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بی حيائی "قانونی"
يونس قانونی يکی از عمال استعمار جھانی درين روز بار ديگر به ياوه گوئی آغاز کرده و می خواھد که از خود يک
شخصيت "ملی" و "مبارزاتی" بسازد .دست اين عنصر ضد ملی در جريان جنگ ھای داخلی  ١٩٩۶-١٩٩٢در خون
ھزاران تن از مردم بی گناه سرخ است که بايد محاکمه شود و به سزای عمل خود برسد .قانونی از امريکا شکايت می
کند که در روش خود نسبت به افغانستان اشتباه کرده و باعث برگشت طالبان شده است .قانونی طوری صحبت می کند
که گويا گروه ھای جھادی باالخص شورای نظار و منافقين جمعيت اسالمی ضد تروريسم بوده اند و قادر اند که
تروريست ھا را مھار کنند.
يونس قانونی يکی پيروان احمد شاه مسعود و مدتی وزير فاع او در جريان جنگ ھای داخلی ساليان  ١٩٩۶-١٩٩٢طی
مصاحبه ای با افغانستان رو ،صحبت ھائی داشته است که خر را می خنداند .قانونی خواسته است که قھرمان ميدان شود
و ھمۀ تقصيرھا را متوجه ديگران بسازد .او ھمچنان امريکای متجاوز را طوری مالمت کرده که چرا کامالً به گروه
وی التفات نشان نداده و با آوردن تحصيل يافته ھای امريکا و اروپا ،گروه ھای جھادی را پشت پا زده است .قانونی در
مورد کنفرانس بن گفت" :کنفرانس بن يک فرصت طالئی را در اختيار مردم و دولت افغانستان قرار داد ،اما دولت ھای
افغانستان از اين فرصت استفادۀ خوبی نتوانستند".
سؤال درين جاست که افغانستان سال ھاست که يکی از فاسد ترين کشور ھای جھان محسوب می شود .خود قانونی و
گروه شورای نظار و جمعيت اسالمی جزء دولت مستعمراتی افغانستان بوده که توسط امپرياليسم امريکا بر اريکۀ
قدرت نصب شده اند .چرا قانونی در زمان تجاوز امريکا به افغانستان و تشکيل ھمچو دولت فاسد اعتزاض نکرد؟ اگر
خودش و گروه شورای نظار ھمۀ انحصار قدرت را در دست داشته باشند ،آن نظام و امريکا خوب است و در غير آن
بد .قانونی ھمچنان می گويد" :يکی از داليلی که جنگ امريکا در افغانستان طوالنی ترين جنگ تاريخ اين کشور شد،
اين بود که به جای تکيه به نيرو ھای ضد تروريسم به شخصيت ھائی تکيه کردند که در بيرون از افغانستان و عمدتاً در
غرب و اروپا و امريکا زندگی می کردند" .قانونی فراموش کرده که گروه ھای جھادی خالق تروريسم در افغانستان اند.
در جريان جنگ ھای داخلی چه محشری آفريدند .شخص قانونی يکی از آنھا بود .امريکا ھم افرادی مانند قانونی را
روی صحنه آورد و ھم ميھن فروشانی را که در غرب زندگی می کردند .استعمار نه دوست دايمی دارد و نه دشمن
دايمی .ھر کسی که در خدمتش باشد ،ھمان فرد را چند روزی دست آلود می سازد و بعداً مانند کاغذ تشناب به دور می
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افگند .اميد که قانونی و ديگران اين "رمز" استعمار را فھميده باشند .قانونی بايد خوش باشد که تا حال به سرنوشت
ربانی و مسعود دچار نشده است.
شرف باختگی يک حد دارد ،اما در انسان ھای بی حيائی از قماش قانونی ،حد و حصری نمی شناسد.
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