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: افغانانو مینوالو درنو هنر د او لوستونکو درنو  

 چیرته  که  لري،  انسان استعداده با کې برخه هره په شان په هیوادونو نورو د  هم هیواد زمونږه

 سره ځانه د پایلې  ښې به دا ، چې  ده  حتمي اند په زما ، شي تشویق او مساعده زمینه  ته هغوۍ

 خپل به  طرفه  بله له ، خالس  څخه مایوسیتونو بعضو له به شخص  نوموړی چې دا اول  .ولري

... وی جوګه کولو خدمت د  ته هیواد  

 

ژبي خوږ او ستوری اسمان د فلم د افغانستان د مې  مخکې موده څو ، راوګرځم ته مطلب اصل که  

مورد په اشعارو د زما نوموړی چې دا ، لرلې خبری رابطه په یوشعر د  سره(  خان ارین ) هنرمند  

 لخوا دولت افغان د  کې برخه په فعالیتونو  هنري خپلو د نوموړي خو،  ودان یی کور ، لره نیت نیک

. کول ښکاره مایوسیتونه څه یو  کې برخه په همکاریو او تشویق نه د  

 رول عمده کمکونه مادی چې ده خبره طبعي کې جوړولو په کلیپونو هنری یا فلمي د توګه په بیلګې د

. لري  

 

  ؟ خرڅوم نهیا ،  کې ښار په یانو بینا نا او ړندو د زه ؛  ایا   : وایي خان ارین

 

 فلمونه هنری او فرهنگي اففانی، نو وی مدریت او توجه عمومی لخوا دولت د چیری که:    وایي بیا

 دی  نه ډېر  تګ ته سینما  کې افغانستان چی  وایم سره خواشینی خو .  کړو جوړ چی شو کوالی  هم

 او  فرهنگ دی د  ظالمانو او جنگونو وڅتر ګوري نه ورته سترګه ښه په یی خلک نیځی او غوړېدلی

. افغانانو مظلومو د  زمونگ  اخستی خوشحالی او ازادی تفریح  
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 باید یی مخه چی کیگی رانیول بیه جگه په چی نشریات سریالونو پردیو د تلویزیونونو په پلوه بله له 

 د پانګوالو څو یو کې وروستیو دې په خو دی روان کالونو 01 تیرو له کار دا مرغه بده له شی ونیول

. شته اومیدونه هم بیا کړې جوړه سینما نوې یوه کې کابل په لپاره کورنیو  

 

   بیا نو شي مړ ...  هنرمند ، شاعر ، لیکوال  کوم چې کله وی  داسې اٍکثره کې افغانانو زمونږه : هو

. وي نه  هم کې قصه په سوک یي بیا نو وی ژوندی که خو کوو، تازه یاد یی کله کله  

 

« خان ارین »  ستوري ځالنده اسمان د دسینما افغانستان د او هنرمند ژبي خوږ سره نوبت خپل په زه   

 هنري خپلو او ورنکړي السه له حوصله خپله  باید کې مقابل په ستونځو راز هر د چې  لرم هیله دا نه

 کې برخو ټولو په دژوندانه  ته موړي اونو ورکړي  پراختیاوې ال کې صورت په دامکان د فعالیتونوته

. غواړم څخه الی  تع څښتن  لوی له بریاوی ال  
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