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 Arts & Music  موسيقی ھنر و

  
  له پيشرو خپرونې 

٢١.٠٣.٠٩  
  

  په طبقاتي ټولنه کې 
  ھنر د واکمنې طبقې په خدمت کې وي

 
  
 د بيوزلې سيمې ميليونر  ياSlumdog Millionaire.  کال د اسکار جايزې ورکړل شوې٢٠٠٩د 

د بيوزلې سيمې ميليونر يو تفريحي فلم دی چې په . ھغه فلم و چې تر ټولو زيات اته اسکاره يې وګټل
فلم د يوه ھندي ځوان پر ژوند څرخيږي چې په يوې تلويزيوني مسابقې .  کال کې جوړ شوی٢٠٠٨

سره د ) لتيکا(او ملګرې ) سليم(دغه ځوان چې جمال نوميږي، له خپل ورور . کې ميليونر کيږي
د فلم په ځينو برخو کې د ھغې بيوزلۍ انځور ھم ښکاره . ممبی په يوې بيوزلې سيمې کې اوسيږي

د بيوزلې سيمې . شوی چې د ھند زياتره سيمې ورسره مخامخ دي، خو دا د فلم اصلي موضوع نه ده
او ننداره چيان پر ھغې ميليونر د ډايرکټر لخوا ھڅه شوې چې د فلم تفريحي بڼه برجسته شي 

  .موضوع تمرکز وکړي چې جمال څرنګه له بيوزلي ھلک څخه په يوه ميليونر بدليږي
) چې لومړنۍ برخه، چې دويمه برخه (Che Part Two او Che Part One کال کې د ٢٠٠٨په 

 Cheدغه دواړه فلمونه د کيوبا د انقالب د ځالنده څيرې . په نوم دوه فلمونه ھم جوړ شول
Guevara) د دغو دواړو فلمونو ډايرکټر د نړۍ مشھور . پر ژوندانه جوړ شوي) چې ګوارا

ِد چې ګوارا په رول کې مشھور لوبغاړي بنيشيو ډل ټورو کار کړی . ِډايرکټر سټيون سوډربرګ دی ِ
 فلم لومړنۍ برخه د کيوبا Che Part Oneد . چې تر زياته حده چې ګوارا ته ورته والی لري

په دغه فلم کې چې ګوارا د فيدل او راول کاسترو تر څنګ په سيرامائسترا . انګړې شوېانقالب ته ځ
فلم ھاوانا . کې د باتيستا حکومت پر ضد خپله جګړه پيل کوي او له درې خواو ھاوانا محاصره کوي

د چې فلم دويمه برخه له کيوبا څخه . ته د چې ګوارا تر مشرۍ الندې ډلې پر حرکت پای ته رسيږي
يويا ته د چې ګوارا پر تګ او ھلته د چريکانو د ډلې پر جوړولو او بيا د ھغه پر قھرمانانه مړينې بول

دغو دواړو فلمونو د چې ګوارا پر ژوند د جوړو شويو فلمونو تر ټولو واقعي انځور . پای ته رسيږي
  .وړاندې کړی دی

.  ھم د ھغوی په الس کې ويپه طبقاتي ټولنو کې چې ھر څه د واکمنو طبقاتو په الس کې وي، ھنر
د دې لپاره چې واکمنې طبقې د ولسونو پام د ھغوی له ستونزو او کړاونو څخه بلې خوا ته واړوي، 

په اوسنۍ نړۍ کې د دې کار لپاره تر ټولو موثره وسيله د فلمونو . له ھر ډول وسيلې څخه کار اخلي
ونو پر اصلي ستونزو تمرکز ونکړي او يوازې تفريحي بڼه جوړول دي، داسې فلمونه چې د ولس

ًد اسکار جايزې او د نړۍ نورې معتبرې فلمي جايزې ھم معموال ھغو فلمونو ته ورکول . ولري
که څه ھم د چې ګوارا فلم په کن (کيږي چې پانګه واله طبقه له کوم خطر سره مخامخ نکړي 

 کال د اسکار جايزو ٢٠٠٩د ). ايزه الس ته راوړهفيسټيوال کې د تر ټولو ښه نارينه لوبغاړي ج
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لپاره په لومړي ګام کې د چې ګوارا دواړه فلمونه له لست څخه حذف شول، خو د بيوزلې سيمې 
  . ميليونر په څير فلمونه نه يوازې حذف نشول، بلکې تر ټولو زياتې جايزې يې ھم وګټلې

 په منځ کې توپير دا دی چې Che Part Two او Che Part One او Slumdog Millionaireد 
لومړنی فلم يوازې تفريحي بڼه لري، خلکو ته کومه سياسي پوھه نه ورکوي او ھغوی د پانګه والو 
دولتونو پر ضد انقالب يا پاڅون ته نه ھڅوي، خو د چې ګوارا په ھکله جوړ شوي دواړه فلمونه 

 پوھه ورکوي، پرګنې دې ته متوجه ولسونو ته د انقالب او پاڅون الرې ښيي، ولسونو ته سياسي
کوي چې ولې ھغوی په بېوزلۍ کې الس او پښې وھي، ډاکتر او درمل نه لري، ماشومان يې 
ښوونځي ته تللی نشي، د ژوند نورې آسانتياوې ورته نه چمتو کيږي او تر څو چې ژوندي وي، بايد 

 په ډاګه د پانګه والۍ پر ضد د د چې ګوارا په ھکله جوړ شوي فلمونه. د سپو په شان ژوند تير کړي
پرګنو او ولسونو احساسات راپاروي او خلک دې ته مجبوروي چې د خپل ژوندانه د وضعيت په 

  . ھکله فکر وکړي، کوم چې د بيوزلې سيمې ميليونر په فلم کې يې نښه ھم په سترګو نه ليدل کيږي
و ته ھيڅ راز مثبت پيغام نه لري، خو د بيوزلې سيمې ميليونر فلم خلکو ته او په ځانګړي توګه بيوزل

د چې ګوارا په ھکله د جوړو شويو فلمونو پيغام بيوزلو ته متوجه دی؛ دا چې بيوزلي په څه ډول 
د دغو فلمونو تر ټولو اصلي پيغام دا دی چې . کوالی شي له بيوزلۍ او لوږې څخه ځان وژغوري

 لوږې، بيوزلۍ او ظلم پرته نظام جوړ انسانان کوالی شي د نړۍ پر سر له استبداد، زورزياتي،
  .  کړي او ټول انسانان ډاکتر، درمل، روغتيا، ښوونځي، تفريح او نورو آسانتياو ته السرسی ولري

  
  

  
  
 


