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 ۵۰/۱۰/۲۰۲۲             شاه جان هاجره حرکت

 
 

 سیلۍ او بارش 
 
 

 لومړۍ برخه 
 

د ژورنالیزم مسلک او د یوې خبریالې په توګه کار کول مې له وړوکوالي هیله او ارمان و، د واده او ماشومانو په  
وتوانیدم چې خپلي موخي ته ورسیږم او په پاې کې د پوهنځي تر پاي ته رسیدلو وروسته د هېواد په  لرلو سره بیا هم  

دغه نړیوالې تلویزیوني خپرونې کي می کار پیل کړ. ډیره ژر پوهه شوم چې وضعیت بل ډول دی او د کار په هماغه   
 …ماحول کی کار ته دوام ورکړی شم لومړیو میاشتو کي مې داسی نه انگیرله چې گواکي زه به په دی زندۍ شوی

 

ښه مي په یاد دي، په لومړیو کې یوه ورځ چې له کار څخه کورته ستنیدلم نو ذهن مي دومره خراب وو، چې نږدي  
 .موټر وهلي وم،کري شپه مي گډوډ خوبونه لیدلي و

 

ه ډیرشی بیا دا کله د انسان  زموږ د دفتر همکاران یو بل ته وایې، چې د دفتر ستونزي همدلته پریږدئ، خو چې له حد
 .په وس پوره ده

 

 .کنه زه خو تل په دي هڅه کې یم، داسي هم پیښیږي،چې له وسه مي وتلي وي
 

زما د نږدي ملګرې او همکارې اوږۍ په خبره، دغه ډول زړه تنګونکې چلند موږ د خپل ریس او معاونینو څخه 
 .و قوم څخه ځان نه شي بیلولېوینو،چې عمرونه یې دومره ډیر نه دی،خو د سمت، ژبي ا

 

 .له ډیرو کلونو راهیسي دلته کاري چاپیلاير د دوي له دغه ډول چلند څخه اغیزمن دی
 

که موږ وغواړو په ټولنه کی د روان وضعیت څخه یو انځور وړاندي کړو، دا بیا کومه اسانه خبره نه ده. مسولین 
تیر کال راهیسي زموږ نوي همکاره ،سیلۍ ارمان،چې له له  یې پر وړاندی بیال بیل خنډونه جوړوي. که څه هم له  

بهره هېواد ته راغلي او په ژورنالیزم کي لوړې زده کړې لري، که هلته خپلي عالمي کورنۍ کي روزل شوي، خو 
 .دلته په خپله ټولنه کې خدمت ارمان و، نو ځکه خپل جګړه زپلي هېواد ته راستنه شوې ده

 

راغله لکه پر یو وچ جل وهلي بڼ کي چې د سیلۍ خیرازه، نرمه،عطرینه وږمه راشي. موږ هغه ورځ چې سیلۍ  
وروسته له یو بل نه تپوس کوو، د سیلۍ بي ساري ښکال اغیزمنه وه او که د خبریالۍ مسلکي توب یې، کله چې د  

لرلو سره هک پک شوي  خپل تحصیل او تیرو تجربو په هکله وغږیدله، په اوریدلو او لیدلو یې د خوږ احساس په  
 .وو

 

 .زما دی خبري به غبرګون کي سوما او اوږۍ په غبرګه وویل، ډیري زیریکتیا او ښې وړتیا یې
 

 :زموږ کاري چاپیلاير کي هم بیال بیل کسان راټول شوي
 

ځینې ځوانان او څوک د پاخه عمر، یا یې نظر تنګ، ترینګلې او د بل پراخ او آرام دی.هغه ورځ مو د منصور بارش  
په نوم همکار سره زه او زما همکاراني اوږۍ او سوما د آن الین پروګرام له پاره پر یو پالن کار کوو، چې  زموږ  

راښکاره کړ او پرته له دي چې څه ووایې، وټوخیده او په ستنه د دفتر پیاده امیر محمد ناببره د دفتر دروازه کي سر 
 .شو، دروازه یې په ځان پسي وتړله

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Harakat_h_sylai_aw_b.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Harakat_h_sylai_aw_b.pdf


  

 

 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 

موږ چې په پوره غور پر کمپیوتر د آن الین مضامینو له پاره د نوملړ په جوړولو کار کوو، دغه ناڅاپي راتګ مو  
 :و، وې ویل فکرونه وخورول او ټولو یو بل ته وکتل. بارش چې په کار کی ځنډ راغلي 

