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"قانونی" از اشغال افغانستان نام نمی برد
يونس قانونی يکی از عمال شورای نظار و يکی از مرتجعان تراز اول افغانستان جرأت ندارد که از اشغال افغانستان
توسط امريکا و متحدين نام ببرد .از تجاوز شوروی و برتانيه به کشور ما ياد آور شده است و از مداخالت پيھم پاکستان
ھم شکوه دارد ،اما از تجاوز امپرياليسم امريکا نام نمی برد زيرا ھنوز ھم آينده خود را منوط به ادامۀ اشغال کنونی
کشور می داند .قانونی اميدوار است که شايد روزی امپرياليسم امريکا دوباره به سوی او و يارانش روی آورد و و آنھا
را زير بال خود بگيرد.
يونس قانونی سابق يار جان جانی احمد شاه مسعود که بعد از تجاوز امريکا به مقام ھای عالی در دولت مستعمراتی
کابل رسيد ،طی صحبتی در روز شکست شوروی ،تجاوز اين کشور را به افغانستان مورد انتقاد قرار داد و مقاومت
مردم ما را ستايش نمود .او گفت که "سی و ھشت سال قبل از امروز ،قشون مھاجم شوروی ،بر اساس اھداف بلندمدت،
حريم مقدس افغانستان را مورد تجاوز و اشغال قرار دادند .اما بيست و ھشت سال قبل از امروز بر اساس ديانت،
مجاھدت ،شجاعت و دالوری ملت بزرگ و مجاھد افغانستان ،اين قوای مھاجم شوروی در افغانستان به شکست مفتضح
مواجه شدند و از سرزمين مقدس افغان ھا اخراج شدند".
اين گروه "شورای نظار" احمد شاه مسعود و "جمعيت اسالمی" بود که با عقد قراداد مخفی با قشون  ۴٠شوروی،
جنگ را در افغانستان طوالنی ساختند تا سرانجام قدرت سياسی به اين دو گروه ضد ملی تسليم داده شد .قانونی در جای
ديگر می گويد که " تھاجم انگليس و شوروی در گذشته به افغانستان به ناکامی مواجه شد .اما امروز کشور ما در يک
تھاجم تروريزم قرار دارد .جنگ با تروريزم کمتر از جنگ با کمونيست نيست و اھداف يکی است .اشغال اين سرزمين
اما اين بار توسط تروريزم و تبديل کردن آن به پايتخت تروريزم .ما ھمه بايد در حوزه منافع ملی در يک صف واحد
برای آزادی وطن از تروريزم باشيم" .ببينيد که اين پست فطرت چطور می خواھد که از ذکر اشغال افغانستان توسط
امريکا و ناتو طفره برود .نظرش در مورد تروريسم درست است ،الکن اشغال کنونی افغانستان را بدون ذکر آن تأئيد
می کند.
ھنوز ھم ميھن فروشان جمعيت اسالمی و شورای نظار "آدم" نشده اند.
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