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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  لو مخکې په ځير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٠٥-٠٤-٢٠١١  نيټه                       ابراهيم نعيمی :ليکوال
 

  جګړه شرموښانو پرويش د
  لومړی برخه

  
وکی می دليبيا ډنمارک بيالبيلی ورځپانی پرله واړولی په څو نن می د څه  ډير خلکوپر راتلونکی تقدير د ورځپا
ی می ولوستلیInformation   څوپرله پسی شماری اود Politikenد. ولوستل  ته نه پوهيدم چی خپلی ليکنی.  ورځپا

 ليبيا وټاکم ولی نه می پيرزوکيده چی د» دشرموښانوجګړه پرمړی الښی«لومړی می غوښته چی . کوم سرليک وټاکم
  .شرموښانوجګړه پرويش ونوموله اتل ملت ته داسی نوم ورکړم نوځکه می د

سترګوليدلی حال  اوکراينی ډاکټرانود مخکی له دی چی په ليکنه پيل وکړم، اړينه يی بولم چی تاسوګران لوستونکی د
ه کی nahimi.dk/pashtoولولی کوم چی د   )د روسي ډاکټرانو لوڅ ليک د روسيي د فډرېشن ولسمشر ته( په ويبپا

 د ليبيا لوستونکی د دی لپاره چی تاسو نوموړی ليکنی يوه ډيره کوچنی برخه د  زه د.خپورشوی دی عنوان الندی
ور اوسنی ژوند خلکود   : رانقلومکړای شی، دلته تصور ان

ورته  که څوک شک کوي نوموږ او .بهرني تهاجم ورځ ده د ناټو امريکا او نن د ليبيا د مستقل هيواد په مقابل کي، د
 د امريکايانو يرغلونه نه يوازي د ليبيا  اوناټو د. وايو چي دا يو ښکاره حقيقت دئ ځکه موږ ئې په خپلو سترګو وينو

و ند ئې هم له خطرسره مخامخ کړئ دئ، ځکه چي موږولس ژوند ته ګواښ دئ، بلکه زموږ ژو    . هم دلته اوسې
چي له يوه کاله زياد  او سپين روسان د مختلفو شغلونو خل يو چي ډېری ئې ډاکتران دي، موږاوکرائينيان، روسان«
. ه وپېژاندګښه توولس اودولت ژوند په  ليبيا د د په دغه وخت کي موږ .وپه ليبيا کي کار کو) کلونو پوري  ٢٠ ــ ٢( 

د روغتونونو سامان او ماشين االت . ويل سوي دي چي د خلګو تداوي په وړيا توګه وکړو) ت له خواد حکوم(موږ ته 
هغه ځوانان چي له هيواده بهر لوړي زده کړي . ښوونه او روزنه په ليبيا کي وړيا ده. په ټوله نړۍ کي ساری نه لري

    ليبيايي ديناره ۶٠٠٠٠نان چي ودونه کوي نود حکومت له لوري هغه ځوا. کوي مصارف يې دولت ورکوي
يګدولت له خواد مرستي په تو د) ډالره  ۵٠٠٠٠(  ي . ه ورکول کي له سوده پرته دولتي پورونه خلګو ته ورکول کي
  تردولتي بسپني له وجي د موټرانو بيه د. تاريخ ئې نه دی څرګند بيا ورکولو د لکه په عمل کي چي ئې وينو نو او

اوهغه کسان چي ! یډوډۍ بيه يو سين د) وچي(د بنزين او. ې د اخستو توان لريهره کورن ئ اروپا ډېره کښته ده او
ه بوخت دي ماليه نه ورکوي  شراب نه چښي ځکه چي خورا مذهبي  د ليبيا وګړي ارام او سوله ناک دي،. په کره

  » .دي
 ايستلو دتير د نړيوالو خوښی او د زورورو ايستل شوه چی د ره اړپه غوښتنه دملل متحد محتاجه ادا هيوادونو لويو د

او حريصو لويديزوالوته موقع پالس ورکړی  په خاطريی پريکړه وکړه چی وږو اړتيا د نو. دی وړه پزه کښي لپاره دا
 نيټه وه چی ٢٠ / ١٩ زکال دمارچ ٢٠١١د . چی ژرترژره په ظاهره په اصطالح خپله بشری دنده ترسره کړی

