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 ۰۵/۱۰/۲۰۲۱               محمد انور آڅړ

 

 په ویتنام او افغانستان کې د امریکایانو جګړې
 )پرتلنه(

 برخه شپږمه
 

 افغانستان:
 د وژل شویو افغانانو سپکاوی:

د خپل دښمن د مړیو سپکاوی نه کوي،  ،مقام وپېژني ځان وپېژني او د انسان د لویۍڅوک چې انسان وي هر هغه 
)مړ یې کړه خو مړی  :تنو کې متل دیښپه پرته عمل دی، ینه او بې غا ورکول مردي نه، بلکې یو ناځوامړو ته سز

یونونو او پروتوکولونو کې په نو په کنواسېللي قوانینو، په ځانګړي توګه د ژلماد نړۍ په بین ( وهه یې مه بدرنګ
کې د وژل شویو کسان بې حرمتي منع ده، دا شان د نړۍ په لویو ادیانو کې د مړیو سپکاوی جواز نه لري  جګړو

یه د خواشینۍ سپکاوی کړی دی، افغانانو ته لو خلکوخو په افغانستان کې چې بهرنیو یرغلګرو زموږ د وژل شویو 
ان مقام پېژني نه انساني اخالق او نه کورنۍ یرغلګرو لپاره هېڅ خبره نه ده، ځکه چې دوی نه د انس خبره ده خو د
 تربیه لري. 

وژل شویو جسدونو  و کې لیدل شوي دي چې د طالبانو پرڅلور تنه امریکایي پوځیان په ویډیکسان، دا ډول ناځوانه 
ه میاشتې وړاندې واوهي، د دغو امریکایانو اړوند کنډک، ]دې دغه سپک عمل څخه[ میتیازې کوي او ملنډې پرې و

 ل. ل(۱۳۹۰/ ۲۲/۱۰)بي، بي، سي، هلمند په والیت کې دندې ترسره کړي وې.  د
ني څرګنده کړه یپه دې اړه ولسمشر کرزي سخت غبرګون ښکاره کړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې کلنټن خواش

وغوښته. ښنه خب د دفاع وزیر له ولسمشر کرزي څخه او د عامالنو لپاره یې د سزا غوښتنه وکړه، د امریکا
 څخه یې دوه تنه پېژندل شوي دي، دغو کسانو په عراق، ګوانتانامو او ویل چې له دغو څلورو تنوامریکایانو و

زنګ وهلي، د انسانیت له  ډېرو ظلمونو په کولو سرهد زړونه دغو کسانو د افغانستان کې دندې ترسره کړي وې. 
 کړۍ خارج شوي شېطانان ترې جوړ شوي دي.

چې له هغو  دلېراوپارول غبرګونونه و له کبله په افغانستان کې ډول، ډي جنایتکارانو د ناروا کړند دغو امریکای
تنه  ۴ډزې وکړې چې  عسکروڅخه یو یې د کاپیسا والیت په تګاو کې د ملي اردو یو سرتیري په فرانسوي 

چې په دې اړه ترې  تنه نور ټپیان شول، د ملي اردو سرتېری ژوندی ونیول شو نو کله ۱۶فرانسویان مړه او 
زما د دې کار انګېزه، د امریکایي عسکرو له خوا د افغانانو پر مړیو باندې د دوی د »ویل: وپوښتل شول ویې

)طلوع تلویزیون، « ې وکړه چې زه باید بهرني عسکر ووژنم.میتیازو کولو پروړاندې غبرګون ؤ، نو پرېکړه م
 ل. ل(۱۳۹۰/ ۱۴/۱۱

په  ې د امریکایي ځواکونو ډلګی مشر ؤ،کلن مورالک چې په افغانستان ک ۲۲دا ډول یو تن امریکایي عسکر،
 و پر جسدونو، بیا د مړیيتنه بې ګناه کسان وژل، په کندهار کې یې درې ټن کې په پنځمې لواء پورې اړه لرلهواشنګ

و او ملنډې یې پرې وهلې، ړی، سر یې د کمرې پر لوري نیولی ناست او یو بل مړی یې د سر له ویښتانو پورته ک
له  هغوی له وژلو یې خوند اخیست،د وژل وو او  دنده او موخه د بې ګناه خلکوهغه مورالک منلي ده چې د 
د دغه ترهګر عمل انځورونه د جرمني په شپېګل مجله  تنه امریکایي ترهګر هم مله وو، مورالک سره نور څلور

