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 18/04/2017                                دوکتور محمد ظاهر عزیز

 سروده هایی
 از زنده یاد ضیاء قاریزاده

  

 قسمت اول

، شاعر قاریزاده اءتعداد کثیر خوانندگان محترم سایت وزین آریانا افغانستان آنالین، مرحوم احمد ضی

آواز خوان دلپذیر کشور را  معروف مردمی، نویسنده و 

فرهنگی کشور اشعار  می شناسند. این مرد بزرگ 

مردمی، توصیه نامه ها و  وطندوستی، فلسفی، عشقی، 

حقیقت، با وفات مرحوم  طنز سروده است. در 

میالدی در  2008جنوری   1۳قاریزاده به تأریخ  اءضی

من تصمیم گرفتم که با لطف جناب ولی  .اغی از فرهنگ کشور ما خاموش شدتورنتوی کانادا، چر

قاریزاده را  ءمسؤول سایت آریانا افغانستان آنالین تعدادی از اشعار مرحوم ضیامدیر احمد نوری، 

به هموطنان بار دیگر معرفی نمایم. اشعاری را که  هموطنان می خوانند بیش از چهل سال قبل 

ما متون و اهداف اشعار قاریزاده هنوز هم به حالت زار اجتماعی، اقتصادی و طرز سروده شده اند، ا

 حکومت داری در وطن ما اشاره می نمایند.

 

 اول: رباعی:

 وقف هجــرانم بود شادم که حیات

 درد تو در جانم بود تا مرگ غم و

 روید خاک من می که کنون ز خاری

 در جانم بود این خار همانست که
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 2از 2

 جعلی: دوم: فرمان

 که ملک احمد ضبط ست آنچه موجود ست مدیر مالـیـۀ غـزنــه ساخت فرمانی

 عیالش فرار بهسود ست خودش اسیر و سر زند قرار اصول اگر تمرد از او

 ست زین ستم چه مقصود کرده ام و چه که من  برخاست شیون احمد به آسمان فغان و

 ست که هست حکم حکومت، بمن چه مربوط به قهر و خشم بگفتا مدیر ساخته کار

 بگفت چـارۀ کارم بساز تـا زود ست  فـتـاد احمد بیچاره روی پـاهـایــش

 محدود ست دو قلبه ملک که با این حدود  چار اشتر دو اسپ دارم و سه گاومیش و

 چهل هزار مرا نیز بر سر سود ست  طال ز نقد و جنس دو پازیب و چملکی

 گناهی مشهود ست بی چهرۀ تو بلی ز  درز دید بگفتمدیر چون تبر خود به 

 که احمد نبود، محمود ست کنم نوشته  و گفت برو به حیله زیور و نقدش گرفت

 

 سوم: مسؤول کیست:

 شوند محاکمه آن صورتی که معمول ست  شد این قرار به مجلس که احمد و محمود

 غریو و شور زبانی که عـام و سمبولست  میان مجلس و اعضای آن غـریـو بود

 مقبولست و خلق و خـدا نیک نامبه نزد   چنان داشت که احمد و محمودعقیده یکی 

 و مسجولست پــی محاکمه کردن محک  دگر به طـنز همی گفت مادۀ قانون

 معقولستعقیده هرچـه بود نـزد شخص   نه اختالف عقیدت بـــود دلیل خطای

 چنانکه مأمولست مقـرر شـدکمیته یی   مطابق قانون و خالصه حسب اصول

 تمام آنچه ز منقـول و غـیـر منقولست  شود تفتیش بـد بداد فیصله تا نیک و

 که تیغ تیـز به مـوی ضعیف مشغولست  ولی چو رسـم قدیم است و فطرت ازلی

 محکمت به دست آمدکه ازین نتیجه ای 

 نوشته بــود که تنها پیاده مسؤولست

 

 به هموطنان وعده می دهم که تعداد زیاد اشعار استاد مرحوم قاریزاده را معرفی می نمایم. **

 

 پایان قسمت اول
 

 ادامه دارد
 


