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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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  رھا .س
 ٢٠١٣ جوالی ١٠

 "!دالر" باد هوزند" کراچی وان"مرگ بر 
  ت پستـه ھائی بلند وھمـانـخ

  ای خدا اين ھردو را برابرکن

  )فردوسی(

ی ناچيزش از چوک کمپنی با باديگاردھا وموترھا) روی زمين خدا بر ۀساي"(اد سيافالحاج است"که  دو روز قبل حينی

، در اطراف )بيش از پنجاه باديگارد وپانزده موتر زره دار شيشه سياه(رفت  حقيرانه اش در پغمان میۀبه طرف کلب

به ناحق  را زير کرده و استاد سياف ۀبی رحم با کراچی اش يکی از موترھای غريبان چوک يک کراچی وان پولدار و

چون تقصيرکار اين تصادم نابرابر کراچی وان ستم گر وبی رحم بود پس به . خود را نيز به شدت زخمی می سازد

دھد   خدا دو نفر از باديگاردھايش را دستور میۀ زخمی شدن بايد به سزای اعمالش می رسيد وھمين بود که سايۀعالو

روشده بود واز طرف ه  خدا رو بۀاديگاردھا نيز از يک طرف چون با امر سايد وبنکه سبق اين کراچی وان را بدھ

نام خدا آن کراچی وان  ديگر بايد حق مسلم خود را از کراچی وان وابسته به بيگانگان می گرفت، دست به کار شده و

تن را از آن مزدور مزدور وجاده صاف کن امپرياليسم را چنان لت وکوب کردند که ديگر توان حرف زدن واز جاه خيس

 خدا در امان بمانند ورسم برده ۀکه ديگر کراچی دارھائی اطراف از زير مرحمت ساي در کنار اين، برای اين .ربودند

نام کراچی وان محمد بوده "(مرگ برمحمد"و" مرگ بر کراچی وان: "واربابی را اجراء کنند ھمه باھم صدا سر دادند

  ".که ازتاريخ پند نگيرد محکوم به تکرار است کسی"  سان است کهوبه ھمين". زنده باد سياف" ،)است

،  مسعود سياف اعالم جھاد کرده بود، عليه کی؟ خارجيان ومتجاوزين بيگانه؟ نه، عليه مزاری و١٣٧٢زمانی، درسال 

  :اين دومزدور ھم کاسه وھم کيش خودش

 ملت ده چی تر آخر، تر ھغه وخت چه يو ھزاره او تاجيک پاتی ده، جھاد کوو او له خپل دين پرمونژ غيور او مسلمان" 

ھا از دھان سياف بيرون نيامد بلکه ھرکدام طبق توان شان جھاد اعالم جھاد تنالبته اين ". وڅخه دفاع کړاو وطن 

که حراست از کدام دين واز کدام  يناما ا. دعوت می کرد) ؟(اسالمی اعالم کرده ومردم را به حراست از دين و وطن

وطن در برابر کدام کفر وکدام متجاوز خارجی، اين ديگه معلوم نبود وبه جھاديان ربط نداشت که از کی دفاع کرده 

  .وعليه کی وچرا می جنگند

ن وھمان  بيش از چھل کشور کفر باالی ھمان وطۀ خود شان از دين بيگانۀھار و به گفت ولی امروزکه نيروئی متجاوز،

دين تجاوز کرده وگذشته از آن روزانه صدھا ناموس شان را مورد تجاوز دسته جمعی بی رحمانه قرار داده و تنبان 

زنند، کجاست آن غيرت و حراست از دين و وطن؟ کجاست آن جھاد مقدس اسالمی  زنان شان را برسر خود لنگی می

  شما، آقايان؟
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که جھاد عليه شان واجب شد ولی  تو خارجی واز دين بيگانه بود تا اينآن روز مسعود ومزاری برای ! آقای سياف

ھای پاکستانی، اين ديپلمات ھای امريکائی، اين سربازان انگليسی، روسی، " ميجر"امروز چه شد که اين 

نه ت شده که ضرورت جھاد ديده نمی شود، به زعم آقای سياف وھم کيشانش وغيره چطور ھم وطن وھم آئين....ھالندی،

تنھا که جھاد ضرورت ندارد واين يک جنگ نا برابر تلقی می شود بلکه بدترين وجبران ناپذير ترين گناه ھم شمرده می 

  .شود

  ...و

  زنده باد دالر: نتيجه اين است

 

  :يادداشت

مظلوم  اسم آن خوب شد آن بيچاره کراچی وان را لت و پار کردند، »مرگ بر محمد«ان سياف با شعار دباديگارحال که 

  .چند مشت و لگد ديگر ھم بر وی وارد می شد»  و محمدمرگ برخدا« باشعار ورنه، نبود» خدا محمد«

 AA-AAادارۀ پورتال

 

 


