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 1تر  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

 

 

 ۲۳/۱۱/۲۰۱۹                      سمیع برام
 

 

 : ځواب panipat د نوي هندي فلم پاني پت
 

افغان  کې، د    پاني پت په    هریاڼا ایالت پاني پت هغه لومړنی هندی فلم دی، چې د هند  

او مراهټی پوځونو تر منځ د لویې تاریخي جګړې پر    امپراطور احمد شاه ابدالي

م د جنورۍ پر څورلسمه نیټه شوې وه او په   1761قصه جوړ شوی، چې پر کال 

سره له دې چې د افغان ځواکونو  نتیجه کې سیمیزو ځواکونو سخته ماتې وخوړل، 

 ځواک پر تله ډیر لږ و ۔ مراهټي جنګیالي شمیر د  

جګړه ډیره سخته وه ،چې آغېز یې تر اوسه هم د کندهار په ولسي ژبه کې پاتې دی، که څوک د چا وړتیا تر پوښتنې الندې 

 ) څه مراهټی دې وهلی ؟ ( راولي نو وایي 

اړه د مختلف نظرونو درلودونکي دي، چې حق یې هم دی، خو که واقعیت ته   پر دې هندیان او افغانانڅرګنده ده چې 

یو ډیر پوه عادل او پراخ نړیوال   احمدشاه بابا وکتل شي او بې پلوه قضاوت وشي ، نو دا د هغه وخت غوښتنه وه ځکه 

دغه  ،  بوليی بابا رښتنهیڅکله هم د ظلم پلوی نه و ځکه، نو ځکه یې ولس تر اوسه هم  نظر درلودونکی انسان و او

 نوم د زور یا غولونې نوم نه بلکې د ولس له زړه راوتلې لورینه ده ۔

کله چې به بابا د کند هار له ګلۍ کوڅو څخه تیریدی، نو خپله به یې پر ناستو کسانو سالم ووایه بېله دې،   : ویل کیږي

ناست بېکاره ټپوس ډوله وګړو ( چې په الره کې   ۔ کله کله به یې د چا خبره د پیتاوي ټپوسانو ) لمر ته چې ځان لوړ وګڼي 

) یوازې یې هند او پارس نیولی ، داسې پرې کشوي  به بیکاره ناست ول، د لوړ غږ بې ځایه تبصرې هم واوریدې، لکه 

 ۔خو بابا به بیا هم غوږونه کاڼه واچول ، ځکه هغه ځان ټولواک نه بلکې ولس ګاڼه یا ګڼی  لکه ټوله دنیا چې نیولې وي ( 

د جګړې ډګر خو هرو مرو د وژنو سره مل وي لګه چې وایي په جګړه تل بنګړي ماتیږي یا په جنګ کې حلوا یا ګوړه نه  

په هند کې داسې هیڅ کار یا هم ظلم ندی کړی چې  احمدشاه بابا  ګړې وروسته جخو تاریخ شاهد دی چې د ویشل کیږي، 

 بره مني ۔ بیګناه وګړي وکړوي ۔ بیطرفه بېخوا هندیان هم دغه خ

پر هند حمله د هغه وخت د هند میشتو افغانانو او غیر افغان مسلمانانو په غوښتنه تر سره شوې وه ، چې د هغه وخت    دویم،

، مسلمانان   د سخت ظلم او کړاونو سره مخ ول ،  چې د سیمیزو راجاګانو له خوا اداره کیدهد هند په پاشلي ټولنه کې کومه ،  

 ډول ظلمونه روان ول ۔ بېلګې یې تر اوسه په هندي فلمونو کې لیدل کیږي ۔   ال څه پر هندوانو هم ډول

دا چې تاریخي پېښو پر حق یا نا حق باندې قضاوت د نني عصر او پیر پر بنسټ ونشي، ځکه هر پیر یا زمانه   دریم ټکی 

تاریخي اتالنو تاریخونه له  ځان ته بېل دود دستور لري که داسې نه وي نو ،باید د نړۍ د ډیرو هیوادونو او د هغوی د 

 سره ولیکل شي ۔

 پاني پت فلم راتلونکې میاشت یانې ډسمبر پر شپږمه نندارې ته وړاندې کیږي ۔

 احمد شاه ابدالي څوک و؟ 

، چې د   بې پلوه او د علمي څیړنو پر بنسټ والړه وینا وګورۍ  الماني پروفیسور ډاکتر سبستیان هاینه په دې اړه د 

 د دوه سوه شپېتمې کلیزې پر مهال یې په کلن کې د افغانانو یوې سترې غونډې ته اورولې وه ۔  افغانستان جوړیدنې

ښاغلی هاینه د المان د بن په پوهنتون کې د ختیځ پیژندنې استاد پاتې شوی او افغانستان سره ډیره مینه لري او په دې اړه  

ښتو برسیره د ختیځ پر ډیرو ژبو پوهیږي او پرې  یې پراخې علمي څیړنې ترسره کړي دي ۔ نوموړی پر سنسکریټ او پ

 روانې خبري کوي ۔ 

 دی  وړ تولودک https://www.youtube.com/watch?v=1zz_soB9G6s ړیکه لرینک الی دغه
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