به وروسته ړی وکالو بند محکوم شو خو نوم ۲۴چې وروسته د امریکا حکومت وویل مورالک په  لکې وښودل شو
ب د زندان له ترهګرو کړنو سره ورته والی )دا ناوړه عمل د عراق د ابو غور   آزاد شي. کالو بند تېرولو ۸له 

 ل. ل(۵/۱/۱۳۹۰اډیو، )آزادي رلري.( 
ستان انډیپېن ورځپانې پوښتنه کړي ده چې څه رنګ یو ځوان سرتېری کولی شي چې یوه لویه او له شرمه د انګل

کاله بند  ۲۴و د وژلو په جرم په انچې د ملکي افغان ځپاڼې په دې برخه کې د یو سرتیريډکه النجه راوپاروي؟ ور
قي او مانوي ارزښتونه له السه ورکړي وو. انډیپنډن زیاتوي چې آیا محکوم شوی له خولې ویلي چې ده خپل اخال

؟ ید وولنوم یادیږي او د دې جنایت مس په رښتیا دا ځوان سرتېری د هغې ډلې غړی دی چې )د مرګ د ډلې( په
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ورځپاڼې د محکوم شوي ترهګر څرګندونې لیکلي دي وایي 
ز، کال د عیسی ۲۰۰۹چې هغه څارنواالنو ته ویلي دې چې د 

)ع( د میالد له مراسمو وروسته ده او ملګرو یې د خپل خورد 
ضابط په امر د ملکې افغانانو په وژلو پیل وکړ. اینډیپین د 

نوني دفاع په ترهګر د مور له خولې لیکي چې د خپل زوی د قا
ډالر برابر کړي دي، هغه په دې باور ده  ۵۰،۰۰۰موخه یې 

  او د په امر عمل کړی دیچې زوی یې د بل چا 
 

ملکي افغانانو په وژلو کې لوړ پوړي افسران ککړ دي او د 
قرباني دی، هغې ویلي چې  کړنود  هغوی د ېهغې زوی یواز

د امریکا د پوځ په نورو ټولیو کې هم ورته جنایتونه کیږي خو 
 خواترهګرو له « وژونکي ټیم»)ځوان بزګر د امریکا د      یوازې هغه کسان پرې خبریږي چې د جګړې په جبهه کې وي.

 وژل شوی دی( مه۱۵په  جنورۍز، کال د ۲۰۱۰د      
 

د غربیانو وجدانونه، د دې ناوړه عمل په وړاندې باید رابیدار او »ویل: حامد کرزي سخت غبرګون وښود ویې
 .«وجدان ولري ... راپورته شي که چېرې غربیان 

 

  د زندانیانو سپکاوی:
 ونه:زنداناو ګونتانامو د بګرام 

بندیانول،  یې هم د کورنیو سړي کورنیو غړي وژل بلکې د وافغانان دنه یوازې  عملیاتو کې امریکایانو د شپې په
بیا به  او شکنجې ورکولې وحشتناکېنیول شویو بندیانو ته یې لومړی په خپلو سیمه ییزو مرکزونو کې ډول، ډول 

داسې شکنجې کې بندیانو ته  په دغو زندانونو .لته لېږ جزیرېپه کیوبا کې د ګونتانامو یې  او ځینېبګرام زندان  یې
لي نې له شمېره وتنو ناانساني کړاله بندیانو سره د امریکایې څوک یې ځناورو ته هم نه ورکوي، ورکول کیدلې چ

م پخواني سفیر ښاغلي مال عبدالسال ډلې یو هم په اسالم آباد کې د افغانستان اسالمي امارت،د افغان بندیانو له  ،دي
په دې اړه  وپلورل شو ادارې له خوا په امریکایانوپوځي استختباراتي  ی، آ، اسیؤ چې د پاکستان د آضعیف 

چې هغه زورونې  له کتابی، موږ د ښاغلي مال ضعیف لیکلی د )د ګونتانامو انځور( په نوم کتاب ضعیف صاحب
هغه مهال چې پاکستاني ځواکونه د ضعیف صاحب کور ته د ده د  .په لنډه توګه راخلو ،سولي دير امریکایانو ور

