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 ۴٠از نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١١ سپتمبر ١۵

  

 ليبيا د اور په لمبو کې
  

ليبيا پر کړيدلي  کاله يې د ۴٢ کال کې د پوځي کودتا له الرې واک ته ورسيد، ١٩۶٩ديکتاتور معمر قذافي چې په 

د بريدونو له کبله له تريپولي څخه » بنغازي شورا«باالخره د ناټو د بمباريو او د . او بيوزلي ولس واکمني وکړه

که څه ھم معمر قذافي ته وفادار ځواکونه التر . ځواکونو ته خوشې کړ» ملي انتقالي شورا«وتښتيد او ښار يې د 

ملي انتقالي « خو ھغه څه چې څرګند دي، دا چې ناټو مال تړلې څو د اوسه په څلورو ښارونو کې مقاومت کوي،

  .  په مټ، ليبيا تر خپلې ولکې الندې راولي» شورا

ناټو چې د سړې جګړې پر مھال د سترو پانګه والو ھيوادونو لخوا د ورشو تړون په وړاندې منځ ته راغله، پرته 

 لسيزه کې پر ٩٠دغه سازمان په .  وکړي، بله موخه نه لريله دې چې د امپرياليستو ھيوادونو د ګټو لپاره کار

بالکان بريد وکړ او د زرګونو بې دفاع انسانانو له وژلو وروسته يې د يوګوسالويا په څير پرمختللی، متحد او يو 

اټو د ن. موټی ھيواد په کنډواله بدل او بيا يې دړې وړې کړ څو وکړای شي له ھر يو څخه د مريي په توګه کار واخلي

 له پيښې وروسته د امريکا په مشرۍ پر افغانستان بريد وکړ، څو زموږ ١١ کال په پای کې د سپتامبر ٢٠٠١

د نوموړي سازمان سرتيرو د بالکان په څير په افغانستان کې ھم زرګونه بې ګناه . راولي» دموکراسي«ھيوادوالو ته 

ې د بمباريو په ترڅ کې ويجاړ کړل، چې د افغانانو د وژلو افغانان په وينو ولړل، لسګونه کلي او سلګونه کورونه ي

  .او پر کليو او کورونو د بمباريو دغه لړۍ ال دوام لري

پر افغانستان له بريد وروسته د ليبيا وار راورسيد چې د ناټو سرتيرو د ديکتاتورۍ د له منځه وړلو تر نوم الندې 

و راھيسې د ليبيا پر تيلو او نورو ځمکنيو زيرمو سترګې سرې کړې پانګه والو ھيوادونو له کلون. ورباندې بريد کړی

 ١.٨تيل لري، ھره ورځ )  ليتر١۵٩ھر بيلر ( ميليارد بيلر ۴٢ليبيا . وې او د السته راوړلو لپاره يې پلمه لټوله

و زرو د  ميليارد متر مکعبو ته رسيږي، د سر١۵٠٠ميليون بيلر تيل توليدوي، د دې ھيواد د بډايه غازو زيرمې 

زيرمو ارزښت يې ميلياردونه ډالره دی، د نړۍ د څښاک اوبو تر ټولو ستره زيرمه لري چې پنځه زره کلن تاريخ 

په ليبيا کې ال جګړه روانه ده، خو ستر پانګه وال . لري او ارزښت يې د دې ھيواد د تيلو او غازو پنځه چنده دی
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 ته لوړ شو، دا په دې معنا چې پانګه والو د ليبيا د ۴ څخه ٣شرکتونه لکه د فرانسې د تيلو ټوټل شرکت سھم له 

  . زيرمو او پانګو داړلو ته غاښونه تيز کړي

ليبيايي ولس له دومره زيرمو او پانګې سره سره د معمر قذافي د واکمنۍ پر مھال له ډول ډول ستونزو سره 

ومت وساته او ويې ونکړای شول چې خپل  کلونو کې پر استبداد او ديکتاتورۍ خپل حک۴٢مخامخ و او نوموړي په 

وروسته له دې چې د افريقا په شمال او منځني ختيځ کې عربي ھيوادونه د خپلو . ولس ته سوکاله ژوند برابر کړي

مستبدو دولتونو پر ضد راپاڅيدل، د ليبيا ولس ھم له دې کاروان سره مل شو څو د معمر قذافي د ديکتاتورۍ، استبداد 

 واکمني پای ته ورسوي، خو د ولسونو دقيام او پاڅون اړخ د ناټو او سترو پانګه والو ھيوادونو لخوا  کلنه۴٢او ظلم 

اوس يوازې د ليبيا بنسټپال . د ليبيا د تيلو او نورو سرچينو د السته راوړلو لپاره بدل شو او ولسونه ورڅخه جال شول

  . او ناټو په ګډه د ټولې خاورې د نيولو ھڅه کوي

 څخه زيات ھوايي بريدونه تر سره کړل او په دې ترڅ ١٩٧۵١ پورې له ٢١ څخه د اګست تر ٣١ارچ له ناټو د م

 له منځه تللی، د اکثرو ښارونو برښنا بنده شوې؛ ودانۍ، روغتونونه، ٨٠کې د دې ھيواد د اوبو سيستم په سلو کې 

د يرغلګرو د بريدونو له پيله تر اوسه .  تلليښوونځي، پلورنځي او دولتي ادارې او نور عام المنفعه تاسيسات له منځه

  .  زره کډوالۍ ته اړ شوي۵٠٠ زره ټپيان او ١٢٠ په شاوخوا کې بې دفاع ليبياييان وژل شوي، ۵٠٠٠٠د 

پانګه والو ھيوادونو پر ليبيا باندې د بمبارۍ پر مھال د دې ھيواد شتمني کنګل کړه، په داسې حال کې که چيرې 

څخه د مالتړ ھدف درلودالی، نو يوازې د قذافي او کورنۍ او د دولت د جګپوړو چارواکو دوی له ليبيايي ولس 

دغه تحريم له ولس څخه : په ھماغه وخت کې ھوګو چاويز وويل. شتمني يې بايد کنګل کړې وای، نه د ټول ھيواد

  . ته انحصار ورکول ديمالتړ کولو سره تړاو نه لري او موخه يې نړيوال بانک او د پيسو نړيوال صندوق ته بير

دا د ھر ھيواد د ولس دنده ده چې مستبد او ديکتاتور رژيم ړنګ کړي، نه دا چې له بھر څخه داسې يو سازمان 

يا ھيوادونه چې په خپله د جنايتونو او خيانتونو تور تاريخ لري، د ديکتاتورۍ د له منځه وړلو په پلمه پر آزاد او 

ناټو او ستر پانګه وال ھيوادونه به پر ليبيا . نه يې په وينو او خاورو ولړيخپلواک ھيواد يرغل وکړي او ولسو

باندې د يرغل له الرې يوازې ھغه ھيواد په کنډواله بدل کړي او د قذافي د دولت پرتله به ليبياييان له ال زياتو 

  . ستونزو، کړاونو او ربړونو سره مخامخ کړي

  

 

 

  


