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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١٧ می ٢٧
  

  مرد شماره يک جھان
و با تنی چند از اعوان و انصارشان " عبدهللا"و " غنی"روزی از روز ھا، گردانندگان حکومت وحشت ملی يعنی 

  :، در وسط راه، معاون پيلوت از اتاقش بيرون شده گفتند شومکه ی خواستند با طياره راھیمرھبران جھادی 

با تأسف طياره نقص فنی پيدا کرده که ما را به مقصد نمی تواند برساند، تأسف ديگر اين که تعداد پراشوتھای نجات، 

 شده و اریفداکدر مقايسه با تعداد مسافران، يک عدد کم است، حاال خود می دانيد که کدام يک از شما حاضر به 

جانش را به خاطر حفظ فرد ديگری قربانی می کند، ما تا چند دقيقۀ ديگر درب عقبی طياره را باز می نمائيم تا افراد 

  .پراشوت خود را به بيرون پرتاب نمايندخريطه ھای با 

لند شده، ب" عبدهللا"و " غنی"ھنوز صحبت معاون پيلوت ختم نشده بود که صدای داد و فرياد رھبران جھادی و 

، خود خريطه رسانيده با به شانه انداختن يک هھريک تالش می ورزيد تا خود را زود تر از ھمه به درب عقبی طيار

  .را آمادۀ پرتاب به بيرون نمايد

از آنجائی که معاون پيلوت گفته بود، که يک پراشوت کم است، در نتيجه ھريک از افراد جھت عجله اش به پريدن 

  :چنانچه. وده، خود را مستحق اول خيز به بيرون طياره معرفی می نموددليلی ارائه نم

در " شيخ الحديث"من به ده ھا دليل نمی توانم خود را قربانی نمايم، مھمتر از ھمه اين که يگانه : گفتسياف 

 شانه انداختن بهافغانستان ھستم اگر من بميرم، به صد ھا ھزار حديث نيز با من از ميان می روند، اين را گفته با 

  . خود را به بيرون پرتاب نمودخريطه يک

 لذت بردن از زندگانی علنی آغاز نموده ام و حاضر همن بعد از سالھا زندگانی در خفاء اينک تازه ب: گلبدين گفت

ن خود را به بيروبا خريطه اين را گفته . نيستم يک دقيقه از عمرم را با عمر تمام مردم افغانستان معاوضه نمايم

  .انداخت

با خواھد مرد، اين را گفته و " وحدت ملی"من يک لنگ حکومت وحدت ملی ھستم، اگر من بميرم : عبدهللا گفت

  .خودرا از طياره به بيرون انداختخريطه 

نيز ارزشی " وحدت ملی"من برای . شما صحبت و دليل عبدهللا را شنيديد، دليل من باالتر از آن است: غنی گفت

جھان ھستم، افغانستان صد ھا سال صبر کرد تا يکی از افرادش فرد فھميدۀ ندارد، چيزی که مھم است من فرد اول 

به شانه اين را گفته او ھم با . جھان شود، اگر من بيرون نپرم صد ساله زحمت افغانستان، ضايع می شودفھميدۀ اول 
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  .د بيرون پريانداختن يک خريطه

دليلی آورده با يک پشتکی خود را به بيرون " عبدهللا"و " غنی"به ھمين سان تمام رھبران جھادی و اعوان و انصار 

  .باقی ماندنددر آخر يک طفل يتيم و يک پيرزن مظلوم . پرتاب نمودند

رف پسرک نموده وقتی خود را با پسرک تنھا ديد، رو به ط" ملت افغان" پيرزن که کسی نبود به جز  تجلی و تجسم

  :گفت

 و گرم دلغ می گردد، از سراپسرم، من به ھر شکلی که بود تا حال زندگانی نموده ام، عمرم به سده ھا و ھزاره ھا ب

 يک نفر استو تو که آيندۀ وطن ھستی، قرار" پير" ھمه را چشيده ام، حال که می بايد بين ادامۀ حيات من گارروز

  .شوت را به تو می بخشم، بردار و با آن خود را به بيرون بينداززنده بماند، من از صميم قلب پرا

طفلک که در تمام اين مدت شاھد تالش لگام گسيختۀ مدعيان خدمت به اسالم و انسان بود و صدايش بيرون نشده 

  :نموده گفت" زن پير"بود، رو به طرف 

. م ھردو با پراشوت خود را به بيرون بيندازيممادر جان ضرورت ندارد تا از ما دو نفر يکی نجات يابد، ما می تواني

  :دک يتيم يا احساساتی شده و يا حساب را درست بلد نيست، گفتوزن پير که فکر می کرد، ک

قدرتمندان ھمه با يک عدد پريده . پسرم شنيدی که معاون پيلوت در اول گفت که تعداد پراشوتھا يک دانه کم است

" آينده" پراشوت، آن را بگير و زود خود را نجات بده، تا حد اقل بقای  ايم و يکاند، در اينجا فقط من و تو مانده

  .تضمين شده بتواند

جھان معرفی فھميدۀ مادر جان ما دو عدد پراشوت داريم، زيرا فردی که خود را نفر اول : طفلک در جواب گفت

  .کرد، از وارخطائی با بکس پشتکی مکتب من خود را به بيرون انداخت

  

  :داشتياد

  .اين مختصر با الھام از مطلب ارسالی يکی از دوستان ايرانی که سالھا قبل برايم فرستاده بود، نگاشته شده است

  .م. ن

  