 نور ته! همحترم ډېر»وویل:ه سرپه ډېرې بې احترامۍ  نو یو تن پاکستاني دولتي ترهګرنیول په موخه ورغلل 
 « ې.ی نه محترم

 ترخولو عقلو بي ډېر د او ياستعمالیږ مخی له تعصب او دښمنۍ ېډېر د چې دي الفاظ هغه داښاغلی ضعیف وایي: 
 ته: وویل یې بیا كوله، څرګندونه دښمني او تعصب د یې ېزیوا او كیده للید نه ضرورت هم یې كله او وزيرا

 نو شي ورګرځوالي خبره یې نه او یكول شينه  مقابله یې څوك اودی  طاقت سوپر لوي یو امریكایان پوهیږي
 تسلیم ته امریكایانو تا چې ده همدغه موخه راتګ د زموږ وكړي، درڅخه تحقیق چې لري ضرورت ته تا هغوي
  شي. بچ خطره له هم پاكستان او شي راضي څخه زموږ هغوى او كړو

له ډیپلوماټیکو قوانیو  یول او امریکایانو ته سپارل د نړۍمال ضعیف له پاکستانیانو سره دلیل وایي چې د ده نښاغلی 
 قانون او اسالم نن سره زموږ:»وویلداسې  پاکستاني ضعیف صاحب په ځواب کېد ، نو دي سره په ټکر کې

 « .بس او دي مطرح ګټي پاكستان د یواځې او دي نه مطرح
 خپله غمجنه کېسهکله چې ضعیف صاحب د ای، اس، ای د تورو ښیښو په ګاډي کې پېښور ته رسول کیږي نو 

په زړه کې مې  او کړم ... د چورلکې آواز تر غوږ شو موټر ته یې په ټیله، ټیله وهلو سره وړاندې:»... وایي کوي
وګرځیدل چې دا به ضرور میدان وي او چورلکه به د امریکایانو وي. په همدې وخت کې یو قیمتي ساعت چې پر 

له څه درنګ وروسته په اردو ژبه راته په غوږ کې  الس مې ؤ، په یوه حمله له السه خالص شو بیا مې ونه لید ...
  «.خدا حافظ:»شول وویل

په همدې :»انو د وحشي چلند په اړه لیکيضعیف صاحب چې کله امریکایانو ته تسلیموي د پاکستانیانو او امریکای
ته سپارل کیدلم، یو دم خلکو ]امریکایانو[ راحمله کړه لکه شرمښان چې په ګډ ]پسه[ حمله  مهال چې امریکایانو

، کالي یې راڅخه کشول، کله به یې په ګونډو، کله ېاباندې وهلې رچیغې ی وکړي، په لغتو او سوګانو یې ووهلم،
مې  ندې څیرل، په همدې حال کېالي راباپه چاکوګانو یې ک توني ستغ او کله به یې پراړخ غورځولم،پړمخې، کله س

عسکر  يیوې خوا ته پاکستاني بې ننګه فوجله سترګو هغه توره پټه بېرته شوه، سترګې مې وغړولې ومې لیدل چې 
رونه چې یو ټصف وو او ډېر پاکستاني مو]په[ صف والړ وو او بلې خوا ته امریکایانو څو تنه ]په[ په نظامي دود 

شا یې کوله، د اسالم د ؤ چې پر پلېټ یې د جنرال نظامي سمبول ؤ او زما تماپه کې د جنرال موټر هم والړ 
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ګو او ناموس ساتندویانو په مړو ستر د ننګ سپیڅلي دین
ورته کتل او پټه خوله والړ وو او د تسلیمۍ لپاره یې 
تشریفاتي مراسم برابر کړي وو... امریکایي وحشي 

 چېحالت کې  متعصبو او بې رحمه عسکرو په همداې
لوتکې ته یې پورته جامې مې په تن کې نه وې کشولم، ا

 کړم.
یې کوزوي  ضعیف بګرام ته وړل کیږي، له الوتکې ښاغلي

دغه یې :»وهي ورباندې نو امریکایي عسکر داسې نارې 
: او د هغه حالت داسې بیانوي صاحب ضعیف« لوی دی.

