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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئله رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 60/60/2612          ولی احمد نوری

 

 کمال ما خاک گشت وطن، از یک مشت  
 

 مــــود، در نظاره ایـردۀ خــ  افتخار ک بر
 

 

 

 

 

 

 

 

غزل کامل آنرا با عنوان زیبا و گویای . یوسف کهزاد سرودۀ آسمانی ای است از فرزند پرافتخار افغانستان جناب استاد محمد

در ذیل با هم می خوانیم که در مجموعۀ شعری استاد محمد یوسف کهزاد در اضالع متحدۀ امریکا «« کشور بد ستاره»» آن، 

 .نشر شده  و ویرانگری ما را در وطن خود ما بصورت عالی می رساند

 

 کشور بد ستاره
 

 مــاره ایـاره پـملت صد پ ،یک خود پرست  مــد ستاره ایـود بـخ عـه طالـا از ازل، بــم

 مـذاره ایــبس که ما، به طینت خود بد گ از  ر مخواهــمستی دگ دت وــما شراب وح از

 ودــرور خــوۀ غــم، ز کــدیــامـیـن نــیـایـپ

 مـه کاره ایـر چـه آخــنگفت، ک یرا کس ما

 یک شراره ایم ،خرمن خودبه جان  ما خود،  ن رقیب ماــه دشمـماست، ن ارـار، یـی یـن

 زاره ایمـم هـ، اگر ه"مـتاجکی" و "پشتون"  مـون گرفته ایـر خـمـث اــه، مـنـیـم کـتخ از

 دــی رســا کس نمـه مـاق، بـفـادۀ نـــج در

 مـواره ایــا سـی رود، و مـــاده مـیـا پـیـدن

 مــظر یک اشاره ایـتـور، منــــوقت چ در  یـــان، ولــجه ود درـبـر نـت ما شریف از

 مــظاره ایـود،  در نــردۀ خــافتخار ک رــب  کمال ما ن، ازــخاک گشت وط یک مشت  

 یاــــب آسـقل ن بس است، که درـرت همیـیـغ

 یک تکدرخت خشک، به یک دشت خاره ایم
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_yak_mosht_khaak_gasht_watan_az_kamaal_maa_y_kohzad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_yak_mosht_khaak_gasht_watan_az_kamaal_maa_y_kohzad.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

را از قلم توانای نویسندۀ نستوه آغای محمد حیدر اختر با در پایان معرفی مجموعۀ شعری استاد بزرگوار محمد یوسف کهزاد 

 .شان نوشته شده است" مجموعۀ اشعار"هم می خوانیم که در مورد 

 

  "من و سروده هایم"مجموعۀ شعر 

 غربت دیار ، که از چندین سال به این طرف دركهزاداستاد محمد یوسف  عالی مقامو شاعر  فرهیختهندۀ نویستوانا،  گرتصویر
برانگیز خود،  و احساس کار، پاکیزه، شیرانه پر گی در ایاالت متحدۀ امریکا به سر می برد، هرگز قلم را از دست هایآوارو 

 .استدور نکرده 
 

 "سروده هایم من و"
 

صحافت بسیار زیبا، شامل غزل، مخمس، نکته ها  قطع و هنرمند درد آشنا می باشد که در و دومین مجموعۀ شعری این شاعر
مجموعه » محتوای اشعار شامل این مجموعه را مانند.  چاپ یافته است قبالاامریکا  در صفحه 111 در اندیشه های پراگندهو 

 .استدر برگرفته  یاد وطن و مردم رنجدیدۀ ما« شاشعارگزیده 
فعالیت های کاری اش  و گی گذشتهزندبارۀ  در پیش گفتار این مجموعه، نخست معلومات مختصر در كهزادیوسف محمد استاد 

 :نویسدیک قسمت چنین می  دوری وطن یاد آوری نموده و در مهاجرت و درد غربت و از ارائه نموده و بعد
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گی سروده ام تا توانسته آوارسکوت شب های  ست که دری اروی همین مفکوره درین دفتر پراگندۀ من، یک سلسله غزل های
 .  سرزمین نیاکانم بگذارمه ترین احترامی ب کوچک ها، باشم به وسیله ریزش اشک

کشور من شرم آور شده وعشق ها  های عاشقانه را در پرنیان شعر خود می پیچیدم، ولی امروز که زندگی دربرگ من دیروز 
 . است، از پیکر سروده های من خون می چکد به نفرت تبدیل شده

جلد دوم تراوشات شعری من است که در غربت سرای امریکا سروده ام ولی امروز می بینم که همه « سروده هایم من و»
 گی، از من گریخته اند زندموهبت های 
 جوانی من، 
 عشق من، 
 وطن من، 
 ظی میـدا حافــهر لحظه با من خ سان برگ های خزانیه اندیشه های من، ب ترک داده اند ومرا ن، ـخاطرات م آرزوها و

 .کنند
 

 "رنـگـیـن"سپاس و تشکر از صفحۀ انترنتی 

 


