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 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

  
  

  ۲۸/۱۲/۲۰۱۸                                            الحق ببرک زی ځدراڼ                           کوال: سراج لی
 

 د جګړې ځناور

The Beast of war 

 یوه دکلیزې په اړه  يمشتڅلوېیرغل شوروي اتحاد  فغانستان دپر ا

.جنګې فلم یادونه یک ډرامټ ، سینمایي،امریکایي بیسارې  

په  جګړهد خپلواکۍ جهاد او د افغانانو په وړاندې  پوځي یرغلد فلم د پخوانۍ شوروي اتحاد په نامه  د جګړې ځناور

اګانو کې نندارې ته سترو سینم د نړۍ پهځل  په لومړۍدا فلم کلونو کې  ۱۹۸۸په . انځور کړی دهښه توګه  یرهډ

سینماګانو کې په لیا ااو استر، اسیا اروپا ډیر د امریکا،څخه میاشتو څلور فلم د دریو د جګړې ځناور . ېوړاندې شو

. دغه ډکې وه د نندارچیانو د سینما هر ټایم به ښودل کیدو، په هر سینما کېدا فلم کله چې . وه ېنندارې ته کیښودل شو

د  .پلورل کیږيکې  هانټرنیټ کې د ډې وي ډې په بڼاو په  ټلویزیونو کې خپریږي یېاروپاکله په  له نافلم اوس هم ک

شوي دی. چمتو کې یوډستوفلم کولمبیا پیکچر  کا هالیووډیامر ر فلم دجګړې ځناو  

جګړې  کال کې د ۱۹۹۸ی. په د  William Mastrosimone ښاغلۍ فلم داستان لیکوال  The Beast of war د

 . جایزه هم ګټلي دهCleveland International Festival  کې فستیوالفلم نړیوال  کلفلنډځناور فلم د 

او زغرولو  ود ټانکسور پوځ اتحاد ل کې پر یوه پښتون مېشي کلي باندې د شوروي فلم داستان د افغانستان په سوی د

. بنسټ جوړ شوي دی پربرید لښکر ه یود ځواکونو   

مایي هنري سینښه ښه نور ډیر  ده. سر ته رسولي دي Kevin Reynoldsاو ډایرکټري چارې  يپروډیوسرد فلم 

  Robin Hood ,The Count of Monte Cristo “ Waterwordکړي دي، لکه  فلمونه جوړ

جګړې ځناور په فلم کې د هالیووډ  د. ي پیژندل شوي دییو فلمونو یو نامتو او وتلي ستورګرانب د د هالیووډنوموي 

 .هنري رول لوبولي دی اکټورانوبریالیو د نړیوالي سینما او  ونوموتي لوبغاړ ،څېرومشهور نورو ډیرو 

غیرتي  سرښندتې، ایماني، ،ونهجګړې واقعیت خپلواکۍ د انود افغان ، څویوه هڅه کړيفلم کې  په دې فلم پرودسرد 

داسي سره  ته په کتو خاورې سره د مینې احساس خپلي مورنۍ او مسوولیتساتلوو د خپل پالرنۍ هیواد د ا جذبې

په فلم داستان ناور د جګړې ځ .وه روانههمداسي  په ریښتني توګهلکه څنګه دا جګړه  ،شوي دی او انځور يشوښوول 

کمپنۍ  فلمونود هالیووډ که  .ور ويحاالت انځ هوالاو نا انډ ستونزمن جګړې د خپلواکۍ د افغان جهاد اوافغانستان کې 

ي همدا د جګړې ځناور فلم ې یو جنګي فلمونه جوړکړي وي،ه عالده، ګرانبیال فوق ،، پیژندل شوينوموتيمشهور لس 

حماسي عالده ال فوقیو د جګړه خپلواکۍ څو د افغانانو د  نه و، بریالي شوې بل هیڅ څوک په دېدې مخکې  تردی، 

  کړي.نندارې ته وړاندې  ډولبیساري  داسيپه بڼه کې په جوړولو  فلمجنګي 
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 هچې څنګه یو ،ننداره چی ته ښیيفلم  یو فلم دی.جګړې ضد  فلم ددا  ،اور فلم ته ښه ځیر شيکه سړي د جګړې ځن

