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 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : دونهیا

  
۰۶/۰1/۲۰1۵                                                         نگارنده: زلمی رزمی

                         

 تاریخچه فلم سازی در افغانستان
 

از آنجا ها خود یک پایه پروجکتور و فلمهای مستند که از پیشرفت وترقی و  هه اروپا میرود امان هللا شاه زمانیکه
آورد. این فلمها را هرای اراکین دولت و مردم هه نماییش گذاشت. تا مردم از می مود هه کاهل اروپائی نمایندگی می ن

 تمدن غرب هاخهر شوند.
 

هرای اولین هار در پغمان محلی هنام " سینما تیاتر" ایجاد شد . که ها فروپاشی دولت امیر  13۰3الی  13۰1در سال 
گذاشته می شد و سینما هه فراموشی سپرده شد. سپس در شهر کاهل  امان هللا خان در این محل فقط تیاتر هه نمایش

 و تیاتر ههار ینمایس ،پامیر یسینما ،ههزاد یسینما، سینما های هنام کاهل ننداری در کنار لیسه استقالل امروزی
 ،باریو ،سینما پارک شهرنو ،سینما زینب ،سینما آریانا ،تیاتر کاهل واقع چمن حضوری سینما فرخی یسینما

 تیمور شاهی وغیره در والیات ساخته شد. ،عزیز ،ههارستان
 

ی اولین هار فلم مشترک "عشق آهه افغانستان انتقال دادند. هر یهندهای فلم  یفرهنگ فلم سازی را کمپنی های تولید
شور" در شهر الهور هند ) الهور پاکستان امروزی( توسط شرکت فلم سازی "  ها ها و افغانی و دوستی" هین هند

این فلم توسط یکی افغان هنام "عهدالرشید لطیفی" نوشته شده هود. درین فلم نقش کرکتر  ۀهندی ساخته شد. فلم نام
تمویل  ین توسط شرکت شور هندآ ۀهای مرکزی را افغانها هدوش داشتند ولی دختر فلم هندی هود. مخارج و هزین

 م توسط دولت افغانستان پرداخته شد.افغانی این فل یگردید و مصارف رفت و هرگشت کرکتر ها
 

 سونه رام تلوار -فیض محمد خیرزاده، فلمهردار -( سناریست و کارگردان1343سال تولید )  :فلم عقاب
 هنرپیشگان: ظاهرهویدا، زرغونه آرام، خان آقا سرور، مزیده سرور وشورانگیز.

 
 .1347سال تولید  درسه هخش ) طلهگاران(، )شب جمعه( و)قاچاقهران( :فلم روزگاران

 

 :کارگردان عهدالخالق علیل، فلمهردار سونه رام تلوار طلبگاران 
 خان آقا سرور. هازیگران: محهوهه جهاری رمق، میمونه غزال، استاد رفیق صادق و

 

 :کارگردان، دیکوریشن والیت یا نور پردازی انجنیر محمد علی رونق، فلمهردار سونه رام  شب جمعه
 مشعل هنریار، حریف نجیمی، اخترپیکر ودیگران. بازيگران:تلوار، 

 

 :کارگردان سلطان حمید هاشم، فلمهرداران، ستارزاده وسونه رام تلوار، هازیگران: میمونه  قاچاقبران
 غزال، وهاب صنعتگر، پروین صنعتگر، استاد عهدالقیوم هیسد ودیگران.

لق علیل، فلمهردار محمود نوری، ، سناریست و کارگردان عهدالخا1351فلم اندرزمادر: سال تولید 
دستیارفلمهردار وحیدهللا رمق، هازیگران: محمد نذیر، محهوهه جهاری، میمونه غزال، زرغونه آرام، اسدهللا 

 آرام، سائره اعظم، ف عهادی، استاد رفیق صادق وهارون.
 