لغتو، سوکانو په وهلو یې شروع وکړه، ځیني د کنداغونو 
ونه مې هم محسوسول، جامې له تنه جال سوې ګوزار

او ولچک او بېړۍ خلطه په سر وه ]توره[ یوازې مې هغه 
و کې وې، تازه واوره اوریدلي وه او له مې په پښو او الس

یو ساعت وهلو وروسته یې بربنډ هغې واورې ته 
وروسته تر درې څلور ساعته د  وغورځولم ... باالخره

شوم او نور په ځان نه یم سخت یخ له امله بې هوښه 
لې وپوهیدلی، کله چې په هوښ راغلم او سترګې مې وغړ

ې په کې ځلیدلې ګه خونه کې وم چې د لمر وړانیپه یوه لو
رې ... مخ ته مې نظر وکړ چې دوه لوی عسکر چې تو

وړې یې په سر اغوستي وې د شپانو غوندې دوه لوی کڅ
ګوزار په  ډانګو یې په السونو کې دي او زما طرف ته د

ر د انتظار والړ دي او چپه او راسته طرف ته مې دوه نو
ې شي عسکر ... والړ وو او تومانچنو غوندې تور حبدیوا

دوه وې او زما سر ته یې نیولې وې،  یې به السونو کې
وو او ټولو ي ټوپک په سر رانیولي زنور عسکرو بیا شل ډ

 درې شیان پوښتل: په یوه لوړ آواز
 امه؟ــ چېري دی اس

 ــ چیري دی مال محمد عمر؟ 
 ه پېښو کې څه وکړل؟ــ او تا د نیویارک او واشنګټن پ

... څومره چې دوی چیغې او نارې د دوی په مابین کې بربنډ پروت وم او زه»وړاندې وایي:ضعیف صاحب 
ژبه  او ژامې مې یخې وې او ه غاښونهراباندې وهلي ما د ځواب طاقت نه درلود او نه مې خوله ښورالی شوه ځک

مې په تالو پورې ټینګه نښتي وه ... کله چې دوی پوه شول چې خبرې نه شي کولې او د ځواب طاقت نه لري څو 
شېبې یې پرېښودلم او بیا یې یوه شنه اسمانې رنګه دریشي راوغوستله چې له سره تر نوکانو پورې یوه تېکه وه او 

ېره یخه وه او بې له دغو جامو بل څه نه دلي خرابه کې یې وغورځولم چې ډدوو عسکرو کش کړم او په یوه نړی
ن کې پېچلې وم لکه مړی ... ټولو ړستبکله مې چې سترګې وغړولې په یوه  ی یمهوښه شو وو، دویم ځل بیا بې

ړلي او مخ مې په وینو لوکو مې ډېر سخت درد کاوه سر او اوږې مې عسکرو په وهلو کې رامات کړي وو، بدن هډ
 مخونه( ۲۸-۲۷-۲۶-۱۶-۱۰)مال عبدالسالم ضعیف: د ګونتانامو انځور. « ... ت کې وموو او په ډېر په حیر

کړه وړه لیکلي دي خو هغه شکنجې چې  وخپل کتاب کې تر پایه د امریکایان ښاغلی مال عبدالسالم ضعیف په
افغانانو ته په امریکایي زندانونو کې ورکول کیدلې په الندې 

پر بندیانو جنسي تېری کول، چې په لنډو یې لیکلو: ډول وې 
           ګواښونه، په داړونکو بندیانو ته د مرګ

د ګوانټانامو ماتې »پورته او د لیکنې په پای کې انځورونه )
 له کتاب اخیستل شوي دي(« زولنې

، د بندیانو سرونه په ځوړوندولسپیو ډارول، په پښو سرچپه 
 اوبو کې ډوبول، د ناوړو او بدو آوازونو په ایستلو سره

لوڅ  ې خوبي، په ژمي کېخوب ته نه پرېښودل، اوږده ب
پرې  پاس عسکر څملول او څلور پنځه تنه لغر پړمخې

دېخوا اېخوا کشول،  کېناستل، د سپیو په بدرګه په ځمکه
 )مولوي عبدالسالم ضعیف(       
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د لمانځه د سجدې پر  هر ډول ښکنځل کول، په ځنځیرونه تړل، له دیوالونو او دروازو سره وهل، بندیانو سرونهد 
پر وړاندې په د روحي شکنجې په موخه، د دوی په سره کېناستل، د بندیانو د لمونځ کوونکي مهال دوه تنه عسکر 

