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

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
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and processing done  
on your grievance.
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Click on “Activation” 
link sent in email (or 
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to activate the account.
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MADAD
Because You Are Us
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خربي اترې

کیږي او د باور وړ وي. پداسې حال کې چې، بالیووډ 

سینام یواځې موضوع رااخيل او په ځای د دې چې هغه 

موضوع توجیه کړل يش، ټول فوکس/مترکز د اصيل 

اداکار پر اداکارۍ باندې راټول وي. موضوع ته ډېره 

کمه توجه کیږي او په کمه کچه په ژوره توګه سپړل/

پلټل کیږي. خو بیا هم، د نیرجا او 

اودتا پنجاب غوندې فلمونو هغه هیله 

وربخښلې چې بدلون منځ 

ته راغلی دی. هغه ګوري 

چې د نندارچیانو لېوالتیا 

په تدریجي ډول ډیریږي، 

او د پخوا برعکس، دوی 

نړیواله سینام ګوري. د تور 

او سپین زړو کرکټرونو پر 

ځای اوس نندارچیان له خړو/تور او سپین 

یوځای رنګونو رسه تړل کیږي چېرته چې 

کرکټرونه او د هغوی شخصیتونه یو له بل 

رسه متناسب وي. 

هغه داسې احساس کوي چې د کیسو د ویلو په الرې 

او طریقې بیا غور او فکر ويش، او کرکټر ته اړونده بنیادي 

خاکه ورته وټاکل يش، او داسې کیسې چې د راجلبولو، خربولو 

او بیدارتیا المل وګرځي. د هغه له نظره، د فلمي نړۍ پر 

پرمختګ د تکیې او باور کولو پرځای، سینام باید د باور وړ 

په زړه پورې کیسه ولري پداسې حال کې چې 

ډراماتیک عنرص په روغ رمټ او په بشپړه 

توګه په پام کې ونیول يش. د خان په باور، د 

ورځې په پای کې، سینام باید په خپل اوسني 

وضعیت او چاپیریال کې د ژوند او ټولنې 

انعکاس تولید کړي. په زړه پورې ال دا ده چې 

هغه منځګړیتوب او اداکاري رسه ورته بويل. 

د ډرامې په ميل ښوونځي )NSD( کې هغه ته 

په خپل ډیپلوم کې مشوره ورکړل شوې وه تر 

څو خپل ځان ته د دویم شخص د لیدلوري له اړخه وګوري. په 

هغه وخت کې د هغه لپاره ستونزمنه مشوره وه، خان د دې 

مشورې په زده کړې رسه په خپله اعرتاف وکړ چې دا مشوره 

یې یواځې څو کلونه وروسته وکاروله. 

د کیسو د ویلو په 
الرې او طریقې بیا 
غور او فکر وشي، 

او کرکټر ته اړونده 
بنیادي خاکه ورته 

وټاکل شي

له رس څخه چپ 

لور ته: عرفان خان 

د خپلو فلمونو لکه 

لنچ باکس، واریر 

په صحنو کې او په 

الس انجلس کې د 

اکاډمي جایزو په 

18مه کلنۍ غونډه 

کې د فلمي لوبغاړو 

ډیو پاټیل، فریډا 

پینټو او ډایریکټر 

ډیني بوییل تر څنګ

Conversation_Pashto.indd   91 14/08/16   5:12 PM



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   n         n 8 جواليي - آګست 2016   9

Conversation_Pashto.indd   88 14/08/16   5:12 PM



n   جواليي - آګست 2016          n 8هند ليد  8

خربي اترې

د هرني صنعت مسلکیان ښایي د یادګارۍ انځورونو ته په 

ځالورکولو باندې بوخت وي، خو عرفان خان له آزاد تګ څخه 

خوند اخيل، پرته له قید او رشطه یو محدود شخص دی. د 

هغه د PSU په شان د ښې ډاډمنې اداکارۍ په درلودلو رسه، 

خان پدې پوهیږي چې هغه د خپل هرن ډیرې بیالبیلې بڼې 

تجربه کړي دي په کوم ځای کې چې د هغه ځینې هېوادوال 

پر هرني سبکونو پورې محدود او تړيل پاتې دي. 

په 1988 کې د سالم مببیی څخه د 2016 کال تر 

مداري فلمونو پورې، خان خپل ژوند مختلفو کرکټرونو ته 

ځانګړی کړی دی؛ هر یو یې له بل څخه 

توپیر لري، لکه په پان سینګ تومار فلم کې 

له داړه مار/یاغي څخه نیولې په لنچ باکس 

فلم کې تر تنها کونډ پورې. د خان د برشي 

څېرې انځور څومره چې توپیر کېدای يش 

هغومره بې سیاله/بې مثاله دی. 

په خپل هرن کې د نوي يش د سپړلو 

لپاره د ژمن پاتې کېدو رسه، خان د کرکټر 

او سکریپټ په انتخابولو کې ډېر وخت 

لګوي. لدې کبله چې د اداکارۍ ډول یې بدل دی، ځینې 

وخت د یو څه مودې لپاره له ښه سکریپټونه رسه نه مخ 

کیږي. نو بیا ډیر عادي په مته وي. د هغه د ډول ډول 

اجراآتو او له ناڅرګند انځور څخه د ازادۍ په پام کې نیولو 

رسه، هغه د دې وړتیا/حق لري تر څو هغه رولونه وټاکي چې 

دده پخپله خوښ وي. 

کله چې هغه د کوم کرکټر احساس کوي خو د هغه په 

ذهن کې راژوندی نه يش، نو زړه یې ماتیږي او د محرومیت 

احساس کوي. ډایرکټر او نور ښایي احساس وکړي چې کار 

تررسه شوی دی، خو دا یواځې اداکار/هرنمند دی چې په 

ډاډ رسه ویلی يش چې کرکټر یې څومره او تر کوم حده 

لوبولی دی. هغه باور لري چې ښه ادارکاري هغه وخت منځ 

ته راځي چې د کرکټر او اداکار/هرنمند تر منځ تشه/ستونزه 

تر صفر پورې له منځ تللې وي. 

د هالیووډ په دوه مشهورو فلمونو کې، دي الیف اف 

پای او دي امیزنګ سپایډرمن 2، د هغه 

له ځلېدونکو اجراآتو وروسته، خان پرته 

له شکه په هالیووډ سینام کې یو له ډېرو 

پېژندل شوو هندي څريو څخه یوه ده. 

هغه خپل نظر د کورنۍ سینامیي صنعت 

په اړه د عاقالنه او پر وخت څارنې لپاره 

کاروي. 

هغه د دې حقیقت په اړه خواشینی 

دی، چې د فلم صنعت د کیسې په ویلو 

کې د پنځونو لپاره سم او مناسب ځای ندی او په ډېره 

خواشینۍ رسه یې دا درک کړې چې د یو هرنمند د 

شخصیت اظهارونې مخنیوی/مهار کیږي. 

د خان په نظر، هالیووډ سینام خپل فلمونه نندارچیانو 

ته په کتو جوړوي. کرکټرونه په غوره توګه جوړیږي او د 

هغوی کړه وړه په غريب سینام کې په وضاحت رسه ترشیح 

 د بالیووډ سینام اداکار عرفان خان وایي چې هغه غواړي یوه داسې فلمنامه وټاکي تر څو په 
خپل صنعت کې د نوي يش پلټنه وکړي

له سالم ممبي څخه 
نیولې تر مداري پورې، 
خان په ژوند کې ډیر 
کرکټرونه تجربه کړي 

دي چې هر یو یې له بل 
څخه متفاوت وو

زما نوم خان دی

لیکواله:  جی دیپ پانډۍ
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د تیارولو موده: 10 دقیقې

په مستو کې د ایښودو موده: 1 ساعت

د پخيل موده: 40 دقیقې

د 4 کسانو لپاره

مواد
د غویه غوښې 8 ټوټې، 4 قاچوغې مستې، 1 قاچوغه د 

اوږې خمیره، 2 قاچوغې غوړي، 1 منځنی ټوټه شوی پیاز، 

2 قاچوغې د رومیانو روب، 1 قاچوغه د زنجبیل خمیره، 

2 قاچوغې اوبه، د خوند په اندازه مالګه، 1 قاچوغه 

ګرمه مسله، ½ قاچوغه د رسو مرچو پوډر، ½ قاچوغه د 

کورکمن پوډر، 1 قاچوغه د ګشنیز پوډر، کاهو، د ګشنیزو 

پاڼې او د ښکال جوړولو لپاره د رومیانو ټوټې

طریقه
مستې او د اوږې خمیره په یوې کاسې کې واچوئ. د غوښو 

ټوټې ورواچوئ چې ښې اخته يش. د یوه ساعت لپاره یې 

په یخچال کې کیږدئ. په لوخي کې غوړي ګرم کړئ، پیاز 

واچوئ او تر هغې یې رسه کړئ چې نصواري رنګ واخيل. 

د رومیانو روب، د زنجبیل خمیره او اوبه ورګډې کړئ. 

مالګه، ګرمه مسله، رسه مرچ، د کورکمنو او ګشنیزو پوډر 

ورواچوئ او تر هغې یې رسه کړئ چې غواړي رس ته رايش. 

د غوښو ټوټې ورواچوئ او په ټیټ حرارت یې تر 20 

دقیقو پورې پاخه کړئ او یا تر هغې پورې چې په بشپړه 

توګه پاخه يش او ښه نصواري يش. د کاهو د پاڼو په منځ 

کې یې تیار کړئ؛ د رومیانو له ټوټو او د ګشنیزو له پاڼو 

رسه ښکال ورکړئ. ګرم یې تیار کړئ.

په مستو کې غوښه

آداب: په زړه پورې خوندونه: سباناری، غرمنی چای له کلچو رسه، کاکټیل، او د پخولو/اشپزۍ یو لړ کتابونه چې په نوي ډهيل 

کې د وزارت د مېرمنې او خاوند د بهرنیو چارو د اتحادیې له لوري د عامو وګړو لپاره وړاندې شوي دي
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خواړه

له خوندورو خواړو – ترخو او تیزو یا د اوبه لرونکې غوښې – رسه یو ځای له نرمښت او 
د باران له څاڅکو څخه خوند واخلئ او خپل هوس خوشحاله کړئ

د تیارولو موده: 1 ساعت

د ملدیدو موده: 4-6 ساعته 

د پخيل موده: 30 دقیقې

د 4 کسانو لپاره

مواد
1 پیاله بې پوستکي تور ګرم )دويل سفید ارد دال(، 

د اړتیا په اندازې اوبه، 2 منځني میده شوي پیاز، ½ 

قاچوغه د زڼګیو تخم، 2 ښه ټوټه شوي شنه مرچ، یوه 

قاچوغه ټوټه شوي زنجبیل، 1 قاچوغه مالګه، د ښه سور 

کولو په اندازه غواړي

طریقه
دال پریمنځئ او له څلور څخه تر شپږ ساعتونو پورې 

یې په اوبه کې واچوئ. په یوه لوخي کې یې تش 

کړئ او د لږو اوبو په کارولو رسه یې خمیره 

کړئ.

خمیره شوي دال یوې کاسې کې واچوئ، 

پیاز، د زڼکیو دانې، شنه مرچ، زنجبیل او مالګه 

ور اضافه کړئ. ښه یې رسه ګډ کړئ. د شیرینۍ 

په اندازه کلچې – واډس – جوړ کړئ – او الس 

رسه د خښیدو لپاره السونه ملده کړئ. 

په دیګ کې غوړي ګرم کړئ، څو دانې 

واډس یو ځای ورواچوئ، او تر هغې یې ژورې 

پکې رسې کړئ چې طاليي رنګ واخيل چې 

بیرونۍ برخه یې کرپنه او دننه برخه یې پخه 

يش. لرې کړئ او وچ یې کړئ. د کوپرې چکنۍ 

او سمرب رسه یې تیار کړئ.

واډس

موسمي خوراکونه
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د ساعت د ارابې په ډول له پورته خوا څخه: د معبد 

خواړه یا بهوګ په جګاناتپوري کې: د فوفل د ونې 

دانې او پاڼې؛ ایديل-سمبهار او بوندیالدوو

پکې کارول کیږي تر څو هغه په مربا ډوله مزه 

باندې واړوي. د یادولو وړ بل ډول خواړه خیر دي 

چې مانیپور کې په میتیس ګوویند داوي په معبد 

کې چمتو کیږي. د ماهاراج نارا سینګ په دوره کې 

په پراختیا ورکولو رسه، خیر له خوندورې ریزوتو )یو 

ډول خواړه( رسه ورته والی لري. د څو نورو خوړو په 

منځ کې دا هغه خواړه دي چې نشایسته پکې د یوې 

طریقې د تررسه کولو لپآره کارول کیږي. په مادورای 

کې د دواساسمرببوګ په سیمه کې اژاګر کویل معبد 

یو بل معبد ده چې خمیره جوړونې او کریپ جوړونې 

ته یې شهرت ورکړی دی.  بل تخنیک چې معبدونو 

د پخولو تر څنګ تکامل ورکړی دی د پنیر د جوړولو 

هرن دی. ډېر شمېر معبدونه له چینا )یو ډول مواد( 

څخه جوړې شوې شیرنۍ او د غوا له شیدو څخه 

جوړ شوی پنیر کاروي. د پوري په معبد کې د ګاجا 

په څیر کباب جوړول او سورکول، په ورینداین معبد 

کې جلیبي جوړول او د راجستان جین معبد کې پورې 

خواړه جوړل یو بل تخنیک دی چې د روزوګوال او 

کانچیپورامیدلیس په حالتونو کې د بخار ورکولو تر 

څنګ په معبدونو کې تکامل ته رسیدلې دي. 

رساشپز سیت وایي، “د یودوپي د پخولو څانګه 

د یودوپي د معبدونو په ښارګوټي کې جوړه شوه چې 

د کریشنا د معبدونو له شمېر څخه ډېر معبدونه 

لري. یوه افسانوي کیسه کې راځي چې کریشنا به 

هر ورځ بل ډول بهوګ ته اړتیا درلوده او ډېر ځله به 

مال د نوو خوړو په لټه بهر واته او چې کله به بېرته 

راغی، نو د السته راغلو خوراکي توکو/اجزاوو څخه 

به یې بل ډول خواړه پاخه کړل.”
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د کرار او ورو پخولو 
هنر او د پنیر 

جوړول د معبد د 
پخولو په طریقو کې 

یو مهم رول لوبوي

پکې اچول کیږي.  رساشپز او د پخونکو مرش ویکاس سیت 

وایي چې، “دا د هغو موادو/توکو او خوړو له برخو څخه 

یوه ده چې دا خواړه یې بې سارې کړيدي. بله برخه یې د 

پخولو طریقه/تخنیک، مسالې، او پیداوار ده چې کارول 

کیږي.” د معبد د خوړو مشهور او په نادره توګه په پام 

کې نیول کېدونکی بل اړخ د هغو خوړو ځایځایګی دی. 

د موډرنو بدلونو رسبیره چې په شیردي کې پخلنځی 

د ملریزو تختو د انرژۍ په وسیله د سون په موادو چمتو 

کیږي پداسې چې په ګولډن معبد کې له ماشین څخه کار 

اخیستل کیږي. کله چې د بهوګ په اړه خربې کیږي، په 

معبدونو کې له دودیزو الرو چارو رسچینه اخيل. د بېلګې 

په توګه، تیروپاتیالدو له رضاکارانو څخه د بال شکله 

شیرینیو د چمتو کولو لپاره کار اخيل او په ټریپلیکان کې 

د پرتاسارايت په معبد کې پولییودارای د 

وچو چیيل په ځای له موښل شوو مرچو کار 

اخيل تر څو بې سارې خوشبویه مزه ترالسه 

کړي.بیا ورپسې پارچامیرتم دی چې له ماتو 

شوو زوف، له کنداساړي بورې )د کانجیام 

په سیمه کې تولیدیږي(، خرما، ممیزو، 

کالکندو )ګنیو(، د سپین صندل له لرګي، 

اییل/هل، او پالیني کې په مناسب تناسب 

کې لهغوړیو/ګي څخهجوړیږي. داسې باور کیږي چې دا 

خواړه د دیني سوما د پخولو طریقه ده. د سوکه خوړو 

مشوره ورکوونکی او رساشپز سابيساچي ګورای وایي، 

چپ اړخ کې: ګاجا یا چیناګاجا، یو خوندور خواړه؛ پورته خوا 

کې: خیر، د وریجو فیریني

“په حقیقت کې، د معبد د خوړو د بې ساریتوب او روح 

اراموونکي خوند تر شا بل دلیل د ټولنیز کاري چوکات 

مرکزي رول دی. مخکې معبدونه داسې ځایونه وو چې 

ټولنه، کلتور او د خوړو عادتونه یې طرحه او 

منځ ته راوړي دي.څومره چې زه باور لرم، 

معبدونو په خپله سبزیجاتو او مسالو ته وده 

ورکړه. دوی د پنځونې مرکزونه وو کوم چې 

اوسمهال د شاهي کورنیو د مېلمستیاوو یوه 

وسیله ګرځېدلې ده.”

بیمراسیا به د بېلګې په توګه راواخلو. 

د ماهابهاراتا د بیم له لوري د یوه حکایت 

د ورپېژندلو له نظره، دا یو داسې تخنیک دی چې په پوري 

کې د دملا د جوړولو او لپاره کارول کیږي، او همدارنګه د 

پاالنیپنچمریتم د پخولو لپاره چې د اغږلو له الرې تودوخه 
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تر شا راز د خدای الس 

دی. په پوري کې پرساد 

د 900رساشپزانو له لوري 

په 32 کوټو کې چې پدې 

کې له 752دیګ بخارونو 

او له نهو لویو پراخو دیګونو 

څخه کار اخيل. بله خربه یې د 

خوند او مزې ده او د هغې پخول 

د وخت په تېرېدو رسه ال نور غوره 

شوی دی. که چېرته یو څوک د 

پخولو داسې طریقه چې له مخې 

یې نن ورځ د معبد په پخلنځیو کې 

پخول تررسه کیږي، د معبد د خوړو 

خوند ریښتونی ورته والی لري. په 

پخلنځیو کې مهاريت السونه شتون 

لري کوم چې په ټوټه کولو، پوستولو، 

او په سبزیجاتو او حبوباتو کې د 

یوشان مزې او خوند ورکولو کې روزل شويدي. 

د معبدونو د کارپوهانو له لوري بله په زړه پورې 

خربه دا ده چې خواړه په پخيل کې د خوند د زیاتولو 

او چل ورکولو وسیله ده. د بېلګې په توګه، د کادهي 

د خوړو ترشوالی چې د 

راجستان د ناتدوارا په 

سیمه کې د رشیناتجي په 

معبد کې چمتو کیږي د 

نخودو د خمیرې له وجهې 

نه بلکه د مڼې او بیر له کبله 

ده. په اناویل کې تریخ خوند چې 

د کیراال په پادمانابسوامي په معبد 

کې پخیږي د چیيل له کبله نه بلکه 

د مرچو له کبله ده. د ګورو وایور په 

معبد کې د پال پایاسم خواړه چې له 

جاګرۍ رسه یوځای په 800 لیرتو 

شیدو څخه جوړیږي، دودنیونه یې 

د کوپرې د پوستکي د ډېر اور پر 

رسه په لوی زېړ بیلر/چایجوشه کې 

د پخولو له کبله دی. خوږ تور چې 

د رسیناتجي په معبد کې پخیږي 

خپل ښه بوی له کافورو څخه اخيل. پوزوکو چې په 

ګوروویور معبد کې له تورو نخودو/باقولیو، د مالګینې 

ډبرې او توږل شوې کوپرې څخه پخول کیږي، 

خوندوره مزه یې د فوفل د ونې د پاڼو له کبله ده چې 

په امریسرت کې د ګولډن معبد کې د مریدان د ټولنې له لوري د جوړو شوو خوړو د خوړلو پر مهال

په پوري کې پرساد د 
900 سراشپزانو له لوري 
په 32 کوټو کې چې پدې 
کې له 752 دیګ بخارونو 

او له نهو لویو پراخو 
دیګونو کې
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له کلونو راهیسې، په معبدونو/عبادتځایونو کې خوندور او روح-خوښوونکي او ارام کوونکي 
خواړه چمتو کیږي. نن ورځ په پخولو پورې اړونده پنځوونکو نوو ښوونځیو په پام کې نیولو رسه، 

الندې یوې معام ته وګورۍ چې د بوګ په نامه یادیږي. 

ولې په جاګنتپوري کې ساده خیچدي په کور کې له 

جوړې/پخې شوې هغې څخه ډېره روحاين او په زړه 

پورې مزه لري، حتا که چېرته له یو ډول خوراکي توکو 

څخه جوړه/پخه وي؟ په امریسرت کې د ګولډن معبد 

کادپرساد خوړو ته څه شی خوږوالی او نرم ترکیب 

ورکوي چې جوړول یې په کور ګران کار دی؟ خوړو ته 

اړونده د کالوریو ټولو تیوریګانو برعکس، دا څنګه خرب 

ده چې د ویشنو دیو معبد د راج مچوال بهوګ ډېر 

خوږ خوند لري؟ 

هغه څه چې د هند په ډېرو روحاين زیارتونو کې 

د معبدونو د پخلنځیو خواړه له نورو هغو جال کوي 

خپله خوراکي اجزاوې یا توکي ندي، بلکه ډېر نور 

څه دي چې د پخيل په کلامتو ستایل کېدای نيش. د 

یوې تیورۍ له نظره، د پرساد )دیني تحفه( د خوند 

د پخيل په زړه پورې او 
روحاين الرښوونې

لیکواله:  مدولیکا داش
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د راجا او رادا ریډي د نڅا جوړه د اجرااتو پر مهال له خپلو لوڼو بهاونه او یمني رسه. د مخ پاڼه: راجا او رادا د اجرااتو تررسه کولو پرمهال

د نڅا دغې جوړې 
کلونه کلونه هڅې 
وکړې تر څو دوی 
ته په 1970 کال د 

اجراتو موقع په الس 
ورغله

وړاندې يش پوهېدل حیايت او اړین دي. یوڅوک باید د سټیج پر 

حرکاتو پوه وي او دا چې نڅا باید د یوه او ټولو نندارچیانو پام ځان 

ته راواړوي،” هغه زیاتوي، چې، “د نړیوالو سفرونو پر مهال، مونږ 

د درسټیج روښنایي، ستنې ، او د نورو اجراآت له نږدې څارو چې 

له مونږ رسه د خپلې نندارې پر مهال د بدلونونو 

په راوستلو کې مرسته کوي. د یوې پوښتنې په 

ځواب کې دا چې دوی څه يش هڅويل، دواړو 

نږدې یو ځای وویل چې، “زمونږ تل د پراهالدا 

رسما پند او مشوره په یاد ده چې، ‘له هري 

رسچیني څخه د زده کړې لپاره لېوالتیا ولرئ، حتا 

که هغه له خپلو زده کوونکو څخه هم وي’.”

راجا په هندوستان کې د نڅا د راتلونکې په 

اړه خوشبین دی. “تلوسې او لېوالتیاوې بدلون 

کوي. خو بیا هم، کالسیکه نڅا به هیڅکله هم له موډ او فیشن 

څخه و نه غورځيږي. کالسیک هرن د رسو زرو په شان دی، او 

رسه زر خپله ځال او ښایست هیڅکله هم له السه نه ورکوي – د 

هغې ارزښت د وخت په تېرېدو رسه ډېرېږي.”

له دې ټولو رسه رسه، رادا او راجا ته د سپیڅلو انسانانو په 

توګه درناوی شوی دی، او له کالسیزم څخه یې په بې پایه او نه 

ختمېدنکې ډول پیروي کړې ده. راجا وایي، “هرن د سیند په څري 

دی. سمندر ته د زړو اوبو په تلو رسه نوې اوبه راتلل جریان پیدا 

کوي، خو د سیند غاړې/څنډې تل روغې رمټې پاتې 

کیږي. د کالسیکو ادبیاتو کاري چوکاټ او ګرامر 

په پلې کولو کې باید السوهنه ونيش.” 

د بریا رازونه
رادا او راجا خپله بریا “د خدای او ګورو 

مهربانۍ، د نندارچیانو په مالتړ، د کوچیپودي 

د نڅا ذايت ښکال، او د تیلوګو طبیعي فصاحت او 

ښکال د طبیعي کیفیت ته نسبت ورکوي چې یو 

ځل په سهیيل هندوستان کې د کالسیک هرن د بڼو اسايس ژبه 

ګڼل کېده.”

په حقیقت کې، راجا د نندارچیانو د غوښتنې د پوهېدا 

حیرانوونکې وړتیا لري. راجا وایي، “دا چې د نندارچیانو مخکې څه 
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ته ورسېدې چې دوی دواړو په 1970 زېږدیز کال کې ډييل 

تامیل سنګم لپاره خپل هرني اجراآت تررسه کړل. پالزمینه 

راویښه شوه او پام یې ورته راواړاوه. اوس نړۍ نه یواځې دوی 

ته ګوري بلکه شاباسی او ستاینه یې هم کوي. د منتقدینو له 

لوري د بیځایه او پوچې وینا ویل، په نړۍ کې د نندارچیانو 

له لوري د دوی دواړو د دوامداره هرکيل او 

ستاینه، او د سیالو هرنمندانو له لوري ورته 

درناوی کول دوام لري. له دې رسه سم، 

دواړو، ښځې او خاوند، د ناتیا تارانګیني په نوم 

د نڅا د زده کړې انسټیټیوټ تاسیس کړ. 

وروسته له کلونو تېرېدو، د رادا خور، 

کوشالیا )چې وروسته یې له راجا رسه واده 

وکړ( په دې هرن کې ورګډه شوه. وروسته، د 

دوی لورګانې، چې په ترتیب رسه تامیني او بهاوانا نومېدې د 

دغه هرن ډګر ته ورننوتې. ډېر ځله دا پنځه کسان خپل هرن 

په ګډه اجراء/تررسه کوي. 

