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کار کول تر څو ښځې وکولی يش چې د خپلې کورنۍ، ټولنې 

او هیواد پرمختګ لپاره کار وکړي. 

په تیرو 14 کلونو کې، شکتي دیوي په خپل ژوند کې 

له بې شمیره ننګونو رسه مخ شوې خو دغې 

توفاين او کلکې ښځې ټولو ننګونو ته په سړه 

سینه ځواب ویلی دی. د یوه باډسپلینه 

شخص په توګه، شکتي له ټولو غوښتنه کوي 

چې د محروم قرش په ځانګړي ډول د ښځو په 

راپورته کولو کې د هغې په څیر هڅه وکړي. 

هغه وایي چې زه له ټولو غوښتنه کوم چې 

لومړی دې د خپلې آزادۍ او وقار ماهیت 

ته پاملرنه وکړي او بیا دې د نورو وقار ته 

درناوی ولري. د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د 

ښځو لپاره اړینه ده چې د ټولنیزو، اقتصادي، 

سیايس او نورو بدبختیو پر وړاندې د مبارزې 

لپاره له خپل ذايت ځواک ځانونه خرب کړي. 

په ټولو غږ کوم چې حداقل د یوه محروم انسان مرستې ته 

ځانونه ورسوي او د هغوی د راپورته کولو لپاره کار وکړئ. 

یوه کوچنۍ هڅه کولی يش چې لوی بدلون رامنځ ته کړي. 

شکتي، هغه څوک چې په افغانستان کې به یې د ښځینه 

پولیسو د وضعیت په لوړولو کې مرسته کوله او د ښځینه زده 

کوونکو خوندیتوب لپاره یې په ښوونځیو کې د خوندیتوب 

پروګرامونه په الره اچول، زیاتوي؛ دا چې په 

افغانستان کې نارامي ډیره زیاته ده نو زما 

کورنۍ په افغانستان کې زما د خوندیتوب په 

اړه اندیښمن وو. خو ددغه جایزې له ترالسه 

کولو وروسته، دوی زما په الس ته راوړنو او په 

خپل کار په تعهد ویاړي

په حقیقت کې، اغلې 

شکتي د افغانستان یو 

شمیر هغو ځوانو انجونو 

لپاره اییډیال ګرځیدلې 

چې غواړې د هغې په پله 

قدم کیږدي. د شکتي 

په وینا، زما فوکس د 

ښځو پر وړاندې د جرمونو پر ضد مبارزه، 

هغوی ته امنیت چمتو کول او د یوه 

خوندي چاپیریال رامنځ ته کولو په موخه 

په تیرو 14 کلونو 
کې، شکتي دیوي 

په خپل ژوند 
کې له بې شمیره 
ننګونو سره مخ 
شوې خو دغې 
توفاني او کلکې 

ښځې ټولو ننګونو 
ته په سړه سینه 
ځواب ویلی دی

د افغانو ښځو د اندیښنو په ګوته کول

             Like 
MEA INDIA

             Follow 
@MEAINDIA 

                 Channel 
MEA INDIA
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ژویو په ساتنه کې مرسته کوله. نوموړې وايي؛ دا چې 

زمونږ په سیمه کې د انجونو د زده کړې په اړه پوهه 

کمه وه، نو لدوی څخه ډیری به یې پنځم ټولګي ته له 

رسیدلو څخه وړاندې له ښوونځي څخه ایستل کیدې. 

خو ما پریکړه کړې وه چې زه به تل خپلو زده کړو ته دوام 

ورکوم. ما به هره ورځ په ماجلتا کې خپل ګورمنټ هاییر 

سکنډري سکول ته 20 کیلومرته په پښو مزل کاوه. 

شکتي 16 کلنه وه چې خپله مور یې له السه ورکړه. 

دا چې مرشه خور یې ال پخوا واده شوې وه، د کور د 

کارونو ټول مسؤلیت د ځوانې شکتي په اوږو پریوت. 

شکتي وايي؛ زما پالر زما د زده کړې د ترالسه کولو د 

پریکړې مالتړ وکړ او که چیرې زما پالر زما مالتړ نه 

وی کړی ما به دغه السته راوړنه نه درلوده. خو هغې 

د پولیسو په ځواکونو کې د ګډون کولو تکل نه 

درلود. هغه وايي؛ د کالج پر مهال ماته 

 IPS د هندوستان د لومړۍ ښځینه

افرسې کیرن بیډي لخوا دغه 

روحیه راکړل شوه. 

په لومړیو کې له شکتي 

رسه د هغې کورنۍ دغه 

پریکړه نه منله. شکتي 

وايي له خپل پالر رسه د 

اړیکو ساتلو یا پریکولو 

خربې را په یاد شوې. 

هغه غوښتل چې زه معلمه 

شم او د پولیسو په ځواکونو 

کې په ګډون کولو رسه یې زه 

وګواښلم، ویل به یې چې زه ښځه یم 

او ماته دا کار ستونزمن دی. هغه باالخره 

ماته پدې رشط اجازه راکړه چې زه په رښتینوالۍ رسه 

خپله دنده تررسه کړم او له خپل واک څخه هیڅکله 

هم ناوړه ګټه وانخلم. 

شکتي په جمو کې یوازې د ښځو د پولیسو حوزې 

رسبیره د جمو او کشمیر د سټیشن هاوس افرس په 

توګه دنده تررسه کړې ده. هغه له 2009 څخه تر 2012 

پورې د ښځو د یونټ SHO وه چې د خپلې دندې پر 

مهال یې د ښځو اړوند د واده له ستونزو څخه نیولې 

تر کورين تاوتریخوايل او جنيس تیري پورې له 3,000 

ډیرې شکایتونه اداره او تنظیم کړل. شکتي وايي چې 

په افغانستان کې د دندې ترالسه کولو پر مهال یې هم 

کورنۍ نه غوښتل چې په دغه ماموریت کې برخه واخيل. 

هغې نه یوازې د ښځینه پولیس آفرسانو د وضعیت د 

ښه وايل لپاره سختې هڅې کړي بلکې د افغانستان له 

پولیسو رسه یې د پولیسۍ د ډیموکرایتو اصولو په منلو 

کې د هغوی د موخو په ترالسه کولو کې هم مرسته کړې 

ده. نوموړې د جنسیت او جنډر د تاوتریخوايل قربانیانو 

ته د حق ورکولو په برخه کې هم هڅې کړي دي. 

خو د ملګرو ملتونو د سولې عزمتنې جایزې ګټلو 

خرب د څارنې شکتي دیوي لپاره یوه لویه حیرانتیا وه. 

ما فکر کاوه زه خوب وینم. ما د خپل ایمیل اینبوکس 

څو ځله خالص کړو ځکه ما باور نه درلود چې زه د سږ 

کال جایزه دې ما ګټلې وي. زه اوس هم داسې احساس 

کوم چې ما تراوسه پورې کوم فوق العاده کار نه دی 

کړی. د هندوستان د یوه لرې پراته کيل جینۍ په توګه 

او د ډیر شاته پاتې بګراونډ په درلودلو رسه، 

ما هیڅ ډول آرمان نه درلود. ما 

یوازې غوښتل چې یو ښه انسان 

واوسم. خو ما دغه جایزه په 

ډیرې تواضع رسه ومنله 

تر څو د پولیسو هغو 

کارکوونکو ته خپله 

وفاداري ثابته کړم چې 

اوس هم په افغانستان 

د ملګرو ملتونو د 

همکارۍ په ماموریت 

)UNAMA( کې دنده 

تررسه کوي. د درناوي دغه 

جایزه یوه رقابتي جایزه ده 

چې د سولې ساتنې یوې داسې 

غښتلې ښځینې پولیسې ته ورکړل شوه 

چې اوس هم د ملګرو ملتونو د سولې په عملیاتو کې 

دنده تررسه کوي. لدې کار څخه موخې د نړۍ د سولې 

په عملیاتو کې د پولیسو په اړه د پوهاوي زیاتیدل، د 

ښځینه پولیسو د هڅو ښکاره کول، په بیالبیلو هیوادونو 

کې د ښځینه افرسانو په اړه د پوهاوي لوړول او په ټولو 

هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د سولې په عملیاتو کې 

ګډون کولو لپاره د خلکو هڅول دي. 

شکتي چې د جمو او کشمیر د اودهمپور ولسوالۍ 

په بهارنا کيل کې په یوه ګډه کورنۍ کې زیږیدلې د 

پنځو وروڼو او خویندو تر منځ څلورمه ده. شکتي خپل 

ماشومتوب له ځنګل څخه د اور د لرګیو په راوړلو تیر 

کړی او له خپل پالر رسه به یې د اوړو په ژرنده او د اهيل 
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د ملګرو ملتونو د سولې نړیواله عزمتنه جایزه سږ کال څارنې شکتي دیوي وګټله چې د ښځو په هغه 
استثنايي لیګ کې یې ګډون کړی وو چې پخپلې زړورتیا رسه یې بې سارې موخې ترالسه کړي دي

لیکواله: اجويل تولسیان

شکتي دیوي په خپلې اوسنۍ دنده کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د همکارۍ په ماموریت کې

کوچنۍ هڅه لوی بدلون
رامنځ ته کولی يش

CONVERSATION_Shakti Devi_Pashto.indd   89 11/12/14   7:28 PM



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   n         n 8   جنوري-فربوري 2015   7

سیګال وايي چې په پاکستان کې د دندې 

پر مهال یې په ډیرو ټوټو کار وکو. نوموړی 

زیاتوي؛ د سفارت په انګړ کې د 

باغوان لخوا په اراسته شوو لویو 

ښاخونو کې به مې پټ شکلونه 

لټول. په نوي دهيل او ټورنټو کې 

د دندې پر مهال مې هم ځینې 

شکلونه جوړ کړل. 

ښاغيل سیګال په 1990 کلونو 

کې ددغه هرن د پیل راهیسې 

په دغه ډول شاوخوا سلو شکلونو 

زیار ویستلی دی. نوموړي د مرغیو، آسونو، سپیو، 

سمسیرو، هوسیو، نولیو، اوښانو، د اوبو آسونو، 

فیالنو، پړانګانو، سوربوڼو، اوزو او حتی د ډیناسور 

او نورو له منځه تللو حیواناتو او د بدن په بیالبیلو 

حالتونو او طبیعتونو کې د سړیو او 

ښځو شکلونه جوړ کړي دي. 

تر ټولو په زړه پورې شکل په 

آس د یوې سپرې ښځې دی چې 

په شا پورې یې ماشوم هم تړلی 

دی. حیرانوونکې دا ده چې د ډیرو 

حیواناتو شکلونه دومره جالب جوړ 

شوي لکه دوی چې بیخي ژوندي 

وینې. هرنمند، رنګامل، مجسمه 

ساز، لیکوال او شاعر وايي چې دغه هرن په فکر 

والړ هرن دی. 

ښاغلي سیګال په 
1990 کلونو کې 
ددغه هنر له پیل 

څخه راپدیخوا 
شاوخوا سل شکلونو 

رسم کړي دي
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په مسکت کې د هندوستان سفارت معین، بیمل 

سیګال چې کله له خپلو ډیپلوماتیکو کارونو را اوزګار 

يش، د خپل احساس څرګندولو لپاره د ونو او بوټو 

په ښاخونو او ولیو کې د بندو انسانانو او ځناورو د 

خالصون شکلونه جوړوي. له شاوخوا پنځه ویشت 

کلونو راپدیخوا، نوموړي د خپل کور په تاخو کې 

دا ډول شاوخوا 80 شکلونه جوړ کړي دي. سیګال 

ددغه کار ویاړ طبیعت او په خپلې مور پورې تړلی 

بولې چې مور یې یوه ورځ د پخواين تاک د ولیو یوه 

غونچه پیدا کړې چې د هغې په نظر ډیره جالبه 

ښکاریده. دا چې مور یې د خپل زوی له هرني وړتیا 

خربه وه، نو پیدا کړې غونچه یې له ځان رسه کور ته 

راوړې وه چې وروسته بیا سیګال له هغوی څخه یوه 

په زړه پورې هرني ټوټه جوړه کړه.

دغه هندي ډیپلومات د هرني شکلونو جوړولو 

لپاره لرګیو یا ولیو ته له بیالبیلو اړخونو یو ژور 

نظر کوي چې وروسته دغه بې ارزښته شاخونه په 

داسې یوه شکل اراسته کوي او ټوټو ته یې په داسې 

یوه بڼه توازن ورکوي چې ورڅخه ډیر بارز شکلونه 

رامنځ ته يش. نوموړی له دغو نوښتونو څخه ځینې 

یې د ال زیات ځمکني تظاهر لپاره په ډبرو جوړوي. 

د خلکو په اند نوموړی ددغه بیمثاله هرن مخکښ 

دی چې د هیواد دننه او په بهر کې د خلکو لخوا 

ستایل شوی دی. 

د ونو ولۍ او ښاخونه د هرني ډیپلومات بیمل سیګال د نوښت ګرو شکلونو خام مواد دي

طبیعت یې نږدې

ملګری دی
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د هندوستان مشهور مرش او د آزادۍ مبارز سوبهاس 

چندرا بوس چې د هندوستان د خپلواکۍ په مبارزه 

باندې د لویې اغیزې اچوونکې په سرتګه ورته کتل 

کیږي په ځانګړې سالمۍ او شعارونو مشهور وو. د 

1944 کال د جنوري په 4مه په برما )د اوس میامنار( 

کې د هندوانو په غونډه کې نوموړي اعالن وکړ، “ته 

ماته وینه راکړه او زه به آزادي درکړم”. د هغه بل 

شعار دهيل چلو )دهيل ته الړ شه(، د هغه تر مرشۍ 

الندې د هندوستان د ميل اردو )INA( شعاري نعره 

وګرځیده. خو بوس اصالً په جۍ هند )ژوندی دې وي 

هند( مشهور دی چې دغه شعار هم د هغه تر مرشۍ 

الندې شهرت وموند. 

د خپلواکۍ لپاره د هندوستان د مبارزې پر مهال، 

د جۍ هندوستان کي نعره به ډیری وخت د آزادۍ د 

مبارزینو لخوا کارول کیده چې معنی یې د هندوستان 

بریا یا هیواد ته سالمي وه. ددغې نعرې لنډیز جۍ هند 

له هغې وروسته شهرت وموند چې 

د ښاغيل بوس لخوا د هندوستان 

ميل اردو )INA( په سالمۍ کې په 

رسمي توګه ومنل شوه. ځینې بیا 

وايي چې ددغه شعار وړاندیز د زین 

العبدین لخوا وشو چې نوموړی په 

حیدرآباد کې د یوه تحصیلدار زوی 

وو او په آملان کې یې د انجنیرۍ 

زده کړې په نیاميي کې پریښودې 

او د بوس سکرتر او ترجامن شو.  

ځینې بیا ادعا لري چې 

چیمپاکرامن پیاليي چې د 

هندوستان د خپلواکۍ د حرکت یوه برخه وه ددغې 

اصطالح اخرتاع کوونکی وو. خو په هر حال، د جۍ 

هند نعره د هندوانو تر منځ مشهوره شوه او اکرثه 

وخت یې د جمهوریت په ورځ )د جنوري په 26مه( او 

د خپلواکۍ په ورځ )د اګست په 15مه( کاروي. 

د 1947 کال د اګست په 15مه هندوستان خپلواکي 

ترالسه کړه چې د خپلواک هندوستان د یادونې نښان 

– د جۍ هند نښان – په لومړي ځل په همدغه ورځ 

خپور شو. پدې وروستیو کې، د 2012 کال په اکتوبر 

کې، د هندوستان د اردو ټولو رستیرو ته امر وشو چې د 

اردو رښتینو ارزښتونو په اړه پوهیدو او د هغوی اصيل 

ارزښتونو ته سخت احرتام لپاره په هر وخت مخامخ 

کیدو، له یو بل، ملکي او د اړوندو خدمتونو له چارواکو 

رسه په غونډو کې د جۍ هند شعار استعامل کړي. 

د شعار لنډیز، 
جۍ هند، له هغې 
وروسته د هر چا 
لخوا کارول کیده 

چې د ښاغلي بوس 
لخوا د هندوستان 
 )INA( په ملي اردو
کې په رسمي توګه 

ومنل شو
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زمونږ هیواد
ژوندی دې وي

د جنوري په 23 مه د آزادۍ د مبارز سوبهاس چندرا بوس د زیږدنې کالیزې او د 
جنوري په 26مه د هندوستان د جمهوریت ورځې په ویاړ غواړو مونږ تاسو د جۍ هند 

شعار په تاریخي اهمیت پوه کړو او دا چې بوس څنګه دغه شعار ته شهرت ورکړو
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ساینس پوه جګدیش بګوايت د سینګ غربګونو 

)The Singh Twins(، سن ټو )San2( او همداسې 

نورو هرنمندانو له الرې دغه 45 دقیقه يي فلمونه 

څرګندوي چې د هندوان څنګه ددغو دوو هیوادونو 

د فرهنګ برخه ګرځیدلې او څنګه دوی ته ددغې 

سیمې د خلکو لخوا ښه راغالست ویل کیږي. 

په دغو مستندو فلمونو کې د امریکې په متحده 

آیالتونو کې له لومړين مقاومت څخه نیولې د 

انګلستان تر تود هرکيل پورې تر څو ددوی جنګ 

ځپلی اقتصاد بیرته په پښو ودروي، د مهاجرو 

هندوانو تاریخ بیان شوی دی. برونیس رشیله فالدر 

او لیسیسټر ایم پي کیت واز په انګلستان کې ددې 

دومره کلونو په موده کې د فرهنګي پیژندنې نږدې 

وايل په اړه ځینې معلومات راټول کړي دي.  

په امریکا کې هغه هندوان چې یوازې تجاريت 

کارونو به یې کول اوس 

د حقوقو، سیاست، هرن، 

موسیقۍ او رسنیو په څانګو 

کې تر لوړو څوکو رسیديل 

دي. هندوانو د نړۍ هر 

هیواد ځانته خپل کور 

ګرځولی خو ددوی ټولو تر 

منځ انګلستان له دغو خلکو 

رسه ډیرې اوږدې او اصالً تر 

ټولو پیچلې اړیکې لري. پیل 

یې په مستعمرې رسه وشو 

خو له جنګ څخه وروسته 

دغه هیواد ته مهاجرت پیل شو، او تر نن ورځې 

پورې مهاجرت د اقتصادي آسانتیاو او له هندي 

رشکتونو رسه د لوی تجارت پر رس روان دی چې 

په برتانیا کې یې پانګونو ته الره پرانیستې ده. له 

درده ډکو میراثونو باندې غالبیدلو لپاره، د رشیکو 

نقطو او رشیکو تاریخونو په جوړولو رسه هندوان او 

انګریزان د متحدینو په څیر رسه نږدې شوي او په 

رښتیا رسه غواړي چې زهنونو رسه یو کړي.   

د هندوانو بریا د هیوادونو تر منځ د اړیکو په 

جوړولو کې مرسته کړې ده او ددې رسبیره د خلکو 

په زړونو کې هندوستان ته ژور احرتام هم پیدا 

شوی دی. دغه دوه فلمونه د واسودهایوا کومتباکم 

له پخواين هندي فلسفې رسه یو ځای هغه رشیک 

راتلونکی پرمختللی کول غواړي چې د څو قطبي 

قومونو خلک یې جوړوي. 

په امریکا کې هغه 
هندوان چې یوازې 
تجارتي کارونو به 
یې کول اوس د 

حقوقو، سیاست، 
هنر، موسیقۍ او 
رسنیو په څانګو 

کې تر لوړو څوکو 
رسیدلي دي
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لوړه څوکه کې
هندوان د نړۍ په

د بهرنیو چارو وزارت د عامه ډیپلوماسۍ د نوښت د یوې برخې په توګه، په دوه مستندو فلمونو 
کې په انګلستان او امریکا کې د هندوستان د تشبث مخ پر ودې اهمیت ښودل شوی دی

لیکوال: آريت کاپور سینګ

په بهر کې د اوسیدونکو هندوانو په زیاتیدونکي 

نفوس رسه اوس ددې وخت رارسیدلی تر څو وویاړو 

چې هندوان د نړۍ اقتصاد جوړوي. او دا پدې معنی 

نه ده چې هندوان یوازې ښې بیانیې ورکولی يش 

بلکې له خلکو رسه د نږدې اړیکو درلودلو له کبله 

خلک ددوی د بریالیتوب کارونه ته سالمي کوي.  

دوه فلمونه )په 10 برخو کې( چې د رسايب 

فونډیشن لخوا تولید شوي د مستندو فلمونو په 

شکل په انګلستان او د امریکې په متحده آیالتونو 

کې د میشتو هندوانو د ژوند په زړه پورې کیسې 

بیانوي. د نړۍ په نښلولو رسه د زهنونو نښلول 

)Bridging Worlds: A Meeting of Minds( په 

انګلستان کې د هندوانو کیسې او د نړۍ نښلول 

)Bridging Worlds( د امریکې په متحده آیالتونو 

 کې د هندوانو کیسې؛ په ملر کې ځای 

)A Place in The Sun( د نړۍ په دوه مخکښو 

هیوادونو کې د هندوانو د تشبث مخ پر ودې ماهیت 

او اهمیت خلکو ته ښکاره کوي. 

د نامتو شخصیتونو لکه متشبث رس ګالم نون، 

د زده کړې کارپوه او لیکوال الرډ میګناد دیيس، د 

بیرو مخکښ کارن بیليموري، اشپز مونیشا بهاردواج، 

دواپوه ډاکټر کرتر سینګ اللواين، برشدوست 

سوراج پاول، روحاين استاذ دیپک چوپړا، ټولنیز 
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دا چې عاقل 
پتنجالي په خپل 

یوګاسوټرس کې څه 
لیکلي او همدارنګه 

د یوګا الرې، بهټکي، 
ګییان او راجایوګا په 
دغه کتاب کې په 
بشپړه توګه تشریح 

شوي دي

ددغې لیکنې لیکواله په دهيل کې د یوګا الروۍ ده 

د یوګا د عميل کولو پر مهال باید د السونو بیالبیل حرکتونه تعقیب يش

ګییان او راجایوګا په دغه کتاب کې په بشپړه توګه ترشیح 

شوي دي. لیکوال هر څه پداسې یوه بڼه ترشیح کړي چې 

هر څوک وکولی يش په موضوع پوره پوه يش. د یام )طبیعي 

اخالق(، ين یاما )شخيص رعایت(، اسانس 

)د بدن حالت(، تر سامدي یا د خدایانو تر 

تړاو پورې رسیدلو په شمول اتو غړو یا د یوګا 

پړاونو هم په ژوره توګه پکې څیړل شوي دي. 

لیکوال دغه حقیقت ته هم د لوستونکي 

پام راړوي چې د سپورتونو د څو میلیاردي 

ډالرو صنعت رسبیره چې د څرخونو، جیم، 

لوازمو، سپوريت دواګانو او ارواپوهنې، 

فیزیوتراپی او همداسې نورو لپاره جوړ 

شوی دی، یوګا د استثنايي ساده توب څخه 

جالوالی لري. مخصوصاً په عرصي ټکنالوژۍ 

کې خپلواک دی خو یوګا غواړي په عرصي 

نړۍ کې کمښت اصالح کړي. 