 ، 135۲سال تولید  فلم روزهای دشوار) حاکم(:
 شفیع رهگذر، :نویسندۀ داستان

 دوکتوررفیق یحیایی، :سناریست 
کارگردانان: رفیق یحیایی و ولی لطیفی، فلمهرداران: سونه رام تلوار ومحمود نوری، هنرپیشگان: ولی لطیفی،  

رفیق یحیایی، آصف وردک، حاجی محمد کامران، فتح هللا پرند، مینا ، انوررضازاده، قادرفرخ، حنان زملاير وهاری 
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 6تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 مکیاژر نجیب هللا سلطانی. جواد.
 

 هه سرمایه گذاری نذیرفیلم ، 1353سال تولید  رابعۀ بلخی: فلم
 عهدهللا شادان، فلمنامه نویسان: داود فارانی و 
 کارگردانان: عهدالخالق علیل، جالل پیروز، عهاس شهان وتوریالی شفق. 

 اجی و دیگران.اجراکنندگان نقش های عمده: عهدهللا شادان، سیما شادان، نذیر، داود فارانی، فتح هللا پرند، هاقی ج
 

 ، هه سرمایه گذاری آریانا فلم،1354سال تولید  فلم مجسمه ها ميخندند:
 توریالی شفق، :کارگردان 
 .انجنیرلطیف :فلمهردار 

 هنرپیشگان:ذکیه کهزاد، عهدهللا خموش، محمد جان گورن، فتح هللا پرند، عهدهللا وطندوست و...
 

 ، 1356سال تولید  فلم غالم عشق:
 ارانی،داود ف :سناریست

 توریالی شفق  :کارگردان 
 فلمهرداران: انجنیرلطیف وعهدالقادرطاهری.

هنرپیشگان: شاه جهان، فتح هللا پرند، مینا شفق، محمدجان گورن، قادرفرخ، اکرم خرمی، سید علی عالمی، سالم 
 سنگی، مجیدغیاثی، وطندوست، مندوزی، هصیره خاطر، عارف الدین ومحمدموسی رادمنش.

 
  1357سال تولید  ی وجاللی:فلم سياه مو

 عهاس شهان :کارگردان
فلمهرداران: انجنیرلطیف وعهدالقادرطاهری. هازیگران: فقیرنهی، ستوری منگل، عهدالشکورحکم وفتح هللا پرند. 

 عهدالوهاب مددی.  :آوازخوان
 ، آریانا فیلم.:سرمایه گذار

 
 فلم گناه:

 فلمنامه نویس وکارگردان انجنیرلطیف، 
فقیرنهی، سالم سنگی، فرید فیض، حشمت فنایی، خاطره، معرفت شاه، نصیرالقاص، عظیم جسور، نقش آفرینان: 

 انوررضازاده، حکیم خان، خورشیدمندوزی، تورپیکی، قدیری، کریم نایل والفت هروی.
 

 ، هه سرمایه گذاری حاجی فیض محمد، کارگردان توریالی شفق،1358سال تولید  فلم جنايتکاران:
 یرلطیف، انجن :فلمهردار 

اجراکنندگان نقش ها: اهراهیم طغیان، محمدجان گورن، سالم سنگی، موسی رادمنش، معصومی، فتح هللا پرند، ، 
 رحیل، شاکر، محمدحکیم، ناهید سرمد، نوریه، حمیده، تورپیکی، خورشید مندوزی و...

 یهان لهسنگ شده است.قادرطاهری. همچنان درهخش موسیقی چند آهنگی ازاحمدظاهرهوسیلۀ عارف ک :امورعکاسی 
 

 فلم عشق من ميهن من:
 وپرودیوسرتوریالی شفق، :سناریست وکارگردان 
 سلیمان علم، :فلمهردار 

نقش آفرینان: اهراهیم طغیان، عادله ادیم، اکرم خرمی، فتح هللا پرند، ذکیه داماچ، موسی رادمنش، عارف الدین، رحیم 
 هللا، تیمورحکمتیار، صفورآهنخیل، محب زاده و...

