
په    فبرورۍ او                      ۶د خلکو خپلو د او راټټول سره ګوندونه
ټ فاشیست نیو او رخې اټ ښي ټدیری کې ښارونو بیلبیلو په اروپا د به نیټټه

ځځي             ټهراوو کوڅو او رکونو څټ ملټټر په نظریې د ګڼلو
ټ پورټه د ...ملټونو

په                                دوی د وږه په وږه او ګټده
ټ په سره چېزموږ کوو غږ ټاسو پر پاره د همدې د او ومنو نظریه دا کولی سو نه موږ خوا یوې د که

نوم                            په ځځې ور د ضد پر نظریې د اروپا کلبندې یوې د کې اروپا ټټوله په ځځ ور دا چې کوو هڅه موږ خوا بلې د وکو مبارزه راندې وټ
رو  کټ ...اعلن

پر                             ثباټی بې د وار په وار امله له واټټن زیاټیدونکې پر مخ د ځځ مین ټر مالدراو او غریبانو د او کاپیټټالیزم د وخت دا برخې ټدیري نټری د
ځځي  ...لور

.   ۸۰او  ۷۰د  د                    اسټعمار د ځځيدی ګر
وټ لمل پورونه او فقر زیات د کره نیمه جنوبي پر بدلونونه اساسي لیبرال نیو د ځځ مین ټر کلونو

        . او               اسټثمار سره ځځانه د سیاسټونو ټدول دې کټرل اځټیاج ټه نټرۍ ځځي لویدی د هیوادونه دا بیا وار یو بدلونونه همدا وروسټه دورې
     . ځځان                 خپل نیوـکلونیالیزم وخت دا دی شیندلی اثر مخرب هم اساساټو پر اوسیدلو او ژوند د یې ټرڅنټګ او ری، ځځټهراوټ مین غربت
                     : د      سوداټګری آزادې د او صادرولو د وسلو د غصب، د زیرمو د موادو خامو او طبیعي د نیول، ځځمکو د لکه بڼو نوي په اسټعمار د

نورو                           او ر ملټټ د نه رژیمونو ظالمانه او ټديکټټاټټوري د ، رو ګټ
جټ د نوم په ژغورني د ځقونو انساني د او مرسټې د سره انسانانو د رونونو، ټټ

                     . خپلو    په بلکه وخت پر اوښټلو د ټه سرځد اروپا د ځځي یوا نه ټګ مر انسانانو ټديرو د یې نټیجه یوه چې دی ښوولی سره شکلونو
           . ده    څخه رو لوبغاټ ټټاکوونکو او لویو د لوبې ددې ټټولنه اروپایې سو ګڼلی

ټ کې .هیوادونو
         ( او           (     سخټټګیره کې نټرۍ ټټوله په وې ځځهراغلې مین سپما پورونو د لکه لپاره ځل د رکېچ کټ د کپیټټالیزم د چې پالیسیاني رسمي هغه

وهلې     لمن ټه غبرټګونونو .نژادي
کرکه                             په اوس اوس دی دا وویشي سره نورو د شټمني خپله چې وي ر اټ به دوی چې دا او ویره ورکولو لسه له د شټمنیو د خلکو د

                  . دي   رې وټ لور پر او اصولو رواجي او اقوامو، ملټونو، لکه رښټونو جوټ کارانه مځافظه د یې ټټولنه چې دی سوی .بدل
سو                   لیدلی کیدل ځځای پر ځځاي د ځځواکونو ځځي پو د کې سرځدونو باندني په اروپا د دغهراز  .موږ

هم                         کمپونه نوي چې سوې ټټاکل او پراخیږي کمپونه لپاره دراسیدلیو وخت پر وخت ، کیږي غوره کټو په ټه ملیټونو هغوی د خلک
سي   کټرای ر  .جوټ

خپله                        په چې هیواد هغه کوي مرسټه سره هیوادونو شان په ټرکیې د کې پرمخټټګ په سیټمونو انساني غیر ټدول دا د ټټولنه اروپایې
  ( کوي       (  ټقویه داعش دولت اسلمي او وژني کردان کې .خاوره

