بيا 
سعوديان د تروريزم پر ضد جنگ لپاره "کاريل مورپي، 

، رټدي کرسچني ساينس ماني"  استعمالوي،ې او شوراگانېسېپ
 . ٢٠٠٨، ٢٠اگست 
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 د سعودي ځې يواېي چېږودل کښ دوى ته ېپه پروگرام ک  24
لقاعده او هر  امله د اېواد د جهاد اعالن کوالى شي، لدېه

 ږ د جهاد غېي چړ خپله وفاداري ختمه کې سره دېلډ ېهغ
 ېد سعودي جهاديانو لپاره د توب"شرياز ماهر، . کوي

داى ې، ترالسه ک٢٠٠٨، ٩، جوالى بي بي سي نيوز" امتيازات،
شي په 
749637/east_middle/world/hi/1/uk.co.bbc.news://http

stm.5)  وکتل شو٢٠٠٨، ٢٨په اگست  .( 
" ى،ځ کنتډي فورټجهاديانو لپاره بي"شرياز ماهر،   25
 . ٢٠٠٨، ٦، جوالى اميز انالينټ

 ېسېسعوديان د تروريزم پر ضد جنگ لپاره پ"مورپي،   26
 . استعمالويېاو شوراگان

دنه ې کېديانو په خوشېتابعيت د ق"ن، ېاکمټفراه س  27
 ېد گوانتانامو نه نور سعوديان خوش:  رول لوبويېک

 . ٢٠٠٧، ٢٢، نومرب ن گلوبټدي بوس" شول،
 ېديانو په قضيه کېوطن ته د ستنو شويو افغاني ق  28

 د امريکا ېاکنه کټاوسنيو پرخمتگونو د دوى د برخليک په 
ني  افغاې نه خمک٢٠٠٧ل ېد اپر. ى دىړد حکومت رول زيات ک

 د ې د کميسيون په پروگرام کې او پخالينېديان د سولېق
د امريکايي او افغاني . دلې کېدو په واسطه خوشېشامل

 وه، ې شوې ک٢٠٠٥ په ې تر خمه چې معاهدېچارواکو د يو
 ې د يوېامريکا د کابل نه هبر د پول چرخي په زندان ک

دغه . ړې ورکېسې د تعمري لپاره پېانگڅ امنييت ړېانگځ
ديانو د ې شو، او د هغو قړ بشپې ک٢٠٠٧ل ېري په اپرتعم

 ې په باگرام او گوانتانامو کېي چېږساتلو لپاره استعمال
و د افغاني قانون څد نه دلته انتقال شي، ېد امريکا د ق

مي ټ ډد امريکايانو او افغانانو يو گ.  حماکمه شيېله مخ
 د کميسيون په ېدي د حماکمه کولو او يا د سولېد يو ق

هيومن . ه کويړکېه شريکه پرړ کولو په اېواسطه د خوش
 د ېپه افغانستان ک:خپلسرى انصاف، ټس فرسټراي

، ٢٠٠٨ل ې، اپرديانو حماکمهېگوانتانامو او باگرام د ق
انگه پرانيستل څ د پول چرخي د زندان دا ېکله نه چ. ٣

نگ، د څديانو تر ې ده، نو باگرام نه د سلگونو قېشو
ل شوي ړديان راوې ق٣٢ه ږ تر لږرته لگوانتانامو نه و

 ې پالن، په افغانستان کڅد امريکا پ"ن، ډمي گولټ. دي
؛ ٢٠٠٨، ٧، جنوري اميزټنيو يارک " زندان پراخه شو،
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 ٢٠٠٨ل ېتر اپر. iii، خپلسرى انصاف، ټس فرسټهيومن راي

 ٢٥٠ ېول پکټ(ديان ې ق١٦٠، د پول چرخي د زندان ېپور
 ې تورنو کسانو ته سزاو٦٥؛  شويېاندړ ته وېحماکم) دي

په نورو تورونه . ٧مهدا، .  شوي ديې خوش١٧اورول شوي او 
 ېد بشري حقوقو ادارو د حماکم. iiمهدا، . ندي ثابت شوي

زمنو ېديان اغې قې دي، وايي چړې کېپه طريقه کار نيوک
تنو توان ښقانوني مشورو ته السرسى او گواهانو نه د پو

 ېنڅېړ ې د دېمو افغانانو نه چد کو. ii-iiiمهدا، . نلري
 وخت ېدخانه کې قې شوي د هغوى نه يو هم په دېلپاره مرک

 . ىړر کېندى ت
دو نه ې کېديانو د خوشېو مطبوعاتو د قځلويدي  29

ه ليکلي دي، خو څ ږر لډېه ړوروسته د هغوى د ژوند په ا
 شته ې داسېلور ليکنڅ ې کډ د رسنيو په معلوماتغونږزمون

