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 سیلۍ او بارش 
 

 دویمه او وروستۍ برخه 

 
پورته نوښت تر  خو دغه ډول اوازو د هغوي په کار او زیار سورې نه شو غوړولې او دوي خپل د خبریالۍ کار په  

 سره کوو. 
 

د د اړو دغه انتقادي نظر کرار کرار په خپرونو کې یو نوې یون پیل کړ او زموږ رسنۍ ته یې نوي بڼه ورکړه. د  
دوي په اند، چې سړی پر یو راپور یا مضمون ډیر زحمت وگالي او د خپروني مسول یې سرسري له نظره تیر کړي، 

 جالبه نه ده، دا نو ډیره بي عدالتي ده او پر وړاندې یې باید غږ پورته شی.بیا درته ووایې چې موضوع یې 
 

همدا وجه وه چې موږ نوي ساه واخیسته او له رامنځ ته شوي فرصت نه په ګټڼې ما لومړنې قدم پورته کړ. تیره ورځ  
سره ولیدل، چې له  چې څه پیښ شو هغه دا وو، چې د کابل ښارد ښځو په زندان کې مې د یوي داسې، بندۍ پیغلي  

خپل مین سره یې کور پرایښې او د پغمان له ولسوالۍ څخه کابل ته راتښتیدلي وو.خو دواړه پولیسو نیولي او په زندان  
 کي اچولي وو. کله چې راپور چمتو او د خپروني مسول مدیر تر مخ  می کیښود، نو هغه راته داس وویل: 

 

 اتلې او د خپل دود او دستور سره ټکر ته هیڅ اړتیا نه شته.دغه ډول موضوع ګانو څخه مو تر اوسه ځان س
 

ما چې،د خپلو څلورو ماشومانو سره بیا هم په ډیرو ورځو او هره خوا ګرزیدلو کي، په ډیر زیار دغه راپور چمتو 
 کړی و، ومې ویل:

 

ه پای کي باید دغه  مدیر صاحب! دا موضوع خو مې تاسی ته وړاندیز کړه او څو ورځې دمخه مو راسره اومنله، پ
 ورستو دودونو پر وړاندي یو څوک ودریږي! همدا کار خو زموږ د ځوانانو دنده ده. مدیر می خبره پریکړه:

 

 ولي د قرباني پسونه موږ یوو چې، ځانونه د خلکو په خوله کی واچوو. ما کړه:
 

ین دي، چې د خپلو کورنیو پر  زه ددغه دوه ځوانانو له حاله تاسی خبروم، هغوي دواړه د ساینس پوهنځي محصل
وړاندي دریدلي او دا اجازه د  اسالم دین هر ځوان ته ورکړي او، خو مدیر می خبره پري کړه، پوهیږي، چې دا له  

 خپل دود سره ټکر دی. 
 

غوښتل مې، د دغه دوه مینو ځوانانو، له حاله یې خبر کړم خو د خپروني مسول پرته له دې چې زما خبرو ته غوږ 
خپل تلیفون غوږي راواخیست او زه پوهه شوم چې باید له دفتر څخه یې ووځم.  له دفتر څخه چې ووتم، نو شی، د  

 له ډیرې خواشینۍ سر راباندی وګرزیده. هیڅ نه پوهیدلم چې څه وکړم. 
 

زما همکار منصور بارش له خپل دفتر نه راووت او هغه چې زما د لیکل شوي مضمون په ارزښت پوهیده،داسې یې 
 ړه:» دوي خو په مسلکیتوب باور نه لري او هسی،میم زرما ټوله زما، پالیسي چلوي.« بیا یې ماته کړه:ک
 

 خو تریني، پام چې له خپل دریځ څخه په شا نه شی! 
 

