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 آمدن روح مرحوم محمود طرزی 
 قاری زاده ءخواب ضیا در

 .ارمد وی تشکرات قلبی خویش را تقدیم میبه دوست بسیار گرامی ئی از آلمان برایم تحفه بسیار گرانبها فرستاد که 

 1346در کابل در سال  باشد و صفحه می 60قاری زاده است که حاوی  ءاین تحفه عبارت از کتاب منتخبات زنده یاد ضیا

 کابل چاپ گردیده است و نسخه های آن بسیار نایاب است.دولتی در مطبعه هجری شمسی 

 ال این زمان وطن ما سروده شده است: قاری زاده متوجه شعری شدم که گویا به ح ءبعد از مطالعه اشعار ناب زنده یاد ضیا

 به دوستان تحفه می کنمزیر عنوان "خانۀ دانش" و این قصیده را 
 

 

 خانه دانش
 

محمود طرزی  زنده یادافغان، منور م دانشمند حومر ۀدر سواحل بوسفور بعد از زیارت مقبر« روح سرگردان»نام ه این نشیده ب
 .ه استیدسچاپ ربه شمسی در روزنامۀ انیس  1330سال  سروده شده و در
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 4از 3

 من مخوان راپوره از گذشته ب چرا  ون وچ ز ربدارم خگفت 

 اندرین عالم پر از شر و شور و که مملکت چونستـیا گـحال

 زنیم چون واپور پا می دست و وــه و نـنـدر حیات کهـتم انـگف

 صدراعظم را دا شاه وــه خـب

 نیست جز خیر مملکت منظور

 ز منفورـــرایــوم غـجـه از ود ناسازـان خـیـا در مـلیک م

 مغرور تنگ ظرفیم و کوچک و زه پویانیمـریـچون به سطح غ

 و مورـاده چـتـدگر ف مـعقب ه خواهی و خود از پی جزئیات

 ورــمـأا مـرئیس ت ر وـاز وزی بینی خود و غرور و آز حرص و

 ل و شعورـاین همه دشمنان عق حسد رشک و جبن و و تنگ چشمی

 ورـدرین شب دیجـهر طرف ان را ا چو خس ماـادهـکشد این ب

 کجاست شعلۀ طور چراغ و کو د رستـایـزین مفاسد چگونه ب

** * ** 
 

 نـه وطتی بدمو خــردی تک :تگف

 گفتم آری به شعر و نظم و نثور

** * ** 
 

 خواستی تا دمی شوی مشهور ودی بافـا دروغ به نـای :گفت

 شرم حضور آب شو ز آب شو ه دل داریـن اگر بــم میهــغ

 ورـجـد از دل رنـور می نایـج اوری نکنیـل بـیـاز جهان، م

 ورــد کـچشم بینای عاطفت ش غمشریک کس نشود هیچکس

 همگان پُر به نزد خود معذور اـویـع خود پـفـهمگان بر ن

 اندرین عالم پر از شر و شور دون قوتــن بــنیست ممک

 ارف است ضرورـمام معـتـاه برای ملل وت ازـق ـنیـاول

 ردد ز راه دانش جورـه گـمـه و پول روت و اقتصاد و صحتـث



  
 

 

 4از 4

 "افغان"ف اجتماعی ـوقـم

 هست امروز با خطر محشور

 ورـشه و مخمـخطر مست و ن ر و بیماریـقـل و فـخطر جه

 ه عبورـکه نماید ازین دو راه ات در حرکتـیـکاروان ح

 ورـمی رسد زندگی نو به ظه هر کجا می رود حیات کهنی

 ورـورا جـد جـه تصادم شونـب وـوی کهنه و نــالجرم این ق

 ورـل این وافـخورده اغلب مل ممالک این بحرانثر ـده اکـدی

 ورـل چپاول و چـنشود عام و و کهن هرگزـاصطکاک ن

 ور رسد برق معرفت به ظهور ود پای دانش اندر بین ـگر ب

 دانِش مبتنی به فضل حضور معرفت چیست؟ علم با اخالق

 پی این کاروان خسته و عور بهر تثبیت یک مسیر صحیح
 

** * ** 
 

 عارف عزیز
25/03/2018 

 انجمن فرهنگ افغانستان
 شهر لیموژ فرانسه