ديانو د مايل زيانونو او زياته اندازه ېق د پخوانيو ېچ
ولو نه زياته مشهوره د هغه ټد . ه ديړپور په ا

 له نيول ې د هنو تنو پالر و، چېدي کيسه ده چېپاکستاني ق
 کور ته ې د ماشني کار کاوه، او چې د ارې يېاندړدو وېک
ول ټ ېامنو يځ ېکه چځدىل و ځې غورې ماشني يې نو د ارړال

پاکستاىن "هتي گانن، ېک. ى وړر کېون تټوخت د هغه په ل
 لپاره د ې د گوانتانامو نه خالص شوى د معاوضېدي چېق

ايسوسي "  کوي،ښامريکا د حکومت خالف د قانوني اقدام گوا
 .٢٠٠٢، ٢٨، دمسرب رميټ سډ پريس ورلټډاي
د : د تشدد نتايج: دنهېصدمه او رغجوديت هريمان،   30

ک بکز، ېسېب: نيو يارک( کورني تشدد نه تر سياسي تروره
٨٦، )١٩٩٧ . 

ديانو په ې د لسو پخوانيو قډد رسنيو معلوماتغون  31
 د هغوى د ذهين تکليف او ې نورو پکې لري چېه ليکنړا
 په توگه، د کويت د يو ېلگېد ب.  ديړې بيان کېکان کيسټ

د له امله عصيب ېد ق" هغه ته ېدي وکيل وويل چېپخواني ق
 او نه ې وهلې به چيغهغه. دا شوى وېتکليف پ

ه کويتيان د گوانتانامو نه ځپن"ين، ډاډمت هېح. دهېرولټکن
 . ٢٠٠٥، ٣، نومرب رويرت نيوز" ي،ځکور ته 

يو ) يډي ايس ټپي ( نه وروسته د فشار تکليف ېد صدم  32
 نه وروسته ې د جتربېښې پېاروونکډ ې د يوېذهين تکليف دى چ

 د ېايي د صدمښ ې په تکليفونو کېد د. داى شيېدا کېپ
ه واىل، او زيات ښ حسي او گوې بيا راتلل، جذباتي بېجترب
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ريک ايسوسي ټامريکن سايکا. داري شامل ويېه بړشوگري او ز

لورم څ، د ذهين ناروغيو تشخصي او احصاييوي نصابايشن، 
ريک ټامريکن سايکا.: سي.يډن ټواشنگ(چاپ، له اضافو سره 

 ). ٢٠٠٠ايسوسي ايشن، 
ديانو ېپور په يوولسو هغو پخوانيو قيو تازه را  33

د ې امريکايي قې يې په گوانتانامو او عراق کې چېباند
ه دستاويزات ړزو په اېى د تشدد او بد چلند د اغړر کېت

ولو ټ د يو نه عالوه نورو ې کسانو کېپه د. ي ديړ کړجو
) يډي ټپي ايس ( نه وروسته د فشار ې د صدمېک

مات س، ټنز فار هيومن رايفزيش.  ديې ليدل شوېناروغتياو
د امريکايي کارکوونکو د : شوي قوانني، مات شوى ژوند

 . ٢٠٠٨، جون ې يېزېتشدد طيب ثبوتونه او اغ
ر جان ايل ټيډ، اي سيندډه د اکسفورړد اسالم په ا  34

ي پريس، ټ يونيورسډاکسفور: متحده اياالت(و ټايسفوسي
 ې بلک رب نهڅبل هيرضا اسالن، " قسمت؛: "، تورى)٢٠٠٣
م هاوس، ډران (د اسالم اصل، تکامل او راتلونکى: خداى
٥٥-١٥٤، )٢٠٠٥ . 

 اسالمي عقيده او اعمال ې چېحمققينو ته معلومه شو  35
مروه .  او تکليف نه ارام ورکويېمسلمانانو ته د صدم

په مذهيب زمان او "ي هالپني، ډن، او جوټب، هروي وينسېشع
 عراقي ېرن سيمه کيربډد مشي گن په : دلې اوسېمکان ک

 ). ٢٠٠٧ (يزټډجرنال اف ريفوجي س" مهاجرين،
خه د ليدلو څمه، گوانتانامو ٢٧ په ۍ د جنور٢٠٠٢د   36

 په ې چړ بيان ورکډ رمسفيلډونالډپر مهال، د دفاع سکرتر 
ولو ټ په مخ تر ېمکځد " کوم کسان دي هغه ېدخانه کې قېد

.  جريي جى." رمحه قاتالن ديېه روزل شوي، او بښخطرناک، 
 د ې د کيوبا په کمپ ايکسرى کډرمسفيل"گيلمور، 