م په ځمکه ویشتل او بیا د تالشۍ سپي په خوله کې نول او یقرآن کرقرآن کریم د بولو کول او بېلر ته غورځول، 
نیمه ږیرې خریل نیمه پرېښودل، یو برېت خریل او ریځو خریل، یپه زور د ږیرې، برېتونو، سر او حتا د و څنډل،

قفسونو کې نډ انځورونه اخیستل، په یوه نیکر کې د اوسپنې په برببل برېت پرېښودل، وریځي نیمې نیمې خریل، 
په وهلو، هلو د پښتیو په بندي د بې هوښۍ ګاز شیندل، بندیان په وهلو، وهلو فلجول،  اچول، وږي تږي ساتل،

اني ناانسایرکندېشن چاالنول او داسې نورې د  ل شویو بندیانو پسې په کوټه کېپه سړه هوا کې په تړماتول، 
 امریکایانو افغانانو ته ورکولې.ونې چې متمدنو )؟( زور

مالوماتو د بګرام د زندان لپاره هغه هییت چې د ولسمشر حامد کرزي له خوا ټاکل شوی ؤ د ډېرو نورو دغه ډول 
ه حساسو ځایونو کې یې الس وهي، یان د پلټنې پر مهال بربنډوي او پامریکایان افغان بند تر څنګ دا هم وایي چې

په ځواب کې  مریکایانوات یو غړي وویل چې موږ له امریکایانو پوښتنه وکړه چې تاسې ولې داسې کار کوی؟ د هیی
 .)!( کیدی شي بندیان په خپلو حساسو ځایونو کې میخونه او یا بورسونه تېر کړي وویل چې موږ ځکه دا کار کوو

 ل. ل(۱۳۹۰/ ۱۸/۱۰)بي، بي، سي،     
 

یا جنسي لپاره لوڅول  د افغانانوول د شرم کار بولي او څوک نه غواړي بربنډ شي خو د نړۍ ټول خلک د ځای لوڅ
یې ترسره  عمالادلي وو چې دا ډول ناوړه امریکایان د افغانانو په حساسیتونو پوهیمرګ سره برابر دي،  لهتېری 

جنسي عمل یو رسمي بڼه لري، په پوځ کې جنسي عمل ته کول، په امریکایي پوځ کې بربنډول خو یوې خوا پرېږده 
 دې اړه یې فرمان الس لیک کړ.په ولسمشر اوباما رسمي اجازه ورکړه او  د امریکا

زندان ته ورته )کاال پاني( د انګرېزي استعمار د تورو اوبو  ، په هند کېد کیوبا په یوه جزیره کې د ګونتنامو زندان
په ټاپو )جزیره( کې دی چې انډیمان  د نومی زندان د هند بحر (سیلولر)و تاریخی بدنام بدی، د انګرېزانو د تورو او

ښایي امریکایانو به هم د انګرېزي استعماره زده کړي وي یا به انګرېزانو وښودلي وي چې د تورو اوبو په څېر د 
 بحر په منځ کې زندان جوړ کړي.

ګوانتانامو او نورو زندانونو خوشي شوي ډېر هغه کسان چې له بګرام،  د امریکایانو د دا ډول شکنجو پر وړاندې
واکونو په وژلو کې یې ، د امریکایي ځولغچ اخیستنې په موخه له کینې په ډک زړه له طالبانو سره یو ځای ش وو د

 دی. ګرام زندان د طالبانو د تولید اصلي عامله، ښاغلي کرزي په وار، وار نارې وهلي چې د بمرسته وکړ
ز، کې په دې جرم ۲۰۰۲صالحي چې د افریقا د موریتانیا اوسیدونکي ؤ، به کال انجنیر افریقایی دا ډول یو تن 

کړی ؤ، صالحي وایي دا زما د یو ورته یلفون یو خپلوان له سوډان څخه ټ ،کې ز،۱۹۹۸په نیول شوی ؤ چې 
خپلوان ټیلفون ؤ ما ته یې دومره ویلي وو چې پالر یې ناروغه دی چې څوک ورولېږم او ما دا کار وکړ خو ټیلفون 
د اسامه بن الدن ؤ، دغه خپلوان یې په ختیځه افریقا کې د اسامه بن الدن مالتړی ؤ، د دواړو ترمنځ دغه ټیلفوني 

د امریکایي چارواکو د ادعاوو له مخې ریدلي وې او له همدغه وخته د ده څارنه کیدله، اوخبرې )سي، ای، اې( 
صالحي څو ژبې ویلی شوې او د مخابراتو د ټکنالوژۍ یو ماهر انجنیر ؤ خو په افغانستان کې یې جګړې ته زړه 

لس پر ې د الس انجښه کړ، صالحي په کاناډا کې هم اوسیدلی دی او د ادعاوو له مخې د هغو دسیسو برخه ؤ چ
 هواي میدان د بریدونو دسیسه یې تیاروله.

