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 ۹۰/۶۰/۲۲۰۲               الروی اسماعیل

 

 د تاریخ فیلم
 

 تاريخ ته هر سړي د خپل غيرت کيسه تېره کړه 
 ه ـا راوړلــــابـــوره د بــره تـــا ورلـــشه تـدروې

 

 (دروېش درانى)
 

کور نوي ژوند ډرامه، د پیلوځي ادبي خپرونه او د ګوهر  چې ماشوم وم، د بي بي سي په خپرونو کې مې د نوي  
رحمان ګوهر راپورونه په مینه اورېدل او له کلیماتو و صحنو به یې ما ځان ته خپله دنیا جوړوله. څو ورځې وړاندې  

ه  مې د ګوهر رحمان ګوهر یوازې یو راپور له نړیجاله وموند چې د فیډل کاسټرو د ژوند په اړه دى، د دې راپور پ
وروستۍ برخه کې راځي: هغه چې په شا څه پرېښي دي، په هغو کې یو شى د ټول ٶلس د پاره د روغتیا وړیا پاملرنه 

 .ده، بل د ښوونې و روزنې یو داسې نظام چې په ستر کچ لیکلي لوستلي خلک یې میدان ته کړیدي
 

یو باب یادونه په دې ټکو وکړه: داراالمان    دا راپور مې څو ځله واورېد او په ترڅ کې یې یو ملګري استاذ د تاریخ د
چې وینم د یوې زمانې د واکمن د رغونې او پرمختیا پیغامونه لولم. یوازې دا ماڼۍ نه ده، له اماني دورې د علم،  

 .فرهنګ او انساني ژوند د اسوده ګۍ نور ګڼ پیغامونه او بنسټونه هم را پاتې دي
 

 .زمانه لري او راتلونکى بیا یوازې د دوى په میراث قضاوت کوياصلي خبره دا ده چې هر څوک خپله 
زموږ راتلوونکي نسلونه که په تاریخ کې یوازې د ښځو د مقید ژوند په اړه طنز ته هم متوجه شي، د کوچیانو خبره  
  خر خندى به وي. د تاریخ په میموري کارډ کې د هرې زمانې فیلم خوندي دى خو فکر کوم موږ یوازې د دروېش

دراني په خبره له نیمایي زیاته د خپلو وروڼو په وینو د ککړې تورې عکس او څو داسې خندوونکي صحنې لرو چې 
 .زموږ د فقر، ګدایي، احتیاج...او په پردیو مېنو د ورکې نندارې لري

 

ښوونځي، روغتونونه، د  نو! په دې به مو ځانو ته د قناعت هڅې تر کله روانې وي!؟ چې; فابریکې، پوهنتونونه،  

 .پایداره زراعت سیستمونه ... که نه لرو، نه به یې لرو، باټې خو شته
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