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!يو ډير زړه دردونکی خبر    
 

ی  پا ار« د کاناډا مشهوري ور و س  يی  يو ډير خواشينونکی راپور خپور ک چی عنوان١۶ د جون پر ٢٠٠٨د » ورن
وره ، مه وايه «  : ئ دا راپور په دې ډول د. ئ خبر يال يی هم ريک ويس هي د. ئ د» مه ورته   

کان  ې نه د ما بعده ذهنی  يانو ته مشوره ورکوي چی دج له امله هيواد ته (      ) يوه قاضی عسکره چی هغو پو
ی وايی چی هغه کاناډايی عسکرو ته چی په افغانستان کی وظ يفه اجرا کوي، د خپلو لوړو افسرانو لخوا امر راستني

ي ک« چی په خلکو کی پر جنسی حملو باندی ئ سو ي پ ی، وايی چی . ئ»ستر دا قاضی سربازه چی ژين جونز نومي
ما په دې وروستيو کی داسی يو عسکر ته سال مشوره ورکوله چی هغه ويل ما د يو افغان عسکر لخوا پر يو هلک باندی 

و وليدپئ جنسی تير . او بيا می خپل مافوق آمر ته پدې اړه راپور هم وليکیئ ه خپلو ستر  
ايی  کمشر راته ئ ته به رسول سو» لوړو مراجعو« دا د خپل مارچ د مياشتي په راپور کی چی  وي، وايی چی زما پ

يانو ته دخپلو لوړو قوماندانان لخو هدايت سو ي « باندی چی پر دغه جنسي تيري ئ وويل چی کاناډايی پو ي پ ستر
ی واب هي تر السه نک. » ک . جونز د دې راپور   

ي، خو هغه  اني ک يان وايی چی نورو عسکرو هم عينأ ادعا و قاضی پو په داسی حال کی چی د کاناډايی پوځ 
ه خبر د ا د دې وايی چی د ملی دفاع د وزارت قاضيان استد الل کوی چی کاناډئ کاناډايی لوړ افسر چی پدې موضوع 

که چی هي کوم عسکر هم رسمأ شکايت نه د نو وظيفه نه لري دا  روي دغه افسر وايی . ئکئ دعوو د سپينولو يا 
ی « چی  ي پ و، نه دا چی پر هغه ستر دا د خندا وړ خبره ده، موږ اخالقی او اصولی مسؤليت لرو چی دا تعقيب ک

که چی دغسی کار به د افغان حکومت سره زم و، دا  یک من ک موږ بايد په افغانستان کی د . وږ کار نور هم ستون
ی ر کار وړ  و چی د نورو د  » .هغو خلکو سره مرسته وک  

ی قاضی  ه اعتبار ورکوي چی د » تراويس شاوتن«يوه آزادانه ادعا د کاناډايی پو ي بيان ته   د سپتمبر ٢٠٠۶ذک ک
يو پوری يی په افغانستان کی و٢٠٠٧خه د  ې او فعأل د  تر لوم خه د مابعده (      ) ظيفه اجراک ې  يعنی د ج

کان په تکليف اخته د . ئذهنی   
ل چی ويل يی ده د خپل سفر پر مهال د  ی يوې کيسې د شاوتن لخوا د هغه تور جزءيات خپاره ک پا ار ور په شنبه د س

وان هلک باندی جنسی تير و ليدلي چی د اوريئ افغان ملی اردو د يو عسکر لخوا پر يو  دلی او بيا يی په خپلو ستر
يدل خه دباندی راوتلی او  ای ډير زخمی و او کولمې او مقعد يی د بدن   په ٢٠٠۶د ئ دا تير. هلک اړونده 
ر په شل کيلو مترۍ کی وسو دې يعنی د کندهار د هوايی ډ ی قاضی . وروستيو کی عملياتی اډې ته ن جو «يو بل پو

ی په پيتاواوا » جونز و کاناډايی پو ه کی نورو ته د  ی قاضی تير دوبی په خپله نوبتی غون کی وويل چی يو درېيم پو
ت په هکله هي  ته چی تر اوسه يی د دغسی تيريو د تم پوليسو لخوا د اړونده موضوع د فيصله کولو سره مرسته وغو

ي ه. هم نه دي ک خه ډډه وک ی قاضی د تفصيالتو  وند انتقادي برييان ويلف. دغه پو ی برخه کی د ليبرال  رټ، په پو
تي چی د جنسی تيريو په هکله پر خارجه وزير ډيوي ايمرسن باندی فشار  خه غو وندی لويانو  وايی چی ما د خپلو 

ي ای ورک تنو په برخه کی هغه ته  ی د پو ي او د نن ور اني . تصويب ک ډيري جدی او « ويلفرټ د شاوتن ادعا
ي» پريشانونکي . وبللې او وايی چی کاناډا بايد د دې تورونو په باره کی افغان حکومت ته يوه ديپلوماتيکی يادونه ولي

