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 09/05/2017                                دوکتور محمد ظاهر عزیز

 سروده هایی
 از زنده یاد ضیاء قاریزاده

  

 قسمت اول

 

افغانستان تعداد کثیر خوانندگان محترم سایت وزین آریانا 

قاریزاده، شاعر معروف مردمی،  یاءآنالین، مرحوم احمد ض

نویسنده و آواز خوان دلپذیر کشور را می شناسند. این مرد 

فلسفی، عشقی، بزرگ فرهنگی کشور اشعار وطندوستی، 

در حقیقت،  سروده است. ها مردمی، توصیه نامه ها و طنز 

 200۸جنوری  13قاریزاده به تأریخ  اءبا وفات مرحوم ضی

میالدی در تورنتوی کانادا، چراغی از فرهنگ کشور ما خاموش شد. من تصمیم گرفتم که با لطف جناب ولی احمد 

از اشعار  ضیا قاریزاده را به هموطنان بار دیگر  آریانا افغانستان آنالین تعدادیوزین مسؤول سایت مدیر  نوری،

متون و اهداف مفاهیم، معرفی نمایم. اشعاری را که  هموطنان می خوانند بیش از چهل سال قبل سروده شده اند، اما 

 اشعار قاریزاده هنوز هم به حالت زار اجتماعی، اقتصادی و طرز حکومت داری در وطن ما اشاره می نمایند.

 

 شرق به دختران

 ر عزیز مادرــــای لخت جگ  ز مادرـیـمـر با تـتـای دخ

 راغ مشرقــای روشنی ای چ  ال باغ مشرقـهـــازه نـای ت

 وـن از تـامید روش ای چشم  وـاز ت ای شرق بساط گلشن

 تۀ شرقـای حوروش ای فرش  شرق ۀـتـۀ نا نوشــای نام

 ذارتــار رهگـبـال غـبـاق  به انتظارت اــده هــای آم
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 3از 2

 رداــفان ـمـب آسـوکـای ک  رداــربان فـادر مهـــای م

 رده باشمـه خاک بـو بـداغ ت  زان پیشترک که مرده باشم

 ن زمانهـمت دریـپندی ده  ادرانهـان مــم به زبـخواه

 دد گارــتا بخت شود ترا م  سه بشنو از من زارپندی دو

 م بجانب کیست؟ـنـروی سخ  پند من ثمر چیست؟بنگر که ز
 

 یــرقـــروی شـــو که آبـنـشـب

 یـرقــــه آرزوی شــتــدسـلـگ
 

 روز داریــــایمان روان ف  تو معنی و عشق و سوز داری

 دادندـن یـربـر مغـتـر دخـب  را بجان نهادندــت ی کهـقـعش

 زار بی نیازیـتو عشق و ه ه سازی ـآن عقل و همه زمان

 ردت میسرــو گـز چـیـآن ن  ۀ مؤثرــــعـو ودیـچ مـا هـب

 تاب رخشانـو آفـاز چـتـمم  الحق که شوی بروی دوران

 بر خیز دگر که روز کارست

 غافل منشین که سخت عارست
 

 زئیدــه تــود نسازدت بـمسع   وی تقلیدــرنگ و بهشدار که 

 گیتی خردست و چشم و گوشت   دنیا نه همین خورست و نوشت

 وزـق، بیامـچو فرض ح علمست  ق، بیاموزـرو و سبـمکتب ب

 زت اوـرای و عـم گــدر عل   ت اوــز و ذلــل گریـهـاز ج

 زیست تواننر نمیـم و هـبی عل    دۀ بیستـوم و سـدر عصر ات

 ز عطالتـاش کـکار مبـیـب

 تـج و ذلـــبیکار رند ـنـیـب

 ن و عاللت آردـرنج و مح  ن کسالت آردـبیکاری به ت

 دد گیرـرد مـاز دانش و از خ  رد گیرـن دانش و خــرو دام

 را که نا گزیرستـاین کار ت  یت پذیرستـو تربــاوالد ت



  
 

 

 3از 3

 ای طی منازلت کو؟ـی پـب  م مجال تربیت کو؟ ـبی عل

 ی فرزنددار نکو نموـصد ب  ردمندـادر خــن مــدر دام

 رداــــمان فـوکب آسـای ک  رداـــف ربانــادر مهـای م

 پایدــفس دو دم نـد نـنـگوی  از نایدـتی که گذشت بـوق

 ش بروی آب بستندـاین نق  ان خراب بستندـتعمیر جه

 فادهــتـای اسـمـال نــاز ح  ادهـود اعـته نمی شـبگذش

 در کشمکش و نزاع هستی

 اع هستیــــن دفــاده بکـآم

 را ثبات بایدــچون نقطه ت  دـات بایـیـرۀ حـــدر دائ

 جهان فانی در زورق این  اط زندگانیـر محـدر بح

 توانست زن بازوی مرد را  مرد باد بانست زن لنگر و

 زن تکیۀ نردبان هستیست  کاروان هستیستهادیی زن 

 وق اجتماعیـقـدر جمله ش  در حق و حقوق اجتماعی

 "ص"ست وصیت پیمبر این  رد شد برابرـم زن و مـسه

 نان هستیـم عـهستند دو ه  در محمل و کاروان هستی

 م گره گشایدــدو دست ز ه

 رایدـیک دست صدا نمی ب
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