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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال پ: يادښت    ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب

  

 ٢٨-٠٣-٢٠١١  نيټه                                 ابراهيم نعيمی :ليکوال

 خوله نژدی ده ښامار سرمايداری نړی د د
  شی) وشليږی(چی سره مسله

 
ټوټی  ماته وخوړه او شوی ده ځکه پخوانی شوروی اتحاد) قطبی(کلونوکی نړی يو څو په وورستيو! ګرانوهيوادولو

 . کي اړخوپه اصطالح خونړی امپرياليزم ته پاتی شو د) ډګر(ميدان. ټوټی شو
لومړی په ) چل(وکاروله، دا ځکه چی داکانه  په مانا دشليدونو) مسله(کنه کی يوه کندهاری اصطالح ماپه خپله لي

 .ضرورًاکيږی) چل(به داکانه پخوانی شوروی اتحادوشوه، اوس داسی معلوميږی چی په امريکايانو
 د خوانی شوروی اتحادداهغه کلونه وه چی پ. کلونه راپه زړه کوو ) ۵٠ ـ ۴٠( وروستی . پيښوته نه ځو ډيری پخوانيو
چکسوالکيا، دالتينی . خيالی نړی ترنامه الندی خوله دومره وازه کړه چی هرهيوادته يی خوله اچوله سوسياليزم د

 په پای کی پرافغانستان په ډيره سپين سترګی دټولو امريکی هيوادونه، په عربی نړی کی څه ناڅه الس وهنه او
ګولی تيرول دومره ورته ستونزمن شوه چی په پای کی خوله کش دی غټی  د. موازينوپه خالف بريدوکړی نړيوالو

پاړسی ژبوپه  د. شو) مسله(کشولوامکان نه وترڅوخوله وشليده يانی ټول سيستم سره خولی د د کړه، کش کړه، نور
امپراتوری ونړيده نوځکه نړی يو لوی ښامارته بيله دی چی دچانه  شوروی اتحاد د). شد باد پرخچايش باد( اصطالح

  .پاته شوهوډارشی، 
داکتاب . پاڼی) ۴٢ ـ ۴٠(کتاب ) تاريخی لويدنه(حصين د  ښاغلی شاه محمود د ولولی په دی اړوند

 .  په بريښنايی کتابتون کی لوستالی شیnahimi.dk/pashtoد
ديوال ړنګيدل ېې سمبوليکه نښه  برلين د سره چې د او سوسياليستي بالک په را پرځيدلو دشوروي اتحاد دوخت  ...«

چټک  دموکراس او ګلوباليزم يا نړيوال کيدو پانګوانې نړۍ په ګټه پای ته ورسيده او د  سړه جګړه دشوه نوره
همدغه وياړ او .   انحصار هم تر ټولو مخکې متحده اياالتوته ورپه برخه شو،،وياړ،،دغه  د. تاريخي دور راورسيد

وله موکراسي او نړيوال کيدل ېې  دې توګه داو په .  انحصار متحده اياالت د نړۍ بې سياله واکمنتوب ته را وه
ناتو تر نامه الندې يواځې په پخوان  دغه د ملتونو وينو او شتو ته تږي ماشين د .جګړييز ماشين ته ور وسپارل

دغه لړۍ يي آن د قفقاز په سيمه کې پرتو  برلين په شان بې شميره ديوالونه را پورته کړل او يوګوسالويا کې د
دغو دوو  وسيله شوه او نه يواځې د پوځي تيريو غه وتلې نشه پر افغانستان او عراق دبريو د د .خاوروته ورسوله

تاريخې شته والی او جغرا فيايي جوړښتونه ېې له سخت ګواښ سره مخامخ کړل بلکې دادی دغه لوبه دټول  هيوادونو
دآسيا (،،  د پخوان سيتو، د هند او چين پولوته ور اوړي او له هغه ځايهپاکستان له زړه تيريږي بشريت په مخکې د

 ”.زيارت ته رسي )جنوب لويدي هيوادونو
وران له ټولو تر خو او دردوونکو حاالتو سره  د )که جګړه ورته وويل شو(واقعيت خو دادی چې د سړې جګړې 

