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هوقتی طبيعت ھم در کنار نيروھای ا ه شغالگر دست ب ائی را ب ين منظره ھ د، چن ا می زن ردم م ه م  ويرانگری علي
ذارد ی گ ايش م ون . نم اک وخ ه خ غالگر ب ای اش يلۀ نيروھ ه وس ان ب دان افغ ن فرزن واھر اي ا خ رادر وي ل ب روز قب

ه خون  ان رااستعمار ب ن قرباني در اي ا پ رادر وي ازھم ب ردا ب ه است، ف ه گرفت ا زلزل کشانيده شد، امروز آنھا را از م
  .د کشانيدخواھ

  :برای آنھائيکه عادت کرده اند ھمه چيزی را توجيه نمايند تا بادران خويش را برائت داده باشند، بايد نوشت 
ر چرخھرگاه  ائی تانکھای غول پيکرکشور در زي اتو و بمب افگنھ ه خرد نمی شد و ن ال معصوم ب ن اطف در اي  پ

ا آن فرصت داده می شد تا سرپناھی در خور زيست يک انسان برا ائی ب ه ھ ی خانواده اش آماده سازد به يقين زلزل
وکران استعمار . درجه چنين قربانی ھای دلخراشی از مردم ما نمی گرفت مگر در طی قرون از يک جانب حاکميت ن
ان ترنج ش ارت دس ن سرزمين وغ سانھای اي ات ان ر حي اب يلۀ انھ ه وس تعمار  ب يھم اس اوزات پ ب ديگر تج  واز جان

روی واشغالگران به ص ان"ورت مستقيم بيشترين ني رد افغ ا" م انواده ءرا در عوض ارتق دگانی خود وخ  سطح زن
ا ردم م وده، م د نم ان  رااش  وباال بردن بردن درجۀ مصونيت عليه قھر طبيعت، در بند مناسبات استعماری مقي  چن

  . مشابه ديد وناتوان درجه اينتابع طبيعت ساخته است که در تمام جھان نمی توان مردم کشور ديگری را به 
د وسرنوشت ما که ھر گاه مردم استما را اعتقاد راسخ بر آن ه خاک بمالن ارديگر ب   قادر شوند پوزۀ استعمار را ب

دخويش م زنن د شان رق ا دستھای توانمن ر قھر طبيعت ، را خود ب ه ب ان گامھای بلندی در جھت غلب ا چن حرکت  ب
  . که تا امروز نظير آن کمتر ديده شده استخواھند نمود

ای خويش  ر ھای اسارت استعماری را از دست وپ د نخست زنجي ر آن باي ه ب به خاطر نجات از قھر طبيعت وغلب
سانھای .  آن آزاد سازيماز بند مردم راگشوده نيروی خالقۀ  ام ان د تم ادر خواھيم شد مانن ه ق در آن صورت است ک

  . خويش را در قبال قھر طبيعت به حد اقل آن برسانيممتمدن در جۀ آسيب پذيری
ا . به تمام اين عکسھا به دقت نظر اندازيد و ببينيد که چگونه يک ملت درقبال قھر طبيعت تنھا گذاشته است اين تنھ

ی"مردم اند که به کمک ھمديگر شتافته وھيچ اثری از وابستگان ادارۀ مستعمراتی وبه اصطالح ين الملل " جامعۀ ب
د از .  کمکی برسانند، آنجا ديده نمی شود تا به مردم در خون تپيدهدر ه نباي ات می رساند ک ه اثب اين حالت باردگر ب

د کمکی را داشت ردی . نيروھای اشغالگر واداره مستعمراتی کرزی امي افع استعماری وف أمين من ه خاطر ت ا ب آنھ
ع ما بايد ياد بگيريم که با. خويش در اين سرزمين حضور دارند ر دشمن استعماری وموان روی خود ب ه ني  اتکاء ب

  .به اميد آنروز. طبيعی غلبه نمائيم
  .صفحه می باشد) ٩(گزارش  
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  .خواب مرگ. خوابی که بيداری ندارد. آنھا چه خوش به خواب رفته اند. به چھرۀ اين دوخواھر نظر اندازيد

انی بيداد مناسبات غير انسانی استعماری در کشورند، آنھا اگر در ظاھر قربانی قھر طبيعت اند اما در حقيقت قرب
  .که سرپناھی بھتر و مستحکتر از کلبۀ خاکی نداشتند

  عمار پذيران نيز به خواب مرگ رفته اند؟تمگر نه اين است که انقياد طلبان واس" خواب مرگ"نوشتيم 
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  استعمار ويا قربانی طبيعت؟ مگر يک مادر چقدر اشک میزودتر به خاطر کدامين قربانی اشک بريزند؟ قربانی 

  تواند داشته باشد؟
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