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  دوکتور محمد ظاهر عزيز
  

  چراغی از فرهنگ افغانستان خاموش شدضيأ قاريزاده ، 
  

  گر راه عدم دانم گيرم سر راه خلق
  بهترکای نامدگان آنجا آسوده نشين 

  
 ٨۵، آواز خوان مشهور و دلپذير ، به عمر و مردمیاحمد ضيا قاريزاده ، شاعر توانا   
 کانادا، وفات – در تورنتو ٢٠٠٨ جنوری ١٣ مطابق ١٣٨۶ جدی ٢٣ صبح ٧ به ساعت سالگی
  .به يقين که با مرگ اين مرد بزرگ فرهنگی ، چراغی از فرهنگ کشور ما ، خاموش شد. نمود

  
احمد ضيأ قاريزاده که در مطبوعات ، جامعه فرهنگی و در ميان مردم کشور ما بنام   

ک خانوادهء ديندار ،  در ي م ،١٩٢٢ مطابق  هـ ش١٣٠١ضيا قاريزاده معروف است، در سال 
احمد ضيأ در طفوليت يتيم شد و . صاحب فرهنگ و روشنفکر ، در شهر کهنهء کابل متولد گرديد

قاری دوست که قرانکريم را .  پدر ، قاری دوست محمد ، محروم شددانشاز نعمت نوازش و 
و جدی  فعال طرفداران از ،صاحب نظران و روشنفکران کشور بودو يکی از حفظ داشت 

قاری دوست محمد در .  به شمار ميرفتشاه امان اهللانهضت فرهنگی ، اجتماعی و سياسی 
  . حبيب اهللا کلکانی ، به امر او تير باران شدیدورهء تاريکی فرهنگ

  
تخلص نمود، تاثير عميق نمود و " قاريزاده"  که بعدًا أشهادت و نبود پدر ، بر احمد ضي  

  . بار بار منعکس گرديده استاين ضايعه در نوشته ها و اشعار او 
  

  "  بهار عشق يتيمان بداغ خون رنگ است---ر زمان دلم تنگ است دری هز درد بی پ" 
  

شامل شد اما متاسفانه ) نجات( هـ ش در ليسهء امانی ١٣٠٧ضيا قاريزده در سال   
مکتب نظر به استعداد خوبيکه داشت ، بعدًا در همان . نگذاشتند که او مکتب را تکميل نمايد

  .بحيث معلم زبان و ادبيات دری ، ايفای وظيفه می نمود
  

نز گو ، مجلسی ، ضعيف البنيه و طش صحبت، يزاده مرد دانشمند ، تيزفهم ، خوضيا قار  
ياد ميکردند و براستی که به مقام شاهی " شاه آغا" کوتاه قد بود که خانوادهء او ، وی را بنام 

  . ادب دری و فرهنگی رسيدسخن و 
  

" ميين" وزی يکی از خويشاوندان که صاحب قد و اندام بزرگ و دارای صدای نازک ر
قاريزاده به او ديد و " . مانده نباشی خورد آغا" : بود بمنزل آمد ، همه به او سالم دادند و گفتند

کته " و او را " اخورد آغ"بهتر است بمن بگوئيد . لقبيکه بمن بدهند ، به او داده اند: (  گفت 
  .)دينام ده" اآغ
  

 سالگی به صفت مشاور ادبی در وزارت اطالعات و فرهنگ ۴۵ بعمر  ،زمانی  
اده قاريز. ت نمی رفت و کتاب حاضری مامورين را امضا نمی کردرماموريت داشت اما بوزا

 و ديگر روزنامه ها د، غلطی های طباعتی روزنامه های انيسميگفت که شعر ميگويد، می نويس
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ون به وزير مشورت فبه ادارات مربوط می فرستد و حاضر است از طريق تل اصالح کرده را
بعد . بدهد ، پس چه ضرورت که به وزارت برود و حاضری مامورين را امضا نمايدنيز ادبی 

به او نوشتند که بر حسب ماده ند و تمتقاعد ساخ(..) از چند ماه ، قاريزاده را بر اساس حکم ماده 
جناب : "  نوشت اطالعات و فرهنگ وزيره بخنديد و قاريزاده . ده شده ايد  به تقاعد سوق دا)..(

 دوباره ).(.چندی بعد به حکم نر مطمين باشيد که  ،دمتقاعد ساختي) ..(وزير مرا بر حسب ماده 
ميوندوال ، آن مرد بزرگ کشور ، صدر محمد هاشم براستی زمانيکه مرحوم . مقرر خواهم شد

  .وباره مقرر کرداعظم شد، قاريزاده را د
  

 قاريزاده وزارت اطالعات و فرهنگ بود به ضيأمعين ،   روشان خالدوقتی مرحوم  
 بعد از : نوشت روشان قاريزاده ، به مرحوم . را بپذيرد" طبع کتب " پيشنهاد نمود که مديريت 

