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۰۴/۰۱/۲۰۱۸                پوهندوی آصف بهاند
          

 

 یوه بریا، یوه مبارکي
 

 او څو کامنټونه
 

 
کال د دسمبر په شلمه نیټه، د سوادې او لوړو زدکړو په ریښتینې مانا، د وطن یوې  پیغلې د خپلې بریا  ۲۰۱۷د 

 سره په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکه: توروزیری په دې 
 

ډېر نږدې کوي، موږ هم د ژوند ډګر کې یو بل ګام په ژوند کې مو د هر ګام پورته کول خپلو موخو ته تر پخوا »
 .پورته کړ، ستونزې، خوښۍ او خفګان مو یو ځای سره تېر کړل

 

 !مننه
 .نو کې یې موږ ته په رښتینولۍ سره الرښوونه وکړهوچې په دې څلورو کلنه ټولو الرښوونکو  ومننه له هغ

 «.په شمېر بریاوې غواړمټولګیوالو ته مې د لویو غرونو په څېر، د اسمان د ستورو 
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 په کامنت کې هم له دود سره سم:
 

 د مبارک شه!، 
 بریا درته غواړم!،

 او...
 جملې هم ورته ولیکلې: داسېتوري ولیکل شول، خو د خپلې لویې کورنۍ، د لوړو زدکړو درلودونکې یوې غړې 

 

گرانی ! نن چی ته د فراغت په جامو کې راننوتې، ما ته هغه ټولې ستا ستونزې، ستا خوارئ، ستا بې خوبۍ، او »
ستا... هر هغه څه چی په تا تیر شوي وو، یو ــ یو زما له نظر نه، ستا قدمو سره تیریدل. تا د خوښۍ احساس درلود 

پر لوري روانه وې، خو زما له سترگو دانه، دانه اوښکې را تویې شوې، هر څه می  او له خپلو همزولو سره د ستیژ
 چی کول، نه مې شوای درولی؛ خو بیا هم را تویدلې. 

 هر څه تیر شول، هره ستونزه تا پښو الندې کړه او بریا ته ورسیدې. 
وار سره درته وایم چی: مبارک دې اوس نو د زړه له تله درته مبارکي وایم او غیږ کې دې کلکه نیسم او په وار، 

 شه! 
 مبارک دې شه!

 «.♥♥♥♥هره تیاره پای لری

 
دا زما او زما د لویې کورنۍ د دریم نسل یوه غړې ده، د خور لور مې ده، نظیره رسولي نومیږي د میدانښار د لرو 

ستړې کیدونکې منډې کړې دي. د کلو له تیارو راوتلې او د جهل له چاپیلایر څخه یې د پوهې د رڼایي پر لورې نه 
منډو او زحمتونو پایله یې له پوهنتونه د لیسانس ډگري تر السه کول او په رښتینې توگه د قلم چلول دي. دا په تخلیقي 

 ادبیاتو کې د لنډو کیسو لیکواله ده او د نورو لیکنو تر څنگه یې څو لنډې کیسې هم خپرې کړې دي.
 بریا د خبر په لوستلو سره په کامنټ کې دا څو جملې ورته ولیکلې: د فیسبوک په پاڼه کې مې د دې د

 

 فراغت او بریا دې مبارک!»
 

 دا بریا تاسو ته،
 وړې او لویې کورنۍ ته دې،

 ستا همځولي نسل ته او تا پسې را روان نسل ته،
 هېواد او خلکو ته،

 او په پای کې ما ته،
 ډیره مهمه او د قدر وړ ده. 

 په دې چې:
 

تیارو را ووتې، د راتگ الره دې اغزنه او شگلنه وه، له اغزو او شگو نه هم ور وړاندې په الره کې د وخت  ته له
او چاپیلایر لیوه ډولو نظرونو له څلورو خواوو خولې در اچولې؛ خو تا هر څه په خپل وجود او ذهن باندې ومنل او 

سترگې دې او خپل ذهن دې د کتاب له پاڼو او پوهې  د همدې ورځې او همدې بریا په هیله دې قدم پورته کړ، خپلې
 سره ملگري کړل، د پوهې په گاڼه دې سینگار کړل او د قلم چلولو هنر دې زده کړ.

 

زما له پاره د ویاړ ځای دی چې زما د وطن د نورو پیغلو او زلمیانو تر څنگ، تاسو هم اوس ټولنې او خلکو ته د 
 ت فکر په سر کې لرئ.خدمت او د نوي نسل د روزلو د رسال

زما د کورنۍ او په ځانگړي ډول زما له پاره د ویاړ ځای دی چې زما د لویې کورنۍ د پوهنتوني زکړو په بڼ کې 
 یوې بلې با ثمرې ونې سر جگ کړ او زموږ د کورنۍ پوهنتوني لښکر یو بل قلم په الس غړی هم پیدا کړ.

ته هم قلم په الس او د لیکلو په هنر سمباله یې، اوس یې ولیکه او د  ستا ټولنه او چاپیلایر له بکرو سوژو ډکه ده او
 خپلې ټولنې دردونه را وسپړه او د حلالرې ور ته پیدا کړه.

 

 زما د زړه ټوټې،
 زما خورځې،

 

 بریا دې مبارک!
خپله پام دې وې چې اوس دې مسؤلیت سل چنده زیات شو او په هر پل کې دې خلک، هیواد، د نوي نسل روزنه او 

 کورنۍ هیره نه شي.
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 «ښکلوم دې!
 

دلته له موقع نه په استفادې سره د نظیرې ټولو ټولگیوالو ته، ټولو همدوره فارغانو ته او د وطن ټولو هغو پیغلو او 
 زلمیانو ته د فراغت مبارکي وایم چې په همدې وخت کې یې د بریا سندونه او دیپلومونه ترالسه کړیدي.

 

ایي چې د رسالتمندو پیغلو او ځوانانو په ډول، هم په تخلیقي ډگر کې قلم وچلوي او هم په اوس نو له دوی سره ښ
 څیړنیزه برخه کې او تر ټولو ډیر یې باید پام، په نوې بڼه د وطن د نوي نسل روزلو ته ور واوړي. 

 

 بریا مو مبارک شه!
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