
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 ږيـکې مسخه ختاری افغان کې فلمونو هندي
 
 
 وړتیا  او احساس  سرښیندنو،  شجاعت،  په  مشرانو  زموږ  چې  ویاړونه  هغه  دی،  ډګ  ویاړونو  ډېرو  د  مو  تاریخ  هېواد  د

 چېرته،  ړی،ک ترالسه  کې  لمریزکال(۶۱۱۲)  پرمهال  واکمنۍ  د  بابا   احمدشاه د افغانانو  ویاړ  ستر  ټولو  تر  ،یړک  ترالسه
 توګه  دقیقه  په  درلود،  پراخوالى  پورې  البلد  طول  درجو  ٦۱  تر   یې  وخت  یو  چې  ،  سرحدات  امپراطورۍ افغاني  د  چې
  کې  غرب  په دى،  پروت کې میلۍ ۱٥۰ په  ډهلي د چې ، نیولې نه  سرهند  د  کې شرق په  خو دى،  کار مشکل ټاکل یې
  جنوب  په نیولې نه سیند له امو د یې پلنوالى او دى پروت کې فاصله همدې په نه دریاب حزر چې ، پورې مشهده تر
  .هرسېد  پورې خلیج تر فارس د کې

 جګړې  لپاره  ازادۍ  د  هېواد  د  سره   نورو   او  مغولو  ،وصفویان يایران  ،  سکندر  مقدوني  له  کې  اوږدو  په  تاریخ  د  افغانانو
 ونړاوه  یې  اتحاد  شوري  د  خوړلي،  ماتې  یې   ځل  هر  او  وهلي  ډغرې  سره  افغانانو  د  هم   انګلیسانو  ځلې  درې .يد  کړې

 .کړ مات یې زبرځواک ستر او
 ملت میړني یو د  او دی  شکهار یو مو تاریخ تېر چې وایم، دا ولې دی؟ حال دا اوس مو ولې چې غږیږم، نه پردي
 . کوي یادونه

 بدبختانه، خو دي، پراته کې پاڼو په تاریخ د او شوي لیکل څه ډېر اړه په سرښېندنو او نومیړا شجاعت، د افغانانو د
 صحنې  داسې  او  کړي،  داغي  تاریخ  ډک  ویاړونو  د  افغانانو  د  چې  کړي،  شروع  هڅې  توګه  پرلپسې  په  سنیما   هند  د  چې
 .کړي زیات نفرت او رهوی کرکه، ته افغانانو کې زړونو په وګړو هندي د چې کړي، ځای پر ځای کې فلم په
 جوړې صحنې داسې اړه په غلجي عالوالدین حاکم لوی او لرونکي ځواک کورنۍ غلجي د یې کې فلم پادماوتي د

 . شوی یاد پرست موقعه او حریص چپاولګر، تویوونکی، وینه یو پکې چې کړي،
 معرفي وحشي او جابر لم،ظا  افغانان چې چېرته کړې، یادونه جنګ د کال ۷۱۸۹ د یې کې فلم Kesari)( کیسري
 شته، پکې هم صحنه داسې ورکوي، ماتې ته افغانانو (۱۰۰۰۰) زره لس سکان ۱۲ چې کېږي لیدل کې فلم شوي،

 پر او کوي زیاتی ظلم ښځو پر افغانانو چې ښکاري، کې فلم پدې کوي، )متیازي( مړو پر افغانانو د سک یوه چې
 .اخلي ګټه هم څخه ماشومانو حتی کې جنګ

 . شوي معرفي غله افغانان یې کې برخه یوه ډرامې فلمي اکبر وداج  د
 . وي شوی  سپکاوی پکې ته افغانانو چې وي، هم فلمونه او ډرامې تلویزوني نورې شاید او

 په سالکارانو، فرهنګي ولسمشر د وزارت، چارو باندېنیو وزارت، فرهنګ او اطالعاتو د تېروتنو شویو یاد پورته
  ستر  د اوس یې ځکه نو ونښود، العمل عکس کوم هېڅ احزانو سیاسي دننه کور په او سفیر ې،اتش فرهنګي کې ډهلي

 .وکړ تېری برخه په ابدالي احمدشاه
  ته  خلکو پردو په  سینماګانو د  نېټه مه ۶ په ډیسمبر د کال عیسوي ۹۲۰۱ روان د  به فلم نوی  هند د نوم  په پانیپت د

 ابدالي احمدشاه شخصیت ستر او ویاړ تاریخي اېښودونکي، بنسټ د نافغانستا  نوي د پکې چې چېرته شي، وړاندې
 ابدالي( )احمدشاه هغه چې ځل تېر وایي، کې ټرېلر په  فلم د شوی، معرفي لوټمار او جالد خونکار، یو  کامالً  پکې

 . وې سرې پورې ورځو اووه تر اوبه سیند یمونا  د و، راغلی
 ندی سپکاوی ته دراني احمدشاه امپراطور ایښوددونکي بنسټ ستانافغان د کې فلم پدې چې کېږي، ویل هم څه که

 سناریو او دي هندیان لوبغاړي فلم د ده، هند د سینما  ځکه وي، شوی کار دا شاید چې ده، موجوده ویره ولې شوی،
 ټریلر لمف د چې لکه  او تمامه نوم خپل په میړانه پت پاني د چې وي، کړی کوښښ ډېر هندیانو به دلته لیکلې، همدوئ 

 .کړي معرفي لوټمار او خونکاره یو بابا  احمدشاه شان هماغه ښکاري کې
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 2تر  2 له  :د پاڼو شمیره

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

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

 

  خوبه  له  باید آتشه فرهنګي او سفیر افغان میشت  کې ډهلي په وزارت، چارو باندېنیو وزارت، کلتور او اطالعات د
 هم یا  او بابا  دشاهاحم پکې چې وي، راغلي پکې صحنې داسې  که وګوري، فلم وړاندې کېدو  نشر له فلم د پاڅېږي،
 . ونیسي مخه کېدو نشر د فلم د چې راوړي دې فشار وکړي، دې عریضه رسمي وي، شوی سپکاوی ته افغانانو

 ته  بابا   احمدشاه  که  چې  ده،  غوښتنه  مو  څخه  فرد  فرد او  حرکتونو  ټولنیزو  ټولنو،  مدني  ګوندونو،  مسوولینو،  سیاسي  له
  محکمې  هند د او وکړي دې الریونونه وکړي، غوښتنه نشریدو نه د لمف د غږ یو په ټول دې بیا  وي،  شوی سپکاوی

 .شي عارض دې ته
 پای
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