هرکلی او ستاینه 
د موسیقۍ/نڅا دغې جوړې په هندوستان کې او له 

هندوستان څخه بهر د مختلفو دولتي څېرو او د لوړ 

مقام چارواکو پر وړاندې په مشهورو کنرستونو، په نړیوالو 

میلمستیاوو او د نڅا په انسټټیوټونو کې خپل هرني اجراآت 

تررسه کړي دي. ولسمرشانو، لومړي وزیرانو، پادشاهانو، ملکو 

او د ډول ډول هرني برخو ښوونکو د دوی له اجراآتو څخه 

خوند اخیستی او ستاینه یې کړې ده. په 1974زيږدیز کال 

کې، د فرانسې په اویګنان کې، دوی دومره په دوامداره توګه 

وستایل شول او السونه ورته وپړکول شول چې دوی اړ شول تر 

څو سټیج ته 10 ځله الړ يش او د هغوی د ستاینې تعظیم او 

درناوی وکړي!

د 1998 په ګنګا ماهوتساو کې، په واراناسی کې، د دوی 

دواړو د اجراآتو له پیلېدو رسه باران رشوع شو. راجا سټیج ته 

ور وړاندې شو او له څښنت شیوا څخه یي دعا وغوښته: “که 

چريته زه ستا رښتینی بنده یم، نو هیله ده د باران اوبه خپل 

جاتاجوتم ته وڅڅوه.” چي لدي رسه باران ودرید! کله 

چې هغوی خپل هرني اجراآت پای ته ورسول، نو 

باران بیا په اورېدو پیل وکړ. 

د خپلو دودونو په پام کې نیولو رسه 

سم، دغې جوړې، ښځې او خاوند، په 

دوامداره توګه له ځانه پنځونه کړې 

تر څو د خپلې نڅا هرن په پراخه توګه 

راجا او رادا دواړه 
خپله بریا د خدای 
او د خپلو استاذانو 

مهرباني بولي

خپلو نندارچیانو ته ورسوي. دوی دواړه د کوچیپودی د معیاري 

مضمونونو/ډولونو څخه وړاندې والړل او د تیلوګو او سانسکریټ 

غزلونه یې هم په خپل هرن کې راونغاړل، او په بریالیتوب رسه یې 

له نوې منځپانګې رسه تجربه کړل. د بېلګې په توګه، دوی دواړو 

د سوداما چاریرتا غوندې غزلو کې د هندي بالیټ کوچیپودي 

 APJ نڅا، رسی کریشنا چې د پخواين ولسمرش

عبدالکالم د انګلش شاعرۍ باندې یو پرډکشن 

وو، روی شنکر ناتبهایراوی تارانا، صوفی شاعري، 

د هندي بهاکتی تصنیفات لکه پراپناتی هیر، میرا 

بجن او نور تررسه او اجراء کړيدي. د هغوی بله 

تجربه د هغوی د ناتیم پروډکشن یا انسټیټیوټ 

دی چې د نڅا شپږ ډولونه پکې ښوول کیږي. 
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د کوچیپوډي 

افسانوي 

نڅاګران، راجا 

او رادا ریډي، 

د سټیج پررس د 

اجراتو پر مهال
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د راجا او رادا ریډي د نڅاګرۍ د افسانوي کمپوز، چې د کوچیپودي کالسیکې نڅا رسه ورته 
والی لري، په هندوستان او له هندوستان څخه بهر دغه پخوانی هرني بڼه د ترویج له الرې را 

ژوندئ کړه

د هندي کالسیکې نڅا په نړۍ کې د کوچیبي د اداکاریو 

مشهور او لوړې رتبې له څېرو څخه یوه هم راجا او رادا ریډي 

ده. دغو ژوندیو افسانو د کوچیبي نڅا نړیوالو دریځونو ته په 

وړاندې کولو او نړیوالو فرهنګي چاپیریالونو ته په ښکاره کولو 

رسه اعتبار وموند. 

د نڅا دغه ډول د ستاینې المل د جوړې تر منځ په ټولو 

اړخونو کې د بشپړ مهارت او پوهې لرل دي. د کوچیبي د 

السیا او ټنډاوا مشهورې جنبې/ډولونه چې د 

هرن ډېرې غوره بڼې ګڼل کیږي د هغوی په 

هرني اجراآتو کې په بشپړ برم او شان رسه 

راڅرګندیږي. خو ددې ترشا د عجایبو، د غوره 

وايل نه پای ته رسیدونکي څارنې، او د ګرمتیا 

او محکومیت د ستاینې وړ همت او مېړانې پر 

وړاندې د یوې لویې مبارزې کیسه پرته ده.  

د هرن پر لور سفر
راجا او رادا د متحده اندرا پرادیش په ښارګوټو کې په ترتیب 

رسه په 1943 او 1955 کلونو کې زېږېديل دي. راجا د یوه 

نڅاګر جوړېدو خورا ډېره لېوالتیا درلوده. هغه په خپل ښار 

عادل آباد کې د کوچیبودي باګاواتم له اجراآتو الهام اخیستی 

وو. رادا وروسته له دې چې له راجا رسه واده وکړي او 

حیدرآباد ته یې کډه وکړه د نڅا زده کړې پیل کړې. راجا د 

کوچیبودي استاد چې ویدانتم جګانتا رسما حضور ته الرسسی 

پیدا کړ خو بېرته وګرځول شو او د زده کوونکي په توګه یې له 

دغه جوړه د 
انفرادي برابرښت 
پر سر مشهور دي 
په ځآنګړي ډول 

ددوی د السیه او 
ډنډاوه غني اړخونه

نیولو انکار وشو. رسما وویل چې د راجا “شخصیت د دې ډول 

نڅارګر جوړېدو ته نه وو برابر.” له دې وروسته، راجا د کاتک 

په نڅا کې ډیپلوم واخیست ځکه هغه وخت په حیدرآباد 

پوهنتون کې د کوچیبودي کورس شتون نه درلود. وروسته، 

دواړه، ښځه او خاوند د کوچیبودي نڅا درناوي وړ استاد/

ښوونکي، د ایلورو ویدنتم پراهالدا رسما، رسه اړیکې پیدا کړې 

چې هغه دا وررسه ومنله تر څو دوی ته زده کړه ورکړي. له 

هغه وخته وروسته د ټینګې او دوامدارې روزنې 

دوره او وخت پیل کیږي. 

دا هغه ورځې وې چې په عمومي توګه نڅا 

ته درناوی نه کیده. لکه څنګه چې د ریډی 

ټولنې/سیمې وګړو ځانونه د هرن حامیان ګڼل 

خو که یو کس به د نڅاګر کېدو هیله له ځان 

رسه درلوده نو دا کار به رشم او ننګ بلل 

کیده. د راجا په دې کار باندې یې مور په 

غصه شوه او ټولنیزه راکړه ورکړه وررسه بنده 

شوه او پدې ډول دواړه، ښځه او خاوند، د خپلې سرتې کورنۍ 

له کرکې او نفرت رسه مخ شول. 

خو دوی دواړو یوه بله ننګونې هم ماته کړه. په 1966 

زېږدیز کال کې، وروسته له دې چې دواړو، ښځې او خاوند د 

اندرا پرادیش د دولت له لوري بورس ترالسه کړ نو نوي ډیيل 

ته والړل او دواړو د نڅا هرن )کوریوګرايف( او د نورو هرني 

برخو زده کړې د ښوونکي مایا راو له پالندویۍ رسه پیل کړې. 

دغې جوړې کلونه کلونه هڅه وکړه او دا هڅې هغه وخت مثر 

د نڅا له الرې د 
کیسو پنځونه

لیکواله:  ارونا چنداراجو 
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د ګووا ډېر شمېر 
کلیساګانې د 
څو پېړیو زړې 
کلیساګانې دي 

چې د عیسوي زړه 
راکښونکي هنر کور 

ګڼل کیږي

په پانجي کې د باکره مریم په نظر کلیسا 

لري چې د ګووا بډایه تاریخ پکې ثبت دی، چې د هندوستان د 

لرغون پېژندنې نظرپوښتنې له لوري په 1964جوړ شویدی. د 

سینټ کاترین کلیسا د ASI له لوري ساتل کیږي. څلور کنجه 

څيل/منارونه د درې پوړیزه بهرنۍ منا په اړخ کې واقع ده. په 

لومړیو کې دا یوه خټینه ودانۍ وه چې په 1510 کې د الفانسو 

دی البوکورک له لوري ودانه شوې وه تر څو ښارګوټي ته خپله 

راننوتنه وملانځي. په کال 1534 کې، دا کلیسا د 

رسې خاورې له ډبرو څخه بیاځلې جوړه شوه.

د مېرمن روزري کلیسا د مانویالین په سبک 

جوړه شوېده. داسې ویل کیږي چې کله الفانسو 

دی البوکورک ګووا ونیوه، دا کلیسا د هغه د 

فتحې لپاره د شکرکښلو په توګه ورغول شوه. دا 

کلیسا په مونټ سانتو )مقدسې غونډۍ( باندې 

جوړه شوې. له دې کلیسا 

څخه د ماندووی سیند 

او د ډیوار ټاپو تر سرتګو 

کیږي. کړکۍ یې چت/بام ته نږدې دي 

او ګرد څيل/منارونه لري، او د یوې نظامي 

کال په ډول ښکاري. 

په کلیساګانو کې ښایسته رسامي او 

مجسمې او وررسه بډایه او شتمنې معامرۍ 

طالیي ګووا د ارزښتناک، بې سارې او خزانې 

په نومونو رسه ژوندۍ ساتلې

سینټ پیټر او سینټ پاول مجسمې اېښودل شوېدي. که څه 

هم د کلیسا کار په 1619 کې پای ته ورسېد، خو د عبادت 

لپاره دا کلیسا په 1640 کې وقف او ځانګړې شوه. 

د سینټ کاجیتان کلیسا په روم کې د پیټر کلیسا په 

اصيل ډیزاین باندې رغول شوېده. په کورینتیان/قرنتي سبک 

جوړه شوې دا کلیسا د رسې خاورې له خښتو او د چونې/اهکو 

په وسیله پلسرت شوېده. دوه مستطیل شکله 

څيل/منارونه د کلیسا په دواړو خواوو کې 

قرنتی/کورنتیان پایي لري چې د څلو/ منارونو 

څلورو تاقونو کې د راحبانومجسمې اېښودل 

شوېدي. دا کلیسا شپږ ممربونه لري چې 

مقدسې کورنۍ، زمونږ د دیندارۍ/پرهیزګارۍ 

مېرمن، سینټ کلیر، سینټ جان، سینټ اګنز، 

او سینټ کاجیتان ته هدیه شوېدي. 

د سینټ فرانسیس اف اسیيس کلیسا 

په لومړیو کې یوه کوچنۍ کلیسا وه چې په 

کال 1521زیږدیز کې ورغول شوه او په 1602 کال کې د 

عبادت لپاره ځانګړې شوه. خو د اوسنۍ کلیسا ودانۍ په 

1661زیږدیز کال کې جوړه شوه او د باروک، کورینتیان/

قرنتی، او توسکاين له ګډو عجیبو سینګارونو لرونکې ده. د 

کلیسا هره بهرنۍ منا په اتو اړخیزو څلو/منارو سینګار شوېده. 

په یوه کوچنۍ شیلګۍ/تاخچه کې د مریم مور مجسمه ځای 

پرځای شوېده. وررسه جوخته حجره/د تارکانو خونه یو میوزیم 
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د پام وړ باسیلیکا اف بوم جیسز کلیسا ده چې پکې د سینټ 

فرانسس زاویر مقدسات او مذهبي یادګارونه موجود دي. د ګووا 

د ساتونکي پیر په پام کې نیولو رسه، سینټ فرانسس زاویر د یوه 

عیسوي دارالعلوم/مدرسې په تاسیسولو کې چې سینټ پاول کالج 

په نوم یادېده لومړی شو – دا په اسیا کې د عیسویانو لومړنۍ 

مرکزي اداره وه. یاد پوهنتون/کالج د عیسوي مذهبي تبلیغاتو د 

روزنې لپاره تاسیس شوې وه. 

په ګووا کې ډیری کلیساګانې د اروپایي روحانیونو د کلیساوو 

په شان جوړې شوې دي، چې په هغو کې د تیتاین کلیسا، اګستاین 

کلیسا، د فرانزیسکان او جیسوټس کلیساګانې شاملې دي. دا 

کلیساګانې د ډېرو کلونو راپدېخوا زړې کلیساګانې دي او د 

عیسوي زړه وړونکي هرن کور دی. 

هرن، مجسمې، او نور
د ګووا کلیساګانې د رینیسانس، باروق، ابریان او مانوالین د 

سبکونو د ګډ هرن معامري ده. د ټولو کلیساګانو بهرنۍ منا 

په سپین رنګ سپینه شوېده، خو هره یوه یې خپله بې سارې 

ځانګړتیاوې لري. د یوناين، دوریک، او کورینتیان معامرۍ ته 

منسوبې ستنې/پایې د باسیلیکا اف بوم جیسس کلیسا بهرنۍ منا 

ښکلې/سینګار کړې. د کلیسا چت هم په لوړه کچه سینګار شوی. 

ویل کیږي چې په اسیا کې تر ټولو لویه/ښایسته کلیسا ده چې 

عیسی ته د ډالۍ په توګه وړاندې شوېده. دا کلیسا د ګرانیت 

تورې ډبرې څخه رغول شوېده. داسې ویل کیږي چې د سینټ 

فرانسیس زیارت/قرب د میدیسیس، دریم کاسیمو، او د توسکاين 

د لویو اخري ارشافو له خوا د ډالۍ په توګه ورکړل شوې وه. د 

فلورینټاین مجسمه جوړوونکي، جیوواين بتیستا د زیارت په توږلو 

باندې یوه لسیزه تېره کړه. هغه تابوت چې د هغه الش پکې وو 

له سپینو زرو څخه جوړ شوی وو. وروسته له هغې چې ګووا فتح 

کړيپه زړه پورې دا ده چې، سینټ کاتیدرال لومړی له یوې وړوکې 

کلیسا نه پیل وکړ چې د الفانسو دي البوکورک له امر/حکم الندې 

له خټو او وچو وښو څخه جوړه شوې وه. د رینیسانس د دورې د 

معامرۍ په سبک جوړه شوې کلیسا توسکاين ډوله بهرين اړخونه 

لري، په دروازو کې د کورینتیان/قرنتی ډوله پایې لري او د زینو د 

پوړونو په لرلو رسه چې داخل ته ویستل شوېدي، یو لوړ سټیجلري. 

دا کلیسا توږل شوې پایې او څلور ګوټه ستنې لري. پر څيل/منار 

باندې یو لوی زنګ راځړېدلی دی او د سینهورا ډي اسپیرانکا 

)زمونږ د هیلو مېرمن( انځورونه پکې شتون لري، د تصلیب شوي 

عیسی او سینټ کاترین مجسمې په منځ کې او تر شاوخوا یې د 

چپ لور ته: د بام جیسز په پخوانی بسیلیکه کې د هیله 

د میرمنې ته ډالۍ شوی او سینګار شوې قربانګاه

الندې: د سینټ کرتین کتیډرل دننه برخه، په 

هندوستان کې تر ټولو لویه کلیسا  
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د تارکانو خونه/

حجرې دننه خوا او 

د سینټ فرانسیس 

اف اسیيس کلیسا، 

رومن کاتولیک 

کلیسا: د مخ پاڼه: 

داغ لرونکو ښیښو 

کړکۍ په سینټ 

ګوماروس کلیسا 

کې چې د سینټ 

فرانسیس زاویر او 

مارټیم دی سوزا 

)په هندوستان کې 

د ګووا وايل( ترمنځ 

پیوند انځوروي
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هندوستان ته د پرتګالیانو له رارسېدو رسه چې د 
ګووا ښار معامري بڼه یې تر اغیز الندې راوسته، 

په دې ښار کې یو څوک نيش کولی چې د 
کلیساوو او خانقاګانو د معامرۍ له ذکاوت څخه 

ډک فن له پامه وغورځوي

د بایجاپور سلطنت/پاچاهۍ د ګووا زوړ ښار په 51مه 

پېړۍ کې د ماندووي د سیند پر څنډو باندې د یو بندر 

په توګه آباد کړ. ګووا چې شاوخوا یې منډ/خاکریز نیولی، 

په دې سیمه کې د عادل شاه ماڼۍ او وررسه ځینې 

جوماتونه او معبدونه موجود دي. کله چې د پرتګالیانو 

له لوري په 1510 کال کې دغه سیمه ونیول شوه، د 

پرتګايل هندوستان پالزمېنه وګرځېده او د 16مې او 

18مې پېړۍ پورې د پرتګالیانو پالزمینه وه. دا هغه ځای 

وو چې پرتګالیانو پرې په لویو وچو کې سوداګري کوله. 

خو دغې طاليي سیمې هغه وخت خپل ارزښت له السه 

ورکړ کله چې ددغه ښار خلک مجبور شول چې د مالریا 

او کولرا ساري ناروغیو له کبله دغه سیمه پریږدي. د 

دغو ناروغیو له کبله د وګړو شمېره په 1543 کې له دوه 

لکو څخه په 1775 کال کې تر 1500 پورې راکښته شوه. 

کله چې پالزمینه پانجیم ته )چې د پرتګالیانو په وخت 

کې نووا ګووا وه( ولېږدول شوه، دا ښار د ویال ګووا یا زړې 

ګووا په نامه مشهور شو. نن ورځ، د دې سیمې د غني او 

بډایه تاریخ او معامرۍ له کبله، د دې سیمېپاتې شونې په 

یونیسکو UNESCO کې د نړیوالې میرايث سیمې په نامه 

ګڼل کیږي. 

د کلیساګانو معامري:
د ایالت له مرکز، پنجیم ختیځ ته نږدې 10 کیلو مرته 

لرې، دغه ځای ته له مینې او اشتیاقه د ګووا دورادا 

یا طالیي ګووا په نامه یادیږي. په دې ځای کې د ډول 

ډول عیسوي مذهبي ټولنو لپاره په 16مه او 17مه پېړۍ 

کې کلیساګانې جوړې شوېدي.په دغو کلیساګانو کې 

د يس کاتیدرال کلیسا )د ګووا د سرت پادري ځای(، د 

اسټي فرانسس اف اسیيس کلیسا، د اسټي کاجیټان، د 

اسټی کرتین کوچنۍ کلیسا، د لیډي روزري کلیسا، او 

طالیي/

نیکمرغه ګووا
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له چپ لور څخه ښي لور ته: جمبولینګا معبد, ګالګانات معبد, په پټاډکل کې یو معبد, د کايش ویشویشوارا معبد 

د شیوا او جین 
د ګډ او برابر 

عبادتځای دیني 
زغم او دنیایي کړو 

وړو ښودنه کوي

کاشی ویشویشوارا، مالیکرجونا او همدارنګه د ګاالګناتا 

)د شیوا له بت رسه چې پر شیطان انداکسورا باندې یې 

بری موندلی(او سنګم شیوارا په سیمه کې هغه اسايس 

معبدونه دي چې شیوا یې د معامرۍ په مختلفو 

سبکونو رانغاړلو او یوځای کولو رسه انځور کړی دی. 

کداسیدیشور او جمبولینګا دوه جوړه کوچني معبدونه 

دي. چاندراسیخارا معبد ډېر ظریف او ښکلی دی 

چې هرني معجزه بلل کیږي. د ویروپکشا معبد کې 

د دریمې سرتګې لرونکی څښنت شیوا 

موجود دی– دا د چالوکیان د هرن او 

کلتور شهکار ګڼل کیږي. د معبد د 

ودانۍ په دروازه کې یو لوی ناندی یا 

غویی چې په توره ډبره کې توږل شوی 

دی د ګارډ/ساتونکي په ډول والړ دی. 

تاریخپوهان په سهیل کې د 

چالوکیاس او په شامل کې ګوپتاس د 

معامرۍ د عجایبو د رامنځته کولو لپاره د مشهورو 

کورنیو په توګه پېژندل شوي دي. دا معبدونه او بڼې 

یې د چالوکیان د کورنۍ د بې سارې سبک انځور 

کیسه روایت کوي چې د حاکامنو تر نسلونو او د 

هغوی تر مذهبي مراسمو او عقیدو پورې غځیږي. 

تاریخپوهان وایي چې د چالوکیان حاکامن – چې د 

هرن او معامرۍ لیواله مینان/عاشقان وو –هرنمندان 

یې د نوو سبکونو د تجربه کولو او رامنځته کولو لپاره 

هڅول. دغه ازادي د لوی هرن د رامنځته کېدنې 

المل وګرځېده چې په وسیله یې دغه معبدونه نن 

ورځ د تاریخ د معجزو په توګه تر اوسه والړ دي. پر 

همدې اساس، پټاداکال د ډیکان په سیمه کې د نږدې 

200 کلونو لپاره د تجربې او ازمایش د ځای په توګه 

وګرځېد. دا تجربې د حاکمې کورنۍ سمبولیک الهام 

وو چې نوو هسکو او لوړو ته ورسېد. له ډبرو جوړ 

شوي معبدونه د چالوکیان د زمانې لوی 

سمبولونه ګڼل کیږي. دغو معبدونو 

تهیو نامحدوده کتنه د یو غني او بډایه 

کلتور تلپاتې/تل ژوندۍ کیسې انځوروي 

چې د یوې ډېرې ښکاره کورنۍ له لوري 

ورته وده ورکړل شوې ده. دغې کورنۍ 

تاریخ ته بدلون ورکړ او په راتلونکو کلونو 

کې یې ډېر واکداران/حاکامن تر اغیز 

الندې راوستل. 

پټاداکال، چې د راکتاپوره )سور ښارګوټي( او 

پټادا کیسوالل په نومونو هم مشهور وو د چالوکیان تر 

امپراتورۍ الندېد درناوي هسکې څوکې ته ورسېد. او 

د سلطنتي یادګاري ځای په توګه یې رول ولوباوه. او 

دا د دغو معبدونو بې سارېوالی دی چې د چالوکیان 

امپراتوري یې په دغو ټولو کلونو کې ژوندۍ وساتله. 
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کې د جین عبادتځای هم موجود دی چېشاوخوا یې د 

هندي معامرۍ له ګډو سبکونو جوړ کوچني زیارتونه او 

د مجسمې پایې شته. شپږ معبدونه د سهیيل دراویدین 

سبک رسه جوړ شوي دي، پداسې حال کې چې څلور 

نور یې په شاميل هندوستان کې د متداوله سبکونو 

په ډول جوړ شوي دي. تر ټولو مشهور معبد یې د 

ویروپکشا په نوم یادیږي چېرته چې عبادت کوونکي د 

هېواد له ټولو ځایونو څخه راځي تر څو له څښنت شیوا 

څخه دعاګانې وغواړي. د سنګامیشوارا 

او مالیکارجونا معبدونه هم په یوشان 

سبکونو رسه جوړ شويدي. د تاریخپوه 

نیالکنتا شسرتي له خولې، ویروپکشا 

معبد د یو له دویمي ویکرامادیتیا ملکو 

له خوا جوړ شوی دی. هغه وایي چې 

کارکوونکي له کانچیپورم څخه راوستل 

شوي وو، نو په همدې اساس، د پاالوا د 

وخت له کایالساناتا معبد مستقیم تقلید 

شوی دی. 

د پاپناتا او ګاالګناتا معبدونه د معامرۍ د فن او 

تجربې مخکنۍ هڅې دي چې د هغو په ودانولو کې د 

شاميل او سهیيل هندوستان ګډ الهام څخه پکې کار 

اخیستل شوی دی. تاریخپوه نیالکنتا په خپل کتاب، د 

سهیيل هندوستان تاریخ، کې پر دغه سبک ډېر انتقاد 

3. په پټاداکل 
کې له ډبرو جوړ 
شوي معبدونه د 
چالوکیان د زمانې 

لوی سمبولونه ګڼل 
کیږي

له پټاداکال څخه لیدنه کول
پټاداکال د کارناتاکا په ایالت کې د بادامي او ایهول د معبد ودانیو ته 

نږدې پروت دی. په عادي توګه، یو څوک کولی يش له دغو درېواړو ځایونو 

لیدنه وکړي ځکه ټول یو بل ته نږدې پراته دي او د تاریخ له مخې له یو بل 

رسه تړاو هم لري.

د تګ الر
له  چې  دی،  بیلګام  ډګر  هوایي  نږدې  ټولو  تر  الرې:  له  هوا  د 

ټولو  تر  دی.  پروت  لرې  کیلومرته   180 شاوخوا  څخه  پټاداکال 

او  ممبیی  له  الوتنې  یوځای  دی.  بنګلور  د  ډګر  هوایي  نږدې 

چینایيڅخه ترالسه کېدای يش. 

مستقیم  هیڅ  ته  پټاداکال  الرې:  له  ریلګاډي  د 
چې  ونیسه،  ریلګاډی  ته  بادامي  نشته.  ریلګاډی 
د  دی.  لرې  څخه  پټاداکل  له  مرته  کیلو   22 یواځې 

نور سفر لپاره ټکسیانې شته.
د سړک له الرې: منظم بسونه او ټکسیانې د سیاحت 
بنګلور څخه 500 کیلو  له  ته چلیږي.  دغه ښارګوټي 
مرته لرې او له بیلګام څخه 167 کیلومرته لري دی.

او ګوتنیونه وکړه. هغه وایي، “معبد 90 فوټه اوږد دی 

او د اوږدوايل له اړخه ډېر لنډ دی. او منارونه یې 

په شاميل سبک کې ډېر کوچني او لنډ دي او اناتراال 

)دهلیز( یې ډېر غټ او لوی دی... دا معبد ښایي یو 

له لومړیو هڅو څخه یوه وي تر څو د شاميل او سهیيل 

څېرې په یوه ودانۍ کې راګډ او ونغاړي او ډېر بریالی 

هم نه وو.”

