
01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.
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د محرک انځور د ممبيي اکاډمۍ )MAMI( په څیر 

 MAMI فیسټوالونو کې هر څه ورځ تر بلې ښه کیږي. د

فیسټوال هیڅ د باور وړ نه وو. زه MAMI ته پخوا هم تللې 

یم خو دا ځل یې د هندوستان په دروازه کې پرانیسته ډیره 

ځانګړې وه او په هیئت کې د صنعت اصيل کسان نیول 

شوي وو. ویدیا وايي چې “د منصفه پالوي د غړي په توګه، 

زه هغه استعداد حیرانه کړې وم. همدارنګه، د فلمونو 

انتخاب ډیر غوره وو. ډیرې ښې شیبې مې 

تیرې کړې.”

که چیري په کهاين فلم کې زشت رول 

وو یا په ډرټي پیکچر فلم کې د سیلک 

سمیتا په توګه د بریا 

سخته تنده وه یا په پا 

فلم کې خپلواکه یوازینۍ 

مور رول وو، ویدیا تل 

د هغه څه لپاره مبارزه کړې چې دا 

باور پرې کړي او تر څنګ یې د ټولنې 

ناوړه دودونه او د جنډر نابرابري هم 

زغملې ده. په وروستي عامه فنکشن 

کې، نوموړې د ميل جایزې ترالسه کول 

رد کړل خو پر ځای یې د موجونو پر 

وړاندې المبو وهل غوره کړل، هغه وايي، 

“دغه ویاړ ماته د خلکو لخوا راکول کیږي نه د حکومت 

لخوا. نو زه نه غواړم چې د السه یې ورکړم.”

2015 کال د ویدیا لپاره ډیر ځانګړی وو ځکه چې د 

فلم په صنعت کې د هغې لسیزه پوره شوه. هغه وايي چې 

هغه به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو په نړیواله کچه 

د هند سینام په تشویق کولو کې مرسته وکړي. ویدیا د 

خپل شخصیت جوړولو لپاره نه یوازې د یوې فلمي ستورې 

په توګه بلکې د یوه شخص په توګه هم د 

جنډر برابرۍ ته د ودې ورکولو لپاره کار 

کړی دی. په دغه قطار کې په څلورم کال 

ویدیا د میلبورين انډین فلم فیسټوال کې د 

یوې څیرې په توګه ولیدل شوه چې په 2012 

کال کې پیل شوی دی. سږکال د ویدیا له 

وړاندیز رسه سم د فیسټوال موضوع برابري 

وه. هغه وايي، “برابري یو داسې څه دي چې 

زه یي په اړه ډیر ژور احساس لرم... او په اوسني دور کې، 

له آزادې او مساوي نړۍ څخه ماته هیڅ هم اړین نه لیدل 

کیږي. زه پدې باور یم چې هرن او فلمونه له حاالتو رسه 

مرسته کولی يش او د خلکو زهنونه او چلند بدلولی يش. 

زه پدې وروستیو کې د عجیبو او غریبو فلمونو په لیدلو له 

حده زیاته خوښه یم، چې پکې هغه تنوع ملانځل او منل 

کیږي چې مونږ ټول پورې تړيل یو.”

2015 کال د ویدیا 
لپاره ځانګړی وو 

ځکه چې د فلم په 
صنعت کې د هغې 

لسیزه پوره شوه

چپ لور ته: د هندوستان ولسمرش ډاکټر پراناب موکرجي ویدیا بالن ته د پدما رشي جایزه ورکوي؛ 

ښي لور ته: ویدیا په بالیوډ کې په بیالبیلو رولونو کې
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خربې اترې

ویدیا بالن د هندي فلمونو په لیدونکو کې د لیدلو په لومړیتوبونو کې بدلون او د بیالبیل 
ډول په مینه والو کې زیاتوايل ته ښه راغالست وايي

ویدیا بالن د رولونو د تعریفولو پر ځای په 

بیاتعریفولو ډیره خوشحاله ده. لسیزه وړاندې 

په پرانیته کې له پیل راهیسې تر نه ډیر بریايل 

بايب جاسوس پورې، هغې خپل هرن ته په زړه 

پورې استحکام رسه دوام ورکړی دی. یوه فلمي 

ستوري ته تر ټولو نهايي بریا هغه حالت دی کله 

چې لیدونکي بل څوک د هغه په رول کې نه يش 

لیدلی. ویدیا په خپلو ټول لوبول 

شوو کرکټرونه واک درلود. له واده 

څخه وروسته، ودیا په خپلو کارونو 

کې کمښت راوست او د ژوندنامې 

10 فلمونو ته یې مخه کړه چې له 

هغوی څخه یو څو یې د فلمي ستورو 

میني کامري او سوچیرتا سین، د 

هندوستان پخوانۍ لومړۍ وزیرې 

اندرا ګاندي، پولیس آفرس کیرن 

بیدي، سندرغاړې اغلې سوبولکشمي او د پاکستان 

پخوانۍ لومړۍ وزیرې بنظیر بوټو په ژوندانه دي. 

هغه وايي، “که څه هم د سوچیرتا سین د ژوند فلم 

سکریپټ مې خوښ شو خو زه داسې احساس کوم 

په نقره يي پرده 
باندې د ویدیا 

په ټولو نمایشونو 
باندې د هغې خپل 

واک دی

چې له هغې رسه زه فزیکي شباهت نه لرم. زما په 

نظر د هغې ملسۍ، ریام، چې بیخي د هغې په څیر 

معلومیږي باید دغه کار وکړي.”

همدارنګه ویدیا د مراټي فلم د ایک البیال په 

ځانګړي منایش کې د ګیتا بايل فلمي لوبغاړې رول 

لوبولو ته غاړه ایښې ده. د تیرکال فلمي ستوري 

بګوان دادا د ژوند فلم د پخواين فلمي ستوري او 

لوبغاړي په ژوند او ستونزو جوړ شوی 

چې هغه په 1951 کال کې د البیال 

موسیقۍ جوړولو پر مهال ګاليل دي 

چې د ګیتا بايل په نوم پیژندل شوی 

دی. هغه وايي، “د ګازدار فلمي 

ستوري رول لوبول زما لپاره یو ویاړ 

دی حتی که د یو ځانګړي منایش 

لپاره هم وي”. 

دغه فلمي ستورې داسې فکر کوي 

چې د هند په سینام کې د لیدونکو په لومړیتوب 

کې بدلون او په بیالبیل ډول مینه والو کې زیاتوالی 

رامنځته شوی دی. ویدیا وايي چې اوس په سینام 

کې تر ټولو په کمه بودیجه فلمي ریلیز کیږي او 

آزاده او مساوي نړۍ له هر 
څه څخه ډیره اړینه ده

لیکواله:  آريت کپور سینګ
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په بیل لوخي کې غواړي واچوئ، پیاز تر هغې رسه کړئ چې 

نصواري يش. اوږه او ګینګر یا شونډه پکې واچوئ او تر هغې 

یې رسه کړئ چې په طاليي نصواري رنګ واوړي. سابه پکې 

واچوئ او تر شاوخوا 10 دقیقو پورې یې پاخه کړئ، په دوامداره 

توګه یې ولړئ. 

مکي کا اټا په سابو باندې وپاشئ، یو ځل یوه څمڅه، او د 

هر ځل په اضافه کولو رسه یې ولړئ. حرارت کم کړئ او 10 

دقیقې یې نور په اور پریږدئ تر څو سابه کم زیړ رنګ واخيل او 

وپړڅیږي. د چمتو کولو لوخي ته یې انتقال کړئ. د کوچو ټوټه 

پرې کیږدئ او له مکي کي روټي رسه یې ګرم تیار کړئ. 

مکي کي روټي
د چمتو کولو موده 10 دقیقې 

د پخيل موده 30 دقیقې

د 4 کسانو لپاره

مواد

2 پیالې مکي کا اټا، 1 څمڅه مالګه، 1 ټوټه شوې سپینه ملۍ، ½ 

څمڅه د کرم زړي )اجوین(، له اړتیا رسه سم ګرمې اوبه، 4 څمڅې 

غواړي، 3 څمڅې کوچ 

طریقه

مکي کا اټا په یوه کاسه کې واچوئ. مالګه، ملۍ او د کرم زړي 

ورزیات او ګډ یې کړئ. لږې لږې اوبه ورزیاتې کړئ تر څو خمیره 

ترې جوړه يش. خمیره په ټوپیو تقسیم کړئ. هره ټوپۍ په ملدو 

السونو وڅولوئ تر څو نرمې يش. د روټۍ د ماتیدو مخنیوي لپاره 

که چیرې اړتیا وي ډیرې اوبه وپاشئ. 

د خمیرې ټوپۍ په ملده پالستیک باندې کیږدئ. په ګردې 

روټۍ د بدلولو لپاره یې ولغړوئ، چې پیړوالی یې د اینچ تر 

امتې حصې پورې نری يش. په السونو باندې د خمیرې خښیدو 

مخنیوي لپاره خپلې ګوتې په اوبو ملدې کړئ.

ارکاره )تاوه( ګرمه کړئ، پالستیک ارکارې ته رانږدې کړئ او 

روټۍ په احتیاط رسه په ارکاره کې واچوئ. په منځني حرارت رسه 

یې پخې کړئ تر څو یو طرف یې پوخ يش. لږ غواړي پرې وپاشئ 

او په بل مخ یې واړوئ تر څو هغه هم پوخ يش. په ګرمې ډوډۍ 

باندې پریامنه کوچ وموخئ او زر یې د خوړلو لپاره چمتو کړئ.

تواضع: ښه خوند او بوی: برونچ )هغه خواړه چې د ناشتې او ناهار دواړو په ځای 

کارول کیږي(، د مازدیګر چای، میلمستیا، د بهرنیو چارو )وزارت( د همرسانو 

اتحادیه، نوی دهيل د پخيل کتاب د لړۍ یوه برخه
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پخلی

رسسو کا ساګ
)د اوري پاڼې او پالک(

د تیارولو موده 30 دقیقې

د پخيل موده یو ساعت 

د 4 کسانو لپاره

مواد

1 کیلو د اوري پاڼې )رسسو کا ساګ(، 500 ګرامه پالک، 1 

پیاله اوبه، 3 شنه مرچ، د رضورت په اندازه مالګه، 5 څمڅې 

غواړي، 1 لوی ټوټه شوی پیاز، 8 پيل میده شوې اوږه، 2 ټوټه 

شوي شونډ یا ګینګر، 4 څمڅې مکي کا اټا )د جوارو غټې 

میده شوې دانې(، 1 څمڅه کوچ د خوند لپاره

طریقه

د اوري پاڼې باید پلنې او پنډې تنې ولري. ویې مینځئ. د لږ 

رس په ماتولو او تر آخره پورې په کچولو رسه تنې سپینې کړئ. 

پاڼې په سمه توګه پرې کړئ تر څو تار ورنکړي. پالک ومینځئ 

او سم یې ټوټه کړئ. 

د فشار په کوکر یا بخار کې اوبه واچوئ او جوش ورکړئ. 

د اوري پاڼې، پالک او شنه مرچ ورواچوئ. مقدار یې ښايي 

زیات معلوم يش خو په موټي رسه یې واچوئ او کله چې هغه 

کیني نور ورزیات کړئ. کله چې ټول شنه بوټي په دیګ کې 

واچول يش، د مقدار په اندازه مالګه او لږې اوبه ور اضافه 

کړئ. فشار ورکړئ )لومړی شپیلک( او له هغې وروسته یې په 

ټیټ حرارت کې تر 03 دقیقو پورې په اور پوخ کړئ. 

رسپوښ ترې لرې کړئ او د اوبو وچولو لپاره بخار ورکړئ. 

ساړه یې کړئ او مخلوط کن یا بلینډر ته یې انتقال کړئ. تر 

نیمه حلوه حالت پورې یې مخلوط کړئ. حلوه شوي پالک په 

لوخي کې واچوئ او په کم حرارت یې پاخه کړئ.

د یخنۍ په میاشتو کې دغه خوندور خواړه وخورئ

د ژمي دمه
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ځکه ویل کیږي چې د مکر سنکرنتي ریښه له هغه 

ځای څخه پیل شوې ده. دلته اریسیلو، د وریژو پوډر 

او د ګوړې ځانګړي خواږه او د وریژو او شیدو نور 

خواږه او چکلیس او تیل چیکیس عام پیدا کیږي. 

په سنکرنتي کې د پوف شوو وریژو شتون چې 

کورموره ورته وايي حتمي دی. دا د سنک یوه برخه 

ده په پنجاب، کیراال، ګجرات، اوتر 

پرادیش او لودیځ بنګال کې د لوهري 

پر مهال میلمنو ته تیاریږي. د کورموره 

لډو )د خوږو پوف شوو وریژو توپونه( 

هم ډیر ښه خوند لري. 

فلسفه یې داسې ده کله 

چې تیل ګور د دریم شاه 

کولوتونګه چوله پخلنځي 

ته راغلل او هغه خلکو ته ورکړل شول 

چې د سرت اور او نڅا لیدلو لپاره راټول 

شوي وو. د کورموره لډو د اهوم شاه 

سورګناریانا سوهنګمونګ شاهي خواړه دي 

چې میلمستون ته راغلو میلمنو ته یې تیار 

کړي وو. 

په اوتر پرادیش کې په نرم اور پاخه او کمه مساله 

لرونکې جوړه شوې خیچړي خلک د خواږه خوند 

درلودلو له کبله خوښوي. ددغو خواړو ځانګړی خوند 

نسبت کارول شوو وریژو او د فصل هغو خاورینو لوخو 

ته ورکول کیږي چې پکې پاخه شوي او ډیری خلک 

یې لومړی پرې شوو خواړو ته ډیر اهمیت ورکوي. 

په راجستان کې، چیرته چې دغه 

مراسم د خواړو درې ورځنۍ میله وي 

او د مراسمو په پیل رسه خلک نوي 

کايل زیورات اغوندي او په بازار کې 

د مراسمو لپاره نوي لوخي اخیستل 

کیږي. د سنکرانتي په ورځ، د ګهیور، 

پیني، ګاجک، تیل پټي، پکوړو او کهیر 

په څیر پخلیو پخولو لپاره سرت کړايي 

راوړل کیږي. د مراسمو فلسفه داسې ده کله چې 

څښنت کرشنا د څښنت اندرا له ستم څخه د خپلو 

کلیوالو د ژغورنې لپاره ګووردن پروت پورته کړ، ګیور 

د هغه د خوښې ناشته وه.  

کله چې د سهیل په لور مخ پر وړاندې الړ شې 

مراسم نور هم ښه کیږي او وریژې پکې ډیري دي 

په دغو مراسمو کې 
د کورموره یا د پوف 
شوو وریژو شتون 

حتمي دی

خوریسا ګهوري
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سنکرنتي د پوسش په نوم ملانځل کیږي، ډیری د 

خیجور ګور )د خرما ګوړه( د خوږو خواړو خوږولو 

لپاره کارول کیږي چې د دود پويل )د وریژو نرۍ 

خواږه ډوډۍ چې په شیدو کې چوکه کیږي(، پويل، 

پیتي، ګوکول پیتي، دود پويل، پټي شپته پیتي په 

نوم او همداسې نور خواړه پخواين خواړه دي چې 

خوړل کیږي. 

په پراسادم کې تیل او ګور په هر ځای کې 

حارض مواد دي چې د مراسمو په توګه د ملر خدای 

ته وړاندې کیږي. په کرناتاکا کې ایلو بیله جوړیږي 

چې د تیلو )د کنځلو دانو(، رشکاره )ګوړې(، وچې 

کوپرې او ځمکني بادامو خواږه ګډوله ده چې 

د حسن نیت په توګه ویشل کیږي یا په بیهار، 

جهارخند او اوتر پرادیش کې په سختۍ تیاره شوې 

مکاره چوال ویشل کیږي چې له ځانګړو تازه السته 

راغلو وریژو رسه د ګني جوس، ګوړه، میده شوې 

کوپرا، کیله، وچې میوې او شیدې ګډیږي. 

د مکر سنکرنتي په اړه حقایق

په مکر سنکرنتي کې، ملر د جوزا میاستې نښې 	 

یا مکارا )هندي رايش( ته دننه کیږي. مراسم د 

شپې او ورځې په اعتدال رسه پیلیږي او داسې 

باور کیږي چې پدې ورځ شپه او ورځ یو برابر 

وي 

له عیسوي جنرتۍ رسه سم، دا له څو هندي 	 

مراسمو څخه یو ډول مراسم دي چې هر کال په 

همدغه ورځ ملانځل کیږي 

مکر سنکرنتي په اوتر پرادیش کې د کومب میله 	 

د پیل نښه ده او په کریال کې، شربیامال ددغې 

بختورې ورځې پای دی

په مهارشرتا کې، په دغه ورځ د هلدي کوم کوم 	 

لپاره واده شوې ښځې کور ته رابلل کیږي

راجستاين ګیور
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د پخوانیو شیانو 
لرې کولو دود اوس 
هم د مکر سنکرنتي 

مراسمو برخه ده

د ساعت له ستنې رسه له ښي لور څخه: پیني؛ پټيشپته پیتي؛ له 

اندرا پرادیش څخه د وریژو د اوړو خواږه خواړه

شوي اوړه، د کنځلو د دانو پوډر او خوشبوداره 

مساله جات لکه هیل( کوم چې له تازه د غوا غړیو، 

بهوګیچي بهاجي او بجریچي بکري رسه یو ځای 

تیاریږي. دغه خواړه چې په آسانۍ 

هضم کیږي او ښه خوند لري، ډیر 

خوندور او د هوا د بدلون پر مهال 

انسان صحت مند سايت. 

ایورویده د تیل )د کنځلو دانو( او 

ګور )ګوړه( د خواږه ترکیب سپارښته 

کوي کوم چې د کامل پخيل د 

زهرو ضد دارو په توګه د مراسمو یوه مهمه برخه 

تشکیلوي چې د اوړي او د هغه د اغیزو پر وړاندې 

د هضمې سیستم چمتو کوي او ګور باید پوره 

خواږه واويس. په لودیځ بنګال کې، چیرته چې مکر 

منځ کې سرت اور لګول خلکو ته ددې ورښودلو لپاره 

چې پخواين شیان پریږدي اوس هم په هیواد کې د 

مکر سنکرنتي دود یوه مهمه برخه ده. 

په بیالبیلو آیالتونو کې د دودیز سنکرنتي پر 

مهال وریژې، غنم، کنځلې، ګوړه، کوپرا، ګنی، 

شیدې او کوپرا چې د بزګرانو اصيل حاصالت دي 

د مراسمو د ملانځلو لپاره کارول کیږي او له آسام 

رسه یې استثنا په همدې کې ده چې د ماغ بیهو په 

دودیزو مراسمو کې د خنځیر غوښې، کب او چرګ 

خواړه لکه خوریسا ګهوري )د باڼس 

دانو رسه پاخه شوې د خنځیر غوښه(، 

پټوټ دییا ماس )د کیلې په پاڼو کې 

دم پوخت کب(، جلوک دییا کوکورا 

منګخو )آسامي ډوله د مرچو چرګ( او 

کاجي لیمو )د آسام لیمو( خواړه پخول 

کیږي. 

اوس مهال، هره سیمې خپله ځانګړې منیو لري. 