 

 .داسی مخ لکه بوټ
 

 :موږ ټولي په خندا شو او یوځاي مو تپوس وکړ: څوک یادوي؟  بارش کړه
 

چاچې همدا اوس په دروازه کي سر را دننه کړاو وټوخیده. په د ي وخت کي بریښنا هم پري شوه نو بارش،د خپل بې  
 :و زیاته یې کړهپایلي کار غصه د امیرمحمد په بې وخته راښکاره کیدلو سړه کړه ا

 

پزه یې لکه پر زردالو چې پښه کیږدي. د بیا خندلو سره مو اوس کار هم بې پایلې پاتې شو او بارش پاڅید، له دفتر 
 .څخه ووت

 

شپې او ورځې په منډو وې، یو نیم کال په تیریدلو سره کرار کرار بارش له سیلۍ سره په ګډه تلویزوني او ویدیوي 
 .ل او دوي په ګډه په یوه عادی پیښه کي یوه نوي موندنه کولهراپورونه جوړول پیل کړ

 

لکه تیره ورځ چې مي له همکارانو سره  په دفتر کي په دی دواړو تبصره کوله نو اوږۍ پرته له دې چې د بارش په  
 :هکله یادونه شوي وي، داسی یې کړه

 

د خبریالۍ موضوع گاني خو څه کوي،په طنز عجیبه ده، د بارش نه یوازی انگریزی لکه مورنۍ ژبه، داسی زده ده،  
 :او کنایه کي هم لوي الس لري. ماته خندا راغله. اوږۍ کړه

 

دي کې د خندا څه خبره ده. ماوویل: د هغه ځني پرتلنی او تشبیهات،چې را په زړه شی، بی اختیاره خاندم او په داسی  
د اوږۍ ډیرو یادونو ماته خندا راوسته. ځکه د  حال کي چې خپل اواز مې ټیټوه خو په اصل کې د بارش په هکله  

 :میني بوي ترینه پورته و.خپله خبره می وغزوله، اوږۍ او د دفتر نورو همکارانو ته مې کړه:واورئ
 

هغوي پر ډیرو راپورونو په گډه کار کړي او ګوره کنه، د سیلۍ په دومره ځوانۍ کي په ځان باور او ډاډ، ډیر د  
 .ستایني وړ دی

 

ماته هغه مهال حیرانوونکي شوه چې دوه دري اونۍ وروسته،اوږۍ د تیرو ورځو خالف د دوي اړیکو ته د شک په 
سترگه وکتل او وروسته یې بیا څو واره دا یاده کړه، چې د دوي اړیکي لږی ډیري نږدي شوي دي او ټول ورباندي  

 ...ه شوخبري کوي.د اوږۍ له څرګندونو د حسادت او رخې احساس راته  ښکار
 

خو د اوږۍ او نورو خالف ما بیا داسی نه انگیرله، ځکه د دوي کاري چوپړ ډیر غښتلې ښکاریده او زما په اند،د  
 .خپرونی مدیر او معاونینو یې خالف ځانونه نه شول خورولې

 

نږدي د دوه کلونو له بله پلوه موږ ټولو ته د سیلۍ په راتگ سره، په دغه تنګ، ترینګلي ماحول کي اسانتیا راغلې وه.  
په تیریدلو سره په هماغه لومړنیو ورځو کي موږ ته دا جوته شوه، چې سیلۍ د یو ځانگړي شخصیت درلودونکی ده.  

 .هغي په څوو میاشتو کي زموږ د ټولو زپل شوي ذهنونه راویښ کړل
 

مو خپله څیړنه پیل    موږ هڅه کوله چې په عملي ډگر کي خپلې کاري وړتیا ته  نوره هم ښه وده ورکړو. کله چې 
کوله، موضوع یې باید وخت ته په کتو د نویوالي او څرنګوالي له پلوه مهمه وایي او د پایلي ارزونه مو په مسلکي  
ډول کوله، خو سیلۍ بلکل له بلې زاویې موضوع څیړله او د مشرانو د نظر تر اغیز الندي نه راتله، نظر یې ډیر 

