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 حفیظ ملیار څوک دی؟
 

د هیواد وتلی شاعر او لیکوال ښاغلی عبدالحفیظ »ملیار « دخدای بښلي اروا ښاد مرزا عبدرزاق خان ساپي زوی په 
عمرزائي د دندی د شکور اباد په کلي کې په یوه روښان فکره کورنۍ کې   ه ش کال د لغمان د والیت مرکز١٣٣٤

مشهور مرزا او شاعرانو څخه وو چې قلم او اشعار خدای بخښلی پالر یې دخپل وخت  .سترګې دونیا ته پرانیستلې دي  
 .یې په خپل عصر او زمان کې د هیواد والو د پام وړ ګرځیدلي دي 

کلو وم چې  ١١ملیار صیب وایي : زه مې خپل پالر د لغمان مرکز د مهترلمک د ابتدایه ښوونځۍ کې شا مل کړم د 
 ٠ړو او تعلیم ته ادامه ورکړهپالر مې ومړ او ما د ژوند د ستونزو سره ، سره خپل زدک

ټولګي څخه فارغ شوی او په کال   ١٢ه ش کې د لغمان والیت د د روښان دلیسې د ١٣٥٤ښاغلی حفیظ ملیار په کال 
 ه ش کې د ننګرهار په عالی١٣٥٥

 ٠ه ش کې د نو موړي دارالمعلمین څخه فارغ شوی دی١٣٥٧دارالمعلمین کې شامل اوپه کال 
په لمړي ځل ملیار صیب په کابل  .صیب دهیواد په مختلفو برخو کې دندې ترسره کړي دي په ملکي برخه کې ملیار

کې د سعدالدین انصاري د متوسطې دسر معلم په ټوګه پاته شوی دی او بیا وروسته دلغمان دوالیت دمخابرا تو دمدیر 
کې د محاسبې په عمومي مدیریت   ورسته تر هغې دکا بل دوالیت د بریښنا په ریاست.په ټوګه یې دنده تر سره کړې ده  

 . کې دیوې برخې دکنترول دامر په توګه دندې تر سره کړي دي 
امي برخه کې هم تر زده کړو وروسته د کورنیو چارو په وزارت کې په الندې برخو کې ظښاغلی ملیار صیب په ن

 .دندې تر سره کړې دي :
 .وک قوماندان په توګه لمړی : دکورنیو چارو د وزارت د تشریفاتو په قطعه کې دبل

 .دویم : د صحي خدماتو په ریا ست کې دټولي د قوماندان په توګه 
 . دریم :په مزار شریف کې داول سمت دماموریت دمرستیال په توګه 

 څلورم : د مزارشریف په والیت کې د رهایشي ساحی د قطعې د قوماندان په توګه.
 . قطعې معاون او بیا داستقا متونو دامر په توګه په دندو پاته شویدی  پنځم : دشمال په اوپراتیفی زون کی د پولیسو د

قطعی دپیژند دامر په  ٢٠٤وروستي وظیفه یې په کابل کی د کورنیو چارو د وزارت دمکروریانونو دمحافظې او د 
 ٠تو ګه وظایف اجرا کړیدي 

رلوده چې په اکثره کلتورې ومو ویل چې هغه شاعر دی او د شعراوشاعرۍ سره یې له وړکتوبه څخه مینه د
یوه   .پروګرامونو کې یې شعرونه لوستلي او د هیواد په مجلو او انټر نیټي پاڼو کې یې شعرونه نشر ته رسیدلي دي 

شعري ټولګه یې د»د اوښکو سیال ب« تر سرلیک له چاپه راوتلی او بله شعري ټولګه یې چاپ ته اماده ده اوډیری 
څخه را  ٢٠٠١ملیار صیب له کال  .ونه په خپلو خو ږو اوازونو کې کمپوز کړیدي خوږ ژبو هنرمندانو یې هم شعر

پدیخوا د اتریش په هیوادکې د جال وطنی په حاالتو کی شپی سبا کوي او په اتریش کې افغانانو ته د کلتوري ودې په 
 . ورکوي  مقصد د افغانانو د کلتوري کمیټې د مرستیال په توګه خپلو فعالیتونو ته ادامه

 

 : د ملیار صیب د شعر او شاعرۍ په اړه 
 

 مـــــــــا چی خښوئ ماته دعا وکړئ 
 یـــــــــاد مې کړئ وطن اوتمنا وکړئ

 
 اوښکی مې هجران کې ډیرې تللي دي 
 نـــــــــــه چې په حفیظ ملیار ژړا وکړئ 

 ملیار
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پالر دورځې په ویاړ لیکي : د) مرزا عبدالرزاق خان ( تهشاعر او ادیب  پالر خداى بخښلي خپلښاغلی حفیظ ملیار 

