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  کابل- ینيعبدهللا ام

 ٢٠١٥ فبروری ١٨

  

  "یوننقا"ونس يجواھرات عروس 

  

  

ل گردن عروس ي امیطال. ديون دالر مصرف گرديليش از دو مي ، بی نظاری شورایونس قانوني پسر یدر شب عروس

،  یده از داخل عروسي رسیبر حسب خبر ھا. استن شده ير تخميک سيش از يد، بي نمائی که در عکس باال مشاھده میقانون

ک چارمغزبود درانگشتان ين آن برابر يکدانه بادام وچند دانه انگشتر زمرد که کالنتريدودانه انگشتر الماس ھرکدام برابر 
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عالوه،  هب.  ون دالر تجاوز کرديليک مي از ی عروس قانونیمت سر و پايشود که ق ی گفته م.ده شدي دیعروس قانون 

 .  حساب بودی بشاوندان اصالً يف به دوستان و خويع تحاي و توزیصارف خوراک و مھماندارم

، ی، قاچاقبری که ھمرزم احمد شاه مسعود بود، از راه جاسوسیونس قانونيان از کجا شده است؟ ي پاین ھمه ثروت بيا

که  یوقت. شد یاد نمي درخت توت ز١٠ اش از یداد پدريافته است، وگرنه جاين ھمه ثروت دست ي به ایاختالس و دزد

ده را يخدا ناد" ۀانيضر المثل عام.  دا شودير مشروع مصرف ھم پيد راه غيد، باي آیدست مه ق نا مشروع بيثروت از طر

 از افراد یريکث ۀ عدیدر شب عروس.  کندی صدق میونس قانوني پسر یبه ارتباط عروس" ده را کلوشي ترکیروز ندھد، پا

 ی بودند که روزین ھا کسانيا.  را به راه انداخته بودندی حضور داشتند و بزم وشادیت اسالمين جمعينافق نظار و میشورا

 به شرقن ياکنون خود ا. اند" یستم مل"ان ي گفتند که قربانی و ما داشتندرطبقات  محروم جامعه ادعای نمايندگی از از 

 صورت گرفت که ھزار ھا گرسنه در یند زمان مانی بین عروسيا.  مکندی مبدل شده و خون مردم را میستمگران  مل

  !یونس قانونيخوشا به حالت . ک لقمه نان اندي یون ھا گرسنه در افغانستان در آرزويلي و می قانونیگيھمسا

  


