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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد   نمایانگر اصالت افغانستان باستان است  که  این گنجینهتیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های  
 رساند

 

 

 

  

۹۲/۰1/1۲۰۲                          هنرمندان و خدمتگذاران سندگان،ی شعراء، نومختصات افغانستان، بخش:   /  یرضا علو   

 

 افغانستان کبير در قاموس «ضيا قاريزاده» معرفی
 

 
اقتصاد، معارف، صحت عامه،   ه، ی جغراف خ،ی تار یافغانستان، در کنار شرح لغات و مجمع اللغات به معرف  ری قاموس کب 

جرمن  - پردازد. پورتال افغان ی م زی کشور ن  نی ا یهنرمندان و خدمتگزاران مل سندگان،ی مانند شعراء، نو ،یفرهنگ  یتهای شخص
  ی ها نهی و ک ضی بدون تبع تها،ی شخص ی ند که در خصوص معرفدان  ی م خود ت ی افغانستان هردو مسؤول ری و قاموس کب   نی آنال
آن آشنا   یکند. منظور آنست تا خوانندگان به کشور خود و داشته ها ی مردم معرف یبرا ،یآنها را از جهات مثبت و منف ، یفرد

 گردند.
 

 

 
 

ضیا قاریزاده نه تنها شاعر زبردست و نو گرایي بي  
باك بود بلكه آواز خوان وآهنگ ساز چیره دست نیز  
بود و در اوانیكه رادیو كابل از چمن وزیري به پل  

ثبت و پخش در  باغ عمومي نقل مكان كرد و امكانات  
" كه فصل شگوفایي هنر موسیقي وستاره  ٥-٤۰دهه " 

باران اسمان موسیقي كشور بود ،ناب ترین و محبوب  
ترین آهنگ هاي ماندگار از خود به یادگار گذاشت كه  

قطعه آهنگ در آرشیف رادیو    ٣۰- ۲٥به گفته خودش  
، و این آهنگ ها فضاي گرم و صمیمانه  افغانسان دارد 
زمزمه لبها و نوازشگر    بل پدید اورد ورا در شهر كا 

استادان موسیقي   و  ها  اوازخوان  است كه  بوده  دلها 
، واین آهنگ ها از شعر  كماكان كپي انرا خوانده اند 

 خودش و موسیقي انرا هم خودش ساخته است تا جایكه امكان پیدا  
 : كردن انها را داشتم مینویسم 

 . ص میكرده است " تخلقاریزاده در مسلك آواز خواني "كبوتر  
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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد   نمایانگر اصالت افغانستان باستان است  که  تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه
 رساند

 

 
 : آهنگ هاي مشهورمثل 

 ُمشك تازه میبارد ابر وبهمن كابل 
 موج سبزه میكارد ُكوي و برزن كابل 

--------- 
 بیا شب مهتاب است اي ماه یگانه 

 مكن دیگر بهانه 
 بر آئي از خانه سوي باغ با چنگ و چغانه 

 مكن دیگر بهانه 
------------ 

 شمالي الله زار باشد بما چي ؟ 
 زمستانش بهار باش بما چي ؟ 

----------- 
 ابر چشم تر دارد ، سبزه بال وپر دارد 
 نگهت دیگر دارد ، یرو وسوسن كابل 

---------- 
 گشتیم آخر برباد ازین دل

 فریاد ازین دل 
 باشد كه گردیم آزاد ازین دل

 فریاد ازین دل 
 " دارم البته آهنگ ها موجود  "----------

از تصنیف هاي بكر و ادبي و دلنواز او استادان و ستارگان موسیقي افغانستان نیز آهنگ هاي  
 : ماندگار ساخته اند 

