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 نفر بود((  کیادعا دارند که علت سقوط نظام  تکارانی))جنا

 

  ردنګو علت سقوط نظام را به   ناهګاند که همه  افتهی قبلي بهانه أسان   می رژ تکارانی دزدان، حرامخوران، مفسدین و جنا همه

مختلف فراموش مردم   یثروت حرام، آرام و آسوده در کشورها ونهای لی که خودشان با م کنندی و فکر م اندازدی ب  کنفری 

 : ذشتهګسال  ستی هم وجدان ندارند. فراموش کردند که در طول ب  ای و  دارند  ف ی حافظه ضع ای  تکارانی جنا  نی خواهند شد. ا

 هم افغان را.  یافغانستان را قبول نداشت و کس یکس

 را.  ی مل رقی هم ب  یو کس کردی م ی احترام یسرود ملي را ب  یکس

 .رفتندی پذ یرا نم ی ریګد یاز خود کس ری همه شمول داشتند، اما غ ی ادعا همه

 جمهور را.  س ی هم ر ی و کس رفت،ی پذ یانتخابات را نم جهی نت  یکس

 هم پاسپورت را.  ی تذكره را قبول نداشت و کس یکس

 .کردندی خودرا حفاظت م تکاری اما جنا کردند،ی م ت ی شکا یوباغ یاغی و  اکو ډ از

 اما خودشان غرق فساد بودند.  زدند،ی م یاز فساد و حرامخور  حرف 

 هم از جنوب.  یو کس کردی م دی از شمال دولت را تهد یکس

 . شدندی نم می و توپ دولت تسل ګبه تان  یو باغ یاغی 

 در مقامات بلند دولت بودند و هم به ضد دولت.  هم

 وقت بسنده نبودند. چی اما ه خواست، ی وزارت ها و سفارت ها م روه ګ هر

 شدند و قصرها آباد کردند.   اردهای صاحب مل انت ی راه حرام، دزدي و خ از

 بزند.  ليی را با س  کی تراف سی تا راها را ببندد و پول دادی به خود حق م ل ی و وک ری وز

 در هر کنج و کنار بودند. یلی و فام یمی تنظ ،یقوم  ،یقدرت محل ی ها رهی جز

 بس نداشتند.  نی ن ی اما خائ  زد،ی و فساد دا د م انتی خ

 . دادندی دشنام م  ریګدزد قوم خود استاده به دزد قوم د ی پهلو در

 

  متی به ق انی را که جهان   ی. نظامدی مردم نفاق پخش نکن  نی در ب  د،ی که نه کن  می رسانه ها داد زد نی تکرار از طریق هم تکرار

  ی هر روز نظام بهتر شده برود، برا نکهی ا دی . به امدی نکن  بی ما ساخته از درون تخر یجان و مال خود و افغانها برا 

نظام   بی . تخردی کن  یبان ی و از آن بشت   دی صادق باش ی. با اردو مل دی کن  وعو اصالح نظام، اصالح را از خود شر  یپاکساز

دشمن و باالخره سقوط نظام است.   ه ی تباهي افغانستان است و مسئول اش هر فرد شامل نظام خواهد بود. ضعف نظام تقو

 نخواهد داشت.  یسود  یمان ی آن نظام و دولت سقوط خواهد کرد و بش ری در غ
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  یو حرامخور  تی جنا انت،ی و دولت شامل بودند همه غافل و جاهل بودند. خ است ی که در س تکارانی جنا نی افسوس که ا رګم

  نی سؤاستفاده ا یتا ابد برا انی جهان   یر ی ش او ګکه  کردندی شانرا کر ساخته بود. فکر م ی ها وش ګچشمان شانرا کور و 

 کنند. ګی و نوش زند  شی همان نظام فاسد در ع هی تا ابد در سا  توانندی م نهای موجود است و ا شانی ها ل ی حرامخوران و فام

که   ساالرانګحرامخوران، دزدان، جن  اردران،ی مل داران،ګو قدرتمندان، تفن  دی رس یبه زود اری باالخره آنروز بد بس رګم

  کی  یحت  کروزی از چند تا چپلک پوشان فرار کردند، صرف در   کروز ی در ظرف  کردند،ی م دی سال دولت را تهد ستی ب 

)روز مبادا( د دره ها و کوها پنهان شده بود، به درد نه    یبرا  ېو توپ ک ګهزاران تان  یهفته هم مقاومت نتوانستند. حت 

 ماند.  ل ی خورد، همه سب 

تا حداقل   کشند،ی و نه هم از تقسیم قدرت. پشت دروازه دفتر تذكره روزها انتظار م زندی نه کس از همه شمول سخن م حال 

  ار ی . و همه در راه فرار هستند. اما رهبران حرامخور هنوز هم با بسرفت ی پذ یره را بدهد که قبالً نمهمان تذک ش ی برا یکس

 را فراموش خواهد کرد.  نهای ا فی کث  یچهره ها خی تار کنندی م ر و فک کنندی را مالمت م کنفری صرف   یشرم ېب 
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