یقیناً چې دغه کتاب باید ستاسې د کتابونو په آملارۍ 

کې ځای ونیيس.

 BKS ،زمانې له استاذانو څخه نیولې د کۍ پتايب جویس

ایینګر، TKV دیسيکاچر، بیکرام، چوهدري او ماسټر کامل 

په څیر عرصي استاذانو په اړه پکې څیړنې شوې دي او د 

یوګا د راتلونکي په فصل رسه پای ته رسیږي. 

د کتاب لیکوال په ډیر زحمت رسه د 

نړۍ له نهو هیوادونو رسه د یوګا د څرنګوايل 

مواد او عکسونه راټول کړي چې نوموړي ورته 

ډیر په زړه پورې کار ویلی دی. یو شی چې 

واقعاً ډیر په زړه پورې دی د ماموت فیل دی 

چې په نړۍ کې د یوګا الر تعقیبوي. یوګا په 

بیالبیلو ځایونو کې تطبیقیږي او اوس مهال 

یوه نړیواله پدیده ده. لیکوال د خپل کتاب 

په مقدمه کې وايي چې ددغې پدیدې ابتداء 

ښايي 2,500 کاله وړاندې له هندوستان 

څخه شوې وي خو اوس په ټول نړۍ کې 

خلکو ته د منلو وړ ده. 

دا چې عاقل پتنجايل چې د یوګا پالر ګڼل کیږي په خپل 

یوګاسوټرس کې څه لیکيل او همدارنګه د یوګا الرې، بهټکي، 
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راهیسې 
یوګا له کلونو

د هندوستان د یوګا لوی استاذان د یوګا د پخواين هرن یوه 
اصطالح ده چې ددغه هرن د ښو الرویانو په اړه څیړنې کړي دي

لیکوال: سیام سوندي

د یوګا بریا په نړۍ کې ددغه عمل په منلو کې ده. المل 

یې دا ده چې نوموړې الره له هرې سیمې او فرهنګ 

رسه د انطباق وړ دی. که چیرې هره ورځ په عقیدې او 

صرب رسه عميل يش، یوګا په مونږ کې د بدلون په رامنځ 

ته کولو کې مرسته کولی يش. که څه هم، د یوګا پیل 

د هندوانو په اساطیره او مذهب کې ژورې ریښې لري، 

خو بیا هم پدغې الرې رسه د هندوانو مذهب پراختیا 

نه مومي. یوګا د ژوند لپاره SOP یا د عمل معیاري 

پروسیجر دی او یوګا د ژوند یوه الر ده. 

د هندوستان د یوګا د لویو استاذانو په کتاب کې 

چې د عیسی له پیدایښت څخه 500  کاله وړاندې 

تر 21 پیړۍ پورې د یوګا 2500  کلن تاریخ تعقیبوي، 

دا ډول او همداسې نورې خربې ذکر شوې دي. دغه 

کتاب چې د بیراد راجارام یجنیک لخوا لیکل شوی د 

یوګا لوی استاذان یې ستایيل دي. نوموړی کتاب په 

ساده او روانه ژبه لیکل شوی چې په زړه پورې عکسونه 

هم لري. پیل یې د یوګا د رسچینې په فصل رسه 

کیږي چې د پارام هنسا یوګوننده، سوامي سیوانننده 

رسسوايت، تیرومايل کرشناماچریا په څیر د پخوانۍ 
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اړوندو کرکټرونو له نومونو او د لویې کورنۍ له 

حامسې رسه بلد شوم. له ډیرو پیښو ډکې دغه 

پخوانۍ کیسې، د زړور احساس درندې ژبې زما 

په زړه کې په ژوره توګه د ټول کتاب د لوستلو 

هیلې راوټوکولې. خو په هغه وخت کې ددغه 

کتاب لنډیز په دوه جلدونو کې په اسپانیوي ژبه 

ژباړل شوی وو. 

له هغې وروسته د فنډیشین 

هستیناپوره د بلګرانو 

څانګې رییسې اغلې اورینا 

پوپوویچ ماته وړاندیز وکړو 

چې د کامله سوبراهمنیم 

لخوا په یوه ټوک کې 

انګلیيس ته ژباړل شوې لنډیز 

وژباړم. کله چې مې ددغه کتاب 

ژباړه پای ته ورسوله، ماته د خپل ټول 

کار احساس وشو. ځکه زه په اسپانیوي ژبه 

پوهیدم، چې له 400 میلیونو څخه زیات وګړي 

لري او تر یوه بریده ددغه ډول په زړه پورې کتابونو 

له نه لرلو رسه مخ دي او ددې رسبیره پدې کتاب 

رسه کولی يش د هندي فرهنګ په اړه ښه پوهه 

ترالسه کړي. نو په 1997 کال کې، مونږ په انګلیيس 

د ښه ژباړل شوي پوره کتاب د ژباړلو نیت وکړو 

او په ارجنټین کې مو د هندوستان سفیر ته لیک 

وستاوه او له هغه څخه مو د مشورې او د هغو 12 

ټوکونو د کاپي کولو اجازه وغوښته چې هغه مهال 

د نوموړي سفارت په کتابتون کې پراته وو. سفیر 

مونږ ته د هغې پر ځای د کتاب بشپړه سیټ 

راکړو او مونږ یې په ژباړه پیل وکړ. زما همکارانو 

ژباړونکو د ډیرو الملونو له کبله ونه شوه کولی 

چې له ما رسه په ګډه دغه کار تررسه کړي. خو 

د پروفیسور پوپوویج په مرسته او هڅونه او د 

لپټاپ د دریم ډول په رامنځ ته کیدو 

رسه، زما کار وده ومونده چې 

باالخره زما کار د کمپیوټر تر 

کیبورډه راورسیدو.  

په 2004 کال کې کله 

چې ماته یوازې د کتاب 

یو څو فصلونه پاتې وو، ما 

فکر وکړ چې د کتاب د ژباړې 

کار په یوه مبارکه ورځ پای ته 

ورسوم ځکه د ژباړلې پیل مو له کومو 

رسمي او سپیڅلو ترشیفاتو رسه نه وو 

تررسه کړی. باالخره، د کتاب وروستۍ 

نیمه پاڼه د فنډیشین هستیناپوره په 

نړیوال مرکز کې اوه کاله وروسته د 

ګنیش چتوريت لخوا د کتابچې په پاڼه 

وژباړل شوه. 

لیک هوګو لباټ له انګلیيس څخه اسپانیوي ته د مهابهارته بشپړه ګڼه ژباړلې ده

             Like 
MEA INDIA

             Follow 
@MEAINDIA 

                 Channel 
MEA INDIA
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د کالسیک ادب په پراخه سینه کې مهاربهارته د ایلیاد 

او ادیسه یو ځای کولو رسبیره له هغوی څخه اوه ځلې 

لویه ده چې د وخت تر ټولو اوږده حامسه بلل کیږي. 

په سانسکریټ لیکل شوی دغه کتاب د هندي فرهنګ 

یوه نښه ده ځکه په دغه کتاب کې ځای په ځای شوي 

کرکټرونه او کیسې د انډونیزیا په څیر لرې ځایونو ته 

خپرې شوي دي چیرته چې د ارواح په دودیز تیاتر 

کې ښودل کیږي. ښايي په کتاب کې کالسیکې ژبې ته 

درناوی په لویه کچه ددغه کتاب لوستونکو ته د لوستلو 

خنډ ګرځیدلی وي خو نوموړی کتاب څو پیړۍ وړاندې 

د هندوستان په کورنیو لکه ماالیامل، تامیل او تیلوګو ژبو 

په بشپړه توګه ژباړل شوی دی. 

د مهابهارته په څیر حامسې یو ډول اديب طرز دی 

چې فلکلوریک پوهاوی په شاعرانه انداز کې په شفاهي 

ډول ښودل کیږي چې د کرکټرونو د شاهکار لکه د 

هندي دود او دستور په ښکاره کولو، ښو کارونو کولو او 

د هغو خلکو تقدیر بدلولو چې غلط کارونه کوي په لیدلو 

او د هغوی تر احساسايت اغیزې الندې په راتلو رسه 

خربه د اوریدونکي زړه ته لویږي. اوس مهال، په 21مه 

پیړۍ کې، مونږ دا ګامن کولی شو چې حامسې کوم 

ځای نه لري خو اوس هم په سینام کې هغه فلمونه ډیر 

لیدلی کیږي چې د فلم اتل رښتینې بریا ته تر رسیدو 

پورې د نه ماتیدونکو خنډونو پر وړاندې جنګیږي. 

د 1988 کال شاوخوا، زما ګران استاذ په فنډیشین 

هستیناپوره کې د هندوستان د فلسفې او مذهب په 

کورس کې ماته د کتاب یوه خالصه راکړه چې د بګواد 

ګیتا د لوستلو مقدمه وه. ددغې مقدمې په لوستلو 

رسه زه د ارجونا، دهريرتاشرتا، یدهیشتیرا او د ټولو 

د وخت تر ټولو اوږده حامسه په اسپانیوي ژبه ژباړل شوې ده

لیکوال: لیک هاګو لباټ

د مهابهارته کتاب څنګه په
اسپانیوي وژباړل شو؟
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په توګه، د مريدنګم او تبلې په څیر آلو کې چې کوم 

پیچيل وزنونه استعاملیږي غريب نړۍ لپاره ډیر په زړه 

پورې دي. ډیری ډول وهونکي او رضيب آلو غږوونکي د 

هندوستان د موسیقۍ د وزنونو په اړه بشپړې زده کړې 

ترالسه کوي او بیا یې په خپلو اجراتو کې عميل کوي. 

د هندوستان د موسیقۍ مبداء او 

زمونږ له روحي انرژۍ رسه د هغې تړاو 

ته په کتو رسه، په سانسکریټ کې رسود 

او منټراس غريب موسیقۍ ته عجیب او 

غریب رنګ ورکړی دی. کله چې دوی 

غواړي د سولې او آرامۍ د احساس په 

اړه خربې وکړي، د هندوستان چانټس او 

شلوکس پکې د مهمې آلې په توګه کارول 

کیږي. د موسیقۍ دغه آلې تا له ځانه 

رسه د فکر یوې داسې ژورې او ښکلې 

نړۍ ته وړي چې پدې زړه تنګه نړۍ کې 

داسې حالت رسه مخ کیدل ډیر اړین 

دي. هندوستان د موسیقۍ سرت طاليي کان لري چې 

لوک سنګیت یا فولکلوریکه موسیقي ورته ویل کیږي. 

په رښتیا چې دا زمونږ د فرهنګ او دود وده ده – د 

هندوستان په ډیرو آیالتونو کې د هر ډول مراسمونو او 

جشنونو لپاره سندرې شته دي. دغه ځمکني او کلیوايل 

غږونو او د موسیقۍ غیر روزل شوو هرنمندانو رښتیا هم 

له غريب هرنمندانو رسه د همکارۍ توده استعدادونه 

ګرځیديل دي – دوی تل د هرن داسې پارچې جوړوي 

چې له عقل څخه پورته دي. د راجستان 

فلکلور سندرغاړي ته غوږ نیول چې د 

جاز یو بانډ لري او په څنګ کې وررسه 

پیچلې هرمونیه غږوي د خوب لیدلو په 

څیر دي او داسې په نړۍ او د نړۍ د جاز 

موسیقۍ د جشنونو په لړ کې اکرثه وخت 

پیښ شوي دي. 

مونږ یوازې دومره ویلی شو چې 

سندره اوه غږونه لري او تاسې یوازې 

په همدغو اوو غږونو رسه سندرې ویلی 

شی او یا هم د موسیقۍ آلې غږولی 

شی! همدا المل دی چې د هندوستان 

موسیقي یې غريب موسیقۍ څخه بیله کړې ده. دغه 

ښکيل غږونه او وزنونه د اوبو په څیر دي چې ځانته 

خپل ځای او خپله سطحه په هر ځای کې جوړوي.

کله چې دوی 
غواړي د سولې او 
آرامۍ د احساس 

په اړه خبرې وکړي 
په سانسکریټ کې 
سرود او منټراس 
غربي موسیقۍ ته 
عجیب او غریب 
رنګ ورکړی دی 

د لیکنې لیکوال د هندوستان یو له سرتو هرنمندانو او سندرغاړو څخه دی
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د هندوستان د کالسیکې موسیقۍ تر 
اغیزې الندې ثبت شوې سندرې

غرب ته سفر

   د بیټلز بانډ لخوا نارویجن ووډ، لو یو ټو، وینت یو وید آوټ یو، دا ایرن 

الیټ اینډ ټومارو نیور نوز 

   دا رولینګ سټونز لخوا پینټ ایټ، بلک اینډ ګومپر بای 

   د لیډ زیپلین لخوا بلک مونټین سایډ اینډ وایټ سمر 

   دا ریډ هاټ چیيل پیپرز لخوا بیهاینډ دا سن

   دا کیمیکل برادرز لخوا سیټینګ سن

   د اوسیز لخوا هو فیلز لو؟، 2000

   د ایروسمیت لخوا ټیسټ اف انډیا 

   د االنیس مورسیټ لخوا نیز اف مای بیز، ایټ ایزي سټیفز اینډ 

سیټیزن اف دا پلینیټ 

   د میټالیکه لخوا وییرایور ای مۍ روم

د امریکې په متحده آیالتونو کې د هندوستان موسیقي 

په لومړي ځل د هرنمند اودۍ شنکر د نڅا ډلې لخوا په 

1930 کلونو کې تررسه شوه. د هندوستان له راګونو رسه 

سم، په غرب کې په 1965  کال د راک موسیقۍ راګونه 

رامنځ ته شول چې بیلګه یې يس مای فرینډز بای دا کینکس 

 )See my friends by The Kinks in UK( این یو کۍ

ده. ګیتارنواز جیف بیک هم خپل هرټ فول اف سول 

)Heart Full of Soul( البوم کې د سیتار په څیر آوازونو 

غږويل دي. د پال بټرفاليي بلوز بانډ هم د هندوستان د راک 

موسیقۍ تر اغیزې الندې د موسیقۍ د ختیځو او لودیځو آلو 

13 دقیقې نغمه ثبت کړه چې دغه البوم په 1966 کال کې د 

ایسټ ویسټ یا ختیځ او لودیځ په نوم مشهور شو. 

له غرب څخه د شنکر مهادیوان د هرنمندانو ډله
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پنډیټ راوي شنکر: 
د  هندوستان  د  کې  غرب  په 

کالسیکې موسیقۍ مرتادف

یوازینی کس د سیتار غږوونکی پنډیټ راوي 

شنکر وو چې په غرب کې یې د هندوستان 

موسیقي مشهوره کړه. د نوموړي سیتار چې 

په زړه کې په زړه پورې زمزمې او غږونه 

راپاروي، د هغې دورې د الکرتونیکي ګیتار 

غږونو ته یې ورته طبیعي غږ درلود. د 

بیټلز جورج هاریسن له هغه څخه د سیتار 

لنډ مهالی کورس ولوسته. د کریم، جیمي 

هنډریکس، دا ګریټفول ډیډ او دا ډورز په 

څیر د راک ګروپونو به په اوږدمهالو بیروباري 

کنرسټونو کې د هغه له لوړو پرمعنی ترکیبونو 

او ابتکارونو څخه ګټه اخیسته. شنکر په 

1950 کال کې یوه ارکسټرا په الره واچوله چې 

د هندوستان او غرب د دواړو د موسیقۍ آلې 

پکې وکارول شوې. نوموړي په 1966، 1968 

او 1976 کلونو کې له کالسیک ویلون نواز 

یهودي مینوهین رسه په ګډه البومونه ثبت 

کړل. دا چې شنکر به اروپا او امریکا ته د سفر 

پر مهال خپل مینه وال پیدا کول، هغه لومړی 

هندي هرنمند وو چې غريب فلمونه ته یې 

موسیقي وغږوله. 

د موسیقۍ درې تر ټولو غیرمحدود جوړونکي او کمپوزران: بیله فلیک )بانجو(، ذاکر حسین )تبله( او ایدګر مییر )ډبل بس(

Music_Pashto.indd   74 11/12/14   7:53 PM



موسیقي

جنوري-فربوري 2015   n          n 7هند ليد  4

د میز پر رس د رضيب آلې غږوونکی انګلیس پیټي لوکیټ

د هندوستان 
موسیقي د 

راګونو بې شمیره 
مقیاسونه لري چې 
هر یو یې ځانته موډ 

لري او ستاسو په 
زړه کې ځانته خپل 

ځای پیدا کوي

کې ځانته خپل ځای پیدا کولی يش! کله چې غريب نړۍ د 

مقیاسونو دغه ډول ډیټابیس ولري، د عادي لویو او کوچنیو 

پنځو غږونو یا د ډوراین یا لدیین مقیاسونو 

برعکس چې دوی یې کاروي، ناڅاپه ددوی 

فکري خط پراخ يش، امکانات زیات يش او 

د خالقیت احساس یې د نوې پارچې رنګول 

تجربه کړي. د هندوستان په موسیقۍ کې 

تر ټولو مهم او جالب شی د موسیقۍ وزن 

دی. د هندوستان د موسیقۍ وزنونه له 

تخنیکي او تیوریکي دواړو پلوه ډیر پرمختليل 

دي. په نړۍ کې د موسیقۍ ټول هرنمندان 

پدې اړه ښه معلومات لري. دوی تل ددې 

تږي دي چې د هندوستان د موسیقۍ د 

وزنونو په اړه ډیر څه زده کړي او غواړي چې د موسیقۍ 

د خپلو اسايس آلو په وزنونو کې یې عميل کړي. د بیلګې 

هندوستان دوه ډوله کالسیکه موسیقي لري – په شامل 

کې د هندوستان شسرتییا سنګیت )دودیزه موسیقٍي( او 

په سهیل کې کرناتیک سنګیت. که څه 

هم د هندوستان موسیقي د موسیقۍ 

مونوفونیک )د هرمونیې پرته ساده 

موسیقي( ډول دی چې پیچلې انحناء، 

رشوتیز او د ریتم پیچيل شکلونه لري خو 

هندي موسیقۍ د لودیځ د موسیقۍ په 

نړۍ کې طوفان رامنځ ته کړی دی. 

راځی د بیلګې په توګه په راګونو 

وغږیږو. مونږ ټول ټال 72 راګونه لرو چې 

له هغوی څخه بیا په زرګونو فرعي راګونه 

جوړیدلې يش. نو د هندوستان موسیقي 

د راګونو بې شمیره مقیاسونه لري چې هر یو یې ځانته 

موډ او احساس لري چې هر یو یې هر ځل ستاسو په زړه 
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الر موندل
له راګونو رسه

د غريب راک یو شمیر بانډونه په 1960مو کلونو کې د هندي موسیقۍ تجربه کول پیل کړل. 
مونږ پدې پوه شوو چې هندي موسیقۍ څنګه د وخت په تیریدو رسه وده کړې ده...

لیکوال: شنکر مهادیون

موسیقي
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د راجستان دودیزې نانځکې

نانځکې کارول کیږي چې د پښو، مټونو، څنګلو، کوناټيو 

او ګونډو بندونه لري چې د یکشاګانا د دودیزو لوبو 

کیسې بیانوي. ددوی غړي په پنځو یا ډیرو تارونو رسه 

په راډ پورې تړيل وي چې د نانځکې لوبوونکي لخوا کلک 

نیولی کیږي. پدغو مراسمو کې فولکلوریکه او کالسیکه 

موسیقي هم غږول کیږي. پدغه سیمه کې د څرمنې 

دغه ډول نانځکو ته د ټوګالو )څرمنې( ګومبي اټا )د 

نانځکو نڅا( وايي چې حامسې بیانوي. د سټیج پر رس لږ 

تر لږه 10 نانځکې ایښودل کیږي چې د بزګرانو، د ښځو 

د فولکلور او حتی د ونو، بوټو، ملر او سپوږمۍ په شکل 

جوړې شوې وي... د نانځکو اندازې له ټولنیز وضعیت 

رسه سمې وي خو د پاچاهانو او مذهبي اشخاصو نانځکې 

له نورو څخه لویې وي. د باڼس په څلورو ډانګو کې دوه 

شیټونه کارول شوي وي. اجراتو ته د رڼا جوړولو لپاره د 

خټو، برونزو او اوسپنې څراغونه چې د کسټرو تیل پکې 

اچول شوي وي کارول کیږي چې دغه مراسم تر نهه 

ورځو پورې دوام کوي. 

ویسټ یا لودیځ بنګال
د راډونو د نانځکو نندارې ته پوټول ناچ )د نانځکو نڅه( 

وايي چې معموالً د جرتا )فولکلوریکې لوبې( په څیر تررسه 

کیږي. دغه 1.5 مرت لوړې نانځکې له باڼس څخه جوړې 

وي او په واښو پوښيل او ورپورې پلسرت وي او د مخ برخې 

یې په وریژو رسه رنګول شوې وي. د نانځکې لوبوونکي د 

باڼس د رس په اندازه لوړو پردو تر شا والړ وي حرکتونه او 

نڅاګانې کوي او نانځکې یې په مال پورې تړلې وي. 

اسام
د پوټل ناج تاري نانځکه په نندارو کې له نرم لرګي 

جوړې نانځکې کارول کیږي چې د هندوستان د حامسو 

کیسې بیانوي. اوږدې ملنې ددغه 2 فوټه لوړو نانځکو د 

پښو نه لرل پټ کړي وي. 

کرناتاکا
د ګومبي اټا یا د نانځکو د نڅا په مراسمو کې داسې 
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کیږي چې د ماهابهارته د پیښو څرګندونه کوي. دغه رنګه 

لرګینې نانځکې د ماسک په څیر جوړ شوي مخونه، خولۍ او 

رنګین کايل لري چې د کاتاکايل نڅاګرو ته ورته وي.  

تامیل ناډو
د تارونو نانځکې چې بوماالتم ورته وايي په هندوستان کې 

تر ټولو لویې او درندې نانځکې دي چې شاوخوا 4.5 فوټه 

لوړوالی او 8 کیلوګرامه وزن لري. د جشنونو په شپو ورځو 

کې نندارې په معبدونو کې تررسه کیږي چې 10 ورځې 

دوام کوي. تارونه د اوسپنې په یوې ګومتۍ پورې تړيل وي 

چې د نانځکې لوبوونکي په رس کړي وي. ځینې نانځکې 

تړيل غړي لري چې په راډونو رسه جوړ شوي وي. دغه ډول 

نانځکې د حامسو صحنې او له خندا ډکې کیسې بیانوي. 

ماهارشرتا
په کاالسوتري بهولیا کې د تارونو کوچنۍ بې پښو نانځکې په 

فولکلوریکو لهجو رسه د رامایانا کیسې بیانوي. د ماهارشرتا 

نانځکې چې چمدیايش بهولیه ورته وایي د سبزۍ په 

رنګونو رنګول کیږي. دوی د غړو بندونه نه لري او په 

منځ کې د یوه راډ په کارولو رسه جوړیږي. 

