
 

 

 

 

 

 ۰۲۰۲می  ۷۱یکشنبه             ناتور رحمانی                                                                 

 دگاهدي دو ،ش يطان  دو        

 _______________________________________ 

  

 :بازيگران 

 شيطان سبز 

  شيطان سرخ

 ________________________________________________ 

  

 .درازنای بيشتر از سه دهه : زمان 

 .افغانستان : مکان 

 ________________________________________________ 

  

آنچه آتش افروختم شراره . ی آتش و دود به شماره افتاده استنفسم درین تنگناه ا - ان سبز شیط

من میدانم این همه وزیدن باد مخالف   !شیطانک سرخ . یش مرا سوخت و از دود آن کور شدمها

 درست گفتم ؟. درجهت خودم کار تست 

من همان شیطان سرخ .  من خرد و کوچک نیستم. من را بدیده حقارت منگر  –شیطان سرخ 

جهنم آتشزای را که در چهارسوق جهان افروخته یی تا   .وضاحت درک کرده یی ه ب. بزرگ استم 

من . پناه تیرگی های دود و خاکستر آن مراد بدست آری و سرمایه های جهانرا چپاول نمایی  در

خپلواکی            استقالل   
                            www.esteqlaal.net                           
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ه حق و حصه ای آری من دود آن هیزم تر را به چشمت ُپف میکنم تا به کوری چشمت من هم ب

 .برسم شیطان سبز 

 چرا بمن شیطان سبز خطاب میکنی ؟ -- شیطان سبز

بقاء و موجودیت اخوان را در ا مگرغیر ازین است که مراوده ، پیوند و بقای خود -- شیطان سرخ 

دست باز داشتن برای استعمار و  برای حمایه خود و مگر. از نوع مخرب و افراطی آن میدانی 

 دورت ایجاد ننمودی ؟ ه رهای فقیر و سنتی کمربند سبز باستثمار کشو

یک اشاره ه خودت خوب میدانی که رمز حیات و بقای زندگیت بسته به سبزهای سیه دل است که ب

بین خود استیم بیا اعتراف کن . ساخته و ماحولی را به خاک و خون می کشانند  را منفجر ات خود

درین اواخر ابوبکر  در ، مال عمر ، مال حسین احمد ووجود آوردن مال الدن ، مال صه مگر ب

 شیاد دیگر از ابتکارات خودت نیست ؟  صدها مالی مخرب و البغدادی رهبرباند آدمخوار داعش و

 کشور و هر هر هر زمان ، در به قصد ماهیگیری در ،کرم های نوک چنگگ ۀمثابه مگرآنها را ب

درست  همانطور لک و ،برگ نظامی ات و انی و سازآنها از برکت پشتب. برکه ای فرو نمی بری 

و . شان استفاده گردد  دیگری از وجود ۀکشور دیگر و برک زمان دیگری در زنده میمانند تا در

ماهی های بزرگ بزرگ می گیری و  ،همان آب های خت بنام عقیده ، مذهب و ایمان خودت از

من  به دور( است  دین در خطر) عار ش ت تو باقو یک. سازی  ذهن جهان بشری را پریشان مي

 .آتش خودت میسوزانم  را در تو ،همین شعار آتش افروختی و اکنون من با

درواقع تو رازی را افشاء میسازی . بس بس زیاد گفتی و بی مالحظه حرف میزنی  –شیطان سبز 

مگر چه کرده . د طرح های من را همه مردم دنیا میدانن این ترفند ها و. آن خبر دارد  که جهان از

گذشته ازین آیا این انتقام گیری ها به خاطر شکست افتضاح آمیزت ... میتوانند ؟ زور قالب ندارد 

نیست که دست من در عقب هر رهبر ، هر جبهه و هر تفنکدار ( افغانستان )بیگانه سوز  ۀخط در

 آن دیده میشود ؟  ۀخود فروخت

فراست اینرا داری بدانی که انتقام  ،چاالک ه گرئوطتو ت. دقیقاً همینطور است  –شیطان سرخ 

شرق  شرق دور ، در لبنان ، در هزیمت شرم آور تو درعراق ، در. شکست من را پس میدهی 

روح انتقامجوی مرا  ، نقاط دنیا  دراقصا آسیا و امریکای جنوبی ، در شاخ افریقا ، در میانه ، در

آنگاهی که به ویتنام تجاوز کردی و  ،دور مرتبط میگردد این گپ حتا به گذشته های ،اقناع مینماید