  :اظهار امتنان و محبت 
  
  "آويزان ....  ز  چه ام بنمائیاگر   ---    شوم روشان من نمیمدير طبع کتب " 

  
که در فرانکفورت المان در " طنزهای ادبی و تاريخی "  قاريزاده اثری هم دارد بنام أضي  

  . م به طبع رسيده است١٩٩٧سال 
  

ضيا قاريزاده تمام عمر خود را در خدمت فرهنگ کشور يا بحيث کارمند دولت در   
نويسنده ، شاعر آزاد گفتار  وزارت اطالعات و فرهنگ ، معارف و انجمن تاريخ و يا به صفت 

 به گلشن  صاحبقدرو آواز خوان خوش آواز سپری نمود و در اين راه گل های ادبی و فرهنگی
  .ادب و فرهنگ کشور ، با صداقت ، پاکی ضمير و احساس وطنخواهی عظيمی تقديم نمود

  
  "خاک به رـای بـی پـونـه چــرنــو گ   --  ه  ــاک بــران پـــاعــ ش خـامـهءلی ــب "
  "به عشق وطن نيک مضمون نوشت  --  نوشتخوش ان خامه کان شعر موزون "
  

زمان خويش بشمول مرحوم اده در عهد جوانی به همه شعرای هممرحوم ضيا قاريز
مرحوم مرحوم استاد خليل اهللا خليلی ،  بيتاب ، ملک الشعرا ، مرحوم استاد عبدالحققاری عبداهللا 

يکی از استادان ايکه .  شايق جمال کابلی ، اخالص و ارادت داشتمحمد ابراهيم خليل ، مرحوم
وم  استاد محمد عثمان صدقی حر قاريزاده رهنمائی کرد ، م ادب و نگارش به ضياء زمينهرد

  ).ه بودکه با خواهر ضيا قاريزاده ازدواج نمود( بود 
  

   دين محمد مانند سنائی غزنوی ، موالنا جالل ال. به استادان شعر دری ارادت داشت
کليات اقبال الهوری را . بلخی رومی ، سعدی شيرازی ، صآب اصفهانی و ميرزا عبدالقادر بيدل

 گرچه از خود سبک ود اين بزرگان در شعر او سراخ ميشهمهءپيوسته با خود ميداشت و تأثير
  .آزاد داشت

  
 اهل موسيقی ين و ديگرسدر زمينهء موسيقی و آوازخوانی به استاد قاسم ، استاد محمد ح

 در .خرابات کابل ، اشنائی و ارادت داشت و دوستدار اشعار مرحوم عبدالغفور برشنا بود
  .سالهای اخير اقامت کابل اشعار بيدل را از زبان استاد مرحوم سرآهنگ ميشنيد و لذت ميبرد
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 در.  نام داشت در محيط کابل استقبال گرديد نينوازر ضيا قاريزاده کهعاولين مجمعهء ش
ضيا )  مستقيم آن در کنار مانده بودنستان از ضربطکه افغا(  بعد از جنگ جهانی آن سالها

  .قاريزاده بحيث يک شاعر جوان شهرت يافت
  

 کابل زمانيکه مرکز برودکاست آن در چمن حضوری بود و بعدًا ويد قاريزاده در راأضي
 از آنکه ثبت اواز روی فيته در بعد.  در باغ عمومی بود ، همکاری داشت آندر  ساليانيکه مرکز

 ، ثبت نمود و کبوتر باغ عمومی از نظر تخنيکی ممکن گرديد ، سرود های خود را بنام یاستديو
  . بود که شعر خود را بقلم مياورد و به آواز ميخواندیيگانه هنرمند

  
 بود ، همکاری فرهنگکفل امور اطالعات و است مطبوعات که در آن زمان متبعدًا با ري

نمود و ادارهء صحنهء تمثيل را بعهده گرفت که در يک عمارت متصل ليسهء استقالل واقع بود 
  . شديوم بيسد و محمد علی رونق ، اشناو با مرحوم عبدالرحمن بينا ، استاد عبدالق

  
  تمثيل که مطابق ذوق وءره ، صحنها بازی ادداری و دوسيه قاريزداه از ادارهء دفترأضي

  .سته شده کناره گرفتاو نبود ، خرغبت 
  

.  قاريزاده از همه اولتر ، مرد مهربان ، دلسوز و دارای احساسات انسانی عالی بودأضي  
دلسوزی او بديگران خاصتًا غربا و احساسات انسانی قاريزاده در اکثر اشعار و نوشته های او 

  .منعکس گرديده است
  

  شد ـان نکـت خسـ کشد و منکه خار غم  --    مـشـار کـه خـابـالم همت واالی بغ"   
  .دــکشــان نــدونان پی دونکه بارمنت   --    زبار خار از ان ، شانه اش نشد خالی  
  "که تير خار بجز پشت اين کمان نکشد  --    گرـم کم منــچشـدهء او را بــميـد خــق  