اودیشا
په راواناچایا کې د رامایانا کیسو بیانولو لپاره د څرمنې 

له ټوټو څخه کار اخیستل کیږي. ددغه ډول نانځکو 

خوځول ډیر مهارت ته اړتیا لري ځکه دغه نانځکي 

هیڅ بندونه نه لري. د سیوري جوړولو لبآره خاورین 

څراغونه په پردې د رڼا اچولو لپاره کارول کیږي. په 

کوندي ناچ کې د دستکشو نانځکې له دریو لرګینو 

ټوټو څخه جوړیږي – رس او دوه السونه چې د ګوتو 

لپاره سوري هم ولري. لویو اوږدو جامو بندونه او د 

نانځکې لوبوونکي السونه پټ کړي وي. له دوهم الس 

رسه ډولک وهي او کیسې وايي. په کیتي کندي کې، د 

18-12 انچه اوږد راډ نانځکې د پردې شاته جوړیږي او 

سندرې وررسه ویل کیږي. 

چپ لور ته: جي وینو، په کیراال کې د پاواکوتو مسلکي؛ ښي لور ته: د شیډو نانځکې ننداره راونچهایا; الندې ښي لور ته: ډاکټر آر بانومايت، د نانځکو د نندارې له پاوايي مرکز څخه
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دستکشې
پپه السونو کې اغوستل 

کیږي او د نانځکې رسونو 

او د السونو حرکتونو لپاره 

په ګوتو کې اچول کیږي. 

راډ
یو اسايس راډ چې د 

کالیو دننه پټ وي او د 

نانځکې وجود یې جوړ 

کړی وي. کوچني راډونه 

په السونو پورې تړيل 

وي او د عمل کولو لپاره 

کارول کیږي.

کشیډو
سخته تړلې سپینه تکه چې 

شاته یې رڼا وي او ددغو پراخو 

نانځکو د پردې په توګه کارول 

کیږي. په دودیزه توګه، دغه 

نانځکې د ځناور له پوستکي 

څخه د باڼس یا ګني په لرګي 

کې جوړیدلې چې په عمودي 

توګه ورپورې تړلې وي.

تار
له لرګي، مزي یا تکې څخه 

جوړیږي چې په مالوچو، تکې 

یا د ارې له بورو څخه ډک 

شوی وي. تارونه د نانځکو په 

بدن او غړو پورې تړلی کیږي 

او د حرکتونو رامنځ ته کولو 

لپاره کشیږي.

د نانځکو معريف
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او 6-5 فوټو پورې لوړوالی لري. د نانځکو جوړولو لپاره 

د اوزې پوستکی له ځانګړې مرحلې څخه تیریږي او 

رنګولو لپاره یې د سبزۍ له رنګونو څخه ګټه اخیستل 

کیږي. دغه نانځکې په مټونو، څنګلو، زنګونونو، مال، 

غاړې او ښنګرو کې بندونه لري چې په آزاد حرکت کې 

مرسته کولی يش. 

کیراال
پدغه سیمه کې ورته تول پاواکوتو وايي 

چې په معبدونو کې له کامبا رامایانا 

رسه په دودیزه توګه تررسه کیږي. 

دغه اجرات تر 21 ورځو پورې د شپې 

پیلیږي او تر سهاره پورې دوام کوي. د 

شاوخوا 160 ډوله څرمنو نانځکې چې 

3 فوټه لوړوالی لري، په 42 فوټه سټیج 

باندې چې شاته یې د کټن ټوټې پرده 

وي ایښودل کیږي. د کوپرې د لرګي له 

کاسې څخه جوړ د تیلو یوویشت څراغونه د پردې شاته په 

مساوي فاصله کې د لرګي په تیر ایښودل شوي وي چې په 

پرده یې سیوری جوړ کړی وي. پاوا کوتو )د الس ماغو د 

نانځکو ننداره( د پلګاټ ولسوالۍ په ماښامونو کې تررسه 

رسه په مالتړ، مینه والو او اړتیاوو بدلیدونکی دی. 

نوموړی زیاتوي چې انسان غواړي چې د کلیت د فرهنګي 

دوام په څیر هرني شکل وونیي خو چې د هغوی د سیمې 

په شکلونو او رقمونو رسه جوړ شوی وي. کله چې انسان دا 

ډول موضوع ګانې وګوري، د هرنمند او مینه وال دواړو تر 

منځ ځینې خربې ګونګې پاتې يش. 

په ټولو آیالتونو کې
راجستان

پدغه آیالت کې نانځکو ته کاتپوټيل وايي 

چې کات د لرګي او پوټيل د نانځکې په 

معنی دی. د نانځکې رس لوبوونکی د 

مببو شپیلۍ په پو کولو رسه لوړ غږونه 

اوبايس. د ولور، بې سوادۍ، فقر او 

بیکارۍ په څیر ټولنیزې ستونزې په 

انځورونو کې ښودل کیږي. 

اندرا پرادیش
دلته د نانځکو په څیر توکو ته تولو بوماالته )تولو د 

څرمنې او بوماالته د نانځکو د نڅا په معنی دی( په 

نوم ویل کیږي چې د اوزې له پوستکي څخه جوړیږي 

چپ لور ته: د رادها کرشنا د لویې اندازې له راډ جوړې نانځکي؛ ښي لور ته: د تار نانځکې )د مخ پاڼه( له راډ څخه د جوړې نانځکې ننداره

د نانځکو ځوان 
لوبوونکي د نوو 

تخنیکو او دودونو 
په لټه کې دي... 
دغه هنر له نوو 
تخنیکو او موادو 
سره دم په دم د 
پرمختګ په لور 

روان دی
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په بګواد ګیتا د 
هندوانو مذهبي 

کتاب کې، خدای 
د نانځکو له 

لوبوونکي سره په 
دریو تارونو – ستوا 
)ښه والي(، راجس 
)مینه( او تامس 
)تیاره( تړلی دی

حارضین د نانځکو په دودیز او عرصي تیاتر کې بیالبیل 

هرنمندان، ډایریکټران او له تصوره پورته کارونه ویني. 

د هندوستان د نانځکو دودیز تیاتر 

د شفاهي او ژبنيو دواړو برخو درلودلو 

له کبله مخکښ دی او دغه تیاتر په 

خپلو اړوندو سیمو کې ډیر مینه وال 

لري. په زړه پورې پرمختګ د نانځکو د 

لوبوونکو نوی نسل دی. نوموړی وايي 

چې د نانځکو ځوان لوبوونکي د نوو 

تخنیکو او دودونو په لټه کې دي. دوی 

د نوو موضوعګانو، تخنیکونو او موادو د 

جوړولو په لټه کې دي. دغه هرن دم په 

دم د پرمختګ په لور روان دی. 

د پودومجي په اند هر هغه څه چې 

مونږ نن د دود په سرتګه ورته ګورو د وخت په تیریدو 

یوازې دا دی چې د پاچاهۍ کیسې په اړوندو ټولنیزو او 

اخالقي پیغامونو بدلې شوي دي. 

که چیرې د اپریل په میاشت کې دلته 

راغلی، نو هندوستان به د ایشاره د نانځکو 

د 31م نړیوال تیاتر او جشن کوربه وي او 

شاوخوا سل نړیوال ګروپونه به هم پدغو 

مراسمو کې ګډون ولري. د ایشاره د نانځکو 

د تیاتر ټرسټ بنسټ ایښودونکې، دادي 

پودمجي وايي، دغه جشن ممکن په عام 

محرض کې د نانځکو دودیزې او عرصې 

نندارې ته د خلکو د رابللو، د هرن په فضا 

کې د ځواکمن بدلون راوړلو لپاره یو نه 

ماتیدونکی ځواک وو په ځانګړي ډول په 

یوه داسې هیواد چې د ډیرو خلکو په ګومان 

د نانځکو د تیاتر د زیږیدنې ځای دی. له کلونو راهیسې، 
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د نانځکو د ایشاره په نړیوال تیاتر او جشن کې چې په 
نوي دهيل کې د اپریل په میاشت کې تررسه کیږي، 
مونږ به د نانځکو د نندارې شاهدان واوسو چې دغه 

ننداره په هندوستان کې څنګه په الره اچول کیږي

که چیرې په راجستان کې د جایپور، جوړهپور، 

کوټا یا بیکانیر د ښارونو لیدلو فرصت ولری، د 

کتپوټيل )نانځکو( نندارې لیدل مه هیروی. داسې 

باور کیږي چې دغه جشن له زرګونو کلونه څخه 

راپدیخوا تررسه کیږي او د نانځکو د نندارو 

مرجع د راجستان په فولکلوریکو کیسو او 

حامسو کې موندلی شی. په راجستان کې هر 

ډول ننداره، جشن یا مراسم د نانځکو له نندارې 

پرته نیمګړي وي. 

د هندوستان د نانځکو د نندارې شتمن تاریخ 

3,000 کلنه سابقه لري. په 2مه پیړۍ کې، د 

تامیل شاعر تیريولوور په خپلو شاعرونو کې د 

مرغاوۍ ډوله نانځکې یادونه کړې چې په تارونو 

رسه حرکت کوي. په بګواد ګیتا )د هندوانو 

مذهبي کتاب( کې، خدای د نانځکو له لوبوونکي 

رسه په دریو تارونو – ستوا )ښه وايل(، راجس 

)مینه( او تامس )تیاره( تړلی دی. د هندوستان 

د سانسکریت په پخوانیو لوبو کې اصيل کرکټر 

ته سوترادهار )د تارونو نیوونکی( ویل کیدل.  

د کلونو په تیریدو رسه، دغه روند ښارګوټو، 

ښارونو او میټروګانو ته الر وموندله. توپیر یې 

لیکواله: نهاریکه ماتور سینها

د سمو تارونو

کشول
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د ماهاراشرتا په اجنتا غارونو کې د ویده بودها مجسمه

دي خو مونږ به په ټولو کې د سوچه پاکوايل او شفقت یو 

ډول احساس پیدا کړو. 

څلورم دور
د فرهنګي منځګړي په توګه )د لودیځ او ختیځ تر منځ( 

د بودهایزم دوهم پړاو یا څلورم دوران یا د مذهبي دود 

او دستور څرخ د 19مې پیړۍ په پیل 

کې رامنځ ته شو او زمونږ اوسنی وخت 

هم پکې شامل دی )د بودهایانو د تاریخ 

لومړۍ درې دورې د تیريواډا، ماهایانا 

او تنرتایانا پړاونه دي(. د وروستیو 

150 کلونو په لړ کې د بودهایزم په لور 

د پام وړ لیوالتیا او میالن ولیدل شو. 

تر دوهمې نړیوالې جګړې پورې، په 

بودهایزم کې راڅرګندیدونکي لیوالتیا 

د اخالقو، مذهب، تصوف او فلسفې په 

برخه کې وه. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته، د 

بودهایانو عمومي لیوالتیا ژوند ته واوخته او عبادت تر 

ټولو مهم وګڼلی شو. د بیلګې په توګه،  بودهاپوهانو 

هڅه وکړه چې له بیالبیلو اړخونو نیروانا تفسیر او خلک 

پرې پوه کړي خو د نیروانا ارواپوهي د کتابپوهۍ یوه 

عامه برخه  ګرځیدلې ده. 

د څیړونکو نوي نسل عبادت د زهني روغتیا او عادي 

حالت رسبیره د ځان پیژندنې، د ځان په اړه د حقیقت 

پوهیدلو یا د شخصیت لوړوايل لپاره له ممکنو الرو څخه 

یوه وګڼله چې دا ټولې د روحي روغتیا دودیزې موخې 

وې. ددغې برخې منل د ځان پیژندنې یا ارواپوهنې په 

بودهايي یا غیر بودهايي طریقو کې د لیوالتیا عمومي 

زیاتوالی وو. ځینو لیکواالنو د بودها 

نظریې د ارواپوهنې له پلوه تفسیر کړي، 

نورو بیا هڅه کړې چې بودهایزم ته 

له تصوري چوکاټ یا عباديت عملونو 

څخه استنباط یا انطباق ورکړي چې د 

شخصیت لوړونې نوې نظریه او د روحي 

درملنې نوې طریقې یا د جدي حس 

درملنې ته ځان رسوول دي. 

د لیکواالنو په څلور کسیز ټويل لکه 

آر اورنسټاین، اۍ مسلو، آر ولش او ډي 

شاپیرو رسه مونږ په ارواپوهنه کې د بودهایزم ځانګړی 

منښت په خپل ځای پریږدو او هغو نظرونو او میتودونو 

ته مخه کوو ځکه کله چې دغه سیستم )په چین کې 

مدهیاماکه؛ په هندوستان کې ورته په غرب کې د بودها 

ارواپوهنه وايي( ډیر سخت وارزول شو او برتریت یې 

وموند، RH روبینسن ورته د تشبیې آخري پړاو نوم ورکړ. 

د څیړونکو 
نوي نسل عبادت 
د ځان پیژندنې 

او د ځان په اړه د 
حقیقت پوهیدلو 

له ممکنو الرو څخه 
یوه وګڼله
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وو، ځینې وخت یې له نورو مذهبونو رسه ګډ سوله اییز 

ژوند کاوه او په ځینو نورو وختونو کې له کورين مذهب 

رسه په شخړه کې وو. 

بودهایزم په کورنیو ژبو ژباړل شوی چې پدې کار 

رسه نوي متني دودونه رامنځ ته شوي او د هندوستان 

اصيل ژباړل شوو لیکنو ته ور اضافه شوي دي. د 

راهبانو اخالق او ډسپلین تر یوه بریده 

له سیمه ییزو دودونو رسه توافق درلود. 

د مسلامنانو تر راپورته کیدو پورې )د 

1200 – 1000 عیسوي کلونو تر منځ(، 

کله چې د حمله کوونکو تر سخت فشار 

الندې راغی، بودهایزم په هندوستان کې 

له نزول رسه مخ شو. له هغې وروسته، 

له نورو ځایونو څخه مسافر راتلل او د 

بودهایزم د روحیې او رسچینې په اړه به 

یې په نالنده پوهنتون کې څیړنې او زده 

کړې کولې. له دغو مسافرو څخه ځینې د هاسون–

ټیسنګ او اي ټيسنګ )په 8مه پیړۍ کې( په څیر 

چینايي بودهایانو ول چې د خپلو سفرونو او د بودهایانو 

په اړه د زده کړو او فعالیتونو ډیرې باارزښته نښې ترې 

پاتې شوې دي. پدې کار رسه بودهایزم د آسیا فرهنګي 

منځګړي په توګه وده ومونده، د هیواد له پولو واوختو، 

له سیايس ګټو او شخړو رسه مخ شو، له مرکزي آسیا 

څخه یې جاوا او له هاملیه څخه یې د ملر راپورته کیدو 

ځمکې ته خپل مذهبي دود او دستور خپور کړ. 

کله چې بودهایزم په هندوستان کې د آشوکه په زمانه 

کې تر ټولو مخکښ یا حتی هیوادنی مذهب وو، د نورو 

مذهبونو د مخنیوي یا له منځه وړلو هڅه نه کیدی او 

نه هم له هغوی رسه عقیدوي مخالفت 

ښودل کیدو. په تیبیت او جاپان کې، 

بودهایزم په سیايس قدرت یا نظامي 

اخالقو پورې ډیر سخت تړلی دی. په 

تیبیت کې دا یو حقیقت وو چې د الماس 

د دولتي مامورینو پرته هیڅ بیله اداره نه 

وه. په جاپان کې بودهایزم ته ځکه ترجیح 

ورکول کیده چې یوه داسې حاکم ته اړتیا 

وه چې قومونه رسه متحد واويس. 

د بیلګې په توګه که چیرې مونږ د 

بودها درې غښتلې مجسمې رسه پرتله کړو لکه د ګوپتا 

د وخت د 5مې پیړۍ والړ بودها، په جاپان کې د 7مې 

پیړۍ د چوګو-جي معبد کې د میروکي )میرتییا( ځای 

په ځای شوی انځور او له کمبوډیا څخه د 12مې پیړۍ 

د څلورم جایاورمن رس، ددې حقیقت رسبیره چې دغه 

مجسمې په بیالبیلو وختونو، ځایونو او ملتونو پورې تړيل 

بودهایزم د ملي 
فرهنګي ارزښتونو 
مخه نه ده نیولې. 

په بیالبیلو هیوادونو 
کې بودهایزم خپل 
ښوونځي او ښوونیز 

مرکزونه درلودل.

له چپ لوري څخه ښي لوري ته: بودها په ماتورا کې له لوټس هالو رسه؛ میروکو د جاپان په چوګو جي معبد کې؛ اووم شاه جایاورمن په کمبوډیا کې
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د بیهار په بودهګایا کې په ماهابودي معبد کې د بودهي ونه

په ځینو هیوادونو 
کې، د بودهایزم 

ریښه د جادوګرۍ 
د دوران په مشهورو 

دیني ایینو پورې 
تړاو لري

په تیرو دوه پیړیو کې د بودهایزم د فرهنګي 

منځګړیتوب رول نه یوازې په آسیا کې لیدل کیږي 

بلکې فرهنګي اغیزې یې له آسیا څخه تر اروپا او په 

عموم کې په ټول ختیځ کې خپرې 

شوي دي. په بودهایزم کې د الهام 

پریامين ده او د فلسفې، مذهب، هرن 

او ادبیاتو، ارواپوهنې او روحي درملنې 

په څیر په ډیرو فرهنګي برخو کې د 

ننګونو څرګندونه کوي. د عميل برخو 

رسبیره، د بودهایزم اغیزه په اخالقو 

کې ډیره احساسولی شو )لکه د ژوند 

په طریقه پوهیدل( چې ډیر ټینګار 

یې په پراخو اخالقو )یو داسې باارزښته سیستم چې 

د انسانانو تر منځ اړیکې اداره کوي( او په یوه داسې 

باارزښته سیستم باندې وو چې له طبیعت او په عموم 

کې له ژوند رسه د انسان اړیکه پیاوړې کوي. 

د بودهایزم آسیايي تاریخ
د بودهایزم په اړه ځینې عمومې موندنې شته چې د 

بودهایزم له آسیايي تاریخ څخه اخیستل شوي دي. 

لومړی، د مذهب په توګه د بودهایزم 

ځینې عمومي مشخصات چې له 

هندوستان څخه نورو آسیايي هیوادونو 

ته خپره شوي دي. په ځینو هیوادونو 

کې، د بودهایزم ریښه د جادوګرۍ 

د دوران په مشهورو دیني ایینو پورې 

تړاو لري لکه ددغو دیني ایینو ځینې 

عملونه او مذهبي مراسم، د بودهایانو د 

نامتو کسانو په زیارتونو د کوچنیو ذايت 

خدایانو بدلول او د بوهایانو له رخصتیو رسه د سیمه 

ییزو جشنونو تړاو. هغه هیوادونه چې له پخوا څخه 

مذهبي دود او دستور لري، د بودهایزم مذهب له بل 

هر مذهب رسه یا موازي وو، یا دوهم )یا دریم( مذهب 
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له دوهم نړیوال جنګ څخه وړاندې په بودهایزم کې د خلکو لیوالتیا د اخالقو، مذهب، 
تصوف او فلسفې له کبله وه، خو د جنګ له پای ته رسیدو څخه وروسته د بودهایانو 

لیوالتیا په عموم کې په ژوند بدله شوه

لیکوال: دوسن پاجین

د دهرما د څرخ
څلورم دور
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پورته چپ لور ته: په پرومیناد ساحل کې د جنګ څيل؛ ښکته ښي لور ته: په پرومیناد ساحل کې د ډبرو ستنې

)د مخ پاڼه( پورته: د پوډوچیري په ساحلونو کې د کشتۍ چلول ډیر شهرت لري؛ ښکته: یوه له مشهورو فرانسوي ډوله کیفيټریاو څخه

د ساحل ښکال
له ساحل رسه نږدې پوډوچیري له سمندر رسه د 

انځور اخیستلو ښې منظرې لري. ددې سیمې د 

ملر خاته او ملر کیناسته ښکال ډیره مشهوره ده. د 

المبو وهلو لپاره د اورو ساحل یو مشهور ځای دی. 

پاراډایس ساحل د رشیکو خونو رسبیره خوندور خواړه 

او نورې آسانتیاوې لري. 

د پرومیناډ 1.5 کیلومرته اوږد ساحل د قدم وهلو، 

منډې وهلو، سکیټ او یوګا مشهور مرکز دی. ددې 

سیمې نورې ځانګړې نښې د جنګ څيل، د ښار میرايث 

هالونه، د رڼا کور او د جان اف ارک، مهامتا ګاندي 

او مرکویس ډوپلیکس، په هندوستان کې د فرانسوي 

تاسیساتو د عمومي رییس مجسمې دي. يل کیفي ته 

تګ چې د ورځې لخوا خالصه وي حتمي دی. رسفینګ یا 

موج سوارۍ لپاره مشهور ځای رسینټي ساحل دی خو د 

ویرامپټينام ساحل یو تر ټولو لوی او مشهور ساحل دی. 
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طالیي کلیسا چې په 1865 میالدي کال کې 

جوړه شوې د اور لیډي اف د ازمپشن د 

کمیابه روغني رنګ یو له هغو کورونو څخه 

دی چې د فرانسوي امپراطور دریم ناپلیون 

لخوا ډالۍ شوی دی. 

نړیواله اغیزه
پوډوچیري له فرانسوي طرحې رسه سم 

عمودي کوڅې لري چې په فرانسوي ربع او 

هندي ربع ویشل شوی دی. فرانسوي ربع 

استعامري شکل لري چې د طاق په څیر 

لوړې کړکي او لوړ چتونه لري؛ د کورونو په 

وروستۍ برخه کې هندي ډوله بالکونونه 

رغول شوي دي. 

دا چې تامیيل ددې سیمې اصيل ژبه 

ده، خلک یې د تیلوګو او ماالیامل په څیر 

د هندوستان د سهیيل ژبو رسبیرو له 

انګلیيس او فرانسوي رسه هم بلدتیا لري. 

د پونډيچیري موزیم د اعلی مجسمو کور دی

ښار  د  مجسمه  ګاندي  د  کې  ساحل  پرومیناد  په  ته:  لور  چپ 

ځانګړې نښه ده
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چپ لور ته: د لیډي اف د انجلز کلیسا؛ ښي لور ته: ویدهاپوریسوارر معبد چې په 1770مو کلونو کې جوړ شوی دی

)د مخ پاڼه( پورته: د یو رنګه نظریې کلیسا په پوډوچیري کې یو تر ټولو پخوانۍ کلیسا ده

الندې: د جیسوس باسیلیکا د سپیڅيل زړه دننه برخې

لرونکې ښیښې کره د مترکز نقطې رامنځ ته کولو 

لپاره د ملر رڼا ته مخامخ ایښودل شوې ده.  

