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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
  ٢٠٠٩ مارچ ١٨        

  
  :يادداشت پورتال 

خش، يادی  مرثيۀ آرام بجهانی سپاس که با نوشتۀ گيرا و، "اسير"جناب فخرالشعراء، استاد محمد نسيم از 
.  را زنده ساختند زنده يادگرامی مردآن از دوست گرانقدر خويش، استاد ضياء قاريزاده، کرده و خاطرۀ 

 همنوا گشته، از دختر بزرگ استاد قاريزاده، خانم پروين جان قاريزاده، تمنی داريم، که "اسير"با استاد 
 در دسترس ه اند ــ کسوت طبع نپوشيدا که تاکنونثاری ردر بزرگوار خود را ــ خصوصًا آن آاشعار پ
به يقين که چنين کاری .  نماينداشته و زينت بخش صفحات آنگذ" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

  .روح بزرگ پدر سخنسرای خويش را شاد خواهند نمود
  با تقديم محبت                                                              

   پورتال ادارۀ                                                               
    
  
   »اسير«نسيم  .م استاد   
   ــ المانفرانکفورت   
    م٢٠٠٩ مارچ١٧   

  
  
 

  قاريزادهءمرحوم استاد ضيا يادی از
  

  اشعارۀاشاع اارادتمندان را ب محترمه پروين جان قاريزاده که چشم دوستان و سپاس بی پايان از

من و تعدادی از دوستداران استاد .  قاريزاده روشن  ساختءوطن ، استاد ضيا ملی ناب شاعر

خاطره های  بوده و سياسی شان برخوردار ادبی ، هنری و های صحبت بزرگوار که هميشه از

نگريسته ، آرزو می کنيم به اين   قدرۀبه ديد را خود داريم ، اين تصميم شان فراموش ناشدنی با

 هميشه  برخوردار بوده و استاد  تا مشوق آنانی شوند که از الفت،کار نيک  خود ادامه  بدهند

 مشاعره و ايشان دوستانه با جمله اين کمينه که با روابط بسيار  از.خاطره هايی با خود دارند

 رثای شان که هنگام  شعری درۀبا ارائ مناظره های فراوان داشته ايم ، اينک اولين ارادت خود را

آينده نيز آنچه به   به روح بزرگ شان پيشکش نموده و در،وفات مرحومی سروده  شده است

  .ن دوران طلالئی تقديم دوستدارانش خواهم نمود آاز خاطر خطور کرد

   

  ريه  پر شور  و آتشين  بايدــــــ  حزين  بايد     گۀن   نالـــپس  ازي

    راستين   بايدواری ِ ــــــــسوگ»     کبوترعشق « ا داریزـــبه ع
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  رين  زمين بايدـــــو   ببارد   باز     اشک باران بـــآسمان   را  بگ

  غمين بايد »ضيا « اع ـــادب     به  ضي و بی  ضيا شد جهان شعر

  ش راه  همين بايدــــتاريک است     روشنی  بخ رـبی ضيا راه شع

  ه صد يقين بايدـــبلک ام    بلند     اشعارش     نه  گمان ، ـــــبه   مق

   بايدی   اين  ــــــزندگانِر  ــــ کشيد     آخ اکـره را در نقاب خـچه

  زلش   جنت   برين     بايدــــمسکنش فردوس     من و شاد روح او

  دان  تا  دم  پسين   بايـــــرتش     در  زبـفـای  مغــدوستان  را  دع

  بايد »سين«  و »يا« آيت ز ه  مع االخالص     چندــــــ  فاتحۀسور

  ر  از  ُدِر   ثمين  بايدــُـــجيب  پ»     ضيا « ر نثار ـــــاز کالم  گه

  »اسير«  جانگداز داردۀريــــــگ

  ه  اين  چنين بايدـــــندبه  و موي

  
 