  
  "دست گدا " و يا در شعر   

  
  ر نداشتــستآ که بجز قعیبراز زير   --    ای به گدايی کشيد دست ديروزبيوه"   
  "چيزی بنام جامه زپا تا به سر نداشت  --      ينه اشاره بود پيرهن پينه، پــد پــص  

  
  
  

  :ميگويد" روح آزاد" همچنان درغزل   
  

  مريضان را بدرمان شاد کردن  --  غريبان را به احسان ياد کردن"   
  ردنبــنــای مسـکنت بر باد ک  --  يـتـيمانرا سرشک از رو گرفتن  
  "بـهــار مـعـدلــت بنياد کردن   --  خــزان جـور را از بـيـخ کـنـدن  

  
حالت زار غريبانرا به دلسوزی يک انسان صاحبدل " شام غريبان" قاريزاده در پارچهء   

  :تعريف می نمايد
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  افگند خنک لرزه به اندام غريبان   --  سرما شد و افزود به آالم غريبان "   
  "هرکس نبود محرم پيغام غريبان   --  زده داند احوال دل غمزده راغم  

  
 و وطن دوست است که هموطنان خويش را به  قاريزاده يکی از شعرای وطنخواهأضي  

     اتفاق دعوت ميکند و در اين راه به صدها نوشته ، گفتار و نصيحت ووطنخواهی ، همدلی 
  .نامه های شعری دارد

  
  ان باشيمشبرای وحدت اين قوم جانف  --  مبيا که يکدل و يکرنگ و يکزبان باشي"   
  هء ايام در امان باشيمـلـر و حيـزمک  --  انـيـمـد ، بـهـا نــپ م ــذاريـاق را نگــفـن  
  تاريخ جاويدان باشيمـده بـه زنـا کـيـب  --  ود نثار کنيمـاک خـ خهءبيا که جان بر  

  
 ، مردم را به  در هنگام پيریدر تمام دور زندگی خود ، چه در ايام جوانی و ياقاريزاده   

اری بوطن تشويق نموده است و کار و جهش ، عقل و دانش را وسيلهء جهش ، کار و خدمتگز
  .هويدا است" ای بلبل شوريده " اين گفته ها در شعر . نجات از بدبختی ها دانسته است

  
  ان از من بر خيز که برخيزيم تير از تو کم  --  خم گشته يکی پيری با تازه جوانی گفت" 

  "اين بزم تپش زا را شور از تو بيان از من   --  وقت است که در گردون ، آواز بر اندازيم
  

طنش افتخار می نمايد و ی تمدنارزگونگی و به به ارزشهای فرهيکضيا قاريزاده در حال  
ن تمدن اسالمی افغانستان ، در ارتقأ و تعالی اگ را ، خاصتًا در دوردان بزررو سهمگيری م

هنگ اسالمی می ستايد ، از غفلت و پسمانی کنونی هم در افغانستان و هم در ديگر کشورهای فر
  .اسالمی به شدت شکايت می نمايد

  
  ه چال يسای فکر کنونی ات   ---    ای ياد گذشته ات درخشان "    
  ای مرکز علم و پند و امثال  ---     ی ــمـديــدن قــمـرده تــم کــگ  
  ود اغفال ـمـرا نــه تـر کــآخ  ---     ودنغنا چند بخواب خوش ـت  
  اميالون ـرا زبــچ اسالم ـک  ---     از خانهء مکه شور برخاست  
  د ترا به اعجال ـد کنــديــهـت  ---     زنه و بلخ روح محمودـاز غ  
  درکش سرخواب خط ابطال  ---     وــی نـانـدگــزنــرای بــگـب  

  
د که عالوه بر اينکه کسب تعليم وتربيه را  قاريزاده يکی از مردان دانشمند کشور بوآضي  

حق مردم ميدانست، آموختن و تعليم متداوم را متضمن رعايت و دستيابی به ديگر ارزشها و 
برحسب حکم اسالمی ، تعليم وتربيه را برای مسلمانها ، فرض حق . حقوق نيز حساب می نمود

مايهء عزت و شخصيت می  )مرد و زن(حکم می نمود و آنرا برای هر انسان و هر افغان 
وتربيه را خاصتًا برای زنان و دختران افغان بصورت جدی توصيه نموده  ب تعليمکس.  پنداشت
اين همه احساسات و توصيه های او برای کسب تعليم وتربيه ، بطور مشخص به دختران . است