دا معبدونه د چالوکیانو د برم لرونکي حاکمیت 

انعکاس ورکوونکي دي او د دې اهمیت 

اندازه مخکې په سهیيل هندوستان 

کې نه وه لیدل شوې. د شیوا او جین 

د ګډ او برابر عبادتځای دیني زغم او 

دنیایي کړو وړو ښودنه کوي، کوم چې د 

چالوکیان د پاچایانو نښه ګڼل کېده. 

په پټاداکال کې معبدونه د 

چاکلوکیان د ژوند د طریقې د پېچلتیا 

څرګندونه کوي. د ماالپرابها سیند د 

کيل له څنډو په ارامه تیریږي کوم چې د هغه وخت 

خاموشه شاهدي ده چې تیر شوی دی. معبدونه د 

ماهابهارتا، بګاوتا، پنچاتنرتا او د هغه وخت پر مهال د 

معارص ټولنیز ژوند روایتونه انځوروي. 

د معبدونو شمېر د اتساواموريت د زیارت ترڅنګ، 

د څښنت شیوا له مختلفو بڼو رسه پراخ شوی دی. 
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د پټاداکل معبدونه 
د هندوستان له 

شمال څخه نیولې 
تر سهیل پورې د 

معماري سبکونو یو 
لوی ترکیب دی

پټادکال، چې په شاميل کارناتکا کې د ماالپربها سیند 

په غاړه د معبدونو سیمه ګڼل کیږي، د پخوانۍ زمانې 

تاریخي یادګار دی. دا تاریخي یادګار ښکاره دی او په 

ډبرو باندې د ترښځې په وسیله ویستل شوي توږنې د 

معبد د معامرۍ د یوې بې سارې بڼې څرګندونه کوي. 

د UNESCOدا میرايث ځای په بادامي او ایهول 

کې ذکر شويدی. دا دوه نورې نږدې 

تاریخي سیمې دي. پداسې حال کې 

چې بادامي د غارونو د عبادتځایونو په 

درلودلو رسه مشهور دی او ایهول د 

دورګا عبادتځای په توګه، پټاداکال د 

خپلو هغو عبادتځایونو لپاره مشهور دی 

چې د ډیزاین او معامرۍ له اړخه له یو 

بل څخه ډېر توپیر لري. 

د سهیل چالوکیانو په 7مه او امته 

پېړۍ کې په دې سیمه باندې حاکمیت درلود. په 

حقیقت کې، دا زمانه/دوره یوه طالیي دوره ګڼل کېده 

ځکه په دې دوره کې د معامرۍ ځینې په زړه پورې 

معجزې منځ ته راغيل دي. که څه هم دا ودانۍ له 

پېړیو زړې دي، دوی د زړې/پخوانۍ نړۍ ښکال لري 

او په سمه توګه ترې پاملرنه شوې، او د لوی فرهنګي 

توپیر په درلودلو رسه د یوې لویې پادشاهۍ د یوې 

کیسې روایت کوي. د چالوکیانو حاکمیت د اغېزناکې 

ادارې، سوداګریزې راکړې ورکړې او د معامرۍ د بې 

سارې سبک د پراختیا شاهدي راکوي. 

د دي امپراتورۍ شان او شوکت په پټاداکال کې د 

یو شمېر بې سارې عبادتځایونو د یادګارونو په درلودلو 

رسه منعکس شوي دي. دا معبدونه د شاميل او سهیيل 

هندوستان د ګډ سبک ښودنه کوي. دا 

بې سارې والی هغه حقیقت ته منسوب 

کیږي چې هرنمندان او نور کارکوونکي 

د هندوستان له دواړو برخو څخه راغلل. 

د امپراتورۍ پراختیا چې له نارمادا څخه 

کاوري پورې غځېدلې وه خپل توپیر یې 

پدغو عبادتځایونو کې منعکس کړی وو. 

چلوکیانو د اوومې او امتې پېړۍ په منځ 

کې په پټاداکال کې یو شمېر معبدونه 

جوړ کړل. 

دا سیمه د پټاداکالو په نامه هم یادیږي چې معنی 

یې د تاج ایښودلو ځای دی. دا هغه ځای دی چې د 

بادامي چالوکیا پاچایانو ته به تاج ور په رسکېده. دا 

ځای په هغه وخت کې د چالوکیا د کورنۍ فرهنګي 

پالزمینه وه. 

په پټادکال کې 10معبدونهموجود ِد. په دې سیمه 
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د پټادکال د معبدونو ښار د چالوکیان د ګډې معامرۍ د ښکال یوه بېلګه ده چې د شاميل او 
سهیيل هندوستان د ډیزاین د سبکونو غوره اړخونه یې رسه ترکیب او یوځای کړيدي

د ترښځې په وسیله په ډبرو باندې 

د یوې  امپراتورۍ لیکيل آثار
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توګه کارول کېده. په زړه پورې یې ال دا ده، چې داسې 

ادعا کیږي چې د معبد پر رس یو دروند مقناطیس نصب 

شوی او د معبد دوه ډبرې د اوسپنیزو تختو په وسیله 

یوځای شوي. بت د مقناطیسونو د ځای په ځایوايل له 

کبله په هوا کې ګرځېده. ویل کیږي چې د معبد پر رس 

چې کوم مقناطیس نصب شوی وو پهقطب 

مناګانو کې اخالل رامنځ ته کاوه چې په 

پایله کې د کښتۍ د خرابېدو او رغړېدو 

المل کېده. د وخت په تېرېدو رسه دا 

مقناطیس لرې شو. 

د هندوستان د وتيل ملک الشعرا، 

رابیندرانات ټاګور له لوري د معبد 

ښایست او هرني ښکال په غوره توګه بیان 

شوې چې د کونارک په اړه یې داسې لیکيل 

دي: “دلته د ډبرو ژبه د انسان پر ژبه 

برالسې ده.”

دا معبد په غويل باندې د رڼا او سوري آثرات او اغېزې 

تولیدوي او د عمودي پرله پسې خط یوه نښه چې د ریخا 

په نوم یادیږي منځ ته راوړي. د ګاجا-سیمها مفکوره 

دلته په فصیحه او څرګنده توګه مجسمه/انځور شوېده. 

د بېلګې په توګه، د ننوتلو دروازه د دوو لویو زمریانو له 

لوري ساتل کیږي. هر یوې یې جنګي فیل وژلی وي او له 

فیل الندې یو انسان وي. پداسې حال کې چې زمریان د 

ویاړ استازیتوب کوي، فیالن پر شتمنۍ او بډایۍ باندې 

داللت کوي او دواړه په یوځایي توګه پر دنیايي پیاوړتیا 

باندې د روحاين پیاوړتیا د فتحې په ویاړ انسان له منځه 

وړي او پر ناپوهۍ/جهالت باندې د علم د بريد سمبول 

په توګه ګڼل کیږي. 

معبد چې په لومړیو کې د سمندر تر غاړې جوړ 

شوی د خپل تور رنګ له کبله د تورې بتکدې/بتخانې 

په توګه مشهور دی او اودیشا ته د پخوانیو راتلونکو 

ماڼوګانو له لوري د بېړۍ د حرکت/چلولو د نښې په 

سوریانار کویل 
کومباکونم، تامیل نادو

د دراویدین په بڼه جوړ شوی معبد کې، چې له 

میالد څخه پخوا په 1100 کې د لومِئ کوالتونګا 

چوال پاچا له لوري جوړ شوی، د ملر او اتو نورو 

خدایي جسمونو/سټو ملانځنه کیږي. دا معبد د 

عبادت یوه تفصیيل بڼه لري چې له معبد څخه 

د عبادت کوونکو له لوري د نهه ځل طواف په 

کولو رسه عبادت پای ته رسیږي.

د ملر معبد  
مادهیرا، ګوجرات

دا عبادتځای/معبد، چې د سوالنکي د کورنۍ 

د بیمدیو پاچا له لوري له میالد څخه مخکې 

په 1026 کې جوړ شوی، د ودانۍ په مخکې د 

څو اړخیزو انځورونو په لرلو رسه یوه لویه شوبله 

لري. او دا معبد په داسې ډول طرحه شوی دی 

چې د شپې او ورځې د اعتدال پر مهال د سوریا 

په انځور باندې د ملر وړاندې لګیږي. 

د براهمنیادیو معبد 
یوناو، مادیا پرادیش

په دې معبد کې د ملر د خدای بت د خښتو په 

برنډه باندې والړ جوړ شوی چې په تورو تختو باندې 

پوښل شوی دی. یوویشت دري کونجه جوړښتونه 

چې د ملر 21 مرحلو باندې داللت کوي په زیارت 

کې کېندل شوي دي. دا معبد چې جاسنی ته 

نږدې پروت دی له ګوالیور څخه 69 کیلومرته لرې 

د داشیا د پیشواګانو او حاکامنو له لوري ساتل کېده. 
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د کونارک د ملر په 

پخواين معبد کې د 

ګرانیټ مجسمه

اصيل  د  څخه  خدای  ملر  د  معبدونه  هندي  نور 

خدای په توګه ملانځنه کوي.

د داکشینارکا معبد 
ګایا، بهار

د ګرانیت له ډبرې جوړ شوي د ملر د خدای عبادت 

دلته کیږي او د ایراين دود او دستور په ډولیو 

جاکټ، یو مالوستونی او لوړ بوټونه وراغوستل شوي 

دي. په دې معبد کې یوه شوبله شتون لري چې 

مخکنیو اجدادو ته پکې قربانۍ کیږي. اوسنۍ ودانۍ 

یې13 پېړۍ وړاندې د سهیيل هندوستان د امپراتور، 

د وارنګال پراتاپارودرا له لوري جوړه شوې ده. 

د ملر معبد 
سوریا پهاړ، اسام

دا معبد، چې په نسبي توګه عرصي ودانۍ لري، 

د سوریا د 12 انځورونو او وررسه یې د هغه د 

پالر، کاشیاپا د انځور درلودلو رسبیره یوه ګرده 

ډبرینه تخته لري. سوریا پهاړ د لرغونو پاته شونو 

واقعي او رښتونې هرني اثارو ته راجع کیږي او د 

ډبرې داسې انځورونه لري چې په هرني وړتیاوو 

رسه تراشل شويدي. 

د ملر د مارتند معبد 
انانتناګ، کشمیر

دا معبد په 8مه پېړۍ کې جوړ شوی. داسې 

باور کیږي چې د دې معبد ودانۍ د کاراکوتا 

د کورنۍ د اللیتاداتیا موکتاپیدا پاچا له لوري 

بشپړه شوې ده. دا د کشمیرۍ معامرۍ د 

مهارت یوه بېلګه وه. دغه معبد د اسالمي حاکم 

سکندر بتشکن له لوري په 15مه پېړۍ کې 

ویجاړ شو او اوسمهال کنډواله پروت دی. 
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د ملر معبد د کالینګا د معامرۍ لنډه رشحه وړاندې کوي

په معبد کې د خدای/الهه لپاره ویامنا )د معبد 

منځنۍ برخه(، جاګاموهانا، د عبادت ځای، او د 

عبادت کوونکو د عبادت لپاره یو تاالر او همدارنګه د 

نیرتیا-منداپا )د نڅا تاالر( تاالر شتون لري. معبد ته د 

داخلېدو دروازه ختیځ لوري ته پرته ده چې سمندر ته 

مخامخ جوړه شوېده. 

د کونارک معبد د کالینګا د معامرۍ لنډه رشحه 

وړاندې کوي. دا ډول معبد د خپلې بهرنۍ منا په لرلو 

رسه چې په پنځو وړو نقشو باندې ویشل شوی د پنچا-

راتا-دیخادیول په نامه مشهور وي. له هر څه رسه رسه، 

د اوو غربګو اسونو په وسیله کښېدونکي د ملر 

معبدچې د ملر د راختو پر لوري په ختیځ اړخ کې جوړ 

شوی د اونۍ د اوو ورځو سمبول ګڼل کیږي. دولس 

جوړه ارابې د کال د 12 میاشتو ښودنه کوي او د هرې 

ارابې اته میلې د ښځې په یوه ورځ کې په اتو مرحلو 

داللت کوي. 

د کونارک د معبد بې سارې بېلوونکې څېره د دې 

معبد ډیزاین دی چې د شپې او ورځې د برابرۍ د 

وخت پر مهال د ملر په انځور باندې د ملر د وړانګو 

ښودنه کوي. 
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کړی دی او د ملر د خدای د عبادت کولو لپاره ډالۍ 

شوی وو. ملر د روح د ټولیزې نښې، ددې نړۍ د 

پایښت د بنسټیزې وسیلې او ددې نړۍ د رابرسېره 

کېدنې او له منځه تللو/نابودېدلو د دورو د نښې په 

توګه ګڼل کیږي. 

سوریوپانیشد چې د ملر خدای یو مقدس کتاب 

دی د ملر څرنګوايل او د هغه لپاره د عبادت د اهمیت 

په اړه مالومات وړاندې کوي، او پکې راغيل چې، “له 

ملر څخه ټول ژوندي شیان منځته راغيل دي. ملر 

د هغوی ټولو د پاملرنې او ساتنې وسیله ده. دا ټول 

ژوندي موجودات په ملر کې له منځه ځي/له سرتګو 

ورک کیږي....”په دې مقدس کتاب کې ادعا شوې 

چې ملر خالق، ساتونکی او له منځه وړونکی دی. 

د معبد د معامرۍ عظمت
معبد په 12 لویو ارابو باندې د سرتې/لویې بګۍ په ډول 

جوړ شوی چې د اوو غربګو اسونو په وسیله کښول کیږي 

او د اسامن په شاوخوا کې د ملر خدای لېږدوي. دا 

معبد له میالد څخه مخکې نږدې په 1250کې د ګنګا د 

کورنۍ د راجا لنګوال ناراسیمها له لوري جوړ شوی وو. 
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په هندوستان کې د ملر خدای ته ډالۍ شوی یو 

له تر ټولو مهمو معبدونو څخه د کونارک معبد دی 

چې په زړه پورې معامرۍ، نااشنا مجسمو او د منځنۍ 

اودیشا د زړه راښکونکي ټولنیز تاریخ په لرلو رسه د 

ملر ځال او رڼا وړاندې کوي. د 13مې پېړۍ دا معبد 

چې د جاګننات د خدای مسکن/ځای پوري څخه 35 

کیلومرته لرې په کونارک کې پروت دی د هندو مذهب 

د عبادت/زیارت کولو تر ټولو لوی مرکز دی. 

د معبد رسچینه/مبداء
کونارک د سانسکریت له دوه کلمو – کونا او آرک – 

څخه جوړه شوې کلمه ده چې مخکنۍ/لرغونې مانا یې 

په ترتیب رسه کونج او اخري ده او استنباط یې ملر ته 

راجع کیږي. ځینې کارپوهان وایي کله چې ملر ته په 

ارک کشیرتا کې عبادت کېده په همدې ډول د کونارک 

په نامه یاد شو. په افسانې راغيل چې د ګیاسور شیطان 

له وژلو/حاللولو وروسته، څښنت/خدای ویشنو خپل 

ټول اړونده متعلقات د دغې فتحې د ملانځلو لپاره په 

مختلفو سیمو کې پرېښودل. په دغو متعلقاتو کې د 

حلزون صدف په پوري کې، ډیسک په بهوبانیسوار کې، 

د صالحیت او اقتدار نښه په جاجاپور کې، او د اوبو 

نیلوفر په کونارک کې ګډون لري. 

د کونارک معبد د سوریا د عقایدو د لرغوين سیستم 

یوه برخه ده چې د هندوستان په ساره کې یې ظهور 
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د 13مې پېړۍ د کونارک معبد، چې د ملر د خدای د لویې/سرتې بګۍ په توګه 
پېژندل کیږي سوناتا یې په ډبره کې اوس هم ژوندۍ پاتې ده. دا بګۍ 12 جوړه په 
ښایسته توګه سینګار شوې ارابې لري چې د اوو جوړه اسونو په وسیله کښول کیږي

ملر د خدای په 
نامه یوه قصیده

لیکواله:  کي وي پریا
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وسیلې رسه درول شوی دی. دا د کالسیک هندي ډیزاین 

یوه منونه ده چې وروسته په اودیشا او خاجوراهو کې ورته 

پراختیا ورکړل شوه. ځایي میوزیم ماتې شوې مجسمې، 

زېورات، خټین/خاورین لوښي، وسلې او اوزار لري چې په 

پرله پسې کیندنو کې کشف شول. یو له مهمو نندارو څخه 

هم د زمري څېرې کښل شويدي چې یو ځل یې د لویې 

ګنبدې سهیيل دروازې ته نږدې د اشوکا 

پایو درناوی او ملانځنه وکړه. اشوکا دا ډول 

پایې د زیارت او مقدسو/سپېڅلو ځایونو د په 

نښه کولو لپاره جوړې کړې. د ذکر وړ نورې 

نندارې د لویې ګنبدې په دروازو کې زیان 

لیدونکې ساالبهانجیکا دي او د ماتوران له 

رسې شګلنې تیږې څخه جوړې شوې بودایي 

مجسمې دي. 

له سانچي څخه لیدنه ښایي نور بودایي ځایونه لکه 

ساتدارا، بیسنګر، سوناري او اندیر پام هم ځان ته راواړوي. 

په ساتدارا کې د بودایي مذهب ودانۍ د بیس د سیند 

تر غاړې پرته ده چې 14 خانقاوي او د ماوریان د دوري 

34 ګنبدې لري. د سوناري ګنبد چې له سانچي څخه 

6. سوناري یوه بله 
مشهوره خانقاه ده 
چې اته جادویي 

ګنبدې لري

د مخ پاڼه: په تورن دوار یا د ګنبدې په سهیيل دروازو کې توږل شوي معلومات؛ په سانچي کې د سوکالۍ ګنبدې چې د شاه اشوکا لخوا جوړې شوې دي

لس کیلومرته لرې پرته دهله اتو لویو ګنبدو په لرلو رسه 

سیالنیان هک پک پاتې کوي. د ویدیشا سیمه چې مخکې 

د بیسنګر په نامه یادیده له میالد څخه مخکې په دریمه 

پېړۍ کې د اشوکا له لوري اداره او پکې حکمراين کېده. 

د ویدیشا میوزیم د ماوریان له دورې څخه د پارامارا تر 

دورې پورې د اليس صنعت په لرلو رسه د لرغونې نړۍ پر 

لوري یوه کړکۍ ده. اندیر چې له سانچي 

څخه 8 کیلو مرته لري پروت دی، درې 

په غوره ډول ساتل شوي 

ګنبدې لري. 

د سانچي مشهور 

بودایي ودانۍ د هندوستان 

یو له غوره خوندي پاته 

شوو بودایي ځایونو څخه دی. د ماوریان 

د امپراتورۍ پراختیا د بودیزم/بودایي 

مذهب د رابرسېره کېدو المل وګرځېد. دا 

په هندوستان کې لومړی مذهبي دود وو 

چې په خپلو سیمه ییزو مذهبونو یې بریا 

ترالسه کړه. 
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شامل ختیځه برخه کې واقع دی. په کال 1851 کې، په 

دې ځای کې د ګاڼۍ صندوقچې/تابوتونه پیدا شول چې د 

بودا دوو نږدې مریدانو پورې اړونده مقدسات او مذهبي 

آثار پکې وو. په 2ګنبدېکې هم، چي د سانچي د غونډۍ 

په ملن کې پروت دی، مهم مقدسات یا 

مذهبي اثار موجود دي. 

په غوره ډول د ساتل شوو خانقاوو تر 

منځ، ویهارا 45د برج د خونې په ډول بڼه 

لري چې د مرکزي غويل/انګړ په توګه 

کارول کیږي او شاوخوا یې وړې خونې 

جوړې شويدي. دغې خانقا یو ځل د 

عبادتځای برج درلود. د سیند الهه ګنګا او 

یامونا په بهرنۍ برخه کې له ډېرو ښایسته 

مجسمو څخه ګڼل کیږي، پداسې حال کې چې دننه بودا 

د بومي سپارش په بڼه د نیلوفر په ګالنو باندې واکمني 

په سانچي ګنبد کې د معبد کنډواله؛ د مخ پاڼه: په سانچي ګنبد کې د بودها مجسمه

45م ویهارا یوه له 
تر ټولو ښې ساتل 
شوې خانقا څخه 
ده او یو وخت یې 
یو سپیڅلی مینار 

درلود

کوي –د هغه ښی الس د ځمکې الهې ته د غږ کولو لپاره 

ځمکې ته اشاره کوي تر څو د هغه د روشنفکرۍ د شیبو 

په اړه شاهدي ووایي. ویهارا51له نورو شپږو هغو څخه 

په انګړ کې د خانقاوو او د مختلفو خونو په لرلو رسه ډېر 

منظم دی. خانقاوې په یو قطار/لیکه کې 

پرتې جوړې شويدي چې د دهلیز په وسیله 

له یو بل څخه جدا شويدي. 

17ام معبد له مهمو معبدونو څخه 

دی چې په 15مه پېړۍ کې جوړ شویدی 

– دا په هندوستان کې د ودانیزو معبدونو 

پخوانی معبد دی. د ګوپتا د دورې دا 

معبد د تیږو له تختو څخه جوړ شویدی. 

دا معبد یو پراخ او پلن چت لري او په یو 

اړخ کې خالص او پراخ داالن لري چې د زمري په څېرو 

رسه په ښایسته بڼه څلور تراشل شوې/توږل شوو پایو په 
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د سانچي ګنبد؛ د مخ پاڼه: په سانچې کې یوه مجسمه، په سانچي کې بودايي ګنبد او د سانچي معبد منظره

لویه ګنبد په 
خښتو کې د اشوکا 
د دورې پر مهال 
جوړه شوې خو 

اوسنی جوړښت یې 
په 2مې پیړۍ پورې 

تړلی دی

ښودنه کوي او اوسمهال یې د پیروانو له لوري عبادت کیږي. دا 

څرخ د مرګ او بېرته راژوندي کیدنېنه پای ته رسېدونکو دورو 

استازیتوب کوي چې کیدای يش د بودا د ښوونو او تدریسونو له 

لوري وتښتول يش. 

په نور توراناوو کې هم بودا د سمبولونو په وسیله انځور 

شوی دی، لکه د بودي ونه او یا د ګامونو نښې/پاته شونې چې 

د بودا د انځورونو څخه مخکې یې ملانځنه 

کېده. لویدیځه بیا رغول شوې تورانا د جټکا د 

نکلونوژوندۍ بېلګې لري. د بېلګې په توګه، د 

بیزو ګانو پاروونکې ډله د ګانګا سیند له پل څخه 

بلې غاړې ته تیریږي، تر څو له هغوی رسه د 

پوځیانو له یوې ډلې څخه په تښتېدو کې مرسته 

وکړي. دا د بودیستاوا له لور جوړه شوی ده )دا 

یو شخص وو چې د نورو د خاطر لپاره د روښنایي 

السته راوړلو لپاره متعهد وو(. د بودا د ژوند تر 

ټولو ډېره ښودل شوې پېښه د مارا اغوا/پارونه 

وه چې دلته ښودل کیږي. په یوه مشهوره پېښه کې، مارا – په 

بودیزم کې د بدبختۍ، ګناه او ویجاړۍ خدای ګڼل کیږي –

هڅه وکړه تر څو د خپلو لورګانو په وسیله د بودا په بې پردې 

کولو رسه له رښتینې الرې څخه منحرف او واړوي. 

لویدیځه دروازه د بودا څښنت جسم/بڼه ورکول انځوروي. 

شاميل تورانا د قانون په مات شوي څرخ باندې پوښل شوېده 

او دوه درې غاښه نیزه د بودیستانو د تثلیث ښودنه کوي. 

دا ښایي له څلورو توراناوو څخه یو له ښکاره او بشپړ تورانا 

څخه وي. پردې یې د دوو عمودي پایو پر رس جوړې او 

برابرې شويدي چې او پر بودا پورې اړونده د معجزې ښودنه 

کوي، لکه د کافرو د یوې ډلې د اغېزمنولو 

لپاره هوایي ګردشځای/طواف ځای. ختیځه 

تورانا د سانچي تر ټولو په زړه پورې مجسمې 

لري. دا پنځوونکې مجسمې، د سالبهانجیکا 

او یا لرګینه ښکلې نجلۍ دام تر ونې الندې 

موقعیت لري. 

لویه ګنبدهد اشوکا په زمانه کې له خښتو 

جوړه ده، خو  اوسنۍ ودانۍ یې د میالد په 

دویمه پېړۍ کې د جونګا کورنۍ پورې تعلق 

لري. ګنبده )د معبدونو او هدیرې ځای( په 

یو پراخ ځای باندې جوړ شوی او د تیږې په درې طبقه یي 

چرتۍ باندې پوښل شوی دی – او دا درې طبقه یي چرتۍ 

د جنت د دریو لیکو/قطارونو سمبول دی.  په شان او شوکت 

رسه بیا رغول شوې 3 ګنبدې چې د لویې ګنبدې )1ګنبد( په 
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انځور

د بودايي ښار ليدنه
سانچي په مدهیا پرادیش کې یو کوچنی ښار دی چې د آیالت 

مرکز بهوپال څخه شاوخوا 49 کیلومرته لرې دی

د تګ الر
هوايي  بهوج  راجا  د  بهوپال کې  په  له الرې:  هوا  د 
ډګر تر ټولو نږدې دی. له ممبي، حیدرآباد، دهيل، 
ایندور، چینايي او ریپور څخه دوامدار پروازه بهوپال 

ته کیږي. د نور سفر لپاره ټکسیانې پیدا کیږي. 

د ریلګاډي له الرې: ودیشا او بهوپال د ریلګاډي تر 
ټولو نږدې څوکي دي چې له ټولو مهمو ښارونو رسه 

نښلیدلې دي. 