همدا وجه وه،چې زه یې د شپي پرکاله کړي وم.که څه هم زموږ په دغه نړیواله تلویزوني او رادیویې رسنۍ کي 
 و زغم غواړی.کارهم پوره زیار ا

 

بجې به وي چې د سیلۍ ارمان او منصور بارش غږ د    ۱۱څو موده وروسته هغه ورځ چې پنجشنبه وه، د غرمي  
خپروني د ریس له دفتر څخه پورته شو، زما همکاره اوږۍ او زه چې د کار په دفتر کي څنګ په څنګ میزونو ته 

 یدلو چې شخړه په څه روانه ده. کښینو، په ځیر سره د دوي شور ته غوږ وو، خو سم نه پوه
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کابو نیم ساعت وروسته د  ریس له دفتر څخه سیلۍ په داسی حال کی چې په څیره کي د قار نښي څرګندې وي،  
 ورسره بارش په بیړه د دفتر له انگړ نه ووتل او دروازه یې ځان پسی وتړله. 

 

 ځان زموږ خواته راورسوو،داسې یې کړه:زموږ همکار نوروز،چې د دفتر کړکې تر څنګ والړ و، په ستنه  یې 
 

د  سیلۍ او بارش هغه راپور چې دوي په مستند ډول د حکومت په یو مهم وزارت کی د فساد او رشوت اخیستنی په 
 هکله جوړ کړی وو، مشرتابه هغه  رد کړی دی. 

 

ول، د ځینو یې خولې  په دفترونو کي گونگوسې شو، هغو کسانو چې د سیلۍ او بارش په هکله یې تورونه پوري ک 
 ټپې شوي، خو یو شمیر ال اوس هم په دي باور وو چې دوي الړل تر څو یو بل سره واده وکړي.

 

پاتي نورچې مسلکی کار ته یې ارزښت ورکوو ټول په غضه وو، چې په دغه لنډه کاري موده کی  سیلۍ او بارش 
 لیدونکو او اوریدونکو د ستایني وړ گرزیدلې وي. زموږ په رسنۍ کی یو نوی بدلون راوستلې او خپروني مو د ډیرو  

 

هغه ورځ زه او د دفتر همکاران د رخصتۍ تر وروستۍ شیبې پوري په دې تمه پاتي شو، چې ګواکي هغوي به بیرته 
 راوګرزي، د خپروني مسولینو هم ناڅرګند ځوابونه راکړل او پوه نه شو چې دوی به بیا راشي او که نه. 

 

 دیښنه کي وم او سهار هر یو له بل نه پوښتنه کوله چې سیلۍ او بارش څه شول؟ تر سبا په همدی ان
 

څو ورځي مو تمه لرله چې هغوي به د تیر په څیر به په دفتر کي د راپور او نورو مطالبو په لیکلو بوخت شي، خو  
 شیبې په ساعتونو، په ورځو او اونیو واوښتې، د هغوي دواړوهیڅ پته ونه لګیده.

 

تی وروسته، د کابل ژمې په هغه سوړ سهار کې چې سړې سیلۍ مې جامنې کلی کړي وې په سړو وهلو  دري میاش
السونو مې د دفتر دروازه پرانیسته او چې په توده کوټه کې مې پښه کیښوده، نو اوږۍ له ما وختي رارسیدلې وه او  

 سترګې یې سري وي. پر زړه مې بې اختیاره ویره ننوته.
 

ویدلي؟ لکه چې بیا ځانمرګې برید شوی، چې سترګې دې سرې کړي. اوږۍ په ریږدیدلي آواز وویل:  ما کړه: څه ټکه ل
 نه خداي )ج( دې نه کړي، خو پوهیږي چې سیلۍ، آلمان ته ستنه شوه. ما کړه: څه او بارش؟ اوږۍ: 

 

په مات زړه او ناست هغه غواړي بیرته کندز ته والړ شی. په بیړه مې وویل: او ته څنګه کره معلومات لرې؟ اوږۍ  
آواز ځواب راکړ: ما تیره ورځ په بازار کي بارش له خپلې میرمن او دوه وړو لورګانو سره ولیده. په ډیره حیرانۍ  

 مې وویل: څه بارش واده کړی و؟ اوږۍ د تائید له پاره سر وخوراو او زیاته یې کړه:
 

پوهیږي، چې بې سارې ښکلې ده، له سیلۍ هم ډیره.باور  خو تریني، حیرانه به شی! د بارش میرمن د سیلۍ خور ده او   
 مې نه شو کولې، د اوږۍ سرو سترګو ته مې وکتل، زړه پرې خوږ شو بي اختیاره مې له خولې ووتل: واې مسکیني! 

 

 پای
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