  هيوادونو) ٣۵(په پاريس کی د. پرخاوره تيری وکړی ليبيا او بيړه غوښته چی د تلوار په ډير نوهيوادو لويديزو
په همهغه . ليبيايی بمباری پيل کړی غونډی جريان درلودی ولی فرانسی مخکی له دی چی غونډه پريکړه وکړی پر

ديده چی ما. واوريده وزيری ويناپه دی اړوند د چارو بهرنيو ډنمارک د ورځ می د وکړی چی کوم  رفک دومره ري
 ډنمارک د د فرانسی او د. ويی نيسی وکړی او پر بريد نوموړی غواړی ژر لوی دښمن دتيښتی په حالت کی دی او

پرخاوره خپلی درندی وسلی  ليبيا په انديښنه کی کړم چی ولی لويديز دومره عالقه لری چی د داډول کړونو مشرانو
 دا کی کي اړخه ګوندونه د هيوادونو ه لويديزوداده چی پ پاملرنی وړ د. کړنه يی وکړه په هر صورت دا. وکاروی

 بشری ناورين دی او ډول فوځی عملياتو سره هميشه مخالفت لری، ولی هغوی ته يی هم دوکه ورکړه چی ګواکی دا
په وخت کی ځنی   ورکولوخه ګونديی يوه بيلګه ده چی د رای کي اړEnheds listپه ډنمارکی د . وژغورو ولسونه بايد

 ولی چی عمليات پيل شوه، وعدی هيری شوی او.  په پيل کی په ورين تندی شرايط ومنل شوه.شرايط وړاندی کړه
  ).ولی ناوخته وو(او خپل مالتړيی واخيستی  پښيمانه شو ورځوهغه ګوند پسله څو

کيدای شوای په . ظالم څخه ژغوری ولس د ليبيا د بالتشابی فرشتو او چی قزافی ديکتاتوروو داسی به يی اټکل کړو
ګړيتوب شوی وای که دا او خلکو اداری په مرسته د د متحدملل  پيل کی د ګړيتوب د حکومت ترمن من  ليبيا من

اوس . په سوله ايزه ډول ستونزه حل شوی وای په رښتيا به يی ورښکاره کړی وای ترڅو حکومت نه منالی يوڅه قهر
منی  ادونه خپله داښکيل هيو .بنس څخه ورانوی د اقتصاد مداره دی چی ليبياابمباری دومره دو څه دوام لری ولی دا

ويجاړولوته دوام ورکوی؟  په واسطه دا درنوتوغنديو او الوتکو چی وروستی موخه ټاکل شوی نه ده، څومره به د
  .ځواب يی يوښکيل هيوادهم نلری
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پريکړی له مخی دوام لری په  د) زکال١٩٧٣(ملل متحدد دوی فوځی عمليات د ښکيل هيوادونه ادعاکوی چی د
  : چینوموړی پريکړه کی راغلی دی

ی چی عام ولسونه د کيدای شی ټول اړين وسايل په کار«   ليبيا اوس د ايا» .څخه وژغورل شی فوځی بريدونو ولوي
ی؟ ايا ليبيا باران دی اياهره ورځ د ګلونو ولس د پر خلک نه دی  ليبيا ليبيافوځی سرتيری د د عام ولس نه وژل کي

ل شوی ده اختالف لری  ژور نظرياتو د په اړوندو عملی کولو دغی پريکړی د د ؟ بياهم زورورچی وژنه يی رواګ
  ».چی وژنی دوام لری اختالف به څه کوو  دا ولی
و د کی ورته  هيوادونو اوس وخت کی په نورو دوی ترمن داسی پوښتنه راپورته شوی ده که په همدا په قول د ورځپا

ته شی، په څه ډول به د ی؟  نورو هيوادونو پريکړه د دا ملل متحد پيښی رامن  همدا(             په مقابل کی عملی کي
 پرګټوکوم ګذارنه وی نو هيوادونو لويديزو کيدای شی چی د ستونزی شته، نو کی ورته  اوس په نوروعربی هيوادونو

  ).پاملرنی وړنه ګرځی د هيوادونو لويديزو ورته ستونزی د يا وژنه او خلکو عی ډول ديپه طب
ی    :ړوندولولیروانی جګړی په ا نظرد لويوهيوادونو کی د ٣٠٫٣٫١١.Politiken onsdag dپه ډنمارکی ورځپا