 خالصه از زبان مادر شرقی چنين" بدختران شرق " و زنان در پارچهء شعر پر فيض بنام 
  :ميگردد
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  ادرــز مـيزـر عـگـت جـخـای ل    ---     ادرــيز مــا تمــر بـتــای دخ  
  رقـشــراغ مــی چـنـای روش    ---     شرقماغ ـال بـهـازه نــای ت  
  رداــف مان ـسآ ب کـوــک ای     ---     رداــان فــربــهـادر مــای م  
  هــانــن زمــر ايهمت دددی ـنـپ    ---     ادرانهــان مـزبــم بــواهــخ  
  غافل منشين که سخت عاراست    ---     بر خيز دگر که روزکاراست  
   يدـزئـه تـازدت بـسـود نــعــمس    ---     هشدار که رنگ و بوی تقليد  
  علمست چو فرض حق ، بياموز    ---     وزـامـيـبق بـمکتب برو و س  
  وا زت ــعرای و ـ گ مـلـدر ع    ---     او ت ـز و ذلـريـل گـهـاز ج  
  رـيــدد گـرد مـو خ ش ــاز دان    ---     رد گرـش و خـن دانــرو دام  
  ه ناگزيرستـرا کـار تـن کــاي    ---     ت پذيرستـيـربـو تــاوالد ت  
  و ؟ــت کـازلـنـی مـای طـی پـب    ---     جال تربيت کو ؟ـمم ـی علـب  
  موی فرزندـو نــکـار نــدبــص    ---     دـنـردمـادر خــن مـدر دام  
  یــستـاع هــدف ن ـکــب اده ــآم    ---      کشمکش و نزاع هستیدر  

  
  انیـان فـهـج ن ــ اي در زورق    ---     ی ـانـدگـاط زنـر محـحــدر ب  
  تـسـوانـرد را تـازوی مـزن ب    ---     ادبانستـرد بـگر و مـنـزن ل  
  ان هستيستـردبــهء نـکيـزن ت    ---     ادی کاروان هستيستــزن ه  
  ماعیـتـوق اجــقـله شــمـدر ج    ---     وق اجتماعیــقـق و حـدر ح  
  )ص(بر ـاين است وصيت پيم    ---     رابرـد بــد شرـم زن و مـسه  
  تیــســان هـعنـمـد دو هـنـهست    ---     ل و کاروان هستیـحمـدر م  
  دـرايــی بــمـدا نــت صـدسـيک    ---     دـايـشـره گـم گـت زهـدو دس  

  
  

 قاريزاده و خانوادهء قاری دوست محمد تاثير ناگوار أبر ضيگفته آمد که شهادت پدر   
وه بر آن برادر بزرگتر از او در عال. سالهای درازی در ماتم ماندندگذاشت و يتيمان پدر را تا 

آنچه در منزل از پدر مانده بود، دوبار . ايام جوانی به ناحق محبوس شد و در محبس جان داد
 قاريزاده اثر نمود که در طول أ، بر ضيو نا توانی اقتصادی  اين همه واقعات ناگوار. چور شد

نمونه از " يرل اسبلب" شعر . حيات فرهنگی و ادبی او در نوشته ها و اشعار او منعکس شده است
  .آن آثار است

  
  بهر سو مشک می پاشيد ، عبيرش  ---   چه صبحی کز هوای دلپذيرش"   
  ون عرق بر روی دلبرــاده چـتـف  ---   رـم تـنـبـل شـهء گــونــدور گــب  
  خالصه هر طرف بزمی بپا بود  ---    گل اندام نازو بلبل در رجا بود  
  داد ايامــيـه از بــالــزد نـيـه مــک  ---     ه در دامـستـبلی دربـلـدم بـديـب  
  گیشـکسـته بـال پــروازش بسنـ  ---     اسيرش کرده صيادی زرنگی  
  همه زد ناله و خون گريه ميکرد  -- -  روردــرخ کينه پـبداد چـتـز اس  
  هــازدانــان نــگواــو بــه ای نــک  ---    اله ميخواند اين ترانهـه آه و نـب  
  ان در خط پرکارـط شـقـيرم نــاس  ---     زار اده امــتـکسی افـيـدام بــب  
  شيوـرور خــم پـادر غــال مـزح  ---   شيه زحال ما درخوـد آگــويـش  
  ر پرست و ياور ماستـه سـگانـي  ---    مادر ماستهمان موجود بيکس  
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  رئيس و يار و غمخواری نداريم  ---   زوی درجهان ياری نداريمـجـب  
  ريه اش راه گلو بستـان و گـغـف  ---   بگفت اين نکته ولب را فروبست  
  "دن روح روانشــد از بـدا شـج  ---   رهء خون از دهانشـطـد قـيامـب  

  
عه و انکشاف کشور ، مورد آزاد بودن کشورش و يا توسر  قاريزاده دآزمانيکه ضي  

موختن دانش جهت حيات آبرومند و مرفع حرف ميزند ، او با احساساتيکه شائيسته مردان آ
ل فهم و اشعار مردمی به هموطنان بزرگ است گفته های خود را در ورای کلمات روان ، قاب