اوسني  حالت په  دريمې نړۍ د خوارو اولسونو لپاره په ځانګړې توګه د سره د بشريت له پاره په عامه توګه او د
يوه اړخيزه  .يو نړيوال بيالنس ترسترګو کيده ځواکونو هلته د .له دومره بيساری دردوونکی او ويره وونکی نه وپرت

ساني حقوق په هکله ان ټولنيزو ،هر ډول فردي ، کنوانسيونونه دې نه وه، بې شميره نړيوال قوانيننړۍ واکي شون
واو ماشو  سان وژنې اوان ، د سياسی او مدني آزاديو د خوندي ساتلو، دپريکړه ليکونه زندۍ کولو د مخ نيولو او د ښ

 .داسې نورڅه لږتر لږه د کاعذونو پر مخ را من ته شوې وو  نړيوالې پريکړې او مانو د حقوقو او بسيا ينې له پاره
وسله والې  سيال  .مخالفت  سره مخامخ کيدونکی و وردانګل له نړيوالې کرکې او يواړخيز هغه  وخت پر اولسونو

 ».قوانينو او مقرراتو هم يو څه ارزښت درلود نړيوالو .څه ترڅارنې الندې وېهم څه نا
د پورته بيان . ګولوهضمول په يوازی توګه ستونزمنه چاره ده ټولوغټو په دوران کی وليدل چی د د خپل ژوند موږ

توپه يوه امريکی متحده اياال په وروستيو کلونوکی د. وروسته به دالوی ښامارهم سره شليږی يا څخه ښکاری چی ژر
په دی بهانه چی عراق اټومی وسلی لری په عراق بريد . ته الس واچاوه وخت کی په مختلفو بهانومختلفو هيوادونو

دی پوښتنی په جواب  د په بريدکی ښکيلو لورو. وروسته څرګنده شوه چی اټومی وسلوهي شتون نه درلودی وکړی او
خوښ  ری قانونی نه وو؟ ځواب يوازی دادی چی موږغي دا بريد کی چی اټومی وسلی په عراق کی شتون نلری ايا

ه يووړ د صدام حسين مو يکتاتور يوچی لوی د  .من
عراق  پلمه د بريدکولو پخوانی صدراعظم وپوښتل شوچی اياځان مالمت نه بولی چی د برتانيا څوموده مخکی د

ه يووړ د تورموده جواب بياهم هغه ووچی څومره ښه ووچی يولوی ديکتا پرخاوره په بنسټيزه ډول غلطه وه؟ د . من
باغ څخه يی انګور په پټه شکول،  يو کوم وخت يوځوان چی پيسی نه درلودی د« : دلته غواړم يوولسی کيسه بيان کړم

په پټه شکوی؟  ځوان څخه يی وپوښتل چی ولی زماله باغ څخه انګور د. ځوان يی ونيوی ناببره باغوان راغلی او



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب

ځواکونه عينی چل کوی، ته يوڅه   دنړی زبر»؟لی نه رانيسیځوان ورته وويل چی ته ولی خپلی ميرمنی ته څپ
 هغه دموکراسی چی جورج بوش عراق ته غوښته  بيله دی چی نوريی وڅيړم، ترلمر. پوښتی دوی بل ځواب درکوی

ای هيوادو. عراق ښکلی هيواديی په کرونده بدل کړی روښانه ده چی د څخه  نوروهيوادونو نړی د وچی د دومره ب
که ترافغانستان ورتيرشو، . ورځی سباکوی لوږی اوبی امنی شپی او تله ولی اوس يی خپل ولس دکارلپاره ور خلک د

ه کتنه وکړو يو  :ځل به ليبياته لن
   :معلومات وړاندی کړم لن په اړوند ژوند مشرمعمرالقذافی د د ليبيا ډول د موضوع ترپيل نه مخکی غواړم په لن د

حکومت واګی  د ليبيا کال کی دز١٩۶٩په  دلی دی اوجوالی په مياشت کی زيږي  زکال د١٩۴٢مشرد ليبيا د« 
انقالبی  د ليبيا ترهمداګړی د او .تريوفوځی کودتاه وروسته ترالسه کړی يانی شاهی نظام يی په جمهوری بدل کړی