 

فرانسوي اغیزه
په پوډوچیرې کې یو شمیر معبدونه او کلیساګانې 

د فرانسې تر اغیزې الندې دي چې له شاوخوا 300 

کلونو راپدیخوا د هغوی د تاریخ یوه برخه ده. د 

کانیګا پارامیسواري معبد چې الهه شکتي ته وقف 

شوی د تامیل او فرانسوي معامرۍ یو غیر معمول 

ترکیب دی. د لیډیز اف د انجلز ښکلې سپینه او 

شو. د پوډوچیري په بهرنۍ برخه کې، اورو ویيل د 

نړۍ د ټولو خلکو کور ګڼل کیږي. دا چې دغه ښار په 

1968 میالدي کال کې افتتاح شو، د 124 هیوادونو 

خاوره د ګل په څیر په یوه ګلدان کې کیښودل شوه 

تر څو د نړیوال یووايل سمبول واويس. دغه ګلدان د 

فرانسوي مهندس روګر انجر لخوا طرحه شوی چې 

د عرصي غريب او دودیزو هندي عنارصو مشرتکات 

پکې نغښتي دي. مرتي مندیر چې د خاموشۍ د 

مترکز ځای بلل کیږي د سپینو مرمرو 12 ضلعي 

داخيل خونه لري. پدغه خونه کې د نوري کیفیت 
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پوډوچیري، کریکال، یانام او ماهي په ګډه د 

پوډوچیرې د اتحادیې سیمه تشکیلوي. دغه 

سیمه د هغو خلکو لپاره ده چې روحاين زهنیت 

ولري او په هندوستان کې د یو تر ټولو شتمن 

ارشام، اوربینډو ارشام کور دی. دغه ځای په 

1926 میالدي کال کې د فیلسوف او شاعر 

اوروبینډو ګهوش لخوا رامنځ ته شو. ددغه ځای 

پر مخ بیول په 1950 کې د هغه الروي پاریيس 

صويف میرا الفاسا ته د نوموړي له مړینې څخه 

وروسته وسپارل شول. دغه ښار چې د مور په نوم 

مشهور وو، د هغې لخوا په اورو ویيل د تجربو په 

ځانګړي ښار او د یووايل په نړیوال ښار ونومول 
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له آرام او سکون څخه ډک پوډوچیري د معامرۍ له نړیوالې روحیې او 
د ښکلو ساحيل منظرو په درلودلو رسه د یوه ګډه فرهنګي سیمه ده

د اورو ویيل مرتي مندیر – د خاموشۍ د مترکز ځای

د ختیځ فرینچ
 ریویره
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افسوس رسه وايي چې د ادیيس سټایل طرحه، وضعیت 

او ښکال له منځه تلو رسه مخ دی. 

د اودیيش اللیت کاال اکاډمۍ پخوانی منيش آر این 

راتا وايي؛ لعايب نقاشۍ او پالستیکي رنګونه د سبزۍ او 

طبیعي رنګونو پر ځای طبیعي ښکال له منځه وړې ده. 

همدا ډول د اليس صنایعو او کورين 

صنعت آیالتي ریاست رییس، بۍ کۍ 

پانډه د بدلون لپاره وايي چې دودیزو 

ډولونو ته باید د ميل او نړیوالې بڼې 

ورکولو په موخه معارص يش. نوموړی 

وايي؛ دولت په پام کې لري چې په 

احمدآباد کې د ډیزایینګ له ميل 

انسټټیوټ رسه مرسته وکړي تر څو د هرن 

دودیز او عرصي دواړه ډولونه زیات يش. 

له بل لوري، چیرتاکار سدهیر مهارانه 

وايي چې نوښت نه یوازې د کار درجه 

زیاتوي بلکې له رنګامالنو رسه هم په 

روانو ستونزو کې مرسته کولی يش. هغه وایي چې راځی 

د سپین رنګ د جوړولو په بیلګه وغږیږو. رنګامل صدف 

په پوډرو کې اچوي، جوش ورکوي او په خمیرې باندې د 

بدلیدو لپاره یې تر څلورو ورځو پورې پریږدي. پدې کار 

رسه هغه نه يش کولی چې خپل کار په وخت رسه خالص 

کړي. همدارنګه، پالستیکي برش د پاټا چیرتا د رسمونو په 

ښو او ښکلو خطونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. 

چیرتاکار کرن ساهو په پخوانیو شیانو کې نوښت رسه 

مخالف دی چې د پرمختګ او ابتکار یوه پروسه وه او د 

هرن د ډولونو د شهرت لپاره ترې ګټه اخیستل کیده. 

نوموړی وايي؛ د سخت دود په مروجولو رسه کولی شی 

چې د هرنمندانو خالقیت زیات کړو؟ 

کله چې استاذان او سنتي هرنمندان 

د پاټا چیرتا د اصلیت له فرسایش رسه 

مخالفت ولري، دوی پدغه برخه کې 

همکاري نه کوي تر څو نوي ډیزانونه 

رامنځ ته يش. که څه ددغه وسوسه 

لرونکو لخوا په رخت کې له څرمنې، 

مخمل، ابریشمو، تار، پالستیک او فایرب 

څخه ګټه اخيل. راماهاري جینا وايي چې 

په د رخت په کارونو کې د ترکیب او 

نورو شیانو استعامل د له منځه تلو سبب 

کیدلی يش. هرنمند پي يس ماهاپرتا 

وايي که چیرې د دهاپا، ګوله او ګنتي چوکه په څیر 

دودیزو ډیزاینونو څخه ګټه واخیستل يش، په کال کې 

یوازې دوه چنداوس جوړولی شو. دغه تولید یوازې 

شاوخوا 10,000 هندي کالدارې لګښت لري. څوک به 

یې واخيل که چیرې د هغه ارزن ډول په 500 هندي 

کالدارو پلورل کیږي؟

کله چې استاذان او 
سنتي هنرمندان د 
پاټا چیترا د اصلیت 

له فرسایش سره 
مخالفت ولري، 

دوی پدغه برخه کې 
همکاري نه کوي 

تر څو نوي ډیزانونه 
رامنځ ته شي

)چپ لور ته( یو هرنمند د یادګار په توګه د پیپيل رخت جوړوي )ښي لور ته( یو چیرتاکار چې د پاټا چیرتا نقاشۍ ته د فییل ملس ورکوي
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اوس مهال د څراغ رسپوښونو، د تلویزیون 

پوښونو، دیوايل تزیینات، د باغ چرتۍ او د ژوند 

د سټایل جوړولو نور تولیدات په بیالبیلو ډولونو 

او رنګونو کې د پالستیک، تار او همدارنګه 

تزییناتو، زیوراتو او د ښکال نور وسایل په پریامنه 

رسه په آسانۍ موندل کیږي. 

د پاټا چیرتا په چینونو کې څو ډول بدلون 

نغښتی دی. پخوا به د څراغ تور، د صدف 

سپین، قرمزي، خاورې سور او کاډیم زیړ رنګونه 

درلودل. اوس دغه جوړښتونه په خړو، ګاليب او 

بنفش په څیر میکس رنګونو کې هم پیدا کیږي. 

د پاټا چیرتا نوي تولیدونکي له تصویري کیسو 

څخه ګټه اخيل. د نقاش سدهیر مهارانه 64 

کالز )د هرن ډولونه( چې د نڅا، سندرو، ښکار 

او لوبو په څیر د بیالبیلو فعالیتونو انځورونه 

څرګندوي نه یوازې بیلګه ده بلکې په اړه یې 

ترشیحات هم ورکوي. د چیرتاکار بهیکاري 

مهارانا د اودیا د لور لکشمي د ژوند تاریخ دغه 

روان متایل په ډیرو لنډو ټکو کې په ټولنیزو 

پیښو پورې تړلی دی. 

همدارنګه، سوشمیته بیهاري چې د 

بهابونصوار د فیشن ډیزایننګ په ميل انسټټیوټ 

کې د پروفیسور معاونه ده، د تاري رنګ په 

مرسته د پاټا چیرتا ډیزاینونو ته په توسار رسه 

په ښکال ورکولو څو کاله وړاندې نوموړې د 

اوریسه د خیاطۍ د ریښو جایزه وګټله. نوي 

کسان که څه هم پاخه استاذان نه دي خو ښه 

دودیز هرنمندان دي. یوازینی شی چې دوی 

یې مشهور کړل د اسايس رنګ له ترکیبونو او 

د دودیزو سټایلونو یو ځای کول دي. بهیکاري 

مهرارن چې د نوو تجربو عالقه لري په ډیر 

)چپ لور ته( د پاټا چیرتا 

نقايش )الندې( د پیپيل د 

رخت چرتۍ او پکې
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څښنت جګنات )د څښنت ویشنو حلول(، جګنات کولټ 

او جګنات دهام )ځای( د اودیشان پراخ او متنوع هرن 

او فرهنګ ته روحیه او وړتیا ورکوي. د رګهوراجپور پاټا 

چیرتا تصویري تجهیزات او د پیپيل د بافت ظرافت 

پدغه سپیڅيل مثلث کې ډیر نږدیوالی رسه لري. له 

یوه لوري، له پوري څخه شاوخوا 14  کیلومرته لرې 

د راګهوراجپور چیرتاکارس )نقاشان( 

د کرشنا لیله )د څښنت کرشنا د 

ژوند کیسه( او د هندوانو د سپیڅلو 

شخصیتونو لکه جګنات، باالبهادره او 

سبهادره د خوښې وړ شیان رسموي. له 

بل لوري، له پوري څخه 40 کیلومرته 

لرې د پیپيل درزیان )صنعتکاران( په 

رخت کې د حیواناتو او بوټو په رسمولو 

رسه د اوبدلو په قالبدوزۍ کې د رخت ګنډلو خپلې 

غوښتنې څرګندوي. د هرن د دواړو ډولونو قدامت له 

میالد څخه وروسته په 12مې پیړۍ پورې تړاو لري کله 

چې شاه اننتاورمن چوداګنګادیوا په پوري کې جګنات 

معبد جوړ کړ. په تدریجي ډول یې له شاهي مالتړ 

رسه سم د جګنات د مفکورې له خپریدو په نیت رونق 

ومونده. کله چې د اودیشا دودیز هرن وځلیده، پاټا چیرتا 

د اناساري پاټي په درې ټوټې انځور رسه د اصيل ویاړ 

خپل تظاهر وساتلو. دغه ډول چې د نارایانه، بوبانصواري 

او اننتا انځورونه پکې رسمول کیږي، د سیک جګنات، 

باالبهادره او سبهادره په څیر د سپیڅلو کسانو د 

لرګینو انځورونو ځای نیولی دی. کله چې دغه سپیڅيل 

شخصیتونه یوازې د نړۍ په سطحه مشهور د موټر جشن 

پر مهال په تبه کې راویستل کیږي، دغه پړاو ته اناساري 

ویلی کیږي. خو جرتي پاټي )د مسافرو نقاشۍ( د کرشنا 

لیله او د هغه د خوښون کیسې بیانوي 

چې د رنګ په ترکیب او د خطونو په 

محدودیت کې یې د مال او تاوولو په برخه 

کې درلودې. 

پاټا چیرتا د دوام کولو لپاره له تباشیر 

او د اميل په ژولو رسه په رخت باندې 

رسمول کیږي. دغه نقاشۍ د معبد په 

دیوالونو جوړیږي چې اصالً ورته چیرتاکاره 

پورنه مهارانه وایي. 

د پاټا چیرتا په څیر د رخت ګنډلو کار یو معبدي 

هرن دی. خو چندووا )سایبان( چې د سپیڅلو 

شخصیتونو پر رس نیول کیږي، له چرتي څخه د 

څښنت جګنات او د هغه د خویندو او وروڼو د چندن 

جرتا په څیر جشنونو کې ګټه اخیستل کیږي. 

همدارنګه، آالټا )لویه اليس پکه( او کوټايل )د پیسو 

بټوه( او د قالب دوزی نور پیچيل شیان د ګنډلو 

دودیزو کارونو هرن تشکیلوي. 

پاټا چیترا د دوام 
کولو لپاره له تباشیر 
او د املي په ژولو 

سره په رخت باندې 
رسمول کیږي

د پیپيل د رخت له کار څخه په ګټې اخیستنې رسه ډیکور شوی چلڅراغ
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د پیپيل رخت ګنډلو او پاټا چیرتا په څیر دودیزو هرني منونو د فیشن په نړۍ کې په ميل او 
نړیواله کچه ځانګړی ځای موندلی دی

لیکوال: نیروج رنجن میرسا

د رخت ګنډلو وړاندی

او د پاټا نقاشۍ
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اګنیویسا څرګنده 
کړه د ایورویده 

کارول خواړه څنګه 
ښکاري او کولی 

شي چې له انسان 
سره یې عیار کړي

لپاره کارول کیدل او خپل تغذیوي مواد به یې هم له 

السه نه ورکول. په هندوستان کې د ماستو، پنیر او دالو 

په څیر موجود خواړه له میالد څخه 200 کاله وړاندې 

د پرهیز په توګه کارول کیده. له هغې څخه وروسته په 

دوهمه کټګورۍ کې مشهور مواد ارزن وو چې د درملنې 

په مرکزونو کې په کچیري )اصالً کچیړي ده –د وریژو 

او دالو خواړو( کې کارول کیدل. د سبزیجاتو غواړيو، 

د لبنیاتو چربۍ او د غوا د شیدو غواړیو ته د چربۍ 

په سرتګه نه لیدل کیدل بلکې د بدن مصؤنیت لپاره 

اغیزمن مواد وو. د غوا غواړي د بدن یخولو لپاره ډیر 

اړین ول چې له خواړو رسه په یو ځای کولو او ګډولو 

به یې د خواړو او د هغوی مشخصاتو په ښه بدلول پرته 

لدې چې خپل مشخصات له السه ورکړي. لدې کبله د 

ایورویده په ډیرو لیکنو کې د اشپزۍ یا په خواړو کې د 

ګډولو لپاره د غوا د غواړیو یادونه شوې ده. 

چایاونپراش د ایورویده د روغتیايي سیستم یوه تر 

ټولو ښه بیلګه ده چې څنګه ورڅخه د روغتیا لوړولو 

لپاره د بیالبیلو طبي بوټو، نباتاتو، ریښو او خواړو په 

ترکیب کې ګټه اخیستلی شو. د خواړو په جوړه کولو 

یا یو ځای کولو کې د سالمتیا پنځه اصول مراعت 

کیدل – خوند )رسا(، مشخصات 

)ګونا(، وړتیا )وییریا(، د ځان بدلولو 

اغیزه )ویپاکه( او ځانګړې وړتیا 

)پرابهاوه(. دا کار ددې لپاره اړین 

وو چې هر ډول کوچني ترکیب کولی 

شول چې د بدن سیستم ته زیان 

ورسوي چې حتی اوس مهال هم ورته 

د انساجو شبکه ویل کیږي. همدا 

المل وو چې په ایورویده کې راغيل 

چې پاخه شوي خواړه باید له تیارولو 

څخه تر یو ساعت پورې وخوړل يش او داسې ګامن 

کیږي چې پخواين خواړه د متسیک آهر په څیر بدن 

ته سخت زیان رسووي. 

ایورویده د سالمتیا او روغتیا په اصل کار کړی چې 

هر ډول خوراک یې د هغه خپل خوند )رسا(، د ګرمولو 

یا یخولو انرژۍ )ویریا( او له هضم څخه وروسته اغیزې 

)ویپاکه( رسه سم ارزولی دی. او په همدې توګه دوی 

وکولی شول چې د هغو ښو او بدو ترکیبونو لیست 

وړاندې کړي چې بدن اغیزمنوي. د خواړو د بیالبیلو 

انزایمونو علم چې د هضم انزایم ته یې اړتیا درلوده 

وروسته مشهور شو. د بیلګې په توګه داسې ویل کیدل 

چې له شیدو رسه د کیلو خوړل اګني )اور( کمولی يش، 

د کوملو سطحه بدلوي، زهري مواد تولیدوي، د سینوس 

د تراکم، زکام، ټوخي او حساسیت المل ګرځي. دغه 

حقیقت عريف دواګانو یو څو لسیزې وړاندې کشف کړ! 
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د خوند علم
د ایورویده له وینا رسه سم، 

د بدن د خوند سیستم د 

هغو خواړو په معلومولو کې 

مرسته کوي چې وجود ته 

ښه یا بد دي.

خوږ خوند چې انساجي 

عنارصو ته وړتیا ورکوي 

زهني قوت او تناسب ته ښه 

دي. د خواږه خوند تولیدايت 

یوازې هغه خواړه نه دي 

چې د بورې خوند لري 

بلکې وریژې، د غوا غواړي 

او میوې هم دي. د خواږو 

خواړو هضمول سخت وي. 

تروش خوند د معدې 

جوش او انزایم زیاتوي او 

د لیمو او د اميل په څیر 

تروش خواړه زر هضمیږي 

او زړه ته ګټه لري. رسکه 

او سټریک اسید په دغه 

لیست کې نه ګڼل کیږي. 

مالګین خوند هضم زیاتوي، 

د بدن په کانالونو کې 

خنډونه له منځه وړي، له 

بدن څخه د خولو د راوتلو 

المل ګرځي او د هضمې 

قوت زیاتوي خو تناسيل 

ترشحات تخلیه کوي. د 

مالګې ډیر استعامل د مخ 

خړ کیدو او لکو پیدا کیدو 

المل کیږي. 

د پیاز، مرچ او اوږې په څیر 

تریخ خوند په هضم کې 

مرسته کوي، میټابولیزم 

زیاتوي او د بدن رګونه 

غټوي. هغه خواړه چې 

تیز خوند ولري باکټریايي 

عنارص له منځه وړي، 

وینه پاکوي او په آسانۍ 

هضمیږي. 

هغه مواد چې ګازي 

برتریت لري لکه کچالو، 

مڼې، د فوفل پاڼې، ډیر 

شنه سبزیجات او د چایو 

په څیر هغه خواړه چې 

تانین ولري د زخمونو د 

روغتیا مشخصات لري. په 

بدن کې رطوبت او چريب 

وچوي او د اوبو د جاذب 

په توګه فعالیت کوي. 

یو ډول اسايس خواړو )غوښې، لبنیاتو، میوې، غلو دانو 

او سبزیو( خوړلو ته تشویق کیږي او په بدن کې باید د 

ویټامینو، مرنالونو او کم مرصفه غذايي عنارصو یو ډول 

معیاري سطحه وساتلی يش. 

ایورویده چې له یوه پلوه ددغه کايف منفردیت مخه 

نیيس، له بل پلوه د انسان غذايي پرهیز ټاکي او په دغو 

دریو دوشاژ رسه د بدن بیالنس سايت. په زړه پورې 

خربه دا ده چې اوسنی غذايي پالن همدغه پخواين علم 

ته ورته دی چې د غذايي پالن په توګه یا د ناروغۍ 

پر وړاندې د مبارزې لپاره کارول کیږي. د بیلګې په 

توګه، ایورویده د معدې درد د درملنې لپاره د عريف 

دوا برعکس چې لومړی یې باید المل څرګند يش، او بیا 

د ستونزې له منځه وړلو لپاره خوراکي ترکیب وټاکل 

يش، تر څو سیستم پیاوړی يش. خو پدغه میتود کې 

د عريف دوا بیړنۍ خوند نشته خو د ډیرو دردونو پر 

وړاندې یوه اغیزمنه درملنه ده. اګنیویسا، له میالد 

څخه 100 کاله وړاندې په هندوستان کې د ایورویده 

د رامنځ ته کیدو هغه دوره ده چې په خواړو کې د 

ایورویده کارول پیل شول او خواړه به یې د انسان له 

بایو سیستم رسه عیارول. په حقیقت کې، په کتاب 

کې د مرچ، د زنجبیل ریښو، لونګو او ګالنو په څیر د 

مسالجاتو یادونه هم شوې ده چې د خاصو دردونو په 

درملنه کې ګټور متامیدلی يش. 

د چاراکه سمهیتا په نوم دوهم کتاب کې چې له 

میالد څخه 200 کاله وړاندې لیکل شوی د جوشولو، 

کباب کولو، منجمد کولو او ورته کولو په څیر د 

تخنیکونو یادونه شوې ده چې د خواړو خوند زیاتولو 
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دغې خربې تر پیړیو د یوه متل بڼه درلوده چې 

خلکو د دوا تر اخرتاع پورې خوشحاله ژوند درلود. 

د دواګانو په رامنځ ته کیدو رسه په خوراکونو والړ 

روغتیايي سیستم کې لوی درز رامنځ ته شو. ناڅاپه، 

خواړه او دوا دوه بیل څیزونه وپيژندل شول. منابع په 

دوو برخو وویشل شوې. دواګانې د خواړو په توګه نه 

کارول کیدې خو خواړه داسې مواد وګڼل شول چې 

کمه وړتیا لري خو باید وخوړلی يش.  

خو هندوستان پدغه دستور کې استثنايي پاتې شو 

او دلته خواړه او دوا یو څیز ګڼل کیده او ډیری وخت 

د انسان په بدن کې د هضم او جذب او د انسان د 

عمر زیاتولو لپاره یو ځای کارول کیده. ددغې نظریې 

د درې دوشاز )عنارص( د توازن پر بنسټ – واټا، پیټا 

او کپها – ایورویده هغه وخت داسې مواد ول چې په 

خواړو کې به د عادت او په ټولنه کې د فرهنګ په 

توګه کارول کیده. پدې کار رسه به له خواړه څخه 

یوازې د تغذیې لپاره ګټه نه اخیستل کیده بلکې د 

بدن د انرژۍ د نظام تعادل به یې هم ساتلو. هغه 

وخت د خواړو عادت د نن ورځې د خوراکي پرهیز له 

عرصي نظریو رسه توپیر درلود چې اوس ټول خلک د 

د ښه ژوند کولو یو تر ټولو پخوانی او تر اوسه ژوندی علم 
ایورویده د دریاب په څیر بیا د راپورته کیدو په حال کې

لیکوال: مدهولیکه داش

خپل خواړه ځانته
دوا وګرځوی
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کیالش ستیارتهی په ماشومانو د کار کولو پر وړاندې د مبارزې او د ماشومانو د حقونو د 
ساتنې د هڅو په بدل کې د 2014 کال د نوبل د سولې جایزه ترالسه کړه

د 2014 کال د نوبل د سولې جایزه سږ کال یوه 

داسې کس ته ورکړل چې په ډیره ساړه سینه یې له 

تیرو درې لسیزو راهیسې د ماشومانو حقونو لپاره 

کار کړی وو. په 1980 کال کې کیالش ستیارتهي 

خپله د معلمۍ دنده پریښوده او د بونډیډ لیرب 

لیربیشن فرنټ )د تړيل کار د آزادۍ جبهې( 

عمومي منيش شو. د هامغه کال په وروستیو 

کې نوموړي د بچپن بچو اندولن )د ماشومتوب 

د ژغورنې ماموریت( په نوم یو مرکز جوړ کړو. 

ستیارتهي رسه په دغه جایزه کې مالله یوسفزۍ 

هم ملګرې وه چې نوموړې په پاکستان کې د ښځو 

د زده کړې فعاله ده. 