 استاد سرآهنگ " آهسته برو 
-------------- 

 :استاد زالند 
 اي زهره 

 اي ستاره زیباي آسمان 
 رقاص نوریان 

 مرغان شب به ساز تو آزاد میكنند 
 ارواح پاك سوي تو پرواز میكنند 

------------ 
 :استاد رحیم بخش

 شانه دو دسته ، میزند طرهء تابدار را 
 ماه دو هفته ، مي ٓدٓرٓد پرده ء شام تاررا

------------ 
 :استاد بیلتون 

 تا به كي ساز سفر میكني 
 با كي دیگر زمزمه سر میكني 

----------- 
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 هر شب میكشم از دل ناشاد خدایا 
 یاد خدایا فر

 تا رخنه كنم در دل صیاد خدا یا 
 فریاد خدایا 
---------- 

 احمد ظاهر با اهنگهاي زیبایش 
 اي غمت اي نازنین عزم سفر میكنم 

 قبله ء خود بعد ازین سوي دیگر میكنم 
----------- 
 آخر اي دریا 

 توهم چومن دل دیوانه داري 
 موج بر كف 

 شور در سینه 
 ناله مستانه داري 

------- 
ر حتم میتوان گفت كه تصنیف "اي دریا " یكي از نخستین آهنگ هاي افغانستان است كه انرا  بطو

احمد ظاهر از قالب شعر نو سروده است و ثابت میكند كه زنده یاد ضیا قاریزاده استادانه به شعر نو  
 . تسلط داشته است 

آهنگ هاي قاریزاده با  واما برایم و شاید خیلي از دوستان جاي سْوال بس بزرگ باشد كه : چرا 
 وجودیكه در آرشیف موسیقي افغانستان است بیشتر پخش نشده است ؟ 

 "... و دوم آهنگ هاي زیباي او مثل" ُمشك تازه
شمالي گل الله زاري..."و "بیا شب مهتاب لست " كه ستارگان بزرگ موسیقي ما را همچو استاد   "

ساربان ، استاد ناشناس و غیره را به شهرت مضاعف رساند ، چرا اصل این آهنگ ها همچنان در  
 پرده ابهام و در پستوي ارشیف همچنان باقیماند ؟ 

، اما از او چهره  ور و آواز خوان دلنواز چون او داریماجاي تعجب دارد كه ما شاعر چیره دست و نو
، آیا پشت همه این سْوال ها  اي كم تعریف شده در فضاي ادبي و فرهنگي و موسیقي كشور داریم

 دست ویا دستهاي است كه این پرسش را بوجود اورده است ؟ 
"با بي بي سي سال    و بقول داكتر ظاهر عزیز سفیر وقت افغانستان در یونسكو در مصاحبه اي كه

  " گفته است : ) زماني اجبارأ وبا مشكالت زیاد "قاریزاده " وطنش را ترك گفت كه خانه او ۲۰۰8
را به راكت بستند و كتب و نوشته هایش را آتش زدند وهرچه در زندگي داشت دزدیدند. ( و اضافه  

ریض بود و یك بكس كهنه  وقتي من اورا در پاریس استقبال كردم قاریزاده نهایت ضعیف و م ،میكند 
. بكس را برداشتم فهمیدم كه چیزي در ان ندارد ، فقط یك پیراهن كهنه و سه جلد  چرمه با خود داشت 

 . كتاب است 
خورشیدي    1٣8٦جدي  ۲٣خورشیدي بدنیا امد و در    1٣۰1یا 1٣۰۰یادداشت : ضیا قاریزاده در سال  

طبق وصیت اش به افغانستان انتقال یافت    م در كانادا چشم از جهان بست و  ۲۰۰8ژانویه  1٣مطابق  
 . ودر ارامگاه شهداي صالحین بخاك سپرده شده است 

 آثار او كه در داخل چاپ شده است 
 خ  1٣٣۰پیام باختر وزبان طبیعت سال  -1
 خ 1٣٣۲نینواز یا ارمغان كهسار. سال  -۲
 خ 1٣٣٤خزان زندگي سال  -٣
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شما را تا حد الزم مدد   نمایانگر اصالت افغانستان باستان است  که  تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه
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 خ  1٣٣٦اشعار نو سال  -٤
 خ  1٣٣٧هدف. سال   -٥
 خ  1٣٤٦نتخب اشعار. سال  م  -٦
 