. پریکړې کوي پوچ او بې مانا ولڅه ډ شرایطو کې ډیرو سختو په جګړیزوڅېره ځناوره منفي  او ه، مضرهبد  

 ٬٬ جنګې فلمونه لکهونکي  ویره ،ړيخونډیر ګرنبیه، وتلي، ، نامتوخورا  ، مشهور،کېنړۍ په  سینماد هالیووډ 

Apocalxpse Now “ Platoon “ ي.جوړ کړی د ٬٬  

 عالي وډیرله او  ګټګوريګرانبیو کچ د همدې لوړې نړیوال پر  جګړې ځناور فلمیا د The Best of War Film  د

 فلمونو څخه شمېرل کیږي. جنګي په زړپورې نیکي تخ

 یوه پوځ دسور یرغلګر وسله وال اتحاد شوروي  پخوانۍنستان په سوېل کې د افغاد کیسه فلم  دپه نامه ناور جګړې ځد 

T /55  له د جګړې په ډګر کې ټانک  او دغه بې الرې کیږيڅخه له قطعي  ټانک چې د خپلکوم  ټانکډوله

همدې روسي . خامخ کیږيسره م برخلیکسنایي یاستغیر معمولي او ډک  ویرې، له ډکهیجانه د ، ډکوو حیرانتیا

واړه  هپینځ د هغه او همدې ټانک یه پرفلم تر پا .نوم ورکول کیږيور ځناد  د افغان مجاهدینو له لوري ټانک ته

افغان مجاهدینو او د شورویانو  فلم د دا. فلم کې خورا مهم رول لوبوي دې هټانک پ څرخیږي. دغهراباندې  ټانکستانو

نړیوال  اتحادد شوروي ننداره چی ته  مفل ا. دته وړاندې کوي ور ننداره چیانوانځریښتني  یوبې رحمه جګړې 

ځانګړتیاوې ځانګړي  ولنېټاسالمي  افغانيلرغوني  یوې دودیزه او د ونهخوباو  او هژمونیستي پالنونهامپریالیستي 

په ړي سینمایي هنري استعداد او بریالیتوب کې د ډایریکټر ځانګ . په دغه فلموړاندې کويزه توګه پرتلېنندارې ته په 

نا  سور پوځ او شوروي اتحاد انوپه جوړښت کې د افغانجوړونکی د فلم فلم جګړې ځناور د چې ، کیږيلیدل دې کې 

 شیبو کې وله هیجانه ډکنندارچیانو ته  کې د سینما پر پرده ریښتني بڼه او جګړه په ډیر ښهخونړې بې رحمه او وله ډن

  .يانځور و

په  ټول روسي سرتېرې په فلم کې ده، چېهم ځانګړنه او یوه ډیره ښه پریکړه دا ځانګړي بله یکټر یوه ډایرفلم  د

فلم  په دې ماناله مورنۍ ژبه پښتو خبرې کوی. خپ په ژبه خبرې کوي او افغان آزادي غوښتونکی جنګیالي انګریزې

کاورول شوي دي.انګلیسي او پښتو کې دوه ژبې   

پر نړیوال کچ  اصول اومهم پښتونوالۍ د پښتو او  د افغانانو تر ټولو مهم اړخ او سهکېمرکزي  د جګړې ځناور فلم

ارزښتونه  ملي نورمونه او دا جوړوي. و موضوعه اخیستلیا پنا ننواتي میلمستیا، بدل او دلکه  کانسپټونه پیژندل شوي

عالي ډیره دا ارزښتونه  کېونو ان د دښمن په سترګه او فکر ټولنې خورا مهم ارزښتونه دي،دودیزه فغاني ا زموږ د

د فلم  ي.شوي د کړل ځای کې بڼهښکلې او لنډه  ارزښتونه په ډیره عاليدا بریښي. په دې فلم کې  او پرمختلليمتمدنه 

او ه ښه انو ته په ډیریچه نندارهم  کړنې انهظالم خونړییره او څوحشي ځناوره پوځ  سور د په فلم کېډایریکټر 