  .ميگويد" چراغ وطن " او در پارچه . رضه مينمايدع
  

  که ای نور چشم و چراغ وطن  ---     چه گويد شهيدان داغ وطن "   
  "نگه کن بخون خود اين خانه را  ---     ه را ـيگانـای بـنه پـاک مـخـب  

  
ناميده شد و " خانهء دانش" ه که بعدًا توسط قاريزاد"  سرگردان روح" و يا در قصيدهء   

  . هـ ش سروده شده است١٣٢٠به مناسبت زيارت مقبره مرحوم محمود طرزی در سال 
  

  گذرم شد به سوی اهل قبور  ---   ورــفـوسـبل ـواحـار سـنـدر ک"   
  ی پديد از دورـورانـع نـمـش  ---    م  دــديـيـم ال ــيـخ الل ـدر خ  
  روح محمود طرزی مشهور  ---   جان بدل گفت روح محمود است  
  اهتمام معارف است ضرور  ---    لـلـرای مــوت از بــن قــيـاول  
  همه گردد زراه دانش جور  ---   ثروت و اقتصاد و ثروت و پول  
  "حاکم نفس و حامی کلتور   ---   را  عی ــمــد جــيود آورــوجــب  

  
اريزاده و لوهم با کالم  نوشته ها ، گفته ها و منظومه های ضيا قزيادترينبايد گفت که   

 کلمات و عباراتی  باطنز گفته شده اند ، اهداف روشنائی ، تعليمی ، انتباهی و اصالحی دارند و
  ." فرمان جعلی " ارائه شده اند که عام الفهم اند مانند پارچه 

  
  که ملک احمد ضبط است آنچه موجود است  ---     مدير ماليهء غزنه ساخت فرمانی " 

  خودش اسير و عيالش فرار بهسود است   ---      و سرزند قرار اصول  ازتمرداگر 
  "کنم نوشته که احمد نبود ، محمود است   ---    و گفت بروحيله زيور و نقدش گرفتبه 
  
  

  "باج عروسی " و يا در پارچه   
  
  ه طويانهزن کرده و در مانده در پيس  --        مقصود ساکن رکاخانهءی بچهبلک" 

  دارد که شود از غم آواره و ديوانه  --      تاده بفکر زنبی کند و بی ارزن اف
  "حيف است که بفروشند چون پنبه و پندانه   --     حيوانستاين دخترک انسان است نی مال ونی

  
ندی و مقام عالی فرهنگی ، مرد مردم بود ، به سادگی تمام و شمضيا قاريزاده با همه دان  

  .  نهايت اقل زندگی ميکردعوائيدبا
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  ا گذشتيمـهـيـافـا و زمـيــز دن  ---   مه دنيا گذشتيمـيم از هــتـذشــگ"   
  در وار بردارا گذشتيم ــنـکـس  ---   ز ساز و برگ هستی دل گرفتيم  
  "ضيا امروز از فردا گذشتيم  ---   بر از حال خود ديگر نداريمــخ  

  
ای تعالی عر برادر مورد شادباشی از توانائی ادبی ، شعری و افکار جوان و آرزوهای ش  

وطنش ، بخشی از نوشته های دو بزرگ مرد سخن ، ادب و فرهنگ ، استادان خليل اهللا خليلی و 
      :اثر ضيا قاريزاده ، نقل می نمايم" پيام باختر" سعيد نفيسی را با ارتباط نشر 

  
  :مرحوم استاد خليلی   

  
ک رخت می نددر اين روزگار که از زادگاه سنائی و مولوی گفتار نغز دری اندک ا"   

 ناپديد گرداند و اين  آسمانی را در شکنج سال و ماه کم کمن گلبانگبندد و گيتی بر انست که آ
 در اين سرزمين فرخنده دستخوش لست نواهای جانبخش جامی و بيدءماندهسرود دل انگيز که باز

ء گويندهء ه خامهريخت" پيام باختر" معنی فراموشکن ابتکار ناپسند شود،  گويندگان لفظ باف 
متعنا اهللا بمقائه يکی از مواهب آلهيست که بايد بديدن ان شادشد جوان و توانای ضيای قاری زاده 

  .د خواند دروو از دل بر آن
  

پيام باختر نمونه شعر نواست که بآئين گويندگان باستان سروده شده و در آن قدرت   
 ميتوان در آن بزبان نظامی و ديگر  يعنی مطالب امروزه را،سخنور و تاثير سخن پديدار ميگردد

نست که در اين عصر هر قدر سخن بدين اسلوب نزديکتر  بر آ مرا پندارهگويندگان نامی شنيد
 ر بسياهء و نمايندهء انديشعصروارم اين مجموعه که زاده داميو باشد بحال ما نافع تر است 

