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  !بھاران خجسته باد
که ريشه در تاريخ اساطيری اين مرز وبوم کھن دارد به شما وخانواده ھای تان وبرای فرارسيدن سال نو  وجشن نوروز 

 ما ۀابر قدرتھا با قربان کردن تمام ھستی وفرزندان خود ايستاده اند  تا از ھويت ھزاران سالمردم آزادۀ ما که در برابر 

  !ند مبارک باددفاع کن

اين پياده نظام امپرياليزم جنايتگستر امريکا  داعش   خلق  قھرمان ما را با مشتی  طالب و مبارزاتکسانی که می خواھند

ھای مردم را در پای طالب وداعش بنويسند وبدينوسيله نفرت قومی را دامن بزنند  يکی بدانند و مبارزات وجانفشانی

  .ندخود نوکران بی مقداری بيش نيست

مداران  و تاريک انديشان مسلمان است برای عزيزانی که در برابر جھالت وباور ھای تعياين جشن که خار چشم شر

  .قرار می گيرند مبارک و دينی فرسوده  وکھن قرار گرفته 

 از طرف امپرياليست برای کارگران ودھقانان که بار اصلی جنگ جاری را به دوش دارند جنگی کهنوروز وبھار را 

  . شادباش می گويم ، استراه انداخته شدهه جديد شان بھابرای آزمايش سالح ھای 

 مردان وخانواده ھای که عزيزان خود را چه در جنگ روياروی  با امپرياليست ھا و شرکای جرم ،ھم چنان برای زنان

را شاد باش می ز دست داده اند نوروز وبھارشان طالب ا پياده نظام ناتو داعش وناتوئی آن و چه در حمالت انتحاری 

  . گويم

 تا پياده نظام خود داعش وطالب را به ندتصميم گرفته ا ما امپرياليست ھا برای زھر چشم گرفتن از مردم آزاده وقھرمان

تار مردم را ابعاد تازه  رويکار بياورند تا کش"عبدهللا"  آرايشۀ و  صندوقچفاشيست "غنی"جای دلقک روان پريش خود 

  . مردم  اين مرز وبوم است وميھن کبير ما  وظيفۀ تمام  ايستادن در برابر توطئه ھای جديد دشمنان مردم . ببخشند

    !نبه اميد بھاری که مژده بخشای آزادی ست  نوروز تان پيروز وبھار تان گلبارا

  