امريکی فوځ په روانه کشاله کی ګډون وکړی، ځکه دوی دعراق اوافغانستان  ری چی د ولس عالقه نلدامريکیـ 
کله نه . جګړی ستړی کړی دی امريکاهيله لری چی هرڅه ژرمعمرالقذافی د واک څخه ګوښه شی ولی په ښکاره هي

ی وشی وسلو غواړی چی مخالفينوته د امريکا. دوی په واسطه وشی غواړی چی داعمليه دی د   . ورکولوه
ومشرـ ه کوی چی ځان بی پری وښيی Anders Fogh Rasmussen دنا  نوموړی وايی چی زموږ.  تراوسه پوری ه

  .دنده نه ده معمرالقذافی ګوښه کيدل زموږ نوموړی عالوه کوی چی د. بس عام ولس ساتنه ده او موخه يوازی د
هـ  د ژغورنی موخه لری ولی  وعامه وګړ عربی هيوادونه يی غړی دی په ظاهره يوازی د) ٢٢(چی   شورادعربو
معمراقذافی دليری  شاته د دروازو تړلو هم د او. سوريه پوری بيالبيلی دی سعودی عربستان څخه تر دوی موخی د د

  .کيدوغوښتنه کوی
فوځی عملياتو ته ترهغه دوام  بايد موږ واکه څخه ګوښه شی او د  په زغرده وايی چی معمراقذافی بايدډنمارکـ 

 خلک هغه بايد ليبيا سرنوشت قذافی نه ټاکی بلکه د ليبيا ولی عالوه کوی چی د. یواکه ليری کي چی قذافی د ورکړو
  . وټاکی

ښکيل ځواکونه پرويش نه سره  باران دوام لری او ګوليو پرخاوره الهم د ليبيا دادی ډيری ورځی تيری شوی ولی د
ی ی په قول د د. جوړي  ه غونډه وه چی دګډ اړوندو هيوادونو  ماښام د٢٩اپريل پر  سی شنبی په ورځ د همدی ورځپا

واک څخه ګوښه  په غونډه کی بيال بيل نظرونه وه ولی ګډه موخه داوه چی په څه ډول قذافی د. قذافی راتلونکی وټاکی
واک څخه ليری کړی چی نړيوالوته د دوی  دوی په خبروکی په څرګنده معلوميده چی قذافی په دی ډول د د. کړی

ه بربنډه نه شی  فريب کی بند کړی دی پرويش يی دليوانو ښه ده، ولس يی په چل اولنډه داچی مړه ل. استعماری ب
 دوی عدالت ته سپاری، څوک ورته وايی چی ځان خپله د څوک قذافی د. مرموزه جګړه ده هرليوه خپله ونډه غواړی

ه يوسی تقديرالری  ژوند د د ژوند پر راتلونکی باندی بيګانه غونډی کوی، منډی وهی او د دمشر بل هيواد د. من
  !لټویچاری يی 

حکومت يوه پټه سرچينه وايی  د انګريزانو د٢٨٫٣٫١١.Politiken dپاملرنه وکړی دانګريزانوراتلونکی پروګرام ته 
ه يوسی قذافی مخالفينوته بايد د: چی  چی د دا: ډول ادامه ورکوی نوموړی دا. وسلی ورکړه شی چی قذافی له من

ی د وی،دی چی الوتکی درانه ګذارونه ورک قذافی فوځی قوتونه سره د اړينه ده چی  نو. پرمخت په حال کی ليدل کي
 دوی د د. مخالفين هم درنووسلوته اړتيالری. ياترهغه وروسته دوام ورکړو جون ترمياشتی او ته د بمبارد د الوتکو
  . مرسته ورته برابره شی په واسطه دا نورود يا او په نيغه ورپوره کړو موږ بايد يا اړتيا وسلو

کوونکی دولت ته خبرداری ورکوی چی د مخالفينو ګروپونه غيری منظم  کار M١٦څارګری اداری  د انګريزانو د
 يو دی سرچينی دخبرله مخی دمخالفينو د. داسی ګروپونه دی چی يوه برخه يی په القاعده پوری تړاولری

 امريکی او القاعدی غړی دی چی په عراق کی د  تنه د٢۵ګروپ  نوموړی د مشرعبدالحکيم ـ الحسدی ومنل چی د
پيداشوی دی، چی کومه ستراتيزی خپله  پربنس انګريزانوته ډار پورته رپوټو د. ګيدلی دیجن پرضد انګريزانو

