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 2112مارچ  7                                ولی احمد نوری

 به مناسبت تجلیل از روز جهانی زن

 به دختران شرق

 اثر مرحوم ضیاء قاریزاده شاعر فرزانۀ افغانستان

 
 )وان( که از تلویزیون ملی افغانستان عکس برداری شده استتصویر مرحوم ضیاء قاریزاده 

 ضیاء قاریزاده که در توسعۀ بسیاری ازاستاد افغانستان، مرحوم با فرهنگ  و آواز خوان  نامدار  تقریباً چهل سال قبل شاعر

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

 :گلدستۀ آرزوی شرق خطاب می نماید" 

 گلدستۀ آرزوی شرقی  بشنو که تو آبروی شرقی

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

، عزت و ارزش لمات پرشور و احساس در صفت، مقامنظریات خویش را که افق جهانی دارد با ک ه وقاریزاده فکر پیشرفت

 رین مادر چنین بیان می نماید:یمعنوی زن در جامعه و به زبان ش

 

 زیز مادرـر عــت جگـخـای ل  ادرـــــز مـیـمـا تـر بـتـای دخ
 راغ مشرقـای روشنی ای چ  اغ مشرقـــال بـهـازه نــای ت

 وـن از تـد روشـیـای چشم ام  وـشن از تـرق بساط گلـای ش
 رشتۀ شرقـای ف حوروشای  ۀ شرق ــتـوشـا نـۀ نــــامـای ن

 ذارتـــگــار رهــبــال غـبـاق  ظارتـتـه انــا بــده هـــای آم
 رداــان فـــربـهـادر مــــای م
 رداـــــان فــمـب آسـوکـای ک

 مــرده باشــداغ تو به خاک ب  مـرده باشـزان پیشترک که م
 هـانـن زمـت دریـمـدی دهـنـپ  هـادرانـان مـه زبـم بــواهــخ
 ارـددگــرا مـود تـت شـخـا بـت  ن زارـسه بشنو از می دوپند

 جانب کیست؟ه نم بـروی سخ  من ثمر چیست؟ز پند بنگر که 
 رقیـــــۀ آرزوی شـتـدســلـگ  روی شرقیـو آبـو که تـنـشـب

 داری و عشق و سوزتو معنی 
 روز داریـــــان روان فـمـای
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 دـدادنـربی نــــر مغـتـه دخـب  جان نهادنده را بـعشقی که ت
 زار بی نیازیـتو عشق و ه  ه سازیـهمه زمان آن عقل و

 سرـیـردت مــو گـز چـیـآن ن  رـؤثــۀ مــعــو ودیــچـمـا هـب
 و آفتاب رخشانـاز چــتـمـم  بروی دوران شویالحق که 

 که سخت عارست منشینغافل   کارستروز  دگر کهخیز بر
 تقلید و بوی که رنگهشدار 

 دـیـزئـود نسازدت به تــــمسع
 گوشست و چشم و گیتی خرد است  است ونوشست خور همیندنیا نه 

 حق بیاموز علمست چو فرض وزــق بیامــرو و سبــمکتب ب
 زت اوـــو ع رای ـم گــلـدر ع  ت اوــــز و ذلـریـل گــاز جه

 زیست نمیتوانر ـنـبی علم وه  سدۀ بیستوم و ــدر عصر ات
 تــج و ذلـــــکار رنـیـد بـنـیـب  تـطالـز عــاش کـبـکار مـیـب

 ن کسالت آردـاری به تــبیک
 اللت آردـن و عـج و محـرن

 از دانش و از خرد مدد گیر  یرـرد گـن دانش و خـرو دام
 ناگزیر است کار ترا کهاین   ر استـذیـربیت پـت وـاوالد ت
 و؟ــی منازلت کــای طـبی پ  و؟ـال تربیت کـم مجــلـبی ع

 رزندـوی فـو نمـصد بار نک  نـــدـردمــن مــادر خــدر دام
 دــایـپـفس دو دم نـد نـنـویـگ  دـایـاز نـــذشت بـتی که گـوق

 راب بستندــان خـر جهـیـتعم
 روی آب بستنده ن نقش بــای

 ادهــفـتـای اســمـال نـــاز ح  ادهــود اعـی شـته نمـذشــبگ
 اع هستیــن دفـــاده بکـــآم  زاع هستیـدر کشمکش و ن

 دـایـرا ثبات بـطه تـون نقـچ  دــایـیـــات بـــرۀ حـدر دائــ
 انیـان فــدر زورق این جه  یــدگانـاط زنــر محـحـدر ب

 توان است مرد را زن بازوی  است بادبانمرد زن لنگر و 
 ستا هستی کاروان هادییزن 

 ستا هستی تکیۀ نردبانزن 
 وق اجتماعیـه شقـلـمـدر ج  وق اجتماعیـقـق و حـدر ح

 )ص(این است وصیئت پیغمبر  رد شد برابرــمم زن و ــسه

 ان هستیـنـعـمـهستند دو ه  ل و کاروان هستیـدر محم
 ـدــرایـمی بـیکدست صدا ن  ره گشایدــم گــدو دست زه

 اغ مشرقـــال بـهـازه نــای ت
 راغ مشرقـای روشنی ای چ
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