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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  انجنير سيد مختاردريا

  ٢٠٢١ می ١٨

 
  مختاردريا

 خروش ثبات و مقاومت
 )قلم ودانش دشمنان را ازين خاک بيرون خواھيم کرد ۀما با حرب(

     
دراين حوادث خلق شده توسط دشمنان وجای افتخار است که با وجود شرائط ناگوارومحيط و فضای پر رعب درميھن 

 تبارھا از اين امتحان پيروز مندانه بيرون ۀم ملت افعانستان به شمول ھ، هميھن و ھمکاری دولتمردان خائن و شرفباخت

 ۀخواست ھمدلی و ھمياری مردم بال کشيد  و انزجار و مالمت وتعصبی که از طرف دشمن مینجششدند و نگذاشتند ت

سيد الشھدای دشت برچی چون دليران زخمين تن  ۀمارا از ھم بپاشد واين ادعا را در پيام شير دختران مجروح مدرس
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رزوی از ھم پاشی اين آجنگيم و شما  گفتند ما با نيروی دانش و قلم با شما دشمنان انسانيت می ديم که میمعر که شني

 .گور خواھيد برده قدرت وحدت وھمپذيری مارا ب

 دوشان سر سپاراننده کف پرچم به ر بـزاران سـھ     ردان وطن بنگـيـھـن شـون ايـره خـطـک قـر يـزھ

  ک خشمگين شيری به قلب عرصه غرانندکه ھري     روجوانان مرد و زن بنگـم نـشـالب خـيـن سـه ايـب

 دريا

کشور و ايجاد تعصبات ۀ که برای تجزيی طرحھای سياھکاران خارجی و داخلی و دشمنانۀِويرانکن ھم ، اين پيام

و زن وپير و جوان اين  کشد واينبار آگاھانه مرد پيکار سر می ۀن عرصااز گلوی پر ازدرد و غم اين مبارز گوناگون

مبارزه با حضور فشرده و صفوف مستحکم و فوالدين شان قلب دشمن  ۀخون خود در عرص ۀ قطرخرينآميھن تا 

 دروشنی را با خون خود در تاريخ ميھن رقم خواھند ز ۀيندآرفته و گراھدف 

 !د شاد و ياد شان گرامی باءروح شھدا

 ا کاناد٢٠٢١ ماه مای ١٤مختار دريا

 

 

  


