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 يادی از بز قرتکی
  

  يادمن داده استادخالق دادپغمانی بزقرتکی را ب

مقدس نوشته شده بود چون سايت بزوش لعنتی اين سنگ فر اين قھرمان ساختگی،قبال شعرتاين چند سطربه اس

سنگ  شبھا شيون به پا کردند و، که ھستی سايت ربوده شدندش ديد دوستان،پای کوبی نمودندش  دشمنان،نامرادشد

ای  حاال که استادم خالق داد نوشته ،ه فراموشی ماندچدر طاق اين شعرگونه . سود نکردند، اماسر کوبيده سياه غم ب

 ۀنشر رساند از خواندن نوشته  ب"آزاد افغانستان -افغانستان آزاد" پورتال در"بزقھرمانود بر تو ای در"تحت عنوان 

 فضل خدا که در چور وچپاول کابل اين شعر . خود دوباره يافتم به سوراخ طاقچگگ رفتمۀاستاد خالق داد حافظ

موالنا  ماننده ش را پف کرد ھاي خاک. رويش خاک نشسته بود ، صرفولگران نيفتاده بودادست چپه تاريخی ب

 آزاد -افغانستان آزاد " وزين پورتال به .دست پيروان بزنيفتده  لنگی خود زدم که در تالشی شھر بۀدرگوش

، حسن اين شعر در آن است که بزپرستان و بزپاکانی از قماش خپ گير می  فرستادم تا درج تاريخ شود"افغانستان

  .نموده، با آن قرصک پنجشير را کامل نمايندتوانند آن با ساز و يرود يکجا 
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  ين زنده کردمئبه اين شعرشعرپا

  بخواندم ھردوشعرراخنده کردم

  ش رقاصۀ چپ وراست بُودخود

   کجا من  نام  او را  چنده   کردم

  

  آن سنگ فروش لعنتی آن قھرمان بردگی،

  کی، بزمشھورقرتکیدرسياست غلت

  با سياف ولودگان او قاتل ھزارگاُن ،

  آن بزک قرتکی  آن آمر غارت جرتکی ،  

   فرزند او برسردار مام وطن خسته وزار ،

  راه تو باطل بُود، پيروانت قاتل بُود

   برباد شد ناموس وطن ، آواره شدمردو زن

 آن بزغاله گک ريشو، آخر گفتندگم شو

  فرشته جان پاسدارتو، عاشق رفتارتو

  گفتۀ فرشته پيروانت غدار، ھرکدامش دارماره ب

  رھو کردندوچپاول، بردن به شھرالدزدی

  درنيفه زدن سنگگ ُدر صحبح خوردن گور،

  قلقل مينای فھيم دارد دورشدی زکابل،

  بلنسه امرهللا صالح شده بلبل، نه گل مانده ن

  سياف شده شل پل قانونی می خواند چپه کاکل،

  محمدی خروشان خسته وناتوان، و توزار

  مردی به  نامردی چوروظلم کردی ،

  شيرپورشيرچورساختند، بنام توکاخ ساختند

  نه موزيم ماندی، نه نھالی شاندی

  ازچه توياد کندملت، افتاده است به ذلت

  ! رحلت لت، توکردی بيخودعبرپيروانت امريکا داده خ

  اين است جزای ناروا سوختی درجھنم دنيا ،

  السقر برخيز از تحت قبراست ياکوه کمر،

  يردالرو زرگفتند نمانده از تو اثر، غ

  نده فرشته  شد جقبرتو مجسمه شد،

  آن سنگ فروش لعنتی آن قھرمان بردگی،

  کی ، بزمشھورقرتکیدرسياست غلت
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  اين قھرمان ساختگی ، اين سنگ فروش لعنتی

  آخر سقوط ميکند

   اين مزدور بيگانگاناين قاتل بيچارگان ُ

  اين آمر غارتگران ، آخر سقوط ميکند

  ويرانه شدو کابل بسوخت  مام وطن افسرده شد ،

  اين اقتدار ظالمان ، آخر سقوط ميکند

  عزت نماند به مرد و زن ، آواره شد خلق وطن

  اين بزغاله گک کاغذی، آخر سقوط ميکند

  موزيم کابل چور شد ، اھل قلم ترور شد

  رت پيشه گان، آخر سقوط ميکنداين خيل غا

  ای جابران سخت دل اين کابل است شھر سخا

  اين شيرچور کاخھا، آخر سقوط ميکند

  ای بز ز کوه پائين شده، گم شو برو از کابلم از اين ديار خوشگلم
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  اين کرگسان کوه نشين ، آخر سقوط ميکند

  ، کتاب سوزان جاھالنزھرتانای توت و تلخان 

  ن، آخر سقوط ميکنداين بز پشقل خور تا

  فھيم و عبدهللا ببين، ولی و بسم هللا ببين

  اين راھيان بز بچه، آخرسقوط ميکند

  ای شوروای نظاری گک ، بزغاله ھا فراری گک 

  دور سياه شوم تان ، آخر سقوط ميکند

  سخن زدن ، نه دری است نه پارسیۀ اين شيو

  اين لھجه قرچه بھا ، آخر سقوط ميکند

  توستز وست ، دری دل نشين ای کابلی زبان ت

  اين بع بع بع بع بع زشت بزھا آخر سقوط ميکند

  حق آيد و باطل رود ، دمب بزک در گل رود"

  "انديشه شيطانکی آخر سقوط ميکند

   بوم ُ دوران قرصک ھای شوموختم شود اين دور

  غالم بچه کارته پروان ، آخر سقوط ميکند

 

  کش بزغاله کوب بز چران آستراليا مشھور به قرچه : شاعر

 

 

 

 

  

 

 

  


