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  نبايد عمل شخصی پنداشته شود" گلبدين"حمله بر 
 نشانده دست غنی ستخباراتا مفھوم به( ھرات واليت خــــاد شعبۀ طرف از شده ديکته ، برومند جوان اين ھای صحبت

 مطابق تا اند نموده فاميلش زدن صدمه به وتھديد داده قرار وحشيانه شکنجۀ زير را وی که بوده ) « CIA »نظر تحت

 آدمخوار حيوان ترين پليد روی بر را کفش پرتاب و بخواند" دموکراتيک "را مردمی ضد و مزدور دولت شان خواست

 ھا رستاخيز چون( ھرات شيرمرد ھا صد ! ....و بدھد شخصی جنبۀ )"ای آی سی "و "آی اس آی "عضو اين - گلبدين(

 و گران شکنجه ، گرفت می صورت KGB تبار روسی اعضای نظر تحت که ھا شکنجه ترين وحشيانه زير در ) ...و

 انگشتان برلرزش و دادند می سر آزادی شعار بلند سر با و کردند می توھين و تحقير را خادی و پرچمی خلقی جالدان

 . خنديدند می پيروزمندانه ھايشان تفنگ ماشۀ روی به روسی مزدوران

 نشانده، دست دولت عوامل انسانی غير و فرسا طاقت ھای شکنجه تحمل با ھمزمان تو کاش ای، گرامی ھموطن

 دولت اين به فاميلی تھديدات و بعدی ھای شکنجه از ھراس بی بخشيده، بيشتر عمق دولت اين از نيز را  خودبرداشت

 ريخته دريغ بی را ما مردم خون استعمار کن صاف جاده مثابۀ به گذشته سال ١٧ جريان در که مزدور و نشانده دست

 .است ناموزون سخت که پوشاندی، نمی "دموکراتيک" قبای است،

 !ھموطن

 تعبير معنا بدان صورت ھيچ به نبايد ای، داشته معرفی فردی عمل يک مثابۀ به را عملت مسؤوليت شجاعانه که اين

 به جھان نقاط تمام از که ای گسترده طيف آن، عکس .ای بوده عملی چنين انجام خواستار تنھا خودت گويا که شود

 تصميم با عمل آن اگر که دھد می نشان صراحت به کشيدند، فرياد و نوشتند ات قھرمانانه عملکرد و خودت از حمايت

 تمام و "گلبدين" جنايات از که افغان انسان ميليونھا خواست بازتاب فردی، تصميم ھمان در د،باش يافته انجام ھم فردی

 را کفش که نبوده خودت دست تنھا اين تر ساده عبارت به  .است داشته وجود اند، متنفر شدت به سياسی اسالم داعيان

 احساس تنھا گاه ھيچ را خود نبايد لذا است؛ اشتهد خود با نيز را انسان ميليونھا ارادۀ خود بطن در بلکه نموده، پرتاب

 .باشد ديگران اعتماد مبنای تواند می گرفتن، دوش به تنھائی به را امر مسؤوليت ھرچند نمائی،

 