لکه په مهارشرتا کې، د مکر سنکرنتي ځانګړي خواړه 

تیل لډو او ګوالچي پويل )د فصل د تازه د ګوړې 

ګڼي رشبت رسه نري نازک چپايت، د نخودو رسه 
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د ساعت د ستنې برعکس له چپ 

لور څخه: د مراسمو لپاره د کنځلو 

دانې، ګوړه او ګاجک؛ تیل کي لډو

ملر – کوم چې د ودا په لوست کې د ځمکې پر 

مخ د انرژې او ژوند یوازینۍ مهمه رسچینه ګڼل 

کیږي – د خپل ګمراه زوی، شاين، لیدلو په موخه 

د یو څو ورځو لپاره راځي. د ملر دغه حرکت د 

اقلیم د بدلون المل کیږي او اکرثه وخت پدې 

وخت کې ورځې اوږدې او تودې وي او شپې لږې 

یخې وي: چې د اوړي د رارسیدو او د حاصالتو 

د پیل نښه ده. خو ددغې دورې بشپړیدل او 

د حاصالتو د پخیدو پیل لږ وخت نیيس. مکر 

سنکرنتي – چې د دوه څخه تر څلورو ورځو پورې 

ملانځل کیږي – دغه وخت ته ویل کیږي. که 

چیرې د ودا په پخوانیو لیکنو باور وکړو، د جشن 

شاته پراته نظریه چې د سنګم دورې په لومړیو کې 

رامنځته شوه نه یوازې د نوي کرنیز فصل د پیل 

ملانځل دي )کوم چې د وخت په تیریدو رسه د 

هندوانو نوی کال وګرځیده( بلکې دا هم دی چې 

پخواين خوراکي توکي په سمه توګه مرصفیږي تر 

څو د تازه موادو لپاره ځای پیدا يش. همدا المل 

دی چې سرت اور د جشن اصيل برخه ده. د ښار په 
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ګاجک یا د کنځلو 

د داين جیګري
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مکر سنکرنتی، د حاصالتو پخواين مراسم دي چې د سنګم په عرص 
پورې تړيل دي، او د هند د جشنونو د فصل پیل دی چې باالخره 

دیوايل ته رسیږي

د هندي مراسمو په زړه پورې اړخ، د هغوی 

د ګڼ شمیر مراسمو رسبیره دا دی چې حتی 

له دوی څخه د ډیرو ریښې یې په اسطوره او 

افسانو پورې تړيل دي، خو لدوی څخه هر 

یو یې د رفاه او طبیعت له ډیرو مفکورو رسه 

مطابقت لري.  

د بیلګې په توګه مکر سنکرانتي په نظر کې 

نیسو. دغه مراسم چې په هند کې په بیالبیلو 

نومونو مشهور دي – په تامیل ناډو کې د 

پونګل، په پنجاب کې لوهري، په آسام کې ماغ 

بیهو، په بیهار کې سنکرنت او په لودیځ بنګال 

کې پوش په نوم شهرت لري – د حاصالتو دغه 

تر ټولو سرت جشن تر شا پراته افسانه او علمیت 

یو ډول دی. ویل کیږي چې په دغه موده کې، 

د نیکۍ حاصل

لیکواله:  مدهولیکه داش
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له پورته څخه د ساعت ستنې رسه سم: د نقشونو لرګین کالب چې د 

اليس نقشونو چاپ لپاره کارول کیږي؛ په کوال ملپور، مالیزیا کې د مالیزیا 

د نړیوالې سوداګرۍ ))INTRADE 2011 نندارتون کې د اليس نقشونو 

چاپ هرنمند؛ یوه میرمن چې د ټوکر په یوه ټوټه باندې شکل چاپوي

پنجاب، لودیځ بنګال، اندرا پرادیش، اوتر پرادیش، 

مهارشرتا او مادیا پرادیش کې هم عام دی. په 

پنجاب کې د ټوکر کارکوونکو یا جوالګانو ته چیمبه 

ویل کیږي چې په ګلداره هندسه يي ډیزاینونه 

جوړوي. اندراپرادیش د نقشونو چاپ طریقې کور 

بلل کیږي چیرته چې د قلمکارۍ )د الس رنګ او 

نقشونو چاپ ترکیب( لوړ رنګونه کارول کیږي. د 

لودیځ بنګال د سیرمپور ولسوالۍ د اليس نقشونو 

چاپ هرنمندان په پراخو او ځلیدونکو شکلونو رسه 

عرصي او دودیز ډیزاینونه جوړوي. 

په نړۍ کې د نفوس په زیاتیدو او له هر 

څه څخه د خلکو په خربیدلو رسه، دغه پخوانی 

له چاپیریايل دوستانه ګټو ډک هرن د انتزاعي 

ډیزاینونو او تخلیقي محصوالتو جوړولو لپاره له 

طبیعي او د سبزیجاتو له رسچینو جوړو رنګونو 

څخه په ګټې اخیستنې رسه نړیوال شهرت خپل 

کړی دی.
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چاپ کیږي او د چاپ پر مهال هغه برخې چې باید 

رنګ وانخيل د ریزن خمیره رسه پوښل کیږي. 

د هندوستان د ډیرو صنعتونو په څیر، د اليس 

نقشونو چاپ هم له یوه نسل څخه بل نسل ته انتقال 

شوی دی. د څوټک، برمو او د نقاشۍ قلمونو په څیر 

توکو رسه پیچيل شکلونه یا ډیزاینونه 

له لرګین الستي رسه د سګوان یا ساج 

لرکي په نقشونو کې حکاکي کیږي. 

ددغو نقشونو اندازه او بڼه له یو بل 

رسه توپیر لري. خو لدې وړاندې چې 

د لرګي دغه نقشونه کارول يش، د 

اوري په تیلو کې د یوې اونۍ لپاره 

ایښودل کیږي تر څو ډاډ ترالسه يش 

کله چې لرګی د چاپ پروسې له وچو رشایطو تیریږي 

نه چاودیږي.   

د اليس چاپ پروسه ډیر وخت اخيل او مهارت 

او ګروپي کار ته اړتیا لري. د نقشونو چاپ ټوکر 

درې اصيل ابزار لرګین نقشونه، ټوکر او رنګونه دي. 

د سرتګو او الس ناباوري همغږۍ رسه، د قالب تر 

الندې چپ کونج پورې لومړی چاپ په یوه قطار کې 

رسم کیږي. په ټوکر باندې ډبو )نرمه خمیره ده چې 

سوری شوې ټوټه له تورې ټوټې رسه یو ځای کوي، د 

ونې ژاوله او د غنمو دانو پوډر خمیره 

چې د یو ځای کولو لپاره کارول کیږي( 

په یوې تیزې رضبې رسه اچول کیږي. 

د ټوکر په اوږدوايل او پلنوايل کې هم 

له همدغې پروسې څخه کار اخیستل 

کیږي. په ډیزاین کې د داغ مخنیوي 

لپاره، کله چې چاپ جوړ يش د ملدو 

ډبو پر رس د ارې بور پاشل کیږي. 

وروسته په چاپ شوې برخه باندې د رنګ څو پروسې 

تررسه کیږي. کله چې د ارې بور وپاشل يش، ټوکر د 

وچیدو په موخه ملر ته اچول کیږي. 

د ګجرات او راجستان رسبیره دغه هرن په 

د اليس نقشونو پیچلی چاپ

له داغ څخه د 
ډیزاین مخنیوي 
لپاره، د لمده ډبو 
پر سر د ارې نرم 
بور پاشل کیږي

Art_Hand Block Printing_Pashto.indd   79 08/01/16   5:01 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 7 جنوري-فربوري 2016   7

لرې چپ لور ته: یو موډل چې د ګلداره 

شکلونو جاکټ او ملن یې اغوستې 

ده؛ چپ لور ته: د اليس نقشونو چاپ 

دوپټه؛ الندې: د بالښت پوښ چې د 

اليس نقشونو چاپ ډیر رنګه لري

پیلیږي چې لومړی یو کس عمومي خط جوړوي او د 

دوهم کس لخوا په رنګونو رسه ډکیږي. دوهم ډول یې 

دومدار چاپ دی چیرته چې کوم ځایونه چې باید رنګ 

وهلو څخه وساتل يش د خټو رزین ګډولې رسه پوښل 

کیږي. وروسته بیا ساتل شوي ځایونو د رنګ په خورولو 

رسه وینځل کیږي چې موج لرونکی شکل ځانته غوره 

کوي. د ډیرو ډیزاینونو جوړولو لپاره د 

نقشونو نور چاپونه هم جوړیدلی يش. 

دریم ډول یې د براداشت چاپ دی چې 

لومړی یې ټوکر رنګ کیږي او بیا له هغو 

ځایونو څخه چې بدل رنګ یې اخیستی 

وي د رنګ پاکولو لپاره کیمیاوي مواد 

کارول کیږي. دغه ځایونه بیارغول 

کیږي تر څو بیا رنګ کړی يش. 

ګجرات او راجستان د نقشونو اليس چاپ ټوکرونو 

د تولید تر ټولو سرت مرکزونه دي. په حقیقت کې، د 

ګجرات یو شمیر ښارونو په 17مه پیړۍ کې د رنګ 

شوو او چاپ شوو چلوارونو )د پنبې سخته اوبدل 

شوی ټوټه چې تکراري ګلداره ډیزاینونه لري( صادرول 

پیل کړل. په دغه آیالت کې د پیتاپور کورنۍ د ټوکر 

د پیچلو نقشونو او چاپ په جوړولو کې شهرت لري 

چې د خټې پر وړاندې مقاومت تخنیک څخه ګټه 

پورته کوي او دغه تخنیک د سوداګیري چاپونو په 

نوم یادیږي. په دمدکا کې د اجرخ په نوم د نقشونو 

چاپ ټوکر مشهور دی چې هندسه يي شکلونه لري. په 

کوچ سیمه کې، د ځناورو، مرغیو او نڅاکوونکو انجونو 

د تور او سور ډیزاین په څیر شکلونه 

مشهور دي. په یاد آیالت کې د اليس 

نقش نور نامتو مرکزونه باونګر، پوربندر، 

جیتپور او راجکوت دي.  

په راجستان کې، د اليس نقشونو 

چاپ د ټوکر یو تر ټولو مشهور صنعت 

دی چې بیالبیلې سیمې یې ځانته 

تخنیکونه، ډیزاینونه او د رنګولو ډولونه 

لري. سنګانیر د قلمکارۍ چاپ د بړستنو پوښونو، 

باالپوشونو او ساړیو په برخه کې شهرت لري چې طرحه 

یې لومړی چاپ کیږي او وروسته پکې رنګونه کارول 

کیږي. په بګرو سیمه کې ډابو او سیاهي بیګر چاپونه 

مشهور دي، چیرته چې څنګونه د زیړ ارکري یا کریم 

او تور رنګ په ترکیب رسه ډیزاین کیږي او وروسته 

ګجرات او 
راجستان د السي 

نقشونو چاپ 
تر ټولو ستر 
مرکزونه دي
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په هند کې د نقشونو چاپ رامنځته کیدل په لومړي 

ځل په 12مې پیړۍ پورې تړل کیږي. د وخت په تیریدو 

رسه د هیواد سهیيل، لودیځې او ختیځې غاړې د اليس 

نقشونو چاپ ټوکر د لوړ کیفیت تر ټولو مشهور ځایونه 

وګرځیدل او ډیر زر هند د نړۍ د نقشونو چاپ ټوکر 

تر ټولو سرت تولیدونکی او صادرونکی هیواد وګرځیده. 

دا چې د هرن دغه ډول ولې په هند کې دومره وده وکړه 

المل یې د شاهي کورنیو لخوا د هغوی خوښول وو. 

په هند کې د نقشونو چاپ درې ډولونه له ډیرې 

اوږدې مودې راهیسې کارول کیږي. لومړی ډول یې 

مستقیم چاپ دی چې ټوکر )وریښم او پنبه( وینځل 

کیږي او بیا وچیږي. له هغې وروسته پکې د چاپ کار 

هند په نړۍ کې د نقشونو چاپ محصول یو تر ټولو سرت تولیدونکی او صادرونکی 
هیواد دی

له ونو څخه نیولې تر حیواناتو او مشهورو نړیوالو ودانیو پورې، ټول د هند د اليس نقشونو چاپ په ډیزاینونو کې موندلی شی

لیکوال:  وين مالک

نقش په نقش 
عجایب جوړول
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قالب بندي د 
کشمیري شالونو 
یو تر ټولو مهم 

ډول دی

شال باندې، د نقش او نګار ډیزاینونه د پاڼې او ګل په 

څیر طبیعي شیانو څخه جوړیږي. د ډیزاین خطونه د 

وریښمو یا د وړیو په تارونو رسه تازه کیږي. د ډیزاین 

پیچلتوب ته په کتو رسه، د ګلدوزۍ بیالبیل سټایلونه 

کارول کیږي. له ډبلو ستنو څخه په ګټې اخیستنې 

رسه د آري سټایل ډیری وخت د لویو او ډیرو دودیزو 

کشمیري شالونو جوړولو لپاره کارول او 

سوزين سټایل له نریو ستنو څخه په ګټې 

اخیستنې رسه د پیچلو او لوړو ډیزاینونو 

لپاره غوره ګڼل کیږي. 

قالبدوزي د کشمیري شالونو یو تر 

ټولو مهم ډول دی چې پکې شکلونه په 

لویو تارونو رسه په اليس دستګاه کې اوبدل 

کیږي. دغه ډول شالونه شاوخوا 12-18 

انچو پورې اوږده او یو یا دوه انچه پراخوالی لري. په 

لومړنۍ اليس دستګاه کې له جوړولو وروسته، د ډیزاین 

تارونه تر اړین اوږدوايل پورې پرې کیږي او د لیدو وړ 

بخیو رسه یو ځای په الس ګنډل کیږي. ټوټې یې ښايي 

جال واوبدل يش، د بیالبیلو اندازونو په بیالبیلو شکلونو 

پرې يش او په بل شکل د اړولو لپاره یو ځای وګنډل يش. 

له هغې وروسته، په ګلدوزۍ رسه ښکال ورکول کیږي. 

که څه هم، ددغو دوو ډولونو تر منځ توپیر شته. ځکه 

چې د قالب بندۍ اليس دستګاه شال له بیلو نریو تارونو 

جوړیږي، د قالب بندۍ ګلدوزي شوی شال یو شمیر 

ګډوډ شکله ټوټې لري چې رسه یو ځای شوې وي او هره 

ټوټه یې ځانته د شال اړوند رنګ لري. 

څو کاله وړاندې د فیشن په لومړنۍ 

ننداره کې د برتانیې او آسیا موډل په لندن 

کې د کشمیرې شالونو په اغوستلو رسه 

د کشمیر ساخت ته د ودې ورکولو په 

موخه نندارې ته راووتل. یو شمیر هندي 

ډیزایرنانو د خپلو مجموعو په ښودلو رسه 

کشمیري شالونه نندارې ته وړاندې کړي 

دي. د روان په لومړیو کې، جوړه هیمنت او نندیتا 

ډیزایرنانو د سیرپ مجموعه د امیزون انډیا فیشن اونۍ 

کې نندارې ته وړاندې کړه، چې دا د کمپلې ډول شالونه 

دي چې ښکيل چاپ او په زړه پورې رنګونه لري او له 

کشمیري شالونو څخه پکې نقل شوی دی.

چپ لور: د کشمیري پشمینه شالونو 

جوړولو لپاره د ستنو استعامل؛ الندې: د 

تار پیچيل کار د شنه زمرد رنګ لرونکی 

پشمینه شال
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پشمینې څخه جوړیږي چې د آسیا د یو ډول غرنیو اوزو 

وړۍ دي. په دغو سیمو کې وړۍ له سخت ژمي څخه 

د طبیعي ژغورنې لپاره په حیواناتو کې شنې کیږي. دغه 

نرمې او نازکې وړۍ چې د کشمیري شالونو لپاره کارول 

کیږي د حیواناتو په خیټه کې د وړیو ډبل بیروين جاکټ 

الندې سرتیږي او په ډیر زحمت رسه له بوټو او ډبرو 

څخه راټولیږي ځکه چې د اوړي په رارسیدو رسه دغه 

حیوانات له ځان څخه وړۍ په ډبرو او بوټو پورې موږي. 

ددغو شالونو د ظرافت المل په سخت کار کولو او 

مهارت کې دی. ښه وړۍ له راټولې شوې وړۍ څخه جال 

کیږي چې له هغوی څخه د ټیټې کچې وړۍ او ویښته 

ایستل کیږي چې معموالً له پاکولو وروسته د ښې وړۍ 

په بشپړ ډول دریمه برخه وزن پاتې کیږي. ښځې وړۍ 

تاووي چې په تار یې واړوي او سړي په اليس دستګاه 

رسه د تار په اوبدلو تارونه په شال بدلوي. بې رنګه 

یا ساده شالونو ته له طبیعي رنګ وهلو وروسته ښکال 

ورکول کیږي.

هغه شالونه چې ګلدوزي ولري املیکر یا اميل بلل 

کیږي چې وخت او مهارت ته اړتیا لري. په پلن پشمینه 

پورته: د کشمیري شالونو جوړولو کار؛ ښي لور: یوه میرمن څو رنګ 

لرونکې کشمیري دوپټې ته رنګ ورکوي 
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کشمیري شالونه د ښه بافت او ګلدوزۍ درلودلو 

له کبله نړیوال شهرت لري. د نرمو وړیو کم یافتو ډولو 

څخه نیولې چې په د اوبدنې په اليس دستګاه اوبدل 

کیږي او د صنعت کارانو لخوا د محصول پر رس له 

ستنې څخه په کار اخیستنې رسه  ګلدوزي کیږي، 

دغه ډول شالونه د سیمې تر ټولو لوړ ټولنیز سمبول 

ګڼل کیږي. 

د شال کلمه د فاريس له شال کلمې څخه اخیستل 

شوې چې په مټو باندې د تاوولو لپاره کارول کیږي. د 

کشمیري شالونو تولید چې د مغلو اکرب پاچا د دورې 

پر مهال په 61مه پیړۍ کې پیل شو ډیر خوځښت 

درلود. په حقیقت کې، ددغه رخت په اوبدلو، رنګ، 

ډیزاین او حتی په اغوستلو کې هغه سرت الس درلود. 

د نوموړي په دربار کې به لوړ کیفیت لرونکي شالونه 

مقربو ډیپلوماتانو او درباریانو ته ورکول کیدل. 

د 81مې پیړۍ په وروستیو کې، کشمیري شالونه 

د هغو کسانو لخوا چې د ختیځ هند په رشکت کې یې 

کار کاوه تر اروپایانو پورې ورسیدل. دغه شال د لرې 

سیمې د عجیب او غریب اصلیت په درلودلو رسه نه 

یوازې د فیشن لوړ تولید وګرځید بلکې د لوړې بیې له 

کبله یو ټولنیز سمبول هم وو. د 91مې پیړۍ په پای 

کې کشمیري شالونه په اروپايي ډیزاینونو سرته اغیزه 

درلوده.  

د کشمیر تر ټولو لوړ کیفیت لرونکي شالونه له 
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له پیړیو راهیسې کشمیري شالونو د پاچاهانو او عامو خلکو پام یو ډول ځانته راوړلی دی

پورته: اوبدونکی یو مشهور شال جوړوي؛ ښي لور او مخ پاڼه: په 

مغازه کې ایښودل شوي کشمیري شالونه او دوپټې

د شاهانو له دربار څخه د 
فیشن تر زینې پورې

لیکواله:  لکشمي پراباال
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جونا محل
طبیعي سپین جونا محل هغه وخت 

جوړ شو کله چې د میور پاچاهۍ یو 

څو غړي له خپلې سیمې ووتل او په 

ډونګرپور کې یې نوې پاچاهي جوړه 

کړه. د غره په ملنه کې میشته د 

ډهنامتا تپه د دوامدار اوسیدو یو 

تر ټولو پخوانۍ ودانۍ ده او په هند کې یو تر ټولو 

پخوانی شخيص قرص دی. د دورا له ډبرو جوړ دغه 

قرص د 700 کلونو پخوانیو زړه راښکوونکو نقاشیو 

او باشکوه ساختامين سټایل ژوندی مستند دی. 

په لوړه سطحه جوړ او په اوه منزلونو کې خور دغه 

قرص هم دوه منزله زیرخانه لري. په سیمه کې د 

لومړي قرص ساختامين چارې د 31مې پیړۍ په 

وروستیو کې د راول ویر سینګ دیو لخوا پیل شوې. 

د وخت په تیریدو رسه د اړتیاوو په راپورته کیدو 

او رشایطو رسه سم حاکامنو پکې خپل اضافه والی 

رامنځته کړی دی. 

هغه څه چې انسان ډیر حیرانوي تر ټولو ښکلې 

دیوايل نقاشۍ، ښکلې کوچنۍ نقاشۍ او مجللې 

آینې او په داخل کې د ښیښو 

کارونه دي. دا د پخوانیو شهزاده 

ګانو، د هغوی د ښکار او جنګونو، 

په دربارونو کې د هغوی د اداري 

دالورۍ، ټولنیزو مراسمو، خدایانو 

او حتی د ورځنیو چارو په سرتګو 

لیدونکې مستند دی. د جونا محل 

هر منزل ځانګړې ښکال لري. آینې او کاشۍ په ډیر 

هرن رسه لګول شوې دي او د ډالیو په توګه ترالسه 

شوي آسامين او سپین انګریزي چیني 

قابونه په ګچ رسه په دیوالونو کې ښخ 

شوي دي. له شنو او آسامين پریوا ډبرو 

څخه جوړ شوي کړکي، جذاب طاقونه 

او په مهارت جوړې شوې د ډبرو پایې د 

جونا محل ښکال زیاته کړې ده. د قرص 

په بیالبیلو خونو کې په میواري سټایل 

د ښیښو او دیوالونو نقايش ساده او فوق 

العاده دي. دغه قرص د 20مې پیړۍ تر 

نیاميي پورې کارول کیدو چې له هغې 

وروسته د دولت لخوا بیاورغول شو. 