د رسک له الرې: سانچي، د بهوپال ساګر آیالتي لویه 
د  څخه  ښارونو  مهمو  ټولو  له  پرادیش  مدیا  د  الر، 

رسک له الرې ښه تړلې ده.

Snapshots_Pashto.indd   59 14/08/16   5:29 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 5 جواليي - آګست 2016   7

له رس څخه تر پای پورې: په سانچي کې له شکلونو رسه ښکلی کړی شوی ستون او د سرتې بودايي ګنبدې د دروازې بیالبیل معلومات

توږل شوو کټارو قطارونو تر څنګ د طواف الرې، 

چې د لرګینو کټارو په شان ښکاریږي، د سهیيل تورانا 

څخه پیلیږي او د اشوکا د لومړۍ ډبرینې پایې بیخ رسه 

موقعیت لري، دا راپه زړه کوي چې دا مرکزي دخويل 

دروازه وه. د سهیيل تورانا یو له ځانګړتیاوو څخه هغه تکیه 

ده چې د بودا د سمبول په توګه دقانون د بنسټ/څرخ 

تختو باندې د بودا، او د بودا د کلمې په خپرولو کېد 

اشوکا د امپرتورۍ رول او د جټاکا د نکلونو او کیسو انځور 

کاږي. په ډراماټیک ډول، بډایه مجسمې د بودا د زوکړې 

انځور وړاندې کوي. توږنې د دودونو، د ژوند د طریقو، او 

د هغه وخت ثبت شووودانیو په توګه ډېرې ارزښتناکې 

ګڼل کیږي. 
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انځور

مخکنیو روغو پاتې شوو ودانیو څخه ګڼل کیږي. 

د سانچي ځانګړتیا له تیږو څلور توراناوې )سینګار 

شوې دروازې( دي چې له میالد څخه مخکې په لومړۍ 

پېړۍ کې له داسې زړه راکښونکو مجسمو رسه یوځای 

جوړې شوېدي چې له ډبرو پرته د عاج او لرګیو د توږلو 

یادګار ګڼل کیږي. ځینې لرغون پوهان باور لري توږنې د 

عاج د کسبکارانو/هرنمندانو اثار او کارونه دي. د هرې 

تورانا )ښکلې/سینګار شوې دروازه( ودانۍ دوه پایې لري 

چې د دریو یو پر بل کې د تیرو شوو سیخونو یا پلنو ډبرو 

په وسیله یوځای شوېدي. د تورانا د پایو او په یو پر بل کې 

د تیرو شوو سیخونو داسې ډېر کم ځای لیدل کیږي چې 

ظریفې څېرې دې پکې نه وي رسم شوې. د تکیو ځینو 
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د سانچي غونډۍ د بودایي ځایونو یو له ښایسته، په غوره 

توګه ساتل شوې، او تر ټولو پراخ او ارتو ځایونو څخه ګڼل 

کیږي. په دیوال احاطه شوی کال چې لویو هدیرو او څلورو 

زړه راکښونکو سینګار شوو دروازو څخه جوړه شوېده له 

امپراتور اشوکا څخه رسچینه اخيل چې د هغه ښځه له 

ویدیشا څخه وه. دا ښار سانچي ته نږدې د مادیا پرادیش 

په ایالت کې پروت ښار دی. 

سانچي د پرله پسې کورنیو تر واک الندې پراختیا 

ومونده او تر 14مې پېړۍ پورې د سوداګرو د راکړې 

ورکړې له کبله یې وده وکړه. په همدې ډول، لویه 

ګنبده، ویجاړ شوي معبدونه او خانقاوې په یوځایي ډول 

له میالد څخه زر کاله پخوا د اشوکا د واکمنۍ څخه تر 

14مې زیږدیزې پېړۍ پورې د بودایي هرن او معامرۍ د 

پرمختګ ځیرکتیا او بصیرت تر سرتګو کوي. دا سیمه 

د جرنال ټیلور له لوري په کال 1818 کې کشف شوه. 

د UNESCO له لوري د نړیوال میرايث ځای په توګه، 

په سانچي کې لویه ګنبده د هندوستان د یو له تر ټولو 

په سانچي کې د سرت ګنبد 

لرغونیبوداييڅلی
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انځور

 په سانچي کې څيل لرونکي هدیرې، خانقاوې او معبدونه د بودایي په زړه 
پورې او زړه راکښونکي هرن او معامرۍ د تارخي پېښو رشحه وړاندې کوي

د سانچي 
بودایي میراث

لیکواله:  انیل مولچنداين
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 د حقایقو پاڼه

د ډیکان، ویجۍ نګر، مراټا او حتی د 
اروپايي سبک تر اغیزې الندې د تانجوري 
رسامۍ د عقیدوي تالیف یوه ښکلې منونه 

ده. که څه هم دوی عمدتاً د هندوانو 
خدایان او الهه انځور کړي دي یا د هندو 

پوراناز تر اغیزې الندې دي، خو داسې 
بیلګه هم شته چیرته چې نور مذهبي او 

غیرمذهبي مسایل انځور شوي دي. 

نورو پېښو کې د بختورو او نیکمرغو ډالیو د غوراوي 

په توګه ګڼل کېدل. که څه دا رسامۍ د عبادت لپاره 

کارول کېدلې، دغو رسامیو اوس مهال د خونو په 

 رسامۍ او په دفرتونو کې هم د کارونې ځای 

پیدا کړی دی. 

که څه هم د لرګي ډول یې بدلون موندلی، 

مصنوعي رنګونواو رسیښونو د طبیعي مرنالونو او 

رنګونو ځای نیولی دی. د قیمتیو غمیو ځای اوسمهال 

نیمه قیمتي/ارزښت لرونکو ډبرو او ښیښه یي دانو 

نیولی دی. د تانجور هره رسامي چې مخې ته راځي په 

احتیاط رسه د اليس صنعت د کارونې او جزیاتو ته د 

پام اړونې ښودنه کوي. 

د هندوستان دولت هم د دغه هرن د بیا راژوندي 

کولو او پایښت ورکولو لپاره پرمختليل اقداماتو باندې 

الس پورې کړی دی. منظم روزنیز 

ورکشاپونه، کمپونه، او نندارتونونه په 

هندي ښکالپالنه/پوهنه کې د بهېدونکي 

زوړ اليس صنعت/مهارت د بیا رابرسېره 

کولو لپاره تررسه کړیدي. د هرن د ټولو 

پاییدونکو بڼو په څېر، د تانجور رسامي 

هم په خپله اصيل مانا رسه پراختیا مومي 

او په پرله پسې ډول نوې بڼې ځانته غوره 

کوي ځکه اوسمهال د نوي او مډرن عرص 

غوښتنې په بې سارې توګه په بدلېدو دي.
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هرن

د تانجوري رسامۍ 
انډو اروپايي سبک 
د رسامۍ ښوونځي 

په نوم پیژندل 
کیده

شیانو څخه لوی وي او د سینګار په منځنۍ برخه 

کې ایښودل کیږي. سیوری ورکونه په کمه اندازه 

کارول کیږي تر څو مخیزو برخو ته عمق او ژورتیا 

وروبخښي، پداسې حال کې چې د انځور پاتې برخه 

په پلنو او ډکو رنګو رسه رسامي کیږي. ځینې وخت 

هرنمندان خپلې رسامۍ د رنګونو په ځالدارو لیکو/

تارونو او ښایسته اشو رسه ښایسته کوي چې د هغوی 

د هرني کار ټولیزه شان او شوکت 

پکې پیاوړی کوي. 

په لرغونو زمانو کې، مواد/موضوع 

او تخنیک به په انځورکښنه کې به 

د سپېڅلې هڅې په توګه ګڼل کېده. 

دغې پروسې د دیني درناوي یوه 

جادویي وړانګه درلوده چې دغه هرن 

رسه یې اتصال پیداکاوه او ښايي همدا 

دلیل وي چې ډېر شمېر هرنمندان په خاکسارانه 

توګه خوښوي تر څو بې نومه او له نورې نړۍ څخه 

نامالومه پاتې يش. 

د راج یوه یادونه
د تانجور د رسامۍ یو اندو-اروپایي سبک هم منځ ته 

راغی، کله چې ډېر شمېر اروپایان د هغو هرنمندانو 

حامیان وګرځېدل چې د هرن دغه برخه یې خپل 

مسلک ګرځېدلی وو. په لومړي ځل باندې د غرب 

پر احساساتو باندې دا رسامي وتوږل شوه. د رسامۍ 

دا ډول بڼه په ټولیزه توګه د رسامۍ 

ښوونځي ته راجع کیږي چې په یوځایي 

ډول به د رسوزرو او غمیو سینګار پکې 

کارول کېده. د بریتانیا میوزیم او د 

ویکتوریا او الربت میوزیمونه د دغو 

رسامیو چې رسچینه یې د بریتانیا دور او 

زمانې ته رسیږي کوربانه دي. 

اوسمهال د هرن اهمیت
په اوس وخت کې، د هرن د دې بڼې له اهمیت څخه 

ډېر شمېر وګړي خرب ندي. د پیړیو په تېرېدو رسه، د 

تانجور رسامۍ په میلمستیاوو کې او د جنويب هند په 
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د تانجور رسامۍ 
د خپلو حامیانو 
انفرادي غوراوي 
مشابهت او ورته 

والی زیږوي

د تانجور ماڼۍ په مراټا دربار تاالر کې دیوايل نقايش

هرنمند باید د نقاشۍ یوه پرده د لرګي په یوه ښوی/

هواره تخته باندې رسیښ کړي. د چینې د خاورې 

یو پوښ د تختې پر سطحه باندې برش کیږي تر څو 

د نقاشۍ پرده په ورته ډول برابره او چمتو کړي او 

د لیدنې ځانګړی عمق ورپه برخه کړي. کله چې 

رسیښ شوي شیان وچ يش، رسام/نقاش د ټاکل شوو 

څېرو شکل بندي رسموي، او هغه برخې 

سینګاروي چې د شاهي تخت، ګاڼې، او 

په نیمه قیمتي ډبرو باندې په سپېڅلو 

څېرو باندې د نورې سینګارتیا ښودنه 

کوي. کله چې سینګارتیا په بشپړ ډول 

وچ يش، نو رنګ کارول کیږي. 

که څه هم په طبیعي ډول ترالسه 

شوي رنګونه د کیمیاوي رنګونو له لوري 

یې اهمیت کم شوي، خو رسم کښونکي اوس هم دودیز 

رنګونه او طبیعي عنارص کاروي. د تانجور د رسامۍ 

د بڼې یوه ځانګړتیا په نادره توګه د اصيل ماده/

شيانځورول دي چې په غیرمتناسب ډول له شاوخوا 

حامیان ډېر کله د هندي خدایانو او الهو غټ انځورونه 

په ډېرو بدين پېچلو بڼو رسموي او د هغوی مخونه 

په زړه پورو بادامي شکله سرتګو باندې. دا څېرې/

انځورونه په ښایسته ډول ګلدوزي شوو پردو او یا په 

پیچيل ډول طرحه شوو طاقونو باندې پوښل کېدلې. 

ځانګړی پام د ټوکر هغې برخې ته کېده، چې د الهو 

پراخو جامو انځور یې وړاندې کاوه. د 

رسوزرو پریامنه کارونه او ځالنده غمیو 

دغو رسامیو/نقاشیو ته یوه زړه وړونکې 

ځال وربخښله، چې ډېر په سرتاتیژیک 

ډول به ټوکر کې نصبېدل تر څو د ماڼیو 

او معبدونو مبهمو کونجونو ته رڼا او ځال 

ورکړي. 

د کامل/مهارت السته راوړل
د تانجور د سبک د رسامۍ اخري تولید په ډېر احتیاط 

رسه د مختلفو تفصیيل اقداماتو له اخیستو وروسته 

ترالسه شو. د هرن دغه ډول بڼې د پیل لپاره، یو 
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په طبیعي ډول د 
ترالسه شوو رنګونو 
اهمیتد کیمیاوي 
رنګونو له لوري کم 

شوی دی

دا هر څه له کوم ځای څخه پیل شول؟ 
د چوال کورنۍ د واکمنۍ پر مهال له دغې مفکورې 

وروسته، د تانجور د رسامۍ کاروبار د تانجاوور نایک 

خوندي او وساتل شو، تر هغه وخته پورې چې ماراتا 

هغوی ته ماتې ورکړه او ځمکې یې ترې فتح کړې. 

هرنمندان، چې په اندرا پردیش کې د تیلوګو ژبې 

ویونکي راجو او نایدو ټولنو له هغوی 

څخه هرکلی وکړ، په ډېر شمېر یې تامیل 

نادو ته پر کډوالۍ پیل وکړ. کله چې 

تانجاوور نایک چې له هرنونو او افسانوي 

ښکالوو رسه یې ډېره لېوالتیا لرله قدرت 

ته ورسېد. د تانجور د رسامۍ د یوه 

پراخه د نندارو کړنالره د دغو رسامانو 

له لوري جوړه شوه چې په ذهن کې د 

شاهي حامیانو د لومړیتوبونو، غوراویو او شتمنیو په 

ساتلو رسه دا هرن منځته راووړ. د رسامۍ دا ډول 

سبک د خپلو حامیانو انفرادي غوراوي مشابهت 

او ورته والی وزېږاوه او وروسته له دې چې په خپل 

 تانجور په یوه معبد کې د راجا توکوجي رسامي؛ ښي لور ته: په 1798º کال کې په آس سپور راجا رسفوجي د رسي براهادیسوارر د معبد په ماڼۍ کې د مراټا رسامي

معارص ډول په خواصو او رشایطو کې چې د ماراتا 

اغېزه په کې په ژوره توګه تر سرتګو کیږي بدلون رايش 

په دوامداره توګه یې پراختیا مونده. 

د دې هرن ترکیبي اجزاوې/عنارص
د رسامۍ دا تفصیيل بڼه چې په مسلکي ډول 

څرګندوي، چې د روښانه رنګونو تخته، د 

رسوزرو د فلرت تحته، غمي، ملغلرې او د 

ښیښو ټوټې پکې د هرن د انځورولو لپاره 

پکې کارول کیږي، د لیدونکي سرتګې د 

نازکو پر سرتګو راتلونکو اهتزازونو باندې 

برېښوي. اوس وخت کې دا رسامي د 

نقاشۍ په پرده باندې تررسه کیږي. د 

تانجور رسامي/نقايش په غیر معمويل 

سطحو، لکه لرګي، ښیښه، ډبره، او ځینې وخت د 

پیل یا نورو حیواناتو په غاښونو باندې د یوې وسیلې 

په توګه پر کارونې مشهور دی. د دې هرن بعدونه د 

دې هرن د حامیانو پر غوراویو پورې تړاو لري چې دا 
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د جنويب هند کالسیکه رسامي، تانجور د رسامۍ یو له 

هغو لرغونو هرني بڼو څخه ده چې خپل نوم یې په سهیيل 

هندوستان ایالت تامیل نادو کې له اړونده ښار څخه 

اخیستی دی. د تنجاوور ښار چې مخکې په تانجور مشهور 

وو د هرن، اليس صنایعو او معامرۍ او د رسامۍ د سبک له 

کبله مشهوره سیمه ده چې په سیمه کې یې ساری نه لیدل 

کیږي. 

د هرن په دې سبک کې د مذهبي موضوعګانو څخه په 

کار اخیستنې د بې سارې ظرافت رسه رسامي شوې او د 

هندوستان دودیز اليس صنعت بې سارې اهمیت انځوروي 

چې پرته له کوت/درز څخه نایاب فلزات او قیمتي غمي  د 

خپلو پیچلو لیکو په درزونو/قاتونو کې رانغاړي. د تانجور 

رسامۍ چې منشا یې 16مې پېړۍ ته ورګرځي، د هرن د 

تاریخ د هرني ساتونکي په توګه رول لري، لکه څنګه چې دا 

هرن د خپلو حامیانو له لوري د درې نیمو پیړیو راهیسې په 

هرني بڼې باندې د دوامداره اغیزو ښودنه کوي. 

د تانجور دودیزې رسامۍ یواځې شاهي متعلقات 
ندي، دوی د امید بخښونکې راتلونکې لپاره د تېر 

رنګین الرښودونه دي

لیکواله:  پریرونا باس

د نقاشۍ
لرغونې خزانه
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پنجاب چې د پنبې 
د کرهڼې مشهور 

ځای دی، د خادار 
د تولید لپاره یو 

مناسب او پرځای 
غوراوی وو

لیکې په ځنډ او وقفه یي ډول د ټوکر پر مخ تیت او ویشل 

کیږي. په مهارت رسه د پینه یي بخیو کارولو رسه، ډېر شمېر 

پیچيل نقشونه په افقي، عمودي او مربع/څلور ضلعي شکل 

بخیو رسه منځ ته راځي/جوړیږي. 

په روهتاک کې د نساجۍ/ټوکر ډیزایرن حاجیت کاور 

وایي، “د پولکاري یوه ځانګړتیا دا ده چې ټوکر په خپله د 

داخيل سینګار په توګه په هنديس ډول کارول کیږي. لوی 

نښانونه او معینونه/لوزي ډوله شکلونه یواځې لیکې ندي 

چې بخۍ کیږي، بلکې د رنګونو یوځای شوي ترکیبونه ترې 

جوړیږي. دا کار د تارونو په حسابولو کې له بشپړ دقیقوايل 

رسه السته راځي. هر څومره چې بخۍ نرۍ 

وي، په هامغه اندازه ټوکر ښایسته ښکاري،” 

نسواري، زنګ ډوله سور او نیيل رنګونه د منت 

لپاره غوره انتخابونه دي. بخۍ په طالیي زېړ، 

سپینو او شین رنګونو باندې وهل کیږي. 

تنوع
په پولکاري کې د باغ یا ګارډن سبکونو مختلف 

ډولونه دي. ځینې باغ پولکاریانې د شالیامر، 

چاند، چاوراسیا، سرتنګا )اووه رنګه(، پچرنګا )پنځه رنګه(، او 

یا د باون په نامه یادیږي چې په ګلدوزۍ رسه ټوکر پکې په 

52 بکسونو ویشل کیږي. باغونه د هغوی د کارونې او د هغو 

نقشونو له مخې چې پر هغوی باندې ګلدوزي شوي وي نومول 

کیږي. واري-دا-باغ نوي کور ته د ناوې له راتګ رسه هغې ته 

د خرسخیلو له خوا ورکول کیږي. 

ډېر شمېر نقشونه چې په ګلدوزۍ/خامک دوزۍ کې 

کارول کیږي غنمو او اوربشو د ډنډرو پر بنسټ چې په ټول 

پنجاب کې کرل کیږي کارول کیږي. کله چې د ښیښو ټوټې 

په پولکاري کې بخۍ کیږي، هغې ډول ته یې شیشدار/ښیښه 

لرونکې پولکاري وايي. د پولکارۍ بل ډول، چې ځانته خپل 

نقشونه لري، د درشن دوار په نوم یادیږي. په دې ډول پولکاري 

په ټوکر باندې یوه دروازه ګلدوزي کیږي او په عبادتځایونو او 

ګوردوارو )د سیکانو عبادتځای( کې ډالۍ کیږي. د پولکارۍ په 

نورو ډولونو کې تیرما پولکاري شامله ده چې د سپېڅلتیا سمبول 

دی ځکه د سپین ټوکر پکې استفاده کیږي. په ساینچي پولکاري 

کې، نقشونه د انساين څېرو، حیواناتو او مرغانو د څېرو په 

کارونې رسه د پنجاب کلیوايل ژوند انځوریږي. 

د فیشن بیا راژوندی کېدل
د پولکارۍ د جوړونې هرن او اليس صنعت 

په 1947 کې د هندوستان له ویش وروسته نږدې 

له منځه تللی. د اليس کار رسه کمه لېوالتیا، 

ګټه، السته راوړنه او صنعتي کېدل د دې هرن 

د ځوړ نور عوامل دي. په هر حال، په اوسني 

وخت کې کلیوايل ګلدوزۍ/خامکدوزۍ د 

فیشن نړیوال منظر بېرته راژوندی کړ. هندي 

وتلو ډيزایرنانو لکه ریتو بیري او منیش ملهوترا 

خپل اليس صنعت په خپله پنځونه او خالقیت رسه کاروه. په 

اوسني وخت کې، یو شمېر غیر دولتي سازمانونه هڅه کوي 

تر څو دا کلیوايل هرن ژوندی وسايت. په حقیقت کې، د یوې 

پولکارۍ د جوړولو طریقه اوس د اليس کار پر ځای له ماشین 

څخه په کار اخیستنې بدله شوې ده. بیا هم، خو په هندوستان 

او له دغه هېواده بهر د دودیزې پولکارۍ لپاره په تقاضا کې د 

پام وړ ډېروالی د هندي فولکلوريک ګلدوزۍ/خامک دوزۍ د 

محبوبیت/شهرت، نه ختمېدونکې غوښتنې، او بې ساریتوب یوه 

نښه ګڼل کیږي. 

یوه رنګینه چرتۍ، یوه اليس بکسه، یوه بټوه، 

او منګول د پولکارۍ د دودیزې ګلدوزۍ/

خامکدوزۍ ښودنه کوي
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د پولکارۍ 
ګلدوزي/

خامکدوزي د 
باغونو ډېر ډولونه 
لري او هر یو ېې 
په خپل ځای د 
نندارې وړ وي

د پولکارۍ په اليس صنعت رسه د بالښت د پوښ، جاکټ، د غاړې 

دسامل، او بکسې په شان مختلف جوړ شوي شیان

په زړه پورې حقایق

په پنجاب کې ښځو د پولکارۍ دودیزه هرن ندی ثبت کړی 

او په لیکيل بڼه منځ ته ندی راغلی. دا یو داسې مهارت وو 

چې له یوه نسل څخه بل ته لېږدول شوی. د پولکارۍ هرن د 

لیکو، رنګونو او د بخیو د اوږدوايل د مهارتونو په کارولو کې 

نغښتی دی. هر څومره چې بخۍ لنډه او کوچنۍ وي، په 

هامغه اندازه ټوکر هم ښایسته وي.

خپله لیکنه، هیر رانجا، کې د هیر د ناوې د جامو په اړه تفصیل 

ورکړی وو. د پنجاب مشهورې هرنمندې، امریتا شیرګیل په 

خپله رسامۍ کې پولکاري هرن او فولکلور ته تلپاتې شهرت او 

ژوند وروبخښه. پدې رسامۍ کې یوه ښځه د پنجايب نجونو په 

منځ کې ناسته وي او د اليس صنایع له هرن څخه جوړه شوې 

جامه یې اغوستې وي. افسانې کاږي چې پولکاري له ایران څخه 

هندوستان ته راغلې چېرته چې دې هرن ته ګلکاري ویل کېدل 

چې په الس د ګالنو د جوړولو په مانا دی. 

معموالً، ګلدوزي شوی شال/ټیکری او 

غاګرونه د شخيص کارونې لپاره د یوې کورنۍ له 

لوري جوړ شول او یوه داسې پولکاري یې بشپړه 

کړه چې د یوې ناواده شوې نجلۍ د ښځې کېدو 

لپاره یې یو مهم ګام مخکې واخیست. لکه څنګه 

چې پولکاري د نجلۍ د ناوې کېدو د جامو له 

برخې څخه وه، هغې په خپله له وړکوايل څخه 

په هغې جامې باندې کار پیل کاوه. په حقیقت 

کې، د ناوې د جامې په جوړولو کې د مهارتونو 

درلودل د یوې ناوې په توګه د هغې په وړتیا 

کې ورګډېدل. په تېرو زمانو کې، د یوې نجلۍ په زېږېدو رسه، 

میندو او نیاګانو به د پولکاري په جوړولو باندې کار پیلوو، تر 

څو یې نجلۍ ته د یوې ډالۍ په توګه د هغې د ودېدو پر مهال 

ورکړي. پالر او مور به د باغ پولکاري رسه چې له ډېرو قیمتي او 

ارزښتناکو پولکاریو/جامو څخه ګڼل کېدل د واده په جوړه کې 

د 11 او 101 په شمېر پولکاریانې ورکولې. بډایو او مشهورو 

کورنیو به ځینې وخت مسلکي خامک ګنډونکي/ګلدوزیان د 

باغ پولکارۍ جوړولو لپاره ګامرل چې د پولکارۍ/جامې ټوله 

سطحه به د یو له بل رسه له تړل شوو/نښلول شوو لیکو رسه 

پسولل او سینګار کېدله. 

طریقه
نن ورځ، پولکاري په کاټن، سوچه وریښمین ټوکر، جیورګیت 

او ورېښمینو ټوکرانو باندې تررسه کیږي. خو 

په تېر کې، ساده پنبه یي ټوکر او یا خادار 

کارول کېدل. تارونه به په الس باندې اوبدل 

کېدل او په طبیعي رنګونو به رنګېدل. پنجاب 

چې د پنبې په کرهڼه باندې مشهور دی، په 

محيل ډول د خادار د تولید لپاره یوه مناسبه 

سیمه وه. په دوامداره توګه په یوه ځای کې د 

پولکاري د 50 ډوله بخیو/خامک څخه یواځې 

یوڅو یې راپاتې دي. اوس وخت کې بخۍ په 

ورېښمینو تارونو باندې تررسه کیږي. د پنبې 

او وړین تارونه ځینې وخت کارول کیږي. په زېږه پنبه یي 

ټوکر په غلط اړخ باندې د اوږدو او لنډو پینو د بخیو کارولو 

رسه، ډول ډول بڼې، شکلونه، او ډیزاینونه منځته راغلل. ځینې 

نورې بخۍ لکه د ماهي د هډوکو په څېر، د بټنې د سوري 

په ډول بخۍ مخکې کارول کېدلې. په دودیزه پولکارۍ کې، 
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هرن

دپولکاري فولکلوري هرن، چې د پنجاب دود او دستور 
متثیلوي اوسمهال یې بیاځلې خپل شهرت په نړیواله کچه 

ترالسه کړی دی

ګڼل کیږي. د پنجاب ښځې تر اوسه د پولکاري په هرن رسه 

د اودنیس او چونریو )د رس پوښلو لپاره شالونه/ټیکري( او یا 

غګراګان ګلدوزي یا خامک دوزي کوي. 

