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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  ٢٠٠٩ فبروری ٤
  

دختر بزرگ شاعر به " پروين قاريزاده"خانم  کهمنحصر به فرد، ست پارچه شعري ذيًال تقديم ميگردد، آنچه
اهداء کرده " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "به غرض نشر به پورتال " ی مشرفعل"همکار گرامی ما جناب 

  .، کمال امتنان داريم"قاريزاده" بدين وسيله از تحفۀ گرانبها و لطف بيکران خانم .اند
ش با احساس قلب اع نابسامان جامعه و وطن رنج ميکشيد واز اوض، که  بادرد شاعری بود"قاريزادهضياء "استاد 
رقيق و همانطور که دل . او همدم بيچارگان بود و يار و ياور هردم شهيدان.  می تپيد مظلوم ای مردمفقط بر
مينازيد، که خار غم ميکشد و منت " بابه خارکش" از درد بيکران مظلومان  ناله سر ميداد، بر همت واالی تپانش

  .خسان نميکشد
اصالتًا از نظر خوانندۀ گرانقدر در صفحۀ بعد  که ،شت نوای به خط خوش"  نامهوصيت"استاد ضياء قاريزاده 

شاعر انتقادگر، حتی در وصيتنامۀ خود نيز بر نارسائی های جامعه انگشت ميگذارد و رسم و . پورتال ميگذرد
  .را مردود ميشمارد و غير سالم رواجهای ناماليم 

 !اد ضياء قاريزادهروان شاعر نقاد و آزاده ، مرحوم استبه درود و تحيات فراوان 
  

 AA-AAادارۀ پورتال                                                                                 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

        مرحوم استاد ضياء قاريزاده
  
  

  رــوصيت شاع
  

  ما که مرديــم های و هو نکنيد        هيچ در مرگ من غلو نکنيد

  سپاريد        مرگــــــم اعالن راديو نکنيدبـــــاک بيصدايم به خـــ

  ا حـــــلقه در گلو نکنيددر غمم آه و گـــريه سر ندهيد        ناله ر

  غسل خود کرده ام بخون جگر        روبرويــم به مرده شو نکنيد

  عمو نکنيد که ومرده داری را        قـــرض از آخرچ بيجـــــای 

  در شب سه چلو پلو نپـــــــزيد        در عـــــزا ميله  آرزو نکنيد

  می و سبو نکنيدآخــر از اشک سرد غمزدگان        گـــــرم بزم 

  خرچ بيجای و فکر هم چشمی        خـــــــاطر خشو و ننو نکنيد

  دکني نبچــــــــه را زير پای نگذاريد        آب اين دجـــــله تا گلو
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آن  خواهش رده شد و اين وصيتنامه به ه خاک سپن ب وطدرجنازۀ شاعر طبق وصيتش 
 . بر سر تربتش  قرائت گرديدمرحوم


