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جواھرات عروس يونس "قانونی"

در شب عروسی پسر يونس قانونی شورای نظاری  ،بيش از دو ميليون دالر مصرف گرديد .طالی اميل گردن عروس
قانونی که در عکس باال مشاھده می نمائيد ،بيش از يک سير تخمين شده است .بر حسب خبر ھای رسيده از داخل عروسی،
دودانه انگشتر الماس ھرکدام برابر يکدانه بادام وچند دانه انگشتر زمرد که کالنترين آن برابر يک چارمغزبود درانگشتان
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عروس قانونی ديده شد .گفته می شود که قيمت سر و پای عروس قانونی از يک ميليون دالر تجاوز کرد .به عالوه،
مصارف خوراک و مھمانداری و توزيع تحايف به دوستان و خويشاوندان اصالً بی حساب بود.
اين ھمه ثروت بی پايان از کجا شده است؟ يونس قانونی که ھمرزم احمد شاه مسعود بود ،از راه جاسوسی ،قاچاقبری،
اختالس و دزدی به اين ھمه ثروت دست يافته است ،وگرنه جايداد پدری اش از  ١٠درخت توت زياد نمی شد .وقتی که
ثروت از طريق نا مشروع به دست می آيد ،بايد راه غير مشروع مصرف ھم پيدا شود .ضر المثل عاميانۀ "خدا ناديده را
روز ندھد ،پای ترکيده را کلوش" به ارتباط عروسی پسر يونس قانونی صدق می کند .در شب عروسی عدۀ کثيری از افراد
شورای نظار و منافقين جمعيت اسالمی حضور داشتند و بزم وشادی را به راه انداخته بودند .اين ھا کسانی بودند که روزی
از ادعای نمايندگی از طبقات محروم جامعه را داشتند و می گفتند که قربانيان "ستم ملی" اند .اکنون خود اين قشر به
ستمگران ملی مبدل شده و خون مردم را می مکند .اين عروسی بی مانند زمانی صورت گرفت که ھزار ھا گرسنه در
ھمسايگی قانونی و ميليون ھا گرسنه در افغانستان در آرزوی يک لقمه نان اند .خوشا به حالت يونس قانونی!
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