په  او کورونه ورانوي، کليد دوی . ورښیي. فلم دا هم ښیې چې روسیان څنګه د افغانانو د وینو تږې دي توګهروښانه 

.وژنېپه ډله ییزه ټوګه  واړه او زاړهوال یکل بې ګناهډیره بې رحمي سره   

مجاهد رول  افغاندروند  یوه میړنۍ په نامه د تاج دپه دې فلم کې  ی، دید Steven Bauer لوبغاړید فلم اصلې 

دوو نورو نوموتې په  ډود هالیوستیون به ور . په پښتو ژبه خبرې کوي په رول کېج ستیون به ور د تا . ښاغلیلوبوي

بریالي ي شوي پیژندله په فلمونو کې یو پر نړیوال کچ د هالیووډ دی. دیلوبدلي ځلیدلي او ډیر ښه عالي فلمونو کې 

دی، د بیلګې په ډول د هغه  یستور شوي غوره نوموتيمشهور کې لوبولو په منفي رول فلمونو  دنوموړۍ  او هدره څې

 . ډیر عالي لوبوي خپل مثبت رولدی  فلم کې د جګړې ځناور ( Scarface, Thief Of Hearts ) مشهور فلمونه

جنرال داسکال رول روسي د  ی، دید Georg Dzunda قومدندان د ټانک ر فلم بل ښه تکړه لوبغاړیړې ځناوجګد 

 رولقوماندان  سادیست خونخوره یو او ان د لیونتوب تر کچې لم، بې رحمهیوه ډیر ظد دی په دې فلم کې  لوبوي.
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په خپل رول کې او  لوبغاړی دی. دی په دې فلم بریالیوتلي  یو سینما هم د هالیووډ . د ټانک قوماندان ګیورګلوبوي

د ځان دی په فلم کې . بالکل بد راځيد فلم ننداره چیانو د خپلو ناوړه ظالمانه کړنو له امله  چې دی ي،دومره ښه لوبیږ

په دې غواړي مه نړیواله جګړه کې برخه واخلي، دی په دویڅو  ،مجبوره وهاته کلن وه، ی کله چې دپه هکه وایي، 

 .پیژنيوڅېر ورپه  ه ډیر تجربکاره جنګي قوماندانسرتیرو ته د یو ملګروټانک  خپلد ځان خبرو 

 کیږي،سوځول  او لورڅې په بنسټیز ډولولنه یوه ټیرغل له امله  د اتحاد شوروي پخوانۍ دڅنګه فلم دا هم ښیي چې 

توپونه، ، قواوې يڅنګه د روسي زغروال کیږي.لمنځ وړل او نورمونه لرغوني ارزښتونه ولنیز ټټولنه کې یوه څنګه په 

لم کې د طبیعت د ښکال په دې ف .عت ښکال او چاپیلایر لمنځه وړيیطبښکلې د  د افغانستانشوبلې او مخربي وسلې 

  ول کیږي.وښ هم غرونههسک هسک  ، لوې لوې دښتې اوښوول کیږيهم  منظرې عجیبی

چمتو شوي  کې بڼهوري په زړه پډیره ځانګړې په لخوا   Von Mark Ishamدموزیک  ښکليزړه وړنکي فلم  دې د

زما .  لري ډیره ښه همږغۍسره  فضاشپې او ي ناروښد نو او وانځور د فلم له غیر معمولي شیبو،د فلم موزیک دی. 

  .دیحیرانوکي شهکار هنري او کمپنۍ یو ډیر ستر پیکچیر کولمبیا  د هالیووډفلم  غهد ه اند،پ

کړو، افغان جنګیالیو هڅه کوله د ویرغل  اتحاد پر افغانستان پوځي کلونو کې کله چې پخوانۍ شورويپه نولسوه اتیایمو 

افغان جهاد په پیل کې . د د یرغلګر دښمن د پر مختللي وسلو په وړاندې وجنګیږيسره  خپلو محدود پوځې وسایلو سره

په  جهاد په الس کیدې. د السبه  سیمېنیول شوې  نه وه.شوي  وسلو سمبالپه  افغان جنګیالي سیمو کې په کلیوالي

