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من را مجبور به افشاء گری مينمايی تا ماهيت  .زياد زبانت دراز شده –شيطان سبز 
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ازمان های تک حزبی و سيستم های آدمخور جاسوسی و استخباراتی چه خون ايجاد س

 ....تو . ی برپا کردی ئها

ما هردو را مردم . الزم به پرده برداری و افشاگری نيست . کافيست  –شيطان سرخ 

هردو غدار ، متجاوز ، دزد و تبه . هردو يک ماهيت داريم . جهان خوب می شناسند 

 .همديگر می جنگيم  م بائکاريم که سرتقسيم غنا

 در آينده ،حاال تا جنگ واقعی و سوم راه ای درازی مانده يا نمانده –شيطان سبز 

شيطانی به اصطالح دولت متحد ملی ، و انتصاب  خوب درمورد طرح. خواهيم ديد 

ی را گردهم جمع ئچه کس ها و ناکس ها. در افغانستان بگو يکی از خودفروخته ها 

 چاکرک من را بدنام بسازی ؟ ،کرده يی تا در ضديت

است درين جبهه چهره های شهره و شهيری که برای جهانيان شناسا  –شيطان سرخ 

ی که روزی بنام عقيده به فرق باور همديگر ميخ ميکوبيدند ويا ئآنها ،جمع گرديده اند

کشور باستانی  ،با استعمال انواع سالح های ثقيل و خفيف در ضديت و اختالف با هم

ی که ئآنها. گناه پشته ها ساختند  دفاع و بي افغانهای بي ۀزيبای را ويران و از کشت و

ی که ئآنها. نشان بنام شان دارند  گون ها و زندان ها خط وي، پلگورهای دسته جمعی 

راکت شان در دل ديوار ، درخت ، خانه ، جاده ، مکتب ، مسجد و  مرمی و زخم هر

ويرانه ای در افغانستان نام هرکدام آنها را تکرار  غيره جای ها هنوز باقی است و هر

حيوانی  س هموطن خويش وحشيانه وی که با ذاللت و دون همتی به ناموئآنها. ميکند 

ی که به آسانی پای ئآنها. يا آن مظلومين اسير را به بيگانه ها فروختند  تجاوز کردند و

روی خون يک ونيم مليون شهيد می گذارند و اشک چشم مليون بيوه و يتيم را ناديده 

. ته اند ی که به عقب خويش نسلی بی سواد ، معيوب و ملول باقی گذاشئآنها. ميگيرند 

ند ی که تمام هستی مادی و معنوی مردم افغانستان را قسماً نابود و قسماً تاراج کردئآنها

. مترقی و عالی را ترور نمودند  ۀو خالصه هر انديشی که انسانيت ، مدنيت ئآنها. 