. 
 ویاړ مو وې ،عزت او افتخار مو وې 

 شمله مو وې نعمت مووې ،غمخوار مو وې 
 دیره مو وې، هجره مووې ،جرګه مووې 
 دنیا مو وې ،ډیوه مو وې ،دلدار مو وې 

 مینه ،شفقت او د زړګي رڼا 
 دعا مو وې ،رحمت مو وې او پالر مو وې 

 روح دې مدام ښاد اوسه نامدار پالره 
 بهار مووې ،ګلزار مووې ،ملیار مو وې 

 حفیظ ملیار 
 

 .لیکوال اوعلمي شخصیت ښاغلي ډاکټر عبدالطیف » یاد« د ښاغلي حفیظ ملیار په اړه لیکي : 
ل داتریش دهیواد دویانا په ښار کې دپردیسۍ شپې او په پښتو او پښتنوالې مین شاعر ښاغلي عبدالحفیظ ملیار دا مها 

 .ورځې تیروي
دښاغلي ملیار صیب په شعرکې د جان او جانان خبري هم شته، وفا او د جفاویرونه هم شته د وطن یادونه هم شته  

د او اودهیواد د مکار دښمن افشا کول هم .ملیار صیب د شعر د الرې ښه هیوادنی مبارز دی او تل یې دا سنګر تو
ګرم ساتلی دی او دشعر د کهکشانونو کاروان یې ګړندی دی او تل د ځوان کول د هڅونو لپاره هم شعر ونه وایي په 

 .تیره بیا دکرکیټ اتالنو ته یې هم ډیر شعرونه لیکلي دي
ره د ښاغلي ملیار صیب شعرونه له اهنګ او ترنمه ډک دي او دهیواد مشهورو سندر غاړو دده اشعار د سرو تال س

 .زمرمه کړي دي اوالهم دا لړۍ روانه ده 
 

 .ښاغلي ملیار صیب د کلي او ټاټوبې په یاد وایي:.ډاکټر عبدالطیف » یاد«
 

 که په کلي مې راځې خوزه به نه یم 
 ما به زړه کې یادوې خو زه به نه یم 
 جنازه مې که د ستا له کوڅې یوسي 
 بیابه اوښکې تویوې خوزه به نه یم 

 
 .والي او مساپرۍ درد ژړوي او په یاد یې داسې وایي :هغه دجانان د لرې 

 
 جانانه مساپره دزړه حال خودې رالیږه 

 که خپله راتلی نشې نواحوال خودې رالیږه 
 سهاردوخته ناست یمه دباد ښکلو وږموته 

 دزلفوعنبرینو داشمال خودې رالیږه 
 

 هغه د سالوسۍ ژوند رټي او د مینې او محبت په تنده او نشه کې وایي : 
. 

 شرابي یمه ساقي ته مې سالم 
 چې کړي مینه هر سړي ته مې سالم 

 چې په ناز ناز دې راویښ کاندي له خوبه 
 شوراو شرنګ دالس بنګړي ته مې سالم

 چې په مینه درته وګوري ملیاره 
 دمورجانې ورین تندي ته مې سالم 
 .په مهاجرت کې یې د خپل ګران هیواد پالزمینه کابل یاد ژړوي او وایي : 

 
 ې څښتنه خوار او زار نشې کابله ب

 بیا زخمي په زړه ازار نشې کابله 
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 دعلیم په لمسون خپلو په اور وسوې 
 بیا لمبې ، لمبې انګار نشې کابله 

 
 .د کوزې پښتونخوا د ملي تحریک د مشر منظورپشتین په اړه وایي:

 
 چا ویل شرنګ دپیمانو دی میکدو کې 
 چا ویل شوردغیرتو دی پښتنو کې 

 دمنظور په شان ځوانان سره یوشوي 
 جوش د وینو پاریدلی دی رګو کې 
 لراوبر به سره زر یو شي ملیاره 

 لوی ارمان به مو پوره شي ارمانو کې 
 

دا وه د ښاغلي ملیار صیب د شعرونو د پیل شوېو ملغلرو څو بیلګې ، ملیار صیب ته د بسیا او هوسا ژوند تر څنګ 
 . روغتیا او ال بریاوو هیله کوم  د

 په ډیره مینه
 سمیع الدین افغاني

 جرمني -منشنګلدبخ 
١۴ - ۴ - ٢.٢. 

 کال .م 
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