تنی الندی راوستل سي« : وايی ئ د وک چی وايی دا د کلتوری تفاوتونو خبره ده، نو بايد تر پو » .هر   
خه خبر د انو  واکونو ويندوی تورن پاول دوسيت وايی چی پوځ يوازی د شاوتن د ادعا او غواړي چی ئ د کاناډايی 

ی ني نه دي سوي. صرف هماغه تحقيق ک روي شاوتن تيره مياشت د ملی . دوسيت دا نه وايی چی ولی پخوا تردې 
ه دا تي ې ته د شاهدۍ په تو لو دروازو تر شا د کېمرې . وئ بيان کئ ردفاع په اړه پارلمانی فرعی کومي دا شاهدي د ت

. په توسط ورکول کيده  
مخکی لدې چی د افغان چارواکو سره داسی يوه مًسله مطرح سی نو د هغې په اړه « دوسيت په يو ايميل کی وويل چی 

ايی افغان چاراک. بايد خاص اضافی معلومات موجود وي نو اتهامونه  ي د خپل افغانی قانون له په هر حال، د دغسی ک
ی » .مخی حل و فصل ک  

ومارنی د مقرراتو له امله په دغسی قضيو کی د مداخلې  واب کی چی که کاناډايان د خپلی  تنی په  دوسيت د دې پو
ی تحقيق عمومی هدف داد ه سی ، ليکی چی د پو واکونو لخوا د ئ خه منع ک ی  چی د خپلو عملياتو پر مهال د پو

خه  و . کار وانه خيستل سیزور  يان په هره درجه او رتبه چی وی، داسی روزل سوي چی د مهمو پي ول کاناډايی پو
ي، نو ضرور بايد لوړو افسرانو ته  ه وی چی حل يی بايد تر دوی لوړ افسران وک په هکله خصوصأ که هغه داسی پي

ي » .خبر ورک  
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رينر وايی چی د رمن ستيفان  ی، د هغه پر کيسه باور لری، او زياتوی چی ده د يو بل هغسی د شاوتن سره ږغيدلئ ډ
ي چی ادعا کوي چی د ک مت يو تيري شاهد د رينر د يو برتانوی عسکر سره . ئکاناډايی عسکر سره هم خبري ک

وان هلک په داسی حال کی وليد چی د يو افغان عسکر لخوا تر جنسی تيري  هم ږغيدلی او هغه ورته ويلي چی ما يو 
ه لرله . الندی و چی زموږ لوړ افسر  هلته  د افغان اردو د افسرانو سره غون  

د جنسی تيريو تهمتونو کاناډا د سيمه ييز افغان حکومت سره په يو اغزن دري کی درولې ده او دا د هغو تيرو 
ې نه  ما.ايس.ی.مأموريتونو خاطرې بيا را تازه کوي چی د کاناډايی عسکرو پی کان يی ډي يعنی د ج بعده ذهنی 

. و ئ نور هم ډير ک  
کان مشاهده سو چی دوی نه  ې نه مابعده ذهنی  يانو کی هغه وخت د ج ينو پو په بوسنيا کی تر وظيفې وروسته په 

و يی ليدل، مخنيو و د عسکرو لخوا د جنسی تيريو چی په ستر ودل کيدل تر  ی وای ئ پرې متقاعد جنرل روميو . ک
کان االير هله په  ې نه د مابعده ذهنی  ه د ج رو ملتونو په (      ) ه تو ه چی مل  کی د راوندا ١٩٩۴سره مقابه وک

لو مخنيو ت کی د ده د هلو ت او بند . وکئ د عامی وژنی په تم  
ی عينی راپور  پا ار د ور و س ورن رانه لوستونکې، داو د  و خارجی عسکرو . ه  ی وې چی  دا خو صرف هغه پي

و ليدلی وېپ ی رژيم په خپله . ه ستر وډا ران افغانستان ته دغسی په اصطالح ملی اردو ور جوړوی؟ آيا  آيا دا اشغال
ی؟ آيا دا هغه ملی اردو ده چی د جوړولو لپاره يی شل مليارډه ډالره ضايع سوي دي؟ آيا  دغه غير ملی اردو سره نازي

ی رژيم مشر ته به د ئ  خپل ناموس تيرپه دغسی اردو سره وطن ساتی چی هغه په خپله پر وډا ايی د  او تجاوزکوي؟ 
انه او وطنپرستی ثابته وه چی بی اختياره ږغ ترې راووت چی  کاشکی طالبان زما « خپلي اردو همدا وفاداری او مي

والسالم . اللهم اشفل الظالمين با الظالمين .  » عسکر وای   
  