" ه،ړ وکېيانو سره وليدل او د هغوى مننه يځامريکايي پو
 . ٢٠٠٢، ٢٧، جنوري امريکن فورسز پريس سرويس

 کانگريس په اکتوبر ېد نظامي کميسيونونو قانون، چ  37
خلوا د " من جنگياليوښد"ى دى، د ړ تصويب کې ک٢٠٠٦

ه چلند له ړد پر مهال د ناوېرواکو خالف د قامريکايي چا
 د نظامي کميسيونونو ٢٠٠٦د . تنو ممانعت کويښامله د غو

 Pub. L. No. 109-366, 120 Stat. 2600 §7aقانون، 
(2006). 

. يډ (٦٤٤م ېدر.  ايف٥١٢رسول په مقابله د مايرز،   38
 ته درخواست تقدمي شو ې، اعلى حمکم)٢٠٠٨سرکولر . سي
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 د رسولد ). ٥٢٠٩-٠٦ملرب ) (٢٠٠٨، ٢٢االت، اگست متحده اي(

لور پخواني څ درخواست ورکوونکي د گوانتانامو ېقضي
 ې پرېد کې په قې تور لگوي چېديان دي چېبرتانوي ق

اى ړتشدد، زياتى شوى، او د مذهيب چارو د حق نه حمروم ک
ى ړ ته خپل درخواست ورکې مدعيانو اعلى حمکمېد. شوي دي

 .  کتنه وشيې خلوا يې حمکمېا د سرت د امريکېدى چ
ه ړ د تروريزم پر ضد جگ–واک ځ استخباراتي ډگ  39

 ٢٠٠٧، ٤، دمسرب تروريزم-د دفاع جتزياتي راپورکوونکى، 
 د پرتشدده ې په پرتله، په امريکا کېد د). ر خفيهېغ(

د . ته فيصده دىېجمرمانو د جرم د تکرار کچ شاوخوا شپ
اع د بيورو احصاييه، په امريکا د دفاع حمکمه، د دف

داى شي په ېالنات، ترالسه کېدو مې د بيا داخلېامريکا ک
htm.recidivism/reentry/bjs/gov.usdoj.ojp.www://http 

 ېد جرمونو د تکرار د هغ). ( وکتل شو٢٠٠٨، ٢٩په اگست (
 ).  دهې شوې ک٢٠٠٢ په ېه اعداد ومشار ورکوي چخڅ ېنڅېړ
" دان جنگېم"د ينبيکس او نور، ډ. وگورئ مارک پي  40

 او د گوانتانامو د ۍد گرفتار" دان جنگېم"د : مانا
، ه د حکومت د بيانونو جاجړپه ا" تکراِر جرم"ديانو د ېق

ينبيکس او ډ. ؛ مارک پي٢٠٠٧، ١٠ن هال ال سکول، دمسرب ټسي
 ې مدني افسانې سکاليا، د دفاع حمکمه، او د يوقاضينور، 
ديانو د تکراِر جرم ې شويو قېد گوانتانامو د خوش: دوام

 . ٢٠٠٨، ٤ن هال ال سکول، اگست ټ، سيحقيقت
 ېاورپکي هغه کسان جلبوي چ"ر، ټام السيټ  41

مکالچي " اى شوي وو،ړد کې قۍ په غلطېگوانتانامو ک
 . ٢٠٠٨، ١٧پرز، جون ېنيوزپ

 
 ېتنښ او سپارېپايل: بابم ږشپ
مه د ١٧ د سپتمرب په ٢٠٠١د ) ١( شامل دي ېپه دوى ک  1

 ې د استخباراتو مرکزي ادارې امر، چټولسمشر بوش يو پ
نو د طريقه کار د يو متبادل ټپل" د ېته ي) سي ايي اى(

مه د ٢ د دمسرب په ٢٠٠٢؛ د ړد گومارلو واک ورک" تړښجو
 د ې پکېوا يو امر چ خلډ رمسفيلډونالډدفاع د سکرتر 

و لپاره د ځرشو ورېنو، په يو وخت د دټلرييشت ساعته پلڅ
لکه د " (ارډشخصي "د، د زور اچولو لپاره د ېانله قځ

 اخيستلو واک ورکول، کوم ټې گړېخه د ناوڅ) سپو نه ويره
د ) ٣(مه منسوخ شو؛ او ١٥ په ۍ د جنور٢٠٠٣ وروسته د ېچ
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 د ې يو امر، چېکممه د دفاع د حم١٦ل په ې د اپر٢٠٠٣
د ېانله قځرچل د خرابولو، د خوب د برابرولو، او د ېچاپ