د مخ پاڼه: له رادها رسه د څښنت کرشنا دیوايل نقايش؛ پورته: په رنګونو کې رسم شوې شاهي غونډه

جونامحل له مجلل 
ساختماني سټایل 
سره له ډورا ډبرو 

جوړ شوی دی
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انځورونه
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انځورونه

له بهر څخه د ماڼۍ په لیدلو رسه جونا محل د ډیرو داسې 

ښکلو ماڼیو کور دی چې په دیوايل نقاشیو، کوچنیو نقاشیو، 

ښیښې او آینې اراسته شوی کار رسه ښکلی شوی دی؛ 

الندې )د مخ پاڼه(: د ملکې د مالقات خونه
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قدرت اصيل کلونو پر مهال، د هغه جانشین 

راول بهوچند )1331-1303( پریکړه وکړه چې 

پایتخت ډونګر نا ګارن ته انتقال کړي او د 

قرص ودانۍ او د نوي پایتخت د جوړولو کار 

یې پیل کړ. 

همدارنګه، ډونګرپور د جنګي کورنیو د 

ځوانو خپلوانو له اريض روحیو څخه جوړ شوی 

دی. ځینې خلک ادعا لري چې ډونګرپور د 

ډونګریا څخه وروسته ایښودل شوی چې د 

سیمې قومي مرش وو او د راول ویر سینګ 

لخوا ماتې ورکړل شوه، نور بیا وايي چې دغه 

نوم د ګولیهوت حاکم راول ډونګر سینګ 

څخه وروسته ایښودل شوی چې دغه ښار یې 

جوړ کړی دی. 
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انځورونه

د مخ پاڼه: د جونا محل په چتونه کې د پخوانیو شهزاده ګانو کیسې په جزییاتو رسه رسم شوي 

دي؛ پورته: شیش محل د آینې او ښیښې مزایک ښکلی ترکیب دی؛ الندې: په جونا محل کې 

ګلداره دیوايل نقاشۍ
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په زړه پورې دیوايل او کوچنیو نقاشیو د جونا محل دیوالونه ته ښکال وربخښلې ده
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انځورونه

شو، ددغې سیمې ډیرې برخې چې 

اوس مهال د اودیپور ولسوالۍ په 

ډونګرپور، بنسوارا او چهاپان سیمو 

پورې تړيل د هغه په پاچاهۍ پورې 

وتړل شوې. که څه هم هغه سیمه 

چې نن ورځ ډونګرپور پکې میشت 

دی د هغه په پاچاهۍ پورې نه وه 

تړلې. خو راول ویر سینګ دیو قومي 

مرش بهیل ته په ماتې ورکولو دغه 

سیمه هم محارصه کړه چې وروسته پرې د ډونګر 

ناګارن نوم کیښودل شو. په دغه قلمرو باندې د 

واک ساتلو لپاره، د رستیرو په مالتړ 

یو مناینده حاکم ددغې سیمې لپاره 

وګامرل شو. د اوسیدو مناسب ځای 

نه درلودلو له کبله، د څلورو خونو 

دوه منزله ودانۍ ساختامين چارې 

چې ځینې کلبه خونې او انبارخونې 

یې هم درلودې په 1282 کال کې پیل 

شوې. دا هغه وخت وو چې د جونه 

محل او ډونګرپور ښار د پخواين قرص 

بنسټ کیښودل شو. له همدې رسه یو ځای راول 

ویر سینګ په وټپدرک کې خپل پایتخت پیل کړ. د 

د جونا محل د 
پخواني قصر او 
د ډونګرپور ښار 
بنسټ په 1282 

کال کې کیښودل 
شو

ښه ده چې پوه شئ

  د تګ ښه وخت

فربوري او مارچ

  د تګ الر

ډونګرپور د اودیپور ډابوک هوايي ډګر 

څخه 97 کیلومرته لرې دی او له سرتو 

ښارونو رسه د اورګاډي او له نورو ښارونو 

رسه د موټر له الرې نښلیدلی دی
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د مخ پاڼه: د جونا 

محل لرې منظره؛ 

په جونا محل کې 

په طبیعي رنګونو 

او طاليي خاوره 

کې جوړه د دیوال 

نقايش

Snapshot_Dungarpur_Pashto.indd   62 08/01/16   6:13 PM



n  جنوري-فربوري 2016          n 6هند ليد  2

انځورونه

ډونګرپور د دوامدارې اوسیدونې د پخوانیو ودانیو کور دی او په هند کې تر 
ټولو پخواين شخيص محلونه دي

د هند په سهیل ختیځ کې ډونګرپور ډیر کم داسې 

ګڼل کیږي چې د راجستان د ټولو پخوانیو شاهي 

مرکزونو له جملې څخه دې واويس. دغه سیمه چې 

چارچاپیره یې اراوالیس دی تر پیړیو پورې خپل پټ 

شناخت ساتلی دی. د راجپوت ځینو بهرتینو قرصونو 

تر څنګ دغه سیمه ښايي د مهنديس دود یوه برخه وه 

یا ښايي د هرنمندانو ټاټوبی وو. دغه هر څه تاسو ته 

لږترلږه هغه وخت معلومیدلی يش کله چې تاسو دغه 

ښار ته ورسیږی. 

ډونګرپور د اودیپور د سیسودییس لویه برخه 

ګڼل کیږي او کوچنی برخه یې میور وايي. کله چې 

راول ویر سینګ دیو )1303-1278( د واګد حاکم 

د هرنمندانو 
ټاټوبی
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ویشل شوي وو. ددې رسبیره، هر پالک په فرعي 

ډول په کوچني کوڅو تقسیم شوی وو.  

همدارنګه، د مرکزي سیمو د پراختیا ادارې 

)CRDA( ته دنده سپارل شوې چې د امراويت 

د پالن، همغږۍ، اجراتو، مايل او پر مخ بیولو 

چارې تررسه کړي. نوموړې ادارې له بزګرانو 

څخه د شاوخوا 33,000 جریبه ځمکې ترالسه 

کولو مسؤلیت په غاړه اخیستی 

چې په بدل کې یې بزګرانو رسه 

په پرمختليل مرکز کې د ځمکو 

ژمنه شوې ده. د ځمکو مالکانو ته 

د هغوی د ځمکې ډول ته په کتو 

رسه د ځمکو وړاندیز شوی دی. 

د نوي مرکزي ښار احاطه کولو 

لپاره د ایکسپریس الرو او نیمه 

ایکسپریس الرو جوړول هم په پالن 

کې نیول شوې دي. د زیربنا پالن - چې د جورنګ 

انټرنیشنل هولډینګز خصويص رشکت او د 

سوربانا انټرنیشتل مشوريت خصويص رشکت لخوا 

پر مخ بیول کیږي – د بس بیړين ټرانزیټ باندې 

کار کوي چې په راتلونکي کې به په څلورو خطونو 

رسه د بیړين ټرانزیټ په ګڼې شبکې بدل يش. 

له راپور رسه سم، مرکزي حکومت د 6,8230 

میلیونه کالدارو په تخمین شوي ارزښت په 

ویجایاواده کې د 26 کیلومرته میټرو پروژې 

وړاندیز کړی چې له امراويت رسه نږدې تر ټولو 

سرته ښاري سیمه ده. د ګرین فیلډ هوايي ډګر 

جوړول هم په پالن کې شته. دغه سیمه به د 

اوسیدونکي ښاریانو، تعلیمي ادارو، باغونو، د 

اوبو ډنډونو، د ساعتیري ځایونو، د سیند غاړې 

او همداسې نورو ځایونو کور 

وي. د قدم وهنې 25 کیلومرته 

الرو رسبیره پیاده رو جوړونې ته 

ځانګړی پام شوی دی چې خالصو 

شنو سیمو رسه به نښلیديل وي تر 

څو کار ته د قدم وهلو چاپیریال 

ته الر هواره يش او همدارنګه د 

بې موټره ټرانسپورټ کارول به 

پرمختګ ومومي. 

د امراويت بریا نه یوازې په اندرا پرادیش 

پورې محدوده ده بلکې په ټول هندوستان پورې 

تړاو لري ځکه چې مرکزي حکومت بیارغونې 

او ښاري بدلون لپاره د سامرټ سیټي او اتل 

ماموریت )AMRUT( نوم الندې د 10 سوه زره 

میلیونه کالدارو پانګونې په ارزښت په لوړه کچه 

ښاري پروګرام په الره اچولی دی.

د امراوتي بریا نه 
یوازې په اندرا 
پرادیش پورې 

محدوده ده بلکې په 
ټول هندوستان پورې 

تړاو لري
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له کیڼ لوري څخه ښي لور ته )د مخ له پاڼې څخه(: د امراويت لپاره د ماسټر پالن نقشې

امپراطور اشوکا پاچاهۍ پر مهال د جوړې شوې 

ګنبدې په شمول د بودايي ځایونو د درلودلو 

شهرت لري. 

د امراويت بڼې ته د بدلون ورکولو لپاره، د اندرا 

پرادیش حکومت په یوه داسې شبکه يي پالن کار 

کوي چې کوڅې به یې له یوې بلې رسه په ښي 

زاویو کې پالن شوې وي. دغه شبکه يي پالن د 

انډس درې متدن د هراپا او موهینجو دارو دورو 

پورې تړلی چې بالکونه یې په ختیځ-لودیځ او 

شامل-سهیل لوریو کې د مستقیمو کوڅو په شبکې 

د هندوستان لومړی وزیر ښاغلی مودي د اندرا پرادیش د نوي مرکز د بنسټ ډبره ږدي
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امراويت چې د اندرا پرادیش د سیند پر 
غاړه نوی مرکز دی به په هیواد کې د 

ګرین فیلډ لومړنی سامرټ ښار وي

د هندوستان د سامرټ ښارونو په پالن کې یو نوی 

فصل ورزیات شو کله چې لومړي وزیر ښاغيل 

نریندرا مودي پدې وروستیو کې په اندرا پرادیش 

آیالت کې د نوي مرکز په توګه د امراويت د بنسټ 

ډبره کیښوده. امراويت چې د کرشنا سیند پر غاړه 

پروت دی له چندي ګړ، بوبانصوار، ګاندي نګر او 

نایا ریپور څخه وروسته په هیواد کې پنځم پالن 

شوی ښار وي. دا به په هیواد کې لومړنی ګرین 

فیلد سامرټ ښار هم واويس.

د آیالت د نوي مرکز مرکزي نقطه د امراويت 

تاریخي ښار له توالر څخه شاوخوا 15 کیلومرته 

لرې ده چې د ویجایاوادا او ګونتور ښارونه تر منځ 

به جوړ يش. په هندي اسطوره کې داسې باور 

کیږي چې امراويت د خدایانو پاچا، اندرا وطن دی. 

له نروانا رسه سم د دا یوه پايل کلمه ده چې معنی 

یې د نافناکیدونکو وطن دی. دغه ښار ته پخوا 

اندرا نګاري ویل کیدل. دا چې امراويت شاوخوا 

2,000 کاله پخوا د ساتاوهانا دورې کور وو، د 

لیکواله:  چندریيي بومیک
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د اندرا پرادیش نوي مرکز امراويت ښار د مرغۍ د سرتګې په څیر منظره

د هندوستان په ښاري سفر 
کې بل مهم پړاو
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نندیتا ریپوراين چې په کوچني ښار کې زیږیدلې او لویه 

شوې ده لوړې ارزوګانې او فطرت لري چې غواړي په 

حقیقت یې بدلې کړي. دغه خوب لیدونکې چې خالقي 

فکر لري د اتفاقي مهارت په ځانګړي احساس رسه په 

خپلو لومړۍ درجه ډیزاینونو کې هندوستان انعکاسوي. 

نندیتا د کالیو په فیشن رښتینې عقیده لري او د هغې 

ټولګې اګاهانه یو ډول دي. په جزییاتو کې د هغې د 

ډیزاین تجربې او په توازن برابره الر د هغې د تخلیق 

USP ګڼل کیږي. هغه د خپل ډیزاین همکار هیمنت 

رسه یو ځای د بیالبیلو فرهنګونو او دورو ښکلې روحیې 

بدون د کوم تکلیفه رسه یو ځای کوي چې دغه کار 

هغه خپلو کارونو هڅوي. 

ممتا ګوپتا – متصدي 
کیمیاګره

ممتا ګوپتا د فیشن په صنعت کې د 

“متصدي کیمیاګرې” په نوم مشهوره ده. 

د منسوجاتو، فیشن او داخيل ډیزایرنه چې 

له یوې لسیزې راهیسې د نوو پیلوونکو، 

انفرادي او برانډونو داوري کوي، د 

ممتا د ژوند دغه سفر د منسوجاتو 

ډیزاین لوستلو پر مهال د کنجي وارم 

وریښمو ساړیو باندې په تیسیس لیکلو 

رسه پیلیږي. د 1984 او 2011 کلونو تر 

منځ، هغه بیالبیلې پانګونې وکړې او خپل 

تجارت یې د ټولو هندي وسایلو یو دوکان 

تر اوج پورې ورساوه. 

نندیتا ریپوراين – لوړ خیالونه
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نویدیتا سابو – نوی فرهنګ
نویدیتا سابو په  NIFTدهيل کې د طاليي 

میډال په ترالسه کولو رسه لوړې زده کړې 

ترالسه کړې دي او په نړۍ کې د هندي فیشن 

فعال استازیتوب کوي. هغې د مسټر انډیا او 

مسټر وارډ او تر څنګ یې په میس انډیا وارد 

او میس یونیورس په مراسمو کې د فیشن 

ډایرکټر مهم رول لوبولی دی. نوموړې د داور 

په توګه د فیشن بیالبیلو ښوونځیو د مشوريت 

پالوي غړیتوب هم لري. په بالیوډ کې، هغې 

د اکشۍ کامر په سینګ ایز بلینګ فلم کې د 

ډله جوړه کړې وه. په نړیواله کچه، نویدیتا 

خپلې کلکشن یا ټولګې د لندن برایډل اونۍ، د 

پاریس فیشن اونۍ، د کوریا فیشن فیسټوال، د 

هانګ کانګ فیشن اونۍ او کینز مطلوب رسه 

ټغر کې نندارې ته وړاندې کړي دي.  

د لودیځې عرصي سیوري الندې د هند د یوه پارچه 

ترکیب څیړونکې او استادکاره پایل جین په ډیر 

ظرافت رسه هرني ټوټې جوړوي. هغه خپل برانډ 

ته “په هندي روحیه لودیځ بدن” وايي. نوموړې له 

ماشومتوبه د هرنونو تر اغیزې الندې پاتې شوې 

ده )د جین مور سازنده او پالر یې د ډیزاین انجنیر 

دی(، د هغې په نړۍ کې د نڅا، موسیقې او ښکلو 

هرنونو په څیر نوښتګر جریانونه خواره دي. 

پایل جین – احتیاط کاره صنعت ګره
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شیلپا رشما – 
د جیپور متفکر مغزه

په رشکتونو کې د 20 کلنې تجربې په لړ کې شیلپا 

رشما خپل 12 کاله له فیب انډیا رسه په خرده 

فروشۍ او اته کاله په مریکو انډسټریز اینډ کډبوریز 

کې د FMCG بازارموندنه کې تیر کړي دي. له هغې 

وروسته یې دا هر څه پریښودل او د جیپور لپاره 

د هند د تر ټولو ښکلو محصوالتو د منابع موندنې، 

راټولولو او د ډیزاین په برخه کې د خپل خوب پوره 

کولو پسې مخه کړه تر څو د انالین کړکۍ له الرې 

نړیوالو ته هندي محصوالت، ښکال پیژندنه او میراث 

څرګند کړي. په دغه نوښت کې یو له دریو رشیکانو 

څخه شیلپا وايي چې “زه ډیره خوشحاله یم چې 

له نهو بجو څخه تر پنځو بجو پورې به مې سخت 

زحمت وویسته کله چې ما پدې نوښت کار کاوه 

ځکه چې له ما رسه یې دده په کشف کې مرسته 

کړې او زما لپاره ډیر اهمیت لري.”

سنیها مهتا – 
د کوکون فیشن

د سنیها مهتا د ژوند نړیوال سټایل او د 

ښکال پيژندنې رسه د لیوالتیا احساس د هغې 

په ځانګړو ډیزاینونو کې لیدلی شو چې د 

 USP  ماجراجویۍ معارصه روحیه لري. د سنیها

د هغې د اليس صنعت ځانګړې خولې دي چې 

د نړۍ بهرتین او کم یافته ټوکر پکې کارول 

کیږي چې ګرمې، سپکې او نرمې دي. د سنهیا 

په باور، “په ځان شک او د ننګونو پر وړاندې 

په ماتې منلو رسه د پیاوړې میرمنې په توګه نه 

شې راڅرګندیدلی بلکې د ځان دننه رښتینې غږ 

باندې باید باور ولرې.”
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په هندوستان کې د الهام کمی نشته خو اوسنۍ 

ښځینه ډیزایرنانې غواړي چې د هیواد میراث نوو 

څوکو ته ورسوي. که چیرې زاړه السونه وي چې هند 

یې د فیشن په نړیوال نقشه کې راوست یا د نقشونو په 

جوړولو کې د ماشومانو السونه دي او یا هغه څوک چې 

ریتو کامر – بې باکه

په پټه کار کوي، خو اوس ددې وخت رارسیدلی چې 

د ښځو او د هغوی د صنعت ستاینه وکړو. له پخوانیو 

دودیزو ډیزاینونو څخه راویستل او په نوو ډیزاینونو 

پورې تړلو رسه دغه ښځینه ډیزایرنانې د هند په 

استازیتوب بهرتین ډیزاینونه وړاندې کوي. 

ریتو کامر چې د هیواد یوه بهرتینه ډیزایرنه ده یو 

داسې ځانګړی سټایل لري چې په عرصي لغتونو کې 

د هندي استادکارۍ د پخوانیو دودونو ښکارندويي 

کوي. د هرن تاریخ او موزیم پیژندنې په برخه کې د 

بګراونډ په درلودلو رسه چې د هغې د فکر وسعت یې 

غني کړی، د پخوانيو ډیزاینونو په اړه د هغې پوهاوی 

او په دودیز صنعت کې د نوښتونو په راوړلو رسه رسه 

ریتو یو نوی کالسیزم رامنځته کړی دی. هغه د فیشن 

په صنعت کې د مذهبي پلوه کسانو غوښتنې په پام کې 

نیيس او د دودپالنې او معارصیت تر منځ یې واټن په 

بریالیتوب رسه راکم کړی دی. ریتو لومړۍ میرمن وه چې 

په هند کې یې د “بوتیک” فرهنګ خلکو ته معريف کړ. 
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که څه هم زمونږ د فیشن ښکال پیژندنه په تیرو زمانو پورې تړلې 
دی خو داسې دودونه او رواجونه راپورته کیدونکي دي چې 

نوښت او بې تردیده هندیتوب پکې په پام کې نیول کیږي

وتيل ډیزایرنان

لیکواله:  رشويت تومار
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پرمختګ

INDCs د اقلیمي 
بدلون پر وړاندې د 
مبارزې په برخه کې 
د څواړخیزو او جامع 
تګالرو ښکارندوی 

دی

د ملر برښنا لري تر څو د ارزانې ملر برښنا لپاره په 

هڅه کې ونډه واخيل تر څو د نن ورځې د تیلو برښنا 

ځای ونیيس. دغه ائتالف د فرانسې ولسمرش ښاغيل 

فرنکوس هولنډي په همکارۍ د لومړي وزیر ښاغيل 

نریندرا مودي لخوا پیل شو. هند ددغه کار لپاره 

30 میلیونه ډالر د لومړنۍ پانګونې لپاره په پام کې 

نیويل او په هیواد کې د ائتالف دفرتونه جوړوي خو 

دغه پالن به باالخره د غړیتوب فیس او نړیوالو ادارو 

په راتګ رسه 400 میلیونه ډالرو ته 

پورته يش. 