  ."، زود حيلهء طبع پوشدروشن و تابناک شاعر بلند پايه و سخنور مبتکر و توانای ماست 
  

  :مرحوم سعيد نفيسی   
  

آقای قاری زاده باز درين روزها مجموعه اشعار تازهء سروده و بمجمع دری نويسان و "   
بسا از شعرهای ملی و اجتماعی که گاه گاه در انيس ، اصالح ، پشتون . فارسی گويان تقديم کرده

اين . ر کرده غير از اين مجموعه ميباشد ، برگ سبز ، ژوندون و آريانا بصورت متفرق نشغژ
) نی نواز(سومين سرود نامه پسنديده ضيا يعنی جوان فاضل و حساس بوده دنباله مجموعه 

در حقيقت اين اثر . اوست که بزيور طبع آراسته خواهد شد) نوای پشتونستان (رساله آزادگان 
 شرقيان بلند شده ، ازين ترجمه آالم و جدانها و نغمه روحهای شکسته ايست که از جمعيت

د ، نی سدشپاره کوچک کانون نهفته بزرگی زبانه می زند که نه تنها حوزه کابل را ، بل واتآ
بويژه امروز که اين نجوی در . د آوردهدشت خوارزم ، بيضه پارس و دريابار سند را بشور خوا

پس چاپ آنرا . رقيان استايد درد های ديرين و نوين شمن اين جامعه ها غم غم ميناميان دل و زب
  .پيش تر از آثار غير مطبوعش بيشتر خواهانم

  
 هنگام اقامت در کابل بردم آشنائی لباالترين غنيمت و فايدتی که از تابستان و پائز امسا  

پيش از . وضه با سر آمدان سخن سرايان فارسی زبان افغانستان بودانزديک و مصاحبه و مغ
دم اما چون وه از گفتار شان چاپ شده بود با شور خوانده برشان نايل شوم آنچاانکه بديد

. ذره ای از خرمن ها بودده بود قطره ای از دريا و يبديدارشان رسيدم ديدم انچه تا کنون بمن رس
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ی هستند که سودبخش جهان که امروز در افغانستان سخن سرايانت می توانم گفت اينکه بجرأ
نه تنها سرزمين مادريشان از گفتار آنها بهره می برد بلکه  ادب و مايه افزای عالم فکر و ذوقند

فارسی زبانان کشورهای ديگر هندوستان و ايران از خوان فضل و هنر شان کاسه کاسه و قدح 
  .قدح زالل جان فزای توانند برداشت

  
يکی از بر گزيدگان اين قوم شاعر مفلق و سخن سرای محقق ضيا قاريزاده است که در   

غزی مضمون و قدرت نمايی در بيان مطلب امروز از گويندگان وايی معنی  ني و شانجام لفظ
اين مجموعهء اشعار بنام پيام باختر طلعينهء مشرق که در اين صحايف بنظر . توانای عصرست

 خواندن آن بمن رسيده است خود بهترين گواه اوج ان می رسد و پيش از انتشار امتيازخوانندگ
  .وستلفظ و معنی در سخن ا

  
خاصيت . در پيام باختر هم ضيا قاريزاده منظومهای بسيار بهمين روش سروده است  

 راستی اين کتاب آئينه زدوده ای تمام نمايی از حالت ثديگر شعر او اجتماعياتيست که ازين حي
نند زيرا که يجانب و اهل فن قدرت شاعر را می بروز اکثر از ممالک اسالميست و اينام

  ".ويندگان کسانی اند که معرف و نمايندهء عصر خويشتن باشندزبردست ترين گ
  
  

 قاريزاده ، مرد سخن و ادب ، شاعر دلسوز و وطنخوا ، اوازخوان خوش صدا و ضيأ  
دلپذير بود که سالهای دراز بنام کبوتر آواز ميخواند و هموطنان ، صدا ، کمپوز و غزلهای را که 

کمتر . ضيا قاريزاده صدای گيرا و پر سوز داشت. ند خود ساخته بود دوست داشتضيأ قاريزاده
مشک تازه می بارد ، ابر بهمن " کسی باالتر از عمر چهل ساله در افغانستان باشند که غزل 

مشک تازه می " غزل  . نشنيده باشد".  از غمت اين نازنين ، عزم سفر ميکنم" يا و را " کابل 
ه خاص او را به زادگاهش ، کابل ، هويدا می نمايد عشق ، محبت و عالق" بارد ، ابر بهمن کابل 

و به چنان سوزی سروده شده است که با شنيدن آن اشک از چشمان کابل دوستان سرازير ميشود 
و اين حالت حتی در محافل عروسی  ، زمانيکه موقع رقص ، خوشی و پاکوبی است ، نيز ظاهر 

  .شده است
  

قی ، او شاگرد مردان بزرگ فرهنگی ، چون قاريزاده ميگفت که در هنر موسياستاد   
 ٢۵ثمر چند سالهء آواز خوانی ضيا قاريزاده ، تهيهء بيش از . استاد قاسم و استاد برشنا است