 د طريقو واک ېنټلرييشت ساعته پلڅون د ډد پراخولو په گ
 کچ په هغو قانوني ړدا فرمانونه په لو. اى شوړ ورکېپک
 د کارکوونکو خلوا ې د انصاف د حمکمېودنو بناء وو چښالر
 جنرال کونسل ته د ېد دفاع د حمکموگورئ .  شوي ووړجو

، ٩، جنوري تښارنوال د نايب مرستيال جان ُيو يادڅلوي 
گرينربگ او جوشوا . ، بيا خپور شوى په کارين جى٢٠٠٢
: کامربج (د ابو غريب الره: د ظلم فرمانونهل، ټېراډ. ايل

 ڼۍ ماېد سپني؛ ٧٩-٣٨، )٢٠٠٥س، ېي پرټکامربج يونيورس
رنوال د مرستيال جى اڅو گونزاليز ته د لوي ټکونسل الرب

، بيا خپور شوى په ٢٠٠٢، ٢٢، جنوري تښباييب ياد. ايس
ولسمشر ؛ او ١١٧-٨١، د ظلم فرمانونهل، ټېراډگرينربگ او 

و ټ د کونسل الربڼۍ ماېبوش ته د سپني. بليوډجارج 
، بيا خپور شوى په مجيل ٢٠٠٢، ٢٥، جنوري تښگونزاليز ياد

خه تر څن ټد واشنگ: د ظلم ادارهجعفر او امريت سنگهـ، 
: نيو يارک (ډري ريکارټاکومنډابوغريب او ورهاخوا 

 ڼۍ ماېد سپني؛ ٣-١-، الف)٢٠٠٦س، ېي پرټکوملبيا يونيورس
ارنوال د مرستيال جى څو گونزاليز ته د لويي ټکونسل الرب

، بيا خپور شوى په ٢٠٠٢، ١، اگست تښبيابي ياد. ايس
 ڼۍ ماېد سپني؛ ١٧٢، د ظلم فرمانونهل، ټېراډگرينربگ او 
ارنوال د نايب څو گونزاليز ته د لويي ټکونسل الرب

، بيا خپور شوى په ٢٠٠٢، ١، اگست تښمرستيال جان ُيو ياد
 . ٢١٨، د ظلم فرمانونهل، ټېراډگرينربگ او 

ک د ې ضد مرکز مشر کوپر بلۍد سي ايي اى د ترهگر  2
 د"، د کانگريس يو مساعت ته وويل، ٢٠٠٢مه، ١٦سپتمرب په 

د سپتمرب ." ېتل شوښ راونغټېخه وروسته مڅيوولسم سپتمرب 
د پارليمان او سنا په :  حتقيقډه گړ په اېد يوولسم

د سي ايي اى د ) (٢٠٠٢(م کانگريس ١٠٩،  مساعتډ گېاندړو
 ). ک بيانې ضد مرکز د پخواني مشر کوپر بلۍترهگر

ون، ړيوال تړه نړوگورئ د ملکي او سياسي حقوقو په ا  3
، ١٧١. ايس. يټ يو اين ٩٩٩، ٧، ماده ١٩٦٦، ١٦ دمسرب

، او د تشدد او نورو ١٩٧٦، ٢٣ مارچ تطبيق شو په
ر انساني، يا حتقريي چلند يا سزا په ضد د ېظاملانه، غ

مه ٣٩. ، م م جي اى او ار٣٩/٤٦. ريس. اى.ون، جيړت. م.م
، م م ١٩٨٧، ٢٦ جون تطبيق شو په، ٥١ناسته، ضميمه ملرب 

داى شي په ې، ترالسه ک٣٩/٤٦/يسر/ اىټاکومنډ
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htm.39cat_h/b/3menu/ch.unhcr.www://http)   په سپتمرب
مه ماده ې د ژنيوا معاهدو در١٩٤٩د ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٣٠
د ژوند او  "ېهم وگورئ، چ) ٣ وروسته عامه ماده ېتر د(

، ېول وژنډ توگه د هر ړېانگځ، په شخصيت سره زياتي
په شخصي "او " کولو، ظاملانه چلند او وهلوېاندامونو پر

 توگه د سپکاوي او حتقريي ړېانگځري کولو، په ېاحرتام ت
 توگه، وگورئ، جنگي ړېانگځپه . خه ممانعت کويڅ" چلند

ون د ډه د ژنيوا معاهده، په گړديانو سره د چلند په اېق
. يټ.ايس. يو٦، ١٩٤٩، ١٢، اگست ٣ده م، ماځ پن-١ ړوڅپاي

 وروسته ژنيوا ېتر د (١٣٥. ايس.يټ يو اين ٧٥، ٣٣١٦
داى شي په ې، ترالسه ک)III ېمعاهد

htm.91/b/3menu/html/ch.unhcr.www://http)  په اکتوبر
 ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٨