 
  فلم گامهای استوار:

 توریالی شفق، فلمهردار محمود نوری :سناریست وکارگردان
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 6تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هازیگران: اهراهیم طغیان ، عادله ادیم ، عاقله ، خرمی، فتح هللا پرند، ذلگی، تیمور، یاسین خموش، شارق، رحیم 
 هللا، موسی رادمنش ودیگران.

 
 ض محمد )گلستان فلم (،هه سرمایه گذاری حاجی فی 1358سال تولید  :555فلم خانۀ 

 مهدی دعاگوی، :سناریست وکارگردان 
فلمهردار انجنیرلطیف، نقش آفرینان: فرید فیض، عاقله، سیما، اهراهیم طغیان، اهراهیم عارفی، ذکیه داماچ، گلهن،  

 عارف الدین ، محمد جان گورن، شاه محمود شارق وعده ئی دیگر.
 

 ، 1359سال تولید  فلم اخترمسخره:
عظم رهنورد زریاب، سناریست وکارگردان انجنیرلطیف، فلمهردار وحیدهللا رمق، اجراکنندگان نقش ها: ا :نویسنده

 فقیرنهی، ناصرعزیز، هصیره خاطر، اهراهیم طغیان ودیگران.
 

 136۰سال تولید  فلم دهکده ها بيدارميشوند:
 عهدالخالق علیل، :سناریست وکارگردان 
 قاسم، هی و قدیررشیدی، صداهردارعهدالرحمن صفتی وصدیق امین زی، منتاژ طاهرمح :فلمهردار 
 اجرای نقش ها: قادرفرخ، ناصرعزیز، نغمه، منگل، نجیب سلطانی وعزیزهللا هدف. در 

 
 ، 1361فلم وموس فیلم اتحادشوروی، سال تولید  فیلم مشترک افغان فلم تابستان داغ کابل:

: وحیدهللا رمق وتوریالی غشتلی، نقش آفرینان: سناریست وکارگردانان: ولی لطیفی وعلی همرایف، فلمهرداران
 قادرفرخ، ولی تالش وهمایون پائیز، چاپ وپروسس استدیوی اتحادشوروی.

 
 ، سناریست وکارگردان انجنیرلطیف،1363سال تولید  فلم فرار:

 کام.قادرطاهری، مکیاژرحنان زملاير، منتاژرحکیم مرزی، صداگذاری عهدالرحیم صفتی، آهنگ ازشاد :فلمهردار 
هازیگران: ناصرعزیز، فریما، انوررضازاده، معرفت شاه، خورشید، ولی تالش، شکیال، عادله ادیم، سالم سنگی، 

 اسدهللا آرام، حشمت فنایی، عارف الدین، عثمان علیم، کریم نایل وهمایون پائیز.
 

 ، 1365سال تولید  فلم پرنده های مهاجر:
 انجنیر لطیف، فلمهردار قادرطاهری،  :سناریست وکارگردان

 عثمان علیم،  :مکیاژر
 عهدالرحمن صفتی، منتاژور حکیم مرزی، :صداگذاری

فرخ، نعمت آرش، زرغونه آرام، واسع  هنرپیشگان: اسدهللا آرام، ناصر عزیز، عادله ادیم، صهورتوفان، قادر 
 صمدی، کریم تنویرودیگران.

 
 حماسۀ عشق: فلم

 انجنیرلطیف ، فلمهردار وحیدهللا رمق،  :کارگردان سناریست و 
 عثمان علیم، صداهردار نورهللا ملتفت، :آرت دایرکتر

 حکیم مرزی،  :منتاژور 
 گل سرخ، هازیگران: :موزیک آرکستر

خ توفان، کریم تنویر، قادرفر رحمانی، صهو نعمت آرش، صاهره، اسدهللا آرام، حهیب ذلگی ، ولی تالش، اسدر
 وزرغونه آرام.