مفکوره/منځته راتګ
د پولکاري کلمه په لومړي ځل په 18مه پېړۍ کې د پنجاب 

په ادبیاتو کې راڅرګنده شوه، کله چې شاعر وارث شاه په 

که چېرته کوم شی فولکلور رنګین، جغرافیایي او دودیز 

اهمیت ولري، نو پولکاري – د پنجاب د ښکال او ښایست 

لرونکې اليس ګلدوزۍ/خامک به یو له هغو څخه وي. په اصل 

کې د ګالنو د کار اهمیت په پام کې نیولو رسه، پولکاري له 

پیړیو راهیسې د پنجاب له وګړو او کلتور رسه ورته والی لري. 

په حقیقت کې، پولکاري د هندوستان په شاميل ایالت کې 

د دیني، زوکړې او ودونو د مراسمو یو له مهمو برخې څخه 

د ژوند لړۍ

لیکواله:   شالیني میرتا
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موخې درلودې: د هایپرسونیک پروازونو د ایرو ترمو 

ډینامیک خصوصیت امتحانول؛ د هایپرسونیک 

وسایطو د خپلواکه ماموریت مدیریت امتحانول؛ 

او د وسایطو لپاره د ټکنالوژۍ د اړیکې بیاننوتنې 

امتحانول. دغه ټولې موخې ترالسه شوې. ددغه 

امتحان پر مهال، ISRO د الرښوونې او الرې موندنې 

تخنیکونه هم امتحان کړل او هغه 

معلومات یې ترالسه کړل چې له دوی 

رسه د راتلونکو ماموریتونو په طرحه 

کولو کې مرسته کوالی يش. 

له ISRO څخه مته کیږي چې 

ددغې نظریې د رښتیني کولو لپاره په 

سیستامتیکو الرو الر يش. مته کیږي 

چې په راتلونکو کلونو کې د LEX )د ناستې تجربه(، 

REX )د بیرته پرواز تجربه( او SPEX )د سکریم 

جیټ حرکت تجربه( تررسه کړي. همدارنګه، اړتیا 

ده چې په بل موقعیت کې د تیاريس رن وۍ تر 

څنګ جال رن وۍ جوړه کړي. 

د عمليايت RLV رامنځته کول ښايي یوه لسیزه 

د PSLV په ډیرو 
ماموریتونو سره د 

سپوږمکۍ د توغولو 
تکرار زیاتیدلی شي

RLV-TD د توغونې سیمې ته د لیږد پر مهال

ډاکټر اجۍ لیيل د نوي دهيل د دفاعي زده کړو او څیړنو انسټټیوټ )IDSA( کې لوړپوړی همکار دی

وخت ونیيس. پوښتنه دا ده، چې آیا هند ددومره 

صرب زغم لري؟ نن ورځ، د فضا شخيص کول په لویه 

کچه روان دي. څو شخيص لوبغاړي دي چې د ناسا 

او د اروپا فضايي سازمان په څیر د سازمانونو مالتړ 

وررسه دی او د فضا په سکتور کې په ګړندیتوب رسه 

الر جوړوي. 

د سپوږمکیو زیاتولو لپاره په 

نړیوالې تقاضا رسه ISRO د پام وړ 

پرمختګ کړی دی او د بیالبیلو 

هیوادونو لپاره یې په سوداګریزه 

توګه 74 سپوږمکۍ توغولې 

دي. اوس مهال، هند د قطبي 

 )PSLV( سپوږمکۍ د توغونې وسایط

ماموریتونو په تررسه کولو رسه د توغونې د تکرار د 

 RLV زیاتولو وړاندیز کوي. لومړی مهمه ده چې د

ټکنالوژي ولرو. ددغې موخې لپاره، حکومت ته اړتیا 

ده چې د ISRO بودجه لوړه کړي او اداره باید له 

نړیوال همکارانو څخه همکاري وغواړي او د کورين 

صنعت د فعال ګډون لپاره یو موډل رامنځته کړي.  
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څه څخه هاخوا، هند د هغو سیستمونو پراختیا 

رسه لېوالتیا لري چې د سټالیټونو د توغولو لګښت 

راکموي. پدې رسه به دا هېواد په خپله خوښه د 

سټالیټونو توغولو ظرفیت ولري او فضا ته به د برشي 

ماموریتونو لپاره ځپل ځان چمتو کړي. د دغې 

توانایۍ او ظرفیت د پراختیا لپاره، هند د توغول 

 )RLV( شوي بیا کاريدونکي توغندي

ټکنالوژي د پراختیا پر لوري لومړی 

ګام پورته کړیدی. 

د 2016 کال د می میاشت په 

23مه، ISRO یا د هند د فضا د 

څېړلو سازمان په بریالیتوب رسه د 

توغول شوي بیا کاریدونکي توغندي 

 )RLV-TD( د ټکنالوژۍ توغندی –

وتوغوه. دا توغونه به په راتلونکې کې 

د یوې وزر لرونکي بدنې د توغونې پر لور د یو ګام 

په توګه وګڼل يش. دا وزرلرونکې توغول شوې بدنه 

یوه مثلث شکله وزر لرونکې فضایي بېړۍ . د یو 

کورين فضایي سیستم د پراخولو د خوب د تعبیر د 

پوهېدو پر لوري لومړی ګام دی. د یوې کارېدونکې 

د نهه ټنه سولیډ 
راکټ موټر څخه په 
ګټې اخیستنې سره 
د ISRO لخوا 5.6 
 RLV متره اوږد

وتوغول شو

RLV-TD توغونې ته د چمتوايل پر مهال

او عميل فضایي بېړۍ د درلودلو لپاره د ۰۱ کلونو په 

شاوخوا کې له ۰۱ څخه دېر و نورو کلونو ته هم اړتیا 

شته. د ISRO له لوري د نهو ټنو لرونکي وزن کلک 

توغندی چې مشخصات یې RLV, 6.5  دي وتوغول 

شو چې د خپل عمودي خط پر لوري د برابرېدو 

لپاره په کرار ډول وسوځېد. د تیرو ونانتا پورم کې 

د ویکرم سارابهي فضایي مرکز کې 

د 600 سینسپوهان د دغه توغندي 

جوړول کې پنځه کال ونیول چې وزن 

یې د 1.65 ټنو په شاوخوا کې وو. یوه 

عادي فضایي بېړۍ 55 مرته اوږده وي 

او وزن یې نږدې 2030 ټنو ته رسیږي. 

د هند RLV پورته 70 کیلومرته 

هوا ته ولوزول شو او بیرته په بحر کې 

راپریوته )د بنګال په خلیج کې په رن 

وۍ کې ښکته شو(.

په نظري ډول، دغه ډول نقلیه وسایط باید په رن 

وۍ ګانو کې ښکته کړی يش او د بشپړې پرمختللې 

فضايي بیړۍ لپاره 5 کیلومرته اوږدې رن وۍ ته 

اړتیا ده. ISRO د RLV په دغه توغونه کې درې 
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REUSABLE LAUNCH VEHICLE-
TECHNOLOGY DEMONSTRATOR
On May 23, 2016, ISRO successfully flight tested India’s first winged 
body aerospace vehicle operating in hypersonic flight regime 

Exclusive use of 
RLVs will help 

reduce the cost by 
10 times. It costs 

about `13.5 lakh to 
send a kilogram in 

space currently

Discarded 
thruster

Ascent / 
Vertical 
launch

Combined 
coast phase

ISRO spent about 
`90 crore on 

developing the 
prototype of RLV 

that weighs about 
1.75 tonnes

RLV is a winged vehicle that 
took off like a rocket and 
glided back to land like a plane

The aim and advantage of 
the RLV is to send manned 
missions into space

Total flight duration from launch to 
landing of this delta winged RLV-TD 
lasted for about 770 seconds 

Atmospheric 
re-entry at 
Mach 5 speed

Separated 
coast phase

Descent begins

Aerodynamic 
Mode

Splashdown

Apart from India, no other country is currently operationally flying a winged spacecraft into 
space. USA retired its space shuttles in 2011, and Russians flew it only once in 1989

RLV-TD MISSION 
PROFILE
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RLV-TD د

توغونه
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ISRO په بریالیتوب رسه د بیا استعامل وړ توغونې وسایط په مرسته یوه مهم پړاو ته ورسیده 
چې فضايي بیړۍ به مدار ته ورسوي او بیرته به ځمکې ته راستون يش

په 1972 کال کې د هند د فضایي څېړنې سازمان 

)ISRO( د رامنځته/تاسیس کېدو راهیسې، دغه 

سازمان د فضایي ساینس/پوهې او د توغندیو په 

ټکنالوژۍ په مختلفو ساحو کې تجربې 

ترالسه کړيدي. د دغې ادارې بنسټیز 

مترکز د دې ډاډ ترالسه کول دي چې 

هند د خپل ټولنیز-اقتصادي پرمختګ 

لپاره ډېر شمېر ګټه د خپل فضایي 

پروګرام څخه السته راوړي. لکه څنګه 

چې دا هېواد د کرهڼې پر اقتصاد تکیه 

کوي، د هند د فضایي پروګرامونو ټینګار 

د مټرولوژیکي مالوماتو پر السته راوړلو، 

د هندي مونسون موسم څخه نیولې د 

ګرمسیرو توفانونو د هوا د سیستم پر څارلو، د ځمکې 

او اوبو د رسچینو د مدیریت لپاره د سمو او اړونده 

مالوماتو پر السته راوړلو او د ځنګلونو او نورو رسچینو 

هند غواړي چې 
داسې سیستمونه 
رامنځته کړي چې 

د سپوږمکیو د 
توغولو پر مهال د 
لګښت په راکمولو 

کې مرسته کوي

په اړه د الډېرو مالوماتو پر پېژندلو او پوهېدولو باندې 

دی. همدارنګه، هند د اړیکو د موخو تررسه کولو 

لپاره سټالیټونه توغويل دي او پدې وروستیو کې یې 

د خپل سیمه ییز تحرک سیستم ځای 

پرځای کړ. 

د هواپېژندنې، له لرې واټن حس 

کونې، اړیکو او تحرک پر برخو د مترکز 

څخه جدا، ISRO پر هغو برخو باندې 

ډېر مترکز کوي چې په دوامداره توګه پر 

ساینس، ټکنالوژي او سرتاتیژیکو اهدافو 

پورې اړونده وي. د سیاروي سیستم 

په اړه د ال ډېرو مالوماتو د ترالسه کولو 

لپاره، هند سپوږمۍ او مریخ ته خپل 

ماموریتونه په بریاليتوب رسه تررسه کړیدي. په همدې 

توګه، د کهکشانونو په اړه د ال ډېر پوهاوي لپاره، هند 

د نجوم پېژندنې یو سټالیټ توغولی دی. له دې هر 

 د بیا استعامل وړ فضايي
 بیړۍ په لور  د لومړنی

 ګامونو پورته کول

لیکواله:   ډاکټر اجۍ لیل
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ټیکټ اخیستنې سیستم ټیکټ اخیستنه اسانه او 

چټکه کړېده. لکه څنګه چې د انټرنټ نفوذ او اغیزه 

ډېریږي، د ریلګاډي په سټیشنونو کې به د سورلۍ 

لپاره د خلکو کتارونه به ډېر زر په زوړ سیستم واوړي. 

د هند د دولت د ګرځنده وزارت له لوري په زړه پورې 

اپ/د موبایل خدمتونه د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو 

لپاره یوه لویه اسانیتا ګڼل کیږي. پدې اسانتیا رسه 

ګرځندویان کولی يش د ګرځندویۍ د 

موقعیت او اوسېدنې د ځایونو، سفري 

الرښوونکو، د اوسېدنې د ځایونو او 

الرښوونو په اړه ټولو مالوماتو ته الرسسی 

پیدا کړي. 

د انټرنټ په وسیله د250,000 

ښوونځیو د اتصال/نښلونې پالن هم شتون 

-fi( لري چېرته چې به د انټرنټ وای فای

wi( اسانتیا شتون ولري. الکرتونیکي روغتیایي پاملرنې 

به روغتیاي خدمتونو ته الرسسی به اسان کړي. پدې 

خدمتونو کې به انالین یا انټرنیټي روغتیایي مشورې، 

روغتیایي ریکارډونه/اسناد او د درملو ورکول/چمتو کول 

شامل وي. له دې وروسته به کلیوايل وګړي دیته اړ نه 

وي چې ښارونو ته د روغتیایي مرستو لپاره سفر وکړي. 

بزګر به په موقع رسه کولی يش د خپلو تولیداتو د 

د دولت نوښت به 
فقر له منځه یوسي 

او په میلیونونه 
خلکو ته به د کار 
زمینه برابره شي

قیمت په اړه مالومات السته راوړي او د خپلو تولیداتو د 

پلورلو لپاره د سوداګرو له لیدو څخه خالص او ازاد يش. 

لکه څنګه چې دولت غواړي تر 2019 کال پورې 

250,000 کيل رسه ونښلوي، د هند ډیجيټيل نړۍ 

پروګرام به د اتصال/نښلونې له پای ته رسېدو څخه 

ډاډ ورکړي او د بېوزلۍ د له منځه وړلو، د دندو په 

رامنځته کولو، او د محيل برېښنایي زیربناوو ته د 

ډېرې مرستې په برابرولو کې به یې ډېر 

وړاندې تګ کړی وي. تر دې مهاله، د 

تېلو د واردولو وروسته، هند د برېښنایي 

توکو تر ټولو لوی واردوونکی هېواد ګڼل 

کیږي. لومړي وزیر میلیونونو وګړو ته 

د رسیدګۍ په موخه د ټولنیزو رسینو 

څخه کار اخیستنې ته شهرت ورکړېدی 

او تر 2020 کال پورې یې د انټرنټي او 

برېښنایي/الکرتونیکي ټکنالوژۍ واردولو د پای ته رسولو 

کلک هوډ او تصمیم نیولی دی. رسبېره پردې، په دې 

پرمختګ رسه به د هېواد د وارداتو د کچې لګښت به 

راکم کړي. د قوالکوم اجراییه رییس/مرش پاول جکوب 

وینا، “که چريته غواړې هند ته بدلون ورکړې، نو ته به 

نړۍ ته بدلون ورکړې”د هند ډیجیټيل نړۍ په ښه توګه 

ترشیح کوي. 
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ټکنالوژۍ او الکرتونیکي اقتصاد په مرسته د کلیوالو وګړو 

او د لنډې مودې کلیوايل سوداګرود مهارتونو د لوړولو 

لپاره هڅه کوي. لومړي وزیر مودي ژمنه وکړه چې د 

هند ډیجیتيل ویش ستونزې به له منځه وړي کوم چې د 

فیسبوک په ګډون د بهرنیو ډیجیټيل نړۍ د پرمخ وړونکو 

پام یې ځانته راواړاوه. د فیسبوک اخرتاع 

کوونکي/پرمخ وړونکي مارک زکربرګ ژمنه 

وکړه تر څو د دغه هېواد لرې پرتو او د نه 

الرسيس وړ کلیو ته به د انټرنټ د اتصال 

مرستې برابروي. 

د سیلیکان درې/والې څخه په تېر 

سپتمرب کې د لومړي وزیر لیدنې پر مهال 

د هند د ډیجیټيل نړۍ مبارزه/کمپاین د 

سفر ځانګړې موخه وه. د امریکایي لویو 

کمپنیو مرشانو/اجراییه رییسانو له دې 

پروګرام څخه خپل مالتړ څرګند کړ. ځینو دا پروګرام د 

داسې لیدلوري په توګه توصیف کړ چې هند به له نورې 

نړۍ څخه د ټیکنالوژۍ په برخه کې ډېر پرمخ بوځي. 

راځئ چې د هند ډیجیټيل نړۍ او دا چې دا اسانتیا د 

یو ځلې چې د 
ډیجیټل هند 

ماموریت پای ته 
ورسیږي، دولتي 
خدمتونه به پرته 
له کومې ستونزې 

برابریږي

یو عام وګړي ژوند ته څنګه بدلون ورکوي وشنو/تحلیل 

کړو. کله چې ماموریت پای ته ورسیږي، ټول دولتي 

خدمتونه به په انالین ډول چمتو کیږي او پرته له کومې 

ستونزې به برابریږي. ډیجیټيل زیربنا به د خلکو ټول 

اسنادونه او ریکارډونه ډیجیټيل کوي چې پدې رسه به 

دوی هرکله دغو موادو ته الرسسی لري. 

دوی به خدمتونو ته لکه له دولتي توکو 

څخه د ګټې اخیستنې د بیلونو تادیې او 

د ملکیت/شتمنۍ مالیې، د عایداتو د 

مالیې د السته راوړلو او نورو خدمتونو ته 

د الرسيس لرلو توانایي ترالسه کړي. 

ځینې پالنونه د الکرتونیکي 

حکومتولۍ د برخې په توګه پيل شويدي. 

د بایومرتیک د سیستم د نصبولو څخه 

وروسته، اوسمهال یو څوک کولی يش په 

دولتي ادارو کې د کارکوونکي شتون/حارضوالی وڅاري. 

دغه سیستم په دولتي دفرتونو او ګډې نړۍ کې کاري 

کلتور ته بهبود وربخښلی دی. د هندي ریلګاډي پټلیو 

ادارو له لوري د راتلونکي نسل لپاره د الکرتونیکي 
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دا پروګرام د دې لپاره تر څو هند په ډیجیټيل ډول په پیاوړې ټولنه باندې بدلکړي منځ 
ته راغلی. هغه ټولنه چې سوداګري/کاروبار به پکې اسان يش او دولتي خدمتونه به وګړو 

ته په رښتوين وخت کې په برېښنایي ډول د الرسيس وړ وي. 

د ډیجیټل 
هندوستان ابتکار ته 
د پانګوالو له لوري 
د پانګونې پیاوړی 
غبرګون ښودل 

شوی دی

د لومړي وزیر نریندرا مودي د هند د ډیجیټيل نړۍ 

پروګرام د دې لپاره تر څو هند په ډیجیټيل ډول په 

پیاوړې ټولنه او باخربه اقتصاد باندې بدل کړي په 

الر اچول شویدی. د هند ټولو وګړو ته د موبایل د 

قوې کارونه او نړیوال تیلیفوين اتصال برابرول د 

دې پروګرام مهم عنارص دي. دا پروګرام په 

دې لټه کې دی تر څو د هند 

کلیوايل سیمې په دې اسانتیا 

رسه پیاوړې کړي او د زیربنایۍ 

په مهمو سکتورونو کې پانګونه 

ډېره کړي چې دا کار د دندو په 

ډېروايل کې مهم رول لوبولی يش. 

دا کار به د دولت او وګړو تر منځ لرې 

واټن نور هم نږدې کړي. 

دا چې دا پروګرام تر ټولو غوره یوه بریا 

ده کولی يش پدې حقیقت رسه پرتله کړل يش چې کورنۍ 

او بهرنۍ کمپنیو په پانګونه کې له 70 میلیاردو امریکایي 

ډالرو څخه د ډېرو پیسو د لګولو ژمنه کړېده. وروسته له 

هغه چې لومړي وزیر مودي د هند د ډیجيټيل نړۍ، میک 

این انډیا، او سامرټ سیټیز په شان پروګرامونو څخه پرده 

پورته کړه، د پانګوالو له لوري ورته د پانګونې پیاوړی 

غربګون وښودل شو. دا د دولت د ودې او پراختیا-پلوې 

 )GDP( پایله ده چې د هېواد د خامو کورنیو تولیداتو

کچه د مارچ په ربع کې هر کال 7.9 سلنه لوړه شوېده، 

چې دا کچه د دسمرب په ربعه کې 7.2 سلنه وه. پداسې 

یو هېواد کې څواړخیزه وده احساسول چې هیله کیږي 

تر 2020زيږدیز کال پورې د نړۍ دریم 

لوی اقتصاد لرونکی هېواد يش، پانګوال 

پداسې هېواد کې د پانګونې لپاره په کتار 

کې والړ وي. 

کله چې د هند لومړي وزیر مودي 

تېر کال د هند د ډیجیټيل نړۍ پروګرام 

پیل کړ، د نورو ډېرو رشکتونو په منځ کې، 

د ریالینس صنعتونو رشکت او بهاريت 

سوداګریز رشکت د 71 میلیاردو ډالرو د 

پانګونې له اعالن رسه د دولت د مبارزې/کمپاین لومړين 

مالتړ کوونکي وګڼل شول. په دې وروستیو کې د اینټل 

اینډیا کمپنۍ د ډیجیټيل هند د مالتړ لپاره له دریو 

نوو پالنونو رسه لدې کاروان رسه مله شوه. دا پالنونه، 

چې پر کلیوايل سیمو باندې مترکز کوي،د وروستۍ 

په اقتصاد کې د انقالب
 راوستو لپاره د هند

ډیجیټيل نړۍ

لیکواله:  ویکاس کننه
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“زه د یوه داسې ډیجیټل هندوستان هیله لرم چیرته چې د لوړ ګړندیتوب ډیجیټل 

لویې الرې ملت رسه نږدې کړي، 1.2 میلیارده تړيل هندیان داسې ابتکار او 

ټکنالوژي پر مخ بوځي چې د خلکو او حکومت تر منځ رابطه له فساده پاک ده”

لومړی وزیر نریندرا مودي
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تمه کیږي چې 
  BIMSTEC د
هیوادونو تجارتي 
مشران به هم د 

سوداګریز نندارتون 
په غونډو کې 
ګډون وکړي

اونکر کنوار د بریکس د سوداګریزې شورا مرش او د FICCI )د هند د سوداګریزو اطاقونو او 

صنعت فدراسیون( پخوانی رییس دی

د 2015 کال په 

جواليي کې، د 

روسیې په اوفا 

کې د هند لومړی 

وزیر نارندرا 

مودي د بریکس 

سوداګریزې 

غونډې ته د وینا 

پر مهال

بوتان، میامنار، نیپال، رسیالنکا، او تایلند هېوادونه شامل 

دي –راوبولو. ددې سازمان او د اړونده هېوادونو مرشان 

به د بریکس د هېوادونو له مرشانو او رشکتونو رسه په 

سوداګریز نندارتون کې غونډې او بحثونه وکړي. دا یو نوی 

بعد دی او د هغو مخ پر وړاندې هڅو تکامل منځ ته راوړي 

چې د اړونده دولتونو تر منځ د سهیل-سهیل د همکاریو 

لپاره تررسه کیږي. 

د بریکس د هېوادونو د سوداګریز 

نندارتون رسبېره، هندوستان به د 2016 

کال د اکتوبر په 31مهد بریکس هېوادونو 

سوداګریزې غونډې ترتیبات هم نیيس. دا 

یو ورځنی کنفرانس دی چې د بریکس ټولو 

هېوادونو څخه به د 1000 سوداګریز پالوي 

پکې برخه اخيل. د بریکس د هېوادونو 

د سوداګرۍ او صنعت ټول وزیران رابلل 

شويدي تر څو د بریکس د هېوادونو په 

سوداګریزه غونډه کې د اقتصادي ګډون/رشاکت په اړه 

خپل نظرونه وړاندې کړي. د نوي پراختیايي بانک مرش او 

د هغه له ټیم څخه غوښتنه شوېده تر څو په دې غونډه 

کې برخه واخيل او دا چې د بریکس هېوادونو تر منځ 

د دوامدارو او پراختیایي پروژو د ترویج لپاره خصويص 

سکتور د خپلو هڅو مالتړ څنګه کولی يش په اړه مالومات 

رشیک کړي. 

مونږ د بریکس د هېوادونو د سوداګریزې شورا د مختلفو 

کاري ډلو څخه هیله لرو تر څو د بریکس له سوداګریز 

نندارتون رسه برابر متمرکز سیمینارونه او ورکشاپونه پالن/

طرح کړي. د بریکس د اقتصادي همکارۍ سرتاتیژۍ ته 

ورته چې تېر کال د روسیې په یوفا کې تطبیق 

شوه په هندوستان کې د بریکس د هېوادونو 

تر منځ په کېدونکې غونډه کې مختلف 

سوداګریز رشاکتونه پالن شويدي. په رښتینې 

توګه، په متمرکزو سکتورونو په اړه د پرېکړې 

پر مهال، هندوستان د سرتاتیژۍ له دغه 

سند او همدارنګه سالمشورو څخه چې د 

هندوستان د سوداګرۍ او صنعت د وزیرانو 

په کچه تررسه شوې وې یو 

الرښود ترالسه کړ. دا هېواد 

هیله لري چې د ډول ډول پروګرامونو له 

الرې به مونږ ته ډېر شمېر وړاندېزونه 

ترالسه يش تر څو د بریکس د اقتصادي 

همکارۍ په سرتاتیژۍ کې کاري پالنپلیاو د 

بهبود الرې چارې یې پیدا کړو.
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د بریکس د 
هېوادونو تاسیس 

شوې کمپنۍ، نوي 
پیلېدونکي شرکتونه 

او پنځوونکي به 
خپل وړاندیزونه په 
سوداګریز نندارتونو 

کې وړاندې کړي

پنځو واړو هیوادونو له لوري ترتیب شوی وو. په دې 

غونډه کې وړاندیز وشو چې پر داسې اقداماتو دې الس 

په کار يش تر څو د بریکس د هېوادونو د سوداګرۍ د 

مرشانو تر منځ سوداګریزې اړیکې پیاوړې کړي، چې په 

دې توګه دواړه، هم سوداګري او هم پانګونې ډېرې يش. 