. په انګليستان کی هم فوځی زده کړی مخته بيولی دی نوموړی فوځی زده کړی لری او. مشرپه حيث دنده مخته بيايی
يافوځی رتبه ورنکړه ولی ځان  ځان ته يی کوم سياسی او پرلومړی نيټه يی کودتاه وکړه او ر زکال دسپټمب١٩۶٩ د

قذافی کور بمبارد  مه نيټه د) ١۵(اپريل پر زکال د١٩٨۵وخت ولسمشر رونالد ريګن په  د. انقالب مشروګاڼه يی د
په .  کسه ووژل شوه٣٠ًا بيګناه خلک تقريب نور او کړی البته مختلفی بهانی يی ورته کړی وی ولی قذافی ونه وژل شو

. ايټاليا صدراعظم وقذافی ته ورکړی وه چی اوس يی داخبره لوڅه کړه د بمباريوخبر امريکی د زړه پوری داده چی د
ښکلی نجونی دی چی ) ۴٠(قذافی باډيګارډانی  بله په زړه پوری خبره داده چی د. مرګه څخه وژغورل شو د ترڅو

بريدکی  په يوه ترهګريز. ری دی چی دخپل مشرلپاره ځان قربانی کړیدوی تيا. په ډيرښه ډول تمرين ورکړه شويدی
   .قذافی بچ شو قذافی په مخ کی ځان واچاوه ترڅو هغه مړه او څخه يوی نجلی د دغونجونو د
 ١:اشغال لپاره ولولی د هيوادونو سرمايداری نړی چلونه د د

ټ يرغل وکړو نو د امريکا د کانګريس د ويک، پر ، د امريکا په ټونګ، ياني هغه وخت چی عراقي قواو کي١٩٩٠په 
بشر د حقوقو کميسيون ته يوه کويټی نجلی د نايريې په نامه راوستل سوه او دې نجلی دا ادعا وکړه چي دا نرسه ده او 

 تنه ډېر واړه ١۵د کويټ په العدن روغتون کي ئې وظېفه اجرا کول او دې په خپلو سترګو وليدل چي عراقي عسکرو 
کي وويشتل او وئې وژلکوچنيان له ز د جګړې تر  ...انګو را واخستل او په ډېره بې رحمی ئې پر ډبرين فرش له م
ال هم په  درې مياشتي وروسته خبره رسوا او دا ثابته سوه چي پېغلي نايريې د خپل ژوند حتا يوه روځ –ختمېدو دوې 

او د   د سفير لور او په همدغه هيواد کي زېږېدلې ده، نرسه نه بلکه په امريکا کي د کويټکويټ کي نه ده تېره کړې
، د امريکائي استخباراتو په مصرف تمرين ورکړه له خوا هيل اين نالټن ائي کمپنئامريک  څومياشتو راهيسي د 

  .وو چي دا ښکرور درواغ ووائي  ی سو
ګی يی بياهم ښاغلی شيريحی په ولی يوه سپين ستر. دالندی کولولپاره ډيرچلونه په کاراچولی دی داځل يی دليبيا

  :همهغه ليکنه کی داسی بيانوی
دوی د څو روځو راهيسي يو عکس . خبري اژانس يوه جعلکاري رسوا سوههمدا اوس چي زه دا ټکي ليکم د رويټر د 

خپور کړی او دا ادعا ئې کول چي په دې عکس کي په بن غازي کي د ليبيا د حکومت له خوا وژل سوي 
دا عکس په حقيقت کي د .  ټولو مهمو رسنيو له خوا خپور سودا عکس د نړی د تقريبآ.  ليدل کيږي انسانان  ١٢٠٠
کي اخستل سوی او د ابوسليم د زندان کي د بغاوت  بن غازي نه بلکه په تري پولي.  دی٢٩ د جون د مياشتي د ١٩٩۶
 زموږ دا پورتنی ادعا ی نور اسناد چيزما پر فيس بوک دغه عکس او ځين .دغه بغاوت د وژل سوو عکسونه دي او د

   . کال په شاني پر درواغوبنا دئ١٩٩٠، دا ځل هم د د امنيت د شورا تصميم. ثابتوي سته
دايم لپاره  دولت مشران غواړی خپل واک د عربی هيوادونوکی د په دی کی شک نه شته چی په يولړافريقايی او

