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افغان یادی از شاعر شوریده   

   مالیار –  اصدمحمد ایوب ق

 

هجری خورشیدی در قریه قلعه    1304در سال  کشور    نیم قرن اخیر   ادبی   -از شخصیت های فرهنگی  قاصد مالیار    –محمد ایوب  

  ابتدائیه شیوه کی    دوره ابتدایی را در مکتب   -مربوط ولسوالی بگرامی والیت کابل، متولد  حسن خان علیا از توابع شیوه کی بزرگ  

 و تحصیالت ثانوی را تا صنف دوازدهم در لیسه حبیبه به پایان رسانید. 



هجری خورشیدی هنگامیکه روابط    1333در وزارت مخابرات مصروف کار و در سال  حبییه  مرحوم مالیار بعد از فراغت از لیسه   

بدنبال    رر و ق پاکستان م  -  نماینده پستی افغانستان در بندر چمن کویته     -پاکستان روبه خرابی گذاشت به امر صدراعظم  –افغانستان  

خدمات   پاس  به  پیگر  اجراات  دهات صادقانه  چندسال  انکشاف  مدیر  منحیث  داخله  امور  وزارت  که    در  غزنی،    والیات    در مقرر 

 ایفای وظیفه نموده اند.   والیات مذکور   انکشاف دهات  در راستایننگرهار   و  ان، لوگر پرو

ر و افتتاح نمودند. و  تهداب گذاری، تعمی   در والیت لوگر  ان داوود خ   سردار محمد   ات موصوف اولین مکتب دخترانه را در عصر صدر

ولسوالی بلخ و بعداً عین وظیفه    –به ساخت مقبره رابعه بلخی همت گماردند. در عصر جمهوری اول بحیث ولسوال  در والیت بلخ  

نان بعد از شعله ور شدن جنگهای  مرحوم مالیار بمانند بسیاری از هموط  اجرا نموده اند.   باغران والیت هلمند   بغنی   را در ولسوالی 

 خانمانسوز داخلی در دهه نود میالدی به آلمان پناهنده شدند. 

دری  قاصد  مرحوم ادبیات  به  اشعار    -  مالیار  و  بلخی  محمد  الدین  موالناجالل  اشعار  و  بوده  عالقمند  شدیداً  دری  شعر  خصوصاً 

  دو شخصیت   موالنای بزرگ یا  اشعار  بیدل و خوانش  رصع  در محافل    هم مطالعه،  ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل )بدخشی( را پی 

گاهگاهی اشعار نغز و دلنشین در قالب رباعی    آن خود نیزپیوسته اشتراک میکرد. در پهلوی    فارسی  -  ز و علمدار شعر دریپیشتا

و رنج وطنداران را در    دوری و فراق وطن  درد  پیوسته  ، اما بعد از مهاجر شدنطبعیت میسرود  و  عزیز  وطن  و غزل در وصف 

  ن صدای افغان و را طور زنده در برنامه های تلویزیو   سروده شده اشدر مواردی اشعار   موزون منعکس ساخته است و قالب اشعار

مانده است    جای باز مرحوم مالیار دیوان اشعار.  به خوانش میگرفت   و از طریق تلفون   به صدای خودش   آریانا افغانستان  تلویزیون

 .  در آینده نزدیک اقبال چاپ خواهد یافت   میباشد که زیر کار  که از سوی فرزندان موصوف جمع آوری، تهیه، ترتیب و 

آلمان فوت و در همانجا    دوسلدورف هجری خورشیدی در شهر   1394   عقرب سال   در ماه   سالگی   90بعمر    محمد ایوب قاصد مالیار 

 .  بخاک سپرده شد. روح اش شاد و یاد اش گرامی 

در    سروده بود، متأسفانه که حاال نیز 1999و در سال   طالبان   و سیاه  فریاد کابل قطعه شعری است که مرحوم مالیار در دوره اول 

. همان حال و همان احوال است  وطن عزیز  

 

 

 

 

 



 فریـــــاد کـــــــابل

تــــمان اســـه ات تا آســـــان و نالـــــفغ   ت               ـــزان اســــت خــــن رنگچرا کابل چنی  

  تـــان اســـبی خانمدان تو ـــــــــه فرزنک                      ون ساخت ــار و زبو را  کی اینقدر خوــت

تـــاکنون خون روان اس ات  زجوی شیر                   ت   ــــاســـه برخــــی نالـــایــــوه آسمـــزک  

تان استـــــت دوســــــی ها ز دســـخراب                     ـــــاغ باال   ت داراالمان و بــــــی گفـــــهم  

ت ان اســـــــزنـــــــرا ظلم بربه نام من چ              ه     خ و مالــــه داشت از شیـــــشرعیت نال  

تــــاوی بین مرد و زن عیان اســــــــمس                     ه قرآنــــه اسالم و بـــــــوق زن بـــــحق  

ت ــه تحصیل بر زن و دختر حرام اســـــک                 م   ـــب ظالــــشرمانه گفت طالــــه بیـــــچ  

تــــلم شان عیان اســـــرا که قتل و ظــچ                     ور ـــــبه کشــــالب صلح  ــــی آرد طــــــنم  

اــــــدنیه امریکا و ـ د بـو قاصـــــبگ  

بی امان است به ملک ما چه ظلــم     

 

،هجری خورشیدی  ۱۳۷۸میزان  ۲۲ قاصد مالیار،  

 

 

                                      


