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را به خاک و خون کشید، "انقالب برگشت ناپذیر" ایکه  که کشور و مردم1357گین هفتم ثور نسیه روز ن

برگشت پذیر شد، "مرحلۀ نوین" ایکه به مرحلۀ 

کرد، هفت ثوری که هشت  تحالهسننگین تری ا

ثور شد، مرحلۀ گذار از یک کودتا به کودتای 

 دیگر بود.

ی که مرگ خود را در یک کودتاچیان هفتم ثور

قدمی دیدند، دست به یک توطئۀ ننگین دیگر 

زدند و در تبانی با یک مشت اجیر و خود 

فروختۀ دیگر، هشتم ثور را رقم زدند تا گویا به 

تاریخی را با ننگ  ویش یک ننگخیال خام خ

  تاریخی دیگری بشویند.

و مور و ملخ بر کابل زیبا هجوم آوردند، چنان وحشتی را به راه  جوج و ماجوجیاهشتم ثوری ها که چون 

 نظیر آنرا به یاد نداشته است.خم و پیچ های آن  تمامانداختند که تاریخ چندین هزار سالۀ کشور با 

چهره های کثیف ایکه در عکس باال دیده می شوند، مشت نمونۀ خروار، میهن فروشان جنایت گستری را نشان 

غرقۀ خون و خاکستر کردند و نام آنهمه نامردی و نامردمی و  میدهد که جهت منافع شخصی خود کشوری را

 گذاشتند. ب اسالمی""انقال، چور و غارت و وحشت و دهشت و قتل و کشتار و بربادی و ویرانی و....را

به چشم و سر دیدیم و شاهد  1371همان بود که ما مردم در بعد از هشتم ثور  "انقالب اسالمی" اگر واقعا  

هموطنان شریف ما را به 65000بربادی یک ملت و یک مملکت بودیم و تنها و تنها در کابل زیبا بیشتر از 

گوش و بینی انسانها بریده شد، به سر مردم میخ  خاک و خون کشیده و از نعمت هستی محروم و ساخت و

شکم دریده شد، از کشته های مردم بی گناه و بی دفاع پشته ها ساخته شد، به در بطن مادر طفل  کوبیده شد،
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مادران که مقدس ترین موجودات روی زمین اند، در مقابل فرزندان و شوهران تجاوز شد و....، و هزاران 

از این را ما  یگر که قلم از نوشتن آن عاجز است، پس عطای"انقالب اسالمی" به لقایش.هزار جرم و جنایت د

 به شر رسانی خو گرفته اند.ین جمع جانی طایفۀ یاجوج و ماجوج امید خیری نبود و نیست، اما ا

 گر مسلمانی همین است که حافظ دارد

 ردائیــود فـروز بـر از پی امـوای اگ

بود و آنهم در تبانی با یک مشت 1357در حقیقت تداوم خونین تر هفتم ثور 1371کودتای خونین هشتم ثور 

گندم نمای جو فروش. هیچ نکتۀ مثبتی نمی توان در آن کودتای سخیف و آن میدان سگ جنگی که قالده های 

 ین هفتم ثوری ها بود، دید!!!هشتم ثوری ها در دستان خون

و چور و  تعدی و هشتم ثوری ها اما با آنهمه جرم و جنایت و خطا و خیانت و با آنهمه قتل و کشتار و تجاوز 

هن پاره میکنند، پس باید قبول کرد و پذیرفت که آنان "انقالب اسالمی" گفته دغارت، هنوز هم که هنوز است، 

 .بودیمآن شاهد در سرزمین سوختۀ خود و"انقالب اسالمی" همان بود که همۀ ما  مرتکب نشده اندهیچ خطائی 

" دیگر بعد از عمری فرار و بعد از عمری قتل و کشتار، هنوز در راه است و قدوم نحس انقالبیمسلمان " آن 

ونین او هنوز به کابل نازنین که آنرا به مخروبۀ غم انگیزی مبدل کرد، نرسیده است."انقالب اسالمی" در و خ

 حال تکمیل شدن است. عاقبت این ُملک و مملکت و این مردم و این ملت به خیر باد!!!

بر باهم مشاهده میکنیم و  را 1371هشتم ثور  انقالب اسالمیکارروائی های  ۀ خروارنمون مشت در ذیل

 عاملین کودتای هشتم ثور و توطئه گران هفتم ثور نفرین میفرستیم.

 ننگ تان باد ای دجاالن بی همه چیز که کشور و مردمی را برباد دادید!!!

 

 

 


