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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درالين افغان جرمن آن
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت  لو مخکې په ځير و، دليکنې د ليکنيزې ب   ئ لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       ابراهيم نعيمی :ليکوال  ١٧-٠٤-٢٠١١  ني
 

 شرموښانوجګړه پرويش د
 دوهمه برخه

  
غواړم موضوعات بيل کړم کله . وسپړم په تړاو لويديزوهيوادو ولس او د ليبيا په دی برخه کې به وروستې حاالت د

 . مومی ارزونه وړاندې کړمچې ټولې برخی بشپړې شوې وروسته به ع
 :په اړوند شخصی ژوند مشرمعمرالقذافی د د ليبيا  د– ١

ارډانو لپاره د ساتلو خپل ځان د ښايستې نجونې د) ۴٠(په تيره برخه کې مې بيان کړه چي نوموړي  په حيث  باډي 
رانو اوکراين د هم مي د او. ټاکلې دې اوس پاملرنه .  وړاندي کړهبوخت وو، نظريات چي په ليبيا کي په چوپړ ډاک
معمرالقذافی په شخصي چاپيريال کي په دنده  بيان ته چی د) نړسانو(پرستارانو  بهرنيو هغو معمراقذافی د وکړی د

خه اخيسته شوې دې: بوختې وې ې  په لويديزکی  ٨٫٤٫٢٠١١.Politiken fredag d.معلومات د ډنمارکې ورځپا
ی او معمرالقذافی يو وسره ډيرميل  پرقذافی تورونه لګوې چې د يزوال په ځانګړی ډول امريکالويد ديکتاتور ښ

 .ليوني سپی لقب ورکړی و ريګن قذافی ته د رونالد امريکی ريس جمهور وخت د يو. لری
و ده اوکراينې پرستارانې  د. نوموړي پرضد جګړه پيل شوه کله چې د. اوکراينې پرستارانې درلودی  معمراقذافی 

ې  کمسول پراودا روسيې د دوې بيان ته چی د په اړوند د )قذافی(پاپا پاملرنه وکړې د. ستنې شوېخپل هيوادته  ورځپا
 :سره يې مرکې کړې دې

 د. ډنمارکې کرونه زيات معاش نه درلودی) ٧٠٠(مياشتې تر  چې په خپل هيوادکي دOksana Balinskajaـ اوکراينی 
خه  ډير د. مرکه ورسره وکړه په اړوند کار پله قذافی دخ. يوې موسيسې په مرسته ليبياته راوستل شوه وله من  ښ

 . کارلپاره وټاکله يي د
ه چې د. پرستاره وايې چی پورته تهمتونه په بشپړډول درواغ دی قذافی په حرم کی ترسره کيده هغه داوه چې  هغه 

ارنه او ژرد نوموړی ژر  .معاينات کول خپل روغتيايی حالت 
Galina ه د يوه بله کاوه چی د معمراقذافی  کاله يې په هغه روغتون کی کار) ٨(پاسه اته   اوکراينې پرستاره ده چې 

نوموړې عالوه . نوموړی پرستاره وايې چې ماهم لکه نورې پرستارانې خپله دنده مخته بيوله. کورنې هلته تداوې کيده
معمرالقذافی سره يې  په ټولوسفرونوکي د. لهکوې چی يوه بله پرستاره چی د سربياوه، دمشرې دنده يې مخته بيو

  . ملګرتياکوله
Oksana Balinskajaو   وايې چی ډير  په شان د معمر القذافی سره نژديکی اړيکې Galina Kolotniskaکسانود  ل

ی ولي معمراقذافی پالر يانی  د. درلودې   . بولیPapaنوموړی ټولی شخصې پرستارانی نه يوازې دا تهمتونه دروغ 
 ليبيا سره په ډيرميل خوړل ځکه د) قورمې(يوسوس  اوښ غوښه د ياهم د پسه غوښه او پاپا د پرستارانې وايی چی د