 
 ،1364سال تولید  فلم صبورسرباز:

 انجنیرلطیف :سناریست وکارگردان 
 قادرطاهری هدستیاری احمد نصیررزمی، :فلمهردار 
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 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 قدیررشیدی،  :منتاژور 
هنرپیشگان: سالم سنگی، صهورتوفان، اهراهیم طغیان، ناصرعزیز، جانمحمد حیدری، عادله ادیم، خورشید، واسع 

 یگران. آهنگ از وحید صاهری.صمدی، عثمان علیم ود
 

 ،1363سال تولید،  فلم بهارميشود:
 ولی لطیفی،  رفیق یحیایی و دوکتور :کارگردانان سناریست و 

 زلمی رزمی، :مشاورسیاسی
 فلمهرداران: وحیدهللا رمق وقادرطاهری، 
 حکیم مرزی، :منتاژور 
 ظاهرهویدا ههمکاری آرکسترگل سرخ، امورتهیه میراهوهکرعاطف،  :آهنگساز 

 حنان زملاير. :ژرمکیا
محمد نگهت، عهید  وزیر هازیگران: ولی لطیفی، رفیق یحیایی، زلمی رزمی، کریمه نایل، شکیال، ولی تالش، استاد
 دیگران. و ورکزی، جان محمد حیدری، فرید فیض، حاجی محمد کامران، واسع کارگر، عظیم کارگر

 
 فلم فرجام:

 سعید ورکزی،  :سناریست و کارگردان 
 ن زی،صدیق امی :فلمهردار

 رشیدی ، قدیر :منتاژور 
هازیگران: ولی تالش، عهید هکتاش، همایون پائیز، امین رحیمی، معرفت شاه، مرتضی هایقرا، قیام، خورشید، هما  

 مستمندی، حنان زملاير و...
 

 ، 1365سال تولید  فلم مسافر:
 رفیق یحیایی،  دوکتور :نویسندۀ داستان

 رویگر، هشیر :سناریست
 سعید ورکزی،  :کارگردان 
 زلمی رزمی، :رودکشن مینجرپ
 فلمهرداران: قادرطاهری وسید موجود حسینی،  

 نصیررزمی وعلی. :دستیار فیلمهردار
دراجرای نقش ها: نصیرالقاص، هما مستمندی، امین رحیمی، فتح هللا پرند، فقیرقویدل، راهعه مستمندی، عظیم جسور، 

  تاج زی ودیگران. آهنگ از رحیم مهریار.عارف الدین، موسی رادمنش،سیداحسان سنگ شکن ، محراب، اسدهللا
 

 
 ، 1363سال تولید  فلم مردهاره قول اس:

 اکرم عثمان،  :نویسندۀ داستان
 الهراتوار سلطان استالفی وخواجه احمدشاه. کارگردان سعید ورکزی، چاپ و سناریست و

 فضل احمد مایل ودیگران.هازیگران: سعید ورکزی، عادله ادیم، ولی تالش، اکرم خرمی، امین رحیمی، خورشید، 
 

 فلم سفر:
 سعید ورکزی هدستیاری موسی رادمنش :سناریست وکارگردان 
 طاهری،  قادر :فلمهردار 

 رشیدی،  قدیر :منتاژور
 اهوهکر عاطف،  :پرودکشن مینجر

 هنرپیشگان: سعید ورکزی، فریده همراه، فتح هللا پرند، امین رحیمی، احسان سنگ شکن، محراب و...
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 6تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  فلم خاکستر:
 سعید ورکزی، :ت وکارگردانسناری

 قادر طاهری ، :فلمهردار 
 قدیررشیدی، :منتاژور 
 میراهوهکرعاطف. :پرودکشن مینجر 

 هازیگران: عهدهللا صمدی، هما مستمندی، امین رحیمی، واسع صمدی، شریف خیرخواه، محراب و...
 

 :فلم زمين
 جالل پیروز، :سناریست وکارگردان 
 وحیدهللا رمق، :فلمهردار 
 زلمی رزمی، مینجر :پرودکشن 
الهراتوار: سلطان استالفی وخواجه احمدشاه ، منتاژ: طاهرمحهی وقدیررشیدی، صداهردار: عهدالرحمن صفتی  چاپ و 

 وقاسم.
 هنرپیشگان: قادرفرخ، فتح هللا پرند ودیگران. 
 