کومي انګلیس د جګړې له مهاله د افغان او وسلې او تورې زړې  کې ونوپه الس افغان مجاهدینونو کې د لومړیو کلو

.شتون درلود وې شوې يدوی په کورنو کې ساتل چې  

په نامه یو جنګې د جګړې ځناور په اړه  لواکۍخپ جهاد اود افغانستان کې ایاالتو  په متحدوکال کې د امریکا  ۱۹۸۸په 

 فلم اد .مونو انځور ويظالوحشي پوځې تېرې، جنګې جنایات او  شوروي اتحاد د په افغانستان کې دا فلم. وفلم جوړ ش

یم کال ښیې.د اشغال دود پخوانۍ شوروي اتحاد  په افغانستان کې  

د  د سرو لښکروشوروي اتحاد  دیوه پښتون میشې کلي باندې په کې د افغانستان په سویل کې  ونولک ۱۹۸۱دا فلم په 

د  جنګیالي وژنې. نارینهپه تیره بیا  کې ټول وژنې تر سره کوي، کلې برید ښیي. روسې پوځیان په لښکره ټانکونو یو

مهال یو افغان  . د همدې جګړې پرکوي ونهتیږو او لرګیو برید د د ځان دفاع لپاره پر روسي ټانکونوکلي ښځې 

 ټانک اور روسي مولوتف کوکتل بوتل ګذار وکړي. دباندې یو روسي ټانک پر  څو جنګیالی په دې بریالي کیږی،

څو د نورو  ،سزا ورکويسخته  و له کبلهکول ته د بریدبریدګر مجاهد همدې  غواړيقوماندان ظالم د ټانک  .اخلې

، بې رحمه، ظالمیو ډیر مستبد، ټانک  د ، دیداسکال دیان نوم د ټانک قومدپه فلم کې وي.  کړيهم و مخنوي توبرید

خپل داسکال  د ټانک قوماندان. وژل هیڅ مانا نه لريد انسان ده ته وماندان دی. ق Psychopath ۍخپلسر سرتمبه او

پر د ټانک زنځیر ته ور څېرمه نیول شوې دغه ه نامه امر کوي، څو پکونستانتین د سرتېرې ته  ټکړه او پوهه یوه

زړه نا زړه د خپل ، د ټانک دریورکونستانتین خیږوي. ر وټانک و بې وسلې او بې دفاع مجاهد باندېپروت، ځمکه 

 لهد ټانک قوماندان  سمدستۍ باندې پوهیږي اوقوماندان د کونستانتین په زړه نا زړه توب ، قوماندان امر پلې کوي

دوی  ،وځې له کلي وسله وال پوځیانکله چې د شوروي . اخلي او بل سرتېری ته ورکوي د ټانک دریوريکونستانتین 

 دکلیوال شوي پاتې ژوندي وي .څو غورځ د کلي کوهیانو ته د سیاتید زهرجن توکې ورته اور اچوي او  کورنو يکلد 

د  هممهاله راګرځي، بیرتهله کلي روسي ټانکونو لښکر کله چې د ځښلو له امله ووژل شي. د  کوهی د ځښاک اوبو

وي سیمې په لوري حرکت کوي او په هماغه سیمه یژندل شاو ناپ یو نامالومد قطعي څخه یو ټانک بیلیږی او له ټانک 

  .بند پاتي کیږي کې
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کلي د ژوندي پاتې شویو  يبرابر کړل شوسره سوځول شوي او له خاورو ایرو ،شوي وراند همدې  دغه ټانک

. واخلي ېتیریوسي او خپل بدل ټانک لمنځه کیږي، څو  تعقیب ورېجنګیالیو له لاو  ځوانانو  

د  ترمنځ حاالت خړپړیږي او د دوی ترمنځ اړیکې یا کونستانتین په همدې بهیر کې د ټانک قوماندان او د سرتېرې

 رملګري صمد د جاسوسۍ په تو کونستانتیند کله چې د ټانک قوماندان ترینګلتیا شدت مومي. ورسته له هغه اړیکو 