باالخره، هند په اقلیمي مايل لګښت 

کې پرمختللو هیوادونو ته په وړاندیز 

کولو رسه په برابرۍ ټینګار وکړ، په 

کومو پیسو چې د تیلو برښنا صنعت 

پرمختګ کړی باید بیرته د مخ پر ودې 

هیوادونو رسه د مرستې لپاره ورکړل 

يش تر څو خپل چټل 

تیل په پاکو او قیمتي تیلو بدل کړي. 

پدې کار رسه به مخ پر ودې هیوادونو 

وکولی يش چې د ګړندۍ اقتصادي 

ودې په الر روان يش چې دوی سخته 

اړتیا هم ورته لري تر څو له فقر راووځي 

او له چاپیریال رسه سازګار ثابت 

حالت غوره کړي. 

د هندوستان INDCs چې له غونډې 

وړاندې یو اړین اینپوټ دی چې په تیر 

اکتوبر کې اعالن شو، له وړاندې څخه لوړ نوار تنظیم 

کړئ او په خربو کې د بریا ډاډمنولو لپاره حیايت 

وو. INDCs درې اسايس موخې لري: د هر کس په 

رس د ککړو ګازونو راکمول، د هیواد په انرژۍ او 

ځنګيل پوښښ کې د تازه کیدو وړ انرژۍ په برخه کې 

زیاتوالی. په لومړي مورد کې، هند ژمن دی چې تر 

2030 پورې له 33 څخه تر 35 فیصدو د خپل کورين 

ناخالص تولید د ککړو ګازو تولید تراکم پرې کړي. 

پدې کار رسه به له 2005 څخه وړاندې 

کچې ته د ککړو ګازو تولید راکم کړي. 

په دوهم مورد کې به هند هڅه وکړي 

چې تر 2030 کال پورې د انرژۍ تازه 

کیدونکو رسچینو څخه د انرژۍ خپل 

لږترلږه 40 سلنه اړتیاوې پوره کړي. 

په دریم مورد کې ژمن دی چې د خپلو 

ځنګلونو پوښښ داسې حد ته ورسوي تر 

څو وکولی يش چې تر 2030 کال پورې 

اضايف 2.5 څخه تر 3 میلیارده ټن کاربن ډاي اکسایډ 

جذب کړي. په عمومي ډول، INDCs د اقلیمي بدلون 

پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د څواړخیزو او جامع 

تګالرو ښکارندوی دی. دوی د هند په اوږدمهالې 

ژمنې بیا تاییدوي تر څو له نوو نړیوالو پروسو رسه ډیره 

مرسته وکړي چې پدې توګه به له نړۍ او په ځانګړې 

توګه مخ پر اقتصادي هیوادونو، د ټیټ کاربن اقتصاد 

په لور حرکت او د بیړين پرمختګ تقاضاوو بیالنس رسه 

مرسته ويش.

د چاپیریال، ځنګلونو او اقلیمي بدلون دولتي وزیر، ښاغلی پراکاش جوادیکر په نوي دهيل کې د INDCs خربي کنفرانس ته وینا کوي

Progress_COP21_Pashto.indd   51 08/01/16   4:45 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 4 جنوري-فربوري 2016   9

د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د کارچوکاټ 

تر کنوانسیون )UNFCCC( الندې د لوریو کنفرانس 

)COP( د یو تر ټولو فشاري ننګونو ته د ګډ نړیوال 

ځواب موندلو لپاره نړیوال مخکښ نوښت دی چې نن 

ورځ نړۍ وررسه مخ ده. او له کلونو راهیسې، هند 

 21 COP په دغه برخه کې ګټورې هڅې کړي دي. د

غونډه ، چې تیر کال په پاریس کې د نومرب 30مې او 

ډسمرب 11مې تر منځ دایره شوه اقلیمي بدلون ته د 

نړیوال ځواب ویلو په برخه کې د ډیر فعال رول لوبولو 

لپاره د مرشتابه قوي موقف ونیوه. د سختو بحثونو دوه 

اونیو وروسته، 196 هیوادونو بدلون معامله السلیک 

کړه تر څو د ميل مشارکت ټاکيل پروګرام )INDC( له 

الرې د کاربن خپریدل محدود يش، له صنعت څخه 

وړاندې C°2 کچو څخه ښکته د نړیوالې تودوخې د 

لوړیدو مخه ونیول يش او د پیړۍ تر دوهم نیاميي 

پورې د نړۍ په اقتصاد کې کاربن خنثی يش. دوی 

ددغو هیوادونو د فعالیت مايل لپاره د پاک کارۍ تر 

ټکنالوژۍ پورې د 100 میلیارده ډالرو ژمنه وکړه خو 

په هیڅ یوه هیواد کوم ځانګړی دین نشته او نه هم 

د اجراء لپاره یې کوم وسایل په پام کې نیول شوي 

دي. په دغه برخه کې، هند درې مهم کارونه وکړل: 

لومړی یې د پاکو تیلو په تولید او شنه ټکنالوژۍ 

ټینګار وکړ، او تر څنګ یې د عام خو متامیزو 

مسؤلیتونو )CBDR( اصل اهمیت په ګوته کړ. 

دوهم یې د ملر برښنا نړیوال ائتالف په الره واچوه 

او هغه 120 هیوادونه ته یې بلنه ورکړه چې پریامنه 
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د هند د ميل مشارکت ټاکلی پروګرام )INDCs( د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره 
د څو اړخیزې او جامع الرې چارې ښکارندوی دی

د بشپړ تعادل په 
پام کې نیول
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1993 کال کې کشف شوې 100 مرته اوږدوالی 

لري او د پریامنو رسويب ډبرو او څلو کور دی. 

په دغه ځای کې ازانګې یا د غږ انعکاس ځانګړې 

موسیقي جوړوي او تل پکې دننه تیاره وي. 

د برناواپارا وحيش ژویو پټن ځای
د برناواپارا وحيش ژویو پټن ځای چې په 

مهاساموند ولسوالۍ کې میشت دی کوچنی 

خو په 245 کیلومرته مربع سیمه کې د وحيش 

ژویو مهم ځای دی. دغه پټن ځای د ساج، سال، 

باڼس او ټرمینلیه د ژمي پاڼې رژوونکې ونو ځنګل 

لري. د سیمې وحيش ژوي پړانګان، ځنګيل یږې، 

هوا کوونکي نويل، شغاالن، څلور ښکره ځنګيل 

اوزې، لیوپرډ، چینکارا، توره هوسۍ، ځنګيل 

پشې، غپیدونکې هوسۍ، شکوڼ، بیزو، ځنګيل 

میخې، خط داره کوږ، وحيش سپي، چیتل، 

سمرب، نیلګۍ، ګور، مونټجک، وحيش نرخوګ، 

کوبرا او پیتون دي. دغه ځای بې شمیره مرغۍ 

لري چې مشهورې یې سپین رنګه ټپوسان او شنه 

اواداوت دي. 

پدې وروستیو کې، د چتیشګړ د سیاحت 

پالوي د سیرپور میرايث قدم او له قوم له قدم 

په الره اچولی وو. په دهيل کې میشت د هند 

سیټي واکس په موافقت، د سیاحت پالوي موخه 

لري چې د اوبو سپورتونو، په غرونو کې بایسیکل 

چلولو، د خیمې وهلو ځایونو، د سایکل چکر او د 

کاروان سیاحت ته پراختیا ورکړي. 

چپ لور ته د ساعت له ستنې رسه سم: 

د کوتومرس غارونه، په چمپارن کې د 

واالباچریا د زیږیدو ځای او د چتیشګړ 

په یوه پټن ځای کې غرنۍ اوزې
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سیرکا 650-625 له میالد څخه وروسته زمانې 

پورې تړاو لري. دا د شاه هرش ګوپته کونډې، 

ملکې واساته لخوا جوړ شوی او د ستنو مانډاپا 

دننه په بڼه والړ دی.

چمپارن
د چمپارن کلی چې له ریپور څخه شاوخوا 60 

کیلومرته لرې میشت دی د موال واالبچریا 

د زیږیدو ځای په نوم مشهور دی، نوموړی 

د والب فرقې اصالح غوښتونکی او بنسټ 

ایښودونکی دی. دغه ښکلی معبد ددغه 

بزرګ د درناوي پخاطر جوړ شوی دی. د 

چمپاکیشوارا مهادیوا معبد ددغې سیمې بل 

مهم معبد دی. 

 د کوتومرس غارونه او 
کیالش ګوفه

سیالنیان د بسرت ولسوالۍ د کنګر درې 

کوتومرس غارونو او کیالش ګوفه ته ددغه ځای 

د طبیعي ښکال لیدلو لپاره راځي. د غارونو دننه 

تل تیاره وي چې لدې کبله یې په تنګو الرو کې 

ګرځیدل ستونزمن دي. د کوتومرس غارونه 

چې د رسويب ډبرو او څلو د پرمتین جوړښتونو 

ننداره لري شاوخوا 1,327 مرته اوږده او شاوخوا 

35 مرته الندې په ځمکه کې دي. کیالش ګوفه 

په کوچنۍ تپې میشت دی او د کوتومرس 

غارونو رسه شباهت لري. د کیالش ګوفه چې په 
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د تیواردیو بودايي خانقاه: د 

کندنې پر مهال له موندل شوې 

لیکنې رسه سم، د تیواردیو خانقاه 

د سوماسوي شاه تیواردیو په زمانې 

پورې تړل کیږي. د خانقاه د دننه 

کیدو په الرې کې د بودا ژوند او د 

پنچتنرتا کیسې په ډبرو کې رسم 

شوي دي.  

د لکشامنا معبد:
دغه معبد چې څښنت ویشنو ته ځانګړی شوی د 

سیرپور
سورنګ تیله: دغه معبد چې 

په 2006-2005 کې له خاورو 

راوویستل شو د 37 ځوړ اهک ډبرو 

سلسلې ته رسیدلی يش او د برهام، 

ویشنو او شیوا تثلیث یا ټرینیټي 

ته وقف شوی دی. د سورنګ تیله 

معبد چې د معامرۍ په پنچایاتن سټایل رسه جوړ 

شوی، یو معبد په منځ او څلور نور په کونجونو 

کې لري په 7مه پیړۍ کې د مهاسیواګوپنت 

 بالرجون لخوا جوړ شوی دی. 

د تیوردیو بودايي 
خانقاه د سومسواتي 
شاه تیوردیو زمانې 

پورې تړاو لري

له پورته څخه د ساعت له ستنې رسه سم: د بورم دیو معبد، په خانقا کې راهبان او سورنګ تیله
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 د سیرپور د نڅا او 
موسیقۍ نړیوال فیسټوال

د سیرپور څخه لیدنه ستاسو د ټول عمر د سفر یوه 
ښه تجربه کیدلی يش. سیرپور چې د غني میراث یوه 

تاریخي سیمه ده د عجیب او غریبو معبدونو او بودايي 
ویهارس سپیڅلی ښار دی. 

له فرهنګي پلوه ددغه غني ښار چاپیریال د سیرپور 
د نڅا او موسیقۍ ميل فیسټوال لپاره ښکلې منظره ده 
چې شاته یې د 7مې پیړۍ معامري شاهکار د لکشامنا 

معبد پروت دی. ددغه فیسټوال څلورم ځل به د 
جنوري د 29 او 31 تر منځ په الره اچول کیږي. دغه 
فیسټوال چې د چتیشګړ د سیاحتي پالوي مفکوره د 

هرن او فرهنګ، موسیقۍ او نڅا لومړی الس کم یافتې 
تجربې وړاندې کوي. 

د فیسټوال په تیرو دریو غونډو کې، د پنډت 
چهنوالل میرشا، مدهاوي مودګل، پرهالد سینګ تیپنیا، 

پنډت هري پراساد چورسیا، پنډت بیرجو مهاراج، 
راهول رشما، استاد شوکت خان، تیجن بايي، ویکو 

وینایاکرم، ودايل برادرز، پیټي الکیټ، جورج بروکس، 
او لیونرډ ایتو په څیر ميل او بین املليل هرنمندانو په 

دغو مراسمو کې ګډون کړی دی. 

پورته او ښي لور ته: د آیالت او سیرپور د قومي نڅا ډولونه؛ الندې 

ښي لور ته: د نڅا او موسیقۍ نړیوال فیسټوال
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دغه مصنوعي محصوالت د چتیشګړ د 

بیالبیلو هرنونو څرګندونه کوي
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د چیرتاکوټي ابشارونه
د چیرتاکوټي ابشارونه چې له شاوخوا 

100 فوټه پورته ځای څخه رابهیږي 

او د بارانونو په موسم کې 150 مرته 

پراخیږي او د هند نیاګارا ابشار ورته 

ویل کیږي په هیواد کې تر ټولو سرت 

ابشار دی. اندراوايت سیند چې د 

ګوداواري سیند شاخه ده او د آس د 

نال په څیر ددغه ابشار رسچشمه ده 

په بستار ولسوالۍ کې جګدلپور رسه نږدې میشت 

دی. په چیرتاکوټي کې د پاتې کیدو انتخابونه د 

ډنډامي لګزري ریسورټ او کوټجز دي. د چیرتاکوټي 

ابشار د لیدو تر ټولو ښه وخت د باراين 

میاشتو پر مهال او وروسته د جواليي او 

اکتوبر میاشتو تر منځ موده ده.  

د بورم دیو معبد
د بورم دیو معبد چې په چتیشګړ کې د 

خجوراهو په نوم مشهور دی له کوردا 

څخه 21 کیلومرته لرې په بورم دیو کې 

میشت دی. دغه معبد د سکري سیند 

په غاړه د څښنت شیوا معبد په11مې پیړۍ پورې تړل 

کیږي. دغه معبد د ناګر سلسلې شاه رام چندرا لخوا 

جوړ شوی دی. 

د چیرتاکوټي ابشار

د چیتراکوټي ابشار 
چې په هند کې 

د نیاګارا ابشار په 
نوم مشهور دی د 
هیواد تر ټولو ستر 

ابشار دی
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په تاال کې د رودرا شیوا دوه 

مرته لوړه مجسمه؛ مخ پاڼه: 

د لکشامنا معبد

چتیشګړ چې د باکره سیمو ځای دی حې ځانګړي 

فرهنګي او لرغوين خصوصیات، پخواين آثار، کم 

یافته وحيش حیوانات، په ذکاوت رسه حکاکي شوي 

معبدونه، بودايي سیمې، قرصونه، ابشارونه، غارونه 

او ډبرینې نقاشۍ لري.  

ددغه ځای طبیعي ښکال، چې 44 سلنه په 

ځنګلونو پوښل شوې او 32 سلنه قبیلوي نفوس لري، 

له نړۍ څخه د طبیعت مینوال ځانته راکاږي. دغه 

آیالت چې د بشپړې بې مثاله طبیعي ښکال درې 

ميل پارکونه او 11 د وحيش ژویو پټن ځایونه لري 

د هند د سیاحت په نقشه کې ځان د وحيش ژویو 

مهم مرکز ګرځولی دی. 

نه یوازې ده، ددغه ځای د لرغونو آثارو سیمې او 

معبدونه د حکاکۍ او مجسمې غني میراثونه 

لري. دغه آیالت د بودایزم یو سرت 

مرکز هم دی. 

د تاال کنډوالې
په تاال یا تاالګون کې د میني 

یاري سیند په غاړه د دیوراين او 

جیتاين معبدونو کنډوالې په یوه 

سیمه کې موقعیت لري او څنګ 

په څنګ والړې دي. 

ښه ده چې پوه شی

  د تګ ښه وخت
د اکتوبر او فربوري تر منځ

   د تګ الر
د هوا له الرې: د سوامي ویوي کننډه نړیوال 

هوايي ډګر، ریپور د هند له سرتو ښارونو رسه 
 تړلی دی

د ریل له الرې: دوه د ریل الرې سرت سټیشنونه 
– ریپور او بیالسپور – په هند کې د ریل الرې 

 سرت سټیشنونه رسه نښلوي
 43 NH 16 او NH ،6 NH :د رسک له الرې
د هیواد له نورو برخو رسه د آیالت ټول سرت 

ښارونه رسه نښلوي
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د هند په زړه کې میشت چتیشګړ غني فرهنګي میراثونه لري او د پوهې په 
لټه کې سیالنیانو ته ځانګړې تجربې لري

له عجایبو 
ډکه ځمکه

لیکواله:  سوبها چتورویدي
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ملت او خلکو ته له 
مارچ څخه وروسته د 
آرام هیڅ ځای نشته”

مونږ په انګیزه کې ژور 
صداقت، په خربو کې 

سرت شجاعت او په عمل 
کې سخت جدیت غواړو

ډاکټر راجندرا پراساد، د 1950 کال 
د جنوري په 26مه د اسايس قانون له 
تصویب څخه وروسته

رسوجني نیډو، د مؤسسانو د 
مجلس غړی

ددغې لیکنې لیکوال د رشکتونو او پالیسیو قانون پوه دی

وظایف اضافه شول تر څو خلکو پوه يش چې د اتباع 

په توګه له خپلو حقونو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال 

باید دوی حقونو او وظایفو ته د الزم او ملزوم په توګه 

تابع واويس. 

د اسايس قانون په بله برخه کې د آیالتي پالیسۍ د 

قانوين اصولو فصل راغلی دی چې د حکومت په امر 

باید په هیواد کې د ټولنیزې او اقتصادي ډیموکراسۍ 

رامنځته کولو لپاره پيل يش. که څه هم د استامع وړ 

نه دي خو دغه اصول باید د هیواد په اداره کې حتمي 

په پام کې ونیول يش. 

د اسايس قانون الندې ډیرې ناڅرګندې ادارې 

جوړې شوي چې کلیدي رول لوبوي لکه د ټاکنو 

کمیسیون )د آزاد او عادالنه ټاکنو د دایرولو مسؤل 

دی(، د عامه خدمتونو کمیسیون )د مرکزي حکومت 

خدمتونو د ټاکلو مسؤل دی( او د تفتیش اداره )د 

حکومت او د هغه اړوندو ادارو د حسابونو د تفتیش 

خپلواکه اداره ده(. 

د اسايس قانون له پیاوړتیا څخه یوه دا ده چې دا یوه 

داسې غښتلې آله ده چې چې د تفسیر او تعدیل له الرې 

په وخت رسه بدلیدلی يش. په پاڼه د اسايس قانون اصالح 

ډیر ستونزمن کار دی او په نورمال ډول د پاس کولو لپاره 

لږترلږه د لوک صبا او راجیا صبا د دوه په درې اکرثیت 

ته اړتیا لري. همدارنګه، د هند اسايس قانون په نړۍ کې 

یو تر ټولو ډیر اصالح شوو اسايس قوانینو څخه دی ځکه 

چې د ملت او د خلکو د ودې او پرمختګ له امله په یو 

ځای ثابت نه يش پاتې کیدلی. 

د هیواد لپاره د هندي اسايس قانون بریا په تنوع 

او پیچلتوب کې دی ځکه هند غواړي چې په نړۍ کې 

ماهرینو ته زمینه جوړه کړي، هغوی تر خپلې اغیزې 

الندې ونیيس او له هغوی څخه الهام واخيل.  
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مهمه پیښه

1951
لومړنۍ اصالح د بیان په آزادۍ کې د مناسبو خنډونو په نښه کول وو او 9م 
فهرست جوړ شو چې له قضايي بررسۍ څخه قوانین پکې خوندي شوي دي. 