 .پورته ډول خوړوسره عالقه لری زياتره خلک د
  :فوځي عمليات ناټو د مخاليفينوغوښتنې او معمرالقيافی د کی د په ليبيا

وته وويله چی موږيوفوځی مشرجنرال عبدالفتاح يونس خب مخاليفينو د خه پوره خوښ نه يو د رلو  لويديزو دوستانو 
دي چې په جګړه کې داسي خطاوی کيدونکي دي ولی بياهم  سره د. قوتونه بمبارې کړی دي ځکه درې ځلې يې زموږ

 معمرالقذافی فوځي قوتونه بمبارد دوستان په درست ډول د بلې لورې زموږ د. خلکوغوصه پارولې ده د داسې کړنو
 .ړی نه دیک

 د. په تأکيدوايی چی زموږعمليات په شدت دوام لری ناټو. په واک کی دی ناټو مشرتوب د فوځی عملياتو اوس د همدا
ه پاملرنه وکړی  ١٩٨ او١٨۶، ١٣٧ په ترتيب سره ٣ / ٨ چارشنبه  ٣ / ٧ ، سې شنبه ٣ / ۶دوشنبه : بيلګی په تو

ری اداری د امريکی د ولی د. باندی شويدي ښار پرميسراتا  ځله عمليات په ځانګړي ډول زيات يی د رپوټ  ار
خه کار پربنس معمرالقذافی د ې  وي خلکو اخلی په دی ماناچي د جګړې د نوې ب  او ناټو د. په من کی ځان پ
  .په شدت جګړې دوام لرې رښارونو  پ Misrata اوAydabiyaترمن د معمرالقذافی د فوځيانو

  :سرنوشت په اړوند قذافی د ديزونه دوړان مشرانو لويديزو د
 قذافی د راتلونکی په اړوند ليکنې په لومړې برخه کې مې اشاره ورته کړيده، د مشران لکه چی د هيوادو لويديزو د

ی او. يوه خوله نه دې کنې فوځونه ورولي ه يوسې ځيني يي غواړي چې م ځيني غواړي . په فزيکی ډول يی له من
وا کوم ځای ته يی د ې اوک خه يې معاف کړي ل په حيث ولي په حواله نوي  جمعې رسنيو ولی د. د عدلی تعقيب 

 :خه خپاره شوه، ولولې ټلويزيونو  د١١ /۴ / ١٣خبرونه چې چارشنبی 



 
 

 
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 : دښتيا لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ه جوړه شوه چی د په جګړه کې د ليبيا دوه په ښارکی د قطرد نن د دملل متحد  او مخاليفينو استازو ښکيلوهيوادونوغون
ون درلودیمشرهم په ه کی  ون ټولو عربې هيوادو د.  غون  د ليبيا د پريکړه وکړه چې معمر القذافی نور په 

وچی ولس د واک خپل مخاليفينو ژره بايد تر ژر مشرپه حيث قانونی حيثيت نلری نو دی تر خپل سرنوشت په  ته پري
ل شوي ديځانګړی استازي ليبياته ملل متحد په دغه منظور د. هکله پريکړه وکړی  . لي

ه بياهم د) ١۴(اپريل  پنجشنبی په ورځ د د  اروپايی هيوادو) ٢۶(برلين په ښارکي د جرمني د مه ني
ه د چارو بهرنيو) دناټوغړوهيوادو(د ون جوړه  شوهAnders Fogh Rasmussenناټودمشر وزيرانوغون ه .  په  په غون

ون درلودياستاز دښکيلوهيوادونو او عربي هيوادونو شمير کې ديو ی مشری هم د د. وهم  جنرال  د ناټو غون
ې اجندأ په ليبياکی د د. پرغاړه وه سکرتر ې  د. پررول باندی بحث و ښکيلوهيوادونو د عملياتواو راتلونکو غون غون

وزيريی وويله چي دوي نه غواړي چي په فوځي عملياتوکې  چارو بهرنيو د جرمنی صدراعظمی او په درشل کی د
 وزيرانو چارو انګلستان دبهرنيو فرانسې او د. دې خبرې مانادانه ده چې دوی بی پری دي ولې د. ړیون وک

