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کههه توس ه دو تههن از نههرادران ممهها ر در مس ه و -روسههیه تهیههه شههده اسههت م رفههی
نمایم .در فلم دو تن نرادران از شغنان تا ستان در روسیه مما ر اسهتند ،نهرادر
ادره نشرات سیمای شغنان

کههالن متو ههه میشههود کههه نرادرخههوردم در اک ههر م المههات روز مههره خههود یهها نههه
روسهههی تهههمنت می نهههد و یههها ههههم ی ههها شهههغنانی و روسهههی .ی هههروز نهههرادر کهههالن
متروف خواندن کتاب های شغنانی و فارسی و نهرادر خهوردم در کمپیهوترو نهه
تلیفون گاهی نه روسی و کاهی هم نه شغنانی و روسی واب میدههد .نهرادر کهالن
سرم را می نناند آه و افسوس دلم را می شهد و نهرای نهرادر خهورد خهود میگویهد
کهه رهرا نههه زنهان مههادری شهغنانی گه نمیزنهد و نهرایم مشههوره میدههد کههه نایهد نههه
شههغنانی نخوانههد و گه نزنههد .امهها نههرادر خههوردم میگویههد نههرادرم مزامههت می نههد
ومیگوید که نه زنان شهغنانی ههیک کتهانی مو هود نیسهت کهه نخوانهد .نهرادر کالنهم
اشه ار شههغنانی را کههه در کتههاب رهها شههده اسههت نههرایم نشههان میدهههد و یههک شه ر
زینای نهه ننهوان روشهن نهرایم میخوانهد .نرادرخهوردم نهه شه ر گهوم میدههد و
کلمهات زیهاد شهغنانی را نمیدانسهت و پرسهان می هرد .در آخهر نهرادر خهورد متو هه
میشود که نسهیاری از کلمهات شهغنانی را نمیدانهد و ونهده میدههد از ایهن نهه ن هد در
کوشههم یههاد گههرفتن م مهها زنههان مههادری خههود نههوده و دیگههر کلمههات روسههی را در
ریان گ زدن نالوه نمی ند.
هدف نه اشتراک گذاشتن این فلم کوتاه تنها تشویق نمودن مردم دوستداشتنی شغنان
که از دیار خود نیرون استند ،تا ننینهد و در زنهده نگهداشهتن زنهان و قهدامت ههای
تاریخی فرهنگ نیاکان ناید س ی و تالم نمایند ،تا وانان پامیرم ناو ود آن همه
مش الت نشق و فرهنگ تانناک  ،سرزمین کهن ساا پامیر نازنین را در دا های
شان از ریق این هدیه کورک ای دهند وتدای ومدت ویهک پاررهه گهی را از
ریق زنان شیرین پامیری نه گوم هانیان نرسانند .در اتماد و یک پارره نودن
ما ت اوزگران ،غاتهنان ،غهارت گهران واسهت مار گهران در ههر مالهت سهر نگهون
خواهند شد ونه اههداف غهرآ آلهود شهان نهرای همهیم هواب دنهدان شه ن خواههد
نود .ننا ٌء از تمام نهرادران وخهواهران نزیهزم رهه در داخها کشهور ورهه نیهرون از
کشور پیام ناریز نرادر کورک تان این است که در تقویت زنان  ،کلتور ونن نات
نی سانقه زاده گاه خویم کوشا ناشیم تا روزی نه یاد فراموشی سپرده نشود.
نرای دیدن فلم ناالی لینک ذیا فشار ندهید.
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