یوې اتحاد د شوروي د دې نا قانونه کړنې له امله  ماندانخپل قو کونستانتینسرتېری  .ي او بیا بې ګناه وژل کیږينوتو

لو دوو نورو سرتېرو ته د ټانک قوماندان خپکي. یلهم ګواښ کوي او د دې پیښې راپور درولو وجنګي محکمې ته د 

، توپک ترینه لنده دا چې د هغه السونه تړل کیږي وسلې کړۍ. بې ونیسۍ او کونستانتینزور  څو د وسلو پهامر کوي، 

په الس  يمجاهدینو ته الس تړلکونستانتین  .د دښمن په سیمه کې پریښودل کیږياخیستل کیږي او د وژل کیدو لپاره 

 کلیوالي ښځې پر الس تړلي که چېمومي. په همدې حالت کې  کونستانتین کلیوالي ښځې پښتنېد کلي . يورځ

غوښتلو هیله  هانانو څخه د پنااو د افغپورته کوي غږ  د ننواتې ناببره کونستانتین. ږو وارونه کويکونستانتین باندې د تې

وایې  ي،غږ کورارسیږي او  افغان جنګیالي له قهر او غوسي ډکتازه رسیدلي ځیني  د پیښې ځاي ته مهالهمکوي. 

د ټولو  اتېوایي ننوبیا تاج محمد خان  او د افغان جنګیالیو مشر نګیری افغان مجاهدیسپ یو اره دی.ننواتي د افغانانو لپ

مسلمان  خاوند ارادېایمان او د قوي  د یو ریښتني، صادق، په فلم کې خان تاج محمدانسانانو لپاره دی. ننواتي کوئ. 

د همدې  تاج .کې ترسره کويپه چوکاټ  کړه وړه د افغانیت او اسالمیت د اصولو . دی خپل ټولافغان رول لوبوي

  دی ملګري کیږي.په اسارت کې د افغانانو چې سره  کونستانتین سرتیرېروسي دښمن  یرغلګر

کړه وړه او د د پښتنو دود او دستور  پرمهالد شطرنج د لوبې څخه  افغان ملګري صمدله وړاندې د خپل  کونستانتین

کړي، دی یو ښه کې لوړې زده کړي اتحاد . صمد په شوروي زده کړي وه نورمونه و ځینياصولپښتونوالۍ پښتو او 

 مهم کوډکسونهدرې زت او غیرت د عپښتونوالي  پښتنو د صمده د له کونستانتین افغان دی. موتقد هیواد پال مسلمان

غږ  په پښتنو کې د ننواتېته وایي کله چې کونستانتین  ، صمدوه، لومړۍ میلمستیا، دویم بدل او دریم ننواتېزده کړي 

د خوندیتوب لپاره پناه ورکول ده ته غږ وکړي،  د ننواتې څوک چې هر .ننواتي وکړي ره کیږي،پښتانه مجبو ،وشي

هو  ،؟ صمد وایيلپاره ده  ټولو ننواتي ددا ، آیا وایي کونستانتین بیا پوښتنه کوي ،کیږيساتنه هم  هغه د سر کیږي او د

 ،لپاره دهټولو د  ،هو ،وایيبیا  ، صمدلپاره ده؟دښمن د ان ، ننواتې ، کونستانتین بیا پوښتنه کويلپاره ده ټولود 

په ننواتې ته  ي، زه تاوړي ک د بدل اخیستلو لوړه ، کله چې زه ستا ورور ووژنم او تاکونستانتین، بیا پوښتنه کوي

وکړم، تا ته  د ستا د سر ساتنه چې تا ته پناه درکړم اویم  ورزه مجب ته ننواتې کوې ؟ صمد ځواب ورکوي، هو درشم،

یوې متمدنې ټولنې  ی ډول ددا خو په فوق العاده او حیرانونک ،وایي سر ښوروي او کونستانتین ،اوبه او ډوډۍ درکړم

. ته کور ودان هم زده کوي . صمد ورسوچ دی، ان د نننۍ تمدنه هم لوړ او پرمختللي فکر دی  

نو غواړي د افغان مجاهدی امله له دې سخته کرکه لري اوله هغه څخه نو له امله د خپل قوماندان د ناړو کړکونستانتین 