په 2007 کې سرتې محکمې حکم صادر کړ چې که چیرې دغه قوانین د 
اسايس قانون اسايس اصول نقص کړي، نو بیا باطل کیدلی يش

1956
په 7مه اصالح کې د ژبنیو خطونو تر څنګ د آیالتونو بیا 
ادارې لپاره الره جوړه شوه

1960
 STs ،SCs په 8مه اصالح کې تر 1970 کال پورې په لوک صبا او آیالتونو مجلسونو کې د

او انګلو انډین لپاره د چوکیو د نیولو موده وغځول شوه. له هغې وروسته دغه موده په 
هره لسیزه کې یو ځل وغځول شوه. په 2006 کال کې، په 39مه اصالح کې OBCs ته په 

حکومت او شخيص تعلیمي ادارو کې %27 سهم ورکړل شو

1961
له 12مې اصالح څخه وروسته، د ګووا، دامان او ډیو پخوانۍ پرتګايل 
مستعمرې د هند رسه یو ځای شوې. په 1975 کې، د 35مې او 36مې 
اصالحاتو پر مهال سیکیم د هندي اتحادیې رسه یو ځای شو

1971
26مې اصالح د شاهزداګانو آیالتونو پخوانیو حاکامنو ته د کلنګ ورکول لغوه 

کړل 1975
39مې اصالح د الله آباد لوړې محکمې پریکړه نفي کړه، وروسته یې پارملان 
ته د اندراګاندي ټاکل باطل کړل چې تر یوه حده د بیړنیو حاالتو د رامنځته 
کیدو المل شول

1976
42مه اصالح د محدود اسايس حقونو اضطراري حاالتو پر مهال پاس 

شو، چې ځینې اسايس وظایف هم پکې رامنځته شوی او د “سیکولر” او 
“سوسیالیست” ټکي یې هم مقدمې ته ورزیات کړل 

1978-1977
په 43مه او 44مه اصالحاتو کې له ایمرجنسۍ څخه وروسته مدين 
آزادۍ بیا اعالن کړې او له اسايس حقونو څخه د ملکیت حق لرې 
کړ

1985
52مه اصالح له یوه لوري څخه د بل لوري تښتې په صورت کې د 

قانون جوړونکو سلب صالحیت رامنځته کړ 1988
61مې اصالح د رایې ورکولو عمر له 21 څخه 18 
کلونو ته راښکته کړ

1992
73مې او 74مې اصالح په پنچایتس او سیمه 

ییزو ښاري نهادونو کې د مستقیمو ټاکنو 
وړاندیز وکړ 2002

86مې اصالح تر 14 کلنۍ پورې د تعلیم حق او تر 
شپږ کلنۍ پورې د ماشوم لومړنۍ پاملرنه وړاندې 
2014کړه

99مې اصالح د قضایي ګامرنې ميل کمیسیون رامنځته کړ. SC په 2015 کال 
کې هغه بیرته باطل کړ

سرت اصالحات
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ډسمرب 9، 1946
د مؤسسانو مجلس په لومړي ځل د پارملان د 

مؤسسانو په تاالر کې په لومړي ځل جوړه شوه، 
چې اوس مهال د مرکزي تاالر په نوم یادیږي

ډسمرب 13، 1946
د پنډت جواهر الل نهرو د حرکت او د اتو نقطو 

د موخو پریکړه لیک چې د اسايس قانون پالن 
ګڼل کیږي

اګست 14، 1947
په نیمه شپه، د مؤسسانو مجلس د خپلواک هند 

لپاره د قوانینو جوړولو لپاره مسؤلیت څرګند کړ. 
د اسايس قانون د مسؤدې لیکلو لپاره د بیالبیلو 

پالوو جوړول پکې وړاندې شول چې د اسايس 
حقونو او اتحادیې واکونو پکې شامل دي 

اګست 29، 1947
د اسايس قانون د مسؤدې چمتو کولو لپاره 
د ډاکټر امبتکر په مرشۍ د اتو غړو پالوی 

وګامرل شو

نومرب 4، 1947
د اسايس قانون مسوده له څو اسايس نظریو رسه 
چمتو شوه چې د نړۍ له بیالبیل اسايس قوانینو 

څخه اخیستل شوې وه

ډسمرب 11، 1947
ډاکټر راجندرا پراساد د اسايس قانون د مسؤدې 
د نهاد د مرش په توګه وګامرل شو. وروسته، هغه 

د هند لومړنی ولسمرش شو. 

نومرب 26، 1949
د هندوستان اسايس قانون تصویب شو. د 1950 
کال د جنوري په 26مه یې پيل کیدل پیل شول. 

د اسايس قانون 
جوړونه

قانون کې د حکومت لپاره د پارملان بڼه بیان شوې 

چې د لوک صبا )وليس جرګه( او راجیا صبا )د مرشانو 

جرګه( په نوم په مرکز کې دوه مقننه مجلسونه لري. 

لوک صبا د خلکو په رایه ټاکل شوو استازو او راجیا 

صبا د آیالت مقننه مجلسونو په رایه ټاکلو استازو څخه 

جوړه ده. ولسمرش د دولت او پارملان تش په نوم مرش 

دی. په حقیقت کې، لومړی وزیر، چې د وزیرانو شورا 

یې همکاره ده، د مجریه قوې مرش او د حکومتدارۍ 

مسؤل دی. 

بې طرفه قضاییه قوه چې له مقننه او اجراییه قوې 

څخه خپلواکه ده د اسايس قانون یوه اسايس برخه ده. 

د هنده سرته محکمه د هیواد تر ټولو لوړه محکمه 

ده او د اسايس قانون د محافظ په توګه کار کوي او د 

استیناف اخري محکمه ده. هر آیالت د خپلې تر ټولو 

لوړې محکمې په توګه یوه سرته محکمه لري. د قضایي 

بررسۍ تر واکونو الندې، سرته محکمه او لوړه محکمه 

د اسايس قانون پر ضد یا د قانوين اختیاراتو له حدودو 

څخه بهر قانون اعالنولی يش که چیرې د اسايس قانون 

کومه مقرره پکې نقض شوې وي. د قضايي بررسۍ 

دغه واک د امریکې قضايي حاکمیت او د برتانیې 

پارملاين حاکمیت تر منځ له منځنۍ الرې څخه جوړ 

شوی دی. د قضايي قوې د بې طرفۍ ډاډمنولو لپاره، 

قاضیان د اجراییه قوې له اغیزې پرته په یوه پروسه 

کې ګامرل کیږي. قاضیان یوازې د اعرتاض د سختې 

پروسې په واسطه لرې کیدلی يش خو چې د پارملان 

دواړو مجلسونو لخوا تایید شوی وي. 

اسايس قانون اتباعو ته ډیر اسايس حقونه ورکړي 

دي. لکه )i( د برابرۍ حق، )ii( د آزادۍ حق، )iii( د 

استثامر پر وړاندې حق، )vi( د مذهبي آزادۍ حق، 

v( فرهنګي او تعلیمي حقونه او iv( د اسايس حل الرو 

حق. دغه حقونه د استامع وړ دي او یو څوک کولی 

يش چې سرتې محکمې یا لوړو محاکمو ته مراجعه 

وکړي که چیرې په دغو حقونو کې یې کوم یو تر پښو 

الندې شوی وو. خو په هند کې اسايس حقونه مطلق نه 

دي. مناسب محدودیتونه وضع کیدلی يش. په 1976 

کې د 24م تعدیل پر مهال، په اسايس قانون کې اسايس 
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مهمه پیښه

قانون باید له اسايس قانون رسه مطابقت ولري. 

د اسايس قانون په مقدمه کې ویل شوي چې هند 

د خلکو تر منځ د عدالت، آزادۍ او برابرۍ خوندي 

ساتلو او د انفرادي وروروالۍ او وقار ترویج او د ملت 

یووايل او اتحاد په موخه یو خپلواک، 

سوسیالیست، سیکولر، ډموکراتیک 

جمهوریت او د خیرښیکڼې دولت دی. 

په مقدمه کې مشخصې شوې موخې 

د هند د اسايس قانون هغه اسايس 

جوړښت په ګوته کوي چې د اصالح وړ 

نه دي. د مقدمې د پیل او پای جملې: 

“مونږ، خلک... دغه اسايس قانون په 

ځانونو پلی او عميل کوو” څخه څرګندیږي چې واک 

باالخره د خلکو په الس کې دی. 

لکه څنګه چې د اسايس قانون 1 ماده وايي چې هند 

باید د آیالتونو اتحادیه ده، نو ځکه په اسايس قانون کې 

د فډرايل نظام لپاره د مرکز او آیالتونو تر منځ واکونه 

له څرګند ویش رسه څرګند شوي، هر یوه ته د اسايس 

قانون لخوا واک ورکړل شوی چې د فعالیت په خپله 

محدوده کې قانون په پام کې ونیيس او پلی یې کړي. 

اووم فهرست درې مقننه لیستونه لري 

چې د اداري موضوعات پکې ځای په 

ځای شوي دي لکه د اتحادیې، آیالت 

او همزمان مقننه لیستونه. مرکزي 

حکومت د اتحادیې په لیست کې 

یاد موضوعات په منحرص واک وضع 

کولی يش. د آیالت حکومتونه د آیالت 

په لیست کې د یادو موضوعاتو د 

وضع کولو بشپړ واک لري. او دواړه مرکز او آیالت د 

همزمان واک په لیست کې یاد موضوعات وضع کولی 

يش او پاتې واکونه د مرکزي حکومت په الس کې دي. 

ویلی شو چې هند تعاوين فډرايل نظام لري. په اسايس 

په مقدمه کې 
مشخصې شوې موخې 
د هندي اساسي قانون 

اساسي جوړښت 
بیانوي
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د هند د اسايس قانون مقدمه
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د هند اسايس قانون چې په نړۍ کې د خپلواکو هیوادونو تر ټولو اوږد اسايس قانون دی د 
هیواد ټولنیزې، فرهنګي او مذهبي تنوع په پام کې نیولو رسه د هیواد د الرښوونې او ادارې 

لپاره یو جامع کاري چوکاټ دی

د هند اسايس قانون چې یو ممتاز سند دی او ډیرې 

فوق العاده برخې لري په نړۍ کې د هر بل خپلواک 

هیواد له اسايس قانون څخه تر ټولو اوږد لیکلی اسايس 

قانون دی. د اسايس قانون اصيل منت په 22 فصلونو او 

اتو فهرستونو کې 395 مادې لري. دغه 

قانون د 1950 کال د جنوري په 62مه 

جوړ شو، کومه ورځ چې هر کال د هند 

لخوا د جمهوریت ورځ په نوم ملانځل 

کیږي. د مادو شمیر د 100 قانوين 

الیحو سمون له امله 448 ته لوړ شوی 

دی. 

دغه اسايس قانون د هند د مؤسسانو 

مجلس لخوا جوړ شوی چې یاد مجلس د هند د خلکو 

لخوا په رایو راغلو د والیتي شوراګانو له غړیو څخه جوړ 

شوی وو. ډاکټر سچي داناد سینا د مؤسسانو د مجلس 

لومړی رییس وو. وروسته بیا ډاکټر راجندرا پراساد 

د رییس په توګه وټاکل شو. ډاکټر BR امبتکر چې 

ددغه مجلس د مسؤدې لیکلو کمیټې مرش وو، د هند 

د اسايس قانون مرش معامر بلل کیږي چې نوموړي د 

هیواد د ځانګړې ټولنیزې، فرهنګي او مذهبي تنوع 

په پام کې نیولو رسه د هیواد د الرښوونې او ادارې 

لپاره یو جامع او غښتلی چوکاټ رامنځته کړ. په 

دغه قانون کې درې اسايس ارګانونه 

– اجراییه، مقننه او قضاییه، د هغوی 

د واک معريف، د هغوی مسؤلیتونو 

ته حد ټاکل او ددوی تر منځ د اړیکو 

تنظیم په پام کې نیول شوي دي. په 

یاد قانون کې د حکومت او خلکو تر 

منځ د حکومتدارۍ او اړیکو اسايس 

چوکاټ جوړ شوی دی. د اتباعو 

حقوقو او وظایف هم پکې لیکل شوي دي. لکه څنګه 

چې په 370 ماده او د اسايس قانون )جمو او کشمیر ته 

عرضحال( حکم، 1954 کې ذکر شوي، په اسايس قانون 

کې د جمو او کشمیر آیالت لپاره ځانګړې استثناوې او 

تعدیالت په پام کې نیول شوي دي. دا د هیواد د نورو 

ټولو قوانینو مور ده. د حکومت لخوا هر تصویب شوی 

د اساسي قانون اصلي 
متن په 22 فصلونو 
او اتو فهرستونو کې 

395 مادې لري

له خلکو څخه، د خلکو لپاره 
او د خلکو په واسطه

لیکواله:   سومنت بټرا
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له امبتکر څخه السته راغيل: یو ځانګړی اقتصاد پوه د نارندرا جادو لخوا

په اقتصادي فلسفه کې د هند اقتصادي 

مفکرې د پرمختګ لپاره د امبیتکر له مرستو 

ښودنه کوي او اوس مهال د هند اقتصادي 

ستونزو په ښودلو کې وضاحت ورکوي. دا فلسفه 

به د هغې په خپل لیکل شوي خربو بهوجن 

هتایا، بهوجن سوکهایا کې ښه تر السه کولی 

شو. د امبېډیکر اقتصادي فلسفه 

اجتامعي، مذهبي او اخالقي افکار 

رانغښتي دي. ددې فلسفې دې 

ټینګار ټکي  مظلوم خفه وګړي 

دي.  دا اقتصادي فلسفه په آزادی، 

مساواتو او ورورولی هم ټینګار 

کوي. د هغه د فلسفې اصلیت ټولو 

هغو افرادو ته ژوند برابرول وه چې 

چور شوي، هغو وګړو ته ازادي ورکول چې الرې 

یې بندې دي، د ځپلو شوو وګړو کچه لوړول او 

ټولو لپاره د آزادی، مساوتو او ورورولی، او عدالت 

رسول دي، پرته له دې چې د هغوی قبلې یا نژاد 

په نظر کې ونیول يش. د پرادانیا )افکارو(، شیل 

)خصایصو( او کارونا )همدردی( پر اساس د طبقو 

نه لرونکو ډیموکراتیکو ټولنو رامنځته کول ددې 

فلسفې اصلیت بیانوي. 

اقتصادي پرمختګ 
د ودې پروسه په 
دوامداره توګه په 

ټولنیز اقتصادي کې 
بدلونونو ته اړتیا لري

له کیڼ څخه خي لور ته: د هند د قانون جوړنوکو مجلس د لومړی غونډې پیژندل شوي مرشان؛ پټیل جواهرالل نهرو د اسايس قانون د السلیکولو پر مهال؛ 

ډاکټر راجندرا پرساد د هند د اسايس قانون د السلیکولو پر مهال، د 1950 کال د اګست میاشتې 10 نیټه.

د یوه قانوين ستوري په توګه د هند د اسايس 

قانون د مصودې پر مهال هم امبتکر خپل اقتصادي 

اړخ ژوندی ساتلی وه. هغه په خورا ټینګار رسه 

ډموکرايس د انسانانو د اړیکو په برخه کې د 

اداره کونکي اصل په توګه وړاندې کړې ده خو 

هغه زیات ټینګار په مساواتو، ازادی او ورور ولی 

کړی چې دا د ډیموکراسی بنیادي 

ډبرې بلل کیږي او نه باید یوازې د 

سیايس حقوقو په سرتګه ورته وکتل 

يش. هغه د ډیموکراسی په ټولنیزو 

او اقتصادي اړخونو ټینګار کړی او 

ددې خربتیا یې ورکړې چې داسې 

سیايس ډیموکرايس بریالیتوب 

ته نيش رسیدلی چې هیڅ ډول 

ټولنیزه او اقتصادي ډیموکرايس وررسه مل نه 

وي. د قانون جوړونکو مجلس ته د وینا پر مهال 

امبتکر په حقیقت کې داسې وویل چې د اسايس 

قانون له جوړونې څخه ددوي موخه د سیايس 

ډیموکراسی د ډول څرګندول وه. هغه د اقتصادي 

ډیموکراسی د څرګندونې د موخې لپاره په اسايس 

قانون کې د هیواد د پالیسی الرښوونکي اصول ځای 

پر ځای کړي. 
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درناوی

شک پرته د کارګرانو د ویش اړتیا لیدلی کیږي. 

خو هیڅ متمدنه ټولنه په داسې غیر طبعي ډول د 

کارګرانو په بیالبیلو ډلو نه ویشل کیږي. 

د قبیلوي سیسټم په وړاندې د امبتکر یرغل 

د لوړې طبقې خلکو د قدرت په وړاندې دریدل 

او د هغوی له منځه وړل نه وه بلکې هغه دا کار د 

یوې پراخې موخې لپاره تررسه کاوه 

تر څو اقتصادي وده او پرمختګ ته 

الره هواره کړي. 

امبتکر داسې باور لرلو چې 

قبیلوي سیسټم د کارګر د آزادو 

خوزښتونو امکانات کموي او 

تر څنګ یې د رسمایې کچه هم 

ټیټوي. هغه وييل دي چې، ټولنیز او انفرادي 

اړتیاوې زمونږ څخه غواړي چې د یوه وګړي داسې 

ظرفیت جوړونه ويش چې هغه په خپلې خوښې 

د خپل شغل د جوړولو مهارت ولري. دا اصل په 

قبیلوي یا طبقه یي سیسټم کې تر پخو الندې 

شوی او داسې هڅه شوې چې مخکې له وخته 

افرادو ته خپلې دندې وټاکل يش، او د هغوی 

دندې د روزنو او اصيل وړتیاوو پر اساس نه ټاکل 

کیږي بلکې د هغوی د مور او پالر د ټولنیز موقف 

پر اساس ورته دندې ټاکل کیږي. 

د امبتکر اقتصادي 
فلسفه په ازادی، 
مساواتو او ورور 
ولی ټینګار کوي

د امبتکر پر اساس، قبیلوي سیسټم په هند 

کې د اقتصادي ودې او پرمختګ د شاته تلو 

سبب ګرځیدلی. قبیلوي سیسټم د کارګر د 

خوزښت ازادي او رسمایه محدوده کړې ده، چې 

د هغې له وجې په تولیدي پروسه کې هم نا کايف 

توب موجود دی او په پایله کې یې  اقتصادي 

وده ټکنی شوې. د اقتصادي 

پرمختګ د ودې پروسه په 

دوامداره توګه په ټولنیز اقتصادي 

کې بدلونونو ته اړتیا لري. قبیلوي 

سیسټم په خپل بل اړخ کې د 

رواجي ټولنیز اقتصادي پیروانو 

ته پرمختګ ورکوي او همدا یې د 

اقتصادي پرمختګ ټاکونکی دی. 

امبتکر په خپل کتاب، هیوادونه او عقلیتونه، 

کې په حقیقي ډول د هند د اقتصادي پرمختګ 

لپاره یوه سرتاتیژي په الر واچوله. همدغې 

سرتاتیژي هیواد ته داسې مسولیت ورکوي 

چې د خلکو اقتصادي له داسې الرې پالن کړي 

چې پرته له دې چې کوم خصويص اړخ ته زیان 

ورسیږي، لوړې کچې تولیدي ټکي ته ورسیږي او 

همدارنګه په مساوي توګه د ثروت ویش ته الره 

هواره کړي. 
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په خپل کتاب، د 
روپی ستونزه، کې 
د امبتکرد تحلیل 

د تمرکز اصلي ټکي 
عام وګړی دی

نظر لیدل. په 1936 کال کې امبتکر د کارګرانو 

یو سیايس ګوند پیدا کړو، چې د کمونستانو لخوا 

د رهربي کیدونکي خوزښت څخه خپلواک وه. په 

حقیقت کې، د کارګرانو د خپلواک ګوند کړنالره 

چې د امبتکر لخوا جوړه شوې وه تر اوسه پورې په 

هند کې د مظلومو او نا رايض وګړو د ستونزو د 

ښودنې او په ګوتو کولو لپاره یو بی بیلګې ګام بلل 

کیږي. دا په هند کې د موجود غربت د له منځه 

وړلو لپاره یو ښه الرښود وه، چې د 20 ټکو اقتصادي 

پروګرام پکې شامل وه. 

د یوه اقتصاد پوه په توګه د امبتکر د خدمت یو 

بی بیلګې خاصیت د ټولنیزو کړکیچونو د اقتصادي 

اړخونو څخه د هغه فکري تحلیل وه، لکه طبقه یی 

سیسټم او نه ملسول. کله چې د اقتصادي اصولو په 

وسیله له طبقه یي ټولنیز سیسټم څخه دفاع وشوه، 

د بیلګې په توګه د کارګر ویشل، نو امبتکر یوه 

سخته انتقادي مقاله ولیکله چې د ټولنیز طبقه یي 

سیسټم له منځه وړل په نوم یادیده. 