یلفون څخه زنګ ورته وهل شوی ؤ، نو امریکا چې د اسامه بن الدن له ټ چې دا ویل کیږي له صالحي پوښته وشوه
 خو به هرومرو ستا په اړه اندېښنه لرله.

زه الس لرم خو زه بې ګناه وم موږ بیخي سمه ده ډېرې اندېښنې داسې وې چې په ځینو شیانو کې »وویل:هغه 
ډیموکراسي او د قانون حاکمیت غواړو، باید چې امریکا زما د نیولو حکم جاري کړی وای او محاکمې ته یې 

 «مخامخ کړی وای خو امریکایانو داسې ونه کړل.
له یې کړي وه د بوش د وینا په اړه چې د ډموکراسۍ او آزادۍ په هکپېښې په اړه  ۱۱د سپټمبر د ښاغلي صالحي 

 «وویل: محمده درېمه نړیواله جګړه. یو کس راته بوخت وم، په کار دې چېهو په یاد مې »وایي:
ي او آزاد امریکا ځکه په نښه شوي چې موږ:»جورج ډبلیو بوش له بریدونو وروسته په خپله وینا کې وویل

په امریکا برید کړی دی ځکه چې دې عپاره یې هم غواړو، بوش وویل القااو د نورې نړۍ ل دموکراسي غواړو
  .«، موږ به د خپل ژوند الره چېرې هم بدله نه کړوخوښیږيزموږ د ژوند طرز یې نه 

دا ده چې لومړی کار یې دا ؤ چې د امریکایانو دغه الره خو عجیبه  »ي:بوش د څرګندونو په اړه صالحي زیاتو د
 «بهر چلند پیل کړ. هیې بدله کړه او خلکو سره یې د قانون له چوکاټ

سفر مې ډېر خوښیږي په جېن »وایي: ن ته تللی ؤ، نوموړی یې په اړهکلن ؤ افغانستا ۱۹هغه مهال چې صالحي 
 چې د غرونو شا ته وي.  د هغه ځای تالش کوم کې مې راغلی دی،
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زور زیاتي خبرې  په تلویزیون او هر ځای کې د مجاهدینو د آزادۍ د جنګیالو په اړه خبرې کیدې له خلکو سره د
فغانستان ته والړم، زه ډېر خوشاله یم چې چیرې مې هم په ا چې نو فیصله مې وکړهوې مرسته کول مو غوښتل 

 بریدونو کې برخه نه ده اخیستي.
: زما لپاره وېروونکي وه، د یو ډول مذهبي کلتور بڼه یې په افغانستان کې خپل حالت داسې بیانوي ښاغلی صالحي

کمپونو کې زیاتره سعودیان وو او زه ترې یرېدم، مور مې ډېره خپه وه، ما ته یې یو لیک راولېږه، په درلوده، په 
خو یوه وتنو حل شته ې وویل چې په ژوند کې د ټولو تېرشم او راته یاوکړ چې زرترزه کور ته ر ما یې ټینګار

هم نه  ژوندی کولی او جبران یې ل چا وژل دي، ځکه چې بیا یې نه شیرغولی، هغه د ب غلطي چېرې هم نه شی
 .شي کیدی

په  براتو د انجینر په توګه کار کاوه. هغهصالحي په جرمني کې لوړې زدکړې کړي وې او په جرمني کې د مخا
 له خپلو خپلوانو سره د لیدو لپار خپل کور ته تللی ؤ. مورتانیا کېشمالي افریقا په  دداسې حال کې ونیول شو چې 

وروستو خلک هک پک او  ۱۱د سپټمبر د  ته ضرورت لري،تا  ایسو راوغوښتم ویي ویل امریکصالحي وایي پول
پرېشانه دي، باید چې ته ورسره خبرې اترې وکړې او مرسته یې وکړې، هغوی زه بوتلم سترګې یې راله تړلي وې 

ر ژوندی نه شم پاتې هوایي میدان ته یې ورسولم، رپیدم کالي یې رانه وایستل، هغه وخت مې باور کاوه چې نو
 کیدی او چېرې به خپل کور هم بیا ونه وینم.

