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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م١٩/٠٤/٢٠١٠                                 ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

  در وقت غير مناست در قرارگاه غير مناسب
   )سويس( گوانتانامو که کانتون يورا  محبوسيناز دوسيه ای برادران اوی غوری

   به آنها می خواهد پناهندگی بدهد
  

 بر رسیدر حال  را  گوانتانامواز" اوی غوری"قبولی دونفر  ، با وجود پروتست های چين،کانتون درسويسدولت و 
  دونفردوسيه ای مربوط که از طرف امريکا به اختيار گذاشته شده است تصوری از شروع مبارزۀ مقاومت. می کنند

 . را ارائه می دارد و نه از افراطيان اسالمی را
 

   
  . بم های ناتو به توره بوره پرتاپ می شوند: ٢٠٠١ دسمبر ١٦

  .در اين جا هم اوی غورهای گوانتانامو تحت تمرين بودند
  

 به پناهندگی درسويس قبول گرديده و در ماه مارچ به اين کشور رسيده ی گوانتانامو دونفر از اوی غوری ها:يادداشت
  .به رشتۀ تحرير گرفته شده و شاهد سرنوشت از دونفر محبوسين گوانتانامو می باشدنوشتۀ آتی قبل از آن . اند

  
  سيمون گمپرلی: راپورتر

  
اظها آمادگی نموده دونفر اوغورهای محبس گوانتانامو را پناهندگی بدهد، دپلوماسی ) سويس(از وقتيکه کانتون يورا 
ريستهای را پناه می به سويس اتهام می بندد، تروپيکينگ . دن مناسبات جانبين، اخطار می دهدچين از به سردی گراي

 جنوری کميسيون امنيت سياسی مجلس نمايندگان ملی ١٢به روز سه شنبه . ست تحريم يونو قرار دارنددهد که روی ِل
  . موکول گرديدمجلس سنابه اين پناهندگی را رد کرده و تصميم اخير 

  

  در افغانستانتمرين 
  

 در يک دادخواهی توضيح دارند که چرا اين ها  قسمت از محبوسين در گوانتانامو توانستند٢٠٠٥و ٢٠٠٤در سالهای 
نوت برادران بحتيار و آرکين مح.  اندمقصر نيستند و در حال جنگ در افغانستان قربانی اشتباه يا آدم فروشان گرديده

  .مات سويس ارزيابی گرديده و قابل قبول در پناهندگی شناخته شده انددر اين جمله می باشند که از طرف مقا
وقتيکه بمباردمان شروع گرديد من در قرارگاه تمرين « : در برابر قاضی نظامی از بحتيار اين پروتوکول وجود دارد

عهده کی اه را من نمی دانستم کی رهبری قرارگ. بودم و همه برای نجات جان های خود در تپ و تالش افتيده بوديم
از اينکه اين ها به طالبان يا . ها بودنديولی آنهايکه مرا تمرين می کردند، اوی غور. دار است و کی آنرا تمويل می کند

قرارگاه نامبرده در افغانستان در منطقۀ قلعۀ کوهی توره بوره، » .ار تباط داشته باشند، به کلی نمی دانستمالقاعده 
قراريکه بحتيار بيان می دارد .  سنگر گرفته بودند، قرار داشت٢٠٠١القاعده، اخير سال  طالب و جويانجائيکه جنگ

من در « :او اعتراف کرد. ، آمادگی می گرفتند کيسينگيانن، ها برای جنگهای مسلح در ميهن شایآنجا اوی غور
  ». آشنائی حاصل و همچنان تمرين جسمی می آموختم)٤٧آ کا (ماشيندار کالشنيکوف 

     :در زمينه انگيزۀ دينی داشته باشد صفحه ای سر تا پا رد می کند که ٢٧در پروتوکول . ر مسلمان سنی استبحتيا
ها و ياز اين رو هم از هيچ ارتباطی بين تحريک مبارزين آزادی اوی غور. من هرگز از القاعده چيزی نشنيده ام«

 ست که نظر به کوشش چين درِل)ِاتيم(کستان شرقی از بحتيار نسبت به تحريک اسالمی تر» .القاعده آگاهی ندارم
حکومت چين در پروتست خود . بود" نه"جواب او مانند برادرش درشناخت آن، . پرسيده شدتروريست ها جا دارد، 
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بعضی از منطقه شناسان حتی . که کمتر شناخته شده است، اشاره می کند" ِاتيم"عنوانی برن، مرکز سويس، به
  . می کنندرا نفیموجوديت آن 

 تذکر دومحم در دوسيۀ مربوط به صورت اشتباهی قسماً  نام فاميلی آرکين(وت برادران محننظر به بيان خود شان 
بحتيار ميهن خود را نظر به  .در جملۀ مبارزين مقاومت اوغوری شامل گرديده اندکمتر يا بيشتر تصادفی ) يافته است

 ٧٠٠با . تا در يکی از کشور های بيگانه حيات جديدی را آغاز کندفشار های از طرف چين ترک کرد و می خواست 
به وی مشوره داده شد تا در افغانستان به مقاومت مبارزين اوی . دالر در قزاقستان و پاکستان گذاره اش مشکل بود

  .ش به توره بوره رسيد اماه قبل از حبسشش او . غوری بپيوندد
او می .  به کمپ تمرين رسيده است م ٢٠٠١به گفتۀ خودش، در سپتمبرسال  سال دارد، ٤٥برادرش آرکين که امروز 

بعد از بمباردمان هردو برادر به سمت . يد، بعد اينکه او به خانه تلفون کرده بودآ جوی بحتيار بر وخواست در جست
 گذشته به دبحتيار توانست از سرح. آرکين بدست اتحادشمال افتاد و به امريکا فروخته شد. های مختلف فرار کردند