ی وروستې پريکړه هم داوه چې عمليات بايد. زيات شې ټينګارکاوه چې فوځې عمليات بايد  .زيات شې چې دغون
. بمباريو غوښتونکې دې ډيرو او وفوځې مرست زياتو په حواله په ليبياکې مخاليفين د خبري رسنيو بلی لورې د د

. ځکه بمباري داړتياپه کچه وی امريکی په غاړوه، نو په پيل کي مشری د عملياتو وکړه چی د داسی ادعا مخاليفينو
ړندۍ نه ده ترمشري الندی دا ناټو په حيرت کې يوچی ولې د ولې موږ  .پروسه 

 .زياتول تربحث الندی دي دبمباريو اوورکول  وسلو اوس مخاليفينوته د ترمن همدا سياستوالو د
ه  ښکيل هيوادونه بياهم د. اوس په خرابه بدل شوی دی همدا ښکلی هيواد ليبيا وليدل شې د که په رښتيا برلين په غون

په داسی حال کي چی ) ٢٠١١ / ۴ / ١۴(پنجشنبی په ورځ  يوبل خبرله مخی د د. کی په بشپړډول په يوه خوله نه دې
ی  خپلومالتړو په من کی د ښار تريبولی د بمبارجريان درلودی، معمر القذافی د کوالوت د ناټو د په بدرقه په سرلو

  .خپل احساسات ښودل اوچک چکوسره خلکو موټرکی په داسی حال کی په حرکت کی ووچی په نارو
ته راغله په ډيرو خلکو د معرالقذافی ځوانه لور په يوبل خبرکی راغلی دی چې د جرأت يی وويله  تو اواحساسا من

 .منلووړنه دي هيلې د وښه کيدو نوموړی د د په زړه کې ځای لری نو خلکو د ليبيا چی قذافی د
  : ارزونه 

 :خه وسپړم ولورو غواړم موضوع د
ه پرځان د مشر د يواسالمی هيواد پاملرنې وړده چی ولي معمرالقذافی د ـ د رځولی دی په تو بيلګی  د. نجونو ډلی را
ه په ارډ ښايستې نجونې د) ۴٠( تو په حيث چې نژدي  پرستارانو اوکراين ښايستې نجونې د د په حيث او ساتونکي 

بلې لورې لويديزوال په ځانګړي  د. ځانه سره لری معمرالقذافی سره لری، په خپل نژدی حرم سرای کی د اړيکی د
سره سره د  خبرو ټولو دغو ولی د. ليوني سپی لقب ورکړی وو ريس رونالدريګن د امريکی پخواني جمهور ډول د

ي چی قذافی ته يی د  .لقب ورکړی دي پالر معمرالقذافی پرستارانې دومره راضې بري
رانو ـ په لومړې برخه کې اوکراينو کچه په ټول ډول ډيره لوړه ښودلې ده  ژوند د دخلکو ليبيا رضايت د په بشپړ ډاک

لی وه چي د نورو مخالفين يی د او رانو په لمسون غوليدلی  ورو. نظريی سره بشپړورته دي نظرد قذافی د ډاک  که و
ران د نوځکه . پردي ولس لپاره درواغ ووايي سياستوال هم نه دی نواړنه دی چی د خه دی او يوبهرنی هيواد ډاک

رانو ويالی شم چی کيدای شي ډيرواقعيتونه د تې وې ډاک  .په ويناکی نغ
ناټوغړی هيوادونه خپل په ټول فوځی  فکرورته وشی هغه داچی د ژور بايد پاملرنې وړده او زياته چی د لوـ ترټو
تيو د. الندی نيولي دي بمبارد ښارونه تر فوځ او ليبيا قوت د  خه بمونه د دهوا کروزتوغندی او خه د جنګی ک