تېر کال د روسیې په اوفا ښار کې د اوومې غونډې 

په ناسته کې، د هند لومړي وزیر مودي اعالن کړه چې 

هندوستان به ډېر خوښ يش تر څو د بریکس د هېوادونو 

د لومړي سوداګریز نندارتون کوربه توب وکړي. د 

بریکس د هېوادونو لومړی سوداګریز نندارتون به په 

نوي ډیيل کې د 2016 کال د اکتوبر د 14-12 پورې 

د بریکس د هېوادونو تر منځ د سیايس غونډې مخکې 

ترتیب يش. 

د بریکس د هېوادونو لپاره په 2016 

کال کې د ټولیزې اصيل موخې په پام 

کې نیولو رسه، مونږ پرېکړه وکړه تر څو 

د بریکس د هېوادونو له شعار –ابتکار 

د همکارۍ لپاره –رسه پر سوداګریز 

نندارتون باندې مترکز وکړي. له 

هندوستان څخه پر پیلېدو، مونږ هیله 

لرو تر څو دا ګډون/مشارکت په راتلونکو 

وختونو کې د بریکس د هېوادونو د 

اقتصادي همکارۍ د ترویج لپاره یو 

دایمي میکانیزم وګرځي. 

د بریکس د سوداګریزې شورا د غړو تر منځ د شوو 

بحثونو او ددغو هیوادونو څخه د السته راغلو الرښودونو 

پر اساس، مونږ د نږدې 20 مهمو سکتورونو یو لیست 

برابر کړی دی چې د بریکس په سوداګریز نندارتون 

کې به پرې مترکز کیږي. په دغو سکتورونو کې هوایي 

فضا، د کرهڼې لپاره د خاورې پروسس کول، موټرونه او 

د موټرونو اجزاوې، کیمیاوي مواد/توکي، شنه انرژي 

او بدلېدونکې انرژي، روغتیايي پاملرنې او دارو درمل 

جوړونه، د ریل ګاډي پټلۍ، نساجي او ټوکران، زیربنایي 

چارې، نړیواله ټکنالوژي )IT(، د انجنیرۍ توکي او 

مواد، سیاحت/ګرځنده خدمتونه، غمي او زیورات، او د 

مهارتونو پراختیا ګډون لري. 

د بریکس هېوادونه به ددغو هېوادونو او رشکتونو 

د 2015 کال په جواليي کې، د روسیې په اوفا 

کې د هند لومړی وزیر نارندرا مودي د بریکس 

سوداګریزې غونډې ته د وینا پر مهال

لپاره د یوې پایې په توګه عمل کوي تر څوپه صنعتي 

پراختیا کې د خپلې ټکنالوژۍ او پرمختګ غوره منونې 

رابرسېره کړي. ددې ترڅنګ، د بریکس د هېوادونو 

تاسیس شوې کمپنۍ، نوي پیلېدونکي رشکتونه او 

پنځوونکي به په یوځایي توګه خپل خپل وړاندیزونه ښکاره 

او وړاندې کوي. موخه دا ده تر څو زمونږ د هېوادونو د 

ټکنالوژۍ د حل الرو چارو له چمتوکوونکو رسه د پراختیا 

پر وړاندې د عمومي ننګونو رسبیره د مبارزې لپاره د 

پوهې او مهارتونو د رشیکولو لپاره مرسته وکړي کوم چې 

نوي پرمختليل اقتصاد لرونکي هېوادونه لکه د بریکس د 

ډلې وررسه د روغتیايي پاملرنو، ښوونې او روزنې، د فاضله 

موادو د مدیریت، د فاضله اوبو د تخلیې د سیستم له 

ننګونو رسه مخ کیږي. 

پداسې حال کې چې د بریکس په 

هېوادونو کې به کوچنۍ، د منځنۍ 

کچې او لویې کمپنۍ شتون ولري چې په 

نندارتون کې به برخه اخيل او خپل توکي 

به نندارې ته وړاندې کوي، مونږ په پام 

کې لرو تر څو د تخنیکي او اقتصادي څو 

اړخیزو همکاریو لپاره د بنګال د خلیج د 

هېوادونو )BIMSTEC( سوداګریز مرشان 

– چې پکې د بنګلدیش، هندوستان، 
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کال کې 3.03 تریلیون امریکایي ډالرو تهپه 2014 کې 

پورته شوي دي. په همدې توګه، د بریکس )BRICS( د 

هيوادونو صادرات له 3.2تریلیون امریکایي ډالرو څخه 

په 2012 کال کې 3.47 تریلیون امریکایي ډالرو ته په 

2014 کال کې لوړ شوي دي. د دې پرمختګ تر څنګ، 

د دې ډلې د هیوادونو تر منځ نړیواله سوداګري مخ 

پر لوړیدو ده. د بریکس )BRICS( د هيوادونو تر منځ 

د سوداګرۍ کچه په مجموعي ډول په 2012 کال کې  

281.4 میلیارده امریکایي ډالره وه، چې په 2014 کال 

کې یې مجموعي کچه 297 امریکایي 

ډالرو ته ډېره شوه. دا د هڅونې نښه ده 

او باید په راتلونکو کلونو کې یې مالتړ 

ويش. بیا هم دا باید په پام کې ونیول 

يش چې د بریکس )BRICS( د هيوادونو 

 )BRICS( تر منځ سوداګري د بریکس

هیوادونو د ټولیزې نړیوالې سوداګرۍ په 

پرتله له پنځه سلنې څخه کمه ده. 

د مرصفوونکو یوشان غوراویو او ډېر ځله د رسچینو 

د ورکړې د بشپړاوي په پام کې نیولو رسه دا شمېره 

ممکنه الرې چارې له خنډ رسه مخ کړي. که څه هم 

د بریکس هېوادونه د بهرنۍ مستقیمې پانګونې تر 

ټولو لوی السته راوړونکي دي، خو ددغو هېوادونو تر 

منځ بهرنۍ مستقیمه پانګونه ټیټه ده. دا حالت ددغو 

هېوادونو تر منځ د سوداګرۍ پر بهیر اغیزه لري. 

د پورته موضوع په اړه د بریکس د هېوادونو د 

سوداګرۍ د شورا د غړو تر منځ بحث وشو، چې د ټولو 

ټولنو ستونزو او ننګونو ته رسیدګي کوي او د بریکس 

)BRICS(د هيوادونو اقتصادد پراخو ستونزو په اړه پر 

نړیوالوبحثونو د اغیزې اچولو توانایي او قابلیت لري. 

ډېرې داسې رشیکېګټې شته چې د بریکس 

)BRICS( د هېوادونو اقتصاد یې یو له بل رسه یوځای 

کړیدی. ددې ډلې د مهمو اجنډاوو څخه یوه هم د 

نړیوالې معامرۍ د کنټرول/څارنه کې سمون/اصالحات 

راوستل دي چې تراوسه د نړیوالې بدلیدونکې سناریو 

انعکاس کوي. د نړیوالې معامرۍ په کنټرول/څارنه کې 

اصالحات/سمون په پنځوونکي اقتصاد 

کې ډېر مهم رول لوبوي. د بریکس 

)BRICS( د هېوادونو د اقتصاد بله اجنډا 

د څواړخیز سوداګریز سیستم په باثباته 

ساتلو او د سوداګرۍ د خوندیتوب د 

سیستم په کنټرولولو کې له نړیوالې ټولنې 

رسه کار کول دي. 

 )BRICS( که څه هم د بریکس

هېوادونه د پورته وړاندې شوو موخو د السته راوړلو 

لپاره په ګډه کار کوي، د بریکس )BRICS( د هيوادونو 

د اقتصادي ګډون، او سوداګریزو او پانګه ییزو اړیکو 

د ژورتیا او پیاوړتیا لپاره اقداماتو ته اړتیا لیدل کیږي. 

ارقام ښیي چې د سوداګریز بهیر له اړخه له نورې نړۍ 

رسه د بریکس )BRICS( د هيوادونو ګډون او رشاکت 

د وخت په تېرېدو رسه ډېر شوی دی. له نړۍ څخه 

د بریکس )BRICS( هېوادونو ته دسوداګریزو مالونو 

وارداتله 2.95 تریلیون امریکایي ډالرو څخه په 2012 

د بریکس غړو 
هیوادونو تر منځ 

سوداګري د وخت 
په تیریدو سره په 

زیاتیدو ده

په اوفا کې د برازیل 

ولسمرش دمله روزیف، 

د هند لومړی وزیر 

نارندرا مودي، د روسیې 

ولسمرش والدمیر پوتین، 

د چین ولسمرش زي 

جینګ پینګ او د سهیيل 

افریقا ولسمرش جکوب 

زوما د بریکس په 7مه 

غونډه کې
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د بریکس )BRICS(لومړين سوداګریز نندارتون څخه موخه، چې په نوي ډیيل کې په الره اچول 
کیږي، د بریکس )BRICS( د هېوادونو تر منځ د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا او د سوداګریزو 

ټولنو د غړو تر منځ د اړیکو پیاوړي کول دي

لیکواله:  اونکار کنوار

د بریکس )BRICS( د رامنځته کېدو له یوې لسیزې 

څخه د ډېر وخت له تېرېدو وروسته، بریکس )برازیل، 

روسیه، هندوستان، چین او سهیيل افریقا(په نړیوال ډګر 

کې بریا ترالسه کړېده. د سهیيل افریقا په ورګډېدو 

رسه د هېوادونو دا ډله پیاوړې شوه، چې د جغرافیایي، 

کلتوري او اقتصادي اساساتو د زړه راښکونکو توپیرونو 

په لرلو رسه یې د هېوادونو یو پیاوړی اقتصادي بالک 

رامنځته کړ. په اوس وخت کې، دغه اقتصادي بالک 

د جدي، مناسب او مسؤله ګروپ بندۍ په توګه په 

تدریجي ډول تکامل کړی دی چې د نړیوالو او سیمه ییزو 

 په بریکس )BRICS( کې د سوداګریزو 

 اړیکو د پراختیا په موخه ورګډېدل
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د مخ پاڼه )له پورته څخه(: د یوګا نړیوالې ورځې په دوهم ځل ملانځنه کې د بیلګراډ، رسبیا، اوساکا، سن پیډرو سوله، 

هونډورس او موروکو ميل اسمبلۍ د خلکو د سرتې کچې د راټولیدنې شاهده وو. پورته: په کروشیا کې د یوګا شوقیان

د جزیاتو، انځورونو او ویډیوګانو څخه خربوي او رشیکوي. 

په @MEAIndia او@IndianDiplomacyټویټر پاڼو 

کې په ژوندي توګه په زړه پورې انځورونو ته په پراخه توګه 

الرسسی کیږي. 

د یوګا ګورو/استاذان او د یوګا سازمانونه هم د وګړو 

د ګډون په ډېرولو او چمتوکولو کې یو مهم 

رول لوبولی دی. که چېرته د یو څو نومونه 

واخلو، د آرټ اف لیوینګ/د ژوند کولو 

هرن، پټنجالی ایوروید، براهام کوماریز،  

ISKCON، د ایشا بنسټ او د اینګار بنسټ 

 )IDY( سازمانونو/ادارو د یوګا نړیوالې ورځې

لپاره خپلډېر شمېر پیروان او زده کوونکي 

چمتو او هڅويل دي. 

اغیزه
سږکال،دواړوملياونړیوالورسنیوپهټولهنړۍکېدیوګادنړیو

الېورځېلامنځلرت پوښښ الندې ونیول او زړه راښکوونکي 

انځورونه یې خپاره شول. د غونډو پر مهال خربو اترو په 

د ملي او نړیوالو 
رسنیو دواړو لخوا د 
غونډې تر پوښښ 

الندې نیول او 
انځورونه خپرول

دودیزو ټولنیزو رسنیو کې نوي مهم پړاونه رامنځته کړل.

سږکال د یوګا د نړیوالې ورځې د ټولنیزو رسنیو د 

پوښښ بل ابتکاري اړخ د ټویټر هغه څیړنه وه چې تعقیب 

کړې یې وه چې څومره کسانو د بیالبیلو هشټګونو الندې 

ټویټونه کړي دي او څومره خلکو د یوګا ورځې اړوندو 

بحثونو کې ګډون کړی دی. دوی لدې 

معلوماتو څخه ګټې اخیستنې رسه وښودله 

چې د یوګا نړیوالې ورځې څنګه د ټولنیزې 

رسنۍ په نړۍ کې طوفان خپور کړو. ددغه 

تحلیل له مخې، د جون 22-19 تر منځ، هغه 

موده چې د یوګا ورځې تر ټولو ډیر فعالیتونه 

په نړۍ کې تر بحث الندې نیول شوي وو، 

په مجموعي ډول 560,000 ټویټونه د خلکو 

لخوا شوي وو. د جون په 12مه، د ټویټ حد په یوه دقیقه 

کې 036 ټویټونه ته ورسیده. 

د میشن او پوسټس هم د یوګا ورځې په غونډو کې د 

سرت ګډون د ښودلو لپاره په خپل وخت په ټولنیزه رسنۍ 

کې معلومات خپرول. 
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Mission  ماموریت د پردې پر مخ وښودل. د  AYUSH د 

وزارت له لوري د جوړې شوې د XPD د ګډې یوګا پروتوکول 

مستند فلم ترالسه کړ. دا مستند فلم په اتو ژبو کې ژباړل 

شوی دی. د ګډې یوګا د پروتوکول رسالې ټولو ماموریتونو ته 

ولېږل شوې چې د ملګرو ملتونو په ژبو باندې وژباړل شوې. 

د ټولنیزو رسینو له پاڼو څخه جدا، د بهرنیو چارو د وزارت په 

ویبسایټ کې د یوګا د نړیوالې ورځې یوه انټرنټ پاڼه جوړه 

شوه چې د یوګا د ورځې اړونده موضوعګانو د خپراوي په 

 Posts and Missions موخه د عامه وګړو او همدارنګه د

د ماموریت لپاره یواځنۍ رسچینه ګڼل کیږي. د فیسبوک، 

ټویټر، یوټیوب، او انستاګرام او همدارنګه د یوګا د نړیوالې 

ورځې په ویب پاڼه باندې د تازه مالوماتو له الرې، دغه 

 یواځنۍ پاڼه خپل کاروونکيد یوګا نړیوالې ورځې د پروګرامونو

مای تو هویین، د روسیې هېواد سندرغاړی والیریا، د 

فوټبال افسانوي لوبغاړی زیکو او هندي اداکارانې جوهي 

چوال او شیلپا شیټي کوندرا ګډون او مشارکت پروګرامونو 

ته د لوی الرسيس او رسیدګۍ څخه ډاډ ورکړ. 

د رسچینو برابرول
 )XPD( د بهرين اشتهار/عام کېدنې او د عامه ډیپلوماسۍ

ادارې د بهرنیو چارو وزارت د ټولنیزو رسنیو پاڼې د یوګا د 

نړیوالې ورځې د پروګرام څخه د مخکني حالت، د پروګرام پر 

مهال حالت او له پروګرام څخه د وروستي حالت د بشپړې 

اغېزې د کچې مالومولو لپاره وکارولې.XPD د هندوستان 

د لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر په مختلفو ژبو باندې 

 and Posts د ویډیويي پیغامونو د چمتووايل په وسیله د
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هندوستان لوی کمیسیون ته مبارکي وویله. الرډ رنبیر 

سینګ سوري او په بریتانیا کې PM باب بلکمنپه دغو 

پروګرامونو کې برخه واخیسته او د لومړي وزیر مودي له 

لوري یې نړیوال دریځ ته د یوګا د ورزش د راڅرګندولو د 

پنځونې یادونه وکړه او په رسمیت یې وپېژندله چې داسې 

کار مخکې هیڅ نه وو شوی. 

د نړۍ مرشانو، لوړپوړو دولتي چارواکو او د لوړ مقام 

خاوندانو، مشهورو شخصیتونو او محيل وګړو د دې لرغوين 

هندي ډیسپلین څخه د مالتړ په موخه راودانګل. د لوړ 

مقام خاوندانو لکه رسی لنکن، ولسمرش مایرتیپالسیریسنا، 

د اوتاوا ښاروال جیم واټسن او د ارساییلو مخکنی ولسمرش 

شیمون پیریس د یوګا د نړیوالې ورځې په ملانځنه کې 

برخه واخیسته. 

د ساعت له ستنې رسه سم له 

پورته لرې چپ لور څخه: د 

نوي دهيل په رشرتاپايت بهاون 

کې د یوګا د سرتې غونډه 

ګډونوال؛ خلک د جوړهپور 

د المبو په حوض کې اسانس 

تررسه کوي؛ په ټوکیو کې د 

یوګا د حرکتونو ګډونوال؛ 

مینسک؛ د لندن پله رسه 

نږدې او د واشنګټن ډي يس د 

کیپټول تپې مخې ته. 

د مشهورو شخصیتونو ګډون
همدارنګه، ډېر شمېر مشهورو شخصیتونو د یوګا د ورځې 

له ملانځنې مالتړ څرګند کړ چې دغه کال محيل وګړي هم 

وهڅول او د ټولنې لوی ګډون یې حتمي کړ. د دې پېښې 

 )emoji( د ملانځلو لپاره، هندي ټویټر یو نوی ایموجي

وروپېژندله چې د درې ګونې رنګینې یوې پردې تر شا یې 

یوګاسنا ته انعکاس ورکړ. دا په ټوله نړۍ کې د وګړو له 

 #YogaDay لوري په خپلو ټویټر پاڼو کې وکارول شو او د

هشټګ رسه یې په ټویټر پاڼه کې رشیک کړی وو. 

د یوګا په ملانځنه کې د مشهورو شخصیتونو، لکه د 

2014 کال اغلې امریکا ناینا داولوري، د سهیيل افریقا 

پخوانی کرکټ لوبغاړی جانټي رودز، د بریتانیا هېواد 

سندرغاړې تانیا ویلز، د ویتنام هېواد اداکاره او ډایرکټره 
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له نړیوالې ورځې څخه په ټولنیزو رسینو کې خپل مالتړ 

څرګند کړ. د برازیل د بهرنیو چارو وزیر جوزې سیرا د 

یوګا د نړیوالې ورځې په موخه له هند رسه په ټویټ کې 

د مرستې څرګندونه وکړه. یوه امریکايي سیاستوال او د 

ډیموکراتانو د ګوند یوه غړي، توليس ګبار په خپله ټویټر 

پاڼه کې ویيل، “لکه څنګه چې مونږ د #یوګا نړیواله ورځ 

ګورو، هیله ده مونږ یوګا په رښتینې مانا او روحیې رسه نن 

او هره ورځ د #یوګا ورځ وملانځو.”د یونیسکو د سازمان 

عمومي مرش ایرنا بوکووا په ټویټر باندې په یو ویډیويي 

پیغام کې ویيل چې، “نن ورځ له خپلو ځانونو، نورو او د 

ځمکې له سیارې رسه د سولې او همغاړېتوب ورځ ده. زه 

ستاسو لپاره د یوګا په زړه پورې نړیواله ورځ غواړم.”

د بریتانیا په کابینه کې هندي االصله بریتانیوۍ 

وزیرې پریټي پټیل د یوګا د ورځې د کوربه توب لپاره د 

PARTICIPANTS

په اسالمي نړۍ کې

په اسالمي نړۍ کې د رمضان مبارکې میاشتې رسبیره، 

د یوګا ورځ په ډیر شوق رسه وملانځل شوه.

DUBAI

BANGLADESH

OMAN

ABU DHABI

LEBANON

KYRGYZSTAN

JAKARTA

BAHRAIN

EGYPT

MALAYSIA

KUWAIT

JEDDAH

RIYADH

25,000
10,000

6,000
3,500
3,500
3,000
3,000
1,700

750
700
600
600
250

PLACE
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ابتکار

د ساعت له ستنې رسه سم له پورته 

چپ لور څخه: په چنګشا، چین، 

مډریډ، فنوم فینه او هانګ کانګ 

په الره اچول شوې غونډې. چپ 

لور ته: یوه جینۍ د یوګا دوهمې 

نړیوالې ملانځنې په مناسبت په 

مالټا کې د یوګا د یوه حرکت د 

تررسه کولو پر مهال

د اسالمي نړۍ لوړپوړي 

چارواکي/مشهور شخصیتونه

په اسالمي او د عربو په هیوادونو کې، د یوګا نړیوالې ورځې 

په غونډو کې د بیالبیلو ډګرونو سیايس مرشانو، چارواکو او 

مشهورو شخصیتونو ګډون درلود

د عربو متحده 
امارات

مالیزیا

تونیس

تاجکستان

لبنان

بنګالدیش

فلسطین

مرص

عامن

کویت 

قرغزستان

CELEBRITY COUNTRY

شیخ نیهان بن مبارک النیهان، د فرهنګ وزیر 

او شیخه لوبنی بنت خالد بن سطان القاسمی، 

د زغم لپاره د دولت وزیر

د روغتیا وزیر، داتوک رسي ډاکټر ایس 

سوبرامانیم، د مرش میلمه په توګه په 

لومړۍ غونډه کې ګډون وکړ

د ځوانانو او سپورت وزیر

د فرهنګ وزارت مرستیال وزیر

د پارملان استازي روګر ایډي او عيل 

اوسیرناده وعيل عسريان

د فوټبال ميل لوبغاړی جهید حسن امیيل، 

د موسیقۍ کمپوزجوړونکی حبیب واحد، 

ستوری اریفین شوو او سندرغاړی آخي 

علمګیر او الوک کامر سن

ویرا بابون، د بیت الحم ښارول

اماج احمد حسن، د مرص د 2015 کال د 

نړۍ ملکهمرص- األرض لعام 2015

فاطمه النبهاين، د عامن د ټنیس لوبغاړې او 

احمد ال هاريت، د عامن لوړ د ځغاستې موټروان

د معلوماتو وزیر او د ځوانانو چارو لپاره 

د دولت وزیر د غونډې مرش میلامنه وو

د قرغزستان جمهوریت پخوانی ولسمرش، روزا 

اوتون بیواند، د روغتیا وزیر او د بیشکیک ښاروال
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MOSCOW
45,000
KYIV
25,000
TORONTO
19,500
LONDON
10,000

CITY
PARTICIPANTS

PARTICIPANTS

CITY
PARTICIPANTS

CITY
PARTICIPANTS 

CITY
PARTICIPANTS 

د نړۍ په ګوټ ګوټ کې
د ميل او نړیوالو رسنیو دواړو لخوا د غونډې تر 

پوښښ الندې نیول او انځورونه خپرول

DHAKA
10,000
SHANGHAI
10,000
JAFFNA
10,000
SOFIA
9,500

BANGKOK
8,000
NAIROBI
8,000
HANOI
6,000
BIRGUNJ
5,000

KANDY
5,000
HO CHI MINH CITY
5,000
CHICAGO
5,000
BUENOS AIRES
5,000

BUDAPEST
5,000
BOGOTA
4,300
BALI
4,000
DAR-ES-SALAAM
4,000

50,500
10,000
8,000
 6,000
5,000
5,000
4,000
3,000
3,000
2,800
2,000

RUSSIA

POLAND

ZIMBABWE

BELGIUM &  
LUXEMBOURG

VENEZUELA

HUNGARY

SINGAPORE

REPUBLIC OF KOREA

PERU & BOLIVIA

FRANCE

CZECH REPUBLIC

COUNTRY
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ابتکار

د خپل ډول له ملانځنو څخه یوګا د ګډونکوونکو تر منځ د 

هڅونې لویه کچه رامنځته کړه. د تېر کال په پرتله سږ کال 

د وګړو ګډون ډېر وو ځکه چې ډېر شمېر هېوادونو کې نه 

یواځې د یوګا ورځ بلکې د یوګا اونۍ د ورځو په اوږدو کې 

په مختلفو پروګرامونو رسه وملانځل شوه. د یوګاسنا ورزش 

مترین او یاد ملانځنه په الندې بې سارې ځایونو کې، لکه په 

نړیوال سوداګریز بانک، په دوبۍ کې د برج خلیفه، د لندن 

پل، په پاریس کې د ایفل برج، په کوپنهاګن کې د پادشاهانو 

باغ، په جینیوا کې د پالیس دیس نیشنز، په واشنګټن ډي 

يس کې د پالزمینې غونډۍ، د چین لوی دیوال، د اروپایي 

اتحادیې پارملان، او هراري کېد ویکټوریا ځړوبو کې تررسه 

شوه او د یوګا ورزش یې د یادګاري پېښې په توګه وملانځه. 

په رښتینې توګه، د سیډين هاربر پل پر رس باندې د یوګا 

21 ورزشکارانو د ملر په رابرسېره کېدو رسه د ورځې ښه 

راغالست د یوګا د بشپړو اجراآتو په تررسه کولو رسه وکړ. 

دا اجراآت په یوه ویډیو کې ثبت او ریکارډ کړل شول چې 

وروسته دا ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې همرشیکې 

شوې. 

د یوګا له ورځې مالتړ څرګندول
د کمبودیا، اسرتالیا، او سلووینیا د لومړیو وزیرانو له لوري 

د مالتړ د څرګندولو پیغامونه ترالسه شول. د رسي رسي 

روي شنکر له لوري د لندن په رویل الربت هال کې په 

پالن شوي پروګرام کې د بریتانیا لومړي وزیر د مالتړ له یو 

پیغام رسهګډون کړی وو. د ملګرو ملتونو د سازمانعمومي 

منيش بانکي مون د تېر کال په څېر دا ځل هم د مالتړ 

یوه اعالمیه خپره کړه. د نړۍ ډېر شمېر مرشانو د یوګا 

د ساعت له ستنې رسه سم له چپ لور څخه: د یوګا پلویان، د میډیلین په کوملبین 

ښار، د مینسک په بیالروس ښار او د کراکس په وینزویلن مرکز کې اسانس تررسه کوي

ATHENS
4,000
MEXICO CITY
4,000
ST PETERSBURG
4,000
PHNOM PENH
3,500

BEIRUT
3,500
ST DENIS, REUNION ISLAND
3,000
BISHKEK
3,000
LJUBLJANA
3,000

TEL AVIV
3,000
SYDNEY
2,600
HONG KONG
2,600
JOHANNESBURG
2,500

COLOMBO
2,000
MANDALAY
2,000
MONTEVIDEO
2,000
HELSINKI
2,000

OSLO
2,000

 
FRANKFURT
2,000

په ښارونو کې
د فلیګ شیپ غونډې په ډیرو ښارونو کې د سرت ګډون شاهدې وې.
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د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میلیونونو وګړو د یوګا ورځ د  

2016 کال د جون په 21 مه وملانځله تر څو له روغتیا رسه 

د مرستې او د نیکمرغه ژوند د ساتنې په موخه د یوګا پر 

ورزش ټینګار ته ادامه ورکړي. 