شوروی ضد  د يانوچی امريکا نه کړو اتيايموکلونو غلطی تکرار د بايد موږ: نوځکه داسی  څرګندونی کوی. کړی
 ولی دبلی .پرضديی په جګړه پيل وکړی په وروسته کی په همهغه وسلود لويديز او په وسلوبار) مجاهدين(قوتونه 
موخه دانه ده چی قذافی  مخالفينوته وسلی نه ورکوو، زموږ  وايی چی موږ Liam Foxدفاع وزير د انګريزانو لوری د

ی عمل زموږ ولی که خپله ځان ليری کړی نو دا ګوښه کړو ل کي   .له نظره مثبت ګ
سره په تضادکی  ريکړوملل متحدد پ وسلی ورکول د مخالفينوته د ليبيا دولت چارواکی دا هم وايی چی د د انګليسانو د

ی نوښه داده چی سترګی پټی کړو ل کي   .چی مخالفينوته وسلی ورکړی عربی هيوادونوته اجازه ورکړو او ګ
بريدونه  الوتکو ځله د) ٨٧۵(می نيټی پوری) ٢٩(مارچ تر د شميری ته که وګورو اوتوغنديو الوتکو باندی د پرليبيا

ووايم چی  بايد. بريدونه دی الوتکو د يزو انډيواالنولويد ځله د) ٣۴۶(ځله امريکی او) ۵٢٩(دی څخه شوی دی چی د
  :مارچ الندی هيوادونه ګډون کړی دی مه د )٢٩(فضاپه څارنه کی ترهمداوسه  د يا او بيله امريکی په هوايی بريدونو

  .قطر او ډنمارک، کاناډا، بلجيم، فرانسه، ايټاليا، انګليستان، ناروی، هسپانيا



 
 

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

کومه ډله چی  قذافی حکومت ته سقوط ورکړی او ياه دی چی څه ډول دلګ نړی ښکيل هيوادونه په پرله پسی غونډو د
هيوادونو حرص دومره  دلويديزو او طالوذخيرو تيلو د ليبيا د. ګټی خوندی کړی واک ته ورسوی لويزوهيوادونو د

ی وکی نه سره جوړي ورباندی جګړه  شرمښانو د چی مړه لښه ده اونوځکه زه وايم . زيات کړيدی چی په خپل من
ی کی می يو په يوی و.ده تردی نه وروسته په خلکواړه لری، په  تيل اوطال ليبيا  د:ليبيايی سړی وليدی چی وايی رځپا

  !قذافی اړه نلری ديکتاتور
چی ولس يی اوس دلوږی  په زړه کړو عراق تجربه را په زړه پوری شعاردی ولی که د او ډيرخوږ يو دا په رښتيا

زه نه . وه هيواد اباد او ل په عربی هيوادونوکی موړپه ځانګړی ډو نړی او ګريوان دی سره ددی چی د سره الس او
 اوطال تيلو به د په رښتيا. داهيله به سرچپه شی نوموړی ليبيايی ورور د يوازی داچی ډارلرم بلکه باورلرم چی زما

 ليبيا د ځل به دنړی په ښامارانواړه ولری او دا. په خلکوپوری ليبيا نه به هم د په مشراړه ونلری او ليبيا ذخيری د
  .       )ارزونه غلطه شی خدای دی وکړی چی زما(فقرکچکول ګرځوی  بډای هيوادکی دولس به په خپل 

و هم د دپورته بيان پربنس او: ارزونه پا نی خبرونو او ور ه وايی او ور کاری چی لويديز هيوادونه يو  خه 
ه کوی و د. په عمل کی بل  ه نه وړو، د قذافی د وايی چی موږ مشر نا ليستان د من ته ور وزير چارو بهرنيو ان

نده وايی چی بايد ادعا ر ياترهغه نه وروسته دوام  جون ترمياشتی او هوايی بمباردته د کوی ولی په عمل کی په 
و خه د د. ورک ی د يوی لوری  ناه  ی او وسلوورکول  ی ک ی پ خه غواړی ستر عربی (نور بلی لوری 

وی چی د) هيوادونه ی مخالفينوته درنی او ليبيا وه   . سپکی وسلی ورک
وو د کاری چی د خبرو ډودی  ه او دا. موضوع اساسی نه ده ژغورولو ولس د د ليبيا خه  ن  مهمه ده چی 

ه خپله د د طال تيلواو وک واک ته ورسوی چی د وال ناست وی لويديز ويش پرکو   . پان
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