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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 !رفقای انقالبی و مردم آزادٔه افغانستان
 دھه بدين سو با گوشت ۴ھب از ضرب و تأثير شوم حاکميت قداره به دستان اجنبی را در پوشش مذکه جا دارد مردم ما 

ان را عليه جنايات ضد م و خشم  وانزجار مسفارت ترکيه را در کابل  به محاصره کشيو خون خود تجربه نموده ايم، 

 .منمايش بگذاريه ب ،»داعش«ت ھای سبشری تروري

» داعش«  ريست ھایی تروه ئاصلی و منطقحامی  ، در کنار امپرياليسم جھانی ،»ترکيه« اسالمی فاشيستی خالفت 

سگان  .دست می آورنده  نفت بسيار و ارزان ب،بوده و روزانه در بدل  پرداخت پول کم برای برادران داعشی شان

 آبادی ھا را ويران می کنند و انسان ھا را می ،با وحشت و بربريت» داعش«  ،و امپرياليست ھا» ترکيه«زنجيری 

 کشور ھای ،طراحی شده است ،»برتيش انتلجنت سرويس«و » سيا« در کشند تا با اين گونه تاکتيک  ضد بشری که

وجود آورده و مھره ھای ارتجاعی شان را در رأس دولت ه بزرگ خاور ميانه را تجزيه نمايند و کشور ھای جديدی را ب

 .ه باشند قدرت نصب و از آن طريق نفت خاور ميانه  را در انحصار  ھميشگی شان داشت بر،وجود آمدهه ھای کوچک ب

راه انداخته است تا با اين ترفند خاينانه منافع باداران ه  نسل کشی را ب،با سالح ھای خيلی پيشرفتٔه امريکائی ،»داعش «

 از خاک ھای  عراق و سوريه  ايجاد یشان را که باالی  بخش» خالفت اسالمی«شان را تضمين نمايند و ھم بتوانند 

تا جائی که ديده  .دست گيرنده  ب، جھان را  از طريق ايجاد فضای رعب وحشت گسترش دھند و رھبری مسلمانان،شده

می شود سالح ھای ساخت چين نيز در دستان جنايتکاران طالبی قرار گرفته است اين که امپرياليزم جنايتکار امريکا و 

خاطر خريد ه  ب،ينائیخاقان ھای چگذاشته اند و يا اين که » داعش«شرکاء آن را به صورت غير مستقيم در دسترس 

، دريغ نورزيده و در پھلوی امپرياليسم امريکا ،»داعش«از فروش سالح ھای مدرن و مخرب برای ، نفت ارزان

 س، ھنوز مشخص نيست مگر آنچه مسلم است اين است که نموده ا ايفاء ینقش »داعش« در تسليح ،فرانسه و انگليس

 .استفاده خواھد شد ،»چين« ضد خود شان  در داخل هفردا سالح ھای شان ب که نيز بايد بدانندامپرياليست ھای چينائی 

رسميت شناخته ه را ب» خالفت اسالمی« ،تاريکی و نادانی ، اين جاھالن متحجر و پيام آوران جھالت،پاکستانی»طالبان«

 مرکز حمالت تخريبی و   افغانستان را،»داعش«اين بدان معنی است که در آيندٔه نزديک  .و به آنان بيعت نموده اند

 سال به عقب ١۴٠٠ ، چين و روسيه قرار خواھد داد  و افغانستان يکبار ديگر،آسيای ميانه ، عليه ھند،تروريستی شان

نا گفته  . يک بار ديگر تکرار خواھد شد،منفور ضد زن و ضد مدنيت» طالبان«باز خواھد گشت و تاريخ با بر گشتن  

 ، در پھلوی برادران اخوانی و وحشی شاننيزعمالً  ،»گلبدين« ،نماند که تروريست ھای باند ضد ميھنی و ضد افغانی

برای آيندٔه  ،ذاتشه شريک می باشند و اين ب، »داعش«ايستاده و  می جنگند ودر جنايات ضد بشری ، »داعش«

 .افغانستان نھايت خطر ناک می باشد
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شير زنان و شير  .حد و مرزی را نمی شناسد ،»داعش «،ان احکام الھی و شرعيت غرای محمدیوحشت و دھشت پيرو

 ضد اين علمبرداران هعليه اين پديدٔه شوم و ب) کوبانی(قھرمانانه در سنگر ھای مرگ و زندگی در  ،»کرد«مردان 

خوشبختانه حکومت .  می کنند می رزمند و از ھستی شان جانانه دفاع،جھالت و متحجران مخالف با تمدن و مدنيت

 به صفوف  مبارزان انقالبی که در سنگر ھای سرخ  و داغ ، در منطقه،»کرد«و ديگر نيرو ھای »  کوبانی«محلی 

ادامه  ،»کرد«و انقالبيون تسليم ناپذير » داعش «، جنگ شديد  بين شونيست ھای وھابیفعالً پيوستند و   ،نبرد می رزمند

  . يان را در ھمه جا بو گرفته و فضاء را پر از تعفن  ساخته استدارد و اجساد کثيف داعش

 !ھموطن ملی و انقالبی

 .را در اين نبرد کبير و تاريخی تنھا نگذاريد و از آنان حمايت نمائيد» کرد«خلق قھرمان 

و متحدان » داعش«بيآموزيد و افغانستان را به قبرستان  »کرد«از مبارزات کنونی و نبرد دورانساز خلق انقالبی 

 . زيرا اين مرض خطر ناکتر از سرطان می باشد،اخوانی و بنياد گرای شان مبدل سازيد

جمع شدند و در حمايت از مقاومت  قھرمانانٔه » تھران«در » ترکيه«در مقابل سفارت  ،»کوبانی«امروز حاميان  

 .شعارھائی دادند ،»داعش « ھای از  تروريست» ترکيه« اسالمی فاشيستی خالفتو در محکوميت حمايت » کوبانی«

در خيابان ھا راه  »کوبانی «، تا صبح مردم در حمايت از »ترکيه«ديشب و امروز، در تمامی کشورھای اروپائی و در 

  . شعار دادند» داعش « سر بردند  و عليه حاميانه رفتند و ب

 !انرفقاء و ھموطن

» کوبانی«را تنھا گذاشتيد  و اما ما، تا آخر با » کوبانی« شما اگر: اکنون نوبت ماست که به ھمٔه جھان بفھمانيم که

 ،ھستيم و تا به آخر و تا پيروزی محتوم» کوبانی«درد ماست و خوشی آنان خوشی ماست و ما صدای  ،درد آنان ،ھستيم

صفوف  .اشدحمايت از آزادگی و رد فاشيسم مذھبی باالخص فاشيسم وھابی می ب ،»کوبانی«حمايت از  .با آنان ھستيم

برای ايجاد کشور آزاد و »  کرد« خلق قھرمان ۀو حمايت از داعي» کوبانی« و در حمايت از مان را متحد گردانيم

 و نفرت و م ترکيه را محاصره کني ھای امريکا، عربستان، قطر و از ھمه اولترسفارتحد اقل  ،»کردستان«مستقل 

 .مان را نشان دھيمانزجار 

 !ونيسم وھابی ھای کوبانی عليه شد مبارزات خلقزنده با

 !پرستان در منطقه وجھان» داعش« و »داعش «  نابود باد

 

  