افغانستان ته انتقال کړ او یې له سلګونو نورو کسانو سره  ، بیاهوه زندان کې ساتنیولو وروسته په ی ې لهیهغه 
 په پوځي اډه کې بندي شو. په کیوبا کې د ګونتانامو ز کال کې۲۰۰۲په  رهباالخ

 پښتۍ وم په وهلو، وهلو یې نږدې وژلینوموړی د زندان د شکنجو په تړاؤ وایي چې دومره وهل ټکول وو چې 
راته ماتې کړي وې سا مې نه شوه اخیستی سا مې تنګه تنګه کیده خو د هغوی لپاره دا هم کافي نه وو، اوبه به یې 

سا مې نه شوه اخیستی خو چې کله یې دا راته  داسې راباندې پرېښودې چې پوزه او خوله به مې له اوبو ډکه شوه
وویل چې مور به مې وتښتوي او جنسي تېری به پرې وګړې نو بس همدغه وو چې هر څه مې ومنل چې څه یې 

 رانه غوښتل هغه مې ومنل.
زه یې په ویلو شرمېږم، یادیږي مې چې د سعودي عرب :»د امریکایانو د ځناورتوب په اړه وایي ښاغلی صالحي

موږ وخندل ورته ومو ویل: څه  یې وویل: جنسي تېری ورباندې شوی دی. زنداني راغلو او ژړل یې، موږ تهیو 
وشول که یوه ښځه درنږدې شوه پرېږده، بیا یې راته وویل دا څومره ټکان ورکوونکي او دردوونکي خبره ده چې 

 کوې.  بې عزتۍ احساس به درباندې په زوره جنسي تېری وشي، ټول عمر به ترې کړېږې ډېر د کړاؤ او
 کاله یې په زندان کې بې له کوم رسمي توره تېر کړل. ۱۵صالحي څلور کاله هېڅ قانوني وکیل نه لرلو، 

ما ټول بښلي دي زه نه غواړم چې زما له کبله دې څوک په زندان کې یوه ورځ »په پای کې ښاغلی صالحي وایي:
د حقونو  وشي د هغوی دو سره دې دروند چلناو افریقې خلک یوازې دا غواړم چې د موریتانیا ،هم تېره کړي

 ز(۲۰/۲۰۲۱د مارچ  د ګونتانامو زندان عني شاهدبي، بي سي: )«  وشي. دې درناوی
 

چال چلند  اوبدنام زندان ټول مقررات  ګونتانامود جورج بوش د 
 د یویشتمې وونکي بڼه ده،یوه ظالمانه او وېرد دولتي ترهګرۍ 

حقیق ت دامریکایانو د  له زندانیانو څخه کې دؤرپه  پېړۍ
 هېواد کې نه تر سترګو کیږي څرنګوالی د ځمکې پر مخ په یو

چې دا د امریکایانو لپاره د شرم نښه ده او په تاریخ کې به د 
تور  یود انګرېزانو د تورو اوبو زندان په څېر د امریکایانو لپاره 

ولسمشر یکایان او شي، په دې خبره ډېر امر داغ په توګه پاتې
 ولسمشر هغه مهال چې بارک اوباما د امریکااوباما هم پوهیږي، 

 ټړلو فرمانومړۍ ورځ د ګونتانامو زندان د ل کار په لد خپ شو،
الس لیک کړ او د تحقیق په جریان کې  د یو کال په موده کې یې

په اوبو کې ډوبول، په وهل ټکول، جنسي تیري، لکه  ،د بوش د وخت ټولې ترهګریزې شکنجې له بندیانو څخه
تر سره کیدل بند کړل او له خوا  (سي، آی، اې)د چې سپیو او نورو برېښنایي وسایلو ډارول او داسې نور 

د  ورځو پورې وځنډیږي. ۱۲۰امر وکړ چې د ترهګرو په نوم دې ټولې پرېکړې تر  ولسمشرۍ د لوړې په ورځ
  شوی او یو شمېر بندیان اوس هم په کې دي. ګونتانامو زندان تر اوسه پورې نه دی تړل
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 
 

 .نور بیا..
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