امبتکر په لنډو ټکو کې ویيل دي چې په 

چتورورنیا کې د کارګر ویشه په اختیاري ډول نه 

ده ځای په ځای شوې او د طبعي مهارتونو پر بنیاد 

نه دی را منځته شوی؛ او نه هم 

د خوښې پر اساس ویشنه تررسه 

شوې. انفررادي عاطفه او انفرادي 

لومړیتوب پکې ځای نه لري. دا د 

بخت او تقدیر پر بنیاد رامنځته 

شوې. هغه د هند ټولنیز جوړښت 

له یوه داسې تعمیر رسه پرتله کوي 

چې پوړونه یې زیات خو د زینو الره 

نه لري. په دې سیسټم کې هغه په دې ټینګار کړی 

چې په کوم پوړ کې چې څوک زیږیدلی وي په هغه 

پوړ کې به مري. امبتکر یو ځل بیا ټینګار کوي 

چې په ټولنیز طبقه يي سیسټم کې پټه برخه هغه 

لړی ده چې په هغې کې کارګران ویشل شوي او د 

یوه بل په رس ورته بیل بیل مقام ورکړل شوی، هغه 

همدارنګه ویيل دي چې په یوه متمدنه ټولنه کې له 

د کوټانو د اختیاراتو مخالف خوزښت پیل کړو، نو 

همدا تیالک وه چې په خپلې ورځینی کیساري کې 

د بریتانیه پر ضد د کهوټانو څخه د مالتړ لپاره د 

انقاليب مقالو د لیکلو لړی پیل کړه. تیالک چې د 

کهوټ په یوې کورنۍ کې زیږیدلی وه، د بریتانیه 

پر ضد د کهوټ د حقونو د حفاظت 

لپاره مبارزه وکړه. خو هغه دا خربه 

سمه وه نه بلله چې د کهوټانو 

لخوا دې د اطرايف سیمو له غریبو 

خلکو غلطه ګټه واخیستل يش. تر 

څنګ یې امبتکر د کهوټانو په نوم 

یو کمپاین د اطريف غریبو خلکو 

د خپلواکۍ لپاره په الره واچولو.  

لوکامنیا تیالک په سواراج تاکید کاوه خو امبتکر له 

هغې څخه د سوراج د جوړولو لپاره مبارزه وکړه. دا 

ددوی د ددوي د حاالتو تر منځ موجود توپیر دی. 

په صنعتي برخه کې کله چې امبتکر په دې 

پوي شو چې تجارتو اتحادیو په ظاهري توګه د 

کارګرانو له حقوقو دفاع پیل کړه نو هغوی د نه 

ملسیدونکو کارګرانو حقوقو ته په ډیر مختلف 

Tribute_Ambedkar_SOCIO_Pashto.indd   30 08/01/16   6:11 PM



n  جنوري-فربوري 2016          n 3هند ليد  0

درناوی

لوکمانیا تیالک په 
سواراج تاکید کاوه 
خو امبتکر له هغې 
څخه د سوراج د 

جوړولو لپاره مبارزه 
وکړه

د هند د اسايس قانون د جوړنې لپاره د شورا د خونې په کتابتون کې د هند لومړنۍ 

لومړی وزیر جواهرالل نهرو د قانون جوړونکې مجلس د غونډه پر مهال، نوې ډهيل. 

خلک له یو لوی اقتصادي غلطې ګټې اخیستنې 

څخه خالص شوه. د مهار وتن پر وړاندې د هغه 

بریالیو هڅو په پایله کې لوی شمیر اطرايف مظلومو 

وګړو له واقعي غالمی څخه ازادي السته راوړه.  د 

پیسو د قرض ورکونکی د فعالیتونو لپاره د هغه 

اړوند مصوده د هغوی له هغه غلطې 

ګټې اخیستنې څخه د مخنیوي په 

موخه رامنځته شوې وه چې غریبو 

او بی خربه وګړو ته یې زیات رسولو. 

د مظلومینو پر وړاندې د 

امبتکر خواخوږي په ښه توګه د 

هغه او د ځینې ميل مرشانو لکه 

لوکامانیا بال ګاندړ تیالک رسه په 

پرتله کولو مالومیدلی يش. په 1903 

کال کې، بریتانیوي حکومت په اړوند قانون کې د 

یوې داسې مادې د ځای په ځای کولو هڅه وکړه 

وکړه چې په پایله کې یې د هغو کوټانو حقونه تر 

پخو الندې کیدل چې د ځمکو مالکان وه، تیالک په 

ډیره جدي توګه ددې کار مخالفت وکړو. له هغې 

وړاندې په 1899 کال کې کله چې بریتانیوي حکوم 

وروسته له هغې، کله چې امبتکر خپل تر ټولو 

لوی اثر ولیکلو، د روپی ستونزه، چې په هغې کې 

د هندي د روپی انقالب په هکله  د1800  او 

1921 کلونو د منځ په موده کې له نظره ډک 

تاریخي تحلیل پروت دی. عام وګړی د هغه د 

تحلیل د مترکز اصيل ټکی دی. دا د هند لپاره د 

معیاري پیسو واحد د خوښې له فکري تحلیل څخه 

څرګندیږي. 

له هغې وروسته د هغه د مفکورې اصيل لید 

لوری چې د پیژندل شوو اقتصاد پوهانو لکه جون 

میرنډ کینس او نورو لخوا ترې مالتړ هم شوی، 

د رسو زرو د تبادلې معیار د هند د پیسو واحد 

د یو بشپړ معیار په توګه ټاکل چې له هر حالت 

رسه برابرښت هم کوي. ددوی پر وینا، د رسو زرو 

د تبالې تر معیار الندې په اقتصاد کې برابرښت 

رامنخته کول په اقتصاد کې د رسو زرو په 

موجودیت رسه نه کنټرولیږي او د عملیاتو نرمښت 

د هیواد د راتلونکي پرمختګ لپاره اړین دي. امبتکر 

د رسو زرو د تبادلې د معیار نرمښت منلی دی 

خو تر څنګ یې په دې خربه هم بحث کړی چې دا 

یو ګډ نعمت دی. هغه داسې یوه تنظیمونکي ته 

په اړتیا ټینګار کړی چې د هغې په 

وسیله د پیسو د خپرونکي ته پاتې 

شوی دقیق قضاورت اداره کیږي. 

د هغه په نظر د رسو زرو د تبادلې 

معیار د داسې کوم تنظیمونکي 

وړاندیز نه کوي او له دې کبله غیر 

رضوري مایعات او د تیلو په بیه کې 

د لوړوايل دوران رامنځته کیږي چې 

د ټولنیز اقتصاد پایښت په خطر کې 

اچوي او غریبې طبقې ته تر ټولو لوی زیان رسوي. 

 د امبتکر د لوی خوزښت 
د مترکز سیمې

د کهوټي د سیسټم په وړاندې د امبتکر بریالی هڅو 

په پایله کې د پراخو اطرايف سیمو اکرثیت غریب 
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امبتکر داسې باور لري چې یو هیواد د اقتصاد 

قضاوت باید د پرمختګ د مصارفو له نظره ويش، لکه 

عامه کارونه )چې د ریلوې، سړکونه، کانالونه وغیره 

دي(. که چیرې د 48-1834 کلونو مودې ته وګورو نو په 

انګلستان کې یوازې په منچسټر ښار کې 

د اوبو برخه کې زیاته اندازه پیسې لږويل 

چې د ختځ هند د کمپنی لخوا په ټول هند 

کې په ټولو عامه کارونو له لږول شوو پیسو 

رسه برابرې دي. هغه د بریتانیا لخوا د هند 

له خلکو رسه د بدې رویې څخه پرده پوته 

کوي. هغه دې ټکي ته هم اشاره کوي چې 

په 1858 کال کې د ختیځ هند د کمپنی 

له منځته تلو وروسته د هندي قرضو لوی بار د هغو 

غربت زپلو هندي وګړو پر مټو واچول شو چې د ختیځ 

هند د کمپنی په کارونو کې یې هیڅ ونډه نه درلوده. 

هغه خپل تحلیل په دې خربه پای ته رسوي چې د هند 

لخوا بریتانیا رسه د شوو مرستو لویوايل په هامغه کچه 

حیرانه وونکې ته څومره چې د انګلستان لخوا هند رسه 

هیڅ ډول مرستې ندي شوي. 

د مظلومینو لپاره د امبتکر اندیښنه چې په ذکر 

شوي کتاب کې ښودل شوې په ډیره 

ښه توګه په بریټانیوي هند کې د والیتي 

مايل انقالب نتیجوي لقب په ورکولو 

رسه ښودل کیږي. لکه څنګه چې له 

1833 تر 1921 کلونو په موده کې په 

بریتانیوي هند کې د مرکزي ایالت په 

مايل انقالب پیل کوي، د هغه د خربو 

انداز د مرضو مالیو په واسطه د یوه غلط 

مايل سیسټم د رامنځته کیدو ښودنه کوي )د بیلګې 

په توګه، پرته له دې چې په پوهنې او عامه کارونو 

پیسې ولږول يش، په نظامي برخه کې اروپایان په دندو 

ګاملرل(

ډاکټر امبتکر په دې عقیده وه چې د یوه هیواد له مايل برخو باید د پرمختګ لپاره د شوو مصارفو له نظره قضاوت ويش. 

د صنعتي مزدورانو 
لپاره د امبتکر هڅو 
هغه ته د مزدورانو 

د مشر رتبه په 
برخه کړه.
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هیڅ شک نشته چې د هند په اقتصادي افکارو کې د 

ډاکټر بهمراو امبتکر ونډه په بیالبیلو ډولونو او مختلفه 

وه. په حقیقت کې، دده ونډه هر اړخیړه وه. د هغه د 

عاملانه مرستې یا ونډې د تصویر د ښودنې لپاره لکه د 

ختیځ هند د کمپنی اداره او مايل برخه، 

په عامه مايل برخه کې د بریتایوي هند 

په زوال کې د والیتي اقتصاد انقالب، د 

روپي ستنوزه: چې رسچینه او د حل الره 

یي د پويل اقتصاد او د نړیوال اقتصاد تر 

نظم الندې ویشل شوي او السته راغيل 

دي. د کهوټي او مهاروتن د سیسټمونو 

په له منځه وړلو کې د امبتکر ونډې هغه 

د یو لوی کرهڼیز اقتصاد پوه په توګه 

معريف کړو او تر څنګ یې د صنعتي مزدورانو لپاره د 

هغو هڅو هغه ته د مزدورانو د مرش رتبه په برخه کړه. 

په هند کې د ټولنیزو ستونزو د اقتصادي اړخونو په 

برخه کې د امبتکر فکري تحلیل لکه د نژاد سیسټم او 

نه ملسولو هغه ته د اقتصاد او ټولنې د یو ځای کولو 

ښه موقعیت ور په برخه کړو او تر څنګ یې د هند د 

اقتصادي پرمختګ د سرتاتیژی په برخه کې د خپل 

فکري تحلیل له امله د هند د پالن 

جوړونې صالحیت لرونکی مقام تر 

السه کړو. 

د امبتکر د علمي مرستو او 
هڅو مهم ټکي

په خپل کتاب، د ختیځ هند د 

کمپنی اداره او مالیه، چې د 1792-

1858 پر مهال د ختیځ هند د کمپنی 

له اداري او مايل بدلونونو څخه پکې کره کتنه شوې، د 

هغه اصيل مترکز په دې وه چې بریتانیا د هند له خلکو 

رسه تر کومې کچې نا انصايف کړې. 

د یوه اقتصاد پوه په توګه د ډکټر بهمراو امبتکر ونډې له یوه ښکاره او تل پاتې اقتصادي 
فلسفې څخه رس چینه اخیستې.

د یوه اقتصاد پوه په 
توګه د ډکټر بهمراو 
امبتکر ونډې له یوه 

ښکاره او تل پاتې 
اقتصادي فلسفې څخه 

سر چینه اخیستې

تحلیيل پالن 
جوړونکی

لیکوال:  نارندرا جادف
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کار په اندازه دی: 22 کتابونه او مونوګرافونه یې بشپړ 

کړي او چاپ کړي دي او تر څنګ یې 10 کتابونه په 

بیالبیلو پړاونو کې نیمګړي پاتې شوي، 10 څیړنیزې 

لیکنې، مقالې او د کتابونو مرور لري او د مراټي ژبې 

بیالبیلو پنځلس ورځنیو اخبارونو ته په سلګونو مقالې 

لیکيل دي. 

د امبتکر د کارونو حد په اصل 

کې حیرانوونکی دی. په سیاست 

کې: د معاهدو په شمول 11 کتابونه 

او مونوګرافونه لري لکه پاکستان 

یا د هند تجزیه )1940(، ګاندي او 

کانګرس د جټو یا د ټیټې طبقې خلکو 

لپاره څه کړي دي )1945(؛ کالسیک 

لکه فدراسیون د آزادۍ پر وړاندې 

)1939(، رانادي، ګاندي او جناح 

)1943(؛ آیالتونه او اقلیتونه )1947( او 

د ژبنیو آیالتونو مفکورې )1955(؛ په 

اقتصاد کې یې دوه نوښتګرې معاهدې لیکيل دي – په 

برتانیوي هند کې د والیتي مالیې انقالب )1917( او 

د روپۍ ستونزه: د هغې اصلیت او د هغې د حل الر 

)1925(؛ په جامعه شناسۍ کې – بې انتها کارونه لکه 

د قوم نابودي )1936( او تر څنګ یې د هند قومونه: د 

هغوی پیدایښت، میکانیزم او پراختیا )1918( باندې 

په زړه پورې مقاله لیکلې ده؛ په انسان پیژندنه کې – 

دوه د آګاهۍ اصيل معاهدې لیکيل دي – شودراس 

مرکزي حکومت 
په پام کې لري چې 
د ډاکټر امبتکر د 
پیدایښت ورځې ته 
د نندوتوا سمراسرا 

دیواس ملي ورځې نوم 
ورکړي

مذهب باید په اصل کې یوازې په اصولو پورې تړلی وي. په قانون 
پورې نه يش تړل کیدی. کله چې قانون تخریب يش، مذهب باید 

متوقف يش ځکه چې مذهب هغه مسؤلیت وژين کوم چې د رښتیني 
مذهبي قانون هستي ده. 

ډاکټر بیمراو امبتکر 

د نریندرا جادوو لخوا د امبتکر، یو فوق العاده اقتصادپوه کتاب څخه اخیستل شوی

څوک وو )1946( او جټان: دوی څوک وو او دوی ولې 

جټان شول )1948( او باالخره د مذهب په برخه کې یې 

– مګنوم اوپوس: بودها او د هغه دهاما لیکلی دی. 

امبتکر ګڼ شمیر ویناوې هم لري – 537 باارزښته 

ویناوې یې په پراخو او په بیالبیلو سیمه ییزو، ميل او 

نړیوالو موضوعاتو په اړه کړي دي. د موضوعاتو تر 

منځ، په ټولنیزو، اقتصادي، مذهبي 

مسایلو چې په قانون او اسايس قانون 

او سیاست پورې اړه ولري ویناوې 

کړي دي. په موقفونو کې یې د 

مببيي والیت مقننه شورا غړیتوب، 

)او وروسته( د مببيي مقننه شورا، د 

ګردیو میزونو کنفرانسونه چې په لندن 

کې د برتانیوي حکومت لخوا په الره 

اچول کیدل چې دده رول به پکې د 

نایب السلطنه اجراییوي شورا د کارګر 

غړي په توګه وو، مرکزي 

مقننه شورا )د خپلواک هند لومړنی د 

قانون وزیر(، د مؤسسانو شورا )د مرش په 

توګه، د هند د اسايس قانون د مسودې 

لیکلو کمیټه( او پارملان )د اپوزسیون 

غړی، راجیا صبا(. ددې رسبیره، امبتکر د 

ټولنیز او سیايس حرکت د ډیر مهم مرش 

په توګه چې پخپله یې رامنځته کړي خلکو 

ته ګڼ شمیر ویناوې کړي دي. 
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ډاکټر امبتکر له لیک او لوست رسه ډیره مینه درلوده. هغه یو شمیر 

کتابونه لیکيل چې له سیاست څخه نیولې تر بودایزم پورې او له قبیلوي 

تعصب څخه نیولې تر جنسیتي تعصب پورې موضوع ګانو باندې لیکل 

شوي دي. د هغه ځینې سرت لیکنې د جټ او جټتوب، بودها او کارل 

مارکس، شودراس څوک وو؟، د هندویزم فلسفه او همداسې نورو موضوع 

ګانو په اړه مقالې دي. هغه د 6591 کال د ډسمرب په 6مه ومړ چې هغه 

مهال یې په خپل وروستي کتاب، بودها او د هغه دهارمه کار کاوه چې د 

هغه له مرګ څخه وروسته چاپ شو. 
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د ګوګل لټون غواړي چې د ډاکټر امبتکر بې انتها تناسب 

او شهرت ښکاره کړي او له مهتام ګاندي او جواهرالل 

نهرو څخه وروسته هغه د هند دریم تاریخي شخصیت 

وپیژين. له هند څخه د لټون د دلچسپۍ په برخه کې، په 

اندرا پردایش، اوترپرادیش، مهارشرتا، دهيل، پودوچیري، 

ګجرات، اوتاراخند، هاریانا، راجستان او کارنتاکا کې د 

باباصاحب په اړه مهمې څیړنې روانې دي
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ډاکټر امبتکر د 
پونا په تړون کې 

د جټانو لپاره ستر 
شمیر چوکۍ 
منظورې کړې

یا سیايس اصل او نسب پرته، بلکې په خپلې پخې 

ارادې او سخت زیار او زحمت ویستلو، لوړ شجاعت 

او بیخوده میړانې رسه هغه په ترخو سیايس اپوزسیون 

او د قبیلوي تعصب په خطرونو غلبه ومونده تر څو د 

خپلواک هند د اسايس قانون اصيل جوړونکی شو. هغه 

بیا د یوې عادالنه ټولنې جوړولو لپاره دداسې مقرراتو 

په جوړولو کار پیل کړل چې وکولی يش میلیونونو ځپلو 

خلکو ته ټولنیز عدالت رامنځته کړي، چې پدې توګه 

په هند کې د ټولنیز عدالت او عقل 

ګرایی نوی پیل شو. پدې پروسه کې 

امبتکر نه یوازې د هندي جمهوریت 

زړور حامي په توګه رامخته شو بلکې د 

معارص هند د شعور لپاره د معیار په 

توګه هم راپورته شو. 

په هیواد کې د ډاکټر امبتکر ډیری 

مجسمې د یوه لنډ سړي څرګندونه 

کوي چې رس تر پښو آسامين دریيش او رسه نیکټايي یې 

اغوستې او د بغل الندې یې کتاب نیولی وي چې البته، 

د هند د اسايس قانون څرګندونه کوي. دغه ډول 

مجسمې د هند په هر ځای، په کلیو، ښارونو او معموالً 

د څلورالرو په منځ کې لیدلی شی. هر کال، د ډسمرب 

په 6مه )د امبتکر د مرګ کلیزه(، شاوخوا دوه میلیونه 

امبتکراتیان د ممبيي په چتیا بهومي کې دغه اتل ته 

د درناوي لپاره راټولیږي چې دوی ورته د ژغورونکي 

په توګه عبادت کوي. حیرانوونکې نه ده چې د 2012 

په اګست کې د رایو په اکرثیت رسه امبتکر له ګاندي 

وروسته تر ټولو سرت هندوستانی وګڼل شو چې د 

الکرتونیکي رایې اچونې دغه لړۍ د ځینو تلویزیونونو 

لخوا په الره اچول شوې وه. 

ددغو حقایقو په رڼا کې، دا به ډیره بې انصايف وي 

چې امبتکر دې یوازې د جټو یا دلیتانو مرش وګڼل يش 

ځکه چې هغه د نورو لپاره هم خپل مسؤلیت ادا کړی 

دی. امبتکر یوازې د ټیټې طبقې خلکو یا جټو مرش نه 

وو او او نه هم د هند د ستم ځپلو خلکو 

مرش وو. هغه یو ميل مرش وو. د هغه 

علم او پوهه، د هغه مردمي حرکتونه او د 

دولت دننه او بهر د هغه رول په څرګنده 

ښايی چې هغه د قانوين نظم یو په وطن 

مین سړی وو. 

د هغه له پیښو ډک ژوند کې، امبتکر 

ددې تر څنګ چې یو حقوق پوه وو او د 

هند د اسايس قانون اصيل جوړونکی دی د یوه عامل، 

کارپوه، ژورنالیست په توګه، د تطبیقي مذهب د مرش 

په توګه، د پالیسۍ جوړونکي او مدیر په توګه او د 

پارملاين نظام پلوي په توګه سرت کارونه کړي دي. 

ددې رسبیره چې دولتي مامور او د خلکو وو، امبتکر 

تل منعکس متفکر او متبحر عامل پاتې شوی دی. هغه 

یو سرت لیکوال هم وو. په هند کې بل کوم مردمي مرش 

د هغه په څیر داسې سرتې لیکنې نه دي کړي. د 

لیکوالۍ ټول حجم یې د یوه بشپړ وخت لیکوال عامل د 

هندیان نن ورځ د دوه بیالبیلو ایډیالوژیو په واسطه اداره کیږي. 
ددوی اساسی ایډیالوژي د اسايس قانون په مقدمه کې ځای په 

ځای شوی چې د ژوند آزادي، برابري او ورورويل ده. ددوی ټولنیزه 
ایډیالوژي چې ددوی په مذهب کې نغښتې دا ټول ردوي. 

