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خلیل هللا معروفی

انعطاف عجیب طالبان و تصامیم فوق العاده
نگویند ،که طالبان تغییر نکرده اند!!!
امروز صبح پگاهی در تاالر مجلل "قصر استور" وزارت خارجۀ افغانستان ،یک کانفرانس فوق العادۀ مطبوعاتی دائر
گشت ،که در آن فقط تعداد معدودی از نمایندگان مطبوعات داخلی و خارجی اجازۀ اشتراک یافتند .قسمی ،که نطاقان
ارشد و درجه اول "امارت اسالمی" ،هریک جناب "عبدالقهار بلخی" و جناب "ذبیح هللا مجاهد" و جناب "انعام هللا
سمنگانی" و جناب "بالل کریمی" ،و همزمان با ایشان ،جناب "داکتر محمد نعیم" نطاق دفتر تحریک طلبۀ کرام در
قطر ،متفق القول اظهار کردند ،دیروز بعد از نماز شام جلسۀ فوق العاده ای در قصر سالمخانه دائر گردید .این جلسه
را رنیس الوزراء ،عالیقدر "مال محمد حسن آخوند" فراخوانده بود ،که در آن تمام اعضای محترم کابینۀ سرپرست
اشتراک ورزیده بودند .جناب معظم "مال محمد حسن آخوند" ،در حالی ،که معاونین اول و دوم ایشان ،هریک "مال
عبدالغنی برادر" و "مال عبدالسالم حنفی" در دو طرف راست و چپ ایشان اخذ موقع کرده بودند ،جلسه را دائر و
رهبری کرد.
درین جلسه نکات بسیار حسّاس کشور عزیز ما "افغانستان" و دولت "امارت اسالمی" ،مطرح شده و تصامیم بی ح ّد
و اندازه مهم ذیل اتخاذ گردید:
ــ تدویر "لویه جرگۀ اضطراری" در اسرع وقت سه تا چهار هفتۀ آینده
صصان ورزیدۀ امور
ــ این "لویه جرگه" ،که به اشتراک سه تا چهار هزار عالم جیّ ِد دینی اهل تسنّن و تشیّع و متخ ّ
ی
سیاسی ــ اقتصادی ــ اجتماعی ــ نظامی و غیره ساحات مهم سراسر کشور دایر خواهد شد ،چار نکتۀ مهم و اساس ِ ّ
ذیل را تصویب خواهد کرد:
 1ــ تعیین نوع حکومتداری افغانستان ،که بین "دولت ُجمهوری اسالمی" و "امارت اسالمی" ،یکی را انتخاب خواهد
کرد.
 2ــ در صورت انتخاب شدن "دولت جمهوری اسالمی" ،تا شش ماه آینده انتخابات سراسری و آزاد در کشور صورت
خواهد گرفت.
 ۳ــ این "لویه جرگه" راجع به تعویض بیرق ملی افغانستان از دو رنگ "سیاه و سفید" ــ که عالمت و سمبول "دوئی"
و "نفاق" میباشد ــ به سه رنگ مقبول و معمول "سیاه و سرخ و سبز" تصمیم خواهد گرفت؛ عینا ً به صورتی ،که از
مدت بیش از یکصد سال نافذ بوده است.
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 ۴ــ این "لویه جرگه" به پیشنهاد ځوان دفاع وزیر ،عالیقدر "مال محمد یعقوب" ــ پسر ارشد بانی و مؤسّس عالیمقام
و فقید تحریک طلبۀ کرام ،امیرالمؤمنین متوف ی "مالمحمد عمر" ــ در مورد خط فرضی "دیورند" هم تصمیم خواهد
گرفت .قسمی ،که عالیقدر محترم "مالمحمد یعقوب" پیش بینی میکند ،باید دولت پاکستان در اسرع وقت سه الی چهار
ماه تمام حصارکشیها و سیمهای خاردار سرحدی را به رضاء و رغبت خود منهدم بسازد ،در غیر آن اردوی قهرمان
و مجاهد "امارت اسالمی افغانستان" ،ابتکار عمل را به دست گرفته و به تخریب تمام حصارکشیهای یکطرفه ،ناجائز
و غیر قابل قبول پاکستان ،خاتمه خواهد داد!!!
درین جلسۀ مهم و سرنوشت ساز ــ که در تأریخ ُمعاصر افغانستان نظیر ندارد و به یقین به همین اسم و رسم ثبت دفتر
روزگار خواهد شد ــ همچنان تصمیم گرفته شد ،تا سه پوست وزارت به خانمهای شایسته ،مسلمان ،بادیانت و متعهد
افغان سپرده شود .نظر به افواهات ،این سه وزارت عبارت خواهند بود از:
ــ "وزارت جلیلۀ امر بالمعروف و نهی عن المنکر"
ــ "وزارت جلیلۀ معارف" ،که ازین به بعد "وزارت جلیلۀ اسالمیۀ معارف" یاد خواهد شد.
ــ و وزارت جدیدالتشکیل و منحصر بفردی موسوم به "وزارت جلیلۀ اسالمیۀ حقوق بشر افغانستان".
سری و محرم نگه داشته شده است .ناظران امور
از قرار معلوم هنوز این تصاویب به مطبوعات درز نکرده و قصدا ً ّ
و تحلیلگران سیاسی داخلی و خارجی بدین عقیده اند ،که تمام تجاویز و تصامیم از طریق میدیای رسمی و جمعی به
اطالع عا ّمۀ مردم خداپرست ما رسانده خواهد شد.

و ما علینا ّاال بالغ ال ُمبین
(اقتباس از "آژانس اول اپریل" )2022

برای مطالب دیگر خلیل هللا معروفی روی عکس کلیک کنید
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