به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست !
اقبال ظفرجگره درمعاهده صلح بین االفغانی !! حزب اسالمی با حنیف اتمر نقش داشت .

ب
نه
پیوسته هب گذشته خش یکصدوپنجاو م :
ازآسمان آتش می بارد و از زمین فریاد می جوشد همه چیز رنگ دیورند گرفته اند " ،من "بلی "من"
" من" درکنار پنجره تردید و تحیر ایستاده ام و خیابان را مینگرم  ،ایستاده ام و حرکت تاریخ و وضع
روشنفکرانی را تماشامیکنم که توگویی این خود تاریخ است  ،وقتی سخنان آنعده اهالی طویله راکه با
کفلرهای اتوزده ودر برابرمایکروفون قرار میگرفتند  ،می شنیدم عرق از پیشانی ام جاری گشت .
هرچند در یادداشت های قبلی از روشنفکر جماعت و رجالی که از دیگر جغرافیا ها تغذیه می شوند و
در فضای خونین افغانستان ع ُرق اش را میکشند فروان یاد شده و انتقاد ! اما این شاید یکی از مقاله های
باشد که با صراحت بیشتر وبا کنایه "ابلغ من التصریح " به آن بصورت مختصر پرداخته شده است .اما
این بار بطور فشرده به پشت صحنه این به اصطالح دیورند بازی نیز پرده برداشته خواهد شد که
چگونه این سناریوو در اوج ماتم شفاخانه چهارصد بستر که جنگجویانی از طائفه ء داعش با را ه بلدیی
اذناب داخلی آن را به خاک وخون کشاند طراحی شد ؟ البته باید گفت که ریشه ها وبذر خون آلود آن
درتاریخ چند سال آخیر سلطنت عالیه واالحضرت حامد خان کرزی پوپلزائی و حکومت موسوم به
وحدت ملی بروزن مالی به مشاهده میرسند  .به قول یکی از معلمین ریاضیات ما که هروقت
میـــخواست " نقطه " را تعریف کند می گفت  :کوچکترین وریزترین قسمت خط را نقطه گویند ،
جایی آن مرحوم خالی است که می دید " نقطه های " زمان ما چنان بزرگیست و درشت که طیاره های
غول پیکر مسافربری هم میتوانند از درون آن عبورکنند  .روزی که یک هواپیمایی خاص پاکستانی
جهت انتقال اقبال ظفر جگړه والی ایالت خیبر پختونخواه پاکستان به سوی والیت بلخ به پرواز درآمد و
بدون نشست درکابل والی ایالت خیبر پختونخواه پاکستان را که به دعوت خصوصی عطادمحم نور متولی
روضه شریف غرض اشتراک در مراسم جشن نوروز شرکت کند

بدون شک این همان نقاط کوری اند که بدون رادارها دشمن را بینا میکند  .هرجا وهرچه را نشان می
کنید نقطه ء کوری به اندازه عبور دشمن درآن هست  .نگاه کنید به نقطه کوری که یک طیاره

خصوصی اقبال ظفر جگړه والی ایالت خیبر پختونخواه پاکستان از رهبران حزب مسلم لیگ متعلق به
دمحم نوازشریف صدراعظم پاکستان بدون اجازه عبوراز مقامات رسمی افغانستان وارد قلمرو بلخ
باستانی میشود ویکجا با جنرال عطادمحم نور متولی روضه شریف بلخ در مراسم جشن نوروز باستانی
اشتراک می ورزد و پس از اشتراک در ضیافتی که از سوی متولی روضه در استقبال مهمانان ویژه
منجمله اقبال ظفر جگړه والی ایالت خیبر پختونخواه پاکستان ترتیب یافته بود در پیشروی میزی که به
مانند میز پذیرائی دکترعبدهللا عبدهللا با چند جلد کتابی که دررواق های الماریی به مشاهده میرسند
قرارمیگیرند و مالقات مختصر انجام دادند و پس ازاشتراک درضیافت و مالقات مختصر راهی
پیشاور مرکز ایالت خیبرپختونخواه مشوند .

اما وقتی این سفر بدون اجازه و موافقت مقامات کابل انجام می گیرد برای اینکه افکار عامه بویژه
مطبوعات در یک ناخبری کامل و مجهول قرار گیرند داستان فکاهی گونه خط دیورند در مالقات با
عبدهللا – عبدهللا را توسط یکتن از اقارب شاه جی گل آفریدی بنام شمس االمین پیرزاده که زیر نام
ژور نالیست در روزنامه دیلی تایم مشغول خدمت است خبرمالقات با عبدهللا عبدهللا را از قول شاه جی
گل آفریدی طوری ترتیب میدهند که گویا عبدهللا در مالقاتی که با وی داشتند برای آنها خط دیورند را
یک خط تثبیت شده بین المللی و تمام شده خوانده است همچنان نویسنده این غرض نامه از قول شاه
جی گل آفریدی تذکرداده شده است که یک تعداد حلقه های خاصی در افغانستان از آن بهره برداری
میکنند .این غرض نامه درحالی ترتیب داده شده بود که اصأل میان عبدهللا عبدهللا و شاه جی گل آفریدی
و یا هر آفریدی دیگر ی مالقات صورت نگرفته بود واصأل اقبال ظفر جگړه والی ایالت خیبر
پختونخواه پاکستان که شاه جی گل آفریدی رابحیث کسی که از دوستان قدیمی اش بوده جهت سیر
وتفریح باخود برده بود .

