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کالم کشور مرحوم محمد یوسف کهزاد در رسای شاعر زیبا  

من فدای سرت ای خاک که بی ما شده ئی""  

"هزاد"ک  

 اطالع یافتم که مرحوم محمد یوسف کهزاداخیراً 

شاعر پر آوازۀ کشور که در رشته های نقاشی، 

داستان نویسی، تیاتر و بسی هنر های دیگر نیز ید 

داعی اجل  2019جنوری  31طوال داشت، به تاریخ 

را لبیک گفته اند. اینجانب این ضایعۀ بزرگ را به 

خانوادۀ آن مرحوم، دوستان و عزیزان شان و به 

از خداوند جامعۀ فرهنگی افغانستان تسلیت گفته، 

بزرگ برای او بهشت برین و برای دوستان و 

 دوستداران او صبر و شکیبائی بسیار می طلبم.

بررسی و برجسته ساختن آفرینشهای این شاعر و 

هنر مند بزرگ کار مشکل و بسیار گسترده است و 

از دست هر کس میسر هم نیست. الکن امید بسیار 

ن ورزیدۀ کشور به تعمیل این آرزو بپردازند و آثار او را جاودانه بسازند. اینجانب است که استادان هنر و ادبیات و فرهنگیا

 در رابطه با این ضیاع بزرگ فرهنگی، بیتی از سنائی غزنوی را به خاطر می آورد که گفته بود:

 

  منیاندر  قیعق ایلعل گردد در بدخشان   ز آفتاب یسنگ اصل کیکه تا  دیسالها با               

 نخس نیریش یشاعر ایگردد نکو  یعالم              طبع یاز رو یکودک کیکه تا  دیبا عمرها              

 

درین اوضاع و احوال کشور که آتش جهالت نوین و ارتجاع دهشتناک از هر گوشه و کنار آن زبانه می کشد، رفتن 

انسانهائی دانا به بزرگی محمد یوسف کهزاد از خود خالی بزرگی به جا می گذارد. در خصوص اهمیت، نقش و جایگاه 

ین شاعر بزرگ در جامعه هر چه نوشته شود، کم است. چون این قلم چنین توانائی را در خود نمی بیند تا در رسای او ا

 می نماید. ءمطلب بنویسد، ازینرو صرف به یک پارچه شعر از سروده های او که مصداق حال کشور است اکتفا

دنیا دوزخ  

 ای وطن، داغترین دوزخ دنیا شده ئی
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خـــود، خط چلیپا شده ئی بـــــر سرملت  

 تیغ فرزند خودت، سینۀ پاک تو درید

 زیر پـــــای قدم خویش، تۀ پا شده ئی

 دامـــن پاک تو آلـــــوده به تریاک شده

 همه مجنون تو گشتند که لیال شــده ئی

 هر کجا مینگری، نقش و نگار نسب است

 به تماشای خودت، غرق تماشا شده ئی

تو از دست رقیبپاره شد صفحۀ تاریخ   

 تنـی ویــــرانه تر ازپیکر بودا شده ئی

 دوستان جمله ز مینای توسیراب شدند

 تو چرا تشنه تر از ساحل دریا شده ئی

 دیدۀ از خــــود  و بیگانه، قدمگاه تو شد

 باهمه بیکسی ات، محرم دلها شده ئی

 بــــعد ازین طاقت فریاد ندارد دل من

نیا شده ئیباخبر باش، که بازیچـــۀ د  

 قصۀ عشق تو گرم است، به هر شهر و دیار

 ای وطن، با تو چه کردند که رسوا شده ئی

 سالها دست نوازش بسرت کس نکشید

 چقدر پیش خودت بیکس و تنها شده ئی

 تــو مپنــدار که رفتیـــــم فراموش شدی

 من فدای سرت ای خاک که بی ما شده ئی

هزاد"ک"  
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