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  نظرمحمد مطمئن: فرستنده

  ٢٠١۶ جنوری ٢۴
  الرحيم بسم هللا الرحمن

  اعتراض کوونکو پرٻکړه ليک " ګوانتانامو وتړئ"د 
يي ځواکونو پر افغانستان يرغل وکړ، د ګوانتانامو په ټاپو کې له محاکمې نږدې څوارلس کاله وړاندې، کله چې امريکا

څوارلس کاله وشول، چې په دغه . پرته، د ټولو انساني ارزښتونو او بشري کنوانسيونونو پرخالف انسانان ساتل کٻږي

  .ټاپو کې بنديان په نارنجي لباس، الس تړلي او مخ پټي ښکاره کٻږي

ًتان په جګړه کې عمال ښکٻل شوه، د جګړې يو شمٻر بنديان يې د بګرام، کندھار له زندانونو کله چې امريکا د افغانس

له دغو اسيرانو څخه ھغه حقونه ھم وتروړل شول چې نړيوالو بشري . پرته، د ګوانتانامو په زندان کې ھم واچول

  . قوانينو اسيرو انسانانو ته په پام کې نيولي دي

 شو، بلکې  ن بلکې د نورو ګڼو ھيوادونو له دغو اسيرانو د دفاع او د محاکمې حق واخيستلنه يوازې دا چې د افغانستا

او حتی له  پر خالف جنسي سپکاوي وشول، په سپيو وداړل شول) ١٩٨۴(» شکنجې او سپکاوي ضد کنوانسيون«د 

ر زندانيانو له شوو تٻر کال کانګريس ته د وړاندې شوي راپور يوې برخې د امريکا لخوا پ. خوبه بې برخې شول

په ګوانتانامو زندان . ظلمونو پرده پورته کړه چې په امريکا کې دننه او بھر يې د بشري حقونو ادارو نيوکې راوپارولې

 .  کې داسې ځورونې او کړونې وشوې، چې د يوويشتمې پٻړۍ بشري ارزښتونه پرې وشرمٻدل

د ځينو  بګرام  وروستي کال پرمھال د يوه کمٻسيون له الرې دکه څه ھم د افغانستان پخوانۍ ادارې د خپلې واکمنۍ د 

له بده مرغه د ملي يووالي حکومت له تشکيل . زندانيانو دوسيې وڅٻړلې چې ډٻری يې بې ګناه وو او پرٻښودل شول

يريت داسې راپورونه ھم خپاره شول چې د بګرام زندان مد. راھيسې يو ځل بيا بګرام زندان ته انسانان ولٻږدول شول

 . يو ځل بيا امريکايانو ته په الس ورکړل شوی دی

م کال کې د خپل ټاکنيز کمپاين پر مھال د امريکا او نړۍ له ولسونو سره ژمنه ٢٠٠٨که څه ولسمشر بارک اوباما په 

ه د موږ نن دلت. يږٻ کې ساتل کټاپو په ګوانتانامو انانانس تنه ١٠٠ږدې ي نکړې وه چې دغه زندان به تړي خو ال ھم

موږ د . امريکا د حکومت پر دې کار اعتراض کوو، د نړۍ پر بشري وجدان غږ کوو چې زموږ دا غږ بدرګه کړي

امريکا پر حکومت غږ کوو، که چٻرته پر دغو اسيرانو جرم نه شي ثابتوالی، نو بايد دا کسان ژر تر ژره ازاد او 

  .خپلو ھٻوادونو ته واستول شي

  :زموږ غوښتنې دا دي

 امريکا حکومت بايد د بشري حقونو نړيوالې اعالميې او د امريکا خپل عدلي او قضايي سيستم په پام کې د: لومړی
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دغو اسيرانو ته بايد خپل حقونه . نيولو سره، د ګوانتانامو زندان له اسيرانو سره قانوني، اصولي او انساني چلن وکړي

  ورکړل شي، بايد وکيل او محکمې ته د السرسي حق ورکړل شي؛

ه مبلغ ن  چې ھٻڅباور لرو، موږ .شيو دې اعاده  حيثيت دی ته بايد غرامت ورکړل شي او د ھغواسيرانوټولو : دويم

 بيا ھم د امريکا سياسيون بايد پوه شي چې سوله د ، خو د کورنيو رنځ او عذاب ته دوا شيی او د دویشي کوالی د دو

 .عدالت تامين غواړي

، اروپا او ختيزې اسيا کې د امريکا نور پټ او ښکاره زندانونه ھم بند شي او له غواړو چې په بګرامموږ : درٻيم

 اسيرانو سره يې د بشري کنوانسيونونو له مخې چلن وشي؛

حکومت د تٻرو . په ځانګړې ډول د بګرام زندان د زندانيانو مسئله بايد د ملي يووالي حکومت واضحه کړي: څلورم

 وليت امريکايانو ته سپارلی چې موږ ته د منلو وړ نه ده؛ؤام زندان مسپرٻکړو پرخالف يو ځل بيا د بګر

موږ د نورو ازادي غوښتونکو خوځښتونو په ملتيا و ملګرتيا د زندانيانو پر ضد د امريکا د ترسره شوو جرمونو : پنځم

 . اړوثبت، ارشيف او د نړيوال جنګي جنايت په توګه ګڼل او نړيوالې جنايي محکمې ته وړاندې کول غو

او په پای کې يو ځل بيا د امريکا له حکومت او په ځانګړې ډول له ولسمشر بارک اوباما څخه غواړو چې د امريکا له 

ولس او نړيوالو سره دې د ګوانتامو زندان د تړلو په تړاو خپله ژمنه پلې کړي تر څو په تاريخ کې د يوه بشري نقض د 

 . کوونکي په توګه ثبت شيمخنيوي

   تدرنښپه 

  

 

 
 