آهنگ به آواز اين مرد بزرگ فرهنگی وطن ، شاعر و آواز خوان ، در راديو افغانستان می 
 اما بعضی مطالع ازديگر .يزاده استاکثريت غزلها و کمپوز آهنگ ها از ان خود ضيا قار. باشد

  .شعرای نامی اند
  

  :فهرست مطالع اين آهنگها اين است
  

   ــا شب های مهتاب استيـــب       وایــــــر نـــواز آخـــــ اال ای ن
هتو ای ماه يگانه مکن ديگربهان         ناله ای شوری صدائی ،خروشی
    

  تيم و آخر بر باد ازين  دلـشــگ    يمر افشانيم و می درساغر اندازــ بيا تا گل ب
  فرياد از اين دل فرياد از اين دل     فلک را سقف بشکافيم و طرح نو در اندازيم     
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  ان ما واگرفتهبتدلم را سر بسر سودا گرفته که در زلف         

  
   ساختمارت مرا بيمارـيـم بـشــچ       باغ هجر تو حاصلرفتيم ازين   

  جلوه هايست کار ما را زار ساخت         ر دلــون الله بــا چنــمــداغ ت     
  

  مشک تازه می بارد ابر بهمن کابل     م که مرا دل اينجاستـفتـو  گــف تـر زلــا ســب  
    گفت که شب گمشده گان را همه منزل اينجاست    

  
  سحر گل ما در          انار دانه ای ماهاال ماه اال    
   انار دانه ندارهده دانهـيـم      

  
  )پشتو(او باغوانه         بياد داری که روز اول      

  
  چمن چراغان است هی هی گل من     را آفريدست دلبرمـکه مـم و آنـن دانــم  
    من ترا قسم می تم شب بيا به منزل من    

 
   گذرکشاده روز خوش و ناخوش زمان      گام نمود آمدـالم را هنـه عـ کزـيـرخــ  ب  

      اين مشت غباری را انجم به سجود امد      
  

  ای واه گل من        ام ـظـا نــی مــستــه    
  ماگردش بی مقام       
   مازندگی بی دوام      
  می نگريم و ميرويم     

  
  من دل مرغان زمان زمان دگر استچدرين       هی کشم صحرا بسوزدآاگر   

  يان دگر استاخ گل دگر است و به آشـــبه ش    
  
  

قابل ذکر است که استاد به موسيقی از جهت خوش سليقه گی و ذوقی پرداخته است نه از   
  .روی شهرت طلبی

  
عالوه بر اهنگ هايکه شخص قاريزده سروده است، تعداد کثير هنرمندان مشهور که مقام 

قاريزاده را با غزلهای ضيا " استاد رحيم بخش ، استاد شيدا" استادی در هنر موسيقی داشتند، 
       هور کشور ، چون حالند ، ناشنانس ،شاوازخوانهای خوش خوان و م. شوق می سرودند

 غزليات قاريزاده را در  ،احمد ظاهر ، صابر شيرزوی ، ابراهيم نسيم ، احمد ولی و ديگران
  .ضمن آهنگ موسيقی با صدای دلپذير به وطنداران پيشکش نموده اند

  
د اهنگ ها که تصنيف آنها نيز از آن قاريزاده هستند ، ضيا قاريزاده از با آنکه تعداد زيا  

استاد قاريزاده . ثبت ، نشر و فروش کست ها و پخش سی دی ها ، هيچ استفادهء مادی نبرده است
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     را يافتم که CDروزی بدکان يکی از افغانهای مقيم تورانتو رفتم ، : " بمن گفته بود که 
از دکاندار .  يکی از پر فروش ترين سی دی ها بود وثبت گرديده بوداهنگ های من در آن 

من گفتم شما چه گفتيد ؟ او جواب " نميدانم : پرسيدم چه کسانی به اين کار دست زده اند ؟ گفت 
من . من خوشحالم که هموطنان حتی در غياب من ، شعر و آواز مرا دوست دارند. داد هيچ

  "نستان بخشيده اما، به مردم افغهرچه از شعر، سخن و هنر دارم 
  

باوجوديکه با بعضی از حلقه های سياسی خاصتًا در دههء پنجا و شصت تماس داشت ،   
او همه عمر درخدمت ادب ، سخن وفرهنگ . ضيا قاريزاده گاهی شخصيت سياسی نبوده است

ه او احترام ست داشتند و بوهمه او را د.  بود آشنا،او با همه حلقه های ادبی و هنری . بود
قاريزاده تا آخر حيات با رسانه های گروهی بيرون مرزی همکاری ادبی . دقايل بودنبخصوص 