 ....هیروشیما را بمباران نمودی و

 تست ؟ افغانستان کار در(   جبهه متحد ملی) پس تشکیل این مثلث شیطانی زیر نام  –شیطان سبز 



با همدستی هم  من هنوز زنده استم و. مگر من را مرده تصور کرده یی . بلی  –شیطان سرخ 

 دنیا که الزم باشد جهت شکست و ۀگوش هر خودت در ۀن های ضد سیاست های تجاوزکارانپیما

  ضلع اش را برادرها ، رفقا و طالب ها این مثلث هم که هر. بدنامی هایت ازین کارها میکنم 

 . ی است که خودت پخته یی و حاال دهن خودت را میسوزاند ئازهمان آش ها ،شکل داده اند

  اما فراموش نمودی که !؟ تحادیه یا مثلث اخوان السوسیال امپریالیزمیعنی ا. ستمدان –شیطان سبز 

بارها باهم پیوند شده ، پیمان بسته و تشریک مساعی برای  ،گذشته ها هم نظر به دستور اینها در

خاک و ه باز مقابل همدیگر تیر و تلوار گرفته کشوری را ب ،چاکری داشته اند که زود ازهم گسسته

 آرزو دارم بدانم تو چه میخواهی ؟...کشیده اند خون

. ببری  نمی توانی پنج انگشت را به دهنت فرو تو. جهان  را از سهم وحصه خود –شیطان سرخ 

میخواهم برایت زور شست نشان . ای من را باید در نظر داشته باشیآخرمنافع من و هم پیمان ه

 .بدهم که هنوز جهان یک قطبی نشده است 

میدانی تو اشتباه میکنی مهره های را که خودت انتخاب کرده یی زیاد بدنام و ناکام  –ن سبز شیطا

کارنامه های ننگین و جنایات شان ابداً فراموش . اند و قاطبه ای مردم افغانستان ازآنها نفرت دارند 

 . نمیشود 

آنها را در وضع بدی  این مردم را هرکدام ما بار بار فریب نداده و مگر. میدانم  –شیطان سرخ 

حال هالکت دانسته و برای نجات خویش به هر  را غریق در گونه ای که خوده ب ،قرار نداده ایم

 را آیا خودت همین کارها !!ناکس را ناجی خود پنداشته اند  خاشاکی دست انداخته اند وهر خس و

 نکردی ؟ 

، انتخابات یس جمهورئ، انتصاب رنس ُبن؟ مثل کنفراه آنها را بار بار فریب ندادیئترفند و توط با

 مجرمین جانی ترین ۀ، تبدیل نمودن پارلمان به الننام نهاد ۀ، تشکیل دادن ولسی جرگقالبی

راه  ، و با شعار دموکراسی جعلی وازی، انجوببازسازی،و طالبی تنظیمی،پرچمی،خلقیخونخور

 ....اندازی انتخابات مفتضح و ریاکارانه 

دود این آتش   "خود کرده را نه درد است و نه درمان "  :میگویند  ،خیرباشد –ن سبز شیطا

چه در عراق . ند ز چشم خودم را کور میکند و کمر اقتصادم را میشکدست خودم امرو ۀافروخت

حاال فکر میکنم همه اعتراضات و مظاهرات ... سوریه ، غزه ، اوکراین یا . باشد یا در افغانستان 

  . ویژه در دیار خودم و توسط هموطنان خودم زیر سر تست ه درهر گوشه و ب سراسری



درک ماهیت استعماری و  اول که مردم شریف امریکا با. اشتباه میکنی  –شیطان سرخ 

دو . زیرا تو ستمگر نسبت به مردم خود هم بد کرده یی . تجاوزکارانه ات تو را از خود نمیدانند 

را که با تیل نفس میکشد و با تیل آدم میکُشد  داریه ششلول بند سرمایهمان  راه دیگر اینکه تو

آدم .  د ساخته و به گلیم غم نشانده ییمیدانی چه تعداد مادران امریکایی را بی فرزن.  دنبال مینمایی

 جوع میکنند و زیر های زیاد در دیاری که تو آنرا از خود میدانی بسیار سوگمندانه از زباله ها سد

برگ  و حاتی و سازیجه و سهم رفاه آنها را تو شیطان در مسابقات تسلیزیرا بود ،ا میخوابندپل ه

   ....مصرف میرسانی وه نظامی ب

 

 ...ادامه دارد

 

 