 د ډ رمسفيلډونالډ، د دفاع سکرتر ٢٠٠٢ ،١٩په جنوري   4
لو سره وويل ېږونو مشرتابه ته د يو امر په لځو پوړدوا

 نور د ې د القاعده او طالب بنديانو په ساتلو کځ پوېچ
 هغه په ځبله ور. تيا نلريړ ته اۍروېونونو پړژنيوا د ت

ومي ټواکونو د قوماندان جنرال ځ د ايتاليف ېافغانستان ک
 د نيول شويو کسانو د ې چړمر منسوخ کفرانکس هغه ا

اوس .  سره سم مساعتونه کولې مادېمځ د پنې لپاره يېنټپل
روي نه کوله ېونونو پړ متحده اياالتو نور د ژنيوا د تېچ

. تيا نه وهړ سره سم مساعتونو ته هم اې مادېمځنو د پن
، تښونو مشر ته يادځو پوډد گ، ډ رمسفيلډونالډوگورئ 
داى شي په ې ترالسه ک،٢٠٠٢، ١٩جنوري 

do20040622d/2004Jun/news/mil.defenselink.www://http
pdf.1c)  وگورئ د ژنيوا ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٣٠په سپتمرب

داى شي په ې، ترالسه ک٥ ماده III ېمعاهد
htm.91/b/3menu/html/ch.unhcr.www://http)  په سپتمرب
 .  وکتل شو٢٠٠٨، ٣٠
ي ځ پو٢٠٠١، ١٣د نومرب "بوش، . بليوډولسمشر جارج   5

ر اتباعو ې د خاصو غېه کړ جگېاندړد تروريزم په و: امر
داى شي په ېترالسه ک" نيول، چلند او حمکمه،

ht.order_exec/tribunals/edu.uchicago.law.www://http
ml)  وکتل شو٢٠٠٨، ٣٠په سپتمرب  .( 
نگه د څ ېداخلي کيسه چ: خړ اۀتيارن ماير، ېج  6

 د غوره اهدافو پر ضد ېه د امريکړ جگېاندړتروريزم په و
؛ مهدارنگه ١٨٣، )٢٠٠٨ى، ډبل ډ: نيو يارک (وهه بدله شړجگ
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: ونهځ غړېد جگ"ه، ټان وان ناډن او ډم گولټېوگورئ 

 امريکا د گوانتانامو د بنديانو د ېراپورونه دي چ
، ٢١، جون اميزټنيو يارک " ه مبالغه کوي،ړت په اښارز

په گوانتانامو : د نيولو پالن"وفر کوفر، ټ؛ کريس٢٠٠٤
 ټريټوال س" شاني،ېديانو پرېد ق له امله ډنځ، د ېک

 . ٢٠٠٥، ٢٦، جنوري جرنال
 .١٨٣، خړ اۀتيارماير،   7
 .١٨٤مهدا،   8
 .١٨٧مهدا،   9

ه يو قاضي حکومت ته امر ېټمه ن٧، په ٢٠٠٨د اکتوبر   10
 د ېله په متحده اياالتو کډ بنديانو يوه ١٧ د ې چړوک

 ېدي، خو د ړ کېاندړ ته وې کولو لپاره د هغه حمکمېخوش
 د ېپور) ٢٠٠٨، ١٣اکتوبر (دو تر وخت ېراپور د ليکل ک

. ېدنه نه ده شوې لپاره کومه اورړېکېهغوى د دعوو د پر
ه داخله ړ وېاوربينا سره د پروس. و اميډد قاضي ريکار

په  وشوه، ١٠/٧/٢٠٠٨دنه په ېانديز اورړد و: اى شوهړوک
-سي وي-١:٠٥، ملرب د گوانتانامو د بند مرافعه: رتهېب

ن ټيل کوينډمهداراز وگورئ . ېک) ٢٠٠٨. سي.يډ.يډ (١٥٠٩
 ې د چينايي مسلمانانو د خوشېقاضي په امريکا ک"ويلرب، 

دا . ٢٠٠٨، ٧، اکتوبر ټن پوسټواشنگ" ،ړکولو امر ورک
 د دغه ېله وه چډديان د چني نسلي اقليت يوغريس يوه ېق

 کولو امر ې د دوى د خوشېحمکم. حکومت خلوا شکنجه شوي وو
. لڼنه گ" من جنگيايلښد" حکومت دوى نور ې چړکه وکځ

. هړه مراجعه وکړحکومت په مسدسيت توگه د قاضي د امر په ا
 ." کولو امرېقاضي د خوش"ويلرب، 