لومړي وزیر په 2014 کال کې قدرت ته له رسېدو 

وروسته په نړیواله توګه د دې ورځې پر ملانځلو ټینګار 

وکړ، او د 2014 کال د دسمرب په 11مه یې 

په نړیواله کچه د یوګا د ورځې په رسمیت 

پېژندو غوښتنه وکړه، چې وروسته ملګرو 

ملتونو د جون 12مه د یوګا د نړیوالې ورځې 

په توګه اعالن کړه. 

یوګا د لرغوين وخت بدين، ذهني، او 

روحاين ډیسپلین دی چې په هندوستان 

کې منځ ته راغلی دی. د یوګا کلمه له 

سانسکریت ژبې څخه رسچینه اخيل چې 

مانا او مفهوم یې د بدن او شعور/ذهن یوځای کول یا 

ګډول دي. نن ورځ، د یوګا ورزش په نړۍ کې مترین 

کیږي او مخ پرمشهورېدو دی. په ټولیزه توګه، د ملګرو 

ملتونو 191 غړو هېوادونو د یوګا دویمې نړیوالې ورځېله 

یوګا د لرغوني 
وخت بدني، ذهني، 
او روحاني ډیسپلین 

دی چې په 
هندوستان کې منځ 

ته راغلی دی

د مخ پاڼه: د هند لومړي وزیر نارندرا مودي په چندیګړ کې د یوګا په غونډه کې ګډون وکړ؛ پورته: خلک د پاریس د ایفل ټاور مخې ته د یوګا اجرات کوي

ملانځلو څخه مالتړ اعالن کړ چې دې ملانځنې یوه 

اونۍ، د جون له 18مې څخه د جون تر 26 مې پور دوام 

وکړ. رسه لدې، یمن او بورونډي هېوادونو کې د داخيل 

شخړو او د پرله پسې سیايس ناارامیو له کبله دا ورځ ونه 

ملانځل شوه. د دې ورځې له ملانځلو څخه موخه دا ده 

تر څو په نړیواله کچه د یوګا د مترین کولو له ډېرو ګټو 

په اړهپوهاویرتالسه يش. د کورنیو چارو 

وزارت په ډېرو اقداماتو الس پورې کړ تر 

څود )Missions and Posts(ماموریت ته 

له هېواده بهر د رسچینو په همغږي کولو، 

مرستې کولو او برابرولو کې مرسته وکړي 

او د یوګا د ورځې د ملانځنې دویمه ګڼه د 

لومړۍ هغې په پرتله لویه بریا ترالسه کړي. 

بې سارې ځایونه/موقعیتونه
د یوګا دویمې نړیوالې ورځې په ملانځنه کې بې سارې 

اضافه والی راغی. د ډېر شمېر وګړو پام هغه وخت راواړول 

شو چې د یوګا د ورزش انځورونه په نیویارک کې د ملګرو 

ملتونو پر ودانۍ باندې په روښانه توګه راځړول شوي وو. 
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ابتکار

د یوګا شوقمنو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خپله ورځ په یوګا رسه د 2016 د جون په 21مه پیل کړه. 
دوی د یوګا د نړیوالې ورځې د ملانځلو لپاره رسه یوځای کیږي

نړۍ د IDY 2.0 یا یوګا 

دوهمه نړیواله ورځ ملانځي
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لومړی وزیر مودي او د افغانستان ولسمرش د سلام بند د پرانیستې پر مهال

په 2004 کې ځانګړې 
شوې 3.5 میلیارده 

هندي کالدارې 
تخصیص شوې بودجه 
تر 2016 کال پورې  

18 میلیارده کالدارو ته 
لوړه شوه

مقدار د انتقال اجازه نه ورکوله. دغه غوټه د هند لخوا 

په خاموشانه خو پر زحمته ډپلوماسۍ رسه وتړل شوه. 

وروسته بیا مايل اندیښنې راپورته شوې، ځکه چې د 

2004 کال لپاره لومړنۍ بودجه 3.5 میلیارده ځانګړې 

شوې وه خو شاوخوا 81 میلیاردو ته پورته شوه.  

خو په پای کې، د 2016 کال د 

جون په 4مې کله چې لومړي وزیر 

مودي او د ولسمرش غني یو ځای 

تڼۍ ته فشار ورکړو او د بند دروازې 

یې افتتاح کړې او د بند 

توربینونو ته برښنا ورغله، 

ددې هیڅ شک نه لیدل 

کیده چې دغه پروژه د 

روپۍ روپۍ، د خلکو د 

زحمتونو، د وینو او خولو 

د څاڅکو په ارزښت جوړه شوې وه. 

نن ورځ، د افغان هند د دوستۍ بند 

په افغانستان د هند د پراختیايي مرستو 

لومړنۍ بیلګه ده – د ځانګړي تړاو تلپايت 

نښه چې دواړه هیوادونه رسه تړي. 

ساختامين چارو کارکوونکي او ډاکټران یې ووژل. تیر 

کال هم څلور هندي وګړو هغه وخت خپل ژوند له السه 

ورکړ کله چې طالبانو په کابل کې په یوه میلمستون 

برید وکړ. په افغانستان کې د هند په ماموریتونو تل 

برید شوی دی او د اختطاف یا تښتونې خطر هم ډیر 

زیات دی. ددې رسبیره، د ساختامين 

چارو ساحه له هرات ښار او نښلیديل 

رسک څخه ډیره لرې وه او دومره 

ناامنه وه چې کارکوونکي او چارواکي 

به هره میاشت د افغان حکومت لخوا 

د کار ساحې څخه په الوتکه کې انتقال 

او راوړل کیدل. 

وروسته بیا له لوجستیکو ننګونو 

رسه مخ شوو. د بیلګې په ډول، د پروژې 

د موادو او تجهیزاتو انتقال د پاکستان 

له الرې آسان وو خو اجازه نه ورکول کیده. لدې کبله، 

ډیری ساختامين مواد به لومړی ایران ته په بیړۍ کې 

لیږدول کیدل او له هغه ځای څخه به بیا افغانستان 

ته وړل کیدل. حتی ایران هم د خپلې خاورې له الرې 

د غرونو د پرې کولو لپاره د چاودیدونکو توکو د لوړ 
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همکاري

نوموړی بند 104.3 مرته لوړ، 540 مرته اوږد او  450 

مرته پراخ دی او د 633 میلیونه مرته مکعبه ناخالص 

ظرفیت لري. دغه بند د له 80,000 هکتاره څخه 

زیاتې ځمکې اوبو کولو لپاره ډیزاین شوی او د هرات په 

زرګونو کورنیو او سوداګریزو مرکزونو ته برښنا ورکوي. 

د کاغذ پر مخ، ښايي دا د هند لپاره کومه لویه السته 

راوړنه ونه واويس، ځکه چې د هیواد 

دننه یې لدې سرت بندونه او زیرمتونونه 

جوړ کړي دي، خو د ځمکې پر مخ، دا 

بیخي یوه متفاوته کیسه ده. 

کله چې د هند حکومت له دغې 

پروژې رسه خپله ژمنتیا بیا اعالن کړه، 

دا پخپله یو غټ کار وو. دا یوه داسې 

سرته زیربنايي پروژه ده چې د افغانانو ته به تل پاتې 

ګټې ولري او پدې توګه، د بهرنیو مرستو او همکاریو 

په برخه کې د دهيل د پراختیايي تګالرې رسه ښه 

مطابقت لري. ددې رسبیره، WAPCOS د شوروي 

یرغل څخه وړاندې هم په دغه پروژه کار کوه، او ډیره 

دغه ستره پروژه 
به د افغانانو لپاره 
اوږدمهالې ګټې 

ولري

لومړی وزیر مودي او د افغانستان ولسمرش محمد ارشف غني د افغان-هند دوستۍ بند په پرانیسته کې

پر ځای وه چې پروژه یې له هغه ځای څخه بیرته رشوع 

کړه چې په کوم ځای ترې پاتې شوې وه. د اندیښنې 

وړ یوازینۍ خربه امنیت وو. خو هغه وخت 2002 کال 

وو کله چې طالبان له کابل څخه وویستل شول، د حامد 

کرزي په څیر سیاستوال او وړ افغان مرش په راس کې 

وو، نړیوالې ټولنې د جنګ ځپيل هیواد د بیارغولو لپاره 

په میلیاردونو ډالر لګول او د خوشبینۍ 

هیلې راټوکیدلې وې. 

هغه وخت چې ابتدايي څیړنې 

بشپړې شوې او د پروژې بودجه تضمین 

شوه، حالت په خرابیدو شول. طالبانو 

ثابته کړې ده چې مقاومت کوالی يش 

او بیا رسه منسجم شوي دي. ډیر زر به 

دوی په ټول هیواد کې تروریستي بریدونه پیل کړي. 

په 2008 کال، په کابل کې د هندوستان په سفارت 

برید تررسه شو او 58 کسان پکې ووژل شول. په 2010 

کال کې، په تکراري ډول په کابل کې د هندیانو په 

دوه میلمستونونه تر برید الندې ونیول شول، د هند د 
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د 42 میګاواټو 
برښنا د تولید 

ظرفیت لرونکی 
دغه بند له 1,500 
څخه د زیاتو هندي 
او افغانو کارکوونکو 
لخوا جوړ شوی دی

د سلام بند پروژې د منشور له الرې د هند او 

افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو په بیانولو رسه چې 

د افغان-هند د دوستۍ بند په نوم بدل شو، سړي 

ته 2006 کال په یاد يش کله چې په چیشت رشیف 

ولسوالۍ کې هریرود سیند ته له هرات ښار څخه 

شاوخوا 160 کیلومرته ختیځ لور ته، د 

ساختامين چارو لپاره هندي انجنیران 

او کارکوونکي راغلی. یا که چیرې بیرته  

70مو کلونو ته الړ شو، له جنګ څخه 

وړاندې، کله چې په لومړي ځل د اوبو 

او انرژۍ د مشوريت خدمتونو رشکت 

)هند( )WAPCOS(، د هند حکومت 

د اوبو او رسچینو د مرکزي وزارت په 

چوکاټ کې د عامه سکتور تشبث رسه 

قرارداد السلیک شو، چې نوموړي رشکت 

بیا په 2016 کال کې دغه پروژه بشپړه کړه. یا څو 

پیړۍ شاته په تګ رسه کله چې صوفيانو ابدال خواجه 

معین الدین چشتی د راجستان په اجمیر کې د چشتي 

د مخ پاڼه: د هند لومړی وزیر نریندرا مودي ته د افغان ولسمرش محمد ارشف غني لخوا په هرات کې ښه راغالست ویل کیږي؛ )الندې(: د افغان-هند د دوستۍ بند

الره رامنځته کړه هغه کس چې د افغانستان د چیشت 

رشیف په ولسوالۍ کې زیږیدلی وو. نن ورځ، دا د 

لودیځ افغانستان هامغه ولسوايل ده چې د سلام بند 

پکې جوړیږي، نه یوازې د هند او افغانستان تر منځ د 

سرتاتیژيکو او جغرافیايي اړیکو یوه څرګنده نښه ده 

بلکې د پیړیو پخواين متدين تړاو دی 

چې دغه دوه هیوادونه رسه نښلوي. 

د افغان هند دوستۍ دغه بند چې د 

لومړي وزیر مودي چې له شپږو میاشتو 

څخه په کمه موده کې افغانستان ته 

د هغه دوهم سفر وو او د افغانستان 

ولسمرش محمد ارشف غني لخوا افتتاح 

شو په افغانستان کې د هند یوه تر 

ټولو سرته پراختیايي پروژه وه. د 24 

میګاواټه برښنا د تولیدولو دغه بند د  

1,500 څخه د زیاتو هندي او افغانو کارکوونکو لخوا 

جوړ شوی او په تیرو لسو کلونو کې له 17.75 میلیارده 

هندي کالدارو څخه ډیر لګښت پرې راغلی دی. 
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سلام بند، چې اوس د افغان-هند د دوستۍ بند په نوم یادیږي، د همکارۍ داسې تلپاتې نښه 
ده چې هند او اافغانستان یې رسه وتړل

لیکواله:  مایوري موکرجي

د هند او افغانستان 

د متدين تړاو پیاوړتیا

Partnership_afgan_Pashto.indd   19 14/08/16   5:21 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 1 جواليي - آګست 2016   7

هند او ایران د 
سیمي په سوله، 

ټیکاو، او ارامۍ کې 
مهم رول لوبوي

لومړی وزیر مودي په بهايي ګنګا سینګ سبهاګورودوارا کې غونډې ته د وینا پر مهال

پلورونکي د اړیکو څخه هاخوا د انرژۍ له سکتور څخه نیولې 

د پراخو اقتصادي او سرتاتیژیکو همکاریو او مشارکت پورې د 

اړیکو پراخول شامل دي. د لومړي وزیر نریندرا موديریاض ته 

د سفر څخه یواځې څو میاشتې وروسته له تهران څخه لیدنه 

وکړه او دا سفرونه د نوي ډیيل سرتاتیژیک پالن دی تر څو په 

سیمه کې له لویو قدرتونو رسه خپلې اړیکې 

پراخې کړي. 

د لرې دیدګاه په رانیولو رسه، چې په 

مشرتکې بیانیې کې یې یادونه وشوه، “متدين 

تړاو، معارص امکانات،” لومړي وزیر مودي د 

هند او ایران د راتلونکو اړیکو په ساده خو په 

پرطنینو الفاظو کې بیان کړې، زمونږ دوستي 

به زموږ په سیمه کې د ثبات یوه کارخانه وي.” لومړي وزیر 

وویل چې د فاريس وتيل شاعر غالب په خپل یوه بیت کې څه 

ښکيل ویيل دي، “که چیرې مونږ خپل زهنیت جوړ کړو، د 

کايش او کاشان تر منځ یوازې نیم قدم الر ده.”

جوړول، د تهران په پوهنتون کې د هندي ژبې د زده کړې 

یوه څانګه پرانیستل/تاسیسول، او په هندوستان کې د 

فاريس ژبې د زده کړې له کورسونو څخه مالتړ کول هغه 

هوکړه لیکونه دي چې د دواړو هېوادونو د وګړو تر منځ 

اړیکې او فرهنګي خپلويل بیا راژوندۍ کوي. د هند لومړي 

وزیر مودي وویل، “هند او ایران نوي ملګري 

ندي. زمونږ دوستيدومره زړه ده څومره چې 

تاریخ زوړ ښکاري. د پېړیو په تیرېدو رسه، 

زمونږ ټولنې د هرن او معامرۍ، نظرونو او 

دودونو، فرهنګ او سوداګرۍ له الرې تړلی 

او ګډ پاتې دی.”د ایران د لوړپوړو چارواکو 

له لوري ددغېبیانیه په اړه د زړه له کومې 

خوښي څرګنده شوه. 

له ایران څخه د لومړي وزیر نریندرا مودي د لیدنې مهمه 

موخه د هند او ایران تر منځ د اړیکو د پراختیا لپاره نوي 

ګامونه اخیستل وو. د اړیکو پدې پراختیا کې د پېرېدونکي او 

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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“د هند او ایران دوستي 
به زموږ په سیمه کې د 
ثبات یوه کارخانه وي،” 
لومړي وزیر مودي وویل

مرسته وکړه. د هندي صنعت د اتحادیې )CII( له لوري د 

یو سیمه ییز دفرت پرانیسته به د دوه اړخیزې سوداګرۍ 

او پانګونې په ډېروايل کې مرسته وکړي. 

په ایران کې د تیلو او ګازو د سکتورونو په پرمختګ 

کې د هند روان او دوامداره ګډون او پانګونه د 2016 

کال په دریمه ربعه کې د فرزاد Bګازو 

په اتحادیه کې د OVLګډون لپاره د یوې 

سوداګریزې هوکړې د نهایي کولو له 

پرېکړې رسه پراخه شوې ده. 

 

پر امنیت باندې مترکز کول
بله مهمه السته راوړنه د امنیتي او د 

ترهګرۍ ضد همکارۍ د ژورتیا او پیاوړي کولو پرېکړه وه. 

هند او ایران هوکړه وکړه تر څو د دفاعي او امنیتي ادارو 

تر منځ اړیکې پراخې کړي، چې پدې کې به پر سمندري 

امنیت ځانګړی مترکز کیږي. په لودیځه اسیا کې د چټک 

او روان بدلون په منځ کې، دواړو اړخونو ژمنه وکړه تر څو 

د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر وړاندې مبارزه وکړي. د 

لومړي وزیر مودي د هند او ایران د اړیکو د “رابطه او هیلې” په نوم د نړیوال کنفرانس په پرانیسته کې د پچنرتا 

)کلیله وا-دیمنه( د فاريس ژباړې کمیافته قلمي نسخه وویل

هند لومړي وزیر مودي وویل، “هند او ایران د سیمي په 

سوله، ټیکاو، او ارامۍ کې مهم رول لوبوي. مونږ په سیمه 

کې د بې ثباتۍ د ځواک په پراختیا، سخت دریځۍ او 

ترهګرۍ په پراختیا کې ګډې اندیښنې لرو. مونږ توافق 

وکړ تر څو د ترهګرۍ، سخت دریځۍ، د مخدره توکو د 

قاچاق او سایربي جرایمو د ګواښونو پر 

وړاندې د مبارزې په اړه له نږدې او په 

دوامداره توګه له یو بل رسه سال مشورې 

وکړو.”

فرهنګي اړیکې
د هند او ایران تر منځ اړیکې د ګډ 

دوامداره مدنیت د رشاکت په بنسټ پایداره پاتې دي او 

دا رشاکت د فرهنګ اړونده هوکړه لیکونو په السلیکولو 

رسه منعکس شو. د ICCRاو د اسالمي فرهنګ او اړیکو 

د سازمان )ICRO( تر منځ د هوکړه لیک السلیکول، د 

فرهنګي تبادلې د پروګرام بیا راژوندی کول، د همکارۍ 

د نوو الرو چارو د څېړلو لپاره د غوره اشخاصو یوه ډله 
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رسې، پیټروکیمیکل، د فلزاتو د راویستنې سوداګریزې 

چارې پیلول شامل دي، او همدارنګه د بین الوزاريت 

قراردادونو چمتو کول دي تر څو په چابهار سوداګریزه 

سیمه )FTZ( کې هندۍ پانګونې ته پراختیا ورکړي. 

هند د IRCON او د ایران د ټرانسپورټ او زیربنا د 

ودانیزو او پراختیا رشکت )CDTIC( تر منځ د نږدې 

همکارۍ له الرې په ایران کې د ریل ګاډي د پټلۍ په 

پورته: لومړی وزیر مودي، ارشف غني، د افغانستان ولسمرش او حسن روحاين، د ایران ولسمرش په درې اړخیزه غونډه کې؛ 

الندې: د هند لومړی وزیر او د ایران ولسمرش د تړونونو د السلیکولو شاهدان دي

پراختیا کې یو بدلېدونکی رول لوبولی يش. 

له دواړو لوریو رسه اقتصادي اړیکې د پرمختګ 

لپاره نیول کیږي تر څو د امتیازي سوداګریزې هوکړې 

او د دوه برابره مالیې د مخنیوي هوکړه او د دوه 

اړخیزې پانګونې د پایلو لپاره پر خربو اترو الس په کار 

يش. د تهران د اقتصاد د پرمختګ لپاره، هند له ایران 

رسه د نړیوال سوداګریز سازمان ته په الرسيس کې 
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لومړی وزیر مودي د افغانستان له ولسمرش ارشف غني رسه

په یادولو رسه،لومړي وزیر نریندرا مودي وویل، “دا تړون 

کولی يش د سیمې د تاریخ مسیر ته بدلون ورکړي. ددغو 

درې هېوادونو ګډ تړون به زمونږ توانایي نوره هم پیاوړې 

کړي تر څو د متقابله مالتړ په لرلو رسه د هغو پر وړاندې 

ودریږو چې یواځنۍ موخه یې د بې ګناهخلکو ټپي کول او 

وژل دي.”

د پرمختګ په حال کې اقتصادي اړیکې
د اتصال/نښلونې د هوکړه لیکونو تر څنګ چې سیمه به 

د پرمختګ په یو طاق کې له نږدې نه رسه یوځای کړي، 

هند او ایران د خپلو اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره له نوو 

اقداماتو پرده پورته کړې کوم چې د پنځه+1 هېوادونو 

رسه د ایران بې سارې اټومي هوکړې په تعقیب د بندیزونو 

له لرې کېدو وروسته د ایران اقتصاد یو نوی قوت ترالسه 

کړ. په دغو اقداماتو کې د چابهار په ازاده سوداګریزه 

سیمه )FTZ( کي د هند د کمپنیو له لوري د کیمیاوي 
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افغان ولسمشر د 
هند لومړي وزیر 

او د ایران ولسمشر 
سره د یوه مهم 

سند په السلیکولو 
کې ګډون وکړ

سیمه ییزي جغرافیایي سیايس بدلیدونکې سیمې تر 

منځ د سلګونو کلونو مدنیت ته اړونده اړیکو او ګډو 

ګټو په پام کې نیولو رسه، د مۍ میاشتې له 22-23 

پورې له تهران څخه د لومړي وزیر نریندرا مودي 

لیدنې په لودیځه اسیا کې د راڅرګندېدونکي قوت 

رسه د هند په اړیکو کې یو نوی څپرکی 

خالص کړ. فرهنګي اړیکو د بیا ښېرازه 

کولو رسه یوځای، د اړیکو او سوداګرۍ 

پیاوړي کول د سفر له مهمو موضوعګانو 

څخه وې چې له ایران څخه په تېره یوه 

لسیزه کې د هند د لومړي وزیر له لوري 

لومړۍ لیدنه ګڼل کیږي او د 12مې 

پېړۍ په راتلونکو لسیزو کې د هند او 

ایران د اړیکو لپاره یې د نقشې الر جوړه 

کړه. 

د ایران له ولسمرش حسن روحاين او د ایران له 

روحاين مرش آیت الله عيل خامنه یی رسه د لومړي 

وزیر نریندرا مودي هر اړخیزو خربو کې د اتصال او 

زیربناوو، د انرژۍ په برخه کې مشارکت، او د دوه 

اړخیزې سوداګرۍ او پانګونو په برخه کې د دوه اړخیزو 

اړیکو د پراختیا لپاره هوکړې تررسه شوې. په خربو 

کې د هند او ایران اړیکې د پراخو سیمه ییزو اړیکو 

په توګه وګڼل شوې او په خربو کېپه 

سیمه او نوره نړۍ کې د سولې او ټیکاو 

په اړه د دوامدارو سالمشورو پر هڅونه 

باندې مترکز وشو او دواړو هېوادونو د 

وګړو تر منځ یې د اړیکو او ملګرتیا پر 

هڅونه باندې خربې وکړې. هند او ایران 

په مختلفو برخو کې 12 هوکړه لیکونه 

السلیک کړل. پدغو برخو کې اتصال، 

سوداګري، د ریل ګاډي پټلۍ غځول، 

امنیتي او کلتوري اړیکې شاملې وې. د ایران له ولسمرش 

رسه په ګډ مطبوعايت کنفرانس کې نریندرا مودي وویل 

چې، “زمونږ د همکارۍاجنډا او پراختیا په رښتینې 

توګه بنسټیزه ده. هغه هوکړه لیکونه چې نن السلیک 

شول او هغه پایلې چې نن مخې ته راغلې زمونږ په 

سرتاتیژیکېهمکارۍ کې یو نوی څپرکی پرانیزي.”

د چابهار بندر د پرانیستې شیبه
له ایران څخه د لومړي وزیر نریندرا مودي نوې بی 

سارې لیدنه د هغو هوکړه لیکونو د السلیکولو پایله 

وه چې هند د چابهار بندر د ودانولو د مرستې لپاره 

کړي وو. دا بندر په سیمه کې د پراخ اتصال/نښلونې 

لپاره لوبه بدلوونکی ګڼل کیږي او په وچه کې ایسار 

هېواد افغانستان ته الرسسی برابروي. د هند لومړی 

وزیر مودي وایي، “د چابهار بندر او د اړونده زیربناوو 

د ودانولو لپاره دوه اړخیزه هوکړه، او په همدې موخه 

له هند څخه د نږدې500 میلیونو امریکایي ډالرو 

سوداګریز لېږد رالېږد یو مهم پړاو دی. دا لویه هڅه 

به په سیمه کې اقتصادي ودې ته پراختیا ورکړي. 

مونږ نن ورځ د السلیک شوو هوکړه لیکونو پلې کولو 

لپاره د ګامونو اخیستو لپاره متعهد یو.”په یو بل پړاو 

کې، د افغانستان ولسمرش ارشف غني په تهران کې 

له هندي لومړي وزیر او ولسمرش روحاين رسه ولیدل 

تر څو د درې اړخیز لېږد رالېږد د دهلیز یو بې ساری 

تړون السلیک کړي. په سیمه کې د راپورته کېدونکې 

ترهګرۍ د مالتړ په وړاندې ددې درې اړخیزې معاملې 
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همکاري

له ایران څخه د لومړي وزیر نریندرا مودي د لیدنې مهمه موخه د هند او ایران تر منځ د اړیکو 
د پراختیا لپاره نوي ګامونه اخیستل وو. د اړیکو پدې پراختیا کې د پېرېدونکي او پلورونکي د 
اړیکو څخه هاخوا د انرژۍ له سکتور څخه نیولې د پراخو اقتصادي او سرتاتیژیکو همکاریو او 

مشارکت پورې د اړیکو پراخول شامل دي. 

