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 05/07/2018                             دوکتور محمد ظاهر عزیز
                                                                       

 دختر شرق و دختران شرق
 

را که با احساسات نیک و حرمت به دختر  "محمد حیدر داور"م "دختر شرق" جناب دوکتور من شعر مقبول و با مفهو

 ، با اشتیاق تمام خواندم . شده شرق، سروده اند و در سایت وزین آریانا افغانستان آنالین به نشر سپرده

، خاصتاً قاریزاده ءضیااحمد یاد اشعار شاعر عالی مقام مرحوم استاد ه این شعر جناب دوکتور محمد حیدر داور مرا ب

ً پ "به دختران شرق "  نامه شعر زیبای او ب  هسسال قبل سروده شده و در جریده های کابل و  هنجاآورد که تقریبا

 منتخب اشعار ضیاء قاریزاده( چاپ شده است.  و پیام باختر، زبان طبیعت) مجموعۀ شعری مرحومی

تمام عمر خود را در راه حفظ و ارتقای فرهنگ مردم افغانستان دانند که مرحوم ضیاء قاریزاده  هموطنان عزیز می

عار تا روزی که به حق پیوست، مصروف سرودن اش و از طریق سرودن شعر، نوشتن و آواز خوانی سپری نمود

 فرهنگی، اجتماعی، عشقی، طنز و نصایح ادبی به جوانان وطن بود.

مرحوم قاریزاده را به پاس حرمت قاریزاده  به دختران شرق"مد نوری خواهش می نمایم که شعر "من از جناب ولی اح

 به روز جهانی زن، یکبار دیگر به نشر بسپارد.

 

 

 

 به دختران شرق

 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
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 3از 2

 ذارتــار رهگـبـال غـبـاق  به انتظارت اــده هــای آم

 رداــان فـمـب 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 داریــــروان فایمان   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

 غافل منشین که سخت عارست  روز کارست بر خیز دگر که

 زئیدــود نسازدت به تـمسع  هشدار که رنگ و بوی تقلید

 دنیا نه همین خورست و نوشت

 گیتی خردست و چشم و گوشت

 چو فرض حق، بیاموز علمست  رو و سبق، بیاموزـمکتب ب

 رای و عزت اوـم گــدر عل  ت اوــز و ذلــل گریـاز جه

 زیست تواننر نمیـو ه بی علم  وم و سدۀ بیستـدر عصر ات

 تـج و ذلـــد بیکار رنـنـیـب  ز عطالتـاش کـکار مبـیـب

 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؟ـپ یـب  م مجال تربیت کو؟ ـبی عل

 ی فرزنددار نکو نموـصد ب  ردمندـادر خــن مــدر دام

 رداــــمان فـوکب آسـای ک  رداـــربان فــادر مهـای م

 پایدــفس دو دم نـد نـنـگوی  از نایدـتی که گذشت بـوق

 ش بروی آب بستندـاین نق  ان خراب بستندـتعمیر جه

 تفادهـای اسـمـال نــاز ح  ادهـود اعـته نمی شـبگذش

 اع هستیــن دفــاده بکـآم  در کشمکش و نزاع هستی

 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  حق و حقوق اجتماعیدر 

 "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

 

 

 

 