د : د متحده اياالتو د دفاع حمکمه، خربي اعالميه  11
داى ې، ترالسه ک٢٠٠٨، ٨بنديانو انتقال اعالن شو، اکتوبر 

شي په 
releas?aspx.release/releases/mil.defenselink://http
12275=eid)  وکتل شو٢٠٠٨، ٨په اکتوبر  .( 

 ې امله چې دي يا خو لدېپات" رېگ"دا بنديان   12
 کولو د ېامريکا د دوى د وطين حکومتونو سره د خوش

 ې او يا لدېدلېه په خربو اترو نده توانړاشرايطو په 
اى شي نو ړوادونو ته ستانه کې که خپلو اصلي هېامله چ

واد سره د ې وشي او امريکا د کوم بل هېهلته به تشدد پر
 . ېدلې ته نده رسې معاهدېه کومړاى کولو په اځدوى د 
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 ٨٠٠ دا به د تقريبًا ې حکومت ويلي دي چېد امريک  13

 ېخه په گوانتانامو کڅ ٢٠٠٢د جنوري  ېهغو بنديانو چ
ه د جنگي جرمونو ړتو يا زياتو په اېخه د شپڅساتل شوي، 
د امريکا د " پريس، ټډايسوسي اي. يړ کېاندړثبوتونه و

ري گلوبل ټملي" اى شو،ړز کېجنگي جرمونو د حماکمو کار ت
داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٨، ٨، اگست  فورسزډاالئي

topic/php.index/forum/com.militaryglobal.www://http
html..05268,)  د دفاع ).  وکتل شو٢٠٠٨، ١٣په سپتمرب
ي او يا ثبت ړديانو خالف تورونه مچتو کې د رويشتو قېحمکم

: امي کميسيوننظ"د متحده اياالتو د دفاع حمکمه، . ي ديړک
" ،ېد کميسيون قضي

-commissionsCo/news/mil.defenselink.www://http
html.conspirators)  وکتل شو٢٠٠٨، ١٢په اکتوبر  .( 

 ړ کړ اقدام ته اې د امريکا حکومت دړېکې پررسولد   14
ثيت د معلومولو عدالتونه او کليز ې د جنگياليو د حېچ

دي ې وگوري ايا يو قېي چړ کړ خاطر جوېکتنپالوي په د
اى شي که ړد کېل او قڼوگ" من جنگياىلښقانون ضد د"بايد 

 ېثيت د معلومولو سيستم يې حې د دېهغه مرافعه چ. نه
 د معلومولو ې او د کانگريس په واسطه د دړلنج کېچ

يان په ېډبوم د ې ک٢٠٠٨ په ې حمکمېامله سرت له ېپروس
 ). ٢٠٠٨(__  متحده اياالت ٥٥٣ه، ړه وکړکې پرمقابل د بوش

 ېټې کمېيوالړ، د سره صليب نې په اواخرو ک٢٠٠٣د   15
 د ې ته وويل چېد متحده اياالتو ادار) ايي سي ار سي(

 په ېديان پکې قېون د هغو شرايطو جمموع چډد په گېجمهول ق
ديانو د اروايي ېرو قډې ساتل شوي وو، د ېمو کگوانتانا

. وگورئ نيل اى. من خرابي المل شوي ووېښحالت د اند
 تشدد ېسور صليب د گوانتانامو په بند ک"ليويس، 
 .٢٠٠٤، ٣٠، نومرب اميزټنيو يارک " وموند،

و ځديانو د دماغي ستونېنو د هغو قڅېړر ې شمڼگ. مهدا  16
 ساتل شوي ېانله بند کځ په ېل چړه راپورونه ورکړپه ا

د اروايي ېانله قځد " گريشني، ټوارټوگورئ س. وو
. ٣٨٠-٣٢٧): ٢٠٠٦ (٢٢  پاليسيډنېجرنال اف ال ا" ،ېزېاغ
 ډوډد اضطراب گ "ېو کځ په دماغي ستونې ليکي چټوارټس

ان مريض ځ او ېخونه، د وسوسړ اۍحالت، د تشريفاتي سرسام
راري، او اکثر لو سخت حالتونه، او هم ناگهاني، اضطڼگ

مهداراز وگورئ . داى شيېشامل"  شوى تشددړپه خپله جو
اروايي :  ديېبدتر داغونه خو په دماغو ک"هرينان رياس، 
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 ٨٦٧، ملرب ٨٩ کراسېډشنل ريويو اف دي رېرنټان" تشدد،

ل بيا ايي سي ځ، يو ې ک٢٠٠٦په . ٦٠٨-٦٠٦): ٢٠٠٧سپتمرب (
 د دوى ۍني يقېه بړد بنديانو د برخليک په ا"ار سي 

