
  هی پروفیسور روی صحنه امدنتبافلم سیاسی و ا
  

کھ  ،کار فلم برداری فلم پروفیسور
عیسوی  ٢٠٠٧جون سال  ٢٣بتاریخ 

کار شوتنگ،  اینک ،اغاز گردیده بود
 ١٩بتاریخ  وایدت ان تکمیل  ،مونتاژ

طی  سپتامبر سال روان عیسوی
مراسم با شکوه بھ اشتراک کثیری از 

 ،رمندانھن ،سینماگران ،فرھنگیان
دیپلومات ھای سفارت افغانستان مقیم 
بلجیم و جنرال قونسلگری افغانستان 

در  ،افغانھای مقیم اروپا در ھالند و
شھر  "ارزو پارتی سنتر"سالون 

اح و بھ تبیفروایک کشور ھالند افت
اح فلم تمحفل افت .نمایش گذاشتھ شد
ت ایات چند از پروفیسور با تالو
 ،جنرال قونسل افغانستان در ھالند محترم بنیاد .اغاز گردید د ملی افغانستانخش سروکالم اهللا مجید و پ

 ،محترم وحید صمدزی یکی از اگاھان عرصھء سینما ،دیوسر فلم پروفیسورومحترم داود محمودی پر
  .صحبت نمودند پیرامون فلم پروفیسور و فعالیت سینماگران افغان در داخل و خارج از افغانستان

 یموفق کشورما منوره زازی رو ۀکارگردان فلم پروفیسور از طرف گویند ،یم تنویرری کسپس اقا
کھ در فلم پروفیسور نقش داشتند روی ستیژ دعوت  رای تنویر، ھنرپیشھ ھای اقا .ستیژ دعوت گردید

 ،محترم ظاھر ھویدا: ی نقش نموده اند عبارت اند از ھنر پیشھ ھای کھ در فلم پروفیسور ایفا .نمود
نجم محترم  ،محترمھ رویا ملک ،ترم بصیر حیدرمح

 ،رامش حیدر محترم ،وحید فروغی محترم ،مراد خان
محترم  ،محترمھ مریم شریفی ،محترم نور احراری

. محترم بسم اهللا حیدر ،محترم ذبیح اهللا ،شھیم تنویر
را  پروفیسور اح اولین نمایش فلمتی تنویر افتاقا بعدًا

 فلم پروفیسور کھ فلم تلویزیونی تقریبًا .اعالن نمود
یکنیم ساعتھ است و داستان فلم بیانگر صداقت یک 

تالشھای  نمایانگر مرد افغان در برابر وطنش و
سازمان استخباراتی پاکستان برای اعمال نفوذ در 

عملیات ھای  است در این فلم گوشھء از کشورما
شیده مخفیانھ و مرموز جواسیس پاکستانی بھ تصویر ک

شده کھ بیان واقعیت ھای سھ دھھ جنگ تحمیلی بر 
 نگاه از ،فلم پروفیسور .اشدسر مردم مظلوم ما می ب

 .ارایھ شده تفاوت بسیار داردحال  صحنھ ھا و بویژه دیالوگ ھا با سایر فلم ھای افغانی کھ تابھو  پیام
محترم وحید صمدزی و  ،ساممحترم پوھنمل ب کھ سپس.شب بھ پایان رسید ٩نمایش فلم حوالی ساعت 

شاھین یکی ازکارگردانان خوب  ی سلیماقا .پروفیسور پرداختند بھ نقد فلم ،طوفان محترم صبور
اح فلم پروفیسور از کابل بھ ھالند تشریف تکشور کھ بھ عنوان مھمان خاص در مراسم افت یسینما

 ان و ھنرپیشھء موفق کشور مامحترم فضل حکیمی کارگرد متعاقبًا .اورده بودند نیز صحبت نمودند
محترم لعل محمد درانی با اھداء دستھ ھای گل و تحایف بھ ھنر  ،محترم سگندل ،محترم حامد حافظی

در محفل حدود . از کار و زحمات ھر یک انھا قدر دانی بھ عمل اوردند ،پیشھ ھای فلم پروفیسور



بھ شکل  ،"ارزو پارتی سنتر"ر سالون منیج ،شریفی یاقا نفر اشتراک داشتند کھ تاالر از جانب ٣٠٠
 محفل .ان مقیم ھالند گذاشتھ شده بودرایگان بھ منظور برپائی ھمین محفل در اختیار سینماگران افغ

  .شب بھ پایان رسید ٢حوالی ساعت  اح فلم پروفیسور،تافت
  

  فضل الرحیم رحیم 
  

  ٢٠٠٨سپتمبر  ٢١
  
  

www.esalat.org 
 

http://www.esalat.org

