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همایون شاه عالمی

استاد کهزاد
شاعر ،رسام و نویسندۀ واال مقام افغانستان
استاد یوسف کهزاد ،متولد سال  1935میالدى است .و مکتب را در لیسه عالى نجات به پایان رساند .شعر سرایى را در دوران
مکتب آغاز کرد و در همان زمان در یک مسابقۀ ادبى که از طرف ریاست مستقل مطبوعات آن وقت به راه
انداخته شده بود با پیشکش یک غزل بهاریه ،برندۀ جایزه اول شد.
آقای کهزاد ،بعد از پایان مکتب ،کار هاى تیاترى خود را به صفت نویسنده و هنرپیشه در "پوهنی نندارى"
شروع کرد .سپس براى تحصیالت عالى در رشته نقاشى عازم کشور ایتالیا شد.
در همان سال ها ،او آثار خود را در کشور هاى ایتالیا ،آلمان ،دنمارک و سویدن به نمایش گذاشت و همچنان در یکى از مسابقات
بین المللى نقاشى که در ایتالیا برگزار شده بود حایز مقام اول و مدال طال شد.
استاد یوسف کهزاد در سال  1966مېالدى به حیث مسؤول هنر در ریاست ثقافت و هنر وزارت اطالعات و فرهنگ اجرای
وظیفه می کرد و در همان وقت ،نگارستان غالم محمد میمنگى را که شامل دوره های آموزشی نقاشى ،مجسمه سازى ،خطاطى
و مینیاتورى بود تأسیس کرد.

دو بیتی هایی از استاد بزرگوار:

تصویر استاد محمد یوسف کهزاد

سراسر کابلــم ویـــرانــه گشته

همه پـیـرو جوان دیوانه گشته

چنان در دست نامردان اسیر است

که هر جا قصه اش افسانه گشته

** * **
شماره  1از  2صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

الـهـی مـی پرستان را ببخشای

حریف بـاده نوشان را ببخشای

به کعبه هرکه می بخشد گنه را

تو در میخانه مستان را ببخشای

** * **
الـهـی چـاره بـا گریـان نمیشه

دل پـر درد مـا درمــان نمیشه

مگر ازغیب سازی چاره ای ما

و گـر نـه شام مـا پایان نمیشه

** * **
چه ده دانـا و قصر چهلستون بود

چه قصري كزهمه قصر ها فزون بود

چنان برشوكت خود ناز مي كرد

كه ني در فكر جنگ و ني به خون بود

** * **
بهارت این وطن آخر خـزان شد

زخونت دشـمـن پیرت جوان شد

چــرا قسمت تـرا بیـچـاره كرده

كـه خاكـت پـایـمال دشـمنان شد

** * **
اگـر روزي شـوم مهـمان كابل

سـر خـود مي كـنم قربان كابل

به صبح صادق و شام غریبان

مــه قـربــان هـمـان آذان كابل

** ***
هر آنجا عاشقان و عارفان است

امـیـد مـــردم كـابـل بـه آن است

به آن (شاه دو شمشیره) نظر كن

كه خاكش جلوه گاه آسمان است

** ***
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