ښاغلی ستیارتهي د ماشوم د کار پر وړاندې د 

نړیوال مارش او د نوموړې ادارې له نړیوال حق 

غوښتونکي نهاد، د ماشوم د کار او زده کړې 

نړیوال مرکز )ICCLE(، د غیردولتي مؤسسو 

)NGOs( له نړیوالو ایتالفونو، د معلامنو او 

تجارانو له اتحادیو رسه هم اړیکې لري. 

نوموړي د ګوډ ویو انټرنیشنل په نوم یوه 

اداره جوړه کړه چې په سهیيل آسیا کې د 

داوطلبانه نښان او کار ته د ماشومانو د 

ګامرنې پرته د ټغرونو د تولید د څارنې او 

تصدیق ورکولو مرکز دی. 

په ماشومانو باندې د کار کولو بد 

وضعیت په اړه د کار نړیوال سازمان لخوا د 

281 شمیرې کنوانسیون په منلو کې ډیرې 

هڅې د ښاغيل ستیارتهي وې چې اوس مهال د 

نړۍ ټولو هیوادونو ته یو اسايس الرښود دی. 

السته راوړنه

د نوبل
جایزې هڅه
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غونډه کې د یوګا د نړیوالې ورځې د ټاکلو غوښتنه وکړه او 

نړیوالو ته یې وویل چې دا نړۍ ته د هندوستان د پخواين 

علم یوه ډالۍ ده. 

له تیرو څو کلونو راهیسې زما په شخيص عملونه کې بدلون 

راغلی، لکه: د WWE له اتل ټریش سټریټس 

رسه اوه ځله لیدنې څوک چې د یوګا نهه کلن 

تجربه کار دی او له فینلنډ څخه تر ماري 

مایلوکوسکي پورې په ټورنټو کې د یوګا تر 

ټولو لویې سټډیوګانې چلوي او خپل نیم ژوند 

یې د یوګا په فعالیتونو کې تیر کړی دی. هر 

ځلې چې زه د یوګا د کالیو کمپنۍ لولولیمن 

سټور ته دننه کیږي، زه هک او حیران شم. 

په 1998 کې له ونکوور څخه د راوتلو پر مهال 

دغه رشکت 2,800 کارکوونکي او 1.3 ملیارده 

عواید لرل. تیره اونۍ مې په تایلنډ کې د یوګا 

په آسانا رسه د ماستو پیاله ولیده. خو په نړۍ کې اوس هم 

داسې ښارونه شته چې د یوګا سټډیو پکې نه موندل کیږي. 

دا چې نړۍ اوس د معلوماتو او تعامالتو یو داسې یو موټی 

نهاد دی چې د ټولنیزو رسانیو شبکې، د مبایل ټلیفونونه، او د 

انټرنټ په څیر آسانتیاوې لري، زه لدې موافق رسه نه یم چې 

مونږ دې د یوګا نړیوالې ورځې ته اړتیا ولرو، یوه داسې ورځ 

چې ټوله نړۍ دې د هرن دغه پخوانی ډول منعکس کړي او د 

هغه کړنې دې عميل کړي. 

پدې وروستیو کې، هوفینګټون پوسټ اعالن وکړ چې 

یوګا اوس مهال د 27 میلیارده ډالرو په ارزښت یو لوړ 

صنعت دی چې خلک د یوګا په الرې رسه د خپل روحي 

ژوند کنټرول په الس کې اخيل او پدې کار رسه د روحانیت 

بڼه هم په بدلیدو ده. د سفر او آسودګۍ، 

او د ټایم رشکت نرشیې د 25 لوړو نړیوالو 

ځایونه لیست خپور کړی. جالبه دا ده چې 

په دغو ځایونو کې یوګا په 11 نړیوالو ژبو لکه 

خمر، جاپاين، اسپانیوي، تایلنډي، فرانسوي، 

ایټالیوي، جرمني او ډینامرکي او همداسې 

نورو ژبو کې د عملی کیدو وړ ده. د یوګا د 

ګوګل په نقشه کې یوګا په ختیځ کې د جاپان 

له تر ټولو لرې ښار، کامويي څخه نیولې 

په لودیځ کې د السکا 

تر هالیبوت کوو پورې 

موجودیت لري. په شامل کې د ناروۍ 

له نورج څخه نیولې په سهیل کې د چیيل 

تر انټرټیکا چیلینا پورې د یوګا د پښو 

حیراوونکي چاپونه لیدلی شو. 

ګویا هندوستان د ملیاردونو ډالرو 

دغه ځواکمن برانډ نړۍ ته راوړی او د 

هندوستان لومړي وزیر ښاغيل نریندرا 

مودي د ملګرو ملتونو په عمومي 

د هندوستان د 
میلیاردونو ډالرو 

دغه ځواکمن برانډ 
په لیدلو سره، د 

هندوستان لومړي 
وزیر د یوګا د 

نړیوالې ورځ د ټاکلو 
غوښتنه وکړه
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په یوګا کې زما لیوالتیا په 2005 کال کې پیل 

شوه کله چې ما په خپله کامره کې ددغه پخواين 

هرن رانیولو لپاره په نړۍ کې سفر پیل کړ. د 

کوه پنګان له جزیرو څخه نیولې تر نیویارک، 

الس انجلس او فرانکفورټ پورې، د هرې وچې 

له خلکو رسه په مخامخ کیدو او د یوګا په اړه 

د هغوی د نظرونو په اوریدلو رسه ماته دا فکر 

راولویده چې د ځان په اړه ژوره څیړنه وکړم. 

پدې کار رسه زه پدې نظر شوم چې یوګا یو 

نړیوال عمل دی او په ټوله نړۍ کې ددغه عمل 

د منلو یوازینی المل ددغه عمل بدلون دی. 

یوګا نه یوازې په خپل اساناس کې د بدلیدو وړ 

دی بلکې په هغه طریقه او میتود کې هم بدلون 

مومي چې د خلکو لخوا عميل کیږي. یوګا دغه 

یوازینی کیفیت لری چې له وخت رسه سم په 

یوګا د مجلو، مرصيف توکو او ورکشاپونو له الرې په هره سیمه، فرهنګ او دوره کې د منلو وړ دی. 

نړۍ کې هجوم جوړ کړی دی
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د ملګرو عمومي غونډې پریکړه نیويل چي د 2014 کال په سپتمرب کې د 
هندوستان د لومړي وزیر ښاغيل نریندرا مودي له غوښتنې رسه سم د جون 

21مه د یوګا نړیوال ورځ وټاکي

لیکوال: بیراد راجارام یجنیک

یوګا یوه الر ده
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پورته: د فیل له غاښ، هډوکي او جګري رنګ څخه جوړ د ښکال توکي )الندې( د کندنې په سیمه کې او یو کیندل شوی تشناب

د پخو خټو مجسمې، د 
برونزو السي جوړ شوي 

توکي، د کب نیونې 
مسي چنګکونه، د پخو 
خټو مهرونه، د برونزو 

قاب چې په طال او 
نقرې سره ښکلی شوی 

دی پدې سیمه کې 
وموندل شول

او د پاشلو واخو ځانګړې نښې هم د غلو خونې د دیوال 

په ښکته برخې کې موجودې دي. لدې څخه څرګندیږي 

چې دا خونه د غلو زیرمتون وو چې لیمو 

د حرشاتو وژلو او ویستلو او واخه د نم د 

مخنیوي لپاره پکې کارول کیدل. 

د هاراپن د منځینۍ 

دورې قربستان چې اته 

قربونه لري کشف شوی 

دی. اکرثه یې په ډبرو 

پوښل شوي چې لرګین 

تابوتونه لري. د ځمکنۍ 

منا جوړولو لپاره بیالبیل 

ډول ډبرې قطع کړی شوې 

دي چې تر الندې یې جسد 

ایښودل شوی او د چت منا جوړولو لپاره د 

قرب پر رس ډبرې ایښودل شوې دي. 

کې زیات شمیر مهرونه هم موندل شوي چې د هاکر 

د لوخي لوی نښان لري )د سند درې د لومړیو پړاونو 

د اوسیدونکو څرګندونه کوي چې 

وروسته د رساسويت سیند په دره کې 

له منځه تليل دي(. د هاراپن د پخواين 

او منځيني دورې اليس جوړ شوي 

توکي هم پیدا شول. د هکره او پخوانيو 

پړاونو تر منځ د 600 – 500 کلونو 

پورې فاصله ده. د هاکره د خلکو په اړه 

ګامن کیږي چې د سند تر ټولو پخواين 

اوسیدونکي ول. پدغه سیمه کې د غلو 

خونه چې د خټو له خښتو څخه جوړه 

شوې او سطحه یې په خټو پلسرت شوی 

د هاراپن په منځینۍ دورې )له میالد 

څخه وړاندې 2600 څخه تر 2000 کلونو پورې( رسه 

تړاو لري چې اوه ضلعي او مربع خونې هم لري. د لیمو 
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په شمالي لوري 
کې د تدفین سیمه 
چې 11 کالبوتونه 

یې لرل له سرونه یو 
ځای له خاورو څخه 
راوویستل شوه. د 
ورځني استعمال 

لوخي یې هم سرونه 
سره نږدې ایښودل 

شوي ول

په راکیګري کې له خاورو راویستل شوی اورغالی

د دیوالونو شاوخوا سوري لیدل کیږي چې په ګامن 

رسه د قربانۍ یا مذهبي مراسمو لپاره ترې ګټه اخیستل 

کیده او د چټلو اوبو وتلو لپاره د ډبرو نالۍ هم وموندل 

شوې. د پښو خټو مجمسمې، درندې ډبرې، د برونزو 

اليس توکي، ګومنځ، د کب نیونې ميس 

چنګک، ستنې، او د پخو خټو نښانونه او 

همدارنګه د برونزو قاب چې په طال او 

نقرې رسه ښکلی شوی وو هم وموندل 

شول. پدغه سیمه کې د 3,000 ناپالش 

نیمه قیمتي ډبرو رسه یو ځای د طال د 

ذوب کارخانه د ځمکې الندې راوویستل 

شوه چې د ډبرو د پالش او ذوب یو شمیر 

وسایل هم پکې موجود ول. په شاميل 

برخه کې 11 کالبوتونه چې رسونه یې هم 

درلودل د تدفین په سیمه کې د کندنې 

پر مهال موندل شوي دي. د ورځني 

استعامل لوخي یې هم رسونه ته ایښودل 

شوي ول. د دریو ښځینه کالبوت په السونو کې د صدف 

بانګړي وموندل شول او د یوې په څنګ کې د طال الس 

بند پروت وو. نیمه قیمتي ډبرې هم موندل شوې او 

داسې معلومیږي چې د غاړکیو ټوټې دي. پدغه سیمه 

تړيل دي چې ددوی تر منځ پلن او د رسه رنګ لوخي، 

سوري لوخي، رسه خوی لوخي، تور رسه لوخي، کلیوايل 

رسه لوخي، له خټې جوړ رسه لوخي، خوی کریمي 

لوخي، خړ لوخي، دوه رنګه لوخي، چاکلیټي خوی 

لوخي او ځانګړي خوی لوخي شامل 

دي. پروفیسو شیندي څرګنده کړه 

چې د تپې پدغه برخه کې د هاراپن د 

وروستي پړاو کومې نښې نه لیدل کیږي 

ځکه مونږ تراوسه پورې ښکته برخې 

نه دي کینديل او د هاراپن په منځینو 

آثارو کې د فرهنګي ترتیباتو په اړه هم 

کوم معلومات نه په سرتګو کیږي. 

پدغو کیندنو رسه یو ډیر ښه پالن 

شوی ښار راڅرګند شو چې 1.92 مرته 

پراخ رسک لري، چې د کاليبنګن له 

رسک څخه پراخ دی خو لوخي یې 

کامالً کاليبنګن او باناوايل ته ورته دي. 

کالیبنګن د غاګر سیند، باناوايل سهیيل غاړې ته پروت 

وو چې د سند د متدن درې په دوره پورې تړلی دی او 

ددغې سیمې شامل خیتځ لور ته په 120 کیلومرتۍ کې 

میشت وو. 
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مرکز کې پراته ده چې د هاراپن د متدن )2600-

1900 میالد څخه وړاندې( هغه تر ټولو مشهور 

سیمه ده چې ډیر خلک پکې اوسیدل. 

پدې وروستیو څو کلونو کې ددغو دوو نوو تپو د 

هرې یوې د کیندلو کار 25 هکتارو ته وغځیده چې 

ټوله شاوخوا 350 هکتاره سیمه کیږي. د اندازې، 

بعد، سرتاتیژیک موقعیت او د اوسیدنې د اهمیت 

له پلوه راکیګراهي له هاراپا او موهنجو دارو څخه 

ډیره لوړه ده. تراوسه پورې متخصصین پدې باور 

وه چې په هندوستان، پاکستان او افغانستان کې 

د هاراپن د 2,000 سیمو تر منځ موهنجو دارو تر 

ټولو لویه سیمه وه. خو په حقیقت کې راکیګراهي 

یوازینۍ سیمه ده چې په همدغه سیمه کې د سند 

د متدن درې د پخواين، 

منځیني او آخریني پړاو له 

اثراتو څخه ګڼل کیږي. 

ضمناً، راکیګراهي د 

هاراپن له هغو سیمو څخه 

یوه ده چې د اوسیدو نه 

ماتیدونکی تاریخ لري – د 

پخواين هاراپن خلک چې 

بزګران ول له میالد څخه 

وړاندې 6000 څخه تر 4500 کلونو پورې ژوند 

کړی دی، د هاراپن د پخوانی منځینی ښار جوړونې 

پړاو له میالد څخه وړاندې د 4500 او 3000 کلونو 

تر منځ وه او وروسته د هاراپن منځینی دوره وه چې 

له میالد څخه وړاندې 3000 کلونو څخه تر شاوخوا 

1800 کلونه پورې یې ژوند کړی چې پدې وخت 

کې مبهمې ماتې له منځه وړي دي.  

د پروفیسور شیندي په وینا؛ د راکیګراهي 

اصيل تپه چې د نظامي قلعه یوه برخه ګڼل کیږي 

د راکي خاص او راکي شاهپور عرصي کيل دي. 

هغه کیندنې چې په اړوندو خندقونو کې تررسه 

شوې )په 1999 میالدي کال کې د ASI کیندنې( 

د هاراپن منځینی پړاو یې څرګند کړ. له ټولو 

پنځو کیندل شوو خندقونو څخه ظروف یا لوخي 

کشف شول چې د هاراپن په منځینی دورې پورې 

لرغون پوهان پدې 
باور دي چې د 
هاراپن تمدن په 

هاریانا کې د غاګر 
له کاسې څخه پیل 

شوی دی
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د ساعت له ستنې رسه سم له پورته چپ لورې څخه: یوه کیندل شوې سیمه؛ د 

پخو خټو د لوبو شیان، د ماتو بنګړیو ټوټې، د مسو لوخي او د هاراپن مهر؛ په راکي 

خاص کې کیندل شوي ظروف

دغه تپې په خپله ولکه کې وساتلې او د 1998 او 

2001 کال تر منځ یې ددغې سیمې په کندلو کار 

وکړ چې له موهنجو دارو او هاراپا څخه لوی ښار 

پکې راڅرګند شو. لرغون پوهانو پدغه سیمه کې 

بې شمیره اليس جوړ شوي توکي هم پیدا کړل چې 

شاوخوا 5,000 کاله پخواين ول. 

په راکیګراهي کې د لرغون پوهانو مرش 

پروفیسور وسنت شیندي وايي؛ د راکیګراهي سیمه 

د هاراپن په زمانه کې قبضه شوې وه ځکه مونږ 

پدغه سیمه کې د پخو رسکونو، د ډریناژ سیستم، 

د باران د اوبو لویې مجموعې، د ذخیرې سیستم، 

پخې خښتې، د مجسمو تولیدات، د برونزو مهاريت 

کارونه او همدارنګه قیمتي فلزاتو نښې نښانې 

وموندلې. له پخو خټو، د صدف له پوستکي، طال 

او نیمه قیمتي ډبرو زیورات او بنګړي مو هم پیدا 

کړل. په حقیقت کې، دغه سیمه د غاګر کاسې په 
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Rakhigarhi

HARYANA

داسې معلومیږي چې زمونږ د متدن تاریخ باید 

په هاریانا آیالت کې له هیسار رسه نږدې په 

راکيګراهي کيل ټول له رسه ولیکلی يش. د نوو 

دوو تپو په کشف رسه، چې اوه تپې مو له پخوا 

څخه کیندلې وي، راکیګراهي د هاراپن یا د سند 

د متدن درې تر ټولو لویه پيژندل شوې سیمه ده 

چې په پاکستان کې د موهنجو دارو له مشهور 

ځای څخه یې شهرت زیات دی. په حقیقت کې 

لرغون پوهان پدې باور دي چې د هاراپن متدن 

په هاریانا کې د غاګر په سیمه کې رامنځ ته شو 

چې وروسته بیا د وخت په تیریدو رسه د سند 

درې ته وغځیده. 

راکیګراهي په لومړي ځل په 1963 میالدي 

کال کې د لرغون پوهانو په نقشه کې راڅرګند 

شو چې وروسته بیا د سند د متدن درې له اثراتو 

څخه وګڼل شو. د هندوستان د لرغون پوهنې 

د رسوۍ ادارې )ASI( په 1997 میالدي کال 
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په هاریانا کې دغه نامعلوم کلی چې له 350 هکتارو څخه 
ډیره سیمه یې نیولې ده په نړۍ کې د هاراپن د متدن 

تر ټولو لویه سیمه ده. دغه کيل په همدغه سیمه کې د 
سند د متدن درې د پخواين، منځیني او آخریني پړاو له 

اثراتو څخه ګڼل کیږي. 

لیکوال: رساب تنکها 

د راکيګراهي
غیب ښار

Rakhigarhi_Pashto.indd   37 11/12/14   8:00 PM



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   n         n 3   جنوري-فربوري 2015   5

لخوا رامنځ ته شوې وه چې د ډاکټر امرتیا سن لخوا د 11 زده 

کوونکو په درلودلو رسه پر مخ یوړل شوه.

وروسته د 2014 کال د سپتمرب په 19مه د اتحادیې د 

بهرنیو چارو وزیرې اغلې سوشام سورجي لخوا دغه پوهنتون 

په رسمي توګه افتتاح شو. د عیسوي کال په 5مې پیړۍ کې 

د نالنډه پخوانی جوړ شوی پوهنتون د نړۍ یو له پخوانیو او 

لومړیو پوهنتونو څخه وو چې تر 1193 کال پورې روغ پاتې 

شوی وو. نوموړی پوهنتون د بودهایزم زده کړو لپاره وقف 

شوی وو خو د طب، ریايض، نجوم، سیاست او ښکلو 

هرنونو زده کړې هم پکې تررسه کیدلې. ددغه 

پوهنتون یو له پخوانیو زده کوونکو څخه د 7مې 

پیړۍ چیناين مسافر هییون ټیسنګ وو چې 

په یاد یې د نالنډه له کنډوالو څخه 1 کیلومرت 

لرې یو صالون هم جوړ شوی، نوموړي پدغه 

پوهنتون کې زده کړې ترالسه کړې او وروسته 

یې په همدغه پوهنتون کې تدریس پیل کړ. 

نوموړي پوهنتون د 11مې او 12مې پیړۍ تر منځ 

د هندي پاچاهانو مالتړ له نه درلودلو رسه مخ وو چې د 

1193 کال په پای کې د قطب الدین ایبک د سلطنت جرنال، 

اختیارالدین محمد بن بختیار خلجي لخوا وسوځول شو. 

دا هغه زمانه وه چې پدې وخت کې د انګلستان اکسفورډ 

او د ایټالیې بولګنا پوهنتون جوړ شول او د هارورډ یا ییل 

پوهنتونونه له هغې څخه 500 کاله وروسته جوړ شول. 

داسې ګامن کیږي چې د نالنډه پوهنتون په طالیي دوره کې 

10,000 زده کوونکي او 1,500 استاذان درلودل. 

د نالنډه پوهنتون د رییس معاون ګوپا سبهروال وايي؛ “د 

د اتحادیې د بهرنیو چارو وزیره اغلې سوشام سواراج ددغه پوهنتون افتتاح کوي چې د نالنډه د کنوانسیون نړیوال مرکز هرني استازيتوب کوي

ته  ځ����ای  دې 
څنګه تللی شی

راجګیر د اورګاډي 

سټیشن لري

له دهيل او پټنا څخه 

مستقیم اورګاډي ځي

د هوا له الرې

تر ټولو نږدې هوايي ډګر 

پټنا دی. راجګیر ته په موټر 

کې 110 کیلومرته الره ده

د تګ ښه وخت: له اکتوبر 

څخه تر مارچ پورې

پوهنتون نوې څانګه به د نالنډه پوهنتون پخوانۍ ودانۍ 

په څیر واويس چې د انرژۍ سطحه او د هوا ککړتیا به یې 

صفر وي او شاوخوا سیمه به یې شنه وي”. نوې څانګه به د 

راجګیر د بس له متځای رسه نږدې د روغتیايي پاملرنې او 

تحقیقايت مرکز په سیمه کې د موقتي مرکز په توګه فعالیت 

کوي چې پدغه سیمه کې سیالو د خاجاس )هندي دښتو( 

په نوم مشهور او یوازې 5 کیلومرته لرې دی. 

د زده کړو د تاریخي مرکز له کنډوالو څخه یوازې د 

شپږ خښتو معبدونه او 11 خانقاوې پاتې دي چې د 

37-1915 او 82-1974 پر مهال د هندوستان د 

لرغون پیژندنې رسوۍ لخوا وکیندل شول. په 

سیالو کې تم کیدل او د خاجاس لیدل یو بل 

انتخاب دی چې کولی شی دلته په ظفرده 

کې یو داسې ګنبده ووینی چې په ویشايل 

کې موندل شوې ګنبدې رسه مشابهت لري. 

په مصطفی پور کې له کنډوالو څخه 3 کیلومرته 

لرې د بودها مجسمې لیدل هم حتمي دي. 

بل وړ ځای چې باید وکتل يش نالنډه ماهاویهر دی. 

دغه ځای د بیهار دولت لخوا د ښار د غني تعلیمي مرکز 

په توګه ورغول شو. او یا کولی شی چې په وینوان کې تم 

شی چې ګوتم بودها ته د بیمبیساره لومړۍ ډالۍ وه. 