  .پاکستان برسد ولی آنجا به سرنوشت برادر خود گرفتار گرديد
بازگشت  آنها . ، داده شد)بايد آزاد شوند(» cleared for release« وت ها در گوانتانامو هويت  به محن٢٠٠٥در سال 

 راپور دادند که بعد از بازگشت به چين یاوی غوری هايدر برابر محکمه از . هيچ صورت قبول نداشتندبه چين را به 
. تسليم نداده اندبه چين امريکا تا حال هيچ يک از محبوسين اوغوری گوانتانامو را .  شکنجه و يا هم اعدام شده اند

 نفر از جمله ١٢ل گذشته جزيرۀ بحرجنوب ، پاالو، در خزان سا. بسياری از ايشان در کشورهای ديگر پناه يافته اند
  . نفر اوی غوری محبوسين گوانتانامو را به پناهندگی قبول کرد١٣

  

  پروبلم های صحی
  

 بيان نمايندۀ حقوقی وی نظر به. آنکه باقی مانده بود آرکين بود که دولت جزيرۀ پاالو نمی خواست به وی پناه بدهد
ادارات دولتی سويس اين موضوع را طوری ديگری قرار معلوم . ل آن شناخته می شد اش دليحالت روانی) يک خانم(

. که در امريکا  در اين زمينه به تو ضيحات مفصل پرداخت، يک طبيب نيز شامل بودهيئت در . قضاوت می کردند
ادغام همچنان تشخيص امکانات « :در يک اعالميۀ رسانه ای نوشتلی و پوليس ددر ماه دسمبر دپارتمنت ع

  ».و حالت صحی هيچگونه مشکلی ايجاد نمی کند) اينتگراسيون(درجامعه
 بهرصورت دوسيۀ .شتر صدمه رسانيده اند نسبت به برادرشيمعلوم است هشت سال در گوانتانامو به آرکين محموت ب

 برخالف .کردآرکين اکثراً  پرخاشگر بوده و از هدايات قاضی اطاعت نمی . محاکماتی مربوط گواه اين مطلب است
  .برادراش مصمم و موئدبانه از خود دفاع  می کرد

در يک يادداشت محکمه تذکر رفته است که محموت ها در يک بغاوت محبس که در آن قوای امنيتی با مواد خوراکی 
او . ود تهديد کرده ب راندازی پرداخته و ديگر محبوسينآرکين به دست ا. د، شامل بوده اندو مواد فضله پرتاب می شدن
اگر من مقصر هستم بايد به جزای خود برسم و يا به من « .  گذشتانده استقفلیکوته  ردرا از نگاه دسيپلين وقت زياد 

اين » .در غير آن کوشش کنيد هر چه زود تر قضيۀ من خاتمه پيدا کند. چه مدت را در قيد بگذرانمکه بگويند 
  .ده است دااتضن جوابی بود که آرکين محموت به قطويلتري

  

  ناگوارترين قضيۀ محاکماتی حکومت اوبامه
  
  :نگاشته شده است  ازطرف سويسنوشتۀ ذيل قبل از قبولی دو نفر اوی غوری 

هردو برادر آرکين و بحتيار محنوت که برای قبولی شان کانتون يورا آمادگی دارد، برای حکومت امريکا از اهميت 
شان پيدا گردد، نه تنها ادارۀ اوبامه در مسدود نمودن قرارگاه اي هادن ب برای پناه دیاگر کشور. خاص برخوردار است

يک قضيۀ جنجال بر انگيزعدلی به پايان گوانتانامو يک قدم پيشتر است، بلکه بيشتر از همه از نظر سياست داخلی 
  .رسيده است

عد از ديگری از اتهام دشمنی در ها در گوانتانامو تعلق می گيرند که يکی بي نفری اوی غور٢٢اين برادران به گروپ 
 اجازه يافتند به البانيا پناه ببرند؛ چون برای ٢٠٠٦پنج نفر از ايشان در سال . برا بر امريکا برائت حاصل داشته اند

. در امريکا به آزادی برسندبه اقامت باقيمانده کوشش کردند از طريق محکمه  نفر ١٧ديگران راه حلی پيدا نمی شد، 
 به اين خواهشِ  فوق العاده گوش داده ولی در محکمۀ باالتر ٢٠٠٨ع متحدۀ امريکا در اکتوبر يک قاضی اضال

حکم ستره محکمه الی ماه . اکنون بايد ستره محکمۀ امريکا در زمينه فيصلۀ اخير را صادر نمايد. مسترد گرديد
در سابقۀ موضوع از اهميت زيادی مستحق شناخته شوند، اين قضيه ها  یاگر اوی غور. جوالی انتظار برده می شود

همه محبوسين به ها را بلکه ينه تنها گروپ اوی غورگرديد حکومت امريکا مجبور خواهد . برخوردار خواهد بود
  .  بدهدگوانتانامو که در برابر شان اسباب حبس وجود ندارد، بايد در امريکا اجازۀ اقامت
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، برای همه اوی اين محکمه خواهیحکم  ی اعتبار ساختن برای بجای تعجب نيست که حکومت امريکا می خواهد
 نفر از محبوسين را پناه دادند؛ ٦ الی ٥ در ماه های اخير "پاالو" و "برمودا" .  کشور پناهنده سراغ کند،هايغور

صرف برای آرکين محموت تا حال هيچ کشور .  برای شش نفر ديگر دعوت پناهندگی را صادر نموده است"پاالو"
  . از همين لحاظ فيصلۀ سويس در امريکا دقيقاً  انتظار برده می شود.  سراغ نگرديده استپناهنده

  
  پايان

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