 ....ی که ئآنها



انم بس بس اينقدر جنايت ، خيانت و ستم را حتا خود من هم ديده نمی تو –شيطان سبز 

اينها چه مردمان بی . وافعاً بسيار دردناک و شرم آور است . و هدايت هم نمی دهم 

حتا به مادرش هم رحم نمی کند و  ،راستی وقتی کسی غالم بی همت شد. عاری استند 

 خوب نام شان ؟... گهی بخاطر منفعت خويش وی را هم خواهد فروخت 

ما  رمل اندازی و  ۀاال به اشارکه ح) مجددی مانند  ،کم نيستند  –شيطان سرخ 

ل مارشاربانی ، شياد قانونی ، ُمردار شده  ۀ، چاکرک ُمرد!! (استخاره می نمايد 

 ظابط ديگر ۀضابط گالب زوی ، شرفباخت دجنرال خرخاديست فهيم ، وطنفروش 

، کودتاچی وجدان ُمرده  جنرال ولدينگکار دوستم  احتياط علومی ، قاتل و چپاولگر

 ، اشرف غنی عبدهللا ، شاه شجاع چهارم عبدهللامحقق  ی ، ننگ مردم هزارهواز تنشهن

 .و چند حقيرو کوچک ديگر روانی ، حنيف اتمر خادی ، خليلی دشمن قوم احمدزی 

چگونه است ؟ يعنی کی آمر و کی موقف آنها درين طرح نام نهاد  – شيطان سبز

 مادون است ؟؟ 

ست ببنيد وقتی آدم خالی از غرور و غيرت بسيار مسخره ا( خنده )  –شيطان سرخ 

 جهادی قهار وشيطان بيامرز مثالً  . ی که نمی کند ئميشود بخاطر منافع چه کارها

ربانی به صفت مادون تحت امر  ،علمی پروفيسوری  ۀدرج با ،ريس جمهور ديروز

ظابط کم سواد که ديروز از طرف وی مرتد و ملحد خوانده ميشد يعنی گالب  خرد

 .... و تا آخرين نفس خوش هم  بود قرار ميگيرد و زوی 

اکتيار گلبدين ، دشمن مردم شريف ر( آی ، سی ، آی ) دانستم  ، اجنت  –شيطان سبز 

 .وهابی سياف را نام نبرديد  هزاره مسمارکوب خليلی وشياد

 آنها و چند تای ديگر نيرو های ذخيره اند که اگر اين حنا رنگ نگرفت –شيطان سرخ 

باز ... شرانداز آنها استفاده خواهم برد  وجود ديگری خواهم انداخت و از طرح

به هر پيچ و مهره و متحد باز است و شبيه کجکول ملنگ ها ما دولت   ۀجبه ۀدرواز

 .دخول ميدهيم و ضرورت داريم  ناچل اجازه ۀسک



، افغانستان  اين طالب نشسته در ارگ  ،يس کنونیئمگر نظام و ر –شيطان سبز 

که از طرح های من بوده  حاال عقل عالم اشرف غنی احمدزی ، ،حامد کرزینخست 

 که شما به چنين بازی متوسل شده ايد ؟ ناکام اند

 .نظام ناکام تر ازين پيدا نميشود . بلی  –شيطان سرخ 

مگر درهمين نظام همين اشخاصی را که شما نام برديد قدرت و چوکی  –شيطان سبز 

 نها هم ناکام بوده اند ؟؟پس آ. نداشته اند 

تا پای آلوده به انواع  سر و قانون شکن ،بلکه قانونگذار  ،آنها ناکام نه –شيطان سرخ 

گام به عقب و سه گام  يعنی هميشه از روی مصلحت و مفاد شخصی دو. بوده اند  فساد

 !! عقب تر برداشته اند 

 چه خواهد بود ؟رمردمی غينام نهاد حداکثر دولت  ۀدورنما يا برنام – شيطان سبز

بلکه  ،نه چندان دور و بعيد ۀآيند در کارکردهای دولت ضد مردمی –شيطان سرخ 

 . سعيد و قشنگتر ازعيد برهمگان معلوم خواهد شد  نزديک و

سالی که نيکوست از بهارش پيداست و چيزی که عيان است چه "  –شيطان سبز 

  "حاجت به ترجمان است 

جناح و  دو هر ،نام نهادی اتستاد انتخاب ۀويندر به قول گنظ. بلی  –شيطان سرخ 

اشخاص فهيم ، کاردان ، مردم دوست ،  هيچ يک ازدرين جبهه زار ين آنها ، متحد

 ؟؟راه ندارند  ،درا داده اندوطنخواه و ثابت قدم که در گذشته ها امتحان خو

در ظاهر جنگی  در خفا آشتی و  يار شترپلنگی مگر. منکرش لعنت  بر –شيطان سبز 

يم که آيا ايجاد اين همه جنجال ها ، سيستم ها ، ئيد دوستانه و خودمانی اعتراف نمائبيا! 

، تبليغات  ، انتخابات مصلحتی و دموکراسی های ضد دموکراسینظام ها و جبهه ها 

را دچار مخمصه ، دردسر و  اينجا و آنجای جهان خود ما در جنگ و صلح خواهی

 ؟ بدنامی نمی سازد 



خدای عالميان من و تو را از جهان گم . خوب شد حرف آخر را گفتی  –شيطان سرخ 

 . کند تا مردم دنيا از شرما راحت شوند 

را ابرقدرت ديگری  جای ما ،نابود شويم چه فايده اگرما مضمحل و –شيطان سبز 

گيزه سرمايه ان و اين تعدی و تجاوز همچنان ادامه خواهد داشت تا سود. خواهد گرفت 

 . ای باشد در جهان 

شعورسياسی پيدا نکنند . تا توده ها بيدار نشوند . راست گفتی  –شيطان سرخ 

همين آش  ،واشتياقی برای آزادی ، دموکراسی واقعی و خوداراديت نداشته باشند

وجدان مرده ای ديگری خواهد  ،خواهد بود و همين کاسه و هر غالم وجدان مرده

 .زائيد 

 بگو اين انترکت يا پيش پرده يی چه معنا دارد ؟ آخر رد –شيطان سبز 

معموالً در نمايشنامه های بزرگ و چند پرده يی برای اينکه درعقب  –شيطان سرخ 

پرده ديکور ديزاين ، صحنه سازی و صورت سازی انجام پذيرد و آدم های نمايشنامه 

ه برای مدت ده ها چند مسخرجهت مصروف نگه داشتن بينن ،تبديل شوند و تغيير

اينست معنای انترکت يا پيش پرده . ی در پيشروی پرده به لودگی می پردازند کوتاه

 !!فروخته کانديد های رياست جمهوری اجرا می نمايند  خود که هم اکنون دو. يی 

تشکيل دولت به اصطالح فهميدم يعنی طرح اين انتخابات کذايی  –شيطان سبز 

تا اجرای نمايش ( ع و غ ) به بازيگری ده يست متحدملی هم يک انترکت و پيش پر

 .   اصلی

وقت انترکت به پايان رسيده است و   حاال که فهميدی برويم. بلی  –شيطان سرخ 

از ، آن درامه های که ماهردو برای مردم ستمديده جهان . نمايش اصلی شروع ميشود 

 .يم برای چپاول و تقسيم منافع بين خود نوشته و کارگردانی کرده ا

 ختم


