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 ولی احمد نوری

 
16/11/2015 

 به دختران شرقضیاء قاریزاده 
 

 
 

ری که در توسعۀ بسیا "ضیاء قاریزاده"تقریباً چهل سال قبل شاعر با فرهنگ  و آواز خوان  نامدار افغانستان، مرحوم 

از مظاهر فرهنگی وطن خدمات با ارزش نموده است، به عنوان خطاب "به دختران شرق" که در این اثر پر قیمت 

 دختر افغان را گلدستۀ آرزوی شرق خطاب می نماید" :
 

 ۀ آرزوی شرقیـتـدسـگل بشنو که تو آبروی شرقی
 

ضمناً زن و دختر افغان را به کسب علم  و دانش توصیه می  بعد او را متوجه ارزش های اصیل وطنش می گرداند. 

کند. مرحوم قاریزاده فکر پیشرفته و نظریات خویش را که افق جهانی دارد با کلمات پرشور و احساس در صفت، 

 مقام، عزت و ارزش معنوی زن در جامعه و به زبان شیرین مادر چنین بیان می نماید:
 

 ای لـخـت جگــر عـزیز مادر  ادرمـــــ تمـیـزای دخـتـر بـا 

 ای روشنی ای چـراغ مشرق  ای تــازه نـهـال بـــاغ مشرق

 ای چشم امـیـد روشـن از تـو  ای شـرق بساط گلـشن از تـو

 ای حوروش ای فـرشتۀ شرق ای نـامــــۀ نـا نـوشـتــۀ شرق 

 اقـبـال غــبــار رهــگـــذارت  ای آمـــده هــا بــه انـتـظارت

 ی مــــادر مـهـربـــان فــرداا

 ای کـوکـب آسـمــان فـــــردا

 داغ تو به خاک بــرده باشــم  زان پیشترک که مـرده باشـم

 پـنـدی دهـمـت دریـن زمـانـه  خــواهــم بـه زبـان مـادرانـه
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 تـا بـخـت شـود تـرا مــددگـار  پندی دوسه بشنو از مـن زار

 روی سخـنم به جانب کیست؟  بنگر که ز پند من ثمر چیست؟

 گـلــدسـتـۀ آرزوی شـــــرقی  بـشـنـو که تـو آبـروی شرقی

 تو معنی و عشق و سوز داری

 ایـمـان روان فـــــروز داری
 

 بـه دخـتـر مغــــربی نـدادنـد  عشقی که تـرا به جان نهادند

 تو عشق و هـزار بی نیازی  آن عقل و همه زمانـه سازی

 آن نـیـز چـو گــردت مـیـسر  ودیــعــۀ مــؤثـر بـا هـمـچــو

 مـمـتــاز چـو آفتاب رخشان  الحق که شوی بروی دوران

 غافل منشین که سخت عارست  برخیز دگر که روز کارست

 وی تقلیدـهشدار که رنگ و ب

 مسعــــود نسازدت به تـزئـیـد

 گیتی خرد است و چشم و گوشست  نوشست دنیا نه همین خور است و

 علمست چو فرض حق بیاموز  امــوزـمکتب بــرو و سبــق بی

 در عـلــم گـرای  و عـــزت او  ــل گـریـز و ذلــــت اوـهـاز ج

 توان زیست هـنـر نمی بی علم و  دۀ بیستــدر عصر اتــوم و س

 بـیـنـد بـیـکار رنـــــج و ذلــت  الـتــبـیـکار مـبـاش کــز عـط

 کسالت آرد بیکــاری به تـن

 رنـج و محـن و عـاللت آرد

 و از خرد مدد گیر از دانش   رو دامـن دانش و خـرد گـیر

 این کار ترا که ناگزیر است  اوالد تـو تـربیت پـذیـر است

 بی پـای طــی منازلت کــو؟  بی عـلــم مجـال تربیت کـو؟

 ار نکـو نمـوی فـرزندـصد ب  ن مــادر خــردمـنـــددر دامـ

 ـدــگـویـنـد نـفس دو دم نـپـایـ  ـتی که گـذشت بـــاز نـایـدوق

 تعمـیـر جهـان خــراب بستند

 ایــن نقش به روی آب بستند

 از حـــال نـمــای اسـتـفــاده  بگــذشـته نمـی شـود اعــاده

 آمـــاده بکـــن دفــاع هستی  در کشمکش و نـزاع هستی
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 ـون نقـطه تـرا ثبات بـایـدچ  در دائــــرۀ حــیـــات بـایــد

 در زورق این جهــان فـانی  در بـحـر محــاط زنـدگانــی

 زن بازوی مرد را توان است  زن لنگر و مرد بادبان است

 زن هادیی کاروان هستی است

 زن تکیۀ نردبان هستی است

 در جـمـلـه شقـوق اجتماعی  در حـق و حـقـوق اجتماعی

 )ص(این است وصیئت پیغمبر  سهــم زن و مــرد شد برابر

 هستند دو هـمـعـنـان هستی  در محمـل و کاروان هستی

 یکدست صدا نـمی بـرایـــد  دو دست زهــم گــره گشاید

 ای تــازه نـهـال بـــاغ مشرق

 ای روشنی ای چـراغ مشرق

 

***** 
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