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 ۱۳/۰۶/۲۰۲۲             یونس نگاه
 

 حکومت قانونی
 

یک موجود   آرزو دارم  از طالبان  بعد  افغانستان  حکومتی که در 
بیدار مثل کاراته بازی  هٔ جسجسه اما بیدار است. این کممتحرک، کم

کچالو جوشک می که با شوربا و  بقدر   باشد  تواند هفته سه روز 
میدان از پلوخوران  با تمرکز و دوامدار ورزش کند و در  کافی، 

 .بیشتر بدرخشد
 

شد چون بودیجه ملی تقاضای دستگاه کالن و پیچیده را  کم جسه با
اش را پر کند،  کند. ورزشکار و پرتحرک باشد تا کمبود جسهنمی
 .اش استفاده کندجای هیکل از حضور و مهارتو به

 یونس نگاه

نرم نقش کیساین حکومت باید در برابر مردم  بوکس مردم را بازی  هٔ خوی باشد و حتی در مواردی 
اما  بانیتی که در جامعه سالکند تا خشم و عص برابر نامردمان  تخلیه پیدا کند. در  ها توده شده راه 

ها را بشکند. طوری باشد که هرکی از سر  ها را ببرد و تیغها را بشکند، دٌمفوالد باشد، شاخ هٔ کیس
 .اش اوگار شوددشمنی با دمکراسی و آزادی بر آن مشت بکوبد، دست

 
میبا مردم با زبان آرام و لب کشید(.  کرد، جیغ میخند صحبت کند )خالف غنی که وقتی رو به مردم 

و  با دزدان  دایم  که  کرزی  بزند )خالف  لبخند گپ  بدون  و  محکم  اما  آرامی  نیز با  با زورمندان 
 .شد(کرد و خالف غنی که در مراحل حساس به مخالفان زورمنداش تسلیم میزورگیران مدارا می

این حکومت در   محکمه آرزو دارم  به  باشد.  قانونی داشته  از جمله زورمندان رفتار  برابر همه، 
صحرایی، ترور و اعدام متوسل نشود. با حوصله و دوامدار دشمنان آزادی و پیشرفت کشور را در 

 .کرده تحت کنترل در آوردچارچوب قانون پچق
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