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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Arts & Music موسيقی ھنر و

 
  امان معاشر: گزارشگر

 ٢٠١٢ می ١٣
 
 

 

  اکانادونکوور   در مستندی ھالم فی المللني بفلم برقع در فستيوال

   

 یم "برشکی احمد"د کشور ما خانم مساز مستعھای اخير ژورنالست و فلبرقع از محصول  کار 

پر تيراژ .  به نمايش گذاشته شد"گرنويل ونکوور کانادا" یدر سينما ٢٠١٢ که شام دھم می  باشد

.  ترين روز نامه ھای  برتش کلمبيا صفحات اول خود را به آگاھی ھای فلم برقع جالب ساخته بود

مندان ه جمع و جوش و ازدحام  عالق . سينما رفتمساعت قبل از آغاز در محل نمايش فلم در من يک

، سرک گرانويل را  نيمه مسدود ساخته و عبور ندداد نھا را جوانان و محصالن تشکيل میآکه اکثر 

  . آنجا مشکل شده بوددرمرور و 
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 از جوانی  پرسيدم شما در اين قطار  دراز منتظر استيد امکان خريد تکت برايتان ميسر خواھد شد؟ 

  " گويند تکت ھا ھمه به فروش رسيده اگر برای فعال ميسر نشد به نمايش بعدی ميخرم می:" فتاو گ

را در افغانستان به تصوير کشيده و  ) چادری(يش برقع   پيداانگيزه و  لم ف در اين"برشکی" خانم 

  .به بررسی گرفته   است

 آھنگ  ھای پر شور و حماسی را  ميھنۀ  در پايان نمايش فلم خانم مژده جمالزاده ھنر مند پر آواز

  .  نمودءاجرا

قالبی  اناين فلمۀ  را در تھي"برشکی" خانم ۀخانم مژده طی صحبت کوتاه  در ارتباط اين مبارز

  .خواند

  .االت زياد اشتراک کنندگان جواب دادؤ به س"برشکی"در اخير خانم 

ه  انسانی بيان شده و مبارزه ببه تصوير کشيدن فلم مستند برقع  که  استعمال آن مخالف حيثيت 

 شان ۀ استعمار انگليس در افغانستان با ھمياری نوکران دست نشاندۀخاطر محو کامل ميراث فرسود

شود که به جز   کشور ما شمرده میانخصوص زنه  انسانھای با فرھنگ بۀ ھمۀرواج يافته وجيب

استفاده قرار نگرفته و افغانستان در ھيچ کشور اسالمی ديگر و حتی عربستان سعودی طرف 

  .نخواھد گرفت

انگليس دولت دلخواه خويش را سر انجام در افغانستان حاکم ساخت و از طالب زن ستيز تا ھنور 

و مع االسف دورانی را که برای زنان و مردم محروم کشور خوشبختی می آورد،  کند حمايت می

  *.در فلم نکوھش شده است

سينما ۀ يه شده و جمالت فارسی آن به زبان انگليسی در صفح تھانگليسی  و ی دریفلم  به زبان ھا

   .شد ترجمه می

   امان معاشر،خبرنگار آزاد

  :يادداشت

  : بنويسيم،، بناًء اين تذکر را حق و وظيفۀ خود می دانيمنشده ايمبه ديدن فلم برقع  چون ما خود تا ھنوز موفق -*

ای ھشخصی نکته نظرات تذکار يافته در گزارش، افکار  ا آق د م د و نمی " معاشر"مکار ارجمن اب می دھ از ت را ب

  . متصديان پورتال نيز باشد افکارۀتواند بازتاب دھند

  باعرض حرمت

 AA-AAادارۀ پورتال