ی ليبيا باران په ډول د حيرت وړداده  د. وداني يي ورانی کړی دی او  جنګی وسايط چي په لسهاو. پرخاوره اوري
وځله د الندی د چی تردومره سخت بمبارد خه داسی  د. پرمخت په حال کي ليدل شوي دي قذافی فوځيان  دی 
ی چی قذافی بايد ندي  .په خپل ولس کي ډيرمالتړي ولری ر

حاالتوکی   چي په دومره سختومورال لری  قذافی مالتړی فوځيان ډيرلوړ ـ داسی هم جوته کيدای شی چی د
 .الندی نيسی  تربريد مورچلونه مخالفينو د تربمباريوالندی جګړه مخته بيايی او

ې چې مخالفين د حاالتو ـ د فوځی  ټولو د ناټو خه برخمن نه دی ځکه د پراخ مالتړ ولس د خه داسی هم جوته کي
خه ليري ښکاری مرستوپه درلودلوسره بياهم د پربنس په رښتيامخالفين په  ادعا قذافی د  داده چې دپوښتنه. بری 

ومحدودې ډلې دی او  ولس غوښتنه ده؟ که روانه جګړه د نشه يی توکواخته 
 .دی پوښتنې ځواب می تراوسه په پوره باورنه دی موندلی  د
ګړيتوب لپاره  استازی د ملل متحد جګړې په پيل کې د د حيرت وړداده چی ښکيلوهيوادونو ـ د ی ولی ترمن  نه لي

  .ځانی تلفاتونه وروسته هغه کړنه کوی چې په پيل کی يی بايدکړې وای دومره مالی او
ونه راټول کړم زماله نظره داسې پايلوته که حاالت او مفاک  : رسي

 قبيلو روانې جګړې د. دغه ډول يوی قبيلی استازی دی خلکومختلف قشرونه اغيزه لری چی قذافی هم د  په ليبياکی د-
داډول  دوی ترمن زيات ځاني تلفات پي شول چی د ځکه په روانه جګړه کې د. ښمنی ډيره ژوره کړې ده ترمن د

دغه دښمنی  داسې ښکارې چی د. قبيلوترمن په راتلونکی ليبياکی ډيره ستونزمنه چاره ده او قومونو زخمونوعالج د



 
 

 
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 : دښتيا لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ومان کوم چی . ی اوږده کلونه دوام وکړیکيدای ش او په نوښت نورهم ژورشو لويديزو هيوادونو تخم د داسی 
دښمنيوته لمن ووهه اوخپل واک چلولوته دوام  نفاق او(پخوانی پاليسه په کاراچولی ده  انګريز د هيوادونو لويديزو
  ) .ورکړه

ې، د ښکلی هيواد ليبيا ـ د ولس ته  بيالي په نتيجه کې هم د بمباريو اوسنيو به ددی جګړی په دوران کی په کرونده بدلي
 . ډاروونکې ښکارې ډيره جګړی پايله نوره هم  ولی د. ځاني تاوانونه رسيدلې دې زيات مالي او
دی او سوری وهی چی د دحکومت مخالفين ناری او ليبيا ـ که ووينود چه درندې وسلی په واک کې  دا يا دوی وسلې ل

ورونو د دغومخاليفينو د. نه لرې ندوې چې دپرمخو تلويزيونو خپرول د ان ر پراخې  قذافی دليرې کولولپاره د نو 
ړندې دې د تبليغاتي زمينو ې ډيرې   .برابرولوه

خه زده کړه کړې وای چې د افغانستان او د بايد مخالفينو ليبيا ـ د خوښي زيری نه  جګړې پايلې هي وخت د عراق 
 تکيه خوښی او او باور پرخپلوخلکو. ه وينېپه خوب هم ون ژوند ليبياخلک به داوسني دوران ارام اوهوسا د. ورکوی

وې هرهيواد. خدای په رضا نه وی مرستې د بهرنيانو ځانه سره لری، ولی د خوشحالي د ی ل   ځکه د نو. خپلې 
 به ورانې او په پوره باور. بسيطه خبره نه ده اوسنې حکومت نړول ساده او د مرستې او زوروروهيوادونو دغومرو
 .  ولرېځانه سر ويجاړې د