 دغو د امريکا وګوروهمدغه لويديزه هيوادونه او که په رښتيا. کړیاوالدونوته انتقال  دارث په ډول يی خپلو وساتی او
پريمانه  تيلو په بدل کی يی د دغه چوپړ دوی په چوپړکی وه ځکه د لپاره ډيرکلونه د اومالتړ د ساتلو ديکتاتورانو

تفريحی ځايونه لری، ولی  د لويديزو هيوادونوکی قصرونه او نورو ډيری شيخان په امريکی او. چينوته السونه ازادوه
 او دسعودی عربستان پاچا(ښه بيلګی يی  .تيلوچينوته ازادوو دوی الس د دغه زورواکان تراوسه چوب وو، ځکه دهم

ډګروال  ولی د. نومونه يادوالی شو) دترهګری په ليکه کی داسامه بن الدن شيخان او اماراتو کورنی يی، د
 کله چی ډګروال قذافی واک ته .پخوانه چندانی ښی اړيکی نه درلودی د امريکی متحده ايالتو معمرالقذافی سره د

نارضايتی سبب ګرځيدلی  کيدای شی چی دنوموړی داعمل به دامريکی د. تيلو منابع يی ملی اعالن کړه ورسيدی د
  :پام وړدی علت هرڅه چی دی په روان حالت کی څوټکی د. وی

  .الس ور پکښی نه درلودی بهرنيانو ولس ناخوښی وه او ارامی د داسی به اټکل وکړوچی روانی نا
په رښتياهم . وسلوپه کارولوبدل شوه لخواحاالت دومره ترينګلی شوه چی سوله ايز الريونونه د لورو دواړو د

يوال له کومی دومره  پوښتنه داده چی امريکه او. خپل ولس باندی ډيره نارواچاره ده معمرالقذافی بريدپر ورسره ان
 کړنی د سرتيرو د دغوتيری کوونکو. ی دیشفقت هوډيی کړ رحم او پرولس باندی د ليبيا انسان دوسته شوه چی د

منع  بمبارد الوتکو داښه خبره وه چی په ليبياکی د. انسان وجدان ته تکان ورکوی افغانستان پرولس باندی د عراق او
                                            

 . ويبپاڼی ته مراجعه وکړی nahimi.dk/pashtoدليکنی دبشپړلوستلولپاره د. دشيريحی ليکنه ـ  ١



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب

 يوچا د داعجيبه ده چی .خبروته رابلل شوی وای په واسطه سولی او واکانو زور شوی وای دواړه لوری دهمدغو
 ليبياخاوره د څه لپاره د د. داسی کړنه به هي انسانی ماغزه ونه منی . کویپرراخوشی نور السونه ترشاورتړی او

 ليبياپه ولس اړه لری، همدا خلکوده هرڅه د دوی د د دالوتکو په واسطه بمباره وی؟ ليبيا کښتيوڅخه په لوی توغنديواو
ی  اکه په رښتي. ليبياولس ورکوی دی بيه به بياهم د بيرته جوړيدل غواړی، د اوس چی هرڅه ورانيږی دا اوسنی ه

خبرولپاره دزمينی  د لوروترمن بيله دی چی بمباروسی، سوله او دواړو نود. لپاره نه وی رسيدو سروزروته د او تيلو
  .برابرول اسانه چاره ده

ويی وژنه په ټپه درولی وای تر ليبياخلک پوهيدلی وای او کاش د ليبياولس په راتلونکی کی  وژنی د ځکه دا. خپلومن
 درنو د ښکلی هيواد ليبيا څومره خواشينی ځای دی چی د د. ی دافغانستان اويا عراق ویپايله به ي. ډيرسره بيلوی

  .خپله دغه کړنی ته دوام ورکوو ليوان بياهم په سپين سترګی اعالنوی چی موږ او. تر باران الندی دی راکټونو
  . کيږی) شليږی(لوی ښامارهم سره مسله  به دا سبا راځی چی نن يا وروسته می باور دی ټوله خبرو د
  

  پای
  

   
 

  


