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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ مارچ ٢٠

  يونس قانونی معاون دست راست کرزی
  

نی در صورت زنده قانو.  قسيم فھيم، راه کوتاه مدت صعود سياسی را برای يونس قانونی ھموار ساختناگھانیمرگ 

اين مدت برای قانونی .  ماندن برای کمتر از دو ماه به حيث معاون اول دولت مستعمراتی کابل ايفای وظيفه خواھد کرد

  .فزايدان زندگی اش بيکافی است که بتواند وظيفۀ معاونيت رياست جمھوری را در سوابق سياه دور

در تقسيم قدرت بين اين دو مناقشه " لويه جرگهاولين "صطالح در جريان به ا. قانونی رابطۀ نيکی با کرزی نداشت

 دولت مستعمراتی را ترک ۀ اجرائيۀقانونی باالخره قو." پطلونت را می کشم"صورت گرفت و قانونی به کرزی گفت 

 کابل ھيم او را به جايگاه معاونيت اول دولت مستعمراتی که مرگ مشکوک قسيم فگفت و به ولسی جرگه پناه برد تا اين

می " عالی رتبه"که يک تن از افراد  وقتی. پست ھای سياسی در افغانستان مستعمره موروثی شده است. پرتاب کرد

ميرد و به به قتل می رسد، فرد فاسد ديگری از ھمان فاميل و قوم و قبيله زنجير بردگی را به گردن می آويزد و جانشين 

  . شود شخص از دنيا رفته می

در جريان جنگ ھای .  احمد شاه مسعود شريک وی بودیمال شورای نظار است که در تمام خيانت ھاقانونی يکی از ع

او انسان .  را بازی کردتخريبی مھمیداخلی، مدتی به حيث وزير دفاع خدمت نمود و در تخريب شھر کابل نقش 

ل سياسی را تکميل خاصيت، ھر دو جفت اراذھمراه با کرزی بی ھويت و بی . اپورتونيست، شياد و بی پرنسيب است

  .می کنند

رياست جمھوری، کرزی خواست تا يک جناح عبدهللا معاونيت تبصره ھا چنين است که با آوردن قانونی در پست 

، قانونی دو راه در پيش "انتخابات رياست جمھوری"در صورت دخالت در . عبدهللا را به نفع زلمی رسول خالی کند

که با  ست جانب کرزی را بگيرد و به نفع زلمی رسول و معاونش، ضياء مسعود، داخل اقدام شود و يا اينيا باي: دارد

و خود را دور کردن از مسير " بيطرفی"گزينش راه سوم يعنی . عبدهللا عبدهللا باقی بماند و به کرزی وقعی قايل نگردد

و تاجکان طور عام صدمه خواھد زد و او را بيشتر ، قانونی را در انظار گروه شورای نظار طور خاص "انتخابات"

  . نسبت به گذشته مفتن و کاسه ليس جلوه خواھد داد

، قانونی چه راه را  در پيگرد موضوع در پيش خواھد گرفت؟ ناديده گرفتن اين بات برسدثبه ا قسم فھيم شدناگر مسموم 

ً  قانونی ،حادثه ۀ سياسی اش در  آيند به فھيم منفور جلوه خواھد داد و فاميل قسيمرا در نزد گروه شورای نظار خصوصا

ھيم را ه قانونی بخواھد جريان مرگ قسيم فک در صورتی.  صدمه خواھد زد و حتا به پايان خواھد رساندمجموع شديداً 

سان يک انتعقيب کند و برای خود جايگاھی سياسی در ميان گروه خود و يا افغانستان سراغ نمايد، آنگاه قانونی شايد 
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بود، نبايد در آغاز به پذيرش پست دو  الکن اگر قانونی از چنين شرافت سياسی برخوردار می.  شريف شناخته شودنسبتاً 

انسان ھای بی کفايت و فروخته شده  از ھيچ عمل ذلت . داد ماھۀ معاونيت رياست جمھوری دولت مستعمراتی تن در می

  .   خويش ھم باکی ندارند) ؟(گردان نيستند و از ريختن آبروی ي رویآور

 

 