رو بنديانو او ډې ېى دى چړدماغي او جذباتي درد زيات ک
ايي سي ار سي، ."  دهې جتربه شوېد هغوى کورنيو ته ي

ي ټ، په حواله د امينس٢٠٠٦، ٣١ دمسرب ،ډېټشنل اپ ېاپر
: ر انسانيېشنل، د امريکا متحده ايالت، ظامل او غېرنټان

د ېقانله ځ د بنديانو د ېاپو کټد گوانتانامو په 
 AI Index: AMR (١٩، ٢٠٠٧، ٥شرايط، اپريل 

51/051/2007 .( 
يکل ايسوسي ايشن کونسل ان ډوگورئ امريکن مي  17

ه ړلو په اټد بنديانو د پليشل افيئرز، ډ جوډنېايتهيکل ا
http //:داى شي په ې، ترالسه ک٢٠٠٦، ٧، جوالى بيان

a-4/13/41/full/content/cgi/org.psychiatryonline.pn 
يکل ايسوسي ډد امريکن مي).  وکتل شو٢٠٠٨، ٣٠په جوالى (

 ې پکېي نه دړ وکېنټ نه پلېمعاجلني د: "ايشن بيان وايي
ونکي رول د ټپل- د معاجلېکه چځغه برخه واخلي، ېغ په نېن

 ېعاجل رول کمزورى کوي او لديو رغوونکي په توگه د م
 باور ېو باندړونکي او د طب مسلک دواټپل-امله په معاجل

 په نيت د ې د مداخلېمعاجلني بايد په طريقه کار ک. کموي
غ په ې نېنه کټ دا په پلېکه چځي، ړنو نگراني ونکټپل
نو په هغو ټايي د پلښمعاجلني . ويړغه مداخله جوېن

 ې جربي ندي بلکېي چړون وکډ گېزمنو سرتاتيژيو کېاغ
مهداراز ." انساني دي او د فرد د حقوقو درناوى کوي

د بنديانو په ريک ايسوسي ايشن، ټوگورئ امريکن سايکا
داى ې، ترالسه ک٢٠٠٦، ٢١، مى ونډ د ارواپوه گېنه کټپل

شي په 
/41/full/content/cgi/org.psychiatryonline.np://http
b-4/13)  د امريکن ).  وکتل شو٢٠٠٨، ٣٠په جوالى

 يو ارواپوه څهي: "ريک ايسوسي ايشن قرارداد واييټسايکا
ون ډ گېنه کټخه په پلڅغه د هغو کسانو ېغ په نېبايد ن

 د نظامي يا ملکي استخباراتي يا قانون ېي چړونک
 دي، که په متحده اياالتو ې بند کنافذوونکو چارواکو په

 ېنټ د پلېون کډغه گېغ په نېن. رتهې وي او که بل چېک
 کول، ېاندړتل يا وښ موجودگي، د سوالونو پوېپه خونه ک

 لپاره د مشخصو ېنټديانو د پلېيا چارواکو ته د خاصو ق
خو، . ختنيکونو د استعمال مشوره ورکول، شامل دي



 285

                                                                                                                                                 
 ېژندلو او فعالولو چېد پايي د هغو کسانو ښارواپوهان 

ه نظامي يا ملکي استخباراتي ړدماغي مريضتيا ولري په ا
ي، او يا د ړيا قانون نافذوونکو چارواکو ته روزنه ورک

ه، ړ او د هغوى د حالت په اېنټخه د پلڅخاصو بنديانو 
، ېايونو کځاو يا د هغوى د مسلکي مهارت دننه په نورو 

ز په ې د طيب او اروايي اغيو ختنيکونوړانگځچارواکو ته د 
 ."يړه مشوره ورکړا

 د کار ېايونو کځم ارواپوهان په هغو ډدا ريفران  18
يوال قانون ړکسان يا د ن "ېرته چېخه منع کوي چڅکولو 

) ونونهړ د تشدد پر ضد د م م معاهده يا ژنيوا تېيان(
 ۍخه هبر، يا په خالف ورزڅاو يا د امريکا د اساسي قانون 

 دوى د يو بندي يا د بل کوم ېو چڅتر "  وي، ساتل شويېک
تنه ښد ايسوسي ايشن ضمين قوانني غو. يړخ استازيتوب ونکړا

 په ېه کډ کليزه غونې خپله پاليسي په راتلونکېکوي چ
ري، ې کټيکډنېوگورئ ب. يړه کړ جوې ک٢٠٠٩اگست 

نو د مشورو د ختمولو لپاره رايه ټارواپوهان د پل"
 .٢٠٠٨، ١٨، سپتمرب اميزټنيو يارک " ورکوي،

