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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Vanguard Woman  زن پيشتاز

        

  مرحوم ضياء قاريزاده    
  

 
  
  

  به دختران شرق    
  

  ای دختـــــــــــر با تميــيز مادر
  ای لخت جگــــــــر عزيز مادر

  ــــال باغ مشرقای تازه نهــــــ
  ای روشنی چـــــــــراغ مشرق
  ای شـــــــــــرق بساط گلشن تو
  ای چــــــــشم اميد روشن از تو
  ای نامۀ نانـــــــــــــوشتۀ شرق
  ای حـور وش ای فرشتۀ شرق
  ای آمده هــــــــــا به انتظارات
  اقبال غـــــــــــــبار رهگذارت

  فرداــــــربان در مهـــــــای ما
  ای کـــــــــــــوکب آسمان فردا

  
  ن پيشتــــرک که مرده باشم از

  داغ تو به خـــــــاک برده باشم
  خـــــــــــواهم به زبان مادرانه
  پندی دهمـــــــت در اين زمانه
  پندی دو سه بشنـــو از من زار
  تا بخـــــــــت شود ترا مدد گار
  بنگـر که ز پند من ثمر چيست

  م به جــــانب کيستروی سخن
   بشنو که تو آبــــــروی شرقی
  گلدستــــــــــــۀ آرزوی شرقی
  تو معنی وعشق و سوز داری
  ايمان روان فـــــــــروز داری
  عشقی که تـــرا به جان نهادند 
  با دختر مغــــــــــــــربی نداند

  
  آن عقـــــل وهمه زمانـــــــــه سازی

  ــزار بی نيازیتو عشق و هــــــــــــ
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  با همچو وديعــــــــــــــــــــــــه مؤثر
  آن نيز چــــــــــــــــــو گرددت ميسر
  الحــــــــــــق که شوی بروی دوران
  ممتاز چــــــــــــــــــو آفتاب رخشان
  برخيز دگــــــــــــر که روز کارست
  غافل منشين که سخــــــت عار است

  ــــــــــوی تقليدهشدار که رنگ و بــ
  مسعــــــــــــــــــود نسازدت به تزئيد
  دنيا نه همين خور است و نوش است
  گيتی خرد است و چشم و گوش است
  مکتب بــــــــــــــــرو  و سبق بياموز
 علمست چــــــــــو فرض حق بياموز

  ــــــل گريز و ذلت او ـاز جهـــــــــــــ
  ــــلم گرای و عزت اوبا عــــــــــــــــ

 در عصر اتــــــــــــــوم و سدۀ بيست      
                       بی علم و هنـــــــــر نمی توان زيست

  بيکار مباش کـــــــــــــــــــز عطالت 
  آيد به ظهـــــــــــــــــــور رنج و ذلت

  
  بيکــــــاری به تن کسالت آرد

  لت آردرنج و ِمحــَـــــن وعال
  رو دامن دانش و خـــــرد گير
  از دانش و از خـــرد مدد گير
  اوالد تو تـــــربيت پذير است
  اين کار ترا که ناگـزير است
  بی علم مجــــــال تربيت کو؟
  بی پای طــــــی منازلت کو؟
  در دامن مادر خـــــــــردمند
 صد بار نکــــو نموی فرزند
  وقتی که گــــــذشت باز نايد
  گويند نفـــــــــس دو دم نپايد
  تعمير جهــــان خراب بستند

  ــروی اب بستندـاين نقش بــ
  بگذشتـــــــه نمی شود اعاده

  ــــال نمای استفادهـاز حــــــ
  ـش و نزاع هستیـدر کشمک
  ـــــن دفاع هستیـآماده بکـــ
  ـــــره حيات بايدـدر دائـــــــ
  ــه ترا ثبات بايدـچون نقطــ

  
  در بحر محــــــــــيط زندگانی
  در زورق اين جـــــــهان فانی
  زن لنگـــر و مرد بادبان است
  زن بازوی مرد را تـوان است
  زن هــــادی کاروان هستيست
  زن تکيۀ نــــــردبان هستيست

  ـــق و حقوق اجتماعیـدر حـــ
  ــوق اجتماعیـدر جمله شقـــــ

  ــــد برابرـسهم زن و مرد شـــ
  )ص(ـت پيمبرـين است وصيا
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  در محمل و کــــاروان هستی
  هستند  دو همعــــــنان هستی
  دودست زهم گــــــــره گشايد
  يکـــــــد ست صدا نمی برآيد

   
 

 


