
 

 

  !هکړ وړهد وينو وياله ج يو ځل بيا په وژلو سرهامپرياليستانو د مالي ولس 

 

 د بياد نړۍ کې ده او  له کبله په کړکيچ حرص دد وژنو او لوټ نړۍ ده، داسې نړۍ چې د پانګې  په السننۍ نړۍ، د امپرياليستانو ن
بله الر نه  له پيل پرته، د جګړو لپارهترالسه کولو د  زياتې ټېې وېش تازه پړاو پيل شوی دی، له همدې کبله لوټمار امپرياليستان د ال

 . لري

او د ملګرو ملتونو  ملګرتياد فرانسې امپرياليستي دولت د امريکا، اروپايي ټولنې په . ټاټوبیلۍ زاو بېو لوږېدا ځل د مالي وار دی، د 
 وليکل چې ۲۲کال د اکتبر په ټارډېن ورځپاڼې د پروسږ. ده کړېبمباران او وژنه پېل  ولسد امنيت شورا په جواز سره، د مالي د 

     څيرنورو طرحو په  اکګروپر طرحې کار کړی دی، دا دی دغه طرحه د امپرياليستانو د نيو بريدفرانسه او امريکا په پېه پر مالي د 
  او د دې موخې لپاره ،په حال کې دهد پلي کېدو شعارونو تر نوم الندې  «موکراسيد»او  «بشري حقونو»، «هجګړ ضدد القاعدې »
ټاټوبی تر  ټوټې ټوټې، د مالي بوټانو او په وينو لړلو واد بمونه غورځويله آسمانه پر دغه هی فرانسوي سرتېرو په شاوخوا کې ۰۰۱۱ د

 . پښو الندې کوي

 ۰۱۱۱ نږدېچې  یې کړیو اعالم هم الس په کار شوي اتړلي او مرتجع دولتونه  پورېامپرياليستانو  په افريقا کې په لوېديځې
کي د لوجستیآلمان او يکي او اطالعاتي مرستو، امريکا د لوجست .ټډ کړيور ډټر تهپر وړاندې د جګړې  «ترهګرو»سرتيري به د 

ېانيا هم ی؛ بری دیاعالم کړ څخهجګړې  ه اعالمولو سره، خپل مالتړ له دغېمرستو او د مالي مرتجع دولت د ځواکونو د روزلو پ
 ساتنې يت شورا هم د امپرياليستانو د ټېېد ملګرو ملتونو امن. تباه کړي خلکڅو د مالي  سپارلي تهفرانسې دولت  ه الوتکې ددو

 . ښييروو زور مټ خپلد ته  «ترهګرو»څو په دې ډول د مالي د بمبارولو اجازه ورکړې سپي په توټه، 

کال  ۲۱۱۰په تولید یې )ږي کې د سرو زرو درېيم توليدونکی شمیرل کیوچه مالي چې تر ټانا او سوېلي افريقا وروسته په توره لويه 
يمه کې د پام طبيعي زېرمو لرونکی دی او د جيوپولېيک موقعيت له پلوه په س فراوانوپه ټډون د  و، د يورانيم(دو ته ورسیټن ۰۱کې 

و چې وروسته پخواني شوروي اتحاد یو راتو څخه مستعمله کال پورې په افريقا کې د فرانسې  ۰۶۹۱واد تر هی دغه. وړ ارزښت لري
د فرانسې تر يرغل الندې راغلی څو د افغانستان په  يو ځل بيا ه کې نفوذ زيات کړ، او دا دیچين د پانګونې له پلوه پتر یوه ځایه او 

 .ترالسه کړي پاداشستلو کې د ونډې اخی کګره جګړېالښکی

سرتیري به يې هغه مهال دغه هیواد پرېږدي چې يو با ثباته : ارۍ تر پیلیدو وروسته وويلد فرانسې ولسمشر پر مالي د بې رحمانه بمب
 ټاکل شوي»او  «مشروع»د او  «با ثباته»د افغانستان خلک ددې لوټمار د . پرېږدي تر شاهیواد، له مشروع او ټاکل شوي دولت سره 

ت په ، د جناید اربابانو په حکمکې وي او د پانګې  چوپړرو په ګرو او لوټماک، داسې دولت چې د نيواښه پوهیږيمنظور په  «دولت
 . کړي سرهال ساوت د خپلو وټړو په وينو ق پهوينو لړلې توره 



