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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

ه                            آلحاج فضل اهللا رشتين :ليکوال  ٢٤-٠٢-٢٠١١  ني
        

 

  !قذافی به آخر د ليبيا د خلکو په وينو کښې ډوبيږي
 

ی دی او غواړي چې دا مستبد نظام  ون ک په  ليبيا کې هم لکه د تونس او مصر خلک د نظام په مقابل کې ملي پا

ي لويښت کاله کيږي چې د قدرت په تخت ناست دی۴٢معمر القذافی . رانسکور ک   .  دوه 

ناه خلک  په وينو کې قذافي د  خه کار اخلي او هره ورځ په سل هاو بي ي الوتکو  ون کونکوپه مقابل کې له  جن پا

ۍ کې  ډيرو مستبدو . په ليبيا کې  په وحشتناک ډول د خلکو وژنه په تاريخ کې ساری نه لري. لت پت کوي په ن

رن خه کار نه دی اخستی  رۍ  ري . ه چې يې قذافی اخليديکتاتورانو تر اوسه له داسې وحشي  قذافی دا وحشي 

  . يوازې ددې لپاره کوي چې په قدرت کې پاتې شي، د ده په مرداره وينه کې  د قدرت ليونتوب جوش خوري

ارنو کښې د وينو ويالې بهيږي، يوازې هغه کسان يې تصور کوالی  هي عقل دا تصور نه شي کوالی چې د ليبيا په 

انته  اسالمي مفکر وايي.  شان ويشي چې عقل يې د قذافي په  ي او  ان د افريقا د پادشاهانو پادشاه    .قذافي 

و لسيزو را هيسې  د ليبيا د شريفو خلکوله ژوند او مرک  سره لوبې کوي په . قذافي د يو مستبد ديکتاتور په حيث  له 

ی نه  پوهيږي چې  د ليبيا مظلومو خلکو ليبيا کې ډيرې ډله ايزې وژنې د قذافي د ظالم حکومت لخوا شوي دي، س

خه يې کار اخيستی دی ی او له حوصلې    . نکه دا دومره اوږده کالونه صبر ک

ې او ليبيا  و د ليبيا شتمني لوټ ک ای هيواد دی خو قذافي او دده د کورن غ ليبيا ډيرې طبيعې زيرمې لري او يو ب

ي دی ودل شوې  . خلکو ته يې د غريب  او بدبخت جامې په تن ک وله شوې او خلکو ته  که چيرې د ليبيا شتمنې را

خه زياته وه١.۵وې نو دا به د  و په اختيار کې ده .  يو نيم تريليون  وله شتمني د قذافي او دده د کورن د غ خو دا 

خه محروم دي رۍ د خپرولو  پ. او خلک ور ۍ په يو شمير هيوادو کې   د تره ه موخه قذافي له دې شتمن نه د ن

قذافي د موسی صدر په وژلو کښې لوی الس درلود همداشان  په لوکربي کې د امريکې د هوايي . هم استفاده کوي

د افريقايي هيواد .   تنه مسافرين ووژل شول٢٧٠ليکې د الوتکې په ويشتلو کې هم دده الس ؤ، په هغې پيښې کښې 

ند دی ر ، په کويت باندې د عراقي قواو په يرغل کښې هم قذافي د چاد په کورنيو چارو  کښې هم دده منفي ر  ول 

  . صدام حسين پلوي ؤ او اوس دی په ليبيا کښې د ليبيا  شريف خلک يعنې خپل خلک په بې رحمانه ډول وژني

لويښتو کالو په اوږدو کښې ليبيا کوم عمراني حقيقي انقالب نه دی ليدلې، په ليبيا کې چې يو شتمن نفتي ۴٢د   دوه 

تروکيمياوي فابريکې شته، په ليبيا کښې معمر القذافي او پاد دی تر اوسه کومې نفتي صنايع وجود نه لري او نه هم هيو

ه په  واک او اختيار  و په خو ه يې په خپل مزاج او د کورن د غ ی  او هر  دده کورن ده چې دولت يې  جوړ ک

ي د قانون پروا نه . کښې قرار لري ت او د قذافي د کورن غ خه زيات ارز کوي، ددوي حکم د قانون له حکم 

ي ی چې د جرم مرتکب شي،  محاکمه ک   . اهميت لري، هي قانون دومره قوت نه لري چې د قذافي د کورن کوم غ

په ليبيا کښې  د بشر حقوق تر پښو الندې کيږي، د ديموکراس جنازه خو ډير پخوا اوچته شوې او د خاورو الندې 

  .خه شوې ده



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

ی دی چې د قذافي مستبد نظام به نسکوروي، قذافي به  ی دی او دا عزم يې ک نن د ليبيا خلکو خپل غږ راپورته ک

ناور  ۍ هي هيواد به حاضر نه شي چې دغه ظالم او خونخور  آخر د ليبيا د خلکو په وينو کښې ډوبيږي او د ن

ي خه هم بدتر . رئيس ته پناه ورک   . ويدده سرنوشت به د صدام  

  پای

     
   

 
  