  .و هنری داشت
  

 قاريزاده اشغال افغانستانرا تقبيح کرد و با سخن و أمانند هزاران مرد و زن هموطن ضي  
 هشتاد و نود در بدبختی ها و دهشت دههء قاريزاده از أضي. ه نمودرزقلم با اشغال وطنش مبا

با عشق و محبتی که به .  و دوره تاريکی فرهنگی و جنگ های داخلی رنج می بردوطن
با انکه تنهائی و بيکسی . کشورش داشت تا آن زمانی به کابل ماند که خانم مهربان او فوت کرد

 در کابل او را رنج ميداد چونکه پنج دختر و دو پسر او افغانستانرا ترک نموده بودند ، او هنوز
  .تک و تنها زندگی مينمود

  
به قاريزاده زمانی مجبورًا و با تکاليف بيش از حد وطنش را ترک گفت که خانهء او را   
قاريزاده با . و را آتش زدند و هرچه در زندگی داشت دزديدنداشته های و بستند ، کتب و نراکت

وقتی من او را .   ترک گفتوطنش را،  محفوظی نسبتًاکاری خانوادهء خود از راه مکمک و ه
در پاريس استقبال کردم ، قاريزاده نهايت ضعيف و مريض بود و يک بکس کهنهء بزرگ 

داشتم ، فهميدم که چيزی در آن ندارد ، محض يک پيراهن کهنه ربکس را ب. چرمی با خود داشت
ارای و اين بود همه د. و سه جلد کتاب داشت که گاهی اينطرف و انطرف بکس لول ميخوردند

  .از افغانستان بيرون آورده بود در ميان يک بکس چرمی کهنه حيات مادی قاريزاده که
  

قاريزاده بعد از شش ماه به تورنتوی کانادا مهاجرت کرد، جايکه سه دختر و دو پسر او   
بازيافتن دختران و پسران برای قاريزاده حيات دوباره بخشيد و تا آخر . مهاجرت نموده بودند

او دايمًا از محبت فرزندانش . مهاجرين ميسر بود ، زندگی نمود نعمت مادی ، آنچه برای عمر با
  .برخوردار بود ، شکر خداوند را بجای می اورد

  
ضيا قاريزاده چهار سال قبل آهسته ، آهسته روشنائی چشم های خود را از دست داد تا   
عنوی و حافظه قوی را گاهی از  شاعر و آوازخوان، کور شد اما عقل کامل ، دانش مآنجا که

زرگواری ، دانشمندی و ن بنارگش ، در طرف ديگر سيم تلفون با چدو هفته قبل از م. دست نداد
زمانی مصاحبهء او را در شروع سال . صدای رسا حرف ميزد که گوئی جوان سی ساله باشد

 برای کشورش  همهم برای خانواده او و،  شنيدم ، افتخارم بر وجود قاريزاده BBC با ٢٠٠٧
  .باالتر از بيشتر شد
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  .آرزو نموده بودرا مرد چونکه او خود مرگ ) ج(ضيا قاريزاده با خواست خداوند   
  

  ی مرگ باری وارهان زين شور و سر گوشمبيا ا" 
  "ا قيامت زير سر گوشم ــر تـَش پـالــون بــ چه ــنـب

  
و خود را به رحمت حق   نموده استترک دنيا" اشک مجنون " قاريزاده در پارچه شعر   
  .پيوسته

  

  ا فيها گذشتيمـا و زمــيــز دن  ---   تيم از همه دنيا گذشتيم ـذشــگ"   
  "ضيا امروز از فردا گذشتيم  ---    خبر از حال خود ديگر نداريم  

  

"  مرثيه شاعر" مندان صاحب عقيدت، ضيا قاريزاده مرثيهء خود را بنام شمانند اکثر دان  
  .دسروده بو

  
  رديم هايهو نکيندــه مــا کــم

  هيچ در مرگ من غلو نکنيد
  خاک بسپاريدـم بـدايــصـيبــ
  الن راديو نکنيدـم اعــرگــم

  لو پلو نپزيدـه چـب سـدر ش
  زم می و سبو نکنيدــرم بــگ

  قراست ـخير وخيرات الزم ف
  و ننو نکيندــشـرض از خــق
  گذاريدـا نــر پــه را زيــچـب

  ا گلو نکنيدـله تـ دجنــآب اي
  

اهی روح او ضيأ قاريزاده ، عشق ، عالقه و محبت عظيمی بوطن و زادگاهش داشت و گ  
ضيأ قاريزاده توصيهء جدی نموده بود که جنازهء او . اک ميهنش دفن نشدیآرام نبودی اگر در خ

اريزاده ، ضيأ ق. را بوطنش انتقال دهند و در پهلوی مادر عزيز و خانم باوفايش دفن نمايند
  .شاعريکه هيچگاه از وطنش دور نبود ، بزادگاهش باز ميگردد

  
  .روح مبارک  او شاد و برحمت خداوند باشد  


