
 د ټولنيز فلم جوړونې بنسټ
 ۱۲افغانستان  –برنامه وګورئ، واورئ، ټولنه 

 

 ګرځنده تليفون وکاروئ: په يو شاټ کې د ويډيو د ثبتولو سيالي
 په يو شاټ کې د افغانستان ريښتينی انځور وړاندې کړئ

 
لل کېږي( يواځې يو شاټ اخيستل ب Single Shot Cinemaد پالن سکانس په نوم سينمايي تخنيک کې )چې په انګليسي ژبه کې 

 کېږي څو په يو ځای کې د ژوند څرنګوالی او وضعيت څرګند کړي. 
 افغانستان هغسې بيان کړئ چې تاسې يې وينئ، اورئ او احساسوئ.له تاسې غوښتنه کېږي چې 

 
 ټشا يواځې يو

ه هکله انځور واخلئ چې ستاسې د د خپل ګرځنده تليفون په کارولو د يو وضعيت/موقعيت، فعاليت، ځای يا يوې شيبې پ
 احساساتو، اندېښنو، هيلو، وېرو، خوښيو يا ناهيليو څرګندوونکی وي. 

 
  حقيقي پيښې او چارې ثبت کړئ. دا يوه مستنده فلم جوړونه ده، داسې فلم جوړونه نه ده چې الرښوونو ته اړتيا

 ولري. 
  څه چې په انځور کې يې اخلئ، په ورته وخت يواځې ريښتينی غږ ثبت کړئ، نريشن ورسره مه کاروئ او هغه

 کې تشريح کړئ. 
  .کامره ثابته وساتئ، خو که اړتيا وي کولی شي يو وضعيت پسې کامره تاوه کړئ 
 .مستند بايد د مرکې په بڼه نه وي 
  .هغه ويډيو چې تاسې يې جوړوئ، مه ايډيټ کوئ 
  دقيقو وي.  ۴تر  ۱ويډيو بايد له 

رمنو او فلم جوړوونکو څخه په درناوي غوښتنه کوو چې هغه ويډيوګانې موږ ته راواستوي چې موږ په والياتو کې له مې
 دوي ثبت کړي وي. 

 
 د فلم استول او جايزه

 ستاسې ويډيوګانې به د څارونکو يو پالوی چې له نړيوالو فلم جوړوونکو جوړ دی، ارزوي. 
 افغانۍ ورکول کېږي. )پنځه ويشت زره( ۱۰۲۲۲غوره شويو ويډيوګانو ته به 

  .تاسې کولی شئ تر لسو پورې ويډيوګانې موږ ته واستوئ 
 د څارونکو پالوی به يواځې غوره شويو ويډيوګانو ته جايزه ورکوي 

 
 ۱۲واورئ: افغانستان  –وګورئ 

د  څو  ( فلمونه ويCommunity Supported Filmجايزې لپاره غوره شوي فلمونه به د ټولنيز مالتړ پر مټ جوړ شوي )
افغانستان انځور په داسې وخت کې نور ته ورسوي چې تاوتريخوالی، غربت او مهاجرت زياتوالی مومي او نړيواله ټولنه له هېواده 

 بهر وځي. 

 
 که پوښتنه لرئ، موږ سره اړيکه ونيسئ:

  @gmail.combitabasir، ۲5955770۱0/۲505597۲۱۱بصير بيتا: 
 

 د الندې لينک په کليک کولو کولی شئ خپلې ويډيوګانې په ګوګل ډرايو کې اپلوډ کړئ:

KdKtvhttps://docs.google.com/forms/d/1B5gn8PVQyyYrQuR4ZjE5eSvVgj8TMqCJVYT9
Yo/edit  

 
نيټې سره سمون  ۲۲هـ ل کال د زمري له  ۲۴۲۲کال د اګست لومړۍ نيټه ده چې د  ۱۲۱۲د ويډيو د لېږلو وروستۍ نېټه د 

 لري. 
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