د مالي په  الوتکو دولسمې نيېې پر شپه، فرانسوي بم غورځونکو پر بنسټ، کله چې د روان کال د جنورۍ د د بي بي سي د رپوټ
کله چې . نه خبرې وشي «مشروع دولت»او  «ثبات»دای شي چې له زيات کسان ووژل، څرنګه کی ۰۲۱تر  البيلو سيمو کېبی

 تهوادونو او خلک د جګړې له ويرې ټاونډيو هیګر د دويم ځل لپاره د مالي پر وټړو بمونه غورځوي، وژل کوي کفرانسوي نيوا
حیله ټرو دا ټول د . وشيخبرې  «موکراسۍد»او  «مشروعيت»د په کې او  شي جوړ چې باثباته هیواد کیدای شي، څرنګه تښتي

، هغه څه پورته کويترالسه کولو لپاره يې د وادونو څخه د ټېو له بیوزله او ناداره هيو غولونکي شعارونه دي چې لوټمار والولوېديځ
 . ه ډول درک کړی دیپه ښر يوولس کلن نيواک کې ددې شعارونو واقعي ماهيت ستمځپلو پرټنو، په تیچې د افغانستان 

په ټیټ مالي . یکړکیچ سره مخ دله جدي کې ژوند کوي، د غذايي موادو د کمښت  لوږهد مالي ولس چې اوس مهال په شديده 
وزلۍ، نادارۍ او برزخي ال د بیبه کې  د لوټمارۍ په دې جګړې دی، چېیو وادونو څخه هي یوزلود نړۍ له لسو بسرانه عاید سره 

د امپريالیستانو مالتړ له ځان تو استازي چې پورې تړلي، مرتجع او د مالي واکمنو طبقاشي، او په پردو  رهيور په ل ټړنګژوند د 
القاعدې »او د  «السته راوړنه»، «بريا ستره» څیرپه  واکمنو ه د افغانستان د السپوڅواو پر خپل ټاټوبي د فرانسي يرغل، لک سره لري

د پرټنو پر وړاندې زور زياتي او ستم ته ادامه  په اجازې «ملګرو ملتونو امنيت شورا»د به دې جګړه کې په بولي،  «ړهجګ ضد
په اور کې  ېطمعغورځونکو او ماشيندارو تر مالتړ الندې، د مالي ولس به د پانګې د حرص او  او د امپرياليستانو د بمورکړي، 
 . وسوځوي

دی، د  ضد، نيواک او مداخلې تیريوادونو د یريالیستي هیوادونو لخوا پر نورو هانستان انقالبي سازمان د امپريالیستي او غیر امپد افغ
پر وړاندې مبارزه بايد د امپرياليزم پر وړاندې  استبدادر لري چې د هر ډول ټڼي او باو کارپرټنو ولسي خلکو د دښمنانو راپرځول د 

 . مبارزې سره تړلې وي

 جغله  استبدادڅکله نشي کوالی ملتونه د امپرېاليستان هی چې لوټمار په ډاټه کړه بمباریودې بانبيا د افغانستان او عراق نیواک او پر لی
ږي چې ولسونه د یاو د هغوی السپوڅو يرغل المل ک څښونکو وینېموکراسي ډالۍ کړي، بلکې ددې او هغوی ته د څخه وژغوري

پر  وروسته یې وحشيانه ډول قتل عام شي او پهکراسۍ پر ځای مويوسي او د دبار  جغونوالبيلو ت د بيځای، د اسار د بار پر جغيوه 
دل اغ قتل او وژنو، ويجاړۍ او بربادۍ په خېهد امپرېاليزم . شياو تحقیر  وشيهغوی سپکاوی د  ډولدې متیازې وشي او په جسدونو 

یو شمیر د محاکمه کول  له نيواکګرو څخه د پرټنو د خالصون او ژغورلو تمه او د ولسونو د دښمنانوکبله  دې، له شوې
 .څرټندويسرسپارنه  شرمناکهد هغوي  لخوا انوتونيساپورت

له  انقالبونو وپاڅونونو، قيامونو او پرټنيزد دې او د پرولتاريا تر مشرۍ الن مبارزې يوازې په آزادي بخښونکې، انقالبي، پرله پسې
، آزادۍ او خپلواکۍکړو او د  په ويجاړيو کې امپرېاليستان ښخ غېاو د ه وماڼۍ راوپرځو استبدادطبقو د  واکمنوکوالی شو د  الرې

 .بیرغ ورپووبرابرۍ 

 مړ دې وي امپرېاليزم
 !مخ پر وړاندې د سوسیالیزم په لور

 
 د افغانستان انقالبي سازمان
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