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 احمد شاه درانی و جنگ پانی پت
 در سینمای هند

 

پت{ که رول احمدشاه درانی را ستاره معروف سینمای هندوستان در حال ساخت یا شوتنگ فلمی است بنام }پانی 
کرد؛ دایرکت یا کارگردانی فلم مذکور را کارگردان شناخته شده بالیود آشوتوش  سینمای هند سنجی دت بازی خواهد

گواریکار بعهده دارد. برعالوه سنجی دت، تعداد دیگر از هنرمندان سیمنای هندوستان از قبیل آرجون کپور و کریتی 
 کرد. قش های اصلی را در فلم مذکور بازی خواهندسانون نیز ن

 شور و وطن دوستی هندی ها درفلم -گفته میشود که هدف گواریکار در ساخت فلم پانی پت برجسته ساختن شجاعت 
ید هند وافغانستان از سالهای مدپانی پت میباشد. اما از سوی دیگر نادیده نباید گرفت که روابط میان مردم و دولتهای 

بدینسو دوستانه و مملو از احترام عمیق متقابل بوده و میباشد. بناً هر حرکت سؤ، تحریف یا تخریب شخصیت احمد 
شاه بابا یا موسس افغانستان معاصر در فلم پانی پت میتواند این دوستی را خدشه دار سازد. حاال معلوم نیست که 

اه درانی بیشتر در نقش مثبت ظاهر خواهد شد ویا بعنوان داکو های سینمای هند در یک سنجی دت در نقش احمد ش
 رول ناگوار ومنفی. 

صنعت سینما و تولید فلم در کشور هندوستان }معروف به بالیود{ که بعد از صعنت فلم کشور ایاالت متحده امریکا یا 
 گردانان و صاحبان صنایع سینمای مذکور همیشه بدنبالهالیود بزرگترین صنعت تولید فلم در سطح جهان میباشد؛ کار

سوژه ها و داستان های اند تا بتوانند چرخه حرکت این صنعت پرمنفعت را فعال نگهدارند. ازسوی دیگر در این 
شکی نیست که هندوستان یکی از کشورهای بزرگ دموکراسی وهمدیگرپذیر در جهان بوده و درموجودیت مطبوعات 

عقاید و نظریات، سینما و فلم در کشور مذکور بدون هرگونه سانسور و مانع راهش را بسوی باوری آزاد و ابراز 
ومنفعت بیشتر ادامه میدهد. ولی با این هم خواهی نخواهی خط های سرخی در مورد وجود دارد؛ که سینماگران هند 

 باید چنین خط ها وحساسیت ها را باید قویاً مراعات کنند.
 گران فلم مذکور در صفحات اجتماعی از جمله تیوتر چنین اظهاراتی دارند. تعدادی از بازی

 ارجونکپور
 " افتخار دارم که شجاعت رزمندگان مارات ها هند را در فلم پانی پت روی پرده میآورم."

 در نقش سداشیوراو باو )قوماندان عمومی اردوی مارات ها( ظاهر خواهد شد. ارجونکپور
 کریتی سانون

 خارمیکنم که بخشی از بازگویی شجاعت، شور و وطندوستی هندی ها در فلم پانی پت هستم.""افت
 کریتی سانون نقش پرواتیبای، همسر دوم سداشیپورا را بازی خواهد کرد.

 سنجی دت
 "مشتاقانه منتظرم که بخشی از فلم پانی پت باشم."

از شجاعت، دالوری و قهرمانی احمدشاه درانی در سنجی دت که در نقش احمد شاه بابای کبیر ظاهر خواهد شد؛ 
  جنگ پانی پت هیچ یادی نکرده است.

هجری  114۰میالدی برابر با  1761سناریوی فلم مذکور به اساس جنگ سوم پانی پت نوشته شده است که در سال 
به پیروزی کامل احمد  خورشیدی میان اردوی احمد شاه ابدالی و اردوی مارات های هند در شهر پانی پت رخ داد که

شاه درانی انجامید. ولی کارگردان فلم پانی پت میخواهد که بیشتر شجاعت هندی ها را به نمایش بگذارد، تاحقایق 
 تاریخی یا شجاعت و پیروزی احمد شاه درانی را.
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عث رنجش ابل، بابناً بوضوح میتوان ادعا کرد که روایت جانبدارانه سیاسی یعنی ستایش یک گروه و تحقیر گروه مق
و حتی امکان دارد دوستی میان مردم افغانستان و هند را نیز زیر سؤال  افغانها در سراسر افغانستان ودنیا خواهد شد

 برد.
حاال وظیفه دست اندر کاران سیاسی هند است تا قویاً متوجه حساسیت ها بوده و نگذارند سینما گران این کشور جهت 

ن احساسات وافتخارات افغانها را به بازی گیرند. ولی اگر سینما گران هند در مورد از رد ادعا های کذایی پاکستا
خود بی مباالتی نشان دهند؛ الزم بنظر میرسد تا مقامات بلند پایه وزارت اطالعات وفرهنگ افغانستان موضوع را 

ی درصورتیکه شخصیت احمد خواهان وضاحت کامل در زمینه شده و حت -با همتایان هندی رسماً در میان گذاشته 
شاه بابا و دیگر جنگاوران افغان در فلم پانی پت به بازی گرفته شده باشد، قویاً از مقامات هند مانع نمایش یا اکران 

 فلم مذکور شوند.
با در نظر داشت حقایق تاریخ نیم قاره هند، بخش اعظم پاکستان فعلی تا اوائل قرن بیست جزء خاک  از سوی هم

افغانستان و پاکستان{ را میسازد. روی همین سلطنت احمد شاه ابدالی تاریخ مشترک هردو کشور} ان بود؛ کهافغانست
انکار ناپذیر تاریخ لوی افغانستان، مطبوعات پاکستان از مدت نزدیک به سی سال بدینطرف پیوسته از  اصل وحقایق

طان غزنه، سطان غور، حاکمیت شیرشاه سوری و فتوحات سرداران افغان بسوی هندوستان یاد آوری و فتوحات سل
لشکرکشی های احمد شاه درانی را از طریق رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی پیوسته برخ هندی ها کشیده و 
حتی در حرکت هایی قویاً نمادین، راکت های دوربُرد ساخت پاکستان را بنام های غزنوی، غوری و ابدالی نیز مسمی 

بدون شک، شاید یکی دالیل عمده به پرده کشیدن فلم پانی پت تلویحاً رد گفته ها و ادعا های پاکستانی ساختند. بناً و
باشد؛ که به با پیش کشیدن جنگهای شاهان افغان بسوی هندوستان؛ پاکستانی های میخواهند برایشان افتخارات کذایی 

غزنویها، غوری ها و ابدالی ها عمالً آدم ها  کمایی کنند. در حالیکه جهت بخاک وخون کشیدن سرزمین و فرزندان
 و وسایل انتحاری وانفجاری را درسطح بسیار گسترده بداخل افغانستان میفرستند.
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