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 حکایت

 

ُچل سایتک بود بود نامش را برای دلخوشی خاطر  بود، از بسکه تحت فشار وقار با زیر فشار پورتال ،بود نبود ـپ
 .نهادآزاد  آزاد

 
 . شان خویش را درویش و معاونش را انفالقی نام نهاد َسرگلۀ

پُچلک ها . هدف حمله قرار دهند تحت های بزرگ خویش را با پالن ضعیف روزی پالن جنگ گرفته شد تا رقیب
، برای اینکه خود را به دیگران نشان داده ه ایشان از خجالتی سایت های دیگرَسرگل ،چون از هیچ کاری نبودند

  .م و کاری را انجام داده میتوانیمنیست کپُچل ماکه  ،باشند
 ؟یارب. گرفتوظیفه حمله اول را خود َسرگله بدوش 

که تعدادی آنها کمتر از انگشتان یک دست بودند با حالت زار  مضطرب و پریشان به شمول نر ومادهسربازان 
 :ومضطرب وپریشان پرسیدند

از دست ما چه بر می اید؟ که در برابر پورتال بزرگ بجنگیم و جان خود را فدا کنیم نقشۀ جنگ شما  !ای سلطان   
وظیفۀ را بنظرش  تا تعین تکلیف کند بنا ً برای ساختن بینی خمیری .سر گلۀ که در چانته چیزی نداشت چه است؟

و برگ های زرد وخشک بروید   خفاشان مهم جلوه داد که در باغ سبز وشاداب و پـُر از گل پورتال دشمن، همچون
 . برمی آید از نظر افتاده را مشخص کنید تا بر آنها انگشت انتقاد گذاریم این یگانه چیزیست که از دست ما و شده

را  وباره پرسیدند یعنی چه که متن هاد. اشخاص خـِنگ بودند منظور سَرگله را  دُرست نفهمیدند از بس زیردستان
؟  سرگله با عصبانیت ر اشتباهات که مثل برگ های زرد شده در تمام گلستانها موجود است حمله کنیمانتقاد نکنیم وب

 :به نر وماده قومانده داده گفت
فتن یک غلطی یا نداشتن ـــ یافتن اغالط امالئی و انشائی یعنی حروف چینی از دست ما ساخته است، تا به مجرد یا

ما باید در خمیر موی  !ما را به متن ها چه. ن را هدف قرار میدهیمرقیبا زیر و زبر بدون درک محتوی متون ها،
 . چنین جنگ فیروز می شویماین صورت در ،بپالیم

 
در میز  ,شک زیر و زبرشده راولی هرقدر برگ های خُ  رین جبهه تا توان داشتند جنگیدندهی میدان وطی میدان د

فقط حرفی یا زیری یا زبری به افسانه سرایی پرداختند  فایده  برای کمی یا زیادی  و هرچند ندکرد سالخیجراحی 
 . ناکام و سر خم از میدان خود را به عقب زد خالصه َسر گلۀ با قشون بی قشون. نکرد

 
 .شروع میکنند به طرح ریزی پالن بعدی( مثل برایدن در جنگ جالل آباد)ناکام  و َسرگله شکست خورده

 
صد داو و دشنام رکیک دور از آداب و اخالق  ه می دهد تا با نوشتنمثل خود را وظیف نویسَسـرگله اینبار چند سیاه 

ها صفحه را  ولی گرچه صد. میدان جنگ بروند به ،اضافه گویی برای مغشوش ساختن اذهان عامهو  ها صفحه
خم از باز هم ناکام و سر  ولی در این پالن با پـُر حرفی نوشتند و نوشتند و نوشتن  از زمین و زمان ,سیاه نمودند

  .میدان خود را به عقب زدند
 

ُچل ها و قوه ضربه, کامی پالن اولی و دومیبعد از نا یعنی َسر گلۀ . ظیفه مقدس جهاد را بدوش می گیردبه زعم ـپ
عساکر تیمور لنگ  یسر از ولسوالی پغمان بیرون و معاونش که از جمله جنگدیده ها دیگری قوماندان این جبهه،

شده نمیتواند با  اما چون شیوه رفتار وکردارش را پنهان کرده نمیتواند زاغ همان زاغ است که کبک. د می آوردبو
خندق سرای آزاد است که بوی خندق همه میدانند که این قوماندان پغمانی مظلوم زاده و مخلوق  شدۀ  این شیوۀ ناکام

که در اصل  را خلق کرده است ین پـُچل  سایتک اوی نیست و همدیعنی فزیکی موجو .را از خود بیرون میدهد
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با ماسک   ارصرف پاالن تبدیل نموده که اینب, یعنی خر همان خر است, همان قوماندان شکست خورده قدیم است
 .  شکست و باخت را قبول کرده نمیتواند  ن مظلوم از بس که پـُچل است  ننگآ .شده است... وارد میدان

 
ُچل ها َسرگلهنظر به گفتار  هزار عسکر روسی را از پا در آورد  13۱در طی چند سال جهاد توانست به تنهایی  ـپ

 . اما لعنت بر دروغ گوی مگر بقول مردم راست می گوهید،. بل ستایش است و بگفته مردم بیشککه قا
 

وظیفه مهم این . ی می دهدخالصه قوماندان ماسکدار شروع میکند به نبرد و چند خورد ضابط را وظیفه راکت پـران
 .به گفته عوام اگر خورد آبی اگر نخورد  للمی. تشکیل پرتافت بم های دستی و فیر راکت های کور بود

 
ولی آرزوهای مرده ایشان قابل . چشم سفید هنوز هم جان میکند با اینکه, ولی این تشکیل هم ناکام و سرخم باقی ماند

 .ای بسی آرزو که خاک شدند . جهان فانی را وداع گفتند امرادکه آرزوها ن. ترحم و تسلی است
 

 إّنا هلل وإّنا إلیِه َراجعُون

 