  فلم شکست محاصره:
 هشیررویگر، :سناریست

 فقیرنهی، :کارگردان 
 وحیدهللا رمق. :فیلمهردار 

سالم سنگی، ناصرعزیز، قادرفرخ، عزیزهللا هدف، موسی رادمنش، اسدهللا تاج زی، شکیال،  دراجرای نقش ها:
 جانمحمد حیدری و...

 
  پا: فلم رد

 عظیم جسور،  :سناریست
 فقیرنهی، :کارگردان

 سید موجود حسینی، :فلمهردار 
 قدیررشیدی. :منتاژور 

 درنقش ها: قادرفرخ، فرید فیض، فریده همراه، محمود هاشمی.
 

 ، 1367سال تولید  با :فلم با
 جانمحمد حیدری، :سناریست وکارگردان

 نورهاشم اهیر، :فلمهردار 
 مینجرمحسنی، :پرودکشن 
 حکیم مرزی. :منتاژور 

دراجرای نقش ها: جانمحمد پالر، سالم سنگی، اهراهیم طغیان، ، عارف الدین، حاجی محمد کامران، همایون پائیز، 
 ولی تالش، ف. فضلی، اسدهللا آرام و...

 
سناریست احد ژوند و واحد نظری، کارگردان واحد نظری، فلمهردار قادرطاهری، صداگذار نورهللا  فلم آرمان:

 ملتفت، منتاژور قدیررشیدی، موزیک شادکام، پرودکشن مینجر اهوهکرعاطف.
فخری، هنرپیشگان: عهدهللا صمدی، عادله ادیم، فرید فیض، جانمحمد پالر، عارف پتنگ، مرتضی هایقرا، زلیخا 

 شارق و...
 

  فلم لحظه ها:
 واحد نظری،  :کارگردان
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 قد یررشیدی،  :منتاژور
 امین زی. :فلمهردار

 نقش آفرینان: قادرفرخ، عزیزهللا هدف، عهدهللا صمدی، سایره اعظم، وکیل نیکهین ودیگران.
 

 داستانی ازجالل آل احمد،  فلم سايه:
 صدیق هرمک،  :فلمنامه نویس

 دار نورهاشم اهیر.نصیرالقاص، فیلمهر :کارگردان
 دراجرای نقش ها: یاسمین یارمل، جمیل کریم پور، لطیف همدرد وطفل خرد سال ) عمر(.

 
، فلمنامه از معروف قیام، کارگردان موسی رادمنش، فلمهردار نورهاشم اهیر، چاپ 137۰سال تولید  فلم اراده:

 از شادکام و وجیهه رستگار. والهراتوار سلطان استالفی و ناصرهاقر، صداگذار قاسم کریمی، آهنگ
هنرپیشگان: قادرفرخ، اکرم خرمی، فنایی، ف عهادی، موسی رادمنش، معروف قیام، خورشید، شریف، خیرخواه 

 و...
 

 کارگردان احد ژوند، فلمهردار نورهاشم اهیر. ، سناریست و137۰سال تولید  فلم سرگردان کوچه ها:
 دیگران. نگل واجراکنندۀ نقش ها: حشمت فنایی، سویتا، شیری

 
 سناریست وکارگردان واحد نظری. فيلم دکوندی زوی:

 دراجرای نقش ها: عزیزهللا هدف، قادرفرخ، فقیرنهی، صمدی ودیگران
 

 :تيکاولين دسکو
هنام شهر غلغله در چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو ساخته شد. دومین  195۰اولین دسکوتیک در افغانستان در سال 

هود که در چهاراهی تره عهاس خان ساخته شده هود. در کنار دسکوتیکها  “ده های مهاجردسکوتیک پرن„دسکوتیک 
رستورانتهای ساخته شد که دختران و مردان مشترک در آنجا نان صرف می کردند . گارسونهای آنرا اکثراً زنان 

 تشکیل می داد.

 

FIRST AFGHAN MOVIE مانند عقاب"Like Eagles"  
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