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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
   کابل-يونس نگاه 

  ٢٠١٩ مارچ ٣٠
  

 
  يونس نگاه

  نيست حزب تنظيم
  .شعار تنظيم دارد، فکر حزب  -

  .ميراثی رھبر تنظيم دارد، انتخابی رھبر حزب -

 .کند نمی نمايندگی خود باند جز کسی از تنظيم کند،می نمايندگی اجتماعی ۀطبق يا شرق گروه، يک از حزب -

  .داندمی ھدف را آن تنظيم داند، می وسيله را قدرت حزب -

  .فوری شکار پی در تنظيم است، بنيادی تغييرات پی در حزب -

  .آنی منابع ديگر و کمک و فند به تنظيم انديشد،می اقتصاد به حزب -

 درونی دردسرساز و طوالنی ۀپروس از پس را ديدگاھش و سياست در تغيير ھر و کندمی تحول زمان گذشت با بحز -

 ديگر روز و گذاردمی ريش روز يک است، متلون ھميشه تنظيم اما کند،می اعالم ھواداران و ءاعضا اکثريت توافق و

 از فردا و خواندمی العقل ناقص را زن امروز سازد،می پوھنتون ديگر روز و کشدمی معلم روز يک پوشد،می یئنکتا

 ۀکميت نه تنظيمی ھایزدن* مالق اين از يکی ھيچ در که اين خصوصه ب  .گيردمی جندر تساویۀ پروژ خانه سفارت

  .شودمی مشوره شان یئتوده پيروان و مردم با نه و دارد رسمی تصويب رھبری

 رو تنظيم اما کند،می عيار مردمۀ روحي و نيازھا ھا، خواست با را خود نشواک و کنش ھر و دارد مردم به رو حزب -

  .دارد سفارت و ارگ به

  .طلب فرصت تنظيم اما است ساز فرصت حزب -

 اعضای و طرفداران منافع برای خواھد،می حمايت خود حاميان از و کندمی سياست( دارد ستد و داد مردم با حزب -

 با راند،می حکم خود "حاميان" بر تنظيم اما )طلبدمی العضويت حق و مالی حمايت آنھا از و کندمی البی و مدافعه خود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 يا پلو افطاريه، شانبرای گاھی عوض در و دواندمی عسکر مثل را آنان شد الزم ھرجا و کندمی برخورد گله مثل آنان

  .کندمی توزيع نمازجای و تسبيح

 به چاله از خود تا شودمی سوار مردم ھایشانه بر تنظيم دھد؛می عبور ھاچاله از و گيردمی را مردمش دست حزب  -

 .کند عبور حاميان و ءاعضا آرامش و جان قيمت

 اگر حزب؟ يا اند تنظيم شانامثال و خليلی وحدت حزب گلبدين، اسالمی حزب ربانی، اسالمی جمعيت نظرتان به

 .نيفتيد شاندام در که بکوشيد اندتنظيم اگر باشيد، داشته رھبری ظارانت آنان از و دھيد گوش شانحرف به اندحزب

 
  معلق= مالق* 