 .پورته وو
 

راپورونه چې  موضوع گانې یې بیخي نوی وي او دوي راته سانسور کړی وو، د نه خپریدلو په هکله  زما  دوه دري  
 :مې دغه خبره ورسره شریکه کړه.سیلۍ راته وویل

 

لومړې د اړوندي موضوع په هکله خپل معلومات کره کړه، ښه یې شننه او ارزونه وکړه، بیا یې اړوند مسول مخی  
 !هغی موضوع په هکله وکړ، مه په شا کیږه ته کیږده. وړاندیز چې دې د 

 

 :ما په اندیښنې سره وویل
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تر اوسه مي ډیر شمیر راپورونه په ورته معیار برابر جوړ او خپاره کړي، چې د لیدونکو او لوستونکو د ډیر هر  
ي او زیان  کلي وړ ګرزیدلي، خو بې مسلکه او بې ځایه نیوکي او مخې ته خنډونه جوړول د خبریالۍ بهیر ټکنې کو

 .ورته رسوی
 

 :سیلۍ کړه
 

بلکل همداسی ده، د خبلاير کار باید بې پرې او له هر ډول فشار نه لری وي.د خبري موضوع ګانو تر څنګ د 
خبریالۍ دنده ستره او د ټولني اصالح ده چې نیمګړتیا وي په ګوته کړي او خبلاير تر هر څه لومړی باید په پرانیستو 

حاالت وڅاري، د موضوع ریښتیني بڼه رابرسیره، له حقیقته په شا نه شي او خپل نظر په کی    سترګو او انتقادي نظر
 .شریک نه کړی، د چا له ګواښ څخه ونه ډار شي

 

د ګواښ په ویلو سره یې زه  حیرانه کړم، چې له بهره راغلي جینۍ څنګه دومره ژر د هېواد په بیال بیلو برخو، د  
پر کړو وړو پوهیږي. خو سیلۍ زما په اوږه الس کیښود، خپل تور اوږده ویښتان یې کارپه دفترونو کي د چارواکو  

 :له تندی شاته واوړول، په خپلو ښکلو ناغه دارو سترګو یې په ځیر سره راته وکتل، داسې کړه 
 

 .فکر ونه کړي چې ګوندي زه دلته په حکومتي او نورو ادارو کی د مامورینو له ناوړه چلند څخه بې خبره یم
 

په دی شیبه کي بارش چې د دفتر دروازي مخ ته والړ و، په دروازه کې یې سر رادننه کړ، دې چې په ونه لوړ دنګ، 
په اوږو کې پلن او لږ څه پنډ زلمې دی، زموږ په خبرو کی راوغورزیده او داسې یې کړه: د سیلۍ  پالر د کابل په  

آلمان کي خپله پروفیسري اخیستې ده. مور یې د طب ډاکټره ده او  پوهنتون کی د روان پیژندني پروفیسر دی، چې په  
 .همدلته په روغتون کي کار کوي،خو آلمان ته هم ځي راځي. ځکه هلته یې ماشومان هم شته دی

 

هغه په یو ساه خبري وکړي،خو سیلۍ ال هم زما د میز خواته والړه وه او په زړه کی مې، ورته درناوې او ستاینه 
 .ته شوهنوره هم زیا

 

بارش له دروازي ستون شو او سیلۍ د یوي نرۍ موسکا وروسته خپل دفتر ته والړه. سوما له ورایه موږ څارلو،چې  
سیلۍ له دفتر نه ووته، نو یې راته وویل: ګوره کنه دا ده د یوی سالمي روزنې او په لوړ ستندرت د تحصیل پایله. ما 

 :کړه
 

 .تعمالوي. هغي وخندل او زه په خپل کار بوخته شومپرته له شکه،خو ته هم ډیر لغتونه اس
 

څو موده تیره شوه، سیلۍ د ټولو همکارانو څخه زیات له بارش سره یو ځاي راپورونه جوړ او د خبریالۍ په بیال بیلو  
برخو کي په کار پیل وکړ، چې د دوي جوړه یې کار له ډیرو بریاو سره مل شو، خو ورسره جوخت د دوي دغه  

تې د ځینو همکارانو حسادت هم راپارولې وو. دوي دا خبره ډیره ژر خپره کړه، چې سیلی او بارش د  کاري ناس
 .کاري اړیکو تر شا مینه پټه ده او دوی له یو بل سره بې کچي مینه لری

 

 نوربیا 
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