لومړی وزیر مودي او حسن روحاين، د ایران ولسمرش، په تهران کې په ګډ مطبوعايت کنفرانس کې

د هند او ایرن په اړیک 

 کې د نوي فصل پیل

لیکواله:  منیش چاند
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دواړو هیوادونو 
پریکړه ونیوله چې 
د پاکې انرژۍ په 
برخه کې خپله 

همکاري زیاته کړي

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

څرګند کړي. د امریکا متحده ایالتونو د اسرتالیا د ډلې 

هېوادونو او واسینار سازمان کې د هند له مخکني غړیتوب 

څخه خپل مالتړ بیاځلې تاییدوي.”

د هند او امریکا تر منځ سرتاتیژیکه همکاري د دې 

هېوادونو د وګړو تر منځ د اړیکو له الرې بشپړې او پیاوړې 

کیږي کوم چې له نوې انرژۍ او نظریو رسه دوه اړخیزې 

اړیکې سايت. د هند د نړیوال ګډون د پروګرام 

د اسانتیا په موخه او د امریکا متحده ایالتونو 

ته له رارسېدو رسه سم له مخکې نه د تایید 

شوو او کم خطر سفر کوونکو د تصفیې د 

څارنې پر رس د یوه هوکړه لیک السلیکولو څخه 

انتظار دا دی تر څو د دواړو هېوادونو د وګړو 

تر منځ د سفرونو او کلتوري اړیکې د ډېرولو 

لپاره یوه انګېزه رامنځ ته کړي. 

لکه څنګه چې لومړي وزیر مودي د امریکا متحده 

ایالتونو له ولسمرش رسه په واشنګټن کې په خپلو خربو کې 

یادونه وکړه، په ځانګړې توګه، د هند او متحده ایالتونو تر 

منځ اړیکې د نړیوال هراړخیز نظم په جوړولو کې د مهم 

رول لوبولو په توګه ګڼل کیږي.

د هند او متحده ایالتونو د اړیکو تر منځ د مطلق لیدلوري 

په پام کې نیولو رسه، لکه څنګه چې د 2016 کال د جون په 

7مه په ګډه بیانیه کې څرګنده شوه، د چالین سات سات 

او سنجا پرایاس، سبکا ویکاس له منرتا الرښود رسه دواړه 

هېوادونه “په 21مه پېړۍ کې د دوامداره نړیوالو همکارانو”په 

توګه راڅرګندیږي. د متحده ایالتونو د کاګرس لپاره د لومړي 

وزیر نرندرا مودي د وینا وروستۍ خربو د دغې ملګرتیا او 

همکارۍ لپاره ارزوګانې او هیلې راپورته کړې. هغه وویل چې، 

“د تري وخت خنډونه او محدودیتونه زمونږ تر شا دي او د 

راتلونکې بنسټونه په محکم ډول پر ځای والړ دي.”د امریکاي 

وتيل شاعر د وینا په راخیستنې رسه، لومړي 

وزیر زیاته کړه، چې، “ارکیسرتا )د ساز ډله( 

خپلې ټولې آلې په ښکاره توګه وغږولې، د 

ارکسرتا لرګي غږ پورته کړ. او که چېرته 

امکان ولري، پدې رسه دلته نوې سندره 

غږېدونکې ده.”

د نوې انرژۍ د کوچنۍ کچې پانګونې رسه د مايل مرستې 

لپاره چمتو او برابرې کړي.

د لومړي وزیر مودي مالقاتونه له افغانستان څخه تر 

افریقا پورې د سرتاتیژیک نږدېوايل او امنیتي همکارۍ د 

پراختیا د یو لیدلوري په توګه ګڼل کیږي. له بارک اوباما 

رسه د لومړي وزیر په دریمه ناسته کې بله مهمه السته 

راوړنه دا وه چې د امریکا متحده ایالتونو 

له هند څخه د یو لوی قوت په توګه د خپل 

مالتړ بیاځلې یادونه وکړه. د امریکا ولسمرش 

د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند د 

دایمي څوکۍ د غوښتنې څخه مالتړ څرګند 

کړ، او همدارنګه په نړیوال صادرايت نظام 

کې یې د هند له غړیتوب څخه مالتړ وکړ. 

پدې صادرايت نظامونو کې د هستوي وسلو 

د تولیدوونکو ډله هېوادونه )NSG(، د توغندیو د ټکنالوژۍ 

د کنټرول سازمان )MTCR(، د اسټرالیا ډله او د واسینار 

سازمان شامل دي. په ګډه بیانیه کې ویل شوي چې، 

“متحده ایالتونه د NSG د رشیکو دولتونو څخه غوښتنه 

لري تر څو د هند له غوښتنلیک څخه چې په راتلونکې 

میاشت کې د NSGپه غونډه کې وړاندې کیږي خپل مالتړ 
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د هند او متحده آیالتونو 
ستراتیژیکې اړیکې د 

دواړو هیوادونو د خلکو 
تر منځ په اړیکو سره 

بشپړیږي

د کانګرس د غړو کلک دریځ ستاینه وکړه. د کانګرس 

غړوله هغو کسانو رسه له مرستې کولو انکار کوي چې 

ترهګرۍ څخه مالتړ کوي. پدې توګه دا د امریکا متحده 

ایالتونو د کانګرس د غړو هغه اعرتاض ته اشاره وه چې 

غواړي د امریکا متحده ایالتونو له دولت څخه د پاکستان 

له لوري د US F -16 جنګي جیټ الوتکو د اخیستو/

پېرېدو مخنیوی وکړي. 

لومړي وزیر مودي وویل چې، “د 

هندوستان د غريب قلمرو څخه نیولې د 

افریقا تر رسحده پورې، ترهګري ښایي په 

مختلفو نومونو، لکه لشکر طیبه، طالبان، 

داعش او نورو ولېږدول يش، خو د دغو 

ټولو ترهګریزو ډلو فلسفه د کرکې، وژنې، 

او تاوتریخوايل فلسفه ده.”

د شنې راتلونکې لپاره همکاري
د پرېکړو په بله برخه کې یوه هم چې هندوستان به په 

راتلونکې کې د ټیټې کچې کاربن لرونکي هېواد په لوري 

ولېږدوي، دا وه چې د امریکا متحده ایالتونه او هندوستان، 

د پاریس د هوکړې له ډاډ ورکولو رسه په خپلو کې د بریالۍ 

لومړی وزیر مودي په واشنګټن ډي يس کې د USIBC ګردي میز پر مهال له سوداګریزو مرشانو رسه

همکارۍ د رامنځته کولو رسه، پرېکړه وکړه تر څو د پاکې 

انرژۍ همکارۍ ته پراختیا ورکړي. دواړو لوریو پرېکړه وکړه 

تر څو د نړیوالې ملریزې بریښنا )ISA(د دریمې غونډې په 

تررسه کولو کې همکاري وکړي. د ISAپدې غونډه کې به چې 

د 2016 کال په سپتمرب کې په هندوستان کې دایر کیږي 

ملریزې برېښنا ته پر الرسيس به مترکز کیږي. د هندوستان 

شنې راتلونکې لپاره پیاوړې امریکایي مايل 

مرستې یوه لویه پایله وه. د نورو تر څنګ، 

پدې مايل مرستو کې د امریکا او هند پاکې 

 )USICEF( انرژۍ د مايل مرستې پروګرام

20میلیونه امریکایي ډالر دي تر څو تر 

2020 زیږدیز کال پورې نږدې یو میلیون 

کورنیو ته د پاکې او نوې برېښنا د برابرولو 

لپاره 400 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي 

کړي. پدې پرېکړې رسه به د همکارۍ د میکانیزم په توګه 

د امریکا او هندوستان د پاکې برېښنا مرکز تاسیس يش تر 

څو په هند کې د نوې برېښنا تولید او پانګونه ډېره کړي. د 

امریکا او هند د 40 میلیونو ډالرو د ملریزې بریښنا د متویل 

جوړونکی پروګرام به نږدې یو میلیارد مايل مرسته په بې وزلو 

کليوايل سیمو کې چې د بریښنا له لین رسه ندي نښلول شوې 
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پورته: لومړی وزیر مودي په واشنګټن ډي يس کې د امریکې له فکري مرکز رسه؛ 

الندې: د هند لومړی وزیر د متحده آیالتونو ولسمرش بارک اوباما رسه

کولو په وسیله “د 21مې پېړۍ لپاره د تروریزم پر وړاندې 

ښکاره اړیکو” ته پراختیا ورکړي. په دغو اړیکو کې د 

ترهګریزو ډلو له لوري، لکه القاعده، داعش، جیش محمد، 

لشکر طیبه، د ډي کمپنۍ او د هغوی اړونده غړو له 

لوري د ګواښونو پر وړاندې د همکارۍ/همغږۍ پیاوړي 

کول شامل دي. له پاکستان څخه د دې غوښتنې تر څنګ 

تر څو په 2008 میالدي کال کې د مببیي او په 2016 

کال کې پر پټانکوټ باندې د ترهګریزو بریدونو مرتکبین 

عدالت ته راکاږي، د امریکا متحده ایالتونو پر نړیوالې 

ترهګرۍ باندې د هندوستان له لوري د ملګرو ملتونو یو 

پراخ کنوانسیون د دوامدارې غوښتنې مالتړ وکړ او هوکړه 

یې وکړه تر څو د امریکا متحده ایالتونو او هندوستان د 

ترهګرۍ ضد ګډ کاري ډلې په راتلونکې غونډه کې به د 

همکارۍ نوې ځانګړې ساحې مشخصوي. 

پاکستان ته په ښکاره ګوتنیونو کې لومړي وزیر مودي 
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د دواړو هیوادونو د 
مشرانو تر منځ خبرې 
ددې المل شوې چې د 
امریکې متحده آیالتونه 

د “میک این انډیا” 
سره خپله مرسته 

تمدید کړي

میاشت کې د وروستي قراردادي غونډو له پای ته رسېډو 

وروسته په سماليس توګه پیل يش. د بهرنیو چارو وزیر 

سوبراهمنیم جی شنکر وویل، “دايس احساس کیږي چې 

پدې اړه یو لوی ګام اخیستل شوی دی او د دواړو مرشانو 

له لوري یې ستاینه وشوه.”

د دفاعي اړیکو قایمول/تبادله کول
د اوباما او مودي تر منځ د غونډې لویه 

السته راوړنه د دفاعي او امنیتي همکاریو 

قطعي پراختیا وه چې په تېرو څو کلونو 

کې یې په ډېره څرګنده توګه رشد او وده 

کړېده. د امریکا متحده ایالتونو له لوري 

دا پرېکړه تر څو هندوستان خپل د “یو لوی 

دفاعي همکار” په توګه ځانګړی او وټاکي، 

یوه لوبه بدلوونکې پرېکړه ده. دا پرېکړه به 

له امریکا متحده ایالتونو رسه مرسته وکړي 

تر څو د ټکنالوژۍ په تولید کې اسانتیا 

رامنځ ته کړي او دا ټکنالوژي له هندوستان رسه “د نورو 

نږدې ملګرو او همکارو هېوادونو له کچې رسه برابررشیکه 

کړي. په بشپړه توګه دا په دې مانا ده چې هندوستان به 

د امریکا متحده ایالتونو د ګډې ټکنالوژۍ اسانتیاوو ته 

ازاد الرسيس ترالسه کړي. په خربو کې دا هم شامل وو 

چې د امریکا متحده ایالتونه د هندوستان د “میک این 

انډیا”خوځښت لپاره د خپل مالتړ بیاځلې یادونه وکړه او د 

دفاعي ټکنالوژۍ او سوداګریزو پروګرامونو )DTTI( تر نامه 

الندې د ګډ تولید او د ټکنالوژۍ د ګډ پرمختګ د پراختیا 

په اړه پرېکړه وشوه. د بحري، هوایي او نورو وسلو پر رس 

د توافق شوو سیستمونو د ګډون لپاره د نوي DTTI کاري 

ډلو د جوړولو تر څنګ، دواړو مرشانو د لېږدوونکو الوتکو 

د ټکنالوژۍ همکارۍ په اړه د ګډې کاري 

ډلې تر نامه الندې د مالوماتو د تبادلې د 

هوکړې د منت پای ته رسېدو اعالن وکړ. 

د لوجیستک د تبادلې د تفاهم لیک د منت 

پای ته رسېدنه او د هندوستان او د امریکا 

متحده ایالتونو تر منځ د سمندري ځواکونو 

تر منځ د تخنیکي مالوماتو د تبادلې پر 

رس هوکړې چې له کبله یې سمندري 

اړونده محرم مالومات رشیک کیږي د دوو 

سرتاتیژیکو همکارانو تر منځ د باور یو بل 

پړاو رامنځ ته کوي. د هند او امریکا متحده ایالتونو د اړیکو 

لپاره د کاري چوکاټ چټکه څارنه به د دواړو هېوادونو تر 

منځ په دفاعي اړیکو کې بل پړاو پرانیزي. 

د اوږدمهاله همکاریو په پام کې نیولو رسه، دواړو 

هېوادونو پرېکړه وکړه تر څو د نوو پالنونو د رابرسېره 
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د امریکې متحده 
آیالتونو ته د لومړي 
وزیر مودي پیغام دا 

وو چې غښتلی هند د 
نړۍ په ګټه دی

نوی تال د نړۍ د دوو وتلو ډیموکراسیو تر منځ ده. د 

امریکا متحده ایالتونو د کانګرس ګډې غونډې ته په وینا 

کې د هند لومړي وزیر نرندرا مودي د هند او امریکا 

متحده ایالتونو د اړیکو تر منځ په روښانه توګه د یوې 

نوې دورې زیری ورکړ. هغه د “تاریخ دوه زړیتوب” او 

دوامداره تناقضاتو چې “د 21مې پېړۍ 

ښکاره همکاري یا مشارکت”کې د بدلون 

المل ګرځي د پای ته رسولو څرګندونه 

وکړه. د هند لومړي وزیر، چې د هغه د 

ژوند کیسه – د هغه د امریکایي کوربه 

هېواد په څېر، په خپله 45دقیقه ییزه 

وینا چې 45 ځله د السو پر پړکهار بدرګه 

شوه، د امریکا متحده ایالتونو د وګړو زړونه او ذهنونه یې 

ترالسه کړل. 

دا یوه انګازې ورکوونکې وینا وه چې په مستقیمه 

توګه له زړه راووته او د هندوستان پراختیایي هیلې یې د 

امریکا متحده ایالتونو د پانګې، ټکنالوژۍ او سوداګرۍ له 

بدلېدونکي قوت رسه وتړلې. امریکا ته د 

هندي مرش پیغام ساده خو پیاوړی وو: یو 

قوي او پیاوړی هندوستاند امریکا او نړۍ 

په ګټه دی. 

د لومړي وزیر مودي وینا د امریکا 

متحده ایالتونو ته د هغه د څلورو سفرونو 

بې سارې شیبه وه او د امریکا متحده 

ایالتونو ولسمرش بارک اوباما رسه د هغه 

د دریمې غونډې ماهیت او جوهر یې راونغاړه. د داوړو 

هندوستان او د امریکا متحده ایالتونو د مرشانو تر منځ د 

90 دقیقو غونډه کې چې د جون په 7مه په سپینه ماڼۍ 

کې تررسه شوه د دغې مهمې نړیوالې اړیکې لپاره د یو 

هیلو لرونکې ټول-شموله د نقشې الر په اړه خربې وشوې 

کوم چې “د غوره راتلونکي لپاره مبدا او اساس” ګڼل 

کیږي. دا یواځې توصیفوونکې بلیغه وینا نه وه بلکه نه 

یواځې د هند او د امریکا متحده ایالتونو بلکه د ټولې نړۍ 

د بدلېدونکي پوتانسیل رسه په ګډه د محکمو او دوامداره 

پایلو المل وګرځېده. 

د وینا لویې پایلې په الندې درې پراخو ساحو کې 

رانغاړل کېدای يش: ملکي اټومي همکاري، دفاعي او 

امنیتي او د پاکې انرژۍ برخې. اټومي الر هواروونکۍ 

تړون، چې لس کاله مخکې یې یوځل بېلې او جدا 

ډیموکراسۍ په ګډو او مشرتکو ډیموکراسیو بدلې کړې، 

د ګټې اخیستنې پر لور د خوځښت په حال کې ده. له 

دې رسه په هند کې د شپږ AP 1000 ریکرتونو ابتدایي 

چارو د پیل پرېکړه وشوه. دا ریکرتونه به په ویسټینګ 

هاوس کې د له بشپړېدو وروسته د خپل ډول تر ټولو لوی 

ریکرتونه ګڼل کیږي. د هند او امریکا متحده ایالتونو د 

صادراتو او وارداتو بانک پرېکړه وکړه تر څو د پروژې د 

بشپړ متویل لپاره کار وکړي. د هندوستان هستوي/اتومۍ 

رشکت او ویسټینګ هاوس اعالن وکړ چې د انجنیرۍ 

چارې او د محل د ډیزاین چارې به د 2017 کال د جون په 

د متحده آیالتونو د کانګرس غړي د متحده آیالتونو کانګرس ګډې غونډې 

ته له وینا وروسته لومړي وزیر نریندرا مودي ته د درنښت پخاطر والړ دي
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د هند او د امریکا متحده ایالتونو اړیکې په 21مه پېړۍ کې د همکارۍ نوي دور ته ورننوځي

لیکواله:  منیش چاند

د ګډو ډیموکراتیکو 

هیوادونو نوی تال
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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

په استازیتوب چاپ کیږي. د مکس پوژر رسنیز ګروپ  246م 

کور، 3م منزل، اوخله 3م فاز، نوی دهيل-110020، هندوستان. 

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

او  کارونه  هرني  لیکنې،  شته  کې  ګڼه  پدې  دي.  خوندي  یې 

یا انځورونو باید د هند لید مجلې په تصدیق رسه استعامل یا 

بیا تولید يش. MEA او MMGIPL د نه غوښتل شوو تولیداتو، 

لیکنو، انځورونو، هرني کارونو، شفافیت یا نورو موادو د ورکیدو 

یا خرابیدو مسؤلیت په غاړه نه لري. په مجله کې څرګند شوي 

نظریات لزوماً د MEA یا MMGIPLنظریات 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 ■ 4 ګڼه ■ جواليي-آګست   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 مکس پوژر رسنیز ګروپ 

 246م کور، 3م منزل، اوخله 

India, 110020-3م فاز، نوی دهيل

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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لومړي وزیر نریندرا مودي په مۍ او جون میاشتو کې د امریکې متحده آیالتونو، ایران او 

افغانستان ته سفرونه وکړل چې په بهرين سیاست کې د یو شمیر نوو پرمختګونو شاهد وو. د 

امریکا متحده آیالتونو ته د هند لومړي وزیر سفر د هند او متحده آیالتونو اړیکو ته نوی رنګ 

ورکړ او د دواړو هیوادونو تر منځ سرتاتیژیکو اړیکو ته د نوي قوت او تحرک په بخښلو کې یوه 

نوی ترالسه شوی پرمختګ وو. ایران ته لومړي وزیر مودي تګ هم د یو شمیر تړونونو شاهد 

وو چې تر څنګ یې د سرتاتیژیک چابهار بندر د رغولو تړون هم شامل وو چیرته چې به هند 

500 میلیونه ډالره پانګونه کوي. افغانستان ته د لومړي وزیر د سفر پر مهال، دواړو هیوادونو 

د افغان-هند دوستۍ بند پرانیسته وکړه چې د سولې او هوساینې په لور د افغانستان لپاره یو 

نوی ګام وو. 

د ابتکار په برخه کې، موږ په نړیواله کچه د یوګا دوهمې نړیوالې ورځې ملانځنې او همدارنګه 

د BRICS غړو هیوادونو تر منځ سوداګریزو اړیکو ته کتنه کړې ده، همدارنګه نوی دهيل 

غواړي چې د 2016 کال په اکتوبر کې د بریکس لومړين سوداګریز نندارتون کوربه واويس چې 

موخه یې د غړو هیوادونو تر منځ د اړیکو پیاوړتیا ده. 

په دغه ګڼه کې په بریالیتوب رسه د بیا استعامل وړ د توغونې د وسایط تکنالوژۍ څرګندونکي 

په توغولو رسه د هند د فضايي تحقیق د ادارې )ISRO( لخوا رامنځته شوی پرمختګ تر 

پوښښ الندې نیول شوی چې موخه یې فضا ته د سپوږمکیو رسول دي. یوه برخه مو د ډیجیټل 

هند ابتکار ته هم بیله کړې چې غواړي هیواد په ډیجیټل ټولنې بدل کړي. 

د هندي هرن، فرهنګ او میراث د څرګندونې په برخه کې، مونږ د پهول کارۍ، چې د پنجاب 

د ګلدوزۍ یو ډول دی او د تانجوري د سهیيل هند د نقاشۍ سټایل په اړه معلومات راټول 

کړي دي. مونږ په اودیيش کې د کونارک د ملر مشهور معبد چې د کارناتاکا په سهیيل آیالت 

کې د پټاډاکل د نړیوال میراث سیمه ده او د ګووا کلیساګانو ته سفرونه کړي چې د ځانګړو 

معامري سټایلونو په درلودلو رسه مشهورې دي. 

مونږ په سانيش کې د بودایانو ښار ته هم رس ورښکاره کوو چې په ګریټ سټوپه کې د یونیسکو 

د نړیوال میراث د سیمې کور دی او د عالی هرن او معامرۍ یوه 

بیلګه ده. نورې هغه کیسې چې باید هیرې نه يش د کوچي پوډي 

نڅاګر، راجا او رادا ریډي او د بالیوډ فلمي ستوري عرفان خان څخه 

لیدنه ده چې اوس یې هالیوډ ته هم الر موندلې ده. 

ویکاس سواروپ

ابتکار

د یوګا ورځې ملانځنه

فرهنګ

د ګووا کلیساګانې

خربې اترې

عرفان خان

د سانيش د بودايي 

ښار پیژندنه

هند ليد
30 ټوک ■ 4 ګڼه ■ جواليي-آګست  2016

راتلونکي
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کرکيډاکه واوو

دغه ورځ شهیدانو ته وقف شې کله چې په 

زرګونو هنوان په مراسمو کې د خپلو نیکونو 

رعیت ته درناوي کوي، چې د سپوږمۍ د 

ورکیدو  په ورځ بايل هم ورته ویل کیږي. هغه 

کس چې دغه مراسم تررسه کوي روژه نیيس او 

مراسم د کریال په معبدونو، د سمندر په غاړو او 

د سپیڅلو سیندونو په غاړه تررسه کیږي. 

کله: د اګست په 2مه

چیرته: کیراال

د مونسون یا موسمي باران جشن

د کلتوري جشن 11مه ګڼه سږکال د اوبو څپې، 

په نوم ملانځل کیږي. په جشن کې د موسومي 

بارانونو اړوند موضوع ګانې ټاکل کیږي. 

منسوجات او اړوند توليدات، لوازم او اليس توکي 

په دغو مراسمو کې نندارې ته ایښودل کیږي.

کله: د اګست 4مې څخه تر 6مې پورې

چیرته: االینس فرانسیس، نوی دهيل

د تیج جشن

د تیج درې ورځنی جشن د الهه پاروايت او 

څښنت شیوا د یو ځای کیدو څرګندونه کوي. 

پدغو مراسمو کې روژه نیول او مجلل اخرتونه 

شامل دي. د هندي مذهب میرمنې کايل 

اغوندي، په السونو نکریزې ږدي او د واده د بقا 

او همدارنګه د خپل خاوند یا میرمنې او ماشومانو 

د هوساینې دعا کوي. 

کله: د اګست 5مه

چیرته: شاميل هند 

د پاريس نوی کال

دغه ورځ چې د جمشیدي نوروز په نوم هم 

یادیږي په هندوستان کې د شاهنشاهي 

جنرتۍ له مخې ملانځل کیږي. د جشن د 

ملانځلو لپاره، خلک خپل کورونه پاکوي او 

ښکيل کوي، یو بل ته ډالۍ ورکوي او نوي 

کايل اغوندي. 

کله: د اګست 17مه

چیرته: په ټول هند کې

د مدراس اونۍ

د چینايي )پخوانی مدراس( ښار ټول خلک د 

متیل ناډو مرکز د 377مې پیدایښت ورځې 

ملانځلو لپاره رسه راټولیږي او د میرايث قدم 

وهلو، د خوراکي الرو، نندارو امتحانونو او 

همدارنګه د کیسو او انځورونو سیالیو په الرې 

اچولو رسه دغه مراسم ملانځل کیږي. 

کله: د اګست 21 څخه نیولې تر 28مې پورې

چیرته: تامیل ناډو

د هیوادپالو ورځ

په دغه ورځ د 1891 د انګریز او منیپوري 

جنګ ملانځه کیږي کله چې په سلګونو خلکو 

ځانونه د شامل ختیځ آیالت د آزادۍ په الر 

کې قرباين کړل. په ټول آیالت کې غونډې په 

الره اچول کیږي او له شهیدانو څخه ستاینه 

کیږي. 

کله: د اګست 13مه

چیرته: منیپور

پوټپواري
پیښې راتلونکي  کې  هند  په 
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ابتکار
د یوګا ورځې ملانځنه

فرهنګ
د ګووا کلیساګانې

خربې اترې
عرفان خان

د سانيش د بودايي 
ښار پیژندنه

هند ليد
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