 د ختنيکونو بنا د بقا، ېنټي ارواپوهانو د پلځد پو  19
د ) ايس اي ار اي(ان ايستلو ځان بچ کولو، مقاومت او ځ

ايس اي ار اي يو . وه"  طريقهېشاتلونک"تاکتيکونو په 
و د څ شوى ړ لپاره جوځ د امريکايي پوېپروگرام دى چ

 په توگه ېلگې د ب.يړ سره مقاومت وکېنټتشدد او حتقريي پل
د : ئړ کېمات يس، ټوگورئ فزيشنز فار هيومن راي

واکونو خلوا د اروايي تشدد سيستماتيک ځامريکايي 
مارکس، . گريگ بلوچي او جوناهتن ايچ. ؛ امي٢٠٠٥، استعمال

نيو " ،ېاپو کټونکي په گوانتانامو ټران او پلټاکډ"
نگه مهدار. ٨ – ٦):٢٠٠٥ (٣٥٣ يسنېډ جرنال اف مډنېانگل

. په ملگرتيا د گريگوري اى(مز ېج. ري سيېوگورئ ل
ي ارواپوه ابو غريب ته ځيو پو:  شوى دوزخړ، جو)فرميان

 ). ٢٠٠٨رل پبلشنگ، ټ سنډگران: نيو يارک(ي ېږخمامخ ک
د کيوبا د گوانتانامو : ٦-١٥ي قاعده ځوگورئ پو  20
ه د ړ د تشدد په اې په بنديانو باندېاپو په بندخيانه کټ

، ١ اخري راپور، اپريل ېنڅېړي ايي د تورونو د ايف ب
 ېتر د (١٠-٩، ٢٠٠٥، ٩ وشو په جون، ې، بدلون پک٢٠٠٥

 د خراب ماحول ېواضحه کوي چ) (فرلو راپور-ېټوروسته شم
 د تاکتيک په توگه د ېنټ د پلېاستعمال په گوانتانامو ک
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؛ )، منظور شوى و٢٠٠٣، ١٦ خلوا په اپريل ېدفاع د حمکم

وگورئ د متحده اياالتو د انصاف حمکمه، د جنرال مهدارنگه 
اپو، افغانستان او عراق ټپه گوانتانامو ر دفرت، ټانسپک

 د ايف بي ايي الس ېنو کټ او پلۍ د بنديانو په نگرانېک
ي او ډ/او ايي جي ("٥٩-٥٨، )٢٠٠٨مى  ( ته يوه کتنهېلرن

 د خراب ماحول استعمال د ېتشريح کوي چ) (جى راپور
 د ېل لپاره د دفاع د حمکمځي ړنيک په توگه د لوميز ختټپل

 منظور شوى و او ېت کښ په ياداېټې، د ن٢٠٠٨، ١٦اپريل 
 ې نافذ و، تر هغې پور٢٠٠٦ت تر سپتمرب ښ دا ياداېدا چ

دان جنگ يو نوى نصاب خپور ې د مځ د متحده اياالتو پوېچ
ودل ښنو د روا ختنيکونو حدود وټ د پلې چې په کوم کړک

ايف امي  (٢٢٫٣-٢ مرکزي حمکمه، ايف امي ځوگورئ د پو). شول
) ٢٠٠٦سپتمرب (ر اوپريشنز ټجلنس کوليکټې، هيومن ان)٥٢-٣٤
 ].٢٢٫٣-٢ وروسته ايف امي ېتر د[

د مهداراز وگورئ . ٣، ماده IIIونونه ړژنيوا ت  21
، ٢٠٠٢، ٧، فربوري تښبوش خلوا يادا. بليوډولسمشر جارج 

، ٦-، اىد تشدد ادارهنگهـ، بيا خپور شو په جعفر او س
داى شي په ې ترالسه کېچ

20_memo_bush/House_White/archive/us.pegc.www://http
pdf.ed_020207)  ېوايي چ). ( وکتل شو٢٠٠٨، ٨په اکتوبر 

 واال IIIونونو ړديان د ژنيوا تد القاعده او طالبانو بن
 ). جنگي بنديان نه دي

 پخوانيو ٦٤مکالچي نيوزپيپرز د گوانتانامو د   22
ي دي او د کمپ او پخوانيو ړ کډبنديانو ژوندليکونه راغون

 ټ بنسې دي چړې کې خپرېر ليکنې شمڼ گېه يړبنديانو په ا
 په شويو مرکو دى، دا ترالسه ې ک٢٠٠٨ او ٢٠٠٧ په ېي
 شي په داىېک

html.40334/story/259/com.meclatchydc.www://http)  په
 ).  وکتل شو٢٠٠٦، ١٢سپتمرب 

 .٧٦-٥ او ٢٢٫٣-٢ايف امي   23
 