د سفر لپاره په زړه پورې ځای پاواپوري هم کیدلی يش 

چې د جینز لپاره سپیڅلی ځای او له راجګیر څخه 25 

کیلومرته لرې دی. ماهاویره هم پدغه ځای کې وسوځول 

شو. د جین دوه ښکيل معبدونه جلمندیر او ساموشوران 

هم پدې سیمه کې میشت دي. 
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لور ته ولیږدول شوه. دغه پراخه محوطه به په 152 جریبه 

ځمکه کې جوړه يش چې د راتناګیري پروات د نړۍ په کچه 

د ویشوا شانتي مشهورې ګنبدې رسه به نږدې وي. د شیدو 

په څیر سپینې ګنبدې 129 فوټه فاصلې تر منځ ځای ته د 

سولې معبد ویل کیږي او د نالنډه راتلونکې دوهمه محوطه 

به 7.5 کیلومرته اوږدوالی ولري. د نوي پوهنتون دغه 

نظریه په 2006 کال کې د ولسمرش ډاکټر APJ عبدالکالم 

800 کاله وړاندې کله چې د زده کړې دغه پخوانی مرکز له 

منځه یوړل شو، په راجګیر کې د نالنډه پوهنتون بیا جوړولو 

د بیهار د بودها د سیاحت دورې د غني کیدو لپاره هیلې 

راټوکیدلې دي. د پخواين پوهنتون نوې ودانۍ د راجګیر 

د کنوانسیون نړیوال مرکز لخوا د 2014 کال د سپتمرب په 

لومړۍ نیټه د پخواين پوهنتون کنډوالو څخه 15 کیلومرتې 

او د والیت له مرکز، پټنا څخه 110 کیلومرته ختیځ سهیل 

د راجګیر په نالنډه پوهنتون کې د ټولګیو بیاجوړول د بیهار د 
بودهایانو دورې ته جذابیت وربخښلی دی

لیکوال: انجانا چرتجي

د تاریخ تکرار
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یې 10 کاله وخت ونیوه. پدغه کار کې د 

سبزۍ او معدنو له رنګونو څخه ګټه اخیستل 

شوې ده. 

د شیکهاوايت د هرن او فرهنګ د پرمختګ 

او د سیالنیانو راجلبولو لپاره، پدغه سیمه کې 

په فربوري میاشت کې د شیکهاوايت جشن 

ملانځل کیږي. دغه جشن چې د سیاحت 

آیالتي ډیپارټمنټ او مورارکه فونډیشن 

لخوا په الره اچول کیږي د سیاحت، هرنونو 

او صنایع، د څارویو ساتنې، د کیمیاوي 

خوراکونو هوټلونو او کلیوايل لوبو په څیر 

نوښتونه پکې لیدل شی. 

 دې ځای ته څنګه 
ځان رسوولی شی

سنګانیر هوايي ډګر، جیپور، 

شیکهاوايت ته تر ټولو نږدې ځای دی.

شیکهاوايت له دهيل، جیپور او بیکانیر 

څخه د اورګاډي الر هم لري.

 د تلو ښه وخت 
اکتوبر-مارچ

له ميل او آیالتي مرکز 
 څخه فاصله 

نوی دهيل – 281 کیلومرته

جیپور – 170 کیلومرته

په مورارکه حویيل موزیم کې د زنانه )ښځو( انګړ

Shekhawati

RAJASTHAN
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په ناولګړ کې یو څو 
حویلۍ بیارغول 
شوي دي. د ګچ 
اصلي نقاشۍ په 
کیمیاوي رنګونه 
سره بیا رنګول 

شوي تر څو دوی 
ته د ژوند تازه رنګ 

ورکړل شي

)چپ لور ته( په مورارکه حویلۍ موزیم کې ښکلی رنګ شوی دیوال )ښي لور ته( په اوتارا حویلۍ کې پیچلې توږل شوې د دخول دروازه

د اوتارا حویيل چې په 1890 میالدي کال 

کې د کیشار دیو مورارکه لخوا جوړه شوې وه د 

میلمستون په توګه کارول کیده 

خو اوس تر ساتنې الندې ده. کولی 

شی چې پدې سیمه کې د نظامي 

حرکت، رادها کرشنا رسلیله، په 

غوايي سپور شیو پرويت صحنې او 

د شاهانو نقاشۍ ووینی. تر ټولو 

لومړنۍ ښکالګانې د نفیسو مغلو او 

په راجستاين رقم رسه د د راجپوت 

ډوله د ګچ نقاشۍ دي چې د آینو 

په استعامل رسه په ملده پلسرت کې 

جوړې شوې دي.  

د مورارکه فونډیشن رییس کامل 

مورارکه وايي؛ د شیکهاوايت د ګچ په نقاشۍ کې 

کارول شوي رنګونه ډیر پخواين دي او مونږ یې په 

اړه ډیر کم معلومات لرو. لدوی څخه یوازې ښکال 

تراوسه پاتې ده او داسې ښکاري 

لکه پرون چې رنګ شوي وي.

په ناولګړ کې یو څو حویلۍ د 

طبیعي منابعو د ساتنې له مرستې 

څخه پرته بیارغول شوي دي. د ګچ 

اصيل نقاشۍ په کیمیاوي رنګونه 

رسه بیا رنګول شوي تر څو دوی ته 

د ژوند تازه رنګ ورکړي. د ډاکټر 

رامنات اۍ پودار حویيل چې اوس 

مهال موزیم دی، همدغه ډول یوه 

قضیه ده چې د بیارغونې کارونه یې 

د متخصصینو تر څار الندې تررسه 

شول او خپلې اصيل بڼې ته د بیرته راتللو لپاره 
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)د ساعت د ستنې د حرکت پر ضد له چپ لوري څخه( په 

رامنات اۍ پودار حویلۍ موزیم کې رنګه ګالري او د انګړ د 

دخول الر، په اوتارا حویلۍ کې رنګین جهاروکاز )کړکي( او په 

مورارکه حویيل موزیم کې د څښنت راما د واده صحنې
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کلونو تر منځ د کومهار )کوالالنو( د ټولنې د چیرتا 

)هرنمندانو( لخوا رنګ شوې وې. د شیکهاوايت 

نقاشۍ د فارس، جیپور او مغلو د ښوونځیو نقاشۍ 

تر اغیزې الندې دي او له اساطیرۍ رسه سم د 

ورځني ژوند د ښکار صحنې او رسامۍ پکې بیان 

شوي دي. د انګلیس په اغیزې او د 

ټکنالوژۍ په فشار رسه پدغو نقاشیو 

کې ډیر بدلون رامنځ ته شو. په 

19مې پیړۍ کې، د موټرو، طیارو، 

ګرافونونو په څیر شیانو او انګریزانو 

پدغو نقاشیو خپله اغیزه واچوله. 

خو دغه نقاشۍ د بیالبیلو 

عنارصو په رامنځ ته کیدو رسه 

خرابې شوې چې د بدلون بیلګې د 

رنګ وینځل، فرسایش، د مالګې پاشل، تور الجي او 

د رنګ تتوايل دي. لدې کبله، ددغې ستونزې د 

حل یوازینی الر د طبیعي منابعو ساتنه ده. د ناولګړ 

سیمې رسه د طبیعي منابعو ساتنې مترین د پیل 

لپاره د مورارکه فونډیشن لخوا مرسته وشوه چې تر 

ټولو لوی ګواښ په ډیرې کمې اندازې له دودیزو 

موادو رسه د نقاشۍ ګچ یو ځای کول وو. 

کله چې به د خاورو او دوړو پاکول، د بوټو پوښښ 

او بیالوژیکي وده تررسه شوه، ورپسې به د حویلیو د 

معامرۍ د بیالبیلو خرابو شوو برخو تقویم او رغونې 

ته پاملرنه کیده. په دغو دوامدارو هڅو 

رسه حویلۍ بیرته تقریباً خپلو اصيل 

شکلونو ته نږدې شوي دي. ځینې یې 

په موزیمونو او هوټلونو اوختي دي. د 

مورارکه د حویلۍ موزیم چې دوه انګړه 

لري په 1900 میالدي کال کې د جیرام 

داس مورارکه لخوا جوړه شوې ده. دغه 

موزیم د ګچ شاوخوا 700 نقاشیو په 

درلودلو رسه د آزادې هوا ګالري لري 

چې د موزیم په دیوالونو جوړې شوې دي. د دخول 

دروازه یې په فورکورټ کې ده او د پورته کیدو زینې 

د زنانه انګړ دننه د دخول بلې دروازې په لور ځي. د 

ګچ پدغو نقاشیو کې پاچاهان او ملکې، بوټي او څاروي، 

څښنت ګنیشا او څښنت کرشنا رسم شوي دي. 

تر ټولو لوی ګواښ 
په ډیرې کمې 

اندازې له دودیزو 
موادو سره د 

نقاشۍ ګچ یو ځای 
کول وو

)پورته( د رامنات اۍ پودار حویلۍ په موزیم کې د رادها کرشنا د ګچ د نقاشۍ رسمونه )د مخ پاڼه( په مورارکه حویيل موزیم کې د پاچاهانو نقايش
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ښکلی او پیچلی توږلی ګچ د شیکهاوايت حویلۍ ته برصي درملنه وربخښلې ده. پدغو 
جوړښتونو کې د پخوانۍ زمانې د شجاعت او دالورۍ کیسې نغښتې دي 

که چیرې له هرن رسه مینی لری او د ګچ د نقاشۍ 

د شتمن میراث او ښکلې معامرۍ په تجربه کولو کې 

لیوالتیا لری، په راجستان کې شیکهاوايت ته تګ باید 

ستاسو د سفرنامې په رس کې واويس. د شیکهاوايت 

سیمه چې د جیپور له آیالتي مرکز څخه شاوخوا 165 

کیلومرته لرې ده په زرګونو کيل او 

ښارونه لري چې بیلګه یې ناولګړ، 

سیکار، جونجونو او د چورو، ناګور او 

جیپور ځینې برخې دي چې په نړۍ 

کې د ګچ څخه د جوړو ودانیو تر ټولو 

سرت کور دی. 

ددغې سیمې نوم د شیکهاوات 

راجپوت د کورنۍ له زوی ماها 

راو شیکها جي نوم څخه اخیستل 

شوی چا چې په 15مه پیړۍ کې په خپلې زړورتیا او 

شجاعت رسه په دغه سیمه کې خپله پاچاهي جوړه 

کړه. له ماها راو شیکها جي څخه وروسته د هغه 

اوالدې تر نن ورځې پورې دغه سیمه په بیالبیلو 

هرنونو او فرهنګونو رسه تر پیړیو پیړیو رنګینه 

وساتله. لدې کبله ورته شیکهاوايت )د راو شیکا باغ( 

ویل کیږي. په تاریخ کې راغيل چې په 18مه او 19مه 

پیړۍ کې، د مروري تجارانو پام شیکاوايت ته واوختو 

چې دغې سیمې ته به د پراخ تجارت لپاره راتلل او 

دغه مجللې حویلۍ یا مستحکمې ماڼۍ 

جوړې کړې. د شتمنۍ او پریامنۍ په 

دغه سیمه کې خلکو حویلۍ له دننه 

او بهر څخه په رنګونو ښکلې کړې چې 

په دیوالونو باندې به یې د رامایانا او 

مهابهارته او همدارنګه د کریشنا لیله 

)د څښنت کرشنا د ژوند لنډیز( حامسې 

په بیالبیلو موضوع ګانو کې بیان شوې 

وې. داسې باور هم کیږي چې د ګچ 

نقايش د شیکهاوايت راجپوتو لخوا معريف شوې ده. 

د حویلیو بهرنۍ برخه د مردانه یا سړیو لپاره 

او دننه برخه د زنانه یا ښځو لپاره ځانګړې شوې 

وي. د ګچ دغه ډیری نقاشۍ د 1900 او 1930 

په تاریخ کې راغلي 
چې په 18مه او 

19مه پیړۍ کې، 
د مروري تجارانو 

دغه مجللې حویلۍ 
جوړې کړې

لیکوال: سوپرییا اګروال

د راجستان د آزاد
هرن ګالري
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د سهیيل افریقا په جهانسربګ 
کې راټولیدنه

په سهیيل افریقا کې د کور دننه د هندوانو 

لخوا د مراسمو ملانځلو رسبیره، د ټیکټ 

غونډې د هويل مراسم نور هم ښکيل کړي. 

د سهیيل افریقا د رنګونو د جشن لومړۍ 

غونډې – جوبرګ هويل ون – ته له هر 

ځای څخه خلک راغيل ول. ددغو مراسمو 

عمومي کايل سپین وي او د وریژو له اوړو 

جوړ ماتیدونکي، مخلوط، غیر زهري او بې 

حساسیته رنګین پوډر چې د خواړو رنګ 

پکې ګډ شوی وي کارول کیږي. دغه مراسم 

زمونږ په ژوند کې په یو ځای راټولیدو او 

رنګونو ته وده ورکوي چې په راتلونکی ځل د 

اپریل په 11مه تررسه کیږي. 
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د میامنار په ینګون کې د رنګونو جشن
ینګون ته په تګ ډیر خوشحاله شوم ځکه یو نوی ځای، 

نوی فرهنګ او نوي خلک مې ولیدل. خو خفه پدې شوم 

چې خپل هیواد او په ځانګړي ډول د خپل هیواد مراسم 

مې یادیدل. خو ډیر زر پدې پوه شوم چې هندوان په هر 

ځای کې په ګډه خپل مراسم ملانځي. په ینګون کې هم 

مونږ د هويل، دیوايل، دوسیهره او نوورتري په څیر مراسم 

له هامغه شوق او زوق رسه ملانځو. په دیوايل کې د اور 

لوبې او رڼاګانې وي او نوورتري جشن په ګربا )د ګجرات 

په دودیزه نڅا( مشهور دی. خو هويل زمونږ د خوښې 

وړ مراسم دي ځکه پدغو مراسمو کې مونږ د ډلونو په 

وهلو رسه له رنګونو رسه لوبې کوو او د اوبو په پایپونو 

منډې وهو. د تیر کال په مراسمو کې مونږ ډیره په زړه 

پورې سیايل درلوده، چې په رنګ تر ټولو زیات رنګین 

کس د د ینګون د زیات رنګین کس لقب وګټلو. مونږ 

پدغو مراسمو کې د غرمې په ډوډۍ کې د دال مکهني 

)د کورکمن وریژو(، وریژو، روټي )هندي ډوډۍ(، شاهي 

پنیر )په ټینګه قورمه کې کوټیج پنیر( په څیر ټول هندي 

خواړه وخوړل. تر ټولو ډیر خوندور خواړه ګوجییا )د هويل 

شیریني( ول چې ما یې هلته د موندلو مته نه درلوده!

 — روچي اګروال

 — محمود رستم

د مرص د قاهرې مراسم
د فانوس له وخت راهیسې مرصیان د شام النسیم 

یا د شامل تازه بوی په نوم مراسم د سپريل په 

رارسیدو رسه ملانځي. د مراسمو ملانځلو لپاره 

لویې لویې ډلې د ګالنو غوټیو لیدلو لپاره پارکونو 

ته ځي او د رنګه هګیو او دودي کبانو په څیر 

ځانګړي خواړه له ځانونو رسه وړي. خو مرصیانو 

اوس هويل د هندوانو په څیر د رنګونو په شیندلو 

رسه ملانځي. په قاهره کې )په 2010 کال کې( 

د رنګونو کلنی جشن په الره واچول شو چې له 

16,000 څخه ډیرو ګډونکوونکو په یو بل رنګونه 

وشیندل. ګډونکوونکو هندي خواړه پاخه کړي وو 

او هندي او مرصي سندرو ته یې نڅاګانې وکړې. 
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 — انجیيل سومي 

په کوریا کې د “هیپي” جشن
په سیول کې میشت د بازارموندنې متخصص 

سوکیونګ وايي چې هويل د خوښۍ، د رنګونو د 

تبادلې، د خوښیو د رشیکولو او د پیاوړو اړیکو او 

تړاونو جوړولو جشن دی. په کوریا کې د هندي 

ټولنې پخوانی رییس، امتیاز عيل وايي، هويل 

اوس یوازې د هندوانو لخوا نه ملانځل کیږي. 

نوموړی وايي؛ “د 2012 کال راهیسې، په کوریا 

کې د هندوانو لخوا د دواطلبانه ټولنې د نوښت 

د احرتام له کبله، اوس د ټولو ټولنو خلک پدغو 

مراسمو کې په فعاله توګه ګډون کوي. هويل اوس 

یو نړیوال جشن دی.” کوریایانو په رښتیني هندي 

سټایل کې د ګولل )رنګین پوډر( هم پدغو مراسمو 

کې ورزیات کړي دي، د بیلګې په توګه، د غنمو له 

اوړو رسه د کورکمن پوډرو ګډول. حتمي کیدونکي 

کارونه د بالیووډ سازونو ته نڅا او له هندي 

خوراکونو څخه خوند اخیستل دي.
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تل تکامل موندونکي دوبۍ
تیر کال په ونډرلینډ اکوا پارک کې له 22,000 

څخه ډیرو خلکو د هويل جشن وملانځلو چې 

ما او زما کورنۍ پدغو مراسمو کې ګډون کول 

خپله نیکمرغي وګڼله. مونږ په یو بل باندې د 

رنګ شیندلو له دود څخه خوند واخیسته، او د 

ساعتیرۍ په توګه خلکو د DJ له هويل سندرو او 

له هندي خوږو او خواړو څخه خوند اخیسته.  دا 

مراسم

چې دغه مراسم په هندوستان کې په ډیره لویه 

کچه ملانځل کیږي، خو مونږ بیا هم هڅه وکړه 

چې په خپل احساس کې دغه مراسم ژوندي 

وساتو. تر ټولو مهمه خربه دا وه چې زمونږ 

ماشومانو د هويل مراسم ولیدل ځکه دوی په 

دوبۍ کې زیږديل دي. واقعن ډیره سوچه او له 

رنګونو ډکه ساعتیري وه. 

 — انیل ورمه
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د امریکې متحده آیالتونو په کلیفورنیا 
کې د ساعتیرۍ شړپه

د امریکې متحده آیالتونو د کلیفورنیا په سني 

ویيل کې هر کال د هويل – سپالشومنیا په مراسمو 

کې د هندي فلمونو د باران نڅه تررسه کیږي. د 

رنګونو دغه يب ساري جشن لیدلو لپاره په بیالنډ 

پارک کې په زرګونو خلک د خلیج پ سیمه کې 

راټولیږي. پدغه پرانرژي جشن کې د 5,000 

پاونډو ژوندي رنګ کارولو رسبیره، د بالیووډ یو 

شمیر اجرااتو لیدلو لپاره ګڼ شمیر خلک راټولیږي.

په سټین فورډ کې د بیرکيل پوهنتون لخوا د 

آشا فار ایجوکیشن په نوم غیرانتفاعي جوړه شوې 

اداره د آشا هويل په مراسمو کې د موسیقۍ او 

نڅاګانو رسبیره په دوه ورځو کې له خوراکي موادو 

څخه جوړ 5,500 پاونډه رنګ چمتو کوي. له دغو 

مراسمو څخه د خوند اخیستلو لپاره د ساعتیرۍ 

لوبې کوي او رنګارنګ خوراکونه خوري.
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د رنګونو جشن اوس له پولو اوښتی او په ټوله نړۍ کې یې خوښي خپره کړې ده

د هويل نړیوال
سیوری
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اضايف معلومات

د 70مې کلیزې لپاره په هندوستان او بوټان کې د 

ملګرو ملتونو د معلومات مرکز د 70 کلن په نوم 

یو کلن کمپاین په پام کې نیولی چې د کتاب او 

نندارې پروژه هم پکې شامله ده تر څو له 1945 

څخه تر 2015 کال پورې د هندوستان او ملګرو 

ملتونو د اړیکو رشیک تاریخ څرګند کړي

)د ساعت له ستنې رسه سم له پورته څخه( په لیک سکسیس کې د هندوستان نوی بیراغ پورته شو، د میلنیم غونډې د پرانیستې عمومي منظره او د اجرايیوي شورا عمومي ریاست 

د عرضې غړی ښاغلی اۍ رامسوامي مودلییر د 1945 کال د جون په 26مه په سن فرانسسکو کې د ملګرو ملتونو منشور السلیکوي
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نړیوالې همکارۍ اړتیا په خپله زیاتیږي.  ملګرو ملتونو 

له زیاتیدونکو ګواښونو رسه د مقابلې لپاره موفقیتونه 

او ناکامۍ درلودلې خو ددغې نظریې د قدرت چې 

یوه داسې سوله ییزې او متحدې نړۍ 

رامنځ ته کول وو تر څو د ټولو حقونه 

او دوامدار پرمختګ پکې خوندي وي 

تراوسه ثابت پاتې دی. اوس ددغو 

اصولو پر بنسټ چې هندوستان او 

ملګري ملتونه به له خپلو انرجیو څخه 

ګټه اخيل په رشیک راتلونکي کار 

روان دی. بیاراژوندي کوونکي ملګري 

ملتونه چې د هندوستان په څیر راپورته 

کیدونکو مرشانو لخوا یې مالتړ او 

پیاوړتیا کیږي د هغو بې شمیره ګواښونو 

پر وړاندې چې نړۍ اوس او په راتلونکي کې به وررسه 

مخ واويس د ځواب ویلو د نړیوالې همغږۍ تر ټولو 

پیاوړې وسیله ده.

سوله، پرمختګ او برشي حقونه د ملګرو ملتونو درې 

اصيل موخې وګرځیدې. هغه مسلکي او نورو ادارو لکه 

UNESCO ،UNICEF ،UNDP، او د ملګرو ملتونو د 

ښځې ادارې چې د ملګرو ملتونو کورنۍ 

تشکیلوي، خپل فعالیتونه زیات کړل، او 

د پرمختګ زر کلنو موخو )MDG( ترالسه 

کولو لپاره یې هڅه پیل کړې. په مخابراتو 

کې ټکنالوژیکي پرمختګ د نړیوال 

جوړونې یا ګلوبلیزیشن نقطې درجه 

ګړندۍ کړه او نړۍ په یو بل پورې تړلې 

او متحرکه شوه. 

له 2015 کال څخه وروسته د پرمختګ 

اجنډه د MDGs له کلیدي تجربو لکه 

د پرمختللو هیوادونو لپاره د پیش نویس 

او موخو په ټاکلو ګډ کار کولو څخه جوړیږي. په یوه 

داسې نړۍ کې چې د اقلیم بدلون، وده کوونکې ناروغۍ 

او امنیتي ګواښونه په نړیوال پرمختګ اغیزه ولري، د 

)له چپ لور څخه( نڅاګره رشنیا چندرن او آر امریتا رسويت په هندوستان کې د ملګرو ملتونو د 70مې کلیزې د ښځو د امنیت په موضوع باندې په الره اچول شوو مراسمو 

کې کالسیکه نڅا تررسه کوي )ښي لور ته( له هندوستان څخه د UNEF دوه رستیري د ګزمې پر مهال

په یوه داسې نړۍ 
کې چې زیاتیدونکې 
ناروغۍ او امنیتي 
ګواښونه په نړیوال 

پرمختګ اغیزه 
ولري، د نړیوالې 
همکارۍ اړتیا په 

خپله زیاتیږي
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د 2015 کال په راتلو رسه به د ملګرو ملتونو )UN( د 

جوړیدو 70 کلونه پوره يش. په حقیقت کې دا یو ډیر 

اوږد سفر دی خو د ملګرو ملتونو موخې او اصول تر 

نن ورځې پورې هامغه ډول پیاوړي دي چې په 1945 

کال کې یې په سن فرانسسکو کې منشور السلیک 

شو. هندوستان چې د ملګرو ملتونو د 1942 کال 

د اعالمیې لومړی السلیکوونکی وو او له هغې څخه 

وړاندې د ملتونو د لیګ غړی وو، حتی له خپلواکۍ 

ترالسه کولو څخه وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې له 

51 بنسټ ایښودونکو غړو څخه یو وو. د هندوستاين 

ملت د جوړښت نظرونه هم د ملګرو ملتونو د 

سوله ییزې نړۍ له عمومي نظر رسه یو ډول وو. د 

هندوستان د عدالت،آزادۍ، برابرۍ او وروروالۍ 

په برخه کې د اسايس قانون ضامنت تر ډیره بریده 

د ملګرو ملتونو د برشي حقونو، عدالت او ټولنیز 

پرمختګ منشور رسه تړلی دی. 