په بهانه  سزا خپل ديکتاتورد د. ووينې خپل ولس لخواسزا د بايد ښودلې ده چی خپل ديکتاتور نړۍ اوسنې حاالتو  د-
 .الرې هوارې لويه خطا ده پرديوته د

ه نه وړو درواغ بر بريدکوونکوهيوادونوهغه ښکرور په پای کې غواړم د کړم چی ويل يی موږقذافی دمن  ليبيا اد د بن
ی په درشل کی د س دنده ده ولی دول د ي بمونه وغورځول دوی الوتکود برلين دغون ن ځکه اوس . قذافی پراستو

وايی چې قذافی بايد دی بربن  لويديزو خلکواوولس هيله نه ده بلکه د د ليبيا د دی خبری ماناداده چی دا د. واک پري
په  شتمنيوته الره پيداکړی او ليبيا د او ومت نسکورقذافی حک امريکی پخواني ارمان دی چی د په سرکې د هيوادونو

په من کی کله شخه مشرپاته نه  مسلمانانو په ځانګړی ډول د او هيوادونو بشپړباور به يی داهيله هم وې چې په ختيزو
دی يوازی هيله يی داده چی قذافی نسکورکړی همدا. شی   . اوس لويديزهيوادونه هي ډول اوربندته غاړه نه اي
 اخذ: پرخاوره باندې عمليات کوی ليبيا اوس د پاملرنه هغه جګړه ايزه وسايطوته راړوم کوم چې همدا اسوست

  ١٤٫٤٫٢٠١١.Politiken torsdag d:ځای
تی چی تراوبوالند) ٢٠. (هم نورې الوتکې دې الوتکی چی جنګی او) ٢٠٠(په ټول ډول  تی هم ورپه جنګي ک ي ک

ي برخه لري   .ک
تی) ۶(شپ: ـ بلجيم   جنګې الوتکې اويوه ک
لور شپ: ـ کاناډا تی نورې الوتکې او) ۴(جنګې الوتکې،    يوه جنګی ک

  جنګې الوتکې ) ۶(شپ: ـ ډنمارک
تی او )۶(جنګې الوتکې، )٣٩: (ـ فرانسه تی)۴(نورې الوتکې، يوه هنګرلويه ک   جنګي ک
  .جنګې الوتکې اويوه بله کومکی الوتکه)۴: (ـ يونان
اليا تی )۴(جنګې الوتکې او)١۶: (ـ اي   .جنګي ک
تیجنګې الوتکې، يوه کومکی الوتکه اويوه ) ۶(شپ: ـ هالن   .جنګي ک

  .دوی کومکی الوتکې) ٢(جنګې الوتکې او) ۶(شپ: ـ ناروی
تی اودوی کومکی الوتکې، يوه ) ٢(جنګې الوتکې،  )۴(: ـ هسپانيا تی اوبول يوه تر جنګي ک   .اندی ک
ن   . الوتکې او يوه کومکی الوتکهجنګې)٨(اته : ـ سوي

  جنګې الوتکې )١٢: (ـ متحده عربي امارات
تی)٢(دوی کومکی الوتکې اودوی ) ٢(جنګې الوتکې، ) ٢۴: (ـ انګليستان   جنګي ک

  دری کومکی الوتکې )٣(دری : ناټو
خه کوالی شی ارزونه د بمبارد باندی د پرکوچنی ليبيا تاسو  . پورته معلومات 

ی په حواله په ليبياکی په روانه جګړه د دډول ډول  انسانانوته په يويابل ډول دمرګ او ميليونو) ٣،۶(همدی ورځپا
واښونه متوجه دې   . ستونزو

  سولې په دوعاکولوسره خپله ليکنه  ليبياولس ته د په پاې کي يوازی د
  .پای ته رسوم

  
  :اخذځايونه

و پورته معلوماتونه د خه الس ته راغلې دېخبرې رس نړۍ د د او ډنمارکی ورځپا   .نيو
  

 
  