PEGIDA د  ، UKIP  ، BPI  ، Golden Dawn              د ټټولنې اروپایي د او ځځنټګونه غور او اځزابو پرسټه نژاد او مټعصبو نورو او
کوي           کار راندې وټ په مهاجرانو د ټدول یو په پالیسي .مهاجرت

خلکوراټټګ                           د ټه واټټونو ټدول په فشار سیاسي د نو ومومي پای بځران دا او رو ورکټ بدلون ټه ځالت بد مهاجرینو د رو غواټ واقعا موږ که
سي                          پرانیسټل لرې خظره بې او عزټه با د ټه راټټګ مهاجرینو د به لرو سمو په او خلص سرځدونه بیا به دی،هلټه ضروري او رین اټ

رښت                        جوټ د ګان
ارټ منظم یو د پراخولو د کچې د پیوسټون د او رنو سرغټ مدني ګونونو،

غبرټ مسټقیمو ، لریونونو د یې به مطلب چې
وي  .څخه

رو                   کټ ځځای ور کې اجنټدا په څه هر دا سره اخیسټني ګټټې
ټ په نه شپږمې د فرورۍ د رو غواټ .موږ

یې                        به موږ واخلي ورنه ګټټه ټ او ټهراوباسي واټټونو قوت سیاسي خپل چې وغوښټل اځزابو او ریو کټ ګیرو
سخټټ او لسو ښي چیري که

ونیسو  .مخه
پرسټانه                        نژاد ځځني ور هره د سر پر واټټونو د او پالیسۍ، سپما د مهاجرینو، اروپایي ، اروپا ځځانخوښې او مځدودې یوې د باید موږ

سویدي                 ټټرل سره کپټالیزم د ټدول څه په دوی چې وښیوو او برسیره ارټباط ځځ مین ټر .لریونو
موږ                         نو ځځکه مو، ځځوروي او کټری یرغل یې ټټولو موږ پر چې دي رنې کټ ماشین خوښونکي واک او ځځانخوښه ریوال نټ هغه د هرڅه دا

رو            وکټ اقدام وږه پر وږه او څنټګ ټر بل یو د باید
ټر                          کچه ریواله نټ په چې ده ضرور رو کټ ورخټم واک ګونو

ځځنټ غور رخو اټ ښي د او بدلونراولو کې سیاست په اروپا د چې پاره د ددې
لندېراسي     برید او .فشار

رو،                        وڅېټ شټون ځځیانو پو د کې پولو او سرځدونو په باید موږ لري، رټیا وټ رنو کټ ددې وکټروچې باور ځکومټونو ملي په چې ځځای پر ددې
رو                    وکټ مبارزه ودریږو لپاره آزادی او خپلواکی عمومي د او رو وکټ رو کټ زده نه بل او یو له باید .موږ

برابروي                       زمینه فکر او اند مسټقل او آزاده یو د پاره د ټټولو د رول جوټ شبکو باوره ځځان پر او مقاوم، دوامداره، .د
په                            سره بل او یو د کوو، به مبارزه او دریږو پاره د مبارزو ټولنیزو ټ او ژوندانه آزاد د ځځای پر مولفو سرمایوي او جابرانه،ملیټي، د به موږ

ځځښټونو                           خو غوښټونکیو آزادي د او ځقونو مساوي د پاره د ټټولو د کې ټټولنه په موږ یې، به نیسو ، ټهراوزو کوڅو او واټټونو به ګټده
ټ

کوو         غږ مبارزو مدني او غبرټګونونو مخامخ د !...لپاره
ظلم،                           د سیاسټونو د اروپا د ضد، پر رخو اټ ښي د به موږ سو، رای کټ کنټټرول چې رو غواټ نه موږ وي، مدني او سیاسي به مبارزه زموږ

کوو          مبارزه دریږو موږ راندي وټ پر پرسټئ نژاد او ګری
....سخټیټ