هندوستان چې په لومړیو کلونو کې د ملګرو ملتونو 

نږدې او همکار غړی وو د استعامر انګیزې، د خلکو 

د خپل رسنوشت ټاکلو حق، د خلع سالح کولو پر 

وړاندې عمومي او بشپړه، د نژادي تعصب له منځه 

وړلو او همداسې نورو مسایلو پر وړاندې په 1940 او 

1950 کلونو کې مبارزه وکړه. د ملګرو 

ملتونو د سولې ساتنې له ماموریتونو 

رسه د هندوستان همکاري چې په خپل 

غیر متعهد وضعیت کې یې قانوين بڼه 

ومونده په 1950 کال کې له کوریا څخه 

پیل شوه او باالخره هندوستان په نړۍ 

کې د رستیرو د همکارۍ دریم سرت 

هیواد شو. 

په 1960مو کلونو کې د ملګرو 

ملتونو په غړیتوب کې زیاتوالی راغلو 

ځکه د افریقې او آسیا مستعمره هیوادونو خپلواکي 

ترالسه کړه او په عمومي غونډه کې د پرمختللو 

هیوادونو د اکرثیت پر ځای د مخ پر ودې هیوادونو 

اکرثیت زیات شو. دغه کار د اسايس ارګانونو په 

اجنډه اغیزه وکړه او هندوستان هڅه وکړه چې د ډیرو 

مسایلو لپاره د نړیوالې همکارۍ مرشي، الر هوارول 

د ملګرو ملتونو 
همکار غړي 
هندوستان د 

استعمار انګیزې، 
د خلکو د خپل 

سرنوشت ټاکلو حق 
مبارزه وکړه

د هندوستان لومړی وزیر ښاغلی نریندرا مودي عمومي غونډې ته د وینا پر مهال

او په ګوته کول په غاړه واخيل، ددې کار ځانګړې 

بیلګه په 1970مو کلونو کې نړیوال پرمختګ دی چې 

هیوادونه به د تجارت د جوړښت ترکیب ته هڅول 

کیدل تر څو د مخ پر ودې هیوادونو له پرمختګ رسه 

مرسته ويش. 

د ساړه جنګ له پای ته رسیدو او د هندوستان د 

نوي اقتصادي سیاست له پيل کیدو څخه وروسته، 

ملګرو ملتونو هغه قدرتونه په یوه بیل 

بیالنس کې واچول چې له دوهم نړیوال 

جنګ څخه وروسته حقایقو باندې یې 

اغیزې کړې وه، نه هغه مسایلو باندې 

چې نړۍ یې دې ځای ته رارسولې وه. 

هڅه وشوه چې د سولې او پرمختګ په 

اجنډاوو رسه د ملګرو ملتونو ترالسه 

کړی کشش اصالح يش خو ګټور 

اصالحات رامنځ ته نه شول. 

د 2000 کال په پیل رسه، د 

میلینمیم یا زرکلنې غونډې په تررسه کیدو رسه 

د برشي حقونو، د ښځو حقونو، دوامدار پرمختګ 

او همداسې نورو موضوع ګانو په اړه ډیر زیات 

کنفرانسونه پیل شول چې دغه کار د نړیوالې همکارۍ 

له اجنډه رسه سم تررسه کیده. ملګرو ملتونو خپل 

اصيل رول نړیوالې سولې او امنیت ساتلو ته وغځوه او 
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د هندوستان د آیالتونو استازی رس وي ټي کرشنامچاري د 1945 کال د جون په 26مه د پخوانیو رستیرو د جنګ د څيل په ودانۍ کې په 

دایرو مراسمو کې د ملګرو ملتونو منشور السلیکوي

ملګرو ملتونو که څه هم بریاوې او ناکامۍ درلودې خو ددغې نظریې ځواک چې هندوستان 
هم پکې رشیک التراوسه ثابت پاتې دی چې موخه د یوې داسې سوله ییزې او متحدې نړۍ 

رامنځ ته کول وو چې د ټولو حقونه او دوامدار پرمختګ پکې خوندي وي

لیکوال: کیرن مهرا کرپیلمن

د ملګرو ملتونو 70 کلونه پوره کیږي
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الره واچول شو. پدغه پالن ټوله 2,242 کروړه هندي 

کالدارې پانګونه وشوه چې موخه یې د پۍ ورکوونکو 

څاریو په زیاتولو رسه د شیدو د تولید زیاتول دي. 

نړیوال بانک هم ددغه پالن په 

تررسه کولو کې مايل مرسته کړې. 

شیدې د تغذیوي ګټو رسبیره له 

پنځه سوه زره ډیرو لرو پرتو کلیو 

کې شاوخوا 70 میلیونه بزګرانو 

ته د عایدو اضايف رسچینه ده. 

ګجرات، اوتر پرادیش، ماهاراشرتا، 

هیامچل پرادیش، مدهایا پرادیش، 

پنجاب، راجستان او تامیل ناډو په 

هندوستان کې د لبنیاتو د تولید تر 

ټولو سرتې سیمې دي. 

د هیواد لپاره بنګالدیش، مرص، 

د عربو متحده امارات، الجریا، د 

یمن جمهوریت او پاکستان په نړۍ 

کې د لبنیاتو د تولید د صادرولو 

سرت مرکزونه دي. په 14-2013 کال 

کې نړۍ ته د هندوستان د لبنیاتو 

د صادرولو کچه 1,59,228.52 

مټریک ټنه وه چې 3,318.53 کروړه 

هندي کالدارې ارزښت یې درلود. 

د شیدو او لبنیاتو تولید )د کوچو، پنیر، کریم، 

شړومبو په شمول...( د هیواد د صنعت په وده کې تر 

ډیره بریده مرسته کړې ده. د هندوستان د شیدو کلنی 

تولید د عملیايت سیالب د لومړیو 

30 کلونو څخه درې چنده زیات 

دی چې په 1968 کې له 21 میلیونه 

ټن څخه په 2001 کې 80 میلیونه 

ټن ته پورته شوی دی. دغه تیزه 

وده او عرصیتوب تر ډیره بریده 

د لبنیاتو په همکارۍ پورې تړلی 

دی چې پدې برخه کې د اروپايي 

اتحادیې، نړیوال بانک او WFP )د 

خوراک نړیوال سازمان( په شمول 

د څو اړخیزو ادارو لخوا مرسته د 

یادونې وړ ده. 

اوس مهال د شیدو د تولید 

لپاره د لبنیاتو ميل پالن په نوم 

یو پروګرام د NDDB لخوا پر مخ 

بیول کیږي چې ځان د ودې هغې 

تقاضا ته ورسوي چې تر 2021-22 

پورې 180 میلیونه ټنه اټکل شوي 

دي. د پالن لومړی فاز په 2012 

کال کې د ګجرات په انند کې په 

)چپ لور ته( په انند، 

ګجرات کې د امول 

کارخانه )الندې( په 

هندوستان کې د 

1982 نښان د شیدو 

د تولید ننداره

د سپین انقالب د بریا 
تر شا پټ رازونه

په مالدارۍ کې د اهيل 	 

څارویو لپاره د تولید 

د ودې په موخه د نوو 

میتودونو تطبیق

د تولید د عنارصو او 	 

تناسب د ترکیب بدلون

د شتمنۍ له معیار رسه 	 

سم د تولید د مرصف 

برابرول
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په تیره یوه لسیزه کې د هندوستان د لبنیاتو په صنعت کې 
د پام وړ پرمختګ رامنځ ته شوی دی. زمونږ هیواد اوس په 

نړۍ کې د شیدو یو تر ټولو سرت تولیدونکی هیواد دی 

د هندوستان حکومت له کلنۍ اقتصادي 

رسوۍ رسه سم چې د مالیې وزارت لخوا تررسه 

شوې، هندوستان په 2013 او 2014 کال کې 

ځان په اروپايي اتحادیې پسې ورسولو او په نړۍ 

کې د شیدو تر ټولو سرت تولیدوونکی هیواد شو. 

د هندوستان د ودې کلنۍ درجه 4.04 فیصده 

ده چې د نورې نړۍ دوه چنده کیږي چې اصيل 

المل یې د شیدو او د شیدو په تولیداتو کې 

ثابته وده ده. 

هندوستان سپین انقالب په 1970مو کلونو 

کې پیل کړ چې په عملیايت سیالب هم مشهور 

دی. دغه پروګرام د شیدو له تولیدوونکو رسه 

د مرستې لپاره په الره اچول شوی وو تر څو 

دوی په خپله پرمختګ وکړي او په هغو منابعو 

کنټرول ولري چې په خپل الس یې تولیدوي. 

په امول ګروپ کې د انند د طرحې تجربه، په 

ګجرات کې د واحد تعاوين رشکت لبنیات )په 

آسیا کې تر ټولو لوی(، ددغه پروګرام د بریا اصيل 

 )NDDB( المل وو. د ميل لبنیاتو د پراختیا بورډ

رییس، ډاکټر ویرغیيس کوریین ددغه پروګرام 

د بریا لپاره د خپل مسلکي مدیریتي مهارتونو 

ټوله انرژي په الره واچوله او د خلکو لخوا ددغه 

پروګرام مهندس په توګه پیژندل کیږي. 

د هیواد
سپینه طال
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هندوستان د پیوستون په پیاوړتیا کې د ITEC رول په ګوته 

کړ. نوموړې د ITEC په فارغینو غږ وکړ چې خپلو هیوادونو 

ته له ستنیدو وروسته هم له یو بل او له خپلو اړوندو ادارو 

رسه په متاس کې واويس تر څو د ITEC لخوا د دوستۍ 

رامنځته شوې شبکه ژوندې پاتې يش. 

ITEC د 1964 کال د سپتمرب په 51مه د هند دولتي 

کابینې لخوا رامنځ ته شو. په پام کې ده چې دغه مراسم د 

2015 کال د سپتمرب په 15مه په هندوستان، او په بهر کې 

د هندوستان په سفارتونو او قونسلګریو کې وملانځل يش. په 

2013 او 14 کال کې ددغه پروګرام په لړ کې 

د ITEC همکارو هیوادونو ته 10,000 بورسونه 

وړاندې شول. د روزنیزو کورسونو رسبیره، بهر 

ته د متخصصینو لیږل، تحقیقايت سفرونه، د 

تجهیزاتو ډالۍ کول او د سنجيش امکاناتو 

څیړنې/مشوريت خدمتونه او همداسې نور 

فعالیتونه د ITEC پروګرام لخوا تررسه کیږي. 

د ITEC د درخواستۍ د پروسې آسانولو 

او د ITEC ګډونوالو او د هندوستان ادارو 

لپاره د بهرتو شبکو رامنځ ته کولو په موخه 

د MEA د DPA-II ډیویژن لخوا د ویب په 

تازه او پرمختليل پورټل کار پیل شوی دی. د 

اتحادیې د بهرنیو چارو وزیر له نیپال څخه 

د یوه درخواست کوونکي په منلو رسه دغه 

نوی پورټل له وړاندې څخه په الره اچولی دی. یو نیپالی 

کاندید د ویډیو کنفرانس له الرې آنالین شو او د هندوستان 

له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې که چیرې هغه 

ته په هندوستان کې د روزنې ترالسه کولو فرصت ورکړل 

يش. د ITEC نوی ویب پورټل به د ITEC د درخواستۍ 

پروسه ساده کړي او د ITEC فارغین ته به دا زمینه برابره 

يش چې د هندوستان ماموریتونو او د MEA چارواکو ته 

فیډبک وړاندې کړي. اغلې سواراج د ITEC هغه رساله 

هم چې په 2014 او15  کال کې د ITEC ملکي کورسونو 

په اړه معلومات پکې راغيل دي او د دوستۍ درسونو 

)Lessons in Friendship( په نوم یو مستند فلم یې هم 

خپور کړ چې د ITEC په 50 کلن سفر جوړ شوی دی. 

د مراسمو په لړ کې له ITEC رسه د خلکو محبوبیت 

د هغو ګډونوالو په شور او شوق کې راڅرګند شو چې په 

زړونو کې له هندوستان رسه رښتینې مینه 

لري. د نهو افریقايي هیوادونو ګډونوالو چې 

خپل ميل کايل یې اغوستي وو د خپلو اړوندو 

هیوادونو نڅاګانې تررسه کړې چې ددوی 

نڅا په هندي سندرې رسه پای ته ورسیده. 

 )We are the World( ورپسې مونږ نړۍ یو

سندره وغږول شوه چې حارضینو ورڅخه 

ډیر خوند واخیسته او وروسته لوی خراتونګ 

خپله تایلنډي نڅا تررسه کړه. 

دغه فرهنګي پروګرام میډ این انډیا ته 

د ګڼ شمیر کسانو په نڅا پای ته ورسیده. 

د غونډې حارضین الیشا چینايي ته د 

بهرنیو ګډونوالو سندرو ویلو او نڅا ته په 

تعجب ول. د ITEC ګډونوال هر ځل هندي 

سندرې ته اجرات تررسه کوي چې د راغلو کسانو لخوا 

هڅول کیږي او ددوی د هڅو لپاره دوی ته چک چکې 

وهل کیږي. همدارنګه، دغه فرهنګي پروګرام په رښتیا 

چې له ملګرو مخ پر ودو هیوادونو رسه د هندوستان د 

پیوستون څرګندونه کوي. 

د ITEC نوی ویب 
پورټل به د ITEC د 
درخواستۍ پروسه 
 ITEC ساده او د
فارغین ته به دا 
زمینه برابره شي 
چې د هندوستان 
ماموریتونو او د 

MEA چارواکو ته 
فیډبک وړاندې 

کړي

د ITEC د طالیي کالیزې د ملانځنې د مراسمو پر مهال فرهنګي اجرات
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دغه مراسم په ډیر شان او شوکت وملانځل. د بهرنیو چارو 

وزارت د بهرنیو چارو رییس وي کۍ سینګ، د بهرنیو چارو 

منيش سوجاتا سینګ او د اقتصادي اړیکو منيش سوجاتا 

مهتا پدغو مراسمو کې ګډون کړی وو. د ITEC د همکارو 

هیوادونو سفیرانو، د هندوستان دولت د بیالبیلو وزارتونو 

او ریاستونو لوړپوړو چارواکو او د ITEC د بیالبیلو هیوادونو 

ګډونوالو چې د دهيل په NCR کې روزنه ترالسه کوي هم 

پدغو مراسمو کې ګډون کړی وو. اغلې سواراج راغلو کسانو 

ته د وینا پر مهال له همکارو مخ پر ودو هیوادونو رسه د 

د اکتوبر په 21مه د ماښام پر مهال هرې خوا خوشحالۍ 

او جشنونه وو او د نوي دهيل د ITC د موریا شیریټن 

په کامل هال کې د هندوستان له ګوټ ګوټ او له بهر 

څخه میلامنه راغيل وو. ددغو مهمو مراسمو په لړ کې د 

هندوستان د تخنیکي او اقتصادي همکارۍ )ITEC( پروګرام 

چې د ظرفیت جوړونې په برخه کې د هندوستان دولت 

له مخکښو پروګرامونو څخه بلل کیږي خپله طالیي کلیزه 

وملانځله. د اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرې اغلې سوشام 

سواراج په ډیرو شاندارو او رښتینو نړیوالو ترشیفاتو رسه 

د هندوستان د تخنیکي او اقتصادي همکارۍ )ITEC( پروګرام په تیرو پنځو لسیزو کې د هندوستان او 
همکار هیواد تر منځ د ابتکاري همکارۍ له الرې د مخ پر ودې هیوادونو اړتیاوو ته پاملرنه کړې ده

د ITEC د طالیي کالیزې د ملانځنې د مراسمو پر مهال د ITEC  د رسالې د نرش په ورځ د اتحادیې د بهرنیو چارو وزیره اغلې سوشام سواراج، د بهرنیو چارو 

وزارت د بهرنیو چارو رییس وي کۍ سینګ او د بهرنیو چارو منيش اغلې سوجاتا سینګ

د تخنیکي او اقتصادۍ
همکارۍ 50 کلونه
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په 2014 کال کې په اسټرالیا کې د G20 هیوادونو په غونډه کې د نړۍ مرشان

د G20 هیوادونه 
هڅه کوي چې د 

ودې نړیواله کلنۍ 
درجه دوه فیصده 

وساتي او هندوستان 
به پدې برخه کې 
ستر رول ولوبوي

دي چې نوی دهيل یې لومړیتوب ګڼي. د2015-2016  

کلونو لپاره د G20 هیوادونو د فساد ضد عميل پالن 

رسبیره بله موضوع چې د ټولو پام یې ځانته راواړوه 

په رسحدونو کې د مالیې د ضایع کیدو پر وړاندې د 

مبارزې لپاره کاري چوکاټ جوړول دي. 

د یادونې وړ ده چې پدغه موضوع کې د 

ښاغيل مودي سختې او اسايس مداخلې 

په هغې وروستۍ اعالمیې هم اغیزه 

واچوله چې د غونډې په پای کې خپره 

شوه. په دا ډول  کارونو رسه هندوستان 

نړۍ ته ثابتوي چې د G20 او د ختیځې 

آسیا په څیر غونډو کې په فعال ګډون 

رسه د لوی مسؤلیت په غاړه اخیستلو 

وړتیا لري او په رښتیا رسه کولی يش 

چې د نوي نړیوال نظم د جوړولو د 

پروسې مرشي تررسه وکړي. د هندوستان په څیر تازه 

اقتصادي هیواد اوس د یوه تازه ځواک په شکل نړۍ 

ته ځان ثابت کړی دی. د یادونې وړ ده او باید په یاد 

ولرو چې د هندوستان د څو اړخیزې ډیپلوماسۍ ثبت 

خپل وروستی بدلون په یوه پیاوړي اقتصادي کور بدل 

کړی دی. د 1990مو کلونو له آزادۍ غوښتنې څخه 

کلونه وړاندې دغه هیواد د اقتصادي فعالیتونو په الره 

روان کړ چې هندوستان له وړاندې څخه د خپلواکۍ له 

وخت څخه ځانته یو ښه نوم ورکړی وو. 

د بیلګې په توګه، په کمزورو فعالیتونو 

او بحثونو رسه هندوستان د غیر متعهد 

حرکت له الرې د مستعمرې څخه د 

نوو آزادو هیوادونو لپاره یوه ښه بیلګه 

وه. هندوستان په ملګرو ملتونو کې د 

فعالې ونډې له الرې د حکومتدارۍ 

نړیوالو جوړښتونو په جوړولو کې 

هم مهم رول ولوبولو. 

هندوستان په 1950مو کلونو کې د 

تجارت او پرمختګ په اړه د ملګرو ملتونو 

د کنفرانس په جوړولو او د ملګرو ملتونو د صنعتي 

پرمختګ له ادارې رسه ځانګړې مرسته وکړې چې 

وروسته زمونږ هیواد د اقلیمي بدلون د ریو د 1992 کال 

په کنوانسیون کې هم کلیدي رول ولوبولو. 
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د هندوستان د 
 G20 نظر له پلوه د
هیوادونو د اجنډه 
تر ټولو مهم ټکی 
زیربنايي پراختیا 
لپاره د پانګونو 

راجلبول دي

په 2014 کال کې په اسټرالیا کې د G20 هیوادونو په غونډه کې د نړۍ مرشان

د هندوستان بله ځانګړې السته راوړنه د پیسو د انتقال 

په برخه کې وه. هندوستان د 70 میلیارده ډالرو په اندازه 

د نړۍ د پیسو د انتقال تر ټولو سرت السته راوړونکی هیواد 

دی خو ددغو پیسو ډیره برخه په ټرانزیټ کې له السه 

ورکوي، ځکه چې ځینې هیوادونو د انتقال د 

فیس په توګه له 10 فیصدو څخه زیاتې پیسې 

اخيل. د G20 هیوادونو ژمنه وکړه چې دغه 

فیصده به پنځو فیصدو ته راښکته کوي چې 

پدې کار رسه به هندوان په خپل هیواد کې 

ډیرې پیسې ترالسه کولی يش. 

د نړۍ د تر ټولو سرتو 20 اقتصادي 

هیوادونو دغې ډلې په 2008 کال کې کله 

چې ددوی غونډې په همدغه کال کې د 

نړیوال مايل بحران څخه وروسته د مرشانو 

په غونډې بدلې شوې یو سرت امتیاز ترالسه 

کړل. له هغه وخت راهیسې، د G20 هیوادونو غونډې د 

نړیوالو اقتصادي مسایلو په اړه تر ټولو مهمې غونډې دي. 

د هندوستان د نظر له پلوه، د G20 هیوادونو د اجنډه تر 

ټولو مهم ټکی زیربنايي پراختیا لپاره د پانګونو راجلبول 

هندوستان د لومړي وزیر لخوا د کورنیو 

اصالحاتو پروسه به یو کلیدي فکتور واويس. 

د اصالحاتو ددغې پروسې یوه مهمه 

 G20 برخه د زیربنا پراختیا ده چې د

هیوادونو د غونډې یوه اسايس موضوع هم 

وه. هندوستان د کور دننه د 2014 کال د 

بودیجې په پیل او بهرنیو مستقیمو پانګونو 

ته د کلیدي اقتصادي سکتورنو په پرانیستلو 

رسه پدې برخه کې له وړاندې څخه کارونه 

پیل کړي. خو اوس دغه موضوع په نړۍ 

پورې تړل شوې ده او غوښتنه کیږي چې د 

نړۍ ټول هیوادونه د زیربنا د پراختیا پروژو 

لپاره خپل اضايف امکانات بیرته په الره 

واچوي. ددې رسبیره، د G20 هیوادونو په 

غونډه کې په هندوستان نور فشار هم راوړل 

شو چې په نړیوال اقتصاد کې ساختامين 

بدلونونه رامنځ ته کړي په ځانګړي ډول په 

نړیوالو مايل ادارو کې چې تراوسه یې تازه 

راڅرګندیدونکو اقتصادي هیوادونو لپاره 

کايف امکانات نه دي برابر کړي. 

