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 سروده هایی
 

 از زنده یاد ضیاء قاریزاده
 

مرحوم احمد ضیاء قاریزاده، شاعر معروف مردمی، نویسنده و آواز خوان دلپذیر کشور را تعداد کثیر هموطنان می 

توصیه نامه ها و طنز سروده  شناسند. این مرد بزرگ فرهنگی کشور اشعار وطندوستی، فلسفی، عشقی، مردمی،

میالدی در تورنتوی کانادا، چراغی از  200۸جنوری  1۳قاریزاده به تأریخ  اءدر حقیقت، با وفات مرحوم ضی است.

 فرهنگ کشور ما خاموش شد. 

 و شما در را معرفی می نماید کشوردر تعدادی از اشعار طنز قاریزاده و یا اشعاری که حاالت مردم فقیر و درماندۀ 

 سال قبل ۵0از  ، خوانندگان پی می برند که در حالت زار و ابتر مردم فقیر افغانستانچند پارچۀ ذیل می خوانید 

  بهبودی حاصل نشده است.

سال قبل سروده شده  ۵0بیش از  اکثر اشعاری که در مجموعۀ به نام منتخب اشعار ضیاء قاریزاده به طبع رسیده،

طرز حکومت داری در  اقتصادی و اشعار قاریزاده هنوز هم به حالت زار اجتماعی، اند، اما مفاهیم، متون و اهداف

 وطن ما اشاره می نمایند و ما باید از نصایح این مرد بزرگ فرهنگی کشور بیاموزیم. 

 

 قسمت اول

 

 مسؤول کیست؟

    رار به مجلس که احمد و محمود ـشد این ق

 شوند محاکمه آن صورتی که معمول ست

 مـجلس و اعـضای آن غریـوی بـودن میـا

  و سمبولست غریو و شـور زبانی که عام
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 2از 2

 که احمد و محمودیکی عقیده چنان داشت 

 زد خلق و خـدا نیک نام و مقبـولستـبه ن

 ت مــادۀ قانــونطـنــز همی گفـدگــر به 

 ستپی محـاکمه کردن محک و مسجول

 ایطـف عقیــدت بــود دلیل خنــه اختال

 ستقوله بود نزد شخص مععقیده هرچ

 ب اصول و مطابق قانونـالصه حسخـ

 ستکمیته یی مقرر شد چنان که مأمول

 ود تفتیشد شـداد فیصله تا نیک و بــب

 ستآنـچه ز منقول و غیر منقولتــمام 

 رت ازلیفط رسم قدیم است و وی چول

 ستضعیف مشغول تیز به مویتیغ  که

 ه دست آمدب ازین محکمت هک اینتیجه 

 ستبود کــه تنها پیاده مسؤول نــوشته

 
 پایان قسمت اول

 ادامه دارد
 
 

 


