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  ھم يک عمل افتخار آميز ديگر کرزیباز

  :ته اندگف "بزرگان" کارھای بد کارھای خوب و ۀبار در

ھمگان بدانند که  و نشان دھد ھمهه ب را کار خوب آنست که شخص عامل ميخواھد عمل خود 
ديگران چيزی  دھد و انجام ديگران مخفی بد آنست که شخص آنرا از کار و او چه کرده است؟

اين  آن و اين دو افزوده ميشوده عمل افتخار آميز ب يا و اما اکنون کار .ندانند عمل او ۀبار در
 .و تحسين کند داده ميشود تا ھمه دنيا ببيند تلويزيون انجام ۀمقابل کمر است که در

 را که ای چند بچهروی  و انجام دادتلويزيون ۀ مقابل کمر در کرزی حامداين عمل را  امروز

اين عمل . دتاو به خانه ھای شان فرس بوسيد، شده بودند جرم اجرای عمل انتحاری گرفتار به
 .نميداد شتلويزيون انجامۀ مقابل کمر کرزی افتخار آفرين بود ورنه در نظر جناب از

و مسلمان  کلمه بخواند حلقش گذاشت تا شمشير به و حضرت علی کافری را مغلوب کرد گويند
لعاب دھن به روی  ،ار داشتقر بازوان حضرت علی و پيکر که تحت فشار آن کافر اما شود

 آزاد و قرارداد عفو مورد را او و استبرخ او ۀسين علی از حضرت .حضرت علی انداخت

  .راببخشد حق داشت او علی بود و حضرت به شخص صرمنح عمل زشت آن کافر زيرا .کرد

ميکشت  کرزی را تنھا بود و کرزی آقای به شخص صرعمل اين نوجوانان انتحاری ھم منح آيا
 و بدون نظر بنابران کرزی نبايد ؟داشتند حق و آن دخيل بودند در و ته ميشدندکش نيز يگران ياد

 .آزادشان ميکرد و ميبوسيد را تلويزيون روی آنھا ۀمقابل کمر ديگران در ۀموافق

 "جرنيل ملنگ"که  ميکرد گذار گشت و و:يت بلخ ملنگی مزارشريف مرکز شھر قبل در سالھا

 .نام داشت

 کشال در و چپن کشاد ،پريشان ورده وخ شخص قوی ھيکل با موھای تاب "جرنيل ملنگ" اين

بين آنان  که در، ميکرد تبراق بدوش حمل چند او ھميشه يک خورجين و برع>وه و داشت بر
ميرفت  ديگر الی سر يک سر از شھر بازار وقتی در  .داشت جا ضرورياتش ديگر نان قاغ و
 ،که اھالی به ملنگ ميدادند را نانی زيرا ميبودند حرکت بدنبالش در له گردي سگ چندين تا
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 نشسته ميبود سگ ھا نيز جائی در ھرگاه جرنيل ملنگ و قسمت ميکرد سگ ھا ا بينملنگ آنر

 .ميداشتند اطرافش قرار در

درست تحت  پائين تر در و جرنيل ملنگ آمد روی دکانی نشسته بودم که پيش ۀتخت رب روز يک
به  زمزمه ميکرد بيتی را که درحالی .ندحلقه زدپيشش  و دور سگ ھايش در، نشست من نظر

مشاھده نمودم که شپش  تعجب با .ھای خود شروع کردآستين و دستار و ھاجيب در جوو  جست
 و سينه ،روی لباس روی مانند سيل مورچه در بزرگ و ردخ از چا:ک اعم ھای چست و

يخن پيراھن  در و از ھمه جا جمع ميکرد را نھاآ جرنيل ملنگ و حرکت اند در ھای اوآستين
 .می انداخت خود

 .گزاف نگفته باشم شايد ،شابه دانسته امم عمل حامد کرزی را با اين عمل جرنيل ملنگ ھرگاه

 احترام با ؟ دباره چه خواھد بو ديگران در که نظر شود ديده

 

 