او د  پل اسارت کې د افغانانو د میلمه پالنېخکله چې کونستانتین په مرسته وکړي. سره د ټانک په لمنځه وړلو کې 

ټانک د افغان مجاهدینو  روسي دغه څو ا پریکړه کوي،له ځانه سره د ، دینواتې کولو احساس په افغانانو کې ووینين

سره له ډیرو ستونزو او افغان جنګیالي ټانک  کونستانتین، تاج. کله چې لمنځه یوسي او غواړي يکړ ه تعقیبپه ګډ سره

وګه ټبې رحمه په همدلته  په سړه سینه او يواني د ټانک ملګرپخ خپلپه ځای د دې  کونستانتین سره لمنځه یوسي.

د  کونستانتین ږدي چې الړ شي.پریبښي او دی خپل ملګري  له ده سره کړي وه.همداسي دوی څنګه چې وژنې لکه و

سره د دې  ښځېخبره  ناي یو شمیر کوي. د کل هم هیلهاو ننواتې کولو  د بدل نه اخیستلوڅخه دینو یو افغان متحخپلو نو

ونیسې او ووژنې. د ټانک دوه نور  را مهالد ټېښتې پر قوماندان داسکال  څو د ټانک په دې بریالی کیږي، بښني

سره او  وي موسکاامړ له چې په ناببره توګه د کلي ښځې دکاو کمینسکي په تیښته بریالي کیږي. کولونیکوف  سرتېرې

نیفورم وا پوځي ااندان جامي یانک قومل شوي ټاو تاج ته د وژکونستانتین  څرګندې شي.را  اخیستل شوي بدل سره

وایې ولې ؟  غږ لوړ اوغه چې په، تاج واچويور  
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ته سره د  هیلکوپتريروسي  یوې تازه مرستي ته راسیدليکونستانتین ې سرتېرخو خبره له خبرې تیره وي، مهال  دا

بیرته کونستانتین  ډالۍکړی وه.توګه په  یادګارد هغه ته  دچې تاج محم کوم، وه توپک سره ورخیږيی د مقاومت افغان

. ته ځي اتحاد شورويهیواد خپل   

ې الندې عمل دقومانتر خپل ضمیر ، هغه تل دنه وي الندې خپل ظالم ټانک قوماندان تر امرد  کونستانتین سرتیرې

له ځانه سره  او تردیدونه لري. دی ونها او مفهوم باندې شکجګړې په ماند  تل په خپلو فکرونو کې د شوروي. دی کوي

ي، ولې کو له ځانه پوښتنې او دی راغلي ان تهچټلې جګړې لپاره افغانست او بې رحمه ډول ظالمانه، اد ولې دی وایې،

کله چې ده ته پته  .ودریږي اوس په کومه خوا کېی دلته څه کوي او ؟ دته لیږلي دی هیواد ماسکو دې لرې پردي

 افغانستان ته وایې،ن ټانک قوماندا فلم په پای کې کونستانتین خپل د د. دي دې جګړه کې افغانان په حقهچې په  ،ولګیده

افغانستان دی، چا داسي فکر د  .اره جنګیدللپجرمنانو په وړاندې د خپلواکي  چیرته چې روسان دګراد نه دی، ستالین

چې دوی پر موږ په دویمه نړیواله جګړه کې تر څنګه لکه کوو،  ونهظالم موږ دلته د جرمنانو په څیر به ، دا ځلکولو

   ګړې ځناور فلم همدلته پاي ته رسیږي.جد  څنګه ګټې ؟ تاسو دا جګړهې زه غواړم تاسو ووینم، چ. سره کړل

پیل   The Young Britisch Soldierپه نامه د شعر د Rudyard Kiplings  د جګړې ځناور فلم د انګریزي شاعر

 . پای ته رسومکې په څو بیتونو  همدې شعرد لیکنه پله کیږي، زه خ

When you re wounded and left on Afghanistan s plainns  

And the women come out cut up what remains 

Jest roll to rifle and blow out your brains  

An go your God like a soldier    Go go to like a soldier 

 پای 
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