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  ٢٠١۵ جوالی ٢۴

  !مي ننمائء الخلقه اکتفابي درنده و عجواناتي حدنيتنھا به کوب
 

 

 

 

 

 

 

» قرآن خـدا« که  مطابق احکام لي و اسرائکاي امریت اطالعای سازمان  ھا-  ۀ الخلقبي مولود درنده و عجني ا- داعش 

 پشتوانه را مانند برده ی دفاع و بی و بچارهي کشند و زنان بی کنند و به آتش میانسان ھا را به اشکال مختلف شقه شقه م

 بي تخر وی دسته جمعیو کشتار ھا  و تجاوزی، ظلم، تعدتي دھھا نوع جنامرتکب فروشند و ی برند و میبه بازار ھا م

 را ھم دهي  افغانستان اشغال شده و به آتش کشري تصرف و تسخالي  خنسوي بدیاز مدت  (گردند ی میخي تارلي بدیاکن بام

 غيدري بیو کمک ھا) کاي امرتگستري جنازميالي در رأس امپری جھانزمياليامپر( شان ی   خداوندان اصلیاريو به )  دارند

و ) رسد ی م- دوالر- دالر ارديلي م٧٨ به کسالي حج در ی مردم برایه پول ھاک( کعبه  ۀ صاحبان خانی و نقدیمال

 ني  فاجعه آفری دھند ، تا مطابق رھنمود ھای شان ادامه ماتيکماکان به جنا...   و  لي ، اسرائهي ترکی ھاستيفاش

 یحق و انسانه  بی باشند ، نگذارند مردم  به خواسته ھای شان میاسي که خالق سی اطالعاتی سازمان ھاانداز بریوھست

به خاطر  . ندي نمای زندگشي که آرزو دارند ، بسازند و در صلح و صفا و آسای شان را طورۀ و جامعابنديشان دست 

 و ديو با د بودند زمي و باورمند به امر کمونزميالي که باورمند به امر سوسهي جوانان کشور ترکی انسانی آرمان واالنيھم

 گام را ني خواھران و برادران شان نخستی و جھالت  به پا خاسته و در راه آزادیاھي ضد سهب) زميکمون (ینگرش علم

 . کشته شدند ی داعشۀ الخلقبي درنده و عجواناتي  توسط حند،برداشته بود

  افشاء شده اند ، صاحبان یستيالير شان توسط آگاھان  ضد امپشيداي و پشي دھن از بدو زاني درنده و خونواناتي حنيا

 ی ملي  و اسرائهي ترکی ھاستي و  فاشی و عربستان سعودکاي امرتگستري جنازمياليکه امپر[ قالده به دست آنان را  

  دي اش را بایري زنجی و سگ ھازمياليامپر . ديد فقط و فقط داعش را کوبينبا.  گرفت دهي و ناددهي ناشندينبا] باشند ؛ 

 .  قرار دادني ضربات سنگري زهرانيگيپ
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