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  ګڼه٣٨ –له پيشرو خپرونې څخه 

  ٢٠١١ می ٢٦

 

   ې په محراق کريي  د تستانويالي  د امپرا،يبيل
  

 وادي ھې د دې چی او ھمدا المل دييږرھبري ک زورواک لخوا وي په شان ی د معمر قذافايبي لیسي راھی مودیرډي له

 ،ې کړۍ په عربي نې چېوروسته له ھغ.  برخمن ديخهڅ انساني حقوقو نيړولسونه نه آزادي لري او نه ھم له لوم

 او يځوي راوپرۍدګ زورواکان د واک له ،ټ مه پرانوګ شول د کاریاړ وکې مرست»ېوالړين« له ی بوګړتونسي و

 اوتهړ نوي پوي ې په اور کونونوڅ د ولسونو د پاې برخېنځي قاي او د افريځ ختنيځ مني،ړ ک فرارييې واديان له ھ

 يګړانځ او په »ېولنټ ېوالړين «ې خو له بده مرغه چ،یدلي ته ھم ورسايبي لۍ سپرغونڅ پاې د دېدننه شول، چ

 .ړ کلي پیريت د دفاع په نامه خهڅ د ولسونو يې بياي او په للړ کرغملي ونڅ پاس د ولوټ ناهګتو

 کلن حکومت په ۴٢ شو، د خپل تهځ رامنې کڅ کودتا په تريځ پوېوي د ې کال ک١٩۶٩ په ې معمر قذافي دولت چد

 يې موخه ې او په ھمدپيځ سره ولسونه واي په ملتاهګ دستيځ پويړاوي او د پۍ د زورواکې چړی کهڅ ھېموده ک

 ايبي د لرګ خو مپي،ځ وونونهڅ پانو شي د ولسویاړ وکې په وخت کايتړ داې چې وروزلېشي ملګړېانځسل زره 

 حکومت په ې د دارهډ له ی ژوند ولري، بکي په شان حق لري، آزاد او دموکراتنوګ د پروادي د ھر بل ھېولس چ

 مخالف دي، په ونونوڅ ولسي پاتونيښ د رې له مخېنالرړ کستييالي د امپرې چستانيالي خو امپردل،څي راپاېاندړو

 . تر شا شولې ولسونه ترې چهڅ ،ړ ته ورکوڅ خپل السپوګی واونڅ د پايېره  سۍدوکه مار

  له ھغو کسانو ي،يږ کسانو ته رس٢۵٠٠   ې نژدري او شمييږادي په نوم انويي د فدای چډارګ ګړیانځ  ی قذافدمعمر

 لوي په مدرنو او پرمختللو وساځ  پوی پلوه  دمعمرو قذافید نظام.   او آماده دياري ته تی قربانولډ ھر ی چی دخهڅ

 ۍ پرمختللي فرانسوځ دا پوولډ ھم شامل دي، ھمدا انكونهټ روسي پرمختللي ولډ بيالبيل ې په كی چیسمبال د

 . وسلى ھم لري

 ته ې دولډ څ دي، خو په ھيپليځ حقوق ۍ معمر قذافي د دوې چيږ پوھيهښ ې د ليبيا خلك په دې چې له دسره

 بھرنيانو په ېد ليبيا ولس ھغه جنايتونه چ.  واچويې كهړ په غاړۍ ھيوادونو د مرييتوب ك د بھرنيېراضي نه دي چ

 هګ توهښ دي، په يړ د دودولو لپاره كولنوټ مدني د انتخاباتو، بشري حقوقو او ،ۍ د دموكراسېعراق او افغانستان ك

 .   دىنړ كرغييرډ خهځ استعمار له استبداد ې ته رسيدلي دي چېليدلي او د
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 ې چې دنده ومومي او وروسته له ھغېلپاره نو) وټنا( سازمان يځ د خپل پوې لپاره چې د دۍ امپراتورېيوالړ نوخ

 ال ې كړۍ په عربي نېولګ منې خپلې وساتي او په ورته وخت كاىځ سره يو ونړ دا تيځ ووخهڅ له افغانستان وټنا

 تكرار ې په تاريخ كې يې په وينا سارروټ كاسلډ فيد ې چړ ھيواد ھوايي بريد وكې پر دولډ په بيرحمانه ،ړې كېخښ

 . شوي نه و

 د يو ارتجاعي دولت واكمن دى، د خپل ھيواد د استقالل لپاره ژمن پاتى ې چې معمر قذافي، سره له دې كه چيرخو

د  د استبداد سره ګړۍ نشي خلك به  دموډونګ په ېاندړشي او لكه نورو زورواكو په شان د بھرنيو د تيري په و

  خهڅ وبيټاټ ې او تيري كوونكي به د ديړ كوډونګ اصلي تضاد ته ورمخه او امپرياليستان به په ايځ په ېمبارز

 .   سره ويسيانځ سره خاوره له ىټ يو موېيواز

  