ډاکټر بیمراو امبتکر 
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بهارت راتنا ډاکټر بیمراو رام جي امبتکر چې پلویان 

یې له احرتامه باباصاحب امبتکر بويل بې له شکه د 

هند یو رښتینی بچی وو. هغه د 1920مو کلونو په 

لومړیو کې د ټولنیز سیاست ډګر ته دننه شو او د 

برتانیوي واکمنۍ د وروستۍ لسیزې پر مهال یې د 

هند په ټولنیز، فرهنګي، اقتصادي او سیايس بدلون 

کې حیايت رول ولوبوه. کله چې هند په 1947 کې له 

برتانیوي واکمنۍ څخه خپلواکي ترالسه کړه، امبتکر 

د آزاد هند د اسايس قانون د جوړولو مسؤلیت په 

غاړه درلود. امبتکر یو سرت ټولنیز اصالح غوښتونکی، 

د برشي حقونو رښتینی اتل او د هند د ځپلو خلکو 

ژغورونکی وو چې خپل ټول ژوند یې د معارص هند 

ټولنیز شعور راویښولو ته وقف کړی وو. 

د امبتکر ژوند یوه نه منونکې حامسه ده: په یوه 

ټیټه طبقه کې زیږیدلی هلک، له ماشومتوب څخه 

تر ځوانۍ پورې یې د ژوند هر پړاو په ستونزو تیر 

کړی، او وروسته د نړۍ لوړې درجې پوهنتونو څخه 

د معروفو سندونو ترالسه کولو لپاره ځي چې دده په 

ژوند کې تقریباً یو ناممکن احتامل دی – د امریکې 

متحده آیالتونو له کوملبیا پوهنتون څخه یې ماسټري 

او دوکتورا ترالسه کړې او د لندن د اقتصاد ښووونځي 

څخه یې DSc او تر څنګ یې له لندن څخه د حقوقي 

مدافع وکیل سند ترالسه کړی دی. وروسته هند ته 

راستون شو او خپل ژوند یې په قبیلو والړ زوړ ترتیب، 

چې بې عدالتي او د برشي حقونو محدودیت یې 

رامنځته کړی وو، ړنګولو ته وقف کړ. د کورين ثروت 
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ټولنیز اصالح غوښتونکي، د برشي حقونو اتل او د ځپلو خلکو ژغورونکي، ډاکټر امبتکر خپل 
ژوند د معارص هند ټولنیز شعور راویښولو ته وقف کړی وو

د ډاکټر بیمراو امبتكر 
ژوند او وختونه

لیکوال:  نریندرا جادوو
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منیش چند د انډیا رایټس شبکې مسؤل مدیر دی، 

www.indiawrites.org ، باب او الټرونیکي مجله 

چې په نړیوالو چارو، راپورته کیدونکو ځواکونو او 

هندي مسایلو لیکنې کوي

سوداګري، ټکنالوژي او روزنه – او د سهیل-سهیل 

پیوستون قالب تقویه ومونده چې د 21مې پیړۍ د 

ښکال اسايس ټکی دی. د سهیيل افریقا ولسمرش 

ښاغيل جاکوب زوما وویل، “د افریقا او هند پیوستون 

د استعامري او نژادي تبعیض له منځه وړلو څخه 

راپورته شوی دی تر څو د سهیل او سهیل تر منځ 

همکاري رامنځته يش چې دا یوه عمومي خربه ده او 

پکې د سیايس جغرافیه، فرهنګي، تعلیمي، تخنیکي او 

اقتصادي جزونه شامل دي.”

د IAFS په دریمه غونډه کې په نوښت کې د 

همکارۍ، د تشبثي فرهنګ او ډیجیټيل اقتصادي 

ودې لپاره نوي پالنونه جوړ شول چې د دواړو سیمو 

ځوانان او خالقې ټولنې به رسه وتړي. د فقر، بې 

سوادۍ او لوږې پر وړاندې مبارزې څخه نیولې د 

ډموکراتیکه نړیوالې معامرۍ جوړولو او د شنې او 

دوامدارې پراختیا توسعې پورې، مخ پر وړاندې پروت 

مزل به له ننګونو ډک وي خو په ګډه او دقت رسه په 

کار کولو به هند او افریقا نه یوازې پدې کار غالب 

يش بلکې په برشي آزادۍ او ګډ ځواک کې یو نوی 

فصل ولیکل يش. ښاغيل مودي وویل، “نن 

ورځ، مونږ په ګډه د قدم وهلو ژمنه کوو، 

او زمونږ ګامونه په یوه وزن پورته کیږي 

او زمونږ غږونه متوازن دي. دا نه نوی 

سفر دی او نه هم نوی پیل دی. بلکې دا 

د پخوانیو اړیکو د ښه راتلونکي یوه نوې 

ژمنه ده.”

په بیالبیلو فرهنګي پروګرامونو رسه 

د IAFS دریمه غونډه یوه مهمه 

تجربه وګرځیده
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وړاندې د مبارزې همکاري پیل کړي. هند د ملګرو 

ملتونو لخوا د نړیوال سیاحت هراړخیز منل شوی 

کنوانسیون )CCIT( باندې په خپلو خربو کې ټینګار 

وکړ چې د ډیرو افریقايي مرشانو لخوا یې د مالتړ 

ژمنه وشوه. 

راتلونکي ته په کتو رسه، غونډې د ملګرو ملتونو 

د امنیت شورا )UNSC( د پراختیا په بیړين تعقیب 

کې د هند او افریقا په همپالنې ټینګار وکړ چې 

دوه لوري به په اصالح شوي UNSC کې د هند 

او افریقا لپاره د دوامدارو چوکیو مالتړ کوي. د 

دهيل په اعالمیه کې وویل شول، “مونږ د UNGA د 

560/69 د زر تطبیق په اړتیا ټینګار کوو، تر څو د 

ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اصالح په اجنډ کې 

د کانکریټي السته راوړنو السته راوړلو لپاره قاطع 

فشار رامنځته يش.”

مخ پر وړاندې پراته الر: د 3S شعار
د IAFS په دریمه غونډه کې د درې “S” شعار: 

مهارت، درجه او رسعت ډیر وستایل شو. په پریکړه 

کې رسعت ته ډیره پاملرنه وشوه تر څو د منل 

شوو پروژو پلیتبه تعقبیولو او ددې ډاډ ترالسه 

کولو لپاره چې د نظرونو او عمل تر منځ واټن نشته 

د نظارت ګډو میکانیزمونو په الرې اچولو رسه د 

کانکریټي زمانبندۍ عمل له سرتې اعالمیې رسه 

مطابقت ولري. د بررسۍ د میکانیزم خطوط به د 

راتلونکي کال په غونډه کې وغځول يش چې پدې 

کار رسه به د IAFS د دریمې غونډې اجنډا پيل 

کولو لپاره عمل پالن نهايي يش. 

په دغې غونډې رسه د هند او افریقا د همکارۍ 

درې ستنې نورې هم کلکې او پیاوړې شوې – 
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د هند او افریقا د مرشانو په دریمه غونډه کې د لوړپوړو چارواکو ناستې پر مهال ګروپي انځور

مودي ورته د “آسامين انقالب” نوم ورکړ. د دهيل 

په 2015 اعالمیه کې د اسامين اقتصاد پراختیا لپاره 

مفصل پالن څرګند کړ چې د غیرقانوين او غیرمنظمې 

کب نیونې پر وړاندې مبارزه، د سمندري رسچینو 

مدیریت، د غیرسمندري رسچینو 

کشف، د هایډروګرافۍ رسوۍ ګانو 

تررسه کول، د چاپیریايل سیاحت 

وده، د تازه کیدو وړ انرژۍ پراختیا، 

د خربداري وروستیو عرصي وسایلو 

له الرې د طبیعي پیښو خطر راکمول، 

د چټلې هوا کنټرو او نورې ساحيل 

او سمندري څیړنې پکې شاملې دي. 

ښاغيل مودي وویل، “مونږ به د اسامين 

اقتصادي په دومدارې پراختیا کې 

همکاري وکړو چې په راتلونکې کې به زمونږ د هوساینې 

لپاره اهمیت ولري. زما لپاره دا د سرت اسامين انقالب 

د ښه سمندري 
 IAFS امنیت لپاره د
په دریمه غونډه کې 

د آسماني اقتصاد 
د مشترکې پراختیا 
لپاره طرحه جوړه 

شوه

یوه برخه ده چې خپل اسامين اسامنونه او اسامين اوبه 

وژغورو ځکه مونږ د پاکې پراختیا په الرې روان یو.”

د سرتاتیژیکې همکارۍ لوړول
د هندي چارواکو په وینا د IAFS دریمې 

غونډې څخه سرت برداشت د سیاحت، 

سمندري غال، د انټرنټي امنیت، د اقلیم 

 WTO بدلون، دوامدارې پراختیا، د

خربو او د UNSC اصالحاتو په شمول 

د مهمو مسایلو له وخت څخه وړاندې 

همکارۍ لپاره د ډیر هراړخیز چوکاټ 

جوړول وو. د براعظم په مغرب او ال 

شادابکې د القاعده او د بوکو حرام د 

اورپکو ډلو په شا متبولو لپاره، هند او 

افریقا پریکړه وکړه چې ددغو ډلو د فعالیتونو رشیکولو 

لپاره د استخباراتو زیاتولو له الرې د تروریستانو پر 
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اقتصادي اړیکې:د نوار لوړول
د IAFS دریمې غونډې د تهیې په سیمه ییز او نړیوال 

زنځیر کې د افریقا د پیوستون، د زیربنايي پراختیا او 

سیمه ییز پیوستون پرمختګ په پام کولو نیولو رسه د 

هند او افریقا د اقتصادي همکارۍ ملنه 

پراخه کړه. د افریقا په صنعتي زونونو 

کې د مهارت د پراختیا واحدونو په 

رامنځته کولو رسه د هندي سوداګرۍ 

د تشویق په واسطه د عامه او شخيص 

همکارۍ )PPP( د توسعې ژمنه ځانګړی 

اهمیت لري ځکه پالیيس جوړونکي 

غواړي چې هند د افریقا په اقتصادي 

فعالیتونو کې ښکیل واويس تر څو یوازې 

د ګټې ترالسه کولو او د نوو مارکیټونو محارصه کولو پر 

ځای د ارزښت لوړولو او روزنې ته پام ويش. 

په غونډه کې د هند ددغې موخې یادونه هم وشوه 

چې په افریقا کې به په زیربنايي پراختیا کې خپل 

رول زیات کړي. نوي دهيل وویل چې په افریقا کې 

به د زیربنايي پراختیا )PIDA( پروګرام ته د پانګونې 

د جریان کچه لوړه کړي. کرهنه د پام وړ مهمه برخه 

وګڼل شوه او د هیواد د خوراکي امنیت 

د تقویې سرتې موخې رسه په افریقا کې 

د شنه انقالب په ترغیب کې د هند د 

تخصص او ټکنالوژۍ سرت رول په اړه له 

افریقايي مرشانو رسه د نظرونه تبادله 

تررسه شوه. 

آسامين انقالب
د هند او افریقا د سمندري امنیت او 

سمندري عوامو د محوریت لوړوالو تر منځ، د IAFS په 

دریمه غونډه کې د آسامين اقتصاد د مشرتکې پراختیا 

لپاره طرحه جوړه شوه چې لومړي وزیر ښاغيل نریندرا 

هند د پان افریقا د 
الکترونیکي شبکې 
پراخولو پریکړه هم 
وکړه، چي  ډیجیټل 
نښلوونې یوه پروژه 

ده
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ولګول يش کومې چې به په عميل پالن کې چې له 

AU رسه په راتلونکي کال کې په الره اچول کیږي 

نهايي يش. 

د ځوانانو پول جوړول
په غونډه کې د افریقا او هند د باارزښته رسچینو 

پراختیا لپاره نوې الرې پرانیستل شوې – پرقدرته 

ځوان نسل، چې له 60 سلنې څخه ډیر یې د 20 او 

35 کلونو په عمر دي. لومړي مودي له افریقا رسه 

له خپلې جمعیتي ګټه څخه د قدرت په نفوذ کې 

د هند د ثابتې ژمنې یادونه وکړه. چې دغه خربه 

یې په راتلونکو پنځو کلونو کې د افریقایانو لپاره 

50,000 ته د بورسونو په دوه برابره لوړولو رسه 

ثابته کړه. هند د پان افریقا د الکرتونیکي شبکې 

پراخولو پریکړه هم وکړه، دا د ډیجیټل نښلوونې 

پروژه ده چې اوس مهال یې 48 افریقايي هیوادونه 

د ټیيل میډیسن او ټیيل ایجوکیشن په برخه کې تر 

پوښښ الندې نیويل دي. 
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په رس کې: د هند او افریقا د مرشانو دریمې غونډې د وزیرانو په کچه ناسته؛ پورته: د افتتاح شیبه

دی افریقا ته د کریډیټ په امتیاز کې د 10 

 )LOC( میلیاردو په ارزښت الین اف کریډیټ

اعالن کړل. د پروژو لپاره بشپړه مايل ژمنه چې 

په تیرو پنځو کلونو )تر 2020 پورې( کې به اجراء 

يش د LOCs او له هغو بالعوضه مرستو دوه 

برابره څخه هم زیاته ده چې په تیرو دوه غونډو 

کې یې هند ژمنه کړې وه. د مايل ژمنې تفکیک 

یو نوی حالت څرګندوي چې په لړ کې به یې 

مايل مالتړ د هند او افریقا پراختیايي فنډ او د 

روغتیا لومړنی او تل ځانګړې شوي فنډ څخه 

چې په افریقا کې عامې روغتیا زیربنا لپاره ټاکل 

شوې دي جال واويس. د پراختیا 100 میلیونه 

فنډ به د هند او افریقا پراختیايي همکارۍ په 

روزنیزو تعلیمي ادارو او نورو ځانګړو پروژو 
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له دوه میلیاردو څخه د ډیرو خلکو د رشیکو تاریخي 

او تړلو ګټو ته په پام رسه د هند او افریقا د مرشانو 

دریمه غونډه )IAFS( د نړۍ د دوه مخ پر ودې پایو تر 

منځ د اړیکو بیاراژوندي کولو په موخه “د وفادارۍ په 

سپیڅلو سندرو” او د ملټي میډیا فرهنګي اجراتو په 

تررسه کولوس ره په نوي دهيل کې پیل 

شوه. د رشیک راتلونکي د ودا سندرې 

چې د کیيل بوګ افریقايي سندره هم 

وررسه میکس شوې وه په “یوه غږ، 

یوه وزن او یوې موخې” غږول د ګڼو 

امکاناتو پیل وو. 

د IAFS دریمه غونډه له هره اړخه 

ډیره ځانګړې وه ځکه چې په لومړي 

ځل د ټولو 54 هیوادونو استازي مرشان 

او استازي هندوستان ته راغيل وو. د اکتوبر 26-29 

غونډه، چې 41 آیالتي/حکومتي مرشانو پکې ګډون 

کړی وو، د افریقا 2063 اجنډا رسه د هند د ودې 

کیسه په دوه اړخیز پرمختګ رسه په غښتلې او د 

د اکتوبر 26-29 
غونډې، د دوه اړخیز 
پرمختګ له “غښتلې 
او د بدلون اجنډا” 
څخه پرده پورته کړه

بدلون په اجنډا کې بربنډه کړه. د IAFS په دریمه 

غونډه کې لومړي وزیر مودي هم د افریقايي هیوادونو 

له ټولو هغو مرشانو رسه چې غونډې ته راغيل وو دوه 

اړخیزې لیدنې درلودې. په غونډه کې ډیر مهم نوښت 

رامنځته شو چې موخه یې د زده کړې پول رامنځته 

کول او د خلکو تر منځ د اړیکو پیاوړي 

کول وو چې د ایډیټر او اکاډمیک په 

ځانګړو غونډو کې پرې مفصلې خربې 

تررسه شوې. له افریقا رسه د همکارۍ 

دغه پالوي د هند حکومت په هراړخیز 

پالن ټینګار وکړ تر څو اقتصادي، 

پراختیايي او سرتاتیژیکو په څیر کلیدي 

برخو کې د هند او افریقا همکاري زیاته 

يش، او څرګنده شوه چې هند موخه 

لري چې په راتلونکي کې ددغه بیاراپورته کیدونکي 

براعظم سرت او برابر همکار واويس. 

له یو بل رسه تړلې ارزوګانې
لومړي وزیر مودي د غونډې ټولو غړو ته په خپله 

وینا کې د رشیکو نظرونو او تړلو ارزوګانو د غښتيل 

فکر زیری ورکړ چې د هند او افریقا ګډ سفر به بیرته 

راژوندی کړي تر څو نړیواله معامري بیاجوړه او د یو 

بل په وده کې د همکارۍ نوي فرصتونه رامنځته يش. 

نوموړي افریقايي مرشانو ته وویل، “نن ورځ، د یو په 

درې انسانانو غوښتنې د یوه چت الندې رسه راټولې 

شوي دي. نن ورځ، د 1.25 میلیارده هندوانو او 1.25 

میلیارده افریقایانو زړونه په یوه وزن دربهاری کوي.” 

هغه زیاته کړه، “موږ به ستاسو د بریالۍ، متحدې او 

متفقې افریقا په موخه کې د خپل مالتړ کچه لوړه کړو 

چې د نړۍ یو سرت همکار دی.”

د پراختیايي همکارۍ لوړول
په دغه غونډه کې له دغه براعظم رسه د هند د 

پراختیايي همکارۍ د زیاتولو ژمنه وشوه چې د ظرفیت 

جوړونې، مايل مرستې او د برشي رسچینې پراختیا 

په برخه کې دي. لومړي وزیر مودي د 600 میلیونه 

امریکايي ډالر بالعوضه اضايف مرستې رسبیره چې د 

هند او افریقا 100 میلیونه ډالره پراختیايي فنډ او د 

هند او افریقا 10 میلیونه روغتیايي فنډ هم پکې شامل 
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د هند او افریقا د مرشانو په دریمه غونډه کې هند له افریقايي براعظم رسه د پراختیايي 
همکارۍ د زیاتولو اعالن وکړ

د هند ولسمرش ډاکټر پراناب موکرجي په نوي دهيل کې هند او افریقا د مرشانو په دریمه غونډه کې د افریقايي هیوادونو د پالوي له مرشانو او جوړو رسه

د هند او افریقا د 
 اړیکو نوی مخ

لیکواله:  منیش چند
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چپ لور ته: لومړی وزیر 

مودي د لندن په ویمبيل 

سټډیوم کې هندي وګړو 

ته وینا کوي؛ الندې: 

لومړی وزیر په سولیهول 

کې د جاګور لینډ اوور 

)JLR( تولیدي مرکز څخه 

لیدنه کوي
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خپله وینا کې ښاغيل مودي د هند او برتانیې خلکو 

تر منځ د فرهنګي مشرتکاتو د راپورته کیدو یادونه 

وکړه. “داسې ډیر شیان شته چې پدې 

پوهیدل ګران دي چې برتانیوي که 

هندي دي: د بیلګې په ډول د جاګور 

یا د سکاټلنډ انګړ. د بروک بانډ چای 

یا زما د ملګري ارواښاد الرډ غالم نون 

د الس خواړه.”

دواړو لومړیو مرشانو اعالن وکړ چې 

د برتانیې او هند فرهنګي کال به په 2017 کال کې 

په الره واچول يش او په لړ کې به یې ژورې فرهنګي 

اړیکې او د هند د خپلواکۍ 70مه کلیزه وملانځل 

يش. د برتانیې پارملان څخه بهر د مهامتا ګاندي نوې 

مجسمې ته د ولسمرش مودي درناوي او د ډاکټر 

بیمراو امبتکر د څيل افتتاح د سیايس او ټولنیزې 

آزادۍ په برخه کې د هند له سفر رسه 

د برتانیې د تړاو څرګندونه کوي. 

په ویمبيل سټډیوم کې د خپلې 

وینا پر مهال، ښاغيل مودي د ځانګړي 

فرهنګي او سوداګریز ترکیب ماهیت 

رسه یو وګڼل چې د دواړو هیوادونو تر 

منځ دوامدارې اړیکې جوړوي – لکه 

جیمز بونډ، بروکي بانډ او روپي بانډ. دغه څو رنګه 

تړاو، چې په رشیکو ارزښتونو او لوړو هیلو کې رسه 

نغښتی دی به په راتلونکو کلونو کې ډیر سرتاتیژیک 

او نړیوال نږدیوالی رامنځته کړي.