د غونډې په پخو السته راوړنو کې د 

هندوستان کلیدي السته راوړنې د مالیې د قانون په برخه 

کې وې. په لومړیو کې د G20 ټولو هیوادونو ژمنه وکړه 

چې تر  2015 پورې به د څو ملتونو له الرې له پولې څخه 

د تیریدو د ماليې د ستونزې لپاره د فرسایش او د ګټې 

د انتقال سیستم تطبیقوي. پدې کار رسه 

به هندوستان وکولی يش چې د تورو پیسو 

راتګ په مالیې بدل کړي. دوهم دا چې پدغه 

غونډه کې د راپور ورکولو عمومي معیار او 

د مالیايت معلوماتو اتوماته تبادله تایید شوه 

چې پدې کار رسه به په نړیوالو معاملو کې 

ال زیات شفافیت رامنځ ته يش. په حقیقت 

کې، د ښاغيل مودي لخوا د یوې اغیزمنې 

مداخلې په لړ کې چې د نورو مرشانو لخوا 

هم تایید شو د G20  هیوادونو په اعالمیه 

کې د مالیې په کارونو کې په شفافیت 

باندې د ټینګار لپاره یو جال بند اضافه شو چې دا کار د 

هندوستان لپاره یوه ښکلې کامیايب ده. د همدې اړوند، د 

G20 هیوادونو د فساد ضد اعالمیې هم د هندوستان ځینې 

کلیدي اندیښنې څرګندې کړې. 
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د G20 په غونډه کې، د هندوستان زیرکه ډیپلومايس د اصالح د همپالنې اجنډه لپاره یوه ښه بیلګه 
ده چې د کور دننه د نریندرا مودي حکومت لخوا تطبیق کیږي او په نړیواله کچه هم لومړیتوب لري 

ښه حکومتداري:
د کور دننه او بهر

خلک په لوړه نړیواله سطحه اقداماتو کې معموالً لیوالتیا 

نه لري ځکه تراوسه دقیقه څرګنده نه ده چې دغه 

اقدامات د عامو خلکو په ژوند څه اغیزه لري. خو که 

چیرې له نږدې څخه ورته پام ويش، نو تاسې ته به 

څرګنده يش چې دغه لوړ پوړي ډیپلوماتان، د نړۍ د تر 

ټولو سرتو 20  اقتصادي هیوادونو مرشان د هندوستان 

د لومړي وزیر ښاغيل نریندرا مودي په شمول څنګه په 

  G20 بریسبان کې د 2014 کال د نومرب په 15-16 د

په غونډه کې په هغو مسایلو خربې وکړې چې زمونږ د 

ورځني ژوند بقا لپاره ګټور دي. 

ددغه لیست په رس کې د اقتصادي ودې او 

کارموندنې موضوع وه. د یادونې وړ ده چې دغه موضوع 

د 2008-2007 مايل بحران کمزوري کولو پورې تړلې ده 

چې د نړیوال سیستم د بقا په اړه یې پوښتنې راپورته کړې 

وې او د G20 هیوادونو په غونډه کې د مرشانو ګډون 

حتمي وګڼل شو. له هغه وخت راهیسې، نړیوال اقتصاد 

خپله بڼه بدله کړه او په ډیرو هڅو رسه د کامیابۍ په لور 

روان شو خو د چارو اوسنی وضعیت التراوسه له ګواښونو 

ډک دی. د G20 هیوادونه هڅه کوي چې د ودې نړیواله 

کلنۍ درجه دوه فیصده وسايت او د هندوستان )په 

څنګ کې د چین( د ودې درجه له پنځو څخه تر شپږو 

فیصدو پورې اټکل شوې چې له دغې ډلې رسه به خپل 

هدف ته په رسیدو کې سرت رول ولوبوي، او همدارنګه 

ځینې پرمختليل هیوادونه پدې لټه کې دي چې بیرته 

وزیر خپل عادي حالت ته ځانونه راوګرځي. پدې برخه کې د  لومړي  هندوستان  د  ابوټ  ټوين  ښاغلی  وزیر  لومړی  اسټرالیا  د 

ښاغيل نریندرا مودي رسه د لیدنې پر مهال

همکاري

لیکوال: مایوري موکرجي
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اعالن وکړ. پدې پیسو رسه به هندوستان د اقلیم د 

بدلون په برخه کې تخنیکي همکاري او د ظرفیت 

جوړونې لپاره د روزنیزو پروګرامونو په الرې اچولو کار 

وکړي. ښاغيل مودي زیاته کړه چې هندوستان د ټیيل 

میډیسن او ټیيل ایجوکیشن لپاره د پان پاسفیک آیلینډ 

پروژې د پراختیا وړاندیز کړی چې ددغه کار تررسه 

کولو لپاره د پان افریقا بریالۍ پروژه په 

پام کې نیول شوې ده. نوموړي وویل چې 

هندوستان الدمخه په ټولنیزه کچه له 

پاسفیک جزیرې رسه د شميس انرژۍ په 

پروژې کار کړی او سیمه ییز مرکزونه به 

یې په پاسفیک جزیرو کې جوړ يش. 

د ښاغيل مودي لخوا بل مهم 

اعالن د بالعوضه مرستو زیاتوال وو 

چې هندوستان اوس مهال د پاسفیک 

جزیرې هر هیواد رسه هر کال د هغوی 

لخوا په ټاکل شوو ټولنیزو پروژو کې له 125,000 

ډالرو څخه تر 200,000 ډالرو مرسته کوي. هغه دا 

هم وویل چې هندوستان به د پاسفیک جزیرې د 41 

هیوادونو سیالنیانو ته هم د ویزې ورکولو آسانتیاوې 

رامنځ ته کړي تر څو دوی د ویزې اخیستلو پر مهال 

له ستونزو رسه مخ نه يش. 

ټغر رسه راټول کړي. پدغه غونډه کې د امریکې متحده 

آیالتونه، روسیه، چین، جاپان، سهیيل کوریا، اسټرالیا 

او نوی زیالنډ شامل دي چې د آسیا پاسفیک مرشانو 

لپاره د یوه ښه فرصت په توګه فعالیت کوي تر څو دوی 

خپلې ستونزې او اندیښنې له نړیوالو همکارانو رسه 

رشیکې کړي. په حقیقت کې، پدې وروستیو کلونو کې، 

د ختیځې آسیا غونډه په نړیواله سطحه 

د آسیايي هیوادونو چارو لپاره یوه تر ټولو 

پیاوړې غونډه ده. د نوموړې غونډې یوه 

ښه بیلګه د هندوستان د لومړي وزیر 

نظریه ده چې د نړیوالو پام یې د انټرنټي 

امنیت او تروریزم په څیر نړیوالو اندیښنو 

ته راواړوه. هراړخیزه سیمه ییزه اقتصادي 

همکاري چې اوس مهال خربې پرې روان 

دي د ختیځې آسیا د غونډې یوه بله 

مهمه السته راوړنه ده. 

له هغې وروسته د هندوستان لومړی وزیر په فیجي 

کې سووا ته ورسیده چې د هندوستان او پاسفیک 

جزیرې د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وکړي 

چې هلته یې د پاسفیک جزیرې د 14 هیوادونو له مرشانو 

رسه وکتل او د توافق یو میلیون ډالرو ځانګړې مرسته 

رسبیره یې د اړیکو پیاوړتیا په موخه د یو شمیر اقداماتو 

د ASEAN او 
هندوستان اړیکې 
اوس د تجارت 

او ټرانسپورټ له 
سکتورنو څخه تر 

فرهنګ او سیاحته 
غځیدلې دي

د هندوستان لومړي وزیر په سووا، فیجي کې د پاسفیک جزیرې له مرشانو رسه وکتل
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سکتوري همکار په توګه ګډون وکړ خو په 1996 کال 

کې په بشپړ همکار بدل شو. له 2002 کال راهیسې، 

هندوستان ددغې ډلې له 10 هیوادونو رسه کلنۍ 

غونډې درلودې چې له دوی څخه دوو هیوادونو رسه 

اوس سرتاتیژیکه همکاري لري. د 

ASEAN او هندوستان اړیکې اوس د 

تجارت او ټرانسپورټ له سکتورنو څخه 

فرهنګ، سیاحت، ساینس او امنیت 

ته غځیدلې شوي دي. د خدمتونو او 

پانګونې په برخه کې آزاد تجارت تړون 

ته یوازې یو څو ګامونه پاتې دي چې 

په اړیکو کې د عطف مهمو نقطې ته 

ورسیږي. د تجارت په برخه کې د آزاد 

تجارت تړون رسبیره، چې په 2011 کال 

کې عميل شو، د ASEAN او هندوستان 

په تړاو کې د اسايس بدلون په رامنځ ته 

کولو کې نوی تړون ځواکمن رول لري.  

د ختیځې آسیا غونډه چې د ASEAN-هندوستان 

غونډې څخه وروسته تررسه شوه د وروستۍ غونډې 

پرمختللې ډول دی چې د سیمې ټول هیوادونه په یوه 

)SAARC( غونډه هم تررسه شوه. د BRICS )برازیل، 

روسیه، هندوستان، چین او سهیيل افریقا( ګټورې 

غونډې رسه یو ځای ټولو ته په یوه سرتګه کتو رسه چې 

د کال پدې وروستیو کې تررسه شوي، په دغو غونډو 

کې د هندوستان ګډون په نړۍ کې د 

هندوستان د پراخو ډیپلوماتیکو هڅو 

څرګندونه کوي. 

 -ASEAN راځی چې لومړی د

هندوستان او ختیځې آسیا غونډو ته 

کتنه وکړو. دغه دوه غونډې چې د 

نوي دهيل لخوا د لسیزو پخوانۍ د 

لوک ایسټ یا ختیځ لیدلو سیاست 

رسه سمې جوړې شوي دي، له سهیيل 

ختیځو آسیايي ګاونډیو هیوادونو رسه 

د هندوستان دوامدارې همکارۍ ته الر 

هواروي. د اکټ ایسټ تازه پالیيس چې 

د لومړي وزیر لخوا یې یادونه وشوه د هندوستان او د 

ASEAN همکارو هیوادونو تر منځ د اقتصادي پراختیا، 

صنعت جوړونې او تجارت نوي عرص ته پکې پام شوی 

دی. هندوستان په 1992 کال کې په ASEAN کې د 

په میامنار کې د ASEAN پنځه ویشتمه غونډه او نورې اړوندې غونډې

د اکټ ایسټ په 
تازه پالیسۍ کې 
د هندوستان او د 
ASEAN همکارو 
هیوادونو تر منځ د 
اقتصادي پراختیا، 
صنعت جوړونې او 

تجارت نوي عصر ته 
پام شوی دی
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هندوستان په څو اړخیزو غونډو کې په فعالې ونډې رسه اوس په متساوي نړیوال نظم او ځانته 
د اعتبار په جوړولو کار کوي

لیکوال: مایوري موکرجي

له راپورته کیدونکي اقتصاد څخه تر

راپورت  کیدونکي ځواک پورې

د 2014 کال د نومرب میاشت د هندوستان د څو 

اړخیزې ډیپلوماسۍ لپاره یوه بې مثاله میاشت وه ځکه 

لومړي وزیر ښاغيل نریندرا مودي، په لږ تر لږه دریو 

اونیو کې په څلورو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړ. دغه 

سفر د آسیايي هیوادونو د مرشانو په دوه بیالبیلو غونډو 

لکه د هندوستان او د سهیل ختیځو آسیايي هیوادونو 

سازمان )ASEAN(  تر منځ او په میامنار کې د ختیځې 

آسیا پراخې غونډې رسه پیل شو. لدې وروسته د فیجي 

په سووا کې د 14 پاسفیک د جزیرې د هیوادونو تر 

 G20 منځ د مرشانو غونډې ته الړ چې په اسټرالیا کې د

هیوادونو ټول دولتي مرشان هم راغيل وو او باالخره، په 

نیپال کې د سهیيل آسیا د سیمه ییزې همکارۍ سازمان 
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تاسو کويل يش مجله د الندي ځایونو څخه تر السه کړي:

نزدي  د  هندوستان  د  لپاره،  راوړل��و  السته  د  مجلو  د  هندوستان  د 

دیپلوماتیک دفرت رسه اړیکه ټینګه کړي.

ایډیټر: سید اکربالدین

د ایډیټر مرستیال: نیکالیش ډیکشټ

د بهرنیو چارو وزارت

152 شمیره خونه، ‘A’ برخه، شاسرتي باون، 

India, 110001 – نوی دهيل

فکس: 23388949، 91.11.23381719+،

ټیلیفون: 91.11.23384663   

osdpd2@mea.gov.in :د پوښتنو/ځوابونو لپاره

انګلیيس،  انډونیزیايي،  باهاسه  عربی،  په  مجيل  هندوستان  د 
پوتوګايل،  فارسی،  پښتو،  ایټالوي،  هندي،  جرمني،  فرانسوي، 

رويس، سینهايل، هسپانوي او تامیل ژبو خپریږي. 

وزارت  چارو  بهرنیو  د  کي  ډیلی  نوی  په  مجيل  هندوستان  د 
وزارت  نوموړي  د  چي  مرشي  په  اکربالدین  سید  د  لوري،  له 
سیکرتر او  ویاند هم دي چاپ او خپریږي. پته: نوي ډیيل، 152 

شمیره خونه، ‘A’ برخه، شاسرتي باون، 
هندوستان  ګ��روپ  پ��وژر  ماکس  د   110001  – دهيل  نوی 
خصوصی رشکت ملیټډ  اپارمتان منرب. 2&1، اشوار نګر، ماتورا 
رسک، نوي ډیيل - 110065، هندوستان. د هندوستان مجيل 
په کال کي شپږ ځله خپریږي او د چاپ ټول حقوق يي خوندي 
دي. د نوموړي مجيل لیکني، فني کارونه، او/یا عکايس چي په 
دغه مجلو کي استعامل شوي کیديل يش چي د هندوستان د 
مجلو د چاپ د دفرت له اجازي وروسته استعامل او یا دوباره 
پکار یوړل يش. د MEA  او MMGIPL رشکتونه د رضاکارانه 
تولیداتو، نسخو، عکاسیو، فني کارونو، روڼوايل یا د دايس نورو 
مجله  په  نده چي  اړینه  دا  اخيل.  نه  غاړه  په  مسولیت  موادو 
کي لیکل شوي ټول نظرونه  دي د MEA  یا  MMGIPLګروپ 

پوري اړه ولري.

پوښتنو  د  څخه  ګروپ  پوژر  ماکس  د 

لپاره: 

ټیلفون: 91.11.43011111+

فکس: 91.11.43011199+

www.maxposure.in :انټرنټی پاڼه

هند ليد
29 ټوک ■ 1 ګڼه ■ جنوري-فربوري 2015

د ماکس پوژر رسنیو ګروپ هندوستان خصويص رشکت ملیټد

خپرونکي او د عملیاتو افرس: ویکاس جوهری

د اجرايي ريس او اداري ډایرکټر: پرکاش جوهری

د ایډیټ ریس: سوراب ټانکه

مرکزي دفرت

د ماکس پوژر رسنیو ګروپ هندوستان خصويص رشکت ملیټد

د شعبي منرب، F2B، دویم منزل، د میرا )MIRA( رشکتونو ګروپ

اپارمتان منرب. 1&2، اشوار نګر

India, 110065  - د ماتورا رسک، نوي ډيل

ټیلفون: 91.11.43011111+

فکس: 91.11.43011199+

CIN No: U22229DL2006PTC152087
indiaperspectives@maxposure.in :د پښتنو/ځوابونو لپاره
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پرمختګ

د ملګرو ملتونو 70 کلونه پوره کیږي

منانځنه

سوبهاس چندرا بوس

خربې اترې

انسپکټره شکتي دیوي

د هندوستان په وړاندیز: 

د یوګا نړیواله ورځ

هند ليد
29 ټوک ■ 1 ګڼه ■ جنوري-فربوري 2015

په اسټرالیا کې د G20 غونډې، په میامنار کې د ASEAN او په نیپال کې د سارک په څیر په لویو څو اړخیزو 
غونډو کې په فعال ګډون رسه هندوستان نړۍ ته ښکاره کوي چې د نوي نړیوال نظم جوړولو لپاره هندوستان په 
دغه پروسه کې د فعال لوبغاړي په توګه چمتو دی. د هندوستان د تخنیکي او اقتصادي همکارۍ )ITEC( پروګرام 
چې په نړۍ کې د هندوستان د تخنیکي مهارت د خپروونکې آلې په توګه کارول کیږي له رامنځ کیدو څخه 50 
کلونه پوره شول. ددغو السته راوړنو په لړ کې به ملګرو ملتونه سږ کال 70 کلن او د خپلې 70 کلنۍ په شعار رسه 
به مونږ بیا راژوندی کیدونکي ملګري ملتونه ولرو چې د هندوستان په څیر راڅرګندیدونکو هیوادونه لخوا یې 

پیاوړتیا او مالتړ کیږي. 

په هاریانا کې د راکي ګرهي په نوم ورک کلی اوس په نړۍ کې د هاراپن د سرت متدن تر منځ د موجودیت ویاړ 
ترالسه کړ. له 800 کلونو څخه وروسته د نالنډه پوهنتون  بیا پرانیستل د تعلیمي ډګر په توګه د هندوستان په 
تاریخي اهمیت ټینګار کوي. د بریا دغه کیسې د څارنې شکتي دیوي لخوا د ملګرو ملتونو د سولې جایزې په ګټلو 
رسه پیلیږي چې په پولیسو کې یې د ښځو د وضعیت په ښه وايل، د جنډر پر بنسټ د تاوتریخوايل پر وړاندې 
مبارزه او د جنيس زورونې قربانیانو په مالتړ کې رول لوبولی دی. او د کیالش ستیارتهي د نوبل سولې رشیکه جایزه 

چې د ماشومانو د کار پر وړاندې یې هڅې او د ماشومانو د حقونو لپاره یې مبارزه کړې ده. 

د هرنمند شنکر ماهادیون پدې خربو رسه چې د هندوستان موسیقۍ څنګه د نړۍ موسیقي تر اغیزې الندې 
راوستې د نړیوالو لخوا د هندوستان ستایل په لوړیدو دي. د هويل جشن به د خوشحالۍ د رشیکولو او په  نړۍ 
کې د اړیکو جوړولو په موخه وملانځل يش. د هندوستان د مهابهارته حامسه په اسپانیوي ژبه ژباړل شوې چې پدې 
کار رسه یې لوستونکي زیات شوي او د پیپيل اپلیکو او پاټا چیرتا په څیر دودیزو هرني شکلونو د نړۍ په فیشن 

کې ژور ځای موندلی دی. 

مونږ د ښکلو توږل شوو ډبرو هاوالیس )د هندوستان د پخوانیو ماڼیو کور( له مرکز شیکاوايت څخه هم لیدنه کړې 
چې د پخوانیو زمانو د زړه ورتیا کیسې پکې پرايت دي. هغه څه چې باید هیر نه يش د هندوستان نانځکې دي چې 
په هندوستان کې شاوخوا 3,000  کلنې ریښې لري. پدغه ګڼه کې د یوګا په اړه هم یوه مقاله لرو چې د 2014 کال 
په سپتمرب کې د لومړي وزیر ښاغيل نریندرا مودي لخوا په وینا کې له غوښتنې رسه سم د ملګرو ملتونو د عمومي 

غونډې هغه پریکړه یې څیړلې چې غواړي د جون 21 مه د یوګا نړیوالې ورځې په توګه ونوموي. 

په هندوستان کې د یوګا د لوی استاذانو په نوم کتاب ته مو یوه کتنه کړې چې 
د یوګا اصلیت او ددغې الرې د استاذانو ځانګړنې پکې څیړل شوې دي. په پای 
کې د ایورویدا په اړه هم غږیديل یو چې د هندوستان یو داسې میراث دی چې په 
خواړو کې د شفا ورکوونکي بوټي په توګه کارول کیږي. او د پوډوچوري د اتحاد 
سیمې ته زمونږ کتنه هم درڅخه هیره نه يش چې د فرانسې او پرتګال تر اغیزې 

الندې د معامرۍ بې سارې توکي لري. 

سید اکربالدین 

راتلونکي
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پونګال

د پونګال په نوم د حاصالتو څلور ورځنی جش په 

تامیل ناډو کې د ځمکې له مور څخه د شکر ادا کولو 

لپاره ملانځل کیږي. پدغه ورځو کې ښځې د پونګال 

په نوم خواړه پخوي چې د وریژو د نوو حاصالتو څخه 

جوړ خواږه خواړه دي. د څارویو عبادت، د ملر خدای 

څخه دعاګانې غوښتل، نڅا او د غوایانو د رام کولو 

سیالۍ ددغو مراسمو برخې دي. 

کله: د جنوري 14-17

چیرته: تامیل ناډو

اوتاراین

د اوتاراین جشن چې د پتنګ نړیوال جشن په نوم 

هم مشهور دي د پرسيل په پیل او د حاصالتو 

د نوي فصل په راتلو رسه په الره اچول کیږي. د 

احمد آباد آیالت په مرکز کې د پتنګ 24 ساعته 

بازار چې یوه اونۍ دوام کوي ددغه جشن د پیل 

مرکز دی. 

کله: د جنوري 14

چیرته: ګجرات

د ګوا جشن

دغه جشن د ساعتیری یو اثر دی. د ګوا په 

جشن کې د سیالنیانو لپاره د لیدو وړ ډیر 

فعالیتونه دي لکه خلک ټوله ورځ په مستۍ او 

د مراسمو په ملانځلو کې بوخت وي. د سیمې 

خلک د ښکلو جامو په اغوستلو رسه د ګوا په 

کوڅو کې ګزمې کوي. 

کله: د فربوري 14-17

چیرته: ګووا

د خاجوراهو د نڅا جشن

دغه جشن پرسيل ته د ښه راغالست ویلو جشن 

دی. دغه مراسم چې یوه اونۍ دوام کوي سیالنیان 

پکې د هندوستان د تر ټولو رنګینې او ځلیدونکې 

کالسیکې نڅا ډولونه لیدلی يش. دغه مراسم د 

خاجوراهو معبدونو مخې ته ملانځل کیږي چې د 

برصي درملنې بې مثاله ځایونه دی. 

کله: د فربوري 16-20

چیرته: خاجوراهو، مادهیا پرادیش

د خوږو جشن

دغه درې ورځنی جشن د پوره سپوږمۍ د ورځې 

په پای ته رسیدو رسه پیلیږي چې د راجستان آیالت 

د غني او رنګین فرهنګ څرکندونه کوي. پدغو 

مراسمو کې خلکو جذاب او رنګین کايل اغوندي او 

د مینې سندرو او د فولکلوریکو اتلونو تراژیدۍ ته 

نڅاګانې کوي. 

کله: د فربوري 1-3

چیرته: جیسلمیر، راجستان

فرهنګ د احرتام ادا کولو په توګه

دغه دوه ورځنۍ ننداره د هندوستان د روغتیا، 

سالمتیا او فیټنس په سکتورونو کې د تولیداتو، 

خدمتونو، نوښتونو او ټکنالوژۍ ښودلو لپاره په 

الره اچول کیږي. د سږ کال موضوع “د بشپړې 

سالمتیا پیغام” دی. 

کله: د جنوري 31 څخه د فربوري تر 1 پورې

چیرته: جیپور، راجستان

پوټپواري
پیښې راتلونکي  کې  هند  په 
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پرمختګ
د ملګرو ملتونو 70 کلونه پوره کیږي

منانځنه
سوبهاس چندرا بوس

خربې اترې
انسپکټره شکتي دیوي

د هندوستان په وړاندیز: 
د یوګا نړیواله ورځ
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