د هند او انګلستان 
اړیکې پیاوړې او 
سم لور ته روانې 

دي

 د ساعت له ستنې رسه سم له رس څخه: د لند په ویمبيل سټډیوم کې ښاغيل مودي ته د ښه راغالست فرهنګي پروګرام؛ په ویمبيل سټدیوم کې د هند لومړی وزیر د هندي وګړو 

له ماشومانو رسه؛ په انګلستان )ILU( کې د هندي ښځو یو ګروپ لومړي وزیر مودي ته د قالبدوزۍ رنګینه کمپله ورکوي چې په تنوع کې د یووايل پیغام پکې ورکړل شوی دی

منیش چند د انډیا رایټس شبکې مسؤل مدیر دی، www.indiawrites.org ، باب او الټرونیکي مجله چې 

په نړیوالو چارو، راپورته کیدونکو ځواکونو او هندي مسایلو لیکنې کوي
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طیبه، حذب املجاهدین، حقاين او اړوندو ډلو په 

څیر د تروریستي شبکو ټول مايل او تکتیکي مالتړ 

قطع کړي.”

سوداګریزه ډیپلومايس
د لومړي وزیر مودي سفر د هند او انګلستان په 

اړیکو کې 2.0 پړاو راپورته کړ چې پدې توګه به 

په نوې اقتصادي اړیکه کې سرته سرتاتیژیکه او 

نړیواله همغږي رامنځته يش. د سوداګرۍ په 

ډګر کې، د وډافون لخوا د 3.1 میلیارده پونډو 

پانګونې په شمول د 9.2 میلیارده پونډو په ارزښت 

د شخيص سکتور په برخه کې تړونونه السلیک 

شول. پدغو تړونونو رسه به د بیمې خدمتونو، مايل، 

روغتیايي پاملرنې او انرژۍ په څیر 

بیالبیلو سکتورونو کې د برتانیايي 

رشکتونو پانګونه زیاته يش. د 

وډافون 1.3 میلیارده پانګونه پدې 

ډیره ځانګړه ده چې وررسه د برتانیا 

د سوداګري مخکښو تر منځ د هند 

د فرصتونو بڼه بدلیدلی يش. په 

یادې پانګونې کې د شبکې پراختیا 

او نوي کول او د نوې ټکنالوژۍ او 

ډیټا مرکزونو جوړول شامل دي. 

انګلستان په هند کې د G20 تر ټولو ټولو سرت 

پانګه اچوونکی دی، په تجمعي ډول یې شاوخوا 22 

میلیارده پونډه پانګونه کړې ده چې په هند کې د 

اروپايي اتحادیې له مشرتکې پانګونې څخه ډیره 

ده. برتانیه په هند کې د FDI دریمه لویه رسچینه 

ده او هند په انګلستان کې د FDI دریمه لویه 

رسچینه ده. د اورګاډي الرو زیربنا مايل مالتړ لپاره 

د لند د اسعارو په تبادلې کې د روپیو د پورپاڼو 

)اوراق بهادار( صادرولو پریکړه هغه مهم ګام دی 

چې د لندن او ممبيي اوسنۍ تشبثايت انرژۍ 

رسه ونښلوي. په سولیهول کې د جاګور لینډ روور 

)JLR( رشکت څخه د ښاغيل مودي کتنه د نوې 

اقتصادي همکارۍ نښه ده ځکه چې JLR په برتانیا 

کې د یوه هندي رشکت تر ټولو سرته پانګونه ده 

او د انګلستان په خصويص سکتور کې تر ټولو سرت 

تولیدونکی دی. د ګډو څیړنیزو پروګرامونو په 

شمول د 3.2 میلیارده پونډو په ارزښت د پاکې 

انرژۍ د بستې سوداګریز تړونونه د ټیټ کاربن 

په وده کې له هند رسه د برتانیې د رول زیاتیدو 

څرګندونه کوي.

فرهنګي تړاو:
فرهنګ، خواړه او چای

د لومړي وزیر مودي لیدنې د هند 

او برتانیا د همکارۍ په جوړولو 

کې نوي پړاونه رامنځته کړل او 

“دغه اړیکه یې د نړۍ په یوې 

مخکښې همکارۍ بدله کړه.” خو 

په سرتاتیژیکه او اقتصادي برخه 

کې السته راوړنې مثر ته رسیدل لږ 

وخت ته اړتیا لري، دا د خلکو تر 

منځ متاس او پیاوړې فرهنګي اړیکې 

دي چې له نوو نظریو او خالقیت 

رسه ددغې اړیکې همهمه ساتلی يش. په برتانیا 

کې د 7.1 هندوانو ټولنه د بادوامه پله د ساتلو 

المل دی. د برتانیې لومړي وزیر ویمبيل په تاریخي 

سټډیوم کې ددغې سرتې ټولنې په غونډه کې 

ګډون وکړ او وړاندوینه یې وکړه چې هغه ورځ لرې 

نه ده چې هند اصله برتانیوی به د برتانیې لومړی 

وزیر وي، چې د شاوخوا 60,000 هندوانو چې د 

هندي مرش وینا ته راټول شوي وو تر څو د دواړو 

هیوادونو تر منځ فرهنګي اختالط رسه وملانځي په 

چکچکو رسه وستایل شو. د برتانیې پارملان ته په 

انګلستان په هند کې 
د G20 تر ټولو ټولو 
ستر پانګه اچوونکی 
دی چې په تجمعي 

ډول یې شاوخوا 
22 میلیارده پونډه 

پانګونه کړې ده
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“د هند د آزادۍ ډیرو مبارزینو خپل غږونه د برتانیا په تعلیمي ادارو کې وموندل. 
او د پنډټ جواهرالل نهرو او ډاکټر من موهن سینګ په شمول د معاصر هند ډیر 

جوړونکي له دغو دروازو څخه تیر شوي دي”

ښاغلی نریندرا مودي، د هند لومړی وزیر

لومړی وزیر مودي په لندن کې د هغه د رسمي ښه راغالست پر مهال په ټریژري قودرنګل کې د درناوي ګارد څخه لیدنه کوي
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همکاري

ښارونو، د اقتصادي اړیکو بیا جوړولو، د دفاعي او 

امنیتي همکاریو زیاتولو، د د انرژۍ او اقلیمي بدلون 

د جال ګډې بیانیې او په دریمه درجه هیوادونو کې د 

همکارۍ په اړه جال بیانیې په شمول. په ګډې بیانیو او 

د لید په جال بیانیو کې نوي ابتکارونه په ګوته شول تر 

له اقتصادي او مايل پراختیا څخه نیولې تر سوداګرۍ، 

تعلیم، تخصص، ابتکار، روغتیا، ساینس، ټکنالوژۍ او 

فرهنګ پورې په بیالبیلو برخو کې دغه څو اړخیزې 

اړیکې نورې هم ژورې يش. 

کلیدي السته راوړنې
په تیرو نهو کلونو کې برتانیې ته د هند لومړي وزیر 

لومړنی سفر دغه حیايت اړیکه نوره هم پیاوړې کړه او 

اقتصادي حرکت او سرتاتیژیک پالنونه تجدید کړل. 

دغه مسایل په څو ګډو بیانیو او ویناوو کې د دواړو 

مرشانو لخوا څرګند شول. برتانیې د اټمي تهیه کوونکو 

ګروپ په شمول د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د 

دایمي چوکۍ لپاره د هند د نوماندۍ او د نړۍ د لوړو 

نړیوالو اټمي صادرونکو په رژیمونو کې د نوي دهيل 

غړیتوب په اړه په تکرار رسه د خپل مالتړ ټینګار وکړ. 

د خپلو ځوانو اړیکو د نوي پړاو رامنځته کیدو 

لپاره هند او برتانیې د مدين اټمي همکارۍ د تړون 

السلیکولو په اړه کلونه خربې کړي دي چې پدې کار 

رسه به د اټمي څیړنې او خوندیتوب په برخه کې 

همکاري نوره هم زیاته يش. ښاغيل مودي وویل، “د 

مدين اټمي تړون پایله زمونږ د دوه اړخیز باور نښه ده 

او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره زمونږ د 

حل الر ده.”

  د لید په بیانیه کې وویل شول، “د هند او برتانیې 

د اړیکو په پرمختګ او بدلون کې د لومړیو مرشانو 

دوکلنۍ ناستو او د نوې دفاعي او نړیوال امنیت 

همکارۍ پریکړه ونیول شوه چې پدې کار رسه د 

انټرنټي امنیت، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او د 

سمندري امنیت په شمول د دفاع او امنیت په برخه 

کې همکاري نوره هم زیاته يش.” 

پدې لړ کې، د ترهګرۍ پر وړاندې مشرتکه بیانیه 

ډیره پیاوړې وه او د برتانیې لخوا د نړیوالې ترهګرۍ 

د جامع کنوانسیون وروستۍ پریکړې ته اشاره وشوه 

او په پاکستان یې غږ وکړ چې په ممبيي کې د 2008 

کال د نومرب د تروریستي برید عاملین ته یې د عدالت 

میز ته راکش کړي. په بیانیه کې وویل شول، “دوی به 

په ګډه کار وکړي تر څو د داعش، القاعدې، لشکری 
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د هند لومړی وزیر ښاغلی نریندرا مودی د انګلستان له لومړي وزیر ښاغيل ډیویډ کمرون رسه په لندن کې د مهامتا ګاندي مجسمې مخې ته 
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همکاري

له برتانیا څخه د ښاغيل نریندرا مودي لیدنې دغه حیايت اړیکه نوره هم پیاوړې 
کړه او د دواړو هیوادونو تر منځ یې اقتصادي حرکت تازه کړ

په هند په بیراغ کې د برتانیي حرکتونو تاریخي آثار، د 

شاهي هوايي ځواک رسو، نارنجي، سپینو او شنو غشو ټیټ 

پرواز، د برتانیې لومړي وزیر ښاغيل ډیویډ کمرون د شپې 

پاتې رسمي هیوادنۍ میلمستیا، د انګلستان له ملکې رسه 

د غرمې ډوډۍ، او د برتانیې پارملان ته د هند د لومړي 

وزیر لومړنۍ وینا. دا ځینې هغه مهیج او طنین حرکتونه 

وو چې د نومرب له 12مې څخه تر 14مې پورې برتانیې ته 

د لومړي وزیر ښاغيل نریندرا مودي لخوا د سفر پر مهال 

تررسه شول. 

 د نظر بیانیه
دا خربې یوازې سمبولیکې نه وې. د لندن په 10 ډاوننګ 

کوڅې کې د نړۍ د تر ټولو پخوانیو او سرتو ډیموکراتیکو 

هیوادونو  د لومړیو وزیرانو تر منځ په خربو رسه په 12مه 

پیړۍ کې د هند او برتانیا اړیکې خپل اوج ته ورسیدې 

او د معارصو، متنوع، غښتلو او کلیدي نړیوالو لوبغاړو 

په توګه یې خپلو اړیکو ته قوت وروبخښه. یادو مذاکراتو 

اسايس السته راوړنې درلودې لکه د هند په نوو ميل 

پالنونو کې د برتانیې سرت رول د میک این انډیا او سامرټ 

لیکوال:  منیش چند

د هند او برتانیا د 
همکارۍ طلوع 2.0
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        http://www.facebook.com/MEA

        http://www.twitter.com/MEA 

        http://www.youtube.com/MEA

ایډیټر: ویکاس سواروپ

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

د هند لید مجله په عريب بهاسا انډونیزیايي، انګلیيس، فرانسوي، 

رويس،  پرتګايل،  ف��اريس،  پښتو،  ایټالیوي،  هندي،  آمل��اين، 

سینهايل، اسپانیوي، تامیيل، چینايي او جاپاين ژبو چاپیږي. 

اړیکو منيش  د   )MEA( وزارت  بهرنیو چارو  د  لید مجله  هند 

)XP( او رسمي ویاند ویکاس سوواروپ، لخوا نرشیږي، د اطاق 

شمیره: A‘ ،152’ وینګ، شاسرتي بهاون، نوی دهيل – 110001 

 MEA او د مکسپوژر میډیا ګروپ انډیا پرایویټ ملټډ لخوا د

شمیره  واحد  د   ،)MMGIPL( کیږي.  چاپ  استازیتوب  په 

پالټ  د  سوټس،  کارپوریټ  میرا  منزل(،  )ځمکنی   A-O-G

شمیره، 1&2، ایشور نګر، متهورا رسک، نوی دهيل – 110056، 

هندوستان. د هند لید مجله په کال کې شپږ ځله چاپ کیږي. 

ټول حقوق یې خوندي دي. پدې ګڼه کې شته لیکنې، هرني 

رسه  تصدیق  په  مجلې  لید  هند  د  باید  انځورونو  یا  او  کارونه 

غوښتل  نه  د   MMGIPL او  MEA .تولید يش بیا  یا  استعامل 

یا  شفافیت  کارونو،  هرني  انځورونو،  لیکنو،  تولیداتو،  شوو 

نورو موادو د ورکیدو یا خرابیدو مسؤلیت په غاړه نه لري. په 

MMGIPL یا  MEA د لزوماً  مجله کې څرګند شوي نظریات 

نظریات نه دي. 

پوښتنو  د  څخه  ګروپ  پوژر  ماکس  د 

لپاره: 

ټیلفون: 91.11.43011111+

فکس: 91.11.43011199+

www.maxposure.in :انټرنټی پاڼه

هند ليد
30 ټوک ■ 1 ګڼه ■ جنوري-فربوري 2016

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

 G-0-A واحد، د زیرزمینۍ منزل، 

دویم منزل، د میرا )MIRA( رشکتونو ګروپ

اپارمتان منرب. 2&1، 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

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.
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بابا صاحب بیمراو 

امبتکر ته درناوی

هرن

د اليس نقشونو چاپ

پرمختګ

د ښځو د فیشن ډیزایرنان

خربې اترې

ویدیا بالن

هند ليد
30 ټوک ■ 1 ګڼه ■ جنوري-فربوري 2016

لکه څنګه چې په هندوستان کې د ډاکټر بیمراو امبیدکر د پیدایښت 125 کلیزې د ملانځلو وخت 
رانیږدې شوی دی، له دغه فرصت څخه په ګټې رسه مونږ د هند لید دغې ګڼې له الرې نامتو 
حقوق پوه او متفکر ته خپله درناوی وړاندې کوو. ددغې ګڼې د درناوي په برخه کې مونږ ددغه 
نوموړي  د  قانون کې  اسايس  په  د هندوستان  او  تعقیب کړی  میراث  د مسیحا سرت  ولس  ځپيل 
مرسته په نښه کړې ده. د مهم پیښو په برخه کې، مونږ د هندوستان اسايس قانون په اړه غږیديل 
یو چې د نړۍ د خپلواکو هیوادونو تر منځ تر ټولو اوږد اسايس قانون دی چې د ملت اداره کولو 
او رهناميي کولو لپاره هراړخیز او محرک چوکاټ لري او د هندوستان ټولنیزه، فرهنګي او مذهبي 

تنوع یې په پام کې نیولې ده. 

برتانیې ته د لومړي وزیر ښاغيل نریندرا مودي وروستی سفر د هندوستان او برتانیې د اړیکو د 2.0 
پړاو پیل وو چې د دواړو هیوادونو تر منځ به د سرتې سرتاتیژیکې او نړیوالې همکارۍ د رامنځته 
کیدو المل يش. په لومړي ځل، په افریقا کې د ټولو 45 هیوادونو مرشان او استازي د هندوستان او 
افریقايي هیوادونو د مرشانو د دریم ځل غونډه کې رسه یو ځای شوي وو. د همکارۍ په برخه کې 
د هغې غونډې په اړه غږیږو چې د نړۍ د دوه راپورته کیدونکو اقتصادي ستنو تر منځ د اړیکو د 

بیاجوړیدو زنګ دی. 

د امراويت تاریخي ښار چې ډیر زر به د اندرا پرادیش آیالت مرکز هم وګرځي په هیواد کې لومړنی 
ګرینفیلډ سامرټ ښار وي. د پرمختګ په برخه کې، مونږ د هندوستان په ښاري خوب کې دغه 
راتلونکی مهم پړاو په ګوته کړی دی. د راجستان د پخوانیو ټولو شاهي مرکزونو تر منځ، ډونګنپور 
د تیرو څو پیړیو راهیسې خپل مرموز شناخت ساتلی دی. مونږ بیرته هغه عرص ته ځو تر څو د 

انځورونو له الرې تاسو ته دغه هرني ډګر درښکاره کړو. 

نړیوال  په  نقشونو چاپ  د اليس  او  جوړونې  شال  و چې  غږیدلی  پدې  مونږ  کې،  برخه  په  د هرن 
بازار کې څنګه دغه مقام خپل کړی دی. د خربو اترو په برخه کې، سرته هرنمنده ویدیا بالن د 
هندوستان فلمي مینه وال د لید په ترجیحاتو کې بدلون او د بیالبیلو سبکونو د مینه وال په شمیر 
کې لوړوايل ته ښه راغالست وايي او د هند په فلمي صنعت کې د لسیزې د پوره کیدو په اړه یې 

خپل معلومات رشیک کړي دي.

ویکاس سواروپ

راتلونکي
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د کبیر جشن

له دغه جشن څخه موخه د 51مې پیړۍ د 

سپیڅيل تصويف شاعر له پیغام څخه د خلکو 

خربول دي. د مستندو فلمونو ښودل چې د 

آسانتیا خربې وررسه ملګرې دي، فولکلوریکه 

ژوندۍ موسیقي او د کیسې ویلو غونډې ددغو 

درې ورځنیو مراسمو برخې تشکیلوي. 

کله: د جنوري 7-10

چیرته:  ممبيي، مهاراشرتا

د نوي دهيل د کتاب نړیوال نندارتون

د نوي دهيل د کتاب نړیوال دغه نندارتون 

)NDWBF( چې د کتاب ميل بنسټ لخوا په الره 

اچول کیږي، د کتاب مینه والو ته ځانګړي فرصت 

لري چې خپل په کتابتون ته کې یې زیات کړي. په 

دغه نندارتون کې څو اديب سیمینارونه او بحثونه 

هم په الره اچول کیږي. 

کله: جنوري 9-17

چیرته: نوی دهيل

د جیپور اديب فیسټوال

پینک ښار ته د نړۍ تر ټولو سرت لیکواالن او 

متفکرین د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د جیپور 

اديب فیسټوال ته راځي. سږکال به په دغه 

پنځه ورځنۍ غونډه کې د خصويص حریم، 

کډوالۍ او د سمندري بدلون په څیر موضوع 

ګانو په اړه بحثونه تررسه يش. 

کله: جنوري 21-25

چیرته: جیپور، راجستان

د کاال ګودا هرني فیسټوال

په دغو مراسمو کې په موسیقۍ، نڅا، تیاتر، 

ادب، د کوڅو غرفو، سینام، ورکشاپونو، 

ویډیويي هرنونو، ښاري ډیزاین، معامرۍ 

او میرايث قدمونو کې راغلی بدلون ښودل 

کیږي. 

کله: فربوري 6-14

چیرته: ممبيي، مهارشرتا

د هندوستان د اوبو لوبو فیسټوال 2016

د هندوستان د اوبو لوبو فیسټوال څخه موخه د 

الرښوونو، فلمونو او موسیقۍ له الرې خلکو ته د 

اوبو لوبو فرهنګ ورپیژندل دي. دغه فیسټوال 

یوازې د اوبو کې د لوبو په اړه نه دی بلکې ښه 

موسیقي او میلې هم لري. 

کله: فربوري 7-9

چیرته: پوري، اودیشا

د کیله رایپور سپوريت فیسټوال

هر کال لودیانا د سپورت مینه وال ځای وي. 

کیله رایپور ته خلک د غویانو، اوښانو، سپیو، 

کچرو او نورو ژویو بیالبیلو نسلونو لیدلو لپاره 

راځي چې تر څو ورځو پورې رسه سیايل کوي. 

کله: فربوري 4-7

چیرته: لودیانا، پنجاب

پوټپواري
پیښې راتلونکي  کې  هند  په 
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بابا صاحب بیمراو 
امبتکر ته درناوی

هرن
د اليس نقشونو چاپ

پرمختګ
د ښځو د فیشن ډیزایرنان

خربې اترې
ویدیا بالن

هند ليد
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